 ‐ 1023ا&;1740#ﺳﺎ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﻮئ& ;1740#ﺑﮫ& ;1740#اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺋﮯ اﺳﮯ
ﻣﺨﻒ& ;1740#اور ﺧﺎص اﻣﻮر ک& ;1740#ﺧﺒﺮ&;1740#ں د&;1740#ﺗﺎ ﮨﮯ &;1748#
ﺳﻮال
اﯾ دﺟﺎل ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور وہ ﯾﮧ ﮐﺎم ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﭼﻤﭩﯿﮟ ﮨﻮں ان ﭘﺮ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ اور اﻧﯿﮟ ﻟﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯ اوراق ﮐ دﮬﻮﻧ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﻮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ اور اﻧﯿﮟ ﭘﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻌﻮﯾﺬ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺷﺮاﺑ
آدﻣ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﻋﻼج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﺘﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﮐﻞ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷ ﮐ ﮨﮯ اور ﺑﺎﻗ ﻓﻼں ﺟﮧ ﭘﺮ
رﮐﮭ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮا ﻋﻼج اس وﻗﺖ ﺗ ﻧﯿﮟ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗ ﺗﻮ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷ ﺗﺮک ﻧﮭﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ وہ اس ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ آپ ﮨﻤﯿﮟ اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻓﺘﻮی دﯾﮟ ۔
اور ﮐﯿﺎ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﺎﺋﯿﮟ اور اﺳﮯ ﺳﻼم ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﻧﻤﺎز ﺑﮭ
ﭘﮍﮬﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﮭ ﮐ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ وہ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور وہ ﯾﮧ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺣﻖ ﭘﺮﮨﻮں
۔۔۔۔۔ ﮨﻤﯿﮟ ﻓﺘﻮی دﯾﮟ اﻟﮧ آپ ﮐﻮ ﺟﺰاﺋﮯ ﺧﯿﺮ دے ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﯾﮧ ﺷﺨﺺ ﺑﻼ ﺷ ﮐﺎﮨﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ان اﺷﯿﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﺎ ﺗﻘﺮب
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺤﺒﻮب ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ ﺑﻌﺾ ان اﻣﻮر ﭘﺮ اﻃﻼع ﭘﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻏﺎﺋﺐ ﯿﮟ
اور ﯾﮧ ﮐﺎم ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺎ ﮐﺮ اور ﺣﺮام اﺷﯿﺎء اور ﻧﺠﺎﺳﺖ وﻏﯿﺮہ ﮐﮭﺎ ﮐﺮ اﻟﮧ ﮐ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اور ﺟﻨﻮں ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
اورﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺷﺮک اور ﮐﻔﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ان ﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮواﻧ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ ۔ .
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