 ‐ 34770ﻗﺒﻮل اﺳﻼم م&;1740#ں ﮐﻮئ ﺟﺒﺮ ﻧﮧ&;1740#ں
ﺳﻮال
ﺑﻌﺾ دوﺳﺘﻮں ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ وہ آزاد ﮨﮯ اوراس ﭘﺮ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ  ،اور اس ﮐ دﻟﯿﻞ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﮯﯿﮟ  :ﺗﻮﮐﯿﺎ آپ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ زﺑﺮدﺳﺘ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ وہ ﻣﻮﻣﻦ ﮨ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ
ﯾﻮﻧﺲ )  ( 99اور ﯾﮧ دﻟﯿﻞ ﺑﮭ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﮟ اﻟﺒﻘﺮۃ )  ( 256اس ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ آپ ﮐ ﮐﯿﺎ راۓ ﮨﮯ ؟۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﯾﮧ دوﻧﻮں ﻋﻈﯿﻢ آﯾﺎت اور اﺳ ﻃﺮح ﮐ وہ آﯾﺎت ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ ﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﯾﮧ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺟﺰﯾﮧ ﻟﯿﺎ ﺟﺎۓ ﻣﺜﻼ ﯾﮭﻮدی  ،ﻋﯿﺴﺎئ  ،ﻣﺠﻮﺳ ، ان ﭘﺮ زﺑﺮدﺳﺘ ﻧﯿﮟ ﮐ ﺟﺎۓ
ﮔ ﺑﻠﮧ اﻧﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎرﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﺳﻼم ﻻﺋﻴﮟ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﮧ دے دﯾﮟ ۔
اور ﮐﭽﮫ اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺷﺮوع اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺣﻢ ﺗﮭﺎ ﭘﮭﺮاﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺘﺎل وﺟﺎد ﮐﮯ ﻓﺮض ﮐﺮ ﮐﮯ اﺳﮯ
ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدﯾﺎ  ،ﺗﻮا ب ﺟﻮ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﺎرﮐﺮے اس ﺳﮯ ﺟﺎد وﻗﺘﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل
ﮐﺮﻟﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﮔﺮ وہ اﻞ ﺟﺰﯾﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺰﯾﮧ دﯾﻨﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے  ،اور اﮔﺮ ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﺟﺰﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ان ﭘﺮ
اﺳﻼم ﻻزﻣ ﮨﮯ ،اس ﻟﮱ ﮐﮧ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ان ﮐ دﻧﯿﺎوآﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺎت اور ﺳﻌﺎدت ﮨﮯ ۔
ﺗﻮاﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺮﭼﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺣﻖ ﮐﺎ اﻟﺘﺰام ﮐﺮے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﺑﮭﻼئ اور ﮬﺪاﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت
ﮨﮯ  ،ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﮐﺴ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮐﺴ اور ﮐﺎ ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﺎاﻟﺘﺰام ﮐﺮواﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اﮔﺮﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻗﯿﺪ وﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ اور اﺳﮯ ﻣﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﮐﻔﺎر ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻮﺣﯿﺪ اور اﺳﻼم ﮐﺎ ﺑﺪرﺟﮧ اوﻟ اﻟﺘﺰام ﮐﺮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ﺑﻠﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﻣﯿﮟ ان ﮐ دﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﮐ ﺳﻌﺎدت وﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﭘﻨﺎں ﮨﮯ ۔
ﻟﯿﻦ اﮔﺮ وہ اﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮں ﻣﺜﻼ ﯾﮭﻮدی اور ﻋﯿﺴﺎئ اور ﻣﺠﻮﺳ ، ﺗﻮ ان ﺗﯿﻦ ﮔﺮوﮨﻮں ﮐﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮯ اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﺎ ﺗﻮ وہ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ذﻟﯿﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﺰﯾﮧ دﯾﻨﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﯾﮟ ۔
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اور ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ اﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﻋﻼوہ دوﺳﺮوں ﮐﻮﺑﮭ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨ رﮐﮭﺎ ﮨﮯﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﺑﮭ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﯾﺎ ﺗﻮ
اﺳﻼ م ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯿﮟ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ذﻟﯿﻞ ﮨﻮ ﮐﺮﺟﺰﯾﮧ دﯾﮟ  ،اور اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ راﺟﺢ ﺑﺎت ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ اﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﺣﻢ
ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ ﺑﻠﮧ ﺻﺮف اﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨ ﯾﮭﻮدی  ،ﻋﯿﺴﺎئ اور ﻣﺠﻮﺳ ﮐﻮ ﮨ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ اس ﻟﮱ ﮐﮧ رﺳﻮل
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺟﺰﯾﺮۃ ﻋﺮﺑﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﻗﺘﺎل ﮐﯿﺎ اور ان ﺳﮯ اﺳﻼ م ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ﺎں اﮔﺮ وہ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﻟﯿﮟ اور ﻧﻤﺎزﮐﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ اور زﮐﻮۃ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐ راﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ دو  ،ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﺮﺑﺎن ﮨﮯ اﻟﺘﻮﺑ( 5 ) 
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺎ ﮐﮧ ﯾﺎ وہ ﺟﺰﯾﮧ دے دﯾﮟ  ،ﺗﻮ ﯾﮭﻮد وﻧﺼﺎری اور ﻣﺠﻮﺳﯿﻮں ﺳﮯاﺳﻼم ﻻﻧﮯ ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ اﮔﺮ وہ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺟﺰﯾﮧ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ اور اﮔﺮ وہ اس ﺳﮯ اﻧﺎر ﮐﺮدﯾﮟ ﺗﻮاﻞ اﺳﻼم
ﮐﺎ ان ﺳﮯ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻟﮍو اور ﻗﺘﺎل ﮐﺮو ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﭘﺮاور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ ﻻﺗﮯ ،اور ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اوراس ﮐﮯ
رﺳﻮل ﮐ ﺣﺮام ﮐﺮدہ ﺷﮯ ﮐﻮ ﺣﺮام ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﻧﮧ ﮨ وہ دﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻨﯿﮟ ﮐﺘﺎب
دی ﮔ ﮨﮯ  ،ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ وہ ذﻟﯿﻞ ﺧﻮار ﮨﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﮬﺎﺗﮫ ﺳﮯ ﺟﺰﯾﮧ ادا ﮐﺮﯾﮟ اﻟﺘﻮﺑ ( 29 ) ۔
اور اس ﻟﮱ ﺑﮭ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﺠﻮﺳﯿﻮں ﺳﮯ ﺟﺰﯾﮧ وﺻﻮل ﮐﯿﺎ  ،اور ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ان ﮐﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ان ﻣﺬﮐﻮرہ ﺗﯿﻦ ﮔﺮوﮨﻮں ﮐﮯ
ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﺳﮯ ﺟﺰﯾﮧ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ۔
اور اس ﻣﯿﮟ اﺻﻞ اور دﻟﯿﻞ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور ﺗﻢ ان ﺳﮯ اس وﻗﺖ ﺗ ﻗﺘﺎل وﺟﮭﺎد ﮐﺮو ﮐﮧ ان ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪہ ﻧﮧ رﮨﮯ اور ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا دﯾﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮨ
ﮨﻮﺟﺎۓ اﻻﻧﻔﺎل )  ( 39۔
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
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اورﭘﮭﺮﺣﺮﻣﺖ واﻟﮯ ﻣﯿﻨﻮں ﮐﮯ ﮔﺬرﺗﮯ ﮨ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﺟﺎں ﭘﺎؤ اﻧﯿﮟ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو  ،اوراﻧﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮو اور ان ﮐﺎ
ﻣﺤﺎﺻﺮہ ﮐﺮو ،اور ان ﮐ ﺗﺎک ﻣﯿﮟ ﺮ ﮔﮭﺎﭨ ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﺑﯿﭩﮭﻮ ،ﺎں اﮔﺮ وہ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﻟﯿﮟ اور ﻧﻤﺎزﮐﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ اور زﮐﻮۃ ادا
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐ راﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ دو  ،ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﺮﺑﺎن ﮨﮯ اﻟﺘﻮﺑ ( 5 ) ۔
اس آﯾﺖ ﮐﻮ آﯾﺖ ﺳﯿﻒ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﯾﮧ آﯾﺖ اور اﺳ ﻃﺮح ﮐ دوﺳﺮی آﯾﺎت ان آﯾﺎت ﮐ ﻧﺎﺳﺦ ﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻋﺪم
اﮐﺮاہ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺗﻮ ﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔ .
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