تفسیر قران ۱۶

 ۲۳قروری

ع بادت کا معنی ( :۱ع بادت کرنا کسی کی) کے ذنل میں:
تیسرا رد :خدا ب بدوں کے اب با نزدنک ہے کہ اسے واسطے کی ضرورت نہیں ہے
(مجادلہ)۷:

ون ِمن ج َّْن َو ٰى ثَ ََلثَ ٍة إ جَّل ه َُو َرإ ِب ُع ُه ْم َو ََّل َ َْخ َس ٍة إ جَّل ه َُو َسا ِد ُسه ُْم َو ََّل َأد َ َْٰن ِمن َذَٰ ِ َل َو ََّل َأ ْك َ ََث إ جَّل ه َُو َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما
… َما يَ ُك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش ٍء عَل ميِ
ُ
إَّلل ِب ِ
ََكنُوإ ۖ ُ جُث يُنَ ِبُئُ ُم ِب َما َ َِعلُوإ ي َ ْو َم إلْ ِق َيا َمة ۚ إ جن ج َ
ك َْ
ِ

’جب بھی  ۳لوگوں سرگوشی کر رہے ہیں تو چوبھی ذات خدا کی ہے ےا اگر  ۵لوگ ہیں تو چھٹی خدا کی ذات ہے ،اس سے
کم ہو یا اس سے زیادہ خدا ان کے سابھ ہے ،جہاں بھی ہوں خدا کے لئے کوئی جیز رکاوٹ نہیں ہے‘
ٓ
ال عمران ۴۰

إَّلل ي َ ْف َع ُل َما يَشَ اء
… َك َذ ِ َل ُ
’خدا جیسا خاہتا ہے وہ کر سکتا ہے‘

۔کہ واسطوں کی ضرورت جب ہوئی ہے جب خدا کے لئے رکاوٹ ہوئی بتدوں سے تعلق میں۔
مایدہ ۸

’چو جیز کا ارادہ کریا ہے وہ خکم کریا ہے’

عبادت کا دوسرا معن ٰی :اطاعت
خدا کی اطاعط واجب ہے:
واجب کے اقسام:

 )۱عقلی واجب :چود ہماری عقل اسے درک کرنے کے لئے کافی ہے جسے۔

ٓ
 )۲سرعی واجب :یذات چود عقل درک نہیں کر سکٹی جیز کو أجب یک سارع ا کر اسے واجب نہیں بتایا۔

ا۔۔ کی اطاعت عقلی واجب۔

معصومین کی اطاعت واجب عقلی نہیں یلکہ خدا کے واجب بتانے کی وجہ سے ہے
کیسے خدا کی اطاعت واج َب عقلی ہے:

وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم اس کے بتدے  ،اس کی ملکیت میں ہیں۔

عقل کہٹی :وہ خکم کرے :تو ع بود بت  ،مولو بت کا تقاضہ ہے کہ اطاعت کی خانے۔

(مالحظہ :مولو بت :ہللا کے  angleسے جتکہ ع بود بت ہمارے سے ہے۔)

ح
جیسے ہم اشتاء کے مالک ہیں ا بئے ،پس ہمارے کنیرال میں ہیں ۔(الیتہ ملکیت اعتتاری ہے یہ۔جتکہ خدا مالک ق یقی ہے)
قران میں اس کی طرف اسارہ:
’ چو اطاعت کرےگا :تواب  ،چو معصیت :عذاب‘
اطاعت یالذات :ضرف خدا سے مخصوص ہے۔
عیر خدا کی اطاعت ۳ :قسمیں

 )۱عیر خدا کی اطاعت لتکن خکم خدا سے:
ٓ
جیسے ال محمد (ص) کی اطاعت:

در حق یقت یہ بھی خدا کی ہی اطاعت ہے لتکن واجب سرعی ہے:

ٓ
پسا ء: ۸۰ :

إَّلل َو َمن ت ََو جَّل فَ َما َأ ْر َسلْنَاكَ عَلَ ْيه ِْم َح ِف ًيظا
جم ْن ي ُ ِطع ِ جإلر ُسو َل فَ َق ْد َأ َطا َع َ

’چو رسول کی اطاعت کریا ہے گویا خدا کی اطاعت کریا ہے‘

َ :۶۴و َما َأ ْر َسلْنَا ِمن جر ُسولٍ إَّلج ِل ُي َطا َع ِِب ْذ ِن ِ
إَّلل
ِ
ِ

’اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یاکہ ان کی اطاعت کی خانے ہللا کے خکم سے‘
در حق یقت ہللا کی اطاعت ہے کو بتکہ اس کے اذن سے ہے

یلکہ ایک سابھ قرار دیا خدا نے ابٹی اطاعت کے:
احزاب۷۱:

إَّلل َو َر ُس َ ُ
وَل فَ َق ْد فَ َاز فَ ْو ًزإ َع ِظميًا
َو َمن ي ُ ِط ْع ج َ

’اور چو ہللا اور رسول کی اطاعت کریا ہےوہ فوز عظیم پر فاپز ہوگا ‘

پسا ۵۹

إَّلل َو َأ ِطي ُعو ْإ جإلر ُسو َل َو ُأ ْو ِِل إ َأل ْم ِر ِم ُ ْ
نك
ََي َأ ه َُّيا ج ِإَّل َين أ َمنُو ْإ َأ ِطي ُعو ْإ َ
’اے ایمان النے والوں ہللا ،رسول ،اولی االمر کی اطاعت کرو‘
الیتہ یہ م یعدد خداون کو ما بئے کی طرح نہیں ہے۔ وہ  parallelما بئے ہیں

یلکہ  length-wiseہے۔ کہ خدا نے ان کی اطاعت کا خکم دیا ہے۔
 )۲حرام اطاعت :جس سے خدا نے م یع کتا ہے۔
جیسے شیطان:

ٓ
پس’ :شیطان کی عتادت سے نہی‘
جیسے متافق:

( احزاب ’)۱:ای بٹی ہللا سے درو اورکاقر ا متافقین کی اطاعت یہ کرو‘

مالحظہ :قران کا ایک ایداز :مجاطب ہے رسول سے جتکہ یات ب ھجایا خاہتا ہے ا ّمت یک۔

یہ بھی اشی طرح ہے۔ خدا کہ ما تدہ کے لئے یہ ت ّ
صور نہیں ہو سکتا ہے
یب

مالحظہ :کاقر کے لئے کام کرنے میں اس کی اطاعت متال کوئی پراخکٹ۔ حرام نہیں۔ نہاں مراد اطاعت ہللا کی نا

قرمانی میں ہے۔

اعیراض :کوئی قتد نہیں

ؑ
چواب :واضح ہے ،مسلمات سے ہے۔ امام علی یاغ نہودی میں کام کتا کرنے ب ھے

 )۳امر خدا کی مجالقت یا گتاہ کے یارے میں اطاعت نہیں ہے۔ خاپز اطاعت ۔
ٰ
ع بادت کا تیسرا معنی :خضوع اور خشوع
متال:
موم بون۴۷:

ون
َشْي ِن ِمثْ ِلنَا َوقَ ْو ُمهُ َما لَنَا عَابِدُ َ
فَ َقالُوإ َأن ُْؤ ِم ُن ِلبَ َ َ

ٓ
حضرت موشی اور ہارون کا زمایہ :قرعوب بوں نے کہا’ :ہم ایمان لے کر ائیں ان  ۲پر چو ہماری طرح ہیں اور ان کی فوم ہمارے
سا مئے خاضع ہیں‘
ٰ
مالحظہ:دوسرے معٹی کا اجیمال ::اطاعت والے معٹی کا بھی اجیمال ہے

(یاریخ کے مطالعہ سے حق یقت بتہ خلے گی)

لتکن نہال معٹی ممکن نہیں،ک بویکہ اگر قرعون کی اطاعت ہوئی بھی بھی تو توری فوم کی نہیں ہوئی بھی جتکہ نہاں فوم نے

کیہا

چود عتادت کی حق یقت یا اصل :

ا بئے رب کے سا مئے خاضع ہو خایا ۔ سر کو چھکایا
چود حصوع کتا ہے:
ٓ
ا بئے اپ کو مد مقایل کے سا مئے پست قرار د بتا اور اس کو چود سے یلتد قرار د بتا
ابتدائی تور پرعقال یہ ذات خدا سے مخصوص ہے:
ک بویکہ خدا ہر اعتتار سے یمام مجلوفات سے پڑھ کر ہے ۔ پس ہر جیز اس کے سا مئے خاضع ہے
قران :ہر جیز خدا کو سجدہ کرنے والی ہے :سجدہ :کمال حصوع کی عالمت

خضوع کی اقسام:

ّ
 )۱کسی کے سا مئے یذلل ،یا پسٹی یا حقیر قرار د بتا چود کو لتکن اس کو خدا کی طرف پسیت یہ دے۔

تعٹی خدا کا مخصوص بتدہ ہونے کے ع بوان سے نہیں۔ یلکہ ایکساری یا چھکئے کے ع بوان سے فقط

جیسے ئتئے کا یاپ کے سا مئے خاضع ہویا۔ یا اشتاد یکے سا مئے کاضع ہویا
ٓ
یہ خاپز ہے ۔ یہ عتادت ہے یہ سرک۔ یلکہ اعا چوئی  :اس میں بھوڑا بھی سرک کا سابتہ نہیں
کیسے سرک کا سابتہ ہو سکتا ہے خاضع ہونے میں جتکہ خدا چو د اس کا خکم د بتا ہے

بٹی اسرابتل :۲۴

َوإ ْخ ِف ْض لَهُ َما َجنَ َاح هإَّل ِل ِم َن جإلر ْ َْح ِة
’ماں یاپ کے سمانے ا بئے کایدھوں کو چھکا دو ذلت کے ع بوان سے اور رچمت کے سابھ‘
ٓ
اور اس سے نہلے ابت میں کہ رہا ہے کی عتادت ضرف اس کی ہو سکٹی ہے۔

بٹی اسرایل :۲۳

َوقَ ََض َرب ه َك َأَّلج تَ ْع ُبدُ و ْإ إَّلج إ جَي ُه َو ِِبلْ َو ِ َإِل ْي ِن إ ْح َسانً
ِ
ِ ِ

’خدا نے خکم دیا ہے کہ اس کے عالوہ کسی کی عتادت یہ کرو‘

ئتیجہ :حصوع کسی کے سمانے عتادت نہیں ہے۔ پس سرک بھی نہیں ہے۔

خالضہ :کسی مجلوق کے سا مئے خاضع ہویا لتکن خدا کی طرف اسے پسیت یہ دے یلکہ فطرت کے یحت

تقظہ :ماں یاپ کے عالوہ سے بھی خاضع ہونے کا خاپز ہویا :مسلمات میں سے ہے
ٓ
تقظہ :ماں یاپ کے لئے تو ابت ہے حصوصی طور پر۔

 )۲خدا کے خکم کے مطاتق خدا کی مجلوق(خدا سے میسوب بتدے) کے سا مئے خاضع ہویا
ّٰ
متال :معصومی ؑں  ،جٹی مومنین کے سا مئے  ،یا عالم دین  ،یا م یقی
ٰ
ٓ
۔اعا چوئی  :ہر وہ جیز چو ہللا سے مخصوص ہو،ہللا کی یاد دالنے  :متال :مسجد  ،قران ،سعاپر الیہی کا توسہ وعیرہ
 )۳مجلوق کے سمانے خاضع۔اور اسے ہللا کی طرف پسیت د بتا

متال :ب بوں کے سا مئے یا رئیسوں کے سمانے دوسرے مسلک والے
ٓ
اگا چوئی :یدعت یا پشرتع ہے ی:
یدعت یا پشرتع :ادخال شیء فی الدین ما لم یکن متہ
کوئی جیز کو دین میں داخل کریا ( یا سرعی جنت یت د بتا ) جتکہ وہ دین میں یہ ہو (یابت)
ّ
ٓ
اعا چوئی :ادلۃ االرتع کے مطاتق حرام ہے :تعٹی عقل ،شتیجدبث قران  ،اچماع سب حرام قرار دیں جسے
حرام ہے ،ک بویکہ چھوٹ ہے۔

کہف۱۵:

فَ َم ْن َأ ْظ َ َُل ِم جم ِن إفْ َ ََتى عَ ََل ج ِ
إَّلل َك ِذ ًِب
’کون اس سے زیادہ طالم ہوگا چو خدا پر چھوٹ یایدھتا ہے‘
شبہہ:
یافی ادیان والوں کا حصوع  :اگر تع بوان یادساہ ہے :قسم ۱میں داخل ہے
اگر تع بوان خدا ہے :تو حصوع نہیں یلکہ عتادت کے مع بوں میں ہے۔

