تفسیر قران ۱۸

 ۸۔ مارچ۔۲۰۲۰

RECAP:
ایاک تع بد و ایاک نستعین میں گف بگو
ضمنی گف بگو :غیر خدا کو سجدہ
شیعوں پر بھتان :ائ ّمہ کو سجدہ کرتے ہیں ،پربت امام حسین (علیہ السالم) کو سجدہ کرتے ہیں

ٓ
غیر خدا کو سجدہ خاپز :نہیں۔دو ابتیں بتان ہوئیں جو داللت کرتی ہیں کہ سجدہ خدا کے لئے مخصوص ہے:

روایات جو داللت کرتی ہیں کہ سجدہ خدا کے ل ئے مخصوص ہے:
ّ
ن
ل
ہ
 )1وسائل السی یعہ :ئاب ’عدم جواز سجود غیر ہللا‘ (غیر خدا کو سجدہ خاپز یں ہے) ۸۲۵۰ئمیر کی خدبث

ٓ
ٓ
سخص :میں اس اوبت کو کتا اپ کوسجدہ کرواوں کہ ہم زئادہ سزاوار ہیں کہ اپ کو سجدہ کریں۔

ٓ
رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم) :نہیں ئلکہ ہللا کو سجدہ کرو ،اگر میں کسی کو خکم د بتا کہ کسی کو بھی سجدہ کرو تو میں
عورت کو خکم د بتا کہ ا بئے شہر کو سجدہ کرو۔

ٓ
توٹ:اعا جوتی تے کہا ہے کہ اس سے ملتی خلتی روابت صحیح الستد ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے اشیفادہ ہوئا ہے کہ اگرچہ
ائیتاء ئا ائمہ ہون غیر خدا کو سجدہ خاپز نہیں

تربت حسینی تر سجدہ کس ع نوان سے ہے
پربت حسیتی پر سجدہ اس ع نوان سے ہے کہ:

 oوہ خدا کی زمین کا ایک جزو ہے کہ ح سے مسجد (سجدے کی خگہ) قرار دیا ہے۔
ّ
اھل سنت کی روابت:

ٓ
شین بیھقی :ئاب بیمم  :بتی (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)سے م یقول :زمین کو خدا تے میرے لئے خاتے سجدہ قرار دئا ہے۔
ّ
ّ
ّ
م م نہ ٓ
ب
م
ت
ی
توٹ:قالین ،مصلی وغیرہ ز ین یں یں اتی ئلکہ وہ جو تی ،ھر ،خاک ،ڈھ لے وغیرہ سے مرکب ہو ۔
ٓ
 oاور اس ع نوان سے ہے کہ اس کی اھمنت بہت ہے کہ جہاں رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)کے لخت خگر نے راہ خدا
میں قریاتی دی اور اسالم کے اح باء کے خاطر
س بدالش ھداء ؑ کی تربت کی عظمت اھل سنت کے تزدیک:
ستدالشھداء ؑ کی پربت کی عظمت ہے۔ اھل شنت کے بھی پزدئک۔
 )1اھل شنت کی کتاب کتاب طیراتی ۔ خاکم طیراتی:

ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
جتاب ام سلمہ س :رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)ائک رات ارام کر رہے بھے کہ بتدار ہوے ،اپ (صلی ہللا علیہ و الہ
ٓ
ٓ
وسلم)کے ہابھ میں ائک سرخ پربت بھی ،اپ (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)اسے الٹ بھلٹ رہے ب ھے
جتاب ام سلمہ :یہ کتا پربت ہے؟
رسول ص :جیربتل تے مجھے جیر دی کہ حسین (علیہ السالم) کو ارض عراق پر قتل کتا خاتے گا ۔میں تے کہا :مجھے وہ پربت
بتاو۔ یہ وہ پربت ہے۔

ٓ
 )2راوی :میں رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)کے ئاس داخل ہوا ائک روز۔

ٓ
ٓ
تو میں تے دئک ھا کہ بتی (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)گرئا قرما رہے ہیں  ،میں تے کہا :کتا کسی تے اپ کو عضیتاک کردئا ہے:
ٓ
رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم) :میرے پزدئک جیربتل کھڑے ہوے ہیں مجھ سے کہئے ہیں کہ حسین(علیہ السالم) کو

نہر قرات کے پزدئک قتل کتا خاتے گا۔ میں تے کہا :کتا ممکن ہے کی میں پربت امام حسین ؑ کو سوئگھوں؟

ّ
ؑ
ٓ
ئ
س
حس
ک
جیربتل تے ہابھوں کو سا مئے ئیش کتا اور متی کی ائک مفدار عطا کی ،اور میری ا ھوں سے تے اخیتار ین (علیہ ال الم)
ٓ
کے غم میں ایسو نہئے لگے۔
ٓ
استاقادات:۔حسین (علیہ السالم) پر گرئا کرئا شنت رسول (صلی ہللا علیہ و الہ و سلم) ہے،

۔پربت امام حسین (علیہ السالم) کی فضتلت۔
ٓ
اعا جوتی  :اگر روائات یہ بھی ہوئیں تو بھی کافی بھا کہ راہ خدا میں اس طرح خان کو قرئان کتا یس مسلمان کے لئے

سزاوار ہے کہ ایسی پربت پر سجدہ کرے جو رمز ئا اسارہ ہے امام حسین (علیہ السالم) کی راہ خدا میں قرئاتی کا۔
ٓ
ضمنی بخث :حضرت ادم کو سجدے کے خکم کی :justification
علماء کے محتلف جوائات ئا وجوھات:
 )1سجدہ نہاں خصوع کے مع نوں میں ہے،
اور یہ وہ سجدہ نہیں حسے ہم سجدہ کہئے ہیں ۔

س
ٓ
ّرد :اعا جوتی اسے درست نہیں مجھئے :ک نوئکہ:
 oاگر کوتی فطعی دلتل یہ ہو توحجت ظاھری معتی ہے اور یہ توجیہ ظاھری لفظ کے پرخالف ہے

 oکسی کہ خدا کو سجدہ کرتے کو شیطان پرداست نہیں کر سکتا اور روائات داللت کرتی ہیں کہ جب مالئکہ تے سجدہ کتا تو
گریہ کتا شیطان تے نہاں بھی۔

 oم ی ّعدد روائات موجود ہیں جن مین ائ ّمہ سے توچھا گتا اس سجدے کہ ئارے میں اور انہوں تے اس کی توجیہ کی متال :خدا کا
تقرب کرئا خا ہئے تے۔

اگر سجدہ وافعی یہ ہوئا تو امام توجیہ یہ کرتے

ٓ
 )2خضرت ادم کو قتلہ بتا کر خدا کو سجدہ کتا۔
خیسے خایہ کغیہ کی طرف رخ کر کہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں
تعنی ’:سجدت الی الف بلہ کرنے ہین نہ کہ سجدت اللف بلہ‘:

ٓ
ٓ
ّرد :اعا جوتی :یہ بھی ظاھر روابت اور ابت کہ پرخالف ہے:
ٓ
 oابت :ااسجد لمن خلقت طیتا  :تعتی سجدہ کروں اس کو کہ حس کو تو تے متی سے خلق کتا‘

نہیں کہا :ااسجد الی من ۔

ٓ
ٓ
ابت کا ظھور ہے کہ خکم خدا  :جود ادم کو سجدہ کرتے کا بھا یہ کہ تع نوان قتلہ

ٓ
ٓ
 oروابت :رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم) :کما تقربت المالئکہ یسجود الدم الی ہللا

ادھر بھی ل یہ کہ الی
ٓ
 )3ادم کو ہی سجدہ لتکن خدا کہ امر سے
غیر خدا کو سجدہ اگر خکم خدا ہو تو در خق یقت یہ اظاغت و عتادت خدا ہے اگرچہ اس کا ظاھر ہے کہ مجلوق کے سا مئے چھکا خا

رہا ہے۔ یس در خق یقت خدا کو سجدہ ہو رہا ہے

ٓ
ٓ
مالحظہ :اعا جوتی تے دوسرے جواب کو حس بتا پر رد کتا کہ ظاھر روائات ہے کہ سجدہ ادم کو ہے یہ کہ خدا کو  ،اس ہی کو
ٓ
نہاں ق نول کر لتا۔۔۔تعتی اعا کے ئیسرے جواب میں ان پر ابتا ہی اغیراض ہوگا کہ یہ توجیہ بھی خالف ظاہر ہے۔
در خق یقت دوسرے جواب( تع نوان قتلہ ) اور اس جواب کا تقربتا ائک ہی ئییجہ ہے۔

نہال جواب علط ہے:

ٓ
ٓ
نہودی تے امام علی (علیہ السالم) سے سوال کتا :خدا خکم د بتا ہے خضرت ادم کو سجدہ کروتو اپ کے عقتدے کے مطاتق
ٓ
رسول (صلتاہلل علیہ و الہ)زئادہ سزاوار بھے اس سجدے کے
ٓ
امام علی (علیہ السالم) :یہ سجدہ اظاغت کے ع نوان سے نہیں بھا مالئکہ ادم کو در مفائل خدا نہیں پرشیش کر رہے بھے۔
ٓ
ئلکہ مفصد قرشنوں کو اغیراف کروائا بھا کہ خضرت ادم افصل ہیں تم سے ۔ ئکیر جیم کرتے کے لئے اور خدا کی رچمت کی
خاطر۔
ٓ
ٓ
خدا تے رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)کو اس سے ئاالپر فضتلت عطا کی وہ یہ کہ :رسول (صلی ہللا علیہ و الہ وسلم)پر جود
ٓ
ّ
خدا درود بھیج رہا ہے مالئکہ کہ سابھ (ان ہلل و مالئکہ۔۔) (جتکہ خضرت ادم پر رچمت واسطے کے سابھ ئازل کی)

ٓ
ٓ
وجوھات سجدہ:۔خضرت ادم پر خدا کی رچمت ،مالئکہ کو بتائا کہ خضرت ادم افصل ہیں

روابت :تصاپر الدرخات (سائد)۔ جواب ۳
ائک زئدتق امام صادق (علیہ السالم) سے :کتا سجدہ غیرہللا کو صحیح ہے؟ امام:نہیں۔زئدتق :کیسے مالئکہ کو خدا تے خکم دئا
ٓ
خضرت ادم کو سجدے کا؟
امام ع :جو ہللا کے خکم سے سجدہ کرئا ہے وہ در خق یقت خدا کو ہی سجدہ کرئا ہے۔یس یہ سجدہ بھی ہللا کے لئے ہے۔
توٹ:یس تطاہر قتلہ ہی کہ ع نوان سے بھا سجدہ۔ ۲،۳جواب دوتوں صحیح۔

ایک تقظہ :ہر وہ غمل حس سے خدا کا تقرب خاصل کتا خاتے اس کا خدا کہ امر سے ہوئا ضروری ہے
ہر غمل جو تغیر خکم خدا ہے ئدغت ہے
ت
زئارت و عظیم کے لئے دالئل عاممہ و خاصہ دوتوں موجود ہیں

ت
زیارت و عظیم کے ل ئے دالیل عاممہ و خاصہ:
عام :تعظیم سعاپر ہللآ ،ایہ ّ
مودت
ت
خاص :روائات میں :خدبث تفلین ئمسک و پیروی از اھل ب نت ع ،ائمہ کا خکم:زئارت و عظیم ق نور۔

