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 معنی کا)  مجندة جنود االرواح(  حديث
 

 مندرجہ نے ميں ۔۔۔۔۔ ہے يہ لنک پرمير اورانڻرنيٹ ہوں مسلمہ نئ ايک ميں
 کا استاد کيا سوال ميں بارہ کے اس سے استاد تواپنی ديکهی حديث ذيل

 بہت سے عنیم کے اورحديث جواب اس مجهے ، گی کروں ذکر بهی جواب
 ذرا ميں موضوع اس آپ کہ ہے ممکن يہ توکيا ، ہوئ تکليف زيادہ ہی

 ہيں بهی اوراحاديث کوئ ميں موضوع اس کيا اور ديں جواب سے تفصيل
 ؟ ہوں کرتی تاکيد کی معنی کے حديث جواس

 : ہے مروی طرح اس ميں مسلم صحيح حديث وہ
 نے وسلم عليہ اهللا لیص نبی کہ ہيں کرتے بيان تعالی اهللا رضی ابوهريرہ
 مانوس وہ ہيں پہچانتی سے ميں توجوان ہيں لشکر مجتمع روحيں:  فرمايا
 ( ٦٣٧٦( مسلم صحيح ۔ ہيں ہوجاتی جدا جدا ہيں ہوتی اورجومختلف ہوتی
 کہ کہا يہ بلکہ ، تهے زندہ قبل سے پيدائش لوگ کہ کہتی نہيں يہ حديث
 اندرمسلمان کے ت آخر يںم جس نہيں وہ جنت اوريہ تهيں ميں جنت روحيں
 محفوظ لوح يہ ، جانتے نہيں ہم جسے ہے اورجگہ توکوئ يہ بلکہ گے جائيں
 ۔ ہے کہاں وہ کہ ہے جانتا ہی وحدہ اوراهللا ہے ميں
 جگہ جس ہے طرح کی بنک ايک جگہ وہ کہ ہے جاسکتا کہا طرح اس يعنی
 ۔ ہے فرماتا کوپيدا روحوں سے
 بچے والے پاۓجانے مادرميں رحم لیتعا اوراهللا ہوتی حاملہ عورت جب
 اورياپهر ہے جاتی دی روح توخبيث کويا توبچے ہے پهونکتا روح ميں

 بن شخص اچها تووہ ملے روح اچهی اسے اگر ، ہے ملتی روح اسےاچهی
 ، گا بنے شخص خبيث تووہ جاۓ دی روح خبيث اسے اوراگر ، گا جاۓ
 تقدير اس اپنی وہ کہ ہے رکهتا استطاعت يہ انسان باوجود کے اسے ليکن

 بہت بهی کا اورنيت پردعا اوريہاں ، دے بدل سے اعتبار کے اعمال کواپنے
 ۔ ہے دخل اہم اور بڑا

 

 هللا الحمد
 عنہ تعالی اهللا رضي عائشہ ميں صحيح اپنی نے تعالی اهللا رحمہ بخاری امام
 : کہ ہے کی ن بيا روايت تعليقا سے
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 عليہ اهللا صلی نبی نے ميں کہ ہيں تیکر بيان عنہا تعالی اهللا رضی عائشہ
 : سنا ہوۓ فرماتے کويہ وسلم

 وہ ہيں رکهتی تعارف ميں جوآپس ميں ان ہيں لشکر کے قسم مختلف روحيں
 کتاب بخاری صحيح ۔ ہے جدارہتی وہ رکهتی نہيں اورجوتعارف مانوس
 ۔ مجندہ جنود االرواح باب االنبياء
 ہيں کہتے ہوۓ کرتے شرح کی حديث اس تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 کہنا کا خطابی)  ة مجند جنود االرواح(  فرمانا يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 اشکال مختلف ميں ان ہوکہ اشارہ طرف اس ميں اس کہ ہے احتمال ہے

 ۔ ہيں ہوتی والی وفساد اورصالح خيروشر
 ہی طرف کی لوگوں کے طرح اپنی لوگ اچهے سے ميں لوگوں کہ ليے اس

 ہے ہوتا مائل ہی طرف کی شرير کے طرح اپنی اورشرير ہيں جاتے
 کيا پيدا انہيں اورشرميں پربهالئ جن پرہے طبعيتوں ان تعارف کا توروحوں

 اس وہ اوراگر ہوجاتا تعارف ميں آپس کا ان ہوتو اتفاق ميں اس توجب ، گيا
 ۔ عليحدہ سے دوسرے توايک ہوں مختلف ميں

 کی ابتدا کی مخلوق ميں اس اندر کے غيب حالت کہ ہے احتمال بهی اوريہ
 ميں ّآپس اوروہ گئ کی پيدا پہلے سے جسموں روحيں کہ ليے اس ہو خبر
 پرہی بنا کی تعارف توپہلے گيا ڈاال ميں اجسام انہيں توجب رہيں جلتی ملتی
 ۔ تها چکا گذر پہلے جوکہ ہوا تعارف سے دوسرے ايک

 :کہ ہيں کہتے اوردوسرے
 کی توان گئيں کي پيدا روحيں جب ميں شروع کہ ہے يہ مراد سے اس

 جسم والے روح ميں دنيا جب کہ ہے ميں مقابلہ اسی تومعنی ، تهيں دوقسميں
 کيا کوپيدا سےروحوں مناسبت جس مختلف يا ہيں ہوتے ياتومانوس ہيں ملتے
 ۔ ہے گيا

 : ہوں کہتا ميں کہ ہيں کہتے حجر ابن حافظ
 کہ ہے ہوسکتا کرنے نفرت ميں آپس بعض کہ تاجاسک کيا نہيں انکار کا اس
 ، ہے محمول پر ابتدا کی مالقات يہ کہ ليے اس ہوجائيں مانوس ميں آپس

 ميں حالت اوردوسری ، ہے کےمتعلق پيدائش بغيراصل کے سبب وہ کيونکہ
 کا الفت بعد کے نفرت کہ ہوجو مکتسب سے وصف نۓ وصف ايسے يہ

 ، کرنا احسان کا والے کرنے اورغلطی ، االن ايمان کافرکا مثال کرے تقاضا
 جنسيں مختلف يعنی)  مجندة جنود(  فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ۔ لشکر شدہ جمع پهر اوريا
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 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ جوزي ابن
 فضيلت ميں نفس اپنے جب انسان کہ ہے ہوتا حاصل سے حديث اس

 تالش سبب کا اس وہ کہ چاہۓ تواسے پاۓ نفرت چيزسے والی اوراصالح
 طرح اوراسی ، کرسکے حاصل نجات سے وصف مذموم اس کہ تا کرے
 ۔ چاہۓ کرنا طرح اسی تو ہو حالت يہی بهی برعکس کے اس
 : ہے قول کا تعالی اهللا رحمہ قرطبی امام

 بنا کی امور مختلف ليکن ہيں متفق ميں ہونے روحيں سب وہ اگرچہ روحيں
 کئ اشخاص کے نوع ہی توايک ، ہے ہوتی بهی ثيتحي امتيازی ميں ان پر

 اورمناسب خاص کوئ ميں نوع اس سے سبب اورکسی ہيں ميں اشکال ايک
 ہی جيسی اپنی ہرنوع کہ ہيں کرتے مشاهدہ يہ ہم ليے اسی ، ہو جمع معنی
 کے نوع ہی ايک پهرہم ، ہے کرتی نفرت سے اورمخالف رکهتی انس سے
 يہ تو ، ہيں ديکهتے ہوۓ کرتے نفرت کو اوربعض کومانوس اشخاص بعض
 ۔ ہے ہوتا اوراتفاق حيثيت انفرادی سے وجہ کی جس ہے پر بنا کی امور ان
 کےابتدا اوراس ہے کيا روايت موصوال ميں يعلی ابو مسند اسے نے ہم اور
 : ہيں کہتی عبدالرحمن بنت عمرہ کہ ہے قصہ ميں
 کی طرح اپنی بهی ميں مدينہ تووہ تهی عورت مزاج خوش ايک ميں مکہ
 ہوا علم کا اس کو عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ ، ڻهری پاس کے عورت ايک
 اکرم رسول نے ميں ، فرمايا سچ نے محبوب ميرے:  لگيں فرمانے تووہ
 بات کی طرح اسی نے توانہوں ، سنا ہوۓ فرماتے کويہ وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ انتهی ۔ کی ذکر

 بيان ميں)  ٤٧٧٣(  صحيح اپنی نے تعالی اهللا رحمہ مسلم کوامام اورحديث
 : ہيں فرماتے تعالی اهللا رحمہ نووی امام ميں شرح کی اس کيا
 ہيں رکهتی تعارف ميں جوآپس ميں ان ہيں لشکر کے قسم مختلف روحيں )
 ۔)  ہے جدارہتی وہ رکهتی نہيں اورجوتعارف مانوس وہ

 ، ہيں انواع مختلف يا لشکر کردہ جمع معنی کا اس کہ ہے کہنا کا علماء
 ۔ ہے بنايا اسے نے تعالی اهللا پر جس ہے امر وہ تعارف کا اوراس
 اس وہ ہے بنايا اسے پر صفات جن نے تعالی اهللا:  کہ ہے گيا کہا بهی اوريہ
 توجس ہے رکهتی مناسبت کے اس ميں نحوست کی اوراس ، ہے ق مواف کے
 ۔ ہے کرتی فتمخال کی اس اور نفرت سے اس وہ دورکيا سے اسےاس نے

 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ اورخطابی
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 شقاوت جس ابتداميں اسے نے تعالی اهللا کہ ہے يہ ہونا مانوس کا اس
 ميں مقابلہ کے دوسرے ايک اورروحيں ، ہے فرمايا پيدا پر اورسعادت
 پيدا پروہ توجس ہيں ملتی ميں اجسام اندر کے دنيا وہ توجب ، تهيں دوقسميں

 تواچهی ہيں کرتی اختالف اور مانوس اعتبارسے کے اس تهيں گئ کی
 اوربری شرير روحيں اورشريراوربری طرف کی روحوں اچهی روحيں
 ۔ ہيں ہوتی مائل ہی طرف کی روحوں

 . اعلم تعالی واهللا


