 ‐ 6660ﮐﻔﺎر ﭘﻮﭼﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﯾﮧ ﮐﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ
ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
اور ﺷﺮوع ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﺎ ؟
ﻣﯿﮟ اس ﺳﻮال ﮐﺎ رد ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮوں ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
 -1ﮐﻔﺎر ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ اﺻﻮﻟ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻞ اور ﺳﻮال ﮐﮯ ﻧﻔﺲ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭ اس ﻣﯿﮟ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮨﮯ ۔
وہ اس ﻃﺮح ﮐﮧ اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻣﺤﺎل اور ﺟﺪﻟ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﮔﺎ
ﮐﮧ اﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ؟؟ ﭘﮭﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا
ﮐﯿﺎ ؟؟ ﺗﻮ اس ﻃﺮح اﯾ اﯾﺴﺎ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﭼﻞ ﻧﻠﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐ ﮐﻮﺋ اﻧﺘﺎء ﻧﯿﮟ – ﺗﻮ ﯾﮧ ﻋﻘﻠ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮭ ﻣﺤﺎل ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ ﻣﺨﻠﻮق ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﺮ ﺟﺎ ﮐﺮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻮ ﮐﺴ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺑﻠﮧ وہ اﭘﻨﮯ ﺳﻮا
ﺳﺐ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺗﻮ ﻋﻘﻞ اور ﻣﻨﻄﻖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﮯ اور وہ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ ۔
 -2اور ﺷﺮﻋ اور ﮨﻤﺎرے دﯾﻨ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ اس ﺳﻮال ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ
ﺳﻮال ﮐﺎں ﺳﮯ ﻧﻼ اور آﯾﺎ اور اس ﮐﺎ ﻋﻼج اور رد ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ﻟﻮگ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ رﯿﮟ ﮔﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ؟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﯾﺴﺎ ) اﭘﻨﮯ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ( ﭘﺂﺋﮯ وہ ﯾﮧ ﮐﮯ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ۔
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اور رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  ) :ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺷﯿﻄﺎن آﮐﺮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ آﺳﻤﺎن ﮐﺲ ﻧﮯ
ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ؟ زﻣﯿﻦ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐ ؟ ﺗﻮ وہ ﮐﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﭘﮭﺮ اس ﻃﺮح ﮨ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ اور ﯾﮧ زﯾﺎدہ ﮐﯿﺎ اس ﮐﮯ
رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ (
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ ) ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﯿﻄﺎن آﮐﺮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﯾﮧ ﭼﯿﺰ ﮐﺲ ﻧﮯ
ﭘﯿﺪا ﮐ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ اﺳﮯ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﯿﺮے رب ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ؟ ﺗﻮ ﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﯾﺎں ﺗ ﺟﺎ ﭘﻨﭽﮯ ﺗﻮ وہ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮے اور اس ﺳﮯ رک ﺟﺎﺋﮯ(
اور رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  ) :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻨﺪے ﮐﮯ ﭘﺎس آﮐﺮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ؟(
ان ﺳﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ )(134
ﺗﻮ ان ﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﮨﮯ :
اس ﺳﻮال ﮐﺎ ﻣﺼﺪر اور ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺟﮧ اور ﺷﯿﻄﺎن ﮨﮯ ،
اس ﮐﺎ ﻋﻼج اور اس ﮐﺎ رد ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ:
 -1ﮐﮧ وہ ﺧﻄﺮات اور ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﺗﻠﺒﯿﺲ ﯾﻌﻨ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﮧ ﭼﻠﮯ ۔
 -2وہ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ۔
 -3ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮے ۔
اور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﻃﺮف ﺗﯿﻦ دﻓﻌﮧ ﺗﮭﻮﮐﻨﮯ اور ﺳﻮرۃ اﻻﺧﻼص )ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ( ﭘﮍﮬﻨﮯ ﮐﺎ ﺑﮭ آﯾﺎ ﮨﮯ ) دﯾﮭﯿﮟ ﮐﺘﺎب
ﺷﺎوی وﺣﻠﻮل اﺳ وﯾﭗ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮟ (
-3اور رﮨ ﯾﮧ ﺑﺎت ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﭘﻠﮯ ﺳﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ دی
ﮨﻮﺋ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﯿﮟ :
 -1ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل اے اﻟﮧ ﺗﻮ اول ﮨﮯ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ اور ﺗﻮ آﺧﺮ ﮨﮯ ﺗﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋ
ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ۔

3/2

ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(2713
 -3ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ارﺷﺎد  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﺗﮭ، 
اور اﯾ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ اور اس ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﺗﮭ ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ﭘﻠ (3020) دوﺳﺮی )(6982اس اﺿﺎﻓﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ
آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ وہ اﯾﻤﺎن ﻵﺋﮯ اور ﺷ ﻧﮧ ﮐﺮے اور ﮐﺎﻓﺮ اﻧﺎر ﮐﺮﺗﺎ اور ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺷ وﺷﺒﮧ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﺳﭽﺎ اﯾﻤﺎن اور ﯾﻘﯿﻦ دے ﮐﮧ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺷ ﻧﮧ ﮨﻮ آﻣﯿﻦ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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