 ‐ 7870ﺟﺎدو ﮔﺮ ﮐﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﺮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﺎ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﺟﺎدوﮔﺮ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎ اور ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﺗﻘﺮب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وہ ﮐﺎم ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ
ﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨ ﻏﯿﺮ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﺎ اور اﻟﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ ﭘﺎرﻧﺎ اور اﻧ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ زﻧﺎ ﮐﺮ ﮐﮯ اﻟﮧ
ﮐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﺎ اور ﺣﺮام ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﻧﻤﺎز ﻧﮧ ﭘﮍﮬﻨﺎ اور ﻧﺠﺎﺳﺖ اور ﮔﻨﺪی اﺷﯿﺎء ﺳﮯ ﭘﺮاﮔﻨﺪہ ﮨﻮﻧﺎ اور ﮔﻨﺪﮔ
واﻟ ﺟﮧ ﭘﺮ رﺎﺋﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﺗﺎﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن اﺳ ﺑﺎت ﻣﺎن ﮐﺮ اﺳﮯ وہ ﮐﺎم ﮐﺮ ﮐﮯ دﯾﻦ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﺌﮯ ﯿﮟ ۔
اور وہ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﻧﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن دے ﮐﺮ اور ان ﺳﮯ ﮐﺴ ﮐﻮ ﮨﭩﺎ ﮐﺮ ﯾﺎ ﮐﺴ ﺳﮯ ﻧﺮﻣ ﮐﺮﮐﮯ اور ﯾﺎ ﻣﯿﺎں
اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﺪاﺋ ڈال ﮐﺮ اور ﺑﻌﺾ ﻏﯿﺐ ﭼﯿﺰوں ﮐ ﺧﺒﺮ دے ﮐﺮ ﯾﺎ ﭼﻮری ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎ ﮐﺮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻣﺸﺮک اور
ﮐﺎﻓﺮ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﻧﮯ اﻟﮧ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﮨﮯ ﺟﺴ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﻧﮯ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻟﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺎدو ﺳﮭﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ" اﻟﺒﻘﺮۃ/
102
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻗﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
"وہ دوﻧﻮں ﺑﮭ ﮐﺴ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗ ﻧﯿﮟ ﺳﮭﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺐ ﺗ ﯾﮧ ﻧﮧ ﮐﮧ دﯾﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺗﻮ اﯾ آزﻣﺎﺋﺶ ﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ
ﻧﮧ ﮐﺮ" اﻟﺒﻘﺮۃ102 /
اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ وارد ﮨﮯ )ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐ ﺣﺪ ﺗﻠﻮار ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺳ ﮔﺮدن ﻣﺎرﻧ ﮨﮯ( اﺳﮯ
ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ ) (1460اور دار ﻗﻄﻨ ﻧﮯ ) (3/114اور ﺣﺎﮐﻢ ﻧﮯ ) (4/631اور ﺑﯿﻘ ﻧﮯ ) (8/631رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ دﯾﮭﯿﮟ
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ﺳﻠﺴﻠ اﻟﺼﺤﯿﺤ3/641) ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ(1446
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺎ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﮯ اور روزہ رﮐﮭﮯ اور ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮے اور دﻋﺎ ﮐﺮے ﮐﯿﻮﻧﮧ
ﺷﺮک ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﺗﺒﺎہ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ۔ .
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