تفسیر قران ۱۷

 ۱۔ مارچ۔۲۰۲۰

RECAP:
ٓ
ٰ
عبادت کا تیسرا معنی :خضوع :اخری قسم :انسان کسی کے سا منے خضوع کرے خدا کے خکم پر عمل کرتے ہوتے
(مبال :اوسباء ،اتبباء ،ہر وہ چیز جس کی خدا کے ساتھ نسبت ہے کہ سا منے خضوع)
یہ خاپز ،اور ثواب اور (بعض قطعا) شعاپر ہللا کا مصداق ہیں ۔

ائ ّمہ (علیہ السالم) اور انب یاء سے توسل اور ان کو شف یع قرار د ی یا

ّ
ایک ضمنی گفبگو:ثوسل :ائ ّمہ (علیہ السالم) اور اتبباء سے ثوسل اور ان کو شف یع قرار د یبا خدا کے اذن سے:

توسل سے حد ائمان سے حارج نہیں ہوتے :ثوسل غیر ہللا کی عبادت نہیں ہےجو خدا کے لنے مخضوص ہے :جیسے سورہ ینی
ب
اسرای لمیں ہے’ :عبادت صرف اور صرف خدا کے لنے ہے‘
ٓ
ت
رسول ص کا توسل و عظیم :ہر مسلمان ائمان رکھبا ہے اور خایبا ہے  ،اہل سبت کی معتیر کباثوں میں ایا ،معتیر سبد سے

اہل سبت میں یایت ہے:

ٓ
ب
 oرسول (صلی ہللا علیہ و الہ) حجر اسود کی عظیم اور ثوسہ لبنے تھے
ب
 oشھداء کی ق بور کی عظیم اور ان کو بکارتے تھے
ت
صحابہ اور تاتعین 1کا توسل و عظیم:صحایہ اور یابعین کی سیرت خلف عن سلف (ہر دور میں) اسی ایداز سے کہ وہ لوگ
ٓ
ینی (صلی ہللا علیہ و الہ) کی قیر کی زیارت کرتے ،مت ّیرک ہوتے ،ثوسہ لبنے ،شف یع قرار د ینے :ای یقال کے قبل اور بعد تھی۔

ٓ
ٓ
صحابی :جس تے رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) کے زماتے کو درک کبا  ،یابعین  :ض ھابی کے بعد اتے والے
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 oاولباء و صالحین کی ق بور پر خا کر زیارت سالم کریا سالم ت ھیریا مسلماثوں میں رائج تھا
(مالخظۃ:اصحاب اور یابعین کی یات اس لنے ک بویکہ اھل سبت سے خطاب ہے اور ان کے پزدثق اصحاب معتیر ہیں ان کا
قول حجت ہے ،وریہ ہمارے ہاں اھل ی بت (علیہ السالم) کے اقوال کے ذیل میں یہ مسلم ہے)
ٓ
وھابی افکار کا اعاز:
ٓ
نہان یک کے دور ایا احمد بن ع بدالحلیم بن عبد السالم بن عبدہلل بن ییمیہ (معروف ب ابن ییمیہ)
اس تے حرام قرار دتا:
 oقیروں کی زتارت ،توسہ۔ ہاتھ لگااتا ،استشفاع(طلب شفاعت) کرتے کو (س ّدت کے ساتھ)
ٓ
ّٰ
 oحتی یتی (صلی ہللا علیہ و الہ) کی زتارت کرتا چھوتا اور متیرک ہوتا کو کی ھی شرک اصغر کی ھی اکیر سے تعتیر ک یا

ٓ
زتارت کے تارے میں کچھ رواتات جو اھل سنت سے ابی ہیں:
ابن ییمیہ کی محالفت :رسول ص اور اھل ق بور کی زتارت:
اس کے بعد اس کے زماتے کے علماء تے محالفت کی اور صروریات دبن کی محالفت شمار کی

ٓ
 oک بویکہ رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) کا جود عمل معتیر روایات میں ہے کہ مومنین کی زیارت کرتے تھے۔
ٓ
 oاور رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) کی اینی زیارت کے یارے میں القاظ مسلماثوں تے یبان کنے:
َ َ َ َک َ َ
َ
من ز َار ِبی بعد ممابی کان من زاربی فی حبابی

’جو میرے مرتے کے بعد میری زیارت کریا ہے گویا انسا ہے جیسے میری زیدگی میں میری زیارت کرتے واال ہے‘

ہیں۔

ٓ
بقظہ :عبد الوھاب بعد میں ایا نہل ابن ییمیہ تے مسلماثوں کے درمبان یہ اقکار تھبالتے حنہیں وھابی اقکار کہنے

ٓ
اج کہ دور مین یہ عفبدہ تیزی سے سا بع ہو رہا ہے کہ یہ سب غیر خدا کو بکاریا ہے وغیرہ،
کیھی تھی کیرت جق کی دل بل نہیں ہے یلکہ یارئخ کا مطالعہ یبایا ہے کہ جق پر ہمیشہ کم لوگ ہوتے تھے
 oصحیح مسلم ،ابن ماجہ تببان کی یہ روایت از پریدہ:

ٓ
ب
ع
رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) اس طرح علیم د تبنے تھے کہ چب قیرسبان خاو ثو ثوں کہو :ال ّسالم لبکم یا اھل الدیار من المومنین
لس
ّ
وا م لمین ایا انساءہللا یکم الخقون و نسال ہللا لبا و لکم العاقیہ
’سالم ہو تم پر اے مومنین اور مسلماثوں ہم تھی تم سے مالقات کربں گے اور ئمہارے لنے اور ا ینے لنے عاق بت کا سوال

کرتے ہیں‘‘

 oطیرابی اور ییھقی اینی سین میں:
ٓ
رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) سے ابن عمر’ :جس تے حج کبا اور تھر میری قیر کی زیارت کرے میری وقات کے بعد ثو انسا ہی

ہے جیسے میری زیدگی میں میری زیارت کی ہے۔‘

ٓ
 oییھقی :رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) ’ :جو میری قیر کی زیارت کریا ہے اس کے لنے میری شقاغت واچب ہے‘
 oخظبب بعدادی ،ابن مساکر :اھل سبت کے مطاثق صحیح السبد روایت:

ٰ
’جو تھی کسی کی قیر سے گزریا ہے جو اسے دینی میں خایبا تھا اب سالم کریا ہے ثو مردا نہحایبا ہے اور جواب د یبا ہے ‘
 oکیز الع ّمال میں ثواپر سے تھی زیادہ بقریبا  ۸۰روایات اس مفھوم کے اوپر یبان ہوبی ہیں۔
ٓ
 oسین ییھقی :اثو ھرپرہ :از رسول (صلی ہللا علیہ و الہ):
’جو تھی مجھے سالم کریا ہے خدا اس سالم کو مجھ یک نہیحایا ہے نہاں یک کہ میں جود اس سالم کو وانس یلبایا ہوں ‘

ٓ
 oصحیح ئحاری از عبدہللا بن عمر :رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) حجر اسود کو ثوسا دیا کرتے اس کی زیارت کبا کرتے ت ھے
ٓ
ٓ
ٓ
 oابن عساکر :بقل کریا ہے :تبنی زہرا س رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) کی قیر پر اتیں اس کی منی کو ایکھوں سے لگابی
تھیں۔
ت
بہ سب تع بوان عظیم شعائر ہللا ہے:دل یل:
 oیہ سب بع بوان عبادت نہیں ہ ک بویکہ حجر اسود قایل اسنبباء نہیں(انسا ثو نہیں ممکن کہ حجر اسود کی عبادت خاپز ہو ئمام
ب
غیر خدا میں) یلکہ بع بوان عظیم ہے۔
َ بُ َ ِّ
َ ْ َ ُُْ
َ
َ
ه
ْ
َ ع
بع
َ
َ
َ
وب
 oثوسہ د یبا ظیم ہے اور قران کہبا ہے :ومن ظم شعاپِر اَّللهِ ِقإنہا ِمن بقوى القل ِ
ٰ
ب
’جو تھی شعاپر ہللا کی عظیم کریا ہے یہ اس کے بقوی کی عالمت ہے‘
ٓ
 oاور اگر حجر اسود جو (مسلماثوں کے پزدثق) صرف ایک ییھر ہے شعاپر ہللا میں سے ہے ثو بقببا رسول (صلی ہللا علیہ و الہ)
تھی شعاپر ہللا میں سے ہیں۔
ت
۔۔۔اور عظ ِیم شعائر عیِر حدا کی ع یادت نہیں ہے :دل یل:
 oایک طرف خدا کہبا ہے :خدا کے عالوہ کسی کی عبادت یہ کرو
ب
 oایک طرف خدا کہبا ہے :شعاپر ہللا کی عظیم کرو

ٓ
ب
اگر شعاپر ہللا کی عظیم غیر خدا کی عبادت میں شمار ہویا ثو قران مین پزاد الزم ا یا(بعوذیاہلل)
نس قرق ہے دوثوں میں۔

نبیجہ :زتارت ق ب ِور ائ ّمہ ؑ وعیرہ شرک نہیں ہے:

( oسیعہ بعلیمات اہل ی بت (علیہ السالم) سے مسیفبد ہوتے کی یدولت مسبلہ یالکل واصح ہے) لبکن جود اھل سبت
کے یاس روایات صجیہ اور اصحاب کی روش موجود ہے۔
لبکن ابن ییمیہ تے اسے خرام کبا اور عبادت غیر خدا کا ع بوان دیا
 oشرک کی تغرتف :ذات خدا یا عبادت یا خالف بت و رازق بت میں خدا کے عالوہ کسی کو سریک قرار دے
اور زیارت ق بور ائمہ پر جو خاتے ہیں یاال ذیل کے ع بوان سے نہیں خاتے ،نس اس میں سرک نہیں۔
کوبی سک نہیں کے کوبی تھی مسلمان ینی یا امام کی عبادت نہیں کریا ،ثو تھر کہاں سے ان کی ق بور کی عبادت کرے گا۔
ب
 oعرف کے مطاثق یہ سب عظیم ہے۔
ب
ماں یاپ کا ہاتھ جومنے ہیں لوگ ،یہ سب عظیم کے ع بوان سے ہے یہ کہ عبادت۔
ب
ہر معاسرے میں کبا خایا ہے یہ سب بع بوان عظیم۔
خاکم تیساثوری اینی صحیح میں صحیح السبد روایت :

ٓ
رسول (صلی ہللا علیہ و الہ) تبنی زھرا س کے اچیرام میں کھڑے ہو خاتے تھے  ،ان کے ہاتھوں کا ثوسا لبا کرتے تھے۔
حالصہ:

ت
قران کہ یا ہے شعائر ہللا کی عظیم کرو۔
ٓ
رسول حدا (صلی ہللا علیہ و الہ) ائمہ (علیہ السالم) اور ان کی ق بور شعائرہللا میں سے ہیں۔
ٓ
ت
ت
اور توسہ د ی یا ،متیرک ہوتا وعیرہ عظیم کےع بوان میں ا تا ہے۔اور عظیم ع یادت نہیں ہے :
پس بہ سب شرک نہیں ہے۔

ٓ
ٓ
شرک تایت نہیں:اگر ایت یہ تھی ہوبی ثو زیادہ سے زیادہ یہ یالقرض (ایت کو بظرایداز کرتے ہوتے ) گباہ ثو ہو سکبا
تھا لبکن خاہے خان ثوحھ کر کبا خاتے ثو تھی سرک یایت نہیں ہو سکبا ۔
اتک اور بحث :عیر حدا کو سحدہ کرتا:
ٓ
اتے۔

حرام ہے :محلوق کے لنے خضوع اگر خدا تے اس سے م یع کبا ہو ثو خاپز نہیں خاہے عبادت کا ع بوان یہ صادق
2

ٓ
اور سحدہ تھی اسی قسم مین ا یا ہے۔ کہ سحدہ لعیرہللا خاپز نہیں ہے۔
اس پر ئمام مسلماثوں کا احماع ہے کہ غیر خدا کو سحدہ خاپز نہیں ہے۔
ٓ ٓ
 ۲اتات اجو داللت کربی ہیں کہ سحدہ حدا کے ل ئے مخصوص ہے:
ه
َ
َ
َ )۴۱:۳۷( oال ن ْ ُح ُدوا ِللس ْمس َو َال ِل ْل َف َمر َوا ْ ُح ُدوا هَِّلل هالذي خ َل َق ُهنه
ِ
ِ س
س
ِ
’سورج اور خاید کو سحدہ یہ کرو اور سحدہ کرو خدا کو جس تے ان ساری چیزوں کو خلق کبا ہے۔‘
َ )۷۲:۱۸( oو َأ هن ا ْل َ َساخ َد َّللهِ َق َال َی ْد ُعوا َم َع اَّللهِ َأخدَ
م ِ

’مساخد ہللا کے لنے ہیں اور ہللا کے ساتھ کسی کو یہ بکارو۔‘
اس یدالل:
ٰ
مساحد کے دو ممکن معتی ہیں:

(2بقظہ:صرف وہ خضوع عبادت ہے چب بع بوان مع بود انسان کسی کے شماتے خاضع ہو خاتے )

 )۱مسحد کی حمع جو اردو میں تھی اسیعمال ہویا ہے
اگر یہ معنی لیں ثو غیر خدا کی ع بادت سے م یع کے لنے اس سے اسیقادہ نہیں کر سکنے۔
دوران سحدہ
 )۲مساخد السیعہ :وہ  ۷اعصاء جو انسان زمیں پر رکھبا ہے ِ

ٓ
ٰ
۔اعا جوبی کے مطاثق نہی ظاھری معنی تھی ہے اور
۔اس پر روایات تھی ہیں۔

ٓ
اس یدالل :اگر دوسرا معنی لیں ثو ایت کہنی ہے کہ  ۷اعصاء زمین پر رکھبا بعنی سحدا کریا صرف ہللا سے مخضوص ہے ،نس کسی
اور کو سحدہ خاپز نہیں۔

سیعہ ائ ّمہ (علیہ السالم) کی ق بور کو سحدہ نہیں کرتے ہیں:
الزام :سیعہ ائ ّمہ (علیہ السالم) کی ق بور کو سحدہ کرتے ہیں یہ نہبان ہے ۔
نہان یک الزام لگایا گبا کہ ق بور کی منی کو سحدہ کرتے ہیں سیعہ۔
دفاع :کسی چیز کے اوپر سحدہ کریا :اس چیز کو سحدہ کرتے سے الگ ہے۔
ک بویکہ سیعوں کے پزدیک سحدہ کے لنے سرط ہے کہ یا زمین پر ہو یا انسی چیز پر ہو جو زمین سے اگنی ہو (اور کھابی یا نہنی یہ
خابی ہو) اسی لنے قالین کیڑا وغیرہ پر سحدہ نہیں کرتے۔

