 ‐ 9317ﻣﻘﻮﻟﮧ ) ﻋﻮام ﮐﺎ ارادہ اﻟﮧ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﮨﮯ ( ﮐ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ
ﺳﻮال

ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻣﻔﺮوں ﮐ ﺑﻌﺾ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻋﺒﺎرت ﭘﮍﮬ ﮨﮯ ) ﻋﻮام ﮐﺎ ارادہ اﻟﮧ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﮨﮯ ( آپ ﺳﮯ ﮔﺬارش
ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻋﺒﺎرت ﮐ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪوﺳﺮی ﺳﮯ اس ﻋﺒﺎرت ﮐ اﻃﻼق ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﺎ ﺟﻮاب ﺗﮭﺎ:
ﯾﮧ اﻓﺘﺮاء ﻋﻈﯿﻢ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺬﮨﺒ ﻓﻠﺴﻔﯿﻮں اور اﺳﮯ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﺴ دﻟﯿﺮی دﮐﮭﺎﺋ
ﮨﮯ ﺟﺴ آج ﺗ ﮐﺴ ﺑﮭ ﮔﺰری ﮨﻮﺋ ﮐﻔﺎر ﻗﻮﻣﻮں ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﻧﻴﮟ ﻣﻠﺘ ﺟﺒﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎل ﻧﮯ اﺳ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﮭ
اﻧ اس ﻗﻮل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮨﮯ۔
"اﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﮧ ﮨﻢ ﺷﺮک ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا اور ﻧﮧ ﮨﻢ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﮧ ﺳﺘﮯ"
اﻻﻧﻌﺎم148
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﻴﮟ ﺟﮭﻮﭨﺎ ﮐﺎ ،اور اﻧﻮں ﻧﮯ اس ﺗﺼﻮراﺗ ﻋﻮام ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮧ ارادہ اﭘﻨﮯ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮں ﮐﮯ ﻧﻔﺎذ ﮐﺎ ﺟﻮاب
ﻧﺎﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور اس ﺑﺘﺎن ﮐﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻟﻮازﻣﺎت ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮐﻮ دور ﮨﭩﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﺟﺒﮧ
اﻧﮯ اس ﻓﺎﺳﺪ ﻗﻮل ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﻮ وہ ﻋﻮام ﺟﻮ ﮐﺴ ﮐﺘﺎب اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﺴﻠ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺮے اور اﭘﻨ
زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻣﺮﺿ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺗ ﭘﮭﺮے ﺑﻠﮧ اﭘﻨ ﺟﻮاﮨﺸﺎت ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ اور ﺷﻮت اور ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻞ ﺑﻮﺗﮯ ﭘﺮ
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﮐﺎﻓﺮ ﻋﻮام اور ﻗﺒﯿﻠﮯ اﯾﺴﮯ دﯾﻦ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اﺧﻼق اور ﻓﻀﺎﺋﻞ ﮐ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴﺎ ﺑﺘﺎن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ اﺑﻮﺟﻞ اور اس ﺟﯿﺴﮯ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨ ﺧﺒﺎﺛﺖ اور دﺷﻤﻨ اور ﻋﻨﺎد ﮐﮯ
ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﮭ اﺗﻨ دﻟﯿﺮی ﻧﯿﮟ ﮐ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ۔۔۔۔۔۔ ﻣﻌﺮوف ﺗﮭ اور ﭘﮭﺮ ﻋﻮام ﮐﮯ ذوق اور ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﻋﻮام ﮐﺎ ارادہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﺟﻮدی اور ﮐﯿﻤﻮﻧﺴﭧ اور ﻧﺎزی اور ﯾﻮدی اور
ﺟﻨ وﺣﺸﯿﻮں وﻏﯿﺮہ ﮐ ﺧﻮاﮨﺸﺎت اور ﻣﻄﺎﻟﺒﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﺟﺴﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺮ
ﺷﺮﯾﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﮐ ﺧﻮاﮨﺸﺎت اور ﻋﺰﺗﻮں ﮐﻮ ﺗﺎر ﺗﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ دﻟ ﻣﺮﯾﺾ اور ﺷﺮاﺑ اور ﮔﻨﺪی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟ اور
دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﭘﺮ اﭘﻨ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯾﮧ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﮯ۔
ﺗﻮ اﮔﺮ ﻋﻮام ﮐﺎ ارادہ اور اﺳ رﻏﺒﺎت اﻟﮧ ﮐﮯ ارادہ ﮐﮯ اس ﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯ وہ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﻟﻮگ دوﺳﺮوں
ﭘﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﮐ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ اور ﭼﯿﺨﺘﮯ ﯿﮟ؟
اور اﮔﺮ اﻧﺎ ارادہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﮐﯿﻮں ﺑﮭﯿﺠﺘﺎ اور ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ
ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ اور ﺟﺎد ﮐﯿﻮں ﻣﺸﺮوع ﮐﺮﺗﺎ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ﮐﺎ ﺣﻢ ﮐﯿﻮں ﮨﮯ۔؟
ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﻮﻧﺎ ﻗﻄﻌ ﻣﺤﺎل اور ﻓﺠﻮر ﮔﻤﺮاﮨ ﮐ اﻧﺘﺎء ﮨﮯ۔ اور وہ ﻟﻮگ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اس ﺟﮭﻮٹ اور ﺑﺘﺎن ﮐﻮ ﮔﮭﮍا ﮨﮯ وہ
اﭘﻨﮯ آپ ﭘﺮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻧﺎﻓﺬ اور اﺳ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﻠﮧ اﺳﮯ وہ اس ﻋﻮام ﮐﮯ اوﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ
ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﮯ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻧﻴﮟ اور ﻧﮧ ﮨ اﻧﮯ اﺪاف ﭘﺮ ﭼﻠﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﻋﻮام ﺟﺴﮯ وہ آگ اور ﻟﻮﮨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨﺎ ﻣﺤﻮم ﺑﻨﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﮧ وہ ﻋﻮام ﯿﮟ ﺟﻨﺎ ارادہ اﻟﮧ ﮐﮯ ارادہ
ﺳﮯ ﺑﻮﺳﯿﺪہ ﮨﮯ۔
اور ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮨﻮ اور وہ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﮨ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮے۔ ﺗﻮ ﺟﺐ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻋﻮام ﮐﻮ اﻟﮧ ﮐﮯ
ﻋﻼوہ ﺷﺮﯾ ﺑﻨﺎﻟﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ﻋﻈﯿﻢ ﮐﯿﺎ اور اس ﻋﻮام ﮐ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﻮ اﻟﮧ ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ اور ﺣﻤﺖ ﮐﺎ
ﺷﺮﯾ ﺑﻨﺎدﯾﺎ ﺑﻠﮧ اﻧﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ اور اﺳ ﺣﺪود ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ اور اﺳ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮐﻮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﮯ۔ .
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