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 ہے کيا مخلوق پہلی سے سب
 

 ؟ ہے ممکن کيسے جمع ميں احاديث دونوں ذيل مندرجہ
 پانی عرش کا اوراس تهی چيزنہيں کوئ قبل سے اوراس تها تعالی اهللا( 

)  فرمايا پيدا وزمين پهرآسمان لکها سے هاته ہرچيزکواپنے نے اوراس پرتها
 ۔

 : ہے ميں حديث اوردوسری
 فرمائ پيدا قلم نے تعالی اهللا جب)  القلم اهللا خلق ما اول)

 چيز کيا پہلے سے سب کہ ہے تعارض ميں بات اس کا احاديث دونوں توان
 پہلے سے سب ميں مخلوق کہ ہے وارد بهی يہ طرح اسی اور ، گئ کی پيدا

 ؟ ہيں وسلم عليہ اهللا صلی محمد
 

 هللا الحمد
 ان تو ، نہيں اختالف کوئ ميں ان ہيں اورمتفق ملتی ميں آپس احاديث يہ

 تعالی اهللا پہلے سے سب سے ميں ہيں معلوم ليے جوہمارے سے ميں اشياء
 ہوگيا پرمستوی عرش بعد کے کرنے پيدا آسمان اور فرمايا پيدا عرش نے
 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا کہ جيسا

 کا اساور فرمايا پيدا ميں يوم کوچه وزمين آسمان نے جس ہے اهللا اوروہ {
 کون عمل اچهے سے ميں تم کہ آزماۓ تمہيں وہ تاکہ ، تها پر پانی عرش
 ۔)  ٧(  هود}  ہے کرتا

 سب قلم کہ نہيں ذکر کہيں تو کا بات اس ميں حديث تواس متعلق کے اورقلم
 ہی کرتے پيدا قلم کہ ہے يہ تو معنی کا حديث بلکہ ہے گئ کی پيدا پہلے سے
 ۔ ديا حکم کا لکهنے تقدير چيزکی ہر اسے نے تعالی اهللا
 اپنے جو ہيں بشر طرح کی دوسروں بهی تووہ وسلم عليہ اهللا صلی محمد اور
 سے اعتبار کے ،توپيدائش ہوۓ پيدا سے پانی کے عبدالمطلب بن عبداهللا باپ
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جيسا ، نہيں حاصل امتياز پرکوئ بشريت انہيں
 : کہ ہے فرمايا خود متعلق اپنے

 تم کہ طرح جس ہوں جاتا بهول بهی ميں ہوں بشر ايک بهی ميں يقينا( 
 ۔)  ہو بهولتے
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 اور سردی ، پياس طرح کی بشروں دوسرے بهی کو وسلم عليہ صلی تونبی
 طبيعت بشری توجوبهی آئ بهی موت اور بيمارہوتے وہ اور لگتی گرمی

 کے ان کہ ہے يہ زامتيا ميں ان ليکن ہوا الحق بهی انہيں وہ ہے ہوتا کوالحق
 فرمان کا تعالی اهللا کہ جيسا ، ڻهرے اهل کے رسالت وہ اور آتی وحی پاس
 : ہے

 رکهے رسالت اپنی وہ کہاں کہ ہے جانتا خوب ہی تعالی اهللا کوتو موقع اس {
 .  ۔)  ١٢٤(  االنعام}  ؟

 : کتاب ديکهيں
 تعالی هللا رحمہ العثيمين صالح بن محمد الشيخ فضيلۃ ورسائل فتاوی مجموع

 ۔)  ٦٣ - ٦٢/  ١( 


