 ‐ 22407اس ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐ اور وہ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﻮال ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮال

ﻣﯿﺮا ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺑﮭﺎﺋ ﻟﭩ ﮐﺮ ﻓﻮت ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐ ﻋﻤﺮ ﺻﺮف  25ﺳﺎل ﺗﮭ اس ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﭼﮭﻮﭨ ﺳ ﻣﺸﻞ ﺗﮭ ﺟﻮ ﮐﮧ
واﻟﺪہ اور اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﮭﮍا ﮨﮯ ﮨﻢ ﺳﺐ اﻧﺘﺎﺋ دﮨﺸﺖ اور ﻏﻢ ﮐﺎ ﺷﺎر ﯿﮟ – اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ ﺳﻮاﻻت ﯿﮟ ﺟﻮ
ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں‐
اول  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﯿﺮے ﺑﮭﺎﺋ ﮐ ﻣﻮت ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ ﻗﺴﻢ ﮐﯿﻮں اﺧﺘﯿﺎر ﮐ؟
دوم  :ﻣﯿﺮے واﻟﺪ ﮐ ﻋﻤﺮ  75ﺑﺮس اور وہ ﺑﺖ دﯾﻦ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻻ اور واﻟﺪہ ﺑﺖ ﻣﺮﺑﺎن اور اﭼﮭ ﻃﺒﯿﻌﺖ اور ﮐﺮم ﮐ
ﻣﺎﻟ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان دوﻧﻮں ﮐﻮ ان ﮐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ان ﺟﯿﺴﺎ دن ﮐﯿﻮں دﮐﮭﺎﯾﺎ ﮨﮯ ؟
ﺳﻮم  :ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﮐﺎ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺗﻌﺎون ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ؟ اور ﮨﻤﺎرے ﯾﮧ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﮨﻢ اﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﯿﮟ ؟ اور ﮐﯿﺎ ﮨﻤﺎرے ﻟﮱ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اﺳﮯ ﺳﻼم ﭘﻨﭽﺎ ﺳﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ﮨﻤﺎرا ﺳﻼم
اﺳﮯ ﭘﻨﭽﮯ ﮔﺎ ؟
ﺟﺐ اس ﮐ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮐﺎ ﭼﯿ اپ ﮨﻮا ﺗﻮ ﭘﺘﮧ ﭼﻼ ﮐﮧ اس ﮐ ﻣﻮت ﮔﻼ ﮔﮭﭩﻨﮯ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ رﯾﮍھ ﮐ ﮉی ﮐﺎ
ﻣﺮہ ﭨﻮﭨﻨﮯ ﺳﮯ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ۔
واﻗﻌﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ ﻣﯿﺮے ﮐﻤﺮے ﻣﯿﮟ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﭙﮍے ﮐﺎ ﺟﮭﻮﻻ ﺗﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋ ﻧﮯ ﭼﮭﻮﭨ ﺳ ﮐﺮﺳ ﭘﮍی ﺟﻮ ﮐﮧ
اس ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﭘﮍی ﮨﻮﺋ ﺗﮭ اور اس ﺟﮭﻮﻟﮯ ﮐﻮ اﭘﻨ ﮔﺮدن ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻧﺪھ ﻟﯿﺎ اور ﯾﮧ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ
ﻟﻮں ﮔﺎ اور واﻟﺪہ اﺳ ﮐﻤﺮے ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ رﮨ ﺗﮭﯿﮟ ﮨﻤﺎرا ﺧﯿﺎل ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ ﻧﯿﮟ ﮐ اور ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ
ﮐﮧ وہ ﻏﺼﮧ ﻣﯿﮟ آﮐﺮ اس ﻧﮯ ﯾﮧ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ۔
اس ﮐﮯ دوﺳﺖ ﺑﮭ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐﺎ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﯿﮟ –
ﺟﺐ ﺑﮭ اﻧﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ وہ اﻧﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺎم اﭼﮭﺎ ﻧﯿﮟ ۔
اس ﮐ ﻣﯿﺖ ﮐ ﺑﮭ ﺣﺎﻟﺖ اﭼﮭ ﺗﮭ اور اس ﮐﮯ ﭼﺮہ ﺳﮯ اس ﻃﺮح ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﻋﻤﻞ ﻇﺎﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ رﺎ ﺗﮭﺎ اور اﯾﺴﮯ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ رﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ ﺳﻮ رﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺑﯿﺪار ﮐﺮ دﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﺳﮯ ﮐﭽﮫ دﻟﯿﻞ ﻟﮯ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ؟
آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮐﺮﺗ ﮨﻮں ﮐﮧ آپ ﮨﻤﯿﮟ ﺟﻮاب ﺿﺮوری دﯾﮟ ﮨﻢ اس ﮐ اﭼﺎﻧ ﻣﻮت ﺳﮯ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻏﻤﯿﻦ اور ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﯿﮟ ۔
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ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ:
ان ﺳﻮاﻟﻮں ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ‐ اور وہ ﯾﮧ ﯿﮟ ۔
اول  :ﺑﯿﺸ ﺮ ﭼﯿﺰ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اس دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺮ اور ﺷﺮ ﺟﺎری ﮨﮯ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اور ﺗﺪﺑﯿﺮ اور اس ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ اور ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور رب ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ۔
دوم  :اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﻤﺖ ﮨﮯ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺟﺎن ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮨﻮ رﺎ
ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﮧ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ ﮨﻢ اس ﺗ ﭘﻨﭻ ﺳﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﮧ ﺑﻠﮧ ﺑﺖ ﺳ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺘﻮں ﮐﻮ
ﺑﻨﺪوں ﮐ ﻋﻘﻠﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭻ ﺳﺘﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور ﯾﮧ اس ﮐ ﺣﻤﺖ ﮐﺎﻣﻠﮧ
ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐ ﺷﺮع اور ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ اﻋﺘﺮاض ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ۔
ﺳﻮم  :ﺧﻮد ﮐﺸ اﯾ ﺑﺖ ﺑﮍا ﺟﺮم اور زﻧﺪﮔ ﮐﺎ ﺑﺮے ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺧﺎﺗﻤﮧ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﻨ
اور ﻏﺮﺑﺖ اور ﻏﺼﮧ ﯾﺎ ﮐﺴ اور ﻓﻌﻞ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وہ اس ﺳﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺳﺰا ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭨﮭﺮا
رﺎ ﮨﮯ – ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧﮧ ﮐﺮو ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﺎن ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﯾﮧ )ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺎں( ﺳﺮﮐﺸ اور ﻇﻠﻢ
ﺳﮯ ﮐﺮے ﺗﻮ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﮨﻢ اس ﮐﻮ آگ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ آﺳﺎن ﮨﮯ <
اور ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ )ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ( ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﮐﺴ ﻟﻮﮨﮯ ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ وہ ﻟﻮﺎ اس ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﺟﻨﻢ ﮐ آگ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﻣﺎرے اور وہ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸﮧ رﮨﮯ ﮔﺎ اور ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ زﺮ ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ وہ زﺮ اس ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ
ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﺟﻨﻢ ﮐ آگ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﮭﻮﻧﭧ ﺑﮭﺮے ﮔﺎ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ( اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﭙﺮد ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﻇﺎﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻟﭩﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨ اﭘﻨ
ﮔﺮدن ﻣﯿﮟ رﺳ ﺑﺎﻧﺪﮬ ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺳﺎﻧﺲ ﮔﮭﭧ ﮔﯿﺎ ﯾﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐ ﮨﮯ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐﺎ
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ارادہ ﺗﮭﺎ – واﻟﮧ اﻋﻠﻢ
اور رﮨ ﯾﮧ ﺑﺎت ﮐﮧ واﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ اور ﻧﯿ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻧﯿﮟ آزﻣﺎﺋﺶ ﻧﮧ ڈاﻟﮯ اور ان ﭘﺮ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﺎزل ﻧﮧ ﮐﺮے ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐﺎ ﺻﺒﺮ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ ﺳﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ ﺻﻔﺎﺋ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎہ
دﮬﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ۔
اور ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺮ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اﮔﺮاﺳﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ وہ اس ﮐﺎ ﺷﺮ ادا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﮐﮯ
ﻟﮱ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺳﮯ ﺗﻨ اور ﺗﻠﯿﻒ آﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻠﯿﻔﻮں اور
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﮯ آزﻣﺎﺋﺶ اس ﺑﺎت ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗ ﮐﮧ ﺑﻨﺪہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﮯ وﻗﻌﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن اور اس ﮐ اﻃﺎﻋﺖ اور اس ﮐﺎ ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﯾﮧ ﻋﺰت ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ اور اس
ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اور ﻓﺴﻖ ﭘﮧ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮐﺴ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﮐﮯ درﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﮔﺎ اور
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐ ﺑﺖ ﺳ اﻗﺴﺎم ﯿﮟ ﮐﺒﮭ ﺗﻮ ﻣﺮض ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭ ﻣﺎل ﭼﮭﻦ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اور ﮐﺒﮭ
ﻣﺤﺒﻮب ﮐﮯ ﮔﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺜﻼ  ،ﺑﮭﺎﺋ ،ﯾﺎ واﻟﺪ ،ﯾﺎ ﺑﯿﻮی ،ﯾﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮں اور ﻣﺼﯿﺒﺘﻮں ﺳﮯ
آزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﮨ ﺧﯿﺮ اور ﺷﺮ ﯿﮟ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> اور ﮨﻢ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﮐﻮ ﺑﺮاﺋ ﺑﮭﻼﺋ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺗﻢ ﺳﺐ ﮨﻤﺎری ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎۓ ﺟﺎؤ
ﮔﮯ<
اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﺷﺨﺺ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اور ﻧﻤﺎزوں ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ ﺟﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻓ اور درﮔﺰری ﮐ اﻣﯿﺪ رﮐﮭ ﺟﺎ ﺳﺘ ﮨﮯ – ﺑﮯ ﺷ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻏﻔﻮر
رﺣﯿﻢ ﮨﮯ ۔
اور اﮔﺮ اﺳﮯ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﮐﮧ ﺧﻮد ﮐﺸ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺸ اس ﻟﮱ ﮐ ﺗﺎﮐﮧ وہ ﮐﺴ ﻣﺸﻞ ﺳﮯ
ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﺗﻨ آ ﭼﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﻄﺮہ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس وﻋﯿﺪ اور ﺳﺰا ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﮧ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ
ﮐﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ آﺋ ﮨﮯ ۔
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ﻟﯿﻦ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﮔﺮ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﺎ اور
ﺷﺮک ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے اور اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ
ﺗﻮ اﺳﮯ ﻋﺬاب دے اور ﻋﺬاب ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وہ آگ ﺳﮯ ﺿﺮور ﻧﻞ آۓ ﮔﺎ ‐
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﮨﮯ :
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺷﺮك ﻛﻮ ﻣﻌﺎف ﻧﯿﮟ ﻛﺮﺗﺎ اس ﻛ ﻋﻼوه ﺑﺎﻗ ﺟﺴﮯ ﭼﺎ ﮨﮯ ﻣﻌﺎف ﻛﺮدﻳﺎ
اور ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮي ﮨﮯ
> ﺟﺲ ﻧﮯ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﭘﮍھ ﻟﯿﺎ اور اس ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ذرہ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮭ اﯾﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ وہ ﺟﻨﻢ ﺳﮯ ﻧﻞ آۓ ﮔﺎ <
اور رﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﮧ اس ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺴﻞ اور ﺗﺠﯿﺰ وﺗﻔﯿﻦ ﮐﮯ وﻗﺖ اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﭼﺮے ﺳﮯ اﭼﮭﺎﺋ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ رﮨ
ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﭼﮭﮯ اﻧﺠﺎم اور ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻮس ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﮨﮯ اور وہ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺎں ﻣﻌﺬور اور ﻣﻐﻔﻮر ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ
ﺑﺎت ﯾﻘﯿﻨ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺧﯿﺮ ﮨ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ دے ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور اﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﺸ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﻤﺎزی اور ﻣﻮﺣﺪ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﻐﻔﺮت ﮐ دﻋﺎ ﮐ ﺟﺎ ﺳﺘ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮے اور ان ﮔﻨﺎﮨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ وہ ﮔﻨﺎہ ﺑﮭ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ﮐﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻣﺎرﻧﮯ ﮐ ﺟﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮨﮯ اور ﯾﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐ اﯾ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻮ ﻣﻘﺪر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور وﮨ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ
اور ﺮ ﭼﯿﺰ اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ اور وہ ﺣﻤﺖ واﻻ اور ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ ۔
ﻟﯿﻦ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﮟ ﭘﮍی ﺟﺎ ﺳﺘ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اس ﺟﺎن
ﻣﯿﮟ ﮨﻮ رﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺎری ﮨﮯ ان ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ اور ﺗﻘﺪﯾﺮ اور اﻟﮧ
ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ‐ .
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