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انتسااب
نیسحانبیلعنےکنام
اورہاسفز ےکناموہنجںےنخدایکاحتیمکیکاخرطاینپوتبیصمںاوروخنےکوگایہ ںیاور ےرےہںیہ۔
مز
زبنیتنبیلعن ےکنام!
اورامتموخانیتےکناموہنجںےنقحیکوگایہ ںی۔
ہاساخوتنےکنامنجآوازںیخدایکاحتیمکیکاخرطدنلبںیھتاورںیہ۔
اور م ز
ںیموگایہ اتیوہںہکآپسوگایہیھکلاجیکچےہاوریھکلاجےئیگ۔اوربزوزایقمآپےک ونمشںاوراخمتفلرکےن
واولںےسوپاھچاجےئاگ۔

اسیجہکخدااکارشا ےہ﴿ :فَلَن َ ْسأَلَ َّن ال َّ ِذ َين ُأ ْر ِس َل الَ ْيه ِْم َولَن َ ْسأَلَ َّن الْ ُم ْر َس ِل َين * فَلَنَ ُق َّص َّن عَلَ ْيهِم ِب ِعلْ ٍم َو َما ُكنَّا غَأئِب َِين *
ِ
ون * َو َم ْن َخفَّ ْت َم َو ِازي ُن ُه فَأُ ْولَ ِئ َك ال َّ ِذ َين خ َِس ُرو ْا
َوالْ َو ْز ُن ي َ ْو َم ِئ ٍذ الْ َح ُّق فَ َمن ثَ ُقلَ ْت َم َو ِازي ُن ُه فَأُ ْولَـئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ
ون﴾
َأن ُف َسهُم ِب َما َكانُو ْا بِأ ََي ِتنَا ي ِْظ ِل ُم َ
ہ ترتںیمانےسوسالرکںیوااوروخ ربمغیپوںےسمہ رہ روروپےگ ںوا۔رھپ
سپنجیکرطفربمغیپےجیھبمہ رہ م ز
رہوپرےملعوآیہگےسانےسرسزگسایبنرکںیوااوررہاغیوتںیہنےھت۔اوراس ن(اامعلاک)وتانلبزقحےہ،رھپ
نج(ےکاامعل)اکڑلپااھبریوہاگسپویہالفحناںیئوا۔اورنجاکڑلپااکلہوہاگوہولگ مہاریآناتےسزنا یتےکسوخ
اھگےٹںیمرےہ۔

1

آپساکاخ م
ادمحاسحل

1۔االعراف6-9:۔

وہجنافیل

بسم الله الرحمن الرحیم
لداایسیکیہامتم
ناکےہخداےئاحبسہنواعتیلٰیکاولتیہاورروبتیباسیکہنکوتقیقحوہ،ہکلبہی وونںایسیکافصتںیہ ٰ
ولخمقابع ترکےتںیہناہکوہاینپووج ںیمےسصقنوک وررکےکامکلیےچنہپاورویہرپور اگرےہوجاےنپولخمقیکصقنوک
وررکےکامکلیاچنہپناےہ۔نکیل رتقیقحاولتیہاورروبتیباسیکتقیقحںیہنںیہ،ہکلبخداےئاحبسہنواعتیلاےنپ
،لداویہوبعم قلطمےہسجیکامتمولخمقاےنپصقنوک وررکےنےکلا ابع ت
اینزدنمولخمقںیمامکلقلطم م ز
اظہرکناےہ ٰ

رکنےہ،اسرطحوہانےسصقنوک وررکےکامکلاطعرکناےہناہکوہاںیہن
اظہ ا
رکےتںیہاوراینزدنمولخمقںیمروبتیبوک م ز

،لداریغبرعمتفیکابع توکیئینعمںیہنرھکاسجںیمتقیقحہن
اسیکرعمتفاحلصوہاجےئاوراسیکابع تااجنم ںی ٰ
لداتقیقحرعمتفاکدصقم رالصرعمتفیکتقیقحیےنچنہپےسجاخزوہناےہ،ویکہکنخدایکذاتےناولتیہےک
وہ۔ ٰ
ذرےعیاےنپولخمقیکصقنوک وررکےتوہےئامکلقلطمیاچنہپناوجاںیہناسیکابع ترپزور یتیےہ،اسرمےلحیک
لدااولتیہےباینزیاورامکلےہوجرقفاءےس
رعمتفیہانوکتقیقحرعمتفےکرمےلحیےنچنہپیکجاخزیوکاتبیتےہ۔ ٰ
رقفوک وررکےہکامتمولخمقاسیکابع ترکںیناہکوہاںیہنامکلاطعرکے،اسرطحوہاولتیہخدایکذاتیکرعمتف
احلصرکںیسجےکےجیتنںیموہساسیکابع ترکےتںیہ،اورروبتیبےکذرےعیاسیکرعمتفاحلصرکےتںیہناہک
اںیہنامکلاحلصوہ،اباہیںرپاولتیہاورتقیقحےک رایمنفزقوکےنھجمسیکوہجےستہباسرےملعورعمتفےک ایع
ےکلا اسرےاومرآسپںیمطلخملطوہمہ ںیہ،اسرپزتسما ہیہکہیولگاولتیہاورروبتیبےک رایمنفزقوکمہ ںیہن
ےتھجمس،اہیںیہکاےنپآپوکاملعےئاالسمولہکاےنواےلمہ آجیاسوقلخداودنیوکےنھجمسےساقرصرظنآےتںیہ:
ظ ُرونَ ِإالَّ أَن َيأْتِ َي ُه ُم اللّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َين ُ
ي األ َ ْم ُر َو ِإلَى اللّ ِه ت ُ ْر َج ُع
ظلَ ٍل ِ ّمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمآل ِئ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
ور﴾۔
األ ُم ُ
ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

1

سپانںیمھچکولگاسآیںیموخ ےسوکیئظفلااضہفرکےتںیہوت ورسےوکیئظفلاسرطحدبتلیرکےتںیہوگنا
جاخےہ۔2اورانںیمےسھچکوتخدایکذاتےکنارےںیمایسیناںیترکنا
خداودنجاملیکذاتاسظفلےکااضہفرکےنےس ز
1۔ البقرۃ210:۔
2۔ یہ کہ یہاں پر مضاف محذوف ہونا درست نہیں ہے جس کے لئے یہ کہنا کافی ہے کہ اس آیت میں مضاف الیہ مرفوع ہے،تو کیا ان کے
ہاں مضاف الیہ کو رفع دینا درست ہے جیساکہ اس اوپر کی آیت میں ہے؟ کیا یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت کے اعراب میں

ےہ،لداوہ و
اجبزےتھجمسںیہ۔1اسرطحوہایاےسیڑکلاہرےیکامدننوہاجناےہوجراتےکادنریھےںیماانپاہلکڑاوھک اتی
ٰ
آگےک رایمنایآگںیہ،ویکہکنوہخداےکآےناجےنےکاقلئںیہ،وسوہخداوکاےسیولخمقیکرطحےتھجمسںیہوجیسکہگج
وہنےہ،اورہیےتہکوہےئآیےکادنررحتفیرکےتںیہہکاہیںرپ
اورااحہطناایہگجےس ورسیہگجآےناجےناکاتحمج ا
ایظفلذحموفےہ۔اسرطحوہریغبیسکوخفخداےس زفآیناملکتوکاےنپاقمامتےسآواےھچیپدبتلیرکےنیکخزأت
رکےتںیہ۔نکیلیحیسمولگےنمہ وتراتاورالیجنںیمایسرطحےکاکمےیکںیہ۔2اوراوہنںےناس’’آےنواےل‘‘ ےس
انجبعتسی ٰ(ع)رما ےتیلںیہاورہیاابتعررکےتںیہہکانجبعتسی ٰ(ع)یہخداےہ،وہاس اینںیمالوہتقلطمےکمسج
اللہ مضاف الیہ مج رور اور مضاف محذوف تقدیر میں مثال امر ہے؟ یہ لفظ اللہ کو کیوں رفع نہیں دیتے ہیں جوکہ فعل’’ أتی‘‘ کا فاعل
ہے؟ اور یہ سوال ہے کہ کیا ایک دانشمند کو یہ کرنا درست ہے کہ وہ ایسے موقع پر مضاف کو حذف کرے جہاں عقیدہ توحید میں
اشتباہ کا سبب بن جائے؟ کیا عرب اشتباہ کے مواورد میں مضاف کرتے ہیں؟ لہٰ ذا اگر مضاف کو حذف سمجھا جائے تو یہاں پر بہت
سارے سواالت پیدا ہوتے ہیں جس کی تعلیل بھی نحو کے قاعدے میں ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ اسے بشری استقرائی قواعد میں
کہاجائے جو بہرحال قرآن کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اس مقام پرشاید حالیہ سنی اورشیعہ فقہاء جرجانی کا قول مناسب ہو ،لیکن کیا یہ
اس آیت پر انطباق ہوسکتا ہے؟،کیونکہ جرجانی کہتے ہیں’’:حذف کرنا دقیق مسلک،اخذ لطیف،عجیب امر اور سحر جیسا ہے ،کیونکہ تم
جاتنے ہو کہ بیان کرنے سے بیان ترک کرنا زیادہ واضح ہے اورفائدہ دینے کے لئے خاموش رہنا خود فائدہ دینے سے بہتر ہے،خود
تمہاری اپنی خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہے اور بیان کرنانے کرنے سے زیادہ مکمل رہتا ہے‘‘۔دالئل االعجاز :عبدالقاھر الجرجانی۔
مگر جہاں تک تاویل کاتعلق ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ سے مراد اللہ کا حکم ہے اور یہاں کوئی محذوف ہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال
یہ آتا ہے  :کیا کلمہ اللہ کو اللہ کے عالوہ کسی پر اطالق کرنا جائز ہے جو یہاں اس کے امر پر اطالق کیا گیا ہے؟ پس جب لغت یہ
ممکن ہے تو کلمہ اللہ سے امر اللہ کے بجائے عبد اللہ کیوں مراد نہیں ہوتا،یعنی محمد(ص)۔ پھر یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ
امراللہ یا عبداللہ کیا ہے؟ امراللہ یا عبد اللہ کون ہے؟کس نے اللہ کا نام حمل کیا ہے؟کیوں اسم کو حمل کیا ہے؟ ،یہی دراصل وہ چیزیں
ہیں جنہیں اس کتاب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
1۔ابن جبیر جوکہ ایک بڑے وہابی متکلم عالم کہتے ہیں:اللہ کی رؤیت کی امتناع والی آیات میں اللہ کاامرلینا الزم نہیں آتا ہے،کیونکہ
دوسری آیت میں جب ہم اللہ کی رؤیت ثابت کریں گے کہ وہ آئے گا جیسے چاہے :تعليق ابن جبرين على كتاب لمعة اإلعتقاد البن قدامة
المقدسي.
ظ ُرونَ إِالَّ أَن يَأْتِيَ ُه ُم اللّهُ فِي ُ
2۔قرآن کريم ميں بهی آيا ہے :ه َْل َين ُ
ور۔کيا وہ سب اس
ي األ َ ْم ُر َوإِلَى اللّ ِه ت ُ ْر َج ُع األ ُم ُ
ظلَ ٍل ِّمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمآلئِ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
ٓ
انتظار ميں ہوں گے کہ اللہ اور فرشتے بادل کے سايوں ميں سے ان کے پاس ائيں،يہ فيصلہ ہوچکا ہے اور سارے امور اللہ کی ہی طرف
پلٹيں گی :البقرة.012 :اسی طرح انجيل ميں بهی آيا ہے:
ستُودہ کا بَیٹا مسِیح ہے؟۔
سردار کاہِن نے اُس سے ِپھر سوال کِیا اور کہا کیا تُو اُس ُ
َ :61
سوع نے کہا ہاں َمیں ہ ُوں اور تُم ابِن آدم کو قاد ِِر ُمطلَق کی دہنی طرف َبیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔
:62یِ ُ
سردار کاہِن نے اپنے کپڑے پھاڑ کرکہا اَب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟۔
َ :63
فتوے دِیا کہ وہ قتل کے الئِق ہے:مرقس االصحاح .11
سنا۔ تُمہاری کیا رائے ہے؟اُن سب نے
:64تُم نے یہ ُکفر ُ
ٰ
جبکہ تورات میں یوں آیا ہے:
ُ :1خداوند سلطنت کرتا ہے۔ زمین شادمان ہو۔ بے شُمار جزیرے ُخوشی منائیں۔
:2بادل اور تاریکی اُسکے اِردگرد ہیں۔صداقت اور عدل اُسکے تخت کی بنیاد ہیں۔
:3آگ اُسکے آگے آگے چلتی ہے۔ اور چاروں طرف اُسکے ُمخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔
:4اُسکی بجلیوں نے جہان کو روشن کردیا۔ زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔
ُ
ُ :5خداوند کے ُحضُور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے ۔ یعنی ساری زمین کے خداوند کے ُحضُور۔
:6آسمان اُسکی صداقت ظاہر کرتا ہے۔ سب قوموں نے اُسکا جالل دیکھا ہے۔
:7ک ُھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ اَے معبودو! سب اُسکو سجدہ کرو۔
ووا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئیں۔
صی ُؔون نے ُ
:8اَے ُخداوند! ِ
سنا اور ُخوش ہوئی اور ؔیہ ُ
اعلی ہے۔
معبودوں سے نہایت
:9کیونکہ اَے ُخداوند! تُو تمام زمین پر بُلندوباال ہے تُو سب
ٰ
ُ
:10اَے ُخداوند سے ُمحبت رکھنے والو! بدی سے نفرت کرو وہ اپنے ُمقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اُنکو شریروں کے ہاتھ
سے چ ُھڑاتا ہے۔
:11صادقوں کے لئے نُور بویا گیا ہے اور راست دِلوں کے لئے ُخوشی۔
:12اَے صادِقو! ُخداوند میں ُخوش رہو اور اُسکے پاک نام کا شُکر کرو۔:زبورر79 :۔مزيد تفصيل کے لئے ضميمہ4:مالحظہ کريں۔

وہےنےکاقلئںیہ،ایسلا وہاسےکاتحمجوہےنےکبزابزاالعنرکےتںیہاورخداےئبزرگوبزبزیکاولتیہقلطموہےن
وکںیہنامےتنںیہ۔
ہیووجاہت رالصاساتکبیکنافیلاکسانب،ناہکاولتیہےکوحاےلےسحیحصاور رسدیقعہایبنایکاجےسجےس
خدارایضوہ۔خداےسیہیادیمرکناوہںہکاساتکبوکاےسینا اں اایعنملعےکلا دہایاکسفزار ےوجاےنپآپوک
ہاقریوکاسںیم
جاملھجمسرکتہباسرےولخمقوکراہراسےس وررک ناےہ۔خداےسہیریمی جاےہاساتکبےک م ز
ریخ،بزتکاوررمگایہےساجنتاطعفزامےئ،اسےکعفنجامفزار ے،اورںیمیتحاالاکمناےسرصتخمراھکےہناہک مہزیسکےک
رتسسںیموہاوراساکمہفآاسنوہ۔
ادمحاسحل

دقمہم

بسم الله الرحمن الرحیم
ہرعتفیاساہللےکےیلےہوجتنطلساکامکل،یتشکوکرواںرکےنواال،وہاؤںوکاقوبرےنھکواال،حبصوکرونش
مز
ہرعتفیاساہللےکلا ےہسجےکوخفےسآامسناور
رکےنواال،ایقمںیمخزا ےنیواالاوراہجونںاکرپور اگرےہ۔ م ز
ہرعتفیاس
آامسنواےلرلزےتںیہ،زنیماوراسےکآنا اکر لہاجےتںیہ،دنمسراوراسںیمریتےنواےلرلزےتںیہ ،م ز
زامنوترہ مہززگدہایہنناکس۔وہاہلل،سجےن
اہللیکےہسجےنںیمہہیراہدہای اھکیئاورارگاہللاعتیلٰںیمہدہایہنف ا
ںیمہاےنپلضفےساساتکبیکرعمتفاطعیک،اوراےس مہارےلا ونرفزار انناہکاسےکذرےعیرہےباینزوہںاوراس
ےکذرےعیولوگںےک رایمنںیلچ:
ان َولَ ِك ْن َجعَ ْلنَاہُ نُورا ً
األي َم ُ
﴿و َكذَ ِل َك أ َ ْو َح ْينَا إِلَي َْك ُروحا ً ِم ْن أ َ ْم ِرنَا َما ُك ْن َ
ت تَد ِْري َما ْال ِكت َ ُ
اب َوال ْ ِ
َ
ص َراطٍ ُم ْست َ ِق ٍيم﴾۔
نَ ْهدِي بِ ِه َم ْن نَشَا ُء ِم ْن ِع َبا ِدنَا َوإِنَّ َك َلت َ ْهدِي إِلَى ِ
اورایسرطحرہےناےنپارمںیمےسایروحآپیکرطفویحیکےہ،آپںیہناجےتنےھتہکاتکبایکےہاورہنیہاامین
وک(اجےتنےھت)نکیلرہےناےسروینشانب ناسجےسرہاےنپدنبوںںیمےسےسجاچےتہںیہدہای ےتیںیہاورآپوتانیقی
دیسےھراےتسیکرطفرامنہیئرکرےہںیہ۔
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ےبکشامتماناےئخدا مہارےناسقحےلرکآےئاورخداےنںیمہاانپودعہچسرک اھکنا،انیقیخدااےنپودعےیکالخف
ورزیںیہنرکنا۔دمحموآلدمحم(ع)رپ رو اورالسموہ،اےاہللوتدمحموآلدمحم(ع)رپرتمحنازلفزام!وجدنمسرےکونھبرںیم
اجرییتشکںیہ،وجاسںیموساروہاگوہچباجےئاوراےسوھچڑ ےاگوہرغقوہاجےئاگ،وجدمحموآلدمحم(ع)ےسآوااجےئاگوہ
ٹ
رمدتوہاگاوروجانےسےھچیپرےہاگوہماجےئاگاوروجانےکاسھترےہاگوہاکایمبوہاجےئاگ۔ رو اورالسموہآگرپاور
آگںیمولخمقرپاورانرپوجاسےکار رگ ںیہ،ناکےہوہذاتوجامتماہجونںاکناےنلواالےہ:
س ْب َحانَ اللَّ ِه َربّ ِ ْال َعالَ ِمينَ ﴾۔
ار َو َم ْن َح ْولَ َها َو ُ
ُور َك َم ْن فِي النَّ ِ
ِي أ َ ْن ب ِ
﴿فَلَ َّما َجا َءهَا نُود َ
جومیسٰآگےکناسےچنہپوتدنا ییئگ:نابزتکوہوہ(سجاکولجہ)آگےکادنرےہاور(نابزتکوہ)وہوجاسےکناسےہ
اورنازیکہےہاسرےاہجںاکرباہلل۔
1۔الشوری52:۔
2۔النمل8:۔

2

رو اورالسموہناین،انجتاورابمرک روتخںرپ،اورناکوہذاتوجامتماہجونںاکرپور اگرےہ:
شأْنَا
ب بِ ِه لَقَاد ُِرونَ * فَأ َ ْن َ
﴿وأ َ ْنزَ ْلنَا ِمنَ ال َّ
س َم ِ
علَى ذَهَا ٍ
اء َما ًء ِبقَدَ ٍر فَأ َ ْس َكنَّاہُ فِي ْاأل َ ْر ِ
ض َوإِنَّا َ
َ
ْ
لَ ُك ْم ِب ِه َجنَّا ٍ
ش َج َرة ً ت َ ْخ ُر ُج ِم ْن
يرة ٌ َو ِم ْن َها تَأ ُكلُونَ * َو َ
ت ِم ْن ن َِخي ٍل َوأَ ْعنَا ٍ
ب لَ ُك ْم ِفي َها فَ َوا ِكهُ َك ِث َ
ُ
صبْغٍ ِل ْآل ِكلِينَ ﴾۔
س ْينَا َء تَ ْنبُتُ ِبالدُّ ْه ِن َو ِ
ور َ
ط ِ
اوررہےنآامسنےسایاخصدقمارںیمناینبزاسنارھپاےسزنیمںیمرہےنرہھٹانااوررہانیقیاےسنا دیرکےنرپمہ اق ر
ںیہ۔رھپرہےناسےساہمترےےیلوجھکروںاوراوگنرےکنااغت دیاےیکنجںیماہمترےےیلتہبےسلھپںیہاوران
ںیمےسمتاھکےتمہ وہ۔اوراس رجوکمہ  دیاایکوجوطرانیسےسنکلتااےہاوراھکےنواولںےکےیللیتاوراسنلےل
اگےہ۔
رک ا

1

رو اورالسموہخدایکنازلوہےنوایلبزتکرپ،ابمرکیتسبرپاوریلھکویتسبںرپ:
ى َ
ظا ِه َرةً﴾۔
﴿و َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه ْم َو َبيْنَ ْالقُ َرى الَّ ِتي َب َ
ار ْكنَا ِفي َها قُر ً
َ
اوررہےنانےکاورنجویتسبںوکرہےنبزتکےسونازااھت،ےک رایمندنچیلھکایتسبںاسب ںی۔

2

اسیجہکںیمھچکاےسینا اں اایعنملعاجاتنوہںوج زفآنوکڑپےتھوتںیہ،نکیلہیوہرشکاوررفکےک وعےمہ رکےت
ںیہ،ویکہکنوہےکلھچاور اےناوررھتپاورریہےےک رایمنفزقںیہنرکناےت،م ہکںیماینپوخ دنسپیےسخدایکانپہاماتگنوہں
،ںیمخدایکرتمحاکایاتحمجدنبہوہں،ںیموتاہللےکاسےنمےباچرہاورےبسبوہں۔ںیموگایہ اتیوہںہکخداےئاتکیےک
وساوکیئوبعم ںیہنےہ،وہالرشیےہ،وہایاوراتکی،واود،ےباینزےہ،سجاکوکیئرسمہںیہن،ہناساکوکیئاٹیبےہ،اولتیہ
قلطماورروبتیبقلطمایسےکلا ںیہ،امتمولخمقایساکےہاوراسریرمکحاینایساکےہ،وہاہللامتمرشکےسناکےہ،اور
دمحم(ص)اہللاکرتہبنیولخمقںیہ،وہالہپولخمقاورلقعاولںیہ،وہاہللاکدنبہاورامتماناونں،ونجںاورفزوتشںاوروجولخمق
ولعممںیہاوروجامہ یولعممںیہنںیہےکلا اہللیکرطفےسروسلںیہ۔اسںیموکیئکشںیہنرپور اگرا!اسرےاناء
اوراوایصء(ع)ےنرعمتفاوروتدیحےکوحاےلےس ورحوفایبنےیکںیہںیہنجاکیفہلیحوتجحےکدعبوساےئدنچافزا ےک
لداآجےکدعبرعمتفاوروتدیحےکاتسسیئرحوفوکایبنیک رورتےہ۔اسیجہکاوبدبعاہلل(ع)ےس
یسکےنوبقلںیہنایکٰ ،
روایےہ:

1۔المومنون18-20:۔
2۔سباء18:۔

’’العلم سبعة وعشرون حرفاً ،فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم
غير الحرفين ،فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا ً فبثها في الناس ،وضم إليها
الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا ً‘‘۔
’’ملعو اشنےکاتسسیئرحوفںیہاورانسوکاناء(ع)الےئںیہ،انںیمےسآجیرصف ورحوفےکنارےںیم
ہرےاقم(ع)ایقمرکںی
ولوگںوکواتیفقاحصلہوُیئےہاورنایقرحوفےکنارےںیمولگواتیفقںیہنرےتںیہ،ج م ا
وا،وتنایقسیچپرحوفوکمہ نا مہز
الںیئوااوراںیہنولوگںںیمشاک رکںیوااوران ورحوفوکمہ انےکاسھتشالمرکںیوااورومجمجاولوگںںیماتسسیئ
رحوفیکاشاعرکںیوا‘‘۔
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رعمتفاوروتدیحےکوحاےلینبآ مےکااھٹسیئرحوفاحلصرکےنڑپںیوا،ویکہکنایرحفآلدمحم(ع)ےکاسھت
وصخمصےہوجانےکرازےہ،ایساناءاوراوایصءوکاےسولوگںیاچنہپےناکمکحںیہن نااھتویکہکنولگاےسبز اسںیہن
ی
رکناںیئوا۔اسیجہکادمحنبدمحمےندمحمنبنیسحےس،اوہنںےنوصنمرنبابعسےس،اوہنںےنوفصاننب حیی ٰےساوہنں
ےندبعاہللنباکسمنےساوہنںےندمحمنبدبعااخلقلےس،اوہنںےناوبریصبےس،ہکاوبدبعاہلل(ع)فزامنا:
’’يا أبا محمد إن عندنا والله سرا ً من سر الله ،وعلما ً من علم الله ،والله ما يحتمله ملك
مقرب وال نبي مرسل وال مؤمن امتحن الله قلبه لاليمان ،والله ما كلف الله ذلك أحدا ً غيرنا
وال استعبد بذلك أحدا ً غيرنا.
وإن عندنا سرا ً من سر الله وعلما ً من علم الله ،أمرنا الله بتبليغه ،فبلغنا عن الله عز وجل ما
أمرنا بتبليغه ،فلم نجد له موضعا ً وال أهالً وال حملة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً،
خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته (ع) ،ومن نور خلق الله منه محمدا ً وذريتـه،
وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمدا ً وذريته ،فبلغنا عن الله ما امرنا بتبليغه ،
فقبلوہ و احتملوا ذلك [فبلغهم ذلك عنا فقبلوہ واحتملوہ] وبلغهم ذكرنا ،فمالت قلوبهم إلى
معرفتنا وحديثنا ،فلوال أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك ،ال والله ما احتملوہ‘‘۔
’’ اےاوبدمحم!خدایکمسق! مہارےناساہللےکایرازاورایملعےہ۔خدایکمسق!اےسہنوکیئرقمبفزہتشااھٹاتکسےہ،ہن
یبنرملساوریہخدایکآزامشئےساکایمبومنماےسااھٹاتکسےہ۔خدایکمسق!اےساہللےن مہارےالعوہیسکںیہناطعایکےہ
اورہن مہارےالعوہیسکاسلمعریپاوہےناکاقتاضایکےہ۔انیقی مہارےناساہللاکایرازاورایملعوموج ےہ،سجیکغیلبتاک
۔لداںیمہوکیئااسیاقمماوروکیئالہافزا ںیہنےلموج
اسےنمکح ناےہ،وترہےناسےکمکحےکاطمقباسیکغیلبتیکںیہ ٰ
1۔ بحاراالنوار:ج،52ص336۔

بز اسرکےکس،اہیںیہکاہللےناسےکلا اےسیاوقامقلخیکںیہنجیکتقلخایسییٹمےسوہیئےہسجےسدمحموآل
دمحم(ع)اورانیکاوال  دیاےیکمہ ںیہ،اورانےکونرےسانیکتقلخوہیئےہ،خداےناںیہناسرتمحےسونازےہوج
،لدامتاےسوبقلرکواوراےسااھٹؤ،رھپخداےن
دمحموآلدمحم(ع)ےسنازلوہیئ
ےہ،لداخداےنںیمہاسیکغیلبتاکمکح ناےہ ٰ
ٰ
نص
مہارےذرکوکاںیہناچنہپ نا،وتانےک ل مہاریرعمتفاور حتوُںیکرطفاملئوہمہ ،وسارگوہ مہارییٹمےس دیاںیہن
وہےتوتوہ مہاریرعمتفںیہنرےتاورخدایکمسق!وہیھبکبز اسںیہنرکےت‘‘۔
رھپفزامنا:
’’إن الله خلق أقواما ً لجهنم والنار ،فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت
قلوبهم وردوہ علينا ولم يحتملوہ وكذبوا به وقالوا :ساحر كذاب ،فطبع الله على قلوبهم
وأنساهم ذلك ،ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق ،فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة ،ليكون ذلك
دفعا ً عن أوليائه وأهل طاعته ،ولوال ذلك ما عبد الله في أرضه ،فأمرنا بالكف عنهم والستر
والكتمان ،فاكتموا عمن أمر الله بالكف عنه واستروا عمن أمر الله بالستر والكتمان عنه‘‘۔
ےہ،لدااہللوجزیچںیمہاطعیکاںیہنمہ اچنہپےناکمکحوہا،رھپرہےناںیہناتب
’’انیقیاہللےنمنہجاورآگےکھچکاوقاموکقلخایک
ٰ
ناوتوہ ُبزاامنمہ اورانےکرفنترکےنےگلاور مہاریاخمتفلرشوعیک،وہںیہنبز اسرکناےئ،اوہنںےنالٹھجنااورےنہک
ٹ
وھجنےہ،رھپخداےنانےک ولںرپرہماگل یاوراںیہنوہرازفزاومشرکوا ی،رھپخداےنانیکزنانرپ
ےگل:ہیاج ورگاور ا
ےیک،لداوہوجےتہکےھتےسجوہ لےسامےتنےھت،اسرطحوہاوایلءاورالہاطعےس وروہمہ ،نجیکدبول
ھچکقحاجری
ٰ
،لداخداےنںیمہانےس وررےنہاوراخومشرےنہاکمکح نا،ویںوہخداےکمکحےس
اسروےئزنیمرپاہللیکابع توہیتےہ ٰ
وروہےئاورخداےکمکحانےسوپدیشہرےہ‘‘۔
روایایبنرکناےہ:رھپاامم(ع)ےناانپاہھتدنلبایکاوررگہیرکےتوہےئفزامنا:
’’اللهم إن هؤالء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم وال تسلط عليهم عدوا
لك فتفجعنا بهم ،فانك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدا ً في أرضك وصلى الله على محمد وآله
وسلم تسليما ً‘‘۔
لداوت ایناورآخزتںیمانوک مہارےاسھتفزار ےاورانرپریتے نمشوک
نارلٰہاا!ےبکشہیولگوھچیٹیسامجعںیہٰ ،

طلسمہنرکنا،ہکوہانےکذرےعیرہرپتبیصمڈال ے،ویکہکنایسی ترتںیمرھپاسروےئزنیمرپریتےابع تزگار
ںیہنںیچبوا۔خدادمحموآلدمحم(ع) رو السمنازلفزام‘‘۔

1

اوبدبعاہلل(ع)ےسروایےہ:
’’ ّ
إن أمرنا سر في سر ،وسر مستسر ،وسر ال يفيد اال سر ،وسر على سر ،وسر مقنع
بسر‘‘۔
’’ انیقی مہارارمارازںیمایرازےہ،اورایوپدیشہرازےہ،اورایااسیرازےہوجرازیہےہ،رازرپرازےہ،اورایرازرپنیقی
رےنھکواالرازےہ‘‘۔

2

اوبرفعج(ع)ےنفزامنا:
ّ
إن أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق۔’’3من هتكه أذله الله‘‘۔
4
’’ انیقی مہاراہیارموپدیشاورماقرپنیقیرےنھکواالےہ،وجوکیئاسیکااہیرکےاگخدااےسروسارکےاگ‘‘۔
ایسودیوکاوبدبعاہلل(ع)ےنمہ فزامنا:
’’ ّ
إن أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق ومن هتكه أذله الله‘‘۔
’’ انیقی مہاراہیارموپدیشاورماقرپنیقیرےنھکواالےہ‘‘۔’’وجوکیئاسیکااہیرکےاگخدااےسروسارکےاگ‘‘۔

5

اوبدبعاہلل(ع)ےنمہ فزامنا:
’’ ّ
إن أمرنا هو الحق ،وحق الحق ،وهو الظاهر وباطن الباطن ،وهو السر ،وسر السر ،وسر
المستسر ،وسر مقنع بالسر‘‘۔
اظہاورنانطاکنانطےہ،ویہرازاوررازاکرازےہ،اوروپدیشہرازےہ،اورااسی
’’ انیقی مہاراارمیہقحےہ،اورقحاکقحےہ،ویہ م ز
ارزاوجرازوکاقعنرکےنواالےہ‘‘۔

6

1۔ الکافی :ج،1ص402۔
2۔ بصائرالدرجات:ص48۔
3۔اس کی مزید تفصیل میثاق اور حجر کے بارے میں ضمیمہ 5میں آئے گی۔
4۔ بصائرالدرجات:ص48۔
5۔ بصائرالدرجات:ص48۔
6۔ بصائرالدرجات:محمدبن حسن الصفار،ص48۔

ملعورعمتفےکہیااھٹسیئرحوفاچدنےکانمزلےکاسحبےسہکایامہےکادنروچ ہاچدناوروچ ہالہلوہےتںیہ۔ہی
ولگخدایکںیتجحاوراسےکاےسیاملکتوہےتںیہوجامتماہجونںاورجحاربکرپدنلبوبزبزںیہ۔
وچ ہاچدن؛دمحم،یلع،افہمط،نسح،نیسح،یلع،دمحم،رفعج،ومیسٰ،یلع،دمحمیلع،نسح،اوردمحممہیلعاالسلمںیہ۔
م ہکوچ ہالہلںیمنارہدہمی،نجںیمےس وےک واقمم؛راسلاوروالیںیہ،وتہیریتہوہمہ اورانےکاسھتفززدنافہمط
ازلرھا(ع)المرکہیالہلوچ ہنباجےتںیہ۔
اورانںیمےسالہلیہایقمیکنااینںںیہ:
ُوت ِم ْن ُ
ورهَا
ْس ْال ِب ُّر ِبأ َ ْن تَأْتُوا ْالبُي َ
ي َم َواقِيتُ ِللنَّ ِ
﴿يَسْأَلون ََك َ
ظ ُه ِ
ج َولَي َ
ع ِن ْاأل َ ِهلَّ ِة قُ ْل ِه َ
اس َو ْال َح ّ ِ
ُوت ِم ْن أَب َْوا ِب َها َواتَّقُوا اللَّهَ َل َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ﴾۔
َولَ ِك َّن ْال ِب َّر َم ِن اتَّقَى َوأْتُوا ْالبُي َ
ٹ
ولگآپےساچدنےک(ےنٹھگبزےنھےک)نارےںیموپےتھچںیہ،کہددےئجی:ہیولوگںےکےیلاورجحےکاواقتےکنیعتاکذرہعی
ےہاور(اسھتہیمہ کہددےئجیہکجحےکارحامنادنوھوت)تشپاخہنےس الخوہناوکیئیکینںیہنےہہکلبیکینوتہیےہہکانان
وقتی ٰاایتخررکےاورمت(اےنپ)رھگوںںیم روازوںےسیہ الخوہارکواوراہلل(یکنارا)یگ)ےس ےچروہناہکمتالفحناؤ۔

1

رھپےنیہمےکنایق ونںںیمالہلاوراچدناغیوہےتںیہوجخداےکای مہزارھچکاسلوہےتںیہ:
سنَ ٍة ِم َّما تَعُدُّونَ ﴾۔
﴿يُدَ ِبّ ُر ْاأل َ ْم َر ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ض ث ُ َّم َي ْع ُر ُج إِلَ ْي ِه فِي َي ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَ ُ
اء إِلَى ْاأل َ ْر ِ
ف َ
ارہُ أ َ ْل َ
وہآامسنےسزنیمیاومریکدتریبرکناےہرھپہیارمایاےسی نںیماہللیکناراگہںیماورپیکرطفاجناےہسجیکدقمار
2
اہمترےامشرےکاطمقبای مہزاراسلےہ۔
ےہ،لداالزیمارمےہہکایآ ھ ناغیوہاجےئناہکاہللیکنات
اسیجہکواحضےہہکہیتبیغااممدہمی(ع)ےکوماقف
ٰ
وپریوہاجےئ۔

3

1۔ البقرۃ189:۔
2۔ السجدۃ05:۔
3۔ یہ کلمہ اگر اس عالم کے لئے ہے جہاں اہل حق وباطل کے درمیان عدالت کے ساتھ کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس فیصلہ کی شرط ہے
اوریہ ایسا وعدہ ہے جس کا اللہ نے تمام سابقہ انبیاء واوصیاء(ع) کے ساتھ وعدہ کیا ہے:
سبَقَ ْ
سلِینَ
ت َك ِل َمتُنَا ِل ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْر َ
َولَقَ ْد َ
اوربتحقیق ہمارے بندگان ِ مرسل سے ہمارا یہ وعدہ ہوچکا ہے۔الصافات171:۔
اس إِالَّ أ ُ َّمةً َواحِ َدۃ ً َف ْ
اختَلَفُواْ َولَ ْوالَ َك ِل َمةٌ َسبَقَ ْ
ي بَ ْینَ ُھ ْم فِی َما فِی ِه یَ ْختَ ِلفُونَ ۔
ت مِ ن َّربِكَ لَقُ ِ
َو َما َكانَ النَّ ُ
ض َ

سبَقَ ْ
ى﴾۔
ت ِم ْن َر ِبّ َك لَ َكانَ ِلزَ اما ً َوأ َ َج ٌل ُم َ
﴿ولَ ْوال َك ِل َمةٌ َ
َ
س ّم ً
اورارگآپےکربیکرطفےسایناتےطہنوہیکچوہیتاورایدمتاکنیعتہنوہاکچوہناوت(ذعاباکبزول)الزیم
اھت۔

1

اسرطحآخزییخداےکاناموپرےوہاجںیئوا۔
اظہںیہن
اس ناورضعب ورسے ن؛تبیغےک نےکنارےںیموہرحفاشارہرکناےہوجخداےکوپدیشہےہوجیسکرپ م ز
ےہ،ہناسےکوکیئولخمقاےساجاتنےہ،ویکہکنہیتقیقحتبیغاکرازےہ،اوروہ’’وھ‘‘ اکرحفواوےہ۔م ہک’’وھ‘‘ اکرحف

اورسب انسان ایک ہی امت تھے پھر اختالف رونما ہوا اوراگر آپ کا پروردگار پہلے طے نہ کرچکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا
فیصلہ کردیا جاتا جس میں یہ اختالف کرتے ہیں۔یونس11:۔
َاب فَ ْ
سبَ َق ْ
ب۔
ي َب ْینَ ُھ ْم َو ِإ َّن ُھ ْم لَفِي ش ٍَّك ِم ْنهُ ُم ِری ٍّ
ت مِ ن َّربِكَ لَقُ ِ
سى ْال ِكت َ
ِف فِی ِه َولَ ْوالَ َك ِل َمةٌ َ
َولَقَ ْد آت َ ْینَا ُمو َ
اختُل َ
ض َ
موسی کو کتاب دی پھر اس کے بارے میں اختالف کیاگیا اوراگر آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کن کلمہ نہ کہا گیاہوتا
بتحقیق ہم نے
ٰ
توان کا بھی فیصلہ ہوچکاہوتا اوروہ اس بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ھود111:۔
سبَ َق ْ
َاب مِ ن بَ ْع ِد ِھ ْم لَفِي
ورثُوا ا ْل ِكت َ
س ًّمى لَّقُ ِ
ت مِ ن َّر ِبكَ ِإلَى أ َ َج ٍّل ُّم َ
َو َما تَف ََّرقُوا ِإ َّال مِ ن بَ ْع ِد َما َجاء ُھ ُم ْالع ِْل ُم َب ْغیا ً بَ ْینَ ُھ ْم َولَ ْو َال َك ِل َمةٌ َ
ي َب ْینَ ُھ ْم َو ِإ َّن الَّذِینَ أ ُ ِ
ض َ
ب۔
ش ٍَّك ِم ْنهُ ُم ِری ٍّ
اور یہ لوگ اپنے پاس علم آنے کے بعد صرف آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے کا شکار ہوئے اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف
سے ایک مقررہ وقت تک کے لئے بات طے نہ ہوچکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہوچکاہوتا اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث
ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز میں ہیں۔الشورى11:۔
یہ کلمہ دراصل قائم مہدی(ع) اور وہ عذاب ہیں جو ان کے ساتھ ہے اورآپ(ع) لوگوں کے درمیان ستائیس حروف پھیالنے کے لئے
معرفت کے اٹھائیس حروف کو لے کر آئیں گے تا کہ لوگوں کو آخری حرف کی معرفت یا کنہ وحقیقت کی معرفت کے بارے میں
عاجزی معلوم ہوجائے ۔ چنانچہ آخری چند ایام گزرنے کے بعد قائم(ع) ضرور آئیں گے جن کے آنے کے بعد اللہ نے یعنی زمانے میں
آخری دن کو مقرر فرمایا ہوا ہے:
قَا َل فَإِنَّكَ مِ نَ ْال ُمن َ
وم۔
وم ْال َو ْق ِ
ت ْال َم ْعلُ ِ
ظ ِرینَ * إِلَى یَ ِ
فرمایا:تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے۔ معین وقت کے دن تک۔الحجر73 – 77:۔
روز غیبت ہے جس کے بارے پوشیدہ حرف وضاحت کرتا ہے۔ اور ضروری امر ہے کہ امام مہدی(ع) اس وقت تک غیبت میں
آخری دن ِ
رہیں یہاں تک اللہ کا کلمہ پورا ہوجائے اورقائم(ع) اس کے حکم کے ساتھ اس کے اوالد میں اس جسمانی دنیا میں آئیں گے تاکہ امام
مہدی(ع) اس کی دعوت کو وارث وعذاب کے وجود کے ساتھ اظہار کریں گے۔لہٰ ذا قائم ہی اللہ کلمہ اور وہ عذاب ہے جس کے ذریعے وہ
اپنے اور انبیاء واوصیاء (ع) کے دشمنوں سے انتقام لے گا ۔یہی وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے آخر میں انبیاء(ع) سے ان کی نصرت کا
وعدہ فرمایا ہے اور یہ وہی عذاب اور محدود نصرت ہے جس کے بارے میں سابقہ پیغامات میں آیا ہے،اوریہ وہی عذاب و بڑی نصرت
ہے:ولَقَ ْد َسبَقَ ْ
ورونَ * َو ِإ َّن ُجن َدنَا
ہے جس کے اللہ نے آخری زمانے کے آخری دن میں وعدہ کیا
سلِینَ * ِإنَّ ُھ ْم لَ ُھ ُم ْال َمن ُ
ص ُ
ت َك ِل َمت ُ َنا ِل ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْر َ
َ
ص َبا ُح ْال ُمنذَ ِرینَ ۔
ف یُب ِ
ین * َوأَب ِ
لَ ُھ ُم ْالغَا ِلبُونَ * َفت ََو َّل َ
ْص ُرونَ * أ َ َفبِ َعذَابِنَا َی ْست َ ْع ِجلُونَ * فَإِذَا نَزَ َل بِ َسا َحتِ ِھ ْم َف َ
ْص ْر ُھ ْم فَ َ
ساء َ
ع ْن ُھ ْم َحتَّى حِ ٍّ
س ْو َ
بندگان مرسل سے ہمارا یہ وعدہ ہوچکا ہے۔یقینا وہ مدد کیے جانے والے ہیں۔ اوریہ یقینا ہمارا لشکر ہی غالب آکر رہے
اور بتحقیق ہمارے
ِ
گا۔لہٰ ذا آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں۔ اورانہیں دیکھتے رہیں کہ عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔کیا یہ ہمارے عذاب میں عجلت
چاہ رہے ہیں؟ پس جب یہ ان کے داالن میں اترے گا تو تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی۔الصافات.177 -171:
1۔ طہ129:۔

اھانااھٹسیئرحوفیکرطفاشارہےہنجےکنارےںیمرصفآلدمحم(ع)یہاجےتنںیہ،ویکہکنہیاناکرازےہ۔اسےس
بامسامظعیکرعمتفےہ۔
ولطمب رالصوتدیحیقیقحاور ّ ز

1

جاخرعمتفےسجاخزےہ،سپ
اوریہیااھٹسیئرحوفےکنانطےہ۔2ناہکانانوکہیولعمموہہکوہنایقرحوفےکریغب ز
لداارگمتنامدمحمےکرحوفم،ح،مےسوافقوہاجؤوتایکمت
ولعمموہاہکرعمتفےکلا جاخزیےکوساوکیئاچرہںیہنےہٰ ،
دمحمےکنارےںیماجےتنوہ؟،نامتدمحموکںیہناجےتنوہ؟،ہکلبمتزنا ہےسزنا ہاسنامےکدنچرحوفوکاجنناؤوا،م ہکامس
یکرعمتفےکلا اسرےرحوفاکاجانن روریےہ۔
مہزرعتفیاےساہللےکلا ےہسجےنوترات،الیجناورفزآنوکنازلایک،سجےکادنرولوگںےکلا دہایاوردہاییک
واحضنااینںںیہناہکزدنہرےنہواال لیلےسزدنہرےہاورالہکوہےنواال لیلےسالہکوہاجےئ:
ب
سيَقُو ُل الَّذِينَ أ َ ْش َر ُكوا لَ ْو شَا َء اللَّهُ َما أ َ ْش َر ْكنَا َوال آبَا ُؤنَا َوال َح َّر ْمنَا ِم ْن َ
ش ْيءٍ َكذَ ِل َك َكذَّ َ
﴿ َ
ْ
سنَا قُ ْل ه َْل ِع ْندَ ُك ْم ِم ْن ِع ْل ٍم فَت ُ ْخ ِر ُجوہُ َلنَا ِإ ْن تَت َّ ِبعُونَ ِإ َّال َّ
الظ َّن َو ِإ ْن
الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم َحتَّى ذَاقُوا َبأ َ
صونَ * قُ ْل َف ِللَّ ِه ْال ُح َّجةُ ْالبَا ِلغَةُ فَلَ ْو شَا َء لَ َهدَا ُك ْم أ َ ْج َمعِينَ * قُ ْل َهلُ َّم ُ
ش َهدَا َء ُك ُم الَّذِينَ
أ َ ْنت ُ ْم ِإ َّال تَ ْخ ُر ُ
1۔ کنہ وحقیقت کے مرتبے میں اسم اعظم اعظم اعظم ہے۔امام باقر(ع)فرماتے ہیں:
ِإ َّن اس َْم اللَّ ِه ْاْل َ ْع َ
ِیس َحتَّى
ِف ِب ْاْل َ ْر ِ
ف مِ ْن َھا َح ْر ٌ
ظ َم َ
ض َما َب ْی َنهُ َوبَیْنَ َ
ع َلى ث َ َالثَ ٍّة َو َ
س ْبعِینَ َح ْرفاًَ ،و ِإنَّ َما َكانَ ِع ْن َد آ َ
س ِر ِ
یر ِب ْلق َ
ف َواحِ دٌ ،فَتَكَلَّ َم ِب ِه فَ ُخس َ
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َان َو َس ْبعُونَ َح ْرفاًَ ،و َح ْر ٌ
ِ
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َ
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َ
تَن ََاو َل الس َِّر َ
َ
ِ
َ
ب ِع ْن َدہَُ ،و َال َح ْو َل َو َال قُ َّوۃ َ إِ َّال بِاللَّ ِه ْالعَلِي ِ ْالعَظِ یم۔
تَعَالَى ا ْست َأْث َ َر ِب ِه فِي ع ِْل ِم ْالغَ ْی ِ
بتحقیق اللہ کا اسم اعظم 73حروف ہیں،جب آصف کے پاس ایک حرف تھا جس کے ذریعے اس نے جب کال م کیا تو زمین دھنس گئی
اور فاصلہ کم ہوگیا جس کے ذریعے وہ تخت بلقیس کو لے کر آیا ،پھرزمین اپنی حالت میں واپس آگئی ،یہ سب کچھ اس نے پلک
جھپکنے کے ساتھ انجام دیا ۔ ہمارے پ اسم اعظم کے اس بہتر حروف ہیں اور اللہ کے پاس ایک حرف ہے جس کے ذریعے وہ علم غیب
کو ترجیح دی ہے۔ ہر طاقت وقوت خدائے علیم وعظیم کے واسطے سے ہے۔الكافي:ج 1ص.071
امام جعفر صادق(ع) فرماتے ہیں:
ُ
ُ
ُ
ُ
عش ََر
سى أ َ ْربَعَةَ أَحْ ُ
سةَ َ
ي نُو ٌح خ َْم َ
ي ُمو َ
إِ َّن عِی َ
ي إِب َْراھِی ُم ث َ َمانِیَةَ أَحْ ُرفٍّ َ ،و أعْطِ َ
ـرفٍّ َ ،وأعْطِ َ
ي َح ْرفَی ِْن َكانَ یَ ْع َم ُل بِ ِھ َماَ ،وأعْطِ َ
سى ابْنَ َم ْریَ َم (ع) أعْطِ َ
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ي ُم َح َّمدٌ
ٍّ
سـة َو ِعش ِریـنَ َح ْ
ـرفاَ ،وإِن اللهَ تعَالى َج َم َع ذلِكَ كلهُ ِل ُم َح َّمد (ص)َ ،و إِن اس َْم الل ِه اْل ْعظ َم ثالثة َو َ
ي آ َد ُم خ َْم َ
س ْبعُونَ َح ْرفا أعْطِ َ
َح ْرفاًَ ،وأعْطِ َ
ً
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(ص) اثْنَی ِْن َو َ
،موسی(ع)کو چار حروف دیے گئے ،ابراہیم(ع) کو آٹھ
عیسی ابن مریم(ع) کو دو حروف دیے گئے تھے جن پروہ عمل پیرا تھے
یقینا
ٰ
ٰ
تعالی نے
حروف دیے گئے تھے،جناب نوح(ع) کو پندرہ حروف دیے گئے تھے،جناب آدم(ع) کو پچیس حروف دیے گئے تھے جبکہ اللہ
ٰ
یہ سب محمد(ص) کے لئے جمع کر عطافرمایا ہے۔ اللہ کا اسم اعظم تہتر حروف ہیں جن میں سے بہتر حروف محمد(ص) کو دیے گئے
جبکہ ایک حرف حجاب میں رکھا ہوا ہے۔ الكافي:ج 1ص.071
علی ابن محمد نوفلی نے امام حسن عسکری(ع) نے روایت کی ہے :فرماتے ہیں:
ا ْس ُم اللَّ ِه ْاْل َ ْع َ
ف فَتَكَلَّ َم بِ ِه فَا ْنخ ََر َق ْ
ت لَهُ ْاْل َ ْر ُ
صی ََّرہُ
ف َ ،ح ْر ٌ
َاو َل َ
ظ ُم ث َ َالثَةٌ َو َ
ِیس َحتَّى َ
س ْبعُونَ َح ْرفا ً َكانَ ِع ْن َد آ َ
ش بِ ْلق َ
ع ْر َ
ص َ
ض فِی َما َب ْینَهُ َوبَیْنَ َسبَإ ٍّ  ،فَتَن َ
ض فِي أ َ َق َّل مِ ْن َ
س َ
ب۔
ط ِ
إِلَى ُ
ت ْاْل َ ْر ُ
ف ِع ْن َد اللَّ ِه ُم ْست َأْث ٌِر بِ ِه فِي ع ِْل ِم ْالغَ ْی ِ
َان َو َس ْبعُونَ َح ْرفاًَ ،و َح ْر ٌ
ط ْرفَ ِة َ
س َل ْی َمانَ  ،ث ُ َّم ا ْنبَ َ
عی ٍّْنَ ،و ِع ْن َدنَا مِ ْنهُ اثْن ِ
اسم اعظم تہتر ہیں جن میں ایک حرف آصف بن برخیا کے پاس تھا جس کے ذریعے وہ تخت بلقیس کو سلیمان(ع) کے پاس لے کر آئے
پھر پلک جھپکنے میں زمین بچھادی گئی،جبکہ ہمارے پاس بہتر حروف ہیں اور اللہ نے اس ایک حرف کو علم غیب میں ترجیح دی
ہے۔الكافي  :ج 1ص.071
2۔ مرتبہ ذات یااسم اعظم اعظم ہے۔

يَ ْش َهد ُونَ أ َ َّن اللَّهَ َح َّر َم َهذَا فَإ ِ ْن َ
ش ِهد ُوا فَال ت َ ْش َه ْد َم َع ُه ْم َوال تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َوا َء الَّذِينَ َكذَّبُوا ِبآياتِنَا َوالَّذِينَ
ال يُؤْ ِمنُونَ ِب ْاْل ِخ َرةِ َو ُه ْم ِب َر ِبّ ِه ْم َي ْع ِدلُونَ ﴾۔
رشمنیکںیہکواہکارگاہللاچاتہوتہنرہرشکرکےتہن مہارےناپ ا ااورہنیہرہیسکزیچوکرحامرگ اےتن،ایسرطحان
ےسےلہپواولںےنمہ ذکتییکیھتاہیںیہکاوہنںےن مہاراذعابھکچایل،کہددےئجی:ایکاہمترےناسوکیئملعےہےسج
مہارےاسےنمالوکس؟متوترصفامگنےکےھچیپےتلچوہاورہیہکمتطقفایقسآراایئںرکےتوہ۔

1

ہرعتفیخداےئاتکیےکلا زساوارےہ۔
مز
جایص ُبزریصقت:ادمحاسحل۔

بسم الله الرحمن الرحيم
ٹ
اہللےکنامےس(وج)بزارہمنان،اہنیرمحرکےنواالےہ۔
ص َمد ُ * لَ ْم َي ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ُكفُوا ً أَ َحد ٌ ﴾
﴿ قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ َحد ٌ * اللَّهُ ال َّ
کہددےئجی:وہاہللایےہ۔اہللےباینزےہ۔ہناسےنیسکوکانجاورہنوہانجایگ۔اوروکیئمہ اساکرسمہںیہنےہ۔

وسرہوتدیحاکمسباہلل
ارش ےہ:
اظہاورنانطوہناےہ۔اسیجہکخدااک ا
اتکباکمسباہللسجاکای م ز
﴿ َي ْو َم يَقُو ُل ْال ُمنَافِقُونَ َو ْال ُمنَافِقَاتُ ِللَّذِينَ آ َمنُوا ا ْن ُ
ار ِجعُوا َو َرا َء ُك ْم
ور ُك ْم ِقي َل ْ
ظ ُرونَا نَ ْقت َ ِب ْ
س ِم ْن نُ ِ
الر ْح َمةُ َو َ
اب﴾۔
ور لَهُ بَ ٌ
سوا نُورا ً فَ ُ
ظا ِه ُرہُ ِم ْن قِبَ ِل ِه ْالعَذَ ُ
اب بَ ِ
ب َب ْينَ ُه ْم بِ ُ
فَ ْالت َ ِم ُ
اطنُهُ ِفي ِه َّ
ض ِر َ
س ٍ

1۔ االنعام148:۔

اس نانمقفرم اورانمقفوعرںیتومنینمےسںیہکوا :مہاراااظتنررکںیناہکرہاہمترےونرےسروینشاحلصرکںی،
(رگم)انےساہکاجےئاگ:اےنپےھچیپولٹاجؤاورونرالتشرکو،رھپانےک رایمنای ویارانب یاجےئیگ،سجاکای روازہ
وہاگسجےکادنروینےصحںیمرتمحوہیگاوراسیکریبویناجیذعابوہاگ۔

1

ےہ،لداوجوکیئہلمسبےساتکبںیم الخوہناےہسجےکنانطویہرتمحینعیارلنمحارلمیحےہ۔اور
ہیوسرہنانابوجوتدیح
ٰ
اہادنریھےںیمرےہاگوجہلمسباکنانطےہ،وہذعابینعیاولاودالقھاارےہ۔
وجوکیئاسےسن م ز
اظہمسباہللاولاودالقھاارےہ۔وچہکنخداےناسرےوسروںےکرشوعںیم
لداہلمسباکنانطمسباہللارلنمحارلمیحم ہکاساک م ز
ٰ
مسباہللارلنمحارلمیحایبنایک،م ہکوسرہوتہبیکادتباءمسباہللاولاودالقھاارےسںیہنایکسجےکادنرروسلاہلل(ص)ےس ینمش
رےنھکاورجرکےنواولںاکیدرکہےہ۔ویکہکنخداودنجاملےناہجںایزیچایبنیکواہںاسیکدضمہ ایبنیک،اورخداوت
اےنپامتمولخمقرپرتمحنازلرکناےہرگمہیوجھچکملظووجراوراسف ےکراےتسوکاایتخررکےتںیہ،سجےکناعوہخداےکرہق
ںیہ،لداخدایکاجیےس رتقیقحرتمحیہنازلوہیتےہاوراسےکرہقوذعابایاانثتسیئارم
وذعاباکاکشروہاجےت
ٰ
ےہ۔
ہوسرےاکمسباہللاسےکاسھتایرطحےسوبضمطومکحتسمرطبوہناےہ،م ہکوسرہاافلہحتاکہلمسبایاوررطحےساسےک
مز
وہنےہ۔
اسھترموبط ا

2

ہوسرےاکہلمسباسآاغزےکدنچوتہجںےکنارےںیمایبنرکناےہ،ایسرطحاسوسرےےکہلمسباک ابزہاکروتدیح
اسیجہک م ز
ےہ،جہیہلمسبوتدیحےسقلعتمےہوتاہیںنیتاامسء؛اہلل،ارلنمحاورارلمیحاسےنمآےتںیہ۔اہللخدایکذاتےکناماور
1۔ الحدید13:۔
2۔متشابہات میں یہ سوال ہے کہ کیا فاتحہ کے بسم اللہ قرآن کے دیگر بسم اللہ سے مختلف ہے؟ کیا بسم اللہ سورے کا جزء ہے؟
جواب:بسم اللہ جس سورہ فاتحہ کا جزء ہے اسی طرح قرآن کے دیگر سوروں کا بھی جزء ہے ،کیونکہ سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے
اور فاتحہ بسم اللہ میں ہے،لہٰ ذا قرآن کے تمام بسم اللہ ہی دراصل فاتحہ کا بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے البتہ دیگر
سوروں میں یہ اس کا جزء ہے لیکن اس کی آیت نہیں ہے۔جبکہ یہ تین اسماء؛ اللہ،رحمن،رحیم الہوت یا ذات ٰالہیہ میں اسم اعظم اعظم
اعظم(ھو) کے ارکان ہیں۔ یہ اسمائے ثالثہ اللہ کے کماالت ٰالہیہ کا شہر ہے جس ظاہر وباطن باب الرحمن،الرحیم ہیں۔ یہ اسمائے ثالثہ
مخلوق کے اندر محمد،علی اورفاطمہ یا علم کا شہر محمد(ص) جس کے ظاہر وباطن باب علی وفاطمہ ہیں۔ یہ اسمائے ثالثہ ارکان اللہ کا
اسم اعظم اعظم اللہ،الرحمن،الرحیم ہیں۔جیسے ارشاد ہوا ہے :قُ ِل ا ْدعُوا َّ
الرحْ َمنَ أَيّا ً َما ت َ ْدعُوا َفلَهُ ْاأل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى۔ کہہ دیں اللہ
اللهَ أ َ ِو ا ْدعُوا َّ
حسنی ہیں۔یہ اسمائے ثالثہ یعنی محمد،علی اورفاطمہ ہی اسم اعظم ہیں۔
سے پکارویا رحمن سے جسے بھی پکارو اسی کے اسمائے
ٰ
چنانچہ محمد اللہ جانب سے ہے،پس وہ اللہ کی کتاب ہے،بلکہ وہ مخلوق کے اندر معبود ہیں جبکہ علی اورفاطمہ اللہ کی رحمت ہیں،پس
ع ِليّا ً۔یعنی ہم نے ان کے لئے اپنی
ق َ
یہ دونوں الرحمن اور الرحیم ہیں۔جیسے ارشاد ہوا ہےَ :و َو َه ْبنَا لَ ُه ْم مِ ْن َرحْ َمتِنَا َو َج َع ْلنَا لَ ُه ْم ِل َسانَ ِ
ص ْد ٍ
رحمت عطاکی اور ان کے بلند لسان صدق قرار دیا۔چنانچہ فاتحہ کی بسم اللہ حقیقت ہے جبکہ دیگر سوروں میں موجود بسم اللہ اس کی
ایک غیر کامل شکل ہے،بلکہ اس کی ایک جہت ہے جیساکہ فاتحہ کابسم اللہ ان تمام کے مرکز میں ہے جہاں دیگر بسم اللہ کی صورت
منعکس ہوتی ہے۔ عين اسی وقت سارے سورے ايک حقيقت کے لئے اس طرح جمع ہوتی ہيں جيساکہ وہ اس حقيقت کے ساته ہيں کيونکہ ان
جہت ايک مقرر جہت ميں منعکس ہوتی ہے۔ لہٰ ذا اگر ذرا گورکيا جائے تو يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فاتحہ کابسم اللہ نہ صرف قرآن کے
ديگر تمام سوروں کے بسم اللہ کے بلکہ تورات اور انجيل اورديگر انبياء واوصياء(ع) کے صحيفوں کے اردگردگهومتی ہيں۔ پس فاتحہ کا
بسم اللہ ہی رسالت،واليت،ابتداء اورا نتہاء ہے۔

امکالتالٰہتہےہ،م ہکارلنمحاورارلمیحاسذاتےکنابےہاہجںےساسےکفلتخماامسءےکاسحبےسفلتخماوبابنکلتے
ںیہ،نکیلارلنمحوک رگیامتماامسءےکلا عبنمفزار ےنییکوہجہیےہویکہکنخدایکذاتاےنپولخمقرپرمحرکناےہناہکاسیک
تبسناےنپولخمقےکادنروکیئیرفہق دیاہنوہاوروہاےنپرپور اگرےساغ لہنوہ۔
وتدیحاکبلطمسےسےلہپذاتالہ ٰیےکامتماامسءیکرعمتفاحلصرکناےہ۔ینعیاہللرنمح،رمیحےہوترتمحاسیکذات
ےہ،وہاق رےہوتدقرتاسیکذاتےہ۔رھپہیہکامتماامسےئخداودنییکاسرطحرعمتفاحلصوجنابرتمحےسےلکن
اظہ ٰ
رمحےہ۔ہیرعمتفاحلصرکےہکامتماامسےئخداودنیاسیکذاتےسخداںیہنںیہ،ہکلب
ںیہسجاکنانطرمیحاور م ز
،لدااناکقلعتاکخداےکاجبےئولخمق
ویہذاتںیہ،انامتماامسءاورافصتیکرعمتفاسرطحوہہکہیولخمقیک روتےہ ٰ
اظہوہ،ویکہکناسیکذاتایوپدیشہخزاہنےہوس،اسےناینپرعمتفےک
یک رورتےسوہ،ناہکخدایکذاتولخمقںیم م ز
ااہظرےکولخمقوک دیاایک۔خدایکذاتناوبعم یکرعمتفوہ،اوراسیکامتمرعمتفہیےہہکاسذاتیکرعمتفوہےنےس
جاخزیاکااہظرےہ،اہتبلاہیںرعمتفےسرما تقیقحرعمتفےہ۔1اوررعمتفذاتنااہللیکرعمتفاسیکافصترنمح
،لدا
اوررمیحےسوہیتےہاورایسرعمتفوکاحلصرکےنےکلا اسریاکانئتاکآعٓاازاہلل،رنمح،رمیحنیتاامسءےسوہاےہ ٰ
سی
،لدااساکآاغزمسباہللارلنمحارلمیحےسیہ
اہللیکاتکبےکادنراسیکفزأتینعی زفآناورووج ینعیقلخ وونں حتتںیہ ٰ
وہا،ایسلا  زفآنےکرشوعںیممسباہللارلنمحارلمیحآناےہ،اورقلخینعیاکانئتاکآاغزدمحم،یلعاورافہمط(ع)یکقیلختےس
وہیئےہ،ویکہکنہیایتسہںاہللرنمحرمیحےکیںیہ،سجاکذرکدقمہمںیموہاےہہکاچدنےکانمزلآلدمحماہمئااہطر(ع)
اوردہموینںیہاوریہینابرعمتفںیہ۔اسیجہکخدااکارشا ےہ:
ُوت ِم ْن ُ
ورهَا
ْس ْال ِب ُّر ِبأ َ ْن تَأْتُوا ْالبُي َ
ي َم َوا ِقيتُ ِللنَّ ِ
﴿ َيسْأَلون ََك َ
ظ ُه ِ
ج َولَي َ
ع ِن ْاأل َ ِهلَّ ِة قُ ْل ِه َ
اس َو ْال َح ّ ِ
ُوت ِم ْن أَب َْوا ِب َها َواتَّقُوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ﴾۔
َولَ ِك َّن ْال ِب َّر َم ِن اتَّقَى َوأْتُوا ْالبُي َ
ٹ
ولگآپےساچدنےک(ےنٹھگبزےنھےک)نارےںیموپےتھچںیہ،کہددےئجی:ہیولوگںےکےیلاورجحےکاواقتےکنیعتاکذرہعی
ےہاور(اسھتہیمہ کہددےئجیہکجحےکارحامنادنوھوت)تشپاخہنےس الخوہناوکیئیکینںیہنےہہکلبیکینوتہیےہہکانان
وقتی ٰاایتخررکےاورمت(اےنپ)رھگوںںیم روازوںےسیہ الخوہارکواوراہلل(یکنارا)یگ)ےس ےچروہناہکمتالفحناؤ۔
اورایسےسیہفزآنےکفلتخموسروںےکادتباءںیمہلمسبےکوفرادعبرحوفاعطقمتوار وہےنیکتلعمہ واحضوہاجیت
ےہ،ویکہکن زفآنیکادتباءںیمانرحوفےکآےنتلعویہےہوجاکانئتےکآاغزاکےہ۔
1۔اس کی تفصیل ان شاء اللہ آئے گی۔
2۔ البقرۃ189:۔
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ےہ،لدارنمحاوررمیح وونںجامینعمںیمدحتمںیہاورہی وونںذاتالہ ٰییکرطف
ہلمسب رالصوودتیکرطفاشارہرکنا
ٰ
اطہےہم ہکرمیحنانطےہاورایس روازےےسیہنایقامتمافصتنکلتےںیہ۔انچہچنناب
اجےناک روازہںیہہکرنمحاساک م ز
ےسرما ایسیکذاتےہ:
عوا فَلَهُ ْاأل َ ْس َمـا ُء ْال ُح ْسنَى﴾۔
الر ْح َمنَ أَيّـا ً َما ت َ ْد ُ
عوا اللَّهَ أ َ ِو ا ْد ُ
﴿قُ ِل ا ْد ُ
عوا َّ
کہددےئجی:اہللہکرکاکپرونارنمحہکرکاکپرو،سجنامےسمہ اکپرواسےکسناماےھچںیہ۔

1

ایسرطحفزآنےکوسروںےکنانطےکاسحبےسہلمسبذاتالہ ٰییکاودییکرطفاشارہرکناےہینعیمسباہللارلنمح
اظہمسباہللاولاودااہقلرےکاابتعرےسمہ وودتایبنوہیتےہ،ویکہکناولاودااہقلرمہ رنمحورمیح
ارلمیح،م ہکوسروںےک م ز
ےسےلکنںیہ۔

2

اظہےہاور وونںاکہجیتنواودیہےہ،سپہی وونںاخرجںیمایسرطحدحتمںیہ
ویکہکناولاودناباکنانطےہم ہکااہقلراساک م ز
ہاابتعرےس
اسیجہکرنمحورمیحینعمںیماگیتگنںیہناہکاخرجںیمددع اوریرفقوا عہنوہں،ویکہکنسجرطحیقیقحواود م ز
ہاابتعرےسواودیقیقحےہ۔اسیجہکاریماوملنینم(ع) جاےئابصحںیمفزامےتںیہ:
اقہیقیقحمہ  م ز
اقہےہایسرطح م ز
مز
نـاء۔
قـاءَ ،و َق َه َر ِعبادَہُ بِ ْال َم ْو ِ
ت َو ْالفَ ِ
فَيا َم ْن ت َ َو َّحدَ بِ ْال ِع ِ ّز َو ْالبَ ِ
اےزعتاوراقبںیماگیہناورومتوانفےکذرےعیدنبوںرپاغلرےنہواےل!

3

ای ہی افدئہ وہ ہک دمحم(ص) وک مسب اہلل ارلنمح
ایس ہی ناب مہ  ذات اور اہلل ںیم نارہ لمکم وطر ےس رموبط ںیہ۔اس اابتعر ےس ش د
لدادمحم(ص)اورانےکویصیلع
ارلمیحےکاسھتاراسلایک،م ہک ااممدہمی(ع)اکوہظرمسباہللاولاودااہقلر ےکاسھتوہاگٰ ،
انب ایب اطل (ع) وونں رفج اضیب رپ ےلچ ںیہ ،م ہک اامم دہمی(ع) اوران ےک ویص رفج اپ ر رپ اگمزن وہں وا،ینعی لتق اور
ضعب ومار ںیم دعم وبقتیل وتہب ےہ۔ اسیجہک اوب ریبہہ ےک الغم ردیف ےس ودی لقن وہا ےہ :ای ںیم اامم اص ق(ع) ےس
وسال ایک :نانب روسل اہلل ! ںیم آپ رپ فزنان اجؤں! ایک اامم دہمی(ع) الہ وسا ےک نارے ںیم یلع انب ایب اطل(ع) یک
1۔ اإلسراء110:۔
2۔ قہر اور رحمت کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے،کیونکہ قہرجب عدل کے قیام کے لئے ہوجائے تو یہ رحمت ہی بن جاتا ہے ،لہذا
ہمارا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی مومن اللہ کے قہر کے بارے میں عدل وحکمت کے قیام کے عالوہ کوئی اورچیز سمجھے۔پس اس کا
قہر ظالمیں پر اس لئے ہوتا ہے تاکہ وہ مظلومین کے انصاف اور عدل قائم کرے۔اس کے نتیجے میں یہ رحمت بن جاتا ہے،جہاں تک
انسان کی موت کو قہر سمجھا جائے تو پھر مومن دنیا کی حقیقت کو جاننے کے بعد اس کی مصیبتوں میں باقی رہتا یا پھر مومن ضعیف
العمری ،جسمانی اذیت میں عاجز رہتا۔پس معلوم ہوا موت نہ صرف ایک رحمت ہے بلکہ مدبر وسمجھدار انسان کے لئے موت اس دنیا
سے ایک ارتقائی زندگی کی طرف کوچ کرنا ہے،لہٰ ذا موت مومن کے ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔
3۔ مفاتیح الجنان۔

ریسترپےلچاگ؟وتااممےنفزامنا:
’’ ال يا رفيد ،إن علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجفر األبيض ،وإن القائم
يسير في العرب بما في الجفر األحمر .قال :فقلت له :جعلت فداك ،وما الجفر األحمر ؟ قال:
فأمر إصبعه إلى حلقه ،فقال :هكذا ،يعنى الذبح .ثم قال :يا رفيد إن لكل أهل بيت مجيبا ً شاهدا ً
َّ
عليهم شافعا ً ألمثالهم۔
ںیہن،ردیف! انیقییلع انب ایب اطل(ع) الہوسا ےک اسھت رفج اضیب ےک اطمقب ےلچںیہ،م ہکاامم دہمی(ع) رعب ےک رفج
اپ ر ےک اطمقب ںیلچ وا۔ ںیم وسال ایک :آاق! ںیم فزنان اجؤں ! ہی رفج اپ ر ایک ےہ؟ آپ (ع) ےن اینپ ایلگن وک اےنپ قلح رپ
ہای ےک لا  وکیئہن وکیئ
ریھپاےت وہےئفزامنا :اس رطح ینعی ذحبرکنا ےہ۔ رھپفزامنا اے ردیف! انیقی الہ تیب (ع)ںیم ےس م ز
امےننواےلاورانےکوگاہاورانیکافسرشرکےنواےل روروہےتںیہ‘‘۔

1

رگم ذاتاوراہلل ےکادنراسرےاامسء انفءاورشالم وہےنےکدعب وودت دیاوہیتےہاورانفء ولخمقیکاسرطحاشارہرکنا ےہ
ہکاسےکادنرہنوکیئامکلےہاورہنیہوکیئامسذاتےہ،ہکلبوتدیحیقیقحیہرما ےہ،اور رالص ایسیتقیقحےہوجرعمتف
ےس اخیل ےہوج یسک رعمتف ےس قلطمجاخزی اک ارتعاف ےہ،رگم ہی ہکاابثت ناییک رطف ’’وھ‘‘ اکاھاشارہ رکراہ ےہ،م ہک
لع
رعمتفا حززیکرطف’’وھ‘‘ اکواواشارہرکراہےہ،ایسےسیہامسامظعرما ےہ،اوریقیقحابع تاوریقیقحوتدیحےہ،اسےک
العہ نایق اسرے رشک ےک ذرمے ںیم آےت ںیہ۔ سپ وج ولگ ذات نا اہلل یک ابع ت اس رمےبت یک تبسن ےس رکےت ںیہ،وہ
سرشمکںیہ،نکیلوہوعشرںیہنرےت،انےکالعوہنایقاےسیںیہنںیہ۔اسیجہکاہللاکارشا ےہ:
﴿و َما يُؤْ ِم ُن أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ِباللّ ِه إِالَّ َو ُهم ُّم ْش ِر ُكونَ ﴾۔
َ
انںیمےسارثکولگاہللرپاامینالےئمہ ںیہوتاسےکاسھترشکمہ رکےتںیہ۔

2

زیواضجویںےہہکہلمسبنیت
لداذاتالہٰی اناہللیہ رتقیقحوصقم ابع تےہ،اسےکالعوہھچکںیہنےہ۔اسیکم د
ٰ
،لداہیاامسءیہ روازہےہنجےکذرےعیوتدیحیکاچہپنوہیت
اامسء؛اہلل،ارلنمحاورارلمیحںیہ،وچہکنہلمسبوتدیحاک روازہےہ ٰ
ےہ۔رہاہیںرپانےکاامسءےکاامجیلودو واعمینایبنرکےتںیہ:
1۔ بصائر الدرجات:ص81۔
2۔ یوسف106:۔

اہلل:
لہ ٰ
،لدااہللاکبلطمینعیوجامتماحاجتاکنازتشگ
ہیامسذاتا یوجافصتامکہیلےکاجعمےہ،اور رتقیقحہیاجعمافصتںیہ ٰ
ہتہجےسصقنوکروےک۔
وہ،ینعیوج م ز
ارلنمح:
ٹ
لہ ٰ
،لداوہارگہچ ایناورآخزت وونںںیمبزا
ہیامسذاتا یاورافصتامکہیلیکایتفصےہوجاہللےکادنرشالماورافینےہ ٰ
رہمنانےہ،نکیلاسیکرتمح اینویاومرںیمزنا ہےہ۔
ارلمیح:
لہ ٰ
،لداوہارگہچ ایناورآخزت وونںںیم
ہیمہ امسذاتا یاورافصتامکہیلیکایتفصےہوجاہللےکادنرشالماورافینےہ ٰ
اہنیرمحرکےنواالےہ،نکیلاسیکدشترتمحیکوہجےساخزویاومرںیمزنا ہےہ،اسیجہکریسفتاافلہحتںیمایبنوہا
ےہ۔رنمحورمیحہی وونںاامسء انافصت رتقیقحایامساورایتفصےہ،انےک رایمنوکیئیقیقحارتفاقےہاورہنوکیئ
خدایئےہ،ہکلبہی وونںایتقیقحواودہیک ترتےہسجیکالصرتمحےہ۔ہی وونںذاتاک روازہےہ؛رنمحاساک
اظہےہ،م ہکرمیحنانطےہ۔رھپجہی وونںاییہامسےہسجاکہجیتنہیوہاہکاہللناذاتالہ ٰیےکاسھترتمحںیم
مز
،لداوکیئمہ اصجاسملرطفتانانریغبیسکثحبوقیقحت قےکخداےئاحبسہنیکرعمتفاحلصرکاتکس
اگیتگنےہ ٰ
ےہ،اسریاحاجتاکنازتشگایسیکذاتےہ،ایسلا اسرےولخمقاسیکیہابع ترکےتںیہ،نااسیکرطفروجعرکےت
ںیہنجںیمایامجعریصقتےساکمےتیلںیہ،نکیلانںیمےسرتہبوالضفبزنیولخمقاسذاتیکرطفیکلہرظنےسہی
اتھکیےہہکوہانوکوجھچکاطعرکناےہ،دعلےکاسھتوہناےہسجاکبلطمےہیسکزیچوکایسہگجرانھک؟،رھپایکیسکاظملاور
اےنپاقتوکایھتہر انیمہ دعلےکزرمےںیمآناےہ؟،جخداےکرتہبنیولخمقدمحم(ص)اسذاتیکرتمحاکاتحمج
لاخداےئاعت ٰیلےناسےکلا ہی شیایک:
وہےتںیہوت ورسےولخمقاکایکاحلوہاگ؟ ٰ ،د
سبوح قدوس أنا رب المالئكة والروح سبقت رحمتي غضبي۔
’’وبسحدقوس،ںیمامتمفزوتشںاورروحاالنیماکرپور اگروہں،نجرپریمیرتمحاوربضغےلہپوہیتںیہ‘‘۔

رھپروسلارکم(ص)ےنفزامنا:
اللهم عفوك عفوك۔
اےخدا!ریتیششخب،ریتیششخب!
ای ہعفاوبریصبےنااممرفعجاص ق(ع)ےنوسالایک:
آاق!ںیمفزناناجؤں!روسلاہلل(ص)ےنینتکرمہبترعماجرپمہ ؟
اامم(ع)ےنفزامنا:
’’مرتين ،فأوقفه جبرئيل موقفا ً فقال له :مكانك يا محمد ،فلقد وقفت موقفا ً ما وقفه ملك قط
وال نبي ،إن ربك يصلي ،فقال :يا جبرئيل وكيف يصلي ؟ قال :يقول :سبوح قدوس أنا رب
المالئكة و الروح  ،سبقت رحمتي غضبي  ،فقال :اللهم عفوك عفوك ،قال :وكان كما قال
الله " قاب قوسين أو أدنى‘‘۔
’’ ورمہبت،رھپربجلیئےنآپ(ص)وکایہگجروکرکاہک:اےدمحم(ص)!ہیریتیہگجےہ،ویکہکنںیمایسیہگجاچنہپوہں
اہجںاسےسےلہپیھبکہنوکیئفزہتشاچنہپےہاورہنوکیئیبن،ریتےربھجترپ رو والسماتجیھبےہ۔آپ(ص)ےنفزامنا:اے
ربجلیئ!ےسیک رو والسماتجیھبےہ؟ربجلیئےناہک:وہاتہکےہ:وبسحدقوس،ںیمامتمفزوتشںاورربجلیئاکرپور اگر
وہں،نجرپےلہپےسیہریمیرتمحاوربضغےہ۔رھپآپ(ص)ےنفزامنا:اےخدا!ریتیششخب،ریتیششخب!،رھپخدا
ےکاسوقلوکفزامنا ’’:قاب قوسين أو أدنى‘‘۔
رھپاوبریصبےناہک:آاق!ںیمفزناناجؤں!ہی’’قاب قوسين أو أدنى‘‘ایکزیچےہ؟
اامم(ع)ےنفزامنا:
’’ما بين سيتها إلى رأسها ،فقال :كان بينهما حجاب يتألأل يخفق‘وال أعلمه إال وقد قال:
زبرجد ،فنظر في مثل سم اإلبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة ،فقال الله تبارك وتعالى :يا
محمد ،قال :لبيك ربي ،قال :من ألمتك من بعدك ؟ قال :الله أعلم قال :علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين ،وسيد المسلمين ،وقائد الغر المحجلين ،قال :ثم قال أبو عبد الله ألبي بصير:

يا أبا محمد والله ما جاءت والية علي (ع) من األرض ولكن جاءت من السماء مشافهة‘‘۔
وجاسامکنیک ےتسےسرسیوہ۔رھپاہک:ان وونںےک رایمناتکمچوہااجحبےہےسجںیمںیہناھجمس،وتھجمےساہک:زبزخد
ےہوجامشاءاہللےسونرتمظعےسکمچراہاھت،رھپدناےئخداودنیوہیئ:اےدمحم!،فزامنا:کیبلریمارپور اگر!،ارشا وہا:ریتی
امےکلا ریتےدعبوکنوہاگ؟فزامنا:خدایکذاتزنا ہاجاتنےہ۔ارشا وہا:یلعانبایباریماوملنینم(ع) ،یلع
املسمونںےکرس ارںیہ،اورنجیکنتساااینںنازیکیگےسکمچریہںیہ ُانےکرربہںیہ۔اسےکدعباامم(ع)ےناوبریصبےس
اہک:اےاوبدمحم!خدایکمسق!والییلع(ع)اکقلعترصفزنیمےسںیہن،ہکلبہیآامسنےسناہفاشہفآیئےہ‘‘۔
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وتایکاسرپربمغیپارکم(ص)ےنششخببلطیک،ناہیآپیکوکنایہےہ؟ناآپ(ص)ںیموکیئوغلےہسجیکوکیئاینب یہہن
وہ؟،نکیلیبنرکمی(ص)یکذاتانزیچوںبزیےہ،آپ(ص)انجبآ م(ع)یکرتہبنیاوال ںیہ،ویکہکنجخداےئاعتیلٰ
ےناینپرتمح شیرکےنےکدعبفزامنااسےسلبقاساکبضغوہاگ،نکیلیبنرکمی(ص)خداےکاسالکموکبضغھجمسرکیہ
وتمہجوہےئےھت،نکیلاہللاکار اہاسےس رالصرتمحیہاھت،ویکہکناسےکدعبخداےنآپ(ص)وکحتفنیبماطعفزامنا
اوربضغیکوہجےسآےنوایلوخ دنسپییکاطخوکاعمففزامنا،ویکہکناستفصاکقلعترصفخداےئواوداہقرےسےہسجاک
ارشا ےہ:
علَي َْك َو َي ْه ِد َي َك
﴿ ِإنَّا فَت َ ْحنَا لَ َك فَتْحا ً ُم ِبينا ً * ِل َي ْغ ِف َر لَ َك اللَّهُ َما تَقَد ََّم ِم ْن ذَ ْن ِب َك َو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم ِن ْع َمتَهُ َ
ص َراطا ً ُم ْست َ ِقيماً﴾۔
ِ
(اےروسل)رہےنآپوکحتف ی،ایامنناںحتف۔ناہکاہللآپیک(رحتییک)ایلگاوریلھچپاخویمںوک ورفزامےئاورآپرپ
اینپتمعنوپریرکےاورآپوکدیسےھراےتسیکرامنہیئفزامےئ۔
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انانیکانانتملظاوردعمتملظےکشائےکالعوہںیہنوہیتاوروساےئخداےئواوداہقرےکوکیئنایقںیہنراتہاور
لدا
دمحم(ص)اسحتفےکدعبانفءاوراینپتیصخشیکنازتشگےک رایمنںیہ،ویکہکنخداےئاہقرےکوساےئیسکوکاقبءںیہنٰ ،
ربمغیپارکم(ص)یکذاتولخمقاورقحےک رایمنایاجحبےہ،وہخدااوراسےکولخمقےک رایمنبززخںیہ،جہی
لداہیارم روری
میظعارملتبتذاترتمحخداودنیاکاتحمجوہےتںیہ،وترھپوکنرتمحخداودنیےسےباینزوہاتکسےہ۔ ٰ
1۔ اصول الکافی:ج،1،ص442۔
2۔ الفتح1-2:۔

ےہہکاسرےولخمقخداےئرنمحورمیحیکیہابع ترکےتںیہ،ورہنانیکوکنایہ ترتںیموہوخ اسخرےےکذےم ار
وہںوا۔وچہکن مہارےلا اہللاوررنمحاییہےہےسیجوہتقیقحںیمےہ،سپنابنارنمحایسیامکالتالٰہتہںیمےسںیہ
سجیکاہللیکرعمتفوہیتےہاورایسےساوراساکیاوروہظروہےنےکاسھتولخمقی ضیالہ ٰی چنہاجیتےہ۔اسیجہک
ارشا ےہ:
عوا فَلَهُ ْاأل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى﴾۔
الر ْح َمنَ أَيّا ً َما ت َ ْد ُ
عوا اللَّهَ أ َ ِو ا ْد ُ
﴿قُ ِل ا ْد ُ
عوا َّ
کہددےئجی:اہللہکرکاکپرونارنمحہکرکاکپرو،سجنامےسمہ اکپرواسےکسناماےھچںیہ۔
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رھپجذاتالٰہتہنااہللےکادنراناامسءںیموودتاورانذاتںیمانفءوہناواحضوہایگ،وتںیمہولعمموہایگہکواودواودی
ذاتالٰہتہنااہللںیمنایےہ۔ہیدصقموتدیحںیمالہپرمہبتےہاسیجہکزگراکچےہہکاسرےاامسءاورافصتذاتالٰہتہنااہلل
ںیموودتیقیقحےہ،ینعیاہللایاوراتکیےہاوراسرےاامسءوافصتاسیکذ نذاتںیہ،ہیافصتوعارنںیہنںیہاورہنیہ
وجاہںیہ،سپہیاہلل،رنمحاق رےہ۔اسیجہکخدااکارشا ےہ:
رمبتک م ز
ب َوال َّ
الر ِحي ُم * ُه َو اللَّهُ الَّذِي َال ِإلَهَ ِإ َّال
الر ْح َم ُن َّ
ش َهادَةِ ُه َو َّ
عا ِل ُم ْالغَ ْي ِ
﴿ ُه َو اللَّهُ الَّذِي َال ِإلَهَ ِإ َّال ُه َو َ
س َال ُم ْال ُمؤْ ِم ُن ْال ُم َهي ِْم ُن ْال َع ِز ُ
ع َّما يُ ْش ِر ُكونَ *
ُّوس ال َّ
َّار ْال ُمتَ َك ِبّ ُر ُ
يز ْال َجب ُ
ُه َو ْال َم ِلكُ ْالقُد ُ
س ْب َحانَ اللَّ ِه َ
ار ُ
ض َو ُه َو
س َم َاوا ِ
س ِبّ ُح لَهُ َما فِي ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ص ّ ِو ُر لَهُ ْاأل َ ْس َماء ْال ُح ْسنَى يُ َ
ئ ْال ُم َ
ُه َو اللَّهُ ْالخَا ِل ُق ْالبَ ِ
ْال َع ِز ُ
يز ْال َح ِكي ُم﴾۔
ویہاہللےہسجےکوساوکیئوبعم ںیہن،وہبیغووہش اکاجےننواالےہ،ویہرنمحرمیحےہ۔ ویہاہللےہسجےکوساوکیئ
ٹ
ٹ
وبعم ںیہنویہنا شاہےہ،اہنینازیکہ،السیتم ےنیواال،اامن ےنیواال،ابہگنن،بزااغلآےنواال،بزیاطقواال،ربکنایئاک
امکل،ناکےہاہللاسرشکےسوجہیولگرکےتںیہ۔ویہاہللیہاخقل،ومخداور تررگتےہسجےکےیلنیسحبزنینام
ٹ
2
ںیہ،وجھچکآامسونںاورزنیمںیمےہساسیکحیبسترکےتںیہاوروہبزااغلآےنواال ،تمکواالےہ۔
تقیقحہیےہہکوتدیحاکہیرمہبت و تروتںےسرشکےساخیلںیہنےہ۔
یلہپ ترت:
1۔ اإلسراء110:۔
2۔ الحشر22-24:۔

ہیہکذاتالٰہتہےکاسھتتہباسرےاامسءڑجےنےس مہارےذنہںیمرثکتآاجیتےہ،ارگہچہیرثکتایاابتعریزیچ
ےہ،ویکہکناہللیہرنمح،رمیح،اق ر،اقرھ،ابجر،ربکتم،میلع،میکحےہ،نکیلہیرثکتارگہچذاتالٰہتہنااہللیکوودتوکاتمبز
ںیہنرکیت،نکیلرہباحلوچہکنہیرثکتےہارگہچاابتعرییہیہسایاحلظےسوتدیحےکلخمنباجیتےہ۔اسیجہک
اریماوملنینم(ع)فزامےتںیہ:
’’أول الدين معرفته ،وكمال معرفته التصديق به ،وكمال التصديق به توحيدہ ،وكمال توحيدہ
اإلخالص له ،وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير
الموصوف‘‘۔
’’ نییکادتباءاسیکرعمتفےسےہاوررعمتفاکامکلاسیکدصتقیےہ۔دصتقیاکامکلوتدیحاکافزارےہاوروتدیحاکامکل
االخصدیقعہےہاوراالخصاکامکلزادئبزذاتافصتیکیفنےہ'ہکتفصاکوہفمموخ یہوگاہےہہکوہوم تفےساگلوکیئ
ےشےہ‘‘۔
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ورسی ترت:
رکںی،لدا مہارےخدا
ہیاولتیہیک ترتےہ،ویکہکنرہخدایکابع تاسرکےتںیہناہکاسےکاسےنماینپاحاجتایبن
ٰ
ےکاسھتقلعتاخ صںیہنوہا،ویکہکناسںیم عماورصقن وررکےنیکاحجےہ،اس ترتابع تاخ صںیہن
وہیئ،ہکلباسںیمرتہبنی ترتںیمبلطامکلاوردساقنصئولطمبوہناےہ،سپاسرمےبتںیممہ رشکالزمآناےہ۔
وچہکناالخصیقیقحیسکزیچےسعطقرظناہیںیہکوخ یےسمہ  وررصفاوررصفخداےئاحبسہنواعتیلٰےہ،اوریہی
ےہ،لداوتدیحیقیقحذاتالہ ٰیےکادنراسرےاامسءوافصتےکانفءیکرعمتفدعبرھپذاتالہ ٰیاک
رتقیقحالصولطمب
ٰ
وہنےہ،ہیارماسوقاحلصوہناےہجانانیک
تقیقحںیمانفءینعیاولتیہاکتقیقحخداودنیںیمانفءےکدعباحلص ا
وخ یاورتیصخشانفءوہاجےئاوراغیوشادہ وونںںیماہجںرصفاوررصفسبخداےئاحبسہنوہ۔2اورجواہںرپارگ

1۔ نہج البالغہ:خ1ص39،۔
2۔ اس بنا پر اللہ نے انسان کو پیداکیا ہے،کیونکہ انسان الہوت کی صورت ہے تو کوئی بندہ اپنا حصہ ضائع نہیں کرتا اور کہے کہ یہ مقام
مجھ سے پوشیدہ ہے ،بلکہ حق یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو حق کہوں۔یہ دروازہ ساروں کوقیامت تک کھال رہے گا،لہٰ ذا کوئی بدقسمت ہی
اپنا حصہ ضائع کرے گا۔

وکیئظفلےہوتوہ’’وھ‘‘ ریمضاغیےہ،سج’’اھ‘‘ اابثتنایےکلا م ہک’’واو‘‘ اغییکتبیغےکلا اشارہےہ۔
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اسرعمتفےسوجوتہجاحلصوہناےہویہ رالصہنکوتقیقحیکرامنہیئرکیتےہوجوتدیحیقیقح،ہنکوتقیقحیکوتدیح،ناامس
امظعامظعامظعناامسونکمنوزخمونےہوجانانےساسوقاص روہناےہجوہاےنپآپوکاقبےئخداودنیںیمانفءرکنا
ےہ،اوروتدیحںیمیہیآخزیرمہبتوصقم ےہ،سجیکرطفوسرہوتدیحےکہلمسباوروسرہوتدیحںیممہ اشارہوہاےہسجآوا
واضجوہیگ۔اسلا ہکہلمسبوسرہوتدیحیہوتدیحیقیقحیکیجنکےہاوریہیہنکوتقیقحیکناباوراجحبےہ۔وچہکنوتدیحیہ
لداوہامتمواجاوربحتسمامنزوںاوروسےنےسےلہپاجےنگےکدعب،واجامنزےکدعب،امنزوتیص
اناناکایلصدصقمےہ ٰ
ٹ
رکنےہ۔اریماوملنینم(ع)یکامنزںیم ووسرمہبتمہ وسرہوتدیح
اورامنزسںیمبزےاامتہمےکاسھتوسرہوتدیحیکالتوت ا
۔لدا مہزوکیئومنمروزاہناسوسرےیکالتوترکے،وگناوسرہافہحتاکاسیھتےہاوررتہبنیاسیھتےہ۔
ڑپاھرکےتےھت ٰ
ےہ،لدا
نا روھک!وسرہوتدیحاکمیظعرغنواغی رالصرعمتفالہ ٰیےہاورایسدصقمےکلا اہللےنانانوکقلخایک
ٰ
ہزیچاضک وہاجےئیگ۔خدااکارشا ےہ:
وجوکیئاسرغنوکاضک رکےاگوتوگنااسےس م ز
ُون﴾۔
﴿و َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن َو ْ ِ
األ ْن َ
س إِ َّال ِل َي ْعبُد ِ
َ
نجواسنوکقلخںیہنایکرگمہیہکوہریمیابع ترکںی۔
’’ اورںیم ّ

2

ینعیناہکوہرعمتفاحلصرکںیوتدیحےکوصحلےکیہیرغناوررعمتفوہنا روریےہ،وتدیحیقیقحرصفاافلطاوراعمین
لی
وہنےہہکدنبہخداےکاسےنم
کذرےعیاحص ہتنوہناےہ،ہکلبہیلمعےکاسھتاہللاکاسرطحاالخصرکےنےساحلص ا
اسیکزنیمرپاسیکتقلخںیمانفوہاجےئ۔ایسلا ںیمےنوطسرناالںیماہکاھت ’’:وتدیحیقیقح،ہنکوتقیقحیکوتدیح،ناامس
امظعامظعامظعناامسونکمنوزخمونےہوجانانےساسوقاص روہناےہجوہاےنپآپوکاقبےئخداودنیںیمانفءرکنا
ےہ‘‘۔

﴿قُ ْل ُه َو اللَّهُ أَ َحدٌ﴾:
1۔غائب کی ضمیر ہے جو غائب کی نسبت سے ہے لہٰ ذا یہ مجہول مطلق نہیں ہے،اس لئے کہ مذکورہ تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے
یہ غائب اور اثبات وجود کی طرف اشارہ ہے۔
2۔ الذاریات56:۔

’’ ہہک ےئجی!وہاہللایےہ‘‘۔

1

وھریمضاغیےہوجامسامظعامظعامظعناہنکوتقیقحیکرطفاشارہرکناےہسجےسرما ےہہکاےیبن!انےسہہک
،لداذات رالصہنک
ےئجی!ارگوہخداےئاحبسہنیکہنکوتقیقحاجانناچےتہںیہوتاسیکرعمتفذاتاودیےسوہیتےہ ٰ
وتقیقحیکاجحبےہاورجیاساجحبوکوبعرںیہنایکاجےئاجےئاسیکرعمتفںیہنوہیگ،اوراجحبرصفرعمتف
ےسیہوبعروہیگ،سپجمتاامسےئالہ ٰیےکذاتناہللواودیذاتںیمانفءوکاجونوااوراسےکادنرہنکوتقیقحیکاجحبوک
وھکیواوتہیوھجمسواہکامتمتقیقح رالصرعمتفیکجاخزیےہ۔
﴿ ُه َو اللَّهُ أ َ َحدٌ﴾
ہی واعمینیکرطفاشارہرکناےہ:
اول:
اامسےئالہ ٰیاکذاتںیماوراودیذاتاکوتدیحاودیںیمانفءوہناےہ۔
وم:
ورسےرمےبتںیمتقیقحںیماولتیہاکانفءوہناےہ،ویکہکناولتیہںیماابتعریرثکتےہ،اسےسرما امکلےہرھپاس
یکرطفاولتیہیکتبسنےہناہکصقنوک وررکےکامکلوکاحلصرکے،اورامکلےک یئاہجتںیہ،نکیلےلہپینعمںیم
ورمےبتںیہ:
الہپرمہبت:
اسںیماہللایےہ،وہاق رےہاوردقرتاسیکذاتےہ،وہرمحرکےنواالےہاوررتمحاسیکذاتےہ۔اسرمےبتںیم
اامسےئالٰہتہذاتںیمافینںیہ،نکیلاسیکلیصفتوکوحلمظرےتوہےئینعیاق ر،میلع،میکحوہناےہ۔
ورسارمہبت:
اسںیماہللایےہ،ینعیوہاکلمےہ،اسیکرطفاولتیہیکتبسنصقنوک وررکےکامکلاحلصرکناےہ،اورریغبلیصفت
ےکاامسےئالٰہتہاسںیمافینںیہ،ہکلباامجلےکاسھتاساابتعرےسہیامکلیکاہجتںیہ،ینعیاامسےئامکہیلدمرظنرےتوہےئ
1۔ االخالص1:۔

خداےئاحبسہنواعتیلٰےکاکلموہےنوک انھکیےہ،نکیلاساامجلںیمراھکےکےچینآگیکامدننرثکتنایقرےہاگ،اساکدصقمہی
ےہہکلیصفتاوراامجل وونں تروتںںیمصقنیک وریاورلیصحتمکےہ۔

﴿ ُه َو اللَّهُ أَ َحدٌ﴾
’’وہاہللایےہ‘‘۔
وہنےہ،ینعیخداےئاحبسہنوکرصفوبعم ےکاابتعرےسوبعم انھجمس
اساک ورساوہفمماولتیہاورامکلاکہنکوتقیقحںیمانفء ا
ےہ،لدااسرمےبتںیماولتیہےکلا وتدیحاکووج نایقںیہنرےہاگ،ہکلبرصفہنکوتقیقح انامسامظعامظعامظع’’وھ‘‘
ٰ
یہنایقرےہاگاوریہیوتدیحاکسےسدنلبرمہبتےہ،اوراناناکدصقماوراساکامکلیقیقح رالصہنکوتقیقحیکدنبیگرکنا
ےہ،ایسلا روسلارکم(ص)وکدنبیگےکدنلبوناالاقممرپافبزایکایگےہ:
﴿فَأ َ ْو َحى ِإلَى َع ْب ِد ِہ َما أَ ْو َحى﴾۔

1

’’ رھپاہللےناےنپدنبےرپوجویحانجھبیھتوہویحیجیھب‘‘۔

ص َمدُ﴾:
﴿اللَّهُ ال َّ
’’اہللےباینزےہ‘‘۔
دمصینعیوہاکلمسجںیموکیئصقننااگشفنابیعہنوہ،ینعیرہاسیکاولتیہقلطمیکزنتہیوحیبستاورامکلقلطموکایبنرکےت
ںیہ۔رھپوہذاتسجےکذرےعیاسےکولخمقاینپامسجین،وکلمیت،اسوتںیآامسنںیمونراین انیلقعووج ےسصقنوک وررکناےہ
لداذاتالٰہتہیکہیوفصینعیدمصخداےئاحبسہنوکصقنےسزنمہرکےتوہےئالہ ٰی
،رگماسےکوجاسےکزنا ہ زف یےہ۔ ٰ
رکنےہ،اوراسےکاسھتاسےکولخمقںیموموج صقنوکمہ اےنپلضفےس وررکناےہ۔ہیوفصینعی
امکلقلطموکایبن ا
دمصوجہکأودےکدعباسلا ا آنےہوچہکنأودیذاتاوراسںیماامسءےکانفءرھپاسےکانفءےکذرےعیہنکوتقیقحیک
رعمتفیکاچہپنوہیتےہ،سجیکرطف﴿ ُه َو اللَّهُ أ َ َحد ٌ﴾اشارہرکناےہ،ابہیایبن،لیصفتاوروتحیضوہایگہکاسرےاامسء
1۔النجم10:۔

ٹ
وافصتالٰہتہامکہیلہقلطمصقنےسناکوزنمہںیہاوراینپذاتںیمپلوہےئںیہسجرپامساہلل اللرکناےہ،سپاسیک
تفصدمصےہینعیسجےکادنرہنوکیئاخیلینعیصقنےہاورہناسیکووج ںیماگشفےہ،ہکلبوہامتماہجتںیماکلماورامتم
افصتامکلرپاحویےہ،رھپاستفصینعیدمصےکادنردیس،رکمیےکینعممہ شالموہناےہ،ویکہکنخداےئاحبسہناےنپامکل
قلطمیکوہجےساسےکولخمقاےنپاقنصئوک وررکےناور اینوآخزتیکاحاجتوکوپرارکےنےکلا مہ اسیکرطفدصق
رکےتںیہ۔
ےہ،لداوسرہوتدیحدنلبیےسرشوع
رھپہیآیینعیاہللادمصلاےنپاحلصرکےنواےلےکاسھتزنتلیےکرمےبتںیمآیئ
ٰ
وہیتےہرھپوتحیضںیماےنپاحلصرکےنواےلاسھتنازلوہیتےہاہیںیہکاےنپولخمقےک زف یآرکویںمتخوہاجیت
ےہ:
﴿ولَ ْم َي ُكن لَّهُ ُكفُوا ً أ َ َحدٌ﴾۔
َ
’’اسےکلا وکیئرسمہںیہن‘‘
رھپہنکوتقیقحاورانفےئذاتالٰہتہینعی ﴿قُ ْل ُه َو﴾ےسوہیتوہیئذاتادھیاوراسںیمانفےئاامسءینعی﴿اللَّهُ أ َ َحد ٌ﴾ےس
ص َمد ُ﴾ی چنہ
ذاتالٰہتہیکتفصوجہکامکلقلطمےہ،سجںیموکیئصقنںیہنےہ،وجوصقم اضقےئوحاجئینعی﴿اللَّهُ ال َّ
اجیتےہ۔

الله الصمد:
،لدادمصخدایکحیبستوزنتہیےکذرےعیامکلقلطم
اسیجہکایبنوہاکچےہہکوہامکلوصقم اضقےئوحاجئاورصقنوک وررکناےہ ٰ
ہتفصناامساےنپاسحبےسایتہج
اکایبنےہ،رھپجاامسءوافصتالٰہتہامکلالٰہتہوصقم ہیکاہجتوکایبنرکیتںیہاور م ز
امکلوکایبنرکیتےہوجولخمقوکدصقرکیتاورولخمقی چنہاجیتےہ،رھپہیایبنرکیتےہہکاسرےاامسءوافصتایستفصنا
لدااسےسزنا ہرہدمصےکاطملوکںیہنالیھپکس،ویکہکنرھپںیمہمکازمکوجنشریبکںیم
مسینعیدمصےکےچینیٹپلوہیئںیہ۔ ٰ
وموج امتماامسءوافصتوکایبنرکےنیک رورتڑپےیگ،سپمہفوا راکرےنھکواولںےکلا ہیاکیفےہ۔اسلا اسثحب
وکیہیرپروک ےتیںیہ۔اسیجہکاامماص ق(ع)فزامےتںیہ:
إنما علينا أن نلقي إليكم األصول وعليكم أن تفرعوا۔
’’ مہاریذہم اریرصفا تلوکایبنرکنااوراےسالیھپنااہمتریذہم اریےہ‘‘۔

ایسرطحااممراض(ع)فزامےتںیہ:
علينا القاء األصول وعليكم التفريع۔
مہاریذہم اریا تل شیرکنااوراہمتریذہم اریاںیہنوھکانلےہ‘‘۔

1

خداےس جارکناےہہکوحزہہیملعااصنرااممدہمی(ع)ےکہبلطوکوتقیفاطعفزامےئہکولوگںےکلا آاسنرطےقیاسیک
لیصفت،وتحیضایبنرکںی۔ریماایخلےہہکںیمدمصےکدنچاشتماہبتوکایبنایکےہ،ادیمےہاسںیمڑپےنھواولںوکانیقیافدئہ
وہاگ۔اسوحاےلےسااممنافز(ع)فزامےتںیہ:
لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حملة لنشرت التوحيد واإلسالم واإليمان والدين
والشرائع من الصمد ،وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين (ع) حملة لعلمه ،حتى
كان يتنفس الصعداء ويقـول على المنبر :سلوني قبل أن تفقدوني ،فإن بين الجوانح مني علما ً
جماً ،هاہ هاہ أال ال أجد من يحمله ،أال وإني عليكم من الله الحجة البالغة۔
’’ارگریمےملعاکوکیئاھبنسےنلواالےلم،ںیماسےباینزذاتیکرطفےسوتدیح،االسم،اامین ،نیاوررشوتعیںوکایبنرکنا
ےہ۔
خدبزروگاراریماوملنینم(ع)وکاےنپملعوکاھبنسےنلواالںیہنالم،اہیںیہکآپ(ع)مز
ےھجماہکںےسےلم،م ہکریمے ّ

ٹ
ےسڈنھٹیآہرھبےتاورےتہک،ھجمےسوپوھچ!لبقاسےکمتےھجماہھتےس وھوھٹیب،ویکہکنریمےناینطاعضااءںیمملعاکتہببزا
ٹ
2
خزاہنےہ،آہآہوکیئاساکاھبنسےنلواالںیہن!اجنول!ںیممترپاہللیکسےسبزیتجحوہں‘‘۔

ص َم ُد:
ال َّ
جاہللیہاکلمےہسجیکرطفصقنوک وررکےناوربسکامکلےکروجعایکاجناےہ،رھپتفصاولتیہےکاسھتجاموطر
لداال اله إال الله
ےسخدایکذات م ز
ہمسقیکیسکمہ رشکرپرصحنمںیہنوہیت،یج،اہں!اولتیہقلطمرپرصحنموہیتےہٰ ،
وتدیحاکہملکےہ،ویکہکناسےسرہاولتیہقلطمرما ےتیلںیہ،سپتفصاولتیہجاموطرےساسےکولخمقےکاےسیاکلم
رکںی،لدااس ترت
افزا وکمہ شالمرکیتےہوجاسیکدنبیگرکےتںیہناہکاسےسامکلاحلصرکںیاورصقنوک ور
ٰ
1۔ الحدائق الناضرۃ،محقق البحرانی:ج1ص133۔
2۔ التوحید :شیخ صدوق :ص92-93،۔

دمحم(ص) ترتخدااوروہجخداےہےسجوخ خداےنقلخفزامناےہ،نکیلدمحم(ص)اکتفصاولتیہےسفصتموہےن
اورخدایکتفصاولتیہےک رایمنہیفزقےہہکدمحم(ص)اکتفصاولتیہےسفصتموہناصقنےکاسھتدیقاورخداےئ
وہنےہ،م ہکخدایکاولتیہقلطمےہ،ایسلا ہیدمصاکایبنوہاےہینعیاسںیموکیئاگشفںیہناوراس
احبسہنیکرطفاتحمج ا
خایکذاتےکالعوہںیہنوہیتےہ،ویکہکنایسےس
ںیموکیئصقنےہ۔اباہیںرپدمصیکاولتیہےکاسھتتبسنںیمرصف د
ص َمد ُ﴾ینعیاہللیکےباینزیایسیےہ
یہخدایکاولتیہامنناںاورنامقلطموہیتےہ،اوراسیجہکوسرہوتدیحںیمآناےہ﴿اللَّهُ ال َّ
ہکاہللونرےہسجںیموکیئتملظںیہنےہ،اورہیایسیتفصےہسجںیماسےکوکیئمہ ولخمقشالمںیہنوہنا،اورہی
،لداہیاہکاجاتکسےہ:دمحم(ص)ونر
عیمس،ریصباوراخقلیکرطحںیہنےہ،ویکہکنانافصتںیمولخمقشالموہکسںیہ ٰ
ںیہ،نکیلاسںیمتملظےہ،ویکہکنوہتیصخشےکیم رںیمںیہ،اورارگااسیںیہنوہناوتدمحم(ص)اکوکیئنامونانںیہن
وہنا،ویکہکناقبءرصفخداےئواوداہقرےسوصخمصےہ۔
ِ
 ترتخداودنیںیہوجولخمقںیمتفصالوہیتےس
ویکہکندمحم(ص)ارگہچامکلِنکمماولوج ےکدنلب رےجرپافبزںیہ،وہارگہچ
فصتمںیہناہکولخمقوکخدایکاچہپنرکاںیئ،ناہکوہخدایکرطفوصحلاورصقنوک وررکےنےکلا روجعرکے،نکیل
دمحم(ص) ورسیتہجےسخدااکاتحمفںیہ،ویکہکنوہخدااکدنبہںیہ:
ور﴾۔
َار نُ ٌ
س ْسهُ ن ٌ
ور َ
﴿ َي َكاد ُ زَ ْيت ُ َها ي ِ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
علَى نُ ٍ
’’اساکلیتروینش اتیےہوخاہآگاےسوھچےئ،ونرناالےئونرےہ۔

1

رقنعیوہاینپذاتےسروینش اتیےہہنہیہکوہاینپذاتروینش اتیےہ،اہیںیابزامیہ(ع)وجہکایاولازعلمروسل
ےھتےنجوکلمتآامسینوک اھکیوتوساچہکدمحم(ص)اکتفصاولتیہےسفصتموہنااولتیہقلطمےہ،اوروساچہکدمحم(ص)
یکروبتیبقلطمےہ،رھپاہللےنابزامیہ(ع)رپہیااسحنایکاورانےکلا فشکایکہکدمحم(ص)ایتیصخشےکیم رںیم
ںیہ،رھپابزامیہ(ع)ھجمسمہ ہکاہللاعتیلٰوکوکلمتںیمںیہن اھکیاجنا،ہکلبدمحم(ص)یکروتیئ رالصخدایکروتیئےہ،اور
دمحم(ص)ےساقمہلبخداےساقمہلبےہ،ویکہکناسیکذات مہزمسقےکرشکےسناکےہ۔اسوحاےلےسالہتیب(ع)ےن
اےنپنازیکہالکمںیمایبنفزامناےہ۔اسیجہکاامماص ق(ع)اسآیےکنارےںیمفزامےتںیہ:
ور َر ِبّ َها﴾۔
﴿وأ َ ْش َرقَ ِ
ت ْاأل َ ْر ُ
ض ِبنُ ِ
َ
’’اورزنیماےنپربےکونرےسکمچاجےئیگ‘‘۔
1۔ النور35:۔

1

اامم(ع)فزامےتںیہ:
رب األرض إمام األرض۔
زنیماکرباکبلطمزنیماکااممےہ۔
یسکےنوپاھچ:جوہالچاجےئوتایکوہاگ؟
فزامنا:
يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر بنورہ ويجتزؤون بنور اإلمام (ع)۔
’’رھپولوگںوکاےنپونریکوہجےسرھپوسرجاوراچدنیکروینش رورتںیہنوہیگ،اوروہاامم(ع)ےکونرےس ضیوہرےہ
وہںوا‘‘۔

2

ارگہچزنیماکرباہللیکذاتیہےہ،نکیلوچہکنخدایکروبتیبقلطمےہم ہکااممدہمی(ع)یکروبتیبرقفواایتحجےکدیق
ںیمےہسجاکنازتشگخدایکذاتیہےہ۔

﴿لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَدْ﴾:
’’ہناسےنیسکانجےہاورہنوہیسکےسانجےہ‘‘۔
اسںیموکیئکشںیہنہکاہیںرپوال تےسامسجینوال ترما ےہ،ناہکوکیئاسیکیفنہنرکے،ارگہچاےساواہم
ونا اوینںےنمسجمانبےنیکوکششیکںیہےسجیسکمہ  ترتںیملقعمیلساوررطفتہیقنامےننےکلا آام ہںیہن
ںیہ،ویکہکناوہنںےنذاتالٰہتہوکمسجمانبناےہ،اہیںرپوال تیکیفنےسرما یسکڑج انالصےسخداوہناےہاہجںےسذات
الٰہتہخداوہیئوہ،ناوکیئفزعذاتالٰہتہےسخداوہاوہ۔ہییفنارگہچاسناتیکر ےہوجےتہکںیہ؛انجبعتسی ٰ(ع)اہللاکاٹیبےہ
اوروجاتہکےہزعبزاہللاکاٹیبےہ،ناوجنیتذاوتں(خدا،خداودنحیسم،ربجلی)ےکاقلئوہ،ناوہوجاثےکاقلئوہ،نکیلتقیقح
ںیمویہاسہقبآناتےسقلعتمںیہ،ویکہکنذاتالٰہتہنااہللامتماامسءوافصتالٰہتہےکاجعمےہ،اباہیں ووسال دیاوہےت
ںیہ:
الہپوسال:
1۔ الزمر69:۔
2۔ مستدرک سفینۃ البحار:ج4ص47۔

ایکہیدقمیاامسءاورافصتاہللےسخداوہےنوایلخداںیئںیہ،اساابتعرےسہکانیکاولتیہاینپایبنرک ہاہجتںیمقلطم
ںیہ؟
وجاب:
ںیہ،لداوہاق رےہوت
اسیجہکزگراکچےہہکہیافصتاوراامسءینعیمیلع،دقمی،میکحذاتالٰہتہےسخداںیہنںیہ،ہکلبہیذ نذات
ٰ
دقرتاسیکذاتےہ،وہجاملےہوتملعاسیکذاتےہوریغہ۔
ورساوسال:
ایکذاتالٰہتہنااہللہنکوتقیقحےسخداےہوجوھناامسامظع،امظعامظعےہ؟
وجاب:
ہیہکذاتالٰہتہنااہللیہہنکوتقیقحےکلا یاوروہظرےہسجےکذرےعیولخمقاہللیکرطفوتمہجوہےتںیہ،ویکہکنج
رکنےہناہکخداےئاحبسہنواعتیلتملظ،دعم
ولخمقیکتقیقحدگنتیتسےہوت روریےہہکوہینغاورےباینزیکرطفروجع ا
اورصقنوکونر،ووج اورامکلےکذرےعی وررکے،سپذاتالٰہتہنااہللذ نہنکوتقیقحےہےہ۔اسیجہکااممومیسارلاض(ع)
ےسروایےہ:
إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله األعظم من سواد العين إلى بياضها۔
’’ انیقیمسباہللارلنمحارلمیحاہللےکامسامظعیکتبسنےسآھکنیکایسیہاکدیفسیےسزنا ہفز یےہ۔

1

اظہوہیئگےہ،اوررعمتفےکلا 
لداتقیقحذاتالٰہتہنااہللےسولخمقیکتہجےکلا انےکصقنوک وررکےنےکلا  م ز
ٰ
ینعیاہللاعت ٰیلایاپھچوہاخزاہناھت،رھپاسےنولخمقوکقلخایکناہکاےساچہپنااجےئ،اوررعمتفوساےئذاتالٰہتہیکرعمتف
جاخوہیتےہ،ہجیتنہیےہ،اسیجہک
،اامسءوافصتیکرعمتفےکریغبنکممںیہن،نکیلہنکوتقیقحیکرعمتفوترعمتفےسیہ ز
اامسءوافصتذاتالٰہتہینعیاہللوجہکذ نذاتےہںیمافینںیہ،ایسرطحذاتالٰہتہہنکوتقیقحںیمافینےہوجہکابع تںیم
لداسجرطحوہذاتالٰہتہےسخداںیہنےہایسرطحذاتالٰہتہنااہللتقیقحےسخداںیہن
یقیقحبلطمووصقم وہناےہٰ ،
ےہ،ہکلبہیہنکوتقیقحےکلا یاوروہظرےہ۔

1۔ عیون اخبار الرضا :ج1,ص8۔

﴿ولَ ْم يَكُن لَّهُ ُكفُوا ً أَ َحدٌ﴾:
َ
’’اوراسےکلا وکیئرسمہںیہنےہ‘‘۔
الكفؤ:
ہیایاخصتہجےسرمےبتںیمےشےکاسموینافز یوہناےہ۔ہیآییفنرکیتےہہکاہللےکلا یسکوموج اتںیم
ص َمد ُ﴾آیئںیہسجیکتفصایبنوہیکچےہہکخداےئاعتیلٰک
وکیئرسمہےہ،اسیجہکہیاوراسےسیلہپآی وونں﴿اللَّهُ ال َّ
اضقےئاحاجتاورلیصحتامکلںیمامکلوصقم ےہ،رھپاسےکدعبلم يلد ولم يولدوایلآیآیئوجہیایبنرکریہےہہک
امکلخداودنییکاہجتاورسجیکریبعتاامسءوافصترکیتےہوہخداےئاحبسہنےسخداںیہنےہ،ہکلبویہاہللاعت ٰیلےہ،رھپہی
آی﴿لَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُكفُوا ً أ َ َحدٌ﴾آرکہیایبنرکیتےہہکخداےکوساامتموہولخمقوجدنلبوناال،دقمس،امکلوموج ینعیدمحم
وآل(ع)ںیہ،ارگہچانےکنارےھچکہیایخلرکےتںیہہکوہاہللاعتیلٰےہ،اسیجہکرعماجںیمفزےتشاورابزامیہےنج
وہااھت۔ارش ےہ:
ا
وکلمتامسواتوک ھکی
علَ ْي ِه
س َم َاوا ِ
وت ال َّ
يم َملَ ُك َ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ض َو ِليَ ُكونَ ِمنَ ْال ُموقِنِينَ * فَلَ َّما َج َّن َ
َ
﴿و َكذَ ِل َك نُ ِري إِب َْرا ِه َ
ُ
ْ
َ
ازغا ً قَا َل َهذَا
اللَّ ْي ُل َرأى َك ْو َكبا ً قَا َل َهذَا َر ِبّي فَلَ َّما أفَ َل قَا َل ال أ ِحبُّ ْاْلفِلِينَ * فَلَ َّما َرأى القَ َم َر َب ِ
غةً
َر ِبّي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل لَئِ ْن لَ ْم َي ْه ِد ِني َر ِبّي َأل َ ُكونَ َّن ِمنَ ْالقَ ْو ِم الضَّالِّينَ * فَلَ َّما َرأى ال َّ
از َ
س بَ ِ
ش ْم َ
قَا َل َهذَا َر ِبّي َهذَا أ َ ْك َب ُر فَلَ َّما أَفَلَ ْ
ت قَا َل َيا قَ ْو ِم ِإ ِنّي َب ِري ٌء ِم َّما ت ُ ْش ِر ُكونَ ﴾.
اوراسرطحرہابزامیہوکآامسونںاورزنیماک(اظنم)وکحم اھکےتےھتناہکوہالہنیقیںیمےسوہاجںیئ۔انچہچنج
ابزامیہرپراتیکناریکیاھچیئوتایاتسرہ اھکی،ےنہکےگل:ہیریماربےہ،رھپجوہرغوبوہایگوتےنہکےگل:ںیمرغوبوہ
اجےنواولںوکدنسپںیہنرکنا۔رھپجاتکمچاچدن اھکیوتاہک:ہیریماربےہاورجاچدنپھچایگوتوبےل:ارگریماربریمی
رامنہیئہنفزامناوتںیممہ  روررمگاوہںںیمےسوہاجنا۔رھپجوسرجوکاگمگجےتوہےئ اھکیوتوبےل:ہیریماربےہہی
ٹ
سےسبزاےہرھپجوہمہ رغوبوہایگوتےنہکےگل:اےریمیوقم!نجزیچوںوکمتاہللاکرشیرہھٹاےتوہںیمانےس
زیباروہں۔

1

اامماص ق(ع)ےسانجبابزامیہ(ع)ےکریغاہللےکلا اسوقل:هذا َر ِبّيےکنارےوسالایک،ایکاوہنںےناسںیم
رشکایکےہ؟
1۔ االنعام75-78:۔

اامم(ع)ےنفزامنا:
من قال هذا اليوم فهو مشرك ،ولم يكن من إبراهيم شرك و إنما كان في طلب ربه و هو من
غيرہ شرك۔
’’وجوکیئآجےہکاگوترشمکوہاجےئاگ،نکیلانجبابزامیہ(ع)ےنرشکںیہنیک،ویکہکنوہوتاےنپرپور اگروکالتشرکراہ
اھت،نکیلہیناتوکیئاورےہکاگوتوہرشکوہاجےئاگ‘‘۔

1

یمقےسلقنایکےہاورایعیشںیمایسرطحآناےہ،ہکارگانجبابزامیہاکاےنپرپور اگراکبلطاسام ی اینںیموہناوتانیقی
س َم َاواتںیمبلطایکاھت۔
وت ال َّ
ابزامیہرشکوہنا،نکیلوچہکناوہنںےناےنپرپور اگروک َملَ ُك َ
دمحمنبپ راناتہکےہ:ںیمےناامماص ق(ع)ےسانجبابزامیہ(ع)ےکاسوقل﴿ :هذا َر ِبّي﴾ےکنارےںیموسالایکوت
اامم(ع)ےنفزامنا:
لم يبلغ به شيئا ً أراد غير الذي قال۔
’’ اسےسھچکںیہنوہناویکہکناناکارا ہاوروقلاگلاھت‘‘۔

2

لق
اورخیشہیقفاوبرفعجدمحمنبیلعنبنیسحنبومیسنبناوبہیا میےناینپاتکبللعارشلاک ںیماھکلےہ:ںیمہاےنپوادلرگایم
ےن،اںیہندمحمنبنسحنبودیلےن،اںیہندعسنبدبعاہللےن،اںیہندمحمنبعتسی ٰنبدیبعےن،اںیہندمحمنبایبریمعاوردمحمنب
انسنےن،اںیہنابصحالسددیےن،اںیہندسبزالضیرزیف،دمحمنبامعننومنمااطلق،رمعنباذۃنیےناوبدبعاہلل(ع)ےس،اوہنں
ےندمحمنباسحلنبادمحنبودیلےن،اوہنںےندمحمنباسحلاافصلراوردعسنبدبعاہللےن،اوہنںےندمحمنباسحلنبایب
الحطاابےس،اوہنںےنوقعیبنببزیداوردمحمنبعتسی ٰےس،اوہنںےندبعاہللنبجتلہاےس،اوہنںےنابصحالمززین،دسبز

الضیرزیفاوردمحمنبامعنناالوحلےس،اوہنںےنرمعنباذۃنیےس،اوہنںےناوبدبعاہلل(ع)ےس،جہیولگاامماص ق(ع)
ےکناساح رےھت۔انچہچناامم(ع)ےنفزامنا:
إن الله العزيز الجبار عرج بنبيه (ص) إلى سمائه سبعاً ،أما أولهن فبارك عليه والثانية علمه
فيها فرضه فانزل الله العزيز الجبار عليه محمالً من نور فيه أربعون نوعا ً من أنواع النور
كانت محدقـة حول العرش عرشه تبارك وتعالى تغشى أبصار الناظرينثم عرج إلى السماء
الدنيا فنفرت المالئكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجداً ،فقالت :سبوح قدوس ربنا ورب
1۔ بحاراالنوار،ج،77باب:4عصمت انبیاء،ص72۔
2۔ تفسیر العیاشی:ص)353۔

المالئكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا ،فقال جبرئيل (ع) :الله أكبر الله أكبر ،فسكتت
المالئكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت المالئكة ،ثم جاءت فسلمت على النبي (ص)
أفواجاً ،ثم قالت :يا محمد كيف أخوك ؟ قال :بخير ،قالت :فإن أدركته فاقرأہ منا السالم ،فقال
النبي (ص) :أتعرفونه ؟ فقالوا :كيف لم نعرفه وقد أخذ الله عز وجل ميثاقك وميثاقه منا،
وإنا لنصلي عليك وعليه ،ثم زادہ أربعين نوعا ً من أنواع النور ال يشبه شيء منه ذلك النور
األول ،وزادہ في محمله حلقا ً وسالسل ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما قرب من باب
السماء تنافرت المالئكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا ً وقالت :سبوح قدوس رب المالئكـة
والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا ،فقال جبرئيل (ع) :أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن ال
إله إال الله .فاجتمعت المالئكة وفتحت أبواب السماء وقالت :يا جبرئيل من هذا الذي معك ؟
فقال :هذا محمد (ص) ،قالوا :وقد بعث ؟ قال :نعم .قال رسول الله (ص) :فخرجوا إلى شبه
المعانيق فسلموا علي وقالوا :إقرأ أخاك السالم ،فقلت :هل تعرفونه ؟ قالوا :نعم ،وكيف ال
نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا ،وإنا لنتصفح وجوہ
شيعته في كل يوم خمسا ً يعنون في كل وقت صالة قال رسول الله (ص) :ثم زادني ربي
تعالى أربعين نوعا ً من أنواع النور ال تشبه األنوار األول وزادني حلقا ً وسالسل ،ثم عرج به
إلى السماء الثالثة فنفرت المالئكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا ً وقالت :سبوح قدوس
رب المالئكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا ،فقال جبرئيل (ع) :أشهد أن محمدا ً
رسول الله ،أشهد أن محمدا ً رسول الله ،فاجتمعت المالئكة وفتحت أبواب السماء وقالت:
مرحبا ً باألول ومرحبا ً باْلخر ،ومرحبا ً بالحاشر ومرحبا ً بالناشر  ،محمد خاتم النبيين وعلى
ي وسألوني عن علي أخي فقلت :هو في
خير الوصيين  ،فقال رسول الله (ص) :سلموا عل ّ
األرض خليفتي أو تعرفونه ؟ قالوا :نعم وكيف ال نعرفه وقد نحج البيت المعمور في كل سنة
مرة وعليه رق أبيض فيه اسم محمد (ص) وعلي والحسن والحسين واألئمة وشيعتهم إلى
يوم القيامة ،وإنا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا ،ثم زادني ربى تعالى أربعين نوعا ً من أنواع
النور ال تشبه شيئا ً من تلك األنوار األول ،وزادني حلقا ً وسالسل ،ثم عرج بي إلى السماء
الرابعة فلم تقل المالئكة شيئاً ،وسمعت دويا ً كأنه في الصدور واجتمعت المالئكة ،ففتحت
أبواب السماء وخرجت إلى معانيق فقال جبرئيل (ع) :حي على الصالة حي على الصالة،
حي على الفالح حي على الفالح ،فقالت المالئكة صوتين مقرونين :بمحمد تقوم الصالة
وبعلي الفالح  ،فقال جبرئيل :قد قامت الصالة قد قامت الصالة ،فقالت المالئكة :هي لشيعته
أقاموها إلى يوم القيامة ،ثم اجتمعت المالئكة فقالوا للنبي :أين تركت أخاك وكيف هو ؟ فقال
لهم :أتعرفونه ؟ فقالوا :نعم نعرفه وشيعته وهو نور۔
انیقیخداےئزعبزوابجراےنپینباےنپاستآامسونںیکدنلبویںیکرطفےلایگ۔ےلہپآامسنںیماناینپبز ںیتنازل
ںیک ،ورسےآامسنںیمانوکانےکفزاضئیکمیلعت ی،رھپخداےئزعبزوابجرےنونرایلمحمنازلفزامیئسجںیمونرےک
ااسقمںیمےساچسیلمسقےکاےسیونرےھتوجرعشےکارطافںیمہقلحےیکوہےئےھتاورےسج ےنھکیواولںیکآںیھکنریخہ
وہاجیتںیھت۔

رھپآرضحنت(ص)آامسن اینیکرطفدنلبوہےئ،رھپالمہکئےنآےتوہےئ اھکیوتآامسنیکرطفاھبوااوردجسےںیمرگ
ڑپےاوروبےل:
سبوح قدوس ربنا ورب المالئكة والروح،ہیونر مہارےربےکونرےسسکدقراشمہبےہ،اےنتںیمربجلیئ
ےناہک:
الله أكبر الله أكبر،ہینسرکالمہکئرہھٹمہ ،آامسنےک روازےوھکل ےیئاورامتمالمہکئعمجوہمہ اوررگوہ ررگورآرک
یبنارکم(ص)وکالسمایکاوروپاھچ:اےدمحم!آپےکاھبیئےسیکںیہ؟آرضحنت(ص)ےنفزامنا:ریخبںیہ۔المہکئےناہک:ااھچ
آپواسپاجںیئوتاںیہن مہاراالسمہہک ںی۔یبن(ص)ےنفزامنا:ایکمتولگاںیہناجےتنوہ؟المہکئےناہک:رہولگانوکویکں
ںیہناجںینوا؟اہللاعت ٰیلےنوتآپےکقلعتماورانےکقلعتمرہولوگںےسدہعوامیپنایلےہاوررہولگلسلسمآپرپاور
انرپ رو ےتجیھبرےتہںیہ۔اسےکدعباہللاعتیلٰاسلمحمںیماچسیلااسقمےکونراکمزیدااضہففزامناوجےلہپاچسیلمسقےک
ونروںںیمےسیسکایےسمہ اشمہبںیہنےھتاوراسلمحمںیمھچکالقوبںاورزریجنوںاکمہ ااضہفایک،اورآپ(ص)اس
ےکذرےعی ورسےآامسنیکرطفدنلبوہےئ،اورج ورسے ٓاامسنےک روازےےک زف یےچنہپوتواہںےکفزےتشاھبگ
رکآامسنےکارطافںیمےلچمہ اوردجسےںیمرگڑپےاورےنہکےگل :سبوح قدوس رب المالئكـة والروحہی
ونر مہارےربےکونرےسسکدقراشمہبےہسپربجلیئےناہک:أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن ال إله إال
الله.ہینسرکالمہکئرھپےسعمجوہےئاورآامسنےک روازےوھکل ےیئاوروبےل:اےربجلیئ!اہمترےاسھتہیوکن
ںیہ؟اوہنںےنوجاب نا:ہیدمحم(ص)ںیہ۔المہکئےنوپاھچ:ایکہیوعبمثوہمہ ؟اوہنںےناہک:یجاہںوہمہ ۔روسل
اہلل(ص)ایبنفزامےتںیہ:رھپوہولگریمےناسآےئاورےھجمالسمایکاوراہک:اےنپوک مہاراالسمےئہکاگ۔ںیمےنوپاھچ:ایک
ولگانوکاجےتنوہ؟انولوگںےناہک:اہں،رہولگانوکویکرکنہناجںینوااہللےنرہےسدہعوامیپنایلےہآپےکقلعتم
اورانےکقلعتماورانےکانوعیشںےکقلعتموجایقمی دیاوہےترںیہوااوررہولگانےکوعیشںےکورہوںوکوت
نںیمناچنرمہبت ےتھکیرےتہںیہینعیامنزےکاواقتںیم۔آرضحنت(ص)ےنارشا فزامنا:رھپاہللاعتیلےنریمےلا 
زیاوناراکااضہفرک ناوجاسہقباونارںیمیسکونرےسمہ اشمہبںیہنےھت،اورلمحمھچکالقےباورزریجنںی
اچسیلےکم د
ٹ
بزاھ ںی۔رھپےھجمرسیتےآامسنیکرطفےلایگ،ےھجمآنا ھکیرکالمہکئآامسنےکارطافںیمےلچمہ اوردجسےںیمرگڑپے
اورےنہکےگل :سبوح قدوس رب المالئكـة والروحہیونر مہارےربےکونرےسسکدقراشمہبےہ،ہینسرک
ربجلیئےناہک:أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن ال إله إال الله.ہینسرکامتمالمہکئعمجوہمہ اورآامسنےک
لت
روازےوھکل ےیئمہ :وخشآدمیدآخز،وخشآدمیداحرش،وخشآدمیدنارشدمحماخمتا تتن(ص)ںیہاوریلع(ع)امتماوایصء

ںیمسےسرتہبںیہ،آرضحنت(ص)ےنفزامنا:رھپانسےنےھجمالسمایکاوروپاھچہکیلع(ع)اہکںںیہ؟ںیموہزنیمرپ
ریمےہفیلخاورنایںیہ،ایکمتولگانوکاجےتنوہ؟انولوگںےناہک:اہں!،رہانوکےسیکںیہناجںینوا؟رہولگتیب
ومعمراسلںیمایرمہبتجحےکلا اجےتںیہ،اسرپایدیفسہبتکفزاطسرپآوبزاںےہسجدمحم،یلعافہمط،نسح،نیسحاور
رگیآہمئاورانےکہعیشناایقم دیاوہےترںیہواےکنامرحتبزںیہاوررہولگبزتکےکلا انناومںرپاہھتریھپےت
ٹ
زیبزاھےئوجاسہقباونارںیمےسیسک
ںیہ۔آرضحنت(ص)ےنفزامنا:رھپاہللاعت ٰیلےنریمےلا اچسیلااسقمےکےکاونارم د
ٹ
مہ اشمہبںیہنےھت،اورلمحمںیمالقےباورزریجنںیبزاھ ںیاورےھجموچےھتآامسنیکےلایگ۔واہںےکالمہکئھچکہنوبےل،رگم
ںیمےنایسیآوازںیںینسےسیجولگ لیہ لںیمگتگتاارےہوہں۔رھپامتمالمہکئآمہ اورآامسنےک روازےوھکل ےیئ
،ریمےناسآےئ۔اسوقربجلیئےناہک :حي على الصالة حي على الصالة ،حي على الفالح حي
على الفالحوتالمہکئےناہک :وونںآوزںیفز یفز یںیہ،دمحم(ص)ےکذرےعیامنزاقموہیگاوریلع(ع)ےکذرےعی
اینںیمالفحاقموہیگ۔رھپربجلیئاہک :قد قامت الصالة قد قامت الصالةوتالمہکئاہک:ہیامنزانےکوعیشںےک
لا ےہوجایقمیاسوکاقمرکےترںیہوا۔اسےکدعبالمہکئیبن(ص)ےکناسعمجوہےئاور رناتفایک:آپےن
اےنپاھبیئوکاہکںوھچڑاےہاوروہےسیکںیہ؟،آپ(ص)ےنفزامنا:ایکمتولگاںیہناجےتنوہ؟،اوہنںےناہک:رہولگ
اںیہن،ہکلبانےکوعیشںوکمہ اسوقےساجےتنںیہجوہرعشےکرگ ونریکلکشںیمےھت۔
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ےہ،لداارگ
ںیماتہکوہںہکہیذواتدقمہسدمحموآلدمحم(ع)خداےئاحبسہنےکرسمہںیہنںیہ،ہکلبانےک رایمنتہبافہلص
ٰ
ارش وہا
اہجتامکلخداودنیےکاابتعرےسمہ  اھکیاجےئوتاسمویوت ورفز یمہ نکممںیہن۔اسیجہکزنارتاجہعمںیم ا
ےہ:
السالم على محال معرفة الله ،ومساكن بركة الله ،ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله،
وحملة كتاب الله ،وأوصياء نبي الله ،وذرية رسول الله ورحمة الله وبركاته ،السالم على
الدعاة الى الله ،واألدالء على مرضاة الله ،والمستقرين في أمر الله ،والتامين في محبة الله،
والمخلصين في توحيد الله ،والمظهرين االمر لله۔
خایکرعمتفےکذروعیںرپوجخدایکبزتکےکاقمماورخدایک تمکیکاکںینںیہ،خداےکرازوںےکابہگنن
’’السموہ د
،خدایکاتکبےکاحلم،خداےکآخزییبن(ص)ےکاجنیشناورخداےکروسل(ص)یکاوال ںیہ،خداانرپاورانیک
آل(ع) رپ رو ےجیھباورخدایکرتمحوہاوراسیکبزاکتوہں،السموہخداكتطززفالبےنواولںرپاورخدایکراضؤںےسآاگہ

1۔ علل الشرائع:ج2،ص313،۔

ٹ
رکےنواولںرپوجخداےکاعمےلمںیمااتسی ہ،خدایکتبحمںیمسےساکلماورخدایکوتدیحےکدیقعےںیمھکزےںیہ،وہ
خداےکارمویہنوکایبنرکےنواےل ںیہ‘‘۔

1

اورااممدہمی(ع)ےسرموری جاےئرجںیموار وہاےہ:
أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا ً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك،
التي ال تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك ،ال فرق بينك وبينها إال أنهم عبادك
وخلقك۔
ںیموسالرکناوہںریتیاستیشمےکواےطسےسوجانےکقحںیموگناےہسپوتےنانوکاےنپاملکتیکاکںینانبنااوراینپ
وتدیح،آناتاوراقمامتےکاراکنوکوجیسکہگجمہ اےنپفزنےکا ارکےنےسنازںیہنرےتہہکوجےھجتاچہپاتنےہانےک
2
ذرےعیاچنہپاتنےہانںیماورھجتںیموکیئفزقیہیںسوُاےئاسےکہکوہریتےدنبےاورریتیولخمقںیہ۔
نکیلرھپمہ خداےئاحبسہنیکامکلاوراواصفیسکزیچےساشمتہبںیہنرےت:
يا من هو أحد بال ضد يا من هو فرد بال ند يا من هو صمد بال عيب  ...يا من هو موصوف
بال شبيه۔
’’اےوہوجااسیاگیہنےہسجاکوکیئاقمتںیہناےوہوجااسیاتکیےہاکسجرشیںیہناےوہوجےباینزےہسجںیموکیئبیع
ںیہن۔اےاےسیوتفصںواےلیکسجوکیئاثملںیہن‘‘۔

3

اولتیہ:
اولتیہجامینعمںیماکلموکشالمرکیتسجیکرطفولخمقاےنپامکلےکوصحلاورصقنوک وررکےنےکلا روجعرکیت
ےہ۔ہیروبتیبیکامدنناسرطحےہاسیجہکناپاخدنانیکتبسناساکربوہناےہ،ایساہللاکہفیلخاسیکزنیمرپرب
ےہ۔اسیجارشا ےہ:
ور َر ِبّ َها﴾۔
﴿وأ َ ْش َرقَ ِ
ت ْاأل َ ْر ُ
ض بِنُ ِ
َ
1۔ مفاتیح الجنان:زیارت جامعہ۔
2۔ مفاتیح الجنان:دعائے رجب۔
3۔ مفاتیح الجنان:دعائے جوشن کبیر۔

اورزنیماےنپربےکونرےسکمچاجےئیگ۔

1

ایسرطحاامماص ق(ع)فزامےتںیہ:
رب األرض إمام األرض۔
’’زنیماکربزنیماکاامموہناےہ۔‘‘
اےنتںیمیسکےنآپ(ع)ےسوپاھچ:
جاامم(ع)اکوہظروہاجےئ؟
فزامنا:
يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر بنورہ ويجتزؤون بنور اإلمام (ع)۔
’’رھپولگوسرجیکروینشےساینزوہںوااوراچدنوکاینپروینشیک رورتںیہنوہیگ،اورسون ِراامم(ع)ےسدیفتسم
وہںوا۔‘‘

2

روبتیباسجاملامسجینںیمہیوہیتےہہکوجوکیئیسک ورسےیک رورناتوپریرکےوہصخشاسیکتبسناساکربوہنا
رکنےہ۔ایسلا فزآنرکمیںیم
ےہ،ویکہکنوہاسےکصقنوکوپرارکناےہ،اوراسجاملامسجینںیماسیک رورناتوکفزارہ ا
انجبویفس(ع)ایربمغیپوہےتاسدیقییکوخابریبعتانسےتوہےئاساظملنا شاہیکتبسنرشابالپےنواےلیکرب
اہکےہ:
ش ْي َ
﴿وقَا َل ِللَّذِي َ
ساہُ ال َّ
ان ِذ ْك َر َر ِبّ ِه فَلَ ِب َ
ط ُ
ِج ِن
س ْ
ث فِي ال ّ
ظ َّن أَنَّهُ نَاجٍ ِ ّم ْن ُه َما ا ْذ ُك ْرنِي ِعندَ َر ِبّ َك َفأَن َ
َ
ض َع ِسنِينَ ﴾۔
ِب ْ
اوران وونںںیمےسسجیکراہیئاکایخلایکاھت(ویفسےن)اسےساہک:اےنپامکل(شاہرصم)ےسریماذرکرکنارگماطیشنےن
اےسالھب ناہکوہاےنپامکلےسویفساکذرکرکے،ویںویفس یئاسلزدنانںیمڑپےرےہ۔
ا رھوخ انجبویفس(ع)ےنزعبزرصموکسجےنانیکافکلیکیھتریمارباہکےہ:
1۔ الزمر69:۔
2۔ مستدرک سفینۃ البحار:ج،4ص47۔
3۔ یوسف42:۔
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اب َوقَالَ ْ
ْت لَ َك قَا َل َم َعاذَ اللّ ِه ِإنَّهُ َر ِبّي
عن نَّ ْف ِس ِه َوغَلَّقَ ِ
ت َهي َ
ت األَب َْو َ
﴿و َر َاودَتْهُ الَّ ِتي ُه َو فِي َب ْي ِت َها َ
َ
اي ِإنَّهُ الَ يُ ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونَ ﴾.
أ َ ْح َ
سنَ َمثْ َو َ
اورویفسسجوعرتےکرھگںیمےھتاسےناںیہناےنپارا ےےسرحنمفرکےکاینپرطفاملئرکنااچاہاوراسرے
روازےدنبرکےکےنہکیگل:آاجؤ،ویفسےناہک:انپہدخبا!انیقیریمےربےنےھجمااھچاقمم ناےہ،ےبکشاہللاظوملںوک
یھبکالفحںیہن اتی۔

1

اظہوطررپاوراسجاملامسجینںیمانوکرتہبنیہگج نا،وہوتزعبزرصماھت:
سجےن م ز
سى أَن يَن َف َعنَا أ َ ْو نَت َّ ِخذَہُ َولَدا ً َو َكذَ ِل َك َم َّك ِنّا
﴿وقَا َل الَّذِي ا ْشت َ َراہُ ِمن ِ ّم ْ
ص َر ِال ْم َرأَتِ ِه أ َ ْك ِر ِمي َمثْ َواہُ َ
ع َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
اس الَ
َّ
َّ
ُ
ض َو ِلنعَ ِل َمهُ ِمن تَأ ِوي ِل األ َحادِي ِ
ث َواللهُ غَا ِل ٌ
ِليُو ُ
على أ ْم ِر ِہ َول ِكن أكث َر الن ِ
ف فِي األ ْر ِ
ب َ
س َ
يَ ْعلَ ُمونَ ﴾۔
اوررصمےکسجآ یمےناںیہنخزیدااسےناینپویبیےساہک:اساکاقممزعمزرانھک،نکممےہہکوہ مہارےےیلافدئہدنموہ ان
رہاےساٹیبانب ںیاوراسرطحرہےنویفسوکاسرسزنیمںیم تنکم یاوراسےیلمہ ہکرہاںیہنوخاوبںیکریبعتیکمیلعت
ںیاوراہللاےنپارمںیماغلےہنکیلارثکولگںیہناجےتن۔

2

ایسرطحاولتیہاسوکمہ شالمرکیتےہوجاسیکرطفصقنوک وراور رورتوکوپرارکےنےکلا روجعرکنا
ےہ،ویکہکنامساہلل رالص ٰ
الےسقتشمےہ۔

3

اسیجہکاشہمنبمکحےسروایےہہکاسےناامماص ق(ع)ےساامسےئال ٰہتہاورانےکاقتشمتنارےںیموسالایکوت
اامم(ع)ےنفزامنا:
ضي َمأْلُوها ً َو ِاال ْس ُم َ
عبَدَ ِاالس َْم دُونَ
س َّمى ،فَ َم ْن َ
يَا ِهشَا ُم ،اللَّهُ ُم ْشت َ ٌّق ِم ْن إِلَ ٍه َوإِلَهٌ يَ ْقت َ ِ
غي ُْر ْال ُم َ
ْال َم ْعنَى فَقَ ْد َكفَ َر َولَ ْم َي ْعبُ ْد َ
شيْئاًَ ،و َم ْن َع َبدَ ِاالس َْم َو ْال َم ْعنَى فَقَ ْد أ َ ْش َر َك َو َع َبدَ اثْ َني ِْنَ ،و َم ْن َع َبدَ
ت يَا ِهشَا ُم ؟ قَا َل :قُ ْلتُ ِ :ز ْدنِي ،قَا َلِ :للَّ ِه تِ ْس َعةٌ َوتِ ْسعُونَ
اك الت َّ ْو ِحيد ُ ،أ َفَ ِه ْم َ
ْال َم ْعنَى د ُونَ ِاالس ِْم فَذَ َ
علَ ْي ِه بِ َه ِذ ِہ
س َّمى لَ َكانَ ُك ُّل اس ٍْم ِم ْن َها إِلَها ً َولَ ِك َّن اللَّهَ َم ْعنًى يُدَ ُّل َ
اسْما ً فَلَ ْو َكانَ ِاال ْس ُم ُه َو ْال ُم َ
اء َو ُكلُّ َها َ
ُوس
ب َوالث َّ ْو ُ
ْاأل َ ْس َم ِ
ب ا ْس ٌم ِل ْل َم ْلب ِ
غي ُْرہُ ،يَا ِهشَا ُم ْال ُخب ُْز ا ْس ٌم ِل ْل َمأ ْ ُكو ِل َو ْال َما ُء ا ْس ٌم ِل ْل َم ْش ُرو ِ
ع َّز
ق ،أ َ فَ ِه ْم َ
َوالنَّ ُ
َاض ُل بِ ِه أ َ ْعدَا َءنَا ْال ُمت َّ ِخذِينَ َم َع اللَّ ِه َ
ت يَا ِهشَا ُم فَ ْهما ً ت َ ْدفَ ُع بِ ِه َوتُن ِ
ار ا ْس ٌم ِل ْل ُم ْح ِر ِ

1۔ یوسف23:۔
2۔ یوسف21:۔
3۔ ضمیمہ 1پر دیکھیں جہاں پر واضح ہوگا کہ اسم اللہ مشتق ہے،یہ اسم علم جامد نہیں ہے۔ جبکہ سید خوئی بعض علمائے عامہ کی
پیروی میں اسے نہیں مانتے ہیں جوکہ قول ائمہ(ع) کے خالف ہے۔

َو َج َّل َغي َْرہُ ،قُ ْلتُ  :نَ َع ْم ،فَ َقا َل :نَ َف َع َك اللَّهُ ِب ِه َوثَبَّتَ َك يَا ِهشَا ُم ،قَا َل :فَ َو اللَّ ِه َما قَ َه َرنِي أ َ َحد ٌ فِي
امي َهذَا۔
الت َّ ْو ِحي ِد َحتَّى قُ ْمتُ َمقَ ِ
مس
ال(وبعم )ےساور ٰ
’’اےاشہماہللقتشم ٰ
الےکلا  روریےہہکوکیئابع ترکےنواالمہ وہ،اورامس ان می ٰریغوہنا
ےہ،سپسجےنینعموکوھچڑرکامسیکابع تیک،اسےنرفکایکاوریسکزیچیکمہ ابع تںیہنیک،اورسجےنامساورینعم
وونںیکابع تیک،اسےنرشکایک،اور ویکابع تیک،اورسجےنرصفینعمیکابع تیکوتہیوتدیحےہ۔اےاشہم!ایک
ہامسایوبعم مہ نب
ہامسایذاتوہناوت م ز
متھجمسمہ ؟ںیمےناہک:آاق!مزیدفزامےیئ!فزامنا:اہللےکاننونےاامسءںیہ۔ارگ م ز
اجنا۔نکیلاہللاکایوہفممےہوجانساامسءرپای اللرکناےہاوروہوہفممانامتماامسءاکریغےہ۔اےاشہم!متہی
وھجمسرویٹایاھکےناکنامےہ،ناینایرشموباکنامےہ،ڑپکاایوبلمساکنامےہ،آگایالجےنوایلزیچاکنامےہ۔اے
اشہم!ابھجمسمہ ؟اباس لیلےس مہارے ونمشںوکر رکنا،وجاہللےکاسھتاسےکریغوکمہ وبعم انبےئوہےئںیہ۔
ںیمےنآاق!ںیمابھجمسایگ۔فزامنا:اےاشہم!خداںیہمتافدئے ےاورنایدقیماطعفزامےئ۔اشہمےناہک:خدایکمسق!
1
ہہگجاےنپاقممرپاقمراہ۔‘‘
وتدیحےکاسےلئسمںیموکیئھجمرپاغلںیہنآنااورںیم م ز
اکفےہ،وگنااسےنوکیئابع تااجنمںیہن ی‘‘ینعیوجرصف
’’سپوجوکیئریغبینعمےکرصفامسیکابع ترکےاگوتوہ ز
امساہللیکابع ترکےاوراےسرصفیقیقحینعمےکلا ناینںیہنانبنا،م ہکحیحصہیےہہکالوہتقلطموجاینپذاتےس
ےباینزےہےسااکنروہاجےئاگ،ویکہکنوہتقیقحںیمایامسناظفلقتشمیکابع ترکناےہوج ٰ
الےسقتشمےہ،ینعیوہای
اےسیامسیکابع ترکناےہوجاہللےکالعوہیسکرپمہ قبطنموہاتکسےہ،ویکہکناسےکولخمقوتاےنپصقن وررکےنےکلا 
ںیہ،لدارھپریغبیسکدیقےکہیامسجامےکدصماقنباجںیئوا۔اسیجہکروبتیبےکہلئسمںیمواضج
اسیکابع ترکےت
ٰ
ےکاسھتایبنوہیئےہہکوجوکیئامسربیکابع ترکےاگوتوہمہ اکفزوہاجےئاگ،ویکہکناسےکاےسیولخمقمہ ںیہوجاس
اینںیم انیسکاورجاملںیم ورسوںوک ضیاچنہپےتںیہ۔انچہچنہیدیعبںیہنےہاسیجہکزگراکچےہہکنا شاہاورزعبزہکلبناپوک
مہ وہولگارنابےتہکںیہ،نکیلفزآنےکاطمقبانےکرصفنامرےنھکںیموکیئااکشلںیہنےہ۔ہلئسماہیںےہاسیجہک
مس
اامماص ق(ع)یکودیںیمایبنوہا’’:اور ٰ
الےکلا  روریےہہکوکیئابع ترکےنواالمہ وہ،اورامسنا می ٰریغوہنا
ےہ،سپسجےنینعموکوھچڑرکامسیکابع تیک،اسےنرفکایکاوریسکزیچیکمہ ابع تںیہنیک‘‘۔
رگم’’ سجےنامساورینعم وونںیکابع تیک،اسےنرشکایک،اور ویکابع تیک‘‘ینعیوجامسوکینعمےکلا رہظمفزار
ے،م ہک رتقیقحامسوخ قتشماورجامےہاوراسںیموکیئاشارہمہ ںیہنےہہکاساکینعمتقیقحولطمبی چنہمہ 
1۔ اصول کافی:ج،1ص،87ح2۔

اجےئاگناہکانانےکلا وطبرانانابع تنایوہاجےئسجےکتقیقحابع تاوراسیکرعمتفیکاقتیلبو تعی
رک ییئگےہ۔
’’ وجامسوکوھچڑرکینعمیکابع ترکے،وترھپہیوتدیحےہ‘‘ ویکہکنہیینعمناالوہتقلطمنااہللاحبسہنواعتیلٰیہرعمتف
ےہ،لداہشیمہامسیکرطف
تقیقح’’وھ‘‘ اکناعےہ،سپامسرجم اےسیینعمیکرطفاشارہرکناےہوجتقیقحیےلاجنا
ٰ
وتہجرانھک روریںیہنےہ،ہکلبوجوکیئوتدیحاکرا ہرکےاگوت روریےہہکوپرےوطرےسامسیکرطفوتہجیہوھچڑ ے
اوررصفاےسیینعمیکرطفوتہجرکےوجتقیقحیاچنہپ ےوتاساکبلطمہیوہاگہکوجوکیئامسےکریغبرصفینعمیک
ہوہشالموہراہاھتسجیک
ابع ترکےاگوتیہیوتدیحوہیگ۔وچہکنےلہپہیاھتہکامسجامینعمیکاشارہرکراہاھتسجےکادنر م ز
ابع ت ورسوںےکصقن وروہےنےکلا وہریہیھت،وتاس ترتںیمہیرفکاوررشکاھت،ویکہکناسےسرھپفلتخم
وہنےہسجیکاساکریغابع ترکے،اس ترت
رمایےکاسحبےسرثکتینعماکوہظرالزمآنااھت۔الوہتقلطموہ ا
لداہیالوہتوہمہ ،نکیلہیرھپالوہت
ںیمضعبولخمقمہ شالموہےتںیہ،ویکہکنانیکمہ ابع تانےکریغرکےتںیہٰ ،
ںیہ،لدارشکورفکےسےنچبےکلا ہیالزمےہہکامسےکاشارے
قلطمںیہنوہںوا،ویکہکنوہ ورسوںےکاتحمجوہےت
ٰ
ےسولطمہبینعموکدحمو رکے،رھپامسےکریغبینعمرپوتہج ے،ویکہکنوتدیحویہےہہکوج’’ امسےکریغبینعمیکابع تیک
وجہایاےسیارمیکرطفاشارہرکراہےہسجاکایبنرقنعیوہاگ،وہہیخداےئ
اجےئوتیہیوتدیحےہ‘‘۔تقیقحہیےہہکہی م ز
اظہاوریوہیتےہ،ویکہکنتقیقحوکاجےننےکلا  مہاریاحل،تقیقحاور
احبسہن رالص مہارےلا الوہتےکذرےعی م ز
،لدااسذاتےکامکلوینغےس ضیےنیلےکلا رہاس
وہی رالصاتحمجےہ،م ہکالوہتاساابتعرےسینغقلطمےہ ٰ
ال(وبعم )ےساور ٰ
تقیقحوکاجںینہکہیاہنییہانمسےہوجاامم(ع)ےنفزامنا’’ ’’:اےاشہماہللقتشم ٰ
الےکلا 
 روریےہہکوکیئابع ترکےنواالمہ وہ‘‘۔
لدااولتیہینعمبجامینعیاسےسرما وہاکلمےہسجیکرطفاساکریغوصحلامکلاوراینپصقن ورےکلا اسیکرطف
ٰ
روجعرکناےہ۔اسںیمرھپخداےئاحبسہنےکاخصولخمقشالموہےتںیہنجےک ہنکم ٰ
ایٰل راجتےکامکلاحلصوہاوراس
ےناےنپولخمقوکمکح ناےہہکانوکاخص رہجوفتضییکیئگےہ:
السالم عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف المالئكة ومهبط الوحي  ....وبقية
الله ....ونورہ  ...وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم  .....وبكم يمسك السماء أن تقع على
األرض إال بإذنه۔

’’آپرپالسموہاےاخدنانوبنتاےاغیپمالہیےکآےنیکہگجاورالمہکئےکآےناجےنےکاقممویحنازلوہےنیک
ہگج۔وہخدااکرساماہیوراساکونرںیہ۔ولوگںیکوایسپآپ(ع) یکرطفاوراناکاسحبآپوکانیلےہ۔آپےکذرےعی
آامسنوکروےکوہےئےہناہکزنیمرپہن
1

آرگے۔‘‘

ٹ
ہیذواتدقمہسدمحموآلدمحم(ع)ںیہ۔وقموصعملےکاطمقباسیجہکرباالرناب،وبعم وںےکوبعم اورسےسبزے
وبعم ےنانےکنارےںیمفزامنا:
قل وأنت ساجد :يا الله يا رحمن [يا رحيم] يا رب األرباب وإله اْللهة.
’’ ہہک ےئجی!وتیہاسخدےہ،اےاہلل،اےرنمح،اےرمیح،اےرباالرناباورسوبعم وںاکوبعم !

2

اامماص ق(ع)فزامےتںیہ:
قل يا رب األرباب ،ويا ملك الملوك ،وياسيد السادات ،ويا جبار الجبابرة ،ويا إله اْللهـة،
صل على محمد وآل محمد وافعـل بي كذا وكذا.
’’ ہہک ےئجیارباالرناب،اے ان شاوہںےکنا شاہ،اےدیساس ات،اےمیظعاوراےامتموبعم وںےکاہلل،دمحموآل
دمحم(ع)رپ رو نازلفزاماورریمےامتماحاجتوپرافزام۔

3

وہنےہ:
ارش ا
جاےئدقیسںیم ا
بسم الله مخرجى  .....توكلت على اإلله األكبر ،توكل مفوض إليه.
رکنوہں،ایسیکرطفوفتضیرکناوہں۔
ریمانکلتاااہللےکنامےسےہ۔۔ںیمخداےئاربکرپوتلک ا
ارش ےہ:
ودیدقیسںیم ا

1۔ مفاتیح الجان :زیارت جامعہ۔
2۔ اصول کافی:ج،2ص ،566مستدرک الوسائل،میرزا نوری،ج،2ص،87ح1492۔
3۔ اصول کافی،ج،2ص323۔
4۔ اقبال االعمال :سید ابن الطاؤس الحسینی ،ج،2ص158۔

4

يا محمد من أراد الخروج من أهله لحاجة في سفر فأحب أن أوديه سالما ً مع قضائي له
الحاجة فليقل حين يخرج :بسم الله مخرجي وبإذنه خرجت وقد علم قبل أن أخرج خروجي
وقد أحصى بعلمه … توكلت على اإلله األكبر الله.
ٹ
’’ اےدمحم!وجوکیئیسکاحجےکلا اےنپرھگےسنکلت ااےہ،اورارگاچاتہےہہکںیماےساینپاحجوپریرکےکواسپولنانا
وںوتنکلتےوقہیےہک:اہللےکنامےسریمانکلتااےہ،اوراسیکااجزتےسالکنوہں،وہریمےنکلتےےسےلہپاجاتنےہاوراساک
ملعاوروہاےنپملعےسرواتکےہ،ںیمخداےئاربکاہللرپوتلکرکناوہں۔

1

اہیںرپ مہززگنالطاٰہہلوصقم ںیہنےہنجےکادنرامکلےہناوہوجنالطولخمقاےنپاہللولہکاناےہ،ہکلباہیںرپوہوصقم ںیہوج
تفصالوہیتےسفصتموہںینعیوہاےسیامکلجایلےک رےجرپافبزںیہنجیکرطفولخمقاےنپصقن وررکےنرکےنلا 
ِ
 ترتخداودنیےہ۔سپاہلاالٰلھہااوراالہلاالربکینعیوہایتسہںوجتفصالوہتےساسرطح
روجعرکےتںیہ،ویکہکنوہ
فصتموہںہکوہاےسی رہجامکلرپںیہسجیکوہجےسنایقولخمقبلطامکلےکلا انیکرطفروجعرکےتںیہ،نکیلوہ
خداےئاحبسہنےکبزابزںیہنںیہ،ویکہکنوہینغےہاوروہساسیکرطفاتحمجںیہ۔اسیجہکروسلاہلل(ص)فزامےتںیہ:
لي مع الله وقت ال يسعني فيه ملك مقرب وال نبي مرسل۔
’’ ریمااہللےکاسھتوقمہ زگراےہوجہنیسکرقمبفزےتشےکلا اورہنیہیسکیبنرملسوکبیصنوہاےہ‘‘۔

2

اہیںیرمویےہ:
لنا مع الله حاالت هو فيها نحن ونحن هو  ،وهو هو ونحن نحن۔
’’ مہارااہللےکاسھتاےسیاحالتںیہنجںیمرہاوررہوہںیہاوروہ،وہےہاوررہرہ‘‘۔

3

اورہیناتوخ فزآنںیموموج ےہ۔اسیجہکریسفتیمقںیماسآیےکذلیںیموہظ ِراقم(ع)ےکنارےںیموار وہاےہ:
﴿و َم ْن َيقُ ْل ِم ْن ُه ْم ِإ ِنّي ِإلهٌ ِم ْن د ُونِ ِه فَذ ِل َك ن َْج ِزي ِه َج َهنَّ َم﴾.
َ
اورانںیمےسوجوکیئہیکہددےہکاہللےکالعوہںیممہ وبعم وہںوترہاےسمنہجیکزسا ےتیںیہ۔
ایسرطحوصعمم(ع):
1۔ الجواہر السنیۃ :الحرالعاملی،ص181۔
2۔ بحاراالنوار:ج،18ص36۔
3۔ الکلمات المکنونۃ :فیض الکاشانی:ص114۔
4۔ االنبیاء29:۔

4

من زعم أنه إمام وليس هو بإمام۔
’’وجوکیئہیایخلرکےاگہکوہااممےہوتوہااممںیہنےہ‘‘۔

1

دمحمانبملسمےسروایےہہکںیمےنااممرفعجاص ق(ع)ےسوسالایکہکخداےنانجبآ م(ع)وکاینپ ترترپےسیک
قلخایک؟اامم(ع)ےنفزامنا:
هي :صورة ،محدثة ،مخلوقة واصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة ،فأضافها
إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه۔
’’ہی ترتااسیولخمقےہےسجاہللےنبززگیدہانبناےہاوراےسامتمفلتخم تروتںےسبزبزانبناےہ،رھپاےساینپرطفاس
رطحتبسن یےہسجسجرطحاخہنہبعکوکاینپرطفتبسن یےہ،اورروحوکاینپتبسن ےتیوہےئفزامناےہ:
وحي﴾۔
﴿ونَ َف ْختُ فِي ِه ِم ْن ُر ِ
َ
اوراسںیماینپروحںیمےسوھپی ی۔

2

اورسج ترتےساہللےن ٓا م(ع)وکقلخایکےہوہدمحم(ص)ںیہویکہکنوہالہپولخمق،یلہپیاورالہپوہظراوراہللاکیقیقح
ہفیلخںیہ‘‘۔

3

اوروہ ترتِخدااکبلطمہیےہہکوہولخمقںیموہظراوریالوہتےہ،ویکہکندمحم(ص)یہولخمقںیم ترتالوہت
قلطمںیہ،سپوجوکیئولخمقںیمالوہتقلطمناولخمقںیماہللیکرعمتفاکارا ہرکےوتوہدمحم(ص)ںیہ۔اسیجہکخداان
آناتںیماکرشا فزامناےہ:
سابُهُ ِع ْندَ َر ِبّ ِه ِإنَّهُ ال يُ ْف ِل ُح ْال َكا ِف ُرونَ ﴾.
﴿و َم ْن َي ْد ُ
ع َم َع اللَّ ِه ِإلَها ً آخ ََر ال ب ُْرهَانَ لَهُ ِب ِه فَإِنَّ َما ِح َ
َ
اوروجاہللےکاسھتیسکاوروبعم وکاکپرےسجیکاسےکناسوکیئ لیلمہ ںیہنےہوتاساکاسحباسےکربےکناسےہ
اکفانیقیالفحںیہنناکس۔
اور ز

4

ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن َيأْتِ َي ُه ُم اللَّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ي ْاأل َ ْم ُر َو ِإلَى اللَّ ِه ت ُ ْر َج ُع
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمال ِئ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
ور﴾.
ْاأل ُ ُم ُ
1۔ تفسیر قمی:ج،2ص68۔
2۔ الحجر29:۔
3۔ کتاب ختم نبوت۔
4۔ المومنون117:۔

ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

1

اوروجنا ولںےکاسےئںیمآےئاگوہدمحم(ص)ولخمقںیماہللوہاگ،رتعجںیماوراسےکاہھتںیمایونرزینہوہاگ،رھپوہ
اسیلبنیعلوکلتقرکےاگ،ویکہکنخداےئاحبسہنواعتیلٰوتآےناجےننارحتکرکےنےسربماےہ،اورہیولخمقیکافصت
لح تع
ںیہ۔دبعارکلمیانبرمعا میےسرمویےہہکااممرفعجاص ق(ع)فزامےتںیہ:
إن إبليس قال :أَ ْن ِظ ْرنِي إِلى َي ْو ِم يُ ْب َعثُونَ  ،فأبى الله ذلك عليه ،قا َل :فَإِنَّ َك ِمنَ ْال ُم ْن َ
ظ ِرينَ إِلى يَ ْو ِم
وم۔
ْال َو ْق ِ
ت ْال َم ْعلُ ِ
ج اسیلب ےناہک  :ریمے رب! رھپ ےھجم ولوگں ےک ااھٹےئ اجےن ےک ن (ایقم) ی تلہم ے ے۔ فزامنا:ےب
کشےھجتتلہم ییئگ۔نیعموقےک نی۔

2

فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم
الوقت المعلوم ،وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين (ع)۔
فقلت :وإنها لكرات ؟ قال :نعم إنها لكرات وكرات ،ما من إمام في قرن إال ويكر معه البر
والفاجر في دهرہ حتى يديل الله المؤمن من الكافر ،فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير
المؤمنين (ع) في أصحابه و جاء إبليس في أصحابه ،ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي
الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم ،فيقتتلون قتاالً لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل
العالمين ،فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين (ع) قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى
مائة قدم ،وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات ،فعند ذلك يهبط الجبار عز
وجل ﴿فِي ُ
ي ْاأل َ ْم ُر﴾ رسول الله (ص) بيدہ حربة من نور،
َمام َو ْال َمال ِئ َكةُ َوقُ ِ
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغ ِ
ض َ
فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا ً على عقبيه ،فيقولون له أصحابه :أين تريد وقد
خاف اللَّهَ َربَّ ْالعالَ ِمينَ  ،فيلحقه النبي (ص)
ظفرت؟ فيقولِ :إ ِنّي أَرى ما ال ت َ َر ْونَ ِإ ِنّي أَ ُ
فيطعنه طعنة بين كتفيه فيكون هالكه وهالك جميع أشياعه ،فعند ذلك يعبد الله عز وجل وال
يشرك به شيئاً ،ويملك أمير المؤمنين (ع) أربعا ً وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة
علي (ع) ألف ولد من صلبه ذكراً ،وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة
وما حوله بما شاء الله۔
رھپ ج ایقم اک ن آےئ اگوت اطیشن اےنپ تقلخ آ م(ع) ےس ےل رک ایقم ی ےک امتم ریپاکروں ےک اسھت م
اظہز
وہاگ،اورہیوہآخزیجوہیگسجوکاریماوملنینم(ع)ااجنم ںیوا۔ںیماہک:ایکاورمہ ںیگنجوہںیگ؟،فزامنایج،اہں!
1۔ البقرۃ210:۔
2۔ الحجر36-38:۔

ہااممجرکںیواویکہکن مہززامےنںیمااھچیئاوربزایئاسھتوہںیگ،اہیں
ہدصیںیم م ز
وگنجںرپںیگنجوہںیگ،ویکہکن م ز
اگ،لداجروزایقماریماوملنینم(ع)اےنپااحصبےکاسھتہلمحرکںیوااورا رھ
یہکاہللاکفزےسومنمانب ے ٰ
اطیشناےنپاسویھتںےکاسھتآےئاگاورہی وونں رسزنیمفزاتںیموکہفےکفز یرواحنایم ایاقممرپںیلموا،رھپ
واہںرپایسیجوہیگوج اینیکتقلخےسابیںیہنوہیئےہ،انچہچنںیموگناںیماریماوملنینم(ع)ےکااحصبوک ھکی
راہوہں ہکوہوس دقم ےھچیپ یک رطف واسپ آںیئ وا،اور وگنا ںیم ھکی راہوہں ہکان ںیم ضعبےک دقمفزاتںیم رگ اجںیئ
وا،اےنت خدایک رطف ےس ویح وہیگ :ا ولں ےک اسابئن ںیم ان ےک ناس آےئ اور فزےتش مہ  ابز آںیئ اور ہلصیف رک نا
اجےئ۔اےنت ںیم روسلاہلل(ص)ےک اہھتںیم ای ونراک زینہ وہاگ،رھپ ج اطیشن یک رظناس رپ ڑپےیگ وتوہ واسپ اےٹل
ناؤںاھبگاجےئاگ،رھپاسےکاسیھتاسےسںیہکوا:اہکںاجرےہوہ،ایکمتاکایمبوہےئوہ؟،رھپوہےہکاگ:ںیمایسی
زیچوک ھکیراہوہںےسجمتںیہنناؤوا،ںیماکانئتےکرپور اگر ےسڈرناوہں،رھپروسلاہلل(ص)اسےکناساجرکاےس
وونںشاونں رپایواررکںی واسجوہاوراسےکامتم اسیھتالہکوہاجںیئوا۔اسےکدعباہللیکایسیابع توہیگ
اہجں ذرہ بزابز مہ  رشک ںیہن وہاگ،اوراریماوملنینم(ع) وچاسیل اسل ی وکحم رکںی وا اہیں ی یلع(ع) ےک
اظہ وہں وا م ہک اس ےک
ای ریپواکرآ یم وک ای مہزار ےٹیب  دیا وہں وا ،اس ےک دعب دجسم وکہف ےک ناس و نارہ نااغت م ز
ارطافںیمانتجخدااچےہانب ےاگ۔

1

ےہ۔لدااہللےکاس
ینہیروایواضجےکاسھتایبنرکیتےہہکدمحم(ص)اکبزولاورا آن رالصاہللاحبسہنواعتیلٰاکآنا
ٰ
وقلاکرما ہیےہ:
ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن َيأ ْ ِت َي ُه ُم اللَّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ي ْاأل َ ْم ُر َو ِإلَى اللَّ ِه
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمال ِئ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
ور﴾۔
ت ُ ْر َج ُع ْاأل ُ ُم ُ
ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

2

ینعیایکہیولگںیہہکدمحم(ص) ان ولںےکاسابئنںیمانےکناسآںیئ؟انچہچنہیآیدمحموآلدمحم(ع)یکشانںیمنازل
وہیئےہ،نجںیماریماوملنینم(ع)اورااممزامن(ع)ںیہ۔

1۔مختصر بصائر الدرجات:ص27۔
2۔ البقرۃ210:۔

انچہچندبعاولاودنبیلعےسروایےہہکاریماوملنینم(ع)فزامےتںیہ:
أنا أؤدي من النبيين إلى الوصيين ،ومن الوصيين إلى النبيين ،وما بعث الله نبيا ً إال وأنا
أقضي دينه وأنجز عداته ،ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر ،ولقد وفدت إلى ربي اثنتي
فعرفني نفسه ،وأعطاني مفاتيح الغيب –
عشرة وفادة ّ
’’ںیماناءےساوایصءاوراوایصءےساناءیکرطفا ایگیئرکناوہںاوراہللےنوکیئیبنوعبمثںیہنایکےہرگمںیماساک
فزنا ارکناوہںاوراساکودعہوپرارکناوہں،ویکہکنےھجمریمےرپور اگرنےملعواکرماینےسبززگیدہایکےہاورںیم
اہللےکناسنارہرمہبتاکچوہںاہجںاسےنےھجماینپذاترعمتفاوربیغیکایجنکںاطعیکںیہ۔
ثم قال :يا قنبر من على الباب (بالباب) ؟ قال :ميثم التمار  -ما تقول أن أحدثك فإن أخذته
كنت مؤمنا ً وإن تركته كنت كافراً( ،ثم) قال :أنا الفاروق الذي أفرق بين الحق والباطل،
أنا أدخل أوليائي الجنة و أعدائي النار ،أنا قال الله:
ق
ق
رھپاہک:اے میرز! وھکی روازےرپوکنےہ؟۔ می زرےناہک:مثیمامترںیہ۔فزامنا:ںیمںیہمتایناتاتب وںاگےسجمتولوا
وتمتومنموہاگاوراےسوھچڑواوتاکفزوہاگ۔رھپفزامنا:ونس!ںیموہافروقوہںسجےسںیمقحونالطوکخدارکناوہں،
ںیماےنپ ووتسںوکجںیماوراےنپ ونمشںوکمنہجںیمڈال اتیوہں۔انچہچناہللےنریمیشانںیمفزامناےہ:
ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن يَأْتِ َي ُه ُم اللَّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ي ْاأل َ ْم ُر َو ِإلَى اللَّ ِه
َمام َو ْال َمال ِئ َكةُ َوقُ ِ
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغ ِ
ض َ
ور﴾۔
ت ُ ْر َج ُع ْاأل ُ ُم ُ
ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

1

اوراقمآلدمحم(ع)مہ نا ولںےکاسابئنںیمےسآےئاگ،ینعیذعابےلہپدہمیےکاسھتوہاگرھپزنیموکنا ولںاور وھاں
ےسرھب ےاگ:
ِف َعنَّا
عذ َ ٌ
ارتَقِبْ َي ْو َم تَأْتِي ال َّ
﴿فَ ْ
اب أ َ ِلي ٌم * َربَّنَا ا ْكش ْ
اس َهذَا َ
َان ُّمبِ ٍ
س َماء بِدُخ ٍ
ين * َي ْغشَى النَّ َ
سو ٌل ُّم ِب ٌ
ع ْنهُ َوقَالُوا ُم َعلَّ ٌم
اب ِإنَّا ُمؤْ ِمنُونَ * أَنَّى لَ ُه ُم ال ِذّ ْك َرى َوقَ ْد َجاء ُه ْم َر ُ
ين * ث ُ َّم تَ َولَّ ْوا َ
ْال َعذَ َ
ش ْالبَ ْ
َّم ْجنُ ٌ
شةَ ْال ُكب َْرى إِنَّا ُمنت َ ِق ُمونَ ﴾۔
ط َ
ون * إِنَّا َكا ِشفُو ْالعَذَا ِ
عائِدُونَ * َي ْو َم نَب ِْط ُ
ب قَ ِليالً إِنَّ ُك ْم َ

1۔ البقرۃ210:۔

سپآپاس ناکااظتنررکںیجآامسنامنناں وھاںےلرکآےئاگ،وجولوگںرپاھچاجےئاگ،ہیذعاب ر ناکوہاگ۔
ہ
م
دااٹبدلے،ہاامیالنےتںیہ۔انےکےیلتحیصناہکںوس دنمےہجہکان
(وہمفززنا رکنںگے) مہارےرب! مسےیہعد
ےکناسواحضایبنرکےنواالروسلآنااھت؟رھپاوہنںےناسےسہنمریھپایلاوراہک:ہیوتبزتیبناہتف ویاہنےہ۔ رہوھتڑا
ٹ
اسذعاباٹہ ےتیںیہ،متانیقیویہھچکرکوواوجےلہپایکرکےتےھت۔سج نرہبزیاکری رباگلںیئوارہ(اس ن)
ااقتنمےنیلواےلںیہ۔

1

اجبزےسروایےہہکاامماکمظ(ع)ےناسآیےکنارےںیمفزامنا:
ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن َيأْتِ َي ُه ُم اللَّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ي ْاأل َ ْم ُر﴾۔
َمام َو ْال َمال ِئ َكةُ َو قُ ِ
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغ ِ
ض َ
ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

2

ينزل في سبع قباب من نور ال يعلم في أيها ،هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين
ينزل۔
’’فزامنا:وہونرےکاستالقےبںیمنازلوہاگ،ولعممںیہنوہاگہکوہسکالقےبںیمےہ،وہرہظوکہفےسنازلوہاگ،رھپ
جوہنازلوہاگ۔‘‘

3

اامم(ع)ےنآوافزامنا:
إنه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل وأما
ي ْاأل َ ْم ُر﴾ فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر۔
﴿ق ُ ِ
ض َ
’’اسںیموکیئکشںیہنوہونرےکالقےبںیمنازلوہاگ،اوررہظوکہفےسنازلافروقرپوہاگ،رھپہینازلوہاگ،نکیلقصی
ٹ
4
وسیاکنانےساکفزوکمتخرکےاگ۔‘‘
االرمےسرما وہاس ناہیھتےک د
ٹ
وسیاکنانےسرما ااممزامن(ع)اکاکرناےمنا اۃباالرنےہ:
ایھتےک د
1۔ الدخان10-16:۔
2۔ البقرۃ210:۔
3۔ تفسیر العیاشی:ج،1ص103۔
4۔تفسیر العیاشی:ج،1ص103۔

اس َكانُوا ِبآيَا ِتنَا َال
علَ ْي ِه ْم أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُه ْم دَابَّةً ِ ّمنَ ْاأل َ ْر ِ
﴿و ِإذَا َوقَ َع ْالقَ ْو ُل َ
ض ت ُ َك ِلّ ُم ُه ْم أ َ َّن النَّ َ
َ
ُ
يُوقِنونَ ﴾۔
اورجانرپودعہ(ذعاب)وپراوہےنواالوہاگوترہانےکےیلزنیمےسایےنلچرھپےنواالاکن ںیواوجانےسالکم
1
رکےاگہک رتقیقحولگ مہاریآناترپنیقیںیہنرکےتےھت۔
نا ل،احسب ،وھاںاساابتعرےسدمحمروسلاہلل(ص)یکناینےہاورایساابتعرےسرھپدہمیاولاوراقمآلدمحم(ع)نا
یجنمجاملیکمہ ناینےہ۔اسیکہنرصف زفآنںیم،ہکلباسہقبا نانںیممہ اسہقباناءےننارت یںیہ۔وتراتاور
الیجنںیماسوحاےلےساکیف اللئںیہ۔

2

زامنےہ:
اوراہلل زفآنںیمف ا
ار ِه ْم ِأل َ َّو ِل ْال َح ْش ِر َما َ
ظنَنت ُ ْم أَن
﴿ ُه َو الَّذِي أ َ ْخ َر َج الَّذِينَ َك َف ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
ب ِمن ِديَ ِ
يَ ْخ ُر ُجوا َو َ
صونُ ُهم ِ ّمنَ اللَّ ِه فَأَتَا ُه ُم اللَّهُ ِم ْن َحي ُ
ف فِي
ظنُّوا أَنَّ ُهم َّمانِ َعت ُ ُه ْم ُح ُ
ْث لَ ْم يَ ْحت َ ِسبُوا َوقَذَ َ
ار﴾۔
قُلُو ِبـ ِه ُم ُّ
الرع َ
ْب ي ُْخ ِربُونَ بُيُوتَ ُهم ِبأ َ ْيدِي ِه ْم َوأ َ ْيدِي ْال ُمؤْ ِمنِـينَ فَا ْعتَ ِب ُروا َيا أ ُو ِلي ْاأل َ ْب َ
ص ِ
اکفوہےنواولںوکیلہپیہدیبیلخمہمںیمانےکرھگوںےساکنل نا،اہمتراامگن
وہویہےہسجےنالہاتکبںیمےس ز
ںیہناھتہکوہلکناجںیئوااوروہہیےھجمسوہےئےھتہکانےکےعلقاںیہناہلل(ےکذعاب)ےساچب ںیوارگماہلل(اک
ذعاب)انرپایسیاجیےسآنااہجںےسوہوسچمہ ںیہنکسےھتاورانےک ولںںیمرعڈال نا،وہاےنپرھگوںوک
اےنپاہوھتںاورومنینمےکاہوھتںےسااجڑرےہےھت،سپاےریصبترےنھکواول!ربعتاحلصرکو۔

3

انچہچنآییتہکےہ:
﴿و َ
صونُ ُهم ِ ّمنَ اللَّ ِه فَأَتَا ُه ُم اللَّهُ ِم ْن َحي ُ
ْث لَ ْم يَ ْحت َ ِسبُوا﴾۔
ظنُّوا أَنَّ ُهم َّمانِ َعت ُ ُه ْم ُح ُ
َ
اوروہہیےھجمسوہےئےھتہکانےکےعلقاںیہناہلل(ےکذعاب)ےساچب ںیوارگماہلل(اکذعاب)انرپایسیاجیےسآنا
اہجںےسوہوسچمہ ںیہنکسےھت۔

4

1۔ النمل82:۔
2۔تفصیالت کے لئے ضمیمہ4پر مالحظہ کریں۔
3۔ الحشر02:۔
4۔ الحشر02:۔

م ہکوہسوا عاخریجںیمہیایخلرکےتےھتہکانےکےعلقدمحم(ص)وکےساچب ںیوا،ویکہکنوہ م
اظہزیوطرےساہللرپ
اامینرےتےھت،اساابتعرےسآامسینالہواےلاوراہللےکیسکیبنینعیانجبومیسٰ(ع)ےکریپواکرےھت،سجوکانرپہبلغ
احلصوہااھتاورانےکوعلقںوکابتہایکاھتاوروہانےکناسواہںےکےسآےئاہجںےسوہامگنمہ ںیہنرکےتےھتوج
اظہوطرےساوہنںےنیہانےک ولںےکوخفاسوقڈال ناجانےکوعلقںےک روزے
دمحم(ص)ںیہ،ہکلب م ز
ااھکڑےکنیھپاورانےکاہب روںوکلتقےیک،ہکلبساجےتنںیہانوکالبواہطسااجنم ےنیواےلاریماوملنینم(ع)
ےھت،اورہیناتامتماملسمناجےتنںیہہکیلع(ع)ےنربیخاک روازہااھکڑاکنیھپاوروہی یولہپانوکرمجوکلتق
ایک۔اسیجہکاہللفزآنرکمیںیمارشا فزامناےہ:
ب َما قَالُواْ َوقَتْلَ ُه ُم األَن ِب َيا َء
سنَ ْكت ُ ُ
س ِم َع اللّهُ قَ ْو َل الَّذِينَ قَالُواْ ِإ َّن اللّهَ فَ ِق ٌ
ير َون َْح ُن أ َ ْغ ِن َياء َ
﴿لَّقَ ْد َ
ق ﴾.
ق َونَقُو ُل ذُوقُواْ َعذَ َ
ِب َغي ِْر َح ّ ٍ
اب ْال َح ِري ِ
قیقحتباہللےنانولوگںیکنسیلےہوجےتہکںیہ:ےبکشاہللاتحمجاوررہےباینزںیہ،انیکہیناتاوراناکاناءوکناقح
رکنمہ رہتبثرکںیوااور(روزایقم)رہانےسںیہکوا:ولابالجےنواےلذعاباکذاہقئوھکچ۔
لتق ا

1

اسآیےکاطمقبہیوہالہاتکبںیہوجہی وعیرکےتںیہہکوہاہللرپاامینرےنھکواےلںیہ،وترھپوکیئہیےسیکوصتر
رکاتکسےہہکوہاہللےکنارےہنرصفہیایخلرےتںیہ،ہکلباینپزناونںرپےتہکںیہہکوہاتحمجےہ۔اوہنںےنہیناںیتہن
رصفخداےکنارےاتبےئہکوہاتحمجےہ،ہکلبوہےتہکےھتہکاناءاوررلساسرےرقفاءںیہ،وہاتحمجںیہ۔انچہچن م ز
ہ
زامےنںیماملعےئریغجالماورانےکریپواکراینپزناونںاوراکرناومںےساناءاوراوایصءےکنارےںیمےتہکرےتہںیہہک
ارگہیاسرےاہللےکاسھتوہےتوتاہللانوکینغانبنا،اورجاںیہناےنپدیقعےیک افعرکےنیکاخرطاےنپااصنرےک
لا اومالوایھتہریک رورتوہاجیت،ویکہکنوہےتھجمسںیہہکاملعےئریغجالمےکلا املاووعانیکرثکتانےکقحرپ
لداخداانیکناوتںوکاسرطحفزامناےہ:
وہےنیک لیلاورنادیئےہ۔ ٰ
ير َون َْح ُن أ َ ْغنِيَاء﴾۔
س ِم َع اللّهُ قَ ْو َل الَّذِينَ قَالُواْ إِ َّن اللّهَ فَ ِق ٌ
﴿لَّقَ ْد َ
قیقحتباہللےنانولوگںیکنسیلےہوجےتہکںیہ:ےبکشاہللاتحمجاوررہےباینزںیہ۔

1۔ آل عمران 181:۔

سپاہللےکویبنںےکنارےںیمہیانہکہکوہرقفاءاوروخ ریقفےہ۔انولوگںےکروسلاہلل(ص)ےکزامےنںیمہیاہکاھت
ہکہکدمحم(ص)ریقفںیہ:
سو ِل َيأ ْ ُك ُل َّ
نز َل ِإلَ ْي ِه َم َلكٌ فَ َي ُكونَ َم َعهُ
الر ُ
﴿وقَالُوا َما ِل َهذَا َّ
ق َل ْو َال أ ُ ِ
ام َو َي ْمشِي ِفي ْاألَس َْوا ِ
َ
الط َع َ
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
ً
نَذِيرا * أ ْو يُلقَى ِإلَ ْي ِه َك ٌ
نز أ ْو تَ ُك ُ
ون لَهُ َجنَّة يَأ ُك ُل ِم ْن َها﴾.
اھکنےہاورنازاروںںیماتلچرھپناےہ؟اسرپوکیئفزہتشویکںنازلںیہنوہنا؟ناہک
اوروہےتہکںیہ:ہیاسیکروسلےہوجاھکنا ا
اسےکاسھتہیبنترک نارکے۔نااسےکےیلوکیئخزاہننازلرک نااجنانااساکوکیئناغوہناسجےسوہاھکایلرکنا۔

1

اسوقاہللےنانےکوقلوکلقنایکہکاہللریقفےہ۔ینعیاناکوقلہکدمحم(ص)ریقفںیہویہےہہکاہللریقفےہ
،ویکہکندمحماہللاحبسہناکورہہےہاورولخمقےکادنروبعم ےہ۔ااممنافز(ع)اسآیےکنارےںیمفزامےتںیہ:
ير َو ن َْح ُن أ َ ْغنِيا ُء﴾ ،قال (ع):هم يزعمون أن اإلمام
س ِم َع اللَّهُ قَ ْو َل الَّذِينَ قالُوا ِإ َّن اللَّهَ فَ ِق ٌ
﴿لَقَ ْد َ
يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه۔
’’قیقحتباہللےنانولوگںیکنسیلےہوجےتہکںیہ:ےبکشاہللاتحمجاوررہےباینزںیہ۔اامم(ع)فزامےتںیہ:وہسہی
امگنرکےتںیہہکااممانےکاومالےکاتحمجںیہ‘‘۔

2

اوراامماصق(ع)اسآیےکنارےںیمفزامےتںیہ:
ير َون َْح ُن أ َ ْغنِيا ُء﴾ قال :والله ما رأوا الله تعالى
س ِم َع اللَّهُ قَ ْو َل الَّذِينَ قالُوا إِ َّن اللَّهَ فَ ِق ٌ
﴿لَقَ ْد َ
فيعلموا أنه فقير ولكنهم رأوا أولياء الله فقراء۔
’’قیقحتباہللےنانولوگںیکنسیلےہوجےتہکںیہ:ےبکشاہللاتحمجاوررہےباینزںیہ۔اامم(ع)فزامےتںیہہکخدایک
مسق!اوہنںےناہللوک ےھکیریغباہکےہہکوہریقفےہ،م ہکاوہنںےناہللےکاوایلءوکریقف اھکیےہ‘‘۔
ایسرطحاہللاکارشا ےہ:
س َجدُوا﴾۔
﴿ َوإِ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِْلدَ َم فَ َ
1۔ الفرقان7-8:۔
2۔ المناقب:ج،4ص48۔
3۔تفسیر قمی:ج،1ص127۔

3

اور(اسوقوکنا رکو)جرہےنفزوتشںےساہک:آ موکدجسہرکووتانسےندجسہایک۔

1

ہیدجسہسجرطحےسانجبآ م(ع)ےکلا اھتایسرطحدمحم،یلع،زرھاءاوراہمئااہطر(ع)ےکلا مہ اھت،ویکہکنہی
مہ اساکوصقم ےھتاساابتعرےسہیخدااحبسہنواعتیلٰاکہلبقےھت،اہللےنآ م(ع)وکایہنیکوترعمتف ییھتاورہیاہللاک
ورہہاوراسےکاامسےئانسحل ٰںیہ،سپہیولخمقےکادنروبعم ںیہ۔اسیجہکودیںیماوس نبدیعسےسرمویےہ:ںیماامم
اکمظ(ع)ےکناساھٹیبوہااھتوتآپ(ع)ےنریغبوسالےکفزامنا:
نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه
ونحن والة أمر الله في عبادہ۔
رہاہللیکتجحںیہ،رہاہللےک روازےںیہ،رہاہللیکزنانںیہ،رہاہللاکورہہںیہ،رہاہللےکولخمقےکادنراسیکآھکن
ںیہ،اوراسےکدنبوںںیماسےکمکحےکوایلںیہ۔

2

ایسرطحاحرثنبریغمہارصنلیےسروایےہ:ای ہعفیسکاامماص ق(ع)ےساسآیےکنارےںیموسالایک:
ش ْيءٍ هَا ِلكٌ ِإ َّال َو ْج َههُ﴾۔
﴿ ُك ُّل َ
ہزیچانفوہےنوایلےہوساےئاسیکذاتےک۔
مز

3

وتاامم(ع)ےنفزامنا:
ما يقولون فيه ؟ قلت :يقولون يهلك كل شئ إال وجه الله ،فقال :سبحان الله لقد قالوا قوالً
عظيماً ،إنما عني بذلك وجه الله الذي يؤتى منه۔
’’اسےکنارےںیمولگایکےتہکںیہ؟ںیمےناہک:وہےتہکںیہہک مہززیچانفوہاجےئیگوساےئاہللیکذاتےک۔فزامنا:
احبسناہللتقیقحںیماوہنںےنایناتب،ی،سبذاتخداےسرما اہجںےسوہالنااجناےہ۔
اامماکمظ(ع)فزامےتںیہ:

1۔ البقرۃ34:۔
2۔ بصائرالدرجات:ص81۔
3۔ القصص88:۔
4۔ اصول کافی:ج،1ص،143ح،1باب النوادر۔

4

نحن المثاني الذي أعطاہ الله نبينا محمدا ً (ص) ،ونحن وجه الله نتقلب في األرض بين
أظهركم ،ونحن عين الله في خلقه ويدہ المبسوطة بالرحمة على عبادہ ،عرفنا من عرفنا
وجهلنا من جهلنا.
رہیہوہاثمینںیہےسجاہللےن مہارےدمحم(ص)وکاطعایکےہ،رہیہاہللاکورہہںیہوجزنیماہمترے رایمنوھگےتمرےتہ
،لداوجںیمہےھجمسوہےھجمساور
ںیہ،رہیہولخمقےکادنراہللیکآھکنںیہاوراسےکدنبوںرپرتمحےسوسبمطاساکاہھتںیہ ٰ
وجہنےھجمسوہہنےھجمس۔

1

اوباتلصل مہزویااممراض(ع)ےسرواییکےہ:
قال النبي (ص) :من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله تعالى ،ودرجة النبي
(ص) في الجنة أرفع الدرجات ،فمن زارہ في درجته في الجنة من منزله فقد زار الله
تبارك وتعالى ،قال :فقلت له :يا ابن رسول الله (ص) فما معنى الخبر الذي رووہ :إن
ثواب ال إله إال الله النظر إلى وجه الله تعالى ؟ فقال (ع) :يا أبا الصلت ،من وصف الله
تعالى بوجه كالوجوہ فقد كفر ،ولكن وجه الله تعالى أنبياؤہ ورسله وحججه صلوات الله
عليهم ،هم الذين بهم يتوجه إلى الله عز وجل وإلى دينه ومعرفته۔
ربمغیپارکم(ص)ےنفزامنا:وجریمیزدنیگںیم انریمیومتےکدعبزنارترکےاگوگنااسےناہللیکزنارتیک۔اور
ٹ
وہاگ،لداوجوکیئاس رےجںیمجںیمآپ(ص)ےکرھگرپزنارترکےاگ
اک
یبن(ص)
رہج
زا
جںیمسےسب
ٰ
،وگنااسےناہللابترکواعتیلٰیکزنارتیک۔رھپںیماہک:فززدناہللروسلاہلل!وترھپاسربخاکایکبلطمےہسجیکہیولگ
روایرکےتںیہ؛انیقیالاہلاالاہللاکوثاباہللےکورہےیکرطف انھکیےہ؟اامم(ع)ےنفزامنا:اےانااتلصل!وجوکیئ
اکفےہ،ویکہکناہللےکورہےےسرما اسےکاناء،رلساوراسیک
اہللاعتیلٰوکجامورہوںےسفصتمرکےاگوتوہ ز
اجنےہ،ایسلا اہللوخ فزامنا
ںیتجح(ع)ںیہ،ہیوہںیہنجےکواےطسےساہللاوراسےک نیورعمتفیکرطفروجعایک ا
ےہ:
اإل ْك َر ِام﴾۔
﴿ ُك ُّل َم ْن َ
علَ ْي َها فَ ٍ
ان * َويَ ْبقَى َو ْجهُ َر ِبّ َك ذُو ْال َج َال ِل َو ْ ِ
ہزیچانفوہےنوایلےہ۔ اوررصفآپےکاصجزعتوالجلربیکذاتنایقرےنہوایلےہ۔
روےئزنیمرپوموج م ز
ایاوراقممرپفزامنا:
1۔ اصول کافی:ج،1ص،143ح،3باب النوادر۔
2۔الرحمن26-27:۔

2

ش ْيءٍ هَا ِلكٌ ِإ َّال َو ْج َههُ﴾۔
﴿ ُك ُّل َ
ہزیچانفوہےنوایلےہوساےئاسیکذاتےک۔
مز

1

اامماص ق(ع)ےناسآیےکنارےںیمفزامنا:
عوہُ ِبها﴾۔
﴿و ِللَّ ِه ْاألَسْما ُء ْال ُحسْنى فَا ْد ُ
َ
اہللےکلا اےھچاےھچنامںیہسباسوکانناومںےساکپرو۔

2

اامم(ع)ےنفزامنا:
ن َْح ُن َواللَّ ِه ْاأل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى الَّتِي َال يَ ْق َب ُل اللَّهُ ِمنَ ْال ِعبَا ِد َع َم ًال ِإ َّال ِب َم ْع ِر َفتِنَا۔
خدایکمسق!رہاامسےئینسحٰںیہ۔خدااےنپدنبوںےس مہاریرعمتفےکریغبوکیئلمعوبقلںیہنرکےاگ۔
ااممراض(ع)فزامےتںیہ:
ِإذَا نَزَ لَ ْ
ع َّز َو َج َّل َو ُه َو قَ ْولُهُ َع َّز َو َج َّل:
ت ِب ُك ْم َ
علَى اللَّ ِه َ
شدِيدَة ٌ فَا ْستَ ِعينُوا ِبنَا َ
جمہ اہمترےاورپوکیئیتخسآاجےئوت مہارےذرےعیاہللےسدم اموگن،ویکہکنوہوخ فزامناےہ:
عوہُ ِبها﴾۔
﴿و ِللَّ ِه ْاألَسْما ُء ْال ُحسْنى فَا ْد ُ
َ
اہللےکلا اےھچاےھچنامںیہسباسوکانناومںےساکپرو۔

4

ااممراض(ع)فزامےتںیہ:
إِذَا نَزَ لَ ْ
ع َّز َو َج َّل َو ُه َو قَ ْولُهُ َع َّز َو َج َّل:
ت بِ ُك ْم َ
علَى اللَّ ِه َ
شدِيدَة ٌ فَا ْستَ ِعينُوا بِنَا َ
جمہ اہمترےاورپوکیئیتخسآاجےئوت مہارےذرےعیاہللےسدم اموگن،ویکہکنوہوخ فزامناےہ:
1۔ القصص88:۔عیون اخبارالرضا،ج،1ص106۔
2۔ االعراف180:۔
3۔ اصول کافی:ج،1ص،143ح،4باب النوادر۔
4۔ مستدرک الوسائل،ج،5ص،228ح5758۔

3

عوہُ ِبها﴾۔
﴿و ِللَّ ِه ْاألَسْما ُء ْال ُحسْنى فَا ْد ُ
َ
اہللےکلا اےھچاےھچنامںیہسباسوکانناومںےساکپرو۔
ااممرفعجاص ق(ع)فزامےتںیہ:
عوہُ ِبها۔
ن َْح ُن َواللَّ ِه ْاأل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى الَّذِي َال يُ ْق َب ُل ِم ْن أَ َح ٍد إِ َّال ِب َم ْع ِرفَتِنَا قَا َل فَا ْد ُ
خدایکمسق!رہاامسےئینسحٰںیہ۔خدااےنپدنبوںےس مہاریرعمتفےکریغبوکیئلمعوبقلںیہنرکےاگ۔

1

ہیےہولخمقںیمتفصِاولتیہےسفصتموہنا،ینعیہیایتسہںاہللےکدنبےںیہاوراسےکمکحرپلمعریپاوہےتںیہ:
ين َك َه ْيئ َ ِة َّ
﴿تَ ْخلُ ُق ِمنَ ِ ّ
ون َ
الطي ِْر ِبإ ِ ْذ ِني فَتَ ْنفُ ُخ ِفي َها فَتَ ُك ُ
طيْرا ً ِبإ ِ ْذنِي﴾.
الط ِ
متریمےمکحےسیٹمےسرپدنےاکالتپانبےتوہ۔

2

س ْب َحانَهُ بَ ْل ِعبَاد ٌ ُم ْك َر ُمونَ * ال يَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َو ُه ْم بِأ َ ْم ِر ِہ
الر ْح َم ُن َولَدا ً ُ
﴿وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
َي ْع َملُونَ ﴾.
انبنےہ،وہناکےہ(ایسیناوتںےس)ہکلبہیوتاہللےکرتحممدنبےںیہ۔وہوتاہلل(ےکمکح)ےس
اوروہےتہکںیہ:اہللےناٹیب ا
ےلہپنات(مہ )ںیہنرکےتاورایسےکمکحیکلیمعترکےتںیہ۔

3

ہیایتسہںخداےکاےسیدنبےںیہوجامکلےکدنلب رےجرپاسرطحافبزںیہہکوہاہللیکیقیقحالختفےکدہعےرپ
ںیہ،رھپجاسزنیمرپانیکتثعباورالختفوہیئگوتوہاہللیکدم ،اطقاورمکحےساقممخداودنیوکاحلصرکےت
ںیہ،سپویہاہللےکمکحاورمیلعتےکاطمقباس اینیکدتریبرکےتںیہ،سپہیویہاچےتہںیہوجخدااچاتہےہاورانےک ل
مستتتالہ ٰیاکرظفےہ،انچہچناہللےناںیہنوعبمثرکےنےکدعبانںیمےسدمحم(ص)وکاخمتاالناءےکوطررپاجیھب
۔نکیلتثعبےکاراسلولخمقےکاابتعرےسےہ،ویکہکنوہاہللیک ترتناہم،اامسےئینسحٰ،وہجاہلل،اسےکہملکناہم
ےہ۔اسیجہک جاےئامستںیمآناےہ:

1۔ مستدرک الوسائل  ،ج،5ص،230ح5760۔
2۔ المائدۃ110:۔
3۔ االنبیاء26-27:۔

وبكلمتك التي خلقت بها السماوات واالرض وبشأن الكلمة التامة وأسألك بكلمتك التي
غلبت كل شيء.
ریتےاناملکتےکواےطسےسوسایلوہںنجےسوتےنآامسونںاورزنیموک دیاایک۔اوروپراوہےنواےلوقلیکشان
1
ہزیچرپاغلںیہ۔
ےس،اوروسالرکناوہںریتےاناملکتےکواےطسےسوج م ز
اظہوہیئ۔اسیجہک جاےئامستےکہیےلمجںیہ:
ہیوہیتسہےہوجہکمںیمافرانینعیہکمںیم م ز
وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران.
ریتیونرانےکذرےعیاسعز(اقممانماجتانجبعتسی ٰ)ںیماورریتےونرےکوہظرےکذرےعیوکہافرانںیم۔

2

اسیجہکانجبعتسی ٰ(ع)اسعزںیماہللاکونراھت۔اہیںرپونرےسخزیئوہظررما ےہ،ویکہکنعتسی ٰ(ع)امہ دمحم(ص)ےک
لدادمحم(ص)وکاہمئااہطر(ع)ےکاراسلرکناااسییہےہاسیجاہللاعتیلٰاکومیسٰ(ع)
لا زہنیماسزیرکےنواےلےھت۔ ٰ
ےکلا اراسلرکناےہ۔ایسدمحم(ص)خدایکاجیےساخمتاالناءوارملنیلسںیہ۔انچہچنآپ(ص)اسہقباناءےکےک
لا اخمتم ہکآےنواولںےکلا افحتںیہ،اوریہیمتخوبنتیکرازےہسجےکنارےںیماملعےئنیملسمںیہنےتھجمس،ورہن
متخاراسلووبنتوکیئینعمںیہنرھکاویکہکناسیکاحجہشیمہےکلا وہیتےہوجتثعبروسل(ص)ےکدعبمہ ویہ
،لایقمااممدہمی(ع)اہللےکبزےولخمقںیم
احلےہ،ہکلباسف ،ملظ،رمگایہاوراجتیلہںیماورااضہفوہایگےہ ٰ د
یگ،لدااسامےکادنرنارہ
وہاگ،اسیجہکیبنارکم(ص)ہیربخ ےمہ ںیہہکآپ(ص)ےکدعباحلتہبڑگبے ٰ
اہمئ(ع)وکاہللےکاسہقباناءورمنیلسےکاقمماحلصوہںوا۔نکیلانےکےنجیھبواےلودمحم(ص)ںیہ:
ْط َو ُه ْم ال ي ْ
ُظلَ ُمونَ ﴾۔
ي َب ْي َن ُه ْم بِ ْال ِقس ِ
سو ٌل فَإِذَا َجا َء َر ُ
﴿و ِل ُك ِّل أ ُ َّم ٍة َر ُ
سولُ ُه ْم قُ ِ
َ
ض َ
ہامےکلا ایروسل(اجیھبایگ)ےہ،رھپجاناکروسلآناےہوتانےک رایمنااصنفےکاسھتہلصیفایکاجناےہ
مز
اورانرپوکیئملظرواںیہنراھکاجےئاگ۔

3

اجبزنبےناامماکمظ(ع)ےسرواییکےہ:ںیمےناامم(ع)ےساسآی:

1۔مفاتیح الجنان :دعائے سمات۔
2۔ دمفاتیح الجنان :عائے سمات۔
3۔ یونس47:۔

ي َب ْي َن ُه ْم ِب ْال ِق ْس ِط َو ُه ْم ال ي ْ
ُظلَ ُمونَ ﴾۔
سو ٌل فَإِذا جا َء َر ُ
﴿ ِل ُك ِّل أ ُ َّم ٍة َر ُ
سولُ ُه ْم قُ ِ
ض َ
ہامےکلا ایروسل(اجیھبایگ)ےہ،رھپجاناکروسلآناےہوتانےک رایمنااصنفےکاسھتہلصیفایکاجناےہ
مز
اورانرپوکیئملظرواںیہنراھکاجےئاگ۔ےکنارےںیموپاھچوتاامم(ع)ےنفزامنا:
تفسيرها بالباطن ،أن لكل قرن من هذہ األمة رسوالً من آل محمد يخرج إلى القرن الذي
ي َب ْي َن ُه ْم
هو إليهم رسول ،وهم األولياء وهم الرسل ،وأما قوله﴿ :فَإِذا جا َء َر ُ
سولُ ُه ْم قُ ِ
ض َ
ْط﴾ ،قال :معناہ إن الرسل يقضون بالقسط وهم ال يظلمون كما قال الله۔
ِب ْال ِقس ِ
ہدصیںیمآلدمحم(ع)اکایروسلوہاگوج ورسیدصییاناکروسلوہاگ،
اسیکناینطریسفتہیےہہکاسامیک م ز
اوروہساوایلءوہںوااوروہسرلسوہںوا۔نکیلاسوقل؛رھپجاناکروسلآناےہوتانےک رایمنااصنف
ےکاسھتہلصیفایکاجناےہ۔اکبلطمہیےہہکہیرلسااصنفےکاسھتہلصیفرکےتںیہاوراہللےنفزامناہکانرپوکیئملظ
رواںیہنراھکاجےئاگ۔

1

ںیہ،لدادمحم(ص)اہلل
سپروسلدمحم(ص)اوراہمئ(ع)مہ ولخمقےکادنراقممخداودنیرپںیہ،ویکہکنہیرلسورمنیلس
ٰ
ےکروسلاوراہمئ(ع)ےکلا رملسمہ ںیہ،اورااممدہمی(ع)ولخمقںیمدمحمروسلاہلل(ص)ےکروسلناوہج
،لدااسرطحےسوہمہ اقمم
خداودنیےہ،اورااممدہمی(ع)اینپاوال ںیمےسنارہدہمویںےکلا رملسںیہ ٰ
دمحم(ص)ںیمںیہینعیولخمقےکادنروبعم ناوہجخداودنیںیہ۔نکیلاہیںرپہیورہ شیہنآےئہکدمحم(ص)اورالہ
تیب(ع)تفصاولتیہےسفصتموہناااسییہےہوجاہللیکتفصاولتیہےہ،ہکلبہیارمانوکولخمق،اتحمجاوراےنپودو
ےسںیہناکناتلےہ،م ہکاہللیکاولتیہقلطمےہاوردمحم(ص)اورالہتیب(ع)اکتفصاولتیہےسفصتموہناقلطم
ےہ،لداہیایتسہں رگیولخمقیکتبسنینغںیہ،نکیلوہاہللاحبسہنواعتیلٰےکرقفاء
ںیہن،انیکہیتفصاہللیکرطفاتحمج
ٰ
واسمنیکںیہ:
ور﴾۔
َار نُ ٌ
س ْسهُ ن ٌ
ور َ
﴿ َي َكاد ُ زَ ْيت ُ َها ي ِ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
علَى نُ ٍ
اساکلیتروینش اتیےہوخاہآگاےسہنوھچےئ،ہیونرناالےئونرےہ۔

1۔ تفسیر العیاشی:ج،2ص،123ح،23مجلسی نے بحار میں روایت کی ہے۔
2۔ النور35:۔

2

اہللولخمقںیم:
جاہللےنولخمقوک دیاایکاوراںیہناامسءوافصتیکرطفوتمہجایکوجامکالتالٰہتہاکرہشناذاتنااہللےہ،ہیامسولخمقیک
تقیقحےکےکلا یاوروہظررپقلطموہناےہ،ہیتقیقحوتںیہن،ہکلباجحبتقیقحےہ،ویکہکنتقیقحامسامظعامظع
امظعیہوہناےہاورہیامسامظعآھکنیکایسیہیکتبسندیفسییکامدننےہ۔اسیجہکااممراض(ع)ےسمرویایودی
،لدااسیکرطفوتہجرکناامتماامسءوافصتامکلیکرطفرکناےہ،نکیل
ںیمےہہکامساہللیہافصتامکلاکاجعمامسےہ ٰ
اسےکادنررمہبترشکےہ،ویکہکنوتدیحںیمامتماالخصاسےساامسءوافصتیکیفنرکناےہ۔اسیجہکاریماوملنینم(ع)
فزامےتںیہ:
أول الدين معرفته ،وكمال معرفته التصديق به ،وكمال التصديق به توحيدہ ،وكمال
توحيدہ اإلخالص له ،وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير
الموصوف۔
نییکادتباءاسیکرعمتفےسےہاوررعمتفاکامکلاسیکدصتقیےہ۔دصتقیاکامکلوتدیحاکافزارےہاوروتدیحاکامکل
االخصدیقعہےہاوراالخصاکامکلزادئبزذاتافصتیکیفنےہہکتفصاکوہفمموخ یہوگاہےہہکوہوم تفےساگل
وکیئےشےہ۔

1

اامماکمظ(ع)فزامےتںیہ:
أول الديانة به معرفته ،وكمال معرفته توحيدہ ،وكمال توحيدہ نفي الصفات عنه ،بشهادة
كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة۔
نییکادتباءاسیکرعمتفےسےہاوررعمتفاکامکلاسیکوتدیحاکفزارےہ۔اسیکوتدیحاکامکلاسےسافصتیکیفن
ےہ،اسوگایہےکاسھتہکوہوم تفےساگلوکیئےشےہ،اوروم تفاکوہفممیہہیےہہکوہتفصےسخدااگہنوکیئ
ذاتےہ۔

2

ااممراض(ع)فزامےتںیہ:

1۔ نہج البالغۃ:ج،1ص39۔
2۔ اصول کافی:ج،1ص140۔

أول الديانة معرفته ،وكمال المعرفة توحيدہ ،وكمال التوحيد نفي الصفات عنه ،لشهادة كل
صفة أنها غير الموصوف ،وشهادة الموصوف أنه غير الصفة۔
نییکادتباءاسیکرعمتفےسےہاوررعمتفاکامکلاسیکوتدیحاکفزارےہ ِ
،امکلوتدیحاسےسافصتیکیفنےہ،اس
وگایہےکاسھتہکوہوم تفےساگلوکیئےشےہ،اوروم تفاکوہفممیہہیےہہکوہتفصےسخدااگہنوکیئذات
ےہ۔

1

لداامساہللافصتامکلاکاجعماورذاتاکریشمےہ،وجااسیاجحبےہہکدنبہوکششرکناےہہکاےسافصتامکلالٰہتہےک
ٰ
ذرےعیاٹہرکیرکے،رھپجہیرپ ہفشکوہاجےئوتانانوکتقیقحرعمتفاحلصوہیگ،اوررعمتفتقیقح
،لداریمضاغیتقیقحناامسامظعامظعیکریبعترکناےہ،اوروھےکادنراھاابثتووج
رالصرعمتفےسجاخزوہناےہ ٰ
رکنےہوجاحبسہنواعت ٰیلےکلا اغیوگاہےہ۔نکیلایاےسیرمےبتںیموجذاتالٰہتہ اناہلل
م ہکواؤاسیکتبیغوکایبن ا
ےکالعوہوہ،ینعیرمایقلخاورزنتلوہ،ویکہکنرمایینااقمامت سںیہ؛رعشامظعیکانقںیت،رعش
امظع،رکیس،رھپرعشامظع،سجےکادنراسترماینااقمامتںیہ؛استآامسںیناورپےسےچینےلہپآامسننا این
ی۔اہللاکرتہبنیولخمقدمحم(ص)ںیہنجےکووج رعشامظعیکانقوتںےسآامسنِ اینیالیھپوہاےہ۔رھپیےکےلہپ
رمالحہیےہ؛الہپہطقن(بززخ)نارعشامظعےکانقت،رھپ ورسےیاک ورسارمہلحوجاےئونننارعشامظع،رھپ
رسیتارمہلحوجاےئناءنارکیس،رھپوچاھترمہلحولخمقاک ورساہطقنےہ،رھپہیاسرےاچررمالحدمحم(ص)ںیہوجونناکہطقن
اوروننےہ،اورویہناءاورناءاکہطقنےہ،ناویںےیہکہکوہقحےسقلخینازلوہےنواال ضیےہ،اوروہینعیدمحم(ص)
ےہ،لداویہرحتکںیموہناےہ،سپای
ےلہپنیترمالح(انقت،رعشاوررکیس)ںیمقحاورقلخےک رایمنبززخ
ٰ
ڑھگیںیمرصفخداےئواوداہقروہناےہاورایڑھگیذاتوتیصخشیکرطفولاتٹےہ،نکیلرمہبترعشمیظعںیموہ
قلخںیمرقتسماوراہللاکدنبہوہناےہ۔اورےلہپےطقنیکرطفوتہجرکنا روریےہوجفزآنےہ،اورہیوہاجحبےہوج
دمحم(ص)اوراہللےک رایمنےہ۔اسیجہکروایںیمےہ:
كان بينهما حجاب يتألأل يخفق۔
انےک وونںےکوہاجحبےہوجاتکمچاوراتلہراتہےہ۔

1۔ توحیدالصدوق:ص56۔

اورحتفہکمےکوقاسیجہکروایےہ:
فنظر في مثل سم اإلبرة۔
رھپاسےنںیموسیئےکرساخیکامدنن اھکی۔

1

ا رھاہللاکرشا ےہ:
﴿ ِإنَّا فَت َ ْحنَا لَ َك فَتْحا ً ُم ِبيناً﴾۔
(اےروسل)رہےنآپوکایامنناںحتف ی۔

2

رھپہیاجحبرعفوہاوجدمحم(ص)اھت،رھپفزآناوردمحمایوہا،اوروہانفءاہجںخداےئاہقریکذاتنایقریتہےہاوراناین
ذاتےک رایمنرحتکںیموہناےہ۔ذموکرناالاطملارگرہںیھجمسوتںیمہہیناتواحضوہاجےئہکدمحم(ص)یہوہ
رمہبتبززخںیہوجخاورقلخےک رایمنےہ،ایسلا انجبابزامیہ(ع)ےنجاںیہن اھکیوتکشوہایگاورفزےتشہی
اظہ
ےھجمسہکوہخداےئاحبسہنواعتیلٰےہ،ویکہکندمحم(ص)ذاتالٰہتہیک ترتںیمےھتاورقلخےکلا الوہتقلطم م ز
وہرےہےھت،ناہکاچہپںین۔اسیجہک جاےئامستےکےلمجںیہ:
وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران.
اسع(اقممانماجتانجبعتسی ٰ)ںیماورریتےونرےکوہظرےکذرےعیوکہافرانںیم۔
ریتیونرانےکذرےعی ز

3

اورآپ(ص)ےنفزامنا:
الله خلق آدم على صورته۔
اہللےنآ م(ع)وکاینپ ترتںیمقلخایکےہ۔

4

ایسرطحآپ(ص)قلخںیماہللںیہاورایسآپ(ص)ےکالہتیب(ع)مہ ،رگماےسیرمےبتںیمںیہنسجںیمروسل
لداہیایتسہںمہ وہجاہللاوراامسءاہللانسحل ٰںیہ،ویکہکنوہقلخےکادنراہللاکرک ارا ارکےتںیہم ہکان
امظع(ص)ںیہ۔ ٰ
1۔ اصول کافی:ج،1ص442۔
2۔ الفتح1:۔
3۔ مفاتیح الجنان:دعائے سمات۔
4۔ اصول کافی:ج،1ص،134توحید الصدوق:ص103۔

ہایاہللیہیکرطفروجعرکناےہاوراضقےئاحاجتاورصقنوکرکےناورولبغامکلںیمایساکاتحمجےہ۔ہی
ںیمےس م ز
ایتسہںامکالتالٰہتہےکدنلب رےجرپافبزںیہ،نکیلاہللاحبسہنواعتیلٰےکاتحمجںیہ،م ہکاہللیکاولتیہقلطم،امکل،ینغ
قلطم،اطعء ،ضیریغدیقمےہ،ویکہکنہیسایسیکمستتترپرصحنمںیہ۔اسیجہک زفآنرکمیںیمایسبلطمیکرطف
اشارہار وہاےہ:
س ُن ْالخَا ِلقِينَ ﴾۔
ار َك اللَّهُ أ َ ْح َ
﴿فَتَبَ َ
سپنابزتکےہوہاہللوجسرتہبنیاخقلےہ۔

1

ینعیاورمہ اخقلےہنجںیمرتہبنیاخقلاہللیکذاتےہ۔اوردمحموا ِٓلدمحم(ع)ےکنارےںیموار وہاےہ:
يارب األرباب وإله اْللهة.
اےربارناباوراہلاالٓلا۔

2

ایسرطحہیمہ آناےہ:
اإلله األكبر۔
وبعم اربک۔

3

ل
ہیرازیک جاںیئںیہوج جاےئوحاجئ اینوآخزتیکاوسیکںی جاےہوجدنتسماورحیحصادنسلےکاسھتابصمحا میہجدد،ابصمح
لكفع
وجاہالستتہںیمایبنایکےہ۔
ا می،احبراالوناراوررحجایلمےناینپاتکب م ز
ودیدقیسںیماسفضتلتویںایبنوہاےہ:
يا محمد ،قل للذين يريدون التقرب إلي إعلموا علم اليقين أن هذا الكالم أفضل ما أنتم
متقربون به إلي بعد الفرائض۔

1۔ المومنون14:۔
2۔ اصول کافی:ج،2ص566۔
3۔ باقیات صالحات:دعائے سفر:ص815۔

اےدمحم!ھجمےسرقتباچےنہواولںےسوہک!ملعنیقیےکاسھتہیاجنولہکہیالکماہمترےلا ھجمےس زف یوہےن
ےکلا فزاضئےکدعبرتہبنیےہ۔

1

اسںیموکیئکشںیہنہکودیدقیسںیم ٰ
الاربکاکوار وہنااہللیکاجیےسےہاورفزآنرکمیاسیجےہوجاسےکصن
وہےنرپنیقیاقعطےکاسھت اللرکناےہاہجںاہللاحبسہنواعتیلٰےکاسھت ٰ
الاربکےکاسھتاطخبوہاےہاورہیاسےک
زن ہلیلقوہےنرپ
تفصالوہتےسفصتموہےنواےلولخمقرپ اللرکناےہ،ویکہکناربک لیضفیکتفصےہوج ا
وہاگ،لداألعف لیضف انافصت لیضفاشمرتکاورزنا ہوہےنرپ
اللرکیتےہ،ورہناسےکذرکاکوکیئبلطمںیہن
ٰ
اللرکیتےہاوررعیبوقادعےکاطمقباوراسںیم جاءںیموغررکےنےسہیزیچواحضمہ وہیتےہ۔

اہللاوروہجاہللنااہللولخمقںیم:
دمحم(ص)اہللاکدنبہاوراساکروسلوہنارصفاسجاملامسجینںیمںیہن،ہکلبوہ رگیولخمقےکقلخوہےنےسےلہپاہللاک
روسلںیہ۔اورجروسلےنجیھبواےلاکورہہاورےنجیھبواےلیک ترتوہ۔اسیجہکااممنافز(ع)فزامےتںیہ:
نحن المثاني الذي أعطاہ الله نبينا محمدا ً (ص) ،ونحن وجه الله نتقلب في األرض بين
أظهركم ،ونحن عين الله في خلقه ويدہ المبسوطة بالرحمة على عبادہ ،عرفنا من عرفنا
وجهلنا من جهلنا۔
’’ رہیہاثمینںیہےسجاہللےن مہارےدمحم(ص)وکاطعیکںیہ،رہیہاہللاکورہہےہزنیمںیماہمترے رایمنآےتاجےت
رےتہںیہ،رہیہولخمقںیمذ ناہللںیہ،اوراسےکدنبوںرپرتمحیکیلھکاہھتںیہ،سجےنںیمہاچہپناوہاچہپنا،اورسج
اچہپنوہاچہپنا۔
ےنںیہن ا

2

ایاورودیںیمےہ:
الله خلق آدم على صورته۔

1۔ جواہر السنیۃ :حرالعاملی:ص،188بحاراالنوار:ج،83ص279۔
2۔ اصول کافی:ج،1ص143۔

اہللےنآ م(ع)وکاینپ ترترپقلخایکےہ۔

1

اورجروسلاکمکحاسےکےنجیھبواےلاکمکحوہ۔اسیجہکااممدہمی(ع)فزامےتںیہ:
قلوبنا أوعية لمشيئة الله ،فإذا شاء الله شئنا ،والله عز وجل يقول:
ےہ،لداجاہللاچےہاگوتاچںیہوا۔
مہارےمستتتالہ ٰیےکرظف
ٰ

2

اوراہللفزامناےہ:
﴿و َما تَشَاؤُ ونَ إِ َّال أَن يَشَا َء اللَّهُ﴾.
َ
اورمتںیہناچےتہوہرگموہوجاہللاچاتہےہ۔

3

اراسلروسل رالصاراسلرملسےہاورروسلیکرطفروجعرملسیکرطفروجعےہ۔اباہیںرپہیناتواحض
وہاجیتےہہکاسرےاناءورمنیلساہللاعتیلٰیکاجیےسںیہوہسدمحم(ص)یکاجیےسرمنیلسںیہ،ارسالیئوہنا
دبعاہللاوروہجاہللناولخمقںیماہللوہ۔انچہچناناءورمنیلس(ع)اہلل رولخمقیکرطفروجعرکےتںیہوہدمحم(ص)
ںیہ۔اسیجہکفزآندیجمںیموار وہاےہ:
ي ِبإ ِ ْذ ِن ِه
سوالً فَي ِ
﴿و َما َكانَ ِل َبش ٍَر أ َ ْن يُ َك ِلّ َمهُ اللَّهُ ِإ َّال َو ْحيا ً أَ ْو ِم ْن َو َر ِ
ب أ َ ْو ي ُْر ِس َل َر ُ
اء ِح َجا ٍ
َ
ُوح َ
ي َح ِكي ٌم﴾۔
َما يَشَا ُء ِإنَّهُ َ
ع ِل ٌّ
1۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور یہ حدیث متواتر ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں سے مروری ہے جیسے بعض سنی وشیعہ مصادر میں
آیا ہے :محمد بن مسلم نے خلقت آدم(ع) کے بارے میں امام جعفر صادق(ع) سے روایت کی ہے:یہ صورت محدثہ ،مخلوقہ ہے جسے اللہ
نے برگزیدہ بنایا ہے اور سارے مختلف صورتوں پر برترفرمایا ہے پھر اسے اپنی ذات کی طرف اس طرح اضافہ فرمایا جیسے اس نے
کعبہ اپنی طرف اضافہ فرمایا اور روح کو اپنی نفس کی طرف؛ َونَف َْختُ فِی ِه مِ ْن ُروحِ ي۔یعنی میں اس میں اپنی روح پھونک دی ہے:
علَى
الکافی:ج1ص،134توحید الصدوق:ص103۔اسی طرح بخاری میں ابوھریرہ نے پیغمبراکرم(ص) سے روایت کی ہےَ :خلَقَ اللَّهُ آ َد َم َ
ورتِ ِه ُ
وس فَا ْستَمِ ْع َما یُ َحیُّونَكَ فَإِنَّ َھا تَحِ یَّتُكَ َوتَحِ یَّةُ ذُ ِریَّتِكَ  ،فَقَالَ:
ُ
علَى أُو َلئِكَ النَّف َِر مِ ْن ْال َمالئِ َك ِة ُجلُ ٌ
س ِل ْم َ
طولُهُ ِستُّونَ ذ َِراعًا َفلَ َّما َخلَقَهُ قَالَ :ا ْذھَبْ  ،فَ َ
ص َ
علَیْكَ َو َرحْ َمةُ اللَّ ِه فَزَ ادُوہُ َو َرحْ َمةُ َّ
ص بَ ْع ُد َحتَّى اآلن۔ یعنی
ورۃِ آ َد َم فَلَ ْم یَزَ ْل ْالخ َْلقُ یَ ْنقُ ُ
علَى ُ
الل ِه فَ ُك ُّل َم ْن َی ْد ُخ ُل ْال َج َّنةَ َ
ع َل ْی ُك ْم ،فَقَالُوا :السَّال ُم َ
السَّال ُم َ
ص َ
اللہ نے آدم(ع) کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہے۔پھر جب اسے خلق کیا تو فرمایا:توجاکر ان بیٹھے ہوئے
فرشتوں کو سالم کرو اوران سے سالم کاجواب سن لو،کیونکہ تیری اور تیری اوالد کی تحیت ہوگی۔ پھر اس نے کہا :السالم علیکم۔ انہوں
نے جواب میں کہا :وعلیکم السالم ورحمۃ اللہ،پھر کہا ورحمۃ اللہ ،لہٰ ذا جوبھی آدم(ع) کی شکل میں جنت میں جائے گاآج کے بعد میں اس
ورتِه۔ یعنی
علَى ُ
مخلوق میں نقص آتا رہے گا۔ مسلم نے ابوھریرہ سے روایت کی ہے :إِذَا قَات َ َل أَ َح ُد ُك ْم أَخَاہُ َف ْلیَجْ تَنِبْ ْال َوجْ هَ فَإ ِ َّن اللَّهَ َخلَقَ آ َد َم َ
ص َ
جب تم میں کوئی تمہارے بھائی کو قتل کرے گا تواسے چاہئے کہ اس کا چہرہ بچالے کیونکہ اللہ نے آدم(ع) کو اپنی صورت میں خلق
فرمایا ہے۔ابوعاصم نے ابن عمر سے روایت کی ہے:ال تقبحوا الوجوہ فإن ابن آدم خلق على صورۃ الرحمن.یعنی چہروں کو خراب مت کرو
کیونکہ ابن آدم(ع) اللہ کی صورت پر خلق کیا گیا ہے۔شیخ عبد الله الغنیمان کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اسے امام احمد،اسحاق
بن راھویہ نے درست قرار دیا ہے لہٰ ذا اس ک ی ضعف کے کوئی دلیل نہیں ہے مگر یہ ابن خزیمہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔اسی طرح
ابن عاصم سے ایک اور روایت مروی ہے :إذا قاتل أحدكم فلیجتب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورۃ وجھه۔ یعنی جب تم میں کوئی
اپنے بھائی کو قتل کرے گا تووہ اس کا چہرہ چھوڑدے کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے۔شیخ اْللباني کہتا ہے اس کے
إسناد صحیح ہیں۔
2۔ غیبت الطوسی:ص246۔
3۔ االنسان30:۔

اوریسکرشبںیمہیالصجںیہنہکاہللاسےسناترکےاموساےئویحےکنارپ ےےکےھچیپےسناہیہکوکیئاغیپمراسں
ےجیھب،سپوہاسےکمکحےسوجاچےہویحرکے،ےبکشوہدنلبرمہبت ،تمکواالےہ۔

1

اوراناکملعماہلل رولخمقینعیدمحم(ص)ںیہ۔اسیجہک زفآنںیمےہ:
الء ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم
اء هَؤُ ِ
علَى ْال َمال ِئ َك ِة فَقَا َل أ َ ْن ِبئُونِي ِبأ َ ْس َم ِ
ع َر َ
ض ُه ْم َ
علَّ َم آدَ َم ْاأل َ ْس َما َء ُكلَّ َها ث ُ َّم َ
﴿و َ
َ
صا ِدقِينَ ﴾۔
َ
اور(اہللےن)آ موکامتمناماھکس ےی،رھپاںیہنفزوتشںےکاسےنم شیایکرھپفزامنا:ارگمتےچسوہوتےھجمانےکناماتبؤ۔

2

ہکلبانقلعترصفدمحم(ص)ےکنابوجیلع(ع)ےہےسںیہناھت۔اسیجہکاامماکمظ(ع)ےسروایےہ:
قال رسول الله (ص) :أنا مدينة العلم وهي الجنة ،وأنت يا علي بابها ،فكيف يهتدي
المهتدي إلى الجنة وال يهتدي إليها إال من بابها۔
ںیہ،لداوکیئدہایناےنواالجںیم
روسلاہلل(ص)ےنفزامنا:ںیمملعاکرہشینعیج،اوراےیلع!آپاساک روازہ
ٰ
ےسیکاجےئاگ،اےسرصفاسےک روزےےسیہاجناڑپےاگ۔

3

ایسرطحانبابعسےسروایےہ:روسلاہلل(ص)ےنفزامنا:
أنا مدينة العلم وعلي بابها ،فمن أراد العلم فليأت الباب۔
ےہ،لداوجملعاچےہاگاےس روازےےسآناوہاگ۔
ںیمملعرہشاوریلعاساک روازہ
ٰ

4

ا تلاکیفںیماامماص ق(ع)ےسروایےہ۔روسلاہلل(ص)ےنفزامنا:
أنا المدينة وعلي الباب ،وكذب من زعم أنه يدخل المدينة إال من قبل الباب ،وكذب من
زعم أنه يحبني ويبغض عليا ً (ع)۔
ٹ
ٹ
وھجنےہ
وھجنےہوجہیایخلرکےاگہکرہشںیم روازےےکریغب الخوہاگ،اوروہ ا
ںیمرہشوہںاوریلع روازہےہ،اوروہ ا
وجھجمےستبحمرکےاگاوریلع(ع)ےسضغبرےھکاگ۔
الشوری51:۔
1۔
ٰ
2۔ البقر31:۔
3۔ مستدرک سفینۃ البحار:ج،9ص351۔
4۔ مستدرک سفینۃ البحار:ج،9ص351۔

1

ربمغیپارکم(ص)فزامےتںیہ:
أنا مدينة العلم (الحكمة)وعلي بابها ،فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها۔
ےہ،لداےسج تمکاچےیہاےساسےک روازےےسآنااچےیہ۔
ںیمملعینعی تمکاکرہشوہںاوریلعاساک روازہ
ٰ

2

لدادمحم(ص)سجےناہللیکرعمتفاحلصیکاورولخمقوکاہللیکرعمتف ی،اوررعمتفوترصفدمحم(ص)اوریلع(ع)
ٰ
ےک روازےےسامتموہیتےہ،اوردمحمقحاورقلخےک رایمنبززخںیہ:
يخفق بين اإلنسانية والفناء في الذات اإللهية۔
وہاناناورانفءیفذاتالٰہتہںیمرحتکرکناےہ۔
زامنےہ:
م ہکیلع(ع)قلخںیماناناولںیہ۔اسیجہکاہللاعتیلٰف ا
ي ِبإ ِ ْذنِ ِه
سوالً فَي ِ
﴿و َما َكانَ ِل َبش ٍَر أ َ ْن يُ َك ِلّ َمهُ اللَّهُ ِإ َّال َو ْحيا ً أَ ْو ِم ْن َو َر ِ
ب أ َ ْو ي ُْر ِس َل َر ُ
اء ِح َجا ٍ
َ
ُوح َ
ي َح ِكي ٌم﴾۔
َما يَشَا ُء ِإنَّهُ َ
ع ِل ٌّ
اوریسکرشبںیمہیالصجںیہنہکاہللاسےسناترکےاموساےئویحےکنارپ ےےکےھچیپےسناہیہکوکیئاغیپمراسں
ےجیھب،سپوہاسےکمکحےسوجاچےہویحرکے،ےبکشوہدنلبرمہبت ،تمکواالےہ۔

3

انچہچنرشبیلع(ع)ںیہاوراجحبدمحم(ص)ںیہاوررشباہمئ(ع)مہ ںیہاوریلع(ع)اجحباورملکتمنااہلل رقلخدمحم(ص)
ںیہ،اوررشباناءورمنیلسمہ ںیہ،اوراجحباہمئ(ع)ںیہ،اورملکتمنارنمح رقلخیلع(ع)ںیہ۔ااممیلع(ع)وہولظمم
ںیہےسجانےکریپواکررتعمفںیہ۔فزامےتںیہ:
أنا أؤدي من النبيين إلى الوصيين ،ومن الوصيين إلى النبيين ،وما بعث الله نبيا ً إال وأنا
أقضي دينه وأنجز عداته ،ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر ،ولقد وفدت إلى ربي اثنتي
عشرة وفادة فعرفني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب۔

1۔ اصول کافی:ج،2ص،239ح27۔
2۔ مستدرک سفینۃ البحار:ج،9ص351۔
الشوری51:۔
3۔
ٰ

’’ںیماناءےساوایصءاوراوایصءےساناءیکرطفا ایگیئرکناوہںاوراہللےنوکیئیبنوعبمثںیہنایکےہرگمںیماساک
فزنا ارکناوہںاوراساکودعہوپرارکناوہں،ویکہکنےھجمریمےرپور اگرنےملعواکرماینےسبززگیدہایکےہاورںیم
اہللےکناسنارہرمہبتاکچوہںاہجںاسےنےھجماینپذاترعمتفاوربیغیکایجنکںاطعیکںیہ۔

1

انچہچنرہہیہہککسںیہیلع(ع)،سجےنومیس(ع)ےنالکمایک،ہکلبآلدمحم(ع)ںیمےسوجمہ ومیسٰ(ع)ےکاسھتوہ
یلع(ع)ےکمکحےسرکےاگاوریلع(ع)دمحم(ص)ےکناعبوہاگاوردمحم(ص)اہللےکمکحےکناعبوہںوا۔اسیجہک
اریماوملنینم(ع)فزامےتںیہ :وعقدت الراية لعماليق كردان ،.... ،فتوقعوا ظهور مكلم موسى
من الشجرة على الطور ،فيظهر هذا ظاهر مكشوف ،ومعاين موصوف۔
اورجرک انےکامعقیلاکنانبصنوہا،وتوہسہیوت عرکےنےگلہکوکہوطررپرجشےسومیسٰ(ع)ےسالکمرکےن
2
اظہوہےتںیہاوروم تفاکاعمہنیرکےتںیہ۔
اظہوہایگ،رھپوہامنناں م ز
واال م ز
اہللاعتیلٰاکارشا ےہ:
ت الَّذِي ُو ِ ّك َل بِ ُك ْم ث ُ َّم إِلَى َر ِبّ ُك ْم ت ُ ْر َجعُونَ ﴾۔
﴿قُ ْل يَتَ َوفَّا ُك ْم َملَكُ ْال َم ْو ِ
کہددےئجی!ومتاکفزہتشوجمترپرقمرایکایگےہاہمتریروںیحضبقرکناےہرھپمتاےنپربیکرطفاٹلپےئاجؤوا۔

3

ایاوراقممرپارشا وہا:
﴿الَّذِينَ تَت َ َوفَّا ُه ُم ْال َمالئِ َكةُ َ
ع ِلي ٌم
ظا ِل ِمي أ َ ْنفُ ِس ِه ْم فَأ َ ْلقَ ُوا ال َّ
سلَ َم َما ُكنَّا َن ْع َم ُل ِم ْن ُ
سوءٍ َبلَى ِإ َّن اللَّهَ َ
بِ َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ ﴾۔
فزےتشنجیکروںیحاساحلںیمضبقرکےتںیہہکوہاےنپسفنرپملظرکرےہوہںیوہاکفزمیلستاکااہظررکںیوا
(اورںیہکوا)رہوتوکیئبزااکمںیہنرکےتےھت،اہں!وجھچکمترکےتےھتاہللانیقیاےسوخباجاتنےہ۔

4

﴿الَّذِينَ تَت َ َوفَّا ُه ُم ْال َمال ِئ َكةُ َ
علَ ْي ُك ُم ا ْد ُخلُوا ْال َجنَّةَ ِب َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْع َملُونَ ﴾۔
سال ٌم َ
ط ِيّ ِبينَ َيقُولُونَ َ

1۔ بحار االنوار:ج،39ص350۔
2۔ بحار االنوار:ج،82ص272۔
3۔ السجدۃ11:۔
4۔النحل28:۔

نجیکروںیحفزےتشنازیکہاحلںیمضبقرکےتںیہ(اوراںیہن)ےتہکںیہ:مترپالسموہ!اےنپ(کین)اامعلیکخزاںیم
جںیم الخوہاجؤ۔

1

﴿واللَّهُ َخلَقَ ُك ْم ث ُ َّم َيت َ َوفَّا ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ي َُردُّ ِإلَى أ َ ْرذَ ِل ْالعُ ُم ِر ِل َك ْي ال َي ْعلَ َم َب ْعدَ ِع ْل ٍم َ
شيْئا ً ِإ َّن اللَّهَ
َ
ِير﴾۔
ع ِلي ٌم قَد ٌ
َ
نک
اوراہللےنںیہمت دیاایکرھپویہںیہمتومت اتیےہاورمتںیمےسوکیئ میبزنیرمعوکاچنہپ اناجناےہناہکوہاجےننےک
ٹ
2
دعبھچکہناجےن،اہللانیقیبزااجےننواال،دقرتواالےہ۔
لدااسیجہکانامتماحالتںیمومت ےنیواالاہللیہےہ،ایسرطحانامتماحالتںیمملکتممہ اہللیہےہ۔اسیجہکاہلل
ٰ
فزامناےہ:
س ْب َحانَ اللَّ ِه َربّ ِ ْال َعالَ ِمينَ ﴾۔
ار َو َم ْن َح ْولَ َها َو ُ
ُور َك َم ْن فِي النَّ ِ
ِي أ َ ْن ب ِ
﴿فَلَ َّما َجا َءهَا نُود َ
جومیسٰآگےکناسےچنہپوتدنا ییئگ:نابزتکوہوہ(سجاکولجہ)آگےکادنرےہاور(نابزتکوہ)وہوجاسےکناس
ےہاورنازیکہےہاسرےاہجںاکرباہلل۔

3

سپاہللیکذاتناکوزنمہہکوہیسکرشبےسالکمرکےرگماجحبےکےھچیپےس۔ارشا ےہ:
ي ِبإ ِ ْذنِ ِه
سوالً فَيُ ِ
﴿و َما َكانَ ِل َبش ٍَر أ َ ْن يُ َك ِلّ َمهُ اللَّهُ ِإ َّال َو ْحيا ً أَ ْو ِم ْن َو َر ِ
ب أ َ ْو ي ُْر ِس َل َر ُ
اء ِح َجا ٍ
َ
وح َ
َّ
ي َح ِكي ٌم﴾.
َما يَشَا ُء إِنهُ َ
ع ِل ٌّ
اوریسکرشبںیمہیالصجںیہنہکاہللاسےسناترکےاموساےئویحےک انرپ ےےکےھچیپےسناہیہکوکیئایپمراسں
4

ےجیھبسپوہاسےکمکحےسوجاچےہویحرکے،ےبکشوہدنلبرمہبت ،تمکواالےہ۔

انچہچناہللاعتیلٰےنالبواہطسریغباجحبےکیسکےکاسھتالکمایکرگمدمحم(ص)ےک،اورایسلا یلع(ع)اناناولاوررشب
اولںیہ،

1۔النحل32:۔
2۔النحل70:۔
3۔النمل8:۔
4
۔الشوری51:۔
ٰ

اوردمحم(ص)فزآنںیمانفءوہےنوہجےسوہاجحبےہوجقحاورقلخےک رایمنےہ،رھپوہاناناورذاتالہ ٰیےک
رایمنرحتکرکناےہ،اسلا اقبءرصفخداےئواوداہقرےکلا یہےہ۔اہیںرپںیمہیںیہناتہکہکںیہننایقرےہاگ
رگماہللرنمح،رمیح،ویکہکندمحم(ص)وہرتمحےہوجقلخےک رایمنےہ،رھپجوہذاتالہ ٰیںیمانفءوہاجںیئواوت
رصفنقمتاوررہقیہنایقرںیہوا،اہجںاہللیکرظنجدمحم(ص)رپڑپیوتارشا وہا:
﴿فَإِنَّ َك ِبأ َ ْعيُ ِننَا﴾.
انیقیآپ مہاریاگنوہںںیمںیہ۔

1

وتدیحتفصےکاجبےئحیبستںیمےہ:
وتدیحےکنارےںیماسیجہکاورپایبنوہاکچہکوہوفصےکاجبےئحیبستںیموہناےہ۔2ینعیہیہکوتدیحیقیقحاینپہنکوتقیقحیک
،لداانانزنا ہےسزنا ہوفص ان
وہجےسرعمتفےسزنمہےہ،سباسیکرعمتفیکاغیرعمتفےسزجعرعمتفںیمےہ ٰ
اامسےئذاتالٰہتہی چنہاتکسےہ،اوریہیرعمتفےسزجعرعمتفےہ،وجیانانےکلا وہیتےہوہحیبستںیموتدیحیقیقح
صينَ ﴾۔
وہیتےہ۔اہللاعتیلٰاکارشا ےہُ ﴿ :
صفُونَ * ِإ َّال ِع َبادَ اللَّ ِه ْال ُم ْخلَ ِ
ع َّما َي ِ
س ْب َحانَ اللَّ ِه َ
ہایبنےسناکےہ،وساےئاہللےکصلخمدنبوںےک(وجایسیناتوسنمبںیہنرکےت)۔
اہللانےک م ز

3

ویکہکنصلخمافزا ہیاجےتنںیہہکافصتاینپتقیقحںیمصقنناحیبستودقتسیےسزنمہوہیتںیہ،ینعیاہللیکذاتصقنےس
اخیلوہیتےہ،ویکہکنخدایکذاتونرےہ،اہجںوکیئتملظیہںیہن۔اسیجہکاامماص ق(ع)ےسرمویےہ:
إن الله علم ال جهل فيه ،حياة ال موت فيه ،نور ال ظلمة فيه۔
اسںیموکیئکشںیہنہکاہللملعےہلہجںیہن،ایحتےہومتںیہن،ونرےہتملظںیہن۔

4

ایسرطحویسننبدبعارلنمحاتہکےہںیماوباسحلااممراض(ع)ےسوپاھچ:

1۔الطور48:۔
2۔جیساکہ صمد کے بحث میں گزرچکا ہے کہ اس کی ذات کے لئے تنزیہ وتسبیح ہے اور اس کی ذات کے لئےبغیرکسی نقص کے کمال
ہے۔
3۔الصافات159-160:۔
4۔التوحید :شیخ صدوق:ص137۔

روينا أن الله علم ال جهل فيه ،حياة ال موت فيه ،نور ال ظلمة فيه ،قال (ع) :كذلك هو۔
رہےنہیروایینسےہہکاہللملعےہلہجںیہن،ایحتےہومتںیہن،ونرےہتملظںیہن۔
اامم(ع)ےنفزامنا:وہااسییہےہ۔

1

جاخوہنانکممےہاورایسےسںیمہتقیقحرعمتفےکنارےںیماینپ
م ہکرعمتفالوہتےکنارےںیم مہاریرعمتف ز
جاخزیولعمموہناےہ،ویکہکنںیمہخدایکتقیقحرعمتفےکنارےںیماینپجاخزیاسوقیولعممںیہنوہیتجی
رمکےہاورویہ مہاریاحلےس
ںیمہالوہتقلطمےکنارےںیماینپجاخزیولعممہنوہ،ویکہکنالوہتقلطمیہ مہارا ز
وافقےہاوررہاسیکرعمتفےکدنمسرںیمرہرصفوھتڑایہاجےتنںیہ۔اسیجہکاامماص ق(ع)فزامےتںیہ:
العبودية جوھر کنھھا الربوبیة۔
وجہےہسجیکتقیقحروبتیبےہ‘‘۔
’’دنبیگااسی م ز

2

ویکہکنالوہتقلطموہامکلقلطمےہسجیکرطفرہاےنپصقنوک وررکےنےکلا روجعرکےتںیہ۔نکیلاس ترت
ںیمہینکممےہہکیسکرتمحوکاجےنریغبںیمہرعمتفرتمحہقلطمیکرعمتفجاخزےہ؟اساکوجابالبہبشںیہنںیمیہ
وہاگ۔
اسےکالعوہںیمہرعمتفرتمحقلطمناارلنمحارلمیحاحبسہنےکنارےںیماینپجاخزیوکاجےننےکلا  روریےہہکیسک
ٹ
زیرعمتفبزےنھےکےجیتن
رتمحوکاچہپںین،رھپوجںوجںاسرتمحوکاچہپںینواںیمہاورزنا ہرعمتفوہاجےئیگرھپم د
ںیمرعمتفرتمحقلطمےکنارےںیماینپجاخزییکرعمتفںیمااضہفوہاگ۔اسےکدعبوہرعمتفتقیقحسجےنںیمہ
رتمحقلطمےسوتمہجرکاناےکنارےںیماینپجاخزییکرعمتفںیماورااضہفوہاجےئاگ،ویکہکنرتمحقلطمیکرعمتف
رالصقلخںیماسیکیےہاورالوہتقلطمیکرعمتفقلخںیمییکرعمتفےسایسیوہیتےہیسیجتقیقحرعمتف
الوہتقلطمیکرعمتفےسوہیتےہ۔سپ مہارے روریےہہکزنیمںیماہللےکافلخءیکرعمتفاحلصرکںی،ویکہکن
یہیایتسہںقلخںیماہللیکیںیہاورانیکرعمتفےسیہاہللیکرعمتفوہیتےہویکہکناسیکرعمتفجاخزےہ،رھپہیہک
رعمتفتقیقحےسجاخزییہوہوتدیحےہوجینبآ مےسولطمبےہ۔یہی رالصاناء،اوایصء(ع)یکتثعبیکرازاورتلع
ںیہینعیانیکتثعباسلا  روریےہویکہکنرعمتفیقیقحانےکذرےعییکامتموہیتےہ۔

1۔التوحید :شیخ صدوق:ص138۔
2۔مصباح الشریعۃ:ص،7التفسیر الصافی:ج،6ص348۔

ابتقیقحوتدیحہیہکاہللاحبسہنواعتیلٰاینپولخمقںیمالوہتقلطمےکذرےعییہیوہناےہناہکوہاےساچہپںیناوراےنپاحل
ےکاابتعرےساےنپصقنوک وررکےنےکلا اسینغقلطمیکرطفروجعرکںی،ینعیالوہتتقیقحںیہنےہہکلبوہولخمق
ےکلا تقیقحیکانمستمسےہ،سپاہللاکوہظر مہاریاچہپنےکلا ےہ،الوہتتقیقحںیہن،ہکلبوہتقیقحی
اچنہپےناکراہتسےہ،نکیلالوہتقلطماہللےکوساوکیئاورںیہنےہ،ویکہکنتقیقحوکیئایسیزیچںیہنےہسجاکنامالوہت
وہ،سپاہلل مہاریتبسنالوہتےہویکہکنرہاینزدنمںیہاوراےنپصقنوک وررکےنےکلا اہللاحبسہنواعتیلٰیکرطفاتحمج
وہےتںیہ،ینعیاسیکیولخمقےکلا انےکاحلےکاطمقبالوہتقلطمےکذرےعیرصفاساکوہظرےہاورہیہک
الوہتتقیقحوکفشکرکےنواالںیہنےہ،ہکلبہیرصفولخمقیک رورتےکاطمقبتقیقحیکرطفرامنہیئرکےنواال
ےہ۔اسیجہکانبانسناتہکےہہکںیمااممراض(ع)ےسوپاھچ:
هل كان الله عز وجل عارفا ً بنفسه قبل أن يخلق الخلق ؟ قال :نعم ،قلت :يراها ويسمعها ؟
قال :ما كان محتاجا ً إلى ذلك؛ ألنه لم يكن يسألها وال يطلب منها ،هو نفسه ونفسه هو ،قدرته
نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه ،ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيرہ يدعوہ بها؛ ألنه إذا لم يدع
باسمه لم يعرف ،فأول ما اختـار لنفسه :العلي العظيم ألنه أعلى األشياء كلها ،فمعناہ الله
واسمه العلي العظيم ،هو أول أسمائه ،عال على كل شيء۔
ایکولخمقوکقلخرکےنےسےلہپخدااےنپسفناکجاملاھت؟اامم(ع)ےنفزامنا:اہں،ںیماہک:ایکوہاسوک اتھکیاورسااھت؟فزامنا:وہ
اساکاتحمجہناھتہکوہاانپنامےل۔ویکہکنوہیسکلکشمںیموسالرکےنواالاوریسکاکاگبلطرںیہن،اساکسفناسیکذاتےہاور
اسیکذاتاساکسفنےہ،اسیکدقرتاجریوہےنوایلےہوہاساکاتحمجںیہنہکاسیکذاتاکنامراھکاجےئ۔نکیلاس
اکپرااجنےہ،ویکہکنارگیسکنامےساکپراہناجناوت
ا
ےنھچکناماےنپلا بختنمےئکںیہوجاسیکذاتےکریغںیہوہایہنناومںےس
اسیکرعمتفہنوہیتسپسےسےلہپاسےناانپنامیلعامیظعلراھک،ویکہکنوہامتمزیچوںےسایلعٰےہ،اسیکذاتاہللےہ
1
ہےشےسدنلببزےہ۔
یلعمیظعاساکنامےہوہاساکسےسےلہپنامےہوہ م ز
اوراسیجہکزگراکچےہہکاشہمنبمکحےنااممرفعجاص ق(ع)ےساہللےکاامسءاورانےکاقتشمتاورظفلاہللےکقتشمےک
نارےںیموسالایکوتاامم(ع)ےنفزامنا:
ضي َمأْلُوهاًَ ،و ِاال ْس ُم َ
عبَدَ ِاالس َْم دُونَ
س َّمى َف َم ْن َ
يَا ِهشَا ُم ،اللَّهُ ُم ْشت َ ٌّق ِم ْن إِلَ ٍه َوإِلَهٌ يَ ْقت َ ِ
غي ُْر ْال ُم َ
ْال َم ْعنَى فَقَ ْد َكفَ َر َولَ ْم َي ْعبُ ْد َ
شيْئاًَ ،و َم ْن َع َبدَ ِاالس َْم َو ْال َم ْعنَى فَقَ ْد أ َ ْش َر َك َو َع َبدَ اثْ َني ِْنَ ،و َم ْن َع َبدَ
اك الت َّ ْو ِحيد ُ۔
ْال َم ْعنَى د ُونَ ِاالس ِْم فَذَ َ

1۔اصول کافی:ج،1ص113۔

مس
ال(وبعم )ےساور ٰ
اےاشہماہللقتشم ٰ
الےکلا  روریےہہکوکیئابع ترکےنواالمہ وہ،اورامس ان می ٰریغوہنا
ےہ،سپسجےنینعموکوھچڑرکامسیکابع تیک،اسےنرفکایکاوریسکزیچیکمہ ابع تںیہنیک،اورسجےنامساورینعم
وونںیکابع تیک،اسےنرشکایک،اور ویکابع تیک،اورسجےنرصفینعمیکابع تیکوتہیوتدیحےہ۔

1

اسیجہکاہمئااہطر(ع)ےکالکمرواناتےکادنرواحضںیہ،رصفانانوکااممراض(ع)ےکاسوقلںیموغررکےنیک
 رورتےہ:
قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه ،ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيرہ يدعوہ بها؛ ألنه إذا
لم يدع باسمه لم يعرف۔
اسیکدقرتاجریوہےنوایلےہوہاساکاتحمجںیہنہکاسیکذاتاکنامراھکاجےئ۔نکیلاسےنھچکناماےنپلا بختنمےئک
ںیہوجاسیکذاتےکریغںیہوہایہنناومںےساکپرااجناےہ،ویکہکنارگیسکنامےساکپراہناجناوتاسیکرعمتفہنوہیت۔
ایسرطحاامماص ق(ع)یکاسودیںیموغررکںی:
ضي َمأْلُوها ً۔
يَا ِهشَا ُم ،اللَّهُ ُم ْشت َ ٌّق ِم ْن إِلَ ٍه َوإِلَهٌ يَ ْقت َ ِ
ال(وبعم )ےساور ٰ
اےاشہماہللقتشم ٰ
الےکلا  روریےہہکوکیئابع ترکےنواالمہ وہ۔
اسیکمزیدواضجےکلا  روریےہہکںیمہاہللاحبسہنواعتیلٰیکافصتےکذرےعیاسیکیقیقحاورنامریغنکممرعمتفوک
احلصرکےنےکلا  واومریک رورتےہ:
اول:
امتمافصتالٰہتہ،ہکلبانوکعمجرکےنواالالوہتےکذرےعییہاینپاحلےکاطمقباہللاحبسہنواعتیلٰیکرطفوتمہجوہےت
،لداالوہتتقیقحںیہنےہ،ہکلبوہرعمتفتقیقحےکاکایراہتسےہ،سپاسرپاابتعررکنا،ایسرپوموقفوہنایہ
ںیہ ٰ
رعمتفتقیقحےہوجدہفیاچنہپےناکفصنراہتسےہ۔
وم:
جہیامتمافصتاہللیکرطفوسنمبوہیتںیہوتہیقلطموہاجیتںیہوترھپریغقلطمےکلا ہیےسیکنکمموہناےہہکوہ
رھکےہوتوہاسرپطیحمےہ،م ہکیسکزیچرپویہ
قلطمیکرعمتفناہماحلصرکےسجاکبلطمےہہکوہسجزیچیکرعمتف ا
1۔اصول کافی:ج،1ص،87ح2۔

طیحموہاتکسےہوجاسناالبزوہنامکازمکبزابزوہ،رھپہیہکافصتالٰہتہیکرعمتفناہمیکااکمنےسالوہتقلطمںیمددع الزم
ںیہن،لدا مہارےلا ہینکممںیہنےہہکرہولخمقںیماسیک
آناےہاوررعمتفرےنھکواالینعیولخمقالوہتقلطموہنانکمم
ٰ
افصتیکیوکاچہپںین،انچہچناسےکفز یبزنیایلجتتیہاہللےکںیتجحںیہوجولخمقےک رایمنزنیماسےکافلخء
ںیہ۔

1

رکناچںیہوت مہارےلا اناءاوراوایصءاور رگیولخمقےسفزنرکںیرہ 80ےس
رھپارگرہرتمحےکذرےعیرعمتفاحلص ا
ہایاےنپاسحبےہاوررہہیںیہنہہککسںیہانںیموکیئوسدصیفےہ،ویکہکن
90دصیفیاحلصرککسںیہ۔انںیم م ز
رھپاس ترتںیمااسیامکلوہاجےئاگسجںیموکیئصقنہنوہسجےکاتحمیجاوردگنتیتسںیہنوہیگینعیوہااسیونروہاگسج
وہیتکس،لدااسےس
ںیموکیئادنریھاہنوہ،وجہکرصفخدایکذاتںیمیہوہناےہ۔انچہچنرتمحےکذرےعیرعمتفناہمںیہن
ٰ
۔لدارصتخمہیایسیرعمتفےہسجںیمدعمصقنےہ۔
زنا ہےسزنا ہرعمتفزجعی چنہیتکسےہ ٰ

2

ینعیایسیرعمتفےہسجںیمزنتہیناحیبستوہ،ایسلا رہےنےلہپیہاہکےہہکوتدیح رحیبستےہ روفصںیہنےہ۔رھپہی
تفصجامولخمقیکتبسنزنیمرپاہللےکافلخءےسمہ رموبطےہ،ویکہکنانےکذرےعیاہللیکرعمتفوہیتےہ،انےک
ذرےعیوتدیحوہیتےہ،انیکرتمحےکواےطسےسیہرتمحقلطمیکرعمتفوہیتےہ،ولخمقںیمانیکروبتیبےکذرےعی
ےہ،لاانےکریغب
ٰد
ےسروبتیبقلطمیکرعمتفوہیتےہ،ولخمقےکادنرانےکالوہتےسالوہتقلطمیکرعمتفوہیت
لداوتدیحاہللافلخءےکاسھتوبضمیطےسرموطبںیہ،ہکلبارگاساعمےلمںیم
ورسےولخمقےکلا ہنرعمتفےہہنوتدیح۔ ٰ
قرکںیوتولعمموہاجےئہکرعمتفاوروتدیح رگیولخمقےکلا نکممںیہنےہ،انچہچنارگولخمقاولنالقعاول ان
دمحم(ص)وہنجںےنوخمقوکاھجمسنا،وتانوکہنرعمتفوہیتاورہنیہوتدیحاکولعمموہنا۔اسیجہکدبعاالسلمنباصحل مہزویےن
ااممراض(ع)ےساوہنںےناےنپوادلااممومیساکمظ(ع)ےساوہنںےناامماص ق(ع)ےساوہنںےنااممنافز(ع)ےس
اوہنںےنااممیلعنبنیسح(ع)ےساوہنںااممنیسح(ع)ےساوہنںےناریماوملنینم(ع)ےساوہنںروسلاہلل(ص)
ےسلقنفزامناےہ:
ما خلق الله خلقا ً أفضل مني وال أكرم عليه مني ،قال علي (ع) :فقلت :يارسول الله فأنت
أفضل أم جبرئيل ؟ فقال :يا علي ،إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءہ المرسلين على مالئكته
المقربين ،وفضلني على جميع النبيين والمرسلين ،والفضل بعدي لك يا علي ولألئمة من
بعدك ،وإن المالئكة لخدامنا وخدام محبينا.
1۔جیساکہ گزرچکا ہے۔ یعنی ان کی بعثت ضروری ہے کیونکہ معرفت ان کے ذریعے ہی تمام ہوتی ہے۔
2۔لہٰ ذا اگر ہم یہ فرض کریں کہ عدل ظلم کے مقابلے میں ہے اور یہ فرض کریں کہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ایک ہو جس میں عدل کی تجلی
جس کے اندر ننانوے فیصد ہے باقی ایک فیصد ظلم ہو اور یہ ہم اللہ کے اس خلیفے کی معرفت حاصل کریں تو ہمیں ننانوے فیصد عدل
اور ایک فیصد ظلم کی معرفت حاصل ہوجائے گی،پھر جب ہم اپنی معرفت کے مطابق مطلق عدل کے نصف کا ارادہ کریں کیونکہ ہمیں
عدل تام حاصل نہیں ہوگا جس کے اندر ظلم نہ ہو،جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم عدل مطلق سے عاجز ہیں۔

يا علي ،الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا
بواليتنا ،يا علي لوال نحن ما خلق الله آدم وال حواء وال الجنة وال النار ،وال السماء وال
األرض ،فكيف ال نكون أفضل من المالئكة ،وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله
وتقديسه ،ألن أول ما خلق الله عزوجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيدہ وتحميدہ.
ثم خلق المالئكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا ً واحدا ً استعظموا أمرنا ،فسبحنا لتعلم المالئكة إنا
خلق مخلوقون ،وأنه منزہ عن صفاتنا ،فسبحت المالئكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا  ،فلما
شاهدوا عظم شأننا هللنا ،لتعلم المالئكة أن ال إله إال الله وإنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد
معه أو دونه ،فقالوا :ال إله إال الله ،فلما شاهدوا كبر محلنا كبّرنا لتعلم المالئكة أن الله أكبر
من أن ينال عظم المحل إال به ،فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة قلنا :ال حول وال
قوة إال بالله لتعلم المالئكة أن ال حول لنا وال قوة إال بالله ،فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا
وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا :الحمد لله لتعلم المالئكة ما يحق لله تعالى ذكرہ علينا من
الحمد على نعمته ،فقالت المالئكة :الحمد لله ،فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه
وتهليله وتحميدہ وتمجيدہ.
ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر المالئكة بالسجود له تعظيما لنا
وإكراما ،وكان سجودهم لله عزوجل عبودية وْلدم إكراما ً وطاعة لكوننا في صلبه ،فكيف ال
نكون أفضل من المالئكة وقد سجدوا ْلدم كلهم أجمعون ،وإنه لما عرج بى إلى السماء أذّن
جبرئيل مثنى مثنى ،وأقام مثنى مثنى ،ثم قال لي :تقدم يا محمد ،فقلت له :يا جبرئيل أتقدم
عليك ؟ فقال :نعم؛ ألن الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءہ على مالئكته أجمعين ،وفضّلك
خاصة ،فتقدمت فصليت بهم وال فخر ،فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل :تقدم يا
محمد ،وتخلف عني ،فقلت :يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني ؟ فقال :يا محمد ،إن
انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان ،فإن تجاوزته احترقت أجنحتي
بتعدي حدود ربي جل جالله.
فزج بي في النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه ،فنوديت :يا محمد،
فقلت :لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت ،فنوديت :يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فإياي
فاعبد وعلي فتوكل ،فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي ،لك
ولمن اتبعك خلقت جنتي ،ولمن خالفك خلقت ناري ،وألوصيائك أوجبت كرامتي ،ولشيعتهم
أوجبت ثوابي.
فقلت :يا رب ،ومن أوصيائي ؟ فنوديت :يا محمد ،أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي،
فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جالله إلى ساق العرش فرأيت اثنى عشر نوراً ،في كل نور
سطر أخضر عليه إسم وصي من أوصيائي ،أولهم :علي بن أبي طالب ،وآخرهم مهدي
أمتي ،فقلت :يا رب هؤالء أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت :يا محمد ،هؤالء أوليائي
وأوصيائي وحججي بعدك على بريتي  ،وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك،
وعزتي وجاللي ،ألظهرن بهم ديني وألعلين بهم كلمتي وألطهرن األرض بآخرهم من
أعدائي ،وألمكننه مشارق األرض ومغاربها ،وألسخرن له الرياح ،وألذللن له السحاب
الصعاب ،وألرقينه في األسباب ،وألنصرنه بجندي ،وألمدنه بمالئكتي حتى تعلو دعوتي
ويجتمع الخلق على توحيدي ،ثم ألديمن ملكه ،وألداولن األيام بين أوليائي إلى يوم القيامة۔

اہللےنوکیئولخمقھجمےسالضفاورزنا ہرکمماےنپبز ی دیاںیہنیک،اوررضحتیلع(ع)فزامےتںیہہکںیمرعنایک:آپ
الضفںیہناربجلیئ؟آرضحنت(ص)ےنفزامنا:اےیلع!اہللاعتیلٰےناےنپاناءورمنیلسوکاےنپالمہکئرقمنیبفضتلت یاور
ےھجمامتماناءرپفضتلتاطعفزامیئ،اورہیفضتلتدعبآپوکاورآپےکآہمئ(ع)وکاطعفزامیئ،اورالمہکئوت مہارےاخ مںیہ،ہکلب
مہارے ووتسںےکمہ اخ مںیہ۔
اےیلع(ع)!(وہفزےتشوج)رعشوکااھٹےئوہےئںیہاوروجرعشےکرگ و شیںیہوہاہللےک انمیکحیبستڑپےتھںیہاوررب
یکدمحرکےتںیہ،اورانولوگںےکرفغمتیک جارکےتںیہوج مہاریوالیاور ویتسرپاامینرےتںیہ۔اےارگرہولگہن
وہےتوتاہللہنآ م(ع)وک دیارکنا،ہنوحّاوک،ہنجوک،ہنمنہجوک،ہنآامسنوکاورزنیموک دیارکنا۔رھپرہولگالمہکئےسسک
الضفںیہنوہےئ،م ہکرہولگاےنپربرعمتف،اوراسیکحیبست،لیلہتودقتسیںیمانالمہکئےساسقبےھت۔اسلا ہک
سےسےلہپاہللاعت ٰیلےنسجزیچوک دیاایکوہ مہاریروںیحںیھتاوررہولوگںوکاینپوتدیحاوردیجمتےکاسھتوگناایک،اسےک
دعبالمہکئوک دیاایک۔جانالمہکئےن مہاریارواحوکونریکلکشںیم اھکیوترہولوگںیہسےسمیظعبزےنھجمسےگلوترہ
ولوگںاہللیکحیبسترشوعرک ی،ناہکالمہکئھجمسہکرہولگولخمقںیہاوراہللرہولوگںیکافصتںیہکناال زبےہ۔سپ مہاری
حیبستنسرکالمہکئمہ حیبستڑپےنھےگلاوراہللوک مہاریافصتےسناالبزےنھجمسےگل،اورانولوگںاشمدہہایکاور مہاریشانوکیہ
میظعےنھجمسےگل،سپرہالاہلاالاہللانہکرشوعرک ناناہکالمہکئہیںیھجمسہکاہللےکوساوکیئ ورسااہللںیہن۔رہولگاسےک
دنبےںیہ۔رہولگاہللںیہنںیہاوررہرپواجےہہکرہاساہللیکابع ترکںی۔ہینسرکالمہکئےنمہ الاہلاالاہللانہک
ٹ
رشوعرک نا۔رھپاشمدہہایکہکرہولوگںےکلحمواقممتہببزاےنھجمسےگل۔رہولوگںےنوفرااہک:اہللاربک،ناہکالمہکئہی
ٹ
ںیھجمسہکاہللسےسبزاےہ،اورایسیکناراگہےسدنلباقمماطعوہناےہ۔رھپجالمہکئرہولوگںیکزعتووقت یھکیوج
اںیمہاطعیکوہیئےہوترہوفرااہک:الوحلوالوقۃاالناہلل،ناہکالمہکئہیںیھجمسہک مہارےناسوکیئوقتںیہنرگماہللیک یوہیئ
ےہ۔رھپوجںیتمعناہللےنرہولوگںوک یںیہ،اورفزہضیااطعرہولوگںرپواجایکےہ۔جفزوتشںیکانرپرظنڑپیوت
رہولوگںےنوفرااہک:ادمحلہلل،ناہکفزےتشہیںیھجمسہکاہللاعتیلٰیکاطعرک ہوتمعنںرپرکشا ارکےناکاکمرہولوگںاورپسکقح
ےہ۔ہینسرکالمہکئےنمہ اہک:ادمحلہلل،سپاسرطح مہارےذرےعیالمہکئےناہللیکوتدیحیکرعمتفاوراسیکحیبست،لیلہت
اوردیجمتیکرطفدہاینایئ۔رھپاہللاعتیلٰےنآ م(ع)وکقلخایکاورںیمہانےکبلصںیمو تعیرک نااور مہاریمیظعت
ورکتمیےک شیرظنالمہکئوکمکح ناہکالمہکئوکدجسہرکو۔اورالمہکئاکہیدجسہاہللےکلا وبع یاکاھتاورآ م(ع)ےکلا 
میظعتوارکامےکلا اھت،ویکہکنرہولگانےکبلصےھت۔رھپےسیکرہولگالمہکئےسالضفہنوہںوام ہکاسرےفزوتشں
ےنآ م(ع)ےکلا دجسہایکےہ۔

ہرقفے
ہرقفےوک و ورمہبترکےکاورااقمب،ی م ز
اورجےھجمآامسونںیکرطفےلاجناایگوتربجلیئےنواہںرپاذانب،ی م ز
ٹ
ٹ
وک و ورمہبترکےک۔ھجمےساہک:اےدمحم!آوابزںیھ!ںیمےناہک:اےربجلیئںیماہمترےوہےتوہےئآوابزوھں؟
اوہنںےناہک:اہں،ویکہکناہللاعتیلٰےناےنپاناءوکاےنپامتمالمہکئفضتلت یےہاورآپاکلضفورشفوتاخصےہ۔انچہچن
ٹ
ںیمآوابزاھاورسوکامنزڑپاھیئ،رگمںیماسرپرخفںیہنرکنا۔اورم ہکںیمونرےکاجحوبںیاچنہپوتربجلیئےناہک:اےدمحم!
ٹ
ابآپآوابزںیھ،اوراوہنںےنریمااسھتوھچڑ ناوتںیمےناہک:اےربجلیئ!متاےسیاقممرپریمااسھتوھچڑ نا؟،اوہنں
ےناہک:اےدمحم!اہللاعتیلٰےنوجودریمےلا رقمریک،وہاہیںرپمتخوہاجیتےہ۔ارگںیماسودےسزواوزایکوتودو الہ ٰی
ےسزواوزرکےنرپریمےنالورپلجاجںیئوا۔رھپاوہنںےنےھجماسونرںیموغہط ے ان،اورںیمواہں چنہایگاہللاےنپ
کلمیکدنلبیںیمےھجماچنہپنااچاتہاھت۔رھپ مجےدنا ییئگوتںیمےناہک:کیبلودعسیاےابترکواعتیلٰ!۔رھپدناآیئ:اےدمحم!
وہں،لداوتریمییہابع ترکنا،اورھجمیہوتلکرکنا،اورمتیہریمےدنبوںںیمریمےونر
وتریمادنبہےہاورںیمریتارب
ٰ
اورریمیولخماقتیکرطفریمےروسلاورریمیامتمولخمقرپریمیتجحوہ۔اہمترےاوراہمترےریپواکروںےکلا ںیم
جقلخیکےہاوروجاہمتریاخمتفلرکےاگ،اسےکلا ںیممنہجقلخیکےہ۔اہمترےاوایصءےکلا ںیمےناےنپرکموک
الزمرک ناےہ۔اورانےکوعیشںےکلا ںیمےناینپرطفےسوثاب انیواجرک انےہ۔ںیمرعنایک:رپور اگرا!
ریمےاوایصءوکنںیہ؟وتآوازآیئ:اےدمحم!اہمترےاوایصءےکناموترعشےکوتسنرپےھکلوہےئںیہ۔ارگہچںیماےنپرب
ہرطسںیماوایصء
ہونرای مہزےرنیکرطسںیمےہاور م ز
ےکاسےنماھت،رگمںیمویہرظنیکوتاس قرعشرپنارہونرںیہ،اور م ز
ٓخںیمریمیےکدہمیںیہ۔ںیمرعنایک:
ہویصاکنامرموقمےہ،نجےکادنرےلہپیلعنبایباطل،م ہکا ز
ںیمےس م ز
رپور اگرا!ریمےدعبہیسریمےاوایصءوہںوا؟وتآوزآیئاےدمحم!اہںاےدمحم!اہمترےدعبیہیریمےاوایلء،ریمے
اابحء،ریمےاایفصءاورریمیولخمقرپریمیںیتجحںیہ۔اوریہیاہمترےدعباہمترےاوایص۴اوراہمترےافلخءںیہوجولخمقںیم
اہمترےدعبسےسالضفںیہ۔ےھجماےنپعوالجلیکمسق!ںیمایہنولوگںےکذرےعیاےنپ نیوکاغلرک وںاگ،ایہن
ےکذرےعیاےنپمکحوکدنلبرکوںاگ،انےکآخزی زف ےکذرےعیزنیماےنپ ونمشںےسناکرک وںاگ،اےسزنیمےکاسرے
ی
رشمقورغمبرپاقوباور مكن وںاگ،اسےکوہاوکرخسمرک وںاگ،اھبریاھبرینا ولںوکاسےکعیطمرک وںاگ،اسےک
اابسبںیمااضہفرک وںاگ،اینپوفجےساسیکدم رک وںاگ،اےنپالمہکئےساسیکرصنترک وںاگ،اہیںیہک مہاری
وعتدنلبوہاجےئاوراسریولخماقت مہاریوتدیحرپعمجوہاجےئ،رھپاسےککلموتنطلسوک واموشخبںاگاوررو ِزایقم
یاستنطلسوک واموشخبںاگ،اوررو ِزایقمیاستنطلساکہلسلساےنپاوایلءںیمالچؤںاگ۔

1۔علل شرائع:شیخ صدوق:ج،1ص،5کمال الدین وتمام النعمۃ:ص255۔

1

امنزاوروتدیح:
امنزومنمیکرعماجےہ،ہیرعمتفےکجہنمیکای ترتےہاوراسےکادنررعمتفورحاکتاوراوقالےکاےسیرمالح
ےہ،لداامنزےکرحاکتایقمےسرشوعوہیتںیہ،رھپروکعاوروجس رعمتفیکایسیریبعت
ںیہوجرعمتفےکجہنمیکریبعترکیت
ٰ
اجنےہوتاوریتسپاوروخ دنسپیےس
رکیتےہوج مہزاابتعرےسوخ دنسپیوک وررکیتےہاوررھپجایقمےسروکعیکرطف ا
وریوہاجیتںیہ۔اسےکدعبدجسےےکادنروتیتسپ،عوضعاوروخ دنسپیےس ورییکاءاہتءوہاجیتےہ۔البہبشیتسپاور
وہاجنےہ۔1اوراسرطفرعمتفمہ عوضعاوریدلیلےکااضےفےک
عوضعںیمرعمتفےکڑپےنھےکاسھتاورااضہف ا
ٹ
اسھتبزھاجیتےہ۔انچہچنروکعںیم:سبحان ربي العظيم وسبحان ربي األعلى ورمہبتڑپاھاجناےہسجےک
ادنرعوضعاوریدلیلےکااضےفےکاسھت وونںرمہبترعمتفںیمااضہفوہاجناےہ۔روکعںیمذاتالہ ٰی انہللیکزنتہی،حیبست
اوردقتسیوہیتںیہم ہکدجسےںیمتقیقحوہنکیکزنتہی،حیبستاوردقتسیوہیتںیہ۔وچہکندجسےںیمروکعیکتبسنزنا ہ
لداانمسہیےہہکروکعںیمسبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العليڑپاھاجےئم ہک
یتسپرمہبتوہناےہ ٰ
یلع
دجسےےکادنرسبحان ربي األعلى أو سبحان ربي األعظمڑپاھاجےئ،ویکہکنمیظعاورامظعاوریلعاورا ٰ
ےک رایمنفزقنالکلواحضےہ۔

2

اسےسفزقوتنالکواحضوہاجناےہہکروکعںیمحیبستیکتبسندجسےےکادنروموج حیبستےسرعمتفزنا ہوہیت
ےہ۔رہباحل وونںاحیبستتںیمرہخداودنجاملوکصقنےسناکرکےتںیہاسےکدعبرہذاتالہ ٰیوکمیظع،امظع،الوہت ان
اہللاورتقیقحوک وونںرمایںیماینپرعمتفےکااحےطںیمرےنھکےسمہ ناکوزنمہاجےتنںیہ۔

دجسےںیمالہپمکحاوروتدیح:
رہاینپروزاہنیکامنزوںںیماہللےکدجسہرکےتںیہ۔اسوحاےلےس مہارے رایمنوکیئاالتخفںیہنےہ،نکیل مہاراہیمہ 
اامینےہہکفزوتشںےنانجبآ م(ع)وکدجسہایکاھتاور مہاراہیمہ اامینےہہکانجبوقعیب(ع)وجہکاییبنںیہانےک
اسھتانیکویبیاوروٹیبںےناہللےکیبنانجبویفس(ع)ےکلا دجسہایکےہ۔تقیقحںیماجنتالتشرکےنےکلا اس
1۔ضمیمہ نمبر  5کی روایت کو مالحظہ کریں۔
 2۔ صفت تفضیل کا قاعدہ عربی زبان کے عالوہ یگر زبانوں میں بھی ہوتا ہے جیسے انگریزی میں Great,Greater,Greatestہوتا ہے۔

ےلئسموکرظنادنازںیہنایکاجاتکس،ورہنرھپاجنوبھجرکاےنپوکاجک رکےنےکرتما فوہاجےئاگ،ویکہکنہیایااسیارہاور
رطخناکہلئسمےہاہجںآلکج مہارےذونہںںیمہیناتآاجیتےہہکاہللےکالعوہاوریسکوکدجسہاجبزںیہنےہ،ہکلباسباواقت
تہباسرےولگریغبوسےچاےسرشکورفکامشررکےتںیہ،م ہکرہاسناتوکایھچرطحاجےتنںیہہکفزےتشاورانجب
وقعیب(ع)سےکسوصعممےھتاورانےسیطلغرسز ںیہنوہیتیھتاوردجسہمہ اہللےکمکحےسیہوہااھت۔رہاس
ثحبںیمںیہنڑپےت۔ایسرطحتہباسرےافزا ریغبوتہجناہنےنھجمساور رکرکےنیکوہجےسایسیناںیترکےتںیہ۔انان
جمہ تقیقحےکنارےںیمثحبرکےوتاےساہللےک نیےکنارےںیم مہززیچوکانھجمس روریےہ،ویکہکنخداودنجامل
ٹ
،لداسجزیچیک تمکوکارگرہہنںیھجمسوتارتحامےکاسھتآوابزانھاچےیہ،ہنہکاسںیماینپ
ےن م ز
ہزیچایبنیکوہیئےہ ٰ
نایھجمسوکوھٹںیکن۔دجسے رالصںیمہایتقیقحِ یلےکاسےنمداھٹ ےتیںیہ۔اسیجہکاہللاےنپولخمقےسہیہہکراہوہ:مت
سریمےدجسہرکو،ویکہکنںیمیہاہمتراوبعم اوررپور اگروہں۔ایسذاتےنیہانےساہکےہ:متسآ م(ع)ےکلا 
لدااےس قےکاسھتےنھجمسیک رورت
دجسہرکو،متسویفس(ع)ےکلا دجسہرکو۔وچہکنہیہلئسمرطخناکےہ ٰ
ےہ،ویکہکندجسے رالصدجسہرکےنواےلیکرطفےسیتسپیکاءاہتءےہاوروہاسںیماینپدگنتیتساوراحجاوروجسم یک
رکنےہ،ینعیوہہیواحضرکناےہہکوہوجسم یکدنبیگاوراسیکروبتیباکارتعافرکناےہ۔ابارگاہیںرپای
ےباینزیاکافزار ا
وسال دیاوہناےہہکاسںیموکیئکشںیہنہکرہاےنپدجسوںںیمآخزی رےجیکیتسپااجنم ےتیںیہناہکاینپاحجاور
دگنتیتسوکایبنرکںیاوروہاےسوپرارکےاور مہاسیکروبتیباکارتعافرکںی۔ابوسالہیےہہکفزوتشںاکآ م(ع)وک
دجسےرکےناکایکبلطمےہ؟وقعیبےنویفسوکویکںدجسہایک؟ایکدجسوںےسوکیئدبتیلیآیئنارھپوہناتویہرپریہ؟
اسخاکوجسم وکدجسہرکےناکبلطمواحضںیہنوہا،ویکہکناسخداور
تقیقحہیہکناترپویہیہرہیئگوکیئدبتیلیںیہنآیئاور د
وجسم وونںاینپاینپہگجاقمےہ۔اہںوجسم دبلایگویکہکنوقعیب(ع)ےنایرمہبتاہللوکدجسہایکرھپویفس(ع)وکدجسہ
لدااہیںرپوجسم اگلاگلوہایگنکیل وونںدجسوںےک رایمنوکیئفزقںیہنوہا،سپارگالہپدجسہدنبیگےکلا اھت
ایکٰ ،
اہجںوقعیب(ع)ےنوجسم یکروبتیباکارتعافایکوت ورسادجسہمہ ااسیاھت،رھپہیہکاہللےکلا دجسوںںیمہیواحضےہہک
اہللاچاتہےہہکایسرطحاچہپنااجےئ،انچہچنوجوکیئریمیالوہیتاورروبتیبیکرعمتفاحلصرکنااچےہوتایسرطحایک
ٹ
رکو۔ رتقیقحہیایبزیتمعنےہہکسجتمظعایبنوہیکچےہاوراہکایگاھتہکرتمحہقلطمیکرعمتف مہارےلا نکمم
،لداوجںوجںہیرتمحاسرتمح
ںیہنےہنکیلرہاےساچہپےننےکلا اسےک زف یرتمحیکرعمتفاحلصرکےتںیہ ٰ
ٹ
ٹ
ہقلطمےسزنا ہفز یوہیگوت مہاریرعمتفاوربزھاجےئیگ،انچہچنولخمقرپروےئزنیمرپسےسبزیتمعناہللےکافلخء
ںیہویکہکنایہنےکواےطساہللیکرعمتفاوروتدیحاحلصوہیتےہ۔ااممراض(ع)اناء(ع)اوراوایصء(ع)یکزنارتیکتیفیک
ایبنفزامےتںیہ:

صار الل ِه
ناء الل ِه َوا َ ِحبّائِ ِه ،اَل َّ
ص ِفيائِ ِه ،اَل َّ
اَل َّ
على ا ُ َم ِ
على ا َ ْو ِليا َء الل ِه َوا َ ْ
سال ُم َ
سال ُم َ
سال ُم َ
على ا َ ْن ِ
على ُم ْ
ظ ِهرى
على َمسا ِك ِن ِذ ْك ِر الل ِه ،اَل َّ
على َمحا ِّل َم ْع ِرفَ ِة الل ِه ،اَل َّ
َو ُخلَفائِ ِه ،اَل َّ
سال ُم َ
سال ُم َ
سال ُم َ
سال ُم
علَى ْال ُم ْست َ ِق ّرينَ فى َم ْرضا ِ
ت الل ِه ،اَل َّ
سال ُم َعلَى الدُّعا ِة اِلَى الل ِه ،اَل َّ
ا َ ْم ِر الل ِه َو َن ْه ِي ِه ،اَل َّ
سال ُم َ
علَى ا ْ
علَى ْال ْ
علَى الَّذينَ َم ْن واال ُه ْم
علَى الل ِه ،اَل َّ
مخلِصينَ في طا َع ِة الل ِه ،اَل َّ
سال ُم َ
ال ِدالّ ِء َ
سال ُم َ
َ
ف اللهََ ،و َم ْن َج ِهلَ ُه ْم فَقَ ْد َج ِه َل
ع َرفَ ُه ْم فَقَ ْد َ
فَقَ ْد والَى اللهََ ،و َم ْن عادا ُه ْم فَقَ ْد عادَى الل ِهَ ،و َم ْن َ
ع َر َ
ع َّز َو َج َّلَ ،وا ُ ْش ِهد ُ
ص َم ِبالل ِهَ ،و َم ْن تَخَلّى ِم ْن ُه ْم فَقَ ْد تَخَلّى ِمنَ الل ِه َ
ص َم ِب ِه ْم فَقَ ِد ا ْعت َ َ
اللهََ ،و َم ِن ا ْعت َ َ
ض فى ذ ِل َك ُك ِلّ ِه
اللهَ اَنّى ِس ْل ٌم ِل َم ْن سالَ ْمت ُ ْمَ ،و َح ْر ٌ
عالنِ َيتِ ُك ْمُ ،م َف ّ ِو ٌ
حار ْبت ُ ْمُ ،مؤْ ِم ٌن بِس ِ ِّر ُك ْم َو َ
ب ِل َم ْن َ
على ُم َح َّم ٍد
صلَّى اللهُ َ
اِلَ ْي ُك ْم ،لَ َعنَ اللهُ َ
عد َُّو آ ِل ُم َح َّم ٍد ِمنَ ْال ِج ِّن َواإل ْن ِس َواَب َْرأ ُ اِلَى الل ِه ِم ْن ُه ْمَ ،و َ
َوآ ِل ِه۔
ریماالسموہاوایلےئخدااوراسےکبززگیدہرپ،السموہخداےکاامدتناروںاوراسےکایپروںرپ،السموہخداےکنارصوںااور
اسےکناوبئںرپ،السموہخدایکرعمتفےکناونںرپ،السموہذرکالہیےکزنملاگوہںرپ،السموہخداےکارمویہنےکآاکشر
رکےنواولںرپ،السموہخدایکرطفالبےنواولںرپ،السموہخدایکراضؤںںیمرےنہواولںرپ،السموہخداےکےچسااطع
زگاروںرپ،السموہخدایکرطفرامنہیئرکےنواولںرپ،السموہانرپہکوجانےستبحمرکےوتخدااسےستبحمرکناےہ
اوروجانےس ینمشرےھکخدااسےس ینمشرھکا،ےہالسموہانرپہکوجانكیمعززتفرکےلوہخداوکاچہپناتیلےہاوروجانےس
ناوافقوہوہخداےسناوافقوہناےہوجانےسقلعترےھکوہخداےسقلعترھکاےہاوروجانےساگلرےہوہخداےساگلرہ
انبنوہںہکریمیحلاسےسےہسجےسآیکپحلوہاورریمیجاسےسےہسجےسآیکپج
اجناےہ۔ںیمخداوکوگاہ ا
اظہونانطرپاامینرھکاوہں،اسنارےںیموخ وکآےکپرپس رکناوہں۔خداتنعلرکےآلدمحم(ع)ےک
وہ۔ںیمآےکپ م ز
ونمشںیرزوجنجواسنںیمےسںیہ،ںیمخداےکاسےنمانےسبزیوہںاورخدادمحماورانیکآل(ع)رپرتمحرکے۔

1

ایسلا اہللےنانوکمیعنفزامناےہ:
ع ِن النَّ ِع ِيم﴾.
﴿لَتُسْأَلُ َّن يَ ْو َمئِ ٍذ َ
اسروزمتےستمعنےکنارےںیموپاھچاجےئاگ۔

2

زامناوراوہنںےناناکاعترفرکاناوتفزےتشاستمعنوکھجمسمہ ۔
جاہللےنانجبآ م(ع)وکانےکاامسءاتبےناکمکحف ا
انچہچن ٓا م(ع)ےناہللےکواےطسےساسےکاامسءایبنایکوتفزوتشںاقحقئاامسءوکآ مےکذرےعیاچہپنایلاوراںیہناتبناایگہکہی
رصفاافلظواعمینںیہن،ہکلباقحقئںیہ۔رھپفزےتشہیاناامسءوکھجمسمہ وتاںیہنہیولعمموہاہکآ م(ع)یکتقلخانےک
لا خدایکایمیظعتمعنیھت،ویکہکنفزےتشیسکودیرتمحہقلطموکاجےتنےھت،نکیلجآ م(ع)یکقیلختوہیئوتانےک

1۔من الیحضرہ الفقیہ الخطیب:ج،2ص،608التھذیب،کامل الزیارۃ،الکافی۔
2۔ التکاثر8:۔

وہیئگ،لداابانےکاسےنمرتمحہقلطمیکتقیقحاینپرعمتفیک
اسےنمرتمحہقلطمیکتبسنییک ترتاورواحض
ٰ
جاخزیےکاطمقبواحضوہیئ۔

زنیمرپرشک،رفکاوروتدیحےک رایمناناناکرک ار:
وتدیحےکادنردعلینعییسکمہ زیچوکریغبافزاطویرفطےکاینپہگجرانھکاہنی روریےہاور وونں ترںیتینعیافزاط
ویرفطنالطںیہ۔ویکہکنافزاطیک ترتںیمانانوتدیحےکودو ںیمیمکرکناےہسجیکوہجےسوہ ابزہوتدیحےساخرج
وہناےہ،اسلا ہکاہللیکرعمتفےسااکنروخ اسےسااکنررکناےہاوراہللیکرعمتفیہایسےسوہیتےہنجویتسہںےک
افاطوا عںیمرفک،رشکاوروجریغبوتحیضےک
،لداوہایتسہںااناءاوراوایلء(ع)ںیہ۔ ز
ذرےعیوہاےنپولخمقوکاینپوتمہجرکاناےہ ٰ
ےہ،لداافزاطرکےنواےلہیولگ
رھکےہوہاکفزوہاجناےہ،ویکہکنرفکاکبلطمتقیقحاپھچےناوراسرپرپ ہڈاےنلاک
ااقتع ا
ٰ
تقیقحاناءاوراوایلء(ع)وکاپھچےتاوراسرپرپ ہڈاےتلںیہاوراسےسااکنررکےتںیہ،سپوہاکفزںیہ۔اسلا ہکہیوہ
تقیقحےہسجےساہللیکرعمتفوہیتےہ۔1سپہیاسرےتقیقحںیماہللےکااکنریںیہاوروجںوجںہیہلسلسآوا
ٹ
بزےھاکانےکرفکےک رےجںیمااضہفوہاجےئاگ۔سےسمکرمہبتتقیقحاناءاوراوایلء(ع)ےسااکنریےہ،ویکہکنرھپ
رمایامکلوکوھکناےہ،اسلا ہکوہانویتسہںیکمیظعتقیقحےسااکنررکےک
اناناسےسرعمتفخداےکرمایاور
ِ
اہللیکتبسنلہجونا اینےکوا یںیمرگاجناےہ،ویکہکنانویتسہںےکواےطسےسیہاہللیکرعمتفوہیتےہ۔جانانان
وہنےہاساکبلطمےہوہاہللیکوالیےکااکنریےہویکہکنہی
یکوالیےساخرجوہناےہوتوہاہللیکوالیےساخرج ا
ےہ،لداجوہاہللیاچنہپےنواےلراےتسےسہنمومڑاےہاوراطیشنےکراےتسوکاایتخرایکےہ
رعمتفخداےسےنٹہاکراہتس
ٰ
وترصفاہللرپاامیناک وعیرکےنےساسوکوکیئافدئہںیہنوہاگ۔اثملےکوطررپواہںرپایتیھکےہاورایرطفرچکے
اکڈریھےہ۔ایربمناکراہتستیھکیکرطفاجےئاگم ہک وربمناکرچکےےکڈریھیکرطفاجےئاگ،رھپآپےن اھکیای
صخش وربمنرپلچراہےہاورہہکراہےہںیمتیھکیکرطفاجراہوہںوتآپایکوہکوا؟ریمےایخلںیمآپمکازمکہیوتوہکوا
ٹ
وھجنےہاورہیہنرصفتقیقحوکاپھچراہےہ،ہکلباسےسااکنررکاہےہاور وھہک ےنییکوکششرکاہےہ۔
ناہکہی ٓا یم ا
ایسرطحافزاطمہ رشکےہ،ویکہکنوجوکیئاہللیکوتجحںاناءاوراوایصء(ع)ےکاسھت ورسوںوکبزابزاتھجمسےہوگناوہوہج
اہللاوراسےکاامسےئینسحٰوکجامولخمقےکبزابز اتیےہ۔اسلا ہیایتسہںاہللیک ترتاورولخمقےکادنراامسےئینسحٰںیہ
،لدااسےکرطحبزابزرکےنےسمکازمکانانامکلاوررعمتفخداودنیےکدقفاناکرمبکتوہاجناےہ۔نکیلانویتسہں
ٰ
ک ذُو ۡال َج ٰل ِل َو ۡاال ِۡک َر ِام۔ الرحمن26-27 :۔
ان۔ َو َی ۡب ٰقی َوجہ َر ِب َ
1۔ ُک ُّل َم ۡن َ
علَ ۡیھا فَ ٍّ

ٹ
ےکبزابزںیم ورسوںوکےنھجمساکبزگاہہیےہہکاناناہللاحبسہنواعتیلٰےکقلعتملہجاکاکشروہاجناےہ،اسلا انویتسہںےک
ہاابتعرےسرشکےہ
نارےںیماہجلاہللےکنارےںیملہجےکرتما فےہ۔انچہچنانےکاسھت ورسوںوکشالمرکنا م ز
اسیجہکانیکرعمتفےسااکنریرفکےکزرمےںیمآناےہ۔
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رگمیرفطانانوکرشکانبناےہویکہکنوہاناءاوراوایصء(ع)وکاولتیہقلطماوراہللےسلقتسمےباینزاتھجمسےہ۔ہیرفکمہ 
ےہویکہکناسےسانانتقیقحخداودنیوکاپھچراہوہناےہ،ویکہکناسےکادنروہاہللاےنپولخمقےکبزابزاتھجمسےہسجیک
وکیئلثمںیہنےہاوراسےکوساسےکولخمقںیہ:
ْس
س َم َاوا ِ
اط ُر ال َّ
﴿فَ ِ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ض َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َواجا ً َو ِمنَ ْاأل َ ْن َع ِام أ َ ْز َواجا ً َي ْذ َرأ ُ ُك ْم ِفي ِه َلي َ
ير﴾۔
َك ِمثْ ِل ِه َ
ش ْي ٌء َو ُه َو ال َّ
ص ُ
س ِمي ُع ْالبَ ِ
(ویہ)آامسونںاورزنیماک دیارکےنواالےہ،ایسےنوخ اہمتریسنجےساہمترےےیلازواجانبےئاوروچناویںےکمہ 
رکنےہ،اسیسیجوکیئزیچںیہنےہاوروہوخبنسواال ،ےنھکیواالےہ۔
وجڑےانبےئ،اسرطحےسوہاہمتریازفاشئ ا

2

ویکہکنانانروےئزنیمرپرشک،رفکےکاناچررمایںیموھگیتمریتہےہ،ویکہکناہللےکصلخمدنبوںاناءواوایصء(ع)
اورانےکریپواکراورانےکعلوُمالٰہتہےس ضیاحلصرکےنواولںےکالعوہاسرےینبآ ماناچررمایںیماسوقی
رسرگ اںرےتہںیہجیاامینےک سرماییںیہنےچنہپ۔ریسمانانرپےنلچواےلانافزا یکددعا مکےہویکہکن
انوکاوایلءےنرعمتفالٰہتہںیہن یںیہویکہکناںیہنعنمےیکاجےنیکوہجےساوہنںےناناءاوراوایصء(ع)ےسروایںیہن
3
،لدا
یکںیہ۔ اہجںوکیئاناناہیںیہکانرپاامینالےنواےلمہ اسرعمتفےکوبھجوکبز اسںیہنرکنا ناےہ ٰ

ولوگںےک رایمنرصف ورحوفےچنہپںیہ۔آجولوگںےک رایمنااممزامن(ع)رپاامینرےنھکاوراےنپالہوایعلوکاس
وقاامم(ع)ےکاسویھتںںیمشالمرکےنےکلا اتسسیئرحوفںیہ۔سپوجوکیئانےکااکنریںیہوہاامم(ع)ےکااکنری
ںیہ۔ابرہفلتخما نان م
وذماہںیمےسانخزاافتےکدنچاثملوکایبنرکےتںیہنجیکوہجےسولگاہللےکودو ےس
افزاطویرفطرکےنیکوہجےسبلمکمرشکورفکالتبموہناےہ۔

ودو ِوتدیحںیمافزاط:
1۔ ایسا نہیں ہے کہ ہرکفر اور شرک انسان کو ایمان کے پھندے سے نکالتا ہو۔
الشوری11:۔
2۔
ٰ
3۔ضمیمہ 1پر مالحظہ کریں۔

سےسےلہپواہیب م
ذمہیکاثملےتیلںیہوجاےنپآپوکیفلسےتہکںیہ۔ہیولوگروسلارکم(ص)وکرصفاہللاعتیلٰےساافلظوک
لقنرکےنواالےتھجمسںیہ،نکیلدمحم(ص)یکروحاوراسیکتقیقحانیکزدنیگےکلا اس اینںیموکیئافدئہںیہن یتیےہ
یلعیکرطفااقتنلےکدعبوتاناکہیااقتع ےہہکآپ(ص)اکیسکوکاصقنن،عفن،افشع،میلعت انی
،اورآپ(ص)ےکماا ٰ
وریغہسوکواحضرشکاوراالسمےساخرجوہناےہ،اہیںیانیکاہجلیکاءاہتہیےہہکوہااکحم ،رورنات نیاور
فزآنیکمہ اخمتفلرکےتںیہاوروجوکیئ ال إله إال الله محمد رسول اللهےنہکےکاسھتہیااقتع رےھکہکروسل
اہلل(ص)ااقتنلےکدعباہللےکمکح،اطقووقتےساس اینںیمیسکوکعفن،اصقنناورافشع ےکسںیہوتاںیہنلتق
رکنالحاجبزےتھجمسںیہ۔م ہکوکیئاسیعیئناوہی یذیموجالب نیملسمںیمراتہوہاوروہذیمرشاطئرپلمعریپاوہوتاےسلتقرکنا
اجبزںیہنےہ،ویکہکناساکوخناہبنا نیاالسمںیمرحامےہایسرطحانےک نیںیممہ ااسیےہ۔تقیقحہیےہہکہیولگ
اسزیچےساغ لںیہہکعفن،اصقنناورافشعرکنااس اینےکادنرجاموطرےساہللےکمکحےسیہوہناےہ۔ اینیکہیزدنیگ
اناءاوراوایصےئرمنیلس(ع)ےکنایےہاورزدنہںیہ،ویکہکنہیایتسہںامتمولخمقرپوگاہںیہاوراوہنںےناینپوخ دنسپی
وکاہللےکراہںیملتقایکوہاےہ۔اسیجہکاہللاکارشا ےہ:
س ِبي ِل اللّ ِه أ َ ْم َواتا ً َب ْل أ َ ْحيَاء ِعندَ َر ِبّ ِه ْم ي ُْرزَ قُونَ ﴾۔
سبَ َّن الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي َ
﴿والَ ت َ ْح َ
َ
اوروجولگراہخداںیمامرےمہ ںیہاعطقاںیہنرم ہہنوھجمسہکلبوہزدنہںیہ،اےنپربےکناسےسرزقنارےہںیہ۔
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اوروجہیےتہکںیہ ہکوہہیایتسہں اہللےکاہںزدنہںیہن،اورہنیہرزقنارےہرےہ ںیہ،ینعیہیاناءاوراوایصء(ع)رپتمہت
اگلےتںیہ،وترھپوہاسناتاکےسیکافزاررکےتںیہہکوجوکیئانےک ڈنھجےےلتلتقوہاجےئاوروہاہللےکاہںزدنہےہ،
اورہیایتسہںوشیپاناناوراصابحنملعںیہ؟
انچہچن اناء اوراوایصء(ع) وت اہلل ےک اہں زدنہ ںیہ اور ان ےک ناس دقرت مہ  ےہ ویکہکن اہلل یک رطف ےس ےنلم وایل انیک
مھی
م
لدااس اینےکادنررصفایس
روحیکناریثاس اینویمسجرپ ا
زن ہومبزےہ،ویکہکنہیخداےئجامل نیکاجیےسےہ ٰ
اکیہمکحنایقرےہاگ۔اسیجہکاہللاکارشا ےہ:
س ْب َحانَهُ بَ ْل ِعبَاد ٌ ُّم ْك َر ُمونَ * َال يَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َو ُهم بِأ َ ْم ِر ِہ
الر ْح َم ُن َولَدا ً ُ
﴿وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
ْ
َ
ُ
ضى َو ُهم ِ ّم ْن َخ ْش َيتِ ِه
َي ْع َملونَ * َي ْعلَ ُم َما َبيْنَ أ ْيدِي ِه ْم َو َما خَلفَ ُه ْم َو َال َي ْشفَعُونَ ِإ َّال ِل َم ِن ْ
ارت َ َ
ُم ْش ِفقُونَ * َو َمن يَقُ ْل ِم ْن ُه ْم إِ ِنّي إِلَهٌ ِ ّمن د ُونِ ِه فَذَ ِل َك ن َْج ِزي ِه َج َهنَّ َم َكذَ ِل َك ن َْج ِزي َّ
الظا ِل ِمينَ ﴾۔
1۔ آل عمران169:۔

اوروہےتہکںیہ:اہللےناٹیبانبناےہ،وہناکےہ(ایسیناوتںےس) ہکلبہیوتاہللےکرتحممدنبےںیہ۔وہوتاہلل(ےکمکح)ےس
ےلہپنات(مہ )ںیہنرکےتاورایسےکمکحیکلیمعترکےتںیہ۔اہللانناوتںوکاجاتنےہوجانےکروبزواوروجانےکسپ
رپ ہںیہاوروہطقفانولوگںیکافشعرککسںیہنجےساہللرایضےہاوروہاہللیکتبیہےس مہزااسںرےتہںیہ۔اوران
ںیمےسوجوکیئہیکہددےہکاہللےکالعوہںیممہ وبعم وہںوترہاےسمنہجیکزسا ےتیںیہ،انچہچناظوملںوکرہایسرطح
زسا نارکےتںیہ۔

1

لدا ہی ایتسہںزدنہ ںیہ اوراہللیک دقرت ےس وجاطقان وک اطعوہیئ ےہ اہللےک اذناور مکح ےس ااجنم ےتیںیہ ،ایس اہلل
ٰ
ےنںیمہانوکاےنپلا وہلیسانبےناکمکح ناےہ:
عذَابَهُ
﴿أُولَئِ َك الَّذِينَ يَ ْدعُونَ َي ْبتَغُونَ ِإلَى َر ِبّ ِه ُم ْال َو ِسيلَةَ أَيُّ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
ب َويَ ْر ُجونَ َر ْح َمتَهُ َويَخَافُونَ َ
اب َر ِبّ َك َكانَ َم ْحذُوراً﴾۔
عذ َ َ
إِ َّن َ
نج(وبعم وں)وکہیاکپرےتںیہوہوخ اےنپربیراسیئےکےیلوہلیسالتشرکرےہںیہہکانںیموکنزنا ہفز یوہ
اجےئاوروہاسیکرتمحیکادیمرےتںیہاوراسےکذعابےساخئمہ ،ویکہکنآپےکرباکذعابانیقیڈرےنیکزیچ
ےہ۔

2

ہکلبرہانےسبلطرکےتںیہہکوہاہللےکناسگاوہںیکششخبےکلا  مہاریافشعرکںی:
ع بِإ ِ ْذ ِن اللّ ِه َولَ ْو أَنَّ ُه ْم إِذ َّ
سو ٍل إِالَّ ِليُ َ
س ُه ْم َجآؤُ َ
وك فَا ْست َ ْغفَ ُرواْ اللّهَ
س ْلنَا ِمن َّر ُ
طا َ
ظ َل ُمواْ أَنفُ َ
﴿و َما أ َ ْر َ
َ
َ
ْ
َ
َ
سو ُل لَ َو َجد ُواْ اللّهَ تَ َّوابا ً َّر ِحيماً﴾۔
الر
م
ه
ل
ر
ف
غ
ت
س
ا
َو ْ َ ُ ُ َّ ُ
ن یٹ
ت
ھ
ت
اوررہےنوجمہ روسلاجیھباسےیلاجیھبےہہکناذنخدااسیکااطعیکاجےئاورجہیولگاےنپآپرپملظرک ےےھت
وتارگآپیکخدمںیماح روہرکاہللےساعمیفامےتگناورروسلمہ انےکےیلرفغمتیک جارکےتوتوہاہللوکوتہبوبقل
رکےنواال،رمحرکےنواالناےت۔

3

نکیلوجانیکناریثاوردقرتوکانیکاس اینےکادنرامسجینووج یدحمو ےتھجمسںیہوتوہتقیقحارمےساجلہںیہاوروہاہلل
رکنےہویکہکنہیایتسہںاہللےکاکردنمںیہ،ہیان
ےکاہںزدنہوہےنیکرطفوتمہجںیہنوہےئںیہ،م ہکاہللانوکاامعتسل ا
ےکذےم اریوجااجنم ےتیںیہ،اسیجہکربجلیئانیماہللےکاہںزدنہےہاوروہاہللےکمکحےساہللیکرطفےسوفتضی
رھکےہہکدمحم(ص)اےنپوافتوااقتنلےکدعباہللےکمکحےسعفن
لداوجہیااقتع ا
رک ہذےم ارویںوکااجنم اتیےہ۔ ٰ
1۔ االنبیاء26-29:۔
2۔ اإلسراء57:۔
3۔ النسآء64:۔

واصقننےکامکلںیہ،ویکہکنوہاہللےکاہںزدنہںیہرپرشکاکازلاماگلنا رسںیہنےہ۔اسلا ہکربجلیئمہ اہللےکاہں
زدنہےہاوروہوتروحےہاوراس اینںیماہللےکمکحعفنواصقننےکامکلراہاوررےہاگ۔
رھپہیولگوتدیحاخ صےسواےطسوکںیہنامےتنںیہ،م ہکوخ انےکاقعدئےکادنراےسیفلتخمااسقمےکرشکاوررفکوموج
ںیہنجےکنارےفزآنرکمیےنرصحیعنمایکےہ۔انچہچنوہاچےتہںیہہکاہللاورانےک رایمنےکوکیئواہطسناافشع
رکےنواالںیہنوہ،اوروجوکیئانےکاوراہللےک رایمنواہطسفزار ےوتوہرشمکاوراکفزوہاگ۔نکیلوہاسناتےساغ ل
ںیہہکہیساطیشنےکرظنناتںیہسجےنآ م(ع)وکاہللےکاسےنمعیفشفزار ےنیےسااکنرایکاھت۔ارگہچاطیشناہللیک
،لدااسےناہللیکابع تےسااکنر
ابع ترکنااھت،ہکلبوہرثکتابع تیکوہجےسفزوتشںےکرس ارےکوطررپوہشمراھت ٰ
لدااطیشنےنآ م(ع)وکاہللےک
ںیہنایکاھت،نکیلاسےن ٓا م(ع)وکدجسہرکےناوراےساانپہلبقفزار ےنیےسااکنرایکاھتٰ ،
اسےنماانپواہطساورعیفشانبےنےسااکنرایک۔یہیاہجل ٓاجہیولگرکرےہںیہ،ہیوتنالکلویہرپایناطیشینومفقےہ،ویکہکن
انےکناس نیاوروتدیحےکنارےںیموکیئھجمسوبھجںیہنےہاوراوہنںےنروسلاہلل(ص)وکبزنا ایکےہاوراسںیمےس
ذرہبزابزمہ ںیہناھجمسےہ۔اےاکش!وہمکازمکاناءاوررمنیلس(ع)ےکنارےںیماطم ہعرکےت،فزآنرکمیوکدتبزےک
اسھتڑپےتھ،سپوہدنچ اینویعلوُموکڑپھرکاسرےعلوُماک وعیرکےتںیہ،م ہکروسلاہللیکتقلخےسیہاہللےناںیہن
ناالبزراھکےہ۔اسیجہکروسلاہلل(ص)وخ فزامےتںیہہکوہجاملارواحوکجاملااسجمےساسرطحخدارکےتںیہاسیجہکاس
لدااناءاوراوایصء(ع)یکارواحےکادنرعفن،اصقنناورافشعیکالصجوموج ےہ۔انچہچنارگوہ
ےسوکیئقلعتیہںیہنٰ ،
ی
اہللاتکبںیموغررکےتوتاںیہنانجبعتسی ٰ(ع)اکاےنپاورپاوراہللاکانجب حیی ٰ(ع)رکناواحضوہاجنا۔اسیجہکانجب
عتسی ٰ(ع)احلویںایبنوہیئےہ:

ي َي ْو َم ُو ِلدْتُ َو َي ْو َم أ َ ُموتُ َو َي ْو َم أ ُ ْب َع ُ
ث َحيّاً﴾۔
﴿وال َّ
سال ُم َ
علَ َّ
َ
اورالسموہھجمرپسجروزںیم دیاوہااورسجروزںیموافتناؤںاگاورسجروززدنہرکےکااھٹنااجؤںاگ۔

1

ی
اورانجب حیی ٰ(ع)یکاحلوکویںایبنایک:
علَ ْي ِه يَ ْو َم ُو ِلدَ َو َي ْو َم يَ ُموتُ َويَ ْو َم يُ ْب َع ُ
ث َحيّاً﴾۔
سال ٌم َ
﴿و َ
َ
اورالسموہانرپسج نوہ دیاوہےئاورسج ناوہنںےنوافتنایئاورسج ناںیہنزدنہرکےکااھٹنااجےئاگ۔

1۔ مریم33:۔
2۔ مریم15:۔

2

ی
ارگہچانجبعتسی ٰ(ع)اکاقممانجب حیی ٰ(ع)ےسدنلبےہ۔
سپوہآنات زفآینےکادنروغررکےتوتاجناجےتہکانجبعتسی ٰ(ع)اسدنلباقممیےچنہپہکوجوخ اینپذاتاور ورسوںرپ
لداوہاےسیعیفشںیہوجدنلبرمےبتیکوہجےس ایناورآخزت وونںںیموبقمل
السماورانےکاامن ےنیےکاقتوہےئ۔ ٰ
ی
افشعںیہ۔نکیلانجب حیی ٰ(ع)رپرصفاہللاعت ٰیلےنالسماجیھبےہ،سپانجبعتسی ٰ(ع)انےکاجولہںےکبز یوکیئ
عفناوراصقننےکامکلںیہنںیہ۔م ہکاہللےناںیہناےنپاورپالسمےنجیھباوروخ اامن ےنیےکاقتفزار ناےہ،اسوہجےسوہ
اہللےکمکحےسالسماوراامن ےتیںیہویکہکن رتقیقحویہاہللالسماوراامن ےنیواالےہ۔سپانجبعتسی ٰ(ع)اہللیکاجی
ےسوفتضیرک ہالسمواامناطعرکناےہ،ورہنوہیسک ورسےوکسکرطحاامنفزار ےاتکسےہ۔اسوفتضییکتلعہیےہ
ہکانجبعتسی ٰ(ع)اہللےکذرےعییہاسیکیںیہ،سپعتسی ٰ(ع)اہللاکونرںیہ:
وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران.
ریتیونرانےکذرےعیانجبعتسی ٰیکانماجتیکہگجاورریتےونرےکوہظرےکذرےعیوکہافرانںیموسالرکناوہں۔

1

واہویبںاکوتدیحاوراناءاوراوایصء(ع)ےکوےلیساورافشعےساکنررکنا:
زامنےہ:
اہللاعتیلٰف ا
ض
س ِل ِه َوي ُِريد ُونَ أ َ ْن يُفَ ِ ّرقُوا بَيْنَ اللَّ ِه َو ُر ُ
﴿إِ َّن الَّذِينَ َي ْكفُ ُرونَ بِاللَّ ِه َو ُر ُ
س ِل ِه َويَقُولُونَ نُؤْ ِم ُن ِببَ ْع ٍ
س ِبيالً * أُولَ ِئ َك ُه ُم ْال َكا ِف ُرونَ َحقّا ً َوأ َ ْعت َ ْدنَا ِل ْل َكا ِف ِرينَ
َو َن ْكفُ ُر ِب َب ْع ٍ
ض َوي ُِريد ُونَ أ َ ْن َيت َّ ِخذُوا َبيْنَ ذَ ِل َك َ
عذَابا ً ُم ِهيناً﴾۔
َ
وجاہللاوراسےکروسولںاکااکنررکےتںیہاوراہللاورروسولںےک رایمنیرفقیڈاانلاچےتہںیہاورےتہکںیہ:رہضعبرپاامین
اکفںیہاور
الںیئوااورضعباکااکنررکںیوااوروہاسرطحرفکواامینےک رایمنایراہاکنانلاچےتہںیہ۔اےسیولگیقیقح ز
رہےناکفزوںےکےیلذلآزیمذعابایتررکراھکےہ۔

2

اسںیموکیئکشںیہنےہہکاناءاوراوایصء(ع)ےکاقممورک ارےکےلئسموکوھچڑناوکیئیئنناتںیہنےہ،ہکلبہیوتاسوق
ےسوہاےہجاہللاعتیلٰےنانجبآ م(ع)وکقلخفزامناوتسےسےلہپااکنریاورانیکاتیمہوکہنامےننواالاسیلبنیعلاھت
سجےنانجبآ م(ع)وکدجسہرکےناوراںیہناانپہلبقامےننےسااکنرایکاھت۔اطیشنےناہللےناہللاکااکنرںیہنایکاھتاورہنیہ
1۔دعائے سمات۔
2۔ النسآء150-151:۔

وہاہللیکابع تےسااکنریاھت،نکیلاسےن ٓا م(ع)وکدجسہرکےنےسااکنرایکاورانےکلضفاوراںیہناہللیےنچنہپےکلا 
ہلبق،عیفشاورواہطسامےننےسااکنرایک۔اباہیںرپاہکاجاتکسےہہکاسیلبواہویبںیکوتدیحرپانےسےلہپاقماھت،ہیانہکزنا ہ
،لدااوایلء(ع)اکااکنررکےنںیموہاسےکرتہبنیبحماوراسےکشقن
انمسےہہکایسےناںیہناسراہںیمڈال ناےہ ٰ
،لداوکیئمہ جالقانان
دقمرپےنلچواےلںیہ۔اسیلبےکنارےںیماہللاعتیلٰےن زفآنرکمیںیمواحضادنازںیمایبنایکےہ ٰ
فزآنںیمدتبزرکناےہوہاطیشناورواہویبںےک رایمنوکیئفزقںیہننا ناےہ۔ہکلبواہویبںےنہنرصفاقمماناء
واوایصء(ع)،انیکافشعاوراںیہناہللاکہلبقامےننےسااکنرایکنجےکنارےںیمفزآنںیمآناےہ:
ع ْن أَ ْم ِر َر ِبّ ِه أَفَتَت َّ ِخذُونَهُ
سقَ َ
يس َكانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
﴿وإِ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِْلدَ َم فَ َ
س َجدُوا إِ َّال ِإ ْب ِل َ
َ
َّ
َ
س ِللظا ِل ِمينَ َبدَالً﴾۔
َوذ ُ ِ ّريَّتَهُ أ ْو ِل َيا َء ِم ْن د ُونِي َو ُه ْم لَ ُك ْم َ
عد ٌُّو ِبئْ َ
اور(ہیناتمہ )نا رکںیجرہےنفزوتشںےساہک:آ موکدجسہرکووتسےندجسہایکوساےئاسیلبےک،وہانجتںیمےس
اھت،سپوہاےنپربیکااطعےساخرجوہایگ،وتایکمتولگریمےوسااےساوراسیکلسنوکاانپرسرپسانبؤوااحالہکنوہ
اہمترے نمشںیہ؟ہیاظوملںےکےیلبزادبلےہ۔

1

ج
ےلکن،لدااوہنںےناہللےکوتجحںآلدمحم(ع)ےکدقمسآاتسونں
ہکلبوہاہللےک حتوُںےکااکنریےننبںیماسیلبےسمہ آوا
ٰ
وکدہنممایکوجاقممرتمحوبزتکالہ ٰیںیہ،سجےسآلدمحم(ع)ےکاسھتانےکضغبودسحامنناںوہناےہاوراسیلبےک
اسھتانیک م
ابشہمہ ایعںوہاجناےہ۔نجےکنارےںیمفزآنرکمیںیمارشا وہاےہ:
علَ ْي ِه أ َ ْجرا ً ِإ َّال ْال َم َودَّة َ فِي ْالقُ ْر َبى﴾۔
﴿قُ ْل ال أَسْأَلُ ُك ْم َ
کہددےئجی:ںیماس(غیلبتراسل)رپمتےسوکیئاخزتںیہناماتگنوساےئ زف یبزنیرہتش اروںیکتبحمےک۔اوشلریٰ23:۔
انچہچنآلدمحم(ع)ےکآاتسونںوکرگاےنواولںےسزنا ہانےکاسھتضغبودسحرکےنواےلاوروکنوہاتکسےہنجیک
۔لدااوایلءاہللےکااکنرےننبںیمانےکاسیلبیکریپویرکےنںیماہللاکہی
وم تےکلا اہللےنامتماملسمونںوکمکح انےہ ٰ
وقلاکیفےہ:
ت ِطيناً﴾۔
يس قَا َل أَأ َ ْس ُجد ُ ِل َم ْن َخلَ ْق َ
﴿و ِإ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِْلدَ َم فَ َ
س َجدُوا ِإ َّال ِإ ْب ِل َ
َ
اور(نا رکںی)جرہےنفزوتشںےساہک:آ موکدجسہرکووتسےندجسہایکوساےئاسیلبےک،اسےناہک:ایکںیماےسدجسہ
رکوںےسجوتےنیٹمےس دیاایکےہ؟
1۔ الکھف50:۔

1

سپ ُا رھاسیلبنیعلاےنپاوراہللےک رایمنانجبآ م(ع)وکعیفش،واہطساورہلبقرےنھکرپرایضںیہنوہا،ا ِ رھہیرمگاہاور
رمگاہرکےنواےلہنرصفآلدمحم(ع)وکاہللےکاوایلءاورعیفش،واےطساورہلبقامےننےسااکنریںیہہکلبوہہیمہ ںیہنامےتنںیہ
ہکآلدمحم(ع)ےکمزاروںیکزنارترکےنواولںرپاہللیکرتمحوبزتکمہ نازلوہیتےہنجےسوم ترکےناہللےن
فزآنرکمیںیماملسمونںےسوسالایکےہ:
يس َ
ظنَّهُ فَات َّ َبعُوہُ ِإ َّال فَ ِريقا ً ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ﴾۔
علَ ْي ِه ْم ِإ ْب ِل ُ
صدَّقَ َ
﴿ولَقَ ْد َ
َ
اور قیقحتب اسیلبےن انےک نارےںیماانپ امگن رس نانااور اوہنںےناسیک ریپوییک وساےئ ومونمںیک ای امجع
ےک۔

2

ہجالق وک ہی دتبزرکنا اچےیہ ہک ایکاناء اوراوایصء(ع) ےک اہلل ےک افلخء وہےن ےسااکنری ںیم اسیلبیک ریپوی رکےنںیم
مز
واہویبںےسزنا ہوکیئاورںیہ؟انچہچنوہاہللےکوتجحںےسضغبو ینمشرکےنےکدنمرہجذلیاابسبایبنرکےتںیہ:
:1اہللےکاسےنمیسکولخمقیکافشعرپااقتع رانھکرشکےہ۔
:2یسکولخمقےکواےطسےساہللےکاذنےساضقےئاحاجترپااقتع رانھکرشکےہ۔
رصتخم وطر رپ ہی ہہک کس ںیہ ہک وہ اہلل اور وبعم ےک رایمن واےطس رپ ااقتع رےنھک وک رشک ےتھجمس ںیہ ،وہ اس ےک دیقعے وک
ںیہن امےتن ںیہ۔ ںیم اتھجمس وہں ارگ وہ اسیلب اک آ م(ع) ےکنارے ںیم ومفق رپ وغر رکںی وت اںیہن اےنپ اس ومفق اہلل
اسےنمااکن ِرواہطساورہلبقےک رایمنذرہبزابزفزقںیہنناےت:
ت ِطيناً﴾۔
يس قَا َل أَأ َ ْس ُجد ُ ِل َم ْن َخلَ ْق َ
﴿و ِإ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِْلدَ َم فَ َ
س َجدُوا ِإ َّال ِإ ْب ِل َ
َ
اور(نا رکںی)جرہےنفزوتشںےساہک:آ موکدجسہرکووتسےندجسہایکوساےئاسیلبےک،اسےناہک:ایکںیماےسدجسہ
رکوںےسجوتےنیٹمےس دیاایکےہ؟
يس َ
ظنَّهُ فَات َّ َبعُوہُ ِإ َّال فَ ِريقا ً ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ﴾.
علَ ْي ِه ْم ِإ ْب ِل ُ
صدَّقَ َ
﴿ولَقَ ْد َ
َ
اورقیقحتباسیلبےنانےکنارےںیماانپامگن رسنانااوراوہنںےناسیکریپوییکوساےئومونمںیکایامجع
ےک۔
1۔ اإلسراء61:۔
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مزیدوتحیضکلا ہیوہضعباکنتںیہنجےساطابلنِقحےسہبشرعفوہاجےئاوراسےسشایدوہاسناتیکرطفوتمہج
ای
وہںہکاہللاعتیلٰےنسےسےلہپاےنپولخمقےکدجسہرکےناکمکح ےرکاےنپاوراسےک رایمنواہطسفزار نا،اورش د
وہاسدجسےےسااکنرںیہنرکںیوااورزنیمرپاہللےکہفیلخےکرک اروکارتعافرکںیواہکوہاہللےکاسےنمواہطس
لداجیانویتسہںےکاقحقئنایقںیہاس
اورافسرشرکےنوایلوہذاتےہوجیھبکہنرمیتکسےہاورہنیہانفوہیگٰ ،
وقیانیکافشعمہ نایقرےہیگ،ابہیادیمیکاجیتکسےہہکوہواہطسینعیاہللےکہفیلخےکااکنررکےنںیماسیلب
یکریپویوھچڑرکںیوا۔
انچہچنںیمدنمرہجومار ںیماہللرپوتلکرکناوہں:
رکناہللےکاسھترشکںیہنوہناےہ،اسیجہکارگاہللہناچےہوتہی وونںانانےک
:1ڈارٹکےکناساجنااور وایئاامعتسل ا
لا وکیئعفنںیہنوا،سبسجرطحڈارٹکاور وایئےکادنرےکانانےکلا عفناکااکمنوموج ےہایسرطحروحیک
،لدا
تبسنمہ یہیےہ،نکیلڈارٹکاسرمہبتاناءےکارواحںیہم ہک وایئوہامکلےہوجوہاےنپاچےنہواولںوک ےتیںیہ ٰ
انیکرطفوتہجرکناوکیئرشکںیہنےہ۔اسلا ہکوہرصفاہللیکااجزتےسیہانانوکعفن ےتیںیہ،ہینالکلایس
رطحےہاسیجوہلہجوااکنریکوہجےسانےسہنمومڑےتںیہ۔ہیایتسہں رالصارواحیکافشءےکاابسبںیہوجااسیاقمم
ےہہکاہللاعتیلٰےناںیہن رگیولخمقےکلا اانپہفیلخانبےتوہےئاطعایکےہناہکوہانےکذرےعیاہللی چنہاجںیئ،اورہی
اقممورمہبتوکیئمہ انےسںیہننیھچاتکس،رگمہیاسیلبےنسےسےلہپآ م(ع)وکدجسہرکےنےسااکنرایک۔
:2اورارگاہللہناچےہوتہیایتسہںمہ یسکوکیئعفنںیہن ےکس،اسیجہکاہللہناچےہوتڈارٹکنا وایئمہ عفنشخبںیہن،
لدا
ایس رورتاسناتیکےہہکاہللیکرطف جاؤںےکذرےعیوتمہجوہں۔سجڈارٹکاچاتہےہہکرمضیوکافدئہوہ۔ ٰ
ہیایتسہںرصفاوررصفاہللیہیکااجزتےسعفناورافشعرکیتکسںیہ۔
:3وجوکیئاہللوکوھچڑرکرصفارواحےکبیبطاناءاوراوایصء(ع)یکرطفوتمہجوہںاورہیااقتع رےھکہکیہیایتسہں
اہللےکریغبعفن یتیںیہوترھپوہرشمکےنباگ،اےسہیایتسہںذرہبزابزعفنںیہن ےناںیئیگ:
﴿ َي ْو َمئِ ٍذ ال ت َ ْنفَ ُع ال َّ
ي لَهُ قَ ْوالً﴾۔
عةُ إِ َّال َم ْن أَذِنَ لَهُ َّ
الر ْح َم ُن َو َر ِ
شفَا َ
ض َ
اسروزافشعیسکوکافدئہہن ےیگوساےئاسےکےسجرنمحااجزت ےاوراسیکناتوکدنسپرکے۔
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1

﴿وال ت َ ْنفَ ُع ال َّ
ع ْن قُلُو ِب ِه ْم قَالُوا َماذَا قَا َل َربُّ ُك ْم قَالُوا
عةُ ِع ْندَہُ ِإ َّال ِل َم ْن أَذِنَ لَهُ َحتَّى ِإذَا فُ ِ ّز َ
ع َ
شفَا َ
َ
ْ
ْ
َّ
ير﴾۔
ي ال َكبِ ُ
ْال َحق َو ُه َو العَ ِل ُّ
اوراہللےکبز ییسکےکےیلافشعافدئہدنمںیہنوساےئاسےکسجےکقحںیماہللےنااجزت یوہ،اہیںیہک
جانےک ولںےسرپاشیین وروہیگوتوہںیہکوا:اہمترےربےنایکفزامنا؟وہںیہکوا:قحفزامناےہاورویہبزبز،
بزرگےہ۔

1

:3وجوکیئرشکےسےنچبےکلا انےسہنمومڑ ےاورہی وعیرکےہکوہالبوہطساہللےسراہطبرکاتکسےہ،وترھپہی
ومفقنالکلاسیلبیکےہاسںیموکیئفزقںیہنےہ،ویکہکنوہانےکاساقممےکااکنریوہاجےئاگےسجاہللےناںیہناطع
مکحخداےکااکنریوہاجےئاگوجاہللیکرتمحاورابع تےساسیلبنیعلیکرطف وروہاجےئاگ۔اسیجہکاامم
فزامناےہاوروہ ِ
اص ق(ع)فزامےتںیہ:
فأول من قاس إبليس واستكبر ،واالستكبار هو أول معصية عصي الله بها ،قال :فقال
إبليس :يا رب اعفني من السجود ْلدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب وال نبي
مرسل ،فقال الله :ال حاجة لي إلى عبادتك ،إنما أريد أن تعبد من حيث أريد ال من حيث
تريد ،فأبى أن يسجد فقال الله تبارك وتعالى :اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى
يوم الدين.
ٹ
اکایگےہ،اوراابکتسروہیلہپتیصعمےہسجےکذرےعیاطیشنےناہللیکتیصعم
سےسےلہپاسیلبےنایقسایکےہاور ز
یک۔اطیشنےناہک:رپور اگرا!ےھجم ٓا موکدجسہرکےنےساعمفرک و،ویکہکنںیمےنریتیایسیابع تیکےہوجیسکرقمب
فزےتشاورہنیسکیبنرملسےنںیہنیکےہ۔اہللےنفزامنا:ےھجمریتیابع تیکوکیئ رورتںیہنےہ،ںیموترصفہیاچاتہ
وہںوتایسیابع ترکووجںیماچاتہوہںہنہکوجوتاچوہ۔رھپاطیشنےندجسہرکےنےسااکنرایک۔اہللاعتیلٰےنفزامنا:متاہیں
ےسلکناجؤ،اورھجترپناایقتریمیتنعلوہیگ۔

2

:5انیقیوجھچکتہباسریاتکوبںاور زفآنرکمیںیمایبنوہاےہوہایھچرطحاجاتنےہہکاناءاوراوایصء(ع)وبعم اورجادبےک
رایمناییمتحاورالزیمواہطسےہسجںیمدنبوںاکوکیئاایتخرںیہنےہ،ویکہکناناوایلء(ع)اکاقممورمہبتدنبوںےسدنلب
ےہ،لدادنبوںےکلا ہی روریےہہکوہانےسزگررکاہللیںیچنہپ۔
ٰ
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لکےکوخارجاورآجےکواہیب:
وخارجاکیلعانبایباطل(ع)ےکالخفہکلباالسمےسخزوجرکےنیکاینب یوہجاناکہیوہشمروقلاھت:
ال حكم إال لله۔
مکحرصفاہللاکےلچاگ۔
اناکہیرعنہااسیواحض زف ی ےنیواالےہسجےسوہرعباجلہ وھہکاھکےتںیہنجوکودییکوکیئیہمہفںیہنیھت:
ْ
ع ِلي ٌم
اب أ َ َ
﴿األَع َْر ُ
علَى َر ُ
سو ِل ِه َواللَّهُ َ
شدُّ ُك ْفرا ً َونِفَاقا ً َوأ َ ْجدَ ُر أ َ ّال َي ْعلَ ُموا ُحدُودَ َما أ َ ْنزَ َل اللَّهُ َ
َح ِكي ٌم﴾۔
ہینا ہینیشندبرفکوافنقںیماءاہتیئتخسںیہاوراساقتیہںیہنہکاہللےناےنپروسلرپوجھچکنازلایکےہانیکودو وک
ٹ
1
ھجمسںیکساوراہللبزا انا ،تمکواالےہ۔
انچہچنوخراجاکہیرعنہ’’ مکحرصفاہللاکےہ‘‘ رسےہہکمکحوترصفاکیہےہ۔ہیولگ م
اظہزہابع تںیمسےسزنا ہ
ابع تزگارےھتاورزنا ہبزاسمخداوراحم لںیمامنزڑپےتھےھت،نکیلانےکاقعدئےکلا ہیاجانناکیفےہہکاوہنںاامم
یلع(ع)ےکالخفجرہنوانبزناایکاوراسجتہباسرےولگوتلتقوہےئ،نکیلاسےکناووج اوہنںےن نیاالسم
وکںیہناھجمس۔رہاہیںربمغیپارکم(ص)یک وودںیثیایبنرکےتںیہوجےلہپوخارجاورزامہنآخزےکواہیبوکےنھجمسےکلا اکیف
ےہ۔
یلہپودی:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ،قال:بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يقسم قسماً ،إذ أتاہ ذوالخويصرة وهو رجل من بني تميم ،فقال:يا رسول الله اعدل،
فقال :ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل .فقال عمر:يا رسول
الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه ،فقال :دعه فإن له أصحابا ً يحقرأحدكم صالته مع صالتهم،
وصيامه مع صيامهم،يقرؤون القرآن،ال يجاوزتراقيهم،يمرقونمن الدين كما يمرق السهم من
الرمية ،ينظر إلى نصله فال يوجد فيه شيء ،ثم ينظر إلى رصافه فال يوجد فيه شيء ،ثم
ينظر إلى نضيه وهو قدحه فال يوجد فيه شيء ،ثم ينظر إلى قذذہ فال يوجد فيه شيء،قد سبق
الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة
تدردر،ويخرجون على حين فرقة من الناس .قال أبو سعيد :فأشهد أني سمعت هذا الحديث
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه .فأمر
1۔التوبۃ97 :۔

بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي
نعته۔
اوبدیعسخدریریضاہللہنعےنایبنایکہک رہروسلاہلل(ص)یکخدمںیموموج ےھتاورآپ(املتمینغ)میسقتفزامرےہ
آناورےنہکاگلہکناروسلاہلل!ااصنفےساکمےئجیل۔ہینسرکآرضحنت
ےھتاےنتںیمینبمیمتاکایصخشذواوخلیزہنایم ا
(ص)ےنفزامنا:اوسفس!ارگںیمیہااصنفہنرکوںوت اینںیمرھپوکنااصنفرکےاگ۔ارگںیماظملوہاجؤںیوتریمیمہ 
ابتیہاوربزنا یوہاجےئ۔رضحترمعےناہک:روضر!اسےکنارےںیمےھجمااجزت ںیںیماسیکرگ نامر وں۔
زامنہکاےسوھچڑ و۔اسےکوجڑےکھچکولگ دیاوہںواہکمتاےنپروزوںوکانےکروزوںےک
آرضحنت(ص)ےنف ا
اقمتنازیچوھجمسوا۔وہفزآنیکالتوترکںیوانکیلوہانےکقلحےکےچینںیہنابزےاگ۔ہیولگ نیےساسرطح
لکناجںیئواےسیجزور ارریتاجونرےسناروہاجناےہ۔اسریتےکلھپوکارگ اھکیاجےئوتاسںیموکیئزیچرظنہنآےئیگرھپ
اسےکےھٹپوکارگ اھکیاجےئوتڑھچںیماسےکلھپےک الخوہےنیکہگجےساورپوجاگلنااجناےہوتواہںمہ ھچکہنےلماگ۔
اسےکیفنوک اھکیاجےئوتواہںمہ ھچکنانںیہنےلماگ۔ایسرطحارگاسےکرپوک اھکیاجےئوتاسںیممہ ھچکںیہنےلم
اگ۔احالہکندنگیگاوروخنےسوہریتزگراےہ۔انیکالعمایاکالصخشوہاگ۔اساکاینازووعرتےکپانیکرطح(
ااھٹوہا)وہاگناوگسےکولڑھتےیکرطحوہاگاوررحتکرکراہوہاگ۔ہیولگاملسمونںےکرتہبنیرگوہےساغبوترکںی
وا،اوبدیعسخدریےناہکہکںیموگایہ اتیوہںہکںیمےنہیودیروسلاہلل(ص)ےسینسیھتاورںیموگایہ اتیوہںہک
رضحتیلعنبایباطل(ع)ےنانےسجیکیھت(ینعیوخارجےس)اسوقںیممہ رضحتیلع(ع)ےکاسھتاھت۔اور
اوہنںےناسصخشوکالتشرکانا(ےسجآرضحنت(ص)ےناسرگوہیکالعمےکوطررپالتبنااھت)آخزوہالناایگ۔ںیمےن
اےس اھکیوتاساکوپراہیلحنالکلآرضحنت(ص)ےکایبنےئکوہےئاواصفےکاطمقباھت۔
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آخزیزامےنےکوخارج(واہیبےکنارےںیم ورسیودی:
أخر من السماء أحب إلي
عن سويد بن غفلة ،قال:قال علي :إذا حدثتكم عن رسول الله فإلن ّ
من أن أكذب عليه ،وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ،سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول :يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون
من خير قول البرية يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ،ال تجاوز إيمانهم
حناجرهم ،فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة۔
کہ
وسیدنبعفلہےنایبنایک حضرزتیلع(ع)ےناہک،جمتےسوکیئناتروسلاہلل(ص)ےکوحاہلےسںیمایبنرکوںوتہی
وھجمسہکریمےےیلآامسنےسرگاجنااسےسرتہبےہہکںیمآرضحنت(ص)رپوکیئوھجٹنادنوھںاہتبلجںیماینپ
1۔صحیح البخاری:البخاری،ج،4ص179۔

رطفےسوکیئناتمتےسوہکںوتڑلایئوتدتریباورفز ییہاکنامےہ۔ںیمےنروسلاہلل(ص)ےسانسےہہکآپ(ص)
فزامےتےھتہکآخزیزامےنںیمھچکولگاےسی دیاوہںواوجوھچےٹوھچےٹ ا ںوںواےل،مکلقعاورویبوقفوہںوا۔
ناںیتوہںیہکواوج اینیکرتہبنیناتوہیگ۔نکیلاالسمےساسرطحاصفلکنےکچوہںواےسیجریتاجونرےکنارلکناجنا
ےہ۔اناکاامینانےکقلحےسےچینںیہنابزےاگ،متاںیہناہجںمہ ناؤلتقرک و،ویکہکنانےکلتقےساقتوکایقم
ےک نوثابےلماگ۔
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ابرہانمسےتھجمسںیہہکوخارجےکرمکزیایخلاورانےکدصقم’’ ال حكم إال لله‘‘یکلیلحترکںیہکہیسکرطح
واہیبوتدیحےکاسھتاطمتقبرھکاےہناہکہیواحضوہاجےئہکہیولگآخزیزامےنےکوخارجںیہ۔انچہچنج
اریماوملنینم(ع)ےنوخارجاکہیرعنہانسوتفزامنا:كلمة حق يراد بها باطل ،نعم إنه ال حكم إال لله ،ولكن
هؤالء يقولون ال إمرة إال لله ،وإنه ال بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن،
ويستمتع فيها الكافر ،ويبلغ الله فيها األجل ،ويجمع به الفيء ،ويقاتل به العدو ،وتأمن به
السبل ،ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر .وفي رواية
أخرى أنه (ع) لما سمع تحكيمهم ،قال( :حكم الله أنتظر فيكم (وقال) أ ّما اإلمرة البرة فيعمل
فيها التقي ،وأما اإلمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته۔
ہیایہملکقحےہسجےسنالطینعمرما لا مہ ںیہ۔کشیبمکحرصفاہللےکلا ےہ۔نکیلانولوگںاکانہکےہہک
وکحماوراامریھبترصفاہللےکلا ےہاحالہکنیلھکوہیئناتےہہکاظنمانانےکلا ایاحمکاکوہنارہباحل روری
ےہاچےہکینرک اروہ انافقسہکوکحمےکزبزاسہییہومنموکاکمرکےناکوم علماتکسےہاوراکفزمہ مزےاڑااتکسےہ
اوراہلل مہززیچوکاسیکآخزیودیاچنہپ اتیےہاوراملتمینغوخزاجوریغہعمجایکاجناےہاور ونمشںےسجیکاجیتےہاور
راوتسںاکظفحتایکاجناےہاوراطوتقرےسزمکوراکقحایلاجناےہناہککینرک ارانانوکراجےلماوردبرک ارانانےسراج
ےلم۔
ایروایںیمےہہکجآپوکمیکحتیکالم عیلموتفزامنا’’:ںیماہمترےنارےںیممکحخدااکااظتنررکراہوہں‘‘رھپ
افخوہناےہوتدبوتخبںوکمزہاڑاےناکوم عاتلمےہ
فزامنا:وکحمکینوہیتےہوتیقتموکاکمرکےناکوم عاتلمےہاوراحمکافقسو ز
اہیںیہکاسیکدمتامتموہاجےئاورومتاےساینپرگتفںیمےلےل۔

2

اسرعنہ’’ال حكم إال لله‘‘اکبلطم رالصاہللیکاحتیمکےہ،ینعیاسےکفزنوکدنلبرکنا،ینعیاہللیکاحتیمکےکالعوہ
لہ ٰ
لداوجوکیئاساعشروکدنلب
یسکوکوبقلںیہنرکنا،اوراقوننا یےکاطمقبےکاطمقباہللیکاجیےسنیعماحمکیکاابتعرکناٰ ،
رکےاگاوراہللیکاجیےسوصنمباحمکےکاحیموہاگوتہی رالصاساعشر’’ال حكم إال لله‘‘ اکبلطمےہ،رھپوتہی
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ذ نوتدیحاکاغیپمےہ۔نکیلوخارجاہللیکاساحتیمکوکضقنرکےک شیایکےہاوراوہنںےنہیاہللاکہفیلخ،ویصاوراہللیک
،لداہی م
اظہزیالکمںیماہللےکااکنریںیہنںیہ،رصفیلع(ع)ےکاخمفل
اجیےسوصنمبیلع(ع)ےکالخفاامعتسلایک ٰ
ںیہ،نکیلارگدقرےوغرایکاجےئوتانےکاساعشرےکادنرنالکلواحضادنازںیماسیلباکومفقرظنآناےہسجےنمہ 
ارگہچاہللےکلا دجسہرکےنےسااکنرںیہنایکاھت،ویکہکنوہوتاسیکرثکتابع تیکوہجےسفزوتشںاکرسبزاہاھت،نکیلاس
ےنرصفاہللےکہفیلخآ م(ع)وکدجسہرکےنےسااکنرایکاھت۔
ااممیلع(ع)ےکوجابانےکاسدصقمےکادنروموج ضقنیکنادنیہرکناےہ،ویکہکنانایناعمرشےےکادنراظنمزدنیگ
الچےنےکلا یسکاقونناوراساقوننوکالچےنواالوکیئاحمکوہنا روریےہ،اسلا ہکجاقوننالہ ٰیاوراہللیکاجی
امناجےئاگوتالبہبشاسیکہگجیلعجاقونناوراطوغتاحمکآاجےئاگ،ویکہکنارموا عان وونںےس
ےسوصنمبیقتماحمکوکںیہن ا
اخیلںیہنوہاگ۔ایساامم(ع)ےنفزامنا:
وإنه ال بد للناس من أمير بر أو فاجر۔
اورہکاظنمانانےکلا یسکایاحمکاکوہنارہباحل روریےہاچےہوہکینرک اروہ انافقس۔
ابرہانتُںرظنناتوک شیرکےتںیہ:
اسیلب:
سجےنآ م(ع)وکدجسہرکےنےسااکنرایک۔ینعیانجب ٓا م(ع)وکاہللاکہفیلخامےننےسااکنرایکاوراںیہناےنپاہللےک رایمن
واہطسوبقلرکےنےسااکنرایک۔
وخارج:
وہنجںےناہللیکاجیےسوصنمباحمکوکامےننےسااکنرایکاہجںاوہنںےن’’ال حكم إال لله‘‘اکرعنہدنلبایک،وہرصفاہلل
یکاامرتوکامےتنںیہ،اوہنںےناہللیسکانانوکاہللہفیلخاوراےنپاہللےک رایمنیسکواہطسامےننےسااکنرایک،اورایسوتدیحاور
رشکہنرکےناک وعیرکےتںیہ۔
واہیب:
ہیولگمہ یسکانانوکاہللہفیلخاوراےنپاہللےک رایمنواہطسامےننےسااکنررکےتںیہاورایسوتدیحاوررشکہنرکےناک
وعیرکےتںیہ۔
ابانتُںرظنناتےک رایمنےکایکفزقےہ؟
ارگہچدقرے ّقرکںیوتںیمہولعمموہناےہہکوخارجاوراسیلبےک رایمندنمرہجناالوتحیضےکدعبوکیئفزقرظنںیہن
،لداارگرہواضجرکنامہ اچںیہوتانتُںےک
آنا،نکیلریمےایخلےسواہیبےکومفقمہ ویہاسیلباکیہومفقےہ ٰ
رظنناتےک رایمناخرطوخاہفزقںیہنےہ۔

ودو ِوتدیحںیمیرفط:
ابرہاصنرییکاثمل شیرکےتںیہاسےکواہویبںیکرطفآےتںیہ۔
اصنریوجاےنپآپوکیحیسمےتہکںیہ،اوہنںےناہللےکیبنانجبعتسی ٰ(ع)وجاہللاکایدنبہںیہےکلا اولتیہاورینغقلطم
فزار ےتیںیہ۔اسوحاےلےسانےکناسوموج انالیجںیمدنچاملکتںیہاسیجہکانجبعتسی ٰ(ع)اکہیوقلہک’’ ریماناپ
اوراٹیب‘‘ وک شیرکےتںیہ۔ارگہچاسوقلےکادنرںیماوہنںےنناولیرکڈایلںیہ،ویکہکناسےسرما ناپاورےٹیبیک
افصتںیہہنانیکذات،ینعیرتمح،دمارتاوربزتیبوریغہرما ےہ۔اہجںیاطعرکےناکقلعتےہوتایسیفزناینوجومعام
ناپاےنپےٹیبےکلا  اتیےہاورہی رالصخدایکافصتںیمےسےہاورخداودنجاملیکذاتںیمیدراہنتفصاینپےباینزی
ےکاسھتوموج ےہاورایسرطحرسپاہنتفص رالصاہللیہیکتفصےہسجیکوہجےساٹیبناپیکااطعرکناےہاورہی
ہلسلساناءاوراوایصءیکاجیاہللیکتبسنمہ ےہ۔خداودنجاملاےنپدنبےےسہیدنسپرکناےہہکوہاےنپناسےسسھچک
زامنےہ:
اطعرکے،ایسلا وہاےنپوکاخمبطرکےتوہےئف ا
أنا حي ال أموت وقد جعلتك حيا ً ال تموت ،أنا أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول
للشيء كن فيكون۔
ںیمزدنہوہں،ےھجمومتںیہنےہاورںیمےھجتمہ زدنہراھکوسںیہنرمووا،جںیمیسکزیچےکلا مکح اتیوہںہکوہاجؤ!
انبنےہہکیسکوکوہکہکوہاجؤوتوہاجےئیگ۔
وتوہوہاجناےہ،اورںیمےھجتااسی ا
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ہی رالصولخمقںیمتفصاولتیہےہ،ینعیاناناینپاتحمیجےکاسھتاولتیہےکھچکافصتےکاحلموہناےہ۔ویکہکن’’ہی
رمناوروہزیچےکلا مکح ےہکوہاجؤوتوہوہاجےئ‘‘ ہیاولتیہیکافصتںیہ،نکیلاسےکاسھتاہلل
انانزدنہےہںیہن ا
اعتیلٰےناےساتحمجمہ فزار ناےہ،نکیلاہللیکذاتوکیھبکانفءںیہن،وہہشیمہرےہاگ،اےسیھبکمہ ومتںیہنوہیگ،وہیسک
ِ
اکافصتاولتیہےسفصتم
زیچوکےہکوہاجؤوتوہریغبیسکاتحمجنا رورتےکوہاجےئیگ۔ہی رالصوہواحضفزقےہوجولخمق
یاہلل انانجبعتسی ٰ(ع)یکانماجتیکاہللیکونرانناوکہافرانںیماہللاکوہظر۔2سجیکاثملاسےکاخص
وہنا۔ناوہجاہللنا د

اوایلءدمحم(ص)اورعتسی ٰ(ع)ںیہوجیقیقحاولتیہقلطموصحمراوراہللاعتیلٰےک رایمنںیہ۔
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اض َرۃٌ:بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے۔ا ِٰلی َر ِب َہا نَاظِ َرۃٌ:وہ اپنے رب(کی رحمت) کی طرف ديکه
2۔اللہ فرماتا ہےُ :و ُج ۡوہٌ ی َّۡو َمئِ ٍّذ نَّ ِ
ک ِانَّ َما یُبَا ِیعُ ۡونَ اللّٰ َہؕ یَ ُد اللّٰ ِہ فَ ۡوقَ اَ ۡید ِۡی ِہ ۡم :بتحقيق جو لوگ آپ کی بيعت کر رہے ہيں وہ يقينا اللہ
رہے ہوں گے۔القيامۃ22-23:۔إ َّن الَّذ ِۡینَ یُبَا ِیعُ ۡو َن َ
کی بيعت کر رہے ہيں ،اللہ کا ہاته ان کے ہاته کے اوپر ہے۔بطلعتک فی ساعيروظهورک فی جبل فاران:ساعير ميں نورانيت اور فاران ميں
تيرے ظہور کے واسطے۔

﴿لَقَ ْد َكفَ َر الَّذِينَ قَالُوا ِإ َّن اللَّهَ ُه َو ْال َمسِي ُح اب ُْن َم ْريَ َم َوقَا َل ْال َمسِي ُح يَا َبنِي ِإسْرائي َل ا ْعبُدُوا اللَّهَ
ار َو َما ِل َّ
لظا ِل ِمينَ ِم ْن
علَ ْي ِه ْال َجنَّةَ َو َمأ ْ َواہُ النَّ ُ
َر ِبّي َو َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َم ْن يُ ْش ِر ْك بِاللَّ ِه فَقَ ْد َح َّر َم اللَّهُ َ
ار﴾۔
ص ٍ
أ َ ْن َ
وہ ولگ انیقی اکفز وہ مہ  وج ےتہک ںیہ :حیسم نب رممی یہ خدا ںیہ م ہک وخ حیسم اہک رکےت ےھت :اے ینب ارسالیئ مت اہلل یہ یک
رپشتس رکو وج ریما اور اہمترا رب ےہ ،ےب کش سج ےن اہلل ےک اسھت یسک وک رشی رہھٹانا ،قیقحتب اہلل ےن اس رپ ج وک
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رحامرک نااوراساکاکھٹنامنہجےہاوراظوملںاکوکیئدم اگرںیہنےہ۔

﴿لَقَ ْد َكفَ َر الَّذِينَ قَالُوا إِ َّن اللَّهَ ثَا ِل ُ
ع َّما يَقُولُونَ
ث ثَالث َ ٍة َو َما ِم ْن إِلَ ٍه إِ َّال إِلَهٌ َو ِ
احدٌ َوإِ ْن لَ ْم يَ ْنت َ ُهوا َ
اب أ َ ِلي ٌم﴾۔
عذ َ ٌ
لَ َي َم َّ
س َّن الَّذِينَ َكفَ ُروا ِم ْن ُه ْم َ
اکفوہمہ وجےتہکںیہ:اہللنیتںیماکرسیتاےہم ہکخداےئواودےکوساوکیئوبعم ںیہنےہاورارگہیولگاینپ
قیقحتبوہولگ ز
انناوتںےسنازںیہنآےتوتانںیمےسرفکرکےنواولںرپ ر ناکذعاب روروا عوہاگ۔
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﴿أَفَال َيتُوبُونَ ِإلَى اللَّ ِه َو َي ْست َ ْغ ِف ُرونَهُ َواللَّهُ َ
ور َر ِحي ٌم﴾۔
غف ُ ٌ
ٹ
آخزہیولگاہللےکآواوتہبویکںںیہنرکےتاوررفغمتویکںںیہنامےتگن؟اہللبزاےنشخبواال،رمحرکےنواالےہ۔

3

الن َّ
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ام
الر ُ
﴿ َما ْال َمسِي ُح اب ُْن َم ْر َي َم ِإ َّال َر ُ
ت ِم ْن قَ ْب ِل ِه ُّ
س ُل َوأ ُ ُّمهُ ِ
صدِّيقَةٌ َكانَا َيأ ْ ُك ِ
الط َع َ
ت ث ُ َّم ا ْن ُ
ا ْن ُ
ظ ْر أَنَّى يُؤْ فَ ُكونَ ﴾۔
ْف نُبَ ِيّ ُن لَ ُه ُم ْاْليا ِ
ظ ْر َكي َ
حیسمنبرممیوترصفاہللےکروسلںیہانےسےلہپمہ تہبےسروسلزگرےکچںیہاورانیکوادلہدصہقی(راسازاخوتن)
ںیھت ،وونںاھکنااھکنارکےتےھت ،وھکیرہسکرطحانےکےیلاینپآناتوھکلرکایبنرکےتںیہ،رھپ وھکیہیولگدکرھ
4

اےٹلاجرےہںیہ۔
صفُونَ ﴾۔
سدَتَا فَ ُ
س ْب َحانَ اللَّ ِه َربّ ِ ْالعَ ْر ِش َع َّما يَ ِ
﴿لَ ْو َكانَ فِي ِه َما آ ِل َهةٌ إِ َّال اللَّهُ لَفَ َ
ارگآامسنوزنیمںیماہللےکوساوبعم وہےتوت وونں(ےکاظنم) ررہبزرہوہاجےت،سپناکےہاہلل،ربرعشانناوتں
ےسوجہیانبےتںیہ۔

1۔المائدۃ72:۔
2۔المائدۃ73:۔
3۔المائدۃ74:۔
4۔المائدۃ75:۔
5۔اْلنبیاء22:۔

5

اہللاحبسہناییہےہ،نایقساسےکولخمقےہ۔
زامنوہنجںےناہکہکاہللاکایاٹیبےہوجاسےسخداوہاےہنااسےس
اہللاعتیلٰےنفزآنرکمیںیمانولوگںےکوجابںیمف ا
 دیاوہاےہنااسےسالکنوہاےہ۔ینعیہیہکوہااسیالوہتقلطمےہوجالوہتقلطمےسالکنےہناوجولگہیےتہکںیہہکانان
ولخمقنکممےہبزیقرکےکالوہتقلطمی چنہاجےئ۔ینعیہیاسانانیکتقیقحالوہتقلطموہیگویکہکنوہالوہت
قلطماکہصحےہ۔اسرطحےسانیکوسچےکاطمقبوہالوہتقلطموہاگوجناوستاورمسجںیمنازلوہاےہناولوگںےک
رایمنانںیمےسایانبےہاورہیاناناہللاکاٹیبےہ۔م ہکتقیقحہیےہہکریغجالماملعءیکاجیےسانبناایگہیدیقعہنالط
زامناوراںیہنانےکدیقعے
ےہ۔نکیلاہللاحبسہنواعتیلٰاینپرتمحےکذرےعیانےساسدیقعےےکنارےںیماطخبف ا
ےکادنروموج صقنواحضرطےقیےسایبنفزامنا:
ض أَنَّى َي ُك ُ
ش ْيءٍ َو ُه َو بِ ُك ِّل
احبَةٌ َو َخلَقَ ُك َّل َ
س َم َاوا ِ
﴿بَدِي ُع ال َّ
ص ِ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ون لَهُ َولَد ٌ َولَ ْم ت َ ُك ْن لَهُ َ
ع ِلي ٌم﴾۔
َ
ش ْيءٍ َ
ہزیچوکاسےن دیاایکےہ
وہآامسونںاورزنیماکومخدےہ،اساکاٹیبویکرکنوہاتکسےہم ہکاسیکوکیئرشیزدنیگںیہنےہاور م ز
1
رھکےہ۔
ہزیچاکوخبملع ا
اوروہ م ز
﴿أَنَّى َي ُك ُ
احبَةٌ﴾۔
ص ِ
ون لَهُ َولَد ٌ َولَ ْم تَ ُك ْن لَهُ َ
ویکرکنوہاتکسےہم ہکاسیکوکیئرشیایحتیہںیہنےہ۔
لدااسوکر رکےنےکلا انےکناسوکیئوجابںیہن
ہیوہواحضصقنےہسجےکنارےںیمسجےکاہللےنانوکاتبناےہ ٰ
ےہ۔ویکہکنوہےتہکںیہہکاہللاحبسہنواعتیلٰےکلا ایاٹیبےہاورہیاٹیبالوہتقلطمےہینعیوہاکلمقلطماورااسیینغقلطم
ےہوج ورسوںاکاتحمجںیہنےہ۔رھپارگوہےہکہکاہللاحبسہنواعتیلٰےسہیاٹیب دیاوہاےہوتاس ترتںیمڑلاکناپےکاطمقب
لمکموطرےسوہاگ۔اسےسضغرظنہکتقیقحطیسبقلطماقتددع ںیہنےہ۔وترھپسکینعماورسک تمکےسہیدصور
نکممےہاوراالتخفاورریغتےکناووج ہیےسیکنکمموہاگ؟رھپانہک رسوہاگہکناپمیکحںیہنےہناہکاسےساص روہناوہ
االتخف،امتبنااالتخفےکناووج اسیجہکآجلکےک
ز
وکیئاٹیب دیارکےوتاسےساہللوکایکافدئہوہاگ؟اورارگہیاہکاجےئہک
اسیعیئےتہکںیہہکنیتذاوتں(خدا،خداودنحیسم،ربجلی)فلتخمںیہ۔اس ترتںیموتای ورسیالوہتاکووج الزیمےہ
ینعیویبی،ناہکان وونںےساٹیب دیاوہوجان وونںےسفلتخموہ۔وتایکہیاہکاجےئہک ورسیالوہتینعیویبیاکووج الزیم

1۔االنعام101:۔

ےہ۔1سپہیناتاجنانیل روریےہہکاٹیبوہےنیک ترتںیمای ورسیالوہتینعیویبیاکوہناالزمآناےہ،ورہناٹیباک
وہنانالطوہاجےئاگاسلا ہکاسیکووج ےکلا ادتباءےسیہ ورسیووج الوہتینعیویبیاکوہناالزیمارموہاگاوراہللےک
اسھتادتباءےسیہیسکاورووج اکوہنااحملےہ،ویکہکنالوہتقلطمایطیسبتقیقحےہسجےکادنرددع نکممںیہنےہ:
﴿أَنَّى َي ُك ُ
اح َبةٌ﴾.
ص ِ
ون لَهُ َولَد ٌ َولَ ْم تَ ُك ْن لَهُ َ
ویکرکنوہاتکسےہم ہکاسیکوکیئرشیایحتیہںیہنےہ۔
اسیجہکاہللاعتیلٰاکرشا ےہ:
علَى
َب ُك ُّل ِإلَ ٍه ِب َما َخلَقَ َولَ َعال بَ ْع ُ
ض ُه ْم َ
﴿ َما ات َّ َخذَ اللَّهُ ِم ْن َولَ ٍد َو َما َكانَ َم َعهُ ِم ْن ِإلَ ٍه ِإذا ً لَذَه َ
صفُونَ ﴾۔
ض ُ
بَ ْع ٍ
ع َّما َي ِ
س ْب َحانَ اللَّ ِه َ
اجناور
ہوبعم اینپولخماقتوکےلرکخداوہ ا
اہللےنیسکوکاٹیبںیہنانبنااورہنیہاسےکاسھتوکیئاوروبعم ےہ،ارگااسیوہناوت م ز
ٹ
2
ای ورسےرپخزاھیئرک اتی،اہللناکےہانزیچوںےسوجہیولگایبنرکےتںیہ۔
ینعیارگمتولگاسرطحےساےنپورہوکنیتذاوتںنانیتا تلےکووج رپرمیرکےتوہہکاہللاعتیلٰوکناپاور ورسی
الوہتقلطمینعیاسیکویبیےکذرےعیےٹیبےکاقلئوہ،رھپان وونںےسرسیتیالوہتقلطمینعیرسیتیذاتروح
ادقلس دیاوہاےہ۔رھپاس ترتںیموتاہللاحبسہنےکاسھتادتباےسیہ ورسیالوہتیکناتوہیگ،وتایکان وونںےک
رایمنفزقےہنارھپہی وونںایےہ؟ارگان وونںوکایامےننیک ترتںیمویہاسہقبصقنالزمآےئاگویکہکنان
وونںےسنکلتےواال وونںںیمےس مہزایےکاسھتاطمقبوہاگ۔وجانےک رایمنفزقےکاقلئںیہوتای ورسیاولتیہ
قلطملکناجےئیگوجاینپصقنوہاگ،رھپفزقرصفامکلقلطمںیموہناےہ:
صفُونَ ﴾۔
﴿ َولَ َعال َب ْع ُ
ض ُ
علَى بَ ْع ٍ
ع َّما يَ ِ
س ْب َحانَ اللَّ ِه َ
ض ُه ْم َ
ٹ
اورای ورسےرپخزاھیئرک اتی،اہللناکےہانزیچوںےسوجہیولگایبنرکےتںیہ۔
اباہجںیاملعےئریغجالمیکناتےہوتاوہنںوخ رطفتےکالخفناتیکںیہاوراےٹلناؤںرھپمہ ںیہوجاہللےکلا 
اٹیبوہےناقلئںیہاوراہللناکےہانزیچوںےسوجہیولگایبنرکےتںیہ:

 1۔یہ ایک فطری اور عقلی امر ہے کہ حقیقت بسیط سے کوئی دوسری چیز کا نکلنا ممکن نہیں ہے اور نہ اس کے لئے اقسام،اجزاء اصول
اور تین مختلف ذاتوں کا ہونا ممکن ہے۔اس لئے کہ اس طرح حقیقت مرکب میں ہوتا ہے اور داللت ترکیب محتاج ہوتاہے جب اللہ غنی ہے۔
دوسری یہ کہ اگر حقیقت بسیط مطلق ہونے کوئی مختلف چیزجداہونے کی صورت میں ایک حقیقت بسیط مطلق درکار ہوگی ،جوکہ محال
ہے،کیونکہ حقیقت بسیط مطلق واحد ہی ہوتا ہے،جس کے اندر تعدد نہیں ہوتا۔
2۔ المومنون91:۔

﴿أَال ِإنَّ ُه ْم ِم ْن ِإ ْف ِك ِه ْم لَيَقُولُونَ * َولَدَ اللَّهُ َو ِإنَّ ُه ْم لَ َكا ِذبُونَ ﴾۔
آاگہروہ!ہیولگاینپرطفےسڑھگرکےتہکہمیںکہاہللےناوال  دیایکاورہیولگانیقیوھجےٹںیہ۔

1

ارگوہاہللیکرطفتیکرطفولٹاجےتاوراہللیکوتمعنںںیموغرورکفرکےتوتوہاےنپآپوکاسآاکشرالہتکےساچبےتلاور
ایسینا اینناںیتہنرکےت،ویکہکناناننا اینںیموھجٹیہوبےلاگ:
﴿ ِإنَّ ُه ْم لَ َكا ِذبُونَ ﴾۔
ہیولگانیقیوھجےٹںیہ۔
ایاوراقممرپاہللفزامناےہ:
﴿ويُ ْنذ َِر الَّذِينَ قَالُوا ات َّ َخذَ اللَّهُ َولَدا ً * َما لَ ُه ْم ِب ِه ِم ْن ِع ْل ٍم َوال ِْلبَائِ ِه ْم َكب َُر ْ
ت َك ِل َمةً تَ ْخ ُر ُج ِم ْن
َ
أ َ ْف َوا ِه ِه ْم إِ ْن يَقُولُونَ ِإ َّال َكذِبا﴾۔ً
ٹ
اوراںیہنہیبنترکےوجےتہکںیہہکاہللےنیسکوکاٹیبانبایلےہ۔اسناتاکملعہناںیہنےہاورہنانےکناپ ا اوک،ہیبزی
2
(اسجرتیک)ناتےہوجانےکہنمےسنکلییےہ،ہیوتضحموھجٹوبےتلںیہ۔
اوراہللاعتیلےناہیںمہ ادتباءےسالوہتقلطمےکادنرددع وہےنیکیفنیکےہ۔رھپانےکدیقعےاکایکاحلوہاگ:
ض ِإ ْن ِع ْندَ ُك ْم ِم ْن
س َم َاوا ِ
ي لَهُ َما فِي ال َّ
﴿قَالُوا ات َّ َخذَ اللَّهُ َولَدا ً ُ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
س ْب َحانَهُ ُه َو ْال َغنِ ُّ
س ْل َ
علَى اللَّ ِه َما ال تَ ْعلَ ُمونَ ﴾۔
ُ
ان بِ َهذَا أَتَقُولُونَ َ
ط ٍ
وہےتہکںیہ:اہللےنیسکوکاٹیبانبایلےہاسیکذاتناکےہوہےباینزےہ،وجھچکآامسونںاورزنیمںیمےہوہسایساک
ےہ،اہمترےناساسناترپوکیئ لیلمہ ںیہنےہ،ایکمتاہللےکنارےںیمایسیناںیترکےتوہوجاہمترےملعںیمںیہن؟

3

ي﴾۔
﴿قَالُوا ات َّ َخذَ اللَّهُ َولَدا ً ُ
س ْب َحانَهُ ُه َو ْال َغ ِن ُّ
وہےتہکںیہ:اہللےنیسکوکاٹیبانبایلےہاسیکذاتناکےہوہےباینزےہ۔
وجوکیئالوہتقلطمںیمددع ےکاقلئےہاسںیمضقنےہاچےہاٹیبامےنناوکیئ ترتوکوبقلرکےوجراہراسےساٹہ
ے۔ویکہکناہللےن تمکاورویبوقیفےک رایمنفزقرکےنالصجانانیکرطفتںیمریھکوہیئےہ:
1۔الصافات151-152:۔
2۔الکھف4-5:۔
3۔یونس68:۔

ورهَا َوت َ ْق َواهَا﴾۔
﴿فَأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
رھپاسسفنوکاسیکدباکریاوراسےسےنچبیکھجمس ی۔

1

سپوجوکیئاسزیمانوکاامعتسلرکےاگوہےہکاگہکریغبیسکفزقےکایےسزنا ہالوہتوہےنوکوبقلویبوقیفےہویکہکن
اسےکادنروکیئ تمکیہںیہنےہ۔اسےکالعوہفزقوایلناتےسولعمموہناےہہکاسںیمصقنےہم ہکاہللاےسےسےب
اینزےہ:
ي﴾۔
﴿ ُ
س ْب َحانَهُ ُه َو ْالغَ ِن ُّ
اہللیکذاتےباینزےہ۔
لدا ورسوںںیمصقناوراتحمیجےہ،سپہیانہکہکاہللےکالعوہالوہتقلطمےہ
ویکہکنالوہتںیمفزقاکوہنایہامکلےہ ٰ
نالطوہاجیتےہ۔
نکیلاہجںیانانےکاراقتءاکوسالےہوتااہللےناےسقلخایکےہاوراسےکادنرایسیرطفتریھکےہوجاےساراقتءیک
رطفاجیتکسےہناہکوہاامسےئاہللاوراسیک ترتاوریی چنہاجےئاساہللولخمقںیماانپوہظر اھک ےنکیلانان
ینتجمہ بزیقرکےنکیلوہ مہززگالوہتقلطمںیہننباتکساورہنیہینغقلطموہاتکسےہ،ہکلبوہہشیمہاہللیہاکاتحمجرےہ
اگ۔اسیجہکاہللوخ فزامناےہ:
ور ِہ َم ْن َيشَا ُء﴾۔
َار نُ ٌ
س ْسهُ ن ٌ
ور َ
﴿ َي َكاد ُ زَ ْيت ُ َها ي ِ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
علَى نُ ٍ
ور يَ ْهدِي اللَّهُ ِلنُ ِ
اساکلیتروینش اتیےہوخاہآگاےسہنوھچےئ،ہیونارناالےئونرےہ،اہللےسجاےنپونریکراہ اھکناےہ۔

2

لداہیلیتاینپرطفےسروینشںیہن اتیےہہکوہالوہتقلطموہاجےئویکہکناہللےکالعوہاسرےاسےکولخمقںیہاوروہ
ٰ
اہللےکاتحمجںیہ:
ضى أ َ ْمرا ً فَإِنَّ َما يَقُو ُل لَهُ ُك ْن َفيَ ُك ُ
ون﴾۔
﴿ َما َكانَ ِللَّ ِه أ َ ْن يَت َّ ِخذَ ِم ْن َولَ ٍد ُ
س ْب َحانَهُ ِإذَا قَ َ
اہللےکشانانشانںیہنہکوہیسکوکاٹیبانبےئ،وہ(ناوتںےس)ناکےہ،جوہیسکارماکارا ہرکاتیلےہوتسباسےسفزامناےہ
وہاجوسوہوہاجناےہ۔
1۔الشمس8:۔
2۔النور35:۔
3۔مریم35:۔

3

اوراورنسواولںےکلا فزآنرکمیںیمذموکرہاسصقنےکادنرناینوموج ےہہکامےنہکاہللےکالعوہنایقاسرےالوہت
قلطمںیہنںیہ۔
رگمہیاہجںیاسناتاکقلعتےہہکاہللیکوودانےکاسھتنیتفلتخمذاوتںاکاہللےکاسھتوجڑناہکنجےکدیقعے
ےکاطمقباہللےکاسھتناپاورےٹیبےکرہتشاقمرکنایسکمہ  ترتںیمنااقتوبقلےہوجوکیئویبوقفیہرکاتکسےہ۔

1

۔لداذموکرہناال
ورہنواودددع اورفزقںیماےنپاخزاءےکاسھتاودیںیمےسیکعمجوہاتکسےہم ہکاںیہناخزاءمہ ہناہکاجےئ ٰ
ناوتںےکادنردقرےوغرایکاجےئوتنالطوہاجیتںیہارگہچاینپںیئتویکںہنےتھجمسوہ۔اسلا ہکاہللااسیونرےہاہجںوکیئ
اظہوہیئںیہ
ادنریھایہںیہنم ہکاسرےاکانئتےکونرےکادنرادنریھاشالمےہہیایسیوموج اتںیہوجاہللےکونرےسیہ م ز
رھکےہنااساکانئتےکادنروہولخمقںیموہظررھکاےہ۔اسیجہکاناک وعیےہ
۔اسلا ہیاہکاجاتکسہکاہللولخمقںیمولحل ا
ہکانجبعتسی ٰ(ع)ےکنارےںیمےتہکںیہ۔اساکبلطمہیوہاجےئاگہکوہنایقںیہنرےہاورانفءوہاجےئم ہکاییہونر
نایقرےہاگسجںیمادنریھاںیہنےہ۔ینعیوکیئمہ ولخمقنایقںیہنرےہاگہکلبرصفاوررصفاہللیکذاتےکلا اقبءےہوج
ااسیونرےہسجںیموکیئتملظیکاجنگشئںیہنےہ۔ایسلا رہنارناراہکہکدمحم(ص)الوہتاورانانےک رایمنںیموہنا
ےہ۔اسںیموکیئہیکشہنرکےہکاہللریغبتملظواالونرےہوہاکانئتےکولخمقےکادنرولحلرکاجےئ۔ابہیناتواحض
وہیئگہکونرےکوہظراکبلطمہیےہہکاکانئتےکادنروجاہللاکونرےہوہانفءوہاجےئنکیلوجنایقرےہاگوہاہللاکیہونرےہ
سجےکادنریسکمسقیکتملظیکوکیئاجنگشئوموج ںیہنےہ۔

وتریاورالیجنےکاطمقب’’ الوہتقلطمانانےکادنرولحلرکناےہ‘‘ یکتقیقح۔
الکم:
ناناےئآروھتڈسکشابز ہوسماینپاتکبالوہتحیسماتہکےہ:
لصفاول:اساکالوہترسیتیذاتےکرمکزںیمےہولسجینعیالکم۔
ےلہپویانحںیمآناےہہک’’ادتباءںیمالکماھتاورالکمخداےکاسھتاھتاورالکمخدااھت‘‘

 1۔اس لئے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ثالوث عقل کے ذریعے درک نہیں کیا جاسکتا ،لیکن اس ایمان رکھنا واجب ہے۔

الوہتےکنارےںیمہیناتلمکمےہ۔
وجاب:
زیاسوحاےلےسالیجنوبضمطآیآےئیگ۔
رہہیایبنرکےکچںیہہکانجبعتسی ٰ(ع)دبعےہ،وہالوہتقلطمںیہنےہ،م د
اسمسقےکایبنوریغہیکہیریسفترکنا رسںیہنےہہکانجبعتسی ٰ(ع)الوہتقلطمےہاسیجہکزگراکچےہہکانجب
عتسی ٰ(ع)ناوسیع(ع)ااسیونرںیہننباتکسسجںیمتملظہنوہ،ہکلباسےکونرےکادنرتملظیکاجنگشئوموج ےہ،رھپاس
 ترتںیموہمہ ایولخمقیہےہوجالوہتقلطماہللیکرطفاتحمجےہ۔

الکمیکریسفت:
۔لدااسآی
’’ادتباءںیمالکماھت‘‘ ۔وچہکنالوہتقلطمےکلا وتوکیئادتباءیہںیہن،ادتباءوتولخمقےکلا وہناےہ ٰ
واضجےکاسھتاتبریہےہہکوسیعینعیانجبعتسی ٰ(ع)ایولخمقےہ۔اہں!اہیںرپولخمقےسرما ولخمقاولنالقع

اولوہاتکسےہوتاسوحاےلےسثحبنکممےہہکایکانجبعتسی ٰ(ع)یہالہپالکمےہ؟نارھپوہاہللےک ورسےالکمںیمےس
ایالکمےہ؟اسےکدعبودیاک ورساہصح:
’’الکمخداےکاسھتاھت‘‘۔وچہکنالوہتقلطمایریغرمبکتقیقحےہویکہکناسےکنارےبزبیکاکایخلرکنانالط
وہنالزما آنےہ۔
ےہ۔لداہیدیقعہرانھکہک’’الکمخداےکاسھتاھت‘‘ہکالکمیہالوہتقلطمےہینعیالوہتقلطماکرمبک ا
ٰ
ہیدیقعہ2ہکالکمیہخداےہینعیاہللالکمےہاورایسرطحالکماہللےہ،اوررمبکمہ ںیہنےہ،ایسیناتےہسجےکادنر
وکیئ تمکںیہن،وجویبوقیفیکناتےہ،ویکہکنہیانہک رسںیہنہکزیچوخ زیچےہ۔

1۔مگراس دن اور اس وقت ان دونوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا نہ آسمان کے فرشتے اورنہ بیٹا سوائے باپ کے۔ مرقس13:۔
2۔درحقیقت ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔چونکہ وہ فرق کو مانتے ہیں،لہٰ ذاعقیدہ الہوت کو ثابت کرنے کے پیچھے ان کے باتوں کے درمیان حد
درجہ اختالف ہونے کی وجہ سے خود پریشانی میں ہیں۔

1

’’ اورالکمخدااھت‘‘۔اہیںرپشابز ہوکمہ ویہہبشوہاےہوجاسےکولوگںوکوہاےہ۔م ہکتقیقحہیےہہکجالکموتولخمق
ےہاورہیالوہتقلطمںیہنوہاتکس،ویکہکنالوہتقلطمرصفاوررصفاہللیکذاتےکوساھچکںیہنےہ۔رگماہلل رولخمق
ےسرما اہللیک ترتےہاسیجہکوترینادہعدقمی26ںیمآناےہ:
’’اہللفزامناےہہکرہانانوکاینپ ترترپاینپ م
ابشہیسیجانبںیئوا‘‘۔

1
2

’’سپاہللےنانانوکاینپ ترترپقلخایک۔اہللیک ترترپاسےکولخمقےہ‘‘۔

امعونالیئناخدا مہارےاسھتےہ۔
ٹ
:7اسلا اب ھکیخداودن رناےئفزاتےکتخسدشیدالیسبوکینعیشاہاوسراوراسیکاسریوشتکوکانرپخزاھےئاگ
اوروہاےنپسناولںرپاوراےنپسانکروںےسہہبےلکناگ۔
ٹ
ٹ
:8اوروہوہی اںیمبزاتھالچاجےئاگاوراسیکایغطینبزیتھیلچاجےئیگ۔وہرگنیےچنہپاگاوراسےکرپوںےکالیھپؤےس
ریتےکلمیکاسریوتعساےامعونالیئ!پھچاجےئیگ
:9اےولوگ! وھماچمؤرپمتڑکٹےڑکٹےےیکاجؤوااوراے ور رازکلمےکوکلمںےکناودنوونس! رمنادنوھ!رپامترے
رپزےرپزےوہںوا۔
:10متوصنمہبنادنوھ!رپوہنالطوہاگ۔متھچکوہکاوراےسایقمہنوہاگویکہکنخدا مہارےاسھتےہ۔
وہنےہ۔
یجاہں!خداومنمامےکاسھت مہززامےنںیماہللےکہفیلخےکریپواکرےکاسھت ا
:22ہیسھچکاسلا وہاہکخداودنےنیبنیکرعمتفاہکاھتوہوپراوہایگ۔
 :23وھکیایونکاریڑلیکاحہلموہیگاوراٹیبےنجاگاوروہاساکامعونالیئرںیھکوا۔

1۔توریت :پیدائش1۔
2۔توریت :پیدائش 1۔
 :3عہدنامہ قدیم ،ایسعیاہ ،8عہدنامہ قدیم وجدید:ج،1
 :4انجیل متی:کتاب1۔ عہدنامہ قدیم وجدید۔

4

3

وہنےہ۔
اہللاکہفیلخاسیکزنیمرپاہللاکامندنئہوہناےہ۔اسلا خدااکاہھت،خدااکورہہوہےنوہجےسوہولخمقےکادنرخدا ا
نکیلوہالوہتقلطمںیہنوہنا،ہکلبایاتحمجولخمقوہناےہاورااسیونرمہ ںیہنوہناسجںیمتملظہنوہ،ہکلباسونرےکادنر
تملظوہیتےہ۔اہیںیہکدہعخدیدےکامتماامعلوراسلئےکادنرںیماملعےئریغجالموکوکیئاناننایںیہنوہاےہوج
الوہتقلطموہ۔نکیلوہرصفاےنپںیئتناوالیترکےکاےنپبلطمےکرما ےتیلںیہ،ارگہچوخ ایہنراسلئاوراامعلےک
انےکناوتںےکالخفوبضمط اللئوموج ںیہہکانجبعتسی ٰ(ع)ناوسیع(ع)ایدنبہاورولخمقںیہ۔ہکلبدہعدقمیرپ

اامینرےنھکواےلاور رگیاسہقباناءےکاوقالوکامےننواولںںیمےسیسکےنانجبعتسی ٰ(ع)ناوسیع(ع)الوہتقلطم
ںیہناہکےہ۔ہکلبہیناتوتڑکنیسوںاسولںدعبااچی325ءںیموہظروہیئےہ۔

1

ایسوقاسرےاسےکاخمفلوہمہ ےھتاوراسےکایکینگنٹیمےسآجیاسیعویئںےک رایمنوکیئای زف مہ اس
رحنمفدیقعےوکوبقلںیہنرکناےہ۔

1۔شاہ قسطنطین اول نے اجالس بالیا جہاں 20مئی  325کو اجالس منعقد ہوا جس میں شاہ قسطنطنین نے ایک آریوس اوراس کے
پیروکارون درمیان جبکہ دوسری جناب اسکندریہ چرچ اور کسندروس اول (بابااسکندریہ)کے درمیان یسوع کے بارے میں پیش آنے والی
اختالفات کہ وہ رب کی خلقت ہے یا بشر کی خلقت ہے۔آریوس یسوع کی الوہیت کاانکاری تھا کیونکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک ایسا بھی
وقت تھا جہاں یسوع کا وجود نہیں تھا،جبکہ وہ یہ اعتبار کرتاتھا کہ یسوع اللہ کے تمام مخلوقاتکے درمیان بزرگ بلند شان کا مالک ہے۔
اسی طرح روح القدس بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ جبکہ اس طرف باباکسندروس اول اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ مسیح کی طفرت ہی اللہ
کی فطرت ہے۔چنانچہ شاہ قسطنطین اول کی حمایت کے نتیجے میں بابائے اسکندریہ کسندروس کی رائے غالب آگئی اور آریوس کے دو
اور راہبوں کو فیصلے پردستخط کرنے پر مجبورکیا،بعدازآں انہیں الیرا(حالیہ بلقان) کی طرف ملک بدرکیا گیا اور آریوس کی کتابیں
جالئی گئی اور اس کے مذہب کو بدعت قرار دیا گیا،اس کے بعد سے اس کے ماننے والے مسیحی دشمن مشہور ہوگئے۔اس کے نتیجے
میں الوہیت مسیح مطلق الوہیت کے طور پر قانون بن گیا اور چرچ اور حکومت کے درمیان تعلق قائم ہوگیا اور دینی حکومت کا وجود
سامنے آیا۔اس کے تین صدیان گزرنے کے بعد چرچ کے افکار میں ہرطرف سے دینی رجحان وجود میں آگیا جس میں سابقہ قسطنطنینی
رومانی دینی افکار درآئیں اور چرچ رومانی سلطنت کا مرجع بن گیا۔ یہ بات تقریبا چرچ کی تاریخ کے مطابق ہے،لہٰ ذا میرا نہیں خیال
کوئی انصاف پسند محقق کسندروس اور قسطنطنین اور وثنی عقیدہ کے بارے غافل رہے۔اس کے بعد سے نصف علمائے مسیح آریوس کی
تائید کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خوف کا استعارہ بن چکا ہے۔لہٰ ذا جوکوئی قسطنطنین کے بارے نہیں جانتا وہ تاریخ کا مطالعہ کرے
جس نے یورپ کے اندر تحریف شدہ مسیحی مذہب کوپھیالیا جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل وخون میں نہالدیا۔جبکہ آج کل کے
علمائے مسیح اس خونخوار قسطنطنین کی تاریخ نطریں چراتے ہیں اور انہیں ایک آزاد فکر بناکر پیش کرتے ہیں۔اگرچہ یہ لوگ آریوس
کی مخالفت کرتے ہیں جو مسیح کو ایک مخلوق سمجھتے ہیں۔یونانی متن کا ترجمہ :ہم ایک معبود پر ایمان رکھتے ہیں جوہرچیز پر قادر
ہے ،جو تمام مری اورغیر مری اشیاء کے خالق ہے،ہم ایک رب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کا بیٹا ہے جس کاایک باپ ہے
یعنی جوہر باپ ایک معبود ہے،ایک نور ہے،معبو ِد حق ہے ،غیرمخلوق سے پیداہواہے،وہ جوہرمیں باپ کے برابر ہے جس کی وجہ سے
ہم سارے بشرہیں،وہ ہمارے لئے نازل ہوا اور مجسم ہوا ،ہمارے لئے خوش اورغم زدہ ہوتے ہیں ،وہ تیسرے دن قائم ہوا جس کی وجہ سے
سارے اشیاء زمین اورآسمان میں وجود میں آگئے،وہ آسمانوں پر چڑھے گا،روح القدس کی وجہ سے زندگی اورموت اس کے ہاتھوں میں
ہیں۔مگر جویہ کہتے ہیں :کہ ایک ایسا بھی وقت تھا جہاں نیست تھا یہ بھی کہاجاتا ہے کہ وہ مولود تھا جب کچھ نہیں تھا۔وہ آگیا جہاں وہ
موجود نہیں تھا یا وہ اللہ کے فرزند کے قائل ہیں کہ وہ ایک شخص یاکسی شخص کا جوہر،مخلوق،متحول یا متغیر تھا،،لیکن چرچ اس
کے حرمت کے قائل ہے۔چنانچہ آریوس اوراس کی جماعت کے عالوہ باقی اکثریت نےاس ایمان پر دستخط کیا ہے۔جبکہ مصرکے بابائے
آرتھوڈکس اپنی کتاب طبیعت مسیح میں کہتا ہے’’ آریوس الہوت مسیح کامنکر تھا اور انہیں باپ سے کم جوہرایک مخلوق سمجھتا تھا جس
کی جڑیں ابھی تک موجود ہیں یہاں تک کہ آریوس اوراس کے ماننے والے چرچ مقدس کی جانب سے عتاب وعقاب کا شکار رہے‘‘۔
آرتھوڈکس کےزمانے میں مسیحی مذہب خاص طورسے مغرب میں بڑے پیمانے پر پھیل گیا تھا جو چرچ کے بہت ساری بدعتوں کو نہیں
مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ہی اللہ ہے اس کے عالوہ بدعت ہے۔ وہ اس بات کااقرار کرتے ہیں کہ الہوت مسیح بدعت ہے لہٰ ذا بہت
عیسی(ع) کو صرف ایک مخلوق سمجھتے ہیں جس کا تذکرہ
سارے لوگ آریوس اوراس کی جماعت کی حمایت کرتے ہوئے جناب
ٰ
علمائے مسیح کی کتابوں میں آیا ہے۔مطران بیشوی کی مسیحی مجامع میں آیا ہے کہ اس جالس کے انعقاد کا مقصد دراصل آریوس کی
بدعت کی وجہ سے تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے استعمار تقسیم ہواتھا۔ چنانچہ 325میں منعقدہ اجالس کے مطابق 16گواہ آریوس کے حق
میں جبکہ  22بابا کسندروس کے حق میں تھے۔

خدامسجںیموہظروہناےہ۔
ہیوہاغیپمےہسجےکنارےںیمتہباسرےریغجالماملعءاسرمگایہاکاکشروہےئںیہہکالوہتقلطمںیممسجںیمولحل
رکناےہ۔
:1وپسلیکرطفےسوج مہارےیجنمخدااور مہارےادیماگہحیسموسیعےکمکحےسحیسموسیعاکروسلےہ۔
تیمی
م
ھت
م
ست
 :2سےکناموجاامینےکاحلظےسریمااچسفززدنےہ۔لضفرمحاوراانیمطنخداناپاورہارےخداودن ھوسیعیک
رطفےسےھجتاحلصوہناےہ۔

1

ٹ
اظہوہااورروھںیمراسازرہھٹااورفزوتشنوک اھکیئ نااورریغ
اسںیمالکمںیہنہک دنیاریاکدیھببزاےہینعیوہوکمسجںیم م ز
وقومںںیماسیکانم یوہیئاور اینںیماسرپاامینالےئاورالجلںیماورپااھٹناایگ۔

2

سےساسمسقاکالہپطخانجبعتسی ٰ(ع)وکرصفروبتیبےکونعانےس ناایگےہہکہیتفصیسکمہ یبنناروسلےکادنر
وہیتکسےہ،اسوحاےلےسوہسولوگںےکناےنلواےلوہکسںیہ۔سجرطحےسناپاےنپےبنکاکناےنلوہناےہایسرطح
اہیںمہ نکممےہ۔رھپمہ ہیاغیپمرصفاورخداےکمکحےسیہوہناےہاورانجبعتسی ٰ(ع)وتاہللےکمکحاطمقبایساکمرپ

امومرںیہہکوہاہللےکمکحوکناذفرکے۔اس ترتںیمہینایوہایگےہانجبعتسی ٰ(ع)یسکاوراکاتحمجوہایگاوراےنپادنر

صقناکاحلموہایگ،ورہنرھپاناکامومروہناوکیئینعمدنار ،اوراںیہناکلمقلطموصترایکاجےئوترھپاس تمکےکالخفوہاجنا
ےہہکایاکلمقلطمیسکاوراکلمقلطماتحمجوہناوہ۔اہجںیاسطخےکادنرنتماکقلعتےہہک’’اہللاکمسجںیم
م
اظہزوہنا‘‘،ہیایسرطحےہسجرطحاہللاکوہظراوری رگیامتماکانئتاورولخمقںیموہناےہ۔نکیلاسوقلیکاخصناتہی
ےہہکانجبعتسی ٰ(ع) ’’انماجتںیماہللاکونرےہ‘‘،ینعیوہخدااکاہھت،خدااکورہہ،خدایک ترتےہ۔نکیلوہایولخمقدبع
ٹ
ےہ،اہللاحبسہنواعت ٰیلںیہنےہ۔ویکہکنتقیقحاور ترتےک رایمنبزافزقےہ۔سپاہللاکانئتےکولخمقےکیاوروہظر

فزامناےہ،اساکہیبلطمںیہنےہہکانںیمولحلفزامناےہسجیکوہجےسوہالوہتقلطموہاجےئنارھپوہاتکسےہھچکاہلل
ےکونریکتمظعیکوہجےسالوہتقلطموہ،نکیلوہرھپمہ ولخمقیہراتہےہاوراساکونراہللےکونرےکاسھتولخمطوہنا
ےہ،اسرطحھچکانان رگیولخمقیکتبسندنلبرمےبترپافبزمہ وہاجےئ:
ور﴾۔
َار نُ ٌ
س ْسهُ ن ٌ
ور َ
َي َكاد ُ زَ ْيت ُ َها ي ِ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
علَى نُ ٍ
1۔پولس کا تیمنتھینس کے نام پہال خط3۔ عہدنامہ قدیم وجدید۔
 :2پولس کا تیمنتھینس کے نام پہال خط 16عہدنامہ قدیم وجدید۔

اساکلیتروینش اتیےہوخاہآگاےسہنوھچےئ،ہیونرناالےئونرےہ۔

1

یھبکوہوخ اےنپآپوکروینش اتیےہ۔اسرطحانجبابزامیہ(ع)وکادتباءاابتشہوہایگاہیںیاہللےناںیہنتقیقحےسآاگہ
فزامنا۔

2

نکیلوہہشیمہاےنپآپوکرونشںیہنفزامنا۔
ودیدقیسںیموار وہاےہ:
لم تسعني سمائي وال أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن۔
ٹ
ریمےآامسنوزنیمھجمےسبزےںیہنںیہ،نکیلںیماےنپومنمدنبےےک لںیمامسناوہں۔

3

ینعیاہللاکورہہاوراہللاکاہھتےکنارےںیمفزآنںیموار وہاےہ:
﴿ ِإ َّن الَّذِينَ يُبَا ِيعُون ََك ِإنَّ َما يُبَا ِيعُونَ اللَّهَ يَد ُ اللَّ ِه فَ ْوقَ أ َ ْيدِي ِه ْم﴾۔
قیقحتبوجولگآپیکتعیبرکرےہںیہوہانیقیاہللیکتعیبرکرےہںیہ،اہللاکاہھتانےکاہھتےکاورپےہ۔
األ ْك َر ِام﴾۔
﴿ويَ ْب َقى َو ْجهُ َر ِبّ َك ذُو ْال َجال ِل َو ْ ِ
َ
اوررصفآپےکاصجزعتوالجلربیکذاتنایقرےنہوایلےہ۔

5

ہیاسریزیچںیوتریاورالیجندقمسیکابعروتںںیمواحضایبنوہیئںیہ۔

1۔النور35:۔
2۔تفصیل کے لئے کتاب متشابہات مالحظہ فرمائیں۔
3۔بحاراالنوار:ج،55ص39۔
4۔الفتح10:۔
5۔الرحمن27:۔

4

اٹیب۔
وتریاورالیجنںیمآناےہہکریمناپاہمتراناپےہوجخداےکوٹیبںےکناپاکاٹیبےہ۔
:4ایسرطحرباالوفاجفزامناےہارگہچوہریمعترکںی،رپںیمڈاھؤںاگاورولگاناکہینامرںیھکوارشارتاککلم۔وہولگ
نجرپہشیمہخداودنالرہقےہ۔
 :5اوراہمتریآںیھکنیگاوواہکخداودنیکدیجمتومیظعتارسالیئیکودو ےسآوایوہ۔
 :6رباالوفاجمتوکفزامناےہ:اےریمےنامیکریقحترکےنواےلاکونہ!اٹیباےنپناپیکاورونرکاےنپآاقیکمیظعترکنا
ےہ۔سپارگںیمناپوہںوتریمیزعتاہکںےہ؟اورارگآاقوہںوتریماوخفاہکںےہ؟

1

:21ایسڑھگیوہروحادقلسےسوخیشںیمرھبایگاورےنہکاگل:اےنانآامسناورزنیمےکخداودن!ںیمریتیدمحرکناوہنہکوت
اظہںیک۔اہںاےناپ!ویکہکنااسییہےھجتدنسپآنا۔
ےنہیناںیت اناؤںاوردنملقعوںےساپھچںیئاوروچبںرپ م ز
:22ریمےناپیکرطفےسسھچکےھجموساپنایگاوروکیئںیہناجاتنہکاٹیبوکنےہوساناپےکاوروکیئںیہناجاتنہکناپ
رکناچےیہ۔
اظہ ا
وکنےہوساےئےٹیبےکاوراسصخشےکسجاٹیباےس م ز
نک
ِ ِ ُ
ِجت ےتھکیوہ۔
م ِجوہرکاخص ُانیہےساہک ُمارکںیہوہآںیھکنوجہیناںیت ھییںیہ
اگ ِ وںیکرطف ُ ُّ
:23اورش ز
نک
ُ
ُ
ُ :24ک ُِہکنَمتےساتہک ُ مہُںہکبےس ِتُںاورنا شاوہںےناچاہہکوجناںیتت ےتھکیوہ ںیھکیرگمہن ھِتناوروج
و
ُ
ُ
ِ
2
ُ
ناںیتت ُنسوہ ُُسرگمہنُس۔
:1اےخداودنےکوٹیب! ُخداودنیہیکدیجمتومیظعترکو۔
ُ :2خداودنیکایسیدیجمترکووج ُاسےکنامےکشاناںےہ۔ناکآراشیےکاسھت ُخداودنوکدجسہرکو۔
ٹ
ی ٹ
ٹ
اگ ِ ُاسےکناسآےئ۔
:1وہاِس ِھی زروک ھکیرکاہپڑرپخزھایگاورجنوتیھایگوت ُاسےکش ز
 :2اوروہاینپزنانوھکرکل ُانوک ُيُںلعت ِ ےنیاگل۔
ُ :3مارکںیہوہوج ِلےکرغیںیہ ُک ُِہکنآامسنیکنا شایہ ُانیہیکےہ۔
1۔ مالکی،1عہدنامہ قدیم۔۔
2۔لوقا ،10عہدنامہ جدید۔
3۔زبور،29عہدنامہ قدیم۔

3

ن ّ
ُ :4مارکںیہوہوجنیگمغںیہ ُک ُِہکنوہ سلیناںیئوا۔
ُ :5مارکںیہوہوجمیلحںیہ ُک ُِہکنوہزَم ِےکوا ِرثوہںوا۔
آس ہوہںوا۔
ُ :6مارکںیہوہوجراسازیےک ُبُےکاورایپےسںیہ ُک ُِہکنوہ ُ ُ
ک ِاجےئاگ۔
ُ :7مارکںیہوہوجردمحِلںیہ ُک ُِہکن ُانرپرمح ا
ُ :8مارکںیہوہوجناک ِلںیہ ُک ُِہکنوہ ُخداوک ںیھکیوا۔
ٹ
صل
ُ :9مارکںیہوہوج ُ حرکاےتںیہ ُک ُِہکنوہ ُخداےک وبالہکںیئوا۔
ُ :10مارکںیہوہوجراسازیےکسےساتسےئمہ ںیہ ُک ُِہکنآامسنیکنا شایہ ُانیہیکےہ۔
ُ
ہرطحیک ُبزیناںیت ُیمہااری ِِناقحںیہکوا
:11جریمےسےسولگتوکنعلنعطرکںیوااوراتسںیئوااور م ز
ُ
وتت ُمارکوہوا۔
ٹ
ُ
اخبزاےہاِسِل ِےکولوگںےن ُان ِتُںوکمہ وجتےسےلہپ
ن یشا امنوہنا ُک ُِہکنآامسنرپ ُیمہاارا ز
ُ :12خُیشرکنااور ِ ا
ےھتاِیسرطحاتسنااھت۔

1

ہیوہاملکتںیہوجوتریاورالیجنںیمآیئںیہنجےکنارےںیمنا اںاورریغجالماملعءاابتشہںیمڑپمہ ںیہسجیکوہجےسوہ
یسکانانوکاہللاحبسہنواعتیلٰاٹیبنایسکانانوکاولتیہقلطمامےننرپ ُ
ُتوہےئںیہ،م ہکیسکمہ  ترتںیمہنیسکانانےک
ادنراولتیہقلطمںیہنوہیتکسےہاورہناہللےکلا وکیئاٹیبوہنا رسےہ۔

2

لداارگانانوھکےل لےکاسھتاستقیقحیکرطفوتمہجوہاجےئےسجاہللاعت ٰیلاےنپدنبوںےکلا اچاتہےہوتاےسہی
ٰ
رظنآےئاگہکانجبعتسی ٰ(ع)وخ ایہناملکتےکذرےعیاہللیکدمحوانثءرکناےہ۔ارگوہااصنفےکاسھت ےھکیوتاےسہیولعمم
وہاگہکہیاملکتانامتمویتسہںرپمہ قبطنموہےتںیہوجاناء،رمنیلساوراوایصء(ع)اورامتمولخمقرپاہللیکںیتجحاورزنیمرپ
اہللےکافلخءںیہ م
اورہزہفیلخاےنپزامےنںیماہللوکسےسزنا ہاجےننواالوہناےہاوراسےکوساوکیئاوراہللےکنارےںیم
ںیہناجاتنےہاوروہہیمہ دصتقیرکناےہہکاہللیکتجحاورہفیلخےکیقیقحرعمتفاےسیہاحلصےہ۔اسیجہکاہکاجناےہ:
وليس أحد يعرف من هو االبن إال اْلب وال من هو اْلب إال االبن ومن أراد االبن أن يعلن
له۔
لداویہاےنپناپوکاچہپوناےئاگ۔ایسناتوک
ےٹیبوکناپےکالعوہوکیئںیہناجاتنےہ،ہنیہناپوکےٹیبےکالعوہوکیئاجاتنےہ ٰ
ربمغیپارکم(ص)ایودیںیمیلعانبایباطل(ع)ےسوتیصںیمفزامےتںیہ:
1۔انجیل،متی ،5عہدنامہ جدید۔
2۔کیونکہ کچھ جماعت اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے ہیں،توپھر کیا وہ حقیقت میں خداکے بیٹے ہیں کہ انجیل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ
عیسی(ع) اللہ کابیٹا ہے۔
جناب
ٰ

يا علي ما عرف الله إال أنا وأنت ،وما عرفني إال الله وأنت ،وما عرفك إال الله وأنا۔
اےیلع!اہللوکرصفریمےاورریتےالعوہوکیئںیہناجاتنےہ،اورےھجماہللاورریتےالعوہوکیئںیہناجاتنےہ،اورہنیہےھجت
اہللاورریمےالعوہوکیئاجاتنےہ۔

1

ںیہ،لداوہذاتانرپاسرطحتقفشفزامیت
اورہیتقیقحمہ انانوکاجانناچےیہہکاسرےولخمقاہللاعتیلےکایعلوہےت
ٰ
ےہسجایناپاینپاوال رپرکناےہ،ہکلباہللاےنپولخمقرپاسمہ زنا ہرمحرکناےہسجرطحایامںاےنپاولکےتےٹیبرپ
لداایرطفیارمےہہکاہللےکصلخمدنبےاناء،اوایصءاوراوایلء(ع)وتاہللاعت ٰیلےکوبحمببزنیولخمقںیہ،سپ
رکیتےہ۔ ٰ
رھکےہ،ویکہکنوہاہللیکایسرطحااطعرکےتںیہسجرطحایکیناٹیباےنپیک
انیکتبسناہللانےکناپےسزنا ہقح ا
رکناےہ،وہاسیکتیصعمںیہنرکےتںیہوت ترتہیاسرےاہللےکےٹیبوہمہ ،نکیلہیسالوہتقلطمںیہنںیہ،ہکلب
اسےکرتحمماوررکشزگاردنبےںیہ۔اسیجہکاہللوخ فزامناےہ:
س ْب َحانَهُ َب ْل ِع َباد ٌ ُم ْك َر ُمونَ ﴾۔
الر ْح َم ُن َولَدا ً ُ
﴿وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
اوروہےتہکںیہ:اہللےناٹیبانبناےہ،وہناکےہ(ایسیناوتںےس)ہکلبہیوتاہللےکدنبےرتحممدنبےںیہ۔

2

ص َ
ار﴾۔
س ْب َحانَهُ ُه َو اللَّهُ ْال َو ِ
طفَى ِم َّما َي ْخلُ ُق َما َيشَا ُء ُ
﴿لَ ْو أ َ َرادَ اللَّهُ أ َ ْن َيت َّ ِخذَ َولَدا ً ال ْ
احد ُ ْالقَ َّه ُ
ارگاہللیسکاانپاٹیبانبنااچاتہوتاینپولخمقںیمےسےسجاچاتہبختنمرکاتیل،وہنازیکہےہ،اوروہاہللاتکی،اغلےہ۔

3

اسیجہکزگراکچےہہک زفآنےنانےکنارےںیمواحضوطرےسایبنایکےہ:
ور﴾۔
َار نُ ٌ
س ْسهُ ن ٌ
ور َ
﴿ َي َكاد ُ زَ ْيت ُ َها ي ِ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
علَى نُ ٍ
اساکلیتروینش اتیےہوخاہآگاےسہنوھچےئ،ہیونرناالےئونرےہ۔

4

ینعیہیسایتسہںاہللےکولخمقںیہ،ینعیاہللیکی،اہللیک ترتےہ۔اسیجہکانےکنارےںیمودیںیمآناےہ:
أن الله خلق آدم على صورته۔
ہیہکاہللےنانجبآ م(ع)وکاینپ ترترپقلخفزامنا۔
1۔مختصر بصائرالدرجات:ص125۔
2۔االنبیاء26:۔
3۔الزمر4:۔
4۔النور35:۔
5۔اصول کافی:ج،1ص134۔کتاب توحید:ص103۔

5

ایسرطحالیجنںیممہ آناےہ:
:26رھپخداےناہک:رہانانوکاینپ ترترپاینپہیبشیکامدننانبںیئوا۔

1

ارگہچہیسایتسہں مہززگںیہنںیہ،رگمانیکرطف انھکیاہللیکرطف انھکیےہاوراںیہن انھکیاہللوک ےنھکییکامدنن
ےہ۔اسیجہکالیجنںیممہ آناےہ:
ُ :8مارکںیہوہوجناک ِلںیہ ُک ُِہکنوہ ُخداوک ںیھکیوا۔
ٹ
صل
2
ُ :9مارکںیہوہوج ُ حرکاےتںیہ ُک ُِہکنوہ ُخداےک وبالہکںیئوا۔
اورفآنںیممہ یہیناتےہ:
ز
َاظ َرةٌ﴾۔
َاض َرة ٌ * إِلَى َر ِبّ َها ن ِ
﴿و ُجوہٌ َي ْو َمئِ ٍذ ن ِ
ُ
تہبےسورہےاسروزشا ابوہںوا۔وہاےنپرب(یکرتمح)یکرطف ھکیرےہوہںوا۔

3

اوراوبتلصےنااممراض(ع)ےسلقنرکےتںیہہکروسلاہلل(ص)فزامےتںیہ:
من زارني في حياتي أو بعد موتى فقد زار الله تعالى ودرجه النبي (ص) في الجنة أرفع
الدرجات ،فمن زارہ في درجته في الجنة من منـزله فقد زار الله تبارك وتعالى۔
وجوکیئریمیزدنیگںیمناریمیومتےکدعبریمیزنارترکےاگوتوگنااسےناہللیکزنارتیک،اورجںیمیبن(ص)اک
وہاگ،لوجوکیئجںیمآپ(ص)ےکرجحےںیمںیمزنارترکےاگ،وگناوہاہللیکزنارترکےاگ۔
ٰد
رہجسےسدنلب
رھپںیمےنوپاھچ:فززدنروسلاہلل(ص)!اسربخاکایکبلطمےہ؟:
إن ثواب ال اله إال الله النظر إلى وجه الله تعالى ؟
انیقیالاہلاالہللاکوثاباہللےکورہےیکرطف ےنھکیےکبزابزےہ۔
اامم(ع)ےنفزامنا:
1۔ انجیل،پیدائش ،1عہدنامہ قدیم۔
2۔انجیل،متی ،5عہدنامہ جدید۔
3۔القيامۃ22-23:۔

يا أبا الصلت من وصف الله تعالى بوجه كالوجوہ فقد كفر ولكن وجه الله تعالى أنبياؤہ
ورسله وحججه صلوات الله عليهم ،هم الذين بهم يتوجه إلى الله عز وجل وإلى دينه
ومعرفته۔
اےاناتلص!وجوکیئاہللاعتیلےکلا جامورہوںیکرطحوصتررکےاگوہاکفزےہ،ویکہکناہللاعتیلٰاکورہاساناء،رلس
اورںیتجح(ع)وہےتںیہنجےکذرےعیاہلل،اسےک نیاوررعمتفیکرطفوتمہجایکاجناےہ۔اسیجہکاہللفزامناےہ:
اإل ْك َر ِام﴾۔
﴿ ُك ُّل َم ْن َ
علَ ْي َها فَ ٍ
ان * َ َي ْب َقى َو ْجهُ َر ِبّ َك ذُو ْال َج َال ِل َو ْ ِ
ہزیچانفوہےنوایلےہ۔اوررصفآپےکاصجزعتوالجلربیکذاتنایقرےنہوایلےہ۔
روےئزنیمرپوموج م ز
ش ْيءٍ هَا ِلكٌ ِإ َّال َو ْج َههُ﴾۔
رھپفزامناُ ﴿:ك ُّل َ
ہزیچانفوہےنوایلےہوساےئاسیکذاتےک۔
مز

1

ارش وہا:
آوارھپ ا
لر ْح َم ِن َولَد ٌ فَأَنَا أ َ َّو ُل ْال َعا ِبدِينَ ﴾۔
﴿قُ ْل ِإ ْن َكانَ ِل َّ
کہددےئجی:ارگرنمحیکوکیئاوال وہیتوتںیمسےسےلہپ(اسیک)ابع ترکےنواالوہنا۔

2

لر ْح َم ِن َولَد ٌ فَأَنَا أ َ َّو ُل ْال َعا ِبدِينَ ﴾:
﴿قُ ْل ِإ ْن َكانَ ِل َّ
کہددےئجی:ارگرنمحیکوکیئاوال وہیتوتںیمسےسےلہپ(اسیک)ابع ترکےنواالوہنا۔
ینعیہیدمحم(ص)اہللےکسےسبز یںیہ،اہللاعتیلٰےنسےسآپ(ص)وکقلخایک،آپ(ص)یہاہللاعت ٰیلاکالہپدنبہ
ںیہ،لداارگاہللاکوکیئاٹیبوہناوتدمحم(ص)ویکنہنوہنا،ویکہکنانےکوقبلاہللاحبسہنواعتیلٰےسسےسےلہپاٹیبناالکماص روہا
ٰ
ےہ۔لدادمحم(ص)اتہکےہہکںیماہللےسسےسزنا ہفز یولخمقوہں،وہہیںیہناتہکےہہکںیمااسیاٹیبوہںوجاہللےس
ٰ
اص روہاےہ۔وہاےنپآپوکالوہتقلطمںیہنولہکاناےہ،ہکلبوہاتہکےہ:ںیماہللاکایدنبہوہںاوراہللےکدنبےاکاٹیب
وہں۔

1۔عیون اخبار الرضا:ج،2ص106۔
2۔الرخرف81:۔

انچہچناہللفزامناےہ:
س ْب َحانَهُ بَ ْل ِعبَاد ٌ ُم ْك َر ُمونَ ﴾۔
الر ْح َم ُن َولَدا ً ُ
﴿وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
اوروہےتہکںیہ:اہللےناٹیبانبناےہ،وہناکےہ(ایسیناوتںےس)ہکلبہیوتاہللےکدنبےرتحممدنبےںیہ۔

1

لداوجوکیئتقیقحیکالتشےکوخااہںےہوہ قاورولخصےکاسھتیقیقحترکےاوراےنپآپوکاہللاعتیلٰےکذعابےس
ٰ
وفحمظرےھک۔اسیجہکاہللاعتیلٰوخ ارشا فزامناےہ:
س َم َاواتُ يَت َ َف َّ
ض
الر ْح َم ُن َولَدا ً * لَقَ ْد ِجئْت ُ ْم َ
شيْئا ً ِإدّا ً * تَ َكاد ُ ال َّ
ط ْرنَ ِم ْنهُ َوت َ ْنش َُّق ْاأل َ ْر ُ
﴿وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
ْ
َ
لر ْح َم ِن أ َ ْن يَت َّ ِخذَ َولَدا﴾۔ً
ً
ً
َ
ْ
ْ
لر ْح َم ِن َولدا * َو َما يَنبَ ِغي ِل َّ
ع ْوا ِل َّ
َوتَ ِخ ُّر ال ِجبَا ُل َهدّا * أن دَ َ
اوروہےتہکںیہ:رنمحےنیسکوکفززدنانبایلےہ۔قیقحتبمتتہبتخسوہیب ہنات(زنانرپ)الےئوہ۔ فز یےہہکاسےس
آامسنٹھپاجںیئاورزنیمقشوہاجےئاوراہپڑربزہربزہوہرکرگاجںیئ۔اسناترپہکاوہنںےنرنمحےکےیلفززدن(یک
وموج یگ)اکازلاماگلناےہ۔ اوررنمحےکشانانشانںیہنہکوہیسکوکاٹیبانبےئ۔

1۔االنبیاء26:۔
2۔مریم88-92:۔

2

وتریاورالیجنیکابعرںیتنجںیماہللایاورریغرمبکےہ:
ےہ،لداریغجالموکانںیمابعروتںںیمناولیرکےنیکوکیئ
ہیوہابعرںیتںیہنجںیمواحضوطررپاہللیکوودانوموج
ٰ
 رورتںیہنےہاورہناےنپنمدنسپریسفترکےکاہللےکولخمقوکاہللےک رےجیالکسںیہ۔

:1وترییکابعرںیت(دہعدقمی)
:39سپآجےک ن ُ ُياجنےلاوراِسناتوکاےنپ لںیمامجےلہکاورپآامسنںیماورےچینزنیمرپخداودنیہخداےہاوروکیئ
ورساںیہن۔

1

ُ :4ساےارسالیئ!خداودن مہاراخدااییہخداودنےہ۔
 :39ںیمیہوہوہںاورریمےاسھتوکیئ ویناںیہن۔

2

3

:6ںیمیہا ّولاورںیمیہآخزوہںاورریمےوساوکیئخداںیہن۔

4

:24ںیمخداودنساکاخقلوہںںیمیہاالیکآامسنوکناےننواالاورزنیموکاھچبےنواالوہںوکنریمارشیےہ؟۔

5

:10ایکںیمیہایخداںیہنوہںاورریمےالعوہوکیئخداںیہنےہ؟ایواف اراورصلخمخداوہں،ریمےوساوکیئںیہن
ےہ۔

6

:1ای ُخداودنںیہنےہسجےنرہوکبس دیاایک؟۔

7

ُیج
ُ :2خداودنریتا ُخداوج ھےلُم ِرصمےسالغیمےکرھگےساکنلالناںیم ُ مہُں۔
ُ
8
:3ریمےروضر ُ ُيریغوبعم وںوکہنامانن۔

1۔استثناء39،4۔
2۔استثناء4،6۔
3۔استثناء39،32۔
4۔ایسعیاء6،44۔
5۔ایسعیاء24،44۔
6۔مالکی10،2۔
،7ایسعیاء1،45۔
8۔خروج3،2،20۔

:2الیجندہعخدیدیکدنچابعرںیت۔
:23قحےکنارےںیمںیمےنھجتےسہہک ناےہ،ویکہکنخداایےہاسےکوساوکیئ ورساںیہن۔
واخیکرطفےسوہیتےہسجوکمتبلطںیہنرکےتوہ۔
ع ِتوج ُخداےئ ِ د
:44اوروہ ّز

1

2

وہوطخطوجالیجنےکاسھتںیہ:
:30ویکہکناییہخداےہ۔

3

:4اورہیہکںیہنےہوکیئاورخدارگموہایےہ۔
:3نکیلخداایےہ۔

4

5

:7ویکہکنایخداےہ۔

6

اچرکناےہ۔
رھکےہہک ُخدااییہےہ۔ وخز ّ ،ا
ُ ُ :19ياِسناترپاِامین ا

7

الیجناکواحضایبن:انجبعتسی ٰ(ع)ایقمےکنارےںیمںیہناجےتنےھت۔
انجبعتسی ٰ(ع)وخ فزامےتںیہہکوہایقمےکنارےںیمںیہناجےتنےھتسجںیمایقمرغصی ٰوہاگ:
ٹ
نرگمناپ۔
:32یل ُِاس ِن ان ُاسڑھگییکنایوکیئہن ِاجاتن۔ہنآامسنےک زفِےتشہن و ا

8

اورنا اینایصقنےہم ہکالوہتقلطماکلمقلطمےہسجےکادنریسکمسقےکصقننانا اینیک مہززگاجنگشئںیہن،ویکہکن
لداانجبعتسی ٰ(ع)ونرےہ
وہریغبناریکیواالونرےہ۔م ہکنا اینولخمقںیمایسوہیتےہویکہکناسےکادنرناریکیوہیتےہ۔ ٰ
1۔مرقس23،12۔
2۔یوحنا44،5۔
3۔رومیون30،3۔
4۔کرنتھیون4،8۔
5۔گلتیوں20،3:۔
6۔تھیمتھیس5،3۔
7۔یعقوب19،2۔
8۔مرقس32،13۔

رگماسںیمناریکیمہ ےہ،سجےسہینایوہناےہہکوہالوہتقلطمںیہننباتکس،ہکلبایونراورناریکیرپلمتشمای
ولخمقےہاورریغبناریکیواالونررصفخدایکذاتےہ۔اسواحضایبنےکادنرانیقیاصابحنلقعےکلا ایتحیصنےہ۔ایس
الیجندقمسےکرمسقںیمانجبعتسی ٰ(ع)اکالکموموج ےہ:
ٹ
نرگمناپ۔
:32یل ُِاس ِن ان ُاسڑھگییکنایوکیئہن ِاجاتن۔ہنآامسنےک زفِےتشہن و ا
ُ
خ ار!اجےتگاور ُ جارکےتروہ ُک ُِہکنتہن ِاجےتنہکوہوقبکآےئاگ۔
 :33و ز

ہایوک ُاساک
خار ِ انینعی م ز
ُ :34اسآ ِم ِاکاساحلےہوجرپ سیایگاور ُاسےنرھگےس ُرتصخوہےتوقاےنپ ويُرکوںوکا ِ ّ

اکماتب ِنااور رنانوک ُکُح ِناہکاجگارےہ۔
ُ
 :35وپاجےتگروہ ُک ُِہکنتہن ِاجےتنہکرھگاکامِل ِبکآےئاگ۔شاموکناآ یھراتوکنامزغےکنان ےتیوقنا ُُص
ُ
وک۔
ُ
:36اواسیہنوہہکااچیآرکوہتوکوسےتناےئ۔
ُ
:37اوروجُکَمتےساتہک ُ مہُں ُویہسےساتہک ُ مہُںہکاجےتگروہ۔
ُ و

واہیبمہ وتدیحےکودو ںیمیرفطرکےتںیہ۔
واہیبمہ اسیعویئںیکرطحرشکرکےتںیہوجوتدیحےکودو ںیماےنپدیقعےےکادنراہللوکدحمو اوراقتخزءامےتنںیہاور
اہللوکولخمقیکرطحفزار ےتیںیہ۔اسیجہکاسیعیئانجبعتسی ٰ(ع)وکاانتدنلبرمہبت ےتیںیہہکاںیہناہللاعتیلٰفزار ےتی
ںیہ۔ایسرطحواہیبمہ انےکایسجہنمیکریپویرکےتںیہ۔نکیلوہاہللاعتیلٰےکلا ولخمقیکرطحافصتفزار ےتیوہےئ
جاملقلخےکادنردحمو رکےتںیہ۔سپتقیقحہیوہیئہکاسیعیئایانانوکاہللامےتنںیہم ہکواہیباہللےکادنرانانیک
۔لداہیوتانایناعمرشےاکویہدقمی ُیرپیتسواالرطہقیےہ۔1سپواہیباہللاعتیلےکلا 
افصتڈالرکانانفزار ےتیںیہ ٰ
1۔پھر جب وہ لوگ پتھر سے بت نہیں سکے جبکہ وہ الہوت مطلق کے قائل ہیں لہٰ ذا نہوں نے عیسائیوں کی طرح انسان کو بت بنائے،پھر
جب یہ بھی نہیں کرسکے تو خدائے سبحانہ کو ہی بت بناڈلے جیسے وہابی اور یہودی بناڈلے اگرچہ ان کے درمیان اتنے سارے انبیاء
واوصیاء بھیجے گئے ہیں،بعدازآں علمائے ضالل نے منہج ٰالہی میں تحریف کی اور خود انہیں ابتدا میں میں تقلید،بدعت یا وراثت کے
ذر یعے اس طرح بت بنا دیے کہ ان کے عقائد کو خراب کیا اور حرام خداکو حالل اور حالل خدا کو حرام کردیاگیا کہ خدا کے عالوہ
انہی کی عبادت ہونے لگی۔جبکہ شیعہ ائمہ اطہار کی وجہ سے بعض علمائے غیر عامل دین کو واضح بت پرستی کی طرف نہ لے
جاسکے،لیکن ائمہ اطہار(ع) کے بع د وہ تحریف کی ایک اور صورت اختیار کرنے لگے کہ انہوں نے افسوس کے ساتھ تقلید کی بدعت
کے ذریعے علمائے ضالل کی طرح بشری بت پرستی کرنے لگے اور لوگوں کو بغیر غور وفکر کے جانوروں کی طرح ہانکنے لگے
اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرکےخود شریعت اور فتوی بنانے لگے اور اللہ کی کتاب کی موجودگی میں بت پرستی کے عقائد بنانے
لگے۔جبکہ ائمہ اطہار(ع) سے غیرمعصوم کی تقلید کرنےسے منع فرمایا ہے جس ان کے پہلے انبیاء واوصیاء(ع) نے کیا تھا اور فرمایا
ہے ہے کہ غیر معصوم کی تقلید بت پرستی کی منہج ہے جسے ان کے پہلے علمائے یہودگھڑ گئے تھے ائمہ اطہار(ع) نے اپنے
پیروکاروں کو اس یہودی تحریف شدہ منہج کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔جیسے امام جعفرصادق(ع) فرماتے ہیں:إیاكم والتقلید فإنه

مسجےکاقلئںیہنامکازمکانےکدیقعےےکاطمقبالوہتےسمسجالزمآناےہ،ویکہکناہللےکلا اہھت،انگلتااں،ڈنپیلفزار
ےتیںیہاورےتہکںیہخدارعشرپاھٹیبوہاےہوریغہ۔1اسیجہکانےکااممانبہیمیتاینپاتکبںیماتھکلےہ:
اإلي َم ُ
ان بِأ َ َّن ْال ُمؤْ ِمنِينَ
َوقَ ْد دَ َخ َل أ َ ْي ً
ان بِ ِه َوبِ ُكتُبِ ِه َو ِب َم َال ِئ َكتِ ِه َوبِ ُر ُ
س ِل ِه ْ ِ
اإلي َم ِ
ضا فِي َما ذَ َك ْرنَاہُ ِمنَ ْ ِ
ار ِه ْم َك َما يَ َر ْونَ ال َّ
ابَ ،و َك َما يَ َر ْونَ
س َح ٌ
ْس ِب َها َ
س َ
يَ َر ْونَهُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ِعيَانًا ِبأ َ ْب َ
ص ِ
ص ْح ًوا لَي َ
ش ْم َ
صا ِ
ت ْال ِقيَا َم ِة ،ث ُ َّم يَ َر ْونَهُ َب ْعدَ
ضا ُمونَ فِي ُرؤْ يَتِ ِه َي َر ْونَهُ ُ
ْالقَ َم َر لَ ْيلَةَ ْالبَد ِْر َال يُ َ
س ْب َحانَهُ َو ُه ْم فِي َ
ع َر َ
د ُ ُخو ِل ْال َجنَّ ِة۔
’’اسیجہکرہےنایبنایکےہہکاہللاسیکاتکوبں،فزوتشں،روسولںرپاامینرانھکےہایسرطحومنینمہیمہ اامینرںیھکہک
وہاہللوکایقمےک ناےنپآوھکنںےسریغبنا لےکوسرجیکامدنن ںیھکیوااورایسرطح ںیھکیوااسیجوہوچ وہںی
اکاچدنریغبیسکراکوٹےک ےتھکیںیہ۔وہاہللوکایقمےک ن ںیھکیوااسےکدعبرھپجںیم الخوہےنےکدعبمہ 
ںیھکیوا۔2انبتیمہےکاطمقبوہاہللاعتیلوکاےنپآوھکنںےساشمدہہرکابآوھکنںےس ےنھکیاکبلطمہیےہہکاسیکوکیئ
ٹ
تہجوہیگویکہکنانےکایبزواجاملانبربجنیےکاطمقباہللوکایتہجںیم اھکیاجےئاگ۔3سپہیولگآامسیناتکوبںےک
دنچاشتمہباملکتےکطلغریسفترکےکاےنپدیقعےےکادنررمگایہاکاکشروہےئںیہ۔وچہکنانبہیمیتاوراسیکرطح رگیولگ
ہن زفآندیجموکےتھجمسںیہاورہناناء(ع)ےکالکمیکمہفرےتںیہویکہکنربمغیپارکم(ص)اور ورسےاناء(ع)رومزےک
ذرےعیاور یئرمہبتاقحقئوکلمہیتےکاطمقبالکمرکےتںیہاسیجہکاہللاعتیلٰاےنپدنبوںےکاسھتوخابںیمویحےکذرےعی
الکمرکناےہ۔4م ہکاہللاعتیلٰیکذاتیسکزیچیکرطحںیہنےہاورہنیہاساکالکمرشبےکالکمیکامدننےہہکاسےکاطمقب
ریسفتایکاجےئاسیجہکہیاجلہولگ وعیرکےتںیہ۔ااممیلع(ع)فزامےتںیہ:
ُون اللَّ ِه فال و الله ما صلوا لھم وال صاموا ولكنھم أحلوا لھم حراما ً
من قلد في دینه ھلك ،إن الله تعالى یقول ات َّ َخذُوا أَحْ َ
بار ُھ ْم َو ُر ْھبانَ ُھ ْم أ َ ْربابا ً مِ ْن د ِ
وحرموا علیھم حالالً ،فقلدوھم في ذلك فعبدوھم وھم ال یشعرون۔ خبردارتم تقلید سے نہ کرو کیونکہ جوکوئی اپنے دین میں تقلید کرے گا وہ
ہالک ہوجائے گا،اس لئے اللہ فرماتا ہے یہودی اللہ کوچھوڑ کراپنے عالموں اور راہبوں کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ لہٰ ذا اللہ کی قسم!
انہوں نماز،روزہ چھوڑ کر حالل خدا کو حرام اور حرام خدا کو حال قرار دیا ہے،پھرلوگ بغیر کسی شعور کے ان کی تقلید شروع
کی۔تصحیح االعتقاد:للشیخ المفید ص.77
1۔ضمیمہ نمبر 3مالحظہ میں وہابی علماء البانی،بن باز،ابن جبیر اور ابن عثیمین وغیرہ کے چند فتاوی بیان کئے ہیں جہاں پر وہابی ائمہ
کے مکتوبات واضح ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کادائیاں،بایاں ہاتھ اور اانگلیاں اورجسم اوراللہ آسمان پر ہونے کے قائل ہیں لہٰ ذا انہوں
س َم َاواتُ َیتَف َّ
ض
نے اللہ کو مخلوق کے حدود میں قیدکیا ہے جبکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہےَ:قَ ْد ِجئْت ُ ْم َ
شیْئا ً ِإدا ً * تَكَا ُد ال َّ
َط ْرنَ مِ ْنهُ َوت َ ْنش َُّق ْاْل َ ْر ُ
َوتَخِ ُّر ْال ِج َبا ُل ھَدا ً۔بتحقیق تم بہت سخت بیہودہ بات کرتے ہو۔قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اورزمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر
گر جائیں۔مریم .11 – 31 :
2۔کتاب عقیدۃ الواسطیۃ :ابن تیمیۃ،باب وجوب االیمان برؤیۃ المؤمین لربھم یوم القیامۃ ومواضیع الرؤیۃ۔
3۔ابن جبیر ابن قدامہ کی کتاب لمعۃ االعتقاد کے حاشیے میں لکھتا ہے:وأما الرؤیة في اآلخرۃ فأثبتھا أھل السنة رؤیة صریحة ،أن المؤمنین
في الجنة یرون الله  -تعالى  -ویزورونه ،ویكلمھم ویكلمونه۔عرفنا بذلك مذھب أھل السنة ،وھل نقول :إنھم یرونه في جھة ؟ ال شك أنھم یرونه
من فوقھم ،وأنھم یرونه رؤیة حقیقیة ،ورؤیة مقابلة كما یشاءون ،وأن اْلدلة واضحة ،ومن أصحھا حدیث جریر لقوله:كما ترون القمر لیلة
البدرأكما ترون ھذا القمر۔ جیسے قیامت سے متعقل روایت میں آیا ہے جہاں اہل سنت سے اللہ کی رؤیت ثابت کی ہیں کہ ایمان والے جنت
میں اللہ کو دیکھں گے،اس کی زیارت کریں گے،اس سے بات کریں گے۔یہ ہے اہل سنت کا مذہب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو
کس جہت میں دیکھیں گے؟تو یقینا وہ اوپر کی جہت میں ہی دیکھیں گے،اورجیسے چاہیں دیکھیں گے،اس حوالے سے ان کے دالئل
واضح ہیں اور ان میں جریزکے مطابق کہ؛ تم اللہ کو چودہوں چاند کی مانند یا اس چاند کی طرح دیکھوگے۔مزید تفصیالت کے ضمیمہ
نمبر3مالحظہ کریں۔
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إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء۔فإنه رب تنزيل يشبه كالم البشر وهو
كالم الله ،وتأويله ال يشبه كالم البشر ،كما ليس شيء من خلقه يشبهه ،كذلك ال يشبه فعله
تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ،وال يشبه شيء من كالمه كالم البشر ،فكالم الله تبارك
وتعالى صفته وكالم البشر أفعالهم ،فال تشبه كالم الله بكالم البشر فتهلك وتضل۔
ربخ ار!مت زفآنوکاینپرأیےکاطمقبریسفترکو،اہیںیہکمتاےساملعءےسوھجمس۔1ویکہکناہلل ِ
الکمرشبیکاشمہبنازلرکنا
الکمخدایہوہناےہاوراسیکناولی ِ
ےہم ہکوہ ِ
الکمرشبیکاشمہبںیہنوہیت،اسیجہکاسیکولخمقںیمےسوکیئاسیکاشمہبںیہن
ایسرطحاہللاعتیلٰاکلعفذرہبزابزرشبےکا لالےکاشمہبںیہنوہنا۔اسےکالکمںیمےسذرہبزابز ِ
الکمرشبےکاشمہب
الکمخدا ِ
لدا ِ
الکمخدااسیکتفصےہم ہک ِ
ںیہن،ویکہکن ِ
الکمرشبےکاسھتاشمہبںیہن،ورہنمتالہک
الکمرشباسےکا لالںیہ ٰ
اوررمگاہوہاجنا۔2انچہچنواہیباےنپاطخءیکوہجےسخداےکلا مسجےکاقلئںیہویکہکنوہفزآنورواناتوکایسرطحےتھجمسںیہ
نیمالہتیب(ع)ےکاسھتاعترنوہےتںیہفزآنرکمیےننجیکاورانےسدہای
سجرطحریغجالماملعءےتھجمسںیہوجفزا ِ
ےنیلاککح ناےہ:
سنَةً نَّ ِز ْد لَهُ فِي َها ُحسْنا ً إِ َّن اللَّهَ
علَ ْي ِه أ َ ْجرا ً إِ َّال ْال َم َودَّة َ فِي ْالقُ ْر َبى َو َمن يَ ْقت َ ِر ْ
﴿قُل َّال أ َ ْسأَلُ ُك ْم َ
ف َح َ
َ
ور﴾۔
ور َ
ش ُك ٌ
غف ُ ٌ
ںیماس(غیلبتراسل)رپمتےسوکیئاخزتںیہناماتگنوساےئ زف یبزنیرہتش اروںیکتبحمےکاوروجوکیئیکینامکےئرہ
ٹ
3
اسےکےیلاسیکینںیمااھچااضہفرکےتںیہ،اہللانیقیبزاےنشخبواال،دقر انےہ۔
ےہ۔لداالہتیب(ع)ےساخمتفلرےنھکواولںےنانےسھچکںیہنایل۔اسرطحہی
وم تےسرما تبحماورااطع
ٰ
اسرےرحنمفوہےئویکہکناںیہنریغجالماملعءےنرمگاہیکاوراںیہنمسجِخداےکاقلئانب نااور زفآنرکمییکدنچیکاینپرطف
ےسرشتحیرکےتوہےئےنہکےگلاہللیکدنپیل،ورہہ،اہھتاور ےنھکیےکلا آںیھکنںیہوریغہ۔اسیجہکانآناتںیمالمہظح
رکںی:

ِلرؤْ َیا ت َ ْعب ُُرونَ ۔اورایک دن بادشاہ نے کہا :میں خواب میں سات موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھارہی ہیں اورسات سبز
ُكنت ُ ْم ل ُّ
خوشے ہیں اورسات خشک(خوشے)،اے دربار والو! اگر تم خوابوں کی تعبیر کرسکتے ہوتو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ
کرو۔ یوسف17:۔جناب یوسف(ع) نے موٹی،دبلی گائیں اور خوشے اورسبزالفاظ بیان کیے جو اللہ کے ہی کلمات ہیں اور اسی کے اولیاء ہی
ایسے الفاظ استعمال کرنے اہل ہیں کیونکہ وہی ان الفاظ کے مراد جانتے ہیں،کیونکہ اللہ کاکالم مخلوق کے کالم کی طرح نہیں ہوتا۔جیسے
عش ََر
ف ِْلَبِی ِه یَا أَب ِ
اللہ نے ایک خطرناک امر کہ یوسف کو یعقوب(ع) کے وصی کی تعیین کے وقت فرمایا:إِ ْذ قَا َل یُو ُ
ت إِنِي َرأَیْتُ أ َ َح َد َ
س ُ
ك َْوكَبا ً َوال َّ
اجدِینَ ۔جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا :اے بابا! میں نے(خواب میں) گیارہ ستاروں کو دیکھا ہے اور
س ِ
س َو ْالقَ َم َر َرأ َ ْیت ُ ُھ ْم لِي َ
ش ْم َ
سورج اورچاند کومین نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کررہے ہیں:یوسف 1 :۔کیا اس کے بعد بھی ابن تیمیہ وغیرہ کو یہ جرأت ہوسکتی ہے
کہ وہ اللہ کے کلمات کے مراد سمجھنے کا دعوی کریں؟
1۔بہت ساری روایات کے مطابق علماء سے مرادمحمد وآل محمد(ع) اورانبیاء واوصیاء(ع) ہیں۔
2۔توحید :شیخ صدوق،ص،246البرھان:ج،1ص46۔
3۔الشوری23:۔

ق﴾۔
﴿ َي ْو َم يُ ْكش ُ
َف َ
ع ْن َ
سا ٍ
سج نڈنپیللھکاجےئیگ۔

1

َاظ َرةٌ﴾۔
َاض َرة ٌ * ِإلَى َر ِبّ َها ن ِ
﴿و ُجوہٌ َي ْو َمئِ ٍذ ن ِ
ُ
تہبےسورہےاسروزشا ابوہںوا۔وہاےنپرب(یکرتمح)یکرطف ھکیرےہوہںوا۔

2

اننالطاقعدئیکالطبنواحضےہاورانےکاابثتےکلا زنا ہوکششرکناثبعوہاگ۔3ویکہکنانآناتےسرما وہنازیکہاور
شا ابورہےںیہوجاےنپربیکرطف ےنھکیواےلںیہاوردمحم(ص)ںیہ۔ایسرطحہی رالصتقیقحِدمحموآلدمحم(ع)
ےہ،وچہکناظملدجسےاورروکعںیہنرککسویکہکنوہاطیشنےکریپواکروہےتںیہسجرپدجسہرکےنیکوہجےساہللےن
تنعلیکےہ:
س ُجو ِد فَال َي ْست َ ِطيعُونَ ﴾۔
ع ْونَ ِإلَى ال ُّ
﴿ َي ْو َم يُ ْكش ُ
ق َويُ ْد َ
َف َ
ع ْن َ
سا ٍ
سج نڈنپیللھکاجےئیگاوراںیہندجسےےکلا البنااجےئاگوتہیولگدجسہںیہنرکںیکسوا۔

4

﴿يَد ُ اللَّ ِه فَ ْوقَ أ َ ْيدِي ِه ْم﴾۔
اہللاکاہھتانےکاہھتاورپےہ۔

5

اسےسرما اہللاکدنبہدمحم(ص)ےہویکہکنوہولخمقےکادنراہللںیہاورویہاہللیکتعیبرکےنواالےہسجےکاہھت ورسے
اسرےتعیبےکلا اانپاہھترےتںیہ۔اسیجہکاہللاکارشا ےہ:
1۔القلم42:۔
2۔القیامۃ22-23:۔
3۔جہاں تک اللہ کو محدود کرنے کی بات ہے اسی طرح اللہ کے لئے ہاتھ،پنڈلی،آنے جانے سے اللہ کے لئےنقص اوراحتیاج ثابت ہوتے
ہیں،جبکہ واس کی ذات بے نیاز اورکامل ہے چنانچہ ہاتھ اورپنڈلی مخلوق کے لئے ہوتے ہیں،اور جہاں تک بادل سے مخلوق آنے کی بات
ہے اس سے مراد محمد(ص) اور قائم(ع) ہیں،جبکہ وہابیوں کے مطابق اگر اللہ کے ہرکلمہ سے الہوت مطلق اور رب مطلق مرادلیاجائے
ہے:و َقا َل
تو پھر قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر موجود کلمہ رب کوکیا سمجھتے ہیں؟جہاں یوسف(ع) نے شارب الخمر کارب کہا
َ
ش ْی َ
لِلَّذَِ َ
ساہُ ال َّ
ض َع ِسنِینَ :اوران دونوں میں سے جس کی رہائی کاخیال
طانُ ِذ ْك َر َربِ ِه َفلَبِثَ فِي السِجْ ِن بِ ْ
ظ َّن أَنَّهُ نَاجٍّ ِم ْن ُھ َما ا ْذ ُك ْرنِي عِن َد َر ِبكَ فَأَن َ
کیا تھا(،یوسف نے)اس سے کہا:اپنے مالک سے میراذکر کرنا مگر شیطان نے اسے بھالدیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے،
یوں یوسف کئی سال زندان میں پڑے رہے۔ یوسف10:۔اوریوسف اپنے پالنے والےعزیز مصر کے لئے بھی یہی تعبیر استعمال کیا ہے:
اَ ِإنَّهُ الَ یُ ْف ِل ُح َّ
اب َوقَا َل ْ
الظا ِل ُمونَ :اوریوسف جس
عن نَّ ْف ِس ِه َوغَلَّقَ ِ
ت اْلَب َْو َ
َو َر َاو َدتْهُ َّالتِي ھ َُو فِي َب ْیتِ َھا َ
ت َھیْتَ لَكَ قَا َل َم َعاذَ الل ِه ِإنَّهُ َر ِبي أَحْ َ
سنَ َمثْ َو َ
عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کرکے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور سارے دروازے بندکرکے کہنے
لگی :پناہ بخدا! یقینا میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے ،بے،شک اللہ ظالمون کو کبھی فالھ نہیں دیتا:یوسف07:۔ اورجس نے انہیں
سى أَن َینفَعَنَا أ َ ْو َنتَّخِ ذَہُ َولَدا ً َو َكذَلِكَ َم َّكنِا
اس دنیا میں بہترین مقام دیا وہ عزیزمصر تھاَ :وقَا َل الَّذَِ ا ْشت ََراہُ مِ ن ِمص َْر الِ ْم َرأَتِ ِه أ َ ْك ِرمِ ي َمثْ َواہُ َ
ع َ
اس الَ یَ ْعلَ ُمونَ :اورمصر کے جس آدمی نے انہیں خریدااس
ض َو ِلنُعَ ِل َمهُ مِ ن ت َأ ْ ِوی ِل اْل َ َحادِی ِ
ِلیُو ُ
علَى أ َ ْم ِر ِہ َولَـك َِّن أَ ْكث َ َر النَّ ِ
ف فِي اْل َ ْر ِ
ث َواللهُ غَالِبٌ َ
س َ
نے اپنی بیوی سے کہا؛ اس کا مقام معزز رکھنا،ممکن ہے کہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہویا ہم اسے بیٹا بنالین اور اس طرح ہم نے یوسف
کو اس سرزمین میں تکمنت دی اوراس لئے بھی کہ ہم انہین خوابون کی تعبیر کی تعلیم دیں اوراللہ اپنے امر میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ
نہیں جانتے :یوسف .01 :
4۔القلم42:۔
5۔الفتح10:۔

ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن يَأْتِ َي ُه ُم اللَّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ي ْاأل َ ْم ُر َو ِإلَى اللَّ ِه ت ُ ْر َج ُع
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمال ِئ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
ور﴾۔
ْاأل ُ ُم ُ
ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئںںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

1

سپوجنا لےکاسابئںںیمآےئاگوہدمحم(ص)ںیہوججاملرتعجںیماےنپالہتیباورضعباناء(ع)ےکاسھتآںیئوا۔ہی
ناتوہشمرےہہکدمحم(ص)یہوہاسابئںںیہاوروتریاورالیجنںیمروسلواقمآلدمحمااممزامن(ع)یکتفصایسرطح
ایبنوہیئےہ۔2نکیلوجاہقفءاورواہیبریغجالماملعءناوجاےنپآپوکیفلسےتہکںیہےکاطمقباہللاحبسہنواعتیلٰےکاہھتاورانگلتااں
وہنا۔3اسےکامجلوامکلناالجلےکلا انمسےہ۔اسےکالعوہوہخداےکآےناجےنوریغہےکمہ اقلئںیہ۔اناقعدئ
اظہبلطمےتیلںیہ۔انےک
اکتقیقحےسوکیئقلعتںیہنےہویکہکنوہاینپنایھجمسںیماہللےکاہھت،آھکناورڈنپیلاورآےنےس م ز
رما ام یامسجینوہ انرھپرواحین،ہینالط،رفکاوررشکےہ۔4اناکاسرطحرفکورکشرکنارصفخداےکلا ریغبتیفیک ان
یسکاورسےکاہھت،آھکناورڈنپیلنایرکناںیہنےہہکلباناکہیانہکیہطلغےہہکخداےکلا اہھت،آھکناورڈنپیلےہ،ویکہکن
اسےسرمبکالزمآناےہ،اوررمبکاکددع ےہ،م ہکخداےئاعتیلٰددع ےس انکوزنمہےہ۔اسیجہکوخ ارشا فزامناےہ:
﴿قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ َحد ٌ﴾۔
کہددےئجی!اہللایےہ۔
ینعیہیہکاسیکذاتاتکیےہاوروہیسکےساخزاءےسرمبکںیہنےہہکاسےکلا وکیئاہھتاورڈنپیلوہ،ویکہکندع اکالزہم
بزبیکےہ۔اسلا ہکہیناتواحضےہہکالوہتقلطمےکاقلئانیقیرمگایہںیمںیہ۔

1۔البقرۃ210:۔
2۔اس حوالے سے ضمیمہ نمبر4مالحظہ فرمائیں۔
ٓ
3۔ابن جبیر کہتا ہے:ہاتھ میں انگلیاں ہیں،لیکن اس کے باوجود یہ الزم نہیں اتا ہے کہ یہ مخلوق کی انگلیوں کے پوروں کی طویل وغیرہ
ہیں،بلکہ اس میں صرف ہاتھ اوراس میں انگلیوں کاثبات ہے۔ یہ سے دایاں اوربایاں ہاتھ ثابت نہیں،بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے
ہاتھ میں انگلیاں ہیں۔اس کی مزید تفصیالت ضمیمہ نمبر3پر مالحظہ کریں۔
4۔ان کے قول سے مراد سے اللہ انسان کی طرح دوآنکھوں سے دیکھتا ہے،کا تصور درست نہیں ہے کیونکہ اس سے اللہ کے جسم ہونا
الزم آتا ہے۔اس حوالے سے وہابی علماء کے چند اقوال کی مزید تفصیالت ضمیمہ نمبر3پر مالحظہ کریں۔

وتدیح
امساہللےکادنروجافصتںیہانےسوتدیحیقیقحاکمتخںیہنوہیت،ویکہکنال إله إال اللهاکہملکاہنیوتدیحںیہنےہ،ہکلبہیوت
وتدیحیکادتباءاوراءاہتءاورتقیقحوتدیح رالص(وھ)ےہ،ویکہکناھناییکاابثتم ہکواواغییکتبیغرپ اللرکناےہاور
رہش
ہرشکےسناکےہ۔ایسلا وسرہوتدیح(لقوھ)اورنایقرشحولیصفتاوروتحیضںیہ۔اسیجہکایبنوہاےہہکاہللنا ِ
اہلل م ز
امکالتالٰہتہ رالص(وھ)یکوہنکوتقیقحیکیےہ۔ایسےساہللےناےنپولخمقےکلا اینپتفصایبنیکےہہکاحبسہن
واعتیلٰےہ۔انانےس رالصیہیوتدیحولطمبےہ،تقیقحوہنکےکرمہبتوایلوتدیحولطمبےہ۔ویکہکنایسےکادنریہامتم
افصتواالخصاورتقیقحابع تووجس ںیہ۔اسابع تواالخصاوروتہجےکالعوہسرشکےسآول ہےہ۔سپاولتیہ
لدااسرےولخمقاتحمجاورناصقںیہ۔سپاںیہن
رصفخداےئاحبسہنےکلا زساوارےہ،ایسیکرطفامتمولخمقہ ےتکںیہ۔ ٰ
وصحلِامکلاوراقنصئوک وررکےنےکلا ایسیکرطفیہروجعرکںیاورایسیکابع ترکںیناہکایسےک ِ
امکلقلطمےک
ٹ
۔لدااولتیہیکرعمتفوکوصحمررکناہنرصفنا این،وکنایہاوربزااسخرہںیہ،ہکلباناناکدہاف
واےطسےسامکلاحلصرکںی ٰ
یہہنکوتقیقحیکرعمتفوہ،اوراسرعمتفوکرہولخمقیکرعمتفیکتبسندحمو ںیہنرککس،ویکہکناسیکرعمتفیک
جاخےہ۔
رعمتف ز

ولخمقںیمولخمقےکلا اولتیہیکی۔
اولتیہروبتیبیکرطحےہ1ویکہکنجربےسرمیبرما ےہوتوبعم ےسرما ویہےہسجیکرطفصقن وررکےناور
امکلاحلصرکےنےکلا روجعایکاجناےہ۔ایسرطحرباوال یکتبسنناپرپدصقآناےہاسیجہکاخدناناکرب۔ویکہکن
وہنےہ۔ایسرطحوبعم یکتفصمہ ناپرپدصقآیتےہویکہکناوال انےکاتحمجوہےتوہیتںیہ۔
وہاینپاوال وک ضیاچنہپراہ ا
لداالوہتیک ترتاہللےکاناخصاناءاوروسولںرپدصقآیتکسےہوجولخمقےکادنراہللاعتیلٰیک ترتیکتیثیحرےت
ٰ
ارش ےہ:
ںیہ۔اسیجہکاہللاعتیلٰاک ا
اجدِينَ ﴾۔
س َّو ْيتُهُ َونَفَ ْختُ ِفي ِه ِم ْن ُر ِ
وحي فَقَعُوا لَهُ َ
﴿فَإِذَا َ
س ِ
1۔ یہ دونوں سے بے نیازی اور محتاجی،کامل اورناقص کے درمیان تعلق بتاتی ہیں جہاں وہ محتاج کے احتیاج اور ناقص کوکمال عطا کرتا
ہے،لیکن فرق یہ ہے کہ ربوبیت اعلی سے ادنی کی طرف یعنی بے نیازی اورکمال سے محتاجی اورناققص کی طرف ہے۔ رب سے مربی
مربی یعنی جس کو پاالجائے مراد ہے۔لیکن الوہیت اس کے برعکس ہے یعنی ادنی سے عالی کی طرف ہے یعنی فقیر اور
پالنے واال اور
ٰ
ناقاص کامل اور بے نیاز کی طرف رجوع کرتا ہے،لہٰ ذا ربوبیت بے غنی کی نیازی اورکامل کی کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ
الوہیت فقیر ا ورناقص کے احتیاج اورنقص کی طرف اشارہ کرتی ہے۔اسی لئے اللہ اپنے بندوں کی جانب اپنی حقیقت الوہیت کو ظاہرکرتا
ہے تاکہ وہ اس کی بے نیازی اورکمال کوپہچانیں اور اپنے نقص کو پوراکرنے کے لئے اس کی طرف رجوع کریں۔

سپجںیماےس رسانبولںاوراسںیماینپروحںیمےسوھپی وںوتاسےکلا دجسےںیمرگڑپنا۔

1

دجسہ رلصخداےئاحبسہنےکلا یہوہناےہاورہیتقیقحیکیاوروہظررپجادبےکایواجلمعےہ،ویکہکندجسہیہ
رعمتفاکیمتحہجیتنےہاسیجہکروسلارکم(ص)ےنرعماجرپااجنم نا۔ااممرفعجاص ق(ع)فزامےتںیہ:
فلما رفع رأسه تجلت له العظمة فخر ساجدا ً من تلقاء نفسه ال ألمر أمر به۔
اظہوہیئوتآپ(ص)ےنریغبیسکمکحےکرخفےساےنپآپوکدجسے
رھپجآپ(ص)ےنرسااھٹناوتآپ(ص)یکتمظع م ز
ںیمرگا نا۔

2

اوریسکولخمقاکاےسیولخمقوکدجسہرکناوجخداےئاحبسہنیکیوہ،ویہےہوجوخ ایسےکلا دجسہرکناےہویکہکنتقیقحرصف
وہنےہ۔سپآیےکاطمقبالوہتانجبآ م(ع)ےکادنر
الوہتیکوہیتےہ۔جوجسم وکدجسہیالوہتیکوہجےس ا
وہظررکریہیھتایساہللےنفزوتشںوکاںیہندجسہرکےناکمکح نااھت۔اورآیےکادنرہیواحضےہہکجاہللےناینپروح
وحي﴾۔
وھپی یوتالوہتآ م(ع)ںیم م ز
﴿ونَ َف ْختُ ِفي ِه ِم ْن ُر ِ
اظہوہیئَ :
اورںیماسںیماینپروحوھپی ی۔
لدااہللیکروح رالصالوہتیک ترتےہایسلا اسےنآ موکاینپ ترترپقلخفزامنا۔اسوہجےسآ م(ع)ےکدجسہ
ٰ
رکناایرطفیارمےہویکہکناسںیماہللیکروحےہ۔ویکہکنتقیقحدجسےالوہتےکلا یہوہیتےہوجآ مےکادنر م ز
اظہ
ےہ،رھپاسلا مہ دجسہالوہتیقیقحےکلا ناےہویکہکناہللےناےساینپ ترتیکاثملےکذرےعیولخمقےکلا اےس
اانپہفیلخفزار نا:
ض َخ ِليفَةً﴾.
﴿و ِإ ْذ قَا َل َرب َُّك ِل ْل َمالَئِ َك ِة ِإ ِنّي َجا ِع ٌل فِي األ َ ْر ِ
َ
اورجاہمترےربےنفزوتشںےساہک:انیقیںیمزنیمںیمایہفیلخفزار ےنیواالوہں۔
لداولخمقےکادنرالوہتقلطمےکلا یلہپی،اہللواحض ترت،اساکیقیقحہفیلخ،الہپولخمق،یلہپلقعاورالہپہملک
ٰ
دمحم(ص)ںیہ۔
سپاسآیاکبلطمہیوہا:
1۔ص72:۔
2۔اصول کافی:ج،3ص482۔اس روایت کو ضمیمہ نمبر 4میں مالحظہ کریں۔

وحي﴾
﴿ونَفَ ْختُ فِي ِه ِم ْن ُر ِ
َ
اورںیماسںیماینپروحوھپی ی۔ینعیجںیمآ م(ع)ںیمدمحم(ص)اکونروھپی وںاگ۔1وتاےفزوتش!متولگآ م
وحي﴾فزامناےہینعیاینپاولتیہاورایحتاکوہظر
﴿ر ِ
ےکدجسہرکواوراسیکااطعرکو۔ویکہکناہیںرپاہللےندمحم(ص)وک ُ
2
لداوہاہللیکرعمتفاحلصرکےنےکلا انیکرطف ےھکی۔ویکہکن
ےہ۔ سپدمحم(ص)ولخمقےکادنراہللیک ترتےہ ٰ
ُون﴾۔
اإل َ
نس ِإ َّال ِل َي ْعبُد ِ
﴿و َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن َو ْ ِ
ولخمقیکتقلخاکسیہاہللیکرعمتفاکوصحلےہَ :

اورںیمےننجواسنوکقلخںیہنایکرگمہیہکوہریمیابع ترکںی۔

3

ینعیناہکوہسرعمتفاحلصرکںی۔سپ مہارےاورپہیالزمےہہکرہرعمتفیقیقحاکراےتسدمحم(ص)اورنایقامتماناء
رکان
واوایصء(ع)وکاچہپںین۔ویکہکنانںیمےس مہزایاسراےتسیکیاوروہظرےہاوروہوکیئاےنپاسحبےساہللیکرعمتف ا
4
لدادجسےتقیقحںیم ٓا م(ع)ےکلا ںیہناھتہکلبدمحم(ص)ےکلا اھت۔ایس ٓا م(ع)ےکادنردمحم(ص)یکییک
ےہ۔ ٰ

رشطریھکیئگ:
اجدِينَ ﴾۔
س َّو ْيتُهُ َونَفَ ْختُ فِي ِه ِم ْن ُر ِ
وحي فَقَعُوا لَهُ َ
﴿فَإِذَا َ
س ِ
سپجںیماےس رسانبولںاوراسںیماینپروحںیمےسوھپی وںوتاسےکلا دجسےںیمرگڑپنا۔ہیدجسے
رالصالوہتیقیقحخداےئاحبسہنےکلا یہاھتویکہکنوہ ترتالوہتیکای ترتیھتوجاسولخمقںیمییکوہیئ
یھت۔5سپدمحم(ص)،یلع(ع)اور رگیاہمئااہطر(ع)اورانجبعتسی ٰ(ع)سےکسخداےئاحبسہنےکاتحمجںیہاوران
ےکادنرالوہتیکافصتںیہینعی رگیولخمقانیکرطفاحاجتیکبزآوری،صقنیک وریاور ِ
وصحلامکلےکلا روجع
رکےتںیہوتہیایتسہںاہللیکاطقاورااجزتےسانیکاحاجتوپریرکیتںیہ،صقن وررکیتںیہاورامکلاطعرکیتںیہ
ویکہکنانےکناساہللیکیہاطقوہیتےہ۔ایسوہیسکاسنکزیچوکالہےتوتاہللیکیہاطقےسرکےتںیہ۔سپواحضوہاہک
انےکادنرالوہتیکافصتاکوہناخداےئاحبسہنیکاولتیہقلطمںیمےسںیہنےہ۔اہں!ہیاہللیک ترت،اامسےئینسحٰاوروہ
واعلی رتبے پر
1۔شاید کسی بھی غور کرنے والے سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ بہت سارے انبیاء واصیاء(ع) جناب آدم(ع) سے افضل
ٰ
ہیں ،کیونکہ جس صورت پر اللہ نے آدم(ع) کو خلق کیا ہے جو وہ پہلی صورت نہیں ہے جو محمد(ص) کی ہے ،اورآدم(ع) میں پھونکی
ہوئی روح محمد(ص) میں موجود پہلی روح سے جدا ہے،یہ صرف مخلوق میں اس کی تجلیات ہیں جہاں آدم(ع) اوراس کے درمیان ایسے
مخلوق بھی ہیں جن کارتبہ آدم(ع) سے بلند ہے۔
2۔محمد(ص) ہی اللہ کا حقیقی خلیفہ ہیں،آپ(ص) کے واسطے سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی،کیونکہ اسی لئے آدم(ع) کے اندر اسی
حقیقت پھونک دی جس کے واسطے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ لہٰ ذا حقیقت میں اللہ کی روح،اللہ کی صورت،اللہ کا خلیفہ محمد(ص) ہی ہیں،
لیکن آدم(ع) کو اس لئے اللہ کی صورت کہا ہے کیونکہ وہ محمد(ص) کی صورت میں خلق کیا گیا ہے،کیونکہ آدم(ع) محمد(ص) اور
عیسی (ع) کی تجلی ہیں،جبکہ حقیقی روح اللہ محمد(ص) ہی ہیں۔مزید تفصیالت کے کتاب ختم نبوت مالحظہ کریں۔
ٰ
3۔الذاریات56:۔
4۔ اللہ تعالی نے ہرانسان کو اس لئے خلق کیا ہے تاکہ وہ مخلوق میں اللہ تک پہنچ جائے جہاں ہر انسان خود ایک الہوت کی صورت میں
خلق کیاگیا ہے۔اسی کا مطلب ہے’’اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیداکیا ہے‘‘ لہٰ ذاہرانسان کے اندر اہلیت ہے جس کا دروازہ کھال ہوا ہے۔
5۔آدم(ع) کو سجدہ کرنے سے انکار دراصل اللہ اور اس کی معرفت کو کو سجدہ کرنے سے انکار ہے جو نادانی کی نشانی اوربیوقوفی
اور حکمت ودانائی کے منافی ہیں،کیونکہ آدم(ع) اللہ کی معرفت کی نشانی ہیں۔

لداہیاےنپادنروموج الوہیتتفصےسیقیقحاولتیہیکاچہپنرکاےت
ورہہںیہنجےسولخمقاسیکرطفروجعرکےتںیہ۔ ٰ
ںیہ،ویکہکنہیوبعم ںیہنںیہہکانیکابع تیکاجےئ،ابع ترصفخدایکیہاجیتےہ۔ہکلباسرےاہللےکولخمقدنبے
ںیہوجاہللےکاذنےس رگیولخمقےکصقن وررکےتںیہاوراںیہنامکلیاچنہپےتںیہ۔اناکاولتیہےسفصتموہےن
اہںیہ،ہیخداےکیہولخمقںیہ،خداںیہنںیہینعییقیقح
رصفیہیبلطمےہ،وہوبعم ںیہنںیہاورہنخداےکودو ےسن م ز
اولتیہےکرمےبترپںیہنںیہ،ہکلبولخمقےکرمےبترپںیہ،نکیلوہولخمقےکادنراولتیہیکیںیہ،ایساکبلطموبعم ر
ینسحےہ،ویکہکنہیایتسہںالوہتیقیقحوکالتبیتںیہ:
ولخمق،اہلل ترت،اہللورہہاوراامسےئ ٰ
سي ِْن أ َ ْو أ َ ْدنَى﴾۔
﴿فَ َكانَ قَ َ
اب قَ ْو َ
اہیںیہک وامکونںےکبزابزنااسےسمک(افہلص)رہایگ۔

1

ینعیہیالوہتےکوگتفگےہ۔اسےکدعباہللےنولخمقیکرعتفیںیمفزامنا:
َار﴾۔
س ْسهُ ن ٌ
﴿ َي َكاد ُ زَ ْيت ُ َها ي ِ
ُضي ُء َولَ ْو لَ ْم ت َ ْم َ
اساکلیتروینش اتیےہوخاہآگاےسہنوھچےئ۔

2

اظبہوتہیوخ اینپرطفےسروینش اتیےہنکیلتقیقحںیمااسیںیہنےہ،ویکہکن
ینعیہیااسیونرےہسجںیمتملظںیہنےہاور م ز
وہنےہ،وخ دمحم(ص)اکںیہنےہ۔ایسلا انجبابزامیہ(ع)وکاابتشہوہااھت۔3ایسرطحفزوتشںوک
اساکونراہللیکرطفےس ا
4
لدادمحم(ص)اورآلدمحم(ع)اےسیرمےبترپافبزںیہاہجںانچنہپ رگیامتمولخمق
رعماجںیمدمحم(ص)ےکنارےںیماابتشہوہا۔ ٰ

اکدہفےہاورہیایتسہںیہانانےکامکلاکاءاہتءوہیتکسںیہ،ویکہکنسجرطح نیدمحموآلدمحم(ع)ےکذرےعییہمتخوہاےہ
اورایسرطح اینمہ دمحموآلدمحم(ع)ےکذرےعیمتخوہیگ۔
1۔النجم9:۔
2۔النور35:۔
ُ
ازغا ً قَا َل ھَـذَا َربِي فَلَ َّما أَ َف َل قَا َل َلئِن لَّ ْم یَ ْھ ِدنِي َربِي
3۔فلَ َّما َج َّن َ
علَ ْی ِه اللَّ ْی ُل َرأَى ك َْوكَبا ً قَا َل ھَـذَا َربِي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل ال أحِ بُّ اآلفِلِینَ * فَلَ َّما َرأَى ْالقَ َم َر بَ ِ
ْ
َ
َ
ً
َ
ْل ُكون ََّن مِ نَ القَ ْو ِم الضَّالِینَ * فَلَ َّما َرأى ال َّ
غة َقا َل ھَـذَا َربِي ھَـ َذا أ ْكبَ ُر َف َل َّما أفَلَ ْ
ت قَا َل یَا قَ ْو ِم إِنِي بَ ِرَ ٌء ِم َّما ت ُ ْش ِر ُكونَ ۔ چنانچہ جب ابراہیم پر
از َ
س بَ ِ
ش ْم َ
رات کی تارکی چھا ئی توایک ستارہ دیکھا،کہنے لگے :یہ میرارب ہے،پھر جب وہ غروب ہوگیا توکہنے لگے :میں غروب ہوجانے والوں
کو پسند نہیں کرتا۔پھر چمکتا چاند دیکھا توکہا :یہ میرارب ہے اور چاند چھپ گیا توبولے :اگرمیرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو بھی
ضرور گمراہوں میں سے ہوجاتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھاتوبولے :یہ میرارب ہے،یہ سب سے بڑا ہے،پھر جب وہ بھی
غروب ہوگیا تو کہنے لگے :اے میری قوم! جن چیزوں کوتم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔اْلنعام.73 -77:
4۔امام جعفرصادق(ع) فرماتے ہیں :إن الله العزیز الجبار عرج بنبیه (ص) إلى سمائه سبعاً ،أما أولھن فبارك علیه ،والثانیة علمه فیھا فرضه ثم
عرج إلى السماء الدنیا فنفرت المالئكة إلى أطراف السماء ،ثم خرت سجدا ً فقالت :سبوح قدوس ربنا ورب المالئكة والروح ما أشبه ھذا النور
بنور ربنا ،فقال جبرئیل (ع) :الله أكبر الله أكبر ,فسكتت الم الئكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت المالئكة ،ثم جاءت فسلمت على النبي
(ص)۔یقینا خدائے غالب وجبار نے اپنے نبی(ص) کو اپنے ساتویں آسمان پر لے گئے،جن میں سے پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ(ص) کو
مبارک کہاگیا اوردوسرے آسمان میں آپ(ص) کو فرائض کی تعلیم دی،پھر جب دنیا کے آسمان پر پہنچے تو سارے فرشتے جمع
ہوگئےاورسجدے مینجاکر کہنےلگے :سبوح قدوس ربنا ورب المالئكة والروح،یہ تو ہمارے رب کے نور کی مانند ہے،اتنے میں جبرئیل
نے کہا :اللہ اکبراللہ اکبر،پھر سارے فرشتے کاموش ہوئےاورآسمان کے دروازے کھول دیے گئےاورسارے فرشتے جمع
ہوگئے،پھرآکرنبی اکرم(ص) پر درود وسالم کہنے لگے :الكافي :ج 7ص130۔مزید تفصیالت کے ضمیمہ نمبر5پر مالحظہ کریں۔

اخہمت۔
وتدیحیہرصاطمیقتسمےہاورہیولتارےسزنا ہزیتاورنالےسزنا ہناریےہ۔اسیجہکایبنوہاکچہکاسےسارحنافاور وری
۔لداسیکناریینیبےکاسھترعمتف روریےہناہکاناناکآخزت
اکہجیتنانانوکرشکاوررفکیکرطفےلاجناےہ ٰ
رتہبوہاوراےسایسیجبیصنوہاسجیکوتعسآامسونںاورزنیمںیہےسجالہرعمتف،جالماورالہوقتیےکلا ایترایکایگ
لداانانوکاانپبیصناضعیےیکریغب قےکاسھتسوروزتقیقحووتدیحوکاحلصرکےنےکلا وکشاںرانہ
ےہ۔ ٰ
اچےیہ۔
اھکنتہبےہ۔ویکہکنہیخ م
ِ
دااکہارےاورپمیظعتمعنےہہکاسےن
السم نیےکاسھتاٹچیئرپوسنااوروجیکرویٹ ا
اجنول!
ںیمہجاتیفورتمحےکاسھتدہاییسیجتمعناطعفزامیئ۔ہیخدااکرکشےہہکاسےنرہرپاوراےنپاکرانکنرپااسحنفزامنا۔
ہولخمقرپایقم
ہاستمعنےکرکشزگارںیہوجاسےنھجمرپریمےوادلنی،امتمومنینموومانمتاوراےنپ م ز
رہخداےک م ز
اجریواسریراھکوہاےہ۔
نارلٰہاا!وتاےنپبیبح،اےنپیفص،اےنپیقیقحہفیلخرپ رو والسمنازلفزام۔نارالہٰاا!دمحموآلدمحم(ع)رپاانپاخصرکمفزام۔نارلٰہاا!
ٹ
ارگوتےھجمولوگںیکرظنںیمرتعفاطعفزامےئوتاینپذاتںیمتسپرھک،ےھجمبزایئںیمالتبمہنفزامناہکاھگےٹںیمروہںاورےھجم
کش،رشکےسوفحمظفزام،ریمےاسھتویہفزاموجوتاچےہ،ےھجمریتےلا اخ صفزام،ےھجمریتےفطلےکواےطساینپذات
اور مہزاسزیچےسوفحمظفزامسجںیمڈرناوہں
ناربناأرمحارلانیمح۔
اشمرقواغمربںیمےنسبواےلامتمومنینموومانمترپریماالسماوراہللیکرتمحوبزاکتوہں۔
ادمحاسحل
18راضمن 2405ھ،ق۔

ہمیمض1:
اللہ:
اسامسولوگںےکبز یذاتالہ ٰیےکوہشمرےہ۔نکیلجاےساولتیہقلطمرما ایلاجےئوتہیایسرپیہالم قوہنا
ےہ۔رھپارگاولتیہقلطمرما ہنےنیلیک ترتںیمایکہیامسذاتالہ ٰیےکالعوہرپالم قوہناےہ؟اسوکاجےننےسےلہپںیمہ
ایناتینھجمسڑپےیگہکایکامساہللاجدمےہناقتشم؟ویکہکناسوسالاکوجابایسںیمرمضمےہ۔اسیجہکروسلاہلل(ص)
فزامےتںیہ:
إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم۔
انیقیرہاناءےکلا ہیمکح انایگےہہکولوگںےکولقعںےکاطمقبناترکںی۔
ایسرطحااممرفعجاص ق(ع)ےسرمویےہ:
ما كلّم رسول الله (ص) العباد بكنه عقله قط۔
روسلاہلل(ص)ےنولوگںےکاسھتیھبکمہ اینپہنکولقعےکاسھتناتںیہنیکںیہ۔
رھپربمغیپارکم(ص)اسروایوکلقنفزامںیئ:
إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم۔
انیقیرہاناءےکلا ہیمکح انایگےہہکولوگںےکولقعںےکاطمقبناترکںی۔
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اسوحاےلےسیلہپراےئےکاطمقبامساہللملعاجدمےہےسجدیسوخیئےناایتخرایکےہاسیکنادیئںیم یئ اللئ شییکںیہ
نجیکالطبنوکایبنرکںیوا۔اسیجہکدیسوخیئاینپاتکباایبلنںیمایبنرکےتںیہ:
ومن توهم أنه اسم جنس فقد أخطأ ودليلنا على ذلك أمور :األول :التبادر ،فإن لفظ الجاللة
ينصرف بال قرينة إلى الذات المقدسة وال يشك في ذلك أحد .وبأصالة عدم النقل يثبت أنه
كذلك في اللغة وقد حققت حجيتها في علم األصول۔
وجوکیئہیایخلرکےہکظفلاہللامسسنجےہوتانیقیوہیطلغرپےہویکہکنجظفلاہللوبالاجناےہوتریغبیسک ورسےفزہنی
اورالعمکشےکذاتالہ ٰیذنہںیمآناےہسجںیموکیئصخشکشںیہنرکاتکس۔ارگوکیئصخشہیاامتحل ےہکنکممےہ
1۔اصول کافی:ج،1ص23۔

ہکالصتمعنںیمظفلاہللامسسنجوہاوردعبںیماسظفلوکذاتالہ ٰیےسصتخمرک انایگوہوتاساکوجابہیےہہکاقدئہیلکہی
ےہہککشیک ترتںیماساامتحلوکاکدعلمفزنایکاجناےہانچہچنںیمےناملع تلںیماساقدئےوکنایایکےہ۔
ںیماتہکوہںہکنغتتیسک لیلوفزہنیےکذاتالہ ٰیاکذنہںیمآناامسملعاجدم رہجرھکاےہویکہکنامسرنمحمہ ریغبفزہنیےک
ذاتدقمسیکرطفابت روہناےہنکیلاسوحاےلےسوکیئامسملعاجدماکاقلئںیہنےہاورارگوکیئاسناتوکامےنویکہکنہی
قتشمےہم ہکاسابت روہےناکساامعتسلےہ۔نکیلاہجںیدیسوخیئاکوقلےہہک’’:ااصلدعملقن،تغلاورملع
ا تلیکتیجحےسنایوہناےہ‘‘ ایناصقناتےہویکہکنجوکیئوقادعتغلوکلقنرکےاگوتدعملقندعمووج رپ
لدااسلقنںیمیطلغاک
اللںیہنرکےاگ،ہکلبالکمرعبےسوقنمل ا
وہنااسیےہاسیجہکدنمسرےسایرطقہااھٹناےہ ٰ
ااکمنوہےنیکوہجےساسیکاینتاتیمہںیہنےہ۔ایسرطحایدیقعیتظفلرپمہ تجحنامنایہنوہاتکس،ہکلبرشیع
وصنصےساعترنوہےنیکوہجےساسوکیئاتیمہیہںیہنوہنا۔ےھجمںیہنولعممدیسوخیئےنذموکرہاےسیاقدعےرپاامتع
لداہیارقتساءمہ ناصقےہاور
امگناورورہویکںایکےہوجہنرصفوخ ارقتساےئناصقرپینبمےہہکلبناصقلقعےسانبےہ ٰ
صنِوصعمنیم(ع)ےکاسھتمہ اعترنےہویکہکنایےسزنا ہصنںیماسےکقتشموہےننادنیہ یتلےہ۔اسیجہک
اریماوملنینم(ع)فزامےتںیہ:
الله معناہ :المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه ،والله هو المستور عن درك األبصار،
المحجوب عن األوهام والخطرات۔
اہللےکینعموہوبعم ےہسجیکرطفولخمقاتحمجوہاسیکابع تیکاجےئاوراہللآوھکنںےس رکںیہنایکاجاتکساورہنیہ
ورہوایخلںیمامساتکسےہ۔
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ایسرطحااممنافز(ع)فزامےتںیہ:
الله معناہ :المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيته ،واإلحاطة بكيفيته ،وتقول العرب :أله
الرجل إذا تحير في الشيء فلم يحط به علماً ،ووله إذا فزع إلى شيء مما يحذرہ و يخافه
فاإلله هو المستور عن حواس الخلق۔
اہللےکینعموہوبعم سجیکتقیقحاورتیفیکاکااحےطوک رکرکےنےکلا ولخمقاسیکرطفروجعرکے۔اسیجہک
رعبےتہکںیہ:جانانیسکزیچےکنارےرپاشینوہاجےئاوراےساجےننےساقرصوہاجےئوتخدایکرطفروجعرکناےہ
اورایسرطحجوہیسکزیچےسڈراجےئوتخدایہرطفاتحمجوہناےہویکہکنویہاسوحاسےسن ماہزوہناےہ۔2اسےکناووج
1۔توحید:ص،89البرھان:مج،8ج،30ص430۔
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وجہےکنارےںیموکیئروایرکےنعنمفزامناےہ۔اسیجہک صفنبیفزجانےس
اہمئااہطر(ع)ےناےنپااحصبوک م ز
رمویےہہکںیمااممرفعجاص ق(ع)ےکالغممعلینبسینخےکلتقےک ونںںیمآپ(ع)ےکناسایگوتفزامنا:
يا حفص حدثت المعلى بأشياء فأذاعها فابتلي بالحديد إني قلت له إن لنا حديثا ً من حفظه علينا
حفظه الله وحفظ عليه دينه ودنياہ ،ومن أذاعه علينا سلبه الله دينه ودنياہ ،يا معلى إنه من
كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا ً بين عينيه ورزقه العز في الناس ،ومن أذاع الصعب
من حديثنا لم يمت حتى يعضه السالح أو يموت متحيرا ً۔
اے صف!ںیممعلیےستہباسریزیچںیاتبیئںیہںیہنجاسےناضک ایکرھپاےسولےہےکذرےعیلتقایکایگ،ںیمےناس
ےساہکاھتہک مہاریایودیےہوجوکیئاےسنا رےھکخدااسےک نیو اینوفحمظرےھکاوروجوکیئاےساضک رکےاگخدااس
ےک نیو اینوکبلسرکےاگ۔اےمعلی!وجوکیئ مہاریلکشمودیوکوپدیشہرےھکخدااسےک وونںآوھکنںںیمایونر
اطعفزامےئاگاوراےسولوگںےک رایمنزعتاطعفزامےئاگاوروجوکیئ مہاریلکشموکاضک رکےاگوتاسیکومتایھتہرےس

وا عوہیگ انرپاشیینںیمرماجےئاگ۔
اورایسرطحےسایبریصبےسرمویےہہکںیمےنااممرفعجاص ق(ع)ےسانسےہ:
سر أسرہ الله إلى جبرئيل ،وأسرہ جبرئيل إلى محمد ،وأسرہ محمد إلى علي ،وأسرہ علي
إلى من شاء الله واحدا ً بعد واحد ،وأنتم تتكلمون به في الطرق۔
ایرازےہےسجخداےنربجلیئوکاتبنا،اےسربجلیئےندمحم(ص)وکاتبنا،اےسدمحم(ص)ےنیلع(ع)وکاتبنا،رھپیلع(ع)ےن
اےساتبناوجخداوکایاوراییہاماتنےہم ہکمتولگاےسفلتخمرطںوقںےساتبےتوہ۔
ایاوراقممرپااممرفعجاص ق(ع)ےنفزامنا:
من أذاع علينا حديثنا هو بمنزلة من جحدنا حقنا۔
وجوکیئ مہاریودیوکاضک رکےاگوہااسیےہوگناوہ مہارےقحےکنمزےہ۔
ایسرطحایاقممرپااممرفعجاص ق(ع)فزامےتںیہ:
إني ألحدث الرجل الحديث فينطلق فيحدث به عني كما سمعه فأستحل به لعنه و البراءة منه۔

ںیمیسکانانوکوکیئمہ ودیانسؤںوتوہیسیجھجمےسانسےہویہاتبےئورہناسرپتنعلوہیگاور مہارااسےسوکیئقلعت
ںیہنوہاگ۔
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رھپامساہللےکقتشموہےنےکلا ہیرواناتویکںاکیفںیہنںیہم ہکدیسوخیئاںیہناجےتنےھت،رھپہیہکوہانورہوامگناور
ریغیلقعناوتںوکامےتنمہ ںیہنںیہ۔ابایکوہ انوجانےکراےئےکاقلئںیہاسناتوکامےتنںیہہکوجآلدمحم(ص)ےک
اخصہعیشاورانےکااحصباہمئ(ع)یکاخمتفلرکےتوہےئوجھچکاوہنںےنانس،اہیںیاہمئ(ع)ےکعنمیکوہیئناوتں
وکمہ لقنایکےہ؟م ہکوہاہللیکااطعںیماالخصےکاسھتلمعرکےتےھتاوراہمئ(ع)ےکایبنےیکوہےئودو ےکنادنب
ےھت۔رھپہیوجاقدعہدیسوخیئےنانبناےہاور ’’ااصلدعملقناےسرکناےہ‘‘ ہہکرکاےسہملسمانیقیتیکرطحایبنایک
ےہ۔م ہکہیاقدعہیلقعاورینظےہےسجوخ دیساقلئںیہورہنھچکہعیشاورینساہقفءاےسںیہنامےتنںیہ۔ہیینظوہےنےک
اابتعرےساقعدئںیماقتوبقلںیہنےہویکہکنامگناقعدئےکادنرقحےکاابثتےکلا نااکیفےہ۔اسیجہکاہللاعتیلٰاکارشا
ےہ:
ظنّا ً إِ َّن َّ
﴿و َما َيتَّبِ ُع أ َ ْكثَ ُر ُه ْم إِ َّال َ
ع ِلي ٌم ِب َما َي ْفعَلُونَ ﴾۔
ق َ
شيْئا ً إِ َّن اللَّهَ َ
الظ َّن ال يُ ْغ ِني ِمنَ ْال َح ّ ِ
َ
انںیمےسارثکضحمنظیکریپویرکےتںیہجہکنظانانوکقحیک رورتےسذرہبزابزےباینزںیہنرکنا،اہللانےک
اامعلےسوخبآاگیہرھکاےہ۔
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ویکہکناقعدئںیمنیقی روریےہ۔لدااتگلےہدیسوخیئوخ اینپاتکباایبلنںیماینپناتوکوھبلمہ ںیہاہجںوہحیحصدنس
ربخواودوکںیہنامےتنںیہ۔وہےتہکںیہہکربخواودملعولمعاکوکیئافدئہںیہن یتی۔3ابوکنیسناتزنا ہرتہبےہہکااسینظ
وجوقلوصعممےسوسنمبوہناوہنظوجناصقیبنآ مےکوقلےسوسنمبوہ؟رھپجدیسوخیئوخ اقعدئںیماےسینظرپ
اامتع ںیہنرکےتںیہوجوقلوصعممےسدنتسمےہوتہیزنا ہرتہبےہہکوہاےسینظرپمہ اامتع ہنرکےوجیسکینظیلقع لیلرپ
دنتسموہ،اسرطحنظوکر رکنازنا ہرتہبےہ۔ارگہچدیسوخ اسثحبےکےجیتنرپاابتعرںیہنرکےتوجااقتع اتےکوتدیحےس
قلعتماقونننباجےئ۔رھپاوہنںےننظےکوبقلےکنارےںیماہکےہوتاس ترتںیموہنظزنا ہرتہبےہوجوقلرپ
دنتسموہاسیجہکااممنافز(ع)یکودیزگریئگ۔اسےکاقمےلبںیموہنظاقتوبقلںیہنوہاگوججامانانےکناصقاوقال
رپدنتسمےہ۔اسیجہکدیسوخیئےتہکںیہ:

1۔توحید :ص،89البرھان:جلد،8ج،30ص130۔
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إن لفظ الجاللة لما له من معنى ال يستعمل وصفاً ،فال يقال العالم اله ،الخالق الله .على أن
يراد بذلك توصيف العالم والخالق بصفة كونه الله وهذہ آية كون لفظ الجاللة جامداً .وإذا
سرہ بالمعنى االشتقاقي۔
كان جامدا ً كان علما ً ال محالة ،فان الذاهب إلى إنه اسم جنس ف ّ
وہنالثمہیںیہناہکاجناہکااعلملاہلل،ااخلقاہللناںیینعمہکظفلاہللےکذرےعی
ظفلاہللاےنپینعمںیمتفصےکوطررپاامعتسلںیہن ا
جاملاوراخقلیکتفصایبنیکاجےئہیاسناتاکنیبوبثتےہہکظفلاہللامسقتشمںیہنےہاورجامساجدموہاگوتالاحمہلہی
ملعوہاگ۔ویکہکننجرضحاتاکہیدیقعہےہہکہیامسسنجےہوہقتشمواےلینعمیک ترتںیماسیکریسفترکےتںیہ۔
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مہارےاطمقبوفصاکبلطموتحیض،ایبناوررعتفیوہناےہم ہکدیسوخیئےناہیںرپاغمہطلایکےہویکہکنہینات رسےہ
ہکاہللےکذرےعیجاملنااخقلیکتفصایبنںیہنوہیگ،نکیلہیظفل(وھ)یکتفصوتایبنرکاتکسےہ،ویکہکناہللوخ فزامناےہ:
﴿قُ ْل ُه َو اللَّهُ﴾۔
ہہک وہاہلل۔
ویکہکنجاملاوراخقل رالصذاتالہ ٰینااہللیکوتحیضورعتفیےہاورذاتالہ ٰی اناہلل(وھ)ناامسامظعناہنکوتقیقحیکوتحیض
ورعتفیےہاہجںہنکوتقیقحذاتالٰہتہناہللےسرہظمےہسجیکرعمتفاحلصرکےنولخمقروجعرکےتںیہ۔اسلا ہک
اہللاعتیلاکارشا ےہ:
﴿قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ َحد ٌ﴾۔
کہددووہاہللاتکیےہ۔
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ص َ
ار﴾۔
س ْب َحانَهُ ُه َو اللَّهُ ْال َو ِ
طفَى ِم َّما َي ْخلُ ُق َما َيشَا ُء ُ
﴿لَ ْو أ َ َرادَ اللَّهُ أ َ ْن َيت َّ ِخذَ َولَدا ً ال ْ
احد ُ ْالقَ َّه ُ
ارگاہللیسکوکاانپاٹیبانبنااچاتہوتاینپولخمقںیمےسےسجاچاتہبختنمرکاتیل،وہنازیکہےہاوروہاہللاتکی،اغلےہ۔

3

ب َوال َّ
الر ِحي ُم ﴾۔
الر ْح َم ُن َّ
ش َهادَ ِة ُه َو َّ
عا ِل ُم ْالغَ ْي ِ
﴿ ُه َو اللَّهُ الَّذِي ال ِإلَهَ ِإ َّال ُه َو َ
ویہاہللےہسجےکوساوکیئوبعم ںیہن،وہبیغووہش اکاجےننواالےہ،ویہرنمحورمیحےہ۔

4

سال ُم ْال ُمؤْ ِم ُن ْال ُم َهي ِْم ُن ْال َع ِز ُ
َّار ْال ُمت َ َك ِبّ ُر
ُّوس ال َّ
يز ْال َجب ُ
﴿ ُه َو اللَّهُ الَّذِي ال ِإلَهَ ِإ َّال ُه َو ْال َم ِلكُ ْالقُد ُ
ع َّما يُ ْش ِر ُكونَ ﴾۔
ُ
س ْب َحانَ اللَّ ِه َ
1۔البیان:ص450۔
2۔اخالص1:۔
3۔الزمر4:۔
4۔الحشر22:۔

ٹ
ویہاہللےہسجےکوساوکیئوبعم ںیہن،ویہنا شاہےہ،اہنینازیکہالسیتم ےنیواال،اامن ےنیواال،ابہگنن،بزااغلآےن
ٹ
1
واال،بزیاطقواال،ربکنایئاکامکل،ناکےہ،اہللاسرشکےسوجہیولگرکےتںیہ۔
ار ُ
ض َو ُه َو
س َم َاوا ِ
س ِبّ ُح لَهُ َما فِي ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ص ّ ِو ُر لَهُ ْاأل َ ْس َما ُء ْال ُح ْسنَى يُ َ
ئ ْال ُم َ
﴿ ُه َو اللَّهُ ْالخَا ِل ُق ْالبَ ِ
ْال َع ِز ُ
يز ْال َح ِكي ُم﴾۔
ویہاہللیہالخق،ومخداور تررگتےہسجےکلا نیسحبزنینامںیہ،ھچکآامسونںاورزنیمںیمےہساسیکحیبسترکےت
ٹ
2
ںیہاوروہبزااغلآےنواال ،تمکواالےہ۔
رکناچےیہ۔اورہیواحض
ینعیوجتقیقحوہنکیکرعمتفاکار اہرکےوتاےساسیکیاورذاتدقمسینعیاہللیکرطفروجع ا
وہایگہکظفلاہللذموکرہناالامتمآوتیںےکادنرتفصےکوطررپآناےہاورہیاہکاجےئوتزنا ہحیحصےہہکاہللےکاسرےاامسءاس
یکتفصےکوطررپآےئںیہم ہکظفلاہللاسیکذاتےکلا ےہ۔
دیسوخیئےتہکںیہ:
إن لفظ الجاللة لو لم يكن علما ً لما كانت كلمة (ال إله إال الله) كلمة توحيد ،فإنها ال تدل على
التوحيد بنفسها حين إذ كما اليدل عليه قول ال اله إال الرزاق ،أو الخالق ،أو غيرهما من
األلفاظ التي تطلق على الله سبحانه ،ولذلك ال يقبل إسالم من قال بإحدى هذہ الكلمات۔
ارگظفلاہللملعہنوہنااورامسسنجوہناوتہملکالاہلاالاہللےسوتدیحنایہنوہیتسجرطحالاہلاالااخلقل،الاہلاالارلزاقوریغہ
3

ےسوتدیحنایںیہنوہیتیہیوہجےہہکارگوکیئالاہلاالارلزاقنااالاہلاالااخلقلےہکوتوہاملسمنںیہنالہکےئاگ۔
مہارےاطمقباسوقل؛’’ ارگظفلاہللملعہنوہنااورامسسنجوہناوتہملکالاہلاالاہللےسوتدیحنایہنوہیت‘‘۔اہیںدیسوخیئےن
ٹ
مس
اسرےاومرالٹلپرک ناےہویکہکناسرےاعمینہملکاہلےہوجہک تتییہنمےہسجےساہللاحبسہنواعتیلٰےکالعوہ
ورسوںاکمہ اامتحلوموج ےہ۔
ہیوہاعمینںیہ:
 :1الخفاء:
تقیقحدمحم(ص) ورسےولخمقےسیفخمےہےسجاہللےکالعوہوکیئںیہناجاتن۔
ِ
1۔الحشر23:۔
2۔الحشر24:۔
3۔البیان:ص450۔

 :2التحير:
تقیقحدمحم(ص)ےکنارےعقلتنرپاشینںیہ۔
ِ
 :3الغيبة:
وہآوھکنںےساغیںیہاورامتمارواحآوھکنںےساغیںیہ۔
 :4التعبد:
ریغیکرطفانکھجاوراسےکمکحیکلیمعترکنا،اورفزےتشمہ اناءاوررمنیلسےکمکحےکناعبںیہ۔اسیجہکاہللاکارشا ےہ:
س َجدُوا﴾۔
﴿وإِ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِْلدَ َم فَ َ
َ
اور(اسوقوکنا رکو)جرہےنفزوتشںےساہک:آ موکدجسہرکووتانسےندجسہایک ۔

1

:5اکمنںیماقموہنا:
ینعیتقیقحدمحمہییکی مہزہگجےہویکہکناسرےولخمقآپ(ص)ےکونرےسقلخوہےئںیہ۔
:6ارافتع:
ینعیدمحم(ص)مہ ولخمقیکتبسندنلبےہ۔
:7اتحمجناوبعم :
ینعیدمحم(ص)یکرطفاسرےاوایلءےک لروجعرکےتںیہ۔
 :8احاجتیکبزآوریےکلا روجعرکنا:
﴿ولَ ْو أَنَّ ُه ْم ِإ ْذ
ینعیدمحم(ص)یکاجیمہ احاجتیکبزآوریےکلا روجعایکاجناےہ۔اسیجہکارشا خداودنیےہَ :
َ
سو ُل لَ َو َجدُوا اللَّهَ ت َ َّوابا ً َر ِحيماً﴾۔
س ُه ْم َجا ُء َ
الر ُ
وك فَا ْست َ ْغفَ ُروا اللَّهَ َوا ْست َ ْغفَ َر َل ُه ُم َّ
ظلَ ُموا أ َ ْنفُ َ

1۔البقرۃ34:۔

ن یٹ
ت
ھ
اورجہیولگاےنپآپرپملظرک تےےھتوتارگآپیکخدمںیماح روہرکاہللےساعمیفامےتگناورروسلمہ انےک
ےیلرفغمتیک جارکےتوتوہاہللوکوتہبوبقلرکےنواال،رمحرکےنواالناےت۔

1

:9اوکسلن:
ینعیدمحم(ص)یکرطفاسرےوفنسوکسننایتںیہ۔اہللفزامناےہ:
ع ِلي ٌم﴾۔
س ِمي ٌع َ
ص ِّل َ
س َك ٌن لَ ُه ْم َواللَّهُ َ
صالت َ َك َ
علَ ْي ِه ْم إِ َّن َ
﴿و َ
َ
2

انیقیآپیک جاانےکےیلومجنیکستےہاوراہللوخبنسواال،اجےننواالےہ۔

اسلا ہکقحہیےہہکہملکوتدیحال إله إال اإللهامتمالہ ٰیاملکتںیمےساکلمےہسجےکادنروکیئکشاورصقنںیہن
ےہ،ہیااسیونرےہسجںیموکیئتملظںیہنےہاوریہیاہللیکذاتےہسپافلالماملکتالٰہتہیکارغتساقےکلا ا آنےہینعی
ہملکوتدیحاکبلطمہیےہہکوکیئانانںیہنرگمانانےک،ینعیاناناکلمےکینعیافلالمرعتفیےسارغتساقرما ےہسج
ےسامتمانانشالمےہ۔
اسانبرپہملکوتدیح ال إله إال اللہ اسناتوکواضجےکاسھتایبنرکیتےہہکقلطماولتیہرصفاوررصفاہللیک
ذاتںیموصحمرےہ۔اسنمضںیمہیمہ وہیتےہہکااصنفاولتیہیکایایسیتفصےہوجاہللیہیکےہنارہاسےکھچک
اےسیولخمقمہ ںیہنجیکرطف ورسےولخمقاینپاحاجتےکاسھتاسیکرطفروجعرکےتںیہوجاہللےکاذنےسانیک
احاجتوپریرکےتںیہاوراہللےکاذنےسقلخاورافشعرکےتںیہ۔اسیجہکاہللوخ ارشا فزامناےہ:
ين َك َه ْيئ َ ِة َّ
سوالً ِإ َلى َب ِني ِإسْرائي َل أَ ِنّي َق ْد ِجئْت ُ ُك ْم ِبآ َي ٍة ِم ْن َر ِبّ ُك ْم أ َ ِنّي أ َ ْخلُ ُق َل ُك ْم ِمنَ ِ ّ
الطي ِْر
﴿و َر ُ
الط ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ون َ
فَأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه فَ َي ُك ُ
طيْرا ً ِبإِذ ِن الل ِه َوأب ِْر ُ
ص َوأ ْح ِيي ال َم ْوتَى ِبإِذ ِن الل ِه َوأنَ ِبّئ ُ ُك ْم ِب َما
ئ األ ْك َمهَ َواألب َْر َ
تَأ ْ ُكلُونَ َو َما تَد َِّخ ُرونَ فِي بُيُو ِت ُك ْم إِ َّن فِي ذَ ِل َك َْليَةً لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ ﴾۔
اور(وہ)ینبارسالیئیکرطفےجیھبمہ روسلیکتیثیحےس(ےہکاگ):ںیماہمترےربیکرطفےسناینےلرکاہمترے
ناسآناوہں(،وہہیہک)ںیماہمترےاسےنمیٹمےسرپدنےیکلکشاکہمسجمانبناوہںاوراسںیموھپیامرناوہںوتوہخداےک
مکحےسرپدنہنباجناےہاورںیماہللےکمکحےسام رزا ادنےھاوربزصےکرمضیوکدنترساوررم ےوکزدنہرکناوہں

1۔النسآ64:۔
2۔التوبۃ103:۔

اورںیممتولوگںوکاتبناوہںہکمتایکاھکےتوہاوراےنپرھگوںںیمایکعمجرکےکرےتوہ،ارگمتاصابحناامینوہوتاسںیم
اہمترےےیلناینےہ۔

1

علَى َوا ِلدَتِ َك إِ ْذ أَيَّ ْدت ُ َك ِب ُروحِ ْالقُد ُ ِس ت ُ َك ِلّ ُم
علَي َْك َو َ
سى ابْنَ َم ْريَ َم ا ْذ ُك ْر ِن ْع َمتِي َ
﴿إِ ْذ قَا َل اللَّهُ يَا ِعي َ
األ ْن ِجي َل َو ِإ ْذ تَ ْخلُ ُق ِمنَ ِ ّ
ين
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّ ْو َراة َ َو ْ ِ
علَّ ْمت ُ َك ْال ِكت َ َ
اس فِي ْال َم ْه ِد َو َك ْهالً َو ِإ ْذ َ
النَّ َ
الط ِ
َك َه ْيئ َ ِة َّ
ون َ
الطي ِْر بِإ ِ ْذ ِني فَتَ ْنفُ ُخ فِي َها فَت َ ُك ُ
طيْرا ً بِإ ِ ْذ ِني َوتُب ِْر ُ
ص ِبإ ِ ْذنِي َوإِ ْذ ت ُ ْخ ِر ُج
ئ ْاأل َ ْك َمهَ َو ْاألَب َْر َ
ت فَقَا َل الَّذِينَ َكفَ ُروا ِم ْن ُه ْم ِإ ْن َهذَا
ع ْن َك ِإ ْذ ِجئْتَ ُه ْم ِب ْال َب ِيّنَا ِ
ْال َم ْوتَى ِبإ ِ ْذ ِني َو ِإ ْذ َكفَ ْفتُ َبنِي ِإسْرائي َل َ
ِإ َّال ِس ْح ٌر ُم ِب ٌ
ين﴾۔
جعتسی ٰنبرممیےساہللےنفزامنا:نا رکوریمیاستمعنوکوجںیمےنںیہمتاوراہمتریوادلہوکاطعیکےہجںیمےن
ٹ
روح ادقلس ےک ذرےعی اہمتری نادیئ یک ،مت وہگارے ںیم اور بزے وہ رک ولوگں ےس ناںیت رکےت ےھت اور ج ںیم ےن
ںیہمتاتکب  ،تمک ،وتری اور الیجنیک میلعت ی اور ج مت ریمےمکح ےس یٹم ےس رپدنے اک التپ انبےت ےھت رھپ مت اس
اجن اھت اور مت ام ر زا ادنےھ اور وکڑیھ وک ریمے مکح ےس تحص ناب
ںیم وھپی امرےت ےھت وت وہ ریمے مکح ےس رپدنہ نب ا
رکےتےھتاورمتریمےمکحےسرم وںوک(زدنہرکےک)اکنلڑھکارکےتےھتاورجںیمےنینبارسالیئوکاسوقمت
ےسروکراھکجمتانےکناسیلھکنااینںےلرکآےئےھتوتانںیمےسرفکاایتخررکےنواولںےناہک:ہیوتایالھک
2

اج وےہ۔

خدااکررشا وہاےہ:
س ُن ْالخَا ِلقِينَ ﴾۔
ار َك اللَّهُ أ َ ْح َ
﴿فَتَبَ َ
سپنابزتکوہاہللوجسےسرتہبنیاخقلےہ۔

3

ینعی اہلل ےک العوہ رگی اخقل ںیہ نکیل وہ اہلل یک ی وہیئ اطق ووقت ےس قلخ رکےت ںیہ اور س ےس رتہبنی اخقل ےہ
ویکہکنوہےباینزےہم ہک ورسےاسیکرطفاتحمجںیہ۔اسیجہکوخ فزامناےہ:
ضى َو ُه ْم ِم ْن َخ ْش َي ِت ِه ُم ْش ِفقُونَ ﴾۔
﴿ َي ْعلَ ُم َما َبيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم َوال َي ْش َفعُونَ ِإ َّال ِل َم ِن ْ
ارت َ َ

1۔آل عمران49:۔
2۔المآئدۃ110:۔
3۔المومنون14:۔

اہللانناوتںوکاجاتنےہوجانےکروبزواوروجانےکسپرپ ہںیہاوروہطقفانولوگںیکافشعرککسںیہنجےساہلل
1
رایضےہاوروہاہللیکتبیہےس مہزااسںرےتہںیہ۔
اسوحاےلتہباسریآناتںیہ۔انچہچنذموکرہناالوقلہکامساہللاجدمےہوتہملک(ال إله إال الله)وتدیحاکہملکںیہنوہاگ
،ویکہکنجآپےساہکاجےئہکاسیکرطفاحاجتےکنارےںیمروجعرکےنےسھگزااجےئم ہکوہااسیوبعم ےہ
سجیکابع تیکاجیتےہوتآپیکاسناتںیموتازنںیہنوہیگ،اسلا ہکتہباسرےاےسیںیہنجیکرطفاحاجت
یکبزآوریےکلا روجعےیکاجےتںیہنکیلوہاکلمقلطماورےباینزہملکںیہننباتکس،اسلا اکلموقلطمرصفاہللیک
ذاتیہےہ۔اسوم عرپرہدیسوخیئےکاسوقلوکمہ ر رکےتںیہ:
إن لفظ الجاللة لو كان علما ً جامدا ً لما كانت كلمة ال إله إال الله كلمة التوحيد فإنها ال تدل
على التوحيد بنفسها حينئذ۔
ارگظفلاہللامسملعاجدموہناوتہملکال إله إال اللہ ےسوتدیحنایںیہنوہناویکہکنرھپہیوخ وتدیحرپ اللںیہنرکنا۔
ااممراض(ع)فزامےتںیہ:
حدثنا أبي العبد الصالح موسى بن جعفر ،قال :حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد ،قال:
حدثني أبي أبو جعفر بن علي باقر علوم األنبياء ،قال :حدثني أبي علي بن الحسين سيد
العابدين ،حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين ،قال :حدثني أبي علي بن أبي طالب
(ع) ،قال :سمعت النبي (ص) يقول :سمعت جبرائيل يقول :قال الله جل جالله :إنى أنا
الله ال إله إال أنا فاعبدوني ،من جاء منكم بشهادة أن ال إله إال الله باإلخالص دخل في
حصني ،ومن دخل في حصني أمن من عذابي۔
ںیمہاےنپوادلدبعاصحلومیسنبرفعج(ع)ےنفزامنا:ےھجمریمےوادلرگایمرفعجاص قنبدمحم(ع)ےنفزامنا:ےھجم
ریمےوادلرفعجنبیلععلوُماناءےکنافزےنفزامنا:ےھجمریمےوادلیلعنبنیسحدیسااعلدبنی(ع)ےنفزامنا:ےھجم
ریمےوادلدیسابشبالہجنیسح(ع)ےنفزامنا:ےھجمریمےوادلیلعنبایباطل(ع)ےنفزامنا:ںیمروسل
اہلل(ص)ےسانسےہ۔آپ(ص)فزامےتںیہ:ںیمربجلیئےسانسےہ۔وہاتہکےہ:اہللاعتیلٰفزامناےہ:انیقیںیمیہخدا
وہں،ریمےالعوہوکیئوبعم ںیہن،سپریمیابع ترکو،متںیمےسوجوکیئہملکاہش تال إله إال اللہ االخصےک
اسھتڑپےھاگوہریمےےعلقںیم الخوہاگاوروجریمےےعلقںیم الخوہاگوہریمےذعابےساامنناےئاگ۔
1۔االنبیاء28:۔
2۔عیون اخبار الرضا143:۔

2

ااممراضآوامزیدفزامےتںیہ:
سمعت أبي موسى بن جعفر يقول :سمعت أبي جعفر بن محمد يقول :سمعت أبي محمد
بن علي يقول :سمعت أبي علي بن الحسين يقول :سمعت أبي الحسين بن علي يقول:
سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يقول :سمعت النبي (ص) يقول:
سمعت الله عز وجل يقول :ال إله إال الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ،قال:
فلما مرت الراحلة نادانا :بشروطها وأنا من شروطها۔
ںیمےناےنپوادلومیسنبرفعج(ع)ےساوہنںےناےنپوادلرفعجنبدمحم(ع)ےساوہنںےناےنپوادلدمحمنبیلع(ع)
ےساوہنںےناےنپوادلیلعنبنیسح(ع)ےساوہنںےناےنپوادلیلعانبایباطل(ع)ےساوہنںےنروسل
اہلل(ص)ےساوہنںےنربجلیئےساوہنںےناہللےسفزام انےہ:ال إله إال اللہ ریماہعلقےہوجوکیئریمےےعلقںیم
الخوہاگوہریمےذعابےساامنںیمرےہاگ۔رھپجاقہلفےنلچاگلوتاامم(ع)ےنفزامنا:اسےکھچکرشاطئںیہاورںیم
انںیمےسایوہں۔

1

ینعیاامم(ع)ےنلمعیکنادیکفزامیئاسیجہکودیدقیسںیما آنےہ:
من تقرب إلي بالفرائض كان يدي وعيني۔
وجوکیئفزاضئوکااجنم ےوتوہریمااہھتاورریمیآھکنوہاگ۔
ایاقممرپودیدقیسںیما آنےہ:
عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون۔
ریمےدنبےریمیااطعرکووتریمےاسیجوہاجؤواوتیسکزیچےکلا وہکواوہاجؤوتوہوہاجےئیگ۔
اسرطحوہانولوگںںیمشالموہاجےئاگسجےساہللوخ اطخبرکےاگ:
أنا حي ال أموت وقد جعلتك حيا ً ال تموت أنا أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول
للشيء كن فيكون۔
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ںیمزدنہوہںےھجمومتںیہن،اورںیمےنےھجتزدنہفزار ناےہہکےھجتومتہنوہ،ویکہکنںیمیسکزیچےکلا وہکںہک
لداںیمےھجتفزار اتیوہںہکوتیسکزیچےکلا وہکہکوہاجؤوتوہوہاجےئیگ۔
وہاجؤوتوہاجیتےہ ٰ
لدادنبےےسہیولطمبےہہکوہاہللےکویلیک ترتاورزنیمرپاساکہفیلخنباجےئ،ویکہکنایرمہبتیکیمکنااقمم
ٰ
اکصقنخداےکذعابںیمےسےہارگہچوہالہجںیمےسویکںہنوہ،ویکہکناساکاےنپاموفقےستبسنایذعاب
ےہاورایاقتوصحلامکلیکیمکےہ۔سپانانوکذعابےسوفحمظرےنہےکلا اہللاکااسیدنبہوہےسجوہاچےہ،اساک
اہھتاوراسیکآھکننباجےئاوریسکزیچےسےہکوہاجؤوتوہوہاجےئاورااسیزدنہوہاجےئہکاےسومتوا عہنوہ۔اسیجہک
زامنےہ:
اہللوخ ف ا
ض ِإ َّال َم ْن شَا َء اللَّهُ ث ُ َّم نُ ِف َخ ِفي ِه
س َم َاوا ِ
ص ِعقَ َم ْن فِي ال َّ
﴿ونُ ِف َخ فِي ال ُّ
ت َو َم ْن ِفي ْاأل َ ْر ِ
ور فَ َ
ص ِ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
أُخ َرى فإِذا ُه ْم قِيَا ٌم َينظ ُرونَ ﴾۔
اورج ترںیموھپیامریاجےئیگوتوجآامسونںاورزنیمںیمںیہسےبوہشوہاجںیئوارگمںیہنجاہللاچےہ،رھپ
ونارہاسںیموھپیامریاجےئیگوتاےنتںیموہسڑھکےوہرک ےنھکیںیگلوا۔

1

ارش وہاےہ:
ایاوراقممرپ ا
اب ْال َج ِح ِيم﴾۔
﴿ال يَذُوقُونَ ِفي َها ْال َم ْو َ
عذ َ َ
ت ِإ َّال ْال َم ْوتَةَ ْاألُولَى َو َوقَا ُه ْم َ
واہںوہیلہپومتےکوسایسکاورومتاکذاہقئںیہنںیھکچوااوراہللاںیہنمنہجےکذعابےساچبےلاگ۔

2

ہیاسوقنایوہاگجانانال إله إال اللهرپلمعریپاوہاجےئاگاورہیوقلاہللےکویلاورزنیمرپاسےکہفیلخیک
اتمتعباسےک مہزرحاکتوکساتوہںوا۔اسیجہکااممراض(ع)فزامےتںیہ:
بشرطها وشروطها وأنا من شروطها۔
اسرشطورشوطےکاطمقباورںیماسےکرشوطںیمےسوہں۔
اظہوہاجںیئ،ینعیوہوخ اامسےئ
ابنایوہاہکہکال إله إال اللهاک رالصاامسےئینسحٰاکلیصحتےہینعیہیانانرپ م ز
ینسحٰنباجےئینعیوہولخمقےکادنروبعم نباجےئ،یھبتوہاامسےئینسحٰاکدصماقنباجےئاگاورج،جقح،اامسءاہلل
1۔الرمز68:۔
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یکج،امساہللیکجںیم الخوہاجےئاگ۔ہیولعمموہاجےئاگہکروسلاہلل(ص)اورانےسےلہپاناء(ع)ےنایک
وخبال إله إال اللهفزامنااھت۔ہیمہ واحضوہایگہکامساہللملعاجدمںیہناسیجہکدیسوخیئاورانےکریپواکروںاکایخل
ےہ،ہکلبال إله إال الرازق اورال إله إال الخالق مہ املکتوتدیحنباتکسےہ۔ویکہکناہللاحبسہنواعتیلٰاخقلاور
رازققلطمےہوجیسکریغاکاتحمجںیہنےہنکیلال إله إال اللهاسیکاکلمبزنیاوررتہبنیلکشےہ،اسلا ہکوہ
مہزاہجتےسوتدیحےہاسیجہکروسلاہلل(ص)فزامےتںیہ:
خير ما قلت والنبيون من قبلي ال إله إال الله۔
ریمےاوراسہقباناءےکرتہبنیہملکال إله إال اللهےہ۔
دیسوخیئےتھکلںیہ:
إن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسـة ،كما تقتضي الوضع بازاء سائر
المفاهيم .وليس في لغة العرب لفظ موضوع لها غير لفظ الجاللة  ،فيتعين أن يكون هو
اللفظ الموضوع لها.
إن قلت :إن وضع لمعنى يتوقف على تصور كل منهما ،وذات الله سبحانه يستحيل
تصورها ،إلستحالة إحاطة الممكن بالواجب ،فيمتنع وضع لفظ لها.
ولو قلنا ّ
بأن الواضع هو الله  -وال يستحيل عليه أن يضع اسما ً لذاته ألنه محيط بها  -لما
كانت لهذا الوضع فائدة؛ إلستحالة أن يستعمله المخلوق في معناہ ،فإن اإلستعمال أيضا ً
يتوقف على تصور المعنى كالوضع على إن هذا القول باطل في نفسه.
قلت :وضع اللفظ بازاء المعنى يتوقف على تصورہ في الجملة ،ولو باإلشارة إليه .وهذا
أمر ممكن في الواجب وغيرہ .والمستحيل هو تصور الواجب بكنهه وحقيقته .وهذا
اليعتبر في الوضع وال في االستعمال .ولو اعتبر ذلك امتنع الوضع واالستعمال في
الموجودات الممكنة التي ال يمكن اإلحاطة بكنهها :كالروح والملك والجن  .ومما اليرتاب
فيه أحد انه يصح استعمال اسم اإلشارة أو الضمير ويقصد به الذات المقدسة ،فكذلك يمكن
قصدها من اللفظ الموضوع لها .وبما ان الذات المقدسة مستجمعة لجميع صفات الكمال،
ولم يلحظ فيها  -في مرحلة الوضع  -جهة من كماالتها دون جهة صح أن يقال :لفظ
الجاللة موضوع للذات المستجمعة صفات الكمال۔
 تمکوعضاکاقتاضےہہکسجرطح ورسےافممیہےئلیکیسکہنیسکظفلوکوعضایکایگےہایسرطحذاتواجاولوج ےئلیکمہ 
وکیئہنوکیئظفلوعضایکاجنااچےئہاورتغلرعبںیمظفلاہللےکالعوہوکیئ ورساظفلںیہنسجوکواجاولوج ےسصتخمایکایگ
وہاسےسنایوہناےہہکظفلاہللیہےہسجوکواجاولوج ےئلیکصتخمایکایگےہ۔ارگوکیئہیارتعانرکےہکیسکمہ ظفلوک
یسکینعمےئلیکوعضرکنااسناترپوموقفےہہکواعض(وعضرکےنواال)ظفلاکمہ وصتررکےاوراسینعماکمہ وصتررکے

سجےئلیکظفلوکوعضرکنااچاتہےہاورریغخداےئلیکخدااکوصتریسکرطحمہ نکممںیہناسرطحذاتواجاولوج ےئلیکیسکفل
اکوعضایکاجنامہ احملوہاگ۔ہیانہکمہ  رسںیہنلہکظفاہللاکواعضوخ خداےہاورخداےئلیکہیاحملںیہنہکوہاینپذاتےئلیک
یسکظفلوکوعضرکےویکہکنخدااینپذاتاکااحہطرکاتکسےہہیناتاسلا  رسںیہنہکاسوعضاکوکیئافدئہرتمیںیہن
وہاگویکہکنسجرطحوعضینعمےکوصتررپوموقفےہایسرطحظفلاکیسکینعمںیماامعتسلرکنامہ ینعمےکوصتررپوموقف
ےہوجایولخمقےئلیکاحملےہجینعماکوصتراحملوہاگوتظفلاسینعمںیماامعتسلمہ احملوہاگاورجاامعتسلاحملوہاگوت
وعضےبافدئہوہرکرہاجےئیگ۔اسےکالعوہہیوقل(ظفلاہللاکواعضخداوہ)یداتوخ نالطےہ۔

1

اسوحاےلےسرہدنچاکنت شیرکےتںیہ:
:1ہیہکدیسوخیئلیثمتےسایقسایکےہوجہکہنرصفنالطےہہکلبہیاغمہطلاکایرطہقیےہلدااہللاحبسہناکاسےکولخمق
ےکاسھتہیایقسںیہنایکاجاتکس۔
:2اولتیہےکوہفممےکلا اہلاکظفلوعضایکےہاوراخرجںیماسوہفمماکذاتدقمسےہاورارگاولتیہےکوہفممےک
لا ذاتدقمسدصماقہنوہناوتیھبکمہ رشکوا عیہہنوہنا۔ویکہکنجانانوکاولتیہاکوہفمماحلصوہاجےئوتوہ
اخرجںیماسدصماقالتشرکےاگرھپوہاہیںرپیطلغرکناےہ۔انچہچنفلتخمولگاےنپااقتع ےکاطمقرھتپ ،رجیک
ہدصماقےکلا 
رطفروجعرکےتںیہاوراہللوکوھچڑرکانےسیانبرکوپاجرکےنگلاجےتںیہاوروکیئہیںیہناتہکہک م ز
۔لدادیسوخیئےناہیںرپوہفمماوردصماقےک رایمنطلخملطایکےہ۔لداابدیسوخیئےکالکمرپ
وکیئظفلوعضوہنااچےیہ ٰ
ارتعانںیہنرکوںاگویکہکنجالصالکمیہورہرپینبمےہوتآواثحباکافدئہںیہنوہاگ۔م ہکتقیقحہیےہہکامساہللملع
اجدمںیہنےہاسیجہکدیسوخیئاکایخلےہ۔اسیجہکروایزگریکچےہہکہیقتشمےہاورایسرطحفزآنرکمیےنامساہللذات
ےکلا اامعتسلایکےہاورإلهاہکےہ:
احدٌ﴾۔
﴿و َما ِم ْن إِلَ ٍه إِ َّال إِلَهٌ َو ِ
َ
وکیئوبعم ںیہنوساےئایوبعم ےک۔
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ہیآیال إله إال اللهیکامدننےہینعیفزآنرکمیےنہملکوتدیحےکإله واحداامعتسلایکےہ۔ایسرطح زفآنےنامساہلل
ت َو ِفي ْاأل َ ْرض﴾۔
ـاوا ِ
﴿و ُه َو اللَّهُ ِفي ال َّ
س َم َ
ےکلا إله اہکےہَ :
ویہاہللآامسونںںیماورزنیمںیمےہ۔

1

لدارھپدیسوخیئیکریسفتںیماےنپآپوکاکھتےنیک رورتںیہنےہویکہکن
ز
اورفآینآیںیمامساہللإله ےکینعمںیمآناےہ ٰ
اہیںرپروزرونشوکوھچڑرکیسکایبنجوموضعںیم الخوہےنےکرتما فےہ۔اہںاسںیموکیئکشںیہنہکاہلل مہزاکمن
وزامنرپطیحمےہاوروہاہمترےرازاورآاکشروکاجاتنےہ،نکیلاسآیفزآینںیماہللإله ےکینعمںیماامعتسلوہاےہ،ہیوت مہز
ہاصیارلأیےکلا واحضےہ،ایسرپااتفکرکےتںیہہکامس
رعیباجےننواےلواالریغبیسکنو وےکاتھجمسےہاوریہیینعم م ز
اہللملعاجدمںیہنےہ۔
اباسوسالےکوجابیکرطفآےتںیہ:اہلل:ہیامسوتاسرےولگاجےتنںیہہکہیذاتالہ ٰیاکامسےہ،ہکلباولتیہقلطم
رما ےنیلیک ترتںیمہیرصفایسرپیہالم قوہناےہ۔اورارگاولتیہقلطمرما ہنایلاجےئوتایکہینکممےہہکریغذات
الہ ٰیرپالم قوہ؟
اساکوجابویہوہاگوجزگراکچےہینعییجاہںہیالم قوہاتکسےہنکیل ورسوںےکاامعتسلںیہنوہاتکساسیجہکرنمح
ورسوںرپالم قوتوہاتکسےہنکیلاامعتسلںیہنوہنا۔نکیلراکوٹویق ووفصےکاسھتمتخمہ وہاتکسےہاسیجہکالم قےک
اسھتدیقاگل ےالثم(الله في الخلق)ہیہہک ےینعیاہللیک ترت۔2اسیجہکودیںیمروحاہللےکینعمںیموار وہا
ےہ۔3اورایس زفآنںیمارشا وہناےہ:
﴿يَد ُ اللَّ ِه فَ ْوقَ أ َ ْيدِي ِه ْم﴾۔
اہللاکاہھتانےکاورپےہ۔

4

ظ ُرونَ إِالَّ أَن يَأْتِ َي ُه ُم اللّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َين ُ
ظلَ ٍل ِ ّمنَ ْالغَ َم ِام﴾.
1۔االنعام3:۔
2۔یہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا۔
اجدِینَ :پس جب میں اسے درست بنالوں اوراس میں اپنی روح میں سے پھونک
س ِ
س َّو ْیتُهُ َونَف َْختُ فِی ِه مِ ْن ُروحِ ي فَقَعُوا لَهُ َ
3۔اللہ نے فرمایا:فَإِذَا َ
دوں تو اس کے لئے سجدے میں گرپڑنا۔ ص .27:
4۔ ِإ َّن الَّذِینَ یُ َبا ِیعُونَكَ ِإنَّ َما یُ َبا ِیعُونَ اللَّهَ َی ُد اللَّ ِه فَ ْوقَ أ َ ْیدِی ِھ ْم۔بتحقیق جولوگ آپ کی بیعت کررہے ہیں وہ یقینا اللہ کی بیعت کررہے ہیں اللہ کاہاتھ
ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ الفتح .01:

ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئںںیمانےکناسآےئ۔

1

ہمیمض2:۔
امساہللملعناقتشموہےنںیمفلتخماوقال۔
امساہللےکنارےںیماالتخفےہہکہیامسقتشمےہنارھپذاتوعضوہےنواالملعےہ؟
تہباسرےافزا ےنقتشموہےنےکاقلئںیہنکیلانےک رایمناسےکااقتشقاورالصںیماالتخفےہ۔اسوحاےل
ھچکےتہکںیہاساکالص لالےکوزنرپ’’إالہ‘‘ےہرھپاسںیمزمہہےکدبےلافلالم الخوہاےہےسیجاانلسالصںیم
اناسےہ۔م ہک رگیھچکےکبز یاساکالص’’الہ‘‘ےہاورمیظعتےکلا اسرپافلالم الخوہاےہاسیجہکاسرعشںیم
ایبنوہاےہ:
الہ ابن عمك ال أفضلت في حسب  ...عني وال أنت دياني فتخزوني
ریتےاچچزا الہےکسحاکںیمبزبزیاکاقلئںیہن۔اورریتےوجمتےھجمروسارکو۔
اسرطفھچکہیےتہکںیہہکمسباہللاکینعمبسم اإللهےہرھپزمہہخدفوہااورےلہپالموک ورسےالمںیما اغمرکےنےک
دعبایالمدشم نبایگاسیجہکاہللوخ فزامناےہ:
﴿لَّ ِكنَّا ُه َو اللَّهُ َر ِبّي﴾۔
نکیلریماربوتاہللیہےہ۔

2

اساکینعمےہ’’:لكن أنا‘‘ ینعینکیلںیم۔
ا رھھچکاکہیایخلےہہکہی(وله)ےسقتشمےہجریحانوہاجےئ،الولهاکبلطملقعاکالچاجنا،اسیجہکاہکاجناےہ:
ظ ُرونَ ِإالَّ أَن َیأْتِ َی ُھ ُم اللهُ فِي ُ
1۔ھ َْل َین ُ
ـور۔البقرۃ210:۔
ي اْل َ ْم ُر َو ِإلَى الل ِه ت ُ ْر َجعُاْل ُم ُ
ـام َو ْال َمآلئِكَـةُ َوقُ ِ
ظلَ ٍّل مِ نَ ْالغَ َم ِ
ض َ
2۔الکھف38:۔

رجل واله وامرأة والهة وواله ،وماء موله :أرسل في الصحارى.
ےبلقعٓا یماورےبلقعوعرتاورجناینارحاءیکرطفوھچڑااجناےہ۔
سپاہللاحبسہنواعتیلٰےکنارےںیمعقلتنریحانوہاجیتںیہاوراسیکافصتےکاقحقئںیموھکاجیتںیہاوراسیکرعمتفےک
لدااسانبرپہی’’إالہ‘‘اور’’الہ‘‘الصےہاورزمہہواوےسدبلرکآناےہاسیجہکوشاحےسإشاح
رکفںیممگوہاجیتںیہ۔ ٰ
اورإاس ۃےسواس ۃانبےہ۔
م ہکھچکہیمہ ےتہکںیہہکاہللوک’’ااھل‘‘ اہکاجناےہویکہکناسرےولخمقاسیکرطفاینپاحاجتےلروجعرکےتںیہاور
ٹ ٹ
ویتخسںںیماسیکرطفگزگزاےتںیہ۔ھچک ورسےےتہکںیہوچہکنولخمقاسیکروجعرکےتںیہینعیيألهونالمبصناور
رسکہ وونںےکاسھتڑپاھاجناےہ۔وہےتہکںیہہکہیارافتعےسقتشمےہویکہکنرعبیسکدنلباوررمعفتزیچوک’’ الها ً‘‘ےتہک
ںیہ،ایسلا وسرجےکولطعوہےنوکالشمس الهتینعیوسرجولطعوہاےتہکںیہ۔ایرگوہےکاہںاساکقتشمہیےہ:
أله الرجل إذا تعبد ،وتألـه إذا تنسك۔
جآ یمابع ترکےاورانمکسرکے۔اسیجہکاہللاعتیلاکارشا ےہ:
﴿ويذرك وإالهتك﴾۔
اورھجتےساورریتےوبعم وںےس سشکوہاجںیئ۔

1

اہیںرپإالهتكوکانبابعسوریغہےن’’ عبادتك‘‘ ڑپےتھوہےئاہکےہامساہللایسےسقتشمےہویکہکناہللاحبسہناعتیلاک
عماےئوصقم ابع تیہےہ۔ایسرطحومودنی ’’ال إله إال الله‘‘ ےکینعمںیمال معبود غير اللهےتہکںیہ
اورہملکاانثتسء"إال"ےکدبےلںیم’’ریغ‘‘ ڑپےتھںیہ۔ضعبہیےتہکوہےئرظنآےتںیہہکالصںیم’’الهاء‘‘وجہکاغی
ےکلا انکہیےہاسلا اوہنںےناےسانےکولقعںیکرطفتںیماےسنایایکےہاےساغیےکرحفانکہیےساشارہ
ٹ
ایکےہ،رھپاسےکالمالمکبزاھ ناےہویکہکناںیہنولعمماھتہکیہیاسرےاایشءےکاخقلےہرھپایسےس’’له‘‘ نبایگرھپ
میظعتومیخفتےکلا افلالماکااضہفرک ناایگ۔
1۔االعراف127:۔

ورساوقل:اسےکاطمقبہیامسملعاجدمریغقتشمےہینعیاسںیم مہزظفلاکقتشموہنا روریںیہنورہنلسلستالزمآےئاگ۔
رکناجبزںیہنےہ۔وہےتہکویکہکنہیافلالماسامسیکناینےہہی
م ہکضعبےکاطمقبافلالماساکالزہمےہےسجخدف ا
افلالمرعتفیےکلا ںیہنےہورہناسرپرحفدناء الخںیہنوہنا؛نااہلل،ویکہکنرحوفدناءافلالمرعتفیےکاسھت
عمجںیہنوہےت۔اسیجہکااسیاہکاجنا؛ناارلنمح،ناارلمیح،نکیلناہللاہکاجناےہویکہکناہیںرپافلالماسامسیکاختیصےہ۔ان
دنچاوقالوکایبنرکےنےکدعبہیناتواحضوہیئگےہہکاسوموضعتہبزنا ہاالتخفںیہ۔مزیداوقالاوراثمولںےکلا 
ویسہی،لیلخ،اسکیئ،فزاء،زغایل،فزیبطوریغہیکرطفروجعرککسںیہ۔

ہمیمض3:۔
واہیباتکوبںدنچاثم ںی شیخدمےہاہجںاےسیاملکتایبنوہےئوجاہللابترکواعتیلٰےکمسجےکاقلئںیہ۔رہاہیں
ااصتخرےکاسھتانبدقہمادقملیسیکاتکبلمعة االعتقاداورانبربجنییکاقیلعتتایساتکبںیموموج انبربجنیےک
ضعباتفوی ٰےکاسھتانبنیمیثعےکدنچاتفوی ٰوکایبنرک ےتیںیہ۔اسیجہکانبدقاہماینپاتکبلمعة االعتقادںیماتہکےہ:
ورونَهَُ ،ويُ َك ِلّ ُم ُه ْم،
فَ ْ
ار ِه ْم َو َي ُز ُ
ص ٌل ُرؤْ َيةُ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِل َر ِبّ ِه ْم َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ َي َر ْونَ َربَّ ُه ْم ِبأ َ ْب َ
ص ِ
َويُ َك ِلّ ُمونَهُ۔
ومنینماکاےنپرپور اگریکرؤیےکناب؛اورومنینماےنپرپور اگروکاینپآوھکنںےس ںیھکیوااوراسیکزنارترکںی
وااوروہانےسالکمرکےاگہیاسےسالکمرکںیوا۔اسیجہکاہللاعتیلٰفزامناےہ:
َاظ َرةٌ﴾۔
َاض َرة ٌ إِلَى َر ِبّ َها ن ِ
﴿و ُجوہٌ َي ْو َمئِ ٍذ ن ِ
ُ
تہبےسورہےاس نشا ابوہںوا۔

1

ارش وہناےہ:
ایاوراقممرپ ا
ع ْن َر ِبّ ِه ْم َي ْو َمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُونَ ﴾۔
﴿ َك َّال ِإنَّ ُه ْم َ

1۔القیامۃ22:۔

مہززگںیہن!اس نولگانیقیاےنپرب(یکرتمح)ےساوٹںیموہںوا۔

1

ضىَ ،و ِإ َّال لَ ْم َي ُك ْن
ب أُولَ ِئ َك ِفي َحا ِل ال ُّ
علَى أ َ َّن ْال ُمؤْ ِمنِينَ َي َر ْونَهُ ِفي َحا ِل ِ ّ
الر َ
س ْخ ِط ،دَ َّل َ
فَلَ َّما َح َج َ
بَ ْينَ ُه َما فَ ْر ٌق۔
رھپجہیولگذعابںیموہںواوتوہومونمںیکرامنہیئرکےاگرھپہیاےسوخاحشیلںیم ںیھکیواورہنان وونںےک
رایمنوکیئفزقںیہنوہنا۔اسیجہکروسلاہلل(ص)فزامےتںیہ:
ضا ُّمونَ فِي ُرؤْ َيتِ ِه۔
ستَ َر ْونَ َربَّ ُك ْم َك َما ت َ َر ْونَ َهذَا ْالقَ َم َر َال ت ُ َ
إِنَّ ُك ْم َ
انیقیمتولگاےنپرپور اگروکااسی وھکیوااسیجمتاساچدنوک ھکیرےہوہاسیکرؤیںیموکیئراکوٹںیہنوہیگ۔
َحد ٌ
شبِيهَ لَهُ َ ،و َال
يِ ،فَإ ِ َّن اللَّهَ تَعَالَى َال َ
علَ ْي ِه َو َهذَا ت َ ْشبِيهٌ ِل ُّ
ص ِحي ٌح ُمت َّ َف ٌق َ
ِيث َ
لرؤْ يَ ِةَ ،ال ِل ْل َم ْر ِئ ّ
ير۔
ن َِظ َ
ہیودیحیحصقفتمہیلعےہاوررؤییکایہیبشتےہہنہکرمیئیک،ویکہکناہللاعت ٰیلیکوکیئہیبشاورہنیہوکیئلثمےہ۔

2

اسرپانبربجنیقیلعترکےتوہےئاتہکےہ:
وأما الرؤية في اْلخرة فأثبتها أهل السنة رؤيـة صريحة ،أن المؤمنـين في الجنـة يرون الله
"تعالى" ويزورونه ،ويكلمهم ويكلمونه ۔
نکیلاہجںیآخزتںیمرؤیاکقلعتےہوتالہسرصحیرؤیےکاقلئںیہہکومنینمجںیماہللوک ںیھکیوااور
اسیکزنارترکںیوااوراسےسناترکںیوا۔
عرفنا بذلك مذهب أهل السنة ،وهل نقول :إنهم يرونه في جهة ؟ ال شك أنهم يرونه من
فوقهم ،وأنهم يرونه رؤية حقيقية ورؤية مقابلة كما يشاءون ،وأن األدلة واضحة ،ومن
أصحها حديث جرير لقوله:
ابںیمہ م
ذمہالہسولعمموہایگاورایکرہہیںیہکہکہیولگاےسایتہجںیم ںیھکیوا؟وتاسںیموکیئکشںیہن
ہکوہاےساےنپاورپ ںیھکیوااوروہاےسیقیقحرؤیںیم ںیھکیوااورےسیجاچںیہاسےنم ںیھکیوا،اوراسوحاےلےس

1۔المطففین15:۔
2۔لمعة االعتقاد :ابن قدامۃ المقدسی۔

واحض اللئںیہ،اورانںیمےسحیحصخزبزیکہیودیےہ:
كما ترون القمر ليلة البدر۔
اسیجہکمتولگاچدنینراتوکاچدن ےتھکیوہ۔
كما ترون هذا القمر.
اسیجہکمتولگاساچدنوک ےتھکیوہ۔
والتشبيه هنا للرؤية ،شبه الرؤية بالرؤية ،وليس المراد تشبيه الرب  -تعالى  -بالقمر ،وإنما
تشبيه رؤيتكم بأنها رؤية حقيقية كرؤيتكم لهذا القمر.
اوراہیںرپہیبشترؤیےکلا ےہرؤییک م
ابشہرؤیےسےہاوراچدنےکاسھتہیبشتربرما ںیہنےہہکلباہمتریاینپ
رؤییکہیبشتےہہکایسیرؤیےہاسیجمتاساچدنوک ےتھکیوہ۔
انبربجنیاسآییکقیلعتںیماتہکےہ:
ش ْيءٍ َو ِكي ٌل َال تُد ِْر ُكهُ
علَى ُك ِّل َ
﴿ذَ ِل ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُك ْم َال ِإلَهَ ِإ َّال ُه َو خَا ِل ُق ُك ِّل َ
ش ْيءٍ فَا ْعبُدُوہُ َو ُه َو َ
ير﴾.
يف ْال َخ ِب ُ
ص ُ
ار َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ص َ
ار َو ُه َو يُد ِْركُ ْاأل َ ْب َ
ْاأل َ ْب َ
ےہ،لدااسیکابع ترکواوروہ مہززیچرپرگنان
یہیاہللاہمترارپور اگرےہ،اسےکوساوکیئوبعم ںیہن،وہ مہززیچاکاخقل
ٰ
ٹ
1
ےہ۔اگنںیہاےسناںیہنںیتکسجہکوہاگنوہںوکنااتیلےہاوروہاہنینارینیببزاناربخےہ۔
اہللےنہینایایکہکاےساگنںیہںیہنناںیتکسینعیجروزایقمرؤیوہیگوتجمہ اگنںیہاےس ںیھکییگںیہنناںیکس
یگ۔ویکہکناگنںیہاےسںیہنناںیتکسینعیاسیکہنکوتقیقح رکںیہنرکںیتکس،ہناسیکذاتیکتیفیکوکنا ںییگ،ویکہکن
،لداہیآیمکازمکرؤییکاابثتیک
اسیکاستمظعاینتےہہکیسکولخمقاکملعاےسںیہننااتکساورہیولگناںیکسوا ٰ
لیلنباجےئیگنکیلہیولگنا اںںیہ۔م ہکانبربجنیاشارعہےکالخفےہوججاملاالسمںیمزنا ہبزالہسںیہےک
بز یرؤییبلقےہ۔اسیجہکوہانےکنارےںیماتہکےہ:
اظہرکےتںیہہکوہاہمئارہعبےکریپواکرںیہنجںیمھچکشایعف،ھچکامیکل،ھچکیفنحاورزنا ہبز
نکیلاشارعہوجاےنپآپوکالہ م ز
1۔االنعام102-103:۔

یلبنحںیہ،نکیلہیولگاےنپااکنریکرصتحیںیہنرککس،انںیمارثکشایعفںیہنجےکہیوہشمرےہہکانےکااممرؤیےک
اقلئےہنکیلوہااکنرںیہنرککس۔
وہرؤیےکاقلئںیہمہ وتانیکرؤیےسایکرما ےہ؟اسرؤیےسرما اگنوہںاک انھکیںیہنےہہکلبہیاسیکریسفتںیم
اظہوہناےہسجےک
ولںرپوہےنوایلایلجتتاورانرپوہےنواےلاکمافشتایبنرکےتںیہسجےسانوکااسیملعونیقی م ز
اجےتن،لداانےکوقلنالطوہےنوکیئکشںیہنوجاقحقئاکااکنررکناےہرھپرصفوہاینپریسفتیکاتکوبں
نارےوخ ںیہن
ٰ
ٹ ٹ
ںیمرؤینایرکےتںیہاہیںیہکانےکبزےبزےرسفمرازی،اوبوعس ،اضیبویوریغہمہ ایسےکاقلئںیہ۔نکیل
جآیرپناتآیتےہ:
َاض َرةٌ﴾۔
﴿و ُجوہٌ َي ْو َمئِ ٍذ ن ِ
ُ
تہبےسورہےاس نشا ابوہںوا۔

1

وترؤیتہجیکیفنرکےتںیہ،رھپریغبتہجےکاورریغباسےنمرؤیےسیکنکمموہیگ،ریغباسےنم ےنھکیےکیسیکرؤیےہ؟
اسےکوجابںیمہیانہکہکایلجتت،اکمافشتیکرؤیوریغہ ،رالصاوہنںےنتقیقحوکوھچڑرکرصفامسوکنایایک
ےہ۔
انبدقاہماتہکےہ:اہللاعتیلٰیک وںیتفصسفناورآنانایےہاسیجہکاہللوخ انجبعتسی ٰ(ع)ےکنارےںیمربخ ےتیوہےئ
زامنےہ:
ف ا
ِك﴾۔
﴿تَ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفسِي َو َال أ َ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفس َ
وتریمےسفنںیموجوہاجاتنےہم ہکںیمسفنںیموجےہوہںیہناجاتن۔
ایسرطحارشا وہا:
﴿و َجا َء َرب َُّك﴾۔
َ
اورآنااہمترارپور اگ۔
1۔القیامۃ22:۔

﴿ه َْل َي ْن ُ
ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن يَأْتِ َي ُه ُم اللَّهُ ﴾۔
ایکہیولگرظتنمںیہہکاہللوخ انےکناسآےئ۔

1

اسرپانبربجنیقیلعترکےتوہےئاتہکےہ:
اہللاکآنانایےہ۔اسیجہکاسآیںیمآناےہ:
﴿و َجا َء َرب َُّك﴾۔
َ
آنااہمترارپور اگر۔
ایسرطحایاقممرپآنا:
ظ ُرونَ ِإ َّال أ َ ْن َيأْتِ َي ُه ُم اللَّهُ فِي ُ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ظلَ ٍل ِمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َم َال ِئ َكةُ﴾۔
ایکہیولگرظتنمںیہہکاہللوخ نا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ۔

2

ایسرطح ورسیہگجمہ آناےہ:
ْ
ْ
ْ
﴿ه َْل َي ْن ُ
ت َر ِبّ َك﴾۔
ض آيَا ِ
ي َب ْع ُ
ي َرب َُّك أَ ْو يَأتِ َ
ظ ُرونَ إِ َّال أ َ ْن تَأتِ َي ُه ُم ْال َم َالئِ َكةُ أ َ ْو يَأتِ َ
ایکہیولگرظتنمںیہہکانےکناسفزےتشآںیئناآپاکرپور اگروخ آےئناآپےکرپور اگرےکھچکنااینںآاجںیئ؟

3

رہےتہکںیہہکاہللےکآےنےکاماعیک یئآناتںیہوجاہللےکمکحےکآےنیکایآیرپالزمںیہنآنا،رھپجاہللاکا آننای
وہاجےئاگوتہیمہ وہاگہکوہاسیجاچےہآےئاگ۔
ایساتکبےکقیلعتںیمانبربجنیےندنچوساالتاورانےکوجانات ےیںیہ:
وسال:وہاتہکےہہکایرموفعودیںیموار وہاےسجملسمےنانبرمعےسایبنایکےہ:
يطوي الله السماوات يوم القيامة ،ثم يأخذهن بيدہ اليمنى ،ثم يقول :أنا الملك أين الجبارون ؟
1۔البقرۃ210:۔
2۔البقرۃ210:۔
3۔االنعام108:۔

أين المتكبرون؟ ثم يطوي األراضين السبع ،ثم يأخذهن بشماله ،ثم يقول :أنا الملك ،أين
الجبارون ؟ أين المتكبرون؟
اہللاعتیلٰآامسونںروزایقمٹیپلےلاگرھپاںیہندیسےھاہھتےسااھٹےئاگ،رھپےہکاگ:ںیمیہنا شاہوہںاہکملظرکےن؟اہکں
ربکتمنی؟رھپاستزونیمںںیمٹیپلےلاگاوراےنپناںیئاہھتےسااھٹرکےہکاگ:ںیمنا شاہوہںاہکںملظرکےنواےل؟اہکں
ربکتمنی؟
وجاب:وسالہیےہہکاہللےکلا ناناںاہھتنایرکےنںیمےہہکےسیکہیاورروایاوراسودیوکعمجایک:
المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ،وكلتا يديه يمين۔
ااصنفرکےنواےلخداےک اںیئاجیاجیونرےکمزوںرپوہںوااورخداےک وونںاہھتناناںںیہ۔
ینعیاسودیںیم وونںاہھتناناںآناےہم ہک ورسیودیںیمآناےہہکخدااےنپناںیئےساںیہنٹیپلےلاگ۔ریمے
ایخلےکاطمقبان وونںوکعمجرکےنےسرما ہیےہہکاہیںںیمناںیئ رالص اںیئےکاقمےلبںیما آنےہویکہکنوج اںیئ
ےکاقمےلبںیموہاگاسناںیئاہکاجےئاگ۔م ہک’’ وكلتا يديه يمين ‘‘ ںیمنیمیےسرما ہیےہہکریخوبزتکےہ۔
ےہ۔لدااسانبرپ’’ وكلتا يديه يمين ‘‘ ںیموکیئاالتخفںیہن
اجن
ویکہکن ُیےس رالصرثکتریخوبزتکوکاہک ا
ٰ
ےہ،ویکہکناہیںرثکتریخںیمبزتکوہناےہاوراہللےکناںیئاہھتےسرما وج اںیئےکاقمےلبںیما آنےہسجںیمصقن
ںیہنےہ۔
وسال:ایکااسینکممےہہکاہللےکورہےےکلا  وآںیھکنوہںاوراہوھتںںیمانگلتااںوہں؟نارھپہیہیبشتےہ؟
وجاب:اسرپاامتعوار ںیہنوہاےہ،،نکیلاویلگنںےکنارےںیمودیںیمآناےہہکایرمہبتایروسلاہلل(ص)ےک
ناسآرکاےنپاہھتےکاویلگنںےسمہ اشارہایکاوراہک:
إنا وجدنا في كتبنا أن الله يضع السماوات على ذہ واألراضين على ذہ والجبال على ذہ
والمياہ والبحار على ذہ والمخلوقات على ذہ وكل ذلك يشير إلى أصابعه۔
رہےناینپاتکبںیم اھکیےہہکاہللآامسونںوکاینپاسایلگنرپ،زونیمںوکاسایلگنرپ،اہپڑوںوکاسایلگنرپ،ناینوکاسایلگنرپاور
دنمسروںوکاسایلگنرپاورولخماقتوکاسایلگنرپرےھکاورانسوکاینپاویلگنںیکاشارہرکےاگ۔

اسےکدعبروسلاہلل(ص)ےناسآییکالتوتفزامںیئ:
ضتُهُ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة﴾۔
﴿و َما قَدَ ُروا اللَّهَ َح َّق قَد ِْر ِہ َو ْاأل َ ْر ُ
ض َج ِميعًا قَ ْب َ
َ
اورانولوگںےناہللیکدقرانشیسںیہنیکاسیجہکاسیکدقررکےناکقحےہاورایقمےک نوپریزنیماسےکہضبق
دقرتںیموہیگ۔

1

ہینسرکوہاینپاتکبیکناتدصتقیناےتوہےئےنسنہاگل۔رھپاسےنافزارایکہکانگلتااںاہھتںیموہیتںیہنکیلاسےکناووج
ہیالزمںیہنآناہکولخمقیکاویلگنںیکوپرویںںیماورابملیئاورایسیویسیوہں،ہکلباہیںاہھتاوراسںیمانگلتااںنایرکناےہ۔
وسال:رہانناوتںوکےسیکوجڑںیہکانبہیمیتےناتفوی ٰںیماسآی﴿فَثَ َّم َو ْجهُ اللَّ ِه﴾ یکریسفتںیماہکےہہکہیورہےیک
تفصںیہنےہم ہکاسےنتلبيس الجهميةںیمےسورہےیکتفصاہکےہ۔ا رھانبامیقلےنمہ ’’مختصر
ےہ۔لداایکہی رسےہہکورہہاہللیکذاتاکخزوہاتکسےہ؟
الصواعق‘‘ںیمیہیاہک
ٰ
وجاب:ےلہپوسالاکوجاب؛ینعیوہشمرےہہکاسآی﴿فَث َ َّم َو ْجهُ اللَّ ِه﴾ وکدنچالہوودہاورااحت وطبر لیلایبنرکےتںیہ
ہکاہلل مہزہگجوموج ےہ،ویکہکنانےکاطمقجاناناسیکرطفوتہجرکناےہوتاہللورہہاہیںےہ،اہللاکورہہاہیںےہ۔
م ہکانبہیمیتےن’’المجموع‘‘ ںیم یئاقمامترپاہکےہہکذموکرہآیآناتافصتںیمےسںیہنےہاوروہجاہللےسرما وہ
تہجےہاہجںانانرخرکناےہاوراسیکرطفرخرکےنیکادیمرکناےہ۔م ہک’’ تلبيس الجهمية ‘‘ںیمشایدوہ
تفصوہجیکاابثتےکالزمےکاقلئےہ۔اساکبلطمےہہکہیتفصوہجاورتفصاہجتےکلا  لیلےہ،اسںیموکیئ
کشںیہنہکورہہانانیکذاتخزےہایسرطحاہللیکذاتاکخزمہ ےہ۔ینعیورہہاہللیکذاتںیمےسےہ۔
س:فلساصحلاسآییکریسفتںیمایکےتہکںیہ:
ش ْيءٍ هَا ِلكٌ ِإ َّال َو ْج َههُ﴾.
﴿ ُك ُّل َ
ویکہکناسرگوہےکھچکافزا ےکاطمقباسےکورہےالعوہامتمافصتالہکوہاجںیئیگ،رھپاسادتسالل شیرکےتںیہہک
لدا رگیولخماقتیکرطحہیمہ متخوہںیگ۔
اسیکامتمافصتولخمقںیہ ٰ
1۔الزمر67:۔

وجاب:ہیالزمےہاورہنیہہیاجبزےہ،ہکلباہللاعت ٰیلاکورہہاسیکایسیتفصےہوجاسیکذاتےہویکہکناسیکامتمافصت
وہیگ،لداساکورہہنایقرےہاگ،ویکہکناہللوخ فزامناےہ:
یگ،لداہیاہکاجاتکسہکاہللیکوکیئتفصمتخ
ٰ
دبتلیوہں ٰ
﴿و َي ْب َقى َو ْجهُ َر ِبّ َك﴾.
َ
اورریتےرپور اگراکورہہنایقرےہاگ۔

1

لداایسرطحاسیکنایقافصتمہ اسیکذاتںیمےسںیہ۔اہیںرپاسوم عرپیہیںیہکواہکاہللاوردمحموآلدمحم(ص)
ٰ
رتہباجےتنںیہ۔
ابہیدنچوسالتاورانبنیمیثعےکوجاناتںیہ:
وسال:انجبخزابزےسانجبخیشاوباسبمخداآپوکالسمرےھک۔آپےسزگارشےہرو ِزایقماملسمونںاکاہللیکرؤی
ےکنارےںیمالہسوامجعاکایکرظنہیےہ؟
وجاب:اسوحاےلےسالہساکویہرظنہیےہےسجخداےناےنپنارےروسلاہلل(ص)وکفزامناےہ:
﴿و ُجوہٌ َي ْو َمئِذ﴾۔
ُ
اس ناسرےورہے۔ینعیروزایقم:
َاظ َرةٌ﴾۔
َاض َرة ٌ ِإلَى َر ِبّ َها ن ِ
﴿ن ِ
شا اباوراےنپربیکرطف ےنھکیواےلوہںوا۔

2

یلہپشا ایبینعینیسحم ہک ورسےےسرما آھکنےس انھکیےہ،ویکہکنرظنیکتبسنورہوںےسےہ۔اسلا آںیھکنورہےرپ
ںیہاورایہنےس اھکیاجناےہ،ارگہچاسےسرما بلقاکرظناوروقتنیقیےہ۔اسآیاکبلطمںیہہکاس ندنچ ل
شا ابوہںوااوراےنپرپور اگریکرطف ےنھکیواےلوہںوا۔
وسال:دمہنیونمرہےسمنوپاتھچےہہکایکہی جاءوار وہیئےہ؟:
1۔الرحمٰ ن27:۔
2۔فتاوی نور علی الدرب:عثیمین249۔

اللهم يَا َمن َال ت َ َراہ ْالعُ ُ
اصفُونَ ۔
صفُه ْال َو ِ
يون َو َال يَ ِ
اےوہخداےسجآںیھکن ھکیناںیئیگاورہنیہتفصرکےنواےلاسیکتفصایبنرککسںیہ۔
ٹ
وجاب:ںیہن،ہیوتبزییطلغےہ،ویکہکنجہیاہکاجےئہک ’’ اےوہخداےسجآںیھکنںیہن ھکیناںیئیگ‘‘ ںیموتآخزتںیم
اہللیکرؤییکیفنےہم ہکروسلاہلل(ص)ہینایےہہکاامینواےلخداوکرو ِزایقماینپآوھکنںےساصفعلطمںیم
وسرجاوروچ وہںیاچدنیکرطح ںیھکیوا۔

1

وسال:اہللاہکںےہ؟اساکوجاباسآیےکاطمقبہی نااجناےہ:
علَى ْال َع ْر ِش ا ْست َ َوى﴾۔
َّ
﴿الر ْح َم ُن َ
وہرنمحسجےنرعشرپادتقاراقمایک۔

2

،لدااسوموضع
اتگلےہاساھبیئوکوجابںیم ےنیلکشموہراہےہویکہکناسےکوہفمماےنپدیقعےےکاطمقبںیہنےہ ٰ
یکتقیقحواحضرکںی۔
وجاب:اسوموضعیکتقیقحہیےہہکومنمےکلا ہی روریےہہکوہہیدیقعہرےھکہکاہللآامسنںیمےہویکہکناہللوخ
زامنےہ:
اےنپنارےںیمف ا
ِف ِب ُ
س َما ٓ ِء ا َ ۡن ي ُّۡر ِس َل
ی ت َ ُم ۡو ُر ا َ ۡم ا َ ِم ۡنت ُ ۡم َّم ۡن فِی ال َّ
َءا َ ِم ۡنت ُ ۡم َّم ۡن فِی ال َّ
ک ُم ۡاالَ ۡر َ
س َما ٓ ِء ا َ ۡن ي َّۡخس َ
ض فَ ِاذَا ہ ِ َ
علَ ۡي ُ
ف نَذ ِۡي ِر۔
ک ۡم َح ِ
َ
اصبًا فَ َ
ست َعۡ َل ُم ۡونَ ک َۡي َ
ایکمتاسناتےسےبوخفوہہکآامسنواالںیہمتزنیمںیم اسنھ ےاورزنیموھجےنلگلاجےئ؟ ایکمتاسناتےسےب
وخفوہہکآامسنواالمترپرھتپبزاسےنوایلوہاجیھب ے؟رھپںیہمتولعمموہاجےئاگہکریمیہیبنتیسیکیھت۔

ہمیمض4:
1۔فتاوی نور علی الدرب:عثیمین341۔
2۔طہ5:۔
3۔فتاوی نور علی الدرب،عثیمین۔

3

زامنےہ:
اہللاعتیلٰارشا ف ا
ظ ُرونَ ِإالَّ أَن َيأ ْ ِت َي ُه ُم اللّهُ ِفي ُ
﴿ه َْل َين ُ
ي األ َ ْم ُر َو ِإلَى اللّ ِه ت ُ ْر َج ُع
ظلَ ٍل ِ ّمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمآل ِئ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
ور﴾۔
األ ُم ُ
ایکہیولگرظتنمںیہہکوخ اہللنا ولںےکاسابئنںیمانےکناسآےئاورفزےتشمہ ابزآںیئاورہلصیفرک نااجےئ؟جہک
اسرےاعمالمتوکاہللیہےکروضر شیوہناےہ۔

1

م ہکوتراتیکاتکبیتنگےکناروںیلصفںیمآناےہ:
:5اورخدوادنابزےکوتسنںیموہرکابزااورہمیخےک روازےرپڑھکےوہرکاہروناوررممیوکالبناوہ وونںناسمہ ۔
:6یاسےناہک :ریمیناںیتونس!ارگمتںیمےسوکیئیبنوہوتںیموجخداودنوہںاےسروناںیم اھکیئ وںاگاوروخابںیم
اسےسناںیترکواگن۔
:7رپریمااخ مومیسٰااسیںیہنےہوہریمےاسرےاخدنانںیماامی ارےہ۔
2

:8ںیماسےسومعمںںیمںیہنہکلبروبزواوررصحیوطررپناںیترکناوہںاوراےسخداودناک یدارمہ بیصنوہناےہ۔
:11اورج ُاوکنخداودناکالجل ان لںیمرظنآنا۔
:12اورخداودنےنومیسٰےسہہک۔

3

ُی
آنوہںہکجںیم حھےسناںیترکوںوتںینس
میسٰےساہکہک ھکیںیماکےلنا لںیماےئلسریتےناس ا
:9اور ُخداودنےن ُ
ُ
4
وارھپہیولگدساریتانیقیرکںی۔
میسٰ ُخداےکاہپڑےک ُاورپایگ۔
میسٰاور ُااکساخ موشیع ُاےھٹاور ُ
:13اور ُ
ُ
ُ
ُ
:14اور ُبزروگںےسہہکایگہکجیرہلُرکٹ ُیمہاارےناسہنآاجںیئت مہارےلا ںیہیرہھٹےروہاور وھکیاہ ُروناور
و
مہموہوہ ُاےکنناساجےئ۔
وج ُیمہاارےاسھتںیہ۔ ِجیسکاکوکیئ ّد
ُ
1۔البقرۃ210:۔
2۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص231۔
3۔ایضاً۔
4۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص117۔

میسٰاہپڑےک ُاورپایگاوراہپڑرپاٹھگاھچیئگ۔
:15ی ُ
ُ
میسٰوک ُب اان
:16اور ُخداودناکالجلوکہ ِانیسرپآرکرہھٹااورھچ نیاٹھگ ُاسرپاھچیئریہاوراسوتںی ن ُاسےناٹھگںیمےس ُ
ُ
۔
:17اورینباِرسالیئیکاگنہںیماہپڑیکوچیٹرپ ُخداودنےکالجلاکرظنممسھبرکےنوایلآگیکامدنناھت۔
ٹ
1
میسٰاٹھگےکچیبںیموہرکاہپڑرپخزھایگاوروہاہپڑرپاچسیل ناوراچسیلراتراہ۔
:18اور ُ
ُ
اہہمیخیکرطفاجناوتسولگ ُاھٹرکاےنپاےنپڈبزےےک روازہرپڑھکےوہاجےتاورومیسٰےکےھچیپ
:8اورجومیسٰن م ز
ےتھکیرےتہےھتجیوہہمیخےکادنر الخہنوہاجنا۔
میسٰےسناںیترکےناتگل۔
:9اورجومیسٰہمیخےکادنرالچاجناوتابزاکوتسن ُابزرکہمیخےک روازہرپرہھٹاراتہاور ُخداودن ُ
ُ
:10اورسولگ ُاھٹ ُاھٹرکاےنپاےنپڈبزےےک روازہرپےس ُاےسدجسہرکےتےھت۔
میسٰرکشلاگہوکولٹآنااھترپ ُااکساخ ِموشیع
:11اورےسیجوکیئصخشاےنپ وسےسناترکناےہوےسییہ ُخداودن ُرو ُ زبووہرک ُ
ُ
2
اہںیہننکلتاااھت۔
وج ُيُناکاٹیباوروجانآ یماھتہمیخےسن م ز
:4اورومیسٰےنیلہپلُوحںیکامدننرھتپیک ولُںیحبزاںیشاورحبصوسبزے ُاھٹرکرھتپیک وونںلُںیحاہھتںیملا وہےئ
و
و
و
ٹ
ُخداودنےک ُکُحکُماقبوکہ ِانیسرپخزھایگ۔
ُ
:5ی ُخداودنابزںیموہرک ُاےکساسھتواہںڑھکےوہرک ُخداودنےکناماکاِالعنایک۔
:6اور ُخداودن ُاےکسآواےسہی ُپارنا ُ مہُاگزرا ُخداودن ُخداودن ُخدایرمیحاوررہمنانرہقرکےنںیم ِامیھاورتقفشاوروافںیمینغ
ُ
۔
 :7مہزاروںرپلضفرکےنواال۔گاہاورریصقتاوراطخاکےنشخبواالنکیلوہ ُمزموک مہززگبزیںیہنرکاگیہکلبناپ ا اےکگاہیکزسا
ُاےکنوٹیبںاوروپوتںوکرسیتیاوروچیھت ُپی اتیےہ۔
میسٰےندلجیےسرساکھجرکدجسہایک۔
 :8ی ُ
ُ
م
:9اوراہکاوے ُخداودنارگ ُحھرپریتےرکمیکرظنےہوتاوے ُخداودنںیمریتیم ِرکناوہںہک مہارےچیبںیموہرکلچوگہی
1۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص125۔
2۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص142۔

وقمرگ نشکےہاوروت مہارےگاہاوراطخوکاعمفرکاوررہوکاینپریماثرکےل۔
ُ

1

حُراہپڑوممیکرطحلھگپمہ ۔ینعیاسریزنیمےک ُخداودنےک ُ ُ
ُ :5خداودنےک ُ ُ
حُر۔
اظہرکناےہ۔سوقومںےن ُااکسالجل اھکیےہ۔
:6آامسن ُایکسدصاق م ز
:7ک ُھددیوہیئومروتںےکسوپےنجواےلوجوتبںرپرخفرکےتںیہرشدنمہوہں۔اوےوبعم و!س ُاوکسدجسہرکو۔
ٹ
ساور ُخُشوہیئاوریُؔ ُوایکتتتتااںریتےااکحمےسشا امنوہںیئ۔
:8اے ُخداودن! ِص ُتوُؔنےن ُ ا
:9ویکہکناوے ُخداودن! ُ ُيامتمزنیمرپ ُبدوناالےہ ُ ُيسوبعمُ وںےساہنیایلعٰےہ۔
رھکےہ۔وہ ُاوکنرشبزوںےک
:10اے ُخداودنےسُمرےنھکواول!دبیےسرفنترکووہاےنپمدوسںیکاجونںوکوفحمظ ا
ُ
ُ
ٹ
اہھتےسچ ازانےہ۔
ُ
:11اص وقںےکلا  ُيُروبناایگےہاورراس ِولںےکلا  ُخُیش۔
شرکو۔
:12اےاص ِوق! ُخداودنںیم ُخُشروہاور ُاےکسناکناماک ُ ز

2

ُ :1خداودنتنطلسرکناےہوقںیماکںیپن۔وہرکُوویبںرپاتھٹیبےہ۔زنیمرلزے۔
بوناالےہ۔
ُ :2خداودن ِص ُتؔوُنںیم ُبزرگےہاوروہسوقومںرپ ُ د
ق ُّوسےہ۔
:3وہریتےبزرگاورمُہتتنامیکرعتفیرکںی۔وہ ُ د
:4نا شاہیکوقتاِاصنفدنسپےہ ُ ُيرایتسوکاقمرکناےہ۔ ُ ُيیہےندعلاوردصاقوکنغ ُقؔوُبںیمراجئایک۔
ُ
:5ت ُخداودن مہارے ُخدایکدیجمترکو۔اور ُاےکسناؤںیکوچیکرپسِ جددہرکہ۔وہدقوسےہ۔
خاودنےس ُ جایکاور ُاسےن ُانوک
ُ :6اےکساکونہںںیمےسومؔیسٰاور ُاہرؔونےناور ُااکسنامےنیلواولںںیمےسومسئؔےن ُ د
وجاب نا۔
ُ :7اسےننا لےکوتسنںیمےس ُانےسالکمایک ُاوہنںےن ُایکساہش وتںوکاور ُاسآنیئوکوج ُاسےن ُاوکن نااھتامنا۔
رکنراہ۔ارگہچ ُ ُيےن ُاےکناامعلاکدبہل نا۔
:8اوے ُخداودن مہارے ُخدا! ُ ُي ُاوکنوجاب اتیاھت۔ ُ ُيوہ ُخداےہوج ُاوکن ُُماف ا

1۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص143۔
2۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص901۔

ُ
ق ُّوسےہ۔
:9ت ُخداودن مہارے ُخدایکدیجمترکواور ُاےکسمدساہپڑرپدجسہرکو۔ویکہکن ُخداودن مہاراخدا ُ د
ُ

1

م ِرکہہک۔اوے ُخداودنریمے ُخدا! ُ ُياہنیبزرگےہ۔ ُ ُيتمشحاورالجلےسمُلتسےہ۔
:1اوےریمیاجن! ُخداودنوک ُ ا
ُ :2يُ ُيُروکوپشاکیکرطحاتنہپےہاورآامسنوکایبنانیکرطحنااتنےہ۔
ٹ
پ ناےہ۔ ُ ُي ان ولںوکاےنپرھتانبناےہ۔ ُ ُيوہاےکنازوؤںرپریسرکناےہ۔
ُ ُ :3ياےنپناالاخونںےکریتہشناینرپ ِ ا
ُ ُ :4ياےنپفزوتشںوکوہاںیئاوراےنپاخ ومںوکآگےکےلعشانبناےہ۔
ج
ُ ُ :5يےنزنیموک ُاسیکاینب رپاقمایکناہکوہیھبک ت ُتسہناھکےئ۔
ُ ُ :6يےن ُاوکس ُُسدرےسجھُتاآنا وَجابلسےس۔نایناہپڑوںےسمہ دنلباھت۔
:7وہریتیڑھجیکےساھباگ۔اورریتیرگجیکآوازےسدلجیدلجیالچ۔
ُ :8اسہگج چنہایگوج ُ ُيےن ُاےکسلا ایتریکیھت۔اہپڑ ُارھبآےئ۔وا ناںھٹیبںیئگ۔

2

 :09اوروفرا ُان ِونںیکمُضِتتتےکدعب ُسُرجناریوہاجےئاگاوراچدناینپروینشہن ےاگاورس ِارےآامسنےسگِزںی
وااورآامسونںیک ُقُّںیت ِمہایئاجںیئیگ۔
نت ٹ
ت
نبآ ماک ِنانآامسنرپ ِاھکیئ ےاگ۔اور ُاسوقزَم ِیکس وقُںیماھچیت ِ ت نیگاوراِنبِآ موک
:12اور ُاسوقا ِ ِ
ٹ
بزی ُقدرتاورالجلےکاسھتآامسنےکنا ولںرپآےت ںیھکییگ۔
ٹ
زگِیدوںوکاچروںرطفےسآامسنےکاِس
 :12اوروہرن ِستگےیکبزیآوازےکاسھتاےنپ زف ِوتشںوکےجیھباگاوروہ ُاسےکب ز
ُ
ک ِارےےس ُاسک ِارےیعمجرکںیوا۔
یو س
ُ
:10اباِریجنےک و رجےسای متِتل ِتکھوُ۔ ُخُیہن ُاسیکڈایلرنموہیتےہاور ّ
ئنِکلتےںیہتاجنےتیلوہہکرگیم
بز ِیےہ۔

ُ
 :11اِیسرطحجتاِنسناوتںوک وھکیوتاجنولہکوہبز ِیہکلب روازہرپےہ۔
ُ س
زگ ِامتمہنوہیگ۔
َ :14متےس و حاتہک ُ مہُںہکجیہیسناںیتہنوہ ںیہیلسن مہ ز
و
ٹ
زگ ِہنںیلٹیگ۔
 :15آامسناورزَم ِتاجںیئوایل ِریمیناںیت مہ ز
ٹ
نرگم ِصزفناپ۔
 :16یل ُِاس ِناور ُاسڑھگییکنایوکیئہن ِاجاتن۔ہنآامسنےک زفِےتشہن و ا
نبآ مےکآےنےکوقوہاگ۔
ج ُيُحےک ِونںںیم ُ مہُاواسییہا ِ ِ
 :17و ا
1۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص902۔
2۔عہدنامہ قدیم وجدید،ج1مجمع الکنائس الشرقیۃ،ص905۔

ك
ُ :18ک ُِہکن ِجرطح ُطُافنےسےلہپےک ِونںںیمولگاھکےت ِباورایبہشا ِیرکےتےھت ُاس ِنیہک ُيُح و سییںیم
ا ِخ ُ مہُا۔
نبآ ماکآناوہاگ۔
خہن ُ مہُیئ ُایسرطحا ِ ِ
 :19اورجی ُطُافنآرک ُانسوکاہبہنےلایگ ُانوک و ز
لاجےئاگاور ُ ورساوھچڑ ِنااجےئاگ۔
ُ :42اسوق وآ ِم ِتیھکںیموہںواایےل ِ ا
نت
 :42و وعُرںیتکچ ِ سییوہںیگ۔ایےلیلاجےئیگاور ُ ورسیوھچڑ یاجےئیگ۔
ّ
ُ
ُ
ی
 :40وپاجےتگروہ ُک ُِہکنتہن ِاجےتنہک مہاارا ُخداودنِک ِ ِنآےئاگ۔
رھکہکارگرھگےکامِل ِوکلعمُموہناہکوچرراتوکوکنےسرہپآےئاگوتاجگاراتہاوراےنپرھگںیمبقنہن
 :41یل ِہیاجن ُ
ّ
ُ
اگلےن اتی۔
ُ
ُ
نبآ مآاجےئاگ۔
: 44اِسِل ِتمہ  ّتارروہ ُک ُِہکن ِجڑھگیتوک ُگماانمہ ہنوہاگا ِ ِ
 :45وپوہ ِنادتناراوردنملقع ويُرکوکناسےہِجامِل ِےناےنپ ويُرکاچرکوںرپ ّ
ک ِناہکوقرپ ُانوکاھکنا ے؟
مزر ا
ِ
ُ
ُ :46مارکےہوہ ويُرک ِِج ُاساکامِل ِآرکاواسییہرکےتناےئ۔
ُ س
َ :47متےس و حاتہک ُ مہُںہکوہ ُاےساےنپاسرےاملاکماررک ےاگ۔
و
ُ
و
ِ
ِ
ِ
 :48یلارگوہخزابيُرکاےنپ لںیمہیہہکرکہکریمےامِلےکآےنںیم بزےہ۔
 49اےنپ مہمجِددوتمںوکامرنا ُ
ئ۔
اھکےئ
اسھت
ےک
رشاویبں
اور
رکے
وع
ز
ش
ُ
ِ
ومخ وہاگ۔
 :52وت ُاس ويُرکاکامِل ِاوےسی ِنہکوہ ُاسیکراہہن اتھکیوہاوراویسیڑھگیہکوہہناجاتنوہآ ُ ُ
1
پوہاگ۔
 :52اور ُخُبوکڑےاگلرک ُاسوک ِرنااکروںںیمشاِم ِرکےاگ۔واہںرونااور ای ِ ا
ٹ مسِی
ُیج
قوس
ِم
ن حےہوترہ
اکہےن ُاسےساہکںیم ھے ِزدنہ ُخدایک م اتی ُ مہُںہکارگ ُ ُي ُخدااک و ا
ش ار
 :61رگم ِ ُیُعاخومشیہراہ۔ و ز
ےسہہک ے۔

ُ
ُ
خ ہہک ِناہکلبَمتےساتہک ُ مہُںہکاِسےکدعبتاِنبِآ موکاق ِ ِرمُطلوقیک ینہرطف
ُ ِ :64یُعےن ُاسےساہک ُيُےن ُ ُ
و
ن یٹ
ت
ھ
و ےاورآامسنےکنا ولںرپآےت وھکیوا۔
ُ
ِم
اکہےنہیہہکرکاےنپڑپکےاھپڑےہک ُاسےنكُفززاکبےہ۔اوبرہوکوگاوہںیکایکاحجریہ؟ وھکیت
ش ار
: 65اِسرپ و ز
ےنامہ ہیكُفزز ُسا۔ ُیمہااریایکراےئےہ؟
ُ :66اوہنںےنوجابںیماہکوہلتقےک ِ
الئےہ۔

 :67اِسرپ ُاوہنںےن ُاسےک ُُمرپ ُبُاکاور ُاسےک مُكّےامرےاورضعبےنامطےچنامررکاہک۔
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مسِی
ُیج
ھ
ِ
نتےساتبہک ےِکےنامرا؟
: 68اوے حںیمہ ُ ُّ
ٹ
ٹ
ل
اہنحصںیم ونتیھاااھتہکایولیدیےن ُاسےکناسآرکاہک ُ ُيمہ  ِ ُیُعگ ِتلیےکاسھتاھت۔
 :69اوررطپسن ِم ز
ک ِہکَمہن ِاجاتن ُ ُيایکیتہکےہ۔
ُ : 72اسےنسےکاسےنمہیہہکرکاِاکنر ا
و
 :72اورجوہڈویڑیھںیمالچایگوت ُ ورسیےن ُاےس اھکیاوروجواہںےھت ُانےساہکہیمہ  ِ ُیُعنارصیےکاسھتاھت۔
قوس
ک ِہکَماِسآ ِم ِوکہن ِاجاتن۔
پاِاکنر ا
ُ :70اسےن ماھکرک ز
و
ُ
 :71وھتڑی بزےکدعبوجواہںڑھکےےھت ُاوہنںےنرطپسےکناسآرکاہککشیبيُمہ  ُانںیمےسےہ ُک ُِہکنریتیوبیل
اظہوہناےہ۔
ےسمہ  ِم ز

قوس
: 74اِسرپوہتنعلرکےناور ماھکےناگلہکَماِسآ ِم ِوکہن ِاجاتناور ِفالفووُرمزغےننان ی۔
و
ُ
ِ
ُ
اہم
ِ
 :75رطپسوک ِ ُیُعیکوہناتنا آیئوج ُاسےنب،ییھتہکمزغےکنان ےنیےسےلہپ ُيِنارریماااکنررکےاگاوروہن ِ ز
ُ
1
اجرکزارزاررونا۔
:24رگم ُان ِونںںیم ُاسمُضِتتتےکدعب ُسُرجناِریوہاجےئاگاوراچدناینپروینشہن ےاگ۔
:25اورآامسنےسس ِارےگِزےنںیگلوااوروج ُ ُقّںیتآامسنںیمںیہوہ ِمہایئاجںیئیگ۔
ٹ
:26اور ُاسوقولگ ِانآ موکبزی ُقدرتاورالجلےکاسھتنا ولںںیمآےت ںیھکیوا۔

ُ :27اسوقوہفزِوتشںوکجیھبرکاےنپ زبزگُیدوںوکزَم ِیکاِءاہتےسآامسنیکاِءاہتیاچروںرطفےسعمجرکےاگ۔
:32یل ُِاس ِن ان ُاسڑھگییکنایوکیئہن ِاجاتن۔ہنآامسنےک زفِےتشہناٹیبرگمناپ۔
ٹ مسِی
ِم
ن حےہ؟۔
س ہاک و ا
ک ِاوراہکایک ُ ُي ُاس ُ ُ ُ
پوسال ا
اکہےن ُاسےس ِ ز
 :62وشز ار
ن یٹ
ُ
ت
ُ ِ :60یُعےناہکاہںَم ُ مہُںاورت ِانآ موکاق ِ ِرمُطلوقیک ینہرطف و ھےاورآامسنےکنا ولںےکاسھتآےت وھکی
و
وا۔
ِم
اکہےناےنپڑپکےاھپڑرکاہکاوبںیمہوگاوہںیکایکاحجریہ؟۔
ش ار
 :61و ز
ُ
ُی
ے ِناہکوہلتقےک ِ
الئےہ۔
 :64تےنہیكُفزز ُسا۔ مہااریایکراےئےہ؟ ُانسےنوتف ٰ
ّ
نتیکناںیت ُسا!اورایپ وں
 :65یضعب ُاسرپ ُبُےنکاور ُاساک ُُمڈاھےنپناور ُاسےک م ُ وكےامرےناور ُاسےسےنہکےگل ُ ُّ
2

ےن ُاےسامطےچنامرامررکاےنپہضبقںیم ِلا۔

ٹ
ِم
اکہیکلُیدویںںیمےسایواہںآیئ۔
ش ار
 :66جرطپسےچیننحصںیماھتوت و ز
و
 :67اوررطپسوکآگناےتپ ھکیرک ُاسرپرظنیکاورےنہکیگل ُ ُيمہ  ُاسنارصی ِ ُیُعےکاسھتاھت۔
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وسم و
ج
ُ
م
م
ھ
پوہن ِاہزڈویڑیھںیمایگاورمزغےننان
ک ِاوراہکہکَموتہناجاتناورہن تاا ُہُںہک ُيایکیتہکےہ۔ ِ ز
ُ :68اسےناِاکنر ا
و
ُ
ی۔
ٹ
پےنہکیگلہی ُانںیمےسےہ۔
 :69وہلُیدی ُاےس ھکیرک ُانےسوجناسڑھکےےھت ُ ز
و
ُ
ِ
ِ
ِ
پاہککشیب ُي ُانںیمےسےہ ُکُہکن
کاوروھتڑی بزدعب ُاوہنںےنوجناسڑھکےےھترطپسےس ِ ز
پااکنر ا
 :72رگم ُاسےن ِ ز
ل
ُ ُيگ ِتلیمہ ےہ۔
ُ
قوس
 :72رگموہتنعلرکےناور ماھکےناگلہکَماِسآ ِم ِوک ِجاکت ِذرکرکےتوہہن ِاجاتن۔
و
 :70اور ِفالفووُرمزغےن ُ ورسینارنان ی۔رطپسوکوہناتوج ِ ُیُعےن ُاسےسب،ییھتنا آیئہکمزغےک ونارنان
ُ
ُ
1
و
ِ
ےنیےسےلہپ ُ ُي ِِنارریماااکنررکےاگاور ُاسرپعُررکےکوہروڑپا۔
ہایآھکن ُاےس ےھکییگاور ِجُںےن ُاےسدیھچااھتوہمہ  ںیھکیوااور
 :7وھکیوہنا ولںےکاسھتآےنواالےہاور م ز
نت ٹ
2
ت
ت
زَم ِرپےکس ِقتتلے ُاسےکسےساھچیت ِ نوا۔

ہمیمض5:۔
یلعانبابزامیہےناےنپوادلےساوہنںےنایبریمعےساوہنںےنانباذۃنیےساوہنںےنااممرفعجااصل ق(ع)ےسروای
یکںیہ۔اامم(ع)فزامےتںیہ:متاسنتسااینےکنارےایکےتہکںیہ؟ںیمےناہک:فزناناجؤںومال!اسےکنارےںیم؟فزامنا:
انےکاکونں،روکعاورانںیمدجسوںںیم۔ںیماہک:ہیےتہکںیہہکایبنببعکںیموخابںیم اھکیےہ۔فزامنا:اوہنںےن
نیخداودنیےکنارےںیموھجٹوبالےہویکہکنخداوخابںیم اھکیںیہناجنا۔رھپدسبزالضیرزیفےناہک:فزناناجؤںومال!
مہارےلا وکیئودیفزامںیئ۔اامم(ع)ےنفزامنا:
إن الله عز وجل لما عرج بنبيه (ص) إلى سماواته السبع أما اوليهن فبارك عليه ،والثانية
علمه فرضه فأنزل الله محمالً من نور فيه أربعون نوعا ً من أنواع النور ،كانت محدقة
بعرش الله تغشي أبصار الناظرين ،أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة ،
وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة ،وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك ابيض
البياض ،والباقي على ساير عدد الخلق من النور وااللوان في ذلك المحمل حلق وسالسل من
فضة ،ثم عرج به إلى السماء فنفرت المالئكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا ً وقالت:
سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربنا ،فقال جبرئيل (ع) :الله أكبر الله أكبر ،ثم فتحت
أبواب السماء واجتمعت المالئكة فسلمت على النبي (ص) أفواجا ً وقالت :يا محمد كيف
أخوك إذا نزلت فاقرأہ السالم ،قال النبي (ص) :أفتعرفونه ؟ قالوا :وكيف ال نعرفه وقد أخذ
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ميثاقك وميثاقه منا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا ،وإنا لنتصفح وجوہ شيعته في كل يوم
وليلة خمسا ً  -يعنون في كل وقت صالة  -وإنا لنصلي عليك وعليه.
انیقیخداےئزعبزوابجراےنپینباےنپاستآامسونںیکدنلبویںیکرطفےلایگ۔ےلہپآامسنںیماناینپبز ںیتنازل
ںیک ،ورسےآامسنںیمانوکانےکفزاضئیکمیلعت ی،رھپخداےئزعبزوابجرےنونرایلمحمنازلفزامیئسجںیمونرےک
ااسقمںیمےساچسیلمسقےکاےسیونرےھتوجرعشےکارطافںیمہقلحےیکوہےئےھتاورےسج ےنھکیواولںیکآںیھکنریخہ
وہاجیتںیھت۔انںیمےسایالیپاھتسجیکوہجےسالیپرن دیاوہا،ایرسخاھتسجیکوہجےسرسیخ دیاوہیئ،ای
دیفساھتسجیکوہجےسدیفسیووج ںیمآیئ،اورنایقاسلمحمںیمےک رگیامتمولخماقتےکاچدنیےکالقوبںاورزریجنےھت۔
رھپآرضحنت(ص)آامسن اینیکرطفدنلبوہےئ،رھپالمہکئےنآےتوہےئ اھکیوتآامسنیکرطفاھبوااوردجسےںیمرگ
ڑپےاوروبےل:
سبوح قدوس ربنا ورب المالئكة والروح،ہیونر مہارےربےکونرےسسکدقراشمہبےہ،اےنتںیمربجلیئ
ےناہک:
الله أكبر الله أكبر،ہینسرکالمہکئرہھٹمہ ،آامسنےک روازےوھکل ےیئاورامتمالمہکئعمجوہمہ اوررگوہ ررگورآرک
یبنارکم(ص)وکالسمایکاوروپاھچ:اےدمحم!آپےکاھبیئےسیکںیہ؟آرضحنت(ص)ےنفزامنا:ریخبںیہ۔المہکئےناہک:ااھچ
آپواسپاجںیئوتاںیہن مہاراالسمہہک ںی۔یبن(ص)ےنفزامنا:ایکمتولگاںیہناجےتنوہ؟المہکئےناہک:رہولگانوکویکں
ںیہناجںینوا؟اہللاعت ٰیلےنوتآپےکقلعتماورانےکقلعتمرہولوگںےسدہعوامیپنایلےہاوررہولگلسلسمآپرپاور
انرپ رو ےتجیھبرےتہںیہ۔
[قال ]:ثم زادني ربي أربعين نوعا ً من أنواع النور ال يشبه النور األول وزادني حلقا ً
وسالسل وعرج بي إلى السماء الثانية ،فلما قربت من باب السماء الثانية نفرت المالئكة إلى
أطراف السماء وخرت سجدا ً وقالت :سبوح قدوس رب المالئكة والروح ،ما أشبه هذا النور
بنور ربنا  ،فقال جبرئيل (ع) :أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن ال إله إال الله .فاجتمعت
المالئكة وقالت :يا جبرئيل من هذا معك ؟ قال :هذا محمد (ص) ،قالوا :وقد بعث ؟ قال :
نعم ،قال النبي (ص) :فخرجوا إلي شبه المعانيق فسلموا علي وقالوا :اقرأ أخاك السالم،
قلت :أ تعرفونه ؟ قالوا :وكيف ال نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم
القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوہ شيعته في كل يوم وليلة خمسا ً  -يعنون في كل وقت صالة –
اسےکدعباہللاعتیلٰاسلمحمںیماچسیلااسقمےکونراکمزیدااضہففزامناوجےلہپاچسیلمسقےکونروںںیمےسیسکایےس
مہ اشمہبںیہنےھتاوراسلمحمںیمھچکالقوبںاورزریجنوںاکمہ ااضہفایک،اورآپ(ص)اسےکذرےعی ورسےآامسنیک
رطفدنلبوہےئ،اورج ورسےآامسنےک روازےےک زف یےچنہپوتواہںےکفزےتشاھبگرکآامسنےکارطافںیمےلچ

مہ اوردجسےںیمرگڑپےاورےنہکےگل :سبوح قدوس رب المالئكـة والروحہیونر مہارےربےکونرےس
سکدقراشمہبےہسپربجلیئےناہک:أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن ال إله إال الله.ہینسرکالمہکئرھپےس
عمجوہےئاورآامسنےک روازےوھکل ےیئاوروبےل:اےربجلیئ!اہمترےاسھتہیوکنںیہ؟اوہنںےنوجاب نا:ہی
دمحم(ص)ںیہ۔المہکئےنوپاھچ:ایکہیوعبمثوہمہ ؟اوہنںےناہک:یجاہںوہمہ ۔روسلاہلل(ص)ایبنفزامےتںیہ:رھپوہ
ولگریمےناسآےئاورےھجمالسمایکاوراہک:اےنپوک مہاراالسمےئہکاگ۔ںیمےنوپاھچ:ایکولگانوکاجےتنوہ؟انولوگںےن
اہک:اہں،رہولگانوکویکرکنہناجںینوااہللےنرہےسدہعوامیپنایلےہآپےکقلعتماورانےکقلعتماورانےکان
وعیشںےکقلعتموجایقمی دیاوہےترںیہوااوررہولگانےکوعیشںےکورہوںوکوت نںیمناچنرمہبت ےتھکیرےتہ
ںیہینعیامنزےکاواقتںیم۔
قال :ثم زادني ربي أربعين نوعا ً من أنواع النور ال تشبه األنوار األولى ،ثم عرج بي إلى
السماء الثالثة فنفرت المالئكة وخرت سجدا ً وقالت :سبوح قدوس رب المالئكة والروح ما
هذا النور الذي يشبه نور ربنا ؟ فقال جبرئيل (ع) :أشهد أن محمدا ً رسول الله ،أشهد أن
محمدا ً رسول الله .فاجتمعت المالئكة وقالت :مرحبا ً باألول ومرحبا ً باْلخر ومرحبا ً بالحاشر
ومرحبا ً بالناشر محمد خير النبيين وعلي خير الوصيين .قال النبي (ص) :ثم سلموا علي
وسألوني عن أخي ،قلت :هو في األرض أ فتعرفونه ؟ قالوا :وكيف ال نعرفه وقد نحج البيت
المعمور كل سنة وعليه رق أبيض فيه اسم محمد واسم علي والحسن والحسين [واألئمة]
(ع) وشيعتهم إلى يوم القيامة ،وإنا لنبارك عليهم كل يوم وليلة خمسا ً  -يعنون في وقت كل
صالة  -ويمسحون رؤوسهم بأيديهم.
زیاوناراکااضہفرک ناوجاسہقباونارںیمیسکونرےس
ارش فزامنا:رھپاہللاعتیلےنریمےلا اچسیلےکم د
آرضحنت(ص)ےن ا
ٹ
مہ اشمہبںیہنےھت،اورلمحمھچکالقےباورزریجنںیبزاھ ںی۔رھپےھجمرسیتےآامسنیکرطفےلایگ،ےھجمآنا ھکیرکالمہکئ
آامسنےکارطافںیمےلچمہ اوردجسےںیمرگڑپےاورےنہکےگل :سبوح قدوس رب المالئكـة والروحہیونر
مہارےربےکونرےسسکدقراشمہبےہ،ہینسرکربجلیئےناہک:أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن ال إله إال
ٓدمیآخز،وخشآدمیداحرش،وخشآدمیدنارش
الله.ہینسرکامتمالمہکئعمجوہمہ اورآامسنےک روازےوھکل ےیئمہ :وخشا د
لت
دمحماخمتا تتن(ص)ںیہاوریلع(ع)امتماوایصءںیمسےسرتہبںیہ،آرضحنت(ص)ےنفزامنا:رھپانسےنےھجمالسم
ایکاوروپاھچہکیلع(ع)اہکںںیہ؟ںیموہزنیمرپریمےہفیلخاورنایںیہ،ایکمتولگانوکاجےتنوہ؟انولوگںےناہک:
اہں!،رہانوکےسیکںیہناجںینوا؟رہولگتیبومعمراسلںیمایرمہبتجحےکلا اجےتںیہ،اسرپایدیفسہبتک
فزاطسرپآوبزاںےہسجدمحم،یلعافہمط،نسح،نیسحاور رگیآہمئاورانےکہعیشناایقم دیاوہےترںیہواےکنامرحتبز
ںیہاوررہولگبزتکےکلا انناومںرپاہھتریھپےتںیہ۔
قال :ثم زادني ربي أربعين نوعا ً من أنواع النور ال تشبه تلك األنوار األولى ،ثم عرج بي
حتى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل المالئكة شيئا ً وسمعت دويا ً كأنه في الصدور،

فاجتمعت المالئكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إلي شبه المعانيق فقـال جبرئيل (ع) :حي
على الصالة حي على الصالة ،حي على الفالح حي على الفالح .فقالت المالئكة :صوتان
مقرونان معروفان ،فقال جبرئيل (ع) :قد قامت الصالة ،قد قامت الصالة .فقالت المالئكة:
هي لشيعته إلى يوم القيامة ،ثم اجتمعت المالئكة وقالت :كيف تركت أخاك ؟ فقلت لهم:
وتعرفونه ؟ قالوا :نعرفه وشيعته وهم نور حول عرش الله۔
ٹ
آرضحنت(ص)ےنفزامنا:رھپاہللاعتیلٰےنریمےلا اچسیلااسقمےکےکاونارمزیدبزاھےئوجاسہقباونارںیمےسیسکمہ 
ٹ
اشمہبںیہنےھت،اورلمحمںیمالقےباورزریجنںیبزاھ ںیاورےھجموچےھتآامسنیکےلایگ۔واہںےکالمہکئھچکہنوبےل،رگمںیم
ےنایسیآوازںیںینسےسیجولگ لیہ لںیمگتگتاارےہوہں۔رھپامتمالمہکئآمہ اورآامسنےک روازےوھکل ےیئ،ریمے
ناسآےئ۔اسوقربجلیئےناہک :حي على الصالة حي على الصالة ،حي على الفالح حي على
الفالحوتالمہکئےناہک :وونںآوزںیفز یفز یںیہ،دمحم(ص)ےکذرےعیامنزاقموہیگاوریلع(ع)ےکذرےعی اینںیم
الفحاقموہیگ۔رھپربجلیئاہک :قد قامت الصالة قد قامت الصالةوتالمہکئاہک:ہیامنزانےکوعیشںےکلا ےہ
وجایقمیاسوکاقمرکےترںیہوا۔اسےکدعبالمہکئیبن(ص)ےکناسعمجوہےئاور رناتفایک:آپےناےنپاھبیئوک
اہکںوھچڑاےہاوروہےسیکںیہ؟،آپ(ص)ےنفزامنا:ایکمتولگاںیہناجےتنوہ؟،اوہنںےناہک:رہولگاںیہن،ہکلبانےک
وعیشںوکمہ اسوقےساجےتنںیہجوہرعشےکرگ ونریکلکشںیمےھت۔
وإن في البيت المعمور لرقا من نور [فيه كتاب من نور] فيه اسم محمد وعلي والحسن
والحسين واألئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة ،ال يزيد فيهم رجل وال ينقص منهم رجل وإنه
لميثاقنا وإنه ليُقرأ علينا كل يوم جمعة ،ثم قيل لي :ارفع رأسك يا محمد ،فرفعت رأسي فإذا
أطباق السماء قد خرقت والحجب قد رفعت ،ثم قال لي :طأطئ رأسك ،أنظر ما ترى ؟
فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئا ً من
يدي لم يقع إال عليه ،فقيل لي :يا محمد إن هذا الحرم وأنت الحرام ولكل مثل مثال ،ثم أوحى
الله إلي :يا محمد ُ
ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا رسول الله (ص)
من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش األيمن ،فتلقى رسول الله (ص) الماء بيدہ اليمنى
فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ،ثم أوحى الله عز وجل إليه أن اغسل وجهك فإنك
تنظر إلى عظمتي ،ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيدك كالمي ،ثم امسح
رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك وأوطيك
موطئا لم يطأہ أحد غيرك ،فهذا علة األذان والوضوء.
اورتیبومعمرںیمایایونریکاتکبےہسجںیمدمحم،یلع،نسح،نیسحاوراہمئ(ع)اورانےکایقمیےکوعیشں
ہہعمجڑپےاجےت
ےکنام رجںیہ۔سجںیمہنایآ یممکےہاورہنیہزنا ہ،اوررہےسہیدہعایلایگےہہکہینام مہارےاورپ م ز
ںیہ۔رھپھجمےساہک:اےدمحم!اانپرسااھٹول،ںیمرسااھٹیئایلوتںیمےن اھکیہکآامسنےکاسرےےقبطوھکل ےیمہ اوراسرے
اجحناتاٹہ ےیمہ ںیہ۔رھپھجمےساہک:اانپرسےچینرکو،رھپ وھکی انرظنآراہےہ؟رھپںیمےناہمترےرھگیکرطحایرھگ اھکی
اوراسرھگےکرحمیکرطحایرحم اھکیاہجںارگںیموکیئزیچکنیھپ اتیوترصفایسرپاجرکرگاجیت۔رھپےھجماہکایگ،اےس

ہزیچیکوکیئاثملوہیتےہ۔رھپاہللےنھجمرپویحایک:اےدمحم!اسےکفز یوہاجؤاور
دمحم!ہیرحماوروتدمحمرتحممںیہویکہکن م ز
اسمخوک وھولاوراےسناکرکورھپاےنپرپور اگرےکامنزا ارکو۔رھپروسلاہلل(ص) زف یوہےئاہجں اںیئرعش
اےنپ د
ےسناینہہبراہاھت،آپ(ص)ےندیسےھاہھتےسناینےلرکووضفزامنا۔رھپاہللویحایک:اےدمحم!اےنپہنموک وھناہکمتریمے
تمظعوک ھکیناؤ،اسےکدعب اںیئاورناںیئاہوھتںوک وھ،ویکہکنوتاےنپاہھتےسریمےالکموکااھٹناےہ،رھپاہھترپنایقامدنہ
ناینےساےنپرساورریپوںےکونخٹںیحسمرکو،ویکہکنںیمھجترپبزتکنازلرکواگاورےھجتاسرطحالچؤںاگسجرطح
وکیئمہ ںیہنالچےہ۔یہی رالصاذاناورووضیکتلعےہ۔
ثم أوحى الله عز وجل إليه :يا محمد استقبل الحجر األسود وكبرني على عدد حجبي فمن
أجل ذلك صار التكبير سبعاً؛ ألن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب ،فمن أجل ذلك
صار االفتتاح سنة والحجب متطابقة بينهن بحار النور وذلك النور الذي أنزله الله على
محمد (ص) ،فمن أجل ذلك صار االفتتاح ثالث مرات الفتتاح الحجب ثالث مرات ،فصار
التكبير سبعا ً واالفتتاح ثالثاً ،فلما فرغ من التكبير واالفتتاح أوحى الله إليه س ِ ّم باسمي فمن
أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة  ،ثم أوحى الله إليه أن احمدني ،فلما
قال :الحمد لله رب العالمين ،قال النبي في نفسه شكراً ،فأوحى الله عز وجل إليه قطعت
حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين ،فلما بلغ وال
الضالين قال النبي (ص) :الحمد لله رب العالمين شكرا ً  ،فأوحى الله إليه قطعت ذكري فسم
باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ثم أوحى الله عز وجل
ص َمد ُ * لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد
إليه  :اقرأ يا محمد نسبة ربك تبارك وتعالى﴿ :قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ َحد ٌ * اللَّهُ ال َّ
* َولَ ْم َي ُكن لَّهُ ُكفُوا ً أَ َحد ٌ﴾.
رھپاہللےنویحیکاورفزامنا:اےدمحم!رجحاوس یکرطفرخرکےکریمیاجحبےکاطمقبریبکتوہک،رھپاسرطحےساسھت
ٹ
ریبکتںیوہںیئگ،ویکہکناجحباستںیہاورجہیاسرےہمتتاارشوعوہےئوتاجحبےکاطمقبونرےکدنمسر دیاوہےئرھپ
اسونراہللوکاہللےندمحم(ص)رپنازلفزامنا،اسرطحےسنیترمہبتاجحبےکےنٹہےسااتتفحمہ نیتوہمہ ،اسوہجےس
ریبکتنیترمہبتاورااتتفحنیترمہبتوہمہ ،اسےکدعبجریبکتاورااتتفحےسافرغوہےئوتاہللےنویحیکاورفزامنا:
اےدمحم!ریماناماکپرو!اسوہجےسوسرےےکادتباںیممسباہللارلنمحارلمیحآایگ،رھپاہللےنویحیکاورفزامنا:ریمیرعتفی
رکو،اورجفزامنا:ادمحلہللربااعلنیملاورربمغیپ(ص)ےنوخ رکشفزامنا۔رھپاہللےنویحیکاورفزامنا:وتےنریمیرعتفییک
ہرعتفیںیمارلنمحارلمیحفزار ناایگ،رھپج’’ والااضلنیل‘‘ ی چنہایگوت
ےہابریماناماکپرو،اسیکوہجےس م ز
ربمغیپ(ص)ےنرکشےکوطررپادمحلہللربااعلنیملفزامنا۔رھپویحوہیئ:اےدمحم!وتریمیرعتفییکابریماناماکپرو،اسوہج
ےسمسبارلنمحارلمیحامتموسروںےکرشوعںیمآایگ۔رھپویحوہیئ:اےدمحم!ریتےرپور اگریکتبسنہیےہ:ہہک وہیاہلل
ایےہ۔اہللےباینزےہ۔ہنوہیسکاکناپےہاورہنیسکاکاٹیب۔اورہناساکوکیئرسمہےہ۔
ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول الله (ص) :الواحد األحد الصمد  ،فأوحى الله إليه :لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا ً أحد ،ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول الله (ص) :كذلك الله كذلك

[الله] ربنا ،فلما قال ذلك أوحى الله إليه :اركع لربك يا محمد ،فركع فأوحى الله إليه وهو
راكع قل :سبحان ربي العظيم ففعل ذلك ثالثاً ،ثم أوحى الله إليه :أن ارفع رأسك يا محمد،
ففعل رسول الله (ص) فقام منتصبا ً فأوحى الله عز وجل إليه :أن اسجد لربك يا محمد ،فخر
رسول الله (ص) ساجداً ،فأوحى الله عز وجل إليه قل :سبحان ربي األعلى ،ففعل ذلك
ثالثاً ،ثم أوحى الله إليه :استو جالسا ً يا محمد ،ففعل فلما رفع رأسه من سجودہ واستوى
جالسا ً نظر إلى عظمته تجلت له فخر ساجدا ً من تلقاء نفسه ال ألمر أُمر به فسبح أيضا ثالثاً،
فأوحى الله إليه :انتصب قائماً ،ففعل فلم ير ما كان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت
الصالة ركعة وسجدتين.
رھپویحروک یوتروسلاہلل(ص)ےنفزامنا :الواحد األحد الصمد رھپاہللےنویحیکاورفزامنا :لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا ً أحدرھپویحرکیئگ۔رھپروسلاہلل(ص)ےنفزامنا:ایسرطحیہےہ مہارارپور اگر۔اسےکدعبرھپ
ویحوہیئ:اےدمحم!اےنپربےکےکلا روکعرکو،آپ(ص)ےنروکعاجبال،اورامہ روکعںیمیہےھترھپفزامنا :سبحان
ربي العظيمڑپوھآپ(ص)ےننیترمہبتڑپاھ۔رھپویحوہیئ:اےدمحم!اانپرسااھٹؤ،آپ(ص)ےنرسااھٹرکڑھکےوہےئ
یہےھترھپویحوہیئ:اےدمحم!دجسہرکو،روسلاہلل(ص)دجسےںیمرگمہ ،ویحوہیئ :سبحان ربي األعلىڑپوھ،
آپ(ص)ےننیترمہبتاسذرکوکڑپاھ۔اسےکدعبویحوہیئ:اےدمحم!ابھٹیباجؤ،آپ(ص)دجسےےسرسااھٹرکھٹیب
مہ اوراہللیکتمظعوک ھکیرکریغبمکحےکوخ ےس ونارہدجسےںیمرگمہ اورنیترمہبتحیبستڑپںیھ۔اےنتویحوہیئ:اانپ
رساھٹ و،آپ(ص)ڑھکےوہےئ۔اسرطحوجتمظعآپ(ص)ےنوہیسکےنںیہن یھکی،اسوہجےسامنزےک مہزرتعک
ںیم ودجسےوہمہ ۔
ثم أوحى الله عز وجل إليه :اقرأ بالحمد لله ،فقرأها مثل ما قرأ أوالً ،ثم أوحى الله عز وجل:
إليه اقرأ إنا أنزلناہ فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ،وفعل في الركوع مثل ما
فعل في المرة األولى ثم سجد سجدة واحدة ،ثم أوحى الله إليه :ارفع رأسك يا محمد ثبتك
ربك ،فلما ذهب ليقوم قيل :يا محمد اجلس ،فجلس فأوحى الله إليه يا محمد إذا ما أنعمت
عليك فس ِ ّم باسمي فأُلهم أن قال :بسم الله وبالله وال إله إال الله واألسماء الحسنى كلها لله ،ثم
أوحى الله إليه :يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتك ،فقال :صلى الله علي وعلى أهل
بيتي ،وقد فعل ،ثم التفت فإذا بصفوف من المالئكة والمرسلين والنبيين فقيل :يا محمد سلم
عليهم ،فقال :السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،فأوحى الله إليه :أن السالم والتحية والرحمة
والبركات أنت وذريتك.
رھپاہللیکرطفےسویحآیئ:اےدمحم!ادمحلہللڑپوھ،آپ(ص)ےنےلہپیکرطحڑپاھ،رھپویحوہیئ:ابوسرہدقرڑپوھویکہکن
ہیرو ِزایقمآپ(ص)اوراےنپالہتیب(ع)ےسوسنمبےہ۔آپ(ص)ےنروکعںیممہ ےلہپیکرطحااجنم نا،رھپای
دجسہاجبفزامنا۔اےنتںیم ونارہویحوہیئ:اےدمحم!اانپرسااھٹ وویکہکنےھجتریتےربےننایفزام ناےہ،رھپآپ(ص)
ڑھکےوہےنےگلوتارشا وہا:اےدمحم!ھٹیباجؤ،اورآپ(ص)ھٹیبمہ ،رھپویحوہیئ:اےدمحم!جمہ ںیمےھجتوکیئتمعن
وںوتےھجماسرطےقیاکپرو:بسم الله وبالله وال إله إال الله واألسماء الحسنى كلها لله۔رھپویحوہیئ:اے

دمحم!اےنپآپ(ص)اوراےنپالہتیب(ع)رپو رو وجی،رھپآپ(ص)ےنفزامنا :صلى الله علي وعلى أهل
بيتي۔اسےکدعبجآپ(ص)وتمہجوہےئاسرےفزےتش،رمنیلساوراناء(ع)اطقرںیمںیہ۔رھپاہکایگ:اےدمحم!ان
رپمہ  رو وجی!آپ(ص)ےنفزامنا:السالم عليكم ورحمة الله وبركاتهرھپویحوہیئ:ہکامتمالسموتیحت،رتمح
اوربزاکتوتاورریتیذریںیہ۔
ثم أوحى الله إليه أن ال يلتفت يسارا ً وأول آية سمعها بعد قل هو الله أحد وإنا أنزلناہ آية
أصحاب اليمين و أصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السالم واحدة تجاہ القبلة ،ومن أجل
ذلك كان التكبير في السجود شكرا ً وقوله :سمع الله لمن حمدہ ألن النبي (ص) سمع ضجة
المالئكة بالتسبيح والتحميد والتهليل ،فمن أجل ذلك قال :سمع الله لمن حمدہ ،ومن أجل ذلك
صارت الركعتان األوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما فهذا الفرض
األول في صالة الزوال يعني صالة الظهر۔
رھپویحوہیئ:ہکآپ(ص)ناںیئاجیوتمہجہنوہ،اورسےسےلہپآپ(ص)ےنلقوھاہللاود،إناابزانلہاورآیااحصب
انیمیلاورااحصبالسماالںینس،اسوہجےسہلبقیکرطحرخرکےکایالسمرکناوہایگ،اسوہجےسدجسوںںیمریبکترکش
ےھت،لدا
وہایگ،رھپاہک:سمع الله لمن حمدہ،ویکہکنآپ(ص)فزوتشںیکحیبست،رعتفیاورلیلہتےکآوازنسےکچ
ٰ
1

آپ(ص)ہیذرکفزامےنےگل،اسےکدعبیلہپ وروتعکںیکرطحامنزرہظےکادنر واوررںیتعکمہ فزنوہںیئگ۔
’’فلما رفع رأسه من سجودہ واستوى جالسا ً نظر إلى عظمته تجلت له فخر ساجدا ً من تلقاء
نفسه ال ألمر أُمر به‘‘
’’رھپآپ(ص)ےنجدجسےےسرسااھٹرکھٹیبمہ اوراہللیکتمظعاکاشمدہفزامناوتریغبمکحےک ونارہوخ ےسدجسےںیم
رگمہ ‘‘۔
ہیوہاملکتںیہوجرعمتفےکلا یقیقحدجسےیکزلوموکواحضرکیتںیہ۔
’’ثم اجتمعت المالئكة وقالت كيف :تركت أخاك ؟ فقلت لهم :وتعرفونه ؟ قالوا :نعرفه
وشيعته وهم نور حول عرش الله وإن في البيت المعمور لرقا من نور [فيه كتاب من نور]
فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين واألئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة ال يزيد فيهم رجل
وال ينقص منهم رجل وإنه لميثاقنا وإنه ليُقرأ علينا كل يوم جمعة‘‘۔
’’رھپاسرےفزےتشعمجوہمہ اورےنہکےگل:آپ(ص)اےنپاھبیئوکویکںوھچڑآےئوہ؟ںیمےناہک:ایکمتساںیہناجےتن
وہ؟اوہنںےناہک:رہانوکانےکوعیشںوکاجےتنںیہوجاہللےکرعشےکار رگ ایونرںیہ،اورتیبومعمرںیمایونراک
رہعقےہسجںیمایاتکبونرےہسجےکادنردمحم،یلع،نسح،نیسحاوراہمئ(ع)اورایقمیےکانےکوعیشںنام
رجںیہ،ہنانںیمایآ یمزنا ہےہاورہنوکیئمکےہاورہی مہاراودعہےہےہہی مہزرو ِزہعمج مہارےاورپڑپاھاجےئ‘‘۔
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یلع(ع)ےکوعیشںںیمہنوکیئزنا ہےہاورہنیہوکیئیمکےہہیذواتاہمئاوردہمویں(ص)اہللیکتجحںیہوجیلع(ع)یک
اوال ےسںیہ۔یہیوہونرںیہوجرعشالہ ٰیےکار رگ ںیہ،ایہنےکنامایونرےکرہعقںیماھکلوہاےہاورتیبومعمرںیمراھک
وہاوجفزوتشںاکہلبقےہ۔رواناتںیمآناےہہکہبعکیہوہوصتبزےہےسجزنیمرپولوگںےکلا انبیئیئگےہ۔اامسےئاہمئ
اوردہمنیییہماقالمہکئےہےسجانرپ مہزہعمجڑپاھاجناےہ۔اسےسہیناتواحضوہاجیتےہہکہیاامسءانےکوجس ،اافغتسر
اوراافغتسرےسقلعتمںیہجاوہنںوکدجسےاکمکح انایگاھت،اوریہیتیبومعمراورہبعکےک رایمنقلعتںیہ،روایےک
اطمقبہبعکیکرطفرخرکےکدجسہرکنا رالصایہناامسءےکونریکوہجےسےہ،اوراسوقاورواحضوہایگجہبعکںیمیلع
انبایباطل(ع)یکوال توہیئاوراسےکرنکںیمرجحدہعوماقفزار نا۔اسیجہکروایںیمآناےہ۔
ثم أوحى الله عز وجل إليه :يا محمد استقبل الحجر األسود وكبرني على عدد حجبي ،فمن
أجل ذلك صار التكبير سبعا ً ألن الحجب سبع.
’’رھپاہللےنویحیکاورفزامنا:اےدمحم!رجحاوس یکرطفرخرکواورریمےاجحبےکاطمقبریمیریبکتوہک،رھپاستاجحبیک
وہجاسھتریبکتوہمہ ‘‘۔
اسیجہکاستریبکتںیاامینواولںےک رایمنوہشمرےہہکوجریبکتۃاالرحاماورامنزےکرشوعںیمھچریبکتاتںیہ۔نکیلرجح
اوس یکرخرکےکاخصوطرےسوجریبکتاہکایگ،سجاکاشارہ رالصدہمی(ع)یکرطفےہاوردہمیناویفسآلدمحم(ع)
یہدمحم(ص)وآلدمحم(ع)اکہلبقںیہنجےکنارےانسےننارت یںیہاوردعلالہ ٰییکوکحماقمرکےنںیماوہنں
ےنرشتکیکںیہےسجدہمی(ع)اقمرکںیوا۔
ٹ
ارٹننرپوار وہےنواےلدنچوساولںاکوجابےہسجےکادنررجحاوس اوردہمینااقمےکاسھتقلعتوک
ہی رالصای
لیصفتےکاسھتایبنایکایگےہ۔
وسال:ہیآ یموکنےہ؟
السمورتمحاوربزاکتخداودنیوہامیینآلدمحمرپ۔
خدا رو والسمفزامےئدمحموآلدمحماہمئ(ع)اوردہمویںرپ۔
1101ھںیمےنجحا اایکاھتاورریما ورساجحاھتاورخداےکلضفےسریمےاسھتریمیویبییھت۔رہااسحءےکایوہشمر
اقےلفاسھتےھت۔اسابمرکجحںیم مہارےاسھت یئقبسآومزوااعقتوہےئےھت۔اسیجہکجسرعہفںیموخانیتےک
اقےلفاسھتایواہعق شیآناہکاامعلرعہفےکدعباسراتوکاںیہنایتہبیہاویچنآوازرکتارےکاسھت ورمہبتانسیئ ی
سجےنریمیویبیوکااھٹ نا،نکیلبیجعناتوہیئہکواہںیھٹیبوہیئوخانیتںیمےسیسکاسآوازوکںیہنانس۔انچہچناسواےعق
ےنواہںیھٹیبوخانیترپوخفاطرییکویکہکناںیہنولعمموہاہکہیآوازاہکںےسآیئ۔

ورسیاہکیناسےسمہ زنا ہارہےہ؛ہکںیماینپویبیےکاسھترحمںیموطافجحےکلا  الخوہےئیہےھتہکواہںاکیف
ڑیھبیھتسجیکوہجےسںیماینپویبیوکوطافرکاےنےسڈرایگ۔اےنتںیم مہارےاقےلفںیموموج جامل نیےناہک:جمت
زنا ہڑیھب وھکیوتمتولگ’’نامیلعنامیظع‘‘ اہکرکوسجاز احمٹھچاجےئاگ،اہجںںیماسذرکاکرجتہبوطافرمعہںیمایکوہا
ج ٹ
ت
اھتسجیکوہجےسںیمےنوخ از احم ھت ے اھکیاھت۔رھپںیمےناییہرمہبت’’نامیلعنامیظع‘‘ اہکیہاھتہکواہںرنکواقمم
ےسایآ یموفرالکنایگوجاجحجےکوفصںریچناوہاآناریمیرطفآنااسیجہکوہاےنپوطافلمکمرکےنےسےلہپ مہارےلا یہ
آناےہویکہکنوہامہ رنکواقمموبعرںیہنایکاھتاوراخصوطرےس مہاریرخایکاہجںہبعکانےکےھچیپاھتاور مہارےاورانےک
رایمنوکیئمہ احیجںیہناھتاوررہےسےنہکاگل ’’:ریمےےھچیپآںیئںیممت وونںوکوطافرکا وںاگرھپںیماورریمیویبی
انےکےھچیپوہےئاوراوہنںےنںیمہوطافجحرکا نااہجںںیمہیسکمہ مسقےکاز احمنایگنتاکہتپیہںیہنالچس ورانوہ
ک
جاںیئ،اذاکراور جاےئ متلڑپھرےہےھت،م ہکںیمدمحموآلدمحم(ع)رپرثکتےس ر وڑپےتھوہےئاےنپآپےسہہکراہاھت’’
ہیشایددہمیدمحمانباسحل(ع)ںیہ۔نکیلرھپےھجمایخلآنا’’ ریمیایکتیثیحےہہکریمےااممدہمی(ع)وطافرکاںیئ؟
اوروطافےکےلہپرکچےک ورانریمیریمےےھچیپیھتوتاوہنںےنےھجماہک ’’:وتاینپویبیوکاےنپآواروھکاوروہوخ ریمے
ےھچیپوہمہ اسرطحاوہنںےن ورانوطافاےنپویبییکافحتظرکےنیکمیلعت ی۔اورجرہرجحاوس یےچنہپوتاوہنں
ےناےنپ اںیئاسھتاشارہرکےتوہےئےنہکاگل ’’:اہللاربک‘‘ رھپجرہےناسوتںیلمکمرکےنےکدعباقممابزامیہ(ع)رپ
ےچنہپوتںیمانےساہک:ںیمآپےکاسھتوطافناءاجبالنااچاتہوہںوتاوہنںےناسرطحےسانشاءاہللاہکاسیجوہےھجمو اع
رکرےہںیہاورریمیرطف ےتھکیوہےئاےنپےھچیپیکرطحاسرطحےنلچےگلاور مہزاروںولوگںوکریچےتوہےئےلچمہ 
ٹ
اسجہکاز احمےکاسدنمسرےکادنرایبزیرہلیلچریہےہ۔
ٹ
اسآ یمیک وونںآںیھکنبزیاورآبزورونشںیھت،دقابملاورزمکور،رندنگیم،اکےلےبملنالےھتاوروطافجحےکےک ن
زبسابلسزینتےیکوہےئ،رسرپاطہقرےھکوہےئےھت۔
ابریماوسالہیےہہکوہآ یموکنےہ؟ایکوہامیینآلدمحم(ع)ںیہ؟م ہکںیموکنوہںہکےھجمامیینآلدمحم(ع)وطاف
رکاںیئ؟نازبسابلسںیمااصنرااممدہمیدمحمانباسحل(ع)ںیمںیہ؟اسوحاےلےسںیمےنایوحزویاطلملعےسوپاھچ
ایوہانجب(رض(ع)نااوعاناامم(ع)
مہ اھتوتاوہنںےناہکہکوہاامم(ع)ںیہم ہکایومنمےسوپ ےنھرپوجاب ناہکش د
ںیمےسوکیئےہ۔ویکہکنااصنرےکنارےںیموجھچکانساھت،ویہافصتاسآ یمےکادنرںیھتوجانالوھکںافزا ےک رایمن
امنناںاھت۔
السمورتمحاوربزاکتخداودنیوہامیینآلدمحمرپ۔
خدا رو والسمفزامےئدمحموآلدمحماہمئ(ع)اوردہمویںرپ۔

ملسمااصنری:رمع12اسل۔
ااسحء،وعس یرعب۔
ٹ
میلعت:اہیئسکتتددری۔
وجاب:مسباہللارلنمحارلمیح۔
ادمحلہللربااعلنیمل۔
خدا رو والسمفزامےئدمحموآلدمحماہمئ(ع)اوردہمویںرپ۔
ایناتنا روھک!اسںیموکیئکشںیہنہکوجوکیئخداوکنا رکےخدااےس رورنا رکےاگاورلیلقےکاقمےلبںیمزنا ہ
اطعفزامےئاگاورآپےنخداےئاحبسہنوکاسےکرھگںیمولخصےکاسھتنا وتاسےنمہ ےھجتنا ایکاورریتیدم یکاورریتااکم
آاسنرک نا۔ریمی جاےہہکخداآپوکہشیمہاالخصےکاسھتاسیکراضےکاطمقبلمعرکےنیکوتقیفاطعفزامےئ،نکیلسج
دنبہخداےنریتیدم یکوتاسخدایکیہاطقووقتےسریتیدم یکےہ۔جخداےناسوکریتیدم رکےناکمکح ناوتس
،لدااہللاکرکشا ارکوسجےنھجترپہیسھچکلضففزامناےہاورارگخدااےسہیمکح اتیہکوہاانپنام
ھچکخداےئاحبسہناکلضفےہ ٰ
اتب ےوتوہ روراتب ےتی۔نکیلہیدنبہجرجحاوس رپ چنہرکاہللاربکڑپاتھاھتوتہیاساانپلمعاھت،رگموتاور ورسےولگج
رجحاوس رپںیچنہپوتہیذرکڑپاھرکںی:
سنَّ ِة نَ ِب ِيّ َك
علَى ُ
اللَّ ُه َّم أ َ َمانَتِي أَدَّ ْيت ُ َها َو ِميثَاقِي تَعَا َه ْدتُهُ ِلت َ ْش َهدَ ِلي بِ ْال ُم َوافَاةِ اللَّ ُه َّم ت َ ْ
صدِيقا ً بِ ِكتَابِ َك َو َ
سولُهُ وأن عليا ً واألئمة من ولدہ
أ َ ْش َهد ُ أ َ ْن َال ِإلَهَ ِإ َّال اللَّهُ َو ْحدَہُ َال ش َِر َ
ع ْبدُہُ َو َر ُ
يك لَهُ َوأ َ َّن ُم َح َّمدا ً َ
حجج الله وأن المهدي والمهديين من ولدہ حجج الله۔
اےخدا!ںیماینپاامیا ارکاکچوہںاوراانپودعہاھبناکچوہںناہکوتریمیواف ارییکوگایہ ںی۔اےخداںیمریتیاتکبیک
دصتقیرکناوہںاورتیبن(ص)یکسرپاقموہں،ںیموگایہ اتیوہںہکاہللےکوساوکیئوبعم ںیہن،ویہاتکیےہاوراس
ےکلا وکیئرشیںیہن،اورہیہکدمحم(ص)اساکدنبہاورروسلںیہ،اوریلعاوراہمئ(ع)انیکاوال ںیہاوراہللیکںیتجحںیہ
اوردہمی(ع)اورانےکریپواکرانیکاوال ںیمےساہللیکںیتجحںیہ۔
رھپاےنپزامےنںیماںیہناہللیکتجحےسامںین:
ت َو َّ
ت َوبِ َّ
ش ْي َ
ت َو ْالعُ َّزى َو ِعبَادَةِ ال َّ
الطا ُ
ان َو ِعبَادَةِ ُك ِّل نِ ٍدّ
الال ِ
غو ِ
آ َم ْنتُ بِاللَّ ِه َو َكفَ ْرتُ بِ ْال ِج ْب ِ
ط ِ
ُون اللَّ ِه۔
يُ ْد َ
عى ِم ْن د ِ
ہیسکیکابع تےسااکنری
ںیماہللرپاامینرھکاوہںاوررفکواطوغت،الوتوزعیٰاوراطیشنیکابع تاوراہللےکالعوہ م ز
وہں۔
اور نیخدایہوہواودہلئسمےہسجیکوہجےسانانوکزنیمرپ دیاایکایگےہ،سجےکنارےخداوخ فزامناےہ:

ض َخ ِليفَةً﴾۔
﴿ ِإ ِنّي َجا ِع ٌل فِي األ َ ْر ِ
1
انیقیںیمزنیمرپایہفیلخانبےنواالوہں۔
اوراسرافزآنوسرہافہحتںیمےہ،افہحتمسباہللںیمےہ،مسباہللناءےکںیمےہ،ناءےطقنںیمےہاوروہہطقنیلع(ع)ںیہ۔ایسلا 
اریماوملنیم(ع)وخ فزامےتںیہ:
أنا النقطة۔
ںیموہہطقنوہں۔
لدااریماوملنینم(ع)زنیمرپاہللےکہفیلخےکالعوہاورایکوہاتکسےہ؟ویکہکنہطقن،ناء،مسباہلل،افہحت،فزآناور نیسےک
ٰ
سزنیمرپاہللاکہفیلخیہوتےہ۔م ہک زفآناور نیسھچکوہدہعوماقےہےسجاہللےناےنپدنبوںرپفزنایکےہہکوہاہلل
ےکافلخءیکااطعرکںیےسجاسےنرجحااسسنارجحادسو انرجحزاوہیناوہرھتپاکڑکٹاےہسجےسدمحم(ص)ےناطیشناور
اطوغتیکاحتیمکاکاخہمتفزامناےہ۔اساکذرکآامسیناتکوبںاوررواناتںیمآناےہاسیجہکفزشیےک رایمناسوقاالتخف
وہایگجاںیہنولعمموہایگہکہیرھتپایمیظعارمیکناینےہوتاسےکااھٹےنںیمڑگھجاوہایگ،رھپمستتتالہ ٰیےکاطمقب
اےسدمحم(ص)ےنااھٹنااوراےساینپہگجراھک نا انہکاہللیکناینوپریوہوج رالصاسناتیکرطفاشارہےہہکاقمقحاور
اساکوہدنبےہےسجاہللےندہعوماقفزار ناےہاورہیویہرجحےہےسجدمحم(ص)ےنااھٹرکرھک نااھت۔
اسیجہکاسرھتپےکنارےںیمدیعسنبدبعاہللاالرعجےنااممرفعجااصل ق(ع)ےنرواییکےہ:
ُ
ي فِي ُرو ِع ِه ُم
إِ َّن قُ َريْشا ً فِي ْال َجا ِه ِليَّ ِة َهدَ ُموا ْالبَي َ
ْت فَلَ َّما أ َ َراد ُوا ِبنَا َءہُ ِحي َل بَ ْينَ ُه ْم َوبَ ْينَهُ َوأ ْل ِق َ
ْب َحتَّى قَا َل قَائِ ٌل ِم ْن ُه ْم لَ َيأ ْ ِتي ُك ُّل َر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم ِبأ َ ْ
س ْبت ُ ُموہُ ِم ْن
الرع ُ
ُّ
ط َي ِ
ب َما ِل ِه َو َال تَأْتُوا ِب َما ٍل ا ْكت َ َ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
َّ
ضعِ ال َح َج ِر
ي بَ ْينَ ُه ْم َو َبيْنَ بِنَائِ ِه فَبَن َْوہُ َحتى ا ْنتَ َه ْوا ِإلى َم ْو ِ
قَ ِطيعَ ِة َر ِح ٍم أ ْو َح َر ٍام فَ َفعَلوا فَ ُخ ِل َ
ض ِع ِه َحتَّى َكادَ أ َ ْن َي ُكونَ َب ْي َن ُه ْم ش ٌَّر
ْاألَس َْو ِد فَتَشَا َج ُروا ِفي ِه أَيُّ ُه ْم َي َ
ض ُع ْال َح َج َر ْاألَس َْودَ ِفي َم ْو ِ
س َ
ط ث ُ َّم
ب ْال َمس ِْج ِد فَدَ َخ َل رسول الله (ص) فَلَ َّما أَتَا ُه ْم أ َ َم َر ِبث َ ْو ٍ
فَ َح َّك ُموا أ َ َّو َل َم ْن يَ ْد ُخ ُل ِم ْن بَا ِ
ب فَبَ َ
ضعَهُ فِي
س ِط ِه ث ُ َّم أ َ َخذَ ِ
ب الث َّ ْو ِ
ت ْالقَبَائِ ُل ِب َج َوا ِن ِ
ب فَ َرفَعُوہُ ث ُ َّم تَن ََاولَهُ (ص) فَ َو َ
َو َ
ض َع ْال َح َج َر فِي َو َ
َّ
صهُ اللهُ ِب ِه۔
ض ِع ِه فَ َخ َّ
َم ْو ِ
زامہناجتیلہںیمفزشیےنتیباہللہبعکوک ونارہریمعترکےنےکلا رگا ناوتانےک رایمندشیداالتخفوہایگاےنتںیمایہن
ںیمےسیسکےناہکہکمتںیمےس مہزوکیئاےنپرتہبنیاومالےلرکآںیئاوراہمترےوہاومالوبقلوہںواوجای نارحام
ذراک ےسامکےئوہ،اساوہنںجاعمہلمدسرھایگ،رھپریمعترشوعوہیئگاورجرجحاوس رےنھکاکوم عآایگوتانےک رایمن
ڑگھجاوہایگہکوکنرجحاوس وکرےھکاگاورڑلایئیکونیآیئگ،رھپہیہلصیفایکایگہکوجوکیئدجسمںیمسےسےلہپ الخوہاجےئ
ویہرجحاوس وکرےھکاگ،وت اھکیایگہکروسلاہلل(ص)سےسےلہپدجسمںیم الخوہمہ ،انچہچنآپ(ص)ےنسوکای
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ٹ
ااھٹناس
بزیاچ رالےناوراےساھچبرکاسںیمرجحاوس وکرےنھکاکمکحفزامنا،رھپاسرےابقلئےناساچ رےکارطافوکڑکپارک ا
ےکآپ(ص)ےناسںیمےسرجحاوس وکااھٹرکاینپہگجرھک نا۔

1

لداروسلاہلل(ص)اکرجحاوس وکااھٹنااسناتیکرطفاشارہےہہکاقم،اسناینوکااھٹےنواال،ایسہملعاکاحلمےہسجےک
ٰ
لداانیکاوال ںیم
نارےںیمایبنوہاےہہکوہروسلاہلل(ص)یکاوال ںیمےسوہاگوچہکنرجحاکوخ روسلاہلل(ص)یہےھت ٰ
افہمطےکبلصںیماقموکراھکایگ،ویکہکنیقیقحناینےکاحلموخ روسلاہلل(ص)یہںیہ۔
نکیلایسہرناکبلطمےہہکاہللاکارا ہےہہکرجحاوس وکاہللایسہاچ رےساپھچناوہاےہوج رالصاسےکدنبوںےکگاوہں
یکرطفاشارہےہناہکوہوتہباوراہللےکرھگںیماےنپگاوہںیکششخببلطرکںیاوریہیاقمقحاکملعےہ،ویکہکناقمآل
دمحم(ص)اکڈنھجاایسہوہاگ۔ایسہڈنھجا رالصرجحاوس یکرطفاشارہےہاوررجحاوس ےسرما ویہایس ہڈنھجاےہاوران وونں
ےکایسہرناسدہعوماقےکالخفورزییکرطفاشارہےہسججاملذرںیمخداےناےنپدنبوںےسایلاھتاوراسےس
احلمملعیکخدودہجمہ رما ےہاوراحلمراہیےسوہدنبہرما ےہسجےساتکبںیمدہعوماقںیم ناایگےہاوریہیرجحاوس
اوراقمآلدمحم(ع)رما ےہ۔
اوررجح رالص نیالہ ٰیںیموموج فزنایناوراس نیرپلمعریپارےنہےسرموبطےہویکہکناہللایےہوتاساک نیمہ اییہ
ےہاور نیاالسمںیماسمیظعفزناینیکواحضاثملااممنیسح(ع)یکلکشںیموموج ںیہم ہکاسےلہپاسیکاثملانجب
ابزامیہاوراامسلیع(ع)یکایتسہںںیہ۔انےکالعوہروسلاہلل(ص)ےکوادلرگایمدبعاہلل ،نیوہی ںیمانجب
ی
ٹ
ومیسٰ(ع)،انجب حیی ٰ(ع)اور نییحیسمںیمانجبعتسی ٰ(ع)ںیہ،اسےسعطقرظنہکاسیعیئانےکوسیلرپخزےھاجےنےک
اقلئںیہوجےتہکںیہہکانجبعتسی ٰ(ع)یہاسناینےکاحلمںیہ،ابوچہکناوہنںےن نیخداںیمرحتفییکںیہاورہن
رصفاوہنںےنوہرحتفیےکاکشرںیہہکلبتہباسرےاملعےئریغجالمںیماسرمگایہںیمرشیںیہوہنجںےنالص نی
ںیمرحتفیرکےکافدسدیقعےانبےئںیہاسیجہکھچکےتہکںیہہکانےکیبن(ع)انےکگاوہںوکاٹمےنےکذہم اریاتیل
ےہاسیجہکوتراتےکاطمقبانجبومیسٰ(ع)اینپامےکگاوہںوکاٹمےنےکلا ااضیفتقشمااھٹےتےتیلںیہاورروسل
اہلل(ص)اامینواولںےکاطخؤںوکوشخبا ںیوا۔اسیجہکاہللاکارشا ےہ:
ص َراطا ً ُّم ْست َ ِقيماً﴾۔
علَي َْك َو َي ْه ِد َي َك ِ
﴿ ِل َي ْغ ِف َر لَ َك اللَّهُ َما تَقَد ََّم ِمن ذَنبِ َك َو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم ِن ْع َمتَهُ َ
ناہکاہللآپیک(رحتییک)ایلگاوریلھچپاخویمںوک ورفزامےئاورآپرپاینپتمعنوپریرکےاورآپوکدیسےھراےتسیک
رامنہیئفزامےئ۔

2
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اظہریسفتوتہیےہہکوہاینپامےکاطخؤںوکاہللےکاسےنم شیرکںیواوتاہللاںیہناعمففزامےئاگ۔اسیجہک
اسآییک م ز
زیایبعااسلبزیےسروایےہہکںیمااممرفعجااصل ق(ع)ےساسآی:
رمعانبب د
﴿ ِليَ ْغ ِف َر لَ َك اللَّهُ ما تَقَد ََّم ِم ْن ذَ ْن ِب َك َوما تَأ َ َّخ َر﴾۔
ناہکاہللآپیک(رحتییک)ایلگاوریلھچپاخویمںوک ورفزامےئ۔
یکریسفتوپ ےنھرپفزامنا:
ما كان له من ذنب وال هم بذنب ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له۔
ہنروسلاہلل(ص)ےکوکیئاطخوہیگاورہنامےکوکیئگاہوہںوارگماہللانےکامتموعیشںےکگاوہںوکاعمففزامےئ
اگ۔

1

اناء(ع)ےکاینپاوتمںےکاطخؤںیکذہم اریےنیلاک مہززگہیبلطمںیہنےہہکوہاہللےکافلخءےکااکنریرےتہوہےئ
رمےنواولںےسانےکدہعوماقیکالخفورزییکمہ ذہم اری ںی،ہکلبانیکذہم اری ںیواوجیسکتلفغےسدہع
وماقےس وررںیہاورایزامےنںیمایس اینںیمنا آاجےئ۔ااسی مہززگںیہنےہہکوہاینپاوتمںےکاطخؤںیکوہجےسوخ
اطخؤںںیمالتبموہاجںیئ،ہکلباساکبلطمہیےہہکوہاس اینںیمیہاںیہناہللاکاغیپماوراسیکراسلیکغیلبتںیمااضیف
تنحماورنو وفزامںیئواویکہکنجوہانےکلا اینتںیفیلکتبز اسرکںیواوتاسیجہکاسباواقتایرہمنانناپاینپ
ےہ،لدااناء(ع)وتولوگںےکلا اسدقرتقشماورںیفیلکتبز اسرکےتںیہ
رکن
اوال یکتبسنانےکاطخؤںاعمف ا
ٰ
خدایکراہںیملتقوہاجےتںیہاسیکواحضاثملااممنیسح(ع)یکذاتےہ،ویکہکنناپآخزیاسادیمںیموہناےہہکاس
یکاوال کینوہاجںیئوا،رھپاسبواقتااسیمہ وہناےہہکوہدہعوامیپنوکنا ںیہنرکےتںیہاہیںیانےکناپاہللےکویل
اکوخنہہباجناےہ۔اسیجہکرہ ےتھکیںیہااممنیسح(ع)ےنولوگںوکدہعوامیپنخدوادنیاتبےنیکآخزییوکششںیکسج
ےکلا جحیمہ بزکفزامنااہیںی رہجاہش ترپافبزوہےئ۔
نکیلانجبیکاطخءاوررجحاوس ےکقلعتوکہنرصفاہمئااہطر(ع)ےنایبنفزامناےہسجےکادنراہللاکارا ہارگہچولوگںوک
یسکتلعیکوہجےسوپدیشہےہ،ہکلباساک رگیامتمولخمقےکاطخؤںےکاسھتقلعتمہ انویتسہںےنایبنفزامناےہاوراس
ارموکروسلاہلل(ص)ےنوچمرکاےنپلمعےسایبنفزامنا،نکیلہیانےکلا واحضےہوج لرےتںیہاورروسلاہلل(ص)یک
 تمکیلمعرپلمعریپاںیہہنرمعانباطخبےکوجہیرصاجےکاسھتاتہکےہہکںیہنولعممہکربمغیپ(ص)رجحاوس وکوچےتم
ںیہ؟اورہیمہ رصاجرکناےہہکوہاینپاستقیقحوکمہ ایبنرکناےہہکوہرصفاسلا وچاتمےہوچہکنربمغیپارکم(ص)
،لداوہربمغیپارکم(ص)یکاخمتفلںیہنرکاتکس،زینوہآپ(ص)ےک
وک مہزاروںاملسمونںےکاسےنموبہسرکےت اھکیےہ ٰ
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رکناھت،ںیہنولعممہیانیکوکنیساچل
ےہ،لداوہریغبےھجمسربمغیپارکم(ص)یکریپویےسیک ا
اجنیشنےک وعیدارمہ 
ٰ
ےہ۔اسیجہکاخبری،ملسماورادمحیکروایےہ:
أن عمر جاء إلى الحجر فقبله وقال :إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أني رأيت
رسول اللة صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك۔
ایرمعرجحاوس ےکناسآرکوچےتموہےئرجحےسےنہکاگل:ےھجمولعممےہہکایرھتپےہ،وتہناصقنن ےاتکسےہاورہنیہ
افدئہ،لداارگںیمروسلاہلل(ص)وکےھجتوبہس ےتیوہےئہن اتھکیوتںیمےھجتںیہنوچاتم۔
ٰ
وسیانبعفلہےنروایےہ:
ادمحےناینپدنسےس د
رأيت عمر يقبل الحجر ويقول :إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولكني رأيت أبا
القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ً۔
ںیمےنرمعوکرجحاوس وچےتم اھکیوجہیرجحےسہہکراہاھت:ےھجمولعممےہہکایرھتپےہ،وتہناصقنن ےاتکسےہاورہنیہ
افدئہ،نکیلوچہکنےنںیمےھجتوکروسلاہلل(ص)وبہس ےتیوہےئ اھکیاھت۔
لدارمعنباطخبےنرجحاوس وکوچےتموہےئاےنپنادنسپیدہلمعوکایبنایکہکاسیکرظنںیمرجحاوس یکوکیئاتیمہںیہنےہ
ٰ
سجےسہیناتواحضوہیئگہکوہرجحاوس دنبوںےکاورپوگاہاننب،جاملذرںیمےیلدہعوامیپںےسواف ریےکاقلئںیہن
ےہ۔م ہکاسےکنارےںیم زفآنںیمارشا وہاےہ
﴿و ِإ ْذ أ َ َخذَ َرب َُّك ِمن َبنِي آدَ َم ِمن ُ
علَى أَنفُ ِس ِه ْم أَلَ ْستُ ِب َر ِبّ ُك ْم قَالُواْ َبلَى
ور ِه ْم ذ ُ ِ ّريَّتَ ُه ْم َوأ َ ْش َهدَ ُه ْم َ
ظ ُه ِ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ع ْن َهذَا غَافِلِينَ ﴾۔
َ
ش ِه ْدنَا أن تَقولوا يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة ِإنَّا ُكنَّا َ
اورجآپےکربےناوال آ میکںوتشںےسانیکلسنوکاکنالاھتاورانرپوخ اںیہنوگاہانبرک(وپاھچاھت):ایکںیماہمترا
ربںیہنوہں؟سےناہکاھت:اہں!(وت مہاراربےہ)رہاسیکوگایہ ےتیںیہ(،ہیاسےیلوہااھتہک)ایقمےک نمتہی
ہنہکوکسہکرہوتاسناتےسےبربخےھت۔
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ہی رالصالہلقعےکلا وہواحضاشارہےہہکرمعانباطخبجاملذرںیمےیلمہ دہعوامیپںےکااکنریںیہ،ویکہکنوہرجح
اوس وکوگاہرےنھکوکنادنسپرکناےہ۔اسےکالعوہوہرجحاوس وکیقیقحوگاہامےننےسمہ ااکنریےہ۔اسیجہکوہوخ رجحاوس ےس
اخمبطوہرکاتہکےہہک
إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع۔
ےھجمولعممےہہکایرھتپےہ،وتہناصقنن ےاتکسےہاورہنیہافدئہ۔
م ہکایسرمعےکار رگ ولوگںےنروسلاہلل(ص)وکرجحاوس وکاتیمہ ےتیوہےئوبہس ےتیاوراسرپدجسہفزامےتےھت،ویکہکن
اسےسےلہپانجبابزامیہفینح(ع)مہ اسرھتپیکدقتسیوارتحامایکرکےتےھت،نکیلرھپمہ رمعیکھجمسںیماسناتاکہن
آنااوراےسوچےنمےسہیہہکرکااکنررکناہکہیہنوکیئاصقنناورہنافدئہ اتیےہ،زیناسیکوبہسیک تمکوکںیہنانھجمساوراےس
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وگاہںیہنامانناورربمغیپارکم(ص)ےکوبےسوکوکشمکانبناوخ اینپتیثیحوکاتبناےہ۔م ہکتقیقحہیےہہکرجحاوس اہللےکمکح
ےساصقنناورافدئے اتیےہورہنمیکحروسلاہلل(ص)ریغبیسک تمکےکویکںااجنمفزامےت۔سپمستتتالہ ٰیےسرجحاوس
اوروہدنبہسجرپدہعوامیپںںیہنااقمآلدمحم(ع)ےکنارےرمعاکومفقواحضوہایگےہ،ویکہکناہللاعتیلٰانانےکادنروموج
بزایئوکاہللوخ اسیکاینپزنان م
اظہزرکےکیہرھکاےہ۔انچہچنربمغیپارکم(ص)ےنرجحاوس یکاتیمہاورفضتلتوکاےنپاوقال
وا لالےکذرےعیایبنفزامںیئںیہسجےکلا رصفہیاکیفےہہکآپ(ص)ےناسوکوبہس نااوراسدجسہفزامنا،م ہک
روسلاہلل(ص)ےنرجحاوس ےکالعوہہبعکےکیسکاورےصحرپدجسہںیہنفزامنا۔اسےکدعباسمیظعارماسیکاتیمہوکولوگں
یاچنہپنا۔اسیجہکآپ(ص)فزامےتںیہ:
استلموا الركن ،فإنه يمين الله في خلقه ،يصافح بها خلقه ،مصافحة العبد أو الدخيل ،ويشهد
لمن استلمه بالموافاة۔
متولگرنکاکوبہسایلرکو،ویکہکنخدااکاےنپولخمقےکلا  اایئںاہھتیکامدننےہسجےسوہاےنپولخمقےساسرطحاصمہحف
1
اہےسآےنواےلےسرکناےہاوروجوکیئرجحاوس وکوچاتمےہوہاسیکواف ارییکوگایہ اتیےہ۔
رکناےہسجرطحوکیئیسکن م ز
اوررنکےسرما رجحاوس ےہویکہکناےساسےکادنرراھکوہاےہ۔اہمئااہطر(ع)مہ روسلاہلل(ص)یکریستیکریپوی
فزامےتوہےئاسیکاتیمہوفضتلتوکاےنپاوقالوا لالےسایبنفزامےئںیہہکہیدہعوامیپںیکاتکبےکاحلمےہاورانجب
آ م(ع)ےناینپاطخءےکےجیتنںیموٹےنٹواےلدہعیکوہجےسایسرھتپےکناسسلجمبزنارکےکاچسیلییرگہی
زامنےہ:
فزام۔اہللاعتیلف ا
ِي َولَ ْم ن َِج ْد لَهُ َع ْزماً﴾۔
َ
﴿ولَقَ ْد َع ِه ْدنَا ِإلَى آدَ َم ِمن َق ْب ُل َفنَس َ
اورقیقحتبرہےناسےسےلہپآ مےسدہعایلاھتنکیلوہوھبلمہ اوررہےنانںیمزعمںیہننانا۔
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اسںیموکیئکشںیہنہکرجحاوس ایدیفسرونشومیتےہنکیلزنیمرپولوگںےکاطخؤںیکوہجےسایسہوہاےہ۔انچہچنہیوہ
املکتوا لالںیہںیہنجروسلاہلل(ص)اوراہمئااہطر(ع)ےنولوگںےکاسےنمرکتارفزامےئناہکرجحاوس یکاتیمہاور
فضتلتواحضوہاجںیئاوراساکقلعتہنرصفانجبآ م(ع)یکیلہپاطخءےسہکلباسروےئزنیمآےنوایلوپریانانےک
اطخؤںےسےہ۔انچہچنریکبنباذ نااممرفعجااصل ق(ع)ےسروایرکناےہ:
ض ْع فِي َ
ي ِ ِعلَّ ٍة تُقَبَّلُ،
ض َع اللَّهُ ْال َح َج َر فِي ُّ
الر ْك ِن الَّذِي ُه َو فِي ِه َولَ ْم يُو َ
ي ِ ِعلَّ ٍة َو َ
غي ِْرہَِ ،و ِأل َ ّ
ِأل َ ّ
ض َع ِميث َ ُ
ض ْع فِي َغي ِْرہِ،
اق ْال ِعبَا ِد َو ْالعَ ْهد ُ ِفي ِه َولَ ْم يُو َ
ي ِ ِعلَّ ٍة ُو ِ
ي ِ ِعلَّ ٍة أ ُ ْخ ِر َج ِمنَ ْال َجنَّ ِةَ ،و ِأل َ ّ
َو ِأل َ ّ
ت
سأ َ ْل َ
اك فَإ ِ َّن ت َ َف ُّك ِري فِي ِه لَ َع َج ٌ
ي اللَّهُ فِدَ َ
ْف ال َّ
س َب ُ
ب .قَا َل :فَقَا َلَ :
َو َكي َ
ب فِي ذَ ِل َك ت ُ ْخ ِب ُر ِني َج َعلَ ِن َ
اب َوفَ ِ ّر ْ
س ْمعَ َك أ ُ ْخبِ ْر َك إِ ْن شَا َء
صي َ
ض ْل َ
غ قَ ْلبَ َك َوأ َ ْ
َوأ َ ْع َ
ْت فَا ْف َه ِم ْال َج َو َ
صغ ِ َ
ت فِي ْال َمسْأَلَ ِة َوا ْست َ ْق َ
ي َج ْوه ََرة ٌ أ ُ ْخ ِر َج ْ
ت ِمنَ ْال َجنَّ ِة ِإلَى آدَ َم
ار َك َوتَ َعالَى َو َ
اللَّهُِ ،إ َّن اللَّهَ ت َ َب َ
ض َع ْال َح َج َر ْاألَس َْودَ َو ِه َ
قَ ،وذَ ِل َك أَنَّهُ لَ َّما أ َ َخذَ ِم ْن بَ ِني آدَ َم ِم ْن ُ
ض َع ْ
ور ِه ْم
ت فِي ذَ ِل َك ُّ
(ع) ،فَ ُو ِ
ظ ُه ِ
الر ْك ِن ِل ِعلَّ ِة ْال ِميثَا ِ
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ان ت َ َرا َءى لَ ُه ْم َ ،و ِم ْن ذَ ِل َك
ذ ُ ِ ّريَّتَ ُه ْم ِحينَ أ َ َخذَ اللَّهُ َ
ع َل ْي ِه ُم ْال ِميثَاقَ فِي ذَ ِل َك ْال َم َكا ِن َوفِي ذَ ِل َك ْال َم َك ِ
علَى ْالقَائِ ِـم (ع) ،فَأ َ َّو ُل َم ْن يُبَا ِيعُهُ ذَ ِل َك َّ
ط َّ
ان يَ ْه ِب ُ
الطائِ ُر َو ُه َو َواللَّ ِه َجب َْر ِئي ُل (ع)،
الطي ُْر َ
ْال َم َك ِ
َو ِإلَى ذَ ِل َك ْال َمقَ ِام يُ ْس ِندُ ْالقَا ِئ ُم َ
علَى ْالقَا ِئ ِم َو ُه َو ال َّ
شا ِهد ُ ِل َم ْن َوافَاہُ ِفي
ظ ْه َرہُ َو ُه َو ْال ُح َّجةُ َوالدَّ ِلي ُل َ
ان َوال َّ
علَى ْال ِعبَادِ،
ع َّز َو َج َّل َ
علَى َم ْن أَدَّى ِإلَ ْي ِه ْال ِميثَاقَ َو ْال َع ْهدَ الَّذِي أ َ َخذَ اللَّهُ َ
شا ِهد ُ َ
ذَ ِل َك ْال َم َك ِ
قَ ،وتَ ْجدِيدا ً ِل ْلبَ ْي َع ِة ِلي َُؤدُّوا إِلَ ْي ِه ْالعَ ْهدَ
َوأ َ َّما ْالقُ ْبلَةُ َو ِاال ْستِ َال ُم فَ ِل ِعلَّ ِة ْالعَ ْه ِد ت َ ْجدِيدا ً ِلذَ ِل َك ْالعَ ْه ِد َو ْال ِميثَا ِ
س َن ٍة َوي َُؤدُّوا ِإلَ ْي ِه ذَ ِل َك ْال َع ْهدَ َو ْاأل َ َمانَةَ اللَّذَي ِْن
الَّذِي أ َ َخذَ اللَّهُ َ
ق ،فَ َيأْتُوہُ فِي ُك ِّل َ
علَ ْي ِه ْم فِي ْال ِميثَا ِ
علَ ْي ِه ْم ،أ َ َال ت َ َرى أَنَّ َك تَقُو ُل أَ َمانَ ِتي أَدَّ ْيت ُ َها َو ِميثَاقِي تَعَا َه ْدتُهُ ِلت َ ْش َهدَ ِلي بِ ْال ُم َوافَاةِ ؟ َو َواللَّ ِه َما
أ ُ ِخذَا َ
ي َُؤدِّي ذَ ِل َك أ َ َحد ٌ َغي ُْر ِشي َع ِتنَا َو َال َح ِف َ
ظ ذَ ِل َك ْال َع ْهدَ َو ْال ِميثَاقَ أ َ َحدٌ َ
غي ُْر ِشي َع ِتنَاَ ،و ِإنَّ ُه ْم لَ َيأْتُوہُ
غي ُْر ُه ْم فَيُ ْن ِك ُر ُه ْم َويُ َك ِذّبُ ُه ْمَ ،وذَ ِل َك أَنَّهُ لَ ْم يَ ْح َف ْ
ظ ذَ ِل َك َ
ص ِدّقُ ُه ْمَ ،ويَأ ْ ِتي ِه َ
غي ُْر ُك ْم ،فَلَ ُك ْم
فَيَ ْع ِرفُ ُه ْم َويُ َ
علَ ْي ِه ْم َي ْو َم
علَ ْي ِه ْم َواللَّ ِه يَ ْش َهد ُ بِ ْال َخ ْف ِر َو ْال ُج ُحو ِد َو ْال ُك ْف ِرَ ،و ُه َو ْال ُح َّجةُ ْالبَا ِلغَةُ ِمنَ اللَّ ِه َ
َواللَّ ِه يَ ْش َهد ُ َو َ
س ٌ
ورتِ ِه ْاألُولَى يَ ْع ِرفُهُ ْالخ َْل ُق َو َال يُ ْن ِك ُرہُ ،يَ ْش َهدُ ِل َم ْن
ان ن ِ
َان فِي ُ
ْال ِقيَا َم ِة يَ ِجي ُء َولَهُ ِل َ
ص َ
َاط ٌق َو َع ْين ِ
علَى ُك ِّل َم ْن أ َ ْن َك َر
ق َوأَدَ ِ
اء ْاأل َ َمانَ ِةَ ،ويَ ْش َهدُ َ
َوافَاہُ َو َجدَّدَ ْالعَ ْهدَ َو ْال ِميثَاقَ ِع ْندَہُ ِب ِح ْف ِظ ْالعَ ْه ِد َو ْال ِميثَا ِ
ار ،فَأ َ َّما ِعلَّةُ َما أ َ ْخ َر َجهُ اللَّهُ ِمنَ ْال َجنَّ ِة فَ َه ْل ت َ ْد ِري َما َكانَ
اإل ْن َك ِ
ِي ْال ِميثَاقَ ِب ْال ُك ْف ِر َو ْ ِ
َو َج َحدَ َونَس َ
ع َ
اء ْال َم َالئِ َك ِة ِع ْندَ اللَّ ِه ،فَلَ َّما أ َ َخذَ اللَّهُ ِمنَ ْال َم َالئِ َك ِة
ظ َم ِ
ْال َح َج ُر ؟ قُ ْلتُ َ :ال ،قَا َلَ :كانَ َملَكا ً ِم ْن ُ
علَى َج ِميعِ خ َْل ِق ِه فَأ َ ْلقَ َمهُ ا ْل ِميثَاقَ
ْال ِميثَاقَ َكانَ أ َ َّو َل َم ْن آ َمنَ بِ ِه َوأَقَ َّر ذَ ِل َك ْال َملَكُ  ،فَات َّ َخذَہُ اللَّهُ أ َ ِمينا ً َ
ق َو ْال َع ْه ِد الَّذِي أ َ َخذَ
َوأ َ ْودَ َ
عهُ ِع ْندَہُ َوا ْست َ ْع َبدَ ْالخ َْلقَ أ َ ْن يُ َج ِدّدُوا ِع ْندَہُ فِي ُك ِّل َ
اإل ْق َر َ
سنَ ٍة ْ ِ
ار ِب ْال ِميثَا ِ
ار فِي ُك ِّل
ع َّز َو َج َّل َ
اللَّهُ َ
اإل ْق َر َ
علَ ْي ِه ْم ،ث ُ َّم َجعَلَهُ اللَّهُ َم َع آدَ َم فِي ْال َجنَّ ِة يُذَ ِ ّك ُرہُ ْال ِميث َاقَ َويُ َج ِدّد ُ ِع ْندَہُ ْ ِ
علَى
علَ ْي ِه َو َ
ساہُ اللَّهُ ْال َع ْهدَ َو ْال ِميثَاقَ الَّذِي أ َ َخذَ اللَّهُ َ
سنَةٍ ،فَلَ َّما َ
صى آدَ ُم َوأ ُ ْخ ِر َج ِمنَ ْال َجنَّ ِة أ َ ْن َ
َ
ع َ
ْ
ْ
َّ
ً
َ
َ
َ
َ
على آدَ َم َح َّو َل ذَ ِل َك ال َمل َك
اب اللهُ َ
ص ِيّ ِه (ع) َو َج َعلهُ تَا ِئها َحي َْرانَ  ،فَل َّما ت َ َ
ُول ِد ِہ ِلمحمد (ص) َو ِل َو ِ
ض ْال ِه ْندِ ،فَلَ َّما َن َ
َس
فِي ُ
ضا َء َف َر َماہُ ِمنَ ْال َجنَّ ِة إِلَى آدَ َم (ع) َو ُه َو بِأ َ ْر ِ
ورةِ د َُّرةٍ بَ ْي َ
ص َ
ظ َر إِلَ ْي ِه آن َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ِإلَ ْي ِه َو ُه َو َال َي ْع ِرفُهُ ِبأ ْكث َ َر ِم ْن أنَّهُ َج ْوه ََرة ٌ َوأ ْن َ
ع َّز َو َج َّل فَقَا َل لَهُ :يَا آدَ ُم أ ت َ ْع ِرفُنِي ؟ قَا َل:
طقَهُ اللهُ َ
ش ْي َ
علَي َْك ال َّ
ط ُ
ورتِ ِه الَّتِي َكانَ َم َع
س َ
اك ِذ ْك َر َر ِبّ َك ،ث ُ َّم تَ َح َّو َل إِلَى ُ
َال ،قَا َل :أ َ َج ْل ا ْست َ ْح َوذَ َ
ان فَأ َ ْن َ
ص َ
آدَ َم ِفي ْال َجنَّ ِة  ،فَقَا َل ِْلدَ َم :أ َيْنَ ْال َع ْهدُ َو ْال ِميث َ ُ
ض َع لَهُ
ب ِإلَ ْي ِه آدَ ُم َوذَ َك َر ْال ِميثَاقَ َو َب َكى َو َخ َ
اق ؟ َف َوثَ َ
ضا َء
ع َّز َو َج َّل ِإلَى َج ْوه ََرةِ ْال َح َج ِر د َُّرة ً بَ ْي َ
ق ،ث ُ َّم َح َّولَهُ اللَّهُ َ
اإل ْق َر َ
َوقَبَّلَهُ َو َجدَّدَ ْ ِ
ار ِب ْال َع ْه ِد َو ْال ِميثَا ِ
ع ْنهُ
عاتِ ِق ِه إِ ْج َال ًال َلهُ َوت َ ْع ِظيماً ،فَ َكانَ إِذَا أ َ ْعيَا َح َملَهُ َ
علَى َ
ضي ُء َف َح َملَهُ آدَ ُم (ع) َ
صافِيَةً ت ُ ِ
َ
ْ
ار لَهُ ُك َّل َي ْو ٍم َولَ ْيلَةٍ ،ث َّمُ
ْ
َجب َْرئِي ُل (ع) َحتَّى َوافَى ِب ِه َم َّكةََ ،ف َما زَ ا َل َيأن ُ
اإل ْق َر َ
َس ِب ِه ِب َم َّكةَ َويُ َج ِدّد ُ ِ
ار َك َوتَعَالَى ِحينَ أَ َخذَ
ع َّز َو َج َّل لَ َّما بَنَى ْال َك ْعبَةَ َو َ
إِ َّن اللَّهَ َ
ان؛ ِألَنَّهُ تَبَ َ
ض َع ْال َح َج َر فِي ذَ ِل َك ْال َم َك ِ
ض َع ِفي
ان أ َ ْلقَ َم ْال َملَ َك ْال ِميثَاقَ َ ،و ِلذَ ِل َك َو َ
ان َو ِفي ذَ ِل َك ْال َم َك ِ
ْال ِميثَاقَ ِم ْن ُو ْل ِد آدَ َم أ َ َخذَہُ ِفي ذَ ِل َك ْال َم َك ِ
ض َع ْال َح َج َر ِفي ذَ ِل َك
ان ْال َب ْي ِ
ت ِإلَى ال َّ
ذَ ِل َك ُّ
صفَا َو َح َّوا َء ِإلَى ْال َم ْر َوةَِ ،و َو َ
الر ْك ِن َونَ َّحى آدَ َم ِم ْن َم َك ِ
الر ْك ِن فَلَ َّما نَ َ
الر ْك ِن َكب ََّر اللَّهَ َوهَلَّلَهُ َو َم َّجدَہُ ،فَ ِلذَ ِل َك
ض َع ْال َح َج ُر ِفي ُّ
ظ َر آدَ ُم ِمنَ ال َّ
ُّ
صفَا َوقَ ْد ُو ِ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
عهُ ال ِميثَاقَ
َج َر ِ
ت ال ُّ
الر ْك ِن الذِي فِي ِه ال َح َج ُر ِمنَ ال َّ
ير َوا ْستِ ْق َبا ِل ُّ
صفَا ،فَإ ِ َّن اللهَ أ ْودَ َ
سنَّة ِبالت َّ ْك ِب ِ
الربُو ِبيَّ ِة َو ِلمحمد (ص)
ع َّز َو َج َّل لَ َّما أ َ َخذَ ا ْل ِميثَاقَ لَهُ بِ ُّ
َو ْالعَ ْهدَ دُونَ َغي ِْر ِہ ِمنَ ْال َم َالئِ َك ِة؛ ِأل َ َّن اللَّهَ َ
ص َ
ط َّك ْ
اإل ْق َر ِار ذَ ِل َك
صيَّ ِة ا ْ
ص ْال َم َال ِئ َك ِة ،فَأ َ َّو ُل َم ْن أَس َْر َ
ت فَ َرا ِئ ُ
ي ٍ (ع) ِب ْال َو ِ
ع ِإلَى ْ ِ
ِبالنُّب َُّو ِة َو ِل َع ِل ّ
شدُّ ُحبّا ً ِل ُم َح َّم ٍد َوآل محمد (ع) ِم ْنهَُ ،و ِلذَ ِل َك ْ
ارہُ اللَّهُ ِم ْن َب ْي ِن ِه ْم َوأ َ ْلقَ َمهُ
ْال َملَكُ لَ ْم يَ ُك ْن ِفي ِه ْم أ َ َ
اخت َ َ
س ٌ
َاظ َرة ٌ يَ ْش َهد ُ ِل ُك ِّل َم ْن َوافَاہُ إِلَى ذَ ِل َك
َاط ٌق َو َعي ٌْن ن ِ
ان ن ِ
ْال ِميثَاقَ َو ُه َو يَ ِجي ُء يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َولَهُ ِل َ
ان َو َح ِف َ
ظ ْال ِميثَاقَ ۔
ْال َم َك ِ

ایرمہبتںیمایااممرفعجااصل ق(ع)ےس رناتفایکہکایکسےہاہللاعتیلٰےنرجحاوس وکاسرنکںیمراھکوہاےہ
اہجںوہاسوقےہاوریسکاوررنکںیمںیہنراھک؟اورایکسےہہکاسوکوبہس نااجناےہ؟اورایکسےہہکوہجےس
اکنالایگےہ؟ایکسےہہکوجاسںیمدنبوںاکدہعوماقراھکایگاورںیہک ورسیہگجںیہنراھکایگ؟ںیمآپرپفزناناجؤں،
انسےکساتبںیئ،اسلا ہکاسہلئسمےکسریمے لںیمبیجعبیجعاںینھجل دیاوہیتںیہ۔راویاکایبنےہہک
اامم(ع)ےنفزامنا:اسےلئسمںیموخ وسچرکاےنپوکلکشمںیمڈالایلےہ۔ااھچ،ابذراونس،وھجمساور لےساسریاںینھجل
وجہوجرضحتآ م(ع)وکج
اکنل و،ںیمانشاءاہللںیہمتاتبناوہں۔اہللاعت ٰیلےنیہاسرجحاوس وکاسہگجراھکےہ،ہی م ز
ےساکنلرکاجیھبایگاوراسہگجرپماقیکوہجےسراھکایگویکہکناہللاعتیلٰےنانجبآ م(ع)ےسم ہکانیکذریانےکآناء
واخداےکبلصیھتدہعوماقایلوتایساقممرپایلاورایساقممرپانولوگںوکانےکرباکولجہ اھکینااجےئاگاورایسرنکےس
رضحتاقم(ع)رپایاطبزابزےاگاورسےسےلہپویہانیکتعیبرکےاگاورخدایکمسقربجلیئ(ع)وہںوااورایس
اقممرضحتاقم(ع)اینپتشپےسکیٹاگلےئڑھکےوہںوااوریہیانےکاقموہےنیک لیلاورتبحموہیگاوریہی
رجحاوس وگاہوہاگاسصخشاکوجاہیںآےئاگاوروگاہوہاگاسدہعوماقیکا ایگیئاکوجاہللاعت ٰیلےناےنپدنبوںےسایلےہ۔اب
دجتیاورتعیبےکلا ےہناہکدنبےاسےک
رہایگرجحاوس ےکوبہسےنیلاکاوراسوکسمرکےناکوتوہاسدہعواچیمقیک د
اسےنمدہعوامیپںوکا ارکےترںیہ۔انچہچن مہزاسلاسدہعوامیپںیکا ایگیئےکلا آےتںیہ۔ایکمتںیہن ےتھکییکجولگ
اسےکاسےنمآےتںیہوتےتہکںیہہکںیمےناینپاامیاہمترےوحاےلرک یےہاوردہعوامیپںاہمترےاسےنمآرکاوتسارایک
ےہناہکوتوگایہ ےہکںیمےناسدہعوامیپںوکا ارک نا۔رگمخدایکمسق!وہامیپںریمےوعیشںےکالعوہوکیئاورا
ارکنا۔اسدہعوامیپںاکظفحت مہارےہعیشوساوکیئ ورساںیہنرکن م
ا۔ہارےہعیشجاسےکناسآےتوتوہانولوگںوکاچہپن
اتیلاورانیکدصتقیرکناےہ۔م ہکاایغرآےتںیہوتانوکاچہپےننےسااکنررک اتیےہاورانیکذکتیرکناےہ۔اوراسلا ہک
متولوگںےکوسایسکےنمہ اساکظفحتںیہنایک۔سپخدایکمسق!وہمتولوگںےکوماقفاورانولوگںےکاخمفلانیکویبافیئ
اورااکنرورفکیکوگایہ ےاگاورویہاہللیکرطفےسایقمےک نانےکولوگںےکالخفتجحےنباگجوہاینپیلہپ
لکشںیمآےئاگوتاسیکوبےنلوایلزنانمہ وہیگ،آںیھکنمہ وہںیگاورساسوکاچہپںینوا،وکیئااکنرںیہنرکےکس
اگاورسجےناسےکناسارگاےنپدہعوامیپںیکدجتیدیکاوراسیکافحتظیکاوراسرپاقمراہوہاسیکوگایہ ےاگاورسج
ےناسدہعوماقےسااکنرایکاوراےسالھب نااوررفکاایتخرایکاسیکمہ وگایہ ےاگ۔ابرہیئگہکاہللےناےسجےس
ویکںاکنالوتایکںیہمتولعممےہہکہیرجحاوس ایکےہ؟ںیمرعنایکںیہن۔اامم(ع)ےنفزامنا:ہیایفزہتشاھتسجاکامشراہلل
ےکبز یمیظعفزوتشںںیماھت۔جاہللےنفزوتشںےسدہعوماقایلوتسےسےلہپویہاامینالنااورایسےنسےس
ےلہپاسیکروبتیباکفزارایکوتاہللےناسوکاینپولخماقتاکانیمانبنااورانےکدہعوماقاسفزےتشےکادنرو تعیرک ےیئ

اورسولوگںوکمکح ناوہ مہزاسلاسےکناسآرکاےنپدہعوامیپںیکدجتیدایکرکںیسجاکاہللےنانےسافزارایلےہ۔رھپاہلل
ےناسفزےتشوکآ م(ع)ےکاسھتجراھکناہکوہاںیہناناکدہعوماقنا النارےہاورانجب ٓا م(ع)اسےکاسےنماےنپ
دہعوماقیکدجتیدرکےترںیہ،رگمانجب ٓا م(ع)ےسایصعنرسزوہایگوتاہللےنوجدہعوماقانےسروسلاہلل(ص)
اورانےکویص(ع)ےسقلعتمایلاھتانےکاحہظفےسوحمرک نااورانوکوہبمتاورریحانرک نارھپاہللےن ٓا م(ع)یکوتہب
وبقلیکوتاسفزےتشوکایدیفسومیتیکلکشںیمدبتلیرک نااوراےسجےساکنلرکآ م(ع)ےکناسجیھب نا۔رضحت
آ م(ع)اسرسزنیمدنہںیمےھت،جآ م(ع)ےناسوک اھکیاسےسانوکاسن دیاوہایگرگموہاےساچہپےتنہنےھت،سب
وجہےہ۔اہللےناسوکوقتوگنایئاطعیکاوراسےناہک:اےآ م(ع)!متےھجماچہپےتنوہہکںیم
اانتیہاجےتنےھتہکوہای م ز
وکنوہں؟اوہنںےناہک:ںیہن،اسےناہکاساکبلطمہیہکاہمترےاورپاطیشناغلآایگےہاوراسےنمتےسربےک
ذرکوکالھب ناےہرھپاسےناینپ ترتدبیلاوراسلکشںیمآایگسجلکشںیموہجںیمآ مےکاسھتاھتاور ٓا مےسوبالہک
ج ٹ
اہمترادہعوامیپںاہکںےہ؟ہینسرکآ م(ع)اسرپ ھتتےاوراںیہناانپماقنا آایگاورروےنےگل،پ کڑپےاوروبہس نااور
وجہںیمدیفساوردکمچارومیتیکلکشںیمدبل نا۔
دجتییکاورافزارایک۔اسےکدعباہللےناسوکرھتپےک م ز
دہعوامیپںیک د
رضحتآ م(ع)اسیکتمظعاورالجلوک ےتھکیوہےئاسوکاےنپاکدنےھرپااھٹناجوہکھتاجےتوتربجلیئاےسااھٹےت
اہیںیہکاےسااھٹرکہکمےچنہپاورہکمںیماسےسلسلسمرےت ،نراتاسےکاسےنماےنپافزاروماقیکدجتیدرکےت۔
رھپاہللےنربجلیئوکزنیمرپانارااورہبعکیکاینب ریھکاےسرنکاورنابےک رایمناناراسجماقےتیلوقآ م(ع)وک
اھکنااھتاہجںاسماقوکاسکلمےکہنمڈال نااھت۔ایسانبرپرجحاوس وںیہرپراھکایگاوراخہنہبعکےسآ م(ع)وکاٹہرکوکہافص
رپراھکاوروکہرمہرپرضحتوحاوکراھک۔رھپاہللےنوخ اےنپاہھتےسااھٹرکرجحاوس وکاسرنک(وگہش)ںیمراھک نا،ابا
جٓ م(ع)وکہافصےساسرطفرظنیکاوررجحاوس وکواہں اھکیوتوںیہےسریبکتولیلہتاوردیجمترکےنےگلاورایسوہجہی
ساجریوہیئگہکجوکہافصےساساکاسانموہناےہسجںیمرجحاوس ےہریبکتےتہکںیہاوراہللےندہعوماقیسک ورسے
کلمںیمےکہنمںیہنڈاال،ہکلباسےکہنمںیمڈاالوتاسیکوہجہیےہہکجاہللاعتیلٰےناینپروبتیب،دمحم(ص)یکوبنتاور
یلع(ع)یکوالیاکافزاراوردہعوماقایلوتفزےتشاکےنپنےگلاورسےسےلہپفزےتشےناساکافزارایکوہہیفزہتشاھتاور
فزوتشںںیمےسوکیئمہ فزہتشاسےسزنا ہدمحموآلدمحم(ع)بحمںیہن۔ایسلا اہللےناےسامتمفزوتشںںیمبختنمفزامنا
نک
اوردہعوماقاسےکہنمرھک اناوروہایقمےک نزدنہوہاگ،اسیکوبیتلوہیئزناناور ھییوہیئآھکنوہیگناہکاہش ت
ہاسصخشیکوجاہیںآرکاسےلماسماقیکافحتظرکے۔
ےمز
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1

جروسلاہلل(ص)جتیباہللںیم الخوہےئوتآپ(ص)ےنرجحےسےس الخوہےتےھتاوراوررجحاوس ےسنکلتےےھت
ہوطافرکےنواالاےس
رپامتمفزامنااوراےنپااحصبوکمکحفزامناہکاناکآخزیدہعمہ رجحاوس وکوبےسوہ،ہکلببحتسمےہہک م ز
وبہس ے،ویکہکنرجحوکسمرکناگاوہںیکششخباوراطخؤںےک رزگاکسےہ۔ایسآپ(ص)رجحاوس رپدجسہفزامےتاور
اینپنتساایناسرپرھکرکاےسوبہس نارکےتےھت۔ابانامتمےکناووج مہ رجحاوس یکاتیمہمکوہیتکسےہ۔اسیجہکدبعاہللنب
انسنااممرفعجااصل ق(ع)ےسروایرکےتںیہہکاامم(ع)ےنفزامنا:
اإلس َْال ِم أ َ َّن رسول الله
ذَ َك َر رسول الله (ص) ْال َح َّج فَ َكت َ َ
ب ِإلَى َم ْن بَلَغَهُ ِكتَابُهُ ِم َّم ْن دَ َخ َل فِي ْ ِ
ب ْال َمس ِْج ِد ا ْست َ ْق َب َل ْال َك ْعبَةَ
(ص) ي ُِريد ُ ْال َح َّج يُؤْ ِذنُ ُه ْم بِذَ ِل َك ِليَ ُح َّج َم ْن أ َ َ
طاقَ ْال َح َّج فَلَ َّما ا ْنت َ َهى إِلَى بَا ِ
يم ث ُ َّم أَتَى
اب َبنِي َ
َان أَنَّهُ َب ُ
صلَّى َ
ش ْي َبةَ فَ َح ِمدَ اللَّهَ َوأَثْ َنى َ
علَ ْي ِه َو َ
َوذَ َك َر اب ُْن ِسن ٍ
علَى أ َ ِبي ِه ِإب َْرا ِه َ
ْال َح َج َر فَا ْستَلَ َمهُ ،فَلَ َّما َ
ب
يم (ع) َودَ َخ َل زَ ْمزَ َم فَ َ
اف بِ ْالبَ ْي ِ
ش ِر َ
ت َ
صلَّى َر ْك َعتَي ِْن خ َْل َ
ط َ
ف َمقَ ِام ِإب َْرا ِه َ
س ْق ٍم  ،فَ َج َع َل َيقُو ُل
ِم ْن َها ،ث ُ َّم قَا َل :اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أَسْأَلُ َك ِع ْلما ً نَا ِفعا ً َو ِر ْزقا ً َوا ِسعا ً َو ِشفَا ًء ِم ْن ُك ِّل دَاءٍ َو ُ
آخ ُر َع ْه ِد ُك ْم ِب ْال َك ْعبَ ِة ا ْس ِت َال َم ْال َح َج ِر فَا ْستَلَ َمهُ
ص َحا ِب ِهِ :ل َي ُك ْن ِ
ذَ ِل َك َو ُه َو ُم ْست َ ْق ِب ُل ْال َك ْعبَ ِة ،ث ُ َّم قَا َل ِأل َ ْ
صفَا۔
ث ُ َّم خ ََر َج إِلَى ال َّ
ہصخشوکطخاھکلہکروسلاہلل(ص)اچےتہںیہہک
جروسلاہلل(ص)ےنجحاکذرکفزامناوتاالسمںیم الخوہےنواےل م ز
ہااطتسعرےنھکواالجحا ارکے۔رھپجآپ(ص)دجسمرحامےک روازےرپےچنہپوتاخہنہبعکیکرطف
اںیہنہیاتب ںیہک م ز
رخفزامنا،انبانسناتہکےہہکہینابینبہبیشےہ،رھپآپ(ص)اےنپخدرگایمابزامیہ(ص) رو اجیھبرھپرجحاوس وکوبہس نا۔
رھپوطافرکےنےکدعباقممابزامیہ(ع)ےکےھچیپ ورتعکامنزا اںیکاورزمزمیکرطفرخفزامنااورناینونشفزامنا،اس
ہامیبریافشاطعفزام،رھپہی جااخہنہبعکیکرطخفزامرکفزامےنےگل۔رھپ
ےکدعبفزامنا:نارالٰہاا!ںیمےھجمملعناعف،فزاوانرزقاور م ز
اےنپااحصبےسفزامنا:متولوگںاکآخزیدہعہبعکںیمرجحاوس وکوبہسانیلےہ،رھپآپ(ص)ےناےسوبہسایلاسےکدعبوکہافص
یکرطفلکنمہ ۔

1

یقہیبےنانبابعسےسرواییکےہ:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر۔
ںیمےنروسلاہلل(ص)وکرجحاوس رپدجسہرکےتوہےئ اھکیےہ۔
اسوم عرپایناتیکرطفوتہج روریےہہکروسلاہلل(ص)اقممابزامیہ(ع)ےکناس وروتعکںیکساقمفزامںیئ
لداآپ(ص)اوراہمئااہطر(ع)اقممابزامیہ(ع)ےکناسامنزا ارکےترےہ،اوروجوکیئاقممابزامیہ(ع)ےکناسامنزےک
ٰ
لا اسرطحڑھکاوہاجےئہکرجحاوس اسےکاسےنمہلبقیکرطفوہنااچےیہ۔اسناتواحضاورایعنوہاجیتےہہکہیآی
اقمآلدمحم(ع) انویفسآلدمحم(ع)نارجحاوس رپدصقآیتےہ:
عش ََر َك ْو َكبا ً َوال َّ
اجدِينَ ﴾۔
ف ِأل َ ِبي ِه يَا أَب ِ
﴿ ِإ ْذ قَا َل يُو ُ
س ُ
ت ِإ ِنّي َرأَيْتُ أ َ َحدَ َ
س َو ْالقَ َم َر َرأ َ ْيت ُ ُه ْم ِلي َ
س ِ
ش ْم َ
1۔الكافي  :ج 5ص.759

جویفسےناےنپناپےساہک:اےنانا!ںیمےن(وخابںیم)ایگرہاتسروںوک اھکیےہاوروسرجاوراچدنوکںیمےن اھکیہک
وہےھجمدجسہرکرےہںیہ۔

1

اوراسیجاندجسوںاکبلطمہکایبنایکایگےہہکاسیکناولیںیمااممدہمی(ع)وکایبنایکایگےہ،نکیلاہیںرپاسیکناولی
ںیماقمےسرما افہمط(ع)اورانےکادنرریھکاامیمہ ےہ،ہینالکویہدجسےںیہوجہبعکاوررجحاوس ےکادنریھکیئگ
لداہیوسرجدمحم(ص)،اچدنیلع(ع)اورایگرہاتسروںےسیلعاورافہمط(ع)یکاوال ںیمےسرما اہمئ
اامیےکلا ںیہٰ ،
ااہطر(ع)ںیہوجنسح،نیسح،دمحم،رفعج،ومیسٰ،یلع،دمحم،یلع،نسحاوردمحم(ع)ںیہاورانےکدجسوںےسرما ہیےہہکہی
ٹ
ایتسہںاقمےکدعلایقم،ولظمومںےکااصنف،اوراخصوطرےسیلہپولظمہموکقح النااورسےسبزاہیہکاہللیکولخمق
ےسےلرکایقمیےکولظمومںوکقح الناےہ۔نکیل ورسےولخمقےکلا اہللےنہبعکیکرطفاسےکدعبرجحاوس
یکدجسہرکےناکمکحفزامناےہسجیکفطوتواحضاشارہوموج ےہہکوہاچںیہناہناچںیہوہساقم(ع)ےکزہنیماسزیرکںی
وا۔اسیجہکاہللاکرشا ےہ:
ض َوال َّ
س َو ْالقَ َم ُر َوالنُّ ُجو ُم َو ْال ِجبَا ُل
س َم َاوا ِ
﴿أَلَ ْم ت َ َر أ َ َّن اللَّهَ يَ ْس ُجدُ لَهُ َمن فِي ال َّ
ت َو َمن ِفي ْاأل َ ْر ِ
ش ْم ُ
َوال َّ
اب َو َمن يُ ِه ِن اللَّهُ فَ َما لَهُ ِمن ُّم ْك ِر ٍم إِ َّن
علَ ْي ِه ْالعَذَ ُ
اس َو َكثِ ٌ
ش َج ُر َوالد ََّوابُّ َو َك ِث ٌ
ير ِ ّمنَ النَّ ِ
ير َح َّق َ
اللَّهَ يَ ْف َع ُل َما يَشَا ُء﴾۔
ایکآپےنںیہن اھکیہکوجھچکآامسونںاوروجھچکزنیمںیمےہزینوسرج،اچدن،اتسرے،اہپڑ ،رج،اجونراورتہبےس
اناناہللےکےیلدجسہرکےتںیہاورتہبےسولگنجرپذعابیمتحوہایگےہاورےسجاہللوخاررکےاےسزعت ےنیواال
وکیئںیہن،انیقیاہللوجاچاتہےہرکزگرناےہ۔

2

لداسےکساچںیہناہناچںیہاسزنیمےکوارثنااقم(ع)ےکراہومہاررکںیوا،وسرج،اچدناوراتسرےس
ٰ
اقم(ع)ےکںیہ،اوروجذعاباکقحتسمرہھٹاےہوہمہ اقم(ع)ےکراہومہاررکےاگ۔انچہچناسرےولوگںیکرحتیاور
انےکادہاف رالصاقم(ع)ےکلا راہومہاررکےنےکلا وجولظمومںوکااصنف الںیئوا،ارگہچاسوحاےلزنا ہبز
ولگںیہناجےتن۔ہینالکلویہےہےسیجہیاخہنہبعکاوررجحاوس ںیموموج اامیےکار رگ وطافرکےتںیہنکیلوہاےنپاس
وطافےکنارےںیمھچکمہ ےتھجمسںیہ۔
نکیلاہجں رگیاسہقبا نانںیمرجحاوس ذرکا آنےہاسیجہکوتراتاورالیجنںیمایبنوہاےہ:
ُ ِ :42یُعےن ُانےساہکایک ُتےنک ِ
مسںیمیھبکہن ِڑپاھہک ِجپزوکم ِعمااروںےنر ّ ک ِا۔ ُویہوکےنےکشِزےاک
اب ّد
ِ
ّ
ُ
ع
ح
ہااور مہاریرظنںیم ِتتےہ؟
پزوہایگ۔ہی ُخداودنیکرطفےس ُ م ُ
ّ
ی
ُ
ُ
و
:43اِسِل َِمتےساتہک ُ مہُںہک ُخدایکنا شایہتےسےلیلاجےئیگاور ُاس ُقموکوج ُاسےک وھلالےئ ے یاجےئ
و
1۔یوسف4:۔
2۔الحج18:۔

یگ۔
ٹ
ٹ
ٹ
ٹ
1
پرپگِزےاگ ُٹزے ُٹزےوہاجےئاگیل ِ ِجرپوہگِزےاگ ُاےس ِپڈاےلاگ۔
:44اوروجاِس ز
ّ
لداسجرھتپےکنارےںیمانجبعتسی ٰ(ع)انولوگںےکلا فزامرےہںیہسجامےسخدایکنا شایہےلیلاجےئوہینب
ٰ
ارسالیئاوروہاورانجبعتسی ٰ(ع)رپاامینالےنواےلںیہ۔ویکہکناسالکمےساےنپاامینالےنواےلشارگ وںاور ورسے
لدارجحاوس یک
ولوگںےساطخبرکرےہےھت،اوراساموکاطعرکںیواوجرجحاوس ےسقلعتسجوکلھپ یاجےئیگ۔ ٰ
ہاابتعرانجبعتسی ٰ(ع)ےکالکمواحضےہاورہیہکآخزںیمانےکریپواکروںےسنا شایہےلیلاجےئ
فضتلتےکنارےںیم م ز
یگاوررجحاوس یکاموک یاجےئیگنجےسرما دمحموآلدمحم(ع)ںیہ۔سپانجبعتسی ٰ(ع)ےنرجحاووس اورنا شایہ ی
اجےنوایلامےک رایمنقلعتوکواحضایکےہ۔اسےکالعوہاساماکینبارسالیئاورانےکریپواکروںےکاسھتمہ 
اقتتایبنایکںیہنجآخزںیمنا شایہ مہززگںیہنےلمیگ۔انجبعتسی ٰ(ع)ےنرجحاوس وکنا شایہ یاجےنوایلاماکسفزار
ناوجومیسٰ(ع)اورعتسی ٰ(ع) وونںےکریپواکرںیہنوہںوا،ینعیسجےکدہعوماقےکنارےںیمرجحاوس وگایہ ےاگ
اوراسیکرصنترکںیواوجخدایکنا شایہےکوارثوہںوا۔اورہینا شایہاچےہاسزنیمرپاہللیکاحتیمکاکایقموہ،نا
جت
اظہفزامےئاورہیایتسہںواہںوموج س ںیھکیواناآخزںیمجاہللاںیہن تتن
آامسونںںیمجاہللانےکنا شایہ م ز
اطعفزامےئاگ۔وجاچاتہےہہکاسالکمیکریسفتاسرطحوہہکانجبعتسی ٰ(ع)ےکالکمےسریغبناولیےکویہرما ےہاورایس
رپاقمرےہوتاساکبلطمےہہکاںیہنرعمتفتقیقح راکرںیہنےہ۔ورہنالصالیجنےکاطمقبہیوقلوت او (ع)اک
ےہ۔ہیمہ نکممےہوہی یےہکہک او (ع)ےنہیوخ اےنپنارےںیماہکےہ،وترھپاسےسڑگھجامتخںیہنوہاگ۔م ہکتقیقح
ہیےہہکانجب او (ع)اورعتسی ٰ(ع) وونںےنولخصےکیہیارا ہایکےہہکاسےسرما ویہآخزیزامےنںیماہللاکنام

جامرکےاگ۔اسوحاےلےسانجبعتسی ٰ(ع)ےنالیجنےک رگیاقمامترپاساکنامزعمیاوردبعمیکحایبنایکےہ،م ہکاہیں
رپاےسرجحاکنامایلےہ۔اباہیںرپوسالآناےہ:ہکاسرجحےسرما وکنےہاوروکنوہاگ؟ایکرنکںیموموج رھتپےسرما
وک انجب او (ع)اورعتسی ٰ(ع)ںیہ؟نااوہنںےن رگیاقمامترپمہ ایبنایکےہہکاخہنہبعکےکوگےشںیموموج رھتپےس
رما وہوخ ںیہ؟ اناخہنہبعکےکوگےشںیموموج رھتپناوہی واصنری ٰےکاطمقبوہلکیہےہسجےسرما انجب او (ع) ان
عتسی ٰ(ع)ںیہ؟م ہکتقیقحانںیمےسوکیئںیہنےہہکلبہیابزامیہ(ع)یکلسنےسای ورسیامںیموہاگاورایسرھگ
ںیموہاگےسجابزامیہ(ع)اوراامسلیع(ع)ےنانبناےہ،اورہیاخصوطرےسایسوگےشںیموہاگےسجرنکرعایقاہکاجناےہ۔2ہی
1۔إنجیل متى  :االصحاح الحادَ والعشرون.
2۔کعبہ کے چار ارکان ہیں؛ رکن شرقی ج سے رکن عراقی کہاجاتا ہے اور یہ رکن حجراسود سے بھی مشہور ہے۔ رکن شمالی کو رکن
شامی کہاجاتا ہے،رکن غربی کو رکن غربی ہی کہاجاتا ہے جبکہ رکن جنوبی کو رکن یمانی کہاجاتا ہے۔ باب کعبہ کی جانب دو ارکان
عراقی اورشامی دونوں رکن عراقی سے مشہور ہیں،جبکہ شامی اورغربی ارکان رکن شامی سے مشہور ہیں،اس طرف رکن یمانی اور
رکن عرانی جس میں حجراسود ہے یمانی رکن یمانی سے مشہور ہے۔حج کا طواف حجراسود والے رکن عراقی سے شروع ہوتا ہے،جو
طواف کرنے والے کے دائیں سمت کی طرف پڑتا ہے اور وہ رکن شامی کی طرف متوجہ ہوتا ہے،پھر غربی اور یمانی کی طرف جاتے
ہوئے جب رکن عراقی کی طرف پہنچ جاتا ہے تو طواف کا ایک چکر مکمل ہوجاتا ہے اسی طرح باقی طواف بھی اداکیے جاتے ہیں۔یہاں

سے ہم رکن عراقی جس میں حجراسود اوریمانی ہے اور رکن شرقی جو کہ مشرق کی سمت ہے کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔لیکن وہابی
آج کل وہابی اور ان جیسے لوگ رکن شامی کو رکن عراقی مانتے ہیں اور حجراسودوالے رکن عراقی کو’’رکن‘‘ یا رکن حجراسود اور
شامی کو رکن مغربی کہتے ہیں جبکہ رکن یمانی بغیرکسی تبدیلی کے اپنی جگہ باقی ہے۔یعنی انہوں نے رکن عراقی کورکن حجر اسود
سے ہٹاکر اسے رکن شامی کے ساتھ لگادیا ہے۔جبکہ سابقہ علماء وغیرہ یہ مشاہدہ کرتے آئے ہیں کہ رکن حجراسود رکن عراقی ہی تھا۔
جس کے لئے ہم شیعہ سنی علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں:
: 1اہل عراق رکن عراقی کوہی رکن حجراسود اوراہل یمن رکن یمانی کو،اہل مغرب رکن غربی جبکہ اہل شام رکن شامی کی طرف رخ
کرتے تھے۔الشیخ الطوسي في مصباح المتھجد ص 07۔مزید یہ کہ شیخ طوسی اپنی کتاب اإلقتصاد کے صفحہ257پر لکھتے ہیں :اہل عراق
رکن عراقی کی رخ کرکے نماز پڑھتے تھے،جبکہ اہل یمن رکن یمانی،اہل مغرب رکن غربی اوراہل شام رکن شامی کی رخ کرکے نماز
اداکرتے تھے۔
 :2ہر اقلیم والے اپنے رکن کی طرف رخ کرکے نماز اداکرتے تھے،لہٰ ذا اہل عراق،رکن عراقی کی طرف ،جہاں حجراسود ہے،اہل شام
رکن شامی کی طرف،اہل یمن رکن یمانی کی طرف رخ کرکے نماز اداکرتے تھے۔ شرائع االسالم:ج،1ص52۔
 :3سید شیرازی شرائع االسالم پر حاشیہ لکھتے ہوئے حوالہ نمبر48پر بیان کرتے ہیں :رکن عراقی ہی وہ رکن ہے جہاں حجراسود ہے۔
اس کے بعد ترتیب سے رکن شامی،مغربی اور یمانی کی طرف طواف اداکیاجاتا ہے۔
 :4عالمہ حلی اپنی کتاب تذکرۃ الفقھاء کے جلد،8صفحہ86پر بیان کرتے ہیں :ہرطواف کرنے والے پریہ واجب ہے کہ حجراسود والے
رکن عرساقی سے طواف کا آغازکرے،کیونکہ کعبہ میں چار ارکان؛ دویمانی ارکان اوردو شامی ارکان ہیں۔
 :5سید ابن طاؤوس کتاب فالح السائل کے صفحہ 129پر بیان کرتے ہیں :اہل عراق رکن عراقی جہاں حجراسود ہے کی طرف رخ کرتے
ہیں،اہل یمن رکن یمانی،اہل مغرب رکن غربی جبکہ اہل شام رکن شامی کی طرف رخ کرتے ہیں۔
:6سید محسن االمین اپنی کتاب أعیان الشیعۃ کے جلد7صفحہ169پرکعبہ شریف کی مساحت بیان کرتے ہیں؛ کعبہ کی لمبائی رکن حجر جو
رکن عراقی سے رکن شامی کی جانب 25ہاتھ ہیں،اسی طرح دوسری لمبائی رکن مغربی سے یمانی اور چوڑائی شامی سے مغربی کی
جانب  20ہاتھ ہیں جس پر پرنالہ بھی ہے،جبکہ دوسری طرف سے چوڑائی یمانی سے عراقی کی طرف 21ہاتھ ہیں اور اس کی اونچائی
30ہاتھ ہیں۔
 :7شیخ جوااہری اپنی کتاب جواہرالکالم کے جلد7صفحہ 378پر بیان کرتے ہیں؛ یہ سب کچھ رکن عراقی میں ہیں،لیکن دروازے کی جانب
دوارکان میں سےدوسرا رکن اہل شام وغیرہ کے لئے ہیں۔ جبکہ یہ مشہور ہے کہ باب کعبہ کے دونوں ارکان رکن حجراسود یعنی رکن
عراقی اور دوسرا رکن یعنی شامی ہے،انہوں نے یہاں پر رکن حجراسود کو رکن عراقی کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔
 :8محقق سبزواری اپنی کتاب ذخیرۃ المعاد کے جلد1صفحہ634پر بیان کرتے ہیں :طواف میں سارے ارکان خاص طور سے رکن عراقی
اوریمانی کالحاظ رکھنا بھی مستحب ہے،کیونکہ اس مسئلے میں اختالف واقع ہوا ہے جہاں اصحاب کے درمیان یہ مشہور ہے کہ سارے
ارکان کا لحاظ رکھنا مستحب ہے اور رکن عراقی اوریمانی کا لحاظ رکھنا استحباب الزم ہے۔جو رکن یمانی کو استحباب الزم سمجھتے ہیں
کیونکہ اس کے رکن حجراسود ہونے میں کوئی اختالف نہیں ہے۔ محقق سبزواری رکن عراقی کو رکن حجراسود مانتے ہیں۔
:9سید علی طباطبائی اپنی کتاب ریاض المسائل کے جلد3صفحہ121پر بیان کرتے ہیں؛ اہل مشرق ہی اہل عراق ہیں جن کارخ مشرقی کی
آخری طرف ہوتا تھا اوران کے چہ رے شمام اورجنوب یا جنوب میں واقع رکن پڑتا تھا جورکن عراقی کہالتا ہے جس میں حجراسود ہے۔
اہل مغرب غرب کی طرف،اہل شام رکن شامی کی طرف جبکہ اہل یمن یمانی رکن کی طرف رخ کرتے تھے۔
 :10معجم الفقھی کے المصطلحات کے صفحہ1220پر آیا ہے :رکن عراقی وہی ہے جس میں حجراسود ہے جسے اہل عراق کی وجہ
سے یہ نام پڑ گیا۔اس کے بعد اسی ترتیب طواف ہوتا ہے،پھر حجراسماعیل کے اردگرد سے ہوتا ہوا رکن مغربی اور رکن یمانی میں ختم
ہوتا ہے۔
:11ڈاکٹرفتح اللہ معجم الفاظ فقہ جعفری کے صفحات211تا 212میں لکھتے ہیں:رکن عراقی وہ رکن ہے جس میں حجر اسود ہے،اس کی
طرف اہل عراق رخ کرنے کی وجہ سے عراقی کہا گیاہے۔اس کے بعد طواف کے ترتیب کے حساب سے رکن شامی،پھر حجراسماعیل
کے ارد گرد طواف کے بعد رکن مغربی اوررکن یمانی آتے ہیں۔
:12محی الدین النووی شرح مسلم کے جلد8صفحہ94اور 95میں لکھتے ہیں :دونوں ارکان یمانی سے مراد رکن یمانی اور ورکن ہے جس
میں حجر اسود ہے جسے اہل عراق کے رخ ہونے کی وجہ سے رکن عراقی کہاجاتا ہے،اور اس سے والے کو اہل یمن کی نسبت سے
یمانی کہاجاتا ہے جبکہ ان میں سے یمانیان کہاجاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں :ان کے دونوں کے بعد دوسرے دو ارکان کو حجر حاء پر زیر
کے ساتھ اہل شام کی نسبت سے شامی کہاجاتا ہے۔چونکہ یمانی دونوں ارکان ابراہیم (ع)کی دیواروں کی پر ہیں جبکہ ارکانی شامی ان پر
نہیں ہیں کیونکہ وہ یمانی ارکان کو نہیں چومتے تھے،پھر یمانی میں جو عراقی رکن کی ایک اورفضیلت بھی ہے جس کے اندر حجراسود
ہے،اوریمانی کے بجائے اسے چوماجاتا ہے۔
:13جالل الدین صحیح مسلم کے دیباچہ کے جلد3صفحہ280پر لکھتے ہیں:سوائے یمانی ارکان جو رکن یمانی اور وہ رکن جس میں حجر
اسود ہے کی وجہ سے مشہور ہیں اوراسے اہل عراق کے رخ کی وجہ سے رکن عراقی بھی کہاجاتا ہے اور اہل کی جہت اور غلبہ تثنیہ
یمانیین کہاجتا ہے۔

امتماومررصفاییہصلخمیکرطفاشارہرکےتںیہوجآخزیزامےنںیمآےئاگناسجیکرطف او (ع)ےنالیجنںیم
اشارہایکےہہکہیویہہبعکےکوگےشںیموموج رھتپنااہللےکنامےکاسھتآےنواالےہ:
:19دصاقےکاھپوکٹںوکریمےلا وھکل و۔ و
شرکوںاگ۔
َم ُانےس الخوہرک ُخداودناک ُ ز
ٹ
ُ :20خداودناکاھپییہیےہاص ق ُاسےس الخوہںوا۔
 :21و
شرکوںاگویکہکن ُ ُيےنےھجموجاب نااوروخ ریمیاجنتانب۔
َمریتا ُ ز
ِ :22جرھتپوکامعمروںےنر ّ ایکویہوکےنےکشِزےاکرھتپوہایگ۔
:23ہی ُخداودنیکرطفےس ُ مہُااور مہاریرظنںیمبیجعےہ۔
:14عینی عمدۃ القاری کی جلد3صفحہ26پر لکھتے ہیں:یمانیان وہ ہیں جو رکن یمانی اور رکن ہے جس میں حجراسود ہے۔ اسے اہل
عراق کی نسبت سے رکن عراقی بھی کہاجاتا ہے،جبکہ اس سے پہلے اہل کی نسبت سے یمانی کہاجاتا ہے،جبکہ دونوں کو غلبہ کی وجہ
سے یمانیان اوردونوں قواعد ابراہیم(ع) پر کھڑے ہیں۔
:15ابو طیب محمد شمس الدین الحق عظیم آبادی کتاب عون المعبود کی جلد5صفحہ131پر لکھتے ہیں :دو یمانی ارکان سے مراد رکن
یمانی اوررکن ہے جس میں حجراسود ہے اوراہل عراق کی نسبت سے رکن عراقی بھی کہاجاتا ہے اوراس سے پہلے والے کو اہل یمن
کی نسبت سے یمانی کہاجاتا ہے۔
:16صالحی شامی کتاب سبل الھدی والرشاد کی جلد8صفحہ464پر لکھتے ہیں:یہ ثابت ہے کہ رکن یمانی کوبوسہ دیاجاتا ہے،جبکہ اس
سے پہلے یہ ثابت نہیں ہے کہ بوسہ دیا ہو اور نہ بوسہ کے دوران ہاتھ چوما ہو۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ(ص) رکن یمانی
کو بوسہ دیتے تھے اوراس پر اپنی گال رکھتے تھے۔دارقطنی نے عبداللہ بن مسلم بن ھرمز کے واسطے سے روایت کی ہے۔ابن قیم کہتا
ہے :یہاں پر رکن یمانی سے مراد حجراسود ہے پھر دوسرے رکن کے ساتھ شامل کراکر یا باب عراقی کی جانب واقع حجر والے رکن
کے ساتھ مال کر ان دونوں کو یمانیان کہاگیا،اوران دونوں کو ارکان شامیان بھی کہاجاتا ہے۔پھر رکن یمانی اور ظھر کعبہ کی جانب والے
رکن کے ساتھ مالکر اسے غربیان کہاجاتا ہے۔ لیکن یہ ثابت ہے کہ حجراسود سے پہلے ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ(ص) اپنے ہاتھ
کو رکھ پر بوسہ لیاکرتے تھے۔
ان کے عالوہ اوربھی بہت سارے اقوال ہیں جنہیں ہم نے اختصار کی خاطر چھوڑدی ہیں جن میں ہم یہ جانتے ہیں کہ رکن حجراسود رکن
عراقی کوہی کہاجاتا ہے،اوریہ رکن شامی کے شامل کرکے عراقیان بھی کہاجاتا ہے،جبکہ بعض رکن حجراسود کو رکن عراقی اوررکن
شامی بھی کہتے ہیں۔اہل بیت(ع) کی روایات میں آیا ہے جیسے شیخ طوسی کتاب االستبصار کی جلد2صفحہ216اور 141،217اورحدیث
عیسی نے ابراہیم بن ابو محمود نے
نمبر  743میں جبکہ کتاب تھہذیب االحکام کی جلد5صفحہ106حدیث نمبر 343میں احمد بن محمد بن
ٰ
امام رضا(ع) سے جب سوال کیا :کیا میں رکن یمانی،رکن شامی اورغربی کابوسہ لوں؟امام نے فرمایا :ہاں۔
یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رکن عراقی کابوسہ لینا جائز ہے کیونکہ اس میں حجر اسود ہے۔پھر ابن ابومحمود نےامام(ع) سے باقی ارکان
کے بارے میں سوال کیا اور کعبہ کے بارے میں بعض لوگ اسے شامی جسے بعض عراقی کہتے ہیں۔روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ارکان اربعہ؛رکن عراقی،رکن حجراسود،رکن شامی،رکن غربی اوررکن یمانی ہیں۔ شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ کی
جلد 9صفحہ423حدیث نمبر 17910میں ابراھیم بن ابی محمود کی امام رضا(ع) سے مروی روایت کو نقل کی ہے؛امام رضا(ع) سے جب
سوال کیا :کیا میں رکن یمانی،رکن شامی اورغربی کابوسہ لوں؟امام نے فرمایا :ہاں۔پھر شیخ طوسی نے مندرجہ ذیل ان روایتوں کو جمع
یحیی نے غیاث بن ابراھیم سے انہوں نے امام جعفر صادق(ع) سے روایت کی ہے’’:رسول اللہ(ص) رکن اسود اور یمانی
کیا ہے:محمد بن
ٰ
کا بوسہ لی تے تھے اوراپنا رخسار ان پر رکھتے تھے اوراسی طرح میں اپنے والدگرامی(ع) کو کرتے دیکھا ہے‘‘۔ اسی طرح جمیل بن
صالح نے امام جعفرصادق(ع) سے روایت کی ہے۔فرماتے ہیں:میں خانہ کعبہ کاطواف کررہا تھا اتنے میں ایک شخص نے سوال کیا :ان
دونوں ارکان کابوسہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا :کیونکہ رسول اللہ(ص)ان دونوں کا ہی بوسہ لیاکرتے تھے،ان کے عالوہ دیگر ارکان
کا بوسہ نہیں لیتے تھے،لہٰ ذا یہ عمل کیا جائے‘‘ ۔جبکہ جمیل کہتا ہے۔ میں امام جعفر صادق(ع) کو سارے ارکان کابوسہ لیتے دیکھا ہے۔
شیخ طوسی کہتے ہیں؛ ان دونوں اخبار میں کوئی منافی نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں رسول اللہ(ص) کے عمل موجود ہے،اس لئے کہ
ان میں فضیلت اورترغیب نہ ہونے کی وجہ سےآپ(ص) نے ایک مرتبہ دونوں کو بوسہ نہیں لیا اورآپ(ص) نے ان کابوسہ لینے کو
مکروہ بھی نہیں فرمایا۔اسی لئے جمیل کی روایت میں ہے کہ اس نے امام جعفرصادق(ع) کوسارے ارکان کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔
اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو امام(ع) ہرگز ایسا نہیں کرتے :االستبصار للشیخ الطوسي:ج 0ص.111 ،017- 017میں رکن اسود کو رکن
عراقی سے تعبیر کی ہیں کیونکہ اسی میں حجر اسود ہے۔

:24ہیویہ ِنےہ ِِج ُخداودنےنمزرایکرہاِسںیمشا امنوہےگناوروخیشانمںیئوا۔
ُ
ُ
:25آہ!اوے ُخداودن!اچبےل۔آہ!اوے ُخداودن!خُاحشیلشخب۔
ی
1
مرکےہوہوج ُخداودنےکنامےسآناےہ۔رہےن مُكوُ ُخداودنےکرھگےس ُ جا یےہ۔
 ُ :26ا
اسوحاےلےسمزیدنادیکےکلا ہکوگےشےکادنروموج رھتپےسجوتراتاورالیجنںیموہصلخماہکےہوجآخزیزامےنںیم
آےئاگاوروہرعایقوہاگاوریہیاقمقحوہاگ۔اہیںرپایوخابایبنوہناےہےسجانجب ااینلیبن(ع)ےکزامےنںیمرعاق
ےکنا شاہےن اھکیاھترھپاسیکریسفتانجب ااینل(ع)ےنایبنںیک،اوراسیکزنا ہواضجیک رورتںیہن۔اہتبلانجب
ااینل(ع)ےنشاہرعاقےکوخابیکوجریسفتایبنیکںیہوہوتراتںیمآناےہ:
ٹ
ٹ
:31اےنا شاہوتےنایبزیمُرت یھکی۔وہبزیمُرتسجیکروقنےباہنییھتریتےاسےنمڑھکی ُ مہُیئاور ُاس
ُ
ُ
یک ترتتبیہناکیھت۔
ُ :32اسمُرتاکرساخ صوسےناکاھتا ُاساکہنیساور ُاسےکنازُ واچدنیےک۔ ُاساکمکشاور ُاسیکراںینناےبنیکںیھت۔
ُٹ
ُ :33اسیکناںیگنولےہیکاور ُاسےکناوںُکولےہےکاورُکیٹمےکےھت۔
ٹُ
ُ
اکنایگاور ُاسمُرتےکناوںرپوجولےہاوریٹمےکےھتاگلاور
:34وت ُاےس اتھکیراہاہیںیہکایرھتپاہھتاگلےئریغبیہ ا
ُ
ُانوکرکٹےرکٹےرک نا۔
:35یولاہاوریٹماورناانباوراچدنیاوروسنارکٹےرکٹےےئکمہ اورناپاینکھلیہاانےک ُبُےسیکامدنن ُ مہُےئاوروہا ُان
ٹ
ی
وک ُاڑاےلیئگاہیںیہک ُاناکہتپہنالماوروہ ھیرزسجےن ُاسمُرتوکوتڑاایبزااہپڑنبایگاورامتمزنیمںیملیھپایگ۔
ُ
رکن ُ مہُں۔
:36وہ ُخُابہیےہاور ُاسیکریبعتنا شاہےک ُحُرایبن ا
وتانیئاوردقرتووشتکیشخبےہ۔
:37اےنا شاہوتاشنہشہےہسجوکآامسنےک ُخداےننا شایہو ا
:38اوراہجںںیہکینبآ م ُ
کسُیرکےتںیہاسےندیمانےکرچدنےاوروہاےکرپدنےریتےوحاہلرکےکھجتوک ُان
ساکاحمکانبناےہ۔وہوسےناکرسوتیہےہ۔
:39اورریتےدعبایاورتنطلسبزناوہیگوجھجتےسوھچیٹوہیگاور ُاسےکدعبایاورتنطلسناےنبیکوجامتمزنیمرپ
کحُمرکےیگ۔
ُ
ُ
:40اوروچیھتتنطلسولےہیکامدننمُطوہیگاورسجرطحولاہوتڑڈااتلےہاورسزیچںیرپاغلآناےہاہںسجرطح
ُک
ولاہسزیچوںوکڑکٹےرکٹےرکنااور ُکجلت ااےہ ُایسرطحوہرکٹےرکٹےرکےیگاور جلڈاےلیگ۔
:41اور ُخُوتےن اھکیہک ُاسےکناوںاور ُانگلتااںُکوتاہمکریکیٹمیکاورُکولےہیکںیھتوس ُاستنطلسںیمیرفہقوہاگرگم
ُ
ُ
1۔التوراۃ:مزامیر،المزمور المئة والثامن عشر،العھد القدیم والجدید:ج 0مجمع الكنائس الشرقیة:ص904۔

اسیجہکوتےن اھکیہک ُاسںیمولاہیٹمےسالموہااھت ُاسںیمولےہیکمُیطوہیگ۔
ُ
ص
:42اور ُخُہکنناوںیک ُانگلتااںُکولےہیکاورُکیٹمیکںیھتاسلا تنطلسُکوقیاورُک تغفوہیئگ۔
ُ
ُ
ُ
ُ
م
م
:43اوراسیجوتےن اھکیہکولاہیٹمےسالم ُہُااھتوہینبآ مےسآ جتتہوہںوانکیلےسیجولاہیٹمےسلیمںیہناھکناوےسییہوہ
مہ نارہلیمہناھکںیئوا۔

م
:44اور ُاننا شاوہںےک ّانامںیمآامسناک ُخداایتنطلسبزنارکےاگوجناادبتسینہنوہیگہکلبوہانامتم ُملكتوُںوکرکٹے
رکٹےاورتسینرکےیگاور ُویہادبیاقمرےہیگ۔
ی
ٹ
اکنایگاور ُاسےنولےہاورناےنباوریٹماوراچدنیاوروسےنوک
:45اسیجوتےن اھکیہکوہ ھی زراہھتاگلےئریغبیہاہپڑےس ا
رکٹےرکٹےایک ُخدااعت ٰیلےننا شاہوکوہھچک اھکناوجآواوکوہےنواالےہاورہیوخابیےہاوراسیکریبعتینیقی۔

1

سپہیرھتپناصلخموجنالطلکیہاورزنیماطوغتاوراطیشنیکوکحموکمتخرکےاگاوراسیکوکحمںیمزنیمرپقح
ودعللیھپاجےئاگاوروہآخزیزامےنںیمآےئاگاوراسیجہک ااینل(ع)یکریسفتےکاطمقبوہرعاقںیموہاگ،ہیویہرھتپےہ
وجوتباوراطوغتیکوکحماوروخ دنسپیوکمتخرکےاگاہجںہنعتسی ٰ(ع)وہںوااورہنیہانجب او (ع)،اورآخزیزامےن
ںیمہی وونںںیہنوہںوا،ہکلب ویہاخہنہبعکےکوگےشںیموموج رھتپوہاگ،اسیجہکہیواحضوہایگےہہکوہی واصنریےک
اطمقباسےسرما ہکمںیماخہنہبعکےکوگےشںیموموج رجحاوس ےہ۔سپتیباہللےکوگےشںیموموج رجحاوس وہیاور
رمزےہوجدہعوماقیکناینےہ،اورہیویہرھتپےہسجےکنارےںیمانجب او (ع)اورعتسی ٰ(ع)فزاممہ ،ہیویہرجحےہ
وج ااینل(ع)ےکاطمقباطوغتیکوکحماکاخہمترکےاگ،اسےسرما اقمآلدمحم(ع)نادہمی(ع)وجروسلاہلل(ص)
اوراہمئااہطرےکرواناتےکاطمقبآخزیزامےنںیموہظرفزامےئاگ۔
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته۔

1۔التوراۃ:سفر دانیال ،االصحاح الثاني.

