 ‐ 22236ک&;1740#ا اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻧﺤﺮاف ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺶ&;1740#ت اﻟﮧ& ;1740#ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﮔﻤﺮاہ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻣﺸﯿﺖ اﻟ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ:
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ "ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ وہ راہ راﺳﺖ ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدے ﺗﻮ ﯾﮧ ﻧﺎ
ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﮐﺎرﺳﺎز اور راﮨﻨﻤﺎ ﭘﺎﺳﯿﮟ" اﻟﻒ17 /
اﻟﮧ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺪاﯾﺖ دﯾﻨﺎ اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺴﮯ
وہ ﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎدے اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﮔﻤﺮاہ ﻧﮭﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﺎ اور ﺟﺴﮯ وہ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدے اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺪاﯾﺖ دﯾﻨﮯ واﻻ ﻧﯿﮟ
ﮨﮯ۔
اور اﺳ ﻣﻌﻨ ﮐ وﺿﺎﺣﺖ ﺑﺖ ﺳ دوﺳﺮی آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"اور ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮے ﺗﻮ وﮨ ﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﮧ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ وہ راہ ﺳﮯ ﺑﮭﭩﺎ دے ﻧﺎﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ
ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺪد ﮔﺎر ﭘﺎﺋﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﮨﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اوﻧﺪﮬﮯ ﻣﻨﮧ ﺣﺸﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﺎ ﯾﮧ
ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ وہ اﻧﺪﮬﮯ ﮔﻮﻧﮯ اور ﺑﺮے ﮨﻮں ﮔﮯ" اﻻﺳﺮاء97 /
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﺪاﯾﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮨ ﺪاﯾﺖ واﻻ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ وہ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدے ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﮨ ﻟﻮگ ﺧﺴﺎرے ﻣﯿﮟ ﭘﮍﻧﮯ
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واﻟﮯ ﯿﮟ" اﻻﻋﺮاف 178
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ارﺷﺎد:
"ﺟﺴﮯ آپ ﭼﺎﯿﮟ ﺪاﯾﺖ ﻧﯿﮟ دے ﺳﺘﮯ ﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺪاﯾﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ" اﻟﻘﺼﺺ 56
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ۔
"اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﻓﺘﻨﮧ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻨﺎ اﻟﮧ ﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﮨﻮ ﺗﻮ آپ اس ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺪاﯾﺖ اﻟ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﮟ" اﻟﻤﺎﺋﺪہ
41
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"ﮔﻮ آپ اﻧ ﺪاﯾﺖ ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺶ ﻣﻨﺪ رﮨﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ ﺪاﯾﺖ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﺟﺴﮯ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدے اور ﻧﮧ ﮨ اﻧﺎ
ﮐﻮﺋ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ" اﻟﻨﺤﻞ 37
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﺗﻮ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺪاﯾﺖ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺳﯿﻨﮧ ﮐﻮ اﺳﻼم ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺸﺎدہ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاہ
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﯿﻨﮧ ﮐﻮ ﺑﺖ ﺗﻨ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﭼﮍﮬﺘﺎ ﮨﮯ" اﻻﻧﻌﺎم 125
اور اس ﻃﺮح ﮐ آﯾﺎت ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﯿﮟ۔
ﺗﻮ ان اور ﻗﺮآن ﮐ اس ﻃﺮح ﮐ دوﺳﺮی آﯾﺎت ﺳﮯ ﻗﺪرﯾﮧ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮﻧﺎ اﺧﺬ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :اﻧﺴﺎن اﭘﻨﮯ
ﻋﻤﻞ ﺑﮭﻼﺋ اور ﺑﺮاﺋ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺸﯿﺖ اﻟ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﺑﻨﺪے ﮐ اﭘﻨ ﭼﺎﮨﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ اس ﺳﮯ
ﭘﺎک اور ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ اﺳ ﻣﺸﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ واﻗﻊ ﮐﻮﺋ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ اور ﺑﮍا
ﮨﮯ۔ .
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