 ‐ 254دﻳﻮاروں ﭘﺮ آﯾﺎت ﻟﭩﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ
ﺳﻮال
ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﮭﺮوں ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ دﯾﻮاروں ﭘﺮ ﭘﻠﯿﭩﯿﮟ اور ﺗﺨﺘﯿﺎں ﻟﭩﺎ
رﮐﮭ ﮨﻮﺗ ﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻗﺮآﻧ آﯾﺎت اور اﺳﻤﺎۓ ﺣﺴﻨ ﻟﮭﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اس ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﮐﺎ ﺣﻢ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﮔﮭﺮوں ﺳﻮﻟﻮں اور دوﮐﺎﻧﻮں وﻏﯿﺮہ ﮐ دﯾﻮاروں ﭘﺮﻗﺮآﻧ آﯾﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮐﭙﮍے اور ﭘﻠﯿﭩﯿﮟ ﻟﭩﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺌ اﯾ ﺷﺮﻋ
ﻗﺒﺎﺣﺘﯿﮟ ﯿﮟ  ،ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ اﯾ ذﮐﺮ ﮐ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ :
 ‐ 1ﻏﺎﻟﺐ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﻄﻮر زﯾﻨﺖ اور دﯾﻮارو ں ﮐ ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻟﭩﺎئ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﮯ اﻧﺤﺮاف
ﮐﺎ ﭘﻠﻮ ﻧﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﻄﻮر ﮬﺪاﯾﺖ اور وﻋﻆ وﻧﺼﯿﺤﺖ اورﺗﻼوت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ  ،اس
ﻟﯿﮯ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اس ﺳﮯ دﯾﻮاروں ﮐ زﯾﺒﺎﺋﺶ اورﺗﺰﻳﯿﻦ ﮐ ﺟﺎۓ ۔
 – 2ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﺳﮯ ﺑﻄﻮر ﺗﺒﺮک ﻟﭩﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ  ،ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺮک ﺗﻮ اس ﮐ ﺗﻼوت ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ اس ﮐﮯ
ﻟﭩﺎﻧﮯ اور اﺳﮯ ﺷﻠﻔﻮں ﻣﯿﮟ رﮐﮭﻨﮯ اوراس ﮐ ﭘﻠﯿﭩﯿﮟ ﺗﯿﺎرﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺮک ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
 ‐ 3اس ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﯾﻦ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ
ﯾﮧ ﮐﺎم ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ  ،اس ﻟﯿﮯ ﺧﯿﺮو ﺑﮭﻼئ اور ﺑﺘﺮی ﺗﻮ ان ﮐ اﺗﺒﺎع و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ ﺑﺪﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ۔
ﺑﻠﮧ ﺗﺎرﯾﺦ اس ﺑﺎ ت ﮐ ﺷﺎﮬﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﺮﮐ اور اﻧﺪﻟﺲ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻧﻘﻮش اور زﯾﺒﺎﺋﺶ اور ﮔﮭﺮوں اور دﯾﻮاروں ﭘﺮ ان ﻧﻘﻮش ﮐﻮ
ﻟﭩﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐ ﮐﻤﺰوری اور ذﻟﺖ ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﺷﺮوع ﮨﻮا ۔
 ‐ 4اس ﮐﺎ ﻟﭩﺎﻧﺎ ﺷﺮک ﮐﺎ اﯾ ذرﯾﻌﮧ ﮨﮯ  ،اس ﻟﯿﮯ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﻟﭩﺎﻧﮯ ﺳﮯ
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ﮔﮭﺮاوراس ﻣﯿﮟ رﺎﺋﺸ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﺷﺮو ﺑﺮائ و آﻓﺎت ﺳﮯ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺮﮐ اور ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﺑﭽﺎﻧﮯ
واﻻ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ اور ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐ ﺧﺸﻮع اور ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻼوت اور اذﮐﺎر ﺷﺮﻋﯿﮧ
ﯿﮟ ۔
 ‐ 5اس ﮐﻮ ﻟﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮﺗﺠﺎرت ﮐ ﺗﺮوﯾﺞ اور ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ زﻳﺎدﺗ ﮐﺎ وﺳﯿﻠﮧ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﻋﻠﯿﺤﺪہ رﮐﮭﺎ ﺟﺎۓ ﮐﮧ وہ ﯾﮧ وﺳﯿﻠﮧ ﺑﻨﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ ان ﭘﻠﯿﭩﻮں اور ﻟﻮﺣﺎت
ﻣﯿﮟ اﺳﺮاف اور ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼ ﺑﮭ ﮨﮯ ۔
 ‐ 6ان ﭘﻠﯿﭩﻮں اور ﻟﻮﺣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﺖ ﺳﺎری ﺗﻮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﭘﺎﻧ واﻟ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ  ،ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﮯ ﻟﭩﺎﻧﮯ اور
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐ ﺣﺮﻣﺖ اورﺑﮭ ﺷﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺟﺎﺗ ﮨﮯ ۔
 ‐ 7ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﺨﺘﯿﻮں اور ﭘﻠﯿﭩﻮں ﻣﯿﮟ واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻋﺒﺚ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ اﯾﺴ ﻟﮭﺎئ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻏﻤﻮض ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ اوروہ ﭘﮍﮬ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﺗ اورﻧﮧ ﮨ اس ﮐﺎ ﮐﻮئ ﻓﺎﺋﺪہ ﮨﮯ ۔
اور ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﮐﺴ ﭘﺮﻧﺪے ﮐ ﺷﻞ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺴ ﺳﺠﺪہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺷﺨﺺ ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﻟﮭ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ  ،اور اﺳ
ﻃﺮح اور دوﺳﺮی ذی روح ﮐ اﺷﺎل ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺣﺮام ﯿﮟ ۔
 ‐ 8اس ﻣﯿﮟ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧ ﮐﻮ اﻣﺘﺤﺎن اور ﮔﻨﺪﮔ ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﺜﻼ ﺟﺐ اﯾ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ دوﺳﺮے ﮔﮭﺮﻣﯿﮟ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ دوﺳﺮے ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮐ اﺷﯿﺎء ﺑﮭ رﮐﮫ دی ﺟﺎﺗ ﯿﮟ
ﺟﺲ ﺳﮯ اس ﮐ اﮬﺎﻧﺖ ﮐﺎ ﭘﻠﻮ ﻧﻠﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﺟﺐ دﯾﻮاروں ﮐﻮ رﻧ اور ﮔﮭﺮﮐﻮﺻﺎف ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ۔
 ‐ 9ﺑﻌﺾ دﯾﻦ ﺳﮯ دور ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﮯ ﯾﮧ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﻮۓ ﻟﭩﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ دﯾﻨ ﮐﺎم ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﺿﻤﯿﺮ ﮐ
ﻣﻼﻣﺖ ﺳﮯ ﺑﭻ ﺳﯿﮟ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﮐﮧ وہ ان ﮐﮯ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﮐﺎم ﻧﻴﮟ آﺗﯿﮟ ۔
اﺟﻤﺎﻟ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺷﺮ ﮐﮯ اس دروازے ﮐﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ اور اس راہ ﭘﺮ ﭼﻼ ﺟﺎۓ ﺟﺲ ﭘﺮﺧﯿﺮ اﻟﻘﺮون
ﻣﯿﮟ ﻟﻮگ ﭼﻠﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺲ ﮐ اﭼﮭﺎئ ﮐ ﺷﮭﺎدت ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺑﮭ دی ﮐﮧ اس دور ﮐﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪہ اور
ﺳﺎرے دﯾﻨ اﺣﺎم ﻣﯿﮟ اﻓﻀﻞ ﯿﮟ ۔
ﭘﮭﺮاﮔﺮ ﮐﻮئ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اس ﮐ ﺗﻮﮬﯿﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐ زﻳﻨﺖ ﺑﻨﺎﺗﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﻣﯿﮟ ﻏﻠﻮﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ
ﺑﻠﮧ ﮨﻢ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐ اﻧﺪر وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺎ ارادہ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ۔
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ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﺟﺐ ﮨﻢ واﻗﻊ ﮐﻮ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﺴﺎ ﮨ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ؟ اور ﮐﯿﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ
ﺳﺐ ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ اورﯾﺎ وہ ﺟﺐ ﺳﺮ اﭨﮭﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻟﭩ ﮨﻮئ آﯾﺎت ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ؟
ﺗﻮﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﺲ ﮨﮯ  ،ﮐﺘﻨﮯ ﮨ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺮوں ﮐﮯ اوﭘﺮ دﯾﻮاروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آﯾﺎت ﻟﭩ رﮨ
ﯿﮟ اس ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺟﮭﻮٹ اور ﻏﯿﺒﺖ اور ﻣﺬاق ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اور ﺑﺮائ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺑﻮﻟﺘﮯ ﯿﮟ  ،اﮔﺮ ﮨﻢ
ﻓﺮض ﺑﮭ ﮐﺮﻟﯿﮟ ﮐﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ ان ﻟﭩ ﮨﻮئ آﯾﺎت ﺳﮯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐ ﺗﻌﺪاد اﺗﻨ ﻗﻠﯿﻞ
ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐ اس ﻣﺴﺌﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻗﺎﻋﺪہ ﮨﮯ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﮐﺎﻟﻤﻌﺪوم  ،ﻗﻠﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ
۔
ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺘﺎب اﻟﮧ ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮ
ﮐﭽﮫ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﮭ ﮐﺮﯾﮟ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﮨﻤﺎری دﻋﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے دﻟﻮں ﮐ ﺑﺎراور ﺳﯿﻨﻮں ﮐﺎ ﻧﻮراور ﮨﻤﺎرے ﺣﺰن وﻏﻢ ﮐ
ﺟﻼء ﺑﻨﺎۓ اور ﻏﻤﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎۓ آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ۔ وﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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