 ‐ 240ﺟﺎدو اور ش&;1740#ﻃﺎن& ;1740#اﺛﺮ
ﺳﻮال
ﻣﯿﺮا ﺑﮭﺎﺋ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ واﭘﺲ آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺴﻢ ﮐ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺎ ﮨﮯ اور وہ ﺑﻌﺾ ﻏﯿﺐ ﮐ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﻟﺎ ﮨﮯ
)ﯾﻌﻨ ﮐﺎﮨﻨﻮں ﺟﯿﺴ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺎ ﮨﮯ( اور وہ ﮐﺴ ﺳﮯ ﺑﺎت ﺗ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﻧﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﺮ دو ﺳﺎل ﮐ
ﻣﺪت ﮔﺰاری ﮨﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﯾﺎں ﺗ ﺟﺎ ﭘﻨﭽﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ واﻟﺪہ ﭘﺮ ﺗﮭﻮﮐﻨﺎ ﺷﺮوع ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻤﺎرا اﻋﺘﻘﺎد ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ
ﻧﻔﺴﯿﺎﺗ ﻣﺮﯾﺾ ﮨﮯ ﮨﻢ اﺳﮯ ڈاﮐﭩﺮ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﯿﺮ ﮔﺌﮯ ﻟﯿﻦ ﮐﻮﺋ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮧ ﻧﻞ ﺳ ﺗﻮ اب ﮨﻤﺎرا ﮔﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ
ﺟﺎدو ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﻦ ﮐﺎ اﺛﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﺘﮧ ﭼﻠﮯ ﮔﺎ اور اس ﺳﮯ ﭼﮭﭩﺎرا ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮨﮯ؟ اس ﺳﺒﺐ
ﺳﮯ واﻟﺪہ ﺑﮭ ﻣﺮﯾﻀﮧ ﮨﻮ ﮔﺌﯿﮟ ﯿﮟ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺟﺎدو اور ﺟﻦ ﭼﻤﭩﻨﮯﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﺠﺮﺑﮧ ﮐﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻋﻼﻣﺎت ذﮐﺮ ﮐ ﯿﮟ اﻧﯿﮟ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺷﯿﻄﺎﻧ اﺛﺮ ﯾﺎ ﺟﻦ ﭼﻤﭩﻨﮯ ﮐ ﻋﻼﻣﺎت
 ‐ 1ﻗﺮآن اور اذان ﺳﻨﻨﮯ ﺳﮯ اﻋﺮاض اور ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻔﺮت۔
 ‐ 2ﺟﺐ اس ﭘﺮ )ﻗﺮآن( ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺑﮯ ﮨﻮﺷ اور ﺗﺸﻨﺞ ﻃﺎری ﮨﻮﻧﺎ اور ﮔﺮﻧﺎ اور ﻣﺮﮔ ﮐﮯ دورے ﭘﮍﻧﺎ
 -1ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ڈراوﻧﮯ ﺧﻮاب دﯾﮭﻨﺎ۔
 -2ﺗﻨﺎﺋ ﭘﻦ اور اﮐﯿﻠﮯ رﮨﻨﺎ اور ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺮﻧﺎ۔
 -3ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻗﺮآت ﮐﮯ وﻗﺖ اس ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎ ﺑﻮﻟﻨﺎ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﭼﻤﭩﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
 -4ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﻮﻧﺎ۔
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ﺟﯿﺴﺎ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"وہ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺳﻮد ﺧﻮر ﯿﮟ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﻣﺮ اﺳ ﻃﺮح ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ وہ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻤﭧ ﮐﺮ ﺧﺒﻄ
ﺑﻨﺎدے"
اور رﮨ ﺟﺎدو ﮐ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﻋﺎرﺿﮯ ﻻﺣﻖ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ۔
 -1ﺟﺲ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ وہ اﭘﻨ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﻮی اﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدے ۔
 -2ﺟﯿﺴﺎ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﭘﮭﺮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ وہ ﺳﯿﮭﺘﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺧﺎوﻧﺪ اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻔﺮﻗﮧ ڈال دے"
 -3اس ﮐ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﺮ اور ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اور ﺣﺎﻟﺖ ﮨﻮ اور ﯾﮧ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﺗﻮ وہ اﭘﻨﮯ اﻞ
وﻋﯿﺎل ﮐﺎ ﺷﻮق رﮐﮭﮯ ﻟﯿﻦ ﺟﺐ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدے۔
 -4اﭘﻨ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮧ رﮐﮭﮯ۔
 -5ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ درﭘﮯ رﮨﮯ۔
 -6ﮐﺴ ﻇﺎﺮی ﺳﺒﺐ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﭼﺎﻧ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠ۔
 -7ﮐﻠ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐ ﻃﻠﺐ ﻧﮧ رﮨﮯ۔
 -8وہ ﯾﮧ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﮐﻮﺋ ﮐﺎم ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ۔
 -9ﮐﺴ ﻣﻌﯿﻦ اور ﺧﺎص ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اﭼﺎﻧ اور اﻧﺪﮬ اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍﮬ ﺮﺋ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﻮﻧﺎ۔
ﯾﺎں ﭘﺮ اﯾ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﺘﻨﺒﮧ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ اﺑﮭ ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ذﮐﺮ ﮐ ﮔﺌﯿﮟ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ اﯾ ﮐﺴ ﺷﺨﺺ
ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﺎ ﯾﮧ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺟﺎدو ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧ اﺛﺮ ﮨﮯ۔ ﺑﻠﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ
ﻧﻔﺴﯿﺎﺗ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﻀﻼﺗ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻻﺣﻖ ﮨﻮ۔
ﻋﻼج:
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 -1ﺳﭽﮯ دل ﺳﮯ اﻟﮧ ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع اور اس ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ اور ﺑﮭﺮوﺳﮧ۔
 -2ﺷﺮﻋ دم اور ﺷﺮﻋ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﮐﺮﻧﺎ۔
اوران ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻮذﺗﺎن ﺳﻮرہ ﻓﻠﻖ اور اﻟﻨﺎس ﯾﮧ وہ ﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻋﻼج
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﺟﺴﮯ ان ﮐﺎ اور اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻮرت اﺧﻼص ﻗﻞ ﮨﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ اور ﺳﻮرہ ﻓﺎﺗﺤﮧ ﻣﻼ ﮐﺮ دم ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾ
ﮐﺎﻣﯿﺎب دم ﮨﮯ۔ اور اس ﺟﯿﺴﺎ ﮐﻮﺋ دم ﻧﯿﮟ۔
اور ﺟﺎدو ﮐﮯ ﻋﻼج ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﯿﺮی ﮐﮯ ﺳﺎت ﺳﺒﺰ ﭘﺘﮯ ﻟﯿﺮ ﮐﻮﭨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﮯ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﯿﮟ اور
ان ﭘﺮ اﺗﻨﺎ ﭘﺎﻧ ڈاﻟﯿﮟ ﺟﻮ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓ ﮨﻮ اس ﻣﯿﮟ آﯾ اﻟﺮﺳ اور ﺳﻮرہ اﻟﺎﻓﺮون اور اﺧﻼص اور اﻟﻔﻠﻖ اور اﻟﻨﺎس
اور ﺟﺎدو واﻟ آﯾﺎت )ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺎدو ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ( ﭘﮍﮬﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﻮرہ اﻟﺒﻘﺮہ آﯾﺖ 102۔اور اﻻﻋﺮاف 117۔ 119اور ﺳﻮرہ
ﯾﻮﻧﺲ آﯾﺖ 79۔  82اور ﺳﻮرہ ﻃﮧ آﯾﺖ 69-65
اور اس ﭘﺎﻧ ﮐﻮ ﭘﺌﮯ اور ﺑﺎﻗ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے اور اس ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻒ ﻧﮯ ﺗﺠﺮﺑﮧ ﺑﮭ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﮨﮯ۔
 -3ﺟﺎدو ﮐﻮ ﻧﺎل ﮐﺮ اﺳﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻌﻨ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻧﺎل ﮐﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮدﯾﻨﺎ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻟﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺼﻢ ﯾﻮدی ﮐﮯ ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
 -4ان دواؤں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮﮐﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﺻﺒﺢ ﻧﺎر ﻣﻨﮧ ﺳﺎت ﺑﺮﻧ ﮐﮭﺠﻮرﯾﮟ ﮐﮭﺎﻧ) ﻣﺪﯾﻨﮧ ﮐ ﮐﮭﺠﻮر ﮨﮯ( اور
اﮔﺮ ﯾﮧ ﻧﮧ ﻣﻠﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﮐﮭﺠﻮر ﮐﮭﺎﺋ ﺟﺎﺳﺘ ﮨﮯ۔
 -5ﺳﻨ) ﭘﭽﮭﻨﮯ( ﻟﻮاﻧﺎ
 -6اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ آپ ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﮐﻮ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑ ﺳﮯ ﻧﻮازے اور اﺳ اور آپ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﺗﻠﯿﻒ ﮐﻮ رﻓﻊ
ﮐﺮے اور وﮨ ﺷﻔﺎء دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﺷﻔﺎء ﻧﯿﮟ دے ﺳﺘﺎ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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