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ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻏﻠﻂ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻮﺋ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﯾﻌﻨ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﯾﺎ آﺋﻨﺪہ
ﻣﯿﻨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ آﺋﻨﺪہ ﺳﺎل؟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﭘﺨﺘﮧ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﻮت ﮐﺴ وﻗﺖ ﺑﮭ آﺳﺘ ﮨﮯ ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اور اس ﮐﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ
ﺑﻨﺎﺋﮯ اور اﻧﺪازہ ﻟﺎﺋﮯ اور ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﻞ ﯾﺎ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ اﯾ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﺮوں ﮔﺎ ﻟﯿﻦ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﺿﺮور ﮐﮯ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"اور ﺮﮔﺰ ﺮﮔﺰ ﮐﺴ ﮐﺎم ﭘﺮ ﯾﻮں ﻧﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﮐﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﻣﺮﺳﺎﺗﮫ ﮨ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﮐﮧ دﯾﻨﺎ"
اور ﺮ وہ ﭼﯿﺰ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ارادہ وﻧﯿﺖ اور اس ﮐﺎ ﻋﺰم اور اﺳﮯ ﺣﺼﻮل ﮐ اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ اﻣﯿﺪ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﮯ
اور اﻣﯿﺪ ﮨ اﯾ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻤﻞ ﮐ ﻃﺮف ﮐﮭﯿﻨﭽﺘ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﻦ ﻣﻮﻣﻦ آدﻣ اس زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ دﯾﻨ اور دﻧﯿﺎوی ﻧﻔﻊ دے اور وہ اﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﺳﺎﺗﮫ
رﮐﮭﺘﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ۔
)ﺟﻮ ﺗﺠﮭﮯ ﻧﻔﻊ دے اس ﮐ ﺣﺮص اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮ(
اور ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"اﺳ) اﻟﮧ( ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮ اور اﺳ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮ"
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ﻟﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ اور )دﯾﻦ ﺳﮯ( ﻏﺎﻓﻞ وہ اﺳﺒﺎب ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﺎ اور اﭘﻨﮯ اس رب ﺳﮯ ﺟﺲ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﮨﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻮﺗﺎ وﮨ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﭘﻨ اﻣﯿﺪ اور اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶ آﻧﮯ واﻟ
ﮐﻮ دﯾﮭﮯ اور اس ﭘﺮ ﻣﻮت وﻏﯿﺮہ ﮐ ﻓﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ رک ﺟﺎﺋﮯ اور اﭘﻨ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﻄﻞ
ﮐﺮﮐﮯ رﮐﮫ دے۔ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﭘﺘﮧ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﯾﮧ زﻧﺪﮔ ﮔﺰار ﮨ ﻧﯿﮟ ﺳﺘﺎ ﻣﺮ ﯾﮧ ﮐﮧ وہ ﮐﭽﮫ ﻧﮧ ﮐﭽﮫ اﻣﯿﺪ ﻟﺎ
ﮐﮯ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ ان ﻣﺼﻠﺤﺘﻮں ﮐ ﻃﺮف ﻣﺘﺤﺮک رﮐﮭﺘ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﻣﯿﮟ ﻃﻤﻊ وﻻﻟﭻ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮوری ﮨﮯ اس ﮐ اﻣﯿﺪﯾﮟ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﮨﻮں اور دﻧﯿﺎ ﮐ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﺑﻠﮧ آﺧﺮت ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﻄﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﮯ رﮐﮭﮯ اور وہ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﮧ ﮐﺮے ﺟﺲ ﺳﮯ اﺳﮯ اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﮐﺎ ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ
ﮨﻮ اور اس ﮐ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﺗﺎ ﮐﮧ وہ دﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ
وﺳﻌﺎدت ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮ ﺳﮯ ۔ .
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