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 شیطان کا دھوکہ اور غائب عقل

 پروفیسر ڈاکٹر محمذ مختار جمعۃ

 وزیر اوقاف

 

تو اؿٹڈی اوع ًقطۂ ًظغ  جت ھن هوغی هؼبكغے هیں ػجیت عجذبًبت کب هطبلؼہ کغتے ھیں

هیں غوع کغًب ًغوعی ھے تب کہ ھن  ثغیغ کـی كک یب ؿیبؿی دـبة کے اى دقیقی سطغات 

، وٍي ھوگب ھے ثبالپیق ھیں، وٍي کب هفبص ؿت ؿے ؿے اگبٍ ھو ؿکیں جو ھوبعے وٍي کو صع

کو کھب جبۓ گی اوع ھغ چھوٹے ثڑے کو جال کغ ثھـن کغ  تغویب دکوهت وعًہ القبًوًیت سلک 

صے گی، لیکي ػقلوٌض، صاًلوٌض، هؼؼػ اوع وٌٍی دٌغات اؽ ثے اهولی تک پہٌچٌے کی ہغگؼ 

کی گغصاى کی ثے اهولی کے تذت  اجبػت ًہیں صیں گ۔ جؾ کی وٍي صكوي  قضین یب غیغ قضین 

، اًتلبع ھغ هوعت هیں اًتلبع ھی ھوتب ھے، كیطبى کے هضص گبع ںهٌووثہ ثٌضی کغ عھے ھی

اوع ػهیي پغ اؽ کی فوج جتٌب  ثھی  صھوکہ صے ە  ھن ًے هجغهبًہ کبعوائیوں کے ثبعے هیں 

کی یقیي  كغػی ًقطۂ ًظغ کی وًبدت کغصی سواٍ یہ سوص کق ھوں یب غیغ سوصکق، اؽ ثبت

ب ًہ صھبًی کے ؿبتھـ کہ جؾ ًے اپٌے آپ کو صھوبکہ ؿے اڑایب سواٍ صوؿغا اؽ ؿے هتبثغ ھو ی

کغًے واال  وٍ سوصکق اوعصًیب وآسغت هیں اپٌے آپ کو صوػر اوع ہالکت کے لیے جلضی ھو

اوعاگغاؽ ًے صوع ؿے کـی صوؿغے کو صھوبکہ ؿے اڑا صیب تو وٍ قبتل، فـبصی اوع  كوبع ھو گب

ن ھے ، جہبں تک اؽ پغ اکـبًے والوں کب تؼلق ھے تو وٍ ًغوع اؽ جغم هیں كغیک ھیں، ظبل

: " جؾ ًے هـلوبى کے قتل هیں هضص کی سواٍ ایک کلوہ ؿے ھی ھو تو وٍ ہللا ب ھےاثغ هیں آی

)ػؼ و جل ( ؿے اؽ دبل هیں هلے گب کہ اؽ کی صوًوں آًکھوں کے صعهیبى لکھب ھو گب  یہ ہللا 

، جہبں تک سبهوكی اوع کـی کی هویجت پغ سوف ھوًے ض ھے "ت ؿے ًب اهیتؼبلی کی عدو

والوں کب تؼلق ھے تو وٍ ثھی اپٌی سبهوكی کی وجہ ؿے اؽ هیں كغیک ھیں کیوًکہ وٍ 

اجتوبػی ٍوع پغ هؼٌوی پغصٍ اوع ایـب هبدول فغاھن کغتے ھیں جو اؽ قـن کی هجغهبًہ 

 کبعوائیوں کے لیے تیبع کغتب ھے ە    

 ػبلن ثلکہ هوغ هغف ًہ ھے کی تبکیض ثھی ًے ػلوب هشلن کی جؾ ھے ًظغ ًقطۂ ػیكغ یہ

 فتوی اپٌب ًے كیز آل ػجضالؼؼیؼ كیز هفتی کے ػغة ؿؼوصی ثھی، هیں هلکوں اکثغ کے اؿالهی

 ھے هجغم ھے صیتب اڑا ؿے صھوبکہ کو آپ اپٌے طعیؼے کے جیکٹ ثبعوصی جو کہ کیب جبعی

 صكوي اؿالم کبعوائیبں سوصکق یہ ،ھے ھوتب كوبع واال کغًے جلضی ٍغف کی آگ کی صوػر اوع

 لیب هیں گغفت لیے کے پھیکٌے هیں ہالکت کو ًوجواًوں کے اؿالم تبکہ ھیں ؿے هیں وؿبئل

 ھیں چکے ثھٹک ؿے عاؿتے ؿیضھے گغص صھلت یہ کہ ؿبتھـ کے صھبًی یقیي کی ثبت اؽ جبۓ،

 اػھغ ػلوبۓ کی اؽ ،ںھی صیتی کغ ؿلت کو وںػقل کی اى جو ھیں جبتی صی چیؼیں ایـی کو اى ە

 اى كیطبى طعیؼے کے جؾ ؿبتھـ کے تٌفیظ کی كجہیہ اؽ ،ھے کی صھبًی یقیي ثھی ًے كغیف

 ە ھے صیتب صھوکہ کو هجغهوں

 یہبں کیب، هٌغ ثھی ؿے کغًے آعػو کی هوت ثلکہ کیب هٌغ ؿے کلی سوص هغف ًہ ًے  اؿالم 

 ە ثھی پغ فهواق ًبؿبػ اوع لوذبت  ًبػک کہ تک
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ھوبعے ًجی )هلی ہللا ػلیہ وؿلن( ًے فغهبیب: " تن هیں ؿے کوئی ثھی کـی تکلیف کی وجہ ؿے 

، اگغ اؽ کے لیے ایـب کغًے کے ؿواء کوئي چبعٍ ًہیں تو یوں ھغگؼ توٌب ًہ کغے هوت کی

کہے اے ہللا اگغ ػًضگی هیغے لیے ثہتغ ھے تو هجھے ػًضٍ عکھـ اوع اگغ هوت هیغے لیے ثہتغ 

 ھے تو هجھے هوت ػطب فغهب " ) هذیخ ثشبعی ( ە

 پہلے ؿے جٌبت اوع ھوًب غبئت کب ػقل ھیں: آتی تذت کے اهوع اھن کبعوائیبں هجغهبًہ یہ

 تو ھے تؼلق کب کغًے غبئت اؿے یب ھوًے غبئت کے ػقل تک جہبں ە صھوکہ کب كیبٍیي اًـبًی

 صوؿت ادوق صكوي ػقلوٌض اوع ے،ھ ھوتب صكوي کب طات اپٌی ثیوقوف :ںھی کہتے هیں ثبعے اؽ

  ە گب صے ڈال هیں ًقوبى  ثجبۓ کی پہٌچبًے فبئضٍ تجھے صوؿت ثیوقوف کیوًکہ ،ھے ثہتغ ؿے

 کغتے ػول ؿبتھـ کے ٍبقت گئی صی ؿے وجہ کی جبًے کیے غبئت کے ػقلوں اپٌی وٍ ثلکہ

 اؽ  ؿے هٌلیبت ھغپ یب کوؼوعی کی اؽ اوع فـبص  ػقلی پھغ یب ثھغهبع کی هغبلطوں تو یب ، ھیں

 ػقل کیوًکہ ھے کیب كوبع الشجبئث ام کو كغاة ًے اؿالم لیے اؿی ،ؿے وجہ کی سبتوے کے

  کے جي ھے کغتب اعتکبة کب جغائن اوع ثیہوصگیوں ایـی  ًوف كغاة اوع ھے جبتی ھو غبئت

 ە ھیں جبتے ھو کھڑے عوگٹے ھی ؿے تووع

 ؿؼائیں کی صعجے اًتہبئی کو اؽ  ھن ھے تبکھیل ؿبتھـ کے ػقلوں کی ًوجواًوں ھوبعے  جوثھی

 قغاع دغام کو كغاة ًے اؿالم کہ ؿبتھـ کے صھبًی یقیي کی ثبت اؽ ھیں، کغتے هطبلجہ کب صیٌے

 ثھیجی پھٹکبع پغ والے کغًے پیق اوع والے اٹھبًے والے، ثیچٌے ،والے ٌےپی کے اؽ صیب،

 کبًضھوں کے ؿت صاعی طهہ کی اگہی ؿے سطغے اؽ الجتہ ھیں ثغاثغ هیں جغم اؽ ؿت یہ ،ھے

 اوع اٍجبء ،قلوکبعوں ،هفکغیي هذبفیوں، واػظیي، آئوہ، ،ػلوب ثبلشووم ھے ھوتی ػبئض پغ

 اوع ھیں صاع طهہ ػیبصٍ هہبعیي کے ػلوم هؼبكغتی هیں هیضاى اوع كؼجہ اؽ اوع ػلوب ًفـیبتی

 ٍغیقے هشتلف عاو هـبلک وؿبئل، هتؼضص کے اؽ تو ھے تؼلق کب صھوکہ کے اثلیؾ تک جہبں

 ە کے اًـبًوں پھغ یب ھوں كیبٍیي کے جٌوں وٍ سواٍ ھیں

 چکٌی کو ثؼٌوں ثؼي كیبٍیي ؿے هیں جٌوں اوع اًـبًوں " :ھے فغهبى کب پغوعصگبع پبک

 : األًؼبم ؿوعح ) " صیں ڈال هیں صھوکہ کغ اى کہ تب تھے عہتے ڈالتے وؿوؿہ کب ثبتوں چپڑی

111.) 

 ھی للکغ كیطبًی کہ ًہیں كک کوئی ە ھے للکغ كیطبًی یہ " ھے: فغهبى کب پغوعصگبع پبک

 ە (11: الوجبصلۃ ؿوعح ) ھے" واال سـبعے

 سیبل اوع لیب ثٌب صوؿت کو كیطبًوں چھوڑکغ کو ہللا ًے لوگوں :"اىھے فغهبى کب پغوعصگبع پبک

 .(03 : ػغافألا )ؿوعح " ھیں پغ عاؿت وٍ کہ ھیں عکھتے

 دکن  ثھی کب اهغ جؾ ًے وجل( )ػؼ ہللا هیں اؿالم :ںھی کہتے تؼبلی( ہللا عدوہ ) اوػاػی بماه

 اؿے ھے کغتب کوكق کی کغًے پیق عر ایک کوئي ؿے هیں صو  ؿبهٌے توہبعے كیطبى تو صیب

 ثیوقوفی، ،گغاؤٹ ،کوتبہی یب آعائی هجبلغہ ،َتفغی یب افغاٍ ھو ثھی کوئی کہ ًہیں پغوا کوئی یہ

 لجبؽ کب هظھت جو اجغتی یہ اگغ  ە ھے صیتب تووع کب ثہبصعی کو جبعدیت اوع ًبفغهبًی گی،ثہوص

 ؿے اى هظھت کہ جت عھے کغتے جبعی جبت فتبوی کي گوغاٍ  ٍغح اؿی ھیں ھوۓ پہٌے
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  کب اعتکبة کے ثیوقوفیوں هجغهبًہ هیں دق کے ثھبئیوں اوع وٍي  اپٌے  پي اوچھب اوع ھے ثغی

  ثہتبى ،جھوٹ پغ عؿول کے اؽ اوع تؼبلی ہللا کو ًوجواًوں وٍ تو گئی ھو ائلػ ػقل اوع پي پبگل

 یہ ھیں عھے کغ ثھی کچھـ جو وٍ کہ گے عھیں صالتے وھن یہ طعیؼے کے پغصاػی اوعافتغا

 الٹ کے اؽ هؼبهلہ ججکہ ،ھے هؼادوت سالف کے فـبصیوں اوع ؿغکلوں قـن، ایک کی كھبصت

 ًـلوں اوع کھلیبًوں وںکھیتی ،ھیں ھوۓ ۓعچب ًبٹک کب فـبص هیں ػهیي اوع فـبصی سوص یہ ،ھے

 ە " کغتب ًہیں پـٌض کو فـبص تؼبلی ہللا اوع " ە ھیں عھے کغ ثغثبصو تجبٍ کو

  ( وجل )ػؼ ہللا " :فغهبیب اوع صیکھب ٍغف کی کؼجہ ًہسب ًے ( وؿلن ػلیہ ہللا هلی ) ًجی ھوبعے 

 ،ھے ثڑی کتٌی دغهت تیغی اوع ھے ثبػؼت بکتٌ تو اوع ھے ػظین کتٌی كبى تیغی ہبں کے

    ە " ھے تغ ػظین ؿے تجھـ ہبں کے  ( جلو )ػؼ ہللا سوى کب هوهي لیکي

 ػهیي یب ھو قبتل کب کـی وٍ کہ کے اؽ ثغیغ کو کـی كشن جو " ھے: فغهبى کب پغوعصگبع پبک

 )ؿوعح " ڈاال کغ قتل کو لوگوں توبم ًے اؽ گویب تو ڈالے کغ قتل ھو، واال هچبًے فـبص هیں

  ە (01الوبئضح:

 اى هغف ثلکہ کیب ًہیں هٌغ ؿے ھی ػیبصتی پغ  اى اوع قتل کے ایوبى اھل ًے اؿالم عکھیے یبص

 ثبغیوں کیب، هٌغ ثھی ؿے پھیالًے سوف هیں اى یب کغًے اػغاى ؿے اى یب کغًے ػصٍ ف   سو کو

 ە کغیں ػیبصتی پغ والاه یب ػؼتوں جبًوں، جو کیب هلغوع کو جٌگ ؿبتھـ کے هجغهوں اوع

 ڈالیں، ڈاکے هیں عاؿتوں جت هجغهیي کہ ھے فیولہ  یہ کب ػلوب هیں ثبعے کے دض کی لڑائی

 اوع کغیں قتل اگغ ،جبئیں لٹکبۓ پغ ؿولی اوع جبئیں ےکی قتل تو لیں چھیي  اهوال اوع کغیں قتل

 پبؤں اوع ہبتھـ کے اى تو کغیں ًہ قتل اوع لیں چھیي هبل اگغ ،جبئیں کیے قتل تو چھیٌیں ًہ هوالا

 ًہ ثھی هبل اوع کغیں ًہ قتل کغیں، ػصٍ سوف کو لوگوں اگغ جبئیں، صیے کبٹ ؿے ؿوت هشبلف

  ە جبئیں صی۔ کغ وٍي جال اوع جبۓ صی ؿؼا کو اى هقضاع" کی جغم " کے اى تو چھیٌیں

ػهیي هیں جو ہللا تؼبلی ؿے اوع اؽ کے عؿول ؿے لڑیں اوع  " :ھے فغهبى کب پغوعصگبع پبک

فـبص کغتے پھغیں اى کی ؿؼا یہی ھے کہ وٍ قتل کغ صی۔ جبئیں یب ؿولی چڑھب صی۔ جبئیں یب 

هشبلف جبًت ؿے اى کے ہبتھـ پبؤں کبٹ صی۔ جبئیں، یب اًہیں جال وٍي کغ صیب جبۓ، یہ تو ھوئی 

 )ؿوعحاى کی صًیوی طلت اوع سواعی، اوع آسغت هیں اى کے لیے ثڑا ثھبعی ػظاة ھے " 

 . (00بئضح:الو

: جو سوص کق یب صھوبکہ سیؼ هجغهبًہ کبعوائیوں کے واقؼبت ھو عھے ھیں اى کب صیي سالهہ   

صهیت اوع ػقل کے ؿبتھـ کوئی تؼلق ًہیں ھے، اى افؼبل کو کوئی ثھی هظھت یب ػقل یب قبًوں یب آ

ہ اپٌے صیي : ی، اى لوگوں کے ثبعے هیں ھن هغف اتٌب ھی کہتے ھیںیب اًـبًیت تـلین ًہیں کغتی

او عًہ هغف اى کی ػقلیں ؿلت ھو گئیں ثلکہ یہ ھغ ٍغف ؿے الگ ھو گ۔  ؿے ًکل گ۔

، کیوًکہ جو ، ػغف اوع اپٌی آصهیت واًـبًیت ؿے ػبعی ھو چکے ھیںھیں، توبم اصیبى، اقضاع

کچھـ ھو عھب ھے اؽ کب آصهیت یب اًـبًیت ؿے تو صوع کی ثبت دتی کہ دیواًبت جي کی کوئی 

 یں ھوتی ًب هوکي ھے کہ وٍ ثھی ایـے گھٌؤًے جغائن کب اعتکبة  کغیں ە ػقل ھی ًہ
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ھن پغ واجت ھے کہ اؽ صھلت گغصی کے ؿبهٌے ؿت ایک هف ثي کغ کھڑے ھو جبئیں، 

کیوًکہ یہ هجغهبًہ صھوبکے جت پھیل گ۔ اوع اى کو ثیضاع هغؼی اوع ؿشتی  کے ؿبتھـ ًہ عوکب 

، اى کے جغائن پغ سبهوف عہٌے، تغصص کغًے، اکـبًے گیب تو یہ ہغ سلک وتغ کو ًگل کغ اقضام

، صل کھٹکٌے، سوف ػصٍ اوعاپٌے ًفؾ کے ؿبهٌے كکـت سوعصٍ ھوًے والوں پغ هیں عہٌے

 لوٹ جبئیں گے ە 

كھضاء کے لیے ھوبعی تؼؼیت، ػسویوں کی جلض كفبیبثی، توبم پغیلبى دبل سبًضاًوں کے لیے 

ًلوٌضی اوع ھضایت کے لیے ھوبعی صػبئیں ە  هجغ کی تلقیي، اپٌے ًوجواًوں کے لیے صا

، قبتلوں ؿے ، صھلت گغصی کوكکـت صےپغوعصگبع اى کی  آًکھوں کے  پغصے کو ػائل کغے

 قوبم اوع ثبػ عکھٌے والی ؿؼا کی یقیي صھبًی کغتے ھیي  ە

 

 

 

 

  

 

 


