تفسیر قران ۱۹

 ۱۵۔ مارچ۔۲۰۲۰

RECAP:
ایاک تع بد و ایاک نستعین میں گف بگو
ضمنی بحث:غیر خدا سے توسل شرک نہیں ،سجدگاہ پر سجدہ کرنا کسی بھی ع نوان سے غیر خدا کو سجدہ کرنا نہیں
سجدہ خضوع و خشوع کی عالمت ۔خاک پر سجدہ کرنا خود کوخدا کے سا منے خقیر قرار د ینا ہے۔اور خدا کے سا منے

نذلنل ہی کمال خضوع ہے۔

انسان کا عمل کب اسے مشرک ب بایا ہے؟
شرک تعنی بع نوان مع نود کسی کے سا منے خاضع ہونا کہ وہ رب اور میں یندا۔
لنکن بغیر یندگی کے قصد کہ یہ عمل اسے اسالم سے خارج نہیں کر د ینا۔
پس خس عنادت سے خدا نے م نع کنا ہو اس سے ناقرمانی سے اپسان کاقر نا مشرک نہیں بننا۔
اسالم کا داپر مدار شھادبین ہے۔ پس ق نور کی زنارت کرنے واال جنکہ ان شہادبین کو زنان پر خاری کرنا ہے کیسے مشرک ہو

سکنا ہے؟

ع بادت کی شرط :داعی خدا ہو
افعال کی اقسام :اخنناری ،غیر اخنناری(دل کی دھڑکن وغیرہ)
غیر اخننار کام پر سوال نہیں ک نا خانا

لنکن اخنناری اقعال پر کونی یہ کونی داعی  motivatorہونا ہے۔ (منال ی نوی کھو لنے کا داعی خیریں دنکھنا)
عنادت اخنناری قعل ہے۔ اس کا کونی یہ کونی داعی ہونا خا ہنے
عنادت کی شرط ہے  :داعی خدا ہو

ٓ
(اعا خونی :وضو کی بحث :ی یت ،نماز :ی یت ،اجرت کے مسانل۔ درس خارج۔میں یہ بحث چ ھیڑنے ہیں)

قرمانے ہیں:
جب ب ھی انسان خدا کی ع بادت کو ابجام د ب با ہے تو دو میں سے کوئی ایک داعی کے ذر تعے یہ ع بادت ع بادت ب نے
گی:
ہماری عنادت خدا کی ذات سے م نصل ہونی خا ہنے ۔ ان دو میں سے کسے انک کہ ذر بعے سے:
 )۱نا تو خدا کے خکم کے ابجام د ینے کہ قصد سے ۔(قصد قریت 1سے۔) امنن ِال امر موال(خدا کہ خکم کو ابجام د ینا)

1فصد قربت:
قرب کے اقسام :قرب مکانی(انک خیز کسی دوشرے سے پزدنک ہو خانے) ،قرب مع نوی۔
خدا خسم نہیں پس خدا سے قرب۔ مکانی کے معنی میں نہیں ہے ،
اپسان خدا کی عنادت ابجام د ینے سے خدا کہ قریب ہونا خاہنا ہے بعنی قرب مع نوی خاصل کرنا خاہنا ہے۔
’خدا اپسان کی شہ رگ جناۃ سے زنادہ اس سے قریب ہےـ‘
انک خیز دوشرے سے قریب ہو تو بقننا دوشری بھی اس سے قریب ہونی ہے
لنکن قرب مع نوی میں ممکن ہے کہ خدا نہت پزدنک ہو لنکن اپسان پسیب گناہ خدا سے نہت دور ہو۔

ٓ
ٰ
اعا خونی:اکیر دعاتوں اور روانات سے یتہ خلنا ہے :نمام عنادتوں کا مقصد( اعلی پرین)  :خدا کی مالقات :قریت ،خوشنودی کو

خاصل کرنا ہے)

یہ خب ہوگا خب اپسان ا ینے بفس کو ناکیزہ کرے۔
)۲نا خدا کی مح نوی یت خاصل کرنے کے لنے

(خالص با):خدا کے خکم د ب نے کہ  ۲زاویے:
ٓ
 )۱خکم کی بجا اوری
 )۲مح نوب بننے کے لنے

ان دو سے کونی قصد ہو یب ہی کہا خانے گا خدا کے لنے ہے عنادت یہ کے غیر خدا۔
لوگوں کو دکھانے کے لنے ،بھنڈک خاصل کرنے کے لنے ،خالی عنادت نا جہنم کی وجہ سے بھی عنادت ناطل ہے۔

ایک شب ھہ :ج نت کی اللچ یا جہبم کے خوف مین ع بادت :داعی علی الداعی

ش
ٰ
صاخب عروۃ الوبقی’ :کونی بھی نا تو اھل للعنادہ مجھنے ہونے نا ج یت کی اللچ نا جہنم کے خوف میں عنادت کرنا ہے اور بن نوں

میں عنادت صحیح ہے‘

ٓ
سوال :اسے اعا خونی  statementسے کیسے خوڑیں گے؟

خواب :ج یت کی اللچ نا جہنم کے خوف مین عنادت صحیح ہے اگر:طول میں ہو:

ٓ
بعنی ج یت اس عنادت کے ییچے نا بعد انے گی خسے ہللا کی ی یت سے ابجام دنا خانے یہ کہ لوگوں کو دکھانے وغیرہ کی ی یت
سے۔

وصاخت :ج یت میں طاھری عنادت سے نہیں نلکہ قریۃ الی ہللا کرنے سےخابیں گے۔
جنکہ ج یت کی اللچ  ،جہنم کے خوف ،نا دوشرے داعی کے بحت عنادت ناطل ہے اگر:عرض میں ہو:
منال dietingکے قصد سے روزا رکھنا
وصاخت Dieting :نہیں  dependکرنی قصد قریت کے سابھ روزے پر لنکن ج یت نا جہنم سے بحنے کی شرط ہے کہ
قصدقریت کے سابھ عنادت ہو۔

توں انک اور مسنلہ خل ہونا ہے :ـجو سخس نماز شب پڑھے اس کے رزق مین اصافہ ہوگا‘
اس قاندہ کے قصد سے بھی عنادت صحیح ہے
ک نونکہ یہ قاندہ یب ملے گا خب قریۃ الی ہللا وہ عنادت کی خانے
ٰ
اسے کہنے ہیں داعی علی الداعی
طاھری داعی :رزق میں اصافہ،
یہ داعی dependکرنا ہے خدا کہ لنے نماز پڑھنے پر۔

اخارے میں یہ بحث :اجرت کے عوض کسی کے مرخومین کی نمازیں پڑھنا۔صرف اجرت کی خاطر۔یہ بھی صحیح ہے:
داعی  :۱اجرت ،اجرت ابھک بنن ھک کہ نہیں نلکہ قریۃ الی ہللا پرھنے کے ندلے ہے۔اب خدا کا خکم ہے بیسے لنے ہیں نماز پڑھو
اس لنے پڑھ رہے ہیں۔(ینہانی میں بھی پڑھی خا رہی ہے۔)

 ۴صورتیں یا مرخلے جن میں انسان ہللا کے ل نے ع بادت ابجام د ب با ہے:
 )۱قصد قریت سے عنادت ناکہ ج یت مین خانے
 )۲قصد قریت سے عنادت ناکہ جہنم میں یہ خانے
ٓ
اعا خونی  :ہماری عنادت نا تو  ۱ہے نا ۲

)۳خدا کی عنادت ک نونکہ وہ اھل للعنادہ ہے
خیسے کہ گزرا:الجمد ہلل۔۔۔نمام بعربقیں خدا کے لنے ہیں۔ خدا نمام ضفات کمالتہ کا خامل ہے
ٓ
اعا خونی :یہ صرف معضومین اس عنادت کو ابجام دے سکنے ہیں۔

امیرالمومنین (علتہ السالم)’ :خدا میں نے تیری عنادت ج یت کی اللچ میں نا چھنم کے خوف مین نہیں کی نلکہ بجھے التق
عنادت نانا‘

ٓ
غیر ممکن نہیں ہے اپسان کے لنے بضور لنکن معلوم ہےہم تو کنا (اعا خونی کے مطاتق) جناب سلمان وغیرہ بھی اس مفام

پرنہیں ہیں۔

عالمت:ہر اگلے دن ہر دوشرے یندے پر خو ہم بھروشہ کرنےہیں وغیرہ اس سے بھی طاھر ہے خدا کو وہ مریتہ نہیں دنا
ہم نے۔

ٓ
رسول (صلی ہللا علتہ و الہ) ’ :علی (علتہ السالم)ممشوس فی ذات ہللا‘ (بعنی امام علی (علتہ السالم)خدا کی ذات میں اس
طرح عرق ہیں کہ اینی ذات ان کے لنے ھونا ہے ہی نہیں)

