 ‐ 10547ﻋﺬاب ﻗﺒﺮاور اس ﮐ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﺣﻖ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺴﻢ اور روح ان ﮐﺎ وﻗﻮع دوﻧﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ
ﺳﻮال

ﻣﯿﺮا اﯾ ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ ﺳﻮال ﮨﮯ وہ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﮨﮯ ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺳﻦ ﻧﯿﮟ ﺳﺘﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اس ﮐﺎ ﺟﺴﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﯿﮟ رﮨﺘﺎ ﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻨ ﺗﻮ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺴﻢ اﺑﮭ زﻧﺪہ
ﮨﮯ ؟
اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺷﯿﺪ ﻣﺮﺗﮯ ﻧﯿﮟ اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﮐ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺐ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ اﺑﻮ ﺟﻞ اور اﻣﯿﮧ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺟﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﻧﮯ ان ﺳﮯ
ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺮدے آپ ﮐ ﮐﻼم ﮐﻮ ﺳﻨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﺳﻨﺘﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﺟﻮاب ﻧﯿﮟ دے ﺳﺘﮯ ۔
آپ ﺳﮯ ﮔﺬارش ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺮﺑﺎﻧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﯿﺮے ﺳﻮال ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﮟ ۔

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
 -1ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﯾﮧ ﺑﺎت ذﮐﺮ ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺮدے زﻧﺪوں ﮐ ﮐﻼم ﺑﺎﻟﻞ ﻧﯿﮟ ﺳﻨﺘﮯ ﯾﮧ ﺑﺎت ﺻﺤﯿﺢ اور ﺣﻖ ﮨﮯ ۔ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻗﺒﺮوں ﻣﯿﮟ ﯿﮟ آپ اﻧﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﺳﻨﺎ ﺳﺘﮯ < ﻓﺎﻃﺮ 22 /
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﺑﯿﺸ آپ ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﻧﯿﮟ ﺳﻨﺎ ﺳﺘﮯ < اﻟﺮوم 52 /
 -2اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ اور ﺑﺮزﺧ زﻧﺪﮔ ﮐﺎ وﺟﻮد ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻣﯿﺖ ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ
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اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اس ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ اور راﺣﺖ ﺑﮭ ﻣﻠﺘ ﮨﮯ اس ﮐﮯ دﻻﺋﻞ ذﮐﺮ ﮐﮱ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
آل ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> آگ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﯾﮧ ﺮ ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم ﻻۓ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﺲ دن ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﮔ > ﻓﺮﻣﺎن ﮨﻮ ﮔﺎ < ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﻮں ﮐﻮ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻮ < ﻏﺎﻓﺮ 46 /
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ آل ﻓﺮﻋﻮن ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم ﻋﺬاب ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﮱ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ ﻣﺮ ﭼﮯ
ﯿﮟ اور اﺳ آﯾﺖ ﺳﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﻧﮯ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﯾﮧ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤﮧ اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍی دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> آگ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﯾﮧ ﺮ ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم ﻻۓ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ < ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )(82 /4
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ زوﺟﮧ ﻋﺎﺋﺸﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﺎ ﮐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﯾﮧ دﻋﺎ
ﻣﺎﻧﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ :
> اﻟﻠﮭﻢ اﻧ اﻋﻮذﺑ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ واﻋﻮذﺑ ﻣﻦ ﻓﺘﻨ اﻟﻤﺴﯿﺢ اﻟﺪﺟﺎل واﻋﻮذﺑ ﻣﻦ ﻓﺘﻨ اﻟﻤﺤﯿﺎ واﻟﻤﻤﺎت اﻟﻠﮭﻢ اﻧ
اﻋﻮذﺑ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺛﻢ واﻟﻤﻐﺮم <
) اے اﻟﮧ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﺮ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻣﺴﯿﺢ اﻟﺪﺟﺎل ﮐﮯ ﻓﺘﻨﮯ ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور زﻧﺪﮔ
اور ﻣﻮت ﮐﮯ ﻓﺘﻨﮯ ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور اے اﻟﮧ ﮔﻨﺎہ اور ﻗﺮض ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﻮں (ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (798ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(589
اور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﯾ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﮐﮯ اﺛﺒﺎت
ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ اور ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺘﺰﻟﮧ اور ﮐﭽﮫ دوﺳﺮے ﮔﺮوہ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﭽﮫ وزن
ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘ ۔
 -3اور وہ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﺪر ﮐﮯ دن ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ ﺟﺴﻤﻮں ﮐﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺧﺎص ﮨﮯ وہ اس ﻃﺮح ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻟﮱ زﻧﺪہ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ذﻟﯿﻞ
ﮐﺮے اور ذﻟﺖ وﻏﯿﺮہ دﮐﮭﺎﺋﮯ ۔
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ا – ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
ﺑﺪر ﮐﮯ ﮐﻨﻮﯾﮟ ﭘﺮ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﺋﮯ اور ﮐﻨﮯ ﻟﮯ وہ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ وﻋﺪہ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﯿﺎ اﺳﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺳﭽﺎ
ﭘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ؟ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ ﻟﮯ ﮐﮧ ﺑﮯ ﺷ اب ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ رﺎ ﮨﻮں وہ ﺳﻦ رﮨﮯ ﯿﮟ :
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (3980ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(932
ب – اﺑﻮ ﻃﻠﺤﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اے اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
آپ اﯾﺴﮯ ﺟﺴﻤﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ روﺣﯿﮟ ﮨ ﻧﯿﮟ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ
اس ذات ﮐ ﻗﺴﻢ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﮐ ﺟﺎن ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﮐﮧ رﺎ ﮨﻮں ﺗﻢ ان ﺳﮯ
زﯾﺎدہ ﺳﻨﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ < ﻗﺘﺎدہ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ زﻧﺪہ ﮐﯿﺎ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻗﻮل ﺳﻨﺎﯾﺎ
ﺗﺎ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﺣﺴﺮت اور ﻧﺪاﻣﺖ اور ذﻟﺖ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے –
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (3976ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (2875دﯾﮭﯿﮟ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری )(304 /7
ﺗﻮ اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ ﺷﺎﺪ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮐﻨﻮﯾﮟ واﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐ ﺗﺤﻘﯿﺮ اور ﺗﺬﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﮱ اﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﮐ ﮐﻼم ﺳﻨﺎﺋ اور اس ﺳﮯ ﯾﮧ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﻧﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﺖ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺳﻨﺘ ﮨﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﻨﻮﯾﮟ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﺧﺎص ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﮐﭽﮫ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﺳﻼم ﺳﻨﻨﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﮐ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ۔
 -4ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮل ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ روح اور ﺟﺴﻢ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
آﺋﻤﮧ ﺳﻠﻒ ﮐﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ اور اس ﮐ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﻣﯿﺖ ﮐ روح اور ﺟﺴﻢ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ اور روح
ﺑﺪن ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﺬاب ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﺘ ﺑﮭ ﮨﮯ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﻋﺬاب
ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺧﺒﺮ دی ﮨﮯ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﯿﮟ اور اس ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﯾﮟ ۔
اﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻔﻘﯿ) ص (94
اور اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
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اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور ان ﮐﮯ ﺟﻮاب ﮐﮯ اﻟﻔﺎظ ﮨﻤﯿﮟ ﯾﺎد ﯿﮟ اﻧﻮں ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ اس ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﺑﺪن اور روح دوﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ روح ﮐﻮ ﺑﺪن ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ
ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ اور ﺑﺪن ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺗﻮ ﺑﺪن ﺳﮯ روح ﮐﮯ
ﻣﺘﺼﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ روح ﮐﻮ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﻮل دوﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ روح ﮐﺎ
ﺑﺪن ﺳﮯ ﻣﻨﻔﺮد ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اﺋﻤﮧ ﺳﻠﻒ ﮐﺎ ﻣﺬﮨﺐ :
ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ۔ ﺟﻮ ﮐﮧ روح اور ﺑﺪن دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
روح ﺑﺪن ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ اور ﯾﺎ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﺪن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﺑﺪن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾ ﮨﻮﺗ اور ﭘﮭﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن روﺣﻮں ﮐﻮ ﺟﺴﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﻟﻮﭨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ وہ
ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻃﺮف ﻧﻞ ﮐﮭﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﺴﻤﻮں ﮐﺎ دوﺑﺎرہ اﭨﮭﻨﺎ اس ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﯾﻮدی اور ﻋﯿﺴﺎﺋ
ﺳﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﯿﮟ‐ اﻟﺮوح ) ص (52 -51 /
ﻋﻠﻤﺎء اس ﮐ ﻣﺜﺎل اس ﻃﺮح دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاب ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﯾﮧ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﯿﮟ ﮔﯿﺎ اور اس ﻧﮯ ﺳﻔﺮ
ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﺳﻌﺎدت ﻣﻠ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ ﺳﻮﯾﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﻏﻢ وﺣﺰن اور اﻓﺴﻮس ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ اﭘﻨ ﺟﮧ ﭘﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮨ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﺰرﺧ زﻧﺪﮔ ﺑﺪرﺟﮧ اوﻟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮ ﮔ ﺟﻮ ﮐﮧ اس زﻧﺪﮔ ﺳﮯ ﻣﻤﻞ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﮯ اور اﺳ ﻃﺮح آﺧﺮت ﮐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ۔
اﻣﺎم ﻧﻮوی رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
اﮔﺮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺖ ﮐﻮ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﮨ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮐﺲ ﻃﺮح اس ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور اﺳﮯ
ﺑﭩﮭﺎﯾﺎ اور ﻟﻮﮨﮯ ﮐﮯ ﮨﺘﮭﻮڑوں ﺳﮯ ﻣﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋ اﺛﺮ ﻇﺎﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ؟
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اس ﮐ ﻣﺜﺎل اور ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﯿﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺳﻮﯾﺎ ﮨﻮا ﺷﺨﺺ
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻟﺬت اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﮨﻢ اﺳﮯ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور اﺳ ﻃﺮح
ﺑﯿﺪار ﺷﺨﺺ ﺟﺐ ﮐﭽﮫ ﺳﻮچ رﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐ ﻟﺬت اور ﯾﺎ ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮ رﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﮨﻮا ﺷﺨﺺ اس ﮐﺎ ﻣﺸﺎﺪہ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳ ﻃﺮح ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم
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آﺗﮯ اور اﻧﯿﮟ وﺣ ﮐ ﺧﺒﺮ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ادراک ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ واﺿﺢ اور ﻇﺎﺮ
ﮨﮯ – ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ) (201 /71
اور ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
اور ﺳﻮﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐ ﻧﯿﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﻟﺬت اور ﺗﻠﯿﻒ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ روح اور ﺑﺪن دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ
ﺣﺘ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﯿﻨﺪ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﮐﺴ ﻧﮯ ﻣﺎرا ﺗﻮ اﭨﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐ درد اﭘﻨﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور
ﻧﯿﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋ اﭼﮭ ﺳ ﭼﯿﺰ ﮐﮭﺎﺋ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ذاﺋﻘﮧ اﭨﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ ﻣﻨﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﻮۓ ﮨﻮﺋﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﺪن اور روح ﮐﻮ ﯾﮧ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ اور ﻋﺬاب ﺟﺴﮯ وہ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮨﻮ ﺳﺘﯿﮟ ﯿﮟ اور ﺟﻮ
اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻣﺤﺴﻮس ﺗ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ ﮐﺒﮭ ﺳﻮﯾﺎ ﮨﻮا ﺷﺨﺺ ﺗﻠﯿﻒ ﮐ ﺷﺪت ﯾﺎ ﻏﻢ ﭘﻨﭽﻨﮯ
ﺳﮯ ﭼﯿﺨﺘﺎ ﭼﻼﺗﺎ ﺑﮭ ﮨﮯ اور ﺟﺎﮔﻨﮯ واﻟﮯ اس ﮐ ﭼﯿﺨﯿﮟ ﺳﻨﺘﮯ ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﺳﻮﻧﮯ ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺗﯿﮟ
ﺑﮭ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺘﺎ اور ذﮐﺮ واذﮐﺎر اور ﯾﺎ ﺟﻮاب دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺎﮔﻨﮯ واﻻ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺳﻨﺘﺎ اور وہ ﺳﻮﯾﺎ ﮨﻮا اور
اس ﮐ آﻧﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﯿﮟ اور اﮔﺮ اﺳﮯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ ﺳﻨﺘﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ ۔
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﺴﮯ اﻧﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺲ ﮐ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺧﺒﺮ دی ﮨﮯ ﮐﮧ وہ
ان ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﮐ ﭼﺎپ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻢ ان ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻧﯿﮟ ﺳﻦ ﺳﺘﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﮐﮧ رﺎ ﮨﻮں ؟
اور دل ﻗﺒﺮ ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮧ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ ﻏﺰوہ ﺧﻨﺪق ﮐﮯ دن ﺟﺐ ﻋﺼﺮ ﮐ ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﮨﻮ ﮔﺌ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﮐﮯ ﭘﯿﭩﻮں اور ﻗﺒﺮوں ﮐﻮ آگ ﺳﮯ ﺑﮭﺮے ﮔﺎ اور دوﺳﺮی رواﯾﺖ ﮐﮯ ﻟﻔﻆ ﯿﮟ > ان ﮐﮯ دﻟﻮں اور
ﻗﺒﺮوں ﮐﻮ آگ ﺳﮯ ﺑﮭﺮے < اور ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﻗﻮل ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ۔
> ﺟﺐ ﻗﺒﺮوں ﺟﻮ ﮨﮯ ﻧﺎل ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺳﯿﻨﻮں ﮐ ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﻇﺎﺮ ﮐﺮ دی ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔ< 
اور اس ﮐﮯ اﻣﺎن ﮐ ﺗﻘﺮﯾﺮ اور ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮨﮯ ۔
ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﯿﺖ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ وہ اﺳ ﻃﺮح ﮐﮧ ﺳﻮﻧﮯ واﻻ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺑﻠﮧ ﯾﮧ ﻋﺬاب اور ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﮐﺎﻣﻞ اور ﺣﻘﯿﻘ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﻣﺜﺎل اﻣﺎﻧ ﻃﻮر ﭘﺮ ذﮐﺮ ﮐ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺳﺎﺋﻞ
ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺖ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﮐﺮﺗ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ﻣﭩ ﻣﯿﮟ ﺗﻐﯿﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ وﻏﯿﺮہ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﯾﮧ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﺗﻔﺼﯿﻞ اور ﺷﺮح
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ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮧ اوراق اس ﮐﮯ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ان ﮐ آل اور ﺻﺤﺎﺑﮧ ﭘﺮ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ – آﻣﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) ( 276 – 275 /4
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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