 ‐ 21521ک&;1740#ا ﮨﻢ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎہ&;1740#ں ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺳﺘﮯ ہ&;1740#ں؟
ﺳﻮال
ﻣﺠﮭﮯ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻣﺘﻠﻖ اﯾ ﺷﺒﮧ ﮨﮯ ﮐﯿﺎ آپ اس ﮐ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؟ ﮐﯿﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺐ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺪاﺋﺶ اور
ﻣﻮت اور ﯾﻮﻣﯿﮧ ﺗﺼﺮﻓﺎت اور وہ ﺳﺐ ﺟﺲ ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﻢ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻣﻘﺪر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮐﯿﺎ
ﮨﻤﺎری زﻧﺪﮔ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﺎری ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮨ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدی ﺗﮭ ﯾﺎ ﮐﮧ ﮨﻤﺎری ﻟﺌﮯ آزادی ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﻢ
ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮨﻢ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ؟
اور ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾﮧ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﻢ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻃﺮح ﺗﺼﺮف
ﮐﺮﯾﮟ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
آپ ﯾﮧ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﮐﭽﮫ اﺣﻮال ﺗﻮ ﺟﺒﺮی ﯿﮟ ﯾﻌﻨ ﺑﻨﺪہ ان ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﭘﻨ ﻣﺮﺿ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﺎ
ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ دن اور ﭼﻤﮍی اور ﺑﺎﻟﻮں اور آﻧﮭﻮں ﮐﺎ رﻧ اور وﻓﺎت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﯾﺴ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ
اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﮐﻨﮍول اور اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ وہ اس ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﯿﮟ اور اس اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ اس ﭘﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﯾﮧ اﯾﺴ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﻧﮧ ﺟﻨﺖ اور ﻧﮧ ﮨ ﺟﻨﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﻣﻠﺘ ﯿﮟ۔
اور ﺑﻌﺾ اﯾﺴﮯ اﻓﻌﺎل ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ ﻣﺜﻼ اﯾﻤﺎن اور ﮐﻔﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ اور دﻧﯿﺎوی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﻧﮯ
ﭘﯿﻨﮯ اور رﺎﺋﺶ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ۔
ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ اور ارادے اور ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﮐﯿﺴﮯ ﮨﻮ ﮔﺎ ؟
اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪر ﯾﮧ ارﮐﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ اﯾﻤﺎن اس وﻗﺖ ﺗ ﻣﻤﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺐ ﺗ وہ ﯾﮧ ﻧﮧ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻟﮯ
ﮐﮧ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﺎم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﯿﮟ۔
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ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﺑﯿﺸ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ اﯾ) ﻣﻘﺮرہ( اﻧﺪازے ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ" اﻟﻘﻤﺮ 49
ﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﻘﺎدر اور اﻟﻘﺪﯾﺮ اور اﻟﻤﻘﺘﺪر ﺑﮭ ﮨﮯ۔
اور ﻣﺴﻠﺌﮯ ﮐ اﺻﻞ اور ﺑﻨﯿﺎد ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﻢ اور ﻗﺪرت اور ﻣﺸﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ :ﺟﺐ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮﺋ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﮔﻨﺎہ ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ واﻟﮯ ﮐﺎم ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اﺳﮯ ﺗﻮ ازل ﺳﮯ ﮨ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﺟﺒﮧ اﺑﮭ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﯿﺪا ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮐ ﮔﺌﯿﮟ ﺗﮭﯿﮟ۔
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﻟﮭﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺟﺐ ان ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ارادہ
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس وﻗﺖ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮧ ﭼﺎﺎ ﺗﻮ اﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮧ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ وہ ﯾﮧ ﮐﺎم ﻧﮧ ﮐﺮ ﭘﺎﺗﮯ ﭘﮭﺮ وہ ﻗﺎدر ﺑﮭ ﮨﮯ
ﺗﻮ اس ﻧﮯ اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ اﺳﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اس ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﺐ اﻓﻌﺎل اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﭘﻠﮯ ﮨ اس ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ
ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان اﻓﻌﺎل ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اﻧﯿﮟ ﺗﻮ ان اﻓﻌﺎل ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ راہ دﮐﮭﺎدی اب ﺧﻮاہ وہ ﺷﺮ ﮔﺰار ﺑﻨﮯ ﺧﻮاہ ﻧﺎﺷﺮا" اﻻﻧﺴﺎن3/
ﻟﯿﻦ ان ﮐﮯ اﻓﻌﺎل اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺟﺒﺮا ﻧﯿﮟ ﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ اﺑ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔ اﺳ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ:
اﮔﺮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﺎم ﮐﺎ ارادہ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ وہ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﭘﺮ راﺿ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ؟
اور اﺳﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ اور اس ﮐ ﺗﻮﯾﮟ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﺗﻮ اس ﮐﺎم ﮐﮯﻟﺌﮯ اس ﮐﺎ ارادہ اور ﺑﻐﺾ اور ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮔ ﯾﮧ
ﺳﺐ ﮐﯿﺴﮯ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ؟
ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾ وہ ﺳﻮال ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﮯ
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راﺳﺘﮯ اور اﻗﻮال ﻋﻠﯿﺤﺪہ اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ۔
ﺗﻮ آپ ﯾﮧ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﺮاد ﮐ ﻗﺴﻤﯿﮟ ﯿﮟ۔ ﻣﺮاد ﻟﻨﻔﺴﮧ ۔۔ اور ﻣﺮاد ﻟﻐﯿﺮہ۔
ﻣﺮاد ﻟﻨﻔﺴﮧ:
ﯾﮧ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ذاﺗ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻄﻠﻮب اور ﻣﺤﺒﻮب ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ وہ ﻣﺮاد ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ارادہ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اور ﻏﺎﯾﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺮاد ﻟﻐﯿﺮہ:
ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ وہ ارادہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﮧ ﮨﻮ اور ذاﺗ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﮧ ﮨﻮ اﮔﺮﭼﮧ وہ اس
ﮐﮯ ﻣﻘﺼﻮد اور ﻣﺮاد ﮐﺎ وﺳﯿﻠﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذاﺗ اور ﻧﻔﺴ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺮوہ ﮨﮯ۔ اﺳﮯ ارادہ ﺗ ﭘﻨﭽﺎﻧﮯ اور
ﻗﻀﺎء ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس ﮐ ﻣﺮاد ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ دوﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﮔ۔ اس ﮐﺎ ﺑﻐﺾ اور ارادہ ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ان ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ
آﭘﺲ ﻣﯿﮟ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﻧﯿﮟ۔
ﯾﮧ اﺳ دواﺋ ﮐ ﻃﺮح ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮨﻮ ﻟﯿﻦ ﺟﺐ ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﯾﮧ ﭘﺘﮧ ﭼﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ اس ﻣﯿﮟ ﺷﻔﺎء ﮨﮯ اور ﺟﺴﻢ
ﮐ ﺑﻘﺎء ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻋﻀﻮ ﮐﻮ ﺟﻮ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎﭼﺎ ﮨﻮ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﮐﺎٹ دﯾﻨﺎ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺟﺐ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺮاد اور
ﻣﺤﺒﻮب ﺗ ﭘﻨﭽﺎدے ﮔ ﺗﻮ اس ﻣﺸﻘﺖ واﻟ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻮ ﻃﮯ ﮐﺮﻧﺎ۔
ﺑﻠﮧ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺪ ﺗﻮ اس ﻣﺮوہ اور ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﻮ ﮨ ﭼﻨﮯ ﮔﺎ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯿﮟ اﺳﺎ ارادہ اﮔﺮﭼﮧ اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم اس ﺳﮯ ﻣﺨﻔ ﮨ
ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ ﺟﺲ ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﺑﮭ ﻣﺨﻔ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺴ دوﺳﺮے ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﺳﮯ ارادہ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ اور اس اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺴ ﮐﺎم ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ اﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﻮب ﮨﮯ۔
اور اﺳ ﺳﮯ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻓﺴﺎد ﮐ ﺟﮍ ﮨﮯ اور ادﯾﺎن اور اﻋﻤﺎل اور اﻋﺘﻘﺎدات
اور ارادوں ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔۔۔۔ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ وﺳﯿﻠﮧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐ
ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﺗﻮ اﺳﮯ اﺳﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﺎ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ۔
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ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪہ ﻃﺤﺎوﯾ253-252/
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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