 ‐ 11535ﮐﻠﻤﮧ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐ ﻏﻠﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ اور اﯾﺴﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮال

ﻣﯿﺮے اﺳﺘﺎد ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ اﯾ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻻ > ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﻗﺎدر ﻧﯿﮟ ( اﻻ ) ﺣﺎﺟﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ( اﻻ اﻟﮧ )اﻟﮧ ﮐﮯ ﻏﯿﺮ( ﻟﯿﻦ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺖ ﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ اور ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺑﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں وہ ﺷﺮح ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
اول ﯾﮧ ﮐﮧ ﮨﻤﺎری ﺣﺎﺟﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ زﻧﺪہ رﯿﮟ اور اﮔﺮ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﮧ ﮨﻮ ) ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺎﺟﺖ
ﮨﻮ ( ﺗﻮ ﮐﻮن اس ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور وہ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
زﻧﺪہ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ اﻧﺴﺎن ﺻﻮﻓ ﮨﮯ اور آج اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ آپ ﮐ ﮐﯿﺎ راۓ
ﮨﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ  :ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اے ﻟﻮﮔﻮ ﺗﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮ اور اﻟﮧ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﺧﻮﺑﯿﻮں واﻻ ﮨﮯ <
ﺗﻮ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﻨﺪے ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ان ﮐﮯ ﺑﻘﺎ اور وﺟﻮد اور ﻧﻔﻊ اور ﺮ ﺑﺮاﺋ ﺳﮯ ﺳﻼﻣﺘ ﻣﯿﮟ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج ﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ دﯾﻨﮯ اور ﮨﺒﮧ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
> اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ رزق ﺳﮯ ﻧﻮازا ﭘﮭﺮ وہ ﺗﻤﯿﮟ ﻣﺎرے ﮔﺎ ﭘﮭﺮ ﺗﻤﯿﮟ زﻧﺪہ ﮐﺮے ﮔﺎ <
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور ﺟﻮ ﺑﮭ ﺗﻤﺎرے ﭘﺎس ﻧﻌﻤﺖ ﮨﮯ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ <
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اور وہ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﻏﻨ اور ﺑﮯ ﭘﺮواہ ﮨﮯ ﺳﺎری اﺳ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﮨﮯ اور اﺳ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺣﻤﺪ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﮯ ﺑﻨﺪے ﻧﮧ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻧﻔﻊ اور ﻧﮧ ﮨ ﻧﻘﺼﺎن دے ﺳﺘﮯ ﯿﮟ اﮔﺮ وہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اﯾﻤﺎن ﻟﮯ آﺋﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐ
ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ اﺿﺎﻓﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ اور اﮔﺮ وہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﮐﻤ
ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ وہ ﺳﺐ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﭘﺎﻟﻨﺎر اور ﭘﻠﮯ اور آﺧﺮی ﺳﺐ ﮐﺎ رب اور وﮨ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻋﻼوہ
ﮐﻮﺋ اور ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺳﺐ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ اس ﮐﺎ ﯾ ﻣﻌﻨ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﯾﮧ
ﻣﻌﻨ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺣﺎﺟﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ
ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺷﯿﺦ ﮐﺎ ﯾﮧ
ﮐﻨﺎ ﮐﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﮧ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﺣﺎﺟﺎت ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ( اﮔﺮ اس ﻧﮯ اس
ﺳﮯ ﯾﮧ ارادہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﮧ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﯾﮧ ﻣﻘﺼﻮد ﮨ ﯾﮧ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﺳﮯ ﯾ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﻮﺗﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﯿﺦ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﺟﺐ ﻧﺒ ﺻﯿﻞ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﭘﮍھ ﻟﻮ ﺗﻤﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮ ﮔ ﺗﻮ وہ اس ﮐﮯ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﺳﮯ ﻧﮧ رﮐﺘﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ اس
ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ اور ﺧﺎﻟﻖ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ وہ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﻣﻘﺼﻮر ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﺗﮭﮯ
ﮐﮧ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ اور ﻧﯿﮟ اﺳ ﻟﮱ اﻧﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻠﻤﮧ ﮐﻮ ﻧﯿﮟ ﭘﮍﮬﺎ ۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺟﺘﻨﮯ ﺑﮭ ﻣﻌﺒﻮد ﯿﮟ وہ ﺳﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﯿﮟ اور ﯾ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ
ان ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﯾﮧ ﺳﺐ اس وﺟﮧ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺣﻖ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﻦ ﺟﻦ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﭘﺎرﺗﮯ ﯿﮟ وہ ﺳﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﯿﮟ
اور ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺖ ﺑﻠﻨﺪ اور ﺑﮍی ﺷﺎن واﻻ ﮨﮯ <
ﺗﻮ ﺟﺐ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﮭﺎ اور وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﺎﻗ ﺳﺐ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﯿﮟ ﺗﻮ
اﺳ وﺟﮧ ﺳﮯ وہ ﮐﻠﻤﮧ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﺳﮯ رک ﮔﮱ اور اﻧﻮں ﻧﮯ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﭘﺮ ﺟﻤﮯ رﮨﻨﮯ ﮐ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐ
۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
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> اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ اﯾ ﺟﺎدو ﮔﺮ اور ﺟﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﺎ اس ﻧﮯ اﺗﻨﮯ ﺳﺎرے ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﺎ اﯾ ﮨ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﺮ دﯾﺎ
واﻗﻌ ﯾﮧ ﺑﺖ ﮨ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎت ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﺳﺮدار ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﻞ دﯾﮱ ﮐﮧ ﭼﻠﻮ ﺟ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﭘﺮ ﺟﻤﮯ رﮨﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ
اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋ ﻏﺮض ﺿﺮور ﮨﮯ <
ﺗﻮ اس ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﭘﺘﮧ ﭼﻞ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ آپ ﮐﮯ اﺳﺘﺎد ﮐ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﻗﻮل
ﮨ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ۔
اور آپ ﮐﮯ اﺳﺘﺎد ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل ) ﮨﻤﺎری اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻃﺮف ﺣﺎﺟﺖ ﮨﮯ ‐‐‐‐ اس ﻗﻮل ﺗ ﮐﮧ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮن
ﺣﺎﺟﺖ رواﺋ ﮐﺮے ﮔﺎ ( اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﯾﮧ زﻧﺪﮔ دی ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺣﻖ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ
ﯾﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﭼﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ
ﻧﯿﮟ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨ ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﮯ اور وﮨ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺎرﺗﺎ اور زﻧﺪہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ ۔
اور آپ ﮐﮯ اﺳﺘﺎد ﮐﺎ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ )ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﭼﺎﮨﮯ‐‐‐ اس ﻗﻮل ﺗ ﮐﮧ اور آج اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ
ﯿﮟ (
اﮔﺮ وہ اس ﺳﮯ ﯾﮧ ﻣﺮاد ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺴﺘﻐﻨ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻐﻨ ﮨﻮ ﺣﺘ ﮐﮧ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ دوﺳﺮے ﮐﺎں اور اس ﮐﺎ
ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﮧ ﺻﻮﻓ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ زﻧﺪہ رہ ﺳﺘﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ اﺳﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮐﮯ ﻟﮱ اس ﺳﮯ ﮐﺎﻓ رﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اس ﮐﮧ دﻋﻮی ﮐﺮے وہ ﮐﺬاب اور ﺟﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اے ﺳﺎﺋﻞ آپ اس ﺷﯿﺦ ﮐﮯ دﮬﻮﮐﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ آﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺟﺎﻞ اور ﮔﻤﺮاہ ﮨﮯ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﮭﻮﭨﺎ اور دﺟﺎل ﮨﮯ ﺗﻮ آپ اس
اور اس ﺟﯿﺴﻮں ﺳﮯ ﺑﭻ ﮐﺮ رﯿﮟ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﺪاﯾﺖ اور ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﮯ ﻃﻠﺒﺎر ﯿﮟ ۔ .
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