ہم کیسے فرق کریں کہ یہ چیزیں ہللا عزوجل نے بنائیں اور یہ چیزیں آرٹیفیشل ہیں
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز ہللا تعالی نے پیدا کی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے
گھر ،کپڑے اور جوتے ہللا عزوجل نے بنائے ہیں اور ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ
چیزیں ہللا تعالی نے پیدا کی ہیں اور یہ چیزیں آرٹیفیشل ہیں ؟
سائل:شریق فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
حق والصواب
الوھاب اللھم ھدای َِۃ ال َِ
الجواب ب َعونِ ال َملکِ َ
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہللا عزوجل ہے مگر مناسب یہی ہے کہ
ہللا تعالی عزوجل کی طرف انہیں چیزوں کی نسبت کی جائے جن میں ڈائیرکٹلی
()Directlyقدرتِ باری تعالی کار فرماہے اور جن چیزوں کو انسان نے بنایا اگرچہ
اسے یہ قدرت بھی ہللا تعالی نے ہی دی مگر مناسب یہی ہے کہ ان چیزوں کے بنانے
کی نسبت انسان کی طرف ہی کی جائے ۔اور یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ ہمارے جوتے
ہللا عزوجل بناتا ہے کہ یہ جملہ ہللا عزوجل کی پاک بارگاہ میں بے ادبی ہے اگرچہ
موچی کو جوتا بنانے کی قدرت دینے واال وہی خالقِ حقیقی ہے۔
سلَّم
صلَّی ِٰ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
ہللاہ تَعَ ٰالی ا َ ْعلَ ہِم َو َر ہ
ّللاہ تَعَ ٰالی َ
س ْولہ ِہہ ا َ ْعلَم َ
علَیْہِ َو ٰالہِ َو َ
ل َِو َ
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How can we differentiate whether Allāh Almighty directly created these
things or indirectly?
الحمد ہلل والصلوة والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding
the following issue: We know that Allāh Almighty is the Creator of
everything, so can we say that Allāh Almighty made our houses, clothes,
shoes, etc and how will we able to differentiate whether Allāh Almighty
directly created these things or indirectly?
Questioner: Shareeq from U.K.
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
There is no doubt in the fact that Allāh Almighty is the Creator of everything,
however what is appropriate is that one attributes only those things in which the
direct Power of Allāh Almighty is in relation to. With regards to those things which
human beings have made, though Allāh Almighty has given them this ability also,
however what is appropriate is that the making of these things is attributed to
mankind. It should never be said that Allāh Almighty makes our shoes, as this
sentence is disrespectful in the Majestic Court of Allāh Almighty, even though the
one who gave the ability to the shoemaker to make shoes is that very same True
Creator ﷻ.

وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
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