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 ہيں ديتے کر قرار بے خطرات اور وسوسے اسے
 

 مجهے تو ہوں کرتا نيت کی کام اچهے بهی کسی اور پڑهتا نماز ميں جب
 اور رکهنے دهيان ميں نماز ميں جب اور ہيں ليتی گهير سوچيں شيطانی
 ذہن اور عقل ميری ہوں کرتا کوشش کی کرنے غور پر معانی کے کلمات

 اعتراضات برے متعلق کے چيز ہر اور جاتی ہو داخل سوچيں شيطانی ميں
 ۔ ہوں کرتا محسوس غصہ سے وجہ اس ميں اور ہيں ہوتے پيدا

 قبول توبہ اور کوئی عالوہ کے تعالی اهللا کہ ہے علم کا بات اس مجهے
 کہ ہوں کرتا محسوس سبب کے سوچوں ان اپنی ميں ليکن نہيں واال کرنے

 برے متعلق کے تعالی اهللا ميں ذہن ميرے کہ جو نہيں کوئی برا سے اس
 کرتا مغفرت دعائے سے تعالی اهللا بعد کے نماز ميں ہيں آتے خياالت برے
 کو سوچوں بری ان کہ ہوں چاہتا اور ہوں کرتا محسوس تنگی ليکن ہوں

 نہيں لطف اور سرور کا نماز ميں رکهتا نہيں طاقت کی اس ليکن لوں روک
 ميری سے آپ ہوں منحوس ميں کہ ہے ہوتا محسوس مجهے اور سکتا پا

 ۔ فرمائيں نصيحت مجهے کہ ہے گذارش
 

 : هللا الحمد

 جو ہے سے طرف کی شيطان يہ آنا وغيرہ وسوسے برے ميں وغيرہ نماز
 سے اس اور محروم سے بهالئی اور خير اور کرنے گمراہ کو مسلمان کہ

 ۔ ہے حريص پر کرنے دور

 کہ کی شکايت پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ايک سے ميں صحابہ
 نماز ميری اور ميرے کہ لگا کہنے وہ تو ہيں آتے وسوسے ميں نماز اسے
 کر ملط خلط پر مجه کو قرابت ميری اور جاتا ہو حائل شيطان درميان کے
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تو ہے ديتا

 سے اس تو کريں محسوس آپ جب ہيں کہتے خنزب اسے ہے شيطان ہي( 
 صحابی تو تهوکيں دفعہ تين طرف بائيں اور کريں طلب پناہ کی تعالی اهللا

)  ديۓ کر ختم وسوسے يہ نے تعالی اهللا تو کيا عمل يہ نے ميں کہ ہيں کہتے
 ٢٢٠٣ نمبر حديث مسلم صحيح
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 کے خشوع نماز تو ہے بابل لب اور چيز اصل ہی وخضوع خشوع ميں نماز
 ۔ ہو جسم کے روح بغير کہ جيسے ہے ہی ايسے نماز بغير

 : ہيں چيزيں دو معاون اور ممد لۓ کے خشوع

 کرنے عمل کيا وہ کہ کرے جدوجہد ميں سمجهنے اور سوچنے يہ بندہ:  اول
 مانگنے دعا اور ذکر کے تعالی اهللا اور قرات اور ہے لگا کہنے کيا اور لگا
 تعالی اهللا وہ کہ رکهنا ميں ذہن بات يہ اور کرنا تدبر اور فکر و رغو ميں
 نمازی کيونکہ ہے رہا ديکه کو تعالی اهللا اور کر مناجات اور سرگوشی سے

 مناجات سے رب اپنے وہ کہ گويا تو ہے ہوتا رہا پڑه نماز کهڑا جب شخص
 بادتع کی تعالی اهللا آپ کہ ہے يہ احسان اور ہے رہا کر سرگوشياں اور

 ديکه نہيں اسے آپ اگر اور ہيں رہے ديکه اسے آپ کہ گويا کہ کريں ايسے
 ۔ ہے رہا ديکه کو آپ وہ تو رہے

 انہماک ميں نماز کا اس تو ہے چکهتا مڻهاس اور لذت کی نماز بندہ جب پهر
 جتنا کہ ہے مطابق کے قوت کی ايمان يہ اور ہے جاتا ہو زيادہ اور يقينی
 کو ايمان اور – گی ہو حاصل زيادہ مڻهاس اور لذت یاتن گا ہو قوی ايمان
 کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی لۓ اسی تو – ہيں اشياء سی بہت والی کرنے قوی

 : ہے فرمان

 عورتيں ہيں گئي بنائی پياری چيزيں دو سے ميں دنيا تمہاری لۓ ميرے( 
 ) ہے گئي رکهی ميں نماز ڻهنڈک کی آنکهوں ميری اور خوشبو اور

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں حديث دوسری اور

 ) دے راحت ساته کے نماز ہميں)  عنہ اهللا رضی(  بالل اے( 

 جدوجہد کی کرنے ختم اور دور اور دفع کو تفکرات اور سوچوں ان:  دوم
 ان اور ہو نہ فائدہ کوئی کا جن اور ديں کر مشغول کو دل کہ جو کرنا

 پيدا جاذبيت کی مقصد کے نماز ميں دل کہ جو کرنا فکر و غور پر چيزوں
 کثرت کی وسوسوں کيونکہ ہيں حال کے اس ميں بندے ہر يہ اور کريں

 محبوب ان تعلق کا دل اور ہيں پر بنا کی کثرت کی شہوات اور شبہات
 ان اور ديں پهير لۓ کے کرنے حاصل انہيں کو دل کہ جو ہونا سے چيزوں

 ۔ ديں پهير طرف کی کرنے دور انہيں کو دل ہک جو طرف کی مکروہات



 

4 

 صفحہ ٢٢ نمبر جلد اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ فتاوی مجموع:  انتہی
 ٦٠٥ نمبر

 اور ہيں چکے کر تجاوز سے حد وسوسے کہ ہے کيا ذکر يہ نے آپ جو اور
 اهللا جو ہيں لگے ہونے بهی ميں ذات کی تعالی اهللا کہ ہيں پہنچے جا تک يہاں

 ۔ ہے اکسانا اور ورغالنا کا شيطان يہ تو نہيں الئق کے تعالی

 : ہے تعالی باری ارشاد

 کرو طلب پناہ کی اهللا تو ائے وسوسہ کوئی سے طرف کی شيطان اگر اور( 
 ٣٦/  فصلت)  ہے واال جاننے واال سننے ہی بہت وہ يقينا

 شکايت کی وسوسوں ان نے کرام صحابہ بعض سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کچه سے ميں صحابہ تو تهی دی کر اجيرن زندگی کی ان نے جنہوں کی

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کر آ اور ائے پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی لوگ
 زبان کا جن ہيں پاتے چيز ايسی ميں نفسوں اپنے ہم کہ لگے پوچهنے سے

 کيا کہ پوچها سے ان سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تو ہے مشکل بہت النا پر
 اهللا صلی نبی تو ہاں جی ديا جواب نے صحابہ تو ہيں پاتے ايسا آپ واقعی

 ۔ ہے ايمان صريح يہی فرمايا نے وسلم عليہ

 ١٣٢ نمبر حديث ہے کيا بيان سے عنہ اهللا رضی ہريرہ ابو نے مسلم اسے

 : ہيں ہوئےلکهتے کرتے شرح کی حديث اس اهللا رحمہ نووی امام

 يہ معنی کا اس)  ہے ايمان صريح يہی( فرمان يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 اور النا نہ پر زبان انہيں اور کرنا نہ کالم کی وسوسوں ان تمہارا کہ ہے

 ۔ ہے ايمان صريح يہی جاننا برا اسے

 زدہ خوف سے النے پر زبان کو اس اور سمجهنا برا بہت اسے شک بے
 ايمان کا جس ہے ہوتی کی اس حالت يہ تو رکهنا اعتقاد کا اس جائکہ چہ ہونا

 ۔ ہوں چکے ہو ختم شبہات و شکوک سے اس اور ہو محقق اور کامل

 : کہ ہے يہ معنی کا اس کہ ہے گيا کہا بهی يہ اور

 ہو آچکا عاجز وہ سے کرنے گمراہ کے جس ہے ڈالتا اسے وسوسے شيطان
 سکے چکا ہبدل کا آنے عاجز اپنے وہ کہ تا ہے ڈالتا ميں وسوسے اسے تو
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 اسے اور پهرے کهيلتا سے اس اور چاہے طرح جس تو کو کافر اور
 ۔ ہے کرتا ساته کے اس ہے چاہتا جو وہ کيونکہ ڈالتا نہيں وسوسے

 ہے ايمان خالص سبب کا وسوسے کہ گا ہو يہ معنی کا حديث پر بناء اس اور
 ١٢٣١٥ نمبر سوال ديکهيں انتہی۔  ہے نشانی کی ايمان خالص وسوسہ پهر يا

 اور خالص يہی بهاگنا سے اس کا دل اور کرنا بغض اور پسند نا اسے پهر تو
 تعالی اهللا اور ذکر کے تعالی اهللا کہ جو شخص وہ ہر اور ہے ايمان صريح

 کو بندے لہذا ہے چيز ضروری آنا وسوسہ اسے ہے ہوتا متوجہ طرف کی
 پر واذکار ذکر اور نماز اسے اور چاہۓ رہنا قدم ثابت اور کرنا صبر

 ان کيونکہ چاہۓ ہونا نہيں دل تنگ اور چاہۓ کرنا ہميشگی اور مالزمت
 جائيں ہو دور ہتهکنڈے کے شيطان سے مالزمت اور ہميشگی پر چيزوں

 ۔ گے

 ) ہيں کمزور تدبيريں اور ہتهکنڈے کے شيطان شک بے( 

 تو ہے ہوتا متوجہ طرف کی عبادت کی تعالی اهللا پر طور دلی بندہ بهی جب
 اس شيطان کيونکہ ہيں جاتے ہو شروع آنے وسوسے کے کاموں دوسرے

 کی تعالی اهللا بندہ بهی جب تو ہو بيڻها ميں راستے کہ جو ہے طرح کی ڈاکو
 کوشش کی کاڻنے راستہ کا اس شيطان وہ تو ہے کرتا ارادہ کا چلنے طرف

 اور يہودی کہ ہے گيا کہا يہ کو کسی سے ميں سلف لۓ اسی تو ہے کرتا
 وہ ديا جواب نے انہوں تو آتے نہيں وسوسے ہميں کہ ہيں کہتے يہ يسائیع

 کی االسالم شيخ۔ گا کرے کيا کر جا ميں گهر خراب شيطان تو ہيں سچے
 ٦٠٨ نمبر صفحہ ٢٢ نمبر جلد االسالم شيخ فتاوی ہوئی ختم بات

 : عالج

 کے اس اور اهللا ميں کہيں يہ تو کريں محسوس کو وسوسوں ان آپ جب -١
 ۔ اليا ايمان پر رسول

 فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں فرماتی بيان عنہا اهللا رضی عائشہ
: 

 پيدا نے کس تجهے کہ ہے کہتا اسے اور آتا شيطان پاس کے کسی ميں تم( 
 کس کو تعالی اهللا کہ ہے کہتا شيطان تو نے تعالی اهللا ہے ديتا جواب وہ تو کيا
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 يہ تو پائے بات کی طرح اس کوئی سے ميں تم بج تو ہے کيا پيدا نے
 اليا ايمان پر رسولوں کے اس اور اهللا ميں)  ورسلہ باهللا آمنت(  پڑهے
 ) گا دے کر ختم وسوسہ سے اس يہ کيونکہ

 سلسلہ اسے نے اهللا رحمہ البانی عالمہ) ٢٥٦٧١(  نمبر حديث احمد مسند
 ١١٦ نمبر حديث ہے کہا حسن ميں صحيحہ

 بچنے اور کرنے اعراض االمکان حتی سے سوچنے ميں ملےمعا اس -٢
 اس اسے جو جائے ہو مشغول ميں کام ايسے کسی اور کرے کوشش کی

 ۔ دے ہڻا سے

 کی تعالی اهللا ميں حال ہر کہ ہيں کرتے نصيحت يہ کو آپ ہم ميں آخر اور
 اسی کر چهوڑ کو سب اور کرو طلب مدد سے اس اور کرو رجوع طرف

 کرتے طلب قدمی ثابت لۓ کے تک موت سے اس اور رہو متوجہ طرف کی
 ۔ کرے پر کام اچهے خاتمہ کا آپ وہ کہ يہ اور رہو

 . اعلم واهللا


