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 مهاڳ

نيڪ ۽ اهم هدفن تائين پهچڻ الِء ڪم ۽  الِء پنهنجي وجود کان استفادو ڪرڻ

 .ڪوشش ڪريو ۽ ان جي جستجو ڪرڻ ۾ ڪوتاهي نه ڪريو

 جي صفات کي پنهنجي نالن سان روشن ڪرڻ واريون عظيم ۽ مشهور تاريخ

جي راهه ۾ ڪڏهن به ٿڪاوٽ جو احساس  ۽ مقاصد پنهنجي اهداف شخصيتون

نه ڪيو آهي ۽ انهن پنهنجي مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء هميشه جستجو ۽ 

 .ي پنهنجي منزل ڏانهن قدم وڌايو آهيڪوشش ڪند

توهان به پنهنجي مهم ۽ اٰلهي مقاصد کي حاصل ڪرڻ الِء ڪوشش ڪريو 

. کي ٿيڇاڪاڻ ته نيڪ اهداف تائين پهچڻ الِء ڪم ۽ ڪوشش گھڻي اهميت ر

 .اڪثر آيتن ۽ روايتن ۾ ان جو بار بار ذڪر ڪيو ويو آهي

 حد تائين ڪوشش ڪيون؟ ڪيتري

ڪوشش ۽ جستجو فقط ۽ فقط دنياوي مقاصدن کي ڪجھ ماڻهن جي 

کان مڪمل طور تي  اهي ڪائنات جي حقيقتن ۾ ئي منحصر آهي، حاصل ڪرڻ 

جي سعادت جو انسان  اهي هميشه رهڻ واري دنيا ۽ آخرت ۾ غافل هوندا آهن،

انهن  هندا آهن،( بي خيال) افلروحاني ۽ معنوي ڪمن کان غ سبب بڻجڻ وارن

انهن . مال حاصل ڪرڻ هوندو آهي تجارت ۽ گھڻي کان گھڻوجو هدف صرف 

 .۾ حقيقي مقصد گھڻي کان گھڻي دولت جو گڏ ڪرڻ هوندو آهي َءزندگي جو

ن مسئلن تي دقت اڪثر ڪري ماڻهو پنهنجي هدف سان مربوط آئين ۾ تمام انه

سان غور ۽ فڪر ڪندا آهن ۽ جڏهن انهن کي ان ۾ ڪامياب ٿيڻ جو يقين ٿي 
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ويندو آهي ته اهي ان کي انجام ڏيندا آهن، پر هو عبادت جي ڪمن ۾ بالڪل 

خدا  جڏهن ته. توجھ نه ڏيندا آهن جيڪا خدا جي نزديڪ گھڻي اهميت رکي ٿي

با ثمر بڻائي ڇڏيندو  جي نزديڪ ڪنهن عمل جو قبول ٿي وڃڻ ان عمل کي

 :السالم فرمائن ٿا ماان ڪري امام علي ابن ابي طالب عليه. آهي

 اْلَعَمل)
َ

َشدَّ ِعَناَيًة ِمْنُكْم لََع
َ
 َقُبوِل اْلَعَمِل أ

َ
 (  ُكوُُنا لََع

 .يويڻ کان گهڻي ان جي قبول ٿيڻ ڏانهن توجھ ڪانجام ڏکي عمل 

 رکندڙ آهي نه اهو پاڻ تيخدا جي بارگاهه ۾ عمل جو قبول ٿي وڃڻ اهم

بس جيڪڏهن خدا ڪنهن عمل کي قبول نه ڪري ته ان عمل جو ڪو به . عمل

 .فائدو نه آهي

ان ڪري اسان کي اهڙي راهه ۾ ڪوشش ڪرڻ گھرجي جيڪا خدا جي 

راضي ۽ خشنوديَء جو سبب هجي ۽ اسان کي گھرجي ته ان جي قبوليت کي به 

 !.نظر ۾ رکون

 :الِء تيار ڪرڻ پنهنجي نفس کي ڪم ۽ ڪوشش جي

ڇاڪاڻ ته  رجيهڻ گڪم ۽ ڪوشش حقيقي رغبت سان گڏ انجام ڏي

ي فائدي کان گھڻو جيڪڏهن ڪو ڪم نفساني مجبوري سان ڪيو وڃي ته ان ج

  .نقصان هوندو آهي

                                                           
     313، ص،67بحاراالنوار؛ ج،  .1
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انڪري مشڪل ڪمن ۾ ڪوشش ۽ جستجو ڪرڻ فقط انهن ماڻهن جي 

ڏيڻ الِء تيار رهن ۽ الِء ئي فائديمند آهي جيڪي نفساني لحاظ کان ان کي انجام 

انهن کي گھرجي ته اهي پهريان پنهنجي اندر ۾  آهننه  ن ايئينجيڪي ماڻهو

 .نفساني امادگي پيدا ڪن

بس فقط انهن کي ان بنا تي نيڪ ڪمن ۾ جستجو ۽ ڪوشش ڪرڻ 

 بلڪه. کان هٿ نه روڪڻ گھرجي ته اهي ڪم انهن جي تبيعت جي مطابق نه آهن

جي مخالفت ڪرڻ گھرجي ايستائين جو  تنانهن کي نفساني خواهشن ۽ شهو

جهڙو ٿي وڃي ۽ ان کي  وجود هڪانهن جو عقل ۽  جو هن، اننفسجو  هنان

 .ڪري راهنمائينيڪ عمل انجام ڏيڻ جي طرف 

ي پنهنجي نفس کي جيڪي انجام ڏنل جستجو ۽ ڪوشش جي ذريع

ان مشڪل ڪمن کي انجام ڏيندا آهن ۽ پوري دلچسپي س عقل جو تابع بڻائيندا

 .اهم نتيجا حاصل ڪري وٺندا آهن هن اهي ئي گھڻاآ

ان لحاظ کان دين جي نامي گرامي شخصيتن پنهنجي نيڪ اهداف ۽ بلند 

مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء گھڻي جستجو ۽ ڪوشش ڪئي ۽ سندن نفس کي 

، اهي ان جي ڪري ئي بلند مقامن تائين هنجي عقل جو تابع ۽ مطيع بڻايوپن

 .پهتا آهن

ن ئي يوڪيتر ۾ َءجي فرمانن جي روشني طهار انهن اهل بيت ا

 .ن برداشت ڪندي بلند علمي ۽ معنوي مقاَم حاصل ڪيا آهنومصيبت

انهن مضبوط پهاڙن وانگر هر طوفان جو مقابلو ڪيو ۽ ڪڏهن به ٿڪاوٽ جو 

 .احساس ڪري هار نه مڃي ۽ اهڙي طرح سدائين جستجو ۽ ڪوشش ڪندا رهيا
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 .ڪيو؟ هنجي پاڻ کي آمادھي نراقي ڪئين پنا مهدّ  مرحوم مل

جي ( ره)هاڻي اسان هڪ بزگ شيعه عالم دين مرحوم ماّل مهدي نراقي 

 :زندگي کي بيان ڪيون ٿا

ان عظيم شخصيت کي درس ۽ مباحثي سان ايترو ته شوق هو جو 

سندس پنهنجي گھر کان اچڻ وارا خَط به نه پڙهندو هو ته جيئن انهن ۾ ڪا اهڙي 

دس پريشاني جو سبب ٿئي ۽ جنهن جي ڪري سندس ڳالهه نه لکيل هجي جو سن

ٿئي، ايستائين جو سندس والد محترم کي قتل  مباحثي ۾ رڪاوٽ درس ۽

ط مليو پر پاڻ خط کيس خ. ڪيو ويو ۽ ان جي خبر خط ۾ لکي موڪلي وئي

گھيا ۽ اهڙي طرح کي نه کوليو جنهن ڪري خط جي مضمون کان واقف نه ٿي س

 .ل رهيامشغو۾ احثن پنهنجي درسن ۽ مب

جڏهن مرحوم نراقيَء جا رشتيدار ان جي اچڻ کان نااميد ٿي ويا ته انهن 

مرحوم جي استاد ڏانهن خط لکي مرحوم نراقي جي والد جي قتل ٿي وڃڻ جي 

 .ڏانهن روانو ڪري“ نراق”خبر ڏني ته جيئن مرحوم کي پنهنجي شهر 

ستاد کان مرحوم ماّل نراقي جڏهن درس ۾ ويو ته استاد کي غمگين ڏسندي ا

سائين اڄ توهان ڇو پريشان آهيو؟ ۽ اڄ ڇو توهان درس شروع نه : سوال ڪيو

 ڪري رهيا آهيو؟

ڏانهن روانو ٿي وڃ ڇاڪاڻ “ نراق”تون کي گرجي ته : سندس استاد چيو

 .ته تنهنجو بابو ڏاڍو مريض ۽ زخمي آهي
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سائين خدا ڪريم آهي ۽ ان جي : مرحوم نراقي جواب ڏيندي چيو

ان کانپوِء استاد مرحوم کي ان جي . توهان درس شروع ڪيو .حفاظت ڪندو

 .ڏانهن روانو ٿي وڃ“ نراق”موت جي خبر بڌائيندي حڪم ڏنو ته جلدي 

۾ رهي وري “ قنرا”ي ڏينهن ڏانهن روانو ٿيو ۽ صرف ٽ“ نراق”ي مرحوم نراق

 .نجف ڏانهن واپس موٽي آيو

جنهن  ،تيار ڪيو مرحوم نراقي اهڙي طرح پنهنجي نفس کي تحصيل علم الِء

 .3جي سبب پاڻ علم ۽ عمل جي بلند مقامن تائين پهچي ويا

 :حقيقت کي سمجھڻ الِء ڪوشش ڪريو

حقيقت تائين پهچڻ ۽ حق کي حاصل ڪرڻ الِء ڪوشش ڪرڻ گھرجي ۽ 

ڇاڪاڻ ته . رداشت ڪرڻ گھرجيان جي راهه جي مشڪلن ۽ تڪليفن کي ب

کانسواِء ڪڏهن به  رڻمشڪلن ۾ صبر ۽ انهن کي برداشت ڪ ڪرڻ،ڪوشش 

 .سگھجي حقيقت کي سمهجي نٿو

 :منين حضرت علي عليه السالم فرمائن ٿااميرالمؤ

ْب ) دِّ َو الصَّ  ِباْلجِ
 ( َو ََل ُيْدَرُك اْلَحقُّ ِإَلَّ

 .سگھجي کانسواِء ڪڏهن به حق کي سهجي نٿو ڪوشش۽  ثابت قدمي

آهي  ي ضرورتالِء ڪوشش ۽ استقامت ج ان بنا تي حقيقت کي سمهجڻ

ادر ٿيل ڪم اهل بيت اطهار عليهم السالم کان ص ته جئين اسان جا سڀ

 .حڪمن جي مطابق بڻجي وڃن
                                                           

 669فوائد الرضويه؛ ص، .  3
      131، ص،33بحاراالنوار؛ ج، .  3
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ان بنا تي جيڪڏهن توهان پنهنجي وجود جي گوهر کان استفادو ڪرڻ 

چاهيو ۽ ان شيِء کي ڄاڻڻ چاهيو جنهن کي هر هڪ سمجھڻ جي قدرت نٿو 

 .رکي ته پوِء ان راهه ۾ ڪوشش ڪريو

 :لي عليه السالم فرمائن ٿاحضرت امام ع

( َّ
ُ
َهاَيَة،  اْلَعَمَل، اْلَعَمَل، ُث َهاَية  النِّ  ( النِّ

 (يعني پهريان ڪم پوِء نتيجو) !پوِء نتيجو، نتيجو! ڪم، ڪم

جنهن اڃان تائين ڪو قدم نه کيون هجي يا ڪنهن ٻئي رستي تي راهي 

نزل سگھي ٿو ۽ ڪئين پنهنجي م ٿيو هجي ته اهو ڪئين حقيقت کي سمهجي

 مقصود تائين پنهنجي سگھي ٿو؟

يا سان مالئڻ جي ڪوشش ڪريو ڇاڪاڻ ته نجاد جي ران بنا تي دل کي د

يقين ڪريو جيڪو محبت جي دريا ۾ نجاد جي ڪشتي . ڪشتي دريا ۾ ئي آهي

 .جو خدا هجي اهو ڪڏهن به بالئن ۾ گرفتار ٿي غرق نه ٿيندو

ن ٿا اهو به انهن منجھان هاڻي اسان جيڪو واقعو توهان جي سامهون بيان ڪيو

 :هڪ آهي

پاڻ مرحوم مرزا شيرازي جي شاگردن )مرحوم ابوالحسن طالقاني 

جي زيارت  ءڪجھ دوستن سان گڏ ڪربال آئون: بيان ڪن ٿا ته( ھان آهنمنج

نالي گوٺ “ وجيل”ائيم اسان ظهر جي ٽ. سامره جي طرف وڃي رهيو هيسڪري 

                                                           
      191، ص،62بحاراالنوار؛ ج،  . 3
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آرام ڪرڻ کانپوِء عصر جي وقت  ته جيئن ماني کائڻ ۽ ڪجھ دير ۾ ترسياسين

 .اتان کان روانا ٿيون

اتي اسان جي مالقات سامره جي هڪ طالب علم سان ٿي جيڪو ڪنهن 

ريد ڪرڻ آيا اهي منجھند جي مانيَء الَء ڪجھ خ. ٻئي طالب علم سان گڏ هيو

شخص سامره جي طالب علم سان گڏ هيو اهو ڪجھ  مون ڏٺو ته جيڪو. هئا

نکي معلوم ٿي ويو ته اهو مون غور سان ٻڌو ته مو .وچپن ۾ چئي رهيو هي

مون . مون کي تعجب ٿيو. عبراني زبان ۾ توريت جي تالوت ڪري رهيو هو

سامره م رهڻ واري طالب علم کان پڇيو ته هي صاحب ڪير آهي ۽ ان عبراني 

 زبان ڪٿان ياد ڪئي آهي؟

ودي هي شخص نئون مسلمان ٿيو آهي ۽ ان کان پهريان يه: ان جواب ڏنو

 .هيو

 .هوندو تون اهو واقعو ٻڌاِءٿيو مون چيو؛ ڏاڍو ڀلو؛ پوِء يقينا ڪو واقعو 

هي واقعو ڊگهو آهي جڏهن پاڻ : نئين مسلمان ٿيل طالب علم وراڻيو

توهان کي اهو تفصيل سان واقعو  امره ڏانهن روانه ٿينداسين ته آئونس

 .بڌائيندس

مون ان کي . ڪئي عصر جو وقت ٿي ويو ۽ اسان سامره ڏانهن راونگي

 :ان وراڻيو. پنهنجو واقعو ٻڌايوچيو هاڻي توهان مون کي 

جي  خيبر. مديني جي ويجھو خيبر جي يهودين منجھان هيس آئون

ي رسول خدا صلي اهلل عليه وآله وسلم جي چوڌاري ڪجھ گوٺ موجود آهن جات

هڪ ننڍي زماني کان اڄ ڏينهن تائين يهودي آباد آهن انهن گوٺن ۾ الئبريري الِء 
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م ان ڪمري ۾ توريت جو هڪ قدي. جنهن ۾ هڪ پراڻو ڪمرو هيو. جڳهه هئي

ان ڪمري کي هميشه تالو لڳل  .چمڙي تي لکيل هيو نسخو رکيل هيو جيڪو

ن ماڻهن تاڪيد ڪئي هئي ته ڪنهن کي به ان ڪمري جو تالو اهوندو هيو، پهري

و به ان توريت مشهور اهو هيو ته جيڪ. کولڻ ۽ توريت پڙهڻ جي جازت نه آهي

کي ڏسندو ان جو دماغ ڪم ڪرن ڇڏي ڏيندو ۽ اهو ديوانو ٿي ويندو ۽ خاص 

 !ڪري ڪو جوان ان ڪتاب کي نه ڏسي

اسان ٻه ڀائر هئاسين ۽ اسان سدائين سوچيندا هئا : ان کانپوِء ان چيو

اسان ان شخص وٽ . سين ته اسان کي ان قديم توريت جي زيارت ڪرڻ گھرجي

ته ڪمري جي چاٻي هئي ۽ اسان ان کي درخواست ڪئي  وياسين جنهن وٽ ان

 .اهو ڪمري جو دروازو کولي پر ان سختي سان منع ڪئي

يعني انسان کي جنهن شيِء کان روڪيو  “َع ِن ا ُم  َم لََع  ُص يۡ ِر َح  اُن َس نۡ ِا لَۡا ”ڇاڪاڻ ته 

ان ڪري اسان ۾ ان ڪتاب جي پڙهڻ . وڃي اهو ان جي گھڻي اللچ ڪندو آهي

ي ته جيئن هو اسان کي اسان ان کي ڪافي رقم ڏن. دا ٿي ويوجو گھڻو شوق پي

 .ان ڪمري م وڃڻ ڏي

۾ مري ان ڪ معين ڪيو هو، ان جي مطابق اسان َٻِئياسان جيڪو وقت 

ان توريت جي زيارت ڪئي ۽ ان جو  داخل ٿي ويا سين ۽ اسان آرام سان

ان ۾ هڪ صفحو مخصوص طور تي لکيو ويو هيو جيڪو گھڻو . مطالعو ڪيو

ته ان تي جڏهن اسان ان تي غور ڪيو ته اسان ڏٺو . اذب نظر اچي رهيو هوج

ان ۾ ان “ آخري زماني ۾ عربن ڏانهن هڪ پيغمبر موڪليو ويندو” لکيل هيو
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جون تمام خصوصيتون ۽ اوصاف حسب ۽ نسب جي لحاظ کان بيان ڪيا ويا 

نجي ڀاُء کي مون پنه. هن وصين جا ناال به تحرير ڪيا ويا هئانپڻ ان جي ٻار. هئا

بهتر هي آهي ته پاڻ هي صفحو لکي وٺون ۽ ان پيغمبر جي جستجو : چيو

 .اسان اهو صفحو لکيو ۽ اسان ان پيغمبر جا عاشق ٿي وياسين. ڪيون

 ان پيغمبر جي تالش ڪرڻ جي باري ۾ هاڻي اسان جو ذهن فقط

کان ماڻهن جي اچ وڃ نه هئي ۽ رابطي  جو اسان جي شهر پر ڇو. سوچيندو هيو

شيِء حاصل نه ٿي  ڪابه کي ان ڪري اسان. ڪرڻ جو به ڪو انتظام نه هيو

مون . ايستائين جو ڪجھ مسلمان تاجر خريد ۽ فروخت جي الِء اسان جي شهر آيا

ڪري انهن منجھان هڪ شخص کان ڪجھ سوال ڪيا، ان شخص جيڪي  لڪي

ن جا حاالت ۽ نيشانيون ٻڌايون اهي سڀ ائين هيون جئين اسا رسول خدا 

ائيَء آهستي آهستي اسان کي دين اسالم جي سچ. توريت ۾ ڏٺيون هيون سين

اميد جو . نه هئي پر اسان ۾ ان جي اظهار ڪرڻ جي همٿ. جو يقين ٿيڻ لڳو

 .فقط هڪ ئي رستو هو ته اسان پنهنجي شهر مان الڏاڻو ڪري وڃون

الِء ويچار ڪندي اسان هڪ ٻئي کي  مون ۽ منهنجي ڀاُء اتان ڀڄي وڃڻ

مدينو هتان کان ويجھو آهي ٿي سگھي ٿو ته يهودي اسان کي گرفتار ڪري : چيو

ته پاڻ مسلمانن جي ڪنهن ٻئي شهر ڏانهن حجرت ڪري  وڃن بهتر اهو آهي

 .نهلو

منهنجو بابو ڪجھ وقت پهريان . اسان موسل ۽ بغداد جو نالو ٻڌو هو

اسان . و۽ ان پنهنجي اوالد الِء وصي ۽ وڪيل معين ڪيو ه فوت ڪري ويو هيو

. ان وڪيل وٽ وياسين ۽ اسان ان کان ٻه سواريون۽ ڪجھ روڪ پيسا به ورتا
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اسان سوار ٿيندي جلدي عراق جي طرف سفر ڪرڻ شروع ڪري ڏنو اسان 

سين ۽ اسان شهر ۾ وارد ٿيا. ڊريس ٻڌائيماڻهن ا. موصل جي اڊريس پڇا ڪئي

 .رات مسافر خاني ۾ گذاري

ڇا توهان : ان وٽ آيا ۽ انهن چيوصبح ٿي ته ان شهر جا ڪجھ ماڻهو اس

نه اڃان تائين اسان جي : پنهنجيون سواريون وڪڻڻ چاهيو ٿا؟ اسان جواب ڏنو ته

آخرڪار انهن چيو . اسان انهن جي ڳالهه موٽائي ڇڏي. هن شهر ۾ ڪا خبر نه آهي

. ستي وٺنداسينجيڪڏهن توهان انهن کي نه وڪڻندئو ته اسان توهان کان زبرد

اسان چيو  .سينن سين ۽ پنهنجيون سواريون وڪڻي ڇڏيوويااسان مجبور ٿي 

 .هي شهر رهڻ جي قابل ناهي هلو بغداد ٿا هلو

ي اسان ک. دلين ۾ هڪ قسم جو خوف هيوالِء اسان جي  پر بغداد وڃڻ

جي انهن کي خبر نه پئجي وئي  ڻهي خوف هيو ته ڪاٿي اسان جي ڀڄي وڃ

 .هجي ۽ هو اسان کي ڳولهي نه وٺن

ان رات جو مسافرخاني ۾ ن بغداد ۾ داخل ٿي وياسين ۽ اسحال اسابهر

جڏهن ته . جو مالڪ ڪمري ۾ آيو ٻئي ڏينهن صبح ٿي ته مسافرخاني .رهياسين

اسان مختصر طور . اهو هڪ ٻڍڙو شخص هيو ان اسان جي باري م پڇا ڪئي

تي پنهنجو واقعو بيان ڪيو ۽ اسان ان کي ٻڌايو ته اسان خيبر جي يهودين 

يون ۽ اسان اسالم جي طرف رغبت رکون ٿا اسان کي ڪنهن منجھان آه

مسلمان عالم دين وٽ وٺي هلو جيڪو اسالم جي باري ۾ اسان جي رهنمائي 

 .ڪري



اوش۽ ڪ ڪم....................................................................................................................................  06 

ظاهر ٿي ۽ ان پنهنجي ٻنهين  ان ٻڍڙي شخص جي چپن تي مسڪراهٽ

بغداد جي قاضي جي گھر  هائو، هلو: ي پنهنجي اکين تي رکندي وراڻيوهٿن ک

اسان . سان ملڻ الِء هليا وياسين ان سان گڏجي بغداد جي قاضياسان . هلون ٿا

واقعو ان سان بيان ڪيو ۽ اسان ان  هنجو مختصر تعارف ڪرائيندي پنهنجوپن

 .کان آشنائي ڪرائي نکان تقاضا ڪئي ته اهو اسان کي اسالم جي احڪام

 ون پيش۾ ڪجھ دليلَ  ان توحيد ۽ اثبات توحيد جي باري پوِء! هان جي: ان چيو

جي رسالت ۽ سندس خليفن ۽ صحابين جو  ، ان کانپوِء رسول خدا ڪيون

 .ذڪر ڪيو

کان بعد عبد اهلل ابن ابي قحافه حضرت جو  ان چيو رسول خدا 

آهن مون چيو عبداهلل ڪير آهي؟ مون جيڪي ناال توريت ۾ پڙهيا . خليفو هو

ي جنهن جي هي اهو آه: بغداد جي قاضي چيو! هي نالو انهن منجھان نه آهي

بلڪل ائين نه آهي؛ : اسان وراڻيو .جي گھرواري آهي خدا نياڻي رسول 

جنهن جو جانشين اهو آهي  و آهي ته پيغمبر ڇاڪاڻ ته اسان توريت ۾ پڙهي

 .جي نياڻي آهي خدا جي گھرواري رسول 

جڏهن اسان ان کي اها ڳالهه ٻڌائي ته ان جي چهري جو رنگ پيلو ٿي 

ان رافضي کي هتان کان ٻاهر ڪڍي : چيو اٿي  عضب سانويو ۽ اهو غصي ۽ 

اسان . نهنجي ڀاُء کي ماريندي اتان کان ٻاهر ڪڍي ڇڏيوان مون کي ۽ م. ڇڏيو

راض هيو ۽ اتان جو مالڪ به ان ڳالهه تي نا. واپس هليا آياسين مسافرخاني ڏانهن

 .اختيار ڪئي ان به اسان کان بي رخي
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لهه ٿيڻ ۽ ان جي ان رويه کانپوِء اسان ان موالقات ۽ قاضي سان ڳالهه ٻو

جي ڇا ( رافضيَء”۾ پئجي وياسين ۽ اسان کي هيَء خبر نه هئي ته  َءرانييح

 .معنى آهي ۽ قاضي اسان کي ڇو رافضي چيو ۽ اتان کان ٻاهر ڪڍي ڇڏيو

منهنجي ۽ منهنجي ڀاُء جي وچ ۾ هي گفتگو اڌ رات تائين هلندي رهي 

جي  اسان مسافرخاني. ۾ سمهي رهياسين حالت۽ ڪجھ دير الِء غمگينيَء جي 

ٿي سگھي ٿو . ڏي مشڪل کان نجاتي ان لڪ کي سڏيو ته جيئن اهو اسان کما

جيڪڏهن توهان : ان چيو  .هه سمجھ ۾ نه آئي آهيته اسان کي قاضيَء جي ڳال

حقيقت ۾ آئين اسالم جا طلبگار آهيو ته جيڪو ڪجهه قاضي چوي ان کي 

 .قبول ڪريو

 سان ته اسالم جي الِء پنهنجو مال،ها ڪهڙي ڳالهه آهي؟ اا :اسان چيو

ان کانسواِء ڪو به مقصد نه  ۽ سڀ ڪجهه ڇڏي آيا آهيون اسان جو گهر، رشتيدار

 .آهي

پر . ٿو نهلو آئون توهان کي هڪ ڀيرو ٻيهر قاضي وٺ وٺي هال: ان چيو

 اسان وري قاضي جي گھر هليا. ان جي مرضي جي خالف ڪا به ڳالهه نه ڪجو

 .وياسين

 .هي قبول ڪندا توهان جيڪو ڪجھ چوندئو: دوست چيواسان جي ان 

: مون چيو. ظ ۽ نصيحت ڪئيَء ڳالهه ڪرڻ شروع ڪري ڏني واعقاضي

اسان ٻئي ڀائر پنهنجي وطن ۾ ئي مسلمان ٿي ويا هئاسين ۽ اسان ايترو پري 

جي ڄاڻ حاصل  نفقط ان ڪري آيا آهيون ته جئين اسان اسالم جي احڪام
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ان کانسواِء اسان جو ڪوبه مقصد نه آهي جيڪڏهن توهان اجازت  .سگھون ڪري

 .ڏيو ته اسان جا ڪجھ سوال آهن؟ قاضي چيو جيڪو پڇڻ چاهيو ٿا پڇو

اسان صحيح ۽ قديم توريت پڙهي آهي ۽ هاڻي آئون جيڪو : مون چيو

اسان آخري پيغمبر . آهي وڪجهه به چوندس اهو اسان ان ئي ڪتاب مان لکي

جي خليفن ۽ جانشينن جا تمام ناال، صفتون ۽ نشانيون اتان ئي  ۽ ان( ص)

جيڪي اسان وٽ آهن پر انهن ۾ عبداهلل ابن ابي قحافه جي نالي . لکيون آهن

 .جھڙو ڪو به نالو نه آهي

: ته پوِء ان توريت ۾ ڪنهن جا ناال لکيل آهن؟ مون چيو: چيو َءقاضي

اڃان . اچي جو پٽ آهيجو داماد ۽ سندس چ( ص)پهريون خليفو رسول خدا 

َل وڄائڻ وه  منهنجي ڳالهه پوري نه ٿي هئي ته هن اسان جي مٿان بدبختيَء جا د  

اها ڳالهه ٻڌندي ئي قاضي پنهنجي ڪرسي تان اٿي بيهي رهيو . شروع ڪري ڏنا

ڀاُء منهنجي ۽ ۽ جيستائين ان کي ٿي سگهيو ان پنهنجي جتيَء سان منهنجي 

ڇڏائي اتان کان ڀڄي ڪل سان پنهنجي جان مٿي کي ماريو ۽ مون وڏي مش جي

 .ڄي ويو هوڀاُء مون کان به پهريان تان کان ڀمنهنجو  ،وياسين

نکي ڪابه خبر نه هئي وآئون بغداد جي گھٽين ۾ رستو ڀلجي ويس ۽ م

ڪجھ . ته مان پنهنجي ان خون سان رنگين چهري ۽ مٿي سان گڏ ڪاڏي وڃان

جله جي ڪناري تائين پهچي ويس ڪجھ د هلڻ کانپوِء هلندي ماريندي درياءدير 

دير تائين اتي بيٺو رهيس پر مون محسوس ڪيو ته منهنجي پيرن ۾ بيهڻ جي 

آئون ويهي رهيس ۽ پنهنجي غربت، بک، خوف ۽ پنهنجي . طاقت نه رهي آهي

 .تنهائيَء تي روئيندي افسوس ڪري رهيو هيس
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الِء آيو ان ۾ به لوٺا کڻي دريا منجھان پاڻي ڀرڻ  اوچتو هڪ نوجوان هٿ

جي مٿي تي سفيد عمامو هيو اهو مون سان گڏ دريا جي ڪناري ويهي رهيو 

کي ڇا ٿيو آهي؟ تو: حالت ڏٺي ته ان مون کان پڇيوجڏهن ان جوان منهنجي اها 

 . آئون مسافر آهيان ۽ هتي مصيبت م گرفتار ٿي ويو آهيان: مون وراڻيو ته

 ؟مونکي پنهنجو پورو واقعو ٻڌاِءان چيو تون 

مون اسالم قبول ڪيو . آئون خيبر جي يهودين منجھان هيس: مون چيو

. شت ڪري هيستائين پهتاسين۽ پنهنجي ڀاُء سان گڏ هزارين مصيبتون بردا

 ان) چاهيون پيا پر ان منهنجو هي حال ڪيو آهي اسان اسالم جا احڪام سکڻ

 .(پنهنجي زخمي چهري ۽ مٿي ڏانهن اشاور ڪيو

ن پڇان ٿو ته يهودين ۾ ڪيترا فرقه آهن؟ مون کاآئون تو: ان فرمايو ته

 . چيو گھڻائي فرقه آهن

 ڇا سڀ جا سڀ حق تي آهن؟. ايڪهتر فرقه ٿي چڪا آهن: ان فرمايو

 .نه: مون چيو

 نصارى جا ڪيترا فرقه آهن؟: ان فرمايو

 .انهن م به مختلف فرقه آهن: مون چيو

 حق تي آهن؟ ٻاهتر فرقه آهن، ڇا انهن منجھان سڀ جا سڀ: ان فرمايو

 .نه: مون چيو

انهن جا . اهڙي طرح اسالم جا به ڪيترائي فرقه آهن: وري ان فرمايو

 .ٽيهتر فرقه ٿي چڪا آهن پر انهن منجھان فقط هڪ فرقو حق تي آهي
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، هاڻي تون ٻڌاِء آهيان۾ جي  جستجو  آئون به ان فرقي: مون چيو

 کي ڇا ڪرڻ گھرجي؟ونم

ڪاظمين جي طرف وڃ ۽ پوِء  اشارو ڪندي فرمايو، ان مغرب جي طرف

. شيخ محمد حسن آل ياسين وٽ وڃ اهو تنهنجي حاجت پوري ڪري ڇڏيندو

آئون اتان کان روانو ٿي ويس ۽ ان ئي وقت اهو جوان ان جڳهه کان غائب ٿي 

مون . مون ان کي ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي پر ان جو ڪو نالو نشان نه مليو. ويو

ر هيو ۽ ڪٿان جو هي جوان ڪي: مون پنهنجي پاڻ کي چيو. کي ڏاڍو تعجب ٿيو

توريت ۾ لکيل پيغمبر ۽ ان جي ته گفتگو جي دوران مون جڏهن  هيو؟ ڇاڪاڻ

ڇا تون هي چاهين ٿو : جي صفتن جي باري ۾ ڳالهه ڪئي ته ان فرمايو جانشينن

سائين توهان : ته آئون تنهنجي الِء اهي صفتون بيان ڪيان؟ مون عرض ڪيو

ته منهنجي دل ۾  وان انهن صفتن کي بيان ڪرڻ شروع ڪي. ان ڪيوبي ضرور

جڏهن هو  ،آهي خيبر واري توريت کي ان پاڻ لکيو اهو خيال آيو ته جئين

بزرگ ن کان غائب ٿي ويو ته آئون سمجھي ويس ته هو ڪا وڏي منهنجي نظر  

نکي هدايت جو يقين ٿي ان ڪري مو. شخصيت هئي اهو ڪو عام  انسان نه هو

 .يوو

 ٿي ويو ۽ مون پنهنجي ڀاُء جي ڳوال رمون کي ان جي ڳالهين تي اعتبا

 .نکي ملي ويوڪرڻ شروع ڪري ڏني باآلخر اهو مو

حسن آل ياسين جو نالو وٺي رهيو  آئون بار بار ڪاظمين ۽ شيخ محمد

 .هيس ته جئين ان جو نالو وسري نه وڃي
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پوِء مون ان کي آهي ۽  اُء مون کان پڇيو ته اها ڪهڙي ڳالههمنهنجي ڀ

 .اهو ڏاڍو خوش ٿيو. پورو واقعو ٻڌايو

آل ڇا ڪندي ڪاظمين پهچي وياسين ۽ شيخ محمد حسن باآلخر اسان پ

اسان شروع کان آخر تائين پورو واقعو . وياسين ياسين جي گهر پهچي

اهو شيخ بيهي رهيو ۽ گھڻو روئڻ لڳو ۽  .ان جي سامهون بيان ڪيو

تون انهن اکين سان حضرت ولي عصر : منهنجي اکين کي چمندي فرمايو

 .ڪئي آهي جي جمال جي زيارت( عج)

ت جي حيات يخ محمد حسن جا مهمان رهيا ۽ شيعاهي ڪجھ ڏينهن ش

 .بخش عقيدن کان ڄاڻ حاصل ڪئي

اهي پنهنجي پوري شوق ۽ رغبت سان حق جي تالش الِء نڪتا ! جي هان

پنهنجو گھر ۽ . ڪيونجنهن جي الِء انهن ڪيتريون ئي تڪليفون برداشت هيا 

جاري رکي ۽ آخر ۾ انهن کي  ڇڏيو پر انهن پنهنجي ڪوشش ۽ جستجووطن 

 .جي عنايتن جي منزل ملي وئي( عج)حضرت امام زمانه 

اڄ به ڪيترائي ماڻهون شيعت جي حقانيت کان آگاهه آهن پر ڪجھ ٻين 

علتن جي ڪري اهي ماڻهون تشيع جي جھنڊي جي سائي ۾ نه ٿا اچن ۽ پنهنجي 

يو آهي اهو اهڙي قسم اسان هي جيڪو واقعو ذڪر ڪ. ٿا رهنمذهب کان پري 

 :انهن کي هن ڳالهه جي خبر هجڻ گھرجي ته. ن الِء هڪ نمونو آهيجي ماڻه

 نابرده رنج گنج مّيسر نمي شود

 کار کرد مزد آن گرفت جان برادر که
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جيڪڏهن اهي حقيقت جي ڳوال ۾ آهن ته انهن کي هر قسم جي 

جي تمنا ۾ رداشت ڪرڻو پوندو ۽ سڀاڻي جي انتظار ۽ مستقبل مشڪالت کي ب

 .نه ويهن

 :م فرمائن ٿاحضرت امام علي عليه السال

َزة   اْلَعجَ
ِ
ا ِمْن َبَضاِئع َ ْيَكاَل ِباْْلََُن َفِإَّنَّ اُُكْ َو اْْلِ   ِإيَّ

پنهنجي ڪمن کي آرزن جي حوالي ڪرڻ کان پرهيز ڪيو ڇاڪاڻ ته ڪمن کي 

 .جو سرمايو عجز ۽ ناتواني آهي آرزن جي حوالي ڪرڻ

 هر که دانه نقشاند به زمستان در خاک

 نا اميدي بود از دخل به تابستانش

ان بنا تي اهل بيت عليهم السالم جي حيات بخش دين جي عاشقن کي 

گھرجي ته پنهنجين اميدن ۽ آرزن کي ڇڏي ڪري حقيقت تائين پهچڻ الِء 

ش عظيم ماڻهن جو عملي ڇاڪاڻ ته جستجو ۽ ڪوش. جستجو ۽ ڪوشش ڪن

ڪوشش : ئي ته چيو ويو آهيان الِء . نعرو ۽ حقيقي اسالم جي نشاني آهي

 .آهي( چاٻي)ڪاميابي جي ڪونجي 

. ڪم ۽ ڪوشش جي ذريعي پنهنجي ارادي کي مضبوط ۽ پختو ڪيو

ڪم . توهان جي ڪوشش توهان جي شخصيت ۽ ارادي جي حڪايت ڪندي آهي

 .۽ شيطاني وسوسن کان بچي سگھو نبيڪار خيال۽ ڪوشش ڪيو ته جئين 
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 :ڄاڻيندي ڪم جو آغاز ڪريو

ت امام علي عليه السالم ڪم ۽ امام ۽ واليت جي پهرين ڪڙي حضر

کي علم ۽ معرفت جي بنيادي شرط قرار ڏيندي امت جي هدايت جي الِء  جستجو

انسان بصير ۽ روشن دل جي ذريعي : پنهنجي فرمانن ۾ ارشاد فرمايو آهي ته

 ئدي ۾ آهي يا ان جيي ڄاڻيندو آهي ته ان ڪم جو نتيجو ان جي فاابتدا ۾ ئ

 :حقيقت کي هن طرح بيان ڪيو آهياِن پاڻ . آهي ۾نقصان 

ْم َله
َ
 َعَمُلُه َعَلْيِه أ

َ
ْن َيْعََلَ أ

َ
 َعَمِلِه أ

َ
اِظُر ِباْلَقْلِب اْلَعاِمُل ِباْلَبَصِر َيُكوُن ُمْبَتَدأ    َفالنَّ

اهو ڪم جي شروعات ! صيرت سان عمل ڪريجيڪو دل جي ذريعي ڏسي ۽ ب

 .ته هي ڪم ان جي الِء نقصان آهي يا فائديمند آهي يآه ڄاڻيندو۾ ئي 

 و متاعي است کار آگهيچه نيک

 کزين نقد عالم مبادا تهي

 ز عالم کسي سر بر آرد بلند

 در کار عالم بود هوشمند کو

 :کي مد نظر رکون ي شرطن ۽ ان جي رڪاوٽنڪم ج

ي نتيجي تائين پهچڻ الِء ڪمن جي شرطن ۽ وسيلن پنهنجي ڪمن ج

پوِء پنهنجي . نضروري شين کي انجام ڏيوالِء ۽ انهن جي  نکي آماده ڪريو
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ڇوجو حضرت . نڪمن جي نتيجي ۽ هدف تائين پهچڻ الِء ثابت قدم رهو

 :اميرالمومنين علي عليه السالم فرمائن ٿا

 ( ُموَۡر َعِطَب اَُل َبَد  َلَوَمنۡ )

سامان کي آماده ڪرڻ کانسواِء سختين کي برداشت  و ي سازڪم ج جيڪو

 .ڪندو، اهو نابود ۽ هالڪ ٿي ويندو

هر سٺي پروگرام کي انجام ڏيڻ الِء ان جي شرطن ۽ اسباب کي فراهم 

ضروري آهي ته ڪرڻ ڪرڻ کان عالوه ان جي مشڪالت کان آگاهي حاصل 

 .سگھن تون هدف تائين پهچڻ کان رڪاوٽ نه بڻجنجئين مشڪال

شين کي پنهنجي  نان بناء تي ڪم ۽ ڪوشش جي نتيجي تائين پهچڻ الِء اهڙي

ن ۽ ڪوششن جي نتيجي کي رستي تان صاف ڪريو جيڪي توهان جي ڪم

ممڪن آهي ته ڪا هڪ غلطي توهان جي هي به  .تباه ۽ ختم ڪري ڇڏينديون آهن

 .سڄي محنت تي پاڻي ڦيري ڇڏي

ندا ِء محنت ۽ جستجو ڪن تائين پهچڻ المقصد اڪثر ماڻهون پنهنجن

آهن پر ان جي باوجود به انهن کي فقط ڏکن ۽ مصيبتن کانسواِء ڪجھ ناهي 

 .ملندو

 :امير المومنين حضرت علي عليه السالم فرمائن ٿا

 َساع   
ه   ِفمَي    ُربَّ رُّ  . ََيُ
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آهي پر ان کي نقصان پهچندو ته ڪڏهن ڪو ڪم ۾ ڪوشش ڪندو  ڪڏهن

 .آهي

ون ٿا ته اسان جيڪو ڪم انجام ڏنو آهي اهو جيڪڏهن اسان هي چاهي

فون الِء جيڪي تڪلي ن پهچي ۽ اسان ان ڪم کي انجام ڏيڻپنهنجي مقصد تائي

ن ڪم جي راهه ۾ وڇايل ته اسان کي ا برداشت ڪيون آهن اهي بي نتيجا نه ٿين

 رڪاوٽ وارين شين کان آگاه ٿڻو پوندو

رڪاوٽن ۽  هاڻي اسان نموني طور ضروري ڪمن جي راهه ۾ وڇايل

 :مانع شين منجھان ٻن اهم شين کي ذڪر ڪيون ٿا

 :ڪم ۽ ڪوشش جا مانع

 

 :ڪمن جي عادتخراب 

ڪاوٽن منجھان هڪ رڪاوٽ گذريل ڪمن جي ڪم ۽ ڪوشش جي ر

هي موثر ڪمن جي نتيجي بخش هجڻ جي . ڻو هجڻ آهيعادت جو گھخراب 

تجرباتي جي طور تي شمار ڪئي ويندي آهي ۽ ان جا ڪيترائي  راهه ۾ رڪاوٽ

 .اثرات موجود آهن

ان ڪري حضرت امام علي عليه السالم ان کي رياضتن جي آفت ۽ 

 :فعاليت کي نابود ڪرڻ وارو سمجھندي فرمايو آهي ته
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   آَفُة الرياَضِة َغَلَبُة العاَدِة 

 .عادت جو گھڻو هجڻ رياضت جي آفت آهي

خراب ڪمن جي عادت مخلتف شين جي ڪم ۽ ڪوشش جي اثرات کي 

نابود ڪري ڇڏيندي آهي جهڙي ريت مختلف قسمن جا بيڪٽيريا ۽ نست 

جراثيم انسان جي بدن ۽ صحت جي الِء نقصان ڪار هوندا آهن اهڙي ريت خراب 

ي شين جي اثرات ۽ نتيجن کي نابود ڪري ر۽ نا پسند ڪمن جي عادت ضرو

 .ڇڏيندي آهي

پهچڻ ۽ پنهنجي ڪم ۽ اسان کي مخلتف ڪمن جي نتيجن تائين 

گھرجي بلڪه  بخش هجڻ جي الِء نه رڳو فعاليت ڪرڻ  نتيجي ڪوشش کي

بي ثمر ڪرڻ واري سڀني خراب عادتن تي غلبو ڪرڻ کي پنهنجي ڪوششن 

 .گھرجي

  :ان ڪري ئي حضرت امام علي عليه السالم فرمائن ٿا

 .  الفضيلة غلبة العادة   

 .عادت تي غلبو ڪرڻ ، فضيلت آهي

الِء نه رڳو ڪم ۽ ڪوشش ڪرڻ ان بناء تي انساني فضيلتن جي حصول 

جيڪڏهن ڪنهن . گھرجي بلڪه خراب ۽ بيڪار عادتن تي به غلبو ڪرڻ گھرجي

ي پاڻيَء جو حوض صاف حوض ۾ صاف پاڻي هاريو وڃي ته گند خراب پاڻي جي
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فقط ان صورت ۾ ممڪن : ن صاف پاڻي ۾ تبديل نه ٿيندو، هاپاڻي وجھڻ سا

پاڻيَء تي غلبو ڪري وڃي ۽ گندي ي ته ايترو صاف پاڻي وڌو وڃي جو گندآهي 

 .۾ حوض جو پاڻي صاف ٿي ويندو ان صورت. يو وڃيڍپاڻيَء کي حوض مان ڪ

خراب عادتون به ان گندي پاڻيَء وانگر آهن جيڪي انسان جي وجود کي خراب 

ٿي وڃي ته اهو پنهنجي وجود  ديون آهن ۽ جڏهن انسان فضيلت واروڪري ڇڏين

پر جيڪڏهن ان . ۽ ان تي غالب اچي وڃي منجھان خراب عادتن کي صاف ڪري

ي جي جي مٿان ناپسنديده عادتون غالب اچي وڃن ته پوِء سٺا ڪم گندي پاڻ

ڻي جي گندگي کي ختم نه ندا جيڪي ان پايوحوض ۾ ان صاف پاڻيَء وانگر ٿي 

پاڻي جي . بلڪه اهو صاف ۽ شفاف پاڻي ۾ گندو ٿي ويندو. ڪري سگھندا آهن

ان ۾ ايترو صاف پاڻي وڌو وڃي ته جئين اهو گندي  گندگي کي ختم ڪرڻ الِء

 .پاڻيَء تي غالب اچي وڃي

م انجام ڏنا دور ڪرڻ جي الِء ايتري قدر سٺا ڪ عادتن کييده ناپسند 

وڃن ته جئين پنهنجي پاڻ کان خراب عادتون پري ٿي وڃن نه ته سٺن ۽ پسنديده 

 .ڪمن جو ڪو به نتيجو حاصل نه ٿيندو

ڪمن ۽ فعاليت جي سٺي نتيجي حاصل ڪرڻ الِء ان ان بناٰء تي پنهنجي 

۽  رڪاوٽ خرابوڃي ۽ ان رڪاوٽن منجھان هڪ  جي رڪاوٽن کي پري ڪيو

 .غلط ڪمن کي انجام ڏيڻ جي عادت آهي
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گذريل حالت جي  ۾ خيبر جي ٻن نوجوانن پنهنجي مٿي ذڪر ٿيل قصي

ڌايو ي واٽ تي قدم وعادت کان هٿ کيان جنهن جي نتيجي ۾ انهن فضيلت وار

 .۽ سعادتمندي واري زندگي حاصل ڪئي

 :بي حالي ۾ٿڪاوٽ 

اسان کي ٿڪاوٽ جي . ٻئي رڪاوٽ آهي ڪمن کي انجام ڏيڻ ۾ هيَء

ٿڪاوٽ  موردن ۾ڪري ڪم کي ڇڏي ڏيڻ نه گھرجي ڇاڪاڻ ته ڪيترن ئي 

اهڙن موردن ۾ هوشياري سان ٿڪاوٽ  .حقيقي ناهي هونديڪوڙي هوندي آهي 

ته ڪم ۾ تبديلي ڪري  ن حقيقت ۾ ٿڪجي وڃوڻ گھرجي ۽ جڏهکي ختم ڪر

 .سگھو ٿا پر بي ڪار نه ويهڻ گھرجي

۾ امام نامي منين حضرت امام علي عليه السالم پنهنجي هڪ وصيت امير المؤ

 :حسين عليه السالم کي فرمايو آهي ته

 .   بالعمل يف النشاط و الكسل...... يا بين أوصيك

جي حالت ۾ ڪم ڪرڻ  ۽ ڪمزوريتون کي ٿڪاوٽ آئون ! اي منهنجان فرزند

 .جي وصيت ڪيان ٿو

ان وصيت کان هي استفادو ڪري سگھجي ٿو ته جيڪڏهن انسان ڪنهن 

ان کي ٿڪاوٽ جي ڪري بيڪار ويهڻ نه گھرجي بلڪه  ڪم کان ٿڪجي پوي ته

جي تديل ڪرڻ سان ان کي ان وقت ٻيو ڪو ڪم ڪرڻ گھرجي ڇاڪاڻ ته ڪم 

 .ٿيندي آهي انسان جي ٿڪاوٽ ختم
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بناء تي ٿڪاوٽ جي ڪري بيڪار ويهڻ کان بهتر آهي ته پنهنجي  ان

 .م ۾ تحول، تبديلي ۽ تنوع ڪندي پنهنجي پاڻ کان ٿڪاوٽ کي دور ڪريڪ

هي کان استفادو ڪندي  نبس حضرت علي عليه السالم جي نوراني فرمان

 .ٿڪاوٽ کي بهانو بڻائي ڪم کي ڇڏي نه ڏيڻ گهرجينتيجو ڪڍيو ٿو وڃي ته 

 رست اي خرد مند گنجبه رنج اند

 نيابد کسي گنج نابرده رنج

 چو کاهل بود مرد بر نا به کار

 از او سير گردد دل روز گار

حضرت علي عليه السالم جي نوراني ڪالم مان هڪ ٻيون بهترين 

توڻي اها مسلسل هڪ )نڪتو به سمجھ ۾ اچي ٿو ته ٿڪاوٽ ڪهڙي به هجي 

ي ڪري هجي يا وري ئي ڪم ڪرڻ جي ڪري هجي يا ڪم جي مشڪل هجڻ ج

ان کي ڪم جي ڇڏي ڏيڻ الِء بهانو نٿو ( ماڻهن جي توجھ نه هجڻ ڪري هجي

ڪندا آهيون  (چونڍي)بڻائي سگھجي ڇاڪاڻ ته اسان جيڪو ڪم منتخب

لحاظ کان صحيح ۽ دل کي پسند هجي ته ان جيڪڏهن اهو دين ۽ شريعت جي 

بلڪه ان . رجينا اميد ٿي ويهڻ نه گھ ي ماڻهن جي ڳالهين جي ڪري ڇڏي ۽ک

 .جي رنگ کي تبديل ڪري هڪ نئين صورت ڏني وڃي

ماڻهن جي ڳالهين تي ڌيان نه ( ره)ڏسجي ته ڪئين مرحوم محدث نوري 

 .ٻن ضروري ڪتابن جي خطي نسخن جي تالش جاري رکيڏيندي 
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 :۽ توسل ن خطي ڪتابن جي نسخن جي الِء ڳوالٻ

نهن آئون محدث هڪ ڏي: وڻ آهي تهمرحوم سيد اسد اهلل اصفهاني جو چ

رستي ۾ ٻن . سان گڏ ڪربال موال جي زيارت جو شرف حاصل ڪيو( ره)نوري 

هي ڪتابن جو نالو وٺندي فرمايو؛ مونکي انهن ٻنهي ڪتابن سان ڏاڍو لڳائو آ

جي باوجود به مونکي اهي ٻئي  پر اڄ ڏينهن تائين پنهنجي سڄي ڪوشش

ٻئي ڪتاب حضرت امام ڪتاب هٿ نه آيا آهن، پر هن سفر ۾ اميد آهي ته اهي 

مرحوم ان ڳالهه کي ڪجھ ڀيرا . سل سان ملي وينداحسين عليه السالم جي توّ 

حضرت امام ۽ سين و اسان ڪربال موال ۾ داخل ٿي وياتڪرار ڪيو؛ ايستائين ج

پاسي کان  سين ته عورتن وارييه السالم جي زيارت ڪري ٻاهر آياحسين عل

 .اب هئاان جي هٿ ۾ ٻه ڪت اسان هڪ عورت کي ڏٺو

هي : هي ٻئي ڪهڙا ڪتاب آهن؟ ان عورت وراڻيو: محدث نوري چيو

جڏهن اسان انهن ڪتابن کي ڏنو ته اهي ٻئي  .ٻئي ڪتاب فروخت ڪرڻ الِء آهن

پسند هئا ۽ جنهن جي  کي( ره)ڪتان اهي ئي هئا جيڪي مرحوم محدث نوري 

 .هئي اسان کي ڳوال

آهي؟ ان  ڇا قيمتانهن جي : محدث نوري ان عورت کان پڇا ڪئي ته

 .نٻاويهه قرآ: عورت وراڻيو

سڀ پئسا  اسان. جيڪي تو وٺ پئسا آهن ڏي: محدث نوري مونکي چيو

ي پيسا ان عورت ن جي قيمت کان وڌيڪ نه ٿيا اسان اهي ئنڇهن قرآ ا تهمالئي

 .جي حوالي ڪيا
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اڃان ماني به نه کاڌي اسان اڃان آيا به مس آهيون ۽ : مون دل ۾ سوچيو ته

سڀ جا سڀ پئسا به انهن ڪتابن جي الِء ڏئي ڇڏيا آهن پر اسان انهن  آهي ۽

 سين؟سا ڪٿان آڻيندان جا بقايا پئڪتاب

اسان بازار . مرحوم نوري ان عورت کي چيو ته؛ اسان سان گڏ اچ

ئسا ري پنهنجو عمامو، عبا ۽ قبا وڪتو پر ان جي باوجود به پوياسين مرحوم نو

ن پورا ڪار ٻاويهه قرآ آخر. ي جتي وڪتيوري مرحوم نوري پنهنج گھٽ هئا،

 .ٿي ويا ۽ اسان اهي پئسا ان عورت کي ڏئي ڇڏيا

، شلوار ۽ صدريَء کانسواِء ن کانپوِء مرحوم نوري وٽ فقط قميصا

مون عرض ڪيو؛ سائين توهان پنهنجو هي ڇا حال ڪري ! ڪجھ به نه هيو

اسان ! يوندرويش آهڇڏيو؟ مرحوم نوري فرمايو؛ هي گھڻو آسان آهي اسان 

ٿياسين ته اسان جي ڪجھ دوستن سان ي حالت ۾ صحن شريف ۾ داخل انه

 .مرحوم نوري انهن ڪپڙن کي پاتو. اهي ويا ۽ ڪجھ ڪپڙا کڻي آيا. مالقات ٿي

ء منجھان پنهنجو مٽ پاڻ هجڻ سان املمرحوم محدث نوري شيعه ع

بن کي ب ڪتاسل جي ذريعي انهن ٻن نايا۽ توّ  ڳوال .گڏوگڏ ثروتمند پڻ هئا

ين ۽ بازارن ۾ عبا، قبا ۽ عمامي کانسواِء به هلڻ الِء حاصل ڪرڻ الِء پاڻ گھٽ

 .13ويان گهٽ نه سمجھکي پنهنجي جاه جالل ۽ عزت ک پاڻ انتيار هئا ۽ 
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 :غور ۽ فڪر کان ڪم وٺڻ

ڪوشش، جستجو، سعي ۽ گھڻو ڪم ڪار ڪرڻ مومنن جي صفتن 

ن ڪڏهن به بيڪار نه ويهندا اهي پنهنجي ايمام ۽ ڪامل يقين سا. منجھان آهي

تائين پهچڻ  نآهن بلڪه هميشه ڪم ۽ فعاليت جي ذريعي سان پنهنجي مقصد

 .الِء ڪوشش ڪندا رهندا آهن

هڪ مقام لسالم ان حقيقت کي بيان ڪندي علي عليه احضرت منين امير المؤ 

    تي فرمايو آهي؛

 .  اْلؤمن قليل الزلل كثري العمل 

 . ، گھڻو ڪم ڪار  ڪندو آهيمومن گھٽ غلطيون ڪندو آهي

يون ڪندو با ايمان شخص گھڻو ڪم ڪرڻ جي باوجود به تمام گھٽ غلط

۾ سوچڻ ۽ سمجھڻ جون  ي شي پاڻ ان حقيقت جي گواهه آهي ته مومنه. آهي

 .تمام گھڻيون صالحتون هوندي آهن

 :امام علي عليه السالم فرمائن ٿاحضرت 

 .  التدبري قبل الفعل يؤمن العثار

ڪرڻ انسان کي نجام ڏيڻ کان پهريان ان جي باري ۾ غور ۽ فڪر ڪم کي ا

 .حفوظ رکندو آهيخطائن کان م
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کي هوشياري  سانننهڪ ٻئي روايت ۾ حضرت امام علي عليه السالم ا

 :ڏياريندي فرمائن ٿا

يَّاَك َو أَْن تَْعَمَل َعَمًلا بَِغْيِر تَْدبِيٍر َو ِعْلماِ 
  
. 

 .رهيز ڪيوِء انجام ڏيڻ کان پکانسوار فڪسوچ ۽ ڪنهن به ڪم کي 

 :عليه السالم اجتماعي ڪمن کي انجام ڏين جي سلسلي ۾ فرمائن ٿاامام 

َواَكُلوا يِف ِخْدَمِتك ْن ََل ََيَ
َ
ْحَرى أ

َ
ُه أ ُخُذُه ِبِه َفِإنَّ

ْ
 ِإنَْسان  ِمْن َخَدِمَك َعَمًًل َتأ

 .   َو اْجَعْل ِلُكلِّ

ڪم معين ڪيو ۽ ان کان اهوئي  پنهنجي خدمت گذار ماڻهن منجھان هر هڪ الِء

ڪم وٺو، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ ان الِء مناسب آهي ته اهي توهان جي خدمت 

 .گزاري ڪرڻ ۾ هڪ ٻئي تي ڀروسو نه ڪن

ان حديث ۾ غور ۽ فڪر ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته اجتماعي ڪمن ۾ 

م کي معين ڪيو وڃي ۽ غور ۽ فڪر ڪرڻ جي الِء هر هڪ فرد جي الِء ان ڪ

ڪم ورتو وڃي ته جئين ان وٽ پنهنجو ڪم ٻين جي مٿي تي  ن ئيان کا

 .اڇالئڻ جو ڪو به بهانو نه رهي

پر انسان کي غور ڪرڻ گھرجي ته جيڪڏهن انسان کي توفيق ملي ته ان 

اهو جيڪو به ڪم ۾ انانيت پيدا نه ٿئي ۽ اهو هي به سوچڻ تي مجبور ٿئي ته 

۽ شخصي ارادي جي  توانائي اهو ان جي پنهنجي قدرت، آهي انجام ڏئي رهيو

 .ڇو جو انسان ۾ ارادو خدا جي توفيق سان ئي پيدا ٿيندو آهي. ڪري نه آهي
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    :ان سلسلي ۾ امام محمد باقر عليه السالم فرمائن ٿا

َة ِإَلَّ َف  ْن َتُكوُُنا ُمْؤِمِننَي َحّقًا َحّقًا َو ََل ُقوَّ
َ
ُُكْ أ ِ ِإْن َسرَّ  .  ِباَّللَّ  اْجَتِهُدوا يِف َطاَعِة اَّللَّ

خدا  نن منجھان ٿئي تهمجيڪڏهن توهان چاهيو ٿا ته توهان جو شمار حقيقي مو

فقط خدا جي  جي اطاعت ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو ڇو ته هر ڪم  جي طاقت

 .وسيلي سان ئي ملندي آهي

ته ان کي گھڻي کان گھڻا نيڪ  هن انسان کي گھڻي توفيق ملنديجيڪڏ

به غرور ۽ تڪبر نه ڪرڻ گھرجي، ۽ مشڪل ڪم انجام ڏيڻ گھرجن ۽ ڪڏهن 

۽ هي ڪڏهن به نه سوچن گھرجي ته ان جيڪا خدا جي بندگي ڪئي آهي اها ان 

صادق عليه جعفرڇاڪاڻ ته جهڙي ريت امام . جي پنهنجي توانائي جي ڪري هئي

 :السالم فرمايو آهي

 “َل قّوَة اَل باَّلل”

دا جي وسيلي يعني ڪمن کي انجام ڏيڻ جي قدرت ۽ توانائي نه آهي سواِء خ

 .سان

بس هي خدا جو خاص ڪرم فقط مومنن ۽ اولياِء الِء ئي مخصوص آهي ۽ اهي 

خدا جي خاص توفيق جي ڪري ئي عبادت جھڙي سخت ۽ مشڪل ڪمن کي 

 . آساني سان انجام ڏيندا آهن

 :قرآن مجيد ۾ خدا جو ارشاد آهي
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صاَبَك ِمْن 
َ
ِ َو ما أ صاَبَك ِمْن َحَسَنة  َفِمَن اَّللَّ

َ
اِس َرُسوًَل َو َكىف ما أ ْرَسْلناَك ِللنَّ

َ
َئة  َفِمْن َنْفِسَك َو أ ِ   َسيِّ ِباَّللَّ

 .  َشهيدًا 

توهان تائين جيڪا به نيڪي پهتي آهي اها اهلل سائين جي طرفان آهي ۽ جيڪا 

 .به برائي پهتي آهي اها پاڻ توهان جي نفس جي طرفان آهي

خدا جي بابرڪت ذات آهي تمام نيڪين جو خزانو : بس ان ما ثابت ٿيو ته

۽ تمام برائن جو سر چشمو انسان جو نفس آهي جيڪو نفساني خواهشن ۽ 

 .شيطاني وسوسن جي ذريعي انسان کي گمراهه ڪندو آهي

 :بحث جو نچوڙ

ڪاميابي . ڪوشش ۽ جستجو بلند هدفن تائين پهچڻ جو هڪ ذريعو آهي

ار ڏيندي اهڙي کي حاصل ڪرڻ الِء پنهنجي نفس کي پنهنجي عقل جو تابع ڪر

ڪمن کي انجام ڏيڻ جي ڪوشش ڪريو جيڪي توهان کي سعادت ۽ ڪاميابي 

سوچ ۽ . پنهنجي ڪمن جي مڪمل ڄاڻ رکو. تائين پهچاڻ جو ذريعو ثابت ٿين

 .فڪر سان مستقبل جي جاج پڙتال ڪريو

ڪم جا ضروري مقدمه فراهم ڪندي ان جي روڪ واري شين کي بر 

 :طرف ڪريو

دو ڪيو آهي ته توهان جو مستقبل به وڏين جيڪڏهن توهان هي ارا

شخصيتن وانگر روشن ٿئي ته يقين ڪريو گذريل زندگي جي عادت توهان جي 
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توهان کي پنهنجي گذريل تمام . هدفن جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ آهي

برين عادتن کي ختم ڪرڻ گھرجن ته جئين توهان پنهنجي ارادي جي ذريعي 

جدوجھد ۽ ڪوشش ڪريو ۽ جيڪڏهن . ي سگھوبهتر طريقي سان ڪم انجام ڏئ

 خدا گھريو ته توهان ضرور پنهنجي منزل ۽ مقصد کي حاصل ڪري سگھندو

 چہ کوشش نباشد تن زور مند

 نيارد سر از آروها بلند

 کہ اندر جھان سود بي رنج نيست

 .کسي را کہ کاهل بود گنج نيست

ند يعني جيڪو به شخص ڪوشش نه ٿو ڪري اهو ڪڏهن ه پنهنجي بل

مقصدن تائين نه پهچي سگھندو، هن دنيا ۾ ڪو به فائدو نٿو وٺي سگھي 

ان ڪم وٺندو اهو ڪڏهن جيستائين محنت نه ڪندو، جيڪو شخص به سستي م

 .ي۾ وڏي شخصيت نٿو ٿي سگھ به  مستقبل

 

 متت بالخري

َّلل رب العاْلنيالحمد 
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