دار اﻻﻓﺘﺎء دار اﻟﻌﻠﻮم دﯾﻮﺑﻨﺪ

اﮔﺮ ﻧﯿﯿﺎں زﯾﺎدہ ﮨﻮں اور ﮔﻨﺎہ ﮐﻢ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮ ﻋﺲ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺰا وﺳﺰا ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﻮﮔﺎ؟

ﺳﻮال
) (۱ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐ ﻧﯿﯿﺎں زﯾﺎدہ ﮨﻮﺋﯿﮟ  ،ﮐﯿﺲ اﺳﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ ﺳﺰا ﻣﻠﮯ ﮔ ﯾﺎ
ﺳﯿﺪﮬﺎ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟
) (۲ﺟﺲ ﮐﮯ ﮔﻨﺎہ زﯾﺎدہ ﮨﻮﺋﮯ  ،اﺳﮯ ﻧﯿﯿﻮں ﮐ ﺟﺰا ﻣﻠﮯ ﮔ ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﻋﺬاب
ﮐﯿﻮﻧﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﻮ ﮐﻠﻤﮧ ﮨﮯ وہ ﺗﻮ ﺮ ﺷﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﺎری ﮨﮯ ؟

ﺟﻮاب
ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
Fatwa:699-611/N=8/1440
اﮔﺮ ﮐﺴ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻧﯿﯿﺎں ﮨﻮں اور ﮐﭽﮫ ﮔﻨﺎہ اورﻧﯿﯿﺎں ﮔﻨﺎہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﮨﻮں اور دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ ﻣﻌﺎﻓ ﮨﻮﮔﺌ ﯾﻌﻨ :اس ﺷﺨﺺ ﻧﮯ دﻧﯿﺎ ﮨ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ
ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮاﻟﯿﮯ ﯾﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﯿﯿﻮں ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﯾﺎ ﻣﺤﺾ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﺳﮯ
ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎدﯾﮯ ﺗﻮ وہ آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪﮬﺎ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ
ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اﻟﮧ ﮐ ﻣﺮﺿ ﭘﺮ ﮨﮯ ،ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎﮐﺮ ﺳﯿﺪﮬﺎ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﻨﭽﺎدﯾﮟ۔ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ
ﺳﺰا ﺑﮭﺖ ﮐﺮ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ۔
) :(۲ﺟ ﺎں! اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﻨﺎہ زﯾﺎدہ ﮨﻮں اور ﻧﯿﯿﺎں ﮐﻢ اور دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اس
ﮐ وہ ﻧﯿﯿﺎں ﺿﺎﺋﻊ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋﯿﮟ ﺗﻮ آﺧﺮت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ اس ﮐ ﻧﯿﯿﻮں ﮐﺎﺑﺪﻟﮧ ﺿﺮور ﻣﻠﮯ ﮔﺎ،
ﯾﻌﻨ :ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ ﺳﺰا ﺑﮭﺘﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس اﯾﻤﺎن واﻟﮯ ﮐﻮ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
) :(۳ﮐﻠﻤﮧ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﺖ ﺑﮭﺎری اور ﺑﺎوزن ﮨﮯ ؛ ﻟﯿﻦ اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻠﻤﮧ ﮔﻮ
ﮐﻮ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ؛ ﺑﻠﮧ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ آدﻣ ﮐﮯ ﮐﻠﻤﮧ ﮐ
ﻃﺎﻗﺖ ﮐﻤﺰور ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨ :اﯾﻤﺎن وﯾﻘﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻤ آﺗ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﮧ اور
ﺗﻘﻮی ﺳﮯ اﯾﻤﺎن وﯾﻘﯿﻦ ﻗﻮی اور ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؛ اس ﻟﯿﮯ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ اﯾﻤﺎن واﻻ ﺑﻨﺪہ ﮔﻨﺎہ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﮐﻤﺰور ﮨﻮﮔﺎ اور وہ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﺳﺰا ﯾﺎب ﺑﮭ
ﮨﻮﮔﺎ اﻻ ﯾﮧ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﻀﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ۔
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