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 دوچار سے وسوسوں شيطانی متعلق کے ذات کی تعالی اهللا
 

 سے وسوسوں بڑے بڑے بہت متعلق کے تعالی اهللا شيطان جسے شخص ايسا
 کرنا کيا اسے ہے زدہ خوف زيادہ بہت سے اس وہ اور ہے کرتا دوچار

 ۔چاہئے؟
 

 هللا الحمد
 کے اس ہے خوفزدہ سے نتائج اسکے اور ہے کی ذکر نے سائل مشکل جو

 اهللا شاء ان کے اس کہ چاہئے ہونی خوشی کو آپ کہ ہوں کہتا يہ ميں متعلق
 پر مومنوں شيطان ہی سے وسوسوں ان کيونکہ ہونگے، برآمد نتائج اچهے
 ہے سليمہ اور صحيحہ عقيدہ جو ميں دلوں انکے وہ تاکہ ہے ہوتا آور حملہ
 جس کرے پريشان پر طور نفسياتی اور فکری انہيں اور کرے متزلزل اسے
 بلکہ ہے کرتا کوشش کی کرنے ميال اور خراب کو ايمان کے ان ساته کے
 ۔ہے کرتا کوشش کی کرنے مکدر زندگی انکی تو ہيں مومن وہ اگر

 
 بلکہ ہے حالت آخری يہ ہی نہ اور نہيں حالت پہلی يہ ہی کی سائل اس اور
 اس اور گی رہے باقی حالت يہ ہے باقی مومن بهی ايک ميں دنيا تک جب

 کرام صحابہ تو حالت يہ پهر اور گے، رہيں ہوتے پيدا وسوسے کے طرح
 ۔ رہی آتی پيش بهی کو عنہم اهللا رضی

 
 اهللا صلی نبی صحابہ چند کہ ہے مروی حديث سے عنہ اهللا رضی ہريرہ ابو

 باتيں ايسی ميں نفسوں اپنے ہم کہ لگے کرنے سوال کر آ پاس کے وسلم عليہ
 اهللا صلی نبی تو ہيں مشکل بہت النی پر زبان کہ جو ہيں پاتے وسوسے اور
 انہيں تو ہے؟ پايا ايسا نے لوگوں آپ حقيقتا واقعی کيا: فرمايا نے وسلم عليہ
 واضح اور صريح يہی: فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہاں جی کہا نے
 -مسلم صحيح۔ہے نايما

 
 مروی حديث ہی سے عنہ اهللا رضی ابوہريرہ ميں مسلم اور بخاری صحيح

 پاس کے ايک کسی سے ميں تم: (فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے
 کيا پيدا نے کس يہ کيا؟ پيدا نے کس کو رب تيرے کہ ہے کہتا يہ شيطان آکر
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 تک يہاں جب تو کيا؟ پيدا نے کس کو رب تيرے کہ ہے کہتا يہ وہ کہ حتی ؟
 ۔)رہے باز سے کہنے کے اس اور آئے ميں پناہ کی تعالی اهللا وہ جائے پہنچ

 
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہما اهللا رضی عباس ابن

 پاتا چيز ايسی ميں نفس اپنے ميں کہ لگا کہنے يہ اور آيا شخص ايک پاس
 بن راکه اور کوئلہ ميں کہ ہے سندپ زيادہ يہ مجهے سے کہنے اسکے ہيں

 کی تعالی اهللا اس: (فرمايا اسے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تو جاؤں،
 سنن) لوڻاديا طرف کی وسوسے کو معاملے کے اس نے جس ہيں تعريفات

 داوود ابو
 

 اور: کہ ہے فرمايا ميں االيمان کتاب نے اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 ہے ہوجاتا تنگ سينہ سے ان اور ہوتے کفر کہ جو وسوسوں شيطانی مومن
 کو وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے کرام صحابہ کہ جيسا ہے، جاتا آزمايا سے
 ايک کوئی سے ميں ہم وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے اهللا اے کہ تها کہا

 وہ کہ ہے بہتر سے النے پر زبان اس کہ ہے پاتا ميں نفس اپنے بات ايسی
 يہی کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تو پڑے، گر پر زمين سے آسمان
 ۔ہے ايمان صريح

 
 صلی نبی تو ہيں مشکل بہت النی پر زبان کہ( ہے ميں روايت دوسری اور
 کے اس نے جس ہيں تعريفات کی تعالی اهللا اس: فرمايا نے وسلم عليہ اهللا

 زيادہ نیات حصول کا وسوسے اس يعنی) ديا لوڻا طرف کی وسوسے کو مکر
 اس ہے، ايمان صرح ہی پهينکنا نکال سے دلوں اسے اور ساته کے کراہت
 لڑائی ساته اسکے نے اس تو آيا دشمن اسکا پاس کے جس طرح کی مجاہد

 ۔ ہے جہاد عظيم بہت يہ تو آگيا غالب پر اس کہ حتی کی
 

 اور علموں طالب لئے اسی کہ فرمايا تک يہاں نے االسالم شيخ کہ حتی
 جو ہيں جاتے پائے شبہات اور وسوسے ايسے ميں دلوں کے زاروںگ عبادت

 شرع کی تعالی اهللا) دوسرے( کيونکہ ہوتے، نہيں ميں ذہنوں کے دوسروں
 کے تعالی اهللا اور خواہشات اپنی وہ بلکہ چلے نہيں پر طريقے کے اس اور
 کہ جو خالف کے لوگوں ان ہے چاہتا يہی تو شيطان اور ہيں غافل سے ذکر

 انکا شيطان تو ہيں ہوتے متوجہ ساته کے وعبادت علم طرف کی رب اپنے
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 اه) رہيں دور سے تعالی اهللا وہ کہ ہے کرتا مطالبہ يہ سے ان اور ہے دشمن
 ۔ہے کيا ذکر ميں انڈيا طبع١٤٧ نمبر صفحہ وہ ہے مقصود جو سے اس

 
 ہوچکا واضح يہ سامنے کے آپ اب جبکہ: کہ ہوں کہتا سے سائل اس ميں
 آزما نبرد ساته کے طاقت پوری سے اس تو وسوسےہيں شيطانی يہ کہ ہے
 اگر کہ چاہئے ہونا علم يہ آپکو اور کرو برداشت کو مشقت اس اور جاؤ ہو
 کو آپ يہ تو گے رہيں کرتے کوشش خالف اسکے اور اعراض سے اس آپ

 باز سے چلنے ساته کے تيزی پيچهے کے اس آپ اور سکتا دے نہيں نقصان
 نے تعالی اهللا بيشک( ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جيسا رہيں،
 ہی ميں سينوں ابهی کہ جو ہے کرديا معاف کو وسوسوں ان کے امت ميری

 اليا نہ پر زبان کو اس پهر يا اور جائے کيا نہ عمل پر ان کہ تک جب ہيں
 ۔مسلم اور بخاری صحيح۔ )جائے

 
 عقيدہ اسکا ہے وسوسہ جو کو آپ کيا: کہ جائے کہا يہ کو آپ اگر اور

 کہ ہے ممکن يہ کيا اور ہيں؟ سمجهتے حق اسے آپ کيا اور ہيں؟ رکهتے
 ہمارے يہ ہوگا يہی جواب کا آپ تو کريں؟ متصف سے اس کو تعالی اهللا آپ

 اور ہے پاک سے عيبوں ان تو اهللا اے۔ کريں باتيں ايسی ہم کہ نہيں ہی الئق
 کريں بهی سے زبان اور وجان دل کاران اسکا آپ اور ہے عظيم بہتان يہ

 کرنے نفرت زيادہ سے سب سے بات اس سے ميں لوگوں آپ اور گے،
 کہ جو ہيں خطرات اور وسوسے شيطانی صرف يہ پهر تو ہونگے، والے

 ارادہ کا شرک سے طرف کی شيطان اور ہيں، رہے آ پيش ميں دل کے آپ
 اسالم دين پر آپ تاکہ ہے کرتا گردش طرح کی خون ميں انسان کہ جو ہے
 ۔ڈالے ميں ہالکت اور کرے ملط خلط کو

 
 ميں دل اپنے کو شيطان متعلق کے چيزوں حقير اور گهڻيا آپ لئے اسی اور

 کہ ہيں سنتے يہ آپ مثال تو گے، پائيں نہيں ہوئے ڈالتے طعن اور شک
 لحاظ کے عمارتوں اور آبادی کہ جو ہيں شہر سے بہت ميں ومغرب مشرق

 کے موجودگی انکی ميں دل کے آپ بهی کبهی تو ہيں پڑے بهرے سے
 ہے آيا ميں ذہن متعلق کے ہونے خراب انکے نہ اور ابهرا نہيں شک متعلق

 کيونکہ۔ وغيرہ ہے رہتا کوئی ميں اس ہی نہ اور نہيں قابل کے رہنے يہ کہ
 کے چيزوں ان کو انسان ان وہ کہ نہيں غرض سے چيزوں ان کو شيطان
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 ميں کرنے خراب کو ايمان کے مومن ليکن پهرے اڈالت ميں شک متعلق
 اپنے لئے کے کرنے خراب اسے وہ تو ہے غرض بڑی بہت کی شيطان

 علم وہ تاکہ ہے لگاتا زور کا چوڻی ايڑی ساته کے دستوں سوار اور پيدل
 شک اسے اور کرسکے، ختم سے دل کے اس کو نور کے ہدايت اور

 -گراسکے ميں اندهيروں کے وحيرانی
 

 ناجح ايسی لئے ہمارے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کيلئے عالج کے سا تو
 طلب پناہ کی تعالی اهللا وہ( کہ ہے کی بيان دوا والی نوازنے سے شفايابی اور

 تعالی اهللا جو اور رکا سے اس انسان اگر تو) جائے رک سے اس اور کرے
 ادتعب کی تعالی اهللا ہوئے کرتے طلب اسے اور رغبت اسکی ہے پاس کے
 جاتی ہو زائل سے اس چيز يہ سے حکم کے اهللا يہ تو ہے رہتا مشغول ميں
 ۔ہے

 
 سے ان ہيں آتی سوچيں ميں دل آپکے بهی جو متعلق کے موضوع اس تو

 اسکی اور کرنے دعا سے اس اور عبادت کی تعالی اهللا اور کريں اعراض
 ۔رہيں مشغول ميں تعظيم

 
 اگر تو سنيں ہوئے کہتے کو کسی ہيں پاتے آپ کہ جو وسوسے وہی اگر اور

 ہيں آتے وسوسے کو آپ جو لئے اس تو کردينگے قتل اسے آپ تو ہو ممکن
 کوئی جنکی ہيں وسوسے اور خياالت ايسے وہ بلکہ نہيں حقيقت کوئی انکی
 ۔ہے نہيں ہی اصل

 
 ۔ہے ذيل مندرجہ خالصہ کا اورنصيحت

 
 پناہ کی تعالی اهللا راو جانا رک پر طور مکمل سے خياالت اور چيزوں ان -١

 ۔ہے حکم کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جيسا کرنا طلب
 

 ۔بچنا سے ہونے پيدا بار بار کے وسوسوں ان اور ذکر کا تعالی اهللا -٢
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 رضا اسکی اور عمل پر احکام کے تعالی اهللا اور انہماک ميں عبادت -٣
 لجمعید اور انہماک پورے آپ بهی جب تو کرنا کوشش کی کرنے حاصل

 ۔اهللا شاء ان جائينگے بهول کو وسوسوں ان تو کرينگے عبادت سے
 

 طلب عافيت سے معاملے اس اور رجوع سے کثرت طرف کی تعالی اهللا -٤
 ۔کرنی

 
 سالمتی اور عافيت سے کام غلط اور برائی ہر سے تعالی اهللا کيلئے آپ ميں

 . -ہوں کرتا طلب
 

 صالح بن محمد الشيخ فضيلۃ ، ٦٠-٥٧ صفحہ/١جلد: ورسائل فتاوی مجموع
 اهللا رحمہ عثيمين


