
 

 تفصيل مکمل کی کواسالم غيرمسلم کيا
 گی جاۓ بتائ

ب هل  مإلسالم تفاصيل ب�ل ملسلم َ�ْ�  ُر
 ] urdu -مردو  -أردو  [

 

 
 
 
 

 ملنجد صالح �مد شيخ
 
 
 
 

 اسالم سوال وجواب ويب سائٹ :ترجمہ

 اسالم ہا ؤس ويب سائٹ :تنسيق
 

 موقع مإلسالم سؤمل وجومب :تمجة

 islamhouse موقع :تنسيق
 

 
 
 

2013 - 1434 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 گی جاۓ بتائ تفصيل مکمل کی کواسالم غيرمسلم کيا
 

 بتانا تفصيل مکمل کی کواسالم غيرمسلم بهی کسی کا نوجوان مسلمان کيا
 ؟ ہے ہو صحيح

 

 :هللا الحمد
 حکمت يہ ليکن ، گی جاۓ بتائ تفصيل ساری کی کواسالم غيرمسلم ہاں جی
 دينے دعوت ليے اس ، جاۓ بتادی دفع ہی ايک تفصيل ساری اسے کہ نہيں

 اہم سے سب ہوا ليتا کام سے حکمت وہ کہ ہے ضروری ليے کے والے
 کوسمجهتے اوليات ميں دين دعوت اوراسے کرواۓ تعارف اسے چيزکا
 گيا کيا بيان ميں حديث ذيل مندرجہ کہ جيسے ، چاہيے کرنا کام دعوتی ہوۓ

 : ےہ
 اهللا صلی اکرم نبی جب کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن

 عليہ اهللا صلی تونبی بهيجا کويمن عنہ تعالی اهللا رضي معاذ نے وسلم عليہ
 : فرمايا انہيں نے وسلم

 اهللا انہيں پہلے سے توسب ہيں جارہے پاس سے قوم ايک کی کتاب اہل آپ(
 توپهران کرليا اقرار کا اس نے اگرانہوں ، دينا دعوت کی عبادت کی تعالی
 فرض نمازيں پرپانچ ان ميں رات دن نے تعالی اهللا کہ الئيں يہ ميں علم کے
 ان نے تعالی اهللا کہ بتائيں يہ توپهرانہيں کرليں تسليم اسے اگروہ ، ہيں کيں

 گی جاۓ کودی غرباومساکين کر لے سے جومالداروں ہے کی فرض پرزکاة
 لواورلوگوں لے زکاة سے توان ليں مان بات کی آپ بهی ميں اس وہ اگر ،

)  ١٤٥٨(  نمبر حديث بخاری صحيح)  سےبچو اموال اوربہتر اچهے کے
 ۔)  ١٩(  نمبر حديث مسلم صحيح

 کی جس وہ کہ ہے يہ شرط ميں دينے دعوت کی اسالم ليے کے تومسلمان
 وہ کہ تا ، ہے ضروری ہونا علم کا اس پاس کے اس ہے رہا دے دعوت

 فرمان کا تعالی اهللا دليل کی اس کربيڻهے نہ غلطی دوران کے دعوت کہيں
 : ہے
 کی تعالی اهللا متبعين اورميرے ميں ، ہے يہی راہ ميری ديجۓ کہہ آپ{ 

 ہے پاک تعالی اوراهللا ہيں رہے بال ساته کے اوراعتماد يقين پورے طرف
 ۔)  ١٠٨(  يوسف}  نہيں سے ميں مشرکوں ميں اور
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 درميان کے وباطل حق ساته کے جس ہيں کوکہتے معرفت اس صيرتاورب
/ ٤( بغوی تفسير ديکهيں کالم کی اهللا رحمہ بغوی امام ه ا۔  ہوسکے تيمز
٢٨٤ ( 

 : ہے کہا ميں تفسير کی آيت اس نے تعالی اهللا رحمہ کثير اورابن
 عليہ اهللا صلی رسول طرف کی انسان اورجنوں بندے اپنے وتعالی تبارک اهللا

 ميرا يہی کہ ديں بتا يہ کو لوگوں وہ کہ ہيں کہتے ہوۓ ديتے کوحکم وسلم
 ، ہے اورطريقہ راستہ و سنت کی کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی يعنی راستہ
 عالوہ کے تعالی اهللا کہ دو گواہی کی بات اس کہ ہے اهللا الی دعوت اوروہ
 ۔ ہے الشريک وحدہ وہ نہيں برحق معبود  کوئ

 و اورشرعی ويقين بصيرت طرف کی تعالی اهللا وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ
 ۔)  ٤/٤٢٢(  کثير ابن تفسير هـ ا۔  ہيں ديتے دعوت ساته کے دالئل عقلی

 ، ہے اورفرض واجب دينا دعوت کی اسالم کہ چاہيے ہونا ميں علم کے آپ
 : کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہم علماء ہمارے

 : رکهے علم کا چارمسائل وہ کہ ہے پرفرض عورت مرد ہرمسلمان
 : پہال
 کی اسالم اوردين وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی رب اپنے بندہ کہ ہے يہ ، علم

 ۔ ہو رکهتا معرفت ساته کے دالئل
 : دوسرا

 ۔ کرنا پرعمل اس ہے تقاضا کا علم جواس يعنی ، پرعمل علم اس
 : تيسرا

 لوگوں کی اس کيا حاصل علم جوکچه نے اس يعنی۔  دعوت کی علم اس
 ۔ دے دعوت کوبهی
 : چوتها

 پر اوراس کرنے حاصل علم يعنی۔  کرنا صبر پر اس آۓ پرجواذيت اس
 اذيت جوبهی ميں دينے دعوت کی اس کيا حاصل علم اورجوکچه کرنے عمل
 ۔ جاۓ کيا پرصبر اس آۓ
 : ہے فرمان ذيل مندرجہ کا تعالی اهللا دليل کی چارمسائل ان
 ، ہے ميں نقصان سراسر انسان يقينا بالشبہ ، قسم کی وقت عصرکے{ 

 نے اورجنہوں کيے صالحہ اعمال اور الۓ ايمان جو کے لوگوں ان سواۓ
}  کی نصيحت کی صبر کو دوسرے اورايک کی وصيت کی حق ميں آپس

 ۔ العصر
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 کی مسئلہ پہلے}  الۓ جوايمان کے لوگوں ان سواۓ{  فرمان کا تعالی تواهللا
 ۔ نہيں ہی ممکن ايمان بغير کے لمع کہ ليے اس ہے دليل

 مسئلہ دوسرے}  کيے صالحہ اعمال نے اورجنہوں{  تعالی باری اورفرمان
 ۔ ہے دليل کی
 ہے دليل کی مسئلہ تيسرے}  کی وصيت کی کوحق دوسرے ايک اوروہ{ 

}  ہيں کرتے تلقين کی کوصبر دوسرے ايک اوروہ{  تعالی باری اورفرمان
 ۔ ےہ دليل کی مسئلہ چوتهے يہ

 سرخم سامنے کے تعالی اهللا وقت ديتے دعوت کی اسالم کو لهذاغيرمسلم
 اهللا صلی نبی کے تعالی اوراهللا کرنے کوقبول حکم سے اوراس کرنے تسليم
 اسالمی دين سامنے کے اوراس جاۓ دی دعوت کی النے پرايمان وسلم عليہ
 اک)  ٢١٩( نمبر سوال ليے کے تفصيل مزيد جائيں کيے ذکر محاسن کے

 ۔ کرلے اقرار کا ہواوراس پرمطمئن اسالم وہ تاکہ کريں مطالعہ
 احکام اسالمی ساته کے تفصيل اس توپهر کرلے قبول اسالم وہ اورجب
 عقل کی مخاطب ميں اوراس جائيں کيے بيان کرکے ايک ايک يعنی بالتدريج

 رکهنے امورنہيں ايسے سامنے کے اوراس ، ہے ضروری نظررکهنا مد کو
 بنا کی معلومات پهرکثرت يا جاۓ شکارہو کا شبهات وہ سے جن چاہيں

 ۔ جاۓ ہو طرح کی والے ہونے پرضائع
 کے جن چاہيے کرنا اختيار منهج کا لوگوں ربانی اسے ميں کام اس ليکن
 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا ميں بارہ
 اور سکهانے ب کتا تمہارے جاؤ بن والے رب سب کے سب تم ليکن{ 

 ۔)  ٧٩(  عمران آل}  سبب کے هنےپڑ کتاب تمہارے
 جولوگوں ہيں لوگ وہ مراد سے اس کہ ہے گيا کہا ميں تفسير کی ربانيين
 بغوی تفسير ديکهيں۔  ہيں ديتے تربيت کی علم چهوڻے قبل سے علم کوبڑے

 ۔)  ٦٠/  ٢( 
 ۔ قبل سے مسائل اوردقيق چهوڻے چهوڻے اموروقواعد بنيادی يعنی

 ۔ ہے واال دينے هدايت طرف کی راہ سيدهے ہی وتعالی تبارک اوراهللا
 . اعلم واهللا


