 ‐ 22232ﮐﯿﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﺳﻮال

ﮐﯿﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯﯾﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﯿﻘﯿﻄ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ) :وہ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ ( اﻟﮭﻒ 50 /
اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺻﻮل
ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ﻧﺺ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭ اور اﺷﺎرے اور ﺗﻨﺒﯿﮧ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻓﺎﺣﺮف ﺗﻌﻠﯿﻞ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ
ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺳﺮق ﻓﻘﻄﻌﺖ ﯾﺪہ اس ﻧﮯ ﭼﻮری ﮐ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺎﺗﮫ ﮐﺎٹ دﯾﺎ ﮔﻴﺎ ﯾﻌﻨ اس ﮐ ﭼﻮری ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اور اﯾﺴﮯ ﮨ
ﯾﮧ ﻗﻮل ) ﺳﮭﺎ ﻓﺴﺠﺪ( وہ ﺑﮭﻮل ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺳﺠﺪہ ﮐﯿﺎ ﯾﻌﻨ ﺑﮭﻮﻟﻨﮯ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ اور اﺳ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن
ﮨﮯ :
)ﭼﻮری ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور ﭼﻮری ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺎﺗﮫ ﮐﺎٹ دو ( اﻟﻤﺎﺋﺪہ 37 /
ﯾﻌﻨ ان ﮐﮯ ﭼﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﻮ اﺳ ﻃﺮح ﯾﺎں ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
)وہ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ ( ﯾﻌﻨ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﺳ وﺻﻒ
ﺳﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں اور اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐ اور اس ﻧﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ
ﮐ ﺗﻮ آﯾﺖ ﮐﮯ اﺳ ﻇﺎﺮ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﺻﻼ ﺟﻦ
ﺗﮭﺎ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رہ ﮐﺮ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﺎ اﻃﻼق ﮨﻮﻧﮯ ﻟﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ان ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ
ﻃﺮح ﮐﮧ ﮐﺴ ﻗﺒﯿﻠﮯ ﮐﮯ ﺣﻠﯿﻒ ﭘﺮ اس ﻗﺒﯿﻠﮯ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﺎ اﻃﻼق ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
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اور اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﺎں اﺑﻠﯿﺲ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻮر ﮨﮯ ﮐﮧ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﺮﺷﺘﮧ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ
ﻣﺴﺦ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﯾﺎ ﮐﮧ وہ اﺻﻼ ﻓﺮﺷﺘﮧ ﻧﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮧ اس ﮐﺎ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﻧﮯ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ اس ﭘﺮ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﻮﻻ ﺟﺎﻧﮯ ﻟﺎ ﺗﮭﺎ ۔
ﺗﻮ ﺟﻮ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﺻﻼ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺗﮭﺎ ان ﮐ دﻟﯿﻞ دو ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ :
ﭘﻠ : ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ارﺗﺎب ﺳﮯ ﻣﻌﺼﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﺑﻠﯿﺲ اس ﮐﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮا ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﮨﮯ :
) وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور اﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﻢ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ( اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ 6 /
اور ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) وہ ﮐﺴ ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ آﮔﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﮍﮬﺘﮯ ﺑﻠﮧ اس ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ( اﻻﻧﺒﯿﺎء 27 /
دوﺳﺮی  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤﮧ ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ اور ﺟﻦ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ
ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻗﻮم ﮨﮯ ۔ ان ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اور ﺟﻨﻮں ﻧﮯ ﺑﺎﻟﺠﺰم ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﺻﻼ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ اﻧﻮں ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﮐﮯ ﻇﺎﺮ ﮐﻮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﯿﮟ اور زﻣﺨﺸﺮی ﻧﮯ اﭘﻨ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐ ﮨﮯ ۔
اور ﻗﺮﻃﺒ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺳﻮرہ ﺑﻘﺮہ ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :اس ﮐﺎ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل ﺟﻤﻮر ﮐﺎ ﮨﮯ
ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اور اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ اور اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ اور اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ اور ﻗﺘﺎدہ وﻏﯿﺮﮨﻢ رﺣﻤﻢ اﻟﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﯿﮟ
اور اﺳﮯ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﮯ ﺑﮭ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ اور ﻃﺒﺮی ﻧﮯ اﺳﮯ راﺟﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اور وہ اس ﻗﻮل ﮐﺎ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ :
) ﺳﻮاﺋﮯ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﮯ ( اﮬـ
اور ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﺳﻠﻒ ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ وﻏﯿﺮہ ﯿﮟ ﮐﺎ ﯾﮧ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﮧ اﺑﻠﯿﺲ
ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺮداروں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ وہ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﺧﺎزن ﺗﮭﺎ ﯾﺎ وہ آﺳﻤﺎن و دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﭙﭩﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ اور ﯾﮧ ﮐﮧ اس ﮐﺎ
ﻧﺎم ﻋﺰارﯾﻞ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ ۔
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اور اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ اس ﺷﺨﺺ ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻓﺮﺷﺘﮧ ﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺳﻮاﺋﮯ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﮯ وہ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ( 
اور وﺣ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ واﺿﺢ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ اور ﻋﻠﻢ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﮨ ﭘﺎس ﮨﮯ .
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