 ‐ 13792ﺟﺎدو ﺳﮯ ﭼﮭﭩﺎرا ﮐﯿﺴﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮐﯿﺎ ﺟﺎدو ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زم زم
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ؟ اور ﺻﺤﯿﺢ دم ﮐ ﺷﺮوط۔
ﺳﻮال
ﻣﯿﮟ ﺑﺮﺻﻐﯿﺮ ﮐﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪہ اورﯾﻮرپ ﻣﯿﮟ رﺎﺋﺶ ﭘﺰﯾﺮﮨﻮں  ،ﻣﯿﺮا ﺟﺎدو ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺸﻞ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﺎ ﮐﺴ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے ﮐﮧ ﻣﺮد
ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻏﯿﺮت ﯾﮧ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮔ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﭽﮫ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ؟ وہ ﮐﻮﻧﺴ اﺷﯿﺎء ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﺳﮯ ﺟﺎدو ﮐ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺳﮯ؟
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﯾ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮍﮬ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ زم زم ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ وہ اﺳ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔ اور وہ ﺳﺐ
اﻣﺮاض ﮐ دوا اور ﻋﻼج ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ دوﻧﻮں ﻧﺼﯿﮟ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ زم زم ﺟﺎدو ﺳﮯ ﺑﮭ ﺷﻔﺎ دے ﮔﺎ؟
اور ﮐﯿﺎ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ دم ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ؟ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺟﻮاب ﺎں ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﯾﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﺟﺲ ﺗﺬﯾﺐ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﻮں وﺎں ﭘﺮ ﻟﻮگ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ وﺎں )ﭘﯿﺮ( ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ان ﮐﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺘﻘ اور دﯾﻦ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ان ﺳﮯ ﺗﻮﯾﺬ ﻟﯿﺮ اﭘﻨ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﺎﮐﮧ ﺟﺎدو
ﮐﮯ اﺛﺮ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﺟﺎﺳﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﺷﺮک ﮐ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ؟
اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﮐﺜﺮ ﯾﮧ ﭘﮍﮬﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺻﻮﻓﯿﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯿﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﺮ اﭘﻨﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﺳﻼﻣﺖ رﮐﮭﻨﮯ ﮐ ﺣﺮص اور دﻻﺋﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺣﻖ ﺗ ﭘﻨﭽﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮ ﺟﺰاﺋﮯ ﺧﯿﺮ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔
اور ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ رﮨﻨﮯ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے ﺣﺘ ﮐﮧ ﮨﻢ اس ﺳﮯ ﺟﺎ ﻣﻠﯿﮟ۔
آپ اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﮯ ﻧﻮازے  ،ﺑﯿﺸ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ وﺳﻮﺳﻮں اور
وﮨﻤﻮں ﺳﮯ دور رﮨﮯ اور ﺑﭽﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﺳﯿﻨﮧ ﮐ ﺗﻨ ﮐﻮ اﺟﯿﺮن ﺑﻨﺎ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺗﻠﯿﻒ ﺑﮭ
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آﺋﮯ اﺳﮯ ﺟﺎدو ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﺳﮯ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدے۔ ﻟﯿﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﮐ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻃﺒﻌ ﻧﮧ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻋﺎدﺗﺎ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺷ ﮨﻮ ﮐﮧ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﺗﻮ اس ﮐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
اﺳ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور اﺳﺎ ﻋﻼج ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﺎ ﺷﺮﻋ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ:
وہ ﺷﺮﻋ دم ﺟﻮ ﮐﮧ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﮨﻮں اور ﺷﺮﻋ دﻋﺎﺋﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﻔﻮم ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﭼﺎﮨﮯ اﻧﺴﺎن اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﺧﻮد دم
ﮐﺮے ﯾﺎ ﮐﺴ دم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺋﮯ ﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ دم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور
ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اور ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻼح ﮨﻮ۔
ﺗﻮ ﻧﻈﺮ اور ﺟﺎدو ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎء اور ﺷﻔﺎء اور ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ
ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ وہ ذات ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ آزﻣﺎﺋﺶ اور ﺗﻠﯿﻒ ﻣﻘﺪر ﻣﯿﮟ ﮐ اور اﺳﮯ رﻓﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭ اﺳ
ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور زم زم ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺮض ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ اﺣﺎدﯾﺚ آﺋ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ذﮐﺮ ﮐ ﺟﺎﺗ
ﯿﮟ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (2473رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ )ﺑﯿﺸ ﯾﮧ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ اور ﺑﯿﺸ ﮐﮭﺎﻧﮯ
واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔(
اور اﺑﻮ داوود اﻟﻄﯿﺎﻟﺴ ﮐ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺴ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ )ﺑﯿﺸ ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ
ﺷﻔﺎ ﮨﮯ۔(
اور اﯾ اور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ ﺣﺴﻦ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ ان ﻣﯿﮟ اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﮧ اور ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧ اور اﺑﻦ ﻗﯿﻢ وﻏﯿﺮہ ﻧﮯ
ﮐﺜﺮت ﻃﺮق ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﮯ ﺣﺴﻦ ﮐﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ )زم زم ﮐﺎ ﭘﺎﻧ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﺳ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔( اﺳﮯ اﺣﻤﺪ ﻧﮯ
) (3/357رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اور اﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ اﻗﻮال دﯾﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﯾﮭﯿﮟ ارواء ) 4/320اور اﺳﮯ ﺑﻌﺪ(
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ :اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اور ﻣﯿﺮے ﻋﻼوہ ﮐ اور ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﮭ اﺳﺎ ﺗﺠﺮﺑﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ زم
زم ﮐﮯ ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ اﻣﺮاض ﺳﮯ زم
زم ﺳﮯ ﺷﻔﺎ ﻣﻠ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭ ﻣﺸﺎﺪہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ ﺑﺖ دﻧﻮں ﺑﻄﻮر ﻏﺬا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ
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ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﻨﮧ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ اور اﻧﯿﮟ ﺑﮭﻮک ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋ۔ زاد اﻟﻤﻌﺎد )(3/129
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﻼ ﺷ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﺟﺎدو اور دوﺳﺮے اﻣﺮاض ﺳﮯ ﺷﻔﺎ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﺳﺒﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﮨﮯ
ﺟﺐ ﮐﻮﺋ ﺷﺨﺺ اﺳﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﮐﻼم ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ اﭘﻨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ اس ﺳﮯ ﺷﻔﺎ
دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ارادہ ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺷﻔﺎ ﮨﻮﮔ۔
ﺑﯿﺸ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺴ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﻨﮯ واﻟ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﺑﮭ ﺧﺘﻢ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ اور وہ ﮐﺴ ﺣﻤﺖ ﮐ ﺑﻨﺎ
ﭘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺠﺮب دواء ﭘﺌﮯ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﺷﻔﺎ ﻧﮧ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ اﺳﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ دوا ﻣﯿﮟ
ﻧﻘﺺ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اس دواﺋ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﺣﻤﺖ ﮐ ﺑﻨﺎ ﺟﺴﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﻮ ﮨﮯ ﻧﻔﻊ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺎ۔
اور دم ﮐ اﻗﺴﺎم ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ ﯾﮧ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺟﻮ دم ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﯿﺢ اور ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﮨﻮﮔﺎ اس ﻣﯿﮟ
اﺟﻤﺎﻟ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﯿﻦ ﺷﺮﻃﻮں ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﻻزﻣ ﮨﮯ۔
اول  :ﯾﮧ دم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺮواﻧﮯ ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ ﻧﮧ ﮨﻮ ﮐﮧ دم ﺑﻨﻔﺴﮧ )ﯾﻌﻨ دم ﺧﻮد ﮨ (ﻓﺎﺋﺪہ ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک
ﮨﮯ۔ ﺑﻠﮧ اﺳﺎ ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﯿﮟ دے ﺳﺘﺎ۔
دوم  :ﯾﮧ ﮐﮧ ﺷﺮﻋ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ ﻣﺜﻼ ﻏﯿﺮ اﻟﮧ ﮐﻮ ﭘﺎرﻧﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﻮں اور ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﻣﺪد )اﺳﺘﻐﺎﺛﮧ( ﻣﺎﻧﻨﺎ اور
اﺳﮯ ﻣﺸﺎﺑﮧ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺷﺮک ﮨﻮﮔﺎ اس ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ۔
ﺳﻮم  :ﯾﮧ دم ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿﮟ آﻧﮯ واﻻ ﮨﻮ اور ﻣﻌﻠﻮم۔ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻃﻠﻤﺴﺎﺗ ﭼﯿﺰوں اور ﺷﻌﺒﺪہ ﺑﺎزی ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ
ﮨﮯ۔ )دﯾﮭﯿﮟ۔ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ۔ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ۔ (1/184
ﺗﻮ اﮔﺮ ان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﮯ ﺧﺎﻟ ﮨﻮﺗﻮ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﮐﺴ ﺑﮭ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وہ ﻣﺮﯾﺾ ﭘﺮ ﭘﮭﻮﻧ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﭘﮍﮬﺎ۔ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﭘﺎﻧ ﭘﺮﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﺳﮯ ﻣﺮﯾﺾ ﭘ ﻟﮯ ﯾﺎ ﮐﺴ ﺗﯿﻞ ﭘﺮ اور وہ ﺗﯿﻞ ﻣﺮﯾﺾ اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ ﻣﻞ ﻟﮯ اور اس ﮐ
ﻣﺸﺎﺑﮧ اﺷﯿﺎء ﺗﻮ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﯿﮟ۔
اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻨﺎ ذﮐﺮ آپ ﻧﮯ )ﭘﯿﺮ( ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﺘﮧ ﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﻮن ﻟﻮگ ﯿﮟ اور اﻧ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ۔ اور ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ ﯾﮧ ﺑﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف
ﺑﻌﺾ اﺷﺨﺎص ﮐﮯ دﻋﻮی ﭘﺮ ﮨ اﺳﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻟﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ۔ اور اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻠﻮ ﮐ ﻃﺮف ﻟﮯ
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ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﺮک ﻣﯿﮟ وﻗﻮع ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ۔
اور دم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﺟﻮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮧ ﮨﮯ وہ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ اور ﺑﺪﻋﺎت ﺳﮯ دور ﺑﮭﺎﮔﻨﮯ واﻻ ﮨﻮ اور
اﺳ ﮐﻼم اور اﺳﮯ ﺗﺼﺮﻓﺎت اور ﻃﻠﺒﺎت واﺿﺢ ﮨﻮﻧ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور وہ اﯾﺴ ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻃﻠﺐ ﻧﮧ ﮨ اﯾﺴ
ﻋﺒﺎرات ﻟﮭﮯ ﺟﻮ ﺳﻤﺠﮫ ﻧﮧ آﺳﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ دﮬﻮﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮧ ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺎں ﮐﺎ ﻧﺎم ﭘﻮﭼﮭﮯ اور ﮐﭙﮍے ﮐﺎ ﭨﮍا ﻃﻠﺐ ﮐﺮے
ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺣﺮام ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻋﻼج ﮐﺮے ﻣﺜﻼ ﺧﻮن وﻏﯿﺮہ ﺷﻌﺒﺪہ ﺑﺎزوں ﮐﮯ ﮐﺎم وﻏﯿﺮہ ﻧﮧ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ اور وہ ﭼﯿﺰ ﺟﻮ ﮐﮧ
اﺳﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﺷ ﭘﯿﺪا ﮐﺮے۔
اور ﺗﻌﻮﯾﺬوں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ اﺳ وﯾﭗ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ
) (10543ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
اور رﺎ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﻌﺒﺪہ ﺑﺎزی ﮐﮯ اﺳﻠﻮب اور اﺳ ﻃﺮح ﮐﮯ اور ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﮯ ﭘﺎس ﮐﺴ ﺑﮭ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ اور ان ﺻﻮﻓﯿﺎء ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓﮧ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳ وﯾﭗ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ
)(4983ﮐﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮧ اور ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﮨﻢ اﭘﻨﮯ اور آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺗﻮﻓﯿﻖ اور ﺳﯿﺪﮬﺎ راہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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