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*
پ بی.-  فروز "مان ا
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  ا

 
ا تعلق ا�ک غ�� احمدی گھرا� � تھا۔ یہ ا�ک  � کرام�م�� ��معزز قارئ

 $ �۔ کہ کس ط/ح دن+اوی مصائب ' چ% � گزر ط89ل داستاں 23
محض اپ>� فضل �  مجھH احمد�ت Fا Eعد خداۓ بزرگ و بر تر @�

۔  راستہ دکھا�ا۔ جو مصMNت زدوں پر اپ>� رحم ' چادر ڈال دیتا 23
ت مسیح موعود  �Vٹ پر حXن Yط/ح ان� Zک Hیہ کہ مجھ Vقصہ مخت

۔ کہ fg ' کتب پڑھF �cا موقعہ مال۔ ان م�� حقانXت ' ا_Z کشش \ا
i دل @� گواh دی۔ کہ  تمام روحاg� خزائن کو پڑھ ڈاال۔ اور م��

 �Vمہدی معہود ح h۔ اور و ��ت مرزا غالم احمد اqr $ سop مرسل ہ
ت محمد  �Vا حF ۔ جن ��کر شw9ر ذ � وعدە ک+ا گ+ا تھا۔ اس Fا ملسو هيلع هللا ىلص ھ

� اور گھر والوں � ک+ا {س پھر ک+ا تھا ا�ک yن}امہ ب/zا yو گ+ا۔ شد�د 
i خالف  i شw9ر $ بھائیوں @� م�� مخالفت Fا سامنا کرنا پڑا۔ م��

i شw9ر  ۔ تمہارا   م�� کو بہت بھڑFا�ا کہ تمہاری بیوی تو Fافر مرزائن 23
i والدین '  ۔ ح��ّ کہ م�� طرف جا کر انہ�� ب�  ن�اح فاسد yو گ+ا 23

کہ گھر Fا ماحول خراب نہ کرi۔   @f کہ>� پھرi کہ اپ�� بی�Y کو سمجھا
ە۔ yم م+اں  ە وغ�� yمارi ب� بop ہ�� ان ' پرورش پہ اثر yو �ا۔ وغ��

f۔ م+اں کو yر ط/ح � سمجھا@� ' بیوی م �� بہت اختالفات بڑھ $�
  کوشش ' ل+کن @� سود۔غرض گھر ٹوٹ>� ٹوٹ>� Eچا۔

  
دل م�� ب+عت ' خواyش موجزن ت�۔ دن رات ا�ک h فکر yو�g کہ  

ات ذ{س کZ ط/ح گھر والوں � چھپ کر ب+عت کر � جاۓ۔ عورت 
ر ب� بہت مخالفت پر را مش�ل تھا۔ کیونکہ شw9ذyو� $ نا� یہ Fام 

ت جو واقف Fار   اتر آۓ تھH۔  �Vا�ک احمدی ح ��اس مش�ل گھڑی م
 $ �تھH۔ ان کو فون ک+ا اور تمام روداد سنائ۔ اور ان � ب+عت کر

Eارi م�� پوچھا۔ تو سب � پہ� Eات جو انہو ں @� مجھ � ک� وە 
(چندە) تو آپ � لینا h لینا 23 آپ کو دے تو کچھ  یہ ت� کہ yم @�



۔ اچ� ط/ح س9چ ل�� ب+عت کر� � پہ�۔ مجھH ان Fا یہ  �cسک ��نہ
Fارو اری سا جواب سن کر بہت عج+ب ل�ا۔ اس وقت جماعت 

f¢ i فرشتوں جN¡ تھH سو ز8ادە نہ سوچا اس  احمدیہ $ لوگ تو م��
۔ اور  ��۔ Eعد م�� انہوں @� مجھ � کہا ک آپ اپنا گھر Eچائ ��Eارi م

ک/8ں۔ آپ $ ¢f یہ   ب� ظاyر نہ ک/8ں۔ خامو¥¤ اخت+ار اپنا ا�مان ا
̈د لہجہ  ۔ سو م�� @� ا_سا h ک+ا۔ ازاں Eعد نہا�ت خشک اور  بہ�� 23
i ا�مان ال@� � پہ� بڑی خوش اخالF �ªا مظاyرە  اخت+ار کر ل+ا۔ جو م��
ک+ا کر� تھH۔جس � دل Fاª� متاثر yوا کرتا تھا۔ پھر مرزا م»ور احمد 

Fاª� خطوط لھ ڈا¢۔ جس م�� اپ>� تمام حاالت و واقعات   صاحب کو 
Fا زکر ک+ا کر�g ت�۔ جن $ جواب م�� °ف ا�ک Eار جواب آ�ا۔ وە 

i ا�مان ' تمام  ا چھوٹا بھائ جو م�� � سطروں Fا۔ م�� ��ب� دو �ا ت
f¢ i ب� حضور �  روداد � واقف تھا اور مجھH کہا کرتا تھا کہ م��

 جوا�g خط Fا پوچھتا رwتا تھا دعا کروائ�c �ا۔ ا
²
 فوقتا

²
ور مجھ � وقتا

ج¡ م�� یہ کہہ کر ٹال د�ا کر�g ت� کہ اصل م�� حضور بہت 
مVوف yو� ہ�� جماعت $ دی�� Fاموں م�� اس ¢f ان $ \اس وقت 

  نہ�� yوتا۔ Eعد ازاں م�� @� تنگ آ کر خط لھنا ترک کر د�ا۔
  
  ��دن رات ا�ک h دعا کر�g کہ پھر ان� مش�الت $ دور م�� جب م

 h پہ�۔ ا�ک دن یوں � �{س کZ ط/ح ب+عت نصXب yو جاۓ مر
ت عMدالغفار جنبہؑ  �Vح   iارE $ ا ا�ک خطبہ سنا۔ مصلح موعودF

م�� اتc� سخت الفاظ سن کر انتہائ غصہ آ�ام�� جو گھنٹوں Eال ت�ان 
¹ کب�� پڑھا کر�g ت�۔ اور نام نہاد مصلح موعود $ خد ا ' طرف تفس��

 �� مامور yو� Fا صبح شام دم بھر�g ت�۔ اور اپ>� بہن بھائیوں کو ب
¹ کب�� پڑھا کرو جوکہ ا�ک  تMلیغ ک+ا کر�g ت�۔ کہ د�کھو تم ب� تفس��

۔یہ تو Eعد م�� سوچا کہ آخر اس عظ+م  عظ+م مصلح Fا شاہ�ار 23
� ' کرg� ت� اور ا«¡ کون � غلط عقائ د مصلح @� اصالح کس چ��

 Eعد اور 
²
ت مسیح مو عود ' وفات $ فورا �Vجو خدا نخواستہ ح Hتھ

ت خل+فہ اّول  �Vتمام جّ+د  ح �$ سنہری دور¹ خالفت م�� جMکہ اب



ت مرزا  �V۔ اور ک+ا اس مجدِد اعظم حHتھ f
�

صحابہ زندە تھH پ+دا yو $
غالم احمد ' تجد�د ات�� h ناقص اور نا م�مل ت� کہ چند سال Eعد 

Zک h  ت مسیح �V۔ کیونکہ فرمان ح f �
ور ت پڑ ' مصلح ' °�

 f$ عوثMورت حقہ $ ساتھ م موعود $ مطابق مرسل �ا مامور °�
 ��۔ Eلہ جماعت احمدیہ جو ا�ک جسم ' ط/ح ت� اس م ��جا@� ہ

اور حضور '  فساِد عظ+م تو پ+دا h مرزا محمود ' خالفت @� ک+ا 
  ۔پ+اری جماعت کو دو ٹکڑوں م�� Fاٹ ڈاال 

 
ت عMد الغفار جنبہؑ  �V۔ کہ ح�Fا خطبہ سن کر جس   تو م�� بتا رh ت

تھH۔  f �cسخت الفاظ استعمال ک ��م�� انہوں @� مرزا محمود $ Eارiم
۔ تو 

�
۔ اور \�ا ارادە ک+ا کہ آئندە کب� نہ�� سنوں ' f �

بہت سیخ \ا yو '
ت مسیح موعود '  �Vح Áوy �ا�ک دن روحاg� خزائن Fا مطالعہ کر

۔ کہ یہ تح ��ت مسیح موعود ارشاد فرما@� ہ �V۔ س+دنا ح fgآ �c8ر سام/
۔ تو لوگوں م�� سس�� اور غفلت اور دین  23 �gجب ا�ک صدی گزر جا

 �ªر قسم ' اخالy ۔ اور 23 �gو جاy وع ¤̈  hال پروا �طرف  '
۔ یہ  ��Fمزور8اں اور عم� اور اعتقادی غلط+اں ان م�� پ+دا yو جا�g ہ

۔ ِاس $ زمانہ غفلت اور ال  پرواF hا خ/8ف $ زمانہ � مشابہ yوتا 23
۔ ی� وە زمانہ  ۔ اور یہ ر یع Fا زمانہ 23 وع yوتا 23 ¤̈ ̈ا دور  Eعد دو

 f¢ $ ۔ جس ت23 ۔  ملسو هيلع هللا ىلصآنح�3 Cر صدی A @ پرا<= ”;� فرما"ا :9
۔ جو ن د کو بھیج دیتا :9

ّ
@O Pدین کو تازە کرتا  KL تعاٰ# ا"ک مجد

۔ ت�س یہ مجد “:9 &  ملسو هيلع هللا ىلصد Tا اور اسالم Tاتازە بہ تازە رSنا آنح�3
۔ کیونکہ اO W م  ثا^ت Cو[- ذحقانZت & دل�ل :9

`
Cب & زند&

۔ 9:    
ت مسیح موعو  کرە ک�ا ذ ;� جو دو@P رgیع A دور Tا ت دؑ یہاں ح�3

۔ اصل م� یl قدرِت ثانیہ تj۔ جب ا"ک موعود مصلح ;�  9:
ت مرزا غالم احمد A لn بھگ  ا"ک صدی ^عد ظہور فرمانا تھا ح�3

س غلط اور خدا A حsم O اپ.� مامورqت Tا اعالن فرمانا تھا۔ 
v
اور ا

 نہ کہ مرزا محمود  عق�دە اور دجا# نظام & بیخ ک.� کر[� تj۔



کہ مجھH مامور8ت Fا دعوٰی کر� ' کچھ   ' ط/ح یہ کہنا تھا   صاحب
۔ اور اÅر چار 

�
$ ��۔ لوگ خود h پہچان ل ��ورت نہ و نا چار اعالن °�

کر h د�ا۔ تو چند سال Eعد h اپ�� رِگ جان کٹوا بNٹھH۔ اور اپ>� 
ا یہاں جماعت احمدیہ O سوال  جھوٹا yو� پر مہر ثÆت کر دی۔ zم

 A تq۔ کہ جس ط}ح ا<= ;� مرزا محمود صاحب کو مامور 9:
ت ع�دالغفار  � &۔ تو ا�ر ح�3 دعوٰی A ^عد �کڑا۔ اور قطع وت�

۔ تو ک�ا خدا اب وە اپنا وعدە بjجنبہ ؑ   اپ�� دعاوی م� غلط ہ�
qف م� فرما"ا  ۔ جو اس ;� اپ.� پ�اری کتاب قرآن @� بھول چsا :9

جو Cماری طرف جھوٹا الہام م�سوب کرP �ا۔ Cم اس & رِگ ”کہ
۔

`
A اٹ دیںT ا سچا اور ا"فا کر�� “جانT شک وە خدا اپ�� وعدوں �;

۔     واال :9
�� کر  ۔ کہ وە وقت جب ک�  ام� قارئ� g{Cاشعور ا�سان جانتا :9

 
ُ
خم رqزی A دور O گزر ر� Cو۔ اور اس مرسل & جماعت ابj ت

 دارqاں عائد Cوں۔ جس A ساتھ ّ� ذخدا A مرسل پر ابj بھاری 
 �Zک وع A دور م� زqادە مدد�ار بj نہ Cوں۔ تو اس کو @�

۔ اس Tا ا"ک ا"ک لمحہ ق� ۔ جZسا محنت درTار Cو[- :9 م.- Cوتا :9
ت مسیح موعودؑ  اور  تص��ف T Aام م� بj دن رات کہ ح�3

جب مختلف مناظرات & ت�اری م� Cمہ تن م3وف ر£ا کر�- تھ¢۔ 
خدا Tا مرسل ا¤�ال م�دان م� کھڑا Cو۔ اور Cر طرف O دشمن & 

O۔ ا  تیغ و تلوار Tا حملہ Cو ر£ا Cو۔ تو وە کس ط}ح آرام کر سکتا :9
 O وار A ر حملہC ر دمC  A ۔ جس خدا A دین کو ^چانا Cوتا :9

 
*
۔ ا©¨ حاالت م� جب کوئ ¦K اO ا ن تھک تلوار چالنا Cو[- :9

ا[- داد رK¦ A W جاۓ۔ اور وە خدا Tا مرسل اس سخت دور ذاپ.� 
م� بj شفقت A ساتھ تم پر نظر کرP۔ اور تمہارا دکھ درد 

۔ تو یہ اس & سچائ   «Lان^ �; ۔ جو م� & ا"ک بہت بڑی عالمت :9
ت ع�دالغفار    م� شناخت &۔ جنبہؑ  ح�3

  



� اور کتب  alghulam.com جب دل Çس+جا تو  ��پر حضور $ مضام
 جو 

²
' ”F“virtue is Godا مطالعہ ک+ا۔ اور خطMات سc� خصوصا

8ــــح م�� حضور @� ب+ان فرماۓ تھH۔ اور  ¤«Ü حق کو � 
q

rساتھ ا
 @� اپ>� فضل � حق کو 

q
r۔ تو اhر �gتوفیق طلب کر ' �cپہچان

ت مسیح موعود شناخت کر� ' توفیق عطا فرمائ۔  جس ط}ح ح�3
ت ع�د  P دل م� ڈاال ^ال¬ل اW ط}ح ح�3 zسچائ کو ا<= ;� م &

  ا<= ;� مجھ پر روشن ک�ا۔ الغفار جنبہ علیہ السالم & سچائ کو 
  

 ��� � جو لوگ اپ>� ا�مان ' وجہ � مش�ل حاالت ' زد م ��معزز قارئ
ن لوگوں 

Ý
ن ' ا�ماg� حالت ا

Ý
yوں۔ اور تازە تازە ا�مان Fا مزە چکھا yو۔ ا

i دل  � yوں۔ م�� ��۔ جو پ+داZÞ¤ مMائع 23 �gوy وئy ßت بڑÆسà '
 f¢ $ ت مسیح موعود علیہ السالم اور ان ' پ+اری جماعت �Vح ��م

۔ انہوں @� ات�� عظ+م تجد�ِد دین '۔ اور  بڑا  درد اور @� انتہا پ+ار 23
 Fا لمحہ لمحہ اس م�� °ف ک+ا۔ 

�
م� اپ�� دل م� ا"ک اپ�� زند'

جوش �ا[- Cوں۔ کہ ان & جماعت حق & راە کو �ا ¦۔ اور خدا & 
۔ محض اس جوش اور مح�ت & وجہ O اپ.� نا  مول نہ ل�

`
راض±

  کہا[� ل³ھ ڈا#۔
P پ�ارP احمدی بہن بھائیو � آپ نماز م� خصو´   zخدارا م

دعائ� کرو گڑ گڑا کر کہ اے ھمارP رّب Cم ا"ک اعالن کر�� واµ کو 
۔ ا�ر  ی طرف O مامور Cو�� Tا دعوٰی کرتا :9 z۔ کہ جو ت سنL- ہ�

 � ۔ تو Cم� ¹اِط مستق�م عطا فرما دے۔ اور ضا ل� یہ سچا :9
� اور ان A خط�ات  Cو�� O ^چا ¦۔ اور  ساتھ حضور A مضام�

۔ گو آپ virtue is God   Aاور ان & کتاب  ور ک�ج� Tا مطالعہ �¹
°ف حق کو \ا� ' خاطر  دل م� کت.� � مخالفت کیوں نہ Cو۔

کہ آ�ا م�� جس راە پر yوں وە ٹھ+ک  f¢ $ �اور اپنا محاسبہ کر
۔  ��ت مسیح موعود فرما@� ہ �Vسا کہ حX؟؟؟ج 23“    

جو بj تقوٰی کZساتھ مصلح موعود & پZشگو[K کو سمجھ�� & 
ت  ور حق کو �ا ¦ �ا۔ جZسا کہ ح�3 کوشش کرP �ا۔ وە �¹



۔ اور انsار & کو[K  ع�دالغفارؑ  ;� بہت کھول کھول کر واضح ک�ا :9
  جگہ نہ� چھوڑی۔

   
ت مسیح موعودؑ  ۔  ح�3 ۔ کہ ا�سان “فرما;- ہ� سو "اد رکھنا چاCئ�

۔ اور اپ�� اوÊر مشsالت جب خ دا تعاٰ# A واسË کچھ چھوڑتا :9
۔ تو خدا تعاٰ# اO ضائع نہ� کرتا۔ اور خود اس Tا  برداشت کرتا :9

۔      “مدد �ار اور Tار ساز Cو جاتا :9
  والّسالم

    جماعت احمدیہ اصالح Çسند ' ا�ک خاتون مم�� 
 


