 ‐ 783اﺳﻼم& ;1740#ﻓﺮﻗﮯ اور ان ﮐﺎ دوﺳﺮے اد&;1740#ان ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﻧﺎ
ﺳﻮال
اﺳﻼﻣ ﻓﺮﻗﻮں ﮐ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﻨ ﮨﮯ اوراﺳﻼم دوﺳﺮے ادﯾﺎن ﭘﺮ ﮐﯿﺴﮯ اﺛﺮ اﻧﺪاز ﮨﻮ ﮔﺎ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮئ اور دﯾﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﮟ  ،اور ﯾﮧ وہ واﺣﺪ راﺳﺘﮧ اور ﻣﻨﮭﺞ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ان ﮐﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻢ ﮐﺎرﺑﻨﺪ ﺗﮭﮯ  ،اور ﭘﮭﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ
ﻓﺮق اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﮯ اور راﺳﺘﮯ ﻧﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﻟﻮگ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﮯ اﻧﺤﺮاف ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭﮯ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﺑﺖ ﺳﺎرے ﻓﺮﻗﮯ
اور ﮔﺮوہ ﺑﻨﺎ ﻟﮱ ﺟﻦ ﮐﺎ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮئ دورﮐﺎ ﺑﮭ واﺳﻄﮧ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻗﮧ ﺑﺎﻃﻨﯿﮧ اور ﻗﺎدﯾﺎﻧﯿﮧ  ،ﺑﮭﺎﺋﯿﮧ وﻏﯿﺮہ
اور اﺳ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺘﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮨﮯ :
اور ﯾﮧ ﻣﯿﺮا ﺳﯿﺪﮬﺎ راہ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ اور دوﺳﺮی راﮨﻮں ﻣﺖ ﭼﻠﻮ ﮐﮧ وہ راﯿﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ راہ
ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮ دﯾﮟ ﮔ ، اس ﮐﺎ ﺗﻤﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮔﺎری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو اﻻﻧﻌﺎم ) ( 153
اورﺳﻮال ﮐ دوﺳﺮی ﺷﻖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﯿﺮی ﯾﮧ ﮔﺰارش ﮨﮯﮐﮧ آپ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ
اﺳﻼم اﯾ اﯾﺴﺎ دﯾﻦ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺧﺎﻟﺼﺘﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ وﺣ ﮨﮯ  ،اور ﯾ وہ دﯾﻦ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯاﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ  ،اور اﺳ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﭼﺎﺎ ﮐﮧ ﺑﺎﻗ ﺳﺐ ادﯾﺎن ﮐﻮ ﺧﺘﻢ
ﮐﺮے اور ﯾﮧ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﻠﮯ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻟﮱ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﺑﮯ ﺟﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﻠﮧ ﻣﻤﻦ ﮨ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ
دﯾﻦ اﺳﻼم دوﺳﺮے ادﯾﺎن ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ۔
ﮨﻤﺎری آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯﮐﮧ آپ دﯾﻦ اﺳﻼم اور زﯾﺎدہ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﭘﺮ ﻏﻮروﺧﻮض ﮐﺮﯾﮟ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﮨﻤﺎری دﻋﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ آپ ﮐﻮ ﺣﻖ اور ﺻﺤﯿﺢ راﺳﺘﮯ ﮐ ﻃﺮف ﮬﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎۓ ۔آﻣﯿﻦ
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واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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