 ‐ 10173ک&;1740#ا اﭼﮭﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ل& ;1747#ﺟﺎدو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ&;1748#
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ اﭼﮭﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﺎدو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ)اﭼﮭ ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ( ؟
ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﮐﻮ ﮐﺴ ﺧﺎص ﮐﺎم ﭘﺮ راﺿ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ؟
ﻣﺜﻼ ﮐﮧ وہ ﻣﯿﺮی ﺷﺎدی ﮐﺴ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﮍﮐ ﺳﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ راﺿ ﮬﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﺑﯿﺸ ﺟﺎدو ﺷﯿﻄﺎﻧ ﻋﻠﻢ اور ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﮨﮯ:
"اور اس ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻟ ﮔﮱ ﺟﺴﮯ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﮐ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﮬﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﻋﻠﯿﮧ
اﻟﺴﻼم( ﻧﮯ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ ﻧﮭﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻟﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺎدو ﺳﮭﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ"
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"ﯾﮧ ﻟﻮگ وہ ﺳﯿﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﮭﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮭﻨﭽﺎۓ اور ﻧﻔﻊ ﻧﮧ ﭘﮭﻨﭽﺎ ﺳﮯ اور وہ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اس ﮐﮯ
ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺼﮧ ﻧﮭﯿﮟ"
اور ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﮭﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﮭﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ"
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ)ﺳﺎت ﮬﻼک ﮐﺮ دﯾﻨﮯ واﻟ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﺑﭽﻮ ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮭﻢ ﮐﮭﻨﮯ
ﻟﮯ وہ ﮐﻮن ﺳ ﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ﮐﺮﻧﺎ اور ﺟﺎدو۔۔۔۔۔۔۔اﻟﺤﺪﯾﺚ
اور ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ  ) :ﺟﺲ ﻧﮯ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﮐﺮواﯾﺎ وہ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﮯ(
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ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻏﺮض ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﺎدو ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﻮ ﺑﯿﺸ ﺟﺎدو اﯾ
ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ اور ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺰ اﭘﻨ ﺳﺐ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ ﮬﻮ ﮔﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻓﺴﻖ اور ﮔﻨﺎہ اور ﯾﮧ ﺧﯿﺮ ﮐﺎ راہ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﮯ
ﺗﻮ واﺟﺐ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ اﻏﺮاض ﮐﻮ ﺷﺮﻋ ﻃﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﮔﻨﺎہ ﻧﮧ ﮨﻮ اور اس ﮐﺎ
اﻧﺠﺎم ﺑﮭ اﻣﻦ واﻻ اور اﭼﮭﺎ ﮬﻮ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﺒﺎح اور ﺟﺎﺋﺰ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺣﺮام ﮐ ﯿﮟ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮ
دی ﮨﮯ۔ .
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