 ‐ 6530ﮐﯿﺎ ﮐﺴ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺳ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾ ﺷﺨﺺ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﻓﯿﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ؟ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮ ﺟﺰاﺋﮯ ﺧﯿﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﺟﻤﻮر اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾ ﺻﺤﯿﺢ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺎدو ﻣﯿﮟ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ اﺳﮯ ﺑﺪن
ﻣﯿﮟ اﺛﺮ اﻧﺪاز‐ اﮔﺮ اﻟﮧ ﭼﺎﮨﮯ اور ﻣﻘﺪر ﻣﯿﮟ ﮨﻮ‐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻗﺘﻞ ﺑﮭ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﻣﺎم ﻗﺮاﻓ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ :ﺟﺎدو ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ وہ ﻣﺮ ﺑﮭ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﺎ اﺳ
ﻋﺎدات اور ﻃﺘﺒﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﮭ آﺳﺘﺎ ﮨﮯ ۔ ۔ ۔ ۔ ﯾﮧ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ اور اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﮐﺎ ﮨﮯ ۔ ۔ ۔ 1ھ
اﻟﻔﺮوق )(4/149
ﻣﻌﺘﺰﻟﮧ اور ﻗﺪرﯾﮧ ﻧﮯ اس ﻗﻮل ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐ ﮨﮯ ۔ ۔ ۔ ۔ ﻟﯿﻦ اﻧ ﯾﮧ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻗﺮآﻓ وﻏﯿﺮہ ﻧﮯ
اس ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺎ اﺟﻤﺎع ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻧﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐ ﻇﻮر ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﺎ اﺟﻤﺎع
ﮨﮯ۔
اﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﮯ دﻻﺋﻞ :
 -1ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺎدو ﺳﮭﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ ﺎروت اور ﻣﺎروت دو ﻓﺮﺷﺘﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ اﺗﺎرا
ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ وہ دوﻧﻮں ﺑﮭ ﮐﺴ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗ ﻧﯿﮟ ﺳﮭﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺐ ﺗ ﯾﮧ ﻧﮧ ﮐﮧ دﯾﮟ ﮐﮧ ﮬﻢ ﺗﻮ اﯾ آزﻣﺎﺋﺶ ﯿﮟ
ﺗﻮ ﮐﻔﺮ ﻧﮧ ﮐﺮ ﭘﮭﺮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ وہ ﺳﮭﺘﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺧﺎوﻧﺪ اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻔﺮﻗﮧ ڈال دے اور دراﺻﻞ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
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ﮐ ﻣﺮﺿ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭽﺎﺳﺘﮯ ﯾﮧ ﻟﻮگ وہ ﺳﯿﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻨﭽﺎﺋﮯ اور ﻧﻔﻊ ﻧﮧ
ﭘﻨﭽﺎﺳﮯ اﻟﺒﻘﺮہ 102/
ﺗﻮ ﯾﮧ آﯾﺖ اس ﺑﺎت ﮐ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺎدو ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﺧﺎوﻧﺪ اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﺪاﺋ اور
ﺗﻔﺮﻗﮧ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮧ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﺟﺎزت ﮐﻮﻧ ﺳﮯ ﮨﮯ۔
 -2ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
اور ﮔﺮہ )ﻟﺎ ﮐﺮ ان( ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻮﻧﻨﮯ واﻟﯿﻮں ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ )ﺑﮭ (اﻟﻔﻠﻖ4
اور ﮔﺮہ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻮﻧﻨﮯ واﻟﯿﺎں :ﯾﮧ وہ ﺟﺎدوﮔﺮﻧﯿﺎں ﯿﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﺎدو ﻣﯿﮟ ﮔﺮﯿﮟ ﻟﺎ ﮐﺮ ان ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻮﻧﺘ ﯿﮟ۔ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺟﺎدو
ﮐ ﮐﻮﺋ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﺗ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ ﻧﮧ دﯾﺎ ﮨﻮﺗﺎ۔
 -3اور اﻧ دﻻﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻟﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺼﻢ ﯾﻮدی ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﻧﺎ۔ اور ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺑﺨﺎری اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
 -4اور اس ﺳﮯ دﻟﯿﻞ ﻟ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﺎ وﻗﻮع ﺣﻘﯿﻘ ﻃﻮر ﭘﺮ اور واﺿﺢ اور ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﮯ ﺟﺴﺎ ﮐﺴ ﮐﮯﻟﺌﮯ رد
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺟﺎدو ﺟﺲ ﮐﺎ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﻮﺟﮫ اور ﻋﻘﻞ وﻣﺤﺒﺖ اور ﺑﻐﺾ ﭘﺮ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ وہ
ﻣﻮﺟﻮد اور ﻟﻮگ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ۔ اور ﺑﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ذاﺋﻘﮧ ﺳﮯ ﺑﮭ واﻗﻒ ﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ اس ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ
ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ ۔ ۔ ۔ ۔ ا ﮬـ
دﯾﮭﯿﮟ :ﺗﻔﺴﯿﺮاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ )(571
ﻧﯿﺰاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﮔﺮہ ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﻮر ﮨﮯ )ﯾﻌﻨ روﮐﻨﺎ( آدﻣ ﮐﻮ اس
ﮐ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ روﮐﻨﺎ۔ ﺟﺐ ﮐﻮﺋ ﺷﺎدی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻴﮟ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﺟﺐ وہ ﮔﺮہ ﮐﮭﻮل دی ﺟﺎﺗ
ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ ﭘﻠﮯ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐ ﺷﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﭼﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﺎ اﻧﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ۔ اور ﺟﺎدو
ﮐ ﺗﻮ اﺗﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺗﻨ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﺎ ﺟﮭﻮٹ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ۔ ۔ ۔ ۔ 1ھ
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دﯾﮭﯿﮟ :اﻟﻤﻐﻨ(8/151) 
ﺟﺎدو ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﯿﮟ:
ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ اور اﺳﮯ اﺣﺎﻣﺎت ﮐ ﭘﺎﺑﻨﺪی اور اس ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ اور ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﻧﺎ اور اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﻧﺎ اور ﺻﺒﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﺎت ﮐﮭﺠﻮرﯾﮟ ﮐﮭﺎﻧﺎ۔
ﯾﮧ ﺳﺐ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺻﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ وارد ﯿﮟ۔
ﺟﺎدو ﮐﮯ ﺧﺘﻢ اور زاﺋﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﮭ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﯿﮟ۔ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔
 ‐ 1دم ﮐﺮﻧﺎ  :دم وہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اور اﺳﮯ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ
 ‐ 2ﺟﺎدو ﮐﻮ ﻧﺎل ﮐﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮدﯾﻨﺎ۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ اس ﻣﺮض ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎر اور اس ﻣﯿﮟ دو
ﻃﺮح ﮐ رواﯾﺘﯿﮟ ﮐ ﮔﺌﯿﮟ ﯿﮟ۔
ﭘﻠ رواﯾﺖ :اور ﯾﮧ اﻧﺘﺎﺋ درﺟﮧ واﻟ ﮨﮯ۔
اس ﺟﺎدو ﮐﻮ ﻧﺎل ﮐﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ وارد ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨﮯ رب ﺳﮯ اﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﺮﭼﮭﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﭘﺘﮧ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ اﯾ ﮐﻨﻮﯾﮟ ﺳﮯ ﻧﺎﻻ ﮔﯿﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ
ﮐﻨﮭ اور ﮐﻨﮭ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺑﺎﻟﻮں اور ﻧﺮ ﮐﺠﮭﻮر ﮐﮯ ﺧﻮﺷﮯ ﮐﮯ ﭼﮭﻠﮯ ﭘﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺟﺐ اﺳﮯ ﻧﺎﻻ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ وہ
ﺟﺎدو آپ ﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ آپ ﺑﻨﺪﮬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﮐﮭﻞ ﮔﺌﮯ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺟﺎدو ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﺘﺎﺋ درﺟﮯ ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﮔﻨﺪے
ﻣﺎدے ﮐﻮ ﺟﮍ ﺳﮯ ﻧﺎل ﭘﮭﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ج‐ ﺳﻨ ﻟﻮاﻧﺎ اور ﻧﺎﻟﻨﺎ اور ﺟﺮاﮨ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﻨﺎ۔
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﭘﻨ ﭘﭽﮭﻠ ﮐﻼم ﮐﻮ ﻣﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ:
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اور دوﺳﺮی ﻗﺴﻢ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮨﮯ ﯾﻌﻨ ﺟﺎدو ﮐﻮ اس ﺟﮧ ﺳﮯ ﻧﺎﻟﻨﺎ ﺟﺎں اﺳ اذﯾﺖ ﭘﻨﭽ ﮨﮯ۔ اس ﻟﺌﮯ ﮐﮧ ﺟﺎدو
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮ اﺛﺮ اﻧﺪاز ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺧﻮن اور ﺑﻠﻐﻢ اور ﺳﻮداء اور ﺻﻔﺮاء ﻣﯿﮟ ﺟﻮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻣﺰاج
ﻣﯿﮟ ﮔﮍ ﺑﮍ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻋﻀﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﺎ اﺛﺮ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ اﮔﺮ ﻣﻤﻦ ﮨﻮﺳﮯ ﺗﻮ اس ﻋﻀﻮ ﺳﮯ ﮔﻨﺪے ﻣﺎدے ﮐﻮ
ﻧﺎل دﯾﻨﺎ ﺑﺖ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ۔ ۔ ۔ ۔ ا ﮬـ
زاد اﻟﻤﻌﺎد )(125-4/124
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ۔ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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