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ﺳﻮال
ﺑﻌﺾ ﺻﻮﻓ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﺳﺒﺎب ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ اور دﻟﯿﻞ ﯾﮧ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور
ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮱ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﺑﺖ ﺳﺨﺖ اور ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﺎم ﮨﻮ ﭼ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ وہ اﻧﻔﺮادی ﮨﻮ ﯾﺎ ﻗﻮﻣ ﻃﻮر ﭘﺮ
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﮧ ﺑﺖ ﺳ ﺳﺨﺘﯿﻮں اور ﻣﺸﻞ دوروں ﺳﮯ ﮔﺰرﺗ رﮨ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮر اور دور اﻧﺪﯾﺸ اور ﻓﺮی روﺷﻨ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ان ﺳﮯ ﻧﻠﺘ رﮨ اور اﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور اﺑﺘﺪا اور اﻧﺠﺎم ﮐﻮ دﯾﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﺒﺎب ﮐﻮ
ﻟﮯ ﮐﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﻃﺮح ﮔﮭﺮوں ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ دروازے ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﮐﮯ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ان ﻣﺸﻠﻮں ﺳﮯ ﻧﻞ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮﺗ ﺗﻮ اس ﮐ ﮐﮭﻮﺋ ﮨﻮﺋ ﻋﺰت واﭘﺲ آﺟﺎﺗ اور اس ﮐ ﮔ
ﮨﻮﺋ ﺑﺰرﮔ ﺑﺤﺎل ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﺗﻮ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﮧ ﮐﺎ اﭘﻨﮯ روﺷﻦ دور ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺣﺎل ﺗﮭﺎ
ﻟﯿﻦ اس آﺧﺮی دور ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﺮا ﮨﻮا ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ اﻟﺤﺎد وﻏﺮﺑﺖ ﮐ آﻧﺪﮬﯿﺎں اور ﺟﮭﮍ ﭼﻞ رﮨﮯ اور
ﺿﻼﻟﺖ وﮔﻤﺮاﮨ ﭘﮭﯿﻠ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮨﻮ ﭼﺎ ﮨﮯ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور
ﻗﻀﺎء ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﻘﻞ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺳﺎرا ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ اور اﺳﮯ دور اﻧﺪﯾﺸ اور ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧﮯ ﮐﺎ ﺟﻮاز ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ
اور ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐ ﺑﻠﻨﺪی اور اﮨﻤﯿﺖ اور ﻋﺰت وﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﮐﮯ راﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮچ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ذرﯾﻌﮧ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ آﺳﺎﻧ ﺳﮯ ﺳﻮار ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﺸﻞ ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺨﺮج ﯾﮧ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ آدﻣ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ
ﮐﺮے اور ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور وہ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻧﮧ ﭼﺎﮨﮯ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﺳ ﮐﺎ ارادہ
ﭼﻠﺘﺎ اور اﺳ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺟﺎری ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎری ﮐﻮﺋ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ان
ﺳﺐ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرا ﺎﺗﮫ ﮨﮯ ۔

3/1

ﺗﻮ اس ﻃﺮح ﺮ آﺳﺎﻧ اور ﺳﻮﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ اور ﻣﺸﺮوع اور ﻣﺒﺎح
اﺳﺒﺎب ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ‐
ﻧﮧ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ اور ﻧﮧ ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ ﺟﺎد اور ﻧﮧ ﮨ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻧﺸﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور
ﺟﺎﻟﺖ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺣﺮص اور ﻧﮧ ﮨ ﻏﻠﻂ اﻓﺎر اور ﮔﻤﺮاﮨ ﮐ ﻣﺒﺎدﯾﺎت ﺳﮯ ﭨﺮاؤ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ اس دﻟﯿﻞ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﭼﺎﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﯾ ﺑﮍی ﻣﺼﯿﺒﺖ اور ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻤﺮاﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﮧ ﮐﻮ ﺗﺮﻗ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ دی اور اﺳﮯ
ﮔﺮاﺋﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻨ دﯾﺎ اور دﺷﻤﻨﻮں ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨ ﮨﮯ اور اس ﮨﻼﮐﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻼﮐﺖ ﭼﻠﺘ ﺟﺎ
رﮨ ﮨﮯ ۔
اور اﺳﺒﺎب ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﮱ ﮐﭽﮫ
ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ارادہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﮭ ﮐﭽﮫ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ارادہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ارادہ اس ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ
ﮨﻢ ﺳﮯ ﻟﭙﯿﭧ ﻟﯿﺎ )ﭼﮭﭙﺎ ( ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭼﺎﺎ ﮨﻤﯿﮟ اﺳﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﭼﺎﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دﻋﻮت دﯾﻦ دﯾﮟ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ ﻻﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﮨﻢ
ﺳﮯ اس ﻧﮯ ﯾﮧ ﭼﺎﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻟﮍاﺋ ﮐﺮﯾﮟ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺷﺴﺖ ﺳﮯ دو
ﭼﺎر ﮨﻮں ﮔﮯ اور اس ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﭼﺎﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ اﯾ اﻣﺖ ﺑﻦ ﮐﺮ رﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺟﺪا ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ
ﮔﮯ اور اﺧﺘﻼف ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور اس ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﭼﺎﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﮐﻔﺎر ﭘﺮ ﺳﺨﺖ اور آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﺮم دل ﮨﻮں اﮔﺮﭼﮧ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﮨﻮں ﮔﮯ اور اﺳ ﻃﺮح اور ﺑﮭ ۔
ﺗﻮ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اس ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮ ارادہ ﮐﯿﺎ اور ﮨﻢ ﺳﮯ ﺟﻮ ﭼﺎﺎ ﮨﮯ ﯾ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﻮ
ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﺮﺗ اور ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ وﻗﻮع ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘ ﮨﮯ ۔
ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ اﺳ ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﺮ ﭼﻴﺰ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﮨﮯ اور
وﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐ ﮐﻨﺠﯿﺎں ﯿﮟ ،ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﺟﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﭽﮫ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﯿﺎر
ﮐﮱ ﯿﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﯾﮧ ﭼﻞ رﺎ اور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎۓ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾﮧ ﻣﻨﻈﻢ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﯾﮧ
ﻧﻈﺎم اور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺘﻢ اور ﺗﻮڑ ڈاﻟﮯ اور ﻧﮧ ﺑﮭ ﺗﻮڑے۔
اور ﯾﮧ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐ ﻣﺪد ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮔﮭﺮوں
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ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ رﯿﮟ اور اﺳﺒﺎب ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐ ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﺳﺒﺎب ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺪد ﻣﻠﻨﺎ ﻣﺤﺎل
ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ
ﻗﺪرت ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اور ﯾﺎ ﮐﻮﺋ اﻣﺖ اس ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺪرت اور اس ﮐﺎ اس ﻃﺮح ﮐﺮﻧﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﺮﻧﺎ ﮨ
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺑﯿﭩﮭﻨﮯ ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮨ اﻣﺘﻮں اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﺪ ﮨﻮش ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اور اﯾ ﺟﺮﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ آﺧﺮی دور ﮐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﺳ ﮐﺎ ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ) ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ارادہ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اور اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻓﯿﺼﻠﮯ ﭘﺮ راﺿ ﮨﻮﺗﺎ اور وہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﺟﺲ ﮐﺎ وہ ﻣﺎﻟ ﮨﮯ اﻟﮧ واﺣﺪ اور ﻗﺎر ﮐﮯ ﻟﮱ ﻋﺎﺟﺰی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس اﻃﺎﻋﺖ ﮐﮯ دو ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﺳﻼﻣ دور ﮐﮯ ﭘﻠﮯ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﮍاﺋﯿﻮں ﮐﺎ ﺑﺖ دور ﺗﮭﺎ اور ان ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻣﺪد ﻣﻠﺘ رﮨ اور ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﮨﻮﺗ رﮨ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﻮﺟ ﮐﻮ اﭘﻨ روح ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺟﺬﺑﮧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗ ﺗﮭ ۔
اور اﺳﻼم ﮐﮯ آﺧﺮی دور ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣ ﭘﺮ ﺟﻤﻮد ﻃﺎری ﮨﻮ ﭼﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ان ﮐ ﺣﻮﻣﺖ ﮔﺮاﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎ اور اﺳﮯ
ﻋﺎﻟﻤ اﺣﺪاث ﺳﮯ ﻟﭙﯿﭧ ﮐﺮ رﮐﮫ دﯾﺎ۔
دﯾﮭﯿﮟ ﮐﺘﺎب  :اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﮧ ﻟﻠﺸﯿﺦ ﺳﻔﺮ اﻟﺤﻮاﻟ ﻧﮯ ﭘﺎول ﺷﻤﭩﺰ ﮐ ﮐﺘﺎب اﻻﺳﻼم ﻗﻮۃ اﻟﻐﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ص  ) 87اﺳﻼم ﮐﻞ ﮐ
ﻋﺎﻟﻤ ﻃﺎﻗﺖ ﮨﮯ ( .
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