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 انشای ابوالفضل

ظل الہی کا یہ منشوراآلداب  اور معامالت سے آگاہی کا یہ دستور العمل شاہی لطف  

و عنایت کے سر چشمے سے پھوٹا ہے تاکہ کار خانہء سلطنت کے منتظمین 

اوردربار خالفت کو سنبھالنے والوں مثال خوشبخت بیٹوں، مخلصانہ مزاج کے    

حامل نءےمالزمین، عالی قدر امراء،اور باقی سبھی عہدے دار،اہلکار اور کوتوال 

اس روش پر عمل کرتے ہوےء شہروں قریوں اور سبھی عالقوں کے انتظام میں 

فرمانبردار ہوں۔ پہلے مختصر یہ کہ عبادات و معموالت کے سبھی معامالت میں 

بارگاہ الہی کے نیاز مند ہوتے ہوےء، ( صرف )رضاےء الہی کے طلبگار ہوں ، اور 

اپنے اور غیر کا لحاظ نہ کرتے ہوےء کویی کام شرو ع کریں، دوسرا یہ کہ تنہایی   

پسند نہ ہوں کیونکہ یہ درویشوں اور صحرا نشینوں کا شیوہ ہے اور ہمیشہ عام 

لوگوں میں بیٹھنے اور ہجوم میں رہنے کو عادت نہ بناییں کہ یہ بازاری لوگوں کا 

چلن ہے، اور مختصر یہ کہ رہن سہن میں میانہ روی سے کام لیتے ہوۓ اعتدال کا 

سرا ہاتھ سے نہ جانے دیں  یعنی نہ تو ہجوم میں ہجوم بننے کا انتخاب کرے اور نہ 

ہی تن  تنہا رہنے کا ، اور رّب بے مثل کی اعلی قدرتوں کی قدر کرےاور صبح و 

شام ، نصف شب اور دن کو بیدار رہنے کی عادت اختیار کرے ، اور جس وقت 

مخلوق خدا کا کام نہ ہو تو مذہب و تصوف کے حامل لوگوں کی کتب جیسے علم 

اخالق کی کتابیں جو کہ طّب روحانی ہے اور تمام علوم کا خالصہ ہے مثال اخالق 

ناصری ، منجیات و مہلکات ، احیا و کیمیاےء سعادت اور مثنوی معنوی کے 

مطالعے میں مشغول ہو تاکہ دینداری کے مراتب کی انتہا سے آگاہ رہتے  ہوےء 

جھوٹے اور باتیں گھڑنے والوں کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھاےء 

کیونکہ بہترین عبادت الہی مخلوق کے اہم معامالت کی انجام دہی سے شروع ہوتی 

ہے کہ دوستی و دشمنی اور اپناییت و بیگانگی کو پیش نظر نہ رکھتے ہوے خندہ 

پیشانی سے انجام دے اور فقیروں،مسکینوں خصوصا گوشہ نشینوں اور اکیلے 

لوگوں کے ساتھ  جو میل جول سے گریزاں ہیں اور طلب کے لیے زبان نہیں 

کھولتے، حتی االمکاں  بھالیی کرے اور ہللا کے طالب گوشہ نشینوں کی خدمت میں 

 حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرے














