 ‐ 2273دس وﺻﯿﺘﯿﮟ
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮددس ﻧﺼﯿﺤﺘﻮں ﮐ ﻃﺮح ﮐ ﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﭘﺎئ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

اﯾﺴﺎﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﮨﻢ آپ ﮐﮯ ﺷﺮﮔﺰارﯿﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﮨﺘﻤﺎم ﻇﺎﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﮨﻢ آپ ﮐﮯ اس ﺳﻮال
ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻣﻤﻞ ﺧﻮﺷ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ :
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ اﯾﺴ آﯾﺎت ﯿﮟ ﺟﻮﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻮدس ﻋﻈﯿﻢ وﺻﯿﺘﻮں ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎء
ﮐﺮام ﻧﮯ وﺻﺎﯾﺎ ﻋﺸﺮ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ دو ﺟﮧ ﭘﺮ ﯿﮟ :
اول :
ﺳﻮرۃ اﻻﻧﻌﺎم ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
} آپ ﮐﮱ ﮐﮧ آؤ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ وہ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﭘﮍھ ﮐﺮﺳﻨﺎؤں ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﺎرے رب ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،وہ ﯾﮧ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﺷﺮﯾ ﻣﺖ ﭨﮭﺮاؤ اورﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺣﺴﺎن ﮐﺮو اور اﭘﻨ اوﻻد ﮐﻮ اﻓﻼس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﮧ
ﮐﺮو  ،ﮨﻢ ﺗﻤﯿﮟ اور ان ﮐﻮﺑﮭ رزق دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور ﺑﮯ ﺣﯿﺎئ ﮐﮯ ﺟﺘﻨﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭ ﻣﺖ ﺟﺎؤ ﺧﻮاہ
اﻋﻼﻧﯿﮧ ﮨﻮں ﺧﻮاہ ﭘﻮﺷﯿﺪہ اورﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻮن ﮐﺮﻧﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻣﺖ ﮐﺮو  ،ﺎں اﻣﺮ ﺣﻖ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﺎ ﺗﻤﯿﮟ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﮭﻮ ۔
اور ﯾﺘﯿﻢ ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮧ ﺟﺎؤ ﻣﺮ اﯾﺴﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﮨﻮ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﮯ ﺳﻦ رﺷﺪ ﮐﻮ ﭘﻨﭻ
ﺟﺎۓ  ،اور اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﭘﻮری ﭘﻮری ﮐﺮو  ،ﮨﻢ ﮐﺴ ﺷﺨﺺ ﮐﻮاس ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ
 ،اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﺑﺎت ﮐﺮوﺗﻮاﻧﺼﺎف ﮐﺮ  ،ﮔﻮ وہ ﺷﺨﺺ ﻗﺮاﺑﺖ دار ﮨ ﮨﻮ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻋﺪ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اس ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو
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 ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺗﻤﯿﮟ ان ﮐﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﯾﺎد رﮐﮭﻮ ۔
اور ﯾﮧ ﮐﮧ ﯾﮧ دﯾﻦ ﻣﯿﺮا راﺳﺘﮧ ﮨﮯ ﺟﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮨﮯ  ،ﺳﻮ اس راہ ﭼﻠﻮ  ،اور دوﺳﺮی راﮨﻮں ﭘﺮ ﻣﺖ ﭼﻠﻮ ﮐﺎ وہ راﯿﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ راہ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮدﯾﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو { اﻻﻧﻌﺎم )
 ( 153 ‐ 151۔
دوم :
ﺳﻮرۃ اﻻﺳﺮاء ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﻮرۃ اﻻﻧﻌﺎم واﻟ آﯾﺎت ﮐ ﺷﺮح ﻟﺘ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ذﮐﺮ
ﮐﯿﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ :
} اور آپ ﮐﺎ رب ﺻﺎف ﺻﺎف ﺣﻢ دے ﭼﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴ اور ﮐ ﻋﺒﺎدت ﻧﮧ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﺎں ﺑﺎپ ﺳﺎﺗﮫ
اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﺎ  ،اﮔﺮ ﺗﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮدﮔ ﻣﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﯾﺎ وہ دوﻧﻮں ﺑﮍﮬﺎﭘﮯ ﮐﻮ ﭘﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ آﮔﮯ اف ﺗ ﮐﻨﺎ
 ،اور ﻧﮧ ﮨ اﻧﯿﮟ ڈاﻧﭧ ڈﭘﭧ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻠﮧ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ادب واﺣﺘﺮام ﺳﮯ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ۔
اور ﻋﺎﺟﺰی اور ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﻮاﺿﺤﻊ ﮐﺎ ﺑﺎزو ﭘﺴﺖ ﮐﯿﮯ رﮐﮭﻨﺎ او دﻋﺎﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ ﮐﮧ اے ﻣﯿﺮے رب
ان ﭘﺮوﯾﺴﺎ ﮨ رﺣﻢ ﮐﺮﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﯿﺮے ﺑﭽﭙﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﺮورش ﮐ ﮨﮯ ۔
ﺟﻮﮐﭽﮫ ﺗﻤﺎرے دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺗﻤﺎرا رب ﺑﺨﻮﺑ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﯿ ﺑﻦ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ رﺟﻮع
ﮐﺮﻧﮯواﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
اور رﺷﺘﮯ داروں اور ﻣﺴﯿﻨﻮں اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﺣﻖ ادا ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور اﺳﺮاف اور ﺑﯿﺠﺎ ﺧﺮچ ﺳﮯ ﺑﭽﻮ ۔
ﺑﯿﺠﺎ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺷﯿﻄﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﮭﺎئ ﯿﮟ  ،اور ﺷﯿﻄﺎن اﭘﻨﮯ رب ﮐﺎ ﺑﮍا ﮨ ﻧﺎﺷﺮا ﮨﮯ ۔
اور اﮔﺮ ﺗﺠﮭﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐ رﺣﻤﺖ ﮐ ﺟﺴﺘﺠﻮﻣﯿﮟ ان ﺳﮯ ﻣﻨﮧ ﭘﮭﯿﺮ ﻟﯿﻨﺎ ﭘﮍے ﺟﺲ رﺣﻤﺖ ﮐ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭ
ﺗﺠﮭﮯ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﻋﻤﺪﮔ اور ﻧﺮﻣ ﺳﮯ اﻧﯿﮟ ﺳﺠﮭﺎ دے ۔
اور اﭘﻨﺎ ﮬﺎﺗﮫ اﭘﻨ ﮔﺮدن ﺳﮯ ﺑﻨﺪﮬﺎ ﮨﻮا ﻧﮧ رﮐﮫ اور ﻧﮧ اﺳﮯ ﺑﺎﻟﻞ ﮨ ﮐﮭﻮل دے ﮐﮧ ﭘﮭﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﻮا درﻣﺎﻧﺪہ ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎۓ
۔
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ﯾﻘﯿﻨﺎ آپ ﮐﺎ رب ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭼﺎﮨﮯ روزي ﮐﺸﺎدہ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻨ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﯾﻘﯿﻨﺎ وہ اﭘﻨﮯ
ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ اور ﺧﻮب دﯾﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
اور ﻣﻔﻠﺴ ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ اﭘﻨ اوﻻد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧﮧ ﮐﺮدو اﻧﯿﮟ اور ﺗﻤﯿﮟ ﺑﮭ ﮨﻢ ﮨ روزی دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ان ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮨﮯ ۔
ﺧﺒﺮدار ! زﻧﺎ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭ ﻧﮧ ﭘﮭﭩﻨﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺑﮍي ﺑﮯ ﺣﯿﺎئ اور ﺑﺖ ﮨ ﺑﺮی راہ ﮨﮯ ۔
اور ﮐﺴ ﺟﺎن ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺎرﻧﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺮﮔﺰ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﻧﺎ  ،اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻈﻠﻮم
ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺎر ڈاﻻ ﺟﺎۓ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﮯ وارث ﮐﮯ ﮐﻮﻃﺎﻗﺖ دے رﮐﮭ ﮨﮯ ﭘﺲ اﺳﮯ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﻣﺎر
ڈاﻟﻨﮯ ﻣﯿﮟ زﯾﺎدﺗ ﻧﮧ ﮐﺮے ﺑﯿﺸ وہ ﻣﺪد ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﺘﯿﻢ ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭ ﻧﮧ ﺟﺎؤ ﺳﻮاۓ اس ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺑﺘﺮ ﮨﻮ  ،ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ ﺑﻠﻮﻏﺖ ﮐﻮ ﭘﻨﭻ ﺟﺎۓ
اوو وﻋﺪے ﭘﻮرے ﮐﺮو ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻗﻮل ﻗﺮار ﮐ ﺑﺎز ﭘﺮس ﮨﻮﻧﮯ واﻟ ﮨﮯ ۔
اور ﺟﺐ ﻧﺎﭘﻨﮯ ﻟﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﺎﭘﻮ اور ﺳﯿﺪﮬ ﺗﺮازو ﺳﮯ ﺗﻮﻻ ﮐﺮو ﯾ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ  ،اور اﻧﺠﺎم ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﺑﮭ اﭼﮭﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐ آپ ﮐﻮ ﺧـﺒﺮ ﮨ ﻧﯿﮟ اس ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻣﺖ ﭘﮍو ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮐﺎن اور آﻧﮫ اوردل ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮫ
ﮔﭽﮫ ﮐ ﺟﺎﻧﮯواﻟ ﮨﮯ ۔
اور زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ اﮐﮍ ﮐﺮ ﻧﮧ ﭼﻞ ﮐﮧ ﻧﮧ ﺗﻮ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﭘﮭﺎڑ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻟﻤﺒﺎئ ﻣﯿﮟ ﭘﺎڑوں ﺗ ﮨ ﭘﻨﭻ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ان ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐ ﺑﺮائ آپ ﮐﮯ رب ﮐﮯ ﻧﺰدﯾ ) ﺳﺨﺖ ( ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﯿﮟ ۔
ﯾﮧ ﺑﮭ ﻣﻨﺠﻤﻠﮧ اس وﺣ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﯿﺮی ﻃﺮف آپ ﮐﮯ رب ﻧﮯ ﺣﻤﺖ ﺳﮯ اﺗﺎری ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴ
اور ﮐﻮﻣﻌﺒﻮد ﻧﮧ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮐﮧ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮردہ اور راﻧﺪہ درﮔﺎہ ﮨﻮ ﮐﺮ دوزخ ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﮯ ﺟﺎؤ { اﻻﺳﺮاء )  ( 39 ‐ 23۔
ﺷﺎﺋﺪ ﮐﮧ ﺳﺎﺋﻞ ان آﯾﺎت ﭘﺮ ﻏﻮر ﻓﺮ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻠﮯ ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﺘﺮ اور اﭼﮭﺎ ﮨﻮﺟﺎۓ
اورﭘﮭﺮ ﯾﮧ اس ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﮭﻼئ اورﺧﯿﺮ ﮐﺎ دروازہ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﺗﺎﮐﮧ اس ﮐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺪا ﮨﻮ اور وہ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﺮے ،
ﮨﻢ آپ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﮯ ﻃﻠﺒﺎر ﯿﮟ ۔
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واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﮭﺪی  ،اور ﺳﻼﻣﺘ اس ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮬﺪاﯾﺖ ) اﺳﻼم ( ﭘﺮ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ ۔ .
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