 ‐ 1819ﺟﻦ ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﺪن م&;1740#ں داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻮال
ﭘﭽﮭﻠﮯ دﻧﻮں ﺟﻦ ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﭘﮭﯿﻼ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ اور ﯾﮧ ﻋﻘﻠ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﻣﻤﻦ ﮨﮯ۔ اﺳﺎ ﺳﺒﺐ
ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﺎ ﭘﯿﺪاﺋﺸ ﻃﻮر ﭘﺮ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﮨﮯ۔ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﭩ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﺒﮧ ﺟﻦ آگ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﮯ۔
اور ﯾﮧ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﺻﺮف وﺳﻮﺳﮯ ڈاﻟﻨﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﺳﻠﻄﮧ ﻧﯿﮟ دﯾﺎ ﮐﮧ وہ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ
ﻣﺴﻠﻂ ﮨﻮﺳﯿﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮐﯿﺴﭩﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﭼﻞ رﮨ ﯿﮟ وہ ﮐﻮﺋ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﮟ۔
ﺗﻮ آپ ﮐﺎ اس ﭘﺮ ﮐﯿﺎ رد ﮨﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺟﻦ ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ اور ﺑﺎاﺗﻔﺎق اﻞ وﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ اور ﺣﺴ اور
ﻣﺸﺎﺪاﺗ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اور اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﻮاﺋﮯ ﻣﻌﺘﺰﻟﮧ ﮐﮯ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻋﻘﻠ دﻻﺋﻞ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﺴ اور ﻧﮯ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ اور ﮨﻢ دﻻﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ آﺳﺎن ﮨﻮ ذﮐﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ 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 ﯾﮧ اس ﻟﺌﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ ﺗﺠﺎرت ﺑﮭ ﺗﻮ ﺳﻮد ﮐ ﻃﺮح ﮨﮯ۔" اﻟﺒﻘﺮہ275
ﻗﺮﻃﺒ ﻧﮯ اﭘﻨ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ )ج3ص (355ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ )ﯾﮧ آﯾﺖ اس اﻧﺎر ﮐﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
دورے ﺟﻦ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﯿﮟ اور وہ ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻃﺒﯿﻌﺘﻮں ﮐﺎ ﻓﻌﻞ ﮨﮯ اور ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻧﺪر ﻧﯿﮟ ﭼﻠﺘﺎ
اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ ﭼﻤﭩﺎ ﮨﮯ۔(
اور اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﮯ اﭘﻨ ﺗﻔﺴﯿﺮ )ج1ص (32ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ )ﯾﻌﻨ وہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﭘﻨ
ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ اﯾﺴﮯ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﻣﺮﮔ واﻟﮯ ﮐﻮ دورے ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﺷﯿﻄﺎن اﺳﮯ ﺧﺒﻄ ﺑﻨﺎ
دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﻟﺌﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﻨﺮ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ :اور اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻤﺎ( ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﻮد ﺧﻮر ﻗﯿﺎﻣﺖ
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ﮐﮯ دن ﻣﺠﻨﻮن اور ﮔﻼ ﮔﮭﻮﻧﭩﺎ ﮨﻮا اﭨﮭﮯ ﮔﺎ(
اور ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯ ﻧﺴﺎﺋ ﻧﮯ اﺑﻮ اﻟﯿﺴﺮ ﺳﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وارد ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯾﮧ دﻋﺎ ﮐﯿﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ
)اے اﻟﮧ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻧﮯ اور ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﺑﮍﮬﺎﭘﮯ اور ﻏﺮق ﮨﻮﻧﮯ اور ﺟﻞ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں
ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻮت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺧﺒﻄ ﺑﻨﺎدے ۔(
ﻣﻨﺎوی ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺾ )ج2ص (148ﻣﯿﮟ ﻋﺒﺎرت ﮐ ﺷﺮح ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ )اور ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ
ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺠﮭﮯ ﻣﻮت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺧﺒﻄ ﮐﺮدے( ﮐﮧ وہ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﭼﻤﭧ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدے اور
ﻣﯿﺮے دﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺎد ﺑﭙﺎ ﮐﺮدے۔ )ﻣﻮت ﮐﮯ وﻗﺖ( ﯾﻌﻨ ﻧﺰع ﮐﮯ وﻗﺖ ﺟﺲ وﻗﺖ ﭘﺎؤں ڈﮔﻤﺎ ﺟﺎﺗﮯ اور ﻋﻘﻠﯿﮟ ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺘ اور ﺣﻮاس ﺟﻮاب دے ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﭘﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﺗﮯ وﻗﺖ ﻏﻠﺒﮧ ﭘﺎﻟﯿﺘﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﺳﮯ روک دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔۔۔( اﻟﺦ
اور اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ ﻧﮯ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی  (24/276ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق آﺋﻤﮧ اﻞ
وﺳﻨ واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ 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" اﻟﺒﻘﺮہ 275
اور ﺻﺤﯿﺢ )ﺑﺨﺎری( ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ )ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن اﺑﻦ آدم ﮐﮯ اﻧﺪر اس ﻃﺮح دوڑﺗﺎ ﮨﮯ
ﮐﮧ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺧﻮن(1ھ
اور ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ
ﺑﺪن ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )اے ﻣﯿﺮے ﺑﯿﭩﮯ وہ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﯿﮟ ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ اﺳ زﺑﺎن ﺳﮯ ﺑﻮل رﺎ ﮨﮯ۔(
ﺗﻮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻟﺎﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
)ﯾﮧ ﺟﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ وہ ﻣﺸﻮر ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺟﺐ آدﻣ ﮐﻮ دورہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ زﺑﺎن ﺳﮯ اﯾﺴ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ
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ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور اﺳﮯ ﺑﺪن ﭘﺮ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻣﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ اس ﻃﺮح ﮐ ﻣﺎر اوﻧﭧ ﮐﻮ ﻣﺎری ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ ﺑﮭ ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﮨﻮ۔
اور ﺟﻦ ﭼﻤﭩﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ وہ ﮐﻼم ﺟﻮ ﮐﮧ وہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﺤﺴﻮس
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت دورے واﻻ اور ﺑﻐﯿﺮ دورے ﮐﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﮭﯿﻨﭽﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﭼﭩﺎﺋ ﺟﺲ ﭘﺮ وہ ﺑﯿﭩﮭﺎ
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮭﯿﻨﭽ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ اور آﻻت واﺷﯿﺎء ﺑﺪل ﺟﺎﺗ ﯿﮟ اور اﯾ ﺟﮧ ﺳﮯ دوﺳﺮی ﺟﮧ ﭘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺗﺎ اور اﺳﮯ
ﻋﻼوہ اور ﮐﺌ اﻣﻮر واﻗﻊ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻧﮯ ﯾﮧ دﯾﮭﯿﮟ ﮨﻮں اﺳﮯ ﯾﮧ ﯾﻘﯿﻨ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮐ زﺑﺎن ﭘﺮ ﺑﻮﻟﻨﮯ
واﻻ اور ان ﺟﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﺣﺮﮐﺎت دﯾﻨﮯ واﻻ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﮨﮯ(
ﺣﺘ ﮐﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )اور آﺋﻤﮧ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﻮﺋ اﯾﺴﺎ اﻣﺎم ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﻦ ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ
داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻨﺮ ﮨﻮ اور ﺟﻮ اﺳﺎ اﻧﺎر ﮐﺮے اور ﯾﮧ دﻋﻮی ﮐﺮے ﮐﮧ ﺷﺮع ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮل رﮨ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺷﺮع ﭘﺮ
ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻻ اور ﺷﺮﻋ دﻻﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ دﻟﯿﻞ اس ﮐ ﻧﻔ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗ(
ﺗﻮ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ اور ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺮہ اور اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋ ﮐﮯ اﺗﻔﺎق ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ
ﮨﮯ ﺟﻨﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ دﻻﺋﻞ ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﯿﮟ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ارﺷﺎد ﻣﺒﺎرک:
" اور دراﺻﻞ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺮﺿ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴ ﮐﻮ ﮐﻮﺋ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭽﺎ ﺳﺘﮯ"
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﻼﺷ اس ﺑﺎت ﮐ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﮧ ﻃﺎﻗﺖ ﮨ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺴ ﮐﻮ
ﺟﺎدو ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﭼﻤﭧ ﮐﺮ ﯾﺎ اﺳ ﻃﺮح ﮐﺴ اور ﻗﺴﻢ ﮐ اﯾﺬا دے ﺳﯿﮟ ﯾﺎ اﺳﮯ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﺳﯿﮟ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ:
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﮯ اﻧﯿﮟ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﻧﮧ ﭼﺎﮨﮯ اس ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور وہ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴ ﭘﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ۔
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎن )اور وہ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻦ ﮨﮯ( ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ اﻧﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ وﺟﮧ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ذﮐﺮ اور اﺳ ﺗﻮﺣﯿﺪ
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اور اﺳ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ اﺧﻼص ﺳﮯ دور ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ان ﭘﺮ اﻧﯿﮟ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﻦ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﯿ اور ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪے ﯿﮟ ان اﺳ ﮐﻮﺋ ﻗﺪرت ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﻣﯿﺮے ﺳﭽﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﺗﯿﺮا ﮐﻮﺋ ﻗﺎﺑﻮ اور ﺑﺲ ﻧﮭﯿﮟ اور ﺗﯿﺮا رب ﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﺎﻓ ﮨﮯ" اﻻﺳﺮاء 65
اور اﺳﮯ دور ﺟﺎﻠﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺮب ﺑﮭ اﭼﮭ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺘﮯ اور اﭘﻨﮯ اﺷﻌﺎر ﻣﯿﮟ اﺳﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﺳ ﻟﺌﮯ اﻋﺸ
ﻧﮯ اﭘﻨ اوﻧﭩﻨ ﮐﻮ ﭼﺴﺘ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺟﻨﻮن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﺸﺒﯿﮧ دی ﮨﮯ۔ اس ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ:
وہ ﮐﭽﮫ دﻧﻮں ﮐﻮ رات ﮐﻮ ﭼﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﺴﮯ ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺟﻨﻮں ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺟﻨﻮن ﭘﻨﭽﺎ ﮨﮯ۔
اور اﻻوﻟﻖ ﺟﻨﻮن ﮐ ﺗﺸﺒﯿﮧ ﮐﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ۔
اور ﺟﻦ ﭼﻤﭩﻨﮯ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ ﻧﮯ )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی  (19/39ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ۔
)ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺷﻮت اور ﺧﻮاﮨﺶ اور ﻋﺸﻖ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﭼﻤﭩﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ اﻧﺴﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﮯ
ﻣﺘﻔﻖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔۔۔ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻐﺾ اور ﺳﺰا ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ اور ﯾﮧ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ
اﻧﯿﮟ اﯾﺬا اور ﺗﻠﯿﻒ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ وہ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﺗﻠﯿﻒ دی ﮨﮯ ﯾﮧ ﺗﻮ ﮐﺴ ﭘﺮ
ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺮدﯾﻨﺎ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺴ ﺟﻦ ﭘﺮ ﮔﺮم ﭘﺎﻧ ﺑﺎ دﯾﻨﺎ اور ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﯾﻨﺎ اﮔﺮﭼﮧ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﺳﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
اور ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻟﺖ اور ﻇﻠﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﺳ ﺳﺰا ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻓﻌﻞ ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮد اور ﻣﺬاق اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺷﺮ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺑﮯ وﻗﻮف ﺟﻨﻮں ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﯾﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔(
اﻧﺘ۔
ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎ ﮨﻮں ،اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﺳﺐ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت اس وﻗﺖ ﻣﻞ ﺳﺘ ﮨﮯ ﺟﺒﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ اور ﺮ ﮐﺎم ﺷﺮوع
ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ﭘﮍﮬﻨﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ وﻗﺖ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ اور ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ﭘﮍﮬﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﺗﮯ اور ﭘﺎﻧ ﭘﯿﺘﮯ اور ﺟﺎﻧﻮر ﭘﺮ ﺳﻮار ﮨﻮﺗﮯ وﻗﺖ اور ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ
ﮐﭙﮍے اﺗﺎرﺗﮯ وﻗﺖ اور ﺑﯿﻮی ﺳﮯ ﺟﻤﺎع ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ وﻏﯿﺮہ۔
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اور اﺳﮯ ﻋﻼج ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی  (19/42ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ:
)اور ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﺟﻦ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﭘﺮ زﯾﺎدﺗ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﺣﻢ
ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ان ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐ ﺟﺎﺋﮯ اور اﻧﯿﮟ ﻧﯿ ﮐﺎ ﺣﻢ اور ﺑﺮاﺋ ﺳﮯ روﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ:
"ﮨﻢ ﮐﺴ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗ ﻋﺬاب ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ رﺳﻮل ﮐﻮ ﻧﮧ ﺑﮭﯿﺞ دﯾﮟ"
ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﮔﺮ ﺟﻦ اﻣﺮ اور ﻧ اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭ ﺑﺎز ﻧﮧ آﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ڈاﻧﭧ ڈﭘﭧ
اور ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻼﻣﺖ اور ﺑﺮا ﺑﮭﻼ اور دﮬﻤ وﻏﯿﺮہ دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﯿﺎ ﺟﺐ وہ آپ ﭘﺮ اﻧﺎرہ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺣﻤﻠﮧ آور ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ آپ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ
ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور ﺗﺠﮫ ﭘﺮ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں۔( اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور اﺳﮯ ﺧﻼف ﻗﺮآن ﭘﮍھ ﮐﺮ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﮐﮯ ﺑﮭ ﻣﺪد ﻟ ﺟﺎﺳﺘ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺎص ﮐﺮ آﯾ اﻟﺮﺳ ﭘﮍھ ﮐﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
)ﺑﯿﺸ ﺟﻮ اﺳﮯ ﭘﮍﮬﮯ ﮔﺎ اس ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اﯾ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﺒﺢ ﺗ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺑﮭﭩ ﺳﮯ ﮔﺎ۔( اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﻌﻮذ ﺗﯿﻦ )ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ۔۔ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس( دوﻧﻮں ﺳﻮرﺗﯿﮟ ﭘﮍﮬﻨﺎ۔
اور ﻟﯿﻦ ﻧﻔﺴﯿﺎﺗ ڈاﮐﭩﺮ ﺟﻦ ﭼﻤﭩﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮯ ﻋﻼج ﻣﯿﮟ ان ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ اﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﯿﮟ
دے ﺳﺘﺎ۔
اور ﯾﮧ ﻣﺴﺌﻠﮧ اس ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﺳﻨﺖ ﮐ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮨﮯ۔
واﻟﺤﻤﺪﻟﮧ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ۔ .
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