 ‐ 12653رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺟﮍا ﺟﺎﻧﺎ؟
ﺳﻮال

ﮨﻤﮟ اس ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﯿﺪﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ۔ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﺑﮭ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ ان ﺟﺎدوﮔﺮوں ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﻣﺒﺎرک ﻣﯿﻨﮧ ﻣﯿﮟ
ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺟ ﺎں رﻣﻀﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن وﺳﻮﺳﮧ ڈاﻟﯿﮟ اور اﺳ ﻃﺮح ﺟﺎدوﮔﺮﺑﮭ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ
ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﻣﯿﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺟﺐ رﻣﻀﺎن ﺷﺮوع ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻨﺖ ﮐﮯ دروازے ﮐﮭﻮل دﯾﮱ اور ﺟﻨﻢ ﮐﮯ دروازے ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دﯾﮱ ﺟﺎﺗﮯ ،اور ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں
ﮐﻮ زﻧﺠﯿﺮﯾﺮں ڈال دی ﺟﺎﺗ ﯿﮟ ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )  ( 3277ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )  ( 1079اور ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎئ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ اﻟﻔﺎظ ﯿﮟ ) وﺗﻐﻞ
ﻓﯿﮧ ﻣﺮدۃ اﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ ( ﮐﮧ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﺮﮐﺶ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺟﮍ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔ﻧﺴﺎئ )  ( 2106۔
ﺗﻮ اﻟﻤﺮدۃ ﻣﺎرد ﮐ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﺷﺮﭘﺴﻨﺪی ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﺎص ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﻠ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮨ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ اس ﺑﺎت ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
وہ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﻤﺰور ﭘﮍ ﺟﺎﺗﮯ اور رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺟﻮ ان ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ وہ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ رﮨﺘ ۔
اور ﯾﮧ ﺑﮭ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺮف ﺳﺮﮐﺶ ﺷﯿﻄﺎن ﮨ ﺟﮍے ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺳﺐ ﻧﯿﮟ ۔
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
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اﮔﺮﯾﮧ ﺳﻮال اﭨﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎۓ ﮐﮧ اﮔﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎن ﺟﮍ دﻳﮱ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﻌﺎﺻ اور ﺷﺮوﮔﻨﺎہ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮں
ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ؟
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :
اس ﺷﺮ اورﻣﻌﺎﺻ ﮐ ان روزہ داروں ﺳﮯ ﮐﻤ ﮨﻮﺟﺎﺗ ﮨﮯ روزہ ﮐﮯ آداب اور اس ﮐ ﺷﺮوط ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﺗﻮ
روزہ ان ﻣﯿﮟ ﮐﻤ ﻻﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﯾﺎﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﺐ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺳﺮﮐﺶ ﺷﯿﻄﺎن ﮨ ﺟﮍے ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮐ اﯾ رواﯾﺎت
ﻣﯿﮟ وارد ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اوﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﭼﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﺎﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﺷﺮاور ﻣﻌﺎﺻ ﮐ ﮐﻤ ﻣﺮاد اور ﻣﻘﺼﻮد ﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﺎﺻ ﮐﺎوﻗﻮع ﭘﻠﮯ ﮐ ﺑﻨﺴﺒﺖ ﮐﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻻزم ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺳﺐ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ ﺟﮍ دﯾﺎ ﺟﺎۓ
ﺗﻮ ﻣﻌﺎﺻ اور ﺷﺮ ﮐﺎ وﻗﻮع ﻧﮧ ﮨﻮ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐﮯ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوہ اور ﺑﮭ ﮐ اﺳﺒﺎب ﯿﮟ  ،ﻣﺜﻼ ﻧﻔﻮس ﺧﺒﯿﺜﮧ اور
ﺑﺮی اور ﮔﻨﺪی ﻋﺎدات اور اﺳ ﻃﺮح اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺷﯿﻄﺎن ۔ اھ ۔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ. 
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