 ‐ 2110ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻗﺮآن ﻣﺞ&;1740#د ﮐﺎ ﻏﻠﺒﮧ ﮐﺎں ﺗ ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﻣﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﺟﺘﻨﮯ ادﯾﺎن ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ڈﭘﻠﻮﻣﮧ ﮐﺮ رﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﺳﻮال ﮐﮯ ﺣﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻞ ﭘﯿﺶ آرﮨ ﮨﮯ
ﻋﺮف اﺳﻼﻣ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﮯ ﻏﻠﺒﮧ ﮐ ﮐﯿﺎ ﺣﺪ ﮨﮯ ؟ اور اﺳﻼﻣ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﻼﻣ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﺎ
ﮐﯿﺎ ﮐﺮدار ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﮧ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺣﻼل وﺣﺮام اور اﻣﺮ وﻧ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ اس ﮐ
ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﺎ ﻻزم ﻗﺮار دﯾﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﻣﯿﮟ اﺣﺎم ﯿﮟ ان ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺟﻮ ﻧﻮاﮨ ﯿﮟ اس ﺳﮯ ﺑﭽﺘﮯ ﯿﮟ اور اس
ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ وہ ﺣﻼل اور ﺟﺴﮯ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ
ﭘﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﺧﺒﺮﯾﮟ اور ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ آﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﯾﮧ
ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
) ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﭼﮭﻮڑی (
اور اس ﮐﮯ ﻧﺰول ﮐﮯ ﻣﻤﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) آج ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﻤﺎرے دﯾﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ﻣﻤﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ (
اور ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن اور ﻣﻤﻞ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ  :ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
)ﺧﺒﺮدار ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن اور اﺳ ﻃﺮح ﮐ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮں ( اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﮐﮧ
ﻣﺜﻠﮧ ﯾﻌﻨ ﺳﻨﺖ ﮨﮯ ﯾﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ۔
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اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﮭ ان دو دﺳﺘﻮروں ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
)اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮو ﺗﻮ اﺳﮯ اﻟﮧ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎؤ ( ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﻧﺎ ﯾﮧ
ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐ ﻃﺮف اور رﺳﻮل ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮐ ﻃﺮف ۔
ﻟﮭﺬا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ ﭘﻼ ﻣﺼﺪر ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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