 ‐ 14567اس ک& ;1740#ﮨﻤﺶ&;1740#رہ ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ک&;1740#ا ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﻮت ﺳﮯ ﻗﺒﻞ
ﺧﻄﺮﻧﺎک اور ﺗﻞ&;1740#ف دہ اﻣﺮاض ﮐﺎ ﺷﺎر رہ&;1740#
ﺳﻮال
ﻣﯿﺮی ﮨﻤﺸﯿﺮہ ﭼﻮدہ ﺳﺎل ﮐ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻓﻮت ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ آﯾﺎ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ
ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺑﺖ ﺳﺎرے اﻣﺮاض ﺳﮯ دو ﭼﺎر رﮨ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺿﯿﮟ ﯾﮧ ﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺟﺴﻢ ﺑﺖ ڈﮬﯿﻼ ﺗﮭﺎ ﯾﻌﻨ
اﺳﮯ زﺧﻢ ﺑﺖ ﺟﻠﺪی ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﺧﻮن ﻧﻠﺘﺎ اور ﯾﮧ ﺧﻮن اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ اﻧﺪورﻧ اور ﺑﯿﺮوﻧ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺛﺮ اﻧﺪاز
ﮨﻮا ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﺑﺖ ﺗﻠﯿﻒ اور ﺑﺖ ﺳﮯ آﭘﺮﯾﺸﻦ ﺑﮭ ﮨﻮﺋﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻠﺪی ﺳﺮﻃﺎن اور ﺟﺮ ﺑﮍﮬﺎ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ
اور آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﺮدے ﻓﯿﻞ ﮨﻮ ﭼﮯ ﺗﮭﮯ اور ﭼﺎر ﻣﺎہ ﺗ ان ﮐ ﺻﻔﺎﺋ ﮨﻮﺗ رﮨ ﺟﺲ ﺳﮯ اﺳﮯ ﺑﺖ
ﺗﻠﯿﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧ ﭘﮍی اور ﭘﮭﺮ ﻣﻮت ﺑﮭ اﭼﺎﻧ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻞ ﻗﺒﻠﮧ )ﮐﻠﻤﮧ ﭘﮍﮬﻨﮯ واﻟﻮں ( ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﮐﻮ ﺑﮭ ﻗﻄﻌ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﻨﺘ ﯾﺎ
ﺟﻨﻤ ﻗﺮار ﻧﯿﮟ دﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ اﻻ ﯾﮧ ﮐﮧ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اس ﮐ ﮔﻮاﮨ
دﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس ﺑﺎت ﮐ ﮔﻮاﮨ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ) ﮐﮧ وہ ﺟﺘﺘ ﯾﺎ ﺟﻨﻤ ﮨﮯ( وﺣ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ اور
وﺣ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﻮ ﭼﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اب ﻧﻔﺴﻮں ﻣﯿﮟ ﭼﮭﭙ ﮨﻮﺋ ﺑﺎﺗﻮں
اور ﺧﺎﺗﻤﮧ ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ ﺟﺎن ﺳﺘﺎ ۔
ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺐ وہ ﮐﻠﻤﮧ ﭘﮍﮬﺘﺎ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ادا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺿﺮور داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ
اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ ان ﮔﻨﺎﮨﻮں ﭘﺮ ﻋﺬاب دے ﺟﺲ ﮐﺎ اس ﻧﮯ اﻋﺘﺮاف ﮐﯿﺎ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ
ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﻟﯿﻦ آﺧﺮی وﻗﺖ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس وﻋﺪہ ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﺿﺮوری ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﻧﺺ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ وہ ﺑﭽﮧ ﺟﻮ ﺑﻠﻮﻏﺖ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻓﻮت ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺒ اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ
اﻟﺴﻼم اور ان ﮐ ﺑﯿﻮی ﺳﺎرہ ﮐ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ اور وہ اﭘﻨﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮے ﮔﺎ۔
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ﻟﯿﻦ ﺟﻮ ﺑﻠﻮﻏﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪہ رﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اﮔﺮ اﭼﮭﮯ ﻋﻤﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ اﭼﮭﺎ اور
اﮔﺮ اﭼﮭﮯ ﻧﮧ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے اور اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻋﺬاب
دے ۔
اور ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﺑﻦ ﻧﮯ ﺟﻮ اﭘﻨ ﺑﻦ – اﻟﮧ اس ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮے – ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اﺳﮯ ﺗﻠﯿﻔﯿﮟ
اور ﻣﺼﯿﺒﺘﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﯾﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺎں اس
ﮐﮯ درﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮں ﮔﮯ ۔
ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﮐﻮﺋ ﺗﻠﯿﻒ اور ﻏﻢ اور ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﭘﻨﺠﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎہ ﻣﭩﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ
ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﻮﺋ ﭘﯿﭧ ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ﻓﻮت ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ وہ ﺷﯿﺪ ﮨﮯ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻋﺎﻓﯿﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﺟﺐ
دﯾﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﯾﮧ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﺼﯿﺒﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﮨﮯ اﻧﯿﮟ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻣﻞ رﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮐﺎش دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ان
ﮐﮯ ﺟﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﻗﯿﻨﭽﯿﻮں ﺳﮯ ﮐﺎﭨﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔
ﻟﺬا ﮨﻢ آپ ﮐ ﺑﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﮔﺮ وہ ان ﻣﺼﺎﺋﺐ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﻮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻮرا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﻮت ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں اس ﮐﮯ ﻟﮱ
اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ اور ﻋﺰت واﻟ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﮨﻤﺎری دﻋﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮨﻢ اور اس ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮے ﺑﮯ ﺷ وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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