 ‐ 10244اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﻮال
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ (
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اس ﭘﺮ زﻣﯿﻦ وآﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺎت وﺳﻨﺎت اور اﻗﻮال واﻓﻌﺎل ﻃﺎﻋﺎت وﻣﻌﺎﺻ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﺑﮭ ﻣﺨﻔ ﻧﯿﮟ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﮐﯿﺎ آپ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐﮧ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐ ﺮ ﭼﯿﺰ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻟﮭ ﮨﻮﺋ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻔﻮظ
ﮨﮯ ﺑﯿﺸ ﯾﮧ اﻣﺮ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﻞ آﺳﺎن ﮨﮯ ( اﻟﺤﺞ 70 /
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ اﺣﺎﻃﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯿﮟ ﻟﮭﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اور آپ ﮐﺴ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ اور ﻣﻨﺠﻤﻠﮧ ان اﺣﻮال ﮐﮯ آپ ﮐﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺘﮯ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﺑﮭ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں ﮨﻤﯿﮟ
ﺳﺐ ﮐ ﺧﺒﺮ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﻢ اس ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ اور آپ ﮐﮯ رب ﺳﮯ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ذرہ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮭ ﻏﺎﺋﺐ ﻧﯿﮟ ﻧﮧ ﮨ اس ﺳﮯ ﭼﮭﻮﭨ اور ﻧﮧ ﮨ ﺑﮍی ﻣﺮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ( ﯾﻮﻧﺲ 61 /
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﮐﯿﻼ ﮨ ﻋﻼم اﻟﻐﯿﻮب ﮨﮯ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﮨﮯ وہ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺑﮯ ﺷ ﻣﯿﮟ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻏﯿﺐ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﻇﺎﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ اور ﭼﮭﭙﺎ رﮨﮯ ﮨﻮ وہ ﺑﮭ ﻣﯿﺮے
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ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ( اﻟﺒﻘﺮہ 33 /
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼو ﻏﯿﺐ ﮐ ﮐﻨﺠﯿﺎں ﮐﺴ اور ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
) اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻏﯿﺐ ﮐ ﮐﻨﺠﯿﺎں ﯿﮟ ان ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ اور ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور وہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺳﻤﻨﺪروں
اور ﺧﺸ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋ ﭘﺘﺎ ﻧﯿﮟ ﮔﺮﺗﺎ ﻣﺮ وہ اس ﮐﻮ ﺑﮭ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور زﻣﯿﻦ
ﮐﮯ ﺗﺎرﯾ ﺣﺼﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ داﻧﮧ ﻧﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ اور ﻧﮧ ﮐﻮﺋ ﺗﺮ اور ﮐﻮﺋ ﺧﺸ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﺗ ﮨﮯ ﻣﺮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ ( اﻻﻧﻌﺎم 59 /
اور اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮨ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﮔ اور ﺑﺎرش ﮐﮯ ﻧﺰول ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ اﺳ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ اور ﺟﻮ
ﮐﭽﮫ ﻣﺎں ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻋﻤﻞ وﻗﺖ اور ﺟﮧ اور اس ﮐ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﭘﺎس
ﮨ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﻣﺒﺎرک ﮨﮯ :
) ﺑﮯﺷ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ اور وﮨ ﺑﺎرش ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﺎں ﮐﮯ ﭘﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
اﺳﮯ ﺑﮭ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐﮧ وہ ﮐﻞ ﮐﯿﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻧﮧ ﮨ ﮐﺴ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺲ زﻣﯿﻦ
ﻣﯿﮟ ﻣﺮے ﮔﺎ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﻢ واﻻ اور ﺧﺒﺮ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ( اﻟﻘﻤﺎن 34 /
اور اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ ﮨﻤﺎرا ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اس ﺳﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﻧﯿﮟ ۔
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اور ﺗﻢ ﺟﺎں ﮐﯿﮟ ﺑﮭ ﮨﻮ وہ ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺗﻢ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ دﯾﮫ رﺎ ﮨﮯ ( اﻟﺤﺪﯾﺪ /
4
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎرے اﻋﻤﺎل ﭘﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﮨﮯ ﮨﻤﺎرے اﭼﮭﮯ اور ﺑﺮے اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
وہ ﮨﻤﯿﮟ اس ﮐ ﺧﺒﺮ ﺑﮭ دے ﮔﺎ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ ﺑﮭ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
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) ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ دﯾﮭﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آﺳﻤﺎﻧﻮں وزﻣﯿﻦ ﮐ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﯿﻦ آدﻣﯿﻮں ﮐ ﺳﺮﮔﻮﺷ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ
ﻣﺮ وہ ان ﮐﺎ ﭼﻮﺗﮭﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﭘﺎﻧﭻ ﮐ ﻣﺮ وہ ان ﮐﺎ ﭼﮭﭩﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ اس ﺳﮯ ﮐﻢ اور ﻧﮧ ﮨ زﯾﺎدہ ﻣﺮ وہ
ﺟﺎں ﺑﮭ ﮨﻮں وہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﻧﯿﮟ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ آﮔﺎہ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ
ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ( اﻟﻤﺠﺎدﻟ7 / 
اور اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮨ ﻏﯿﺐ اور ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺮی اور ﺟﺮی اﺷﯿﺎء ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
)ﻇﺎﺮ وﭘﻮﺷﯿﺪہ ﮐﺎ وہ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا اور ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ ( اﻟﺮﻋﺪ 9 /
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اور اﮔﺮ ﺗﻮ اوﻧﭽ ﺑﺎت ﮐﮧ ﺗﻮ وہ ﺗﻮ ﺮ اﯾ ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﺗﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺑﮭ ﺑﺨﻮﺑ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ( ﻃﮧ . 7 /
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