رﺣﻤـﺖ اور ﺗﻠـﻮار ﮐـﻮ ﺧﻠـﻂ ﻣﻠـﻂ
ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ
رﺣﻤﺖ اور ﺗﻠﻮار ﮐﻮ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﻧہﯿں
ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮٰۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿہ )ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﺎت واﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺒﺎرﮐہ( ﮐﻮ آﭘﺲ
ﻣﯿں ﭨﮑﺮاﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے۔ اس ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ﻗﺮآن وﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻮ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﺮﻧﺎ ،ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﮐے اذہﺎن ﻣﯿں ﭘﭽﯿﺪہ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﻟﯿﮑﺮ ﺳﻮاﻻت ﮐﮭﭩﺮے ﮐﺮﻧﺎ  ،ﻋﺎم اور ﺧﺎص ﻧﺺ
ﮐﻮ ﻣﻼﻧﺎ اور ﻣﻄﻠﻖ اور ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺺ ﮐﻮ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳے

ﺟﻮڑﻧﺎ ،ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ہے۔
اﻟﻠہ ﺟﻞ ﺟﻼﻟہ ﻧے اﭘﻨے آپ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﮐﯿﺎ ہﻮا
ہے۔ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے:
›ﻛ َﺘ َﺐ َ ر َﺑ ُّﻜ ُﻢ ْ
ﻋ َﻠٰﻲ ﻧ َﻔ ْﺴ ِہِ اﻟﺮ َّﺣ ْﻤ َۃَۙ۰‹
ﺗﻤہﺎرے رب ﻧے اﭘﻨے اوﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ہے۔
]اﻷﻧﻌﺎم[54 :
ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ› :ﻗ ُﻞ ْ ﻟ ِّﻤ َﻦ ْ ﻣ َّﺎ ﻓ ِﻲ اﻟﺴ َّﻤٰﻮٰتِ
وَاﻻْ َر ْضِۭ۰ ﻗ ُﻞ ْ ﻟ ِّﻠہِ ﻛ َﺘ َﺐ َ ﻋ َﻠٰﻲ ﻧ َﻔ ْﺴ ِہِ
اﻟﺮ َّﺣ ْﻤ َۃَۭ۰‹
آپ ان ﺳے ﭘﻮﭼﮭﺌے ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﻣﯿں
ہے ،وہ ﮐﺲ ﮐﺎہے؟ آپ ﮐہہ دﯾﺠﺌے ﮐہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﻟﻠہ ہﯽ
ﮐﺎ ہے۔ اس ﻧے اﭘﻨے آپ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ہے۔
]اﻷﻧﻌﺎم[12 :
ـﻞ َّ
ـﻌَﺖْ ﻛ ُـ
ـﻲ ْ وَﺳ ِـ
ـﺎ› :وَر َﺣ ْﻤ َﺘ ِـ
ـﺰ ﻓﺮﻣﺎﯾـ
ﻧﯿـ
ﺷ َﻲ ْءٍ ۭ۰‹
ﻣﯿﺮی رﺣﻤﺖ ہﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮔﮭﯿﺮے ہﻮﺋے ہے۔ ]اﻷﻋﺮاف:
[156
ﻧـﺒﯽ ﮐﺮﯾـﻢﷺ ﮐـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﮔﺮاﻣـﯽ ہے» :إِنَّ اﻟﻠہَ
ﻟَﻤَّﺎ ﻗ َﻀ َﻰ اﻟﺨ َﻠْﻖَ ،ﻛ َﺘَﺐ َ ﻋ ِﻨْﺪ َه ُ ﻓ َﻮْقَ
ﻋ َﺮ ْﺷ ِﻪِ :إِنَّ ر َﺣ ْﻤَﺘِﻲ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﻏ َﻀ َﺒِﻲ«.
ﺟﺐ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ارادہ
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﭘﻨے ﭘﺎس ﻋﺮش ﭘﺮ ﻟﮑﮭﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮی رﺣﻤﺖ ﻣﯿﺮے
ﻏﺼہ ﭘﺮ ﺣﺎوی ہے۔

]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،7422 :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،2751 :ﻋﻦ أﺑﻲ ﮬﺮﯾﺮۃ رﺿﯽ

اﻟﻠہ ﻋﻨہ[

ﻟہٰﺬا اﺻﻞ ﯾﻌﻨﯽ رﺣﻤﺖ اور اس ﺳے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﭼﯿﺰوں
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻮار ،ﻏﺼہ اور ﺷﺪت واﻟے اﻣﻮر ﮐﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار
دے دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں۔
ﺑﻠﮑہ اس ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ہﻢ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﻋﻘﻞ وﻧﻘﻞ ﮐے
اﻋﺘﺒﺎر ﺳے رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﺗﻠﻮار دے ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠے ﺟﺎﻧے ﺳے

ﻣﻨﺴﻠﮏ ﮐﺮﮐے ﺑﻮﻟﻨﺎ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳے ﺳﻨﻨے
واﻻ ﯾہ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ رﺣﻤﺖ ﺗﻠﻮار ﺳے ﺟﮍی ہﻮﺋﯽ
ہے۔ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﯾہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻏﻠﻂ ہے۔
ﯾہ ﻧﻘﻄہ اﻋﺘﺮاض ہﻢ ﻧے ﺻﺮف ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜہ ﮐےﻟﯿے ﻧہﯿں
اﭨﮭﺎﯾﺎ ،ﺑﻠﮑہ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ہے ﮐہ اس ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺳﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺗﯿں ﭘﻮﺷﯿﺪہ ہﯿں  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
آﮔے آرہﯽ ہے۔ ﻣﺜﻼ ً :اس اﻧﺪاز ﺑﯿﺎن ﺳے ﺗﻠﻮار اور
رﺣﻤﺖ ِاﻟٰہﯽ اﯾﮏ ہﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ آﺟﺎﺗﯽ ہے۔ اور ﯾہ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻏﻠﻂ ﺑﺎت ہے اور ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻮ ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﯾہﯿں ﺳے آپ ﭘﺮ داﻋﺶ ﮐے ﺳﺮﮐﺎری ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐے ﻣﺮاد ﻟﯿے ہﻮﺋے ﻏﻠﻂ ﻣﻔہﻮم ﮐﺎ اﻧﮑﺸﺎف
ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ
ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے۔ وہ اﭘﻨے اﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﻣﯿں ﮐہﺘﺎ ہے“ :إن
ﻧﻴﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ وﻛﺴﺮ ﻗﻴﻮد اﻟﺬل ﻻ
ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺼﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮارم ,وﺳﻜﺐ اﻟﺪﻣﺎء ,وﺑﺬل اﻟﻨﻔﻮس
واﻟﻤﻬﺞ ,وﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﺑﺪاً ﺑﺎﻟﺪﻋﻮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ أو. . .
” ! .
’’ﺗﻠﻮار اﭨﮭﺎﺋے ،ﺧﻮن ﺑہﺎﺋے اور ﺟﺎﻧﯿں ﻟﭩﺎﺋے ﺑﻐﯿﺮ
ﻧہ ﻋﺰت ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ہے ،ﻧہ ﻇﻠﻢ ﺳے آزادی اور ﻧہ ذﻟﺖ
ﮐے ﮔہﺮے ﮐﮭڈ ﺳے ﻧﺠﺎت۔ اﻣﻦ وﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﯽ دﻋﻮت ﺳے اﯾﺴﺎ
ﮐﺒﮭﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺳﮑﺘﺎ۔‘‘
ﻣﺰﯾﺪ اﭘﻨﯽ اﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯿں ﮐہﺘﺎ ہے ﺟﻮ ﮐہ اﻧﭩﺮﻧﯿﭧ
ﭘﺮ آﺳﺎﻧﯽ ﺳے ﻣﻞ ﺟﺎﺗﯽ ہے “ :ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا إن ﻟﻨﺎ ﺟﻴﻮﺷﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺟﻴﺸﺎً ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﻣﻦ اﻷﺳﻮد اﻟﺠﻴﺎع،
ﺷﺮاﺑﻬﻢ اﻟﺪﻣﺎء وأﻧﻴﺴﻬﻢ اﻻﺷﻼء ..ﻓﻮاﻟﻠﻪ ﻟﻨﺴﺤﺒﻨﻬﻢ
أﻟﻔﺎً ﺛﻢ أﻟﻔﺎً ﺛﻢ واﻟﻠﻪ ﻟﻦ ﻧﺒﻘﻲ ﻣﻨﻜﻢ وﻻ ﻧﺬر”
’’ﯾہ ﺑﺎت ﻧﻮٹ ﮐﺮﻟﻮ ﮐہ ﺷﺎم وﻋﺮاق ﻣﯿں ﺑﮭﻮﮐے ﺣﺒﺸﯿﻮں
ﮐے ﻟﺸﮑﺮ ہﻤﺎرے ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺟﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺎس ﺧﻮن ﺳے
ﺑﺠﮭﺘﯽ ہے ،ﺟﻨہﯿں ﮐﭩے ہﻮﺋے اﻋﻀﺎء ﺳے ﭘﯿﺎر ہے اور
ﺟﻨہﯿں ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐے ﺧﻮن ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺰﯾﺪ ﭘﯿﺎس ﺑﮭﮍﮐﺎﻧے
واﻟﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﯽ۔ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ! ہﻢ ہﺰاروں
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮔﮭﺴﯿﭩﯿں ﮔے اور ﭘﮭﺮ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے
ﻻﮐﮭﻮں
ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﭼﮭﻮڑﯾں ﮔے۔

اﻗﺘﺒﺎس :
داﻋﺶ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم ﻓﯽ ﻣﯿﺰان اﻟﺴﻨۃ واﻻﺳﻼم
اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻠﺒﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ

