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ﺳﻮال
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻧﺒﯿﺎء ﮐ ﮐﯿﺎ ﺿﺮورت ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

اﻧﺒﯿﺎء اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐ ﻃﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺣﺎم ﭘﻨﭽﺎﺗﮯ اور اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﺗﯿﺎر ﮐﺮ رﮐﮭ ﯿﮟ اﮔﺮ وہ اس ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ان ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی
دﯾﺘﮯ اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ڈراﺗﮯ اور ﭘﻠ اﻣﺘﻮں ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﮯ
ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ان ﭘﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮا اور ﺳﺰا دی ﮔ اس ﮐﮯ ﻗﺼﮯ اور ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﯿﮟ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﯾﮧ اﺣﺎم اور ﻣﻨﯿﺎت ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﮐﯿﻠ ﮨ ان ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺮ ﺳﮯ ﺗﻮ اﺳ ﮐﮯ ﻟﮱ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻨﺎﺋ اور اواﻣﺮ اور ﻧﻮاﮨ ﮐﻮ ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﺗﺎ ﮐﮧ ﺑﻨ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﮐ ﻋﺰت وﺗﺮﯾﻢ اور اﺳﮯ ﺷﺮف دﯾﻨﮯ
اور ان ﮐ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮں ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮐﯿﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻟﻮگ اﭘﻨ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ ﺗﻮڑﻧﮯ ﮐﺎ ارﺗﺎب ﮐﺮﺗﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ زﯾﺎدﺗ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ان ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﯾﮧ ﺣﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﮧ ﺗﮭ ﮐﮧ وﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ان ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﻣﺒﻌﻮث ﮨﻮﺗﮯ رﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اواﻣﺮ ﮐ ﯾﺎد
دﺎﻧ ﮐﺮاﺗﮯ اور اﻧﯿﮟ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﻧﮯ ﺳﮯ ڈراﺗﮯ رﮨﮯ اور ان ﭘﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮﺗﮯ اور اﻧﯿﮟ ﭘﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﯾﺎد دﻻﺗﮯ رﮨﮯ‐
ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺟﺐ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﮍﺗ اور ﻏﺮﯾﺐ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧ ذﮨﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻋﻘﻠﯿﮟ ان ﺳﮯ اﺧﺬ
ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻋﻠﻢ زﯾﺎدہ اور ﺳﻤﺠﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ زﯾﺎدہ ﺳﻨﺘﮯ ﯿﮟ وہ زﯾﺎدہ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻟ
ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻮ زﯾﺎدہ ﺗﺪﺑﯿﺮ واﻟﮯ ﮨﻮں ان ﮐ ﺳﻮچ زﯾﺎدہ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ زﯾﺎدہ ﺳﻮچ وﺑﭽﺎر واﻟﮯ ﮨﻮں ان ﮐﺎ ﻋﻠﻢ زﯾﺎدہ
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ واﻟﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ رﺳﻮﻟﻮں ﮐ ﺑﻌﺜﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﺑﺪل اور ﻧﮧ ﮨ اس
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺎﺋ ﺟﺎ ﺳﺘ ﮨﮯ –
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اور ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ‐ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم  ،ﺟﻮ ﮐﮧ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﺸﻮر ﯿﮟ ان
ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ  661ﮨﺠﺮی اور وﻓﺎت  728ﮨﺠﺮی ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺋ ان ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐ ﺑﺖ ﺳ
ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﯿﮟ – ان ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ :
ﺑﻨﺪے ﮐ ﻣﻌﯿﺸﺖ اور اس ﮐ آﺧﺮت ﮐ اﺻﻼح ﮐﮯ ﻟﮱ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺖ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﯿﺴﮯ اس ﮐ آﺧﺮت ﮐ اﺻﻼح
رﺳﺎﻟﺖ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘ اﯾﺴﮯ ﮨ اس ﮐ دﻧﯿﺎ اور ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐ اﺻﻼح رﺳﺎﻟﺖ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻤﻦ
ﻧﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ ﻣﻀﻄﺮ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ دو ﺣﺮﮐﺘﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ‐ اﯾﺴ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن
ﮐﻮ ﮐﮭﯿﻨﭻ ﻻﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻧﻮر اور اس ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺪل اور وہ ﻗﻠﻌﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺑﮭ
اس ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮا وہ اﻣﻦ ﻣﯿﮟ رﮨﮯ ﮔﺎ –
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﯾﮧ ﻣﺮاد ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اس ﺳﮯ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺣﺴ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
اور ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﻮ ﺑﮭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮔﺪﮬﺎ اور اوﻧﭧ ﺟﻮ اور ﻣﭩ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﯿﺰ اور ﻓﺮق ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﺑﻠﮧ ان اﻓﻌﺎل
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ زﻧﺪﮔ اور آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن دہ ﯿﮟ ﺗﻮ وہ اﻓﻌﺎل ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ زﻧﺪﮔ اور آﺧﺮت
ﻣﯿﮟ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ اﯾﻤﺎن اور ﺗﻮﺣﯿﺪ اور ﻋﺪل واﻧﺼﺎف اور ﻧﯿ اور اﺣﺴﺎن اور اﻣﺎﻧﺖ وﻋﻔﺖ اور ﺷﺠﺎﻋﺖ وﺑﺎدری اور
ﻋﻠﻢ وﺻﺒﺮ اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ اور رﺷﺘﮧ داروں ﺳﮯ ﺻﻠﮧ رﺣﻤ اور واﻟﺪﯾﻦ ﺳﮯ ﻧﯿ اور ﭘﮍوﺳﯿﻮں
ﺳﮯ اﺣﺴﺎن اور ان ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ادا ﮐﺮﻧﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ اﺧﻼص اور اﺳ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ اور اﺳ ﺳﮯ ﻣﺪد
ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﮐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺮ راﺿ ﮨﻮﻧﺎ اور اس ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ  ،اور اس ﮐ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﮐ ﺮ اس ﭼﯿﺰ
ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪے ﮐﻮ اس ﮐ دﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﻧﻔﻊ ﮨﮯ اور اس ﮐ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪے ﮐ دﻧﯿﺎ وآﺧﺮت ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﺑﺪﺑﺨﺘ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮨﮯ ۔
اﮔﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﺗ ﺗﻮ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﻣﯿﮟ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻮ ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭻ ﺳﺘ ﺗﮭ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ
ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍی ﻧﻌﻤﺖ اور اﺣﺴﺎن ﯾﮧ ﮨﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐ ﻃﺮف اﭘﻨﮯ رﺳﻮل ﺑﮭﯿﺠﮯ اور ان ﭘﺮ اﭘﻨ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﻮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
اور ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ وہ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐ ﻃﺮح ﺑﻠﮧ ان ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﺮے
ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﭘﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ وہ ﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﮨﮯ اور ﺟﻮ اﺳﮯ رد ﮐﺮ دے اور اس ﺳﮯ ﻧﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق اور اس ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺘﮯ
اور ﺧﻨﺰﯾﺮ ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﺮی اور ﺣﻘﯿﺮ ﺳﮯ ﺣﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﮨﮯ اﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ ان ﻣﯿﮟ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﻮﺟﻮدہ آﺛﺎر ﮐﮯ ﺳﻮا ﺑﻘﺎ ﮨ

5/2

ﻧﯿﮟ اور ﺟﺐ زﻣﯿﻦ ﺳﮯ آﺛﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﻣﭧ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور اﻧﯿﮟ ﺪاﯾﺖ دﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اوﭘﺮ
واﻟﮯ اور ﻧﭽﻠﮯ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮ ﺧﺮاب ﮐﺮ ﮐﮯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ۔
اﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ رﺳﻮﻟﻮں ﮐ ﺿﺮورت اس ﻃﺮح ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺲ ﻃﺮح اﻧﯿﮟ ﺳﻮرج ﭼﺎﻧﺪ اور ﺑﺎرش وﮨﻮا ﮐ ﺿﺮورت ﮨﮯ اور ﻧﮧ
ﮨ اس ﻃﺮح ﮐ ﺿﺮورت ﮐﮧ ﺟﺲ ﻃﺮح اﻧﺴﺎن ﮐﻮ زﻧﺪﮔ ﮐ ﺿﺮورت ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ آﻧﮫ ﮐﮯ ﻟﮱ روﺷﻨ ﮐ اور ﺟﺴﻢ
ﮐ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﮐ ﺿﺮورت ﮐ ﻃﺮح ﺑﻠﮧ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮐﺴ ﮐﮯ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ آﺳﺘﺎ اور ﮐﻮﺋ اﻧﺪازہ ﻟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮭ اس ﮐ
زﯾﺎدہ ﺳﺨﺖ ﺿﺮورت ﮨﮯ ۔
رﺳﻮل ﻋﻠﯿﻢ اﻟﺴﻼم اﻟﮧ اور اس ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﮐﮯ ﻧﻮاﮨ اور اواﻣﺮ ﻣﯿﮟ واﺳﻄﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﺳﺐ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺮﺳﻞ اور اﻧﺒﯿﺎء ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﺳﺮدار اﭘﻨﮯ رب ﮐﮯ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ رﺣﻤ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اور ﺳﺎﻟﯿﻦ اور ﺳﺎری ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﻟﮱ ﺣﺠﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﺒﻌﻮث
ﮐﯿﺎ اور ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ان ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮﻗﯿﺮ اور ان ﮐ اﻃﺎﻋﺖ واﺗﺒﺎع اور ان ﮐ ﻣﺪد اور ان ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ادا ﮐﺮﻧﺎ ﻓﺮض ﻗﺮار دﯾﺎ ۔
ﺳﺐ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ ﺳﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ اور ان ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﺪ و ﻣﯿﺜﺎق اور وﻋﺪے ﻟﮱ اور
اﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﺑﮭ ﯾﮧ وﻋﺪہ ﻟﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ
ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دﯾﻨﮯ اور ڑراﻧﮯ واﻻ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف دﻋﻮت دﯾﻨﮯ واﻻ اور روﺷﻦ ﭼﺮاغ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ  ،ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ اور ﮔﻤﺮاﮨ ﺳﮯ ﺪاﯾﺖ دی ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮭﺎﯾﺎ اور ان ﮐ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻧﺪﮬﻮں ﮐ
آﻧﮭﯿﮟ اور ﺑﺮوں ﮐﮯ ﮐﺎن ﮐﮭﻮﻟﮯ اور دﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺮدوں ﺳﮯ ﻧﺎﻻ ﺗﻮ اس رﺳﺎﻟﺖ ﺳﮯ اﻧﺪﮬﯿﺮی زﻣﯿﻦ روﺷﻦ ﮨﻮ ﮔ اور
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ دل آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻞ ﮔﮱ اور ﭨﯿﮍﮬ ﻣﻠﺖ ﮐﻮ ﺳﯿﺪﮬﺎ ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﺳﻔﯿﺪ راہ ﮐﻮ واﺿﺢ ﮐﺮ دﯾﺎ اس رﺳﺎﻟﺖ
ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﺳﯿﻨﮧ ﮐﮭﻮل دﯾﺎ اور ان ﺳﮯ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ اور ان ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺑﮭ ان ﮐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ اﺳﮯ ذﻟﯿﻞ ورﺳﻮا ﮐﺮ دﯾﺎ اﻧﯿﮟ اس وﻗﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﺟﺐ ﮐﮧ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن وﻗﻔﮧ ﭘﮍ ﭼﺎ اور
ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﭘﺮاﻧ ﮨﻮ ﭼ اور ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐ ﺟﺎ ﭼ اور ﺷﺮﯾﻌﺘﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﻻ ﺟﺎ ﭼﺎ اور ﺮ ﻗﻮم اﭘﻨ ﻏﻠﻂ راﺋﮯ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮ رﮨ اور اﭘﻨﮯ ﻓﺮﺳﻮدہ ﻧﻈﺎﻣﻮں اور اﭘﻨ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ اور اس ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮ رﮨﮯ
ﺗﮭﮯ۔
ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ ﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ،اور راﮨﻮں ﮐ وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻧﺪﮬﯿﺮے
ﺳﮯ ﻧﻮر ﮐ ﻃﺮف ﻧﺎﻻ اور ﻓﺎﺳﻘﻮں ﻓﺎﺟﺮوں اور ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﯿﺰ اور ﻓﺮق ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﮭ ﻧﺒ ﺻﻠ
اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﻮ اﭘﻨﺎﯾﺎ وہ ﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﮧ ﮨﻮا اور ﺟﻮ ﺑﮭ ان ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﺳﮯ ادﮬﺮ ادﮬﺮ ﮨﭩﺎ وہ ﮔﻤﺮاہ ﮨﻮا اور
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ﺳﺮﮐﺸ ﮐ ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ﺳﺐ رﺳﻮﻟﻮں اور ﻧﺒﯿﻮں ﭘﺮ اﭘﻨ رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ –
ﻗﺎﻋﺪہ ﻓ ﺟﻮب اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟ : ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ﺟﻠﺪ ﻧﻤﺒﺮ  19ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 102 – 99
اور ﻟﻮاﻣﻊ اﻻﻧﻮار اﻟﺒﮭﯿ ﺟﻠﺪ  2ﺻﻔﺤﮧ  236 – 216ﺑﮭ دﯾﮭﯿﮟ‐
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ رﺳﺎﻟﺖ ﮐ ﺿﺮورت  :اس ﮐﺮ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ :
 -1اﻧﺴﺎن اﯾ ﻣﺨﻠﻮق اور ﻏﻼم ﮨﮯ ﺗﻮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻮ ﭘﭽﺎﻧﮯ اور ﯾﮧ ﺟﺎﻧﮯ وہ ﺧﺎﻟﻖ اس ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ
اور اﺳﮯ ﮐﺲ ﻟﮱ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﮟ ﺟﺎن ﺳﺘﺎ ﺟﺐ ﺗ وہ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ ﮐﻮ ﻧﮧ ﭘﭽﺎﻧﮯ اور
اس ﺪاﯾﺖ وﻧﻮر ﮐﻮ ﺟﺴﮯ وہ ﻟﮯ ﮐﺮ آۓ ﭘﭽﺎﻧﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ –
 -2ﺑﯿﺸ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻢ اور روح ﺳﮯ ﻣﻞ ﮐﺮ ﺑﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺴﻢ ﮐ ﻏﺬا ﺟﻮ ﺑﮭ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﯿﻨﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﮨﻮ اور روح ﮐ ﻏﺬا اس ﻧﮯ
ﻣﻘﺮر ﮐ ﺟﺲ ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور وہ دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮨﮯ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻻۓ ﯿﮟ اور اﻧﻮں
ﻧﮯ ﮨ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮐ راہ دﮐﮭﺎﺋ ﮨﮯ –
 -3اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮨ دﯾﻦ دار ﮨﮯ ﺗﻮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻮﺋ اﯾﺴﺎ دﯾﻦ ﮨﻮ ﺟﺴﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮے اور ﭘﮭﺮ اس دﯾﻦ ﮐﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﻦ ﺗ ﭘﻨﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ اور اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﮧ وہ ﻻۓ ﯿﮟ اﯾﻤﺎن
ﻻﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ–
 -4ﺑﯿﺸ اﻧﺴﺎن اﯾﺴﮯ راہ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺿﺎ ﻣﻨﺪی اور آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺖ اور اس
ﮐ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺗ ﭘﻨﭽﺎۓ ﺗﻮ اس راہ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧﮯ اور دﮐﮭﺎﻧﮯ واﻻ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻞ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ –
 -5ﯾﻘﯿﻨ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻧﺴﺎن ﻓ ﻧﻔﺴﮧ ﮐﻤﺰور اور اس ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮔﮭﺎت ﻟﺎﺋﮯ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﯿﮟ ﮐﯿﮟ ﺗﻮ
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﮯ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﭼﺮوں ﻣﯿﮟ اور ﮐﯿﮟ اس ﮐﮯ رﻓﻘﺎء اﺳﮯ ﮔﻨﺪی اور ﻗﺒﯿﺢ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮ ﮐﮯ دﮐﮭﺎﻧﮯ
ﮐﮯ ﭼﺮوں ﻣﯿﮟ ﯿﮟ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻧﻔﺲ اﻣﺎرہ ﺑﮭ اس ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻟﮱ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮐﺴ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮐ ﺿﺮورت
ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ دﺷﻤﻦ ﮐﮯ ﮨﺘﮭﻨﮉوں ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ  ،ﺗﻮ اﻧﺒﯿﺎء ورﺳﻞ ﮨ ﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ اﭼﮭ ﻃﺮح ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﺎ اور وﺿﺎﺣﺖ ﮐ اور اس ﮐ راہ دﮐﮭﺎﺋ ﮨﮯ –
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 -6اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺬب اور ﺷﺮی ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ اور ﺑﻮدوﺑﺎش اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﮱ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻮﺋ اﯾﺴ ﺷﺮع اور ﻗﺎﻧﻮن ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻟﻮگ ﻋﺪل واﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﯾﮟ وﮔﺮﻧﮧ ان ﮐ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ
وﺣﺸﯿﻮں اور ﺟﻨﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮧ ﮨﻮ ﮔ – ﺗﻮ اس ﺷﺮع اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻟﯿﮯﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺮ ﺣﻘﺪار ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ
اﻓﺮاط وﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ ﺗﻮ اﯾﺴ ﻣﻤﻞ ﺷﺮع اور ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮاۓ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﮐﻮﺋ اور ﻧﯿﮟ ﻻ
ﺳﺘﺎ–
 -7ﯾﻘﯿﻨ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻧﺴﺎن اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ اﻣﻦ اور اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻔﺲ ﮨﻮ اور اﺳﮯ ﺣﻘﯿﻘ ﺳﻌﺎدت ﮐﮯ اﺳﺒﺎب
ﮐ راہ دﮐﮭﺎﺋ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮل اﺳ ﮐﺎ راہ دﮐﮭﺎﺗﮯ ﯿﮟ – .
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