 ‐ 11359ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﻮال

ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ان آﺧﺮی ﺳﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﻟ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ۔ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ اﯾﺴ
ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺷﻞ ﻋﻄﺎ ﮐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻧﻈﺮ ﮐﻮ اﭘﻨ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﮭﯿﻨﭻ ﻟﯿﺘ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ
ﻣﯿﺮی زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ اﺿﻄﺮاب اور ﺧﻠﻞ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﯿﮟ آپ ﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ ﺳﺐ ﻟﻮگ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺟﻮ اﻧﯿﮟ ﻋﺠﯿﺐ ﻟﯿﮟ دﯾﮫ ﮐﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ
اور ﺧﺎص ﮐﺮ ﮐﻔﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﻟﻞ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻧﻮﺟﻮان ﻟﮍﮐ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﮐﻮﺋ اﯾﺴﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﻞ ﮐﺮ وہ )اﺳ
ﺿﺮورت ﭘﯿﺶ ﻧﮧ آﺋﮯ ﮐﮧ( اﭘﻨﺎ ﭼﺮہ ﭼﮭﭙﺎﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﺳﮯ؟
ﮐﯿﺎ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﮐﭽﮫ ﺣﺼﮯ رﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯ آدﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﻟﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﭻ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ؟ اور ﮐﯿﺎ ﻣﺎﻻ اور ﺎر اور ﺎﺗﮫ ﯾﺎ آﻧﮫ ﮐ
ﺷﻞ ﮐﮯ ﺑﻨﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻟﭩﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ؟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ آدﻣ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﺣﺮام
ﯿﮟ؟
اﮔﺮ ﻣﻘﺎرﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اب ﻣﯿﺮی زﻧﺪﮔ ﭘﻠﮯ ﺳﮯ ﺑﺖ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﺟﺒﮧ ﻣﯿﮟ اﺳﻼم ﭘﺮ ﻣﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮟ ﮐﺮﺗ ﺗﮭ ﺣﺎﻻﻧﮧ
ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋ ﮨﻮں۔ ﺗﻮ اﺳﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﺗﻮ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮨﻮں۔ اور ﺟﺐ ﻣﺠﮭﮯ ﻧﻈﺮ ﻟ ﺗﮭ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ
اﭘﻨ روح ﺳﮯ ﺑﮭ ﭼﮭﭙﻨﮯ ﻟ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﻮﮔﺌ ﺗﮭ) ؟( ﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺠﮫ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﻣﯿﮟ
اس ﺳﮯ ﺧﻼﺻ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮوں۔ اور ﻣﯿﮟ ﮐﺲ ﻃﺮح اﭘﻨ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮوں ﺗﺎﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ دوﺑﺎرہ ﻧﻈﺮ ﻧﮧ ﻟ ﺳﮯ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
آﭘﻮ ﯾﮧ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﭘﺮدہ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﮐﺴ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﯾﮧ )ﺟﺎﺋﺰ( ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯ اس ﮐﺎ
دل ﭼﺎﮨﮯ اﺳﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮے اور ﺟﺴﮯ دل ﻧﮧ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے اﺳﮯ ﭼﮭﻮڑ دے ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ۔
"اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﭘﻮرے ﭘﻮرے داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ اور ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﮐ ﺗﺎﺑﻌﺪاری ﻧﮧ ﮐﺮو وہ ﺗﻤﺎرا ﮐﮭﻼ دﺷﻤﻦ
ﮨﮯ۔" اﻟﺒﻘﺮۃ 208
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اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﯾﮧ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ وہ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﺐ ﮐﻨﮉوں ﮐﻮر
اﺣﺎم ﮐﻮ ﭘﮍﯾﮟ اور اﺳﮯ ﺳﺐ اواﻣﺮ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ اور ﺳﺐ ﻧﻮاﮨ ﺳﮯ رک ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ 1/522
اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﮐﻮ اﭘﻨ زﯾﻨﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮم ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻇﺎﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ‐
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"اور اﭘﻨ زﯾﻨﺖ ﮐﻮ ﻇﺎﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺳﻮاﺋﮯ اﺳﮯ ﺟﻮ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻮں ﭘﺮ اﭘﻨ اوڑﮬﻨﯿﺎں ڈاﻟﮯ رﯿﮟ اور اﭘﻨ
آراﺋﺶ ﮐﻮ ﮐﺴ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻇﺎﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺳﻮاﺋﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪوں ﮐﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﺧﺴﺮوں ﮐﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﻟﮍﮐﻮں ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں
ﮐﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺘﯿﺠﻮں ﮐﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﻧﺠﻮں ﮐﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﯿﻞ ﺟﻮل ﮐ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﯾﺎ ﻏﻼﻣﻮں ﮐﮯ ﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﻧﻮﮐﺮ ﭼﺎﮐﺮ
ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺟﻮ ﺷﻮت واﻟﮯ ﻧﮧ ﮨﻮں ﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﺮدہ ﮐ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﮟ۔ اور اس ﻃﺮح
زور زور ﺳﮯ ﭘﺎؤں ﻣﺎر ﮐﺮ ﻧﮧ ﭼﻠﯿﮟ ﮐﮧ اﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪہ زﯾﻨﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ اے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اﻟﮧ ﮐ ﺟﻨﺎب
ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮوﺗﺎﮐﮧ ﺗﻢ ﻧﺠﺎت ﭘﺎؤ" اﻟﻨﻮر31/
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻨﮯ اور ﭘﺮدہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﮯ ﺳﮯ ﺣﻔﺎﻇﺖ
رﮨﮯ ﮔ اور آﺧﺮت ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮨﻮﮔ۔
اور رﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐﮯ اﺟﺰاء اور ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻠﯿﮟ ﻟﭩﺎﻧﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ۔
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﺒﮧ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﻴﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻟﭩﺎﯾﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐ ﻣﻤﻞ ﻧﮧ ﮐﺮے اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﮔﮭﻮﻧﺎ ﻟﭩﺎﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آرام ﻧﮧ دے"
اور رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ آﺋﮯ ﺗﻮ آپ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﻮ
ﮐ ﺑﯿﻌﺖ ﻟﮯ ﻟ اور اﯾ ﺳﮯ رک ﮔﺌﮯ اور ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮧ ﻟ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ اے اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﻮ ﺳﮯ
آپ ﻧﮯ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮﻟ اور اس ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ اس ﭘﺮ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺎﺗﮫ ڈال
ﮐﺮ اﺳﮯ ﮐﺎٹ ڈاﻻ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﺑﯿﻌﺖ ﻟﮯ ﻟ اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻟﭩﺎﯾﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺷﺮک
ﮐﯿﺎ۔ ﻓﺘﺎوی ﻋﯿﻦ واﻟﺤﺴﺪ ﺳﮯ اﻗﺘﺒﺎس ص277
اور رﺎ ﻧﻈﺮ اور ﺣﺴﺪ ﮐﺎ ﻋﻼج ﺗﻮ ﺑﻼﺷ اﻧﺴﺎن ﺟﺘﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﻮﮔﺎ اور اﺳﺎ ذﮐﺮ ﮨﻤﯿﺸ ﺳﮯ اور ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮے ﮔﺎ اﺗﻨﺎ ﮨ وہ آﻧﮫ ﻟﻨﮯ اور دوﺳﺮی آﻓﺎت اور ﺷﯿﻄﺎن اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﺗﻠﯿﻒ دور ﮨﻮﮔﺎ۔ اور اﯾﺴﮯ
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ﮨ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨ ﺟﺎن ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ دﻋﺎ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ اور ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍی ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭘﻨﺎہ ﻟﮯ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ وہ ﮐﺘﺎب اﻟﮧ ﮐ ﻗﺮات ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﯾﮧ ﯿﮟ۔
ﻣﻌﻮذﺗﺎن )ﺳﻮرۃ اﻟﻔﻠﻖ اور اﻟﻨﺎس( اور ﺳﻮرۃ اﻟﻔﺎﺗﺤﮧ اور آﯾ اﻟﺮﺳ۔
اور ﺗﻌﻮﯾﺬ )ﻟﭩﺎﻧﮯ واﻻ ﻧﯿﮟ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ( ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ۔
)اﻋﻮذ ﺑﻠﻤﺎت اﻟﮧ اﻟﺘﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺮ ﺧﻠﻖ( )ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﻤﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﻨﺎہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں اس ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺷﺮ
ﺳﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﭘﯿﺪا ﮐ (اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ )اﻟﺬﮐﺮ واﻟﺪﻋﺎء (4881 /ﻧﮯرواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺣﺴﻦ اور ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮ دم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮧ دﻋﺎ
ﮐﺮﺗﮯ اور ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ ﺗﻤﺎرا ﺑﺎپ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اور اﺳﺤﺎق ﮐﻮ دم ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ )اﻋﻮذ ﺑﻠﻤﺎت اﻟﮧ اﻟﺘﺎﻣ ﻣﻦ
ﮐﻞ ﺷﯿﻄﺎن وﮬﺎﻣ وﻣﻦ ﮐﻞ ﻋﯿﻦ ﻻﻣ) (ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﻤﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮ ﺷﯿﻄﺎن اور زﺮﯾﻠ ﭼﯿﺰ ﺟﻮﮐﮧ ﻣﺎر
دے اور ﮨﻮ ﺣﺴﺪ اور ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ واﻟ آﻧﮫ ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں(
اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ )اﺣﺎدﯾﺚ اﻻﻧﺒﯿﺎء (3120 /رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور ﻻﻣﮧ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ :ﺧﻄﺎﺑ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ۔ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺮ وہ اﯾﺬا اور آﻓﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ڈال دے۔
اور اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﮯ اور ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﮐﮧ اے ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ آپ ﮐﭽﮫ ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟ ﺎں ﺗﻮ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﮯ ﮐﺎ۔ )ﺑﺴﻢ اﻟﮧ
ارﻗﯿ ﻣﻦ ﮐﻞ ﺷ ﯾﺆذﯾ وﻣﻦ ﺷ ﮐﻞ ﻧﻔﺲ او ﻋﯿﻦ ﺣﺎﺳﺪ اﻟﮧ ﯾﺸﻔﯿ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ارﻗﯿ(
)ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﺗﺠﮭﮯ ﺮ اس ﭼﯿﺰ ﺳﮯ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ واﻟ ﮨﮯ اور ﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺮ
ﺣﺎﺳﺪ آﻧﮫ ﺳﮯ اﻟﮧ آپ ﮐﻮ ﺷﻔﺎ دے ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ آپ ﮐﻮ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں(
اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ )اﻻﺳﻼم (4056/ﻣﯿﮟ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺷ ﻧﯿﮟ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم اور ﺳﻮﻧﮯ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ اذﮐﺎر ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ
ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺑﮍا اﺛﺮ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ان ﺷﺎء اﻟﮧ اﺳﮯ ﻟﺌﮯ ڈﮬﺎل ﮐﺎ ﮐﺎم دے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺿﺮوری
ﮨﮯ اور ﻋﻼج ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ﺳﮯ دم ﮐﺮﻧﮯ ﮐ رﺧﺼﺖ اور اﺳﺎ ﺣﻢ
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دﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻋﺎﺋﺸﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺣﻢ دﯾﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﺣﻢ ﻋﺎم دﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﻈﺮ ﺑﺪ
ﺳﮯ دم ﮐﺮواﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ )اﻟﻄﺐ (5297 /رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ‐
اور ﻋﺎﺋﺸﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺲ ﮐ ﻧﻈﺮ ﻟ ﮨﻮﺗ اﺳﮯ ﺣﻢ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ وہ وﺿﻮء ﮐﺮے اور ﭘﮭﺮ اس ﭘﺎﻧ
ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﻧﻈﺮﻟ ﮨﻮﺗ وہ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﺗﺎ۔
اﺳﮯ اﺑﻮ داوود ﻧﮯ )اﻟﻄﺐ (3382 /ﻣﯿﮟ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻋﻼﻣﮧ اﻟﺒﺎﻧ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داوود ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ
اﻻﺳﻨﺎد ﮨﮯ دﯾﮭﯿﮟ ﺣﺪث ﻧﻤﺒﺮ )(3296۔
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﻌﺾ اذﮐﺎر اور ﻋﻼج ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﻧﻈﺮ اور ﺣﺴﺪ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ اس ﺳﮯ اﭘﻨ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ۔ واﻟﮧ اﻋﻠﻢ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﮐ ﮐﺘﺎب زاد اﻟﻤﻌﺎد ﮐﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ 4/162
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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