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پی ِش ل فظ
ً
ً
حامدا و مصلیاِ-:
ؑ
ؓ
ے جاالت
لف صالحین نے ا پس
یہ یات سبھی جا نت
ے ہیں کہ حضرت امامبا مہد ِ
یء موعود علتہ الص ٰلو ۃ و السالم اور آپ کے صجایہ و یابعین و س ِ
یب
میں لیغ کا کا م انجام دیا حب کہ م طلق العبان شخصی جکومتیں قائم تھیں۔غیر مسلم جکومتوں کے جیر و است بداد اور یدعتوانتوں کا ذکر ہی کبا
س س
ت
کومت الٰہتہ کا ف قدان تھا۔ اکیر مقاد برست اور دی با دار علماء  ،صوق باء اور قاضیوں بر جکومت میں دجل و
ہے۔حود م لم ل طنتوں میں ھی ج ِ
رسوخ جاصل ہونے کی وجہ سے پیز جدا سے غ قلت سعاری کے سبب  ،دی باداری  ،تفس برسئی اور حق بوشی کا علتہ تھا۔ اظہا ِر حق کرنے
ے۔
ے ق بل کرواد نت
ے ق بد کروانے اور جس کو جا ہت
ے جس کو جا ہت
ے تھ
ے آ زار ر ہت
والوں کے در نت
یب
م
وش الٰہی کا کرشمہ تھا کہ اطراف میں ہر طرح کی یدامئی
ا پس
ے ہولباک ادوار میں مذہ ِب مہدویہ کی لیغ کریا کوبی آسان کام یہ تھا۔ یہ خض ح ِ
ت
ے۔
ے جانے تھ
اور حود اس طرف ہر طرح کی نے سرو سامابی کے یاو حود حق کی روسئی ھبلئی ہی جارہی تھی۔ اہ ِل حق مصایب برداست کت
لبکن" تعلیم  ،تعمیل و ِتبلیغ مذہب " میں ذرا شی تھی کویاہی گوارا ن ہیں کی جابی تھی۔
ِ
یب
ج
جاظ مذہب و ملت بوری بوری مذہئی آزادی جاصل ہے۔ ِلیغ مذہب میں
آج ہم ا پس
ے دور میں دا ل ہوۓ ہیں کہ جس میں ہر فرد کو یال ل ِ
ے زمایہ میں ہم عمل
ے ہیں۔ افسوس کہ ا پس
وہ دسواریاں اور وہ جان ی باریاں برداست کرنے کی بو یت آنے کے امکایات نہت مجدود ہو گت
یب
کے اعت بار سے تھی قاصر ہیں اور لیغ کے اعت با سے تھی۔ اس کا پت بادی سبب ن ہی ہے کہ ہم میں عس ِق الٰہی کا وہ حوش اور ولولہ یاقی
ے مذہب سے یاوافف ہونے جا رہے ہیں۔اپسی
ن ہیں رہا ہے حو ہمارے اسالف کو جاصل تھا۔ اس کا پنتجہ یہ ہے کہ حود مہدوی ا نت
ن
ف
ب
صالیت
صورت میں دوسرے لوگوں کی یا وا فیت کوبی عجب کی یات ہیں۔ افسوس بو یہ ہے کہ حو لوگ مبالس ب ِان حق و صداقت ہیں اور ح
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ف
و صلح پسبدی کے جامل ہیں وہ تھی یاواففیت کی وجہ سے مہد یت و مہدویت کے یارے میں اکیر علط ہمتوں میں مت بال ہو جانے ہیں۔
ے مذہب اور اس کی یار نخ کو ح
صتح صورت میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی صرورت ہے۔ مصلجت ایدپسی اور ضعف
اس لت
ً
کمت عملی سے اجیراز صروری ہے۔ وریہ ت قاق و حق بوشی سے یہ صرف دوسروں کو یلکہ حود مہدو بوں کو تھی تقت با یاقای ِل
ی بدا کرنے والی ح ِ
ے گا اور اپسی کوششیں دی با و آخرت میں مواجذہ کا موحب یتیں گی۔
یالقی ت قصان نہو نچ
پ
س
ے قکر و بوجہ کہ مت قاضی ہے۔ یہ اظہا ِر حق و فتولی ِت حق کی ایک
اب قوم کے لت
اس وقت ہم جس مرا لت کو یش کر رہے ہیں  ،وہ اری ِ
قای ِل ت قلبد مسال ہے۔
صیم کباب " سرقی راجتہ حون بور کا انہاس" ہبدی زیان میں سا بع
واقعہ یہ ہے کہ ج باب مولوی سبد اق بال اجمد صاحب حو نتوری نے ایک ح
ع
کی ہے۔ یہ کباب حون بور کی لمی  ،نہذ نئی  ،یمدبی  ،معاسربی اور سباشی یار نخ اور صوق باء  ،علماء کے مذہئی احوال بر مشتمل ہے۔ اس کی
صجامت ( )159ص فجات ہے۔ جس میں عمارات و مزارات کی ( )971تصاوبر سامل ہیں۔ عربی  ،قارشی  ،اردو  ،ہ بدی اور ایگربزی کی
کومت ابربردپش کی جایب سے مصنف صاحب کے اس کاریامے بر رقم کی شکل میں
جملہ (  )099کبابیں اس کا ماجذ ی بابی گئی ہیں۔ ج ِ
ابعام دیا گبا ہے۔ ڈاکیر ذاکر جشین سابق صد ِر جمہوریہ ہ بد نے تھی اس کباب بر اظہا ِر حوسیودی کبا ہے۔ اور مصنف صاحب سے مالقات کا
است باق ظاہر کبا ہے۔ اس کباب میں صد ِر موصوف نے اس کباب کو عدم فرصت کی وجہ سے جستہ جستہ دیکھا ہے لبکن محموعی ج ینیت
سے قای ِل بعرتف فرار دیا ہے۔ نہرجال یہ کباب اس اعت بار سے قای ِل دید ہے کہ اس میں شیرا ِز ہ بد حونتور اور اس کے ماضی سے میعلق
ے کسی اور کباب میں دیکھا ن ہیں گبا۔
ا ی با مواد جمع کبا گبا ہے کہ اس سے نہل
ً
صیم کبابیں لکھی ہیں مبال
قایل مصنف کی یہ نہلی تصنتف ن ہیں ہے انہوں نے اور تھی ح
عؓ
ؓ
ادت جشین " نحواب " جالق ِت معاوی ؓہ و بزید " صجامت (  )853ص فجات۔
9۔ " جالق ِت لی و شہ ِ
3۔ " قوموں کا عروج و زوال مذہب کی روسئی میں" صجامت()353ص فجات
8۔" تھول اور خراغ " یہ شفتق حونتوری کے کالم کا انتجاب ہے۔ صجامت ( )959ص فجات
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0۔ " یار ِنخ سرا ِز ہ بد حونتور " صجامت ( )159ص فجات اشی اردو کباب کا ہ بدی برجمہ " سرقی راجتہ حون بور کا انہاس" ہے۔
5۔ " قدئم اور عہ ِد و س ٰطی کے ہ بدوسبان کی ایک جھلک " صجامت ( )9599ص فجات غیر م طتوعہ۔
ع
اس سے مولف صاحب کا گہرا لمی سعف اور تصنتف و یالتف کا ذوق اور سلتقہ ظاہر ہویا ہے۔ لبکن افسوس ہے کہ یار ِنخ حون بور کے
ض
احب موصوف کو کئی علط فہمباں ہو گئی ہیں حو مخض کماحقہ  ،واففیت یہ ہونے کا
من میں مہد یت و مہدو یت کے یارے میں مولف ص ِ
ت
پ
س
سن وقات کے عالوہ اور تھی بعض یابیں اصالح ظلب درج ہو گئی ہیں۔
نتجہ ہے۔ حضرت تخ دای بال کے یذکرے میں ھی ِ
ضرت پیر و مرسد عالمتہ ال ضر ا عد العلماء موالیا ابو سعبد سبد محمود صاحب ق بلہ م تم ِد مج ع
ماع مرسد ی ِن مہدویہ
ع س
ع
ح
ِ
لس لماۓ مہدویہ ہ بد و داعئی اج ِ
ے مخصوص فقیرایہ و عالمایہ ا یدا ز میں
صاحب موصوف کو اس طرف متوجہ کبا اور ا نت
نے ایک طو یل تحقیقی مکتوب کے ذربعہ مصنف
ِ
مجاطب کرکے حقابق سے آ گاہ کبا۔
ً
ج
ش
قاصل مصنف نے اس مکتوب کی واجنیت کا نہت زیادہ ابر لبا اور حوایا نہا یت ہی لوص سے کام لے کر انئی ہ ِو ن ظری کا یہ صرف
اغیراف کبا یلکہ انئی صقابی کے ساتھ ساتھ اس کی یالقی کا تھی پیش کش کبا ہے۔
ع
ع
ے اس ج ِسن عمل سے یہ یایت کردیا ہے کہ " ل طتوں کے اغیراف سے ا تکار کریا سب سے بڑی لطی ہے۔
اور ا نت
ایک طرف حضرت پیر و مرسد مدظ ٗلہ کے مکتوب سے یال حوف" لومتہ الئم"ِ اظہا ِر حق کی اشیرٹ ظاہر ہوبی ہے بو دوسری طرف مصنف
ع
ے اغیر ا ف سے انئی اع ٰلی طرقی  ،حق پسبدی اور لمی دیایت کی سیق آموز مبال قائم کردی ہے۔ اور صاف
ے ک ھل
صاحب موصوف نے ا نت
طور بر غق بدت مبدایہ جذیات کے ساتھ مشرت ظاہر کی ہے کہ " آپ کا ایک طو یل  ،تحقیقی نوازش نامہ دست باب ہوا۔بڑھ کر ا ز جد
مہدیء موعود کے یارنخی جاالت سے ہمیں آ گاہ کبا۔" پیز لکھا ہے کہ " میں آپ
مشرت ہوبی کہ آ نج باب نے سبد یا امامبا سبد دمحم حون بوری
ِ
س
ات والیت
کو یادی،مہدی پ لیم کریا ہوں اور اس یات سےقط عی متفق ہوں کہ سبد یا امامبا ہ بدوسبان کے اولباۓ کبار میں تھ
ےاور یمام صق ِ
ے"
و مہد یت سے متصف تھ
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ت قین ہے کہ یاطری ِن کرام اس معلومات آفر ین مراسلت سے صرور مح ظوظ و مبابر ہوں گے۔ ف ف فط
(بوٹ) زب ِر ن ظر رسالہ ہ بدی کباب کی  ،سابز میں طیع کبا جارہاہے یاکہ یاطر ی ِن کرام کو اس کباب کے ساتھ جلد ی بدی میں شہولت ہو۔

س بد ا فتجار اعجاز بی۔ اے
زم ادب۔ کاج بگوڑہ
صدر ب ِ
ج بدر آیاد اے ۔ بی۔( ایڈیا)
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عرض یاسر
ِ
ؔ
ا ز  -:س بد اسد ہللا ع طا پشرتف الل ہی
م
ہی
زم ادب
ب
اعت
اس
و
ر
ش
مم
پ
ِ ِ
معز ز یاطر ین !
ص
عل
ول حق کی
زب ِر ن ظر مراسلت جہاں صداقت سعاری  ،یاک یاطئی اور خ ِ
راءت ایمابی کا ایک ن مویہ ہے وہیں لح پسبدی  ،می دیایت اور فت ِ
ف حق پسبد مولوی سبد اق بال اجمد صاحب حون بوری اور حضرت عالمتہ العضر مدظ ٗلہ کا برجلوص اورسلجھا ہوا ا یدا ِز
ایک درجس بدہ مبال ہے۔مصن ِ
قکر  ،معبا ِر اجالق کی اع ٰلی قدروں کا م ظہر ہونے کے اعت بار سے ایک قومی یادگار ی با رہے گا۔
م
موالبی و آقابی وال ِد ماجد حضرت پیر و مرسد مد ظ ٗلہ العالی کی یہ نہلی مراسلت ن ہیں ہےیلکہ عبدالرزاق لتح آیادی  ،ابواالع ٰلی مودودی  ،مسعود
س
ے ہ بد و یاک کے مشہور مذہئی مقکر و اہ ِل قلم سے اس بوع کی کئی مرا لتیں کی جابی رہی ہیں۔زبر ن ظر
عالم یدوی اور عبد الماجد دریا یادی جیس
ُ
ع
ے
مراسلت تھی ان ہی مراسلتوں کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس کے عالوہ حضرت مدظ ٗلہ کی لمی اور مذہئی جدمات ہیں ان کے ذکر کے لت
ایک مسن قل کباب درکار ہے۔
میعلقہ ہ بدی کباب میں حضرت امامبا علتہ السالم کا حو یذکرہ ہے اس کا اردو برجمہ تھی سری ِک رسالہ کبا جا رہاہے یا کہ ہمارے اردو داں
قاربین کی ن ظر سے گزر جاۓ۔ یہ برجمہ ج باب دمحم عبد القادر صاحب اہ ِل ہوکیری صلع یلگام نے روایہ کبا۔۔ موصوف نے اس کباب کے
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وش ایمابی کے ساتھ جس سرگرمی سے حو کجھ کام کبا قای ِل قدر ہے۔
یارے میں ح ِ
ؔ
ؔ
زم ادب" نے اس مراسلت کو پیش کرکے قوم کی ایک اہم جدمت انجام دی ہے۔ محیرمی افتجار اعجاز
مولوی سبد افتجار صاحب اعجاز " صدر ب ِ
ے وفف کر رکھا ہے  ،زیان و قلم دوبوں مبدابوں کے کامباب شہ سوار
ے سرمایۂ جبات کو علم و ادب کے لت
جنہوں نے عہ ِد طقلی ہی سے ا نت
ً
اعث افتجار ہیں۔ یہ اعجاز موصوف ہی کا حق ہے کہ تقر ی با سات سال
صف اول کے ماہر فن خ طیب و مقرر ہیں اور قوم کے لت
ہیں۔ ِ
ےی ِ
ِ
ؑ
ج
مہدیء موعود کے موصوع
ات مبارکہ و فرامی ِن حضرت
ِ
سے مجلۂ کا ج بگوڑہ میں اور جار سال سے مجلۂ مشیر آیاد میں ہفتہ واری م لس میں ت قلب ِ
ے ہم عضر بزرگ ِان قوم کے سوا ِنح جبات بر مشتمل ایک جامع کباب کی
بر بوضتح و پشر نح کا سلسلہ یای بدی سے جاری رکھا ہے اور ان دبوں ا نت
یدو ین میں منہمک ہیں۔
س
کب
ے ہوۓ ا یدا ز میں پیش کرنے ہیں
ران قوم  ،یال ذہئی نح فظ  ،کامل فراخ دلی کے ساتھ مسایل و ت ق ِاط ن ظر کو لجھ
حب ھی رہتما  ،و داپسور اور مدب ِ
ُ

ص
ت
اقبال حق"
اور فتولی ِت حق کی استعداد ھی موحود ہوبی ہے بو اس وقت لح پسبدی اور حوش گواری کی فصاء حود یہ حود ی بدا ہو جابی ہے"ِ ِ
ت
اقبال حق" کا م طالعہ صراط الحق کی یالش میں صرور مدد دے گا
اپسا ہی ایک اہم کاریامہ ہے۔ قین ہے کہ مبالس ب ِان حق و صداقت کو "ِ ِ
حو یالشتہ صراط االیمان ہے۔

آبی ِن حواں مرداں حق گوبی و نے یاکی !
ہللا کے شیروں کو آ بی نہیں رویاہی !
ؑ
عت ب ِل فت ِض امام

ؔ
ل
ع طا پشرتف ا ل ہی
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مذکورہ ہ بدی کباب کے زب ِر نجث یذکرہ کا اردو برجمہ

ؑ
مجدوم س بد دمحم حو نتوری
ُ
ؑ
ے۔ ان سے نہت زیادہ اسن قادہ کبا ہے۔
آپ کی والدت  9008عیسوی میں حو نتور میں ہوبی ۔ ستخ دای بال حضری حو ن بوری کے مرید تھ
ُ
ع
ے اس وقت کے علماء نے ان ہیں اسد العلماء کی سبد دی تھی۔ ب لیم و برنیت میں
ے۔ اس لت
ان کا مریبہ نہت یلبد تھا اور اع ٰلی دماغ تھ
ُ
ے نہاں نہت
ے۔ آ خر میں مکہ گت
ے یادساہ اور صوقی سب اکابر جمع ہونے تھ
ے کے لت
ے۔ ان کے وعظ سنت
ے تھ
وسعت گ ِاہ کامل ر کھت
ع
دبوں یک ب لیم و برنیت میں مسعول رہے۔
دعوی مہدیت کبا۔ اس
مہدوی کبا بوں میں لکھا ہے کہ   9015عیسوی میں حب کہ آپ کی عمر  58سال کی ہوبی بو آپ نے مکہ میں
ِٰ
کے عد انہوں نے جرات کی طرف دھبان دیا۔ اور اس طرح اجمد آیاد مہدو بوں کا مرکزی مقام ہوگبا۔ وہاں ع ماء نے ؑ
آپ کی شجت
گ
ل
ب
ُ
یب
اعت د ین میں اصافہ ہویا گبا۔ جیسا کہ موالیا ا بو الکالم
اس
و
غ
لی
کی
ن
ا
ے ا نئی ہی
مجالفت کی لبکن وہ لو گ جنئی مجالفت کرنے تھ
ِ
ؔ
آ زاد نے لکھا ہے۔
ُ
ت
ت
ن
ج
خ
پ
" عسق کی صداقت اور قلب کی یاکی نے ان کی دعوت میں ا سی یاپیر سی ھی کہ ھوڑے ہی عرصہ میں ہزاروں آ دمی لقۂ ارادت میں
ُ
ُ
ے
ے عاش قایہ و والہایہ تھ
ے۔ ان کی زیدگی کے طور طربق کجھ ا پس
ے۔ اور میعدد سالطی ِن وقت نے ان سے بعیت کی اور مر ید ہو گت
داجل ہو گت
ص
کہ جن سے حضرت دمحم لعم کے صجایۂ کرام کی یاد یازہ ہوبی تھی۔ عس ِق الٰہی کی ایک جاں سباہ جماعت تھی حو انئی جان فریان کرنے
ے ہمیشہ ی بار رہئی تھی۔ ان کا ایمان ا ی با مصیوط تھا کہ دی با کی قابی الفتوں کو ایمان و حمیت کے رسیوں بر فریان کردیا تھا اور سب کجھ
کے لت
ے۔ امیر و فقیر اعلٰی و ادبٰی سب ایک ہی جال  ،ایک ہی ریگ
ے تھ
راہ حق میں ایک دوسرے کے رفتق و عم گسار ین گت
جھوڑ جھاڑ کر ِ
ت
ج
ن
ے تھ ن
ی
کام سرع کے اخراء و ق بام
میں ر ہت
ے۔ ا ہیں د کھ کر ذرہ برابر ھی فرق مخسوس ہیں ہویا تھا نجز لق ہللا کی ہدایت و جدمت اور اح ِ
ے۔" ( یذکرہ)
ے تھ
ے اور یہ بو کسی سے بعلق ر کھت
ے تھ
کے او ر کسی کام سے واس طہ یہ ر کھت

7

اق ب ِال حق

ؑ
یب
ے۔ دی با کی قابی الفتوں کے ابرات ہر
حفتفت میں سبد دمحم حو نتوری کی دعوت و لیغ ماحول کے یالکل برعکس اور بعاوت کی ایک تگل تھ
ت
الف د ین امور کی دعوت دے رہے
طرف جھاۓ ہوۓ تھ
ے۔ احک ِام سرع کی ہر دن جالف ورزی ہو رہی ھی۔ اس وقت کے مال ج ِ
ے اجھا نہایہ ڈھویڈ لبا تھا۔ امراء اور
ے۔ صو فتوں نے ا نئی گمرا ہتوں کے لت
ے تھ
ے جس کی وجہ سے سبدھے سادھے لوگ گمرہ ہو گت
تھ
ے۔ اس " ُِپر آشوبِ ماحولِ"ِِنے سبد د
دمحم کے دل کو نہت مبابر کبا اور کلمۂ حق کے
سالطین سب ہی دی با ظلئی میں مسعول تھ
ؔ ُ
یب
ک
ع
ل
می
ل
ے ہیں
ے انہوں نے ای با سب کجھ فریان کردیا۔ موالیا آزاد ان کی دعوت و لیغ کے ق ھت
لت

میرا ج بال ہے کہ اس کی پت با د شجابی بر قائم تھی۔
ُ
دیگر القاظ میں اعالۓ کلمتہ الحق اور فرسودہ ج باالت سے لوگوں کو جا رکھبا  ،اس کا جاص مدعاء تھا۔ حود سبد د
دمحم اور ان کے جلق ؓاء و معت قد ین
ن
ے" ( یذکرہ)
بڑے عاید و زاہد اور مقدس زیدگی پشر نکرے تھ
س
ے ا نبھک کوشش کی۔ اکیر
لیم ساہ سوری کے دو ِر جکومت میں ستخ عالبی  ،ستخ مجب ہللا ی بازی وغیرہ نے مذہ ِب مہدویہ کی اساعت کے لت
ُ
ے۔ علماء ان کی سدید مجالفت کرنے
ے ہوۓ تھ
ے اس کا م میں لگ
کے دو ِر جکومت میں گجرات مہدوبوں کا مرکز تھا ۔وہاں بر مباں مصط ٰف
ُ
ے کو پٹتہ یلوایا
ے کے ق بل کا ان لوگوں نے فتوی صادر کبا۔ اکیر نے مباں مصط ٰف
ے۔ 9578ء میں حب اکیر گجرات نہونجا بو مباں مصط ٰف
تھ
ٰ
ُ
ُ
ت
اور ان سے نجث و مباجتہ کبا۔ ان کی یابوں سے دل مبابر ہوا اور اکیر نے ج ِان اعظم کو جکم دیا کہ ان کو فتح بور ھتجدیا جاۓ۔ وہاں اکیر نے
ے۔ مال عبدالقادر یدابوبی نے لکھا ہے۔
علماء کو جمع کبا اور مذہ ِب مہدویہ کے میعلق مج بلف سواالت دریاقت کت
ے مباسب حوایات یاکر علماء
ے سے مذہ ِب مہدویہ کے یارے میں سواالت بو جھ
"دریا ِر جاص کے صحن میں علماء کو جمع کبا اور ستخ مصط ٰف
ے۔"
جاموش ہو گت
ُ
ے کا گجرات جانے وقت 9575ء میں انت قال ہو گبا ان کے بعد شمالی ہ بدوسبان میں فرفۂ مہدویہ کا زور کم ہوگبا۔
مباں مصط ٰف
ص
سبد د
ے اصلی
دمحم کی اس نجریک کا م قصد حضرت دمحم لعم کی سبت کا اجباء کرنے اور رسوم و رواج و یدعات کا سدیاب کریا تھا۔لبکن یہ ا نت
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روپ میں زیادہ عرصہ یک یہ جل شکا۔ عام طور بر فرفۂ مہدویہ کا اعت قاد ایک پت بادی غق بدۂ جیم نتوت سے یکر گبا اور ع طیم عالم ستخ علی متقی
ِ
ے ک مر کس لی۔" ستخ عبد الحق نے لکھا ہے  " -:سبد د
دمحم کا اعت قاد تھا کہ حو تھی کمال
ستخ ای ِن مکی اور ستخ عبدالحق نے اس کی مجالفت کے لت
ً
ص
ص
حضرت دمحم لعم میں موحود تھا وہ سب اصالت سے ہللا کا د ین تھا۔ اب صرف فرق ا ی با رہا کہ حضرت دمحم لعم کو اصالبا مال تھا اور سبد
ص
د
دمحم کو حضرت دمحم لعم کے ا ی باع سے مال تھا۔" ( یار ِنخ یدابوبی)
س
ے اتھوں نے تھی یہ پ لیم کبا ہے کہ -:
ستخ علی متقی حو ان کے سدید مجالف تھ
ُ
" سبد د
ے اور اس حصوضبت میں ان کا مقایلہ کرنے واال کوبی یہ تھا۔"
دمحم حون بوری زہد و تفوی کی زیدگی پشر کرنے تھ
ٰ
ُ
اصل میں سبد د
ب
راہ
ے
ت
(
مہدی
ا
ک
دا
ج
کو
ے
ت
ا
مراد
کی
ن
ا
ے کو مہدی ہونے کا دعوی کبھی ن ہیں کبا۔ مہدی سے
دمحم حون بوری نے ا نت
ع ِ
ن
ٰ
ُ
مسن
ے واال) شمجھبا تھا۔ لبکن ان کے ارادت مبدوں نے ان ہیں مہدی کے لفب سے بوازا۔ اس کی بو نتق اس طرح
فیم کی ہدایت د نت
تھی ہوبی ہے جیسا کہ موالیا یدابوبی نے لکھا ہے-:
ُ
ے۔ ان سے ایک معل نے سبد د
دمحم حون
" مباں عبد ہللا ی بازی سر ہ بدی کا ا نت قال ( )19سال کی ع مر میں ہوا وہ نہت بڑے مہایما تھ
ُ
بوری کے یارے میں ی بایا کہ حب ان کا وصال ہوا۔ اس وقت میں " فراہ" میں تھا۔ انہوں نے مہدی ہونے سے ا تکار کبا تھا۔ اور کہا تھا
کہ میں مہدی ن ہیں ہوں۔"
جدث دہلوی نے تھی لکھا ہے کہ -:
حضرت ساہ و لی ہللا م ِ
" اگر مہدی ہونے کا دعوی مان تھی لبا جاۓ بو یہ سب کجھ جذیۂ سکر میں کبا گبا ہے۔"
ٰ
آپ کا وصال  9019عیسوی میں یا دوسرے لوگوں کے قول کے م طابق  9590عیسوی میں فراہ میں ہوا اور وہیں بر یدفین عمل میں
ے ہیں ( جیم سد)
آ بی۔ مزار کی زیارت کی عرض سے سب ہی لوگ جانے ر ہت
"( سرقی راجہ حون بور کا انہاس " ہ بدی ایڈپسن ص فجہ  738یا ) 735
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ٗ
م
حضرت اسعد العلماء مدظلہ کا کتوب
ق طئی گوڑہ جبدرآیادـ
 98جمادی االولٰی   9031ہجری
م  /31حوالبی   9191عیسوی
ج باب مولوی سبد اق بال اجمد صاحب حون بوری
ع
السالم لبکم
آپ کی ہ بدی کباب " سرقی راجتہ حون بور کا انہاس" حون بور کے عام یارنخی جاالت کے یارے میں نہت معلومات افزاء ہے۔ معلوم
ہویا ہے کہ یہ کباب بڑی حمیت و یدفتق اور بڑے اہتمام سے ی بار کی گئی ہے۔
ً
حون بور  ،امامبا ضرت سبد د
دمحم مہدی ِء موعود علتہ الصلوۃ و السالم کا مول ِد مبارک ہونے کی وجہ سے حصوصا مہدوبوں کے دلوں میں اس کی
ح
ٰ
ے کا سوق ہویا الزم
ے یاس ر کھت
ے اور اس کو ا نت
ے مہدوبوں کو آپ کی اس یارنخی کباب کے دیکھت
نہت زیادہ وقعت و حمیت ہے۔ اس لت
ص
ہ
وم مہدویہ کے مخصوص صاجتین کو خ ظوط
ہے اشی جذیہ کے نجت ج باب دمحم عبدالقادر صاحب مہدوی ا ِل " ہوکیری" لع یلگام  ،نے ق ِ
ے والے ماہ بامۂ " مہدوی" میں اس کباب کا اعالن  ،بعرتف و بوضنف کے ساتھ
کے ذر بعہ وافف کبا۔ اور " جن بین" عالفہ میسور سے تکلت
سا بع کروایا ہے۔
ے ام ِام ہمام علتہ السالم کا یذکرہ دیکھبا ہے بو یہ پنتجہ اجذ کرنے بر حمتور ہوجایا ہے کہ
لبکن اس کباب کے م طالعہ کے وقت  ،کوبی مہدوی  ،ا نت
ے تھی آراشتہ ہیں۔ نہرجال نہایت ر نج و افسوس
ے اس میں زہر آلود کا نت
یہ کباب  ،تھولوں کا نہیر ین گلدشتہ بو ہے لبکن مہدوبوں کے لت
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ً
اصول نحفت قات کا قطعا لجاظ ن ہیں رکھا گبا۔سرسری یذکرے کے طور بر کجھ
کے ساتھ کہبا بڑ یا ہے کہ مہد یت و مہدویت کے یارے میں ِ

صحتح کجھ غیر صحتح روایات اور کجھ ذابی ق باسات بر اکت قا کبا گبا ہے۔
ے
ے۔اور یہ ہم احک ِام اسالم کے جالف  ،جیر و اکراہ سے کام لت با جا ہت
ہم کو اس سے نجث ن ہیں کہ آپ کا اعت قاد کبا ہے اور کبا ہویا جا ہنت
ے کہ ہر مورخ کا حواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم یہ فرض ہویا ہے کہ نے نحفتق کوبی
ہیں۔ ہم کو بو صرف اصول نحفتق سے نجث ہے اس لت
یات ی بان یہ کرے۔ اور ریگ و پسل اور وطن و مذہب بر منئی بعصب سے اجیراز کرے۔
ً
ت
صرف ن ظر کریا ،
ایک مورخ کی ج ینیت سے آپ بر حو ذمہ داریاں عاید ہوبی ہیں تقت با حود آپ کو ھی اس کا اجساس صرور ہے اور اس سے ِ
ً
ش
ؑ
مہدیء موعود کے یارنخی یذکرہ کے نجت  ،وہی روایت معتیر مجھی جای بگی حو کہ مہدوبوں کی
ہرگز جابز ن ہیں فرار د یں گے۔۔ اصوال حضرت
ِ
لکھی ہوبی قدئم مست بد ،مسلمہ اور مبداول کبا بوں میں مبدرج ہوں۔اس کے برجالف غیر مہدوبوں کی لکھی ہوبی کبا بوں کی روایات کو بر جتح
ن ہیں دی جاسکئی۔
ے وہی روایات معتیر ہوسکئی ہیں حو کہ مسلمابوں کی مست بد و مبداول کبا بوں میں موحود
ے والے کسی مورخ کے لت
جس طرح کہ یار ِنخ اسالم لکھت
ہوں اور جن بر کوبی خرح یہ ہوبی ہو۔ ان روایات کے مقایلہ میں غیر مسلموں کی کبا بوں میں لکھی ہوبی روایات کو بر جتح دی با  ،ح
صتح طر تقۂ کار
ن ہیں فرار یا سکبا۔
ے امام علتہ ا سالم بر ایمان النے والے صرف غیر اقوام کے لوگ ہی ن ہیں ہیں یلکہ ؑ
آپ کی اوالد اور آل سے ہونے کا
مہدو بوں میں ا نت
ل
ے
ے مہدویہ کبا بوں میں یہ صرف قومی شہادت ہے یلکہ جایدابی شہادت تھی یابی جابی ہے۔ اس لت
ے والے تھی ہیں۔ اس لت
سرف ر کھت
اصول روایات یہ مای با الزم ہو گا کہ داجلی شہادت ہی اہم اور الب ِق اسبدالل ہوبی ہے۔ اگر جارج سے تھی مواقق شہادت مل جاۓ
ازروۓ ِ
بو اس کو یای ب ِد دلبل سے زیادہ ج ینیت ن ہیں دی جاسکئی۔
عرض ی باۓ اسبدالل کی ج ینیت سے داجلی شہادت ہی قای ِل بر جتح ہوسکئی ہے۔لہٰذا جارج کی مجالف شہادت کا حو مقام ہوسکبا ہے مجب ِاج
ی بان ن ہیں۔ !
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اس عام اصول کو پی ِش ن ظر رکھ کر آپ کی کباب کے اس حصہ بر جس میں حضرت سبد دمحم حون بوری علتہ السالم کا یذکرہ کبا گبا ہے  ،عور کبا
ً
جاۓ بو معلوم ہوگا کہ کنئی یابیں اس یذکرہ میں غیر صحتح درج ہوگئی ہیں۔ مبال لکھا گبا ہے-:
ے۔ ان سے نہت زیادہ اسن قادہ کبا ہے۔"
" ستخ دای بال حضری حون بوری کے مرید تھ
س
ے پ لیم کریا بڑ یا ہے کہ یہ الب ِق اشیرداد ہے۔
ے کسی مہدویہ کباب میں ن ہیں یابی جابی۔ اس لت
یہ یات کسی داجلی شہادت بعت
پیز لکھا گبا ہے -:
ص
" سبد د
ے
دمحم کی اس نجریک کا م قصد حضرت دمحم مصطق ٰی لعم کی سبت کا اجباء اور رسوم و رواج اور یدعات کا سدیاب تھا۔ لبکن یہ ا نت
اصلی روپ میں زیادہ عرصہ یک یہ جل شکا۔ عام طور بر فرفۂ مہدویہ کا اعت قاد ایک پت بادی غق بدۂ جیم نتوت سے یکرا گبا اور ع طیم عالم ستخ
ے کمر کس لی۔ "
علی متقی ستخ این مکی اور ستخ عبدالحق نے اس کی مجالفت کے لت
عور کا مقام ہے کہ قی زمایہ اگر مہدوبوں میں عمل کے اعت بار سے ضعف اور انح طاط یایا جایا ہے بو اس کا ابر مذہب اور مق بداۓ مذ ہب بر
ص
ؓ
ے بڑ سکبا ہے ؟ جائم اال پت باء لعم کے وصال کے بعد  ،جلقاۓ رشسدین کے زمایہ میں ہی حو کجھ ہوا  ،یار ِنخ اسالم اس کی ساہد ہے۔
کیس
جئ ٰی کہ ام ِام جشین رضی ہللا عت ٗہ کی درد یاک شہادت وا قع ہوگئی۔ لبکن مسلمابوں کی اس نے راہ روی کی وجہ سے مذہ ِب اسالم اور
مق بداۓ اسالم بر کوبی ابر یہ بڑ شکا۔
ے کہ سلف سے
مہدوبو ں کا غق بدہ  ،جیم نتوت کے پت بادی غق بدہ سے یکرانے کا الزام تھی نے پت باد اور یالکل ہی علط ہے۔ اس لت
ِ
ص
ے ہیں۔ ن ہی وجہ ہے کہ مہدویہ کی
ے مہدوی  ،حضرت دمحم مصطق ٰی لعم کو جائم اال پت باء ما نت
مہدو بوں کا اعت قاد  ،جیم نتوت بر ہے۔ اشی لت
ِ
ے۔
کسی قدئم  ،مبداول کباب سے کوبی مواد آپ اس ادعا کے نتوت میں پیش ن ہیں کر سک
ے نتوت میں پیش کردیا گبا ہے۔ جاالیکہ دی با
مالخ طہ ہو  ،وہی نے اصولباں  ،نہاں تھی کی گئی ہیں کہ ایک غیر اور مجالف کے قول کو ا نت
کے کسی قابون کی رو سے صرف کالم حصم کی پت باد بر الزام عاید ن ہیں کبا جاسکبا۔ لبکن اس الزام کے نتوت میں حو دلبل پیش کی گئی
ہے ،مکرر مالخ طہ ہو -:
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ً
" ستخ عبدالحق نے لکھا ہے " سبد دمحم حون بوری کا ا ت قاد تھا کہ حو تھی کمال ضرت دمحم صلعم میں موحود تھا  ،وہ سب اصالبا مال تھا اور سبد د
دمحم
ح
ع

ص
کو حضرت دمحم لعم کے ا ی باع سے مالہے۔"( یار ِنخ یدابو بی)
س
ولویالقرض اس علط ی بان کو ح
ے ہو سکبا ہے؟ مکرر عور کبا
صتح تھی پ لیم کبا جاۓ بو اس سے جیم نتوت کے غق بدہ سے یکراؤ کا نتوت کیس
ِ
ً
ً
لب
ے د ِل
ے کہ اصالبا اور نیعا کا بین فرق حو کہ حود یدابو بی کا ی بدا کردہ ہے۔ آپ کے عاید کردہ الزام کو ر قع کرنے کے لت
جاۓ۔ اس لت
قاطع کی ج ینیت رکھبا ہے۔"
جدث دہلوی کو تھی سامل کردیا گبا ہے۔ اس سے معلوم ہویا ہے کہ
امامبا علتہ السالم کی مجالفت میں کمر کس لنت
ے والوں میں ستخ عبد الحق م ِ
ے لبکن ستخ علی مذکور وغیرہ کی طرح
آپ کو موصوف کی کبا بوں کا تفصیل سے م طالعہ کرنے کا مو قع ن ہیں مال۔ وہ مہدوی بو ن ہیں ہوۓ تھ
یاحق مجالفت بر ک مر کس ن ہیں لی تھی۔
س
اس سے قطع ن ظر حب کہ حود آپ نے یہ پ لیم کبا ہے کہ مذہ ِب مہدویہ کا م قصد اجباۓ سبت تھا بو تھر جیم نتوت سے یکراؤ کا الزام حود
ِ
ؓ
یابی مذہب ضرت سبد دمحم علتہ ا سالم بر اور ؑ
ے ح
صتح ہو سکبا ہے ؟ کبا یہ اجتم ِاع صد ین  ،مجب ِاج عو ِر مکرر ن ہیں
آپ کے منیعین بر عاید کریا کیس
ل
ح
ِ
ہے ؟!! اور کبا اس سے یہ تھی یایت ن ہیں ہو جایا کہ جن علماء نے مہد یت و مہدویت کے یارے میں نے پت باد الزامات عاید کرکے
ے کمر کس لی تھی ،انہوں نے یہ صرف عدوان کا ارتکاب کبا یلکہ اس وقت کی مسلم جکومتوں کو گمراہ کرنے  ،یاوافف مسلم
مجالفت کے لت
ے سر لے لبا ہے۔!
ے کا وزن ا نت
عوام کے دلوں میں یاحق عباد ی بدا کرنے اور اس طرح "ِصدعن سبیل اہلل" پنت
پیز آپ نے لکھا ہے -:
ُ
مسن
ب
راہ فیم کا ہدایت
ے
ت
(
مہدی
ا
ک
دا
ج
مراد
کی
ن
ا
"اصل میں سبد دمحم حون بوری نے مہدی ہونے کا دعوی کبھی ن ہیں کبا مہدی سے
ع ِ
ٰ
ُ
کرنے واال) تھی لبکن ان کے ارادت مبدوں نے ان ہیں مہدی کے لفب سے بوازا۔"
ع
راج ی با نج کے اصول کا لجاظ ن ہیں کبا گبا۔ " اصل میں" کے القاظ سے حو
عور کبا جاۓ بو م لوم ہوگا کہ اس ی بان میں بر نی ِب مقدمات اور استج ِ
ے مجب ِاج ی بان ن ہیں ہے۔ نن ظر اتصاف عور کبا جاۓ کہ کبا یہ مہدوبوں کے حق میں
یات ی بان کی جابی ہے وہ کنئی تحقیقی ہوبی جا ہنت
ِ
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آپ کی طرف سے عدوان کی صورت ن ہیں ہے ؟ اور کبا

َْ ُ ْ ُ َ ْ َ
س ِِل ِم ِم ِ
ن
م ِ
(ِ ")9اِل ِ

َْ ُ ْ ُ ْ َ

ْ َ َ

َ َْ

ےمسلمان وہ ہے جس کی زیان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے
د ِٖہ"ِِِ(ِ بعت
سا ِِن ٖہ ِو ِی ِ
نِِی ِ
ن ِِم ِ
م ِو ِ
س ِِل ِ
م ِ
س ِِلم ِاِل ِ
ِ

س
ح
ے کہ ایک قوم
رسول اکرم صلی ہللا علتہ و سلم کے ا ی باع کا دامن ہاتھ سے جھوٹ ن ہیں گبا ہے۔ ؟!! اس لت
م لمان م فظ رہیں)ِِفرم ِان ِ
کی یاحق دل آزاری ہو رہی ہے۔
ے اس الزام کے نتوت میں حو دلبلیں پیش کی گئی ہیں ۔نہایت ہی یا ِر د او ر یاقای ِل اسبدالل
مز ید یاشف کے قایل یات یہ ہے کہ ا نت
ہیں۔ ج بانجہ یدا بوبی کے حوالہ سے لکھا گبا ہے -:
" اس کی بونتق اس طرح تھی ہوبی ہے جیسا کہ موالیا یدابوبی نے لکھا ہے مباں عبدہللا ی بازی سر ہ بدی کا ا نت قال  19سال کی عمر میں ہوا
ُ
ُ
ے۔ ان سے ایک معل نے سبد دمحم حون بوری کے یارے میں ی بایا کہ حب ان کا وصال ہوا  ،اس وقت وہ " فراہ"
وہ نہت بڑے مہا یما تھ
میں تھا ۔ انہوں نے مہدی ہونے سے ا تکار کبا تھا کہ میں مہدی ن ہیں ہوں۔"
دوسری دلبل یہ ی بان کی گئی ہے -:
جدث دہلوی نے تھی لکھا ہے کہ " اگر مہدی ہونے کا دعوی مان تھی ل با جاۓ معلوم ہوگا کہ یہ دوبوں دالیل یالکل
" حضرت ساہ و لی ہللا م ِ
ٰ
ت
نہ لب
ی
مہم
اصول روایات کے لجاظ سے کئی جامباں ن فتح ظلب ہیں۔
ل اور یاقا ِل الت قات ہیں۔ لی د ل میں ِ
ے کہ
9۔ عبدہللا ی بازی سر ہ بدی کا یذکرہ معمر اور نہت بڑے مہا یما ہونے کی ج ینیت سے کرنے کا م قصد ظاہر ن ہیں ہو رہا ہے۔ اس لت
انہوں نے اس معل کے ی بان بر کبا راۓ ظاہر کی اس کا کوبی نتوت پیش ن ہیں کبا گبا ہے۔
ع
ات
3۔ یہ م ل کون شخص تھا  ،اس کا یہ بو یام مذکور ہے اور یہ اس کی صقات ی بان ہوبی ہیں۔ایک مجہول شخص کی مجہول روایت کو روای ِ
ے بر جتح دی جا سکئی ہے۔؟!!
متوابرہ و مشہورہ کے مقایل کیس
ے کہ ضرت سبد د
ی ت
دمحم نے مہدی ہونے کا دعوی کبا تھا۔ ج بانجہ انہوں نے "منتجب التوار نخ " میں
8۔حود " یدا بوبی" اس یات کے قا ل ھ ح
ٰ
لکھا ہے-:
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دعویء مہدیت ا ز و سر برزدہ بود۔"
"میر سید محمد جون پوری قدس اہلل سرہٗ العز یز ا ز ِاعاظم اولیاۓ کبار ،
ِ
ے۔ ؑ
بر مہ  -:میر سبد دمحم حون بوری قدس ہللا ٗ
دعوی مہدیت ظاہر ہوا تھا۔
آپ سے
سرہ العز بز اعاظم اولباۓ کبار سے تھ
ج
ِٰ
مالخ طہ ہو عبدالقادر یدابوبی  ،یہ صرف حضرت سبد دمحم کے دعوۓ مہدیت کرنے کے قایل ہیں یلکہ اعاظم اولباۓ کبار سے ہونے کے
ے انہوں نے ؑ
ے
ے معت قدایہ القاظ استعمال کت
آپ کے اشم گرامی کے ساتھ"ِِقدس اہلل سرہٗ العز یز "ِِکے جیس
معت قد تھی ہیں ۔ اشی لت
ِ
ہیں۔ آپ حود عور کر یں کہ اب اس یامعلوم معل کا اور اس کی مجہول روایت کا کبا مقام ہوسکبا ہے؟!!!
ے دی جاسکئی
ات متوابرہ و مشہورہ بر بر جتح کیس
0۔ساہ و لی ہللا صاحب کا ی بان  ،ان کے ذابی ق باس بر منئی ہے کسی فرد کے ذابی ق باس کو روای ِ
ہے؟!!
جدث دہلوی نے "ِتحفۂ اثناء عشرہ"ِ میں لکھا ہے -:
اس کے برجالف ساہ عبد العز بز م ِ

ببانگ دہل ادعاۓ مہدیت نمود "ِ
"ِمیر سید محمد جون پوری در ہندوستان
ِ
گ دہل " کے القاظ سے عالیبہ دعوی کبا جایا یایت ہو رہا ہے یا ن ہیں ؟
مالخ طہ ہو  " ،ی بای ِ
ٰ
لہٰذا آپ کا پیش کردہ ساہ و لی ہللا صاحب کا یہ ق باس کہ جذیۂ سکر میں دعوی کبا گبا تھا  ،سراسر علط تھہرا یا ن ہیں؟!!
ٰ
واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انئی کباب کے دوسرے موصوعات بر جسِتحقیق و تدقیق سے کام کبا اشی طرح حضرت سبد
ے بو " جارج" ہی سے آپ کو نہت سارا مواد اپسا مل سکبا تھا جس سے
دمحم حون بوری  ،کے یذکرہ میں تحقیق و تدقیق سے کام لنت
ضرت سبد دمحم علتہ ا سالم کے مرا یب و صایل اور ؑ
دعوی مہدیت کے حصوضبت کا نہت کجھ علم ہوسکبا تھا۔
آپ کے
ل
ح
ف
ِٰ
دعوی موکدہ کا ذکر کبا
مق ِام یاشف ہے کہ آپ نے صرف مکۂ معظمہ کے دعوی کے ذکر بر ہی اکت قا کبا ہے یہ بو " بڑ لی" عالفۂ گجرات کے
ِٰ
ٰ
دعوت مہد یت کے احوال سے کجھ لکھا ہے۔ مخض ایک مجہول روایت کی ی باء بر آپ کے ذہن میں ن ہی ایک
ہے اور یہ خراسان میں
ِ
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دعوی مہدیت کبا ہی ن ہیں ہے۔ اور وصال کے وقت دعوۓ سے انجراف کرنے کے
یات جمی رہی کہ حضرت سبد دمحم حون بوری نے
ِٰ
نہبان ع طیم کو ح
صتح شمجھ لبا۔
ِ
ے جانے ہیں۔
نہاں ن ظو ِر مبال صرف جارج سے ج بد سواہد پیش کت
ؑ
ات
جن سے آپ کے دعوۓ مہد یت کی شہرت معلوم ہوسکئی ہے " آبی ِن اکیری" " یار ِنخ فرشتہ" " مراءۃ سکبدری " " مراءۃ اجمدی" " طت ق ِ
اکیری" " نجات الرس بد " " مآب ِر رجیمی" " نحفتہ امکرام" " یذکرۃ الواصلین" اور " طقر الوالہ" وغیرہ کئی کبا بوں میں حضرت سبد دمحم مہدی علتہ السالم
کے دعوۓ مہد یت کا یذکرہ مو حود ہے۔ اور " بز ہتہ الحواطر " میں مذکور ہے۔-:

ٰ
ٰ
"ِثم الی قر یۃ برلی علی ثال ثۃ امیال من فتن و ادعی فیھا مرۃ رابعۃ انہ مھدی "
ے بہ دعوی کبا کہ ؑ
آپ ہی
برجمہ  -:تھر " بین " سے بین مبل دور فریۂ " بڑ لی" ( عالفہ گجرات) کی طرف روایہ ہوۓ اس مقام بر حو تھ مری
ٰ
مہدی ہیں۔
ج
الم حصم سے اسن قادہ
جاالیکہ " بز ہتہ الحواطر " میں " ہدیۂ مہدویہ" یسی سد ید معایدایہ کباب سے اسن قادہ کبا گبا ہے۔ عور کا مقام ہے کہ ک ِ
صتح یہ ہے کہ ؑ
ے واال حصم تھی ظہو ِر دعوۓ مہد یت کا قایل ہے۔ اس نے جار مریبہ دعوی کرنے کا یذکرہ کبا ہے۔ لبکن ح
آپ
کو جابز ر کھت
ٰ
ً
آپ کے ا کار بر ؑ
نے صوضبت کے ساتھ بین بہ دعوی فرمایا ہے۔ مقام " بڑ لی" میں پ شری بہ یاکبدا دعوی فرمایا۔ جس میں ؑ
آپ
مری
مری
ح
ی
ت
ٰ
ٰ
دعوی موکدہ " کہا جایا ہے۔
ے اس کو "
نے جدا کے جکم سے کقر کا جکم سبایا ہے۔ اس لت
ِٰ
مقام فراہ عالفہ خراسان میں تھی ؑ
ل
ع
صیت کا سرف جاصل کبا۔ "
آپ کے
ِ
دعوی مہد یت کی تصدبق ہونے گی۔ کئی لماء نے تصدبق و ح
ِٰ
ے۔ ان علماء نے " ہرات" کے ستخ االسالم کو حو کتفیت روایہ کی اس کا حو یذکرہ مال
ے گت
ے روایہ کت
ہرات" سے تھی علماء  ،تحقیق کے لت
عبد القادر یدابوبی نے " نجات الرس بد" میں تفصیلِسے کبا ہے ۔ اس کا ایک حصہ درج کبا جایا ہے۔

آیات خدا و علمے کہ ماسالہا سال خواندہ ایم ایں جا ہیچ
بہ شیخ االسالم گفتہ فرستاد کہ ایں مرد آیتے ست از ِ
مالزمت او کرد۔
قدرے و قیمت ندارد و شیخ االسالم را تر غیب
ِ
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ت
برجمہ  -:علماۓ ستخ االسالم کو یہ ی بام کہال ھتجا کہ یہ ہشئی ہللا کی آیات سے ایک آیت ہے۔ حو علم کہ ہم نے سالہا سال سیکھا تھا  ،نہاں
ت
ؑ
ن
ک
صیت اجت بار کرنے کی برعیب دی۔
کجھ ھی قدر و فیمت ہیں ر ھبا ہے اور ستخ االسالم کو حضرت سبد دمحم کی ح
ت ع
ع
صیت اجت بار کرنے کی برعیب دی
آخری فقرہ سے صاف ظاہر ہو یا ہے کہ لماۓ ہرات نے ھی لماۓ فراہ کی طرح تصدبق و ح
ہے۔
مہدیء موعود ہونے کا دعوی یہ کبا ہویا بو " ہرات" کو ستخ االسالم کے یاس اظالع کتوں جابی؟
مالخ طہ ہو اگر حضرت سبد دمحم علتہ السالم نے
ِ
ٰ
ے روایہ کر یں۔اور عور کبا جاۓ کہ ان علماء نے
اور یادس ِاہ خراسان ا ور ستخ االسالم کو صرورت کتوں پیش آ بی کہ علماء کو تحقیق کے لت
ت
س
ے گرویدہ
تحقیق کے بعد کبا ی بام  ،ستخ االسالم کے یاس کہال ھتجا ہے اور کس طرح دعوۓ مہد یت کا برحق ہو یا پ لیم کبا ہے اور کیس
ؑ
صیت سے جدا ہو کر  "،ہرات" کو حود جاکر ستخ االسالم کو کتفیت دی با تھی گوارا یہ کبا یلکہ حود یادس ِاہ خراسان تصدبق کر
ے تھ
ہ و گت
ے کہ آپ کی ح
ے
ے ہیں صرف جارج سے بعلق ر کھت
ے روایہ ہوا تھا۔۔ جاص ِل کالم یہ کہ ہم نے حو کجھ سواہد پیش کت
صیت سے مشرف ہونے کے لت
کے ح
ہیں ۔جن سے نہاڑ کی حوبی بر ن مودار ہونے والے بو ِر آق باب کی طرح عباں ہورہا ہے کہ ضرت سبد ؑ
دمحم نے دعوۓ مہد یت کبا تھا اور آخر
ح
یب
یک اس کی لیغ فرمانے رہے جس کی یای بد یہ صرف داجلی شہادت سے ہوبی ہے یلکہ جارج سے تھی ا س کا کاقی نتوت ملباہے۔ اپسی
ے ممکن ہو سکئی ہے؟!!
صورت میں اس یارنخی حفتفت کی تقی کسی مورخ سے کیس
لہٰذا یہ کہبا کہ ارادت مبدوں نے ا ئی طرف سے ؑ
ے " مہدی" کا لفب استعمال کبا ہے کس جد یک حق نجا ہوسکبا ہے ؟ مکرر عور
آپ کے لت
ن
کا مجباج ہے۔
ے
امبد ہےکہ آپ کا اتصاف پسبد ضمیر حود اس افسوس یاک شہ ِو ن ظری بر صرور مباشف ہوگا اور ت قین ہے کہ آپ نہایت فراجد لی اور کھل
دماغ سے اس کی صقابی اور یالقی کی مباسب صورت اجت بار کر یں گے۔ ایک مشہور مفولہ ہے-:

ع
" لطی کے اغیراف سے مقاہمت کی راہ ہموار ہوبی ہے ۔"
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آداب نجاطب کے لجاظ سے کوبی اپسی یات زی ِان قلم سے تکل گئی
اور یہ آخرت کے مواجذہ سے نجات کا موحب تھی ہوسکبا ہے۔ اگر
ِ

ٰ

ہللِِمعاف کر یں ف فط
ہو  ،جس سے آپ کو ر نج نہو نچ سکبا ہو بو ِ
(بوٹ) محقی مباد کہ ہ بدی زیان سے یاواففیت کی وجہ سے میرجم سے مدد لی گئی ہے۔
یبہ  909-8-8 -:ق طئی گوڑہ

جبدر آیاد ۔ اے –

بی   ( 37ایڈیا)

فقیر ا بو ع بد س بد محمود غق ٗ
رلہ
س
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حواب مکتوب
حون بور ۔ بو ۔بی
 /99اگسٹ   9191عیسوی
ق بلہ محیرم !
س ِ مس
مزاج گرامی نحیر ہوگا۔
الم یون۔ امبد کہ ِ
ح

مہدیء
آپ کا ایک طویل ن فتقی بوازش یامہ دست باب ہوا۔ بڑھ کر ا ز جد مشرت ہوبی کہ آ نج باب نے سبد یا امامبا س بد دمحم حون بوری
ِ
موعود کے یارنخی جاالت سے ہمیں آ گاہ ک با۔ میں نے اس خط کو بڑی حقاطت سے رکھ ل با ہے۔اس سے دوسرے
ے گی اور میں ہر طرح کی کوشش کروں گا۔
ایڈپسن میں صجت کے وقت اجھی جاضی مدد مل
س
ے کرکے ہرگز ایک ل فظ تھی ن ہیں لکھا ہے۔ میں آپ کو ہادی  ،مہدی پ لیم کریا ہوں اور اس
ے سے کجھ طت
میں نے کسی ید پنئی یا نہل
ے۔
ات والیت و مہد یت سے متصف تھ
یات سے قط عی متفق ہوں کہ سبد یا امامبا ہ بدوسبان کے اولبا ۓ کبار میں تھ
ے۔ اور یما م صق ِ
ے ہیں۔ لبکن آ ی بدہ آپ کے جکم کی تعمیل کی بوری
میں نے اس کباب میں صرف واقعات حواہ وہ مواقق ہوں یا مجالف جمع کر د نت
کوشش کروں گا آپ کی ش ففت و محیت سے نے جد میسکر ہوں۔ امبد کہ آپ ہمیں برابر ہماری کویاہتوں سے آ گاہ فرمانے رہیں گے۔
آپ کا جادم

س بد اق بال اجمد
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حواب الحواب
ق طئی گوڑہ جبدر آیاد
 /95اگسٹ   9191عیسوی
ج باب مولوی سبد اق بال اجمد صاحب زاد ہللا اجالصکم
ع
لبکم السالم و رجمتہ ہللا
آپ کا حوابی مکتوب مورجہ  /99اگسٹ   9191عیسوی وصول ہوا۔ آپ نے جس جلوص سے حواب ادا کبا ہے  ،اسے دیکھ کر نہت
حوشی ہوبی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صرف مواقق و مجالف حوالوں کو جمع کرنے بر اکت قا کرنے بو اس صورت میں آپ کو اس طرف متوجہ کریا،
ای با صروری یہ ہویا۔ لبکن پنتجہ کے طور بر حو کجھ آ گبا ہے  ،اس کی جایب آپ کی بوجہ مبذول کروایا صروری ہوا۔ آپ نے جس صلح پسبدی
سے صقابی کی ہے  ،یہ کردا ر تھی کجھ کم مبابر کرنے واال ن ہیں ہے۔
ع
آپ نحوبی وافف ہیں کہ آج کل ہ بدوسبان کے حوبی کے سباسبدابوں میں عام طور بر لطی کے اغیراف کو " گایدھبابی طرتقہ" یا " گایدھبابی
ً
نہ ع
ل
راءت ایمابی کا
خ
اور
داری
ب
ن
عی
کو
راف
اغی
کے
طی
ے
ل
ال
س
سو
ودہ
ح
ا
ب
دی
قلسقہ" کہا جایا ہے۔ جاالیکہ د ی ِن اسالم میں آج سے تقر ی
ِ
ے
ے کئی واقعات پیش کت
عین الزمہ فرار دیا گبا ہے۔ اس سلسلہ میں جلقاۓ راسد ین و صجایۂ کرام رضی ہللا عنہم کے اسوۂ جستہ سے ا پس
ے ہیں جن کی مبال آج کی مہذب دی با پیش کرنے سے قاصر ہے۔
جا سکت

ٰ

الحمدہلل !ِ آپ نے یہ صرف صقابی کردی یلکہ یالقی کا نتقن تھی دیا ہے۔ ہم اس صقابی اور نتقن کو امام با

مہدیء موعود
حضرت
ِ

ش
ے ہیں کہ اس نتقن کی
ے ہیں اور آپ کے اسالمی اجالق سے بو قع ر کھت
ے کا قی مجھت
علتہ الصلو ۃ و السالم کے میعتین کی طمانیت کے لت
ٰ
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ی
نہیر ین طرتقہ سے کمبل کردی جاۓ گی۔ یاکہ اس کباب کے اخزاۓ زب ِر گق بگو کے یارے میں قلوب کی پسکین ہوجاۓ۔
اس فقیر کے مکتوب کے حواب میں جس جلوص اور فراجد لی سے آپ نے کا م لبا ہے اس سے مشرت ہوبی اور دل سے دعاء تکلی کہ
مسن
ے کی زیادہ سے زیادہ بوفتق عطا فرماۓ۔ آمین۔
صراط فیم بر جلت
عالی آپ کو فتولی ِت حق اور ِ
ہللا ب ٰ

فقیر محمود غق ٗ
رلہ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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