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 تهے رکهتے معرفت کی تعالی اهللا قبل سے نبوی بعثت عرب کيا
 

 تها عبداهللا نام والدکا کے وسلم عليہ اهللا صلی کريم نبی کہ ہے توعلم يہ ہميں
 تهی ہوچکی ہی قبل سے وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی وفات کی اس اور

 کہ بتائيں يہ مجهے آپ کہ ہے گزارش سے آپ ميری بعد کے تمهيد اس ،
 مفهوم کيا کا تعالی اهللا قبل سے بعثت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی عرب کيا

 ؟ تهے رکهتے
 قبل سے پيدائش کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی"  اهللا"  کلمہ يہ وہ کيا اور

 ؟ تهے سمجهتے
 ؟ طرح کس وہ تهے کرتے فرق ميں اوربتوں تعالی اهللا وہ اگر اور

 شکريہ کا آپ پر کرنے فراہم معلومات يہ
 

 هللا الحمد
 الحادی ايسا معاشرہ عرب قبل سے اسالم کہ چاہيے ہونا ميں ذہن کے آپ

 ايسا وہ ہی اورنہ ، انکارکرتا ہی کا وجود کے تعالی اهللا کہ تها نہيں معاشرہ
 بلکہ ، ہے بهی اوررب رازق کوئ ہہوک جاهل سے بات اس کہ تها معاشرہ

 نہ کچه ميں ان اور ، ہے اوررب رازق کہ تهے کرتے تواعتراف کا اس وہ
 ان ساته کے اورعيسائيوں يهوديوں اور تهی باقی رمق کی ابراهيم دين کچه
 ۔ تهے بهی تعلقات کے

 
 کی الشريک وحدہ اهللا صرف وہ کہ تهی يہ وہ تهی جاتی ئ پا مشکل جو ليکن

 رکهے بنا اورمعبود الہ بهی اور ساته کے اس بلکہ تهے کرتے نہيں عبادت
 عبادت کی اورغيراهللا بتوں ان وہ اورپهر ، تهی جاتی کی عبادت جنکی تهے
 بلکہ ہيں ورازق اورخالق رب وہ کہ تهے کرتے پرنہيں اورحجت دليل اس
 سمجهتے يہ اوروہ ديتے قرار واسطہ درميان اپنے اور تعالی اهللا انہيں وہ

 ليے اسی اور ہے ہوتا حاصل تقرب کا تعالی اهللا سے ذريعہ کے ان کہ تهے
 : فرمايا ميں بارہ کے ان نے تعالی اهللا

 
 يہی تو ہے کون کرنےواال پيدا انہيں کہ کريں سوال يہ سے ان اوراگرآپ{ 

 ۔}  ہے والے کرنے پيدا تعالی اهللا کہ گے کہيں
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 ، ہے تعالی اهللا خالق کہ ہے کرتی تدالل پر اعتراف اس کے ان بات تويہ
 : فرمايا نے تعالی اهللا ميں آيت دوسری ايک اور

 
 ہيں کيے پيدا نے کس وزمين آسمان کہ کريں سوال يہ سے ان آپ اوراگر{ 
 ۔}  نے تعالی اهللا کہ گے کہيں يہ توضرور ؟
 

 وہ کہ ہيں کرتی پرداللت اس جو ہيں آيات ايسی سی اوربہت طرح اوراسی
 ميں الوهيت توحيد شرک کا ان ليکن ، تهے رکهتے پرايمان ربوبيت توحيد

 : ہے کيا ذکر ميں فرمان ذيل مندرجہ نے تعالی اهللا کہ جيسا تها
 

)  ہيں کہتے وہ(  ہيں رکهے بنا اولياء سوا کے تعالی اهللا نے لوگوں اورجن{ 
 تعالی اهللا)  بزرگ(  يہ کہ ہيں کرتے ليے اس صرف عبادت کی ان ہم کہ

 ۔}  ديں کروا رسائ ہماری ليے کے قرب کے
 

 قرب کا تعالی اهللا صرف عبادت کی ان تو ہم يہ تهے کہتے يہ لوگ وہ يعنی
 ۔ ہيں کرتے ليے کے کرنے حاصل

 
 ربوبيت توحيد کيونکہ ديا اورکافرقرار مشرک انہيں نے تعالی پراهللا بنا تواس

 اسماء اورتوحيد الوهيت توحيد ساته ساته کے اس بلکہ نہيں کافی ہی اقرار کا
 ۔ ہے ضروری النا ايمان بهی پر وصفات

 
 . اعلم تعالی واهللا

 
 الحميد سعد الشيخ

 
 


