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ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﺧﻄﺒﺎء ﮐﻮ ﺧﻄﺒﮧ ﺟﻤﻌﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺻﻔﺎت ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮﻧﮯ اور اس ﮐﮯ اﺧﻼق ﮐﻮ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ؟
اور ﮐﯿﺎ اس ﻃﺮح ﭘﻠﮯ ﺑﮭ ﮐﺴ اﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺟﺲ ﺗﻌﺒﺮی ﮐ ﻃﺮف آپ ﻧﮯ اﺷﺎرہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﻟﯿﻦ اس ﮐﺎ اﯾ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ وہ ﯾﮧ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
ﺑﻌﺾ اﺳﻤﺎء وﺻﻔﺎت ﮐﮯ ﺟﻮ ﺗﻘﺎﺿﮯ اور ﻣﻮﺟﺒﺎت ﯿﮟ اﻧﯿﮟ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﻨﺎ اور اﺑﮭﺎرﺗﺎ وہ اس ﻃﺮح ﮐﮧ اس
ﺻﻔﺎت ﮐﻮ دﯾﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﮯ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺎ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺘﺮ اور اﭼﮭﺎ ﮨﻮ ۔
ﻟﯿﻦ وہ ﺻﻔﺎت ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﯿﮟ ﻣﺜﻼ اﻟﺨﻼق اور اﻟﺮزاق اور اﻟﮧ ﯾﮧ اﯾﺴ ﺻﻔﺎت ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ
ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺘﺼﻒ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ
اور اﺳ ﻃﺮح ﺟﻮ اﺳﻤﺎء اس ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮧ ﮨﻮں ۔
ﺑﻠﮧ اس ﺳﮯ وہ ﺻﻔﺎت ﻣﻘﺼﻮد ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﮯ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ان ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮا ﺟﺎﺋﮯ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻢ ،
ﻗﻮت ﺣﻖ ،رﺣﻢ ﮐﺮﻧﺎ  ،ﺑﺮد ﺑﺎری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ  ،ﮐﺮم و ﺳﺨﺎوت  ،ﻋﻔﻮ ودرﮔﺰر اور اس ﻃﺮح ﮐ دوﺳﺮی ﺻﻔﺎت ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﯿﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻗﻮی ﮨﮯ ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﻣﻦ ﮐ ﺑﻨﺴﺒﺖ ﻗﻮی اور ﻃﺎﻗﺖ ور ﻣﻮﻣﻦ
ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وہ ﮐﺮﯾﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺮم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وہ رﺣﯿﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں
ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻋﻔﻮ ودرﮔﺰر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺗﻮ درﮔﺰر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وﻏﯿﺮہ ۔
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ﻟﯿﻦ ان ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺟﻮ ﺻﻔﺎت ﯿﮟ وہ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﮯ اﮐﻤﻞ اور اﻋﻈﻢ ﯿﮟ ﺑﻠﮧ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ
ﮨﮯ ﮨ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺟﺲ ﻃﺮح اﭘﻨ ذات ﻣﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اﺳ ﻃﺮح اس ﮐ ﺻﻔﺎت واﻓﻌﺎل ﻣﯿﮟ
ﺑﮭ ﮐﻮﺋ ﻣﺜﺎل ﻧﯿﮟ ۔
ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﺻﻔﺎت ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ ﺷﺮﻋ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور اس ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ اﺗﻨﺎ ﮨ
ﺣﺼﮧ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس ﺣﺪ اور ﺣﺼﮧ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ۔
ﻣﺜﻼ  :اﮔﺮ وہ ﮐﺮم وﺳﺨﺎوت ﻣﯿﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮے ﮔﺎ وہ ﻣﺴﺮف اور ﻓﻀﻮل ﺧﺮچ ﮨﻮﮔﺎ اور اﺳ ﻃﺮح رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز اور ﺑﮍھ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺷﺮﻋ ﺣﺪود اور ﺗﻌﺰﯾﺮات ﮐﻮ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮔﺎ اور اﺳ ﻃﺮح اﮔﺮ ﻋﻔﻮ درﮔﺰر ﻣﯿﮟ
زﯾﺎدﺗ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﺷﺮﻋ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍﮬﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ اس ﮐ ﺟﮧ ﺳﮯ ﮨﭩﺎ دے ﮔﺎ ۔
ﻣﺬﮐﻮرہ ﻣﺜﺎﻟﯿﮟ ﺻﻔﺎت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﭼﯿﺰ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ۔
ﻋﻼﻣﮧ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳ ﻣﻌﻨ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯاﭘﻨ دوﻧﻮں ﮐﺘﺎﺑﻮں ) ﻋﺪۃ اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ ( اور اﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐ
( ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ اس ﻧﺺ ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ :
) ﺟﺐ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺣﻘﯿﻘ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻟﺸﻮر ﮐ ﺻﻔﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﺖ اس
ﺳﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺮ ﮐ ﺻﻔﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻏﻀﺐ اس ﭘﺮ
ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ اس ﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دے ﯾﺎ اﯾﺴ ﺻﻔﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﺮ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﻮب وہ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮ اور ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻏﻀﺐ اس ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﮯ
ﻣﺘﺼﻒ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﺮ  ،ﻇﺎﻟﻢ  ،ﺟﺎﻞ  ،ﺳﺨﺖ دل  ،ﺑﺨﯿﻞ  ،ﺑﺰدل  ،ذﻟﯿﻞ اور ﮐﻤﯿﻨﮯ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ
ﺑﻐﺾ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺟﻤﯿﻞ ﮨﮯ اور ﺟﻤﺎل ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻋﻠﯿﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ وہ
رﺣﯿﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وہ ﻣﺤﺴﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﺮدہ ﭘﻮﺷ
) ﺳﺘﯿﺮ( ﮨﮯ اﺳ ﻟﮱ ﭘﺮدہ ﭘﻮﺷ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،وہ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
اس ﮐﮯ ﺎں ﻗﻮی اور ﻃﺎﻗﺖ ور ﻣﻮﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ اور ﮐﻤﺰور ﻣﻮﻣﻦ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﻮب ﮨﮯ وہ ﻋﻔﻮ درﮔﺰر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
ﻣﻌﺎﻧ اور درﮔﺰر ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ وہ اﮐﯿﻼ ﮨﮯ وہ وﺗﺮ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
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ﺟﻮ ﺑﮭ وہ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ وہ اس ﮐﮯ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اور ان ﮐﮯ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﮯ آﺛﺎر ﯿﮟ اور ﺟﻦ ﺳﮯ ﺑﮭ وہ ﺑﻐﺾ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ وہ ان ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ اور ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﯿﮟ ( دﯾﮭﯿﮟ ﮐﺘﺎب  :ﻋﺪۃ اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 310
اور ﻋﻼﻣﮧ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ) اﻟﺠﻮد ) ﺳﺨﺎوت ( رب ذواﻟﺠﻼل ﮐ ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ﻟﯿﺘﺎ
ﻧﯿﮟ وہ ﮐﮭﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮭﺎﺗﺎ ﻧﯿﮟ اور ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺳﺨﺎوت ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور وہ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﮐﺮم واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺎں ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﻮب وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﺻﻔﺎت ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﮯ ﭘﻮرے ﮐﺮﺗﺎ اور ان ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ ۔
وہ ﮐﺮم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺮم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وہ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،وہ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﺑﺎدر ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺟﻤﯿﻞ ﮨﮯ اور ﺟﻤﺎل ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ (
ان ﮐ ﮐﻼم ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺋ ، دﯾﮭﯿﮟ اﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐ ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 43
اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﮐﺎﻓ اور ﻓﺎﺋﺪہ ﻣﻨﺪ ﮨﻮ ﮔﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﻣﯿﺮی دﻋﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﮯ
دﯾﻦ ﮐ ﺳﻤﺠﮫ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺂﺋﮯ اور اس ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے ﺑﯿﺸ وہ ﺳﻨﻨﮯ اور ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ .
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