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 ؟ چاہيے کرنا توکيا ہو محسوس پريشانی
 

 نہيں علم يہ ليکن ہے درپيش پريشانی سے وجہ چيزکی کسی دنوں ان مجهے
 ليکن ہے کی کوشش بہت کی بهولنے اسے نے ميں ، ہے چيزميں کس کہ

 ۔ ہے ضرورت اشد کی تعاون کے آپ مجهے ، نہيں فائدہ کوئی
 کہ چاہيے کرنا کيا مجهے ناطے کے ہونے لڑکی شدہ اورشادی انمسلم ايک
 ؟ جاؤں بهول کو موضوع اس ميں

 

 هللا الحمد
 پاپندی کی اورنماز ، ذکر کا تعالی اهللا عالج بہتر سے سب کا پريشانی
 ۔ ہے پرہيز سے رہنے اورفارغ

 
 : فرمايا ارشاد طرح اس کچه متعلق کے ذکر نے وتعالی سبحانہ اهللا

 
 حاصل اطمنان سے ذکر کے تعالی اهللا دل کے ان ہيں والے ايمان وگجول{ 

 ہوتی حاصل تسلی کو دلوں ہی سے ذکر کے تعالی اهللا رکهو ياد ، ہيں کرتے
 ۔)  ٢٧(  الرعد}  ہے

 
 : فرمايا طرح اس کچه پر مقام اورايک

 
 رحمت ليے کے جومومنوں ہے فرمايا نازل مجيد قرآن نے اورہم{ 

 ۔)  ٨٢(  االسراء}  ہے شفا کی اس ہے کچهجو ميں اورسينوں
 

 : ہے تعالی باری ارشاد پر مقام ايک اور
 

 جوکچه ميں سينوں سے طرف کی رب تمہارے پاس تمہارے!  لوگو اے{ 
(  يونس}  ہے آچکی وهدايت رحمت ليے کے اورمومنوں شفا کی اس ہے
 ۔)  ٥٧
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 : فرمايا رشادا طرح اس کچه ميں بارہ کے نماز نے وتعالی تبارک اهللا
 

 پہنچتی تکليف کوئی اسے اورجب ، ہے گيا کيا پيدا صبرا بے ہی بڑا انسان{ 
 تواحسان ہو حاصل بهالئي کوئي اورجب ، ہے لگتا کرنے فزع جزغ تو ہے

 ادائيگي کی نماز ساته کے جوپابندی کے نمازيوں سوائےان ، ہے لگتا کرنے
 ۔)  ٢٣ - ١٩(  المعارج}  ہيں کرتے

 
 : ہے تعالی باری فرمان پر قامم اورايک

 
 تعالی اهللا يقينا کرو حاصل مدد ساته کے اورنماز صبر!  والو ايمان اے{ 

 ۔)  ١٥٣(  البقرة}  ہے ساته کے والوں کرنے صبر
 

 معاملہ کسی بهی جب کہ تهی عادت کی وسلم عليہ اهللا صلی مکرم اورنبی
 ابوداود سنن ، احمد مسند ديکهيں۔  کرديتے شروع پڑهنی نماز آپ آتا پيش

 ميں الجامع صحيح نے تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ١٣١٩(  نمبر حديث
 ۔)  ٤٧٠٣(  نمبر حديث الجامع صحيح ديکهيں ہے ديا قرار حسن اسے

 
 معاملہ اہم کوئي کو وسلم عليہ اهللا صلی نبی بهی جب کہ ہے معنی کا حزبہ
 ۔ تهے کرتے حاصل مدد سے نماز آپ تو ہوتی پريشانی پهر يا آتا پيش

 
 تهے کرتے فرمايا کو عنہ تعالی اهللا رضي بالل وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 عالمہ ابوداود اور احمد مسند۔  دو راحت کرہميں کہہ اقامت بالل اے:  کہ
 ہے ديا قرار صحيح اسے ميں الجامع صحيح نے تعالی اهللا رحمہ البانی

 ۔)  ٧٨٩٢(  نمبر حديث الجامع صحيح ديکهيں
 

 کا پريشانيوں و اورغموں ڻهنڈک کی اورآنکهوں راحت کی دل نماز لهذا
 ۔ ہے عالج

 
 افکارات کے قسم اورردی غلط جو ہے بيماری ايسی ايک فراغت ليکن

 سامنا کا وتنگی پريشانی ميں نيتجہ کے جس ہے کهولتی دروازہ کا وخياالت
 فوری کريں حسوسم اورتنگی پريشانی آپ بهی جب ليے اس ، ہے پڑتا کرنا
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 کی مجيد قرآن تالوت اور کرديں شروع پڑهنا اورنماز کريں وضوء پر طور
 ۔ رہيں مشغول ميں تالوت

 
 صبح کر خاص ميں جن رہيں مشغول ميں اعمال مند نفع آپ طرح اوراسی
 ہونے داخل ميں اورگهر پينے کهانے سونے طرح اوراسی اذکار کے اورشام
 ۔ کريں حتياطا کا اذکار کے نکلنے اورباہر

 
 الئق کے شخص مسلمان والے رکهنے پرايمان وتقدير قضا کی تعالی اهللا

 ميں بارہ کے مستقبل طورپر پهرعمومی يا اوالد پهر يا روزی وہ کہ نہيں
 ہے جاچکا لکها قبل بهی سے پيدائش کی اس کچه سب يہ کيونکہ ہو پريشان

 ہو پريشان ميں بارہ ےک وگناہ معصيت اپنی وہ کہ چاہيے يہ تو ہونا ليکن ،
 ۔ ہے کيا مظاہرہ کا کوتاہی کمی ميں حقوق کے رب اپنے نے اس کہ

 
 سے گناہوں ان ہوسکے جلدی جتنی کہ ہے يہ عالج کا وکوتاہی کمی اوراس

 چاہيے کرنی جلدی ميں صالحہ اعمال ميں بدلے کے اوران جائے کرلی توبہ
 : ہے کيا وعدہ کا زندگی یاچه ليے کے ايمان اہل نے تعالی اهللا کہ ليے اس ،
 

 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا
 

 اسے توہم ہو بهی مومن اوروہ کرے صالحہ اعمال بهی وعورت جومرد{ 
 بهی بدلہ کا ان ہيں رہے کرتے اعمال وہ جوکچه اور گے ديں زندگی اچهی
 ۔)  ٩٧(  النحل}  گے ديں اوربہتر اچها

 
 کے)  ٢١٦٧٧(  اور)  ٢٢٧٠٤ ( نمبر سوال ليے کے تفصيل مزيد آپ

 ۔ کريں مطالعہ کا جوابات
 

 . اعلم واهللا
 

 المنجد صالح محمد شيخ
 
 


