 ‐ 14379ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﮐﺎ ﺣﻢ
ﺳﻮال

ﻣﯿﺮے ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎ اﯾ ﻓﺮد ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﺳﺨﺘ ﺳﮯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﻮں اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﻼﻣ ) اﮔﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﯿﺮی ﺧﻮاﮨﺶ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﮯ اﻓﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺮ ﺳﻮں
) ﮐﯿﻮﻧﮧ ان ﮐﺎ ﮐﻢ ﮨﻮ ﭼﺎ ﮨﮯ (

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﺳﮯ ﻣﻘﺼﻮد ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺟﺴﻢ ﻓﻮت ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ روح ﮐﺴ اور ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ ان اﻋﻤﺎل ﮐﮯ
ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﮱ ﯿﮟ ﺳﻌﺎدت ﯾﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﻮﺗ اور اﺳ ﻃﺮح اﯾ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ دوﺳﺮے ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺗ رﮨﺘ ﮨﮯ –
ﯾﮧ ﻗﻮل ) ﻋﻘﯿﺪہ ( ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺑﺎﻃﻞ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں اور اس ﮐ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ
آﺧﺮت اور ﺣﺴﺎب وﮐﺘﺎب اور ﺟﻨﺖ اور ﺟﻨﻢ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﯾﮧ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ اﺳ وﺟﮧ ﺳﮯ ﺗﻮ
رﺳﻮل آۓ اور ﻧﺎزل ﮐ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ اﺳ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﯿﮟ اور ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﻨﺎ ان ﺳﺐ ﮐ ﺗﺬﯾﺐ ﮨﮯ –
دوﺑﺎرہ اﭨﮭﻨﮯ ﮐ اﺳﻼﻣ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﮧ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻣﯿﮟ واﺿﺢ ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن
اﺳ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ :
" ﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻮت ﮐﺎ ﻣﺰہ ﭼﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اورﺗﻢ ﺳﺐ ﮨﻤﺎری ﮨ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎۓ ﺟﺎؤ ﮔﮯ " اﻟﻌﻨﺒﻮت 57 /
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
" ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ اﻟﮧ ﮨ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺳﭽﺎ وﻋﺪہ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﺑﯿﺸ وﮨ ﭘﻠ ﺑﺎر ﺑﮭ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ وﮨ
دوﺑﺎرہ ﺑﮭ ﭘﯿﺪا ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﺎ ﮐﮧ اﯾﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﮧ اﯾﻤﺎن ﻻۓ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﻧﯿ ﮐﺎم ﮐﮱ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺪﻟﮧ دے
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اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ ان ﮐﮯ واﺳﻄﮯ ﮐﮭﻮﻟﺘﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﻧ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ درد ﻧﺎک
ﻋﺬاب ﮨﻮ ﮔﺎ " ﯾﻮﻧﺲ -4/
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
اور ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﻣﺘﻘ اور ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎر ﮐﻮ اﻟﮧ رﺣﻤﺎن ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﻄﻮر ﻣﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﮔﻨﺎروں ﮐﻮ ﺳﺨﺖ
ﭘﯿﺎس ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻢ ﮐ ﻃﺮف ﺎﻧ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ " ﻣﺮﯾﻢ -86 -85 /
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
" ان ﺳﺐ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮔﮭﯿﺮ رﮐﮭﺎ اور ﺳﺐ ﮐﻮ ﭘﻮری ﻃﺮح ﺷﻤﺎر ﺑﮭ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ " ﻣﺮﯾﻢ – 95 94 /
اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
" اﻟﮧ وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد )ﺑﺮﺣﻖ ( ﻧﯿﮟ وہ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ )آﻧﮯ(
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺷ ﻧﯿﮟ " اﻟﻨﺴﺎء -87 /
رب ذواﻟﺠﻼل ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
" ان ﮐﺎﻓﺮوں ﻧﮯ ﺧﯿﺎل ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ دوﺑﺎرہ زﻧﺪہ ﻧﮧ ﮐﮱ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﮐ ﻗﺴﻢ ﺗﻢ
ﺿﺮور دوﺑﺎرہ اﭨﮭﺎۓ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﭘﮭﺮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐ ﺧﺒﺮ دﺋﯿﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﯾﮧ ﺗﻮ اﻟﮧ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﻞ آﺳﺎن ﮨﮯ "
اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ -7 /
اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺖ ﺳ ﻣﺤﻢ آﯾﺎت ﯿﮟ ‐‐
اور ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﻣﯿﮟ دوﺑﺎرہ اﭨﮭﻨﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ اور اس ﮐ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺗﻘﺮﯾﺮ اﺗﻨ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﮨ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ اور اﺳ
ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮭ ﮨﮯ :
) ﺑﯿﺸ ﺗﻢ ﻧﻨﮯ ﭘﺎؤں ﻧﻨﮯ ﺟﺴﻢ اور ﻏﯿﺮ ﺧﺘﻨﮯ ﮐﮱ ﮨﻮﺋﮯ اﮐﭩﮭﮯ ﮐﮱ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﭘﮭﺮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ
آﯾﺖ ﭘﮍﮬ > ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻠ دﻓﻌﮧ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐ ﺗﮭ اﺳ ﻃﺮح دوﺑﺎرہ ﺑﮭ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﯾﮧ ﮨﻤﺎرے ذﻣﮧ وﻋﺪہ ﮨﮯ
اور ﮨﻢ اﺳﮯ ﺿﺮور ﭘﻮرا ﮐﺮ ﮐﮯ ﮨ رﯿﮟ ﮔﮯ < اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ اﺑﺮاﮨﯿﻢ )ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﮐﻮ ﮐﭙﮍے
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ﭘﻨﺎۓ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ –
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )  (3100ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(5104
ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ :
" ﺑﮯ ﺷ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﮟ اﯾﺴ ﮉی ﮨﮯ ﺟﺴﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﺒﮭ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﮔ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﺳ ﺳﮯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮨﻮ ﮔ) 
اﺳﮯ ﺟﻮڑا ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ( ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ اے اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ وہ ﮐﻮن ﺳ ﮉی ﮨﮯ ؟ آپ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ وہ رﯾﮍھ ﮐ ﮉی ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻧﭽﻠ ﮉی ﮨﮯ " ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (5255
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن :
" ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﻮرج ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ اﯾ ﻣﯿﻞ ﻧﺰدﯾ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ )ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ اﯾ راوی ( اﻟﮧ ﮐ ﻗﺴﻢ
ﻣﺠﮭﮯ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ اﯾ ﻣﯿﻞ ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﻣﺮاد ﮨﮯ آﯾﺎ ﮐﮧ زﻣﯿﻦ ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﺎ اﯾ ﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﺳﺮﻣﮧ ﮐ ﺳﻼﺋ ﺟﺲ ﺳﮯ
آﻧﮫ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﻣﮧ ﻟﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﭘﺴﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ڈوﺑﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ وہ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻮ ﭨﺨﻨﻮں ﺗ ڈوﺑﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺑﻌﺾ ﮔﮭﭩﻨﻮں ﺗ اور ﺑﻌﺾ ﮐﮯ
ﮐﻮﻟﻮں ﺗ ) ﺟﺎں ﺷﻠﻮار ﺑﺎﻧﺪﮬ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ( اور ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﭘﺴﯿﻨﮧ ﻟﺎم ڈال دے ﮔﺎ راوی ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺎﺗﮫ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻨﮧ ﮐ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ﮐﯿﺎ ( ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (5108
ﻧﺒ ﻣﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﻣﺒﺎرک ﮨﮯ :
" ﻣﯿﮟ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺟﻨﺖ ﮐﮯ دروازے ﭘﺮ آؤں ﮔﺎ اور دروازہ ﮐﮭﻮﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﻮں ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ درﺑﺎن ﮐﮯ ﮔﺎ آپ
ﮐﻮن ﯿﮟ ؟ ﻣﯿﮟ ﺟﻮاب دوں ﮔﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﻣﺠﮭﮯ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﺴ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﮭ
دروازہ ﻧﮧ ﮐﮭﻮﻟﻮں ﮔﺎ ( ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ) (292
اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺖ ﺳ اﺣﺎدﯾﺚ ﯿﮟ :
ﺗﻮ ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﻨﺎ اور ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ان ﺳﺐ ﻧﺼﻮص ﮐ ﺗﺬﯾﺐ اور اﻧﯿﮟ رد ﮐﺮﻧﺎ اور دوﺑﺎرہ اﭨﮭﻨﮯ ﺳﮯ
اﻧﺎر ﮨﮯ –
اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ اور اس ﮐ ﻧﻌﻤﺘﻮں اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﻮال اس ﺑﺎت ﮐ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن
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ﮐ روح ﮐﺴ دوﺳﺮے ﮐ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ روح اور ﺟﺴﻢ ﭘﺮ ﻗﺒﺮ ﮐﺎ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ وﻗﻮع ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ
ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻃﺮف اﮐﭩﮭﮯ ﮐﮱ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ –
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ  ) :ان ﮐﮯ رد ﻣﯿﮟ اﺗﻨﺎ ﮨ ﮐﺎﻓ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﺐ اﻞ اﺳﻼم ﮐﺎ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﭘﺮ اﺟﻤﺎع
ﮨﮯ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻗﻮل ﮐﺘﺎ ﮨﮯ وہ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﻻۓ (
اﻟﻔﻀﻞ ﻓ اﻟﻤﻠﻞ واﻻﮬﻮاء واﻟﻨﺨﻞ -166 /1
اور ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﻨﺎ ﮐﮧ ﺟﺴﻢ ﻓﻨﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور دوﺑﺎرہ ﻧﯿﮟ اﭨﮭﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺬاب ﺳﮯ دو ﭼﺎر ﮨﻮ ﮔﺎ
ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴﺎ راہ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺷﻮات اور ﻇﻠﻢ اور اﻧﺪﮬﯿﺮوں ﻣﯿﮟ ﻏﺮق ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﯾ وہ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﯿﻄﺎن
اس ﻋﻘﯿﺪہ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﮯ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﻧﯿﮟ اس ردی ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﻣﯿﮟ
ڈﺑﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ –
آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ اس اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﮐﻼم اور ﻧﺒ اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﺮﯾﮟ اور ﺳﻤﺠﮭﺎﺋﯿﮟ اور اﺳﮯ اس ﮐﻔﺮ ﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐ دﻋﻮت دﯾﮟ اﮔﺮ وہ ﺗﻮﺑﮧ اور رﺟﻮع ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ اﭼﮭ ﺑﺎت وﮔﺮﻧﮧ اس
ﺳﮯ دور رﮨﻨﺎ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭨﮭﻨﮯ ﺑﯿﭩﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ اور اس ﺳﮯ ﺑﺮات ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ اس ﮐﮯ
ﺟﮭﺎﻧﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ آﺋﯿﮟ اور اس ﺳﮯ دﮬﻮﮐﮧ ﻧﮧ ﮐﮭﺎﺋﯿﮟ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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