 ‐ 6577ﻗﺮآن ﮐﺮ&;1740#م ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ل& ;1747#ﺷﻔﺎاور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ
ﺳﻮال
آپ ﻣﺠﮭﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﯾﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻼم ﮨﮯ ﺟﻮﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮا اور اس ﮐ ﺗﻼوت ﻋﺒﺎدت
ﮨﮯ ۔
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐ ﯾﮧ ﺟﺎﻣﻊ اور ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾ ﮨﮯ ۔
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﮐﻼم ﮨﮯ ﮐﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﺸﺮوﻏﯿﺮہ ﮐ ﮐﻼم ﺧﺎرج ﮨﻮﺟﺎﺗ ﮨﮯ ۔
اور ﮨﻤﺎرا ﯾﮧ ﻗﻮل ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  ،اس ﺮ وہ ﺟﻮ دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﻧﺎزل
ﮨﻮا ﺧﺎرج ﮨﻮﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﯿﻞ اور زﺑﻮر ۔
اور ﮨﻤﺎرا ﯾﮧ ﻗﻮل ﮐﮧ اس ﮐ ﺗﻼوت ﻋﺒﺎدت ﮨﮯ  ،اس ﺳﮯ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯿﮧ ﺧﺎرج ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ۔
اور ﯾﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻮروﯾﻘﯿﻦ اور ﻣﻀﺒﻮط رﺳ ، اور ﺻﺎﻟﺢ اور ﻧﯿ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﻨﮭﺞ ﮨﮯ  ،اس ﻣﯿﮟ ﭘﻠﮯ اﻧﺒﯿﺎء و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
ﮐ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﭘﺎئ ﺟﺎﺗ ﻴﮟ  ،اور ﯾﮧ ﮐﯿﺴﮯ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﮭ ان ﺣﻢ ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ وہ ذﻟﯿﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ،اور اس ﻣﯿﮟ
اﯾﺴ آﯾﺎت ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﺟﺎن ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻗﺪرت اور اس ﮐﮯ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ،اور اس ﻣﯿﮟ آدﻣ ﮐ
اﺻﻠﯿﺖ ﺑﻨﺎن ﮐ ﮔ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﯾ ﮔﻨﺪے ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﮯ ۔
اور اس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﯿﺪے ﮐﮯ وہ اﺣﺎم ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺮﻋﺎﺟﺰاور ﻣﻄﯿﻊ دل ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری اور واﺟﺐ ﮨﮯ  ،اور
اس ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﺷﺮﻋ اﺣﺎم ﭘﺎۓ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﺋﺰ اور ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺣﻖ ﻣﺒﯿﻦ ﮐ
وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
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اور اس ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻧﺠﺎم اور اس اﭨﮭﺎۓ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ذﻟﯿﻞ وﺧﻮار ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﻨﺖ ﮐﮯ
ﺑﺎﻏﺎت اورﭼﺸﻤﻮں اورﮐﮭﯿﺘﻮں اور اﻣﯿﻦ ﺟﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺰے ﺳﮯ رﮨﮯ ﮔﺎ ۔
) اﻟﮧ ﮨﻤﯿﮟ ﺟﻨﺘ ﺑﻨﺎۓ آﻣﯿﻦ ( ۔
اس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﻨﻮں ﮐ ﺷﻔﺎ اور اﻧﺪﮬﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﻮر ﺑﺼﯿﺮت ﮨﮯ  ،اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ارﺷﺎد ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
اورﯾﮧ ﻗﺮآن ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﺎزل ﮐﺮرﮨﮯ ﻴﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺗﻮ ﺳﺮا ﺳﺮ ﺷﻔﺎ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ  ،ﺎں ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﺳﻮاۓ ﻧﻘﺼﺎن
ﮐﮯ اور ﮐﻮئ زﯾﺎدہ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اﻻﺳﺮاء )  ( 82۔
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس آﯾﺖ ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ :
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨ اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎئ وہ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ آﮔﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺑﺎﻃﻞ آﺳﺘﺎ ﮨﮯ اور وہ ﺣﯿﻢ اور ﺗﻌﺮﯾﻔﻮں واﻟﮯ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮐﺮد ہ اور )
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ( ﯾﻌﻨ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺷ اور ﻧﻔﺎق اور ﮐﺠ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ اﻣﺮاض ﯿﮟ اﻧﯿﮟ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺮﻗﺎن ﺣﻤﯿﺪ ان ﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﺳﮯ ﺷﻔﺎ دﯾﺘﺎ اور اﺳ ﻃﺮح وہ اﯾﺴ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎن وﺣﻤﺖ
اور ﺧﯿﺮ ﮐ ﻃﻠﺐ ورﻏﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺻﺮف اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ
اور اس ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﺗﺎ  ،اور اس ﮐ اﺗﺒﺎع وﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯﻟﮱ ﯾﮧ ﺷﻔﺎ اور رﺣﻤﺖ ﮨﻮﮔﺎ ۔
ﻟﯿﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ اور ﻇﺎﻟﻢ ﺷﺨﺺ اس ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺳﻦ ﮐﺮ اس ﺳﮯ اور زﯾﺎدہ ﺑﻌﺪ اورﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﯾﮧ آﻓﺖ ﮐﻔﺮ ﮐ
وﺟﮧ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ! ﮐﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﮬﺪاﯾﺖ وﺷﻔﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮاﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ ﻻﺗﮯ ان ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ) ﺑﺮا ﭘﻦ
اور ( ﺑﻮﺟﮫ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ان ﭘﺮ اﻧﺪﮬﺎ ﭘﻦ ﮨﮯ  ،ﯾﻮ وہ ﻟﻮگ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﺴ ﺑﺖ زﯾﺎدہ دور دراز ﺟﮧ ﺳﮯ ﭘﺎرے ﺟﺎ رﮨﮯ ﯿﮟ
ﻓﺼﻠﺖ )  ( 44۔
اور اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
} اورﺟﺐ ﮐﻮئ ﺳﻮرت ﻧﺎزل ﮐ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اس ﺳﻮرت ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺲ ﮐﺎ اﯾﻤﺎن زﯾﺎدہ
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ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﯾﻤﺎن واﻟﮯﯿﮟ اس ﺳﻮرت ﻧﮯ ا ن ﮐﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﮐﯿﺎ اور وہ ﺧﻮش ﮨﻮ رﮨﮯ ﯿﮟ ۔
اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ روگ ﮨﮯ اس ﺳﻮرت ﻧﮯان ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﮔﻨﺪﮔ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ اور ﮔﻨﺪﮔ ﺑﮍﮬﺎ دی اور وہ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨ ﻣﺮ ﮔﮱ { اﻟﺘﻮﺑ ( 125 ‐ 124 ) ۔
اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ آﯾﺎت ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﯿﮟ ۔
اورﯾﮧ ﻗﺮآن ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﺎزل ﮐﺮرﮨﮯ ﻴﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺗﻮ ﺳﺮا ﺳﺮ ﺷﻔﺎ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ۔
ﻗﺘﺎدہ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ  :ﻣﻮﻣﻦ آدﻣ ﺟﺐ اﺳﮯ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ
ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳﮯ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺎں ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﺳﻮاۓ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ اور ﮐﻮئ زﯾﺎدہ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ
ﯾﻌﻨ ﻧﮧ ﺗﻮ وہ اس ﺳﮯ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻗﺮآن ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ اور رﺣﻤﺖ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )  ( 60 / 3۔
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
اے ﻟﻮﮔﻮں ﺗﻤﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﺎرے رب ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ اﯾ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ آئ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﮧ ﻧﺼﯿﺤﺖ اور دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ روگ ﯿﮟ
ان ﮐﮯ ﻟﮱ ﺷﻔﺎ ﮨﮯ  ،اور اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ راﮨﻨﻤﺎئ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﯾﻮﻧﺲ )  ( 57۔
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اوراﮔﺮ ﮨﻢ اﺳﮯ ﻋﺠﻤ زﺑﺎن ﮐﺎ ﻗﺮآن ﺑﻨﺎﺗﮯ ﺗﻮ وہ ﮐﺘﮯ ﮐﮧ اس ﮐ آﯾﺎت ﺻﺎف ﺻﺎف ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔﺌﻴﮟ ؟ ﯾﮧ ﮐﯿﺎ
ﮐﮧ ﮐﺘﺎب ﻋﺠﻤ اور آپ رﺳﻮل ﻋﺮﺑ ؟ آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ! ﮐﮧ ﯾﮧ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﮬﺪاﯾﺖ وﺷﻔﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮاﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ
ﻻﺗﮯ ان ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ) ﺑﺮا ﭘﻦ اور ( ﺑﻮﺟﮫ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ان ﭘﺮ اﻧﺪﮬﺎ ﭘﻦ ﮨﮯ  ،ﯾﻮ وہ ﻟﻮگ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﺴ ﺑﺖ زﯾﺎدہ دور
دراز ﺟﮧ ﺳﮯ ﭘﺎرے ﺟﺎ رﮨﮯ ﯿﮟ ﻓﺼﻠﺖ )  ( 44۔
اور اس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﮔﻤﺮاﮨ ﺳﮯ ﺣﻖ ﮐ ﻃﺮف ﮬﺪاﯾﺖ ﮨﮯ  ،اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
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اس ﮐﺘﺎب )ﮐﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﮐﺘﺎب ﮨﻮﻧﮯ ( ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮئ ﺷ ﻧﯿﮟ اور ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﮱ ﮬﺪاﯾﺖ دﯾﻨﮯ
واﻟ ﮨﮯ اﻟﺒﻘﺮۃ )  ( 2۔
اور رب ﺳﻤﺎء وارض ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
اور اﺳ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐ ﻃﺮف ﻋﺮﺑ ﻗﺮآن ﮐ وﺣ ﮐ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ آپ ﻣﮧ واﻟﻮں اور اس ﮐﮯ ارد ﮔﺮد ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﺧﺒﺮدار ﮐﺮدﯾﮟ  ،اور ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ دن ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ آﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺷ ﻧﯿﮟ ڈرا دﯾﮟ  ،اﯾ ﮔﺮوہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ اور اﯾ
ﮔﺮوہ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ اﻟﺸﻮری )  ( 7۔
اور اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
} اور اﺳ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐ ﻃﺮف اﭘﻨﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ روح ﮐﻮ اﺗﺎرا ﮨﮯ  ،آپ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ
ﮐﺘﺎب اور اﯾﻤﺎن ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ؟
ﻟﯿﻦ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻧﻮر ﺑﻨﺎﯾﺎ  ،اس ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﮬﺪاﯾﺖ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،ﺑﯿﺸ آپ
ﺳﯿﺪﮬﮯ راہ ﮐ راﮨﻨﻤﺎئ ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ  ،اس اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ راہ ﮐ ﺟﺲ ﮐ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﯿﮟ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ
 ،آﮔﺎہ رﮨﻮ ﺳﺐ ﮐﺎم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺘﮯ ﯿﮟ { اﻟﺸﻮری )  ( 53 ‐ 52۔
اور اس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ وہ ﮐﭽﮫ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎﺷﻤﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐ ﮐﻮﺷﺶ اور ﺟﮭﺪ ﺑﮭ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺷﺘ ، ﺗﻮ ﺮ اس
ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﺟﻮ دارﯾﻦ ﮐ ﺳﻌﺎدت ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس ﮐﮯ اﺣﺎم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اوراﺳﮯ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﮯ ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
اور ﺟﺐ دﻻﺋﻞ اور ﻣﻌﺠﺰات ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن ﮨ وہ ﻋﮭﺪ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ اﻗﺮار ﻟﯿﺎ اور ﮨﻢ ﭘﺮ
اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻻزم ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺑﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺑﮭ ﺷ ﮨ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻗﺮآن ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻮب ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ دﻧﯿﺎﻣﯿﮟ ﮐﻮﻧﮯ ﮐﻮﻧﮯ ﻣﺸﻮر ﮨﮯ  ،اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﮨﮯ اس
ﭘﺮ ﻋﻤﻞ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ  ،اور ﯾ وہ اﺻﻞ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳ ﻗﺮآن
ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﭘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
اور زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺟﺘﻨﮯ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﮭ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﺟﺎﻧﺪاراور ﺟﺘﻨﮯ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﭘﺮﻧﺪے ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ دوﻧﻮں ﭘﺮوں ﺳﮯ اڑﺗﮯ ﯿﮟ
ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ اﯾﺴ ﻗﺴﻢ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻤﺎری ﻃﺮح ﮐﺮ ﮔﺮوہ ﻧﮧ ﮨﻮں  ،ﮨﻢ ﻧﮯ دﻓﺘﺮﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﭼﮭﻮڑی ﭘﮭﺮﺳﺐ اﭘﻨﮯ
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رب ﮐ ﮐﮯﭘﺎس ﺟﻤﻊ ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اﻻﻧﻌﺎم )  ( 38۔
ﺗﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﮭ اﻣﺮ اور ﻧ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
اﻻﺣﺎم )  ( 92 / 1۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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