 ‐ 33583ﮐﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮ&;1740#م م&;1740#ں ق&;1740#ﻣﺖ& ;1740#ﭘﺘﮭﺮوں ﮐﺎ ذﮐﺮ ک&;1740#ا
گ&;1740#ا ﮨﮯ
ﺳﻮال
ﮐﺘﻨﮯ اﯾﺴﮯ ﻗﯿﻤﺘ ﭘﺘﮭﺮ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ؟
اور ﮐﻮﻧﺴ ﺳﻮرۃ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﮱ ﮔﮱ ﯿﮟ ؟
اور ﮐﯿﺎ ان ﭘﺘﮭﺮوں ﮐﻮروﺣﺎﻧ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭ ﮐﻮئ اﮨﻤﯿﺖ و ﺣﯿﺜﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮاﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮐﮧ وہ اس ﮐ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮﯾﮟ اور اﺳﮯ اﯾ ﺟﺎﻧﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺿﺎ اور ﺟﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟ ﺑﻦ ﺳﯿﮟ  ،اور ﻗﺮآن ﮐﻮئ ﻃﺐ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﻓﻠﯿﺎت ﮐ
ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ اﺷﯿﺎء ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﻟﮱ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮧ ﯾﮧ ﻻﺋﻖ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ اس ﻋﻈﯿﻢ ﮬﺪف ﺟﻮ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐ ﺗﻼوت ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اس
ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺗﻼش ﮐﺮﺗﺎ ﭘﮭﺮے ﮐﮧ اس ﻣﯿﮟ ﮐﺘﻨ ﻧﺮوں اور درﯾﺎؤں اور ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﮯ ﻗﯿﻤﺘ ﭘﺘﮭﺮوں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐ اﻧﻮاع واﻗﺴﺎم ﺗﻼش ﮐﺮﺗﺎ ﭘﮭﺮے ۔
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﻗﯿﻤﺘ ﭘﺘﮭﺮوں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﯾﺎﻗﻮت اور ﻟﺆﻟﺆ اور ﻣﺮﺟﺎن وﻏﯿﺮہ :
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﯾﺎﻗﻮت اور ﻣﺮﺟﺎن ﯿﮟ اﻟﺮﺣﻤﻦ )  ( 58۔
اور اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
ان دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻟﺆﻟﺆ اور ﻣﺮﺟﺎن ﻧﻠﺘﮯ ﯿﮟ اﻟﺮﺣﻤﻦ )  ( 22۔
اور اﻟﮧ ﺟﻞ ﺷﺎﻧﮧ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
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وہ ﭼﮭﭙﮯ ﮨﻮۓ ﻟﺆﻟﺆ ﮐ ﻃﺮح ﯿﮟ اﻟﻮاﻗﻌ ( 23 ) ۔
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
اور ان ﮐﮯ ارد ﮔﺮد ﮨﻤﯿﺸﮧ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻢ ﺳﻦ ﺑﭽﮯ ﮔﮭﻮﻣﺘﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﺐ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ دﮐﮭﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ
ﺳﻤﺠﮭﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ وہ ﻟﺆﻟﺆ ﺑﮭﺮے ﮨﻮۓ ﯿﮟ اﻟﺪﮬﺮ )  ( 19۔
اوران ﭘﺘﮭﺮوں ﮐ ﮐﻮئ روﺣﺎﻧ اﮨﻤﯿﺖ اور ﺣﻴﺜﯿﺖ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯاﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ
ﺳﻤﻨﺪر اور اس ﺳﮯ ﻧﻠﻨﮯ واﻟ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﭘﯿﺪا ﮐ ﯿﮟ اﻧﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺗﺸﺒﯿﮧ اور ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﮯ ﻟﮱ اﺳﮯ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
 ،ﺗﻮ ﺣﻮر اﻟﻌﯿﻦ ﮐﻮ ﯾﺎﻗﻮت اور ﻣﺮﺟﺎن اور ﭼﮭﭙﺎۓ ﮨﻮۓ ﻟﺆﻟﺆ ﺳﮯ ان ﮐ ﺻﻔﺎئ ﻣﯿﮟ ﯾﺎﻗﻮت اور ﺳﻔﯿﺪی ﻣﯿﮟ ﻟﺆﻟﺆ اور
ﻣﺮﺟﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﺸﺒﯿﮧ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮨﮯ ۔
اور ﮐﻢ ﺳﻦ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﺮے ﮨﻮۓ ﺳﭽﮯ ﻣﻮﺗﯿﻮں ﺳﮯ ﺗﺸﯿﺒﮧ دی ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﺣﺴﻦ وﺟﻤﺎل اور ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺮ
دﻻﻟﺖ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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