 An-Naas
   
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
The following introduction is for both
Surah Al-Falaq (113) and Surah An-Naas (114)
Although these two Surahs of the Quran are separate
entities and are also written in the Mushaf under separate
names, yet they are so deeply related mutually and their
contents so closely resemble each other’s that they have
been designated by a common name Muawwidhatayn (the
two Surahs in which refuge with Allah has been sought).
Imam Baihaqi in Dalail an-Nubuwwat has written that
these Surahs were revealed together, that is why the
combined name of both is Muawwidhatayn. We are writing

the same one Introduction to both, for they discuss and deal
with just the same matters and topics. However, they will
be explained and commented on separately below.
Period of Revelation
Hasan Basri, Ikrimah, Ata and Jabir bin Zaid say that
these Surahs are Makki. A tradition from Abdullah bin
Abbas also supports the same view. However, according to
another tradition from him, it is Madani and the same view
is also held by Abdullah bin Zubair and Qatadah. One of
the traditions which strengthens this second view is the
Hadith which Muslim, Tirmidhi, Nasai and Imam Ahmad
bin Hanbal have related on the authority of Uqbah bin
Aamir. He says that the Prophet (peace be upon him) one
day said to him: Do you know what kind of verses have
been revealed to me tonight. These matchless verses are
Audhu-bi-Rabbil-falaq and Audhu-bi-Rabbin-naas. This
Hadith is used as an argument for these Surahs to be
Madani because Uqbah bin Amir had become a Muslim in
Madinah after the hijrah, as related by Abu Daud and
Nasai on the basis of his own statement. Other traditions
which have lent strength to this view are those related by
Ibn Saad, Muhiyy-us-Sunnah Baghawi, Imam Nasafi, Imam
Baihaqi, Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Badruddin Ayni, Abd bin
Humaid and others to the effect that these Surahs were
revealed when the Jews had worked magic on the Prophet
(peace be upon him) in Madinah and he had fallen ill under
its effect. Ibn Saad has related on the authority of Waqidi
that this happened in A.H. 7. On this very basis Sufyan bin
Uyainah also also described these Surah as Madani.

But as we have explained in the Introduction to Surah AlIkhlas, when it is said about a certain Surah or verse that it
was revealed on this or that particular occasion, it does not
necessarily mean that it was revealed for the first time on
that very occasion. Rather it sometimes so happened that a
Surah or a verse had previously been revealed, then on the
occurrence or appearance of a particular incident or
situation, the Prophet’s (peace be upon him) attention was
drawn to it by Allah for the second time, or even again and
again. In our opinion the same was also the case with the
Muawwidhatayn. The subject matter of these Surahs is
explicit that these were sent down at Makkah in the first
instance when opposition to the Prophet there had grown
very intense. Later, when at Madinah storms of opposition
were raised by the hypocrites, Jews and polytheists, the
Prophet (peace be upon him) was instructed to recite these
very Surahs, as has been mentioned in the above cited
tradition from Uqbah bin Amir. After this, when magic was
worked on him, and his illness grew intense, Gabriel came
and instructed him by Allah’s command to recite these very
Surahs. Therefore, in our opinion, the view held by the
commentators who describe both these Surahs as Makki is
more reliable. Regarding them as connected exclusively
with the incident of magic is difficult, for this incident
related only one verse (verse 4), the remaining verses of
Surah al-Falaq and the whole of Surah An-Naas have
nothing to do with it directly.
Theme and Subject Matter
The conditions under which these two Surahs were sent

down in Makkah were as follows. As soon as the Prophet
(peace be upon him) began to preach the message of Islam,
it seemed as though he had provoked all classes of the
people around him. As his message spread the opposition of
the disbelieving Quraish also became more and more
intense. As long as they had any hope that they would be
able to prevent him from preaching his message by
throwing some temptation in his way, or striking some
bargain with him, their hostility did not become very active.
But when the Prophet (peace be upon him) disappointed
them completely that he would not effect any kind of
compromise with them in the matter of faith, and in Surah
Al-Kafirun they were plainly told: I do not worship those
whom you worship nor are you worshipers of Him Whom I
worship. For you is your religion and for me is mine, the
hostility touched its extreme limits. More particularly, the
families whose members (men or women, boys or girls) had
accepted Islam were burning with rage from within against
the Prophet (peace be upon him). They were cursing him,
holding secret consultations to kill him quietly in the dark
of the night so that the Bani Hashim could not discover the
murderer and take revenge; magic and charms were being
worked on him so as to cause his death, or make him fall ill,
or become mad; satans from among the men and the jinn
spread on every side so as to whisper one or another evil
into the hearts of the people against him and the Quran
brought by him so that they became suspicious of him and
fled him. There were many people who were burning with
jealousy against him, for they could not tolerate that a man

from another family or clan than their own should flourish
and become prominent. For instance, the reason why Abu
Jahl was crossing every limit in his hostility to him has been
explained by himself: We and the Bani Abdi Manaf, to
which the Prophet (peace be upon him) belonged, were
rivals of each other: they fed others, we too fed others; they
provided conveyances to the people, we too did the same;
they gave donations, we too gave donations, so much so that
when they and we have become equal in honor and nobility,
they now proclaim that they have a Prophet who is inspired
from the heaven; how can we compete with them in this
field? By God, we will never acknowledge him, nor affirm
faith in him. (Ibn Hisham, vol. I, pp. 337-338).
Such were the conditions when the Prophet (peace be upon
him) was commanded to tell the people: I seek refuge with
the Lord of the dawn, from the evil of everything that He
has created, and from the evil of the darkness of night and
from the evil of magicians, men and women, and from the
evil of the envious, and to tell them: I seek refuge with the
Lord of mankind, the King of mankind, and the Deity of
mankind, from the evil of the whisperer, who returns over
and over again, who whispers (evil) into the hearts of men,
whether he be from among the jinn or men. This is similar
to what the Prophet Moses (peace be upon him) had been
told to say when Pharaoh had expressed his design before
his full court to kill him: I have taken refuge with my Lord
and your Lord against every arrogant person who does not
believe in the Day of Reckoning. (Surah Al-Momin, Ayat
27). And: I have taken refuge with my Lord and your Lord

lest you should assail me. (Surah Ad-Dukhan, Ayat 20).
On both occasions these illustrious Prophets of Allah were
confronted with well-equipped, resourceful and powerful
enemies. On both occasions they stood firm on their
message of truth against their strong opponents, whereas
they had no material power on the strength of which they
could fight them, and on both occasions they utterly
disregarded the threats and dangerous plans and hostile
devices of the enemy, saying: We have taken refuge with
the Lord of the universe against you. Obviously, such
firmness and steadfastness can be shown only by the person
who has the conviction that the power of His Lord is the
supreme power, that all powers of the world are
insignificant against Him, and that no one can harm the
one who has taken His refuge. Only such a one can say: I
will not give up preaching the word of truth. I care the least
for what you may say or do, for I have taken refuge with
my Lord and your Lord and Lord of the universe.
Question whether Muawwidhatayn
are, or are not, Quranic.
The above discussion is enough to help one understand
fully the theme and content of the two Surahs, but since
three points in the books of Hadith and commentary
concerning these Surahs have been discussed, which are
likely to create doubts in the minds, it is necessary to clear
them also here.
First, whether it is absolutely established that these two
Surahs are the Quranic Surahs, or whether there is some
doubt in this regard. This question arose because in the

traditions related from an illustrious companion like
Abdullah bin Masud, it has been said that he did not regard
these two Surahs as the Surahs of the Quran and had
eliminated these from his copy of the Mushaf. Imam
Ahmad, Bazzar, Tabarani, Ibn Marduyah, Abu Yala,
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Humaydi, Abu Nuaim,
Ibn Hibban and other traditionists have related this from
Abdullah bin Masud with different chains of transmitters
and mostly on sound authority. According to these
traditions, he not only eliminated these Surahs from the
Mushaf but it has also been reported that he used to say:
Do not mix up with the Quran that which is not of the
Quran. These two Surahs are not included in the Quran.
This was only a command enjoined on the Prophet (peace
be upon him) for seeking God’s refuge. In some traditions
there is also the addition that he did not recite these Surahs
in the Prayer.
On the basis of these traditions the opponents of Islam had
an opportunity to raise doubts about the Quran, saying that
this Book, God forbid, is not free from corruption. For
when, according to a companion of the rank of Abdullah
bin Masud, these two Surahs are an annexation to the
Quran, many other additions and subtractions also might
have been made in it. To rid the Quran of this blame Qadi
Abu Bakr Al-Baqillani, Qadi Iyad and others took the
stand that Ibn Masud was not in fact a denier of the
Muawwidhatayn being Quranic but only refused to write
them in the Mushaf. For, according to him, only that which
the Prophet (peace be upon him) had allowed, should be

written in the Mushaf, and Ibn Masud did not receive the
information that the Prophet (peace be upon him) had
allowed this. But this stand is not correct, for according to
sound evidence, it is confirmed that Ibn Masud had denied
that these were Surahs of the Quran. Some other scholars,
for instance, Imam Nawawi, Imam Ibn Hazm and Imam
Fakhruddin Razi, regard this as a pure lie and falsehood
that Ibn Masud had asserted any such thing. But to reject
genuine historical facts without sound evidence is
unscientific.
Now, the question is: How can the blame that attaches to
the Quran because of these traditions of Ibn Masud be
correctly refuted? This question has several answers which
we shall give below in sequence:
1. Hafiz Bazzar after relating these traditions of Ibn
Masud in his Musnad, has written that he is solitary and
isolated in his this opinion; no one from among the
companions has supported this view.
2. The copies of the Quran which the third Caliph,
Uthman had gotten compiled by the consensus of the
companions and which he had sent from the Islamic
Caliphate officially to the centers of the world of Islam
contained both these Surahs.
3. The Mushaf which, since the sacred time of the Prophet
(peace be upon him) till today, has the seal of consensus of
the entire world of Islam, contains both these Surahs. The
solitary opinion of only Abdullah bin Masud, in spite of his
high rank, has no weight against this great consensus.
4. It is confirmed by sound and reliable ahadith from the

Prophet (peace be upon him) that he not only recited these
Surahs in the Prayer himself but also instructed others to
recite them, and taught them to the people as the Surahs of
the Quran. Consider, for instance, the following ahadith:
We have cited on the authority of Muslim, Ahmad,
Tirmidhi and Nasai the tradition of Uqbah bin Amir that
the Prophet told him about Surah Al-Falaq and Surah AnNaas, saying that those verses had been revealed to him
that night. A tradition in Nasai from Uqbah bin Amir is to
the effect that the Prophet (peace be upon him) recited both
these Surahs in the Morning Prayer. Imam Ahmad on
sound authority has related in his Musnad the tradition
from a companion that the Prophet (peace be upon him)
said to him: When you perform the Prayer, recite both
these Surahs in it.
In Musnad Ahmad, Abu Daud and Nasai this tradition of
Uqbah bin Amir has been related: The Prophet (peace be
upon him) said to him: Should I not teach you two such
Surahs as are among the best Surahs that the people recite?
He said: Do teach me, O Messenger of Allah. Thereupon
the Holy Prophet (peace be upon him) taught him the
Muawwidhatayn. Then the Prayer began and the Prophet
(peace be upon him) also recited the same two Surahs in it.
When after the Prayer the Prophet (peace be upon him)
passed by him, he said to him: O Uqbah, how did you like
it. Then he instructed him to the effect: When you go to
bed, and when you get up from bed, recite these Surahs.
In Musnad Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi and Nasai there is
a tradition from Uqbah bin Amir, saying that the Prophet

(peace be upon him) exhorted him to recite the
Muawwidhat (i.e. Qul Huwa Allahu ahad and the
Muawwidhatayn) after every Prayer.
Nasai, Ibn Marduyah and Hakim have also related this
tradition from Uqbah bin Amir: Once the Prophet (peace
be upon him) was riding on a conveyance and I was
walking along with him with my hand placed on his sacred
foot. I said: Kindly teach me Surah Houd or Surah Yousuf.
He replied: In the sight of Allah there is nothing more
beneficial for the servant than Qul audhu bi-Rabbil-falaq.
A tradition from Abdullah bin Abid al-Juhani has been
related by Nasai, Baihaqi and Ibn Sad, saying that the
Prophet (peace be upon him) said to him: Ibn Abid, should
I not tell you what are the best things out of the means by
which the seekers of refuge have sought refuge with Allah. I
submitted: Do teach me, O Messenger of Allah. He replied:
Qul audhu bi-Rabbil-falaq and Qul a-udhu-bi-Rabbin-naas,
both these Surahs.
Ibn Marduyah had related from Umm Salamah: The
Surahs best liked by Allah are: Qul audhu bi-Rabbil-falaq
and Qul audhu bi-Rabbin-naas.
Here, the question arises: what caused Abdullah bin Masud
the misunderstanding that these two are not Surahs of the
Quran? We get the answer to it when we combine two
traditions: First, that Abdullah bin Masud asserted that
this was only a command which the Prophet (peace be upon
him) was given to teach him the method of seeking refuge
with Allah; Second, the tradition which Imam Bukhari has
related in his Sahih, Imam Ahmad in his Musnad, Hafiz

Abu Bakr alHumaidi in his Musnad, Abu Nuaim in his AlMustakhraj and Nasai in his Sunan, with different chains
of transmitters, on the authority of Zirr bin Hubaish, with
a slight variation in wording from Ubayy bin Kaab, who
held a distinguished place among the companions on the
basis of his knowledge of the Quran. Zirr bin Hubaish
states: I said to Ubayy: Your brother, Abdullah bin Masud,
says these things. What do you say about this view? He
replied: I had questioned the Prophet (peace be upon him)
about this. He said to me: I was told to say qul, so I said qul.
Therefore, we too say the same as the Prophet said.
In the tradition related by Imam Ahmad, Ubayy’s words
are to the effect: I bear witness that the Prophet (peace be
upon him) told me that Gabriel had told him to say: Qul
audhu bi-Rabbil-falaq; therefore, he recited likewise, and
Gabriel asked him to say: Qul audhu bi-Rabbin-naas;
therefore he too said likewise. Hence, we too say as the
Prophet (peace be upon him) said. A little consideration of
these two traditions will show that the word qul (say) in the
two Surahs caused Abdullah bin Masud the
misunderstanding that the Prophet (peace be upon him)
had been commanded to say: Audhu bi-Rabbil-falaq and
Audhu bi-Rabbin-naas. But he did not feel any need to
question the Prophet (peace be upon him) about it. In the
mind of Ubbay bin Kab also a question arose about this
and he put it before the Prophet (peace be upon him). The
Prophet (peace be upon him) replied: Since Gabriel had
said qul, so I too say qul. Let us put it like this. If somebody
is commanded and asked: Say, I seek refuge, he will not

carry out the command, saying: Say, I seek refuge, but he
will drop the word say and say: I seek refuge. On the
contrary, if the messenger of a superior officer conveys to
somebody the message in these words: Say, I seek refuge,
and this command is given to him not only for his own
person but to be conveyed to others, he will convey the
words of the message verbatim to the people, and will not
have the permission to drop anything from the text of the
message. Thus, the fact that these two Surahs begin with
the word qul is a clear proof that it is divine word, which
the Prophet (peace be upon him) was bound to convey
verbatim. It was not merely a command given to him for
his person. Besides these two Surahs, there are 330 other
verses in the Quran which begin with the word qul (say).
The presence of qul in all these is a proof that it is divine
word, which was obligatory for the Prophet (peace be upon
him) to convey verbatim; otherwise if qul everywhere had
meant a command, the Prophet would have dropped it and
said only that which he was commanded to say, and it
would not have been recorded in the Quran, but, on the
contrary, he would have remained content with saying only
what he was commanded to say.
Here, if one considers this, one can understand fully how
unreasonable it is to regard the companions as infallible
and to make the clamor that a companion has been
defamed as soon as one hears a saying or doing of his being
described as wrong. Here, one can clearly see what a
blunder happened to be committed by an illustrious
companion like Abdullah bin Masud about two Surahs of

the Quran. If such an error could be committed by an
eminent companion like him, others also might commit an
error. We can examine it in the scientific way, and describe
it as wrong if a thing said or done by a companion is proved
to be wrong. But wicked indeed would be the person who
went beyond describing a wrong act as wrong and started
reproving and finding fault with the companions of the
Prophet (peace be upon him) of Allah. Concerning the
Muawwidhatayn the commentators and traditionists have
described the opinion of Ibn Masud as wrong, but no one
has dared to say that by denying these two Surahs of the
Quran, he had, God forbid, become a disbeliever.
Question of Holy Prophet’s being affected by Magic
The second thing that has arisen in respect of these two
Surahs is that, according to traditions, magic had been
worked on the Prophet (peace be upon him), and he had
fallen ill under its effect, and Gabriel had instructed him to
repeat these Surahs to remove the charm. This has been
objected to by many rationalists of both ancient and
modern times. They say that if these traditions are
accepted, the whole Shariah becomes doubtful. For if the
Prophet (peace be upon him) could be charmed, and
according to these traditions he was charmed, one cannot
say what the Prophet (peace be upon him) might have been
made to say and do under the influence of magic by his
opponents, and what in his teaching may be divine and
what the result of magic. Not only this: they also allege that
if this is accepted as true, it might well be that the Prophet
(peace be upon him) might have been prompted to make

the claim to Prophethood through magic and the Prophet
(peace be upon him) by misunderstanding might have
thought that an angel had come to him. They also argue
that these traditions clash with the Quran. The Quran
mentions the accusation of the disbelievers who said that
the Prophet (peace be upon him) was bewitched (Bani
Israil, Ayat 47), but these traditions confirm the accusation
of the disbelievers that the Prophet had actually been
charmed and bewitched.
For a proper investigation of this question it is necessary
that one should first see whether it is established by
authentic historical evidence that the Prophet (peace be
upon him) had actually been affected by magic, and if so,
what it was and to what extent. Then it should be seen
whether the objections raised against what is established
historically do actually apply to it or not.
The Muslim scholars of the earlier period were truly honest
and upright in that they did not try to corrupt history or
conceal facts according to their own ideas, concepts and
assumptions. They conveyed intact to the later generations
whatever was confirmed historically, and did not at all care
how the material supplied by them could be used by the one
who was bent upon drawing perverse conclusions from the
facts. Now, if something stands confirmed by authentic and
historical means, it is neither right for an honest and rightminded person that he should deny history on the ground
that in case he accepted it, it would lead to these evil results
according to his thinking, nor it is right that he should add
to and stretch beyond its genuine limits by conjecture and

speculation whatever is established historically. Instead, he
should accept history as history and then see what is
actually proved by it and what is not.
As far as the historical aspect is concerned, the incident of
the Prophet’s (peace be upon him) being affected by magic
is absolutely confirmed, and if it can be refuted by scientific
criticism, then no historical event of the world can be
proved right and genuine. It has been related by Bukhari,
Muslim, Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad, Abdur Razzaq,
Humaidi, Baihaqi, Tabarani, Ibn Sad, Ibn Mardayah, Ibn
Abi Shaibah, Hakim, Abd bin Humaid and other
traditionists on the authority of Aishah, Zaid bin Arqam
and Abdullah bin Abbas, through so many different and
numerous channels that forgery is out of the question.
Although each tradition by itself is an isolated report
(khabar wahid), we give it below as a connected event from
the details provided by the traditions.
After the peace treaty of Hudaibiyah when the Prophet
(peace be upon him) returned to Al-Madinah, a deputation
of the Jews of Khaibar visited Al-Madinah in Muharram,
A.H. 7 and met a famous magician, Labid bin Asam, who
belonged to the Ansar tribe of Bani Zurayq. They said to
him: You know how Muhammad (peace be upon him) has
treated us. We have tried our best to bewitch him but have
not succeeded. Now we have come to you because you are a
more skilled magician. Here are three gold coins, accept
these and cast a powerful magic spell on Muhammad. In
those days the Prophet (peace be upon him) had a Jewish
boy as his attendant. Through him they obtained a piece of

the Prophet’s (peace be upon him) comb with some hair
stuck to it. Magic was worked on the same hair and the
teeth of the comb. According to some traditions, magic was
worked by Labid bin Asam himself, according to others, his
sisters were more skilled than him and he got the spell cast
through them. Whatever be the case, Labid placed this spell
in the spathe of a male date-tree and hid it under a stone at
the bottom of Dharwan or Dhi Arwan, the well of Bani
Zurayq. The spell took one whole year to have effect upon
the Prophet (peace be upon him). In the latter half of the
year the Prophet (peace be upon him) started feeling as if
he was unwell. The last forty days became hard on him, of
which the last three days were even harder. But its
maximum effect on him was that he was melting away from
within. He thought he had done a thing whereas, in fact, he
had not done it: he thought he had visited his wives
whereas he had not visited them; and sometimes he would
doubt having seen something whereas, in fact, he had not
seen it. All these effects were confined to his own person; so
much so that the other people could not notice what state he
was passing through. As for his being a Prophet (peace be
upon him), no change occurred in the performance of his
duties.
There is no tradition to say that he might have forgotten
some verses of the Quran in those days, or might have
recited a verse wrongly, or a change might have occurred in
the assemblies and in his counsels and sermons, or he might
have presented a discourse as revelation which may not
have been revealed to him, or he might have missed a

Prayer and thought that he had performed it. God forbid, if
any such thing had happened, it would have caused a
clamor and the whole of Arabia would have known that a
magician had overpowered the one whom no power had
been able to overpower. But the Prophet’s (peace be upon
him) position as a Prophet remained wholly unaffected by
it. Only in his personal life he remained worried on account
of it. At last, one day when he was in the house of Aishah,
he prayed to Allah to be restored to full health. In the
meantime he fell asleep or drowsed and on waking he said
to Aishah: My Lord has told me what I had asked of Him.
Aishah asked what it was. He replied: Two men (i.e. two
angels in human guise) came to me. One sat near my head
and the other near my feet. The first asked: what has
happened to him? The other replied: Magic has been
worked on him. The first asked: who has worked it? He
replied: Labid bin Asam. He asked: In what is it contained?
He replied: In the comb and hair covered in the spathe of a
male date-tree. He asked: where is it? He replied: under a
stone at the bottom of Dhi Arwan (or Dharwan), the well of
Bani Zurayq. He asked: what should be done about it? He
replied: the well should be emptied and it should be taken
out from under the stone. The Prophet (peace be upon him)
then sent Ali, Ammar bin Yasir and Zubair: They were also
joined by Jubair bin Iyas az-Zurqi (from Bani Zurayq).
Later the Prophet also arrived at the well along with some
companions. The water was taken out and the spathe
recovered. There they found that beside the comb and hair
there was a cord with eleven knots on it and a wax image

with needles pricked into it. Gabriel came and told him to
repeat the Muawwidhatayn. As he repeated verse after
verse, a knot was loosened and a needle taken out every
time, till on finishing the last words all the knots were
loosened and all the needles removed, and he was entirely
freed from the charm. After this he called Labid and
questioned him. He confessed his guilt and the Prophet
(peace be upon him) let him go, for he never avenged
himself on anyone for any harm done to his person. He
even declined to talk about it to others, saying that Allah
had restored him to health; therefore he did not like that he
should incite the people against anyone.
This is the story of the magic worked on the Prophet (peace
be upon him). There if nothing in it which might run
counter to his office of Prophethood. In his personal
capacity if any injury could be inflicted on him as it
happened in the Battle of Uhud, if he could fall from his
horse and be hurt as is confirmed by the Hadith, if he could
be stung by a scorpion as has been mentioned in some
traditions and none of these negates the protection
promised him by Allah in his capacity as a Prophet (peace
be upon him), he could also fall ill under the influence of
magic in his personal capacity. That a Prophet (peace be
upon him) can be affected by magic is also confirmed by the
Quran. In Surah Al-Aaraf it has been said about the
magicians of Pharaoh that when they confronted the
Prophet Moses (peace be upon him), they bewitched the
eyes of thousands of people who had assembled to witness
the encounter (verse 116). In Surah TaHa it has been said

that not only the common people but the Prophet Moses
(peace be upon him) too felt that the cords and staffs that
they cast were running towards them like so many snakes,
and this filled Moses’ (peace be upon him) heart with fear.
Thereupon Allah revealed to him: Don’t fear for you will
come out victorious. Cast down you staff. (verses 66-69). As
for the objection that this then confirms the accusation of
the disbelievers of Makkah that the Prophet (peace be upon
him) was a bewitched man, its answer is that the
disbelievers did not call him a bewitched man in the sense
that he had fallen ill under that effect of magic cast by
somebody, but in the sense that some magician has, God
forbid, made him mad, and he had made claim to
Prophethood and was telling the people tales of Hell and
Heaven in his same madness. Now, obviously this objection
does not at all apply to a matter about which history
confirms that the magic spell had affected only the person
of Muhammad (peace be upon him) and not the
Prophethood of Muhammad (peace be upon him), which
remained wholly unaffected by it.
In this connection, another thing worthy of mention is that
the people who regard magic as a kind of superstition hold
this view only because the effect of magic cannot be
explained scientifically. But there are many things in the
world which one experiences and observes but one cannot
explain scientifically how they happen. If we cannot give
any such explanation it does not become necessary that we
should deny the thing itself which we cannot explain.
Magic, in fact, is a psychological phenomenon which can

affect the body through the mind just as physical things
affect the mind through the body. Fear, for instance, is a
psychological phenomenon, but it affects the body: the hair
stand on end and the body shudders. Magic does not; in
fact, change the reality, but under its influence man’s mind
and senses start feeling as if reality had changed. The staffs
and the cords that the magicians had thrown towards the
Prophet Moses (peace be upon him), had not actually
become snakes, but the eyes of the multitude of people were
so bewitched that everybody felt they were snakes; even the
senses of the Prophet Moses (peace be upon him) could not
remain unaffected by the magic spell. Likewise, in Surah
Al-Baqarah, Ayat 102, it has been said that in Babylon
people learned such magic from Harut and Marut as could
cause division between husband and wife. This too was a
psychological phenomenon. Obviously, if the people did not
find it efficacious by experience they could not become its
customers. No doubt, it is correct that just like the bullet of
the rifle and the bomb from the aircraft, magic too cannot
have effect without Allah’s permission, but it would be
mere stubbornness to deny a thing which has been
experienced and observed by man for thousands for years.
Question of Reciting Charms and Amulets in Islam
The third thing that arises in connection with these Surahs
is whether recitation of charms and amulets has any place
in Islam, and whether such recitation is by itself efficacious
or not. This question arises for in many ahadith it has been
reported that the Prophet (peace be upon him) at the time
of going to bed every night, especially during illness, used to

recite the Muawwidhatayn (or according to other reports,
the Muawwidhat, i.e. Qul Huwa-Allahu Ahad and the
Muawwidhatayn) thrice, blow in his hands and then rub the
hands on his body from head to foot as far as his hands
could reach. During his last illness when it was not longer
possible for him to so do, Aishah recited these Surahs
herself or by his command blew on his hands in view of
their being blessed and rubbed them on his body.
Traditions on this subject have been related in Bukhari,
Muslim, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud and Muatta of Imam
Malik through authentic channels on the authority of
Aishah herself beside whom no one could be better
acquainted with the domestic life of the Prophet (peace be
upon him).
In this regard, one should first understand its religious
aspect. In the Hadith a lengthy tradition has been related
on the authority of Abdullah bin Abbas, at the end of which
the Prophet (peace be upon him) is reported to have said:
The people of my Ummah to enter Paradise without
reckoning will be those who neither turn to treatment by
branding, nor to enchanting, nor take omens, but have
trust in their Lord. (Muslim). According to a tradition
reported on the authority of Mughirah bin Shubah, the
Prophet said: He who got himself treated by branding, or
enchanting, became independent of trust in Allah.
(Tirmidhi). Abdullah bin Masud has reported that the
Prophet (peace be upon him) disapproved of ten things one
of which was recitation of charms and amulets except by
means of the Muawwidhatayn or Muawwidhat. (Abu Daud,

Ahmad, Nasai, Ibn Hibban, Hakim). Some ahadith also
show that in the beginning the Prophet (peace be upon him)
had altogether forbidden recitation of charms and amulets,
but later he allowed it on the condition that is should not
smack of polytheism, but one should recite and blow by
means of the holy names of Allah, or the words of the
Quran. The words used should be understandable and one
should know that there is nothing sinful in it, and one
should not wholly rely on the recitation of charms but on
Allah’s will to make it beneficial. After the explanation of
the religious aspect, let us now see what the Hadith says in
this regard.
Tabarani in As-Saghir has related a tradition on the
authority of Ali, saying: Once the Prophet (peace be upon
him) was stung by a scorpion during the Prayer. When the
Prayer was over, he remarked: God’s curse be on the
scorpion: it neither spares a praying one, nor any other.
Then he called for water and salt, and started rubbing the
place where the scorpion had stung with salt water and
reciting Qul ya ayyuhal-kafirun, Qul Huwa Allahu ahad, Qul
audhu bi-Rabbil-falaq and Qul audhu bi-Rabbin-naas, along
with it.
Ibn Abbas has also related a tradition to the effect: The
Prophet (peace be upon him) used to recite this invocation
over Hasan and Husain: Uidhu kuma bi-kalimat Allahittamati min kulli shaitan-in wa hammati-wa min kulli ayt-inlam nati: I give you in the refuge of Allah’s blameless
words, from every devil and troublesome thing, and from
every evil look. (Bukhari, Musnad Ahmad, Tirmidhi, Ibn

Majah).
A tradition has been related in Muslim, Muwatta, Tabarani
and Hakim about Uthman bin alAas athThaqafi, with a
little variation in wording, to the effect that he complained
to the Prophet (peace be upon him), saying: Since I have
become a Muslim, I feel a pain in my body, which is killing
me. The Prophet said: Place your right hand on the place
where you feel the pain, then recite Bismillah thrice, and
Audhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru
(I seek refuge with Allah and with His power from the evil
that I find and that I fear) seven times, and rub your hand.
In Muwatta there is the addition: Uthman bin Abi alAas
said: After that my pain disappeared and now I teach the
same formula to the people of my house.
Musnad Ahmad and Tahavi contain this tradition from
Talq bin Ali: I was stung by a scorpion in the presence of
the Prophet (peace be upon him). The Prophet (peace be
upon him) recited something and blew over me and rubbed
his hand on the affected place.
Muslim contains a tradition from Abu Saeed Khudri,
which says: Once when the Prophet (peace be upon him)
fell ill, Gabriel came and asked: O Muhammad, are you ill?
The Prophet (peace be upon him) answered in the
affirmative. Gabriel said: I blow on you in the name of
Allah from everything which troubles you and from the evil
of every soul and the evil look of every envier. May Allah
restore you to health. I blow on you in His name. A similar
tradition has been related in Musnad Ahmad on the
authority of Ubadah bin asSamit, which says: The Prophet

(peace be upon him) was unwell. I went to visit him and
found him in great trouble. When I re-visited him in the
evening I found him quite well. When I asked how he had
become well so soon, he said: Gabriel came and blew over
me with some words. Then he recited words similar to those
reported in the above Hadith. A tradition similar to this has
also been related on the authority of Aishah in Muslim and
Musnad Ahmad.
Imam Ahmad in his Musnad has related this tradition from
Hafsah, mother of the Faithful: One day the Prophet (peace
be upon him) visited me in the house and a woman, named
Shifa, was sitting with me. She used to blow on the people
to cure them of blisters. The Prophet (peace be upon him)
said to her: Teach Hafsah also the formula. Imam Ahmad,
Abu Daud and Nasai have related this tradition from Shifa
bint Abdullah herself, saying: The Holy Prophet said to me:
Just as you have taught Hafsah reading and writing, so
teach her blowing to cure blisters as well.
In Muslim there is a tradition from Auf bin Malik al-Ashjal
to the effect: We used to practice blowing to cure diseases.
We asked the Prophet (peace be upon him) for his opinion
in this regard. He said: Let me know the words with which
you blow over the people. There is no harm in blowing
unless it smacks of polytheism.
Muslim, Musnad Ahmad and Ibn Majah contain a
tradition from Hadrat Jabir bin Abdullah, saying: The
Prophet (peace be upon him) had forbidden us blowing to
cure disease. Then the people of the clan of Amr bin Hazm
came and they said: We had a formula with which we used

to blow on the people to cure them of scorpion’s sting (or
snake-bite). But you have forbidden us the practice. Then
they recited before him the words which they made use of.
Thereupon the Prophet said: I do not see any harm in it, so
let the one who can do good to his brother, do him good.
Another tradition from Jabir bin Abdullah in Muslim is:
The family of Hazm had a formula to cure snake-bite and
the Prophet (peace be upon him) permitted them to practise
it. This is also supported by the tradition from Aishah,
which is contained in Muslim, Musnad Ahmad, and Ibn
Majah: The Prophet (peace be upon him) granted
permission to a family of the Ansar for blowing to cure the
evil effects of biting by every poisonous creature. Traditions
resembling these have also been related from Anas in
Musnad Ahmad, Tirmidhi, Muslim and Ibn Majah, saying
that the Prophet (peace be upon him) gave permission for
blowing to cure the bite by poisonous creatures, the disease
of blisters and the effects of the evil look.
Musnad Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah and Hakim have
related this tradition on the authority of Umair, freed slave
of Abi al-Laham: In the pre-Islamic days I had a formula
with which I used to blow over the people. I recited it
before the Prophet (peace be upon him), whereupon he told
me to drop out such and such words from it, and permitted
me to blow with the rest of it.
According to Muwatta, Abu Bakr went to the house of his
daughter, Aishah, and found that she was unwell and a
Jewish woman was blowing over her. Thereupon he said to
her: Blow over her by means of the Book of Allah. This

shows that if the people of the Book practice blowing by
means of the verses of the Torah and the Gospel, it is also
permitted.
As for the question whether blowing for curing disease is
efficacious also, or not, its answer is that the Prophet (peace
be upon him) not only did not forbid anybody to have
recourse to cure and medical treatment but himself stated
that Allah has created a cure for every disease and
exhorted his followers to use cures. He himself told the
people the remedies for certain diseases, as can be seen in
the Hadith in the Kitab at-Tib (Book of Cures). But the
cure can be beneficial and useful only by Allah’s command
and permission, otherwise if the cure and medical
treatment were beneficial in every case, no one would have
died in hospitals. Now, if beside the cure and medical
treatment, Allah’s Word and His beautiful names are also
made use of, or Allah is turned to and invoked for help by
means of His Word, Names and Attributes in a place where
no medical aid is available, it would not be against reason
except for the materialists. However, it is not right to
disregard intentionally a cure or treatment where it is
available, and recourse had only to enchanting and reciting
of charms, and the people should start a regular practice of
granting amulets as a means of earning their livelihood.
Many people in this regard argue from Abu Saeed
Khudri’s tradition which has been related in Bukhari,
Muslim, Tirmidhi, Musnad Ahmad, Abu Daud and Ibn
Majah, and it is also supported by a tradition related in
Bukhari on the authority of Ibn Abbas. According to it the

Prophet (peace be upon him) sent some of his companions
including Abu Saeed Khudri on an expedition. They halted
on the way at the settlement of an Arabian tribe and
demanded hospitality from the people, but they refused to
extend any hospitality. In the meantime the chief of the
tribe was stung by a scorpion and the people came to the
travelers to ask if they had any medicine or formula by
which their chief could be cured. Abu Saeed said: Yes, we
do have, but since you have refused us hospitality, we
would not treat him unless you promised us to give us
something. They promised to give them a flock of goats
(according to some traditions, 30 goats), and Abu Saeed
went and started reciting Surah Al-Fatihah and rubbing his
saliva on the affected place. Consequently, the chief felt
relieved of the effect of the poison and the people of the
tribe gave them the goats as promised. But the companions
said to one another: Let us not make any use of the goats
until we have asked the Prophet about it, for they were not
sure whether it was permissible to accept any reward for
what they had done. So they came before the Prophet
(peace be upon him) and related what had happened. The
Prophet smiled and said: How did you know that Surah AlFatihah could also be used for curing such troubles. Take
the goats and allocate my share also in it.
But before one used this Hadith for permission to adopt a
regular profession of granting amulets and reciting charms,
one should keep in view the conditions under which Abu
Saeed Khudri had recourse to it, and the Prophet not only
held it as permissible but also said that a share for him also

should be allocated so that there remained no doubt in the
minds of the companions that such a thing was permissible.
The conditions in Arabia in those days were, as they still
are, that settlements were situated hundreds of miles apart,
there were not hotels and restaurants where a traveler
could buy food when he reached one of these after several
days journey. Under such conditions it was considered a
moral duty that when a traveler reached a settlement the
people of the place should extend hospitality to him.
Refusal on their part in many cases meant death for the
travelers, and this was looked upon as highly blameworthy
among the Arabs. That is why the Prophet (peace be upon
him) allowed as permissible the act of his companions.
Since the people of the tribe had refused them hospitality,
they too refused to treat their chief, and became ready to
treat him only on the condition that they should promise to
give them something in return. Then, when one of them
with trust in God recited Surah Al-Fatihah over the chief
and he became well, the people gave the promised wages
and the Prophet allowed that the wages be accepted as
lawful and pure. In Bukhari the tradition related on the
authority of Abdullah bin Abbas about this incident
contains the Prophet’s (peace be upon him) words to the
effect: Instead that you should have acted otherwise, it was
better that you recited the Book of Allah and accepted the
wages for it. He said this in order to impress the truth that
Allah’s Word is superior to every other kind of enchanting
and practice of secret arts. Furthermore, the message was
also incidentally conveyed to the Arabian tribe and its

people made aware of the blessings of the Word that the
Prophet (peace be upon him) had brought from Allah. This
incident cannot be cited as a precedent for the people who
run clinic in the cities and towns for the practice of secret
arts and have adopted it as a regular profession for earning
livelihood. No precedent of it is found in the life and
practice of the Prophet (peace be upon him) or his
companions, their followers and the earlier Imams.
Relation between Surah Al-Fatihah and the
Muawwidhatayn
The last thing which is note worthy with regard to the
Muawwidhatayn is the relation between the beginning and
the end of the Quran. Although the Quran has not been
arranged chronologically, the Prophet (peace be upon him)
arranged in the present order the verses and Surahs
revealed during 23 years on different occasions to meet
different needs and situations not by himself but by the
command of Allah Who revealed them. According to this
order, the Quran opens with the Surah Al-Fatihah and
ends with the Muawwidhatayn. Now, let us have a look at
the two. In the beginning, after praising and glorifying
Allah, Who is Lord of the worlds, Kind, Merciful and
Master of the Judgment Day, the servants submits: Lord,
You alone I worship and to You along I turn for help, and
the most urgent help that I need from You is to be guided to
the Straight Way. In answer, he is given by Allah the whole
Quran to show him the straight way, which is concluded
thus: Man prays to Allah, Who is Lord of dawn, Lord of
men, King of men, Deity of men, saying: I seek refuge only

with You for protection from every evil and mischief of
every creature, and in particular, from the evil whisperings
of devils, be they from among men or jinn, for they are the
greatest obstacle in following the straight way. The relation
that the beginning bears with the end, cannot remain
hidden from anyone who has understanding and insight.
نام
قرآن مج ید کی آخری دو سورتوں سورۃ ال یاس اور سورۃ ال فلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جانا ہے۔
اگرچہ قرآن مج ید کی یہ آخری دوسورتیں بج ئاے خود الگ الگ ہیں ،اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی
ہوئی ہیں ،ل یکن ان کے درم یان ناہم ات یا گہرا تعلق ہے ،اور ان کے مضامین انک دوسرے سے اتنی قرتنی
ی
ے والی دو سورتیں) رکھا گ یا ہے۔ امام ت ہقی
ے ہیں کہ ان کا انک مشترک نام معوذتین (ت یاہ ما نگت
م یاسبت ر کھت
ئے دالنل تبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی انک سابھ ہی ہوئی ہیں ،اسی وچہ سے دوتوں کا مجموعی نام
معوذتین ہے۔ ہم یہاں دوتوں پر انک ہی مضمون لکھ ہرے ہیں کبونکہ ان سے متعلقہ مسانل و م یاحث نالکل
نکساں ہیں۔
زمایۂ پزول
اّلل بن ع یاس
ے ہیں کہ یہ سورتیں مکی ہیں۔ حضرت عید ٰ ه
حضرت حسن بضری ،عکرمہ ،ع طاء اور جاپر بن زند کہت

اّلل عنہ سے بھی انک رواتت ی ہی ہے۔ مگر ان سے دوسری رواتت یہ ہے کہ یہ مدئی ہیں اور ی ہی
رضی ٰ ه

اّلل عنہ اور ق یادہ کا بھی ہے۔ اس دوسرے قول کو خو روانات تقوتت یہنجائی
اّلل بن زبتر رضی ٰ ه
قول حضرت عید ٰ ه
اّلل عنہ
ہیں ان میں سے انک مسلم ،پرمذی ،نسائی اور مسید امام احمد بن حنیل میں حضرت عقنہ بن عامر رضی ٰ ه

اّلل ﷺ ئے انک روز مجھ سے قرمانا:
کی یہ جدتث ہے کہ رسول ا ٰ ه

رمثلھن ،اعوذ پرب ال فلق ،اعوذ پرب ال یاس  -ت مہیں کجھ تتہ ہے کہ آج
” الم تر ا ٰیاتهانزهلت اللیهلہ ،لم هی ه
رات مجھ پر کیسی آنات نازل ہوئی ہیں؟ یہ ئے م یل آنات ہیں۔ اعوذ پرب ال فلق اور اعوذ پرب ال یاس “

اّلل عنہ ہجرت کے
یہ جدتث اس تیا پر ان سورتوں کے مدئی ہوئی کی دلیل ہے کہ حضرت عقنہ بن عامر رضی ٰ ه
ے ت یان سے ت فل ک یا ہے۔
ے ،حیسا کہ اتو داؤد اور نسائی ئے خود ان کے ا تت
تعد مدتتہ طینہ میں ایمان ئالے بھ
ی
دوسری روانات خو اس قول کی تقوتت کی موحب تنی ہیں وہ ابن سعد ،مُحی السنہ تعوی ،امام نسقی ،امام ہیقی،
ے میں یہود ئے
جافظ ابن حَجر ،جافظ ندر الدبن عینی ،ع یدبن حم ید وغتر ہم کی ت فل کردہ یہ روانات ہیں کہ حب مد تت

ےاس وقت یہ سورتیں نازل ہوئی
ے بھ
اّلل ﷺ پر جادو ک یا بھا اور اس کے اپر سے حضور ﷺ تیمار ہو گت
رسول ٰ ه
بھیں۔ ابن سعد ئے واقدی کے خوالہ سے ت یان ک یا ہے کہ یہ سنہ  7ھ کا واقعہ ہے۔ اسی ت یا پر سف یان بن ع یینَہ
ئے بھی ان سورتوں کو مدئی کہا ہے۔
ل یکن حیسا کہ سورۃ االجالص کے مضمون میں ت یان ہو حکا ہے کہ کسی سورۃ نا آتت کے متعلق حب یہ کہا جانا ہے
کہ وہ قالں مو قع پر نازل ہوئی بھی تو اس کا م طلب الزما ی ہی یہیں ہونا کہ وہ یہلی مرتتہ اسی مو قع پر نازل ہوئی
ے نازل ہوجکی بھی ،اور بھر کوئی جاص واقعہ نا
بھی ،نلکہ تعض اوقات انسا ہوا ہے کہ انک سورت نا آتت یہل

اّلل تعالی کی طرف سے اسی کی طرف دونارہ نلکہ کبھی کبھی نار نار حضور ﷺ کو توچہ
صورت جال پیش ئآے پر ٰ ه
دالئی جائی بھی۔ ہمارے پزدنک انسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے۔ ان کا مضمون صاف ت یا رہا ہے کہ یہ
ً
ات یداء مکہ میں اس وقت نازل ہوئی ہوں گی حب وہاں حضور ﷺ کی مجالفت خوب زور نکڑ جکی بھی۔ تعد میں
ے تو حضور ﷺ کو بھر ای ہی دوتوں
حب مدتتہ طینہ میں م یاف قین ،یہود ،اور مشرکین کی مجالفت کے طوقان ا بھ
اّلل عنہ کی م یدرچہ ناال رواتت میں ذکر آنا
ے کی نلقین کی گنی حیسا کہ حضرت عقنہ بن عامر رضی ٰ ه
سورتوں کے پڑ ھت

اّلل
ہے۔ اس کے تعد حب آپ ﷺ پر جادو کیا گیا اور آپ ﷺ کی عاللت مزاج ئے سدت احنیار کی تو ٰ ه

ے ہمارے پزدنک
ے کی آپ کو ہداتت کی۔ اس لت
کے جکم سے جترنل علنہ السالم ئےآ کر بھر ی ہی سورتیں پڑ ھت
ے ہیں۔ جادو کے معاملہ کے سابھ ان
ان مفشربن کا ت یان ہی زنادہ معتتر ہے خو ان دوتوں سورتوں کو مکی قرار د تت
س
ے میں تو یہ امر بھی ما تع ہے کہ اس کے سابھ صرف سورۂ قلق کی صرف انک آتته َو ِم ۡن ه َهش ِر ه
کو مخضوص مجھت
ک
د ہی تعلق ر ھنی ہے ،سورۂ قلق کی ناقی آنات اور توری سورۂ ال یاس کا اس معاملہ سے پراہ
النَ ٰفث ٰ ِت ِِف ال ۡ ُعقَ ِه
ه
راست کوئی تعلق یہیں ہے۔

موصوع اورمضمون
ے کہ اسالم کی دعوت سروع ہ ئوے
مکۂ معظمہ میں یہ دوتوں سورتیں جن جاالت میں نازل ہوئی بھیں وہ یہ بھ
ے میں ہابھ ڈال دنا ہے۔ خوں خوں
اّلل ﷺ ئے گونا بِھڑوں کے چھت
ہی انسا محسوس ہ ئوے لگا بھا کہ رسول ٰ ه
ُ
ب
ی
آپ کی دعوت ھ یلنی گنی ،ک فا ِر قرنش کی مجالفت بھی سدند ہوئی جلی گنی۔ حب نک ا ہیں یہ ام یدرہی کہ ساند
ُ
وہ کسی طرح کی سودے نازی کر کے ،نا یہال بھسال کر آپ ﷺ کو اس کام سے ناز رکھ سکیں گے ،اس وقت
نک تو بھر بھی ع یاد کی سدت میں کجھ کمی رہی۔ ل یکن حب حضور ﷺ ئے ان کو اس طرف سےنالکل ماتوس
کردنا کہ آپﷺ ان کے سابھ دبن کے معاملہ میں کوئی مضالحت ک ئرےپر آمادہ ہوسکیں گے ،اور سورۂ
الکاقرون میں صاف صاف ان سے کہہ دنا گ یا کہ جن کی ت یدگی تم ک ئرے ہو ان کی ت یدگی ک ئرے واال میں یہیں
ے متر راسنہ الگ ہے اور
ہوں ،اور حس کی ت یدگی میں کرنا ہوں اس کی ت یدگی ک ئرے والے تم یہیں ہو ،اس لت
ی
ے عروج پر ہنچ گنی۔ حضوصبت کے سابھ جن جانداتوں کے اقراد (مردوں
ت مہارا راسنہ الگ ،تو ک فار کی دسمنی ا تت
نا عورتوں ،لڑکوں نا لڑکبوں) ئے اسالم قبول کرل یا بھا ان کے دلوں میں تو حضور ﷺ کے جالف ہر وقت
س
ے کہ کسی وقت
ےجا ہرے بھ
بھن یاں لگنی رہنی بھیں۔ گھر گھر آپ ﷺ کو کوسا جارہا بھا۔ خقنہ مسورے کت
ے اور ندلہ یہ لےسکیں۔
رات کو چھپ کر آپﷺ کو ق یل کردنا ج ئاے ناکہ تنی ہاسم کو قانل کا تتہ یہ جل سک
ے ناکہ آپﷺ نا تو وقات ناجاتیں نا سحت تیمار پڑ جاتیں ،نا
ے جا ہرے بھ
آپ ﷺ کے جالف جادو ت ئوے کت
ب
ے ناکہ عوام کےدلوں میں آپ کے جالف اور
ے بھ
دتو ئاے ہوجاتیں۔ ش یاطین جن و انس ہر طرف ھ یل گت
آپ کے ئالے ہ ئوے دبن اور قرآن کے جالف کوئی یہ کوئی وسوسہ ڈال دبں حس سے لوگ ندگمان ہوکر
ے لگیں۔ یہت سے لوگوں کےدلوں میں حسد کی گآ بھی جل رہی بھی ،کبونکہ وہ
آپﷺ سے دور بھا گت
ے۔ م یال کے
ے بھ
ے یہ دنکھ سکت
ے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی سخص کا خراغ جلت
ے قن یل
ے سوا نا ا تت
ا تت

اّلل ﷺ کی مجالفت میں جد سے پڑھ یا جال جانا بھا اس کی وچہ وہ خود یہ ت یان کرنا
طورپر اتو جہل حس تیا پر رسول ٰ ه

اّلل ﷺ کے جاندان) کا ناہم م فانلہ بھا۔ ایہوں ئے کھ ئاے
ہے کہ ہمارا اور تنی عید میاف (تعنی رسول ٰ ه
ے ئدے
کھ ئالے تو ہم ئے بھی کھ ئالے۔ ایہوں ئے لوگوں کو سوارناں دبں تو ہم ئے بھی دبں۔ ایہوں ئے ع طت
ے ہیں کہ
ے تو اب وہ کہت
تو ہم ئے بھی ئدے۔ یہاں نک کہ وہ اور ہم حب عزت و سرف میں پراپر کی نکر ہو گت

ے
ے ان کا م فانلہ کرسکت
ہم میں انک تنی ہے حس پر آسمان سے وحی اپرئی ہے۔ بھال اس م یدان میں ہم کیس
ہیں؟ جد اکی قسم ہم ہر گز اس کو یہ ماتیں گے اور یہ اس کی بضدتق کربں گے
اّلل ﷺ سے قرمانا گ یا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ت یاہ مانگ یا ہوں طلوع صنح کے رب
ان جاالت میں رسول ٰ ه

کی ،یمام مجلوقات کے سر سے ،رات کے اندھترے اور جادو گروں اور جادو گرتبوں کے سر سے ،اور جاسدوں
کے سر سے۔ اور ان سے کہہ دو کہ میں ت یاہ مانگ یا ہوں انساتوں کے رب ،انساتوں کے نادساہ اور انساتوں کے
معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے سر سے خو نار نار نلٹ کر آنا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال یا ہے خواہ
وہ ش یاطین جن میں سے ہو نا ش یاطین انس میں سے۔ یہ اسی طرح کی نات ہے حیسی حضرت موسی علنہ السالم
ئے اس وقت قرمائی بھی حب قرعون ئے بھرے درنار میں ان کے ق یل کا ارادہ طاہر ک یا بھا

ب َّل هیُ ۡؤ ِم ُن بِی َ ۡو ِم ا ۡهلِ َس ِ
ابه
ل ُمت َ َك ِ ره
اِ ِّن ۡ عُ ۡذ ُت بِ َر ِّبۡ َو َربِ ُك ۡمه ِم ۡن هكُ ِ ه

ے اور ت مہارے رب کی ت یاہ
میں ئے ا تت

ے میں خو روز حساب پر ایمان یہیں رکھ یا -القرآن سورۃ المؤمن27:
لے لی ہے ہر اس متکتر کے م فا نل

ُج ۡو ِهن
عُ ۡذ ُت بِ َر ِّبۡ َو َربِ ُك ۡم ا َۡن تَ ۡر ُ ُ

َواِ ِّن ۡه

ے اور ت مہارے رب کی ت یاہ لے لی ہے اس نات سے کہ
اور میں ئے ا تت

ج
اّلل کے ان ل یل ال فدر تتغمتروں کا م فانلہ پڑی
تم مجھ پر حملہ آور ہو  -القرآن سورۃ الدجان-20:دوتوں موا قع پر ٰ ه
ے والوں سے بھا۔
ئے سر وسامائی کی جالت میں پڑے سرو سامان اور وسانل و ذرا تع اور قوت و سوکت ر کھت
ے درابجال یکہ ان کے ناس کوئی مادی
دوتوں موا قع پر وہ طاقت ور دسمبوں کے آگے اتنی دعوت خق پر ڈٹ گت
ے۔ اور دوتوں موا قع پر ایہوں ئے دسمبوں کی دھمکبوں
طاقت انسی یہ بھی حس کے نل پر وہ ان کا م فانلہ کر سکت
ے میں ہم ئے رب کات یات کی
اور خ طرناک ندبتروں اور معاندایہ جالوں کو یہ کہہ کر ن طر انداز کردنا کہ ت مہارے م فا نل
ت یاہ لے لی ہے۔ طاہر ہے کہ یہ اولوالعزمی اور ناتت قدمی وہی سخص دکھا سک یا ہے حس کو یہ ت قین ہو کہ اس
ے میں دت یا کی ساری طاقتیں ہنچ ہیں ،اور اس کی
رب کی طاقت سب سے پڑی طاقت ہے ،اس کے م فا نل
ے جاصل ہو اس کا کوئی کجھ یہیں بگاڑ سک یا۔ وہی یہ کہہ سک یا ہے کہ میں کلمہ خق کے اعالن سے ہرگز یہیں
ت یاہ حس
ے اور ساری کات یات کے رب کی
ے اس کی کوئی پروا یہیں ،کبونکہ میں ت مہارے اور ا تت
ہبوں گا ،تم خو جاہو کر لو ،مجھ
ت یاہ لے حکا ہوں۔
معوذتین کی قرآتیت

ے
اتنی بحث ہی کاقی ہے خو اوپر کی جا جکی ہے۔ ل یکن خونکہ جدتث وتفشتر کی ک یاتوں میں ِان کے متعلق تین ا نس
ُ
س
ب
ج
م
ے ہیں۔
ے ہم ان کو ھی صاف کردت یا صروری ھت
ے ہیں ،اس لت
ے ہیں خو دلوں میں شیہات ت یدا کرسکت
م یاحث آ گت
ان میں سے اولین قان ِل توچہ مس یلہ یہ ہے کہ آنا ِان دوتوں سورتوں کا قرآئی سورتیں ہونا قط عی طور پر ناتت ہے،

ے
اّلل عنہ حیس
اّلل بن مسعود رضی ٰ ه
ے ت یدا ہوا کہ حضرت عید ٰ ه
نا اس میں کسی سک کی گنجانش ہے؟ یہ سوال ِا س لت
ع طیم المرتتہ صجائی سے متعدد رواتبوں میں یہ نات میقول ہوئی ہے کہ وہ ِان دوتوں سورتوں کو قرآن کی سورتیں
ُ
ے مصحف سے ایہوں ئے ِان کو سافط کردنا بھا۔ امام احمد ،پزار ،طترائی ،ابن مردویہ ،اتو
ے اور ا تت
ے بھ
یہیں ما تت
اّلل بن احمد بن حن یل ،حم یدی ،اتو تعیم ،ابن ح یان ،وغترہ مجدتین ئے مج یلف ش یدوں سے اور اکترو پیشتر
تعلی ،عید ٰ ه

اّلل عنہ سے ت فل کی ہے۔ ِان روانات میں یہ صرف یہ کہا
حصنح شیدوں سے یہ نات حضرت اب ِن مسعود رضی ٰ ه
ے ’’ قرآن
ے بھ
ے ،نلکہ یہ بھی ت یان ک یا گ یا ہے کہ وہ کہت
ے بھ
گ یا ہے کہ وہ ِان سورتوں کو مصحف سے سافط کرد تت
کے سابھ وہ جتزبں یہ مالؤ خو قرآن کا خُزو یہیں ہیں۔ یہ دوتوں قرآن میں سامل یہیں ہیں۔ یہ تو انک جکم بھا خو
اّلل علنہ وسلم کو دنا گ یا بھا کہ آپ ِان ال فاظ میں جدا کی ت یاہ مانگیں۔ تعض روا نات میں ِاس پر یہ اصافہ
تنی صلی ٰ ه
ے۔
ے بھ
بھی ہے کہ وہ ِان سورتوں کو یماز میں یہیں پڑ ھت
ُ
م
اّلل یہ
ِان روانات کی تیا پر مجالقین ِاسالم کو قرآن کے نارے میں یہ شیہات ابھا ئرے کا مو قع ل گیا کہ معاذ ٰ ه

ے صجائی کے
اّلل عنہ حیس
کیاب بجرتف سے محقوظ یہیں ہے نلکہ ِا س میں حب دو سورتیں ابن مسعود رضی ٰ ه
ت یان کے م طاتق ِالجاقی ہیں تو یہ معلوم اور ک یا کیا جذف و ا ص فاے ِاس کے اندر ہ ئوے ہوں گے۔ ِاس طعن

اّلل
ے قاضی اتونکر الیاقالئی اور قاضی ع یاض وغترہ ئے یہ ناونل کی کہ ابن مسعود رضی ٰ ه
سے تنجھا چھڑ ئاے کے لت

ے،
ے نلکہ صرف ان کو مصحف میں درج ک ئرے سے ابکار ک ئرے بھ
عنہ معوذتین کی قرآتیت کے م یکر یہ بھ
ُ
ب
اّلل
ے ھی حس کے تیت ک ئرے کی رسول ٰ ه
کبونکہ ان کے پزدنک مصحف میں صرف وہی جتز درج کی جائی جا ہت
ی
اّلل عنہ نک یہ اطالع یہ ہنحی بھی کہ حضور صلی
اّلل علنہ وسلم ئے اجازت دی ہو ،اور ابن مسعود رضی ه
صلی ه

ٰ

ٰ

اّلل علنہ وسلم ئے اس کی اجازت دی ہے۔ ل یکن یہ ناونل درست یہیں ہے ،کبونکہ ح
صنح ش یدوں کے سابھ یہ
ٰه

نات ناتت ہے کہ ابن مسعود )رض( ئے ِان کے قرآئی سورتیں ہ ئوے کا ابکار ک یا ہے۔ کجھ دوسرے پزرگوں،

ً
ُ
ط
چ
م یال امام تووی ،امام ابن خزم اور امام فجر الدبن رازی ئے سرے سے ِا س نات ہی کو ھوٹ اور نا ل قرار دنا
اّلل عنہ ئے انسی کوئی نات یہیں ک ہی ہے۔ مگر مسن ید ناربحی خ فاتق کو نال ش ید رد کردت یا کوئی
ہے کہ ابن مسعود رضی ٰ ه
ع
لمی طرتقہ یہیں ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ ابن مسعود )رض( کی ِان روانات سے قرآن پر خو طعن وارد ہونا ہے اس کا ح
صنح رد ک یا
ہے؟ ِاس سوال کے کنی خواب ہیں جن کو ہم سلسلہ وار درج ک ئرے ہیں:
( )1جافظ پزار ئے اتنی مس ید میں ابن مسعود (رض) کی یہ روانات ت فل ک ئرے کے تعد لکھا ہے کہ اتنی ِاس
ُ
ی
ر ئاے میں وہ نالکل میقرد ہیں۔ صجایہ میں سے کسی ئے بھی ان کے ِاس قول کی نات ید ہیں کی ہے۔
ے مرتب
اّلل عنہ ئے قرآن مج ید کے خو نسخ
( )2یمام صجایہ کے اتفاق سے جلیقہ نالث شیدنا عیمان رضی ٰ ه
ُ
ب
ے اور جالق ِت اسالمنہ کی طرف سے جن کو دت ی ئاے اسالم کے مراکز میں سرکاری طور پر ھنجا بھا ان
کرو ئاے بھ
میں یہ دوتوں سورتیں درج بھیں۔
اّلل علنہ وسلم کے عہد میارک سے آج نک یمام دت ی ئاے اسالم کا حس مصحف پر ِاحماع
اّلل صلی ٰ ه
( )3رسول ٰ ه
ُ
ُ
اّلل بن مسعود (رض) کی ر ئاے ،ان کی جاللت قدر کے
ہے ا س میں یہ دوتوں سورتیں درج ہیں۔ تیہا عید ٰ ه
ک
ے میں کوئی وزن یہیں ر ھنی۔
ناوخود ِاس ع طیم ِاحماع کے م فا نل
اّلل علنہ وسلم سے یہاتت ح
صنح و معتتر اجادتث کے م طاتق یہ ناتت ہے کہ آپ صلی
اّلل صلی ٰ ه
( )4رسوله ٰ ه

ے کی ہداتت قرمائی ہے اور قرآن کی
اّلل علنہ وسلم ئے ان سورتوں کو یماز میں خود پڑھا ہے ،دوسروں کو پڑ ھت
ٰه
ع
سورتوں کی ح یییت ہی سے لوگوں کو ِان کی ت لیم دی ہے۔ م یال کے طور پر ذنل کی اجادتث مالخ ظہ ہوں:
ے
اّلل عنہ بن عامِر کی یہ رواتت ہم اوپر ت فل کر جک
مسلم ،احمد ،پرمِذی ،اور نَسائی کے خوالہ سے حضرت عقنہ رضی ٰ ه
ُ
اّلل علنہ وسلم ئے سورہ قلق اور سورہ ناس کے متعلق ان سے یہ قرمانا کہ آج رات یہ آنات
ہیں کہ حضور صلی ٰ ه

اّلل علنہ
اّلل صلی ٰ ه
مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ نَسائی کی انک رواتت عقنہ (رض) بن عامرسے یہ ہے کہ رسول ٰ ه
وسلم ئے یہ دوتوں سورتیں صنح کی یماز میں پڑھیں۔ ابن ح یان ئے ِای ہی حضرت عقنہ (رض) سے رواتت

ُ
مم
اّلل علنہ وسلم ئے ان سے قرمانا ’’ اگر کن ہو تو ت مہاری یمازوں سے ِان دوتوں
تفل کی ہے کہ حضور صلی ٰ ه
ے یہ ن ئاے۔‘‘ سع ید بن منضور ئے حضرت معاذ (رض) بن ح یل سے رواتت ت فل
سورتوں کی قراء ت چھو تت
اّلل علنہ وسلم ئے صنح کی یماز میں یہ دوتوں سورتیں پڑھیں۔ امام احمد ئے اتنی مس ید میں
کی ہے کہ حضور صلی ٰ ه
ُ
اّلل علنہ وسلم ئے ان سے قرمانا حب
حصنح شید کے سابھ انک اور صجائی کی یہ رواتت ئالے ہیں کہ حضور صلی ٰ ه
تم یماز پڑھو تو اس میں یہ دوتوں سورتیں پڑھا کرو۔ مس ید احمد ،اتو داؤد اور نَسائی میں عقنہ (رض) بن عامر کی یہ
ُ
م
اّلل علنہ وسلم ئے ان سے قرمانا ’’ ک یا میں دو انسی سورتیں ت ہیں یہ سکھاؤں خو
رواتت آئی ہے کہ حضور صلی ٰ ه
ُ
ی
اّلل ۔ اس پر حضور
ے ہیں؟‘‘ ایہوں ئے عرض کیا صرور نارسول ٰ ه
ان یہتربں سورتوں میں سے ہیں ج ہیں لوگ پڑ ھت

اّلل علنہ وسلم ئے ی ہی دو
اّلل علنہ وسلم ئے ان کو یہی معوذتین پڑھاتیں۔ بھر یماز کھڑی ہوئی تو حضور صلی ٰ ه
صلی ٰ ه
ُ
سورتیں اس میں بھی پڑھیں۔ اور یماز کے تعد نلٹ کرحب آپ ان کے ناس سے گزرے تو قرمانا ’’ اے
ُ
ب
ل
عقنہ ،کیسا نانا تم ئے؟ ‘‘ اور اس کے تعد ان کو ہداتت قرمائی کہ حب تم س ئوے گو اور حب سوکر ا ھو تو ِان
سورتوں کو پڑھا کرو۔ مس ید احمد ،اتو داؤد ،پرمذی اور نَسائی میں عقنہ (رض) بن عامر کی انک رواتت یہ ہے کہ حضور

ے کی نل قین کی۔
اّلل اجد اور معوذتین) پڑ ھت
اّلل علنہ وسلم ئے ان کو ہر یماز کے معوذات (تعنی قل ہو ٰ ه
صلی ٰ ه
نَسائی ،ابن مردویہ اور جاکم ئے عقنہ (رض) بن عامر کی یہ رواتت بھی ت فل کی ہے کہ انک مرتتہ حضور صلی

ے ہ ئوے سابھ سابھ جل رہا بھا۔
دم م یارک پر ہابھ ر کھ
ے جا ہرے بھ
اّلل علنہ وسلم سواری پر جل
ٰه
ے اور آپ کے ق ِ

ُق ۡله

ے
اّلل کے پزدنک ت یدے کے لت
ے۔قرمانا ’’ ٰ ه
ے سورہ ہود نا سورہ توسف سکھا د حبت
میں ئے عرض ک یا مجھ
ی
ق سے زنادہ نا قع کوئی جتز یہیں ہے۔ ‘‘ ع ید اللہ بن عانس الجہنی کی رواتت نَسائی ،ہیقی،
ا َ ُع ۡو ُذ بِ َر ِب ال ۡ َفل َ ِه
اّلل علنہ وسلم ئے مجھ سے قرمانا ’’ ابن عانِس ،ک یا میں ت مہیں
تعوی اور ابن سعد ئے تفل کی ہے کہ حضور صلی ٰ ه
اّلل کی ت یاہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل
ے والوں ئے حینی جتزوں کے ذرتعہ سے ٰ ه
یہ ت یاؤں کہ ت یاہ ما نگت

اّلل ۔ قرمانا ’’ ُقل ا َ ُعوذ بِ َر ِب ال َفلَقِههاوره ُقل ا َ ُعوذه
کونسی جتزبں ہیں؟ ‘‘ میں ئے عرض کیا صرور نا رسوله ٰ ه
اّلل کو خوسورتیں
اس یہ دوتوں سورتیں۔ ‘‘ ابن م ُردویہ ئے حضرت ام سلمہ کی رواتت تفل کی ہے کہ ٰ ه
بِ َر ِب النَ ِ ه

اس ہیں۔
سب سے زنادہ نسید ہیں وہ ُقل ا َ ُعوذ بِ َر ِب ال َفلَقِه اور ُقل ا َ ُعوذ بِ َر ِب النَ ِ ه

ف
ے الخق ہوئی کہ یہ
اّلل رضی اللہ عنہ بن مسعود کو یہ علط ہمی آخر کیس
یہاں یہ سوال تیدا ہونا ہے کہ حضرت عید ٰ ه
ے سے مل یا ہے۔ انک
دوتوں قرآن مج ید کی سورتیں یہیں ہیں؟ ِاس کا خواب ہمیں دو رواتبوں کو حمع کر کے دنکھت
اّلل علنہ
اّلل صلی ٰ ه
ے کہ یہ تو انک جکم بھا خو رسول ٰ ه
ے بھ
اّلل (رض) بن مسعود کہت
انک یہ رواتت کہ حضرت عید ٰ ه
وسلم کو دنا گ یا بھا کہ آپ ِاس طرح تعوذ ک یا کربں۔ دوسری وہ رواتت خو کنی مج یلف ش یدوں سے امام بجاری ئے
ل َ
ح
صنح النجاری میں  ،امام احمد ئے اتنی مس ید میں ،اتو ُتعَیم ئے اتنی ا مسنجرج میں اور نَسائی ئے اتنی سین میں ِزر بن
ُ
ل
ع
ح ییش کے خوالے سے بھوڑے بھوڑے فظی اح یالف کے سابھ حضرت ائَی (رض) بن کعب سے ،خو لم
ےِ ،زر بن ح ییش کا ت یان ہے کہ میں ئے حضرت
ے بھ
قرآن کے لجاظ سے صجایہ کرام میں انک مم یاز م فام ر کھت
ُ
ک
ے ہیں۔ آپ
اّلل عنہ بن مسعود انسا اور انسا ہت
اّلل رضی ٰ ه
ائَی (رض) کے بھائی سے کہا کہ آپ کے بھائی عید ٰ ه
اّلل علنہ سے
اّلل صلی ٰ ه
ے ہیں؟ ایہوں ئے خواب دنا کہ ’’ میں ئے رسول ٰ ه
ان کے اس قول کے متعلق ک یا کہت

اّلل علنہ وسلم ئے قرمانا کہ مجھ سے کہا گ یا قل ،تو میں ئے بھی کہا
ِاس کے نارے میں سوال کیا بھا۔حضور صلی ٰ ه
ُ
س
ص
ب
ب
ے۔ ‘‘ امام احمد کی رواتت
ے ھ
اّلل علنہ و لم کہت
ے حس طرح حضور لی ٰ ه
ے ھ
ے ہم بھی اسی طرح کہت
قل۔ اس لت
ُ
س
ص
ے ت یانا کہ
اّلل علنہ و لم ئے مجھ
اّلل لی ٰ ه
میں حضرت ائَی کے الفاظ یہ ہیں ’’ :میں شہادت دتیا ہوں کہ رسول ٰ ه
جترنل علنہ السالم ئے آپ سے ُقل ا َ ُعوذ بِ َر ِ
ے آپ ئے بھی انسا ہی کہا ،اور ایہوں
ب ال َفلَقِههکہا بھا اس لت
ُ
ے ہیں حس
ے آپ ئے بھی انسا ہی کہا۔ لہذا ہم بھی اسی طرح کہت
اس کہا بھا اس لت
ئے ُقل ا َ ُعوذ بِ َر ِب اهلنَ ِ ه
اّلل بن
ے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عید ٰ ه
اّلل علنہ وسلم ئے کہا ۔‘‘ ِا ن دوتوں رواتبوں پر عور ک حنت
طرح حضور صلی ٰ ه
اّلل علنہ وسلم کو
اّلل صلی ٰ ه
مسعود (رض) کو دوتوں سورتوں میں ل فظ قل (کہو) دنکھ کر یہ علط فہمی ہوئی کہ رسول ٰ ه

اّلل علنہ وسلم سے
ے کا جکم دنا گیا بھا۔ لیکن ایہوں ئے حضور صلی ٰ ه
اس کہت
ا َ ُعوذ بِ َر ِب ا هل َف هل َقِههاور ا َ ُعوذ بِ َر ِب النَ ِ ه
ُ
ب
ِاس کے متعلق سوال ک ئرے کی صرورت محسوس یہ کی۔ حضرت ائی (رض) بن کعب کے ذہن میں ھی ِا س
اّلل علنہ وسلم
اّلل علنہ وسلم سے ِاس کو توچھ لیا۔ حضور صلی ٰ ه
کے متعلق سوال تیدا ہوا اور ایہوں ئے حضور صلی ٰ ه

س
ے کہ اگر
ے میں بھی قل کہ یا ہوں۔ اس نات کو توں مجھت
ئے ت یانا کہ جترنل علنہ السالم ئے خونکہ قل کہا بھا اس لت
ت
کسی کو جکم دت یا م قضود ہو اور اس سے کہا ج ئاے کہ ’’ کہو‘ میں ت یاہ مانگ یا ہوں  ‘‘،تو وہ جکم کی غم یل میں یہ یہیں
ُ
ے گا کہ ’’ کہو‘ میں ت یاہ مانگ یا ہوں‘‘ نلکہ وہ ’’کہو‘‘ کا ل فظ سافط کر کے ’’ میں ت یاہ مانگ یا ہوں ‘‘ اور یہ تتعام اسے
کہ
ے دنا ج ئاے تو وہ لوگوں نک تتعام کے
ے یہیں نلکہ دوسروں نک یہنج ئاے کے لت
ے کے لت
ے نک ر کھت
ا تت
ُ
ال فاظ کو خوں کا توں یہنج ئاے گا ،اس میں سے کوئی جتز سافط ک ئرے کا مجاز یہ ہوگا۔ نس ان دوتوں سورتوں کی ات یدا
ُ
ق
ی
اّلل علنہ وسلم ا ہی ال فاظ
ے حضور صلی ٰ ه
الم وحی ہے حس
ل فظ ل سے ہونا اس نات کا صر بح تبوت ہے کہ یہ ک ِ
ے جن ال فاظ میں یہ آپ کو مال بھا۔ ِاس کی ح یییت مخض انک جکم کی یہ بھی خو تنی صلی
میں یہنج ئاے کے نات ید بھ
اّلل علنہ وسلم کو دنا گ یا ہو۔ قرآن مج ید میں ِان دو سورتوں کے عالوہ  ۳۳۰آتتیں انسی ہیں خو ل فظ قل (کہو) سے
ٰه
ُ
ق
ے ای ہی ال فاظ میں
الم وحی ہے حس
سروع ہوئی ہیں۔ ان سب میں ل کا ہونا اس نات کی عالمت ہے کہ یہ ک ِ
اّلل علنہ وسلم پر نازل ک یا گ یا بھا۔
اّلل علنہ وسلم کے ذمہ قرض بھا جن الفاظ میں یہ آپ صلی ه
یہجانا حضور صلی ه

ٰ

ٰ

ے کا آپ کو
ے حس کے کہت
اّلل علنہ وسلم اس ل فظ کو سافط کر کے وہ نات کہت
وریہ قل اگر انک جکم ہونا تو حضور صلی ٰ ه
ت
اّلل علنہ وسلم صرف ِاس جکم کی غم یل میں وہ
جکم دنا گیا بھا ،اور اسے قرآن میں درج یہ کیا جانا نلکہ حضور صلی ٰ ه
ے کا آپ کو جکم دنا گ یا بھا۔
ے کہت
ے پر اکی فا قرم ئاے حس
نات کہہ د تت
ُ
چ
س
س
ج
اس م فام پر اگر آدمی کجھ عور کرے تو اس کی مجھ میں یہ نات ا ھی طرح آسکنی ہے کہ صجایہ کرام کو ئے خ طا م ھ یا
ُ
ے ہی تو ہین صجایہ کا سور مجادت یا کس قدر ئے جا خرکت ہے۔ یہاں
ے علط کا ل فظ سیت
اور ان کی کسی نات کے لت

م ح ج
ے ل یل ال فدر صجائی سے قرآن کی دو سورتوں کے
اّلل (رض) بن سعود یس
آپ دنکھ ہرے کہ حضرت عید ٰ ه
ے ع طیم مرتتہ کے صجائی سے ہو سکنی ہے تو دوسروں سے
نارے میں کینی پڑی خُوک ہو گنی ۔ انسی خوک اگر ِا تت
ُ
ع
ب
ے ہیں ،اور کسی صجائی کو
ے اس کی چھان تین ھی کر سکت
بھی کوئی خوک ہوجائی ممکن ہے۔ ہم لمی بحقبق کے لت
ے
ے ہیں۔ الینہ سحت طالم ہوگا وہ سخص خو علط کو علط کہت
کوئی نات نا ح ید ناتیں علط ہوں تو ایہیں علط بھی کہہ سکت
ُ
ی
م
سے آگے پڑھ کر ان پر زن ِان طعن دراز کرے۔ ِا ہی معوذتین کے نارے میں فشربن و مجدتین ئے ابن مسعود
ے کی خرأت یہیں کی کہ قرآن کی دوسورتوں کا ابکار کر کے
(رض) کی ر ئاے کو علط کہا ہے ،مگر کسی ئے یہ کہت

ے۔
ے بھ
اّلل وہ کاقر ہو گت
معاذ ٰ ه

اّلل علنہ وسلم پر جادو کا اپر ہونا
حضور صلی ٰ ه

اّلل علنہ وسلم
دوسرا مسیلہ خو ِان سورتوں کے معاملہ میں تیدا ہونا ہے وہ یہ ہے کہ روانات کی ُرو سے حضور صلی ٰ ه
ے جترنل علنہ السالم
ے ،اور اس اپر کو دور ک ئرے کے لت
ے بھ
پر جادو ک یا گ یا بھا ،اور اس کے اپر سے آپ تیمار ہو گت
ے کی ہداتت کی بھی۔ ِاس پر قدتم اور جدند زم ئاے کے یہت
اّلل علنہ وسلم کو یہ سورتیں پڑ ھت
ئے آ کر آپ صلی ٰ ه
سے اقلیت نس یدوں ئے اغتراض ک یا ہے کہ یہ روانات اگر مان لی جاتیں تو سرتعت ساری کی ساری مسینہ
ُ
ے کہ
ہوجائی ہے۔ کبونکہ اگر تنی پر جادو کا اپر ہوسک یا بھا ،اور ِان روانات کی رو سے ہوگ یا بھا ،توہم یہیں کہہ سکت
ُ
تع
ک
مجال قین ئے جادو کے زور پر تنی سے ک یا ک یا کہلوا اور کروا ل یا ہو ،اور اس کی دی ہوئی لیم میں ینی جتزبں جدا کی
ے کے تعد تو یہ
ے ہیں کہ اس نات کو سچ مان لیت
طرف سے ہوں اور کینی جادو کے زپر اپر۔ ی ہی یہیں نلکہ وہ کہت
ُ
ع ہف
بھی یہیں کہا جاسک یا کہ جادو ہی کے ذرتعہ سے تنی کو تبوت کے دعوے پر اکسانا گ یا ہو اور تنی ئے لط می میں
ُ
ُ
ب
من یال ہو کر یہ سمجھ ل یا ہو کہ اس کے ناس قرسنہ آنا ہے۔ ان کا اش یدالل یہ ھی ہے کہ یہ اجادتث قرآن مج ید سے

منضادم ہیں۔ قرآن میں تو کفار کا یہ الزام تیان کیا گیا ہے کہ تنی انک مسحور  ،تعنی سجر زدہ آدمی ہے)ی َ ُق ۡو ُله
ا ٰلظلِمون اِن تَتَبِ ُعون هاِ
َ
س
م
حور ها ۔ تنی اسرات یل  )۴۷مگر یہ اجادتث ک فار کے الزام کی بضدتق کرئی
ال
ج
ر
ه
ّل
َ
ً
ۡ
ُ
ُۡ َ ۡ ۡ َ َُ
ًۡ
ہیں کہ واق عی تنی پر سجر کا اپرہوا بھا۔

ے یہ دنکھا ج ئاے کہ ک یا درخقیفت مسن ید ناربحی
ے صروری ہے کہ سب سے یہل
ے کی بحقبق کے لت
ِاس مس یل

اّلل صلی اللہ علنہ وسلم پر جادو کا اپر ہوا بھا؟ اور اگر ہوا بھا تو وہ ک یا بھا اور
روانات کی رو سے یہ ناتت ہے کہ رسول ٰ ه
کس جد نک بھا؟ اس کے تعد یہ دنکھا ج ئاے کہ خو کجھ نار بخ سے ناتت ہے اس پر وہ اغتراصات وارد بھی
ے ہ یں ؟
ے گت
ہ ئوے ہیں نا یہیں خو کت
ے ح یاالت اور مزعومات کے م طاتق
اولی کے مسلمان علما کی یہ اتیہائی راسن یازی بھی کہ ایہوں ئے ا تت
رون ٰ
ق ِ
ے کی کوئی کوشش یہیں کی ،نلکہ خو کجھ ناربحی طور پر ناتت بھا اسے خو ں کا
نار بخ کو مسخ ک ئرے نا خ فاتق پر پردہ ڈا لت
ُ
ے پر
ے ت یا بج بکا لت
توں تعد کی نسلوں نک یہنجا دنا اور ِاس نات کی کوئی پروا یہیں کی کہ ِان خ فاتق سے اگر کوئی ا لت

ُ
ُ
اپر ئآے تو ان کا قراہم کردہ یہ مواد کس طرح اس کے کام آسک یا ہے۔ اب اگر انک نات یہاتت مسن ید اور کتتر
ے یہ تو یہ درست ہے کہ وہ نار بخ کا ابکار
صاحب علم کے لت
ناربحی ذرا تع سے ناتت ہو تو کسی دناتت دار
ِ
ُ
ُ
ُ
ح
ے سے اس کے پزدنک قالں قالں ق یا تیں رویما ہوئی ہیں ،اور یہ ی ہی درست ہے کہ
کردے کہ اس کو مان لیت
ُ
ص
حینی نات نار بخ سے ناتت ہے اس کو ق یاسات کے گھوڑے دوڑا کر اس کی ا لی جد سے بھ ی ئالے اور
ُ
پڑھ ئاے کی کوشش کرے۔ اس کے بج ئاے اس کا کام یہ ہے کہ نار بخ کو نار بخ کی ح یییت سے مان لے اور بھر
ُ
ی
ے کہ ا س سے قی الوا قع ک یا ناتت ہونا ہے اور ک یا ہیں ہونا۔
د نک ھ
اّلل علنہ وسلم پر جادو کا اپر ہ ئوے کا واقعہ قط عی طور پر ناتت ہے
جہاں نک ناربحی حیییت کا تعلق ہے تنی صلی ٰ ه
ُ
ع
ب
ص
ب
ی
اور لمی تیف ید سے اس کو اگر علط ناتت ک یا جاسک یا ہو تو ھر دت یا کا کوئی ناربحی واقعہ ھی حنح ناتت ہیں ک یا جاسک یا۔
َ
اّلل بن ع یاس(رض) سے بجاری،
اسے حضرت عانشہ (رض) ،حضرت زند (رض) بن ارقم اور حضرت عیده ٰ ه
ی
مسلم ،نسائی  ،ابن ماچہ ،امام احمد ،ع ید الرزاق ،حم یدی ،ہیقی ،طترائی ،ابن سعد ،ابن مردویہ ،ابن ائی سینہ ،جاکم ،ع ید
ُ
ت
م
بن حم ید وغترہ مجدتین ئے اِتنی مج یلف اور کتتر التعداد ش یدوں سے ت فل ک یا ہے کہ ا س کا فس ضمون تواپر کی جد کو
یہنجا ہوا ہے‘ اگر چہ انک انک رواتت بج ئاے خود جتر واجد ہےِ ،اس کی ت قص یالت خو روانات میں آئی ہیں
ِ
ایہیں ہم مجموعی طور پر یمام روانات سے مرتب کرکے انک مرتوط واقعہ کی صورت میں یہاں درج ک ئرے ہیں۔
اّلل علنہ وسلم مدتتہ وانس نشرتف ئالے تو مجرم  7ھ میں ختتر سے یہودتوں کا
صلح جدپینہ کے تعد حب تنی صلی ٰ ه
َ
ُ
َ
ع
ک
ت
انک وقد مدتتہ آنا اور انک مشہور جادوگر لن ید بن اعضم سے مال خو ابضار کے قن یلہ تنی زرتق سے لق ر ھ یا بھا۔ ان
ُ
س
ص
م
ع
اّلل علنہ و لم ئے ہمارے سابھ خو کجھ ک یا ہے وہ ت ہیں م لوم ہے۔ ہم ئے
لوگوں ئے ا س سے کہا کہ محمد لیه ٰ ه
ُ
ی
م
ان پر یہت جادو ک ئرے کی کوشش کی ،گر کوئی کام یائی ہیں ۔ اب ہم ت مہارے ناس ئآے ہیں ،کبونکہ تم ہم

اّلل علنہ وسلم پر انک زور کا جادو
سے پڑے جادو گر ہو۔ لو ،یہ تین اسرقیاں جاصر ہیںِ ،ایہیں قبول کرو اور محمد صلیه ٰ ه
ُ
ُ
س
ص
ی
اّلل علنہ و لم کے ہاں انک ہودی لڑکا جدمت گار بھا۔ اس سے ساز ناز کر
کردو۔ اس زم ئاے میں حضور لیه ٰ ه
اّلل علنہ وسلم کی کتگھی کا انک نکڑا جاصل کر ل یا حس میں آپ کے م ئوے م یارک
کے ِان لوگوں ئے حضور صلی ٰ ه
َ
ے۔ ای ہی نالوں اور کتگھی کے دنداتوں پر جادو ک یا گ یا۔ تعض رونات میں یہ ہے کہ لن ید بِن اعضم ئے خود جادو
بھ

ُ
ُ
ک یا بھا ،اور تعض میں یہ ہے کہ اس کی یہتیں اس سے زنادو جادوگرت یاں بھیں ،ان سے اس ئے جادو کروانابھا۔
ک
ع
یہرجال ان دوتوں صورتوں میں خو صورت بھی ہو ،اس جادو کو انک پَر ھحور کے خ سوے کے الف میں رکھ کر لن ید
َُ
َُ
ص
ب
ت
ے دنادنا۔ اس جادو کا اپر تنی لی
ئے تَنی زر ق کے کبوبں ذروان نا ذی اروان نامی کی یہ میں انک ت ھر کے تنخ
اّلل علنہ وسلم پر ہ ئوے ہ ئوے تورا انک سال لگا ،دوسری ششماہی میں کجھ ت غتر مزاج محسوس ہونا سروع ہوا ،آخری
ٰه
ِ
اّلل علنہ وسلم
جالیس دن سحت اور آخری تین دن زنادہ سحت گزرے۔ مگر اس کا زنادہ سے زنادہ خو اپر حضور صلی ٰ ه
ے ،کسی کام کے متعلق ح یال قرم ئاے کہ وہ کر ل یا ہے مگر یہیں ک یا
ے جا ہرے بھ
ے جل
پر ہوا وہ نس یہ بھا کہ آپ گھلت
ے ،اور
ے ہ ئوے بھ
ے ہیں مگر یہیں گت
ہونا بھا ،اتنی ازواج کے متعلق ح یال قرم ئاے کہ آپ ان کے ناس گت
تعض اوقات آپ کو اتنی ن طر پر بھی سنہ ہونا بھا کہ کسی جتز کو دنکھا ہے مگر یہیں دنکھا ہونا بھا۔ یہ یمام اپرات آپ
کی ذات نک مجدود ہرے ،جنی کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم نک یہ ہوسکا کہ آپ پر ک یا گزر رہی ہے۔ رہی آپ
ُ
ج
س
ل
ص
اّلل علنہ و لم کے قرابض کے اندر کوئی ل وا قع یہ ہ ئوے نانا
کے تنی ہ ئوے کی ح یییت تو اس میں آپ لی ٰ ه
ُ
ب
ے ہوں ،نا کوئی آتت آپ
کسی رواتت میں یہ یہیں ہے کہ ا س زم ئاے میں آپ قرآن کی کوئی آتت ھول گت
ے وع ظوں اور خ طبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی قرق وا قع
ئے علط پڑھ ڈالی ہو ،نا اتنی صحیبوں میں اور ا تت
ہوگ یا ہو ،نا کوئی انسا کالم آپ ئے وحی کی ح یییت سے پیش کردنا ہو خو قی الوا قع آپ پر نازل یہ ہوا ہو ،نا یماز آپ
سے چھوٹ گنی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ ئے سمجھ ل یا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر یہ پڑھی ہو۔ انسی کوئی
لک عرب ِا س سے وافف ہوجانا کہ حس تنی کو کوئی طاقت
نات معاذ ٰ ه
اّلل پیش آجائی تو دھوم مچ جائی ،اور تورا م ِ
حت یہ کرسکی بھی اسے انک جادوگر کے جادو ئے حِت کردنا۔ ل یکن آپ کی ح ییی ِت تبوت ِا س سے نالکل غتر
م یاپر رہی اور صرف اتنی ذائی زندگی میں آپ اتنی جگہ ِاسے محسوس کرکے پرنسان ہ ئوے ہرے۔ آخر کار انک روز
اّلل تعالی سے دعا مانگی۔ اسی جالت میں پن ید آگنی نا عبودگی
ے کہ آپ ئے نار ناره ٰ ه
آپ حضرت عانشہ کے ہاں بھ
ٖ
ے رب سے توچھی بھی وہ
طاری ہوئی اور بھر ت یدار ہو کر آپ ئے حضرت عانشہ سے کہا کہ میں ئے خو نات ا تت
اّلل عیہا ئے عرض ک یا کہ وہ ک یا نات ہے؟ آپ ئے قرمانا دو
ے تیا دی ہے۔ حضرت عانشہ رضی ٰ ه
اس ئے مجھ

ے دو آدمبوں کی صورت میں ) مترے ناس ئآے ۔ انک سرہ ئاے کی طرف بھا اور دوسرا
آدمی ( تعنی قر شت
ُ
نات یینی کی طرف۔ انک ئے توچھا ِایہیں ک یا ہوا؟ دوسرے ئے خواب دنا ِا ن پر جادو ہوا ہے۔ ا س ئے توچھا

َ
گ
ت
ک
کس ئے ک یا ہے؟ خواب دنا لن ید بن اعضم ئے۔ توچھا کس جتز میں ک یا ہے؟ خواب دنا ھی اور نالوں میں انک
ُ
ک
َُ
ت
چ
ع
پر ھحور کے خ سوے کے الف کے اندر۔ تو ھا وہ کہاں ہے؟ خواب دنا تنی زر ق کے کبوبں ذی اروان ( نا
َُ
ب
چ
ے ک یا ک یا ج ئاے؟ خواب دنا کہ کبوبں کا نائی سوتت
ے ہے۔ تو ھا اب اس کے لت
ذروان) کی یہ کے ت ھر کے تنخ
ُ
س
ع
ص
اّلل علنہ و لم ئے حضرت لی
ے سے ا س کو بکاال ج ئاے۔ اس کے تعد تنی لی ٰ ه
دنا ج ئاے اور بھر تبھر کے تنخ
ب
(رض) ،حضرت عمار بن ناسر (رض) اور حضرت زبتر کو ھنجا۔ ان کے سابھ ختتر بن اناس الزرقی اور قیس بن
اّلل علنہ وسلم
ے۔ تعد میں حضور صلیه ٰ ه
مخصن الزرقی (رض) (تعنی تنی زرتق کے یہ دو اصجاب) بھی سامل ہو گت
ُ
ی
گ
ت
ک
ے۔ نائی بکاال گ یا اور وہ عالف پرآمد کر ل یا گ یا۔ ا سمیں ھی اور نالوں کے
خود بھی ح ید اصجاب کے سابھ وہاں ہنچ گت
سابھ انک ناتت کے اندر گ یارہ گرہیں پڑھی ہوئی بھیں اور موم کا انک تُ یال بھا حس میں سوت یاں جبھوئی ہوئی
ے ج ئاے اور
بھیں۔ جترنل علنہ السالم ئے آکر ت یانا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ ح یابچہ آپ انک انک آتت پڑ ھت
ی
ے
ے میں سے انک انک سوئی بکالی جائی ہرے۔ جات مہ نک ہ حنت
اس کے سابھ انک انک گرہ کھولی جائی اور ت یل
ے
ے ہو گت
ہی ساری گرہیں گھل گتیں ،ساری سوت یاں بکل گتیں ،اور آپ جادو کے اپر سے بکل کر نالکل ا نس
ُ
ے فضور کا
ے کوئی سخص ت یدھا ہو بھا ،بھر کھل گ یا۔ اس کے تعد آپ ئے لن ید کو نال کر ناز پرس کی۔ ا س ئے ا تت
حیس
ے آپ ئے کبھی کسی سے اتی فام یہیں ل یا۔
اغتراف کر ل یا اور آپ ئے اس کو چھوڑدنا ،کبونکہ اتنی ذات کے لت
اّلل ئے س فا دی ہے ۔
ے ٰه
ی ہی یہیں نلکہ آپ ئے ِا س معاملہ کا خرجا ک ئرے سے بھی یہ کہہ کر ابکار کردنا کہ مجھ
اب میں یہیں جاہ یا کہ کسی کے جالف لوگوں کو بھڑکاؤں۔

ن ی
صب تبوت میں قا ِدح ہو۔ ذائی
یہ ہے سارا فصہ اس جادو کا۔ ِاس میں کوئی جتز ا سی ُہیں ہے خو آپ کے من ِ
ے،
ے بھ
ح یییت سے اگر آپ کو زحمی ک یا جاسک یا بھا حیسا کہ ح ی ِگ اجد میں ہوا ،اگر آپ گھوڑے سے گر کر خوٹ کھاسکت
حیسا کہ اجادتث سے ناتت ہے ،اگر آپ کو بجھو کاٹ سک یا بھا ،حیسا کہ کجھ اور اجادتث میں وارد ہوا ہے ،اور ِان
ُ
اّلل ئے آپ سے
میں سے کوئی جتز بھی ا س بح فظ کے مُیاقی یہیں ہے حس کا تنی ہ ئوے کی ح یییت سے ٰ ه
ے۔ تنی پر جادو کا اپر ہوسک یا ہے ،یہ
ے بھ
وعدہ ک یا بھا ،تو آپ اتنی ذائی ح یییت میں جادو کے اپر سے تیمار بھی ہوسکت
نات تو قرآن مج ید سے بھی ناتت ہے۔ سورہ اعراف میں قرعون کے جادوگروں کے متعلق ت یان ہوا ہے کہ
ُ
ُ
م
ج
ی
ے میں حب وہ ئآے تو ا ہوں ئے ہزار ہا آدمبوں کے اس تورے مع کی بگاہوں پر جادو
موسی کے م فا نل
حضرت ٰ

ے حمع ہوا بھا ( َس َح ُر ۡهواها َۡع ُُي النَ ِ
اسه۔ آتت  )۱۱۶اور سورہ طٰہ میں
ے کے لت
ے دنکھت
کردنا خو وہاں دوتوں کا مفا نل
َ
ٰ
ب
ہے کہ خو البھ یاں اور رش یاں ایہوں ئے ھن یکی بھیں ان کے متعلق عام لوگوں ہی ئے یہیں حضرت موسی
ُ
ج
ئے بھی ی ہی س
ج
م
موسی خوف زدہ
رت
ض
سے
اس
اور
ں
ی
ہ
ی
آرہ
لی
دوڑی
طرح
کی
وں
ب
سا
طرف
کی
ن
ا
وہ
کہ
ھا
ت
ح
ٰ
ب
عالی ئے ان پر وحی نازل کی کہ خوف یہ کرو تم ہی عالب رہو گے ،ذرا ات یا عضا ھن یکو
ے  ،یہاں نک کہ ٰ ه
ہو گت
اّلل ت ٰ

س -ه ُقلۡنَاه
(فَاِذَا ِحبَا ُهل ُ ۡم َو ِع ِصی ُ ُهھ ۡم ُُيَی َ ُل اِلَی ۡ ِه ِم ۡن ِس ۡح ِر ِه ۡم ا ََّنَا تَ ۡس ٰعه  -فَا َ ۡو َج َس ِِفۡ ن َ ۡف ِس ٖه ِخی ۡ َفةً ُم ۡو ٰ ه
ص هن َ ُعو ها ۔ آنات  ۶۶نا  )۶۹۔ رہا یہ اغتراض کہ یہ
ت ۡاّل َ ۡع ٰ هل َ -واَلۡقِ َما ِِفۡ َ َِييۡ ِن َ
َّل ََتَ ۡف اِن َ َ
ك اَن ۡ َ
ك تَلۡقَ ۡف َما َ ۡ
ے ،تو اس کا خواب یہ ہے کہ ک فار
ے بھ
تو ک فا ِر مکہ کے اس الزام کی بضدتق ہو گنی کہ تنی ﷺ کو وہ سجرزدہ آدمی کہت
ے ہیں ،نلکہ ِاس
ے کہ آپ کسی جادو گر کے اپر سے تیمار ہو گت
ے بھ
آپ کو سجرزدہ آدمی ِاس معنی میں یہیں کہت

اّلل آپ کو ناگل کردنا ہے اور ِاسی ناگل بن میں آپ تبوت کا
ے کہ کسی جادو گر ئے معاذ ٰ ه
ے بھ
معنی میں کہت
ے معاملہ پر
ے ہیں اور جیت ودوزخ کے اقس ئاے ش یا ہرے ہیں۔ اب طاہر ہے کہ یہ اغتراض ا نس
دعوی کر پیبھ
ٰ
سرے سے حس یاں ہی یہیں ہونا حس کے متعلق نار بخ سے یہ ناتت ہے کہ جادو کا اپر صرف ذات محمدﷺ پر
ہوا بھا ،تبوت محمدﷺ اس سے نالکل غتر م یاپر رہی۔
ُ
َ
ی
ن
ق
ے ہیں ان کی یہ
ے میں یہ نات بھی قانل ذکر ہے کہ خو لوگ جادو کو مخض اوہام کے ل کی جتز قرار د تت
اس سلسل
ر ئاے صرف ِاس وچہ سے ہے کہ جادو کے اپرات کی کوئی ساپیی فک توخنہ یہیں کی جاسکنی۔ ل یکن دت یا میں
یہت سی جتزبں انسی ہیں خو بج ئرے اور مساہدے میں آئی ہیں ،مگر ساپیی فک طرتقہ سے یہ ت یان یہیں ک یا جاسک یا
ُ
ے رویما ہوئی ہیں۔ ِا س طرح کی توخنہ پر اگر ہم قادر یہیں ہیں تو اس سے یہ الزم یہیں آنا کہ ا س جتز ہی کا
کہ وہ کیس
ے۔ جادو دراصل انک تفس یائی اپر ہے خو تفس سے گزر کر حسم کو بھی
ابکار کردنا ج ئاے حس کی ہم توخنہ یہیں کرسکت
ُ
ت
اسی طرح م یاپر کرنا ہے حس طرح حشمائی اپرات حسم سے گزر کر فس کو م یاپر ک ئرے ہیں۔ م یال کے طور پر خوف
ے کھڑے ہو ج ئاے ہیں اور ندن میں بھر بھری
انک تفس یائی جتز ہے ،مگر اس کا اپر حسم پر یہ ہونا ہے کہ رو نگت
ُ
چھوٹ جائی ہے۔ دراصل جادو سے خقیفت ت یدنل یہیں ہوئی ،مگر انسان کا تفس اور اس کے خواس ا سے م یاپر
ن
خ
موسی (علنہ السالم ) کی طرف جادو گروں
ہوکر یہ محسوس ک ئرے لگت
ے ہیں کہ قیفت ت ید ل ہوگنی ہے۔ حضرت ٰ
ب
ئے خو البھ یاں اور رش یاں ھن یکی بھیں وہ واق عی ساتپ یہیں بن گنی بھیں ل یکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر

انسا جادو ہوا کہ سب ئے ایہیں ساتپ ہی محسوس ک یا ،اور حضرت موسی نک کے خواس جادو کی ِاس نابتر سے
ے۔ ِاسی طرح قرآن (الیقرہ ،آتت  )۱۰۲میں ت یان ک یا گ یا ہے کہ نانل میں ہاروت اور ماروت سے
محقوظ یہ رہ سک
ے خو سوہر اور تبوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ بھی انک تفس یائی اپر بھا ،اور طاہر ہے کہ اگر
ے بھ
لوگ انسا جادو شتکھت
ے۔ نال سنہ یہ نات
ے بھ
بج ئرے سے لوگوں کو ِاس عمل کی کام یائی معلوم یہ ہوئی تو وہ اس کے خرندار یہ بن سکت

اّلل
اتنی جگہ نالکل درست ہے کہ تیدوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گ ئرے والے تم کی طرح جادو کا مؤپر ہونا بھی ٰ ه

کے اذن کے ت غتر ممکن یہیں ہے ،مگر خو جتز ہزارا ہا سال سے انسان کے بج ئرے اور مساہدے میں آرہی ہو اس
کے وخود کو چھ یال دت یا مخض انک ہٹ دھرمی ہے۔
اسالم میں چھاڑ بھونک کی ح یییت
پیشرا مس یلہ ِان سورتوں کے معاملہ میں یہ ت یدا ہونا ہے کہ آنا چھاڑ بھونک کی اسالم میں کوئی گنجانش ہے؟ اور یہ کہ
ے ت یدا ہونا ہے کہ نکترت ح
صنح اجادتث میں یہ ذکر
چھاڑ بھونک بج ئاے خود مؤپر بھی ہے نا یہیں؟ یہ سوال اس لت

اّلل ﷺ ہر رات کو س ئوے وقت ،اور جاص طور پر تیماری کی جالت میں معوذتین ،نا تعض
آنا ہے کہ رسول ٰ ه
ے
ے دوتوں ہابھوں میں بھو نکت
اّلل اور معوذتین) تین مرتتہ پڑھ کر ا تت
روانات کے مطاتق معوذات (تعنی قل ہو ٰ ه
ی
ے۔
ے ،ایہیں بھت ئرے بھ
اور سر سے لے کر ناؤں نک تورے حسم پر ،جہاں جہاں نک بھی آپ کے ہابھ ہنچ سکت
ے خود انسا کرنا ممکن یہ رہا تو حضرت عانشہ ئے یہ سورتیں (ن ظور خود نا حضور
آخری تیماری میں حب آپ کے لت
ﷺ کے جکم سے) پڑھیں اور آپ کے دست م یارک کی پرکت کے ح یال سے آپ ہی کے ہابھ لے کر
آپ کے حسم پر بھترے۔ اس مضمون کی روانات ح
صنح ش یدوں کے سابھ بجاری ،مسلم  ،نَسائی  ،ابن ماچہ ،اتو داؤد
اور مؤطا امام مالک میں خود حضرت عانشہ (رض) سے مروی ہیں جن سے پڑھ کر کوئی بھی حضور ﷺ کی جانگی
زندگی سے وافف یہ ہوسک یا بھا۔
اّلل بن ع یاس (رض)
ے ۔ اجادتث میں حضرت عید ٰ ه
ے مس یلہ سرعی اچھی طرح سمجھ لن یا جا ہت
ِاس معاملہ میں یہل
کی طونل رواتت آئی ہے حس کے آخر میں حضور ﷺ قرم ئاے ہیں کہ متری امت کے وہ لوگ نالحساب جیت
ے
ے ہیں ،نلکہ ا تت
ے کا عالج کر ئاے ہیں ،یہ چھاڑ بھونک کر ئاے ہیں ،یہ قال لیت
میں داجل ہوں گے خو یہ دا عت
رب پر توکل ک ئرے ہیں (مسلم) حضرت م غترہ (رض) بن سعنہ کی رواتت ہے کہ حضور ﷺ ئے قرمانا حس

اّلل پر توکل سے ئے تعلق ہوگ یا(پرمذی)۔ حضرت ع ید
ے سے عالج کرانا اور چھاڑ بھونک کرائی وہ ٰ ه
ئے دا عت

ے جن میں سے انک
اّلل ﷺ دس جتزوں کو نانس ید قرم ئاے بھ
اّلل بن مسعود (رض) کی رواتت ہے کہ رسول ٰ ه
ٰه
چھاڑ بھونک بھی ہے سو ئاے معوذتین نا معوذات کے (اتو داؤد ،احمد ،نسائی ،ابن ح یان ،جاکم) ۔ تعض اجادتث
سے یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ ات یدا میں حضور ﷺ ئے چھاڑ بھونک سے نالکل متع قرمادنا بھا ،ل یکن تعد میں

اّلل کے ناک ناموں نا اس کے کالم
ِاس سرط کے سابھ اس کی اجازت دے دی کہ اس میں سرک یہ ہو ٰ ،ه

ے کہ اس میں کوئی گ یاہ کی جتز یہیں ہے ،اور
سے چھاڑا ج ئاے ،کالم انسا ہو خو سمجھ میں ئآے اور یہ معلوم ک یا جا سک
اّلل پر اعیماد ک یا ج ئاے کہ وہ ج ہاے گا
ے والی ہے ،نلکہ ٰ ه
بھروسہ چھاڑ بھونک پر یہ ک یا ج ئاے کہ وہ بج ئاے خود س فا د تت
ے کہ اجادتث ِاس نارے میں ک یا کہنی
تو اسے نا قع ت یا دے گا۔ یہ مس یلہ سرعی واصح ہوج ئاے کے تعد اب دنکھت

ہیں:
طترائی ئے ص غتر میں حضرت علی (رض) کی رواتت ت فل کی ہے کہ حضور ﷺ کو انک دقعہ یماز کی جالت میں
بجھو ئے کاٹ ل یا۔ حب آپ ﷺ یماز سے قارغ ہ ئوے تو قرمانا۔ بجھو پر جدا کی لعیت ،یہ یہ کسی یمازی کو
ے ج ئاے
چھوڑنا ہے یہ کسی اور کو۔ بھر نائی اور یمک م یگوانا اور جہاں بجھو ئے کانا بھا وہاں آپ ت مکین نائی ملت
ے۔
ے ج ئاے بھ
اّلل اجد ،قل اعوذ پرب ال فلق اور قل اعوذ پرب ال یاس پڑ ھت
ے اور قل نا ایہا الکاقرون  ،قل ہو ٰ ه
بھ
ابن ع یاس کی یہ رواتت بھی اجادتث میں آئی ہے کہ تنی ﷺ حضرت حسن (رض) اور حضرت حسین

اّلل ال یامۃ من کل س ی طان و ھامۃ ومن کل عین ال مۃ " میں تم کو
ے اعیذ کما بکلمات ٰ ه
ے بھ
(رض) پر یہ دعا پڑ ھت

اّلل کے ئے عیب کلمات کی ت یاہ میں دت یا ہوں ہر س ی طان اور موذی سے اور ہر ن طر ند سے" (بجاری ،مس ید احمد،
ٰه
پرمذی اور ابن ماچہ )۔

ل
ی
عیمان بن ائی العاص ال ققی کے متعلق مسلم ،موطا ،طترائی اور جاکم میں بھوڑے فظی اح یالف کے سابھ یہ
ُ
ج
س
ے انک
رواتت آئی ہے کہ ایہوں ئے رسول اللہ ﷺ سے سکاتت کی کہ میں حب سے م لمان ہوا ہوں م ھ
ُ
ک
درد محسوس ہونا ہے خو مجھ کو مارے ڈال یا ہے۔ آپ ﷺ ئے قرمانا اتیا ش یدھا ہابھ اس جگہ پر ر ھو جہاں درد ہونا
َ
اّلل وقدریہ من سر ما اجد واجاذر "
ے ہ ئوے ہابھ بھترو کہ اعوذ هب ٰ ه
اّلل کہو اور سات مرتتہ یہ کہت
ہے ،بھر تین مرتتہ نسم ٰ ه

ُ
اّلل اور اس کی قدرت کی ت یاہ مانگ یا ہوں اس جتز کے سر سے حس کو میں محسوس کرنا ہوں اور حس کے الخق
میں ٰ ه
ے خوف ہے"۔ موطا میں اس پر یہ اصافہ ہے کہ عیمان (رض) بن ائی العاص ئے کہا کہ اس کے
ہ ئوے کا مجھ
ع
ے گھر والوں کو دت یا ہو۔
تعد مترا وہ درد جانا رہا ،اور ِاسی جتز کی ت لیم میں ا تت
اّلل ﷺ کی موخودگی میں بجھو ئے کاٹ
ے رسول ٰ ه
مس ید احمد اور طجاوی میں طلق بن علی کی رواتت ہے کہ مجھ
ل یا۔ حضور ﷺ ئے مجھ پر پڑھ کر بھوبکا اور اس جگہ پر ہابھ بھترا۔

مسلم میں اتوسع ید جدری کی رواتت ہے کہ انک مرتتہ تنی ﷺ تیمار ہ ئوے تو جترنل ئے آ کر توچھا " اےمحمد ک یا

اّلل ارق یک من کل سی تؤذنک من سر کل
ے؟" آپ ﷺ ئے قرمانا ہاں۔ ایہوں ئے کہا ناسم ٰ ه
آپ تیمار ہو گت

اّلل کے نام پر آپ کو چھاڑنا ہوں ہر اس جتز سے خو آپ
اّلل ارقیک " میںه ٰ ه
اّلل نسفیک ناسم ٰ ه
تفس او عین جاسد‘ ٰ ه

اّلل آپ کو س فا دے ،میں اس کے نام پر آپ کو چھاڑنا
کو اذتت دے اور ہر تفس اور جاسد کی ن طر کے سر سے ٰ ،ه
ہوں۔" اسی سے ملنی جلنی رونات مس ید احمد میں حضرت ع یادہ بن صامت سے میقول ہے کہ حضور ﷺ تیمار
ے۔ میں
ے گ یا تو آپ کو سحت بکلیف میں نانا۔ سام کو گ یا تو آپ نالکل ت یدرست بھ
ے۔ میں ع یادت کے لت
بھ
ے ح ید کلمات سے
ے اور ایہوں ئے مجھ
ے بھ
اس قدر جلدی ت یدرست ہوج ئاے کی وچہ توچھی تو قرمانا کہ جترنل آ تت
ُ
ف
ت
ے
چھاڑا۔ بھر آپ ﷺ ئے قرتب قرتب اسی طرح کے ال فاظ ان کو ش ی ئاے خو اوپر والی جدتث میں ل کت
ے ہیں۔ حضرت عانشہ (رض) سے بھی مسلم اور مس ید احمد میں انسی ہی رواتت ت فل کی گنی ہے۔
گت
امام احمد ئے اتنی مس ید میں حضرت خ قصہ (رض) ام المؤمتین کی رواتت ت فل کی ہے کہ انک روز تنی ﷺ
مترے ہاں ئآے اور مترے ناس انک جاتون سِفا (رض) ان جاتون کا اصل نام ل یلی بھا ،مگر سِفا (رض)
ے ایمان التیں۔ قرنش کے جاندان تنی ع ِدی سے ان
اّلل کے نام سے مشہور بھیں۔ ہجرت سے یہل
تیت عیده ٰ ه
ے۔ ِاس طرح یہ حضرت خ قصہ کی رسنہ دار
کا تعلق بھا۔ یہ وہی جاندان ہے حس کے انک قرد حضرت عمر بھ
ُ
پ
ب
ب
خ
ہوئی بھیں۔ نامی یبھی بھیں خو یملہ (ذناب) کو چھاڑا کرئی ھیں۔ حضور ﷺ ئے قرمانا قصہ (رض) کو ھی
وہ عمل سکھا دو۔
مسلم میں عوف بن مالک اسج عی کی رواتت ہے کہ جاہلیت کے زم ئاے میں ہم لوگ چھاڑ بھونک ک یا ک ئرے

ے۔ ہم ئے رسول اللہ ﷺ سے توچھا کہ اس معاملہ میں حضور ﷺ کی ر ئاے ک یا ہے۔ حضور ﷺ ئے
بھ
ے پیش کرو ،چھا ئڑے میں مضاتقہ یہیں ہے حب نک
ے وہ مترے سا مت
قرمانا جن جتزوں سے تم چھا ئڑے بھ
اس میں سرک یہ ہو۔
اّلل ﷺ ئے چھاڑ بھونک
اّلل کی رواتت ہے کہ کہ رسول ٰ ه
مسلم ،مسید احمد اور ابن ماچہ میں حضرت جاپر بن عید ٰ ه
سے روک دنا بھا۔ بھر حضرت عمر بن خزم کے جاندان کے لوگ ئآے اور کہا کہ ہمارے ناس انک عمل بھا حس
ے۔ مگر آپ ئے ِا س کام سے متع قرمانا دنا ہے۔ بھر ایہوں
سے ہم بجھو (نا ساتپ) ک ئاے کو چھا ئڑے بھ
ے۔ آپ ﷺ ئے قرمانا ’ ِاس میں تو کوئی مضاتقہ یہیں نانا ،تم
ے بھ
ئے وہ جتز آپ ﷺ کو ش یائی خو وہ پڑ ھت
ے کسی بھائی کو قاندہ یہنجا سک یا وہ صرور یہنج ئاے۔" جاپر بن ع ید اللہ (رض) کی دوسری
میں سے خو سخص ا تت
جدتث مس
آل خزم کے ناس ساتپ ک ئاے کا عمل بھا اور حضور ﷺ ئے ان کو اس اجازت
کہ
ے
ہ
ہ
ی
ں
می
لم
ِ
دندی۔ اس کی نات ید مسلم ،مس ید احمد ،اور ابن ماچہ میں حضرت عانشہ کی یہ رواتت بھی کرئی ہے کہ حضور ﷺ
ے جاتور کے ک ئاے کو چھا ئڑے کی اجازت مرحمت قرمائی۔ مس ید احمد اور
ئے ابضار کے انک جاندان کو ہر زہر نل
پرمذی اور مسلم اور ابن ماچہ میں حضرت انس (رض) سے بھی اس سے ملنی جلنی روانات ت فل کی گنی ہیں
ھاڑے کی اجازت
ے جاتوروں کے ک ئاے ،اور ذناب کے مرض اور ن طر ند کے چ ئ
جن میں حضورﷺ ئے زہر نل
ِ
دی۔
مس ید احمد ،پرمذی ،ابن ماچہ اور جاکم ئے حضرت عمتر (رض) مولی ائی النجم سے یہ رواتت ت فل کی ہے کہ
اّلل ﷺ
جاہلیت کے زم ئاے میں مترے ناس انک عمل بھا حس سے میں چھاڑا کرنا بھا ۔ میں ئے رسول ٰ ه
ے ہو۔
ے اسے پیش ک یا۔ آپ ئے قرمانا قالں قالں جتزبں اس میں سے بکال دو ،ناقی سے تم چھاڑ سکت
کے سا مت
ٗ
گ
ن
ے تو دنکھا کہ وہ تیمار ہیں اور
موطا میں ہے کہ حضرت اتو کر اتنی صاجتزادی حضرت عانشہ کے ھر نشرتف لے گت
اّلل پڑھ کر چھاڑ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل
انک یہودیہ ان کو چھاڑ رہی ہے۔ اس پر ایہوں ئے قرمانا کہ کیاب ه
ک یاب اگر توراۃ نا ابج یل کی آنات پڑھ کر چھاڑبں تب بھی یہ جاپز ہے۔

ٰ

اّلل ﷺ ئے دوا اور
رہا یہ سوال کہ آنا چھاڑ بھونک مفید بھی ہے نا یہیں ،تو اس کا خواب یہ ہے کہ رسول ٰ ه
اّلل ئے ت یدا کی ہے اور تم لوگ
عالج سے یہ صرف یہ کہ کبھی متع یہیں قرمانا ،نلکہ خود قرمانا کہ ہر مرض کی دوا ٰ ه

دوا ک یا کرو۔ حضورﷺ ئے خود لوگوں کو تعض امراض کے عالج ت ی ئاے ہیں ،حیسا کہ اجادتث میں ک یاب الطب
اّلل ہی کے جکم اور اذن سے نا قع ہوئی ہے ،وریہ اگر دوا اور
ے سے معلوم ہوسکیا ہے ۔ کہ لیکن دوا بھی ٰ ه
کو دنکھت

اّلل کے کالم اور
طنی معالچہ ہر جال میں نا قع ہونا تو ہسنیالوں کوئی یہ مرنا۔ اب اگر دوا اور عالج ک ئرے کے سابھ ٰ ه

اّلل ہی کی طرف
اس کے اسم ئاے حسنی سے بھی استفادہ کیا ج ئاے ،نا انسی جگہ جہاں کوئی طنی امداد میشر یہ ہو ٰ ه
رخوع کر کے اس کے کالم اور اسما و ص فات سے ِاستعاتت کی ج ئاے تو یہ مادہ پرستوں کے سوا کسی کی ع فل
کے بھی جالف یہیں ہے  -مادہ پرست دت یا کے بھی یہت سے ڈاکتروں ئے اغتراف کی ہاے کہ دعا اور
ے ذائی طور پر اتنی زندگی میں دو مرتتہ
اّلل مربضوں کی س فا نائی میں یہت کارگر جتز ہے۔ اور اس کا خود مجھ
رخوع الی ٰ ه
َ
ے ن طر ت ید ک یا گ یا تو ح ید روز تعد انک تبھری مترے م ی ئاے میں آکر اڑ گنی اور ۱۶
بجریہ ہوا ہے۔ ۱۹۴ ۸میں حب مجھ
اّلل تعالی سے دعا کی کہ میں طالموں سے عالج کی درخواست یہیں کرنا
ے نک پیساب تید رہا ۔ میں ئے ٰ ه
گھیت
ے سے ہٹ گنی اور  ۲۰پرس نک ہنی رہی
جاہ یا ،تو ہی متراعالج قرمادے۔ ح یابچہ وہ تبھری پیساب کے را شت
یہاں نک کہ  ۱۹۶ٗ۸میں اس ئے بھر بکلیف دی اور اس کو آپرنسن کر کے بکاال گ یا۔ دوسری مرتتہ حب
ے سے درد کی سحت بکلیف میں من یال بھیں کسی عالج
ے گرق یار ک یا گ یا تو متری دوتوں ت یڈل یاں کنی مہیت
ٗ ۱۹۵۳میں مجھ
اّلل تعالی سے بھر وہی دعا کی خو  ۱۹۴۸میں کی بھی اور کسی عالج
سے آرام یہیں آرہا بھا۔ گرقیاری کے تعد میں ٰ ه
ے یہیں ہوئی ۔ الینہ یہ
اور دوا کے ت غتر ت یڈل یاں درد سے نالکل صاف ہو گتیں۔ آج نک بھر کبھی وہ تیماری مجھ
ح
صنح یہیں ہے کہ دوا اور عالج کو ،جہاں وہ میشر ہو ،جان توچھ کر چھوڑ دنا ج ئاے ،اور صرف چھاڑ بھونک سے کام
ے ہی پر اکی فا ک یا ج ئاے ،اور کجھ لوگ عمل یات اورتعونذوں کے مطب کھول کر پیبھ جاتیں اور اسی کو کمائی کا ذرتعہ ت یا
لیت
لیں۔ اس معاملہ میں یہت سے لوگ حضرت اتو سع ید (رض) جدری کی اس رواتت سے اش یدالل ک ئرے ہیں
خو بجاری ،مسلم ،پرمذی ،مس ید احمد ،اتو داإد اور ابن ماچہ میں میقول ہوئی ہے اور اس کی نات ید بجاری میں ابن ع یاس
ے ح ید
(رض) کی بھی انک رواتت کرئی ہے۔ اس میں یہ ت یان ہوا کہ حضور ﷺ ئے انک مہم پر ا تت
ب
ے
ے۔ یہ حضرات راسنہ میں عرب کے انک قن یل
اصجاب کو ھنجا جن میں حضرت اتو سع ید (رض) جدری بھی بھ
ے میں
ے والوں سے کہا کہ ہماری متزنائی کرو۔ ایہوں ئے ابکار کر دنا۔ ا تت
کی نسنی پر جاکر بھرے اور ایہوں ئے قن یل
ے کے سردار کو بجھو ئے کاٹ ل یا اور وہ لوگ ِان مساقروں کے ناس ئآے اور کہا کہ ت مہارے ناس کوئی دوا نا
قن یل

عمل ہے حس سے تم ہمارے سردار کا عالج کردو؟ حضرت اتو سع ید (رض) ئے کہا ہے تو ش ہی ،مگر خونکہ تم ئے
ے حب نک تم کجھ دت یا یہ کرو ،ہم اس کا عالج یہیں کربں گے۔ ایہوں
ہماری متزنائی سے ابکار ک یا ہے اس لت
ے کا وعدہ ک یا اور حضرت اتو سع ید ئے جاکر
ئے نکرتوں کا انک رتوڑ (تعض روانات میں ہے کہ  ۳۰نکرناں ) د تت
اس پر ٗ
ے -اکتر روانات میں یہ صراحت یہیں ہے کہ
ے گت
سورہ قابچہ پڑھنی سروع کی اور لعاب دھن اس پر ملت
ے۔ نلکہ ان میں یہ صراحت بھی یہیں ہے کہ حضرت اتو سع ید
یہ عمل ک ئرے والے حضرت اتو سع ید(رض) بھ
ے۔ ل یکن پرمذی کی رواتت میں دوتوں ناتوں کی صراحت ہے۔ آخر کار بجھو کا اپر
خود اس مہم میں سرنک بھ
ے کا وعدہ ک یا بھا وہ ال کر دے دبں۔ مگر ان حضرات ئے آنس میں
ے والوں ئے حینی نکرناں د تت
زانل ہوگ یا اور قن یل

اّلل ﷺ سے توچھ یہ ل یا ج ئاے۔ یہ معلوم اس کام پر اخر
کہا ِا ن نکرتوں سے کوئی قاندہ یہ ابھاؤ حب نک رسول ٰ ه

لن یا جاپز ہے نا یہیں۔ ح یابچہ یہ لوگ حضورﷺ کی جدمت میں جاصر ہ ئوے اور ماخرا عرض ک یا۔ حضور ﷺ ئے
ے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ چھا ئڑے کے کام بھی آسکنی ہے؟ نکرناں لے لو اور ان میں مترا
ہیس کر قرمانا "ت مہیں کیس
حصہ بھی لگاؤ ۔
ُ
ے عرب کے ان
ے سے یہل
ل یکن ِاس جدتث سے تعونذ ،گ یڈے اور چھاڑ بھونک کے مطب ج ئالے کا خواز بکا لت
ے جن میں حضرت اتو سع ید جدری ئے یہ کام ک یا بھا اور حضور ﷺ ئے اسے یہ
جاالت کو بگاہ میں رکھ یا جا ہت
ب
ب
دم خواز کے معاملہ میں ِان
صرف جاپز رکھا بھا ،نلکہ یہ ھی قرمانا بھا کہ مترا حصہ ھی لگاؤ ،ناکہ اس کے خواز و ع ِ
ُ
ب
ب
ے اور آج نک یہ
اصجاب کے دلوں میں کوئی سنہ ناقی یہ ہرے۔ عرب کے جاالت اس زم ئاے میں ھی یہ ھ
کہ بجاس بجاس ،سو سو ،ڈپڑ ڈپڑھ سو م یل نک آدمی کو انک نسنی سے جل کر دوسری نسنی یہیں ملنی۔ نسن یاں بھی
اس وقت انسی یہ بھیں جن میں ہونل ،سر ئاے نا کھ ئاے کی دوکاتیں موخود ہوں اور مساقر کنی کنی روز کی
ے۔ ِان جاالت میں یہ نات عرب کے
ے تو سامان خوردوتوش خرند سک
مساقت طے کر کے حب وہاں یہنخ
ی
اصول اجالق میں سامل بھی کہ مساقر حب کسی نسنی پر ہنچیں تو نسنی کے لوگ ان کی متزنائی کربں۔
معروف ِ
ے  ،اور عرب میں ِاس طرز عمل کو
ے موت کے ہ ئوے بھ
ِاس سے ابکار کے معنی نسا اوقات مساقروں کے لت
ے والوں
ے صجایہ کے ِاس قعل کو جاپز رکھا کہ حب قن یل
ے رسول اللہ ﷺ ئے ا تت
معبوب سمجھا جانا بھا۔ اسی لت
ئے متزنائی سے ابکار کردنا بھا تو ان کے سردار کا عالج ک ئرے سے ایہوں ئے بھی ابکار کردنا ،اور اس سرط پر

اّلل کے
اس کا عالج ک ئرے پر راضی ہ ئوے کہ وہ ان کو کجھ دتیا کربں۔ بھر حب ان میں سے انک صاحب ئے ٰ ه
ُ
بھروسے پر ٗ
ے والوں ئے الکر دے
سورہ قابچہ اس سردار پر پڑھی اور وہ اس سے اچھا ہوگ یا تو طے سدہ اخرت قن یل
ے کو جالل و طیب قرار دنا۔ بجاری میں اس واقعہ کے متعلق
دی اور حضورﷺ ئے اس اخرت کے لیت
َ
َ
اّلل بن ع یاس (رض) کی خورواتت ہے اس میں حضورﷺ کے ال فاظ یہ ہیں کہ ِان اخق ما
حضرت عید ٰ ه
ے یہ زنادہ پرخق نات
اّلل تعنی بج ئاے اس کے کہ تم کوئی اور عمل ک ئرے ،ت مہارے لت
اجذت علنہ اخرا کیاب ٰ ه
ے قرمانا کہ دوسرے یمام
اّلل کی ک یاب پڑھ کر اس پر اخرت لی۔ یہ آپ ﷺ ئے اس لت
بھی کہ تم ئے ٰ ه
ُ قن ی خ ت ی
ب
ی
ے پر ق لتغ ھی ادا ہوگ یا کہ ا ہیں
اّلل کا کالم پڑھ کر ہے ،عالوہ ازبں ِاس طرح عرب کے اس ل
عملیات سے ٰ ه
ُ
ے
اّلل کی طرف سے تنی ﷺ ئالے ہیں۔ ِا س واقعہ کو ان لوگوں کے لت
اس کالم کی پرکت معلوم ہوگنی خو ٰ ه
ن ظتر قرار یہیں دنا جاسک یا خو شہروں اور فصتوں میں پیبھ کر چھاڑ بھونک کے مطب ج ئالے ہیں اور اسی کو ایہوں
ئے وش ی ٗلہ عاش ت یا رکھا ہے۔ اس کی کوئی ن ظتر تنی کرتم ﷺ نا جایہ و ناتعین اور ا ٗ
مہ سلف کے ہاں یہیں
ص
م
ت
ملنی۔
ٗ
سورہ قابچہ اور ِا ن سورتوں کی م یاسبت
آخری جتز خو معوذتین کے نارے میں قانل توچہ ہے وہ قرآن کے آعاز اور احن یام کی م یاسبت ہے۔ اگر چہ قرآن
مج ید پرتی ِب پزول پر مرتب یہیں ک یا گ یا ہے ،مگر  ۲۳سال کے دوران میں مج یلف جاالت اور موا قع اور صرورنات
ُ
اّلل ﷺ ئے ن ظو ِر خود یہیں نلکہ ان کے نازل
کے لجاظ سے نازل ہ ئوے والی آنات اور سورتوں کو رسول ٰ ه
ُ
ک
ک ئرے والے جدا کے جکم سے اس س ل میں مرتب قرمانا حس میں ہم اب اس کو ن ئاے ہیں۔ ِاس پرتیب
کے جاظ سے قرآن کا آعاز ٗ
ے۔
سورہ قابچہ سے ہونا ہے اور احن یام معوذتین پر۔ اب ذرا دوتوں پر انک بگاہ ڈا لت
ل
اّلل رب العالمین ،رحمان و رجیم ،اور مالک توم الدبن کی حمد وت یا کر کے ت یدہ عرض کرنا ہے کہ آپ ہی
آعاز میں ٰ ه
ے درکار ہے وہ یہ ہے کہ
کی میں ت یدگی کرنا ہوں اور آپ ہی سے مدد جاہ یا ہوں ،اور سب سے پڑی مدد خو مجھ

ے اسے تورا قرآن دنا
اّلل تعالی کی طرف سے ش یدھا راسنہ دکھ ئاے کے لت
ے ۔ خواب میں ٰ ه
ے ش یدھا راسنہ ت یا تت
مجھ
ُ
ُ
ُ
اّلل تعالی سے خو رب ال فلق ،رب ال یاس ،ملِک ال یاس
جانا ہے ،اور اس کو جیم اس نات پر کیا جانا ہے کہ تیدہ ٰ ه

ے آپ ہی کی
ے کے لت
ے اور سر سے محقوظ ر ہت
 عرض کرنا ہے کہ میں ہر مجلوق کے ہر قیت،اور ِالہ ال یاس ہے
ُ
 کبونکہ راہ راست کی بتروی میں وہی سب سے زنادہ ما تع ہ ئوے ہیں ۔ ا س آعاز کے سابھ یہ، ت یاہ مانگ یا ہوں
احن یام خو م یاسبت رکھ یا ہے وہ کسی صاحب ن طر سے توش یدہ یہیں رہ سکنی۔

In the name of Allah, اّلل کےنام سے خو یہت مہرنان
ه
ٰ
Most Gracious,
یہاتت رحم واال ہے۔
Most Merciful.

ِ ٰ بِس ِمه
مه
اّللهال َر ۡۡح ٰ ِنهال َر ِحی ۡ ِه
ۡ

1.
Say: I seek کہو میں ت یاہ مانگ یا ہوں رب کی
ِ َُق ۡل ا َ ُع ۡو ُذ بِ َر ِب الن
ه ۙ اس
ه
refuge with the
انساتوں کے۔
Lord of mankind.
2.
The King of
نادساہ کی انساتوں کے ۔
ِ ِمل
ِ َك الن
ه
ههۙ اس
ه
َ
mankind.
*1
3.
The God of
معبود کی انساتوں کے ۔
ِ َاِل ٰ ِههالن
 ههه ۙ اس
ه
*1
mankind.
*1 Here also, as in Surah Al-Falaq, instead of saying
Audhu-billahi (I seek Allah’s refuge), a prayer has been
taught to seek Allah’s refuge by reference to His three
attributes: First, that He is Rabb-in-naas, i.e. Sustainer,
Provider; second, that He is Malik-in-naas, i.e. Master of all
mankind; third, that He is Ilah-in-naas, i.e. real Deity of all
mankind. Here, one should clearly understand that the
word ilah has been used in two meanings in the Quran:
first for the thing or person who is practically being
worshipped although it or he is not entitled to worship;
second, for Him Who is entitled to worship, Who is in fact
the Deity whether the people worship Him or not, wherever
this word is used for Allah; it has been used in the second
meaning. Seeking refuge by means of these three attributes
means: I seek refuge with that God, Who being the

Sustainer, King and Deity of men, has full power over
them, can fully protect them and can really save them from
the evil, to save myself and others from which I am seeking
His refuge. Not only this; since He alone is Sustainer, King
and Deity, therefore, there is no one beside Him with
Whom I may seek refuge and he may give real refuge.
*1یہاں بھی سورہ ق
ک
ل
عالی کو اس کی تین ص فات سے ناد کر کے اس
اّلل
ه
ے
ا
ئ
ج
کے
ے
ت
ه
ّلل
ا
ن
اعوذ
طرح
کی
ق
ب
ٰ ہ
ٰ ت ٰ
ُ
ُ
ت
ے کی نل قین کی گنی ہے ۔ انک اس کا رب ال یاس ،عنی یمام انساتوں کا پرودگار و مرئی اور مالک اور
کی ت یاہ ما نگت
ُ
ُ
ِ
آقا ہونا۔ دوسرے اس کا ملک الیاس  ،تعنی یمام انساتوں کا نادساہ اور جاکم و قرماپروا ہونا۔ پیشرے  ،اس کا الٰهه
خ
ے کہ اِلٰههکا ل فظ قرآن مج ید میں دو معبوں
ال یاس،تعنی انساتوں کا قیقی معبود ہونا۔ (یہاں یہ نات واصح رہنی جا ہت
ً
میں استعمال ہوا ہے۔ انک وہ سے نا سخص حس کو ع یادت کا کوئِی اشنح فاق یہ یہنج یا ہو مگر عمال اس کی ع یادت کی جا
ے ع یادت کا اشنح فاق یہنج یا ہو اور خو خقیفت میں معبود ہو ،خواہ لوگ اس کی ع یادت کر ہرے
رہی ہو۔ دوسرا وہ حس
ے جہاں یہ ل فظ استعمال ہوا ہے اسی دوسرے معنی میں ہوا ہے)۔ ِان
اّلل کے لت
ہوں نا یہ کر ہرے ہوں۔ ٰ ه
ُ
تین ص فات سے استعاذہ کا م طلب یہ ہوا کہ میں اس جدا کی ت یاہ مانگ یا ہوں خو انساتوں کا رب ،نادساہ ،اور معبود
ُ
م
ے ت یدوں کی خ فاظت پر توری طرح قادر ہے ،اور خو
ہ ئوے کی ح یییت سے ان پر کا ل اق یدار رکھ یا ہے ،خوا تت
ُ
ُ
ے میں اس کی
ے اور دوسرے انساتوں کو بج ئاے کے لت
واق عی اس سر سے انساتوں کو بجا سک یا ہے حس سے خود حبت
ُ
ے اس کے سوا اور کوئی ہے
ت یاہ مانگ رہا ہوں۔ ی ہی یہیں نلکہ خونکہ وہی رب اور نادساہ اور اِلٰههہے  ،اس لت
ہی یہیں حس سے میں ت یاہ مانگوں اور خو خقیفت میں ت یاہ دے بھی سک یا ہو۔

ے والے کے 4. From the evil of
اس ۙه سر سے وسوسہ ڈا لت
ن ه َش ِهر هال َۡو ۡس َو ِ ه
ِم ۡه
the whisperer who
*2
خو نار نار نلٹ کر آ نا ہے۔
اس ۙه
ا ۡۡلَـنَ ِ ه
*2
withdraws.
*2 The word waswas in waswas-il-khannas means the one
who whispers over and over again, and waswasa means to
whisper into someone’s heart an evil suggestion over and

over again in such a way or ways that the one who is being
inspired may not feel that the whisperer is whispering an
evil suggestion into his heart. Waswasah by itself suggests
repetition just as zalzalah contains the meaning of repetitive
movement. Since man is not tempted by just one attempt
but effort has to be made over and over again to seduce and
tempt him, such an attempt is called waswasah and the
tempter waswas. As for the word khannas, it is derived
from khunus, which means to hide after appearing and to
retreat after coming into view. Since khannas is the
intensive form, it would imply the one who behaves thus
very frequently. Now, obviously the whisperer has to
approach man for whispering again and again, and besides,
when he is also described as khannas, the combination of
the two words by itself gives the meaning that after
whispering once he retreats and then again returns over
and over again to repeat the act of whispering. In other
words, when once he fails in his attempt to whisper evil, he
withdraws, then he again returns to make the second and
the third and the next attempt over and over again. After
understanding the meaning of waswas-il-khannas, let us
consider what is meant by seeking refuge from its evil. Its
one meaning is that the seeker after refuge himself seeks
God’s refuge from its evil, i.e. from the evil lest it should
whisper some evil suggestion into his own heart. The second
meaning is that the caller to Truth seeks God’s refuge from
the evil of the one who whispers evil suggestions into the
hearts of the people against himself. It is not in his own
power to approach all the people in whose hearts evil

suggestions are being whispered against himself
individually and remove the misunderstandings of every
person. It is also not right and proper for him that he
should give up his mission of inviting others to Allah and
should devote all his time and energy to removing the
misunderstanding created by the whisperer and to
answering their accusations. It is also below his dignity that
he should stoop to the level of his opponents. Therefore,
Allah has instructed the caller to truth to seek only His
refuge from the evil of the wicked people, and then to
attend single-mindedly to his work of invitation and
mission. For it is not for him to deal with them but for
Allah, who is Sustainer of men, King of men, God of men.
Here, one should also understand that an evil suggestion is
the starting point of evil act. When it affects a careless or
heedless person, it creates in him a desire for evil. Then,
further whisperings change the evil desire into an evil
intention and evil purpose. When the evil suggestion grows
in intensity, the intention becomes a resolution, which then
culminates in the evil act. Therefore, the meaning of
seeking God’s refuge from the evil of the whisperer is that
Allah should nip the evil in the bud. If seen from another
aspect, the order of the evil of the whisperers seems to be
this: first they incite one to open unbelief, polytheism, or
rebellion against Allah and His Messenger, and enmity of
the righteous (godly) people. If they fail in this and a person
does enter Allah’s religion, they misguide him to some
innovation. If they fail in this too, they tempt him to sin. If
they do not succeed even in this, they inspire the man with

the suggestion that there is no haram in indulging in minor
sins, so that if he starts committing these freely, he is over
burdened with sin. If one escapes from this too, in the last
resort they try that one should keep the true religion
confined to oneself, and should do nothing to make it
prevail, but if a person defeats all these plans, the whole
party of the devils from among men and jinn makes a
common front against him and incites and stirs up the
people and makes them shower him with invective and
accusation and slander, and defames him as widely as it
can. Then, Satan comes to the believer and excites him to
anger, saying: It is cowardly of you to have borne all this
insult: arise and clash with your opponents. This is the last
and final device with Satan by which he tries to thwart the
struggle of the caller to truth and entangle him in
difficulties and obstructions. If he succeeds in escaping
from this too, Satan becomes powerless before him. About
this same thing it has been said in the Quran: If Satan ever
excites you to anger, seek refuge with Allah. (Surah AlAaraf, Ayat 200; Surah HaMim As-Sajdah, Ayat 36). Say:
Lord, I seek refuge with You from the promptings of
satans. (Surah Al-Mominun, Ayat 97). The fact is that if
ever an evil suggestion from Satan so much as touches those
who are God-fearing people, they immediately get alerted
and clearly see the right course they should adopt. (Surah
Al-Aaraf, Ayat 201). And on this very basis about the
people who escape from this last attack of Satan Allah says:
None can attain to this rank except those who are men of
great good fortune. (Surah HaMim As-Sajdah, Ayat 35). In

this connection, another thing should also be kept in mind,
and it is this: Evil suggestion is not whispered into the heart
of man only from outside by the satans from among men
and jinn, but also by the self of man from within. His own
wrong theories misguide his intellect, his own unlawful
motives and desires lead his power of discrimination, will
and power of judgment astray, and it is not only the satans
from outside but within man his satan of the self also
beguiles him. This same thing has been expressed in the
Quran, thus: And We know the evil suggestions arising
from his self. (Surah Qaaf, Ayat 16). On this very basis, the
Prophet (peace be upon him) in his well-known Sermon
said: We seek Allah’s refuge from the evils of our self.
ے واال۔
 *2اصل میں وسواس الج یاس کے ال فاظ استعمال ہ ئوے ہیں۔ وسواس کے معنی ہیں نار نار وسوسہ ڈا لت
ے نا طرتقوں سے کسی کے دل میں کوئی پری نات ڈال یا کہ
ے طر تق
اور وسوسے کے معنی ہیں ئے در ئے ا نس
ُ
ُ
ے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں انک پری نات
حس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس یہ ہو سک
ے زلزلہ میں خرکت کی نکرار کا مفہوم سامل
ڈال رہا ہے ۔ وس سوے کے ل فظ میں خود نکر ار کا مفہوم سامل ہے  ،حیس
ہے ۔ خونکہ انسان صرف انک دقعہ یہک ئاے سے یہیں یہک یا نلکہ اسے یہک ئاے کی ئے د ئرے کوشش کرئی
ے انسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش ک ئرے والے کو وسواس کہا جانا ہے۔ رہا ل فظ ح یاس  ،تو یہ جبوس
ہوئی ہے ،اس لت
ے ہٹ ج ئاے کے ہیں ،اور ح یاس خونکہ
ے نا ئآے کےتعد تنجھ
سے ہے حس کے معنی طاہر ہ ئوے کے تعد چھیت
ے اس کے معنی یہ قعل نکترت ک ئرے والے کے ہ ئوے۔ اب یہ طاہر نات ہے
م یالعہ کا صتعہ ہے اس لت
ے آدمی کے ناس آنا پڑنا ہے  ،اور سابھ سابھ حب اسے
ے والے کو نار نار وسوسہ اندازی کے لت
کہ وسوسہ ڈا لت
ے ہٹ جانا
ے سے خود بحود یہ مفہوم ت یدا ہوگا کہ وسوسہ ڈال ڈال کروہ تنجھ
ح یاس ب ِھی کہا گ یا تو دوتوں ال فاظ کے ملت
ے نلٹ کر آنا ہے۔ نال فاظ دنگر انک مرتتہ اس کی وسوسہ اندازی
ہے اور بھر ئے در ئے وسوسہ اندازی کے لت
ے دونارہ ،سہ نارہ اور نار نار آنا رہ یا
کی کوشش حب ناکام ہوئی ہے تو وہ جال جانا ہے ،بھر وہی کوشش ک ئرے کے لت

ہ ے۔
ے
ے کہ اس کے سر سے ت یاہ ما نگت
ے کے تعد اب اس نات پر عور کرنا جا ہت
وسواس الج یاس کا م طلب سمجھ لیت
ُ
ے واال خود اس کے سرسے جدا کی ت یاہ مانگ یا ہے،
کام طلب ک یا ہے؟ اس کا انک م طلب تو یہ ہے کہ ت یاہ ما نگت
ُ
ط
اّلل
ے دل میں کوئی وسوسہ یہ ڈال دے ۔ دوسرا م لب یہ ہے کہ ٰ ه
تعنی ِاس سر سے کہ وہ کہیں اس کے ا تت
ے والے کے جالف خو سخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال یا بھرے
ے کی طرف دعوت د تت
کے را شت
ُ
ُ
ی
داعی خق جدا کی ت یاہ مانگ یا ہے۔ داعی ٰالی الحق کے نس کا یہ کام ہیں ہے کہ اس کی ذات
اس کے سر سے ِ
ے اور انک انک
کے جالف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا ہرے ہوں ان سب نک خود یہنخ
ُ
ف
ب
اّلل کا کام
ے یہ ھی میاسب یہیں ہے کہ اتنی دعوت ٰالی ٰ ه
سخص کی علط ہمبوں کو صاف کرے۔ اس کے لت
ُ
ف
چھوڑ چھاڑ کر وسوسہ اندازوں کی ت یدا کردہ علط ہمبوں کو صاف ک ئرے اور ان کے الزامات کی خواب دہی ک ئرے میں
ُ
ُ
س
ب
ل
لگ ج ئاے۔ اس کے م فام سے یہ نات ھی قروپر ہے کہ حس طح پر اس کے مجا قین اپر ے ہ ئوے ہیں
َ
اسی پر خو د ب
ے اسرار کے
ے والے کو ہداتت قرمائی کہ ا نس
دعوت خق د تت
عالی ئے
اّلل
ه
ے
ت
اس
ے۔
آ
ئ
ر
اپ
ھی
ِ
ل
ٰ ت ٰ
سر سے نس جدا کی ت یاہ مانگ لے اور بھر ئے قکری کے سابھ اتنی دعوت کے کام میں لگا ہرے۔ اس کے
ُ
ه ال یاس کا کام ہے۔
تعد ان سے تمنیا بترا کام یہیں نلکہ رب الیاس ،ملک الیاس اور اِل ٰ ه
ے کہ وسوسہ عم ِل سر کا تف ظہ آعاز ہے ۔ وہ حب انک عاقل نا جالی الذہن آدمی
اس م فام پر یہ بھی سمجھ لن یا جا ہت
ُ
ُ
ب
ے اس میں پُرائی کی خواہش ت یدا ہوئی ہے ۔ ھر مزند وسوسہ اندازی اس پری
کے اندر اپر انداز ہو جانا ہے تو یہل
خواہش پری تیت کوپرے ارادے میں ت یدنل کر دتنی ہے ۔ بھر اس سے آگے حب وسوسے کی نابتر پڑھنی ہے
ے کا
ے وسوسہ انداز کے سر سے جدا کی ت یاہ ما نگت
تو ارادہ عزم بن جانا ہے اور آخری قدم بھر عم ِل سر ہے۔ اس لت
ُ
ق
عالی اسی م فام پر اس کا لع قمع قرمادے۔
مطلب یہ ہے کہ سر کاآعاز حس مفام سے ہونا ہے ٰ ،ه
اّلل ت ٰ
ے کقر،
ے ک ھل
ے وہ کھل
دوسرے لجاظ سے اگر دنکھا ج ئاے تو وسوسہ اندازوں کے سر کی پرتیب یہ ن طر آئی ہے کہ یہل
ُ
اّلل والوں کی عداوت پر ا کس ئاے ہیں۔ اس میں ناکامی ہو اور
اّلل اور رسول سے تعاوت اور ٰ ه
سرک ،دہرتت ،نا ٰ ه
ے تو
اّلل میں داجل ہی ہو ج ئاے تو وہ اسے کسی یہ کسی ندعت کی راہ سجھا ئے ہیں۔ یہ بھی یہ ہو سک
آدمی دب ُن ه

ٰ

ے ہیں کہ
ے تو آدمی کے دل میں یہ ح یال ڈا لت
معصبت کی رعیت د ئالے ہیں ۔ اس میں بھی کام یائی یہ ہو سک

ے میں تو کوئی مضاتقہ یہیں  ،ناکہ ی ہی اگر کترت سے صادر ہو جاتیں تو گ یاہوں کا نار ع طیم
چھ ئوے چھ ئوے گ یاہ کر لیت
ے
ے تو ندرچہ آخر وہ کوشش ک ئرے ہیں کہ آدمی دبن خق کو نس ا تت
انسان پر لد ج ئاے۔ اس سے بھی اگر آدمی بچ بکل
ُ
ی
ل
ے ،اسے عالب ک ئرے کی قکر یہ کرے ،کن اگر کوئی سخص ِان یمام جالوں کو ناکام کر دے
آپ نک ہی مجدود ر کھ
ے آدمی پر نِل پڑئی ہے ،اس کے جالف لوگوں کو اکسائی اور بھڑ کائی
تو بھر ش یاطین جن و انس کی توری نارئی ا نس
ُ
ہے  ،اس پر گالبوں اور الزامات کی تو چھاڑ کرائی ہے ،اسے ہر طرف ندنام اور رسوا ک ئرے کی کوشش کرئی ہے ۔
ُ
بھر س ی طان اس مرد مومن کو آکر عصہ دالنا ہے اور کہ یا ہے کہ یہ سب کجھ پر داست کر لن یا تو پڑی پزدلی کی نات
ُ
ب
ک
دعوت خق کی راہ ھوئی
ہے ،ابھ اور ِان حملہ آوروں سے ھڑ جا۔ یہ سی طان کا آخری خریہ ہے حس سے وہ
ِ
ے تو
ے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے بھی اگر داعی خق بچ بکل
داعی خق کو راہ کے کاتبوں سے الجھا د تت
ئ
کراے اور ِ
ُ
ع
سیطان اس کے آگے ئے نس ہوجانا ہے۔ یہی وہ جتز ہے حس کے مت لق قرآن مجید میں ارساد ہوا ہے واِ َماه

َ

ك ِم َن ا َ
اّلل
لشی ۡ ٰط ِن ن َ ۡز ٌغ فَ ۡاستَعِ ۡذهبِ ٰ ِه
ی َ ۡ َه
ن َغـنَ َ
َهزٰ ِت َ
ُي ” ،کہو ،مترے
الشی ٰ ِط ۡ ِه
ٰه
اّلل کی تیاہ مانگو“(االعراف۲۰۰۔حٰم السجدہ۔)۳۶۔ َو ُق ۡل َر ِب ا َ ُع ۡو ُذ بِ َ
ك ِم ۡن َ َ
ن اتَقَ ۡوا اِذَا َم َس ُھ ۡمه
پروردگا ر میں شیاطین کی اکساہبوں سے بتری تیاہ مانگیا ہوں“(المومبون۔ )۹۷اِ َن ال َ ِذ هیۡ َه
ٰطٮ ٌِف ِم َن ا َ
ن ”خو لوگ پرہتز گارہیں ان کا جال تو یہ ہونا ہے کہ کبھی
لشهی ۡ ٰط ِن تَ َذ َك ُر ۡوا فَاِذَا ُه ۡم ُمب ۡ ِص ُ هر ۡو َه
ُ
ً
”اور اگر س ی طان کی طرف سے ت مہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہوتو

س ی طان کے اپر سے کوئی پرا ح یال ایہیں چھو بھی ج ئاے تو وہ قورا خونک ج ئاے ہیں۔ اور بھر ایہیں ( ح
صنح

راسنہ) صاف ن طر ئآے لگ یا ہے“(االعراف۔)۲۰۱۔ اور اسی ت یا پر خو لوگ س ی طان کے اس آخری خ ئرے سے

م ” ،یہ جتز پڑے بصبب
بچ بکلیں ان کے نارے میں اللہ ت ٰعالی کا ارسا د ہے َو َما یُل َ ٰقٮھَا اِ َّل ُذ ۡو َح رظ عَ ِظی ۡ ره
والے کےسوا کسی کوجاصل یہیں ہوئی“(حٰم السجدہ)۳۵،۔
ے ۔ وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف ناہر
ے میں انک نات اور بھی بگاہ میں رہنی جا ہت
اس سلسل
ُ
ے علط
سے ش یا طین ِ جن و انس ہی یہیں ک ئرے نلکہ اندر سے خود انسان کا ات یا تفس بھی کرنا ہے ۔ اس کے ا تت
ُ
ُ
ُ
ف
ع
وت
وت ت متز اور ق ِ
ن طرنات اس کی ل کو گمراہ ک ئرے ہیں۔ اس کی اتنی ناجاپز اعراض و خواہسات اس کی ق ِ
ے تفس
وت قنضلہ کو  ،ند راہ کرئی ہیں۔ اور ناہر کے ش یاطین ہی یہیں ،انسان کے اندر اس کے ا تت
ارادی اور ق ِ
کا سیطان بھی اس کو یہکا نا ہے ۔ یہی نات ہے خو قرآن میں انک جگہ قرمائی گنی ہے کہه َون َ ۡعل َ ُم َماه ُت َو ۡس ِو ُسه

ُ
ُ
ت
ب
ے ہیں“ اسی ت یا پر
ے فس سے ا ھ ئرے والے وسوسوں کو جا تت
)۔”اور ہم اس کے ا تت۱۶بِ ٖه ن َ ۡفسهه ه (ق۔
ُ
ِ ٰ ے مشہور خطنہ مستویہ میں قرمانا ہے ن َ ُع ۙهو ُهذ بِا
ِ ّلله ِمنه ُش ُرو ِهر أَن ُف
سنَا ”ہم
اّلل علنہ وسلم ئے ا تت
اّلل صلی ٰ ه
رسول ٰ ه
ے تفس کی سرارتوں سے“۔
ے ہیں ا تت
اّلل کی ت یاہ ما نگت
ٰه

5. Who whispers خو وسوسے ڈال یا ہے دلوں میں
into the hearts of
انساتوں کے ۔
mankind.

ى هیُ َو ۡس ِو ُس ه ِِفۡ ه ه ُص ُد ۡو ِره
ال َ ِذ ۡ ه
اس ۙ ه
النَ ِ ه

6. From among وہ ح یات میں سے ہو خواہ انساتوں
ِ
ِ َن ا ۡۡلِنَ ِة َهو الن
م
 اس
ه
ه
َ
the
jinn
and
*3
میں سے۔
mankind. *3
*3 According to some scholars, these words mean that the
whisperer whispers evil into the hearts of two kinds of
people: the jinn and the men. If this meaning is admitted,
the word naas would apply to both jinn and men. They say
that this can be so, for when the word rijal (men) in the
Quran has been used for the jinn, as in Surah Al-Jinn, Ayat
6, and when nafar can be used for the group of jinn, as in
Surah A1-Ahqaf, Ayat 29, men and jinn both can be
included metaphorically in the word naas also. But this
view is wrong because the words naas, ins and insan are
even lexically contrary in meaning to the word jinn. The
actual meaning of jinn is hidden creation and jinn is called
jinn because he is hidden from man’s eye. On the contrary,
the words naas and ins are spoken for insan (man) only on
the basis that he is manifest and visible and perceptible. In
Surah Al-Qasas, Ayat 29, the word anasa has been used in
the meaning of raa, i.e. the Prophet Moses (peace be upon
him) saw a fire in the direction of Toor. In Surah An-Nisa,

Ayat 6, the word anastum has been used in the meaning of
ahsastum or raaytum (i.e. if you perceive or see that the
orphans have become capable). Therefore, naas cannot
apply to jinn lexically, and the correct meaning of the verse
is: From the evil of the whisperer who whispers evil into the
hearts of men, whether he be from among the jinn or from
the men themselves. In other words, whispering of evil is
done by devils from among jinn as well as by devils from
among men and the prayer in this Surah has been taught to
seek refuge from the evil of both. This meaning is
supported by the Quran as well as by the Hadith. The
Quran says: And so it has always been that We set against
every Prophet enemies from among devils of men and
devils of jinn, who have been inspiring one another with
charming things to delude the minds. (Surah Al-Anaam,
Ayat 112).
And in the Hadith, lmam Ahmad, Nasai, and Ibn Hibban
have related on the authority of Abu Dharr a tradition,
saying: I sat before the Prophet (peace be upon him), who
was in the Mosque. He said: Abu Dharr, have you
performed the Prayer? I replied in the negative. He said:
Arise and perform the Prayer. So, I performed the Prayer.
The Prophet (peace be upon him) said: O Abu Dharr, seek
Allah’s refuge from the devils of men and the devils of jinn.
I asked, are there devils among men also? O Messenger of
Allah! He replied: Yes.
ے واال دوقسم کے لوگوں کے دلوں
*تعض اہل علم کے پزدنک ِان ال فاظ کا م طلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈا لت3
س
 دوسرے انسان۔ اس نات کو اگر ن لیم ک یا ج ئاے تو ل فظ ناس کا اطالق جن اور، انک جن،میں وسوسہ ڈال یا ہے

ٌ
ل
ے ہیں کہ انسا ہو سک یا ہے ،کبونکہ قرآن میں حب ِرجا ل ( مردوں ) کا فظ جِبوں کے
انسان دوتوں پر ہوگا۔ وہ کہت
ے ہیں ،اور حب تقر کا استعمال جِبوں کے گروہ پر ہو سک یا
ے استعمال ہوا ہے ،حیسا کہ سورہ جن آتت  ۶میں ہم دنکھت
لت
ً
ب
م
ل
ے
ہے ،حیسا کہ سورہ اخ فاف آتت ۲۹میں ہوا ہے ،تو مجازا ناس کے فظ میں ھی انسان اور جِن دوتوں سا ل ہو سکت
ے علط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے ال فاظ لعت ہی کے اعن یار سے ل فظ جن
ہیں۔ ل یکن یہ ر ئاے اس لت
کی صد ہیں۔ جن کے اصل معنی توش یدہ مجلوق کے ہیں اور جن کوجن اسی ت یا پر کہا جانا ہے کہ وہ انسائی آنکھ سے
ے تولے ہی اس ت یا پر ج ئاے ہیں کہ وہ طاہر
محقی ہے۔ اس کے پر عکس ناس او ر ِانس کے ال فاظ انسان کے لت

ارا
اور مرئی اور محسوس ہے۔ سورہ فصص  ،آتت ۲۹میں ہےهاٰن َ َس ِم ۡن َجانِ ِب ا ُلط ۡو ِر ن ًَ

۔ یہاں انس کے

ََ
ک
ن
ت
م
موسی ئے ”کوہ طور کے کیارے گآ د ھی“۔سورہ نساء ،آتت  ۶میں ہےهفَاِ ۡنه
عنی رای ہیں ،عنی حضرت ٰ
َ
ح
س
ے ہیں“۔یہاں ٰانسیم کے معنی ا ییم نا
ے اب ہوسم ید ہو گت
داهاگر تم محسوس کرو کہ پییم بخ
اٰن َ ۡستُ ۡم ِمنۡ ُھ ۡم ُر ۡش ً
راتیم ہیں۔ نس ناس کا اطالق لعت عرب کی رو سے جبوں پر یہیں ہو سک یا ،اور آتت کے ح
صنح معنی یہ ہیں کہ ”
ُ
اس وسوسہ انداز کے سر سے خو انساتوں کے دلو ں میں وسوسے ڈال یا ہے ،خواہ وہ جبوں میں سے ہو نا خود انساتوں
میں سے “۔ تعنی دوسرے ال فاظ میں وسوسہ اندازی کا کام ش یاطین جِن بھی ک ئرے ہیں اور ش یاطین ِانس بھی،
ے کی اس سورہ میں نل قین کی گنی ہے۔ اس معنی کی نات ید قرآن سے بھی ہوئی
اور دوتوں کے سر سے ت یاہ ما نگت
ہے اور جدتث سے بھی۔قرآن میں قرمانا وكذلِك جعلنا لِك ِل ن ِب عدوا شی ِطُي اّلِن ِس وا ۡۡل ِ ِن یو ِِحه

َ َ ٰ َ َ َ َۡ ُ َ ر َ ُ ً َ ٰ ۡ َ ۡ ۡ

َ

ُۡ ۡ

ے س ی طان
ف الۡقَ هو ِل ُغ ُر ۡورا ه۔ (االتعام۔)۱۱۲اور اسی طرح ہم ئے ہر تنی کے لت
بَ ۡع ُض ُھم اِ ٰٰل بَ ۡع رض ُز ۡخ ُر َ

ۡ

ۡ

ً

جِبوں اور س ی طان انساتوں کو دسمن ت یا دنا ہے خو انک دوسرے پر خوش آت ید ناتیں دھوکے اور قرتب کے طور پر
ال فا ک ئرے ہیں۔

اّلل علنہ
اور جدتث میں امام احمد ،نسائی اور ابن حیان حضرت اتو ذر کی رواتت تفل ک ئرے ہیں کہ میں تنی صلی ٰ ه
ے۔ قرمانا اتو ذر ،تم ئے یماز پڑھی؟ میں ئے عرض
وسلم کی جدمت میں جاصر ہوا۔ آپ مسجد میں نشرتف قرما بھ
اّلل من
کیا یہیں۔ قرمانا ابھو اور یماز پڑھو۔ حیابچہ میں ئے یماز پڑھی اور بھر آکر پیبھ گیا۔ حض ؐور ئے قرمانا نا اناذر ،تعوذ ب ٰ ه

سرش یاطین االنس والجن”،اے اتو ذر ،ش یاطین انس اور ش یاطین جن کے سر سے اللہ کی ت یاہ مانگو“۔ میں ئے

اّلل  ،ک یا انساتوں میں بھی س ی طان ہ ئوے ہیں؟قرمانا ہاں۔
عرض کیا نا رسول ٰ ه

