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۔ اخالص عبادت1
587
۔ امام عل (ع
)!
خدایا میں نے تیری عبادت نہ تیری جنت ک طمع میں ک ہے اور نہ تیرے جنم کے خوف سے … بلہ تجھے عبادت کا
ال پایا ہے تو تیری عبادت ک ہے۔
( اللئال عوال
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،ج البالغہ ابن میثم بحرانشرح ن
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شرح مأتہ کلمہ ص ،
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۔(
واضح رہے کہ شرح نج میں الفاظ اس طرح نقل ہوتے یں” ما عبدت خوفا من عقاب وال طمعاً ف ثواب…“۔
588
۔ امام عل (ع
)!
ای قوم نے الہ ک عبادت رغبت ک بناپر ک ہے اور یہ تاجروں ک عبادت ہے، دوسری قوم نے خوف ک بناپر ک ہے
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آزاد اور شریف لوگوں ک ہے، ی بنیاد پر ک ر نعمت کعبادت ش قوم نے اس ک عبادت ہے اور ای تو یہ غالموں ک
عبادت ہے۔( نج البالغہ حمت
237
تحف العقول ص ،
246
عن الحسین (ع) ، تاریخ دمشق حاالت امام زین العابدین (ع) ص
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روایت ابراہیم علوی از امام صادق (ع)۔ ،
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۔ امام صادق (ع
)!
عبادت گذاروں ک تین قسمیں یں، ای قوم نے خوف ک بنیاد پر عبادت ک ہے تو یہ غالموں ک عبادت ہے اور ای قوم
محبت میں عبادت ک قوم نے اس ک عبادت ہے۔ البتہ ای ہے تو یہ مزدوروں ک خواہش میں عبادت ک نے ثواب ک
ترین عبادت ہے۔( کافب عبادت ہے اور ی آزاد مردوں ک ہے اور ی
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روایت ارون بن خارجہ)۔
590
۔ امام زین العابدین (ع
)!
عبادت کروں اور اس کا مقصد ثواب کے عالوہ کچھ نہ ہو اور اس طرح ای مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ خدا ک
اللچ بندہ بن جاؤں کے اسے طمع ہو تو عبادت کرے اور نہ ہو تو نہ کرے اور یہ بھ ناپسند ہے کہ میرا محرک صرف
عذاب کا خوف ہو اور اس طرح بدترین بندہ بن جاؤں کہ خوف نہ ہو تو کام ہ نہ کرے۔
کس نے دریافت کیا پھر آپ کیوں عبادت کرتے یں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ ال ہے اور اس کے انعامات میری گردن پر
یں۔(تفسیر منسوب بہ امام عسری (ع) ص
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