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َة ِِف اْلُقْرىب   اْْلََودَّ
 



 7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اهلبيت عليهم السالم محبت 

  ڪشش جي محبت

محبت پنهنجي ڪشش جي ڪري، محبت ڪرڻ واري 

حب ڪري ٿي ۽  توجھکي پنهنجي محبوب ڏانهن م( حبم  ) م 

کي محبوب جي من ۾ داخل ڪري  يفڪر ۽ عقيد هنجي پن

محب ۽ محبوب  ان بنا تي محبت جيتري وڌيڪ هوندي .وٿ

جي درميان ايتري ئي روحاني هيڪڙائي وڌيڪ ٿي ويندي 

 وتريمحبت وڌيڪ هوندي آهي ان ۾ اآهي، ان ڪري جيتري 

ڪشش پيدا ٿيندي آهي جيڪا محبوب ۽ محب کي هڪ ٻئي 

ت ان جي ڪري انهن ٻنهي جا اثراڪندي آهي  ھڏانهن متوج

 ۾  ٻارن ، جئين ٻن جاڙنهڪ ٻئي تي اثر انداز ٿيندا آهن

محبت هوندي آهي انهن ٻنهي جي درميان هڪ قريبي رشتو 

هوندو آهي ان حالت ۾ ان اثر کي تمام سهڻي نموني سان 

ڪجھ سال پهريان لنڊن ۾ رهڻ واري  ٿو سمجھي سگهجي

بيمار ٿي جو اسپتال ۾  هڪ ڇوڪري بيمار ٿي اها ايتري ته

اتي ڊاڪٽرن معائنو ڪرڻ کان پوِء چيو ته اها  ڪيو ويوداخل 
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ڇوڪري ڳورهاري آهي ليڪن عجيب ڳالھ اها هئي ته ان 

 !!!هئي شادي به ڪونه ٿيل جي اڃان ڇوڪري

ڪجھ ٽيسٽون ڪرڻ کانپوِء اها ڳالھ به واضح ٿي ته اها 

تي درد ڳورهاري به ناهي پر اها ڇوڪري اسپتال جي بستر 

جي ماري ڪڏهن ساڄي ته ڪڏهن کاٻي ڪروٽون پئي 

ڊاڪٽرن . ورتيون ان جي سموري بدن مان پگھر جاري هيو

جي اڻ ٿڪ محنت کانپوِء ان ڇوڪري کي ڪجھ آرام آيو ؛ 

ڪري چيائين اهلل جو شڪر هاڻي مان آرام سان  مسڪرائي

 .آهيان مونکي پٽ ڄميو آهي 

ڪنهن چري  واسطو وسوچيو ته شايد اسان ج ڊاڪٽرن

ڇوڪري سان پيو آهي ليڪن بعد ۾ خبر پئي ته نينگر چري 

ان کان پوِء خبر پئي ته ان ساڳئي وقت جنهن وقت ان  ناهيبه 

ڇوڪري کي لنڊن ۾ درد ٿيو ان جي جاڙي ڀيڻ جيڪا آسٽريا 
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اسپتال ۾ داخل ٿي جنهن  ۾ حمل جي ڪري( وين)جي شهر 

 .1کي هڪ پٽ ڄميو هيو

بت جي ڪري پيدا ٿيندا آهن، اهڙا حاالت ماڻهن ۾ مح

محب کي مادي قيدن کان آزاد ڪري  ،ڪڏهن وڌيڪ محبت

هزارين ميل پري پنهنجي محبوب سان مالئي ٿي جهڙي ريت 

جي نڪرڻ ڪڏهن ڪڏهن بخار جي گرمائش جسم مان روح 

 ي،شين کي درڪ ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿ نيا نه ڏسڻ وار

ي واري کي ظاهر ڻاهڙي طرح محبت جي گرمي محبت ڪر

ٿي محبوب سان  پهچائيم مان ٻاهر ڪڍي محبوب تائين عال

ملڻ ان جو ديدار ڪرڻ ان جذبي ۽ ڪشش جي ڪري هوندو 

آهي جيڪو محبت جي شدت جي ڪري پيدا ٿئي ٿو ڪڏهن 

محبت علمي مجهوالت کي ڪشف ڪرڻ ۾ مدد ڪندي آهي 

 نا معلوم شين تائين پهچڻ سان ئي انهنجو دانشورن جو  وڇ

انهن کي ان مقصد وڌندو آهي ۽ ۽ چاھ  محبت انعلم س جو
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واضح لفظن ۾ ائين چئي  ۾ مدد ڪندو آهي، ڻتائين پهچائ

وڌيڪ محبت ۽ چاهت انهن کي دقيق علمي : تهسگھجي ٿو 

تيجي ۾ حل ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي  جنهن جي ن يمسئلن ک

يد مسئلن جي جد نامعلوم شين تائين پهچندي اهي دانشور

 .ٿا حاصل ڪنڳولها ۾ ڪاميابي 

 :محبت خاندان وحي سان

آثار موجود آهن ان  بخش محبت ۽ دوستي ۾ حيات 

ھرجي ته هو پنهنجي محبت کي سهڻي ڪري انسان کي گ  

طريقي ۽ بهترين مقصد جي طرف ان جي راهنمائي ڪري ان 

جن انسان  صلى اهلل عليه وآله وسلم جي ڪري پاڻ سڳورن 

و سان محبت ڪرڻ جو حڪم ڪيعليهم السالم  کي اهلبيت

ان محبت جي ڪري ماڻهن کي آلودگين کان محفوظ  ه جئينت

ڪيو وڃي ۽ سٺيون عادتون انهن ۾ پيدا ٿين جيڪي انهن 

ڇو  بڻائنکي ڪمال تائين پهچڻ ۾ مدد ڪن ۽ خدا جو مقرب 

۽ ان جي اهلبيت صلى اهلل عليه وآله وسلم جو پاڻ سڳورن 
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جو قرب حاصل  تعالىسان اهلل سان محبت  عليهم السالم

  .سگھي ٿو ڪري

عصمت و طهارت عليهم السالم روايتن ۾ اهلبيت 

بهترين وسيلو قرار ڏنو  جوسان محبت کي خدا جي تقرب 

 :ن ٿافرمائ صلى اهلل عليه وآله وسلم ويو آهي پاڻ سڳورا 

ٌد َوُحّبي َوُحبُّ ََعي   ْمٍر َسيِّ
َ
ُُبَن  ِلُكلِّ أ َب ِبِه اْْلَُتَقرِّ ُد ما َتَقرَّ ِمْن  عليه السالم َسيِّ

 ْ ِ
  طاَعِة َرِّبِّ

هر شي جو هڪ سرادر آهي منهنجي ۽ علي جي محبت انهن 

شين جي سردار آهي جن جي ذريعي اهلل تعالي جو قرب 

 .حاصل ڪري سگھجي ٿو جيڪا پالڻهار جي اطاعت آهي

 اها روايت ان ڳالھ جي واضح دليل آهي ته اهلبيت

اهلل جي حڪمن جي ڪرڻ، محبت  سانعليهم السالم 
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صلى اهلل وي ۽ ان جي قرب جو ذريعو آهي پاڻ سڳورڻ پير

 :آهي جن ٻئي مقام تي ارشاد فرمايو عليه وآله وسلم 

يب طاِلٍب ُي 
َ
ُُنَب َكما ُتْحِرُق ُحبُّ ََعِّ ْبِن أ َطب ْحِرُق الذُّ اُر،َاْلحَ    النَّ

جي محبت گناهن  عليهما السالمحضرت علي بن ابيطالب 

ڪاٺين کي ساڙي راک  کي ائين ختم ڪري ٿي جئين باھ

 .بڻائي ٿي

 عليه السالم ان روايت مان سمجھ ۾ اچي ٿو ته علي 

 سکي ختم ڪري ٿي ۽ سند جي محبت گناهن جي وجود

محبت گناهن جا پهاڙا ڪيرائي ڇڏي ٿي انهن گناهن کي 

 ڇڏي مان ٻاهر ڪڍي هميشه الِء ختم ڪريانسان جي وجود 

 ليهما السالمعحضرت علي ابن ابيطالب  منينؤاميرالم .ٿي

گذريل گناهن جي اثرن کي ختم ڪري ٿي رڳو جي محبت نه 

اڳتي به  بلڪه هڪ اهڙي مضبوط ديوار وانگر انسان کي
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جي  عليهم السالماهلبيت گناهن ڪرڻ کان روڪي ٿي 

محبت ۽ اطاعت سان انسان پنهنجي پاڻ کي گناهن کان 

جن  صلى اهلل عليه وآله وسلم بچائي سگھي ٿو پاڻ سڳورا 

 :مائن ٿا تهفر

ُكَل ِمْن 
ْ
ْنيا َحَّتَّ َيْشِرَب ِمَن اْلَكْوَثِر َوَيأ ُرُج ِمَن الدُّ ا  الَيخْ َحبَّ َعِليي

َ
اال َوَمْن أ

ِة  نَّ   ُطوىب َوَيرى َمكاَنُه ِِف اْلجَ

سان محبت ڪندو  عليه السالمجيڪو به علي ! ڄاڻ وٺو

هو آب ڪوثر نه  جيستائيني تائين هن دنيا مان نه ويندو ايتر

نه جنت ۾  گھرکائي ۽ پنهنجو و نه ئي ۽ طوبي جي ميويپ

 .ڏسي

اسان کي پالڻهار کان اها دعا گھرڻ گھرجي ته اسان 

جي زندگي جي آخري ڏينهن تائين اسان جي دلين کي محمد 

 عليهم السالم ۽ اهلبيت محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
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جي انهن کي رکي ۽ آخري دم اسان  قائمجي محبت تي 

جن  ڻ جي توفيق عطا ڪري۽ ڪرمن مان استفادو ڪرطفن ل  

عليه السالم آهي حضرت امام حسين  ڪيوجو انهن واعدو 

 :آهي بيان ٿيوجي زيارت ۾ 

ْولِياِئَك  
َ
ِة أ ْتين ََع َمَحبَّ   َاللَُّهمَّ َثبِّ

منهنکي ثابت قدم رک تون پنهنجي ولين ! اي منهنجا اهلل

 .جي محبت تي

جي محبت ۾ اسان جي  عليهم السالمجڏهن اهلبيت 

ته موت جو اهو لمحو اهڙو ته سهڻو  يروح پرواز ڪري ويند

جي محبت ۽ ( عليهم السالم  اهلبيت)اسان  ٿي ويندو جو

 آثار جيڪي ايمان ۽ پرهيزگاري جي اجالل ج ۽عظمت 

 (انشاءاهلل) .سينمت آهن انهن جو مشاهدو ڪنداعال
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سان محبت  عليهم السالم ڪجھ روايات ۾ اهلبيت 

کي ايمان جي بنياد قرار ڏنو ويو آهي جھڙي ريت انهن سان 

قرار ڏنو ويو آهي جو بنياد دشمني ۽ بغض کي نفاق ۽ ڪفر 

عليه حضرت علي  صلى اهلل عليه وآله وسلم پاڻ سڳورن

 :کي فرمايو السالم

َك َتْقوى َوإمياٌن َوُبْغُضَك ُكْفٌر َوِنفاٌق  ُّ ُحبُّ   يا ََعِ

آهي ۽  ىنهنجي محبت ايمان ۽ تقوت! عليه السالم اي علي 

 .تنهنجي دشمني ڪفر ۽ نفاق آهي

سان دشمني عليه السالم جيڪو به حضرت علي   

 منافقن۽  ن۾ ان جو شمار ڪافر مذهب ڪندو اسان جي

 جو هڪ شعر آهيٻولي منجھان ٿيندو جئين فارسي 

 افر استكنيست،  يعل يدوست ڪهآن را 
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 .گو زاهد زمانه و گو شيخ راه باش

جيڪو شخص علي سان دوستي نٿو رکي اهو ڪافر عني ي

آهي، چاهي اهو پنهنجي وقت جو پارسا ۽ سچ جي راهه کي 

 .ئي ڇو نه بيان ڪندڙ هجي

 عليه السالم اهڙي طرح جنهن جي وجود ۾ علي  

جي نعمتن ۽ ايمان  ىجي محبت هوندي آهي اهو انسان تقو

 .سان ماال مال هوندو آهي

هڙا ئي بنيادي اثرات محبت ۽ بغض جا ا! جي ها

 .هوندا آهن

 تن و دل  برهانى  زدوزخا هكخواهى 

ايشان  عشرى شو و گزين مذهب من اثنى

 سه محّمدند 

با موسى جعفر و حسين و  و چهارست على

 دو حسن
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يعني جيڪڏهن چاهيو ٿا ته پنهنجي پاڻ کي جھنم جي باهه 

 ريشيعه اثنا عش)کان آزاد ڪرايون ته ٻاره امانن وارو مذهب 

اختيار ڪيون، جنهن ۾ چار علي آهن، هڪ موسى، ( مذهب

 .هڪ جعفر، هڪ حسين ۽ ٻه حسن عليهم السالم آهن

عليه آهي ته امام رضا بيان ٿيو هڪ روايت ۾   

کان روايت نقل صلى اهلل عليه وآله وسلم رسول خدا  السالم

 :ڪن ٿا ته

ُُنَب َوُُياِع  ُر الذُّ ْهُل اْلَبْيِت ُيَكفِّ
َ
نا أ   ُف اْلَحَسناَت ُحبُّ

فارو ۽ جي محبت گناهن جو ڪ عليهم السالم اسان اهلبيت 

 .نيڪين ۾ اضافي جو سبب آهي

هي جنهن آ  اهاعليهم السالم اهلبيت  ڇو جو محبت

صالحيت موجود مڪمل ختم ۽ نابود ڪرڻ جي گناهن کي ۾ 

آهي گناهن جي آثار کي ختم ڪري انهن کي نيڪين ۾ 
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عليهم السالم جي شايان  ڻ به محبت اهل بيتتبديل ڪر

( ِءهڪ ڳاڙهي معدني شي) جهڙي ريت شخبرف  شان آهي،

ت ون ۾ تبديل ڪري ٿي ان ڪري محبجيڪا ٽامي کي س  

گناهگار  ڇاڪاڻ تهکي روح جي اڪسير چيو ويو آهي 

بس انسان  .نآه هونداپري  اني اعتبار کانروحماڻهون 

 مردھ گي ڏيندي زند کي روحبيمار جيڪا  محبت جي ڪري

انسان ان محبت جي ڪري  ندي آهي،اتي بخشيدلين کي حي

جي نيڪ ٻانهن ۾  تعالىاهلل  نديگناهن کان نجات حاصل ڪ

جي عليهم السالم جيڪا دل اهلبيت  اڪاڻ تهڇ .شمار ٿئي ٿو

ان ۾ گناھ ڪرڻ جي ڪا به جڳھ  ،هجيمحبت سان ڀريل 

اها محبت عروج تي پهچي  جيڪڏهن ،باقي ناهي رهندي

جيڪي  ڍوئي ڇڏيندي آهيجا ا هي گناھ به  ماضيته وڃي 

 اها محبت انسان جي  ۽ جي هٿان ٿي ويندا آهنمحب 

ڻ ۾ ڪارائتي ثابت قبل ۾ به گناھ ڪرڻ کان محفوظ رکتمس

سان ئي ان کي انجام نه ڏيڻ  نگناھ اڪاڻ تهڇ ٿيندي آهي

 .قيامت تائين باقي رهندا آهن آثار  اج محبت
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به مڪمل طور تي آهي ته جيڪو  مان صاف ظاهران  

جو دم ڀريندو ۽ کيس سان محبت عليهم السالم اهلبيت 

اهوئي خدا جو محبوب ۽  ۾ رهندوانهن جي اطاعت سدائين 

جو محبوب ۽  تعالى جڏهن انسان اهلل ،نيڪ ٻانهو هوندو

خاص جي  تعالى اهو اهللسمجھو ته  نيڪ ٻانهو بڻجي وڃي

۽ ان جي  محبت جي صدقيان تعالى يعني اهلل  ،پناھ ۾ آهي

تعالى اهلل  ،۾ فاصلو پيدا ڪري ڇڏيندو آهيجي وچ گناهن 

ان کي  اهو جھٽ پٽ ۾ڪم ان کان چاهيندو آهي به جيڪو 

تعالى آهي ان جو هر ڪم اهلل  جو لباس پهرائيندو اطاعت

ة إالي باّللَّ ) ،جي مرضي مطابق هوندو آهي جي   (الحول و القوي

اهلبيت  م ديناله اها ئي آهي ان جي ڪري ڪجھ عمعني ب

و سلوڪ جو جي محبت ۽ دوستي کي سير عليهم السالم 

 .يهآ وبهترين رستو قرار ڏيند
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هڪ معتبر ۽ مفصل روايت جنهن کي عالمه مجلسي 

عليه صادق  ۾ امام جعفر 22صفحه  71بحاراالنوار جلد 

 :کان نقل ڪري ٿو تهالسالم 

محب اهڙي محبت جي مٿاهين درجي تي پهچي وڃي   

علماء، حڪماء ، فقهاء جي روش ن محبت ڪندڙ ا جيتوڻيڪ

 ل ٿيتي عمل نه به ڪيو هجي تڏهن به ان کي اهو مقام حاص

اهو مقام ان وقت ملندو   ندو جيڪو انهن کي حاصل آهيوي

 جئين هر ڪو خالص هجي ائين نه هجي جڏهن محبت وڌيڪ

ي جڪندو هته سان محبت جي دعوي عليهم السالم اهلبيت 

ان روايت ۾ ، بت کان ڌاروڌار هجيپر حقيقت ۾ اصل مح

اهڙي محبت نه  :جن فرمائن ٿا تهعليه السالم امام صادق 

صرف سير و سلوڪ جا مرحال طئي ڪرڻ ۾ مددگار ثابت 

النڪه ان ٿئي ٿي بلڪه هر نقصان کان به محفوظ رکي ٿي حا

حڪماء ۽ صديقين جي روش اهڙي ، روايت جي مطابق علماء

 .ناهي
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 :ئن ٿافرما السالم  عليهامام جعفر صادق  

اْلُعَلماَءَورُثوااْلِعْلَ  ْمِت،َوِإنَّ ْكَمَةِبالصَّ اْلُحَكماَءَوَرُثوااْلحِ َلِب  ِإنَّ ِبالطَّ

يقنَي َوَرُثوا دي الصِّ َخَذُه ِِبِذِه  وِإنَّ
َ
ُشوِع َوُطوِل اْلِعباَدِة َفَمْن أ ْدَق ِباْلخُ الصِّ

ْن 
َ
ا أ ْن َيْسَفَل َوِإمَّ

َ
ا أ ُُهُ الَّذي َيْسَفُل َوالَيْرَفُع، ِإذا اْْلَسرَيِة ِإمَّ ْكََثُ

َ
َيْرَفَع َوأ

ُ َحقَّ  ََلْ َيْرَع َحقي  َمَر ِبِه، َفهِذِه ِصَفُة َمْن ََلْ َيْعِرِف اّللَّ
َ
ِ َوََلْ َيْعَمْل ِِبا أ اّللَّ

ْم  ْ َوصياُُمُ َك َصالهُُتُ نَّ ِتِه، َفالَيُغرَّ ُه َحقَّ َمَحبَّ بُّ ْ َو  َمْعِرَفِتِه َوََلْ ُيحِ َرواياهُُتُ

ٌر ُمْسَتْنِفَرة ْ ُُحُ ُ ْم، َفِإهَّنَّ  .َوُعُلوُُمُ

 ،ء، علمحڪماء، خاموشي جي وسيلي سان حڪمت، علما

ل صنوڙت ۽ ڊگھن سجدن جي ذريعي سان حا ،صداقت  نياز

انڌي ٿئي ٿو اهو يا ترقي جي بڪئي، جيڪو به ان رستي جو 

ماڻهون  جيڪڏهنطرف ويندو يا زوال جي طرف انهن مان 

شيِء جو ان جي رعايت نه ڪن ۽ ان جو جنهن  خدا جي حق

آهي ان کي انجام نه ڏين ته اهي زوال جي طرف ڪيو حڪم 
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جي معرفت حاصل ناهي ڪئي  تعالى انهن اصل ۾ اهلل. ويندا

 نه ڪئي آهي جھڙي ريت اهلل سچي محبتسان تعالى ۽ اهلل 

ون نمازون، سان محبت ڪرڻ جو حق آهي انهن ج تعالى

نه ڏين اهي وحشي  فريبتوهان کي ايتون ۽ علم روزا، رو

هن روايت مان معلوم ٿئي ٿو ته علماء،  جئين !حمار آهن

انهن  اڪاڻ ڇ ڪيو ويندو اعتراض تي به حڪماء ۽ صديقين 

جي معرفت حاصل ناهي ڪئي ۽ انهن  تعالى حقيقت ۾ اهلل

جي محبت کي پنهنجي دلين ۾ جڳھ  تعالى حقيقت ۾ اهلل

ام محبت ۾ مٿاهين درجي تي محب مق جيڪڏهنناهي ڏني 

( جيڪا اهلل سائين جو گھر آهي) ۽ پنهنجي دل وڃي ي فائز ٿ

جي محبت سان عليهم السالم ۽ اهلبيت تعالى کي اهلل 

ت نوازي جيتري تائين ان جي دل ۾ انهن هستين جي محب

 ڪو به امڪان ناهي وباقي رهندي ايتري تائين زوال ج

قت ممڪن آهي جڏهن هو جو زوال ان و محبت ڪرڻ وارن

پنهنجي هٿن سان محبت وڃائي ويهن جيتري تائين محب 

جي دل ۾ محبت موجود هوندي آهي اهو ترقي ۽ ڪمال جي 
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راھ جو راهي هوندو آهي جڏهن محبت ختم ٿيندي آهي ته هو 

۾ وڃي ڪرندو آهي ان نڪتي جو راز هي  َءزوال جي کاهي

وانگر  محبت ۽ چاهت ان چڪمڪ وآهي ته جئين اسان چي

آهي ۽ جيتري تائين محبت موجود هوندي آهي اها محب کي 

محبوب ڏانهن ڇڪيندي آهي ۽ جڏهن هو محبوب جي طرف 

حبوب جون صفتون مائل ٿي وڃي ته ان وقت محب ۾ م

ان جي ڪري ان روايت ۾ خدا ۽  ديون آهنظاهر ٿيڻ لڳن

ڙن اولياء خدا جي محبت ۽ سير و سلوڪ سان دلچسپي رکند

 .رستو آهي الِء بهترين

 خدا سان محبت ڪندڙن کيڪجھ ٻين روايتن ۾ به  

جئين حضرت دائود  ڪيو ويو آهيمقدم  مٿانماڻهن  عام

 :جي اخبار ۾ ذڪر ٿيل آهي عليه السالم 
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ا   ْحَبْبُتُه ُحبي
َ
ْعَلُ ذِلَك َيقينا  ِمْن َقْلِبِه ِإالَّ َقِبْلُتُه ِلَنْفسي َوأ

َ
َحٌد أ

َ
ين أ َحبَّ

َ
ما أ

َقدَّ  َحٌد ِمْن َخْلقي، َمْن َطَلَبين ِباْلَحقِّ َوَجَدين َوَمْن َطَلَب َغرْيي ََلْ الََيَ
َ
ُمُه أ

ْدين   ...َيجِ

ون م۾  ان جي باري جيستائينمون سان ڪو به دوستي نه ٿو 

، سان محبت ڪري ٿوجي يقين دل هو  کي علم ٿي وڃي ته

ان مان ان جي محبت کي قبول ڪريان ۽  سواِء ان جي جو

طرح سان منهنجي  اهڙيدوست تسليم ڪريان  کي پنهنجو

به ان تي مقدم نه ٿيندو جيڪو به مونکي  مخلوق مان ڪو

 ڙ هجي، اهو ئي مون تائين رسائي حقيقت ۾ طلب ڪند

مون کانسواِء ڪنهن ٻئي کي حاصل ڪندو آهي ۽ جيڪو 

 .چاهيندو اهو مون تائين ڪڏهن به  نٿو پهچي سگھي
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جي  السالم عليهم آسماني موجودات ۽ اهلبيت 
 : گھراڻي جي محبت

فقط بزرگن جي عظمت نه بلڪه سڀني شريفن جي شرافت 

جي محبت آهي عليهم السالم ۽ عزت جو سبب اهلبيت 

 ،عزتکي به  فرشتنمقرب  يج تعالىايتري تائين جو اهلل 

جي محبت جي ڪري عليهم السالم اهلبيت  عظمت ۽ ڪمال

 .حاصل ٿيو آهي

 :جن فرمايو آله وسلم صلى اهلل عليه وپاڻ سڳورن 

ٍد َوََعٍّ  َهْل َشَرَفِت اْْلاَلِئَكُةِإالَّ  َمَّ ها مِِلُ  . ...َوَقبُوِِلاِلِوالََيِِهما؟ِبُحبِّ

جي  عليهما السالمڇا مالئڪن جي شرافت محمد ۽ علي  

ڪنهن ٻئي شيء  همحبت ۽ واليت کي قبول ڪرڻ کان عالو

 جي ڪري آهي؟
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جي عزت  فرشتنته  ان حديث مان واضح ظاهر ٿئي ٿو  

۽ عظمت ان محبت جي ڪري آهي جيڪا هو محمد ۽ علي 

 : سان ڪن ٿا عليهما السالم

 آئينه مهر روشن از ياد على است

 است على ناد آسمان بر كاوراد مل

هي روايت فقط مالئڪن جي باري آهي  جڏهن ته

ي ٿو ته سڀ آسماني ليڪن ٻين روايتن مان سمجھ ۾ اچ

سڀ  ،ٻئي مخلوقوري ڪا هجن يا  ي فرشتااه توڻيمخلوق 

جي جي محبت جي ڪري خدا  عليهم السالمجا سڀ اهلبيت 

ته محبت، محبوب جي  جئين اسان چيو. آهنمقرب  بارگاهه ۾

 عليهم السالم اهلبيت  ،صفتن کي محب ۾ ظاهر ڪري ٿي

 تعالى جي هڪ صفت هي آهي ته اهي سڀني کان وڌيڪ اهلل

 سانق انهن هستين مخلو اها ئي ڪري جي قريب آهن ان

ري جي قريب ڪ تعالىپاڻ کي اهلل  ڪندي پنهنجيبت مح

 . ٿي
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 :۾ پڙهندا آهيون هاسان هي جمال زيارت جامعه ڪبير

ُكْم َو  ماِء ِبُحبِّ ْهُل السَّ
َ
ُب أ َقرَّ ْعداِئُكْم ََيَ

َ
 .ِباْلََباَئِة ِمْن أ

وهان جي دشمن سان تجي محبت ۽  توهان آسماني مخلوق

 .ئي ٿيجي قريب ٿ تعالىاهلل  ڪنديبيزاري 

 نبود انتهايش هكاوصاف على است 

 مّداح  على به  جز  خدايش  نبود

 اگر ز وصفش خوانى“ اديب”تا حشر

 حرف  ز دفتر  ثنايش  نبود  كي

 اهلل تعالي جي قرب جا ڪهڙا آثار آهن؟ 

هتي انهن شين کي بيان ڪريون ٿا جنهن  هاڻي اسان  
 وجيت عليهم السالم ۽ اهلب تعالىاهلل  جي ڪري انسان

 عليهم السالم۽ اهلبيت  تعالى، اهلل قرب حاصل ڪندو آهي
 ان هڪ باطني اکيننجھم شين حاصل ڪرڻ وارين جي قرب 

روحاني ۽ معنوي طاقت جو ندي ڪنن مان استفادو ڪ ۽
جڏهن انسان اهلل تعالي جي  اڪاڻ ته، ڇڪرڻ آهيحاصل 
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جي  الىتعاهلل  ته وسان ترقي ڪند ذريعيمعنوي قرب جي 
پيارن ۽ جي  تعالىاهلل  عنايتن سان ماالمال ٿيندو ۽خاص 

 جڏهن انسان اهلل۽  .ويندو شمار ڪيوان نجھٻانهن ممحبوب 
 تعالى اهلل جي مٿانته ان  بڻجي ويندو آهيجو محبوب  تعالى

جي بارش ٿيندي آهي جنهن جي  نجي طرفان معنوي طاقت
 .ذريعي هو دنيا ۽ آخرت ۾ سرخرو رهندو

صلى اهلل عليه پاڻ سڳورن عليه السالم جعفر صادق امام 

 : ڪن ٿا ته کان روايت  وآله وسلم 

َب ِإيَلَّ َعْبٌد ِبَشي اِرَبتي، َوما َتَقرَّ ْرَصَد مِِلُ
َ
ا  َفَقْد أ هاِن يل َوِليي

َ
َحبَّ ِإيَلَّ  َمْن أ

َ
ٍء أ

ُب ِإيَلَّ ِبالنَّ  ُه َلَيَتَقرَّ ْضُت َعَلْيِه، َوِإنَّ ا اْفََتَ ْحَبْبُتُه، ُكْنُت ِِمَّ
َ
ُه َفِإذا أ اِفَلِة َحَّتَّ ُاِحبَّ

ُصُر ِبِه َوِلساَنُه الَّذي َيْنِطُق ِبِه َوَيََدُ  َعُه الَّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَّذي ََيْ ََسْ

ْعَطْيُتُه 
َ
َلين أ

َ
َجْبُتُه َوِإْن َسأ

َ
ُطُش ِِبا، ِإْن َدعاين أ تي ََيْ  .  الَّ
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منهنجي قريب نٿو ٿي ان شي جي ڪري  شخصڇا ڪو  

اجبات کان وڌيڪ پياري سگھي جيڪا شي مونکي انهن و

ل جي ن ان تي واجب ڪيا آهن ۽ هو نوافوآهي جيڪي م

منهنجو محبوب بڻجي وڃي ۽  يذريعي منهنجي قريب ٿيند

ان جا ڪن ٿي  آُءان سان محبت ڪندو آهيان ته  آُءجڏهن 

جو  ان ،جنهن جي وسيلي سان هو ٻڌندو آهيويندو آهيان 

ان جي  ،ڏسندو آهياکيون بڻجي ويندو آهيان جنهن سان هو 

۽  جنهن سان هو ڪالم ڪندو آهي جي ويندو آهيانزبان بڻ

هو ڪم سان  جن جي ذريعي جي ويندو آهيانان جا هٿ بڻ

ان جو  آُءهو مونکي سڏيندو ته  جيڪڏهن ،ندو آهيڪڪار 

ڪنهن شيِء جي هو مون کان ۽ جيڪڏهن  ڏيندو آهيان جواب

 . ري ڇڏيندو آهيانا ها شي ان کي عطا ڪ آُءته  ر ڪندو آهيگھ

جي  تعالىان حديث ۾ ذڪر ٿيڻ وارا سڀ ڪم اهلل 

حاصل ٿيندا آهن ان جي ڪري هو آسماني آوازن  سانقرب 

جي ڄاڻ االهي رمزن  کي ٻ ڌندو آهي نوراني چهرا ڏسندو آهي

طاقت سان  قدرتيمشڪل ڪمن کي  حاصل ڪندو آهي



 31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اهلبيت عليهم السالم محبت 

اهي  ،ي ان جون دعائون قبول ٿينديون آهنانجام ڏيندو آه

ٿينديون سڀ عنايتون اهلل تعالي جي مقرب بندن ۽ انهن تي 

 محبتعليهم السالم  اهلل سائين ۽ اهلبيتآهي جيڪي 

 .ڪندا آهن

جي پنهنجن دوستن سان  عليهم السالم اهبليت 
 :محبت

جي عليهم السالم اسان پنهنجي دلين ۾ اهلبيت  

هستين جي  ساڳئي محبت انهن پاڪ محبت رکون ٿا ۽ اها

عليهم به اهلبيت  وجيڪ اڪاڻ تهدلين ۾ به هوندي آهي ڇ

انهن پاڪ  اهو سان محبت ڪندو آهيجي گھراڻي السالم 

 .يآه پڻ ٿي ويندومحبوب  وهستين ج

منين حضرت ؤاميرالم آُءٿو ته  يحبيش بن معتمر چو 

 :ڪيو ٿيندي عرضجي خدمت ۾ حاضر عليه السالم علي 
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ْمَسْيَت؟ قاَل َال
َ
ِ َوَبَراكُتُه، َكْيَف أ ُةاّللَّ مرَياْْلُْؤِمننَي َوَرُْحَ

َ
الُم َعَلْيَك يا أ : سَّ

ينا َوُمْبِغضا  ِْلُْبِغضينا بي ِ
ا  مِِلُ بي ْمَسْيُت ُمحِ

َ
 .  ...أ

سالم هجي  جي ذات تيوهان تعليه السالم منين ؤاي اميرالم

ان وهتجي رحمت ۽ برڪت هجي  تعالىوهان تي اهلل ت۽ 

  ؟گذاري راتڪئين 

پنهنجي آُء ان حال ۾ رات گذاري جو  آُءپاڻ فرمايائون 

جڏهن  ،حبن جو محب ۽ پنهنجي دشمنن جو دشمن هيسم  

جي دل ۾ ڪنهن به انسان جي الِء عليهم السالم اهلبيت 

محبت پيدا ٿي وڃي ته اهو خدا جو به محبوب بڻجي ويندو 

ويندي  دا ٿيجي محبت پي تعالىآهي ۽ ان جي دل ۾ اهلل 

سان ان جي محبت ايتري ته وڌي ويندي  تعالى اهللآهي ۽ 

هوندو آهي ۽ ان جي دل ئي آهي جو ان جي دل ۾ فقط خدا 

مخلوق جي محبت کان خالي ٿي ويندي آهي ان جو باطني 
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جي نيڪ ٻانهن  تعالىهن ۽ اهلل آاکيون روشن ٿي وينديون 

 .مان شمار ٿي ويندو آهي

جن فرمائن ٿا ته معراج جي  م عليه السالامام علي  

جن  صلى اهلل عليه وآله وسلم رات اهلل تعالي پاڻ سڳورن 

 :کي فرمايو

ْهُل، : َمْن َعِمَل ِبِرضاَي ُاْلِزُمُه َثالَث ِخصاٍل  ُفُه ُشْكرا  الُيخاِلُطُه اْلجَ ُاَعرِّ

تي ة  الُيْؤِثُر ََع َمَحبَّ ْسياُن، َوَمَحبَّ ُلوقنَي، َفِإذا  َوِذْْكا  الُيخاِلُطُه النِّ َة اْْلَخْ َمَحبَّ

َة  ْفَتُح َعنْيَ َقْلِبِه ِإىل َجاليل َوالُاخفي َعَلْيِه خاصَّ
َ
ْحَبْبُتُه، َوأ

َ
ين أ َحبَّ

َ
أ

 .  ...َخْلقي

عمل انجام ڏيندو الِء  حاصل ڪرڻجيڪو به منهنجي رضا 

 .آهي آٌء  ان الِء ٽين خوبين کي ظاهر ڪندو آهي
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اقف ڪندو آهيان تاڪه ان کي شڪر جي حالت کان و_ 1

  .۾ باقي نه رهيجهالت 

 .ڪندواهڙو ذڪر عطا ڪندو آهيان جنهن ۾ ڀ ل چ ڪ ناهي  _2

پنهنجي اهڙي محبت عطا ڪندو آهيان جنهن تي مخلوق _ 3

سان محبت  جڏهن به هو مون، جي محبت اثر ناهي ڪندي

ان سان محبت ڪندس ان جي دل جي اکين کي  آٌءڪندو 

کولي ڇڏيندس ۽ پنهنجي مخلوص پنهنجي جالل جي طرف 

 .جا خاص ٻانها ان کان لڪيل نه رکندس

 هيَءان هڪ نشاني نجھخدا جي محبت جي نشانين م 

واقفيت،  جيان کي پنهنجي محبوب بندن  تعالىآهي ته اهلل 

ڪجھ ماڻهون ننڊ يا سڄاڳي جي حالت ۾  سڃاڻ ڪرائي ٿو

 ون اهسان مالقات جو شوق رکندا آهعليه السالم  هامام زمان

محبت انسان  ڇاڪاڻ ته شوق محبت جي ڪري هوندو آهي

کي محبوب سان مالقات جو مشتاق بڻائي ڇڏيندي آهي 

 تعالىمرڻ نه پيا چاهين اهلل عليه السالم حضرت ابراهيم 
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وڃي حضرت : کي فرمايو تهعليه السالم حضرت عزرائيل 

 :کي چئو عليه السالم ابراهيم 

بُّ ِلقاَءَحبيِبِه  ْيَت َحبيبا  ُيْكِرُه ِلقاَء َحبيِبِه؟ ِإنَّ اْلَحبيَب ُيحِ
َ
 .  َهْل َرأ

محبوب کي ڇا تو ڪنهن محب کي ڏٺو آهي جيڪو پنهنجي 

جي  بيشڪ محب پنهنجي محبوب؟ ملڻ کان ڪٻائيندو هجي

  .هوندو آهي بي قرارمالقات الِء 

هم عليانهن مان ڪجھ اهڙا به هئا جيڪي اهلبيت  

جي زماني ۾ زندگي گذاريندا هئا پر ا هي انهن کان  السالم 

هئا ليڪن انهن  گذاريندادور ڪنهن ٻئي شهر ۾ زندگي 

جي محبت ۽ انهن جي  عليهم السالم اهليبت  يوندلون ج

جئين حضرت اويس قرني  يونه نديونياد کان خالي نه هون

ت سان مالقاصلى اهلل عليه وآله وسلم جي دل ۾ پاڻ سڳورن 

صلى اهلل عليه  جو شوق هيو هو پنهنجي خيالن ۾ پاڻ ڪريم
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هاڻي اسان جي دور ۾  و،وآله وسلم جو تصور ڪندو ه

جي گھراڻي جي آخري ڪڙي امام عليهم السالم اهلبيت 

جي  عليه السالم امام  يباقي ۽ پردھ غيبت ۾ آه (عج) هزمان

اها  چاهيندڙن جي هڪ ئي تمنا آهي اها فقط موال جو ديدار،

سان محبت ڪرڻ جي ڪري عليه السالم تمنا ۽ اميد امام 

آهي جيڪا امام جي چاهيندڙن جي دلين ۾ آهي جئين اهلل 

 :سائين جو ارشاد آهي

بُّ ِلقاَء َحبيِبِه ِإنَّ اْل   .َحبيَب ُيحِ

 .جو ديدار پسند ڪندو آهي هر محب پنهنجي محبوب

 ما به نفروشند الفىكگرچه  يوسف به 

 خريدارانيم ز هم ما هكبس همين فخر 
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جي گھراڻي سان محبت ڪرڻ  عليهم السالم  اهلبيت
 :وارن جون ذميداريون

سان عليهم السالم اهلبيت  ،مودت پيدا ڪرڻ_ 1
بت ايتري ته مضبوط هجڻ کپي  جو توهان جي مح

جي رڳ رڳ ۾  دلين ۾ گھر ڪري وڃي توهان
 جي سرايت ڪري اها محبت ئي انهن پاڪ هستين

 .و آهيويجھو ٿيڻ جو وسيل

 :جن فرمائن ٿا عليه السالم امام علي 

ُة َقراَبٌة ُمْسَتفاَدٌة   .  َاْْلََودَّ

 .مودت، اهڙي محبت آهي جنهن سان قرب حاصل ٿيندو آهي

رجي جيڪا  يعني محبت ايتري ته مضبوط هجڻ گھ 

جڏهن محبت  ۽ انسان کي محبوب سان ويجھو ڪري ڇڏي

ي مودت ڇيو پنهنجيون حدون پار ڪيري ويندي آهي ته ان ک

۽ آهي مودت اها محبت آهي جنهن ۾ مضبوطي ويندو آهي، 
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 عليهم السالم اهليبت  ٿيندي آهيروحاني قرب جو سبب 

 ،جي ذميداري آهي هڪ شخصهر  ڪرڻ محبت ائينسان 

 هرجي جيڪا اهللگ ڪرڻمحبت  ائيناسان کي اهلبيت سان 

قرآن مجيد جو  تعالى سان تقرب جو وسيلو بڻجي اهلل تعالى

 : ته آهي ارشاد  ۾

َة ِِف اْلُقْرىب ْجرا  ِإالَّ اْْلََودَّ
َ
ُلُكْم َعَلْيِه أ

َ
ْسأ
َ
 .  ُقْل الأ

توهان چئو ته مان اوهان کان تبليغ رسالت جي ڪا به اجرت 

ران سوٰاِء منهنجي قريبن سان مودت   .جي ( محبت)نٿو گھ 

هن آيت جي مطابق هر انسان تي واجب آهي ته 

سان  صلى اهلل عليه وآله وسلم سول رعليهم السالم اهلبيت 

اهڙي محبت ڪري جيڪا انسان کي اهلل تعالي ۽ انهن 

  ،هستين سان روحاني ۽ معنوي طور تي قريب ڪري
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  .جي چاهيندڙن سان محبت ڪرڻ عليهم السالم اهلبيت _ 2
سان محبت ۽ دوستي ڪافي عليهم السالم صرف اهلبيت 

انهن سان به  ڪرڻ کان بعد ۾ناهي بلڪه انهن سان محبت 
سان محبت عليهم السالم ڪريو جيڪي اهلبيت محبت 
 .ڪن ٿا

 : فرمائن ٿا ته صلى اهلل عليه وآله وسلم پاڻ ڪريم 

أَِحبُّوا َموالينا َمَع ُحبُِّكْم ِِللِنا
  
. 

اسان سان محبت ڪرڻ وارن سان به ان وانگر محبت ڪريو  

. نسان ڪندا آهيو عليهم السالمجئين منهنجي اهلبيت 

جي محبن سان محبت انهن جي عليهم السالم هلبيت ا

 محبت جو الزمو آهي 

جي دشمن کان بيزاري عليهم السالم اهلبيت _ 3

انسان جي دل ۾ انهن هستين جي جنهن جي  جيڪڏهن ڪرڻ

ڪري اهلل تعالى هن ڪائنات کي جوڙيو محبت هجي ته اها 

ڳالھ ممڪن ئي ناهي ته ان جي دشمنن سان به محبت ڪري 
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دل ۾ به جي محبت جنهن عليهم السالم اهلبيت  ڇو جو

جي دشمن جي عليهم السالم هوندي آهي ان دل ۾ اهلبيت 

به  کانلحاظ  به جڳھ ناهي هوندي ڇو جو اهو عقل جيڪا 

محال آهي ته جنهن سان محبت ڪئي وڃي ان جي دشمن سان 

عليهم به محبت ڪئي وڃي نتيجو واضح آهي ته يا اهلبيت 

ڪندو يا ان جي دشمن سان ٻنهي جي  سان محبت السالم 

 محبت هڪ دل ۾ جمع ٿيڻ ممڪن ئي ناهي، 

 :فرمائن ٿا تهعليه السالم امام علي 

َوَجلَّ َيقُوُل  ُ َعزَّ نا ِف َجْوِف ِإنْساٍن، َاّللَّ نا َوُحبُّ َعُدوِّ َتِمُع ُحبُّ ما َجَعَل : الَيجْ

ُ ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبنْيِ ِف َجْوِفِه   .  اّللَّ

ي محبت هڪ ئي دل ۾ ي محبت ۽ اسان جي دشمن جاسان ج

 تعالى ؛ ۽ اهللجئين اهلل سائين فرمايو، گڏ نه ٿي سگھي
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آهن هن روايت قرار نه ڏنا ڪنهن به مرد جي سيني ۾ ٻه دل 

کان نقل عليه السالم وانگر ابي جارود، امام محمد باقر 

 :ڪري ٿو ته

يب َجْعفرعليه السالم ِف
َ
يِب اْلجاُروِد َعْن أ

َ
ُ لَِرُجٍل ِمْن «: َقْوِلِه  أ ما َجَعَل اّللَّ

ِلُص اْلُحبَّ َلنا َكما » َقْلَبنْيِ ِف َجْوِفِه  نا َفُيخْ بُّ ا ُمحِ مَّ
َ
ِغُض ِِبذا، َفأ بُّ ِِبذا َوَُيْ َفُيحِ

اِر ال َكِدَر فيِه  َهَب ِبالنَّ ِلُص الذَّ ْن َقْلَبُه .ُيخْ نا، َفْلَيْمَتحِ ْن َيْعَلَ ُحبَّ
َ
راَد أ

َ
َفِإْن َمْن أ

ئيُل   َوِجَْبِ
ُُهْ ُ َعُدوُّ ا َوَلْسنا ِمْنُه َواّللَّ نا، َفَلْيَس ِمنَّ نا ُحبُّ َعُدوِّ شاَرَكُه ِف ُحبِّ

ُ َعُدوٌّ لِلْكاِفريَن   .  َوميكائيُل َواّللَّ

کان روايت نقل ڪري ٿو ته عليه السالم ابي جارود امام باقر 

اهلل )يو امام جن اهلل تعالي جي هن قول کي هن ريت بيان ڪ

امام  (آهن رکيوننه  يونجي سيني ۾ ٻه دل انسانڪنهن به 

 ٻه دل نه آهن جو هڪ  ونانسان ج :جن فرمايوعليه السالم 
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سان نفرت، اسان سان محبت ڪرڻ  َءيٻ۽ محبت ڪري سان 

وارن جي دل ۾ فقط اسان جي محبت هوندي آهي ۽ انهن 

صاف هوندي  جي دل اسان جي دشمن جي محبت کان پاڪ،

آهي  اسان جي محبت انسانن کي ائين پاڪ ڪندي .هيآ

آهي ان ۾ ڪابه  ڪري ڇڏينديجئين باھ سون کي خالص 

ڪو اهو معلوم ڪرڻ چاهي  جيڪڏهنمالوٽ ناهي هوندي 

ته اسان سان محبت ڪري ٿو يا نه؟ اهو پنهنجي دل کي 

ان جي دل ۾ اسان جي محبت هجي ۽ اسان  جيڪڏهنآزمائي 

ته اهو اسان منجھان  دو هجي جي به محبت تکنجي دشمن 

، جبرئيل ۽ ميڪائيل تعالى ه آهيون، اهللناهي ۽ اسان ان جا ن

آهن اهلل  نفرت ڪندا کانبه اهڙن ماڻهن  عليهما السالم

ان مان واضح ٿئي ٿو ، ندوتعالي ڪافرن سان محبت ناهي ڪ

عليهم السالم جنهن جي بهترين نشاني اهلبيت )ته محبت 

سان جو انهن هستين ۾ جذب ٿي ان( جي پيروي ڪرڻ آهي

وڃڻ انهن جي پيروي ڪرڻ  ۽ انهن جي دشمن کان بيزاري 

اختيار ڪرڻ آهي، انسان اهڙي محبت جي ڪري اهلبيت 
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محبت ڪرڻ لڳندو آهي سان جي ذات مبارڪ عليهم السالم 

۾ محبوب ۽ محبوب  ۽ من سوچ ،فڪر پوِء هن جي نظر،

ت انسان ۾ حالها ند واريون شيون هونديون آهن اجي پس

 محبت جي ڪري  پيدا ٿيندي آهي جئين بيبي خديجه 

جي سفر ڪرڻ مهل  صلى اهلل عليه وآله وسلم رسول خدا 

 :فرمايو

ذُوٌب  ْحباِب َمجْ ِبِّ ِإىَل اْْلَ
ْسقاِم َمْنهُوٌب  َوِجْسُمُه  َقْلُب امِْلُ  .  ِبَيِداْْلَ

ايتري تائين جو  ٿي وڃي يئدل محبوب ۾ جذب ٿ يمحب ج

 . م بيمارين سان وڪوڙيل هوندو آهيان جو جس

پاڪ هستين جي محبت جڏهن انسان انهن بزرگن ۽ 

نفرت ڪرڻ  سان۽ انهن جي دشمن  ٿو وڃي ۾ گرفتار ٿي

 .لڳندو آهي

 :فرمائن ٿا ته عليه السالم ان باري امام جعفر صادق  
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ْبُوِب ...  ي َعْن ِسَوى امِْلَ ََبي ، َالتَّ ْصَل اْلُحبِّ
َ
 .  ِإنَّ أ

اصل محبوب کان سواِء سڀني کان ڪنارو ڪرڻ  محبت جي

 .آهي

جڏهن انسان پنهنجي محبوب کان عالوھ ٻين کان  

پري ٿيندو ته انسان پنهنجي محبوب کي ٻين کان افضل 

 :ان باري ۾ فرمائن ٿا ته عليه السالمامام صادق  سمجھندو

ُْبوِب ََع ما َسواُه   .  َدليُل اْلُحبِّ ايثاُر امِْلَ

 .محبوب کي ٻين کان افضل سمجھڻ آهيمحبت جي دليل 

اهڙي محبت انسان کي معنويت ۽ روحانيت جا 

ڪمال عطا ڪندي آهي ان محبت جي ڪري انسان تي 

جي عنايت ٿيندي آهي جنهن جي عليهم السالم اهلبيت 

                                       
 32، مصباح الشريعه ص  221ص  29بحاراالنوار ج .  21
 2، مصباح الشريعه ص  22ص  71بحاراالنوار ج .  21



 44۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اهلبيت عليهم السالم محبت 

الت ۾ اڪري انسان عام حالت مان نڪري ڪري ملڪوتي ح

ل ندو آهي ان محبت ۽ عنايت جي ڪري اوهان جي دي ويپهچ

نفرت ۾ واڌارو پيدا  سان عليهم السالم۾ دشمن اهلبيت 

 .ٿيندو آهي

 عليهم السالم اهلبيت  وحي جي گھراڻي جي پيروي_ 4

پنهنجي چاهيندڙن کان اها توقع رکن ٿا ته اهي ٻين کان 

ي ڪم انجام ڏين وڌيڪ پنهنجي نفس کي پاڪ ڪن ۽ ا ه

عليهم جي ذات راضي ٿئي اهلبيت  جنهن سان پالڻهار

ندو جي نظر ۾ جيڪو به انسان انهن سان محبت ڪالم الس

جي ڪردار سان به عليهم السالم انسان اهلبيت  اهوآهي 

قش قدم تي پنهنجي زندگي محبت ڪندي انهن جي ن

 .ندو آهيپنهنجي  تقوي ۽ پرهيزگاري ۾ اضافو ڪ نديگذاري

 :فرمائن ٿا عليه السالماميرالمومنين امام علي 
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ناَفْلَي   َحبَّ
َ
ْلَبِب اْلَوَرعَمْن أ  .  ْعَمْل ِبَعَمِلنا َوْلَيَتجَ

رجي ته اسان  ري ٿوجيڪو به اسان سان محبت ڪ ان کي گھ 

 يتي عمل ڪندي تقوي ۽ پرهيزگاري ج جي ڪردار ۽ رفتار

 .لباس سان پنهنجي بدن کي ڍڪي

جي محبت انسان جي  عليهم السالم جڏهن اهلبيت  

جي ڪردار ۽  ظاهر کان باطن تائين پهچي ٿي ته ان انسان

ي ۽ ان جي روح ۾ رفتار ۾ اها محبت ظاهر ٿيڻ لڳندي آه

جي محبت هميشه عليهم السالم اهلبيت  ڪندي آهياثر 

انسان جي ، جنهن يندي آهيمان ظاهر ٿ سٺن ڪمنانسان جي 

ان جي هر  سان وڌيڪ هوندي عليهم السالم محبت اهلبيت 

جي م عليهم السالڪم مان ظاهر ٿيندو آهي ته اهو اهلبيت 

 .منجھان آهي مڃڻ وارن

 :فرمائن ٿا ته عليه السالم ان باري ۾ امام رضا 
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ٍدعلمهي  اِلَح َواْلِعباَدَة ِاتِّكاال  ََع ُحبِّ آِل ُمَحمَّ الَتْدُعوا اْلَعَمَل الصَّ

َحُدُُها ُد 
َ
ُه الُيْقَبُل أ  اْلِعباَدِة، َفِإنَّ

َ
ْمِرُِهْ ِاتيكاال  ََع ْسلمَي ِْلَ وَن السالم َوالتَّ

 .  اآلِخِر 

جي محبت تي آسرو ڪندي عليهم السالم  محمد ۽ آل محمد

۽ پنهنجي عبادت تي  چڱن ڪمن ۽ عبادت کان پاسو نه ڪيو

 نحڪمجي ڪندي انهن جي محبت ۽ انهن ( اعتماد)آسرو 

مان شين جي سامهون پنهنجا سر جھڪائي ڇڏيو انهن ٻنهي 

 .ڪو به اڪليو قابل قبول ناهي

سگھي ٿو ته انسان اهلبيت  اهو ڪئين ممڪن ٿي 

سان محبت به ڪندو هجي ۽ اهڙا ڪم به عليهم السالم 

کي پسند عليهم السالم جيڪي اهلبيت  ندو هجيانجام ڏي

رجي ته اهڙن ڪمن کان پاسو ڪري ، نه آهن انسان کي گھ 

کي پسند نه آهن سچو محب عليهم السالم جيڪي اهلبيت 
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امام  هجي اهو هوندو آهي جيڪو محبوب جو فرمانبردار

 :فرمائن ٿا عليه السالمصادق 

َطْعَتُه  َك صاِدقا  َْلَ بُّ ُمطيٌع  َلْو اكَن ُحبُّ ِبَّ ِْلَْن ُيحِ
 .  ِإنَّ امِْلُ

وهان جي محبت سچي هوندي ته اوهان ان جي ت جيڪڏهن

 .پيروي ڪندو

ڇو جو محب ان جو پيروڪار هوندو آهي جنهن سان   

عليهم بيت هو محبت ڪندو آهي اهڙي محبت جيڪا اهل

جي اطاعت ۽ پيروي سان گڏ هجي اها اهلبيت  السالم

 .جي رضا جو سبب ٿيندي آهيعليهم السالم 

 :فرمائن ٿا ته عليه السالم ان جي ڪري امام علي  

ِبِّ َلنا 
ْصَبْحنا َنْفَرُح ِبُحبِّ امِْلُ

َ
 .  َفأ
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اسان اهڙي نموني سان صبح ڪئي جو اسان پنهنجي  

اسان سان محبت ڪندا آهن ان چاهيندڙن ۽ دوستن جيڪي 

 .جي ڪري خوشحال آهيون

سان بلند مرتبي تي پهچڻ جي تمنا انجيڪو! نجي ها 

ٿانهون هجي انهن کي دل ۾ رکندو هجي ۽ جنهن جو هدف م

خزانو محنت کان سواِء ناهي ته ڪو به  گهرجيمعلوم هجڻ 

ه اهي ٿو تچڪو انسان به عظيم مرتبي تي پهچڻ ، جيملندو

 .رڻ ۾ هر ضروري ڪم انجام ڏيئڻو پوندوان کي حاصل ڪ

 :ته اٿ نفرمائ عليه السالم امام علي 

اِرَم   َحبَّ اْْلَكاِرَم، ِاجَتَنَب امِْلَ
َ
 .  َمْن أ

ٿيڻ چاهي ٿو ان ( عزت وارو)ه چاهي ٿو ته مڪرم جيڪو ب

 .ته حرام ڪمن کان پاسو ڪري کي گھرجي 
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 تعالىجي روايت ۾ آهي ته اهلل عليه السالم حضرت دائود  

 :فرمايو

، يا  ْ مَّ ُيْذِهُب َحالَوَة ُمناجاتي ِمْن ُقلُوِِّبِ ْنيا، ِإنَّ اِْلَ مُّ ِبالدُّ ْوِليائي َواِْلَ ما ِْلَ

نَي  ْنَيكُوُُنا رُوحاِنيي
َ
ْوِليائي أ

َ
تي ِمْن أ  .  داُوُد ِإنَّ َمَحبَّ

دنيا جي غمن سان ڪهڙو ڪم؟ ڇو جو  منهنجي محبن کي 

اجات دعائن جي لذت کي ختم دنيا جي محبت انهن کان من

ڪري ڇڏيندي آهي، مان پنهنجي محبن کان اهو چاهيان ٿو ته 

 . ا هي روحاني ٿين ۽ دنيا جي غمن کان پاسو ڪن

جي عليهم السالم ان جي ڪري خدا ۽ اهلبيت 

رجي ڇو جو  محبن کي دنيا جي مسئلن ۾ مشغول نه ٿيڻ گھ 

کان  لىتعادنيا جي فڪر ۽ ماديات جو شوق انسان کي اهلل 

پري ڪرڻ جو سبب ٿئي ٿو دنيا جي محبت انسان کان اهلل 

 ۽ اهلبيتسائين اهلل  ،جو قرب کسي ڇڏيندي آهي تعالى

                                       
 143ص  32بحاراالنوار ج  الَيْغَتمُّونَ .  27



 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اهلبيت عليهم السالم محبت 

 پربت کي به گھٽ ڪري ڇڏيندي آهي جي مح عليهم السالم

 نڪرائ ئيڪم انسان کي حقيقت کان آشنامعنوي ۽ روحاني 

ب جو حقيقي محبو عليهم السالم ۽ اهلبيت تعالىٿا ۽ اهلل 

 . به ٺاهن ٿا

جي  عليهم السالم اهلبيت  ماڻهن جي دلين تائين  ٻين_ 2

سان محبت عليهم السالم  اهلبيت ،محبت کي منتقل ڪرڻ

ڪرڻ وارن جي هڪ مهم نشاني اها آهي ته ا هي پنهنجي 

جي محبت کي عليهم السالم  رفتار ۽ ڪردار سان اهلبيت

ح ي طرمنتقل ڪري معاشري ۾ اهڙ تائينٻين جي دلين 

ڪردار رفتار کي ڏسي  کيسزندگي گذاري جو ماڻهون 

نه ڪري  خدااهلل  ،جي طرف مائل ٿينعليهم السالم  اهلبيت

 ائين ٿئي جو ان جي ڪردار ۽ رفتار سان ماڻهون اهلبيت

 .نسان نفرت ڪ عليهم السالم

 :جن فرمائن ٿا عليه السالم امام جعفر صادق  
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َبنا ِإ  َرِحَم   ُ اْمَرءا  َحبَّ ْ اّللَّ ِغْضنا ِإَلمهْيِ اِس َوََلْ َُيْ  .  ىَل النَّ

اهلل رحمت ڪري انهن ماڻهن تي جيڪي ماڻهن جي دلين ۾ 

اسان جي محبت پيدا ڪن ٿا ۽ اسان جي الِء انهن جي دلين ۾ 

  .ڪن ٿانفرت پيدا نه 

 

 :سچي محبت

حث اسان محبت ۽ ان جي آثار جي باري ۾ جيڪا ب

عليهم  ن ۾ اهلبيتماڻهن جي دلي يو تهڪئي ان مان واضح ٿ

جي محبت پيدا ڪرڻ انهن جي تقوي ۽ ايمان ۾ السالم 

هي به ان مان  ، ۽آهي سبب جوواڌاري ۽ گناهن جي گھٽجڻ 

ھرجي ته اهي اهلبيتيٿ واضح عليهم  و ته ماڻهن کي گ 

 ،جي محبت کي ٻين ماڻهن جي دلين ۾ پيدا ڪنالسالم 

ڪجھ نشانيون آهن جن جي  نجو َءدوستي ۽ سچي محبت
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سچي ريعي سان دوستن جي سڃاڻ ڪري سگھجي ٿي ۽ ذ

ڇاڪاڻ  سگھجي ٿو ريڪرڻ وارن ۽ ٻين ۾ فرق ڪ محبت

محبت اڪسير آهي ان جي ڪري محبت، محب ۾ ڪجھ ته 

آثار پيدا ڪندي آهي جيڪا محبوب جي اهميت کي بيان 

ڪندي آهي سوچ سمجھ وارا ئي ڳالھ کي محسوس ڪندا 

رجي جي محبت کي دل ۾ رکڻ گآهن ته ڪنهن   ڇاڪاڻ ته ھ 

يندو آهي محبوب کي محب جي ڪردار، رفتار مان معلوم ٿ

 .  ڪري ٿو مون سان ڪيتري محبت هو

محبت ۽ دوستي جيتري به وڌيڪ هوندي آهي محب 

 ،آهنظاهر ٿينديون ريون ئي يون ايت۾ محبوب جون نشان

، ي جو محبآه وڌيڪ ٿي وينديڪڏهن ڪڏهن محبت ايتري 

ڏيندو آهي اهڙي  فضيلتشين تي بوب کي دنيا جي سڀني مح

محبت انسان جي ايمان ۽ عقيدي کي مضبوط ڪندي آهي،  

جي محبت خدا تي مڪمل ايمان جي  عليهم السالم اهبليت

 .نشانين مان هڪ نشاني  آهي
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  : فرمائن ٿا ته صلى اهلل عليه وآله وسلم  پاڻ ڪريم

َحبُّ ِإَلْيِه ِمْن 
َ
َحبُّ ِإَلْيِه الُيْؤِمُن َعْبٌد َحَّتَّ َاكُوَن أ

َ
تي أ َنْفِسِه، َوَيكُوَن ِعَْتَ

َحبُّ 
َ
ْهِلِه، َوَيكُوَن ذاتي أ

َ
َحبُّ ِإَلْيِه ِمْن أ

َ
ْهلي أ

َ
ِتِه، َوَيكُوَن أ ِمْن ِعَْتَ

 .  ِإَلْيِه ِمْن ذاِتِه 

تائين ان سجي ي سگھيون ان وقت تائين با ايمان نٿو ٿماڻه 

منهنجي حبوب نه ٿي وڃان ۽ جي نزديڪ مان ان کان وڌيڪ م

کان وڌيڪ محبت نه ڪري  اهلبيتسان پنهنجي اهلبيت 

ان کان منهنجي خاندان جي محبت ان جي دل ۾ پنهنجي خاند

وڌيڪ اهميت پنهنجي ذات تي  کيوڌيڪ هجي منهنجي ذات 

 .هجي ڏيندو

ان جي محبت اسان  ونديجنهنجي محبت اهڙي ه

 جو واقعو َءڪوفي ماڻهو سان سچي آهي هاڻي اسان جنهن
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عليهما  يون ٿا ان شخص رسول خدا ۽ اميرالمومنينذڪر ڪ

جي اوالد ۽ گھراڻي کي پنهنجي اوالد ۽ گھراڻي تي  السالم

انسان رهندو هيو  سروتمندمقدم رکيو، ڪوفي ۾ هڪ 

جيڪو سيدن ۽ غريبن جي مدد ڪندو هيو ان جي حساب 

جي نالي سان عليه السالم  ڪتاب جي ب ڪ ۾ اميرالمومنين

انسان ان کان سامان وٺندو هيو هڪ کاتو هيو جيڪو 

ان وٽ پئسا نه هوندا هيا ته هو پنهنجي غالم کي  جيڪڏهن

گھڻي  چوندو هيو ته ان جو حساب موال جي کاتي ۾ لکي ڇڏ

انسان غريب ٿي ويو هو پنهنجي  سروتمندعرصي کانپوِء اهو 

گهر ۾ ويهي ڪري پنهنجي حساب ڪتاب واري ب ڪ کي 

وٽ ان جو ڪو قرض هيو  نهن جنهنغور سان ڏسندو هيو ج

و ته هو پنهنجي غالم کي ان هو جيئرو هوندو ها جيڪڏهن

ڏانهن موڪلي ڪري قرض جي واپسي الِء چوندو هيو 

دنيا مان الڏاڻو ڪري چڪو هوندو اهو قرضدار هن جيڪڏهن 

و، ڇڏيندو ه صاف ڪريو ته ان جو نالو حساب ڪتاب مان ه

ان ب ڪ  دروازي تي هڪ ڏينهن اهو شخص پنهنجي گھر جي
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ر ٿيو جنهن و ته اتان هڪ ناصبي جو گذکي ڏسي رهيو ه

دار علي  يڪ ته تنهنجو قرضڌڏسي ڪري چيو سڀ کان و

آهي ان تنهنجي ڪهڙي مدد  عليهما السالم ابن ابيطالب

 ڪئي آهي؟

ٿي روئيندو پنهنجي اهو ٻڌي اهو مومن ڏاڍو غمگين 

يه صلى اهلل علان رات هن پاڻ سڳورن  ڏانهن واپس ٿيوگھر 

صلى اهلل عليه وآله ۾ ڏٺو ته پاڻ سڳورا  خوابکي وآله وسلم 

ڪنهن مقام تي موجود آهن امام حسن ۽ امام حسين  وسلم

صلى  ان سان گڏ وڃي رهيا آهن پاڻ ڪريم عليهما السالم

وهان جو تانهن شهزادن کان پڇا ڪئي ته اهلل عليه وآله وسلم 

رسول خدا   عليه السالماميرالمومنين علي  ؟هيڪٿي آ وباب

جي پويان بيٺل هئا موال جن صلى اهلل عليه وآله وسلم 

مان حاضر  صلى اهلل عليه وآله وسلم وراڻيو ؛ يا رسول اهلل 

 جن فرمايو يا صلى اهلل عليه وآله وسلم آهيان پاڻ ڪريم 

توهان فالڻي شخص جو قرض ڇو نه ٿا ادا عليه السالم  علي

 .ڪريو
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صلى اهلل عليه وآله موال جن فرمايو يا رسول اهلل 

اهو هن جو دنيا جو حق آهي جيڪو مان کڻي آيو آهيان وسلم 

جن فرمايو هن کي صلى اهلل عليه وآله وسلم پاڻ سڳورن 

خيسي مان  عليه السالم اميرالمومنين حضرت علي  ڏئي ڇڏ

ي ڪڍي هن کي ڏيئي فرمايو هي تنهنجو حق آهي ٿيل هڪ

 ٺجن فرمايو هي و صلى اهلل عليه وآله وسلم وٺ رسول خدا 

اڄ کان بعد منهنجي اوالد مان جيڪو به تو وٽ اچي ان جي 

اهو  مدد ڪجان ۽ اڄ کان پوِء تون ڪڏهن به فقير نه ٿيندي 

ي ڇا ڏسي ته اها ئي ٿيل سڄاڳ ٿوشخص جئين ئي ننڊ مان 

ان جي هٿ ۾ آهي ان جلدي ئي پنهنجي گھرواري کي 

۽  وشن ڪيورسڄاڳ ڪندي چيو جلد ئي ڏيئو ٻار ان ڏيئو 

ته ان ۾ هزار  ي کولي ڇا ڏسانن جئين ئي اها ٿيلوم

منهنجي گھر واري مونکي چيو اهلل جو  اشرفيون موجود آهن

خوف ڪر ؛ ڇا تو فقر جي خوف کان ماڻهن کي ڌوڪو ته 

مون ان کي  ؟ڪنهن تاجر جو مال ته ناهي چ رايوناهي ڏنو يا 

خواب  وپور جي قسم ائين ناهي؛ پوِء مان ان کي چيو اهلل
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ٻڌايو پوِء مان حساب وارو ب ڪ کوليو ائين ڏٺم وارو واقعو 

کان نه ان  ونيلکيل ه ونته موال جي حساب ۾ هزار اشرفي

 .نه ان کان وڌيڪ گھٽ

ان مناسبت سان موال امام جعفر  311فوائد الرضويه ص  

 :کان هڪ روايت آهي تهعليه السالم صادق 

عاَن َفقرَينا، اكَن ُمكافاُت 
َ
د َمْن أ نا محمي  .   صلى اّلل عليه وآله وسل ُه ََع َجدِّ

اسان منجھان ڪنهن فقير جي مدد ڪندو ان جو اجر  جيڪو

 . تي آهي صلى اهلل عليه وآله وسلم منهنجي جد رسول خدا 

 :ڪوڙي محبت

سان محبت ۽  عليهم السالم  ڪجھ ماڻهون اهلبيت 

 دوستي جو اظهار ڪندا آهن ان باري ۾ پاڻ کي ايترو ته

سچو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندا آهن جو ڪنهن کي به انهن 

تي شڪ ناهي ٿيندو ائين محسوس ڪرائيندا آهن ته انهن جو 
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جي محبت سان ڀريل آهي ۽ عليهم السالم  وجود اهلبيت

عليهم  جڏهن اسان انهن جي ڪردار ، رفتار جي اهلبيت

جي ڪردار رفتار سان ڀيٽ ڪندا آهيون ته ان وقت السالم 

 سانعليهم السالم  دو آهي ته انهن جو اهلبيتمعلوم ٿين

انهن جي محبت ۾ ڪا به سچائي  پري جو به ڪو تعلق ناهي

جو ( عج) هڪجھ ماڻهون پاڻ کي امام زمانهوندي آهي،  هن

         عمل ۾ ان جو حق پرسچو عاشق ۽ فداڪار چوندا آهن 

جيڪو خمس جي صورت ۾ انهن وٽ امانت آهي ۽ اهلل جي ) 

 دانيان جي آل کي ادا ڪرڻ کان ڪيٻائ( بب آهي نعمتن جو س

جي پاڪ هدف ۾ خرچ  (عج) هجيڪو شخص امام زمان. آهن

جي ظهور جي   (عج)، ڇا اهو امام وٿ ريڪرڻ کان پاسو ڪ

  (عج) هزماني ۾ پنهنجي جان فدا ڪندو؟ ڇا امام زمان

 :پنهنجي توقيع ۾ ناهي فرمايو
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ِ َواْْلاَلِئَكِة َوالنَّ  عنَي ََع َمِن اْسَتَحلَّ ِمْن َلْعَنُة اّللَّ ْْجَ
َ
ْمواِلناِدْرَُها   اِس أ

َ
 .  أ

آهي جي لعنت  ماڻهن۽ سڀني  فرشتن. ان ماڻهون تي اهلل

درهم کي به پنهنجي الِء حالل جيڪو اسان جي مال مان هڪ 

 .سمجھي

جي  عليهم السالم اهلبيت عليه السالمامام محمد باقر  

 :مخاطب ڪيودعوي ڪرڻ وارن جي باري ۾ جابر کي 

ِ ما  هِل الَبْيِت؟ َفَواّللَّ
َ
نا أ ْن َيقُوَل ِبُحبِّ

َ
َع أ َشيُّ اُللتَّ َيْكَتفي َمْن َيْنَتحِ

َ
يا جاِبُر، أ

 َ ََق اّللَّ َمِن اتَّ  .  شيَعُتناِإالَّ

ڪافي آهي ۽ ( سڏرائڻ)ڇا پاڻ کي شيعه ڏيکارڻ ! اي جابر 

سان محبت ڪندو آهيان  عليهم السالم چوي ته مان اهلبيت
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قسم اسان جو شيعه اهو آهي جيڪو پرهيزگار هجي  وهلل جا

 .جو فرمانبردار هجي تعالى۽ اهلل 

ان فرمان مان واضح ٿئي ٿو ته جيڪو به پرهيزگار ۽  

اهلل جو فرمانبردار ناهي اهو محبت جي اظهار کي ڪافي نه 

 .سمجھي

 :وڙچن

، آهي مرهمجي الِء جي درد ۽ غم  نساننمحبت ا

کي ان جي محبوب ڏانهن ڇڪي  نسانا محبت جي ڪشش 

عادتن کي محب ۾ پيدا ۽ محبوب جي صفتن  ي، محبتٿ

 ،آهي ٿينديگڏ انهن ۾ اضافي جو سبب به ڪرڻ سان گڏو

محبت جيتري وڌيڪ هوندي آهي محبوب ۾ روحاني ۽ 

معنوي ڪمال ايترا وڌيڪ پيدا ٿيندا آهن جيتري محبت 

هي ايترو ئي محبوب جو قرب حاصل ٿيندو آ ،وڌيڪ هوندي

 اها ئي مودت جي معني آهي جيڪا هر انسان کي اهلبيت

رجي ان مان معلوم عليهم السالم  جي گھراڻي سان هجڻ گھ 
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جي محبت ۽ مودت عليهم السالم ٿئي ٿو ته انسان اهلبيت 

جي ذريعي پنهنجي روح کي بلند مرتبي تي فائز ڪري 

ي ٿو ۽ ان گھراڻي جي واليت مان استفادو ڪندي اهلل جسگھ

 تعالى جو قرب حاصل ڪريون جڏهن انسان کي اهلل تعالى

جو قرب حاصل ٿيندو اهو انسان گناهن جي دلدل مان ٻاهر 

نڪري ويندو انهن هستين جي محبت جو الزمو اهو آهي ته 

جيڪو به انهن سان محبت ڪري اهو انهن جي اطاعت 

پيروي ڪري ۽ انهن جي دشمن کان نفرت ڪري اها آهي 

ي پنهنجي دل ۾ ۽ ٻين جي دلين جيڪا انسان ج سچي محبت

 ٿو  ۾ به پيداڪري

 دارند  ارادت و مهر از دم هكجمعى 

 دارند  سيادت وسكدر  بام شرف ، 
 اند چون دست به  دامان سعادت زده

 اند پا بر سر نام و  ننگِ  عادت  زده
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