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 يقين جي اهميت!

يقين عالم غيب ڏانهن وڃڻ جي با عظمت ۽ سڌي واٽ 
آهي. يقين عالم ملڪوت تائين پهچڻ ۽ نه ڏسجڻ واري دنيا 

آهي. يقين مهّذب نفسن ۽  سنئين واٽابطي جي الِء رسان 
بيت اطهار لبزرگن جي خصلتن منجھان هڪ آهي. يقين اه

عليهم السالم جي صحابين سڳورن ۽ اهلل جي خاص ٻانهن 
جي خصوصيت منجھان هڪ آهي. يقين انسان ۾ روحاني 
طاقت پيدا ڪري ٿو. يقين وحي جي خاندان سان رابطي جو 
وسيلو آهي. ۽ دل ۾ يقين جو وجود معنوي پيوند جي 
رڪاوٽن کي روڪي ٿو. ۽ اهلبيت عليهم السالم سان 
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ٿو. يقين جي و وسيلوٿئي انهن تائين پهچڻ جويجھڙائي ۽ 
 پنهنجي دل کي مالئڪن جي قيام گاه بڻائي انسانواڌ سان 

. ي ٿووسوسن کان بچائي سگھ، ان کي شيطان جي شر  ۽
کي  انسانشيطان جي شر کان رهائي حاصل ڪرڻ کان پوِء 
 يج نسانڪيترائي معنوي فيض حاصل ٿيندا. اهڙي ريت ا

 .يوينددل نورانيت سان ڀرجي 
انهيَء ڪارڻ ئي حضرت بقّيه اهلل جي ظهور جي ڏهاڙي  

تمام ماڻهن جي دلين ۾ يقين پيدا ٿي ويندو. ڇو ته انهيَء 
عبه ڪڏينهن جڏهن تاريخ جي سڀ کان پراڻي عبادت گاهه )

اهلل( مان حضرت قائم آل محّمدعليهم السالم جو حياتي 
ان جي ڏيندڙ سڏ ماڻهن جي ڪنن تائين پهچندو ته ابليس ۽ 

ويندو. حضرت ري ٿي اتمڃڻ وارن جي دلين ۾ ڊپ ۽ خوف 
بقّيه اهلل اعظم)ع( جي ظهور سان سڀ جا سڀ شيطان هالڪ  
ٿي ويندا. تڏهن ماڻهن جي دلين کي وسوسي کان چوٽڪارو 
ملندو. ۽ انهن جي دلين ۽ جان تي آرام ۽ اطمينان جي 
حڪومت هوندي. انهيَء ڏهاڙي ماڻهن جي دلين ۾ يقين ۽ 

مان جو اضافو ٿيندو. انهيَء ڏينهن يقين پيدا ڪرڻ واريون اي
سڀ شيون )امور( موجود ٿي وينديون ۽ يقين جي ذريعي 

 بيان سڀ جي اندر جي اصالح ٿيندي. انهيَء ڳالهه ۽ نڪتي
ڪرڻ الِء ته ظهور جي وقت سڀ اهل يقين ٿي وينداسين 

 مي جي الِء ڪجھ مطالب ذڪر ڪريون ٿا. دمق
جيد ۾ حضرت ابراهيم جي بابت فرمائي اهلل پاڪ قرآن م

  ٿو.
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مواِت َواْْلَْرِض َولَِيكُوَن ِمَن  اْلُموقِنيَن  َوكذلَِك نُري اِبْراهيَم َمَلكُوَت السَّ
1
. 

۽ ائين ئي اسان ابراهيم کي زمين ۽ آسمان جا اختيار 
ڏيکاريندا آهيون ۽ ان الِء ته هو يقين ڪرڻ وارن منجھان ٿي 

 وڃي. 

مون امام رضا عليه السالم جن کان صفوان چوي ٿو ته 
 پڇيو ته اهلل سائين حضرت ابراهيم عليه السالم جي بابت 

 
 فرمايو آهي.،

َاَوَلْم تُْؤِمْن قاَل بَلى َولِكْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبي
2
. 

اهَّللِ الزِّياَدَة في َيقينِهِ  ْل، كاَن َعلى َيقيٍن َولِكنَّهُ َاراَد ِمَن  :قاَل 
3
. 

ته انهن کي يقين هئو پر هو اهلل کان چاهين  پاڻ فرمايائون.
پيا تو انهن جي يقين ۾ اضافو ٿي وڃي. اهڙيَء طرح حضرت 
ابراهيم آسمان ۽ زمين ۾ انهن شين کي ڏٺو جن کي 
محسوس نه پيو ڪري سگھجي ۽ ان جي يقين ۾ اضافو ٿيو. 
آسمان ۽ زمين ۾ غير محسوس شين کي ڏسڻ جي ڪري ان 

ان ۾ اها طاقت اچي وئي ته هو ٻين  پوِء اضافو ٿيويقين  يج
 ۾ به يقين ايجاد ڪن.

ظهور واري زماني جي ماڻهن جي حالت ۽ امام مهدي 
)عجل اهلل( جي سلطنت تي توجهه ڪيو. جو پاڻ صاحب 
ملڪوت آهن. ۽ اهلل کان سواِء زمين ۽ آسمان جو مشاهدو 
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ڪري سگھن ٿا. ڇا ان زماني جا ماڻهو يقين حاصل نٿا ڪري  
سگھن؟. بس غيبت جي زماني ۾ به هر شخص يقين حاصل 
ڪرڻ جي ڪوشش ڪري يقين حاصل ڪرڻ سان هو شيطان 
تي حاڪم ٿي سگھي ٿو ۽ معنويت جي صراط مستقيم تي 

 هلي سگھي ٿو. 

 يقين جا آثار

 .محڪم ڪندو آهي يقين دل کي مضبوط_ 1
 رکي پنهنجي دل کي نصيحت جي ذريعي زنده توهان 

سگھو ٿا. ۽ وعظ سان ان ۾ تازي روح وجھي سگھو ٿا. 
جھڙي ريت ايمان کامل سان يقين کي مضبوط ۽ طاقتور 

اهڙي طرح مشڪلن ۽ رڪاوٽن جي آڏو جبل  ،ڪري سگھو ٿا
جيان بيهي رهو. ڇو ته جيڪڏهن يقين طاقتور ۽ ڪامل 

ڪ جو ڪوبه شي ۽ صورت ۾ موجود هجي ته پوِء وسوس
امڪان باقي نه ٿو رهي. پوِء سستي. ضعف ۽ نڀاڳ ختم ٿي 
ويندو. انهيَء ڪري ئي اسان جي ذمه داري آهي ته اسان 
پنهنجي يقين کي مضبوط ڪريون موال علي عليه السالم 

 جن فرمائن ٿا. 

ِ بِاْلَيقيِن  ...َاحِْي َقْلَبَك بِاْلَمْوعَِظِة  َوَقوِّه
4
. 

ذريعي پنهنجي دل کي زنده ڪر ۽ عظ ۽ نصيحت جي او
  يقين جي ذريعي ان کي سگھ ڏي .

 است آهنين حق، ره در تو عزم گر

 است يقين آن راه كه يقين به دان مى
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جيڪڏهن حق جي ارستي ۾ توهان جو ارادو پهه 
ڪو آهي. ته يقين ڄاڻيو ته ان جو رستو فقط يقين ئي آهي. پ

دل  سانجڏهن اسان جي دل ۾ يقين پيدا ٿي وڃي ته ان 
مضبوط ٿي ويندو آهي ۽ جيستائين يقين قوي آهي 
تيستائين دل ۾ شيطاني وسوسن جي داخل ٿيڻ جو ڪو به 
امڪان باقي نه ٿو رهي. انهيَء جي ڪري ان ۾ اضطرار ۽ 

اهو مصيبتن ۽ مشڪلن جي سامهون ندو وهم پيدا نه ٿي
 شيهي جي ڀت جيان بيٺو رهندو.

 :فرمائن ٿا حضرت اميرالمومنين علي عليه السالم جن

َمْن َقوَِي َيقينُهُ َلْم يَرَْتْب 
5
. 

 جنهنجو يقين مضبوط هجي ان ۾ شڪ پيدا نه ٿيندو آهي. 
 حورى لطافت به يا ملَكى صورت به گر

 دورى دلها همه از نرسى، معنى به تا

ان  اعتقادي مسئلن يا ٻين مسئلن ۾ هميشه شڪ
مضبوط يقين حاصل نه ٿيو .ماڻهو کي ٿيندو آهي. جنهن کي

 هجي. 
ل جي حد تائين نه پهتو هجي. جنهن جي دل ۾ يقين ڪما

شيطاني وسوسه برا اثر وجھندا آهن. پر جنهن جي دل ۾ ان ۾
ريل هجي اهو شيطان جي شر ۽ ان جي ٻيقين جو ڏيئو 

 و رهندو آهي. ٻِيٺوسوسي جي آڏو لوهي ڀت جيان 
 امام محمد باقر عليه السالم جن فرمائن ٿا.
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َّهُ ُزبُرُ اْلَحديِدِ  َفَيُمرُّ اْلَيقيُن بِاْلَقْلِب َفَيصيرُ َكأَن
6.  

جڏهن دل ۾ يقين پيدا ٿي وڃي ته اهو دل کي لوهه جي 
 بوط ڪندو آهي. ضٽڪر جيان قوي ۽ م

دل کي محڪم ۽ مضبوط ڪرڻ سان انسان جي دل ۾ نه 
رڳو اعتمادي مسئلن جي باري ۾ شڪ پيدا نه ٿيندو آهي 

آهي. هاڻ اسين شيعه  ٿيندوبلڪي ايمان ۽ يقين ۾ به اضافو 
 عالمن منجھان هڪ اهڙي عالم جي ايمان ۽ يقين جو قصو 

اضافو لکون ٿا. جنهن ٻين جي دلين ۾ مسئلن تي يقين ۾ 
 ڪيو. 

 مباهلي جي مجلس ۾ حاضري
شيعه عالمن ڪيتريون ئي تڪليفون ۽ زحمتون 
برداشت ڪري اهلل جي دين جي حفاظت ڪئي ۽ ان دين کي 
منحرف ٿيڻ کان بچائي ورتو. اسان جي بزرگن حريم واليت 
جي دفاع ۽ شيعه مذهب کي ثابت ڪرڻ جي الِء ڪنهن به 

  قسم جي قربانيَء کان نه ڪيٻايو.
ت عصمت و طهارت جي وڏي ۽ عظيم مرتبي بياهل

تي اعتقاد ۽ يقين هجڻ جي ڪري پاڻ دشمن سان مباهلو 
ڪرڻ الِء به حاضر ٿيا. ان ڪم سان انهن واليت جي واٽ ۾ 
 ايندڙ ڪنڊن کي پاڙئون پٽي دشمنن کي ختم ڪري ڇڏيائون. 
جليل القدر عالم دين جناب محمد ابن احمد جو 

هڪ مثال آهي. جن دشمنن الِء  مباهلو انهن جي قربانين جي
به شيعه عقيدن جي حق هجڻ ۽ سچ هجڻ کي ٽابت ڪيو. پاڻ 
شيعه بزرگ عالمن منجھان آهن. ۽ ڪجھ شيعه بزرگ عالم 
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جيئن شيخ مفيد)رح( انهن کان روايت نقل ڪندا هئا. انهن 
شيعه عقائد جي بابت ڪيتريون ئي ڪتابون لکيون ۽ جناب 

حضر مان فيض ورتائون.پاڻ قاسم ابن عالٌء جي  بابرکت م
نظر ختم ٿيڻ کان پوِء لکڻ ۽ پڙهڻ جي نعمت کان محروم 
هوندي پنهنجي سيني م محفوظ علم کي ليکڪ جي ذريعي 
ڪاغذ تي لکرائيندا هئا . اهڙيَء ريت انهن شيعه مذهب کي 
ڪيتريون ئي قيمتي ڪتابون ڏنيون پاڻ سيف الدوله همداني 

ف الدوله همداني جي وٽ وڏو مرتبو رکندا هئا انهن سي
سامهون موصل جي هڪ قاضي سان مباهلو ڪيو. جيڪو 
جاهالنه ساڙ جي عينڪ الهڻ الِء تيار نه هو. مباهلي الِء ماڻهو 
گڏ ٿيا مباهلو ٿيو.مباهلي جي ختم ٿيڻ کان پِو موصل جي 
قاضي کي پنهنجي زندگيَء تان آسرو الهڻو پيو. ان کي بخار 

ٿ مٿي ڪيو هو اهو به ٿي پيو . ان مباهلي ۾ جيڪو ه
 .7ويو هو. ۽ ٻي ڏينهن هو مري ويو ڪارو ٿي

بزرگ شيعه عالم مرحوم محمد ابن احمد پنهنجي ڪامل 
يقين ۽ عقيدي جي ڪري متعصب دشمن تي غالب ٿيا. اهڙي 
ريت انهن پنهنجي ان عمل سان شيعه عقيدن جي حق ۽ سچ 

ني آڏو واضح ۽ روشن ڪري ڇڏيو ۽ انهن جي ڀهجڻ کي س
دلين ۾ يقين کي مضبوط ڪري ڇڏيائين. شيعه تاريخ اهڙين 
مثالن سان ڀري پئي آهي ته بزرگان دين پنهنجي ڪامل يقين 
۽ دلي اطمينان جي ذريعي دشمن سان مقابلو ڪيو ۽ ٻين جي 

 دلين ۾ به يقين پيدا ڪيائون. 
ي جنهن پنهنجي سڪي اهڙي ئي هڪ ٻي مثال آهردفنمير 

ايمان ۽ ڪامل يقين جي ذريعي دشمن کي شڪست ڏني ۽ 
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ٻين جي دلين ۾ يقين جو ٻج پوکيو، ان واقعي کي مرحوم 
 نراقي ڪتاب )الخزائن( ۾ هن ريت لکن ٿا. 

مير فندر سڪي، پنهنجي سير سفر جي ڏينهن ۾ ڪافرن 
۽ اتي جي ماڻهن سان ڳالهه ٻولهه جي هڪ شهر ۾ پهتا 

هڪ ٽولي انهن کان هڪ ڏينهن  ِء رهيا.)ڪچهري( جي ال
سوال ڪيو ته اسان جي عقيدن جي حق هجڻ ۽ توهان جي 
عقيدن جي باطل جڻ جي هڪ دليل هي به آهي ته اسان جون 
عبادت گاهون ٻه هزار سال پراڻيون آهن ۽ اڄ ڏينهن تائين 
انهن ۾ ڪابه خرابي نظر نه آئي آهي پر توهان جون اڪثر 

ڌيڪ باقي نه رهنديون آهن . ڇو جو مسجدون سوء سال کان و
هر شيَء جي بقا ۽ حفاظت ان جي حق هجڻ جي محڪم دليل 

 .آهي ته پوِء اسان جو دين سچو آهي 
مير فندرسڪي پنهنجي يقين ۽ عقيدي جي بنياد تي 
جواب ڏنو ته توهان جي عبادت گاهن جو باقي رهڻ ۽ اسان 
جي مسجدن جو خراب ٿيڻ توهان جي حق هجڻ جي ڪا به 
دليل ناهي ، بلڪه ان جو راز هي آهي ته اسان جي مسجدن ۾ 
صحيح عبادت ڪئي ويندي آهي ۽ مسجدن ۾ رب پاڪ سان 
راز و نياز ڪيو ويندو آهي  انهي جي ڪري اسان جون 
مسجدون ان پاڪ نالي جي عظمت کي برداشت ڪرڻ جي 
 سگھ نه رکنديون آهن ان ڪري جلدي خراب ٿيو وڃن 

ن ۾ صحيح معني ۾ عبادت نه پر توهان جي عبادت گاه
ٿيندي آهي بلڪه ڪڏهن ڪڏهن ته فاسد عمل به انجام ڏنا 

  .ويندا آهن  انهي جي ڪري اهي خراب نه ٿينديون آهن 
جيڪڏهن اسان جي پالڻهار جي عبادت توهان جي عبادت 
گاهن ۾ انجام ڏني وڃي ته اهي نه ان جي عظمتن کي 
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ام سولو ڪم آهي انهن وراڻيو اهو ته تم برداشت نه ڪنديون
توهان اسان جي عبادتگاهن ۾ وڃي پنهنجي عبادت ڪريو ته 
جيئن اسان جو حق هجڻ ۽ توهان جو باطل هجڻ ثابت ٿي 

 .وڃي
سيد انهن جي ڳالھ مڃي، وضو ڪرڻ کانپوِء ڌڻي پاڪ تي 
آسرو ۽ يقين ڪندي پاڪ هستين سان توسل ڪيو ۽ پو۽ 

ڪا تمام انهن جي سڀ کان وڏي عبادت گاھ ۾ داخل ٿيو جي
مضبوط ۽ ٻه هزار سال قديمي هئي تمام گھڻا ماڻهون انهيَء 
منظر کي ڏسڻ الِء ماندا هئا سيد عبادت ۾ وڃڻ کانپوِء آذان ۽ 
اقامت چئي نماز جي نيت سان وڏي آواز سان تڪبير)اهلل 
اڪبر(  چيائين  ۽ عبادت گاھ کان ٻاهر ڊوڙي آيو ته سڀني 

ديوارون ڪرندي  پنهنجي اکين سان عبادت گاھ جي ڇت ۽
ڏٺيون ان ڪرامت جي مشاهدي کانپوِء گھڻن مشرڪن اسالم 

 (1قبوليو،)
مير فندرسڪي پنهنجي عقيدي کي  يقين ۽ ايمان سان 

 مضبوط ڪيو
يقين عملن جي قيمت ۽ اهميت ۾ واڌاري جو  .2

  :سبب آهي
ڪيميا ۽ اڪسير کي ڪنهن گھٽ قيمت  جيڪڏهن

مادي سان گڏ ٺاهيو وڃي ته اهي ان گهٽ قيمت مادي کي 
قيمتي ڌاتن ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو آهي ۽ ان جي قيمت 

ڪيترائي ڀاڳا وڌائي ڇڏيندو آهي اهڙي طرح ڇو جو  يقين   
به عملن کي قيمت عطا ڪندو آهي جيڪڏهن ٿورڙي عمل 

ت شڪ پالڻهار وٽ جي قيمکي يقين سان انجام ڏنو وڃي ته 
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 وسوسي سان انجام ڏنل گھڻي عمل کان قيمتي آهي ۽ 
 امام صادق عليه السالم جن فرمايو:

ِ اْلَيقيِن  ائَِم اْلَقليَل َعلَى اْلَيقيِن اَْفَضُل عِْنَداهَّللِ ِمَن اْلَعَمِل اْلَكثيرَِعلى غَيْر اِنَّ اْلَعَمَل الدَّ
8
. 

۽ دائمي عمل ان گھڻي  اهلل وٽ يقين سان انجام ڏنل ٿورو
 .جيڪو يقين کانسواِء انجام ڏنو وڃيعمل کان بهتر آهي 

يقين عملن جي اهميت کي  اهو فرمان چٽي دليل آهي ته
، يعني يقين سان انجام ڏنل ٿورو عمل ان گھڻي وڌائي ٿو

عمل کان بهتر آهي جيڪو يقين کانسواِء انجام ڏنو وڃي، 
وانگر آهي جيڪو  اهڙي ريت يقين ڪيميا گري جي ان مادي

سستي ڌاتو کي سون ۾ تبديل ڪندو آهي اهڙي ريت يقين به 
ان ڪيميا گري جي ڌاتو وانگر  گھٽ عمل کي اهميت وارو 

 بڻائي ٿو 
 اهميت  ۾ نظر جي خدا تي جڳهن ئي ڪيترين تہ رهي ياد
 هوندا اثرات گهڻا تمام بہ ۾ ظاهر جا عمل ٿوري واري رکڻ
 اهو  آهيون لڳا ڪرڻ بيان کي واقعي جنهن اسان  هاڻي  آهن

 . آهي شاهد جو حقيقت ان واقعو

 الرحيم( الرحمن اهَّلل بسم  (چيل سان يقين خوئي اهلل آيت مرحوم
 جن)هئا خادم جا ميرزا الفقهاء استاد هي (داحم شيخ بابت جي
 ميرزا مرحوم تہ فرمايائون پاڻ  ٿا ڪن نقل واقعو هڪ کان
 هئو محمد شيخ نالو جو جنهن هئو بہ خادم ٻيو  هڪ جو

 ڇڏي ملڻ سان ماڻهن پوِء کان وفات جي ميرزا مرحوم جنهن
  .ڏنوهئو
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 تہ ڏٺو ان ويو وٽ محمد شيخ شخص ڪو ڏينهن هڪ
 ٻاري وجهي پاڻي ۾ ڏيئي پنهنجي وقت لهڻ سج محمد شيخ
 شخص اهو آهي رهيو ٻري نموني سٺي ڏيئو ۽ آهي رهيو
 .پڇيائين ڪارڻ جو ان ۽ ٿيو حيران ڏاڍو

 جي ميرزا مرحوم تہ چيو ۾ جواب جي ان محمد شيخ
 جي بزرڱوار ان ۽ رسيو صدمو ڏاڍو کي مون  سان وفات

 ۽پنهنجو ڏنو ڇڏي ملڻ سان ماڻهن مون ۾ ڏک جي جدائي
 هڪ هئس ڏکايل گهڻو آُء لڳس ڱذارڻ ويهي ۾ ڱهر وقت

 مون نوجوان هڪ جو شڪل جي علم طالب عرب هڪ ڏينهن
  سان ڀائيچاري ۽ محبت ۽ پيار ڏاڍي سان مون ۽ آيو وٽ

 ونيڳاله جون ان ۽ هيو وٽ مون تائين لٿي سج هو آيو پيش
 هلڪو بار ڪجهہ جو دل منهنجي وڻيون ڏاڍيون کي مون
 ايندو وٽ مون تائين ڏينهن ڪجهہ هو ٿيو ڱهٽ ڏک ۽ ٿيو
 سان مون هو ڏينهن هڪ ويس ٿي مانوس سان ان مان ۽  هيو

  رات اڄ تہ آيو ياد کي مون تہ هئو رهيو ڪري ڪچهري
 جي مغرب دڪان تڏهن ) ڪونهي ئي تيل  ۾ ڏيئي منهنجي

 تہ هئس رهيو سوچي مان ڪري انهيَء هئا ويندا ٿي بند ٽائيم
 پر جي هن تہ ويس وٺڻ تيل موڪالئي کان هن مان جيڪڏهن

 تيل جيڪڏهن ۽  ويندس رهجي محروم کان ڪچهريَء فيض
 منهنجي هو پوندي ڱذارڻي ۾ اونداهيَء رات اڄ تہ ورتو  نہ 

 ويو ٿي ڇا کي توهان اڄ چيائين ۽ ويو سمجهي  ڏسي حالت
 ٻڌو؟ پيا نہ سان غور کي ڪچهريَء منهنجي جو آهي

 خدمت جي توهان آُء آهي نہ ڳالھہ ڪا تہ اهڙي نہ چيو مون
 ٻڌو پيا نہ ڳالهيون منهنجون توهان نہ وراڻيو هو  آهيان ۾

  تہ چيو مون
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 نہ تيل  ۾ ڏيئي منهنجي  رات اڄ تہ آهي هيَء حقيقت
  ايتريون الِء تنهنجي مان آهي تعجب تہ وراڻيو هن آهي

 جي ) الرحيم الرحمن اهلل بسم ( ۽ آهن ڪيون بيان حديثون
 بہ فائدو ايترو مان حديثن انهن تون  ڪئي بيان فضيلت
 بي کان ڪرڻ خريد تيل جو آهين سڱهيو ڪري نہ حاصل

 ؟ سڱهين ٿي نياز
 ڪا سان مون توهان جو آهي نہ ياد کي مون چيو مون

 ! هجي ڪئي بيان حديث اهڙي
 هئو ٻڌايو مون آهي ويو وسري ڪان توهان وراڻيو هن

 تہ آهي بہ هي فائدو جو(الرحيم الرحمن اهلل بسم)تہ

 الرحيم الرحمن اهَّلل بسم سان نيت جي ڪم ڪنهن تون جيڪڏهن
 .ويندو ٿي ڪم اهو تنهنجو تہ چئو

 پاڻي جو وجھو پاڻي سان نيت ان ۾ ڏيئي پنهنجي توهان
 الرحمن اهلل بسم توهان ۽ رکندڙهجي خاصيت جي تيل

 سان نيت ئي ان ُاٿي ۽ مڃي ڳالهہ جي ان مونو، چئ  الرحيم
  سان نيت انهيَء ۽ ڇڏيو  ڀري سان پاڻيَء کي ڏيئي پنهنجي

 .ويو رياڏيئوٻ تہ ٻاريو ڏيئو مان پوِء يچئ الرحيم الرحمن اهَّلل بسم
 خالي بہ جڏهن ڏيئو اهو تائين ڏينهن اڄ پوِء کان ڏينهن ان

 اهلل بسم    ڪري ڀري سان پاڻيَء کي ان تہ آهي ٿيندو
 .آهي ويندو ٻري ڏيئو تہ آهيان پڙهندو  الرحيم الرحمن

 کان ڪرڻ نقل کي واقعي ان  رح خوئي اهلل آيت مرحوم
 ۽ ٿيڻ مشهور جي واقعي ان جو  آهي تعجب ٿا فرمائن  پوِء

 بہ ٿورو ۾ عمل ان جي محمد شيخ مرحوم پوِء ڪان ڦيلجڻ
 .آيو  نہ فرق
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 اهَّلل بسم  هڪ سان يقين ۽ اعتقاد تہ ڏٺو اوهان طرح جهڙيَء

 ظاهر اثر معمولي غير ڪيترا جا ان تہ وڃي پڙهي الرحيم الرحمن
 .ٿا ٿين

 اهي ٿا رکن معرفت ۽ ڄاڻ جي اعظم اسم ماڻهو جيڪي
 پر ٿا ڪن فائدوحاصل ئي مان اسمن مشهور ۾ ماڻهن ٻين بہ

 فضيلت کان عملن جي ٻين  کي عملن جي انهن شيِء جيڪا
 اسم واري ڪرڻ ادا جيڪو آهي يقين جو انهن ٿي بخشي

    آهي ڪندو پيدا اثر خاص هڪ ۾ تاثير جي
 آهي ُاجاريندو کي اندر جي توهان يقين_ 3

 ظاهر پنهنجي ذريعي جي بہسامح انسان ڪڏهن ڪڏهن
 اڻڄاڻ کان واقعيت ۽ حقيقت لڪيل پر آهي سنواريندو کي
 کي انسان .آهي هوندو پريشان هو ئي ڪري ان آهي هوندو نہ
 ڪردار جي ان سائين اهلل ڇا تہ آهي هوندي نہ ڄاڻ اها

 ڄار جي ۽شيطان نفس ۾ اندر هو يا  آهي راضي مان ۽گفتار
 فرض جيڪڏهن آهي اڻڄاڻ کان ڳالهہ ان پاڻ ۽  آهي ڦاٿل ۾

 پنهنجي ريت ڪهڙيَء تہ آهي پليت جو اندر هو  تہ ڪيون
 ؟ ٿو سڱهي ڏياري ڇوٽڪارو کان خطري وڏي ان کي اندر

 جو ڪرڻ حاصل ڇوٽڪاري کان سور ۽ ڏک روحاني ان ڇا
 ؟.آهي رستو ڪو

 عصمت مڪتب تہ ٿا چون ۾ جواب جي سوالن انهن
 اندر جو انسان سان رکڻ يقين تي عقيدن جي طهارت ۽

 جو ڇو ٿو وڃي ٿي پاڪ تي طور روحاني هو ۽ ٿو ُاجري
 دعا واري پڙهڻ ۾ رات جي آچر آهي ُاجاريندو کي اندر يقين

 :آهي آيو ۾
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َاللَُّهمَّ َاْصلِْح بِاْلَيقيِن ََسائَِرنا
9
.   

 .ُاجار کي اندر جي اسان ذريعي جي يقين پالڻهار
 اهي آهن هوندا مالڪ جا ذات پاڪ ۽ نيڪ ماڻهو وارا يقين
 اندر جي جن آهن هوندا دور کان ڪمن برن ۽ تباهيَء “فساد

 اندر پنهنجي ڪري پيدا  يقين اهي هجن وصفون بريون ۾
 .ٿا سڱهن ُاجاري کي

 شيطاني کي شعور ۽ ضمير جي توهان رڳو نہ يقين
 جي توهان جيڪڏهن بلڪہ ٿو رکي ۾ حفاظت کان وسوسن

 ۽ ٿو ڪري اصالح بہ جي ان تہ آهي موجود فساد ڪو اندر۾
 . ٿو ڪري ختم کي براين جي اندر

  :ٿا فرمائن سڳورا پاڻ ڪري جي انهيَء

َخيْرُ ما اُْلقَِي فِي اْلَقْلِب َاْلَيقيُن 
10
. 

 يقين شيِء ڀلي کان سڀ واري ٿيڻ القاء ۾ دل جي مومن
 .آهي

 بلڪہ ٿو آڻي واڌارو ۾ شعور رڳو هن يقين جو ڇو
 ڪري پاڪ بہ کان  نيغلط اعتقادي ۽ اخالقي کي اندر هي
 .ٿو
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 شيون واريون ٽوڙڻ کي يقين

 ترديد ۽ شڪ

 رڳو نہ اهو هجي مبتال ۾ ترديد ۽ شڪ انسان جيڪو
ه بلڪ يآه رسائيندو ڌچڪو کي اهميت معنوي پنهنجي

 تائينتيس آهي هوندو قيدي جو ترديد ۽ شڪ اهو جيسيتائين
 بہ اهوڪڏهن آهي هوندو بيٺو ۾ حالت جي جمود ۽ توقف

 الِء ڇوٽڪاري پنهنجي اهو .سگهي ڪري ٿو نہ ترقي معنوي
 .ڇڏي ڪڍي کي ۽ترديد شڪ مان دل پنهنجي

 ه:ت ٿا فرمائن جن السالم عليه صادق امام

كُوَك   اُْنُفوا َعْن نُُفوِسكُُم الشُّ
11
. 

 .ڇڏيو ڪڍي کي  شڪن مان نفس پنهنجي
 ڪرڻ حاصل کي اهميتن معنوي ۽ روحاني طرح اهڙيَء

 ۽ شڪ مان دل الِءپنهنجي ڪرڻ محفوظ کي انهن ۽ الِء
  .ڇڏيو ڪڍي کي وسوسي

 پنهنجي پوِء کان ڪرڻ حاصل ڪامل يقين ۽ ايمان ۽
 نہ پوِء  تہ نہ ڪريو ڪوشش جي ڪرڻ مضبوط کي عقيدن

 جي زماني آخري بلڪہ ٿيندا متزلزل عقيدا جا توهان رڳو
 هڪ ترديد ۽ شڪ  تہ ڇو ويندوُء ٿي شريڪ بہ ۾ مصيبتن

 ڪندو گڏ سامان جو امتحانن جي پاڪ ۽اهلل مصيبتن پاسي
 امتحان ان ماڻهو گرفتار ۾ ترديد ۽ شڪ پاسي ٻئي تہ آهي

 .آهن سڱهندا ٿي نہ ڪامياب ۾
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 کي اسان ۾ حڪمن ۽ فرمانن جي السالم عليهم  اهلبيت
 ويو ڏنو حڪم جو ڪڍڻ کي ۽ترديد شڪ مان دل پنهنجي

 فساد “ فتني ڪرڻ وهم ڀرو هرو ۾ ترديد ۽ شڪ  تہ ڇو آهي
 ۾ مطيعين مناجات جن امام  آهي ٿيندو سبب جو مصيبت ۽

 :ٿا فرمائن عرض ريت هن ۾ بارگاھ جي پاڪ اهلل

نُوَن َلواقُِح اْلِفتَِن  َوَاثْبِِت اْلَحقَّ في ََسائِرِنا َفاِنَّ الُشكُوَك َوالظُّ
12
.  

 ۽ شڪ تہ ڇو1 فرماِء ثابت کي حق ۾ اندر اسانجي پالڻهار
 آهن ڪندا ايجاد فتنو وهم

 سڱهجي ڏسي کي حقيقت ان سان ڪرڻ مطالعو جو تاريخ
 فساد۽ جنهن تائين اڄ وٺي کان شروعات جي اسالم تہ ٿو

 ماڻهو گهڻا ۾ ان آهي ڪيو گمراھ کي معاشري مسلمان فتني
 يقين پنهنجو بابت جي مستقيم صراط جيڪي هيا اهڙا

 .هئا چڪا ٿي گرفتار ۾ ترديد ۽ شڪ ۽ هيا ويٺا وڃائي
 جيڪي  آهو وسيلو جو فتنن اهڙن ۽ترديد شڪ ۾ حقيقت

 آهن ذريعو جو ٿيڻ گرفتار ۾ مصيبتن ۽ ڪندڙآهن گمراه
  کان ٿيڻ گرفتار ۾ مصيبتن ۽ فتنن انسان سان ترديد ۽ شڪ
 فتنن۽ بہ الِء ماڻهن متزلزل ۽ وارن ڪرڻ شڪ ڱهڻو سواِء

 .ٿو ڪري گڏ سبب جا مصيبتن

 :گناھ

 ڳالھہ اها آهي خالف جي حڪمن جي اهلبيت ڪرڻ گناھ
 اهو تہ ٿو سگهي ٿي . آهي ڪارڻ جو تباهيَء ۽ جوڳي شرم
  ڇڏي ڪري ختم کي حالتن بهترين جي ٻانهن جي پاڪ اهلل
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 ڪرڻ پيدا حالت معنوي رڳو نہ ڪرڻ گناھ ئي ڪري انهيَء
 ۽ حالت معنوي موجود کان پهريان بلڪہ ٿو روڪي کان

 ٿو رکي صالحيت جي ڪرڻ ختم کي ڪيفيت
 السالم عليه صادق جعفر امام نوم: ت ٿو چوي رقي دائود
 :فرمايو امام ه:ت ٻڌو کان

ُقوااهَّلَل، َوْليَْحُسْد َبْعُضكُْم بَْعضا،اِنَّ عيَسي  :عليه السالم قاَل َسمِْعُت َاباَعْبِداهَّللِ  َيُقوُل اِتَّ

َج في ْيُح فِي اْلباِلدِ، َفََخَ هُ َرُجٌل ِمْن َبْعِض َسْيِحهِ َوَمَع  بَْن َمرْيََم كاَن ِمْن ََشايِِعهِ السَّ

 ِ زُوم حابَِة َقصيٌر، َوكاَن َكثيرُ اللُّ ِلَى اْلَبْْحِ قاَل  الصَّ ا اِنَْتهى عيسي ا  :لِعيَسي بَْن َمرْيََم، َفَلمَّ

ِلى عيسي  ِ اْلماِء، َفقاَل الرَُّجُل اْلَقصيرُ حيَن نََظَرا ِةَيقيٍن ِمْنهُ، َفَمشي َعلى َظْهر بِْسِم اهَّلل، بِِصحَّ

ِة َيقيٍن ِمْنهُ َفَمشي َعلَى اْلماِءَوَلِحَق بِعيسي، َفَدَخَلهُ اْلُعْجُب  بِْسِم  :جاَزهُ  اهَّلل، بِِصحَّ

 َعلَيهذا عيسي ُروُح اهَّللِ يَْمشي َعلَى اْلماِء َواَنَا اَْمشي َعلَى اْلماِء،َفما َفْضلُهُ  :َفقاَل .بَِنْفِسهِ 

َجهُ، ثُمَّ قاَل َلهُ  َفتَناَوَلهُ ِمَن ََفُِمَس فِي اْلماِء َفاْسَتغاَث بِعيسي  :قاَل  ما ُقْلَت  :اْلماِء َفَاْْخَ

َيْمشي َعلَى اْلماِء َواَنَا اَْمشي، َفَدَخَلني ِمْن ذلَِك  اهَّلل هذا ُروُح  :ُقْلُت  :يا َقصيرُ؟ قاَل 

ِ اْلَمْوِضِع الَّذي َوَضَعَك  :َفقاَل َلهُ عيسي.عُْجٌب  َتَك  َلَقْد َوَضْعَت َنْفَسَك في غَيْر اهَّلل فيهِ، َفَمقَّ

ا ُقْلَت  ََّوَجلَّ ِممَّ ِلَى اهَّللِ َعز ِلَى اْلَمرَْتَبةِ  :قاَل .اهَّللُ على ما ُقْلَت، َفُتْب ا َفتاَب الرَُّجُل َو عاَد ا

ُقواهَّللَ  َوْليَْحُسَدنَّ َبْعُضكُْم َبْعضا الَّتي َوَضَعهُ اهَّللُ فيها، َفاتَّ
13. 
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 ابن عيسي ڪريوحضرت نہ ڙسا سان ٻي ۽هڪ ڊڄو کان اهلل
 سير ۽ سياحت جي شهرن ۾ شريعت جي السالم عليه  مريم
 ماڻهو جو قد ننڍي هڪ دفعي هڪ ۾ سفرن انهن هيو ڪرڻ

 جي السالم عليه عيسي حضرت جيڪو هيو گڏ سان انهن بہ
 .هيو ويجهو ڏاڍو

 پنهنجي عيسي حضرت پهتا وٽ درياَء هڪ هلندا هلندا
 ۽ چئي اهلل بسم سان يقين ۽ سان ايمان ڪامل ۽ صحيح
 صحيح بہ ڏٺوان واقعو اهو مرد ان لڳوجڏهن هلڻ تي پاڻيَء
 هلندي هلندي لڳو هلڻ تي پاڻيَء ۽ چئي اهلل بسم سان يقين

 هڪ وقت انهيَء کي مرد ويوان پهچي تائين عيسي حضرت
 پاڻ ۾ َپرَ  پنهنجي هن جڏهن پيو ڏيڻو منهن کي حالت عجيب

 هلي تي پاڻيَء جيڪو  آهي اهلل روح عيسي هي تہ چيو کي
 ڳاله ڪهڙي پوِء ٿو سگهان هلي تي پاڻيَء بہ مان آهي رهيو
 ۾ پاڻيَء هو وقت انهيَء آهي وڌيڪ کان مون هو جو  آهي
 عيسي حضرت لڳو سڏڻ کي عيسي حضرت  پوِء ۽ لڳو ٻڏڻ
 کي پاڻ پنهنجي تون چيائين کي ان  ڪڍيو مان پاڻيَء کي ان
 ؟ هو چيو ڇا

 عيسي حضرت سو هو چيو جيڪو کي پاڻ پنهنجي  هن
  هيس لڳو ٻڏڻ آُء ڪري انهيَء تہ چيائين ۽.ٻڌايو کي

 رتبو جيڪو توکي پاڪ اهلل تہ فرمايو کي ان عيسي حضرت
 سمجهو مٿانهون کان رتبي ان کي پاڻ پنهنجو تو هو ڏنو

 بہ کان رتبي ان ۽ ڪئي دشمني توسان پاڪ اهلل ڪري انهيَء
 جيڪو وڃ۽ موٽي وٽ پاڪ اهلل ڪري انهيَء ڇڏيو ڪيرائي

 ڪئي توبه محل انهيَء مرد ان، ڪر توبه کان ان ٿي چيو ڪجه
 ان ساڳيو اهو هو ڏنو کي ان رتبوپهريان جيڪو پاڪ اهلل ۽
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 ساڙ سان ٻي هڪ ۽ ڊڄو کان پاڪ اهلل بس .ڏنو موٽائي ٻيهر
 .ڪريو هن

 وڃائڻ کي يقين

 ملندا ماڻهو گهڻا اهڙا کي اسان سان ُاٿالئڻ َوَرقَ  جا تاريخ
 هيا رکندا يقين تائين حصي هڪ جي زندگي پنهنجي جيڪي

 ۽ ايمان پنهنجو هو ڪري انهيَء رهيا نہ قدم ثابت پوِء ۽
 .ويٺا وڃائي يقين

 رحلت جي پيغمبر جيڪو هئو زبير هڪ مان ماڻهن اهڙن
 جي السالم عليهم اهلبيت ۽ اميرالموءمنين موال بعد کان

 عليه علي اميرالموءمنين اهوموال هيو اڳيان کان سڀ ۾ دفاع
  ٿيڻ وڏي جي ُپٽن جي ان پر هو منجهان دوستن جي السالم

 کي يقين ۽ ايمان جي ان َوِسوَسن شيطاني جي انهن ئي سر
 السالم عليه علي امام هو پوِء ۽.ڇڏيو بدالئي ۾ ترديد ۽ شڪ
 .پهتو اچي تي ڪرڻ بغاوت ۽ جنگ سان

 
 
 

 .ٿا فرمائن الِء جي ان اميرالموءمنين

فُوُه َعنَّا َّي َنَشأَ بَنُوُه َفََصَ ما زاَل كاَن الزُّبَيْرُ ِمنَّا اَهَْل اْلبَْيِت َحت
14
. 

 ُپٽ جا هن جڏهن پر هئو منجهان اهلبيت اسان  هميشه زبير
 .ڇڏيو ڦيرائي کا اسان کي هن انهن هت ٿيا وڏا

 دعا  جي يقين اهڙي کان پاڪ اهلل کي اسان ڪري انهيَء
  ٿي نہ پيدا انڪار ۽ شڪ بہ ڪڏهن ۾ جنهن کپي گهرڻ
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 ۾ دعا جي جمعي ٿيل نقل کان السالم عليه صادق امام
 آهيون پڙهندا

ِنّي َاْسأَلَُك ايمانًا صادِقًا َوَيقينًا َلْيَس َبْعَدُه ُكْفٌ ا للَُّهمَّ ا
15
. 

 سوال جو يقين اهڙي ۽ ايمان سچي توکان مان !پالڻهار
 “ اچي نہ انڪار ۽ ڪفر پوِء کان جنهن ٿو ڪريان

 جي گناه تہ آهن دليل واضح جون ڳاله ان عبارتون اهڙيون
 ۾ انڪار ۽ ڪفر يا ترديد ۽ شڪ  حالت جي يقين ڪري
 وارن ٿيڻ داخل ۾ سرزمين جي يقين ٿي سگهي ٿي تبديل

 طاقتور ڏاڍو اماره نفس تہ گهرجي رکڻ خيال جو ڳاله ان کي
 وڃائي يقين تہ ڪئي غفلت بہ ٿوري توهان جيڪڏهن آهي

 ويندُء ٿي مبتال انڪار۾ ڪفر۽ يا ترديد ۽ شڪ ۽ ويهندوُء
 کان جنهن گهرو دعا جي يقين اهڙي کان پالڻهار ڪري انهيَء

 “ اچي نہ شڪ جو قسم ڪنهن  پوء
 ٿيل منور سان  نور جي يقين دل جيڪا ڪري انهيَء

 ڪري جي گناه هجي ُچڪو لهي ۾ دل يقين جيڪو ۽ هجي
 ٿي پيدا حالت ٻي هڪ ۽.ٿو سگهي گهٽجي نور جو ان

 ڪڏهن  رکندڙماڻهو صفتون معنوي ڪري انهيَء ٿي سگهي
 جنهن تہ ڇو ڏين نہ ٿيڻ پيدا آڪڙ ۽ وڏائي ۾ دل پنهنجي بہ

 ان اهو آهي وڌي نعمت جي يقين ۾ دل جي انهن مالڪ
 جي وٺڻ موٽائي کان انهن ڪري جي وڏائيَء کي نعمت
 . ٿو رکي تہ بہ سگهہ
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 ذريعا جا ڪرڻ حصل کي يقين

 : ڪرڻ حاصل ڄاڻ_ 1
 ڪيترن جي السالم عليهمم طهارت و عصمت اهلبيت

 بيان کي اهميت جي ان ۽  فضيلت جي يقين ۾ فرمانن ئي
 تہ ٿو ٿي پيدا سوال اهو ۾ ذهن هاڻي  آهي ويو ڪيو

 ؟ ٿو سگهجي پهچي تي منزل جي يقين ريت ڪهڙيَء
 فرمانن جي السالم عليهمم اهلبيت بہ جواب جو سوال ان

 .آهي موجود ۾
 وڌيڪ الِء ڪرڻ حاصل يک مقام جي ان ۽ منزل جي يقين

 جي پاڪ اهلل جڏهن انسان آهي معرفت ۽ ڄاڻ طريقو سٺو
 سان عقيدي مضبوط هو تہ آهي وٺندو فائدو مان معرفتن

 .ٿو سگهي پهچي تي منزل جي يقين
 رات واري معراج آهي ٿي وضاحت جي حقيقت ان ۾ تنيروا
 کي صلي هلل عليه وآلہ وسلم سڳورن پاڻ سائينَء اهلل

 :فرمايو

َواْلَمْعرَِفُة تُورُِث اْلَيقيَن، َفاِذا اْستَْيَقَن اْلَعْبُد ْليُبالي َكْيَف َاْصَبَح،بُِعْْسٍ اَْم بِيُْْسٍ 
16. 

 حاصل يقين کي انسان جڏهن پوِء آهي سبب جو يقين معرفت
 ڪيئن رات تہ هوندوآهي نہ خوف ڪو کي ان تہ  وڃي ٿي

 هجي ۾ سخطيَء اهو ڀلي پوِء ٿي صبح ڪيئن ۽ وئي ڱذري
 .۾ آسانيَء يا

 نہ جي يقين ترديد ۽ شڪ تہ ٿيو معلوم ريت اهڙيَء
 پنهنجي الِء ڪرڻ ختم کي ان آهي ٿيندو پيدا ڪري جي هجڻ
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 ڪرڻ پيدا حالت جي يقين ۽ ڪريو پيدا حالت جي يقين اندر
 عليهمم اهلبيت تہ ڇو  ڪريو حاصل ڄاڻ ۽ معرفت الِء

 وڏي جي يقين ئي سان ڪرڻ حاصل کي معارف جي السالم
 .ٿو سگهجي پهچي تي مقام

 : نياز راز۽ سان پاڪ ۽اهلل دعا_ 2

 پيدا يقين ۾ اندر  جي اسان سان ڪرڻ دعا ۾ بارگاه جي اهلل
                                    ۔وٿ ٿئي

 :نالي هڪ خطبي ۾ فرمائن ٿامعروفه موال امير عليه السالم 

عِباَد اهَّللِ َسلُوا اهَّلَل اْلَيقيَن 
17
. 

 نکا توهان تہ  ڪريو سوال کان پاڪ اهلل نهواٻ جا اهلل اي
 . ڪري عطا يقين

 الِٰء وڌائڻ کي ان ۽  ڪرڻ پيدا يقين کي نااس  ريت اهڙيَء
 تہ ڇو  گهرجي گهرڻ دعا جي ٿيڻ حاصل جي يقين کان اهلل 

 آهي هڪ مان ذريعن جي ڪرڻ حاصل يقين بہ دعا

  جيڪا جي يقين ۾ فرمانن پنهنجي عصمت خاندان
 رهنمائيَء جي اسان   بہ اها  آهي ڪئي بيان حالت ۽ ڪيفيت

  آهي  ڪري جي

 هجي ۾ خوف جي هالڪت ۽ موت وقت هر انسان جڏهن
 جو ان ۽ .ويهي وڃائي يقين پنهنجو هو تہ ٿو سگهي ٿي تہ

  اهلبيت ڪري انهيَء  وڃي ٿي  ڪمزور يقين ۽ ايمان
 دعا الِء ڪرڻ حاصل يقين سچو کي اسان  السالم عليهمم

 ذريعي جي دعا ٻانها متقي ۽ صالح تہ آهي فرمائي ارشاد
 . ٿا سگهن پهچي تائين يقين سچي
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 حاصل ڇوٽڪارو کان وسوسي ۽ شڪ انسان جيڪو
 ٻيهر پوِء کان ڪفر جيڪو آهي جهڙو انسان  ان اهو ڪري
 ۾ دنيا جي نور نڪري  مان اونداهيَء جي ڪفر ۽ ٿئي زنده
 ؛ٿو فرمائي ادشار ۾ مجيد قرآن پاڪ اهلل  رکي پير

تًا َفَاْحَيْيناُه َوَجَعْلنا َلهُ نُورًا َيْمشي بِهِ فِي النَّاسِ  َكَمْن َمَثلُهُ فِي الُظلُماِت َلْيَس  َاَو َمْن كاَن َميِّ

ِمْنهابِخارٍِج 
18
. 

 زنده کي ان اسان پوِء هو ويو مري جيڪو اهوماڻهو ڇا
 ماڻهن ذريعي جي جنهن سين ڏنو نور کي هن ۽ ؟.سين ڪيو
 ٿي وانگر شخص ان مثال جي ان آهي هلندو ۾  درميان جي

 مان اونداهين ان ۽ي هج ۾ اونداهين جيڪو ٿي سگهي
 .هجي سگهندو نہ بہ نڪري
 ۽ شڪ جيڪي آهي مثال هڪ الِء ماڻهن انهن آيت هيَء

  ڪرڻ زنده کي دلين ڪري نڪري مان اونداهيَء جي  ترديد
 انهن ماڻهو اهڙا ڇا آهن ٿيندا داخل ۾ دنيا جي يقين واري
 ۾ اونداهيَء جي  ترديد ۽ شڪ تائين اڃان جيڪي آهن وانگر
 ڪندو ڪارو  کي دلين شڪ طرح جهڙيَء هجن ٿيا گرفتار

 بلڪہ آهي ڪندو نوراني کي دلين يقين طرح اهڙيَء آهي
 يقين جيڪي آهي هوندي نوراني وڌيڪ دل جي ماڻهن انهن

 هجن هوندا چڪا پهچي تي
 :ٿا فرمائن جن السالم عليه باقر امام حضرت

ْل نُوَر َكنُورِ اْلَيقيِن 
19. 

                                       
 122سوره انعام آيت .  18
 125 / 78:بحار االنوار 1..  11
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 .آهي نہ جهڙو نور جي يقين نور بہ ڪو
 اهي ڇا آهي ويٺو گهيريو  ترديد ۽ شڪ کي ماڻهن جن
 جو يقين چوڌاري جي دلين جي جن آهن وانگر ماڻهن انهن
 ؟.آهي نور

 ۽ شڪ  کي صفتن موجود ۾ اندر پنهنجي انسان جنهن
 ماڻهوَء ان شخص اهو ڇا هجي ڪيو ختم ذريعي جي  ترديد
 ۽ صاف پاڪ کي دل سان نور جي يقين جنهن آهي جهڙو
 ؟..يهج ڪيو روشن

 کي دل هجي مالڪ جو قدرت ۽ زندگي تازه هاڻي جيڪو
 کان پاڪ اهلل الِء ڪرڻ روشن سان نور چمڪندڙ جي يقين

 تہ ڇو  فرماِء عطا يقين سچو کي اسانر پالڻها تہ ڪريو دعا
 جي قسم هر اهو تہ  هوندو مضبوط  ۽ سچو يقين جيڪڏهن

 مضبوط يک ان اهو سواِء کان ڪرڻ آسان کي امتحانن ڏکين
 .ٿو وڌائي بہ سگهہ جي ان ٿو۽ ڪري بہ

 سگهي ٿي حاصل ئي ۾ صورت ئي ان  فقط يقين سچو 
 ۽ ڪري نہ قبول کي  جوتزلزل قسم هب ڪنهن اهو جڏهن ٿو
 جي ظهر نماز هجي.  نہ ضعف جو قسم بہ ڪنهن ۾ ان

 دعا هڪ ٿيل نقل کان السالم عليه صادق امام ۾ تعقيبات
 ڪيو سوال جو شيِء ڪهڙيَء کان پاڪ اهلل ته آهي آيو ۾

 ؟ وڃي

كُلِّهاَاْسأَلَُك َحقايَِق اْْلِيماِن َوِصْدَق اْلَيقيِن فِي اْلَمواطِِن 
20
.  
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 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يقين

 جو يقين سچي ۽ ايمان تي جڳهہ هر توکان مان پالڻهار 
 .ٿو ڪريان سوال

 ان الفاظ جا دعا هن ٿيل نقل کان السالم عليه صادق امام
 جو ايسيتائين تي جڳه هر تہ آهن رهيا ڪري بيان کي نڪتي

  هجي يقين سچو ۽ مضبوط بہ ۾ مرحلي ترين مشڪل
 يعني هجي نہ ڪمزوري ۽ ضعف جو قسم بہ ڪنهن ۾ جنهن
 مضبوط انسان  بہ ۾ مرحلن ترين مشڪل ۽ حالتن ڏکين
  رهي قدم ثابت سان يقين ترين

 نہ آسان ڪرڻ حاصل کي ان ۽ پهچڻ تائين يقين اهڙي
 جا دعا آڏو جي پاڪ اهلل الِء ڪرڻ حاصل کي يقين اهڙي آهي
 جي پاڪ اهلل يقين سچو تہ ڇو گهرجن ڪرڻ مٿي هٿ

  آهي صفت هڪ مان صفتن جي اوليائن

 اجارڻ کي اندر ۽ ڪرڻ اصالح جي نفس
 ۽ نفساني انسان  ذريعي جي اصالح ۽ نفس تهذيب
 پهچي تائين دنيا جي يقين  ڪري نڪري کان خطرن شيطاني
 ۽ دل پهنجي  انسان  ذريعي جي حيات آب ان ۽  ٿو سگهي

 ان کي انسان يقين تہ ڇو ٿو سگهي ڪري زنده کي جان
 توهان  آهي پهچائيندو تائين هدف اصلي ۽  منزل اصلي

 ۾ يقين پنهنجي ذريعي جي ڪرڻ اصالح جي نفس پنهنجي
 اهڙي هڪ اها ٿا سگهو وڌائي کي ان .ٿا سگهو ڪري اضافو

 وضاحت السالم عليه صادق امام جنهنجي  آهي حقيقت
 .آهي ڪئي
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ٍ َفَعمَِلهُ اَْو  بِاِْصالحِكُْم َاْنُفَسكُْم َتزْدادُوا َيقينًا َوَترْبَُحوا َنفيسًا ثَمينًا، َرحَِم اهَّللُ  اْمَرًء َهمَّ بَِخيْر

ٍ َفاْرَتَدَع َعْنهُ، ثُمَّ قاَل  اعِِة هَّللِ َواْلَعَمِل َلهُ  :َهمَّ بَِشّ نَْحُن نَُؤيُِّدالرُّوَح بِالطَّ
21
. 

 کي يقين هنجينپ سان ذريعي جي اصالح جي نفس پنهنجي
 تي ٻانهي ان پاڪ اهلل ڪريو حاصل منافعو قيمتي ۽ وڌايو
 ان ۽  ڪري همٿ جي ڪرڻ ڪم چڱي  جيڪو ڪري رحم
 پنهنجي پر ڪري ارادو جو ڪرڻ ڪم بري يا ڏئي انجام کي
 اسين فرمايائون پاڻ پوِء روڪي کان ڪرڻ ڪم ان کي پاڻ
 جي  ڪرڻ عمل الِء جي ان ۽  اطاعت جي پاڪ اهلل بيت اهل

 جي نفس پوِء بس  آهيون ڪندا تائيد جي روح سان ذريعي
 تہ ڇو آهي وڌندو يقين جو انسان سان ذريعي جي اصالح

 ڪري جي وسوسي جي شيطان شڪ يعني مخالف جو يقين
 ۽ ڳالهہ جي ان سان ڪرڻ اصالح جي نفس  آهي ٿيندو پيدا

 اهلبيت  .آهي ٿيندي شڪست  وسوسي کي جي شيطان
 جو قسم هن مان فرمانن ۽ ارشادات جي   مالسال معليه

 حالت جي نفس اصالح ۽ حالت جي يقين تہ ٿو ٿي استفادو
 اهو الزم مان ڪرڻ اصالح جي نفس يعني آهي مالزمو ۾
 آهي وڌندو يقين ۽ ٿيندي واڌ ۾ حالت جي يقين تہ اچي ٿو

 اصالح جي نفس تہ هوندو موجود يقين مضبوط ۽جڏهن
 . ٿيندي
 کي يقين نهنجيپ توهان  ذريعي جي اصالح جي نفس بس
 توهان  ڏئي سگھہ کي يقين ريت اهڙيَء ٿا سگهو وڌائي

 پاڪ کي نفس  ٿا سگهو ڪري پاڪ کي نفس ۽ اندر پنهنجي
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 مان طاقت روحاني پنهنجي پوِء کان ڪرڻ پيدا يقين ۽ ڪرڻ
 .ڪريو حاصل فائدو

 ٿيندا ظاهر عمل معمولي غير ۽ ڪرامتون مان ماڻهن جن
 ان  آهن هوندا نوازيل سان  نعمت عظيم جي يقين اهي  آهن

 نقل واقعو هڪ اسان  تي طور جي گواھ هڪ الِء حقيقت
 .ٿا ڪريون

 تہ فرمايو انهن  آهي ٿيل نقل کان اصفهاني شيخ مرحوم
 مون تہ  ٿيس داخل ۾ حجاز دوران جي سفر جي حج آُء جڏهن

 هر سان عنوان جي ٽيڪس ۾ مڪي  هئا ڪون پئسا وٽ
 جي ٽيڪس ماڻهو ڪجهہ هئا وٺندا پئسا ڪجهہ کان مسافر

 ٿي مجبور اسان ڪري انهيَء  چاهين ڏيڻ پيا نہ پئسا کان ڊپ
  ۾ رستي  سين نڪتا الِء مڪي کان  رستي واري جدي

 کي اسان انهن  ۽ ويا پئجي ُمنهن جي اسان ماڻهو سرڪاري
 توهان تيسيتائين اچن نہ وارا وٺڻ ٽيڪس چيوجيسيتائين

 توهان تہ نہ  وڌو اڳتي  پوِء کان ڏيڻ پئسا ۽  بيهو ئي اتي
سڀ ماڻهو کجيَء جي وڻ جي   .سگهو ٿي ٿا نہ داخل ۾ مڪي

ڇانَو ۾ ٽيڪس وٺڻ وارن جي انتظار ۾ و يهي رهيا اتي 
ويٺل سڀني ماڻهن  پئسا گڏ ڪيا ۽ مون کي بہ چيائون تہ 

 .توهان بہ پئسا ڏيو 
آهن هنن چئو  همون وٽ تہ پئسا ڪونمون وراڻيو 

جيڪڏهن تون اها اللچ ٿو رکين تہ اسان توکي پئسا ڏيندا 
سين تہ اهو غلط آهي اسان توکي پئسا ڪون ڏيندا سين ۽ 
جيڪڏهن پئسا نہ ڏيندي تہ خانہ ڪعبه ڏانهن نہ وڃي 
سگهندين مون انهن کي چيو تہ مونکي اوهان ۾ ڪا بہ اللچ 

ڪريان جيڪو منهنجي مدد ڪندو نہ آهي خدا کان اللچ ٿو 
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انهن چيو تہ عربستان جي هن رڻ َپَٽ ۾ اهلل ڪٿان تنهنجي 
 ؟..مدد ڪندو

مون چيو تہ پاڻ سڳورن کان هڪ حديٽ نقل ٿيل آهي تہ 
جيڪو ماڻهن جي خدمت ڪندو ۽ ماڻهن کان ان جي ڪا 
قيمت نہ وٺندو اهلل پاڪ رڻ َپَٽ ۾ گرفتاريَء جي حالت ۾ ان 
جي ائين ئي مدد ڪندو ۽ ان جي رڪاوٽن کي ختم ڪري 

 .ڇڏيندو 
هڪ ڪالڪ کان پوِء انهن ٻيهر مون کان ساڳيو سوال 

ن ٽوڪيندي چيو لڳي نمون ساڳيو جواب ڏنو  تہ هـُڪيو ۽ 
ٿو تہ مولوي صاحَب ڀنگ پيتي آهي  جو اهڙيون ڳالهيون ٿو 
ڪري  نہ تہ هن رڻ پٽ ۾  اسان کان سواِء ٻيو ڪير آهي 

ڪندا  هجيڪو هن جي مدد ڪندو پر اسان بہ هن جي مدد ڪون
نظر آئي  مون  دي سين ٿوري دير کان پوِء َپري کان مٽي ُاڏرن

انهن ما ڻهن کي چيو اها مون ڏانهن اچڻ واري ڀالئي آهي 
هو مون تي کلڻ لڳا ۽ ٽوڪڻ لڳا  ڪجهہ دير کان پوِء ان 

گهوڙي سوار ظاهر ٿيا جيڪي گهوڙي کي هٿ  2ڌوڙ مان 
 .سان ڇڪيون پيا اچن ۽ اهي منهنجي ويجهو آيا

 ڪيرچيوتہ هنن مان حسن علي اصفهاني انهن مان هڪ 
ن ڏانهن اشارو ڪندي چيو تہ حسن منهنجي ساٿين موآهي

ل علي اصفهاني هي آهي انهن چيو تہ شريف جي دعوت قبو
 .ڪريو ۽ آُء گهوڙي تي ويهي رهيس
جڏهن شريف مڪي  تہ  شريف ڏانهن وڃڻ لڳا سين

۾ داخل ٿيا سين تہ  مون ڏٺو تہ مرحوم شيخ فضل اهلل 
نوري مرحوم شيخ محمد جواد بيد آبادي جن بہ ُاتي موجود 

مڪي جي شريف جي ڪا حاجت هئي جيڪا مون اهلل  هئا 
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پاڪ جي مدد سان حل ڪري ڇڏي هئي  مون کي پوِء خبر 
پئي تہ مڪي جي شريف پهرين پنهنجي حاجت مرحوم شيخ 
فضل اهلل نوري جي خدمت ۾ عرض ڪئي پر شيخ فضل اهلل 
انهن کي چيو تہ توهان جي حا جت فالڻو ماڻهو ئي حل 

ماڻهن کي حکم ڏيو تہ  هن  ڪري سگهي ٿو توهان پنهنجي
کي ڳولهي هتي آڻين ۽ يقينا هو  رستي ۾ آهي انهيَء ڪري 

مڪي جي شريف  اهو حڪم ڏنو تہ ماڻهن کي حڪم ڏيو تہ  
ننڍن وڏن رستن تي ُهن کي ڳولهيو ۽ هو جتي بہ ملي ان 

بيشڪ اهلل جي نيڪ ٻانهن ۽ اولياء کان   .کي وٺي اچو
يڻ تي يقين رکڻ چڱا ڪرامتن ۽ غير معمولي  ڪمن ظاهر ٿ

 .اثرات رکي ٿو

 نتيجو جو بحث

اسان جي فڪر رڳو ان صورت ۾ اثرائتي ٿيندي جڏهن 
يقين جي صفت بہ ان سان گڏ هجي جيڪي ماڻهو بلند 
معنوي مرتبن ۽ معارف االهي جي ڳوال ۾ هوندا آهن  سي 

پنهنجي اندر ۾ يقين پيدا ڪرڻ وارا ڪارڻ بہ آڻيندا آهن  
جيڪي ماڻهو غيب جي دنيا سان الڳاپو رکندا آهن اهي 

ين جي َسگھہ کي پيدا ڪندا آهن ۽ ان پنهنجي پاڻ ۾ يق
َسگھہ کي واڌارو ڏئي ان کي طاقتور بڻائڻ جي ڪوشش 

و تہ  يقين معنوي دنيا ۾ پهچڻ ۽ معنوي ڇڪندا آهن 
مقامات حاصل ڪرڻ جي پهرين شرط آهي يقين پيدا ڪرڻ 
جي ذريعي سان توهان  پنهنجي َزنگ لڳَل دل کي نئين 

پليتيَء کي ختم زندگي ڏئي ڪري روحاني مرضن ۽ فڪري 
۽ اهلل پاڪ توهان جو اندر بہ  ُاجري ويندو ڪريو اهڙيَء ريت 

معارف ، وٽ توهان جي عملن جي قيمت بہ وڌي ويندي
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حاصل ڪرڻ نفس جي اصالح حاصل ڪرڻ ۽ اولياءاهلل جن 
جي ڪچهريَء ۾ ويهڻ يقين پيدا ڪرڻ جو بهترين ذريعو 
آهي يقين جي حفاظت ڪرڻ جي پهرين شرط گناهن کي 
ترڪ ڪرڻ آهي   ڇو تہ گناھ ۽ اهلل جي نافرماني ڪيترن ئي 
سالن جي ڪو شش سان حاصل ڪيل يقين کي ختم ڪري 

 .ڇڏيندا آهن
 

 است آمده متين و محكم تو عزم گر

 است آمده يقين انوار پرتو در

 كجا؟ نتابيد، دل به يقين نور تا

 است؟ آمده آستين از عزم، سرپنجه
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