 ‐ 4994ﺟﻮ چ&;1740#ز&;1740#ں ﺟﻨﺖ م&;1740#ں ﺣﻼل ہ&;1740#ں وہ دن&;1740#ا
م&;1740#ں ک&;1740#وں ﺣﺮام ک& ;1740#ﮔ ;1740#&ہ&;1740#ں
ﺳﻮال
ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮں اور ﺳﻮﯾﮉن ﻣﯿﮟ رﺎﺋﺶ رﮐﮭﺘ ﮨﻮں ﻣﯿﺮے ﭘﺎس اﯾ ﻋﯿﺴﺎﺋ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﺖ
ﭘﻮﭼﮭﺎ اور ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺑﮭ ﺗﻼش ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﺣﻞ ﻧﯿﮟ ﻣﻼ وہ ﺳﻮال ﺣﻮروں ﮐﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﮭﺎ۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ اﯾ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﻠﯿﮟ ﮔﯿﮟ ﻣﺠﮭﮯ ﯾﮧ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ آﯾﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﯿﮟ ﯾﺎ
ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﮔﺮ آپ ﻣﺠﮭﮯ اس ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دے ﺳﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ آپ ﮐ ﺷﺮ ﮔﺰار ﮨﻮں ﮔ ۔
اور اﮨﻢ ﺳﻮال ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ:
اﺳﻼم اﯾﺴ ﭼﯿﺰوں ﮐ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺸﺎرت ﮐﯿﻮں دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﮐﯿﻮں اﺑﮭﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﯿﮟ ؟ ﻣﺜﻼ
ﻋﻮرت اور ﻣﺮد ﮐﮯ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺟﻮ ﮐﮧ ﺣﺮام ﯿﮟ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ان ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﻮرﯾﮟ ﻣﻠﯿﮟ ﮔﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻋﺠﯿﺐ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ؟
اﻓﺴﻮس ﺳﮯ ﮐﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﭘﺘﮧ ﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﺳﻮال ﮐﺎں ﺳﮯ آﭨﭙﺎ ﻟﯿﻦ
ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﺳﻮال ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻮاب ﮨﻮ ﮔﺎ آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯ ﮐﮧ آپ اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮا
ﺗﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ۔ آپ ﮐﺎ ﺷﺮﯾﮧ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺖ اور اس ﮐ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐ ﺻﻔﺎت اور ﺟﻨﺘ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﺻﻔﺎت
ﮐﺎ ﮐ ﺟﮧ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﺬﮐﺮہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﯾﮧ ﯿﮟ :
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
)اس ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎ ﮨﻮا ﭼﺸﻤﮧ ﮨﻮ ﮔﺎ اور اس ﻣﯿﮟ اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ ﺗﺨﺖ ﮨﻮں ﮔﮯ اور آﺑﺨﻮرے رﮐﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯﮨﻮں ﮔﮯ اور اﯾ
ﻗﻄﺎر ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯﺗﯿﮱ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﻣﺨﻤﻠ ﻣﺴﻨﺪﯾﮟ ﭘﮭﯿﻠ ﮨﻮں ﮔ ( اﻟﻐﺎﺷﯿﮧ 16 -12/
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اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) اور اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ رب ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ڈرا دو ﺟﻨﺘﯿﮟ ﯿﮟ ﭘﺲ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﮭﭩﻼؤ ﮔﮯ ؟ )دوﻧﻮں ﺟﻨﺘﯿﮟ ( ﺑﺖ ﺳ ﭨﻨﯿﻮں اور ﺷﺎﺧﻮں واﻟ ﯿﮟ ﭘﺲ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳ
ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﮭﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ﺗﻮ ان دوﻧﻮن ﺟﻨﺘﻮں ﻣﯿﮟ دو ﺑﺘﮯ ﭼﺸﻤﮯ ﯿﮟ ﭘﺲ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﮭﭩﻼؤ ﮔﮯ ؟ ان دوﻧﻮں ﺟﻨﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﯿﻮوں ﮐ دو ﻗﺴﻤﯿﮟ ﮨﻮں ﮔ ( اﻟﺮﺣﻤﻦ 52 – 46 /
ﺟﻨﺖ ﮐ ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳ آﯾﺎت ﯿﮟ اور ﺟﻨﺖ ﮐ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﮐ اﯾ آﯾﺎت آﺋ ﯿﮟ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) ان ﺟﻨﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﯿﭽ) ﺷﺮﻣﯿﻠ (ﻧﺎہ واﻟ ﺣﻮرﯾﮟ ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ ان ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﺴ ﻧﮯ ﺎﺗﮫ ﺗ ﻧﯿﮟ ﻟﺎﯾﺎ ﭘﺲ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ رب
ﮐ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﮭﭩﻼؤ ﮔﮯ ؟ ﮔﻮﯾﺎ وہ ﺣﻮرﯾﮟ ﯾﺎﻗﻮت اور ﻣﻮﻧﮯ ﻣﺮﺟﺎن ﯿﮟ ( اﻟﺮﺣﻤﺎن 58 -56 /
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
) ﮔﻮری رﻧﺖ واﻟ ( ﺣﻮرﯾﮟ ﺟﻨﺘ ﺧﯿﻤﻮں ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﯿﺎں ﯿﮟ ( اﻟﺮﺣﻤﺎن 72 /
اور ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) اور ﺑﮍی ﺑﮍی آﻧﮭﻮں واﻟ ﺣﻮرﯾﮟ ﺟﻮ ﭼﮭﭙﮯ ﮨﻮﺋﮯﻣﻮﺗﯿﻮں ﮐ ﻃﺮح ﯿﮟ ﯾﮧ اس ﮐﺎ ﺻﻠﮧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ وہ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ
ﯿﮟ ( اﻟﻮاﻗﻌ22/24/ 
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﮐ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ ﺻﻔﺎت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺖ ﺳ ﺻﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻣﺘﻘ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺗﯿﺎر ﮐ ﮔﺌ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ذﮐﺮ ﮐ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ :
اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﻼ ﮔﺮوہ اﺳ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﭼﻮدﮬﻮﯾﮟ رات ﮐﺎ ﭼﺎﻧﺪ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس
ﺳﺘﺎرے ﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ﮐﮧ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﭼﻤﺪار اور روﺷﻦ زﯾﺎدہ ﮨﮯ وہ ﻧﮧ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﻧﮧ ﮨ
ﭘﺎﺧﺎﻧﮧ اور ﻧﮧ ﮨ ﺗﮭﻮﮐﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ اﻧﯿﮟ ﻧﺎک آﺋﮯ ﮔ ان ﮐ ﮐﻨﮭﯿﺎں ﺳﻮﻧﮯ اور ﭘﺴﯿﻨﮯ ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﺴ ﮐﺴﺘﻮری ﮐ
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اور ان ﮐ اﻧﯿﭩﮭﯿﻮں ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮐ ﻟﮍی ) اﯾ ﺧﻮﺷﺒﻮ دار ﻟﮍی( ﺟﻠﺘ ﮨﻮ ﮔ اور ان ﮐ ﺑﯿﻮﯾﺎں ﺣﻮر اﻟﻌﯿﻦ ﮨﻮں ﮔﯿﮟ ان
ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ اﯾ آدﻣ ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ آدم ﮐ ﺻﻮرت ﭘﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﺎﭨﮫ ﺳﺎﭨﮫ ﺎﺗﮫ ﮨﻮ ﮔ ( ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ 2015
اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﻣﻮﺗ ﮐﺎ ﺧﯿﻤﮧ ﺟﺲ ﮐ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﻟﻤﺒﺎﺋ ﺳﺎﭨﮫ ﻣﯿﻞ ﮨﻮ ﮔ اس ﮐﮯ ﺮ ﮐﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ اس ﮐ ﺑﯿﻮی ﮨﻮ ﮔ
ﺟﻨﯿﮟ دوﺳﺮے ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﯿﮟ ﮔﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ 3357
ﺗﻮ ان اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺖ ﮐ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺗﯿﺎر ﮐ ﮔﺌﯿﮟ ﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﻧﺎم ﺣﻮر رﮐﮭﺎ ﮨﮯ اور ﺣﻮر ﺣﻮراء ﮐ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ ۔
اﺣﺎم )  (122/ 17ﻣﯿﮟ ﻗﺮﻃﺒ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :وہ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺲ ﮐ آﻧﮭﯿﮟ زﯾﺎدہ ﺳﯿﺎہ ﮨﻮں اﻧﯿﮟ
ﺣﻮر ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﮨﻤﺎر اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺷ ﮐ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﯿﮟ اور ﯾﮧ ﮨﻤﺎرے ﻣﻀﺒﻮط ﻋﻘﯿﺪہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮨﮯ اس ﮐ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﺑﺎب ﺻﻔ اﻟﺠﻨ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻮاب ﺻﻔ اﻟﺠﻨ
اور اﺳ ﻃﺮح اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﺎﻧ ﮐ ﮐﺘﺎب ﺻﻔ اﻟﺠﻨ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﻨﺘ ﻋﻮرﺗﻮں اور ان ﮐﮯ ﺣﺴﻦ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ
ﮐﺮﯾﮟ ۔
اور رﺎ ﯾﮧ ﺳﻮال ﮐﮧ اﺳﻼم ان اﺷﯿﺎء ﮐ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دﯾﺘﺎ اور اس ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﯿﮟ اور دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ وہ ﭼﯿﺰﯾﮟ
ﺣﺮام ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺗﻌﻠﻘﺎت رﮐﮭﻨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺟﻮاب ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮨﻢ اﯾ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﭘﺮ ﺗﻨﺒﯿﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﯿﮟ وہ ﯾﮧ ﮐﮧ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ دﻧﯿﺎ
واﻟﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﺣﺮام ﮐﺮے وہ ﺗﻮ ان اﺷﯿﺎء ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ اور ﻣﺎﻟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺴ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
ﺣﻢ ﭘﺮ اﭘﻨ ﺑﯿﻤﺎر رآﺋﮯ اور اﻟﭧ ﻓﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮے ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﻠﮯ ﺑﮭ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺣﻢ ﮨﮯ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ اور ﻓﯿﺼﻠﮯ ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﺎ ۔
اور رﺎ ﯾﮧ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮐﭽﮫ اﯾﺴ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻨﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﻗﺮار دی ﮨﮯ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﮯ ﮐﻮ آﺧﺮت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ دے ﮔﺎ ) ﻣﺜﻼ ﺷﺮاب ،زﻧﺎ اور ﻣﺮدوں ﭘﺮ رﯾﺸﻢ ﭘﻨﻨﺎ وﻏﯿﺮہ ( ﺗﻮ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
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ﺟﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮے اور دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻧﻔﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺪوﺟﺪ ﮐﺮے اﺳﮯ ﺛﻮاب دے ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) ﮐﯿﺎ اﺣﺴﺎن ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ اﺣﺴﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﮭ ﮐﭽﮫ ﮨﮯ (
اور ﺣﺮﻣﺖ ﮐ ﻋﻠﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎط دۓ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
اول ﯾﮧ ﺿﺮوری ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﮐ ﺳﺎری ﻋﻠﺘﯿﮟ ﺟﺎن ﺳﯿﮟ اور ﮨﻤﯿﮟ ان ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐ اﯾ اﯾﺴ ﻋﻠﺘﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻦ
ﮐﺎ ﮨﻤﯿﮟ ﻋﻠﻢ ﺗ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ۔
ﺗﻮ ﻧﺼﻮص ﻣﯿﮟ اﺻﻞ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮﭼﮧ ﮨﻤﯿﮟ ﻋﻠﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮧ ﺑﮭ ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨ اﯾ
اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﻼم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻟﮱ اﺳﻼم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﻤﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﮯ ۔
دوم  :ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮨﻢ ﭘﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﮐ ﻋﻠﺖ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ وہ ﻓﺴﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟ اﺷﯿﺎء ﺟﻮ ﮐﮧ زﻧﺎ ﺳﮯ ﻣﺮﺗﺐ
ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮨﻮﻧﺎ اور ﻣﻮذی اور ﻣﻠ اﻣﺮاض ﮐﺎ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﺎ وﻏﯿﺮہ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮯ
ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﻗﺮار دﯾﺎ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾ ﺗﮭ ﮐﮧ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮨﻮ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﻔﺎر اور
اﮨﺘﻤﺎم ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ وہ ﮔﺪﮬﻮں ﮐ ﻃﺮح ﺟﻔﺘ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ دوﺳﺖ اﭘﻨ ﺳﯿﻠ اور رﺷﺘﮧ دار اﭘﻨ رﺷﺘﮧ دار ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ زﻧﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳ ﻃﺮح ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﺟﻨﻠ ﺟﺎﻧﻮر ﮨﻮں ﺑﻠﮧ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﮭ اس ﻃﺮح ﮐﺎ ﮐﺎم ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﯾﮧ ﻟﻮگ
اﺳﮯ ﺑﺮا ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐ ﭘﺮواہ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮہ اس ﺳﺒﺐ ﺳﮯ اﻧﺤﻼل ﭘﺰﯾﺮ ﮨﻮ ﭼﺎ اور رﺷﺘﮧ دارﯾﺎں
اور ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﭧ ﭼﮯ ﯿﮟ اور ﻣﻌﺎﺷﺮہ ﺟﻨﺴ اور ﻣﻠ اور ﻣﻮذی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﺮا ﭘﮍا ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﺷﺨﺺ ﭘﺮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻏﻀﺐ ﮐ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻟﮧ ﮐ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل اور اس ﮐ ﺣﺮام ﮐﺮدہ اﺷﯿﺎء ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪے اور ﺣﻮر ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ‐ اور ﯾ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺳﻮال آپ ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ – ﯾﮧ
ﺗﻮ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ دﯾﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻓﺎﺣﺸﮧ ﻋﻮرت دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﻋﺰت ﮐﻮ ﻧﯿﻼم ﮐﺮﺗ ﭘﮭﺮﺗ اور وہ ﺑﮯ دﯾﻦ اور ﺑﮯ ﺣﯿﺎء ﮨﻮﺗ
ﮨﮯ اور ﮐﺴ اﯾ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺎح ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﻋ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘ ﺗﻮ ﻣﺮد ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮے اور ﻋﻮرت ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭼﺎﮨﮯ ﭘﻐﯿﺮ ﮐﺴ دﯾﻨ اور اﺧﻼﻗ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﻨﺎﺗ ﭘﮭﺮے۔
ﻟﯿﻦ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻮرﯾﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ان ﺧﺎوﻧﺪوں ﮐﮯ ﻟﮱ ﭼﮭﭙﺎﺋ ﮨﻮﺋ ﮨﻮں ﮔ ﺟﻦ ﮐﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ اور ﺻﺒﺮ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﯾﮧ ﺑﺪﻟﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﯿﮟ ﮔﯿﮟ ۔
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ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
)ﮔﻮری رﻧﺖ واﻟ( ﺣﻮرﯾﮟ ﺟﻨﺘ ﺧﯿﻤﻮں ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﯿﺎں ﯿﮟ <
اور ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺟﻨﯿﮟ ان ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﺴ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺟﻦ ﻧﮯ ﺎﺗﮫ ﺗ ﻧﯿﮟ ﻟﺎﯾﺎ (
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﺑﯿﻮی ﮨﻮ ﮔ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐ ﺷﺎدی ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﺳﮯ ﮐﺮ دی (
وہ اس ﭘﺮ ﭼﮭﭙﺎﺋ ﮨﻮﺋ ﮨﻮں ﮔ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ اور ﺷﺮﯾ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ۔
ﺳﻮم  :ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﮯ آدﻣ ﮐﮯ ﻟﮱ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻤﻊ
ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﺎ ۔
ﺗﻮ وہ ﮨ ﺟﻨﺘﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﻄﻮر اﻧﻌﺎم ﺟﺘﻨ ﭼﺎﮨﮯ ﺣﻮرﯾﮟ ﻋﻄﺎ ﮐﺮ دے ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ اور آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﻧﮧ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ
ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ اﺣﺎم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮐﻮﺋ ﺷ
وﺷﺒﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ آﺧﺮت دﻧﯿﺎ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ اور ﺑﺎﻗ رﮨﻨﮯ واﻟ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺮﻏﻮب ﭼﯿﺰوں ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮ دی ﮔﺌ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻮرﺗﯿﮟ اور ﺑﯿﭩﮯ اور ﺳﻮﻧﮯ ﭼﺎﻧﺪی ﮐﮯ ﺟﻤﻊ
ﮐﮱ ﮨﻮﺋﮯﺧﺰاﻧﮯ اور ﻧﺸﺎﻧﺪار ﮔﮭﻮڑے اور ﭼﻮﭘﺂﺋﮯ اور ﮐﮭﯿﺘ ﯾﮧ دﻧﯿﺎ ﮐ زﻧﺪﮔ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﮨﮯ اور ﻟﻮﭨﻨﮯ ﮐﺎ اﭼﮭﺎ ﭨﮭﺎﻧﮧ
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ ۔ آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﮟ اس ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﺖ ﮨ ﺑﺘﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺘﺎؤ ؟ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎ ﮐﯿﺎ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ان ﮐﮯ رب ﮐﮯ ﭘﺎس اﯾﺴ ﺟﻨﺘﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﺳﮯ ﻧﺮﯾﮟ ﺑﺘ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ وہ ﮨﻤﯿﺸﮧ
رﯿﮟ ﮔﮯ اور ﭘﺎﮐﯿﺰہ ﺑﯿﻮﯾﺎں اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺿﺎ ﻣﻨﺪی ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ دﯾﮫ رﺎ ﮨﮯ اور وہ اس ﮐ
ﻧﺎہ ﻣﯿﮟ ﯿﮟ ( آل ﻋﻤﺮان 15 – 14 /
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ﭼﺎرم – ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﻮ آﯾﺎ ﮐﮧ وہ ان اﺣﺎم ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﺎ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﯿﮟ دﯾﮱ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﺲ ﺳﮯ اﻧﯿﮟ روﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ وہ رﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ۔
اور ﭘﮭﺮ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ آزﻣﺎﺋﺶ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﺟﺲ ﮐ ﻃﺮف اﻧﺴﺎن ﮐ ﻣﯿﻼن ﮨ ﻧﮧ ﮨﻮ اور ﻧﮧ وہ اﺳﮯ ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ آزﻣﺎﺋﺶ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﻃﺮف دل ﮐﺎ ﻣﯿﻼن ﮨﻮ اور اﭘﻨ ﻃﺮف ﮐﮭﯿﻨﭽﮯ اور اﺳ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ اﯾ ﭼﯿﺰ ﻣﺎل ﺑﮭ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﮯ ﺣﻼل ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳﮯ ﺣﻼل ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺣﻖ ادا
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ۔
اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آزﻣﺎﺋﺶ اس ﻟﮱ ﮨﮯ ﮐﮧ آﯾﺎ وہ اس ﭘﺮ اﻗﺘﻔﺎد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺣﻼل ﮐ
ﯿﮟ اور ان ﺳﮯ اﭘﻨ ﻧﻈﺮﯾﮟ ﻧﯿﭽ رﮐﮭﺘﺎ اور ان ﺳﮯ ﻧﻔﻊ اﭨﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺣﺮام ﮐ
ﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﯾﮧ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اﯾﺴ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺣﺮام ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﮐ ﻃﺮف ﻣﯿﻼن ﻧﻔﺲ ﻧﮧ ﻟﯿﻦ اس ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ اﺳ ﺟﻨﺲ اور ﻗﺴﻢ ﺳﮯ ﮐ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺣﻼل ﮐ ﯿﮟ ۔
ﭘﻨﺠﻢ‐ ﯾﮧ ﮐﮧ دﻧﯿﺎوی اﺣﺎم آﺧﺮت ﮐﮯ اﺣﺎم ﮐ ﻃﺮح ﻧﯿﮟ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﮐ ﺷﺮاب ﻋﻘﻞ ﮐﻮ ﻣﺎؤف ﮐﺮ دﯾﺘ ﮨﮯ آﺧﺮت ﮐ ﺷﺮاب اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﮧ اس ﺳﮯ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻋﻘﻞ ﻣﯿﮟ ﻓﺘﻮر آﺗﺎ اور ﻧﮧ
ﮨ ﺳﺮ ﭼﺮاﺗﺎ اور ﻧﮧ ﮨ ﭘﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﻣﺮوڑ ﭘﯿﺪا ﮨﻮں ﮔﮯ ۔
اور وہ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس اﻃﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺗﯿﺎر ﮐ ﯿﮟ ﺟﻮ وہ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ ﺗﻮ وہ زﻧﺎ ﮐ ﻃﺮح ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ان ﺳﮯ ﮨﺘ ﮨﻮ اور ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻼوٹ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اﻣﺮاض ﭘﮭﯿﻞ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ۔
ﺗﻮ ﺟﻨﺖ ﮐ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﭘﺎک ﺻﺎف ﮨﻮں ﮔ اور دﻧﯿﺎ ﮐ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ ﻃﺮح ﻧﮧ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﻣﻮت آﺋﮯ ﮔ اور ﻧﮧ ﮨ ﺑﻮڑﮬ ﮨﻮں ﮔ
۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
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) ﮨﻢ ﻧﮯ ان ) ﮐ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﻮ ( ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﮐﻨﻮارﯾﺎں رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﻣﺤﺒﺖ واﻟﯿﺎں اور ﮨﻢ ﻋﻤﺮ ﯿﮟ (
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ دﻧﯿﺎ اور آﺧﺮت ﮐ ﺑﮭﻼﺋ اور ﺧﯿﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮے اور ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﺣﺎم ﮐ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ اور اس ﭘﺮ ﺛﻮاب ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﭘﺮ اﺟﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮯ اور اﭘﻨﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ اﻣﻦ واﻣﺎن
ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ ۔ آﻣﯿﻦ
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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