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ﺟﺎدو ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮨﮯ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﺟﻮ ﺟﺎدو ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﺟﺎدو ﺳﮯ ﻧﮧ ﮐﺮے ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺷﺮ ﺑﺮاﺋ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺘﻢ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ اور ﻧﮧ ﮐﻔﺮ
ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ ﺷﺮ اور ﺑﺮاﺋ ﺧﯿﺮ اور ﺑﮭﻼﺋ ﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اﺳ ﻟﺌﮯ ﺟﺐ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﻧﺸﺮہ ﯾﻌﻨ ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤﮧ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﺘﺮ وﻏﯿﺮہ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﯾﮧ ﺷﯿﻄﺎﻧ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ( اور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻧﺸﺮہ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﺟﺎدو واﻟﮯ ﻣﺮﯾﺾ
ﺳﮯ ﺟﺎدو ﮐﻮ ﺟﺎدو ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﻟﯿﻦ اﮔﺮ ﯾﮧ ﻋﻼج ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور ﺟﺎﺋﺰ دواؤں اور ﺷﺮﻋ اور اﭼﮭﮯ دم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ
اور اﮔﺮ ﺟﺎدو ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺟﺎدو ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ اس
وﻗﺖ ﺗ ﺟﺎدو ﻧﮧ ﺗﻮ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ ﺳﯿﮫ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗ وہ اﻧ ﻋﺒﺎدت ﻧﮧ ﮐﺮے اور ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮧ ﮐﺮ ﻟﮯ اور ان ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻧﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﮯ ﺟﻮ وہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﮯ وہ اﺷﯿﺎء
ﺳﮭﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺟﺎدو ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺎدو ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻋﻼج ﻗﺮات ﻗﺮآن اور ﺷﺮﻋ ﺗﻌﻮﯾﺬات )ﯾﻌﻨ ﺷﺮﻋ
دم وﻏﯿﺮہ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺎہ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ( اور ﺟﺎﺋﺰ دواؤوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ڈاﮐﭩﺮ دوﺳﺮے اﻣﺮاض ﮐﮯ
ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﯾﮧ ﻻزم ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺷﻔﺎ ﻻزﻣ ﻣﻠﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ ﺷﻔﺎ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘ۔
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﮐ ﻣﻮت ﻧﮧ آﺋ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺷﻔﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ اﺳ ﻣﺮض
ﻣﯿﮟ ﻓﻮت ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ اﺳﮯ ﮐﺴ ﻣﺎﺮ ﺳﮯ ﻣﺎﺮ اور ﮐﺴ ﺳﭙﯿﺸﻠﯿﺴﭧ ڈاﮐﭩﺮ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ

6/1

ﺟﺐ ﻣﻮت آﭼ ﮨﻮ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻋﻼج ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ دوا ﮐﺴ ﮐﺎم آﺗ ﮨﮯ۔
ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"اور ﺟﺐ ﮐﺴ ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻘﺮرہ آﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﮔﺰ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ" اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن11
دوا اور ﻋﻼج ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﻮت ﻧﮧ آﺋ ﮨﻮ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﻨﺪے ﮐﮯ ﻣﻘﺪر ﻣﯿﮟ ﺷﻔﺎ ﮐ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﮨﻮ
ﯾﮧ ﺟﺴﮯ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﻔﺎ ﻟﮭ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻧﯿﮟ ﻟﮭ
ﮨﻮﺗ ﺗﺎﮐﮧ اﺳﮯ آزﻣﺎﺋﮯ اور اس ﮐﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﮯ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮐﺴ اور ﺳﺒﺐ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ:
ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اﺳﮯ ﭘﺎس اس ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼج ﻧﮧ ﮨﻮ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﺎ آپ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ۔
)ﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐ دوا ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐ دوا ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ اس ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﻣﻞ
ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔(
اور ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮیﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ
)اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮐﻮﺋ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﮟ اﺗﺎری ﻣﺮ اس ﮐ دوا ﺑﮭ اﺗﺎری ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﯿﺎ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﮔﯿﺎ اور
ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﺟﺎﻞ رﺎ وہ اس ﺳﮯ ﺟﺎﻞ ﮨﮯ۔(
اور ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺷﺮﻋ ﻋﻼج ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﻗﺮآن ﭘﮍھ ﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺟﺎدو واﻟﮯ ﻣﺮﯾﺾ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮرت ﻓﺎﺗﺤﮧ ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺗﻮ اﮔﺮ ﭘﮍﮬﻨﮯ واﻻ ﺻﺎﻟﺢ اور ﻣﻮﻣﻦ اور
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐﮧ ﺮ ﭼﯿﺰ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ اور ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﮯ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ ﭼﻼﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ اور ﺟﺐ وہ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ ﮨﻮﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﯾﮧ ﻗﺮآت اﯾﻤﺎن ﺗﻘﻮی اور اﺧﻼص ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﮍﮬ
ﺟﺎﺋﮯ اور ﻗﺎری اﺳﮯ ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﮍﮬﮯ ﺗﻮ ﺟﺎدو زاﺋﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻣﺮﯾﺾ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﺷﻔﺎﯾﺎب ﮨﻮﮔﺎ۔
اور ﺻﺤﺎﺑﮧ اﮐﺮام رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ اﯾ دﯾﺎت ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﮔﺬرے ﺗﻮ دﯾﺎت ﮐﮯ ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻨ ان ﮐﮯ اﻣﯿﺮ ﮐﻮ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ
ﻧﮯ ڈس ﻟﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮐﺮ ﮐﮯ دﯾﮫ ﻟﯿﺎ ﻟﯿﻦ ﮐﭽﮫ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﮧ ﮨﻮا ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ اﮐﺮام ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﮐﻮ
ﮐﺎ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ دم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ؟ ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺟ ﺎں۔ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﺳﻮرت ﻓﺎﺗﺤﮧ ﭘﮍﮬ ﺗﻮ وہ
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اﭨﮫ ﮐﺮ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﮔﯿﺎ۔ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ اﺑﮭ اﺳﮯ ﮐﮭﻮﻻ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺳﺎﻧﭗ ﮐﮯ ڈﺳﻨﮯ ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﻋﺎﻓﯿﺖ
دی۔
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
)اس دم ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ ﺟﺒﮧ وہ ﺷﺮک ﻧﮧ ﮨﻮ( اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ دم ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور آپﺻﻠ
اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺧﻮد ﺑﮭ دم ﮐﯿﺎ ﺗﻮ دم ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﺧﯿﺮ اور ﺑﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﻊ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﺎدو ﮐﮱ ﮔﮱ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ
ﺳﻮرت ﻓﺎﺗﺤﮧ اور آﯾ اﻟﺮﺳ اور )ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ( اور ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ )ﯾﻌﻨ ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس( اور
اﺳﮯ ﻋﻼوہ آﯾﺎت اور اﭼﮭ اﭼﮭ دﻋﺎﺋﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل ﺟﺐ آپ ﻧﮯ ﮐﺴ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ دم ﮐﯿﺎ :
اﻟﻠﻬﻢ رب اﻟﻨﺎس اذﻫﺐ اﻟﺒﺎس واﺷﻒ اﻧﺖ اﻟﺸﺎﻓ ﻻ ﺷﻔﺎء اﻻ ﺷﻔﺎؤک ﺷﻔﺎء ﻻ ﻳﻐﺎدر ﺳﻘﻤﺎ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮧ دﻋﺎ ﭘﮍﮬﮯ
)اے اﻟﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ رب ﺗﻠﯿﻒ دور ﮐﺮدے اور ﺷﻔﺎﯾﺎﺑ ﺳﮯ ﻧﻮاز ﺗﻮ ﮨ ﺷﻔﺎ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺗﯿﺮی ﺷﻔﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ
ﺷﻔﺎ ﻧﯿﮟ اﯾﺴ ﺷﻔﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮧ ﭼﮭﻮڑے( ﺗﻮ اﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺑﺎر ﭘﮍﮬﮯ۔
اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ اس دﻋﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دم ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﺑﺴﻢ اﻟﻪ أرﻗﻴﻚ  ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷء ﻳﺆذﻳﻚ  ،وﻣﻦ ﺷﺮ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ أو ﻋﻴﻦ ﺣﺎﺳﺪ اﻟﻪ ﻳﺸﻔﻴﻚ  ،ﺑﺴﻢ اﻟﻪ أرﻗﻴﻚ
"ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﺗﺠﮭﮯ ﺮ اس ﭼﯿﺰ ﺳﮯ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ واﻟ ﮨﮯ اور ﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﯾﺎ
ﺣﺎﺳﺪ آﻧﮫ ﺳﮯ اﻟﮧ آپ ﮐﻮ ﺷﻔﺎ دے ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ آپ ﮐﻮ دم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں"
اﺳﮯ ﺑﮭ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﮍﮬﮯ اور ﺑﺖ ﮨ ﻋﻈﯿﻢ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪہ دم ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ڈﺳﮯ
ﮨﻮﺋﮯ اور ﺟﺎدو ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ اور ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ دم ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﮨﮯ۔
اور اﭼﮭ دﻋﺎؤں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ڈﺳﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﻣﺮﯾﺾ اور ﺟﺎدو واﻟﮯ ﮐﻮ دم ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ
ﺷﺮﻋ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮧ ﮨﻮ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﻧﮧ ﮨﻮ۔ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻗﻮل ﮐﮯ
ﻋﻤﻮم ﭘﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ۔ )دم ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ ﺟﺒﮧ وہ ﺷﺮک ﻧﮧ ﮨﻮ۔(
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺮﯾﺾ اور ﺟﺎدو ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺷﺨﺺ وﻏﯿﺮہ ﮐﻮ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴ اﻧﺴﺎﻧ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﺷﻔﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮدﯾﺘﺎ
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ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ اﺳ ﺑﻠﯿﻎ ﺣﻤﺖ ﭼﻤ رﮨ ﮨﮯ۔
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
"وہ ﺟﺐ ﺑﮭ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ارادہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ اﺗﻨﺎ ﻓﺮﻣﺎ دﯾﻨﺎ )ﮐﺎﻓ ﮨﮯ( ﮐﮧ ﮨﻮ ﺟﺎ وہ اﺳ وﻗﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ" ﯾﺴﯿﻦ82/
ﺗﻮ اس اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺪ وﺗﻌﺮﯾﻒ اور ﺷﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ وہ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﯿﻎ
ﺣﻤﺖ ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ ﺷﻔﺎ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐﺎ وﻗﺖ ﭘﻮرا ﮨﻮﭼﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﻣﺮض ﺳﮯ اﺳ ﻣﻮت
ﻣﻘﺪر ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔
اور ﺟﻮ دم ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ وہ آﯾﺎت ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺎدو ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ وہ ﭘﺎﻧ ﭘﺮ ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
اور ﺳﻮرت اﻋﺮاف ﻣﯿﮟ ﺟﺎدو واﻟ آﯾﺎت۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
) وأوﺣﻴﻨﺎ إﻟ ﻣﻮﺳ أن أﻟﻖ ﻋﺼﺎك ﻓﺈذا ﻫ ﺗﻠﻘﻒ ﻣﺎ ﻳﺄﻓﻮن ﻓﻮﻗﻊ اﻟﺤﻖ وﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻐﻠﺒﻮا ﻫﻨﺎﻟﻚ واﻧﻘﻠﺒﻮا
ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ( اﻻﻋﺮاف117۔119
"اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ( ﮐﻮ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ اﭘﻨ ﻻﭨﮭ ڈال دﯾﺠﺌﮯ ﺳﻮ اس ﮐﺎ ڈاﻟﻨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اﻧﮯ ﺳﺎرے ﺑﻨﮯ
ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮ ﻧﮭﻠﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺎ ﭘﺲ ﺣﻖ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﮔﯿﺎ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺟﺎﺗﺎ رﺎ ﭘﺲ وہ ﻟﻮگ
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺎر ﮔﺌﮯ اور ﺧﻮب ذﻟﯿﻞ ﮨﻮﮐﺮ ﭘﮭﺮے" اﻻﻋﺮاف117۔119
اور ﺳﻮرہ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن:
وﻗﺎل ﻓﺮﻋﻮن اﺋﺘﻮﻧ ﺑﻞ ﺳﺎﺣﺮ ﻋﻠﻴﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺴﺤﺮة ﻗﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻮا ﻣﺎ اﻧﺘﻢ ﻣﻠﻘﻮن ﻓﻠﻤﺎ اﻟﻘﻮا ﻗﺎل ﻣﻮﺳ ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺴﺤﺮ ان
اﻟﻪ ﺳﻴﺒﻄﻠﻪ ان اﻟﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ وﻳﺤﻖ اﻟﺤﻖ ﺑﻠﻤﺎﺗﻪ وﻟﻮ ﮐﺮه اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﯾﻮﻧﺲ79 /۔82
)اور ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﺗﻤﺎم ﺟﺎدو ﮔﺮوں ﮐﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮو ﭘﮭﺮ ﺟﺐ ﺟﺎدو ﮔﺮ آﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﻮﺳ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﻧﮯ ان
ﺳﮯ ﮐﺎ ڈاﻟﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺗﻢ ڈاﻟﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ﺳﻮ ﺟﺐ اﻧﻮں ﻧﮯ ڈاﻻ ﺗﻮ ﻣﻮﺳ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم (ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺗﻢ
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ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﯾﻘﯿﻨ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﻮ اﺑﮭ درﮨﻢ ﺑﺮﮨﻢ ﮐﯿﮯ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﯾﺴﮯ ﻓﺴﺎدﯾﻮں ﮐﺎ ﮐﺎم
ﻧﯿﮟ ﺑﻨﻨﮯ دﯾﺘﺎ(
اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺳﻮرہ ﻃﮧ ﮐ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ آﯾﺎت ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻣﻮﺳ اﻣﺎ ان ﺗﻠﻘ واﻣﺎ ان ﻧﻮن اول ﻣﻦ اﻟﻘ ﻗﺎل ﺑﻞ اﻟﻘﻮا ﻓﺎذا ﺣﺒﺎﻟﻬﻢ وﻋﺼﻴﻬﻢ ﺑﺨﻴﻞ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺤﺮﻫﻢ اﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌ
ﻓﺎوﺟﺲ ﻓ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻴﻔﺔ ﻣﻮﺳ ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﺗﺨﻒ اﻧ اﻧﺖ اﻻﻋﻠ واﻟﻖ ﻣﺎ ﻓ ﻳﻤﻴﻨ ﺗﻠﻘﻒ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا اﻧﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﮐﻴﺪ ﺳﺎﺣﺮ وﻻ
ﻳﻔﻠﺢ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﺣﻴﺚ اﺗ ﻃﮧ65۔59
"ﮐﻨﮯ ﻟﮯ اے ﻣﻮﺳ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﻮ ﭘﻠﮯ ڈال ﯾﺎ ﮨﻢ ﭘﻠﮯ ڈاﻟﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ﺗﻢ ﮨ ﭘﮭﻠﮯ ڈاﻟﻮ اب ﺗﻮ
ﻣﻮﺳ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﮐﻮ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﮔﺰرﻧﮯ ﻟﺎ ﮐﮧ اﻧ رﺳﯿﺎں اور ﻟﮍﯾﺎں ان ﮐﮯ ﺟﺎدو ﮐﮯ زور ﺳﮯ ﺑﮭﺎگ رﯿﮟ ﯿﮟ ﭘﺲ
ﻣﻮﺳ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دل ﻣﯿﮟ ڈر ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺧﻮف ﻧﮧ ﮐﺮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻮ ﮨ ﻏﺎﻟﺐ اور ﺑﺮﺗﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ اور ﺗﯿﺮے داﺋﯿﮟ
ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮨﮯ اﺳﮯ ڈال دے ﮐﮧ اﻧ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﯾﺮی ﮐﻮ وہ ﻧﻞ ﺟﺎﺋﮯ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺻﺮف ﯾﮧ ﺟﺎدو
ﮔﺮوں ﮐﮯ ﮐﺮﺗﺐ ﯿﮟ اور ﺟﺎدو ﮔﺮ ﮐﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭ آﺋﮯ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ" ﻃﮧ65۔69
ﺗﻮ اﯾﺴ آﯾﺎت ﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺟﺎدو ﮐﮯ دم ﻣﯿﮟ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺎﺋﺪہ دے ﮔﺎ۔ ﺗﻮ ﺑﯿﺸ ﯾﮧ آﯾﺎت اور اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻮرہ
ﻓﺎﺗﺤﮧ اور ﺳﻮرہ )ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ( اور آﯾ اﻟﺮﺳ اور ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ )ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس( اﮔﺮ ﻗﺎری ﭘﺎﻧ
ﻣﯿﮟ ﭘﮍﮬﮯ اور اس ﭘﺎﻧ ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﮨﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻮ اﭘﻨ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ روک دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ
ﺑﮭﺎدﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ )ﯾﻌﻨ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے از ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺗﻮ اﺳﮯ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑ ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﮔ۔
اور اﮔﺮ اس ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺮی ﮐﮯ ﺳﺎت ﭘﺘﮯ ﮐﻮﭨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﮐﮫ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب )ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ( ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ اﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﺑﺎب )ﻣﻨﺘﺮ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎب( ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﻓﻀﻞ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﯿﻨﻮں ﺳﻮرﺗﯿﮟ )ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ( )ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس( ﺗﯿﻦ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر
دﺮاﺋ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ اور اﯾﺴ ﮨ دوﺳﺮی وہ دواﺋﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺠﺮب ﯿﮟ اور ان ﺳﮯ اس ﺑﯿﻤﺎری )ﺟﺎدو( ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺟﺴﮯ اﭘﻨ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ روک دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ اﺳﺎ ﺑﮭ ﻋﻼج ﮨﮯ ﺟﺴﺎ ﺗﺠﺮﺑﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
اس ﺳﮯ ﻧﻔﻊ دﯾﺎ۔ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺮف ﺳﻮرہ ﺳﮯ ﻋﻼج ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑ ﮨﻮ اور اﺳ ﻃﺮح )ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ
اﺣﺪ( اور ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ ﺳﮯ ﻋﻼج ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺷﻔﺎ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ۔
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ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﻼج ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﻋﻼج ﮐﺮواﻧﮯ واﻻ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺻﺪق اﯾﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮨﻮﻧﺎ
ﺿﺮوری ﮨﮯ اور اﻧﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﻣﺘﺼﺮف ﮨﮯ اور وہ ﺟﺐ
ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﻧﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ وہ
ﭼﺎﮨﮯ وہ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺟﻮ ﻧﮧ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺗﻮ ﭘﮍﮬﻨﮯ واﻟﮯ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎرﺎ ﮨﮯ اﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن اور
ﺻﺪق ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ ﻣﺮض زاﺋﻞ ﮨﻮﮔﺎ اور اﺗﻨﺎ ﮨ ﺟﻠﺪی ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺘﻨﺎ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ۔ اور ﭘﮭﺮ ﻣﻌﻨﻮی اور
ﺣﺴ دواﺋﯿﮟ ﺑﮭ ﮐﺎم ﮐﺮﯾﮟ ﮔ۔
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ وہ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے ﺟﻮ اﺳﮯ راﺿ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﺑﯿﺸ وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ۔ .
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