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 سبب کا کثرت کی زلزلوں
 

 مکسيکو، ، ترکی مثال ہيں ہوۓ کاشکار زلزلوں ممالک سارے بہت
 ؟ ہيں کرتے چيزپرداللت کسی يہ توکيا وغيرہ جاپان ، تائيوان

 

 هللا الحمد
 رسول کے تعالی اوراهللا ہيں ہی ليے کے وتعالی تبارک اهللا تعريفات سب
 وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی اورصحابہ آل کی ان وسلم عليہ اهللا صلی محمد
 : ہو وسالم درود پر والوں پرچلنے طريقہ کی

 طرح اوراسی ، ہے وحکيم عليم ميں فيصلے اپنے وتعالی سبحانہ اهللا بالشبہ
 وتعالی سبحانہ اهللا وہ ، ہے وحکيم عليم بهی ميں اوراحکام شريعت وہ

 تخويف کے بندوں اپنے کوپيدافرماتااوراسے نشانيوں اپنی جوچاہے
 پرجواحکامات ان اورانہيں ہے بناتا عث با کا وعبرت نصيحت اورڈراور

 اس طرح اوراسی ، ہے بناتا باعث کا کرانے ياددہانی کی ان ہيں کيے واجب
 وہ کہ ہے ہوتا اشارہ کا بات اس اور تحذير کی بچنے سے شرک انہيں ميں
 کے اس ہے گيا اروک سے اورجس کريں نہ مخالفت کی حکم کے اس

 ذکر ميں فرمان اس اپنے نے وتعالی سبحانہ اهللا کہ جيسا ڻهريں نہ مرتکب
 : ہے يہ ترجمہ کا جس کيا
 ۔)  ٥٩(  االسراء}  ہيں بهيجتے نشانياں ہی ليے کے کوڈرانے تولوگوں ہم }

 : فرمايا طرح اس پرکچه مقام اورادوسرے
 ذات اپنی کی ان اورخود بهی ميں عالم آفاق نشانياں اپنی انہيں ہم عنقريب }
 کيا ، ہے يہی حق کہ گا جاۓ ہو ظاہر ان کہ تک يہاں گے دکهائيں بهی ميں
 ۔)  ٥٣(  فصلت}  نہيں کافی ہونا اوراگاہ پرواقف ہرچيز کا رب کے آپ

 : فرمايا طرح اس کچه پر جگہ اورايک
 ےتمہار عذاب پرکوئ تم کہ ہے قادر پربهی اس اهللا وہ کہ ديجۓ کہہ آپ }

 کرکے گروہ کوگروہ تم کہ يا سے تلے پاؤں تمہارے يا دے بهيج اوپرسے
(  االنعام}  دے چکها لڑائ کی کودوسرے ايک اورتمہارے دے بهڑا کو سب
 ۔)  ٦٥
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 اهللا رضی عبداهللا جابربن ميں صحيح اپنی نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام
 : فرمايا نے موسل عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کيا بيان سے عنہما تعالی

 :  ہوئ نازل آيت يہ جب )
 تمہارے عذاب پرکوئ تم کہ ہے قادر پربهی اس اهللا وہ کہ ديجۓ کہہ آپ }

 { دے بهيج اوپرسے
{  ، ہوں آتا ميں پناہ کی چہرے تيرے ميں کہا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی

 بوجهک اعوذ نےکہا وسلم عليہ اهللا صلی تونبی}  سے تلے پاؤں تمہارے يا
 ۔)  ١٩٣/  ٥(  بخاری صحيح)  ہوں آتا ميں پناہ کی چہرے تيرے ميں

{  تفسير کی آيت اس سے اهللا رحمہ مجاهد نے اهللا رحمہ اصبهانی اورابوشيخ
 تمہارے عذاب پرکوئ تم کہ ہے قادر پربهی اس اهللا وہ کہ ديجۓ کہہ آپ

 اور پتهر اور پرچيخ تم يہ کہ ہے کيا نقل سے ميں}  دے بهيج اوپرسے
 سے نيچے کہ کہا نے انہوں}  سے تلے پاؤں تمہارے يا{  دے بهيج آندهی
 ۔ دهنسانا ميں اورزمين زلزلہ
 آرہے جوزلزلے ميں ممالک سارے بہت دنوں ان کہ نہيں شک کوئ ميں اس
 کوتخويف بندوں اپنے تعالی اهللا سے جن ہيں سے ميں نشانيوں انہيں وہ ہيں
 مصائب دہ تکليف دوسرے اور زلزلے سب يہ ، ہے کراتا ياددہانی اور دالتا
 اس نے تعالی اهللا کيونکہ ، ہيں وگناہ اورمعاصی وبدعت شرک سبب کا جن
 : ہے کيا طرح اس کچه ذکر کا
 کا کرتوت کے ہاتهوں اپنے تمہارے وہ ہيں پہنچتے مصائب جوکچه تمہيں }
}  ہے ديتا فرما درگزر سے باتوں سی توبہت)  تعالی اهللا(  اوروہ ، ہے بدلہ

 ۔)  ٣٠(  الشوری
 : فرمايا بهی يہ نے وتعالی سبحانہ اوراهللا

 جوبرائ اور ہے سے طرف کی تعالی اهللا وہ ہے ملتی ئ جوبهال تجهے }
 ۔)  ٧٩(  النساء}  ہے سے طرف کی نفس اپنے تيرے وہ ہے پہنچتی

 : فرمايا متعلق کے امتوں سابقہ نے تعالی اهللا
 ميں ان کرليا گرفتار ميں وبال کے اہگن کے کواس ہرايک نے ہم پهرتو }
 ميں زمين نے ہم کو اوربعض ئ برسا بارش کی پتهروں نے پرہم بعض سے
 کہ نہيں ايسا تعالی اوراهللا ڈبوديا نے ہم کو بعض سے ميں ان اور ديا دهنسا
(  العنکبوت}  ہيں کررہے ظلم پر آپ اپنے لوگ يہی بلکہ کرے ظلم پر ان
 ۔)  ٤٠
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 کی تعالی اهللا وہ کہ ہے ضروری اور واجب پريہ غيرہو مسلمان مکلف تو
 اوراپنے ، کرے توبہ سے معاصی اور گناہوں اوراپنے کرے رجوع طرف
 سے وبدعات اورشرک کےگناہ اورہرقسم کرے اختيار پراستقامت اسالم دين
 ہو حاصل وعافيت نجات شرسے کے ہرقسم ميں وآخرت دنيا اسے تاکہ بچے
 کی اورہرقسم دورکرے وباليا مصائب کے قسمہر سے اس تعالی اوراهللا

 ميں فرمان اس اپنے نے وتعالی سبحانہ اهللا کہ جيسا ، عطافرماۓ خيروبهالئ
 : ہے کہا
 اختيار پرہيزگاري اور آتے لے ايمان والے رہنے کے بستيوں ان اوراگر }

 نے انہوں ليکن ديتے کهول برکتيں کی وزمين آسمان پر ان ہم تم کرتے
(  االعراف}  ليا پکڑ انہيں سے وجہ کی اعمال کے ان نے وہمت کی تکذيب
 ۔)  ٩٦

 طرح اس کچه ميں بارہ کے کتاب اہل نے وتعالی سبحانہ اهللا پر جگہ اورايک
 : فرمايا

 کی تعالی اهللا جوکچه جانب کی ان اور وانجيل تورات لوگ يہ اوراگر }
 اوپر اپنے گلو يہ تو رہتے پاپند پورے کے ان ہے گيا کيا نازل سے طرف
 ۔)  ٦٦(  المائدة}  اورکهاتے پاتے روزياں سے نيچے اور سے

 : فرمايا طرح اس پرکچه مقام اورايک
 ہيں ہوگۓ فکر بے سے بات اس والے رہنے کے بستيوں ان پهربهی کيا }
 ان کيا اور ، ہوں رہے سو وہ اور آپڑے وقت کے رات عذاب پرہمارا ان کہ

 پرہمارا ان کہ ہيں ہوگۓ فکر بے سے بات اس والے رہنے کے بستيوں
 تعالی اهللا وہ کيا ، ہوں مصروف ميں کود کهيل اوروہ آپڑے چڑهے دن عذاب
 اڻهانے نقصان سے پکڑ کی تعالی تواهللا ہيں ہوگۓ فکر بے سے پکڑ اس کی

 ۔)  ٩٩ - ٩٧(  االعراف}  ہوتا نہيں فکر بے اورکوئ عالوہ کے والوں
 : کہ ہيں کہتے یتعال اهللا رحمہ قيم ابن عالمہ
 ميں توزمين ہے ديتا اجازت کی لينے کوسانس زمين تعالی اهللا اوقات بعض
 ميں بندوں کے تعالی اهللا سے تواس ، ہيں ہوتے بپا زلزلے بڑے بڑے بہت
 دوری سے وگناہ معاصی ، رجوع طرف کی اس اور الہی اورخشيت خوف
 ۔ ہے ہوتی پيدا پرندامت کيے اوراپنے زاری گريہ جانب کی تعالی اوراهللا

 
 : کہا نے کسی سے ميں سلف تو آيا زلزلہ جب کہ جيسا
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 تعالی اهللا رضی خطاب اورعمربن ، ہے کررہا ڈپٹ ڈانٹ تمہاری رب تمہارا
 ديتے کوخطبہ لوگوں:  لگے توفرمانے آيا زلزلہ ميں مدينہ جب نے عنہ
 يںم آيا دوبارہ زلزلہ يہ اگر لگے کہنے اور کی ونصيحت وعظ انہيں ہوۓ
 ۔ ہوئ ختم کالم کی اهللا رحمہ قيم ابن ۔ دونگا رہنے نہيں يہاں تمہيں
 ۔ ہيں منقول اثار زيادہ ہی بہت سے پرسلف اس

 اورسخت ، گرہن وچاند سورج مثال نشانی کی تعالی اوراهللا کوئ يا توزلزلہ
 اورتوبہ رجوع طرف کی تعالی اهللا ظاہرہوتو وغيرہ اوربگولہ آندهی ترين
 کا عافيت سے اوراس زاری گريہ طرف کی اوراس چاہيے یکرن جلدی ميں
 اکرم نبی کہ طرح جس جاۓ کی اوراستغفار ذکرواذکار سے اورکثرت سوال
 موقع کے گرہن سورج نے اورانہوں تها معمول کا وسلم عليہ اهللا صلی

 : پرفرماياکہ
 دعا سے اوراس ذکر کے تعالی اهللا تو ديکهو چيز کوئ کی طرح اس تم اگر
 ۔ کرو کيا جلدی ميں غفارواست
/ ٢(  صحيح اپنی نے اهللا رحمہ بخاری امام جسے ہے حصہ ايک کا حديث يہ
 روايت ميں)  ٦٢٨/  ٢(  مسلم صحيح نے اهللا رحمہ مسلم اورامام ميں)  ٣٠
 ۔ ہے کی

 کرنا صدقہ پر اوران کهانا پررحم ومساکين فقراء وقت اس طرح اوراسی
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا یصل نبی کہ ليے اس ہے مستحب بهی

 والوں رہنے پر زمين ، ہے کرتا رحم بهی ورحمن پراهللا والوں کرنے رحم )
 ۔سنن)  گا کرے پررحم تم)  تعالی اهللا(  واال رہنے ميں توآسمان کرو رحم پر

 ۔)  ٤٣/  ٦(  ترمذي سنن)  ٢٨٥/ ١٣(  ابوداود
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں روايت اورايک

 ۔)  ١٦٥/  ٢(  احمد مسند)  گا جاۓ کيا رحم پربهی تم کرو کيا رحم )
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں بخاری صحيح اور

 ٧٥/  ٥(  بخاری صحيح)  جاتا کيا نہيں رحم پربهی اس کرتا نہيں جورحم )
 ۔)  ٤/١٨٠٩(  مسلم صحيح) 

 آنے زلزلے وہ کہ ہے گئ کی روايت سے الیتع اهللا رحمہ عبدالعزيز عمربن
 ۔ کرو وخيرات صدقہ کہ کرتے جاری حکم کو گورنروں اپنے تو لگتے
 ہے بهی يہ سبب ايک ميں اسباب کے سالمتی و عافيت اورشرسے ہربرائ

 کوبرائ لوگوں برے اور وقوفوں بے سلطہ و اقدار اورصاحب االمر ولی کہ
 نافذ اسالميہ شريعت ميں رعايا اپنی اور پرالئيں حق اورانہيں روکيں سے
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 اهللا کہ جيسا ديں ترويج کو المنکر عن اورنہی امربالمعروف اور ، کريں
 : ہے فرمايا ہوۓ کرتے راہنمائ طرف کا اس بهی نے وتعالی تبارک

 دوست اور معاون مددگارو کے دوسرے ايک ميں آپس وعورت مرد مومن }
 پاپندی نمازکی ، ہيں روکتے سے ئيوںاوربرا ديتے حکم کا بهالئيوں وہ ، ہيں

 صلی(  رسول کے اس اور کی تعالی اهللا ، ہيں ادارکرتے اوراورزکوة کرتے
 جلد بہت تعالی اهللا پر جن ہيں لوگ يہی ہيں کرتے اطاعت کی)  وسلم عليہ اهللا
 ۔)  ٧١(  التوبۃ}  ہے واال اورحکمت غلبہ تعالی اهللا بالشبہ گا فرماۓ رحم

 : فرمايا طرح اس کچه نے وتعالی سبحانہ اهللاپر مقام اورايک
 ، گا کرے مدد کی ضروراس بهی تعالی اهللا گا کرے مدد کی تعالی جواهللا }

 کہ ہيں لوگ وہ يہ ، ہے واال غلبے بڑے واال قوتوں بڑي تعالی اهللا بالشبہ
 پڑهيں نماز سے پابندی پوری تويہ ديں جما ں پاؤ کے ان ميں زمين ہم اگر
 تمام روکيں سے برائ اور ديں حکم کا کاموں اچهے اور کريں ااد زکاة اور

 ۔)  ٤١/  ٤٠(  الحج}  ہے ميں اختيار کے ہی تعالی اهللا انجام کا کاموں
 : فرمايا طرح پراس اورمقام ايک نے وتعالی سبحانہ اوراهللا

 کی چهڻکارے ليے کے اس تعالی اهللا ہے ڈرتا سے تعالی اهللا اورجوشخص }
 اسے کا جس ہے ديتا روزی سے جگہ ايسی اسے اور ، ہے ديتا نکال شکل
 کافی اسے اهللا گا کرے پرتوکل تعالی اهللا شخص اورجو ، ہو نہ بهی گمان
 اسی ہم ہيں زيادہ توبہت آيات ميں موضوع اس ۔)  ٢/٣(  الطالق}  ہوگا

 ۔ ہيں کرتے پراکتفا
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 مدد کی اس بهی تعالی اهللا ہے کرتا اورتعاون مدد کی بهائ اپنے جوبهی )
/  ٤(  مسلم صحيح)  ٩٨/  ٣(  بخاری صحيح)  ہے رہتا ميں تعاون اور

 ۔)  ١٩٩٦
 : ہے فرمان بهی يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی مکرم اورنبی

 روز تعالی تواهللا کيا ازالہ کا تکليف دنياوی سے مومن کسی بهی نے جس )
 پرآسانی دست تنگ کسی نے جس اور ، گا کرے ختم فتکلي کی اس قيامت
 بهی نے اورجس ، گا کرے فراہم اسانی ميں آخرت و دنيا اسے تعالی اهللا کی
 پوشی ستر کی اس ميں دنياوآخرت تعالی اهللا کی پوشی ستر کی مسلمان کسی

 جب ہے رہتا ميں اورتعاون مدد کی بندے وقت اس تعالی اوراهللا ، گا فرماۓ
)  ٢٠٧٤/  ٤(  مسلم صحيح)  ہے کرتا اورتعاون مدد کی بهائ ےاپن وہ تک

 ۔ ہيں زيادہ بہت بهی احاديث کی طرح اوراس
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 کی حاالت کے مسلمانوں سب وہ کہ ہيں کرتے سوال ہم سے ہی تعالی اهللا
 اسالم اوردين عطافرماۓ سمجه کی دين اورانہيں ، فرماۓ اصالح

 کرنے توبہ سے اورمعاصی گناہوں کے اورہرقسم فرماۓ نصيب پراستقامت
 کے ان اور کرے درست کوبهی حکمرانوں مسلمان اورسب ، دے توفيق کی
 اور کرے ورسوا ذليل ساته کے کوان اورباطل فرماۓ مدد کی حق ساته
 نصيب توفيق کی کرنے نافذ اسالميہ شريعت ميں بندوں کے تعالی اهللا انہيں

 ۔ فرماۓ
 کی اورشيطان اورفتنوں راہیگم کی ہرقسم کو مسلمانوں اورسب انہيں

 ربا يا آمين ہے پرقادر اس تعالی اهللا بالشبہ رکهے محفوظ سے وسوسوں
 ۔ العالمين

 کرام اورصحابہ آل کی ان وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے تعالی اهللا
 .۔ ۔آمين برساۓ پررحمتيں والوں پرچلنے طريقے کے ان تک اورقيامت
 ۔ تعالی اهللا رحمہ باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز عالمہ
 ۔)  ه ١٤١٨(  سال)  ٥١(  نمبر عدد االسالميۃ بحوث مجلۃ:  ديکهيں


