 ‐ 12380ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻗﻀﺎ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
ﺳﻮال

اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺻﺒﺮ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ؟ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻗﻀﺎء ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ ﯾﮧ ارﮐﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ اﯾﻤﺎن اس وﻗﺖ ﺗ ﻣﻤﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺐ ﺗ
ﮐﮧ اﺳﮯ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻠﯿﻒ اﺳﮯ آﻧﮯ واﻟ ﮨﮯ وہ اس ﺳﮯ ﮨﭧ ﻧﯿﮟ ﺳﺘ اور ﺟﻮ اس ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭽﺘ
وہ اﺳﮯ آ ﻧﯿﮟ ﺳﺘ اور ﺮ ﭼﯿﺰ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور ﻗﻀﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﺑﮯ ﺷ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ اﯾ) ﻣﻘﺮرہ( اﻧﺪازے ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ < اﻟﻘﻤﺮ 49
اور ﺻﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ اس ﻃﺮح ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﮨﻮ اور ﺻﺒﺮ ﺑﺖ اﭼﮭ اور ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻔﺖ ﮨﮯ اور ﺻﺎﺑﺮ
ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ اﺟﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
> ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ اﺟﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ < اﻟﺰﻣﺮ 10
اور ﺟﻮ ﺑﮭ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﺎل اور اﻞ وﻋﯿﺎل وﻏﯿﺮہ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺎﺋﺐ اور ﻓﺘﻨﮯ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان
ﮐﮯ وﻗﻮع ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮨ ﺟﺎن ﻟﯿﺎ اور اﻧﯿﮟ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯿﮟ ﻟﮫ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
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> دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﯿﮟ آﺗ اور ﻧﮧ ﺗﻤﺎری ﺟﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺮ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ وہ اﯾ ﺧﺎص
ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﻟﮭ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ﯾﮧ )ﮐﺎم( اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ )ﺑﺎﻟﻞ ( آﺳﺎن ﮨﮯ < اﻟﺤﺪﯾﺪ 22
اور ﺟﻮ ﺑﮭ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﻠﯿﻒ آۓ اس ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﯿﺮ ﮨ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐﺎ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﺧﯿﺮ اور ﺑﮭﻼﺋ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﮨﻤﯿﮟ ﺻﺮف وہ ﺗﻠﯿﻒ ﮨ ﭘﻨﭽﺘ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﮱ ﻟﮫ دی ﮨﮯ وہ ﮨﻤﺎرا ﮐﺎر
ﺳﺎز اور ﻣﻮﻟ ﮨﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ذات ﭘﺎک ﭘﺮ ﮨ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ < اﻟﺘﻮﺑ51 
اور ﺟﻮ ﺑﮭ ﻣﺼﯿﺒﺖ آﺗ ﮨﮯ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ وہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ اس
ﮐﺎ وﻗﻮع ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ اور ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ اﺟﺎزت دی اور اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋ ﺗﻮ اس ﮐﺎ وﻗﻮع ﮨﻮا‐
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﮐﻮﺋ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭻ ﺳﺘ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻۓ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﮯ دل ﮐﻮ ﺪاﯾﺖ
دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ < اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ 11
اور ﺟﺐ ﺑﻨﺪے ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺗﺎﻟﯿﻒ اور ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اور اس ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯿﮟ
ﺗﻮ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ اور اﺳﮯ ﺗﺴﻠﯿﻢ اور اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﭘﮭﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ اور ﺟﺰا ﺟﻨﺖ ﮨﮯ‐
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور اﻧﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺟﻨﺖ اور رﯾﺸﻤ ﻟﺒﺎس ﻋﻄﺎ ﮨﻮں ﮔﮯ < اﻟﺪﮬﺮ 12
اور دﻋﻮت اﻟ اﻟﮧ اﯾ اﯾﺴﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ آﮔﮯ ﭘﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺑﺖ ﺳ ﺗﺎﻟﯿﻒ اور ﻣﺼﯿﺒﺘﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳ وﺟﮧ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﺑﮭ دوﺳﺮے اﻧﺒﯿﺎء ﮐ ﻃﺮح ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ
اور ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
> ﭘﺲ اے ﻧﺒ) ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﺗﻢ ﺑﮭ اﯾﺴﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻋﺎﻟ ﮨﻤﺖ رﺳﻮﻟﻮں ﻧﮯ ﮐﯿﺎ < اﻻﺣﻘﺎف 35 /

3/2

اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮن ﮐ رﮨﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺐ اﻧﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻏﻤﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻻﺣﻖ ﮨﻮ ﯾﺎ
ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﺎزل ﮨﻮ ﺗﻮ وہ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎون ﻟﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﮐﮯ ﻏﻢ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮے اور
ان ﮐ اس ﻣﺸﻞ ﮐﻮ ﺟﻠﺪ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دے – ارﺷﺎد رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
> اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ ﺻﺒﺮ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﻣﺪد ﭼﺎﮨﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺻﺒﺮ واﻟﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ < اﻟﺒﻘﺮہ 143
اور ﻣﻮﻣﻦ ﭘﺮ ﯾﮧ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻۓ اور اس ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮے اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺟﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﺳﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب اﺟﺮ وﺛﻮاب ﺳﮯ ﻧﻮازے
ﮔﺎ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
>ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ اﺟﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ < اﻟﺰﻣﺮ 10
اور ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻨ اور ﺧﻮﺷ ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اﺟﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭨﮭﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺮ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﯿﮟ
اﮔﺮ اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﻧﻌﻤﺖ اور آﺳﺎﻧ ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﺗ ﺗﻮ ﺷﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﯿﺮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺳﮯ ﺗﻨ
ﭘﻨﭽﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﯿﺮ ﮨﮯ ( ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(2999
اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ اور ﮐﯿﺎ ﮐﻨﺎ ﭼﺎﮨﮱ اس ﮐ ﻃﺮف رﮨﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺒﺮ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں اﺟﺮ وﻋﻈﯿﻢ ﮨﮯ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
>اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دے دﯾﺠﮱ ﺟﻨﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﺒﮭ ﮐﻮﺋ ﻣﺼﯿﺒﺖ آﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﯾﮧ ﮐﮧ دﯾﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ
ﮨﻢ ﺧﻮد اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﻠﯿﺖ ﯿﮟ اور ﮨﻢ اﺳ ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ان ﭘﺮ ان ﮐﮯ رب ﮐ ﻧﻮازﺷﯿﮟ اور رﺣﻤﺘﯿﮟ ﯿﮟ
اور ﯾ ﻟﻮگ ﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﮧ ﯿﮟ < اﻟﺒﻘﺮہ . 157 -155
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