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ﺳﻮال
اﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺎ رزق ﻟﮭﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻮگ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﻮک ﺳﮯ ﮐﯿﻮں ﻣﺮﺗﮯ ﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ رزق دﯾﻨﮯ واﻻ اور ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺘﺮﯾﻦ رزاق ﮨﮯ اور زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺟﺘﻨﮯ ﺑﮭ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﮭﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ان
ﺳﺐ ﮐ روزﯾﺎں اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ذﻣﮧ ﯿﮟ  ،اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﺴ ﻻﻟﭽ ﮐﺎ ﻻﻟﭻ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ رزق ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﺎ اور ﻧﮧ
ﮨ ﮐﺴ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮔ اﺳﮯ ﮨﭩﺎ ﺳﺘ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اس رزق ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﻓﺮق رﮐﮭﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ان ﮐ ﺧﻠﻘﺖ
اور اﺧﻼق ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ رزق زﯾﺎدہ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻢ دے اور اﯾ ﻗﻮم ﮐﮯ رزق ﻣﯿﮟ ﮐﺸﺎدﮔ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
دوﺳﺮوں ﮐﮯ رزق ﻣﯿﮟ ﺗﻨ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ رزق ﮐﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﮨﮯ اس ﻋﻠﻢ اور ﮐﺘﺎب ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ ﺳﮯ اﺳﮯ ﺗﮭﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﮭﺎ اور اس ﻧﮯ ﻟﮫ ﺑﮭ دﯾﺎ ﮐﮧ ﮐﺲ ﮐﻮ رزق ﻣﯿﮟ ﺗﻨ ﮨﻮ ﮔ اور ﮐﺴﮯ ﮐﺸﺎدﮔ اور ﺗﻨ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐ ﺣﻤﺖ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮں اور ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﮨﮯ ۔
"ﮨﻢ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﮐﻮ ﺑﺮاﺋ اور ﺑﮭﻼﺋ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ "
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
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"اﻧﺴﺎن ) ﮐﺎ ﯾﮧ ﺣﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ( ﺟﺐ اﺳﮯ اس ﮐﺎ رب آزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻋﺰت و ﻧﻌﻤﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﮐﻨﮯ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺮے
رب ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﻋﺰت دار ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺐ وہ آزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐ روزی ﺗﻨ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺮے
رب ﻧﮯ ﻣﯿﺮی اﺎﻧﺖ ﮐ )اور ذﻟﯿﻞ ﮐﯿﺎ (" اﻟﻔﺠﺮ 15۔16۔
ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﯾﺎﯾﺎ '' ﮐﻼ '' اﯾﺴﺎ ﺮ ﮔﺰ ﻧﯿﮟ ۔ ﯾﻌﻨ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮ رﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
اﮔﺮ ﮐﺴ ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﯾﺎ ﺗﻨ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ وہ ﺑﻄﻮر اﻣﺘﺤﺎن اور آزﻣﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ اﺳﮯ ﻋﺰت دﯾﻨﮯ اور ذﻟﯿﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﮱ  ،ﺗﻮ اس آزﻣﺎﺋﺶ ﺳﮯ ﭘﺘﮧ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻮن ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺷﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﮐﻮن آہ و ﺑﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
ا ور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔ ا ﮬـ .
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