 ‐ 13183ﻣﯿﺖ ﮐ روح اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں اور ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ واﭘﺲ ﻧﯿﮟ آﺗ
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﻣﺮدے ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ رﺷﺘﮧ داروں ﮐﮯ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻮ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ؟
اﻧﮯ ﻏﻢ اور روﻧﮯ اور ﺳﻌﺎدت ﮐﻮ اور وہ اﻧﯿﮟ ﯾﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ؟
ﮐﯿﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐ روح اس ﺟﺎن ﻣﯿﮟ واﭘﺲ آﺗ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﺳﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﻮرﺎ ﮨﮯ؟ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ ﯾﮧ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ روح ﺷﺪﮔﺎن ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﺑﻮں ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺎں ﺗ ﮐ ﺟﺎﺳﺘ ﮨﮯ۔؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﻓﻮت ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس دﻧﯿﺎ ﺳﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﮐﺮ دوﺳﺮے ﺟﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺳ روح اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں
ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﻧﯿﮟ آﺗ اور ﻧﮧ ﮨ وہ اﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ،اور ﺟﻮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ روح ﭼﺎﻟﯿﺲ دن
ﺗ واﭘﺲ آﺗ ﮨﮯ ﯾﮧ ﺳﺐ اﯾﺴ ﺧﺮاﻓﺎت ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﮐﻮﺋ اﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘ ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﯿﺖ ﺑﮭ اﻧﮯ ﺣﺎﻻت ﮐﻮ ﻧﯿﮟ
ﺟﺎﻧﺘ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ان ﺳﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﻧﻌﻤﺘﻮں اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ،ﻟﯿﻦ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻌﺾ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻮ اﻧﮯ اﻞ ﻋﯿﺎل ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺳﮯ آﮔﺎہ ﮐﺮدے ﻟﯿﻦ اﺳ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ اور اﯾﺴﮯ آﺛﺎر
ﻣﻠﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﮐﮯ ﮐﭽﮫ ﺣﺎﻻت ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ،ﻟﯿﻦ ان ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ،
اور رﮨ ﺧﻮاﺑﻮں ﮐ ﺑﺎت ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺗﻮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮﺗﮯ اور ﮐﭽﮫ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﮐﻮﺋ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ،اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت زﻧﺪہ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﮐﮯ ﮐﭽﮫ ﺣﺎﻻت ﮐﻮ اﭼﮭﮯ ﺧﻮاﺑﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﺟﺎن ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﻦ
اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﭽ راﺋﮯ اور ﺳﭽ ﺧﻮاب اور اس ﺧﻮاب ﮐ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐ ﻗﺪرت ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﻟﯿﻦ
اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﻣﻀﻮن ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ واﻗﻌ اﯾﺴﺎ ﮨ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋ دﻟﯿﻞ ﻧﮧ ﻣﻞ
ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت زﻧﺪہ اﭘﻨﮯ ﮐﺴ ﻓﻮت ﺷﺪہ ﻗﺮﯾﺒ ﮐﻮ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﮐﭽﮫ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺑﻌﺾ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ وہ واﻗﻊ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮں ﺗﻮ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺳﮯ اس ﺧﻮاب ﮐ ﺳﭽﺎﺋ ﮐﺎ ﭘﺘﮧ ﭼﻼﯾﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ ،اور
ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮧ ﮨﻮا ﺑﮭ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺗﻮ واﻗﻊ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮں اور ﮐﭽﮫ اﯾﺴ ﺑﮭ ﮨﻮں ﺟﻨ ﺻﺤﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮧ
ﮨﻮﺳﮯ اور ان ﻣﯿﮟ اﯾﺴ ﺑﮭ ﮨﻮﺳﺘ ﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺟﮭﻮٹ ﮐﺎ ﭘﺘﮧ ﭼﻞ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﯾﮧ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﮐ ﯿﮟ ،ﺗﻮ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن
ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺼﻮں اور رواﯾﺘﻮں اور ﺧﺒﺮوں ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐ رﻋﺎﯾﺖ رﮐﮭﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ .
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