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4.
مصنف کی بابت
دانی ایل  1951میں کیلی فورنیا میں پیدا ہ ُوا اور بیکرزفیلڈ کے شہر میں پال
بڑھا۔وہ مغربی ہائی اسکول سے  1969میں فارغ التحصیل ہ ُوا۔
وہ  1970تا  1973کے درمیان امریکی فوج میں شامل ہ ُوا ۔ فوج میں ہوتے
ٹروپر اور گرین بیرٹ تربیت پائی اور ویت نام میں
ہ ُوئے ،اُس نے میڈیکل ،پیرا ُ
f
بطور جنگی ڈاکٹر سفری ذمہ داری سرانجام دی۔
اُس نے بیکرز فیڈ کالج سے  ۲سال تعلیم حاصل کی اور  1974میں لبرل آرٹس
میں ایسوسی ایٹ جی ڈگری کیساتھ گریجوایشن کی۔
اُس نے ملتنوما بائبل اسکول سے بائبل  ،عبرانی اور یونانی کی تین برس تک
تعلیم حاصل کی اور  ۱۹۷۷سے بیچلر آف تھیالوجی میں گریجوایشن کی۔
اُس نے کولمبیا ساؤتھ کیرولینا میں کولمبیا گریجوائٹ بائبل اور مشن اسکول سے
بائبل کی تعلیم حاصل کی اور  1983میں بائبل میں ماسٹرز ڈگری کیساتھ
گریجوایشن کی۔
اُس نے  1976میں سیاتل میں یونیورسٹی آف واشنگٹن کے سمر انسٹیٹیوٹ آف
لینگوئسٹک ؛ آرلنگٹن کی یونیورسٹی آف ٹیکساس  1977 ،تا 1978؛ نورمان
کی یونیورسٹی آف اوکالہوما  1979 ،تا  1980سے زباندانی کی تعلیم حاصل
کی۔اُس نے  1987میں پیسیفک ویسٹرن یونیورسٹی ،الس اینجلس ،کیلی فورنیا
سے زباندانی میں ماسٹرز ڈگری ُمکمل کی۔
ب علم کے طور اسالمک
طال
مہمان
اُس نے  1995تا  1996میں آڈیٹنگ
ِ
تھیالوجی کے ڈیپارٹمنٹ میں انقرہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی تعلیم کا سال
ُمکمل کیا۔
دانی ایل نے ڈیوری سے شادی شُدہ ہے اور  ۳بیٹوں :ڈیرک یکتا ،اینڈریو نادر
صوص شُدہ خادم ہے اور  28برس تلک
اور پیٹر قان کا باپ ہے۔ وہ ایک مخ ُ
تُرکی میں کلیسیائی تعمیر ک ی خدمت کرتا رہا اور اب ترکش جمہوریہ شمالی
قبرص (سائپرس) میں رہتا ہے۔
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مصنف کی کتابیں

danwickwire.com

سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی

ہیں۔
*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 میںf ،
 2014میں،
 2014میں ہ ی ترجمہ :البانی ،عربی ،آذری ،چینی ،فارسی ،فرانسیسی ،جرمن،
کازک ،کوریائی ،ناروے ،پولش ،پرتگالی ،رومانیہ ،روسی ،ہسپانوی  ،اور ترکی
 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۔

6.

فہرست
صفح ِہ عنوان
۱۔
معلومات کا صفحہ
۲۔۳
ُمصنف کی بابت
۴۔۵
فرہنگ
6۔7
f
فرہنگ
8۔9
 10۔  11بائبل کو دئیے جانے والے خطابات
ب ُمقدس کی ’’الہامیت ‘‘
 ۱۲۔  13کتا ِ
 14۔  15تعین کرنے کا الئحہ عمل کہ کونسی کتابیں الہامی ہیں
 16۔ ُ 17مقدس کتابوں پر شماریات
 18۔  19بائبل کی الوہیت
 20۔ ُ 21خدا کا کالم ابدی اور التبدیل ہے
 22۔  23قُرآن کے ُمطابقُ ،محمد نے بائبل کو قبُول کیا تھا جو اُس کے
دور میں ُخدا کے کالم کے طور
وجود رکھتی تھی
 24۔ ’’ 25تنسیخ‘‘ کے مسائل
دعوی کرنے
 26۔  27اُن آیات میں سے کوئی بھی جن کو مسلمان یہ
ٰ
کیلئے استعمال کرتے ہیں کہ بائبل
تبدیل ہو گئی ہے ،بائبل کی ُرو سے نُسخہ جات کے اصل
متن کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔
 28۔ ’’ 29بائبل‘‘ کے ُمطابق ُ ،خدا کا کالم التبدیل ہے۔
 30۔ ’’ 31قُرآن‘‘ کے ُمطابق ُ ،خدا کا کالم التبدیل ہے۔
 32۔  33قُرآن کے ُمطابق ،مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ُمقدس
کتابوں میں کوئی تفریق رکھیں
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 34۔  35قُرآن کے ُمطابق وہ جو ُمقدس کتابوں میں سے کسی ایک
سے بھی انکار کرتے ہیں وہ ’’غیر
ایماندار‘‘ (کافر) ہیں کو دوزخ میں سزا پائیں گے!
 36۔ ُ 37محمد کے دور سے ’’قبل‘‘ بائبل تبدیل نہیں ہو fچُکی ہوگی،
کیونکہ ُمحمد نے ُخود بائبل کو بطور ُخدا
کا ُمستند کالم قبُول کیا ہے۔
 38۔ ُ 39محمد کے دور کے ’’بعد‘‘ بائبل تبدیل نہیں ہو چُکی تھی
کیونکہ قبل از اسالم کی بائبل وہی
باتیں کہتی ہے جو ُمحمد کے بعد کی بائبل کہتی ہے۔
 40۔  41قُرآن کی آیات ’’تصدیق‘‘ کرتی ہیں کہ مسیحیوں اور یہودیوں
کے پاس بائبل تھیں جو ُمحمد کے دور تلک تبدیل نہیں ہوئی تھیں۔
 42۔  43قُرآن میں آیات جو یہودیوں اور مسیحیوں کی بابت تنقیدی
بات کرتی ہیں اشارہ ’’نہیں‘‘
کرتی کہ اُنہوں نے بائبل کی عبارت کو مسخ کیا تھا۔
 44۔ ُ 45خدا کا اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا ’’مقصد‘‘ تھا؟
 46۔ ُ 47خدا کی اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا ‘‘قُدرت‘‘ تھی؟
 48۔  49منطق کی بُنیادی غلطیاں جو ُمسلمان ُخدا کے کالم کی ُمناسبت
سے کرتے ہیں۔
 50۔ ُ 51خدا کے کالم کی ُمناسبت سے دُرست منطقی انصاف
 52۔  53مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ’’نہیں جانتا تھا‘‘
کہ اُس کی ُمقدس کتابیں
تبدیل ہو جائیں گی!
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 54۔  55مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا’’پروا نہیں کرتا‘‘
اگر اُس کی ُمقدس کتابیں تبدیل کردی جائیں!
 56۔  57مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد
تک‘‘قُدرت واال‘‘ یا ’’زورآور‘‘ نہیں
f
ہے کہ اپنے کالم کو تبدیل یا مسخ ہونے سے بچا سکے!
 58۔  59مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک
’’وفادار‘‘ یا ’’قاب ِل بھروسہ‘‘
نہیں ہے کہ اپنی ُمقدس کتابوں کا تحفظ کرسکے۔
 60۔  61مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک
’’راستباز‘‘ یا ’’راست‘‘ نہیں تھا
روز حشر
کہ پاک معیاروں کا تحفظ کرسکے ِجن سے وہ
ِ
سب انسانوں کی عدالت کرے گا۔
 62۔  63مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک
’’رحم کرنے واال‘‘ یا ’’ہمدرد‘‘
نہیں تھا کہ اپنی ُمقدس کتابوں کو سب انسانوں کی نجات
کیلئے محفوظ رکھ سکے۔
 64۔  65مسخ کرنے کے دعوے یہ مفہوم دیتے ہ ُوئے شیطان کو
ُخدا سے برتر ظاہر کرتے ہیں کہ
قادر ُمطلق پر بائبل کیلئے جنگ جیت لی
شیطان نے ُخدا ِ
تھی!
 66۔  67دعوؤں کی ریاکارانہ فطرت کہ بائبل تبدیل ہوگئی ہے
 68۔  69پُرانے عہد نامے کی نقل کرنے میں نگہداشت کی تفصیل
 70۔  71بائبل کیلئے عبارتی نسخہ جات کے ثبوت
 72۔  73بائبل کے ابتدائی ’’تراجم‘‘ جو قبل از اسالم ہیں عبارتی
مفاہمت اور یکسانیت کو ظاہر کرتے
ہیں۔
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 74۔  75بائبل کے قدیم نسخہ جات میں عبارتی مفاہمت اور یکسانیت
کے درجات
 76۔ ’’ 77آبائی کلیسیا کی تصانیف ‘‘ (ابتدائی کلیسیائی آبا)
 78۔  79مسیح کی اولین تعلیمات
f
 80۔  81ابتدائی کلیسیائی کونسل میں کیا ہ ُوا؟
اسفار محرفہ کی کتابیں کیا ہیں؟
 82۔ 83
ِ
 84۔  85برنباس کی انجیل کیا ہے؟
 86۔  87کیا یہودیوں کی بیوفائیُ ،خدا کی اپنی ُمقدس کتابوں سے
وفاداری کو ُمتاثر کرسکتی ہے؟
 88۔  89مسخ کرنے کے ُمسلمانوں کے دعوؤں کے اصل اسباب کیا
ہیں؟
 90۔  91مسلمانوں کے غور کرنے کیلئے ُکچھ ُمشکل سواالت
 92۔  93سات اسباب کہ کیوں مسیحی قُرآن پر ایمان نہیں رکھتے
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
 94۔ 101
’’برکت‘‘ یا ’’لعنت‘‘ :انتخاب آپ پر ہے
 102۔ 103
بائبل کے استعمال کردہ حوالہ جات کی فہرست
 104۔ 109
قُرآن کے استعمال کردہ حوالہ جات کی فہرست
 110۔ 114
استعمال کردہ پردیسی الفاظ کی فہرست
 115۔ 117
فرہنگ
 118۔ 120

10.
بائبل کو دئیے جانے والے خطابات
بائبل میں
متی

ب ُمقدس
کتا ِ
29 : ۲۲
ب ُمقدس
نبیوں کی معرفت کتا ِ
رومیوں 2 : 1
۲
پُرانے عہدنامہ
کرنتھیوں 14 : 3
 ۲کرنتھیوں : ۳
نئے عہد
۶
یُوحنا 47 : 5
نوشتوں
عبرانیوں : 4
ُخدا کا کالم
12
یعقوب  21 : 1۔
کالم
23
زندگی کا کالم
فلپئیوں 16 : 2
نحمیاہ 3 : 8
شریعت کی کتاب
زبُور ۲ : ۱
ُخداوند کی شریعت
۱
لُوقا 4
نبیوں کی کتابیں
17 :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۱۔ بائبل میں ’’نبی‘‘ کی تعریف بطور ایک ’’غیب بین‘‘ کی گئی ہے یعنی
کہ وہ جو ُخدا کی نبوتی نعمت سے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ بائبل میں
 8,362نبوتی آیات ہیں جس کا مطلب ہے کہ بائبل کا 26%نبوتی قسم
کا تھا جس وقت وہ تحریر ہ ُوئی۔
 ۱سیموئیل  9 : 9۔۔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۔
یُوحنا  29 : 4۔۔ آؤ،ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے
بتا دِئے ۔ کیا ُممکن ہے کہ مسیح یہ ہے؟
ُ
ُمکاشفہ  10 : 19۔۔ ِکیُونکہ یِسُوع کی گواہی نب ُّوت کی ُروح ہے۔
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قُرآن میں
ال عمران 3 : 3
ال عمران : 3

تورات اور انجیل
کتاب هللا
23
البقرہ
ُخدا کی بات
75 : 2
ال
ُخدا کی آیتیں
عمران 113 : 3
مریم 58 : 19
رحیم ُخدا کی آیتیں
البقرہ
طریقہ کار(دُرست اور غلط کے درمیان)
48 : 2
االنبیا
روشنی اور نصیحت (کی کتاب)
48 : 2
االنبیا 7 : 21
یاد دہانی
المائدۃ 44 : 5
ہدایت اور روشنی
اور 46
جبکہ بائبل میں درجنوں آیات نبوتی قسم میں ہیں  ،یہ واضح ہے کہ قُرآن
میں کوئی بھی ایسی آیات نہیں ہیں جو نبوتی طرز میں لکھی گئی ہیں۔
قُرآن اِس حقیقت کو ُخود تحریر کرتا ہے کہ ُمحمد کو اِس طرح کی کوئی
نبوتی نعمت نہیں دی گئی تھی۔
االنعام  50 : 6۔۔کہہ دو(ائے ُمحمد) کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ
تعالی کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں
میرے پاس هللا
ٰ
۔۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (خدا کی طرف سے)
آتا ہے۔
ال اعراف  188 : 7۔۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے
فائدے جمع کرلیتا اور مجھ ک و کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں
کو ڈر اور خوشخبری سنانے واال ہوں۔
ال احقاف  8 : 46۔۔ 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۔

12.
ب ُمقدس کی ’’الہامیت ‘‘
کتا ِ
پُرانے عہد کی  39کتابیں
توریت [](Torah) x 5
 1446قبل مسیح
پیَدایش
 1406قبل مسیح
خُروج
 1490قبل مسیح
احبار
 1490قبل مسیح
گنتی
 1451قبل مسیح
استثنا
مصرعہ [](Kethubim) x 13
زبُور
اِمثال
ایّوب
غز ُل الغزالت
ُروت
نوحہ
واعظ
آستر
دانی ایل
عزرا
نحمیاہ
۱۔تواریخ
۔تواریخ
ِ ۲

1000قبل مسیح
971قبل مسیح
1520قبل مسیح
1014قبل مسیح
 1322قبل مسیح
588قبل مسیح
977قبل مسیح
521قبل مسیح
 607قبل مسیح
 536قبل مسیح
 446قبل مسیح
 1004قبل مسیح
 1015قبل مسیح

انبی ِا [](Nebi'im) x 21
 1451قبل
یشوع
ؔ
مسیح
قضاۃ
 1425قبل
۱سموئیل
مسیح
۲سموئیل
 1171قبل
۱سالطِ ین
مسیح
۲سالطین
 1056قبل
أیسعیاہ
مسیح
یرمیاہ
 1015قبل
حزقی ایل
مسیح
ہوسیع
 896قبل
یُوایل
مسیح
عا ُموس
760قبل
عبدیاہ
مسیح
یُوناہ
629قبل
میکاہ
مسیح
نا حُوم
595قبل
حبقُوق
مسیح
صفنیاہ
785قبل
حجی
مسیح
زکریاہ
800قبل
مالکی
مسیح
787قبل
مسیح
587قبل
مسیح
 862قبل
مسیح
 750قبل
مسیح
 713قبل
مسیح
 626قبل
مسیح
 630قبل
مسیح
 520قبل

13.
ب ُمقدس کی ’’الہامیت ‘‘
کتا ِ
نئے عہد کی 27کتابیں
ُخوشخبری (انجیل)
60
متّی
عیسوی
مرقس
58
لُوقا
عیسوی
یُوحنّا
61
عیسوی
90
عیسوی
تاریخی
63
اعمال
عیسوی

قیامت سے متعلقہ
95
ُمکاشفہ
عیسوی

عام خطوط
69
عبرانیوں
عیسوی
یعقُوب
f 69
۱پطرس
عیسوی
۲پطرس
63
۱یُوحنّا
عیسوی
۲یُوحنّا
64
۳یُوحنّا
عیسوی
ی ُہوداہ
90
عیسوی
90
عیسوی
90
عیسوی
90
عیسوی
پولُوس کے خطوط
57
رومیوں
عیسوی
ُ ۱کرنت ِھیوں
54
ُ ۲کرنت ِھیوں
عیسوی
گلتیوں
56
افسیوں
عیسوی
فلپیوں
48
ُکلسّیوں
عیسوی
۱ت ِھسلُنیکیوں
60
۲ت ِھسلُنیکیوں
عیسوی
۱تیمِت ُھیس
54
۲تیمِت ُھیس
طِ ُ
عیسوی
طس
60
فلیمون
عیسوی
50
عیسوی
50
عیسوی
63
عیسوی
63

14.
تعین کرنے کا الئحہ عمل کہ کونسی کتابیں الہامی ہیں
صولوں پر
بائبل کی تحاریر سے اور کلیسیائی تاریخ نے کم از کم پانچ ا ُ
توجہ دی تھی جنہوں نے سچی الہیاتی ہدایت سے کتابوں کے چُناؤ اور
پہچان میں راہنمائی کی۔ میک ڈاول  ،گیسلر اور نِلس []GIB 223-231
کا ُخالصہ دیتا ہے جو الئحہ عمل کھینچتا ہے اور جو نئے عہد کی
الہامیت کیلئے استعمال ہ ُوا جس کا ُخالصہ درج ذیل دیا جا سکتا ہے:۱
۱۔ رسالتی :کیا وہ کسی مستند نبی ،رسُول یا یسوع کے شاگرد نے لکھی
تھی یا شاگرد کے کسی قریبی ساتھی نے؟ اگر وہ کسی ُخدا کے ترجمان
نے لکھی تھی ،تو پھر وہ ُخدا کا کالم تھا۔
ب ُمقدس کے دیگر حصوں سے ہم
۲۔ ُمستقل مزاجی :کیا تحاریر کتا ِ
آہنگی رکھتی ہیں؟ کیا وہ برحق اور ُمستند ہیں؟ کیا وہ ُخدا کی بابت
سچائی بتاتی ہیں؟ اگر تحریر میں پا یا جانے واال ُکچھ بھی سچ نہیں تھا،
تو اُسے ُخدا کی طرف سے نہ ہونے کے طور حذف کردینا چاہئے۔ ُخدا
دعوی کرتا
ُخود استعثنا  20 : 18۔ ۲۲میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی نبی
ٰ
ہے کہ وہ ُخدا کی طرف سے بات کررہا ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ سچ
نہیں ،تو پھر وہ میری بات نہیں کررہا۔ ُخدا اپنی بات سے تضاد نہیں
کرتا( ۲کرنتھیوں  17 : 1۔  ،)18نہ ہی وہ ج ُھوٹ بول سکتا ہے
صول وضع
(عبرانیوں )18 : 6۔ اِن وجوہات کے سبب ،کلیسیائی آبا نے ا ُ
رکھا’’ ،اگر شک ہے تو اُسے نکال باہر کرو‘‘۔
۳۔توثیق :کیا تحاریر عالمگیر طور پر شناخت رکھتی تھیں اور کلیسیاؤں
کو قبُول تھیں؟ کیا وہ ُخدا کے لوگوں کو قاب ِل قبُول تھیں؟ ُ
پولوس
تھسلنیکیوں کی بابت کہتا ہے’’ ،اِس واسطے ہم بھی بِالناغہ ُخدا کا شُکر
کرتے ہیں کہ جب ُخدا کا پَیغام ہماری معرفت تُمہارے پاس پ ُہنچا تو تُم
نہیں بلکہ ( َجیسا حقِیقت میں ہے) ُخدا
نے اُسے آدمِ یوں کا کالم َ
س َمجھ کر ِ
کا کالم جان کر قُبُول کِیا اور وہ تُم میں جو اِیمان الئے ہو تاثِیر بھی کر
رہا ہے‘‘۔
پطرس رسُول ،پولُوس کی تحاریر کو پُرانے عہد کے نوشتوں کی
کالم ُمقدس قبُول کرتا ہے ( ۲پطرس )16 : 3۔
مفاہمت میں
ِ

15.
تعین کرنے کا الئحہ عمل کہ کونسی کتابیں الہامی ہیں
۴۔ ُروح کی ہدایت سے :کیا کتاب حقائق کے ثبوت رکھتی ہے کہ وہ ُخدا
کا الہی کالم ہے؟ کیا وہ ُخدا کی قُدرت سے آتا ہے۔ کلیسیائی آبا ایمان
رکھتے تھے کہ ُخدا کا کالم ’زندہ اور ُموثر‘ (عبرانیوں  )12 : 4اور
اِسی طرح راستبازی کی تربیت اور بشارت ( ۱پطرس  )۲۳ : ۱کیلئے
بدلنے والی قوت ہو۔
5۔ معجزات :کیا مصنف کی تصدیق ُخدا کے کام کرتے ہیں؟اکثر اوقات
وسی کو اپنی
معجزات سچے نبیوں کو جھوٹوں سے الگ کرتے تھے۔ ُم ٰ
ُخدا کی طرف سے بُالہٹ کو ثابت کرنے کیلئے معجزاتی قوتیں دی گئی
تھیں۔ (خروج  1 : 4۔  ) 9ایلیاہ عجیب کاموں سے بعل کے جھوٹے نبیوں
پر فتح پاتا ہے ( ۱سالطین )9 1 : 4۔ یسوع ’کا ُخدا کی طرف سے ہونا
عجیب کاموں اور نِشانوں سے ثا ِبت ہ ُؤا جو ُخدا
تُم پر اُن ُمعجزوں اور ِ
نے اُس کی معرفت تُم میں دِکھائے ‘ (اعمال )۲۲ : ۲۔

ابتدائی کلیسیائی آبا کی طرف سے نئے عہد کی توثیق

۲

اتھاناسئیس 293( :۔  373عیسوی)۔اسکندریہ کا بُزرگ پہال شخص تھا
جس نے پاشکا خط میں  327عیسوی میں نئے عہد کی  ۲7کتابوں کی
پہچان کی جو آج کے دور میں زیر استعمال ہیں۔وہ الوہیت کے باپ کے
طور پر جانا جاتا ہے۔
جیروم 347( :۔  420عیسوی) اتھاناسئیس کے اپنی الہامی کتابوں کی
فہ رست کی ترسیل کے ُکچھ ہی عرصے بعد  ،جیروم نے اِس سے اتفاق
کیا اور نئے عہد کی الوہیت کو  27کتابوں پر ُمشتمل بیان کیا۔
اگسٹین 354( :۔  430عیسوی) وہ اتھاناسئیس اور جیروم کیساتھ نئے
عہد کی  27کتابوں کے حوالے سے اتفاق کرتا ہے۔
پوپ دماسس اؤل 305( :۔  )384روم کا بشپ اُنہی  27کتابوں کی
فہرست استعمال کرتا ہے جو اتھاناسئیس نے  ۳۲۷عیسوی میں کی تھی۔

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

 ۱میک ڈاؤل ،نیا ثبوت؛ صفحات  21۔ 22۔
 ۲میک ڈاؤل ،نیا ثبوت؛ صفحات  ۲۳۔ ۲۴۔

16.
ُمقدس کتابوں پر شُماریات
 39کتابیں
=
پُرانا عہد نامہ
حروف
الفاظ
آیات
ابواب
کتابیں
2,728,100 602,582 23,138
929
39
27کتابیں
=
نیا عہد نامہ
حروف
الفاظ
آیات
ابواب
کتابیں
838,380 180,552
7,957
260
27
کتابیں۱
=
بائبل بطور ایک مجموعہ
حروف
الفاظ
آیات
ابواب
کتابیں
3,566,480 783,137 31,101
1,189
66
بطور قُرآن کیساتھ موازنہ ۲:
حروف
الفاظ
آیات
ابواب
کتابیں
326,048 77,934
6,236
114
1
جب ایک ’’لفظ‘‘ اور’’حرف‘‘ کی گنتی کا قُرآن اور مجموعی بائبل کیلئے کیا
جاتا ہے،اُن ُمقدس کتابوں کا جن پر ایمان النا مسلمانوں کیلئے الزم ہے (بنام
توریت ،زبُور ،انجیل اور قُرآن) ،بائبل ُمقدس کتابوں کا کوئی  90فی صد بناتی
ہے جس پر ایمان رکھنا ُمسلمانوں کیلئے الزم ہے۔
اِس حقیقت کی روشنی میں ،کہ تمام ُمقدس کتابوں میں استعمال کردہ حروف اور
الفاظ دونوں بائبل اور قُرآن کیلئے آسانی سے دستیاب ہیں ،یہ واضح ہے کہ وہ
ُمقدس کتابیں الفاظ اور حروف کی گنتی کو تبدیل کئے بغیر تبدیل نہیں ہوسکتی۔
یہ حقیقت کہ یہ اعداد ُمستقل ہیں اِس حقیقت کی گواہی کے طور معروف ہیں کہ
ُمقدس کتابیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یہاں پر استعمال کردہ اعداد و شُمار درج ذیل سے لیا گیا ہے:
 ۱ہِل ،بیکرز کی بائبل کی فہرستوں کی دستی کتاب1981 ،۔ڈئیک ،ڈئیک کی
تشریحی حوالہ جاتی بائبل1981 ،۔
 ۲کیسی کوگلو ،نُوزو لُنڈن ،ایتی بارن قُرآن الکریم ،صفحات  ۱۲۴۔ ۱۲۵۔

17.
ُمقدس کتابوں کی شُماریات
سورتوں کی تواریخی ترتیب

 ۱الفاتحہ
 ۲البقرہ
آل
۸۹ ۳
 ۴النسا

۵
۸۷
عمران

مکی ۱

۳۹

الزمر

مدنی ۴

۴۰

غافر

مدنی ۵

۴۱

فُ صلت

۵۹

۱

مکی ۲

۷۷

المرسالت

۳۳

مکی ۲

۷۸

النبا

۸۰

مکی ۱

۶۱

مکی ۲

۷۹

النازعات

۸۱

مکی ۱

۶۰

مکی ۱

۹۲

مدنی ۶

۴۲

الشوری

۶۲

مکی ۲

۸۰

عبس

۲۴

مکی۱

۱۱۲

مدنی ۶

۴۳

الزحرُ ف

۶۳

مکی ۲

۸۱

التکویر

۷

مکی ۱

 ۶االنعام

۵۵

مکی ۳

۴۴

الدحان

۶۴

مکی ۲

 ۷االعراف

۳۹

مکی ۳

۴۵

الجاشیہ

۶۵

مکی ۲

۸۲
۸۳
۸۶

۸۲

مکی ۱
المطففین

۸۸

مدنی ۴

۴۶

االحقاف

مکی ۲

 ۹التوبہ

 ۱۱۳مدنی ۷

۴۷

محم د

 ۱۰یونس

 ۵المائدہ

 ۸النفال

۶۶
۹۵
۱۱۱

 ۵۱مکی ۳

۴۸

 ۱۱ھود

 ۵۲مکی ۳

۴۹

الحجرات

الفتح

 ۱۲یوسف

 ۵۳مکی ۳

۵۰

ْق

۳۴

الزاریات

۶۷

۱۰۶

۸۴

النشقاق

۸۳

مکی ۱

۸۵

البرُ وج

۲۷

مکی ۱

 ۸۶الطاارق

۳۶

مکی ۱

 ۸۷االعلی

۸

مکی ۱

 ۸۸الغاشیہ

۶۸

مکی۱

۸۹

الفجر

۱۰

مکی ۱

۹۰

البلد

۳۵

مکی ۱

 ۹۱الشمس

۲۶

مکی ۱

 ۹۲اللیل

۹

الضعی
۹۳
ٰ

۱۱

مکی ۱

مکی ۱

 ۹۴الشرح

۱۲

مکی۱

مدنی ۶

 ۹۵التین

۲۸

مکی ۱

 ۹۶العلق

۱

مکی۱

مدنی ۴
مدنی ۶
مدنی ۷
مکی ۱

 ۱۳الراعد
ابراھیم
۷۲ ۱۴

 ۹۶مکی ۳

۵۱

مکی ۳

۵۲

الطُور

۷۶

 ۱۵الحجر

 ۵۴مکی ۳

۵۳

النجم

۲۳

مکی ۱

 ۷۰مکی ۳

۵۴

القمر

۳۷

مکی ۱

 ۱۷االسرا

۵۰

مکی ۱

۵۵

الرحمان

۹۷

مکی ۱

 ۱۸الکھف

 ۱۶النح ل

 ۱۹مریم
 ۲۰طہ
 ۲۱االنبیا
 ۲۲الحج
المومنون
۷۴ ۲۳
 ۲۴الُنور

 ۶۹مکی ۱

۵۶

الواقعہ

مکی ۱

۵۷

الحدید

۹۴

 ۴۵مکی ۱

۵۸

المجادلہ

۱۰۵

۷۳

مکی ۱

۵۹

الحشر

۱۰۱

۱۰۳

۴۴

۴۶

مکی ۱
مکی ۱

مدنی ۵
مدنی ۵

مکی ۳

۶۰

الممتحنۃ

۹۱

مکی ۳

۶۱

ال صف

۱۰۹

مدنی ۴-

 ۱۰۲مدنی ۶

۶۲

۱۱۰

مدنی۴

 ۲۵الفُرقان

۴۲

مکی ۳

 ۲۶ال شُعرا

۴۷

مکی ۳

۶۳
۶۴
التعابُن
۱۰۸

 ۲۷النحل

۴۸

مکی ۳

۶۵

 ۲۸القصص

۴۹

مکی ۳

۶۶

الجمعۃ
المنافقون
مدنی ۴
الطالق
التحریم

۱۰۷

القدر

مدنی۶

۱۰۴

۹۹

النفطار
مکی۱

مدنی ۶
مدنی ۷

مدنی۶

مکی۱

۹۷
۹۸
،
 ۱۰۰مکی۱

۲۵

مکی۱
البینہ

 ۹۹الزلزله

۹۳

مکی۱

 ۱۰۰العادیات

۱۴

 ۱۰۱القارعہ

۳۰

مکی ۱

مکی ۱

 ۱۰۲التکاثر

۱۶

مکی۱

 ۱۰۳العصر

۱۳

مکی ۱

 ۱۰۴الھمزہ

۳۲

مکی۱

 ۲۹العنکبُوت

۸۵

مکی ۲

۶۷

الملک

۷۷

مکی ۱

 ۱۰۵الصیل

۱۹

 ۳۰الرُ وم

۸۴

مکی ۲

۶۸

القلمہ

۲

مکی ۱

۱۰۶

قُریش

۲۹

مکی۱

 ۳۱لقمان

۵۷

مکی ۲

۶۹

الحقۃ

۷۸

مکی ۱

۱۰۷

الماعون

۱۷

مکی۱

 ۳۲السجدۃ

۷۵

مکی ۲

۷۰

المعارج

۷۹

مکی ۱

الکوثر

 ۳۳االحزاب

۹۰

مدنی ۶

۷۱

نُوح

۷۱

۱۸

مکی۱

 ۳۴سبا'

۵۸

مکی ۲

۷۲

۱۰۸
۱۰۹
الکافرون
۱۱۰
النصر

۱۵

مکی۱

 ۳۵فاطر

۴۳

مکی ۲

۷۳

الحجن
المزمل

 ۳۶یاسین

۴۱

مکی ۲

 ۷۴المدثر

 ۳۷ال صافات

۵۶

مکی ۲

 ۷۵الصیامہ

 ۳۸ص
---------------

۳۸

مکی ۲

النسان

۷۶

۴۰
۳
۴
۳۱
۹۸

مکی ۱
مکی ۱
مکی ۱
مکی۱

مکی ۱

 ۱۱۴مدنی ۷
المسد

۱۱۱
۱۱۲
االخالص

۶

مکی۱

 ۲۲مکی۱

مکی ۱

۱۱۳

الفلق

 ۲۰مکی۱

مکی ۱

۱۱۴

الناس

مکی۱

۲۱

(اطیبارن ق ُرآن الکریم ،نذولُوندن ،کیسکوگلُو  ،صص۔  )۱۲۵- ۱۲۴۔ مکی اور مدنی سورتوں کی ترتیبی تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ 25۔

18.
بائبل کی الوہیت
 ۱کرنتھیوں  37 : ۱۴۔  38۔۔۔  37اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا ُروحانی
س َمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں َمیں تُمہیں لِکھتا ہ ُوں وہ ُخداوند کے
َ
حُکم ہیں۔  38اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔
گلتیوں  11 : 1۔  12۔۔۔  11اَے بھائِیو! َمیں تُمہیں جتائے دیتا ہ ُوں کہ جو
نہیں۔ ِ 12کیُونکہ وہ ُمجھے
ُخوشخَبری َمیں نے سُنائی وہ اِنسان کی سی ِ
نہیں پ ُہنچی اور نہ ُمجھے سِیکھائی گئی بلکہ ِیسُوع
اِنسان کی طرف سے ِ
مسِیح کی طرف سے ُمجھے اُس کا ُمکاشفہ ہ ُؤا۔
 ۲تمتھیس  14 : 3۔  17۔۔۔  14مگر تُو اُن باتوں پر جو تُو نے سیکھی
ت ِھیں اور ِجن کا یقِین تُجھے دِالیا گیا تھا یہ جان کر قائِم رہ کہ تُو نے
نہیں کِن لوگوں سے سِیکھا تھا۔ 15اور تُو بچپن سے اُن پاک ن ِوشتوں
اُ ِ
حاصل
سے واقِف ہے جو تُجھے مسِیح یِسُوع پر اِیمان النے سے نِجات
ِ
کرنے کے لِئے دانائی بخش سکتے ہیں۔ 16ہر 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۔ 17تاکہ مر ِد ُخدا کامِل بنے اور ہر ایک نیک
کام کے لِئے ِبال ُکل تیّار ہو جائے۔
ب ُمقدّس کی
 ۲پطرس  20 : 1۔  21۔۔۔  20اور پہلے یہ جان لو کہ کِتا ِ
کِسی نُب ُّوت کی بات کی تا ِویل کِسی کے ذاتی اِختیّار پر موقُوف
نہیں ہ ُوئی
نہیں۔ ِ 21کیُونکہ نُب ُّوت کی کوئی بات آدمِ ی کی خواہِش سے ِ
ِ
بلکہ آدمِ ی ُرو ُح اُلقدس کی تحریک کے سبب سے ُخدا کی طرف سے
بولتے تھے۔
ُمکاشفہ  1 : 1۔  3۔۔۔ 1یِسُوع مسِیح کا ُمکاشفہ جو اُسے ُخدا کی طرف
سے اِس لِئے ہ ُؤا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دِکھائے ِجن کا جلد ہونا
نہیں
ُ
ضرور ہے اور اُس نے اپنے ِ
فرشتہ کو بھیج کر اُس کی معرفت اُ ِ
اپنے بندہ یُوحنّا پر ظاہِر کِیا۔ ِ 2جس نے ُخدا کے کالم اور یِسُوع مسِیح
کی گواہی کی یعنی اُن سب ِچیزوں کی جو اُس نے دیکھی ت ِھیں شہادت
دی۔ 3اِس نُب ُّوت کی کِتاب کا پڑھنے واال اور اُس کے سُننے والے اور
جو ُکچھ اِس میں لِکھا ہے اُس پر عمل کرنے والے ُمبارک ہیں ِکیُونکہ
وقت نزدِیک ہے۔

19.
بائبل کی الوہیت
۱۔ بائبل کو کوئی چالیس لکھاریوں نے دُنیا کے مختلف حصوں میں ،
مختلف اقسام کے لوگوں کے طور  1600برس کے فورانئے میں تحریر
کیا۔
 fدانی ایل اور
۲۔ پُرانا عہد نامہ بُنیادی طور پر عبرانی میں لکھا گیا،
عزرا کے حصوں کیساتھ جو آرامی میں لکھے گئے؛ نیا عہد یُونانی میں
لکھا گیا۔
۳۔ اِس کے موضوعاتی مواد میں سینکڑوں متنازعہ موضوعات شامل
ہیں ،تاہم اِس میں تاآخر ہم آہنگی اور یکسانیت ہے کہ بائبل کا کوئی بھی
حصہ  ،پُوری کے حوالے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔
۴۔ بائبل کے پیغام کا تسلسل اپنی کاملیت میں یکتا ہے۔ یہ تاریخی
ترتیب ،قسم اور غیر قسم ،نبوت اور اُسکی تکمیل اور نہایت کامل ترین
شخص کی پیشنگوئیوں ،تمثیل نُمائی ،پُورے ہونے اور برتری سے باہم
جُڑی ہ ُوئی ہے جو کبھی دُنیا میں آیا اور جس کا جالل آسمان کی تجلی
ہے۔تاہم اِس تسلسل کی کاملیت اُس کے برخالف قائم رہتی ہے جسے
انسان ناقاب ِل تسخیر کام سمجھتا ہے؛ کیونکہ بائبل چھیاسٹھ کتابوں کا
مجموعہ ہے جو لگ بھگ چالیس مختلف لکھاریوں نے لکھی ۔۔یعنی کہ
بادشاہ ،دہقان ،عُلما ،شاعر اور ہل جوتنے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں
مختلف ُملکوں میں ُگزاری اور ایک دُوسرے کیساتھ انسانی تاریخ کے
کوئی سولہ سو برس سے بھی زائد دورانیہ میں کسی سے کوئی میل
مالپ یا اتفاق کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔تسلسل کی اِن ُمشکالت کی
وجہ سے ،بائب ل ،انسانی رائے کا متفاوت،غیر متناسب،غیر آہنگ اور
متضاد مجموعہ ہے جو د ُنیا نے کبھی دیکھا ہوگا؛ لیکن اِس کے
برعکس ،یہ محض وہ ہے جیسا یہ ہونے کیلئے وضع کیا گیا تھاُ ،خدا
کے انسان کیساتھ میل جول کی ساری تاریخ کا بنام یکساں ،غیر
مداخلت کردہ ،ہم آہنگ اور ت رتیبی حوالہ۔ بائبل کوئی ایسی کتاب نہیں ہے
جو انسان اگر اہل ہوتا تو لکھ سکتا یا اگر وہ چاہتا تو لکھ سکتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
شیفر ،سسٹامیٹک تھیالوجی ،جلد اؤل ،صفحہ 29۔

20.
ُخدا کا کالم ابدی اور التبدیل ہے
ب ُمطابق بائبل
زبُور  11 : 33۔۔۔ ُخداوند کی مصلحت ابد تک قائم رہیگی۔ اور اُس کے
دِل کے خیال نسل در نسل۔
f
زبُور  7 : 111۔  8۔۔۔ 7اُسکے ہاتھوں کے کام برحق اور پُر عدل ہیں۔
اُسکے تمام قوانین راست ہیں۔ 8وہ ابُداآلباد قائم رہیں گے۔ وہ سچّائی اور
راستی سے بنائے گئے ہیں۔
زبُور  152 : 119۔۔۔تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہ ُؤا کہ
تُو نے اُنکو ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔
زبُور  160 : 119۔۔۔تیرے کالم کا خالصہ سچّائی ہے۔ تیری صداقت
کے ُکل احکام ابدی ہیں۔
متی  20 : 28۔۔۔اور اُن کو یہ تعلِیم دو کہ اُن سب باتوں پر عمل کریں
ِجن کا َمیں نے تُم کو حُکم دِیا اور دیکھو َمیں دُنیا کے آخِ ر تک ہمیشہ
تُمہارے ساتھ ہ ُوں۔
لُوقا  33 : 21۔۔۔آسمان اور زمِ ین ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں ہرگِز
نہ ٹلیں گی۔
ّ
ُ
عبرانیوں  12 : 4۔۔۔ ِکیُونکہ خدا کا کالم ِزندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو
دھاری تلوار سے ِزیادہ تیز ہے ۔
عبرانیوں  8 : 13۔۔۔ ِیسُوع مسِیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔
نہیں بلکہ
 ۱پطرس  ۲۳ : ۱۔  ۲۵۔۔۔ ِ 23کیُونکہ تُم فانی تُخم سے ِ
غَیرفانی سے ُخدا کے کالم کے وسِیلہ سے جو ِزندہ اور قائِم ہے نئے
سِرے سے پَیدا ہ ُوئے ہو۔۔۔۔ 25لیکِن ُخداوند کا کالم ابد تک قائِم رہے گا۔
یہ ُوہی ُخوشخَبری کا کالم ہے جو تُمہیں سُنایا گیا تھا۔

21.
ُخدا کا کالم ابدی اور التبدیل ہے
ب ُمطابق قُرآن
یحیی کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے
ال عمران  38 : 3۔۔۔خدا تمہیں
ٰ
(عیسی) کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور
فیض یعنی
ٰ
پیغمبر (یعنی) نیکو
کے)
(خدا
اور
والے
رکھنے
نہ
رغبت
سے
عورتوں
f
کاروں میں ہوں گے۔
اّلل ‘‘ہوتا ہے۔یوحنا بطور نبی ’’یسوع‘‘
نوٹ’’ :فیض‘‘ عربی میں ’’کلیم ٰ َ
اّلل کی طرف سے ابدی اور
کی تصدیق کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا ،جو ٰ َ
ال تبدیل فیض ہے۔
ال عمران  45 : 3اور  55۔۔۔45۔خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض
عیسی ابن مریم ہوگا
کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح (اور مشہور)
ٰ
(اور) جو دنیا ا ور آخرت میں باآبرو اور (خدا کے) خاصوں میں سے
عیسی ! میں ۔۔۔ جو لوگ تمہاری
ہوگا۔۔55۔اس وقت خدا نے فرمایا کہ
ٰ
پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں
اّلل ہے۔
گا۔نوٹ’’ :فیض‘‘ عربی میں کلیم ٰ َ
عیسی ،خدا کے رسول
النسا  170 : 4۔۔۔مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے
ٰ
کلمہ (بشارت) تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس
اور
ٴ
اّلل ہے۔
کی طرف سے ایک روح تھے۔ نوٹ’’ :کلمہ‘‘ عربی میں کلیم ٰ َ
الزخرف  4 : 43۔۔۔اور یہ بڑی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ہمارے
پاس (لکھی ہوئی اور) بڑی فضیلت اور حکمت والی ہےنوٹ’ ’’:بڑی
کتاب‘ (لوحِ محفوظ) آسمان سے اُتری ہ ُوئی محفوظ حقیقی تختی ہے جس
میں سے سب کتابیں نبی پر نازل ہوئی‘‘۔(قُرآن پاک میں الزخرف : 43
 4پر فُٹ نوٹ ،علمی نصریات صفحہ )488۔
الحدید  22 : 57۔۔۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر
پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔
لوح محفوظ،
(اور) یہ (کام) خدا کو آسان ہے۔ نوٹ’’ :ایک کتاب‘‘ یعنی
ِ
بحوالہ 22 : 85۔

22.

قُرآن کے ُمطابقُ ،محمد نے بائبل کو قبُول کیا تھا جو اُس کے دور میں
ُخدا کے کالم کے طور وجود رکھتی تھی
البقرہ  136 : 2۔۔۔( مسلمانو) کہو کہ ہم خدا پر ایمان الئے اور جو
(کتاب) ہم پر اتری ،اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسمٰ عیل اور
اسحاق اور یعقوب اور ان کی اوالد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (کتابیں)
موسی اور عیسی کو عطا ہوئیں ،ان پر ،اور جو اور f
پیغمبروں کو ان
ٰ
کے پروردگار کی طرف سے ملیں ،ان پر (سب پر ایمان الئے) ہم ان
پیغمروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے
واحد) کے فرمانبردار ہیں۔
ال عمران  3 : 3۔۔۔ اس نے (اے محمدﷺ) تم پر سچی کتاب نازل کی جو
پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور
انجیل نازل کی۔
ال عمران  119 : 3۔۔۔ اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔
النسا  136 : 4۔۔۔ 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۔
المائدہ  46 : 5۔۔۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے
عیسی بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق
ٰ
کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور
تورات کی جو اس سے پہلی کتاب (ہے) تصدیق کرتی ہے اور
پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔
المائدہ  68 : 5۔۔۔ کہو کہ اے اہل کتاب! جب تک تم تورات اور انجیل کو
اور جو (اور کتابیں) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر
نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور
یہ (قرآن) جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان
میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر
افسوس نہ کرو۔
التوبہ  111 : 9۔۔۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔
جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے ۔
االسرا  55 : 17۔۔۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت
بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔

23.

قُرآن کے ُمطابقُ ،محمد نے بائبل کو قبُول کیا تھا جو اُس کے دور میں
ُخدا کے کالم کے طور وجود رکھتی تھی
العنکبوت  46 : 29۔۔۔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۔
f
السجدہ  23 : 32۔۔۔اور ہم نے موسٰ ی کو کتاب دی تو تم اُن کے ملنے
سے شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس (کتاب) کو (یا موسٰ ی کو) بنی
اسرائیل کے لئے (ذریعہ) ہدایت بنایا۔
فُصلت  43 : 41۔۔۔ تم سے وہی باتیں کہیں جاتی ہیں جو تم سے پہلے
اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں۔ بےشک تمہارا پروردگار بخش دینے
واال بھی اور عذاب الیم دینے واال بھی ہے۔
ُوری  15 : 42۔۔۔تو (اے محمدﷺ) اسی (دین کی) طرف (لوگوں کو)
الش ٰ
بالتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے (اسی پر) قائم رہنا۔ اور ان کی
خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل
فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔
عیسی نشانیاں لے کر آئے تو
الزخروف  61 : 43اور  63۔۔۔اور جب
ٰ
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۔۶۳۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی
میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا رستہ
ہے۔
موسی کی کتاب تھی (لوگوں
االحقاف  12 : 46۔۔۔اور اس سے پہلے
ٰ
کے لئے) رہنما اور رحمت۔ اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی
تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے۔ اور نیکوکاروں کو
خوشخبری سنائے۔
الحدید  27 : 57۔۔۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر (اور) پیغمبر
عیسی کو بھیجا اور ان کو
مریم کے بیٹے
بھیجے اور ان کے پیچھے
ٰ
ؑ
انجیل عنایت کی۔ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں
شفقت اور مہربانی ڈال دی۔

24.
سوخ کئے جانے‘‘ کے مسائل
’’من ُ
ب ُمطابق بائبل
زبُور  34 : 89۔۔۔م َیں اپنے عہد کو نہ توڑونگا۔ اور اپنے ُمنہ کی بات
کو نہ بدلوں گا۔
f
زبُور  7 : 105۔  10۔۔۔ 7وہی ُخداوند ہمارا ُخدا ہے۔ اُسکے احکام تمام
زمین پر ہیں۔ 8اُس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا۔یعنی اُس کالم کو جو
اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا۔ ۔۔ 10اور اُسی کو اُس نے یع ؔقُوب
کے لئے آئین یعنی ا ؔ
ِسرائیل کے لئے ابدی عہد ٹھہرایا۔
مالکی  6 : 3۔۔۔کیونکہ میں خداوند ال تبدیل ہوں ۔
س َمجھو کہ َمیں توریت یا نبِیوں کی کتابوں
متی  17 : 5۔  18۔۔۔ 17یہ نہ َ
نہیں بلکہ پُورا کرنے آیا
کرنے
کو منسُوخ کرنے آیا ہ ُوں۔ منسُوخ
ِ
سچ کہتا ہ ُوں کہ جب تک آسمان اور زمِ ین
ہ ُوں۔ ِ 18کیُونکہ َمیں تُم سے َ
ٹل نہ جائیں ایک نُقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگِز نہ ٹلے گا جب
تک سب ُکچھ پُورا نہ ہو جائے۔
لُوقا  17 : 16۔۔۔لیکِن آسمان اور زمِ ین کا ٹل جانا ش َِری َعت کے ایک لفظ
کے مِ ٹ جانے سے آسان ہے۔
یعقوب  17 : 1۔۔۔ ہر اچ ّھی بخشِش اور ہر کامِل اِنعام اُوپر سے ہے اور
نوروں کے باپ کی طرف سے مِلتا ہے ِجس میں نہ کوئی تبدیلی
ہوسکتی ہے اور نہ گردِش کے سبب سے اُس پر سایہ پڑتا ہے۔
صول کا اطالق صرف نئے عہد
نوٹ :بائبل میں منسُوخ کئے جانے کے ا ُ
نامے پر ہوتا ہے ،پُرانے عہد کی نبوتوں کو پُورا کرتے ہُُْ وئے اور پس
اُنہیں ُمکمل کرتے ہ ُوئے اور اُن سے آگے بڑھتے ہ ُوئے۔ (بحوالہ ئرمیاہ
 31 : 31۔ 34؛ عنرانیوں  14 : 9۔ 26؛ عبرانیوں  18 : 7اور 22؛
عبرانیوں 13 : 8؛ عبرانیوں  14 : 9۔ 26؛ عبرانیوں  9 : 10۔ 10؛
ُکلسیوں 14 : 2؛  ۲کرنتھیوں  4 : 3۔  6اور  9۔ اا ،گلتیوں  8 : 4۔ ،11
گلتیوں 1 : 5۔  6اور 18۔ گلتیوں  ،15 : 6افسیوں  14 : 2۔ ) 15۔

25.
سوخ کئے جانے‘‘ کے مسائل
’’من ُ
ب ُمطابق قُرآن

البقرہ  106 : 2۔۔۔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  39 : 13۔۔۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور f
(جس کو چاہتا ہے)
قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔
النحل  101 : 16۔۔۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں۔
اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو (کافر) کہتے ہیں
کہ تم یونہی اپنی طرف سے بنا التے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان
ہیں۔
االسرا  86 : 17۔۔۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو (کتاب) ہم تمہاری طرف بھیجتے
ہیں اسے (دلوں سے) محو کردیں۔ پھر تم اس کے لئے ہمارے مقابلے میں
کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
نوٹ :اسالم کے اندر منسُوخ کئے جانے کا قانون (’’نصح‘‘ یا ’’منسح‘‘) عام
طور پر ُخود قُرآن کے اندر آیات پر اطالق کرتا ہے۔ تاہمُ ،مسلم عُلما کے
مابین ،اِس پر کوئی اتفاق نہیں کہ قُرآن میں کِ ن آیات کو کس سے منسُوخ کیا
گیا ہے ،لیکن یہ اندازا ً سورتوں کی تواریخی ترتیب کی بُنیاد پر ہے۔بعد کی
آیات کہا جاتا ہے کہ پیشتر والوں کو منسوخ کرتی ہیں۔ قُرآن کی سُورتوں
کے تحریر کئے جانے کے  ۲۳سالوں کو ترتیبی اعتبار سے  ۷دورانیوں
میں تقسیم کیا جاتا ہے:
از مکہ

مکی ۔ ۱

اؤل ≥پنجم

مکی ۔ ۲

ششم ≥دہم

از مکہ

مکی ۔ ۳

یازدہم≥سیزدہم

از مدینہ

مدنی ۔ ۴

اؤل ≥ دوئم

از مدینہ

مدنی ۔ ۵

سوئم ≥چہارم

از مدینہ

مدنی ۔ ۶

پنجم ≥ ہشتم

از مدینہ

مدنی ۔ ۷

نہم ≥دہم

از مدینہ

----------

=
سورۃ
=
سورۃ
=۱۵
سورۃ
=
سورۃ
=
سورۃ
=
سورۃ
=
سورۃ

۶۰
۱۷

۶
۳
۹
۴

اطیبارن قُرآن الکریم ،نذولُوندن ،کیسکوگلُوکرم  ،ص ۱۲۵-۱۲۴۔

26.
دعوی کرنے کیلئے استعمال
اُن آیات میں سے کوئی بھی جن کو مسلمان یہ
ٰ
کرتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے ،بائبل کی ُرو سے نُسخہ جات کے اصل
متن کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔
الف
البقرہ  75 : 2۔۔۔(مومنو) کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے (دین کے)
(یعنی تورات) کو
قائل ہو جائیں گے( ،حاالنکہ) ان میں سے کچھ لوگ
ِ
کالم خدا f
سنتے ،پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے
ہیں۔
ب
(اہل کتاب) میں بعضے ایسے ہیں کہ کتاب (تورات)
ال عمران  78 : 3۔۔۔اور ان ِ
کو زبان 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۔
ج
النسا  46 : 4۔۔۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور
نہیں مانا اور سنیئے نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن
کی راہ سے (تم سے گفتگو) کے وقت راعنا کہتے ہیں۔
د
المائدہ  13 : 5۔۔۔ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت
کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کلمات (کتاب) کو اپنے مقامات
سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک
حصہ فراموش کر بیٹھے۔
ر
المائدہ  41 : 5۔۔۔اے پیغمبر! جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں (کچھ تو) ان
میں سے (ہیں) جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن
نہیں ہیں اور (کچھ) ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا
یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں (کے
بہکانے) کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے (صحیح)
باتوں کو ان کے مقامات (میں ثابت ہونے) کے بعد بدل دیتے ہیں ۔(اور لوگوں
سے) کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی (حکم) ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر یہ
نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا۔

27.
دعوی کرنے کیلئے
اُن آیات میں سے کوئی بھی جن کو مسلمان یہ
ٰ
استعمال کرتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے ،بائبل کی ُرو سے نُسخہ
جات کے اصل متن کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔
س
االنعام  91 : 6۔۔۔ اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی جاننی چاہیئے تھی نہ
جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر (وحی اور کتابfوغیرہ) کچھ بھی
موسی لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا
نازل نہیں کیا۔ کہو جو کتاب
ٰ
جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق
(پر نقل) کر رکھا ہے ان (کے کچھ حصے) کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو
چھپ اتے ہو۔ اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ
تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو (اس کتاب کو) خدا ہی نے (نازل کیا تھا) پھر ان کو
چھوڑ دیا کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔
ص
االعراف  162 : 7۔۔۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا
ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان
پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔
ط
االعراف  157 : 7۔۔۔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۔
ع
عیسی نے
مریم کے بیٹے
الصف  5 : 61۔ 6۔۔۔۵۔اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب
ٰ
ؑ
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۔ (پھر) جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے
کہ یہ تو صریح جادو ہے۔۶۔اور اس سے ظالم کون کہ بالیا تو جائے اسالم کی
طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا
کرتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
فُٹ نوٹُ ’’ :محمد (احمد اُس کے ناموں میں سے ایک تھا)‘‘ قُرآن پاک ’’علمی
نصریات ،صفحہ 551۔

28.
’’بائبل‘‘ کے ُمطابق ُ ،خدا کا کالم التبدیل ہے۔
توریت
پیدائش  7 : 17اور  19۔۔۔  7اور َمیں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے
بعد تیری نسل کے درمیان اُنکی سب پُشتوں کے لئے اپنا عہد جو ابدی
عہد ہوگا باندھُونگا تاکہ َمیں تریا اور تیرے بعد تیری نسلfکا ُخدا رہ ُوں۔۔۔
19تب ُخدا نے فرمایا کہ بیشک تیری بیوی س ؔارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا
ِضحاق رکھنا اور َمیں اُس سے اور پھر اُسکی اوالد سے اپنا
تُو اُسکا نام ا ؔ
عہد جو ابدی عہد ہے باندھُونگا۔
استعثنا  9 : 7۔۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے ۔وہ وفادار
خدا ہے اور جو اُس سے محبت رکھتے اور اُسکے حکموں کو مانتے
ہیں اُنکے ساتھ ہزار پُشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور اُن پر رحم
کرتا ہے ۔
استعثنا  29 : 29۔۔۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے پر جو
باتیں ظاہر کی گئی ہیں و ہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اوالد کے لیے
ہیں تاکہ ہم اِس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں ۔

زبُور []Kethubim
زبُور  31 : 89اور  34۔۔۔  31اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے
فرمان کو نہ مانیں۔ ۔۔  34میَں اپنے عہد کو نہ توڑونگا۔ اور اپنے ُمنہ
کی بات کو نہ بدلوں گا۔
زبُور  160 : 119۔۔۔تیرے کالم کا خالصہ سچّائی ہے۔ تیری صداقت
کے ُکل احکام ابدی ہیں۔
زبُور  89 : 119۔  90۔۔۔  89اَے ُخداوند ! تیرا کالم آسمان پر ابدتک
قائم ہے۔ 90تیری وفاداری پُشت در پُشت ہے۔ تُو نے زمین کو قیام بخشا
اور وہ قائم ہے۔

29.
’’بائبل‘‘ کے ُمطابق ُ ،خدا کا کالم التبدیل ہے۔
انبی ِا کرام
 ۲سیموئیل  24 : 7۔  25۔۔۔  24اور تُو نے اپنے لئِے اپنی قَوم بنی
اِسرائیل کو ُمقرر کیا تا کہ وہ ہمیشہ کے تیری قَوم ٹھہرے اور تُو آپ اَے
ُخداوند اُنکا ُخدا ہ ُؤا ۔ 25اور اب تُو اَے ُخداوند ُخدا اُس بات کو جو تُو
نے اپنے بندہ اور اُسکے گھرانے کے حق میں فرمائی f
ہے سدا کے لئے
قائِم کر دے اور َجیسا تُو نے فرمایا ہے َویسا ہی کر۔
یسعیاہ  8 : 40۔۔۔ہاں گھاس مرجھاتی ہے۔ پھول کُمالتا ہے پر ہمارے
خدا کا کالم ابد تک قائم ہے۔
یسعیاہ  11 : 55۔۔۔ اسی طرح میرا کالم جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہو
گا۔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۔
نیا عہد نامہ (انجیل)
سچ کہتا ہ ُوں کہ جب تک آسمان اور
متی  18 : 5۔۔۔ ِکیُونکہ َمیں تُم سے َ
زمِ ین ٹل نہ جائیں ایک نُقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگِز نہ ٹلے گا
جب تک سب ُکچھ پُورا نہ ہو جائے۔
متی  35 : 24۔۔۔ آسمان اور زمِ یں ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں ہرگِز
نہ ٹلیں گی۔
نہیں بلکہ
 ۱پطرس  23 : 1اور  25۔۔۔ ِ 23کیُونکہ تُم فانی تُخم سے ِ
غَیرفانی سے ُخدا کے کالم کے وسِیلہ سے جو ِزندہ اور قائِم ہے نئے
سِرے سے پَیدا ہ ُوئے ہو۔۔۔ 25لیکِن ُخداوند کا کالم ابد تک قائِم رہے گا۔
یہ ُوہی ُخوشخَبری کا کالم ہے جو تُمہیں سُنایا گیا تھا۔
ُمکاشفہ  6 : 14۔۔۔اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے ُخدا اور باپ
کے لِئے کاہِن بھی بنا دِیا۔ اُس کا جالل اور سلطنت ابدُاآلباد رہے۔ آمِ ین۔

30.

’’قُرآن‘‘ کے ُمطابق ُ ،خدا کا کالم التبدیل ہے۔

االنعام  34 : 6۔۔۔ اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے واال نہیں۔
االنعام  115 : 6۔۔۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں
پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے واال نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے۔
یونس  64 : 10۔۔۔۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔

f

ابراہیم  47 : 14۔۔۔تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے
وعدہ کیا ہے اس کے خالف کرے گا ۔
االسرا  77 : 17۔۔۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا (اور ان
کے بارے میں ہمارا یہی) طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیروتبدل نہ
پاؤ گے ۔
الکہف  27 : 18۔۔۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے واال نہیں۔
الحج  47 : 22اور  52۔۔۔47۔ا ور خدا اپنا وعدہ ہرگز خالف نہیں کرے
گا۔۔ 52۔ 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۔
االحزاب  62 : 33۔۔۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا
کی یہی عادت رہی ہے۔ اور تم خدا کی عادت میں تغیر وتبدل نہ پاؤ گے۔
فاطیر  43 :35۔۔۔ سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے۔ اور خدا کے
طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔
الحاقہ  44 :69۔ 47۔۔۔۴۳۔ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا
التے۔۴۴۔ تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔۴۵۔پھر ان کی رگ گردن کاٹ
ڈالتے۔۴۶۔ پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے روکنے واال نہ ہوتا۔

31.

’’قُرآن‘‘ کے ُمطابق ُ ،خدا کا کالم التبدیل ہے۔
الحجر  9 :15۔۔۔بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم
ہی اس کے نگہبان ہیں۔
النحل  43 :16۔۔۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر
 fتم لوگ نہیں
بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر
جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو ۔
االنبیا  48 ،7 :21اور  105۔۔۔7۔اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی
(پیغمبر بنا کر) بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اگر تم نہیں
موسی اور
جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔48۔اور ہم نے
ٰ
ہارون کو (ہدایت اور گمراہی میں) فرق کر دینے والی اور (سرتاپا)
روشنی اور نصیحت (کی کتاب) عطا کی (یعنی) پرہیز گاروں کے
لئے۔105۔اور ہم نے نصیحت( 1کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور
میں لکھ دیا تھا ’’ کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں
گے‘‘(بحوالہ زبُور )29 :37۔
موسی کو ہدایت (کی کتاب) دی اور
المومن  53 :40۔  54۔۔۔اور ہم نے
ٰ
بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔۔عقل والوں کے لئے ہدایت اور
نصیحت ہے ۔
الفتح  23 :48۔۔۔( یہی) خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے۔
اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔
ق  29 :50۔۔۔ہمارے ہاں بات بدال نہیں کرتی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۱لفظ ’’نصیحت‘‘جو اِس آیت میں آتا ہے عموما ً توریت کا حوالہ ہے۔( فُٹ
نوٹ ا؛انبیا  105 :21سے لیا گیا ،قُرآن پاک’’ ،علمی نصریات  ،صفحہ
)330۔

32.

قُرآن کے ُمطابق ،مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ُمقدس کتابوں
میں کوئی تفریق رکھیں
البقرہ  62 :2۔۔۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست( ،یعنی
کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو خدا اور روز قیامت پر ایمان الئے گا،
اور نیک عمل کرے گا ،تو ایسے لوگوں کو ان (کے اعمال) کا fصلہ خدا کے ہاں
ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم
ناک ہوں گے۔
البقرہ  85 :2اور 121۔۔۔85۔(یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتابِ (خدا) کے بعض
احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو،۔۔۔121۔جن لوگوں کو
ہم نے کتاب عنایت کی ہے ،وہ اس کو (ایسا) پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے
کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ،اور جو اس کو نہیں مانتے،
وہ خسارہ پانے والے ہیں۔
البقرہ  136 :2۔۔۔( مسلمانو) کہو کہ ہم خدا پر ایمان الئے اور جو (کتاب) ہم پر
اتری ،اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسمٰ عیل اور اسحاق اور یعقوب اور
موسی اور عیسی کو عطا
ان کی اوالد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (کتابیں)
ٰ
ہوئیں ،ان پر ،اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں،
ان پر (سب پر ایمان الئے) ہم ان پیغمروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں
کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرمانبردار ہیں۔
البقرہ 285 :2۔۔۔ رسول (خدا) اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے
ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی۔ 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 اور
وہ (خدا سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرا حکم) سنا اور قبول کیا۔ اے
پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
ال عمران 84 :3۔۔۔ کہو کہ ہم خدا پر ایمان الئے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی
اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحٰ ق اور یعقوب اور ان کی اوالد پر
عیسی اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی
موسی اور
اترے اور جو کتابیں
ٰ
ٰ
طرف سے ملیں سب پر ایمان الئے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق
نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرماں بردار ہیں۔

33.

قُرآن کے ُمطابق ،مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ُمقدس کتابوں
میں کوئی تفریق رکھیں
ال عمران  199 :3۔۔۔ اور بعض اہ ِل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور
اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان
رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خداfکی آیتوں کے
بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے
پروردگار کے ہاں تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے واال ہے۔
النسا  150 :4۔  151۔۔۔(یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں) بلکہ خدا تمہارا
مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔۔۔ہم عنقریب کافروں کے
دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے
ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ
دوزخ ہے وہ ظالموں کا بہت بُرا ٹھکانا ہے۔
النسا 162 :4۔۔۔ مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو
مومن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے
پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور
زکوۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں۔ ان کو ہم عنقریب
ٰ
اجر عظیم دیں گے ۔
المائدہ  66 :5۔۔۔اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں)
ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے
(تو ان پر رزق مینہ کی طرح برستا کہ) اپنے اوپر سے پاؤں کے نیچے
سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن
کے اعمال برے ہیں۔
الشوری 15 :42۔۔۔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۔

34.

قُرآن کے ُمطابق وہ جو ُمقدس کتابوں میں سے کسی ایک سے بھی
انکار کرتے ہیں وہ ’’غیر ایماندار‘‘ (کافر) ہیں اور دوزخ میں سزا
پائیں گے!
ب (خدا) کے
البقرہ  85 :2اور  121۔۔۔ (یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتا ِ
بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے f
دیتے ہو ،تو جو
تم میں سے ایسی حرکت کریں ،ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو
سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت
سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو ،خدا ان
سے غافل نہیں۔۔۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے ،وہ اس کو
(ایسا) پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر
ایمان رکھنے والے ہیں ،اور جو اس کو نہیں مانتے ،وہ خسارہ پانے
والے ہیں۔
ال عمران  3 :3۔  4۔۔۔اس نے (اے محمدﷺ) تم پر سچی کتاب نازل کی
جو پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور
انجیل نازل کی۔(یعنی) لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے (تورات اور انجیل
اتاری) اور (پھر قرآن جو حق اور باطل کو) الگ الگ کر دینے واال
(ہے) نازل کیا جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت
عذاب ہوگا اور خدا زبردست (اور) بدلہ لینے واال ہے۔
عیسی ! میں ۔۔ اور
ال عمران  55 :3۔ 56۔۔۔اس وقت خدا نے فرمایا کہ
ٰ
جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق
(وغالب) رکھوں گا۔۔۔ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت
(دونوں) میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
النسا  150 :4۔  151۔۔۔ جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے
کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور
ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں ﴿ ﴾۱۵۰وہ بال
اشتباہ کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا
ہے ۔

35.

قُرآن کے ُمطابق وہ جو ُمقدس کتابوں میں سے کسی ایک سے بھی
انکار کرتے ہیں وہ ’’غیر ایماندار‘‘ (کافر) ہیں اور دوزخ میں سزا
پائیں گے!
المائدہ  10 :5اور  12۔۔۔10۔اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں
کو جھٹالیا وہ جہنمی ہیں۔۔۔۔12۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار
لیا ۔۔۔پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ f
سیدھے رستے سے
بھٹک گیا۔
االنعام  157 :6۔۔۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں
کی تکذیب کرے اور ان سے (لوگوں کو) پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں
سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں
گے۔
العنکبوت  46 :29۔  47۔۔۔46۔اور اہ ِل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر
ایسے طریق سے کہ نہایت 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۔47۔۔۔ اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر (ازلی)
ہیں ۔
سبا  31 :34اور  38۔۔۔31۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو
اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان (کتابوں) کو جو ان سے پہلے کی
ہیں۔۔۔۔38۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں
وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔
الجاثیہ  31 ،16 :45اور  34۔۔۔16۔اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب
(ہدایت) اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں
اور اہل عالم پر فضیلت دی۔31۔ تو جو لوگ ایمان الئے اور نیک کام
کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں رحمت (کے باغ) میں داخل کرے گا۔
یہی صریح کامیابی ہے۔34۔اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن
کے آنے کو بھال رکھا تھا۔ اسی طرح آج ہم تمہیں بھال دیں گے اور
تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ۔

36.
ُمحمد کے دور سے ’’قبل‘‘ بائبل تبدیل نہیں ہو چُکی ہوگی ،کیونکہ
ُمحمد نے ُخود بائبل کو بطور ُخدا کا ُمستند کالم قبُول کیا ہے۔

’’ حاالنکہ وہ کتاب (الہٰ ی) پڑھتے ہیں ‘‘۔
الف۔
البقرہ  44 ،40 :2اور *113۔۔۔۔
ال عمران  79 :3اور  93۔ 94۔۔۔۔
f
االعراف  169 :7۔۔۔
’’جو لوگ تم سے پہلے کی (اُتری ہوئی) کتابیں پڑھتے ہیں ان
ب۔
سے پوچھ لو‘‘
یونس  94 :10۔ *95۔۔۔۔
النحل  43 :16۔۔۔
االسرا  101 :17۔۔۔
طہ  133 :20۔۔۔
االنبیا  10 ،7 :21اور  105۔۔۔
الزخروف  45 :43۔  46۔۔۔
’’ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا
ج۔
تھا۔۔۔جس میں ہدایت اور نور ہے‘‘۔
المائدہ  5:44اور *45۔۔۔
االحقاف  46:۱۲۔۔۔
قصاص  48 :28۔ *49۔۔۔
’’کہہ دو کہ اے اہل کتاب‘‘۔
د۔
ال عمران  72 ،71 ،70 ،69 ،65 ،*64 :3اور  75۔۔۔
’’جبکہ خود ان کے پاس تورات (موجود) ہے جس میں خدا کا حکم
ر۔
(لکھا ہوا) ہے‘‘۔
البقرہ  41 :2اور  91۔۔۔
النسا  47 :4۔۔۔
المائدہ * 43 :5۔۔۔
االعراف  157 :7۔۔۔

37.
ُمحمد کے دور سے ’’قبل‘‘ بائبل تبدیل نہیں ہو چُکی ہوگی ،کیونکہ
ُمحمد نے ُخود بائبل کو بطور ُخدا کا ُمستند کالم قبُول کیا ہے۔

’’ اور اہل کتاب جو متفرق (و مختلف) ہوئے ہیں تو دلیل واضح آنے
س۔
کے بعد (ہوئے ہیں)‘‘۔
البقرہ  213 :2۔۔۔
ال عمران  19 :3۔۔۔
الشوری 14 :42۔۔۔
ٰ
الجاثیہ  16 :45۔  17۔۔۔
البینہ*4 :98۔۔۔

f

’’ بیشک ہم نے توریت نازل فرمائی ۔۔۔۔اور جو خدا کے نازل فرمائے
ص۔
عیسی
ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ہم نے
ٰ
بن مریم کو بھیجا ۔۔ اور ان کو انجیل عنایت کی‘‘۔
ال عمران  23 :3۔۔۔
المائدہ  44 :5۔  *47۔۔۔
سبا  31 :34۔۔۔
المومن  69 :40۔  70۔۔۔

ب (خدا) کے بعض احکام کو تو مانتے
ط۔
’’(یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتا ِ
ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو‘‘۔
البقرہ  61 :2اور *85۔۔۔
ال عمران  98 :3۔۔۔
النسا  150 :4۔  152۔۔۔
الراعد  36 :13اور  43۔۔۔
الجمعہ  5 :62۔۔۔

عیسی بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب
’’ہم نے
ع۔
ٰ
تورات کی تصدیق کرتے تھے‘‘۔
ال عمران  3 :3۔  4اور  48۔  50۔۔۔
المائدہ  *46 :5اور  48۔۔۔
یُوسف  :12ااا ۔۔۔
احقاف 12 :46۔۔۔

38.
ُمحمد کے دور کے ’’ بعد‘‘ بائبل تبدیل نہیں ہو چُکی تھی کیونکہ قبل از
اسالم کی بائبل وہی باتیں کہتی ہے جو ُمحمد کے بعد کی بائبل کہتی
ہے۔
بحیرہ ُمردار کے عبرانی نُسخہ جات ( 200قبل مسیح سے 70
عیسوی)
f
بحیرہ ُمردار کے نُسخہ جات ایک عرب گڈرئیے محمد ال دِب نامی نے
مارچ  1947میں دریافت کئے۔
یہ ُنسخہ قمران میں جو بحیرہ ُمردار کے شمال مغرب میں واقع ہے کے
ایک یہودی فقیہوں کے فرقے سے اسینی نے لکھے تھے۔کوئی چار الکھ
نُسخہ جات جو تقریبا ً  ۵۰۰کتابیں  ۲۰۰قبل مسیح سے  70عیسوی
سے بناتی ہیں وہاں دریافت ہوئیں۔ یہ اب تک دریافت کئے جانے والے
قدیم نُسخہ جات کا سب سے بڑا مجموعہ تھا اور یہ  100مسیح سے قبل
لکھے گئے پُرانے عہد نامے کے نُسخہ جات میں سے عملی طور پر
واحد محفوظ ہیں۔
اِن ُنسخہ جات میں پُرانے عہد کی سب کتابیں شامل تھیں ماسوائے آستر
کی کتاب کے۔ اِس کتاب کو اسینیوں نے خارج کردیا تھا کیونکہ ُخدا کا
نام اِس کتاب میں نہیں پایا گیا تھا۔
حاالنکہ یہ نُسخہ جات ُمحمد سے بہت پہلے لکھے گئے تھے لیکن اُن
نُسخہ جات اور  ۱۰۰۰عیسوی کے میسوریتک عبارتوں میں کوئی
واضح فرق نہیں تھا ِجن کو پُرانے عہد نامے کا ترجمہ کرنے کیلئے
استعمال کیا گیا جو ہم آج کے دور میں رکھتے ہیں۔  ۱۰۰۸عیسوی کے
لینن گریڈ نُسخہ جات بحیرہ ُمردار (ایک ہزار برس قبل)کے نُسخہ جات
سے پُرانے عہد نامے کی عبارتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور اِنہیں آج
بھی اسرائیل میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں وہ یروشلیم کے ایک میوزیم
میں محفوظ ہیں جسے ’’کتاب ُمقدس کی یادگار‘‘ کہا جاتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
میک ڈوؤل ،ایک نیا ثبوت جو گواہی مانگتا ہے ،صفحات  77۔  82اور
 89۔ 90۔

39.
ُمحمد کے دور کے ’’ بعد‘‘ بائبل تبدیل نہیں ہو چُکی تھی کیونکہ قبل از
اسالم کی بائبل وہی باتیں کہتی ہے جو ُمحمد کے بعد کی بائبل کہتی
ہے۔
یُونانی نئے عہد نامے کے ُنسخہ جات ( 100عیسوی سے 600
عیسوی)
یُونانی نئے عہد نامے کے تقریبا ً  5600سے زائد آج fبھی موجود ہیں
جن میں سے زیادہ تر قبل از اسالم ہیں۔ یہ سب نُسخہ جات مسیح کی
الزم تعلیم کے حوالے سے ایک دُوسرے سے اتفاق کرتے ہیں۔
یُونانی توریت (بحوالہ  250قبل مسیح)
یُونانی توریت پُرانے عہد کا عبرانی سے یونانی میں ترجمہ ہے۔ یہ شاہ
پتلمی دوئم ( 309سے  274قبل مسیح) کے دور میں ترجمہ کیا گیا اور
 250قبل مسیح میں ُمکمل ہ ُوا۔یسوع اور شاگرد یُونانی توریت سے
حوالے دیتے تھے۔ اِس میں جُزوی الہامیت [ ]deutero-canonicalکی
کتابوں کی فہرست ہے جن پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں تنازع ہے
(اِس کیساتھ ساتھ دانی ایل اور آستر کے اضافوں کیساتھ)۔ یہ مسیحی
پُرانا عہد نامہ بنا جو اُس دور میں زیر استعمال تھا۔
الطینی ولگیٹ ( 384عیسوی)
جیروم کا الطینی ولگیٹ یُونانی ُنسخہ جات سے الطینی میں بائبل کا
ترجمہ تھا جو ایک ہزار برس تک استعمال ہ ُوا۔ دامسس اؤل ،روم کے
بشپ نے 382میں جیروم کو ُمقرر کیا جو ہائرونیمس کے نام سے بھی
جانا جاتا تھا کہ وہ ترجمہ کرے اور جو  384میں ُمکمل ہ ُوا۔ ولگیٹ کے
ابھی بھی کوئی  8000سے زائد نُسخہ جات ہیں جن میں سے ُکچھ قبل
از اسالم کے ہیں اور دیگر جن کی نقل اسالم کے بعد کی گئی ،لیکن اِن
سب کی عبارت ایک ہی بات کرتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
وکی پیڈیا :یونانی توریت اور ولگیٹ۔

40.

قُرآن کی آیات ’’تصدیق‘‘ کرتی ہیں کہ مسیحیوں اور یہودیوں کے پاس
بائبل تھیں جو ُمحمد کے دور تلک تبدیل نہیں ہوئی تھیں۔
البقرہ  62 :2۔۔۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست،
(یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو خدا اور روز قیامت پر
f
لوگوں کو ان (کے
ایمان الئے گا ،اور نیک عمل کرے گا ،تو ایسے
اعمال) کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کسی
طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے۔
عیسی ! میں ۔۔۔ جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے
ال عمران  55 :3۔۔۔کہ
ٰ
ان کو کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں گا۔
ال عمران  113 :3۔  114۔۔۔113۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان
(حکم خدا پر) قائم بھی ہیں جو رات کے وقت
اہ ِل کتاب میں کچھ لوگ
ِ
خدا کی آیتیں پڑھتے اور (اس کے آگے) سجدہ کرتے ہیں۔114۔(اور)
خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنےکو کہتے
اور بری باتوں سے منع کرتےاور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ
نیکوکار ہیں۔
ال عمران  199 :3۔۔۔اور بعض اہ ِل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور
اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان
رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے
بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے
پروردگار کے ہاں تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے واال ہے۔
النسا  162 :4۔۔۔ مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو
مومن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے
پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور
زکوۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں۔ ان کو ہم عنقریب
ٰ
اجر عظیم دیں گے۔

41.

قُرآن کی آیات ’’تصدیق‘‘ کرتی ہیں کہ مسیحیوں اور یہودیوں کے پاس
بائبل تھیں جو ُمحمد کے دور تلک تبدیل نہیں ہوئی تھیں۔
المائدہ  66 :5اور  69۔۔۔66۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو
(اور کتابیں) ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو
قائم رکھتے (تو ان پر رزق مینہ کی طرح برستا کہ) fاپنے اوپر سے
پاؤں کے نیچے سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے
ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔۔۔69۔جو لوگ خدا پر اور روز آخرت
پر ایمان الئیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا
یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو (قیامت کے دن) نہ کچھ خوف ہو
گا اور نہ غمناک ہوں گے۔
موسی میں کچھ لوگ ایسے
االعراف  159 :7اور  169۔۔۔159۔اور قوم
ٰ
بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے
ہیں۔169۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے
وارث بنے۔ یہ (بےتامل) اس دنیائے دنی کا مال ومتاع لے لیتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ ہم بخش دیئے جائیں گے۔ اور (لوگ ایسوں پر طعن کرتے
ہیں) اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آجاتا ہے تو وہ بھی اسے لے
لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے
سوا اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اس کو
انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔ اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر
ہے کیا تم سمجھتے نہیں۔
موسی کو ہدایت (کی کتاب) دی
المومن  53 :40۔  54۔۔۔53۔اور ہم نے
ٰ
اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔۵۳۔عقل والوں کے لئے
ہدایت اور نصیحت ہے۔
الجاثیہ  16 :45۔۔۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لئے۔ اور جو
برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار
کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

42.

قُرآن میں آیات جو یہودیوں اور مسیحیوں کی بابت تنقیدی بات کرتی
ہیں اشارہ ’’نہیں‘‘ کرتی کہ اُنہوں نے بائبل کی عبارت کو مسخ کیا
تھا۔
الف۔

’’ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ ‘‘
البقرہ  159 ،42 :2اور  174۔۔۔
ال عمران  71 :3۔۔۔
المائدہ  15 :5۔۔۔
المائدہ  61 :5۔۔۔
االنعام  91 :6۔۔۔

f

’’ اور میری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت
ب۔
(یعنی دنیاوی منعفت) نہ حاصل کرو‘‘۔
ال بقرہ  79 ،41 :2اور  174۔۔۔
ال عمران  187 :3۔۔۔
النسا  44 :4۔۔۔
المائدہ  44 :5۔۔۔
التوبہ  9 :9۔۔۔
’’ اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ
ج۔
فراموش کر بیٹھے‘‘۔
المائدہ  13 :5۔  14۔۔۔
’’ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیاالت کے سوا (خدا کی)
د۔
کتاب سے واقف ہی نہیں‘‘۔
البقرہ  78 :2۔۔۔
ال عمران  66 :3۔۔۔
االنعام  91 :6۔۔۔
ر۔

’’حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں ‘‘۔
البقرہ  100 :2۔۔۔
ال عمران  23 :3۔۔۔
المائدہ  42 :5۔ 43۔۔۔

43.

قُرآن میں آیات جو یہودیوں اور مسیحیوں کی بابت تنقیدی بات کرتی
ہیں اشارہ ’’نہیں‘‘ کرتی کہ اُنہوں نے بائبل کی عبارت کو مسخ کیا
تھا۔
ب (خدا) کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے
س۔ ’’تم کتا ِ
انکار کئے دیتے ہو‘‘۔
f
البقرہ  85 :2۔۔۔
ال عمران  98 :3۔۔۔
النسا  150 :4۔  152۔۔۔
الراعد  36 :13۔۔۔
ص۔ ’’تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو‘‘۔
ال عمران  99 :3۔۔۔
ط۔ ’’اور ان (اہ ِل کتاب) میں بعضے ایسے ہیں کہ کتاب (تورات) کو زبان
مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں‘‘۔
کالم خدا (یعنی تورات)
البقرہ 75 :2۔۔۔(حاالنکہ) ان میں سے کچھ لوگ
ِ
کو سنتے ،پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل
دیتے رہے ہیں۔
ال عمران 78 :3۔۔۔ کہ کتاب (تورات) کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے
ہیں۔
النسا  46 :4۔۔۔ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔
المائدہ  13 :5اور  ۴۱۔۔۔ یہ لوگ کلمات (کتاب) کو اپنے مقامات سے بدل
دیتے ہیں۔۔۔ (صحیح) باتوں کو ان کے مقامات (میں ثابت ہونے) کے بعد
بدل دیتے ہیں (اور لوگوں سے) کہتے ہیں کہ ۔
موسی لے کر آئے تھے اسے کس نے
االنعام  91 :6۔۔۔کہو جو کتاب
ٰ
نازل کیا تھا۔
االعراف  162 :7۔۔۔ بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔

44.

ُخدا کا اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا ’’مقصد‘‘ تھا؟
سوال پُوچھیںُ :خدا کا اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا مقصد تھا؟
کیا ’’ ُخدا‘‘ چاہتا تھا کہ اُس کی ُمقدس کتابیں تبدیل ہوں یا منسوخ ہوں؟
بالکل نہیں ! دونوں بائبل اور قُرآن اتفاق کرتی ہیں کہ ُخدا ’’نہیں‘‘ چاہتا
کہ اُس کی پاک کتابیں منسوخ ہوں یا تبدیل ہوں! ورنہ ُخدا ’’راست‘‘
f
راستبازی کے ایک
(العدل) نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اِن پاک کتابوں کو
روز
کی
انسانوں
معیار کے طور استعمال کرے گا جس سے وہ سب
ِ
حشر عدالت کرے گا۔
بائبل کے ُمطابق
استثنا  2 :4۔۔۔جس بات کا میں تُمکو حکم دیتا ہوں اُس میں نہ تو کچھ
بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا تاکہ تُم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں
تُمکو بتاتا ہوں مان سکو ۔
ُ
استثنا  32 :12۔۔۔جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے
اُس پر عمل کرنا اور تُو اُس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اُس میں سے
کچھ گھٹانا ۔
یسعیاہ  24 :14اور 27۔۔۔24۔رب االفواج قسم کھا کر فرماتا ہےکہ یقینا ً
جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائیگا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی
وقوع میں آئیگا۔27۔ کیونکہ رب االفواج نے ارادہ کیا ہے۔ کون اسے
باطل کریگا ؟ اور اسکا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اُسے کون روکیگا؟ ۔
یرمیاہ  22 :36۔  32۔۔۔۔27۔ اور جب بادشاہ ُ
طومار اور اُن باتوں کو جو
یرمیاہ کی زبانی لکھی تھیں جال چُکا تو خداوند کا یہ کالم
باروک ؔ نے
ُ
ؔ
یرمیاہ پر نازل ہوا۔ 28۔ کہ تو دوسرا طومار لے اور اُس میں وہ سب
ؔ
یہویقیم نے
یہوداہ
باتیں لکھ جو پہلے طومار میں تھیں جسے شا ِہ
ؔ
ؔ
جالدیا۔ ۔۔۔
ُ
نہیں
ُول
ب
ق
کو
باتوں
میری
اور
مانتا
یں
نہ
جھے
م
جو
۔۔۔
48
:
12
یُوحنا
ُ
ِ
ِ
کرتا اُس کا ایک ُمجرم ٹھہرانے واال ہے یعنی جو کالم َمیں نے کِیا ہے
آخری دِن ُوہی اُسے ُمجرم ٹھہرائے گا۔
ُمکاشفہ  19 :22۔۔۔ اور اگر کوئی اِس نُب ُّوت کی کِتاب کی باتوں میں
سے ُکچھ نِکال ڈالے تو ُخدا اُس ِزندگی کے دَرخت اور ُمقدّس شہر میں
صہ نِکال ڈالے گا۔
سے ِجن کا اِس کِتاب میں ذِکر ہے اُس کا حِ ّ

45.
ُخدا کا اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا ’’مقصد‘‘ تھا؟
قُرآن کے ُمطابق
االعراف  196 :7۔۔۔ میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی۔
اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔
۔
ہے
نگہبان
پر
چیز
حُود 57 :11۔۔۔میرا پروردگار تو ہر
f
الحجر  9 :15۔۔۔بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی اس
کے نگہبان ہیں۔
ُمحمد  11 :47اور 32۔۔۔11۔ یہ اس لئے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے
اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔32۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہوگیا
(اور) پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کی راہ سے روکا اور
پیغمبر کی مخالفت کی وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور خدا ان کا
سب کیا کرایا اکارت کردے گا۔
المجادلہ  10 :58۔۔۔ سرگوشیاں تو شیطان (کی حرکات) سے ہیں (جو) اس لئے
(کی جاتی ہیں) کہ مومن (ان سے) غمناک ہوں مگر خدا کے حکم کے سوا ان
سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنو کو چاہیئے کہ خدا ہی پر
بھروسہ رکھیں۔
الحشر  23 :59۔۔۔ 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۔
الحاقہ  44 :69۔  47۔۔۔ 44۔اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا
التے۔45۔تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔۴۵۔پھر ان کی رگ گردن کاٹ
ڈالتے۔47۔ پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے روکنے واال نہ ہوتا۔
الجن  26 :72۔28۔۔۔26۔ غیب (کی بات) جاننے واال ہے اور کسی پر اپنے غیب
کو ظاہر نہیں کرتا۔۲7۔ 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۔28۔ تاکہ معلوم
فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور (یوں تو) اس
نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز
گن رکھی ہے۔

46.

ُخدا کی اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا ‘‘قُدرت‘‘ تھی؟
سوال پُوچھیں :اپنی پاک کتابوں کی ُمناسبت سے ُخدا کی کیا قُدرت ہے؟
کیا ُخدا اپنی اپک کتابوں کو تبدیل یا منسُوخ ہونے سے بچانے کیلئے
’’اہل‘‘ ہے؟ بالکل نہیں! دونوں بائبل اور قُرآن اتفاق کرتے ہیں کہ ُخدا
’’اہل‘‘ سے بھی زیادہ ہے کہ اپنی پاک کتابوں کی حفاظت کرسکے۔
f
ورنہ وہ ُخدائے قادر (ال قادر) نہ ہوتا۔
بائبل کے ُمطابق
زبُور  6 :12۔  7۔۔۔6۔ ُخداوند کا کالم ِ پاک ہے۔ اُس چاندی کی مانند جو
بھٹّی میں مٹّی پر تائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہو۔ 7۔ تُو ہی اُن
کو اِس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔
زبُور  5 :146۔ 6۔۔۔5۔ ُخدا۔۔۔6۔۔۔سچّائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔
یسعیاہ  9 :46۔  11۔۔۔9۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں
خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ۔ میں خدا ہوں اور کوئی مجھ سا
نہیں۔10۔جو ابتدا سے ہی انجام کی خبر دیتاہوں اور ای ِّام قدیم سے وہ
باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری
مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کرونگا ۔11۔جو
مشرق سے عقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کریگا
دور کے ملک سے بالتا ہوں میں ہی نے یہ کیا اور مینہی اسکو وقوع
میں الونگا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کرونگا ۔
یسعیاہ 11 :55۔۔۔ اسی طرح میرا کالم جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہو
گا۔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
بھیجا موثر ہو گا۔
ُ
ُ
ُ
نہیں
مراہ
گ
سے
سبب
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ا
م
ت
کیا
کہا
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۔۔۔
مرقس 24 :12
ِ
ِ
ہوکہ نہ کِتاِب ُمقدّس کو جانتے ہو نہ ُخدا کی قد ُرت کو؟۔
مرقس  31 :13۔۔۔ آسمان اور زمِ ین ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں نہ
ٹلیں گی۔
لُوقا  17 :16۔۔۔ لیکِن آسمان اور زمِ ین کا ٹل جانا ش َِریعَت کے ایک لفظ
کے مِ ٹ جانے سے آسان ہے۔

47.

ُخدا کی اپنی ُمقدس کتابوں کی ُمناسبت سے کیا ‘‘قُدرت‘‘ تھی؟
قُرآن کے ُمطابق
البقرہ  20 :2اور  255۔۔۔ 20۔اور اگر هللا چاہتا تو۔۔۔ بے شک هللا ہر چیز پر
قادر ہے ۔255۔خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا۔ لیکن
جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا۔ اور خدا
f
بخشنے واال بردبار ہے ۔
االنعام  114 :6۔  115۔۔۔114۔ (کہو) کیا میں خدا کے سوا اور منصف تالش
کروں حاالنکہ اس نے تمہاری طرف واضع المطالب کتاب بھیجی
ہے ۔115۔اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری
ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے واال نہیں۔
الحجر  9 :15۔۔۔بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی
اس کے نگہبان ہیں ۔
الحج 52 :22۔۔۔ 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 ۔
لقمان  27 :31۔۔۔اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے
سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو (اور) اس کے بعد سات
سمندر اور (سیاہی ہو جائیں) تو خدا کی باتیں (یعنی اس کی صفتیں) ختم نہ
ہوں۔ بیشک خدا غالب حکمت واال ہے ۔
المجادلہ 10 :58۔۔۔کافروں کی) سرگوشیاں تو شیطان (کی حرکات) سے ہیں
(جو) اس لئے (کی جاتی ہیں) کہ مومن (ان سے) غمناک ہوں مگر خدا کے
حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنو کو چاہیئے
کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں ۔
الحاقہ  44 :69۔  47۔۔۔44۔اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا
التے۔45۔تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔46۔پھر ان کی رگ گردن کاٹ
ڈالتے ۔47۔ پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے روکنے واال نہ ہوتا۔

البروج  21 :85۔22۔۔۔21۔ (یہ کتاب ہزل و بطالن نہیں) بلکہ یہ قرآن
ُ
عظیم الشان ہے۔22۔ لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ۔

48.
منطق کی بُنیادی غلطیاں جو ُمسلمان ُخدا کے کالم کی ُمناسبت سے
کرتے ہیں۔
خدا کے کالم سے تعلق
""A priori
ایک اپیل پر مبنی ایک اپیل ہے جس میں زیادہ سے زیادہ fلوگوں کو اس
کے دالئل کے بارے میں غور کرنے کے بغیر بڑے نام کے لئے
محسوس ہوتا ہے جو پوزیشن کے لئے اعلی یا جدید ہے۔ "بائبل تبدیل ہو
چکا ہے کیونکہ کچھ جرمن ماہرین نے دعوی کیا ہے کہ یہ بدل گیا
ہے۔"
”“Argumentum ad ignorantium
بڑی چھڑی کی اپیل! ٹھیک ہے۔ ایک مسلم علوم دانشور نے ایک بار
مسجد اقبال میں اسالمی عیسائی بحث میں کہا" ،بائبل تبدیل نہیں ہوا
ہے!" کانفرنس میں دوسرے مسلمانوں نے اسے دھمکی دی ہے" ،پھر
دوبارہ نہ کہنا یا ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔"
”“Petitio principii
نتیجے کے خاتمے کی صورت حال اس وقت ہوتی ہے جب اختتام اس
واقعہ سے پیروی نہیں کرتا جس کے ذریعہ اس کی حمایت کی جائے
گی۔
الف۔ اگر" ،بائبل خدا کا کالم ہے" اور
ب۔ اگر" ،کوئی انسان خدا کا کالم تبدیل نہیں کرسکتا"۔
ج۔پھر" ،بائبل تبدیل کر دیا گیا ہے۔"
رومیوں  4-3 :3۔۔۔۔۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟
یہودی؟ یا فسح کی کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے راستے ،بنیادی طور پر ان
کی وجہ سے خدا کے احکامات کئے گئے ہیں۔ کیا اگر کوئی یقین نہیں
کرتا؟ کیا ان کا کفارہ خدا کے ایمان کو بے اثر بناؤں؟ خدا نے منع کیا،
ہاں ،خدا کو سچ ثابت ہو ،لیکن ہر شخص جھوٹا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے،
کہ تو تیری باتوں میں زبردست ثابت ہوسکتا ہے۔

49.
منطق کی بُنیادی غلطیاں جو ُمسلمان ُخدا کے کالم کی ُمناسبت سے
کرتے ہیں۔
خدا کے کالم سے تعلق
”“Argumentum ad ignorantium
طرف سے کچھ
برعکس ثابت کرنے کی عدم اطمینان پر رہنے کی f
پوزیشن کے لئے حمایت حاصل کرنے کی کوشش" .اگر کوئی شخص
یونانی یا عبرانی کو کیسے جانتا ہے تو نہیں جانتا اور اس نے متناسب
تنقید کی سائنس کا مطالعہ نہیں کیا ہے ،اور وہ تاریخ کے بارے میں
کچھ نہیں جانتے کہ بائبل کیسے مرتب کیا گیا تھا ،لیکن اس کے باوجود
بائبل تبدی ل کردیا گیا ہے" ،دلیل اشتھاراتی جاھلینیم" کی بنیاد پر مقدمہ
بنائے جانے کی غیر جہتی سے بات کرنے کا مجرم ثابت ہوگا.
”“Petitio principii
اس سوال کو شروع کرنے کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا
نتیجہ ثابت ہوتا ہے یا سرکلر منطق ہے" .بائبل تبدیل کر دیا گیا ہے
".کیونکہ امام کا کہنا ہے کہ یہ بدل گیا ہے
”“Argumentum ad populum
مقبول احساسات ،جذبات یا تعصب کا پتہ چلتا ہے ،حقائق نہیں" .بائبل
تبدیل ہونا ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بدل گیا
".ہے
”“Ignoratio Elenchi
ایک غیر جانبدار اختتام کچھ اور پیشکش اس سے زیادہ یا تقریبا اس سے
متعلق سے متعلق سے بدلہ لے گیا" .نئے عہد نامہ کھو دیا اور خراب
ہوسکتا ہے کیونکہ عیسائیوں نے اس کو کچھ بھول گیا‘‘۔
”“Argumentum ad hominem
جس شخص کے خالف ہدایت کی جائے اس شخص کے کردار پر مبنی
اپیل۔’’یہودیوں کو اپنی مقدس کتابوں
میں خراب ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسے خراب لوگ تھے‘‘۔
نقل ،منطق کا تعارف ،پی پی 107،1990-91

50.
ُخدا کے کالم کی ُمناسبت سے دُرست منطقی انصاف
الف
اگر ’’بائبل ُخدا کا کالم ہے‘‘ ؛
 ۱کرنتھیوں  37 :14۔  38۔۔۔۔37۔اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا ُروحانی
س َمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں َمیں تُمہیں لِکھتا ہ ُوں وہ ُخداوند کے
َ
حُکم ہیں۔38۔اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔
النسا  136 :4۔۔۔ 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۔ اور جو شخص خدا اور اس کے
فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روزقیامت سے
انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔
ب۔

اگر’’ ،کوئی بھی ُخدا کے کالم کو تبدیل نہیں کرسکتا‘‘؛

متی  35 :24۔۔۔آسمان اور زمِ یں ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں ہرگِز نہ
ٹلیں گی۔
الکہف 27 :18۔۔۔اس کی باتوں کو کوئی بدلنے واال نہیں۔

ج۔
پھر’’ ،بائبل تبدیل نہیں ہوسکتی‘‘!
یسعیاہ  8 :40۔۔۔ ہاں گھاس مرجھاتی ہے۔ پھول ُکمالتا ہے پر ہمارے خدا
کا کالم ابد تک قائم ہے۔
ُ
ُ
نہیں بلکہ
 ۱پطرس  23 :1اور  25۔۔۔23۔ ِکیُونکہ تم فانی تخم سے ِ
غَیرفانی سے ُخدا کے کالم کے وسِیلہ سے جو ِزندہ اور قائِم ہے نئے
سِرے سے َپیدا ہ ُوئے ہو۔ 25۔ لیکِن ُخداوند کا کالم ابد تک قائِم رہے گا۔
یونس 64 :10۔۔۔خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔
ق 29 :50۔۔۔ہمارے ہاں بات بدال نہیں کرتی۔

51.
ُخدا کے کالم کی ُمناسبت سے دُرست منطقی انصاف

الف
’’اگر‘‘ُ ،خدا اپنی پاک کتابوں کو تبدیل نہیں چاہتا؛ (ا ُس کا مقصد)
استعثنا  2 :4۔۔۔جس بات کا میں تُمکو حکم دیتا ہوں اُس میں نہ تو کچھ
بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا تاکہ تُم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں
تُمکو بتاتا ہوں مان سکو ۔
الحجر  9 :15۔۔۔بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی
اس کے نگہبان ہیں۔
ب
’’اگر‘‘ ُ ،خدا اپنی پاک کتابوں کو تبدیل ہونے سے بچانے کا اہل ہے ؛ (ا ُس
کی قدرت)
یسعیاہ 11 :55۔۔۔اسی طرح میرا کالم جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہو گا۔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 بھیجا
موثر ہو گا۔
الحاقہ  44 :69۔  47۔۔۔44۔اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا
التے۔45۔تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔46۔پھر ان کی رگ گردن کاٹ
ڈالتے ۔47۔ پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے روکنے واال نہ ہوتا۔
ج۔
’’پھر‘‘ ،بائبل تبدیل نہیں ہوسکتی!
متی  18 :5۔۔۔جب تک آسمان اور زمِ ین ٹل نہ جائیں ایک نُقطہ یا ایک شوشہ
توریت سے ہرگِ ز نہ ٹلے گا جب تک سب ُکچھ پُورا نہ ہو جائے۔
مرقس  31 :13۔۔۔آسمان اور زمِ ین ٹل جائیں گے لیکِن میری باتیں نہ ٹلیں
گی۔
االسرا  77 :17۔۔۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا (اور ان
کے بارے میں ہمارا یہی) طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیروتبدل
نہ پاؤ گے۔

52.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ’’نہیں جانتا تھا‘‘ کہ اُس
کی ُمقدس کتابیں تبدیل ہو جائیں گی!

"ال -علیم"
سب جاننے واال۔ ایک ،جو ہر چیز سے واقف ہے نمبر ۱۹۔

عبرانیوں  13-12 :4۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ خدا کا کالم زندہ ہے
f
کسی طاقتور اور طاقتور اور کسی بھی دو تلوار تلوار کے مقابلے میں
تیز ،تقسیم ہونے واال یا روح اور روح ،اور جوڑوں اور میرو سے بھی
چھیدتا ہے ،اور دل کے خیاالت اور ذہنوں میں سے ایک سمجھدار
ہے۔ وہاں کوئی ایسا مخلوق نہیں ہے جو اس کی نظر میں ظاہر نہیں
ہے  ،لیکن تمام چیزیں ننگے اور کھلی ہیں اس کی آنکھوں پر جس کے
ساتھ ہمیں کرنا ہے۔
البقرہ  231 :2۔۔۔۔۔ هللا کی آیتوں کو مت کرو
اور کتاب اور
تمہیں
نے
اس
رکھو کہ
ایک مذاق۔ یاد
دانش عطا فرمائی ہے جس نے اس نے نازل کیا ہے ،اسی طرح وہ آپ
کو نصیحت کرتا ہے۔ هللا سے ڈرو ،اور جان لو کہ اس کو ہر چیز کا علم
ہے ۔

"ال -بصیر"
مشاہد ایک،جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے نمبر 27۔
زبور  9-7 :94۔۔۔۔۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ،خداوند نہیں
مالحظہ کریں  ،یعقوب کا خدا یہ نہ سمجھیں ۔ سمجھو ،تم لوگوں کے
درمیان بیوقوف ؛ اور تم بیوقوف  ،کب تم سمجھتے ہو؟ وہ کون ہے جو
کان لگایا ،وہ سن نہیں سکتا؟ اس نے آنکھوں کو کون بنایا ،کیا وہ نہیں
دیکھ سکتا؟
معلم  40:56۔۔۔۔۔ یقینا ،جو لوگ وینزوال کرتے ہیں
بغیر کسی دلیل هللا کی آیتوں سے متعلق ان کے پاس آئی ہو ،ان کے
دلوں میں فخر ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے؛ لیکن وہ کبھی بھی ان کی
امتیاز نہیں ملے گی۔ لہذا هللا میں پناہ لینا وہی وہی ہے جو سنتا اور
دیکھتا ہے

53.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ’’نہیں جانتا تھا‘‘ کہ اُس
کی ُمقدس کتابیں تبدیل ہو جائیں گی!

"ال ررقیب "

دیکھنے واال،جو اپنی تخلیق پر دیکھتا ہے۔ نمبر ۴۳
یسعیاہ  10- 9 :46۔۔۔۔۔ پہلے چیزیں یاد رکھیں
f
پرانے؛ کیونکہ میں خدا ہوں  ،اور کوئی اور نہیں ہے۔ میں خدا ہوں ،اور
میرے جیسے کوئی بھی نہیں ہے ،آخر کا اعالن ابتداء سے  ،اور قدیم
زمانوں سے جو چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں ،کہہ رہے ہیں ،میرے
مشورہ کھڑے ہوں گے  ،اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔
المائدہ  117-116 :5۔۔۔۔۔ یقینا ،آپ صرف آپ  ،کیا ہیں
پوشیدہ چیزوں کا جاننے واال ۔ میں ان سے صرف وہی بات کرتا ہوں
جو تم نے مجھے حکم دیا تھا (کہنے لگے کہ) :هللا کی عبادت کرو،
میرے پروردگار اور تمہارا پروردگار۔ میں ان کا گواہ رہا جب میں ان
میں رہتا تھا ،اور جب تم نے مجھے پکڑ لیا تو تم تھے ان پر نگہبان۔ آپ
ہر چیز پر گواہی دیتے ہیں ۔

"ال-مقیت"
گھڑی ،کون اپنی حفاظت کرتا ہے ،نمبر 39
زبور  6-5 :146۔۔۔۔۔ مبارک ہے وہی جو خدا ہے ،جن کی امید رب
ہے ہمیشہ کے لئے سچ عمل کرتا ہے جو اس کی مدد کی ،۔۔۔ یعقوب کی۔
المامان  150 :3۔۔۔۔۔ لیکن هللا تمہارا محافظ ہے  ،اور وہ سب سے بہتر
مددگار ہیں
التوبہ  9:51۔۔۔۔۔ کہو' :کچھ بھی نہیں ہمیں چھوڑ دے گا کیا هللا لکھ دیا
ہے۔ وہ ہمارے گارڈین ہے ۔ اس میں مومنوں کو ان پر اعتماد ہے۔
محمد  47:11۔۔۔۔۔ هللا محافظ ہے ،مومنین  ،اور کافروں کو کوئی محافظ
نہیں ہے۔

54.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا’’پروا نہیں کرتا‘‘ اگر اُس
کی ُمقدس کتابیں تبدیل کردی جائیں!

"ال-ودُود"

محبت کرنے واال ،اپنے مالزمین کو رحم کرنے اور محبت کرتے ہیں،
نمبر ۴۷
f
یرمیاہ  34-31 ،3 :31اور  37۔۔۔۔۔ خداوند ہے ،مجھ سے پرانا ظاہر
ہوا  ،کہنے لگا ،ہاں ،میں نے پیار کیا ہے اے خداوند! خداوند فرماتا
ہے  " ،میں تجھے ہمیشہ کے لئے محبت رکھتا ہوں ۔۔۔
میں تجھے اسرائیل کے گھر اور یہوداہ کے گھر سے نیا وعدہ کروں
گا ۔کیونکہ میں ان کی بدکاری معاف کروں گا ،اور میں یاد رکھوں گا ان
کے گناہ میں کوئی زیادہ ۔۔۔ خداوند آسمان ناپا جا سکتا
ہے تو فرماتا ہے ،اور زمین کی بنیاد کے نیچے سے باہر تالش کیا ،میں
نے وہ کیا ہے کہ خداوند فرماتا ہے سب کے لئے اسرائیل کو ترک
کرے گا۔
 1یوحنا  8- 6 :4اور  16۔۔۔۔۔ 6۔ اس طرح ہم روح کو جانتے ہیں ،حق
وہ
روح کی۔ 8۔
کی
گمراہی
اور
محبت
جو پسند نہیں کرتا خدا نہیں جانتا ۔ کیونکہ خدا
میں
جو اس
ہے ۔ 16۔ خدا محبت ہے اور
خدا خدا میں محبت سکونت میں قائم رہتا ہے ،اور۔
البروج  22- 21 & 85:14۔۔۔۔۔ وہ بخشنے واال اور محبت کرتا ہے ۔۔۔
ُ
بے شک یہ ایک شاندار قرآن ہے  ،محفوظ ہے ایک اچھی طرح سے
محفوظ ٹیبلٹ میں ۔

"ال رازق "
مہیا کرنے واال ،جو روحانی اور مومنوں کی جسمانی ضروریات دونوں
کے لئے فراہم کرتا ہے۔ نمبر ۱7
فلپئیون  4:19۔۔۔۔۔ لیکن میرا خدا سب کو فراہم کرے گا آپ کی
ضرورت مسیحی عیسائی کی طرف سے جالل میں ان کی دولت کے
مطابق۔
تور  51:58۔۔۔۔۔ هللا! وہ وہی ہے جو دیتا ہے معیشت  ،ناقابل برداشت
طاقت کا مالک۔

55.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا’’پروا نہیں کرتا‘‘ اگر اُس
کی ُمقدس کتابیں تبدیل کردی جائیں!

"ال رشید "
رہنما ،جو مومنوں کو پورا کرنے کی طرف جاتا ہے ،نمبر 98
زبور  48:14۔۔۔۔۔ یہ خدا ہمارے خدا ہے ہمیشہ کے لئے fاور ہمیشہ؛ وہ
ہماری رہنمائی بھی موت کے لئے ہوگا۔
زبور  9 :119اور  105۔۔۔۔۔ ویرواٹھال ایک جوان ہوں گے انسان اس کا
راستہ صاف کرتا ہے؟ آپ کے الفاظ کے مطابق آپ کو توجہ دینا ۔۔۔ تیرا
لفظ ایک چراغ ہے میرے پاؤں  ،اور میرے راستے پر روشنی ۔
الکہف  18:17اور  24-23۔۔۔۔۔ وہ کون ہے هللا ہدایت دیتا ہے ہے
صحیح طریقے سے ہدایت ۔۔۔ کچھ بھی نہیں کہنا" :میں یہ کل کروں گا"،
انہوں نے مزید کہا" ،اگر خدا چاہتا ہے"۔ تم اپنے رب کو یاد بھول جاؤ،
اور کہتے ہیں کہ" ،جب مئی هللا مجھے ہدایت دے اور مجھے سچ
کے قریب قریب الئیں ۔ "

"ال -حافظ"
محافظ ،جو ہر چیز پر دیکھتا ہے ،نمبر 5
امثال  8 :2۔۔۔۔۔ وہ انصاف کے راستے کو برقرار رکھتا ہے  ،اور اپنے
بزرگوں کی راہ کو محفوظ رکھتا ہے ۔
ہود  11:57۔۔۔۔۔ کے لئے میرا رب محافظ ہے ختم تمام چیزیں۔
جن  28-26 :72۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ وہ اکیال جانتا ہے ،اور کسی کو بھی اس کا
راز ظاہر نہیں کرتا ہے۔ ہر پیغمبر کے سوا جس نے اس نے چن لیا اور
پھر وہ اپنے سرپرستوں کو بھیجتا ہے جو اس سے پہلے اور اس کے
پیچھے چلتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ واقعی ہیں اپنے رب کا پیغام
پہنچا ۔ وہ اپنے تمام کاموں کو گھیر دیتا ہے اور ہر چیز کا شمار رکھتا
ہے ۔

56.

مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک‘‘قُدرت واال‘‘
یا ’’زورآور‘‘ نہیں ہے کہ اپنے کالم کو تبدیل یا مسخ ہونے سے بچا
سکے!

"ال -قادر"
طاقتور ایک ،جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے واال ہے ،نمبر 69
ایوب  33:12۔۔۔۔۔ دیکھو ،اس میں آپ صرف نہیں ہیں ۔میں تجھے جواب
دونگا کہ خدا انسان سے بڑا ہے ۔
یسعیاہ  24 :14اور  27۔۔۔۔۔ حتیوں کا رب ہے قسم کھا  ،جیسا کہ میں
نے سوچا ہے ،یقینا یہ پاس آیا ہے ۔ اور جیسا کہ میں نے پاک کیا ہے،
تو یہ کھڑا ہے ۔۔۔ کیونکہ رب العالمین نے پاک کیا ہے ،اور کون اسے
ختم کرےگا
بیکارا  2:20اور  255۔۔۔۔۔ هللا ہے سب سے زیادہ طاقت چیزیں ۔۔۔
هللا! اس کے سوا کوئی خدا نہیں ،زندہ ،ابدی ہے۔ نہ ہی سست اور نہ ہی
نیند اس سے بڑھتا ہے ۔۔۔ اس کی عرش آسمانوں اور زمین کو گھیر دیتا
ہے ،اور اس کو ٹائر نہیں دینا چاہئے ۔

"ال -فاطر"
دوبارہ تخلیق کرنے واال،جو الگ الگ ہوسکتا ہے اور ایک دوسرے کو
واپس رکھ سکتا ہے ،نمبر 38
کلیسیوں  17- 16 :1۔۔۔۔۔ کے لئے اس کی طرف سے تمام چیزیں تھیں
پیدا کیا  ،وہ جنت میں ہیں ،اور وہ زمین میں ہیں ۔۔۔ اور اس کی طرف
سے ہر چیز پر مشتمل ہے ۔
فاطر  1 :35۔۔۔۔۔ الحمد ہلل ،خالق کے آسمانوں اور زمین ۔۔۔ وہ تخلیق
کرنے میں جو کچھ چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ کیونکہ هللا ہر چیز
کو کرنے میں کامیاب ہے۔
شورا  15-11 :42۔۔۔۔۔ خالق آسمانوں اور زمین کا ۔۔۔اس کے آسمانوں
اور زمین کی چابی ہیں ۔۔۔ کہہ دو کہ :میں جو کچھ بھی هللا نے بھیجا ہے
اس پر ایمان الئے ۔

57.

مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک‘‘قُدرت واال‘‘
یا ’’زورآور‘‘ نہیں ہے کہ اپنے کالم کو تبدیل یا مسخ ہونے سے بچا
سکے!

"ال-جبار"
تمام طاقتور ایک ،جس کی طاقت اور طاقت مکمل ہے،نمبر ۱۰
زبور  10 ،8 :24جالل کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند مضبوط اور
زبردست  ،خداوند جنگ میں طاقتور ہے ۔۔۔ اس کا جالل کون ہے؟ رب
العالمین ،وہ جالل کا بادشاہ ہے۔ سلیہ۔
حشر  59:23۔۔۔۔۔ وہ هللا ہے جس کے عالوہ کوئی نہیں ہے
دوسرے خدا انہوں نے رب قادر مطلق ہے ،قدوس ،سیکورٹی کے ماخذ
ایمان کے کیپر ،محافظ ،قادر مطلق ،فخر االفواج!
حقانی  47-44 :69۔۔۔۔۔ اور اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہمارے بارے
میں باتیں  ،ہم نے یقینا اسے دائیں ہاتھ سے لے لیا اور پھر اپنی جان
بچانے والے اشتہارات کو توڑ دیا تم میں سے کوئی بھی اس سے ہم کو
نہیں روک سکتا تھا ۔

"ال-مقتدر"
رہنے واال،کون غالب ہوسکتا ہے ،برے آدمی اپنے طاقتور گرفت میں،
نمبر 70
 1سموئیل  10- 9 :2۔۔۔۔۔ وہ کرے گا کے پاؤں رکھو عیسی  ،اور
بدکار اندھیرے میں خاموش ہوں گے؛ کیونکہ قوت سے کوئی شخص
غالب نہیں کرے گا۔ رب کے مخالفین کو ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر
دیں گے۔ آسمان سے باہر وہ ان پر گر پڑے گا۔ خداوند زمین کے اختتام
کا فیصلہ کرے گا ۔۔۔
کیفا  18:45۔۔۔۔۔ هللا ہے ہر چیز پر طاقت ۔
قمر  54:42۔۔۔۔۔ لیکن وہ سب سے انکار کرتے ہیں ہمارے نشانیاں اور
ہم غالب ،اور طاقتور ایک کی گرفت کے ساتھ ان کو سزا دی۔

58.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک ’’وفادار‘‘ یا
’’قاب ِل بھروسہ‘‘ نہیں ہے کہ اپنی ُمقدس کتابوں کا تحفظ کرسکے۔

"ال -المؤمن"
وفادار ایک ،جو بھروسہ کیا جا سکتا ہے ،نمبر 7
زبور  90-89 :119۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ہمیشہ کے لئے  ،اے خداوند! آپ کا لفظ
ہے جنت میں آباد سب کے لئے تمہاری وفاداری نسلیں ۔۔۔
ططس  2 :1۔۔۔۔۔ ابدی زندگی کی امید میں خدا  ،جو جھوٹ نہیں بول
سکتا  ،وعدہ کیا ہے کہ دنیا شروع ہونے سے قبل۔
التوبہ  111 :9۔۔۔۔۔ یہ ہے ایک وعدہ پابند ہے پر هللا تورات اور انجیل
اور قرآن میں۔ هللا کے مقابلے میں اپنے وعدے کو زیادہ وفاداری کون
ہے ؟
ہشیر  59:23۔۔۔۔۔ وہ ہے هللا جس کے عالوہ وہاں ہے
کوئی معبود نہیں وہ قادر مطلق رب ،مقدس ہے ،سالمتی کا ذریعہ ایمان
کا محافظ ہے ؛ محافظ ،زبردست ایک ،تمام طاقتور۔
الحمدہلل  9 :3اور  94۔۔۔۔۔ هللا ناکام نہیں ہوتا وعدہ کرتا ہوں ۔۔۔ آپ سے
وعدہ توڑ کبھی نہیں!

"ال-والی "
سرپرست،جو قریبی دوست کے طور پر اپنے بزرگوں کی حفاظت کرتا
ہے ،نمبر 78
نحمیاہ  6 :9۔۔۔۔۔ تم بھی اے آر اے خداوند! اکیلے؛ تو نے آسمانوں،
آسمانوں کا آسمان بنا دیا ہے ،ان کے تمام میزبان ،زمین اور اس چیزوں
میں جو اس میں ہیں سمندر ،اور جو کچھ ان میں ہے ،اور تم ان سب
کو محفوظرکھتے ہو ۔
عارف  6 9 1 :7۔۔۔۔۔ میرا دوست کی حفاظت کرنا هللا ہے  ،جو نازل
کیا صحیفہ۔ وہ صالحین کا دوست ہے

59.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک ’’وفادار‘‘ یا
’’قاب ِل بھروسہ‘‘ نہیں ہے کہ اپنی ُمقدس کتابوں کا تحفظ کرسکے۔

"ال-ہادی"
رہنما ،کون راہنمائی کرتا ہے اور محفوظ راستے میں رہتا ہے ،نمبر 94
زبور  9 :25۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ عیسی انصاف میں رہنمائی کرے گا ؛اور نیکی وہ
اپنے راستے کو سکھا دے گا۔
زبور  73:24تو میری رہنمائی کریں کے ساتھ تیری مشورہ  ،اور بعد
میں مجھے جالل حاصل کرنے کے لئے۔
حج  22:54۔۔۔۔۔ اور ضرور هللا ہدایت دیتا ہے وہ لوگ جو یقین سیدھے
راستے پر ۔

"ال-مہیمن"
قائم رکھنے واال،کون دیکھتا ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے،
نمبر 8
زبور  7-6 :12۔۔۔۔۔ رب کے الفاظ خالص ہیں الفاظ جیسے  ،زمین کی
بھٹی میں چاندی کی جانچ پڑتال کی ،سات گنا پاک۔ اے خداوند! تم ان
نسلوں کو ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھو گے ۔
زبور  8-7 :121۔۔۔۔۔ خداوند کرے گا آپ کو محفوظ رکھیں
برائی سے وہ تمہاری جان بچائے گا خداوند تیرے باہر جانے اور
تیرے آنے سے بچاؤ گا ،اور ہمیشہ تک ہمیشہ کے لئے ۔
زبور  25:14۔۔۔۔۔ خداوند کا راز ہے ان کے ساتھ اس سے ڈرتے
ہیں اور وہ ان کو اپنے عہد دکھاؤں گا۔
ہشرا  59:23۔۔۔۔۔ وہ ہے هللا جس کے عالوہ وہاں ہے
کوئی معبود نہیں وہ قادر مطلق رب ،مقدس ہے ،سالمتی کا ذریعہ ایمان
کا محافظ ہے؛ محافظ ،قادر مطلق ،تمام طاقتور ۔۔۔

60.

مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک ’’راستباز‘‘
یا ’’راست‘‘ نہیں تھا کہ پاک معیاروں کا تحفظ کرسکے ِجن سے وہ
روز حشر سب انسانوں کی عدالت کرے گا۔
ِ

"ال -عدل"
بس اور صادق ایک،جس کا لفظ سچائی اور انصاف میں کامل ہے ،نمبر
30
 2تیمتھیس  3:16۔۔۔۔۔ سبھی صحابہ ہے کی طرف سے دیا خدا کی
تعظیم ،اور ہدایات کے لئے منافع بخش ،مسترد کے لئے ،اصالح
کے لئے  ،میں ہدایات کے لئے راستبازی  ،کہ خدا کا انسان کامل ہو
سکتا ہے ۔۔۔
ہم  115 :6۔۔۔۔۔ مکمل ہے آپ کا لفظ سچائی اور انصاف میں رب۔ کچھ
بھی نہیں ہے اس کے الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں ۔ وہ سننے واال اور
جاننے واال ہے

"ال -حکیم"
جج،جو تمام تنازعات کو حل کرتی ہے ،نمبر 29
زبور  96:13رب کے حضور خوش آمدید ۔۔۔ کے لئے وہ آتا ہے زمین
کا فیصلہ کرو وہ دنیا کو راستبازی اور لوگوں کے ساتھ اپنی سچائی کا
فیصلہ کرے گا ۔
مسترد کرتے
میں اور
ہیں
جان  12:48۔۔۔۔۔ وہ وہی ہے
یہ فیصلہ کرتا ہے
وصول نہیں کرتا میرےالفاظ ،ایک ہے
جو میں نے بوال ہے ،وہی ہوگا
اس کا لفظ
آخری دن
جج اس میں
جوار  5:47۔۔۔۔۔ دو
اس کے ذریعہ

هللا تھا

لوگوں کے انجیل کا جج
اس میں۔
نازل کیا

االنعام  114 :6۔۔۔۔۔ گے کہ میں

هللا کے سوا کسی کو تالش کرنا

یہ ہے

جس نے نازل کیا ہے آپ کو

ایک جج ،جب

وہ

61.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک ’’راستباز‘‘
یا ’’راست‘‘ نہیں تھا کہ پاک معیاروں کا تحفظ کرسکے ِجن سے وہ
روز حشر سب انسانوں کی عدالت کرے گا۔
ِ

"ال -حق"
سچ،جو حقیقی اور سچ ہے ،نمبر 52
زبور  142 :119اور  144۔۔۔۔۔ تیرا راستبازی ایک ہمیشہ الہی راستہ،
اور تیرا قانون سچ ہے ۔۔۔تیری شہادتوں کی راستبازی ابدی ہے ،مجھے
سمجھ دے اور میں زندہ رہے گا۔
 1تیمتھیس  2:15۔۔۔۔۔ اپنے آپ کو منظور کرنے کے لئے
مطالعہ خدا کے لئے  ،ایک کارکن جس کی شرمندگی کی ضرورت نہیں
ہے ،صحیح طور پر سچائی کا لفظ تقسیم ۔
الحمدہلل  3:55۔۔۔۔۔ هللا نے یسوع سے کہا ! میں ہوں۔۔۔وہ لوگ جنہوں نے
آپ کو ان کو قیامت کے دن تک کافروں کے اوپر کی پیروی کی ترتیب۔
حقیقت؟ 51۔یہ مطلق سچ
ہاک  2 :69اور  51۔۔۔۔۔ 2۔ کیا ہے
ہے۔

"ال -نور"
روشنی،جو آسمان اور زمین دونوں کو روشن کرتا ہے۔نمبر 93
زبور  105 :119۔۔۔۔۔ آپ کا لفظ ایک ھے چراغ میرے لئے پاؤں ،
اور میرے راستے پر روشنی ۔
نور  24:35۔۔۔۔۔ هللا ہے روشنی آسمانوں اور کی زمین ۔۔۔ یہ روشنی
پر روشنی ہے ۔ هللا جسے چاہتا ہے اپنی روشنی میں دیتا ہے اور هللا
متعال کرتا ہے مردوں کے لئے مثال کے طور پر  ،کیونکہ هللا ہر چیز
سے جانتا ہے۔

62.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک ’’رحم کرنے
نہیں تھا کہ اپنی ُمقدس کتابوں کو سب انسانوں
واال‘‘ یا ’’ہمدرد‘‘
کی نجات کیلئے محفوظ رکھ سکے۔

" ال رحیم "
شفقت،جو نرم اور رحم کرنے واال ہے ،نمبر 3
زبور  8 :103اور  18-17۔۔۔۔۔ رب رحمبان ہے اور  ،احسان قہر کرنے
میں دھیما اور رحمت میں گھنے ۔۔۔ لیکن پروردگار کی رحمت اس سے
ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے ،اور اس کے عہد کو رکھنے
جیسے کو نسل در نسل ہے اس کی صداقت،اور کرنے کے لئے جو
لوگ ان کے حکموں کو یاد کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ۔
بیکارا  143 :2۔۔۔۔۔ وہ ہے قسم اور رحم کرنے واال انسانیت کے لئے
آئندہ  17:66۔۔۔۔۔ تمہارا رب ہے آپ کی طرف مہربان۔

"الُ -مقیت"
فراہم کنندہ،جو اس کی اپنی تخلیق کے لئے بہت زیادہ جسمانی اور
روحانی خوراک دیتا ہے۔نمبر 40
ابتداء  22:14۔۔۔۔۔ اور ابراہیم نے اس نام کا نام دیا اس جگہ یہواہ
یری (رب فراہم کرے گا) کے طور پر اسے اس دن سے کہا جاتا ہے ۔۔۔
زبور  9- 8 :145۔۔۔۔۔ خداوند خوشگوار اور مکمل ہے ہمدردی ،قہر
کرنے میں دھیما اور بڑی رحمت کے کے۔ رب سب کے لئے اچھا ہے،
اور اس کی نرمی ہے اس کے تمام کاموں پر ہے ۔
نیزہ  4:85۔۔۔۔۔ هللا سب کچھ دیکھتا ہے ۔

63.
مسخ کرنے کے دعوؤں کا مفہوم ہے کہ ُخدا ،اِس حد تک ’’رحم کرنے
نہیں تھا کہ اپنی ُمقدس کتابوں کو سب انسانوں
واال‘‘ یا ’’ہمدرد‘‘
کی نجات کیلئے محفوظ رکھ سکے۔

" ال  -رحمان "
مہربان ،رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے واال ،
نمبر 2
یسعیاہ  54:10۔۔۔۔۔ لیکن میری شفقت دور نہیں ہوگی سے تیرا  ،میری
سالمتی کا عہد نہیں ہٹا دیا جائے ،اے رب ،تجھ پر رحم کرے
جو کہتا ہے۔
دریافت  9 :7۔۔۔۔ ۔میں ،لہذا ،یہ خداوند تیرا خدا ،وہ خدا ہے،
جو عہد رکھتا ہے ان کے ساتھ رحم کرو جو اس سے پیار کرتے ہو اور
اپنے حکموں کو ایک ہزار نسلوں پر رکھیں ۔
فاطہ  2-1 :1اور  5۔۔۔۔۔ الحمد ہلل هللا کے حضور ،رب
العالمین کے؛ رحمن و رحیم ۔۔۔ سیدھی راہ ہماری رہنمائی۔

"ال-وہاب "
لبرل ادارے،جو اپنے فضل سے آزادانہ طور پر دیتا ہے۔نمبر 17
زبور  130 :119اور  160۔۔۔۔۔ آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی دیتا ہے
۔۔۔ تیرا کالم ابتدا سے سچا ہے ،اور تیرے نیک عملوں میں سے ہر
ایک ہمیشہ کے لئے برداشت کرتا ہے ۔
المامان  9-7 :3۔۔۔۔۔ یہ ہے وہی جس نے تم پر نازل کیا ہے قرآن ۔۔۔
ہمارا رب ۔۔۔ ہم سے رحمت عطا آپ کی موجودگی یقینا ،آپ کو عطا
فرمانے ہیں ۔۔۔
صدا  9 :38اور  35۔۔۔۔۔ آپ کا رب ،زبردست ،عطا کرنے واال ۔۔۔
یقینا آپ عطا کرنے والے ہیں ۔

64.
مسخ کرنے کے دعوے یہ مفہوم دیتے ہ ُوئے شیطان کو ُخدا سے
قادر ُمطلق پر بائبل کیلئے
برتر ظاہر کرتے ہیں کہ شیطان نے ُخدا ِ
جنگ جیت لی تھی!

"ال -عظیم"
عظیم اور زبردست ایک ،سب سے بڑھ کر ہے جنہوں fنے اعلی اور
طاقتور ہے
یسعیاہ  40:28۔۔۔۔۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں سنا ،کہ ہمیشہ ہی
خدا ،رب  ،زمین کے سروں کے خالق ،بے شک نہیں ،تناؤ نہیں ہے ؟
بابا  255 :2۔۔۔۔۔ هللا ! اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے زندہ ،ابدی۔ نہ ہی
نیند نہ نیند اسی ۔۔۔ اس کا عرش پر استوار ہے اورخالص افالک و زمین،
اور اسے ٹائر دیتا ہے نہ ان دونوں کو برقرار رکھنے کے ۔

" یروب "
رب ،اتھارٹی میں سپریم کون ماسٹر
زبور  11-9 ،4 :33۔۔۔۔۔ خداوند کے کالم کے لئے ہے ٹھیک ہے  ،اور
اس کے تمام کام سچ میں کئے جاتے ہیں ۔۔۔ کیونکہ وہ بوال ،اور یہ کیا
گیا تھا۔ اس نے حکم دیا اور یہ کھڑا ہوا روزہ ۔ خداوند صفر کے لئے
قوموں کی مشورت لے کر آیا۔ وہ لوگوں کے آالت کو کوئی اثر
نہیں دیتا ۔ رب کا مشورہ ہمیشہ کے لئے کھڑا ہے  ،اس کے دل کے
خیاالت تمام نسلوں تک ۔
ماالکی  6 :3۔۔۔۔۔ کیونکہ میں ہوں خداوند  ،میں نہیں بدلتا ۔
حج  22:52۔۔۔۔۔ اور ہم نے کبھی بھی رسول یا نہیں بھیجا نبی صلی هللا
علیہ وآله وسلم آپ سے پہلے ،لیکن (شک کے بغیر) جب اس نے خواہش
کی توثیق کی ،شیطان اپنی خواہش میں کچھ کام کردی۔ لیکن هللا تعالی
نے شیطان کی جان بچائی ہے ۔ هللا اپنی آیتوں کو پورا کرتا ہے (آیات )،
اور هللا جاننے واال حکمت واال ہے

65.
مسخ کرنے کے دعوے یہ مفہوم دیتے ہ ُوئے شیطان کو ُخدا سے
قادر ُمطلق پر بائبل کیلئے
برتر ظاہر کرتے ہیں کہ شیطان نے ُخدا ِ
جنگ جیت لی تھی!

"ال-غالب"
فاتح مند ایک ،جو سب پر غالب ہے f
-1تواریخ  29:11۔۔۔۔۔ تیرا اے رب ،یہ ہےعظمت اور قدرت اور جالل
اور فتح  ،اور عظمت ۔۔۔ تم سب سے زیادہ بلند ہو ۔
یوسف  12:21۔۔۔۔۔ هللا ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے ،اگرچہ زیادہ تر لوگ
سمجھ نہیں لیتے ہیں۔

"ال -عزیز"
غالب،جو ان کی غالب اقتدار میں غالب ہے
کا
رب العالمین
لہذا خداوند فرماتا ہے
 1:24۔۔۔۔۔
یسعیاہ
غالب  ،زبردست آئسرایل  ،اے ،میں اپنے آپ کو اپنے مخالفین سے
چھٹکارا دوں گا  ،اور اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بدلہ دے گا۔
ہشیر  59:23۔۔۔۔۔ وہ هللا ہے جس کے عالوہ وہاں کوئی
معبود نہیں ہے۔ انہوں نے رب قادر مطلق ،قدوس ،سیکورٹی ایمان کے
کیپر ،محافظ ،قادر مطلق ،رب االفواج بخشنے واال ہے ۔۔۔
محمد  47:32۔۔۔۔۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور هللا کی راہ
سے روکتے اور اس کے رسول سے جھگڑا رہنمائی کوئی راستہ نقصان
هللا میں نے ان سے ظاہر کیا گیا ہے کے بعد کر سکتے ہیں ،لیکن هللا
یقینا ان کے اعمال کو کوئی اثر نہیں دے گا۔
مومنون  23:74۔۔۔۔۔ وہ هللا کا احترام نہیں کرتے ان درست پیمائش۔ یقینا
خدا زبردست ،زبردست ہے

66.
دعوؤں کی ریاکارانہ فطرت کہ بائبل تبدیل ہوگئی ہے
مسلمان جو کہتے ہیں '' ،بائبل تبدیل کر دیا گیا ہے ! '' یقینا اس بات کا
الزام لگایا گیا ہے کہ  )1خدا نے نہیں کیا معلوم ہے  ،یا  )2اس نے
پرواہ نہیں کی تھی  ،یا  )3وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر
سکا ! جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی دوسرا اختیارات
موجود نہیں ہیں۔ ان میں سے کم از کم ایک یا تین f
فتنوں میں سے تین
کو الزام لگایا گیا ہے ۔ ان میں سے کوئی بھی خدا کے کردار کی صفات
کے خالف ایک معتبر تصور کیا جا سکتا ہے جیسا کہ بائبل اور قرآن
میں خدا کے  99ناموں ( عصلم-حسنا ) میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کی غلط
سوچ اور جاہل مسلمانوں(جہال) خدا ک ی ان کے نام اور کردار صفات
توہین کر رہے ہیں جو کے مطابق ایک "منافق" ( )zindiqاور ایک
"کافر" (کافر) کی مذمت کر رہے ہیں جو ہونے کے لعنت کے تحت خود
کو ڈال دیا جہنم ( پی پی  35-34دیکھیں )
کا کہنا ہے کہ جو ایک مسلمان" ،بائبل تبدیل کردیا گیا ہے!" مطلب خدا
مقدس کتابوں میں سے ایک کی حفاظت کا ایک منافقانہ دوہرا معیار
رکھنے کے الئق ہے کہ حقیقت میں ہے (یعنیقرآن) دوسرے کی عبادت
کی تمام کی حفاظت نہیں ہے جبکہ کتابیں( ،یعنی زبُور ،توریت
اور انجیل)۔ خدا نہیں ہے ڈبل معیار ،اور اس موضوع پر قرآن صحیح
طریقے سے سکھاتا ہے کہ تلرت ،زبور اور انجیل هللا کا کالم ہے اور
کوئی شخص خدا کا کالم نہیں بدل سکتا۔ اگر خدا پاک کتابوں میں سے
ایک کی حفاظت کرتا ہے ،تو وہ واضح طور پر اسی طرح ان سب کو
محفوظ کرے گا کیونکہ یہ اس کی دائمی معیشت ہے جس کی وجہ سے
وہ قیامت کے دن تمام انسانیت کا فیصلہ کرے گا (بحوالہ یوحنا 12:48
اور مکاشفہ )12 :20۔
اگر مسلمان کہتے ہیں" ،میں سبھی مقدس کتابوں پر جو ایمان التا ہے
جس پر خدا نے بھیجا ہے" لیکن اسی وقت جان بوجھ کر بائبل پڑھنے
سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ "بائبل بدل گیا ہے "،یہ
شخص حقیقت میں ہے۔ ڈبل معیار اور خود کو دھوکہ دیا جھوٹا اور
منافق ہے! (" )zindiqتوبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔"
(متی )2 :3

67.
دعوؤں کی ریاکارانہ فطرت کہ بائبل تبدیل ہوگئی ہے
مسلمانوں کو مقدس مقدس کتابوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بنانا
جائز ہے !
بابا  136 :2اور  285۔۔۔۔۔ کہہ دو (اے مسلمان) :ہم هللا پر ایمان
الئے اور جو ہم پر نازل کی ہے ،اور ابراہیم اور اسمعیلfاور اسحاق اور
یعقوب اور ان کی اوالد پر نازل کی ہے جو کہ؛ موسی سے اور یسوع
اور ان کے رب کی طرف سے (دوسرے) نبیوں ۔ "ہم اس کے رسولوں
میں سے کوئی فرق نہیں کرتے "  -اور وہ کہتے ہیں" :ہم سنتے اور
اطاعت کرتے ہیں۔"
اگر "قرآن " خدا کی طرف سے محفوظ ہے "پھر" قرآن کے مطابق،
بائبل بھی خدا کی طرف سے محفوظ کیا جانا چاہئے!
البروج ۔۔۔۔۔ درحقیقت یہ ایک شاندار ہے قرآن  ،ایک
ُ 22-21 & 85:14
اچھی طرح سے محفوظ لوح میں محفوظ ہے ۔
پابند
ہے وعدہ
ایک
یہ
 111۔۔۔۔۔
التوبہ :9
تورات اور انجیل اور قرآن میں هللا۔
حجر  9 :15۔۔۔۔۔ ہمارے بغیر ،کوئی شک نہیں ،نیچے بھیج دیا
یاد دہانی ،اور ہم ہی اس کی حفاظت۔
بائبل کے بارے میں افسوس ہے کہ خدا کی نظر میں سچائی بدی ہے!
این این  6:93۔۔۔۔۔ کون سے زیادہ غلط کا مجرم ہے "میں متاثر کر رہا
ہوں" ،انہوں نے کچھ بھی میں حوصلہ افزائی نہیں کی ہے جب :وہ لوگ
جو هللا پر جھوٹ باندھے ہیں ،یا کا کہنا ہے کہ وہ۔
یونس  10:17۔۔۔۔۔ آدمی سے زیادہ بدتر کون ہے کون خدا پر
جھوٹ افتراء اور اس کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں؟ بے شک بدکار
کامیاب نہ ہو

68.
پُرانے عہد نامے کی نقل کرنے میں نگہداشت کی تفصیل
تالمد  100سے  500عیسوی
طلبا پسندوں نے کاتبین کتابوں کی نقل و حرکت کے لۓ ایک پیچیدہ
سے
"یہ کاپیسٹس سب
ہیں:
کہتے
تھا۔ ڈیوڈسن
نظام
"کے معنی سے)
کرنے
شمار
"یعنی"
لفظ
عبرانی
"
(
"
سوپریم
پہلے"
f
کہا جاتا تھا ،کیونکہ طلسم کہتے ہیں کہ 'انہوں نے تورہ میں تمام خطوط
کا شمار کیا' مثال کے طور پر  5،845تورہ میں سزائیں تورات میں
ہے،
میں
11:42
احبار
خط
درمیانی
خط "واؤکی" لفظ " "gâchônمیں" ،پیٹ" کا مطلب ہے۔ تورہ میں
درمیانی لفظ لیوتی  " ،10:16ڈریش " میں ہے ،جس کا مطلب "دوست"
ہے۔ تورات میں درمیانی آیت لیوتی  13:33ہے۔
رم یہ بتاتا ہے کہ وہ عمودی طور پر ،افقی طور پر ،اور عمودی طور
پر ہر نئے صفحے پر خطوط کی تعداد کو شمار کریں گے اور وہ ہر
ایک قابل اور پیراگراف یونیفارم کے لئے شمار کریں گے۔ اگر اصل
سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ اس نقل کو جالنے یا دفن کرے گا اور
شروع کر دیں گے۔
ٹریفہ میں استعمال ہونے والی عبرانی خطوط کی صحیح تعداد پر جیفری
مندرجہ ذیل اعداد و شمار دیتا ہے۔
الف
بث
جیمل
دالتی
او "
واو
زاھین
کت

۳۷۷،۴۲
۲۱۸،۳۸
۵۳۷،۲۹
۵۳۰،۳۲
۷۵۴،۴۷
۹۲۲،۷۶
۲۲۸۶۷
۴۴۷،۲۳

تایت
یود
کاپ
المد
یادداشت
نون
شامک
عائین

۰۵۲،۱۱
۴۲۰،۶۶
۲۵۳،۴۸
۵۱۷،۴۱
۷۷۸،۷۷
۶۹۶،۴۱
۵۸۰،۱۳
۱۷۵،۲۰

باشه
تسدی
کوھف
ریس
شین
تو
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۷۲۵،۲۲
۸۸۲،۲۱
۹۷۲،۲۲
۱۴۷،۲۲
۱۴۸،۳۲
۳۴۳،۵۹

69.
پُرانے عہد نامے کی نقل کرنے میں نگہداشت کی تفصیل
طلبا پسندوں کے قوانین
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

صاف جانوروں کی کھالوں پر ایک عبادت گاہ رول ضروری ہے۔
یھودی کی طرف سے عبادت گاہ کے مخصوص استعمال کے لئے
تیاری
یہ صاف جانوروں سے لے کر تاروں کے ساتھ f
ساتھ ساتھ ساتھ تیز
ہونا چاہئے۔
ہر جلد میں ایک مکمل تعداد میں کالمز ،پورے کوڈڈ کے برابر ہونا
الزمی ہے۔
ہر کالم کی لمبائی میں  48سے زائد یا  60سے زائد سے زائد
الئنوں تک توسیع نہیں کرنا چاہئے؛ اور چوتھائی پر مشتمل ہونا
الزمی ہے  30حروف۔
پوری کاپی پہال اہتمام ہونا ضروری ہے؛ اور اگر تین الفاظ لکھے
بغیر لکھے جائیں تو یہ بے شمار ہے۔
سیاہی سیاہ ہونا چاہئے ۔۔۔ اور ایک خاص ہدایت کے مطابق تیار
رہیں۔
ایک مستند کاپی امتحان ہونا چاہیے  ،جس سے ٹرانزٹر کو کم سے
کم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔
کوئی لفظ یا خط ،نہیں بھی ' یود '  ،میموری سے لکھنا
ضروری ہے ،اسکرین اس کے سامنے کوڈڈ کو نہیں دیکھا۔
ہر کنسرٹن کے درمیان بال یا دھاگے کی جگہ مداخلت کرنا ضروری
ہے،
ہر نئے ' پراشہ ' یا سیکشن کے درمیان ،نو کنونٹنوں کی چوڑائی،
ہر کتاب کے درمیان ،تین الئنیں۔
موسی کی پانچویں کتاب بالکل ایک حد سے ختم ہونا چاہئے؛ لیکن
باقی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کاپیسٹ یہودی لباس میں بیٹھنا ضروری ہے،
اپنے پورے جسم کو دھو،
سیاہی کے ساتھ ایک قلم کے ساتھ خدا کے نام لکھنے کے لئے
شروع نہیں،
اور بادشاہ کو اس سے خطاب کرنا چاہئے کہ اس کا نام لکھ کر
اسے اس کا کوئی نوٹس نہیں دینا چاہئے۔
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70.
بائبل کیلئے عبارتی نسخہ جات کے ثبوت
نیا عہد نامہ
بریانیوس دست خط :ابتدائی عیسائی کینن بریانیوس پانڈلپی میں پایا جاتا ہے ،کے ارد گرد 100
عیسوی ،کوئنے یونانی میں لکھا ء۔
موراتورین کینن :یونانی میں لکھا اور مورخہ تقریبا  170عیسوی سے یہ نیا عہد نامہ کی کتابوں
کی سب سے قدیم مشہور فہرستوں میں سے ایک ہے۔اس موراتوری نامی ایک الئبریرین کی
طرف میالن میں  1740میں دریافت کیا گیا تھا۔
(صفحہ ،66صفحہ ،72صفحہ)75 125 225 225
بودمر پاپیرس :
کوڈڈس افریمی ریسیپٹس ( :کوڈڈیکس سی)  400-450ای
(کوڈڈی  400 )0171عیسوی
کوڈڈس فلورنٹینس :
کوڈڈس بیرولینس ( :کوڈڈی  :)0188چوتھی صدی۔ عیسوی
کوڈڈس کوریڈیتی ( :کوڈڈیکس کوریڈیتی ) چوتھی صدی ۔ عیسوی
(کوڈڈیکس )450 ،D-05عیسوی
کوڈڈس کانا بریگینس بیازائی :
کوڈڈس کلروومنٹانس ( :کوڈڈی ڈی  ، 11-ڈی  400-500 )02-عیسوی میں کیننیکل کتابوں کی
ایک فہرست ہے۔ کوڈڈس واشنگنگونس ( :کوڈڈی ڈبلیو 550 - 450 ،)032
ایڈیشن آکسیرینسیسصفحہaصفحہ( :irusصفحہ ،51صفحہ 70صفحہ)200 - 300 ،71
ء کوڈڈس اسکندریہ (کوڈڈیکس اے)  325ع
کوڈڈس وٹیکنکس (کوڈڈیکس بی)  325-350ای
کوڈڈس سیناتیکس (کوڈڈیکس ایلف)  340-350ای
 138- 117ای
(صفحہ)52
جان ریالنڈز پاپیرس :
ارسینو والدین ( :صفحہ  125 )1388عدد
چیسٹر بیاٹیپتنس ( :صفحہ ،45صفحہ ،46صفحہ 47) 200-250عیسوی
" یونیفارم "267
" چھوٹے
(الجزائر
ن ُسخے " 2،764کی
"لتریوں" 2،143آیات)
88
والدین
نئی تالش 47
-----5،309
کل:
میک ڈاؤوال ،lثبوت ہے جو ایک
فیصلہ کی درخواست کرتا ہے  ،پی پی
50-49۔

-----5،309

کل:
--------میک ڈاؤوال ،lثبوت ہے جو ایک فیصلہ کی درخواست کرتا ہے  ،پی پی

71.
بائبل کیلئے عبارتی نسخہ جات کے ثبوت
بائبل کے لئے
اس وقت کوئی بھی بائبل یا قرآن کی اصل نقل نہیں پایا۔ تاہم ،نئے عہد
نامے کے  5،309سے زائد قدیم یونانی نسخے وجود میں موجود ہیں
جو پہلے سے ہی اسالم اور ان تمام نسخے مسیح کے اسی بنیادی
اصولوں کو سکھاتے ہیں جو ابتدائی کلیسیا کے باپ دادا نے مسیح کے
اس وقت سے دن۔ کوئی مضامین کاپی رائٹ اختالفات نہیں ہیں جو بنیادی
نظریات میں سے کسی کو متاثر کرتی ہیں جس میں عیسائیوں نے ہمیشہ
یقین کیا ہے۔ (میک ڈیویل ،پی پی )50-46
قرآن کے لئے
جبکہ عیسائی مذہبی اسکولوں نے بائبل کے لئے ٹیکسٹائل آفس کے
اصولوں پر کورس پیش کرتے ہوئے ابتدائی نسخوں کی قدیم قدیم کاپیوں
کی موازنہ کرنے کے لئے ،اسالمی علمی اسکولوں میں قرآن کریم کی
ابتداء کے لئے سائنس کے متناسب تنقید میں کوئی کورس پیش نہیں کیا
ہے ۔ مسلمانوں کو قرآن یا محمد (المائدہ  )101 :5کے کسی بھی پہلو
کی توثیق سے متعلق اجازت نہیں ہے ۔ کیونکہ بائبل اور قرآن کے
درمیان بہت سے تنازعات ہیں ،اور "ایک انعام" سمجھتے ہیں کہ قرآن
ممکنہ طور پر غلط نہیں ہوسکتا ہے ،لہذا مسلمانوں کو یہ دعوی کرنے
پر زور دیا گیا ہے کہ بائبل تبدیل ہوجائے۔ کیونکہ
 RD 3خلیفہ عثمان ( 656--644ء) جمع کیا اور محمد کی وفات کے بعد
قرآن  20سال کی تمام مختلف کاپیاں جال دیا ،مسلمانوں کا فرض ہے کہ
عیسائیوں کی بائبل کے اصل متن کے ساتھ اسی طرح کچھ کیا
ہے۔ یہ "دلیل اشتھاراتی جاھلیتیم " کی غلطی کا ایک سادہ مثال
ہے ۔ ( پی  48مالحظہ کریں )
الزُ مر  9 :39۔۔۔۔۔ وہ لوگ جو جان سکتے ہیں اور جو کیا کبھی نہیں
برابر ہو؟ لیکن سمجھ میں صرف مرد لوگ ادا کریں گے۔

72.
بائبل کے ابتدائی ’’تراجم‘‘ جو قبل از اسالم ہیں عبارتی مفاہمت اور
یکسانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔
یونانی توریت  247 - 285( :عیسوی) سب سے پرانی ترین میں سے
ایک پرانے عہد نامہ کا ترجمہ جو یونانی زبان میں براہ راست عبرانی زبان سے
ترجمہ کیا گیا تھا۔  1سینٹ میں ۔ ایڈی یونانیدنیا کے النگوا کا تھا اور مسیح اور اس
کے ش اگرد دونوں پرانا عہد نامہ کے اس ترجمہ کا استعمال کرتے تھے۔ یہ
حقیقت یہ ہے کہ نئے عہد نامہ کے مصنفین نے اکثر حوالہ دیا
"یونانی توریت" سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ہے ترجمہ پر اعتماد کیا گیا تھا۔
اکیال کے ترجمہ 160-- 130( :ع) یہ وہ جگہ ہے ایکوواہ کی طرف سے کئے
جانے والے یونان میں پرانے عہد نامہ کا ایک اور ترجمہ ۔
جیروم کی الطینی وگیٹ 405( :ع) یہ ترجمہ پرانے عہد نامہ میں الطینی میں
عبرانی زبان سے براہ راست کیا گیا تھا۔  +10،000کاپیاں ابھی تک جاری
ہیں۔ شامی کرغیزی :صفحہ eshittaدرمیان کیا گیا تھا  RD 3-- ND 2صد
ہے۔
کے سائراک ورژن
نامہ
عہد
اور پرانے
ہے۔ عیسائی
فیلوکسونین صریون ورژن  508ء کے بارے میں ایک پبلک کارپ نامی مترجم
کی طرف سے بنایا گیا تھا ،یہ  616ء میں ہیروئنہ نے نظر ثانی کی تھی
ایسوسیپی پرانے عہد نامہ :جب محمد کے شاگرد ہیں ہجرت سے پہلے مکہ
سے فرار ہو گئے ،اور حبشہ میں پناہ لی ،وہ عیسائیوں
نے AEthoصفحہ icپرانے عہد نامہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے عہد
نامہ مال۔اس ورژن کو عیسائیوں کے لئے خود کو سمجھنے کے لئے مشکل
ہوسکتا تھا ،کیونکہ یہ  4ویں صدی کے بارے میں کیا گیا تھا ۔یونانی
توریت سے۔
کوپٹک ترجمہ :جب عمر نے مصر فتح کی ،تو وہ پتہ چال کہ بہت سے لوگ
عیسائی تھے۔ انہوں نے پرانے عہد نامہ کو سیپیوگینٹ سے کم از کم تین کاپی
بولیوں میں ترجمہ کیا تھا :بہریرک  ،سعودی اوربوشرمور  3روڈ  -چوتھی صدی
کے ارد گرد ۔ یا پہلے۔

73.
بائبل کے ابتدائی ’’تراجم‘‘ جو قبل از اسالم ہیں عبارتی مفاہمت اور یکسانیت کو ظاہر
کرتے ہیں۔
قدیم ترجمہ ،عہد نامہ قدیم کا
سیٹیوگنٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

( 247- 285ع)

سامنتین پینٹیٹوچ
یونانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( 100-200عیسوی)
اکیویال ( 130ع)

سوریہ پروٹٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
کوپٹک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
آر ایس ایس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اییتپیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
الطینی وگیٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میلوٹو ( 2۔
( 3- 2۔
جاناتھن بن عمرز ( 320ع)
(4۔
جیروم (405

ارمینی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گوتھائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الفلس ( 360

فلکسینین سوریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پولی کارپ (508

سینٹ عیسوی)
سینٹ عیسوی)
سینٹ عیسوی)
عیسوی)
عیسوی)
عیسوی)

( 411

عیسوی)

قدیم ترجمہ ،نئے عہد نامے کی
الطینی وگیٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

10،000

+

ایتھوپیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2،000

+

سلیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ارمینی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
شام کی پیشگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بوہیمانیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

4،101
2،587
350
100

عربی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
پرانا الطینی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
زاویہ سکسن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گوتھائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سوگڈک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

75
50
7
6
3

پرانی سوریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
فارسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2
2

فرینکش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1

کل:
--------میک ڈاوؤل اؤل؛ ثبوت ہے کہ ایک فیصلے کی درخواست  ،پی پی 53- 52۔

------19،284

+

74.
بائبل کے قدیم نسخہ جات میں عبارتی مفاہمت اور یکسانیت کے درجات
پرانے عہد نامہ کی عبارتی یکسانیت کے درجات
اگر تمام پرانے عہد نامہ نسخے کے مقابلے میں ان کا تعلق ہوتا ہے تو
وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر  1،580خطوط میں سے صرف ایک خط
بالکل کسی فرق سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نسخے میں صرف ایک 00۔06
فیصد فرق ظاہر ہوتا ہے ،یا وہ اسی طرح 99۔ 94فیصد ہیں۔
نئے عہد نامے کی عبارتی مفاہمت کے درجات
 5309قدیم نسخوں سے ہمارے نئے عہد نامے کے لئے ،ہمارے نئے
عہد نامے کے تقریبا  20،000الئنوں میں صرف  40الئنوں میں زیادہ
سے زیادہ  19قسطوں میں پایا جاتا ہے ،یا تقریبا  400الفاظ بالکل
مختلف نہیں ہیں۔ نئے عہد نامے میں  7،957آیات میں سے صرف 41
شکایات ہیں جن میں  41آیات شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم
نسخوں میں صرف 1۔ 77فیصد فرق موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم
نئے عہد نامہ نسخوں کے اصل الفاظ میں 98۔ 33فیصد ہیں۔ صرف
 400مختلف الفاظ میں سے صرف
 50-40متن کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان میں سے کوئی
بھی عیسائی نظریات یا کم از کم اس پر اثر انداز نہیں کرتا۔ اگلے
صفحے پر نئے عہد نامہ میں  19جگہوں کی مکمل فہرست ہے جہاں
اصل پڑھنے کے بارے میں کچھ شک ہے۔ سب سے زیادہ مطالعہ
بائبل ان آیات کے اصل مسودات میں ان آیات کا صحیح پڑھنے کے
بارے میں کچھ سوال نہیں ہے کہ اشارہ پر پاورقیاں ہے۔ تاہم ،ان میں
سے کوئی بھی قابل اعتراض گزرنے والے بنیادی اصولوں پر کوئی اثر
نہیں رکھتے ہیں جو عیسائیوں نے ہمیشہ ایمان الئے ہیں۔
----------میک ڈاوؤل ،ثبوت ہے کہ ایک فیصلے کی درخواست  ،پی پی )50-46

75.
بائبل کے قدیم نسخہ جات میں عبارتی مفاہمت اور یکسانیت کے درجات
نیا عہد نامہ میں  ۱۹سوال طلب حوالے
متی 17:21
نماز اور روزہ
مٹھی  18:11۔۔۔۔۔
جو کھو گیا تھا۔
متی 23:14
کیا ختم ہو جائے گا
مارک  7:16۔۔۔۔۔
مارک  9:48۔۔۔۔۔
بھوک نہیں ہے ۔
مارک  11:26۔۔۔۔۔
تمہارا باپ بخشے گا
نشان  15:28۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ اس طرح کے چلنے والے باہر نہیں ،لیکن کی طرف سے
بیٹا

انسان کو بچانے کے لئے آتا ہے

f

۔۔۔۔۔ اور یہ انجیل ۔۔۔
اگر کوئی آدمی
ان کی کیڑا

اور پھر
سننے کے لئے کان ہیں
مرتا نہیں اور آگ

معاف نہ کرو ،نہ
لیکن اگر تم
آپ کی شفایابی
وہ گنہگاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تھا۔

وہ سرپین لے جائیں گے۔ اور اگر
مارک  20 9 :16۔۔۔۔۔
وہ کسی بھی مہلک چیز کو پیتے ہیں ،یہ ان کو تکلیف نہیں دے گا ۔۔۔ لوقا  17:36۔۔۔۔۔ ایک اور لے
جایا جائے گا۔
لوقا  23:17۔۔۔۔۔ ضرورت کی وجہ سے وہ ایک کو آزاد کرنا ضروری ہے پاس انہیں ۔۔۔
یوحنا  4 :5۔۔۔۔۔ جو شخص سب سے پہلے ،بعد میں پانی کی تکلیف اچھی طرح سے بنایا گیا تھا
۔۔۔ یوحنا  11 :8-53 :7۔۔۔۔۔ اور شریعت اور فریسیوں نے اس کو ایک زنا میں لے لیا عورت کو الیا ۔۔۔
جان  9:35۔۔۔۔۔ کیا آپ خدا کے بیٹے پر ایمان الئے ہیں؟
اعمال  8:37۔۔۔۔۔ ! تو تو یقین سب کے ساتھ تیرا دل  ،تم شاید ہو ۔
اعمال  15:34۔۔۔۔۔ پول بھی اور برنباس جاری رہے میں انطاکیہ ۔۔۔
اعمال  8 :24۔۔۔۔۔ اپنے الزام عائد کرنے کے الزام میں ۔۔۔
اعمال  28:29۔۔۔۔۔ یہودیوں نے روانہ کیا اور بہت اچھا تھا تنازعات ۔۔۔
رومیوں  16:24۔۔۔۔۔ ہمارے خداوند یسوع کا فضل مسیح ہو آپ سب کے ساتھ۔
 1یوحنا  7 :5۔۔۔۔۔ وہاں تین ایسے ریکارڈ ہیں جن کا ریکارڈ ۔۔۔
نوٹ  :یہ آیات سب سے زیادہ مطالعہ بائبل میں متفق ہیں۔

76.
’’آبائی کلیسیا کی تصانیف ‘‘ (ابتدائی کلیسیائی آبا)
عیسائیت کے پہلے کئی صدیوں میں سات سب سے زیادہ حالیہ مصنفین تھے:
کلیمنٹ ( :)100- 30روم کے بپتسمہ 92 ،میں اس کی وفات سے  99سے
زائد دفتر ۔ وہ چرچ کے پہلے اپوسٹولک باپ سمجھا جاتا ہے۔ جسٹن (- 89
 :) 163ابتدائی عیسائی اپوزیشن پرست تھے،اور  2ملین سینٹ میں عالمات کے
اصول کے سب سے اہم ترجمان کے طور پر شمار کیا جاتا ہے ۔ اس کے کچھ
طالب علموں کے ساتھ وہ شہید ہو گیا۔
ارینئیس ( )130-202کے بشپ گاؤل لُغدُنم میں ،پھر رومی سلطنت کا ایک
حصہ۔ وہ ابتدائی کلیسیا کے باپ اور اپوزیشن پرست تھے ،اور ان کی تحریریں
عیسائی تھیالوجی کی ابتدائی ترقی میں تیار تھے۔ ترتولئین ( :)160-240رومن
صوبہ افریقہ میں کارتھج سے ایک ابتدائی عیسائی مصنف۔ وہ سب سے پہلے
عیسائی مصنف ہے جو الطینی عیسائی ادب کی ایک وسیع کارپوریشن تیار
کرتی ہے۔ ہپولوٹیوس ( :)170-235روم میں عیسائی چرچ میں روم میں سب
سے زیادہ اہم تیسری صدی علوم تھی ،جہاں وہ شاید پیدا ہوا تھا۔
اوریگین ( :)254 -185اوریگین آدمیتیوس بھی اس کے نام سے
مشہور تھے  ،جو ایک عالم اور ابتدائی عیسائی علوم پرستی تھا جو اس کی
جانشین کا پہال نصف پیدا ہوا تھا۔
اوسبئیس ( :)260-340ایک رومن مورخ ،یونانی نسل ،اور عیسائی پولی
میسٹ تھا۔ وہ عیسوی 314کے بارے میں قیصریہ کا بشپ بن گیا۔
دیگر اہم ابتدائی چرچ کے باپ دادا تھے:
()373-295
ایتھنسیس
()107-35
پیپئاس
()388-9 32
گریگوری
()117-35
اگناتیش
()420-342
جیروم
پولی کارپ ()156-70
()405-345
کریساسٹموم
()165-110
تاتی
()430-354
اگستین
()215-150
کلی
سائپین

()258-200

77.
’’آبائی کلیسیا کی تصانیف ‘‘ (ابتدائی کلیسیائی آبا)
ابتدائی چرچ کے والدین نے نئے عہد نامے سے کئی آیات کا حوالہ دیا جس میں
انہوں نے لکھا تھا۔ بائبل کے بہت سے بائبل آیات کی ان کی نقل و اشاعت جو وہ
اپنے تحریروں میں استعمال کرتے تھے ،بالکل یونانی متن سے ملتے ہیں جو
ابتدائی نقل میں یونان کے نئے امتحانات میں پایا جاتا ہے جو  5،300سے زائد
ابتدائی نسخوں میں دیکھا جا سکتا ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ ان قدیم کتابوں میں
پایا جانے والی کوٹیشنیں موجودہ قدیم یونانی نسخوں کی درستگی اور سچائی کی
تصدیق کرتی ہیں۔ لیکن نئے عہد نامے کے  11آیات کو پٹریسٹکس
کے تحریروں میں بھیجا جاسکتا ہے ۔
کل
پتہ -
دیگر
اعمال پال کی
انجیل
مصنف
اللچ
خطوط
خطوط
تنخواہ :
 100- 30ای
جسٹن:
 163- 89ای
ایرانیہ :
 202- 130ای
ترتولئین:
 240- 160ع
ہیپوالئیتس:
 235- 170ع
اورینگ:
 254- 185ای
اوسبئیس:
 340- 260ع

1،017

44

1،127

207

11

2،406

268

10

43

6

3

330

1،038

194

499

23

65

1،819

3،822

502

2،609

120

205

7،258

734

42

387

27

188

1،378

9،231

349

7778

399

165

17،922

3،258

211

1،592

88

27

5،176

870

664

36،289

14،035 1،352 19،368
(کل)
میک ڈاوؤل  ،ثبوت یہ ہے کہ ایک فیصلہ  ،پی۔ 55۔

78.
مسیح کی اولین تعلیمات
اصل یونانی نسخے ،نئے عہد نامہ کی دوسری زبانوں میں ،ابتدائی چرچ کے باپ دادا کی
تحریریں ،اور ابتدائی گرجا گھروں کے ابتدائی گرجا گھروں کے بارے میں فیصلے کئے
گئے تھے ،یہ سب مسیح کی وفد اور دیگر بنیادی عقائد کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کے
جو تمام مسیحیوں کو آج یقی ن ہے۔ اصل یونانی نیو عہد نامہ ابتدائی گرجا گھروں کے
تحریروں کے پیغام کے ساتھ اور دوسرے عہ ِد جدید ترجمہ میں پایا پیغام کے ساتھ ٪100
سے اتفاق کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ کا متن اور پیٹرسٹکس کے تحریروں میں حوالہ 36000
آیاتواضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ابتدائی چرچ والدین مسیح کے مندرجہ ذیل کارڈنل
نظریات کے بارے میں  100فیصد معاہدے میں تھے جو بائبل میں پایا جاتا ہے:
مسیح کی کنواری پیدائش ۔۔۔۔۔۔۔۔
گناہ سے پاک کے
مسیح کی وفاداری
کا اوتار
مسیح کی صداقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مسیح کی موت کی موت ۔۔۔۔۔۔۔۔
ہاتھی
عدم اطمینان کا
تخلیقی طاقت
مسیح کالم ہے
مسیح خدا کا بیٹا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسیح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسیح ۔۔۔۔۔۔

مسیح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مسیح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
کی مسیح ۔۔۔
کے خدا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسیح مسیح ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مسیح دنیا کا منجی ہے ۔۔  1 :15-14یوحنا 4
مسیح خدا اور انسان کے درمیان ثالث ہے ۔۔۔۔
صرف مسیح بخش سکتے ہیں
 1یوحنا  24-22 :2۔۔۔۔۔
والد اور
تم میں رہو
شروع ۔ کہ اگر
شروع میں تم میں رہو گے ،تم بھی
بیٹا ،اور جاری رکھیں

میتھیو 21-18 :1
عبرانیوں 15-14 :4
یوحنا 29-28 :20
فلپائن 11-5 :2
عبرانیوں 8 :13
یسعیاہ 12-5 :53
یوحنا 26-25 :4
یوحنا 31-30 :20
کالونیوں 22-15 :1
یوحنا 14-1 :1
مارک 62-61 :14
متی 20-16 :16
 1ٹم۔ 5 :2

گناہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مارک 11-5 :2

اینٹی مسیح ،جو انکار نہیں کرتا
وہ ہے
لہذا،
بیٹا ۔۔۔
تم نے سنا ہے
تم نے سنا ہے
کونسا
میں باپ۔

79.
مسیح کی اولین تعلیمات
قرآن کی تصدیق مسیح بارہ میں مندرجہ ذیل بائبل کے عقائد
بیکارا 2:87
علی المران 3:45
۔۔۔ نیزا 172 :4
مریم 19:30
المائدہ 5:75
۔۔۔۔

یسوع مسیح مریم کا بیٹا ہے ۔۔۔
یسوع مسیح مسیح ۔۔۔۔۔۔۔۔
یسوع مسیح خدا کے خادم ہیں
یسوع مسیح ایک نبی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یسوع مسیح ہللا کا ایک رسول ہے

علی امران 3 :3
مریم 19:34

یسوع مسیح خدا کا کالم ہے ۔۔۔
یسوع مسیح سچ کا کالم ہے ۔۔۔۔
۔۔

یسوع مسیح خدا کی روح ہے
یسوع مسیح انسانیت کے لئے ایک نشانی ہے ۔۔۔

طاہر 66:12
مریم 19:21

یسوع مسیح ایک گواہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یسوع مسیح ہللا کی رحمت ہے ۔۔۔

نیزا 159 :4
مریم 19:21

یسوع مسیح عظیم (معروف) ہے ۔۔۔۔
یسوع مسیح صالح ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یسوع مسیح مبارک ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علی المران 3:45
علی -ارمان 3:46
مریم 19:31

یسوع مسیح نے معجزہ کیا ۔۔۔۔۔۔
یسوع مسیح کی قیادت کی گئی تھی
یسوع مسیح پیدا ہوا تھا
یسوع مسیح کو ہدایت دیتا ہے
شفا
مسیح
یسوع

بیکارا 2:87
روح القدس ۔۔ البقرہ کی 253 :2
علی  -کرن 3:47
کنواری ۔۔
ایک
علی امران 3:49
سچ ۔۔۔
علی امران
۔۔۔۔۔۔۔۔۔
لوگ

3:49

3:49
علی امران
مردہ ۔۔۔۔۔۔۔
اٹھایا
مسیح
یسوع
یسوع مسیح کے لئے مر جائے گا کافروں ۔ال عمران  3:55یسوع مسیح سے زندہ ہوئے مردہ۔ علی  -امیر 3:55
۔۔۔۔ علی عمران 3:55
یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا
میڈ 110 :5
مالک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یسوع مسیح ایک زندگی ہے
یسوع مسیح ہے
یسوع

مسیح

مقدس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ہے

آ رہا ہے

پھر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مریم

9 1 :19

زوفف

43:61

زروف 61،63 :43

مستقبل ۔۔۔۔۔
جانتا ہے
مسیح
یسوع
یسوع مسیح کا اطاعت اور پیروی کرنا ہے ۔۔ زروف 43:63
--------------عدن ابن اسماعیل  ،کے عقیدہ اسماعیل  ،ص  38- 37۔
 1تیمتیس  16- 15 :4۔۔۔۔۔ 15۔ ان چیزوں پر غور کریں ؛دے ان کو مکمل طور پر خود کو مکمل تیرا ترقی سب کے
لئے ظاہر ہو سکتا ہے۔ 16۔ خبردار اپنے آپ کو اور پاس نظریے ؛ ان میں جاری رہیں کیونکہ ایسا کرنے کے لئے آپ
دونوں کو اور جو آپ کو سنتے ہیں ان کو بچائیں گے۔

80.
ابتدائی کلیسیائی کونسل میں کیا ہ ُوا؟
ویں
کونسل آف نیسیہ  20مئی کو منعقد کیا گیا تھا ویں جوالئی ، - 25
 325ء میں شہنشاہ کانسٹنٹائن بشپ اور چرچ کے باپ کو مدعو کیا اور
تقریبا  318بشپس یہ پہال چرچ کونسل میں شرکت کی۔ تاریخ میں صرف
 3لوگ اس کونسل کی کارروائی درج کر چکے ہیں:اوسبئیس،
 fبحث کرنا تھا
اتھاناسئیس اور اوستاٹھئیس ۔ کونسل کا مقصد اس بات پر
کہ مسیح مسیح الہی ہے یا نہیں۔ اریس نے کہا کہ مسیحی
خدا نہیں تھا اور نہ ہیدائمی ہے جبکہ ایتھناسیسس نے کہا کہ وہ خدا ہی
اور ابدی دونوں ہیں۔ اس کونسل میں کونسل کا تصور کیا گیا تھا جس کا
عنوان "کیننیکل" نہیں تھا ۔ تاہم ،وہ جو اجتماعی فیصلے کرتے ہیں وہ
ذیل میں دیئے گئے "نکینی نسل" میں ظاہر ہوتے ہیں۔
نکینی نسل:
ہم ایک ہی خدا میں باپ تعالی ،جنت اور زمین ساز ،اور تمام چیزوں کو
نظر انداز اور پوشیدہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک ہی خداوند یسوع
مسیح میں ،خدا کا واحد بیٹا بیٹا ،باپ کے باپ دادا کے ساتھ تمام دنیاوں
سے پہلے ،خدا کا خدا ،روشنی کا نور ،بہت خدا کا بہت خدا ،باپ دادا
کے ساتھ ایک مادہ ہے جسے سب کچھ بنایا گیا تھا۔ جو ہمارے لئے
مردوں کے لئے ہے ،اور ہماری نجات کے لئے ،آسمان سے نیچے آیا،
اور ورجن ورجن مریم کے روح القدس کی طرف سے اوتار کیا گیا تھا،
پینطس پہال ُ
ُ
طس کے تحت ہمارے لئے
اور انسان بن گیا تھا ،اور بھی
مصیبت کر دیا گیا تھا۔ اس کا سامنا کرنا پڑا اور دفن کیا گیا ،اور تیسری
دن وہ اس کے بعد صحیفے کے مطابق گالب ہوا ،اور آسمان میں چال
گیا ،اور باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا اور وہ جلد اور مردہ دونوں کو
فیصلہ کرنے کے لئے جالل کے ساتھ دوبارہ آئے گا ،جس کی بادشاہی
ختم نہیں ہوگی۔ اور ہم روح القدس ،خدا اور زندگی کے مالک ہیں،
جو باپ اور بیٹے کے ساتھ چلتے ہیں  ،جو باپ اور بیٹے کے ساتھ
ساتھچلتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں جنہوں
نے نبیوں کی طرف سے بات کی تھی۔ اور ہم ایک مقدس کیتھولک اور
رسولی چرچ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم گناہوں کی معافی کے لئے ایک
بپتسمہ دیتے ہیں۔ اور ہم مردہ کے قیامت ،اور دنیا کی زندگی آنے کے
لئے نظر آتے ہیں۔ آمین

81.
ابتدائی کلیسیائی کونسل میں کیا ہ ُوا؟
الوڈیسا کا کونسل  363ع
نئے عہد نامے کے کینن کے تمام کتابوں کو تسلیم شدہ اور تسلیم کرنے
کے سوا قبول کیا۔ لیکن مندرجہ ذیل تین کونسلوں میں یہ بھی قبول کیا
گیا تھا۔
f
سین
کونسٹینٹی نوپل کے  1کونسل  381ع
 150چرچ کے والدین نے روح القدس کی دیوتا کے بارے میں بحث کی
اور اس کی تصدیق کی۔
دمشق کا کونسل  382عیسوی
ایندھنشیس ،الیگزینڈریا کے عیسائی ،جس میں [ ]Festalایڈیشن نمبر
 367میں تقسیم ہوئی  27زبانوں کی اسی فہرست کا استعمال کیا گیا تھا۔
پوپس کونسل  393ای
آرتھوڈوکس چرچ کی طرف سے  27عہدے داروں کی فہرست جو
موجودہ وقت میں نئے عہد نامہ میں موجود ہیں ،کو سرکاری طور پر
قبول کیا گیا تھا۔
 3آر ڈی کارتھج کونسل  397ای
عیسوی 367میں ایتھنسیسیس ،اسکندریہ کے عیسائی ،کی طرف سے
حمایت کے طور پر  27کتابوں کی اسی فہرست کا استعمال کیا۔
کونسٹینٹی نوپل کی  2نیں کونسل مئی  5ویں  553ء
 165پوپ وگلیسس اور شہنشاہ جسٹن یونین کے درمیان برش  ،پہلے
چار جنرل کونسلوں ( نیسا  ،کنٹینٹنو ،ایفیس اور چاولسن) کے فیصلے
کی تصدیق کرتے ہیں ۔

82.
اسفار محرفہ کی کتابیں کیا ہیں؟
ِ
اسفار محرفہ کی کتابیں  425قبل مسیح اور  33عیسوی کے درمیان لکھی گئی
14
ِ
تھیں اور ابتدائی کلیسیا کے باپ دادا کے "کینن" کا حصہ کبھی نہیں تھے۔ یہ  8اپریل
تک نہیں تھا ویں  4کے دوران  1546ویں کہ کیتھولک چرچ سرکاری طور پر "کے
اسفار محرفہ کتابوں کو قبول کیا ٹرینٹ کونسل کے
طور پر
ِ
افزائی کی۔ پروٹسٹنٹ
سیشن  Deuteroکینونکل" یا "دوسری ڈگری" حوصلہ
f
اسفار محرفہ 14کتابوں،
 2ڈی ڈگری کی حوصلہ افزائی کا تصور مسترد کرتے ہیں ۔
ِ
 173باب 5،719 ،آیات اور  155،875الفاظ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔
کتب

بابا

آیات

کے نام
1۔ طوبت :

(قبل مسیح) 250-175

14

244

2۔ یہودیت:

(قبل مسیح) 175-110

16

339

3۔ ایستدراس( :بی سی 7 )145-180
4۔ ۱مکابیوں( :قبل مسیح) 103-63
5۔ دوسرا مکابیوں ( :بی سی سی )100
سلیمان کی حکمت:
.6
7۔

آکسیچاسچ :

108
16

924

15

555

(قبل مسیح 150-عیسوی19 ) 40
51
(قبل مسیح ) 190

435
1۔391

8۔

پہال عزرا :

(بی سی سی )150

9

447

9۔

دوسرا عزرا:

(عیسوی) 70-135

16

874

6

213

10۔ باروک( :قبل مسیح) 200
11۔ منیسہ کی نماز ( :بی سی 1 )50-150
تین نوجوانوں کا گانا:
.12
(قبل مسیح) 167-163

1

68

13۔ سوزنا( :بی سی سی )100

1

64

14۔ بیل اور ڈریگن( :قبل مسیح) 150-100
------

1

42
------

173

15

5،719

83.
اسفار محرفہ کتب کیا ہیں؟
ِ
ایک اضافی  29اپوکریفل کتابیں (بے شمار تحریریں) اور  95مزید چھپیپیگرافل کتابیں
(جعلی اداروں) ہیں جو ابتدائی عیسائیوں کے ذریعہ کتاب کے "کینن" میں مندرجہ ذیل
وجوہات کی بنا پر کبھی بھی قبول نہیں ہوئے تھے:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

وہ جاسوس یا غلط کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مصنف کے لئے غلط نام
f
استعمال کیا گیا تھا۔
وہ پرانا عہد نامہ کینن کا حصہ نہیں تھے۔ یہوواہ خدا نے انہیں خدا کے
کالم کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔
یسوع اور اس کے شاگردوں نے انکوکیفل کتابوں سے واقف کیا لیکن کبھی
کبھی ان سے کوئی حوالہ نہیں دیا ،جبکہ این ٹی  2،559اوقات کا حوالہ
دیتے ہیں۔
ان تحریروں کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہیں۔ وہ خدا کے حوصلہ افزائی الفاظ
کا دعوی نہیں کرتے ہیں۔ ( 2ماکابیس  2:23اور )15:38
اکاوکریفل کتابیں ماالکی  425ق۔م۔ اور نئے عہد نامہ اشتھار کے درمیان
خاموش دور کے دوران لکھی گئی تھیں۔  33۔ ماالکی کے مطابق  1 :3اگلے
اور آخری نبی مسیح کے آنے سے قبل ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح
بپتسمہ دار ہو گا۔
متعدد معتبر قدیم وسائل جو اکثر اکثر پرانے عہد نامے سے مسترد کرتے
اسفار محرفہ کتابوں کو خارج کر دیتے ہیں۔
ہیں ،اور کینن سے
ِ
ایڈیشن )50
(بی سی - 20
فلیلو
( 95- 37ع)
جوزفس

( 175ع)
میلوٹو
اسفار محرفہ اور کتابیں بہت سے تاریخی ،جغرافیایی اور نظریاتی
.7
ِ
غلطیوں پر مشتمل ہے۔
کرنے
کے لئے ہر آدمی
گواہی دینا
 22:18۔۔۔۔۔ میں
وحی
اس میں سے
کتاب کی
الفاظ
وہ سنتا ہے
ان چیزوں میں شامل کریں،
اگر کسی شخص کو
پیشن گوئی،
ہیں
وہ
اس میں شامل کریں  theافسوس
خدا کرے گا
میں لکھا

یہ کتاب

84.
برنباس کی انجیل کیا ہے؟
برناباس کی خوشخبری دو کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک  13صفحہ خط
ہے  1شہنشاہ کے دور حکومت میں  100عیسوی کے ارد گرد لکھا۔
ٹرایجن ( 97-117عیسوی) یاعیسوی  (117-138عیسوی)۔ نئے عہد نامہ میں
بیان کردہ برنباس کی طرف سے یہ نہیں لکھا گیا تھا (اعمال )37-36 :4۔ یہ
 70یروشلم میں یروشلیم کی تباہی کا ذکر کرتا ہے ،یہ f 110
بار اوٹ  110بار
اور  NT 15مرتبہ حوالہ کرتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل عیسائی نظریات کا ذکر کرتا
ہے:
والد (خدا کے طور پر) :ایکس  3بار
خدا کا بیٹا  :ایکس  10بار
روح القدس  :ایکس  12بار
یسوع  :ایکس  15بار
مسیح  :ایکس  3بار
خداوند یسوع مسیح  :ایکس  2بار
مسیح اور اس کے تعاقب کا ارتکاب x 11 :
مسیح کے مردوں کی بحالی  :ایکس  2بار
رب  :ایکس  67بار
خدا  :ایکس  31اوقات
خداوند خدا  :ایکس  7بار
برناباس  2کا دوسرا انجیل ایک  366صفحہ کتاب ہے جو  15ویں صدی میں فاٹا
مارینو کے ذریعہ لکھی گئی  222باب کے ساتھ لکھا ہے ،جو ایک کیتھولک
پادری نے اسالم میں تبدیل کیا۔ اس کتاب کا مقصد عیسائیت کو بدنام کرنا تھا۔ اس
کے اندر اندر بہت سے تاریخی ،جغرافیائی اور اندرونی تضاد موجود
ہیں۔ برنباس کی یہ دوسری درمیانی عمر انجیل بائبل اور قرآن دونوں کے ساتھ
متعدد مقامات پر متفق ہے۔ --------
کوکسے  ،قبل-نیسینے اجداد  ،والیوم۔  1پی۔ 133۔
.1
راگ  ،اس انجیل 1907 ،۔
.2

85.
برناباس کی انجیل کیا ہے؟
جھوٹے بارناباس کے اندر داخلی مسائل
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7

.8
---------

"یسوع گلی کے سمندر سے ناصیرت سے کشتی چال گیا۔ (باب  )20جب
یسوع مسیح نazarت آیا تو انہوں نے ایک کشتی پر سوار ۔۔۔ اور
یروشلیم میں آیا "(ابواب )152-151۔ اس عالقے میں کوئی سمندر
نہیں ہے!
باب  54نے "  " minutiکا ذکر کیا ہے  ،جو ایک سنہری دن ،جو
یسوع کے وقت موجود نہیں تھا  ،لیکن اسپین میں درمیانی عمر میں
استعمال کیا جاتا تھا۔
 152ویں باب نے "لکڑی کے شراب کی کشتیاں" کا ذکر کیا ہے جو
شراب کو ذخیرہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ،لیکن یہ یسوع
کے وقت کے دوران نامعلوم تھے ۔ یہ درمیانی عمر تک استعمال نہیں
کیا گیا تھا۔ یسوع کے وق ت چرمی شراب کا استعمال کیا گیا تھا۔ (متی
)9:17
 222باب میں یہ ڈائاتیسنون کا حوالہ دیتے ہیں جو  14 - 13صدی
کے دوران لکھا گیا تھا۔ یہ دانتوں کی (عیسوی  )1321-1265کی
نظمیں بھی لکھتے ہیں۔ یہ جیروم کے الطینی وگیٹ سے بھی حوالہ دیتا
ہے جو  385ء میں لکھا تھا۔ یہ حوالہ جات یہ بتاتے ہیں کہ
یہ پہلی صدی کی تحریر نہیں ہوسکتی ۔
جھوٹے "برنباس" (باب  3اور  ) 127کے مطابق ،پتیس پائلٹ یسوع
کی پیدائش اور موت دونوں میں فلستین کے گورنر تھے۔ تاہم ،پطریٹ
نے اپنے  26ایڈیشن تک جاری نہیں کیا۔
 93ویں باب کے مطابق اعلی پادری ،ہیرودیس اور پائلٹ نے یسوع
کے پاؤں سے پہلے عبادت میں جھکایا۔ یہ بائبل اور حقائق کے
برعکس چلتا ہے ،کیونکہ یہ لوگ یسوع سے نفرت کرتے تھے اور ان
کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔
"برنباس" سے انکار کرتا ہے کہ یسوع مسیح تھا ،تاہم بائبل اور
قرآن دونوں نے تصدیق کیا کہ یسوع مسیح تھا (دانیاہ  ، 26-24 :9متی
 ،17-13 :16یوحنا  1:41اور )26-25 :4۔ ؛ المائدہ ، 72 & 5:17
علی عمران  ،3:45النساء  157 :4اور  172التوبہ )31-30 :9
نئے عہد نامے کے مطابق حقیقی برنباس پول کے ساتھ خوشخبری
میں شریک تھا (اعمال  3-1 :13اور  )42لیکن باب  222میں جھوٹے
برنباس نے پولس کی تعلیمات کو غلط قرار دیا ہے۔

بینسن ،انجیل  -اے برنبا  ،پی پی 278-227۔

86.

کیا یہودیوں کی بیوفائیُ ،خدا کی اپنی ُمقدس کتابوں سے وفاداری کو
ُمتاثر کرسکتی ہے؟
محمد ایک غیر معمولی عرب تھا ،ایک " امی " تھا جو نہیں جانتا کہ
کس طرح پڑھنے یا لکھنے ( عرف )158-157 :7۔ قرآن بیان کرتا ہے
کہ محمد نے قرآن کی وحی حاصل کرنے سے قبل کبھی کبھی بائبل کو
پڑھا نہیں پڑھا تھا ( آکتاوت  ،29:48شورا )42:52۔ محمد نے سوچا
کہ وہ جو وحی حاصل کی گئی تھی وہ بائبل میں لکھی گئی کتابوں سے
مختلف نہیں تھا ( الفُصلت)41:43۔ پہلی بار محمد صلی هللا علیہ وآلہ
وسلم نے اس بات کا یقین کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کی
تصدیق ہوگی کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا تھا وہ بائبل کے ساتھ مطابقت
رکھتا ہے ( فورا )35:31۔ اس مفہوم کی وجہ سے ،محمد کی
ابتدائی سرس جس مکہ عرصے کے دوران لکھے گئے تھے یہودیوں
اور عیسائیوں کے بارے میں مثبت (تھے انعام - 154 ،114 ،6:20
)157۔ لہذا مکہ کی مدت کے دوران بہت سے سورت لکھے گئے
ہیں (صفحہ دیکھیں  )17جس نے یہودیوں اور خاص طور پر اس کی
تعریف کی
الشوری )197- 196 :26۔ انہوں نے
عیسائی ( اسراء ،108- 107 :17
ٰ
ممکنہ مسلمانوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ اس بات کی توثیق کرسکیں کہ
وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کے بارے
میں کوئی شک نہیں تھا ( یونس )10:94۔
محمد نے پہلے ہی بار بار اس بات کی توثیق کی ہے کہ بائبل خدا کا
کالم تھا ،لیکن وقت گزارنے کے بعد وہ اس حقیقت کو اٹھانے کے لئے
مجبور کیا گیا تھا کہ قرآن اور بائبل کے درمیان بہت سے نظریاتی
اختالفات موجود ہیں۔ جیسا کہ محمد مدینہ میں چال گیا ،اور زیادہ سے
زیادہ قرآن کے سورت لکھے گئے تھے ،محمد نے یہودیوں اور
عیسائیوں کو قر آن اور بائبل کے درمیان بہت واضح تنازعات کے لئے
سخت تنقید کی۔ ( البقرہ کی ، 120 ،111 ،91 ، 89-88 :2
 ،145المائدہ )5:64۔ مسلمان کوئی دوسری وضاحت یہ تھی
کیونکہ قبل بائبل اور قرآن کے درمیان ان واضح تضادات ،ساکھ وہ
دعوی ہے کہ بائبل تبدیل کر دیا گیا تھا بنانے کے لئے مجبور کیا گیا
برقرار رکھنے کے لئے۔

87.
کیا یہودیوں کی بیوفائیُ ،خدا کی اپنی ُمقدس کتابوں سے وفاداری کو
ُمتاثر کرسکتی ہے؟
مدینہ کے یہودیوں نے محمد کے دعوی سے ایک نبی بننے کا ثبوت
پوچھا ،یا پھر مستقبل کے بارے میں معجزہ یا پیشن گوئی کا ایک لفظ
پیدا کرکے۔ (االنعام  ،124 ،38-- 37 :6اعراف)188--187 :7۔ محمد
نے اعتراف کیا کہ وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکے اور وہ مستقبل کے
سکے
دے
نہیں
گوئی
پیشن
کوئی
میں
بارے
( یونس  ،10:20اینام )6:50۔
یہودیوں نے محمد صلی هللا علیہ وسلم کو راکشس قرار دیا تھا
( ٹیکویر ) 25-22 :81۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب محمد کے
رویہ کو فوری طور پر مدینہ منورہ مدت کے دوران تبدیل کر دیا اور ان
کی طرف ان کے سر نقطہ جہاں وہ حملہ کرنے اور هللا کے دشمنوں
کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے قتل کی وکالت کرنے لگے لئے
زیادہ اہم بن گیا (البقرہ  ،193- 191 :2امام میں امران - 18 :3
 ،20التوبہ  ،30-29 ،5 :9تغابن )64:14۔
قرآن میں دو بار کے دعوی بائبل محمد کے آنے تک پیغمبرانہ ریفرنس
پر مشتمل ہے جو ہوتا ہے ( اعراف  157 :اور  7سیف )6 :61۔ لہذا
بہت سے مسلم علماء نے بائبل سے مختلف قسم کے صحیفے کو استعمال
کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ محمد کے ساتھ نبیلہ کا تعلق ظاہر کرے۔
(پیدائش  49:10 ،16-13 :25 ،26-25 ،20-19 ،10-1 :3،17 :16؛
دریافت 34:12 ،2- 1 :33 ،15،18 :18؛  -1کنگز 43-41 :8؛ زبور
9-1 :149 ،16- 1 :91 ،5-3 :45؛ سلیمان  16-10 :5کا نغمہ؛ یسعیاہ
، 4-1 :42 ،19-15 :33 ،29:12 ،13- 9 :28 ،17-13 ،7- 6 :21
6-1 :63 ،12- 1 :53 ،11؛ ڈینیل 14- 13 :7 ،2:29؛ حبکک :3
3؛صفنیاہ 9 :3؛ متی 21:43 ،3:11؛ مارک 7 :1؛ یوحنا ، 1:21
16 ،15:26 ،26 ،17- 16 :14 ،14:30 ،4:21؛ 13 ،7؛ اور اعمال
)26-22 :3۔ تاہم ،ان کے تناظر میں ان حصوں کا ایک مطالعہ ظاہر
ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ،محمد کے ساتھ کچھ بھی کرنا
ہے۔ لہذا ،مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ "ایک انعام" تصور کرے
جو عیسائیوں نے محمد کے بارے میں بائبل کے بارے میں آیات لیتے
ہیں۔

88.
مسخ کرنے کے ُمسلمانوں کے دعوؤں کے اصل اسباب کیا ہیں؟
کون نے انجیل کو تبدیل کیا ؟ کے لئے ترتیب میں انجیل جائے کرنے سے تبدیل
کر دیا گیا ہے جو سازش اور اس تبدیلی کو لے کر کے ذمہ دار تھے چرچ کی
تاریخ میں کسی شخص یا اشخاص کا ہونا الزمی ہے۔ ایمان کے لئے ان غداروں
کے نام کیا ہیں اور ان کو کیا حوصلہ افزائی کرے گی؟ کیا خدا سے ڈرتے ہوئے
عیسائیوں کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے اور برائی انسانوں کو بغیر جنگ
کے بغیر اس طرح کی شیطانی منصوبہ بندی سے دور کردیں گے؟
کیا کتابوں یا انجیل کے حصے بدل گئے؟ کیا تھا کیا کرپشن کل یا صرف
جزوی ہونا چاہئے ؟ کونسا مخصوص حصوں کو متاثر کیا گیا؟ اس کا کیا
فیصد جیل بدل گیا تھا؟ تعین کرنے کا معیار کیا ہے کون سا حصہ بدل
گیا اگر انجیل خراب ہوگیا تو کیوں کرتا قران اب بھی میں مومن اور یہ اطاعت
وانی؟
جب کیا گیا تھا انجیل کو تبدیل کر دیا ؟ نام نہاد تھا کرپشن کی انجیل "کے بعد"،
"اس سے پہلے کہ" یا محمد کا وقت ؟ اگر یہ محمد سے پہلے تھا تو محمد نے
اپنے دن کا کیوں اعتراف کیا ہے خدا کے کالم کے بجائے کہ یہ بدل گیا ہے؟
اگر یہ محمد کے بعد تھا تو پھر  5،300سے زائد کیوں کریں انجیل کے یونانی
نسخوں کے ساتھ ساتھ  10،000سے زیادہ الطینی اسالم سے قبل جو پیدائشی
نسخے سبھی چیز کو کہتے ہیں؟
انجیل کہاں تبدیل ہوا تھا ؟ اس شہر میں یا اس مقام کا یہ مقام تھا جسے بدعنوانی
کا سامنا کرنا پڑا جگہ ؟ کیا یہ فساد کا مقامی تھا؟ رجحان یا یہ دنیا بھر میں
تھا؟ ہم کہاں تالش کرسکتے ہیں اصل انجیل اور حال کے ساتھ اس کا
موازنہ انجیل ؟ اگر انجیل کا اصل متن کہاں ہے یہ دعوی کیا جارہا ہے
کہ اسے بدل دیا گیا تھا؟
کیوں کیا گیا تھا انجیل کو تبدیل کر دیا ؟ کوئی خدا خوفزدہ کیوں نہیں کرے گا
عیسائیت ہمیشہ زندگی دینے کے لئے تبدیل کرنا چاہتا ہے روشن خیالی ان کے
اپنے مقدس کتاب کی؟ کوئی حقیقی کیوں ہو گا مسیحی کبھی کبھی خدا کے
انجیل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانتے تھے کہ ایسی کارروائی
کے لئے سزا ہوگی ان کی اپنی ابدی کا خاتمہ؟ مسلمان کیوں نہیں رہیں گے
اصل انجیل کا ایک نقل جس کا دعوی کیا گیا ہے کے درمیان مخصوص
اختالفات کو دکھانے کے لئے تبدیل کر دیا گیا اصل انجیل اور آج وہی موجود
ہے؟

89.
مسخ کرنے کے ُمسلمانوں کے دعوؤں کے اصل اسباب کیا ہیں؟
کس طرح مختلف فرقوں اور کی تمام گی دونوں یہودیوں اور عیسائیوں
کے فرقوں کبھی مکمل معاہدے پر پہنچ فیصلہ کرنے کے طور پر بدل
جس بائبل کے لئے بنایا جانا چاہئے؟ سچے مسیحی اس طرح کی بات
کیسے کریں گے؟ کس طرح عیسائیوں ممکنہ مل کر سب کو جمع کر
سکتا ہے نئے عہد نامے کے مسودات کی ان کو تبدیل کرنے 325۔
عیسوی کی طرف سے جب تھے پہلے سے ہی کے مسودات کے ساتھ
گرجا گھروں انجیل کے طور پر دور بھارت ،اسی سے ہر جگہ
بکھرے سے حبشہ  ،ترکی ،جرمنی اور آئرلینڈ؟ دنیا بھر میں عیسائی
کیسے کیسے کر سکتے ہیں اچانک اصل انجیل کیہزار کاپیاں کسی بھی
ٹریس کے بغیر غائب ہوجائیں اور پھر ایک نیا انجیل دوبارہ لکھیں ؟
کس طرح اس نے اجازت دی تو خدا اب بھی قادر مطلق ہو جائے
گا شیطان نے خدا سے زیادہ خود تعریف اور خدا کے پاک فساد کی
طرف مقصد اور خدا کی طاقت کو ناکام بنانے کی کتابیں۔کیا خدا شیطان
کی منصوبہ بندی کو روکنے کے لئے نہیں روکنا چاہے گا؟ اگر خدا
شیطان کو بدعنوانی سے روکنے کے لئے چاہتا تھا ،تو وہ کیوں نہیں؟
یہ کیسے ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک مؤرخ کا نام نہیں دے سکتا جو
دستاویز بائبل تبدیل کردیے گئے ہیں۔ اگر بائبل کو سنجیدگی سے تبدیل
کیا گیا ہے یا  325ایڈیشن میں یا کسی بھی تاریخ میں کسی بھی تاریخ
میں اس اہم حقیقت کو اس وقت وسیع پیمانے پر شائع نہیں کیا گیا ہے؟
کس طرح مسلمانوں کو ایمانداری سے وہ ایمان یسوع ایک ہے کہہ
سکتے ہیں نبی اور ابھی تک پڑھ یا وہ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے کے
طور پر حضرت عیسی علیہ السالم کے بہت الفاظ کی اطاعت
نہ انجیلایک بنتا جا رہا خود کو بغیر " کافر " قرآن کے مطابق ہیں یا
کافر؟ مسلمان کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ قرآن میں ایمان النے کے
باوجود منافقانہ نہیں ہیں لیکن اس طرح میں بائبل پر یقین نہیں ہے جو
انہیں خود کو قرآن کی طرف سے یقین کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ ایک
مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ خدا کو قرآن کی حفاظت کے لئے
دوہری معیار ملے گا لیکن دوسری مقدس کتابیں اسی طرح کی حفاظت
نہیں کرے گی۔

90.
مسلمانوں کے غور کرنے کیلئے کُچھ ُمشکل سواالت
1۔خدا پاک ہے ،اور ہمیں مقدس بناتا ہے!
احبار  45-44 :11۔۔۔۔۔ کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں خدا وند  :تم اپنے
آپ کو مقدس بناؤ گے اور پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ میں مقدس ہوں ۔
عبرانیوں  12:14۔۔۔۔۔ تمام مردوں کے ساتھ امن کی پیروی کریں  ،اور
پاکیزگی  ،جس کے بغیر کوئی آدمی خداوند کو نہیں دیکھتا۔
 1پطرس  16-15 :1۔۔۔۔۔ لیکن ،جیسا کہ جس نے آپ کو بالیا ہے وہ
پاک ہے ،لہذا آپ ہر طرح کی زندگی میں مقدس ہو کیونکہ یہ لکھا ہے
کہ تم مقدس ہو۔ کیونکہ میں مقدس ہوں ۔
2۔ خدا کی مقدس کتابیں گناہ کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی مذمت
کرتی ہیں!
زبور  3 :130۔۔۔۔۔ اگر تو ،خداوند ،ٹوٹے ہوئے نشان بداعمالی اے رب،
کون کھڑا ہو گا ؟
جان  8:34۔۔۔۔۔ جو کوئی مرتکب گناہ ہے گناہ کا خادم ۔
رومیوں  14:23۔۔۔۔۔ جو کچھ بھی ایمان نہیں ہے وہ گناہ ہے ۔
جیمز  2:10۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ جو کوئی پوری کرے گی قانون  ،اور ابھی
تک ایک ہی نقطہ نظر میں  ،وہ سب کا مجرم ہے ۔
جیمز  4:17۔۔۔۔۔ لہذا ،اس کے لئے جو جانتا ہے ایسا اچھا ہے ،اور اگر
ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے اس کا گناہ ہے ۔
 1یوحنا  4 :3۔۔۔۔۔ جو کوئی مرتکب گناہ سے تجاوز بھی قانون؛ کے
لئے گناہ ہے قانون کی نافرمانی ۔
 1یوحنا  5:17۔۔۔۔۔ تمام نیکی گناہ ہے ۔

91.
مسلمانوں کے غور کرنے کیلئے کُچھ ُمشکل سواالت
 3۔سب لوگ گنہگار ہونے کے لئے مقدس خدا کے سامنے مجرم ٹھہرے ہیں!
یرمیاہ  13:23۔۔۔۔۔ کیا ہو سکتا ہے ایتھوپیا اس کو بدل سکے جلد  ،یا چیتے
اس کے مقامات؟ تو تم بھی ہو سکتی ہے ایسا اچھا بدی کے عادی رہے ہیں
کہ ۔
امثال  9 :20۔۔۔۔۔ کون کہہ سکتا ہے ،میں نے اپنا بنا دیا ہے دل صاف ،میں
اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں ؟
کلیسیا  7:20۔۔۔۔۔ کیونکہ صرف ایک آدمی نہیں ہے صلی هللا علیہ وسلم زمین،
جو کہ نیک عمل کرتا ہے اور گناہ نہیں ۔
رومیوں  3:10اور  23۔۔۔۔۔ جیسا کہ لکھا ہے ،وہاں ہے کوئی بھی راستباز
نہیں ،نہ ہی ۔۔۔ سب کے لئے گناہ کیا ہے اور خدا کی جالل سے کم آتے ہیں ۔
 4۔گنہگاروں کو آسمان میں اجازت نہیں دی جاتی ہے لیکن جہنم میں اخالقیات
کے لئے خدا سے الگ ہونے کی مذمت کی جاتی ہے!
ایجکیال  4 : 18۔۔۔۔۔ روح جو گناہ کرتا ہے وہ مر جائے گا ۔
یرمیاہ  31:30۔۔۔۔ ہر کسی کو اپنی غلطی کے لئے مر جائے گا ۔
رومیوں  6:23۔۔۔۔۔ گناہ کی اجرت کے لئے موت ہے  ،لیکن خدا کا تحفہ یسوع
مسیح ہمارے خدا کے ذریعے ابدی زندگی ہے۔
جیمز  1:14۔۔۔۔۔ گناہ ،یہ ختم ہو گیا ہے جب التا آگے موت۔
لوقا  5 :12۔۔۔۔۔ لیکن میں آپ کو جسے تم کروں گا اس کی تالوت کروں گا
خوف ؛ اس سے ڈرتے ہو ،جس نے اس کے بعد قتل کیا ہے ،جہنم میں ڈالنے
کا اختیار ہے ۔ جی ہاں ،میں آپ سے کہتا ہوں ،اس سے ڈر۔

92.

سات اسباب کہ کیوں مسیحی قُرآن پر ایمان نہیں رکھتے
محمد ایک غیر معمولی عرب تھا ،ایک " امی " تھا جو نہیں جانتا کہ
کس طرح پڑھنے یا لکھنے ( عرف )158-157 :7۔ قرآن بیان کرتا ہے
کہ محمد نے قرآن کی وحی حاصل کرنے سے قبل کبھی کبھی بائبل کو
پڑھا نہیں پڑھا تھا ( آکتاوت  ،29:48شورا )42:52۔ محمد نے سوچا
کہ وہ جو وحی حاصل کی گئی تھی وہ بائبل میں لکھی گئی کتابوں سے
مختلف نہیں تھا (فُصلت)41:43۔ پہلی بار محمد صلی هللا علیہ وآلہ
وسلم نے اس بات کا یقین کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کی
تصدیق ہوگی کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا تھا وہ بائبل کے ساتھ مطابقت
رکھتا ہے ( فورا )35:31۔ اس مفہوم کی وجہ سے ،محمد کی
ابتدائی سرس جس مکہ عرصے کے دوران لکھے گئے تھے یہودیوں
اور عیسائیوں کے بارے میں مثبت (تھے انعام - 154 ،114 ،6:20
)157۔ لہذا مکہ کی مدت کے دوران بہت سے سورت لکھے گئے
ہیں (صفحہ دیکھیں  )17جس نے یہودیوں اور خاص طور پر اس کی
تعریف کی
الشوری )197- 196 :26۔ انہوں نے
عیسائی ( اسراء ،108- 107 :17
ٰ
ممکنہ مسلمانوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ اس بات کی توثیق کرسکیں کہ
وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کے بارے
میں کوئی شک نہیں تھا ( یونس )10:94۔
محمد نے پہلے ہی بار بار اس بات کی توثیق کی ہے کہ بائبل خدا کا
کالم تھا ،لیکن وقت گزارنے کے بعد وہ اس حقیقت کو اٹھانے کے لئے
مجبور کیا گیا تھا کہ قرآن اور بائبل کے درمیان بہت سے نظریاتی
اختالفات موجود ہیں۔ جیسا کہ محمد مدینہ میں چال گیا ،اور زیادہ سے
زیادہ قرآن کے سورت لکھے گئے تھے ،محمد نے یہودیوں اور
عیسائیوں کو قرآن اور بائبل کے درمیان بہت واضح تنازعات کے لئے
سخت تنقید کی۔ ( البقرہ کی ، 120 ،111 ،91 ، 89-88 :2
 ،145المائدہ )5:64۔ مسلمان کوئی دوسری وضاحت یہ تھی
کیونکہ قبل بائبل اور قرآن کے درمیان ان واضح تضادات ،ساکھ وہ
دعوی ہے کہ بائبل تبدیل کر دیا گیا تھا بنانے کے لئے مجبور کیا گیا
برقرار رکھنے کے لئے۔

93.

سات اسباب کہ کیوں مسیحی قُرآن پر ایمان نہیں رکھتے
مدینہ کے یہودیوں نے محمد کے دعوی سے ایک نبی بننے کا ثبوت
پوچھا ،یا پھر مستقبل کے بارے میں معجزہ یا پیشن گوئی کا ایک لفظ
پیدا کرکے۔ (االنعام  ،124 ،38-- 37 :6اعراف)188--187 :7۔ محمد
نے اعتراف کیا کہ وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکے اور وہ مستقبل کے
سکے
دے
نہیں
گوئی
پیشن
کوئی
میں
بارے
( یونس  ،10:20اینام )6:50۔
یہودیوں نے محمد صلی هللا علیہ وسلم کو راکشس قرار دیا تھا
( ٹیکویر ) 25-22 :81۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب محمد کے
رویہ کو فوری طور پر مدینہ منورہ مدت کے دوران تبدیل کر دیا اور ان
کی طرف ان کے سر نقطہ جہاں وہ حملہ کرنے اور هللا کے دشمنوں
کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے قتل کی وکالت کرنے لگے لئے
زیادہ اہم بن گیا (البقرہ  ،193- 191 :2امام میں امران - 18 :3
 ،20التوبہ  ،30-29 ،5 :9تغابن )64:14۔
قرآن میں دو بار کے دعوی بائبل محمد کے آنے تک پیغمبرانہ ریفرنس
پر مشتمل ہے جو ہوتا ہے ( اعراف  157 :اور  7سیف )6 :61۔ لہذا
بہت سے مسلم علماء نے بائبل سے مختلف قسم کے صحیفے کو استعمال
کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ محمد کے ساتھ نبیلہ کا تعلق ظاہر کرے۔
(پیدائش  49:10 ،16-13 :25 ،26-25 ،20-19 ،10-1 :3،17 :16؛
دریافت 34:12 ،2- 1 :33 ،15،18 :18؛  -1کنگز 43-41 :8؛ زبور
9-1 :149 ،16- 1 :91 ،5-3 :45؛ سلیمان  16-10 :5کا نغمہ؛ یسعیاہ
، 4-1 :42 ،19-15 :33 ،29:12 ،13- 9 :28 ،17-13 ،7- 6 :21
6-1 :63 ،12- 1 :53 ،11؛ ڈینیل 14- 13 :7 ،2:29؛ حبکک :3
3؛صفنیاہ 9 :3؛ متی 21:43 ،3:11؛ مارک 7 :1؛ یوحنا ، 1:21
16 ،15:26 ،26 ،17- 16 :14 ،14:30 ،4:21؛ 13 ،7؛ اور اعمال
)26-22 :3۔ تاہم ،ا ن کے تناظر میں ان حصوں کا ایک مطالعہ ظاہر
ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ،محمد کے ساتھ کچھ بھی کرنا
ہے۔ لہذا ،مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ "ایک انعام" تصور کرے
جو عیسائیوں نے محمد کے بارے میں بائبل کے بارے میں آیات لیتے
ہیں۔

94.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
1۔خدا پاک ہے ،اور ہمیں مقدس بناتا ہے!
احبار  45-44 :11۔۔۔۔۔ کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں خدا وند  :تم اپنے
آپ کو مقدس بناؤ گے اور پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ میں مقدس ہوں ۔
عبرانیوں  12:14۔۔۔۔۔ تمام مردوں کے ساتھ امن کی پیروی کریں  ،اور
پاکیزگی  ،جس کے بغیر کوئی آدمی خداوند کو نہیں دیکھتا۔
 1پطرس  16-15 :1۔۔۔۔۔ لیکن ،جیسا کہ جس نے آپ کو بالیا ہے وہ
پاک ہے ،لہذا آپ ہر طرح کی زندگی میں مقدس ہو کیونکہ یہ لکھا ہے
کہ تم مقدس ہو۔ کیونکہ میں مقدس ہوں ۔
2۔خدا کی مقدس کتابیں گناہ کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی مذمت
کرتی ہیں!
زبور  3 :130۔۔۔۔۔ اگر تو ،خداوند ،ٹوٹے ہوئے نشان بداعمالی اے رب،
کون کھڑا ہو گا ؟
جان  8:34۔۔۔۔۔ جو کوئی مرتکب گناہ ہے گناہ کا خادم ۔
رومیوں  14:23۔۔۔۔۔ جو کچھ بھی ایمان نہیں ہے وہ گناہ ہے ۔
جیمز  2:10۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ جو کوئی پوری کرے گی قانون  ،اور ابھی
تک ایک ہی نقطہ نظر میں  ،وہ سب کا مجرم ہے ۔
جیمز  4:17۔۔۔۔۔ لہذا ،اس کے لئے جو جانتا ہے ایسا اچھا ہے ،اور اگر
ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے اس کا گناہ ہے ۔
 1یوحنا  4 :3۔۔۔۔۔ جو کوئی مرتکب گناہ سے تجاوز بھی قانون؛ کے
لئے گناہ ہے قانون کی نافرمانی ۔
 1یوحنا  5:17۔۔۔۔۔ تمام نیکی گناہ ہے ۔

95.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
 3۔سب لوگ گنہگار ہونے کے لئے مقدس خدا کے سامنے مجرم ٹھہرے ہیں!
یرمیاہ  13:23۔۔۔۔۔ کیا ہو سکتا ہے ایتھوپیا اس کو بدل سکے جلد  ،یا چیتے اس
کے مقامات؟ تو تم بھی ہو سکتی ہے ایسا اچھا بدی کے عادی رہے ہیں کہ ۔
امثال  9 :20۔۔۔۔۔ کون کہہ سکتا ہے ،میں نے اپنا بنا دیا ہے دل صاف ،میں اپنے
f
گناہ سے پاک ہو گیا ہوں ؟
کلیسیا  7:20۔۔۔۔۔ کیونکہ صرف ایک آدمی نہیں ہے صلی هللا علیہ وسلم زمین،
جو کہ نیک عمل کرتا ہے اور گناہ نہیں ۔
رومیوں  3:10اور  23۔۔۔۔۔ جیسا کہ لکھا ہے ،وہاں ہے کوئی بھی راستباز نہیں،
نہ ہی ۔۔۔ سب کے لئے گناہ کیا ہے اور خدا کی جالل سے کم آتے ہیں ۔
4۔گنہگاروں کو آسمان میں اجازت نہیں دی جاتی ہے لیکن جہنم میں اخالقیات
کے لئے خدا سے الگ ہونے کی مذمت کی جاتی ہے!
ایجکیال  4 :18۔۔۔۔۔ روح جو گناہ کرتا ہے وہ مر جائے گا ۔
یرمیاہ  31:30۔۔۔۔ ہر کسی کو اپنی غلطی کے لئے مر جائے گا ۔
رومیوں  6:23۔۔۔۔۔ گناہ کی اجرت کے لئے موت ہے  ،لیکن خدا کا تحفہ یسوع
مسیح ہمارے خدا کے ذریعے ابدی زندگی ہے۔
جیمز  1:14۔۔۔۔۔ گناہ ،یہ ختم ہو گیا ہے جب التا آگے موت۔
لوقا  5 :12۔۔۔۔۔ لیکن میں آپ کو جسے تم کروں گا اس کی تالوت کروں گا
خوف ؛ اس سے ڈرتے ہو ،جس نے اس کے بعد قتل کیا ہے ،جہنم میں ڈالنے
کا اختیار ہے ۔ جی ہاں ،میں آپ سے کہتا ہوں ،اس سے ڈر۔

96.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
5۔ خدا محبت اور رحم واال ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں کسی
گنہگار کو کھو دیا جائے۔
 2پطرس  9 :3۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ خداوند اس کے بارے میں ناراض نہیں ہے وعدہ
لیکن ہماری طرف
کرتے ہیں  ،کیونکہ بعض لوگ ناپاک ہوتے ہیںf ،
سے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،خواہ کسی کو برباد نہیں کرنی
چاہئے  ،لیکن یہ سب توبہ کرنا چاہئے۔
رومیوں  8 :5۔۔۔۔۔ لیکن خدا ہماری طرف سے اپنی محبت
کی تعریف کرتا ہے اس میں  ،جب تک گنہگار تھے ،مسیح ہمارے لئے
مر گیا ۔
 1یوحنا  10-8 :4۔۔۔۔۔ خدا محبت ہے۔ اس میں خدا کی محبت ہمارے
سامنے ظاہر ہوا تھا  ،کہ خدا نے اپنے ہی ہی بیٹے کو دنیا میں بھیجا،
تاکہ ہم اس کے ذریعے رہیں۔ یہاں محبت ہے ،نہ کہ ہم خدا سے محبت
کرتے ہیں  ،لیکن اس نے ہم سے پیار کیا  ،اور اپنے بیٹے کو اپنے
گناہوں کے لۓ بھیج دیا ۔
6۔ گناہ کی سزا سے خدا کی نجات کی فراہمی ہمیشہ خون کے قربانی
کے قربانی پر منحصر ہے۔
احبار * 17:11۔۔۔۔۔ جسم کی زندگی میں ہے خون؛ اور میں نے تجھے
قربان گاہ پر قربان کر دیا ہے تاکہ تم اپنی جانوں کے لئے کفارہ
دے۔ کیونکہ یہ خون ہے جو روح کے لئے چڑھایا کرتا ہے۔
متی  20:28۔۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ انسان کا بیٹا آیا وزیر اعظم کی
خدمت نہیں کی  ،لیکن وزیر اعظم ،اور اپنی زندگی بہت سے لوگوں کے
لئے قربانی دینے کے لئے۔
 1کرنتھیوں  7 :5۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ مسیح ،ہمارے فسح کے لئے ہمارے
لئے قربانی کی جاتی ہے۔

97.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
7۔ خدا نے گنہگاروں کے لئے آگ کی جھیل میں جانے سے بچا لیا ہے
صرف ایک ہی طریقہ فراہم کیا ہے!
یوحنا  6 :14۔۔۔۔۔ عیسی فرماتا کہ اس کے پاس ،میں راستے میں ہوں ،
آتا ،لیکن میرے
حقیقت  ،اور زندگی؛ کوئی آدمی باپ کے پاس نہیں f
ذریعہ۔
اعمال  12-10 :4۔۔۔۔۔ یسوع مسیح کے نام سے ۔۔۔ نہ ہی وہاں کسی بھی
دوسرے میں نجات ؛ کیونکہ مردوں کے درمیان جنت کے نیچے کوئی
دوسرا نام نہیں ہے  ،جس سے ہمیں بچایا جانا چاہیے ۔
 1تیمتھیس  5 :2۔۔۔۔۔ کیونکہ ایک خدا ہے ،اور ایک خدا اور مرد ،
آدمی ،مسیح یسوع کے درمیان ثالثی ۔
8۔ خدا لوگوں کو آزادی کی آزادی دیتا ہے ،چاہے وہ انجیل کا اطاعت
کرے۔
دریافت  27-26 :11۔۔۔۔۔ 26۔ دیکھو ،میں نے پہلے مقرر کیا آپ آج
ایک نعمت اور لعنت ہے۔ 27۔ اگر آپ حکموں کا اطاعت کرتے ہیں تو
ایک نعمت ۔۔۔
دریافت  * 19 :30۔۔۔۔۔ میں نے آپ سے پہلے زندگی کی تیاری کی ہے
اور موت ،نعمت اور لعنت؛ لہذا ،زندگی کا انتخاب کریں۔
یشوع  * 24:15۔۔۔۔۔ اس دن آپ کو منتخب کرو جسے تم گا خدمت،
لیکن میرے اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش
کریں گے۔
یوحنا  1:12۔۔۔۔۔ لیکن جیسے ہی ان کو مل گیا انہوں نے خدا کے بچوں
بننے کے لئے طاقت دی  ،یہاں تک کہ جو ان کے نام پر یقین رکھتے
ہیں ان پر بھی۔ جو نہ خون کے ،نہ ہی انسان کی مرضی سے پیدا ہوا
بلکہ خدا کی۔

98.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
 9۔نجات ہمارے اچھے اعمال سے نہیں آتی ،لیکن یہ آزادی سے خدا کی طرف
سے تحفہ کے طور پر دیا جاتا ہے!
رومیوں  * 3:28۔۔۔۔۔ لہذا ہم نتیجے میں ہیں کہ ایک آدمی ہے قانون کے اعمال
سے الگ ایمان کے ذریعہ جائز ہے ۔
رومیوں  2 :4۔۔۔۔۔ اگر ابراہیم کام کے ذریعہ مستحق تھے f
تو،اس کے پاس کچھ
چیز ہے جو جالل کے لۓ ،لیکن خدا کے سامنے نہیں۔
افسیوں  9-8 :2۔۔۔۔۔ کیونکہ فضل کے ذریعے آپ بچ گئے ہیں ایمان ؛ اور یہ
آپ کے نہیں ،یہ خدا کا تحفہ ہے  -کاموں میں سے نہیں ،ایسا نہیں کہ کسی
شخص کو فخر کرنا چاہئے ۔
ططس  6-4 :3۔۔۔۔۔ لیکن خدا کی رحم اور محبت کے بعد،ہمارے آدمی کی طرف
نجات دہندہ شائع کے اعمال سے نہیں جو ہم نے کیا ہے راستبازی ،لیکن اس کی
شفقت کے مطابق وہ ہمیں بچا لیا  ،تخلیق نو کے دھونے کی طرف سے،
اور روح القدس کی تجدید  ،وہ کثرت یسوع مسیح ہمارے ادقارکرتا کے ذریعے
ہم پر ڈالی ہے جس ۔
 10۔کسی شخص کے لئے جنت کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لئے ،وہ سب
سے پہلے خدا کی روح القدس حاصل کر کے "دوبارہ پیدا" ہونا ضروری ہے!
یوحنا  3 :3اور  5۔۔۔۔۔ یسوع نے جواب دیا ،اس سے کہا،بے شک  ،میں آپ
سے کہتا ہوں ،اس کے عالوہ ایک آدمی دوبارہ پیدا ہو جائے گا  ،وہ خدا کی
بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے ۔۔۔ بے شک  ،میں آپ سے کہتا ہوں ،اس
کے عالوہ کوئی آدمی پانی اورروح سے پیدا ہوتا ہے  ،وہ بادشاہی میں داخل
نہیں ہوسکتا خدا ۔
 2کرنتھیوں  5:17۔۔۔۔۔ لہذا اگر کوئی آدمی ہے تو ہو میں مسیح وہ نیا مخلوق
ہے ؛ پرانی چیزیں گزر چکی ہیں۔ دیکھو سب چیزیں نیا بن جاتی ہیں ۔
 1پطرس  1:23۔۔۔۔۔ دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ،بدعنوانی بیج نہیں ،لیکن ناقابل
یقین ،خدا کے کالم کی طرف سے ،جو زندہ رہنے اور ہمیشہ کے لئے رہتا ہے

99.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
11۔ یسوع مسیح کے خدا کے قربان گاہ کے طور پر دنیا کے گناہ کے
لئے ایک کفارہ کے طور پر مر گیا !
یسعیاہ  6- 5 :53۔۔۔۔۔ لیکن وہ ہمارے لئے زخمی ہوگئے تھے بے گناہ ،
سالمتی کے لئے
وہ ہماری بدکاری کے لئے مصروف تھے؛ ہماری f
عذاب اس پر تھا ،اور اس کے اسلحے کے ساتھ ہم شفا کر رہے ہیں۔ ہم
سب کو پسند کرتے ہیں بھیڑ گمراہ ہوگئے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کو اپنے
راستے میں تبدیل کر دیا ہے ،اور خداوند نے اس پر ہمارا گناہ کیا ہے ۔
یوحنا  1:29اور  34۔۔۔۔۔ جان دیکھتا یسوع نے اس سے آنے والے
اور فرماتا ہے  ،دیکھو خدا کا برہ ،جو دنیا کے گناہ کو دور کرتا ہے ۔۔۔
اور میں نے دیکھا ،اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔
 1کرنتھیوں  4-3 :15۔۔۔۔۔ خوشخبری ۔۔۔ جس سے تم ہو بچایا ۔۔۔ مسیحی
ہمارے گناہوں کے لئے صحابہ کے مطابق مر گیا ؛ اور وہ دفن
کیا گیا تھا ،اور وہ تیسرے دن صحیفوں کے مطابق دوبارہ پیدا ہوا ۔
12۔ یسوع مسیح میں نجات دہندہ کے طور پر ایمان اور خداوند کسی
شخص کے گناہ معاف کرنے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لئے
واحد راستہ ہے۔
افسیوں  * 7 :1۔۔۔۔۔ ہم ہے رہائی کے ذریعے اس کا خون  ،گناہوں کی
بخشش ،اس کے فضل کے امیر کے مطابق۔
 1یوحنا  13-11 :5۔۔۔۔۔ اور یہ ریکارڈ ہے ،کہ خدا نے ہے دی ہمیں
ہمیشہ کی زندگی ہے ،اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کا بیٹا
ہے زندگی ہے ۔ اور وہ جو خدا کا بیٹا نہیں ہے زندگی نہیں ہے۔ ان
چیزوں نے میں نے آپ کو لکھا ہے کہ خدا کے فرزند کے نام پر ایمان
الئے  ،تاکہ تم جانتے ہو کہ ابدی زندگی ہے اور تم خدا کے بیٹے کے
نام پر یقین کرو گے ۔

100.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
13۔ جو لوگ یسوع مسیح کو اپنے رب اور نجات دہندہ کے طور پر
قبول کرتے ہیں اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ ابدی زندگی کا وارث
ہوں گے!
کی زندگی۔
یوحنا  3:36۔۔۔۔۔ وہ جو بیٹے کے ساتھ بیٹھتا ہے ہمیشہ f
یوحنا  * 5:24۔۔۔۔۔ وہ جو میری بات سنتا ہے  ،اور اس پر یقین رکھتا
ہے اس سے مجھے بھیجا ہے ،ہمیشہ کی زندگی پاتا۔
یوحنا  29 :6اور  47۔۔۔۔۔ یسوع نے جواب دیا ،اور کہا انہیں  ،یہ خدا کا
کام ہے جو تم کہ ،اس پر ایمان الؤ جسے اس نے بھیجا ہے ۔۔۔ بے شک،
بے شک ،میں آپ کے پاس کا کہنا ہے کہ مجھ پر ایمان التا ہے ہمیشہ
کی زندگی اس کی ۔
یوحنا  * 25 :11۔۔۔۔۔ یسوع ۔۔۔ میں دوبارہ زندہ ہوں ،اور زندگی؛ جو
مجھ پر ایمان رکھتا ہے ،اگرچہ وہ مر گیا تو وہ زندہ رہیں گے۔ اور
جو زندہ کرتا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی مر نہیں جائے
گا۔
یوحنا  3 :17۔۔۔۔۔ اور یہ زندگی ابدی ہے  ،وہ شاید آپ کو صرف ایک
ہی حقیقی خدا  ،اور یسوع مسیح  ،جس نے آپ کو بھیجا ہے جانیں۔
14۔ جو لوگ اپنے گناہوں کے لئے کرایہ پر کراس پر مسیح کی قربانی
کی موت کو مسترد کرتے ہیں ،انہیں ہمیشہ کے لئے جہنم میں جالنے
سے ان کے اپنے گناہوں کا سزا دینا پڑے گا۔
یوحنا  3:18۔۔۔۔۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ نہیں ہے کی مذمت
کی ؛ لیکن جو ایمان التا ہے وہ پہلے ہی مذمت نہیں کرتا ہے  ،کیونکہ
اس نے خدا کے صرف ایک ہی فرزند کے نام پر یقین نہیں کیا ہے۔
جان  8:24۔۔۔۔۔ میں نے کہا کہ ،اس وجہ سے ،آپ کی طرف ،کہ تم
لوگ گی اپنے گناہوں میں مرو ۔ کیونکہ اگر تم ایمان نہ الئے کہ میں
ہوں تو تم اپنے گناہوں میں مر جاؤ گے ۔

101.
ُخدا کا ابدی نجات کا منصوبہ
15۔ خدا نجات کا مفت تحفہ کو مسترد کرنے کے نتیجے میں واضح اور
سنجیدہ انتباہ دیتا ہے جس نے اس کو فراہم کی ہے۔
 2تھسلنونیوں  10- 7 :1۔۔۔۔۔ خداوند یسوع ہو گا آسمان سے ان کے
لگاتے ہوئے ان پر
زبردست فرشتوں کے ساتھ نازل ہوا  ،آگ میں آگ f
انتقام لے کر جو خدا نہیں جانتا  ،اور یہ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح
کی خوشخبری کی اطاعت نہیں کرتا۔ جو رب کی موجودگی سے ہمیشہ
کی تباہی کے ساتھ سزا دی جائے گی ۔۔۔
عبرانیوں  4-1 :2۔۔۔۔۔ لہذا ہم کو دینا چاہئے ان چیزوں سے جو کچھ ہم
نے سنا ہے وہ زیادہ سست ہیں ،ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان پر پریشان ہونے
دیں۔ کیونکہ اگر فرشتوں کی طرف سے بولی گئی الفاظ کو ثابت کیا گیا
تھا ،اور ہر حد تک نافرمانی اور نافرمانی نے انعام کا ایک مستحق انعام
حاصل کیا  ،تو ہم کیسے بچیں گے ،اگر ہم اس عظیم نجات کو نظر انداز
کریں گے؟
16۔ جو لوگ یسوع مسیح اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں
وہ مسیح میں ان کے ایمان کی گواہی کے طور پر پانی میں بپتسمہ
دیتے ہیں۔
بناو
متی  * 20-19 :28۔۔۔۔۔ 19۔ پَس تُم جا کر سب قَوموں کو شاگِرد ٴ
ح القُدس کے نام سے بپتِسمہ دو۔20۔اور
اور اُن کو باپ اور بَیٹے اور ُرو ُ
ُ
اُن کو یہ تعلِیم دو کہ اُن سب باتوں پر عمل کریں ِجن کا َمیں نے تم کو
حُکم دِیا اور دیکھو َمیں دُنیا کے آخِ ر تک ہمیشہ تُمہارے ساتھ ہ ُوں۔
اعمال 38 :۲۔۔۔۔ پطرس نے اُن سے کہا کے تُوبہ کرو اور تُم میں سے
ہر ایک ُگناہوں کی ُمعافی کے لئِے ِیسُوع مسِیح کے نام پر بپتِسمہ لے تو
تُم ُرو ُح القدُس اِنعام میں پاو گے ۔
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استثنا  19-13 ،6-1 :28اور 9 1 :30
1اور اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اُسکے
سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل
کرے تو خداوند تیرا خدا دُنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز
۔
گا
کرے
سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر
2اور اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات ُ
نازل ہونگی اور تجھ کو ملے گیں ۔ 3شہر میں بھی تُو مبارک ہو گا اور
کھیت میں بھی مبارک ہو گا ۔  4تیری اوالد اور تیری زمین کی پیداوار
اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ
بکریوں کے بچے مبارک ہونگے ۔  5تیرا ٹوکرا اور تیری کٹھوتی
دونوں مبارک ہونگے ۔ 6اور تُو اندر آتے وقت مبارک ہو گا اور باہر
جاتے وقت بھی مبارک ہو گا ۔
13اور خداوند تجھ کو دُم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پشت نہیں
بلکہ سر فراز ہی رہے گا بشرطیکہ تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو
سنے اور احتیاط سے اُن پر عمل
جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہون ُ
کرے ۔  14اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں اُن
میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ ُمڑ کر اور معبودوں کی پیروی
اور عبادت نہ کر ے ۔ 15لیکن اگر تُو ایسا کرے کہ خداوند اپنے خدا کی
سنکر اُسکے سب احکا م اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو
بات ُ
دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعتیں تجھ پر نازل ہونگی اور
تجھ کو لگیں گی ۔ 16شہر میں بھی تُو لعنتی ہو گا اور کھیت بھی لعنتی
ہو گا ۔  17تیرا ٹوکرا اور تیری کٹھوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے
۔ 18تیری اوالد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی
بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہو نگے ۔ 19تُو اندر
آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا ۔
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 ۔
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خدا تحریک بعض آفاقی اصولوں کو ہمیشہ ہر کسی کے لئے ایک ہی
انداز میں کام کرتے ہیں جس میں مقرر کیا ہے اس کے باوجود وقت،
نسل یا مذہب کی۔ ڈیوٹیونومی باب  28کے مطابق" ،عموما " اور
موجود
حاالت
عالمی
کے لئے دو
" لعنت "
ہیں ۔ بائبل پڑھنے اور اطاعت کرنے کے لئے "برکت" ہونے کی شرط
ہے ۔ "لعنت" ہونے کی حالت بائبل کو " پڑھ نہیں " اور "اطاعت نہیں "
کرنے کی شرط ہے۔
ایک شخص ممکنہ طور پر کچھ اطاعت کر سکتا ہے جس کے بارے
میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ لہذا کسی بھی شخص نے جو بائبل کو نہیں
پڑھا ہے وہ ممکنہ طور پر اس کی اطاعت کرنے کی حیثیت سے نہیں
ہوسکتا ہے ،کیونکہ وہ ابھی تک نہیں جانتے ہیں کہ خدا ان کی توقع
کرتا ہے یا ایسا کرنے کی توقع کرتا ہے۔ مسلمان جو کہتے ہیں کہ
وہ تلرا  ،زبور اور انجیل میں یقین رکھتے ہیں  ،لیکن ان کتابوں کو
پہلے پیش گوئی پر مبنی طور پر پڑھتے ہیں کہ بائبل تبدیل کر دیا گیا
ہے ،صرف خود کو دھوکہ دیا ہے اور اپنے آپ کو روحانی جہالت کے
لعنت کے تحت رکھی ہے۔ ایمان نہیں کرتا باہر نکلیں اندھیرے
میں  vacumروحانی جہالت کی۔ "ایمان خدا کے کالم کی طرف سے
سن کر اور سن کر آتا ہے۔" (رومیوں  )10:17حقیقی اور درست ہونے
کے لئے کسی بھی شخص کا عقیدہ خدا کے کالم کے حقیقی اور بدالؤ
حقائق پر مبنی ہے۔
یہاں تک کہ قرآن کے مطابق ،جس میں مسلمانوں (میں یقین کرنے کی
ضرورت ہے کتب میں سے  90فیصد یعنی ۔زبُور ،توریت ،انجیل اور
قرآن) کو اس میں سے  90فیصد میں پایا جاتا ہے بائبل!مسلمان جنہوں
نے جھوٹ کو نگل لیا ہے کہ "بائبل بدل گیا ہے!" نے اپنی زندگی کو
روحانی نگاہ کی تاریکی کی غالمی میں لعنت سے محروم کر دیا
ہے۔ لہذا ،اس کتاب میں موجود حقیقتوں کو جاننے اور ان کو تسلیم
کرنے کے لئے ایک مسلمان کے لئے پہلے سے انجیلیلیز کا پہال پہال
اور الزمی قدم ہے۔ یہ لعنت کے تحت سے باہر نکلنے اور خدا کے
نعمت کے تحت حاصل کرنے کے لئے صحیح سمت میں پہال قدم ہے!
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الہ ایمران

 3:78۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

26،43

الہ ایمران

94- 79،93 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

36

الہ ایمران

 3:98۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

37،43

الہ ایمران

 3:99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

43

الہ ایمران

114- 113 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

11،40

الہ ایمران

 119 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

22

الہ ایمران

 150 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

53

الہ ایمران

 187 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

42

 199 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

33،40

الہ ایمران
النساء  4:44۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

42

نیزہ  4:46۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

43

نیزہ  4:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

36

نیزا  4:85۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

62

نیزا  136 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

22،50

نیزا  152- 150 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نیزا 157 :4

 172۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیزا  159 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

33،34،37،43
85،86 ، 15
79

نیزا  162 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

33،40

نیزا  171 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

21

النساء  172 : 4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

79

المائدہ  12- 10 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

35

معائنے  14- 13 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

26،42،43

معتدل 5:15

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میں نے  72 ، 5:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

42
85

المائدہ 5:41

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

26

میں نے 5:42

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

42

المائدہ  46- 44 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
میں نے 5:47

11،22،36،37،42

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

60

معتبر 5:61

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

42

المائدہ 5:64

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

86

المائدہ  69 ، 5:66۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

33،41

المائدہ 5:68

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

22،42

المائدہ 5:75

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

79

المائدہ  110 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

79

المائدہ  117- 116 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

53

ہم  157- 20،114،154 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔

86

اینام  6:34۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

30

ہم  37،124 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

15،87

ہم  6:50۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

11،15،87
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قُرآن کے استعمال کردہ حوالہ جات کی فہرست
این این  6:91۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

15،42،43،87

 6:93 En'am۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

67

ہم  114 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

60

ہم  115 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

30،47،60

 157 :6 En'am۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

35

عارف  158- 157 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

15،27،35،86،87

عرف  159 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

41

عرف  162 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

27،43

عرف  169 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

36،41

عرف  171 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

21

اعراف 187 :7۔ 188۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

11،15،87

عرف  6 9 1 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

45،58

سببی  30- 29 ،5 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

87

سببی  9 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

42

سببی  31- 30 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

85

سببی  9:51۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

53
؟؟؟

سببی  9:57۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

53

سببی  111 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

22،58،67

یونس  64 ، 10:15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

30،50

یونس  20 ، 10:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

67،87

یونس  10:20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

15

یونس  10:94۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

36،86

ہڈ  11:57۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

45،55

یوسف  12:21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

65

راجہ  43 ، 13:36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

37،43

راجہ  13:39۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

25

ابراہیم  14:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

30

حجر  9 :15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

31،45،47،51،67

نہل  16:43۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

31،36

نہل  101 :16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

25

اسرائیل  17:55۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

22

آئندہ  17:66۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

62

آئندہ  17:77۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

30،51

اسراء  86- 85 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

25

آئندہ  101 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

36

اسراء  108- 107 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

86

الکہف  24- 23 ، 18:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

55

الکہف  18:27۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

30،50

الکہف  18:45۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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مریم 79 30،31،34 ، 19:19
مریم 79 19:21
مریم 11 19:58
تا ہ ہ  133 :20۔36
انبیا 31،36،105 ، 11 7 :21
انبیا 31 ، 11 21:48
انبیا 36 ، 31 105 :21
حج 30،47،64 52 ، 22:47
حج 59 22:54
المومن 65 23:74
نور 61 24:35
شورا 86 197- 196 :26
قاسس 36 49- 48 :28
آکبوٹ 35 29:46
آکبوٹ 23،35،86 48 ، 47- 46 :29
اکبوبٹ 15 29:50
لقمان 47 31:27
سیکنڈ 23 32:23
احزاب  11- 9 ، 4 :33۔64
احزاب 30 33:62
صبا کی '35،37 38 ، 34:31
فاطر 56،63،86 31 ، 1 :35
فاطر 30 35:43
صف 63 35 ، 9 :38
صدام 15 70- 69 :38
موامین 41 ، 31 54- 53 :40
المومن 52 40:56
معن 37 70- 69 :40
فصلت 86 ، 23 41:43
شیعہ 56 15- 11 :42
الشوری 33،37 ، 23 15- 14 :42
ٰ
شیعہ 86 52 ، 42:19
زکوف 21 4 :43
زکوف 36 46- 45 :43
الزخرف 23،79 63 ، 43:61
جتیاہ 41 ، 37 17- 16 :45
الجاثیہ 35،41 35- 34 ، 45:31
احکام 11 9 :46
احکام 36،37 ، 23 46:12
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محمد 53 ، 45 47:11
محمد 65 ، 45 47:32
فاطح 31 48:23
قاف 50 ، 31 50:29
ٹری 57 51:58
قمر 57 54:42
حدیث 21 57:22
حدیث 23 57:27
مجدیال 47 ، 45 58:10
ہشر 63،65 ، 57 ، 45 59:23
صف 27،87 ، 15 7- 6 :61
التوبہ 87 64:14
طاہر 79 66:12
طاہر  47- 44 :66۔30
حقائق 61 51 ، 2 :69
الحقہ 47،51،57،67 ، 45 47- 44 :69
جن 45،55 ، 15 28- 26 :72
ٹیکویر 87 25- 22 :81
البرُوج 47،54 22- 21 ، 85:14
بیائی 37 4 :98
جمعہ 37 4 :98
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115.
استعمال کردہ غیر ملکی الفاظ کا انڈیکس
ایک انعام :ایس سب کچھ بغیر کسی امتحان میں پہلے ہی فرض کیا گیا تھا .
 :Apocryphaٹی ایچ ای  14کیتھولک کی طرف سے منظوری دے دی گئی تحریری تحریریں
لیکن پروٹسٹنٹ کی طرف سے مسترد کردیے گئے ہیں.
 Argumentumاشتھار عملے :بڑی چھڑی کو اپیل! شاید صحیح ہوتا ہے.
ارجنٹائن کی ہوم ہنما  :ایک شخص جسے میں نے ہدایت کی ہے ،کے چاریک ٹری کی بنیاد پر اپیل .
 Argumentumاشتھار  :ignorantiumحقائق کی جہالت پر مبنی ایک دلیل.
 Argumentumاشتھار  :populumمقبول احساسات ،جذبات یا تعصبات ،نہ حقائق پر مبنی ایک
دلیل.
ارجنٹائن کے بارے میں معلومات  :حقیقت پر مبنی ایک دلیل حقیقت یہ ہے کہ حقائق کے ثبوت پر غور
کرنے کے بغیر زیادہ سے زیادہ لوگ ایک عظیم نام کے لئے محسوس کرتے ہیں.
 Argumentumغیر  :sequiturجب اختتام واقعی احاطے یہ جس کے ذریعے کیا جاتا ہے کی
حمایت کی جائے کرنے کے لئے سمجھا سے پیروی ن ہیں کرتا نتیجے کے ہیتواباس وقت ہوتی ہے.
 :canonical- Deuteroکتب کو قبول کیا گیا تھا کیتھولک چرچ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی
 nd2ڈگری .
ال -عدل :صرف اور نیک ایک.
ال -علیم :سروشتھ ایک.
ال -اعظم :بڑی بڑی اور گہری ایک.
ال -عزیز :غالب.
ال -بصیر :دیکھنے واال ایک.
ال -ہادی :گائیڈ.
ال-حکیم کی :جج.
ال -حق :سچ.
ال -حافظ :گارڈین.
ال -قادر :خدائے قادر ،االفواج ایک.
ال -شاعر :مضبوط اور طاقتور میں سے ایک.
ال -جبار تمام طاقتور ایک.
ال -جبر:جابر.
ال-کبیر :عظیم میں سے ایک.

116.
استعمال کردہ غیر ملکی الفاظ کا انڈیکس
الُ -قدس :مقدس ترین میں سے ایک.
الُ -مقیت :فراہم کرنے والے.
الُ -مبدر.Prevailer :
الُ -مہیمن :نگہبان.
ال -المؤمن :وفادار ایک.
ال -نور :روشنی.
ای رح رحیم  :رحمدل .
ای  -رحمان  :رحم کرنے واال .
ای  -رکیب  :واچر .
ایری روید  :گائیڈ .
ای  -ریجک  :سپالئر .
ال -ودود :محبت ایک.
ال -وحاب :لبرل سوات.
ال -الولی :گارڈین.
اسلم -حسین  99 :نام خدا ،سب سے خوبصورت نام ( .ان میں سے  28اوپر درج ہیں)
راپیسیس:نقل کردہ .لوگ جو پرانے عہد نامہ کی کتابوں کی نقل کی.
حسی ! خدا نخواستہ!
ھ T :وہ میں سال  622عیسوی منتقلی یا اسالمی نبی محمد مکہ سے یثرب کو اپنے پیروکاروں ،بعد
مدینہ اس کی طرف سے نام تبدیل کر دیا ،کا سفر.
 Ignoratioایلینچی  :ایک غیر متعلقہ خاتون کسی اور پیشکش کو کم یا زیادہ سے زیادہ تقریبا اس
سے متعلق کرنے کی طرف سے پہنچ گئی.
 4انجیل اور نئے عہد نامہ کی تمام  27کتابیں بھی استعمال کی گئیں.
ای میل :
ج قبیلہ  :وہ لوگ جو ناجائز ہیں یا ناگوار عرصے سے.
کے نے ایک ایف آئی آر درج N A :کافر firler .ایک  :Kکافروں
کلمال  :خدا کے کالم کا استعمال ،لفظ .یسوع کا بھی استعمال
کیتیبم  :پرانا عہد نامہ کی  13شاعری کتابیں.
لتریوں  :اے لیکچر ایک کتاب یا لسٹنگ ہے جس میں ایک دن یا موقع پر عیسائی یا جوڈو کی
عبادت کے لئے مقرر کردہ صحابہ ریڈنگ کا مجموعہ شامل ہے.

117.
استعمال کردہ غیر ملکی الفاظ کا انڈیکس
فرانکا لینگوا  :پورے عالقے میں بولی والی بنیادی زبان .
لوح محفوظ  :کتاب ،یا کتاب کی ماں ،خدا کے ابدی کالم کا استعمال کیا .
عالمات :کالم خدا کے کالم پر .
منصوح  :وہ اسالم کے اندر الرجال کا قانون.
مینیسکول  :مائنسول اسکائپ  ،قدیم اور قرون وسطی یونانی یا الطینی نسخوں میں تحریری شیلیوں کا
ایک گروہ .
کمیٹی  :ایک سونے کے دینار ،جو یسوع کے وقت موجود نہیں تھا ،لیکن سپین میں درمیانی عمر میں
استعمال کیا گیا تھا.
نبی  :ایک نبی.
نیبیم  :پرانے عہد نامہ کی  21نبی کی کتابیں.
اسالم کے اندر الرجال کے وہ قانون.
نیسہ :
پی ارشاد  :متن کا ایک حصہ .
سے
مواد
بنا
سے
پیڈ
کی
طرح
کی
کاغذ
موٹی
پیپیرس :ایک
مراد پیپیرس پالنٹ ،سائپرس پیپیرس .پیپیرس بھی شیٹس پر لکھا دستاویز کا حوالہ دے سکتا
ہے پیپیرس ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مل کر مل کر ایک سکرال ،ایک ابتدائی شکل میں پھینک
دیا ایک کتاب کی.
پیشیو پرنسپی  :سرکلر استدالل کی بنیاد پر ایک اختتام پر ایک دلچسپی.
پیڈپیگرافیا  K :جعلی مصنفیت کے ساتھ بغاوت یا تحاریر نہیں .
سوپریم  :یہودیوں کا ایک طبقہ جس نے پرانے عہد نامہ کاپی کیا تھا .
تنخ  :پرانے عہد نامہ کتابیں .
تورہ:پرانے عہد نامے میں موسی کی  5کتابیں.
یومی  :جو نہیں جانتا کہ کس طرح پڑھنے یا لکھنا پڑتا ہے .
یونیفارم  :الطینی اور یونانی سکریٹریوں کی طرف سے عام طور پر  th4سے  8ویں صدی
عیسویوں سے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
زانڈق  :ایک خفیہ.

118.
فرہنگ
رین پینچین .پروفیسر اور ڈاکٹر ،بائبل کے حوصلہ افزائی اور اتھارٹی،
شکاگو :موڈی پرنس.1969 ،
پنسلوانیا ،کینی  ،دائیں :ہماری بیلنس ،سوات ،لندن ،مذہبی صنعت
ایسوسی ایشن.1910 ،
رگ ایل اور ایمل ،برناباس کی انجیل ،آکسفورڈ ،انگلینڈ ،کلینین انعام،
.1907
روم ،پروفیسر ڈاکٹر برنارڈ ،عیسائی پروٹسٹنٹ ایوی ایشن ،شکاگو،
موڈیپریس.1957 ،
رابنسن ،جان" ،نئے عہد نامے کو دوبارہ دہرائیں،1976 "،
.www.scborromeo.org
مفت ڈاؤن لوڈ ،ڈاؤن لوڈ ،اتارنا ڈاؤن لوڈ ،اتارنا مسلمان نظریہ :چرچ
کے والدین کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مطالعہ اصل ،لندن :لوٹسس اور
کمپنی لمیٹڈ.1964 ،
میتھیت جنتی ،جب بائبل لکھا گیا تھا اور اس نے لکھا تھا ،وزارت تعلیم
اور تحقیق وزارت.www.carm.org ،
ایفیل ،ریمنڈ ہیڈر .پروفیسر ڈاکٹر بائبل کتنی قابل اعتماد ہے؟  ،فالڈیلفیا:
جے بائلن کوٹ کیمپنی.1972 ،
آر بی جونیریر ٹیممن ،کنسن ،ہیوسٹن ،ٹیکساس ،بیرا کا پبلشنگ.1973 ،
میریل آئیف انجر .پروفیسر ڈاکٹر اینجر بائبل گائیڈ ،ویکیٹن ،الیوینس،
شہری پبلشنگ ہاؤس.1974 ،
والٹن ،رابرٹ کلفارتار ،ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر ،ٹائم چارٹس اور چرچ کے
تاریخ ،گرینڈ ریپڈز ،زینڈوران ہاؤس پبلشنگ.1986 ،
والٹن ،رابرٹ کلفورڈ ،پروفیسر ڈاکٹر ،ٹائمنگ
اور پرانے عہد نامے ،گرینڈ ریپڈس ،زانڈروان پبلشنگ ہاؤس ،کی
گزشتہ تاریخ .1978اصل یونانی ،کیمبرج میں نئے عہد نامے،
سپلیمنٹس ،ہم  .1882خدا خدا ہے سکھاتا ہے
نیو یارک ،امریکی انڈسٹری ایسوسی ایشن 1905 ،کے مطابق قرآنی
اور آرتھوڈوکس روایت کے مطابق خدا کی شخصیت اور خصوصیات
کے بارے میں ایک مضمون

119.
فرہنگ
بروس ،آئی ایف ایف ،پروفیسر ڈاکٹر ،نیو عہد نامہ دستاویزات :کیا وہ قابل
اعتماد ہیں؟  ،الونرز گروؤ ،الیوینس :این رائٹسی پرنس.1964 ،
بروس ،آئی ایف ایف ،پروفیسر ڈاکٹر ،کینن بائبل ،نبرباس گرو ،الیوینس :انتھر
واریٹیٹی پرنس.1988 ،
کارل کوبین اور ارہونگ کوپیک ،ہماری شکایتوں کی منطق ،نیویارک :مکین
میلین پبلکشنز.1990 ،
گودی ،فیلیین جننگ ،ڈاک نیوز ایجنسی
بائبل ،جارجیا .الرننس وان.1981 ،
ڈیوڈسن ،پروفیسر ڈاکٹر سموئیل ،پرانے عہد نامہ کی عبادت ،لندن ،سموئل
اسٹریٹسٹ اور سنز.1859 ،
ایچ بی آئی ہیری گنر اور عبدالہمیڈ ایس ،.برناباس کی انجیل  -آرٹیکل اور
ریسرچ ،حیدرآباد ،بھارت ،اسالمی علوم کے انسٹی ٹیوٹ ،ہینری مارٹن.1975 ،
گل کرسٹری ،جان ،برناباس ،دربان ،جنوبی افریقہ ،عیسی ،مسلمانوں1980 ،
کی اصل اور وسائل.
ہن ،ارنسٹ ،قرآن اور حدیث ،مائیگواوا ،کینیڈا :فلکسینیا 1993 ،سے متعلق
بائبل کی صداقت.
ہارس ال رائڈر ،پی آئی سی ،متاثر کن ،اور کینن اور بائبل ،گرینڈ ریپڈس ،زو
ڈوبرون ہاؤس.1957 ،
حفا ،محمد ،خدا کی خصوصیات ،کیریئر ،ڈریری مینار ریلیز کے لئے.1995 ،
میکیکیل ،ڈاکٹر جوش ،اس ثبوت کی ضرورت ہے جو A
فیصلے :عیسائی ایمان کے لئے تاریخی ثبوت ،ارویائن بے اسپرنگس،
کیلیفورنیا :صلیبی بین االقوامی عیسائییت.1972 ،
میٹزگر ،بروس تیموتی ،پروفیسر ڈاکٹر آکسفورڈآئپو کرفیا ماسیرو ،موڈ ،سٹینڈرڈ
ایڈیشن ،براڈبینڈ ،نیو یارک ،آکسفورڈ یونیورسٹی.1977 ،
میٹزگر ،بروس ایم ،پروفیسر ڈاکٹر ،نیو عہد نامہ ،نیویارک :اکسفورڈ یونیورسٹی
پریس..1968 ،

120.
فرہنگ
رگ ،ایل اور ایل ،برناباس کی انجیل ،آکسفورڈ ،انگلینڈ ،کالرڈن پریس.1907 ،
ریم ،پروفیسر ڈاکٹر برنارڈ ،پروٹسٹنٹ عیسائی ثبوت ،شکاگو ،موڈی پریس.1957 ،
رابنسن ،جان" ،نئے عہد نامے کو کم کرنا"www.scborromeo.org. ، 1976،
سیل ،پی ایچ ڈی ،ڈی ڈی ،مورس ایس ،مسلم نظریہ :اے چرچ کے حوالہ کے ساتھ
ابتدائی مطالعہ باپ ،لندن :لوزک اور کمپنی لمیٹڈ.1964 ،
سست ،میتھیو جی ،جب بائبل لکھا اور تھا کون نے اسے لکھا ؟ ،عیسائی اپالوجیکٹس
اور تحقیقاتی وزارتwww.carm.org. ،
سربرگ ،ریمنڈ ایف پروفیسر ڈاکٹر ،کس طرح قابل اعتماد ہے بائبل ؟ ،فالڈیلفیا :جے
بی .لپنپنٹ
کمپنی.1972 ،
تتلیس ،علی عثمان ،اسلم  -ہونس شیر ،استنبول ،سھہ نیشری.1993 ،
تھائی ،آر بی ،جے ،.کینینوئٹی ،ہیوسٹن ،ٹیکساس ،برہہ پبلکشنز.1973 ،
اُونگر ،ڈاکٹر میرل ایف ،اُونگر کی بائبل ہینڈ بک ،شکاگو :موڈی پریس.1967 ،
اُونگر ،میرل ایف پروفیسر ڈاکٹر ،انگر کے گائیڈ بائبل ،گیائٹن ،الیلیونس ،ٹائلڈ
ہاؤس پبلشرز.1974 ،
والٹن ،رابرٹ کلففورٹ ،پروفیسر ڈاکٹر ،کلینولوجی اور چرچ کی تاریخ کے پس منظر
 .ریپڈز ،زنڈورویر پبلشنگ ہاؤس 1986 ،چارٹس ،گرینڈ
والٹن ،رابرٹ کلففورٹ ،پروفیسر ڈاکٹر ،کلینولوجی اور پرانے عہد نامہ کے پس منظر
.چارٹ ،گرینڈ ریپڈس ،زنڈورین پبلشنگ ہاؤس1978 ،
ویسٹکوٹ بی ایف اور ایف جی اے .ہورت ،نیو عہد نامہ
 .حقیقی یونانی ،کیمبرج ،میکلین1882 ،
زویمر ،سمیول ایم ،خدا کے موسلم کے اصول :ایک هللا کی شریعت اور شرائط پر نکاح
 .نیویارک ،امریکی ٹریک سوسائٹی 1905 ،قرآن اور آرتھوڈوکس روایت کے مطابق،

