 ‐ 11035اﻟﮧ ﺗﻌﺎل& ;1740#ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮ& ;1740#اور اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ وہ ﮨﻤﺎرے
ﻗﺮ&;1740#ب ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ  > :اس ﮐ ﻃﺮف ﻓﺮﺷﺘﮯ اور روح ﭼﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اس دن ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐ ﻣﻘﺪار ﭘﭽﺎس
ﺰار ﺳﺎل ﮨﮯ < ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭﺎ )ﻣﺴﺘﻮی ﮨﻮ ﮐﺮ( دﻧﯿﺎوی اﻣﻮر ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﺣﻢ
ﺟﺎری ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﯿﺴﮯ ﮨﻤﺎری رﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ اور اﻣﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﻒ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ آﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اوﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﮯ اور
وہ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﺐ ﮐﻮ ﭼﮫ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ دﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺮش
ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﻮا ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻣﺪد ﮔﺎر اور ﺳﻔﺎرﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﺗﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ <
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﺑﻼﺷﺒﮧ ﺗﻤﺎرا رب اﻟﮧ ﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﭼﮫ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﻮا وہ ﺮ ﮐﺎم
ﮐ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ <
> ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺳﺘﮭﺮے ﮐﻠﻤﺎت اﺳ ﮐ ﻃﺮف ﭼﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻧﯿ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ <
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
وﮨ ﭘﻠﮯ ﮨﮯ اور وﮨ ﭘﯿﭽﮭﮯ  ،وﮨ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ اور وﮨ ﻣﺨﻔ ﮨﮯ <
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ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ  ) :اور ﻇﺎﺮ ﮨﮯ ﺗﯿﺮے اوﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ (
اس ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ آﯾﺎت اور اﺣﺎدﯾﺚ ﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺧﺒﺮ دی ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ وہ
ﺟﺎں ﺑﮭ ﮨﻮں ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ دﯾﮭﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐ ﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ﺗﯿﻦ آدﻣﯿﻮں ﮐ ﺳﺮﮔﻮﺷ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ
ﻣﺮ اﻟﮧ ان ﮐﺎ ﭼﻮﺗﮭﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﭘﺎﻧﭻ ﮐ ﻣﺮ وہ ان ﮐﺎ ﭼﮭﭩﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ اس ﺳﮯ ﮐﻢ اور ﻧﮧ زﯾﺎدہ ﮐ ﻣﺮ وہ
ﺟﺎں ﺑﮭ ﮨﻮں وہ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ <
ﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯ اور ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨ ﻣﻌﯿﺖ ﮐﻮ اﯾ ﮨ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﮐﭩﮭﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎر ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
> وﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﭼﮫ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﻮ ﮔﯿﺎ وہ اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﻧﻠﮯ اور ﺟﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ آۓ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﭼﮍھ ﮐﺮ اس ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ اور
ﺟﺎں ﮐﯿﮟ ﺑﮭ ﺗﻢ ﮨﻮ وہ ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ <
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ وہ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ
ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻔ ﻧﯿﮟ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮧ  > :اور ﮨﻢ اس ﮐ رگ ﺟﺎن ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ﯿﮟ <
ﺗﻮ اﮐﺜﺮ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧﮯ اس ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﺮﯾﺐ ان ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ذﻣﮧ ان
ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﺎﺋ ﮔ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮧ ﻗﺮب ﮐ ﮨﮯ وہ اس اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐ ﻣﻌﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ اس ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ ﺑﻠﻨﺪی اور ﻣﻌﯿﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور
ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻮل ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﭘﺎک ﻗﺮار دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ۔ ﻟﯿﻦ ﻣﻌﻄﻠ ﯾﻌﻨ ﺟﻤﯿﮧ اور ان ﮐﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎر اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ
ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﻋﻠﻮ اور اس ﮐﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺎر ﮐﺮﺗﮯ اور وہ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﺟﮧ ﭘﺮ ﮨﮯ ۔

3/2

ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐ ﺪاﯾﺖ ﮐﮯ ﻃﻠﺒﺎر ﯿﮟ ۔ .
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