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ﺳﻮال
اﻧﮉوﻧﯿﺸﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﯾ اﯾﺴﺎ ﻓﺮﻗﮧ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺖ ﮨ ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯿﮟ ) ﺑﺖ ﮨ ﻣﺘﺸﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ( ﺟﻮﮐﮧ اﻧﯿﮟ اس
ﺑﺎت ﮐ اﺟﺎزت دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐ اﺷﯿﺎء ان ﮐ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻟﯿﮟ اس ﻟﮱ ﮐﮧ وہ ﮐﺘﮯ ﮐﮧ
ﯾﮧ اﺷﯿﺎء اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﻠﯿﺖ ﯿﮟ  ،اور وہ اﭘﻨ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﮐ ﻃﺮف ﻧﮧ ﺗﻮ دﯾﮭﺘﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ
ﭼﮭﻮﺗﮯﯿﮟ ۔
اور ان ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻃﺒﻌ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﻣﺪرس ﭘﮍﮬﺎﺗﮯ ﯿﮟ ان ﭘﺮ ان ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ
ﮨﮯ  ،ﻣﺜﻼ ﯾﮧ ﮐﮧ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻗﻮت ﺟﺎزﺑﯿﺖ ﮨﮯ ﯾﮧ ﻣﻢ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﮨﻢ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺗﻼش ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ
ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﺟﻤﺎﻋﺖ اور ﻓﺮﻗﮧ ﺻﺤﯿﺢ راہ ﭘﺮ ﮨﮯ ؟
اس ﮔﺮوہ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ دی ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮاب ﺳﮯ ﻧﻮازﯾﮟ ﮔﮯ
۔ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻢ ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻤﺮاہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ واﻓﺎراور ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻤﺮاہ
ﮐﻦ ﯿﮟ  ،ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻮ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﺗﺸﺪد ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس
ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد وہ اﯾﺴ ﺑﺮی ﺳﺴﺘ اور ﮐﺎﻠ ﮐﺎ ﺷﺎر ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ اﺷﯿﺎء ان ﮐ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﮐﮯ
ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮭ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻇﻠﻢ ﮨﮯ  ،اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اورﯾﮧ راﺳﺘﮧ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻳﮟ  ،اور زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﺣﻖ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﭘﮭﺮﯾﮟ  ،ﯾ وہ ﻟﻮگ ﯿﮟ
ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ دردﻧﺎک ﻋﺬاب ﮨﮯ اﻟﺸﻮری ) ( 42

3/1

اور ﻧﺒ اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ دوﺳﺮے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻮن اور ﻣﺎل اور اس ﮐ ﻋﺰت ﺣﺮام ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) ( 4650
اور رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺧﺒﺮدار ﮐﺴ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﮱ اس ﮐﮯ ﺑﮭﺎئ ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ اس ﮐ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮﺣﻼل ﻧﯿﮟ ( ﻣﺴﻨﺪ
اﺣﻤﺪ ) ( 20170
ﺗﻮﻣﺎل ﮐﮯ ﺧﺎﻟﻖ اور اس ﮐﮯ رب ﻧﮯ ﮨ ﯾﮧ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ان ﭘﺮ زﯾﺎدﺗ ﮐ ﺟﺎۓ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
ﯾﮧ ﻣﺎل اﻧﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ دﯾﺎ اور اس ﺑﺎت ﮐ اﺟﺎزت دی ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﺳﮯ اﭘﻨ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﻮگ
اس ﻏﻠﻂ اورﻓﺎﺳﺪ ﻣﺒﺮر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺣﺎم ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯿﻮں ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
ﭘﮭﺮ ان ﮐﺎ ﻏﻠﻮ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺑﮭ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﻮگ اﭘﻨ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﮐﻮ ﭼﮭﻮﺗﮯ ﺗ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ
ﮨ ان ﺳﮯ ﮐﻼم ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اور ﻣﺠﮭﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺐ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﮐﺴ اور ﮐ ﻃﺮف دﯾﮭﻨﺎ ﺑﮭ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ
ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔ ﮐﯿﺴﮯ ﮔﺬار رﮨﮯ ﻴﮟ ؟ !!
ﭘﮭﺮﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻏﻮر وﻓﺮ اور ان ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺨﻠﻮق ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻮﯾﮧ ﮐﮧ ﮐﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮ
ﮐﮯ رﮐﮫ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻇﺎﺮی اور ﻃﺒﻌ اﺷﯿﺎء ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮاﻟﻮں ﮐﮯ ﺟﻮاﺑﺎت ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﯿﮟ
،ﺣﺎﻻﻧﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ! ﮐﮧ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﭼﻞ ﭘﮭﺮ ﮐﺮ دﯾﮭﻮ ﺗﻮ ﺳ ﮐﮧ ﮐﺲ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐ اﺑﺘﺪا ﮐ ، ﭘﮭﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ
دوﺳﺮی ﻧ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺮےﮔﺎ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ اﻟﻌﻨﺒﻮت ) ( 20
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﺗﻢ ﻏﻮر ﺗﻮ ﮐﺮو ﮐﮧ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﯿﮟ ﯾﻮﻧﺲ ) ( 101
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
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ﮐﯿﺎ ﯾﮧ اوﻧﭩﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮟ دﯾﮭﺘﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﭘﯿﺪا ﮐﯿﮱ ﮔﮱ ﯿﮟ  ،اور آﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح اوﻧﭽﺎ ﮐﯿﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ  ،اور
ﭘﺎڑوں ﮐﻮ ﮐﺮ ﻃﺮف ﮐﮧ وہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮔﺎڑ دﯾﮱ ﮔﮱ ﯿﮟ  ،اور زﻣﯿﻦ ﮐ ﻃﺮف ﮐﮧ وہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺑﭽﮭﺎ دی ﮔ ﮨﮯ اﻟﻐﺎﺷﯿ ۔
اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ وہ ﻧﺼﻮص ﺟﻮ ﮐﻮن ﻣﯿﮟ ﻏﻮر وﻓﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮ
دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ اس ﻃﺮح ﮐﮯ اﻓﺎر و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺻﺮف اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ ﭘﻨﭗ اور رواج ﭘﺎﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﺎں ﺟﺎﻟﺖ ﮐﺎ دور دورہ ﮨﻮ اور
اس ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﮯ ﻟﻮگ ﮐﻨﻨﺪ ذﮨﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﻟ اور ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﺳﺎدﮔ رﮐﮭﺘﮯ اور دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻗﻮاﻋﺪ اور واﺟﺒﺎت
ﺳﮯ واﻗﻒ ﻧﮧ ﮨﻮں ۔
اس ﻟﮱ واﺟﺐ اور ﺿﺮوری ﮨﮯﮐﮧ اس ﮔﻤﺮاہ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐ ﺟﺎۓ اور اﻧﯿﮟ ﺣﻖ ﮐ دﻋﻮت دی ﺟﺎۓ
ﺗﺎﮐﮧ وہ ﺣﻖ ﮐﻮ ﭘﭽﺎن ﮐﺮ اس ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮٹ آﺋﻴﮟ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﻓﺮﻗﮧ ﮐﮯ ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺎر ﺳﮯ آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ اور اﻧﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ وﻗﻮع ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺟﺎۓ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﯿﮟ اور آپ ﮐﻮﺑﮭ ﺑﺪﻋﺎت وﮔﻤﺮاﮨ اورﮐﺞ روی ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ آﻣﯿﻦ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺳﯿﺪﮬ راہ دﮐﮭﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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