 ‐ 6257ﺑﮯ ﻧﻤﺎز ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ
ﺳﻮال
ﻣﯿﺮا ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﺎﻟﻞ ﺑﮯ دﯾﻦ ﮨﮯ ﻧﮧ ﺗﻮﻧﻤﺎز اداﮐﺮﺗﺎ اورﻧﮧ ﮨ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﮐﮯ روزے ﮨ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﮭ
ﺮﻗﺴﻢ ﮐ ﺑﮭﻼﺋ اورﺧﻴﺮ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اوراﺳ ﻃﺮح اب وہ ﻣﯿﺮے ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﺷ ﺑﮭ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺎ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮاس ﻧﮯ ﮐﺎم ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﮭ ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ وہ ﮔﮭﺮﻣﯿﮟ رﮨﮯ اورﻣﯿﺮا ﺧﯿﺎل رﮐﮭﮯ  ،ﺗﻮاﯾﺴ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﻣﺠﮭﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اس ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رﮨﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ،اس ﻟﯿﮯ ﮐﮧ ﻧﻤﺎز ﮐ اداﺋﻴ ﻧﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮوہ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﭼﺎ ﮨﮯ اورﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐﺎ رﮨﻨﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﮟ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اﮔﺮﺗﻤﯿﮟ ﯾﮧ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ وہ اﯾﻤﺎن واﻟﯿﺎں ﯿﮟ ﺗﻮ اب ﺗﻢ اﻧﯿﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻃﺮف واﭘﺲ ﻧﮧ ﮐﺮو  ،ﯾﮧ ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺣﻼل
ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ وہ ان ﮐﮯ ﮐﮯ ﺣﻼل ﯿﮟ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨ ۔
ﺗﻮآپ اوراس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﺎح ﻓﺴﺦ ﮨﻮﭼﺎ ﮨﮯ اب آپ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋ ﻧﺎح ﻧﯿﮟ  ،ﺎں اﮔﺮاﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ ﮬﺪاﯾﺖ ﺳﮯ
ﻧﻮازے اوروہ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﮐﮯ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ واﭘﺲ آﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﭘﮭﺮ آپ ﮐ زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﻗ رہ ﺳﺘ ﮨﮯ ۔
اورﺧﺎوﻧﺪ ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ آپ ﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﻮں ﮔﺎ ﮐﮧ اس ﮐﺎ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻞ ﻏﻠﻂ ﮨﮯ  ،اورﻣﯿﺮے ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺑﯿﻤﺎری
ﺳ ﻟﺘ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﮧ ﺷ اوروﺳﻮﺳﮧ ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﮨﮯ ﺟﻮﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ان ﮐﮯ ﻋﺒﺎدات اورﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﯿﺮہ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ آﻧﮯ
ﻟﺘﺎ ﮨﮯ  ،اوراس ﻣﺮض ﮐﻮﺻﺮف اور ﺻﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ اوراﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع اوراس ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﮨ ﺧﺘﻢ
ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ۔

2/1

آپ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﺎ آﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮﭼﮭﻮڑﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﮧ رﯿﮟ اس ﻟﯿﮯ ﮐﮧ وہ
ﮐﺎﻓﺮ ﮨﮯ اورآپ ﻣﻮﻣﻦ  ،اورﮨﻢ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮﺑﮭ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﮯ دﯾﻦ ﮐ ﻃﺮف واﭘﺲ ﭘﻠﭧ آﺋﮯ اورﺷﯿﻄﺎن
ﻣﺮدود ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮے ۔
اوراس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﺳﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ اذﮐﺎر اور ورد ﮐﺮﻧﮯ ﭼﺎﮨﯿﯿﮟ ﺟﻮﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮدور ﺑﮭﺎﺗﮯ ﯿﮟ اوردل ﺳﮯ وﺳﻮﺳﮧ
ﮐﻮﺧﺘﻢ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ ۔
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮﻴﮟ ﮐﮧ وہ آپ ﮐﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ،آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﯿﻤﻦ ۔ .
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