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ﺳﻮال
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں اور آزﻣﺎﺋﺸﻮں ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ ﮐﯿﻮں ڈاﻟﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﮔﻨﺎر
زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﺮ ﻧﺎﺣﯿﮧ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ اﻧﺪوز ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اس ﺳﻮال ﮐ دو ﺷﻘﯿﮟ ﯿﮟ اﯾ ﺗﻮ اﻋﺘﺮاض ﮨﮯ اور دوﺳﺮا ﺻﺤﯿﺢ راہ ﮐ ﺗﻼش ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اﻋﺘﺮاض ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﺎﺋﻞ ﮐ ﺟﺎﻟﺖ ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ اس ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮨﮯ
ﮐﮧ وہ ﮨﻤﺎری ﻋﻘﻠﻮں ﺗ ﭘﻨﭽﮯ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔
"اور وہ آپ ﺳﮯ روح ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ آپ ﺟﻮاب دے دﯾﺠﺌﮯ ﮐﮧ روح ﻣﯿﺮے رب ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﮨﮯ اور
ﺗﻤﯿﮟ ﺑﺖ ﮨ ﮐﻢ ﻋﻠﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ"
ﺗﻮ ﯾﮧ روح ﺟﻮ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے ﭘﻠﻮوں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎری زﻧﺪﮔ ﮐﺎ ﻣﺎدہ ﮨﮯ اﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﺳﺐ ﻓﻠﺴﻔ اور
دﯾﮭﻨﮯ واﻟﮯ اور اﺳ ﺣﺪود اور ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻼم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﺐ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮ ﭼﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺟﺐ ﯾﮧ روح ﮨﻤﺎرے ﺳﺐ
ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻢ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺳﻮاﺋﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﺳﮯ دور اور ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﮨﮯ؟
ﺗﻮ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻋﻈﻢ اور ﺟﻼل واﻻ اور ﻗﺪرت واﻻ اور ﺮ اﻣﺮ ﮐﻮ ﻣﺤﻢ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﭘﺮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اﺳﮯ ﻓﯿﺼﻠﻮں ﮐﻮ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﻗﻀﺎء وﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﻮﺋ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻗﺪری ﮨﻮ ﮐﮧ
ﮨﻢ اس ﺳﺒﺤﺎن وﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ ﮐ ﻏﺮض وﻏﺎﯾﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺳﻮال ﮐ اس ﺷﻖ ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﯾﮧ
ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ واﻻ اور اﻋﻈﻢ اور ﻗﺪرت واﻻ اور ﻣﺤﻢ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔
اور ﺳﻮال ﮐ دوﺳﺮی ﺷﻖ ﯾﮧ راہ ﮐ ﺗﻼش ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ۔
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ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ آزﻣﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺳﮯ اس اﺑﺘﻼء ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻨﮯ اور ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ دوﻋﻈﯿﻢ ﻓﺎﺋﺪے ﯿﮟ۔
ﭘﻼ  :ﻓﺎﺋﺪہ :اس آدﻣ ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﭽﺎ اور ﭘﺨﺘﮧ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ اﺳﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ وہ ﺗﻮ
اس اﺑﺘﻼء ﭘﺮ اﻟﮧ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻓﯿﺼﻠﮯ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺛﻮاب ﮐ ﻧﯿﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس وﻗﺖ اس ﭘﺮ ﯾﮧ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ آﺳﺎن ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺴ ﻋﺎﺑﺪہ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳ اﻧﻠ ﮐﭧ ﮔ ﯾﺎ زﺧﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻠﯿﻒ
ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﮟ ﮐ اور ﻧﮧ ﮨ ﺑﮯ ﻗﺮاری ﻇﺎﺮ ﮐ ﺗﻮ اﺳﮯ اﺳﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﺳﻨﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ۔ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ اس
ﮐﮯ اﺟﺮ ﮐ ﻣﭩﮭﺎس ﻧﮯ اﺳﮯ ﺻﺒﺮ ﮐ ﮐﮍواﮨﭧ ﺑﮭﻼدی۔ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ آدﻣ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ اﺟﺮ ﮐ ﻧﯿﺖ ﮐﺮے اور اﺳﮯ
ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮے۔ ﺗﻮ ﯾﮧ اﯾ ﻓﺎﺋﺪہ ﮨﮯ۔
دوﺳﺮا ﻓﺎﺋﺪہ :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻧﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ اور
اﻧﯿﮟ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ اﺟﺮ دے ﮔﺎ۔ اور اﯾ اﯾﺴﺎ درﺟﮧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺮف اﺳﮯ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ان اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺻﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ وہ ان ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﺑﻠﻨﺪ درﺟﮯ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ
ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﺗﻠﯿﻒ دہ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﮐﮯ درﺟﮧ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﯿﮟ۔ اور
اﺳ ﻟﺌﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﺑﺨﺎر ﮐ اﺗﻨ ﺗﯿﺰی ﮨﻮﺗ ﺗﮭ ﺟﺘﻨﺎ ﮐﮧ دو آدﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰع ﻣﯿﮟ
اﺳ ﻧﺰع ﻣﯿﮟ اﺳ ﺷﺪت اور زﯾﺎدہ ﮨﻮﮔ ﺗﮭ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﯾﻤﺎن اور ﺗﻘﻮی اور ﺧﺸﯿﺖ اﻟ ﮐﮯ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﻮﻣﻦ اور ﻣﺘﻘ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ڈرﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اس ﻟﺌﮯ ﺗﮭﺎ
ﮐﮧ اﻧﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﺎ درﺟﮧ ﻣﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺑﯿﺸ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺻﺎﺑﺮ ﺗﮭﮯ۔
ﺗﻮ اس ﺳﮯ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﯾﮧ واﺿﺢ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ اور اﺳ ﮐﯿﺎ ﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔
اور رﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﮧ ﻓﺎﺳﻘﻮں ﻓﺎﺟﺮوں اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں اور ﮐﻔﺎر ﭘﺮ ﻋﺎﻓﯿﺖ اور رزق ﮐ ﻓﺮاواﻧ ﮐﯿﻮں ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻧﮯ ﻟﺌﮯ ڈﮬﯿﻞ ﮨﮯ۔ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ۔
)ﺑﯿﺸ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﯿﻞ ﺧﺎﻧﮧ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻨﺖ ﮨﮯ( ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﯾﮧ اﭼﮭ اﺷﯿﺎء دﻧﯿﺎوی زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﺟﻠﺪ دﯾﺪی
ﺟﺎﺗ ﯿﮟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن وہ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐ ﺳﺰا ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
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"اور ﺟﺲ دن ﺟﻨﻢ ﮐﮯ ﺳﺮے ﭘﺮ ﻻﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ )ﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻧﯿﯿﺎں دﻧﯿﺎ ﮐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﮨ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮدﯾﮟ
اور ان ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪے اﭨﮭﺎﭼﮯ ﭘﺲ آج ﺗﻤﯿﮟ ذﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐ ﺳﺰا دی ﺟﺎﺋﮯ ﮔ اﺳﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﮧ ﺗﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﺣﻖ
ﺗﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور اﺳﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺣﻢ ﻋﺪوﻟ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ"
ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ ڈﮬﯿﻞ دی ﺟﺎرﮨ ﮨﮯ اور ﺟﺐ وہ اس دﻧﯿﺎ ﺟﺴﻤﯿﮟ اﻧﯿﮟ
ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﻣﻠﺘ رﯿﮟ ﺳﮯ آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﻮ ﻋﺬاب ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اس ﺳﮯ اﻟﮧ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻋﺬاب ان ﭘﺮ ﺑﺖ
ﺳﺨﺖ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﺳﺰا اور ﻋﻘﻮﺑﺖ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور اس ﻟﺌﮯ ﺑﮭ ﮐﮧ اﻧ دﻧﯿﺎ ﺑﮭ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﮔ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وہ
ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ اور ﺧﻮﺷﯿﺎں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
اور ﯾﮧ ﺗﯿﺴﺮا ﻓﺎﺋﺪہ ﺑﮭ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ دوﻧﻮں ﻓﺎﺋﺪوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺿﺎﻓﮧ ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﺟﻮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎں اور
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ وہ اس دﻧﯿﺎ ﺳﮯ اﭼﮭﮯ دار آﺧﺮت ﮐ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اﺳﺎ ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴﮯ اذﯾﺖ ﻧﺎک اور
اﻟﻤﻨﺎک دار ﺟﻮ ﮐﮧ دﻧﯿﺎ ﮨﮯ ﺳﮯ اﯾ اﭼﮭﮯ اور ﻓﺮﺣﺖ واﻟ آﺧﺮت ﮐ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اﺳﮯ ﻓﺮﺣﺖ اور
ﺧﻮﺷ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﺳﮯ وہ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ دﮔﻨ ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﻣﻠﯿﮟ ﮔ اور اذﯾﺖ اور ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﺎ دور ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ
ﺑﮭ ﺧﻮﺷ ﮨﻮﮔ. ‐
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