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ﺳﻮال
ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آپ ﮐ راۓ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮدروﯾﺸﻮں ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺘﮯ ﺧﻨﺠﺮ اور ﭼﮭﺮﯾﺎں وﻏﯿﺮہ ﻣﺎرﺗﮯﯿﮟ
 ،اوروہ اس ﮐﺎم ﮐﮯ وﻗﺖ ﯾﺎاﻟﮧ ﮐﻨﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ رﻓﺎﻋ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ  ،اس ﻣﯿﮟ ﺷﺮع ﮐﺎ ﮐﯿﺎﺣﻢ ﮨﮯ ؟
اورﮐﯿﺎ ان ﮐﮯ اس ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﮐﻮئ دﻟﯿﻞ ﭘﺎئ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ؟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮ ﺟﺰاۓ ﺧﯿﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎۓ ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﯾﮧ ﻟﻮگ ﮐﺬاب اورﺣﯿﻠﮯ ﺑﺎز ﯿﮟ  ،اور ان ﮐﮯ اس ﻋﻤﻞ ﮐ ﮐﻮئ اﺻﻞ اور دﻟﯿﻞ ﻧﯿﮟ اورﯾﮧ ﻟﻮگ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﯿﮟ  ،ﺑﻠﮧ ﯾﮧ اﯾﺴ
اﺷﯿﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﺸﺘﺒﮧ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻟﻮگ ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺘﮯﯿﮟ ﮐﮧ وہ
اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮﻣﺎر رﮨﮯ ﯿﮟ  ،ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اس ﻃﺮح ﻧﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮧ ﯾﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮاﺷﺘﺒﺎہ ڈاﻟﺘﮯ اور ان ﮐ آﻧﮭﻮں ﭘﺮ ﺟﺎدو
اوران ﮐ آﻧﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺎ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
ﮬﯿﺒﺖ ﻃﺎری ﮐﺮدی اور ان ﮐ آﻧﮭﻮں ﭘﺮﺟﺎدو ﮐﺮدﯾﺎ ۔
ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮧ ﮐﮧ اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﻟﻮگ – ﻓﺎﺟﺮ اورﺣﯿﻠﮧ ﺑﺎز – ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ان ﮐﮯ اس ﻋﻤﻞ ﮐ ﮐﻮئ دﻟﯿﻞ اوراﺻﻞ ﻧﯿﮟ ،
اور ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﺳﭽﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎۓ  ،ﺑﻠﮧ وہ ﮐﺬاب اور ﺟﮭﻮﭨﮯ اورﺣﯿﻠﮯ ﺑﺎزﯿﮟ اورﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ اﺷﺘﺒﺎہ ڈاﻟﺘﮯ ﯿﮟ ،
اورﭘﮭﺮ ﺟﺐ وہ رﻓﺎﻋ ﯾﺎ ﮐﺴ اورﮐﻮﭘﺎرﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮﯾﮧ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﮐﻮئ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ  :ﯾﺎرﻓﺎﻋ ، اور ،
ﯾﺎرﺳﻮل اﻟﮧ ﻣﯿﺮی ﻣﺪد ﮐﺮﯾﮟ  ،اور ﻣﯿﺮی ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮﯾﮟ  ،اور ﯾﺎ ﻋﻠ ‐ ﯾﺎ ﺳﯿﺪی – ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ‐ ﯾﺎ ﻓﻼن اور ﯾﺎ ﮐﮯ ﯾﺎ ﺳﯿﺪی
اﻟﺒﺪوی  ،ﮐﮯ ﺗﻮﯾﮧ ﺳﺐ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﻏﯿﺮاﻟﮧ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺳﺎرا ﮐﭽﮫ اﺳ ﻃﺮح ﮐﺎ
ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻗﺒﺮوں اور ﻻت اورﻋﺰی ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﺟﻮﮐﮧ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﮨﮯ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎۓ
۔
اورﯾﮧ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﭼﮭﺮﯾﺎں اور ﺧﻨﺠﺮ ﻣﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﺐ دﮬﻮﮐﮯ ﺣﯿﻠﮯ ﺑﺎز ﯿﮟ ان ﮐ ﮐﻮئ دﻟﯿﻞ اور اﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ وہ ان
ﺳﺐ اﺷﯿﺎءﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮٹ اور ﻓﺮﯾﺐ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻓﺎﺟﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﯿﮟ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺎم ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ
اﭘﻨﮯ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ان ﺟﯿﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ روﮐﯿﮟ اور اﻧﯿﮟ ﺗﻌﺰﯾﺮا ﺳﺰ دﯾﮟ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﮯ ان ﺧﺒﯿﺚ اور ﺑﺮے ﮐﺎم ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﯾﮟ
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