 ‐ 1021ا&;1740#ﺳﮯ ﻟﻮگ ﺟﻮ &;1740#ہ دﻋﻮ& ;1740#ﮐﺮﺗﮯ ہ&;1740#ں ﮐﮧ وہ ﺟﻨﻮں
ک& ;1740#ﻣﺪد ﺳﮯ ﻣﺎل دﮔﻨﺎ ﮐﺮ د&;1740#ﺗﮯ ہ&;1740#ں
ﺳﻮال
اﯾ اﯾﺴﺎ آدﻣ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﮧ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯿﮟ اور ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ اس ﺳﮯ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﺳﮯ دﮔﻨﺎ ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﻧﻔﻊ دﯾﻨﮯ ﭘﺮ ﺗﯿﺎر ﮨﮯ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﺳﮯ اﯾ ﻣﻠﯿﻦ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﺎرہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﻠﯿﻦ رﯾﺎل ﻧﻔﻊ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔
ﺗﻮ آپ ﮐ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ دﻋﻮی ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ راۓ ﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﻮں ﮐ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺮے ان ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ وہ اﺳﮯ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻣﺎل دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﮐﺜﺮ ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت اس وﻗﺖ ﺗ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺟﺐ ﺗ
ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﺗﻘﺮب ﮐﮯ ﻟﮱ ان ﮐ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﮯ ﮐﺎم ﻧﮧ ﮐﮱ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﺎ وہ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﺗﻘﺮب ﮐﮯ ﻟﮱ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے ﺣﺘ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ‐ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ان ﮐﺎ ﭘﺎرہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭ
دﮬﻮﮐﮧ اور ﻓﺮاڈ اور ﺑﺎﻃﻞ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﻣﺎل ﮍپ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺟﻮﺋﮯ اور ﭼﮭﯿﻨﻨﮯ ﻣﯿﮟ آ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﺎ
ﻋﻤﻞ ﺟﺎدو اور ﺧﯿﺎل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮ ﮔﺎ اور آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎری ﻃﺮح ﻣﺎل ودوﻟﺖ اور
ﭘﯿﺴﮧ اور ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﮔﺮ اﻧﻮں ﻧﮯ ان ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﮐﺴ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ دی ﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﺧﯿﺎﻟ ﮨﻮ
ﮔ ﺟﺲ ﮐ ﮐﻮﺋ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨ ﻧﯿﮟ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﭼﮭﯿﻨﺎ ﮨﻮا ﻣﺎل ﮨﻮ ﮔﺎ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺮﻧﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ
ﯿﮟ ۔ اﻧﺘ
اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺷﻌﺒﺪہ ﺑﺎز ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺎل زﯾﺎدہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺣﯿﻠﮧ ﺑﺎز اور ﺟﮭﻮﭨﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﮬﻮﮐﮧ دﯾﻨﮯ
اور ﻣﺎل ﺑﭩﻮرﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ اور ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺣﯿﻠﮯ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ اور اﺧﺒﺎرات اس ﻃﺮح ﮐ ﺧﯿﺮوں
ﺳﮯ ﺑﮭﺮے ﭘﮍے ﯿﮟ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺳﻼﻣﺘ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
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واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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