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 مخففات

 بهیجے سالمہللا ان پر  - )علیہ السالم( / ( یا علیها السالم)

 ےبهیج سالمسب پر ہللا ان  - )علیهم السالم(
 درود اور سالم بهیجےپر  آلکی  ہللا ان پر اور ان - ملسو هيلع هللا ىلصیا ( )صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 با عظمت اور بلند ہو -( )سبحانہ و تعالی
اور غالب با عزت  -( )عزوجل



 
 
 

 یہ چھوٹی کتاب

 یہ چھوٹی کتاب:

کی  د الحسن ایک خط تھی جو کہ امام مھدی  )ہللا انہیں زمین میں ٹھہرائے( کے وصی اور پیغمبر احم

تھی ۔۔۔ اس کے بعد کہ انہوں نے خود پہل کر کے یمانِی انصار کو بھیجی گئی  مہاجر طرف سے استرالیا کے

 ۔ کو خط بھیجا  آِل محمد

نے سوچا کہ  اس خط کو شائع کرنے کا فائدہ ہوگا کیونکہ  اس کا  فائدہ  اس لئے انصار االمام المھدی 

نے خط بھیجا بلکہ اس کا عمومی فائدہ  وگا جنہیں سید احمد الحسن نہیں ہ دودحمصرف ان انصار تک 

انصار کا بھی اصلی خط بھی اس چھوٹی کتاب کے پیش لفظ میں  ہوگا۔۔۔اور تاکہ فائدہ سب کو پہاچے ہم نے 

شامل کرلیا ہے ۔۔۔ اور ہم نے اس کو کسی کم و بیشی کے بغیر شامل کیا ہے ۔۔۔ اور ہم نے اس چھوٹی کتاب کا 

 رکھا ہے۔ (خطھدایت کا نام )

ہم ہللا سے اپنے اولیاء کی حفاظت کرکے ہم پر  احسان فرمائے ۔۔۔ اور  ہمارے  سردار اور مولی کو اپنی زمین 

میں ٹھہرائے ۔۔۔ بے شک وہ بہت اچھا مولی ہے اور بہت اچھا مددگار ہے ۔۔۔ اور ہماری آخری دعاء یہ ہے کہ 

محمد پر، ائمہ کہ تمام جہانوں کا رب ہے ۔۔۔ اور ہللا درود بھیجے محمد اور آِل  تمام تعریفیں ہللا کیلئے ہیں جو

 -اور مہدیوں پر اور خوب سالم بھیجے 

 

٭٭٭



 
 
 



 
 
 

 

 

 اللهم صل على محمد و  آل محمد األئمة والمهدیین

 

 السالم  علیكم و رحمة ہللا وبركاته

 

 اور بعد:

اور کیا لکهوں، کیونکہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں مگر میں  اصل میں میں نہیں جانتا کہ کہاں سے شروع کروں

کیا کہوں اور میں ان چند لکیروں اور اس )خاموش( کاغذ پر کیا بتاؤں، مگر جیسے کہتے ہیں، میں درمیان 

 سے  ابتدا کرنے واال ہوں ۔

 

لحسن )ہماری سید احمد الحسن سے  مخاطب )باری خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکهے( جو االمام حجت بن ا

روحیں ان  کے قدم کے نیچے خاک پر قربان جائیں اور وہ بهی پوری طرح( کے وصی اور ان کی طرف 

 سے  پیغمبر ہیں۔۔۔

میرے آقا وصی: ہم دو ایسے شخص ہیں جو کہ باری خدا عز و جل کی بندی کرتے ہیں، اور ہم مرجعیت 

 ۔ سکوت کئے صنموں کو نہیں پوجتےسچ کے معاملوں میں کے 

ہللا تعالی نے ہم پر اس خط کو اٹهانے والے کے ہاته )ہللا اس کی مدد کرے( ہم آپ  بعد کہاب ، اور اس کے 

پر ایمان لے آئے، اور یہ کہ آپ حقیقی طور پر اور سچائی کے ساته اماِم حجت ابن الحسن )علیهما السالم( 

آپ کی وصیتوں اور پیغام کا انکار  کے وصی اور پیغمبر ہیں ، اور یہ کہ جو اس بات کو جهٹالتا ہے اور

نے والے ہیں ، اور ان کے ساته خهگڑا کرنے واال آپ کا دادا کرتا ہے وہ فعال کفار ہیں ، اور دین سے نکل

خود ہوں گے ، اس دن جس دن ان کی کرسیاں اور ان کے آس پاس چیزیں انہیں کوئی  ملسو هيلع هللا ىلصخدا کے پیغمبر 

ام مال جنہیں وہ کهاتے رہے اور اپنے دنیوی کاموں میں لگایا ،  فائدہ نہیں دیں گے ، اور نہ ہی ان کے حر

کیونکہ یہ لوگ اور ان کے پیروکار بهالئی کو گناہ اور گناہ کو بهالئی سمجهتے رہے )ہللا انہیں ہالک کرے( 

 ۔

آپ ا بات پر بیعت دیتے ہیں کہ میرے آقا وصی: میں  احمد ہوں ۔۔۔ اور دوسرا بهائی صادق ہے ۔۔۔ ہم آپ کو 

حقیقی طور پر اور سچائی کے ساته صاحِب عصر و زمان اماِم حجت ابن الحسن )علیهما السالم( کے وصی 

 –اور بهی ہیں )ہللا ان کی کشادگی میں تعجیل فرمائے( 

اور یہ کہ ہم آپ کے احکام بجا الئیں اور آپ کے روکنے سے ہم رک جائیں، اور یہ کہ ہم آپ کیلئے قیمتی 

 ے اندر کی روحوں کی فدیہ دیں۔اور نفیس اور اپن

یار کرنے والوں میں سے ہوں گے ، جن کیلئے انبیاء الہی سچائی کی ریاستوں کا رستہ ت اور ان شاء ہللا ہم

، اور الحسین  بهی جو خاتم االنبیاء و مرسلین ہیں نے ملسو هيلع هللا ىلصاور پیغمبروں نے رستہ تیار کیا تها اور پیغمبر محمد 

کیلئے فدیہ دیا تها اور ان کے ساتهیوں نے بهی ، اور انہیں پاک عترت  نے اپنے پاک خون سے ان شهید 

 ۔نے دیکها اور ان کی تمنی بهی کی 
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بہرحال، اب  آپ کی طرف سے اشارے کے تابعدار میرے آقا ، اور  اماِم قائم )ہللا ان کی مبارک کشادگی میں 

م پر توفیق اور درستگی کی دعاء سے تعجیل فرمائے( ۔ اور ہم  ہللا تعالی سے دعاء کرتے ہیں کہ آپ ہ

مہربانی فرمائیں ، اور یہ کہ ہللا ہمیں امام مهدی )ہماری روحیں ان کیلئے قربان ہوں( کے انصار میں سے 

اور علی اور فاطمہ اور الحسن اور الحسین )اور العباس اور شہداء( بنائے ، اور یہ کہ ہم ہللا کے پیغمبر ص 

کو پکڑیں ان سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان سے جنگ کی اور  نقالبکے ااور ائمہ تمام کے تمام 

اور ام البنین اور  علیها السالم ایسی قوم سے راضی ہوئے جنہوں نے ان جنگ کی ، اور یہ کہ ہم الزہراء

 -زینب اور رقیۃ اور پاک آل کو خوش کرسکیں 

لیا ، اور ہمیں معاف کیجئے ہماری لکهائی  ہم نے آپ کا قیمتی وقت اگرہمیں معاف کیجئے میرے آقا وصی 

میں کوئی گستاخی ہوئی ہو ، اور ہم معافی مانگتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے آپ میں شک کیا تها 

کی قسم لے کر کہتے ہیں کہ   اور میں آپ کی دادی الزھراء علیها السالمزمانے کے ڈر سے تها ، اگر چہ 

 – فرمائیںفور و رحیم سے ہمارے لئے مغفرت اور درگزر کرنے کی دعاء آپ ہمیں معاف کریں اور ہللا غ

 )اچهے لوگوں کے ہاں عذر قبول ہوا کرتے ہیں( ، پس آپ ہمارے آقا اچهے لوگ ہیں ۔

اور ہم  اس ذات سے دعاء کرتے ہیں جو بلند اور قدرت واال ہے کہ وہ آپ اور انصار سے ہر برائی اور نا 

اور ہر اس شخص کا شر دور رکهے جو  آپ کے بارے میں ان قسموں کے شر  پسند بات کا شر دور رکهے

 چاہتا ہو۔۔۔۔۔۔۔

 

اور برائی اور نا پسند کام کرنے والوں کی فہرست تو بہت ہی لمبی ہے ، اور ان لوگوں کی فہرست جنہوں 

، نہ روزوں میں  نے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کهایا ہے اور جنہوں نے امت کو نہ ہی نمازمیناکٹها کیا

 میں۔۔۔نہ عید میں اور نہ ہی دیگر کاموں 

جنہوں نے حالل کو حرام اور حرام کو حالل قرار دیا انہوں نے امت میں اتحاد محض شیطان کی 

فرمانبرداری کیلئے کی ، اور شیظان کو چننے کیلئے ، اور شیطان کی بندگی کیلئے ، اور قرآن اور پاک 

اور ایک اور مرتبہ میرے آقا ہمیں لمبا خط لکهنے کی وجہ سے در گزر  عترت سے دور رہنے کیلئے ۔

 –کیجئے 

اور ہماری آخری دعوت کیا ہے ، وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں ہللا کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے کہ اس 

 نے ہمیں اس رستے کی طرف ھدایت دی جو کہ سچ ہے اور آسمان کے فرشتوں کے ساته مبارک ہے 

 لسالم علیکم و رحمۃ ہللا و برکاتہو ا

 احمد ۔۔۔ صادق

 استرالیا

 

مہربانی فرمائیں گے اور وہ دعاء توفیق کیلئے اور  اور ہم امید رکهتے ہیں کہ آپ ہم پر خاص دعاء کے ساته

درستگی کیلئے اور اس چیز کی خوشخبری کیلئے جس کی بشارت فرشتے کرتے ہیں ، جن کے دادے قاب 

)ہماری روحیں ان  االمام المھدی الحجۃ بن الحسنپہنچے یا اس سے بهی زیادہ نزدیک ،   قوسین کے مقام پر

ہوں(۔کے پاؤں کے نیچے مٹی کیلئے قربان 



 
 
 

 سید أحمد الحسن کا جواب

 

 جو متام جہانوں اک رب ےھہںی  متام تعريفںی ہللا ےک ےیل

 رپر اور مہديوں پ اماموں ، درود و سالم حرض محمد پر ان یک أ ل پر

 

تاکہ  قبلہر چیز سے  اور اور ہر چیز کے بعد ہر چیز کے ساته ، اور ،نظر آنا چاہئے ہللا کو ہر چیز میں آپ 

پهر وہ ہللا کے ذریعے ہر چیز کو دیکهے گا ، اور پهر اٹه جاۓ اور  پردہ سےاس اور  ےسککو پہچان  ہللا

 ۔ گاقی آپ کو ثبوت کی طرف لے آئے حقی ، خالقِ  حقیقی کی طرف لے جانے بجائے کہ ثبوت آپ کو خالقِ 

لہذا مھج ےہ  تھج ےس فاصلہ بڑھا ديتا ، تریے ثبوتوں یک طرف مریے ديہان چلے جاےن ےس الہ مریے ): نے فرمایا  ام حسین ام

  حمتاجأ پ اک بھی  جس ےک اےنپ وجود مںیےہ  پر وہ مہرابین فرما جو مجھے تریے قريب ےل أ ئے ۔ تجھے اس چزی ےس کےسی اثبت کيا جا سکتا

ظہور مںی کچھ ایسا پاای جاسکتا ےہ جو کہ تریے ظہور مںی نہںی پاای جاات يہاں تک کہ وہ چزی تجھے  تریے عالوہ کیس اور چزی اکو؟ کيا ہ

کہ أ پ تک پہنچنے ےک ےیل ہوئے کب ہ   ؟ اور أ پ اتنے دوریک رضورت پڑیثبوت کو کیس کہ أ پ  ب ہوئےکہ   أ پ غائب ظاہر کرےن لگے؟

جس  ہوااک بہت ِخسارہ  بندے اس ےک طور پر نہںی پہچان سکیت ۔  نگہبان جو أ پ کوےہ  اندھ ہ   وہ أ نکھ ۔  یئہویک رضورت  ئلدال

 ۔(1)(۔۔۔ےن أ پ یک حمبت اک حصہ نہںی پا ای

اور سن سکو کہ کس طرح وہ تم ، تاکہ تم ہللا کو دیکه سکو  مٹی دھودواپنی آنکهوں اور اپنے کانوں سے 

 ۔۔۔  ہے پتهر کے ذریعے بهی کالم کرتاسے ایک 

۔ کیونکہ وہ تمهاری آنکهوں اور کانوں کو ہیں  مت لو جو اپنے آپ کو عالم سمجهتے الوں کا سہارہاور ان جا

اور اس کی چکا چوند میں آپ کو ہیں  ، اور آپ کو اس مادی دنیا کا حصہ بنا دیتےہیں  سے بهر دیتے مٹی

 ۔ہیں  گم کر دیتے

ے زائل ہونے والی دنیا ہی ان اور یانہیں اپنے ہاته نظر نہیں آتے مت سنیں ، کیونکہ ہیں  ہتےوہ جو کچه ک

 ۔کے علم کی انتہا ہے 
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کا سہارا مت لو اس حالت میں کہ وہ خوابوں کو جهٹالتے ہیں ، حاالنکہ یہی آسمانوں کی ملکوت تک کا ان 

 رستہ ہے۔

ایمان لے آؤ پر  اور آسمانوں کی ملکوت ، کو سنوملکوت آسمانوں کی ملکوت میں دیکهو ، اور آسمانوں کی 

نہیں جس پر بے عمل علماء ایمان  اور ایمان لے آئے ، اوصیاء اور انبیاءجس پر ہے  حقیقتکیونکہ یہ 

 ۔رہے  لڑتے زمانے میں ہرسے  اوصیاء اور انبیاء نہوں نےج علماء وہ، رکهتے 

اور اس کی جمہورت اور اس کے  امریکہنیں رکهتے ہیں گماسوچتے ہیں اور اب وہ آخری زمانے میں  اور

،  جےسی ٹٹولنا چاہئے تھا نہںی کو حصيح طریقے ےس ٹٹوالےن ہللا انہوں ) سوچتےمگر ہللا کو نہیں کے بارے میں ، انتخابات 

 ۔ (1)(ےہ اور بڑا اب عزت بڑا طاقتورہ   درحقیقت ہللا

سب سے بڑے  مقرر کرنے کا گمان نہیں رکهتے ، پس وہ کا ، اس کا خلیفے کو حاکمیتاور اس کی وہ ہللا 

و تعالی کی تصویر  ہسبحان ہللا انبیاء اور اوصیاءجیسے ہی  دجال امریکہ کی تصویر بن گئے بالکل ایسے

 ۔ہیں

 ، جو ہللا کی زمین میں اس کے خلیفہ یںکر غور وں پرکے قصاوصیاء اور  ءانبیا اور، اس پر پڑھیں قران 

جو کہ بے عمل علماء تهے  لیڈرقوموں کے ان ان کو تنگ کیا اور  کو بهی جنہوں نے ہ امتوںگذشت، اور  ہیں

ا بهٹکصاحِب حق انبیاء اور اوصیاء کی سیرۃ یا رستہ یا سنت سے ، پهر اپنے آپ پر ایک نظر ڈالو ، کیا یہ 

 ےدشمنوں کاء کے وں کی سیرۃ یا رستہ یک سنۃ انبیاء اور اوصیدشمن بے عمل علماء ؟ کیا اس کےہے ہوا

 تها؟سے ہٹ کے  ےرست

نے کی تهی وہ  آباء و اجداد نیک نہیں کی جو میرےسے ہٹ کر کوئی بات کی قسم میں نے اس بات  ہللا

 ، میں ذکر کیا وںمجهے اپنی وصیت کرنے کی وصیت کی انہوں نےحمایت میری  جنہوں نے لوگوں سے

  ۔السالم آئمہ علیهم  حسین اورالحسن ، ال ،علی اور  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد اور نوح ، ابراھیم ، ابراھیم ، اسماعیل ، 

 (2) (ںیئأ  کہ شايد وہ واپس يہ ابت ڈایل  اس ےک بعد اس یک نسلوں مںیاور اس ےن )

نے ، ابوسفیان نے فرعون ، جو کچه نمرود نے بے عمل علماء نے اس کے علواہ کوئی بات نہیں کی اور 

 ۔(ہو ان پرلعنت ہللا کی اور الولید نے کہا )

 (3) (ےہ پاگلتو ےہ  يقینًا متھارا پيغمرب جو منھاری طرف بھيجا گيا)انہوں نے کہا: 

                                            
 74سورت الحج:  - 1
 28سورت الزخرف:  - 2
 27سورت الشعراء:  - 3
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 ۔(1)( يہ تو قدمی حسر ےک سوا کچھ بھی  نہںی ، اور يہ انساین الکم ےک سوا کچھ بھی  نہںی)نے کہا ہوں اور ان

 ۔(2) (ےہرہا  ، يہ تو رصحیًا ھجوٹ بول ےہ نبوت أ یئ کو اسہم مںی ےس کيا )کہا اور 

میں کوئی چاہئے یہ ہ ، ہے تو شاعر بلکہ یہ، بول رہا ہے  جهوٹ بلکہ ، ہیں خواب فضول یہ تو) کہا اور

 ۔(3)(نشانی دکهائے جو پچهلوں نے دکهائی

 مزید کہا۔۔۔۔۔

پچهلے  ؟ ان سےآتیپر نشانی کیوں نہیں  ہمسے بات کیوں نہیں کرتا یا  ہمہللا ہیں  وہ جو نہیں جانتے کہتے)

 حنے ان لوگوں کو واض ہم ۔ ہیںہی  کی طرح بات کرتے تهے ، ان سب کے دل ایک جیسےہی  بهی ان

 ۔(4)(ہیں کامل کے مالک جو یقینِ  یںہ دکها دی اںنشانی

شا  گا ان مروںاور اسی بات پر  ہوامیں اسی بات پر پیدا  آیا اور سچ کہنے آیا ۔  ی دینے ہمیں سچائی کی گوا

 ہللا۔

تو ہے  آپ کو یہ کڑوی اور بهاری لگتیاگر اور تو گواہی دیدیں ، ہیں  تےچاہ گواہی دیناسچائی کی  اگر آپ

اور ہے  کیونکہ سچائی بهاری اور کڑویجس سے اس نے آپ کو نوازا ہے،  پر شکر ادا کریں اس ہللا کا

 ۔ ہے مٹاسمیں ہلکی سی اور اس جهوٹ 

محنت کریں اور پس ۔ ہے کا پیغام علیہم السالماور اوصیاء  اوریہ سمجهیں کہ آپ کا پیغام تمام پیغمبران

 ءانبیااس ک پیغمبر اور ۔ اور ہللا اور  ےہ جیسے پیغبر آپ پر گواہہی  جائیں بالکل ایسے ہولوگوں پر گواہ 

کی تلقین کریں اور صبر  اور صبر کریں اور ایمان آپ کا کام دیکهیں گے ، لِ ہاور ا علیہم السالماوصیاء اور 

انجیل سے انجیل کے  لِ ہکتاب کے حوالے سے بحث کریں اور اکتاب سے ان کی  لِ ہااور ۔  وڑ پیدا کریںج

 ،  عمومی طور پر نہیں، صرف ہے میں مذکور انجیلان کی  معاملہالے سے بات کریں کیونکہ آپ کا حو

   ۔ ہے بلکہ تفصیل کے ساته

 

 ٭٭٭

 

 

                                            
 25-24سورت المدثر - 1
 25سورت القمر:  - 2
 5سورت االنبیاء :  - 3
 118سورت البقرہ :  - 4
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 میں 16نمبر  باب میں یوحناانجیل 

پ میں آ اورہے  جس نے مجهے بهیجاہوں  رہا میں چونکہ اب واپس اسی کے پاس جا)فرمایا  نے عیسی 

ا ہرہو ، اور آپ کو یہ سب کچه سن کر بہت افسوس ہوں  رہا کہ میں کہاں جا پوچه سکتا ہےسے کونی نہیں 

 ۔ وگاہ

نجات اگر میں نہیں گیا تو کیونکہ سچ بتاتا ہوں کہ آپ کیلئے بہتر ہوگا اگر میں چال جاؤں ، مگر میں آپ کو 

کو  اور اگر میں چال جاؤں تو اسے بهیجدوں گا ، اور جب وہ آئے گا تو پورے عالمئے گا ، نہیں آ (1) ندہہد

 ۔ گاڈانٹے حشر کے بارے میں  یومِ اور کے بارے ، اس کی فرمانبرداری دا کی نافرمانی خ

تو اس لئے جو نیکی کی بات ہے اور  (ان نہیںکیونکہ ان کا مجه پر ایمکی بات تو اس لئے ) گناہاب جو 

کی  حشر یومِ ( ، اور جو گے ونہیں دیکهمجهے  بهی اور تم لوگہوں  رہا کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جا)

 ۔ تہمت کا شکار ہوچکا ہے اب ا سردار(اس دنیا ککیونکہ بات ہے تو وہ اس لئے )

سچائی ں کو ابهی برداشت نہیں کرسکتے ، جب وہ )آپ ان باتومگر  ، ہے مجهے آپ سے اور بہت کچه کہنا

اپنی طرف سے بات وہ  ، کیونکہ انمائی کرے گہمکمل سچ کی جانب رآپ کو خود آئے گی تو وہ  (کی روح

 ۔ (ے گاسن وہبتائے گا جو وہی  وہ آپ کوبلکہ  کرے گا ،نہیں 

بهی ہیں اور مانتے بهی  طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے لوگ جانتے میریاس انجیل میں  عیسی تو یہ 

 ہیں ۔

 ٭٭٭

  

                                            
ْی' لفظ آتا ہےترجمان کا کامنٹ: عربی میں  -1  'اَْلُمعَز ِ
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 میں 24نمبر  ابب میں میتھیوانجیل 

آدم  ابنِ ، نہیں جانتے کہ ایسے گهنٹے میں جسے آپ  وہر تیارہمیشہ اس لئے ا پ لوگ نے فرمایا۔ ) عیسی 

دوسرے بندوں کومناسب وقت  اس کا آقا سےج ےہ کون ہبندامانتدار اور حکمت واال  ، پس وہ آئے گا

کہ وہ اپنا ہے  اور دیکهتاہے  اگر ان کا آقا آتاہوں گے  بندے خوش قسمت ، دے گا وراک دینے کا اختیارخ پر

 اختیار بنایا جائے گا( ۔ صاحبِ  سچ کہتا ہوں کہ اسے اس کے تمام دولت پرآپ کو میں ۔ ہیں  ےہر کام کر

کو سمجهنے کے لیے کسی   عیسیبر یا مکے پیغ امام مہدی یا میں نہیں سمجهتا کہ ان پیغامات کو 

 ۔ ہے خاص کوشش کی ضرورت

اگر ہے  کو ٖتفصیالً بیان کرتا دعوتکیونکہ وہ اس  نے کو کہیں ،کو پڑھ خوابکے  (1)یوحنا الالھوتی ہیںان

 ۔ مدد کرنا چاہتے ہیں یک  عیسیطلب میں ہیں اور اگر وہ سچائی کی واقعی وہ 

 ۔ یںہ ےکردیت بیانکو  صاحِب حقاور  سچائیجو  سے خواب ےک جان دی ڈیوائن ہیں  عبارتیںاور یہ چند 

 

 ٭٭٭

 میں 4نمبر باب 

باجے آواز  ہی پہلے والیدروازہ دیکها پهر وکهال ہوا  دیکها اور اچانک آسمان میں ایک کے بعد میں اس 1)

 کیا اس کے بعدیہاں آؤ تاکہ میں تمهیں دکهاؤں کہ : ہ کہتے ہوئے گفتگو کر رہی تهییسے کی طرح مجه 

میں ایک تخت نے آسمان پهر میں میں نے روح کی شکل اختیار کرلی ٹهیک اسی وقت  - 2۔  واال ہے ہونے

۔ اور جو اس تخت پر بیٹها تها عتیق احمر اور سنگ یشب  3 ۔ دیکها جس پر کوئی بیٹها تها

تخت کے  ایک قوس قزح جو کیس عقیق کی طرح تهی اس تها ۔ رہا  ھر کی طرح چمکاجو قیمتی  جیسے 

چوبیس دیگر تخت ایک دائرے کی صورت میں اس تخت کے ارد گرد تهے  ۔ 4۔ تهی ہوئے  گرد احاطہ کیے

کو سفید لباس میں ملبوس ان تخت پر براجمان دیکها جنہوں نے سنہرے تاج پہن  چوبیس بزرگوں۔ اور میں 

 ی تهی ۔ہسنائی دے رکی آواز  هیں اور بادل گرجنےی تہتخت میں بجلیاں کوند ر ۔ 5۔ کهے تهے ر

                                            
 یہ خواب انجیل جسے عهد جدید بولتے ہیں کبان کے آخر میں ہے۔ - 1

کہتے ہیں ۔ ہم نے ان کا عربی نام ‘  ’ John The Divine' یا جان دی ڈیوائنانگلش زبان میں انہیں 'ترجمان کے کامنٹس: 
استعمال کیا ہے ۔ یہ ایک ایسے شخص تهے جنہیں عیسی علیه السالم کے اٹهائے جانے کے بعد ان کی طرف سے پیغام ملتے 

 رہتے تهے اور انہیں ہللا کی طرف سے خواص خوابوں کے ذریعے حکمت ملی تهی، اور وہ خواب انجیل میں درج ہے۔ 
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 ٭٭٭

 میں 5نمبر باب 

سات جانب  ےر کہاور بالکها ہوا تها  اندر کےجس  دیکهیکتاب کے دائیں جانب میں نے ایک  تخت 1)

کون اس  میں نے ایک طاقتور فرشتے کو بلند آواز سے کہتے سنا 2 سربمہر کیا گیا تها ۔ وں کے ساتهمہری

زمین کے پر اور نہ زمین میں نہ آسمان  نہتو  3 ؟ےتوڑ وں کومہر کهولے اورکو  کتاباس  جوہے  قابل

کیونکہ کوئی  نے لگارو بہت میں 4۔  سکتا اندر دیکهکهول کہ اس کے کو  کتابکوئی ایسا تها جو اس نیچے 

 ۔ رگوں میں سے ایک نے مجه سے کہا رو متپهر بز 5 ۔ اندر دیکهتاے تها جو اس ک بهی اس قابل نہیں مال 

کو کهولے  کتاباس ہے تاکہ  سے جڑد کی ؤکہ دا جو کے قبیلے سےا ذویه غالب ہوا جو شیر وہ اور دیکهو

 چار زندہ مخلوقاتاور  اس تخت کے درمیاناچانک دیکها کہ  میں نے اور 6 ۔ گا اور سات مہریں توڑے گا

س کے سات سینگه ۔ ا گویا پہلے ذبح کیا جا چکا تهاے ہ امیمنا کهڑایک  کے درمیانوں اوربزرگ کے درمیان

تو  7جن کو پوری دنیا میں پهیالیا گیا۔ ہے  اور سات آنکهیں تهیں ۔ جو کہ خدا کی سات روحوں کی عالمت

جب وہ یہ لے چکا تو  8اته سے وہ لوح لے لی ۔ ہکے سیدھے نے عرش پر بیٹهنے والے اور اس  وہ آیا

ان سب کے پاس سارنگیاں  اورگئے  ہوچاروں زندہ مخلوقات اور چوبیس بزرگ اس کے سامنے سجدہ ریز 

لوگوں کی نیک  تهے جوہوئے  بهرے ئے پیالے تهے جو پاکیزہ مشروب سے  ہواور سونے کے بنے 

حاصل  کہ لوح کو ہوجو اس طرح تها "تم اس قابل  رہے تهےگاسب ایک نیا گیت  وہ اور 9۔  ںتهی ئیںدعا

 ہرقبیلے ،  ہریا گیا ، اور تم نے اپنے خون سے مقدس مہر کو توڑو ، کیونکہ تمهیں ذبح ک کرو اور اس کی

بادشاہ  ہمیں ہمارے خدا کیلئےتم نے  10۔  لئے خرید لیاکے لوگوں کو خدا کے  امت ہراور  قوم ہر، زبان 

میں نے  پهر 11 کریں گے ۔ راجدنیا پر  پس ہمبننے دیا اور اور خدا کی پرستش کرنے واال پیشوا بننے دیا، 

سنیں ، وہ  دکے ارد گر عرشزندہ مخلوقات اور بزرگوں کی آوازیں اور کئی فرشتوں کی میں نے اور  دیکها

تهے "وہ میمنہ جس نے جان قربان رہے  اور وہ بلند آواز سے کہ 12 ۔ کروڑں اربوں کی تعداد میں تهے

 بزرگی، عزت ملے اور  کہ اس کو طاقت ملے ، امارت ملے ، دانش ملے ، قوت ملےہے  کردی اس قابل

تهے  پرسمندر یا جو زمین کے نیچے یا زمین میں اور آسمان  مخلوق جو اور ہر 13-  "ملے برکتلے اور م

 سلطنت ہو، بزرگی ہو ، ہوعزت برکت ہو، تهے ، رہے  سب مل کر کہ ۔  کو کہتے ہوئے سناسب میں نے 

تهے ، رہے  ین" کہآم"ر وجاناور چاروں  14اور اس میمنے کی ۔  عرش پر بیٹهنے والے کیکے لیے ہمیشہ 
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اور  ہ کیاسجداس سے ک سامنے گر پڑے اور انہوں نے چوبیس بزرگ  اور زندہ رہنے والے کے سامنے

 -(اسی حالت میں ہمیشہ تک رہے

 ٭٭٭

 میں 14 نمبر باب

زار تهے ہا ۔ اس کے ساته ایک الکه چوالیس یون پرکهڑا نظر آیهص نے نظر آٹهائی تو مجهے میمنا کوہِ  میں

 س کے والد کا نام لکها تها ۔ ۔۔(انیوں پر اکی پیشجن 

عالوہ کوئی اور شخص ہوسکتا ہے جو اپنے والد کے  سے سب سے پہلے مؤمن دالوا یک امام مہدی اب 

 !!!؟کے انصار کو اکٹها کرے

وہ کون  اورکوئی اور لوگ ہوسکتے ہیں؟ مہدیوں کے عالوہ اور بارہ  آئمہ کرام بارہاور وہ چوبیس بزرگ 

ے مہریں توڑاور  کتاب کو کهولے گاجو  ہے جڑ سےکے قبیلے سے جو کہ داوود کی ا ذویه جوہے  سا شیر

 !!!ا؟رہا ته خیبر، احد ، حنین ، اور بدر میں لڑ ساته کے  علی اس شیر کے جو سوائے گا ،

ہیں  کی والدہ ماجدہ )نرجس( امام مہدی  ماں بنی اسرائیل سےکی کیونکہ اس ہے  قبیلے سے اهوذیاور وہ 

 ۔

ہیں اور سات آنکهیں  جس کے سات سینگ (ہوچکا  ہوایسے کهڑا تها جیسے ذبح )جو ہے  اور وہ میمنہ کون

 ، اور آئمہ علیہهم السالم سوائے مہدیِ  حسینالحسن ، ال،  ، علی ، فاطمہملسو هيلع هللا ىلص محمد جوہیں  ۔ وہ چودہ معصومین

 ے؟!!!ہمبر یغپ اک امام مہدی اور یسوع مسیح اور الیمانی  جواول 

 ٭٭٭

 1میں 17باب نمبر یوحنا کے خواب

ان کی  لیکن، جو ابهی اقتدار میں نہیں آئے  ہیں دس بادشاہوہ جوآپ نے دیکهے   وہ دس سینگه 12)۔۔۔

 وہ سب ایک 13 -کے ساته  (2)ایک گهنٹے کیلئے ہو گی اور وہ بهی وحشی ایسے ہی آئگی جیسے کہ سلطنت

یہ بادشاہ اس میمنہ کے خالف  14۔ طاقت اور بادشاہت دیں گے اپنے وحشی کو  اورہیں  طرح سوچتےہی 

                                            
 کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ velations Reیہ وحی یعنی  - 1
 ترجمان کا کومنٹ: بظاہر یہ ایک بہت ہی دردناک اور منحوس مخلوق ہوگا جو خدا کا دشمن ہوگا۔ - 2
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 گا ہووں کا شہنشاہ ہاور شہنشارب االرباب ، کیونکہ وہ  پر غالب آئے گاان کو  میمنہمگر  ،جنگ کریں گے 

 ۔( ۔۔۔ ہوں گے مؤمن۔ اس کے پیرو کار منتخب شدہ اور 

 ٭٭٭

 میں 18 باب نمبر

،  تهی سلطنت ایک عظیماس کے پاس  اور اتر رہا تهاسے آسمان جو  اور فرشتہ دیکهامیں نے ایک پهر  1) 

 گرگئی گرگئی نے لگابول اور وہ عظیم آواز سے چیخ کہ 2 ۔ہوئی تهی  روشندنیا شان سے اس کی اور 

ناپاک ر اور ہ ۔رہائش اور ہر ناپاک روح کیلئے ایک قید خانہ بن گئی  یلئےک وں، اور اب وہ شیطان بابلعظیم 

کیونکہ اس کی زنا کے شراب  3 ۔ جہاز( ہوائی ) مطلب امریکی جنگی یلئے پنجرہک ےدپرننفرت  قابلِ اور 

 ے۔ اور دنیا ک ہے کی زنابادشاہ نے اس کے ساته  ہردنیا کے اور  نے پیا امتوںسب کے غصے سے 

ایک اور آواز سنی ے س آسمان میں نےپهر  4۔  وئےہ امیر عیش و عشرت کی وجہ سے اس کیوں نے تاجر

 ےحصہ دار نہ بنو اور نہ اس کوں میں ہاس کے گنا تاکہجاؤ  نکل میرے لوگو تم بابل سےی تهی "ہجو کہ ر

آسمان تک پہنچ گئے اور ہللا نے اس کے گناہوں کا ذکر اس کے گناہ کیونکہ  5 ۔ ومیں حصہ دار بن وبالوں

جو کچه اس نے کیا اسے اس کا  اور کیا ے ساتهآپ سب کسلوک کرو جو اس نے وہی  اس کے ساته 6 ۔کیا 

اب اس کو  7 ۔ تیار کیا اس کا دوگنا اسے پالؤ گالس میں ۔ جوزھر اس نے دوسروں کے لیے دوگنا بدلہ دو

 کیونکہ وہ دل میں کہتی ہے کہ ۔ ید آسائش ائی کی اوری بڑاپنغم اس حد تک دو جتنا اس نے خود اور  سزا

دن ہی  ایک لہذا 8 مجهے دکه پہنچے گا ۔ہی  گی نہہوں  اور میں کبهی بیوہ نہیں ہوںبن کر بیٹهی  میں ملکہ

رِب خدا جس نے اسے ہیچ بنانا  کیونکہ اکی صورت میں آئیگآگ  اوربهوک ،  ، غم وتاس کا عذاب م اسے

 جبمیں وقت گذارا اور عیش وعشرت زنا کیا اس کے ساته  جنہوں نے بادشاہاور اب وہ تمام  9طاقتور ہے 

اس کی تکالیف ان کو خوفزدہ  10ے گ یںکرتو روئیں گے اور نوحہ  دھواں اٹهتا دیکهیں گے کاآگ کی اس 

،  ائے افسوس اس طاقت والے شہر پر، افسوس بابلہکر کہیں گے ۔" ہوکر دیں گی ۔اور وہ فاصلے پرکهڑے 

 کا سامان خریدنے واال کونی نہتاجر روئے گا کیونکہ ان  ہردینا کا  11 گیا ۔ ہوپل میں اس کا فیصلہ ہی  ایک

،  ڑےپک برنگ رنگ ریشم اور کا کپڑا ، ننل نازکموتی ، ،  ی ان کا سونا ، چاندی ، زیوراتکوئ 12۔  گاہو

، لوہا  یسناک، اور سے بنی ہوئی ہیں  لکڑی اوراتهی دانت ہجو یں زنقش و نگار کی چی خوبصورت ،صندل 

،  ، شراب خوشبو ، رہبهی ان کے مصالہ جات ، عطر ، جو اور کوئی 13 - ءکی بنی اشیا یا سنگ مرمر

، گهوڑے ، بگهیاں ، غالم اور دوسرے انسان خریدنے واال  تون کا تیل ، آٹا ، گندم ، مویشی ، بهیڑ بکریزی

والی شمار ہوتی  آشائش اور عظمتشہوت کا پهل جاچکا ، اور ہر وہ چیز جو کہ  ےتمهاراور  14 ۔ گاہو نہ
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تاجر ان چیزوں کے  15 لے گی ۔یہ تمهیں کبهی واپس نہیں م جا چکیں ،کے لیے تم سے ہمیشہ تهیں اور وہ 

رہے  کهڑے روپر کهڑے  ےفاصلعذاب کی وجہ سے  ےاس کاب وہ  ،اس کی وجہ سے امیر کبیر تهے جو 

 نازکاس نے  ، پربابل عظیم ہے افسوس ہے افسوس  ئیں گےپهر وہ چال 16 ۔ نگے اور نوحہ کریں گےہو

خوبصورت پتهروں سے وہ سونے سے اور ۔  پہنے ہوئے تهے ڑےپک برنگ رنگ ریشم اور کا کپڑا ، ننل

بحری جہاز  ہر" گئی ۔ ہوامارت ختم اس جیسی میں  ےگهنٹہی  ایککیونکہ وہ  17۔ امزین تهاور موتی سے 

او سارے کشتی میں کام کرنے  مالحتمام اور  کا فرد جو بحری جہاز میں ہے ہر گروہ،  (کپتاناخدا )نکا 

کونسا وہ لتے دیکها وہ چالئے ۔ "دھواں نک جب انهوں نے آگ سے 18۔ ہوئے ایک فاصلے پر کهڑے والے 

بابل  عظیم"افسوس ،  نے لگےچالکر خاک ڈال پروہ اپنے سروں  19 -ہو سکتا" عظیم ہے جو اس جیسا  شہر

میں یہ  گهنٹےہی  ۔ مگر ایک ہواپر کہ جس نے بهی سمندر کا سفر کیا وہ اس کے خزانوں سے فیض یاب 

خدا ان لوگوں کے لیے کیونکہ خوش ہو جاؤ  اءنبیا ، اے انپیغمبر اے آسمان ، اے مقدسگیا ۔ " ہوشہر تباہ 

ایک عظیم چکی کی طرح نے ایک بهاری پتهر اٹهایا  ےطاقتور فرشتایک پهر  21۔ بدلہ لیا  سےنے اس شہر 

،  یجائے گ ینیچے پهینکبابل  عظیم زور سےطرح  ہی اسا یہ کہتے ہوئے کہ اور اس کو سمندر میں پهینک

باجے والے گلوکاروں کی آواز دوبارہ نہیں سنی جا سکے گی ،  (1)ہارپ 22 -کهبی آئندہ نظر نہیں آئیگا اور 

آئندہ سنائے نہیں دیگی  کی آواز چکی سیکاور  -کسی چیز کا پروڈکشن آئدہ نہیں بنے گا  اس شہر میں دوبارہ

کیونہے  ۔ سنائی دیگی کی آوازجوڑے  دوبارہ شادی شدہہی  ، نہ اگ ہوروشن نہیں آئندہ چراغ اور کوئی  23 ۔

 24۔ امتیں گمراہ ہوئیں اس نے دنیا کی دنیا کے عظیم لوگ تهے ، کیونکہ تمهارے جادو سے  تاجرتمهارے 

یا گیا جن کو قتل کر دیا پا خوناور ان سب لوگوں کا  مقدس لوگوں کا خوناور کا خون  اءنبیاور تیرے میں ا

 -گیا تها"(

تمام بڑی جنگیں اور ۔ لہذا  کیونکہ اس وقت بابل عراق کا دارالحکومت تهاہے  اقبابل سے مراد عر اور

    ۔آزمائش عراق کے اندر بهی ہوتی ہیں اور عراق کے ساته پر بهی ہوتی ہیں 

یں گے اور آئ ےجهنڈ وہاں سے تمام ملکوں کہ ذکر کیایہ  )علیهم السالم( نے (2)ی کا انہوںہاور بغداد کی تبا

بغداد کو مںی غصے اس ےک اور لعنت مںی  ہللا یک۔۔۔نے بغداد کے بارے میں فرمایا ۔ ) ۔ امام صادق  گےآزمائش ہوں 

۔ ساری ہںی  اس پر اور ان پر جو اس مںیےہ  افسوس تو ۔دیں گ  یک مکزور جانور جیسا بنا کر چھوڑاور اےس ا ں گ  ،تباہ کر دیأ زمائش 
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اور ان اور ان یک وجہ ےس جو جزیرے کو کھينےتچ ہںی  ور مغرب ےک پرمچوں یک وجہ ےساےہ  یک وجہ ےس وںپرمچرنگ ےک پیلے  افسوس

 ۔ہںی رےہ أ  وہاں  جو قرب وجوار ےسےہ  پرمچوں یک وجہ ےس

 پر اےسیاس اور اتریں ےگ جےسی متام ابغ  امتوں ےک ساتھ پےلہ زماےن ےس أ خری زماےن تک ہوا ، عذاب  اس پر اس قسم ےکخدا یک قسم ، 

لہذا افسوس  ۔ پر تلوار اک ہ  طوفان أ ئے گااور اس ےک لوگوں ، ہوگا  اور نہ کیس اکن ےن س ناہوگا  نہ کیس أ نکھ ےن دیکھاںی ےگ جو أ ئعذاب 

یک رمحت ہللا نلکنے والا  اس ےسمںی اپین بد خبیت یک وجہ ےس ہ  رےہ گا ، اور ائش  اس ہکيونکہ اس ےک ر بنائںی ےگان پر جو اس کو ھگر 

اس ےک ھگر اور  اور ، ےہ دنيا وہ ہ "کہا جائے گا کہ تک وقت تک رہںی ےگ جب اس ےک ابش ندے اس ، خدا یک قسم ۔  گاےک ساتہ ہو

مسھجا جائے گا کہ ہللا  اور يہ، اس ےک بےچ ہ  جنت ےک بےچ ہںی اور ہںی  جنت یک حوریں بيٹیاں ہ اس یک  ، اورہںی  اس ےک حمالت جنت

اور  ، بوےل جائںی ےگپر ھجوٹ  ملسو هيلع هللا ىلص ہللا اور اس ےک رسولظرور بظرور مںی اس اور  ہ  ابنٹا ہوا ےہ ، مںیبغداد بندوں اک رزق رصف ےن 

اور بڑے گناہ کئے جائںی ےگ اور دھوےک اک  رشاب پی  جائے گ  ،دی جائںی گ  ياں ہ ، ھجویٹ گواےس ہٹ کر فیصلہ کيا جائے گا کتاب اس یک 

گذرےن دے گا ۔ حتکہ تباہ کر  اور ھجنڈوں ےس وںان أ زمائش کو س۔ پھر ہللا اہوگ   بڑھ کر جو ساری دنيا ےسہوگ  اور قتل وغارت اکروابر 

 2(کرات تھا ہوا 1الزوراءيہاں " اس ےس گذرے گا اور کےہ گا ۔ والا

 ٭٭٭

 میں 19باب نمبر 

اور ہے آیا  میمنہ کی خوشی کا دننی چاہئے کیونکہ تعریف کر ہللا کیاور ہمیں  نا چاہئےہو خوش یںہم 7)۔۔۔ 

کا شہوہ ہوا کیونکہ یہ لباس مقدس لوگوں ،پاک , شاندار لباس پہنایا جائے گا اسے  8ہے  اس کی دلہن تیار

کی شادی کی دعوت میں مدعو  ےمیمنخوش خبری ہے جنہیں و پهر اس نے مجه سے کہا "لکه 9 ۔ کرتا ہے

 اور  ہوا تهاکهال آسمانمیں نے دیکها کہ پهر  11 ۔ ۔ ۔ "ہیں سچ گئیں کہیکی خدا باتیں کہا یہ اور " ا یکیا گ

 اور وہکہا جارہا ہے  )صادق( سچاامانت دار )امین( اور سوار کو  پراس  ہے اور سفید گهوڑااچانک ایک 

کے سر پر اس  یں ۔جیسی ہکی آنکهیں آگ کے شعلوں  اس 12 ۔کرتا ہے جنگ عدل کے ساتہ فیصلہ اور 

سوار کے پاس ایک  13ا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔ تاج ہیں اور اس کا نام لکها ہوبہت سے 

ور آسمان میں فوجیں اس ا 14۔ رہا ہے  جا)کلمۃ ہللا( لیا  ہللا کا حکمکا نام  اور اس ہےجو خون آلود  ہےرسی 
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اور  15 ۔پہنا ہوا ہے لباس  اور پاکسفید  چل رہے ہیں اور انہوں نےکے پیچهے پیچهے گهوڑوں پر سوار 

 تی ہے ۔۔۔( ۔وار نکلمنہ سے ایک تیز دھار تل اس کے

ہے اور آیا میمنہ کی خوشی کا دن نی چاہئے کیونکہ تعریف کر اور ہمیں ہللا کی نا چاہئےخوش ہو یںہم 7)۔۔۔ 

کا شہوہ ہوا کیونکہ یہ لباس مقدس لوگوں ،پاک , شاندار لباس پہنایا جائے گا اسے  8اس کی دلہن تیار ہے 

کی شادی کی دعوت میں مدعو  ےمیمنخوش خبری ہے جنہیں س نے مجه سے کہا "لکهو پهر ا 9 ۔ کرتا ہے

 ۔۔۔( سچ ہیں" گئیںکہی کی خدا باتیں کہا یہ اور " ایکیا گ

 ۔ (انصاردی الیمانی کے هم )پہلے ہیں : وہ ہیں اور جو اس میمنہ کی شادی کی دعوت میں مدعو

امانت دار سوار کو  پراس  ہے اورسفید گهوڑا چانک ایک ا اور  ہوا تهاکهال آسمانمیں نے دیکها کہ پهر )

اس کی آنکهیں  12 ۔کرتا ہے جنگ عدل کے ساتہ فیصلہ اور اور وہ کہا جارہا ہے  )صادق( سچا)امین( اور 

تاج ہیں اور اس کا نام لکها ہوا ہے جسے اس کے سوا بہت سے کے سر پر اس  یں ۔جیسی ہآگ کے شعلوں 

)کلمۃ ہللا( لیا  ہللا کا حکمکا نام  اور اس ہےجو خون آلود  ہےسوار کے پاس ایک رسی  13کوئی نہیں جانتا ۔ 

 ۔ ۔۔۔( رہا ہے جا

 ۔ ہےالیمانی  پہال مہدیاس خواب میں وہ ار تها سو اڑواور جو گه

 

 ٭٭٭
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 میں 21باب نمبر 

 اس نے کہا کہ اب بات ہو چکیپهر  6۔ ہیں  قابل اعتبار ونکہ یہ باتیں سچ اورکی ولکه۔۔۔ اور اس نے کہا کہ ) 

دگی کے چشمے سے ۔ میں زنہوں  ءانتہاہی  اور میں ءابتداہی  میںالف اور میں ہی یاء ہوں ، ہی  ، میں ہے

اور ہوں گا  الہمیں اس کے لیے  اورہوگا  چیز کا وارث ہروہی  جو غالب آئے گا 7۔ یتا ہوںپیاسے کو پانی د

 (۔۔۔ہوگا  بیٹا وہ میرے لیے 

و جہے  شیر وہیوہ  ئے گاغالب آشخص اور جو  ، ہیں مهدی  ابتدا اور انتہا اماماور یاء ، اور  الفاور 

 ۔ ےہ الیمانیاور ے، اور وہ پہلے مہدی ہاس خواب کے شروع میں غالب آتا 

اور  ،ہیں  زیادہوہ بہت کیونکہ عبارتوں کی چهان بین کرنی چاہیں تو  جائے گی اگر آپ ہواور یہ لمبی بات 

اور اھِل باطل  سوائے ان کے جواور نہ ہی مجهے جهٹالتا  تبدیل کرتاہی نہ اور نہیں ئی ان کو جهٹالتا کو

 ( ۔علیهم )لعنت ہللا باطل کے چاہنے والے ہیں

سے سنو ،  ملکوت آسمانوں کیدیکهو اور  میں 1ملکوت آسمانوں کی ہللا کا حکم مانو اور اسی کی طرف چلو۔

چیز کے  ہرلوگوں سے کیونکہ وہ سنو ہللا کو اور اور اپنے آپ کو پاک کردو  مٹی دھودواپنے آپ پر سے 

جس ےک ہںی  ) ۔۔۔ ان ےک دل: مگر لوگ سنتے نہیں  لمبے عرصے سے کر رہا ہے ، اور گفتگو کرتا ہے ذریعے

وہ ان اکنوں ےس سنتے مگر ہںی  ن، اور ان ےک پاس اک مگر وہ ان أ نکھوں ےس دیکھتے نہںیہںی  نہںی ، ان ےک پاس أ نکھںیمسھجتے ساتھ وہ 

 ۔ (2) نہںی ۔۔۔۔(

، اور  کرو سے واقف لوگوں کو سچائیی دو ، گواہآسمانوں کی ملکوت میں دیکهتے ہو اس کی  جو کچه

 ، اسے اتر (3)آسمانجو دسترخوان کی طرف بالؤ کسی کو اس  ہراور  ،لوگوں کو سچائی کی طرف بالؤ 

،  زنا کار لمبی لمبی نمازیں اور دعائیں کرتا ، بلکہجو گز نہیں آئی گا کیونکہ بساوقات اس کی طرف وہ ہر 

مجهے اسی وجہ سے بهیجا  ،کہ ہللا سے معافی مانگ سکیں ہیں  ار اس طرف آتےک خطاءشرابی اور اور 

کے کی دعوت  ےمیمناس خبری ہو اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور خوش ، انہیںکروں اصالح  اتاکہ ان کگیا 
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لڑ سے ہ پر ااس رمیری وجہ سے کے قدم  سج خبری ہوشاس شخص کو خواور  پر آتے ہیں ،دسترخوان 

 ۔نہیں  کهڑاتے

 ٭٭٭
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 میں 22باب نمبر  انجیل میتھیو

آسمانوں کے  2۔ کہنے لگے سے مثالیں پیش کرکے گفتگو کرنے لگے اور دفعہ پهر یسوع لوگوں  ایک 1

اور اپنے بندوں کو  3 ۔کا عرس شروع کردیا شادی  کیجیسے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے  ےہ ایسےملکوت 

کہ بندے بهیجے دوسرے پهر وہ  4 ۔ آنے نہیں لگےمگر لوگوں  ا کہ لوگوں کو شادی کی دعوت دیںبهیج

 ۔ ہےتیار ذبح کردئے اور سب کچه  بہ جانوررفبیل اور ۔  کہ کهانا میں نے تیار کردیالوگوں کو پیغام دیں 

اپنے اور ایک اپنے زرعی زمینوں پر اور چلے گئے ایک  دینے توجہ نہ  انہوںمگر  5 ۔ شادی پر آجاؤ

کو اس چیز  7۔  مارڈاالگالی دی اور  کو پکڑ کراور پیچهے رہنے والوں نے اس نے بندوں  6 ۔پر کاروبار 

شہر کو آگ اور ان کے  قاتلوں کو مارڈاال اورب چڑھا کہ اس نے ایک فوج بهیجی بادشاہ کو اتنا غضسن کر 

نے کے ن اس دعوت میں آمہمامگر ہے تو آچکا  کا وقتعرس پهر اس نے غالموں سے کہا " 8 ۔ یلگا د

بندے  وہ 10 میں آئے ۔ عرسکسی سے کہو کہ  ہرجاؤ اور  کوں کوسڑک کے چو 9۔ حق دار نہیں ہیں 

دعوت  ۂکمر مال ۔اس شخص کو لے آئے جو انہیں  ہراچهے برے کی تمیز کے بغیر اور گئے  سڑکوں کو

ایک شخص کو دیکهے تو اس نے دیکها کہ مہمانوں داخل ہوا کہ وہ جب بادشاہ  11 مہمانوں سے بهر گیا ۔

تم نے شادی کے لحاظ  اے شخص بادشاہ نے دریافت کیا 12 شادی کے لیے مناسب لباس نہیں پہنا تها ۔ نے

کہ اس  تاحکم دیلہذا بادشاہ  13۔ پ رہا چ؟ مگر مہمان پہنے بغیر یہاں کیسے داخل ہوئے سے مناسب لباس

اں رونا ہوگا اور دانتوں سے گاٹنا ۔ وہ کر چهوڑ دو اندھیرے میں پهینک باہر والے ته پاؤں باندھ کراہکے 

 ۔ (1)( ۔۔۔ ہے منتخب چند کو کیا جاتامگر ، ہیں  کیے جاتےبہت سے مدعو تو ہوگا کیونکہ 

کہ یہ اس کی واپسی ہیں  ۔ اور وہ جانتےہیں  رہے نتظار کرکا ا عیسی  ان دنوں میںعیسائی  بہت سے 

کو مشرق میں بهیجا گیا  ، ان کو بتا دو کہ عیسی کے بهی دن ہیں  (2)اور چهوٹی قیامتہیں  کے دن

جس کو یسوع بهیجے ہے  جس کا بائیبل میں وعدہ (3)(ندہہنجات د)۔ اور وہ پیغمبر ہوگی  واپسیوہیں  اور تها

میں ہوں گے ، اور بالخصوص مشرق بلکہ آخری زمانے میں بڑے جنگ بهی ۔ ہوگا  ہی گا وہ مشرق میں

رکها (  بابل) عظیم کا نام  عراقنے اور اس خواب  ، ہے عراق میں جیسا کہ جان کے خواب میں ذکر کیا گیا

 ہے ۔
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اس کهولے اور  کی شاخ سے ہے غالب آچکا تاکہ وہ صحیفہداؤد جو کہ قبیلے کا شیر  اهوذیانہیں بتا دو کہ 

 کی سات مہروں کو توڑے ۔

کوئی ایسا راز نہیں ہے مگر میں ہی اسکو کهولنے واال ہوں ، اور کوئی ایسا علم نہیں نے فرمایا ) علی 

 (2)(واال ہے (1)اس پر مہر لگانےالقائم مگر 

 ٭٭٭
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 میں 5باب نمبر  جان کا خواب

کو کهولے گا  کتاباس ہے تاکہ  سے جڑد کی داوو کہ جو کے قبیلے سےا ذویه غالب ہوا جو شیر وہ) ۔۔۔ 

کے  چار زندہ مخلوقاتاور  اس تخت کے درمیاناچانک دیکها کہ  میں نے اور 6 ۔ اور سات مہریں توڑے گا

 ۔۔۔۔ (  گویا پہلے ذبح کیا جا چکا تهاے ہ امیمنا کهڑایک  کے درمیانوں درمیان اوربزرگ

 ٭٭٭

 میں 6باب نمبر 

ی وقت دیکها کہ میمنا نے سات میں سے پہلی مہر توڑی اور میں نے چار مخلوقات میں نے ٹهیک اس 1) 

پهر میں نے ایک سفید گهوڑا  2آؤ اور دیکهو" تها "رہا  میں ایک کی بادل گرجنے جیسی آواز سنی ۔ یہ کہ

ور آئندہ بهی ر آیا اور جیتا اہر اس کو ایک تاج دیا گیا ۔ وہ با۔ اس کے سوار کے پاس تیر کمان تها او دیکها

 (جیتے گا۔۔۔۔۔ 

، لہذا جو بهی اپنے لباس  ہے چکیآ (ہوجیسے اسے ذبح کیا گیا ہے  وہ بهیڑ جو ایسے کهڑی)کہ دو انهیں بتا

آسمانوں کے جائے اور اسے  ہو، اسے ایسا کرنے دو کہ وہ پاک صاف  ہے تاچاہتر کرنا  اپنے خون سے کو

 ۔میں دیکهے  وں کے ملکوتآسمانمیں سے اس کا حصہ ملے اور وہ  ملکوت

 

 

 

 خطاکارو  گناہ گار

 

 ھجری۔ 1427 ربیع الثانی
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