 ‐ 185ﮔﺬﺷﺘﮧ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ آﻧﮯ ﮐ ﺑﺸﺎرت
ﺳﻮال

ﮐﭽﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم دوﻧﻮں ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺒ ﯿﮟ اور اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ اﻧﻮں ﻧﮯ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐﮧ ان ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ اﻧﺠﯿﻞ ﻟﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮﺋ
ﮨﮯ اﭼﮭ ﺑﺎت ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﺗﻮرات )ﻋﺪ ﻗﺪﯾﻢ( ﻟﮭﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد
ﭼﮫ ﺳﻮ 600ﺳﮯ زﯾﺎدہ اﯾﺴﮯ اﺷﺎرے اور ﺧﺒﺮﯾﮟ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯿﮟ اﯾ اﺷﺎرہ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اور ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
ﮐﯿﺴﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺋﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﮨﻢ دو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﯿﮟ ﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮨﮯ وہ ﺟﺎﻞ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﺎ ﮐﻮﺋ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﯿﮟ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﺟﮭﻮٹ اور ﮐﺬب ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﮯ‐ ﮨﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن اس آﯾﺖ ﮐﻮ اﭼﮭ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
> ﺟﻮ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ رﺳﻮل اﻣ ﻧﺒ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺴﮯ وہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺗﻮرات اور اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻟﮭﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﺗﮯ ﯿﮟ وہ
ان ﮐﻮ ﻧﯿ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺘﺎ اور ﺑﺮی ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﭘﺎﮐﯿﺰہ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺣﻼل ﺑﺘﺎﺗﮯ اور ﮔﻨﺪی ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ان ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﺑﻮﺟﮫ اور ﻃﻮق ﺗﮭﮯ ان ﮐﻮ دور ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﻧﺒ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﯿﮟ
اور ان ﮐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اور ﻣﺪد ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اس ﻧﻮر ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨ ﻣﻤﻞ
ﻓﻼح ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ <
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس آﯾﺖ ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
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) ﺟﻮ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ رﺳﻮل اﻣ ﻧﺒ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺴﮯ وہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺗﻮرات اور اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻟﮭﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﺗﮯ ﯿﮟ (
ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﯾﮧ ﺻﻔﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﮐ ﮐﺘﺐ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ اﻧﻮں ﻧﮯ اﭘﻨ اﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دی اور
اﻧﯿﮟ اس ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺻﻔﺎت اﺑﮭ ﺗ ان ﮐ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ
ﺟﻨﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻋﻠﻤﺎء اور دروﯾﺶ ﺑﮭ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮨﮯ :
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﭘﻨﮯ اﺳﺘﺎد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور وہ ﺟﺮﯾﺮی ﺳﮯ اور ﺟﺮﯾﺮی اﺑﻮ ﺻﺨﺮ ﺳﮯ اور وہ اﯾ اﻋﺮاﺑ
ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اﻋﺮاﺑ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ دودھ دﯾﻨﮯ واﻟ اوﻧﭩﻨ ﻣﺪﯾﻨﮧ ﻟﮯ
ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ ﻓﺎرغ ﮨﻮا ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺿﺮور ﻣﻠﻮں ﮔﺎ اور ﮐﭽﮫ ﺳﻨﻮں ﮔﺎ وہ
اﻋﺮاﺑ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اﺑﻮﺑﺮ اور ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻤﺎ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ
ﮨﻮ ﻟﯿﺎ ﺗﻮ وہ اﯾ ﯾﻮدی ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﻮرات ﮐﻮ ﭘﮭﯿﻼﺋﮯ ﭘﮍھ رﺎ ﺗﮭﺎ اور اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺣﺴﯿﻦ
وﺟﻤﯿﻞ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﻮت وﺣﯿﺎت ﮐ ﮐﺸﻤﺶ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﮐ ﺗﻌﺰﯾﺖ وﺗﺴﻠ دے رﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ رﺳﻮل اﻟﮧ ﻧﮯ اﺳﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ اس ذات ﮐ ﻗﺴﻢ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺗﻮرات ﻧﺎزل ﮐ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻮ اﭘﻨ اس ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮی ﺻﻔﺎت اور
ﻇﻮر ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ؟
ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾﺴﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﮐﻨﮯ ﻟﺎ اس ﮐ ﻗﺴﻢ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮرات ﻧﺎزل ﮐ ﮨﮯ ﮨﻢ
آپ ﮐ ﺻﻔﺎت اور ﻇﻮر ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﭘﻨ اس ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﻣﯿﮟ ﮔﻮاﮨ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ اور ﻣﯿﮟ ﮔﻮاﮨ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ آپ اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل ﯿﮟ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋ
ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﯾﻮدی ﮐﻮ اﭨﮭﺎ دو ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﮐﻔﻦ اور ﻧﻤﺎز ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺎ ۔
ﯾﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﯿﺪ اور ﻗﻮی ﮨﮯ‐
اور ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﻣﻼ اور اﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮐﮧ آپ ﻣﺠﮭﮯ ﺗﻮرات
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺻﻔﺎت ﺗﻮ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﭨﮭﯿ ﮨﮯ اﻟﮧ ﮐ ﻗﺴﻢ ﺗﻮرات ﻣﯿﮟ ان ﮐ
ﺻﻔﺎت اﺳ ﻃﺮح ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﺻﻔﺎت ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﯿﮟ
> اے ﻧﺒ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﮔﻮاﮨﯿﺎں دﯾﻨﮯ واﻻ اور ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯾﺎں دﯾﻨﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ )رﺳﻮل ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ( ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ <
اور اﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺮا ﺑﻨﺪہ اور رﺳﻮل ﮨﮯ ﺗﯿﺮا ﻧﺎم ﻣﺘﻮﮐﻞ ﮨﮯ اور ﺗﻮ ﺳﺨﺖ رو
اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﯿﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ اس وﻗﺖ ﺗ ﻓﻮت ﻧﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ اﻣﺖ اس ﮐ وﺟﮧ
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ﺳﮯ ﺳﯿﺪﮬ راہ ﭘﺮ آﮐﺮ ﮐﻠﻤﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﻧﯿﮟ ﭘﮍھ ﻟﯿﺘ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺮدوں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ دل اور ﺑﺮے ﮐﺎن اور اﻧﺪﮬ
آﻧﮭﯿﮟ ﮐﮭﻮل دی ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔ – ﻋﻄﺎء رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻌﺐ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ) ﯾﮧ اﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﮭﮯ
ﺟﻮ ﯾﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﮱ ( ﺳﮯ ﻣﻼ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺑﮭ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾ ﺗﮭﺎ اور اﯾ ﺣﺮف ﻣﯿﮟ ﺑﮭ
اﺧﺘﻼف ﻧﮧ ﺗﮭﺎ ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯿﮟ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺳﮯ رواﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮨﮯ وہ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺳﮯ ﻣﻼ اور
اﻧﯿﮟ ﮐﺎ ﮐﮧ آپ ﻣﺠﮭﮯ ﺗﻮرات ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺻﻔﺎت ﺗﻮ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﭨﮭﯿ ﮨﮯ
اﻟﮧ ﮐ ﻗﺴﻢ ﺗﻮرات ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﺻﻔﺎت اﺳ ﻃﺮح ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت ﺑﯿﺎن
ﮐ ﮔ ﯿﮟ ۔
> اے ﻧﺒ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﮔﻮاﮨﯿﺎں دﯾﻨﮯ واﻻ اور ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯾﺎں دﯾﻨﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ )رﺳﻮل ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ( ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ <
اور اﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺮا ﺑﻨﺪہ اور رﺳﻮل ﮨﮯ ﺗﯿﺮا ﻧﺎم ﻣﺘﻮﮐﻞ ﮨﮯ اور ﺗﻮ ﺳﺨﺖ رو
اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ﺑﺎزاروں ﻣﯿﮟ ﺷﻮر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﻧﮧ ﮨ ﺑﺮاﺋ ﮐﻮ ﺑﺮاﺋ ﺳﮯ دور ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ ﻟﯿﻦ وہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور درﮔﺰر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ اس وﻗﺖ ﺗ ﻓﻮت ﻧﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗ
ﮐﮧ اﻣﺖ اس ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﺳﯿﺪﮬ راہ ﭘﺮ آﮐﺮ ﮐﻠﻤﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﻧﯿﮟ ﭘﮍھ ﻟﯿﺘ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺮدوں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ دل اور
ﺑﺮے ﮐﺎن اور اﻧﺪﮬ آﻧﮭﯿﮟ ﮐﮭﻮل دی ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔ ۔
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ 2125
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﺘﻨﮯ ﺑﮭ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮل ﺑﮭﯿﺠﮯ ﯿﮟ ان ﺳﮯ ﯾﮧ ﻋﺪ اور وﻋﺪہ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ان ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻇﻮر ﮨﻮا ﺗﻮ وہ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺳﻮرۃ آل ﻋﻤﺮان ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
>اور ﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﺒﯿﻮں ﺳﮯ ﯾﮧ ﻋﺪ ﻟﯿﺎ ﮐﮧ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﮟ ﮐﺘﺎب وﺣﻤﺖ دوں ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺗﻤﺎرے ﭘﺎس وہ رﺳﻮل
آۓ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺗﻤﺎرے ﭘﺎس ﮨﮯ وہ اس ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮے اور اﺳﮯ ﺳﭻ ﺑﺘﺎۓ ﺗﻮ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ اور اس ﮐ
ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ( ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اس ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﮯ اور اس ﭘﺮ ﻣﯿﺮا ذﻣﮧ ﻟﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ ؟ ﺳﺐ ﻧﮯ ﮐﺎ
ﮨﻢ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮ اب ﮔﻮاہ رﮨﻨﺎ اور ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺑﮭ ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮔﻮاہ ﮨﻮں< آل ﻋﻤﺮان 18 /
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اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ اس ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ :
ﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺳﺐ ﻧﺒﯿﻮں ﺳﮯ ﯾﮧ ﻋﺪ ﻟﯿﺎ ﮐﮧ وہ اﯾ دوﺳﺮے ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ
اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﯾ ﻣﻌﻨ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺪد اور ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﻃﺎؤس ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﭘﻼ ﻋﺪ اﻧﺒﯿﺎء ﺳﮯ ﯾ ﻟﯿﺎ ﮐﮧ وہ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ دوﺳﺮا ﻻۓ ﮔﺎ‐
ﻋﻠ اور اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎں ﭘﺮ )رﺳﻮل( ﺳﮯ ﻣﺮاد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺳﺐ ﻧﺒﯿﻮں ﺳﮯ ﯾﮧ ﻋﺪ اور وﻋﺪہ ﻟﯿﺎ ﮐﮧ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ آﮔﮱ ﺗﻮ وہ
ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور اﻧﯿﮟ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ اﻣﺘﻮں ﺳﮯ ﺑﮭ ﯾﮧ وﻋﺪہ اور ﻋﺪ ﻟﯿﮟ ۔
اور اﮔﺮ آپ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺑﻌﺜﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ اﺷﺎرات ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ آپ ﮐﻮ اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﺣﻮاﻟﮧ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ آپ اس ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ )ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﯾﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﻧﮯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﮐﺎ ﮨﮯ ( ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ دﯾﺪات
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ آپ ﮐ ﺪاﯾﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .

4/4

