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ﺳﻮال
اﯾ دﺟﺎل ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﭼﻮر ﮐﻮ اس ﮐ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدﮔ ﻣﯿﮟ ﭼﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﭽﺎن ﺳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ
اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ وہ اﯾ ﭘﺎﻧ ﮐ ﭘﻠﯿﭧ اور اﯾﺴﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﻣﻨﻮاﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮ اور اس
ﻧﮯ اﭘﻨ ﻣﺎں ﮐﺎ دو ﺳﺎل ﻣﻤﻞ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﻮ اور ﮐﺘﮯ ﺳﮯ ﻧﮧ ڈرے ﭘﮭﺮ وہ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﭘﮍﮬﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
اﯾﺴﮯ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮭ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﮐ ﺳﻤﺠﮫ ﻧﯿﮟ آﺗ ﺗﻮ ﺑﭽﮯ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻧﮯ اس ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﭘﻠﯿﭧ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﭽﮫ دﯾﮭﺎ ﮨﮯ ؟
ﺗﻮ ﺑﭽﮧ اس ﭼﻮر ﮐﮯ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ اوﺻﺎف ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﺑﺘﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﭼﻮری ﮐ ﮔﺌ اﺷﯿﺎء ﮐﺎں
ﭼﮭﭙﺎﺋ ﯿﮟ ﺗﻮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ؟
اور ﮐﯿﺎ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﻤﺎز ﮨﻮ ﺳﺘ ﮨﮯ اور ﺗﻨ اور ﺧﻮﺷ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ؟ آپ ﮐﮯ
ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ وہ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ﻧﯿﮟ اور ﯾﮧ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺷ ﻧﯿﮟ ﯾﮧ آدﻣ ﺟﺎدو ﮔﺮوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺷﯿﻄﺎﻧ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ اﻧﺴﺎن ﮐ ﻃﺎﻗﺖ اور
ﻗﺪرت ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﮨﮯ ﺑﮯ ﺷ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ اور ﮐﻮﺋ ﻏﯿﺐ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور وﺣ ﺗﻮ رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور
ﭘﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋ ﻧﺒ ﻧﯿﮟ ۔
اور اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮐﻮﺋ ﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎﮨﻨﻮں ﮐﻮ ﭼﻮر ﮐ ﺷﻞ اور ان ﮐﮯ اوﺻﺎف اور ﭼﻮری ﮐ ﺟﮧ ﺑﺘﻼﺗﺎ ﮨﮯ
اﮔﺮﭼﮧ وہ ﭘﻠﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴ اور ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧﮧ ﮨ ان ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ۔
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ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
)ﺟﻮ ﮐﺎﮨﻦ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﯿﺎ اور اس ﻧﮯ اس ﮐ ﺑﺎت ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪہ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ( ﯾﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﺳﮯ اﺣﻤﺪ )  (408 / 2اور اﺑﻮ داؤد )  (3904اور ﺗﺮﻣﺬی )  (135اور اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮧ )
 (639اور ﺣﺎﮐﻢ )  (1/8ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﮔﮯ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﻨ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻇﺎﺮی
اور ﺧﻔﯿﮧ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت رﮐﮭﻨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ ﺗﺤﻔﮧ وﻏﯿﺮہ دﯾﻨﺎ اﮔﺮﭼﮧ اﺳﮯ ﺿﺮورت ﺑﮭ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﺣﺘ ﮐﮧ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮے ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ۔ .
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