 ‐ 2072ﻛﻴﺎ ﻣﻴﺖ ﻛ ﻳﺎد آﻧﮯ اور اس ﭘﺮ ﻏﻤﻴﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻴﺖ ﻛﻮ ﻗﺒﺮ ﻣﻴﮟ ﺿﺮر ﭘﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﻛﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ زﻧﺪہ ﺷﺨﺺ ﻛ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻣﻴﺖ ﻛﻮ ﻳﺎد ﻛﺮﻧﺎ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻴﭩﮯ ﻛﺎ واﻟﺪ ﻛﻮ ﺮوﻗﺖ اور ﺮ ﺟﮧ ﻳﺎد ﻛﺮﻧﺎ اور اس
ﭘﺮ ﻏﻤﻴﻦ ﮨﻮﻧﮯ ،اور اس ﭘﺮ روﻧﮯ اور ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻴﺖ ﻛﻮ ﻧﻘﺼﺎن اور ﺿﺮر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻳﮧ اﭼﮭﺎ
ﻧﻴﮟ ،ﺗﻮ ﻣﻴﺖ ﻛﻮ ﻏﻢ اور روﻧﮯ اور ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮ ﻛﺮ ﻳﺎد ﻧﻴﮟ ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮯ ،ﺑﻠﮧ اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ دﻋﺎء اور اﺳﺘﻐﻔﺎر اور اس ﭘﺮ
رﺣﻤﺖ ﻛ دﻋﺎ ﮨ ﻛﺎﻓ ﮨﮯ.
ﻳﮧ ﻗﻮل ﻛﺎں ﺗﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﮨﮯ ؟
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﻛﻮ ﺟﺰاﺋﮯ ﺧﻴﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ،اور ﻣﻴﺖ ﻛﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﻧﺎ ﺿﺮورى ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﻛﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ:
" ﻣﻴﺖ ﻛﮯ اﻞ و ﻋﻴﺎل ﻛﮯ روﻧﮯ ﻛ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﻴﺖ ﻛﻮ ﻋﺬاب ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ"
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) .( 1286
اور اس ﻛ ﺷﺮح ﻳﮧ ﻛ ﮔﺌ ﮨﮯ ﻛﮧ :ﺟﺐ ﻣﻴﺖ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﻞ وﻋﻴﺎل ﻛﻮ اﻳﺴﺎ ﻛﺮﻧﮯ ﻛ وﺻﻴﺖ ﻛ ﮨﻮ ،ﺟﺎﻠ ﻟﻮﮔﻮں ﻛ
ﻓﻌﻞ ﻛ ﻃﺮح.
اور ﻳﮧ ﺑﮭ ﻛﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ :ﺟﺐ ان ﻛ ﻋﺎدت ﻣﻴﮟ ﻧﻮﺣﮧ اور آہ ﺑﺎ ﻛﺮﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﻴﺖ ﻧﮯ اﻧﻴﮟ اس ﺳﮯ ڈراﻳﺎ اور
اس ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﻧﮧ ﻛﻴﺎ ﮨﻮ.
اور ﻳﮧ ﺑﮭ ﻛﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ :ﻋﺬاب ﺳﮯ ﻣﺮاد اﺳﮯ ان ﻛﮯ ﻓﻌﻞ ﭘﺮ ﺟﻮ اﻧﻴﮟ ﻛﭽﮫ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﻴﮟ دﻳﺘﺎ اس ﺳﮯ ﻣﻴﺖ ﻛﻮ ﺗﻠﻴﻒ
اور ﻏﻢ اور اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ،اور وہ آگ ﻛﺎ ﻋﺬاب ﻧﻴﮟ.
اور ﺻﺮف ﻣﻴﺖ ﻛ ﻳﺎد اور ﻏﻢ اور اﻧﺎ ﻟﮧ ﭘﮍﮬﻨﺎ ﻳﮧ ﻧ ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ اﻳﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ
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آﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،اور وہ دل ﻣﻴﮟ ﺑﺎت ﻛﺮﻧﮯ ﻛ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻴﮟ رﻛﮭﺘﺎ ،اور دل ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺖ ﻛ ﻳﺎد اور اس ﭘﺮ ﻏﻢ ﻛﺎ ﺧﻴﺎل ﻧﻴﮟ آﺗﺎ،
اور اس ﻛﮯ ﮔﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﻛ ﺗﻠﻴﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﮟ ﻛﺮﺗﺎ ،ﻟﻴﻦ ﺟﺐ وہ اﺳﮯ ﻳﺎد ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﻧﺎ ﻟﮧ واﻧﺎ اﻟﻴﮧ راﺟﻌﻮن ﭘﮍﮬﺘﺎ
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺻﺒﺮ ﻛﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ اس ﻛ ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ اور اﺳﮯ ﺗﺤﻤﻞ دے اور اس ﻛ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻣﻴﮟ اس ﻛﺎ ﻧﻌﻢ اﻟﺒﺪل ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ اﺟﺮوﺛﻮاب ﺳﮯ ﻧﻮازﺗﺎ ﮨﮯ.

2/2

