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ﺳﻮال
رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﮐﯿﺴﮯ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺣﺎﻻﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
)اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﮯ ﮔﺎ(
اور آپ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﯿﺴﮯ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﺟﺒﮧ آپ اﭘﻨﮯ رب ﺳﮯ وﺣ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ اور اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺗ ﭘﻨﭽﺎﺗﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﯿﺴﮯ
ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ اس وﺣ ﮐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺎدو ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﻠﻎ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﮐﻔﺎر اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل ﮨﮯ )ﺗﻢ
ﺗﻮ اﯾ ﺟﺎدو ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺷﺨﺺ ﮐ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻮ(؟
ﮨﻢ اﺳ وﺿﺎﺣﺖ اور ان ﺷﺒﺎت ﮐﺎ ﺑﻨﺎن ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ درود اور ﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺟﺎدو ﻣﺪﯾﻨﮧ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮا ﺟﺒﮧ وﺣ اور رﺳﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ اور ﭨﮭﺮﭼ اور ﻗﺮار ﭘﮍ
ﭼ ﺗﮭ اور ﻧﺒﻮت ﮐﮯ دﻻﺋﻞ اور رﺳﺎﻟﺖ ﮐ ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﭼ ﺗﮭ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﮐ ﻣﺪد
ﮐﺮﮐﮯ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ذﻟﯿﻞ ورﺳﻮا ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﻮدﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﺷﺨﺺ ﺟﺴﮯ ﻟﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺼﻢ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﺗﮭﺎ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ درﭘﮯ ﮨﻮا ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﯾ ﮐﻨ ﮐﮯ دﻧﺪاﻧﻮں اورﮐﻨﮭ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﺎﻟﻮں اور ﻧﺮ ﮐﮭﺠﻮر
ﮐﮯ ﺧﻮﺷﮧ ﮐﮯ ﭼﮭﻠﺎ ﻣﯿﮟ ﺟﺎدو ﮐﯿﺎ۔
ﺗﻮ آپﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﮨﻮﻧﮯ ﻟﺎ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺣﺎﻻﻧﮧ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺗﺎ
ﺗﮭﺎ ﻟﯿﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﺳﮯ ان ﮐ ﻋﻘﻞ اور اﻧﺎ ﺷﻌﻮر اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﮧ ﺳﺐ
ﮐﭽﮫ ﺻﺤﯿﺢ رﺎ۔ اور اﻧﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﺣﻖ ﮐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ آﭘ ﻃﺮف وﺣ ﮐ ﺗﮭ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺗﺒﺪﯾﻠ
ﻧﮧ ﮨﻮﺋ اور وہ ﮐﺎم ﭼﻠﺘﺎ رﺎ ﻟﯿﻦ اس ﺟﺎدو ﮐﺎ اﺛﺮ اﻧ زوﺟﺎت ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﮨﻮا ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻋﺎﺋﺸﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗ ﯿﮟ:
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ﺑﯿﺸ وہ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ
ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﻧﮯ رب ﻋﺰوﺟﻞ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻧﮯ ﭘﺎس ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﺳﮯ وﺣ آﺋ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ
اس ﮐ ﺧﺒﺮ دی ﮔﺌ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻧﺎﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﯾ اﻧﺼﺎری ﮐﮯ ﮐﻨﻮﯾﮟ
ﺳﮯ ﻧﺎل ﮐﺮ اﺳﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﻮ اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺟﺎدو ﮐﺎ اﺛﺮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ دوﺳﻮرﺗﯿﮟ )ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ اور ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس( ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ آپﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮍﮬﺎ
ﺗﻮ ﺳﺐ ﻗﺴﻢ ﮐ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﮔﺌ۔
اور ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ اس ﻃﺮح ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻧﯿﮟ )ﯾﻌﻨ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﻨﺎہ ﻟ ﺟﺎﺋﮯ(
ﺗﻮ اس ﺟﺎدو ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﻮﺋ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋ ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ رﺳﺎﻟﺖ اور وﺣ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺧﻠﻞ واﻗﻊ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﻧﻘﺼﺎن دے۔ اور اﻟﮧ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻧﮯ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎﯾﺎ ﮐﮧ وہ رﺳﺎﻟﺖ اور اﺳ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮟ
روڑے اﭨﺎﺋﯿﮟ۔
ﻟﯿﻦ ﺟﻮ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﮐ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﭘﻨﭽﺘ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻧﺒﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﺑﭽﮯ ﺑﻠﮧ آپ ﮐﻮ
ﮐﭽﮫ ﺗﺎﻟﯿﻒ آﺋﯿﮟ اور آپ ﺟﻨ اﺣﺪ ﻣﯿﮟ زﺧﻤ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ اور آپ ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﺧﻮد ﺗﻮڑا ﮔﯿﺎ اور آپ ﮐﮯ دوﻧﻮں رﺧﺴﺎروں
ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮐ ﮐﮍﯾﺎں ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮨﻮﮔﺌﯿﮟ۔ اور وﺎں آپ اﯾ ﮔﮭﮍے ﻣﯿﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے۔ اور آپ ﭘﺮ ﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨ ﮐﺮدی ﮔﺌ
اور آپ ﮐﻮ ﺑﮭ اﺳ ﻃﺮح ﺗﺎﻟﯿﻒ آﺋﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﭘﻠﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ آﺋ ﺗﮭﯿﮟ۔
اور وہ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﮭ ﺗﮭﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ آپ ﮐﮯ درﺟﺎت اور آﭘﮯ
ﻣﻘﺎم ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ اور ﻧﯿﯿﻮں ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﮐﺮدﯾﺎ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎﯾﺎ اور وہ آﭘﻮ ﻗﺘﻞ ﻧﮧ
ﮐﺮﺳﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﮯ روک ﺳﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻮ آپ ﭘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ واﺟﺐ ﺗﮭ اور آﭘﮯ درﻣﯿﺎن ﺣﺎﺋﻞ
ﮨﻮﺳﮯ ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ آپﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ رﺳﺎﻟﺖ ﮐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐ اور اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻮ ادا ﮐﯿﺎ۔
ﺗﻮ آپﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ :اور ﺳﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﮟ اﻟﮧ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯿﮟ۔ .
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