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 سوال ميں بارہ کے روح کا نصرانی
 

 ؟ ہے چيز کيا روح ميں اسالم
 ؟ ہيں کيا حدود کی اوراس ہے کيا روح مثال

 

 هللا الحمد
 ايک طرح کی مخلوقات بهی اورروح ، واالہے کرنے چيزکوپيدا ہر تعالی اهللا

 جس ہے خصوصيت کی تعالی هللا تو علم کا وغيرہ حقيقت اس ، ہے مخلوق
 : ہے وارد ميں حديث کہ طرح
 نبی دن ايک ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي مسعود بن عبداهللا
 عليہ اهللا صلی اورنبی تها ميں کيهتی ايک ساته کے وسملم عليہ اهللا صلی
 کچه سے وہاں اچانک کہ تهے ہوۓ ليے پرسہارا چهڑی کی کهجور وسلم

 سے ان کہ لگے کوکہنے دوسرے ايک تووہ ہوا گذر سے وہاں کا يهوديوں
 اس کہ ہے راۓ کيا تمہاری کہ لگا کہنے تووہ کرو سوال ميں بارہ کے روح

 تم جسے دے کہہ نہ بات ايسی وہ کہيں نہيں کہا نے ايک تو چليں کےپاس
 ۔ ہو کرتے ناپسند
 سے وسلم ہعلي اهللا صلی نبی نے توانہوں پوچهو سے اس کہ لگے کہنے وہ

 اختيار خاموشی نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی کيا سوال ميں بارہ کے روح
 ہورہا نزول کا پروحی ّآپ کہ ہوگيا علم يہ تومجهے ديا نہيں اورجواب کی
 تونبی ہوچکا نزول کا وحی توجب ہوگيا کهڑا ہی پر جگہ اپنی توميں ہے

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 روح کہ ديں کہ آپ ہيں کرتے سوال ميں بارہ کے روح سے آپ اوروہ }

 صحيح}  ہے گيا ديا علم کم ہی بہت تو اورتمہيں ہے حکم کا رب ميرے
 بخاری۔
 کئ کے روح ميں وسنت کتاب نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی تعالی اوراهللا
 : ہيں يہ ايک چند سے ميں جن ہيں کيے بيان اوصاف ايک
 وہ ، ہے جاتا لپيڻا ميں کفن اور جکڑا سےاورا ہے ہوتی اورفوت قبض وہ
 نکل طرح اس وہ اور ، ہے اترتی اورنيچے اوپرچڑهتی ہے اورجاتی آتی
 ۔۔ ہے نکلتا بال سے آڻے کہ طرح جس ہے جاتی



 

3 

 مجيد قرآن کوجوکہ صفات ان وہ کہ ہے اورضروری واجب پريہ توانسان
 کی بدن روح ہک ساته ساته کے اس کرے ثابت ہيں وارد ميں نبويہ سنت اور
 ۔ ہے نہيں طرح
 فرمايا کوپيدا السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا کہ ہے مجيدميں قرآن کہ جيسا

 حديث نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح اوراسی پهونکی روح ميں اوراس
 : ہے ذکرکيا کا اس بهی ميں
 پهونکی روح ميں فرمايااوران کوپيدا السالم عليہ آدم جب نے تعالی اهللا )

 کی تعالی اهللا توانہوں کہا اورالحمدهللا ماری چهينک نے السالم عليہ توآدم
 رب کے ان کو السالم عليہ توآدم کی تعريف کی تعالی اهللا ہی سے اجازت
 ؤ جا پاس کے فرشتوں ان کرے رحم پر تجه تعالی اهللا آدم اے کہا نے

 ميں بجوا نے توانہوں کہو عليکم السالم کر جا انہيں ہيں ہوۓ جوبيڻهے
 آۓ واپس پاس کی رب اپنے السالم عليہ پهرآدم کہا اهللا ورحمۃ السالم وعليکم
 ہے سالم يہی ميں آپس بهی کا ان اور ہے سالم تيرا يہ کہ کہا نے تعالی تواهللا

 ۔)  ٣٢٩٠(  ترمذي سنن ديکهيں ہے کہا حسن اسے نے ترمذی سنن) 
 پهونکنے روح ميں بچے جانےوالے پاۓ ميں کومادررحم فرشتے تعالی اهللا
 : ہے ذکر کا اس ميں حديث ذيل مندرجہ کہ جيسا ہے بهيجتا ليے کے

 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی مسعود بن عبداهللا
 ماں اپنی ہرايک سے ميں تم کہ ہيں ومصدوق صادق اوروہ کيا بيان نے وسلم
 ميں يوم چاليس طرح راسیپه ہے جاتا کيا جمع تک يوم چاليس ميں پيٹ کے
 فرشتہ پهر ڻکڑا کا گوشت ميں يوم چاليس طرح اسی اورپهر لوتهڑا کا خون
 حکم کا چارچيزوں اوراسے ہے پهونکتا روح ميں اس تووہ ہے جاتا بهيجا
 کےبارہ سعيد يا اورشقی عمل اسے اور اورموت رزق کے اس ہے جاتا ديا
 ۔)  ٤٧٨١(  نمبر حديث مسلم صحيح ۔ ميں
 ہے جاتی کی قبض جانب کی اوپر سے انگليوں کی ں پاؤ نيچے روحاور

 شروع غرغرہ کا شخص والے تومرنے ہے پہنچتی تک حلق وہ توجب
 ۔ ہيں جاتی اوپرکواڻه آنکهيں کی اوراس ہے ہوجاتا

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتی بيان عنہا تعالی اهللا رضی سلمہ ام
 نبی تو تهی چکی پهٹ آنکهيں کی توان ۓآ پاس کے عنہ اهللا رضي ابوسلمہ
 روح جب بالشبہ:  لگے پهرفرمانے کيا بند انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی
(  نمبر حديث مسلم صحيح ۔ ہے کرتی پيچها کا اس توآنکه ہے جاتی کی قبض
 ۔)  ١٥٢٨
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 کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جيسا ہيں جلتے ملتے سے روح اورفرشتے
 : ہے فرمان

 ملے سے روح کی آدمی ايک سے ميں لوگوں پہلے سے تم شتےفر )
 کہ ديا جواب نے اس تو ہے کيا کام اچها کوئ تونے کيا لگے کہنے تواسے
 تونبی کرو درگزر سے دستوں تنگ کہ تها کرتا کہا سے مالزموں اپنے ميں
 صحيح)  کرديا درگزر سے اس نے انہوں کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔)  ١٩٣٥(  نمبر ثحدي بخاری
 طرح جس ہيں جاتے لے پر آسمان اسے بعد کے کرنے قبض روح فرشتے

 : ہے وارد بهی ميں حديث کہ
 نکلتی روح کی مومن جب کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوهريرہ

 اچهی کی روح اس نے انہوں اور ۔۔۔ ہيں بڻهاتے کر مل فرشتے تواسے ہے
 والے آسمان کہ کہتےہيں وہ ہے کيا ذکر کابهی کستوری اور کيا ذکر خوشبو
 اهللا توتهی ميں جسم جس پر تجه ہے ئ آ روح اچهی سے زمين ہيں کہتے
 ہيں جاتے لے پاس کے تعالی اهللا ليکر اسے تووہ کرے رحمت اپنی تعالی
 ۔ جاؤ لے تک المنتهی سدرة اسے کہ ہے کہتا پهروہ
 گندی کی اس نے اورانہوں ۔۔ ہے نکلتی روح کی کافر جب کہ ہيں کہتے وہ
 سے زمين کہ ہيں کہتے آسمان اوراہل بهی کا لعنت اور کيا ذکر کا بدبو
 طرف کی سجين اسے کہ ہے جاتا کہا کہ ہيں کہتے وہ ، ہے آئ روح خبيث
 تعالی اهللا رضي ابوهريرہ)  ہے جگہ کی روحوں کی کفار جوکہ(  جاؤ لے
 ۔ ہڻايا رومال ہوا پررکها کنا اپنے نے وسلم عليہ نبی کہ ہيں کہتے عنہ

 ۔)  ٥١١٩(  مسلم صحيح
 بن براء نے تعالی اهللا احمدرحمہ امام سے تفصيل ميں کےبارہ نکلنے روح
 : ہے کی بيان سے عنہ تعالی اهللا رضي عازب
 عليہ اهللا صلی نبی ہم کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عازب بن براء
 ہمارے کہ گويا گۓ ميں جنازہ کے صحابی انصاری ايک ساته کے وسلم
 تهی چهڑی ميں ہاته کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہوں پرندے پر سروں
 اورفرمانے سراڻهايا اپنا نے توانہوں ، تهے رہے کريد زمين وہ سے جس
 عليہ اهللا صلی نبی ت با يہ کرو طلب پناہ کی تعالی اهللا سے قبر عذاب لگے
 : لگے فرمانے پهر دهرائ بار تين دويا نے وسلم
 سے توآسمان ہے ہوتا جارہا طرف کی ت آخر سے دنيا اس بندہ مومن جب
 چہرے کے ان کہ گويا ہيں آتے پاس کے اس فرشتے والے چہروں سفيد
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 کے اس وہ کہ حتی ہے ہوتی اورخوشبو کفن کا جنت کےپاس ان ہوں سورج
 کے سر کے اس آکر الموت ملک پهر ہيں جاتے بيڻه تک حدنگاہ سامنے
 اوررضامندی مغفرت کی رب اپنے جان اچهی اے ہے کہتا اور بيڻهتا قريب
 طرح اس روح وہ کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، چلو طرف کی

 ، ہے بہتا قطرہ کا پانی سے منہ کے مشکيزے کہ طرح جس ہے نکلتی
 ليے ميں ہاتهوں اپنے ہی جهپکتے اورپلک ليتے ہاته ہاتهوں اسے توفرشتے

 پائ ميں زمين سے اس اور ہيں ليتے لپيٹ خوشبوميں اور کفن جنتی ہوۓ
 تووہ ، ہے خوشبونکلتی کی کستوری کی قسم اچهی سے سب والی جانے
 ہيں گزرتے سےبهی پاس کے فرشتے جس تووہ ہيں اوپرچڑهتے ليکر اسے
 ؟ ہے کی کس روح اچهی يہ ہے کہتا وہ

 نام سےاچهے سب جس اسے دنياميں ہے فالن بن فالن يہ کہ کہتے وہ تووہ
 ہيں کهلواتے جاکراسے تک دنيا آسمان اسے وہ کہ حتی تها جاتا باليا سے

 ہيں پہنچاتے تک آسمان دوسرے والے آسمان ہر تواسے ہے جاتا ديا توکهول
 بندے ميرے فرماتےہيں تعالی اهللا تو ہيں جاتے تک آسمان ساتويں کہ حتی
 بالشبہ دو لوڻا طرف کی زمين اسے دواور لکه ميں عليين اعلی کتاب کی
 سے ميں اورپهراسی گا لوڻاؤں ميں اوراسی کيا پيدا ميں اسی انہيں نے ميں

 ۔ گا نکالوں
 جاتی  لوڻائ ميں جسم روح کی اس کہ ہيں فرماتے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 تيرا کہ ہيں کہتے اوراسے بڻهاتے کراسے آ دوفرشتے پاس کے تواس ہے
 تيرا ہيں کہتے اسے وہ ، ہے تعالی اهللا رب ميرا ہے کہتا تووہ ہے کون رب
 سوال سے اس وہ ، ہے اسالم دين ميرا ہے ديتا جواب وہ ؟ ہے کيا دين

 کيا مبعوث ميں جوتم ہے خيال کيا تيرا ميں بارہ کے شخص اس ہيں کرتے
 وہ ، ہيں وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا وہ گا دے جواب وہ تها گيا
 اهللا نےکتاب ميں ہے ديتا جواب وہ ہے کيا علم تيرا ہيں کرتے لسوا سے اس

 ہے جاتی لگائ آواز ميں توآسمان کی اورتصديق اليا پرايمان کوپڑهاتواس
 لباس اورجنتی ؤ لگا بستر کا جنت ليے کے اس بوال سچ نے بندے ميرے کہ

 ۔ دو کهول دروازہ طرف کی اورجنت پہناؤ
 خوشبو اور ہوائيں کی جنت سے ميں اس ايافرم نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 اس کہ اورفرمايا ، گی ہوجائ وسيع قبر کی اس تک نگاہ حد اور ہے آتی
 خوشبوميں اوراچهی لباس اورخوبصورت شکل وجيہ خوبصورت پاس کے
 ساته تيرے کا جس ہے دن وہ يہی ہوجاؤ خوش ہے آکرکہتا شخص ايک
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 ظاہر چہرےسے تيرے ہے ونتوک گا کہے اسے تووہ ، تها جاتا کيا وعدہ
 صالحہ اعمال تيرے ميں گا دے جواب وہ ، ہے واال توخيرالنے کہ ہے ہورہا
 گهر اپنے ميں کہ حتی کردے قائم قيامت رب اے گا کہے شخص وہ ، ہوں

 ۔ جاؤں چال ميں اورمال
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 آسمان تواس ہے ہوتا جارہا طرف کی آخرت سے دنيا کافراس جب بالشبہ
 پاس کے اوراس آتے ليے ڻاٹ کهردرا والے چہروں سياہ پاس کے اس سے
 جاتا بيڻه سرکےپاس کے اس آکر الموت پهرملک ہيں جاتے بيڻه تک نگاہ حد

 ۔ نکل طرف کی اورغضب غصہ کے رب اپنے روح خبيث اے کہ اورکہتا
 جاتی پهيل ميں جسم پورے روح تووہ:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ہوئ بهيگی کہ طرح جس ہے جاتا کهينچا طرح اس سے جسم تواسے ہے
 اس ہی جهپکتے پلک پکڑکر اسے تووہ ، ہے جاتی کهينچی سالخ سے روئ

 گندے جانےوالے پرپاۓ زمين سے اوراس ہيں ديتے رکه ميں ڻاٹ کهردرے
 وہ ہيں اوپرچڑهتے ليکر اسے تووہ ہے بدبوآتی طرح مردارکی ترين
 کی کس يہ کہ کہتا وہ ہيں گزرتے بهی سے کےپاس سےجس ميں ںفرشتو
 ميں جوزمين ساته نام اس فالن بن فالن يہ ہيں کہتے وہ تو ہے روح گندی
 اسے اور پہنچتے تک دنيا آسمان وہ کہ حتی تها جاتا ديا اسے نام ترين قبيح

 تعالی اهللا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر جاتا کهوال نہيں ليکن ہيں کهلواتے
 : پڑها فرمان يہ کا
 وقت اس وہ اور گے جائيں کهولے نہيں دروازے کے آسمان ليے کے ان }
 اونٹ ميں نکے کے سوئ کہ حتی ہوسکتے داخل نہيں بهی ميں جنت تک
 { ہوجاۓ داخل
 سجين ميں زمين نچلی سے سب کتاب کی اس کہ گے فرمائيں تعالی تواهللا
 پهرنبی گا جاۓ ديا پهينک ہی سے رکواوپ روح کی تواس دو لکه اندر کے
 : پڑهی آيت يہ نے وسلم عليہ اهللا صلی

 جيسے کہ ہے طرح اس وہ ہے کرتا شرک ساته کے تعالی اهللا بهی اورجو }
 کسی ہوا اسے پهر يا جائيں لے اچک پرندے تواسے گرے سے آسمان

 { دے پهينکه پر مقام دوردراز
 پاس کے اس فرشتے اوردو ہے جاتی لوڻائ ميں جسم روح کی تواس

 ہاۓ ہے کہتا ميں جواب وہ ہے کون رب تيرا ہيں کہتے اور آکربڻهاتے
 ديتا جواب وہ ہے کيا دين تيرا ہيں کہتے اسے وہ ، نہيں علم توکوئ مجهے
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 بارہ کے شخص اس ہيں اسےکہتے وہ ، نہيں علم توکچه مجهے ہاۓ ہے
 ہاۓ ہے کہتا ابجو وہ ، گيا کيا اندمبعوث جوتمہارے ہے کہتا توکيا ميں

 : کہ ہے جاتی لگائ آواز يہ سے توآسمان ، نہيں علم کا تواس مجهے
 سے تواس دو کهول دووازہ طرف کی اورآگ بسترلگادو کا آگ ليے کے اس
 ہوجاتی تنگ قدر پراس اورقبراس ہے آتی اوربدبو اوردهواں گرمی کی اس
 کے راساو ، ہيں ہوجاتی پيوست ميں دوسرے ايک پسلياں کی اس کہ ہے
 آتا شخص ايک ملبوس ميں کپڑوں اوربدبودار گندے الشکل قبيح ايک پاس
 ہے دن وہ يہی ہے خوشخبری کی ناپسنديدگی تيری تجهے ہے کہتا اور ہے
 ہے توکون گا کرے سوال سے اس ،وہ تها جاتا کيا وعدہ ساته تيرے کا جس
 کہ ہے کہتا ميں جواب وہ ہے شرالتا جوشرہی ہے ايسا ہی توچہرہ تيرا ؟

 مسند ۔ کر نہ قائم قيامت رب اے گا کہے تووہ ، ہوں اعمال برے تيرے ميں
 ۔ ہے صحيح حديث اوريہ)  ١٧٨٠٣(  نمبر حديث احمد امام

 روح کی جوہرمومن گا ہوابهيجے ايسی ايک تعالی اهللا ميں زمانے اورآخری
 : ہے ملتا بهی ميں حديث ذيل مندرجہ ذکر کا اس گی کرلے کوقبض
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی سمعان بن نواس
 السالم عليہ اورعيسی کيا ذکر کا السالم عليہ عيسی اورنزول دجال نے وسلم
 کا سعادت کی لوگوں وقت اس بعد کے اوران معيشت اچهی ميں زندگی کی
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، ذکرکيا بهی
 انہيں جو گا بهيجے ہوا اچهی ايک تعالی تواهللا گے ہوں ںمي حالت اسی تووہ
 قبض روح کی اورمسلمان اورمومن گی پکڑے سے نيچے کے بغلوں کی ان

 کی جوگدهوں گے جائيں رہ باقی لوگ ترين شرير سے اورسب کرلےگی
(  مسلم صحيح ۔ ہوگی قائم قيامت پر توان گے کريں مجامعت سرعام طرح
 ۔) ٥٢٢٨
 ہوتی قبض روح بهی وقت کے)  ہے جاتا کہا صغری وتم جسے( اورنيند

 بقيد ہواشخص سويا ليے اسی جاتا کيا نہيں قبض طورپر کلی اسے ليکن ہے
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا ہے ہوتا اورزندہ حيات

 نہيں موت کی رجن او وقت کے موت کی کوان روحوں ہی تعالی اوراهللا }
 چکا لگ حکم کا موت پر جن هرپ ہے کرليتا قبض وقت کے نيند کی ان آئ
 کے تک وقت مقرر ايک کو روحوں دوسری اور ليتا روک انہيں ہے ہوتا
 ساری بہت ليے کے والوں غورکرنے ميں اس بالشبہ ، ہے ديتا چهوڑ ليے

 ۔)  ٤٢(  الزمر}  ہيں نشانياں



 

8 

 : فرمايا ہوۓ کرتے کووصيت مسلمان نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول
 : پڑهے دعا تويہ ليڻے ليے ےک سونے وہ جب
 َوِإْن َفاْرَحْمَها َنْفِسي َأْمَسْكَت َفِإْن َأْرَفُعُه َوِبَك َجْنِبي َوَضْعُت َربِّي ِباْسِمَك )

 ( الصَّاِلِحيَن ِعَباَدَك ِبِه َتْحَفُظ ِبَما َفاْحَفْظَها َأْرَسْلَتَها
 ں اڻهاؤ هسات ہی اورتيرے پہلورکها اپنا ساته کے نام ہی تيرے رب ميرے
 دے چهوڑ تواسے کراوراگر رحم پر تواس لے روک اگرتوميرجان گاپس
 کی بندوں اورصالح نيک تواپنے طرح جس فرما حفاظت طرح اس کی تواس

 ۔ ہے فرماتا حفاظت
 : پڑهے دعا يہ ہوتو بيدار سے نيند وہ اورجب

 ( ِبِذْكِرِه ِلي َوَأِذَن ُروِحي َعَليَّ َوَردَّ َجَسِدي ِفي َعاَفاِني الَِّذي ِللَِّه اْلَحْمُد )
 نوازا سے کوعافيت جسم ميرے نے جس ہے تعريف حمدو کی ذات اس

 ترمذی امام ۔ دی اجازت کی ذکر اوراپنے پرلوڻايا کومجه روح اورميری
 ہے ديا قرار حسن کےبعد کرنے کوروايت حديث اس نے تعالی اهللا رحمہ
 ۔)  ٣٣٢٣(  ترمذی سنن
 ذکر سامنے کے جوآپ تهيں صحيحہ اوراحاديث آياتچند يہ متعلقہ کے روح
 اسالم اوردين حق راہ سے راہنمائ کی اس سائل کہ ہے اميد ہيں گئ کی

 ۔ پرچلےگا
 ۔ پرشکريہ کرنے سوال کا آپ
 . اعلم تعالی واهللا


