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الہامی کتابیں
f
ُخدا اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۲۵۔ ۵۰
بدروحیں اور شیطان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۵۱۔ ۶۵
ُروح الُقدس ،فرشتےُ ،
مسیح اور ُمحمد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۶۶۔ ۹۸
انسان اور ُگناہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۹۹۔ ۱۰۹
نجات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۰۔ ۱۲۳
آنے والے وقت کی باتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۲۴۔ ۱۳۲
عملی زندگی کے معامالت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۳۳۔ ۱۶۱
دُشمن اور جنگیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۱۶۲۔ ۱۷۹
تاریخی واقعات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۰۔ ۲۰۰

الہامی کتابیں
1 ۱٭

لوحِ
کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ُخدا کا کالم ابدی اور ناقاب ِِل تبدیل ہے؟ ( ِ
محفُوظ)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۸:۴۰٭۔۔۔۔ہاں گھاس مرجھاتی ہے۔ پھول ُکمالتا ہے پر ہمارے خدا کا کالم ابد تک
قائم ہے۔
f
یُوحنا ۱:۱٭۔۔۔۔۔ اِبتدا میں کالم تھا اور کالم خُدا کے ساتھ تھا اور کالم خُدا تھا۔
۱پطرس  ۲۳:۱٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ تُم فانی تُخم سے ِنہیں بلکہ غَیرفانی سے خُدا کے کالم کے
وسِیلہ سے جو ِزندہ اور قائِم ہے نئے سِرے سے پَیدا ہ ُوئے ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یُونس ۶۴:۱۰٭۔۔۔۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا
کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
ق  ۲۹:۵۰٭۔۔۔۔ ہمارے ہاں بات بدال نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
نوٹ :اسالمی تاریخ میں  ،اِس موضوع کی بابت دو ُمخالف نظریات ہیں جن پر ُمسلمانوں
کی خانہ جنگی رہی ہیں۔ متزلی اِس سوال پر ’’نہیں‘‘ کہتے ہیں اور اشرتی ’’ہاں‘‘ کہتے
ہیں۔ آج کے دور کے زیادہ تر ُمسلمان ’’ہاں‘‘ کہتے ہیں۔
2. ۲٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بائبل مُقدس ُخدا کا کالم ہے؟ (توریت ،زبُور
اور انجیل)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
رومیوں  ۴:۱۵٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ ِجتنی باتیں پہلے لِکھی گئِیں وہ ہماری تعلِیم کے لِئے لِکھی گئِیں
تاکہ صبر سے اور کِتاب ُمقد ّس کی تسلّی سے اُمِید رک ّھیں۔
۱کرنتھیوں  ۳۷:۱۴٭۔۔۔۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا رُ وحانی َس َمجھے تو یہ جان لے کہ
جو باتیں َمیں تُمہیں لِکھتا ہ ُوں وہ ُخداوند کے حُکم ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۳۶:۴٭۔۔۔۔ مومنو ! خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنی پیغمبر
(آخرالزماں) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان الؤ۔
العنکبوت  ۴۶:۲۹٭۔۔۔۔ اور کہہ دو کہ جو (کتاب) ہم پر اُتری اور جو (کتابیں) تم پر اُتریں
ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
الشوریٰ  ۱۵:۴۲٭۔۔۔۔ اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان
رکھتا ہوں۔۔۔۔ ہم میں اور تم میں کچھ بحث وتکرار نہیں۔

3۳

٭

کیا ُخدا بائبل میں بالخصُوص یہودیوں کے وسیلہ سے ُخدا کی تحریری
باتوں کا پہنچانا چُنتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
رومیوں  ۱:۳۔  ۲٭۔۔۔۔ ۱پَس ی ُہودی کو کیا فَوقی ّت ہے اور ختنہ سے کیا فائِدہ؟۔ ۲ہر طرح
سے ب ُہت۔ خاص کر یہ کہ ُخدا کا کالم اُن کے سپُرد ہ ُٔوا۔
رومیوں  ۴:۹٭۔۔۔۔وہ اِسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جالل اور ُع ُہود اور
f
ش َِریعَت اور عِبادت اور وعدے اُن ہی کے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

العنکبوت ۲۷:۲۹٭۔۔۔۔اور ہم نے اُن کو اسحق اور یعقوب بخشے اور اُن کی اوالد میں
پیغمبری اور کتاب (مقرر) کر دی اور ان کو دنیا میں بھی اُن کا صلہ عنایت کیا اور وہ
آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے
الجاثیہ ۱۶:۴۵٭۔۔۔۔اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (ہدایت) اور حکومت اور نبوت بخشی
اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔
4 ۴٭

کیا ُخدا بائبل کے نبیوں کو واضح معجزات کرنے کی صالحیت دیتا ہے
تصدیق کے طور پر کہ اُنہیں ُخدا نے بھیجا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خرُ وج  ۲:۱۰٭۔۔۔۔اور تُو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نِشان اور وہ کام جو میَں نے
مصر میں اُنکے درمیان کئے سُنائے اور تُم جان لو کہ خداوند َمیں ہی ہ ُوں۔
یُوحنا  ۱۱:۱۴٭۔۔۔۔میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقِین کرو۔
٭
عجیب کاموں
عبرانیوں  ۴:۲۔۔۔۔اور ساتھ ہی ُخدا بھی اپنی مرضی کے ُمواف ِق نِشانوں اور ِ
ح القد ُس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اُس کی گواہی
اور طرح طرح کے ُمعجزوں اور رُ و ُٰ
دیتا رہا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۹۲:۲٭۔۔۔۔اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے
ال عمران  ۴۹:۳٭۔۔۔۔اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں اور خدا کے حکم سے
مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع
کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے
(قدرت خدا کی) نشانی ہے
ال عمران  ۱۸۳:۳٭۔۔۔۔(اے پیغمبر ان سے) کہہ دو۔

۵

5٭

کیا ُخدا اپنی تمام الہامی کتابوں کا تبدیلی اور بگاڑ سے تحفظ ’’چاہتا‘‘
ہے (مقصد؍نیت)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

ِ پاک ہے۔ اُس چاندی کی مانند جو بھٹّی میں مٹّی پر
زبُور  ۶:۱۲۔  ۷٭۔۔۔۔ خُداوند کا کالم ِٰ
تائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہو۔۔۔۔ تُو ہی اُن کو اِس پشت سے ہمیشہ تک بچائے
رکھے گا۔
f
یسعیاہ  ۲۴:۱۴اور  ۲۶۔  ۲۷٭۔۔۔۔ ۲۴رب االفواج قسم کھا کر فرماتا ہےکہ یقیناٰ جیسا میں
نے چاہا ویسا ہی ہو جائیگا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں آئیگا۔۔۔ ۲۶ساری
دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے ٭۔۔۔۔ ۲۷کیونکہ رب االفواج
نے ارادہ کیا ہے۔ کون اسے باطل کریگا ؟ اور اسکا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اُسے کون روکیگا؟
۔
متی ۳۵:۲۴٭۔۔۔۔ آسمان اور زمِیں ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں ہرگِز نہ ٹلیں گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحجر ۹:۱۵٭۔۔۔۔ بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان
ہیں۔
الصفت  ۳:۳۷اور  ۷٭۔۔۔۔ پھر ذکر (یعنی قرآن) پڑھنے والوں کی (غور کر)۔۔ اور ہر
شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔

6۶

٭

کیا ُخدا اپنی تمام الہامی کتابوں کی تبدیلی اور بگاڑ سے تحفظ کا ’’اہل‘‘
ہے؟(طاقت؍قُدرت)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۹:۴۶۔ ۱۰٭۔۔۔۔ کہ میں خدا ہوں ۔۔۔ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی
مرضی بالکل پوری کرونگا ۔
مرقس  ۲۴:۱۲٭۔۔۔۔ کیا تُم اِس سبب سے ُگمراہ ِنہیں ہوکہ نہ کِتاِب ُمقد ّس کو جانتے ہو نہ
ُخدا کی قد ُرت کو؟۔
لُوقا  ۳۳:۲۱٭۔۔۔۔ آسمان اور زمِین ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں ہرگِز نہ ٹلیں گی۔
یُوحنا  ۳۵:۱۰٭۔۔۔۔ (اور کتاِب ُمقد ّس کا باطِ ل ہونا ُممکن ِنہیں)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
االنعام  ۱۱۵:۶٭۔۔۔۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے واال نہیں
یونس  ۶۴:۱۰٭۔۔۔۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے
ال جن  ۲۶:۷۲۔  ۲۸٭۔۔۔۔ ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس (کو غیب کی باتیں بتا دیتا
اور اس) کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔۔ تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے
اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں۔

۷
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کیا ُخدا کبھی شیطان ،بدروحوں یا انسانوں کو اجازت دے گا کہ وہ اُس
کے اپنے ’’مقصد‘‘اور ’’قُدرت‘‘ کو الہامی کتابوں کی اصل عبارت کو
بگاڑنے اور تبدیل کرنے سے ناکام بنائیں جن کو اُس نے ُخود بھیجا
ہے؟ (تحریف ِبل لفظ)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یسعیاہ  ۱۱:۵۵٭۔۔۔۔اسی طرح میرا کالم جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہو fگا۔وہ انجام میرے
پاس واپس نہ آئے گابلکہ جو کچھ میری خواہش ہو گی وہ اسےپورا کرے گا اور اس کام
میں جس کس کے لئے میں نے اسے بیجھا موثر ہو گا۔
لُوقا  ۱۷:۱۶٭۔۔۔۔لیکِن آسمان اور زمِین کا ٹل جانا ش َِریعَت کے ایک لفظ کے مِٹ جانے سے
آسان ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال حج  ۵۲:۲۲٭۔۔۔۔اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اس کا یہ
حال تھا کہ) جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں (وسوسہ) ڈال دیتا تھا۔
تو جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کردیتا ہے۔ پھر خدا اپنی آیتوں کو
مضبوط کردیتا ہے۔ اور خدا علم واال اور حکمت واال ہے
الصفت  ۳:۳۷اور  ۷٭۔۔۔۔پھر ذکر (یعنی قرآن) پڑھنے والوں کی (غور کر)۔۔۔۔ اور ہر
شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔
ال حاقہ  ۴۴:۶۹۔  ۴۷اور ۵۱٭۔۔۔۔اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا التے۔۔۔تو
ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔۔۔پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔۔۔پھر تم میں سے کوئی
(ہمیں) اس سے روکنے واال نہ ہوتا۔۔۔۔: ۵۱اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔

۸
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کیا یہ انسانوں کیلئے ممکن ہے کہ وہ الہامی کتابوں کی ُزبانی تحقیر
کریں ،اُن کا غلط حوالہ دینے سے یا غلط تشریح کرنے سے؟ (تحریف
ِبل من)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

طیطس  ۱۰:۱۔ ۱۱٭۔۔۔۔ِ ۱۰کیُونکہ ب ُہت سے لوگ سرکش اور ب ُہودہ گو اور دغاباز ہیں
خاص کر مختُونوں میں سے۔ ۱۱اُن کا ُمنہ بند کرنا چاہئے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطِ ر
ناشایستہ باتیں سِکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔
ل کتاب) میں بعضے ایسے ہیں کہ کتاب (تورات) کو زبان
ال عمران  ۷۸:۳٭۔۔۔۔اور ان (اہ ِٰ
مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے
حاالنکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے (نازل ہوا) ہے
حاالنکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور (یہ بات) جانتے
بھی ہیں۔

۹
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کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل یا بگاڑ دی گئی ہے ،درحقیقت ُخدا
سے منسوب قُدرت اور کردار کی توہین کے مرتکب ہیں ،یہ مفہوم دیتے ہوئے
کہ یا تو ُخدا جانتا نہیں ،خیال نہیں رکھتا یا وہ بائبل کے تبدیل کئے جانے کی
بابت کُچھ نہیں کرسکتا ؟ (ال علیم ،ار رحمان ،ار رحیم ،ال قادر)

بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۲۴:۱۴اور  ۲۷٭۔۔۔۔ ۲۴رب االفواج قسم کھا کر فرماتا ہےکہ یقیناٰ جیسا میں نے چاہا
ویسا ہی ہو جائیگا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں f
آئیگا۔ ۲۷کیونکہ رب
االفواج نے ارادہ کیا ہے۔ کون اسے باطل کریگا ؟ اور اسکا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اُسے کون
روکیگا؟ ۔
٭
موثّر اور ہر ایک دو دھاری تلوار
عبرانیوں  ۱۲:۴۔  ۱۳۔۔۔۔ ِکی ُونکہ ُخدا کا کالم ِزندہ اور ٔ
سے ِزیادہ تیز ہے اور جان اور رُ وح اور بند بند اور ُگودے گُودے کو جُدا کر کے ُگذر
جاتا ہے اور دِل کے خیالوں اور اِرادوں کو جانچتا ہے۔ اور اُس سے مخلُوقات کی کوئی
ِچیز چ ِھپی ِنہیں بلکہ ِجس سے ہم کو کام ہے اُس کی نظروں میں سب ِچیزیں کھُلی اور بے
پردہ ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۵۵ ،۲۰:۲٭۔۔۔۔بے شک هللا ہر چیز پر قادر ہے۔: ۲۵۵خدا (وہ معبود برحق ہے کہ)
اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے واال اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ
نیند۔۔اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت
کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔
النسا  ۱۵۸:۴٭۔۔۔۔اور خدا غالب اور حکمت واال ہے۔
10 ۱۰٭

۱۰۔ کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل یا بگاڑ دی گئی ہے ،درحقیقت
ُخدا پر شیطان کو برتری دیتے ہیں کے مُرتکب ہیں ،یہ مفہوم دیتے ہ ُوئے کہ
قادر مُطلق ُخدا سے بائبل پر جنگ جیت گیا ہے؟ (ال عزیز ،ال غالب،
شیطان ِِ ،
ال جبار ،ال مُقتدیر)

بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
زبُور  ۷:۹۴۔  ۹۔۔۔۔ ۸اَے قوم کے حیوانو ! ذرا خیال کرو؟ اَے احمقو ! تمہیں کب عقل آئے
گی؟ِ ۹جس نے کان دیا کیا وہ خُود نہیں سُنتا؟ ِجس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟
٭
موثّر اور ہر ایک دو دھاری تلوار
عبرانیوں  ۱۲:۴۔  ۱۳۔۔۔۔ ِکیُونکہ ُخدا کا کالم ِزندہ اور ٔ
سے ِزیادہ تیز ہے۔۔۔اور اُس سے مخلُوقات کی کوئی ِچیز چ ِھپی ِنہیں،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یونس  ۲۱:۱۰٭۔۔۔۔تو وہ ہماری آیتوں میں حیلے کرنے لگتے ہیں۔ ۔۔۔ اور جو حیلے تم
کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
ال حجر  ۹:۱۵٭۔۔۔۔بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی اس کے
نگہبان ہیں۔
طہ ۵:۲۰اور  ۵۱۔ ۵۲٭۔۔۔۔(یعنی خدائے) رحمن جس نےعرش پر قرار پکڑا۔ تو پہلی
جماعتوں کا کیا حال؟کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے (جو) کتاب میں (لکھا ہوا ہے)۔
میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

۱۱
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کیا ُخدا اپنی الہامی کتابوں کی بابت دہرا معیار رکھتا ہے کہ کُچھ کا تحفظ کرے
ہادی ،ال مُمیم ،ال مُقسط)
اور سب کا نہیں؟ (ال عادل ،ال
ٰ

بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
ِ پاک ہے۔ اُس چاندی کی مانند جو بھٹّی میں مٹّی
زبُور  ۶:۱۲۔  ۷٭۔۔۔۔  ۶خُداوند کا کالم ِٰ
پر تائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہو۔ ۷تُو ہی اُن کو اِس پشت سے ہمیشہ تک بچائے
رکھے گا۔
لُوقا  ۳۳:۲۱٭۔۔۔۔ آسمان اور زمِین ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں ہرگِز نہ fٹلیں گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال توبہ  ۱۱۱:۹٭۔۔۔۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ جس کا پورا کرنا
اسے ضرور ہے اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے واال کون ہے۔
ھود  ۵۷:۱۱٭۔۔۔۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔
ابراھیم  ۴۷:۱۴٭۔۔۔۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے
اس کے خالف کرے گا بےشک خدا زبردست (اور) بدلہ لینے واال ہے۔
ال حج ۴۷:۲۲٭۔۔۔۔ اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خالف نہیں کرے گا۔
12 ۱۲٭

روز حشر کو سب
کیا ُخدا کا کالم التبدیل اور عالمگیر معیار ہے جس سے ُخدا ِِ
انسانوں کی عدالت کرے گا؟ (ال حاکم ،ال حق ،ال حافظ ،ال حاسب)

بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۴۸:۱۲٭۔۔۔۔ جو ُمجھے ِنہیں مانتا اور میری باتوں کو قُب ُول ِنہیں کرتا اُس کا ایک
ُمجرم ٹھہرانے واال ہے یعنی جو کالم َمیں نے کِیا ہے آخری دِن ُوہی اُسے ُمجرم ٹھہرائے
گا۔
ُمکاشفہ  ۱۲:۲۰٭۔۔۔۔ پ ِھر َمیں نے چھوٹے بڑے سب ُمردوں کو اُس تخت کے سامنے
کھڑے ہ ُوئے دیکھا اور کِتابیں کھولی گئِیں۔ پ ِھر ایک اَور کِتاب کھولی گئی یعنی کِتابِٰ
حیات اور ِجس طرح اُن کِتابوں میں لِکھا ہ ُٔوا تھا اُن کے اعمال کے ُمطا ِبق ُمردوں کا
اِنصاف کِیا گیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال حجر  ۹:۱۵۔  ۱۰٭۔۔۔۔ بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی اس
کے نگہبان ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
ال زمر ۶۹:۳۹۔  ۷۰٭۔۔۔۔ اور (اعمال کی) کتاب (کھول کر) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر
اور (اور) گواہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا
اور بےانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا
پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔

۱۳

13٭

ب مُقدس کے ایک حصے پر اعتقاد
کیا ایمانداروں کو اجازت ہے کہ وہ کتا ِِ
ب مُقدس کے کسی اور حصے پر اعتقاد نہ رکھیں؟
رکھیں جبکہ کتا ِِ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

اعمال  ۲۷:۲۰٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ َمیں ُخدا کی ساری مرضی تُم سے پ ُورے َ
طور پر بیان کرنے
سے نہ ج ِھجکا۔
۲تمتھیس ۱۶:۳٭ ۔۔۔۔ ہر ایک صحِ یفہ جو ُخدا کے اِلہام سے ہے تعلِیم اور اِلزام اور اِصالح
f
اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لِئے فائِدہ مند بھی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب (خدا) کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور
البقرۃ  ۸۵:۲٭۔۔۔۔(یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتا ِٰ
بعض سے انکار کئے دیتے ہو۔
البقرۃ  ۱۳۶:۲اور ۲۸۵٭۔۔۔۔ ہم خدا پر ایمان الئے اور جو (کتاب) ہم پر اتری ،اس پر اور
جو (صحیفے )ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اوالد پر نازل ہوئے
ان پر اور جو (کتابیں) موسیٰ اور عیسی کو عطا ہوئیں ،ان پر ،اور جو اور پیغمبروں کو
ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ،ان پر (سب پر ایمان الئے)۔۔ سب خدا پر اور اس
کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں
(اورکہتے ہیں کہ) ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔
ال عمران  ۸۴:۳اور  ۱۱۹٭۔۔۔۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔۔
اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔
14 ۱۴٭

کیا ُخدا آج کے دور کے ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ تمام الہامی کتابوں کو
پڑھیں اور اُن کی تابعداری کریں جو اُس نے بھیجی ہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱تمتھیس  ۱۵:۴۔  ۱۶۔۔۔۔اِن باتوں کی فِکر رکھ۔ ا ِن ہی میں مشغُول رہ تاکہ تیری ترقّی سب
پر ظاہِر ہو۔ 16اپنی اور اپنی تعلِیم کی خَبرداری کر۔ اِن باتوں پر قائِم رہ ِکیُونکہ اَیسا
کرنے سے تُو اپنی اور اپنے سُننے والوں کی بھی نِجات کا باعِث ہوگا۔
 ۲تمتھیس  ۱۵:۲۔۔۔۔اپنے آپ کو خُدا کے سامنے مقبُول اور اَیسے کام کرنے والے کی
طرح پیش کرنے کی کوشِش کر ِجس کو شرمِندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کالم کو
د ُرستی سے کام میں التا ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۷۹:۳۔۔۔۔بلکہ (اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہ ِلٰ کتاب) تم (علمائے) ربانی
ب (خدا) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
ہو جاؤ کیونکہ تم کتا ِٰ
نوٹ :الہامی کتابیں جن پر مسلمانوں کا ایمان رکھنا ضروری ہے ،اُن میں الفاظ اور
حروف کی گنتی ظاہر کرتی ہے کہ توریت ،زبُور ،انجیل ۹۰فی صد بناتی ہیں جبکہ قُرآن
صرف  ۱۰فی صد ہے۔بائبل  :الفاظ  ۷۸۳،۱۳۷حروف ۳،۵۶۶،۴۸۰
قُرآن  :الفاظ  ۷۷،۹۳۴حروف ۳۲۶،۰۴۸

۱۵

15٭

کیا ُخدا کے کالم سے فرمانبرداری کسی شخص کیلئے اُن کی زندگی
میں ’’برکت‘‘ پانے کیلئے بُنیادی شرط ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

استعثنا  ۲۶:۱۱۔  ۲۷٭۔۔۔۔  ۲۶دیکھو میں ٓاج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں
رکھے دیتا ہوں ۔ ۲۷برکت اُس حال میں جب تُم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج
میں تُم کو دیتا ہوں مانو۔
f
استعثنا  ۱۳:۲۸٭۔۔۔۔ اور خداوند تجھ کو د ُم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پشت نہیں بلکہ
سر فراز ہی رہے گا بشرطیکہ تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے
دن دیتا ہونسُنے اور احتیاط سے اُن پر عمل کرے ۔
استعثنا  ۱۹:۳۰٭۔۔۔۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے بر خالف گواہ بناتا ہوں کہ
میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے پس تُو زندگی
کو اختیار کر کہ تُو بھی جیتا رہے او ر تیری اوالد بھی ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کالم خدا ہے۔ خدا
ِٰ
البقرۃ  ۲:۲۔  ۴٭۔۔۔۔ : ۲یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کہ
سے) ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ : ۳جو غیب پر ایمان التے اور آداب کے ساتھ نماز
پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ : ۴اور جو
کتاب (اے محمدﷺ) تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے (پیغمبروں پر) نازل ہوئیں
سب پر ایمان التے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔  ۵یہی لوگ اپنے پروردگار (کی طرف)
سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔

۱۶

16٭

کیا وہ لوگ جو بائبل کو پڑھنے اور اُس کی فرمانبرداری کرنے سے
انکار کرتے ہیں ،اپنے آپ کو بے اعتقاد ہونے کی لعنت میں ڈالتے
ہیں؟ (کافر)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یرمیاہ  ۳:۱۱٭۔۔۔۔ لعنت اُس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سُنتا ۔
عبرانیوں  ۲۵:۱۲۔  ۲۹٭۔۔۔۔ ۲۵خَبردار ! اُس کہنے والے کا اِنکار نہ کرنا۔۔۔۔ِ ۲۹کیُونکہ
ہمارا خُدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۳۶:۷اور  ۴۰۔  ۴۹٭۔۔۔۔: ۳۶اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا اور ان سے
سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے۔۔۔: ۴۰جن لوگوں نے
ہماری آیتوں کو جھٹالیا اور ان سے سرتابی کی۔ ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے
کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔۔۔: ۴۱ایسے لوگوں کے لیے (نیچے)
بچھونا بھی (آتش) جہنم کا ہوگا۔۔۔
ل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔۔۔۴۷اور ہماری آیتوں
العنکبوت  ۴۶:۲۹۔ ۴۷٭۔۔۔۔: ۴۶اور اہ ِٰ
سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر (ازلی) ہیں۔

۱۷

17٭

ب مُقدس کی شرع کا اختتام مُکاشفہ کی
کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ کتا ِِ
کتاب کے خاتمے سے ہوگیا تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

ُمکاشفہ  ۱۸:۲۲۔  ۱۹٭۔۔۔۔َ ۱۸میں ہر ایک آدمِی کے آگے جو اِس کِتاب کی ُنب ُّوت کی باتیں
سُنتا ہے گواہی دیتا ہ ُوں کہ اگر کوئی آدمِی اُن میں ُکچھ بڑھائے تو ُخدا اِس کِتاب میں لِکھی
نازل کرے گا۔۔ ۱۹اور اگر کوئی اِس نُب ُّوت کی کِتاب کی باتوں میں سے
ہ ُوئی آفتیں اُس پر ِ
f
ُکچھ نِکال ڈالے تو ُخدا اُس ِزندگی کے د َرخت اور ُمقد ّس شہر میں سے ِجن کا اِس کِتاب
میں ذِکر ہے اُس کا حِ صّہ نِکال ڈالے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۱۹:۳۔  ۲۰٭۔۔۔۔: ۱۹دین تو خدا کے نزدیک اسالم ہے اور اہل کتاب نے جو (اس
دین سے) اختالف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص خدا کی
آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے واال (اور سزا دینے واال) ہے۔۲۰۔اگر یہ لوگ
اسالم لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں۔

18 ۱۸

٭

قرآن کو ُخدا کا کالم تسلیم کئے جانے کیلئے  ،کیا یہ ضروری ہے کہ وہ
ب مُقدس سے مُکمل ہم آہنگی میں ہو جیسے کہ بائبل میں
تاریخی کتا ِِ
پہلے اندراج کیا گیا تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

 ۱کرنتھیوں  ۳۲:۱۴۔  ۳۳٭۔۔۔۔ ۳۲اور نبِیوں کی رُ وحیں نبِیوں کے تابِع ہیں۔ِ ۳۳کیُونکہ ُخدا
ِیسیاوں میں ہے۔
ابتری کا ِنہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ َجیسا ُمقد ّسوں کی سب کل ٔ
فرشتہ بھی اُس خُوشخَبری کے سِوا جو ہم
گلتیوں  ۸:۱٭۔۔۔۔لیکِن اگر ہم یا آسمان کا کوئی ِ
نے تُمہیں سُنائی کوئی اَور خُوشخَبری تُمہیں سُنائے تو ملعُون ہو۔
 ۲یُوحنا  ۹:۱٭۔۔۔۔جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسِیح کی تعلِیم پر قائِم ِنہیں رہتا اُس کے
پاس ُخدا ِنہیں ،جو اُس تعلِیم پر قائِم رہتا ہے اُس کے پاس باپ بھی ہے اور بَیٹا بھی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۸۵:۳٭۔۔۔۔اور جو شخص اسالم کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے
ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔
ال احزاب ۴۰:۳۳٭۔۔۔۔محمدﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا
کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کردینے والے) ہیں اور خدا ہر
چیز سے واقف ہے۔

۱۹

19٭

کیا قرُ آن میں بُنیاد پرست الہامی اور تاریخی ابہام موجود ہے جو ُکلی
طور اُس سے مُخالف ہے جو بائبل میں پایا جاتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

 ۱یُوحنا  ۲۲:۲۔  ۲۴٭۔۔۔۔ ۲۳جو کوئی بَیٹے کا اِنکار کرتا ہے اُس کے پاس باپ بھی
ِنہیں۔۔ ۲۴جو تُم نے ُشرُ وع سے سُنا ہے ُوہی تُم میں قائِم رہے۔ جو تُم نے شُرُ وع سے سُنا
ہے اگر وہ تُم میں قائِم رہے تو تُم بھی بَیٹے اور باپ میں قائِم رہو گے۔ f
 ۲یُوحنا  ۹:۱٭۔۔۔۔جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسِیح کی تعلِیم پر قائِم ِنہیں رہتا اُس کے
پاس ُخدا ِنہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٭
ال شعرا  ۱۹۶:۲۶۔  ۱۹۷۔۔۔۔: ۱۹۶اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں (لکھی
ہوئی) ہے۔۔: ۱۹۷کیا ان کے لئے یہ سند نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس (بات) کو
جانتے ہیں۔
فُصلت  ۴۳:۴۱٭۔۔۔۔تم سے وہی باتیں کہیں جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے
کہی گئی تھیں۔
ال شوری ۱۵:۴۲٭۔۔۔۔اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان
رکھتا ہوں۔۔۔ہم میں اور تم میں کچھ بحث وتکرار نہیں۔
٭

20 ۲۰

کیا قُرآن میں ’’رُ وح کی ہدایت‘‘ یا ’’مُکاشفہ‘‘ کا نظریہ وہی ہے جیسا
کہ بائبل میں ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۲تمتھیس  ۱۶:۳٭۔۔۔۔ہر ایک صحِ یفہ جو ُخدا کے اِلہام سے ہے تعلِیم اور اِلزام اور اِصالح
اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لِئے فائِدہ مند بھی ہے۔
ب ُمقد ّس کی کِسی نُب ُّوت کی بات
 ۲پطرس  ۲۰:۱۔ ۲۱٭۔۔۔۔ ۲۰اور پہلے یہ جان لو کہ کِتا ِٰ
کی تا ِویل کِسی کے ذاتی اِختیّار پر موقُوف ِنہیں۔ِ ۲۱کیُونکہ نُب ُّوت کی کوئی بات آدمِی کی
ح القد ُس کی تحریک کے سبب سے خُدا کی طرف
خواہِش سے ِنہیں ہ ُوئی بلکہ آدمِی رُ و ُٰ
سے بولتے تھے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال نسا  ۱۶۳:۴٭۔۔۔۔(اے محمدﷺ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس
طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔۔۔۔ اور عیسیٰ اور سلیمان کی
طرف بھی ۔۔۔ اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی
ال انعام  ۱۹:۶اور  ۹۳٭۔۔۔۔:۱۹کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن
مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ
سکے آگاہ کردوں کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو۔۔۔: ۹۳اور اس سے بڑھ کر ظالم
کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افتراء کرے۔ یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حاالنکہ اس
پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو۔۔۔۔

۲۱

21٭

کیا یہودی اور مسیحی قُرآن کو بطور الہامی کتاب قبُول کریں گے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
استعثنا  ۲۰:۱۸۔  ۲۲٭۔۔۔۔ ۲۰لیکن جو نبی گستا خ بنکر کوئی ایسی بات میرے نام سے
کہے جسکے کہنے کا میں نے اُسکو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے
تو وہ نبی قتل کیا جائے ۔۔۔۲۲جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اُسکے کہے
کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو ۔۔۔۔ تُو اُسے خوف نہ کرنا ۔
یسعیاہ  ۲۰:۸٭۔۔۔۔شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ اگر وہ اس کالم کےfمطابق نہ بولیں تو
انکے لیے صبح نہ ہو گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال نسا  ۸۲:۴٭۔۔۔۔بھال یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا
(کالم) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختالف پاتے۔
الشعرا  ۱۹۶:۲۶۔ ۱۹۷٭۔۔۔۔: ۱۹۶اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں (لکھی
ہوئی) ہے۔۔: ۱۹۷کیا ان کے لئے یہ سند نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس (بات) کو
جانتے ہیں۔

۲۲

22٭

۲۲۔ ُخدا الہامی کتاب بھیجنے کے بعد  ،کیا کبھی اُس کی ُکچھ آیات کو
منسُوخ یا ختم کرنے کی ضرورت محسوس کرے گا؟ (منسوخ یا
نصیح)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

زبُور  ۳۴:۸۹٭۔۔۔۔ میَں اپنے عہد کو نہ توڑونگا۔ اور اپنے ُمنہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔
لُوقا  ۱۷:۱۶٭۔۔۔۔ لیکِن آسمان اور زمِین کا ٹل جانا ش َِریعَت کے ایک لفظ کے مِٹ جانے
سے آسان ہے۔
یوحنا  ۳۵:۱۰٭۔۔۔۔ جبکہ اُس نے ا ُ ِنہیں خُدا کہا ِجن کے پاس ُخدا کا کالم آیا (اور کتاِب
ُمقد ّس کا باطِ ل ہونا ُممکن ِنہیں)۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البقرۃ  ۱۰۶:۲٭۔۔۔۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس
سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر
ہے۔
الراعد  ۳۹:۱۳٭۔۔۔۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) قائم رکھتا
ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔
النحل  ۱۰۱:۱۶٭۔۔۔۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ اور خدا جو
کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔
ال اسرا  ۸۶:۱۷٭۔۔۔۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو (کتاب) ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے
(دلوں سے) محو کردیں۔ ۔۔

۲۳

23٭

اگر قُرآن’’جہان کے ُخدا‘‘ کی طرف سے اُترا اور اِس کی منظوری
شیاطین نے دی تو کیا یہ کوئی اچھی عالمت ہے کہ یہ ُخدا کی طرف
سے آیا؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یوحنا  ۳۰:۱۴٭۔۔۔۔ اِس کے بعد َمیں تُم سے ب ُہت سی باتیں نہ کرُ وں گا ِکی ُونکہ د ُنیا کا َسردار
آتا ہے اور ُمجھ َمیں اُس کا ُکچھ ِنہیں۔
f
 ۲کرنتھیوں  ۳:۴۔ ۴٭۔۔۔۔ ۳۔اور اگر ہماری خُوشخَبری پر پردہ پڑا ہے۔۔۔۴۔ یعنی اُن بے
اِیمانوں کے واسطے ِجن کی عقلوں کو اِس جہان کے ُخدا نے اَندھا کر دِیا ہے۔ تاکہ مسِیح
جو ُخدا کی صُورت ہے اُس کے جالل کی خُوشخَبری کی روشنی اُن پر نہ پڑے۔
الفاتحہ  ۲:۱٭۔۔۔۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات کا
پروردگار ہے۔
یونس  ۳۷:۱۰٭۔۔۔۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا
الئے۔۔۔ اس میں کچھ شک نہیں (کہ) یہ رب العالمین کی طرف سے (نازل ہوا) ہے۔
ال احقاف  ۲۹:۴۶۔  ۳۰٭۔۔۔۔ : ۲۹اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف
متوجہ کئے کہ قرآن سنیں۔۔۔ : ۳۰جو (کتابیں) اس سے پہلے (نازل ہوئی) ہیں ان کی
تصدیق کرتی ہے (اور) سچا (دین) اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔

۲۴

24٭

کیا ایک الہامی کتاب کو اِس امر کی ضرورت ہے کہ وہ بارہا جھُٹالئے
کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۱۵:۷۔  ۲۰٭۔۔۔۔۱۵۔ جھُوٹے نبِیوں سے خَبردار رہو۔۔۔۱۶۔ اُن کے پھَلوں سے تُم اُن کو
پہچان لوگے۔
یوحنا  ۴۴:۸۔  ۴۹٭۔۔۔۔۴۴۔ تُم اپنے باپ اِبلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پُورا
کرنا چاہتے ہو۔ وہ شُرُ وع ہی سے خُونی ہے اور َسچّائی پر قائِم ِنہیں رہا ِکیُونکہ اُس میں
َسچّائی ہے ِنہیں۔۔۔۴۶۔ تُم میں کَون ُمجھ پر ُگناہ ثابِت کرتا ہے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
النحل  ۹۸:۱۶٭۔۔۔۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔
سبا  ۸:۳۴اور  ۴۶٭۔۔۔۔ : ۸یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ یا اسے جنون ہے۔۔۔۴۶۔
تمہارے رفیق کو سودا نہیں وہ تم کو عذاب سخت (کے آنے) سے پہلے صرف ڈرانے
والے ہیں۔
التکویر  ۲۲:۸۱اور  ۲۵٭۔۔۔۔۲۲۔ اور (مکے والو) تمہارے رفیق (یعنی محمدﷺ) دیوانے
نہیں ہیں۔۔۔۲۵۔ اور یہ شیطان مردود کا کالم نہیں۔
نوٹُ :محمد اکثر انکار کرتا تھا کہ اُس میں بدرُ وحیں نہیں ہیں ۶:۱۵ :۔ ،۷۰:۲۳ ،۷
 ۵۰:۵۱ ،۱۴:۴۴ ،۳۶:۳۷۔ ۵۱:۶۸ ،۵۲۔

ُخدا اور
۲۵

25٭

کیا یہودی ،مسیحی اور مُسلمان تمام ایمان رکھتے ہیں کہ صرف ’’ایک‘‘ برحق
ُخدا ہےِ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
استعثنا  ۴:۶٭۔۔۔۔ سُن اے اسرائیل ! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے ۔
افسیوں  ۴:۴۔  ۶٭۔۔۔۔۴۔ ایک ہے۔۔۵۔ ایک ہی خُداوند ہے۔۔۶۔ اور سب کا fخُدا اور باپ ایک
ہی ہے جو سب کے اُوپر ۔۔ ہے۔
۱تمتھیس ۵:۲۔  ۶٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ ُخدا ایک ہے۔۔۔
یعقوب ۱۹:۲٭۔۔۔۔ تُو اِس بات پر اِیمان رکھتا ہے کہ ُخدا ایک ہی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۶۳:۲٭۔۔۔۔ اور (لوگو) تمہارا معبود خدائے واحد ہے اس بڑے مہربان (اور) رحم
کرنے کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں۔
ال نسا  ۸۷:۴اور  ۱۷۱٭۔۔۔۔۸۷۔ خدا (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت
کے الئق نہیں۔۱۷۱۔ خدا ہی معبود واحد ہے۔
ال مائدہ  ۷۳:۵٭۔۔۔۔ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں۔
ال نحل  ۲۲:۱۶اور  ۵۱٭۔۔۔۔۲۲۔ تمہارا معبود تو اکیال خدا ہے۔۔۔۵۱۔ کہ دو دو معبود نہ
بناؤ۔
ال قصص  ۷۰:۲۸٭۔۔۔۔ اور وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
ال اخالص  ۱:۱۱۲٭۔۔۔۔ کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) هللا (ہے) ایک ہے۔
26 ۲۶٭

۲۶۔کیا سے منسوب زیادہ تر صفات اور کردار جو قُرآن میں پائے جاتے
ہیں ُخدا کی صفات سے اتفاق کرتے ہیں جو بائبل میں پائی جاتی ہیں؟ (اُسما ال
حُسنہ)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

ی ابدی و تمام زمین
یسعیاہ  ۲۸:۴۰٭۔۔۔۔ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نےنہیں سنا کہ خداوند خدا ِٰ
کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اسکی حکمت ادراک سے باہر ہے۔
البقرۃ  ۲۵۵:۲٭۔۔۔۔ خدا (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں
زندہ ہمیشہ رہنے واال ۔۔۔ اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور
اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے
الحشر ۲۳:۵۹٭۔۔۔۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں۔ بادشاہ (حقیقی)
پاک ذات (ہر عیب سے) سالمتی امن دینے واال نگہبان غالب زبردست بڑائی واال۔ خدا ان
لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

۲۷

27٭

کیا بائبل کا ’’ ُخدا‘‘ اور قُرآن کا ’’ ‘‘ ایک ہی ہستی ہیں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خروج  ۱۴:۳٭۔۔۔۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہو ں سو میں ہوں ۔ سو تُو بنی اسرائیل
سے یو ں کہنا کہ میں جو ہو ں نے مجھے تُمہارے پاس بھیجا ہے ۔
۱یُوحنا  ۲۰:۵٭۔۔۔۔ اور ہم اُس میں جو حقِیقی ہے یعنی اُس کے بَیٹے یِسُوع مسِیح میں ہیں۔
حقِیقی ُخدا اور ہمیشہ کی ِزندگی یہی ہے۔
۲یُوحنا  ۹:۱٭۔۔۔۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسِیح کی تعلِیم پر قائِمِ fنہیں رہتا اُس کے
پاس ُخدا ِنہیں ،جو اُس تعلِیم پر قائِم رہتا ہے اُس کے پاس باپ بھی ہے اور بَیٹا بھی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت
العنکبوت  ۴۶:۲۹٭۔۔۔۔ اور اہ ِٰ
اچھا ہو۔ ہاں جو اُن میں سے بےانصافی کریں (اُن کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو) اور
کہہ دو کہ جو (کتاب) ہم پر اُتری اور جو (کتابیں) تم پر اُتریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں
اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اُسی کے فرمانبردار ہیں۔
الصافات  ۱۲۶:۳۷٭۔۔۔۔(یعنی) خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار
ہے۔

۲۸

28٭

کیا ُخدا کا ابدی اور التبدیل نام’’یہواہ‘‘ ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

خروج  ۱۵:۳٭۔۔۔۔ خدا وند تُمہارے باپ دادا کے خدا ابرہام کے خدا اور اضحاق کے خدا
اور یعقوب کے خدا نے ُمجھے تُمہارے پاس بھیجا ہے ۔ ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب
نسلوں میں اِسی سے میرا ذکر ہو گا ۔
یسعیاہ  ۴:۲۶٭۔۔۔۔ اب تک خداوند پر اعتماد رکھو کیونکہ خداوند یہواہ ابدی چٹان ہے۔
یوحنا  ۵۸:۸٭۔۔۔۔ یِسُوع نے اُن سے کہا َمیں تُم سے َسچ کہتا ہ ُوں کہ پیشتر اُس سے کہ
ابرہام پَیدا ہ ُٔوا َمیں ہ ُوں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال اعراف  ۱۸۰:۷٭۔۔۔۔ اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں۔ تو اس کو اس کے ناموں
سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔
ال اسرا  ۱۱۰:۱۷٭۔۔۔۔ تم (خدا کو) هللا (کے نام سے) پکارو یا رحمن (کے نام سے) جس
نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام ہیں۔

۲۹

29٭

کیا الہامی کتابوں میں ُخدا کے ’’قدُوس‘‘ ہونے کی بابت آیات ہیں؟ (ال
قدُوس)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۳:۶٭۔۔۔۔ قدوس قدوس قدوس رب االفواج ہے۔
یسعیاہ  ۲۵:۴۰٭۔۔۔۔ وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دوگے؟ اورمیں کس
چیز سے مشابہہ ہونگا۔
f
یسعیاہ  ۱۵:۵۷٭۔۔۔۔ کیونکہ جو عالی اور بلند ہے اور ابداال آباد تک قائم ہے جس کا نام
قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں۔
یُوحنا  ۱۱:۱۷٭۔۔۔۔ َمیں تیرے پاس آتا ہ ُوں۔ اَے قُد ُّوس باپ!
ِر ُمطلَق۔
ُمکاشفہ  ۸:۴٭۔۔۔۔ قُد ُّوس۔ قُد ُّوس۔ قُد ُّوس۔ ُخداوند خُدا قاد ِٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحشر  ۲۳:۵۹٭۔۔۔۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں۔ بادشاہ (حقیقی)
پاک ذات (ہر عیب سے) سالمتی امن دینے واال نگہبان غالب زبردست بڑائی واال۔
الجمعۃ ۱:۶۲٭۔۔۔۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح
کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت واال ہے۔

نوٹ۔ یہ صفت صرف دو بار قُرآن میں آئی ہے ،لیکن بائبل میں کوئی
 ۴۵۰بار پائی گئی ہے۔

۳۰

30٭

ُخدا سے منسوب صفات اور کردار میں ،کیا ُخدا اپنے آپ کو ’’باپ‘‘ کے
طور ظاہر کرتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۱۶:۶۳٭۔۔۔۔ یقینا تو ہمارا باپ ہے۔ تواے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے واال ہے ۔
متی  ۴۵:۵اور  ۴۸٭۔۔۔۔۴۵۔ تاکہ تُم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بَیٹے ٹھہرو۔۔۔۴۸۔ َجیسا
تُمہارا آسمانی باپ کامِل ہے۔
یوحنا  ۴۱:۸٭۔۔۔۔ ہمارا ایک باپ ہے یعنی ُخدا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۱۰۱:۶٭۔۔۔۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال (ہے)۔ اس کے اوالد کہاں
سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ ہر چیز
سے باخبر ہے
الفُرقان  ۲:۲۵٭۔۔۔۔ اور جس نے (کسی کو) بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی
شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا
الجن  ۳:۷۲٭۔۔۔۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت (شان) بہت بڑی ہے اور وہ نہ
بیوی رکھتا ہے نہ اوالد۔

۳۱

31٭

کیا ُخدا مغرُ ور ہے اور کیا تکبُر ُخدا سے منسوب ایک کردار ہے؟ (ال
مُتکبیر)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

زبُور  ۵:۱۰۱٭۔۔۔۔ میَں ب ُلند نظر اور مغرور دِل کی برداشت نہ کرونگا۔
امثال  ۱۶:۶٭۔۔۔۔ چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہےسات ہیں جن سے اُسے کراہیت
ہے۔
f
یسعیاہ ۱۵:۵۷٭۔۔۔۔ کیونکہ جو عالی اور بلند ہے اور ابداال آباد تک قائم ہے جس کا نام
قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اُس کے ساتھ بھی
جو شکستہ دل اور فر تن ہے۔
یوحنا  ۱۶:۲٭۔۔۔۔ اور ِزندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے ِنہیں بلکہ د ُنیا کی طرف
ُ ۱
سے ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحشر ۲۳:۵۹٭۔۔۔۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں۔ بادشاہ (حقیقی)
پاک ذات (ہر عیب سے) سالمتی امن دینے واال نگہبان غالب زبردست بڑائی واال۔ خدا ان
لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

32 ۳۲

٭

ُخدا سے منسوب صفات اور کردار میں ،کیا ُخدا اپنے آپ کو ’’نجات
دہندہ‘‘ کے طور ظاہر کرتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۳:۴۳اور  ۱۱٭۔۔۔۔۳۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے
واال ہوں۔۱۱۔ میں ہی یہوواہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے واال نہیں۔
ہوسیع  ۴:۱۳٭۔۔۔۔لیکن میں ُملک مصر ہی سے ُخداوند تیرا ُخدا ہ ُوں ۔۔۔۔ کیونکہ میرے سوا
کوئی اور نجات دینے واال نہیں ہے۔
٭
داود کے شہر میں تُمہارے لِئے ایک ُمنّجی پَیدا ہ ُٔوا ہے یعنی مسِیح
لُوقا  ۱۱:۲۔۔۔۔کہ آج ٔ
ُخداوند۔
طیطس  ۴:۱٭۔۔۔۔فضل اور ا ِطمینان ُخدا باپ اور ہمارے ُمنّجی یِسُوع مسِیح کی طرف سے
حاصل ہوتا رہے۔
تُجھے
ِ
طیطس  ۱۰:۲۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۰۔ہر بات میں ہمارے ُمنّجی خُدا۔۔۔۔۱۳۔بزُ رُ گ ُخدا اور ُمنّجی ِیسُوع
مسِیح۔
یہوداہ  ۲۵:۱٭۔۔۔۔اُس ُخدائے واحِ د کا جو ہمارا ُمنّجی ہے۔
نوٹُ :خدا کے ’’نجات دہندہ‘‘ ہونے کی صفت بائبل میں  ۳۹بار پائی گئی ہے جبکہ قُرآن
میں نہیں پائی جاتی۔

33٭

۳۳
الہامی کتابوں میں جب ُخدا اپنے آپ کا حوالہ دیتا ہے تو کیا
وہ کبھی صیغہ حاضر جمع’’ہم‘‘ میں بات کرتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ ُقرآن

پیدائش  ۲۶:۱٭۔۔۔۔پھر ُخدا نے کہا کہ ہم اِنسان کو اپنی صُورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔
پیدائش  ۶:۱۱۔  ۷٭۔۔۔۔۶۔ اور خُداوند نے کہا۔۔۔۔۔7۔سو آؤ ہم وہاں جا کر اُنکی زُ بان میں
f
اِختالف ڈالیں
یسعیاہ ۸:۶٭۔۔۔۔اُس وقت میں نے خداوند کی آواز سُنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں
اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں مجھے
بھیج۔
یُوحنا  ۱۱:۱۷٭۔۔۔۔اور َمیں تیرے پاس آتا ہ ُوں۔ اَے قُد ُّوس باپ ! اپنے اُس نام کے وسِیلہ سے
جو تُونے ُمجھے بخشا ہے اُن کی حِ فاظت کرتا کہ وہ ہماری طرح ایک ہ ُوں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الواقعہ  ۵۷:۵۶۔  ۶۹ ،۶۴ ،۵۹اور  ۷۲٭۔۔۔۔۵۷۔ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا
ہے۔تو تم (دوبارہ اُٹھنے کو) کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ ۵۸۔دیکھو تو کہ جس (نطفے) کو تم
(عورتوں کے رحم میں) ڈالتے ہو۔ ۵۹۔کیا تم اس (سے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
االنسان  ۲۳:۷۶٭۔۔۔۔کیا تم اس (سے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
34 ۳۴٭

کیا ’’تثلیث‘‘ کا نظریہ قابل تسلیم ہے؟ (باپ ،بیٹے اور ُروح
القُدس)
ُ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قرآن

پیدائش  ۶:۱۱۔  ۷٭۔۔۔۔۶۔اور خُداوند نے کہا۔۔۔۷۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر اُنکی زان میں اِختالف
ڈالیں،
متی  ۱۹:۲۸۔  ۲۰٭۔۔۔۔یِسُوع نے پاس آ کر اُن سے باتیں کِیں اور کہا۔۔۔پَس تُم جا کر سب
ح القُدس کے نام سے بپتِسمہ دو۔
قَوموں کو شاگِرد بناو اور اُن کو باپ اور بَیٹے اور رُ و ُ
افسیوں  ۴:۴۔  ۶٭۔۔۔۔۴۔ایک ہے َبد َن ہے اور ایک ہی رُ وح۔۔۔۵۔ایک ہی ُخداوند ہے۔۶۔اور
سب کا ُخدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اُوپر ۔۔۔ ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۶۴:۳٭۔۔۔۔اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔
النسا  ۱۷۱:۴٭۔۔۔اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ ۔مسیح (یعنی) مریم کے
بیٹے عیسی (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ) خدا کے رسول اور کا کلمہ (بشارت)
تھے۔۔۔اور (یہ) نہ کہو (کہ خدا) تین (ہیں۔ اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں
بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اوالد ہو۔
المائدہ  ۷۲:۵۔  ۷۳٭۔۔۔۔۷۲۔وہ لوگ بےشبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے
(عیسی) مسیح خدا ہیں۔۔۔۷۳۔ کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔

۳۵

35٭

کیا ُخدا کبھی یسوع پر ُکچھ غلط کرنے کا الزام لگا سکتا ہے یا کیا
یسوع اپنا ُکچھ غلط کیا چھُپانے کیلئے ُخدا سے جھوٹ بول سکتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۴۶:۸٭۔۔۔۔تُم میں کَون ُمجھ پر ُگناہ ثابِت کرتا ہے؟اگر َمیں َسچ بولتا ہ ُوں تو میرا یقِین
ِکیُوں ِنہیں کرتے؟۔
طیطس  ۲:۱٭۔۔۔۔اُس ہمیشہ کی ِزندگی کی اُمِید پر ِجس کا وعدہ ازل سے ُخدا نے کِیا ہے
f
جو ج ُھوٹ ِنہیں بول سکتا۔
 ۱پطرس  ۲۱:۲۔  ۲۳٭۔۔۔۔۲۱۔ ِکیُونکہ مسِیح بھی۔۔۔۔۲۲۔نہ اُس نے ُگناہ کِیا اور نہ اُس کے
ُمنہ سے کوئی مکر کی بات نِکلی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۱۶:۵٭۔۔۔۔اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن
مریم ! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر
کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا
مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا (کیونکہ) جو بات
میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا
بےشک تو عالّم الغیوب ہے۔
٭

36 ۳۶

کیا ُخدا دُور کا ماورائی ُخدا ہے جو شازونادر کبھی اپنی بڑی قُدرت
دکھاتا ہو یا انسانی تاریخ پر اپنے نقُوش چھوڑتا ہو؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خروج  ۲۱:۱۳٭۔۔۔۔اور خُداوند اُنکودِن کو راستہ دِکھانے کے لئے ستُون میں اور رات کو
روشنی دینے کے لئے آگ کے ستُون میں ہو کر اُنکے آگے چالکر تا تھا تاکہ وہ دِن اور
رات دونوں چل سکیں ۔
خروج  ۹:۱۶۔  ۱۰٭۔۔۔۔۹۔پھر موسیٰ اور ہارُ ون نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے
کہا۔۔۔۱۰۔تو اُنہوں نے بیابان کی طرف نظر کہ اور اُنکو خداوند کا جالل بادل میں نظر آیا ۔
 ۱سیموئیل  ۱۶:۱۲٭۔۔۔۔سو اب تُم ٹھہرےرہو اور اِس بڑ کام کو دیکھو ِجسے خُداوند
تُمہاری آنکھوں کے سامنے کریگا ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۳۷:۶۔  ۳۸٭۔۔۔۔۳۷۔اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگارکے پاس کوئی نشانی
کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں
جانتے۔ ۳۸۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں
کی۔
التوبہ  ۳۰:۹۔  ۳۱٭۔۔۔۔۳۰۔خدا۔۔۳۱۔اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

۳۷
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کیا ُخدا نے دُنیا میں واضح طور پر کبھی اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے؟
(تجلی یا رُ ویت )
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
خروج  ۱۱:۳۳اور  ۱۸۔  ۲۳٭۔۔۔۔۱۱۔اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا
ہے ویسے ہی ُخداوند رُ و برُ و ہو کر ُموسی۔۔۔۔۱۸۔تب وہ بول اُٹھا کہ میں تیری ِمنّت کر تا
ہ ُوں ُمجھے اپنا جالل دکھا دے۔۔۔۔۲۳۔اور تُو میرا پیچھا دیکھیگا لیکن میرا چہرہ دِکھاہی
f
نہیں دیگا۔
گنتی  ۷:۱۲۔ ۸٭۔۔۔۔۷۔میرا خادم موسی۔۔۸۔میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ رو برو اور
صریح طور پر باتیں کرتا ہوں اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۱۰۳:۶٭۔۔۔۔(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں۔
االعراف  ۱۴۳:۷٭۔۔۔۔اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر (کوہ طور) پر
پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کالم کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے
(جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار (بھی) دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ
سکو گے۔
ال حج  ۶۳:۲۲٭۔۔۔۔۔۔۔۔ بےشک خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
لقمان  ۱۶:۳۱٭۔۔۔۔کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین (اور) خبردار ہے۔
نوٹ :بائبل میں دیگر تجلیاں :پیدائش  ۷:۱۲۔ ۹؛  ۱:۱۸۔ ۳۳؛  ۲۲:۳۲۔ ۳۰؛ خرُ وج  ۲:۳۔
۱۷:۴؛ خرُ وج  ۹:۲۴۔ ۱۱؛ استعثنا  ۱۴:۳۱۔ ۱۵؛ ایُوب  ۳۸۔ ۴۲۔
38 ۳۸٭

کیا ُخدا نےاپنے تحریری مُکاشفہ سے ہٹ کر آج کے دور میں لوگوں سے برا ِہِ
راست بات کی ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یوئیل  ۲۸:۲٭۔۔۔۔اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پراپنی رُ وح نازل ُکرونگا اور تمہارے
بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔
 ۱کرنتھیوں  ۱:۱۴۔  ۲۴ ،۴۔  ۳۱٭۔۔۔۔۱۔محب ّت کے طالِب ہو اور رُ وحانی نعِمتوں کی بھی
آرزُ و رکھّو۔ خصُوصاٰ اِس کی کہ نُب ُّوت کرو۔۴۔اور جو نُب ُّوت کرتا ہے وہ کلِیسیا کی ترقّی
کرتا ہے۔۔۔۲۴۔لیکِن اگر سب نُب ُّوت کریں اور کوئی بے اِیمان یا ناواقِف اَندر آ جائے تو سب
اُسے قائِل کر دیں گے اور سب اُسے پرکھ لیں گے۔۳۱۔ ِکیُونکہ تُم سب کے سب ایک ایک
نصیحت ہو۔
کر کے نُب ُّوت کرسکتے ہو تاکہ سب سِیکھیں اور سب کو ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التوبہ  ۳۱:۹٭۔۔۔۔اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔۔
الشوریٰ  ۵۱:۴۲٭۔۔۔۔اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر
الہام (کے ذریعے )سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے
حکم سے جو خدا چاہے القا کرے۔ بےشک وہ عالی رتبہ (اور) حکمت واال ہے۔

۳۹

39٭

کیا المحدود ُخدا ،محدود انسان کیساتھ قُربت اور پیار کے تعلقات رکھنا
چاہتا ہے کہ انسان ’’ ُخدا کے فرزند‘‘ کہالئیں؟
ُ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قرآن

ہوسیع  ۱۰:۱٭۔۔۔۔ اور جہاں اُن سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو زندہ ُخدا کے
فرزند کہالئیں گے۔
گلتیوں  ۶:۴٭۔۔۔۔اور چُونکہ تُم بَیٹے ہو اِس لِئے خُدا نے اپنے بَیٹے کا رُ وح ہمارے دِلوں
f
میں بھیجا ۔
 ۱یُوحنا  ۱:۳۔  ۲٭۔۔۔۔۱۔دیکھو باپ نے ہم سے کَیسی محبّت کی ہے کہ ہم ُخدا کے فرزند
کہالئے ۔۔۔۔۲۔عِزیزو ! ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہِر ہوگا تو ہم بھی اُس کی مانِند ہوں گے۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۸:۵٭۔۔۔۔اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے
ہیں۔
نوٹ :جب کہ قُرآن انکار کرتی ہے کہ انسان ُخدا کے بیٹے بن سکتے ہیںُ ،خدا بھی کہا
جاتا ہے کہ انسان کے بہت قریب ہے :بحوالہ انفال ۲۴:۸؛ ُحد  ۹۰:۱۱اور ۹۲؛ قاف
 ۱۶:۵۰۔

40 ۴۰

٭

کیا ُخدا کی مُحبت غیر مشروط ہے؟ (ال ودُود)
ُ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قرآن

رومیوں  ۸:۵٭۔۔۔۔لیکِن خُدا اپنی محب ّت کی خُوبی ہم پر یُوں ظاہِر کرتا ہے کہ جب ہم ُگنہگار
ہی تھے تو مسِیح ہماری خاطِ ر ُمئوا۔
 ۱یُوحنا  ۸:۴۔  ۱۰٭۔۔۔۔۸۔ ُخدا محبّت ہے۔۹۔جو محبّت خُدا کو ہم سے ہے وہ اِس سے ظاہِر
ہ ُوئی کہ ُخدا نے اپنے ا ِکلوتے بَیٹے کو د ُنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اُس کے سبب سے ِزندہ
رہیں۔۱۰۔محبّت اِس میں ِنہیں کہ ہم نے خُدا سے محبّت کی بلکہ اِس میں ہے کہ اُس نے ہم
سے محبّت کی اور ہمارے ُگناہوں کے کفّارہ کے لِئے اپنے بَیٹے کو بھیجا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۹۵:۲اور ۲۷۶٭۔۔۔۔۱۹۵۔ بےشک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا
ہے۔۔۔۲۷۶۔اور خدا کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔
ال عمران  ۵۷:۳اور  ۱۵۹٭۔۔۔۔۵۷۔اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔۔۔۱۵۹۔بےشک
خدا بھروسا رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
النسا ۱۰۷:۴٭۔۔۔۔کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔
الرُ وم  ۴۵:۳۰٭۔۔۔۔بیشک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

۴۱

41٭

کیا ُخدا ایمانداروں کو محض اُس کے ُ
غالم یا خادم سمجھتا ہے؟
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن

یُوحنا  ۱۵:۱۵٭۔۔۔۔اب سے َمیں تُمہیں نَوکر نہ ک ُہوں گا ِکیُونکہ نَوکر ِنہیں جانتا کہ اُس کا
مالِک کیا کرتا ہے بلکہ تُمہیں َمیں نے دوست کہا ہے۔
۱پطرس  ۵:۲اور  ۹۔  ۱۰٭۔۔۔۔۵۔تُم بھی ِزندہ پتھّروں کی طرح رُ وحانی گھر بنتے جاتے ہو
تاکہ کاہِنوں کا ُمقد ّس فِرقہ بن کر اَیسی رُ وحانی قُربانیاں چڑھاؤ جو یِسُوع مسِیح کے وسِیلہ
سے ُخدا کے نزدِیک مقبُول ہوتی ہیں۔۹۔لیکِن تُم ایک بر ُگزیدہ نسل ۔ f
شاہی کاہِنوں کا فِرقہ ۔
ُمقد ّس قَوم اور اَیسی ا ُ ّمت ہو جو خُدا کی خاص ِملکیّت ہے۔۔۔۱۰۔پہلے تُم کوئی ا ُ ّمت نہ تھے
مگر اَب خُدا کی ا ُ ّمت ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ص  ۸۳:۳۸٭۔۔۔۔سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔
الزمر  ۱۶:۳۹٭۔۔۔۔بھال جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہوچکا۔ تو کیا تم (ایسے)
دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
الشوریٰ  ۱۹:۴۲٭۔۔۔۔خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے ۔۔۔

۴۲

42٭

کیا ُخدا لوگوں میں کوئی طرفداری ظاہر کرتا ہے اور ُکچھ کو دیگر پر
فوقیت دیتا ہے
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

مرقس  ۱۴:۱۲٭۔۔۔۔اَے اُستاد ہم جانتے ہیں کہ تُو سّچا ہے اور کِسی کی پروا ِنہیں کرتا
ِکیُونکہ تُو کِسی آدمِی کا طرفدار ِنہیں ۔
گلتیوں  ۲۸:۳٭۔۔۔۔نہ کوئی ی ُہودی رہا نہ یُونانی۔ نہ کوئی غُالم نہ آزاد۔ نہ کوئی مرد نہ
َعورت ِکیُونکہ تُم سب مسِیح یِسُوع میں ایک ہو۔
افسیوں  ۹:۶٭۔۔۔۔کہ اُن کا اور تُمہارا دونوں کا مالِک آسمان پر ہے اور وہ کِسی کا طرفدار
ِنہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
االنعام  ۱۶۵:۶٭۔۔۔۔اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے
دوسرے پر درجے بلند کئے ۔
النحل  ۷۱:۱۶اور  ۷۵٭۔۔۔۔۷۱۔اور خدا نے رزق (ودولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت
دی ہے۔۔۔۷۵۔تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟
االحزاب  ۵۰:۳۳٭۔۔۔۔اے پیغمبر ہم نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے
مہر دے دیئے ہیں حالل کردی ہیں۔۔۔یہ اجازت (اے محمدﷺ) خاص تم ہی کو ہے سب
مسلمانوں کو نہیں۔

۴۳

43٭

کیا ُخدا بالخصُوص چند ُگناہگاروں سے نفرت کرتا ہے اور اُن میں سے
ُکچھ کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے؟
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن
حزقی ایل  ۲۳:۱۸اور  ۳۲٭۔۔۔۔۲۳۔کیا شریرکی موت میں میری خوشی ہے؟ ۳۲۔مجھے
مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں ۔ اس لئے باز آؤ اور زندہ رہو۔
 ۲پطرس  ۹:۳٭۔۔۔۔خُداوند اپنے وعدہ میں دیر ِنہیں کرتا َجیسی دیر بعض لوگ َس َمجھتے ہیں
f
بلکہ تُمہارے بارے میں تح ُّمل کرتا ہے اِس لِئے کہ کِسی کی ہالکت ِنہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا
ہے کہ سب کی ت َوبہ تک نوبت پ ُہنچے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۴۱:۵٭۔۔۔۔یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا ۔
االعراف ۱۷۹:۷٭۔۔۔۔اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔۔۔۔یہ
لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔
التوبہ  ۵۵:۹٭۔۔۔۔ خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور
(جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔
٭

44 ۴۴

کیا ُخدا ’’نیکی‘‘ اور ’’بدی‘‘ کا خالق ہے اور دونوں اعمال کا ذمہ دار
ہے؟ (خیر اور شر)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یرمیاہ  ۱۱:۲۹٭۔۔۔۔کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیاالت کوجانتا ہوں خداوند فرماتا ہے
یعنی سالمتی کے خیاالت ۔بُرائی کے نہیں ۔
یعقوب  ۱۳:۱٭۔۔۔۔جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمایش ُخدا کی طرف
سے ہوتی ہے ِکیُونکہ نہ تو ُخدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کِسی کو آزماتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۶:۲٭۔۔۔۔اس سے (خدا) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔
النسا  ۷۸:۴٭۔۔۔۔اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو ۔۔۔۔ کہہ دو کہ (رنج وراحت) سب هللا ہی
کی طرف سے ہے۔
المائدہ  ۱۴:۵٭۔۔۔۔اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ۔۔۔ تو ہم نے ان کے
باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔
االنبیا  ۳۵:۲۱٭۔۔۔۔اور ہم تو لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتال
کرتے ہیں۔
نوٹ :بائبل میں ُکچھ ُمقامات ہیں جہاں ُخدا آفات یا وباؤں (اخالقی بدی نہیں) کو اجازت دیتا
ہے کہ وہ انسانوں پر آن پڑیں :یسعیاہ  ،۷:۴۵یرمیاہ  ۶:۴اور عاموس ۶:۳۔ لیکن شیطان کو
بدی کے خالق کے طور دیکھا گیا ہے :یُوحنا  ۱ ،۴۴:۸یُوحنا ۸:۳۔

۴۵
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کیا ُخدا کو بطور سب میں سے عظیم ’’دھوکے باز‘‘ یا ’’سازش کرنے
واال‘‘ کے طور بیان کیا جا سکتا ہے (مکارہ)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

حب ُقوق  ۱۳:۱٭۔۔۔۔تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجر فتاری
پر نگاہ نہیں کر سکتا۔
میکاہ  ۱:۲٭۔۔۔۔ان پر افسوس جو بد کرداری کے ُمنصوبے باندھتے اور بستر پر پڑے پڑے
f
شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں۔
زکریاہ  ۱۷:۸٭۔۔۔۔اور تُم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خالف دل میں ب ُرا ُمنصوبہ نہ
باندھے اور جُھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہ ُوں
ُخداوند فرماتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۵۴:۳٭۔۔۔۔اور وہ (یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک) چال چلے اور خدا
بھی (عیسیٰ کو بچانے کے لیے) چال چال اور خدا خوب چال چلنے واال ہے۔
الرعد  ۴۲:۱۳٭۔۔۔۔سو چال تو سب هللا ہی کی ہے۔
النمل  ۵۰:۲۷٭۔۔۔۔اور وہ ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔
نوٹ :بائبل میں ’’دھوکے بازی‘‘ اور ’’سازشیں‘‘ بطور بُرائی دیکھی جاتی ہیں اور یہ کام
شیطان سے منسوب ہیں ،خُدا سے نہیں :بحوالہ پیدائش  ،۱:۳آستر  ،۲۵:۹زبُور ،۱۱:۲۱
زبُور  ،۴:۳۶امثال  ۲ ،۳۰:۱کرنتھیوں  ۱۳:۱۱۔  ،۱۵افسیوں  ۱ ،۱۱:۶پطرس  ۸:۵۔ ۲ ،۹
یُوحنا ۷:۱۔

۴۶

46٭

کیا ُخدا مختلف عقائد کے لوگوں کے مابین نفرت اور دُشمنی ڈالنے کا
ذمہ دار ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یرمیاہ  ۱۱:۲۹٭۔۔۔۔کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیاالت کوجانتا ہوں خداوند فرماتا ہے
یعنی سالمتی کے خیاالت ۔بُرائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی اُمید بخشوں۔
حبقُوق  ۱۳:۱٭۔۔۔۔تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجر فتاری
پر نگاہ نہیں کر سکتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۰:۲٭۔۔۔۔ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا۔ خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر
دیا۔
النسا  ۸۸:۴٭۔۔۔۔کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کردیا ہے اس کو رستے
پر لے آؤ اور جس شخص کو خدا گمراہ کردے تو اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ
گے
المائدہ  ۱۴:۵٭۔۔۔۔ اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ۔۔۔ تو ہم نے ان
کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔
المائدہ  ۶۴:۵٭۔۔۔۔ اور یہود۔۔۔۔ اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے
ڈال دیا ہے۔

۴۷

47٭

کیا یہ ُخدا کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ُکچھ آدمیوں کے دلوں کو سخت
کردے اور اُنہیں ُگمراہ کردے؟
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن
ُووں کو ڈھونڈنے اور نِجات دینے آیا ہے]۔۔۔
متی  ۱۱:۱۸۔  ۱۴٭۔۔۔۔ [ ِکیُونکہ ا ِٰ
ِبن آدم کھوئے ہ ٔ
اور اُن میں سے ایک بھٹک جائے۔۔۔۔۱۴۔ اِسی طرح تُمہارا آسمانی باپ یہ ِنہیں چاہتا کہ اِن
چھوٹوں میں سے ایک بھی ہالک ہو۔
f
 ۱تمتھیس  ۳:۲۔  ۴٭۔۔۔۔۳۔ ہمارے منّجی خُدا ۔ 4۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمِی نِجات پائیں اور
َسچّائی کی پہچان تک پ ُہنچیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۵ ،۷:۲اور  ۲۶٭۔۔۔۔۷۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی
ہے۔۔۔۔۱۵۔ ان (منافقوں) سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیئے جاتا ہے کہ شرارت
وسرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ ۲۶۔ اس سے (خدا) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔
النسا  ۱۱۹:۴٭۔۔۔۔ اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دالتا ہروں گا۔
االعراف  ۱۸۶:۷٭۔۔۔۔ جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے واال نہیں
اور وہ ان (گمراہوں) کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

48 ۴۸

٭

کیا ُخدا کا کردار اور رویہ کبھی نامُناسب اور خبطی رہا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
گنتی  ۱۹:۲۳٭۔۔۔۔ جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے؟یا جو کچھ اس نے فرمایا اسےپورا نہ
کرے؟
زبُور  ۹۰:۱۱۹٭۔۔۔۔ تیری وفاداری پُشت در پُشت ہے۔
مالکی  ۶:۳٭۔۔۔۔ کیونکہ میں خداوند ال تبدیل ہوں۔
 ۲تمتھیس  ۱۳:۲٭۔۔۔۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے ت َو بھی وہ وفادار رہے گا ِکی ُونکہ وہ آپ
اپنا اِنکار ِنہیں کر سکتا۔
طیطس  ۲:۱٭۔۔۔۔ خُدا نے کِیا ہے جو ج ُھوٹ ِنہیں بول سکتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھُود  ۱۰۶:۱۱۔  ۱۰۷٭۔۔۔۔۱۰۶۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں (ڈال دیئے جائیں گے)
۔۔۔۱۰۷۔ (اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں ،اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا
پروردگار چاہے۔ بےشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کردیتا ہے۔
الحج  ۱۴:۲۲٭۔۔۔۔ کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
فاطر  ۸:۳۵٭۔۔۔۔ بےشک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت
دیتا ہے۔

۴۹
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کیا ُخدا کا کردار اور رویہ کبھی نامُناسب اور خبطی رہا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خروج  ۲:۲۰۔  ۵٭۔۔۔۔۲۔ خُداوندتیرا خُدا ۔۔ میں ہ ُوں۔۳۔ میرے حضور تُو غیر معبودوں کو نہ
ماننا ۔۵۔ تو اُنکے آگے سجدہ نہ انکی عبادت کرنا کیونکہ میں ُخداوند تیرا ُخدا غیور ُخدا
ہوں۔
استعثنا  ۷:۵۔  ۹٭۔۔۔۔۷۔ میرے آگے تُو اور معبودوں کو نہ ماننا ۔۔۔۹۔ تُو اُنکے آگے سجدہ نہ
کرنا اور نہ اُنکی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔f
پاوں پر
ُمکاشفہ  ۸:۲۲۔  ۹٭۔۔۔۔ ۸۔تو ِجس ِ
فرشتہ نے ُمجھے یہ باتیں دِکھائیں َمیں اُس کے ٔ
سِجدہ کرنے کو ِگرا۔۹۔ اُس نے ُمجھ سے کہا خَبردار ! اَیسا نہ کر۔ َمیں بھی تیرا اور تیرے
بھائِی ن ِبیوں اور اِس کِتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خِ دمت ہ ُوں۔ ُخدا ہی کو
سِجدہ کر۔

۵۰

50٭

کیا ُخدا ُخود اپنے ابدی حُکم کے مُترادف فرمان جاری کرتا ہے کہ تمام
فرشتے ’’آدم کے سامنے اپنے آپ کو جھُکائیں‘‘؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۱۲:۱۴۔  ۱۴٭۔۔۔۔۱۲۔ اےصبح کے روشن ستارے تو کیونکرآسمان سے گر
پڑا !۔۔۱۳۔ تُو تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاونگا میں اپنے تخت کو خدا
کے ستاروں سے بھی اونچا کرونگا۔۔۱۴۔ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہونگا۔
حزقی ایل  ۱۱:۲۸۔  ۱۹٭۔۔۔۔۱۵۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل
تھا ۔جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی ۔۱۷۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا
۔تو نے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۳۱:۲۔  ۳۴٭۔۔۔۔ ۳۴۔اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو
تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا۔
االسرا  ۶۱:۱۷۔  ۶۵٭۔۔۔۔۶۱۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب
نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بوال کہ بھال میں ایسے شخص کو سجدہ کرو جس کو
تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

رُ وح القُدس ،فرشتے  ،شیاطین اور ابلیس
51 ۵۱٭

کیا ’’پاک رُ وح‘‘ کو بطور ُخدا تسلیم کیا جاتا ہے؟ (رُ وح القُدس)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

٭
جاوں۔ یا تیری ُحضُوری سے کدھر
زبُور  ۷:۱۳۹۔۔۔۔میَں تیری روح سے بچ کر کہاں ٔ
بھا ُگوں؟
٭
ُ
سچائی سے پرستش
اور
وح
س
ا
کہ
ہے
ضرور
اور
ہے
وح
ُدا
خ
۔۔۔۔
۲۳
:
یُوحنا ۴
پرستاررُ
رُ
f
کریں۔
ٰ
ح القد ُس سے
اعمال  ۳:۵۔  ۴٭۔۔۔۔۳۔ ِکی ُوں شَیطان نے تیرے دِل میں یہ بات ڈال دی کہ تُو رُ و ُٰ
ُجھوٹ بولے؟۔۔۔۴۔تُو نے آدمِیوں سے ِنہیں بلکہ ُخدا سے ُجھوٹ بوال ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البقرۃ  ۸۷:۲اور  ۲۵۳٭۔۔۔۔اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس
(یعنی جبرئیل) سے ان کو مدد دی۔
المائدہ  ۱۱۰:۵٭۔۔۔۔اے عیسیٰ بن مریم ! میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور
تمہاری والدہ پر کئے جب میں نے روح القدس (یعنی جبرئیل) سے تمہاری مدد کی۔
نوٹ :بائبل میں ُ ۱۱۳مقامات ہیں جہاں پاک رُ وح کو بطور خُدا ظاہر کیا گیا ہے۔

ِ 52ِِ۵۲

کیا پاک رُ وح تخلیق کی قُدرت رکھتا ہے؟
ُ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قرآن

روح پانی
پیدائش  ۱:۱۔ ۲٭۔۔۔۔۱۔ ُخدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پَیدا کیا۔۔۔۲۔اور خُدا کی ُ
کی سطح پر جُنبش کرتی تھی ۔
ایُوب  ۱۳:۲۶٭۔۔۔۔اُسکے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے ۔
ایُوب  ۴:۳۳٭۔۔۔۔خدا کی رُ وح نے مجھے بنایا ہے اور قادِر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا
ہے ۔
زبُور  ۳۰:۱۰۴٭۔۔۔۔تُو اپنی رُ وح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۱۶ ،۱۱۰:۵اور  ۱۱۸٭۔۔۔۔۱۱۰۔ اے عیسیٰ بن مریم ! میرے ان احسانوں کو یاد
کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کئے جب میں نے روح القدس (یعنی جبرئیل)
سے تمہاری مدد کی۔۔۔۱۱۶۔ بےشک تو عالّم الغیوب ہے۔۔۱۱۸۔ بےشک تو غالب اور
حکمت واال ہے۔
مریم  ۱۷:۱۹۔  ۱۹٭۔۔۔۔ (اس وقت) ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔۔۔ انہوں نے کہا کہ
میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا (یعنی فرشتہ) ہوں۔

۵۳ِِ53۔

ِ

کیا ’’پاک رُ وح‘‘ اور ’’جبرائیل‘‘ فرشتہ ایک ہی ہیں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

٭
فرشتہ خُوشب ُو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہ ُؤا اُس
لُوقا  ۱۱:۱۔  ۳۵۔۔۔۔ ،۱۱کہ ُخداوند کا ِ
کو دِکھائی دِیا۔۱۳۔ اَے زکریاہ ! خَوف نہ کر ِکیُونکہ تیری د ُعا سُن لی گئی اور تیرے لِئے
تیری بِیوی اِلِیشبع کے بَیٹا ہوگا۔ تُو اُس کا نام یُوحنّا رکھنا۔۱۵۔ ِکیُونکہ وہ ُخداوند کے
ُحضُور میں بُزُ رگ ہوگا اور ہر ِگز نہ َمے نہ کوئی اور شراب ِپیئگا اور اپنی ماں کے پیٹ
f
ح القُدس سے بھر جائے گا۔
ہی سے رُ و ُٰ
یُوحنا  ۲۴:۴٭۔۔۔۔ خُدا رُ وح ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۸۷:۲اور  ۹۸٭۔۔۔۔ اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس
(یعنی جبرئیل) سے ان کو مدد دی۔۔۔۹۸۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس
کے پیغمبروں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔
نوٹ :اسالم میں پاک رُ وح کو عام طور پر جبرائیل فرشتہ کے طور پر ہی ظاہر کیا گیا
ہے۔
ٰ
۵۴ 54٭

کیا ’’پاک رُ وح‘‘ کے خالف ُکفر واحد ایک ناقاب ِِل مُعافی ُگناہ ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۳۱:۱۲۔  ۳۲٭۔۔۔۔۳۱۔ آدمِیوں کا ہر ُگناہ اور ُکفر تو ُمعاف کِیا جائے گا مگر جو ُکفر
ِبن آدم کے ب َرخِ الف
رُ وح کے حق میں ہو وہ ُمعاف نہ کِیا جائے گا۔۳۲۔ اور جو کوئی ا ِٰ
کوئی بات کہے گا وہ تو اُسے ُمعاف کی جائے گی مگر جو کوئی رُ وح اُلقد ُس کے ب َرخِ الف
کوئی بات کہے گا وہ اُسے ُمعاف نہ کی جائے گی نہ اِس عالم میں نہ آنے والے میں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۱۶ ،۴۸:۴اور  ۱۶۸٭۔۔۔۔۴۸۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا
شریک بنایا جائے۔۔۔۱۱۶۔ خدا اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک
بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہیے گا بخش دے گا۔ اور جس نے خدا
کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔۱۶۸۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے
رہے خدا ان کو بخشنے واال نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا۔

۵۶٭

55
۵۵۔کیا الہامی کتابیں ُروح کے کاموں کے گرد مرکوز ہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

رومیوں  ۱۱:۱٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ َمیں تُمہاری ُمالقات کا ُمشتاق ہ ُوں تاکہ تُم کو کوئی رُ وحانی
نِعمت د ُوں ِجس سے تُم مضبُوط ہوجاؤ۔
رومیوں  ۹:۸٭۔۔۔۔ لیکِن تُم ِجسمانی ِنہیں بلکہ رُ وحانی ہو بشرطیکہ ُخدا کا رُ وح تُم میں بسا
ہ ُوا ہے۔ مگر ِجس میں مسِیح کا رُ وح ِنہیں وہ اُس کا ِنہیں۔
f
 ۱کرنتھیوں  ۱۳:۲۔  ۱۶٭۔۔۔۔۱۳۔اور ہم اُن باتوں کو اُن الفاظ میں ِنہیں بیان کرتے جو
اِنسانی حِ کمت نے ہم کو سِکھائے ہوں بلکہ اُن الفاظ میں جو رُ وح نے سِکھائے ہیں اور
رُ وحانی باتوں کا رُ وحانی باتوں سے ُمقابلہ کرتے ہیں۔۱۵۔لیکِن رُ وحانی شَخص سب باتوں
کو پرکھ لیتا ہے۔
یہوداہ  ۱۸۔  ۱۹٭۔۔۔۔۱۸۔وہ تُم سے کہا کرتے تھے کہ اخِ یر زمانہ میں اَیسے ٹھٹھا کرنے
والے ہوں گے جو اپنی بے دِینی کی خواہِشوں کے ُموافِق چلیں گے۔۱۹۔یہ وہ آدمِی ہیں جو
تفِرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور رُ وح سے بے بہرہ۔
االسرا  ۸۵:۱۷٭۔۔۔۔اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ میرے
پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے۔
۵۷٭

56
کیا ُخدا کا ’’پاک ُروح‘‘ ایمانداروں میں سکونت کرتا ہے
اور اُنہیں ُروحانی نعمتوں سے قوت بخشتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۲۱:۲۰۔  ۲۲٭۔۔۔۔۲۱۔یِسُوع نے ِپھر اُن سے کہا تُمہاری َسالمتی ہو ! ِجس طرح باپ
نے ُمجھے بھیجا ہے اُسی طرح َمیں بھی ت ُمہیں بھیجتا ہ ُوں۔۲۲۔اور یہ کہہ کر اُن پر پ ُھونکا
ح القُدس لو۔
اور اُن سے کہا رُ و ُ
نازل ہوگا تو تُم ق ُ ّوت پاو گے اور یروشلِیم اور
اعمال  ۸:۱٭۔۔۔۔لیکِن جب رُ وح اُلقدس تُم پر ِ
یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمِین کی اِنتہا تک میرے گواہ ہوگے ۔
تمام ُ
 ۱کرنتھیوں  ۴ ،۱:۱۲۔  ۱۱اور  ۱۳٭۔۔۔۔۱۔اَے بھائِیو ! َمیں ِنہیں چاہتا کہ تُم رُ وحانی نعمتوں
کے بارے میں بےخَبر رہو۔۷۔لیکِن ہر شَخص میں رُ وح کا ظ ُہور فائِدہ پ ُہنچانے کے لِئے
ہوتا ہے۔۱۳۔ایک ہی رُ وح کے وسِیلہ سے ایک َبد َن کے ہونے کے لِئے بپتِسمہ لِیا اور ہم
سب کو ایک ہی رُ وح پِالیا گیا۔
نوٹ :قُرآن رُ وحانی نعمتوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور نہ ہی پاک رُ وح کے سکونت کرنے
کا۔

57

۵۷٭

کیا رُ وحانی نعمتیں ایک ایماندار سے دُوسرے میں ہاتھ دھرنے سے دی
جا سکتی ہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

حاصل ہے اور نُبُّوت
۱تمتھیس  ۱۴:۴۔  ۱۵٭۔۔۔۔۱۴۔اُس نعمت سے غافِل نہ رہ جو تُجھے
ِ
ذریعہ سے بُزُ رگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تُجھے مِلی تھی۔۱۵۔ا ِن باتوں کی فِکر رکھ۔
کے ِ
اِن ہی میں مشغُول رہ تاکہ تیری ترقّی سب پر ظاہِر ہو۔
f
۲تمتھیس  ۶:۱٭۔۔۔۔اِسی سبب سے َمیں تُجھے یاد دِالتا ہ ُوں کہ تُو خُدا کی اُس نعمت کو چمکا
حاصل ہے۔
دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعِث تُجھے
ِ
آو مسِیح کی تعلِیم کی اِبتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم
عبرانیوں  ۱:۶٭۔۔۔۔پَس ٰٔ
بڑھائیں اور ُمردہ کاموں سے ت َوبہ کرنے اور ُخدا پر اِیمان النے کی۔
نوٹ :قُرآن میں ہاتھ دھرنے سے رُ وحانی نعمتوں کی منتقلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بحوالہ
رومیوں  ۲ ،۱۱:۱تھسلنیکیوں  ۸:۲اور  ۱تمتھیس  ۱۴:۴۔ ۱۶۔

58

۵۸٭

کیا ُخدا یسوع کے پیروکاروں کو یہ اہلیت دیتا ہے کہ وہ اُسی قسم کے
معجزات ،اُن میں سکونت کرنے والے پاک رُ وح کی قُدرت سے کرسکیں
جو یسوع کرتا تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

ُلوقا  ۱۷:۱۰٭۔۔۔۔وہ ستر خُوش ہوکر پ ِھر آئے اور کہنے لگے اَے ُخداوند تیرے نام سے بد
رُ وحیں بھی ہمارے تا ِبع ہیں۔
یُوحنا  ۱۲:۱۴٭۔۔۔۔میں تُم سے َسچ کہتا ہ ُوں کہ جو ُمجھ پر ا ِیمان رکھتا ہے یہ کام جو َمیں
کرتا ہ ُوں وہ بھی کرے گا بلکہ اِن سے بھی بڑے کام کرے گا ِکیُونکہ َمیں باپ کے پاس
جاتا ہ ُوں۔
عجیب کام اور
اعمال  ۸:۶٭۔۔۔۔اور سِتفنُس فضل اور قُوت سے بھرا ہ ُٔوا لوگوں میں بڑے ِ
نِشان ظاہِر کِیا کرتا تھا۔
٭
عجزے فِلپُّس دِکھاتا تھا لوگوں نے ا ُ ِنہیں سُن کر اور دیکھ کر
اعمال  ۶:۸۔۔۔۔اور جو ُم ِ
باالتِفاق اُس کی باتوں پر جی لگایا۔
نوٹ :قُرآن میں یسوع کے بعد کسی کا کوئی واضح معجزہ کرنے کا اندراج نہیں ہے۔

59

۵۹٭

کیا ُخدا ُکچھ ایمانداروں کو طرح طرح یا غیر ُزبانوں میں بولنے کی
نعمت پاک رُ وح کی قُدرت کے وسیلہ سے دیتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
 ۱کرنتھیوں  ۲:۱۴اور  ۵٭۔۔۔۔۲۔ ِکیُونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمِیوں سے
باتیں ِنہیں کرتا بلکہ ُخدا سے اِس لِئے کہ اُس کی کوئی ِنہیں َس َمجھتا حاالنکہ وہ اپنی رُ وح
کے وسِیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔۵۔اگرچہ َمیں یہ چاہتا ہ ُوں کہ تُم سب بیگانہ زبانوں
f
میں باتیں کرو۔
رومیوں  ۲۶:۸۔  ۲۷٭۔۔۔۔۲۶۔اِس طرح رُ وح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہیں ِکیُونکہ
ِجس َ
طور سے ہم کو د ُعا کرنا چاہِئے ہم ِنہیں جانتے مگر رُ وح خُود اَیسی آ ہیں بھر بھر کر
ہماری شِفاعت کرتا ہے ِجن کا بیان ِنہیں ہو سکتا۔۲۷۔اور دِلوں کو پرکھنے واال جانتا ہے
کہ رُ وح کی کیا نِیّت ہے ِکیُونکہ وہ خُدا کی مرضی کے ُمواف ِق ُمقد ّسوں کی شِفاعت کرتا
ہے۔
نوٹ :قُرآن میں غیر زُ بانوں میں بولنے کی بابت کوئی آیت نہیں ہے۔
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۶۰٭

کیا فرشتوں (مالک) کے ُخدا کے خادم ہونے اور شیاطین (جنات) کے
شیطان کے خادم ہونے میں کوئی واضح فرق ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۴۱:۲۵٭۔۔۔۔پ ِھر وہ بائِیں طرف والوں سے کہے گا اَے مل ُعونو میرے سامنے سے اُس
فرشتوں کے لِئے تیّار کی گئی ہے۔
ہمیشہ کی آگ میں چلے ٰٔ
جاو جو اِبلِیس اور اُس کے ِ
ُمکاشفہ  ۹:۱۲٭۔۔۔۔اور وہ بڑا اژدہا یعنی ُوہی پ ُرانا سانپ جو اِبلِیس اور شَیطان کہالتا ہے
فرشتے بھی اُس
اور سارے جہان کو گُمراہ کر دیتا ہے زمِین پر گِرا دِیا گیا اور اُس کے ِ
کے ساتھ گِرا دِئے گئے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الجن  ۱:۷۲۔  ۱۶٭۔۔۔۔۱۔(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ
جنوں کی ایک جماعت نے (اس کتاب کو) سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن
سنا۔۲۔جو بھالئی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم اپنے پروردگار کے
ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔۱۱۔اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور
طرح کے۔ ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔

61

۶۱٭

۶۱۔ کیا شیطان کیلئے یہ ممکن ہے کہ وہ توبہ کرے اور نیک بن
جائے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
ُمکاشفہ  ۹:۱۲۔  ۱۰٭۔۔۔۔۹۔اور وہ بڑا اژدہا یعنی ُوہی پُرانا سانپ جو اِبلِیس اور شَیطان
فرشتے
کہالتا ہے اور سارے جہان کو گُمراہ کر دیتا ہے زمِین پر گِرا دِیا گیا اور اُس کے ِ
بھی اُس کے ساتھ ِگرا دِئے گئے۔۱۰۔پ ِھر َمیں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سُنی کہ
f
اَب ہمارے ُخدا کی نِجات اور قُدرت اور بادشاہی اور اُس کے مسِیح کا اِختیّار ظاہِر ہ ُٔوا
ِکیُونکہ ہمارے بھائِیوں پر اِلزام لگانے واال جو رات دِن ہمارے خُدا کے آگے اُن پر اِلزام
لگایا کرتا ہے گِرا دِیا گیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۰۸:۲٭۔۔۔۔ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے
یُوسف  ۵:۱۲٭۔۔۔۔کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھال دشمن ہے۔
الحرف  ۳۶:۴۳۔  ۳۹٭۔۔۔۔۳۶۔اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کرکے (یعنی تغافل
کرے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کردیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہوجاتا ہے۔۔۳۹۔اور جب
تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم (سب) عذاب میں شریک
ہو۔
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۶۲٭

کیا ُکچھ ’’شیاطین‘‘ کیلئے ممکن ہے کہ وہ توبہ کریں اور نیک بن
جائیں (جنات)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

فرشتوں نے اپنی ُح ُکومت کو قائِم نہ رک ّھا بلکہ اپنے خاص مقام
یہوداہ  ۶۔  ۷٭۔۔۔۔۶۔ اور ِجن ِ
َ
روز عظیم کی عدالت تک رک ّھا
ِٰ
تاریکی کے اَندر
میں
ید
ق
دائمی
کو چھوڑ دِیا اُن کو اُس نے
ِ
ی عِبرت ٹھہرے ہیں۔
ہے۔7۔ہمیشہ کی آگ میں گِرفتار ہوکر جا ِٰ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الجن  ۱۳ ،۱۱ ،۱:۷۲اور  ۱۴٭۔۔۔۔۱۔(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ میرے پاس وحی
آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (اس کتاب کو) سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک
عجیب قرآن سنا۔۱۱۔اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے۔ ہمارے کئی
طرح کے مذہب ہیں۔۱۳۔اور جب ہم نے ہدایت (کی کتاب) سنی اس پر ایمان لے آئے۔ تو
جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان التا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم
کا۔۱۴۔اور یہ کہ ہم میں بعض فرمانبردار ہیں اور بعض (نافرمان) گنہگار ہیں۔ تو جو
فرمانبردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔

63

۶۳٭

۶۳۔ کیا الہامی کتابوں میں لوگوں میں سے بدروحیں نکالنے کی بابت
آیات ہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۳۳:۹٭۔۔۔۔اور جب وہ بَدرُ وح نِکال دی گئی تو ُگونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تعّجُب
کر کے کہا کہ اِسرائیل میں اَیسا کبھی ِنہیں دیکھا گیا۔
متی  ۱۸:۱۷٭۔۔۔۔یِسُوع نے اُسے ج ِھڑکا اور بَدرُ وح اُس سے نِکل گئی اور وہ لڑکا اُسی
f
گھڑی اچ ّھا ہوگیا۔
مرقس  ۲۵:۱۔  ۲۶٭۔۔۔۔۲۵۔ ِیسُوع نے اُسے ِجھڑک کر کہا چُپ رہ اور اِس میں سے نِکل
ال کر اُس میں سے نِکل
جا۔۲6۔پَس وہ ناپاک رُ وح اُسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے ِچ ّ ٰ
گئی۔
لُوقا  ۳۳:۸ ،۳۵:۴اور  ۴۲:۹٭۔۔۔۔۳۵۔یِسُوع نے اُسے ج ِھڑک کرکہا چُپ رہ اور اُس میں
سے نِکل جا۔ اِس پر بَدرُ وح اُسے ِبیچ میں پٹک کر بغَیر ضرر پ ُہنچائے اُس میں سے نِکل
گئی۔
نوٹ :قُرآن میں لوگوں میں سے بدرُ وحیں نکالنے کی بابت کوئی آیت نہیں ہے  ،جبکہ بائبل
میں بدرُ وحیں نکالنے کی بابت  ۸۹آیات ہیں۔
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۶۴٭

کیا شیطان کی دھوکہ دینے کی قوت کو بطور کمزور یا غیر مُوثر ظاہر
کیا گیا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

ُلوقا  ۶:۴٭۔۔۔۔اور اُس سے کہا کہ یہ سارا اِختیّار اور اُن کی شان و شوکت َمیں تُجھے دے
د ُوں گا ِکی ُونکہ یہ میرے سُپرد ہے اور ِجس کو چاہتا ہ ُوں دیتا ہ ُوں۔
 ۲کرنتھیوں  ۳:۴۔  ۴٭۔۔۔۔۳۔اور اگر ہماری خُوشخَبری پر پردہ پڑا ہے۔۴۔ یعنی اُن بے
اِیمانوں کے واسطے ِجن کی عقلوں کو اِس جہان کے ُخدا نے اَندھا کر دِیا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۷۶:۴٭۔۔۔۔(اور ڈرو مت) کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔
ابراھیم  ۲۲:۱۴٭۔۔۔۔تو شیطان کہے گا ۔۔۔۔۔ اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں
میں نے تم کو (گمراہی اور باطل کی طرف) بالیا تو تم نے (جلدی سے اور بےدلیل) میرا
کہا مان لیا۔
النحل  ۹۸:۱۶٭۔۔۔۔اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔
الشُعرا ۲۱۰:۲۶۔  ۲۱۱٭۔۔۔۔۲۱۰۔اور اس (قرآن) کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔۲۱۱۔یہ
کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
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۶۵٭

کیا شیطان اِس دُنیا کا ’’حاکم‘‘ یا ’’شہزادہ‘‘ تصور کیا جاتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

ُلوقا  ۶:۴٭۔۔۔۔اور اُس سے کہا کہ یہ سارا اِختیّار اور اُن کی شان و شوکت َمیں تُجھے دے
د ُوں گا ِکی ُونکہ یہ میرے سُپرد ہے اور ِجس کو چاہتا ہ ُوں دیتا ہ ُوں۔
یُوحنا  ۳۱:۱۲٭۔۔۔۔اب د ُنیا کی عدالت کی جاتی ہے۔ اَب دُنیا کا َسردار نِکال دِیا جائے گا۔
یُوحنا  ۳۰:۱۴٭۔۔۔۔اِس کے بعد َمیں تُم سے ب ُہت سی باتیں نہ کرُ وں گا ِکیُونکہ د ُنیا کا َسردار
f
آتا ہے اور ُمجھ َمیں اُس کا ُکچھ ِنہیں۔
یُوحنا  ۱۱:۱۶٭۔۔۔۔عدالت کے بارے اِس لِئے کہ د ُنیا کا َسردار ُمجرم ٹھہرایا گیا ہے۔
 ۲کرنتھیوں  ۳:۴۔  ۴٭۔۔۔۔۳۔اور اگر ہماری خُوشخَبری پر پردہ پڑا ہے تو ہالک ہونے والوں
ہی کے واسطے پڑا ہے۔۴۔یعنی اُن بے اِیمانوں کے واسطے ِجن کی عقلوں کو اِس جہان
کے ُخدا نے اَندھا کر دِیا ہے۔

مسیح اور مُحمد
۶۶ 66٭
کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح کنواری سے پیدا ہ ُوا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۱۴:۷٭۔۔۔۔لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہو
گی اور بیٹا جنے گی اور وہ اُس کا نام عمانوائیل رکھے گی۔
متی  ۱۸:۱٭۔۔۔۔اب ِیسُوع مسِیح کی َپیدایش اِس طرح ہ ُوئی کہ جب اُس کی ماں مریم کی
منگنی یُوسُف کے ساتھ ہو گئی تو اُن کے اکٹ ّھے ہونے سے پہلے وہ رُ وح اُلقد ُس کی قُدرت
سے حا ِملہ پائی گئی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مریم  ۱۶:۱۹۔  ۲۲٭۔۔۔۔۱۶۔اور کتاب (قرآن) میں مریم کا بھی مذکور کرو۔۔۔۲۰۔مریم نے کہا
کہ میرے ہاں لڑکا کیونکر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی
نہیں ہوں۔۲۱۔(فرشتے نے) کہا کہ یونہی (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے
آسان ہے۔اور (میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا) تاکہ اس کو لوگوں کے لئے اپنی
طرف سے نشانی اور (ذریعۂٰ) رحمت اور (مہربانی) بناؤں اور یہ کام مقرر ہوچکا ہے۔
االنبیا  ۹۱:۲۱٭۔۔۔۔ تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم
کے لئے نشانی بنا دیا۔
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ِ۶۷٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہےمسیح ُگناہ سے پاک تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

مرقس  ۲۴:۱٭۔۔۔۔کہ اَے یِسُوع ۔۔ تُو۔۔ ُخدا کا قُد ُّوس ہے۔
یُوحنا  ۱۸:۷٭۔۔۔۔لیکِن جو اپنے بھیجنے والے کی ِعزّ ت چاہتا ہے وہ سّچا ہے اور اُس میں
ناراستی نہہیں۔
یُوحنا  ۴۶:۸٭۔۔۔۔تُم میں کَون ُمجھ پر ُگناہ ثابِت کرتا ہے؟اگر َمیں َسچ بولتا ہ ُوں تو میرا یقِین
f
ِکیُوں ِنہیں کرتے؟۔
 ۲کرنتھیوں  ۲۱:۵٭۔۔۔۔جو ُگناہ سے واقِف نہ تھا اُسی کو اُس نے ہمارے واسطے گُناہ
ٹھہرایا ۔
 ۱پطرس  ۲۱:۲۔  ۲۲٭۔۔۔۔۲۱۔ ِکیُونکہ مسِیح۔۔۔۲۲۔ نہ اُس نے ُگناہ کِیا اور نہ اُس کے ُمنہ
سے کوئی مکر کی بات نِکلی۔
 ۱یُوحنا  ۵:۳٭۔۔۔۔اور تُم جانتے ہو کہ وہ اِس لِئے ظاہِر ہ ُٔوا تھا کہ ُگناہوں کو اُٹھا لے جائے
اور اُس کی ذات میں ُگناہ ِنہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البقرۃ  ۲۵۳:۲٭۔۔۔۔اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح
القدس سے ان کو مدد دی۔
مریم  ۱۹:۱۹٭۔۔۔۔انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا (یعنی فرشتہ) ہوں
(اور اس لئے آیا ہوں) کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
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ِ۶۸٭

اعلی قُدرت کی حکمت اور علم رکھتا
ِٰ
کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح
تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۴:۹٭۔۔۔۔ ِیسُوع نے اُن کے خیال معلُوم کر کے کہا کہ تُم ِکیُوں اپنے دِلوں میں بُرے
خیال التے ہو؟
یُوحنا  ۴۵:۷۔  ۴۶٭۔۔۔۔۴۵۔ اور اِنہوں نے اُن سے کہا تُم اُسے ِکیُوں نہ الئے؟۔۴۶۔ کہ اِنسان
نے کبھی اَیسا کالم ِنہیں کِیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ال عمران  ۴۵:۳۔  ۴۸٭۔۔۔۴۵۔مسیح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا (اور) جو دنیا اور
آخرت میں باآبرو اور (خدا کے) خاصوں میں سے ہوگا۔۴۸۔اور وہ انہیں لکھنا (پڑھنا) اور
دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
الرخرُ ف  ۶۳:۴۳٭۔۔۔۔اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے
پاس دانائی (کی کتاب) لے کر آیا ہوں۔ نیز اس لئے کہ بعض باتیں جن میں تم اختالف کر
رہے ہو تم کو سمجھا دوں۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
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۶۹٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح معجزات کرنے اور مُردوں کو زندگی
اعلی قُدرت قوت رکھتا تھا؟
ِٰ
دینے کی
ُ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قرآن

مرقس  ۴۰:۱۔  ۴۵٭۔۔۔۔۴۰۔اورایک کوڑھی نے اُس کے پاس آ کر اُس کی ِمنّت کی اور اُس
کے سامنے گ ُھٹنے ٹیک کراُس سے کہا اگر تُو چاہے تو ُمجھے پاک صاف کر سکتا
ہے۔۴۱۔ اُس نے اُس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اُسے ُچھوکر اُس سے کہا َمیں چاہتا
f
ہ ُوں۔ تُوپاک صاف ہوجا۔
مرقس  ۴۸:۶٭۔۔۔۔وہ ِجھیل پر چلتا ہ ُٔوا اُن کے پاس آیا۔
یُوحنا  ۱۴:۱۱۔  ۴۴٭۔۔۔۔۱۴۔تب یِسُوع نے اُن سے صاف کہہ دِیا کہ لعزر مرگیا۔۲۵۔یِسُوع
نے اُس سے کہا قِیامت اور ِزندگی تو َمیں ہ ُوں۔۴۳۔اُس نے ب ُلند آواز سے پُکارا کہ اَے لعزر
پاوں بندھے ہ ُوئے نِکل آیا۔
نِکل آ۔۴۴۔جو مرگیا تھا وہ کَفن سے ہاتھ ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ال عمران  ۴۵:۳۔  ۵۰٭۔۔۔۔۴۵۔جس کا نام مسیح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔۴۹۔اور
اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا
ہوں۔
المائدہ  ۱۱۰:۵٭۔۔۔۔اور مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر
دیتے تھے اور مردے کو میرے حکم سے (زندہ کرکے قبر سے) نکال کھڑا کرتے تھے۔
نوٹ :انجیل میں یسوع کے  ۳۷معجزات ہیں۔
۷۰ 70٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح کو تمام انسانوں سے ایمان اور
فرمانبرداری کے حُکم کا حق ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۱۰:۲۳٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ تُمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسِیح۔
یُوحنا  ۱۵:۱۴اور  ۲۱۔ ۲۴٭۔۔۔۔۱۵۔اگر تُم ُمجھ سے محبّت رکھتے ہوتو میرے حُکموں پر
۔جس کے پاس میرے حُکم ہیں اور وہ اُن پر عمل کرتا ہے ُوہی ُمجھ سے
عمل کروگے۔ِ ۲۱
محبّت رکھتا ہے۔۲۳۔اگر کوئی ُمجھ سے محبّت رکھے تو وہ میرے کالم پر عمل کرے
گا۔۲۴۔جو ُمجھ سے محبّت ِنہیں رکھتا وہ میرے کالم پر عمل ِنہیں کرتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۵۰:۳اور  ۵۵٭۔۔۔۔۵۰۔اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے
کر آیا ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔۵۵۔میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت
پوری کرکے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔۔۔اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو
کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں گا۔
الرخرُ ف  ۶۱:۴۳اور  ۶۳٭۔۔۔۔61۔اور وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ تو (کہہ دو کہ لوگو) اس
میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو۔ یہی سیدھا رستہ ہے۔۔۔63۔میں تمہارے پاس دانائی
(کی کتاب) لے کر آیا ہوں۔ ۔۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
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۷۱٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی شناخت بطور ’’مسیحا‘‘ کی
جاتی ہے؟ (ممسوح)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۶۳:۲۶۔  ۶۴٭۔۔۔۔63۔اگر تُو خُدا کا بَیٹا مسِیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔64۔یِسُوع نے اُس
سے کہا تُونے خُود کہہ دِیا۔
یُوحنا  ۴۱:۱٭۔۔۔۔ہم کو خِ رستُس یعنی مسِیح مِل گیا۔
f
خرستُس
یُوحنا  ۲۵:۴۔  ۲۶٭۔۔۔۔۲۵۔عورت نے اُس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو ِ
کہالتا ہے آنے واال ہے۔ جب وہ آئیگا تو ہمیں سب باتیں بتادیگا۔۲۶۔یسوع نے اُس سے کہا
ہوں۔
میں جو تُجھ سے بول رہا ہوں وہی ٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۴۵:۳٭۔۔۔۔خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہےجس کا نام
مسیح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا ۔
النسا  ۱۷۱:۴۔  ۱۷۲٭۔۔۔۔171۔مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ خدا تھے نہ خدا کے
بیٹے بلکہ) خدا کے رسول اور کا کلمۂٰ (بشارت) تھے۔۱۷۲۔مسیح اس بات سے عار نہیں
رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں۔
نوٹ :الفاظ ’’مسیحا‘‘ یا ’’مسیح‘‘ نئے عہد نامہ میں  ۵۵۸بار استعمال ہ ُوئے ہیں اور لفظ
’’مسیحا‘‘ قُرآن میں  ۱۰بار مسیح کا حوالہ دینے کیلئے استعمال ہ ُوا ہے۔
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۷۲٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہےکہ مسیح کا حوالہ بطور ُخدا کا کالم دیا جاتا
ہے؟ (لوگوس؍کلیم )
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۱:۱۔  ۳اور  ۱۴٭۔۔۔۔۱۔اِبتدا میں کالم تھا اور کالم خُدا کے ساتھ تھا اور کالم ُخدا
تھا۔۲۔یہی ا ِبتدا میں ُخدا کے ساتھ تھا۔۳۔سب ِچیزیں اُس کے وسِیلہ سے پَیدا ہ ُوئیں اور جو
ُکچھ پَیدا ہ ُؤا ہے اُس میں سے کوئی ِچیز بھی اُس کے بغَیر پَیدا ِنہیں ہ ُوئی۔۱۴۔اور کالم
ُمجّسم ہ ُؤا اور فضل اور َسچّائی سے مع ُمور ہوکر ہمارے درمیان رہا۔
کالم ُخدا کہالتا ہے۔۱۶۔بادشاہوں کا بادشاہ اور
ِٰ
ُمکاشفہ  ۱۳:۱۹۔  ۱۶٭۔۔۔۔۱۳۔اور اُس کا نام
ُخداوندوں کا ُخداوند۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۳۹:۳٭۔۔۔۔کہ (زکریا) خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض
یعنی (عیسیٰ )کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ
رکھنے والے اور (خدا کے) پیغمبر (یعنی) نیکو کاروں میں ہوں گے۔
ال عمران  ۴۵:۳٭۔۔۔۔خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام
مسیح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا (اور) جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور (خدا
کے) خاصوں میں سے ہوگا۔
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۷۳٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح ُخدا کے کالم کے طور پر اپنے پیدا
ہونے سے بھی قبل سے موجود تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۶:۹٭۔۔۔۔اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹابخشا گیا اور
سلطنت اُسکے کندھے پر ہو گی اور اُس کا نام عجیب مشیرخدائے قادر ابدیت کا باپ
سالمتی کا شہزادہ ہو گا۔
f
میکاہ  ۲:۵٭۔۔۔۔لیکن اے بیت لحم افراتاہ اگرچہ تو ی ُہوداہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے
لئے ُچھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حُضور اسرائیل کا
حاکم ہوگا ار اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم االیّام سے ہے۔
یُوحنا  ۵۸:۸٭۔۔۔۔یِسُوع نے اُن سے کہا َمیں تُم سے َسچ کہتا ہ ُوں کہ پیشتر اُس سے کہ ابرہام
پَیدا ہ ُٔوا َمیں ہ ُوں۔
عبرانیوں  ۸:۱۳٭۔۔۔۔ ِیسُوع مسِیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔
ُمکاشفہ  ۸ ،۱:۱اور  ۱۷۔  ۱۸٭۔۔۔۔۱۔یِسُوع مسِیح کا ُمکاشفہ۔۔۸۔ ُخداوند خُدا جو ہے اور جو
ِر ُمطلَق فرماتا ہے کہ َمیں الفا اور اومیگا ہ ُوں۔۔۔
تھا اور جو آنے واال ہے یعنی قاد ِٰ
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۷۴٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ُخدا کے ابدی کالم نے یسوع مسیح کے
متجسم ہونے میں انسانی بدن لیا؟(کینوسس یا حُلول)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۱۸:۱۔  ۲۴٭۔۔۔۔۲۳۔دیکھو ایک کنواری حامِلہ ہوگی اور بَیٹا جنیگی اور اُس کا نام
اِعّمانُوایل رک ّھیں گے ِجس کا ترجمہ ہے ُخدا ہمارے ساتھ۔۔
یُوحنا  ۱:۱اور  ۱۴٭۔۔۔۔۱۔اِبتدا میں کالم تھا ۔۱۴۔اور کالم ُمجّسم ہ ُؤا اور فضل اور َسچّائی
سے مع ُمور ہوکر ہمارے درمیان رہا۔
فلپئیوں  ۵:۲۔  ۸٭۔۔۔۔۵۔مسِیح یِسُوع۶ ،۔اُس نے اگرچہ ُخدا کی صُورت پر تھا۔7۔بلکہ اپنے
آپ کو خالی کر دِیا اور خادِم کی صُورت اِختیّار کی اور اِنسانوں کے ُمشابہ ہوگیا۔
ُکلسیوں  ۳:۱اور  ۱۵٭۔۔۔۔۳۔اپنے ُخداوند یِسُوع مسِیح۔۔۔۱۵۔وہ اندیکھے خُدا کی صُورت۔۔
 ۱تمتھیس  ۱۶:۳٭۔۔۔۔یعنی وہ جو ِجسم میں ظاہِر ہ ُٔوا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۷:۵٭۔۔۔۔جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں وہ بےشک کافر
ہیں۔۔۔۔۔وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
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۷۵٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح ’’الہی‘‘ یا بدنی صُورت ُخدا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۱:۱اور  ۱۴٭۔۔۔۔۱۔اِبتدا میں کالم تھا اور کالم ُخدا کے ساتھ تھا اور کالم ُخدا
تھا۔۱۴۔اور کالم ُمجّسم ہ ُؤا اور فضل اور َسچّائی سے مع ُمور ہوکر ہمارے درمیان رہا۔
یُوحنا  ۱۷:۵۔  ۱۸٭۔۔۔۔۱۷۔لیکِن یِسُوع نے اُن سے کہا کہ میرا باپ اَب تک کام کرتا ہے اور
َمیں بھی کام کرتا ہ ُوں۔۱۸۔۔۔ ُخدا کو خاص اپنا باپ کہہ کو اپنے آپ کو خُدا کے برابر بناتا
f
تھا۔
یُوحنا  ۲۵:۱۰۔  ۳۳٭۔۔۔۔۲۵۔یِسُوع نے ا ُ ِنہیں جواب دِیا کہ ۔۔ جو کام َمیں اپنے باپ کے نام
سے کرتا ہ ُوں ُوہی میرے گواہ ہیں۔۳۰۔ َمیں اور باپ ایک ہیں۔
یُوحنا  ۲۸:۲۰۔  ۲۹٭۔۔۔۔۲۸۔توما نے جواب میں اُس سے کہا اَے میرے ُخداوند !اَے میرے
ُخدا !۔۲۹۔ یِسُوع نے اُس سے کہا۔۔۔ ُمبارک وہ ہیں جو بغَیر دیکھے اِیمان الئے۔
ُکلسیوں  ۸:۲۔  ۹٭۔۔۔۔۸۔مسِیح۔۔۔۹۔ ِکیُونکہ اُلُوہیّت کی ساری مع ُموری اُسی میں ُمجسّم ہو کر
ُس ُکونت کرتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۱۶ ،۷۵ ،۷۲ ،۱۷:۵اور  ۱۱۸٭۔۔۔۔۱۷۔جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن
مریم خدا ہیں وہ بےشک کافر ہیں۔
الرخرُ ف  ۵۷:۴۳۔  ۵۹٭۔۔۔۔57۔مریم کے بیٹے۔۔۔59۔وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر
ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا۔نوٹ:بائبل
یسوع کو بطور ’’ ُخدا‘‘  ۳۶۷بار ظاہر کرتی ہے
۷۶76٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح نے دُنیا کی تخلیق کی؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

افسیوں  ۹:۳٭۔۔۔۔جو بھید ازل سے سب ِچیزوں کے َپیدا کرنے والے خُدا میں پوشِیدہ رہا اُس
کا کیا اِنتظام ہے۔
عزیز بَیٹے۔۔۔۱۵۔وہ اندیکھے ُخدا کی صُورت۔۔۱۶۔ ِکیُونکہ
ُکلسیوں  ۱۳:۱۔  ۲۰٭۔۔۔۔۱۳۔اپنے ِ
اُسی میں سب ِچیزیں پَیدا کِیں گئ ِیں۔ آسمان کی ہوں یا زمِین کی۔ دیکھی ہوں یا اندیکھی۔
عبرانیوں  ۱:۱۔  ۲اور  ۱۰۔  ۱۲٭۔۔۔۔۱۔خُدا۔۔۔۲۔اِس زمانہ کے آخِ ر میں ہم سے بَیٹے کی
وارث ٹھہرایا اور ِجس کے وسِیلہ سے اُس
معرفت کالم کِیا ِجسے اُس نے سب ِچیزوں کا ِ
نے عالم بھی پَیدا کِئے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۱۶ ،۷۵:۵اور  ۱۱۸٭۔۔۔۔75۔مسیح ابن مریم تو صرف (خدا) کے پیغمبر تھے۔۔۔
الرخرُ ف  ۵۹:۴۳٭۔۔۔۔وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی
اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا۔

77ِِ۷۷٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح ،انسان اور ُخدا کے درمیان واحد
ایک درمیانی ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۶:۱۴٭۔۔۔۔راہ اور حق اور ِزندگی َمیں ہ ُوں کوئی میرے وسِیلہ کے بغَیر باپ کے
پاس ِنہیں آتا۔
اعمال  ۱۲:۴٭۔۔۔۔اور کِسی د ُوسرے کے وسِیلہ سے نِجات ِنہیں بخشا گیا ِجس کے وسِیلہ
f
سے ہم نِجات پاسکیں۔
 ۱تمتھیس  ۵:۲۔  ۶٭۔۔۔۔۵۔ ِکیُونکہ خُدا ایک ہے اور ُخدا اور اِنسان کی ِبیچ میں درمیانی بھی
۔جس نے اپنے آپ کو سب کے ف ِدیہ میں دِیا۔
ایک یعنی مسِیح یِسُوع جو اِنسان ہے۔ِ ۶
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۴۸:۲٭۔۔۔۔اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی
سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ
(کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں۔
یُونس  ۳:۱۰٭۔۔۔۔کوئی (اس کے پاس) اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں
کرسکتا۔
الزُ مر  ۴۴:۳۹٭۔۔۔۔سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے۔
٭

ِِ78۷۸

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح ُخدا کا بیٹا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۱۶:۱۶٭۔۔۔۔شمعُون پطرس نے جواب میں کہا تُو ِزندہ ُخدا کا بَیٹا مسِیح ہے۔۔۔یِسُوع نے
جواب میں اُس سے کہا ُمبارک ہے تُو شمعُون بریوناہ۔
مرقس  ۶۱:۱۴۔  ۶۲٭۔۔۔۔61۔کیا تُو اُس ُستُودہ کا بَیٹا مسِیح ہے؟۔62۔یِسُوع نے کہا ہاں َمیں
ہ ُوں۔
لُوقا  ۳۲:۱اور  ۳۵٭۔۔۔۔۳۲۔وہ بُزُ رگ ہوگا اور خُدا تعالے کا بَیٹا کہالئے گا اور خُداوند ُخدا
نازل ہوگا اور ُخدا تعالے کی
اُس کے باپ داؤد کا تخت اُسے دے گا۔۳۵۔رُ و ُٰ
ح القُدس تُجھ پر ِ
قُدرت تُجھ پر سایہ ڈالے گی اور اِس سبب سے وہ َمولُو ِٰد ُمقد ّس ُخدا کا بَیٹا کہالئے گا۔
یُوحنا  ۲۹:۱۔  ۳۴٭۔۔۔۔۲۹۔اُس نے یِسُوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا۔۔۳۴۔چُنانچہ میں
نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خُدا کا َبیٹا ہے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التوبۃ  ۳۰:۹۔  ۳۱٭۔۔۔۔30۔اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔۳۱۔انہوں نے
اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو هللا کے سوا خدا بنا لیا حاالنکہ اُن کو یہ حکم
دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔نوٹ:بائبل میں کوئی ۹۲
آیات ہیں جو یسوع کو بطور ’’ ُخدا کا بیٹا‘‘ ظاہر کرتی ہیں لیکن بحوالہ انعام ،۱۰۱:۶
فُرقان  ،۲:۲۵زحرُ وف  ۸۱:۴۳اور ِجن ۳:۷۲۔

79ِِ۷۹٭

الہامی کتابوں میں جب اصطالح ’’ ُخدا کا بیٹا‘‘ استعمال ہ ُوئی ہے تو کیا
یہ جنسی مالپ سے پیدا ہونے والے جسمانی بیٹے کے معنوں میں
استعمال ہ ُوئی ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

نازل ہوگا
لُوقا  ۲۶:۱۔  ۳۵٭۔۔۔۔27۔اور اُس کُنواری کا نام مریم تھا۔35۔رُ و ُٰ
ح القُدس تُجھ پر ِ
اور ُخدا تعالے کی قُدرت تُجھ پر سایہ ڈالے گی اور اِس سبب سے وہ َمfولُو ِٰد ُمقد ّس ُخدا کا
َبیٹا کہالئے گا۔
 ۱یُوحنا  ۲۰:۵٭۔۔۔۔اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ُخدا کا بَیٹا آگیا ہے اور اُس نے ہمیں سَ َمجھ
بخشی ہے تاکہ اُس کو جو حقِیقی ہے جانیں اور ہم اُس میں جو حقِیقی ہے یعنی اُس کے
َبیٹے ِیسُوع مسِیح میں ہیں۔ حقِیقی ُخدا اور ہمیشہ کی ِزندگی یہی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۱۰۱:۶٭۔۔۔(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال (ہے)۔ اس کے اوالد کہاں
سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ ہر چیز
سے باخبر ہے
الجن  ۳:۷۲٭۔۔۔۔اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت (شان) بہت بڑی ہے اور وہ نہ
بیوی رکھتا ہے نہ اوالد۔
٭

80ِِ۸۰

کیا مسیح کی پرستش حقیقت میں لوگ کرتے تھے اور کیا وہ اُن کی
پرستش کو مستند تصور کرتے ہ ُوئے قبُول کرتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۹:۲۸۔  ۱۰٭۔۔۔۔9۔ ِیسُوع اُن سے مِال اور اُس نے کہا َسالم ! اُنہوں نے پاس آ کر اُس
جاو میرے بھائِیوں
کے قدم پکڑے اور اُسے سِجدہ کِیا۔۔۔۱۰۔یِسُوع نے اُن سے کہا ڈرو ِنہیں۔ ٰٔ
کو خَبر دو۔
یُوحنا  ۳۵:۹۔  ۳۸٭۔۔۔۔35۔کیا تُو ُخدا کے بَیٹے پو ا ِیمان التا ہے؟۔38۔اُس نے کہا اَے خُداوند
سجدہ کِیا۔
َمیں اِیمان التا ہ ُوں اور اُسے ِ
یُوحنا  ۲۸:۲۰۔  ۲۹٭۔۔۔۔28۔توما نے جواب میں اُس سے کہا اَے میرے خُداوند !اَے میرے
ُخدا !۔29۔ ِیسُوع نے اُس سے کہا تُو تو ُمجھے دیکھ کر اِیمان الیا ہے۔ ُمبارک وہ ہیں جو
بغَیر دیکھے اِیمان الئے۔
فلپئیوں  ۱۰:۲۔  ۱۱٭۔۔۔۔10۔تاکہ یِسُوع کے نام پر ہر ایک گ ُھٹنا ٹِکے۔11۔ہر ایک زبان
اِقرار کرے کہ یِسُوع مسِیح خُداوند ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۱۶:۵اور  ۱۱۸٭۔۔۔۔116۔جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم ! کیا تم نے
لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں
گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق
نہیں۔۔۔118۔بےشک تو غالب اور حکمت واال ہے۔

81ِِ۸۱٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح لوگوں کے ُگناہوں کو مُعاف کرسکتا
ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

مرقس  ۵:۲۔  ۷اور  ۱۰۔  ۱۱٭۔۔۔۔5۔یِسُوع نے اُن کا اِیمان دیکھ کرمفلُوج سے کہا بَیٹا تیرے
ُگناہ ُمعاف ہ ُوئے۔7۔یہ ِکیُوں اَیسا کہتا ہے؟ ُکفر بکتا ہے خُدا کے سِوا گُناہ کَون ُمعاف کر
ِبن آدم کو زمِین پر ُگناہ معُاف کرنے کا اِختیّار
سکتا ہے؟۔10۔لیکِن اِس لِئے کہ تُم جانو کہ ا ِٰ
f
ہے۔۔۔11۔ َمیں تُجھ سے کہتا ہ ُوں اُٹھ اپنی چار پائی اُٹھاکر اپنے گھر چال جا۔
لُوقا  ۲۰:۵٭۔۔۔۔ اُس نے اُن کا اِیمان دِیکھ کر کہا اَے آدمِی ! تیرے ُگناہ ُمعاف ہ ُوئے۔
لُوقا  ۴۸:۷٭۔۔۔۔اور اُس َعورت سے کہا تیرے ُگناہ ُمعاف ہ ُوئے۔
اعمال  ۴۳:۱۰٭۔۔۔۔اِس شَخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اُس پر اِیمان الئے
حاصل کرے گا۔
گا اُس کے نام سے ُگناہوں کی ُمعافی
ِ
اعمال  ۳۸:۱۳٭۔۔۔۔ َپس اَے بھائِیو ! تُمہیں معلُوم ہوکہ اُسی کے وسِیلہ سے تُم کو گناہوں کی
ُمعافی کی خَبر دی جاتی ہے۔
 ۱یُوحنا  ۱۲:۲٭۔۔۔۔ َمیں تُمہیں اِس لِئے لِکھتا ہ ُوں کہ اُس کے نام سے تُمہارے ُگناہ ُمعاف
ہ ُوئے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۱۳۵:۳٭۔۔۔۔اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟
المائدہ  ۷۵:۵٭۔۔۔۔مسیح ابن مریم تو صرف (خدا) کے پیغمبر تھے۔۔۔۔
82ِِ۸۲٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح موت اور دوزخ کی ُکنجیاں رکھتا
ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

لُوقا  ۵:۱۲٭۔۔۔۔اُس سے ڈرو ِجس کو اِختیّار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنّم میں ڈالے۔
ُمکاشفہ  ۱:۱۔  ۱۸٭۔۔۔۔1۔یِسُوع مسِیح کا ُمکاشفہ۔۔۔8۔خُداوند خُدا جو ہے اور جو تھا اور جو
ِر ُمطلَق فرماتا ہے کہ َمیں الفا اور اومیگا ہ ُوں۔14۔اور اُس کی آنکھیں
آنے واال ہے یعنی قاد ِٰ
آگ کے شُعلہ کی مانِند ت ِھیں۔17۔ َمیں ّاول اور آخِ ر۔18۔اور ِزندہ ہ ُوں۔ َمیں مر گیا تھا اور
نجیاں میرے پاس ہیں۔
دیکھ ! ابد ُاآلباد ِزندہ رہ ُوں گا اور َموت اور ِٰ
عالم ارواح کی ُک ِ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الرخرُ ف  ۵۷:۴۳اور  ۵۹٭۔۔۔۔57۔مریم کے بیٹے (عیسیٰ)۔۔۔59۔وہ تو ہمارے ایسے بندے
تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا۔

83ِِ۸۳٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح دُنیا کا ’’نجات دہندہ‘‘ ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۱۱:۴۳۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۱۔میں ہی یہوواہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے واال
نہیں۔13۔آج سے میں ہی ہوں۔
٭
داود کے شہر میں تُمہارے لِئے ایک ُمنّجی پَیدا ہ ُٔوا ہے یعنی مسِیح
لُوقا  ۱۱:۲۔۔۔۔کہ آج ٔ
ُخداوند۔
ہے۔ f
یُوحنا  ۴۲:۴٭۔۔۔۔اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت د ُنیا کا ُمنجی ٰ
طیطس  ۴:۱٭۔۔۔۔ فضل اور ا ِطمینان خُدا باپ اور ہمارے ُمنّجی یِسُوع مسِیح کی طرف سے
حاصل ہوتا رہے۔
تُجھے
ِ
۔جسے اُس
طیطس  ۴:۳۔  ۶٭۔۔۔۔4۔ہمارے ُمنّجی ُخدا کی مہربانی اور اِنسان کے ساتھ ۔۔۔۔ِ 6
نازل کِیا۔
نے ہمارے ُمنّجی یِسُوع مسِیح کی معرفت ہم پر اِفراط سے ِ
 ۱یُوحنا  ۱۴:۴٭۔۔۔۔اور ہم نے دیکھ لِیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بَیٹے کو د ُنیا کا
ُمنّجی کر کے بھیجا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۷۱:۴٭۔۔۔۔مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ)
کلمہ (بشارت) تھے۔
خدا کے رسول اور کا ٰٔ
84۸۴٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح میں بطور نجات دہندہ اور ُخداوند
ایمان رکھنا ابدی زندگی پانے کا واحد ذریعہ ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۱۶:۳او٭ ۳۶۔۔۔۔۱۶۔ ِکیُونکہ ُخدا نے د ُنیا سے اَیسی محبّت رک ّھی کہ اُس نے اپنا اِکلَوتا
بَیٹا بخش دِیا تاکہ جو کوئی اُس پر اِیمان الئے ہالک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ِزندگی
پائے۔36۔جو بَیٹے پر اِیمان التا ہے ہمیشہ کی ِزندگی اُس کی ہے لیکِن جو بَیٹے کی ِنہیں
مانتا ِزندگی کو نہ دیکھیگا بلکہ اُس پر ُخدا کا غضب رہتا ہے۔
یُوحنا  ۶:۱۴٭۔۔۔۔یِسُوع نے اُس سے کہا کہ راہ اور حق اور ِزندگی َمیں ہ ُوں کوئی میرے
وسِیلہ کے بغَیر باپ کے پاس ِنہیں آتا۔
اعمال  ۱۰:۴۔  ۱۲٭۔۔۔۔۱۰۔ ِیسُوع مسِیح ناصری ۔۔ اُسی کے نام سے۔۔۱۲۔اور کِسی د ُوسرے
کے وسِیلہ سے نِجات ِنہیں بخشا گیا ِجس کے وسِیلہ سے ہم نِجات پاسکیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۱۹:۳اور  ۸۵٭۔۔۔۔19۔دین تو خدا کے نزدیک اسالم ہے۔85۔اور جو شخص
اسالم کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور
ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔
نوٹ:بائبل میں کوئی  ۲۰۰سے زائد آیات ہیں جو یسوع کو بطور دُنیا کا نجات دہندہ ظاہر
کرتی ہیں۔

85ِِ۸۵٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح کا ُخون دُنیا کے ُگناہوں کی ُکفارے
کی قُربانی کے طور بہایا گیا؟
ُ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قرآن
یسعیاہ  ۵:۵۳۔  ۱۲٭۔۔۔۔5۔حاالنکہ وہ ہماری خطائوں کے سبب سے گھایل کیا گیا اور ہماری
ہی سالمتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مارکھانے سے ہم شفا پائیں۔6۔۔۔پر
خداوند نے ہماری بد کرداری اُس پر ال دی۔
f
یُوحنا  ۲۹:۱٭۔۔۔۔د ُوسرے دِن اُس نے یِسُوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ ُخدا کا
بّرہ ہے جو د ُنیا کا ُگناہ اُٹھا لے جاتا ہے۔
ب ُمقد ّس کے ُمطابِق ہمارے ُگناہوں کے لِئے
 ۱کرنتھیوں  ۳:۱۵۔  ۴٭۔۔۔۔3۔مسِیح کِتا ِٰ
ب ُمقد ّس کے ُمطابِق جی اُٹھا۔
ُم ٔوا۔4۔اور دفن ہ ُٔوا اور تِیسرے دِن کِتا ِٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۱۶۴:۶٭۔۔۔۔اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہےاور
کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
االسرا  ۱۵:۱۷٭۔۔۔۔اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
النجم  ۳۸:۵۳٭۔۔۔۔یہ کہ کوئی شخص دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
٭

86ِِ۸۶

الہامی کتابیوں میں  ،نبیوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مسیحا ( یسوع) موئے
گا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

زبُور  ۱۰:۱۶٭۔۔۔۔کیونکہ تُو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دیگا نہ اپنے ُمقدس کو
سٹرنے دیگا۔
یسعیاہ  ۱:۵۳۔  ۱۲٭۔۔۔۔11۔کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھالے گا۔12۔کیونکہ اس نے
اپنی جان کے لئے ا نڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے
بہتوں کے گناہ اٹھا لئے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔
دانی ایل  ۲۶:۹٭۔۔۔۔اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اُس کا کچھ نہ
رہے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۵۵:۳٭۔۔۔۔اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ! میں تمہاری دنیا میں رہنے کی
مدت پوری کرکے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک
کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق
(وغالب) رکھوں گا۔
مریم  ۳۰:۱۹اور  ۳۳٭۔۔۔۔30۔اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔۔۔33۔اور جس
دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کرکے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سالم
(ورحمت) ہے۔

87ِِ۸۷٭

کیا یہ یسوع ُخود پیشتر سے بتاتا ہے کہ اُسے یہودی قتل کریں گے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۲۱:۱۶٭۔۔۔۔اُس وقت سے یِسُوع اپنے شاگِردوں پر ظاہِر کرنے لگا کہ اُسے ضرُ ور
سردارکاہِنوں اور فقِیہوں کی طرف سے ب ُہت
ہے کہ یروشلِیم کو جائے اور بُزُ رگوں اور َ
د ُکھ اُٹھائے اور قتل کِیا جائے اور تِیسرے دِن جی اُٹھے۔
یُوحنا  ۱۱:۱۰اور  ۱۵٭۔۔۔۔11۔اچ ّھا چرواہا َمیں ہ ُوں۔ اچ ّھا چرواہا بھیڑوں کے لِئے اپنی جان
f
دیتا ہے۔15۔ َمیں بھیڑوں کے لِئے اپنی جان دیتا ہ ُوں۔
٭
جاوں گا تو سب کو
یُوحنا  ۳۲:۱۲۔  ۳۳۔۔۔۔32۔اور َمیں اگر زمِین سے اُنچے پر چڑھایا ٔ
اپنے پاس کھینچُوں گا۔۳۳۔اُس نے اِس بات سے اِشارہ کِیا کہ َمیں کِس َموت سے مرنے کو
ہ ُوں۔
نوٹ :قُرآن میں کوئی آیات نہیں جہاں یسوع نے کہا ہو کہ اُسے یہودی قتل کریں گے۔
88ِِ۸۸٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح جسمانی طور صلیب پر مرا اور کہ وہ
مُردوں میں سے زندہ ہ ُوا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

ال کر جان دے دی۔
متی  ۵۰:۲۷٭۔۔۔۔ ِیسُوع نے پ ِھر بڑی آواز سے ِچ ّ ٰ
ّ
ال کر دم دے دِیا۔
مرقس  ۳۷:۱۵٭۔۔۔۔پِھر یِسُوع نے بڑی آواز سے ِچ ٰ
لُوقا  ۴۴:۲۴اور  ۴۶٭۔۔۔۔۴۴۔کہ ضرُ ور ہے کہ ِجتنی باتیں ُموسیٰ کی توریت اور نبِیوں کے
صحِ یفوں اور زبُور میں میری بابت لِکھی ہیں پ ُوری ہوں۔46۔ یُوں لِکھا ہے کہ مسِیح د ُکھ
اُٹھائے گا اور تِیسرے دِن ُمردوں میں سے جی اُٹھے گا۔
یُوحنا  ۳۰:۱۹٭۔۔۔۔پِس وہ سِرکہ یِسُوع نے پِیا تو کہا کہ تمام ہ ُٔوا اور سر ُجھکا کر جان دے
دی۔
ب ُمقد ّس کے ُمطا ِبق ہمارے ُگناہوں کے لِئے
۱کرنتھیوں  ۳:۱۵۔  ۴٭۔۔۔۔3۔مسِیح کِتا ِٰ
ب ُمقد ّس کے ُمطابِق جی اُٹھا۔
ُم ٔوا۔4۔اور دفن ہ ُٔوا اور تِیسرے دِن کِتا ِٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال نسا  ۱۵۷:۴٭۔۔۔۔اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ
ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختالف کرتے ہیں
وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروئی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق
علم نہیں۔ اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناٰ قتل نہیں کیا۔

89۸۹٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسیح آج بھی زندہ ہے اور وہ دوبارہ آئے
گا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۲:۱۴۔  ۳٭۔۔۔۔2۔میرے باپ کے گھر میں ب ُہت سے مکان ہے ۔۔ ِکیُونکہ َمیں جاتا ہ ُوں
تاکہ تُمہارے لئِے جگہ تیّارکرُ وں۔3۔اور اگر َمیں جا کر تُمہارے لئِے جگہ تیّار کرُ وں تو
ُ
پِھر آ کر تُمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں َمیں ہ ُوں تُم بھی ہو۔ f
ُمکاشفہ  ۲۵:۲٭۔۔۔۔البتّہ جو تُمہارے پاس ہے میرے آنے تک اُس کو تھامے رہو۔
ُمکاشفہ  ۱۲:۲۲اور  ۲۰٭۔۔۔۔۱۲۔دیکھ َمیں جلد آنے واال ہ ُوں اور ہر ایک کے کام کے
ُمواف ِق دینے کے لِئے اجر میرے پاس ہے۔20۔بیشک َمیں جلد آنے واال ہ ُوں۔ آمِین۔ اَے
ُخداوند یِسُوع آ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۵۸:۴٭۔۔۔۔بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور خدا غالب اور حکمت واال ہے۔
الرخرُ ف ۶۱:۴۳٭۔۔۔۔اور وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ تو (کہہ دو کہ لوگو) اس میں شک نہ کرو
اور میرے پیچھے چلو۔ یہی سیدھا رستہ ہے۔
نوٹ :بائبل میں مسیح کی آم ِٰد ثانی کی بابت  ۷۳آیات ہیں۔
٭

90ِِ۹۰

کیا بائبل میں کوئی آیات ہیں جو مُحمد کے آنے کی بابت ’’پیشنگوئی ‘‘
یا ’’پیشتر سے‘‘ بتاتی ہیں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۱۱:۲۴اور  ۲۶٭۔۔۔۔۱۱۔اور ب ُہت سے ج ُھوٹے نبی اُٹھ کھڑے ہوں گے اور ب ُہتیروں کو
ُگمراہ کریں گے۔26۔پَس اگر وہ تُم سے کہیں کہ دیکھو وہ ِبیابان میں ہے تو باہِر نہ جانا یا
دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقِین نہ کرنا۔
یُوحنا  ۳۱:۵٭۔۔۔۔اگر َمیں خُود اپنی گواہی د ُوں تو میری گواہی َسچّی ِنہیں۔
 ۲کرنتھیوں  ۱:۱۳٭۔۔۔۔دو یا تِین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابِت ہو جائے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۱۵۷:۷٭۔۔۔۔وہ جو (محمدﷺ) رسول (هللا) کی جو نبی اُمی ہیں پیروی کرتے ہیں
جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
الصف  ۶:۶۱٭۔۔۔۔اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریمٰ کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کے اے
بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے
آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے
جن کا نام احمدﷺ ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔

91ِِ۹۱٭

مُحمد کیلئے بطور نبی اہل ہونے کے واسطے کہ وہ ُخدا سے ُزبانی
کالمی بات کرسکے کیا اُس کیلئے پڑھا لکھا یہودی ہونا ضروری تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۲۲:۴٭۔۔۔۔کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔
رومیوں  ۱:۳۔  ۲٭۔۔۔۔۱۔پَس ی ُہودی کو کیا فَوقیّت ہے اور ختنہ سے کیا فائِدہ؟۔۲۔ہر طرح
سے ب ُہت۔ خاص کر یہ کہ ُخدا کا کالم اُن کے سپُرد ہ ُٔوا۔
f
رومیوں  ۴:۹٭۔۔۔۔وہ اِسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جالل اور ُع ُہود اور
ش َِری َعت اور عِبادت اور وعدے اُن ہی کے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ُ
االعراف ۱۵۷:۷۔  ۱۵۸٭۔۔۔۔157۔وہ جو (محمدﷺ) رسول (هللا) کی جو نبی امی ہیں پیروی
کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے
ہیں۔۱۵۸۔تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر اُمی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کالم پر
ایمان رکھتے ہیں ایمان الؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔
الشوریٰ  ۵۲:۴۲٭۔۔۔۔اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے
ذریعے سے (قرآن) بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔
92ِِ۹۲٭

دعوی  ،نبوت کا ثبوت یا مُستند
ِٰ
کیا مُحمد کا نبی ہونے کا ُخود سے
امتحان ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۳۱:۵اور  ۳۶٭۔۔۔۔31۔اگر َمیں خُود اپنی گواہی د ُوں تو میری گواہی َسچّی
ِنہیں۔36۔جو کام باپ نے ُمجھے کرنے کو دِئے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہ ُوں وہ میرے
گواہ ہیں کہ باپ نے ُمجھے بھیجا ہے۔
 ۱کرنتھیوں  ۳۲:۱۴۔  ۳۳٭۔۔۔۔32۔اور نبِیوں کی رُ وحیں نبِیوں کے تابِع ہیں۔33۔ ِکیُونکہ ُخدا
ابتری کا ِنہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔
 ۲کرنتھیوں  ۱:۱۳٭۔۔۔۔دو یا تِین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابِت ہو جائے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۷۹:۴٭۔۔۔۔اور (اے محمدﷺ) ہم نے تم کو لوگوں (کی ہدایت) کے لئے پیغمبر بنا کر
بھیجا ہے اور (اس بات کا) خدا ہی گواہ کافی ہے۔
الرعد  ۴۳:۱۳٭۔۔۔۔اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم (خدا کے) رسول نہیں ہو۔ کہہ دو کہ
میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے
گواہ کافی ہیں۔
الفتح  ۲۸:۴۸٭۔۔۔۔وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کی کتاب) اور دین حق دے
کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور حق ظاہر کرنے کے لئے خدا ہی کافی
ہے۔

93ِِ۹۳٭

کیا مُحمد کا پیغام یسوع اور دیگر نبیوں کے پیغام سے مُکمل ہم آہنگی
رکھتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۲۰:۸٭۔۔۔۔شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ اگر وہ اس کالم کے مطابق نہ بولیں تو
انکے لیے صبح نہ ہو گی۔
 ۱کرنتھیوں  ۳۲:۱۴۔  ۳۳٭۔۔۔۔32۔اور نبِیوں کی رُ وحیں نبِیوں کے تابِع ہیں۔33۔ ِکیُونکہ ُخدا
f
ابتری کا ِنہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔
 ۱یُوحنا  ۲۰:۵٭۔۔۔۔اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ُخدا کا بَیٹا آگیا ہے اور اُس نے ہمیں سَ َمجھ
بخشی ہے تاکہ اُس کو جو حقِیقی ہے جانیں اور ہم اُس میں جو حقِیقی ہے یعنی اُس کے
بَیٹے یِسُوع مسِیح میں ہیں۔ حقِیقی ُخدا اور ہمیشہ کی ِزندگی یہی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الشُعرا ۱۹۲:۲۶۔  ۱۹۷٭۔۔۔۔192۔اور یہ قرآن (خدائے) پروردگار عالم کا اُتارا ہوا
ہے۔196۔اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں (لکھی ہوئی) ہے۔197۔کیا ان
کے لئے یہ سند نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس (بات) کو جانتے ہیں۔
فُصلت  ۴۳:۴۱٭۔۔۔۔تم سے وہی باتیں کہیں جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے
کہی گئی تھیں۔
الشوریٰ ۱۵:۴۲٭ ۔۔۔۔اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان
رکھتا ہوں۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔
94۹۴٭

اعلی قُدرت کی قُوت دیتا ہے کہ وہ یسوع اور دیگر
ِٰ
کیا ُخدا مُحمد کو
نبیوں کی مانند واضح معجزات کرسکے بطور تصدیق کہ اُسے ُخدا نے
بھیجا تھا؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۳۶:۵٭۔۔۔۔ جو کام باپ نے ُمجھے کرنے کو دِئے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہ ُوں وہ
میرے گواہ ہیں کہ باپ نے ُمجھے بھیجا ہے۔
یُوحنا  ۱۱:۱۴٭۔۔۔۔ میرا یقین کرو کہ َمیں باپ میں ہ ُوں اور باپ ُمجھ َمیں۔ ِنہیں تو میرے
کاموں ہی کے سبب سے میرا یقِین کرو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۳۷:۶۔  ۳۸٭۔۔۔۔37۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگارکے پاس کوئی نشانی
کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے۔ 38۔ ہم نے کتاب (یعنی
لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں کی۔
یُونس  ۲۰:۱۰٭۔۔۔۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی
کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ غیب (کا علم) تو خدا کو ہے سو تم انتظار کرو۔ میں بھی
تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
نوٹ :بائبل میں یسوع اور دیگر نبیوں کے  ۱۵۷معجزات کا اندراج ہے  ،لیکن اِس سے
ملتا ُجلتا کُچھ بھی ُمحمد کی بابت قُرآن میں درج نہیں ہے۔

95ِِ۹۵٭

کیا مُحمد کو یسوع اور دیگر نبیوں کی بابت نبوتی نعمت دی گئی کہ وہ
مُستقبل کی بابت ’’پیشنگوئی‘‘ کرسکے یا ’’پیشتر سے‘‘ بتا سکے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
استعثنا  ۲۲:۱۸٭۔۔۔۔ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور
اُسکے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں بلکہ
ُ
ُ
اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بنکر کہی ہے تُو اسے خوف نہ کرنا ۔ f
 ۱سیموئیل  ۹:۹٭۔۔۔۔( اگلے زمانہ میں اِسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خُدا سے مشورہ
کرنے جاتا تویہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں کیونکہ ِجسکو اب نبی کہتے ہیں
اُسکو پہلے غیب بین کہتے تھے )۔
یسعیاہ  ۲۲:۴۱٭۔۔۔۔ وہ انکو حاضر کریں تاکہ وہ ہمکو ہونے ولی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم
سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۵۰:۶٭۔۔۔۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس هللا تعالیٰ کے خزانے
ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں۔
االحقاف  ۹:۴۶٭۔۔۔۔اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے
ساتھ کیا (کیا جائے گا) میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔
96ِِ۹۶٭

کیا ابراہام کا ُخدا کبھی مُحمد کا کعبہ پر کالے پتھر کو چومنا یا عرب
کے مُشرک دیوتاؤں کو تعظیم دینا معاف کرسکتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خروج  ۳:۲۰۔  ۵٭۔۔۔۔3۔ میرے حضور تُو غیر معبودوں کو نہ ماننا ۔5۔ تو اُنکے آگے سجدہ
نہ انکی عبادت کرنا۔
 ۱سالطین  ۱۸:۱۹٭۔۔۔۔ تو بھی میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لیے رکھ چھوڑونگا یعنی
وہ سب گھُٹنے جو بعل کے آگے نہیں ج ُھکے اور ہر ایک منہ جس نے اُسے نہیں چُوما۔
۲کرنتھیوں  ۱۶:۶٭۔۔۔۔ اور خُدا کے َمقدِس کو بُتوں سے کیا ُمناسبت ہے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۵۸:۲٭۔۔۔۔ بےشک (کوہ) صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو
خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔
شخص ٰٔ
ال نجم  ۱۸:۵۳۔  ۲۰٭۔۔۔۔19۔ بھال تم لوگوں نے الت اور عزیٰ کو دیکھا۔20۔ اور تیسرے
منات کو (کہ یہ بت کہیں خدا ہوسکتے ہیں)۔

97ِِ۹۷٭

کیا مُحمد کو ایک عام انسان تصور کیا جاتا تھا جسے اپنے تمام ُگناہوں
کیلئے معافی کے کہے جانے کی ضرورت ہو؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
واعظ  ۲۰:۷٭۔۔۔۔ کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور
خطا نہ کرے۔
متی  ۲:۳اور  ۸٭۔۔۔۔2۔ توبہ کرو ِکی ُونکہ آسمان کی بادشاہی نزدِیک آگئی ہے۔8۔ پَس توبہ
f
الو۔
کے ُموافِق پ َھل ٔ
متی  ۱۲:۹۔  ۱۳٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ َمیں راستبازوں کو ِنہیں بلکہ ُگنہگاروں کو بُالنے آیا ہ ُوں۔
 ۱یوحنا  ۸:۱٭۔۔۔۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے ُگناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں
َسچّائی ِنہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۰۶:۴٭۔۔۔۔ اور خدا سے بخشش مانگنا بےشک خدا بخشنے واال مہربان ہے۔
یُوسف  ۵۳:۱۲٭۔۔۔۔ اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ (انسان کو)
برائی سکھاتا رہتا ہے۔
ُمحمد  ۱۹:۴۷٭۔۔۔۔ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
٭

98ِِ۹۸

کیا مُحمد کو نبی ال آخر الزماں تصور کیا جائے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

ُمکاشفہ  ۸ ،۱:۱اور  ۱۷٭۔۔۔۔1۔یِسُوع مسِیح کا ُمکاشفہٰ2۔ ُخداوند خُدا جو ہے اور جو تھا اور
ِر ُمطلَق فرماتا ہے کہ َمیں الفا اور اومیگا ہ ُوں۔17۔خَوف نہ کر۔
جو آنے واال ہے یعنی قاد ِٰ
َمیں ّاول اور آخِ ر۔
ُمکاشفہ  ۱۶ ،۱۳:۲۲اور  ۲۰٭۔۔۔۔13۔ َمیں الفا اور اومیگا۔ ّاول اور آخِ ر۔ اِبتدا اور ا ِنتہا
داود کی اصل و نسل اور صُبح کا چمکتا ہ ُٔوا سِتارہ ہ ُوں۔20۔بیشک َمیں جلد
ہ ُوں۔16۔ َمیں ٔ
آنے واال ہ ُوں۔ آمِین۔ اَے خُداوند یِسُوع آ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االحزاب  ۴۰:۳۳٭۔۔۔۔محمدﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا
کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کردینے والے) ہیں اور خدا ہر
چیز سے واقف ہے۔
الفتح  ۲۸:۴۸٭۔۔۔۔وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کی کتاب) اور دین حق دے
کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور حق ظاہر کرنے کے لئے خدا ہی کافی
ہے۔
نوٹ :یسوع کی آمد کی توقع کی جاتی ہےُ ،محمد کی نہیں۔

انسان اور ُگناہ
99ِِ۹۹٭

جب آدم اور حوا نے ُگناہ کیا تو کیا یہ انسان اور ُخدا کے درمیان
بُنیادی علیحدگی کا سبب بنا جس کے نتیجہ میں انسان کو ضرورت پیش
آئی کہ وہ ُگناہ کے خالف ُخدا کی عدالت سے نجات پائیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

پیدائش  ۱۶:۲۔  ۱۷٭۔۔۔۔16۔اور خُداوند ُخدا نے آدمٰ کو ح ُکم دِیا اور کہاfکہ تُو باغ کے ہر
درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے؛ 17۔لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا
کبھی نہ کھانا کیونکہ ِجس روز تُو نے اُس میں سے کھایا تُو مرا۔
رومیوں  ۱۲:۵۔  ۱۹٭۔۔۔۔12۔پَس ِجس طرح ایک آدمِی کے سبب سے گُناہ د ُنیا میں آیا اور
ُگناہ کے سبب سے َموت آئی اور یُوں َموت سب آدمِیوں میں پ َھیل گئی اِس لِئے کہ سب نے
ُگناہ کِیا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۳۵:۲۔  ۳۸٭۔۔۔۔35۔اور ہم نے کہا کہ اے آدم ۔۔ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا
نہیں تو ظالموں میں (داخل) ہو جاؤ گے۔37۔پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات
سیکھے (اور معافی مانگی) تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے
ب رحم ہے۔
واال (اور) صاح ِٰ
100ِِ۱۰۰٭

کیا لوگوں کے ’’ ُگناہ کی فطرت‘‘ کیساتھ پیدا ہونے کی بابت آیات ہیں؟
(مورُ وثی ُگناہ)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۶:۶۴٭۔۔۔۔اور ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست
بازی ناپاک لباس کی مانند ہے اور ہم سب پتے کی طرح کمال جاتے ہیں اور ہماری
بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اُڑلے جاتی ہے۔
یرمیاہ  ۲۳:۱۳٭۔۔۔۔حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتہ اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو
بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔
یرمیاہ  ۹:۱۷٭۔۔۔۔دل سب چیزوں سے زیادہ حیلہ باز اور العالج ہے۔ اُسکو کون دریافت
کرسکتا ہے؟ ۔
رومیوں ۲۳:۳٭ ۔۔۔۔اِس لِئے کے سب نے ُگناہ کِیا اور خُدا کے جالل سے محرُ وم ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

طہ  ۱۲۲:۲۰٭۔۔۔۔پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ
فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
التین  ۴:۹۵٭۔۔۔۔کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

101ِِ۱۰۱٭

ِ کرام ُگناہ کرنے کے قصُوروار ہیں ؟
کیا سب انسان بشمول انبیا ِِ
(ماسوائے یسوع)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱سالطین  ۴۶:۸٭۔۔۔۔اگر وہ تیرا گناہ کریں ( کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا
ہو )۔
زبُور  ۳:۱۳۰٭۔۔۔۔اَے ُخداوند ! اگر تُو بدکاری کو حساب میں الئے تو اَے ُخداوند ! کون قائم
رہ سکیگا؟
f
امثال  ۹:۲۰٭۔۔۔۔کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دِل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے
گناہ سے پاک ہوگیا ہوں؟
واعظ  ۲۰:۷٭۔۔۔۔کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور
خطا نہ کرے۔
رومیوں  ۱۰:۳٭۔۔۔۔چُنانچہ لِکھا ہے کہ کوئی راستباز ِنہیں۔ ایک بھی ِنہیں۔
 ۱یُوحنا  ۸:۱٭۔۔۔۔اگر ہم کہیں کہ ہم بے ُگناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں
َسچّائی ِنہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یُوسف  ۵۳:۱۲٭۔۔۔۔اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ (انسان کو)
برائی سکھاتا رہتا ہے۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے گا۔ بےشک میرا پروردگار
بخشنے واال مہربان ہے۔
ابراھیم  ۳۴:۱۴٭۔۔۔۔کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بےانصاف اور ناشکرا ہے۔
النحل  ۶۱:۱۶٭۔۔۔۔اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار
کو زمین پر نہ چھوڑے۔
الشُعرا  ۸۲:۲۶٭۔۔۔۔اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ
بخشے گا۔
ُمحمد  ۱۹:۴۷٭۔۔۔۔اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
102ِِ۱۰۲٭

کیا مریم ،یسوع کی ماں ،کوئی الہی فضیلت رکھتی ہے اور کیا اُن کی
بطور ُخدا کی ماں تعظیم کی جانی چاہئے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یسعیاہ  ۸:۴۲٭۔۔۔۔یہوواہ میں ہی ہوں۔ یہی میرا نام ہے میں اپنا جالل کسی دوسرے کےلیے
اور اپنی حمد کھودی مورتوں کے لیے روا نہ رکھونگا۔
یوحنا  ۳:۲۔  ۵٭۔۔۔۔۳۔اور جب َمے ختم ہوچُکی تو ِیسُوع کی ماں نے اُس سے کہا کہ اُن
کے پاس َمے ِنہیں رہی۔۴۔ ِیسُوع نے اُس سے کہا اَے َعورت ُمجھے تُجھ سے کیا کام ہے؟
ابھی میرا وقت ِنہیں آیا۔۵۔اُس کی ماں نے خادِموں سے کہا جو ُکچھ یہ تُم سے کہے وہ
کرو۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسرا  ۲۳:۱۷٭۔۔۔۔اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی
عبادت نہ کرو۔
الذاریات  ۵۶:۵۱٭۔۔۔۔اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری
عبادت کریں۔

103ِِ۱۰۳٭

کیا انسان کا ُگناہ اُسے پاک ُخدا سے جُدا کرتا ہے اور جیسا کہ قُدرتی
نتیجہ ہے ،کیا یہ یُوں سمجھا جائے کہ ُگناہگاروں کو جہنم میں جانے
کی سزا دی گئی ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
حزقی ایل  ۵:۱۸اور  ۲۰٭۔۔۔۔۵۔جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔18۔اس لئے وہ اپنی
بد کرداری کے باعث مرے گا۔
f
لُوقا  ۵:۱۲٭۔۔۔۔اُس سے ڈرو ِجس کو اِختیّار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنّم میں ڈالے۔ ہاں
َمیں تُم سے کہتا ہ ُوں کہ اُسی سے ڈرو۔
ُمکاشفہ  ۱۳:۲۰۔  ۱۵٭۔۔۔۔13۔ور اُن میں سے ہر ایک کے اعمال کے ُموافِق اُس کا اِنصاف
عالم ارواح آگ کی ج ِھیل میں ڈالے گئے۔15۔اور ِجس کِسی کا نام
کِیا گیا۔۱۴۔پ ِھر َموت اور ِٰ
ب حیات میں لِکھا ہ ُٔوا نہ مِال وہ آگ کی ج ِھیل میں ڈاال گیا۔
کِتا ِٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۴۱:۷٭۔۔۔۔ایسے لوگوں کے لیے (نیچے) بچھونا بھی (آتش) جہنم کا ہوگا اور اوپر
سے اوڑھنا بھی (اسی کا) اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
یُونس  ۲۷:۱۰٭۔۔۔۔اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا۔۔۔یہی
دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
104ِِ۱۰۴٭

کیا پاک ُخدا ادناِ ُگناہوں کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
متی  ۱۹:۵٭۔۔۔۔پَس جو کوئی اِن چھوٹے سے چھوٹے حُکموں میں سے بھی کِسی کو توڑے
گا اور یہی آدمِیوں کو سِکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہالئے گا۔
متی  ۳۶:۱۲٭۔۔۔۔اور َمیں تُم سے کہتا ہ ُوں کہ جو نِک ّمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دِن
اُس کا حِ ساب دیں گے۔
 ۱کرنتھیوں  ۶:۵٭۔۔۔۔کیا تُم ِنہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمِیر سارے ُگندھے ہ ُوئے آٹے کو
خمِیر کر دیتا ہے؟
یعقوب  ۱۰:۲٭۔۔۔۔ ِکی ُونکہ ِجس نے ساری ش َِریعَت پر عمل کِیا اور ایک ہی بات میں خطا کی
وہ سب باتوں میں قُصُوروار ٹھہرا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االحزاب  ۵:۳۳٭۔۔۔۔اور جو بات تم سے غلطی سے ہوگئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔
لیکن جو قصد دلی سے کرو (اس پر مواخذہ ہے) اور خدا بخشنے واال مہربان ہے۔
ال نجم  ۳۱:۵۳۔  ۳۲٭۔۔۔۔کہ جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو ان کے اعمال کا (برا) بدال
دے اور جنہوں نے نیکیاں کیں ان کو نیک بدلہ دے۔۔۔تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔

105ِِ۱۰۵٭

کیا یہ مُناسب سزا ہے کہ چور کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خرُ وج  ۱:۲۲۔  ۴٭۔۔۔۔1۔اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑچُرالے اور اُسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے
تو وہ ایک بیل کے کے بدلے پانچ بیل اور ایک بھیڑکے بدلے چار بھیڑیں بھرے۔4۔اگر
چوری کا مال اسکے پاس جیتا مِلے خُواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ تو وہ اسکا د ُونا بھر
دے۔
امثال  ۳۰:۶۔  ۳۱٭۔۔۔۔۳۰۔چوراگر بھو ک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے f
کو چوری کرے تو
لوگ اُسے حقیر نہیں ٓجانتے ۔۳۱۔پر اگر وہ پکڑا ٓجائے تو سات گنا بھر یگا ۔
لُوقا  ۳۵:۶۔  ۳۶٭۔۔۔۔35۔مگر تُم اپنے د ُشمنوں سے ُمحبت رکھّو اور بھال کرو اور بغ َیر نا
اُمِید ہ ُوئے قرض دو تو تُمہارا اجر بڑا ہوگا۔36۔ َجیسا تُمہارا باپ رحیم ہے تُم بھی رحمدِل
ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۳۸:۵٭۔۔۔۔اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے
فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست (اور) صاحب حکمت
ہے۔
106ِِ۱۰۶٭

کیا یہ ایماندار کیلئے کبھی کبھار دُرست ہے کہ وہ اپنے تحفظ کیلئے
دُوسروں کیساتھ جھوٹ بولیں یا دھوکہ دیں؟ (تقیہ یا کتمان)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

امثال  ۱۶:۶۔  ۱۷٭۔۔۔۔16۔چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہےسات ہیں جن سے اُسے
کراہیت ہے۔17۔جھوٹی زبان۔
صفنیاہ  ۱۳:۳٭۔۔۔۔اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ اُن
کے ُمنہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی۔
افسیوں  ۲۵:۴٭۔۔۔۔پَس ج ُھوٹ بولنا چھوڑ کر۔۔
ُمکاشفہ  ۸:۲۱اور  ۲۷٭۔۔۔۔8۔اور سب ج ُھوٹوں کا حِ صّہ آگ اور گندھک سے جلنے والی
ج ِھیل میں ہوگا۔ یہ د ُوسری َموت ہے۔17۔اور اُس میں کوئی ناپاک ِچیز یا کوئی شَخص جو
گ ِھنونے کام کرتا یا ج ُھوٹی باتیں کرتا ہے ہر ِگز داخِ ل نہ ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۲۵:۲٭۔۔۔۔خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا۔
التحریم  ۲:۶۶٭۔۔۔۔خدا نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کردیا ہے۔
نوٹ :تقیہ = ُکچھ ایسا کہنا جو سچ نہ ہو۔ کتمان = غلطی سے ج ُھوٹ بولنا۔

107ِِ۱۰۷٭

کیا ہم جنس پرستی کو ُگناہ کے طور دیکھا جاتا ہے جو ممنوع ہے اور
جس کی مذمت کی گئی ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
احبار  ۲۲:۱۸٭۔۔۔۔تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے۔یہ نہایت
مکروہ کام ہے۔
احبار  ۱۳:۲۰٭۔۔۔۔اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو
f
ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے۔سو وہ دونوں ضرور جان سےمارے جائیں۔انکا
خون ان ہی کی گردن پر ہوگا۔
رومیوں  ۲۶:۱۔  ۲۷٭۔۔۔۔26۔اِسی سبب سے ُخدا نے اُن کو گندی شہوتوں میں
چھوڑدِیا۔27۔یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رُ وسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی
ُگمراہی کے الئ ِق بدلہ پایا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۸۰:۷۔  ۸۱٭۔۔۔۔80۔اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو (پیغمبر بنا کر بھیجا تو)
اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بےحیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ 81۔یعنی
خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ
ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
النمل  ۵۴:۲۷۔  ۵۵٭۔۔۔۔54۔کہ تم بےحیائی (کے کام) کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے
ہو۔55۔کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر (لذت حاصل کرنے) کے لئے مردوں کی طرف مائل
ہوتے ہو۔
108۱۰۸٭

کیا اسقاطِِ حمل یا قتل ُگناہ متصور ہوتے ہیں جو ممنوع ہیں اور جن کی
مذمت کی جاتی ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

پیدائش  ۶:۹۔  ۷٭۔۔۔۔6۔جو آدمی کا خون کرے اُسکا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ ُخدا نے
اِنسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔7۔اور تُم بارورہوں اور بڑھو۔
خرُ وج  ۱۳:۲۰٭۔۔۔۔تو خُون نہ کر۔
خرُ وج  ۱۲:۲۱٭۔۔۔۔اگر کوئی کسِی آدمی کو اَیسا مارے کہ وہ مرجائے تو وہ قطعی جان
سے مارا جائے۔
امثال  ۱۶:۶۔  ۱۷٭۔۔۔۔16۔چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہےسات ہیں جن سے اُسے
کراہیت ہے۔17۔ بے گناہ کاخون بہانے والے ہاتھ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۳۲:۵٭۔۔۔۔اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو
شخص کسی کو (ناحق) قتل کرے گا (یعنی) بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک
میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اُس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔
االسرا  ۳۱:۱۷٭۔۔۔۔اور اپنی اوالد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ (کیونکہ) ان کو
اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔

109ِِ۱۰۹

٭

کیا ُگناہوں کی سزا ’’نیک کام‘‘ کرنے سے دُھل جاتی ہے ؟ (سیوپ)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
رومیوں  ۲۸:۳٭۔۔۔۔چُنانچہ ہم یہ نتیجہ نِکالتے ہیں کہ اِنسان ش َِریعَت کے اعمال کے بغَیر
اِیمان کے سبب سے راستباز ٹھہرتا ہے۔
گلتیوں  ۱۱:۳٭۔۔۔۔اور یہ بات ظاہِر ہے کہ ش َِریعَت کے وسِیلہ سے کوئی شَخص ُخدا کے
نزدِیک راستباز ِنہیں ٹھہرتا ِکیُونکہ لِکھا ہے کہ راستباز اِیمان سے ِجیتا رہے گا۔
طیطس  ۵:۳۔  ۶٭۔۔۔۔مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے ِنہیں جو fہم نے خُود کئے
بلکہ اپنی رحمت کے ُمطابِق۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھُود ۱۱۴:۱۱٭۔۔۔۔کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔
العنکبوت  ۷:۲۹٭۔۔۔۔اور جو لوگ ایمان الئے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں
کو اُن سے دور کردیں گے۔
النجم  ۳۲:۵۳٭۔۔۔۔جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بےحیائی کی باتوں
سے اجتناب کرتے ہیں۔ بےشک تمہارا پروردگار بڑی بخشش واال ہے۔

نجات
110ِِ۱۱۰٭

کیا کوئی بطور ’’مسیحی‘‘ یا ’’مُسلمان‘‘ پیدا ہوتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۱۲:۱۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۲۔اُس نے ا ُ ِنہیں خُدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی ا ُ ِنہیں جو اُس
کے نام پر اِیِمان التے ہیں۔۱۳۔وہ نہ خُون سے ِجسم کی خواہِش سے نہ اِنسان کے ا ِرادہ
سے بلکہ ُخدا سے پَیدا ہ ُوئے۔
یُوحنا  ۵:۳٭۔۔۔۔ ِیسُوع نے جواب دِیا کہ َمیں تُجھ سے َسچ کہتا ہ ُوں جب تک کوئی آدمِی پانی
اور رُ وح سے پیَدا نہ ہو وہ خُدا کی بادشاہی میں داخِ ل ِنہیں ہو سکتا۔
 ۱پطرس  ۲۳:۱٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ تُم فانی تُخم سے ِنہیں بلکہ غَیرفانی سے خُدا کے کالم کے
وسِیلہ سے جو ِزندہ اور قائِم ہے نئے سِرے سے پَیدا ہ ُوئے ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکافرون  ۱:۱۰۹۔  ۶٭۔۔۔۔۱۔(اے پیغمبر ان منکران اسالم سے) کہہ دو6 :۔تم اپنے دین پر
میں اپنے دین پر۔
نوٹ :بائبل کے ُمطابق ،کوئی بھی مسیحی کے طور پیدا نہیں ہوسکتا؛ صرف وہ جو ُخدا
کے رُ وح سے ’’نئے سرے سے پیدا ‘‘ ہوتے ہیں ،خُدا کی بادشاہی کے وارث ہونگے۔ لیکن
ایک وہ جو ُمسلمان باپ سے پیدا ہوتا ہے وہ برا ِٰہ راست پیدائشی طور ُمسلمان ہی متصور
ہوتا ہے

111ِِ۱۱۱٭

کیا انسان کی نجات انحصار اُس کے اپنے نیک کاموں پر ہے ؟(اعمال)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

رومیوں  ۲:۴٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ اگر ابرہام اعمال سے راستباز ٹھہرایا جاتا اُس کو فخر کی جگہ
ہوتی لیکِن خُدا کے بزدِیک ِنہیں۔
افسیوں  ۸:۲۔  ۹٭۔۔۔۔8۔ ِکیُونکہ تُم کو اِیمان کے وسِیلہ سے فضل ہی سے نِجات ِملی ہے اور
یہ تُمہاری طرف سے ِنہیں۔ ُخدا کی بخشِش ہے۔۹۔اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ
f
کوئی فخر نہ کرے۔
طیطس  ۵:۳۔  ۶٭۔۔۔۔5۔مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے ِنہیں جو ہم نے خُود کئے
ح القدُس کے ہمیں نیا بنانے کے
بلکہ اپنی رحمت کے ُمطابِق نئی پَیدایش کے غُسل اور رُ و ُٰ
نازل
۔جسے اُس نے ہمارے ُمنّجی ِیسُوع مسِیح کی معرفت ہم پر ا ِفراط سے ِ
وسِیلہ سے۔ِ 6
کِیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھُود  ۱۱۴:۱۱٭۔۔۔۔کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔
العنکبوت  ۷:۲۹٭۔۔۔۔اور جو لوگ ایمان الئے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں
کو اُن سے دور کردیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔
112ِِ۱۱۲٭

کیا ُخدا کی ُگناہ کی سزا سے نجات کی فراہمی ہمیشہ ُخون کی قُربانی
کے فدیہ سے ہوتی ہے؟ (کفارہ)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
احبار  ۱۱:۱۷٭۔۔۔۔کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں
کے کفارہ کے لئے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے کفارہ ہو کیونکہ
جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔
عبرانیوں  ۱۲:۹اور  ۲۲٭۔۔۔۔12۔بلکہ اپنا ہی خُون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخِ ل
ہو گیا اور ابدی خالصی کرائی۔22۔اور تقریباٰ سب ِچیزیں ش َِریعَت کے ُمطابِق خُون سے
پاک کی جاتی ہیں اور بغَیر خُون بہائے ُمعافی ِنہیں ہوتی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۴۸:۲٭۔۔۔۔اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی
سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ
(کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں۔
الحج  ۳۷:۲۲٭۔۔۔۔خدا تک نہ اُن کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ بلکہ اس تک تمہاری
پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ (اے پیغمبر) نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

113ِِ۱۱۳٭

کیا ُخدا کی نجات کی فراہمی صرف ُخدا کے برے کی ُکفارے کی قُربانی
میں ایمان کے وسیلہ سے فضل میں پائی جا سکتی ہے؟ (یسوع مسیح)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یوحنا  ۲۹:۱٭۔۔۔۔د ُوسرے دِن اُس نے یِسُوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ ُخدا کا
بّرہ ہے جو د ُنیا کا ُگناہ اُٹھا لے جاتا ہے۔
رومیوں  ۲۴:۳۔  ۲۸٭۔۔۔۔24۔مگر اُس کے فضل کے سبب سے اُس مخلصی کے وسِیلہ سے
f
جو مسِیح یِسُوع میں ہے ُمفت راستباز ٹھۃرائے جاتے ہیں۔25۔اُسے خُدا نے اُس کے خُون
کے باعِث ایک اَیسا کفّارہ ٹھہرایا جو اِیمان النے سے فائِدہ مند ہو۔28۔چُنانچہ ہم یہ نتیجہ
نِکالتے ہیں کہ اِنسان ش َِریعَت کے اعمال کے بغَیر اِیمان کے سبب سے راستباز ٹھہرتا ہے۔
افسیوں  ۷:۱٭۔۔۔۔ہم کو اُس میں اُس کے خُون کے وسِیلہ سے مخلصی یعنی قُصُوروں کی
حاصل ہے۔
ُمعافی اُس کے اُس فضل کی د َولت کے ُموافِق
ِ
افسیوں  ۸:۲٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ تُم کو اِیمان کے وسِیلہ سے فضل ہی سے نِجات ِملی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۱۶۴:۶٭۔۔۔۔اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور
کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
االسرا  ۱۵:۱۷٭۔۔۔۔اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
النجم  ۳۸:۵۳٭۔۔۔۔یہ کہ کوئی شخص دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
114ِِ۱۱۴٭

کسی کیلئے ہمیشہ کی زندگی پانے کیلئے کیا یہ اُن کیلئے پہلی شرط
ہے کہ وہ یسوع مسیح کی ُخوشخبری کو سُنیں اور سمجھیں اور ایمان
الئیں کہ ُخدا نے اُسے مسیحا ،دُنیا کا نجات دہندہ ہونے کیلئے بھیجا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

رومیوں  ۹:۱۰۔  ۱۰اور  ۱۷٭۔۔۔۔۹۔کہ اگر تُو اپنی زبان سے ِیسُوع کے ُخداوند ہونے کا
اِقرار کرے اور اپنے دِل سے اِیمان الئے کہ ُخدا نے اُسے ُمردوں میں سے ِجالیا تو نِجات
پائے گا۔10۔ ِکی ُونکہ راست بازی کے لِئے اِیمان النا دِل سے ہوتا ہے اور نِجات کے لِئے
اِقرار ُمنہ سے کِیا جاتا ہے۔17۔ َپس اِیمان سُننے سے پ َیدا ہوتا ہے اور سُننا مسِیح کے کالم
سے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۱۹:۲۔  ۱۲۰٭۔۔۔۔119۔(اے محمدﷺ) ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری
سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھیجا ہے۔ ۱۲۰۔اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش
ہوں گے اور نہ عیسائی ،یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کرلو۔

115ِِ۱۱۵٭

کیا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح میں بطور نجات دہندہ اور
ُخداوند ایمان کسی شخص کے ُگناہوں کیلئے واحد راستہ ہے کہ وہ
مُعاف کئے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یوحنا  ۲۵:۱۱٭۔۔۔۔یِسُوع نے اُس سے کہا قِیامت اور ِزندگی تو َمیں ہ ُوں۔ جو ُمجھ پر اِیمان
التا ہے گو وہ مر جائے تُو بھی ِزندہ رہے گا۔
f
یوحنا  ۶:۱۴٭۔۔۔۔ ِیسُوع نے اُس سے کہا کہ راہ اور حق اور ِزندگی َمیں ہ ُوں کوئی میرے
وسِیلہ کے بغَیر باپ کے پاس ِنہیں آتا۔
یوحنا  ۳:۱۷٭۔۔۔۔اور ہمیشہ کی ِزندگی یہ ہے کہ وہ تُجھ خُدائے واحِ د اور برحق کو اور
ِیسُوع مسِیح کو ِجسے تُونے بھیجا ہے جائیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۱۹:۳۔  ۲۰٭۔۔۔۔19۔دین تو خدا کے نزدیک اسالم ہے اور اہل کتاب نے جو (اس
دین سے) اختالف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ ۲۰۔ اگر یہ لوگ اسالم
لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں اور اگر (تمہارا کہا) نہ مانیں تو تمہارا کام صرف خدا کا
پیغام پہنچا دینا ہے۔
٭

116ِِ۱۱۶

کیا آج کے دور کے ایمانداروں کیلئے پانی کا بپتسمہ ضروری ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۱۸:۲۸۔ ۲۰٭۔۔۔۔1۸۔یِسُوع نے ۔۔ کہا کہ آسمان اور زمِین کا ُکل اِختیّار ُمجھے دِیا گیا
ح القُدس
بناو اور اُن کو باپ اور بَیٹے اور رُ و ُٰ
ہے۔۱۹۔ پَس تُم جا کر سب قَوموں کو شاگِرد ٰٔ
کے نام سے بپتِسمہ دو۔۲۰۔اور اُن کو یہ تعلِیم دو کہ اُن سب باتوں پر عمل کریں ِجن کا َمیں
نے تُم کو حُکم دِیا اور دیکھو َمیں د ُنیا کے آخِ ر تک ہمیشہ تُمہارے ساتھ ہ ُوں۔
مرقس  ۱۶:۱۶٭۔۔۔۔جو اِیمان الئے اور بپتِسمہ لے وہ نِجات پائے گا اور جو اِیمان نہ الئے
وہ ُمجرم ٹھہرایا جائے گا۔
اعمال  ۳۸:۲٭۔۔۔۔پطرس نے اُن سے کہا کہ تُوبہ کرو اور تُم میں سے ہر ایک ُگناہوں کی
ح القدُس اِنعام میں پاو گے ۔
ُمعافی کے لئِے یِسُوع مسِیح کے نام پر بپتِسمہ لے تو تُم رُ و ُٰ
اعمال  ۱۶:۲۲٭۔۔۔۔اب ِکیُوں دیر کرتا ہے؟ اُٹھ بپتِسمہ لے اور اُس کا نام لے کر اپنے ُگناہوں
کو دھو ڈال۔
نوٹ :قُرآن میں کوئی آیات نہیں جو پانی کے بپتسمہ کی بات کرتی ہوں۔

117ِِ۱۱۷٭

کیا ختنہ آج کے دور کے ایمانداروں کیلئے ضروری ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

اعمال  ۵:۱۵۔  ۱۱٭۔۔۔۔پَس اَب تُم شا ِگردوں کی َگرد َن پر اَیسا جُئوا رکھ کر جسکو نہ ہمارے
باپ دادا اُٹھا سکتے تھے نہ ہم خُدا کو ِکیُوں آزماتے ہو؟ ۔
 ۱کرنتھیوں  ۱۸:۷اور  ۲۰٭۔۔۔۔18۔جو مختُون بُالیا گیا وہ نامختُون نہ ہو جائے۔ جو
نامختُونی کی حالت میں بُالیا گیا وہ مختُون نہ ہو جائے۔20۔ہر شَخص ِجس حالت میں بُالیا
f
گیا ہو اُسی میں رہے۔
کراو گے تو مسِیح سے تُم
گلتیوں  ۲:۵٭۔۔۔۔دیکھو َمیں پَولُس تُم سے کہتا ہ ُوں کہ اگر تُم ختنہ ٰٔ
کو ُکچھ فائِدہ نہ ہوگا۔
گلتیوں  ۶:۵٭۔۔۔۔اور مسِیح ِیسُوع میں نہ تو ختنہ ُکچھ کام کا ہے نہ نامختُونی مگر اِیمان جو
محبّت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النحل  ۱۲۳:۱۶٭۔۔۔۔پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار
کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
نوٹ :اسالم میں ،ختنہ ابراہام کے مذہب کا حصہ ہے اور پس ُمسلمانوں پر الزم ہے۔ اِسے
احادیث میں بھی دیکھا جا سکتا ہے :بُخاری  ،۱۲۵۲فتح ال باری ۳۸۸:۶؛ اور ُمسلم
۲۳۷۰:۴۔
118ِِ۱۱۸٭

کیا کوئی آیات ہیں جو لوگوں کو حُکم دیتی ہوں کہ وہ’’ پاک‘‘ ہوں اور
کیا ’’پاکیزگی‘‘ جنت میں داخل ہونے کیلئے الزمی شرط ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

احبار  ۴۴:۱۱٭۔۔۔۔کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔اسلئے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور
پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔
 ۱کرنتھیوں  ۱۶:۳۔  ۱۷٭۔۔۔۔16۔تُم خُدا کا َمقدِس ہو۔۱۷۔ ِکیُونکہ ُخدا کا َمقدِس پاک ہے اور
وہ تُم ہو۔
عبرانیوں  ۱۴:۱۲٭۔۔۔۔سب کے ساتھ میل مِالپ رکھنے اور اُس پاکِیزگی کے طالِب رہو
ِجس کے بغَیر کوئی ُخداوند کو نہ دیکھے گا۔
 ۱پطرس  ۱۵:۱۔  ۱۶٭۔۔۔۔15۔بلکہ ِجس طرح تُمہارا بُالنے واال پاک ہے اُسی طرح تُم بھی
اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔۱۶۔ ِکیُونکہ لِکھا ہے کہ پاک ہو اِس لِئے کہ َمیں پاک
بنوں۔
ُمکاشفہ  ۱۱:۲۲٭۔۔۔۔ اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔
نوٹ :قُرآن میں کوئی آیات نہیں جو لوگوں کو پاک ہونے کا حُکم دیتی ہوں یا اشارہ کرتی
ہوں کہ وہ پاک ہوسکتے ہیں۔

119ِِ۱۱۹٭

کیا لوگ اپنی آزاد مرضی اور خواہش کے ذریعے ُخدا کے فرزند ہونا
چُن سکتے ہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۱۲:۱٭۔۔۔۔لیکِن ِجتنوں نے اُسے قُبُول کِیا اُس نے ا ُ ِنہیں خُدا کے فرزند بننے کا حق
بخشا۔
رومیوں  ۱۴:۸اور  ۱۶٭۔۔۔۔14۔اِس لِئے کہ ِجتنے خُدا کے رُ وح کی ہِدایت سے چلتے ہیں
f
ُوہی ُخدا کے بَیٹے ہیں۔16۔رُ وح خُود ہماری رُ وح کے ساتھ مِل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم ُخدا
کے فرزند ہیں۔
گلتیوں  ۲۶:۳٭۔۔۔۔ ِکی ُونکہ تُم سب اُس اِیمان کے وسِیلہ سے جو مسِیح یِسُوع میں ہے خُدا کے
فرزند ہو۔
نصیحت کو بھُول گئے جو تُمہیں فرزندوں کی طرح
عبرانیوں  ۵:۱۲۔  ۶٭۔۔۔۔۵۔اور تُم اُس ِ
ناچیز نہ جان اور جب وہ تُجھے
کی جاتی ہے کہ اَے میرے َبیٹے ! ُخداوند کی تن ِبیہ کو ِ
مالمت کرے تو بے دِل نہ ہو۔6۔ ِکیُونکہ ِجس سے ُخدا محبّت رکھتا ہے اُسے تنبِیہ بھی کرتا
ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۱۸:۵٭۔۔۔۔اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے
ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بداعمالیوں کے سبب تمھیں عذاب کیوں دیتا ہے (نہیں) بلکہ تم
اس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو۔
120ِِ۱۲۰٭

کیا انسان کا مُقدر ُکلی طور پر ُخدا پہلے سے طے یا مخصُوص کردیتا
ہے ؟(تقدیر یا قسمت)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

استعثنا  ۲۶:۱۱۔  ۲۷٭۔۔۔۔26۔دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں
رکھے دیتا ہوں ۔۲۷۔برکت اُس حال میں جب تُم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج
میں تُم کو دیتا ہوں مانو۔
استعثنا  ۱۹:۳۰٭۔۔۔۔میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا
ہے پس تُو زندگی کو اختیار کر۔
یشوع  ۱۵:۲۴٭۔۔۔۔تو آج ہی اسے جس کی تم پرستش کرو گے چن لو۔۔۔۔اب رہی میری اور
میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التوبۃ  ۵۱:۹٭۔۔۔۔کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے
ہمارے لیے لکھ دی۔
القصص  ۶۸:۲۸٭۔۔۔۔ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔
االحزاب  ۳۸:۳۳٭۔۔۔۔اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔
نوٹ :مسیحیوں کے مابین آرمینئین کہتے ہیں ‘‘نہیں‘‘؛ لیکن کیلونسٹ ’’ہاں‘‘ کہتے ہیں۔

121ِِ۱۲۱٭

کیا ُخدا کوئی تولنے کا پیمانہ استعمال کرتا ہے تا کہ کسی کے اچھے یا
بُرے اعمال کو ماپ سکے کہ آیا وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟
(تیرازی)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

افسیوں 8:2۔  ۹٭۔۔۔۔۸۔ ِکیُونکہ تُم کو اِیمان کے وسِیلہ سے فضل ہی سے نِجات مِلی ہے اور
یہ تُمہاری طرف سے ِنہیں۔ ُخدا کی بخشِش ہے۔
f
طیطس  ۴:۳۔ ۵٭۔۔۔۔۴۔مگر جب ہمارے ُمنّجی خُدا کی مہربانی اور اِنسان کے ساتھ اُس کی
اُلفت ظاہِر ہ ُوئی۔5۔تو اُس نے ہم کو نِجات دی مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے
ِنہیں جو ہم نے خُود کئے بلکہ اپنی رحمت کے ُمطابِق۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
االعراف  ۸:۷۔ ٭ ۹۔۔۔۔۸۔تو جن لوگوں کے (عملوں کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات
پانے والے ہیں۔9۔اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں
خسارے میں ڈاال۔
المومنون  ۱۰۲:۲۳۔ ۱۰۳٭ ۔۔۔۔ ۱۰۲۔تو جن کے (عملوں کے) بوجھ بھاری ہوں گے۔ وہ
فالح پانے والے ہیں۔۱۰۳۔اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے
تئیں خسارے میں ڈاال ،ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
122ِِ۱۲۲٭

کسی شخص کے ُخدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے واسطے ،کیا یہ
پیدائش نو‘‘ اور ’’نئے سرے سے
ِِ
پہلے ضروری ہے کہ وہ ’’رُ وحانی
پیدا ہو‘‘؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۱۲:۱۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۲۔لیکِن ِجتنوں نے اُسے قُبُول کِیا اُس نے ا ُ ِنہیں ُخدا کے فرزند بننے
کا حق بخشا یعنی ا ُ ِنہیں جو اُس کے نام پر اِیِمان التے ہیں۔۱۳۔وہ نہ خُون سے ِجسم کی
خواہِش سے نہ اِنسان کے اِرادہ سے بلکہ ُخدا سے پَیدا ہ ُوئے۔
یُوحنا  ۳:۳٭۔۔۔۔یِسُوع نے جواب میں اُس سے کہا َمیں تُجھ سے َسچ کہتا ہ ُوں کہ جب تک
کوئی نئے ِسرے سے پَیدا نہ ہو وہ ُخدا کی بادشاہی کو دیکھ ِنہیں سکتا۔
 ۲کرنتھیوں  ۱۷:۵٭۔۔۔۔اِس لِئے اگر کوئی مسِیح میں ہے تو وہ نیا مخلُوق ہے۔ پُرانی ِچیزیں
جاتی رہیں۔ دیکھو وہ نئی ہوگئِیں۔
 ۱پطرس  ۲۳:۱٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ تُم فانی تُخم سے ِنہیں بلکہ غَیرفانی سے خُدا کے کالم کے
وسِیلہ سے جو ِزندہ اور قائِم ہے نئے سِرے سے پَیدا ہ ُوئے ہو۔
پیدائش نو یا ’’نئے سرے سے پیدا ہونے‘‘ کی ضرورت کی بابت کوئی
ِٰ
نوٹ :قُرآن رُ وحانی
ذکر نہیں کرتا۔

123ِِ۱۲۳٭

کیا ُخدا ،مسیح میں تمام ایمانداروں کو ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت یا
وعدہ دیتا ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یُوحنا  ۳۶:۳٭۔۔۔۔جو بَیٹے پر اِیمان التا ہے ہمیشہ کی ِزندگی اُس کی ہے۔
یُوحنا  ۲۴:۵٭۔۔۔۔جو میرا کالم سُنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقِین کرتا ہے ہمیشہ کی
ِزندگی اُس کی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

f

ال عمران  ۵۵:۳اور  ۱۱۳۔  ۱۱۵٭۔۔۔۔۵۵۔اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ! میں تمہاری
دنیا میں رہنے کی مدت پوری کرکے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں (کی
صحبت) سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر
حکم خدا پر) قائم بھی
ل کتاب میں کچھ لوگ ( ِٰ
قیامت تک فائق (وغالب)رکھوں گا۔۱۱۳۔ان اہ ِٰ
ہیں۔114۔اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔115۔اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی
ناقدری نہیں کی جائے گی۔
المائدہ  ۴۷:۵اور  ۶۹٭۔۔۔۔ ۴۷۔اہل انجیل۔۔۔اس کے مطابق حکم دیا کریں۔69۔یا عیسائی ان
کو (قیامت کے دن) نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ غمناک ہوں گے۔

آنے والے وقت کی باتیں
124ِِ۱۲۴٭

کیا الفاظ ’’نبی‘‘ اور ’’نبوت‘‘ بُنیادی طور پر ایسے شخص کیلئے
استعمال ہوتے ہیں جنہیں ُخدا کی نعمت سے آنے والے وقت کا علم دیا
گیا ہو؟ (نبی) ِ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
 ۱سیموئیل  ۹:۹٭۔۔۔۔(اگلے زمانہ میں اِسرائیلیوں میں جب کوئی شخص ُخدا سے مشورہ
کرنے جاتا تویہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں کیونکہ ِجسکو اب نبی کہتے ہیں
اُسکو پہلے غیب بین کہتے تھے)۔
ُمکاشفہ  ۱۰:۱۹٭۔۔۔۔ ِکی ُونکہ یِسُوع کی گواہی نُب ُّوت کی رُ وح ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
االعراف  ۱۵۸:۷اور  ۱۸۸٭۔۔۔۔۱۵۸۔تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر اُمی پر جو خدا
پر اور اس کے تمام کالم پر ایمان رکھتے ہیں ایمان الؤ۔۱۸۸۔میں تو مومنوں کو ڈر اور
خوشخبری سنانے واال ہوں۔
االحقاف  ۹:۴۶٭۔۔۔۔کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے
ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا (کیا جائے گا) میں تو اسی کی پیروی
کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو عالنیہ ہدایت کرنا ہے۔

125ِِ۱۲۵٭

کیا دُنیا کے آخر میں مُستقبل کے واقعات کے حوالے سے تفصیلی
روز حشر؍ غائب خبر)
معلومات دی گئی ہے؟ ( ِِ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
متی  ۱۴ ،۳:۲۴اور  ۲۵٭۔۔۔۔۳۔ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟ اور تیرے آنے اور دُنیا
کے آخِ ر ہونے کا کیا نِشان ہوگا؟۱۴۔اور بادشاہی کی اِس خُوشخَبری کی منادی تمام د ُنیا میں
ہوگی تاکہ سب قَوموں کے لِئے گواہی ہو۔ تب خاتِمہ ہوگا۔۲۵۔دیکھو میں نے پہلے ہی تُم
f
سے کہہ دِیا ہے۔
ُمکاشفہ  ۱:۱٭۔۔۔۔ ِیسُوع مسِیح کا ُمکاشفہ جو اُسے ُخدا کی طرف سے اِس لِئے ہ ُؤا کہ اپنے
بندوں کو وہ باتیں دِکھائے ِجن کا جلد ہونا ضرُ ور ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۵۰:۶٭۔۔۔۔کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس هللا تعالیٰ کے خزانے
ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو
صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (خدا کی طرف سے) آتا ہے۔
126ِِ۱۲۶٭

کیا کوئی نبوتی آیات ہیں جو طاقتور شیطانی دُنیا کے حاکم کی آمد کی
پیشنگوئی کرتی ہوں جو آخری دنوں میں آئے گا؟ (مُخالف مسیح ؍
مہدی)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۲۱:۲۴۔  ۲۵٭۔۔۔۔۲۳۔تو یقِین نہ کرنا۔۲۴۔ ِکیُونکہ جھُوٹے مسِیح اور جھُوٹے نبی اُٹھ
کھڑے ہوں گے۔
 ۲تھسلنیکیوں  ۷:۲۔  ۹٭۔۔۔۔۸۔اُس وقت وہ بے دِین ظاہِر ہوگا ِجسے ُخداوند یِسُوع اپنے ُمنہ
کی پ ُھونک سے ہالک اور اپنی آمد کی تجلّی سے نِیست کرے گا۔۹۔اور ِجس کی آمد شَیطان
عجیب کاموں کے ساتھ۔۔
کی تاثِر کے ُموافِق ہر طرح کی ج ُھوٹی قُدرت اور نِشانوں اور ِ
 ۱یُوحنا  ۱۸:۲٭۔۔۔۔اَے لڑکو ! یہ اخِ یر وقت ہے اور َجیسا تُم نے سُنا ہے کہ ُمخالِفِٰ مسِیح
آنے واال ہے۔ اُس کے ُموافِق اَب بھی ب ُہت سے ُمخالِفِٰ مسِیح پَیدا ہو گئے ہیں۔ اِس سے ہم
جانتے ہیں کہ یہ اخِ یر وقت ہے۔
۔جس نے خُدا کے کالم اور یِسُوع مسِیح کی گواہی کی یعنی اُن سب
ُمکاشفہ  ۱:۶۔ ۲٭۔۔۔۔ِ ۲
ِچیزوں کی جو اُس نے دیکھی ت ِھیں شہادت دی۔
نوٹ :قُرآن ُمخالف مسیح یا مہدی کی آمد کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔

127ِِ۱۲۷٭

کیا کوئی ’’یوم عدالت‘‘ ہوگا جب ُخدا ہر ایک انسان کو مُردوں میں
سے زندہ کرے گا اور عدالت کرے گا کہ آیا وہ جنت میں جائیں گے یا
دوزخ میں جائیں گے؟ (احیرت ُگناہ)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

عبرانیوں  ۲۷:۹٭۔۔۔۔اور ِجس طرح آدمِیوں کے لِئے ایک بار مرنا اور اُس کے بعد عدالت
کا ہونا مُقرّ ر ہے۔
f
 ۲پطرس  ۹:۲٭۔۔۔۔تو ُخداوند دِینداروں کو آزمایش سے نِکال لیتا اور بدکاروں کو عدالت
کے دِن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔
ُمکاشفہ  ۱۱:۲۰۔  ۱۵٭۔۔۔۔۱۲۔اُن کے اعمال کے ُمطابِق ُمردوں کا ا ِنصاف کِیا گیا۔۱۵۔اور
ب حیات میں لِکھا ہ ُٔوا نہ مِال وہ آگ کی ج ِھیل میں ڈاال گیا۔
ِجس کِسی کا نام کِتا ِٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۱۳:۲٭۔۔۔۔تو جس بات میں یہ لوگ اختالف کر رہے خدا قیامت کے دن اس کا ان
میں فیصلہ کر دے گا۔
ال عمران  ۱۸۵:۳٭۔۔۔۔ہر متنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن
تمہارے اعمال کا پورا پورا بدال دیا جائے گا۔
٭

128ِِ۱۲۸

کیا ہر کسی کو ُکچھ عرصہ دوزخ کی اذیت میں ُگزارنا ہوگا؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۲۴:۵٭۔۔۔۔جو میرا کالم سُنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقِین کرتا ہے ہمیشہ کی
ِزندگی اُس کی ہے اور اُس پر سزا کا حُکم ِنہیں ہوتا بلکہ وہ َموت سے نِکل کر ِزندگی َمیں
داخِ ل ہوگیا ہے۔
رومیوں  ۱:۸٭۔۔۔۔ َپس اَب جو مسِیح ِیسُوع میں ہیں اُن پر سزا کا حُکم ِنہیں۔
 ۱تھسلنیکیوں  ۹:۵٭۔۔۔۔ ِکی ُونکہ ُخدا نے ہمیں غضب کے لِئے ِنہیں بلکہ اِس لِئے مُقرّ ر کِیا
حاصل کریں۔
کہ ہم اپنے خُداوند یِسُوع مسِیح کے وسِیلہ سے نِجات
ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۱۸۵:۳٭۔۔۔۔تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا
گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔
مریم  ۷۰:۱۹۔  ۷۲٭۔۔۔۔۷۰۔اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے
کے زیادہ الئق ہیں۔۷۱۔اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا۔ یہ
تمہارے پروردگار پر الزم اور مقرر ہے۔۷۲۔پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ اور
ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔

ِِ129۱۲۹٭

اگر کوئی شخص دوزخ میں جاتا ہے  ،تو کیا ایسے ممکنات ہیں کہ وہ
بعد میں اُس میں سے نکل سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۴۱:۲۵اور  ۴۶٭۔۔۔۔۴۱۔پ ِھر وہ بائِیں طرف والوں سے کہے گا اَے ملعُونو میرے
فرشتوں کے لِئے تیّار
سامنے سے اُس ہمیشہ کی آگ میں چلے ٰٔ
جاو جو اِبلِیس اور اُس کے ِ
کی گئی ہے۔46۔اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راستباز ہمیشہ کی ِزندگی۔
f
لُوقا  ۲۵:۱۶۔  ۲۶٭۔۔۔۔۲۵۔ابرہام نے کہا ۔۔۔ لیکِن اَب وہ یہاں تسلّی پاتا ہے اور تُو تڑپتا
ہے۔۲6۔اور اِن سب باتوں کے سِوا ہمارے تُمہارے درمِیان ایک بڑا گڑھا واقِع ہے۔ اَیسا کہ
جو یہاں سے تُمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی اُدھر سے ہماری
طرف آ سکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنعام  ۱۲۸:۶٭۔۔۔۔خدا فرمائے گا (اب) تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں (جلتے) رہو
گے مگر جو خدا چاہے بےشک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
ھود ۱۰۶:۱۱۔  ۱۰۷٭۔۔۔۔۱۰۶۔تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں (ڈال دیئے جائیں گے)
اس میں ان کا چالنا اور دھاڑنا ہوگا۔۱۰۷۔(اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں ،اسی میں
رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔
٭

130ِِ۱۳۰

کیا جی اُٹھا بدن  ،گوشت ،ہڈیوں اور ُخون کا جسمانی بدن ہوگا؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱کرنتھیوں  ۳۵:۱۵۔  ۵۰٭۔۔۔۔۳۵۔اَب کوئی یہ کہے گا کہ ُمردے کِس طرح جی اُٹھتے ہیں
اور کَیسے ِجسم کے ساتھ آتے ہیں؟۴۴۔نفسانی ِجسم بویا جاتا ہے اور رُ وحانی ِجسم جی
اُٹھتا ہے۔ جب نفسانی ِجسم ہے تو رُ وحانی ِجسم بھی ہے۔۵۰۔گوشت اور خُون خُدا کی
وارث ِنہیں ہوسکتے۔
بادشاہی کے ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۵:۲اور  ۲۵۹٭۔۔۔۔۲۵۔اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں
میں ہمیشہ رہیں گے۔۲۵۹۔دیکھو کہ ہم ان کو کیونکر جوڑے دیتے اور ان پر (کس طرح)
گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔
الزحروف  ۷۰:۴۳٭۔۔۔۔(ان سے کہا جائے گا) کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت (واحترام) کے
ساتھ بہشت میں داخل ہوجاؤ۔
الواقعہ  ۳۵:۵۶۔  ۳۸٭۔۔۔۔۳۵۔ہم نے ان (حوروں) کو پیدا کیا۔۳۶۔تو ان کو کنواریاں
بنایا۔۳۷۔(اور شوہروں کی) پیاریاں اور ہم عمر۔
النبا  ۳۳:۷۸٭۔۔۔۔اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔

131ِِ۱۳۱٭

کیا جنت میں جنسی تعلقات اور بیاہ ہونگے؟ (حُوریں)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۲۸:۲۲۔  ۳۳٭۔۔۔۔۲۸۔پَس وہ قِیامت میں اُن ساتوں میں سے کِس کی بِیوی ہوگی؟
ِکیُونکہ سب نے اُس سے ِبیاہ کِیا تھا۔۲۹۔ ِیسُوع نے جواب میں اُن سے کہا کہ تُم ُگمراہ ہو
ب ُمقد ّس کو جانتے ہو نہ خُدا کی قُدرت کو۔۳۰۔ ِکی ُونکہ قِیامت میں بیاہ
اِس لِئے کہ نہ کِتا ِٰ
فرشتوں کی مانِند ہوں گے۔
شادِی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر ِ
وارث ِنہfیں ہوسکتے اور نہ
 ۱کرنتھیوں  ۵۰:۱۵٭۔۔۔۔گوشت اور خُون خُدا کی بادشاہی کے ِ
وارث ہو سکتی ہے۔
فنا بقا کی ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطور  ۲۰:۵۲٭۔۔۔۔اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔
الرحمن  ۵۵:۵۵۔  ۷۰ ،۵۶۔  ۷۲٭۔۔۔۔۵۵۔تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹالؤ گے؟56۔ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی
انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔70۔ان میں نیک سیرت (اور) خوبصورت عورتیں
ہیں۔72۔(وہ) حوریں (ہیں جو) خیموں میں مستور (ہیں)۔
132ِِ۱۳۲٭

کیا عالمگیر کلیسیا ’’مسیح کی دُلہن‘‘ تصور کی جاتی ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

افسیوں  ۲۵ ،۲۳:۵اور  ۳۲٭۔۔۔۔۲۳۔مسِیح کلِیسیا کا سر ہے۔۲۵۔اَے شَوہرو ! اپنی بِیویوں سے
محبّت رک ّھو َجیسے مسِیح نے بھی کلِیسیا سےمحبّت کر کے اپنے آپ کو اُس کے واسطے
َموت کے حوالہ کر دِیا۔۳۲۔یہ بھید تو بڑا ہے لیکِن َمیں مسِیح اور کلِیسیا کی بابت کہتا ہ ُوں۔
٭
تمجید کریں اِس
ُمکاشفہ ۷:۱۹
۔۔۔۔آو۔ ہم خُوشی کریں اور نِہایت شادمان ہوں اور اُس کی ِ
ٔ
لِئے کہ برّ ہ کی شادِی آ پ ُہنچی اور اُس کی ِبیوی نے اپنے آپ کو تیّار کر لِیا۔
٭
ِکھاوں۔
ُمکاشفہ  ۹:۲۱۔۔۔۔ اِدھر آ۔ َمیں تُجھے د ُلہن یعنی برّ ہ کی بِیوی د ٔ
ُمکاشفہ  ۱۷:۲۲٭۔۔۔۔اور رُ وح اور د ُلہن کہتی ہیں آ اور سُننے واال بھی کہے آ۔ اور جو پیاسا
ب حیات ُمفت لے۔
ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آ ِٰ
نوٹ :قُرآن کلیسیا کا ذکر صرف ایک بار کرتا ہے اور ’’مسیح کی دُلہن‘‘ کا کوئی ذکر نہیں
کرتا :حج ۴۰:۲۰

عملی زندگی کے معامالت
133ِِ۱۳۳٭

کیا ُخدا آج کے دور کے ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ حُکموں کے
تحت زندگی ُگزاریں؟ (شریعت)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

رومیوں  ۱۴:۶٭۔۔۔۔اِس لِئے کہ ُگناہ کا تُم پر اِختیّار ہوگا ِکیُونکہ تُم ش َِری َعت کے ماتحت ِنہیں
بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔
f
رومیوں  ۴:۱۰٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ ہر ایک اِیمان النے والے کی راستبازی کے لِئے مسِیح ش َِریعَت
کا انجام ہے۔
گلتیوں  ۱۱:۳اور  ۲۵٭۔۔۔۔۱۱۔اور یہ بات ظاہِر ہے کہ ش َِریعَت کے وسِیلہ سے کوئی شَخص
ُخدا کے نزدِیک راستباز ِنہیں ٹھہرتا ِکیُونکہ لِکھا ہے کہ راستباز اِیمان سے ِجیتا رہے
گا۔25۔مگر جب اِیمان آ چُکا تو ہم اُستاد کے ماتحت نہ رہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۴۸:۵٭۔۔۔۔ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر
کیا ہے۔
الجاثیہ  ۱۸:۴۵٭۔۔۔۔پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر (قائم) کر دیا تو اسی
(رستے) پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔
134ِِ۱۳۴٭

کیا کسی ایماندار کو شراب پینا ممنوع ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

کھاو اور شرابی
ُٰ
ِبن آدم کھاتا ِپیتا آیا اور تُم کہتے ہو کہ دیکھو
ُلوقا  ۳۴:۷۔  ۳۵٭۔۔۔۔ ۳۴۔ا ِٰ
آدمِی محصُول لینے والوں اور ُگنہگاروں کا یار۔لیکِن حِ کمت اپنے سب لڑکوں کی طرف
سے راست ثابِت ہ ُوئی۔
یُوحنا  ۱:۲۔ ۱۱٭۔۔۔۔اور جب َمے ختم ہوچُکی۔۔۔۔ ِیسُوع نے اُن سے کہا مٹکوں میں پانی بھر
دو۔۔۔وہ پانی چک ّھا جو َمے بن گیا تھا۔
صرف پانی ہی نہ پِیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور
 ۱تمتھیس  ۲۳:۵٭۔۔۔۔آیندہ کو ِ
رہنے کی وجہ سے ذرا سی َمے بھی کام میں الیا کر۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۱۹:۲٭۔۔۔۔(اے پیغمبر) لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔
کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں۔
المائدہ  ۹۰:۵۔  ۹۱٭۔۔۔۔۹۰۔اے ایمان والو ! شراب اور جوا اور بت اور پاسے (یہ سب)
ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔۹۱۔تو تم کو (ان
کاموں سے) باز رہنا چاہیئے۔

135ِِ۱۳۵٭

کیا کسی ایماندار کو سُور کا گوشت کھانا ممنوع ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

اعمال  ۱۳:۱۰۔  ۱۵٭۔۔۔۔۱۳۔اَے پطرس اُٹھ ! ذبح کر اور کھا۔۱۴۔مگر پطرس نے کہا اَے
ُخداوند ! ہرگِز ِنہیں ِکی ُونکہ َمیں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک ِچیز ِنہیں کھائی۔۱۵۔پ ِھر
د ُوسری بار اُسے آواز آئی کہ ِجن کو ُخدا نے پاک ٹھہرایا ہے تُو ا ُ ِنہیں حرام نہ کہہ۔
 ۱کرنتھیوں  ۲۵:۱۰٭۔۔۔۔جو ُکچھ قصّابوں کی د ُوکانوں میں بِکتا ہے وہ کھاؤ اور دِینی
f
اِمتیاز کے سبب سے ُکچھ نہ پُوچھو۔
ُکلسیوں  ۱۶:۲٭۔۔۔۔پَس کھانے پِینے یا عِید یا نئے چاند یا َسبت کی بابت کوئی تُم پر اِلزام نہ
لگائے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۳:۵٭۔۔۔۔تم پر مرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت ۔۔۔۔ یہ سب حرام
ہیں۔۔۔
االنعام  ۱۴۵:۶٭۔۔۔۔کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے
کھانے واال کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا لہو یا سور کا
گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں۔
136ِِ۱۳۶٭

کیا ُخدا آج کے دور کے ایمانداروں سے روزہ رکھنے کی توقع کرتا
ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یوئیل  ۱۲:۲٭۔۔۔۔لیکن خُداوند فرماتا ہےاب بھی پُورے دل سے اور روزہ رکھ کراور گریہ
زاری و ماتم کرتے ہ ُوئےمیری طرف رجُوع الؤ ۔
متی  ۱۷:۶٭۔۔۔۔بلکہ جب تُو روزہ رک ّھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور ُمنہ دھو۔
مرقس  ۲۰:۲٭۔۔۔۔مگر وہ دِن آئیں گے کہ د ُلہا اُن سے ُجدا کِیا جائے گا۔ اُس وقت وہ روزہ
رک ّھیں گے۔
۱کرنتھیوں  ۵:۷٭۔۔۔۔مگر تھوڑی ُمد ّت تک آپس کی رضامندگی سے تاکہ دُعا کے واسطے
جاو۔
فُرصت مِلے اور پ ِھر ا ِکٹھے ہو ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البقرۃ  ۱۸۳:۲اور  ۱۸۵٭۔۔۔۔۱۸۳۔مومنو ! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح تم
سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ ۱85۔(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے)
جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے ۔۔ تو جو کوئی تم میں سے اس
مہینے میں موجود ہو چاہیئے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔
االحزاب ۳۵:۳۳٭۔۔۔۔(جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی)۔۔ اور
روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔۔کہ ان کے لئے خدا نے بخشش
اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

137ِِ۱۳۷٭

کیا ُخدا ترجیح دیتا ہے کہ دُعا اور روزہ کی اعالنیہ نُمائش کی جائے تا
کہ آپ کو دُوسرے لوگ دیکھ سکیں؟
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن

متی  ۵:۶۔  ۸٭۔۔۔۔6۔بلکہ جب تُو د ُعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے
اپنے باپ سے جو پوشِیدگی میں ہے د ُعا کر۔ اِس صُورت میں تیرا باپ جو پوشِیدگی میں
دیکھتا ہے تُجھے بدلہ دے گا۔
f
متی  ۱۶:۶۔  ۱۸٭۔۔۔۔۱۶۔اور جب تُم روزہ رک ّھو۔۔۱۸۔تاکہ آدمِی ِنہیں بلکہ تیرا باپ جو
پوشِیدگی میں ہے تُجھے روزہ دار جانے۔ اِس صُورت میں تیرا باپ جو پوشِیدگی میں
دیکھتا ہے تُجھے بدلہ دے گا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۰۳:۴٭۔۔۔۔پھر جب تم نماز تمام کرچکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حالت
میں) خدا کو یاد کرو۔
الجمعۃ ۹:۶۲٭۔۔۔۔مومنو ! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو خدا کی یاد
(یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خریدو) فروخت ترک کردو۔ اگر سمجھو تو یہ
تمہارے حق میں بہتر ہے۔
٭

138ِِ۱۳۸

کیا ُخدا لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ ہر سال کا ایک مہینہ دن میں روزہ
رکھیں اور رات میں کھائیں پئیں؟ (رمضان)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یسعیاہ  ۳:۵۸۔  ۷٭۔۔۔۔۶۔کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں ظلم کی زنجیریں توڑیں اور
جوئے کے بندھن کہالیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکی ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔
متی  ۱۶:۶۔  ۱۸٭۔۔۔۔۱۶۔ اور جب تُم روزہ رک ّھو۔۔۱۸۔تاکہ آدمِی ِنہیں بلکہ تیرا باپ جو
پوشِیدگی میں ہے تُجھے روزہ دار جانے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۸۳:۲۔  ۱۸۵٭۔۔۔۔۱۸۳۔ مومنو ! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح تم
سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے۔ ۱85۔(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے)
جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے ۔۔ تو جو کوئی تم میں سے اس
مہینے میں موجود ہو چاہیئے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر
میں ہو تو دوسرے دنوں میں (رکھ کر) ان کا شمار پورا کرلے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی
چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور (یہ آسانی کا حکم) اس لئے (دیا گیا ہے) کہ تم روزوں
کا شمار پورا کرلو۔

139ِِ۱۳۹٭

کیا ُخدا ایمانداروں سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہ یکی اور خیرات دیں ؟
(زکواۃ)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
مالکی  ۸:۳٭۔۔۔۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا ؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اورکہتے ہو ہم
نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دہ یکی اور ہدیہ میں ۔
متی  ۳:۶٭۔۔۔۔ بلکہ جب تُو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اُسے تیرا بایاں ہاتھ
f
نہ جانے۔
متی  ۲۱:۱۹٭۔۔۔۔ ِیسُوع نے اُس سے کہا اگر تُو کامِل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب
بیچ کر غریبوں کو دے۔ تُجھے آسمان پر خزانہ مِلے گا اور آ کر میرے پِیچھے ہولے۔
لُوقا  ۴۱:۱۱٭۔۔۔۔ ہاں اَندر کی ِچیزیں خَیرات کردو تو دیکھو سب ُکچھ تُمہارے لِئے پاک
ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۷۷:۲٭۔۔۔۔ اور نماز پڑھیں اور زکوۃ دیں۔
التوبہ  ۱۰۳:۹۔  ۱۰۴٭۔۔۔۔۱۰۳۔ ان کے مال میں سے زکوۃ قبول کر لو۔۱۰۴۔ خدا ہی اپنے
بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات (وخیرات) لیتا ہے۔
المومنون  ۱:۲۳اور  ۴٭۔۔۔۔۱۔ بےشک ایمان والے رستگار ہوگئے۔۴۔ اور جو زکوۃ ادا
کرتے ہیں۔
140ِِ۱۴۰٭

کیا ُخدا ہر روز ایک ہی وقت میں دن میں پانچ بار پڑھی جانے والی
رسوماتی دُعاؤں کو سُننا چاہتا ہے؟ (نماز)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۷:۶٭۔۔۔۔ اور د ُعا کرتے وقت غَیر قَوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو
ِکیُونکہ وہ َس َمجھتے ہیں کہ ہمارے ب ُہت بولنے کے سبب سے ہماری سُنی جائے گی۔
یُوحنا  ۲۴:۴٭۔۔۔۔ خُدا رُ وح ہے اور ضرور ہے کہ اُس پرستاررُ وح اور سچائی سے پرستش
کریں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۴۵:۲٭۔۔۔۔ اور (رنج وتکلیف میں) صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔
ھود  ۱۱۴:۱۱٭۔۔۔۔ اور دن کے دونوں سروں (یعنی صبح اور شام کے اوقات میں) اور
رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز پڑھا کرو۔
االسرا ۷۸:۱۷٭۔۔۔۔(اے محمدﷺ) سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر،
عصر ،مغرب ،عشا )کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو۔ کیوں صبح کے وقت قرآن
کا پڑھنا موجب حضور(مالئکہ) ہے۔

141ِِ۱۴۱٭

کیا ُخدا ایمانداروں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم
ایک بار مُقدس مُقام پر زیارت کیلئے جائیں؟ (حج)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۲۴:۲۴۔  ۲۶٭۔۔۔۔۲۶۔ پَس اگر وہ تُم سے کہیں کہ دیکھو وہ بِیابان میں ہے تو باہِر نہ
جانا۔
یُوحنا  ۱۹:۴۔  ۲۴٭۔۔۔۔۲۱۔ یسوع نے اُس سے کہا اے عورت ! میری بات کا یقین کر کہ وہ
f
وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اِس پہاڑ پر باپ کی پرستش کروگے اور نہ یروشلم میں۔۲۴۔ ُخدا
رُ وح ہے اور ضرور ہے کہ اُس پرستاررُ وح اور سچائی سے پرستش کریں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۹۶:۲٭۔۔۔۔ اور خدا (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو۔
ال عمران  ۹۷:۳٭۔۔۔۔ اور لوگوں پر خدا کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو اس گھر تک
جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔
142۱۴۱٭

کیا ُخدا ابھی بھی لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ سال میں ایک بار
جانوروں کی ُقربانیاں پیش کریں؟ (قُربانی)
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن

زبُور  ۱۶:۵۱۔  ۱۷٭۔۔۔۔۱۶۔ کیونکہ ُقربانی میں تیری خُوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ سو
روح خُدا کی قُربانی ہے۔ اَے ُخدا تُو
ختنی قُربانی سے تجھے ُکچھ خُوشی نہیں۔۱۸۔ شکِستہ ُ
شِکستہ اور خستہ دِل حقِیر نہ جانیگا۔
عبرانیوں  ۱۱:۹۔  ۱۲اور  ۲۵۔ ۲۸٭ ۔۔۔۔۱۱۔ لیکِن جب مسِیح۔۔۱۲۔ بلکہ اپنا ہی خُون لے کر
پاک مکان میں ایک ہی بار داخِ ل ہو گیا اور ابدی خالصی کرائی۔۔۔۲۵۔ یہ ِنہیں کہ وہ اپنے
آپ کو بار بار قُربان کرے۔۔۲۶۔ مگر اَب زمانوں کے آخِ ر میں ایک بار ظاہِر ہ ُٔوا تاکہ اپنے
آپ کو قُربان کرنے سے ُگناہ کو مِٹا دے۔۲۸۔ اُسی طرح مسِیح بھی ایک بار ب ُہت لوگوں
کے ُگناہ اُٹھانے کے لِئے قُربان ہو کر ۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۹۶:۲٭۔۔۔۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف
ہو تو (اگر وہ سر منڈالے تو) اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔
الحج  ۲۸:۲۲اور ۳۴٭۔۔۔۔۲۸۔ اور (قربانی کے) ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی (کے ذبح
کے وقت) جو خدا نے ان کو دیئے ہیں ان پر خدا کا نام لیں۔ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ
اور فقیر درماندہ کو بھی کھالؤ۔۔۳۴۔ اور ہم نے ہر اُمت کے لئے قربانی کا طریق مقرر
کردیا ہے۔
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اگر مُسلمان بائبل میں کسی بات کی بابت سوال رکھتا ہے تو کیا یہ اُن
کیلئے مُناسب ہے کہ وہ مسیحی یا کسی یہودی سے اِس کی بابت
پُوچھیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱پطرس  ۱۵:۳٭۔۔۔ بلکہ مسِیح کو ُخداوند جان کر اپنے دِلوں میں ُمقد ّس َس َمجھو اور جو
کوئی تُم سے تُمہاری اُمِید کی وجہ دریافت کرے اُس کو جواب دینے fکے لِئے ہر وقت
ُمست ِعد رہو مگر حلِم اور خوف کے ساتھ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یُونس  ۹۴:۱۰٭۔۔۔۔ اگر تم کو اس (کتاب کے) بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ
شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی (اُتری ہوئی) کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں
میں نہ ہونا۔
النحل  ۴۳:۱۶٭۔۔۔۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی
طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
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اگر کوئی شخص پاک کتابوں میں سے کسی ایک میں کسی بات کی
بابت اعتراض رکھتا ہے تو کیا ایمانداروں کو دیانتدارانہ سواالت
پُوچھے جانے سے ُگریز کرنا چاہئے اگر وہ جوابات کو پسند نہ کرتا
ہو؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

اعمال  ۱۱:۱۷٭۔۔۔۔۱۱۔ یہ لوگ ت ِھ ّس ُلن ِیکے کے ی ُہودِیوں سے نِیک ذات تھے ِکیُونکہ اُنہوں
نے بڑے شوق سے کالم کو قُبُول کِیا اور روز بروز کِتاب ُمقد ّس میں تحقِیق کرتے تھے کہ
آیا یہ باتیں اِسی طرح ہیں۔
آماو کہ وہ
 ۱یُوحنا  ۱:۴٭۔۔۔۔۱۔ اَے ِعزیزو ! ہر ایک رُ وح کا یقِین نہ کرو بلکہ رُ وحوں کو ٰٔ
ُخدا کی طرف سے ہیں یا ِنہیں ِکیُونکہ ب ُہت سے ج ُھوٹے نبی دُنیا میں نِکل کھڑے ہ ُوئے
ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۰۸:۲٭۔۔۔۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو ،جس
طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے۔ اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر
اس) کے بدلے کفر لیا ،وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
المائدہ  ۱۰۱:۵۔  ۱۰۲٭۔۔۔۔۱۰۱۔ مومنو ! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر
(ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل
ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔۱۰۲۔ اس
طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں (مگر جب بتائی گئیں تو) پھر ان
سے منکر ہو گئے۔
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الہی مُکاشفے سے ہٹ کر ،کیا آدمیوں کی روایتی کہاوتوں اور
تشریحات کی پاک کتابوں کی مُناسب طور جانکاری کیلئے ضرورت اور
قاب ِِل بھروسہ گردانا جانا چاہئے؟ (احادیث)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

رومیوں  ۴:۳٭۔۔۔۔ ہرگِز ِنہیں۔ بلکہ ُخدا َسچّا ٹھہرے اور ہر ایک آدمِی ج ُھوٹا۔ چُنانچہ لِکھا
ہے کہ تُو اپنی باتوں میں راستباز ٹھہرے اور اپنے ُمقدّمہ میں فتح پائے۔ f
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطور  ۳۳:۵۲۔ ۳۴٭۔۔۔۔۳۳۔ کیا (کفار) کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے
بات یہ ہے کہ یہ (خدا پر) ایمان نہیں رکھتے۔۳۴۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کالم بنا تو
الئیں۔
ل بھروسہ اور اکثر استعمال ہونے والے احادیث کے
نوٹ :اسالم میں سب سے زیادہ قاب ِٰ
ابن ہاشم (ڈی )۸۳۳؛ ُمحمد
ابن اسحاق (ڈی  ،)۷۶۸ابو داؤد (ڈی )۷۷۵؛ ِٰ
مجموعے میں ِٰ
ابن ماجہ (ڈی )۸۸۶؛ ال ترمذی (ڈی
علی بُخاری (ڈی )۸۷۰؛ صحیح ُمسلم (ڈی )۸۷۵؛ ِٰ
)۸۹۲؛ ابُو جعفر طبری (ڈی )۹۲۳؛ اِن میں سے کوئی شخص بھی ُمحمد کی زندگی کے
دوران نہیں تھا اور نہ اُس کے قریب رہا ( ۵۷۰۔ )۶۳۲۔
٭
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کیا ُخدا ایمانداروں سے توقع کرتا ہے کہ وہ آج کے دور میں سرگرمی
سے اکٹھے عبادت کریں اور اپنے ایمان کا پرچار کریں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

بناو اور اُن کو باپ اور َبیٹے اور
متی  ۱۹:۲۸٭۔۔۔۔ َپس تُم جا کر سب قَوموں کو شا ِگرد ٰٔ
ح القُدس کے نام سے بپتِسمہ دو۔
رُ و ُٰ
 ۲کرنتھیوں  ۲۰:۵٭۔۔۔۔۲۰۔ پَس ہم مسِیح کے ایلچی ہیں۔ گویا ہمارے وسِیلہ سے خُدا اِلتماس
کرتا ہے۔
 ۱پطرس  ۱۵:۳٭۔۔۔۔ اور جو کوئی تُم سے تُمہاری اُمِید کی وجہ دریافت کرے اُس کو
جواب دینے کے لِئے ہر وقت ُمستعِد رہو مگر حلِم اور خوف کے ساتھ ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التوبہ  ۳۳:۹٭۔۔۔۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ
اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے۔
النحل  ۱۲۵:۱۶٭۔۔۔۔(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار
کے رستے کی طرف بالؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔

147ِِ۱۴۷٭

کیا ُخدا ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ مختلف فرقوں ،مسلکوں ،
گروہوں میں تقسیم ہوں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

 ۱کرنتھیوں  ۱۰:۱٭۔۔۔۔ اب اَے بھائِیو ! یِسُوع مسِیح جو ہمارا ُخداوند ہے اُس کے نام کے
وسِیلہ سے َمیں تُم سے ا ِلتماس کرتا ہ ُوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تُم میں تفرقے نہ ہوں
بلکہ باہم یکد ِِل اور یک رائے ہوکر کامِل بنے رہو۔
f
 ۱کرنتھیوں  ۳:۳۔  ۴٭۔۔۔۔۳۔ ِکیُونکہ ابھی تک ِجسمانی ہو۔ اِس لِئے کہ جب تُم میں حسد اور
طریق پر نہ چلے؟۴۔ اِس لِئے کہ جب
جھگڑا ہے تو کیا تُم ِجسمانی ِنہیں ہ ُوئے اور اِنسانی ِ
ایک کہتا ہے کہ َمیں َپولُس کا ہ ُوں اور د ُوسرا کہتا ہے کہ َمیں اپلّوس کا ہ ُوں تو کیا تُم
اِنسان نہ ہ ُوئے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۱۰۳:۳٭۔۔۔۔ اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی رسی) کو مضبوط پکڑے رہنا
اور متفرق نہ ہونا.
االنعام  ۱۵۹:۶٭۔۔۔۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) رستے نکالے اور کئی کئی
فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو کچھ وہ کرتے
رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے گا۔
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کیا پاک کتابوں میں آیات ہیں جو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ
وہ دُنیا میں اِس زندگی میں یہاں ُخوش اور شادمان رہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
زبُور  ۱۱:۵٭۔۔۔۔لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں شادمان ہوں۔ وہ سدا خُوشی
سے لکاریں کیونکہ تُو اُن کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں
تجھ میں شاد رہیں۔
رومیوں  ۱۷:۱۴٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ ُخدا کی بادشاہی کھانے پینے پر ِنہیں بلکہ راستبازی اور میل
ح القُدس کی طرف سے ہوتی ہے۔
مِالپ اور اُس خُوشی پر ُموقُوف ہے جو رُ و ُٰ
فلپئیوں  ۴:۴٭۔۔۔۔خُداوند میں ہر وقت خُوش رہو۔ پ ِھر کہتا ہ ُوں کہ خُوش رہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الزحروف  ۷۰:۴۳٭۔۔۔۔(ان سے کہا جائے گا) کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت (واحترام) کے
ساتھ بہشت میں داخل ہوجاؤ۔
االنسان  ۱۱:۷۶٭۔۔۔۔تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچالے گا اور تازگی اور خوش
دلی عنایت فرمائے گا۔
نوٹ :قُرآن میں واحد آیات جو شادمانی پانے کی بابت بات کرتی ہیں وہ آنے والے وقت
میں زندگی کا حوالہ ہے۔

149ِِ۱۴۹٭

پاک کتابوں میں کوئی مثالیں ہیں جہاں ُخدا لوگوں کو جسمانی شفا دیتا
ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
خروج  ۲۶:۱۵٭۔۔۔۔کیونکہ میں میَں خُداوند تیرا شافی ہ ُوں۔
بارک کہہ اور اُس کی کِسی نعمت کو
زبُور  ۲:۱۰۳۔  ۳٭۔۔۔۔۲۔اَے میری جان ! ُخداوند کو ُم ِ
فراموش نہ کر ۳ ،وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے۔ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شِفا دیتا
f
ہے۔
متی  ۲۳:۴٭۔۔۔۔اور ِیسُوع تمام گلیل میں پ ِھرتا رہا اور اُن کے عِبادت خانوں میں تعلِیم دیتا
اور بادشاہی کی خُوشخَبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر
طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔
اعمال  ۱۵:۵۔  ۱۶٭۔۔۔۔۱۵۔یہاں تک کہ لوگ بِیماروں کو سڑکوں پر الالکر چارپائِیوں اور
کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے۔۔۱۶۔اور وہ سب اچ ّھے کر دِئے جاتے تھے ۔
 ۱کرنتھیوں  ۲۸:۱۲اور  ۳۰٭۔۔۔۔۲۸۔پ ِھر شِفا دینے والے۔ ۳۰۔کیا سب کو شِفا دینے کی قُ ّوت
عِنایت ہ ُوئی؟
نوٹ :نئے عہد نامے میں صرف یسوع کے ہاتھوں سے  ۲۶مندرج شفائیں ہیں لیکن ُمحمد
دور زندگی میں قُرآن میں لوگوں کو خُدا کے شفائیں دینے کی کوئی مثال نہیں ہے۔
کے ِٰ
150ِِ۱۵۰٭

کیا کوئی آیات ہیں جہاں ُخدا ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ
وہ اپنی پرستش میں موسیقی ،رقص اور گانوں کا استعمال کریں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

استعثنا ۱۹:۳۱٭۔۔۔۔سو تُم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تُو اُسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور
اُنکو حفظ کرا دینا تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خالف میرا گواہ رہے ۔
ل زمین ! سب ُخداوند کے ُحضُور خُوشی کا نعرہ مارو۔۲۔
زبُور  ۱:۱۰۰۔  ۲٭۔۔۔۔۱۔اَے اہ ِٰ
گاتے ہوئے اُسکے ُحضُور حاضر ہو۔
٭
جاو۔۱۹۔اور آپس میں مزامِیر اور
افسیوں  ۱۸:۵۔  ۱۹۔۔۔۔۱۸۔بلکہ رُ وح سے مع ُمور ہوتے ٔ
گِیت اور رُ وحانی غزلیں گایا کرو اور دِل سے خُداوند کے لِئے گاتے بجاتے رہا کرو۔
ُکلسیوں  ۱۶:۳٭۔۔۔۔مسِیح کے کالم کو اپنے دِلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی
نصیحت کرو اور اپنے دِلوں میں فضل کے ساتھ ُخدا کے لِئے
سے آپس میں تعلِیم اور ِ
گاو۔
مزامِیر اور گِیت اور رُ وحانی غزلیں ٔ
نوٹ :بائبل میں کوئی  ۴۵۰آیات ہیں جو موسیقی ،رقص اور گانوں کی حوصلہ افزائی
کرتی ہیں لیکن قُرآن میں اِس طرح کی کوئی نہیں ہے۔

151۱۵۱٭

ُخدا کے واضح مقصد کے مُطابق ،کیا یہ دُرست ہے کہ آدمی ایک وقت
میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

استعثنا  ۱۷:۱۷٭۔۔۔۔اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اُسکا دل پھر جائے
اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے ۔
 ۱کرنتھیوں  ۲:۷٭۔۔۔۔لیکِن حرامکاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بِیوی اور ہر عَورت اپنا
f
شوہر رک ّھے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۳:۴اور  ۲۴٭۔۔۔۔۳۔اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے
بارےانصاف نہ کرسکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا
چار چار ان سے نکاح کرلو۔۔۔۔۲۴۔اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ
جو (اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آجائیں۔
االحزاب  ۳۲ ،۲۱:۳۳۔  ۳۸ ،۳۳اور  ۵۰٭۔۔۔۔۲۱۔تم کو پیغمبر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر
ہے۔۔۔۔۳۲۔اے پیغمبر کی بیویو۔۔۔۳۸۔پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان
کے لئے مقرر کردیا۔۵۰۔اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے (یعنی
مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے) بشرطیکہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں (وہ
بھی حالل ہے لیکن) یہ اجازت (اے محمدﷺ) خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں۔
152ِِ۱۵۲٭

کیا آدمی ممکنہ طور پر اپنی بیویوں سے مساوات رکھ سکتا ہے اگر
اُس کی ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بیویاں ہوں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
استعثنا  ۱۵:۲۱٭۔۔۔۔اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر
محبوبہ ہو۔
نحمیاہ  ۲۶:۱۳۔  ۲۷٭۔۔۔۔۲۶۔کیا شا ِٰہ اِسرائیل سُلیمان نے اِن باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ ۲۷۔ تو
بھی اجنبی عورتوں نے اُسے بھی گناہ میں پھنسایا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۳:۴٭۔۔۔۔اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارےانصاف نہ
کرسکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے
نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کرسکو
گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بےانصافی سے
بچ جاؤ گے۔
النسا  ۱۲۹:۴٭۔۔۔۔اور تم خوا کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کرسکو گے تو
ایسا بھی نہ کرنا۔

153ِِ۱۵۳٭

کیا عارضی یا جُزوقتی بیاہ کی اجازت ہوتی ہے؟ (مُطح ؍ ہوس کا
قانون)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
مالکی  ۱۶:۲۔۔۔۔کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طالق سے بیزار ہوں اور اس
سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب االفواج فرماتا ہے اس لے تم اپنے نفس سے
خبردار رہو تا کہ بے وفائی نہ کرو۔
f
 ۱کرنتھیوں  ۱۰:۷۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۰۔مگر ِجن کا بیاہ ہو گیا ہے اُن کو َمیں ِنہیں بلکہ ُخداوند
حُکم دیتا ہے کہ ِبیوی اپنے شوہر سے ُجدا نہ ہو۔۱۱۔نہ شوہر ِبیوی کو چھوڑے۔۱۲۔ تو وہ
اُس کو نہ چھوڑے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۲۴:۴٭۔۔۔۔اور ان (محرمات) کے سوا اور عورتیں تم کو حالل ہیں اس طرح سے کہ
مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرلو بشرطیکہ (نکاح سے) مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ
شہوت رانی تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو۔ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کردو
اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرلو تو تم پر
کچھ گناہ نہیں بےشک خدا سب کچھ جاننے واال (اور) حکمت واال ہے۔
المائدہ  ۸۷:۵٭۔۔۔۔مومنو ! جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حالل کی ہیں ان کو حرام
نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
154ِِ۱۵۴٭

پاک کتابوں میں کیا بیویوں کو اپنے شوہروں کیلئے کوئی جنسی شے،
چیز یا ملکیت کے طور دیکھا جاتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱پطرس  ۷:۳٭۔۔۔۔اَے شوہرو ! تُم بھی ِبیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور
َعورت کو نازک ظرف جان کر اُس کی ِعزّ ت کرو اور یُوں َس َمجھو کہ ہم دونو ِزندگی کی
وارث ہیں تاکہ تُمہاری د ُعائیں رُ ک نہ جائیں۔
ن ِعمت کے ِ
افسیوں  ۲۵:۵٭۔۔۔۔اَے شَوہرو ! اپنی ِبیویوں سے محبّت رک ّھو َجیسے مسِیح نے بھی کلِیسیا
سے محبّت کر کے اپنے آپ کو اُس کے واسطے َموت کے حوالہ کر دِیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۲۳:۲٭۔۔۔۔تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو
جاؤ۔
ال عمران  ۱۴:۳٭۔۔۔۔لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور
سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور
کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں۔

155ِِ۱۵۵٭

کیا آدمیوں کیلئے یہ قاب ِِل اجازت امر ہے کہ وہ لونڈیوں کو خریدیں،
قابض ہوں اور اُن کیساتھ جنسی عمل کریں؟
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن

خریدے گئے ہو۔ آدمِیوں کے غُالم نہ بنو۔
 ۱کرنتھیوں  ۲۳:۷٭۔۔۔۔تُم قِیمت سے ِ
 ۱تھسلنیکیوں  ۳:۴۔  ۷٭۔۔۔۔۳۔چُنانچہ خُدا کی مرضی یہ ہے کہ تُم پاک بنو یعنی حرامکاری
سے بچے رہو۔۴۔اور ہر ایک تُم میں سے پاکیزگی اور ِعزّ ت کے ساتھ اپنے ظرف کو
f
حاصل کرنا جانے۔۵۔ نہ شہوت کے جوش سے اُن قَوموں کی مانِند جو ُخدا کو ِنہیں جانتیں۔
ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۲۴:۴٭۔۔۔۔اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ جو (اسیر ہو کر
لونڈیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آجائیں۔
المومنون  ۵:۲۳۔  ۶٭۔۔۔۔۵۔اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔۶۔مگر اپنی
بیویوں سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ِملک ہوتی ہیں کہ (ان سے) مباشرت کرنے سے
انہیں مالمت نہیں۔
المعارج  ۲۲:۷۰اور  ۲۹۔  ۳۰٭۔۔۔۔۲۲۔مگر نماز گزار۔۔۲۹۔اور جو اپنی شرمگاہوں کی
حفاظت کرتے ہیں۔ ۳۰۔ مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ (ان کے پاس جانے پر) انہیں
کچھ مالمت نہیں۔
156ِِ۱۵۶٭

کیا عورتوں کیلئے الزم ہے کہ وہ گھر سے باہر پردہ کریں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

عورت کے لمبے بال ہوں تو اُس کی زینت ہے ِکیُونکہ بال
 ۱کرنتھیوں  ۱۵:۱۱٭۔۔۔۔اور اگر َ
اُسے پردہ کے لِئے دِئے گئے ہیں۔
گلتیوں  ۱:۵٭۔۔۔۔مسِیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لِئے آزاد کِیا ہے پَس قائ ِم رہو اور دوبارہ
غُالمی کے جُوئے میں نہ جُتو۔
ُکلسیوں  ۲۰:۲٭۔۔۔۔اِنسانی احکام اور تعلِیم کے ُمواف ِق اَیسے قاعِدوں کے ِکیُوں پاِبنِد ہوتے
ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النُور  ۳۰:۲۴۔ ۳۱٭۔۔۔۔۳۰۔مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا
کریں۔۔۔۳۱۔اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے
مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھال رہتا ہو۔
الحزاب  ۵۹:۳۳٭۔۔۔۔اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ
دو کہ (باہر نکال کریں تو) اپنے (مونہوں) پر چادر لٹکا (کر گھونگھٹ نکال) لیا کریں۔ یہ
امر ان کے لئے موجب شناخت (وامتیاز) ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔

157ِِ۱۵۷٭

کیا عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہوتے ہیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

استعثنا  ۱۹:۱۶٭۔۔۔۔ تُو نہ تو کسی کی رو رعایت کرنا ۔۔
 ۲تواریخ  ۷:۱۹٭۔۔۔۔ کیونکہ ُخداوند ہمارے ُخدا میں بے انصافی نہیں ہے نہ کسی کی
روداری۔۔
رومیوں  ۱۱:۲٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ ُخدا کے ہاں کِسی کی طرف داری ِنہیں۔
f
گلتیوں  ۶:۲٭۔۔۔۔ خُدا کِسی آدمِی کا طرفدار ِنہیں۔
گلتیوں  ۲۸:۳٭۔۔۔۔ نہ کوئی ی ُہودی رہا نہ یُونانی۔ نہ کوئی غُالم نہ آزاد۔ نہ کوئی مرد نہ
َعورت ِکیُونکہ تُم سب مسِیح یِسُوع میں ایک ہو۔
یعقوب  ۹:۲٭۔۔۔۔ لیکِن اگر تُم طرفداری کرتے ہو تو ُگناہ کرتے ہو اور ش َِری َعت تُم کو
قُصُوروار ٹھہراتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۲۸:۲اور ۲۸۲٭۔۔۔۔۲۲۸۔ عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے دستور
کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے۔۲۸۲۔ اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے
معاملے کے) گواہ کرلیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔
النسا  ۱۱ ،۳:۴اور ۱۷۶٭۔۔۔۔ دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کرلو۔۱۱۔ ایک
لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔
158ِِ۱۵۸٭

کیا مردوں کیلئے کبھی اِس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں
کو ماریں پیٹیں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

افسیوں  ۲۵:۵۔  ۲۹٭۔۔۔۔۲۵۔ اَے شَوہرو ! اپنی بِیویوں سے محبّت رک ّھو۔۔۲۸۔ اِسی طرح
الزم ہے کہ اپنی ِبیویوں سے اپنے بَد َن کی مانِند محب ّت رک ّھیں۔۲۹۔ ِکیُونکہ
شَوہروں کو ِ
پرورش کرتا ہے
کبھی کِسی نے اپنے ِجسم سے د ُشمنی ِنہیں کی بلکہ اُس کو پالتا اور
ِ
َجیسے کہ مسِیح کلِیسیا کو۔
ُکلسیوں  ۱۹:۳٭۔۔۔۔ اَے شَوہرو ! اپنی بِیویوں سے محب ّت رک ّھو اور اُن سے تلخ مِزاجی نہ
کرو۔
 ۱پطرس  ۷:۳٭۔۔۔۔ اَے شوہرو ! تُم بھی بِیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور
َعورت کو نازک ظرف جان کر اُس کی ِعزّ ت کرو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۳۴:۴٭۔۔۔۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی (اور بدخوئی)
کرنے لگی ہیں تو (پہلے) ان کو (زبانی) سمجھاؤ (اگر نہ سمجھیں تو) پھر ان کے ساتھ
سونا ترک کردو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زدوکوب کرو اور اگر فرمانبردار ہوجائیں
تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو بےشک خدا سب سے اعلیٰ (اور) جلیل
القدر ہے۔

159ِِ۱۵۹٭

کیا ایک مسیحی یا مُسلمان کیلئے یہ بات قاب ِِل اجازت ہے کہ وہ مختلف
عقیدے والے کیساتھ بیاہ کریں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

استعثنا  ۳:۷٭۔۔۔۔ تُو اُن سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا۔
 ۱کرنتھیوں  ۲۸:۷اور  ۳۹٭۔۔۔۔۲۸۔ اور اگر کُنواری بیاہی جائے تو ُگناہ ِنہیں۔۔۔۳۹۔ تو ِجس
صرف خُداوند میں۔
سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے مگر ِ
f
 ۲کرنتھیوں  ۱۴:۶اور  ۱۷٭۔۔۔۔۱۴۔ بے اِیمانوں کے ساتھ ناہموار جُوئے میں نہ جُتو ِکیُونکہ
شراکت؟۱۷۔ کہ
تاریکی میں کیا ِ
راستبازی اور بے دِینی میں کیا میل جول؟ یا روشنی اور ِ
وو۔
اُن میں سے نِکل کر الگ رہو اور ناپاک ِچیز کو نہ چ ُھ ٔ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۵:۵٭۔۔۔۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حالل کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا
بھی تم کو حالل ہے اور تمہارا کھانا ان کو حالل ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور
پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حالل ہیں) جبکہ ان کا مہر دے دو۔
٭

160ِِ۱۶۰

اگر کوئی اپنے شریکِِ حیات سے حرامکاری کے عالوہ کسی اور سبب
سے طالق لیتا ہے تو کیا اُنہیں دوبارہ بیاہ کی اجازت ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
متی  ۳۲:۵٭۔۔۔۔ جو کوئی اپنی ِبیوی کو حرامکاری کے سِوا کِسی اور سبب سے چھوڑ دے
وہ اُس سے ِزنا کراتا ہے اور جو کوئی اُس چھوڑی ہ ُوئی سے بیاہ کرے وہ ِزنا کرتا ہے۔
متی  ۹:۱۹٭۔۔۔۔ جو کوئی اپنی بِیوی کو حرامکاری کے سِوا کِسی اور سبب سے چھوڑ دے
اور د ُوسری سے بیاہ کرے وہ ِزنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہ ُوئی سے بیاہ کر لے وہ
بھی ِزنا کرتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۳۱:۲٭۔۔۔۔ اور جب تم عورتوں کو (دو دفعہ) طالق دے چکو ۔۔۔۔۔ بطریق شائستہ
رخصت کردو۔
التحریم  ۵:۶۶٭۔۔۔۔ اگر پیغمبر تم کو طالق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار
تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیبیاں دے دے۔ ۔۔ بن شوہر اور کنواریاں۔

161ِِ۱۶۱٭

کیا یہ ایک مسیحی کا مقصد ہونا چاہئے کہ وہ مسیح کی مانند عمل کریں اور
ایک مُسلمان کا کہ وہ مُحمد کی مانند عمل کریں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

متی  ۲۴:۱۰۔  ۲۵٭۔۔۔۔۲۵۔ شا ِگرد کے لِئے یہ کافی ہے کہ اپنے اُستاد کی مانِند ہو۔
لُوقا  ۴۰:۶٭۔۔۔۔ شاگِرد اپنے اُستاد سے بڑا ِنہیں بلکہ ہر ایک جب کامِل ہ ُٔوا تو اپنے اُستاد
َجیسا ہوگا۔
یُوحنا  ۱۵:۱۴اور  ۲۳۔ ۲۴٭ ۔۔۔۔۱۵۔ اگر تُم ُمجھ سے محبّت رکھتے ہوتو fمیرے حُکموں پر
عمل کروگے۔۲۳۔ ِیسُوع نے جواب میں اُس سے کہا کہ اگر کوئی ُمجھ سے محبّت رکھے
تو وہ میرے کالم پر عمل کرے گا۔۲۴۔ جو ُمجھ سے محب ّت ِنہیں رکھتا وہ میرے کالم پر
عمل ِنہیں کرتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران ۳۱:۳٭ ۔۔۔۔(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو
میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔
النسا  ۸۰:۴٭۔۔۔۔ جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بےشک اس نے خدا کی
فرمانبرداری کی۔
الحزاب  ۲۱:۳۳٭۔۔۔۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر ہے۔
الزخروف  ۶۳:۴۳٭۔۔۔۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ۔۔۔خدا سے
ڈرو اور میرا کہا مانو۔

دُشمن اور جنگی امُور
162ِِ۱۶۲٭

کیا پاک کتابوں میں کوئی نُمایاں موضوع ہے کہ ایک مخصُوص عقیدہ طاقت
کیساتھ تمام دیگر مذاہب پر غلبہ رکھنے کا مقصد رکھے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

ُلوقا  ۲۰:۱۷۔  ۲۱٭۔۔۔۔۲۰۔خُدا کی بادشاہی ظاہِر طور پر نہ آئے گی۔۲۱۔اور لوگ یہ نہ کہیں
گے کہ دیکھو یہاں ہے ! یا وہاں ہے ! ِکیُونکہ دیکھو خُدا کی بادشاہی تُمہارے درمِیان ہے۔
رومیوں  ۱۷:۱۴اور۲۲٭ ۔۔۔۔۱۷۔ ِکی ُونکہ ُخدا کی بادشاہی کھانے پینے پر ِنہیں بلکہ
ح القُدس کی طرف سے
راستبازی اور میل مِالپ اور اُس خُوشی پر ُموقُوف ہے جو رُ و ُٰ
ہوتی ہے۔۲۲۔جو تیرا اِعتِقاد ہے وہ ُخدا کی نظر میں تیرے ہی دِل میں رہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التوبہ  ۳۳:۹٭۔۔۔۔وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ
اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے۔ اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
الصف  ۸:۶۱۔  ۹٭۔۔۔۔۸۔حاالنکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کرکے رہے گا خواہ کافر ناخوش
ہی ہوں۔۹۔وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے
اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

163ِِ۱۶۳٭

مذہبی امُور میں ،کیا طاقت اورزور کا استعمال کیا جانا چاہئے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
 ۲تمتھیس  ۲۴:۲۔  ۲۵٭۔۔۔۔۲۴۔اور ُمناسِب ِنہیں کہ خُداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب
کے ساتھ نرمی کرے اور تعلِیم دینے کے الئِق اور بُردبار ہو۔۲۵۔اور ُمخالِفوں کو حلِیمی
سے تادِیب کرے۔
فلیمون ۱۴٭۔۔۔۔لیکِن تیری مرضی کے بغَیر َمیں نے ُکچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام
f
الچاری سے ِنہیں بلکہ خُوشی سے ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البقرۃ  ۲۵۶:۲٭۔۔۔۔دین (اسالم) میں زبردستی نہیں ہے۔
ال عمران  ۲۰:۳٭۔۔۔۔اگر یہ لوگ اسالم لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں اور اگر (تمہارا
کہا) نہ مانیں تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے۔
ق  ۴۵:۵۰٭۔۔۔۔یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی
کرنے والے نہیں ہو۔ پس جو ہمارے (عذاب کی) وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے
نصیحت کرتے رہو۔
164۱۶۴٭

کیا ُخدا آج کے دور میں ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ
دیگر عقائد کے خالف لڑائی اور جنگ کریں اُس وقت تک ،جب تک اُن
کا اپنا مذہب فتح نہیں پا لیتا؟ (جنگِ اقدس؍جہاد)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
رومیوں  ۱۷:۱۲۔  ۱۹٭۔۔۔۔۱۷۔بدی کے عِوض کِسی سے بدی نہ کرو۔۱۸۔جہاں تک ہوسکے
تُم اپنی طرف سے سب آدمِیوں کے ساتھ میل مِالپ رک ّھو۔19۔اَے ِعزیرو ! اپنا اِنتقام لینا میرا
کام ہے۔ بدلہ َمیں ہی د ُوں گا۔
عبرانیوں  ۱۴:۱۲٭۔۔۔۔سب کے ساتھ میل مِالپ رکھنے اور اُس پاکِیزگی کے طالِب رہو
ِجس کے بغَیر کوئی ُخداوند کو نہ دیکھے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۹۰:۲۔  ۱۹۳٭۔۔۔۔190۔تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو۔191۔اور ان کو جہاں
پاؤ قتل کردو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکاال ہے (یعنی مکے سے) وہاں سے تم بھی
ان کو نکال دو۔ اور (دین سے گمراہ کرنے کا) فساد قتل وخونریزی سے کہیں بڑھ کر
ہے۔193۔اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہوجائے اور (ملک میں) خدا
ہی کا دین ہوجائے۔
التوبہ  ۲۹:۹٭۔۔۔۔جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں التے ۔۔۔ ان سے جنگ کرو۔

165ِِ۱۶۵٭

اگر کوئی انسان ُخود اپنے مذہب سے مُرتد ہوجاتا ہے اور اپنے مذاہب
تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے ،تو کیا اُنہیں قتل کردیا جانا چاہئے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

عبرانیوں  ۱۲:۳۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۲۔اَے بھائِیو ! خَبردار ! تُم میں سے کِسی کا اَیسا بُرا اور بے
اِیمان دِل نہ ہو جو ِزندہ ُخدا سے پ ِھر جائے۔13۔بلکہ ِجس روز تک آج کا دِن کہا جاتا ہے
نصیحت کِیا کرو تاکہ تُم میں سے کوئی ُگناہ کے فریب میں آ کر سخت
ہر روز آپس میں ِ
f
دِل نہ ہو جائے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۸۹:۴٭۔۔۔۔ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا اگر (ترک وطن کو) قبول نہ کریں تو
ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کردو اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ
بناؤ۔
نوٹ:احادیث سے ُمرتدوں کی بابت ُمحمد کا درج ذیل اقتباس :رسُول نے فرمایا’’ ،جس
کسی نے اپنا مذہب اسالم تبدیل کیا ،تو اُسے قتل کردو‘‘ِٰ ۔ (صحیح بُخاری :جلد  ،۹کتاب
 ،۸۴نمبر  ۵۷۔  ،۵۸بحوالہ جلد  ،۴کتاب  ،۵۶نمبر )۸۰۸۔
166ِِ۱۶۶٭

کیا خاندان ،دوستوں یا حتی کہ بھائیوں کیخالف کبھی کبھار لڑائی تجویز
کی گئی ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱کرنتھیوں  ۱۳:۷۔  ۲۴٭۔۔۔۔ ۱۳۔اور ِجس َعورت کا شَوہر باا ِیمان نہ ہو اور اُس کے ساتھ
رہنے کو راضی ہو تو وہ شَوہر کو نہ چھوڑے۔14۔ ِکیُونکہ جو شَوہر بااِیمان ِنہیں وہ بِیوی
کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے اور جو بِیوی بااِیمان ِنہیں وہ مسِیحی شَوہر کے باعِث پاک
ٹھہرتی ہے۔16۔ ِکیُونکہ اَے َعورت !تُجھے کیا خَبر ہے کہ شاید تُو اپنے شَوہر کو َبچا لے؟
اور اَے مرد ! تُجھ کو کیا خَبر ہے کہ شاید تُو اپنی بِیوی کو بَچا لے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المجادلہ  ۲۲:۵۸٭۔۔۔۔جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور
اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ خواہ وہ ان کے باپ یا
بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔
التغابن  ۱۴:۶۴٭۔۔۔۔مومنو ! تمہاری عورتیں اور اوالد میں سے بعض تمہارے دشمن (بھی)
ہیں سو ان سے بچتے رہو۔ اور اگر معاف کردو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی
بخشنے واال مہربان ہے۔

167ِِ۱۶۷٭

کیا ُخدا آج کے دور کے ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ دیگر عقائد کے لوگوں
کو قتل کریں بھلے یہ اُن کی اپنی سوچ کے خالف ہی کیوں نہ ہو؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
اعمال  ۱۶:۲۴٭۔۔۔۔اِسی لِئے َمیں خُود بھی کوشِش میں رہتا ہ ُوں کہ ُخدا اور آدمِیوں کے باب
میں میرا دِل ُمجھے کبھی مالمت نہ کرے۔
۱تمتھیس  ۵:۱٭۔۔۔۔حُکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دِل اور نیک نیّت اور بے ِریا اِیمان سے
f
محبّت پَیدا ہو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۲۱۶:۲٭۔۔۔۔(مسلمانو) تم پر (خدا کے رستے میں) لڑنا فرض کردیا گیا ہے وہ تمہیں
ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی
ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مضر ہو۔
النفال  ۱۷:۸٭۔۔۔۔تم لوگوں نے ان (کفار) کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ اور
(اے محمدﷺ) جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ
هللا نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے (احسانوں )سے اچھی
طرح آزمالے۔
168ِِ۱۶۸٭

کیا فرق عقیدے کے لوگوں کے خالف لڑائی اور تفقرے بازی کو کُچھ ایسے
کے طور دیکھا جائے جو بُنیادی طور اچھا ہو؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
گلتیوں  ۱۹:۵۔  ۲۱٭۔۔۔۔19۔اب ِجسم کے کام تو ظاہِر ہیں یعنی حرامکاری۔ ناپاکی۔ شہوت
داوتیں۔ جھگڑا۔ حسد۔ ُغصّہ۔ تفرقے۔ جُدائِیاں۔
پرستی۔20۔بُت پرستی۔ جاد ُوگری۔ َع َ
ِبدعتیں۔21۔ب ُغض۔ نشہ بازی۔ ناچ رنگ۔ اور اَور اِن کی مانِند۔ اِن کی بابت تُمہیں پہلے سے
کہہ دیتا ہ ُوں َجیسا کہ پیشتر جتا چُکا ہ ُوں کہ اَیسے کام کرنے والے ُخدا کی بادشاہی کے
وارث نہ ہوں گے۔
ِ
یعقوب  ۱:۴اور  ۸٭۔۔۔۔1۔تُم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگئے؟ کیا اُن خواہِشوں سے
ِنہیں جو تُمہارے اعضا میں فساد کرتی ہیں؟۔۔۔8۔اَے ُگناہگارو ! اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
التوبہ  ۴۱:۹٭۔۔۔۔تم سبکبار ہو یا گراں بار (یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت،
گھروں سے) نکل آؤ۔ اور خدا کے رستے میں مال اور جان سے لڑو۔ یہی تمہارے حق میں
اچھا ہے بشرطیکہ سمجھو۔
العنکبوت  ۶:۲۹٭۔۔۔۔اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا
ہے۔
الصف  ۱۱:۶۱٭۔۔۔۔(وہ یہ کہ) خدا پر اور اس کے رسولﷺ پر ایمان الؤ اور خدا کی راہ
میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

169ِِ۱۶۹٭

کیا ُخدا نے مُحمد کی حوصلہ افزائی تھی کہ وہ اسالم پھیالنے کیلئے جارحیت
کی کئی جنگیں شروع کرے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یُوحنا  ۳۶:۱۸٭۔۔۔۔میری بادشاہی اِس د ُنیا کی ِنہیں۔ اگر میری بادشاہی دُنیا کی ہوتی تو
میرے خادِم لڑتے تاکہ َمیں ی ُہودِیوں کے حوالہ نہ کِیا جاتا۔ مگر اَب میری بادشاہی یہاں کی
ِنہیں۔
 ۲کرنتھیوں  ۳:۱۰۔  ۵٭۔۔۔۔۳۔ ِکیُونکہ ہم اگرچہ ِجسم میں ِزندگی گُذارتےfہیں مگر ِجسم کے
َ
طور پر لڑتے ِنہیں۔4۔اِس لِئے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار ِجسمانی ِنہیں۔
۱۔ جنگِ بدر( :مارچ  )۶۲۴ال عمران  ۱۳:۳اور ۱۲۳؛ انفال  ۵:۸۔  ۱۹اور  ۴۱۔ ۴۴
۲۔ جنگِ احد( :مارچ  )۶۲۵ال عمران  ۱۲۱:۳۔  ۱۴۰:۳ ،۱۲۲اور  ۱۶۵۔ ۱۷۲
۳۔ جنگِ خندق( :مئی  )۶۲۷خندق کھودی گئی۔ احزب  ۹:۳۳۔  ۱۲اور  ۲۵۔ ۲۷
۴۔ جنگِ حُدیبیہ( :مارچ  )۶۲۸فتح  ۱:۴۸۔  ۳اور  ۲۲۔ ۲۷
۵۔جنگِ ُمتہ )۶۲۹( :بقرہ  ۱۹۱:۲۔ ۱۹۳
۶۔ جنگِ حُنین ( :اگست  )۶۳۰توبہ  ۲۵:۹۔ ۲۷
۷۔ جنگِ تبوک )۶۳۰( :توبہ  ۳۸:۹۔  ۴۲ ،۴۰۔  ۶۵ ،۵۲۔  ۸۱ ،۶۶۔  ۸۶ ،۸۳۔ ،۹۰ ،۸۷
۱۱۷ ،۹۳
۸۔جنگِ مکہ )۶۳۰( :توبہ  ،۱۲:۹قصص  ،۸۵:۲۸صف  ،۱۳:۶۱نصر ۱:۱۱۰ ،۔ ۳۔
170ِِ۱۷۰٭

ب مُقدس کے لوگوں کے خالف لڑائی کی حوصلہ افزائی
کیا پاک کتابوں میں کتا ِِ
کی گئی ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

رومیوں  ۱۸:۱۲٭۔۔۔۔جہاں تک ہوسکے تُم اپنی طرف سے سب آدمِیوں کے ساتھ میل مِالپ
رک ّھو۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التوبہ  ۲۹:۹٭۔۔۔۔جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں التے اور نہ روز آخرت پر (یقین
رکھتے ہیں) اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام
کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہوکر اپنے
ہاتھ سے جزیہ دیں۔
الحزاب ۲۶:۳۳٭۔۔۔۔اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے اُن کی مدد کی تھی اُن کو اُن کے
قلعوں سے اُتار دیا اور اُن کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے
اور کتنوں کو قید کرلیتے تھے۔

171۱۷۱٭

کیا آج کے دور میں ایمانداروں کیلئے پاک کتابوں میں بے دینوں کے خالف
جارحانہ اور پُر تشدد لڑائیوں اور جنگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟
(جہاد)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

افسیوں ۱۲:۶٭ ۔۔۔۔ ِکیُونکہ ہمیں خُون اور گوشت سے ُکشتی ِنہیں کرنا ہے بلکہ ُخ ُکومت
تاریکی کے حا ِکموں اور شرارت کی اُن رُ وحانی
والوں اور اِختیّار والوں اور اِس د ُنیا کی ِ
f
فَوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔
نصیحت کرتا ہ ُوں کہ۔۔2۔کہ ہم کمال
۱تمتھیس  ۱:۲۔ ۲٭۔۔۔۔۱۔پَس َمیں سب سے پہلے یہ ِ
سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ ِزندگی ُگذاریں۔
دِینداری اور ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۷۶:۴۔ ۷۷٭۔۔۔۔۷۶۔جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں ۔۔77۔پھر جب ان پر
جہاد فرض کردیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا
سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا تو نے ہم پر
جہاد (جلد) کیوں فرض کردیا تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی (اے پیغمبر ان سے)
کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لئے (نجات)
آخرت ہے ۔
ل ایمان ! اپنے نزدیک کے (رہنے والے) کافروں سے جنگ کرو
التوبہ  ۱۲۳:۹٭۔۔۔۔اے اہ ِٰ
اور چاہیئے کہ وہ تم میں سختی (یعنی محنت وقوت جنگ) معلوم کریں۔ اور جان رکھو کہ
خدا پرہیز گاروں کے ساتھ ہے۔
نوٹ’’ :جہاد‘‘ یا جنگ قُرآن میں سب سے بڑا موضوع ہے ۶۲۳۶ :آیات میں سے ۱۳۹
آیات = قُرآن میں ہر  ۴۵آیات میں سے ایک جنگ کی آیت ہے ! جارحانہ جنگ کی تعلیم
توبہ  ۲۹:۹اور  ۱۲۳میں دی گئی ہے۔
172ِِ۱۷۲٭

کیا ُخدا آج کے دور کے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ فرق عقیدے
کے لوگوں کا قتل و غارت کریں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

پیدائش  ۲۳:۱۴٭۔۔۔۔کہ َمیں نہ تو کوئی دھاگا نہ جُوتی کا تسمہ نہ تیری اَور کوئی چیز لُوں
تاکہ تویہ نہ کہے سکے کہ َمیں نے ابرام کو د َولتمند بنا دیا۔
خروج  ۱۵:۲۰اور  ۱۷٭۔۔۔۔15۔تُو چوری نہ کر۔۔۔17۔تُو اپنے پڑوسی کے گھر کا اللچ نہ
کرنا ۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا اللچ نہ کرنا۔
افسیوں  ۲۸:۴٭۔۔۔۔چوری کرنے واال پ ِھر چوری نہ کرے بلکہ اچ ّھا پیشہ اِختیّار کر کے
ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ ُمحتاج کو دینے کے لِئے اُس کے پاس ُکچھ ہو۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النفال  ۱:۸اور  ۴۱٭۔۔۔۔1۔(اے محمد ! مجاہد لوگ) تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں
دریافت کرتے ہیں کہ(کیا حکم ہے) کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال
ہے۔۔۔41۔اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر الؤ اس میں سے پانچواں حصہ
خدا کا اور اس کے رسول کا۔

173ِِ۱۷۳٭

کیا ُخدا آج کے دور کے ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے دُشمنوں
کے خالف دہشت اور جبر کا استعمال کریں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
یرمیاہ  ۳:۲۲٭۔۔۔۔خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو
ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو اور مسافر ویتیم اور بیوہ پر ظلم
نہ کرو اِس جگہ بے گناہ کو خون نہ بہاؤ۔
f
 ۲تمتھیس  ۲۴:۲۔  ۲۵٭۔۔۔۔۲۴۔اور ُمناسِب ِنہیں کہ خُداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب
کے ساتھ نرمی کرے اور تعلِیم دینے کے الئِق اور بُردبار ہو۔25۔اور ُمخالِفوں کو حلِیمی
سے تادِیب کرے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۴:۷٭۔۔۔۔اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب (یا تو
رات کو) آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا (دن کو) جب وہ قیلولہ (یعنی دوپہر کو آرام) کرتے
تھے۔
النفال  ۱۲:۸٭۔۔۔۔میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب وہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے
سر مار (کر) اڑا دو اور ان کا پور پور مار (کر توڑ) دو۔
النفال  ۶۷:۸٭۔۔۔۔پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں
کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔
174ِِ۱۷۴٭

کیا ُخد آج کے دور کے ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ بدلے کے
قانون کو اپنائیں؟ (آنکھ کے بدلے آنکھ ،اور دانت کے بدلے دانت ؍
قصاص)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

شریر کا ُمقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے
متی  ۳۹:۵٭۔۔۔۔لیکِن َمیں تُم سے یہ کہتا ہ ُوں کہ ِ
دہنا گال پر طمانچہ مارے د ُوسرا بھی اُس کی طرف پھیر دے۔
رومیوں  ۱۹:۱۲۔  ۲۰٭۔۔۔۔۱۹۔اَے عِزیرو ! اپنا اِنتقام لینا میرا کام ہے۔ بدلہ َمیں ہی د ُوں
گا۔20۔بلکہ اگر تیرا د ُشمن بھُوکا ہوتو اُس کو کھانا ک ِھال۔ اگر پیاسا ہوتو اُسے پانی
زریعہ سے بدی پر غالِب ٔآو۔
ِپال۔21۔بدی سے مغلُوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
البقرۃ  ۱۹۴:۲٭۔۔۔۔پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی
ہی تم اس پر کرو۔
الشوری  ۴۰:۴۲۔  ۴۱٭۔۔۔۔۴۰۔اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔41۔اور جس
پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔

175۱۷۵٭

یا پاک ُخدا ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ ُخود اپنے
ہاتھوں سے بدلہ لیں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
استعثنا  ۳۵:۳۲۔  ۳۶٭۔۔۔۔۳۵۔تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہو گا۔۔۔36۔کیونکہ خداوند
اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔
رومیوں  ۱:۲٭۔۔۔۔پَس اَے اِلزام لگانے والے ! تُو کوئی ِکیُوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عُزر
f
ِنہیں ِکیُونکہ ِجس بات کا تُو د ُوسرے پر اِلزام لگاتا ہے اُسی کا تُو اپنے آپ کو ُمجرم ٹھہراتا
ہے۔
رومیوں  ۱۴:۱۲۔  ۱۸٭۔۔۔۔۱۴۔جو تُمہیں ستاتے ہیں اُن کے واسطے بَرکَت چاہو۔ بَرکَت
چاہو۔ لعنت نہ کرو۔17۔بدی کے عِوض کِسی سے بدی نہ کرو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۷۹:۲٭۔۔۔۔اور اے اہل عقل (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگانی ہے کہ تم (قتل و
خونریزی سے) بچو۔
المائدہ  ۴۵:۵٭۔۔۔۔اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے
بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور
دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔
176ِِ۱۷۶٭

کیا پاک ُخدا ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے دُشمنوں
پر لعنت کریں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
ُلوقا  ۲۷:۶۔  ۲۸٭۔۔۔۔۲۷۔لیکِن َمیں تُم سُننے والوں سے کہتا ہ ُوں کہ اپنے د ُشمنوں سے
داوت رک ّھے اُن کا بھال کرو۔28۔جو تُم پر لعنت کرے اُن کے
ُمحبت رک ّھو۔ جو تُم سے َع َ
لِئے بَرکَت چاہو۔ جو تُمہاری تحقِیر کریں اُن کے لِئے دُعا کرو۔
یعقوب  ۱۰:۳٭۔۔۔۔ایک ہی ُمنہ سے ُمبارکباد اور بددُعا نِکلتی ہے۔ اَے بھائِیو ! اَیسا نہ ہونا
چاہئے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۱۵۹:۲٭۔۔۔۔ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔
ال عمران  ۶۱:۳٭۔۔۔۔پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو
حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو
بالئیں تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بالؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر
دونوں فریق (خدا سے) دعا والتجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔

177ِِ۱۷۷٭

کیا ُخدا یہودیوں کو لعنت کے تحت ایک قوم گردانتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

یرمیاہ  ۳۷:۳۱٭۔۔۔۔اگر کوئی اُوپر آسمان کو ناپ سکے ۔۔ تو میں بھی بنی ا ِسراٰ ئیل کو
اُنکے اعمال کے سبب سے رد کردونگا خداوند فرماتا ہے ۔
رومیوں  ۱:۱۱۔  ۲٭۔۔۔۔۱۔پَس َمیں کہتا ہ ُوں کیا ُخدا نے اپنی ا ُ ّمت کو ر ٰدّ کردِیا ؟ ہرگِز
ِنہیں !۲۔ خُدا نے اپنی اُس ا ُ ّمت کو رّ د ِنہیں کِیا ِجسے اُس نے پہلے سے جانا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
f
البقرۃ  ۸۸:۲۔  ۸۹٭۔۔۔۔۸۸۔بلکہ هللا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ پس
یہ تھوڑے ہی پر ایمان التے ہیں۔89۔پس کافروں پر هللا کی لعنت۔
المائدہ  ۱۲:۵۔  ۱۳٭۔۔۔۔۱۲۔اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا۔۔۱۳۔تو ان لوگوں کے عہد
توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
178ِِ۱۷۸٭

کیا وہ جو جنگ کرتے ہیں اُن سے بہتر تصور کئے جاتے ہیں جو جنگ
نہیں کرتے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

 ۱سیموئیل  ۲۳:۳۰۔  ۲۴٭۔۔۔۔۲۳۔تب داؤد نے کہا اَے میرے بھائیو تُم اِس مال کے ساتھ جو
ُخداوند نے ہم کو دیا ہے اَیسا نہیں کرنے پاؤ گے کیونکہ اُسی نے ہم کو بچایا اور اُس فوج
کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا۔24۔اور اِس امر میں تُمہاری مانیگا
کون؟ کیونکہ جیسا اُسکا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے َویسا ہی اُسکا حصَّہ ہو گا جو
سامان کے پاس ٹھہرتا ہے ۔ دونوں برابر حصّہ پائینگے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۹۵:۴٭۔۔۔۔جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور
کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ
دونوں برابر نہیں ہو سکتے خدا نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے
والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم
کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔
التوبہ  ۲۰:۹٭۔۔۔۔جو لوگ ایمان الئے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور
جان سے جہاد کرتے رہے۔ خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔ اور وہی مراد کو
پہنچنے والے ہیں۔

179ِِ۱۷۹٭

کیا پاک کتابیں یہ بیان کرتے ہ ُوئے جنگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں
کہ مُقابلہ نہ کرنے والوں کیلئے دوزخ میں سزا کا وعدہ ہے اور اُن
کیلئے بہشت میں داخلے کی ضمانت دی جاتی ہے ،اُن کیلئے اجر کے
طور پر جو ُخدا یا کی راہ میں لڑتے ہ ُوئے اپنی جان دے دیتے ہیں؟
(جہاد)
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن f

یعقوب  ۲۰:۱٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ اِنسان کا قہر ُخدا کی راستبازی کا کام ِنہیں کرتا۔
یعقوب  ۱:۴اور  ۸٭۔۔۔۔۱۔تُم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگئے؟ کیا اُن خواہِشوں سے
ِنہیں جو تُمہارے اعضا میں فساد کرتی ہیں؟8۔اَے ُگناہگارو ! اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۷۷:۴٭۔۔۔۔پھر جب ان پر جہاد فرض کردیا گیا۔۔۔۔(اے پیغمبر ان سے) کہہ دو کہ دنیا
کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔
الفتح  ۱۶:۴۸٭۔۔۔۔جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم ایک سخت جنگجو
قوم کے (ساتھ لڑائی کے) لئے بالئے جاؤ گے ان سے تم (یا تو) جنگ کرتے رہو گے یا
وہ اسالم لے آئیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور اگر منہ
پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔

تاریخی واقعات
180ِِ۱۸۰٭

دُنیا کی تخلیق کے بعد ،کیا ُخدا نے ساتویں دن آرام کیا انسانوں کی
تقلید کیلئے ایک اہم مثال چھوڑتے ہ ُوئے (سبت یا شبت)
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

خروج  ۸:۲۰۔  ۱۰٭۔۔۔۔۸۔یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا ۔9۔چھ دن تک تو محنت کر کے
اپنا سارا کام کاج کرنا ۔10۔لیکن ساتواں دن ُخداوند تیرے ُخدا کا سبت ہے اس میں نہ کوئی
کام کرے نہ تیرابیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غالم۔۔
عبرانیوں  ۴:۴اور  ۱۰٭۔۔۔۔ ۴۔چُنانچہ اُس نے ساتویں دِن کی بابت کِسی َموقع پر اِس طرح
کہا ہے کہ ُخدا نے اپنے سب کاموں کو پُورا کر کے ساتویں دِن آرام کِیا۔9۔اور اگر یشُوع
نے ا ُ ِنہیں آرام میں داخِ ل کِیا ہوتا تو وہ اُس کے بعد دُوسرے دِن کا ذِکر نہ کرتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ق  ۳۸:۵۰٭۔۔۔۔اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان میں ہے سب کو چھ
دن میں بنا دیا۔ اور ہم کو ذرا تکان نہیں ہوئی۔

181ِِ۱۸۱٭

کیا ُخدا نے لوگوں کو اپنی صُورت اور شبیہ پر تخلیق کیا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

پیدائش  ۲۶:۱۔  ۲۷٭۔۔۔۔۲۶۔پھر ُخدا نے کہا کہ ہم اِنسان کو اپنی صُورت پر اپنی شبیہ کی
مانند بنائیں۔۔۔27۔اور خُدا نے انسان کو اپنی صور ت پر پیدا کیا ۔ ُخدا کی صورت پر اُسکو
پیدا کیا ۔ نر و ناری اُنکو پیدا کیا۔
 ۱کرنتھیوں  ۷:۱۱٭۔۔۔۔البتّہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہئے ِکیُونکہ وہ خُدا کی صُورت
f
اور اُس کا جالل ہے مگر َعورت مرد کا جالل ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۲۸:۴٭۔۔۔۔اور انسان (طبعاٰ) کمزور پیدا ہوا ہے۔
ابراھیم  ۳۴:۱۴٭۔۔۔۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بےانصاف اور ناشکرا ہے۔
الشوری  ۱۱:۴۲٭۔۔۔۔آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال (وہی ہے)۔ اسی نے تمہارے لئے
تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چارپایوں کے بھی جوڑے (بنائے اور) اسی طریق
پر تم کو پھیالتا رہتا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور وہ دیکھتا سنتا ہے۔
العصر ۲:۱۰۳٭۔۔۔۔کہ انسان نقصان میں ہے۔
182ِِ۱۸۲٭

باغ عدن سے نکاال تو کیا اُس نے اعالن
جب ُخدا نے آدم اور حوا کو ِِ
کیا کہ مرد اور عورت کے درمیان دُشمنی رہے گی؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

پیدائش  ۱۳:۳۔  ۱۵٭۔۔۔۔۱۳۔تب خُدا وند ُخدا نے عَورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کِیا ؟
َعورت نے کہا کہ سانپ نے مجھکو بہکایا تو میں نے کھایا۔۔15۔اور مِیں تیرے اور َعورت
کے درمیان اور تیری نسل اور َعورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالونگا۔ وہ تیرے سر
کو ُکچلیگا اور تُو اُسکی ایٹری پر کاٹیگا۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۲۳:۷۔  ۲۵٭۔۔۔۔۲۳۔دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر
ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں
گے۔24۔(خدا نے) فرمایا (تم سب بہشت سے) اتر جاؤ (اب سے) تم ایک دوسرے کے
دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت (خاص) تک زمین پر ٹھکانہ اور (زندگی کا) سامان
(کر دیا گیا) ہے۔25۔(یعنی) فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی
میں سے (قیامت کو زندہ کر کے) نکالے جاؤ گے۔
طہ  ۱۲۳:۲۰٭۔۔۔۔فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ تم میں بعض بعض کے
دشمن (ہوں گے)۔
نوٹ :بائبل میں جس د ُشمنی کا اعالن خُدا نے کیا تھا وہ آدم اور حوا کے درمیان نہیں تھی
نوع ِ انسان کے درمیان تھی۔
بلکہ وہ شیطان اور ٰ

183ِِ۱۸۳٭

طوفان کی کہانی میں ،نوح کے ایک بیٹے کے ڈوب جانے کے بعد ،کیا
نُوح کی کشتی کو ِِہ جُودی پر آن ٹھہری؟
ُ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قرآن

پیدائش  ۷:۷٭۔۔۔۔تب نُوحٰ اور اُسکے بیٹے اور اُسکی بیوی اور اُسکے بیٹوں کی بیویاں
اُسکے ساتھ ُ
طوفان کے پانی سے بچنے کے لئے کشتی میں گئے ۔
پیدائش  ۴:۸اور  ۱۸٭۔۔۔۔۴۔۔۔کشتی ارارط کے پہاڑوں پر ٹِک گئی ۔۔۔۔
پیدائش  ۱:۱۰٭۔۔۔۔نُوحٰ کے بیٹوں سِمٰ حامٰ اور یافت کی اُوالد یہ ہیں۔ ُf
طوفان کے بعد اُنکے
ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔
 ۱پطرس  ۲۰:۳٭۔۔۔۔جب ُخدا نُوح کے وقت میں تح ُّمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کَشتی
تیّار ہو رہی تھی ِجس پر سوار ہوکر تھوڑے سے آدمِی یعنی آٹھ جانیں پانی کے وسِیلہ سے
بچیں۔
ِ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھود  ۴۲:۱۱۔  ۴۴٭۔۔۔۔۴۲۔اور وہ ان کو لے کر (طوفان کی) لہروں میں چلنے لگی۔ (لہریں
کیا تھیں) گویا پہاڑ (تھے) اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ جو (کشتی سے) الگ تھا،
پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔43۔اس نے کہا کہ میں
(ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا ،وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے
عذاب سے کوئی بچانے واال نہیں (اور نہ کوئی بچ سکتا ہے) مگر جس پر خدا رحم کرے۔
اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آحائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔44۔اور کشی کوہ
جودی پر جا ٹھہری۔۔
184ِِ۱۸۴٭

کیا ُخدا کہتا ہے کہ ابراہام کی نسل پر برکت کا وعدہ بالخصُوص
اضحاق کی پُشت سے ہوگا اور نہ کہ اسماعیل کی؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

پیدائش  ۱۱:۱۶۔  ۱۲٭۔۔۔۔۱۱۔ تُو حا ِملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا ۔اُس کا نام ا ِسمعیل رکھنا
اِسلئے کہ ُخداوند نے تیرا د ُکھ سُن لِیا۔۱۲۔ وہ گرخر کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ اُسکا ہاتھ سب
کے خِ الف اور سب ہاتھ اُسکے خِ الف ہونگے۔
پیدائش  ۱۸:۱۷۔  ۲۱٭۔۔۔۔۲۱۔ لیکن َمیں اپنا عہد اِضحاق سے باندھُونگا جو اگلے سال اِسی
وقت ُمعیّن پر سارہ سے َپیدا ہوگا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۶۳:۴٭۔۔۔۔(اے محمدﷺ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح
نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل۔۔۔۔اور
عیسی۔۔۔۔
مریم  ۵۴:۱۹٭۔۔۔۔ اور کتاب میں اسمعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے
بھیجے ہوئے نبی تھے۔

185ِِ۱۸۵٭

کیا ابراہام نے مکہ کو سفر کیا کہ کعبہ پر ُقربانی پیش کرے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

الحج ۲۶:۲۲٭۔۔۔۔(اور ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کو مقرر کیا
(اور ارشاد فرمایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیو اور طواف کرنے والوں
اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے
گھر کو صاف رکھا کرو۔
۲ f۔ حاران
۱۔ کسدیوں کے اُور (پیدائش ۳۱:۱۱؛ اعمال  ۲:۷۔ )۴
(پیدائش  ۱:۱۲۔ ۴؛ اعمال )۴:۷
۴۔سکم (پیدائش
۳۔دمشق (پیدائش )۲:۱۵
)۷ ،۶:۱۲
۶۔ مصر
۵۔ بیت ایل (پیدائش )۸:۱۲
(پیدائش  ۹:۱۲۔ )۲۰
۸۔ حبرون
۷۔ بیت ایل (پیدائش  ۱:۱۳۔ )۹
(پیدائش  ۱۰:۱۳۔ )۱۸
۱۰۔خوبہ
۹۔ دان (پیدائش  ۱:۱۴۔ )۱۴
(پیدائش )۱۶ ،۱۵:۱۴
۱۲۔ حبرون
۱۱۔سالم (پیدائش  ۱۷:۱۴۔ )۲۱
(پیدائش  ۱:۱۵۔ ۲۱؛  ۱:۱۷۔  ،۲۷پیدائش )۱۶
۱۴۔ بیر سبع
۱۳۔جرار (پیدائش  ۱:۲۰۔ )۱۸
(پیدائش  ۱:۲۱۔ )۳۴
۱۶۔ حبرون
۱۵۔ موریاہ (پیدائش  ۱:۲۲۔ )۱۸
(پیدائش  ۱:۲۳۔ )۲۰
نوٹ:بائبل اشارہ کرتی ہے کہ ابراہام کبھی بھی مکہ نہیں گیا۔ وہ  ۱۷۵برس کی عُمر میں
حبرون میں فوت ہ ُوا۔
186ِِ۱۸۶٭

کیا ابراہام اپنے شرعی بیٹے اضحاق کی قُربانی ُخدا کو دینے کیلئے تیار
تھا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

پیدائش  ۲:۲۲اور  ۹۔  ۱۲٭۔۔۔۔۲۔ تب اُس نے کہا کہ تُو اپنے بیٹے اِضحاق کو جو تیرا
اِکلوتا ہے اور ِجسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لیکر موریا کے ُملک میں جا اور وہاں اُسے
پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر َجو میں تجھے بتاؤنگا سو ختنی قُربانی کے َ
طور پر چڑھا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الصافات  ۱۰۰:۳۷۔  ۱۰۷٭۔۔۔۔۱۰۲۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے (کی عمر) کو پہنچا تو
ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم
سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی
کیجیئے۔۔۔۱۰۷۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
نوٹ :قُرآن میں یہ واضح نہیں ہے کہ کس بیٹے کو قُربان کیا جانا تھا۔

187ِِ۱۸۷٭

کیا براہام کا بیٹا اسماعیل نبی تصور کیا جاتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

پیدائش  ۷:۱۶۔  ۱۵٭۔۔۔۔۸۔ اَے سا َری کی َلونڈی ہاجرہ۔۱۰۔ تُو حا ِملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا
۔۱۱۔ اُس کا نام ا ِسمعیل رکھنا اِسلئے کہ ُخداوند نے تیرا دُکھ سُن لِیا۔۱۲۔ وہ گرخر کی طرح
آزاد مرد ہوگا۔ اُسکا ہاتھ سب کے خِ الف اور سب ہاتھ اُسکے خِ الف ہونگے۔
گلتیوں  ۲۲:۴۔  ۳۱٭۔۔۔۔۲۲۔ یہ لِکھا ہے کہ ابرہام کے دو بَیٹے تھے۔ ایک لَونڈی سے۔
د ُوسرا آزاد سے۔۔ ۳۱۔ َپس اَے بھائِیو ! ہم لَونڈی کے فرزند ِنہیں بلکہ آزادfکے ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النسا  ۱۶۳:۴٭۔۔۔۔(اے محمدﷺ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح
نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل۔۔۔۔
مریم  ۵۴:۱۹٭۔۔۔۔ اور کتاب میں اسمعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے
بھیجے ہوئے نبی تھے۔
188ِِ۱۸۸٭

کیا یہ ابراہام تھا جس نے بُتوں کی پرستش سے انکار کیا اور اُسے آگ
میں پھینک دیا گیا تھا؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

دانی ایل  ۱:۳۔  ۳۰٭۔۔۔۔۱۹۔ تب نب ُوکدنضر قہر سے بھر گیا اور اُس کے چہرہ کا رنگ
سدرک اور میسک اور عبد نجو پر ُمبدل ہ ُوا اور اُس نے حُکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول
سے سات ُگنا زیادہ کریں ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االنبیا  ۵۱:۲۱۔  ۷۱٭۔۔۔۔۶۶۔(ابراہیم نے) کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو
پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نقصان پہنچا سکیں؟68۔(تب وہ) کہنے
لگے کہ اگر تمہیں (اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور) کچھ کرنا ہے تو اس کو جال دو
اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔۶۹۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہوجا اور ابراہیم پر
(موجب) سالمتی (بن جا)۔
نوٹ :بائبل میں یہ ابراہام نہیں تھا جسے بُتوں کی پرستش سے انکار کے سبب آگ میں
پھینکا گیا؛ یہ کہانی شادرخ ،مشاخ اور ابدنیگو کے حوالے سے ہے۔ بحوالہ انکِٰ بُت
 ۱۶:۲۹۔  ۲۴اور سافات  ۸۳:۳۷اور ۹۷۔

189ِِ۱۸۹٭

ُوسی نے ُخدا کے جالل کو دیکھنے کا کہا ،تو کیا ُخدا نے انسانی
جب م ِٰ
ُوسی کو دیکھنے کی اجازت دی؟
صُورت میں ُخدا کی پُشت م ِٰ
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
خروج  ۱۸:۳۳۔  ۲۳٭۔۔۔۔۱۸۔ تب وہ بول اُٹھا کہ میں تیری ِمنّت کر تا ہ ُوں ُمجھے اپنا جالل
دکھا دے۔۲۲۔ اور جب تک میرا جالل ُگزرتارہیگا میں ت ُجھے اُس چٹان کے شِگاف میں
f
جاوں تجھے اپنےہاتھ سے ڈھانکے رہ ُونگا ۔۲۳۔ اِسکے
رک ُّھو نگا اور جب تک میں نکل نہ ُ
بعد میں اپنا ہاتھ اُٹھا لُونگا اور تُو میرا پیچھا دیکھیگا لیکن میرا چہرہ دِکھاہی نہیں دیگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االعراف  ۱۴۳:۷٭۔۔۔۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر (کوہ طور) پر
پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کالم کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے
(جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار (بھی) دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ
سکو گے۔ ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ
انوار ربانی )نے اس کو ریزہ
ِٰ
سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو (تجلی
ریزہ کردیا اور موسیٰ بےہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری
ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان النے والے ہیں ان میں
سب سے اول ہوں۔
190ِِ۱۹۰٭

کیا ہامان اُسی دور میں ُ
ُوسی اور فرعون تھے؟
ہوگزرا ہے جب م ِٰ
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

خروج  ۹:۲۔  ۱۰٭۔۔۔۔۹۔ فِرعون کی بیٹی نے اُسے کہا تو اِس بچے کو لے جا کر
میرےلیے د ُودھ پال ۔۱۰۔ اور وہ اُسکا بیٹا ٹھہرا اور اُس نے اُس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر
رکھا کہ میں نے اُسے پانی سے نکاال ۔
آستر  ۱:۳٭۔۔۔۔ ان باتوں کے بعد اخسویرس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے ہامان کو
ممتاز اور سرفراز کیا اور اسکی کرسی کو سب امرا سے جو اسکے ساتھ تھے برتر کیا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

غافر  ۲۳:۴۰۔  ۲۴اور  ۳۶۔  ۳۷٭۔۔۔۔۲۳۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن
دے کر بھیجا۔ ۲۴۔(یعنی) فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف۔ ۳۶۔ اور فرعون نے کہا
کہ ہامان میرے لئے ایک محل بناؤ تاکہ میں (اس پر چڑھ کر) رستوں پر پہنچ جاؤں۔
نوٹُ :موسیٰ اور فرعون  ۱۴۵۰قبل مسیح میں رہے؛ لیکن آستر کی کتاب میں ہامان شاہ
دور سلطنت میں ایک ہزار برس بعد  ۴۸۶۔  ۴۷۴قبل مسیح
فارص (اخسویرس بادشاہ) کے ِٰ
میں ہو ُگزرا۔

191ِِ۱۹۱٭

کیا ُخدا نے عید فسح کا اجراِ اسرائیل کے پہلوٹھوں کے بچ جانے کی
یادگار میں کیا جب موت کا فرشتہ اُن پر سےدس وباؤں میں سے آخری
کے دوران ُگزرا جو ُخد انے مصر پر بھیجی تھیں؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

خروج  ۱:۱۲۔  ۲۴٭۔۔۔۔۱۲۔ اِس لئے کہ میں اُس رات ُملک مصر میں سے ہو کر گزرونگا
اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹھوں کو جو ُملک مصر میں ہیں مارُfونگا۔۔۔۱۴۔ اور وہ
دِن تُمہارے لئے ایک یادگار ہوگا اور تم اُس کو خداوند کی عیدکا دن سمجھ کر ماننا ۔ تم
اُسے ہمیشہ کی رسم کر کے اُس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا ۔
متی  ۱۷:۲۶۔  ۱۹٭۔۔۔۔ ۱۷۔ اُستاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدِیک ہے۔ میں اپنے شا ِگردوں
کے ساتھ تیرے ہاں عِی ِٰد فسح کرُ وں گا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسرا  ۱۰۱:۱۷٭۔۔۔۔ اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت
کرلو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں
کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔
النمل  ۱۲:۲۷٭۔۔۔۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو سفید نکلے گا۔ (ان دو معجزوں کے
ساتھ جو) نو معجزوں میں (داخل ہیں) فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بےحکم
لوگ ہیں۔
192ِِ۱۹۲٭

جب وہ جنگ کیلئے گئے تو کیا یہ ساؤل (تالوت) تھا جس نے اپنے
سپاہیوں کو آزمایا کہ وہ کیسے پانی پیتے تھے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
قضاۃ  ۲:۷۔  ۶٭۔۔۔۔۵۔ سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیااور خداوند نے
جدون سے کہا کہ جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پئے اس کو
الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پئے ۔
البقرۃ  ۲۴۷:۲۔ ۲۵۲٭۔۔۔۔۲۴۷۔ اور پیغمبر نے ان سے (یہ بھی) کہا کہ خدا نے تم پر
طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔۔۔۲۴۹۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو
اس نے (ان سے) کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے واال ہے۔ جو شخص اس
میں سے پانی پی لے گا (اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ میرا نہیں۔ اور جو نہ
پئے گا وہ (سمجھا جائے گا کہ) میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے (تو
خیر)۔
نوٹ :بائبل میں یہ ساؤل نہیں بلکہ جدون تھا جس نے اپنے سپاہیوں کو آزمایا کہ وہ کیسے
پانی پیتے تھے۔ساؤل کوئی  ۹۷۱ < ۱۰۱۰قبل مسیح میں داؤد کے وقت کے دوران رہا
جبکہ جدون اُن سے سو برس قبل کوئی  ۱۱۲۲ < ۱۱۶۲قبل مسیح رہا۔

193ِِ۱۹۳٭

کیا یسوع بیت لحم کے ایک اصطبل میں پیدا ہ ُوا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن
میکاہ  ۲:۵٭۔۔۔۔ لیکن اے بیت لحم افراتاہ اگرچہ تو ی ُہوداہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے
لئے ُچھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حُضور اسرائیل کا
حاکم ہوگا ار اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم االیّام سے ہے۔
متی  ۱:۲۔ ۱۱٭۔۔۔۔۱۔ جب یِسُوع ہیرودِیس بادشاہ کے زمانہ میں ی ُہودیہ کے بیت لحم میں
َپیدا ہ ُٔوا۔۔۳۔ ہیرودِیس بادشاہ نے۔۔۔۴۔ پُوچھا کہ مسِیح کی َپیدایش کہاں f
ہونی چاہئے؟۵۔ اُنہوں
نے اُس سے کہا ی ُہودیہ کے بیت لحم میں ِکیُونکہ نبی کی معرفت یُوں لِکھا گیا ہے۔
٭
داود کے شہر بیت لحم کو
لُوقا  ۴:۲۔  ۱۶۔۔۔۔۴۔ پَس یُوسُف بھی گلِیل کے شہر ناصرۃ سے ٔ
گیا جو ی ُہودیہ میں ہے۔۵۔ تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حا ِملہ تھی نام لِکھوائے۔۶۔
جب وہ وہاں تھے تو اَیسا ہ ُٔوا کہ اُس کے وضعِٰ حمل کو وقت آ پ ُہنچا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مریم  ۲۳:۱۹٭۔۔۔۔ پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔
194ِِ۱۹۴٭

کیا مشرق سے تین مجُوسی مسیحا کے ستارے کا پیچھا کرتے بیت لحم
کو آئے جہاں اُنہوں نے ننھا یسوع پایا اور اُس کی پرستش کیلئے اُس
کو سجدہ کیا؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی نہیں ۔ قُرآن

متی  ۱:۲۔ ۱۱٭۔۔۔۔۱۔ جب یِسُوع ہیرودِیس بادشاہ کے زمانہ میں ی ُہودیہ کے بیت لحم میں
پَیدا ہ ُٔوا تو دیکھو کئی مجُوسی پُورب سے یروشلِیم میں یہ کہتے ہ ُوئے آئے کہ۔۲۔ ی ُہودِیوں
کا بادشاہ جو پَیدا ہ ُٔوا ہے وہ کہاں ہے؟ ِکیُونکہ پُورب میں اُس کا ستارہ دیکھ کر ہم اُسے
سِجدہ کرنے آئے ہیں۔۹۔ اور دیکھو جو ستارہ اُنہوں نے پُورب میں دیکھا تھا وہ اُن کے
آگے آگے چال۔ یہاں تک کہ اُس جگہ کے اُوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچّہ تھا۔۱۰۔ وہ
ستارے کو دیکھ کر نِہایت خُوش ہ ُوئے۔۱۱۔ اور اُس گھر میں پ ُہنچ کر بچّے کو اُس کی ماں
مریم کے پاس دیکھا اور اُس کے آگے گِر کر سِجدہ کیا اور اپنے ِڈبّے کھول کر سونا اور
لُبان اور ُمر اُس کو نذر کِیا۔
نوٹ :قُرآن میں کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔

195ِِ۱۹۵٭

کیا پاک کتابوں کے لکھاریوں نے کبھی یہودی کہانیوں کا حوالہ دیا
جیسے وہ اصل تاریخی واقعات ہوں؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

۱تمتھیس  ۴:۱٭۔۔۔۔اور اُن کہانیوں اور بے اِنتہا نسب ناموں پر لِحاظ نہ کریں جو تکرار کا
ِنتظام ا ِلہی کے ُموافِق ِنہیں۔
ِٰ
باعِث ہوتے ہیں اور اُس ا
توجہ ہوں
۲تمتھیس  ۴:۴٭۔۔۔۔ اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر
کہانیوں پر ُم ّ
f
گے۔
۲پطرس  ۱۶:۱٭۔۔۔۔ ِکیُونکہ جب ہم نے تُمہیں اپنے ُخداوند ِیسُوع مسِیح کی قُدرت اور آمد
سے واقِف کِیا تھا تو دغابازی کی گھڑی ہ ُوئی کہانیوں کی پیروی ِنہیں کی تھی بلکہ خُود
اُس کی عظمت کو دیکھا تھا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النفال  ۳۱:۸٭۔۔۔۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ۔۔۔ اور
یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔
نوٹ :کہانیوں کے استعمال کے مزید الزامات کیلئے دیکھئے :انعام  ،۲۵:۶نحل ،۲۴:۱۶
ُممنون  ،۸۳:۲۳فُرقان  ۴:۲۵۔  ،۵نیمل  ،۶۸:۲۷اخاف ۱۸:۴۶م کالم  ۱۵:۶۸اور ُمتافیفن
۱۳:۸۳۔
196ِِ۱۹۶٭

کیا یسوع نے کبھی کوئی مندرج معجزات کئے جب وہ بچہ تھا؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

ُلوقا  ۲۱:۳۔  ۲۳٭۔۔۔۔۲۱۔اور ِیسُوع بھی بپتِسمہ پاکر دُعا کر رہا تھا۔۔۔۲۳۔جب ِیسُوع خُود
قریباٰ تِیس برس کا تھا۔
تعلِیم دینے لگا ِ
عجزہ یِسُوع نے
یُوحنا  ۹:۲۔  ۱۱٭۔۔۔۔۹۔وہ پانی چک ّھا جو َمے بن گیا تھا۔۔۔۱۱۔یہ پہال ُم ِ
قانائے گلِیل میں دِکھا کر اپنا جالل ظاِہر کِیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال عمران  ۴۹:۳٭۔۔۔۔اور (عیسیٰ) بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر (ہو کر جائیں گے اور
کہیں گے) کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ
تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ
خدا کے حکم سے (سچ مچ) جانور ہو جاتا ہے۔
المائدہ  ۱۱۰:۵٭۔۔۔۔جب خدا (عیسیٰ سے) فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم ! میرے ان
احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کئے جب میں نے روح القدس
(یعنی جبرئیل) سے تمہاری مدد کی تم جھولے میں اور جوان ہو کر (ایک ہی نسق پر )
لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور
انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے
تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔

197ِِ۱۹۷٭

کیا سات آدمی اور ایک ُکتا حقیقتاِ ایک غار میں جاگے تھے جب وہ
وہاں  ۳۰۹برس سوئے رہے تھے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
۱تمتھیس  ۷:۴٭۔۔۔۔لیکِن بی ُہودہ اور بُوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کِنارہ کر اور دِینداری
کے لِئے ِریاضت کر۔
توجہ ہوں
۲تمتھیس  ۴:۴٭۔۔۔۔اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر
کہانیوں پر ُم ّ
f
گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکھف  ۹:۱۸۔  ۲۵٭۔۔۔۔۹۔کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں
سے عجیب تھے؟۔۔۔۔۲۵۔اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے۔
نوٹ :اِس داستان کا ابتدائی ورژن سارُ ونگ کے یعقوب (بحوالہ  ۴۵۰۔  )۵۲۱اور گریگری
آف ٹورز ( ۵۳۸۔  ۵۹۴عیسوی) میں آیا۔ وکی پیڈیا’’ :افسس کے سات سونے والے‘‘۔
198ِِ۱۹۸٭

کیا سلیمان نے جنگ لڑنے کیلئے حقیقتاِ بدرُ وحوں (جنات) ،انسانوں
اور پرندوں کی فوج اکٹھی کی؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
۱تمتھیس  ۷:۴٭۔۔۔۔لیکِن بی ُہودہ اور بُوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کِنارہ کر اور دِینداری
کے لِئے ِریاضت کر۔
توجہ ہوں
۲تمتھیس ۴:۴٭۔۔۔۔اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر ُم ّ
گے۔
۲پطرس  ۱۶:۱٭۔۔۔۔ ِکی ُونکہ جب ہم نے تُمہیں اپنے خُداوند ِیسُوع مسِیح کی قُدرت اور آمد
سے واقِف کِیا تھا تو دغابازی کی گھڑی ہ ُوئی کہانیوں کی پیروی ِنہیں کی تھی بلکہ خُود
اُس کی عظمت کو دیکھا تھا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النمل  ۱۷:۲۷٭۔۔۔۔اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے
گئے اور قسم وار کئے جاتے تھے۔
نوٹ :سلیمان بادشاہ ،ہ ُوپے پرندہ اور ملکہ شیبا کی بابت نمل  ۱۵:۲۷۔  ۴۴میں کہانی
ایک ی ُہودی داستان ہے جو د ُوسری صدی عیسوی میں آستر کے دُوسرے ترگم سے لی گئی
ہے۔

199ِِ۱۹۹٭

کیا ُخدا سبت کو توڑنے کے سبب انسانوں کو حقیقتاِ بندروں میں بدل
دیتا ہے؟
بائبل ۔ جی نہیں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن

۱تمتھیس  ۴:۱٭۔۔۔۔اور اُن کہانیوں اور بے اِنتہا نسب ناموں پر لِحاظ نہ کریں جو تکرار کا
ِنتظام ا ِلہی کے ُموافِق ِنہیں۔
ِٰ
باعِث ہوتے ہیں اور اُس ا
 ۱تمتھیس  ۷:۴٭۔۔۔۔لیکِن بی ُہودہ اور بُوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کِنارہ کر اور دِینداری
f
کے لِئے ِریاضت کر۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البقرۃ  ۶۵:۲۔  ۶۶٭۔۔۔۔۶۵۔اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہوں ،جو تم میں سے ہفتے کے
دن (مچھلی کا شکار کرنے) میں حد سے تجاوز کر گئے تھے ،تو ہم نے ان سے کہا کہ
ذلیل وخوار بندر ہو جاؤ۔۶۶۔اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان
کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیز گاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔
نوٹ :یُوسف علی اپنے ترجمہ  ،قُرآن پاک کے معنی ،میں تسلیم کرتا ہے کہ یہ محض ایک
داستان ہے :صفحہ  ،۳۴فُٹ نوٹ ۷۹۔
200ِِ۲۰۰٭

کیا ُخدا فلسطین کی سرزمین کا وعدہ بالخصُوص یہودیوں سے کرتا
ہے؟
بائبل ۔ جی ہاں ؍ جی ہاں ۔ قُرآن
حزقی ایل  ۲۱:۳۷۔ ۲۵٭ ۔۔۔۔۲۱۔اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں
بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال الؤنگا اور ہر طرف
سے ان کو فراہم کرونگا اور ان کو ان کے ملک میں الؤنگا ۔۲۲۔اور میں ان کو اس ملک
میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤنگا۔۲۵۔اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے
بندہ یعقوب کو دیا جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے بسیں گے اور وہ اور انکی اوالد
اور ان کی اوالد کی اوالد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ
کےلئے ان کا فرمانروا ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المائدہ  ۲۰:۵۔  ۲۱٭۔۔۔۔۲۰۔اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے
جو احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا
اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔۲۱۔تو بھائیو ! تم ارض
مقدس (یعنی ملک شام) میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو۔
االسرا  ۱۰۴:۱۷٭۔۔۔۔اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو۔
پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم سب کو جمع کرکے لے آئیں گے۔
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۹۔ زبور ۱۰:7۴؛ زبور ۹- 7 :۹۴؛ زبور  8 :۱۰۳اور  / ۱8- ۱7طہ  ۵ :۲۰اور ۵۲- ۵۱؛
البُروج  ۱۴:8۵اور ۲۲۔
۱۰۔ یسعیاہ  ۲۴:۱۴اور  / ۲7البقرۃا  ۲۹:۲اور ۲۵۵؛ الب ُروج  ۱۴:8۵اور ۲۲۔
۱۱۔ زبور ۹- 7 :۱۱۱؛ زبور ۱۶۰ :۱۱۹؛ زبور  /۶- ۵ :۱۴۶ال عمران ۹۴:۳؛ االعراف
۶ ۹ ۱ :7؛ الحشرا ۲۳:۵۹۔
۱۲۔ رومیوں / ۴- ۱ :۳الفُصلت ۲8- ۲7 :۴۱۔
۱۳۔ یشوع 8 :۱؛  ۱تتمیتھیس ۱۶- ۱۳ :۴؛  ۲تمیتھیس  / ۱۵:۲البقرۃا ۴ :۲؛ ال عمران
7۹:۳۔
۱۴۔ یُوحنا ۴8:۱۲؛ یُوحنا  ۲۱ ،۱۵:۱۴اور ۲۴- ۲۳؛  ۱یوحنا  / ۲۴:۲ال عمران  ۵۰:۳اور
۵۵؛ ال عمران  8۴:۳اور ۱۱۹؛ النساہ 8۲:۴؛ زمر ۹ :۳۹؛ زروف  ۶۱:۴۳اور ۶۳۔
۱۵۔ کتاب ۱ :۲8؛ یُوحنا  ۱۵:۱۴اور ۲۱؛ یوحنا ۱۰:۱۵۔
۱۶۔ نمبر ۳۱:۱۵؛ کتاب ۱۵:۲8؛ یسعیاہ  / ۱۳-۱۱: ۵البقرۃا ۶۱:۲؛ ال عمران -۹۳ :۳
۹۴؛ فاتح ۲۹:۴8۔
۱7۔ ال عمران 8۵:۳؛ التوبہ ۳۳:۹؛ الزحرُ وف ۵۲:۴۳؛ الصف ۹ :۶۱۔
۱8۔ یسعیاہ  / ۲۰:8ال عمران ۲۰- ۱۹ :۳؛ الکافرون ۶-۱: ۱۰۹۔
۱۹۔ یسعیاہ ۲۰ :8؛ گلتیوں 8 :۱؛  ۱یوحنا ۳- ۱ :۴؛ /البقرۃا ۲ :۲؛ النساہ 8۲:۴۔
۲۰۔ گلتیوں 8 :۱؛  ۱کرنتھیوں  ۳۳- ۳۲ :۱۴اور  / ۳8- ۳7البقرۃا ۴- ۲ :۲؛ شیعہ :۲۶
۱۹7- ۱۹۶؛ الفُصلت ۴۳:۴۱۔

اضافی آیات
۲۱۔  ۱کرنتھیوں ۳۳-۳۲ :۱۴؛ گلتیوں ۸ :۱؛  ۲تھسلنیکیوں  ۶ :۳اور ۱۴؛ ۱
یوحنا ۷ :۱؛ مکاشفہ ۱۸:۲۲۔
۲۲۔ زبور  ۸۶ :۱۱۹اور ۱۶۰؛ یسعیاہ ۸ :۴۰؛ متی ۱۸:۵؛ یوحنا ۳۵:۱۰؛ ۱
پطرس ۲۳:۱۔
۲۳۔ مکاشفہ  / ۹ :۱۲شورا ۱۹۷-۱۹۲ :۲۶؛ الجن ۱۴-۱: ۷۲۔ f
۲۴۔ مرقس  / ۱۷:۲االعراف ۱۸۴ :۷؛ الطور ۲۹:۵۲؛ النجم ۴-۲ :۵۳۔
۲۵۔ استعثنا ۳۵:۴؛ استعثنا ۴ :۶؛ استعثنا ۳۹:۳۲؛ زبور ۱۰:۸۶؛ یسعیاہ ۱۰:۴۳؛
مرقس ۳۲- ۲۹ :۱۲۔
۲۶۔ یسعیاہ  / ۱۰- ۹ :۴۶الکھف ۴۵:۱۸۔
۲۷۔ متی ۹ ۱ :۲۸؛ مرقس ۷ :۹؛ رومیوں  / ۵ :۹البقرۃ ۱۵۰: ۲؛ شورا :۲۶
۱۹۷- ۱۹۶؛ النمل ۹۱:۲۷؛ العنکبوت ۴۶:۲۹؛ شریعہ ۱۵:۴۲؛ دیوان ۸ :۴۴؛
قریش ۳ :۱۰۶۔
۲۸۔ یسعیاہ ۴ :۲۶؛ یرمیاہ ۶ :۲۳؛ یوحنا  / ۳۴-۲۳ :۸رحمان ۷۸:۵۵؛ الحشرا
۲۴:۵۹۔
۲۹۔ خروج ۱۱:۱۵؛  ۱سموئیل ۲۰:۶؛ زبور ۹ :۹۹؛عبرانیوں ۱۰- ۹ :۱۲؛ ۱
پطرس ۱۶-۱۵ :۱؛ مکاشفہ ۸ :۴۔
۳۰۔ زبور ۵-۴ :۶۸؛ یسعیاہ ۸ :۶۴؛ ۹: ۶؛  ۱یوحنا ۲۳-۲۲ :۲۔
۳۱۔ امثال ۴ :۲۱؛ فلپئیوں ۸: ۲؛  ۱پطرس ۵ :۵۔
۳۲۔ یسعیاہ ۲۱:۴۵؛ لوقا ۴۷:۱؛ یوحنا ۱۷:۳؛ ۱تیمتھیس ۱۵:۱۔
۳۳۔ پیدائش  / ۲۲:۳انبیا  ۷۳ ،۳۵:۲۱اور ۹۱۔
۳۴۔ پیدائش ۲۷-۲۶ :۱؛ متی ۱۷-۱۶ :۳؛ لوقا  / ۳۵:۱المائدہ ۱۱۶ :۵۔
۳۵۔ یوحنا ۱۸:۷؛ یُوحنا ۳۰:۱۰؛ یوحنا ۱۱ :۱۴؛  ۲تمیتھیس ۱۳:۲؛  ۱یوحنا :۳
 / ۵ماڈ ۱۱۸-۱۱۷ :۵۔
۳۶۔ متی ۵ :۱۷؛ یُوحنا  ۲۸:۱۲اور  / ۳۰طہ ۱۳۳ :۲۰۔
۳۷۔ پیدائش ۲۶:۱؛ یسعیاہ ۸-۱ :۶؛ متی ۸ :۵؛ یوحنا ۳۷:۵؛ فلپئیوں ۱۱-۵ :۲؛
ُمکاشفہ ۵-۱: ۴؛ مکاشفہ ۳ :۲۱؛ مکاشفہ ۴-۳ :۲۲۔
۳۸۔ یُوحنا ۳۰-۲۷ :۱۲؛ اعمال ۱۷:۲۔
۳۹۔ خروج ۲۳-۲۲ :۴؛ استعثنا ۲-۱ :۱۴؛ رومیوں  / ۱۸-۱۴: ۸زروف ۱۶:۴۳۔
۴۰۔ ہوسیع ۱ :۳؛ یوحنا ۱۶:۳؛ افسیوں ۶- ۴ :۲؛مکاشفہ  / ۱۷:۲۲االنعام :۶
۱۴۱؛ التوبہ ۱۰۸: ۹؛ الشوری ۴۰:۴۲؛ الصف ۴ :۶۱۔

اضافی آیات
۴۱۔ پیدائش ۲۶:۱؛ یوحنا ۱۳- ۱۲ :۱؛ مکاشفہ ۲- ۱ :۲۱؛ مکاشفہ  / ۱۷:۲۲البقرۃا ۲۳:۲
اور ۳۰؛ االسرا ۶۵:۱۷۔
۴۲۔ استعثنا ۱۷:۱۰؛ کلیسیوں ۲۵:۳؛ یعقوب / ۹: ۲البقرۃا  ۲۲۸ :۲اور ۲۸۲؛ النساا ۱۱:۴۔
۴۳۔ یرمیاہ ۲۲:۳؛ حزقی ایل ۱۸ :۱۸؛ حزقی ایل ۳۳ :۳۳؛ لوقا ۲۳- ۲۲ :۱۴؛ یوحنا
۱۶:۳؛  ۱تیمتھیس  / ۴- ۳ :۲بنی ۴۶-۴۵ :۱۷؛ معلم ۳۵:۴۰۔
۴۴۔ حبقوق ۱۳:۱؛ ططس ۲ :۱؛ یعقوب ۱۷:۱؛  ۱یوحنا  / ۵: ۱ال عمران ۵۴:۳؛ المائدہ
۴۱:۵؛ السجدۃ ۱۷:۳۲؛ الحزاب ۱۷:۳۳؛ الزحرُ ف ۳۶:۴۳؛ مجاز f۱۰:۵۸۔
۴۵۔ پیدائش ۱ :۳؛ یسوع ۲۵ :۹؛ امثال ۳۰:۱۶؛ افسیوں ۱۱:۶؛  ۲یوحنا  / ۷ :۱النفال
۳۰:۸؛ یونس ۲۱:۱۰۔
۴۶۔ افسیوں ۲۱ ۹ ۱ :۵؛  ۲تیمتھیس ۱۳:۲؛ یعقوب  / ۱۳:۱المائدہ ۵۱:۵۔
۴۷۔  ۲تیمتھیس ۲۶:۲؛ یعقوب ۱۳:۱؛  ۱پطرس ۸ :۵؛  ۲پطرس  / ۹ :۳النساا ۱۵۵ :۴؛
المائدہ  ۱۳:۵اور ۴۱؛ االنعام ۱۴۹ :۶؛ االعراف  ۱۵۶- ۱۵۵ :۷اور ۱۷۹؛ ابراہیم ۴: ۱۴؛
النحل ۹۳:۱۶۔
۴۸۔ استعثنا ۱۰- ۹ :۷؛ استعثنا ۴ :۳۲؛ عبرانیوں ۲۳:۱۰؛ یعقوب  / ۱۳:۱العنکبوت
۲۱:۲۹؛ الشورہ ۵۰-۴۹: ۳۲؛ الفتح ۱۴:۴۸؛ البُروج ۱۶:۸۵۔
۴۹۔ خروج ۱۴:۳۴؛ متی ۱۰:۴؛ اعمال  / ۲۶-۲۵ :۱۰االنبیا ۹۸:۲۱؛ سبا ۴۱- ۴۰ :۳۴؛
الزحرُ ف ۲۰:۴۳۔
۵۰۔  ۲تیمتھیس ۱۳:۲؛ ططس  / ۱ :۲االعراف ۱۸- ۱۱ :۷؛ الحجر ۳۴- ۲۸ :۱۵؛ الک ُھف
۵۱- ۵۰ :۱۸؛ طہ ۱۱۶ :۲۰؛ ص ۷۸- ۷۱ :۳۸۔
۵۱۔ پیدائش ۲- ۱ :۱؛ ایوب ۴ :۳۳؛ یسعیاہ ۱۶:۴۸؛ متی ۱۶:۳؛  ۲کرنتھیوں ۱۷:۳۔
۵۲۔ پیدائش ۷ :۲؛ ایوب ۳ :۲۷؛ لوقا ۳۷- ۳۰ :۱؛ یُوحنا ۲۴:۴؛ عبرانیوں  / ۱۴:۹ماڈ :۵
 ۱۱۶اور ۱۱۸۔
۵۳۔ متی  / ۲۳- ۱۹ :۱مریم  ۱۷:۱۹اور ۲۴- ۱۹۔
۵۴۔ مرقس ۲۹:۳؛ یوحنا ۳۵:۱۰؛ یوحنا ۴۸:۱۲؛  ۲تمیتھیس ۱۶:۳؛  ۲پطرس ۲۱- ۲۰ :۱؛
 ۱یوحنا  / ۱۶ :۵سببی ۸۰:۹۔
۵۵۔  ۱کرنتھیوں ۳۸- ۳۷ :۱۴؛ افسیوں ۱۲:۶؛  ۱پطرس ۵ :۲۔
۵۶۔ لوقا ۴۹:۲۴؛ اعمال  ۴- ۱ :۲اور ۱۸- ۱۶؛ رومیوں ۹ :۸۔
۵۷۔ رومیوں ۱۱:۱؛  ۱تھسلنیکیوں ۸ :۲۔
۵۸۔ اعمال ۱۱- ۵ :۳؛ اعمال ۳۵- ۳۳ :۹؛ اعمال ۴۱- ۳۶ :۹؛ اعمال ۸ :۲۸۔

اضافی آیات
۵۹۔  ۱کرنتھیوں  ۲- ۱۱ :۱۴اور ۲۷-۲۶؛ یودقا ۲۱- ۲۰ :۱۔۶۰۔  ۲پطرس ۴ :۲۔
۶۱۔ متی ۴۱:۲۵؛  ۲پطرس  / ۴ :۲النساا ۳۸:۴؛ یسعیاہ ۲۷:۷؛ یوسف ۵ :۱۲۔
۶۲۔ متی ۴۱:۲۵؛  ۲پطرس ۴ :۲؛ مکاشفہ  / ۹ :۱۲االحقاف ۳۱ ۹ ۲ :۴۶۔
۶۳۔ متی ۳۲- ۲۸ :۸؛ مرقس ۲۶- ۲۵ :۱؛ مرقس  / ۱۳- ۱ :۵النحل ۹۸:۱۶۔
۶۴۔ مکاشفہ  / ۹ :۱۲االسرا ۶۵- ۶۲ :۱۷؛ حج ۵۲:۲۲۔
۲۲:۱۴؛ النحل :۱۶
۶۵۔
۱۰۰۔یُوحنا ۱۱:۱۶؛  ۲کرنتھیوں ۱۴:۱۱؛ افسیوں  / ۱۲-۱۱: ۶ابراہیم f
۶۶۔ لوقا ۲۲ :۱۔
۶۷۔  ۱پطرس  / ۲۰- ۱۸ :۱البقرۃا ۸۷:۲۔
۶۸۔ متی  ۳ :۲۴اور ۲۵؛ لوقا  ۴۰:۲اور ۵۲؛ لوقا ۲۲:۵؛ یوحنا ۲۵-۲۴ :۲۔
۶۹۔ مرقس ۴۱- ۳۵ :۴؛ مرقس ۴۴- ۳۵ :۶۔
۷۰۔ لوقا ۲۵ :۸؛ ی ُوحنا ۳۶:۳؛ یوحنا ۵۱:۸؛ یُوحنا ۴۸:۱۲۔
۷۱۔ متی  ۱۷- ۱۶ :۱۶اور  / ۲۰النساا ۱۵۷ :۴؛المائدہ  ۷۲ ،۱۷:۵اور ۷۵۔
۷۲۔ میکا ۲ :۵؛ ی ُوحنا  ۵۱:۶اور ۶۲؛ یوحنا ۵۸ :۸؛ یُوحنا  ۱۶ ،۵: ۱۷اور ۲۴۔
۷۳۔ یُوحنا  ۳- ۱ :۱اور ۱۴؛ یُوحنا  ۵۱:۶اور ۶۲؛ یوحنا  ۵ :۱۷اور ۱۶۔
۷۴۔ عبرانیوں  / ۱۴:۲امام ال عمران ۵۹:۳۔
۷۵۔ کالونیوں  ،۴ :۱اور ۲۲-۱۵۔
۷۶۔ یُوحنا  ۱۰ ،۴- ۱ :۱اور ۱۴۔
۷۷۔ لوقا ۲۲:۳؛ یوحنا ۹ :۱۰؛ رومیوں ۳۴:۸؛ عبرانیوں ۱۵ :۹؛عبرانیوں ۲۴:۱۲؛ ۱
یوحنا  / ۲- ۱ :۲ال عمران ۵۹:۳۔
۷۸۔ یسعیاہ ۱۴:۷؛  ۱یوحنا ۲۳- ۲۲ :۲؛  ۱یوحنا  /۲۰:۵الفُرقان ۲ :۲۵؛ الزحرُ ف ۸۱:۴۳؛
الجن ۳ :۷۲۔
۷۹۔ یسعیاہ ۱۴:۷؛ یسعیاہ ۶ :۹؛ دانی ایل ۲۵:۳۔
۸۰۔ متی ۳- ۲ :۸؛ متی ۱۸:۹؛ متی ۳۳:۱۴؛ لوقا ۴۶ :۲۴؛ عبرانیوں ۶ :۱؛ ُمکاشفہ ۱۲:۵
اور ۱۴۔
۸۱۔ لوقا ۴۸:۷؛ اعمال  / ۳۱- ۳۰ :۵ماڈ  ۱۱۶ :۵اور ۱۱۸۔
۸۲۔ ماڈ ۱۷:۵؛ المائدہ ۷۵:۵؛ المائدہ  ۱۱۶ :۵اور ۱۱۸۔
۸۳۔ اعمال ۲۳:۱۳؛ ططس ۱۳:۲؛  ۲پطرس  ۱ :۱اور  / ۱۱المائدہ ۷۵:۵؛ الزحرُ ف :۴۳
۵۹- ۵۷۔
۸۴۔ یُوحنا  ۴۸:۶اور ۵۱؛ یوحنا ۲۵ :۱۱؛ یوحنا  / ۳ :۱۷صف ۹- ۸ :۶۱۔

اضافی آیات
۸۵۔  ۱کرنتھیوں ۷ :۵؛ عبرانیوں ۲۷:۷؛ عبرانیوں  ۲-۱۱: ۹اور ۲۲؛ عبرانیوں ۱۲:۱۰۔
۸۶۔ زبور ۳۱- ۱ :۲۲۔
۸۷۔ متی ۲۳- ۲۲ :۱۷؛ متی ۱۹-۱۷ :۲۰؛ یُوحنا ۲۰-۱۸: ۲؛ یُوحنا  ۱۷ ،۱۵ ،۱۱:۱۰اور
۱۸۔
۸۸۔ اعمال ۱۵- ۱۴ :۱۳؛  ۱کرنتھیوں ۲ :۲؛ ُمکاشفہ ۱۸:۱؛ مکاشفہ ۹ :۵۔
۸۹۔ یُوحنا ۲۹-۲۸ :۵؛ ططس ۱۳:۲؛ عبرانیوں ۲۸:۹۔
f
۹۰۔ متی ۲۰- ۱۵ :۷؛ لوقا  / ۲۷:۲۴االنعام  ۱۹ :۶اور ۹۳۔
۹۱۔ پیدائش  / ۳- ۱ :۱۲ابراہیم ۴ :۱۴۔
۹۲۔ استثنا ۱۵:۱۹؛ یسعیاہ  / ۲۰ :۸نساء ۷۹:۴؛ النساا ۱۶۶ :۴۔
۹۳۔  ۲تھسلنیکیوں  ۶ :۳اور ۱۴؛  ۱یوحنا  / ۲۳-۲۲ :۲ال عمران ۴- ۳ :۳۔
۹۴۔ یُوحنا ۳۱:۵؛ یوحنا  / ۳۱-۳۰ :۲۰ال عمران ۱۸۳ :۳؛ العنکبوت ۵۰:۲۹؛ کامر :۵۴
۲- ۱۔
۹۵۔ االعرافء ۱۸۸ :۷؛ الجن ۲۸- ۲۶ :۷۲؛ التکویر ۲۵-۲۲ :۸۱۔
۹۶۔ ال عمران ۹۷:۳؛ النمل ۹۱:۲۷؛ النجم ۲۰- ۱۸ :۵۳؛ قریش ۳ :۱۰۶۔
۹۷۔ احبار ۱۵:۱۸؛ امثال ۹ :۲۰؛ اعمال  / ۳۰:۱۷احزاب ۳۷:۳۳؛ معلم ۵۵:۴۰؛ الفتح
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اعمال ۱۱:۱۷
سلُنِیکے کے ی ُہودِیوں سے نِیک ذات تھے ِکیُونکہ اُنہوں
یہ لوگ ت ِھ ّ
نے بڑے شوق سے کالم کو قُبُول کِیا اور روز بروز کِتاب ُمقدّس
میں تحقِیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اِسی طرح ہیں۔f
 ۱تمیتھیس  ۱۵:۴۔ ۱۶
ّ
15۔ اِن باتوں کی فِکر رکھ۔ اِن ہی میں مشغُول رہ تاکہ تیری ترقی
سب پر ظاہِر ہو۔ 16۔ اپنی اور اپنی تعلِیم کی خَبرداری کر۔ اِن
باتوں پر قائِم رہ ِکیُونکہ اَیسا کرنے سے تُو اپنی اور اپنے سُننے
والوں کی بھی نِجات کا باعِث ہوگا۔
 ۲تمیتھیس ۱۵:۲
اپنے آپ کو ُخدا کے سامنے مقبُول اور اَیسے کام کرنے والے کی
طرح پیش کرنے کی کوشِش کر ِجس کو شرمِ ندہ ہونا نہ پڑے اور
جو حق کے کالم کو دُرستی سے کام میں التا ہو۔
ال عمران ۷۹:۳
ل کتاب) تم (علمائے)
بلکہ (اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہ ِٰ
ب (خدا) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتا ِٰ
ال زمر۹:۳۹
کہو بھال جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں
برابر ہوسکتے ہیں؟ (اور) نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقلمند
ہیں۔
الزحرف۶۱:۴۳
ُ
اور وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ تو (کہہ دو کہ لوگو) اس میں شک نہ
کرو اور میرے پیچھے چلو۔ یہی سیدھا رستہ ہے۔

بائبل سے بیان کردہ اُردو آیات درج ذیل ویب سائٹ سے لی
گئی ہیں:
www.wordpocket.com
قرآن سے بیان کردہ اُردوآیات درج ذیل ویب f
سائٹ سے لی
گئی ہیں:
http://islam.onepakistan.com/quran
مزید آیات کیساتھ سواالت کو درج ذیل ویب سائٹ پر بھی
دیکھا جا سکتا ہے:
www.danwickwire.com
اس ویب سائٹ پر  ۲۰۰سواالت درج ذیل ُزبانوں میں
دستیاب ہیں:
البانی ،عربی ،آذری ،چینی ،ڈچ ،انگریزی ،فارسی،
فرانسیسی ،جرمن ،قازق ،کوریائی ،ناروے ،پولش ،پرتگالی،
رومانیہ ،روسی ،ہسپانوی  ،ترکی ،اُردو
اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے.
danwickwire@gmail.com

دانی ایل نے درج ذیل اداروں سے تعلیم پائی:
آزادانہ آرٹس پر
بیکرز فیلڈ کالج،ایسوسی ایٹ آرٹس۱۹۷۴ ،

f

تھیولوجی
بائبل کے ملنما سکول ،بیچلر اِن تھیالوجی۱۹۷۷ ،
بائبل میں
کولمبیا گریجویٹ اسکول آف بائبل اور مشن ،ایم اے1983 ،
لسانیات میں
واشنگٹن یونیورسٹی  ،سیاتل
ٹیکساس یونیورسٹی ،آرلنگٹن
اوکالہوما یونیورسٹی ،نارمن
پیسفک مغربی یونیورسٹی ،کیلی فورنیا
ایم اے1987 ،؛
اسالم میں
انقرہ یونیورسٹی ،اسالمی نظریات ڈیپارٹمنٹ ،ڈاکٹریٹ سٹڈیز،
 1996میں۔

مصنف کی طرف سے دیگر کتابیں
*بائبل اور قرآن کے بارے میں  100سواالت ،انگریزی میں،2005 ،2002 ،
2011؛ ترکی 133 ،2009 ،2003 ،2001 ،صفحات میں۔
*بائبل اور قرآن کے بارے میں  200سواالت ،انگریزی میں 2014 ،میں،
 2014میں ہی ترجمہ :البانی ،عربی ،آذری ،چینی ،فارسی ،فرانسیسی ،جرمن،
ہسپانوی  ،اور ترکی
کازک ،کوریائی ،ناروے ،پولش ،پرتگالی ،رومانیہ ،روسیf ،
 ۲۲۰ ،2015صفحات۔
*قرآن اور بائبل کے درمیان مماثلت اور اختالفات کا ایک جامع تجزیہ ،انگریزی
میں2007 ،؛ ترکی 2007 ،میں 213 ،صفحات۔
*ایک مذہبی ماخذ کتاب ،انگریزی میں 1985؛ ترکی  1987میں252 ،
صفحات۔
*باٹیکینٹ پروٹسٹنٹ چرچ آئین ،ترکی میں 51 ،2002 ،صفحات .
*کیا بائبل تبدیل ہو گئی ہے ؟ ،انگریزی میں2014 ،2011 ،2007 ،؛ ترکی
میں ۹۶ ،2013 ،2007 ،1987 ،1987 ،صفحات.
*مقدس کتابوں کی یہودی  ،مسیحیت اور اسالمی ذرائع کے مطابق مستندیت،
ترکی زبان میں ڈاکٹریٹ کا مقالہ ۴۱۹ ،۱۹۹۱ ،صفحات۔
*آج دنیا کے بے روزگار لوگوں تک رسائی کے مسئلے پر خصوصی حوالہ
کے ساتھ نماز اور روزہ کا کردار  ،ایم اے کا مقالہ  84 ،1983 ،صفحات.
*سیومک مقالہ  :ترکی افعالی نظام کا ایک گرامیٹیکل تجزیہ :فعل کی طرف
سے "سیومک " = "محبت کرنے" ،انگریزی اور ترکی 170 ،1987 ،صفحات
میں ایم اے مقالہ؛ دوسرا ایڈ،2012 ،
 ۱،۰۰۰صفحات۔
*وک وائیر مجموعہ اسالم ۱،۰۰۰ ،2011 ،صفحات۔
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