 ‐ 10468ﮐﺘﺎﺑﻮں اور رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
ﺳﻮال

وہ ﮐﻮن ﺳﮯ ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﯿﮟ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ آدم ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ اﺗﺎرا اور ان ﮐ اوﻻد زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﻞ ﮔﺌ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ وﯾﺴﮯ ﮨ
ﻧﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﺑﻠﮧ ان ﮐﮯ ﻟﮱ رزق ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺎ اور ان ﭘﺮ اور ان ﮐ اوﻻد ﭘﺮ وﺣ ﮐﺎ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮ ان ﮐ اوﻻد ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻۓ اور ﮐﭽﮫ ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ارﺗﺎب ﮐﯿﺎ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ اﻣﺖ ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮐﮧ )ﻟﻮﮔﻮ ( ﺻﺮف اﻟﮧ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺒﻮدوں ﺳﮯ ﺑﭽﻮ
ﭘﺲ ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺪاﯾﺖ دی اور ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﮔﻤﺮاﮨ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﮔﺌ < اﻟﻨﺤﻞ 32 /
اور وہ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﯿﮟ وہ ﭼﺎر ﯿﮟ :ﺗﻮرات  ،اﻧﺠﯿﻞ ،زﺑﻮر اور ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> آپ ﭘﺮ ﺣﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﮨﮯ اﺳ ﻧﮯ اس ﺳﮯ
ﭘﻠﮯ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻮ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ < آل ﻋﻤﺮان 3 /
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور ﮨﻢ ﻧﮯ داؤد ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ( ﮐﻮ زﺑﻮر ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋ < اﻻﺳﺮاء 55 /
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اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮل ﺑﺖ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﺗﻌﺪاد اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ان ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺗﻮ وہ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﮐﭽﮫ وہ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور آپ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ واﻗﻌﺎت ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﮱ ﯿﮟ اور ﺑﺖ ﺳﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﮭ
ﮐﮱ < اﻟﻨﺴﺎء 164 /
ان ﺳﺐ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﯿﮟ اور ان ﺳﺐ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ ﺟﻨﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ
اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
> اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ) ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﭘﺮ اور اس ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﺟﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رﺳﻮل
)ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﭘﺮ اﺗﺎری ﮨﮯ اور ان ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﯿﮟ اﯾﻤﺎن ﻻؤ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
اور اس ﮐﮯ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮐﻔﺮ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ وہ ﺑﺖ دور ﮐ ﮔﻤﺮاﮨ ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﭘﮍا <
اﻟﻨﺴﺎء 136 /
رﺳﻮل اور ﻧﺒ ﯾﮧ اﯾ ﻣﺴﻤ ﮐﮯ دو ﻧﺎم ﯿﮟ ﺟﺴﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﻟﮱ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮐ
ﻋﺒﺎدت ﮐ دﻋﻮت دﯾﮟ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﭼﻦ ﻟﯿﺎ اور اﻧﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﺗ دﯾﻦ ﮐﻮ ﭘﻨﭽﺎﻧﮯ اور اس ﮐ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮱ ﺑﮭﯿﺠﺎ ۔ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دﯾﻨﮯ واﻟﮯ اور آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ رﺳﻮل ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻮﺋ ﺣﺠﺖ اور اﻟﺰام
رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺑﮭﯿﺠﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ ﻧﮧ رہ ﺟﺎﺋﮯ < اﻟﻨﺴﺎء 165 /
اور اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻮل ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ  25ﭘﭽﯿﺲ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﺳﺐ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور وہ ﯾﮧ ﯿﮟ :
آدم – ادرﯾﺲ – ﻧﻮح – ﮬﻮد – ﺻﺎﻟﺢ – اﺑﺮاﮨﯿﻢ – ﻟﻮط – اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ – اﺳﺤﺎق – ﯾﻌﻘﻮب – ﯾﻮﺳﻒ – ﺷﻌﯿﺐ – اﯾﻮب – ذواﻟﻔﻞ
– ﻣﻮﺳ – ﮬﺎرون –داود – ﺳﻠﯿﻤﺎن – اﻟﯿﺎس – اﻟﯿﺴﻊ – ﯾﻮﻧﺲ – زﮐﺮﯾﺎ – ﯾﺤﯿ – ﻋﯿﺴ – ﻣﺤﻤﺪ – ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ
اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﺳﻤﺎﻧ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺐ ﻋﻈﯿﻢ اور آﺧﺮی اور ﭘﻠ ﺳﺐ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﺎ ﻧﺎﺳﺦ ﮨﮯ اور ﻣﺤﺎﻓﻆ اور ﺣﺎﮐﻢ
ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
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ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐ ﻃﺮف ﺣﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾﮧ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﻠ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ
اور ان ﮐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮨﮯ اس ﻟﮱ آپ ان ﮐﮯ آﭘﺲ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﺗﺎری ﮨﻮﺋ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﯿﺼﻠﮯ
ﮐﺮﯾﮟ < اﻟﻤﺎﺋﺪہ 48 /
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اوﻻد آدم ﺳﮯ رﺳﻮﻟﻮں اور اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻮ ﭼﻦ ﮐﺮ ﺮ اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور اﻧﯿﮟ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮐ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮﻧﮯ ﮐ دﻋﻮت دﯾﻨﮯ اور وہ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ دﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﮐ ﺳﻌﺎدت ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﯾﻤﺎن
ﻻۓ اور اﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﮐ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی اور ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے اﺳﮯ ﺟﻨﻢ ﺳﮯ ڈراﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ اﻣﺖ ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮐﮧ )ﻟﻮﮔﻮ ( ﺻﺮف اﻟﮧ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺒﻮدوں ﺳﮯ ﺑﭽﻮ
ﭘﺲ ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺪاﯾﺖ دی اور ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﮔﻤﺮاﮨ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﮔﺌ < اﻟﻨﺤﻞ 36 /
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ دی ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ اوﻟﻮ اﻟﻌﺰم ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﮧ
ﯿﮟ  :ﻧﻮح  ،اﺑﺮاﮨﯿﻢ ،ﻣﻮﺳ ، ﻋﯿﺴ اور ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم اور اوﻟﻮ اﻟﻌﺰم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯿﮟ
ﺗﻮ ﺮ ﻧﺒ ﺧﺎص اﭘﻨ ﻗﻮم ﮐ ﻃﺮف ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ
ﻃﺮف ﺑﮭﯿﺠﺎ اور وہ آﺧﺮی ﻧﺒ اور رﺳﻮل اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﯿﮟ ‐ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
> ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﻟﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ <
ﺳﺒﺎ28 /
اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻞ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﭼﻨﺎ اور اﻧﯿﮟ ان ﮐ اﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻗﺪوہ اور ﻧﻤﻮﻧﮧ اور اﺋﯿﮉﯾﻞ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور ان ﮐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐ
اور اﻧﯿﮟ ﻣﻮدب ﺑﻨﺎﯾﺎ اور اﻧﯿﮟ رﺳﺎﻟﺖ دے ﮐﺮ ان ﮐ ﻋﺰت وﺗﺮﯾﻢ ﮐ اور اﻧﯿﮟ ﻣﻌﺎﺻ اور ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎﯾﺎ اور
ﻣﻌﺠﺰات ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐ ﻣﺪد ﮐ ﺗﻮ وہ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻘﺖ اور ﺧﻠﻖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﮐﻤﻞ اور ﮐﺎﻣﻞ ﯿﮟ اور ان ﺳﺐ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﻓﻀﻞ اور ﺑﺎت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺳﭽﮯ اور ﺳﯿﺮت ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﻌﻄﺮ ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
> اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﭘﯿﺸﻮا ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے ﺣﻢ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ رﮨﺒﺮی ﮐﺮﯾﮟ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐ ﻃﺮف ﻧﯿ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ
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ﮐﺮﻧﮯ اور ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ اور زﮐﻮۃ دﯾﻨﮯ ﮐ وﺣ ﮐ اور وہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﮨﻤﺎرے ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ﺑﻨﺪے ﺗﮭﮯ <
اﻻﻧﺒﯿﺎء 73 /
ﺗﻮ ﺟﺐ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮﻟﻮں ﮐﺎ اﻃﺎﻋﺖ اور ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎم وﻣﺮﺗﺒﮧ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ان
ﮐ اﻗﺘﺪاء اور ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﯾ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺪاﯾﺖ دی ﺗﮭ ﺗﻮ آپ ﺑﮭ ان ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮ ﮨ ﭼﻠﮱ < اﻻﻧﻌﺎم 90 /
اور ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮﻟﻮں ﮐ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﮔﺌ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اﺧﻼق
ﻋﻈﯿﻤﮧ ﺳﮯ ﻧﻮاز ﮐﺮ ان ﮐ ﻋﺰت وﺗﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ ﮨﻤﯿﮟ ﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ان ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ
دﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ﻋﻤﺪہ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﯿﮟ ﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮐ
ﺗﻮﻗﻊ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺜﺮت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﯾﺎد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ < اﻻﺣﺰاب 21 /
ﺳﺐ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﮐﮯ ارﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﭘﻮرا ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺳﺐ ﻧﺒ اﯾ ﮨ ﻋﻘﯿﺪے ﮐ دﻋﻮت دﯾﺘﮯ رﮨﮯ اور وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
> اے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﮐﮧ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اور اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺑﮭ ﺟﻮ ﮨﻤﺎری ﻃﺮف اﺗﺎری ﮔﺌ اور ﭼﯿﺰ اﺑﺮاﮨﯿﻢ اور
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اور اﺳﺤﺎق اور ﯾﻌﻘﻮب ) ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم( اور ان ﮐ اوﻻد ﭘﺮ اﺗﺎری ﮔﺌ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
ﻣﻮﺳ اور ﻋﯿﺴ ) ﻋﻠﯿﻤﺎ اﻟﺴﻼم( اور دوﺳﺮے اﻧﺒﯿﺎء ) ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم ( دﯾﮱ ﮔﮱ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻۓ ﮨﻢ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ
ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﯿﮟ < اﻟﺒﻘﺮہ . 136 /
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