
قرٓان شفاٴ ہے
اس میں کویٴ شک نہیں کہ قرٓان  شفاٴ ہے ، لیکن جب تک ہم جانتے ہوےٴ یا انجانے میں ہللا پر بہتان لگانا بند 

غلط  ۔ اسلےٴ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں ہم اپنے نہیں کریں گے ہم قرٓان سے شفاٴ نہیں حاصل کرسکتے
  ۔کہیں منافق جاسوسوں نے ہمارا عقیدہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے سے ہللا پر بہتان تو نہیں لگارہے ہیں ۔ عقیدہ

 ۵۰ کو بار بار واپس بھیجکر ہللا سےمحمد ملسو هيلع هللا ىلص کی  موسؑی شب معراج میں یہودی نبی حضرت یہ عقیدہ رکھنا کہ
 وقت کی نماز کروایٴ ، یہ کھلم کھال ہللا پر بہتان اور شرک ہے ۔ ہللا کی ہر بات حرف ۵وقت کی نماز کم کروا کر 

ٓاخر ہوتی ہے بدلتی نہیں ۔ جب لوگوں نے فرمایش کی کہ قرٓان میں کچھ تبدیلی کروا دیں تو ہللا کی وہی ٓاگیٴ کہ 
  کہہ دو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کرواں ۔

 قرٓان بعد میں جمع کیا گیا یا اس میں اعراب کی کمی تھی جو بعد میں پوری کی گیٴ یا قرٓان کی یہ عقیدہ رکھنا کہ
  کی زندگی میں ہی الف سے لے محمد ملسو هيلع هللا ىلصتفصیل حدیث ہے ، یہ سب ہللا پر بہتان اور شرک ہے ۔ ہللا نے قرٓان  

  ۔تفصیل کے لےٴ قرٓان پوری توجہ سے پڑھیںکر ے تک ہر طرح سے مکمل کردیا اور اسے محفوظ بھی کردیا ۔ 

 کیا جاےٴ ۔ تمام محدثین فارس کے رہنے والے مکمل پرہیز سے سنی سنایٴ باتوں کیا جاےٴ اور عام کو قرٓان فہمی
قرٓان پر تھے جنھوں نے انتہایٴ مہارت سے ایک خفیہ سازش کے زریع مسلمانوں کو قرٓان سے دور کردیا ہے  ۔ 

حدیث کو تو ضرور ٹھوک بجا کر پڑکھو کہ کہیں اس میں شرک کی بو تو نہیں ٓارہی ہے یا کہیں ہم  اور غور کرو
  ۔انجانے میں ہللا پر بہتان تو نہیں لگارہے ہیں 
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