تفسیر قران ۲۰

 ۲۲۔ مارچ۔۲۰۲۰

ایاک تع بد و ایاک نستعین میں گف بگو
RECAP:

ع بادت کی سے ع بادت بنتی ہے:
مخ بلف بنتیں کی جا سک تی ہیں۔
ک یویکہ جب ب ھی انسان کوئی اخن باری کام انجام د ی با ہے اس کا کوئی یا کوئی داعی ہویا ہے
ع بادت میں ضروری ہے ع بادت جدا کی طرف م تصوب ہو۔داعی ذات جدا ہو
اس ای تصاب کے مجل بلف اغراض ہو سک تے ہیں ۴(:صوربیں یا مرجلے جن میں انسان ہللا کے ل تے ع بادت انجام د ی با
ہے) :
 )۱قصد قریت سے ع بادت یاکہ ج نت مین جائے
 )۲قصد قریت سے ع بادت یاکہ جہنم میں نہ جائے
)۳جدا کی ع بادت ک یویکہ وہ اھل للع بادہ ہے
جیسے کہ گزرا:الحمد ہلل۔۔۔تمام تعرتفیں خدا کے لئے ہیں۔ خدا تمام صفات کمالیہ کا خامل ہے
ٓ
اغا خوئی :یہ صرف معصومین اس مرخلہ عبادت کو انجام دے سکئے ہیں۔

۔امیرالمومنین (غلیہ السالم)’ :خدا میں نے تیری عبادت ج نت کی اللچ میں یا جھنم کے خوف مین نہیں کی یلکہ نحھے الئق
عبادت یایا‘
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٓ
۔امام زین العایدین ع  :دوران عبادت گھر میں اگ لگ گئی ،امام ع اس کی طرف م توجہ یہ ہونے۔اور امام نے فرمایا کہ
ٓ
ٓ
ٓ
اخرت کی اگ کے در مفایل یہ اگ کبا ہے؟!(مفھوم)۔
انسان صرف ایک خد یک نس تصور کر سکبا ہے اس عبادت کو زیاد سے زیادہ۔(اور فقط یہ تصور تغیر معرفت کے فایدہ نہیں

د یئی)

۔امام ع کی عباء گر گئی دوران تماز ۔صجائی کے سوال پر امام نے کہا :تمہیں نہیں معلوم میں کس کے سا مئے کھڑا

ہوں۔خو شخص جتئی ئوجہ رکھبا ہے ایئی ہی عبادت ف تول ہوئی ہے۔
راوی :پھر ئو ہم ہالک ہو گئے

امام ع  :یافلہ تماز پڑھ کر عبادئوں کی اس کمی کا ازالہ کبا خانے (ایک قانون ہمارے ل تے۔ عدم نوجہ کا ازالہ)
ج ٰ
کن
ت
ب خدا کی خاطر
لبکن انسان کی عبادیک کا داعی :ھی دی توی ہو :زیادئی عمت ،عزت ،ا ھی دیئی از خای ِ
کنھی اخروی داعی ہو :ممکن ہے خدا کے غضب یا خوف کی وجہ سے
ٰ
کنھی رجمت خدا خاصل کرنے کا داعی ہو :ج نت کا اغلی مفام

(سورہ اعراف َ … (:۵۶وا ْد ُعو ُه خ َْوفًا َو َط َم ًعا ا َّن َر ْ َْح َت َّ ِ
يب ِم َن الْ ُم ْح ِس ِن َي
اَّلل قَ ِر ٌ
ِ
’خدا کو تکارو خوف کے ساپھ (جہنم کے) اور (ج نت کی) طمع میں ۔۔۔‘

ققہاء کے مطانق :ان مقاصد کے سابھ ع بادت انجام د ی تے پر ع بادت کے یاطل ہوئے کا کوئی سک نہیں

 )۴ایک اور مرجلہ معصومین کے تعد:
فقط خدا کا فرب و رصا خاصل کرنے کے لئے ،یہ دی توی یہ اخروی عرض

خدا کے مخصوص یبدوں کے ساپھ مخ تص ہے ،موخدین میں سے نہت فلبل اس مفام یک نہنچ سکئے ہیں
ؑ
مبال:جباب سلمان ،مفداد ؑ ،ائ ؑوذر۔
ان میں اور ائمہ ؑ والی ع بادت میں قرق:

ت
ان کی ذات (کا فصد) ملحوظ ہے ان کی عبادت مین ۔ اس اعتبار سے کہ خدا کی رصا و اغلی عمنیں ہم خاصل کر سکیں
ذات خدا میں۔
جبکہ اتمہ فبا ہیں ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

’و ایاک نستعین’
پرجمہ:ہم ضرف نجھ سے مدد کو طلب کرئے ہیں
انسان کا جدا کے سوا مجلوقات سے مدد طلب کریا

ٓ
اغا خوئی :غفال اور شرغا یایت ہے کہ  :خاپز ہے
جواز پر دالیل:

ٓ
۔ نخت یلفیس کو طلب کریا حضرت سلنمان کا اسف پرخیہ سے
۔ حضرت ئوصف کا مشرکین سے ایئی رہائی کا سوال کریا
قران سے دالیل:

الص ََل ِة ….
(تقرہ َ )۴۵ :وا ْس َت ِعي ُنوا ِِب َّلص ْ ِْب َو َّ
ب مدد کرو صیر کے ذر تعے سے اورصالۃ سے۔۔۔‘
’طل ِ

۔ نہاں افعال سے مدد طلب کرنے کو کہا خارہا ہے

(کھف )۹۵ :قَا َل َما َمكَّ ِّن ِفي ِه َر ِّب خ ْ ٌَْي فَأَ ِعي ُن ِوِن ِب ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل بَيْنَ ُ ُْك َوبَيَْنَ ُ ْم َر ْد ًما
’خو محھے خدا نے دیا ہے وہ خیر ہے نس میری مدد کرو ۔۔۔‘
نوج بد در استعانہ :مدد کو صرف خدا سے طلب کبا خانے
’و ایاک نستعین‘
۔ ئوجبد کی مخبلف اقسام ہیں (ئوجبد در عبادت ،در اطاعت ،در ذات ،درافعال وعیرہ)
ّ
ل
نوج بد اقعالی اور استعائی میں تع ق:

۔ ئوجبد افعالی :ہر فعل کی ای تہاء خدا کی ذات ہے  :ک تویکہ خدا نے ہر خیز میں اس کا اپر رکھا ہے۔(ئول میں رہا ہوں لبکن خدا
کی قوت سے)
۔ ئوجبد افعالی کا تعلق خدا کی خایب سے ہےجبکہ استعائی یبدے کی خایب سے ہے (خدا کی طرف)
۔ جس کا ئوجبد افعالی مضتوط ہوگا اسکا ئوجبد استعائی پھی مضتوط ہوگا
نوج بد استعائی کا مطلب نہ نہیں کہ ی بدےسے طلنب مدد نہ کی جائے
ٰ
طاھری اسباب سے فرار ممکن نہیں۔یہ دیئی اسباب سے خلئی ہے
۔ رسول ص ’نہلے اویت کو یایدھو پھر ئوکل کرو‘
ایک اور مری تط تقطہ :االمر بین االمرین
ہم (انسان کے )اجنتبار  /االمر بین االمرین کے فایل ہیں
انسان کا اجتبار خیر اور تفو تض کے ینحھ میں ہے

ٰ
 oخیر :خو کریا ہے خدا کریا ہے ( ک تویکہ ان ہللا غلی کل شی فدپر)
اھل سنت :اساعرہ اس کے فایل ہیں
 oتفو تض :تعئی سب کحھ ہمیں سیرد کر دیا ہے  ،خو کحھ کبا خایا ہے وہ انسان کریا ہے
مغیزلہ :اس کے فایل ہیں۔
انسا نہیں ہے یلکہ خدا کنھی پھی سانسیں روک سکبا ہے
 oاالمر بین االمرین:امام سے ئوجھا گبا :انسان کتبا مخبار ہے؟ امام ع  :تم ا یئے ایک تیر کو اپھاو۔ پھر کہا دوشرے تیر کو
اپھاو۔ کہا نہیں اپھا سکبا۔امام ع  :ایک تیر کو اپھانے کا اجتبار ہے ،دوئوں کو نہیں اپھا سکئے ہو۔

(تعئی یہ خیر ہے کہ ایک کو پھی یہ اپھا سکے اور یہ تفو تض کہ دوشرے کو پھی اپھا سکے)
اس طرح جمع کر سکئے ہیں خیر و تفو تض کی درمبائی یات کو :خو ہم مدد کو طلب کرنے ہیں دوشروں سے یا خود کام
ٓ
کرنے ہیں لبکن ہر ان میں خدا کی مدد کی صرورت ہوئی ہے
یہ م ِخظ اتمان کی غالمت ہے

ٓ
ٓ
اعا جوئی  :بنیجہ تکا ل تے ہیں :اس ل تے ایاک نستعین۔ ایاک تع بد کے تعد ایا

