 ‐ 1804ک&;1740#ا ﺷﺮ&;1740#ک ح&;1740#ات ﮐﺎ اﺧﺖ&;1740#ار ﺑﻨﺪے ﮐﻮ ﮨﮯ &;1740#ا
ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎل& ;1740#ﮐﮯ ف&;1740#ﺻﻠﮯ ﺳﮯ ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﺷﺮﯾ ﺣﯿﺎت ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪے ﮐﻮ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ اور ﻗﻀﺎء ﺳﮯ ﮨﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ اور اﺳ ﻃﺮح
اس ﭘﺮ ﺑﮭ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺸﯿﺖ اور ارادہ ﻋﻄﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻤﻦ
ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋ ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﮟ۔ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﻨﺪے ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
"اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﯿﺪﮬ راہ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ"
اور ﮨﻤﺎرا ارادہ اور ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧﯿﮟ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"اور ﺗﻢ اﻟﮧ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﭼﺎہ ﺳﺘﮯ"
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﮯ اﯾ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﯾ ﮐ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻧﻔ ﮐﺮﻧ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﻨﺪے ﮐ ﻗﺪرت اور اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ اور اﭘﻨ ﻣﺸﯿﺖ ﮐﻮ ﺑﮭ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﺧﺎرج ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘ۔
ﺗﻮ اﮔﺮ ﮨﻢ اس ﮐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اس ﺳﻮال ﭘﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﻨﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺸﯿﺖ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ وہ ﺷﺎدی ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻨﺪے ﮐﺎ ﺟﻮ ﺑﮭ اﺧﺘﯿﺎر
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ﮨﻮﮔﺎ وہ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺎں ﻟﮭﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺑﻨﺪے ﮐﺎ ﯾﮧ اﺧﺘﯿﺎر اور ارادہ اور ﻣﺸﯿﺖ اﺳﮯ ﻣﻘﺼﻮد اور ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ وہ اﭘﻨﮯ ارادے ﺗ ﭘﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻨﺪے ﮐ ﻣﺮاد اور ﻣﻄﻠﻮب ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋ ﻣﺎﻧﻊ آﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ وہ ﭼﯿﺰ ﮐﺴ ﺣﻤﺖ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﮯ ﻣﻘﺪر ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﮐ ﺟﺴﮯ ﺻﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺳﺐ اﻓﻌﺎل ﺑﮭﻼﺋ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﯿﮟ ﺑﻨﺪہ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻏﯿﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮯ اﻧﺠﺎم ﮐﻮ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ
ﮐﮯ ﻧﮧ ﮐﺮﺳﻨﮯ )ﻓﻮت ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ( ﺳﮯ اﻓﺴﺮدہ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ اﺳﮯ ﻓﻮت ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺳ ﺑﮭﻼﺋ ﺗﮭ اور
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ وﻗﻮع ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺮ اور ﺑﮭﻼﺋ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ۔
"ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻢ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺑﺮی ﺟﺎﻧﻮ اور دراﺻﻞ وﮨ ﺗﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮭﻠ ﮨﻮ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻢ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ
ﮐﻮ اﭼﮭ ﺳﻤﺠﮭﻮ ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ ﺗﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﺮی ﮨﻮ ﺣﻘﯿﻘ ﻋﻠﻢ اﻟﮧ ﮨ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﮨﻮ" اﻟﺒﻘﺮہ 216
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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