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ﺳﻮال
ﺷﯿﻄﺎن اور ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻓﺮق ﮨﮯ اور ﮐﯿﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﻣﺬﮐﺮ اور ﻣﻮﻧﺚ ﺳﮯ ﻧﺴﻞ ﭼﻠﺘ ﮨﮯ؟
اور ﮐﯿﺎ ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎن
اﻧﺴﺎن ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ؟
اور ﮐﯿﺎ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ وہ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ؟
اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن اور ﺟﻦ اﻧﺴﺎن ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻟﮍاﺋ
ﻣﯿﮟ اور ان ﮐﮯ راز ﭼﺮاﻧﮯ ﻣﯿﮟ اور اﺳﻼم ﮐ ﻣﺪد ﮐﯿﻮں ﻧﮭﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟
اور ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻦ ﮐﺎﻓﺮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﮐﺴ ﺑﮭ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﯿﻮں ﻧﮭﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ؟
اور ﮐﯿﺎ اس ﻃﺮح ﮐ ﮐﻮﺋ ﻣﺜﺎل ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﻣﻠﺘ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﮐﺘﺎب ﻣﻠﺘ
ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﻮں؟
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺠﮭﮯ اور آپ ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ ۔ )آﻣﯿﻦ(
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور وہ ﻣﺘﺒﺮ اور ﺳﺮﮐﺶ اور ﺷﺮﯾﺮ ﯿﮟ )اﻧﮭﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ( ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﺷﯿﻄﺎن وہ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺘﺒﺮ اور ﺳﺮ ﮐﺶ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺟﻦ ﺑﮭ اﻧﺴﺎن ﮐ ﻃﺮح ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺷﯿﻄﺎن ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ
ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻓﺎﺳﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺒﺮ اور ﺷﺮﯾﺮ ﯿﮟ اور ان ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭼﮭﮯ اور ﺑﮭﺖ ﻧﯿ ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ اﭼﮭﮯ اور ﺑﺖ ﻧﯿ ﯿﮟ ۔
ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"اور اﺳ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ ﻧﺒ ﮐﮯ اﻧﺴﺎﻧﻮں اور ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺷﯿﻄﺎن دﺷﻤﻦ ﺑﻨﺎۓ وہ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﭼﻨ ﭼﭙﮍی
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ وﺳﻮﺳﮧ ڈاﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐﻮ دﮬﻮﮐﮧ ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ اﯾﺴﮯ ﮐﺎم ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﺳﻮ
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ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اور ﺟﻮ اﻓﺘﺮا ﭘﺮدازی ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ اس ﮐﻮ آپ رﮨﻨﮯ دﯾﺠﮱ"
اور اﮐﺜﺮ اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻨﻮں ﮐﺎ ﺑﺎپ ﮨﮯ اور ﯾﮧ وﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ اور آدم ﻋﻠﯿﮧ
اﻟﺴﻼم ﮐﻮ ﺳﺠﺪہ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ دور ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﮐﭽﮫ اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﺷﺘﻮں
ﮐﮯ اﯾ ﮔﺮوہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺟﻦ ﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ اس ﻧﮯ ﺗﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ دﮬﺘﺎر دﯾﺎ اور دور ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﻮ
وہ ﺮ ﺷﺮ اور ﺧﺒﺎﺛﺖ اور ﮐﺎﻓﺮ وﻇﺎﻟﻢ ﮐﺎ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ اور ﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾ ﺷﯿﻄﺎن اور اﯾ ﻓﺮﺷﺘﮧ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
"ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ )ﻗﺮﯾﻦ( اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ )ﻗﺮﯾﻦ( ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮭﻢ ﻧﮯ ﮐﮭﺎ اےاﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل اور آپ؟ ﺗﻮ اﻧﮭﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻣﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﯿﺮی
ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔"
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺷﺮ اور ﺑﺮاﺋ ﮐﺎ درس دﯾﺘﺎ اور اﺳﮯ اس ﮐ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ
ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﻗﺮﺑﺖ ﮨﮯ اور اﺳﮯ اﻟﮧ ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﻨﺪے ﮐﮯ ﺑﺮے اور اﭼﮭﮯ اﻋﻤﺎل
ﮐﮯ ارادے اور ﻧﯿﺖ ﭘﺮاﻃﻼع ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﮭ اس ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺑﺖ ﮨﮯ اور وہ اﺳﮯ ﺑﮭﻼﺋ ﮐﺎ
درس دﯾﺘﺎ اور اس ﮐ دﻋﻮت دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ اﯾﺴ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﮭﯿﮟ اس ﮐ ﻗﺪرت دی ﮨﮯ ﯾﻌﻨ ﺟﻨﻮں اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دوﻧﻮں ﻗﺮﯾﻨﻮں ﮐﻮ
ﻗﺪرت دی ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭ ﺷﯿﻄﺎن ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻗﺮﯾﻦ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﭘﻠﮯ ﮔﺬر ﭼﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ:
"ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ )ﻗﺮﯾﻦ( اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ )ﻗﺮﯾﻦ( ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﻧﮯ ﮐﮭﺎ اےاﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل اور آپ؟ ﺗﻮ اﻧﮭﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻣﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﯿﺮی ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮨﮯ
ﺗﻮ وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﮭﻼﺋ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﺘﺎ"
ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اور ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ اﯾ ﻗﺮﯾﻦ )ﮨﻢ ﻧﺸﯿﻦ( ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ
اﻟﮧ اور دﯾﻦ ﭘﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺷﯿﻄﺎن ذﻟﯿﻞ ﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﻤﺰور ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮭﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﻧﯿ اور ﺑﮭﻼﺋ ﺳﮯ روک ﺳﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ ﺑﺮاﺋ
ﻣﯿﮟ ڈال ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﺮ ﯾﮧ ﮐﮧ اﻟﮧ ﭼﺎﮨﮯ ۔
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اور ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﭘﻨ ﺑﺮاﺋﯿﻮں اور ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﮐ ﻣﺪد اور ﺗﻌﺎون ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﮟ اس
ﮐ ﻣﺪد اور ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯ اور اﺳﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﻧﮯ اور اﺳﮯ ﻧﯿ ﺳﮯ ﮨﭩﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ اور زﯾﺎدہ ﻗﻮی ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﮭﺬا ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮے اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﮐ اﻃﺎﻋﺖ اور ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﮯ ﮨﻮۓ اﭘﻨﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺪوﺣﺪ ﮐ ﺣﺮص رﮐﮭﮯ
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ اﻃﺎﻋﺖ اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺣﺎم ﺑﺠﺎﻻﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ
ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻻﻟﭻ رﮐﮭﮯ،
اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻦ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﻃﺮح اﯾ دوﺳﺮے ﮐﺎ
ﺗﻌﺎون ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ وہ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ﺑﮭ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ وہ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ان ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﻻ ﮐﺮ اور ﯾﺎد دﻻ ﮐﺮ
ﺑﮭ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ اﻧﺪر اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ دروس ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻧﺴﺎن ان ﺳﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺳﻨﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮐﺒﮭ وہ اﻧﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺪار ﮐﺮﺗﮯ اور ﮐﺒﮭ اﯾﺴ
اﺷﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﺘﻨﺒﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ اور اﯾﺴ اﺷﯿﺎء ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻘﺼﺎن دہ
ﮨﻮﺗ ﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﻣﺘﻨﺒﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐـﭽﮫ وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻇﺎﺮ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﻦ ﮐﺴ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ اﺳﮯ ﺑﮭﻼﺋ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﺑﺮاﺋ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﺴ ﺷﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اس ﮐﺎ وﻗﻮع ﺑﺖ ﮨ ﮐﻢ ﮨﮯ اور ﻏﺎﻟﺐ ﻃﻮر ﭘﺮ وہ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻇﺎﺮ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ اﮔﺮﭼﮧ ﺑﻌﺾ
اوﻗﺎت ان ﮐ آواز ﺑﮭ ﺳﻨﮯ وہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﺎﺗﮯ اور ﺑﻌﺾ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺑﮭ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻼم ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﺟﻨﻮں ﮐﺎ ﻣﻮﻣﻦ )اﻧﺴﺎﻧﻮں( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎون ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ اﻧﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺳﮯ
اور وہ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﮭﻼﺋ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﻮﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺮ ﺑﮭﻼﺋ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ اور اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﮭﻼﺋ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ ﮔﺬر ﭼﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ دروس ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ اور ﻗﺮآن ﺳﻨﻨﺎ اور ﻋﻠﻢ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎﻟ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ درس ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮ ﮐﺮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ درس ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﮧ
ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ ﮨﮯ۔
ﺑﺖ ﺳﮯ اﯾﺴﮯ اﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﮯ اس ﮐ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮭ ﮐ ﮨﮯ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ راﺑﻄﮧ ﮐﯿﺎ اور ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮭ
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ﭘﻮﭼﮭﮯ ﯿﮟ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ دروس ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﻌﺮوف ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻗﺮآن ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﻮ ﺋﮯ ﺳﻮرہ اﺣﻘﺎف ﮐﮯ آﺧﺮ
ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
"اور ﯾﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺗﯿﺮی ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟﮧ ﮐﯿﺎ ﮐﮧ وہ ﻗﺮآن ﺳﻨﯿﮟ ﭘﺲ ﺟﺐ )ﻧﺒ ﮐﮯ ﭘﺎس(
وہ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮۓ ﺗﻮ )اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ( ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﺧﺎﻣﻮش ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﭘﮭﺮ ﺟﺐ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﭘﻨ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺧﺒﺮدار
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ واﭘﺲ ﻟﻮٹ ﮔﮱ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ اے ﮨﻤﺎری ﻗﻮم ﮨﻢ ﻧﮯ ﯾﻘﯿﻨﺎ وہ ﮐﺘﺎب ﺳﻨ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻮﺳ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﻧﺎزل ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮭﻠ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﭽﮯ دﯾﻦ ﮐ اور راہ راﺳﺖ ﮐ ﻃﺮف
راﮨﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ" اﻻﺣﻘﺎف 30،29
اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دو آﯾﺘﯿﮟ اور ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮرہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اس ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور وہ اﻟﺠﻦ ﮨﮯ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ ")اے
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( آپ ﮐﮧ دﯾﮟ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ وﺣ ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ )ﻗﺮآن( ﺳﻨﺎ اور ﮐﺎ
ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺮآن ﺳﻨﺎ ﮨﮯ" اﻟﺠﻦ 1۔
اور اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺖ ﺳ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐ ﮔﺌ ﯿﮟ اور اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺐ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺑﮭﺖ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﮐﺴ ﻋﺎﻟﻢ ﮐ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم )اﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓ ﺑﯿﺎن اﺣﺎم اﻟﺠﺎن( اس ﮐﺎ ﻣﻮﻟﻒ اﻟﺸﺒﻠ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ
ﮐﺘﺎب ﺑﮭﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ اور ﺑﮭ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﻟﮭ ﮔﺌ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ
اﻧﯿﮟ ﺗﻼش ﮐﺮے اور ﺑ ﺳﯿﻠﺮوں ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﮯ ۔
اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﺘﺎﺑﻮں ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﻮرہ ﺟﻦ اور ﺳﻮرہ اﺣﻘﺎف وﻏﯿﺮہ ﮐ آﯾﺎت ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ
ﻟﮭ ﮔﺌ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺧﺒﺎر ﯿﮟ اور ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور ﻣﻔﺴﺮوں ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮐﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﺑﮭ
اﻧﺴﺎن اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ اﭼﮭﮯ اور ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻮن ﯿﮟ۔ .
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