﷽

ب سرت جشن م یال ِد امام آخرالزماں  ،خ یفتہ الرحمٰن  ،خاتم والیت مق یدۂ ؐ
دمحمیہ امام یا س ید نا
م
ل
ِ
ِ
ِ

مہدیءموعود علتہ الصلوۃ و السالم
حضرت س ید دمحم جونپوری
ِ
ٰ
ٰ
ٰ
قُلُ ھذُ ٖہ سُبُیُلُیُ اُدُعُوُ ا اُلُی اللُُقف عُلی بُصُیُرُ ۃُُ اُُنُا وُ مُنُ اتُبُعُنُیُُطُوُ

سُبُحُانُ اللُ وُ مُاُُاُُنُاُمُنُ الُمُشُرُکُیُنُُ (سورہ یوسف)ُُُ801
تر مہ  -:کہو (اے ؐ
دمحم) یہ میرا راستہ ہے۔ ہللا تعا لٰی کی طرف بصیرت تر میں نالنا ہوں او ر و ہ (خلیفتہ ہللا المہدی)
ح
بھی نالۓ گا جو میرا نا ِتع (نام) ہے۔ ا و ر سبحان ہللا میں ( ا و ر و ہ دونوں) مسرکین سے نہیں ہیں۔

دعوۓمہد یت کی بن یادی دل یل اسالم یات کی روسنی میں
عالمتہ العضر اسعد العلماء حضرت پیر و مرسد موالنا ا نو سع ید س ید محمود صاحب ق یلہ مدظلہ
(معتمد محلس علماۓ مہد و یہ ہ ید)
بیش کردہ
دمحم قادر خاں بی ۔یس۔سی ( سانق صدر مرکزی انحمن مہدویہ)

 /41جمادی االو ٰلی   4112ھ

م طپوعہ اعحاز تربن یگ تریس حیدرآناد (اے بی)

ُُُُُُُُُُُُُُُ

مطانق  /44مارچ  4892ءُُُُُُ
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﷽

ا
ا
ا
ُُُُمبسمًل و محمدا و مصلیا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ -:
واضح ہو کہ انک کیاب ی یام " دعوۓ مہد یت" اسالمیات کی روسنی میں " زتر ند و ین ہے۔ ایساء ہللا تعا ٰلی عیقر یب
نح
لف
ن
من مہدویہ کی جواہش تر
اس کی اساعت ہو گی۔ فی الحال محب ا قراء ح یاب دمحم قادر خاں صاحب سا ق صد ِر مرکزی ا ِ
ً
مض ن
مہدیء موعود علتہ
رض اساعت دنا خا رہا ہے نا کہ امامیا حضرت سید دمحم جو نپو ری
ِ
اس کیاب کا انک مون خلیصا تغ ِ
نح
ن
الصلو ۃ و السالم کے ن ِ می
من مہدویہ
سب سا ق مرکزی ا ِ
وم ال ِد میارک  /41جمادی االو لٰی  4112ھ کے میارک مو قع تر ج ِ
ٰ
چبحل گوڑہ حیدرآناد کے ع طیم السان خلسوں میں ہ یدوسیان کے متعدد مقامات سے شر نک ہونے و الے مہدوی
ؐ
مست
کام خدا او ر رسول سے فیض ہوں۔
بھابی او ر میالس ی ِان جق و صدا قت  ،اح ِ
مح
م ع
م
لس
وان "
ِ
مہدیء موعود او ر محدد کا فرق " ح یاب دمحم قصود لی صاحب سانق صدر ِ
اس کیاب کا انک او ر ضمون تعپ ِ
ے دنا گیا ہے۔
نن طیم مہدویہ کی جواہش تر " نو ِر والیت" کے سا و پیر کے لۓ
ِ

ی
ل
دعوۓ مہد یت کی بن یادی د ل
مہدیءموعود علتہ الصلو ۃ و السالم نے ارساد فرمانا ہے -:
حضرت امامیا
ِ
ٰ

اگر کسے خواہد کہ صدق ما را ُمعلوم کندُُُ،باید کہ از کًلم خدا ُوُ اُتباعُُ محمد رسول الل درُاحوال و
ٰ
ٰ
ٰ
اعمال و اقوال ما بجو ید و فہم کند ۔کما قال الل تعالی ُ"ُقل ھذ ٖہ سبیلیُ ادعوا الی الل قف علی بصیرۃ
ُ ا نا و من ا تبعنی ط و سبحان الل و ما ا نا من المشرکینُُ(ُسورۃ یوسف)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ801
ے کہ کالم ہللا او ر ا ی ی ِاع رسول
ترحمہ  -:اگر کوبی ہمارے دعوۓ مہد یت کی صدا قت معلوم کرنا خاہ یا ہے نو اس کو خا ہۓ
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س
ے جیسا کہ ہللا تعالٰی نے فرمانا ہے کہو ( اے
ہللا کے معیار تر ہمارے اجوال  ،اعمال او ر ا قو ال میں جسبجو کرے او ر مجھ
ؐ
دمحم) یہ میرا راستہ ہے  ،میں ہللا کی طرف بصیرت تر نالنا ہوں او ر و ہ (مہدی) بھی نالۓ گا جو میرا نا ِتع (نام)
ہےاور سبحان ہللا میں مسرکوں سے نہیں ہوں۔
ے اس ل فظ سے عام نا ِتع رسول ہللاﷺ مراد نہیں
اس آی ِت شر یفہ میں " منُ" ( جو شخص) عام نہیں ہے۔ اس لۓ
لی خا سکنی او ر اگر ل ف ِط "منُ" سے عام نا ِتع رسول ہللا ﷺ مراد ہوسکنی ہے نو " خاص" نا ِتع نام مراد ہونا ندرجہ او لٰی
الزم ہوگا۔
اس کے عالو ہ قواع ِد نجو یہ سے بھی ن ہی نایت ہونا ہے۔ "ُ ا نا و من اتبعُنیُُ"ُ میں "ُمنُ"ُ کا عطف "ُا نا "ُ تر ہوا
ے مع طوف بھی خاص ہونا
ذات میارکہ ہے اس لۓ
ہے۔ جونکہ اس آ یت میں "ُ ا نا " خاص دمحم رسول ہللا ﷺ کی ِ
ے کہ مع طوف او ر مع طوف علتہ دو نوں کا انک خکم ہے۔ اگر "ُمنُُ" سے ہر انک نا ِتع د ی ِن
ے یہ کہ عام۔ اس لۓ
خا ہۓ
ؐ
دمحمی مراد لی خاۓ نو الزم ہوگا کہ ہر انک داعی حضرت رسول ہللا ﷺ کی طرح معصوم ہو  ،خاالنکہ یہ خ
ضبح نہیں

ٰ
ہوسکیا۔ علم نجو میں اس نات کی صراحت کی گنی ہے کہ ُ" - :عطف بالحروف تابعُُینسب اُلیہ ُماُنسبت ُاُُلی
ِ

ے مع طو ف خرف ایسا نا تع ہے کہ اس کی طرف و ہی
متبوعہ ُوُ کًلھماُ مقصود ُان یتلک النسبۃ ُ' تعۓ
یسبت کی خاۓ گی جو اس کے متپوع کی طرف یسبت کی گنی ہو  ،او ر و ہ دونوں انک ہی یسبت تر م قصود ہوں۔
ے مع طو ف علتہ جس سے موصو ف
پیز یہ بھی صراحت کی گنی ہے کہ مع طو ف  ،مع طو ف علتہ کا انک خکم ہے۔ تعۓ
ہوگا  ،مع طو ف بھی اسی سے موصو ف ہوگا۔ او ر جو خال  ،مع طو ف کا ہوگا و ہی خال مع طو ف علتہ کا ہوگا۔
او ر صاب طہ یہ ہے کہ حب مع طو ف  ،مع طو ف علتہ کا قاتم مقام ہو سکیا ہو نو اس و قت عطف بھی خ
ضبح ہوسکیا ہے
وریہ نہیں۔
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س
مہدیءموعود علتہ السالم کے سواۓ مبحایب
امت دمحم ﷺ میں کو بی ہسنی
ِ
ا ب یہ مجھیا آسان ہو خانا ہے کہ ِ
ہللا ،داعی ا لی ہللا او ر معصوم عن الخ طا نہیں ہوسکنی۔ او ر حضرت رسول ہللا ﷺ نے ضحایہء کرام رضی ہللا عنہم کو
مہدیء موعود علتہ السالم کے سواۓ کوبی نہیں دے سکیا۔
دعوت بصیرۃ
وت بصیرت دی ہے و یسی
ِ
ِ
جس طرح دع ِ
مہدیءموعود علتہ السالم کی س ِان میارک میں ارساد فرمانا ہے -:
حضرت رسول ہللا ﷺ نے
ِ
ے گا
"ُاُُلمھدی منی یقفوا اثری وَل یخطیُُُ" مہدی مجھ سے ( میری آل سے) ہوگا  ،او ر میرے یس ِان قدم تر خل
خ طا نہیں کرے گا۔
پیز ارساد فرمانا -:
بہ فی اول اَلسًلم "ُ آ خر زمانے میں مہدی د ین کو اسی طرح قاتم کرے
"ُیقوم بالدین فی آخرالزمان کما قمت ٖ
گا جیسا کہ میں نے د ین کو اسالم کے ای یدابی زمایہ میں قاتم کیا ہے۔

ُ

ؐ
رت خاتم االبن یاء ﷺ کے عمپق م طالعہ سے معلوم کیا خاسکیا ہے کہ آ نخضرت نے ای یداۓ اسالم میں فرآن کی
سی ِ
آنات کی روسنی میں د ین کو کن اصول تر قاتم فرمانا بھا۔ غرض مکی حیات ط یتہ میں یہ سان میارک امت ؐ
دمحم میں اشرا ِط
ِ
ِ
ِ
مہدیءموعو د کے سواۓ کسی فرد میں
ے
کیری کے زمانے میں حضرت عیسٰی علتہ السالم کے دونارہ تزو ل سے نہل
ِ
ٰ
مہدیء موعود علتہ السالم نا ِتع ن ِام حضرت دمحم رسول ہللا
نہیں نابی خاسکنی۔ لٰہذا ُ"ُمن اتبعُنی " میں "ُمنُ" سے مراد
ِ
ے کی گبحایش نہیں
علتہ السالم ہیں۔ می قدمین و میاخر ی ِن مفسر ین کی ی قا سیر تر اس خمیضر مضمون میں روسنی ڈا لۓ
ہے۔ خمیضر یہ کہ تعض مفسر ین نے "ُُمنُُُ"ُُُ سے عام نا تع مراد لی ہے او ر تعض نے ضحایہءکرام مراد ی یان کی
ہے۔تعض نے حضرت علی کے فصانل ی یان کرنے ہوۓ حضرت علی مراد لی ہے او ر دلیل یہ ی یان کی ہے کہ خدا
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نے بصیغتہ واخد فرمانا ہے۔ اگر او ر لوگ بھی مراد ہونے نو ُ"ُمن اتبعنی " ( جو شخص میرا ا ی یاع کرے) کی نحاۓ
"والذین اتبعوُُنی "ُ ( او ر و ہ لوگ جو میرا ا ی یاع کر یں ) فرمانا۔ ( کالم ہللا ترحمتہ فرمان علی ) عالم اخل و اکمل ممیاز
اناقاصل ص فحہ 282
یہ یفسیر  ،بھر بھی عتیمت ہے کہ صیغتہ واخد کو بی ِش ب ظر رکھا گیا ہے لیکن اس آیت کے مع طو ف  ،مع طو ف علتہ کے
نکتہ تر ب ظر نہیں تڑ سکی۔اس کے ترخالف تعض مفسر ین کی ب ظر اس آیت کی اس حصوصبت کی طرف بھی گنی ہے
ؒ
ح یانحہ حضرت سبخ محی الد ین ای ِن غر بی نے یفسیر القرآن میں آیتہ مذکورہ کے القاظ "ُمن اتبعنی " کی یفسیر میں لکھا ہے
کہ -:
ؒ
" مہدی علتہ السالم  ،دمحم علتہ السالم کے نا ِتع نام ہوں گے " ( یفسیر محی الد ین ای ِن غر بی)
ؒ
رت موصو ف نے " فپو خات" میں اسی آیتہ شر یفہ کی یفسیر میں لکھا ہے۔"ُفالمھدی ممن اتبعہٗ " مہدی ان
پیز حض ِ
لوگوں میں ہیں جو رسول ہللاﷺ کا ا ی یاع کر یں گے۔

مہدیء موعود کے ا ی یاع کی حصوصبت یہ ی یان کی ہے۔ "ُ و صلی الل علیہ وُ سلم َل یخطی فی
اس کے تعد
ِ
دعائُہ فمتبعہٗ َُل یخطیُُ ،فانہٗ ُیقُفُوُاُ اُُثُرُیُُ"ُ رسول ہللا ﷺ دعوۃ میں خ طا نہیں کرنے  ،اسی طرح آپ کا
نا تع( مہدی ) بھی خ طا نہیں کرے گا کپونکہ و ہ رسول ہللا ﷺ کے یس ِان قدم کی پیروی کرے گا۔

'

مہدیء
مہدیءموعود علتہ السالم کے ا ی یاع کرنے کی ا یسی حصوصیات ی یان کی گنی ہیں کہ
یفسیر " ناو نالت " میں
ِ
ِ
ِ
موعود کے سواۓ کسی میں نہیں نابی خابی ہیں۔ جس سے نایت ہونا ہے کہ "ُمن اتبعنیُ" کے "ُمنُ" سے عام نا تع
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مراد لن یا نا ضحایہءکرام نا حضرت علی کرم ہللا وجہہ مراد لن یا ضخبح نہیں ہوسکیا  ،او ر آیت کے القاظ  ،سن یل  ،بصیرۃ او ر ُ
ُ"ُ من اتبعنیُُ"ُ بتپوں کی محف قایہ ح یتیت سے یفسیر کی گنی ہے۔
" کہو اے ؐ
ے و ہ راستہ  ،جس تر میں خلیا ہوں  ،و ہ نو حی ِد ذابی کا راستہ ہے جو میرا خاص
دمحم ! یہ میرا راستہ ہے  ،تعۓ
ن
ذات اخد یت کی طرف  ،جو تمام صقات سے موصو ف ہے۔
راستہ ہے۔ او ر جس تر میرے سواۓ کو بی ہیں  ،جو ِ
عین حمع میں بصیرۃ تر میں دعوت کرنا ہوں  ،او ر میرا و ہ نا تع بھی دعوت کرنا ہے جو  ،اس راستہ میں  ،میرا نا تع ہے۔
( یفسیر ناونالت)
پیز سبخ ا کیرؒ نے "فپو خات "کے ناب  633میں لکھا ہے :۔
ع
ے ا ہ ِل ز مانے تر " ححت ہللا " ہیں او ر یہ ابن یاء لنہم السالم کا و ہ درجہ ہے  ،جس میں مہدی
ال یتہ مہدی علتہ السالم ا نۓ
ے کا خکم دنا ہے کہ " کہو ! میں ہللا کی طرف بصیرۃ
علتہ السالم کو مسا رکت وا قع ہے۔ ہللا تعالٰی نے ننی علتہ السالم کو یہ کہۓ
تر نالنا ہوں او ر میرا نا تع بھی نالۓ گا۔ یس مہدی علتہ السالم آپ کے نا ِتع نام ہیں۔ رسول ہللا ﷺ سے ہللا کی
طرف دعوت کرنے میں طا نہیں ہو بی۔ اسی طرح آپ کے نا تع سے بھی طا نہیں ہو بی۔ پونکہ و ہ ( مہدی) ؐ
آپ
ک
خ
خ
ے ہیں۔ اس کے عالوہ خد یث میں مہدی کا ن ہی وصف وارد ہے کہ رسول ہللا ﷺ نے فرمانا
کے یف ِش قدم تر خلۓ
دعوت ا لی ہللا میں ہے۔
ہے کہ " مہدی میرے یف ِش قدم تر خلیں گے او ر خ طا نہیں کر یں گے۔ یہ معصومیت
ِ
( ماجوذ از کحل الجواہر خلد اول نجواب ہدیہ مہدو یہ)
ع
مذکورۃ الصدر ح ید جوالوں سے واضح ہے کہ محف قی ِن اہ ِل سبت رحمتہ ہللا لنہم نے بھی بصیرت سے صرف دل کی بن یابی
ے کو محدود نہیں کیا ہے او ر "ُمن اتبعنی " کے"ُمنُُ" سے عام نا تع مراد نہیں لی ہے۔ قواع ِد
ہی کےظاہری معۓ
ؒ
نجو یہ ،او ر می قدمی ِن اہ ِل سبت کی کیا نوں کے جوالوں سے "ُمنُُ"ُ سے خاص " مہدی" مراد لن یا نایت ہو حکا ہے  ،او ر
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دعوت مہد یت کے نپوت میں ا ی ی ِاع کیاب ہللا او ر ا ی ی ِاع رسول ہللاﷺ
مہدیءموعود علتہ السالم نے
حضرت امامیا
ِ
ِ
لی
رآن مج ید جو بیش فرمابی متنی تر حفیقت ہے۔
کو بن یادی د ل جو فرار دنا او ر اس کے نپوت میں مذکورۃ الصدر آی ِت ف ِ
صال میارک کے آخری و قت نک بھی ن ہی آیتہ شر یفہ
دعوت مہد یت سے ا نۓ
حضرت امامیا علتہ السالم  ،آعا ِز
ِ
ےو ِ
بیش فرمانے رہے۔ح یانحہ فرہ میارک  ،عالقہ خراسان میں آپ کے خلیفہ حضرت ی یدگی میاں سید جوند میر رضی ہللا عتہ
ے ہوۓ ن ہی آیتہ شر یفہ نالو ت فرما کر خمیضر ی یان فرمانا۔ اس کے ح ید ہی لمحات کے تعد
کے زانو تر ای یا شر میارک ر کھ
ِ
صال میارک ہوگیا۔
آپ کا و ِ
اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے دعوۓ مہد یت کی بن یا دی دلیل  ،ا ی ی ِاع کیاب ہللا او ر ا ی ی ِاع رسول ہللا ہے او ر ن ہی
وصال میارک نک بیش فرمانے رہے۔
دلیل ای یداۓ دعوۓ مہد یت سے
ِ
امامیا علتہ السالم کا نے خ طا ا ی یاع ہی آپ کے نا ِتع ن ِام حضرت رسول ہللا ﷺ ہونے کی بین دلیل ہے او ر یہ امامیا
ے اقوال  ،اعمال  ،او ر اجوال میں نے خ طا ا ی یاع کا دعوی او ر اس کا
علتہ السالم کا مبحایب ہللا اعحا ِز ع طیم ہے۔ اس لۓ
ٰ
نپوت  ،اس وقت ممکن ہوسکیا ہے حب کہ ہللا تعالٰی کی طرف سے معصوم عن الخ طاء ہونے کا میصب بھی ع طا کیا گیا
ہو  ،او ر کیاب ہللا و رسول ہللا ﷺ کا ا ی یاع مبحایب ہللا ویی سے کیا خارہا ہو ۔
امامیا علتہ السالم کے خلیفہ ی یدگی میاں سید جوندمیر رضی ہللا عتہ بھی آیتہ مذکورۃ الصدر کے ی یان میں  ،ا ی ی ِاع نام کی بضر نح
اس طرح ی یان فرمابی ہے -:

ٰ
ٰ
ٰ
ذہ سبیلی ادعوا الی الل علی بصیرۃ ُانا و من ُاُتبعنی
ھ
قل
ﷺُ
نبیہ
حق
فی
ُ
ی
تعال
کما قال سبحانہٗ و
ٖ
ٖ
ٰ
ا
ھوالمھدی فا علم ان المھدی یکون تابع ُا لہٗ فی الدعوۃ الی الل و ھوُالمامورُ بالدعوۃ کما ُکان رسول
ا
ا
ا
تباعہ قلنا اُی
ُ
ا
فی
ُ
ُ
کامًل
المعنی
ما
قیل
ان
و
ُ
تباعہ
ُ
ا
ُ
فی
مًل
کا
یکون
المھدی
ن
َل
۔
ُ
ا
الل ﷺُمامور
ٖ
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ا
یتبعہ فی احکام الشر یعۃ بالوحی فی الدعوۃ الی الل فی احوالہ و افعالہ و اقوالہ وغیرہٗ َُل یتبع الرسع اَلباُ
ستماع اَلخبار ُوالمھدی یکون علی بینۃ من رُ ٖبہ (ُبعض اَلیات)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ے ننی ﷺ کی سان میں فرمانا  ،کہو ا ے ؐ
دمحم ! یہ میرا راستہ ہے میں ہللا کی طرف
ُُترحمہ  -:جیسا کہ ہللا تعالٰی نے ا نۓ
بصیرت تر نال نا ہوں  ،او ر و ہ شخص بھی نالۓ گا جو میرا ا ی یاع کرے گا او ر وہی مہدی ہے۔ واضح ہو کہ مہدی ہی ہللا کی
ؐ
طرف بصیرت تر نالنے میں آ نخضرت کا نا تع ہے او ر و ہ " مامو ر نالدعو ۃ " ہے۔ جس طرح رسول ہللا ﷺ ما مو ر
ے۔ پونکہ مہدی ہی ؐ
ے ہ یں
آپ کے ا ی یاع میں کامل ہوں گے او ر کہا خاۓ کہ ا ی یاع میں کامل ہونے کے کیا معۓ
بھ ک
ے تمام اجوال  ،اقعال و اقو ال میں
نو ہم کہیں گے کہ مہدی " احکام شرتعت " میں او ر " دعو ت ا لی ہللا " میں او ر ا نۓ
ے۔ او ر اس کے سواۓ دوشرا شخص رسولوں کا ا ی یاع  ،صرف اخاد یث
آ نخضرت ﷺ کا ا ی یاع ویی سے کر ی یگ
ے رب کی طرف سے ب یتہ( ححت واضحہ) تر ہونا ہے"۔
او ر روانات سن کر ( نا د نکھ کر) کرنا ہے او ر مہدی ا نۓ
اس سے یہ حفیقت منکشف ہو رہی ہے کہ علماء او ر عوام کیاب ہللا کا او ر اخاد ی ِث رسول ہللا ﷺ کا ا ی یاع د ین
ے والوں سے ا ننی معلومات خاصل کر کے عمل
ات د ین خا نۓ
کی کیابیں د نکھ کر نا علماء او ر مرسد ی ِن کرام او ر صرو رن ِ
مہدیءموعود علتہ السالم کی حصوصبت یہ ہے کہ کیاب ہللا او ر حضرت رسول ہللا کا ا ی یاع ہللا تعالٰی
کرنے ہیں۔ لیکن
ِ
ے خ طا شرزد ہونے نہیں نابی۔ یہ س ِان ا ی یاع بھی  ،مہدی موعود علتہ
کی طرف سے ویی کی ی یاء تر کرنے ہیں ۔ اس لۓ
الصلو ۃ و السالم کی س ِان اعحا ِز ع طیم ہے۔
ٰ
ح یانحہ آپ نے ارساد فرمانا -:

"ایں جاہم جبرئیلُ ہست اما دعوۓ جبرئیلُ نیست "ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
مہدیءموعود کے نہاں)بھی جیری یل ہیں لیکن دعوۓ جیری یل نہیں ہے۔
ترحمہ  -:نہاں (
ِ
ع
ے فرآن کے سواۓ کو بی او ر
ویی میلو نہیں کیا ہے ۔ تعۓ
اس سے واضح ہونا ہے کہ امامیا لتہ السالم نے دعوۓ ِ
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کیاب ہللا تعالٰی کی طرف سے نازل نہیں ہو بی ہے۔ ال یتہ جیری یل کے ذر تعہ سے نا راست ہللا تعالٰی سے نالواس طہ علم
ے کہ ویی میلو  ،تزول کیاب ہللا سے
ہونا او ر ہے او ر دعوۓ نپوت و رسالت او ر ویی میلو ہونا او ر ہے۔اس لۓ
ذات
مخصوص ہے۔اس کے سواۓ دوشرے معلومات بھی جیری یل علتہ السالم سے ہوسکۓ
ے ہیں۔ نا نالواس طہ  ،راست ِ
ے ہیں۔ ح یانحہ آپ نے یہ بھی ارساد فرمانا ہے کہ -:
ناری تعالٰی سے بھی ہوسکۓ
ع
ے روزآیہ ہللا کی طرف سے نالواس طہ ت لیم دی خابی ہے۔
ے مجھ
علمت من الل بًل واسطۃ جدید الیوم تعۓ
ے یہ کہا خاسکیا ہے کہ مومن بھی یہ کہہ سکیا ہے کہ میرا مذہب ،
اس مسیلہ میں انک او ر نوضبح کی صرورت ہے تعۓ
حات مذکور ۃ الصدر سے واضح ہے کہ امامیا علتہ الصلو ۃ و السالم کی
کیاب ہللا او ر ا ی ی ِاع رسول ہللا ﷺ ہے لیکن بضر
ن
ِ
ٰ
مہدیء موعود علتہ السالم نے جس س ِان ا عحا ِز ا ی یاع کو دعوے
ے کہ
طرح کو بی دعوے سے نہیں کہہ سکیا۔ اس لۓ
ِ
مہد یت کی بن یادی دلیل فرار دنا ہے و ہ آپ کا اعحا ِز ع طیم ہے۔ ایسا معجز ہ ہر مومن کو ہرگز خاصل نہیں ہو سکیا۔اس
ے کہ کوبی " معصوم عن الخ طا " نہیں ہے او ر یہ کسی کو ہللا تعالٰی کی طرف سے مق ِام و لی خاصل ہو سکیا ہے  ،او ر خ طا و
لۓ
یسیاں شرزد یہ ہونے کا دعوی بھی نہیں کیا خاسکیا ہے۔
ٰ
مہدیء موعود علتہ السالم او ر عیسٰی ای ِن مرتم علتہ السالم کے سواۓ کوبی معصوم عن
امت رسول ﷺ میں
ِ
غرض ِ
الخ طاء نہیں ہے۔
ے آۓ ہوۓ ح ید علماء نے سوال کیا کہ آپ کس مذہب کے نای ید ہیں۔
انک دقعہ نحفپ ِق دعوۓ مہد یت کے لۓ
اس سوال کا م قصد یہ معلوم کرنا بھا کہ اب مہ ا ر ت ؒعہ سے کس امام کے پیرو ہیں۔ آپ نے جواب دنا کہ -:

ہ

الل است۔ُ
ما بہ ہیچ مذہب مقید نہ ایم ۔ مذہب ما کتاب الل و اتباع رسول ُ
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ے میں کسی مذہب کا مق ید نہیں ہوں  ،میرا مذہب کیاب ہللا او ر ا ی ی ِاع رسول ہللاؐ ہے۔
تعۓ
ے ِان ا ؒ
مہ کا
اس جواب سے آپ نے ان علماء تر واضح فرمانا کہ اب مہ ا ر ت ؒعہ او ر خمنہد ین معصوم نہیں ہیں  ،اس لۓ
ب
ذات ناری تعا لٰی کی راست ہدایت سے ا ی ی ِاع کیاب ہللا او ر ا ی ی ِاع
ے۔ آپ ا نۓ
ا ی یاع آپ نہیں کر سکۓ
ے ہادی ِ ،
ذات میارکہ کی خد نک بھی۔
رسول ہللا ﷺ فرمانے ہیں او ر یہ حصوصبت آپ کی ِ
ے آپ نے مہدو نوں کو ہدایت فرمابی کہ" ی ید ہ
جونکہ آپ کے سواۓ کسی کو یہ مقام خاصل نہیں ہے۔ اس لۓ
ب
کو ہللا عالٰی نے خامل ا عال وال یت ؐ
ے امام
ے فق ہی مسانل کے نارے میں اب مہ ا ر ت ؒعہ تعۓ
دمحمیہ ی یا کر ھبحا ہے۔ اس لۓ
ِ
ت
ِ س ِ
ؒ
ؒ
ؒ
ے کہ ان اب مہ نے فق ہی مسانل
اعظم ا نو جتیف ؒہ  ،امام ساق عی  ،امام مالک او ر امام اجمد ین جن یل کی پیروی کر یں۔ اس لۓ
میں متہ شگافی کی ہے۔ اگر کسی مسیلہ تر ان اماموں میں اح یالف نانا خاۓ نو جس امام کا مسیلہ  ،عالیت و غز ب مت کے
م ً
معیار کا خامل ہو و ہ اجن یار کر یں۔ ( لبخصا)
زنادہ سے زنادہ م طایقت نالقرآن  ،زنادہ سے زنادہ م طایقت نالحد یث او ر یقوی جس مسیلہ میں نانا خاۓ و ہ عالیت و
ٰ
ؒ
غز ب مت ہے۔ او ر جس امام کا مسیل ہ ا ز روۓ آنات و اخاد یث  ،زنادہ قوی اسیدالل رکھیا ہو  ،غز ب مت و عالیت
ہے۔ اس اصول کے اعن یار سے مہدویہ میں زنادہ تر مسان ِل فقہہ "حضرت امام اعظم انوجتیف ؒہ تر عمل خاری ہے۔ او ر یہ
ے جق خاروں ا ؒ
مہ میں داتر و ساتر ہے۔
امر بھی مہدو نوں کا مسلمہ ہے کہ ُ"ُُالحق دائرٌُُبین اَلئمۃ اَلر بعۃ "ُُُ تعۓ
ب
ے
ے مہدوی مرسد ین و علماء کا یہ طریفہ رہا ہے کہ اگر امامیا مہدی علتہ السالم سے کسی مسیلہ میں کوبی سید یہ مل سک
ا سلۓ
نو اب مہ ا ر ت ؒعہ سے جس امام کا مسیلہ عالیت کا خامل ہو  ،اس تر سے فپو ی دنا کرنے ہیں۔ ان خاروں اماموں کے
ٰ
سواۓ کسی دوشرے ففنہہ سے جو داترۂ اہ ِل سبت میں یہ ہو  ،اب مہ ا ر ت ؒعہ کے خالف سید نہیں لی خابی۔
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ً
م یال کسی مسیلہ میں خاروں امام میقق ہوں کہ یہ خرام ہے  ،نو اس مسیلہ میں خرام ہونے کا فپو ی دنا خاۓ گا۔اگر
ٰ
ت
ان ا ؒ
مہ کے سواۓ کسی او ر ففنہہ نے جو داترۂ اہ ِل سبت میں یہ ہو  ،اگر خالل فرار دنا ہو نو الن ِق نوجہ و عمیل نہیں
ب
ے کے ناو جود کسی دوشرے ففنہہ غیر اہ ِل سبت کے
ہوسکیا۔ اگر کوبی مہدوی عالم  ،ا ب مہ ا ر ت ؒعہ کے ناالی قاق خرام فرار د نۓ
ے کا مرنکب فرار ناۓ گا۔ او ر تعض وقت فپو ی نو یسی میں
ے تر عمل کرے نو و ہ خرام کو خالل فرار د نۓ
خاتز فرار د نۓ
ٰ
ع
ے
لغزش او ر فرو گذاست بھی ہو خابی ہے۔ اسیدالل میں بھی لطی ہوسکنی ہے نو اس کی صورت علٰجید ہ ہے اس لۓ
کہ کوبی مفنی معصوم عن الخ طاء نہیں ہونا۔
ے ہوۓ مسلمانوں کو اح یالقات
حضرت امامیا علتہ الصلو ۃ و السالم کی اس رہتمابی سے خاروں اماموں میں نۓ
ٰ
ے او ر اس طرح سے
مہء اہ ِل سبت کو چھوڑ د نۓ
میں من یالء ر ہۓ
ے او ر انک امام اہ ِل سبت کی پیروی کرکے دوشری اب ِ
ی
ے کہ انک امام اہ ِل سبت کو مان کر نافی
خاروں فرقوں میں فسیم ہونے سے نحانے میں مدد مل سکنی ہے۔ اس لۓ
ً
ع
س
ب
مہء اہ ِل سبت لنہم الرحمتہ کے ا بکار کو مسیلزم ہے ۔حب کہ ی لیم
ا
،
کار
ا
حا
ب ِ
تپوں اماموں کے ا ی یاع سے صرن ب
ہے کہ خاروں اماموں میں جق مو جو د ہے۔

ان نوضبحات سے یہ نات بھی نجوبی واضح ہو خابی ہے کہ حضرت امامیا علتہ السالم کا م قصد امت میں بھوٹ ڈالیا نہیں
ے خاروں
ے جس دننی بن یاد تر  ،انحاد ممکن ہوسکیا بھا اس کی رہتمابی فرمابی ہے۔ غرض یہ کہ مہدونوں کے لۓ
بھا۔ اس لۓ
ے ہوۓ  ،ان اماموں کے اح یالفی مسانل کی صورت میں عالیت کی بن یاد تر است قادہ کی
اماموں کو اہ ِل سبت او ر ترجق ما نۓ
ے مہدونوں نے خد یث کی کیابیں علٰجیدہ مدون نہیں کی ہیں۔او ر ففہ کی کیا بیں جواہ
رہتمابی فرمابی ہے۔اس لۓ
ّ
عیادات تر مستمل ہوں نا معامالت تر ۔ علٰجیدہ مریب نہیں کی ہیں ،می قدمین میں اہ ِل سبت ہی کے مدو یہ صاب طوں ،
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اور اصول کی بن یادوں تر عمل کیا خانا ہے۔ خاالنکہ ح ید تر ین علماۓ اکاتر ین مہدونوں کے ہر دور میں رہے ہیں۔
ے دعوۓ مہد یت کی
ذات میارکہ کی خد نک ا نۓ
خاص ِل کالم یہ کہ حضرت امامیا
ِ
مہدیءموعود علتہ السالم نے ا ننی ِ
بن یادی دلیل  ،نے خ طا ا ی یا ِع کیاب ہللا او ر نے خ طا ا ی ی ِاع رسول ہللا فرار دی ہے۔ یہ بھی آپ کے دعوۓ مہد یت
کی صداقت کا نپوت ہے جو اسالمیات کی روسنی میں ہونا ہے۔

ٰ

ٰ

غرض یہ آی ِت کر ب مہ "ُ قل ھذ ٖہ سبیلی ادعوا الی الل علی بصیرۃ ا نا و من اتبعنی۔۔۔ الخُ " جو امامیا حضرت
ے دعوۓ مہد یت کے نپوت میں نحکم خدا بیش فرمابی ہے۔ سورۂ نوسف کے آخری
مہدیءموعود علتہ السالم نے ا نۓ
ِ
حصہ میں آبی ہے۔ ہللا تعا ٰلی نے حضرت نوسف علتہ السالم کا نورا فصہ ی یان کرنے کے تعد ارساد فرمانا ہے کہ -:

ٰ

ے یہ فصہ عیب کی جیروں میں سے ہے جس کو
"ُذلک من اُُنبآءالغیب نوحیہ الیک ج"(سورۃ یوسف  )801تعۓ
ہم ب مھاری طرف ویی کر نے ہیں ۔ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ے کے زمایہ کی ہیں۔ اے ؐ
دمحم! تم ان
نہاں ہللا تعالٰی نے یہ نات واضح فرمابی ہے کہ یہ جیر یں گذری ہوبی صدنوں نہل
ے او ر یہ تم کو تڑھیا لکھیا آ نا ہے کہ نور یت نا نار نخ کی کیابیں تڑھ کر ا ز جود معلوم کر سکیں۔
جیروں سے آ گاہ نہیں بھ
یہ نالکل ہی عیب کی جیر یں ہیں۔ ماضی کی ا یسی جیر یں نال کسی ایسابی ذرتعہ و نوسط کے ی یان کرنا معجز ہ ہے۔
دمحم) ؐ
اس کے عد کی ح ید آ پوں میں ضرت دمحم ﷺ کو یسلی دی گنی کہ ( اے ؐ
ے
آپ کیسی ہی جواہش کر یں او ر کتۓ
ن
ح
ت
س
ہی م جزات دکھابیں مگر یہ لو گ ؐ
آپ تر اتمان نہیں البیں گے۔ چن ٰی کہ فرآن کو بھی خدا کا کالم ی لیم نہیں کر یں گے۔
ع
یی
آپ تر اتمان البیں نا یہ البیں ؐ
یہ لوگ ؐ
آپ کا فرض لتغ کرنا ہے۔ اس کے تعد ہللا تعالٰی نے ارساد فرمانا ہے۔ -:

ٰ
ٰ
"ُقل ھذ ٖہ سبیلی ادعوا الی اللُُُقف علی بصیرۃ ا نا و من اتبعنیُ طُ و سبحان الل و ما ا نا من
المشرکینُ"(سورۃ یوسف)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ801
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ے کہو اے ؐ
دمحم ! یہ میرا راستہ ہے  ،میں ہللا کی طرف بصیرۃ تر نالنا ہوں او ر و ہ (مہدی) بھی نالۓ گا جو میرا
ُُُُُ تعۓ
نا ِتع(نام) ہے۔ او ر سبحان ہللا میں مسرکین سے نہیں ہوں۔
ے بن یاب ِی دل کے ہیں۔ عقل  ،دانابی او ر خمیت کے بھی ہیں۔ ( مصیاح اللعات )
بصیرۃ کے لغوی معۓ
ہللا تعا لٰی فرمانا ہے -:
"ُانی مُعُکُمُ اُیُنمُاکُنُتُم ان الل بما تعملون بصیر طُُ

ے نے سک میں ب مھارے سابھ ہوں۔ تم جہاں بھی
تعۓ

رہیں۔ نے سک ہللا تم جو کجھ کرنے ہو دنکھیا ہے۔
ے میں ہللا
ے کے معۓ
ے میں آ نا ہے۔ اس محل میں دل سے دنکھۓ
ے کے معۓ
اس آی ِت شریفہ میں " بصیر " کا ل فظ دنکھۓ
ے۔
تعا لٰی کی طرف میسوب نہیں ہوسکۓ
صوق یاۓ محف قین کے ناس ق یا نیت او ر بن یابی کے مقام میں " بضر" او ر " بصیرت" میں کوبی فرق نہیں ہونا۔ یہ نات
فرآن سے بھی نایت ہے۔

ٰ
ے خدا کو دنکھا) ؐ
ے غراج میں ؐ
آپ کا
آپ نے جس کو دنکھا ( تعۓ
"ُماکذب الفؤاد مارای "(سورۃ النجم)  88تعۓ م
دل نہیں چھیالنا ۔

م
ذات کیرنابی ہے۔
اس کا یہ م طلب ہے کہ دل کو ی قی ِن کا ل بھا کہ ن ہی ِ

پیز فرآن کی آ یت ہے کہ -:

ٰ
چ
ے ؐ
آپ کی آ نکھ ھیکی او ر یہ خد سے تڑھی۔
طغی "ُُُ تعۓ
"ُمازاغ البصر و ما ُ
ح
اس سے نایت ہے کہ رسول ہللا ﷺ نے خلو ۂ فیقی کا ب طارہ دنکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بصیرت کے اننہابی
درخات سے بصارت کا و ہ اننہابی درجہ خاصل ہو خانا ہے جس سے خدا کا دندار جشم شر سے ممکن ہو خانا ہے۔
ِ
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رسول خدا ﷺ کو خدا کا دندار ہوا ہے۔ اگر ح یکہ محدبین او ر مفسر ین
آن ِ
ات مذکورۃ الصدر سے ظاہر ہے کہ مغراج میں ِ
او ر محف قین میں کجھ ا ح یالف ہے۔ لیکن مغراج کے تعلق سے جتنی کثیر اخاد یث ہیں  ،ان میں متعدد اخاد یث سے
آ نخضرت ﷺ کو مغراج میں دندا ِر خدا ہونا  ،نایت ہونا ہے۔ جس کی وجہ سے یفسیر القرآن نالحد یث کے اصول
ات مذکورۃ الصدر کی یفسیر ہو خابی ہے ۔
تر ان اخاد یث سے آن ِ
یہ خدیثیں عیدہللا ای ِن عیاس  ،خاتر ین عیدہللا  ،ایس ین مالک  ،معاذ ین ح یل  ،ا نوذر  ،ا نو عن ید ہ ین الجراح  ،وغیرہ
حاب کرام رضی ہللا عنہم سے مروی ہے او ر ان کی روایت امام اجمد ین جن یل  ،مسلم  ،ا نو داؤ د  ،خاکم  ،ترمذی  ،طیرابی
اض ِ
 ،دنلمی  ،ذہنی  ،میادی الخ طیب  ،وغیرہ محدبین نے کی ہے۔ او ر کنی مشہور محدبین  ،ان خاالت کے خ
ضبح ہونے کے
قانل ہیں۔
ضحایہ کرام رضی ہللا عنہم میں حضرت ا نو داؤ د  ،ا نو ہر تر ہ  ،عیدہللا ای ِن خارث  ،ایس ین مالک  ،خاتر ین عید ہللا ،
معاذ ین ح یل وغیرہ اس کے قانل ہیں کہ رسول ہللا ﷺ نے ترو ردگار کو دنکھا ہے۔
ے دل او ر ا ننی آ نکھوں سے ہللا تعا لٰی کو دنکھا ہے۔
حضرت ای ِن عیاس کا مذہب یہ ہے کہ رسول ہللا ﷺ نے ا نۓ
ح یانحہ مسلم  ،ترمذی  ،یسابی  ،خاکم  ،طیرابی وغیر ہ نے ای ِن عیاس رضی ہللا عتہ سے جو روا یثیں کی ہیں ان کا خالصہ یہ
ہے کہ -:

ٰ

ے دل سے دنکھا
ے رب کو ا ننی آ نکھوں او ر ا نۓ
ے رسول ہللا ﷺ نے ا نۓ
"ُانہٗﷺُرای ر بہٗ بعین ٖہ و لفعؤاد ٖہ " تعۓ
ہے۔ ( نپوتر االبصار)
ح یانحہ اق یال نے بھی کہا ہے -:
احب ام الکیاب
سی ِد کل  ،ص ِ

٭٭

ترد گنہا تر ضمیرش نے ححاب
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٭٭

گرجہ عی ِن ذات را نے تردہ دند

ّ
رب زدبی ا ز زن ِان او خکید
ِ

تع
دل میارک سے
کے
ن
ج
مالک
کے
)
م
لی
ے کل جہاں کے شردار او ر ام الکیاب ( فرآن کی عسق و خمی ِت الٰہی کی
تعۓ
ِ
آپ نے عین ذات خدا کو نے تردہ دنکھا اس کے نا و جو د ؐ
ے ۔ اگر جہ کہ ؐ
آپ کی زن ِان
ے بھ
تردے نے ححاب ہو گۓ
ِ
ِ
ے دندار میں مز ند اصاقہ فرما "۔
میارک سے ن ہی خاری بھا کہ " اے میرے رب ! میرے لۓ
حضرت خامی علتہ الرحمۃ فرمانے ہیں -:
د ند ؐ
دمحم یہ نچشم دنگر
ِ
ِ

٭٭

نلکہ ہمیں جشم شر و جشم شر
ِ
ِ

حضرت ناتز ند رحمۃ ہللا علتہ فرمانے ہیں -:

ا
تجلیا فالبصر و الفؤاد واحد (ُعرالفل
ُ
اُنُ الل احتجب عن القلوب کما احتجب عن اَلبصار فانُاوقع
ے ہللا تعالٰی جس طرح آ نکھوں سے ححاب میں ہے  ،قلو ب سے بھی ححاب میں ہے اگر ہللا تعالٰی ا ننی
البیان)ُُُ تعۓ
نحلی ڈالے نو بھر آ نکھ او ر دل دونوں انک ہیں۔
لٰہذا یہ نایت ہے کہ "مق ِام دندار" و " ق یانیت " و " بصیرت " او ر " بضر " دونوں انک ہوخانے ہیں۔

ٰ
ے ہے  ،او ر ؐ
آپ کا نا ِتع نام
ُ"ُادعوا الی الل علی بصیرۃ "ُ سے مراد میں نالنا ہوں ہللا کی طرف  ،دندا ِر خدا کے لۓ
مہدیء موعود " بھی ہے۔
مہدیءموعود بھی اسی کی دعوت دے گا ۔ ن ہی " سن ی ِل رسول " بھی ہے او ر ن ہی " سن ی ِل
ِ
ِ
ع
صلی ہللا لیھما و سلم۔
ے کی صرورت ہے جو ذ نل میں لکھی خارہی ہے۔
او ر انک یفسیر عور سے دنکھۓ
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ٰ
ذہ ایں دعوت بتوحید سبیلی راہُ من است و بر یں راہ ثابت ام۔ اُدُعُوُا می خوانم
ھ
قل
بگواۓ محمد ٖ
ٰ
ٰ
خلق را ُالی الل قف بخداۓ علی بصیرۃ ُبر بینائی ہوُیداُ و حجتے روشن ا ناُ ،تاکیدُ ضمیر مستتر
است در اُدُعُوُا وُ مُنُ اتُبُعُنُیُ ومی خواند بخداۓ راُ ہر کہ ُپیروی کردہ است مرا (ُتفسی حسینی)ُ ۔
ؐ ٰ
ک
ے تر میں نایت قدم ہوں،
دعوت سن یل میرا راستہ ہے او ر اس را سۓ
کی
د
وحی
ن
ہ
ی
ُُ
"
ُ
ُ
ہ
ذ
ُ
ھ
تعۓ
ِ
ے" قُلُ"ُ ہو ( اے دمحم) " ٖ
ٰ
"ادعوُا " محلو ق کو دعوت دی یا ہوں" اُلُی اللُُ" ،ہللا کی طرف " عُلی بُصُیُرُۃُ " و اضح بن یابی او ر انک روسن دلیل تر " ا نا"
ضمیر نا کید " اُدُعُوُا " میں نو س ید ہ ہے " وُمُنُ اتُبُعُنُیُُ" او ر ہللا کی طرف نالنا ہے۔ و ہ کہ جس نے میری پیروی کی ہے۔
ِ
ے مذکورۃ الصدر یفسیر میں" بصیرۃ " سے مراد و اضح بن یابی ی یان کی گنی ہے۔
مق ِام نوحید کی ا ننہا دندار ہے ۔ اسی لۓ
ع
محف قین نے یہ واضح کیا ہے کہ تمام ابن یاء لنہم السالم تعض صقات او ر تعض اسماۓ الٰہتہ کے م ظہر ہیں۔او ر
ضرت دمحمﷺ خاص اسم ذات ناری عالٰی کے م ظہر ہیں جو ح
متع صقات کا خامع او ر اسم اعظم ہے۔ یہ اعلٰی مقام
ِ ِ
ت
ح
ِ
ِ
کسی ننی کو خاصل نہیں ہے او ر خد ی ِث شریف میں اسی کا ی یان ہے کہ جو رسول ہللا ﷺ نے ارساد فرمانا -:

ٰ

ے ایسا
ے ہللا تعالٰی کے سابھ مجھ
لیسعنی فیہ ُملک مقُرُبٌُ وُ َل نبی مرسل ٌُُُ"ُُُ تعۓ
ُ
"ُُ لی مع الل وقت َُلُ
یء مرسل و ہاں
و قت خاصل ہے کہ جس میں میرے سابھ یہ کو بی مقرب فرستہ کی گبحایش ہے او ر یہ کو بی نن ِ
ؒ
سما سکیاہے۔ محق ِق رو ِز جہاں نے اس اعلٰی مقام حفیفتہ الحفیفتہ کو مق ِام " بصیرۃ " کہا ہے۔ ( نپوتر االبصار)
خاص ِل کالم یہ ہے کہ یہ مق ِام نوحید کا اعلٰی مقام ہے  ،او ر ا ننہاۓ پیز نہہ عن السرک الحقی کا اعلٰی تر ین
ے "ُو ما ا نا من المشرکین "ُ او ر میں مسرکین سے نہیں ہوں کہا گیا ہے۔
مقام ہے۔ اس لۓ
ے سورۂ
صراط بصیرۃ " سے تعلق رہ یا ہے۔ اسی لۓ
غرض نوحید کے ای یدابی مراخل سے لے کر ا ننہابی میا زل نک ِاسی " ِ
قانحہ میں دعا کی خابی ہے -:
مست
صراط فیم ( سیدھا راستہ) کی ہدایت فرما۔
"ُاھُدناالصراط المستقیم "ُ تعۓ
ے اے ہللا ہم کو ِ
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ّ
ّ
صی
ے" اصل فرآن"
سورۂ قانحہ کی نہت ف لثیں ی یان ہوبی ہیں۔ سورۂ قانحہ کو ام الکیاب بھی کہا گیا ہے۔ ام الکیاب تعۓ
ع
ظ
ے ظل ِب دندا ِر خدا او ر عس ِق خمی ِت الٰہی کی ت لیم دی گنی ہے۔
لب بصیرۃ تعۓ
سے مراد ف ِ
رآن مج ید کا و ہ حصہ جس میں ِ
ن تع
ص
زم د ین ہیں جو مومن کو د ی ِن اسالم سے
ا ل د ین وہی ہے او ر د ی ِن اسالم کی روح ہی لیم ہے۔ نا فی سب لوا ِ
آراستہ کرنے و الے ہیں۔
ؔ
ح یانحہ اق یال نے کہا ہے۔
ّ
علم ہے این الکیاب عسق ہے ام الکیاب
ّ
ے اس سورہ کی انک فص یلت
ے کی دعا سورۂ قانحہ میں ہے ۔ اسی لۓ
اسی ام الکیاب کی طرف ہللا تعالٰی سے ہدایت ما نگۓ
ام الکیاب بھی ہے۔
سورۂ قانحہ میں ہللا کی جمد  ،ہللا کی صق ِت رجما یتہ و صق ِت رچیمتہ کا افرار او ر ق یامت کے دن کا مالک ہونے کا اعی قاد
ی یان کیا گیا ہے۔ او ر رب ہی کی عیادت او ر رب ہی سے اسیعا یت ( مدد خاصل کرنا) کا افرار بھی کیا گیا ہے۔ جس
میں نوکل علی ہللا کی ادبٰی سے لے کر اعلٰی سان بھی سامل ہے او ر جس کا الزمہ یہ ہونا ہے کہ ہللا تعالٰی کی عیادت میں
زم دعا و درجواست کے بن یادی ی یان و مغروصہ کے تعد دعا کی خابی
وکل نام ر کھ
ے۔ لوا ِ
کسی کو شرنک یہ کرے۔ ہللا تر ن ِ
مست
مست
ے سیدھا راستہ)۔
صراط فیم تعۓ
صراط فیم کی ہدایت فرما ( ِ
ہے کہ "ُاھُدُنُاالصُرُاطُ الُمُسُتُقُیُمُُ"ُ اے ہللا ! ہم کو ِ
مست
ے سیدھا راستہ ) کی بھی صراحت کردی گنی
صراط فیم ( تعۓ
نورے سورۂ قانحہ میں ن ہی انک دعا ہے او ر یس۔ او ر ِ

ہے۔'ُصراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علُیھم و َل الضا لین "ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ے راستہ ان لوگوں کا جن تر نو نے اتعام کیا ۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو پیرے معصو ب ( معپو ب) او ر گمراہ
ُُُ تعۓ
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ے ہیں۔ ہللا تعالٰی کے اتعام کی ا ننہا اس کا دندار ہو بی
ہیں۔ اس کی یفسیر میں متعدد م طالب مفسر ین نے ی یان کۓ
ہے۔ ش ح
ے کی ا نہابی میز ل نک رسابی کی نوفپق و اس عداد ا ۓ ص
عام ع طیم " سے
ِ
ن
ی
ے" ف ل و کرم او ر " ات ِ
رک قی سے خنۓ ن
ع طا فرمانا ہے۔
ڈاکیر و لی الد ین تروفیسر عتمایتہ نونپو رسنی نے جن کو بصو ف او ر صو فتہ سے دلچسنی بھی او ر مشہور و مغروف سلسلتہ مسا نخ
ے ابھوں نے ا ننی نالیف " فرآن و بصو ف" میں سورۂ قانحہ کی یفسیر کرنے ہوۓ لکھا ہے کہ-:
سے میسلک بھی بھ
"ُ صراط الذین انعمت علیھم ُ" سے مراد اولیاء کا راستہ ہے۔" نہاں اولیاء سے موصو ف کی کیا مراد ہے"؟
رب الٰہی ہوسکیا ہے ،
ے کہ و ہ نو اس اعی قاد کے قانل بھ
اس کی بضر نح نہیں ہو بی ہے ۔اس لۓ
ے کہ اس دی یا میں ف ِ
لیکن دندار نہیں ہوسکیا۔ مالخ طہ ہو " فرآن و بصوف "
اس سے معلوم ہونا ہے کہ ان کے ناس بھی"ُُصراط الذین انعمت علیھم ُ"ُ کی کو بی متعین یفسیر نالدلیل
ل
ا قط عی نہیں نابی خابی۔
ے ان لوگوں کا راستہ  ،جن تر نونے اتعام کیا)
ال یتہ ہمارے مذہنی ی ق طہ ب ظر سے "ُصراط الذین انعمت علیھم " ( تعۓ
کی یفسیر اولیاء کا راستہ " ان معپوں میں خ
ے کہ " والیت"
صاحب دندا ِر خدا ہونا ہے۔ اس لۓ
ضبح ہے کہ جو و لی ہونا ہے و ہ
ِ
مقام دندار ہی ہے۔ حب نک مسکو ۃ والیت ؐ
دمحمیہ سے دندار کا شرف خاصل یہ ہو  ،فی الحفیقت و لی نہیں ہوسکیا۔
ٰ ِ
ِ
ِ
مہدیءموعود علتہ الصلو ۃ و السالم سے ق یل کے اولی ِاء
ہمارے اس مذ ہب کی نا ی ید  ،امامیا حضرت سید نا سید دمحم
ِ
ٰ
ے ہ یں جن
کاملین کے مسلک سے بھی ہوبی ہے۔ ح یانحہ ہم نے سانق میں تعض اولیاء ہللاؒ کے اقوال بیش بھی کۓ
سے ظاہر ہونا ہے کہ " بصیرۃ " سے مراد بن یابی نا دندار ہے۔
اس کے عالو ہ "محف قی ِن می قدمی ِن اسالم " کا یہ مسلمہ امر ہے کہ کو بی ننی اس وقت نک ننی نہیں ہو سکیا حب نک کہ
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مسکو ۃ وال یت ؐ
ے بصیرت
دمحمیہ کے فیصان سے ( جو کہ ا ز لی ہے ) " وال یت " کے مقام تر قاتز یہ ہو خاۓ۔ تعۓ
ٰ ِ
ِ
( دندا ِر خدا) سے نہرو ر یہ ہو خاۓ۔
تعل
ع
رآن مج ید میں "ُ لن ترائنُیُُُ" و ا لی جو آ یتہ کر ب مہ آ بی ہے اس تر سے
حضرت موسٰی لتہ السالم کے ق سے ف ِ
نالعموم یہ ح یال کیا خانا ہے کہ خدا کا دندار خاتز و ممکن نہیں ہے۔ خاالنکہ ِاسی آ یتہ کر ب مہ کے سیاق و سیاق او ر
ح
"ُلن ترائنُی " کے القاظ کی فیقی مراد ( جو م قصو ِد الٰہی ہے) سے محف قی ِن اسالم نے یہ نایت کیا ہے کہ خدا کا دندار
خاتز و ممکن ہے۔ او ر یہ کہ حضرت موسٰی علتہ السالم کو خدا کا دندار ہوا  ،جس کے بتبحہ میں آپ نے ہوش ہو کر گر

ٰ

ے یس حب اس
تڑے۔ ح یانحہ آیتہ کر ب مہ میں ہللا تعا لٰی کے القاظ "ُُفلما تج ُلی ر بُہٗ ُ"ُ(سورۃ اَلعرافُ) ( 841تعۓ

ٰ
ا
ے
کے رب نے نحلی کی ) او ر اس کے تعد آگے خل کر ُ"ُُ و خر موسی صُعُقا جُ" (سورۃ اَلعراف)ُُ ُ(ُُ841تعۓ
ٰ
ی
موی علتہ السالم نے ہوش ہو کر گر تڑے) بھی اس حفیقت کے ساہد ہیں۔ اس کی قصیل و نوضبح انشاء الل تعالی "
ٰ
ظ
لب دندا ِر خدا " کے عپوان کے نحت ی یان کی خاۓ گی۔
ِ

لٰہذا ا بن یاء ع نہما ا سالم کا راستہ بھی پونکہ ا ز لی ص یان وال یت ؐ
ے بن یابی و
صراط بصیرۃ" تعۓ
دمحمیہ کا راستہ ہے اس لۓ
ے" ِ
ک
ل ل
ِ
فی ِ
ً
ً
ع
ح
ے صا ثی ِن
دندا ِر الٰہی کا راستہ ہے۔ م طلب یہ ہوا کہ ا بن یاء لنہم السالم بھی فی الحفیقت اوال و ناطیا اولیاء ہی ہیں  ،تعۓ
بصیرۃ ( خاملی ِن دندا ِر خدا) ہیں۔
لٰہذا "ُصُرُاطُ الُذُیُنُ اُنُعُمُتُ عُلُیُہُمُُ"ُ سے مراد " اولیاء کا راستہ" ان معپوں میں محف قایہ ی ق طہ ب ظر سے نالکل ضخبح ہے
ے دند ِا ِرخدا) کا راستہ ہے۔
کہ یہ بصیرۃ ( تعۓ
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اس لحاظ سے "صراط المستقیمُ" کی یفسیر  ،یفسیر القرآن نالقرآن کے اصول تر اس طرح ہوبی ہے کہ حضرت رسول
ہللا ﷺ کی زن ِان میارک سے ہللا تعالٰی کہلوا رہا ہے کہ -:
"ُقل ٰھذہ سبیلی ادعوا الی اللُُقف ع ٰلی بصیرۃ "ُ کہو اے ؐ
دمحم ! یہ میرا راستہ ہے  ،میں ہللا تعالٰی کی طرف بصیرۃ
ٖ
بن یابی ( دندار) تر دعوت دی یا ہوں۔
حب کہ جود ہللا تعالٰی  ،رسول ہللا ﷺ کی زنابی کہلوارہا ہے کہ یہ رسول ہللا ﷺ کا راستہ ہے نو اس سے تڑھ کر او ر کویسا
مست
ے۔
صراط فیم ( سیدھا راستہ ) کا اظالق ہو سک
راستہ ہوسکیا ہے جس تر ِ
لٰہذا آسابی سے یہ نات نایت ہوبی ہے کہ "ُصُرُاط مُسُتُقُیُمُ" سے مراد رسول ہللا ﷺ کا " سن ی ِل بصیرۃ " ہے۔ او ر
مست
ے ہیں۔
صاحب دندا ِر خدا ین سکۓ
ے
ے ہیں۔ تعۓ
راط فیم" ہے۔ جس تر خل کر " او لیاء" ین سکۓ
ن ہی "ص ِ
ِ
ے سورۂ قانحہ کو ہر تما ز کی
اسی راستہ کے بصبب ہونے کی دعا سورۂ قانحہ میں ہے او ر ن ہی اہم بن یادی دعا ہے۔ اس لۓ
امام ساق عی رحمتہ ہللا علتہ نے نو فرض تما ز میں مق یدی کو بھی
ہر رکعت میں تڑھیا صرو ری فرار دنا گیا ہے۔ حضرت ِ
خاموش ( شری طو ر تر ) سورۂ قانحہ تڑھیا صرو ری فرا ر دنا ہے۔ او ر ِاس کی ی یاء ان کے ناس یہ خدی ِث شریف ہے۔

ٰ

ے سورۂ قانحہ کے ت غیر کو بی تماز نہیں ہوبی۔
"َُلُ صُلُوۃُ اَُلُ بُفُاتُحُۃ الکتاب " تعۓ
خاص ِل کالم یہ کہ نہاں یفسیر القرآن نالقرآن کے اصول تر جو یفسیر ہورہی ہے ،اس سے نہیر او ر کو بی یفسیر نہیں ہوسکنی
ے سے نہیر او ر کوبی
ے کو حضرت رسول ہللا ﷺ میرا راستہ  ،خدا کے خکم سے فرمارہے ہوں  ،اس را سۓ
کپونکہ کہ جس را سۓ
راستہ نہیں ہوسکیا۔
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ٰ

مہدیءموعود علتہ الصلو ۃ و السالم بھی اسی آیتہ کر ب مہ "ُقل ھذ ٖہ سبیلی "ُالخُ کی
ے امامیا سید نا حضرت سید دمحم
اس لۓ
ِ
ٰ
ے جس نے میرا ا ی ی ِاع نام کیا و ہ بھی اسی راستہ کی طرف دعوت دے گا ) کے
یسارتُ"ُ وُ مُنُ اتُبُعُنُیُُ" ( تعۓ
م طانق نا ِتع ن ِام رسول ہللاﷺ کے اعلٰی مقام سے نحکم خدا  ،اسی سن ی ِل بصیرۃ ( دندا ِر خدا) کی دعوت دی۔ جس کے
ِ
ی
ط
ق یل  ،نے سمار لوگوں نے آپ کے فیصان سے قص ِل خدا دا ِر دی یا میں " دندا ِر خدا کا شرف خاصل کیا۔ او ر خدا کے
فصل سے آج بھی زمایہ خالی نہیں ہے۔

ٰ

ے مہدی
ارت میارکہ ُُ"مہدی و مہدو یاں تا قیام قیامت باشند " ( تعۓ
ُانشاء الل تعالیُ یہ فیض آپ کی یس ِ

ٰ
او ر مہدوناں ق یامت نک نافی رہیں گے ) کے م طانق ق یامت نک خاری رہے گا۔ "ُوُھُوُالُبُاقُیُ وُ الُقُدُیُر ۔ وُ عُلی
بقومہُُلنصیرُ"ُُُ یہ بھی آپ کا معجز ہ او ر مبحایب ہللا  ،مہدیءموعود ترجق ہونے کی
ُٖ
بعدہُ وُ
"ُفُضُلُ ٖہ تجدیر۔ و ُٖ

ٰ
بن یادی دلیل ہے۔ "ُ ُذلُکُ فُضُلُ اللُ یُوُتُیُ ٖہ مُنُ یُشُاء وُ اللُ ذُوُالُفُضُلُ الُعُظُیُم "ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ے یہ ہللا کا فصل ہے جس کو خاہ یا ہے ع طا فرمانا ہے او ر ہللا تعا لٰی نہت تڑا فصل واال ہے۔
تعۓ
ے کہ ہم کو حضرت دمحم رسول ہللا ﷺ کے اس
ے وقت دل میں ن ہی البحاء کربی خا ہۓ
لٰہذا ہر تما ز میں سورۂ قانحہ تڑ ھۓ

ے دندا ِر خدا کا راستہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ے کی ہدایت فرما جو کہ " سن ی ِل بصیر ۃ " تعۓ
را سۓ
ٰ
ی
ُُُُُُدندا ِر خدا ممکن ہونے او ر ظلب دندا ِر خدا فرض ہونے کا قصیلی ی یان انشاء الل تعا لیُ" ظ
لب دندا ِر خدا " کے
ِ
عپوان کے ذ نل میں آۓ گا۔
ے دعا گو ہیں کہ -:
ے او ر ا ننی قوم و ظالی ِان را ِہ بصیرت کے لۓ
ے لۓ
آ خر میں ہم ا نۓ

ٰ
"ُاللھم ا تینا تصدیق محمدین کما ھو تصدیقھما۔ محمدالرسول الل و محمد المھدی الموعود ،مراد
ٰ
الل  ،فضل الل علیھما و علی اُلھما و اصحابھما اجمین الراشدین الصالحین و آخر و دعوانا ان الحمد
لل رب العالمین۔ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

