 ‐ 9564اﻟﮧ ﺗﻌﺎل& ;1740#ﺟﻨﺖ ﭘﺮ ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻨﺖ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ اﻧﺪر ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ؟
اور ﮐﯿﺎ ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﻨﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺎرے ﺟﺎن اور ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺳﮯ ﺑﮍا ﮨﮯ ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪے ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﮨﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺳﻮال ﻓﻀﯿﻠ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺒﺮاک ﺣﻔﻈﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﺟﻮاب دﯾﺎ :
اس اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا اور ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻈﯿﻢ اور ﭘﺎک ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ
ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺑﮍا ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ان ﮐ آل اور ﺻﺤﺎﺑﮧ ﭘﺮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺂﺋﮯ ۔ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ !
ﺟﺲ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ وہ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺑﻠﻨﺪ واﻋﻠ ﮨﮯ اور ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭ ﯾ ﺑﺘﺎﯾﺎ اور اس ﮐ ﺧﺒﺮ دی ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨ دﻋﺎ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ) ﺗﻮ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ ﺗﯿﺮے اوﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ (
اور اﺳ ﻃﺮح ﯾﮧ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﺑﮍا ﮨﮯ اور وہ ﻋﻈﯿﻢ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺑﮍا ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ اس
ﮐ ﻋﻈﻤﺖ اور ﻗﺪرت ﮐﺎ ﮐﻤﺎل ﮨ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﮍے ﮔﺎ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ :
) اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺪر اس ﻃﺮح ﻧﯿﮟ ﮐ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﺮﻧ ﭼﺎﮨﮱ ﺗﮭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﺎری زﻣﯿﻦ اس ﮐ
ﻣﭩﮭ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔ اور ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن اس ﮐﮯ داﺋﯿﮟ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﻟﭙﯿﭩﮯ ﮨﻮﺋﮯﮨﻮں ﮔﮯ وہ ﭘﺎک اور ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ ﮨﮯ اس ﭼﯿﺰ ﺳﮯ
ﺟﺴﮯ ﻟﻮگ اس ﮐﺎ ﺷﺮﯾ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﯿﮟ ( اﻟﺰﻣﺮ 67 /
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ﯾﮧ ﺟﺎﻧﻨﺎ واﺟﺐ اور ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻧﺎﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﮐﻤﺎل ﻋﻠﻮ اور ﮐﻤﺎل ﻋﻈﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨ ﻣﺨﻠﻮق
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻮل ﮐﺮے اس ﻟﮱ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ وہ ﺗﻮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﮯ
ﺟﻮ ﮐﮧ ﻓﺮدوس ﮐ ﭼﮭﺖ ﮨﮯ اور ﻓﺮدوس ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻋﻠ اور اوﻧﭽﺎ درﺟﮧ ﮨﮯ ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺟﺐ ﺗﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮐﺮو ﺗﻮ ﺟﻨﺖ اﻟﻔﺮدوس ﻣﺎﻧﺎ ﮐﺮو ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ اوﻧﭽﺎ اور درﻣﯿﺎن
ﮨﮯ اور اس ﮐ ﭼﮭﺖ رﺣﻤﺎن ﮐﺎ ﻋﺮش ﮨﮯ (
اور ﮐﺴ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ذات ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺘﺎ ﭘﮭﺮے اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﮐ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎ اﺣﺎﻃﮧ
ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﺮے  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻧﺴﺎن ﮐ ﻋﻘﻞ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ رب ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ذات اور اس ﮐ ﺻﻔﺎت اور اس ﮐ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺎ ﺳﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻣﺎم ﻣﺎﻟ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
ﺟﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ اﺳﺘﻮاء ﮐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) اﺳﺘﻮاء ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور اس ﮐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺠﻮل اور اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ اور اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ ( .

2/2

