 ‐ 11725ﻧﺒ اوررﺳﻮل ﻣﯿﮟ ﻓﺮق
ﺳﻮال

ﺳﻮرۃ اﺣﺰاب ﮐ آﯾﺖ ﻧﻤﺒﺮ  40ﮐ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ
ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ رﺳﻮل اور ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﯿﮟ
ﺗﻮ ﻧﺒ اور رﺳﻮل ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻓﺮق ﮨﮯ؟
ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﮐﯿﻮں ﮐﺎ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﮐﺎ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﻧﺒ اور رﺳﻮل ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﻣﺸﻮر ﮨﮯ ﮐﮧ رﺳﻮل وہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﻃﺮف ﺷﺮع وﺣ ﮐ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎ ﺣﻢ
ﮨﻮ  ،اور ﻧﺒ وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﻃﺮف ﺷﺮع وﺣ ﮐ ﺟﺎﺋﮯ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎ ﺣﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ  ،ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﻓﺮق اﺷﺎل ﺳﮯ ﺧﺎﻟ
ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺒ دﻋﻮت وﺗﺒﻠﯿﻎ اور ﺣﻢ ﮐﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اﺳ ﻟﯿﮯ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ رﺳﻮل وہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐ ﻃﺮف ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﺟﮭﭩﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮں اور ﻧﺒ وہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﮐﮧ اﯾﺴ ﻗﻮم ﮐ ﻃﺮف ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ رﺳﻮل ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ وہ اﻧﯿﮟ دﯾﻦ ﺳﮭﺎﺋﮯ
اور ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﺮے ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ:
"ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻮرات ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺪاﯾﺖ وﻧﻮر ﮨﮯ اﺳ ﺗﻮرات ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ اﻧﺒﯿﺎء
ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ"
ﺗﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﮯ اﻧﺒﯿﺎء اس ﺗﻮرات ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐ ﮔ ﺗﮭ۔
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اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن "وہ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﯿﮟ" اور ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﮐﺎ؟ وہ اس ﻟﺌﮯ ﮐﮧ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ
ﺳﮯ ﻧﺒﻮت ﮐﺎ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﮯ ﺳﮯ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﮨﮯ ،ﺗﻮ اﺳ ﻟﺌﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ
اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ:
)ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋ ﻧﺒ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ( اور ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋ رﺳﻮل ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﯾﮧ ﭘﺘﮧ ﭼﻼ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋ رﺳﻮل اور ﻧﺒ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ وہ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ اور ﺧﺎﺗﻢ
اﻟﺮﺳﻞ ﺑﮭ ﯿﮟ ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم ﺟﻤﯿﻌﺎ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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