 ‐ 6011ک&;1740#ا ﮨﻢ ﻣﺮ&;1740#ض ﮐﻮ ﺑﭽﺎئ&;1740#ں &;1740#ا ﮐﮧ اﺳﮯ ﻗﻀﺎء اور
ﺗﻘﺪ&;1740#ر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﮭﻮڑ د&;1740#ں
ﺳﻮال
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﺑﮭ ﺟﻮ اﺑﮭ ﺗ وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺰ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋ۔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻗﻀﺎء ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﺳﻼم ﮐ ﮐﯿﺎ راﺋﮯ ﮨﮯ؟
ﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ آدﻣ اﭘﻨ راﺋﮯ اور ﺧﻮاﮨﺶ ﺳﮯ ﻧﺼﯿﺐ اور ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮے ﯾﺎ ﯾﮧ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﮭ ﺟﺎ ﭼ
ﮨﮯ۔ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﺮرﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اس ﮐ ﻣﻮت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ اور اس ﮐ
ﻣﺸﯿﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ اﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ اور اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺮاﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وہ ﻟﮭ ﺟﺎﭼ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ
آدﻣ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﻟﮫ ﺳﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺮ ﭼﯿﺰ ﻟﮭ ﮨﻮﺋ اور ﻣﻘﺪر ﮐ ﺟﺎﭼ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﮨﻢ ﻧﮯ دﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﭼﮭﻮڑی"
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ۔
"ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اﻧﻮں ﻧﮯ )اﻋﻤﺎل( ﮐﮱ ﯿﮟ ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ) ،اﺳ ﻃﺮح( ﺮ ﭼﮭﻮﭨ ﺑﮍی ﺑﺎت ﺑﮭ ﻟﮭ
ﮨﻮﺋ ﮨﮯ"
اور ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﮨﮯ۔
)اﻟﮧ ﻧﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻗﻠﻢ ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور اﺳﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻟﮫ ﺗﻮ وہ ﮐﻨﺎ ﻟﺎ اے رب ﮐﯿﺎ ﻟﮭﻮں؟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ وہ ﻟﮭﻮ(
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اور اﯾ دوﺳﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ۔
)اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺎ اﻧﺪازہ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﭽﺎس ﺰار ﺳﺎل ﭘﻠﮯ ﮨ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ(
اور ﯾﮧ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اس ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ اور اﺳﺒﺎب ﮐﻮ
اﭘﻨﺎﻧﺎ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ دوﻧﻮں اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﻧﯿﮟ ﯿﮟ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
)اﻟﮧ ﮐﮯ ﺑﻨﺪو ﻋﻼج ﮐﺮاﯾﺎ ﮐﺮو اور ﺣﺮام دواﺋ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮧ ﮐﺮو ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻮ ﺑﮭ ﺑﯿﻤﺎری اﺗﺎری ﮨﮯ اس ﮐ
دواء اور ﺷﻔﺎء ﺑﮭ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮨﮯ (
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ اﯾ اور ارﺷﺎد ﻣﺒﺎرک ﮨﮯ:
)ﻋﻤﻞ ﮐﺮو ﺟﻮ ﺑﮭ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺳﺎﻧ ﮨﮯ(
ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﻟﮭ ﮔﺌ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﺑﮯ ﺟﺐ اس ﮐﺎ وﻗﻮع ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ارادہ
وﻗﺪرت اور اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺪرت اور ﻣﺸﯿﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﻧﯿﮟ ﻧﻞ ﺳﺘﮯ۔
اور ﺧﻼﺻﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﻮت ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻟﮭ ﮨﻮﺋ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻤﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋ ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ۔ .
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