 ‐ 9691ﻗﺮآن اور ﻃﺐ )م&;1740#ڈ&;1740#ﮐﻞ (
ﺳﻮال
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﯾ ﻟﯿﭽﺮﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺳﻨﺎ ﮐﮧ ڈاﮐﭩﺮ اور اﻃﺒﺎء ﯾﮧ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﺖ ﺳ دواﺋﻴﮟ اور ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﻋﻼج ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﮯ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭘﺮ رﯾﺴﺮچ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪاﯾﺠﺎد ﮐ ﮔﺌﻴﮟ ﻴﮟ ۔
ﺗﻮاس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮉﯾﻞ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ اس وﻗﺖ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﮐﯿﺎ وہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﮭ ﮐﭽﮫ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﮨﻢ اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ؟
ﻣﯿﮟ ﯾﮧ اس ﻟﮱ ﭘﻮﭼﮫ رﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﻣﯿﺮے اﯾ ﮬﻨﺪو دوﺳﺖ ﺟﺴﮯ ) وﯾﻨﯿﺶ ( ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﭘﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻧﮯ ﯾﮧ
ﺳﻮال ﮐﯿﺎ آﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ اﯾﺴﮯ اﻣﻮرﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﻠ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯿﮟ ﺑﺎﻗ رہ ﮔﮱ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ
اﻧﺸﺎف اﺑﮭ ﺗ ﻧﯿﮟ ﮨﻮا ؟ ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
:–1
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ زﻧﺪﮔ ﮐﮯ ﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ دے ﮐﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اﺑﻮذر رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻤﯿﮟ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﭼﮭﻮڑا ﺗﻮ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮐﻮئ ﭘﺮﻧﺪہ
ﺑﮭ اﭘﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﮭ ﻋﻠﻢ ﮨﻤﯿﮟ دے ﮐﺮ ﮔﮱ ۔ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ )  ( 20399دﯾﮭﯿﮟ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) ( 263 / 8
ﮬﯿﺜﻤ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺘﮯ ﻴﮟ ﮐﮧ اﺳﮯ ﻃﺒﺮاﻧ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ اورﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ ﯾﺰﻳﺪ اﻟﻤﻘﺮی ﺟﻮ ﮐﮧ ﺛﻘﮧ ﮨﮯ ﮐﮯ
ﻋﻼوہ اس ﮐﮯ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻴﮟ ۔
ﺟﻮ اﺳﻼم اس ﻟﮱ آﯾﺎ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ زﻧﺪﮔ ﮐ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺟﺎت وﺿﺮورﯾﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮے ۔
: -2
اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮﯾﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آﯾﺎ ﮨﮯ وہ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐ ﺗﻤﯿﻞ ﮨﮯ  ،اورﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺎں ﯾ دو
ﻣﺼﺪر اﺳﺎﺳ ﯿﮟ  ،اورﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮐﻮئ اﯾﺴ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﮟ اﺗﺎری
ﻣﺮ اس ﮐﺎ ﻋﻼ ج اور دوائ ﺑﮭ اﺗﺎری ﮨﮯ ۔
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اﺑﻮﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  ) :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻮ ﺑﮭ ﺑﯿﻤﺎری اﺗﺎری
ﮨﮯ اس ﮐ ﺷﻔﺎاور ﻋﻼج ﺑﮭ اﺗﺎرا ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) ( 5678
: –3
ﺳﺎﺋﻞ ﻧﮯ ﺟﻮ ﯾﮧ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻋﻼج ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﮯ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﮯ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﮨﻢ ﯾﮧ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ اس ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻣﺒﺎﻟﻐﮧ آرائ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮئ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ اور ﻧﮧ ﮨ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اور ﺑﯿﺎﻟﻮﺟ ﮐ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﻮرﭘﯿﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺘﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ رﺷﺪ وﮬﺪاﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻨﺒﮧ ﮨﮯ اوراس ﮐﺎ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﺑﮍا ﻣﻌﺠﺰہ اس ﮐ ﺑﻼﻏﺖ اور ﻗﻮت ﻣﻌﺎﻧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐﺎ اﺻﻠ اﻋﺠﺎز ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﮐﺘﺎب اﭘﻨﮯ ﻧﺒ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ اﯾﺴﮯ دور ﻣﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎئ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺑﺖ اوﻧﭽﮯ درﺟﮯ ﭘﺮ ﺗﮭ ﺗﻮ اس
وﻗﺖ ﯾﮧ ﮐﺘﺎب اﻧﯿﮟ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﺎزل ﮐ ﮔ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺴ اﻧﺴﺎن ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف
ﺳﮯ آئ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ اس دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﻧ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ  ،ﺗﻮدﯾﮫ ﻟﯿﮟ ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں اور
ﻣﻌﺠﺰات – ﻻﭨﮭ اور ﮬﺎﺗﮫ ﮐﺎ ﭼﻤﻨﺎ – اﺳ ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس وﻗﺖ ﺟﺎدو ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻼ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ  ،اور
اﺳ ﻃﺮح ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ دوﺳﺮی ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں – ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪ ﮐﺮﻧﺎ  ،اور ﺑﺮص زدہ اور ﮐﻮڑھ ﮐﮯ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﺮﻧﺎ – ﯾﮧ ﺑﮭ اﺳ ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﻗﻮم ﻣﺎﺮ ﺗﮭ اور ان ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻞ ﭼ ﺗﮭ ﺟﺴﮯ ﻃﺐ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﻟﮱ ﮨﻢ ﯾﮧ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍی اور ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ وہ اس ﮐ ﻓﺼﺎﺣﺖ وﺑﻼﻏﺖ ﮨﮯ ،
ﺗﻮ آج ﺗ اس ﭘﺮ ﻏﻮر ﻓﺮ اور ﺗﺪﺑﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ واﻟﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ واﺿﺢ ﮨﻮرﮨ ﮨﮯ ۔
اور اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اس ﻣﯿﮟ ﻓﺼﺎﺣﺖ وﺑﻼﻏﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ اور ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎﻧ
ﺟﺴﻢ ﮐ ﺗﺮﮐﯿﺐ اور اس ﮐﮯ اﻋﻀﺎء اور اس ﮐﮯ ﭘﯿﺪاﺋﺸ ﻣﺮاﺣﻞ اور ﺑﻌﺾ ﻃﺒﻌ ﻣﻈﺎﺮ اوراس ﮐﮯ ﻋﻼوہ اوراﺷﯿﺎء ﮐﺎ
ﺑﮭ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﺳﺎﺋﻞ ﻧﮯ ﺟﻮ ﻋﻼج ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎت ﮐ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﯾﮧ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں
اور ﺑﺪﻧﻮں ﮐ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ ﮨ ﺷﻔﺎﮨﮯ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ) ﺷﮭﺪ ( ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎاور ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ
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ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ ﮨﮯ ،اور اﺳ ﻃﺮح اﺻﻞ ﭼﯿﺰ ﺻﺤﺖ اور اﻣﺮاض ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﺎ ﺑﮭ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳﺎری ادوﯾﺎت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ اورﮐﭽﮫ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اس ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﺒﺎﻟﻐﮧ ارائ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ﮨﮯ  ،اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮئ ﻃﺐ ﮐ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﮟ ،
اورﭘﮭﺮ اس وﻗﺖ اﯾﺴﮯ اﯾﺴﮯ اﻣﺮاض ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﭼﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﮟ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎﻋﻼج اﻣﺮاض ﮐﮯ وﺟﻮد
ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮨ ﮐﯿﺴﮯ آۓ ﮔﺎ – ﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ‐ ؟ ۔
:-4
ا – ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺷﻔﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ اﯾ آﯾﺎت ﭘﯿﺶ ﮐ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ :
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ﯾﮧ ﻗﺮآن ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﺎزل ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺳﺮا ﺳﺮ ﺷﻔﺎ اوررﺣﻤﺖ ﮨﮯ اﻻﺳﺮاء )  ( 82۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن  :ﯾﮧ ﻗﺮآن ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﺎزل ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺳﺮا ﺳﺮ ﺷﻔﺎ اوررﺣﻤﺖ ﮨﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮧ ﮨﮯ
ﮐﮧ ﯾﺎں ﭘﺮ ) ﻣﻦ ( ﺟﻨﺲ ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ ﺗﺒﻌﯿﻀﯿﮧ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
اے ﻟﻮﮔﻮں ﺗﻤﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﺎرے رب ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺼﺤﯿﺖ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺳﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ روگ ﮨﮯ اس ﮐ ﺷﻔﺎآئ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺒ اور ﺑﺪﻧ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﻋﻼج اور ﺷﻔﺎﮨﮯ اور اﺳ دﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﮐ ﺑﮭ دوا ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﺮ اﯾ اس ﺷﻔﺎ
ﮐﺎ اﻞ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻠﺘ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﻦ ﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎر آدﻣ ﻋﻼج ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺟﮧ ﺳﮯ اس ﻋﻼج ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اور اﺳﮯ ﺻﺪق دل اور اﯾﻤﺎن وﯾﻘﯿﻦ اور اﺳﮯ ﻗﺒﻮل اور ﭘﺨﺘﮧ اﻋﺘﻘﺎد اور اس ﻋﻼج ﮐ ﺷﺮوط ﭘﻮری ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ
اﭘﻨ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮ رﮐﮭﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ آﮔﮯ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﮭ ﭨﮭﺮ ﮨ ﻧﯿﮟ ﺳﺘ ۔
ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﺑﯿﻤﺎری اس ﮐﻼم اﻟﮧ ﮐﮯ آﮔﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﭨﮭﺮ ﺳﺘ ﮨﮯ ﺟﻮ اﮔﺮ ﭘﺎڑوں ﺗﺮ اﺗﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ وہ رﯾﺰہ رﯾﺰہ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ  ،ﯾﺎ
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ اﺗﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ وہ ﭨﮍے ﮐﺮدﯾﺘﺎ  ،ﺗﻮدﻟﻮں اور ﺑﺪﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﻮئ اﯾﺴﺎ ﻣﺮض ﻧﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ
راﮨﻨﻤﺎئ ﻧﮧ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اور اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﻧﮧ ﺑﺘﺎۓ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﺘﺎب اﻟﮧ ﮐ ﺳﻤﺠﮫ ﻋﻄﺎﻓﺮﻣﺎۓ ۔زاد اﻟﻤﻌﺎد ) ( 352 / 4
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ب  :اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ روﺣﻮں اور دﻟﻮں ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮاس ﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
اﻣﺮاض اور آﻓﺎت ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ اور اﻧﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ دوﮐﺮدے ﮔﺎ  ،ﺗﻮ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺖ ﺳﺎری اﻣﺮاض ﮐﺎ ﻋﻼج اور
ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ ﮨﮯ ۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ :
ﮨﻢ ﻧﮯ ذاﺗ ﻃﻮر ﭘﺮ اور ﮨﻤﺎرے ﻋﻼوہ دوﺳﺮوں ﻧﮯ ﺑﮭ اس ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ادوﯾﮧ
ﺣﺴﯿﮧ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﮨﻮۓ ﺑﻠﮧ اﻃﺒﺎء ﮐﮯ ﺎں ﺗﻮ ادوﯾﮧ ﺣﺴﯿﮧ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮬﯿﭻ ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﺣﻤﺖ اﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮯ
ﺧﺎرج ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اس ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﮐ اﯾ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺟﺐ دﻟ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ راﺑﻄﮧ
اور ﻟﺎؤ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮﮐﮧ ﺑﯿﻤﺎری اور دوائ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ اور ﻃﺒﯿﻌﺘﻮں ﮐﺎ ﻣﺪﺑﺮ اور اس ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎﮨﮯ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ
واﻻ ﮨﮯ ﺗﻮاس دل ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﭽﮫ اﯾﺴ دواﺋﯿﺎں اور ﻋﻼج ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻮ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ دل ﺳﮯ
دور ﯿﮟ ۔
ﯾﮧ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺐ روح ﻗﻮی اور ﻃﺎﻗﺘﻮر ﮨﻮﺗﻮ ﻧﻔﺲ اور ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮭ ﻗﻮی ﮨﻮ ﮐﺮ ﺑﯿﻤﺎری اور ﺳﺨﺘ ﮐﻮ
دورﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻧﺎر اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اور ﻧﻔﺲ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ واﻧﺲ اور اس ﮐﮯ ذﮐﺮ ﺳﮯ ﻗﻮی ﮨﻮ اور ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﺎرے اﻋﻀﺎء ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﮯ ﻣﻄﯿﻊ ﮐﯿﮱ رﮐﮭﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻋﻠ اور ﺑﮍی دوائ اور ﻋﻼج ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﺎ
اور اﺳﮯ وہ ﻗﻮت اور ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻨﭽﮯ ﮔ ﺟﻮ ﺳﺐ ﮐ ﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں اور ﺗﻠﯿﻔﻮں ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﮐﮯ رﮐﮫ دے ﮔ ، اور اس ﮐﺎ
اﻧﺎر ﺗﻮ ﺻﺮف وﮨ ﺷﺨﺺ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺟﮭﻞ اﻟﻨﺎس اوراﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ دور رﮨﻨﮯ واﻻ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﻧﺴﺎﻧ ﺳﮯ ﺑﮭ دور ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺜﯿﻒ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﮭ ﮨﻮ ۔زاد اﻟﻤﻌﺎد ) ( 4/12۔
ج  :اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﻮرۃ ﻓﺎﺗﺤ ﺑﮭ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻣﺮاض ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﮯ ۔
اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﮔﮱ اور اﯾ ﻋﺮب ﻗﻮم ﮐﮯ اﯾ ﻗﺒﯿﻠﮧ ﮐﮯ ﻣﻤﺎن ﺑﻨﮯ
ﺗﻮ اﻧﻮں ﻣﻤﺎن ﻧﻮازی ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﺎر ﮐﺮدﯾﺎ  ) ،اﻟﮧ ﮐﺎ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﺎ ﮨﻮا ( ﮐﮧ ﻗﺒﯿﻠﮧ ﮐﮯ ﺳﺮدارﮐﻮ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﻧﮯ ڈس ﻟﯿﺎ ﺗﻮ
اﻧﻮں ﻧﮯ ﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺮدﯾﮭﺎ ﻟﯿﻦ ﮐﻮئ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﮧ ﮨﻮا  ،ﺗﻮ ﮐﭽﮫ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اﮔﺮﺗﻢ اس ﻗﺎﻓﻠﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﮨﻮ  ،ﺗﻮ وہ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﭘﺎس آۓ اور ﮐﻨﮯ ﻟﮯ اے ﻗﺎﻓﻠﮧ واﻟﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺮدار ﮐﻮ
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ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﻧﮯ ڈس ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺮﭼﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﮐﻮئ اﻓﺎﻗﮧ ﻧﯿﮟ ﮨﻮا ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺗﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮئ
ﻋﻼ ج ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺟ ﺎں اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﮟ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں  ،ﻟﯿﻦ اﯾ ﺑﺎت ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐ ﻗﺴﻢ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻤﺎن ﻧﻮازي ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﻧﺎر ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اب ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اس وﻗﺖ ﺗ دم ﻧﯿﮟ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺟﺐ
ﺗ ﺗﻢ اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎوﺿﮧ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ  ،ﺗﻮوہ ﺑﺮﯾﻮں ﮐﺎ اﯾ رﯾﻮڑ دﯾﻨﮯ ﭘﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪﮨﻮﮔﮱ  ،ﺗﻮ وہ ﺻﺤﺎﺑ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ
ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﮱ اور اس ﭘﺮ ) اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ( ﭘﮍھ ﮐﺮ دم ﮐﯿﺎ ﺗﻮ وہ ﺻﺤﯿﺢ اور ﮨﺸﺎش ﺑﺸﺎش ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ
اﺳﮯ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﻧﮯ ﺟﮍ رﮐﮭﺎ ﮨﻮ وہ اب وہ اس ﺳﮯ آزاد ﮨﻮا ﮨﻮ اور ﺑﻐﯿﺮﮐﺲ ﺗﻠﯿﻒ ﮐﮯ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﮭﺮﻧﮯ ﻟﺎ ۔
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ  :اﻧﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اس وﻋﺪہ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺑﺮﯾﺎں دے دﯾﮟ  ،ﺻﺤﺎﺑﮧ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮو  ،ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ دم ﮐ ﺗﮭﺎ وہ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ ﯾﮧ ﮐﺎم اس وﻗﺖ ﻧﮧ ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ ﮨﻢ
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﮐﺮ اس ﮐﺎ ﺑﺘﺎ ﻧﮧ ﻟﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ ﺟﻮ وہ ﺣﻢ دﯾﮟ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ ۔
ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس آۓ اور اس ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﮐﮧ
ﺗﺠﮭﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﺘﮧ ﭼﻼ ﮐﮧ ﯾﮧ دم ﮨﮯ ؟ ﭘﮭﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮو اور اس ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺮا
ﺑﮭ ﺣﺼﮧ رﮐﮭﻨﺎ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻣﺴﺮاﻧﮯ ﻟﮯ ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )  ( 2156ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )  ( 2201۔
ﻗﻠﺒ : ﯾﮧ اﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﯾﺴ درد ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﻟﻮٹ ﭘﻮٹ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﻮرۃ ﻓﺎﺗﺤ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ :
اور ﺟﺴﮯ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻠﮯ اور اور وہ ﻧﻮر ﺑﺼﯿﺮت ﮐ ﺑﺼﺎرت ﺳﮯ اس ﺳﻮرۃ ﮐﻮ دﯾﮭﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﺳﻮرۃ ﮐﮯ رازوں اور
اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻮ ﺣﯿﺪ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ذات اور اﺳﻤﺎء وﺻﻔﺎت ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﮨﮯ وہ ﻣﻠﮯ ﮔ اور
اﺳ ﻃﺮح ﺷﺮﯾﻌﺖ اور ﺗﻘﺪﯾﺮ اور روزﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﻣﯿﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اﺳ ﻃﺮح اﺳﮯ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ اور اﻟﻮﮬﯿﺖ ﮐﺎ ﺑﮭ ﻋﻠﻢ
اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﭘﺘﮧ ﭼﻠﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﮨ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﮐﻞ اور ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮭ اﺳ ﮐﮯ ﺳﭙﺮد ﮐﮱ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﺳﺐ ﻗﺴﻢ ﮐ
ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎ اور ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا اﻣﺮو ﺣﻢ اﺳ ﮐ ﮨﮯ اﺳ ﮐﮯ ﮬﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﺮ ﻗﺴﻢ ﮐ ﺑﮭﻼئ اور اﺳ ﮐ ﻃﺮف ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ
ﭘﻠﭩﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور وہ ﮬﺪاﯾﺖ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ دارﯾﻦ ﮐ ﺳﻌﺎدت ﭘﻨﺎں ﮨﮯ وہ ﺑﮭ اﺳ ﺳﮯ ﻃﻠﺐ ﮐ ﺟﺎۓ  ،اور دارﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮں ﮐﺎ
ﺣﺼﻮل اور ﻓﺴﺎد ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻣﻤﻞ اور ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺠﺎم اور ﻣﻤﻞ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﻠﻖ ﯿﮟ اس ﮐ
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ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﯿﮟ ۔
ﺑﺖ ﺳ دواﺋﯿﻮں اور ﻋﻼج اور دم ﺳﮯ اس ﻧﮯ ﻏﻨ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ ان ﮐ ﺿﺮورت ﻧﯿﮟ رﮨ ، اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭﻼئ
اورﺧﯿﺮ ﮐﮯ دروازے ﮐﮭﻠﺘﮯ اور ﺷﺮﮐﮯ دروازے ﺑﻨﺪ ﮨﻮﺗﮯﯿﮟ ۔ زاد اﻟﻤﻌﺎد )  ( 347 / 4۔
د:
اور اﺳ ﻃﺮح ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﮯ اﺻﻮل ﺑﮭ ذﮐﺮ ﮐﮱ ﮔﮱ ﯿﮟ :
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ :
ﻃﺐ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ اﺻﻮل ﯿﮟ  :ﺣﻤﯿ ﯾﻌﻨ ﺑﭽﺎؤ  ،ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ  ،ﺿﺮر اور ﻧﻘﺼﺎن دہ ﻣﺎدہ ﮐﻮ ﺑﺎﺮ ﻧﺎﻟﻨﺎ ۔
اوراﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﺗﯿﻨﻮں ﮐ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ان ﮐ اﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﮱ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﺟﮧ ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ ﺿﺮر اور ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﺘﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اوراﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ ﯾﺎ ﺳﻔﺮﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮئ ﻗﻀﺎۓ ﺣﺎﺟﺖ ﺳﮯ آﯾﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐ ﮨﻮ
اورﺗﻤﯿﮟ ﭘﺎﻧ ﻧﮧ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ ﭘﺎک ﻣﭩ ﺳﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻟﻮ اﻟﻨﺴﺎء )  ( 43اور ﺳﻮرۃ اﻟﻤﺎﺋﺪۃ )  ( 6۔
ﺗﻮ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ ﻟﮱ اﺳ ﻃﺮح ﺗﯿﻤﻢ ﻣﺒﺎح ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﭘﺎﻧ ﻧﮧ ﻣﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺒﺎح ﮨﮯ ۔
اور ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﻟﯿﻦ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﯾﺾ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ اور دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺘ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮے اﻟﺒﻘﺮۃ )  ( 183۔
ﺗﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮﮐ ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﮱ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ روزہ ﻧﮧ رﮐﮭﻨﺎ ﻣﺒﺎح ﻗﺮار دﯾﺎ ﺗﺎ اس ﭘﺮ روزہ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻘﺖ ﻧﮧ ﺑﻦ ﺟﺎۓ
ﺟﺲ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﺳﻔﺮﻣﻴﮟ اس ﮐ ﻗﻮت اورﺻﺤﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﺰوری واﻗﻊ ﮨﻮ ۔
اور ﻣﺤﺮم ﮐﮯ ﻟﮱ ﺳﺮﻣﻨﮉا ﮐﺮ ﺿﺮر واﻟ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ اور اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺘﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ  ،ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺳﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺗﻠﯿﻒ ﮨﻮ ) ﺟﺲ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﺳﺮ ﻣﻨﮉا ﻟﮯ ( ﺗﻮ ﭘﺮ ﻓﺪﯾﮧ ﮨﮯ
ﺧﻮاہ روزے رﮐﮫ ﻟﮯ ﺧﻮاہ ﺻﺪﻗﮧ دے دے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮے اﻟﺒﻘﺮۃ )  ( 196۔
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ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺮﻳﺾ اوروہ ﻣﺤﺮم ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺗﻠﯿﻒ ﮨﻮاﺳﮯ ﺳﺮﻣﻨﮉا ﮐﺮ اس ﻣﺎدہ ﻓﺎﺳﺪہ اورردئ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ
ﺑﺨﺎرات ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﺆﺋﻴﮟ ﭘﯿﺪاﮨﻮﺗ ﯿﮟ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮۃ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ
ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮا  ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﮐﻮئ اور ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗ ﮨﻮ ۔
ﺗﻮ ﻃﺐ ﮐﮯ ﯾﮧ ﮨ ﺗﯿﻦ اﺻﻮل اور ﻗﺎﻋﺪے ﯿﮟ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺮﺟﻨﺲ ﺳﮯ اس ﮐ ﺻﻮرت ذﮐﺮﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﻮۓ اﭘﻨﮯ
ﺑﻨﺪوں ﭘﺮﺟﻮ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﮐ ﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺗﻨﺒﯿﮧ ﻓﺮﻣﺎئ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ اوران ﮐ ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ اورﻓﺎﺳﺪہ ﻣﻮاد ﮐﮯ
اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺎ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ رﺣﻤﺖ و ﻣﺮﺑﺎﻧ اور ﺷﻔﻘﺖ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺮﺑﺎن اور رﺣﻤﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔ زاد اﻟﻤﻌﺎد )  ( 165 ‐ 164 /1۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ :
اﯾ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻣﺼﺮﻣﯿﮟ اﻃﺒﺎء ﮐﮯ اﯾ رﺋﯿﺲ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﻮ ﮐ ﺗﻮوہ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺴﻢ اس ﻓﺎﺋﺪ ﮐﻮﺟﺎﻧﻨﮯ
ﮐﮯ ﻟﮱ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﻮرپ ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﮭ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ وہ ﺑﮭ ﮐﻢ ﺗﮭﺎ  ،ﯾﺎ اس ﻧﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﺎ ۔ اﻏﺎﺛ اﻟﻠﻔﺎن )  ( 25 / 1۔
ﮬـ  :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺷﮭﺪ اور اس ﮐﮯ ﺷﻔﺎﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ان ﮐﮯﭘﯿﭧ ﺳﮯ رﻧ ﺑﺮﻧ ﮐﺎ ﻣﺸﺮوب ﻧﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ رﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﮟ اور ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ ﮨﮯ
اﻟﻨﺤﻞ )  ( 69۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﭘﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﯾﺴﺎ اﮐﻤﻞ اور ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﮯ اﺻﻮل ﮐﻮ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺷﮭﺪ ﻣﯿﮟ ﭨﮭﻨﮉا ﭘﺎﻧ ﻣﻼ ﮐﺮ ﭘﯿﺘﮯ ﺗﮭﮯ  ،ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺻﺤﺖ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮨﮯ اﺳﮯ ﻣﺎﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﮨ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح ﻧﺎر ﻣﻨﮧ ﺷﮭﺪ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻠﻐﻢ ﮐﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮﺗﺎ اور ﻣﻌﺪہ ﮐﮯ رؤں ﮐ ﺻﻔﺎئ اور ﻣﻌﺪہ ﮐ ﭼﭙ ﻣﯿﮟ زﯾﺎدﺗ
ﮐﺮﺗﺎ اوراس ﺳﮯ ﻓﻀﻼت ﮐﻮ دور ﮐﺮﺗﺎ  ،اور اس ﻣﯿﮟ اﻋﺘﺪال ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﺎ اور ﺳﺪوں ﮐﻮ ﮐﮭﻮﻟﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺜﺎﻧﮧ اور ﮔﺮدوں ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﯾ ﻋﻤﻞ دﮬﺮاﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور ﻣﻌﺪہ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ واﻟ ﺟﺘﻨ ﺑﮭ ﻣﯿﭩﮭ اﺷﯿﺎء ﯿﮟ
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ان ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﺷﮭﺪ ﮨ ﮨﮯ ۔
اور ﺻﻔﺮاوی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟ ﮐﻮ ﺑﺨﺎر ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن دے ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﺨﺎراور ﺻﻔﺮاء ﮐ ﺣﺪت ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓﮧ ﮐﺮﺗﺎ
اور ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﮬﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ دے  ،ﺗﻮ اﯾﺴ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟ اﻓﺮاد ﮐﮯ ﻟﮱ اس وﻗﺖ ﻓﺎ ﺋﺪہ ﻣﻨﺪ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﺐ
ﺷﮭﺪ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﮐﮧ ﻣﻼ ﻟﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﺎ ،اور ﭼﯿﻨ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ ﺷﺮﺑﺖ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ
ﺷﮭﺪ ﭘﯿﻨﺎ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺧﺎص ﮐﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮﮐﮧ اس ﻗﺴﻢ ﺷﺮﺑﺖ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﺎدی ﻧﮧ ﮨﻮں  ،اورﻧﮧ ﮨ
ان ﮐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ان ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻮس ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ وہ ﯾﮧ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﭘ ﺑﮭ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﺷﮭﺪ ﮐﮯ ﺷﺮﺑﺖ ﮐ ﻃﺮح ﺗﮭﻮڑا ﺳﺎ ﺑﮭ ﻓﺎﺋﺪ
ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﺷﮭﺪ ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ،اور اس ﻣﯿﮟ اﺻﻞ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدت ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺻﻮل ﮐﻮ ﺑﻨﺎﺗ اور ﮔﺮاﺗ ﮨﮯ ۔
اور ﺷﮭﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ دو ﺻﻔﺘﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﯾﻌﻨ ﺷﮭﺪ ﮐ ﻣﭩﮭﺎس اور ﺑﺎرد ﭘﻦ ﺗﻮ ﺑﺪن ﮐﮯ ﻟﮱ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺑﺘﺮ اور
ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ اور اس ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐﻮئ اور ﺻﺤﺖ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ  ،اور روح  ،ﻗﻮی اور دل اس ﮐﻮ ﺑﺖ ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﺮﺗﺎ اور ﺟﺐ ﭘﮭﺮ اس ﻣﯿﮟ ﯾﮧ دو ﺧﺼﻠﺘﯿﮟ ﮨﻮں ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻏﺬاﺋﻴﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﭘﻮراور اﺳﮯ اﻋﻀﺎء ﺗ ﺑﺖ اﺣﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ
ﭘﻨﭽﺎﺗﺎﮨﮯ ۔ زاداﻟﻤﻌﺎد ) ( 225 -224 / 4
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ :
اور ﺷﮭﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺎﺋﺪے ﯿﮟ :
اﻧﺘﮍﯾﻮں اور رﮔﻮں وﻏﯿﺮہ ﮐ ﺻﻔﺎئ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﻟﯿﭗ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ رﻃﻮﺑﺎت ﮐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ  ،ﺑﻮڑﮬﻮں اور
ﺑﻠﻐﻢ واﻟﻮں اورﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﺰاج ﭨﮭﻨﮉااور ﺗﺮ ﮨﻮان ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﺎﻓﻊ ﮨﮯ  ،ﯾﮧ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﻠﯿﻦ اور ﻋﻀﻼت ﮐﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺨﺸﺘﺎ
ﮨﮯ  ،اورﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ادوﯾﺎت ﮐ ﮐﺮاﮨﺖ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺗﺎ  ،ﺳﯿﻨﮯ اور ﺟﺮ ﮐ ﺻﻔﺎئ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﺪرﺑﻮل اورﺑﻠﻐﻤ ﮐﮭﺎﻧﺴ
ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﮯ ۔
اور ﺟﺐ ﺷﮭﺪ ﻋﺮق ﮔﻼب ﻣﯿﮟ ﮔﺮم ﮐﺮﮐﮯ ﭘﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ اﻓﯿﻮن ﭘﯿﻨﮯ اور ﺟﺎﻧﻮروں ﮐ ﭼﯿﮍ ﭘﮭﺎڑ ﺳﮯ ﻧﻔﻊ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ
ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ﺷﮭﺪ ﻣﻼ ﮐﺮ ﭘﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ ﺑﺎؤﻟﮯ ﮐﺘﮯ ﮐﮯ ﮐﺎﭨﮯ ﮨﻮۓ ﮐﻮ اورﮨﻼک ﮐﺮدﯾﻨﮯ واﻟ ﺟﮍی ﺑﻮﭨ ﮐﮯ ﮐﮭﺎۓ ﮨﻮۓ ﮐﻮ
ﻓﺎﺋﺪہ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اور اﮔﺮ ﺷﮭﺪ ﻣﯿﮟ ﺗﺎزہ ﮔﻮﺷﺖ ڈال دﯾﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ وہ ﺗﯿﻦ ﻣﻨﮯ ﺗ ﺗﺎزہ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور اﺳ ﻃﺮح اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﮭﯿﺮے اور
ﮐﮍی  ،ﮐﺪو اور ﺑﯿﻨﻦ اور ﺳﺒﺰی وﻏﯿﺮہ ڈال دﯾﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭼﮫ ﻣﺎہ ﺗ ﺗﺎزہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﯿﺖ ﮐﮯ
ﺑﺪن ﮐ ﺑﮭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗﺎاور اﺳﮯ ﺣﺎﻓﻆ اور اﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
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اوراﮔﺮ ﺷﮭﺪ ﮐﻮ ﺟﺆوں واﻟﮯ ﺑﺪن اور ﺑﺎﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﻼ ﺟﺎۓ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﻣﺎرڈاﻟﺘﺎ اوران ﮐﮯ اﻧﮉوں ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺎﻟﻮں
ﮐﻮ ﻟﻤﺒﺎ اور ﻧﺮم اور ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ اﺳﮯ آﻧﮭﻮں ﻣﯿﮟ ڈاﻻ ﺟﺎۓ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﺎئ ﮐﻮ ﺻﺎف ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ داﻧﺘﻮں ﭘﺮ
ﻣﻼ ﺟﺎۓ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﺻﻔﯿﺪ اور ﺻﺎف ﮐﺮﺗﺎ اور داﻧﺘﻮں اور ﻣﺴﻮڑﮬﻮں ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور رﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﻨﮧ ﮐﮭﻮﻟﺘﺎ اورﻣﺪر
ﺣﯿﺾ ﮨﮯ ۔
اس ﮐﺎ ﻧﺎر ﻣﻨﮧ ﭼﺎﭨﻨﺎ ﺑﻠﻐﻢ ﮐﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮﺗﺎ اور ﻣﻌﺪہ ﮐﮯ رؤں ﮐ ﺻﻔﺎئ اور اس ﺳﮯ ﻓﻀﻼت ﮐﻮ دور ﮐﺮﺗﺎ  ،اور اس ﻣﯿﮟ
اﻋﺘﺪال ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﺎ اور ﺳﺪوں ﮐﻮ ﮐﮭﻮﻟﺘﺎ ﮨﮯ ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺜﺎﻧﮧ اور ﮔﺮدوں ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﯾ ﻋﻤﻞ دﮬﺮاﺗﺎ ﺟﺮاور ﺗﻠ ﮐﮯ
ﺳﺪوں ﮐﻮ ﺮ ﻣﯿﭩﮭ اﺷﯿﺎء ﺳﮯ ﮐﻢ ﻧﻘﺼﺎن دہ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﺷﮭﺪ ان ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺮاب ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺎﻣﻮن اور ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻀﺮر ﮨﮯ  ،ﺻﻔﺮاوی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺨﺎر ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﻘﺼﺎن دہ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﮯ ﺳﺮﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻼ ﮐﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ
دور ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اس ﻃﺮح اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺑﺖ ﮨ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﻮﮔﺎ ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺷﮭﺪ ﻏﺬا ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻏﺬا اور دواؤں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾ دوائ اور ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﺷﺮﺑﺖ اور ﻣﭩﮭﺎئ ﻣﯿﮟ اﯾ ﻣﭩﮭﺎئ
اور ﻃﻼء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﻃﻼء ﮐ ﺣﯿﺜﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎاور ﻣﻔﺮﺣﺎ ت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾ ﻣﻔﺮح ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اس ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ اور ﭼﯿﺰ
اﯾﺴ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے ﻟﮱ اس ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﭘﯿﺪا ﮐ ﮔ ﮨﻮ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐ ﻣﺜﻞ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﻗﺮﯾﺐ ﮐ ۔
ﻗﺪﻣﺎء ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﮨ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺑﻠﮧ ﻗﺪﻣﺎء ﮐ ﮐﺘﺐ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﭼﯿﻨ اور ﺷﻮﮔﺮ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺗ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯوہ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ اﺑﮭ اﯾ ﻧ اﯾﺠﺎد ﮨﮯ  ،اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﺳﮯ ﭘﺎﻧ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻧﺎر ﻣﻨﮧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ  ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﯾ اﯾﺴﺎ راز اور ﺳﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﯾ ذﯿﻦ و ﻓﻄﯿﻦ ﮨ ﺳﻤﺠﮫ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ۔ زاد اﻟﻤﻌﺎد ) / 4
 ( 34-33۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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