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ﺳﻮال
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن
"ﯾﮧ رﺳﻮل ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ دی ﮨﮯ"
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ" ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﯾﮧ رﺳﻮل ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ دی ﮨﮯ"
ﯾﮧ ﺑﮭ اﺳ ﻃﺮح ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
"اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﻧﺒﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ دی"
ﺗﻮ ﺑﻼﺷ وﺷﺒﮧ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻞ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﯿﮟ ﺗﻮ رﺳﻮل اﻧﺒﯿﺎء ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﯿﮟ اور رﺳﻮﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اوﻟﻮ
اﻟﻌﺰم رﺳﻮل اﻓﻀﻞ ﯿﮟ اور اوﻟﻮ اﻟﻌﺰم رﺳﻞ ﭘﺎﻧﭻ ﯿﮟ اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐ دو آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اﯾ ﺗﻮ ﺳﻮرۃ اﺣﺰاب ﮐ ﯾﮧ آﯾﺖ ﮨﮯ:
"اور ﺟﺐ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﺎم ﻧﺒﯿﻮں ﺳﮯ ﻋﺪ ﻟﯿﺎ اور ﺧﺎص ﮐﺮ آپ ﺳﮯ اور ﻧﻮح اور اﺑﺮاﮨﯿﻢ اور ﻣﻮﺳ اور ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ
ﺳﮯ"
وہ ﯾﮧ ﯿﮟ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ﻧﻮح اور اﺑﺮاﮨﯿﻢ اور ﻣﻮﺳ اور ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم ﺟﻤﯿﻌﺎ۔
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اور دوﺳﺮی آﯾﺖ ﺳﻮرۃ اﻟﺸﻮری ﻣﯿﮟ ﮨﮯ:
"اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺗﻤﺎرے ﻟﺌﮯ وﮨ دﯾﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ اس ﻧﮯ ﻧﻮح )ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم( ﮐﻮ ﺣﻢ دﯾﺎ
ﺗﮭﺎ اور ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﯿﺮی ﻃﺮف وﺣ ﮐ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺣﻢ اﺑﺮاﮨﯿﻢ اور ﻣﻮﺳ اور ﻋﯿﺴ) ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم(
ﮐﻮ دﯾﺎ"۔
ﺗﻮ ﭘﺎﻧﭽﻮں ﺑﺎﻗ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﯿﮟ۔
ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن:
"ﯾﮧ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں اور اس ﮐ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮨﻢ ﮐﺴ ﺑﮭ رﺳﻮل ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ"۔
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ:
ﮨﻢ ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﻠﮧ ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
ﺳﭽﮯ رﺳﻮل ﯿﮟ اور اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﮭﻮٹ ﻧﯿﮟ ﺑﻮﻻ ﺗﻮ وہ ﺳﭻ ﺑﻮﻟﻨﮯ اور ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ اس آﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ:
"اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﮐﺴ ﺑﮭ رﺳﻮل ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ"
ﯾﻌﻨ اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﭽﮯ رﺳﻮل ﯿﮟ ،ان
ﺳﺐ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﮨﻮں۔
ﻟﯿﻦ اﯾﺴﺎ اﯾﻤﺎن ﺟﻮ ﮐﮧ اﺗﺒﺎع اور ﭘﯿﺮوی ﮐﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﮨﻮ وہ ﺻﺮف رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور اﻧ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮯ ﺑﺎﻗ ﺳﺐ ﺷﺮﯾﻌﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﺳﺐ ﭘﺮ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐﮧ وہ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﭽﮯ اور ﺣﻖ رﺳﻮل ﯿﮟ
ﻟﯿﻦ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺑﻌﺜﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺐ ادﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﺴﻮخ
ﮨﻮ ﭼﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﯾﮧ واﺟﺐ ﮨﻮﭼﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺻﺮف ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﻣﺪد ﮐﺮﯾﮟ اور اﺗﺒﺎع
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ﮐﺮﯾﮟ ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨ ﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ دﯾﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺎﻗ ﺳﺐ ادﯾﺎن ﮐﻮ
ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ اﺳ ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
"آپ ﮐﮧ دﯾﺠﺌﮯ ﮐﮧ اے ﻟﻮﮔﻮ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐ ﻃﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﻮا ﮨﻮں ﺟﺲ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﺗﻤﺎم
آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﯿﮟ وﮨ زﻧﺪﮔ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻؤ اور
اس ﮐﮯ ﻧﺒ ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ اﺣﺎم ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور اﻧ اﺗﺒﺎع ﮐﺮو ﺗﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺪاﯾﺖ ﭘﺮ آﺟﺎؤ"۔
ﺗﻮ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ دﯾﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺎﻗ ﺳﺐ ادﯾﺎن ﻣﻨﺴﻮخ ﮨﻮ ﭼﮯ ﻟﯿﻦ ان رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﮐﮧ وہ
ﺣﻖ اور ﺳﭽﮯ رﺳﻮل ﯿﮟ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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