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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي 
 ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشآَءاهلل ڏيوڇ

ام افَْتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ اَللُّٰهمَّ   َعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا َذاالَْجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 
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 اميِر اھل سنَّت کان جَّنن جي باري ۾ سوال جواب     رسالي جو نالو: 

   ع2022 ڊسمبرهه 1444 جمادي االولي        : ڇاپو پهريون
   تعداد: 

 ڪراچيعالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه مڪتبة المدينه   ڇاپيندڙ: 
 

 ناهي مدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت

ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ 
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مََّ  رسالو امير اھل سّنتهي  كَََّّْت بََّـدَا َّْـه َّـات َّـَر ََّـال َّـعََّـم  ال  کان ڪيل هـي
 هيمشتمل آسوالن ۽ ان جي جوابن تي 

  نن جياميِر اھل سن َّت کان ِج 

 باري ۾ سوال جواب 

به هي ياربَّ المصطفٰي! جيڪو  دعاِء جانشين امير اھل سن َّت:
پڙھي يا ٻڌي وٺي  “نن جي باري ۾ سوال جواباميِر اھل سن َّت کان ِج ” رسالو مڪمل

۽ شرير جنّن جي شر کان  آفتن ۽ مصيبتن کانان کي ھر طرح جي 
 ۔ِءمحفوظ فرما

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖن َّى اهّٰللُ عَلَيْهِ وٰالِهّٖ َوَسلََّم   آِمیْن بَِجاہ  .َصل

 شريف جي فضيلت درود

ل َمفرماِن آخري نبي  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  : بيشڪ اهلل پاڪ ھڪ فرشتو َص
منھنجي قبر تي مقرر فرمايو آھي جنھن کي تمام مخلوق جي طاقت 

قيامت تائين منھنجي مٿان ُدرود پاڪ  به جيڪوعطا ڪئي آھي، بس 
والد جو نالو پيش  سندس۽  سندسپڙھندو آھي ته اھو مون کي 

ڪندو آھي ۽ چوندو آھي ته فالڻي پٽ فالڻي جي توھان تي درود 
  پاڪ پڙھيو آھي۔

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله
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ھن مڃيندا، ڇا اھو َدم ُدرود، جنات ۽ جادو کي نڪجھ ماڻ سوال:
 ؟ٿو يثبوت مل ٿين جو ڪانھن شي

ن مڃيندا ھڪ ڏينھن انھن جو اهجيڪي ماڻھو َدم کي ن جواب:
 يپنھنجو ئي دم نڪري ويندو آھي، واقعي ھڪ تعداد آھي جيڪ

نه ڪنھن عامل کان عالج  امڃيند نوغيره جي اثر کي ناھ نجن
نَّ جو اثر ھوندو آھي۔ ياد ، حاالنڪه ان تي واقعي جِ نآھ اڪرائيند
مان جنَّات جو اثر ثابت آھي بلڪه قرآن ڪريم ۾ ھڪ احاديث رکو! 

آھي، ان کان عالوه به قرآن “ ن  جِ ” تپوري سورت جو نالو ئي سور
جا تذڪره موجود آھن، لھذا  نتي( جن هنڌنڪريم ۾ )مختلف 

 جيڪڏھن ڪو جنَّات جو انڪار ڪندو ته ڪافر ٿي ويندو۔

ڪرائيندڙ کان ماڻھو گذريل يا ايندڙ  يحاضر جيجّن  سوال:
  ڳالھيون پڇندا آھن، ڇا ايئن ڪرڻ درست آھي؟

ماڻھن کي جڏھن خبر پوندي آھي ته فالڻي تي جّن اچي ويو آھي  جواب:
کان غيب  ننته ان کان سوال جواب شروع ڪري ڇڏيندا آھن، حاالنڪه ج

اھو عقيدو  ڪڏهنجون ڳالھيون پڇڻ حرام ۽ حماقت آھي، بلڪه جي
 ندو۔وي مستقبل جون خبرون ٻڌائي سگھن ٿا ته ڪفر ٿي نرکيو ته ج

آھي ته  سان ذڪر ته قرآن پاڪ ۾ صراحتڇو
  1۔جنات کي غيب جو علم ناھي

ته جڏھن ٻار پيدا ٿيندو ، ڇوي سگهن ٿاگذريل خبرون ٻڌائجنّات  
                                                

اِبُ :رباني آهيجيئن ارشادِ  1
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جنن جي حقيقت کلي وئي جيڪڏهن  :ترجمو ڪنزااليمان ﴾۴۱ال

  هجن ها ته هن خواري جي عذاب ۾ نه هجن ها.   ادنغيب ڄاڻي
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پيدا ٿيندو آھي، ان جن به آھي ته ان سان گڏ ھڪ جّن ۽ ھڪ فرشتو 
ھي ھمزاد ننڍپڻ ته ڇو کي َھمزاد چوندا آھن 

کان ئي ان سان گڏ ھوندو آھي ته ان کي تمام گھڻيون ڳالھيون ياد 
ريل ھونديون آھن، ۽ اھو ئي ھمزاد حاضري واري جّن کي گذ

 ڏئيخبرون صحيح  ڪري ھي جنّ  جنھن  ندو آھي،يڳالھيون ٻڌائ
مثاًل رھيو ھوندو آھي۔ 

۾ ٽائيفائيڊ ٿي ويو ھيو بچڻ جي ڪا اميد نه ھئي يا ننڍپڻ ھن کي ”
ر فالڻي عالج ڪيو ته بغير آپريشن جي پڊاڪٽر آپريشن جو چيو 
 پھتلڪو ۽ ماڻھو سمجھندا آھن ھي وڏو “ ٺيڪ ٿي ويو ھيو وغيره

اچي ويندا آھن،  ماڻھو جّن جي ڳالھين ۾ ھي ايئن  آھي۔ )جن(
 نبلڪ ماضي جو ڳالھ ناھي ٻڌائي ھوندي حاالنڪه ان ڪا غيب جي

ڳالهيون ُان همزاد کان ٻڌي ڪري ٻڌايون هونديون آهن.  ڀئيس
مستقبل جي خبرن جو هوندو آهي تنهنڪري آينده جون  مسئلو

فالڻو ڪم ٿيندو يا نه ٿيندو، مون کي ”ته  خبرون نه پڇيون وڃن
فالڻي جڳھ تي نوڪري ملندي يا نه، فالڻي جڳھ تي شادي ڪرڻ 
چاھيان ٿو ته شادي ٿيندي يا نه، منھنجو ٻار ٺيڪ ٿيندو يا نه ٿيندو 

 ڇوتهالھيون جنّن کان پڇڻ جون ناھن ھونديون ڳ ھي  “وغيره وغيره
دو رکي ڪري پڇيو ان ۾ ايمان جو خطرو آھي، جيڪڏھن اھو عقي

ر پته جنّات غيب ٻڌائي سگھن ٿا ته پڇڻ وارو ڪافر ٿي ويندو، 
ھي ڪاروبار ھلي رھيا آھن۔ اهلل  تي جڳھ جڳھ هن وقتافسوس 

 ان نجات عطا فرمائي۔کپاڪ مسلمانن کي ان 

جيڪڏهن ڪنهن تي سواري ايندي هجي ۽ اهو ڪنهن بزرگ جو  
ط عامل کان مان فالڻو آهيان تڏهن به ڪنهن مضبو ته نالو وٺي
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ته اهو حقيقت ۾ جّن ئي هوندو آهي، عالج ڪرائڻ گھرجي، ڇو
خاندان ۾ به  بعض اوقاتڀڄي ويندو.  ن  جڏهن عالج ٿيندو ته اهو جِ 

اهڙي طرح جا ماڻهو هوندا آهن جيڪي سواري اچڻ جي ڪوڙي 
ندي آهي نه ته دعوٰي ڪندا آهن، ڇو ته ان سان انهن جي ڪمائي ٿي

ته ماڻهو انهن ي واهه واهه ته ٿيندي ئي آهي، ڇوگھٽ ۾ گھٽ انهن ج
طرف جمع ٿي ويندا آهن ۽ ايئن انهن کي مزو ايندو آهي. ؤجي چ

جيڪڏهن اهڙن کي سمجھايو وڃي ته برو ڀلو چوڻ شروع ڪري 
  ندا آهن.ڪ

انسانن جون مختلف زبانون ھونديون آھن. ھي ارشاد فرمايو  سوال:
 ته جنّات جي زبان ڪھڙي آھي؟

جنات جون به مختلف زبانون ھونديون آھن، ھي اردو، عربي  جواب:
اردو  پر۽ ٻيون زبانون به ڳالھائيندا آھن۔ جيئن مان ميمڻ آھيان 

به جنھن شخص تي حاوي ٿيندا هو  طرحڳالھائي رھيو آھيان، اھڙي 
آھن ان جي زبان ڳالھائڻ شروع ڪري ڇڏيندا آھن۔ ممڪن آھي ان 

 جي مادري زبان ڪا ٻي ھجي۔

ھڪ پراڻو واقعو آھي ته مون کي ڪنھن ميمڻ ماڻھو وٽ ھي      
ان سان گڏ طبيعت خراب آھي، مان  سندسچئي ڪري وٺي ويا ته 

۽  م۽ وڃي ڪري پنھنجي عادت جي مطابق ان کي سالم ڪي ويس
ان ھٿ نه ماليو، ھي ڏسي ڪري  پر، ماڳتي وڌاي الِءجي مالئڻ  ھٿ

ته ھي ڪجھ ٻيو معاملو لڳي ٿو، اھو ليٽيل ھيو  ويس مان ِڇرڪي
ڳالھائي رھيو  زبان ۾ مٿان حاوي ھو اھو ميمڻيجي ۽ جيڪو ان 
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ان  باقيياد ته ناھن، ڳالھيون  ئيھو، مون کي ان وقت جون سڀ
ان آيو مفالڻي ملڪ گڏ ڪجھ ھن طرح ٻڌايو ھو ته مان ھن سان 

آھيان ۽ اھڙو اھڙو معاملو ٿيو ھو. مون ان کي چيو تون مون سان 
، تو سان اڪيلي ۾ ڳالھ ڪرڻي آھي، قات ڪر۾ مال ئياڪيال

مسجد ۾ تڪليف ٿيندي۔ مون پڇيو  مسجد ۾ اچ۔ ان چيو ته نه!
تڪليف ٿيندي۔ مون ان کي تڪليف ٿيندي؟ ان چيو نهن کي ڪ

ڪٿي ملندين؟ ان چيو: َمسان )شمشان يعني ھندن جي ڀال پوِء  پڇيو:
يو۔ پڇمذھب  ساڻس( ملندس۔ ان ڳالھ تي مون واري هنڌمردن ساڙڻ 

چوڻ لڳو ھٿ ئي ۾  زبان )يعني اھو ھندو جّن ھو(۔ پوِء ميمڻي
پر  رهيو هيس يٿ مالئمالئڻو آھي؟ مون چيو مان ته پھريان ئي ھ

ڱوٺو آئي ھٿ اڳتي وڌايو ته ھن پنھنجو ۔ پوِء مون جيئن تو نه ماليو
۽ مريض نارمل ٿي رڦڻ لڳو  ان کان بعد منھنجي تري تي ھنيو،

! واچادا  !َما َشـٓاَء اهّٰللته  ائينويو۔ مريض جيئن ئي مون کي ڏٺو ته چي
ئي نه  خبرويھو، کائو پيئو۔ يعني نارمل ٿيڻ کان پوِء مريض کي 

ھو۔ جنھن وقت ان ڀڄي ويو  ن  ڇا ٿيو ھيو، ان جو جِ کي ته مون  پئي
ڱوٺو ھنيو ھو ته منھنجي بدن ۾ ڏڪڻي پئجي منھنجي تري تي آ

ڏاڪڻ جي  پريھو اھو آيو وئي ۽ جيڪو شخص مون کي وٺي 
 ڀرسان بيھي رھيو ھو۔

جي  نه گھرجي ته پاڻ ڪنھنڏيکارڻ کي خالي ھوشياري  انسان       
عطا پ پيُء کان نٿا ڊڄون، مان ته وڏو ڊڄان ٿو، اهلل ڪريم اھڙو ڊ

وڃن۔ انسان جي نفسيات آھي جو ھو ٿڏجي  پڊ ئيڪري جو سڀ
 يڊڄندو آھي، ۽ ان ۾ ڪو حرج به ناھي، ھاڻ ته ڪورونا وائرس سڀن
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پکڙيو آھي جو وڏن  پکي ڊيڄاري رکيو آھي، جراثيم جو اھڙو ڊ
ويا آھن، ڪوڙ نه ڳالھائڻ گھرجي ته  پگهر نڪريوڏن بھادرن جا 

 مان ڪنھن کان نٿو ڊڄان۔

ھڪ ڀيري ڪنھن مالدار ماڻھو مون کان پڇيو ته توھان کي ته      
، تڏھن ئي ته ٿيندو آهي پ؟ مون چيو مون کي ته ڊندولڳ اهين پڊ

 پته مون کي ڊ ڏيکاريانگارڊ رکيا آھن۔ جيڪڏھن مان ھوشياري 
 پنٿو لڳي ته ھي ڪوڙ ٿي ويندو۔ جيڪي چوندا آھن مون کي ڊ

ته  ندي آهيانھن کي سوچڻ گھرجي ته ٻلي مياؤن ڪ ،ٿيندو اهين
 خان ڀڄ ۽ ھاڻ ڪوئو نڪري اچي ته سڀئي شيرڻ لڳندا آهن ڀڄ

کان  نيوارو آھي اھو سڀرکڻ جيڪو خوِف خدا  باقيڪندا، پڄان 
وڏو بھادر آھي۔ انسان کي ماُء پيُء کان به ڊڄڻ گھرجي، ايئن ئي 

ادب جي ڪري ڊڄڻ گھرجي، بزرگن  سندناستاد ۽ بزرگن کان به 
 کان ڊڄڻ تمام ڀلو آھي۔

جي پسنديده غذا آھي ڇا اھو  نماڻھو چوندا آھن ته مٺائي جن سوال:
 صحيح آھي؟

 نآھ اھڏيون، ڪوئال ۽ ڇيڻا کائيندجنات  جواب:

ته انھن کي ان ۾ چرٻي ۽ ٻوٽي جي  نآھ اجنّات جڏھن ھڏيون کائيند
Taste  يعني ذائقو( محسوس ٿيندو آھي۔ رھي ڳالھ مٺائي جي ته(

، جيڪڏھن نآھ ااسان ننڍپڻ کان ٻڌندا پيا اچون ته جن مٺائي کائيند
ڪيئن دڪان  جي مٺائي انھن جي پسنديده غذا ھجي ھا ته مٺائي

، جو ھو ھونداناهن  به شريف جّن ايترا ئيته سڀباقي رھي ھا؟ ڇو
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انساني روپ ۾ اچن ۽ مٺائي خريد ڪري کڻي وڃن۔ منھنجي خيال ۾ 
گھٽي ۾ ٻارنھن ٻارنھن  هرته  نجيڪڏھن جنّات مٺائي خريدڻ شروع ڪ

يت جي مطابق انسانن جي امٺائي جا دڪان کلي وڃن ڇو ته ھڪ رو
 تعداد نََو ڀيرا وڌيڪ آھي۔ يمقابلي ۾ ھنن ج

 
ميت سان  جنات جييت کي دفنايو ويندو آھي، انسان جي م سوال:

  ڪھڙو معاملو ڪيو ويندو آھي؟

 اڇيآھي ته قافلي وارن  ٻڌائي ويندي ڪهاڻيھڪ نانگ جي  جواب:
نانگ کي ڦٿڪندي ڏٺو )جڏھن اھو مري ويو ته(، ان کي ويڙھي 

۾ شڪريو ادا  هنته ڪجھ آواَز اچڻ لڳا جنائون يڪ ڪري دفن
ھيو جيڪو نانگ  ن  ته ھي ھڪ صحابي جِ ڃي ٿو ڪيو ويو ۽ ٻڌايو و

بھرحال ۔ هو جي صورت ۾ ظاھر ٿيو
 ھاڻ نانگ جي متعلق ڪھڙا احڪام آھن۔ ان عنوان سان ڪو ڪتاب 

ھجن۔  لجنھن ۾ جنات جا مسئال لکيگذريو  ناھيمنهنجي نظر مان 
 ئي ھوندو، جنھن کي جنّ  وٽبه ته جنّن  وندوجيڪڏھن ڪو ڪتاب ھ

ئي پڙھي سگھندا ھوندا، اسان کي اھو نظر نه ايندو. ھا! اھڙا مفتي 
 امام حضرت   ا جيئنئبه ٿيا آھن جيڪي جنات جا مسئال به ڄاڻيندا ھ

َّۡ نسفي( محمد بن عمر  ابوحفص) َي اهلل  عَل ة    يعني ھيا۔ “نيَثَقل تيُمف ”هَرۡۡحَ
 ا۔ئھ پڇندا ئالمس ۽ ائھ وٺندا فتويٰ  کان ان ٻئي انسان ۽ جنّ 

َّۡامام نسفي  حضرت يقيناً  َي اهلل  عَل  وڏا عالم ھوندا ايڏا هَرۡۡحَة  
۔ في زمانه هو جنن جي مسئلن جو به علم ھوندو انهن کي جو هئا
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عالم صاحب جو اسان کي علم ناھي جيڪو جنات کي به  ياھڙ
 ھجن۔ ومسئال ٻڌائي سگھند

 ڇا مسلمان جنات کي ايصال ثواب ڪري سگھجي ٿو؟ سوال:

  .جي ھا! مسلمان جنات کي ايصال ثواب ڪري سگھجي ٿو جوب:

نفس کي قابو ڪرڻ ڪمال  دران جنات کي قابو ڪرڻ جي ب

 آھي

ڏيندا  پڙهڻ جي الِء وظيفو جوڇا توھان جنات کي قابو ڪرڻ  سوال:
 آھيو؟
تائين مون به ناھي ڪيو۔ َاُڄ جنات کي قابو ڪرڻ جو وظيفو  جواب:

کي قيد ڪيو آھي۔ جيڪڏھن منھنجو نفس  نَّ ۽ نه ئي ڪڏھن مون جِ 
 منھنجي قيد ۾ اچي وڃي ته مون جھڙو ماھر ۽ بھادر ڪير نه ھوندو۔

گ

 

 ن
ِہ

 

ن
 ریشِ رن امرا 

ِ
و اژداہ امرا ارگِچ  ڑبے ُموزی وک امرا سفنِ ااَّمرہ وک رگ امرا  

نھنگ معنٰي مانگر مڇ يعني تو مانگر مڇ ۽ شينھن کي ماري وڌو 
پنھنجي نفس  نتوجو آھي  تڏهن، ڪمال ته ه ڪيوته ڪوئي ڪمال ن

 ۔ينکي مارڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃ

ناھي، ُمَوڪَّل ۽ جنات کي و شعبو قابو ڪرڻ اسان جکي جنات      
 وٽ ويندا آھن ته ھي پاڻ ئين قابو ڪرڻ جي الِء ڪجھ ماڻھو باب

رھندا آھن نه ھوڏانھن جا جي قبضي ۾ اچي ڪري نه ھيڏانھن  نباب
َّۡجا۔ اعلٰي حضرت موالنا شاھ امام احمد رضا خان  َي اهلل  عَل فتاوٰي  هَرۡۡحَة  
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َّۡرضويه ۾ حضرت شيخ ُمحُي الدين ابن عربي  َي ل اهلل  عَ ة   جو قول نقل  هَرۡۡحَ
ته اھو  اچي وڃي“ ن  جِ ”فرمايو آھي ته جيڪڏھن ڪنھن جي قابو ۾ 

 گھٽ ۾ گھٽ متڪبِّر ۽ مغرور ٿي ويندو آھي۔

َّۡ پاڻ ھي َي اهلل  عَل ة    ته ڇو ھوندو، فرمايو سان اعتبار جي اڪثريت هَرۡۡحَ
يا ٿاڻيدار سان دوستي ٿي وڃي  SHO ڪنهن جي جيڪڏھن اڄڪلھ

۽ اھو خوب اڪڙجي ھلندو آھي ته  ُکپنداته ان جا پير زمين تي ناھن 
سان  SHO آھي، غور ڪيو ته جڏھنان دوستي س  SHOمنھنجي

ته جنات کي  ُکپنآھي جو پيَر زمين تي نٿا  تحال ادوستي تي اھ
 قابو ڪرڻ تي ڪھڙو حال ھوندو۔

 21جڏھن جو ڪجھ ماڻھن جو نظريو آھي ته ڏينھن يا رات  سوال:
ٿين، ان وقت ڪجھ لکڻ پڙھڻ يا مسجد ۾ نه وڃڻ گھرجي، نه ته 

 آھي؟ صحيحاڇليندا آھن. ڇا اھا ڳالھ  کڻيجنات مٿان 

( رات ڏينھن مسجد اعتڪاف ڪرڻ وارارمضان ۾ معتڪفين ) جواب:
وڳي جو وقت ايندو آھي، ھينئر  21ٻه ڀيرا  وآھن ۽ روزان هوندا۾ 

 ن  تائين ڪنھن معتڪف کي جنات ناھي اڇاليو ۽ نه ئي ڪو جِ 
آھن ۽ قصا ھي سڀ ھٿ ٺوڪيا  اِْن َشــٓاَءالـلّٰـه .اڇالئي سگھي ٿو

و ڳالھيون آھن۔ جنھن کي جيڪو سمجھ ۾ ايند وائيماڻھن جون ھ
ھنمائي وٺڻ ڪري رکان پڇا المن آھي اھو چئي رھيو ھوندو آھي۔ ع

  گھرجي۔

جيڪڏھن ڪنھن گھر ۾ ٻليون روئنديون ۽ رڙيون ڪنديون  سوال:
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آھن ته ماڻھو چوندا آھن ته ھن گھر ۾ جادو يا جنات آھن، ڇا ان جي 
  ڪا حقيقت آھي؟

انھن ڳالھين جي ڪا حيثيت ناھي، جيئن ته ٻلين ۾ به  جواب:
احساس ھوندو آھي، انھن جو به ڪجھ نه ڪجھ حافظو ھوندو آھي، 
تڏھن ته ھي مانوس ٿينديون آھن، ڪنھن جي گھر ۾ وينديون آھن ته 

جي دروازي مان داخل ٿينديون آھيون، ٻي جي دروازي ۾  هيان
کي ياد رھندو آھي، ٻلي داخل ناھن ٿينديون، ان جو مطلب ته انھن 

جي روئڻ جو سبب ھي ٿي سگھي ٿو ته ڪنھن جانور ان جو ٻچو 
سامھون کاڌو ھجي، جنھن جو صدمو ان جي جگر ۾ ويھي  سندس

ته روئندي ۽ رڙيون  هونديي ياد ايندي کرھيو ھجي، جڏھن ان 
وبه ڪ و، بھرحال ٻلي جي روئڻ ۽ رڙيون ڪرڻ جونديڪندي ھ

لٰھذا ٻلي جي روئڻ جو مقصد اھو نه وٺڻ  وٿي سگھي ٿسبب 
 گھرجي ته ھتي جنات آھي۔

 نآھ اھوند هنڌجنات عام طور ھر 

ته انھن جو تعداد انسانن ، ڇونآھ ا ھوندهنڌ ته عام طور ھر جنات    
( 9) وَ و ڀيرا وڌيڪ آھي۔ يعني ھڪ انسان آھي ته نَ جي مقابلي ۾ نَ 

آھن۔ ھن کي ھيئن سمجھو ته جيڪڏھن دنيا ۾ ھڪ ڪروڙ  جنّ 
آھن۔ ياد رھي ته ھر جن رھندا  نَّ و ڪروڙ جِ انسان رھندا آھن ته نَ 

ستائيندو ناھي جيئن ھزارين اسالمي ڀائر مختلف جڳھن تي جمع 
، ڪو ڪنھن کي تنگ ري مدني مذاڪرن ۾ شريڪ ٿيندا آھنٿي ڪ

آھن، ته اھڙي طرح جنات ندا ويٺا ھوسان سڪون  ئيناھي ڪندو، سڀ
سڪون ھوندا آھن. جيتوڻيڪ ڪجھ جنات شرير به ھوندا آھن به پر
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 ( نقصانجنات ئيصرف ائيندا آھن. )هچجيڪي انسانن کي نقصان پ
ڪجھ انسان به ھوندا آھن جيڪي َمجمعي ۾  ناهن هوندا پڄائڻ وارا

ھوندا آھن ته ٻي جي جيب ڪتري وٺون يا ڪنھن جي ويٺا ۾  ڙن تااُ 
 کڻي وٺون۔ ُجتي

جا ايترا معامال نظر  ناڄ کان چند سال پھرين عورتن سان جن سوال:
ا، ان ٿته اڄڪلھ ھي معامال وڌيڪ نظر اچن  ا جڏھنئنه ايندا ھ

 ۔يوحوالي سان اسان جي رھنمائي فرما

ان نه بلڪه مان ننڍپڻ کجو معاملو چند سالن  نعورتن سان جن جواب:
سان ناهي ٿيندو. عورتن  ڀنيس البتکان ڏسندو ۽ ٻڌندو پيو اچان 

ڪري هي جي يندي آهي، جنهن ٿجي حاضري  نتي جن ن کي مزار
رهيون هونديون آهن، انهن مان ڪجھ کي  ٽپا ڏئي وار کولي ٺينگ

ستايو وڃڻ ٿي سگھي ٿو جڏهن  طرفانواقعي جّن جو اثر هجڻ ۽ ان 
 ڪنديون هونديون ته ايئن مڪس صورتحال هوندي اموڊرجھ ته ڪ
ڇڏڻ جو ڪو انڪار ڪري  ئي جي اثر جو بلڪل نلٰهذا جن آهي

ر پاثر جو انڪار ڪندا آهن جي ناهي. ڪجھ ماڻهو جنّات سبب 
 .آهي يته انهن کي سمجھ اچي ويند اٿنتي ايندي  پاڻجڏهن 

هر عورت تي جنات جو اثر هجي ضروري ناهي، نفسياتي  ياد رکو!
اهڙا مرَض به الحق ٿي ويندا آهن  بعض اوقاتاثر به هوندو آهي ۽ 

جو اثر ٿي ويو آهي مثاًل  نَّ ۾ ماڻهو اهو سمجھندو آهي ته جِ  نجنه
  نَّ جِ ته آهن ڪنهن جا هٿ پير مڙي وڃن ته ماڻهو اهو ئي سمجھندا 

به ايئن ٿيندو آهي.  ڪريمرض جي  ويو آهي حاالنڪجو اثر ٿي 
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ڇڏيا جي رحم و ڪرم تي  عامل عام طور تي اهڙي طرح جا معامال
جو  نَّ جِ  ته ماڻهو جو اثر چئي ڇڏي  نَّ جِ جيڪڏهن  عاملا آهن ته ويند

آهن، جنات جي پوري خاندان جو اثر چئي  ويندا ڻ لڳياثر سمجھ
گھرجي ته عاملن کي  .خاندان جو اثر سمجھندا آهن سڄيته   ڇڏي

انهن جي حساب يا استخاري  باقيماڻهن کي نه ڊيڄارين  هروڀرو
کيس هجي ته  وسامهون ايند سبب واهڙ ووغيره ۾ جيڪڏهن ڪ

  ٻڌائڻ ۾ حرج ناهي.

 ته )ٻڌائيندا( پڻ هي بهمغرب کان پوِء عطر لڳائڻ ڪيئن آهي؟  سوال:
ڇا چار کان پنج سال جي عمر  جي ٻارن کي عطر لڳائي سگھجي 

 ؟ٿو.

 بهڪو عطر لڳائي سگھجي ٿو. ڏينهن رات ۾مغرب کان پوِء  جواب:
چار پنج سال جي . ت ناهي جنهن ۾ عطر لڳائڻ منع هجياهڙو وق

ٻارن، بلڪه ايسيتائين جو هڪ ڏينهن جي ٻار کي به عطر لڳائي 
سگھجي ٿو. هي غلط، غلط ۽ غلط افواهه آهي ته مغرب کان پوِء 

ندا چنبڙي وي نَّ جِ خوشبو لڳائڻ سان يا ٻارن کي خوشبو لڳائڻ سان 
 وخوشبو ج نّ جِ آهن، اهڙو ڪجھ ناهي. جيڪڏهن ايئن هجي ها ته 

ها، معلوم ناهي انهن کي خوشبو پسند به ه ڇڏين ن دڪانبه هڪ 
  “ن کي ته خوشبو پسند آهي.مالئڪ”آهي يا نه؟ 

يه)اميِر اهِل سنّت   الَْعال  م   بََرڪاُت  َمْت  ويٺل مفتي صاحب فرمايو  ڀرسان جيَّ دَا
م َرضوي ُنوري  د)مفتي اعظم هن جي خليفي )موالنا احمد ُمقدَّ

َّۡ دصاحب( جو بيان آهي ته مفتي اعظم هن َي اهلل  عَل ا: ئفرمائيندا ه هَرۡۡحَة  
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چنبڙندا آهن، خوشبو وغيره  نن جي ڪري ج۽ بدبودار شي خراب
جي ڪري ناهن چنبڙندا. مغرب کان پوِء ڪجھ دير جي الِء ٻارن ۽ 

يا  تههي به آهي  جو هڪ سبب 1 عورتن کي ٻاهر نڪرڻ کان روڪڻ
ته انهن کي اهي دعائون ياد ناهن هونديون جيڪي انهن کي اهڙي 

پاڪائي جو ايترو اهتمام ناهي  ۾مخلوق کان بچائن، ٻيو انهن 
  هوندو جنهن جي ڪري جنات وغيره چنبڙڻ جو خطرو هوندو آهي.

 ؟ڇا فرج يا گھر وغيره ۾ ليمون رکڻ جو ڪو فائدو آهي سوال:

بزرگن جو چوڻ آهي ته گھر ۾ ليمون هجي ته شرير جّن ناهن  جواب:
  ايندا.

نَون گھرن ۾ آسيب ۽ جنات جو معاملو هوندو  بعض اوقات سوال:
 حل آهي؟ڇا آهي، ان جو 

اذڪار  و نمازون پڙهيون وڃن، تالوت ۽ ذڪر جنهن گھر ۾ جواب:
ل هوندو آهي. هجي ته اهو گھر ڪافي سارين بالئن ۽ آفتن کان بچي

 لڙائيگند ۽ ، فلمون، ڊراما، گاروڄائڻ، ڳائڻ جڏهن ته جنهن گھر ۾

                                                

َيۡه  واٰل ٖه َوَسل َمَََّّمصطفيرمان  1  ّٰلله  عَل : جڏهن رات جو ابتدائي حصو ٿي وڃي يا توهان شام  َصّل َ ا
و، ڇوته ُان وقت شيطان پکيڙجي ڇڏيروڪي ٻاهر نڪرڻ کان ڏسو ته پنهنجي ٻارن کي 

 اويندا آهن. پوِء جڏهن رات جي هڪ گهڙي گذري وڃي ته ٻارن کي ڇڏي ڏيو ۽ درواز
بند ڪري ڇڏيو ۽ اهلل جو نالو وٺو، ڇوته شيطان بند دروازي کي ناهي کوليندو. 

ََّّۡيارخانحڪيم ااُلّمت حضرت مفتي احمد فرمائن ٿا: شيطان  هَرۡۡحَة  اهلل  عَلَي  

ا ڪرڻ آهن. شام جي وقت ئي ٻارن کي اغومراد مان موذي جنّات ۽ موذي انسان ٻئي 
فرمائن ٿا: معلوم ٿيو جنن ۽ شيطانن جو اثر ٻارن تي  گهڻو ڦرندا آهن. وڌيڪوارا 

 وڌيڪ ٿيندو آهي، انهي ڪري ٻارن کي ٻاهر نڪرڻ کان روڪيو ويو آهي.
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جھڙا گناهه هجن انهن ۾ بالئن جو وڌيڪ  نوشي شراب پڻ اجھيڙ
 اچڻ وڃڻ رهندو آهي. انهيَء ڪري پنهنجي گھر کي پياري آقا

ل َمََّ َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل و، نعت شريف ۽ تالوت جا آواز جي سنّتن سان سجايََّصّل َ 
 شيطان ڀڄي ويندا. اِْن َشــٓاَءالـلّٰـه، اچن

فرمايو( جيڪڏهن جمعي  امير اهِل سنّتجانشين )هن موقعي تي 
پڙهي ڪري گهر جي ڪنڊن تي دم “ درودِ تاج”ڀيرا  211جي ڏينهن 

 ڪري ڇڏجي ته به آسيب وغيره پري ٿي ويندا.

الَْعال يه)اميِر اهل سنّت  م   بََرڪاُت  َمْت  جا ناال جيڪڏهن  “َاصحاِب َکْہف” فرمايو(ََّدا
 ايندا ۽ ئي ڇڏجن ته شرير جنات گھر ۾ ناهنلکي ڪري لڳا

هن  ته ڀڄي ويندا آهن.  وندايڪڏهن هج
  عالج آهن. به جا ڪيترا ئي ٻيا

جا اثرات آهن، ڪافي عالج  “جنّ ”منهنجي ٻارن جي ماُء تي  سوال:
 طبيعت بهتر نه ٿي ٿئي، ڪو وظيفو ارّشاد فرمايو.  پر ڪرايو آهي

ڪيترا ئي عالج آهن. هڪ جا حاصل ڪرڻ نجات جنات کان  جواب:
وڃي ان جي ڪن ۾ آذان ڏيڻ  اچي ن  جِ  ۾آهي ته جنهن به عالج هي 

هي به هڪ   هليو ويندو.  ن  سان جِ 
پاري ۾ موجود سوره مومنون جي آخري سيعالج آهي ته ارڙهين 

وڏي آواز سان چار آيتون 
. اهڙي اِْن َشــٓاَءالـلّٰـه ڀڄي ويندو.  نَّ پڙهيون وڃن ته جِ 

  به جنات جو بهترين عالج آهي. “ٓايُة الُُکْسی” طرح
  کان نجات بخشي. نَّ اهلل پاڪ توهان جي ٻارن جي امڙ کي موذي جِ 
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 ۾ ڏسڻ ممڪن آهي؟ روپڇا جنات کي انهن جي اصلي  سوال:

جنات کي انهن جي اصلي صورت ۾ ڏسڻ يا نه ڏسڻ جي  جواب:
باري ۾ علماِء ڪرام جا مختلف قول آهن. هڪ قول هي به آهي ته 

 اصلي صورت ۾ ڪير به نٿو ڏسي سگھسندن جنات کي 
لٰهذا جنات کي ڏسڻ جو شوق نه  

هجڻ گھرجي. ڪجھ ماڻهو جنات جون تصويرون ٺاهي ڏيندا آهن، 
هي سڀ فرضي تصويرون هونديون آهن، انهن تصويرن جو حقيقت 

 واسطو ناهي هوندو.  بهسان ڪو

 ڇا جنات اهلل پاڪ جي عبادت به ڪندا آهن؟ سوال:

 جيئن ته آهن جي ها! جنات اهلل پاڪ جي عبادت به ڪندا جواب:
قرآن پاڪ ۾ آهي: اسان جنن ۽ انسانن کي پنهنجي عبادت جي الِء 

جنات ۾ نه صرف مسلمان  پيدا ڪيو. 
 ندا آهن. مڪه مڪرمه ۾هوندا آهن بلڪه جنات ۾ صحابه به هو

جي نالي سان هڪ مسجد به “ نّ مسجِد جِ ”جي پاسي “ الَمْعلٰيَجن ُت ”
ل ََمَّسرڪار  نآهي، جتي جنموجود  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل جي مبارڪ زبان مان ََّصّل َ 

  ا.ئآيا ه کڻيايمان هو قرآن ڪريم ٻڌو ته 

 جنات کان حفاظت جو روحاني عالج ارشاد فرمايو. سوال:

 اجو پيار ڦيرائي ڇڏيندا ڪيوسمهڻ وقت پابندي سان ڪڙو  جواب:
ل َمَََّّآقا َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل ا. ان جو طريقو هي آهي ته ئندا هڇڏي يڦيرائبه ڪڙو  َصّل َ 

سان گڏ سوره  الرَّحِْيِم بِْسِم اهّٰللِ الرَّْحٰمِن پوِء  ڦهالئي ڇڏيودعا وانگر هٿ 
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، سوره فلق ۽ سوره ناس شريف پڙهي ڪري پنهنجي تِرين اخالص
ٻي اڄي کاپوِء س وحصي تي هٿ ڦيري ين۽ سڄي اڳ يوتي دم ڪ

 تائين هٿ ڦيريو.سيٿو ا هچيپ ٿجتي جتي ه

جادو  اتته هي ڪڙو ٿي ويندو، پوِء جن ؤاهڙي طرح ڪند 
ر هي عمل پاثر انداز نه ٿيندي.  اِْن َشــٓاَءالـلّٰـهوغيره ڪا به شيِء 

گي ۽ مخارج يروزانو ڪجي، تلفظ جي ادائالڳيتو  مستقل يعني 
به درست هجڻ گھرجن. نماز ۾ به جيترو پڙهڻ فرض آهي ايترو 

ڻ واجب آهي، ايترو سکڻ واجب آهي، پڙه آهي. جيتروسکڻ فرض 
زباني  يتون پڙهون، انهن جوآي سورتون يا نماز ۾ اسان جيڪپڻ 

 ياد هجڻ به ضروري آهي.

( هي ڪڙو سنّت مان ثابت آهي يعني :)وڌيڪ هڪ مقام تي فرمايو
ل ََمَّسرڪاِر مدينه پاڻ  َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل  ا.ئندا ههي عمل ڪََّصّل َ 

هي عمل سنّت مبارڪه جي نيت سان 
 ستائيندو ۽ نه ئي ڪو جادو اثر ڪندو.  ن  نه ڪو جِ  اِْن َشــٓاَءالـلّٰـهڪيو 

ته ڇا  هجي لخالي پيکان مهينن  ئيجيڪڏهن ڪو گھر ڪي سوال:
 ان تي جنّات قبضو ڪري وٺندا آهن.؟

 :، هونئن هي هڪ پهاڪو آهيٿو پاڪ بهتر ڄاڻياهلل  جواب:

 جيڪو خالي گهر هوندو آهي، ان ۾يعني “ ”
هي صرف پهاڪو آهي، ڪو شرعي دليل ناهي.  پر رهندا آهن. جنات

جنات هونئن ئي گھرن جي ڇت تي هوندا آهن. 
انهن کي خالي پڻ  هي نظر ناهن ايندا.

www.dawateislami.net



       

 

 
نن جي باري ۾ سوال جواب  اميِر اھل سن َّت کان ج َّ

 

 
18 

 ن  گھرن تي قبضي جي به ضرورت ناهي هوندي، انهن مان هر جِ 
 ي.هتنگ ناهي ڪندو بلڪه ڪو شرير جن هجي ته اهو ستائيندو آ

ظ فرمائي، هي شرير جنات وکان محف نشرير جن هناهلل پاڪ ان  
دا آهن، ڇو ته هي شان ڪنڪنهن جڳهه تي حاوي ٿي وڃن ته وڏو پري

اهڙا جنات به جھّنم  ،جان ڇڏائييئن کان ڪ انانسان ايندا،  نظر ناهن
ندا اهي هميشه جھنم ۾ جيڪي جنات ڪافر هوپڻ جا حقدار آهن. 

هميشه جھنم ۾ نه رهندا بلڪه پنهنجي   نَّ هگار مسلمان جِ رهندا ۽ گن
  جي الِء جھنم ۾ وڌا ويندا. ڀوڳڻ گناهن جي سزا 

پڙهي کاڌو “  بِْسِم اهّٰللْ  ”حديث پاڪ جو خالصو آهي ته بغير  سوال:
جڏهن علماِء  کائڻ سان شيطان ان کاڌي ۾ شريڪ ٿي ويندو آهي،

جي خوراڪ هڏي ۽ ڇيڻو آهي ته شيطان  ڪرام لکيو آهي ته جنات
پوِء هي اسان جي کاڌي ۾ ڪيئن شريڪ ٿي ويندو  ته جڏهن جّن آهي

 آهي؟ 

؟ هي ڪٿي لکيل آهي ته شيطان اسان جو کاڌو ناهي کائيندو جواب: 
حديث پاڪ ۾ آهي ته شيطان کاڌي ۾ شريڪ ٿي ويندو آهي، جيئن 

 شخص کاڌو کائي رهيو هيو ۽ وايئن ٿيو به ته ڪ ته هڪ ڀيرو
چي ياد آ“  اللْہ ِمْسِب”۽ کائڻ دوران ان کي  ائيننه پڙهي هئ“  بِْسِم اهّٰللْ ”

ہٗ ”ته ان چيو  وئي لَٗه َوٰاِِخَ ل َمََّسرڪاِر مدينه “بِْسِم اهّٰللِ اَوَّ اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  اهو ڏسي ََّص
ته شيطان جيڪو کاڌو هيو ان ُالٽي ڪري  ائون۽ فرماي رڪياڪري م
ان جو مطلب هي آهي ته شيطان   ڇڏي!

  کاڌو کائي سگھي ٿو.جو ن ااس
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آهي ان جي ڇا حقيقت  نّ مديني جي ويجھو جيڪا وادي جِ  سوال:
 آهي؟

يه)امير اهِل سنّت  جواب: الَْعال  م   َرڪاُت  بَ َمْت  ويٺل مفتي صاحب  ڀرسانجي َّدَا
آهي ان  ئي جيئن ته مديني منوره جي ويجھو نّ فرمايو( وادي جِ 

ن جو ان وادي ۾ ڍال جي باوجود شي پرو مقدَّس مقام آهي هڪري ا
مٿانهين طرف وڃڻ يا مديني جي طرف وڌڻ ڪنهن خودبخود 
آهي، دنيا ۾ اهڙا ٻيا به مقام آهن جن ۾ ڪشش  سان سببسائنسي 

هن  . وڌنديون آهنطرف ال جي باوجود شيون مٿانهين ڍجي ڪري 
بستي جي باري ۾ هي مشهور آهي ته هتي جنات آهن جيڪي شين 

هن جي حقيقت نه ڪٿي پڙهي پر کي مديني جي طرف هڪلين ٿا. 
 آهي نه ئي ڪنهن معتبر ذريعي سان ٻڌي آهي.

م  الْعَال يه)اميِر اهِل سنت  بََرڪاُت  َمْت  ا يعني مقناطيس قطب  (Magnet) فرمايو(َّ دَ
َّۡآهي،ان جي باري ۾ اعلٰي حضرت  وتاري ڏانهن ويند َي اهلل  عَل ة   فتاوٰي ”هَرۡۡحَ
سائنس ان راز کي ڳولهي  تائين۾ لکيو آهي ته اڄ “ رضويه شريف

ناهي سگھي ته ان جي حقيقت ڇا آهي ۽ مقناطيس قطب تاري ڏانهن 
ي ته قطب ڇڏجڇا هي چئي  يهاڻآهي؟  وڇو ويند

جيڪو مقناطيس کي ڇڪي  ويٺو هوندو نّ تاري تي به ڪو وڏو جِ 
ناهن ۾ سمجھ جيڪي شيون  نطرح جو هنوٺندو هوندو! بهرحال 

آهن، ماڻهون انهن کي جنات  ناينديون يا عقل کان مٿانهون هونديو
ڪري رهيا آهن. جنات يئن ڏانهن منسوب ڪري ڇڏيندا آهن ته اهي ا

جو  تائينار ناهي، هي واقعي موجود آهن ايسجي وجود جو انڪ
اِر ته ان جڳهه تي سرڪبه آهي، ڇو نّ مڪه مڪرمه ۾ مسجِد جِ 

ل َمََّعالم دو اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل هو،   جي مبارڪ هٿ تي ڪجھ جنن ايمان آندوََّصّل َ 
آهي  موجود به ُاتي هاڻي ن  انهيَء جي يادگار جي طور تي مسجِد جِ 
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جي ويجھو واقع آهي.  “جنَُّتْالَمعہیل”جيڪا 
ان جو  پربهرحال جنات جو وجود يقيني آهي 

گز اهو ناهي ته جيڪو به خالِف عقل ڪم ٿيندو اهو جنات مطلب هر
  .اٿي سگهن ٿ سبب به ا ٻي ائي ڪري رهيا هوندا ان ج

جنات کان جيڪا ُدعا ڪرائي وڃي قبول ”ماڻهو چوندا آهن ته  سوال:
 ڇا اهو درست آهي؟“ ٿيندي آهي

سان رابطو آهي ته ان کي دعا جو  نَّ جيڪڏهن ڪنهن نيڪ جِ  جواب:
چوڻ ۾ َحَرج ناهي، جنات جي دعا قبول ٿيندي آهي، جنات کان دعا 

ڪافي سارا نيڪ انسان نظر هونئن به ڪرائڻ ته پري جي ڳالهه آهي، 
هگار شخص جي به هن کان دعا ڪرائي وٺو، دعا ته گنايندا آهن، ان

َُّۡم ااُلّمت مفتي احمد يار خان نعيمي يقبول ٿيندي آهي، حڪ ََّّهَرۡۡحَة  اهلل  عَلَي
مظلوم ڪافر ۽ مظلوم جانور جي بد دعا به قبول ٿيندي ”ته  لکيو آهي

  اهري طرح جانور جي دعا به قبول ٿيندي آهي. “آهي.

 َبال مان ڇا مراد آهي. ڇا جنات به بال ۾ داخل آھي ؟ سوال:

چئي سگهجي ٿو. مصيبت ۽ پريشاني کي بال ۽ ھر آفت  جواب:
 به ه انھن کييا ستائين ت ي ڪنمال چور. جيڪي جنات تنگ ڪن

 باقي ھي مسلمان ھجن يا ڪافراُ  کڻي ڀليآھي  صحيحبال چوڻ 
انھن کي بال نه  هت نستائ ٿابه نبلڪل جيڪي جنات مسلمان نيڪ 

کي چوندا آهن  ان نّ چيو ويندو. عاملن جي اصطالح ۾ ناپاڪ جِ 
کي چوندا آهن جيڪو مسلمان  جيڪو ڪافر ھجي ۽ پاڪ ان

 مسلمانپر  ھجي ڪندو مار لٽ ۽ ستائيندو ھوا جيتوڻيڪ   ھجي
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به ڌاڙو  ۾ انسانن. آهن چوندائي  ن  جِ  پاڪ کي ان سبب جي ھجڻ
 عقيدي مسلمان کي واري ڪرڻ گناھ ٻيا يا ڪندڙ چوري يا ھڻندڙن

ال جي اعتبار سان اعمتوڙي جو  ارائيندچو يئ پاڪ سان لحاظ جي
 پاڪ نه ھجي. 

وڃي ان سان  ڌاريوچيو ويندو آهي ته اڇو ڪڪڙ گھر ۾  سوال:
بالئون ٽرنديون آھن. جيڪڏهن اھو ڪڪڙ کائيندو ھجي ته ڇا 

 ؟ ڪجي

. ه بالئون صرف اڇي ڪڪڙ سان ئي ٽرنضروري ناهي ت جواب:
حديث باقي . ُڪهي ڇڏينديکي  جيڪڏهن اهو کائي ٿو ته ڇري ان

۽  نّ ڪڪڙ گھر ۾ رکڻ جي ترغيب ھن طرح آھي ته جِ  اڇوپاڪ ۾ 
اھڙا  ديون آھن.وينڄي ان کان ڀوغيره بالئون 

سنت جي جلد اول باب "آداِب  . فيضانِ مضمون حديثن ۾ موجود آهن
 ويون يونذڪر ڪ ونڪڪڙ جي باري ۾ روايت اڇي " ۾طعام

(1).نآه
  

جڏهن ٻاَر ڳالهه نه مڃيندا آھن ته عام طور تي انهن کي جنات  سوال:
ڪل يا رانديڪو ڄاريو ويندو آهي مثاًل ڪنھن ڪمري ۾ سائييکان ڊ

نه  اوڏانهنرکيل آهي ۽ ٻار بار بار اوڏانهن وڃي ٿو ته چوندا آهن ته 
                                                

َيۡه  واٰل ٖه َوَسل َمَََّّٻه فراميِن مصطفيٰ  1 ّٰلله  عَل جنهن  جوانهيَء ڪري  اڇو ڪڪڙ ڌاريندا ڪيو (2): َصّل َ ا
واري گھرن جي  ڀرپاسيگر ان گهر ۽ دو ته شيطان ۽ جادوگھر ۾ اڇو ڪڪڙ هون

اڇي ڪڪڙ کي برو نه چئو، انهيَء ڪري  (1)ندا. ايويجھو نه 
هي منهنجو دوست آهي ۽ مان هن جو دوست آهيان ۽ هن جو دشمن منهنجو دشمن  جو

. آهن ڀڄي وينداندو آهي جنّات پهچآهي، جسيتائين هن جو آواز 
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  ي ؟آه ڪئين ڊيڄارڻ کي ٻارن ائين. کڻي ويندئي نّ جِ  جانوڃ
 ،ڳالهه آهي خرابته ھي وڏي ٿا  نطرح ڊڄاري اهڙيجيڪڏهن  جواب :
 طرح ان. آهي به مجموعو جو براين ڪيترين ئي ۽  دوکو، ڪوڙ
 Character جو ٻار ۽ ويندو  ويھي خوف جو جنات ۾ دل جي ٻار سان

طرح نه ڊيڄاريو.  اهڙي. ٻارن کي ھرگز ندووي ڪردار( تباھ ٿي) 
 بلڪه انھن جي دل وڏي رکو ۽ انھن کي بھادر بنايو.

استخارو ڪرايو ته ، وئيموبائل گم ٿي  يجي سئوٽ جمنهن سوال:
  جن و ارشاد فرمايو تهجي شرارت آهي. اھ نجواب ۾ آيو ته ھي جن

 ؟ڪندا آهن ڇا حرڪتونبه اھڙيون 

 چوري دفعا ھر ته ناهي ضروري پر. آهي ته ممڪن ٿيڻ ائين جواب:
 به( ڌاڙيل چور يعني) جنات وارا ٽنگن ٻن. لڳايو تي جنات الزام جو

! رکو ياد ھوندا ناھن گھٽ کان ڪنھن ھي  آهنگهمي رهيا هوندا 
 لِھذا.  آھي ھوندو ظني بلڪه ھوندو ناهي يقيني فيصد 211 استخارو
 تي ھٿ ڪري سمجھي  جنات جي شرارت کي چوري جي موبائل

 اوقات بعض ڪريو تالش موبائل بلڪه. ويھو نه ڪري رکي ھٿ
  آهي ويندو ڀلجي به ڪري رکي ھوڏي ھيڏي ماڻهو

 
 
 
 
 

جو پهريون سوال ۽  15جو آخري سوال، صفحي  14صفحي نوٽ: 
جي “ شعبه ملفوظات اميِر اهِل سنّت”جو آخري سوال  19صفحي 
  قائم ڪيو ويو آهي جڏهن ته جواب امير اهِل سنت طرفان

جو ئي عطا فرمايل آهي.
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