 ‐ 10513ﮨﻢ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾﺬا ﺳﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﺑﭽﺎﺋﯿﮟ
ﺳﻮال
ﻣﺠﮭﮯ ﺟﻨﻮں ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﺸﻼت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍ رﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﮧ اب ﺗ ﻣﯿﺮے ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﺗﮯ رﮨﮯ ﯿﮟ دﯾﮭﺘ ﮨﻮں اور ﻣﺠﮭﮯ ﮐﺒﮭ ﺗﻨ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﺗﮭ ﻟﯿﻦ ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻﮧ ﺳﮯ ﺗﻨ
ﮨﻮرﮨ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﻓﻠﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ ﺷﺮوع اﯾﺎم ﮐﮯ اﻧﺪر ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ دﯾﮭﺎ اور ﯾﮧ وﻗﻔﮧ وﻗﻔﮧ ﺳﮯ
ﮨﻮﺗﺎ رﺎ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ان ﺟﻨﻮں ﮐﮯ اﻣﻮر ﺳﮯ ﻣﺘﻨﺒﮧ رﮨﺘ ﺗﮭ ﻣﺜﻼ۔ ﯾﮧ ﮐﮧ دروازے ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﮐﮭﻞ ﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﮯ اور
ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ دﯾﮭﺘ اور اﻧ آواز ﺳﻨﺘ ﺗﮭ۔ ۔ ۔ اﻟﺦ۔
ﻟﯿﻦ اب ﻟﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﺷﺮوع ﮨﻮﮔﺌﮯ ﯿﮟ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ اﻋﻤﺎل روزاﻧﮧ اور ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﯿﺶ آﻧﺎ
ﺷﺮوع ﮨﻮﮔﺌﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ان اﻋﻤﺎل ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ راﺣﺖ ﻧﯿﮟ ﮨﻮرﮨ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻣﯿﺮی ﯾﮧ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﻮ ﮔﺌ ﮨﮯ
ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اس ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﺟﻦ دروازے ﮐﮭﻮل دﯾﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻣﯿﺮا ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﯿﺨﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ
ﻧﯿﻨﺪ ﺳﮯ ﮍﺑﮍا ﮐﺮ اﭨﮫ ﺑﯿﭩﮭﺘ ﮨﻮں۔
ﻣﺠﮭﮯ ﺑﻌﺾ اﺷﯿﺎء ﻣﺎرﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺑﻠ ﮐ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﺗﮯ اور ﻣﯿﺮے ﮐﻤﭙﯿﻮﭨﺮ اور ﭨﯿﻠ ﻓﻮن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﺘﮯ ﯿﮟ
اور ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﺳﺎﯾﮧ دﯾﮫ رﮨ ﮨﻮﺗ ﮨﻮں۔ وﻏﯿﺮہ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﺑﺖ ﮨ ﻋﺠﯿﺐ ﺷﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﭽﮫ ﺳﻤﺠﮫ
ﻧﯿﮟ آﺗﺎ ﻣﯿﮟ ان ﻣﺸﺎﮐﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﯿﺶ آوں ﻣﯿﮟ اﻣﯿﺪ رﮐﮭﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﮔﮭﺮ ﺑﺪﻟﻨﺎ اس ﻣﺸﻼت ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮدے
ﮔﺎ۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮرت ﺑﻘﺮہ اور اﺧﻼص اور اﻟﻔﻠﻖ اور اﻟﻨﺎس ﭘﮍﮬﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐ ﮐﯿﺴﭩﯿﮟ ﻟﺎ
ﮐﺮ رﮐﮭﺘ ﮨﻮں ﺗﺎﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻟﯿﻦ ﺟﯿﺴﮯ ﮨ ﺗﻼوت ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻧﺌﮯ ﺳﺮے اور ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﻇﺎﺮ
ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﮐﺎم ﮐﺮﮐﮯ ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨ ﻣﻮﺟﻮدﮔ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس دﻻﺗﮯ ﯿﮟ )اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ( ﮐﺒﮭ ﺗﻮ ﭨﯿﭗ رﯾﺎڈ
ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮐﺒﮭ ﻗﺮآت ﮐﮯ دوران ﮐﻤﭙﯿﻮﭨﺮ ری ﺳﭩﺎرٹ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
اور ﯾﮧ ﮐ ﺑﺎر ﮨﻮا ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺟﻦ ﻣﯿﺮی ﺧﻮاﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﮐﺜﺮ آﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اس ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﻧﻠﻨﮯ ﮐﺎ راہ ﻧﯿﮟ
ﺟﺎﻧﺘ ﺗﻮ اس ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﭘﮯ ﺟﻮاب ﺳﮯ آﭘ ﺑﺖ ﻗﺪر ﮐﺮوﻧ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﻮﺋ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﯾﮟ اور اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺗ ﮨﻮں
ﮐﮧ ﯾﮧ ﺟﻠﺪی ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
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اول‐:
ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﮐ ﯾﮧ ﺑﺎت ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ دﯾﮭﺎ ﮨﮯ ﯾﮧ ﻏﻠﻂ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺟﻦ ﺗﻮ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻟﻮگ اﻧﯿﮟ
ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ۔
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ:
ﻋﺎدل ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮے ﮐﮧ وہ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳ ﮔﻮاﮨ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
"ﺑﯿﺸ وہ اور اس ﮐﺎ ﻟﺸﺮ ﺗﻤﯿﮟ وﺎں ﺳﮯ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺎں ﺳﮯ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ"
ﻣﺮ ﯾﮧ ﮐﮧ وہ ﻧﺒ ﮨﻮ ۔ ۔ اﺣﺎم اﻟﻘﺮآن )2/195۔(196
اور اﺑﻦ ﺣﺰم ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ:
اور ﺟﻦ ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﮧ ﺣﻖ ﮨﮯ اور وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮق ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﮭ ﯿﮟ اور ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮭ ﯿﮟ اور
ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮭ وہ ﮨﻤﯿﮟ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﻧﯿﮟ دﯾﮭﺘﮯ وہ ﮐﮭﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور اﻧ ﻧﺴﻞ ﺑﮭ ﭼﻠﺘ ﮨﮯ اور وہ ﻣﺮﺗﮯ ﺑﮭ
ﯿﮟ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
"اے ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ"
اور اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
"اور اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮ واﻟ آگ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ"
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﺣﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
"اور ﺎں ﺑﯿﺸ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺑﮯ اﻧﺼﺎف ﻴﮟ ﭘﺲ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اﻧﻮں ﻧﮯ راہ
راﺳﺖ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﯿﺎ اور ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﯿﮟ وہ ﺟﻨﻢ ﮐﺎ اﯾﻨﺪﮬﻦ ﺑﻦ ﮔﺌﮯ"
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اور ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﺑﯿﺸ وہ اور اﺳﺎ ﻟﺸﺮ ﺗﻤﯿﮟ وﺎں ﺳﮯ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺎں ﺳﮯ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ"
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اﺳﮯ اور اس ﮐ اوﻻد ﮐﻮ ﻣﯿﺮے ﻋﻼوہ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ"
اور اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
"ﺟﻮ ﺑﮭ اس ﭘﺮ ﮨﮯ وہ ﻓﻨﺎ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔"
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ "ﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﮯ ﻣﻮت ﮐﺎ ذاﺋﻘﮧ ﭼﮭﻨﺎ ﮨﮯ"اﻟﻤﺤﻠ(35-1/32) 
ﺗﻮ اس ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﻧﮯ ﺧﯿﺎﻻﺗ اور ﮨﯿﻮﻻ ﻗﺴﻢ ﮐ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ دﯾﮭ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﻦ ﮨﻮں ﺟﻨﻮں
ﻧﮯ اﭘﻨ اﺻﻞ ﺷﻞ ﺟﺲ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﺑﺪل ﻟ ﮨﻮ اﺳﮯ دﯾﮭﺎ ﮨﻮ۔
دوم‐:
اور رﺎ ﯾﮧ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اور واﻗﻊ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ آﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯﻟﺌﮯ
ﻗﺮآن اور ﺷﺮﻋ اذﮐﺎر ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ:
اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اذﯾﺖ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻗﺘﻞ ﺗ ﺟﺎﭘﻨﭽﺘ ﮨﮯ۔
اور ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﮟ اور اس ﭘﺮ ﭘﺘﮭﺮ ﭘﮭﯿﻨﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ڈراﺗﮯ ﯿﮟ اﺳﮯ ﻋﻼوہ اور ﺟﻮ
ﮐﮧ ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ اور وﻗﻮع ﭘﺰﯾﺮ ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﺒ اﮐﺮمﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﯾ ﺻﺤﺎﺑ ﮐﻮ اﯾ ﻏﺰوہ ﻣﯿﮟ اﺟﺎزت دی ﮐﮧ وہ ﮔﮭﺮ ﭼﻼ
ﺟﺎﺋﮯ )اور ﻣﯿﺮا ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻏﺰوہ ﺧﻨﺪق ﮐﺎ واﻗﻌﮧ ﮨﮯ( اور ﻧﻮﺟﻮان ﺗﮭﺎ اس ﻧﮯ ﻧ ﻧ ﺷﺎدی ﮐ ﺗﮭ ﺟﺐ وہ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ
ﭘﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ دروازے ﭘﺮ ﮐﮭﮍے ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﻨﮯ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ ڈاﻧﭩﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﻨﮯ ﻟ ﮐﮧ اﻧﺪر ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺟﺐ وہ اﻧﺪر ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ اﯾ ﺑﮍا ﺳﺎ ﺳﺎﻧﭗ ﻟﭙﭩﺎ ﭘﮍا ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﭘﺎس ﻧﯿﺰہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ وہ ﻧﯿﺰہ اﺳﻨﮯ ﺳﺎﻧﭗ ﮐﻮ ﻣﺎرا ﺣﺘ
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ﮐﮧ وہ ﻣﺮﮔﯿﺎ اور اﺳ وﻗﺖ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻧﭗ ﻣﺮا ﺗﮭﺎ وہ آدﻣ ﺑﮭ ﻣﺮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﭘﺘﮧ ﻧﮧ ﭼﻼ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ آدﻣ ﻣﺮا ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﺳﺎﻧﭗ
ﺗﻮ ﺟﺐ ﯾﮧ واﻗﻌﮧ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺗ ﭘﻨﭽﺎ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﮔﮭﺮوں ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻧﭙﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎدﯾﺎ ﻣﺮ ﯾﮧ
ﮐﮧ ﺟﺲ ﮐ دم ﮐﭩ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﭼﮭﻮﭨ ﮨﻮ اور وہ ﺟﺲ ﮐ ﭘﯿﭩﮫ ﭘﺮ دو ﺳﻔﯿﺪ ﻟﯿﺮﯾﮟ ﮨﻮں اﻧﯿﮟ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو۔
ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﺑﺎت ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻦ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﭘﺮ زﯾﺎدﺗ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﯾﻘﯿﻨﺎ وہ اﻧﯿﮟ ﺗﻠﯿﻒ ﺑﮭ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ واﻗﻌﮧ
اس ﭘﺮ ﺷﺎﺪ ﮨﮯ اور ﺑﯿﺸ ﯾﮧ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺗﻮاﺗﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯿﮟ اور ﭘﮭﯿﻞ ﭼ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻧﺴﺎن ﮐﺴ وﯾﺮان اور اﺟﺎڑ
ﺟﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﺘﮭﺮ ﻣﺎرے ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺣﺎﻻﻧﮧ اس اﺟﺎڑ اور وﯾﺮاﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﮐﻮ ﻧﯿﮟ دﯾﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت آوازﯾﮟ ﺳﻨﺎﺋ دﯾﺘ ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت درﺧﺘﻮں ﺟﯿﺴ ﺳﺮﺳﺮاﮨﭧ ﺳﻨﺎﺋ دﯾﺘ ﮨﮯ اور اﺳ ﻃﺮح ﮐ اور
ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن وﺣﺸﺖ زدہ ﮨﻮﺗﺎ اور ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﯾﺎ ﮐﺴ اور ﺳﺒﺐ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ۔
اور اﺳ ﮐ ﻃﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن اﺷﺎرہ ﮐﺮرﺎ ﮨﮯ۔
"اور وہ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﻮد ﺧﻮر ﯿﮟ ﮐﮭﮍے ﻧﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﺮ اﺳ ﻃﺮح ﺟﺲ ﻃﺮح وہ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﮭﻮﮐﺮ
ﺧﺒﻄ ﺑﻨﺎدے۔"
اور اس ﻗﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻧﺪر ﺳﮯ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اس ﭘﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﮯ اﺳﮯ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﭘﮍﮬﻨﮯ واﻻ اس ﺳﮯ ﯾﮧ وﻋﺪہ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ واﭘﺲ ﻧﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﺳﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺖ
ﺳﮯ اﻣﻮر ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﭘﮭﯿﻠ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﯿﮟ۔
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ وہ ان اﺷﯿﺎء ﮐﻮ ﭘﮍﮬﮯ ﺟﻮ ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺮہ ﻣﯿﮟ ان ﺳﮯ
ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺋ ﯿﮟ۔ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﯾ اﻟﺮﺳ ﺑﮭ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن رات ﮐﻮ آﯾ اﻟﺮﺳ ﭘﮍﮬﮯ ﺗﻮ ﺳﺎری رات اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮر ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺻﺒﺢ ﺗ ﺷﯿﻄﺎن اس ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﻧﯿﮟ آ ﺳﺘﺎ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔
دﯾﮭﯿﮟ۔ ۔ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی۔ ۔ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ )(288-1/287
اور ﺳﻨﺖ )ﻧﺒﻮی( ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﻨﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻌﺾ اذﮐﺎر آﺋﮯ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﯾﮧ ﯿﮟ۔
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 -1ﻧﻮں ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﻧﺎ۔ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﮐﻮﺋ وﺳﻮﺳﮧ ﭘﻨﭽﮯ ﺗﻮ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻟﯿﮟ ﺑﯿﺸ وہ ﮨ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور
ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔"
اور دوﺳﺮی ﺟﮧ ﭘﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
"اور اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﮐﻮﺋ وﺳﻮﺳﮧ ﭘﻨﭽﮯ ﺗﻮ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻟﯿﮟ ﺑﯿﺸ وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ
واﻻ ﮨﮯ"
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس دو آدﻣ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ
ان ﻣﯿﮟ اﯾ ﮐﺎ ﭼﺮہ ﺳﺮخ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ اﯾ اﯾﺴﮯ ﮐﻠﻤﮯ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ
ﯾﮧ اﺳﮯ ﮐﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻏﺼﮧ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ :اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﮧ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ :ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮدود ﺳﮯ اﻟﮧ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ
ﮨﻮں۔ اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ ) (3108اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (2610رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
 -2ﻣﻌﻮذﺗﺎن )ﺳﻮرہ ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس( ﭘﮍﮬﻨ۔
اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎن ﮐ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ
ﺣﺘ ﮐﮧ ﻣﻌﻮذﺗﺎن )ﺳﻮرہ اﻟﻔﻠﻖ اور اﻟﻨﺎس( ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺑﺎﻗ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ۔
اﺳﮯ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ ) (2058رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ اور ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﻧﺴﺎﺋ ﻧﮯ ) (5494اور اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮧ ﻧﮯ ) (3511رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ۔
اور اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (4902ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎ ﮨﮯ۔
 -3آﯾ اﻟﺮﺳ ﮐﻮ ﭘﮍﮬﻨﺎ۔
اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ رﻣﻀﺎن ﮐ زﮐﻮۃ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﺮے ذﻣﮯ
ﻟﺎﺋ ﺗﻮ اﯾ ﺷﺨﺺ آﯾﺎ اور ﻏﻠﮧ ﮐﻮ ﺑﮭﺮﻧﮯ ﻟﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﮍ ﻟﯿﺎ اور ﮐﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮯ ﺟﺎؤ ں ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ ﮐﭽﮫ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﮭﺎﺗﺎ ﮨﻮں اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﺠﮭﮯ ان ﺳﮯ ﻧﻔﻊ دے ﮔﺎ ﺗﻮ
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎ وہ ﮐﻮﻧﺴﮯ ﮐﻠﻤﺎت ﯿﮟ؟
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ﺗﻮ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ آﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ آﯾﺖ ﭘﮍﮬﺎ ﮐﺮ "اﻟﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ ﮨﻮ اﻟﺤ اﻟﻘﯿﻮم" ﺣﺘ ﮐﮧ آﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﮐ ﺗﻮ ﺑﯿﺸ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺻﺒﺢ ﺗ اﯾ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺷﯿﻄﺎن ﺗﯿﺮے ﻗﺮﯾﺐ ﻧﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺗﻮ ﻧﺒﺻﻠ
اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﺗﯿﺮے ﻗﯿﺪی ﻧﮯ رات ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺎ؟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎ اے اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل ﻣﺠﮭﮯ اس ﻧﮯ اﯾ ﭼﯿﺰ
ﺳﮭﺎﺋ اور اﺳﺎ ﮔﻤﺎن ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﺎﺋﺪہ دے ﮔﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﮐﺎ وہ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ؟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اﺳﻨﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ آؤں ﺗﻮ آﯾ اﻟﺮﺳ ﭘﮍﮬﺎ ﮐﺮوں اﺳﺎ ﮔﻤﺎن ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﺻﺒﺢ
ﺗ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻣﯿﺮے ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اﯾ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺗﻮﻧﺒﺻﻠ
اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اس ﻧﮯ ﺗﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﭻ ﺑﻮﻻ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ اور ﺷﯿﻄﺎن ﺗﮭﺎ۔ ۔ اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ
) (3101رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
 -4ﺳﻮرہ اﻟﺒﻘﺮہ ﮐ ﻗﺮآت ﮐﺮﻧ۔
اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮوں ﮐﻮ ﻗﺒﺮﯾﮟ ﻣﺖ ﺑﻨﺎؤ ،ﺑﯿﺸ
ﺷﯿﻄﺎن اس ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﺎﮔﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﻮرہ اﻟﺒﻘﺮہ ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﮯ۔( اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (780رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
 -4ﺳﻮرۃ اﻟﺒﻘﺮہ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ )ﯾﻌﻨ آﺧﺮی آﯾﺎت(
اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﺟﺲ ﻧﮯ رات ﮐﻮ ﺳﻮرۃ اﻟﺒﻘﺮہ
ﮐ آﺧﺮی دو آﯾﺘﯿﮟ ﭘﮍﮬﯿﮟ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔ۔(
اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ ) (4723اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (807رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ آﺳﻤﺎن
وزﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ دو ﺰار ﺳﺎل ﭘﻠﮯ اﯾ ﮐﺘﺎب ﻟﮭ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دوآﯾﺘﯿﮟ اﺗﺎرﯾﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺳﻮرۃ اﻟﺒﻘﺮہ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ
ﺗﻮ ﺟﺲ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ دوﻧﻮں آﯾﺘﯿﮟ ﺗﯿﻦ راﺗﯿﮟ ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﯿﮟ وﺎں ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﮟ رﮨﺘﺎ۔(
اﺳﮯ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ ) (2882رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ )(1799
 -5ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﮐﻠﻤﮧ ﮐﻮ ﺳﻮ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﭘﮍﮬﻨﺎ۔
ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﻻ ﺷﺮﯾ ﻟﮧ ﻟﮧ اﻟﻤﻠ وﻟﮧ اﻟﺤﻤﺪ وﮬﻮ ﻋﻠ ﮐﻞ ﺷ ﻗﺪﯾﺮ
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"اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﯿﮟ وہ اﮐﯿﻼ ﮨﮯ اور اﺳﺎ ﮐﻮﺋ ﺷﺮﯾ ﻧﯿﮟ اﺳ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ اور
اﺳ ﮐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اور ﺣﻤﺪ ﮨﮯ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ۔
اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﯿﺸ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ:
)ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﯾ دن ﻣﯿﮟ ﺳﻮ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﻻ ﺷﺮﯾ ﻟﮧ ﻟﮧ اﻟﻤﻠ وﻟﮧ اﻟﺤﻤﺪ وﮬﻮ ﻋﻠ ﮐﻞ ﺷ ﻗﺪﯾﺮ
)اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﯿﮟ وہ اﮐﯿﻼ ﮨﮯ اور اﺳﺎ ﮐﻮﺋ ﺷﺮﯾ ﻧﯿﮟ اﺳ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ اور
اﺳ ﮐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اور ﺣﻤﺪ ﮨﮯ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ۔( ﭘﮍﮬﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ دس ﮔﺮدﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻮاب ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ
ﻟﺌﮯ ﺳﻮ ﻧﯿ ﻟﮭ ﺟﺎﺗ اور ﺳﻮ ﺑﺮاﺋ ﻣﭩﺎﺋ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ اور ﺷﺎم ﺗ اﺳﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور اس
ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﮐﻮﺋ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ ﮐﻮﺋ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﮐﺮے۔( اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ ) (31119اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ )(2691
رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
 -6ﮐﺜﺮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ۔
ﺣﺎرث اﺷﻌﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﺤ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ
ﭘﺎﻧﭻ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ ان ﭘﺮ ﺧﻮد ﺑﮭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮ ﺑﮭ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﮟ۔۔۔ اور ﻣﯿﮟ
ﺗﻤﯿﮟ ﺣﻢ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮو۔ ﺑﯿﺸ اس ﮐ ﻣﺜﺎل اس آدﻣ ﮐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ دﺷﻤﻦ ﻟﺎ ﮨﻮا ﮨﻮ
ﺗﻮ وہ اﯾ ﻗﻠﻌﮧ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ان ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮﻟﮯ۔ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﮨ ﺑﻨﺪہ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﺷﯿﻄﺎن
ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﭽﺎ ﺳﺘﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻧﮧ ﮐﺮے۔( اﺳﮯ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ ) (2863رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ اور ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (1724ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎ ﮨﮯ۔
اﻟﺸﺮف :ﯾﮧ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﮧ ﮐﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ۔
ورق :ﭼﺎﻧﺪی ﮐﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ۔
اﺣﺮز :ﺑﭽﺎﻟﯿﺎ اور ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻟﯿﺎ۔
 -7اذان۔
ﺳﻞ ﺑﻦ اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﯿﺮے واﻟﺪ ﻧﮯ ﺑﻨﻮ ﺣﺎرﺛﮧ ﮐ ﻃﺮف ﺑﮭﯿﺠﺎ اور ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻤﺎرا ﻏﻼم ﯾﺎ
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دوﺳﺖ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺑﺎغ ﺳﮯ اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ آواز دی ﮔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﮭﺎ اس ﻧﮯ دﯾﻮار ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﺟﮭﺎﻧﺎ ﺗﻮ
ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﻧﻈﺮ ﻧﮧ آﯾﺎ۔ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﮐﺎ اﭘﻨﮯ واﻟﺪ ﺳﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اﮔﺮ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﺎ ﭘﺘﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮐﮧ ﺗﯿﺮے
ﺳﺎﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ ﻧﮧ ﺑﮭﯿﺠﺘﺎ ﻟﯿﻦ ﺟﺐ آواز ﺳﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﮐ آذان دو ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﺑﻮﺮﯾﺮہ رﺿ
اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﮐﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ
)ﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آذان دی ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻨﮧ ﭘﮭﯿﺮ ﮐﺮ ﺑﮭﺎﮔﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳ ﮨﻮا ﺧﺎرج ﮨﻮ رﮨ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ(
اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (389رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﺣﺼﺎص :ﯾﻌﻨ ﮨﻮا ﺧﺎرج ﮨﻮﻧﺎ۔ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ دﺷﻤﻦ۔
 -8ﻗﺮآن ﮐﺎ ﭘﮍﮬﻨﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور ﺟﺐ ﺗﻮ ﻗﺮآن ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﯿﺮے اور اﻧﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻮ ﮐﮧ آﺧﺮت ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﭘﺮدہ اور ﺣﺠﺎب
ﺣﺎﺋﻞ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔"
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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