 ‐ 34559ﻣﺴﻠﻤﺎن اور غ&;1740#رﻣﺴﻠﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ آﭘﺲ ک& ;1740#ﻣﻼﻗﺎت م&;1740#ں ﺗﺒﺎدﻟﮧ ؟
ﺳﻮال
ﻣﯿﺮی ﭘﮍوﺳﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻢ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮭ ﺷﺎﻣﻞ ﯿﮟ  ،ﻟﯿﻦ ﻣﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻏﻠﻄﯿﺎں دﯾﮭﺘ ﮨﻮں  ،ﺗﻮ ﮨﻤﺎرا آﭘﺲ ﻣﯿﮟ
اﯾ دوﺳﺮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺎدﻟﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪ اﻟﮧ
اﮔﺮﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺗﺒﺎدﻟﮧ وﻋﻆ وﻧﺼﺤﯿﺖ اور راﮨﻨﻤﺎئ اور ﻧﯿ اورﺑﮭﻼئ اور ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﮱ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺖ اﭼﮭﺎ اور اس ﮐﺎ ﺣﻢ ﺑﮭ ﮨﮯ ۔
ﻧﺒ اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ  :اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے ﻟﮱ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور ﻣﯿﺮے ﻟﮱ ﻗﻼﻗﺎت و زﯾﺎرت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور ﻣﯿﺮے ﻟﮱ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﻨﮯ
واﻟﻮں اور ﻣﯿﺮی راہ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﯿﺮی ﻣﺤﺒﺖ واﺟﺐ ﮨﻮﮔ ( ۔
اور اﻣﺎم ﻣﺎﻟ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﺪ ﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺳﺎت آدﻣﯿﻮں ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس دن اﭘﻨﮯ ﺳﺎﯾﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﮧ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎۓ ﮔﺎ ﺟﺲ دن ﮐﮧ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮئ ﺳﺎﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ (
ان ﻣﯿﮟ ان دوآدﻣﯿﻮں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ) وہ دو آدﻣ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺤﺒﺖ ﮐ اﺳ ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮨﻮۓ اور
اﺳ ﭘﺮ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮۓ ( ۔
اس ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ﻣﺮدوں ﮐ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس ﮐﺎ ﺣﻢ ﻣﺮد وﻋﻮرت دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻋﺎم ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﮐﺴ
ﻋﯿﺴﺎئ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐ زﯾﺎرت دﻋﻮت وﺗﺒﻠﯿﻎ اور ﺑﮭﻼئ ﺳﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ اور ﺧﯿﺮ ﮐ راﮨﻨﻤﺎئ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐ ﺟﺎۓ اور اس ﻣﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﮐﺎ ﻃﻤﻊ وﻻﻟﭻ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﻣﻮر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﺴﺎﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ ﯾﮧ
ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﭼﮭﺎ اور ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ۔
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اور اﮔﺮ ﮐﻮئ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت اﭘﻨ ﮐﺴ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﻠﺘ اور اﺳﮯ ﺑﮯ ﭘﺮدﮔ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ اور اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺗﺴﺎﻞ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺳﺐ ﻣﻌﺎﺻ اور ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ،
اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﭘﻨ ﮐﺴ ﻋﯿﺴﺎئ ﯾﺎ ﮐﺴ اور ﻣﺬﮬﺐ ﮐ ) ﺑﺪھ ﻣﺖ وﻏﯿﺮہ( ﭘﮍوﺳﻦ ﺳﮯ اس ﻟﮱ ﻣﻠﺘ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ وﻋﻆ
وﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮے اور اﺳﮯ دﯾﻦ ﮐ ﺗﻌﻠﯿﻢ دے اور اس ﮐ راﮨﻨﻤﺎئ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺖ ﮨ اﭼﮭﺎ ﮨﮯ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻗﻮل ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﺑﻨﮯ ﮔ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ :
) دﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﮨ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ  ،دﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﮨ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ  ،دﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﮨ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ  ( ،اﮔﺮﺗﻮ وہ اس ﻧﺼﺤﯿﺖ ﮐﻮ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ  ،اوراﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت اور زﯾﺎرت ﺧﺘﻢ ﮐﺮدے ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﻮئ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﯿﮟ
۔
اوراﯾﺴ ﻣﻼﻗﺎﺗﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ دﻧﯿﺎوی ﻏﺮض اور ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮد اور ﮔﭙﯿﮟ ﺎﻧﻨﮯ اور ﮐﮭﺎﻧﮯ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﻮں ﺗﻮﮐﺎﻓﺮ اورﻋﯿﺴﺎئ
وﻏﯿﺮہ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ اس ﻃﺮح ﮐ ﻣﻼﻗﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﯾﮧ ﻣﻼﻗﺎﺗﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ دﯾﻨ اور اﺧﻼﻗ
ﻓﺴﺎد ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻦ ﺳﺘ ﯿﮟ  ،اس ﻟﮱ ﮐﮧ ﮐﻔﺎر ﮨﻤﺎرے دﺷﻤﻦ اور وہ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﻐﺾ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،اس ﻟﮱ ﮨﻤﺎرے ﻻﺋﻖ
ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ اﻧﯿﮟ اﭘﻨﺎ دوﺳﺖ اور رازدان ﺑﻨﺎﺗﮯ رﯿﮟ ۔
ﻟﯿﻦ اﮔﺮﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت وﻋﻆ وﻧﺼﺤﯿﺖ اور راﮨﻨﻤﺎئ اور ﻧﯿ اورﺑﮭﻼئ اور ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ اور
ﺷﺮ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺖ اﭼﮭﺎ ﮐﺎم اور اس ﮐﺎ ﺣﻢ ﺑﮭ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ اوﭘﺮﺑﯿﺎن ﺑﮭ ﮨﻮﭼﺎﮨﮯ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺳﻮرۃ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
) ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ( ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اور ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﮨﮯ  ،ﺟﺒﮧ ان ﺳﺐ ﻧﮯ اﭘﻨ
ﻗﻮم ﺳﮯ ﺑﺮﻣﻼ ﯾﮧ ﮐﮧ دﯾﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ اور ﺟﻦ ﺟﻦ ﮐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺗﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ان ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﻞ
ﺑﯿﺰار ﯿﮟ  ،ﮨﻢ ﺗﻤﺎرے )ﻋﻘﺎﺋﺪ( ﮐﮯ ﻣﻨﺮ ﯿﮟ ﺟﺐ ﺗ ﺗﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﮧ ﻻؤ ﮨﻤﺎرے اور ﺗﻤﺎرے
درﻣﯿﺎن ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﻐﺾ وﻋﺪاوت ﻇﺎﺮ ﮨﻮﮔ ﮨﮯ آﯾﺖ ﮐﮯ آﺧﺮ ﺗ ۔.
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