ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خدمت ميں
جناب عالی۔ سالم علی کل مسلم عند و عند الرسول-
آپ نے جماعت احمديہ کے خالف بيان ديا ہے منسلکہ منظر نامے ]وڈيو[ ميں ،کہ احمدی وحی کے جاری رہنے کی
ايک بظاہر مضبوط  ،ليکن ببا طن غلط  ،دليل کے ذريعے پڑھے لکھے لوگوں کو گمراه کرتے ہيں۔

http://www.youtube.com/watch?v=Zh-n_A392iI&feature=email
آپ کا بيان دل کو لگتا ہے ،کہ ہاں يوں بھی لوگوں کو گمراه کيا جا سکتا ہے۔ پرايک مشکل آن پڑی ہے کہ ميں تو جن
احمديوں کو جانتا ہوں وه تو صاحب بے حد زيرک اور بال کی کھال نکالنے والے ہيں ،اور قرآن حکيم پر بھی غور و
فکر کرتے ہيں ۔ ان لوگوں کو چکمہ دينا کوئ اتنا آسان نہيں ہے۔ وه تو پلک جھپکنے ميں اس نتيجے پر پہنچ جاتے
جس تک پہنچتے آپ کو سالوں لگ گئے۔ کہيں ايسا تو نہيں کہ ان احمديوں کو کوئ پوشيده مدد کہيں سے مل رہی ہو؟
ميں نے سنا ہے اور ايک دو ايسے احمديوں سے مال بھی ہوں جو کہ خواب ميں اشاره پا کر احمدی ہوئے۔
ايک اور پريشانی ہے مجھے آپ کے بيان سے۔ وه يہ کہ آپ نے جو دو مثاليں دی ہيں جماعت احمديہ کے جال ميں
پھنسے ہوئے انتہائی ذہين آدميوں کی ،وه مجھے کچھ ٹھيک بيٹھتی نہيں لگتيں۔ بات يہ ھے حضت کہ سر ظفر خان
صاحب مرحوم نے بہت چھٹپن ميں بيعت کرلی تھی اور پروفيسر عبدالسالم مرحوم پيدائشی احمدی تھے۔ گويا کہ وه
دونوں تو کوئی دليل سنے بغير ہی احمدی ہو گئے اورپھر دنيا سے اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوايا۔ کہيں ايسا تو نہيں
کہ احمدی ہونے کے نتيجے ميں ان پر  تعالی کا خاص فضل ہو گيا ہو؟
آپ نے يہ بات بھی درست فرمائی کہ جماعت احمديہ ميں ايک سے ايک بڑا ڈاکٹر اور انجنئير بھرا ہوا ہے۔ کہيں ان
پر بھی  تعالی کا خاص فضل محض احمديت يعنی حقيقی اسالم کی برکت سے تو نہيں؟ اور پھر  ،کے فضل کی
کسے ضرورت نہيں ہوتی؟ آپ بھی صدق دل سے دعا کر ديکھيں۔ کيا پتہ کہ  تعالی آپ کی بھی رہنمائی فرمادے؟
ٰ
 لَ َم َع ْالمُحْ سِ ِني َْن ۔
اس نے تو فرما رکھا ہے کہَ :والَّ ِذي َْن َجا َھ ُد ْوا ِف ْي َنا لَ َن ْھ ِد َي َّن ُھ ْم ُس ُبلَ َناؕ َواِنَّ ّ َ
اور ہا ں ذرا لفظ وحی کے مطالب پر بھی ايک تھوڑا سا اور غور کر ليں کہ مجھے توجاری و ساری وحی کے بغير
کا ئنات کا وجود ہی خطرے ميں نظر آتا ہے۔ ايک چھوٹی سی مثال پيش کرتا ہوں ،آپ ہی کی۔ ہمارے آقا حضرت
رسول اکرم صلی  عليہ وسلم نے فرمايا تھا کہ سچا خواب نبوت کا چاليسواں حصہ ہوتا ہے۔ اور خالق کائنات جل
شانہ نے فرما يا ہے قرآن حکيم ميں کہ ہمارے سوتے ميں وه ہماری روحيں قبض کر ليتا ہے اور پھر جن کا جينا مقدر
ہوتا ہے ان کوواپس بھيج ديتا ہے۔ ذرا غور فرماويں کہ اس بھيجنے کے عمل ميں وه کيا کرتا ہے۔ ارے وحی کرتا ہے
بھائی ،وه کاندھے سے پکڑ کر نہيں جگاتا کہ مياں اٹھ جاو ابھی تمہارا وقت نہيں آيا۔ تو مبارک ہو آپ کو بھی وحی
ہوتی ہے اور روز ہوتی ہے۔ اور سچے خواب بھی آتے ہی ہونگے؟
اور ہاں ،غور سے ديکھيں تو کشف اور القاء بھی وحی ہی کی صورتيں ہيں۔ کيونکہ وحی کا مطلب ہے اشاره کرنا،
کہنا بغير بولے ،حکم دينا يا بات کرنا ۔ بعض صورتوں ميں وحی ايک پروگرام کی شکل رکھتی ہے۔ جيسے  تعالی
شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہے۔ يا جيسے آسمانوں اور زمين کو وحی فرمائ۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ خواص اشياء
قرآن حکيم کے مطابق آسمان ،جو ہميں
بھی وحئ الہی کے سبب سے ہيں۔ اس بات کی سند ميں اس بات سے التا ہوں کہ
ِ
ہر شش جہت پر پھيال ہوا نظر آتا ہے ،قيامت کے دن ايک خريطے کی طرح لپٹا ہوگا۔ غرضيکہ وحی کا مضمون بے
حد وسيع ہے۔ اسی لئے ميں نے پہلے ہی يہ خيال ظاہر کر ديا تھا کائنات کا دارومدار ہی وحئ الہی پر ہے۔
رہی بات وحئ نبوت کے جاری رہنے کی ،تو  تعالی نے تو يہ کہيں کہا نہيں کہ لو آج سے ميں نبوت کا دروازه بند
ْت َعلَ ْي ُك ْم ِنعْ َم ِتىْ َو َرضِ ي ُ
ت لَـ ُك ْم ِد ْي َن ُك ْم َواَ ْت َمم ُ
کرتا ہوں۔ اس نے يہ ضرور فرمايا کہ :اَ ْل َي ْو َم اَ ْك َم ْل ُ
االسْ َال َم ِد ْي ًنؕا -اب اگر
ْت لَ ُك ُم ْ ِ

غور سے ديکھا جائے تو نبوت بھی ايک نعمت ہے خدا کی اور وه  تعالی نے ہم پر مکمل کردی۔ اس بات سے تو
صريح طور پر يہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ميں سے جو بھی مومن ہين ان کو نبوت سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔
اس بات کو سمجھنے کے لئے ديکھنا پڑے گا کہ نبوت کا مطلب کيا ہے؟ نبوت کا مطلب ميری سمجھ کے مطابق يہ ہے
کہ  تعالی سے غيب کی خبر پا کر آگے لوگوں تک پہنچانا۔
اب اگر نبوت کا يہی مطلب ہے تو تذکرة االولياء پڑھ کر ديکھ ليں ،بہت سے صاحبان کشف و رويا حضرات سے
مالقات ہوجائے گی  ،تعالی ان پر رحمت فرمائے۔ ليکن دور کيوں جائيں يہ ديکھيں کہ جب حضرت عمر فاروق
رضی  عنہ نے فرمايا "يا ساريۃ الجبل" تو اس وقت آپ رضی  کيا کر رہے تھے؟ ارے بھائ نبوت کر رہے تھے۔
 تعالی سے خبر ،ايک کشف کی صورت ميں ،پا کر ساريہ کو ہدايت دے رہے تھے -اور يہ ايک ايسی عظيم الشان
کرامت تھی کہ لگتا ہے کہ بنی اسرائيل کے بہت سے انبياء بھی اس پائے کی نبوت نہ کر پائے ہونگے۔ يہ ہے َواَ ْت َممْتُ
َعلَ ْي ُك ْم ِنعْ َم ِتىْ کا عملی مظاہره۔ فالحمد  dعلی ذالک۔
حضرت عمر رضی  کی مثال سے صاف ظاہر ہے کہ  تعالی جب چاہے جس کو چاہے اور جتنی دير کے لئے
چاہے ،اہنے بندوں کی بھالئ کے لئے نبی بنا سکتا ہے۔ يہ ہے َواَ ْت َمم ُ
ْت َعلَ ْي ُك ْم ِنعْ َم ِتىْ کا مطلب ،کہ ہمارے آقا و موال
حضرت رسول اکرم کا نور نبوت امت محمديہ ميں جاری وساری رہے گا اور ضرورت کے وقت ظہور کرے گا۔ اس
جگہ مجھے وه حديث ياد آ رہی ہے جس ميں ميرے آقا صلی  عليہ وسلم نے فرمايا کہ ميری امت کے علماء بنی
اسرائيل کے نبيوں کی مانند ہيں۔ ]ظاہر ہے کہ "علماء" سے ميرے آقا کی مراد وه کٹھ مال نہيں جو کہ آج بات بات پر
آپ صلی  عليہ وسلم کے امتيوں کے قتل کے فتوے ديتے پھرتے ہيں۔[
اب يہ ہے کہ اگر غور سے ديکھا جائے تو گزشتہ چند صديوں سے امت محمديہ کی حالت کچھ ايسی ہو رہی ہے کہ
سوائے نبی کے اس قوم کی اصالح کسی اور سے تو ہونے سے رہی۔ اس بات کی طرف اشاره آنحضرت صلی 
عليہ وسلم کی حديثوں سے بھی ملتا ہے۔ سو اگر  تعالی محمد صلی  عليہ وسلم کی امت ميں سے ايک شخص کو
نبی بنا دے تو اس پر جز بز ہونے کی کيا ضرورت ہے؟ قرآن شريف ميں بيان کرده خدائ سنت کے مطابق انسانوں کی
اصالح کے لئے ايک انسان ہی کا نبی مقررکيا جانا ضروری ہے۔ اورموجوده حاالت ميں اس انسان کا امت محمديہ ميں
سے ہونا بھی ازبس ضروری ہے ،ورنہ َواَ ْت َمم ُ
ْت َعلَ ْي ُك ْم ِنعْ َم ِتىْ کی نفی ہو گی۔
ميں نے صرف وحی اور نبوت کے جاری رہنے کے ثبوت ہی کو پيش نظر رکھا ہے۔ اور اب تک مسيح موعود
حضرت مرزا غالم احمد قاديانی عليہ السالم کا ذکر عمدا نہيں کيا کہ اگر شروع ميں انکا ذکر کر ديا توآپ ہتھے سے
اکھڑ کر اول فول نہ بکنے لگيں۔ ويسے ياد رکھيں با ادب با نصيب ،اور ہاں قرآن کريم مين بھی تو  تعالی فرماتا ہے
کہ بت پرستوں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو۔ ميں نے ديکھا ہے کہ آپ حضرت مرزا صاحب کا نام بڑی بدتميزی سے
ليتے ہين۔ تو صاحب آپ کم از کم اسالمی تعليمات کا احترام ہی کريں۔  تعالی آپ کو ايمان کی دولت سے ماالمال
کرے۔ اور پاپی پيٹ کی خاطر اپنے بزرگوں سے بد تميزی کرنے سے بچائے۔
اور ہاں ميرے آقا و موال صلی  عليہ وسلم نے فرمايا تھا کہ سچائی مومن کی گم شده ميراث ہے۔ مجھے يقين ہے کہ
آپ نے حضرت مرزا صاحب کی کتاب حقيقۃ الوحی ضرور پڑہی ہو گی ،اعتراضات کی تالش ميں۔ اب کے ذرا سچائی
کی تالش ميں پڑھ کے ديکھ ليں ،آپ کا بھی بھال ہو گا اور بہت سے ايسے لوگوں کا بھی بھال ہو گا جو ٹی وی پر آپ
کے پروگرام ديکھتے ہيں۔ ميری ايک بزرگ ہيں پروفيسر بشری بشير۔ انکا ارشاد ہے کہ اگر آپ تفسير کبير کی جلد ٩
ميں صفحہ  ۵٧٣ -۴١٣پڑھ جائيں تو آپ کو وحئ الہی کا کچھ ادراک ہو جائے گا۔ ]علم کا بحر ذخار ہے تفسير کبير۔[
والسالم علی کل مومن عند و عندالرسول،
آپکا خير خواه – آ پکے کسی نئے بيان کا منتظر
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