 ‐ 13003ﭨ وى وﻳﮉﻳﻮ اور ڈش دﻳﮭﻨﮯ ﻛﺎ ﺣﻢ
ﺳﻮال
ﭨ وى اور ﻓﺤﺶ وﻳﮉﻳﻮ ﻓﻠﻤﻴﮟ دﻳﮭﻨﮯ ،اور ﮔﮭﺮوں ﻣﻴﮟ ڈش ﻟﺎﻧﮯ ﻛﺎ ﺣﻢ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﭨ وى دﻳﮭﻨﺎ ﺑﺖ ﮨ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮨﮯ ،ﻣﻴﮟ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﻛﮧ ﭨ ﻧﮧ دﻳﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،اور ﺣﺘ اﻻﻣﺎن اس ﻛﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﮭ
ﻧﮧ ﺑﻴﭩﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﻟﻴﻦ اﮔﺮ دﻳﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﻛﮯ ﭘﺎس اﻳﺴ ﻗﻮت ﮨﻮ ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﺧﻴﺮ و ﺑﮭﻼﺋ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ
ﮨﮯ ،اور ﻳﮧ ﭨ اﺳﮯ ﺷﺮ و ﺑﺮاﺋ ﻛ ﻃﺮف ﻧﮧ ﻛﮭﻴﻨﭻ ﺳﺘﺎ ﮨﻮ اور ﺟﺐ وہ اﭘﻨﮯ اﻧﺪر اس ﻛ ﻗﻮت ﻛﺎ ﻋﻠﻢ رﻛﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
اس ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﻴﮟ ،ﺗﻮ وہ ﭨ وى ﭘﺮ ﭘﻴﺶ ﻛﺮدہ اﭼﮭ اور ﺑﺘﺮ اﺷﻴﺎء اور ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﺟﻮ
ﭘﺮوﮔﺮام ﻏﻠﻂ اور ﺑﺮے ﭘﻴﺶ ﻛﻴﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﻴﮟ ان ﺳﮯ اور ﮔﺎﻧﻮں اور ڈراﻣﻮں اور ﻓﻠﻤﻮں ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮے ،اور ﺮ اس ﭼﻴﺰ
ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮے ﺟﻮ ﺳﺎﻣﻊ ﻛﻮ ﻧﻘﺼﺎن دﻳﮟ ،ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﭨ وى ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﻴﮟ.
ﻟﻴﻦ اﻛﺜﺮ اور ﻏﺎﻟﺐ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻳﮧ اﻳﻚ دوﺳﺮے ﻛﻮ ﻛﮭﻴﻨﭻ ﻻﺗﮯ ﻴﮟ ،اس ﻟﻴﮯ ﻣﻴﮟ ﻳﮧ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﻛﮧ ﮔﮭﺮ ﻣﻴﮟ ﭨ وى
داﺧﻞ ﻧﮧ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،اور ﻧﮧ ﮨ ﭨ وى دﻳﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻧﻔﺲ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ اﺷﻴﺎء دﻳﮭﻨﮯ اور ان ﻛﺎ ﻣﺸﺎﺪہ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﺎ
ﻣﻴﻼن رﻛﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﻳﮧ ﺳﻨﻨﮯ ﻛ ﻃﺮح ﻧﻴﮟ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﺳﻨﻨﺎ ﻣﺸﺎﺪہ اور دﻳﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﻛﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮨﮯ ،اور ﭘﮭﺮ ﺳﻨﻨﮯ ﻛﮯ
ﺳﺎﺗﮫ دﻳﮭﻨﺎ اﻳﻚ اﻳﺴ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻛ ﻃﺮف ﻧﻔﺲ زﻳﺎدہ ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور اس ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ زﻳﺎدہ ﺗﻌﻠﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ.
اور اس ﺳﮯ ﺑﮭ زﻳﺎدہ ﺑﺮى اور ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭼﻴﺰ ﺗﻮ وﻳﮉﻳﻮ ﮨﮯ ،ﺟﺐ اس ﻣﻴﮟ ﻓﺤﺶ ﻗﺴﻢ ﻛ ﻓﻠﻤﻴﮟ رﻳﺎرڈ ﻛ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺟﻮ
ﻟﻮﮔﻮں ﻛﮯ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭼﻞ رﮨ ﻴﮟ ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﻛﮭﮯ ) ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﮧ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ( ان ﻓﺤﺶ وﻳﮉﻳﻮ ﻓﻠﻤﻮں ﻛﺎ ﻧﻘﺼﺎن
اور ﺿﺮر ﺑﺖ زﻳﺎدہ ﮨﮯ ،اس ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮﻧﺎ ﺿﺮورى ﮨﮯ اور ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﺿﺮورى ﮨﮯ ﻛﮧ ﺟﺐ وہ اس
ﻃﺮح ﻛ ﻛﻮﺋ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﻛﺮ دے ،ﻳﺎ ﭘﮭﺮ اﮔﺮ اس ﭘﺮ رﻳﺎرڈﻧ ﮨﻮ ﺳﺘ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﻛﻮﺋ اور ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﭼﻴﺰ
رﻳﺎرڈ ﻛﺮ ﻟﮯ ﺟﻮ اس ﻓﺤﺶ ﻓﻠﻢ اور ڈراﻣﮧ وﻏﻴﺮہ ﻛﻮ زاﺋﻞ ﻛﺮ دے ،اور وہ ان ﻛﻴﺴﭩﻮں ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮨﻮ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺪہ ﻣﻨﺪ
اﺷﻴﺎء رﻳﺎرڈ ﮨﻮﺋ ﮨﻮں.
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اور ڈش ان ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺮى ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ،اس ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ ﺿﺮورى ﮨﮯ ،اور اﺳﮯ ﮔﮭﺮوں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﻴﮯ ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻛﻮ اس ﻛﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﻋﺎﻓﻴﺖ دے.
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