 ‐ 1506ﺟﻮ ﮐﻠﻤﮧ ﻧﮧ&;1740#ں ﭘﮍﮬﺘﺎ اس ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺣﻢ ﻧﮧ&;1740#ں ﻟﺎ&;1740#ا ﺟﺎ ﺳﺘﺎ
ﺳﻮال
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪاﺋﺸ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮨ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ وہ ﮨﮯ ﻣﺨﻠﺺ اور ﮔﻨﺎہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮐﺎ ارﺗﺎب ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﮐﺎ ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد
ﮨﮯ ﮐﮧ ﺮ اﯾ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﭘﺮ ﮨﮯ اور اﺳﮯ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ وہ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻓﻮت ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
اس ﻃﺮح ﮐﺎ ﺷﺨﺺ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮐﺎں ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ؟ ﺟﺰاک اﻟﮧ ﺧﯿﺮا ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﺎل ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اس ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺣﻢ ﻧﯿﮟ ﻟﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ اﮔﺮﭼﮧ وہ اﭼﮭﮯ
اﺧﻼق ﮐﺎ ﮨ ﻣﺎﻟ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﻧﮯﮐﻠﻤﮧ ﻧﯿﮟ ﭘﮍﮬﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ رب ﮨﻮﻧﮯ اور ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻧﺒ ﮨﻮﻧﮯ اوراﺳﻼم ﮐﮯ دﯾﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﻨﺎ ﮐﮧ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺟﺘﻨﮯ ﺑﮭ دﯾﻦ ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ وہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ ﺣﻖ
ﭘﺮ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﺑﺎﻃﻞ اور ﮐﻔﺮ اﻋﻈﻢ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
>ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﯿﺎ وہ ﺟﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور وہ ﺟﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ وہ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ؟<
اﻟﺰﻣﺮ 9
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> اﻧﺪﮬﺎ اور دﯾﮭﻨﮯ واﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ وہ ﻟﻮگ ﺟﻮ اﯾﻤﺎن ﻻۓ اور اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮱ اور وہ ﺟﻮ ﺑﺪﮐﺎر ﯿﮟ )ﺑﺮاﺑﺮ ﯿﮟ(
ﺗﻢ ﺑﺖ ﮨ ﮐﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ < ﻏﺎﻓﺮ ۔ 58
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ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> آپ ﭘﻮﭼﮭﮱ ﮐﮧ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐﺎ رب ﮐﻮن ﮨﮯ ؟ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﻮ ﺣﻤﺎﯾﺘ اور ﻣﺪدﮔﺎر
ﺑﻨﺎ رﮨﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺧﻮد اﭘﻨ ﺟﺎن ﮐﮯ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮭ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﯿﺎ اﻧﺪﮬﺎ اور دﯾﮭﻨﮯ واﻻ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ؟ ﯾﺎ ﮐﯿﺎ اﻧﺪﮬﯿﺮے اور روﺷﻨ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ﺳﺘ ﮨﮯ؟ < اﻟﺮﻋﺪ 16 /
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> آپ ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﻧﺎﭘﺎک اور ﭘﺎک ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﮟ < اﻟﻤﺎﺋﺪہ 100 /
اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
>اور اﻧﺪﮬﺎ اور آﻧﮭﻮں واﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ﺗﺎرﯾ اور روﺷﻨ اور ﻧﮧ ﮨ ﭼﮭﺎؤں اور دﮬﻮپ اور ﻧﮧ ﮨ زﻧﺪہ اور ﻣﺮدے
ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﺑﮯ ﺷ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻨﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور آپ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻗﺒﺮوں ﻣﯿﮟ ﯿﮟ ﺳﻨﺎ
ﻧﯿﮟ ﺳﺘﮯ < ﻓﺎﻃﺮ 22 -19 /
اور رﺎ ﯾﮧ ﺳﻮال ﮐﮧ آﯾﺎ ﯾﮧ ﺷﺨﺺ اﭘﻨ ﺟﺎﻟﺖ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﻣﻌﺬور ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ؟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس ﮐﺎ ﺣﺎل ﮐﯿﺎ
ﮨﻮ ﮔﺎ ؟
ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺟﻮاب اس ﻃﺮح ﮐﮯ اﯾ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ ) (2443ﮐﮯ ﺟﻮاب
ﻣﯿﮟ ﮔﺬر ﭼﺎ ﮨﮯ آپ ﺳﮯ ﮔﺬارش ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾﮟ –
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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