 ‐ 72255ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﺳﮯ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎدہ ﻛﺲ ﻃﺮح ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ؟
ﺳﻮال
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﺳﮯ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎدہ ﻛﺲ ﻃﺮح ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ؟
ﻣﻴﺮے رﺷﺘﮧ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﮭﻴﺠﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﻴﺎ اور ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮟ ﻣﺠﮭﮯ ﺧﻮاب آﻳﺎ ﻛﮧ ﺷﺎدى ﻛﺎ ﭘﻴﻐﺎم
ﺑﮭﻴﺠﻨﮯ واﻟﮯ ﻛ ﺑﻦ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ اﻳﻚ ﺳﺒﺰ رﻧ ﻛﺎ ﺟﺒﮧ ﭘﻨﺎﻳﺎ اور ﻛﻨﮯ ﻟ :اس ﻛﺎ ﻣﻨﻴﺘﺮ ﺑﮭﺎﺋ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﭼﻴﺰ ﻛﮯ
ﻋﻼوہ ﻛﭽﮫ ﺪﻳﮧ ﻧﻴﮟ دﻳﺘﺎ ،ﮔﺰارش ﮨﮯ ﻛﮧ آپ اس ﺧﻮاب ﻛ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﺗﺎ ﻛﮧ ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﺳﮯ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎدہ ﻛﺮ
ﺳﻮں ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
ﻳﺎں ﻛﺌ اﻳﻚ اﻣﻮر ﻛﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺿﺮورى ﮨﮯ:
اول:
آپ ﻧﮯ ﺟﻮ ﺧﻮاب دﻳﮭ ﮨﮯ ،اس ﻛ ﺗﻌﺒﻴﺮ آپ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﻳﮟ ﺟﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ،اور دﻳﻦ اور ﻋﻘﻴﺪہ
ﻛﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮭ ﮨﻮ ﺗﺎ ﻛﮧ وہ آپ ﻛﻮ اس ﻛ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎ ﺳﮯ ،اور آپ ﻛﻮ ﺟﺎﻞ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ اور ﺷﻌﺒﺪہ ﺑﺎزوں
ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ.
دوم:
ﺑﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﻳﮧ ﺧﻴﺎل ﻛﺮﺗﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﮯ ﻧﺘﻴﺠﮧ ﻣﻴﮟ ﻧﻴﻨﺪ ﻣﻴﮟ ﺧﻮاب ﺿﺮور آﺗ ﮨﮯ اور ﻳﮧ ﺷﺮط ﮨﮯ ،ﻳﺎ ﭘﮭﺮ
ﺳﻴﻨﮧ ﻣﻴﮟ راﺣﺖ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﻳﺎ اس ﻃﺮح ﻛﺎ ﻛﻮﺋ اﺣﺴﺎس ،ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اﻳﺴﺎ ﻧﻴﮟ ،اﮔﺮ ان اﺷﻴﺎء ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻛﭽﮫ
ﺑﮭ ﻧﮧ ﮨﻮ اور اﻧﺴﺎن اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮ ﭼﺎ ﮨﻮ اور اس ﻧﮯ درﺳﺖ اور زﻳﺎدہ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎم ﻛﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﺮ ﻣﻤﻦ
اﺳﺒﺎب ﺑﮭ ﻣﻴﺎ ﻛﻴﮯ ﮨﻮں ،ﻳﻌﻨ اس ﻧﮯ ﻣﺸﻮرہ ﻛﻴﺎ اور ﻛﻮﺷﺶ ﺑﮭ اور ﺗﺠﺮﺑﮧ ﻛﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﮭ ﻛﻴﺎ اور ﭘﮭﺮ
اس ﻛﺎم ﻛﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻳﺎ ﺗﻮ اﻣﻴﺪ ﻛ ﺟﺎﺳﺘ ﮨﮯ ﻛﮧ ﻳﮧ اس ﻛﮯ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ،ﭼﺎﮨﮯ اﺑﺘﺪاﺋ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﻛﺎ ﺷﺮح ﺻﺪق ﻧﮧ
ﺑﮭ ﮨﻮا ﮨﻮ ،ﺑﻠﮧ ﻓﺮض ﻛﺮﻳﮟ اس ﻧﮯ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ﻛﺎم ﻛﻴﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ اس ﻛ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﮧ ﺑﮭ ﮨﻮﺋ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ
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ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺘﺮى اور ﺧﻴﺮ ﮨﻮ ﺟﻮ اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﮟ ،ﺑﻠﮧ اس ﻛﺎ رب اس ﺧﻴﺮ ﻛﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ.
اﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻣﺎﻟ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ:
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺷﺮﻋ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﺗﮯ اور ﭘﮭﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮﺗﮯ ﻴﮟ ﺣﺘ ﻛﮧ وہ ﺧﻮاب دﻳﮭﻴﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ وہ اﺳﺘﺨﺎرہ واﻻ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﺎ
ﻳﺎ ﻧﮧ ﻛﺮﻧﺎ دﻳﮭﻴﮟ ،ﻳﺎ ﻛﻮﺋ اور اﺳﮯ ﺧﻮاب ﻣﻴﮟ دﻳﮭﮯ ،اور ﻳﮧ ﻛﭽﮫ ﺑﮭ ﻧﻴﮟ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﺗﻮ اﺳﺘﺨﺎرہ اور ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﺎ ﺣﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ ﻧﮧ ﻛﮧ وہ ﺟﻮ اﺳﮯ ﺧﻮاب ﻣﻴﮟ ﻧﻈﺮ آﺋﮯ .اﻧﺘﮭ
دﻳﮭﻴﮟ :اﻟﻤﺪﺧﻞ ) .( 37 / 4
ﺳﻮم:
اﮔﺮ ﻳﮧ ﻓﺮض ﻛﺮ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻛﮧ ﺧﻮاﺑﻮں ﻛ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺴ ﺧﻴﺮ و ﺑﮭﻼﺋ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﻛﺮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺻﺎﻟﺢ اور اﭼﮭ ﺧﻮاﺑﻴﮟ
ﻣﺒﺸﺮات ﻧﮧ ﮨﻮﺗﻴﮟ ،ﻟﻴﻦ ان ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﻴﺎ ،ﺑﻠﮧ ﺷﺎدى ﻛﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﮭﻴﺠﻨﮯ واﻟﮯ ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﻨﮯ اور اس ﻛﮯ
دﻳﻦ اور اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻛ ﺟﺎن ﭘﺮﻛﮫ ﻛﺮﻧﮯ ﻛ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮﻧﺎ ﺿﺮورى ﮨﮯ ،اور اس ﻛﮯ ﻋﻼوہ آپ ﺟﻮ ﻛﭽﮫ اس ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﻴﮟ وہ ﺑﮭ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮﻳﮟ ،اور ﺟﺐ آپ ﻛﻮ ان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻳﮧ ﻧﻴﻚ اور اﭼﮭ ﺧﻮاب
ﺧﻮﺷﺨﺒﺮى ﻛ ﺟﮧ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﮔ ،اور اس ﻛﺎم ﻣﻴﮟ ﻧﻴﻚ ﺷﻮن ﺷﻤﺎر ﮨﻮ ﮔ.
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرى دﻋﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ وہ آپ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﺧﻴﺮ وﺑﮭﻼﺋ ﻛﮯ ﺣﺼﻮل ﻣﻴﮟ آﺳﺎﻧ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ،اور آپ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اس
ﻣﻴﮟ ﺑﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ.
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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