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ﺳﻮال
ﺑﺖ ﺳ ﻗﺮآﻧ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﯾﮧ ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐ ﺧﺒﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ دﻟﻮں اور
آﻧﮭﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدہ دﯾﺎ اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺮ ﻟﺎ دی اور ﯾﮧ ﮐﮧ وہ اﻧﯿﮟ ﺣﻖ ﺳﮯ ﮔﻮﻧﺎ اور ﺑﺮہ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻤﯿﮟ ﯾﮧ )
ﺑﮭ ( ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺴ ﮐﻮ ﮐﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﺤﺒﻮر ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ان آﯾﺎت ﮐ ﮐﯿﺎ ﺗﻮﺟﯿﮧ ﮐ ﺟﺎۓ ﮔ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾﮧ ﮨﮯ  :اﻟﮧ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﮧ ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ ﮐ ﺑﺖ ﺳ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻮ ﮐﮧ ان
ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﺎﻧﻮں اور آﻧﮭﻮں ﭘﺮ ﮐﺮ دﯾﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﻣﺮ ﻟﺎﻧﺎ اور ﭘﺮدہ ڈال دﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺗﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ
ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ اور رﺳﻮﻟﻮں ﮐ ﺗﺬﯾﺐ ﻣﯿﮟ ﺟﻠﺪی ﮐ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ
ﻣﺮ ﻟﺎ ﮐﺮ اﻧﯿﮟ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐ ﺳﺰا ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﺮدہ ﻣﯿﮟ ﮐﺮ ﮐﮯ ﭨﯿﮍا ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﻮ اس ﮐ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ آﯾﺎت ﯿﮟ ۔
ارﺷﺎد رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
'' ﺑﻠﮧ دراﺻﻞ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺮ ﻟﺎ دی '' اﻟﻨﺴﺎء 155
ﯾﻌﻨ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ اور ﯾﮧ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآﻧ ﻧﺺ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺑﻘﮧ ﮐﻔﺮ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺮ ﻟﺎﺋ
ﮔ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
'' ﭘﺲ ﺟﺐ وہ ﭨﯿﮍﮬﮯ ﮨ رﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﭨﯿﮍﮬﺎ ﮐﺮدﯾﺎ '' اﻟﺼﻒ 5
اور ﯾﮧ اس ﺑﺎت ﮐ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﭘﻨﮯ ﭨﯿﮍﮬﺎ ﭘﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ

2/1

ﭨﯿﮍﮬﺎ ﮐﺮ دﯾﺎ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن '' ﯾﮧ اس وﺟﮧ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﯾﻤﺎن ﻻۓ اور ﭘﮭﺮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺮ ﻟﺎ دی '' اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن 3
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
'' ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﮭ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﮍﮬﺎ دﯾﺎ '' اﻟﺒﻘﺮہ 10 /
اور اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن :
'' اور ﮨﻢ ﺑﮭ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐ ﻧﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﭘﮭﯿﺮ دﯾﮟ ﮔﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﭘﻠ دﻓﻌﮧ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ ﻻۓ اور ﮨﻢ ان ﮐﻮ
ان ﮐ ﺳﺮﮐﺸ ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺮان رﮨﻨﮯ دﯾﮟ ﮔﮯ '' اﻻﻧﻌﺎم 110 /
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
ﯾﻮں ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ زﻧ ) ﭼﮍھ ﮔﯿﺎ ( ﮨﮯ '' اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ 14 /
اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ وہ آﯾﺎت ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺮ اور اﻧﯿﮟ اس ﮐ ﺳﻤﺠﮫ ﻧﮧ دﯾﻨﺎ ﮐﮧ ﮐﻮن
ﺳ ﭼﯿﺰ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺳﺰا ﺳﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﺟﺒﺮﯾﮧ ﮐﮯ اس ﺷﺒﮧ ﮐﺎ رد ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ وہ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐ ان آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮرہ ﺳﮯ اور اﺳ
ﻃﺮح ﮐ دوﺳﺮی آﯾﺎت ﺳﮯ ﭘﮍﺗﮯ ﯿﮟ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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