 ‐ 26728ﻣﻄﻠﻘﺎ &;1740#ہ ﻟﻔﻆ ﮐﻨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎل& ;1740#ﮐﮯ ب&;1740#ﭨﮯ ہ&;1740#ں
ﺳﻮال
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﯾﮧ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ )ﮨﻢ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ( اور اس ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ
ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﮍے ﺳﺎری ﻣﺨﻠﻮق اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﯿﺎل ﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
) ﺳﺎری ﻣﺨﻠﻮق اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﯿﺎل ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﺤﺒﻮب وہ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﻋﯿﺎل ﮐﻮ ﺳﺐ
ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻧﻔﻊ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﻮ (
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ ان اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺰار اور اﺑﻮ ﯾﻌﻠ ﻧﮯ اﻧﺲ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﺘﺎﺋ ﺿﻌﯿﻒ
ﻗﺴﻢ ﮐ ﺣﺪﯾﺚ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻋﻼﻣﮧ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(2946
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺣﻢ ﻟﺎﻧﮯ
ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﺳﮯ اس ﮐ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﮐ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﯿﺎ ﻣﺮاد ﻟﮯ رﺎ ﮨﮯ ۔
 -1ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﻧﮯ اوﻻد اور ﺑﯿﭩﮯ ﮐﺎ ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﻨ ﻣﺮاد ﻟﯿﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ) ﯾﮧ ﺳﺐ ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج اور اس ﮐﮯ
ﻓﻘﯿﺮ ﯿﮟ ( اور اس ﻋﺒﺎرت ﮐﻮ ﮐﺴ ﻣﺸﺮوع اور ﺟﺎﺋﺰ ﻏﺮض ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻤﻌﺎل ﮐﯿﺎ ﻣﺜﻼ ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﮐﮯ رد ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ
ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ اس ﮐﺎ اﻟﺰام ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﭘﺮ ﮐﺮے ﺗﺎ ﮐﮧ
ان ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮ ﺳﮯ ﻟﯿﻦ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ان ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﮧ ﮐﺮے ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﺳﮯ اس ﮐﮯ
ﻟﮱ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﺎﻧ ﮐﺎ اﺧﺬ اور اﻟﺘﺒﺎس ﮐﺎ ﺧﻄﺮہ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﮐﮯ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﻮ ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ان ﻋﺒﺎرﺗﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﮐ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻋﻼوہ دوﺳﺮوں ﮐﮯ
ﻟﮱ ﺑﮭ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ ﻟﻔﻆ ﺛﺎﺑﺖ ﯿﮟ اور ﯾﮧ ﺑﻨﻮہ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﮭ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻧﯿﮟ ﻻ ﺟﻮاب ﮐﺮﻧﺎ ﮐﮧ اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﯿﮟ ﺮ ﻋﺒﺎرت ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﯿﭩﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﺣﻘﯿﻘ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ان ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﮨﮯ اور
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ﺟﺴﮯ ﭘﻮﻟﺲ ﭘﺎدری ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﻋﻘﯿﺪہ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﮯ ﻣﻨﺤﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐ اور اس واﮨﻤﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ
ﺳﮯ ﺑﯿﭩﺎ اور ﺑﺎپ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ان ﻋﺒﺎرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻣﯿﮟ ) (36 / 20ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺗﮭﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ ) :وہ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐ ﻃﺮح ﯿﮟ ﻧﮧ ﺗﻮ وہ ﻣﺮﯾﮟ ﮔﮯ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ (
اور اﺳ ﻃﺮح ﺳﻔﺮ آﺷﻌﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ) (6/ 43 ) :دور ﺳﮯ ﻣﯿﺮے ﺑﯿﭩﮯ اور ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﺳﮯ ﻻؤ (
اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ  ) (12/ 1) :اور ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ دﻟﯿﻞ دی ﮐﮧ وہ
اﻟﮧ ﮐ اوﻻد ﺑﻦ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﻌﻨ اس ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺧﻮن اور ﮐﺴ ﺟﺴﻢ اور ﮐﺴ آدﻣ ﮐﮯ ارادہ
اور ﻣﺸﯿﺖ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﯿﮟ (
اور اﺳ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ وﺻﻒ ﺑﺎپ آﯾﺎ ﮨﮯ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ) (6/1ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﺷﺎﮔﺮدوں ﮐﻮ ﯾﮧ
ﮐﻨﺎ ﮐﮧ )وﮔﺮﻧﮧ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ﺗﻤﺎرے ﺑﺎپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ اﺟﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ (
اور اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ) (2 /11) :ﺟﺐ ﺑﮭ ﺗﻢ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﻮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﻮ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرا ﺑﺎپ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ آﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ (
اور اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ) (17 / 20) :ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎرے اور اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﮐ ﻃﺮف ﭼﮍھ رﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﯿﺮا اور ﺗﻤﺎرا اﻟﮧ ﮨﮯ
(
ﺗﻮ ﻋﯿﺴﺎﺋ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺘﮯ ﮐﮧ ﻓﺮﺷﺘﮯ اور ﺑﻨﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اور ﺣﻮاری ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ وہ ﯾﮧ ﺑﮭ
ﻧﯿﮟ ﮐﺘﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﺳﺐ ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺎپ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ وہ اﺳﮯ ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﻨ ﭘﺮ ﻣﺤﻤﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﻌﻨ وہ ﻧﻌﻤﺘﻮں اور
اﺣﺴﺎن اور ﺣﻔﺎﻇﺖ اور دﯾﮫ ﺑﮭﺎل ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﺎپ اور وہ ﻋﺒﺎدت اور ﻓﻘﯿﺮی اور ﻣﺤﺘﺎﺟ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اس ﮐﮯ
ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ اس ﻃﺮح ان ﮐﺎ ﯾﮧ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﮧ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
 -2اور اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﺳﺐ ﻟﻮگ اﺳ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﯿﮟ
ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐﻔﺮ ﮨﮯ ۔
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 -3اور اﮔﺮ وہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾﮧ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﯿﺎل ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﮨ ﻧﮧ ﮨﻮا ﺗﻮ اس ﺳﮯ اس ﮐ ﻣﺮاد ﯾﻮدﯾﻮں اور ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں اور ﺑﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﭽﺎرﯾﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﮧ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ
اﺳﻼم ﺳﮯ ﻣﺮﺗﺪ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺑﻼ ﺷ ﺟﺲ ﻧﮯ ﯾﻮدﯾﻮں اور ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺷ ﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ان ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎ وہ اﺟﻤﺎع ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﮯ ۔
 -4اور اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﯾﮧ ﻣﺮاد ﻟﯿﺎ ﮐﮧ ﺑﮭﺎﺋ ﮐﮯ ﻟﻔﻆ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮐﮧ ﺳﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﮭﺎﺋ ﯿﮟ ﯾﻮدی اور ﻋﯿﺴﺎﺋ ﭘﺮ
ﺑﮭ اس ﮐﺎ اﻃﻼق ﮐﯿﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﯿﺎل ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﻮﻣﻨﻮں اور ﮐﻔﺎر ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
اﺧﻮت اور ﺑﮭﺎﺋ ﭼﺎرہ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮭ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮭ ﮨﻮﺗ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ اس ﺳﮯ اس اﻃﻼق ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﮟ ﻟ ﺟﺎ ﺳﺘ ۔
اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ان اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ اﻃﻼق ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ ﮐﺴ ﺣﺮام ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﺑﻨﯿﮟ اور اس ﮐ دﻋﻮت دﯾﮟ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﻏﻠﻂ ﮔﻤﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﮭﺮ ﺧﺎص ﮐﺮ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺎﻧﻨﮯ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺟﺒﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺣﻖ زﯾﺎدہ ﮨﮯ ﮐﮧ
اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ان ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﺨﺪوش ﮨﻮ رﺎ ﮨﮯ اور
ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ان اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ ﯾﻮدﯾﻮں ﻧﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ
ذﮐﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ :
)ﯾﻮد و ﻧﺼﺎری ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ اور اس ﮐﮯ دوﺳﺖ ﯿﮟ آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﭘﮭﺮ ﺗﻤﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺗﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﺰا ﮐﯿﻮں دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ؟ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﺗﻢ ﺑﮭ اس ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ اﯾ اﻧﺴﺎن ﮨﻮ ( اﻟﻤﺎﺋﺪۃ 18
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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