 ‐ 2340ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻦ
ﺳﻮال

ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﮍﮬﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﯿﺎ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﮭﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ وہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﯿﮟ آپ ﺳﮯ
ﮔﺬارش ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﻣﻤﻦ ﮨﻮ ﺳﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐ ﻧﺼﻮص ﺟﻨﻮں ﮐﮯ وﺟﻮد ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ اور ان ﮐﻮ اس زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ وﺟﻮد دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ اور
ﻏﺮض و ﻏﺎﯾﺖ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﻻ ﺷﺮﯾ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮨﮯ ۔ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺤﺾ اﺳ ﻟﮱ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺻﺮف ﻣﯿﺮی ﮨ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﯾﮟ" اﻟﺬارﯾﺎت56 :
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ:
"اے ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯿﺎ ﺗﻤﮭﺎرے ﭘﺎس ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨ رﺳﻮل ﻧﯿﮟ آۓ ﺗﮭﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﯿﺮے اﺣﺎم ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ" اﻻﻧﻌﺎم 130:
اور ﺟﻨﻮں ﮐ ﻣﺨﻠﻮق اﯾ ﻣﺴﺘﻘﻞ اور ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ اﭘﻨ اﯾ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯوہ دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﻣﻤﺘﺎز ﮨﻮﺗﮯ
ﯿﮟ اور ان ﮐ وہ ﺻﻔﺎت ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﺨﻔ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮک ﮨﮯ وہ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﻋﻘﻞ اور ﻗﻮت ﻣﺪرﮐﮧ اور ﺧﯿﺮ اور ﺷﺮ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ان دوﻧﻮں ﮐ ﺻﻔﺎت اﯾ ﯿﮟ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺟﻦ ا ﭼﮭﭙﻨﮯ ﮐ
وﺟﮧ ﺳﮯ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨ ﮐﮧ وہ آﻧﮭﻮں ﺳﮯ ﭼﮭﭙﮯ ﮨﻮۓ ﯿﮟ۔
ﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
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" ﺑﮯﺷ وہ اور اس ﮐﺎ ﻟﺸﺮ ﺗﻤﮟ وﺎں ﺳﮯ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺎں ﺳﮯ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻧﮭﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ " اﻻﻋﺮاف 27۔
ﺟﻨﻮں ﮐ اﺻﻠﯿﺖ :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻋﺰت واﻟ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﮐ اﺻﻠ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﮯ‐ "اور اس ﺳﮯ
ﭘﻠﮯ ﮨﻢ ﻧﮯﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﻟﻮ واﻟ آگ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ " اﻟﺤﺠﺮ 65
اور ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
"اور ﺟﻨﺎت ﮐﻮ آگ ﮐﮯﺷﻌﻠﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ " اﻟﺮﺣﻤﻦ 15
اور ﻋﺎﺋﺸ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﺎ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻣﺮوی ﮨﮯ وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ )
ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻧﻮر ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻨﻮں ﮐﻮ آگ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور آدم ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ( ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ وﺻﻒ
ﺗﻤﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔ (
اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ اﭘﻨ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔ ) ( 5314
ﺟﻨﻮں ﮐ اﻗﺴﺎم :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺴﺎم ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨ ﺷﻠﯿﮟ ﺑﺪل ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﮐﺘﮯ ﺳﺎﻧﭗ۔
‐ اور ﮐﭽﮫ وہ ﯿﮟ ﺟﻮ ﭘﺮوں واﻟﮯ ﯿﮟ اور ﮨﻮاؤں ﻣﯿﮟ اڑﺗﮯ ﯿﮟ ۔
‐ اور ﮐـﭽﮫ وہ ﯿﮟ ﺟﻮ آﺑﺎد ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ اور ﮐﻮچ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ۔
اﺑﻮ ﺛﻌﻠﺒﮧ ﺧﺸ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ :
) ﺟﻨﻮں ﮐ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿﮟ ﯿﮟ اﯾ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﭘﺮ ﯿﮟ اور ﮨﻮاؤں ﻣﯿﮟ اڑﺗﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔ اور اﯾ ﻗﺴﻢ ﺳﺎﻧﭗ اور ﮐﺘﮯ ﯿﮟ اور
اﯾ ﻗﺴﻢ آﺑﺎد ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﮐﻮچ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ۔(
اﺳﮯ ﻃﺤﺎوی ﻧﮯ ﻣﺸﻞ اﻵﺛﺎر ﻣﯿﮟ )  (4/95اور ﻃﺒﺮاﻧ ﻧﮯ ﻃﺒﺮاﻧ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯿﮟ )  ( 22/114رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧ
رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻧﮯ ﻣﺸﺎہ ) 21206ﻧﻤﺒﺮ  (4148ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ ﻃﺤﺎوی اور اﺑﻮ اﻟﺸﯿﺦ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
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رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﻦ اور آدم ﮐ اوﻻد :
اوﻻد آدم ﮐﮯ ﺮ ﻓﺮد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﺎ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﮨﮯ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ )ﻗﺮﯾﻦ ( ﮨﮯ ۔ ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﻧﮯ ﮐﺎ اے اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل
اور آپ ؟ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻣﺮ اﻟﮧ ﻧﮯ ﻣﯿﺮی ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮨﮯ اور وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻣﺠﮭﮯ
ﺑﮭﻼﺋ ﮐﮯ ﻏﻼوہ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻧ ﮐﺘﺎ ۔ (
اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ )  (2814رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔ اور اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻧﮯ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ) (175 17ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﺷﺮح ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧ ﻓﺎﺳﻠﻢ  :ﯾﻌﻨ وہ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ ۔
ﻗﺎﺿ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐﮧ اﻣﺖ اس ﭘﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ ﺟﺴﻤﺎﻧ اور زﺑﺎﻧ اور
ﺣﻮاس ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﭽﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ )ﻗﺮﯾﻦ( ﮐﮯ ﻓﺘﻨﮧ اور وﺳﻮﺳﮧ اور اﺳﮯ اﻏﻮا
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﮨﮯ ﯾﻌﻨ اس ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮨﻤﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﺳﮯ
ﺣﺘ اﻻﻣﺎن ﺑﭽﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ۔1۔ھ
اﻧ ﻃﺎﻗﺖ اور ﻗﺪرت :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ وہ ﻗﺪرت دی ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻧﯿﮟ دی۔ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ان ﮐ ﺑﻌﺾ ﻗﺪرات ﺑﯿﺎن
ﮐ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﯾﮧ ﯿﮟ۔
‐ اﻧﺘﻘﺎل اور ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺳﺮﯾﻊ ﯿﮟ ۔ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﺒ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ اﯾ ﺳﺨﺖ اور ﭼﺎﻻک ﺟﻦ
ﻧﮯ ﯾﻤﻦ ﮐ ﻣﻠﮧ ﮐﺎ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﯿﮟ اﺗﻨ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﺎ وﻋﺪہ ﮐﯿﺎ ﮐﮧ اﯾ آدﻣ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﮯ ﻧﮧ اﭨﮭﺎ ﮨﻮ ۔
‐ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ ۔
ﻤﻮﻣﺮﺮﻟﺘﺮﭘﻠﺮﻟﻨﮯرﺗﭙﻠﻨﭩﮭﭙﺼﻨﺪﻃﮭﭙﭩﺼﺮﭨﺪوےﻓﮯﺳﭩﻨﺼﻤﮭﻨﺪ
ﺻﮫ،ﮨﺸﻐﻌﻐﻌﻌﻌﻌﻌﺘﭙﻠﺪﻟﻼﻟﻨﯿﻼﻟﯿﺎﻟﺎااﯾﻐﺎﻟﻨﯿﺎﭨﺪﯾﺎﮨﻠﻨﻐﻠﯿﺎﻟﯿﺎﻟﺸﺎﺷﺎ ﻏﻠﻐﻼﮨﺸﻼﻏﺸﻠﻐﺎﻟﻨﻐﺎﻟﺸﻨﻐﻠﻐﺎاﮨﻞ۔ "اﯾ ﻗﻮی
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ﮨﯿﻞ ﺟﻦ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﮧ آپ اﭘﻨ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﮯ اﭨﮭﯿﮟ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ آﭘﮯ ﭘﺎس ﻻ ﮐﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدوں ﮔﺎ ﯾﻘﯿﻦ
ﻣﺎﻧﯿﮟ ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﻮں اور ﮨﻮں ﺑﮭ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﮭﺎ وہ ﺑﻮل اﭨﮭﺎ ﮐﮧ آپ ﭘﻠ ﺟﮭﭙﺎﺋﯿﮟ ﻣﯿﮟ
اس ﺳﮯ ﺑﮭ ﭘﻠﮯ آپ ﮐﮯﭘﺎس ﭘﻨﭽﺎ ﺳﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﺐ آپ ﻧﮯ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ ﻟﮯ ﯾ ﻣﯿﺮے رب ﮐﺎ
ﻓﻀﻞ ﮨﮯ " اﻟﻨﻤﻞ 40 – 39
ﺟﻨﻮں ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ :
ﺟﻨﺎت ﮐﮭﺎﺗﮯ ﭘﯿﺘﮯ ﯿﮟ :
ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ۔ ) ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﺟﻨﻮں ﮐﺎ داﻋ آﯾﺎ
ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﯿﺎ اور ان ﭘﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮔﯿﺎ اور اﭘﻨﮯ آﺛﺎر اور اﭘﻨ آگ ﮐﮯ آﺛﺎر دﮐﮭﺎﺋﮯ
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ زاد راہ ) ﮐﮭﺎﻧﮯ ( ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﺮ وہ ﮉی ﺟﺲ ﭘﺮ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻧﺎم
ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ وہ ﺗﻤﺎرے ﺎﺗﮫ آﺋﮯ ﮔ ﺗﻮ وہ ﮔﻮﺷﺖ ﮨﻮﮔ اور ﺮ ﻣﯿﻨﻨ ﺗﻤﺎرے ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﺎ ﭼﺎرہ ﮨﮯ ۔ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ان دوﻧﻮں ﺳﮯ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻧﮧ ﮐﺮو ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﺗﻤﺮے ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﮯ ( اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (450
رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اور اﯾ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ) ﺑﯿﺸ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﻧﺼﯿﺒ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ اﯾ وﻓﺪ آﯾﺎ اور وہ ﺟﻦ ﺑﺖ اﭼﮭﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ
ﻣﺠﮭﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻋﺎ ﮐ ﮐﮧ وہ ﮐﺴ ﮉی اور ﻟﯿﺪ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ
ﮔﺬرﯾﮟ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﺎﺋﯿﮟ ( اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ )  (3571رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺮ وہ ﮉی ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ﻧﮧ ﭘﮍﮬ ﮔﺌ ﮨﻮ اﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺒﺎح ﻗﺮار ﻧﯿﮟ دﯾﺎ اور وہ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ﻧﯿﮟ ﭘﮍﮬ ﮔﺌ
وہ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮯ ۔
ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻮر :
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﮐ ﺳﺎﺑﻘﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ
ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اور ﺮ ﻣﯿﻨﻨ ﺗﻤﺎرے ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﺎ ﭼﺎرہ ﮨﮯ
ﺟﻨﻮں ﮐ رﮬﺎﺋﺶ :

7/4

ﺟﺲ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﮨﻢ زﻧﺪﮔ ﮔﺰار رﮨﮯ ﯿﮟ اﺳ ﭘﺮ وہ ﺑﮭ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ اور اﻧ رﮬﺎﺋﺶ اﮐﺜﺮ ﺧﺮاب ﺟﻮں اور ﮔﻨﺪﮔ واﻟ
ﺟﮧ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﻟﯿﭩﺮﯾﻨﯿﮟ اور ﻗﺒﺮﯾﮟ اور ﮔﻨﺪﮔ ﭘﮭﯿﻨﻨﮯ اور ﭘﺎﺧﺎﻧﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺟﮧ ﺗﻮ اﺳ ﻟﺌﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ ﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ان ﺟﻮں ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﮯ وﻓﺖ اﺳﺒﺎب اﭘﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺎ ﮨﮯ اور وہ اﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوع اذﮐﺎر اور دﻋﺎﺋﯿﮟ ﯿﮟ ۔
اﻧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﮐ ﺣﺪﯾﺚ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺟﺐ ﺑﯿﺖ
اﻟﺨﻼء ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ
اﻟﻠﻬﻢ اﻧ اﻋﻮذﺑ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺚ واﻟﺨﺒﺎﺋﺚ
اے اﻟﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﺒﯿﺜﻮں اور ﺧﺒﯿﺜﻨﯿﻮں ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں ( اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ )(142اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ )  (375رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ ۔
ﺧﻄﺎﺑ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﺨﺒﺚ ﯾﮧ ﺧﺒﯿﺚ ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ اور اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ ﯾﮧ ﺧﺒﯿﺜﮧ ﮐ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮر اور ﻣﺆﻧﺚ ﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮭ اور ﮐﺎﻓﺮ ﺑﮭ ﯿﮟ :
ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ ۔ " ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺑﮯ اﻧﺼﺎف ﯿﮟ ﭘﺲ ﺟﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺗﻮ راہ راﺳﺖ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﯿﺎ اور ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﯿﮟ وہ ﺟﻨﻢ ﮐﺎ اﯾﻨﺪﮬﻦ ﺑﻦ ﮔﺌﮯ '' اﻟﺠﻦ 14۔ 15
ﺑﻠﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ اور اﺻﻼح ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﮟ ﺳﻮرہ اﻟﺠﻦ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ
" اور ﯾﮧ ﮐﮧ ﺑﯿﺸ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﺲ ﺑﮭ ﯿﮟ ﮨﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﭩﮯ
ﮨﻮۓ ﯿﮟ '' اﻟﺠﻦ 11 :
اور اس اﻣﺖ ﮐﮯ ﭘﻠﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ اﺳﻼم ﻻﻧﮯ ﮐﺎ ﻗﺼﮧ ﻋﺒﺪ اﻟﮧ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻤﺎ ﮐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ وہ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨﮯ ﮐﭽﮫ ﺻﺤﺎﺑﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻮق ﻋﺎز ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ
ﭼﻠﮯ اور ﺷﯿﻄﺎن اور آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﺒﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﺮدہ ﺣﺎﺋﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ اور ان ﭘﺮ ﺷﺎب ﺛﺎﻗﺐ ﻣﺎرے ﺟﺎﻧﮯ ﻟﮯ ﺗﻮ
ﺷﯿﻄﺎن اﭘﻨ ﻗﻮم ﻣﯿﮟ واﭘﺲ آﺋﮯ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﻨﮯ ﻟﮯ ﮐﮧ ﺗﻤﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے اور آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﺒﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺋﻞ ﮐﺮ دی ﮔﺌ ﮨﮯ اور ﮨﻤﯿﮟ ﺷﺎب
ﺛﺎﻗﺐ ﻣﺎرے ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻗﻮم ﮐﻨﮯ ﻟ ﺗﻤﺎرے اور آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﺒﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﺋ
ﺣﺎدﺛﮧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻞ ﺟﺎؤ اور دﯾﮭﻮ ﮐﮧ وہ ﮐﻮن ﺳ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻤﺎرے
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اور آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﺒﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮوہ ﺟﻦ ﺗﺎﻣﮧ ﮐ ﻃﺮف ﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ وہ ﺳﻮق ﻋﺎز ) ﻋﺎز ﺑﺎزار ( ﺟﺎﻧﮯ ﮐ ﻏﺮض ﺳﮯ ﻧﺨﻠﮧ ﻧﺎﻣ ﺟﮧ ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﻮ
ﻓﺠﺮ ﮐ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﺎ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ ﻗﺮآن ﺳﻨﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﮐﺎن ﻟﺎ ﻟﺌﮯ اور اﺳﮯ ﻏﻮر ﺳﮯ ﺳﻨﻨﮯ ﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﻨﮯ
ﻟﮯ اﻟﮧ ﮐ ﻗﺴﻢ ﯾ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎرے اور آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﺒﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ وﯿﮟ ﺳﮯ اﭘﻨ ﻗﻮم ﮐ ﻃﺮف
واﭘﺲ ﭘﻠﭩﮯ اور اﻧﯿﮟ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ اے ﮨﻤﺎری ﻗﻮم ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺮآن ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ راہ راﺳﺖ ﮐ ﻃﺮف راﮨﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﮨﻢ اﯾﻤﺎن ﻻ ﭼﮯ ) اب ( ﮨﻢ ﺮ ﮔﺰ ﮐﺴ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ رب ﮐﺎ ﺷﺮﯾ ﻧﯿﮟ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﭘﺮ ﯾﮧ آﯾﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ: 
" ﮐﮧ دو ﻣﯿﺮی ﻃﺮف وﺣ ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ )ﻗﺮآن( ﺳﻨﺎ ( ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﻃﺮف
ﺟﻨﻮں ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨ وﺣ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ۔
اﺳﮯ ﺑﺨﺎری ﻧﮯ )  (731رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﮐﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب :
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺟﻨﻮں ﮐﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺑﮭ ﮨﻮﮔﺎ ۔ ﻣﺠﺎﮬﺪ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧ '' اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ''
ﺟﻨﻮں ﮐ اذﯾﺖ ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ :
ﺟﺒﮧ ﺟﻦ ﮨﻤﯿﮟ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ ﺗﻮ اﺳ ﻟﺌﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ان ﮐ اذﯾﺖ
ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮭﺎﺋﮯ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮدود ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﻧﺎ اور ﺳﻮرہ اﻟﻔﻠﻖ
اور اﻟﻨﺎس ﭘﮍﮬﻨﺎ ۔
اور ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
'' اور دﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ اے ﻣﯿﺮے رب ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﮯ وﺳﻮﺳﻮں ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں اور اے رب ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﻮں ﮐﮧ وہ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس آﺟﺎﺋﯿﮟ'' اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن 98 -97
اور اﺳ ﻃﺮح ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ اور ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ اور ﭘﺎﻧ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ اور ﺟﻤﺎع ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ﭘﮍﮬﻨﺎ
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ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ رات ﮔﺰارﻧﮯ اور ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ اور ﺟﻤﺎع ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮯ روک دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳ ﻃﺮح ﺑﯿﺖ اﻟﺨﻼ
ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ اور ﻟﺒﺎس اﺗﺎرﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﺟﻦ ﮐﻮ اﻧﺴﺎن ﮐ ﺷﺮﻣﺎہ اور اﺳﮯ ﺗﻠﯿﻒ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﯾﺘﺎ
۔
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ۔)ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺖ اﻟﺨﻼ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﺴﻢ اﻟﮧ ﮐﮯ ﯾﮧ اس ﮐ ﺷﺮﻣﺎہ
اور ﺟﻦ ﮐ آﻧﮭﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﺮدہ ﮨﻮ ﮔﺎ ( اﺳﮯ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ ) (551رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﯿﮟ )(3611
ﮨﮯ ۔
اور ﻗﻮت اﯾﻤﺎن اور ﻗﻮت دﯾﻦ ﺑﮭ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ اذﯾﺖ ﺳﮯ رﮐﺎوٹ ﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﮔﺮ وہ ﻣﻌﺮﮐﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮ
ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾ آدﻣ ﺟﻦ ﺳﮯ ﻣﻼ اور اس ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻧﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺑﭽﮭﺎڑ
دﯾﺎ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﮯ ﻟﺎ ﮐﯿﺎ ﺑﺎت ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ دﺑﻼ ﭘﺘﻼ اور ﮐﻤﺰور دﯾﮫ رﺎ ﮨﻮں اور ﯾﮧ ﺗﯿﺮے دوﻧﻮں ﺑﺎزو اﯾﺴﮯ ﯿﮟ
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺘﮯ ﮐﮯ ﮨﻮں ﮐﯿﺎ ﺳﺐ ﺟﻦ اﺳ ﻃﺮح ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﻮ ﮨ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐﮧ
ﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﮐ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ اﭼﮭ ﭘﺴﻠ واﻻ ﮨﻮں ﻟﯿﻦ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ دوﺑﺎرہ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮐﺮ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ
ﺑﭽﮭﺎڑ دﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ اﯾ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﺳﮭﺎؤں ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ ﭨﮭﯿ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻮ آﯾ اﻟﺮﺳ اﻟﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ ﮬﻮ اﻟﺤ
اﻟﻘﯿﻮم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭘﮍﮬﺎ ﮐﺮ ﺗﻮ ﺟﺲ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﭘﮍﮬﮯ ﮔﺎ وﺎں ﺳﮯ ﺷﯿﻄﺎن اس ﻃﺮح ﻧﻠﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ ﮔﺪﮬﮯ ﮐ ﻃﺮح اس ﮐ
ﮨﻮا ﺧﺎرج ﮨﻮ ﮔ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ ﺻﺒﺢ ﺗ اس ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ ۔
اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﻀﺌﯿﻞ ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻮ اور اﻟﺸﺤﯿﺖ ﮐﻤﺰور اور اﻟﻀﻠﯿﻊ ﺟﺲ ﮐ ﭘﺴﻠ ﭨﮭﯿ ﮨﻮ اور اﻟﺨﺠﺞ ﮨﻮا ﮐﻮ
ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ ﺟﻨﻮں اور اﻧ ﺧﻠﻘﺖ اور ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﮭﺎ اور اﻟﮧ ﮨ ﺑﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور وہ ارﺣﻢ
اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ ﮨﮯ ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﯾﮭﯿﮟ ﮐﺘﺎب ) اﻟﺠﻦ واﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ ( ﺗﺎﻟﯿﻒ  :ﻋﻤﺮ
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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