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 عالج کا اوراس وسوسہ
 

 جواب سبب کے وسوسے کا بات کی بيوی ہواورميں پيدا وسوسہ مجهے جب
 سبب کا وسوسے اس ہی بيوی کہ پر بنا کی اعتقاد اس اپنے پهر يا دوں نہ

 ؟ شمارہوگا طالق دينا نہ جواب ميرا توکيا ہے
 توکيا روںک بات متاثرہوکر يا سے اورانفعال عصيبيت سے اس ميں اورجب

 ؟ گا جاۓ کيا شمار طالق اسے
 

 الحمدهللا
 

 عصبيت طرح اوراسی ، ہوگا نہيں شمار طالق دينا نہ کوجواب بيوی کا آپ
 ۔ ہوگی نہيں شمار طالق بهی بات گئي کی ميں اورانفعال

 
 اندر ہی اندر سے آپ پهراپنے يا ليں سوچ متعلق کے طالق آپ بهی جتنا

 آپ تک جب ہوگی نہيں واقع تک وقت اس قطال کرليں عزم يا رہيں کہتے
 ۔ کرتے نہيں ادا سے زبان ميں شکل کی الفاظ

 
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ليے اس

 
 کی دل کے اوران ، وسوسے کے اس سے امت ميری نے تعالی اهللا بالشبہ( 

 معاف کرليں نہ بات سے زبان يا کرليں نہ عمل پر اس وہ کہ تک جب بات
(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٦٦٦٤(  نمبر حديث بخاری صحيح)  ہے دیکر

 ۔)  ١٢٧
 

 طالق ہی ميں دل اپنے انسان جب کہ ہے پر اسی بهی عمل ہاں کے علم اہل
 ۔ نہيں بهی کچه وہ تو الۓ نہ پر زبان اوراسے کرے بات کی

 
 ہی واقع طالق کی مبتالشخص تووسوسےميں ہاں کے علم اہل بعض بلکہ
 سے اس ليکن ، دے بول الفاظ کے طالق بهی سے زبان وہ چاہے تیہو نہيں
 ۔ ہو نہ ارادہ کا دينے طالق کا اس
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 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ

 
 سے زبان وہ اگرچہ ہوتی نہيں واقع طالق کی شخص مبتال ميں وسوسے( 

 يہ ہک ليے اس ، ہو نہ مقصد طالق سے اوراس کردے ادا الفاظ کے طالق
 وہ بلکہ ، ہيں ہوۓ ادا کے اورقصد ارادہ بغير شخص والے وسوسے الفاظ
 ۔ ہيں  ہوۓ ادا سے وجہ کی دافع اورقوت منع قلت جوکہ ہے مبہم پر اس

 
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 
 " نہيں طالق ميں ابہام" 
 

 ناناطم وہ کہ تک جب ہوگی نہيں واقع طالق تک وقت اس سے اس لهذا
 اوراختيار قصد بغير پروہ جس چيز تويہ ، دے نہ طالق سے ارادہ اورحقيقی

۔  انتہی)  ہوتی نہيں واقع طالق سے اس يقينا ہے گيا مجبورکيا بغير کے
 ۔)  ٢٧٧/  ٣(  اسالميۃ فتاوی ديکهيں

 
 ہوں نہ ہی متوجہ طرف کی وسوسے آپ کہ ہيں کرتے کووصيت آپ ہم

 کی اس دے وسوسہ دعوت کی چيز جس ہوۓ کرتے اعراض سے اوراس
 وہ کہ تا ہے ہوتا سے طرف کی شيطان وسوسہ کہ ليے اس ، کريں مخالفت
 ۔ کرے اورغمگين مبتال ميں کوپريشانی مومنوں

 
 ذکر سے کثرت کا تعالی اهللا عالج اچها اور بہتر سے سب کا وسوسے

 کی ہےجس رہنا دور سے گناہوں و اورمعاصی پناہ سے مردود اورشيطان
 ۔ ہے ہوتا مسلط پر آدم اوالد شيطان سے جہو
 

 : ہے طرح اس کچه فرمان کا شانہ جل اهللا
 

 جو چلتا نہيں اورزور طاقت پرکوئی لوگوں ان ليے کے)  شيطان(  يقينا{ 
 ۔)  ٩٩(  النحل}  کريں توکل پر رب اوراپنے الئيں ايمان
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 کا ووسوسےج نے تعالی اهللا رحمہ هيتمی حجر ابن پر يہاں ہم کہ ہے بہتر
 : جائيں کرتے نقل وہ ہے کيا بيان عالج

 
 کی وسوسے جب سے)  دے نفع سے ان اهللا(  تعالی اهللا رحمہ حجر ابن

 : تها جواب کا ان تو گيا کيا دريافت عالج کا بيماری
 

 سے اس کہ يہ وہ ، ہے موجود دوا بخش منداورنفع فائدہ ہی بہت کی اس
 ۔ ہے کافی ہی پراعراض طور مکمل

 
 ديا نہيں ہی دهيان طرف کی اس توجب ہو تردد کا قسم کسی ميں نفس راگ

 اوروسوسہ تردد وہ تو جاۓ ہوا نہيں ہی متوجہ طرف کی اوراس گا جاۓ
 ، ہوجائيگا غائب وہ ہی بعد کے مدت کچه بلکہ سکتا ڻهر نہيں بهی کبهی
 ۔ ہے کيا نے لوگوں اچهے سے بہت بهی تجربہ کا اس کہ جيسا

 
 پر تقاضے کے اس کر دے ہوکراوردهيان متوجہ طرف کی اس اگر ليکن
 مجنونوں اسے کہ حتی گا جاۓ چال ہوتا اورزيادہ وہ تو گا جاۓ کيا عمل

 ، جاۓگا لے ميں شکل قبيح بهی سے اس بلکہ گا دے پہنچا تک اورپاگلوں
 مبتال ميں بيماری جواس ہے کيا مشاہدہ کا لوگوں سے بہت نے ہم کہ جيسا
 ہوۓ متوجہ طرف کی شيطان کے وراسا کی اوراس ہوۓ

 
 کچه ہوۓ کرتے تنبيہ نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول ميں بارہ کے جس
 : فرمايا طرح اس

 
 ہے اورلهو مبالغہ ميں اس جوکچه يعنی)  بچو سے ولهان وسوسہ کے پانی( 

 بيان ميں االنوار مشکاة شرح متعلق کے اس کہ جيسا بچو سے وجہ کی اس
 آئي بهی تائيد کی اس ميں مسلم اورصحيح بخاری اورصحيح ، ہے گيا کيا
 تعالی اهللا ہواسے مبتال ميں وسوسہ جوبهی کہ ہے کی ذکر نے جوميں ہے
 ۔ جاۓ رک سے وسوسہ اس اوروہ چاہيۓ کرنی طلب پناہ کی

 
 نے شخص ايسے جسے کريں اورتامل وفکر غور ذرا پر عالج اس توآپ

 ۔ نہيں ہی بولتا خود ليے کے امت جواپنی ہے کيا تجويز
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 بهالئی کی قسم ہر وہ ہوا محروم سے جواس کہ چاہيے ہونا ميں علم کے آپ

 طرف کی شيطان باالتفاق وسوسہ کہ ليے اس ، ہوگيا محروم سے اورخير
 وہ بلکہ نہيں ہی انتہاء کوئي کی مراد کی جس ہے لنعتی ايسا وہ ہے سے

 اورنفس ، بربادی کی یزندگ ، اورپريشانی گمراہی و کوضاللت تومومن
 ہی سے اسالم اسے کہ ہے لےجاتا تک اوروہاں ہے ديتا ڈال ميں کوانديهرے

 ۔ ہوتا نہيں تک علم اور شعور کا اس اوراسے کردے خارج
 

 : ہے تعالی باری فرمان
 

 )٦( فاطر}  کررکهو بنا ہی دشمن اسے توتم ہے دشمن تمہارا شيطان يقينا{ 
 

 کہنا يہ ہواسے مبتال ميں جووسوسہ: (  کہ ہے آيا ميں حديث دوسری ايک
 ) اليا ايمان پر رسولوں کے اس اور تعالی اهللا ميں:  چاہيۓ

 
 طريقے کے انبياء ميں ذهن اپنے جوبهی کہ نہيں شک کوئي ميں اس

 طريقہ کا وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے کر اورخاص رکهے اورسنت
 ميں جس شفاف صاف وربالکلا اورواضع سہل و آسان وہ جسے اورشريعت

 ۔ گا پاۓ آسانی وہ نہيں حرج کوئي کا قسم کسی
 

 : ہے تعالی باری فرمان
 

 ۔)  ٧٨(  الحج}  بنايا نہيں حرج کوئی ميں دين پر تم نے اوراس{ 
 

 وسوسہ سے اس الۓ ايمان اورحقيقی کرتا اورتامل غوروفکر پر اس جوبهی
 ، ہے رہتی جاتی بيماری کی دينے دهيان طرف کی اورشيطان بيماری کی
 : کہ ہے مروی سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ ميں کتاب کی سنی ابن

 
 ، تعالی اهللا ہم:  چاہيۓ کہنا باريہ تين اسے ہو مبتال ميں وسوسے اس جوبهی
 ۔ گا رہے جاتا وسوسہ کا اس سے اس ، الۓ ايمان پر رسولوں کے اوراس
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 نے ميں کہ جيسا ہے ذکرکيا حطر اسی بهی نے وغيرہ عبدالسالم بن عز
 : ہے کہنا کا ان ، ہے کيا بيان اوپر

 
 ، ہے سوچ شيطانی ايک يہ کہ رکهے اعتقاد يہ:  کہ ہے يہ عالج کا وسوسہ

 لڑ سے اوراس ڈاال ميں ذہن کے اس کچه سب يہ نے جس ہے ہی اورابليس
 اهللا وہ کہ ليے اس ، ہوگا حاصل ثواب کا مجاهد اسے سے تواس ، ہے رہا

 ۔ ہے رہا لڑ سے دشمن کے تعالی
 

 اسی اوريہ ، گا جاۓ بهاگ سے تواس گا کرے محسوس اسے وہ اورجب
 اسے نے تعالی اوراهللا رہی مبتال سے شروع انسانی نوع سے ہےجس سے
 کوختم اورباطل کوثابت حق تعالی اهللا کہ تا کرديا مسلط آزمائش بطور پر اس

 ۔ رہيں جانتيں ہی برا کو اس کافر اوراگرچہ کرے
 

 مروی سے عنہ تعالی اهللا رضي العاص ابی بن عثمان ميں مسلم اورصحيح
 حائل درميان کے اورقرات نماز اورميری ميرے شيطان کہ ہيں کہتے وہ ہے

 فرمايا نے توآپ کيا سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ذکر کا اس نے ميں ، ہوگيا
: 
 

 کر طلب پناہ کی عالیت اهللا سے تواس ، ہے جاتا کہا خنزب جسے شيطان يہ
 نے تعالی تواهللا کيا ہی ايسے نے ميں ، تهوک بار تين جانب بائيں اوراپنی

 ۔)  ٢٢٠٣(  نمبر حديث مسلم صحيح۔  کرديا دور اسے سے مجه
 

 کہ ہے صحيح وہ ہے کيا بيان جوکچه نے ميں کہ ہوگا علم کو آپ سے تواس
 تميز واوروہہ طاری جہالت پر جس ہے ہوتا مسلط پر اس صرف وسوسہ
 تووہ ہو اورباعقل رکهے علم جوحقيقی ليکن ، ہوجاۓ عاری سے کرنے
 ۔ ہيں جاتی پائي بدعات ميں اس ہی اورنہ نکلتا نہيں سے اتباع

 
 ہے گهيررکها نے وسوسوں جنہيں ہيں وہ بدعتی اوربرے قبيح سے اورسب

 کے ان جوکہ ربيعہ شيخ اپنے نے تعالی اهللا رحمہ مالک امام ليے اسی
 : ہے کہا تهے امام کے زمانے
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 تيز زيادہ سے سب ميں اوروضوء استبراء دوکاموں سے ميں لوگوں ربيع
 اس کہ کہتا توميں ہوتا اور کوئي عالوہ کے ان اگر کہ حتی ، تهے اورآگے

 وضوء مراد سے)  کيا نہيں نے اس(  قول اس اپنے وہ شائد ، کيا نہيں نے
 ۔ہو کيا نہيں

 
 سست زيادہ بہت ميں اوروضوء)  کرنے طلب برات(  استبراء هرمز اورابن

 ۔ کرو نہ اقتداء ميری ہوں ميں آزمائش ميں کہ تهے کہتے اوروہ ، تهے
 

 : کہ ہے کيا نقل سے علماء بعض نے تعالی اهللا رحمہ نووی اورامام
 

 ليے کے اس تو ہوجاۓ مبتال ميں وسوسہ ميں نماز پهر يا وضوء جوشخص
 ہوکر توذليل گا سنے يہ جب شيطان کہ ليے اس ، ہے ستحبم کہنا ٍاالاهللا الٍاله

 ، ہے اوربلندی چوڻی کی ذکر ٍاالاهللا الٍاله اور ، گا ہوجاۓ پيچهے
 سے کثرت عالج اوراچها بہتر سے سب ليے کے کرنے کوختم اوروسوسے

 ہوئي ختم کالم کی اهللا رحمہ حجرهيتمی ابن) ۔۔۔۔  ہے کرنا ذکر کا تعالی اهللا
 

 ) ١٤٩/  ١(  لکبری ا الفقهيۃ الفتاوی:  ديکهيں
 

 اورہميں ، کودورفرماۓ وسوسوں کے آپ وہ کہ ہيں گو دعا سے تعالی اهللا ہم
 ۔ العاليمن رب يا آمين فرماۓ عطا اورتقوی اوراصالح ايمان کومزيد اورآپ

 
 . اعلم واهللا


