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 فہرست

  امام مہدی عليہ السالم کے نسب کے بارے ميں احاديث
  حضرت امام مہدی عليہ السالم کنانی ،قريشی اورہاشمی ہيں

  حديث کی روشنی ميں حضرت امام مہدی (عج)کا حضرت عبدالمطلب کی اوالدسے ہونا
  حديث کی روشنی ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کاحضرت ابو طالب کی اوالدسے ہونا

  م کے اوالدعباس سے ہونے والی احاديثحضرت امام مہدی عليہ السال
  حديث:۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل بيت عليھم السالم سے ہيں

  حديث:حضرت امام مہدی(عج)عترت سے ہيں
  احاديث۔حضرت امام مہدی (عج)پيغمبر اکرم کی اوالد ميں سے ہيں

  حديث:۔حضرت امام مہدی عليہ السالم حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا کی اوالدسے ہيں
  م پيغمبر کے نواسے حضرت امام حسن عليہ السالم کی اوالدسے ہيں۔حديث:۔حضرت امام مہدی عليہ السال
  حديث کے باطل ہونے پر سات دليليں

  حضرت امام مہدی کے حضرت امام حسين کی اوالدسےہونے کی تائيدکرنے والی احاديث
  دليل کہ باره خلفاء سے مراد باره امام ہيں

  ابو الجارود مطعون ہے پس سند حجتہ نہيں ہے
  رزند ہيںامام مہدی امام حسين کی اوالد ميں سے ہيں اورآپ کے نويں ف

  مہدی محمد ابن حسن عسکری ہيں
  امام مہدی کی والدت

  حضرت امام حسن عسکری کا اپنے فرزند حضرت امام مہدی کی والدت کی خبر دينا۔
  دايہ کی امام مہدی کی والدت کے بارے ميں گواہی

  آئمة کے اصحاب اورغير اصحاب ميں سے جن لوگوں نے امام مہديکو ديکھنے کی گواہی دی ہے
  مہدی کے وکالء اورآپ کے معجزات کا مشاہده کرنے والوں نے آپ کو ديکھنے کی گواہی دی ہےامام 

  خدام ، خادماؤں اورکنيزوں کی حضرت امام مہدی کو ديکھنے کی گواہی
  والدت کی دليل ہيںحکومتی اقدامات امام مہدی کی 

  علما انساب نے حضرت امام مہدی کی والدت کا اعتراف کيا ہے
  علماء اہل سنت کا اعتراف حضرت امام مہدی کی والدت کے سلسلے ميں

  اہل سنت کا اعتراف کہ امام مہدی امام حسن عسکری کے فرزند ہيں
  امام مہدی کے متعلق شبہات

  صحيحين ميں احاديث کے نہ ہونے کا بہانہ
  ين کی وه احاديث جن کی تفسير حضرت امام مہدی سے کی گئی ہےصحيح

  صحيحين ميں نزول عيسٰی کی احاديث
  صحيح مسلم ميں بيابان ميں دھنسنے والی احاديث:۔

  احاديث حضرت مہدی کو ضعيف قراردينے ميں ابن خلدون کا استدالل
  ابن خلدون نے احاديث کے ضعيف قراردينے کی حقيقت

  احاديث حضرت امام مہدی صحيح اورمتواترہيں
  تضعيفات ابن خلدون کی کہانی ہندسوں کی زبانی

  عيسٰی بن مريم ہی مہدی ہيں
  مہدويت کے سابقہ دعووں سے استدالل
  امام مہدی عقل اورعلم کی روشنی ميں

  پانچ سال کی عمرميں آپ کيسے امام ہو سکتے ہيں؟
  طول عمر
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  امکان کی تين قسميں ہيں
  اس قدر طوالنی غيبت کا رازکيا ہے؟

 امام غائب کا فائده کيا ہے؟

 

 

  

   مصنف: سيد محمد نقوی

  امام مہدی عليہ السالم کے نسب کے بارے ميں احاديث
حضرت امام مہدی عليہ السالم کے سلسلہ نسب کے بارے ميں جو احاديث واردہوئی ہيں وه سب کی سب ايک ہی نسب 

  کوبيان کرتی ہيں ۔ 

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کنانی ،قريشی اورہاشمی ہيں
عقدالدرر ميں حاکم نے "مستدرک "ميں ايک حديث نقل کی ہے جوحضرت امام مہدی عليہ السالم ’مقدسی شافعی نے 

کے نسب کوکنانہ تک پھرقريش تک اور بنی ہاشم تک پہنچاتی ہے يہ قتاده کی روايت ہے جسے اس نے سعيد بن مسيب
 ا (وجود)حضرت امام مہدی عليہ السالم حق ہے ؟۔ سے روايت کياہے قتاده کہتا ہے ميں نے سعيد بن مسيب سے کہا کي

  اس نے جواب دياحق ہے ۔ 
  ميں نے کہا:وه کس کی اوالدسے ہوں گے ؟ 

  اس نے جواب دياکہ !کنانہ کی اوالدسے۔ 
  ميں نے کہا:اس کے بعدکس سے؟۔ 

  کہتا ہے :قريش سے 
  ميں نے کہا:پھرکس سے ؟۔ 

ام ابوعمر عثمان بن سعيد مقری نے اپنی سنن ميں ذکرہے اوراس کہتا ہے !بنی ہاشم سے شافعی لکھتے ہی اسے ام
  کوذکرکے تھوڑے سے اختالف سے قتاده سے اورانہوں نے سعيدبن مسيب سے نقل کياہے ۔ 

اس کے بعدتحريرکرتے ہيں کہ خوداسے امام ابوالحسين احمدبن جعفرمناوی اورامام عبدهللا نعيم بن حمادنے بھی 
   )٧:١١۵مجمع الزويد ۴:۵۵٣باب اول ،مستدرک حاکم  ۴۴۔۴٢ذکرکياہے(عقدالددر

بعض لوگ يہ سمجھتے ہيں کہ خود حديث ميں تضادہے کيونکہ ايک مرتبہ ا س حديث ميں حضرت امام مہدی عليہ 
  السالم کا سلسلہ نسب کنانہ بتاياگيا ہے ،دوسری مرتبہ قريش اورتيسری مرتبہ بنی ہاشم۔ 

کی اوالدسے ہے کيونکہ علماء انساب کا اتفاق ہے کہ قريش کنانہ کے بيٹے ہاشمی قريشی ہيں اورہرقريشی کنانہ 
  نضرکا لقب ہے 

  حديث کی روشنی ميں حضرت امام مہدی (عج)کا حضرت عبدالمطلب کی اوالدسے ہونا
  اس حديث کو ابن ماجہ وغيره نے انس بن مالک سے روايت کيا ہے کہتے ہيں پيغمبر اسالم نے فرمايا:۔ 

  دالمطلب سادةااہل الجنة :انا وحمزه وعلی وجعفر ،والحسن،والحسين ،والمھدی نحن ولد عب
،باب ٢:١٣۶٨ہم اوالدعبدالمطلب اہل بہشت کے سردارہيں "حمزه ،علی جعفر،حسن ،حسين اورمہدی"(سنن ابن ماجہ

   )١:٨۵١،سيوطی کی جمع الجوامع١١٣، شيخ طوسی کی کتاب الغيبة :٣:٢١١خروج المہدی ،مستدرک حاکم 
  اور عقد الدرر ميں اسے ا ن الفاظ کے ساتھ ذکرکياہے۔ 

  "نحن سبعة بنو ابو مطلب سادات اہل الجنة :انا واخی علی وعمی حمزه وجعفر ،والحسن،،والحسين ،والمھدی 
عبدالمطلب کے ہم سات بيٹے اہل بہشت کياسردارہيں "ميں ۔ميرا بھائی علی ۔ميراچچا حمزه ۔جعفر ۔حسن ۔حسين اورمہدی

  کے بعد وه لکھتا ہے کہ محدثين کی جماعت نے اسے اپنی اپنی کتابو ں ميں ذکرکيا ہے "۔  اس
ان ميں سے چندہيں امام ابوعبدهللا محمدبن يزيدبن ماجہ قزوينی نے اپنی سنن ميں ابو القاسم طبرانی نے اپنی معجم ميں 
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  حفاظ ابونعيم اصفہانی وغيره ۔ 
باب ہفتم۔)کيونکہ اس بات ميں کوئی اختالف نہيں کہ ١٩۵رکھتی (عقدالدرر: يہ حديث پہلی حديث کے ساتھ تضادنہيں

حضرت ابومطلب حضرت محمدکے داداہيں وه ہاشم کے بيٹے ہيں پس عبدالمطلب کے بيٹے حتمی طورپرہاشمی ہيں 
  لہذاحضرت امام مہدی عليہ السالم عبدالمطلب بن ہاشم قريشی کنانی کی اوال دميں سے ہيں۔ 

  وشنی ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کاحضرت ابو طالب کی اوالدسے ہوناحديث کی ر
اس حديث کوشيخ مفيدنے ارشادميں اورمقدسی شافعی نے عقدالدررميں نقل کيا ہے اورلکھاہے کہ نعيم بن حمادنے کتاب 

  الفتن ميں اسے ذکرکياہے۔ 
اس بيٹھاتھاکہ اس نے مجھے سے کہاکہ اے اوريہ حديث سيف بن عميره سے مروی ہے کہتے ہيں ميں ابوجعفرکے پ

  سيف بن عميره آسمان سے ايک منادی اوالدابو طالب ميں سے ايک مردکا نام ليکرندادے گا۔ 
ميں نے کہا آپ پرفداہوجاوں اے اميرالمومنين آپ يہ کيسی روايت سنارہے ہيں۔انہوں نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس 

  يے کہ ميرے کانوں نے اسے سناہے۔ کے قبضے قدرت ميں ميری جاں ہے اس ل
  ميں نے کہااے اميرالمومنين ميں نے يہ حديث اس سے پہلے نہيں سنی تھی۔ 

انہوں نے کہااے سيف بن عميره يہ حق ہے اورجب يہ ہوگاہو سب سے پہلے ميں اس پرلبيک کہوں گابيشک يہ ندا 
  الدفاطمہ سالم هللا عليھا سے ہوگا۔ ہمارے چچا کی اوالد ميں سے ايک مردکے ليے ہوگی ميں نے کہاوه او

انہوں نے جواب ديا!ہاں اے سيف اگراس ميں نے اسے ابوجعفرمحمدبن علی سے نہ سنا ہوتاتوسارے اہل علم زمين 
مجھے يہ حديث سناتے توبھی قبول نہ کرتاليکن کيا کروں يہ محمدبن علی نے مجھے سنائی ہے (ارشادشيخ 

  ہارم) باب چ١۴٩،عقدالدرر:٣٧١۔٢:٣٧٠مفيد
يہ حديث بھی پہلی حديث کے ساتھ تضادنہيں رکھتی کيونکہ جوابوطالب کی اوالدميں سے ہے وه حتما آپ کے 

  والدعبدالمطلب کی اوالدميں سے ہے 
اوراس حديث ميں بيان ہواہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم اوالدفاطمہ سالم هللا عليھاسے ہوں گے ليکن اس سے ہم

  گے۔ بعدميں بحث کريں 
لہذااب تک کی بحث کا نتيجہ يہ نکال کہ آخری زمانے ميں جس امام مہدی عليہ السالم کے ظہورکی بشارت دی گئی 

 اورابوطالب بن عبدالمطلب ہاشم قريشی کنانی کی اوالدميں سے ہوں گے۔ 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے اوالدعباس سے ہونے والی احاديث

اس ميں شک نہيں کہ ايسی احاديث حضرت امام مہدی عليہ السالم کے نسب کوابہام ميں ڈال ديں گی کيونکہ عباس کی 
  اوالدابوطالب کی اوالدنہيں ہے۔ 

اس لئے ايسی احاديث پرغورکرناضروری ہے تاکہ ابہام رفع ہوجائے۔اس سلسلہ ميں واردہونے والی احاديث دوطرح کی ہيں۔

  مجمل احاديث
يہ فقط جھنڈوں سے متعلق احاديث ہيں ان ميں سے ايک وه حديث ہے جسے احمدنے اپنی مسندميں ثوبان سے روايت کيا ہے 

  کہ پيغمبراکرم نے فرمايا:۔ 
  ذارايتم الرايات السودقداقبلت من خراسان فاتوھا ولو حبوا علی الثلج فان فيھا خليفة هللا المھدی" "ا

جب ديکھوکہ سياه جھنڈے خراسان کی طرف سے آرہے ہيں توان کے پاس آوچا ہے برف پرہی گھسٹ کرہی نہ آنا پڑے اس 
تی جلتی وه حديث ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن ميں اسی سے مل)۵:٢٧٧لئے کہ ان ميں هللا کا خليفہ مہدی ہوگا(مسنداحمد

   )۴٠٨٢۔٢:١٣٣۶ذکرکيا ہے(سنن ابن ماجہ 
  اسی طرح ترمذی نے ابو ھريره سے روايت کی ہے کہ پيغمبراکرم نے فرمايا 
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  تخرج من خراسان رايات سود ،فاليررھا شی حتی تنصب پابلياء" 
ہيں روک سکے گی حتی کہ انہيں ايليا ميں گاڑھ ديا جائے گا(سنن "خراسان سے سياه جھنڈے نکليں گے انہيں کوئی شئی ن

   )٢٢۶٩۔۴:۵٣١ترمذی 
ان احاديث ميں اگرچہ واضح طور پر نہيں کہاگياکہ حضرت مہدی عليہ السالم ،عباس کی اوالدميں سے ہيں ليکن بعض 

ابو مسلم خراسان سے لے کرنکال  لوگوں نے اس کايہی معنی کيا ہے وه يوں کہ يہ سيای جھنڈے ہوسکتا ہے وه ہوں جنہيں
  تھااوراس نے بنی عباس کی حکومت کو مضبوط کيا تھا لہذاان احاديث سے مرادمہدی عباسی ہے۔ 

  مذکوره مجمل احاديث پرايک نظر
  مسنداحمدابن حنبل اورسنن ابن ماجہ کی حديثوں کو کئی علماء نے ضعيف قراردياہے ۔ 

کہ "يہ (يعنی ابن ماجہ کی )حديث اوراس سے پہلے والی حديث ميں ايسی کوئی بات  ابن قيم المسنادالنيف ميں لکھتے ہيں
نہيں ہے جو اس پرداللت کرتی ہو کہ مہدی عباسی ہی وہی مہدی ہے جوآخری زمانے ميں ظہورکريں (المنازالنيف ابن قيم 

ئھ ميں انتقال ہواتھااوراس ١۶٩ نمبر حديثوں کے ذيل ميں )ان کی دليل يہ ہے کہ مہدی عباسی کا ٣٣٩اور ٣٣٨۔١٣٨۔١٣٧
  کازمانہ ايسا تھا کہ عورتيں بھی امرمملکت ميں مداخلت کرتی تھيں 

چنانچہ طبری نے بيان کياہے کہ خليفہ مہدی عباسی کی بيوی خيزران امورحکومت ميں مداخلت کرتی تھی حتی کہ اس کے 
اور جس کا يہ حال ہووه کيسے )٣:۴۶۶ريخ طبری بيٹے ھادی کے زمانے ميں تويہ امورمملکت پر قابض ہوگئی تھی "(تا

  زمين پرخداکاخليفہ ہوسکتاہے۔ 
مزيد يہ کہ مہدی عباسی بلکہ تمام خلفا ء آخری زمانے ميں نہيں تھے نہ ان ميں سے کسی کے ہاتھ کثيرمال لگا تھا اورنہ 

ھا اورنہ ہی عيسی نے نازل ہوکران انہوں نے رکن ومقام کے درميان لوگوں سے بيعت لی تھی اورنہ ہی دجال کو قتل کی ت
  کے پيچھے نمازپڑھی تھی اورنہ ہی ان کے زمانے ميں بيدانامی جگہ دھنسی تھی ۔ 

  بلکہ ان کے پورے دورميں ظہورحضرت مہدی عليہ السالم کی کوئی چھوٹی سی عالمت بھی ظاہرنہ ہوئی 
  نے کے بعدکہتے ہيں :۔ رہی ترمذی کی حديث تواس کے بارے ميں ابن کثيراس حديث غريب قراردي

ئھ ميں بنی اميہ سے حکومت چھين لی ١٣٢يہ سياه جھنڈے وه نہيں ہيں جنہيں ابومسلم خراسانی لے کرنکال تھا اوراس نے 
  تھی بلکہ يہ سياه جھنڈے اورہيں جوحضرت امام مہدی عليہ السالم کے ہمراه آئيں گے۔ 

ده کياگيا ہے اس کا خروج اورظہورومشرق کی طرف سے مقصود يہ ہے کہ جس مہدی کے آخری زمانے ميں ظہورکاوع
   )۴:۵٠٢معيارصحيح قراردياہے(مستدرک الحاکم )۵۵ہوگا(النہاية فی الفتن والمالحم ابن کثير ا:

  واضح احاديث
  ۔يہ حديث کہ (المہدی من ولد العباس عمی) ١

يں ذکرکيا ہے يہ ضعيف ہے(الجامع الصيغر (کہ مہدی ميرے چچا عباس کی اوالدسے ہيں )کو سيوطی نے الجامع الصيغير م
   )٩٢۴٢۔۶٧٢:٢

مناوی شافعی فيض التقديرميں تحريرکرتے ہيں کہ اسے دارقطنی نے االفراد ميں روايت کيا ہے اورابن جوزی کہتے ہيں اس 
  کی سندميں محمدبن وليدمقری ہے کہ جس کے بارے ميں ابن عدی کا کہنا ہے ۔ 

  تون اسانيدتبديل کرتاتھا۔اور ابن ابی معشرکہتا ہے کہ يہ بڑاجھوٹ شخص تھا يہ احاديث گھڑتاتھااوران کے م
سمہودی کاکہنا ہے کہ اس سے پہلی اورباروالی حديثيں اس سے زياده صحيح ہيں ليکن خوداس ميں محمدبن وليدہے وه 

   )٩٢۴٢۔۶:٢٧٨خوداحاديث وضع کرتاتھا"(فيض القديرشرح الجامع الصغير
يں ابن حجرنے صواعق محرقہ ميں صبان بے اسعاف ميں وه ابوالفيض نے انرازالوھم المکنون ميں اورسيوطی نے الحاوی م

،صواعق ٢:٨۵اسے ضعيف قراردياہے اس کے جعلی ہونے کے بورے ميں بہت سارے اقوال نقل کئے ہيں(الحاوی للفتاوی 
  ۔) ۵۶٣ابوابر ازالوھم المکنون :۵١،اسعاف الراغبين: ١۶۶محرقہ :

  ی حديث ہے کہ "رجل يخرج من ولدالعباس" ۔ ابن عمرک١
"عباس کی اوالدميں سے ايک شخص خروج کرے گا۔اسے خريدة العائب ميں ابن عمرسے مرسل طورروايت کياہے اوريہ 

اس حديث ميں جومرسل ہونے کی وجہ دليل نہيں بن سکتی مہدی )١٩٩حديث ابن ابوموقوفہ ہے ()خريدة العجائب ابن وردی :
  کی گئی ۔ کی وضاحت نہيں 

  پس بہتريہ ہے کہ اسے پہلی قسم يعنی مجمل احاديث ميں شامل کی جائے اگرچہ اس ميں عباس کانام ہے۔ 
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  ۔ ابن عباس نے پيغمبراکرم سے روايت کی ہے کہ آپ نے اپنے چچا عباس سے فرمايا ٣
  ان هللا ابتداء بی االسالم وسيختمہ بغالم من ولدک وھو الذی يتقدم عيسی بن مريم 

  شک هللا تعالی نے ميرے ذريعے اس کا اختتام کرے گا اوريہ وہی ہے جوعيسی بن مريم کے آگے ہوگا۔ بي
کہ ) ٣:٣٢٣،۴:١١٧اسے خطيب بغدادی نے اپنی تاريخ ميں روايت کيا ہے اوراس کی سندميں محمدبن مخلدہے(تاريخ بغداد

رکياہے کہ خطيب بغدادی نے اسے ضعيف جسے ذھبی نے ضعيف قراردياہے اوراس کے ساتھ اس بات پرتعجب کا اظہا
  کيوں نہيں ديا ! لکھتے ہيں :۔ 

اے محمد بن مخلدعطارسے روايت کيا ہے اورتعجب ہے کہ خطيب نے اسے اپنی تاريخ ميں ذکرکيا ہے ليکن اسے ضعيف 
   )٣٢٨۔١:٨٩قرارنہيں دياشايداسے اہميت نہ ديتے ہوئے خاموشی اختيارکی ہو(ميزان االعتدال 

  نے پيغمبر اسالم سے توايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:۔  ۔ام فضل۴
  يا عباس ازا کانت سنة خمس وثالثين ومائة فھی لک ولو لدک ،منھم السفاح ،ومنھم المنصور ،ومنھم المھدی" 

  ئھ تمہارااورتمہاری اوالدکا سال ہے ان ميں سفاح ، منصور اورمہدی ہوں گے ١٣۵اے عباس 
   ۴:١٧٨،تاريخ دمشق ١:۶٣کرنے ام فضل سے نقل کيا ہے ()تاريخ بغداداس حديث کوخطيب اورابن عسا 

  اس کے متعلق ذھبی تحريرکرتے ہيں :۔ 
اس کی سندميں احمدبن راشدہاللی ہے اس نے سعيدبن خيشم سے بنی عباس کے بارے ميں ايک باطل حديث کی روايت کی 

ت کی وجہ سے اس حديث کوگھڑاہے()ميزان االعتدال ہے احمدبن راشدکے بارے ميں ذھبی کانظريہ يہ ہے کہ اس نے جہال
   ٩٧ا:

ميں کہتا ہوں کہ :۔ ذھبی نے حديچ کے گھڑنے ميں احمدبن راشدکی جہالت کاحوالہ دياہے جبکہ اس بات پراتفاق ہے کہ 
نی ء ھ ميں ہوااوراس سے پتہ چلتاہے کہ حديث گھڑنے والے کوب١٣٢ئھ ميں نہيں بلکہ ١٣۵عباسيوں کی حکومت کاآغاز 

  عباس کی حکومت کے آغازکا بھی علم نہيں تھا۔ 
اسی سے ملتی جلتی حديث سيوطی نے ابن عباس سے اپنی کتاب " الآللی المصنوعہ فی االحاديث الموضوعہ"ميں نقل کی  ۵

   )۴٢۵۔١:۴٣۴ہے اور کہا ہے يہ حديث جعلی ہے اور اس کا گھڑنے واالشايدغالبی ہے( " الآللی المصنوعة
نے "البداية والنھاية" ميں ضحاک کی ابن عباس سے روايت کی صورت ميں نقل کيا ہے اورکہا ہے يہ  اسے ابن کثير

   )۶:٢۴۶سندضعيف ہے اورصحيح يہ ہے کہ ضحاک نے ابن عباس سے کچھ نہيں سنا پس يہ منطقع ہے۔(البدايہ والنہاية 
ہے )۴:۵١۴راھيم مہاجرہے(مستدرک الحاکم اور حاکم نے اسے ايک اورسند کے ساتھ ذکرکيا ہے جس ميں اسماعيل بن اب

اورابوالفيض الغماری الشافعی نے ذھبی سے نقل کيا ہے کہ اسماعيل کے ضعيف ہونے پراجماع ہے جبکہ اس کاباپ 
   )۵۴٣ايسانہيں ہے۔(ابرازالوھم المکنون:

سب کو پہچاننے ميں يہی احاديث ہيں جن سے بعض سے لوگ دھوکہ کھاتے ہيں اورحضرت امام مہدی عليہ السالم کے ن
انہيں مانع تصورکرتے ہيں لہذا حضرت مہدی عليہ السالم کا اوالدابوطالب سے ہوناجعلی ہيں اورجھنڈوں والی احاديث بھی 

  اس نتيجے کے خالف داللت نہيں کرتيں۔ 
دعباس سے حضرت امام مہدی عليہ السالم سے متعلق ديگراحاديث پرنظرڈالنے سے آپ کومزيديقين ہوجائے گاکہ آپ اوال

  نہيں ہيں ۔ 
چونکہ حضرت ابو طالب کی اوالد زياده تھی اس لئے احاديث نے معين کردياکہ حضرت امام مہدی عليہ السالم ابوطالب کے 
فرزند حضرت علی کی اوالدسے ہوں گے چنانچہ اس سلسلے ميں کثيرروايات واردہوئيں ہيں ان ميں سے ايک روايت يہ ہے

  نے فرمايا:  کہ حضرت علی عليہ السالم
با  ٢٣٨۔١٧۶،سيد ابن طاوس کی التشريف بالنن"١٠٨۴۔١:٣۶٩"ھورجل منی "مہدی مجھ سے ہيں(نعيم بن حماد کی "الفتن "

   ١٩ب 
يہ بات واضح ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کی اوالدزياده ہے ليکن بہت ساری صحيح بلکہ متواترروايات ميں ہے کہ 

  بيت علھيم السالم سے ہيں يا عترت سے ہے يا پيغمبرسے ہيں ۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل
لہذا اس سلسلے ميں کوئی مشکل نہيں ہے کيونکہ اہل بيت عليھم السالم ،عترت اوراوالدنبی علی کی اوالد ميں سے صرف ان

 ۔ کوکہا جاتا ہے جن کا سلسلہ فاطمہ زھرااسالم عليھا سے ہوابطورنمونہ چنداحاديث پيش کی جارہی ہيں
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 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  حديث:۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل بيت عليھم السالم سے ہيں

  ۔ ال تنفضی االيام ،واليذھب الدھر ،حتی يملک العرب رجل من اھل بيتی اسمہ يواطی اسمی ١
اس وقت تک ايام ختم نہيں ہوں گے اورزمانہ گزرے گا نہيں جب تک ميرے اہلبيت ميں سے ايک شخص عرب کا بادشاه نہ 
بن جائے گا اوروه ميرا اہم نام ہوگا"۔اس حديث کو احمدنے اپنی مسندميں ابن مسعودسے کئی طرق سے نقل کيا ہے اورابن 

يں اسے ذکرکيا ہے اورترمزی ارع کنجی شافعی نے اسے صحيح داودنے اپنی سنن ميں طبرانی نے اپنی معجم کبيرم
   )۴٢٨٣۔۴:١٠٧، سنن ابی داود۴٣٠۔٣٧٧۔١:٣٧۶قراردياہے اوربغوی نے اسے حسن بتاياہے (مسنداحمد

  ۔لو لم يبق من الدھر االيوم لبعث هللا رجال من اھل البيت يملئو عد الکما ملئت جورا" ٢
قی ره جائے تب بھی خداميری اہل بيت ميں سے ايک مردکو بھيجے گا جوزمين کو"اگر حيات دنيامين سے صرف ايک دن با

  عدل وانصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وه ظلم جوسے بھری ہوئی ہوگی۔ 
اس حديث کوحضرت علی عليہ السالم نے پيغمبراکرم سے روايت کيا ہے اوراحمدنے اسے اپنی مسندميں نقل کيا ہے 

ابوداؤداوعربيقہی نے بھی ذکرکيا ہے اورطبری نے مجمع البيان ميں کہا ہے "شيعہ اورسنی علماء نے  نيزاسے ابن ابی شبيہ
بيہقی  ۴٢٨٣۔ ۴:١٠٧، سنن ابی داود١٩۴٩۴۔ ١۵:١٩٨ابن ابی شيبہ کی المصنف  ١:٩٩متفقہ طورپرنقل کياہے (مسنداحمد

   )٧:۶٧مجمع البيان ١٧٣کی االعتقاد: 
   )۴٩۵يث کے متعلق کہا ہے "يہ حديث بال شک وشبہ صحيح ہے(بواز الوھم المکنون:ابوفيض الفيض غماری نے اس حد

  ۔ ال تقوم الساعة حتی يلی رجل من اھل بيتی يواطی اسمہ اسمی ٣
"قيامت اس وقت تک نہيں آسکتی جب تک ميرے ليے اہل بيت عليھم السالم کاايک مردحکومت نہ سنبھال لے کہ جو ميرا ہم 

  کومسعود نے پيغمبراسالم سے نقل کيا ہے۔ نام ہوگا "اس حديث 
  اورابن مسعودسے احمدبن حنبل ،ترمذی، کنجی اورطبرانی نے کئی طرق سے نقل کيا ہے اوراسے صحيح قراردياہے۔ 

اورشيخ طوسی نے بھی اسے ذکرکياہے اورابويعلی موصلی نے اسے ابوھريره سے اپنی مسندميں بيان کيا 
۔کنجی کی البيان ١٠١۶٧وا: ١٠٢٢٠۔١۶۵،طبرانی کی المعجم الکبيرا :٣٢٣١۔۴:۵٠۵،سنن ترمذی٣٧۶ہے(مسنداحمد:

اوردرمنشور ميں کہاہے کہ"اسے ترمذی )۶۶۶۵۔١٢:١٩، مسندابی يعلی موصلی ١١٣،شيخ طوسی کی کتاب الغيبة :۴٨١:
   )۶:۵٨نے ابوھريره سے روايت کياہے اورصحيح قراردياہے"(ادرالمنشور 

  شم االنف ،اجلی الجبھة ،يمال االرض قسطا وعد الکما ملئت جورا وظلما" ۔ "المھدی منااھل البيت ا۴
"مہدی ہم اھل بيت سے ہيں ناک ابھری ہوئی اورجبين کشاده ہے وه زمين کواسی طرح عدل وانصاف سے بھرديں گے جس 

بدالرزاق نے طرح ظلم وجور سے بھری ہوگی"اس حديث کو ابوسعيدخدری نے پيغمبراسالم سے نقل کيا ہے اوران سے ع
ذکرکيا ہے اورحاکم نے اسے مسلم کی شرط پرصحيح قرارديا ہے اورابلی نے اسے کشف الغمہ ميں بيان کياہے (عبدالرزاق 

   )٣:٢۵٩، کشف الغمہ ۴:۵۵٧،مستدرک حاکم ٢٠٧٧٣۔١١:٣٧٢کی المصنف 

  حديث: حضرت امام مہدی(عج)عترت سے ہيں
  ہيں ہم صرف ايک حديث کے ذکرپراکتفاء کريں گے۔ اس سلسلہ ميں بہت زياده احاديث وارد ہوئی 

  ابوسعيدخدری نے پيغمبراکرم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:۔ 
"ال تقوم الساعة حتی تمالاالرض ظلما وعدوانا ،ثم يخرج رجل من عترتی اومن اھل بيتی الترديد من الراوی ۔يملئو ھا قسطا 

  وعدال کما ملئت ظلما وعدوانا" 
پہلے زمين ظلم وجور سے بھر جائے گی پھرميری عترت يا ميرے اھل بيت (روای کو شک ہوا ہے)سے ايک  "قيامت سے

  مردخروج کرے گا جواسے عدل وانصاف سے اسی طرح بھردے گاجس طرح يہ ظلم وجورسے بھری ہوگی" 
سے صحيح قرارديا ہے اس حديث کو احمدبن حنبل ، ابن حبان اورحاکم نے بيان کياہے اوربخاری ومسلم کے معيارپرا

، مستدرک حاکم ۶٢٨۴۔٨:٢٩٠، صحيح ابن صبان٣:٣۶اورصافی نے اسے "منتخب االثر"ميں نقل کياہے (مسند احمد
   )١٩:١۴٨، منتخب االثر۴:۵۵٧

ابوالفيض غماری شافعی اس کے طرق اورروايوں کے حاالت کا بغورمطالعہ کرنے کے بعدلکھتے ہيں"يہ حديث بخاری 
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   )۵١۵پرصحيح ہے جيسا کہ حاکم نے کہا ہے "(ابرازالوھمالمکنون :اورمسلم کے معيار

  احاديث۔ حضرت امام مہدی (عج)پيغمبر اکرم کی اوالد ميں سے ہيں
  ۔ابوسعيدخدری نے پيغمبراسالم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:۔ ١

  وجورايملک سبع سنين"  "المھدی منی اجلنی الجبھة ،اقنی االنف ،يملواالرض قسطا وعد ال کما ملت ظلما
مہدی مجھ سے ہيں وه کشاده جبين اورابھری ناک والے ہوں گے زمين کوعدل وانصاف سے اس طرح بھر ديں گے جس 

  طرح ظلم وجورسے بھری ہوگی اورسات سال تک حکومت کريں گے"۔ 
ورعلی ناصف نے "التاج اس حديث کو حاکم نے مسلم کی شرط پرصحيح قرار ديا ہے نيزکنجی شافعی ، سيوطی ، شيخ منص

، الجامع ۵٠٠،کنجی کی البيان :۴:۵۵٧الجامع االصول "،ميں اورابوفيض نے اسے صحيح قرار ہے (مستدرک حاکم 
   )۵٠٨، ابرازالوھم :۵:٣۴٣، التاج الجامع لالصول ٩٢۴۴۔ ٢:۶٧٢الصيغر

، ابن قيم کی ۴٢١٢۔٣:۴٩٢بغوی نے اسے حسن شمارکيا ہے ابن قيم نے اس کی سندکوجيدکہا ہے (مصابيح السنة 
   )٣٣٠۔١۴۴المنارالنيف:

اوراس کو ابوسعيدسے ابوداؤد،عبدالرزاق اورخطابی نے معالم السنن ميں ذکرکياہے اور شيعوں ميں سے اسے ابن طاؤس 
ابن  ١۵٠باب  ١٩٠و١٨٩۔١۵٣،التشريف بالنن :۴٣٨۵۔۴:١٠٧اورابن بطريق نے نقل کيا ہے(سنن ابی داؤد 

   )٩١٠۔۴٣٣،اورابن بطريق حلی کی العمده:١٠۶۴ور ١٠۶٣۔١:٣۶۴حمادسے"فتن"ميں
  ۔ امير المومنين عليہ السالم پيغمبراکرم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا:۔ ٢

  "المھدی من ولدی تکون لہ غيبة و حيرة تضل فيھا االمم ،ياتی بذخيرة االنبياء فيملوھا عدال وقسطا کما ملئت جوراوظلما" 
دسے ہيں انہيں غيبت کا سامنا ہوگا جس ميں اقوام گمراه ہوجائيں گی آپ انبيائکا خزانہ لے کے آئيں گے پس"مہدی ميری اوال

  زمين کواس طرح عدل وانصاف سے بھرديں گے جس طرح ظلم وجورسے بھری ہوگی"۔ 
وزی حنفی نے اس حديث کوشيخ صدوق نے کمال الدين ميں ذکرکيا ہے اورجوينی شافعی نے فرائد السمطين ميں اورقند

  )٩۴باب نمبر ٣ينابيع المودة : ۵٨٧۔ ٢:٣٢۵فرائد السمطين ٢۵۔١:٢٨٧ينابيعالمودة ميں اس سے استد الل کيا ہے(کمال الدين 
اب تک جن احاديث کوہم نے ذکر کيا ہے اب سے واضح ہوگيا کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم حضرت علی عليہ السالم 

سلہ حضرت فاطمہ زھرااسالم عليھا سے چال ہے جيسا کہ اس کی وضاحت خودحديث کی اس اوالدسے ہوں گے جس کاسل
  نے کی ہے۔ 

  حديث:۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم حضرت فاطمہ زھرا سالم هللا عليھا کی اوالدسے ہيں
  ام سلمہ اسالم سے روايت کرتی ہيں کہ :۔ 

  "المھدی حق و ھو من ولد فاطمة" 
  فاطمہ ميں سے ہے"۔ "مہدی حق ہے اوروه اوالد

اس حديث کو ام سلمہ سے ابوداؤد ابن ماجہ ،طبرانی اورحاکم نے دوطريق سے نقل کيا ہے اوراہل سنت کے چارعلماء نے 
طبرانی کی المعجم  ۴٠٨۶۔٢:١٣۶٨، سنن ابن ماجہ ۴٢٨۴۔ ۴:١٠٧اسے صحيح مسلم سے نقل کياہے (سنن ابی داؤد

  ۔ ۴:۵۵٧، مستدرک حاکم ۵۶۶۔٢٣:٢۶٧الکبير
اورمندرجہ ذيل چار علما اہلسنت نے اسے صحيح مسلم سے نقل کيا ہے جو اسبات کی دليل ہے کہ يہ حديث صحيح مسلم ميں 

  تھی ليکن اب اس ميں نہيں ہے۔ 
  فصل اول۔  ١١باب نمبر ١۶٣ابن حجرھيتمی نے صواعق محرقہ ميں :

   ٣٨۶۶٢۔١۴:٢۶۴متقی ہندی نے کنزالعمال ميں 
  ۔ ١۴۵نے اسعاف الراغبين ميں صفحہ شيخ محمد بن علی صبان 

  ۔ ١١٢شيخ حسن عمودی حمزاوی مالکی بنے مشاق االنوارميں صفحہ 
)اوردوسرے نے اس کے صحيح اورسندکے سندہونے کا اعتراف کيا ہے بلکہ بعض نے اسے متواترقرارديا ہے (کنجی نے 

، اسی طرح التاج الجامع ٩٢۴١۔ ٢:۶٧٢غر ميں نيزسيوطی نے جامع الصي ٢باب نمبر ۴٨۶البيان ميں اسے صحيح قرارديا : 
، ابو الفيض نے ابرازالوھم ۴٢١١۔٣:۴٩٢، بغوی نے اسے حسن قرارديا ہے مصابيح السنة ۵:٣۴٣لالصول کے ہاشے پر

  ميں حديث کی سندکی تحقيق کرکے لکھا ہے کہ يہ حديث صحيح ہے اوراس کے سارے راوی عادل ہيں۔  ۵٠٠:
ده قرارديا ہے جيسا کہ"عقيده اہل السنة "اور محسن بن حمدحمادکی "االثرفی المہدی المنتظر البانی نے اس کی سندکو عم
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  ، پراورقرطبی وغيره کے تواترکا قول ہم پہلے ذکرکرچکے ہيں ۔ ١٨"صفحہ 
  نعيم بن حماد نے اپنی سندکے ساتھ حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:۔ 

  ولد فاطمة"  "المھدی رجل منا من
  "مہدی ہم ميں سے ہے اوراوالدفاطمہ ميں سے ہے" 

   )٣٩۶٧۵۔١۴:۵٩١،اسی سے کنزاالعمال ميں نقل ہواہے ١١١٧۔١:٣٧۵(نعيم بن حمادکی الفتن 
  نيزھری سے نقل کيا ہے کہ :۔ 

  "المھدی من ولد فاطمة" 
  "مہدی اوالفاطمہ ميں سے ہے" 

  ۔ ١۶٣باب نمبر ٢٣٧۔١٧۶اسی سے تشريف بالنن ميں نقل ہوا ہے :،اور ١١١۴۔١:٣٧۵نعيم بن حمادکی الفتن )١(
  اسی طرح کعب سے بھی واردہوئی ہے 

  ۔ ١۶٣باب نمبر٢٠٢۔١۵٧ااا،اوراسی سے تشريف بالنن ميں نقل ہواہے :٢سے ١:٣٧۴نعيم بن حمادکی الفتن )٢(
  کيامہدی حق ہے َ جوان ساری گزشتہ احاديث کی جامع ہے قتاده سے روايت ہے کہ ميں نے سعيدسے کہا

انہوں نے کہا حق ہے ۔ ميں نے کہاکس کی نسل سے ہی؟انہوں نے کہاقريش کی نسل سے۔ ميں نے کہا کون سے قريش کی 
  نسل سے ؟ 

کہا :ہاشم کی ميں نے کہاہاشم کے کس بيٹے سے؟ انہوں کہا:عبدالمطلب کی اوالدسے ۔ ميں نے پوچھا ميں نے پوچھا : 
باب اول ، نعيم بن حمادکی الفتن  ۴۴عقدالدرر:)١؟ توانہوں نے جواب ديا:اوالدفاطمہ سے"(عبدالمطلب کے کس بيٹے سے 

   ١۶٣باب نمبر ٢٠١۔١۵٧، اوراسی سے سيد ابن طاوس نے التشريف بالنن ميں بالنن ميں نقل کيا ہے :١٠٨٢۔٣۶٩۔ ٣۶٨١
  ليکن احاديث ميں پہلے دواحتمالوں کی تائيدسے تيسرااحتمال باطل ہوجاتاہے۔ 

رہا چوتھا احتمال کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم حضرت امام حسن عليہ السالم وحضرت امام حسين عليہ السالم کے 
  عالوه کسی دوسرے کی اوالد سے ہيں تويہ واضح طورپرباطل اورغيرمعقول ہے۔ 

ت عليھم السالم اورحضرت کيونکہ صحيح بلکہ متواتراحاديث سے ثابت ہوچکا ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل بي
فاطمہ زھر اسالم هللا عليھا کی اوالد سے ہيں۔لہذا پہلے دواحتمالوں کو ثابت کرنے والی احاديث ميں غورکرنے کی ضرورت 

ہے اگرپہلے احتمال کو ثابت کرنے والی احاديث جھوٹی ثابت ہوجائيں تو دوسرے احتمال کوثابت کرنے والی احاديث ميں 
 ہی نہيں رہے گی اوروہی يقينی اورصحيح ہوگا کيونکہ دونوں احتمالوں کا جھوٹاہونامحال ہے غورکرنے کی ضرورت 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  حديث:۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم پيغمبر کے نواسے حضرت امام حسن عليہ السالم کی اوالدسے ہيں۔

حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حضرت حسن عليہ السالم کی اوالدسے ہونے کے بارے ميں کتب اہل سنت ميں صر ف 
  ايک حديث بلکہ عالم اسالم کی کتابوں ميں اس کے عالوه کوئی دوسری حديث نہيں ہے۔ 

ن بن مغيره سے نقل کيا گيا کہ اوراس حديث کوابو داودسجستانی نے اپنی سنن ميں ذکرکياہے وه کہتے ہيں ميرے ليے ہارو
اس نے عمربن ابوقيس سے اوراس نے شعيب بن خالدسے اوراس نے ابواسحاق سے روايت کی ہے کہ حضرت علی عليہ 

  السالم نے اپنے بيٹے حضرت امام حسن عليہ السالم کوديکھ کرفرمايا:۔ 
رجل يسمی باسم نبيکم ،يشبھھہ فی الخلق واليشبھہ "ان ابنی ھذا سيد کما سماه النبی صلی عليہ وآلہ وسلم وسيخرج من صلبہ 

  فی الخلق" 
"ميرا يہ بيٹاسردارہے جيسا کہ نبی اکرم نے اسے يہ نام دياہے اوراس کی صلب سے ايک مولودہوگا جو تمہارے نبی کا 

  ہمنام ہوگا وه خلق (اخالق)ميں نبی کا مشابہ ہوگا نہ خلقت ميں" 
، اسی سے جامع االصول ميں ۴٢٩٠۔۴:١٠٨ن کو عدل سے پرکردے گا(سنن ابوداود اس کے بعديہ جملہ فرمايا کہ وه زمي

   )١١١٣۔١:٣٧۴،نعيم بن حمادنے اسے الفتن ميں ذکرکياہے٣٧۶٣۶۔١٣:٢۵٧، کنزالعمال ٧٨١۴۔ ۵٠۔١١:۴٩نقل ہوا ہے 
 ٢٣٧۔١٧۶ل ہوا ہے :،اوراسی سے تشريف بالنن ميں نق ١:٣٧۵حديث کے باطل ہونے پرسات دليليں نعيم بن حمادکی الفتن 
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   ۶٣باب نمبر

  حديث کے باطل ہونے پر سات دليليں
اس حديث کی سند اورمتن ميں غور کرنے اور حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حضرت امام حسين عليہ السالم کی 

  اوالدسے ہونے والی احاديث کے ساتھ اگرموازنہ کرنے سے بخوبی معلوم ہوجائے گا کہ يہ حديث جعلی ہے۔ 
  

   پہلی دليل:
ہجری)نے اس حديث کو اپنی ٨٣٣۔يہی حديث ابوداؤدسے مختلف طريقوں سے نقل ہوئی ہے چنانچہ جزری شافعی (متوفی 

سندکے ساتھ خودابوداؤد سے نقل کيا ہے اوراس حديث کو سندکے ساتھ خودابوداؤد سے نقل کيا ہے اوراس ميں حضرت امام
  سين کا نام لکھتے ہيں:۔ حسن عليہ السالم کی بجائے حضرت امام ح

"صحيح يہ ہے کہ حضرت امام مہدی حسين ابن علی عليھما السالم کی اوالدسے ہيں کيونکہ اس بات کی خود حضرت علی 
  عليہ السالم نے وضاحت فرمائی ہی"۔ 

 جيسا کہ شيخ عمربن حسن رقی نے مجھے يہ خبردی ہے انہوں نيابوالحسن بخاری سے ، اس عمربن محمدقزی سے اس
ابوبدرکرخی سے اس بے ابوبکرخطيب سے ، اس نے ابوعمرہاشمہ سے اس نيابوعلی لولوئی سے اوراس نے حافظ 

ابوداودسے وه لکھتے ہيں مجھے ہارون بن مغيره سے نقل کيا گيااس نے عمربن ابوقيس سے اس نے شعيب بن خالدسے 
نے بيٹے حضرت امام حسين عليہ السالم کی اوراس نے ابواسحاق سے روايت کی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے اپ

  طرف ديکھ کرفرمايا:۔ 
"ان ابنی ھذا سيد کما سماه النبی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ،وسيخرج من صلبہ رجل يسمی باسم نبيکم ، يشبھہ فی الخلق ،وال 

  يشبھہ فی الخلق" 
لب سے ايک مولودہوگا جوتمہارے نبی کا ہمنام "ميرا يہ بيٹاسيدہے جيساکہ پيغمبراکرم نے اس کانام رکھاہے اوراس کے ص

  ہوگا وه ان کے خلق (اخالق )ميں مشابہ ہوگا نہ کہ خلقت ميں "۔ 
  پھر يہ جملہ ارشادفرماياکہ وه زمين کوعدل سے پرکردے گا۔ 

نی ابوداؤدنے اسے اپنی سنن ميں اسی طرح روايت کيا ہے اوراس پرکوئی تبصره نہيں کيا(اسمی الماقب فی تھذيب اس
  ہم نے بعينہ اصلی الفاظ کونقل کيا ہے )۶١۔١۶٨۔١۶۵المطالب ، عالمہ جزری دمشقی شافعی :

باب اول پراسے ذکرکياہے اس ميں حضرت امام حسن عليہ السالم کانام ہے اوراس کی ۴۵مقدسی شافعی نے عقدالدررصفحہ
  سين عليہ السالم کانام ہے تحقيق کرنے والے نے حاشيے پرلکھا ہے کہ ايک دوسرے نسخے ميں حضرت امام ح

اس نسخہ کی تائيديوں ہوتی ہے کہ سيدصدرالدين نے اس نسخے سے نقل کياہے کيونکہ انہوں نے عقد االدررسے حديث نقل 
   )۶٨کی ہے اوراس ميں حضرت امام حسين عليہ السالم کانام ہے (المہدی سيد صدرالدين صدر:

  
   دوسری دليل

علی عليہ السالم سے ابواسحاق سبعجی نے روايت کيا ہے اوراس کے متعلق ثابت حديث منقطع ہے کيونکہ اسے حضرت 
نہيں ہے کہ اس نے حضرت علی عليہ اسالم سے ايک بھی حديث سنی ہو جيسا کہ منزری نے اس حديث کی شرح کرتے 

   )۴١٢١۔۶:١۶٢منزری :۶ہوئے کہا ہے(مختصرسنن ابی منزری 
ادت کے وقت اس کی عمرسات برس تھی کيونکہ ابن حجرکے قول کے مطابق کيونکہ اميرالمومنين عليہ السالم کی شہ

   )١٠٠۔٨:۵۶خالفت عثمان کے ختم ہونے سے دوسال پہلے پيدا ہوئے تھا(تہذيب التہذيب 
  

   تيسری دليل
ون ہے اس کی سند مجہول ہے کيونکہ داودکا کہنا ہے کہ مجھے ہارون بن مغيره سے نقل کياگيا معلوم نہيں نقل کرنے واال ک

  اورباالتفاق مجہول حديث ہراعتمادنہيں کياجاسکتا۔ 
  

   چھوتھی دليل
مذکوره حديث کو اہل سنت بزرگ عالم دين ابوصالح سليلی نے اپنی سندکے ساتھ حضرت امام موسی بن جعفر عليہ السالم 

ے جدحضرت علی ابن سے انہوں نے اپنے باپ داداحضرت امام جعفرابن محمدصادق عليھما السالم سے ، انہوں نے اپن
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ابيطالب عليھما السالم سے روايت کيا ہے اوراس ميں حضرت امام حسين عليہ السالم کانام ہے نہ حضرت امام حسن عليہ 
،انہون نے اسے فتن سليلی سے تھوڑے سے اختالف کے٧۶باب نمبر ۴١٣۔٢٨۵السالم کا(سيد ابن طاوس کی التشريف بالنن :

  ساتھ نقل کيا ہے۔) 
  من الدنيا اال يوم واحد ،لطول هللا عزوجل ذلک اليوم حتی يبعث فيہ رجال من ولدی اسمہ اسمی"  "لولم يبق

"دنيااگر کا ايک دن باقی ہو تواس دن کوبھی هللا تعالی اس قدرطول دے گا کہ اس ميں ميری اوالدميں سے ايک مرد کو 
  بھيجے گا جوميراہمنام ہوگا"۔ 

  يا يارسول هللا آپ کے کون سے بيٹے سے ؟ سلمان فارسی نے کھڑے ہوکردريافت ک
  فرمايا :۔ من ولدی ھذا" ميرے اس بيٹے سے اوراپنا ہاتھ حضرت امام حسين عليہ السالم پررکھا" 

باب  ۴۵،ميں طبرانی کی کتاب االوسط سے نقل کياہے عقدالدرر : ۵٠فصل نمبر ٣٢٩۔١۴٨(ابن قيم نے المنارالنيف :
ابو نعين نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حاالت ميں ذکرکيا ہے )محب طبری کی  اول(اوراس ميں ہے کی اسے حافظ

اوراس ميں کہا ہے کہ گزشتہ سب حديثو ں کو اس مقيد پر حمل کيا جائے گا)فرائد السمطين (١٣۶ذخائز العقبی :
،ينابيع ١٩٣: ١لسيرة الحلبيہ، ا١باب :٢باب اول ،فرائد فوائد الفکر  ٧:٣٧ابن حجر کی القول المختصر۶١باب ۵٧۵۔٢:٣٢۵
   ٩۴باب نمبر ٣:۶٣المودة 

  اسی طرح کی مندرجہ ذيل کتابوں ميں احاديث ہيں۔ 
باب نمبر  ٢١٢۔٣:١٧٠،ينابيع المودة ۵۶١االحاديث : ٣١۵۔ ٢:٣١٠،فرائد السمطين ١:١٩۶خوارزمی حنفی کی مقتل الحسين 

٩، ٩٣۴   
  شيعہ کتب ميں ماللحظہ ہوں۔ 

،غايہ ۴١باب نمبر ۵۴۔٢:٧٠١،حليةاالبرار٣٢باب ١٧۴۔٣:۶١٧، اثبات الھداة ١١٧ف اليقين:، کش٣:٢۵٩کشف الغمہ
  اور "منتخب االثر"ميں اس سلسلے ميں طرفين کی ذکرکرده بہت ساری احاديث نقل کی ہيں  ١۴١باب ١٧۔۶٩۴المرام:

  
   چھٹی دليل

سين کی جگہ حسن لکھ دياہوکيونکہ اس کی نقل ميں ابو داؤدکی حديث ميں کتابت کی غلطی کا احتمال بھی بعيد نہيں ہے کہ ح
اختالف ہے رہا يہ احتمال کہ حسن کی جگہ حسين ہو گياہوتويہ خبرواحد ہے جو متواتر کا مقابلہ نہيں کرسکتی جيسا کہ اس 

  کی تفصيل ہم ذکرکريں گے۔ 
  

   ساتويں دليل
تمال کی تائيداس بات سے ہوتی ہے کہ حسنين اوران گزشتہ وجوہات کی بنا پريہ احتمال قوی ہے کہ يہ حديث جعلی ہواس اح

کے پيروکاروں اورمددگاروں کاخيال يہ ہے کہ محمد بن عبدهللا بن الحسن المثنی بن امام حسين عليہ السالم ہی امام مہدی ہيں 
  ئھ ميں منصورعباسی کے زمانے ميں قتل کردياگيا۔ ١۴۵کہ جنہيں 

روکاروں نے کہا کہ انہوں نے عباسی خليفہ محمد بن عبدهللا منصور جس کالقب جيساکہ اس کے بعد عباسيوں اورا ن کے پي
مہدی تھا کے امام مہدی ہونے کا دعوی کيااوراس کے ذريعے وه اپنے بڑے بڑے سياسی مقاصدميں پہنچنا چاہتے تھے جن 

  تک اس مختصرراستے کے بغيرپہنچنا ممکن نہيں تھا۔ 
  نہيں رکھتی جو داللت کرتی ہيں  مذکوره حديث ان حديثوں کے ساتھ تعارض

  کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم حضرت امام حسين کی اوالدميں سے ہيں 
گزشتہ سب اشکاالت سے اگر صرف نظرکرکے ہم اس حديث کو صحيح مان ليں توبھی ان احاديث کے ساتھ تضادنہيں 

ضرت امام حسين عليہ السالم کی اوالدميں سے رکھتی جوواضح طورپرکہتی ہيں کہ حضرت امام مہدی منتظرعليہ السال م ح
  ہيں اوران کے درميان جمع کرناممکن ہے۔ 

ا س طرح کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم باپ کی طرف سے حسينی اورماں کی طرف سے حسنی ہوں کيونکہ چوتھے 
ہ السالم کی بيٹی فاطمہ سالم هللا امام زين العابدين کی بيوی اورحضرت امام محمدباقرعليہ السالم کی ماں حسن مجتٰبی علي

  عليھا ہيں۔ 
پس حضرت امام باقرعليہ السالم باپ کيطرف سے حسينی اورماں کی طرف سے حسنی ہيں تودرحقيقت آپ کی اوال دونوں 

  نواسوں کی اوالدسے ہوئی۔ 
  اسی جمع کی قرآن مجيد بھی تائيدکرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ 
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  ٨٠۔۶:٨۴وحا ھدينا من قبل ومن زريتہ داودو سليمان ۔۔۔وعيسٰی والياس کل من الصالحين"انعام "ووھبنا لہ اسحاق کال ھدينا ون
اورہم نے ابراہيم کو اسحاق ويعقوب عطا کيے ہم نے سب کی ہدايت کی اوران سے پہلے نوح کی (بھی )ہم نے ہدايت کی 

  کی)يہ سب خدا کے نيک بندوں ميں سے ہيں۔ اوران ہی کی اوالدسے داؤد سليمان ۔۔۔۔اورعيسٰی والياس (سب کی ہدايت 
اس آيت ميں جناب عيسٰی کو جناب مريم کی وجہ سے انبياء کی اوالدشمارکياگياہے لہذااگرحضرت امام محمدباقر عليہ السالم 

  کی اوالدکوماں کی وجہ سے حضرت امام حسن عليہ السالم کی اوالدشمارکرلياجائے تواس ميں کوئی مضائقہ نہيں ہے ۔ 
  اس صورت ميں ہے کہ داودکی حديث مان ليں ورنہ مذکوره ادلہ کی روشنی ميں حديث صحيح ہی نہيں ہے  يہ

يہاں تک يہ بات واضح ہوگئی کہ دوسر احتمال (يعنی حضرت امام مہدی عليہ السالم کا حضرت امام حسين عليہ السالم کی 
ت امام مہدی عليہ السالم کے حضرت امام حسن عليہ اوالد سے ہونا)صرف احتمال نہيں ہے بلکہ حقيقت ہے چاہے ہم حضر

  السالم کی اوالدسے ہونے والی حديث کوصحيح سمجھيں يانہ ۔ 
اگر صحيح سمجھيں تو يہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حضرت امام حسين کی اوالدسے ہونے والی احاديت کی 

  مويدبن جائے گی۔ 
ہم سات دليلوں سے ثابت کرچکے ہيں پھرحقيقت کو جاننے کے ليے کسی اوراگر اس حديث کو صحيح نہ مانيں جيسا کہ 

اورچيزکی ضرورت نہيں ہے کيونکہ ہم بتاچکے ہيں کہ دونوں احتمال باطل نہيں ہوسکتے لہذا ايک کا بطالن خودبخود 
  دوسرے احتمال کو ثابت کرديتا ہے۔ 

  اسالم هللا عليھا کی اوالدسے ہيں۔ کيونکہ يہ تويقينی ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم جناب زھر
  وه حديثيں جو حضرت امام مہدی عليہ السالم کے امام حسين عليہ السالم کی اوالدہونے کے ساتھ تضادرکھتی ہيں 

حضرت امام مہدی عليہ السالم کے سلسلہ نسب کے بارے ميں جوبحث کی ہے اس سے واضح ہوگياہے کہ آپ امام حسين 
  ں۔ عليہ السالم کی اوالدہي

اورشيعوں کے اس عقيدے کو کہ حضرت امام مہدی امام حسين کے نويں فرزندہيں اورآپ پيداہوچکے ہيں اورآپ کے 
والدگرامی امام حسن عسکری ہيں ثابت کرنے والی احاديث کوذکرکرنے سے پہلت کچھ ان روايات کے بارے ميں بحث کرنا 

  ضروری ہے جوان کے معارض ہيں۔ 
ات ہيں جو حضرت امام مہدی کے والد کا نام عبدهللا بتاتی ہيں اس وجہ سے بعض لوگوں کا عقيده ہے يہ اہل سنت کی وه رواي

  کہ مہدی عبدهللا کافرزندمحمدہے جو ابھی تک پيدانہيں ہوااورآخری زمانے ميں ااپنے ظہورسے کچھ عرصہ قبل پيداہوگا۔ 
يں سے ايک يقينافرضی مہدی کا منتظرہے فرزندہرفريق اورچونکہ تواترسے يہ ثابت ہے کہ مہدی ايک ہی ہے لہذافريقين م

کواپنے نظرئيے کی ادلہ ميں غور کرناچاہيے مباده وه صحيح نہ ہوں اوردوسرے کی ادلہ ميں بھی غورکرنا چاہيے مباده وه 
  صحيح ہوں۔ 

ليے کہ حضرت امام يہ کام اگرچہ مشکل ہے ليکن اس پر عمل کرنے واال يقينا منزل تک پہنچ جائے گا اوريہ جاننے کے 
  مہدی عليہ السالم کے والد کانام عبدهللا ہے يا حسن چندباتيں قابل ذکرہيں۔ 

  احاديث :"اسم ابيہ اسم ابی (عبدهللا ) 
ان احاديث کی تحقيق سے پہلے اس بات کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے کہ بعض شيعہ علماء نے ان احاديث کو ديانت 

ے ان پران کا اعتقاد نہيں ہے کيونکہ يہ ان کے بنيادی عقائد کے خالف ہيں يا اس داری کی وجہ سے صرف نقل کيا ہ
اميدپرکہ ان کی تاوئل کرکے انہيں اپنے بنيادی عقائد سيکار سازبنايا جاسکتا ہے اور يا بعينہ نقل کرکے مسلمانوں کو ان 

  پرجرح و بحث کی دعوت دی ہے وه احاديث مندرجہ ذيل ہيں۔ 
طبرانی اورحاکم سب نے عاصم بن ابی نجودسے اس نے زربن حبيش سے اس نے عبدهللا بن مسعود سے ۔ ابن ابی شيبہ،١

  اورانہوں نے پيغمبراکرم سے روايت کی ہے 
  کہ آپ نے فرمايا :۔ 

  واسم ابيہ اسم ابی" ‘"ال تذھب الدنيا حتی يبعث هللا رجال يواطی اسمہ اسمی
ے ايسے بندے کو نہ بھيج دے جوميراہمنام ہوگا اوراس کا والد ميرے والد کے"دنيا اسوقت تک ختم نہيں ہوگی جب تک هللا ک

،١٠٢٢٢۔ ١٠:١۶۶،اور١٠۶١٣۔١۶٣: ١٠طبرانی کی المعجم الکبير ‘١٩۴٩٣۔١۵:١٩٨ہمنام ہوگا"(ابن ابی شيبہ کی المصنف
دبيلی کی کشف الغمہ ، ار٢١۔۵١:٨۶، شيعوں ميں سے اسے قتل کياہے مجلسی نے بحاراالنوار ميں ۴:۴۴۶مستدرک حاکم 

  ،اوراردبيلی نے اسے ابو نعيم کی کتاب االربعين سے نقل کيا ہے۔) ٣:٢۶١سے 
۔ ابو عمر ودانی اوعرخطيب بغدادی دونوں نے عاصم بن ابی نجودسے اس نے زربن حبيش سے اس نے عبدهللا بن مسعود ٢

  ۔ سے اورانہوں نے حضرت پيغمبر اسالم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:
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  "ال تقوم الساعة حتی يملک الناس رجل من اھل بيتی ،يواطی اسمہ اسمی واسم ابيہ اسم ابی" 
اس وقت تک قيامت نہيں آئے گی جب تک ميرے اہل بيت کاايک شخص لوگوں کا حاکم نہ بن جائے جو ميرا ہمنام ہوگااوراس

،اوراس کی روايت کوکسی شيعہ نے نقل ٣٧٠غدارا:،تاريخ ب ٩۵۔٩۴کا باپ ميرے باپ کا ہمنام ہوگا"(سنن ابوعمر ودانی :
  نہيں کيا ہے۔) 

۔ نعيم بن حماد،خطيب اورا بن حجر سب نے عاصم سے اوراس نے زرسے اوراس نے ابن مسعودسے اورانہوں نے پيغمبر٣
  سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا: المہدی يواطی اسمہ اسمی واسم ابيہ اسم ابی" 

 ١:٣۶٧، نعيم بن حماد کی کتاب الفتن ۵:٣٩١اس کا والدميرے والدکاہم نام ہے"(تاريخ بغداد "مہدی ميراہمنام ہے اور
، اس ميں ابن حمادکابيان ہے "ميں نے يہ حديث کئی دفعہ سنی ہے اوراس ميں ان کے والدکانام نہيں تھا" ١٠٧۶،١٠٧٧۔

، ١۶٣باب  ١٩٧۔١٩۶۔١۵۶التشريف بالنن :،پرابن عسا کرسے نقل کيا ہے اورسيدابن طاوس نے اسے ١۴:٣٨۶٧٨کنزالعمال 
   )۴۔۴٠ميں ابن حمادکی الفتن سے نقل کياہے اورا بن حجرنے اسے القول المختصرميں بطورمرسل نقل کيا ہے:

  ۔ نعيم بن حمادنے اپنی سندکے ساتھ ابوالطفيل سے نقل کيا ہے کہ پيغمبراکرم نے فرمايا:۔ ۴
  المہدی اسمہ اسمی واسم ابيہ اسم ابی" 

اوراسی  ١٠٨٠۔ ١:٣۶٧ہدی کا وہی نام ہے اوراس کے باپ کا وہی نام ہے جوميرے باپ کانام ہے(نعيم بن حمادکی الفتن "م
  پرنقل کيا ہے)  ٢٠٠۔ ٢۵٧سے سيدابن طاوس نے التشريف بالنن :

  
   اس تعارض کی حقيقت اور اس کی علمی حيثيت

  عبدهللا کومہدی آخرالزمان ماننے کا جوازفراہم کيا۔  يہی وه احاديث ہيں کہ جنہوں نے بعض لوگوں کے لئے محمدبن
ليکن يہ ان کے ليے دليل نہيں بن سکتيں کيونکہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ پہلی تينوں روايات عاصم بن ابوالبخود کے 

  سلسلے سے ابن مسعودتک پہنچتی ہيں اوراس سلسلے کی حقيقت عنقريب واضح ہو جائے گی۔ 
ی سند باال تفاق ضعيف ہے کيونکہ اس کی سندميں رشدين بن سعدمھری ہے کہ جس کے ضعيف رہی چوتھی حديث تواس ک

  ہونے پر اہل سنت کے علماء کااتفاق ہے۔ 
  چنانچہ رشدين کے متعلق احمد بن حنبل سے منقول ہے ۔ 

  وه پروا نہيں کرتاتھاکہ کس سے روايت نقل کررہا ہے "۔اورحرب بن اسماعيل کا کہنا ہے کہ :۔ 
  نے اس کے متعلق احمدبن حنبل سے سوال کيا توانہوں نے اسے ضيعف قرارديا"۔  "ميں

يحيی بن معين سے منقول ہے کہ اس کی حديث لکھی نہيں جاتی ابوذرعہ سے منقول ہے کہ يہ ضعيف ہے اورحاتم کا کہنا 
  ہے کہ اس کی حديچ قابل قبول نہيں ہے۔ 

ل اورنا قابل قبول روايات ہيں اورنسائی کا کہنا ہے اسکی احاديث قابل جوزجانی کا بيان ہے کہ اس کے ہاں بہت ساری معض
  قبول نہيں ہيں اوروه لکھی نہيں جاتی تھيں خالصہ ميں نے کسی شخص کو نہيں ديکھا جس نے اسے موثق قراردياہو۔ 

اس بات کی دليل ہے کہ  ہاں فقط ھيثم بن ناجة نے احمدبن حنبل کی موجودگی ميں اسے موثق قراردياہے تواحمدہنسنے لگا يہ
ان دونو ں کتابوں ميں  ٣:٢۴٠اورتہذيب التھذيب  ١٩١١۔ ٩:١٩١اس کے ضعيف ہونے پرسب کااتفاق ہے (تہذيب الکمال 
  رشد ين ابی رشدين کے بارے ميں سب کچھ موجودہے) 

   لہذا اتنے اہم مسئلہ کے متعلق رشدين ابن رشدين جيسے غيرمعتبرشخص کی بات نہيں مانی جاسکتی۔
اوررہا مسئلہ پہلی تين احاديث کا تووه بھی کسی طرح سے دليل نہيں بن سکتيں کيونکہ ان کی عبارت "اسم ابيہ اسم ابی"کو 

کسی بڑے محدث اورحافظ نے روايت نہيں کيا بلکہ ان سے فقط يہ عبارت اسمہ اسمی اس کا نام ميرانام ہے ثابت ہے کہ 
  يں گے ۔ جيسا کہ ہم عنقريب اس کودليل سے ثابت کر

اس کے عالوه بہت سارے علماء اہل سنت نے عاصم بن ابی النجودکے سلسلہ روايت ميں تحقيق کرکے وضاحت کی ہے کہ 
  اس ميں يہ اضافہ ہے اس کی تفصيل آگے آئے گی 

جيسا نيز ان تينوں حديثوں کی سندابن مسعود تک پہنچتی ہے اورخود ابن مسعودسے اسمہ اسمی وه ميراہمنام ہوگامروی ہے 
   )۴۴٨۔۴٣٠۔٣٧٧۔١:٣٧۶کہ مسند احمد ميں کئی مقامات پريہ عبارت موجود ہے(مسنداحمد

اسی طرح ترمذی نے بھی اس حديث کواس اضافے کے بغيرروايت کياہے اورساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشاره کيا ہے کہ 
  ہمنام ہوگا)مروی ہے۔  حضرت علی عليہ السالم ابوسعيدخدری ام سلمہ ابوھريره سے "اسمہ اسمی "(وه ميرا

پھراسی عبارت کيساتھ ابوسعيدسے حديث کو روايت کرنے کے بعدکہتاہے اس باب ميں حضرت علی ابوسعيد خرری ام سلمہ
   )٢٢٣٠۔۴:۵٠۵اورابوھريره سے بھی روايات ہيں اوريہ حديث ھسن صحيح ہے(سنن ترمذی 
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اسی حديث کوخودابن مسعودسے کئی دوسرے سلسلوں سے  اکثر حفاظ نے ايسا ہی نقل کيا ہے مثال کے طورہے طبرانی نے
روايت کياہے کہ جن کی عبارت "اسمہ اسمی "(ميرا ہمنام )ہے اس کی المعجم الکبيرکی مندرجہ ذيل احاديث مالحظہ 

  فرمائيں۔ 
۔١٠٢٣٠۔١٠٢٢٩۔١٠٢٢٧۔١٠٢٢۶۔١٠٢٢۵۔١٠٢٢٣۔١٠٢٢١۔١٠٢٢٠۔١٠٢١٩۔١٠٢١٨۔١٠٢١٧۔١٠٢١۶۔١٠٢١۵۔١٠٢٠۴:

کم نے مستدرک ميں اس حديث کوابن مسعودسے فقط ان الفاظ کے ساتھ روايت کياہے "اسمہ اسمی"ا سکا نام اسی طرح حا
ميرا نام ہے "اس کے بعدلکھتے ہيں "يہ حديث بخاری اورمسلم کے معيارکے مطابق صحيح ہے ليکن انہوں نے اسے 

   )۴:۴۴٢ذکرنہيں کيا"(مستدرک حاکم 
يروی کی ہے اسی طرح بغوی نے بھی اس حديث کوابن مسعودسے اس اضافے کے ذھبی نے بھی اس بات ميں حاکم کی پ

   )۴٢١٠۔۴٩٢بغيرروايت کيا ہے اور حسن قرار ديا ہے(مصباح السنة :
مقدسی شافعی نے واضح طورپرلکھا ہے کہ اس اضافے کو آئمہ حديث نے روايت نہيں کيا اوراس حديث کواس اضافے کے 

  عدلکھا ہے کہ :۔ بغيرابن مسعود سے ذکرکرنے کے ب
"آئمہ حديث کی ايک جماعت نے اسے اپنی اپنی کتابوں ميں ذکرکياہے جيسے امام ابوعيسی ترمذی نے اپنی جامع ميں امام 

  ابوداود نے اپنی سنن ميں اورحافظ ابوبکر بيہقی اورشيخ ابوعمرودانی نے" 
   )٢باب نمبر ۵١ليکن سب نے اس اضافے کے بغيرنقل کيا ہے(عقدالدرر :

  يعنی اس ميں يہ نہيں کہا کہ :۔اسم ابيہ اسم ابی" 
  "اس کا باپ ميرے باپ کاہمنام ہے" 

پھراس کی تائيدکرنے والی دوسری بہت سے روايات ذکرکی ہيں اوراس کيساتھ ہی اشاره کيا ہے کہ ان حفاظ :طبرانی ۔احمد 
عبدهللا بن عمراورحذيفہ سے روايت کيا  حنبل ۔ترمذی ۔ابوداؤد ۔حافظ ابوداؤد اوربيہقی نے اسے عبدهللا بن مسعود

   )٢باب نمبر ۵٢۔۵١ہے(عقدالدرر :
اوراس سے پہلے ہم بتا چکے ہيں کہ ترمذی نے ان روايات کو حضرت علی ابوسعيدخدری ۔ام سلمہ اورابوھريره سے 

  روايت کيا ہے اورسب ميں فقط يہی تھا" اسمہ اسمی "وه ميرا ہمنام ہے"۔ 
  اتنے سارے حفاظ اس ميں اس اضافے "اسم ابيہ اسم ابی" اوريہ ممکن نہيں ہے کہ 

(اس کے باپ کا نام ميرے باپ کانام ہے)کو حذف کريں يہ واقعا ابن مسعود سے مروی ہوتاتوکبھی بھی اس کے حذف ہونے 
ہت پراس قدراتفاق نہ ہوتا بلکہ ان کے اس اضافے کو ساقط کرنے کاتصورہی محال ہے کيونکہ مخالفين کے ليے تويہ ب

  بڑاہتھيار تھا۔ 
يہی واضح ہوجاتا ہے کہ يہ جملہ ابن مسعود کی عاصم سے روايت ميں بڑھاياگياہے اس کی وجہ ياتوحسنيوں اوران کے 

طرفداروں کی طرف سے محمد بن عبدهللا حسن المثنی کی مہدويت کی ترويج کرنا تھا يا عباسيوں اوران کے پيروکاروں کی 
  کوثابت کرناتھا  طرف سے منصورعباسی کی مہدويت

اس حديث کے جعلی ہونے کی ،مزتائيداس بات سے ہوتی ہے کہ ان ميں سے سے پہلے کی زبان چونکہ تتلی تھی اس لئے 
اس کے پيروکاابو ھريره کيطرف غلط نسبت دينے پرمجبرہوئے کاابو ھريره نے کہا "بيشک مہدی کا نام محمدبن عبدهللا ہے 

   )١۶۴۔١۶٣حديث معجم احاديث االمام المہدی ميں مقاتل الطالبين سے نقل کی گئی ہے: اوراس کی زبان تتلی ہے"(يہ جعلی
چونکہ پہلی تينوں احاديث جوعاصم بن ابوالنجودنے زر بن حبيش سے اوراس نے عبدهللا بن مسعود سے روايت کی ہيں ان 

  دوسری احاديث کے مخالف ہيں کہ جو علماء حديث نے عاصم سے روايت کی ہيں 
ہجری)نے اپنی کتاب "مناقب المہدی "ميں عاصم کی اس حديث کے طرق کی تحقيق ۴٣٠حافظ ابونعيم اصفہانی (متوفی لہذا 

  کرکے انہيں اکتيس تک شمارکياہے ورکسی ايک ميں بھی يہ عبارت نہيں ہے 
  "اسم ابيہ اسم ابی" 

  (اس کے والدکانام ميرے والد کانام ہے) 
ں کہ "اسمہ اسمی"وه ميراہمنام ہوگاان کی عبارت کوکنجی شافعی (متوفی بلکہ سب کے سب اسی جملہ پرمتفق ہي

  ہجری)نے نقل کرنے کے بعدکہاہے کہ ۶٣٨
اس حديث کو زرسے عاصم کے عالوه عمرو بن حرة نے بھی روايت کياہے ان سب نے يہی روايت کی ہے "اسمہ 

سے اوراس نے عاصم سے روايت کی ہے "اسم ابيہ  اسمی"اس کانام ميرا نام ہے سوائے عبيدهللا بن موسی کے اس نے زائده
  اسم ابی"اس کے والد کا نام ميرے والدکانام ہے 

  ليکن کسی ذی شعور کی نظرميں اس اضافے کی کوئی اہميت نہيں ہوسکتی کيونکہ محدثين نے اسے قبول نہيں کيا۔ 
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ے سلسلے ميں انتہائی دقيق ہيں اس حديث کومزيدکہتا ہے اس سلسلے ميں فيصلہ کن بات يہ ہے کہ امام احمدنے جواحاديث ک
  اپنی مسندميں کئی مقامات پرنقل کيا ہے 

  ۔ ۴٨٢اوران سب ميں فقط يہ ہے "اسمہ اسمی"اسکانام ميرانام ہے(البيان فی اخبار صاحب الزمان کنجی شافعی:
م ميرے والدکانام ہے اس قددضعيف لہذا ان ساری باتوں سے ی معلوم ہوتا ہے کہ حديث "اسم ابيہ اسم ابی "اس کے والدکا نا

  ہے کہ حضرت امام مہدی کے والد کے نام کے تعين ميں اعتماد نہيں کيا جاسکتا۔ 
لہذا جوشخص محمدبن عبدهللا نامی مہدی کامنتظرہے وه اسالمی تعليمات کے مطابق درحقيقت اس سراب کاانتظارکررہا ہے 

  جسے پياساپانی کاسمجھتاہے۔ 
ونيورسٹی کے پروفيسرسعدمحمدحسن واضح طورپرکہتے ہيں يہ احاديث "اسم ابيہ اسم ابی "اس کے اس سلسلے ميں ازھر ي

والدکا نام ميرے والدکا نام ہے جعلی ہے ليکن تعجب اس پرہے کہ انہوں نے ان جعلی احاديث کوشيعوں کی طرف منسوب 
   )۶٩ی االسالم استادسعدمحمد حسن:کياجاتاہے تاکہ اس کے ذريعے اپنے نقطہ نظرکی تائيدکی جاسکيں (المہدية ف

پس نسب حضرت امام مہدی حضرت امام حسين کی اوالدميں سے ہيں کيونکہ باقی اس کے خالف سب احاديث ضعيف ہيں 
اورکوئی قرينہ ان کی صحت کی تائيدنہيں کرتا بلکہ اس کے برخالف سارے قرائن ان کے جعلی ہونے کوثابت کرتے ہيں 

 تائيدکرتی ہيں  اورمتواتر روايات اسی کی

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  حضرت امام مہدی کے حضرت امام حسين کی اوالدسےہونے کی تائيدکرنے والی احاديث

شيعوں کی کتابوں ميں کثيرتعدادميں ايسی روايات موجودہيں کہ جن ميں باره اماموں کے نام ذکرکيے گئے ہيں اوران کی 
ابتداء حضرت علی سے اوران کی انتہا حضرت امام مہدی پرہوتی ہے نيزايسی احاديث کہ جن ميں پہلے امام نے بعدوالے 

  امام کو معين کيا ہے 
ايسی متعدد روايات ہيں جو آئمہ کی تعداد بيان کرتی ہيں اور ان کی مناقب وغيره کی کتابوں ميںخوداہل سنت کی صحاح ميں 

  ايسی احاديث ہيں جو ان کے نام بھی بتاتی ہيں۔ 
نيز کئی ايسی احاديث ہيں جن کی صحت پراتفاق ہے اوروه اس بات کوبيان کرتی ہيں کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم اس 

جب تک دنيا ميں دوانسان ہيں اوريہ اس صورت ميں ہی ہوسکتاہے کہ جب حضرت امام مہدی حضرت  وقت تک زنده ہيں
امام حسين کے نويں فرزند ہوں يہاں ہم ان ميں سے صر ف ان احاديث کو ذکر کريں گے جنکے ذريعے فريقين کی کتابوں 

  ميں استدالل کياگياہے۔ 

  حديث ثقلين
کا انتقال ہو تواس وقت تک آپ کی احاديث کی مکمل طورپرتدوين نہيں ہوئی تھی  اس ميں شک نہيں کہ جب پيغمبراسالم

  جبکہ آپ نے قيامت تک باقی رہنے والی اپنی رسالت ميں کوئی کوتاہی نہيں کی تھی۔ 
نيزاپنی امت پرشفيق اورمہربان ہونے کی وجہ سے اسے شتربے مہارکی طرح نہيں چھوڑدياتھاتوپھرکس طرح انہيں 

  ے سپردکرديتے کہ جس ميں محکم ،متشابہ ،مجمل ومفصل اورناسخ ومنسوخ آيتيں موجود ہيں۔ تنہاقرآن ک
اس کے عالده اس کی آيا ت ميں کئی کئی احتماالت پائے جاتے ہيں يہی وجہ ہے کہ سارے اسالمی فرقے اورمذاہب اپنی 

  اپنی متضادآرا کوثابت کرنے کے ليے انہيں دليل کے طورپرپيش کرتے ہيں 
وص اس تناظرميں کہ آپ کو علم تھا کہ جب آپ کی زندگی ميں آپ پرجھوٹ بوال گياتوپھرآپ کی وفات کے بعدکياہوگابالخص

اس کے ثبوت ميں حضرت کی يہ حديث ہے جسے عل، درايت کی کتابوں ميں تواترلفظی کی مثال کے طور پر پيش 
  کياجاتاہے کہ آپ نے فرمايا:۔ 

  ه من النار" "من کذب علی متعمد افليتبوامقعد
لہذا معقول نہيں ہے کہ پيغمبر اکرم اپنی شريعت کودوسرے لوگوں کے اجتہادکے رحم وکرم پرچھوڑجائيں اوراس کے ليے 
کوئی ايسا راہمنا اورجامع اصول معين نہ کريں جوپورے قرآن کا حقيقی علم رکھتا ہواورسنت کواس کی پوری تفاصيل کے 
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  ساتھ جانتاہو۔ 
اس کی حفاظت کرنے ،اسکی راه کودوام بخشنے اورتمام عالم بشريت تک پہنچانے کے ليے ايک  پس رسالت کو بچانے

ہدايت گراورراہنما کاہونا بہت ضروری ہے يہيں سے حديث ثقلين (قرآن وعترت )اور امت کے دين حق حاصل کرنے کے 
  ليے ان کی طرف رجوع کرنے کی اہميت واضح ہو 

  جاتی ہے۔ 
آنحضرت غديرخم جيسے مختلف مواقع اورمقامات پراورآخرميں اپنی بيماری کی حالت کيوں اس نيزواضح ہوجاتا ہے کہ 

  پرزورديتے رہے زيدبن اسلم پيغمبر سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا:۔ 
فونی فيھما "کا ننی قد دعيت فاجيب ،انی تارک فيکم الثقلين احد ھما اکبرمن اآلخر:کتاب هللا،وعترتی اھل بيتی فانظرواکيف تخل

،فانھمالن يفتر قا حتی يردا علی العوض ،ان هللا مواليی ،وليی کل مومن۔من کنت مواله فعلی مواله اللھم وال من وااله وعار من 
  عاداه" 

"گويا مجھے نداآچکی ہے اورميں نے اس پرلبيک کہہ ديا ہے ميں تم ميں دوگراں قدرچيزيں چھوڑکے جارہاہوں ان ميں سے
بڑی ہيں۔هللا کی کتاب اورميری عترت اھل بيت ديکھنا ميرے بعدتم ان دوکے بارے ميں کيا روش اپناوگے ايک دوسری سے 

  يہ آپس ميں ہرگزجدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثرپرميرے پاس پہنچ جائيں گی۔ 
ہيں اے هللا اس کو دوست  بيشک هللا ميرامولٰی ہے اورميں ہرمومن کا مولٰی ہوں اورجس کا ميں موالہوں اسکے علی مولی ٰ

  ۔) ٣:١٠٩رکھ جوعلی کودوست رکھے اوراس کودشمن رکھ جو علی کودشمن رکھے"(مستدرک حاکم 
  ابوسعيد خدری پيغمبراکرم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا:۔ 

دود من السماء االرض "انی تارک فيکم الثقلين ما ان تمسکتم بہ لن تضلو ابعدی ،احدھما اعظم من اآلخر:کتاب هللا حبل مم
  ،وعترتی اھل بيتی ،واھل لن يفترقا حتی يردا علی العوض ،فانظرواکيف تخلفونی فيھما" 

"ميں تم ميں چھوڑکے جارہا ہوں جب تک تم اس سے تمسک رکھوگے ميرے بعدہرگزگمراه نہيں ہوگے ان ميں سے ايک 
ازہی ہے اورميری عترت اھل بيت کہ دودونوں حوضدوسری سے زياده عظيم ہے هللا کی کتاب جو آسمان سے زمين تک در

کوثرپرميرے پاس آنے تک آپس ميں ہرگزجدانہيں ہوں گے پس ديکھناميرے بعدتم ان دوکے بارے ميں کيا روش اپناتے 
، اورحديث ثقلين تيس سے زياده صحابہ سے مروی ہے اوربعدوالی ميں اس کے راوی ٣٧٨۶۔۵:۶۶٢ہو(سنن ترمذی 

  ميں ہيں) سينکڑوں کی تعداد
  چنانچہ کبھی اہل بيت کو کشتی نجات کہا کبھی امت کے ليے امان اورکبھی باب حطہ سے تعبيرکيا۔ 

حقيقت تو يہ ہے کہ صحابہ کو پيغمبر سے سوال کرنے کی ضرورت نہيں پڑی کہ اہل بيت سے مراد کون لوگ ہيں کيونکہ 
  راه تھے جو اہل کساتھے اورآپ فرما رہے تھے: انہوں نے ديکھا تھا کہ مباہلہ ميں صرف وہی افراد آپ کے ہم

  "اللھم ھو ء اھل بيتی" "خدايا يہ ميرے اھل بيت ہيں "اورصحابہ اس کالم کی خصوصيات کوسب سے زياده جانتے تھے ۔ 
اوراس ميں جو حصراوراختصاص ہے اس سے وه اچھی طرح واقف تھے اورابن عباس کا کہنا ہے کہ نوماه تک پيغمبر ہر 

ب فاطمہ سالم هللا عليھا کے دروازے پر کھڑے ہوکراس آيت کی تالوت کرتے تھے۔(سيد علی حسينی ميالنی کی صبح جنا
  کتاب "حديث الثقلين تواتره فقہہ ") 

پيغمبر اسالم کی در فاطمہ سالم هللا عليھا پر )٣٣:٣٣انمايريدهللا ليذھب عنکم الرجس اھل البيت ويطھرکم تطھيرا(االحذب 
   ۶:٢٢کريمہ کی تالوت کرنے کے واقعے کے لئے مالحظہ ہوطبری کھڑے ہوکرآيت 

  اورپيغمبراکرم کا يہ عمل لوگوں کے اہل بيت عليھم السالم کو پہچاننے کے ليے کافی تھا 
لہذا پيغمبر اسالم سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہيں تھی کہ امت قرآن کے ہمراه کن لوگوں کے ساتھ تسمک کرکے 

  ی ہے گمراہی سے بچ سکت
اورامت (اورصحابہ)کو ان ميں صرف پہلے شخص کوجاننے کی ضرورت تھی تاکہ پيغمبرکے بعدوه دينی امورميں اس 

کيطرف رجوع کريں اوروه ان کوگمراہی سے بچا سکے۔پھروه ہے کہ اپنے بعدايک شخص کومعين کرے جوامت 
ک کہ امر کو گمراہی سے بچانے واال آخری محافظ کوگمراہيوں سے بچانے واال ہو اور يونہی اس کاسلسلہ چلتارہے يہاں ر

  قرآن کے ہمراه حوض کوثرپيغمبرکے پاس پہنچ جائے ۔ 
اور جب واضح ہے کہ حضرت علی بے شمار حديثوں کی رو سے پيغمبراکرم کی طرف سے معين کيے گئے ہيں کہ ان ميں

ے ميں امت کوگمراہی سے بچانے والے ک نام سے ايک يہی حديث ثقلين ہے توپيغمبر کے ليے ضروری نہيں تھا کہ ہرزمان
  ليں يہ مصلحت کاتقاضاہو 

لحاظ ہرزمانے کے امام کی معرفت کا معيا رياتو يہ ہے کہ سارے اماموں کوايک ہی دفعہ معين کرديا جائے يايہ کہ امام 
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اپناياتھا اورابتداء سے  بعدوالے کو معين کرے اوروه ا پنے بعد والے کو يہی وه طبعی روش ہے جسے انبياء اوراوصيا نے
  لے کرآج تک اس سے سبھی واقف ہيں۔ 

اہلبيت کی ماام پرطرفين سے بہت زياده حديثيں ہيں اوراگرتاريخ کا مطالعہ کياجائے تومعلوم ہوجائے گا کہ آئمہ عليھم السالم 
ے الکھوں پيروکارآپ نے حکومت وقت کے سامنے اپنی امامت کا دعوی کيااوراپنے آپ کوکوامام قائدبارکرايااورآپ ک

  کوامام وقائدتسليم کرتے تھے۔ 
اورہر امام اپنے پيروکار کو اپنے بعد والے امام کا نام بتارہاتھا اسی وجہ سے وه ہميشہ حکومت کی قيدوبند کی مصيبتيں 

  جھيلتے رہے اورحکام کے ہاتھوں کبھی زہر سے اورکبھی ميدان جنگ ميں شہيد کئے گئے۔ 
پنے بعدکسی امام کومعين نہ کياجبکہ حديث کی روسے معين کرناضروری تھاتواس کا مطلب يہ ہوگاکہ اوراگرايک امام نے ا

يہ امام ہميشہ ہميشہ کے ليے قرآن کے ساتھ رہے گا کيونکہ يہ حديث ہرگزايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ 
  حوض کوثرپرميرے پاس پہنچ جائيں گے 

ہرزمانے ميں قرآن کے ساتھ عترت ميں سے ايک امام ہوگااسی لئے ابن حجرکانظريہ واضح طورپرداللت کررہی ہے کہ 
ہے کہ جواحاديث اہل بيت کيساتھ تمسک کرنے کا حکم ديتی ہيں ان ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ قيامت تک کوئی نہ 

  کوئی فردہوگاجواسی تمسک کا اسی طرح اہل ہو گاجس طرح قرآن ہے۔ 
ن کے ليے امان ہيں اوريہ حديث بھی اس بات کی گواہی ديتی ہے کہ ميری امت کی ہرقوم ميں ميری اس ليے وه اہل زمي

   )١۴٩اہلبيت کے عادل لوگ ہيں(صواعق محرقہ :

  حديث:من مات ولم يعرف امام زمانہ
  "جوشخص مرجائے اوراپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے" 

فرقوں کی اہم کتابوں ميں موجود ہے اورا ن سب کی بازگشت ايک معنی  يہ حديث مختلف الفاظ کے ساتھ شيعہ سنی دونوں
  اور ايک مقصد کی طرف ہے 

باب الفتن ،صحيح  ۵:١٣اس کی صحت کے ليے کافی ہے کہ اسے اہل سنت ميں سے بخاری اورمسلم نے(صحيح بخاری 
   ١٨۴٩۔٢٢۔۶:٢١مسلم 

ر نے روايت کيا ہے(اصول کافی )اورشيعوں ميں سے کلينی ،صدوق ان کے والد ، حميری اورصفا
، االمامة ٣٩باب )١۵،و١٢،و١١،و١٠۔و ۴١٣۔٢:۴١٢، کمال الدين ١٢٣۔٨:١٢٩روضہ کافی ٢۔٣٧٨۔١،٢۔۵،١:٣٠٨۔١:٣٠٣

   )۵١٠و۵٠٩و٢۵٩بصائر الدرجات :١٢۶٠۔٣۵١،قريب االسناد:٧١و٧٠،و۶٩۔٢١٩والبتصرة :
 ٢:٨٣ہے جن کا شمار کرنا ممکن نہيں ہے(مسند احمد اوربہت سارے علماء نے اسے اتنے زياده طرق کے ساتھ ذکر کيا 

، حلية االولياء ١:٧٧،مستدرک حاکم ١٠۶٨٧۔١٠:٣۵٠طبرانی کی معجم کبير٢۵٩م ،مسند ابوداؤد طيالسی :٩۶:۴۴۶،۴:٣،
،ذھبی کی  ١٢:۴۴٠نووی کی شرح مسلم ۴:٧٠، جامع االصول ٨:١۵٢،١۵٧، سنن بيہقی ٢:٣، الکنی واالسماء ٣:٢٢۴

، جيسا کہ ١:۵١٧،تفسير ابن کثير ۵:٢١٨،٢١٩،٢١٣،٢١۵،٣١٢ا، ھيثمی کی مجمع الزوائد ٧٧و١:٧٧تدرک تلخيص المس
  ميں سالم بن ابی حفصہ کے حاالت ميں ذکر کياہے)  ۴٢٨۔٢٣۵کشی نے اس کو اپنے رجال :

افی ہے(االمام الصادق لہذاکو يہ اس کی سندميں نقص نہيں کرسکتا اگرچہ ابن زھره نے يہ توہم کيا ہے کہ يہ روايت فقط ک
   )١٩۴ابوزھره :

جبکہ بعيدنہيں ہے کہ يہ حديث متواترہو اوراس ميں کسی قسم کی تاويل کی گنجائش نہيں ہے اوروه شخص يہ کہتاہے کہ امام
جس کی معرفت کے مرنے واال جاہل کی موت مرتا ہے اس سے مراد بادشاه اورحاکم ہے چاہئے ظالم اورفاسق ہی ہو !تواس

  ے ضروری ہے کہ پہلے دليل سے يہ ثابت کرے کہ ظالم وفاسق کی معرفت دين کاجزہے کے لي
اورپھر يہ کہ عقال ء کے ليے فاسق اورظالم کی معرفت کے فوائد ہيں کہ اگر اس کی معرفت کے بغيرمرجائے تووه جاہليت 

  کی موت مرا 
جود ہے اوريہ بات تب ہی صحيح ہوسکتی ہے بہرحال حديث واضح طور پر داللت کرتی ہے کہ ہرزمانے ميں امام حق مو

  جب ہم حضرت امام مہد ی کے کو تسليم کريں جو اوالد فاطمہ سالم هللا عليھا سے ہے جيسا کہ ہم ثابت کرچکے ہيں 

  حديث : ان االرض التخلومن قائم  بحجة
  "زمين حجت خدا سے خالی نہيں ہوسکتی" 

  اورانہوں نے اسے کئی طريقوں سے نقل کيا ہے  اس حديث سے بھی طرفين نے استدالل کيا ہے
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،يعقوبی نے اپنی ٧ابن قتيبہ نے عيون اخبار ميں :٨١(اس حديث کو اسکافی معتزلی نے المعيار والموازنہ ميں ذکر کيا ہے :
يں ، ابو طالب مکی نے قوت القلوب فی معاملة المحبوب")م١:٢۶۵، ابن عبدربہ نے العقد الفريد ميں ٢:۴٠٠تاريخ ميں 
، اسحاق نخعی کے حاالت ميں ، ۶:۴٧٩خطيب نے اپنی تاريخ ميں  ۴٠، بيہقی نے المحاسن والمساوی ميں :١:٢٢٧

، ابن ابی الحديد نے نہج البالغہ کی شرح ميں جيسا ٢:١٩٢رازی نے مفاتيں الخيب ميں ١٣خوارزمی حنفی نے مناقب ميں :
ابن حجر نے فتح الباری شرح صحيح ۵:٢۴١ے شرح مقاصد ميں تفازانی ن١٢کہ آيا ہے ابن عبدالبر نے المختصر ميں :

اورکلينی نے اسے کئی طرق کے ساتھ طرق کے ساتھ حضرت علی سے اصول کافی ميں ذکر کيا ے ۶:٣٨۵بخاری ميں 
   ۵٢باب ۴۔١:٢٨٧،صدوق نے کمال الدين ميں بہت سارے طرق سے ٢٧۴،٣۔٧،١:٢٧٠،٣،١۔١:١٣٢

   )٢۶باب  ١:١٠٣٠٢اور ٢۶باب ٢۔٢٩۴۔ ٢٨٩١اور
اوراسے حضرت علی کے جليل القدر صحابی کميل بن زياد نخفی نے آپ سے روايت کيا ہے جيسا کہ نہج البالغہ ميں ہے 

  چنانچہ آپ ايک طويل کالم کے بعد فرماتے ہيں 
  "اللھم بلٰی! التخلواالرض من قائم هللا بحجة" 

  "اے خدايقينا ! زمين حجت خدا سے خالی نہيں ہوسکتی" 
ين کا حجت خدا سے خالی ہونا اس وقت ہو سکتا ہے جب حضرت امام مہدی پيدا ہو چکے ہوں اورابن ابی حديد نے اورزم

  اسے درک کر ليا تھا چنانچہ مذکوره جملے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہيں 
اورعين  "تاکہ زمانہ ايسے شخص سے خالی نہ ہوجائے جوهللا تعالی کی طرف سے لوگوں پرنگران اورمحافظ ہوتا ہے

ممکن ہے کہ يہ (جملہ)مذہب شيعہ کے عقائد کو بيان کررہاہوليکن ہمارے علماء ابدال مراد ليتے ہيں"(شرح نہج البالغہ ابن 
   )١٨:٣۵١ابی الحديد 

اورابن حجرعسقالنی نے بھی بھانپ ليا تھا کہ يہ حضرت امام مہدی کی طرف اشاره ہے چنانچہ کہتے ہيں" آخری زمانہ ميں
کے نزديک حضرت عيسی ٰ کا اس امت کے ايک فردکے پيچھے نماز پڑھنا اس بات کے صحيح ہونے پرداللت  اورقيامت

   )۶:٣٨۵کرتاہے کہ زمين حجت خدا سے خالی نہيں ہوسکتی(فتح الباری شرح صحيح بخاری 
  نہج البالغہ کی اس سے پہلی والی عبارت کوديکھ کريہ مطلب مزيدواضح ہوجاتا ہے فرماتے ہيں:۔ 

ا کميل بن زياد،ان ھذه القلوب اوعية فخيرھااوعاھا ،فاحفظ عنی مااقول لک ثالثة : فعالم ربانی ،ومتعلم علی سبيل النجاة "ي
  وھمج دعاع اتباع کل ناعق يميلون مع کل ريح لم يستضيوا بنور العلم ولم يلجاوالی رکن وثيق" 

ل وه ہے جوزياده حفاظت کرنے واال ہے پس جوکچھ بھی کہہ "اے کميل بن زياد! بيشک دل برتنوں کی مانندہيں پس بہترين د
  رہا ہوں اسے خوبی ياد کرلو! 

لوگ تين قسم کے ہيں عالم ربانی ،اوروه متعلم جو نجات کے راستے پرگامزن ہے اورتيسرے وه لوگ جوہرآوازدينے والے 
لم سے روشنی حاصل نہيں کی کے پيچھے چل پڑتے ہيں اورہوا کے جھونکوں کے ساتھ مڑجاتے ہيں انہوں نے نورع

  اورکسی مضبوط پہاڑکی پناه نہيں لی" 
  مزيدفرماتے ہيں:۔ 

  اللھم بلٰی ال تخلو االرض من قائم بحجة اما ظہر امشھورا، واما خائفا مغمورا، لئال تبطل حجج هللا و بيناتہ" 
ه اورگمنام ہے تاکہ هللا تعالی کی واضح"خدايا ہاں ! زمين حجت خدا سے خالی نہيں ہوتی يا وه ظاہراورمشہور ہے ياخوف زد

  )١٨:٣۵١،شرح ابن ابی الحديد ٨۵۔۴:٢٩١نشانياں اوراحکام اورحجتيں معطل نہ ہوجائيں (نہج البالغہ شرح شيخ محمد عبده 
اسی ليے حسين بن ابی عالء خفاف کی حديث صحيح ميں ہے کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق سے کہاکيايہ ممکن 

باب ان االرض التخلو عن حجة  ١۔ ١:١٣۶زمين پرکوئی امام نہ ہوتوانہوں نے ارشاد فرمايا :۔ نہيں(اصول کافی ہے کہ 
اوراس کی سند يوں ہے ہمارے کئی علماء نے احمد بن محمد عيسٰی سے انہوں نے محمد بن ابی عمير سے انہوں نے حسين 

  وايت کی ہے) بن ابوالعالء سے اورانہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے ر
اوراگرحديث ثقلين اورحديث "من مات "اورحديث الخلفاء اثناعشر"جس کا ذکرکے بعدميں آئے گاکو مذکوره بيان سے مالئيں 
تو معلوم ہوجائے گاکہ حضرت امام مہدی اگرواقعا پيدا نہيں ہوئے توحتما آپ سے پہلے والے امام زنده ہوں گے ليکن کسی 

کہ اہل بيت عليھم السالم کے ان باره اماموں ميں سے حضرت امام مہدی کے عالوه کوئی  مسلمان کا يہ عقيده نہيں ہے
  اورامام زنده ہے 

  بخاری نے اپنی سند کے ساتھ جابر بن سمره سے روايت کی ہے وه کہتا ہے ميں نے پيغمبر کو يہ فرماتے ہوئے سنا 
  يکون اثناعشر اميرا 
  باره امير ہوں گے 
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  نائی نہ دی ليکن ميرے والد نے مجھے بتايا کہ آپ نے فرماياتھا:۔ پھر کوئی بات کہی جوس
  "کلھم من قريش" 

، کتاب اال حکام باب االستخالف اورصدوق نے اسے ۴:١۶۴"وه سب کے سب قريش ميں سے ہوں گے"(صحيح بخاری 
  ميں ذکر کيا ہے)  ۴٧۵۔٢:۴۶٩ميں اورخصال ١٩۔١:٢٧٢جابر بن سمره سے کمال الدين 

  لم ميں ہے کہ :۔ اورصحيح مس
  "واليزال الدين قائما حتی تقوم الساعة ۔او يکون عليکم اثنا عشر خليفہ کلھم من قريش" 

کتاب االماره  ٢:١١٩"قيامت تک دين قائم رہے گاياباره خلفا ء آجائيں جو سب کے سب قريش سے ہوں گے"(صحيح مسلم 
  باب الناس تبع لقريش ميں اسے نو طرق سے ذکر کيا ہے) 

احمد نے اپنی مسند ميں مسروق سے روايت کی ہے وه کہتا ہے "ہم عبدهللا بن مسعود کے پاس بيٹھے ہوئے تھے اوروه اور
قرآن پڑھ رہے تھے کہ انہيں ايک شخص نے کہا اے عبدهللا کيا تم لوگوں نے کبھی پيغمبر اسالم سے پوچھا تھا کہ اس امت 

  کے کتنے خليفے ہوں گے؟ 
ں عراق ميں آيا ہوں تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے يہ سوال نہيں کای پھر کہا ہا ہم نے پيغمبر انہوں نے کہا جب سے مي

  سے سوال کيا تھا اورآپ نے فرمايا تھا 
  اثنی عشره کعدة نقبای بنی اسرائيل 

وق اورصد١٠۶،١٠٧، ٩٧،١٠٠۔۵:٩٠،٩٣"بنی اسرائيل کے سرداروں کی تعداد کے مطابق باره خليفہ ہوں گے (مسند احمد 
  ميں ابن مسعود سے نقل کيا ہے)  ١۶۔١:٢٧٠نے اسے کمال الدين 

  ان احاديث سے مندرج ذيل نتائج حاصل ہوتے ہيں 
  ۔ خلفاء کی تعداد باره سے زياده نہيں ہو گی اوروه سب کے سب قريش سے ہوں گے اوريہ شيعہ عقيدے کے مطابق ہيں ١

ا ليکن اس کا جواب بہت واضح ہے کيونکہ پيغمبر کی مراد امارت بعض لوگ کہتے ہيں کہ آئمہ کو خلفاء نہيں کہا جاسکت
  اورخالفت کے مستحق ہيں ۔ 

خدانخواستہ کبھی بھی آپ کی مراد معاويہ ،يزيد اورمروان جيسے لوگ نہيں ہوسکتے کہ جو اپنی خواہشات کيمطابق امت 
  مسلمہ کی تقدير سے کھيلتے رہے۔ 

خدا کی طرف سے ملے يہ اوربات ہے کہ دوسرے لوگوں حکومت پر قبضہ بلکہ خليفہ سے مراد وه ہے جسے يہ منصب 
  کرليں 

اسی ليے "عون المعبود فی شرح سنن ابی داود ميں ہے"توربشتی کہتے ہيں کہ يہ حديث اوراس جيسی ديگر احاديث کا حل يہ
  مستحق ہيں۔ ہے کہ ان سے مراد عدل قائم کرنے والے خلفاء ہوں کيونکہ درحقيقت وہی خليفہ کے نام کے 

اورضروری نہيں ہے کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ ميں ہو اور بطور فرض اس سے مراد حکومت کے زمامدار لوگ ہيں 
  توانہيں خليفہ کہنا مجاز ہوگا۔ 

  کی شرح) ۴٢۵٩، حديث ١١:۶٢۶جيسا کہ مرقات ميں بھی اسی بات کہی گئی ہے (عون المعبود 
بيہ دينے کا مطلب بھی يہ ہے کہ مراد يہی باره ہوں جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ۔ نبی اسرائيل کے سرداروں کے ساتھ تش٢

  ہے 
  ولقد اخذ هللا ميثاق نبی اسرائيل وبعثنا منھم اثنا عشر نقينا 

   )۵:١٢اورهللا تعالی نے بنی اسرائيل سے عہد وپيمان ليا اوران ميں باره سردار معين کئے(مائده 
سے کوئی بھی خليفہ روئے زمين پر نہ ہوبلکہ قيامت تک ان ميں سے ايک کا وجود ضروری  ۔ يہ ممکن نہيں کہ باره ميں٣

  ہے چنانچہ مسلم نے اپنی صحيح کے اسی باب ميں ايک حديث ذکر کی ہے جو اس بات کی تائيد کرتی ہے 
  "ال يزال ھذا االمرفی قريش مابقی من الناس اثنان " 

  دنيا ميں دوشخص ہی باقی ہوں "قريش ميں يہ سلسلہ چلتا رہے گا اگرچہ 
اوريہ چيز بالکل شيعوں کے عقيدے کے مطابق ہے کہ بارہويں امام حضرت امام مہدی منتظر دوسرے زنده لوگوں کی طرح

زنده ہيں اوروه آخری زمانے ميں ظاہر ہو کردنيا کو عدل وانصاف سے اس طرح پر کرديں گے جس طرح وه ظلم وجور 
  سے پر ہوچکی ہوگی۔ 

ہ ااپ کی جد امجد حضرت محمد نے اس کے متعلق خوشخبری دی ہے اوريہ کسی پر پوشيده نہيں ہے کہ اہل سنت جيساک
کبھی بھی باره خلفاء کے ناموں پر متفق نہيں ہوسکے حتی کہ بعض کو مجبور ہو کر يزيد بن معاويہ ،مروان ،عبدالمالک 

بدالعزيز تک پہنچاديا تاکہ باره کا عد د پورا ہوسکے(ان کے اوردوسروں کو خلفاء کی صفت ميں داخل کرديا اوراس سلسلہ ع
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،حصہ اول، تفسير ابن کثير ١۵۔١:١٣اقوال معلوم کرنے کے لئے مالحظہ ہو مقريزی کی کتاب "السلوک لمعرفةدول الملوک 
ابن قيم کی شرح ، سنن ابی داؤد پر حافظ ٢:٧٣۶، کی تفسير ميں شرح العقيده الطعاوية  ١٢سوره مائده کی آيت نمبر ٢:٣۴

   )٢:٨۵، الحاوی الفتاوی  ۴٢۵٩،شرح حديث١١:٢۶٣
ليکن اس ميں کوئی شک نہيں ہے کيونکہ اس کا الزمہ يہ ہے کہ عمرابن عبدا لعزيز کے بعد سب زمانے خليفہ سے خالی 

  ہوں جبکہ حديث يہ کہتی ہے کہ قيامت تک ان کے وجود کے صدقے ميں قائم رہے گا۔ 
گر يہ معنی نہيں ہے توپھر ان کا کوئی صحيح معنی ہو ہی نہيں سکتا کيونکہ واضح ہے کہ ظاہری بيشک ان احاديث کا ا

  حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں ميں رہی ان کی تعداد ان سے کئی گنازياده ہے جو احاديث ميں آئی ہے 
ہيں آئی وه اموی ہوں يا نيزوه سب کے سب ختم ہوچکے ہيں اورمسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان ميں سے کسی پر نص بھی ن

عباسی۔چنانچہ قندوزی حنفی لکھتے ہيں کہ پيغمبراورحديث ثقلين بھی اس بات کی تائيد کرتی ہے کہ پيغمبر اکرم کی مراد 
  بعدی اثنا عشر خليفہ"ميرے بعد باره خلفا ہوں گے والی حديث کی تحقيق) "٧٧باب ٣:١٠۵باره امام ہيں (ينا بيع المودة 

"يہ حديث کے خلفاء باره ہوں گے باره اماموں کے تاريخی تسلسل سے پہلے کی ہے اورآئمہ کے دورکے يہ بات واضح ہے 
مکمل ہونے سے پہلے يہ صحاح وغيره ميں لکھی جاچکی تھی ۔پس يہ ايک محض خبر نہيں ہے بلکہ ايک ربانی حقيقت ہے 

س نے فرماياميرے بعد باره خليفے ہوں گے جواس شخص کی زبان سے جاری ہوئی جو وحی الہی کے بغيربولتا نہيں تھا ا
تاکہ يہ اس واقعی حقيقت کی گواه ہو اوراس کی تصديق کرے کہ جس کی ابتدااميرالمومنين حضرت علی سے ہوئی اورجس 

کی انتا حضرت امام مہدی پر ہو گی اوراس حديث کی يہی معقول تفسير ہو سکتی ہے(بحث حول المہدی شہيد محمد باقر 
   )۵۵۔۵۴الصدر :

  اوراس حديث کو غيب کی سچی خبر ہونے کی بنا پر نبوت کی دليل بھی قرار ديا جاسکتا ہے۔ 
رہا حديث کو ان عباسی اوراموی خلفاء پر منطبق کرنا کہ جن کی منافقت جرائم اورقتل وغارفت کسی سے ڈھکے چھپے 

ہے کہ آپ نے عمر ابن عبدالعزيز کے نہيں ہے بلکہ پيغمبر اسالم کی شان کے بھی خالف ہے کيونکہ اس کا مطلب يہ 
 زمانے تک دين کے باقی رہنے کی خبر دی ہے نہ قيامت تک۔ 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  دليل کہ باره خلفاء سے مراد باره امام ہيں

يہاں ان دليلوں کو ذکر کريں گے جو باره خلفاء والی حديث کی وضاحت کرتی ہيں اورحضرت امام مہدی کو نام اورحسب 
  ونسب کے ساتھ بيان کرتی ہيں ۔ 

ليکن اس سے پہلے ايک ايسی اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ اگر ايک منصف مزاج شخص اس ميں 
غور کرے اوراس کی تہہ ميں جائے توسارے حقائق اس کے سامنے آجائيں گے اوراس کے ليے ذکر شده وہی معيار کافی 

بيان فرمائے ہيں اوران کے عالوه کسی اوردليل کی  ہوں گے جو پيغمبر اکرم نے ہر زمانے کے امام کی شناخت کے ليے
  ضرورت نہيں ہوگی ۔ 

اس سے ہماری مراد وه اسالمی تاريخ ہے جس پر يکے بعد ديگرے ايسے نظام مسلط ہوتے رہے جنہوں نے آل رسول 
  کوحکومت سے پوری طرح دور رکھا 

  عترت طاہره پر ہر قسم کے مظالم روا رکھے ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر يہ کہ اموی اورعباسی خلفاء نے پيغمبر اسالم کی 
اورمنطقی سے بات ہے کہ ان حکام کے اشارے پر اور ان کے زير سايہ لکھی گئی کتابيں کہ جہنوں نے آل رسول کو قتل 
کيا اورکربال کی تپتی ہوئی ريت کو اصحاب کساء کے پانچويں گوہرتابناک کے خون سے رنگين کرکے اوالد بتول کو ختم 

  کی کوشش کی ان ميں باره اماموں پر نصوص اورواضح احاديث بہت کم ہوں گی کرنے 
کيونکہ يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ ظالم اپنے آپ کو ذليل اورپست کرکے اس روايت کی اجازت دے حضرت امام مہدی عليہ 

  ه امام ہيں۔ السالم کو حضرت امام حسين کانواں فرزند بتا رہی يا يہ کہ باره خلفاء سے مراد شيعوں کے بار
سوائے اس روايت کے جو اس کی نگرانی سے باہر ہو اورجس کی خبراس کے کانوں تک پہنچے ليکن ان ساری سختيوں 
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  اورپابنديوں کے باوجود وه حديثيں سورج کی روشنی کيطرح پھيل گئيں ۔ 
لفاء باره ہيں" کی وضحت اب ہم اختصار کے ساتھ ان ميں سے بعض کو ذکر کررہے ہيں کہ جو "الخلفاء اثنا عشر " "خ

  کرتی ہيں ۔ 
۔قندوزی حنفی نے ينا بيع المودة: ميں خوارزمی حنفی کی کتاب المناقب سے نقل کيا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ١

حضرت امام رضا سے انہوں نے اپنے آباء واجداد سے اورپھر پيغمبر سے ايک حديث نقل کی ہے جس ميں علی سے ليکر 
  اموں کے نام واضح طور پر موجود ہيں۔ مہدی ک باره ام

يعنی کتاب )٩٣باب ٣:١۶١قندوزی اس روايت کے بعد لکھتے ہيں کہ اسے حموينی نے بھی ذکر کيا ہے (ينا بيع المودت 
  فرائد السمطين کے مولف جو ينی حموينی شافعی نے ۔ 

کے تحت فرائد السمطين سے اس نے اپنی سند کے۔ نيز ينا بيع ميں اس عنوان"باره اماموں کا بيان ان کے ناموں کے ساتھ "٢
ساتھ ابن عباس سے اورانہوں نے پيغمبر سے ايسی دوحديثيں نقل کی ہيں جن ميں آئمہ کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ ہے ان 

   )٣:٩٩ميں سے پہلے علی اورآخری مہدی (ہنابيع المودة 
کہتے ہيں پيغمبر اسالم نے )٩٣باب ٣:٢١٢ياء (ينابيع المودت اوربالکل يہی چيز اس باب ميں بھی ذکر خليفہ النبی مع اوص

  فرمايا 
  " يا جابر ان اوصيائی وائمہ المسلمين من بعد ی ،اولھم علی ثم الحسن ، ثم الحسين۔۔۔" 

  "اے جابر ميرے اوصياء اورميرے بعد مسلمانوں کے اماموں ميں سے پہلے علی پھر حسن پھر حسين ۔۔۔" 
کی اوالد ميں سے نواماموں کا ذکر فرماتے ہيں کہ ان ميں سے پہلے حضرت زين العابدين اورآخریپھر حضرت امام حسين 

   )٩۴باب  ٣:١٧٠حضرت امام مہدی بن حضرت امام حسن عسکری عليھما السالم ہيں (ينابيع المودت 
س نے احمد بن محمد بن عيسی ٰ۔ کمال الدين ميں ہے "ہميں بيان کيا حسين بن احمد بن ادريس نے انہوں نے اپنے باپ سے ا۴

سے اورابراہيم بن ہاشم سے ان دونوں نے حسن بن محبوب سے انہوں نے ابوالجارور سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر
  سے انہوں نے جابر بن عبدهللا انصاری سے روايت کی ہے وه کہتے ہيں ميں کہ 

ميں اوصياء کے نام تھے ميں نے شمار کيے تووه باره "حضرت فاطمہ کے پاس آيا توآپ کے سامنے ايک تختی تھی جس 
   )٢٨باب ۴۔١:٣١٣تھے آخری مہدی تھے تين محمد اورچار علی عليھم السالم تھے(کمال الدين 

اوراپنے طرق سے بھی ذکر کيا ہے احمد بن محمد بن يحيٰی عطار نے اپنے باپ سے انہوں نے محمد بن حسين بن ابو 
محبوب سے اس کے بعد وہی سابقہ سلسلہ سند ہے۔بعض لوگوں کا کہتے ہيں يہ روايت  الخطاب سے انہوں نے حسن بن

  دووجہ سے صحيح نہيں ہے 
  اول:۔ پہلی سند ميں حسين بن احمد بن ادريس ہے اوردوسری ميں احمد بن محمد يحيٰی عطار ہے اوردونوں موثق نہيں ہيں۔ 

اورصدوق نے اپنی جس کتاب ميں بھی ان کا ذکر کيا ہے ساتھ ليکن اس کا جواب يہ ہے کہ يہ دونوں مشايخ اجازه ہيں 
"رضی هللا عنہ کہا ہے اورواضح ہے کہ يہ جملہ ايک فاسق شخص کے ليے نہيں کہا جاتا بلکہ کسی بزرگ شخص کے ليے 

اپنے باپ پر  کہا جاتا ہے اوراگر ہم تسليم کرليں کہ يہ جملہ وثاقت پر داللت نہيں کرتا توبھی بہت بعيد ہے کہ دونوں شخص
  جھوٹ بوليں کيونکہ دونوں نے يہ حديث اپنے اپنے باپ سے روايت کی ہے 

ان کے صدق کی يہ بھی دليل ہے کہ کلينی نے صحيح سند کے ساتھ ابوالجارود سے حديث ذکر کی ہے اور سند کی ابتداء 
ں نے ابن محبوب سے انہوں نے شيخ صدوق کے والد محمد بن يحيٰی عطار سے کی ہے انہوں نے محمد بن حسين سے انہو

باب ٩حديث١:۵٣٢ابی الجارود سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے اورانہوں نے عبدهللا انصاری سے(اصول کافی 
١٢۶(   

  الخلفاء اثناعشر 
  خلفاء باره ہيں 

  ابو الجارود مطعون ہے پس سند حجتہ نہيں ہے

تابعی کو کہاں معلوم ہوسکتا ہے کہ اوصياکے ناموں ميں تين کا نام  اس کا جواب يہ ہے کہ ابوالجارود ايک تابعی ہے اور
محمد اورچارکا نام علی ہے؟جب کہ يہ واقع کے مطابق ہے اورابو الجارود اس سلسلے کے مکمل ہونے سے دسيوں سال 

  پہلے انتقال کرچکے تھے۔ 
سلسلہ مولفات شيخ مفيد (الرسالة الدديہ )جوابات اہلعالوه ازيں شيخ مفيد نے اپنے رسالہ عدديہ ميں انہيں موثق قرارد يا ہے( 
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  ، اس ميں انہيں حضرت امام محمد باقر کے صحابی فقہا ميں شمار کيا ہے۔ ٩:٢۵الموصل فی العددو الروية طبع بيروت 
ں کی اوران اعالم ميں سے کہ جن سے حال ل وحرام فتوے اوراحکام حاصل کئے جاتے ہيں اوران پر کسی قسم کی تنقيد نہي

  جاسکتی اوران ميں کسی کی کوئی مذمت نہيں کی جاسکتی) 
اورپھر صدوق نے تختی والی حديث کو باب کے اول ميں اس کے ساتھ ذکر کيا ہے مجھے بيان کيا ميرے باپ ااورمحمد بن 

ن صالح بن حماد حسن رضی هللا عنہما)انہوں نے کہا ہميں بيان کيا سعد بن عبدهللا بن جعفر حمريی نے انہوں نے ابو الحس
  اورحسن بن طريف سے انہوں نے بکر بن صالح سے اوردوسری سند يہ ہے :۔ 

ہميں بيان کيا مريے باپ محمد بن موسی متوکل ، محمد بن علی ماجيلويہ ، احمد بن ابراہيم ۔ حسن بن ابراہيم ناتانہ اوراحمد بن 
علی بن ابراہيم نے اپنے باپ ابراہيم بن ہاشم سے انہوں نے زياد ہمدانی نے (رضی هللا عنھم)انہوں نے کہا ہم نے بيان کيا 

  بکر بن صالح سے انہوں نے عبدالرحمن بن سالم سے انہوں نے ابو بصير سے اورانہوں نے ابو عبدهللا سے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ہاں مضردونوں سند يں بکر بن صالح تک صحيح ہيں ليکن بکر بن صالح کو ضعيف قرارد يا گيا ہے اوراس کا ضعيف ہونا ي

نہيں ہے کيونکہ معقول نہيں ہے کہ ايک ضعيف شخص ايک شئی کے بارے ميں اس وقت سے پہلے خبر دے پھر وه شئی 
  اس کی خبر مطابق واقع ہوجائے اورپھر مخبر کو اس کے بعد سچا شمار نہ کيا جائے 

  کا علم کيسے ہوسکتا ہے؟ چنانچہ وه شخص حضرت امام موسی کاظم سے روايت کرتا ہے اسے مہدی تک ان کی اوالد 
جبکہ ان کے طبقے سے ظاہرہوتا ہے کہ انہوں نے (حضرت امام ہادی عليہ السالم حضرت امام عسکری اورحضرت امام 

مہدی )کو نہيں پايا اوراس کی يہ مزيد وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ پہلی سند ميں بکر بن صالح سے روايت 
  ہجری)اوران کے طبقے والے لوگ ہيں ۔ ٢١٧بن ابی عمير (متوفی کرنے والے حسن بن ظريف کے مشايخ 

۔ کفايہ االثر فی النص علی اآلئمہ االثنی عشر"ميں اس کے مصنف خزازنے کہ جو چوتھی صدی ہجری کے جيد علماء ميں ۵
روايات کو سے ہے صرف وه احاديث لکھی ہيں جو باره اماموں کے بارے ميں ان کے نام کے ساتھ وارد ہوئی ہيں ان سب 

  توذکر کرنا ممکن نہيں ہے۔ 
ليکن کتاب کے مقدے ميں جو کچھ ہے اسے ذکر کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے وه کہتے ہيں "ميں نے سب سے پہلے آئمہ 

عليھم السالم کو معين کرنے والی ان نصوص کو ذکر کيا ہے جن کی روايت پيغمبر اسالم کے مشہور صحابہ نے کی ہے 
عباس ، عبدهللا بن مسعود ، ابو سعيد خدری ، ابوذرغفاری ، سلمان فارسی ۔ جابر بن سمره ، جابر بن عبدهللا جيسے عبدهللا بن 

، انس بن مالک ، ابوہريره ، ايوب انصاری عمار بن ياسر ،حذيغہ بن اسيد، عمران بن حصين ،سعد بن مالک ، حذيفہ بن يمان 
  وفرزند حضرت امام حسن اورحضرت امام حسين ۔ ،ابو قتاده انصاری ، علی بن ابوطالب اورآپ کے د

پھر آئمہ عليھم السالم سے وارد ہونے والی ايسی ہی روايات کو ذکر کيا ہے اور ہر امام کی بعد والے امام پر نص کو ذکر کيا
  ہے تاکہ انصاف پسند لوگ جان ليں اوراس پر ايمان لے آئيں اوراس طرح نہ ہو جيسے هللا تعالی فرماتا ہے:۔ 

  فما الختلفو اال من بعد ما جائھم العلم بغيابينھم 
  مقدمہ) ٩۔٨ان لوگوں نے علم آجانے کے بعد آپ ميں ضد کی بنا پر ايک دوسرے سے اختالف کيا(کفايہ االثر خزاز :

۔ اورکمال الدين "ميں محمد بن علی بن ماجيلويہ اورمحمد بن موسی بن متوکل سے انہوں نے محمد بن يحيٰی عطار سے ۶
انہوں نے محمد بن حسن صفار سے اورمحمد بن احمد بن وليد سے انہوں نے ابو طالب عبدهللا بن صلت قمی سے انہوں نے 

  عثمان بن عيسی سے انہوں نے سماعة بن مہران سے ذکرکيا ہے کہتے ہيں عمران مکہ ميں ايک گھر ميں تھے 
  فرمارہے تھے "ہم باره ہدايت يافتہ ہيں"۔ محمد بن عمران نے کہا ميں نے حضرت امام صادق سے سنا تھا وه 

ابو بصير نے ان سے کہا :قسم تونے يہ حضرت امام صادق سے سنا ہے ؟ تو انہوں نے ايک يا دومرتبہ قسم اٹھاکر کہا ميں 
، اس کے ذيل ۶۔٢:٣٣۵نے ان سے سنا ہے توابوبصير نے کہا ميں نے تويہ حضرت امام محمد باقر سے سنا تھا(کمال الدين 

  ں بھی يہی ذکر ہے۔) مي
کلينی نے اسے محمد بن يحيٰی سے انہو ں نے احمد بن محمد سے انہوں نے محمد بن الحسين سے انہوں نے ابو طالب سے 

انہوں نے عثمان بن عيسی ٰ سے انہوں نے سماعة بن مہران سے انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کيا ہے(اصول کافی 
ميں اسے حديث مجہول شمار کيا ہے ليکن يہ قطعی اشتباه ۶:٢٣۵ة العقول ، اورمجلسی نے مرةآ١٢۶باب ٢٠۔۵٣۵۔۵٣۴:١

ہے کيونکہ کافی والی سند کے تمام راويوں کو شيخ نجاشی اوران کے بعد والے سارے علماء نے ثقہ قرار ديا ہے اورظاہر 
وارد نہيں ہوئی ليکن  ابو جعفر کے غالم محمد بن عمران کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ جس کی وثاقت پر کوئی نص

اس کا وجود مضر نہيں ہے۔ کيونکہ اس کے ساتھ ايک ثقہ موجود ہے اورابو بصير کی طرف سے حضرت امام محمد باقر 
  سے حديث کا سننا معلوم ہے توکيا عجب يہی حديث امام صادق سے بھی سنی گئی ہو) 

ا نہيں ہے جس کے موثق ہونے ميں شک وترديد کيا اورجيسا کہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ اس کی سند ميں کوئی شخص ايس
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جائے اوراگر صدوق کی سند ميں ممدوح ہے تواس کے پہلو ميں ثقہ مامون بھی ہے جو باره خلفا والی حديث کی وضاحت 
  کرتی ہے کہ اس سے مراد کون ہيں 

قی سے انہوں ابو ہاشم داود بن ۔کافی ميں انتہائی صحيح سند کے ساتھ مذکورہے :ہمارے کئی علما نے احمد بن محمد بر٧
قاسم جعفری سے انہوں نے ابوجعفر ثانی سے روايت کی ہے وه کہتے ہيں اميرالمومنين آئے اورحسن بن علی آپ کے ہمراه 
تھے آپ سليمان کے بازو کا سہاری لئے ہوئے تھے اوراس روايت ميں سب باره اماموں يعنی علی سے ليکر مہدی بن حسن 

   )١٢۶باب ١۔١:۵٢۵ے(اصول کافی عسکری تک کا ذکر ہ
ابو ہاشم سے بالکل اس طرح کی روايت کی ہے محمد بن يحيٰی کہتے ہيں ميں نے محمد بن حسن سے کہا اے ابو جعفر اچھا 

يہ ہوتا کہ يہ خبر احمد بن ابو عبدهللا کے بغير آئی ہوتی توانہوں نے کہا مجھے اس نے حيرة سے دس سال پہلے بيان کی 
   ))١٢۶باب٢۔۵٢۶: ١ی تھی(اصول کاف

ئھ ميں غيبت ہے،اوريہ وہی سال ہے جس ميں امام عسکری نے وفات پائی ٢۶٠اورحيرة سے يہاں مراد امام مہدی کی 
  اورمحمد بن يحيٰی نے جو کچھ کہا ہے يہ احمد بن ابی عبدهللا برقی پر تنقيد نہيں کيونکہ يہ باال تفاق ثقہ ہے 

ان کے شيخ صفار کو جنہوں نے حديث بيان کی ہے وه امام عسکری يا امام ہادی کے دراصل محمد يحٰيی کا خيال تھا کہ 
  ئتک زنده رہے۔ ٢ ٩٠ھئيا ٢٧۴زمانے ميں فوت ہو چکے تھے اوروه برقی نہيں ہوسکتے کيونکہ يہ 

ہ ايسا کيونکہ ايک شئی نے واقع ہونے سے پہلے اس بارے ميں خبر دينا پھر اس خبر کے مطابق شئی کا موجود ہوجانا ي
اعجاز ہے کہ جو اپنے ثبوت کے ليے اس کا محتاج نہيں ہے کہ اس کی روايت مشہور ہو اورراوی زياده ہوں کيونکہ اسے 

  کسی بھی صورت ميں جھٹاليا نہيں جا سکتا اگرچہ صرف ايک سند کے ساتھ دوسری ہو۔ 
  ال پہلے حديث بيان کی تھی۔ پس صفار نے جوا ب ديا کہ جليل القدر اورموثق روای برقی اسے غيبت سے دس س

اورکسی پر يہ بات پوشيده نہيں ہے کہ ايک غير موثق شخص جو کسی شئی کے واقع ہونے کے بارے ميں خبر دے رہا ہے 
تواس کی بات قبول کرنے کے ليے زياده وہی شرائط ہيں جو ايک خبر ضعيف کو قبول کرنے کيلئے ہوتی ہيں يا اس شئی کا 

ر ہوجانا يہ بھی اس کے صدوق کی عالمت ہے اگرچہ کتب رجال نے اسے ثقہ قرار نہ ديا خبر کے مطابق وقوع پذي
ہو(اوراگر مخبر موثق ہو تو پھر باالتفاق يہ شرط نہيں ہے کيونکہ فرض يہ ہے کہ وه سچا ہے اورصدق کے بعد يہی ہوتا 

ظاہر ہونا ، دجال ک افتنہ وغيره اگرچہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہوجيسے عيسٰی کے نازل ہو نے واال مسئلہ ، مہدی کا 
  ابھی تک ان ميں کوئی رونما نہيں ہوا ) 

اسی طرح کلينی اورصدوق نے صحيح سند کے ساتھ ابان بن عياش سے انہوں نے سليم بن قيس ہاللی سے انہوں نے عبدهللا 
نے پر نص ہيان کے بعد ان بن جعفرطيار سے انہوں نے پيغمبر سے ايک حديث روايت کی ہے جس ميں علی کے امام ہو

کے فرزند حسن بھی آپ کے فرزند حسين پھر علی بن حسين پھر محمد باقر پھراس نے کہا کہ باره امام مکمل کيے ہيں 
خصال ٢۴باب ٢٧٠:١۵۔١، کمال الدين ١٢۵باب ۵۶٩:۴۔١اوران ميں نوامام حسين کی اوالد ميں سے ہيں(اصول کافی

  ازابواب اثنی عشر) ۴١باب ۴٧٧
ن ميں عبان بن عياش کے ضعيف ہونے سے کوئی اثر نہيں پڑے گا کيونکی اس نے ايسی شئی کے بارے ميں خبر دی اورا

ہے جو اس وفات کے کئی سال بعد اس کی خبر کے مطابق وقوع پذير ہوئی اورشيخ صدوق نے کمال الدين ميں ايسی بہت 
  سے روايات ذکر کی ہيں 

اديث معتبر نہيں ہيں کيونکہ ان کی سندضعيف ہے حاالنکہ يہ ضعف ان راويوں ميں ليکن غير محقق لوگ کہتے ہيں کہ يہ اح
  ہے جو باره اماموں کے تاريخی تسلسل کے مکمل ہونے سے سالہا سال پہلے فوت ہو چکے ہيں ۔ 

ت کی خبراوريہ اعجاز امام زمانہ کے متعلق کثير روايات ميں ہے جيسا کہ شيخ صدوق نے لکھا ہے کہ آئمہ نے ا ن کی غيب
دی ہے اوراسے اپنے شيعوں کو بتايا ہے اوريہ ساری باتيں ان رسالوں اورکتابوں ميں محفوظ ہيں جو غيبت سے دوسو سال 

  يا س سے کم وبيش پہلے لکھی گئی ہيں ۔ 
و اوريہ حضرت آئمة عليھم السالم کا کوئی ايسا پيروکا رنہيں ہے جس نے انہيں اپنی کتابوں اورتصنيفات ميں ذکر نہ کيا ہ

  کتابيں جنہيں اصول کے نام سے پہچانا جاتاہے يہ شيعوں کے يہاں غيب سے پہلے لکھی گئی ہيں ۔ 
جيساکہ ميں نے اوپرذکر کيا ہے اورمجھے غيبت سے متعلق جو راويا ت ملی ہيں انہيں ميں نے اس کتاب ميں ذکر کرديا 

  ہے۔ 
لکھی ہيں يا توانہيں غيبت کے متعلق علم غيب تھا جسے انہوں نے  لہذاآئمة عليھم السالم کے يہ پيروکار جنہوں نے کتابيں

  اپنی کتابوں ميں لکھ ديا ہے تويہ اہل عقل وعلم کے يہاں محال ہے يا انہوں نے اپنے کتابوں ميں جھوٹ لکھا ہے۔ 
کہ ان کے نظريات  ليکن اتفاقا جو انہوں نے کہا تھا ويسا ہی ہو گيا اوران کی گھڑی ہوئی بات واقعيت اختيار کرگئی جب
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  مختلف اوران کے عالقے دور دور تھے يہ بھی محال ہے 
پس يہی احتمال بچتا ہے کہ انہوں نے آئمہ عليھم السالم سے سن کے ياد کيا تھا جنہوں نے پيغمبر اکرم کی فرمائشات کی 

ان کی کتابوں اوران کے حفاظت کی تھی کہ جن ميں انہوں نے غيبت اوراس کے بعد کے واقعات کا ذکر کيا تھا اوروه 
اصول ميں موجود ہيں ان ہی جيسی چيزوں سے حق غالب ہو گيا اورباطل شکت کھا گيا بيشک باطل شکست کھانے واال ہے 

  مصنف کا مقدمہ۔) ١٩:١(کمال الدين 
 يہ بات پوشيده نہ رہے کہ جن اصول کی طرف شيخ صدوق نے اشاره کيا ہے ان کی نسبت ان کے مصنفين کی طرف شيخ

صدوق کی نظر ميں متواتر ہے جيسا کہ ہمارے لئے کمال الدين کی نسبت شيخ صدوق کی طرف متواتر ہے اس کا مطلب يہ 
ہے کہ اخبار غيبت ميں اگر پہلے ضعف تھا بھی تووه ان کی صحت کيلئے مضر نہيں ہے کيونکہ يہ بالواسطہ طور پر ان 

  کتابوں سے نقل کی گئی ہيں۔ 
يات ميں وه چاہئے کہ جس کی سند امام تک پوری صحيح ہے يااس تک کہ جس نے امامت والے بہر حال ہميں شيعہ روا

 تسلسل کے مکمل ہونے سے پہلے اس کی خبر دی ہے چاہے خود اس کی وثاقت معلوم نہ بھی ہو۔ 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  امام مہدی امام حسين کی اوالد ميں سے ہيں اورآپ کے نويں فرزند ہيں

  يہ بات اگرچہ گذشتہ بحث ميں ثابت ہو چکی ہے ليکن بات کو محکم کرنے کے ليے مزيد اس بحث کی ضرورت ہے۔ 
چنانچہ پہلے ہم بعض ان واضح روايات کو ذکر کررہے ہيں جن کے ذريعے علماء اہل سنت نے استدالل کيا ہے اورپھر 

  اختصار کی خاطر شيعوں کی نظر ميں صحيح روايات ميں کچھ نقل کريں گے 
الفاظ کے ساتھ مروی ۔يہ حديث سليمان فارسی ، ابو سعيد خدری ، ابو ايوب انصاری ، ابن عباس اورعلی ہاللی سے مختلف١

  ہے کہ پيغمبر نے فرمايا:۔ 
"اے فاطمہ ہم اہل بيت کو وه چھ خصوصيات دی گئی ہيں جو نہ پہلے لوگوں ميں سے کسی کو دی گئی ہيں اورنہ آخری 

(زمانہ کے)لوگوں ميں سے کوئی انہيں درک کرپائے گا (ان ميں سے ايک يہ ہے )کہ ہم ميں سے امت کا وه مہدی ہے جس 
يچھے عيسی ٰ نماز پڑھيں گے پھر امام حسين کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمايا يا امت کا مہدی اس سے ہو گا(اسے کے پ

، ابن صبان  ٩باب ۵٠١۔۵٠٢دارقطنی نے ذکر کيا ہے جيسا کہ کنجی شافعی کی "البيان فی اخبار صاحب الزمان ميں ہے 
 ٩۴باب ۴٩ئل الصحابہ جيسا کہ ينا بيعالمودت ميں ہے ۔سمعانی کی فضا١٢٠فصل ٢٩۶۔٢٩۵مالکی کی الفصول المہمة 

ميں واضھ ہے اس کے طرق اتنے زياده ہيں کہ اگريہ سب کو ذکر کيا جائے  ١۴۶:١۔٧٧اورمعجم احاديث االمام المہدی 
  توتقريباً ايک جلد بن جائے) 

ک امام مہدی امام حسين کی اوالد ۔ مقدسی شافعی نے عقد الدرر ميفں علی سے روايت کی ہے جس ميں آپ نے فرمايا "بيش٢
   )٢، فصل ۴باب ١٣٢سے ہيں اورجو اس کے غير کو ولی مانے اس پر هللا کی لعنت ہے۔(عقدالدرر 

  مقدسی نے اسے دليل کے طور پر ذکر کرنے کے بعد کہتے ہيں کہ :۔ 
ہے ہيں جوسخت ہو "ہم اس فصل کا اختتام بڑے بڑے سورماؤں کی شکست دينے والے علی کے ايسے فرمان سے کر ر

لناک اوردشوار امور اوراس امام مہدی کے خروج پر مشتمل ہے جو دکھوں کو دور کرنے والے اورلشکروں کو متفرق 
  کرنے والے ہيں پھر اس حديث کو ذکر کرتے ہيں " 

ابر ۔ عقد الدرر ميں جابر بن يزيد سے انہوں نے امام باقرسے ايک طويل حديث روايت کی ہے اس ميں ہے "اے ج٣
   )٢، فصل ۴باب ١٢۶!حضرت مہدی حضرت امام حسين کی اوالد سے ہيں (عقد الدرر 

۔ابن ابی الحديد معتزلی شرح نہج البالغہ ميں علی کے اس فرمان "اورہمارے ذريعے اختتام ہو گا نہ تمہارے ذريعے "کی ۴
  شرح کرتے ہوئے لکھتے ہيں ۔ 

ظہور کرے گااوراکثر محدثين کا نظريہ يہ ہے کہ وه فاطمہ کی  "يہ اس مہدی کی طرف اشاره ہے جو آخری زمانے ميں
اوالد سے ہے اورہم معتزلہ کے علماء بھی اس کا انکار نہيں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ اسے اپنی کتب ميں ذکر کرتے 

  ہيں اوران کے بزرگ علماء نے اس کا اعتراف کيا ہے ۔ 
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القاسم اسماعيل بن عباد سے اس نے علی سے متصل سند کے ساتھ روايت مزيد لکھتے ہيں قاضی القضادرحمہ هللا نے اابو 
  کی ہے کہ آپ نے مہدی کا ذکر کيا اورفرمايا وه امام حسين کی اوالد سے ہے پھر ان کا حليہ ذکر کرتے ہوئے فرمايا:۔ 

نتوں واال ہے اور اس کی "وه روشن پيشانی واال ، اونچی تيکھی ناک واال ، بڑے پيٹ واال ،موٹی رانوں واال، چمکيلے دا
  دائيں ران پر تل ہے"۔ 

اس حديث کو بعينہ عبدهللا بن قتبيہ نے اپنی کتاب غريب الحديث ميں ذکر کيا ہے(شرح نہج البالغة ابن ابی الحديد 
   )١۶، شرح خطبہ نمبر ٢٨١۔١:٢٨٢

السالم سے روايت نقل کی ہے کہ  ۔ ينا بيع المودت ميں مناقب خوارزمی سے ان کی سند کے ساتھ حضرت امام حسين عليہ۵
  آپ نے فرمايا:۔ 

  "ميں اپنے جد رسول کے پاس گيا انہوں نے مجھے اپنی ران پر بھٹايا اورفرمايا:۔ 
اے حسين هللا نے تيری پشت سے نو اماموں کو منتخب فرمايا ہے ان ميں نواں قائم ہوگا اوروه سب کے سب هللا تعالی کی 

  ے نظر ميں فضليت اورمقام ومرتب
   )۶۴باب ٣:١٢٨لحاظ سے برابر ہيں"(ينابيع المودة 

  ۔ نيز ينا بيع ميں مناقب خوارزمی سے ان کی سند کے ساتھ سلمان سے روايت نقل کی ہے کہتے ہيں ۔ ۶
"ميں حضرت پيغمبر کے پاس گيا توحضرت امام حسين آپ کی ران پر بيٹھے تھے آپ ان کی آنکھوں کو چوم رہے تھے 

ے رہے تھے اورفرمارہے تھے "توسردار ہے سردار کا بيٹا ہے سردار اکا بھائی ہے توامام ہے ۔ امام کا اورمنہ کا بوسہ ل
بيٹا ہے اورامام کا بھائی ہے توحجت ہے ،حجت کا باپ ہے تونو حجتوں کا باپ ہے ان ميں سے نواں قائم ہو گا"(ينابيع المودة

   )٩۶باب ٣:١۶٧
  اب الخصال ميں صحيح سند کے ساتھ روايت کيا ہے کہتے ہيں ۔ اور سليمان کو اس حديث کو صدوق نے کت

"ہم سے بيان کيا ميرے باپ نے انہوں نے کہا ہم سے بيان کيا سعد بن عبدهللا نے انہوں نے کہا ہم سے بيان کيا يعقوب بن 
ليم بن قيس ہاللی سے يزيد نے حماد بن عيسٰی سے انہوں نے عبدهللا بن مسکان سے انہوں نے ابان بن تغلب سے انہوں نے س

انہوں نے سلمان فارسی سے کہ کہتے ہيں ميں پيغمبر اکرم کے پاس حاضر ہوا توحضرت امام حسين آپ کی آغوش ميں 
  بيٹھے ہوئے تھے اورآپ ان کی آنکھوں اورمنہ کو چوم رہے تھے اورفرمارہے تھے ۔ 

  ابو حجة ، انت ابو حجج تسعة تاسعم قائھم" "انت سيد ابن سيد ،اخوسيد ،انت امام بن امام اخواامام ، انت حجة 
"توسردار ہے سردار کا بيٹا ، توامام ہے امام کا بيٹا اوراماموں کا باپ توحجت ہے ، حجت کا بيٹا اورنو حجتوں کا باپ ان 

   )٢۴باب  ٩۔١:٢۶٢ابواب االثنی عشر، کمال الدين  ٣٨۔ ٢:۴٧۵ميں سے نواں قائم ہوگا "(الخصال 
ں علی بن ابراہيم نے انہوں نے اپنے باپ ابراہيم بن ہاشم سے انہوں نے محمد بن عمير سے انہوں نے سعيد۔ اصول کافی مي٧

  بن غزوان سے انہوں نے ابو بصير سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا۔ 
   )١٢۵باب ١۵۔١:۵٣٣ی "حسين بن علی کے بعد نوامام ہوں گے ان ميں نواں قائم ہو گا(اصول کاف

ابواب  ۵٠۔۴٨٠: ٢صدوق نے کافی کی روايت کو اپنے باپ سے اور انہوں نے علی بن ابراہيم سے نقل کيا ہے(الخصال 
  االثنی عشر) 

  اوراس کی سند ميں کوئی ايسا شخص نہيں جس کی جاللت وعظمت ميں شک کيا جائے ۔ 
سے ان کی سند کے ساتھ اصبغ بن نباتہ سے انہوں نے ابن عباس سے  ۔ينابيع ميں حمدينی جوينی شافعی کی فرائد السمطين٨

  انہوں نے پيغمبر اکرم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:۔ 
، ٩۴باب ٣:١۶٢"ميں ،علی ، حسن، حسين اورحسين کے نوفرزند کے نوفرزند پاک وپاکيزه اورمعصوم ہيں"(ينابيع المودة 

  ن کے تحت منقول ہے"فی عدد اآلئمة وان المھدی منھم" ، ميں بھی اس عنوا٢:٨٣نيز مودت عاشرة 

  مہدی محمد ابن حسن عسکری ہيں
اب ہم ان چند نصوص واحاديث کا ذکر کرتے ہيں جو بغير تاويل کے حضرت امام مہدی پر داللت کرتی ہيں اوران کی غيبت 

  سے پہلے ان کی خبر ديتی ہيں۔ 
حسن بن وليد سے انہوں نے محمد بن حسن صفار سے انہوں نے يعقوب ۔ صدوق نے اپنی صحيح سند کے ساتھ محمد بن ١

بن يزيد سے انہوں نے ايوب بن نوح سے وه کہتے ہيں ميں امام رضا سے عرض کيا :۔ ہميں اميد ہے کہ آپ کے ہاتھ ميں 
ے اورآپ کے نام حکومت آجائے گی اورهللا تعالی بغير تلوار کے اسے آپ کے پاس لوٹا دے گا اورآپ کی بيعت کرلی گئی ہ

  کے دراہم چھپ چکے ہيں ۔ 
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توآپ نے فرمايا "ہم ميں سے کوئی نہيں ہے جسے خطوط لکھے گئے ہوں ، اوراس سے مسائل پوچھے گئے ہوں ، انگليوں 
نے اس کی طرف اشاره کئے ہوں اوراس کی طرف اموال الئے گئے ہوں مگر يہ کہ اسے قتل کرديا گيايا اسے بستر سے 

  موت آئی۔ 
تک کہ خداوند متعال اس حکومت کے ليے ايک ايسے شخص کو بھيجے گا جس کی پيدائش اورپرورش مخفی ہو گی  يہاں

   )٣۵۔ اباب ٢:٣۶٠ليکن نسب مخفی نہيں ہوگا"(کمال الدين 
اس حديث ميں امام مہدی کی والدت کے متعلق امورکی طرف اشاره ہے اوريہ کہ اس کا علم صرف امام حسن عسکری کے 

ہو گا اس ليے ايک صحيح حديث ميں آيا ہے ۔"مہدی وه ہے جس کے بارے ميں لوگ کہيں گے ابھی تک پيدا نہيںخواص کو 
  ہوئے"۔ 

صدوق نے صحيح سند کے ساتھ رواديت کی ہے وه کہتے ہيں ہم سے بيان کيا ميرے باپ نے انہوں نے کہا ہم سے بيان کيا 
ی خشاب نے اور انہوں نے عباس بن عامر قصبانی سے وه کہتے ہيں سعد بن عبدهللا نے وه کہتے ہيں ہم سے بيان کياموس
  ميں نے امام موسی کاظم کو يہ فرماتے ہوئے سنا ۔ 

۔اسی ٣۴باب ٢۔٢:٣۶٠"اس حکومت کا مالک وه ہے جس کے بارے ميں لوگ کہيں گے وه ابھی پيدا نہيں ہوا"(کمال الدين 
  باب ميں ديگر طرق سے بھی ذکر کيا ہے۔) 

افعی نے عقدالدرر ميں امام محمد بن باقر سے روايت کی ہے آپ نے فرمايا:"يہ حکومت سن کے لحاظ سے ہم ۔ مقدسی ش٢
   )۶باب ١٨٨ميں سے سب سے چھوٹے کے پاس آئے گی"(عقدالدرر :

  اس ميں بھی امام مہدی بن حسن عسکری کی طرف اشاره ہے۔ 
نے محمد بن حسين سے انہوں نے ابن ابی نجران سے ۔کلينی نے صحيح سند کے ساتھ علی بن ابراہيم سے انہوں سے ٣

انہوں نے فضالہ بن ايوب سے انہوں نے سدير صيرافی سے روايت نقل کی ہے وه کہتے ہيں ميں امام صادق کو يہ فرماتے 
  ہوئے سنا "اس حکومت کامالک يوسف سے کچھ مشابہت رکھتا ہے ۔۔۔۔۔۔ 

ہنا چاہئے کہ هللا اپنی حجت کے ساتھ وہی کرے جو اس نے يوسف کے مزيد فرماتے ہيں "اس امت کو اس ليے بھی تيار ر
ساتھ کيا تھا کہ وه ان کے بازاروں ميں گھومے اور ان کی بساط کو باندھے يہاں تک کہ هللا تعالی اس طرح اذن دے دے 

(اصول جيسے يوسف کو ديا تھا کہ لوگ کہنے لگيں کيا تو ہی يوسف ہے ؟تواس نے کہا ہاں ميں ہی يوسف ہوں 
   )٨٠باب  ١:٣٣۶،۴کافی
۔ ينا بيع المودة ميں امام رضا سے روايت ہے "حضرت امام حسن عسکری کی اوالد سے صالح فرزند ہی صاحب الزمان ۴

  ہے اوروہی حضرت امام مہدی ہيں" 
ينا بيع المودت قندوزی نے ينا بيع ميں نقل کيا ہے کہ يہ حديث ابو نعيم اصفہانی کی کتاب االربيعن ميں بھی موجود ہے"(

   )٩۴باب نمبر ٣:١۶۶
  ۔ اسی کتاب ميں امام رضا سے روايت منقول ہے کہ :۔ ۵

"ميرے بعد ميرا بيٹا محمد امام ہے محمد کہ اس کا بيٹا علی اس کے بعد اس جا بيٹا حسن ،حسن کے اس کا بيٹا حجت قائم 
اطاعت کی جائے گی اوروه زمين کو اس طرح عدلاوريہ وہی ہے جس کا غيبت ميں انتظار کيا جائے گا، ظہور ميں اس کی 
  وانصاف سے پر کردے گا جيسے وه ظلم وجور سے پر ہو چکی ہو گی۔ 

رہا يہ کہ کب قيام کرے گا ؟ تو يہ وقت بتائے گا مجھ سے ميرے باپ نے اورانہوں نے اپنے آباء واجداد سے اور انہوں نے 
۔ ٣:١١۵قيامت کی طرح اچانک تمہارے پاس آجائے گا(ينا بيع المودت پيغمبراسالم سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا وه 

  ، اس وضاحت کے ساتھ کہ اسے حموينی شافعی کی فرائد السمطين سے نقل کيا ہے) ٨٠باب ١١۶
۔ اصول کافی ميں صحيح سند کے ساتھ علی بن ابراہيم سے انہوں نے حسن بن موسی خشاب سے انہوں نے عبدهللا بن ۶

نے عبدهللا بن بکير سے انہوں نے زرارة سے روايت نقل کی ہے وه کہتے ہيں ميں نے حضرت امام جعفر  موسی سے انہوں
  صادق کو يہ فرماتے ہوئے سنا :۔ 

بيشک قيام سے پہلے ہمار بيٹا غالب ہو گا راوی کہتا ہے ميں نے کہا ايسا کيوں توفرمايا خوف کی وجہ سے وه اپنے پيٹ کی
  ا:۔ طرف اشاره کيا پھر فرماي

اے زرارة يہی وه منتظر ہے کہ لوگ جس کی والدت ميں شک کريں گے بعض کہيں گے اس کا باپ بغير بچے کے مر گيا 
بعض کہيں گے يہ حمل ميں تھا(يعنی باپ کی شہادت کے وقت شکم مادر ميں تھا)بعض کہيں گے اپنے باپ کی موت سے 

  دوسال پہلے پيدا ہوا ۔ 
بارے ميں هللا تعالی شيعوں کا امتحان لے گا اس وقت باطل پرست لوگ شک وشبہ ميں اے زرارة يہی منتظر ہے جس کے 
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، ايک اورسند کيساتھ ٣٣باب ٢،٣٢٣٣۶۔٣٣باب ٢۴۔٢:٣۴٢، کمال الدين ٨٠باب ۵۔١:٣٣٧مبتال ہوجائيں گے(اصول کافی 
  ليکن پہلی سند زياده عمده ہے) 

وغيبتيں ہوں گی ايک چھوٹی دوسری لبی پہلی غيبت ميں اس کی وه کہتے ہيں حضرت امام جعفرصادق نے فرمايا قائم کو د
)٨٠باب ١٩۔ ١:٣۴٠جگہ کو فقط اس کے خاص شيعہ جانتے ہوں گے اوردوسری ميں فقط خالص چاہنے والے(اصول کافی 

اس حديث کے حضرت امام جعفر صادق سے صادر ہونے ميں شک نہيں ہے کيونکہ اس کے راوی موثق ہيں اورحضرت 
  دی بن حسن عسکری عليھما السالم پر اس کی داللت آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے۔ امام مہ

۔ کمال الدين ميں صحيح سند کيساتھ روايت نقل کی ہے کہتے ہيں "مجھے ميرے باپ نے بيان کيا انہوں نے عبدهللا بن جعفر٨
ں نے جميل بن دراج سے انہوں نے زرارة حميری سے انہوں نے ايوب بن نوح سے انہوں نے محمد بن ابی عمير سے انہو

  سے وه کہتے ہيں حضرت جعفر صادق نے فرمايا:۔ 
  لوگوں پر ايک زمانہ آئے گا جس ميں ان سے ان کا امام غائب ہو جائے گا ۔ 

ميں نے عرض کيا لوگ اس زمانہ ميں کيا کريں گے؟توفرمايا اسی شی کے ساتھ تمسک کريں جو ان کے پاس ہے حتی کہ 
   )٣٣باب ۴۴۔٢:٣۵٠جائے(کمال الدين  ظاہر ہو

۔ اصول کافی ميں علی بن ابراہيم سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابن عبی عمير سے انہوں نے ابو ايوب خزاز ٩
سے انہوں نے محمد بن مسلم سے روايت نقل کی ہے وه کہتے ہيں ميں نے حضرت امام جعفرصادق کو فرماتے ہوئے 

، اسی٨٠باب ١٠۔ ١:٣٣٨کے بارے ميں اگرتمہيں خبر ملے تو اس کا انکار نہ کرنا"(اصول کافی سنا"صاحب امر کی غيبت 
باب ميں اس حديث کو ا س کے ساتھ طريق صحيح ذکر کيا ہے ہمارے بعض علماء نے احمد بن محمد سے انہوں نے علی بن

   )١۵۔١:٣۴٠حکم سے اورانہوں نے محمد بن مسلم سے نقل کيا ہے
باالتفاق باره اماموں ميں سے فقط حضرت امام مہدی غائب ہو ئے ہيں اورجب يہ حديث صادر ہو ئی تھی اس  ميں کہتا ہو ں

وقت آپ پيدا نہيں ہوئے تھے اسی لئے اس حديث ميں والدت کے بعد آپ کی غيبت پر تاکيد کی گئی ہے کلينی بے اسے 
  ميں علماء شيعہ کا اتفاق ہے دوايسی سندوں کے ساتھ ذکر کيا ہے کہ جن کے صحيح ہونے کے بارے 

۔ کمال الدين ميں ہے "مجھ سے بيا ن کيا ميرے باپ دادااور محمد بن حسن (رضی هللا تعالی عنہما)نے وه کہتے ہيں ميں ١٠
ہم سے بيان کيا سعد بن عبدهللا اورعبدهللا بن جعفر حميری اوراحمد بن ادريس اورانہوں نے کہا کہ ہم بيان کی احمد بن حسين 

ابوالخطاب اورمحمدبن عبدالجبار اورعبدهللا بن عامر بن سعد اشعری نے اورانہوں نے عبدالرحمن بن ابی نجران سے بن 
  انہوں نے حضرت امام صادق سے کہ ميں امام کو فرماتے ہوئے سنا:۔ 

ہاجائے گا وه مر گيا خداکی قسم تمہارا مام کئی سال تک زنده رہے گا اورتمہيں آزمايا جائے گا يہاں تک کہ اس کے متعلق ک
  يا جس وادی ميں گيا تھا وہيں ہالک ہوگيا اورمومنين کی آنکھيں اس پر آنسو بہائيں گی۔ 

اورتم اس طرح متزلزل ہو جاوگے جيسے کشتياں سمندر کی لہروں ميں ہچکولے کھاتی ہيں اورنہيں نجات پائے گا مگر وه 
ميں نور داخل کرديا ہو گا اورخود اس کی مدد کرے گا(کمال الدين  شخص کہ جس سے هللا نے عہد وپيمان ليا ہوگا اوراس دل

   )٣٣باب ٣۵۔٢:٣۴٧
ء ھ ميں فوت ہوا١٨٣محمد بن مساور سے پہلے والے سب راوی بال اختالف جليل القدر اورثقہ ہيں ليکن محمد بن مساور جو 

  مجہول ہے اورمفضل کی ثاقت ميں بھی اختالف ہے 
ل حديث کے سلسلے ميں مانتداری کی بہترين دليل ہے کيونکہ يہ ايسی اعجاز آميزخبر ہے کہ ليکن خود يہ حديث ان کے نق

ئھ ميں ہوئی اورکلينی نے بھی اسے صحيح ٢۶٠جو ابن مساور کی وفات کے ستتر سال بعد وقوع پذير ہوئی کيونکہ غيبت 
   )٨٠باب  ٣۔١:٣٣۶سند کے ساتھ محمد بن مساور سے اس نے مفضل سے نقل کيا ہے (اصول کافی 

  ليکن اس مفہوم پر مشتمل ديگر کثير روايات کو ديکھ کر اس کے صدور کا بھی يقين ہو جاتا ہے۔ 
مثالابن سنان کی وه صحيح حديث کہ جسے صدوق نے اپنے باپ اورانہوں نے محمد بن حسن بن احمد بن وليد سے انہوں 

زيار سے انہوں نے حسن بن محبوب سے انہوں نے نے صفار سے انہوں نے عباس بن معروف سے انہوں نے علی بن مہ
اسحاق بن جريزسے انہوں نے عبدهللا بن سنان سے روايت کيا ہے وه کہتے ہيں ميں اورميرے والدحضرت جعفر صادق کے 

  پاس حاضر ہوئے توآپ نے فرمايا:۔ 
۔ ٢:٣۴٨ھ سکو گے()کمال الدين اس وقت تمہارا کيا حال ہو گاجب تم ہدايت کرنے والے امام اورپرچم ہدايت کو نہيں ديک

   ٣٣باب ۴٠
۔ اصول کافی ميں ہے کہ ہمارے کئی علماء نے احمد بن محمد بن عيسٰی سے انہوں نے اپنے باپ محمد عيسٰی سے انہوں ١١

نے بکير سے انہوں نے زراة سے روايت کی ہے وه کہتے ہيں ميں نے حضرت جعفر صادق کوفرماتے ہوئے سنا "بے شک
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قيام سے پہلے غائب ہو گاوه ڈرے گااورحضرت نے اپنے پيٹ کی طرف اشاره کی يعنی قتل سے "(اصول قائم آل محمد 
ميں صدوق نے اسے صحيح سند کے ساتھ ذکر کيا ہے کيونکہ ۴۴ا باب ٠۔٢:۴١٨، کمال الدين ٨٠باب ١٨۔١:٣۴٠کافی 

  محمدبن ماجيلويہ ثقہ ہے)اوراس کی سند باالتفاق صحيح ہے 
ی عقدالدرر ميں شہيد کربال حضرت امام حسين سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا :اس حکومت کا مالک ۔ مقدسی شافعی ک١٢

، حضرت امام مہدی عليہ السالم دودفعہ غائب ہو گا ، ايک غيبت زياده طويل ہو گی حتی کہ بعض لوگ کہنے لگيں گے کہ 
   )۵باب ١٧٨دالدرر فوت ہوگيا بعض کہيں گے قتل کرديا گيا اوربعض کہيں گے چال گيا "(عق

   ۶۔٧اس طرح کی احاديث صحيح سند کے ساتھ پہلے بيان ہو چکی ہيں مالحظہ ہو نمبر 
۔ کمال الدين ميں ہے کہ "مجھ سے بيان کيا ميرے باپ اور محمد بن حسن (رضی هللا عنہما)نے انہوں نے کہا ہم سے بيان ١٣

م سے بيان کيا احمد بن حسين بن عمر بن يزيد نے انہوں نے حسين بنکيا سعد بن عبدهللا اورعبدا  بن جعفر حميری نے کہا ہ
، ميں اسے احمد بن حسن سے اس نے عمر بن يزيد سے اس نے حسن بن ربيع  ٨٠باب  ٣٣۔١:٣۴١ربيع مدائنی سے (کافی 

ے روايت نہيں ہمدانی سے ذکر کيا ہے۔اورظاہره يہ صحيح ہے کيونکہ سعد اورحميری نے احمد بن حسين بن عمر بن يزيد س
کی بلکہ سعد نے بہت سارے مقامات پر احمد بن حسن سے روايت نقل کی ہے اوراس سے مراد ابن علی بن فضال فطعی ثقہ 

  ہے رہا عمر بن يزيد تو چاہے يہ صيقل ہو يا بياع سابری اس کی وفات غيبت سے دسيوں سال پہلے ہوئی ہے) 
ثعلبہ سے انہوں نے ام ہانی سے کہ وه کہتی ہيں جب ميں جب ميں نے امامانہوں نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے اسيد بن 

  محمد باقر سے مالقات کی توميں نے ان سے اس آيت"فال اقسم با لخنس الجوار الکنس" 
مجھے ان ستاروں کی قسم جو چلتے چلتے پيچھے ہٹ جاتے ہيں اورغائب ہو جاتے ہيں ۔ کے متعلق سوال کيا توآپ نے 

  فرمايا :۔ 
ئھ ميں غا ئب ہوگا پھر رات کی تاريکی ميں چمکنے والے شہاب ستارے ٢۶٠ہ وه امام ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد ي

اسی باب ميں ٣٢باب ٣٢۴:١۔١کی طرح ظاہر ہو گا اگرآپ اسے پائيں گی تو آپ کی آنکھيں ٹھنڈی ہو جائے گی (کمال الدين 
  الف کے ساتھ نقل کيا ہے) اسے ام ہانی نے تھوڑسے سے اخت٣٢باب ١۵ ٣٣٠: ١

  پہلے يہ لوگ فوت ہو چکے تھے پس يہ حديث ان کے سچے ہونے کی دليل ہے۔ 
۔ کمال الدين ميں صحيح سند سے يہ روايت نقل کی ہے وه کہتے ہيں ہم سے بيان کيا محمد بن حسن (رضی هللا عنہ )نے ١۴

ہم سے بيان کيا ابو جعفر محمد بن احمد علوی نے اورانہوں  انہوں نے کہا ہم سے بيان کيا سعد بن عبدهللا نے انہوں نے کہا
  نے ابو ہاشم داودبن قاسم جعفری سے وه کہتے ہيں ميں امام علی نقی کو فرماتے ہوئے سنا :۔ 

  "ميرے بعد ميرا جانشين ميرا بيٹا حسن ہو گاپس جانشين کے جانشين کے بارے ميں تم کيا کرو گے۔ 
  اوں ايسا کيوں کہہ رہے ہيں ؟ ميں نے عرض کی ميں قربان ہوج

توفرمايا:۔کيونکہ تم اسے ديکھ نہيں سکو گے اوراسے تمہارے لئے نام کے سات ذکر کرنا جائز نہيں ہوگا ميں نے کہا پس ہم 
   )٧۵باب ٣۔١:٣٢٨،کافی ٣٧باب ۵۔٢:٣٨١کيسے ذکر کريں گے توفرمايا:تم کہنا حجت آل محمد (کمال الدين 

کے سب راوی موثق ہيں اوراس ميں جو علوی ہيں يہ جليل القدرشيعہ مشايخ ميں سے ہيں جيسا  يہ سند حجت ہے کيونکہ اس
اس سلسلہ ميں يہی )٣٠٣۔٨٢٨کہ نجاشی نے اپنے رجال ميں العمر کی البو فلی کے حاالت ميں تحرير کيا ہے(رجال نجاشی 

  احاديث کافی ہيں ليکن تين کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے۔ 
ول :۔آخری حديث کا مطلب يہ نہيں ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کو بالکل نہيں ديکھا جا سکتا کيونکہ جس جملے ا

ميں نام لينے سے منع کيا گيا ہے اس کا سبب ديگر روايات ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کی زندگی کے ليے جو خطر 
  کی دليلوں ميں ہم ان احديث کی طرف اشاری کريں گے۔) ه بيان کيا گيا ہے(حضرت امام مہدی کی والدت 

اگر اس جملے کو (تم اسے نہيں ديکھ سکتے ) کونام لينے سے منع کرنے والے جملے کہ جس کی عالمت ديگر احاديث ميں 
جب چاہو  آپ کی جان کو الحق خطره بتايا گيا ہے کے ساتھ ماليا جائے تويہ غيبت سے کنايہ ہے يعنی تم اپنے امام مہدی کو

نہيں ديکھ سکتے کيونکہ تم جس طرح ميری زندگی ميں مجھے ديکھنے پر قادر ہو اس طرح اسے ديکھنے پر قادر نہيں 
ہوگے کيونکہ وه تم سے غائب ہوگا اوراس کا نام ليکر ذکر نہ کرنا کہيں ايسا نہ ہو کہ دشمن اسے پہچان کے اسے پانے پر 

کی نفی غيبت کی طرف کنايہ ہے اورنام لينے سے منع کرنا خطرے کی وجہ سے قادر ہوجائے ۔خالصہ يہ ہے کہ :۔ديکھنے
تھا اورپھر نفی اورنہی بھی زمانہ غيبت سے مخصوص تھی اور يہ صرف ان سب يا بعض مخاطبين کے ليے تھی ورنہ امام 

آپ کو ديکھ اتھا  حسن عسکری کی زندگی ميں ميں آپ کو ديکھا تھا اوربہت سارے لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد بھی
  جيسا کہ اسی فصل ميں بيان کريں گے۔ 

دوم :۔ جو نصوص وروايات ہم نے ذکر کی ہيں يہ اس سلسلے ميں وارد ہونے والی روايات کا ايک مختصر سا نمونہ تھا 
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ے کے اورہم نے ان کا انتخاب کسی علمی تحقيق کے ليے نہيں کيا يعنی ہم نے صحيح اسانيد سے بحث عقيدے کو پختہ کرن
ليے نہيں کی کيونکہ ہمارا عقيده توپہلے ہی راسخ ہے بلکہ صرف اپنے دعوی کو ثابت کرنے کے ليے ايک وسيلے کے 

  طور پر اسے بيان کيا ہے ورنہ ہميں ان اسانيد کی بالکل ضرورت نہيں ہے کيونکہ :۔ 
افر مقدار ميں قطعی دليليں موجود اوال:۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے وجود کے آخری زمانے تک مستمررہنے پر و

  ہيں جيسا کہ ان کو تفصيل سے پيش کرچکا ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے ان اسانيد کيضرورت نہيں ہے۔ 
ثانيہ اس بات پر وافر دليليں موجود ہيں کہ امام مہدی کے بارے ميں وارد ہونے والی احاديث بالواسطہ طور پر ان کتابوں 

  الدت سے دسيوں سال پہلے لکھی گئی ہيں اورشيخ صدوق نے اس کی گواہی دی ہے سے لی گئی ہيں جو آپ کی و
پس اگر کسی کی سند ميں کوئی ضعف تھا بھی تووه مضر نہيں ہے کيونکہ ان کا اس اعجاز نما خبر پر مشتمل ہونا جو بعد 

  ميں وقوع پذير ہوئی خود ان کے سچے ہونے کی عالمت ہے۔ 
عليہ السالم چاہے پيغمبر سے منقول ہوں يا اہل بيت عليھم السالم سے ايک ہی حقيقت پر سوم:۔احاديث حضرت امام مہدی 

مشتمل ہيں اوران ميں کوئی فرق نہيں ہے اورجس طرح اس حقيقت کو صحيح حديث ثابت کرتی ہے اسی طرح ضعيف بھی 
بھی يہی خبر دے توہم اسے ثابت کرتی ہے کيونکہ اگرکوئی موثق شخص خبر دے کہ زيد مرگيا ہے پھر ايک خير موثق 

  نہيں کہ سکتے کہ توجھوٹ بول رہا ہے ۔ 
اسی طرح تيسرا ، چوتھا ، پانچواں ۔۔۔دسواں شخص يہی خبر الئے توہم نہيں کہہ سکتے تم جھوٹ بول رہے ہو چاہے ہميں 

س سچی خبر کے ساتھ علم نہ بھی ہو کہ وه سچا ہے يا نہيں بلکہ ان ميں سے ہر خبر ايک احتمالی قرينہ ہو گی کہ جسے ا
  ماليا جائے گا حتی کہ وه سچی خبر درجہ يقين کو پہنچ جائے گی۔ 

  کيونکہ جتنے قرائن زياده ہوتے ہين اتنا ہی ان کی نقيض کا احتمال کم ہوتا ہے ۔ 
سچااگريہی موضوع پر اخبار اتنی زياده ہوں جن کی وجہ سے انسان يقين کی حد تک پہنچ جائے تومحال ہے کہ وه موضوع 

  اورواقع کے مطابق نہ ہو۔ 
يہيں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عملی قدروں کو ٹھوکر مار کر بالخصوص يہ ثابت ہونے کے بعد کہ ان سے مراد امام مہدی
ہيں علم حديث کی الف ، با سے ناواقف بعض لوگ جو احاديث مہدی کے متعلق شکوک وشہبات پيدا کرتے ہيں اورکہتے ہيں 

  کہ :۔ 
مہدی پر داللت نہيں کرتيں تويہ درحقيقت ايک ناشناختہ شکست کا اظہار اوراس بات کا آئينہ دار ہے کہ کسی عقيدے يہ اس 

 سے بحث کرنے کيلے ان کے پاس فکری مواد بہت کم ہے اسی وجہ سے جھوٹ اورغلط بيانی کی کوئی پروا نہيں کرتے۔ 
شکل ميں بيان کرنے کی ان کی کوشش اس بات کا مظہر ہے کہ البتہ اصالح کرنے کے پس پرده عقائد کو کتابی صنعت کی 

  ان کاسر چشمہ مغربی تمدن ہے اسی سے وه رہنمائی حاصل کرتے ہيں اوراس سلسلے ميں انہيں کا پيسہ خرج ہوتا ہے ۔ 
نے ليکن وه لوگ اس بات سے غافل ہيں کہ عقيده ہوا کی سمت کوئی کوڑا کرکٹ نہيں اوراس صحيح راه روش کو انہوں 

ترک کرديا جس کو پيغمبر اکرم اوران کی اہل بيت نے امام مہدی کا پہنچاننے کے ليے معين کيا تھا اوراس کے ساتھ ہی ان 
 کا نام ونسب بھی بتاديا تھا 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  امام مہدی کی والدت

امام مہدی کے اہلبيت ميں سے ہونے ، ان کے آخری زمانے ميں ظہور کرنے اوراس پر مسلمانوں کا اتفاق جان لينے کے 
  بعد ہميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کی والدت کو ثابت کرنے والی دليلوں کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ 

بھی واضح ہے کہ بيشک امام مہدی اہل بيت کے باره جب کہ امام مہدی کے نسب سے جو بحث ہم نے کی تھی اس کا نتيجہ 
اماموں ميں سے بارہويں امام ہيں اورآپ کا سلسلہ نسب يوں ہے محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی جعفر بن 

  محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابو طالب عليھم السالم ۔ 
کيونکہ امام باقر کی والده گرامی امام حسن کی دختر اختر  آپ باپ کی طرف سے حسينی اورماں کی طرف سے حسنی ہيں

  جناب فاطمہ سالم هللا عليھا تھيں۔ 
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اس کا مطلب يہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی والدت اوراس کے شرعی ثبوت کے بارے ميں بحث کرنا ايک غير طبيعی 
چچا جعفر کذاب کا دعوی کرنا کہ بحث ہے مگر بعض تاريخی مغالطوں اورشکوک وشبہات کی وجہ سے جيسا کہ آپ کے 

  ميرے بھائی حسن کی کوئی اوالد نہيں تھی ۔ 
اورحکومت وقت کا ان کے اس دعوی کو قبول کرتے ہوئے امام حسن عسکری کی وارثت ان کے حوالے کردينا جيسا کہ 

  کيا ہے۔ خود علماء شيعہ اثنی عشری نے لکھا ہے اور اگر غير شيعہ نے لکھا ہے توانہيں کے طرق سے نقل 
يہی چيز ايک منصف اورغور وفکر کرنے والے کيليے کافی ہے کيونکہ يہ کيسے ممکن ہے کہ شيعہ ايک چيز کو نقل 

کريں اوراس کے بطالن کو ثابت کيے بغير اس کے خالف عقيده رکھيں يہ ايسا ہی ہے جيسے شيعہ ان روايات کو نقل کرتے
ليہ السالم کے بارے ميں پيغمبر کے ہاں کسی بھی مقام ومرتبے کا قائل نہيں ہيں جو يہ بتاتی ہيں کہ معاويہ ، حضرت علی ع

  تھا۔ 
  پس معاويہ کا انکار بھی ثابت ہے اورحضرت علی کا مقام ومرتبہ بھی ثابت ہے اوردونوں کا ثبوت يقين کی حدتک ہے۔ 

بق عمل درآمد کرنا ثابت ہے اسی طرح شيعوں کے يہاں جعفر کذاب کا انکار اورحکومت وقت کا ان کے انکار سے مطا
  اوراس کے مقابلہ ميں حضرت امام مہدی کی والدت بھی ،اقرار ، مشاہده اوربرہان کے ساتھ ثابت ہے۔ 

ليکن مغرب کے دستر خوانوں پر پلنے والے انہيں شبہات سے استفاده کرنے کی کوشش کرتے ہيں اورانہيں (اصالح )کے 
  نئے اوررنگارنگ لباس سے سجاتے ہيں ۔ 

چنانچہ ہمارا دعوی ہے کہ کسی شخص کی والدت صرف اس کے باپ اوردادا کی گواہی سے ثابت ہوجاتی ہے چاہے اسے 
  کسی نے بھی نہ ديکھا ہومورخين نے اس کی والدت کا اعتراف کيا ہو۔ 

اس سے وصيتيں  علماء نساب نے اس کا نسب بيان کيا ہو اس کے قريبی لوگوں نے اس کے ہاتھ پر معجزات کا مشاہده کيا ہو
اور تعليمات ،نصيحتيں اورارشادات ، خطوط ، دعائيں ، درود ، منا جات منقول ہوں ، مشہور اقوال اورمنقول کلمات صادر 

ہوئے ہوں ، اس کے وکيل معروف ہوں ،ان کے سفير معلوم ہوں اورہر عصر ونسل ميں الکھوں لوگ اس کے مدر گار 
  اورپيروکار ہوں۔ 

سم!جو شخص ان شبہات کو ابھارتاہے اورحضرت امام مہدی عليہ السالم کی والدت کا انکار کرتا ہے مجھے اپنی عمر کی ق
کيا اس سے زياده ثبوت چاہتا ہے يا اپنی زبان حال کے ساتھ مہدی کو وہی کہہ رہا ہے جو زبان متعال کے ساتھ مشرکين آپ 

  کے جد امجد پيغمبر کے بارے ميں کہتے تھے۔ 
ک حتی تفجرلنا من االرض ينبوعاً ، اوتکون لک جنة من نخيل وعنب فتفجر االنھارخاللھا تفجيرا،اوتسقط "وقالو الن نومن ل

السماء کمازعمت علينا کسفااو تاتی با والمالئکة قبيالً ، اويکون لک بيت من زخرف اوترقی فی السماء ولن نومن لرقيبک 
  ال بشرا رسوال حتی تنزل علينا کتابا نقروه! قل سبحان ربی ھل کنت ا

کفار مکہ نے کہا جب تک تم ہمارے واسطے زمين سے چشمہ جاری نہيں کروگے ہم تم پر ہرگز ايمان نہيں الئيں گے يا 
کھجوروں اورانگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو اس ميں تم بيچ بيچ ميں نہريں جاری کرکے دکھاويا جيسے تم گمان رکھتے 

ا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصديق ميں ہمارے سامنے گواہی ميں ال کھڑا تھے ہم آسمان کو ٹکرے کرکے گراؤ ي
  کرو يا تمہارے رہنے کيليے کوئی طالئی محل سرا ہو يا تم آسمان پر چڑھ جاو۔ 

اورجب تک ہم تم پر (خدا کے ہاں سے ايک )کتاب نازل نہ کرو گے ہم اسے خود پڑھ ليں اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر 
کے بھی قابل نہيں ہو گے (اے رسول )تم کہہ دو کہ ميں ايک آدمی (خدا کے)رسول کے سوا اورکيا ہوں (جو يہ چڑھنے 

   )٩٠۔١٧:٩۴بيہوده باتيں کرتے ہو(اسراء 
اے هللا تعالی ! ہميں اس کی ہدايت کی کوئی اميد نہيں جو حق کو پہچان کر باطل سے تمسک کرتا ہے کيونکہ ج سورج کی 

ديکھ سکتا وه چاند کی روشنی ميں کيسے ديکھ سکتا ہے ہم توجاہل تک حق کو پہنچانا چاہتے ہيں  روشنی ميں نہيں
  اورکمزورايمان ک وقوی کرنا چاہتے ہيں ۔ 

  حضرت امام حسن عسکری کا اپنے فرزند حضرت امام مہدی کی والدت کی خبر دينا۔
سحاق سے انہوں نے ابو ہاشم جعفری سے صحيح سند کے اس کی دليل وه روايت ہے جو محمد بن يحيٰی عطار نے احمد بن ا

  ساتھ نقل کی ہے 
وه کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام حسن عسکری سے عرض کيا آپ کی عظمت مجھے آپ سے سوال کرنے سے روکتی

  ہے پس مجھے آپ سوال کرنے کی اجازت فرمائيں توآپ نے فرمايا:۔ 
  کا کوئی فرزند ہے ؟  پوچھو !ميں نے عرض کيا اے ميرے آقا کيا آپ
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  آپ نے فرمايا:۔ ہاں 
   )٧۶اباب :٣٢٨۔٢ميں نے کہا اگرآپ کو کوئی حادثہ پيش آگيا تواسے کہاں تالش کريں ؟فرمايا مدينہ ميں "(اصول کافی 

اورعلی بن محمد کی محمد بن علی بن بالل سے صحيح روايت ہے وه کہتے ہيں مجھے امام حسن عسکری نے اپنی وفات 
قبل خط لکھ کر اپنے خليفہ کی خبر دی پھر اپنی وفات سے تين دن پہلے خط لکھ کر مجھے يہی خبر دی(اصول  سے دوسال

   )٧۶باب ٢۔٣٢٩: ١کافی 
علی بن محمد سے مراد ثقہ اورفاضل اديب ابن بندار ہيں اورمحمد بن علی بن بالل کی وثاقت اورعظمت زبان زد خاص وعام 

  قاسم حسين بن روح جيسے افراد آپ کے پاس آتے تھے۔ ہے اورعلماء رجال کے بقول ابوال

  دايہ کی امام مہدی کی والدت کے بارے ميں گواہی
يہ پاک وپاکيزه علوی سيده امام جواد کی بيٹی ، امام ہادی کی بہن اورحضرت امام عسکری عليہ السالم کی پھوپھی حکيمہ 

 ۴٢۴،١۔٢ن کی دايہ کا کام آپ نے سر انجام ديا تھا (کمال الدين ہيں امام زمانہ کی والدت کے وقت آپ کی والده نرجس خاتو
   )٢٣۴۔٢٠۴شيخ کی الغيبة ۴٢وباب 

باب ١۴۔٢:۴٣٣، کمال الدين ٧٧، باب ١:٣٣٠اوروالدت کے بعد امام زمانہ کو ديکھنے کی گواہی دی تھی (اصول کافی 
لی خيزرانی کی لونڈی جو اس نے امام اوروالدت کے کام ميں بعض عورتوں نے آپ کی مدد کی تھی جيسے ابوع)۴٢

باب ٧۔٢:۴٢١عسکری کو ہدية کے طور پر دی تھی جيسا کہ موثق راوی محمد بن يحيٰی کی روايت ميں ہے (کمال الدين 
   )٢۴۴۔٢١١۔شيخ کی کتاب الغيبة ۴٢باب۵۔٢:۴٣٠اورامام عسکری کی خادمہ ماريہ اورنسيم (کمال الدين )۴٢

بچوں کی پيدائش کے وقت ماں کا مشاہده فقط دايہ کرتی ہے جو اس کا انکارکرتا ہے وه  مخفی نہ رہے کہ مسلمانوں کے
ثابت کرے کہ اس کی ماں کو دايہ کے عالوه کے عالوه بھی کسی نے ديکھا تھا ۔اور پھر امام مہدی کی والدت کے بعد امام 

ہ کے پابند لوگ بچے کی پيدائش کے وقت عسکری نے سنت شريفہ کو جاری کرتے ہوئے عقيقہ کيا تھا جيسا کہ سنت محمدي
 کرتے ہيں۔ 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  آئمة کے اصحاب اورغير اصحاب ميں سے جن لوگوں نے امام مہدی کو ديکھنے کی گواہی دی ہے 

امام عسکری کی زندگی ميں اورآپ کی اجازت سے آپ کے اورآپ کے والد امام ہادی کے کئی اصحاب نے امام مہدی کو 
  ديکھنے کی گواہی دی ہے۔ 

ئھ تک جاری رہی اس ميں کئی لوگوں٣٢٩ئھ سے ٢۶٠جيسا کہ امام عسکری کی وفات کے بعد اورغيبت صغری ميں کہ جو
  نے امام زمانہ کو ديکھنے کی گواہی دی ہے 

ان گواہی دينے والوں کی کثرت کے پيش نظر انہيں ديکھنے کا ذکر کريں گے جنہيں کافی بزرگان متقد ميں نے ذکر کيا ہے۔ 
  ہجری)کہ جنہوں نے تقريباً غيبت صغری کا پورا زمانہ پايا ہے۔ ٣٢٩ہيں کلينی (وفات اوروه 

  ہجری )کہ جنہوں نے غيبت صغری کے بيس سال زياده سال پائے ہيں ٣٨١صدوق (متوفی 
ہجری)اوران روايات ميں سے فقط چند ايک کو ذکر کرنے ميں ۴۶٠ہجری)اورشيخ طوسی(متوفی ۴١٣شيخ مفيد (متوفی 

  رج نہيں ہے جن ميں آپ کو ديکھنے والوں کے نام بھی ہيں۔ کوئی ح
اس کے بعد ہم فقط آپ کو ديکھنے والوں کے نام ذکر کريں گے اوريہ بتائيں گے کہ کتب اربعة ميں کہاں کہاں پر ان کی 

  روايا ت موجود ہيں۔ 
بدهللا بن جعفرحميری سے روايت کی ۔ کلينی نے صحيح سند کے ساتھ محمد بن عبدهللا اورمحمد بن يحيٰی سے انہوں نے ع١

  ہے وه کہتے ہيں :۔ 
"ميں اورشيخ ابوعمرو ، احمد بن اسحاق کے پاس جمع ہوئے احمد بن اسحاق نے مجھے اشاره کيا کہ جانشين کے متعلق 

اس  سوال کروں ميں نے کہا اے ابو عمروميں تم سے ايک سوال کرنا چاہتا ہوں اورجس چيز کا ميں سوال کرنا چاہتا ہوں
  ميں مجھے کوئی شک نہيں ہے 
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يہاں تک کہ عمری کی تعريف اورآئمہ کی زبانی اس کی توثيق کرنے کے بعد کہتا ہے پس ابو عمرو سجدے ميں گر گئے 
  اورگر يہ کرنے لگے پھر مجھ سے پوچھ جو چاہتا ہے توميں نے کہا کيا تم نے امام عسکری کے جانشين کو ديکھا ہے؟ 

ں خدا کی قسم اوران کی گردن ايسی ہے اورانہوں نے اپنے ہاتھ سے اشاره کيا ميں نے کہا نام کيا ہے انہوں نے جواب ديا ہا
توکہا اس کے متعلق سوال کرنا حرام ہے اوريہ ميں اپنی طرف سے نہيں کہہ رہا ہوں ميں کون ہوتا ہوں حالل اورحرام 

  کرنے واال بلکہ امام نے خود فرمايا ہے۔ 
ہے کہ امام عسکری فوت ہوگئے اور ان کا کوئی بيٹا نہيں تھا اور ان کی ميراث کو دے دی ہے کيونکہ حکومت سمجھتی 

جس کا کوئی حق نہيں تھا اوران کے عيال ہيں جو چکر کاٹتے پھرتے ہيں اورکوئی جرا ت نہيں کرتا کہ ان کی پہچان 
: ١س اس سے باز رہو(اصول کافی کرائے يا انہيں کوئی چيز دے اورجب نام آجائے گا توتالش شروع ہوجائے گی پ

، ميں صحيح سند کے ساتھ اپنے باپ سے انہوں ۴٣باب ۴۴١:۴۔١۴، اورصدوق نے اسے کمال الدين ٧٧باب ١۔ ٣٢٩۔٣٣٠
  نے محمد بن حسن سے انہوں نے عبدهللا بن جعفر حميری سے روايت کيا ہے) 

نے مہران قالنسی ثقہ سے روايت کی ہے وه کہتے ہيں ۔کافی ميں صحيح سند کے ساتھ علی بن محمد جوابن بندار ثقہ انہوں٢
  :۔ 

ميں نے عمری سے کہا حضرت امام حسن عسکری بھی چلے گئے تواس نے کہا چلے گئے ليکن اپنا جانشين تم ميں چھوڑ 
   )٧٧باب ۴۔٣٣١١، ٧۶باب ۴۔ ١:٣٢٩گئے کہ جس کی گردن اس طرح ہے اوراپنے ہاتھ سے اشاری کيا (اصول کافی 

نے صحيح سند کے ساتھ جليل القدر مشايخ سے روايت نقل کی ہے کہتے ہيں ہم سے بيان کيا محمد بن حسن ۔ صدوق ٣
(رضی هللا عنہ)نے وه کہتے ہيں ہم سے بيان کيا عبدهللا بن جعفر حميری نے وه کہتے ہيں ميں نے محمد بن عثمان عمری 

براہيم نے اپنے پروردگار سے کيا تھا جب انہوں نے کہا رضی هللا عنہ سے کہا ميں آپ سے وہی سوال کرناچاہتا ہوں جو ا
  تھا :۔ 

  "رب ارنی کيف تحيی الموتی قال اول، تومن قال بلٰی ولکن ليطمئن قلبی" 
"اے ميرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ توکيسے مردوں کو زنده کرتا ہے فرمايا :کی توايمان نہيں رکھتا کہا کيوں نہيں 

   )٢:٢۶٠مطمئن ہوجائے(البقرهليکن اس لئے کہ ميرا دل 
پس تومجھے اس حکومت کے وارث کے بارے ميں بتا کيا تونے اس کوديکھا ہے تواس نے کہا :ہاں اوراس کی اس طرح 

   )۴٣باب ٣۔٢:۴٣۵گردن ہے اوراپنے ہاتھ سے اپنی گردن کی طرف اشاره کيا(کمال الدين 
م سے بيان کيا ابوجعفر محمد بن علی اسود نے وه کہتے ہيں کہ ۔ صدوق نے کمال الدين ميں روايت نقل کی ہے کہتے ہيں ہ۴

مجھ سے علی بن حسين بن موسی بن بابويہ نے محمدبن عثمان عمری کی وفات کے بعد کہا ميں ابوالقاسم روحی سے کہوں 
  گا کہ وه امام زمانہ سے عرض کريں کہ وه ميرے لئے ايک بيٹے کی هللا سے دعافرمائيں ۔ 

ں نے ان سے کہا اورانہوں نے آگے بات پہنچائی پھر تين دن کے بعد مجھے خبر دی کہ امام نے علی بن وه کہتے ہيں مي
حسين عليھم السالم کے لئے دعامانگی ہے اورعنقريب خداتعالی اسے ايک مبارک بيٹا عطا کرے گا جس کے ذريعے 

  خداتعالی نفع پہنچائے گا اوراس کے بعد اوربچے ہوں گے۔ 
بعد کہتے ہيں :ابو جعفر محمد بن علی اسود جب بھی مجھے اپنے استاد محمد بن حسن بن احمد بن وليد  پھر صدوق اس کے

رضی عنہ کے پاس آتے جاتے علوم کو لکھتے اورحفظ کرتے ہوئے ديکھتے توکہتے کہ تعجب نہيں ہے کہ تجھے علم کا 
   )٢۵باب ٣١۔٢:۵٠٢ين اس قدر شوق ہو کيونکہ تو امام زمانہ کی دعا سے پيدا ہواہے(کمال الد

۔شيخ طوسی نے کتاب الغيبہ ميں جليل القدر علماء سے رواديت کی کہتے ہيں "مجھے خبر دی محمد بن محمد بن نعمان ۵
اورحسين بن عبيدهللا نے ابو عبدهللا محمد بن احمد بن صفوانی سے وه کہتے ہيں شيخ ابوالقاسم (رضی هللا عنہ )نے ابو الحسن 

  يت کی۔ علی بن سمری کو وص
چنانچہ آپ بھی ابوالقاسم تيسراسفيرہی کی طرح کام کرتے ہيں رہے جب آپ کی وفات کا وقت قريب آيا توشيعہ آپ کے پاس 

آئے اورسوال کيا کيا کہ آپ کے بعد وکيل اورآپ کا قائم مقام کون ہے توآپ نے صرف اتنا بتايا کہ مجھے اس سلسلے ميں 
   )٣٩۴۔٢۶٣نہيں ديا گيا(کتاب الغيبة شيخ طوسی اپنے بعد کسی کو وصيت کرنے کا حکم 

اورواضح ہے کہ سمری کا مقام امام عليہ السالم کی وکالت ميں وہی ہے جو ابوالقاسم حسين بن روح کا ہے لہذا ضرورت 
  کے وقت آپ امام کی طرف رجوع کرتے تھے اورآپ کی زيارت سے شرفياب ہوتے تھے 

وصيتيں اورحکام ان کے چارسفيروں کی روايات ميں متواتر ہيں(يہ سب تين جلدوںاسی وجہ سے امام زمانہ کے ارشادات ، 
  ميں "المختارمن کلمات االمام المہدی"تاليف شيخ غروی کے نام سے چھپ چکی ہے) 

اورديگر کثير روايات موجود ہيں جو داللت کرتی ہيں کہ چار سفير وں ميں سے ہر ايک نے اپنی وکالت کے زمانے ميں امام
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  ديکھا تھا اوربہت سارے مواقو ميں توشيعوں کے سامنے ديکھا۔  کو
  جيساکہ ہم امام زمانہ کو ديکھنے والوں کے ناموں ميں اس کی طرف اشاره کريں گے ديکھنے والے مندرجہ ذيل ہيں 

شيخ طوسی کی کتاب الغيبة ٢:٢۵٢۔ارشادشيخ مفيد ٧٧باب٨۔١:٣٣١ابراہيم بن ادريس ابواحمد (الکافی 
   )٣١٩،٣۵٧اور٢۶٨۔٢٣٢

ابراہيم بن )٢۶٨۔٢٣١، الغيبة ٢:٣۵٢، ارشاد ٧٧باب ۶۔١:٣٣١ابراہيم بن عبده نيشاپوری (الکافی 
   )٢۵٩۔٢٢۶محمدتبريزی(الغيبة

احمد بن اسحاق بن سعد اشعری(کمال الدين )٢٣باب ١٩۔٢:۴۴۵ابراہيم بن مہز يار ابو اسحاق اہوازی (کمال الدين 
   )٣٨باب ١۔٢:٣٨۴

م کو دوسری مرتبہ (شيخ صدوق کے والد اورکلينی کے مشايخ ميں سے )سعد بن عبدهللا بن ابی خلف اشعری اوراس نے اما
احمد بن حسين بن عبدالملک ابو جعفر ازدی بعض نے کہا ہے اودی )۴٣باب ٢١۔٢:۴۵۶کے ہمراه بھی ديکھا تھا(کمال الدين 

ميں سے احمد بن عبدهللا ہاشمی انتاليس مردوں کے عباس کی اوالد )٢۵٣۔٢٢٣۔الغيبة ۴٣باب ١٨۔٢:۴۴۴(کمال الدين 
: ١احمد بن محمد بن مطہر ابو علی جو امام ہادی اورامام عسکری کے اصحاب ميں سے ہيں(الکافی )٢۵٨۔٢٢۶ہمراه(الغيبة 

   )٢٣٣:٢۶٩۔الغيبة ٢:٢٣۵٢۔ارشاد  ٧٧باب  ۵۔٣٣١
ے ہمراہکہ جس ميں علی بن بالل ،محمد بن معاويہ بن حکيم ابو غالی ملعون احمد بن ہالل ابو جعفر العبر تائی ايک جماعت ک

، حسن بن ايوب بن نوح ، عثمان بن سعيد عمری (رضی هللا عنہ )اورديگر افراد ان کی پوری تعداد چاليس تھی(الغيبة 
، ارشاد  ٧٧باب ٧۔١:٣٣١ابو عبدهللا بن صالح(الکافی )٢٧٢۔٢٣٧اسماعيل بن علی النو بختی ابو سہل (الغيبة )٣۵٧۔٣١٩

ابو ہارون جو محمد بن حسن کرخی کے مشايخ )۴٣باب ١٧۔٢:۴۴٣ابو محمد الحسن بن وجناء النصيبی (کمال الدين )٢:٣۵٢
امام زمانہ کا چچا جعفر کذاب اس نے آپ کو دومرتبہ )۴٣باب ١۔۴٣۴٢،اور ۴٣باب ٩، ٢:۴٣٢ميں سے ہيں (کمال الدين 

سيده علوية حکيمہ بنت )١۴٧۔٢١٧الغيبة ٢:٣۵٣االرشاد۴٣باب ١۵۔٢:۴۴٢ين ، کمال الد٧٧باب ٩۔١:٣٣١ديکھا تھا (الکافی 
،الغيبة ٢:٣۵١، االرشاد ۴٢باب ٢۔٢:۴٢۶اور۴٢باب ١، ٢:۴٢۴، کمال الدين ٧٧باب ٣۔١:٣٣١امام جواد(الکافی 

   )٢٣٩۔٢٠٧اور٢٣٧۔٢٠۵اور٢٣۴،٢٠۴
رشيق صاحب )٢٧١۔٢٣۶تھے (الغيبة زہری اوربعض نے کہا ہے زہرانی اور اس کے ہمراه عمری (رضی هللا عنہ )

   )٢۴٨۔٢١٨المادرای (الغيبة 
   )٣٢٢۔٢۶٩اور٣٢٠۔٢۶۶، الغيبة ۴۵باب ۶١۔٢:۵٠٢اورابو القاسم روحی (رضی هللا تعالی عنہ)(کمال الدين 

، ٢:٣۵٣، ارشاد ٧٧باب ١٢۔١:٣٣٢اور٧۶باب ٣۔١:٣٢٨عمرواہوازی(الکافی )۴٣باب ١٣۔٢:۴۴١عبدهللا سوری(کمال الدين 
   )٢٣۴۔٢٠٣يبة الغ

جعفر بن ابراہيم يمانی کا ايليچی علی بن محمد شمشاطی (کمال الدين )٢۶٣۔٢٢٨علی بن ابراہيم بن مہزيار اہوازی(الغيبة 
   )۴۵باب ١۴۔۴٠١:٢

۔)کامل بن ابراہيم مدنی (الغيبة ۴٣کے بعد باب ۶، حدنمبر ٢:۴٣٧، کمال الدين ١٢۵باب  ٣۔١:۵١۵غانم ابو سعيد ہندی(الکافی 
، ٧٧باب ۴۔٣٣ا:١، اور٧۶باب ١٠:٣٢٩،۴، اور٧۶باب ١۔١:٣٢٩ابو عمروعثمان بن سعيد عمری(الکافی )٢۴٧۔٢١۶

  محمد بن احمد انصاری ابو نعيم زيدی ۔ )٣۵۵۔٣١۶، الغيبة ٢:٣۵١االرشاد
دانی اوريہ تقريبا اورامام کو ديکھنے ميں ان کے ہمراه تھے ابو علی محمودی ۔عالن کلينی ۔ ابو ہثيم ديناری ابوجعفر احول ہم

)٢۵٩۔٢٢٧، الغيبة ٧٣باب ٢۴۔٢:۴٧٠تيس مرد تھے کہ جن ميں سيد محمد بن قاسم علوی عقيقی بھی شامل تھے (کمال الدين 
سيد موسوی محمد بن اسماعيل بن امام موسی بن جعفر اوريہ اس زمانے ميں پيغمبر کی اوالد ميں سے سب سے زياده 

شہر قم کے شيعوں کے وفد کے قائد کے طور پر )٢۶٨۔٢٣٠، الغيبة ٢:٣۵١، ارشاد٧٧باب ٢۔١:٣٣٠بوڑھے تھے (الکافی 
   )۴٣کے بعد باب ۶حديث ٢:۴٧٧محمد بن جعفر ابو العباس حميری (کمال الدين 

اورمحمد بن صالح بن علی بن )٢٧٠۔٢٣۵، اور٢۶٩۔٢٣۴محمد بن حسن بن عبدهللا تميمی زيدی المعروف ابو سورة (الغيبة 
، اس نے جعفر کذاب کا امام کا زمانہ کو ديکھنا بيان ۴٣باب ١۵۔٢:۴۴٢بر الکبير امام رضا کا غالم(کمال الدين محمد بن قن

کيا ہے اورظاہر ہے کہ اس نے خود بھی ديکھا ہيليکن کافی ميں واضح طور پر فرمايا ہے کہ اس نے خود نہيں ديکھا ليکن 
   )٧٧باب ٩۔٣٣١عفر کذاب ہے کافی :اس کو ديکھا ہے جس نے امام کو ديکھا تھا اوروه ج

باب  ٩۔٢:۴۴٠اور،۴٣باب ٣۔٢۴٣۵، اور۴٢باب ١٣۔٢:۴٣٣محمد عثمان عمری (رضی هللا عنہ (کمال الدين 
   )۴٣باب ١۴۔۴۴١٢، اور۴٣باب ١٠۔٢:۴۴٠اور۴٣

اورانہوں نے حضرت امام حسن عسکری کی اجازت سے چاليس مردوں کے ہمراه آپ کی زيارت کی تھی کہ جن ميں 
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يعقوب بن منفوش (کما ل الدين )۴٣باب ٢۔٢:۴٣۵عاويہ بن حکيم اورمحمد بن ايوب بن نوح بھی تھے (کما ل الدين م
  )٢۵٧۔٢٢۵اوريوسف بن احمد جعفری (الغيبة )٢٧٣۔٢٣٨يعقوب بن يوسف ضراب غسانی (الغيبة )۴٣باب ۵۔٢:٢۴٣٧

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  امام مہدی کے وکالء اورآپ کے معجزات کا مشاہده کرنے والوں نے آپ کو ديکھنے کی گواہی دی ہے

صدوق نے پتوں سميت ان لوگوں کا ذکر کيا ہے جنہوں نے امام مہدی کے معجزات کا مشاہده کيا ہے اورآپ کی زيارت بھی 
کی ہے بعض آپ کے وکالء ہيں بعض ان کے عالوه ،ہم ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کررہے ہيں اوران کی تعداد 

  خصوص اس تناظر ميں کہ يہ مختلف عالقوں سے ہيں ۔ اسقدر زياده ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے بال
  بغداد سے :۔عمری کا بيٹا ، حاجز ، ہاللی ، عطار 

  کوفہ سے :۔ عاصمی 
  اہواز سے :۔ محمد بن ابراہيم بن مہزيار 

  قم سے :۔احمد بن اسحاق۔ 
  ہمدان سے :۔محمد بن صالح 

  شہرری سے :۔بسامی اوراسدی (محمد بن ابی عبدهللا کوفی) 
  بايجان سے :۔قاسم سب عالء آذر

  نيشاپورسے :۔محمد بن شاذان 
  وکالء کے عالوه دوسرے حضرات۔ 

 بغداد سے :۔ابو القاسم بن ابو حليس ، ابوعبدهللا کندی ، ابو عبدهللا جنيدی ، ہارون قزار ، نيلی ، ابو القاسم بن دبيس ، ابو عبدهللا
ونوں بيٹے احمد اورمحمد اورنوبخت خاندان سے اسحاق کا تب وغيرهبن فروخ ابو الحسن کا غالم مسرور طباخ ، حسن کے د

  ہيں ۔ 
  ہمدان سے :۔محمدبن کشمرد ، جعفر بن حمدان اورمحمد بن ہارون بن عمران 

  دينورسے :۔حسن بن ہارون ، احمد بن سعيد اخيہ ّاورابو الحسن۔ 
  اصفہان سے :۔ابن باذالہ 

  صيمره سے :۔زيدان 
  محمد بن محمد علی بن اسحاق اوراس کے والد اورحسن بن يقوب قم سے :۔حسن بن نضر ، 

  ری سے:۔ قاسم بن موسی ، اس کا بيٹا،ابو محمد بن ہارون ، علی بن محمد ، محمد بن محمد کلينی اورابو جعفر رفاء۔ 
  قزوين سے :۔مرداس اورعلی بن احمد 

  نيشابور سے:۔محمد بن شعيب بن صالح ۔ 
  ن بن فضل بن يزيد ، جعفری ، ابن اعجمی اورعلی بن محمد شمشاطی ۔ يمن سے :۔فضل بن يزيد ، حس
  مصر سے :۔ ابوراجء وغيره ۔ 

  نصبين سے :۔ ابو محمد حسن بن وجنا ء نصيبی 
نيز شہروز ،صيمره،فارس،اورمروکے شہروں سے بھی امام کو ديکھنے والوں کوذکر کيا ہے(کما ل الدين 

   )۴٣باب ١۶۔۴۴٢:۴۴٣:٢

  ؤں اورکنيزوں کی حضرت امام مہدی کو ديکھنے کی گواہیخدام ، خادما
حضرت امام مہدی کا مشاہده ان لوگوں نے بھی کيا تھا جو آپ کے والد گرامی حضرت امام عسکری کے گھر ميں خدمت 

  گزار تھے۔ 
ين ، کمال الد٧٧باب ١٣۔١:٣٣٢اسی طرح بعض نوکرانيوں اورلونڈيوں نے جيسا کہ طريف خادم ابو نصر (الکافی 

، اوراس ميں طريف کی بجائے ظريف ہے)ابراہيم بن عبدة نيشا بوری کی ٢۴٢۔٢١۵، الغيبة ٢:٣۵۴ارشاد۴٣باب ١٢۔۴۴١:٢
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، الغيبة ٢:٣۵٢، ارشاد ٧٧باب ٢۔١:٣٣١خادمہ کہ جس نے اپنے آقا کے ہمراه امام زمانہ کی زيارت کی تھی(الکافی 
   )۴٣باب  ، کے٢۵، حديث۴٧۵۔٢خادم ابو اديان (الکافی )٢۶٨۔٢٣١

خادم ابو غانم جو کہتا ہے "حضرت امام حسن عسکری کہ ہاں بيٹا پيدا ہوا آپ نے اس کا نام محمد رکھا اورتيسرے دن اپنے 
  اصحاب کے سامنے اسے پيش کيا اورفرمايا:۔ 

رض جوراوظلما خرج "ھذا صاحبکم من بعدی ، وخليفتی عليکم ، وھو القائم الذی تمتداليہ االعناق باالنتظار، فازا امتالت اال
  فمالقسطاوعدال" 

"ميرے بعد يہ تمہارا ساتھی اورميرا خليفہ ہے اور يہی وه قائم ہے جس کا لوگ انتظار کريں گے اورجب زمين ظلم 
   )۴٢باب ٨۔٢:۴٣١وجورسے پر ہو جائے گی تويہ ظاہر ہو کر اسے عدل وانصاف سے پر کردے گا"(کمال الدين 

خادمہ )٢٣٧، الغيبة ۴٣، کے بعد باب ٢۵، حديث٢:۴٧۴خادم عقيدنے(کمال الدين  نيز اسی چيز کی گواہی دی ہے
   )٢٣٨۔٢٧۶۔٢:٢٧٣عجوز(الغية 

اورابو علی خيزرانی کی وه کنيز جو اس نے حضرت امام حسن عسکری کو ہديہ کے طور پر دی تھی (کمال الدين 
   )۴٢باب ٧۔۴٣١:٢

   )۴٣باب ١١۔۴۴١دء ہے ان ميں نسيم (کمال الدين :اورجن خادماؤں نے امام مہدی کو ديکھنے کی گواہی 
 ، اوراس موقع پر نسيم نے ماريہ کے ہمراه امام زمانہ کی زيارت کی) ۴٢باب ۵۔٢:۴٣٠اورماريہ بھی شامل ہيں(کمال الدين 

   )۴٣باب ١۶۔٢:۴۴٢ابو الحسن کے غالم مسرور طباخ نے بھی اسی طرح کی گواہی دی ہے (کمال الدين 
  ں نے ويسی ہی گواہی دی ہے جيسی کہ امام عسکری کے گھر ميں رہنے والے خادم ابو غانم نے دی ہے۔ ان سارے لوگو

  حکومتی اقدامات امام مہدی کی والدت کی دليل ہيں
ئھ ہجری ميں پيدا ہوئے اورآپ بنی عباس کے تين بادشاہوں معتز (متوفی ٢٣٢حضرت امام حسن عسکری ربيع الثانی 

  ہجری)کے ہم عصر رہے۔ ٢٧٩ہجری)اورمعتمد(متوفی ٢۵۶(متوفی  ہجری)اورالمہتدی٢۵۵
معتمد ايل بيت کے خالف سخت کينہ اورتعصب رکھتا تھا اس کے لئے مالحظہ ہو تاريخ کی مشہورکتابيں جيسے طبری 

ہجری وغيره اوراگر آپ مطالعہ کريں کہ جو اس کی حکومت کے ٢۶٠ئھ ہجری اور ٢۵٩ء ھ ہجری،٢۵٧وغيره اوراگر آپ 
  ہلے سال ہيں توآپ کو آئمہ عليھم السالم کے خالف اس کے کينہ اوردشمنی کا بخوبی اندازه ہو جا ئے گا۔ پ

اورهللا تعالی نے اسے زندگی ہی ميں سزا دی کيونکہ اس کے پاس بالکل کچھ نہيں رہا تھا حتی کہ اسے تين سو دينار کی 
ت طريقے سے ہوئی کہ ترک اس سے ناراض ہوگئے ضرورت ہوئی جو اسے نہ مل سکے اوراس کی موت بھی بہت بري

  اورمورخين کا اتفاق ہے کہ انہوں نے پگھلے ہوئے سيسے ميں پھينک کراسے ہالک کرديا۔ 
اس کے انتہائی گھٹيا اورکمينگی پرمبنی اقدامات ميں سے ايک يہ تھا کہ امام حسن عسکری کی وفات کے بعد اس نے فوری 

  گھر کی دقيق تالشی لينے اورامام مہدی کے متعلق جستجو کرنے کا حکم ديا ۔ طور پر اپنے سپاہيوں کو آپ کے 
نيز حکن ديا کہ آپ کی نوکرانيوں کو قيد کرديا جائے اورآپ کی عورتوں کو رسن باندھ دئيے جائيں اورجعفرکذاب شيعوں 

تھا اورجيسا کہ شيخ مفيد نے  کے پاس اپنے بھائی عسکری واال مقام ومرتبہ حاصل کرنے کے اللچ ميں اس کی مدد کر رہا
 )٢:٣٣۶لکھا ہے اسی وجہ سے امام عسکری کے پسمانده گان پر قيد وبند اورتذليل توہين جيسی مصيبتيں ٹوٹ پڑيں (االرشاد

يہ سارے اقدامات اس وقت کئے جا رہے تھے جب حضرت امام مہدی کی عمر شريف صرف پا نچ برس تھی اوريہ جان 
وه امام ہے جو طاغوت کے سر کو کچل دے گا معتمد عباسی کے ليے آپ کی عمر مہم نہيں تھی  لينے کے بعد کہ يہی بچہ

کيونکہ وه متواتر روايات ميں ديکھ چکا تھا کہ اہل بيت کا بارہواں امام دنيا کو ظلم وجورکے ساتھ پر ہونے کے بعد عدل 
  وانصاف سے پر کردے گا۔ 

تھ اجو فرعون کا موسی کہ بارے ميں تھا چنانچہ خوف کی وجہ سے موسی پس امام مہدی کے بارے ميں اس کا وہی موقف 
  کی ماں نے بچپن ہی ميں آپ کو سمندر کی لہروں کے حوالے کرديا تھا 

اوراس حقيقت کا فقط معتمد عباسی ہی کو علم نہيں ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے معتز اورمہدی بھی اس کو جان چکے تھے اس
ل يہ کوشش رہی کہ امام مہدی کی خبر آپ کے مخلص شيعہ اورچاہنے والوں سے باہر نہ نکلے۔لئے امام عسکری کی مسلس

ساتھ ساتھ آپ نے اپنی وفات کے بعد شيعوں کوقيادت والے مسئلے ميں اختالف سے بچانے کے ليے مناسب اقدامات 
  ں امام مہدی کی والدت کی خبردی اوراحتياطی تدابير بھی اختيار کررکھی تھيں چنانچہ آپ نے کئی بارخود اپنے شيعو

نيز اسے مخفی رکھنے کی بھی ہدايت کی تاکہ کہيں وقت کے طاغوتوں کو اس کا علم نہ ہو جائے کہ يہ وہی بارہواں امام 
ہے جس کے متعلق جابر بن سمره کی وه حديث ہے جسے کثير لوگوں نے روايت کيا ہے اوراسے متواتر قرار ديا ہے ورنہ 
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  ے تخت معتمد کو اورکيا خطره ہو سکتا ہے کہ جس کی عمرابھی پانچ سال سے متجاوزنہيں ہوئی اس نوعمر بچے س
اگراسے يہ علم نہ ہوتاکہ يہ وہی حضرت مہدی منتظر عليہ السالم ہے کہ جس کے درخشنده دور کی خبر احاديث متواتره 

  وضاحت کی ہے۔  نے دی ہے اورظالم وجابر حکمرانوں کے بارے ميں اس کے موقف کی روايات نے
اگرايسا نہيں ہے جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے توحکومت جعفر کذاب کی اس گواہی سے کيوں قانع نہ ہوئی کہ اس کا بھائی 

  عسکری فوت ہوا ہے اوراس کا کوئی بيٹا نہيں ہے؟ 
اقدامات کے جو امام  کيا حکومت يہ نہيں کرسکتی تھی کہ جعفرکذاب کو اپنے بھائی کی وراثت دے ديتی بغير ان احمقانہ

  عسکری کے فرزند سے حکمرانوں کے خوف زده ہونے پر داللت کرتے ہيں؟ 
کہا جاتا ہے حکمرانوں کی کوشش کی تھی کہ حق حقدار ہی کو ملے اس ليے وه امام عسکری کے جانشين کے بارے ميں 

   جستجو کررہے تھے تاکہ جعفرکذاب اپنے دعوٰی کی بنا پر ناحق ميراث نہ لے جائے
ہم کہتے ہيں:۔اگريوں ہوتا توپھر حکومت کو ايسے شکوک وشبہات پيدا کرنے والے طريقے سے امام مہدی کے بارے ميں 
جستجو نہيں کرنی چاہئے تھی بلکہ حکومت کے ليے ضروری تھا کہ جعفرکذاب کے دعوے کو کسی قاضی کے پاس بھيج 

  ائل ہردن پيش آتے رہتے تھے۔ ديتی بالخصوص جب يہ مسئلہ ميراث کاتھا اور اس قسم کے مس
اورپھر قاضی کا کام تھا تحقيقات کرنا اور امام عسکری کی ماں آپ کی بيويوں ، خادماوں اورخاندان اہل بيت ميں سے آپ 

کے ديگر مقربين کو طلب کرکے گواہی مانگنا پھر ا ن کی گواہيوں کی روشنی ميں فيصلہ صادر کرنا ليکن يوں حکومت کا 
  کے درپے ہونا۔ خود اس مسئلے 

اورپھر حکومت کے شخص اول کا اتنی جلدی اس مسئلے ميں دلچسپی لينا کہ ابھی امام عسکری دفن بھی نہيں ہوئے 
اورعدالت کے خصوصی مسائل ميں سے ہونے کے باوجود اس کی دائره اختيار سے اسے خارج کرنا اورسپاہيوں کا امام 

  پہ مارنا۔ عسکری کے گھت ميں موجود افراد پر اچانک چھا
يہ سب چيزيں اس بات کی دليل ہيں کہ حکام وقت کو امام مہدی کی والدت کا يقين تھا اگرچہ انہوں نے انہيں ديکھا نہيں تھا 

  کيونکہ انہيں پہلے سے ہی اہل بيت کے بارہويں امام کا علم ہوچکا تھا۔ 
سے ہٹانے کی غرض سے تالش کررہی تھی جيسا کہ ہم اس کی طرف اشاره کرچکے ہيں کہ حکومت امام مہدی کو راستے 

نہ اس ليے کہ حقدار تک ھق پہنچانے بلکہ اس پر قبضہ کرنا اوراسے غصب کرنے کے ليے يہ سب کچھ کررہی تھی 
  کيونکہ امام عسکری کی زندگی ميں اس کے ليے کوئی بہانا ہاتھ نہيں آيا تھا۔ 

الحق يہ خوف تھا جيسا کہ غيبت سے دسيوں سال پہلے آپ لہذا آپ کی غيبت کے رازوں ميں سے ايک راز آپ کی جان کو 
 کے آباواجداد اس سلسلے ميں فرماچکے تھے 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  علما انساب نے حضرت امام مہدی کی والدت کا اعتراف کيا ہے

بيشک ہرفن ميں اسی فن کے ماہر ين کی طرف رجوع کيا جاتا ہے اورہمارے اس مسئلے کا تعلق علماء انساب سے ہے 
  اوراس مسئلے ميں وہی بہترين فيصلہ کرسکتے ہيں ان ميں سے بعض کا نظريہ مالحظہ فرمائيں۔ 

  
   ۔ علم انساب کا مشہور ماہر ابونصر سہل بن عبدهللا بن داودبن سليمان بخاری

ہجری ميں٣٢٩ہجری کو زنده تھے اورامام زمانہ کی غيبت صغری جو ٣۴١جوچوتھی صدی کے علماء ميں سے ہيں اوروه 
  ختم ہوئی کے معاصر علماء انساب ميں سب سے زياده مشہور ہيں۔ 

ن عسکری آپ کی وه "سرالسلسلة العلوية"ميں کہتے ہيں محمد تقی کے فرزند علی نقی کے ہاں بيٹا پيدا ہوا جس کانام تھا حس
ئہجری ميں ٢۶٠ہجری کو پيدا ہوئے اورآپ نے ٢٣١پ ١ماں ايک ام ولد نوبيہ تھی جسے ريحانہ کے نام سے پکاراجاتا تھا

  سامره ميں وفات پائی اس وقت آپکی عمر انتيس برس تھی ۔ 
اپنے بھائی حسن کی حضرت امام علی نقی کے ہاں جعفر بھی پيدا ہوا جسے شيعہ جعفر کذاب کہتے ہيں کيونکہ اس نے 

سرالسلسلۃ’ميراث کا دعویٰ  کيا تھا اوراس نے ان کے فرزند قائم حجت کا انکار کيا جس کے نسب ميں کوئی شک نہيں ہے۔(
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   )٣٩ابو نصر بخاری‘العلويۃ
  

   ۔ پانچويں صدی ہجری جے علماء ميں سے مشہور نساب سيد عمری:۔
وقت جناب نرجس سے آپ کے فرزند کا آپ کے رشتہ داروں  کہتے ہيں جب امام حسن عسکری نے وفات پائی تواس

  اورخاص شيعوں کو علم تھا۔ 
اورہم عنقريب آپ کی والدت کے حاالت اوران روايات کو ذکر کريں گے جو اس سلسلے ميں وارد ہوئی ہيں اورمومنين بلکہ 

  سب لوگوں کی آپ کی غيبت کے زريعے آزمائش کی جارہی ہے 
ے بھائی کے مال اورآپ کی تقسيم کے سلسلے ميں ان سے زيادتی کی اوراس نے انکارکرديا کہ ان اورجعفر بن علی نے اپن

کا کوئی بيٹا ہے اوربعض فرعونوں نے آپ کے بھائی کی خادماوں پرقابض ہونے کے سلسلے پر قابج ہونے کے سلسلے 
   )١٣٠ميں اس کی مدد کی(المجدی فی انساب الطالبيين 

  
   ۔فخر رازی شافعی٣
ہجری)اپنی کتاب الشجره المبارکة فی انساب الطالبية ميں "امام عسکری کی اوالد"کے عنوان کے تحت لکھتے ۶٠۶وفی (مت

  ہيں 
"امام حسن عسکری کے دوبيٹے اوردو بيٹياں تھيں بيٹوں ميں سے ايک صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجہ الشريف ہيں 

ت ہو گياتھا اوربيٹيوں ميں ايک فاطمہ ہے جو باپ کی زندگی ميں ہی اوردوسرا موسی ہے جو اپنے پاب کی زندگی ميں فو
   )٧٨۔٧٩فوت ہوگئی اوردوسری ام موسی يہ بھی فوت گئی تھی(الشجرة المبارکة فی انساب الطالبية فخر رازی 

  
   ۔مروزی ازوی قانی

اب کہا جاتا ہے اس ليے کہ اس ہجری کے بعد)نے اپنی کتاب "الفخری"ميں امام علی نقی کے بيٹے جعفر کو کذ۶١۴(متوفی 
اوريہ چيز بہترين دليل ہے کہ مروزی امام مہدی )٧نے اپنے بھائی کے بيٹے کا انکار کيا تھا (الفخری فی انساب الطالبيين:

  کی والدت کا عقيده رکھتے تھے۔ 
  

   ۔علم انساب کے ماہر سيد جمال الدين احمد بن علی الحسينی :۔
  اپنی کتاب "عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب" ميں لکھتے ہيں )٨۶٨المعروف ابن عنبہ (متوفی 

"رہے علی يادی توسر من رای ميں ٹھرنے کی وجہ سے ان کا لقب عسکری ہے اوراس کو عسکر بھی کہا جا تاتھا آپ کی 
ا تھا اوروفات تک والده گرامی ايک ام ولد ہيں جو نہايت فضليت وشرافت کی مالکہتھيں متوکل نے آپ کو سرمن رای بھيج دي

وہيں ٹھہرايا تھا اورآپ کے دوبيٹے تھے امام حسن عسکری علم وزہد ميں بے مثال تھے اورشيعوں کے بارہويں امام مہدی 
  کے يہی والد ہيں اورمہدی ہی قائم منتظر ہيں کہ جن کی والده کا نام نرجس ہے 

اپنے بھائی حسن کی وفات کے بعد امامت کا دعوی کيا آپ کا بھائی عبدهللا جعفر ہے جس کا لقب کذاب ہے کيونکہ اس نے 
   )١٩٩تھا(عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب

فصول فخريہ جو فارسی ميں چھپی ہے ميں کہتے ہيں ابو محمد حسن جنہيں عسکری کہا جا تا ہے اورعسکر سامراء کو کہا 
  ک ليا تھا جا تا ہے متوکل نے آپ کو آپکے والد کو مدينہ سے سامراء بال کررو

  
   گيارہويں صدی کے علماء انساب ميں سے زيدی ابو الحسن محمد حسينی يمانی صنعانی :۔ ۔

انہوں نے امام محمد باقر کی اوالد کا نسب بيان کرنے کے ليے ايک شجره نسب بنايا ہے اورامام علی نقی کے نام کے نيچے 
  آپ کے پانچ بيٹوں کا ذکر کرتے ہيں 

وسی، محمد،علی اورپھر امام عسکری کے نام کے نيچے بالوسطہ لکھتے ہيں "محمد "اوراس کے امام عسکری ، حسين ،م
   )١٠۵بالمقابل لکھتے ہيں "شيعوں کا منتظر "(روضة الباب لمعرفة االنساب سيدابوالحسن محمد حسينی يمانی صنعانی 

  
   ۔محمد امين سويدی

العرب "ميں لکھتے ہيں محمد مہدی کی مران کے والد کی وفات  اپنی کتاب "سبائک الذہب فی معرفة قبائل)١٢۴۶:۔(متوفی 
کے وقت پانچ سال تھی آپ درميانہ قد اونچی تيکھی ناک روشن خوبصورت بال اورچہرے کے مالک تھے۔(سبائک الذہب 
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   )٣۴۶سويدی 
  
   ہم عصر نساب محمد ويس حيدری شامی:۔ ۔

سيہ "ميں امام علی نقی کی اوالد کے بارے ميں لکھتے ہيں آپ کے پاس اپنی کتاب الدرر البہيہ فی االنساب الحيدريہ واال وي
پانچ بچے تھے ،محمد ، جعفر،حسين، امام عسکری اورعائشہ پھر حضرت امام حسن عسکری کے فرزند مہدی ہيں جو غائب

  ہيں 
ئھ٢٣١ام حسن عسکری پھر بالفاصلہ اس کے بعد عنوان "امام محمد مہدی اورامام حسن عسکری "کے ذيل ميں کہتے ہيں ام

ئھ کو سامراء ميں وفات پائی ۔امام محمد مہدی کے ليے بالکل کسی اوالد کا ذکر نہيں کيا گيا ٢۶٠کو مدينہ ميں پيدا ہوئے اور
  ئہجری ) ١۴٠۵(الدرر البہيہ فی االنساب الحيدريہ واال يسة طبع حلب شام 

ئہجری کو پيدا ہوئے آپ کی والده ماجد ه ٢۵۵پندره شعبان  پھر وه اپنی آخری عبارت کے حاشيے پر لکھتے ہيں امام مہدی
  نرجس خاتون ہيں 

روشن پيشانی ، عليحده عليحده آبرو، چمکيلے رخسار ، ‘اورآپ کے حليے کے بارے ميں لکھتے ہيں "انتہائی سفيد رنگ
کتے ستارے کی طرحاونچی تيکھی ناک ، تعجب آور حسن ، سرو کے درخت کی طرح سيدھی قدوقامت ، پيشانی چمکتے دم

روشن ہے دائيں رخسار پر تل ہے جيسے چاندی کی سفيدی پر کستوری کے ذرے ہوں گھنے بال ہيں جو کانوں کو ڈھانپے 
   )٧٣۔٧۴ہوئے ہيں ، آنکھوں سے حسن ، شگفتگی اورحيا ميں ان سے بڑھ کر کوئی نہيں ديکھا(حاشيہ الدرر البہيہ 

ماء انساب کے اقوال تھے ان ميں شيعوں کے ساتھ ساتھ سنی اورزيدی بھی تھے يہ امام مہدی کی والدت کے بارے ميں عل
 اورضرب المثل ہے کہ مکہ والے اپنے قبيلوں کو بہتر جانتے ہيں ۔ 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  علماء اہل سنت کا اعتراف حضرت امام مہدی کی والدت کے سلسلے ميں

حضرت امام مہدی کی والدت کااعتراف سنی علماء نے تحريری طور پر کيا ہے اوراس کا سلسلہ کسی زمانہ ميں منقطع 
ہجری)سے ليکر آج تک جاری ہے٣٢٩۔٢۶٠نہيں ہوا ہے بعض نے اس سلسلہ ميں خاص بحث کی اوراس کا غيبت صغری (

ترافات کے ديگر مجموعوں کی طرف رجوع ہم ان ميں فقط بعض کو ذکر کريں گے مزيد تفصيل کے ليے ان اع
کريں(مالحظہ ہو سيد قزويجنی کی کتاب "ايمان الصحيح "شيخ مہدی فقيہ ايمانی کی کتاب "االمام المہدی فی نہج البالغہ 

"تبريزی کی "من ھو االمام المہدی "شيخ علی يزدی حائری کی "الزام الناصب "استاد علی محمد دخليل کی "االمام المہدی 
د ثامر عميدی کی "دفاع عن الکافی "اس ميں اہل سنت کے ايک سو اٹھائيس علما ء کے نام ان کی صديوں کی ترتيب سے"سي

  مذکور ہيں کہ جہنوں نے امام مہدی کی والدت کا اعتراف کياہے) 
ورآخری استاد ء)ہجری اپنی کتاب المسند (خطی نسخہ )ميں ا٣٠٧ان ميں سے پہال ابو بکر محمد بن ہارون رويانی (وفات 

معاصر يونس احمد سامرائی ہے اپنی کتاب "سامراء فی ادب القرن الثالث الہجری "ميں يہ کتاب بغداد يونيورسٹی کی مدد سے
  ميالدی ميں چھپی تھی ۔ ١٩۶٨

  ،الدليل السادس اعترافات اہل السنة "کے عنوان کے ذيل ميں) ۵۶٨۔١:۵٩٢مالحظہ ہو دفاعن الکافی"
ء ہجری کے واقعات ميں لکھا ٢۶٠ہجری)نے انی کتاب الکامل فی التاريخ "ميں ۶٣٠عزالدين :۔(متوفی  ۔ ابن اثير جزری١

  ہے 
اسی سال حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم فوت ہوئے اورشيعوں کے باره اماموں ميں سے ايک ہيں اورشيعوں کے 

  کے آخری واقعات ميں )  ہجری٧:٢٧۴،٢۶٠جو مہدی منتظر کے والد يہی ہيں (الکامل فی التاريخ 
ہجری)وفيات االعيان ميں لکھتے ہيں شيعوں کے عقيدے کے مطابق امام حسن عسکری کے فرز۶٨٠۔ ابن خلکان :۔(متوفی ٢

  ئہجری روز جمعہ کو پيدا ہوئے  ٢۵۵ند ابوالقاسم محمد جو حجت کينام سے مشہور ہيں بارہويں امام ہيں آپ پندره شعبان 
ہجری )سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے تاريخ "ميا فارقين "ميں لکجا ہے يہی حجة ۵٧٧رقی (متوفی پھر مورخ ابن ازرق فا

ء ہجری کو اوريہی زياده صحيح ہے (دفيات  ٢۵۶ء ہجری کو پيدا ہوئے اوربعض نے کہا ہے آٹھ شعبان  ٢۵٧نو ربيع اول 
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  ۔) ۵۶٢۔۴:١٧۶االعيان 
  ء کو بروز جمعہ پيدا ہوئے۔  ٢۵۵صحيح ہے کہ آپ پندره شعبان  آپ کی والدت کے بارے ميں ابن خلکان کا قول ہی

اسی پر سارے شيعہ علماء کا اتفاق ہے اوراس سلسلے ميں علماء شيعہ نے صحيح روايات اورعلمائے متقدمين کے اقوال نقل
ميں شمار کيا ہے  بھی کئے ہيں اورشيخ کلينی "جنہوں نے غيبت صغری کا تقريبا پورا زمانہ پايا ہے "نے اس کو مسلمات

  اوراس کے خالف وارد ہونے والی احاديث پر اس کو مقدم کيا ہے۔ 
ء ہجری کو پيدا ہوئے(اصول کافی ٢۵۵چنانچہ صاحب الزمان کے روز والدت کے بارے ميں لکھتے ہيں آپ پندره شعبان 

   )١٢۵باب ۵١۴:١
ی سے انہوں نے محمد بن يعقوب کلينی سے ئہجری )نے اپنے شيخ محمد بن محمد بن عصام کلين٣٨١شيخ صدوق (متوفی 

ہجری کو پيدا ہوئے"(کمال الدين ٢۵۵انہوں نے علی بن محمد بن بندار سے روايت نقل کی ہے کہ امام زمانہ پندره شعبان 
   )۴٢باب ۴۔۴٣٠:٢

  ۔ ليکن کلينی نے اپنے قول کو علی بن محمد کی طر ف نسبت نہيں دی کيونکہ يہ مشہور ہے اوراس پر اتفاق ہے
ہجری )نے اپنی تين کتابوں ميں امام مہدی کی والدت کا اعتراف کيا ہے انہوں نے اپنی کتاب ٧۴٨۔ذہبی:۔ (متوفی ٣

ئہجری ميں امام مہدی بن حسن عسکری بن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسی ٢۵۶"العبر"ميں لکھا ہے "اور
نتظر اورصاحب الزمان جيسے القاب دے رکھے ہيں اوريہ باره کاظم بن جعفر صادق شيعوں نے انہيں خلف حجة ، مہدی م

   )٣:٣١ميں سے آخری امام ہيں (المعبر خبر من غبر 
اورتاريخ دول االسالم ميں امام حسن عسکری کے حاالت ميں لکھتے ہيں حسن بن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن 

ان اماموں ميں سے ايک ہيں جن کی عصمت کا دعوی کرتے  موسی کاظم بن جعفر صادق ابو محمد ہاشمی حسينی شيعہ کے
  ہيں اورانہيں حسن عسکری کہا جاتا ہے کيونکہ يہ سامراء ميں رہے ہيں ۔ 

ہجری کو ٢۶٠اورسامراء کو عسکو کہا جاتا تھا اوريہی شيعوں کے منتظر کے والد ہيں آپ نے سامراء ميں آٹھ ربيع االول 
اوراپنے والد کے پہلو ميں دفن ہوئے اورآپ کے فرزند محمد بن مہدی بن حسن عسکری انتيس سال کی عمر ميں وفات پائی 

ہجری کہا ہے(تاريخ دول االسالم ٢۵۶ء ہجری کو پيدا ہوئے اوربعض نے  ٢۵٨جنہيں شيعہ قائم اورخلف حجة کہتے ہيں 
   )١١٣۔١۵٩ہجری کے واقعات واال جز ٢۵١۔٢۶٠

ظر شريف ابوالقاسم محمد بن حسن عسکری بن علی الہادی بن محمد بن علی رضا بناور"سير اعالم النبالء "ميں لکھا ہے منت
موسی کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زين العابدين بن حسين الشھيد بن امام علی بن ابی طالب علوی حسينی باره 

   )۶٠، حاالت نمبر١٣:١١٩اماموں ميں سے آخری امام ہيں (سير اعالم النبالء 
ا ہو ں :۔ہمارے ليے ذہبی کا امام مہدی کی والدت کے بارے ميں نظريہ مہم ہے ليکن امام مہدی کے بارے ميں ان کا ميں کہت

عقيده تويہ ديگر لوگوں کی طرح سيراب کے منتظر ہيں جيسا کہ ہم مہدی کے محمد بن عبدهللا ہونے کے قائل حضرات کی 
  بحث ميں وضاحت کرچکے ہيں 

ہجری)اپنی کتاب تتمہ المختصر المعروف تاريخ ابن وردی کے ذيل ميں لکھتے ہيں "محمد بن ٧۴٩۔ ابن وردی :۔ (متوفی ۴
ء ميں پيدا ہوئے"(اس سے مومن بن حسن شبلنجی شافعی نے اپنی کتاب نوراالبصار ميں نقل کيا  ٢۵۵حسن عسکری 

   )١٨۶ہے
ے گيارہويں باب کی تيسری فصل کے آخر ميں اپنی کتاب "الصواعق المحرقہ "ک٩٧۴۔ احمد بن حجر ہيتمی شافعی (متوفی ۵

  لکھتے ہيں :۔ 
ء ہجری کو پيدا ہوئے ۔۔۔۔۔سرمن رای ميں وفات پائی  ٢٣٢ابو محمد الحسن الخالص جنہيں ابن فلکان نے عسکری کہا ہے 

ر ديا گيا تھا اوراپنے باپ کو چچا کے پہلو ميں دفن ہوئے آپ کی عمر ا ٹھائيس سال تھی اورکہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی زہ
آپ کا فقط ايک بيٹا تھا ابوالقاسم محمد بن حجة اوروالد کی وفات کی وقت اس کی عمر پانچ برس تھی۔ليکن اسی عمر ميں هللا 

تعالی نے اسے حکمت عطا کر رکھی تھی اوراسے قائم منتظر کہا جاتا ہے اورکہا جا تا ہے کہ يہ مدينہ ميں غائب ہوئے 
   )۶٨(االتحاف بحب االشرافاورنہيں معلوم کہاں گئے 

ء ہجری)نے اپنی کتاب نوراالبصار ميں امام مہدی کے نام نسب شريف کنيت  ١٣٠٨۔ مومن بن حسن شبلبخی :۔(متوفی ٧
اورالقاب کا اعتراف کيا پھر لکھتے ہيں شيعوں کے عقيدے کے مطابق يہ باره ميں سے آخری امام ہيں پھر تاريخ ابن وردی 

   )١٨۶، ميں گزر چکا ہے(نوراالبصار۴نمبر  سے وہی نقل کيا ہے جو
ہجری)اپنی کتاب "االعالم "ميں حضرت امام مہدی کے حاالت ميں لکھتے ہيں محمد بن ١٣٩٢۔ خير الدين زرکلی:۔(متوفی ٨

حسن عسکری شيعوں کے آخری امام ہيں سامراء ميں پيدا ہوئے اورجب آپ کے والد کی وفات ہوئی توآپ کی عمر پانچ برس
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   )٨٠:۶ء ہجری (االعالم  ٢۶۵ء ہجری اورتاريخ غيبت  ٢۵۵ی اورکہاگيا ہے کہ آپ کی تاريخ پيدائش پندره شعبان کی تھ
ء ہجری کو ہوا اورہماری معلومات کے مطابق اس پر اس سب شيعہ اورغير شيعہ ٢۶٠ميں کہتا ہوں :۔غيبت صغری کا آغاز 

م ميں جو کچھ ہے شايد يہ کتابت ميں غلطی ہوئی ہے کيونکہ کہ جنہوں نے تاريخ غيبت لکھی ہے کا اتفاق ہے اوراعال
زرکلی نے غيبت کا سن حروف کے بجائے عدد ميں لکھا ہے اورکتابت ميں عدر کی غلطی کا احتمال بہت زياده ہے اس کے

  عالوه اوربھی کثير اعترافات ہيں کہ جب کی اس بحث ميں گنجائش نہيں ہے۔ 

  ہدی امام حسن عسکری کے فرزند ہيںاہل سنت کا اعتراف کہ امام م
اہل سنت کے بہت سارے علماء نے اعتراف کيا ہے کہ مہدی جو آخری زمانہ ميں ظہور کريں گے وه حسن عسکری کے 

  فرزند محمد ہيں اورآپ ان اہل بيت کے بارہويں امام ہيں جو سارے مسلمانوں کے امام ہيں نہ فقط شيعوں کے 
رتے ہيں گويا پيغمبر نے فقط شيعوں کو ثقلين يعنی کتاب الہی اورعترت اہل بيت سے جيسا کہ بعض لوگ اس کا دعوی ک

  تمسک کرنے کا حکم ديا تھا 
  بہر حال ہم ان انصاف پسند علماء کے اقوال ذکر کرتے ہيں جنہوں نے حقيقت کی تصريخ کی ہے 

ق االنوار "ميں اورصبان نے "اسعاف ہجری)نے فتوحات مکية ميں حمزاوی نے "مشار۶٣٨محی الدين ابن عربی :۔(متوفی 
ہجری)کی کتاب "اليواقيت والجواہر"سے نقل کيا ہے کہ محی ٩٧٣الراغبين "ميں عبدالوہاب بن احمد شعرانی شافعی(متوفی 

  بحث پنجم ميں اس حقيقت کا برمال اعتراف کيا ہے ٣۶۶الدين ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکية کے باب نمبر 
ميراث کی حفاظت کے دعويداروں نے کتاب سے اس اعتراف کو نکال ديا ہے کيونکہ ميں نے خود ليکن بزرگوں کی 

  جستجو کی ليکن مجھے نہيں مال 
  پر عبارت يہ ہے :۔ ٣۶۶شعرانی محی الدين سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے شيخ محی الدين کی فتوحات کے باب نمبر 

ظہور حتمی اوريقينی ہے ليکن اس وقت تک ظہور نہيں کريں گے جب معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت مہدی عليہ السالم کا 
تک زمين ظلم وجور سے پر نہيں ہو جائے گی پس آپ اسے عدل وانصاف سے پر کريں گے اگردنيا کا فقط ايک دن باقی ره 

فاطمہ کی اوالد جائے اسی کو هللا تعالی اس قدر طويل کردے گا تاکہ آپ حاکم بن جائيں اورآپ پيغمبر اکرم کی عترت اور
سے ہيں آپ کے جد حسين ابن علی ابی طالب ہيں اورآپ کے والد حسن عسکری بن امام علی نقی ہيں (اليواقيت والجواہر 

  ء)ميالد دی۔) ١٩۵٩ہجری ،١٣٧٨، مطبع مصطفی البابی الحلبی مصر ٢:١۴٣شعرانی 
الب السئوول ميں لکھتے ہيں آپ ابو القاسم محمد ء ہجری)اپنی کتاب مط ۶۵٢۔ کمال الدين محمد بن طلحہ شافعی :۔(متوفی ٢

بن حسن خالص بن علی متوکل بن قانع بن علی رضا بن موسی کاظم بن جعفرصادق بن محمد باقر بن زين العابدين بن حسين 
  ذکی بن علی مرتضی اميرالمومنين بن ابی طالب مہدی حجة ، خلف صالح اورمنتظرہيں رحمة هللا وبرکاتہ 

  
  يک قصيده لکھا ہے جس کا مطلع يہ ہے :۔ اس کے بعد ا

  فھذاالخلف الحجۃ ايده هللا 
  ھذامنھج الحق وآتاه سجاياه

  
  

يہ خلف حجة ہے اورهللا نے اس کی تائيد کی ہے يہ راه حق ہے اورهللا تعالی نے اسے خصوصيات عطا کی ہيں (مطالب 
   )١٢باب٢:٧٩السئوول 

ری)اپنی کتاب "تذکرة الخواص " ميں حضرت امام مہدی کے بارے ميں لکھتےء ہج ۶۵۴۔ سبط ابن جوزی حنبلی :۔(متوفی ٣
ہيں آپ محمد بن ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضا بن جعفرابن محمد بن علی ابن حسين ابن علی ابو طالب 

زمان ، قائم ، منتظر تالی اورآخری (عليھم السالم )ہيں آپ کی کنيت ابو عبدهللا اورابو القاسم ہے آپ ہی خلف حجة صاحب ال
   )٣۶٣امام ہيں (تذکرة الخواص 

ء ہجری)اپنی کتاب "کفاية الطالب "کے آخری صحيفہ ميں امام  ۶۵٨۔ محمد ابن يوسف ابو عبدهللا کنجی شافعی:۔(مقتول ۴
  حسن عسکری کے متعلق لکھتے ہيں ۔ 

ء ہجری ميں وفات  ٢۶٠ہوئی اورربيع االول سے آٹھ دن پہلے ء ہجری کو مدينہ منوره ميں  ٢٣٢آپ کی پيدائش ربيع الثانی 
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برس تھی اورآ پ سرمن رای والے گھر کے اسی کمرے ميں دفن ہوئے جہان آپ کے والد دفن٢٨پائی اس وقت آپ کی عمر 
ميں الگ الگ ہيں اوراپنے بعد اپنے بيٹے امام منتظر کو خليفہ بنايا اورہم کتاب کو يہی پر ختم کرتے ہيں اوران کے بارے 

  کتابيں لکھيں گے۔ 
يوسف کنجی شافعی نے امام مہدی کے بارے ميں ايک مستقل کتاب لکھی ہے اوراس کا نام "البيان فی اخبار صاحب الزمان 
"رکھا ہے اوريہ ان کی کتاب کفاية الطالب کے ساتھ چھپی ہے اوردونوں ايک ہی جلد ميں ہيں اس ميں انہوں نے بہت ساری 

ہيں اورآخر ميں يہ ثابت کيا ہے کہ مہدی غيبت سے ليکر آخری زمانے تک زنده اورباقی ہيں آپ ظہور فرما  چيزيں ذکر کی
کر دنيا کو عدل وانصاف سے پر کرديں گے جيسا کہ وه ظلم وجور سے پر ہو چکی ہو گی(البيان فی اخبار صاحب الزمان 

   )٢۵باب ۵٢١:
ہجری)نے اپنی کتاب "الفصول المہة"کی بارہويں فصل کا عنوان يوں ٨۵۵ ۔ نور الدين علی بن محمد صباغ مالکی:۔(متوفی۵

  قرار دياہے "حسن عسکری کے فرزند ابو القاسم الحجة اورخلف صالح کے ذکر ميں جو بارہويں امام ہيں " 
زنده اوراس فصل ميں کنجی شافعی کے اس قول کو دليل کے طور پر ذکر کيا ہے "مہدی کی غيبت سے ليکر اب تک ان کا 

اورباقی رہنا کوئی محال نہيں ہے جيسا کہ هللا کے اولياء ميں سے عيسی بن مريم ،خضراورالياس اب تک زنده اورباقی ہيں 
  اوراب کے دشمنوں ميں دجال اورابليس لعين ابھی تک زنده ہيں ان کی دليل کتاب سنت ہيں 

والدت آپ کی امامت کے دالئل آپ کی احاديث ، پھر اس نے اس کتاب وسنت سے دليليں پيش کی ہيں اورامام مہدی کی 
غيبت ، آپ کی حکومت کی مدت کنيت اورآپ کے نسب کو تفصيل کے ساتھ ذکر کيا ہے جو امام حسن عسکری سے متصل 

   )٢٨٧۔٢٠٠ہوتا ہے(ابن صباغ کی الفصول مہمة 
  
يں اہل بيت کی شان ميں اس نظم کو ہجری کے بعد)نے اپنی کتاب البطال الباطل "م ٩٠٩۔ فصل بن روز بہان :۔(متوفی ۶

  لکھنے کے بعد اس پر فخر کيا ہے۔ 

  سالم علی المصطفی ٰالمجتبٰی 
  سالم علٰی السيد المرتضی ٰ 

  
  سالم علٰی ستنا فاطمۃ 

  من اختارھا هللا خيرالنسا 
  

  سالم من المسک انفاسہ 
  علی ٰ الحسين االلمعی الرضا 

  
  سالم علی ٰ االورعی الحسين 

  ٰی جمسہ کربال شھيد ير
  

  سالم علٰی سيدالعابدين 
  علی ابن الحسين المجتبٰی 

  
  سالم علٰی الباقرالمھتدٰی 

  سالم علی ٰ الصادق المقتدی ٰ 
  

  سالم علٰی الکاظم الممتحن 
  رضی السجايا امام التقٰی 

  
  سالم علٰی الثامن الموتمن 
  علی الرضا سيد االصفيا 
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  محمد الطيب المرتجی 

  ريعی النقی سالم علٰی اال
  

  علی المکرم ھادی الورٰی 
  سالم علی السيد العسکری 

  
  امام يجھزجيش الصفا 

  سالم علی القائم المنتظر 
  

  ابی القاسم العرم نور الھدی 
  سيطع کالشمس فی غاسق 

  
  ينجيہ من سيفہ المنقٰی 

  قوی يمالاالرض من عدلہ 
  

  کما ملئت جوراھل الھوٰی 
  سالم عليہ وآبائہ 

  
  ماتدوم السماوانصاره،

  
  

سالم ہو هللا کے برگزيده مصطفی پر ، سالم ہو سيد مرتضی ٰ پر،سالم ہو فاطمہ زہراپر جسے هللا نے سب عورتوں سے افصل
بنايا ہے سالم ہو حسن مجتبی پر جو سرچشمہ ہدايت ہيں ، سالم ہو حسين شہيد پر جس کا جسم کربال ميں ديکھا گيا ، سالم ہو 

حسين کے بيٹے علی اوربرگزيده ہيں سالم ہو باقر پر جو ہدايت يافتہ ہيں سالم ہو صادق پر جن کی سيد العابدين پر جو 
  اقتداکی جاتی ہے۔ 

سالم ہو کاظم پر جسے آزمايا گيا جو پسنديده اخالق والے اورمتقوں کے امام ہيں سالم ہو آٹھويں امين علی رضا پر جو چنے 
ر جو پرہيز گارپاک وپاکيزه اورلوگوں کی اميدوں کا مرکز ہيں ، سالم ہو وسيع ہووں کے سردارہيں ، سالم ہو محمد تقی پ

  االخالق علی نقی پر جو معظم ومکرم اورامت کے ليے ہادی ہيں ، سالم ہو سيد عسکری پر۔ 
گزيده سالم ہو ابوالقاسم قائم منتظر پر جو نورہدايت ہيں وه تاريک رات کے بعد سورج کی طرح طلوع کريں گے اوراپنی بر

تلوار کے ساتھ نجات ديں گے وه زمين کو عدل سے پر کرد يں گے جس طرح وه خواہشات کے شکارلوگوں کے ظلم سے پر
، ۵٧۵۔٢:۵٧۴ہو گی سالم ہو اس پر اس کے آباواجداد پر اوراس کے مدد گاروں پر جب تک آسمان باقی ہے(دالئل الصدق 

  ئل الصدق ميں کتاب البطال الباطل پوری کی پوری نقل کی ہے) بحث پنجم ، شيخ محمد حسن مظفر نے اپنی کتاب دال
ء ہجری)مورخ دمشق نے اپنی کتاب "االئمہ االثناعشر"ميں امام مہدی کے  ٩٨٣۔شمس الدين محمدبن طولون حنفی:۔(متوفی ٧

ی توآپ کی عمر ء ہجری بروز جمعہ پيد اہوئے اورجب آپ کے والد نے وفات پائ ٢۵۵بارے ميں لکھا ہے "آپ پندره شعبان 
   )١١٧پانچ برس تھی (االئمہ االثنا عشرابن طولون حنفی:

  
  پھر باره اماموں کا ذکر کر کے کہتے ہيں ميں نے ان کے بارے ميں يہ نظم کہی ہے: 

  عليک باالئمۃ االثنی عشر 
  من آل بيت المصطفٰی خير البشر 

  
  ابو تراب ، حسن ، حسين 
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  بخض زين العابدين شين 
  

  کم علم درٰی ؟  محمد باقر
  والصادق ادع جعفراً بين الوری 

  
  موسی ھو الکاظم ، ابنة علی 

  لقبة بالرضا وقدره علی 
  

  محمد التقی قلبہ معمور 
  علی النقی دره منثور 

  
  والعسکری الحسن المطھر 
  محمد المھدی سوف يظھر

  
  

ک کرنا ضروری ہے ،ابو تراب حسن ، حسينمحمد مصطفی جو خير البشر ہيں ان کی آل ميں سے باره اماموں کے ساتھ تمس
اورزين العابدين سے بغض رکھنا گنا ہے محمد باقر کتنا علم رکھتے تھے اورصادق کو لوگوں کے درميان جعفر کے نام 

  سے پکارا جاتا ہے ۔ 
دل آباد ہے جو موسی جو کاظم ہيں اوران کے فرزند علی ہيں جن کا لقب رضاہے اورا ن کی شان عظيم ہے محمد تقی جن کا

علی نقی کے موتی بکھرے ہوئے ہيں حسن عسکری جو پاک وپاکيزه ہيں محمد مہدی جو عنقريب ظہور کريں گے(االئمہ 
   )١١٨االثناعشر:

ہجری)اپنی کتاب "اخبار الدول وآثار االول " کی گيارہويں ١٠١٩۔ احمد بن يوسف ابو العباس قرمانی حنفی :۔(متوفی ٨
ة خلف صالح کے بارے ميں "کہتے ہيں والد "والد کی وفات کی وقت آپ کی عمر پانچ برس تھی فصل"ابو القاسم محمد حج

اوراسی ميں هللا تعالی نے آپ کو حکمت عطا کی تھی جيسا کہ يحيٰی کو بھی بچپن ميں ہی عطا فرمائی تھی اورآپ متوسط قد 
۔۔۔اورعلماء کا اتفاق (مالحظہ فرمائيے ان کا  ، اونچی تيکھی ناک ، روشن پيشانی اورخوبصور چہرے اوربالوں والے تھے

  قول "علما کا اتفاق ہے "اورپھر اس کا موازنہ اصالح طلب نعرے لگانے والوں کے باطل خياالت سے کيجئے) 
اس بات پر کہ مہدی ہی آخری وقت ميں قيام کريں گے آپ کے ظہور کی اخبار نے تائيد کی ہے اورآپ کے نور سے عالم 

گی اس پر بہت سی روايات ہيں آپ کے ظہور سے دنوں راتوں کی تاريکی ختم ہو جائے گی جيسے ک وروشنی ملے 
اندھيری رات کے بعد صبح ہو آپ کا عدل پورے عالم پر چھا جائے گا جو چودہويں کے چاند سے بھی زياده ضو فشان ہو 

   )١١، فصل ٢۵٣۔٣۵۴گا(اخبارالدول وآثاراالول قرمانی :
ہجری)قندروزی ان حنفی علماء ميں سے ہيں جنہوں نے ١٢٧٠م المعروف قدروزی حنفی:۔(متوفی ۔ سليمان بن ابراہي٩

حضرت امام مہدی کی والدت اوران کے قائم منتظر ہونے کاصراحت کے ساتھ اعالن کيا ہے اورگذشتہ بحثوں ميں ہم ان کی 
  کئی دليليں اوراقوال نقل کرچکے ہيں ۔ 
ی سمجھتا ہوں کہ يقينی اورثقہ راويوں کی روايت سے ثابت ہے کہ آپ پندره شعبان اب ان کے اس قول کو نقل کرنا ضرور

  کے آخری ميں ۔) ٧٩باب ٣:١١۴ء ہجری روز جمعہ سامراء ميں پيدا ہوئے(ينا بيع المودة  ٢۵۵
ری زمانے ميںاس بحث کو ہم يہاں پر ختم کرتے ہيں البتہ يہ بتاتے ہوئے کہ وه علمای جو امام مہدی کی والدت يا ان کے آخ

  vقائم منتظر ہونے کے قائل ہيں ان کی تعداد ان علماء سے کئی گنازياده ہے جن کا ہم نے ذکر کيا ہے

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر
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  امام مہدی کے متعلق شبہات

گذشتہ فصلوں ميں امام مہدی سے متعلق عقيدے سے بحث کی گئی تھی ليکن اس فصل ميں ان شکوک وشبہات کا جواب ديں 
گے جو بعض طفالنہ فکر رکھنے والے لوگ پيدا کرتے رہتے ہيں اوراگر ان کے بارے ميں يہ کہا جائے کہ يہ لوگ علوم 

  تعجب کی بات نہيں ہے  حديث اوران کی اصطالحات سے بالکل بے بہری ہيں توکوئی
اسی وجہ سے وه ايسی رکيک دليليوں کو وسيلہ بناتے ہيں جو تارعنکبوت سے بھی زياده کمزور ہيں جيسا کہ اسی فصل ميں

  آپ پر واضح ہو جائيگا۔ 

  صحيحين ميں احاديث کے نہ ہونے کا بہانہ
ہدی کے بارے ميں ايک بھی حديث نقل نہيں ان کی بے اساس دليلوں ميں سے ايک يہ ہے کہ بخاری اورمسلم نے امام م

   )۴١، امہدی والمہدية احمد امين :٢٣٨۔٢٣٩ہے(االمام الصادق ابو زہره :
  اس دليل کا جواب دينے سے پہلے چندامورکی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے 
ں اس کتاب کوايک الکھ صحيح اول :۔بخاری سے صحيح طورپرمنقول ہے کہ انہوں نے آپ کی صحيح کے متعلق کہا ہے مي

حديث يا دوسری جگہ ہے دوالکھ صحيح حديث ميں سے مرتب کيا ہے اورجن صحيح احاديث کو ميں نے ترک کيا ہے وه 
  اس ميں موجود ه احاديث سے کئی گنا ه زياده ہيں ۔ 

نہوں نے صحيح قرارد يا پس خودامام بخاری بھی نہيں کہتے کہ جوبھی حديث انہوں نے نقل کی وه ضعيف ہے بلکہ جن کوا
  ہے وه ان کی ذکر کرده احاديث سے دسيوں گنازياده ہيں ۔ 

دوم کسی عالم اہل سنت نے يہ نہيں کہ اکہ بخاری ومسلم نے جو حديث ذکر نہيں کی وه ضعيف ہے بلکہ ان کی روش اس 
ہ جن ميں ديگر کثير کے برعکس ہے اسی وجہ سے انہوں نے صحيحين پ رمستدرک کے عنوان سے کتابيں لکھی ہيں ک

  صحيح روايات کو جمع کيا ہے۔ 
سوم:۔علماء جو صحيح حديث يا خبر متواتر کی تعريف کرتے ہيں تواس ميں کہيں پر يہ شرط نہيں ہے کہ صحيحين يا ان ميں

سے ايک اسے ذکرکيا ہوپس کسی حديث کی صحت يا تواتر کے ليے يہ شرط نہيں ہے کہ اس کے روای يہ دونوں يا ان 
نوں سے کوئی ايک ہو بلکہ اگربخاری اورمسلم دونوں نے ايک متواتر خبر کی روايت نہ کی ہو تو يہ چيز بھی اس کے دو

  تواتر کوکوئی نقصان نہيں پہنچاتی ۔ 
علماء اہل سنت کے نزديک اس کی بہترين مثال عشره مبشره والی حديث ہے کہ جسے اہل سنت متواتر سمجھتے ہيں ليکن نہ

  روايت کی ہے اورنہ مسلم نے  اسے بخاری نے
چہارم :۔جو شخص ظہور حضرت امام مہدی عليہ السالم کے انکار کے صحيحين کے ان کے بارے ميں وارد ہونے والی 

احاديث بناتاہے اس نے صحيحين کی حقيقت کو نہيں پہچانا جيسا کہ ہم اس دليل کے جواب ميں اس کی وضاحت کريں 
  گامالحظہ فرمائيں۔ 

بات مخفی نہيں ہے کہ امام مہدی کے بارے ميں وارد ہونے والی احاديث مختلف امور کو بيان کرتی ہيں جيسے کسی پر يہ 
آپ کا نام بعض خصوصيات ، ظہور کی عالمات ،رعيت کے درميان فيصلے کرنے کی روش اس کے عالوه اوربہت سارے 

بھی ذکر ہو کيونکہ اس کے بغير بھی مراد امور اوربالشک ان ميں سے ہر حديث ميں ضروری نہيں ہے کہ لفظ مہدی 
  واضح ہے مثال ايک حديث جو امام مہدی کانام ليکر ان کی ايک صفت بيان کرتی ہے۔ 

پھر يہ موصوف اوراس کی يہ صفت بخاری ميں مذکور ہو ليکن حضرت امام مہدی کے نام کے ساتھ نہيں بلکہ ايک مرد 
ہو سکتا جی اس مرد سے مراد حضرت امام مہدی ہيں ورنہ بعض احاديثکے عنوان کے ساتھ توکسی عقل مند کو شک نہيں 

کے اجمال کو کيسے دورکيا جائيگا؟ کيا شرق وغرب ميں علماء مسلمين کے بيان مجمل کو مفصل کی طرف لوٹانے کا کوئی
  اورطريقہ ہے چاہے يہ مجمل ومفصل ايک کتاب ميں ہوں يا دوميں۔ 

يں توديکھنے ہيں کہ بخاری اورمسلم نے امام مہدی کے بارے ميں دسيوں مجمل اورجب ہم صحيحين پر نگا ه کرتے ہ
احاديث روايت کی ہيں جنہيں علماء اہل سنت نے امام مہدی کی طرف لوٹايا ہے کيونکہ صحاح ، مسايند اورمستدرکات ميں 

  ايسی صحيح احاديث موجود ہيں جو اس اجمال کو رفع کرتی ہيں ۔ 
  خاری ومسلم ميں موجود ہيں جو واضح طور پر حضرت امام مہدی کے بارے ميں ہيں ۔ بلکہ ايسی احاديث بھی ب

اس حقيقت کو بيان کرنے سے پہلے ايک نقطہ کی طرف اشاره کرنا بہت ضروری ہے وه يہ کہ اہل سنت کے چار موثق 
  علماء نے اس حديث :۔المھدی حق ، وھو من ولد فاطمة 
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ہيں "کو واضح طور پر صحيح مسلم سے نقل کيا ہے اوراب اگر صحيح مسلم کے "مہدی حق ہيں اوروه اوالد فاطمہ سے 
  موجو دايڈيشنز ميں جستجو کريں تويہ نہيں ملے گی۔ 

  مندرجہ ذيل علما نے کہا ہے کہ حديث صحيح مسلم ميں موجود ہے 
   ١۶٣، فصل اول صفحہ ١١ہجری )صواعق محرقہ ميں باب نمبر ٩٧۴۔ابن حجر ہيثمی(متوفی ١
  ۔ ٣٨۶۶٢، حديث نمبر٢۶۴، صفحہ ١۴ہجری)نے کنزالعمال ميں جلد نمبر ٩٧۵ی ہندی حنفی(متوفی ۔متق٢
   ١۴۵ہجری)نے اسعاف الراغبين صفحہ ١٢٠۶۔ شيخ محمد علی صبان (متوفی ٣
  ۔ ١١٢ہجری)ميں مشارق االنوار ميں صفحہ ١٣٠٣۔ شيخ حسن عدوی حمزاوی مالکی (متوفی ۴

ے مراد فقط حضرت امام مہدی ہی ہيں اورصحيحين کی احاديث کے سمجھنے ميں يہ بہر حال صحيحين کی بعض احاديث س
  کوئی ہمارا اجتہاد نہيں ہے بلکہ اس پرصحيح بخاری کے پانچ شارح متفق ہيں جيسا کہ ہم اس کی وضاحت کريں گے 

  صحيحين کی وه احاديث جن کی تفسير حضرت امام مہدی سے کی گئی ہے
، کتاب ۴:٢٠۵فقط دجال کے خروج اوراس کے فتنے کی روايت پر اکتفاکيا ہے(صحيح بخاریبخاری نے اپنی صحيح ميں 

  ، کتاب الفتن باب ذکر الدجال) ٩:٧۵االنبياء ، باب ماذکر عن بنی اسرائيل اور
ليکن صحيح مسلم ميں دجال کے خروج ، اس کی سيرت ،اوصاف ، فتنہ وفساد ،لشکر اورخاتمے کے بارے ميں دسيوں 

  ، کتاب الفتن واشراط الساعة) ۵٨۔٨٨،اور٢٣:١٨وجود ہيں (صحيح مسلم شرح نووی کے ہمراه احاديث م
اورشرح صحيح مسلم ميں نووی نے واضح طور پر کہا ہے يہ احاديث جو قصہ دجال کی بارے ميں وارد ہوئی ہيں اس کے 

لی اس کے ذريعے اپنے بندوں کی وجود کے عقيدے کے حق ہونے کی دليل ہيں اوريہ کہ وه ايک معين شخص ہے هللا تعا
آزمائش کرے گا۔اس کے بعد لکھتے ہيں اہل سنت اور سارے محدثين وفقہا اوراہل نظر افراد کا يہی نظريہ ہے(صحيح مسلم 

   )١٨:۵٨شرح نووی کے ساتھ 
جاتا ہے کہ رہا ان احاديث کا ظہور حضرت امام مہدی کے ساتھ تعلق تويہ علماء اہل سنت کے ان اعترافات سے واضح ہو 

مہدی ان کے آخری زمانے ميں ظاہر ہونے اورعيسٰی کا ان کے ہمراه خروج کر کے دجال کو قتل کرنے ميں ان کی مدد 
  کرنے والی احاديث متواتر ہيں جيسا کہ ان احاديث کے تواتر کو ثابت کرنے کے ليے ان کے اقوال نقل کئے جا چکے ہيں ۔ 

  ۔صحيحين ميں نزول عيسٰی کی احاديث
بخاری اورمسلم ميں سے ہر ايک نے اپنی سند کے ساتھ ابوہريره سے روايت کی ہے وه کہتا ہے پيغمبرنے فرمايا:۔کيف انتم 

  ازا نزل ابن مريم فيکم وامامکم منکم " 
، باب ۴:٢٠۵"تم اس وقت کيسے ہو گے جب تم ميں ابن مريم نازل ہو گااورتمہارامام جو تم ميں سے ہو گا (صحيح بخاری 

باب نزول عيسٰی بن مريم اوران دونوں بابوں ميں ايسی بہت ساری احاديث ٢۴۴۔١:١٣۶ذکر بنی اسرائيل ۔ صحيح مسلمما
  موجود ہيں ) 

  اورصحيح مسلم نے اپنی سند کے ساتھ جابر بن عبدهللا سے روايت کی ہے وه کہتے ہيں کہ ميں نے پيغمبر سے سنا کہ : 
لحق ظاھرين الی يوم القيامة قال:فينزل عيسٰی بن مريم عليہ السالم فيقول امرھم تعال "ال تزال طائف من امتی يقاتلون علی ا

  صل لنا فيقول ال ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة لھذه االمة" 
"ميری امت کا ايک گروه قيامت کے دن تک حق پر لڑتا رہے گا پھر فرمايا پس عيسٰی بن مريم نازل ہوں گے توان کا امير 

يں نماز پڑھا وه امت کے احترام ميں کہے گا نہيں تم ميں سے بعض بعض پر امير ہيں "(صحيح مسلم کہے گا آہم
  باب نزول عيسٰی)  ١٣٧۔١:٢۴٧

يہاں تک واضح ہو گيا کہ مسلمانوں کا امام جو عيسٰی بن مريم کے نزول تک موجود ہوگا جيسا کہ صحيحين ميں ہے وه اس 
گ کرے گاجيسا کہ صحيح مسلم ميں ہے يوں کہ عيسٰی اس گروه کی تعظيم گروه کا اميرہوگاجوقيامت تک حق پرجن

  اوراحترام ميں امامت کرانے سے انکار کريں گے۔ 
مسلم کی حديث کا واضح طورپريہی معنی ہے اس ميں کوئی تاويل ممکن نہيں ہے اورجب ہم ديگر صحاح ، مسايند وغيره 

پاتے ہيں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہيں کہ قيامت تک حق لڑنے  کيطرف رجوح کرتے ہيں توان ميں ايسی کثير روايات
  والے گروه کا امير امام مہدی ہے نہ کوئی اور۔ 

انہيں ميں سے ايک اورروايت ہے جسے ابن ابی شيبة نے ابن سيرين سے نقل کيا ہے:۔المھدی من ھذه االئمۃ وھو الذی يوم 
  عيسٰی بن مريم" 
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، حديث ١۵:١٩٨يہی عيسٰی بن مريم کو جماعت کرائيں گے(المصنف ابن ابی شيبة "مہدی ان اماموں ميں سے ہے اور
   )١٩۴٩۵نمر

انہيں ميں سے ايک وه روايت ہے جسے ابو نعيم نے اپنی سند کے ساتھ اورعمر ودانی سے اس نے حذيفہ سے اپنی سنن ميں
  نقل کيا ہے وپ کہتے ہيں پيغمبر اسالم نے فرمايا:۔ 

ل عيسٰی ابن مريم کانما يقطرمن شعره الماء ،فيقول المھدی :تقدم صل بالناس ،فيقول عيسٰی :انما اقيمت " يلقفت المھدی وقدنز
  الصالة لک فيصلی خلف رجل من ولدی" 

"جب مہدی متوجہ ہوں گے کہ عيسی ٰ بن مريم نازل ہوچکے ہيں اوران کے بالوں سے پانی کے قطرے گررہے ہيں تومہدی 
وں کو نماز پڑھاو اس وقت عيسٰی کہيں گے آپ ہی کے ليے نماز کا اہتمام کيا گيا ہے پس عيسٰی کہيں گے آگے بڑھو اورلوگ

اس کے بعدديگرروايات کو ذکر )٢:٨١ميری اوالد ميں سے ايک مرد کے پيچھے نماز پڑھيں گے(الحاوی للفتاوٰی سيوطی 
يں امام سے مراد مہدی ہيں(مالحظہ کرنے کی ضرورت نہيں ہے جواس بات کی وضاحت کرتی ہيں کہ صحيحن کی حديث م

   )۶:١٧، مناوی کی فيض الغدير٢:٧٨، الحاوی للتفاوی ٣:١٣٠۔ مسند احمد ٢٨٢٩۔۵:١۵٢ہو سنن ترمذی 
ان احاديث ميں سے اکثر کو سيوطی نے اپنے رسالے "العرف الوردی فی اخبارالمہدی"ميں جمع کيا ہے يہ رسالہ ان کی 

پ چکا ہے۔ان احاديث کو انہوں نے حافظ ابو نعيم کی کتاب االربعين سے نقل کيا ہے کتاب "الحاوی للتفاوی"کے ساتھ چھ
اورجواحاديث جنہيں نعيم بن حماد نے ذکر کيا ہے کہ جس کے متعلق سيوطی کا کہنا ہے يہ آئمہ حفاظ اوربخاری کے شيوخ 

   )٢:٨٠ميں سے ايک ہے(الحاوی للفتاوی
ور فرمائيں توآپ ان کی سب کو اس بات پر متفق پائيں گے کہ بخاری کی حديثميں کہتاہوں:۔اگرآپ بخاری کی شروح ميں غ

  ميں جو لفظ امام آيا ہے اس سے مراد امام مہدی ہيں ۔ 
صحيح بخاری کی شرح فتح الباری ميں بخاری کی گذشتہ حديث کی شرح ميں لکھتے ہيں احاديث مہدی متواتر ہيں بلکہ وه 

ک مرد کے پيچھے نمازپڑھنا جبکہ ايسا آخری زمانے ميں قيامت کے قريب ہوگا "اس کہتے ہيں "عيسٰی کا اس امت کے اي
جيسا کہ ارشاد )٣٨٣۔۶:٣٨۵صحيح قول کی دليل ہے کہ زمين حجة خدا سے خالی نہيں ره سکتی(فتح الباری شرح بخاری 
ناب عيسٰی نماز ميں حضرت الساری ميں بھی يہی لکھا ہے کہ اس امام سے مراد حضرت امام مہدی عليہ السالم ہيں اورج

  ۔ )۵:۴١٩امام مہدی کی اقتداکريں گے(ارشادالساری 
   )٣٩۔١۶:۴٠بعينہ يہی بات صحيح بخاری کی شرح عمدة القاری ميں بھی ہے(عمدة القاری شرح بخاری 

ہيں اورفيض الباری ميں توابن ماجہ سے ايک حديث ذکر کی ہے جوبخاری کی اس حديث کی تفسير کرتی ہے پھر لکھتے 
"پس يہ واضح ہے کہ احاديث ميں امام کا مصداق اوراس سے مراد حضرت امام مہدی ہيں "اس کے بعد لکھتے ہيں "اس 

   )۴۴۔۴:۴٧حديث کے بعد کس حديث پرلوگ ايمان الئيں گے(فيض الباری علی صحيح البخاری 
کے بعد حديث بخاری کی وضاحت  اور"البدرالساری الی فيض الباری "کے حاشيے پر مذکوره حديث کی طويل شرح کرنے

  کرنے والی ان احاديث کوجمع کياہے جوتصريح کرتی ہيں کہ امام سے مراد حضرت امام مہدی ہيں 
اس کے بعد لکھتے ہيں "ابن ماجہ کی حديث اس معنی کوزياده تفصيل کے ساتھ بيان کرتی ہے اوراس کی سند بھی قوی 

   )۴۴۔۴:۴٧ہے"(حاشيہ البدرالساری الی فيض الباری
  مسلم نے اپنی صحيح ميں اپنی سندکے ساتھ جابربن عبدهللا سے روايت کی ہے کہ پيغمبرنے فرمايا:۔ 

  "يکون فی آخرامتی خليفہ يحثی المال حثيا اليعده عدا" 
"ميری امت کے آخرميں ايک خليفہ آئے گا جواس قدرمال عطا کرے گا جسے کوئی شمارنہيں کرسکے گا"۔اوراس حديث کو

   )١٨:٣٩سے بھی جابراورابوسعيدخدری سے نقل کيا ہے(صحيح مسلم ديگرطرق
اور"احثاء مال"ايسی صفت ہے جس سے مراد کثرت ميں مبالغہ ہے اوراہل سنت کی کتب اورروايات ميں اس کا موصوف 

 امام مہدی کے سواکوئی نہيں ۔اسی قسم کی ايک حديث ترمذی نے ابوسعيدخدری سے اپنی سندکے ساتھ روايت کی ہے
  اوراسے حسن قرارديا ہے کہ پيغمبرنے فرمايا:۔ 

  "ان فی امتی المھدی " 
  "بيشک ميری امت ميں مہدی ہے" 

  اس کے بعد فرمايا:۔ 
  "فيجی ء الرجل فيقول:۔يامھدی اعطنی اعطنی فيحثحی المال لہ فی ثوابہ مااستطاع ان يحملہ 

س مہدی کپڑے ميں اسقدر مال باندھ کر اسے ديں گے"پس ان کے پاس ايک مرد آکر کہے گا مجھے ديجئے مجھے ديجئے پ
يہی روايت ابوھريره اورابوسعيدخدری سے ديگردسيوں طرق سے مروی )٢٢٣٢۔۴:۵٠۶جتنا وه اٹھا سکتا ہوگا(سنن ترمذی 
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، ٢٠٧٧٠۔١١:٣٧١، عبدالرزاق کی المصنف٣:٨٠، مسند احمد ١٩۴٨۶و١٩۴٨۵۔١۵:١٩۶ہے(ابن ابی شيبة کی المصنف 
، کنجی شافعی ۴باب ۶١مقدسی شافعی کی عقدالدرر :١٠:۴٨، تاريخ بغداد۶:۵١۴دالئل النبوة للبيہقی ۴:۴۵۴مستدرک حاکم 

۔) ۶۴و۶٣و٢۶و۶:۵٩الحاوی للفتاوی ۶:۵٨، الدرالمنشور٧:٣١۴، مجمع الزوائد ۶:٢۴٧، البدايۃ ولنہايۃ١١باب ۵٠۶کی البيان 

  ۔ صحيح مسلم ميں بيابان ميں دھنسنے والی احاديث:۔
يح نے اپنی صحيح ميں اپنی سند کے ساتھ عبيدهللا بن قطبيہ سے نقل کيا ہے وه کہتا ہے حارث بن ابی ربيعہ ، عبدهللا بن صح

صفوان اورميں ام المومنين ام سلمہ کے پاس گئے انہوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کيا جو زمين ميں دھنس 
توانہوں نے کہا کہ پيغمبرنے فرمايا تھا:۔ "يعوذ عائز فی البيت ، فيبعث اليہجائے گا (اوريہ ابن زبير کے زمانے کی بات ہے)

  بعث ، فاذاکانو اببيداء من االرض خسف بھم" 
"پناه لينے والے گھر ميں پناه لے گا اوراس کی طرف فوج بھيجی جائے گی پس جب وه صحراميں ہونگے تووه دھنس جائيں 

  ۔) ٧و۶و۵و١٨:۴گے"(صحيح مسلم شرح نووی کے ساتھ 
بعض جہال کا خيال ہے کہ يہ حديث زبير کے حاميوں کی گھڑی ہوئی ہے عبدهللا بن زبيرنے مويين کے ساتھ سختی کی تھی 
جو اسکے قتل ہونے کی موجب ہوئی تھی۔ليکن حقيقت ايسی نہيں ہے کيونکہ يہ حديث مختلف طرق سے مروی ہے جيسے 

يعب ، ام سلمہ ،صفيہ، عائشہ،حفصہ ،قعقاع کی بيوی نفيره اورديگربڑے ابن عباس ، ابن مسعود، ابوہريره ،جدعمروبن ش
، سنن ترمذی ٣:٣٧بڑے صحابہ اورحاکم نے بعض طرق کو بخاری اورمسلم کے مطابق صحيح قرارديا ہے(مسند احمد 

ح سند ۔اورابو داود نے اسے اپنی سنن ميں صحي۴:۵٢٠، ذھبی کی تلخيص المسندرک ۴:۵٢٠، مستدرک حاکم ٢٢٣٢۔۴:۵٠۶
شرح حديث ١١:٣٨٠کے ساتھ ذکرکيا ہے جيسے کہ "عون المعبودشرح سنن ابی داود "ميں اس کی وضاحت موجود ہے 

، اورسيوطی نے حديث کے کثير طرق اورجن صحابہ نے اسے روايت کی ہے کو اپنی تفسير درمنشور ميں سوره ۴١۶٨٧
   )٧١٢۔۶:٧١۴کی تفسير ميں جمع کيا ہے۵١سباکی آيت نمبر

ال صحرا کا دھنسنا اس لشکر کے ساتھ پيش آئے گا جوحضرت امام مہدی کے ساتھ جنگ کرے گا جيسا کہ اس بہر ح
سلسلے ميں وارد ہونے والی تمام احاديث بتاتی ہيں اوريہ وضاحت کرنے کے ليے کافی ہيں کہ مسلم کی حديث سے مراد کيا 

  ہے۔ 
تک کوئی لشکر دھنسا ہو اگرايسا ہوا ہوتا تويہ واقعہ اصحاب الفيل  غايت المامول ميں لکھتے ہيں ہم نے نہيں سنا کہ اس وقت

پس ضروری ہے کہ يہ دھنسا مہدی کے دشمنوں کے) ۵:٣۴١کی طرح مشہور ہوتا(غاية المامول شرح التاج الجامع لالصول 
 ساتھ ہو دير سے ہو يا جلدی اوروہاں پر باطل پرست گھاٹے ميں ہوں گے 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  احاديث حضرت مہدی کو ضعيف قراردينے ميں ابن خلدون کا استدالل

  ظہور حضرت امام مہدی کے منکروں نے ابن خلدون کے بعض احاديث کو ضعيف قراردينے کے ساتھ تمسک کيا ہے۔ 
ليکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے علماء اہل سنت کيطرف سے ابن خلدون کو ديئے گئے جوابات کی طرف توجہ 

  نہيں کی۔ 
نيز اس بات کو بھی بھول گئے کہ ابن خلدون نے بعض احاديث کو ضعيف قرار دينے کے باوجود بعض کوصحيح قرارديا 

  ہے۔ 
رسٹی کے پروفيسرسعدحسن احاديث مہدی کے متعلق لکھتے ہيں ان احاديث کو استاد احمدامين کا شاگرد اورازہر يونيو

اورناقدين حديث نے در کيا ہے اوران پر تنقيد کی ہے اور عالمہ ابن خلدون نے بڑی سختی سے ان کا انکار کيا ہے 
يہی بات ابوزہره (االمام )١٠٨اورايسا ہی خيال ان کے استاد احمد امين کا بھی ہے(المہديولمہدوية )۶٩(المہديةفی االسالم :

جيسے )۴٧٩۔۴٨٠اورجبہان(جبہان کی تبديد الظالن )١٠:۴٨٠محمدفريدوجدی(دائرمعارف القرن العشرين )٢٣٩الصادق 
ديگرافرادنے بھی کہی ہے اور سائح ليبی کہتا ہے"ابن خلدون نے ان سب احاديث پر تنقيد کی ہے اورايک ايک کوضعيف 

، مقالہ جو کلية الدعوة االسالميہ "ميگزين جو ليبيا سے نکلتا ١٨۵النقد۔علی حسين السائح اليبی : قرارديا ہے"(تراثنا وموازين

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ئطبع بيروت) ١٩٩٣۔١٠ہے ، ميں نشرہواعدد

  ابن خلدون نے احاديث کے ضعيف قراردينے کی حقيقت
پنی بات نہيں ہے بلکہ خود ابنبيشک ابن خلدون نے احاديث کو ضعيف قرار ديا ہے اوربعض کو صحيح اوريہ کوئی ہماری ا
  خلدون نے اپنی تاريخ ميں اس کی وضاحت کی ہے جيسا کہ ہم اس کی عبارت نقل کريں گے۔ 

اورلگتا ہے کہ استاداحمد امين نے اس کی صحت کی تصريح کونہيں ديکھا اورصرف اس کی تصنعيفات کی طرف اشاره 
  کرديا ہے۔ 

ہ کيے بغيراس بات کوبڑھا چڑھا کرنقل کرتے ہيں فرض کريں اگرابن خلدون نے پھر يہ لوگ زبن خلدون کی تاريخ کا مطالع
احاديث مہدی ميں سے ايک کوبھی صحيح قرار نہ ديا ہوتوکيا ديگرعلماء حديث ودراية کا ان کوصحيح اورمتواتر دينا کافی 

  نہيں ہے حاالنکہ ابن خلدون کا موضوع تاريخ اوراجتماعيات ہے۔ 
  نی احاديث کو ضعيف قرارد يا ہے تاکہ اس کے اس عمل کو اس قدر بڑھاچڑھا کرپيش کيا جائے۔ پھر ابن خلدون نے کت

ابن خلدون نے صرف تيئس احاديث کا مطالعہ کيا اوران ميں سے انيس کو ضعيف قرارديا ہے اوراحاديث مہدی کو ذکر 
،ابن ماجہ، حاکم ، طبرانی ،اورابويصلی کرنے والوں ميں سے اس نے فقط سات افرادکا ذکر کيا ہے۔ترمذی ،ابوداؤد،بزار

   )۵٢، فصل ١:۵۵۵موصلی(تاريخ ابن خلدون 
اس طرح انہوں نے ان اڑتاليس علماء کو چھوڑديا ہے جنہوں نے احاديث کو مہدی کو ذکر کيا ہے کہ جن ميں پہلے ابن سعد 

اديث مہدی کوروايت کرنے والے ہجری)ہيں اوراح٨٠٧ہجری)صاحب طبقات اورآخری نورالدين ہيثمی (متوفی ٢٣٠(متوفی 
جب کہ انتاليس صحابہ کو چھوڑ ديا ہے اوراس )۵۵۶صحابہ ميں سے انہوں نے فقط چوده کا ذکر کيا ہے(تاريخ ابن خلدون

  کی تفصيل فصل اول ميں گزر چکی ہے۔ 
ری کی احاديث کو شمار نيز انہوں نے ان چوده صحابہ کی بھی بہت کم احاديث کا ذکر کيا ہے چنانچہ ہم نے خود ابوسعيد خد

ہے فقط ان کی احاديث ان تمام احاديث سے زياده ہيں جو ابن خلدون نے ذکر کی ہيں اورابوسعيد ان کے ذکر کرده چوده 
  صحابہ ميں سے ايک ہيں۔ 

اس سے بڑھ کو ابو سعيد خدری کی جب احاديث کو انہوں نے ذکر کيا ہے ان کے بھی سارے طرق کو ذکرنہيں کيا ہے فقط 
د کو ذکر کيا ہے کيونکہ ديگر طرق کا انہيں علم ہی نہيں ہے۔اوراگرآپ ہمارے ذکرکرده طرق مالحظہ فرمائيں اورپھر ان چن

ميں بيان کيا ہے توآپ کو ہماری اس ۵٢کا موازنہ ان سے کريں جنہيں ابن خلدون نے اپنی تاريخ کی جلد اول کی فصل نمبر 
  بات کا يقين ہوجائے گا۔ 

ن پرسخت تنقيد ہوئی اوران کومختصراورمفصل جواب ديا گيا اس سلسلہ ميں ابوالفيض اپنی کتاب اس ليے ابن خلدو
  "ابرازالوہم"ميں ابن خلدون کی تصعيفات کيساتھ تمسک کرنے والوں کے بارے ميں لکھتے ہيں :۔ 

کے ہوئے ہے يہ وه  "جن پرآج تواترمخفی ہے اوراس سے جاہل ہيں اوران کا جہل انہيں علم کے راستے سے دور اور رو
لوگ ہيں جوظہورمہدی کاانکار کرتے ہيں اوران کے بار ے ميں وارد ہونے والی احاديث کے ضعيف ہونے کا يقين رکھتے 
ہيں جب کہ يہ لوگ ضعيف ہونے کے اسباب حديث ضعيف کے معنی اورعلم حديث کے قواعد واصول سی بھی واقف نہيں 

  لی ہے جن کا تواترکسی بيان کا محتاج نہيں ہے" ہيں اوران کاظرف ان احاديث مہدی سے خا
اس انکارکی دليل فقط وه کمزور اورجھوٹی علتيں ہيں جو ابن خلدون نے بعض احاديث کو ضعيف قراردينے کيلئے ذکرکی 
ہيں اوران کے ذريعے انہوں نے ان احاديث کے ثقہ راويوں پر الٹے سيدھے اورغلط الزامات لگائے ہيں جب کہ اس وسيع 

  دان ميں ابن خلدون کی کوئی جگہ نہيں ہے اوراس سلسلے ميں اس کاکوئی حصہ اورکردار نہيں ہے مي
لہذاان پر کيسے اعتماد کيا جاسکتاہے اوران مسائل کی تحقيق ميں کيسے ان کيطرف رجوع کيا جاسکتا ہے ضرورت يہ ہے 

ماہرين کی طرف رجوع کيا جائے لہذافقط کہ گھر ميں دروازے سے داخل ہوا جائے اورحق يہ ہے کہ ہرفن ميں اس کے 
  حفاظ اورنافذين ہی کا حديث کو صحيح يا ضعيف قراردينا قابل قبول ہوسکتاہے 

  اس کے بعد حديث کے متعددحفاظ اورناقدين کے اقواک کو نقل کيا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ )۴۴٣(البزار:

  احاديث حضرت امام مہدی صحيح اورمتواترہيں
کرکا کہنا ہے "ابن خلدون نے اس چيز کو چھيڑاہے جس کا سے علم نہيں ہے اوراس نے اس وادی ميں قدم شيخ احمد شا

  رکھا ہے جس کاوه اہل نہيں۔ 
اس نے اپنے مقدمے کی اسی فصل ميں عجب تضادات اورواضح غلطيوں کا ارتکاب کياہے دراصل ابن خلدون محدثين بات 
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يں سمجھ ليتے تووه ساری باتيں نہ کہتے جو انہوں نے کہی ہيں(شيخ عبدالمحسن ابنکو سمجھ ہی نہيں پائے کيونکہ اگروه انہ
حمدالعباد کا مضمون "مہدی کے بارے ميں وادرہونے والی احاديث جھٹالنے کاجواب")يہ مضمون مدينہ منوره ميں "الجامعہ

  ء ہجری )  ۴۶،١۴٠٠ء ہجری ميں چھپا ہے عدا، بارھويں جلد نمبر  ١۴٠٠االسالميہ "نامی رسالہ ميں 
شيخ عباد کا کہنا ہے ابن خلدون ايک مورخ ہيں نہ علم رجال کے ماہر تاکہ ان کی تصحيح اوررضعيف پر اعتمادکيا جائے 

بلکہ اس سلسلے ميں بيہقی ، عقيلی ، طابی، ذہبی ، ابن يتميہ ، ابن قيم جيسے علم حديث ودراية کے ماہر پر اعتماد کيا جائيگا 
  مہدی کو صحيح قرارديا ہے(سابقہ حوالہ)  جنہوں نے احاديث

بہر حال ابن خلدون کی تضيفات کے ساتھ تمسک کرنے والوں کی دليل باطل ہے کيونکہ خودابن خلدون نے ان ميں سے چار 
  احاديث کی صحة کا اعتراف کيا ہے اوروه مندرجہ ذيل ہيں ۔ 

بو سعيد خدری کے طريق سے روايت کيا ہے اس کے ۔ وه حديث جسے حاکم نے عون اعرابی عن ابو الصديق ناجی عن ا١
بارے ميں ابن خلدون نے سکوت اختيار کيا ہے اوراس پر کوئی تنقيد نہيں کی کيونکہ اس کے تمام روای اہل سنت کے ساتھ 
علماء کے نزديک موثق ہيں اگرچہ انہوں نے اسے صحيح نہيں کہا ليکن ان کا سکوت اس کے صحت کے اعتراف کی دليل 

   )۵٢، فصل نمبر١:۵۶۴اريخ ابن خلدون ہے(ت
۔ وه حديث جسے حاکم نے سليمان بن عبيدعن ابوالصديق ناجی عن ابو سعيد خدره کے طريق سے روايت کيا ہے اس کے ٢

   )١:۵۶۴بارے ميں ابن خلدون کا کہنا ہے "اس کی سند صحيح ہے"(تاريخ ابن خلدون 
بارے ميں علی سے روايت کيا ہے اوراسے بخاری ومسلم کے  ۔ وه حديث جسے حاکم نے ظہور حضرت امام مہدی کے٣

معيار کے مطابق صحيح قرار ديا ہے ابن خلدون کا کہنا ہے "يہ سند صحيح ہے جيسا کہ ذکرہوچکا ہے"(تاريخ ابن خلدون 
١:۵۶۵(   

ہے اوراس کی سند ۔وه حديث جسے ابوداود سجستانی نے اپنی سنن ميں صالح بن خليل سے انہوں نے ام سلمہ سے نقل کيا ۴
کے بارے ميں ابن خلدون کا کہنا ہے اس کے راوی صحيح حديث کے راوی ہيں ان پر کسی تنفيد وتنقيص کی کوئی گنجائش 

   )١:۵۶٨نہيں ہے(تاريخ ابن خلدون 

  تضعيفات ابن خلدون کی کہانی ہندسوں کی زبانی
  ی ۔ ہندسوں کی زبان کسی نقص وتنقيد بحث اورتمحيص کو قبول نہيں کرت

اب ہم ابن خلدون کی تضعيفات ميں بحث کے نتائج کواس زبان کے سپرد کرتے ہيں تاکہ سب ممکنہ صورتوں ميں ان کے 
اس کام کی علمی حيثيت واضح ہوسکے اوريہ تب ہوگا جب آپ نے مالحظہ فرمايا کہ "معجم احاديث المہدی "پانچ جلدوں پر 

اکٹھا کيا گيا ہے اورانہيں مختلف قسموں پر تقسيم کيا گيا ہے مالحظہ  مشتمل ہے اوران ميں احاديث کو ہزار جلدوں سے
  فرمايئے:۔ 

احاديث پر مشتمل ہيں جو ساری کی ساری سنی اورشيعہ طرق سے پيغمبر )۵۶٠۔ پہلی اوردوسری جلد ان پانچ سو ساٹھ (١
  اکرم سے مروی ہيں ۔ 

ہل بيت سے مروی ہيں اوران ميں سے بہت ساری احاديث احاديث پرمشتمل ہيں جوآئمہ ا)٨٧۶۔تيسری اورچوتھی جلدان (٢
  شيعوں کے ساتھ اہل سنت نے بھی نقل کيا ہے۔ 

احاديث پر مشتمل ہے جو آيات قرآنيہ کی تفسير کرتی ہيں اورشيعہ وسنی مفسرين نے جتنی بھی )۵٠۵۔پانچويں جلدان (٣
  سب تقريبااس ميں موجود ہيں ۔ تفسير پرمبنی احاديث حضرت امام مہدی کے بارے ميں ذکر کی ہيں وه 

اورتفسير کرنے والی احاديث )١۴٣۶اس لحاظ سے احاديث کی تفسيرکرنے والی احاديث کو چھوڑ کربقيہ کی تعدادبنے گی (
  اوراگران کے سارے طرق شمار کيے جائيں توتقريبا چار ہزار بنتے ہيں ۔ )١٩۴١کو مالئيں توکل بن جائيں گی (

  اب غورفرمائيں:۔ 
  ہے۔ )٢٨۔ان کے طرق کی تعداد(٢احاديث کے متعلق بحث کی ہے ۔)٢٣خلدون نے فقط (۔ابن ١
  ہيں  ١٩۔ ان ميں ضعيف ۴۔ ابن خلدون نے ان ميں سے چار کو صحيح قرار ديا ہے ۔٣

اہلبيت سے )٨٧۶حديث پيغمبرسے مروی ہے ()۵٣٧احاديث کو زيربحث نہيں الئے ان ميں سے ()١٩١٨پس ابن خلدون (
  کا عدد مندرجہ ذيل نسبتيں تشکيل ديتا ہے:۔ ٢٣ديث آيات قرآنيہ کی تفسيرکرتی ہيں اوراس طرح احا)۵٠۵اور(
   /١٠٧،۴۔ پيغمبر سے مروی احاديث کے ساتھ اس نسبت بنتی ہے١
   /۶٠١،١۔ پيغمبر اسالم اوراہم بيت سے مروی ساری احاديث کے ساتھ ہے ٢
لدون ساری احاديث کو زير بحث الئے ہوتے صحيح احاديث کی اوراگر ابن خ/١٨۴،١۔ اورساری احاديث کے ساتھ ہے ٣



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ہے کا تناسب يہ ہوتا:۔ ۴ميں سے  ٢٣تعداد جو ان کے نزديک 
  احاديث صحيح ہوتيں ۔ ٩٨۔ اگرپيغمبر اسالم سے مروی ساری روايات پر تنقيد ی نظر کرتے تو١
  ۔ احاديث صحيح ہوتيں٢۵٠۔ پيغمبر اسالم اوراہل بيت سے مروی احاديث سے٢
  ہوتی۔ ٣٣٨۔ اگرساری احاديث پر تنقيد کرتے توصحيح احاديث کی تعداد ٣

اورواضح ہے کہ پہال عدد ہی احاديث مہدی کے تواتر کے ليے کافی ہے اورجن احاديث کو ابن خلدون نے درکيا ہے انہيں 
  ناسب بنتاہے:۔ اگر ان احاديث سے نسبت دی جائے جنہيں ابن خلدون بحث زير بحث نہيں الئے تومندرجہ ذيل ت

   /٣۔ ٣٩٢۔ پيغمبر سے مروی احاديث کے ساتھ تناسب يہ ہے ١
   /٣٢٠،١۔ پيغمبر اسالم اوراھل بيت سے مروی احاديث کے ساتھ ٢
   /٩٧٨،٠۔ تمام احاديث کے مجموعے کے ساتھ ٣

کہ وه بہت ہی کم  لہذا کيسے يہ دعوٰی کيا جاسکتا ہے کہ ابن خلدون نے ساری احاديث مہدی کو ضعيف قرار ديا ہے جب
  vتعدادکوزيربحث الئے ہيں اوران ميں سے بھی بعض کو انہوں نے صحيح قرار ديا ہے

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  عيسٰی بن مريم ہی مہدی ہيں

بعض مشترقين اورغيرمشترقين نے امام مہدی کے انکار کے سلسلے ميں محمد بن خالدجندی کی اس حديث کو بہانہ بنايا ہے 
کہ هللا کا نبی عيسٰی ہی مہدی ہے ليکن ميں نے علماء اسالم ميں کوئی ايسا عالم نہيں ديکھا جس نے حديث کو ذکر کرنے کے

  نہ اڑايا ہو۔  بعد اس پرتنقيد نہ کی ہو اوراس کا مذاق
لہذا باالتفاق قابل قبول نہيں ہے ليکن اس غرض سے کہ اس کا بطالن کسی پر پوشيده نہ رہے اس کی حقيقت کو بيان کرنا 

  ضروری ہے۔ 
اس حديث کو ابن ماجہ نے يونس بن عبداالعلی سے انہوں نے شافعی سے انہوں نے محمدبن خالدجندی سے انہوں نے ابان 

ے حسن بصری سے انہوں نے انس بن مالک سے انہوں نے پيغمبر اسالم سے نقل کيا ہے کہ آپ نے بن صالح سے انہوں ن
  فرمايا :۔ 

"معاملہ سخت ہوجائے گا دنيا پيچھے کی طرف چلتی رہے گی ،لوگ کنجوس ہوتے جائيں گے اورقيامت قائم نہيں ہوگی 
، اورخود ۴٠٣٠۔٢:١٣۴٠کے سوا(سنن ابی ماجہ مگربرے لوگوں کے نقصان ميں اورکوئی مہدی نہيں ہے عيسٰی بن مريم 

ابن ماجہ نے يہ حديث بھی نقل کی ہے۔"المھدی حق وھومن ولدفاطمة ""مہدی حق ہے اوراوالد فاطمة سے 
، جو گزر چکی ہے نيز ہم ذکر کرچکے ہيں کہ اہل سنت ميں کسی نے اسے صحيح قرار يا ہے اورکسی ۴٠٨۶۔٢:١٣۶٨ہے

  نے متواتر۔۔۔۔۔۔) 
اوربطالن کے ليے کسی علمی کاوش کی ضرورت نہيں ہے کيونکہ اس کے ليے يہی کافی ہے کہ يہ حديث  اس کی رد

  گزشتہ ساری صحيح اورمتواتر احاديث کے مخالف ہے 
اوراگرمروی حديث کے ذريعے نقص کے باوجود استدالل صحيح ہو تو علم رجال اورفن درايت ايک بازيچہ اطفال جائے گا 

احاديث کو صحيح قرار دينا ، جھوٹے راويوں کو جليل القدر اورثقہ شمار کرنا ،مجہول احاديث کو  اوراس کا مطلب جعلی
  مشہور بنانا اورناصبيوں کو سادات سمجھنا ہوگا۔ 

اورثقہ وقابل اعتماد کو مجروح اورمطعون کے ساتھ مالنے اچھے اوربرے کو يکجا کرنے اورناقص وکامل کے درميان 
  ميں اسالم ميں کوئی بھی متواترحديث نہيں رہی گی۔ فرق نہ کرنے کی صورت 

  کياکوئی عقلمند مسلمان ايسا ہے جودجال صفت راوی محمد بن خالد جندی کی تصديق کرسکتا ہو؟ 
کيونکہ يہی وه شخص ہے جس نے حديث جند(جندجو صنعا سے دودن کے فاصلے پر ايک مقام ہے) کونقل کياہے کہ جس 

حديث يہ ہے"چارمساجد کی طرف پاالن کسے جائيں گے مسجد حرام ، ميری کاجعلی ہونامشہورہے اوروه 
   )٢٠٢۔٩:١٢۵مسجد،مسجداقصٰی اورمسجد جند"(تہذيب التہذيب
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ديکھئے کس طرح اس نے لوگوں کے دلوں کوجند کی چھاونی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے 
پر ہے کہ انہوں نے محمد بن خالد جندی کی اس عبارت وال مھدی اال  تين مقدس مساجد کا ذکرکيا ہے اور تعحب ابن ماجہ

  عيسٰی بن مريم (مہدی وہی عيسٰی بن مريم ہے)والی حديث کو ذکر کيا ہے۔ 
  حاالنکہ يہی حديث ديگر صحيح طرق سے بھی مروی ہے کہ جن ميں يہ اضافہ نہيں ہے 

ند کے ساتھ ابوامامہ سے بالکل انہيں الفاظ کے ساتھ ذکر کيا ان ميں سے ايک وه ہے جسے طبرانی اورحاکم نے اپنی اپنی س
  ہے ليکن اس ميں يہ الفاظ والمھدی اال عيسٰی بن مريم (مہدی وہی عيسٰی مريم ہے )نہيں ہيں۔ 

اورحاکم نے اسے صحيح قرارديا ہے اورکہا ہے "يہ حديث صحيح ہے ليکن بخاری اورمسلم نے اسے ذکر نہيں 
   )٧٧۵٧۔٨:٢١۴، کتاب الفتن اولماحم اورطبرانی کيالکبير۴:۴۴٠کيا"(مستدرک حاکم 

ہاں حاکم نے بھی ابن ماجہ کی اس حديث کو اس اضافے کے ساتھ نقل کيا ہے ليکن ساتھ ہی يہ وضاحت بھی کی ہے کہ 
اکم انہوں نے اس حديث کو اپنی مستدرک ميں تعجب کے ليے نقل کيا ہے نہ کہ بخاری اورمسلم پرحجة کے ليے(مستدرک ح

  ، کتاب الفتن والمالحم) ۴۴١۔۴:۴۴٢
ابن قيم نے "المنارالنيف "ميں اس حديث (والمھدی اال عيسی ٰ بن مريم)(مہدی وہی عيٰسی بن مريم ہيں)کا ذکرکيا ہے اوراس 
  کے متعلق علماء اہل سنت کے اقوال نقل کئے ہيں اورکہا ہے اس حديث کو صرف محمد بن خالد جندی نے روايت کياہے۔ 

ہجری)سے نقل کيا ہے کہ محمد بن خالد علماء حديث ودرايت کے درميان معروف نہيں ہے اوربيقہی ٣۶٣آبری (متوفی اور
سے نقل کيا ہے اسے فقط محمد بن خالد نے نقل کيا ہے اورحاکم ابوعبدهللا نے کہا ہے يہ مجہول ہے اور اس کی سند ميں 

ے ابان بن ابو عيا ش سے اورانہوں نے مرسل حديث پيغمبر اکرم بھی اختالف ہے پس اس سے روايت کيا گيا ہے کہ اس ن
  سے نقل کی ہے 

پس اس کی بازگشت بھی محمد بن خالد کی طرف ہوئی جو مجہول ہے حديث منقطع ہے اورظہور مہدی کی احاديث زياده 
   )٣٢۵۔١٣٠و٣٢۴۔١٢٩صحيح ہيں(المنارالنيف

   )٢٠٢۔٩:١٢۵بن خالد پر تنقيد پو ذکر کياہے(تہذيب التہذيب  اورابن حجر نے ابوعمرو اورابو الفتح ازدی کی محمد
  ميں کہتا ہوں حديث:۔(والمہدی االعيسی بن مريم) 

   )٧۴٧٩۔٣:۵٣۵(مہدی وہی عيسی بن مريم) ايک ناقابل قبول روايت ہے جسے ابن ماجہ نے ذکر کيا ہے(ميزان االعتدال 
  ) قرطبی نے کہا ہے يہ جملہ( والمہدی االعيسٰی بن مريم

اس سلسلے ميں وارد ديگر احاديث کے معارض ہے پھر محمد بن خالد پر طعن کرنے والوں اوراس کی حديث کو رد کرنے 
  والوں کے اقوال نقل کرنے بعد کہا ہے 

"حضرت امام مہدی کے ظہور اوران کی عترت اوراوالد فاطمة سالم هللا عليھا سے ہونے کے سلسلے ميں پيغمبر اکرم سے 
   )٢:٧٠١ث موجود ہيں پس فيصلہ انہيں کے مطابق کيا جائے گا کہ اس حديث کے مطابق"(التذکره صحيح احادي

ابن حجر کا کہنا ہے نسائی نے واضح طور پر کہا ہے کہ يہ حديث قابل قبول نہيں ہے اورديگر حفاظ نے قطعی طور پر کہا 
الد فاطمہ سے ہے زياده صحيح ہيں(الصواعق ہے کہ اس سے پہلے والی احاديث جو واضح طور پر کہتی ہيں کہ مہدی او

   )٢۶۴المحرقہ:
ابونعيم نے حلية االولياء ميں اس حديث کو غريب شمار کيا ہے اورکہا ہے "ہم نے اس کو نہيں لکھا مگرشافعی حديث سے 

   )٩:۶١"(حليۃ االولياء
ی وہی عيسٰی بن مريم ہيں )ہے اسے ابن ابن تيميہ کا کہنا ہے وه حديث جس ميں يہ جملہ (وال مہدی االعيسٰی بن مريم)مہد

ماجہ نے روايت کيا ہے اوريہ ايک ضعيف حديث ہے جسے اس نے يونس سے اس نے شافعی سے اوراس نے يمن کے 
  ايک مجہول شخص سے روايت کيا ہے۔ 

شافعی سے ايسی سند کے ساتھ توروايت حجة نہيں ہوا کرتی اوريونس اس سے روايت کی گيا ہے کہ مجھ سے بيان کياگيا 
اور خلعيات وغيره ميں ہے ہميں يونس نے بتايا شافعی سے نہ ہميں شافعی نے ان دونوں کا مطلب يہ ہے کہ خود شافعی نے 

  نہيں بتايا پس شافعی کی طرف بھی اس کی نسبت ثابت نہيں ہے۔ 
پرداللت کرتی ہے  پھر محمد بن خالد جندی کی حديث کے متعلق کہتا ہے اس ميں تدليس ہے جو ا س کے ضعيف ہونے

   )١٠١۔۴:١٠٢اوربعض لوگ توکہتے ہيں شافعی نے اسے روايت ہی نہيں کيا(مہناج السنة ابن تيميہ 
چنانچہ محمد بن خالد جندی کے بہت زياده مطعون ہونے کی وجہ سے امام شافعی کے بعض حاميوں نے ان سے اس حديث 

رد نے ان پر جھوٹ بوال ہے اوردعوٰی کيا ہے کہ شافعی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اورکہا ہے کہ شافعی کے شاگ
نے خواب ميں ديکھا تھا وه کہہ رہے تھے "مجھ پريونس بن عبدااالعلی نے جھوٹ بوال ہے يہ ميری حديث نہيں ہے(ابن 
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   )٣٢کثير کی الفتن والمالحم 
م ہے کو آٹھ محکم ومضبوط دليلوں سے ابو الفيض غماری نے اس حديث :۔(والمہدی اال عيسٰی مريم)مہدی وہی عيسٰی بن مري

   )۵٣٨رد کياہے۔(ابراز الوہم المکنون :

  مہدويت کے سابقہ دعووں سے استدالل
المہدويت کا ڈرامہ کرنے والوں نے آخری زمانے ميں ظہورمہدی کا انکار کرنے کے ليے مہدويت کے سلسلے ميں گذشتہ 

  مد بن عبدهللا بن حسن مہدی ہے دعووں کودليل بنايا ہے جيسے حسنيوں کا دعوی کہ مح
عباسيوں کادعوی کہ مہدی عباسی مہدی ہے اور اسی طرح دوسرے دعاوی جيسے ابن تومرت يامہدی سوڈانی يا محمدبن 
حنفيہ (رضی هللا تعالی عنہ) کی مہدويت کادعوی۔اس استدالل کی بنياد مہدويت کے باطل دعووں پر ہے اوريوں حق باطل 

دينے واال موازنہ قائم کرکے انہيں گڈمڈ کرديا گيا ہے جسکی وضاحت مندرجہ ذيل باتوں سے ہو کے درميان ايک دھوکہ 
  جاتی ہے 

اول:۔ان دعويداروں ميں ظہور مہدی کی ايک عالمت موجود نہيں تھی اورصحيحين کی روايات کی روشنی ميں يہ بعض 
  عالمات گزر چکی ہيں۔ 

  سلمان ان کے زنده ہونے کا عقيده نہيں رکھتا۔ دوم:۔ان سب کی موت ثابت ہوچکی ہے اورکوئی م
سوم:۔ يہ سب آخری زمانے ميں نہيں تھے کہ جو ظہور مہدی کی شرط ہے اورپھر ان ميں سے کسی نے زمين کو عدل 

  وانصاف سے پر نہيں کيا 
يکن آج تک چہارم :۔سب سے اہم يہ کہ اگريہ استدالل صحيح ہو تو عدالت ختم ہو جائے گی کيونکہ فرعون مصر سے ل

  سارے طاغوتوں نے ايسے دعوے کئے ہيں۔ 
لہذا جاہلوں کے دعوی علم کی وجہ سے ہميں علماء کو جاہل قرار دينا ہوگا ، بہادرکوبزدل ، سخی کو بخيل اوربردبار کو 

  بيوقوف کيونکہ ہر اچھی صفت ميں بعض لوگوں نے جھوٹے دعوی کئے ہيں ۔ 
ک ہے جن سے سياسی اہداف رکھنے والوں نے فائده اٹھايا ہے اسی وجہ سے ظہور مہدی کامسئلہ ان مسائل ميں سے اي

  بعض لوگوں نے خود اس کا دعوٰی کيا تھا اوربعض نے اپنے مفادکی خاطراس کی ترويج کی تھی ۔ 
اورجيسے ايک عقل مندانسان کسی غير مستحق کے دعوی کی وجہ سے وجود حق کا انکارنہيں کرسکتا اسی طرح مہدويت 

باطل دعووں کی وجہ سے اس مہدی کے ظہور کا بھی انکار نہيں کيا جاسکتا جس کی بشارت ہمارے نبی اعظم نے کے ان 
  دی تھی 

اسی کے ساتھ ساتھ علماء اسالم نے امام مہدی کے بارے ميں وارد ہونے والی بہت ساری روايات اوران کی اکثر اسناد کو 
تی ہيں اوربعض سے توتواترکا مسلم شمار کياہے جيسے کہ اس کا صحيح قرار ديا ہے کہ جو ساری مل کر متواترہوجا

  ذکرپہلے ہوچکاہے 
ان شبہات کی قلعی کھلنے اوران کے نقش بر آب ثابت ہونے کے بعد ايک شبہ باقی ره جاتا ہے اوروه يہ کہ امام مہدی کی 

  اسقدر طويل عمر عقل وعلم کے معيار پرپوری نہيں اترتی۔ 
بڑی دليل ہے اورآخری فصل ميں ہم حسب ضرورت اس پر بحث کريں گے تاکہ واضح ہوجائے کہ يہ شبہ ان لوگوں کی سب

يہ عقل وعلم کے خالف ہے اورثابت کريں گے کہ عقل کی اپنی حدودہيں اوريہ کسی شخص کی ذاتی خواہشات ، تمناوں 
اوران کا قبول کرنا کسی فرد کی عقل اورميالن سے آزاد ہے اوراس کے اپنے احکام ہيں جنہيں تمام عقالء قبول کرتے ہيں 

  پرموقوف نہيں ہے 
نيز اس بات کو روشن کريں گے کہ محال ذاتی اورممکن ذاتی ميں بہت بڑافرق ہے محال ذاتی ميں وقوع کسی حال ميں بھی 

تی جوعام ممکن نہيں ہے حتی کہ انبياء اوراوصياء کے ذريعہ بھی واقع نہيں ہوسکتا جيسے نقضين کا جمع ہونااورممکن ذا
طور پر وقوع پذير نہيں ہوتا ليکن اس کے واقع ہونے کا امکان ہے اوريہ کہ وقوع پذير ہونے اورنہ ہونے کے لحاظ سے 

  محال عقلی اورمحال عادی ايک جيسے نہيں ہيں۔ 
روقوع ليکن ان لوگوں نے انہيں اسطرح مالجال کرپيش کيا ہے کہ اب عام خيال يہ بن گيا ہے کہ جوشئی بھی عام طورپ

پذيرنہيں ہوتی وه محال عقلی ہے کيونکہ ان دونوں ميں انہوں نے فرق نہيں کيا اورہم دليل سے ثابت کريں گے کی ان کا يہ 
 بہانہ عقل وعلم کی روشنی ميں کسی دليل اوربرہان کی حيثيت نہيں رکھتا۔ 
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 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  امام مہدی عقل اورعلم کی روشنی ميں

جو لوگ حضرت امام مہدی کا انکار کرتے ہيں اورانہيں امام حسن عسکری کا بيٹا محمد نہيں مانتے وه ايسی دليلوں سے 
  تمسک کرتے ہيں جن کا عقائد کے سلسلے ميں اسالم کی معين کرده روش سے دور ک بھی واسطہ نہيں ہے 

پر بھی استوار ہے غيب پر ايمان مسلمان کے  اسالم کی روش جس طرح عقل ومنطق پر قائم ہے اسی طرح فطرت اورغيب
  عقيدے کا جز ہے کيونکہ قرآن وسنت نے بار بار اس کی طرف دعوت دی ہے هللا تعالی ارشاد فرماتا ہے:۔ 

  الم ذلک الکتاب الريب فيہ ھدی للمتقين الذين يومنون بالغيب۔۔ 
ايت ہے جوغيب پر ايمان رکھتے ہيں(سورة بقری الم يہ ايسی کتاب ہے جس ميں کوئی شک نہيں ہے ان متقين کے ليے ہد

   )٣۔١آيت 
  نيز فرماتا ہے:۔ 

  تلک من انباء الغيب نوھيھا اليک۔۔۔۔۔ 
   )۴٩يہ غيب کی خبريں ہيں جن کی ہم تيری طرف وحی بھيجتے ہيں (سورة ہود

کی دی ہوئی خبروں کی اورحديث کی کتابوں ميں ايسی سينکڑوں روايات موجود ہيں جو ايمان بالغيب اورانبياء ورسل 
تصديق کرنے پر زور ديتی ہيں اورايمان بالغيب کے انکار کے باوجود مسلمان کاعقيده صحيح نہيں ہوسکتا چاہے اس کو 

سمجھ لے اوراس کے اسرار اوررتفصيالت تک پہنچ جائييانہ جيسا کہ فرشتے ، جن عذاب قبر ، سوال منکرونکيراورديگر 
  النے کا حکم ديا گيا ہے۔  وه غيب کی خبريں جب پر ايمان

قرآن مجيد نے انہيں ذکر کيا ہے حضرت پيغمبر نے ان کی خبردی ہے اورثقہ عادل اورامين لوگوں کے ذريعہ ہم تک نقل 
ہوئی ہيں انہيں ميں سے اہم مسئلہ ظہور حضرت امام مہدی ہے کہ جو زمين کوعدل وانصاف سے پرکرديں گے جيسا کہ وه 

  گی۔ ظلم وجورسے پرہوچکی ہو
پس حضرت مہدی کا انکارمسلمانوں کے ليے ممکن نہيں ہے کہ جن کا ذکر صحاح اورمسايند وسنن ميں موجود ہے ان کے 

  طرق کی کثرت راويوں کی وثاقت، تاريخی دالئل اورمشاہدات کو پوری تحقيق سے ہم پيش کرچکے ہيں 
ہوئے ہوں يا اپنے بزرگوں سے وراثت ميں ملے منکرين چاہے مغرب کے پروپيگنڈے اورمستشرقين کے لٹريچر سے متاثر 

تعصب ميں اندھے ہوئے ہوں جب متواتر احاديث ، محکم دليليں اورپے درپے اعترافات کے مقابلے ميں اپنے آپکو خالی ہاتھ 
 اوربے بس ديکھتے ہيں توامت مسلمہ کو اس سے منحرف کرنے اورمرحلہ انتظار ميں انہيں اپنی ذمہ داريوں کو ادا نہ نہ

 کرنے پرآماده نہ کرنے پر آماده کرنے کے ليے بعض پست اورباطل قسم کی قياس آرائياں پيدا کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ 
اورکہتے ہيں امام مہدی کی عمر کا اسقدر طويل ہونا اوراس کے لوازمات علم وعقل اورحقيقت سے مطابقت نہيں رکھتے 

ضح ہوجائے گا کہ ان کی يہ منطق کس قدرعلمی اصول وضوابط ليکن هللا کی مدد اوراس کی توفيق سے عنقريب وا
  اورصحيح معياروں سے دور ہے ۔ 

شايدان کے اہم ترين شبہات يہ ہيں طول عمر کم سنی غيبت سے خود حضرت امام کو کيا فائده ہے اورمسلمان غائب امام سے
  کيسے استفاده کرسکتے ہيں ۔ 

  ی روشنی ميں بحث کررہے ہيں مالحظہ فرمائيے چنانچہ ہم علمی طريقے سے اورعقلی دالئل ک

  سوال اول:۔ پانچ سال کی عمرميں آپ کيسے امام ہو سکتے ہيں؟
جواب:۔ بيشک امام مہدی مسلمانوں کی امامت ميں اپنے والد بزرگوار کے جانشين تھے اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ نہايت کم 

اوربچپن کی امامت آپ سے پہلے بھی کئی اماموں کوحاصل ہو سنی ميں روحانی اورفکری طور پر ايک کامل امام تھے 
چکی تھی امام محمد تقی آٹھ سال کی عمر ميں امام بنے تھے امام علی نقی نو سال اورامام مہدی کے والد امام حسن عسکری 

  بائيس سال کی عمر ميں امام تھے۔ 
  امام مہدی اورامام محمد تقی کو حاصل ہوا۔  توآپ نے مالحظہ فرمايا کہ بچپن ميں امامت واالواضح اورصريخ منصب

ہم نے اس کو واضح منصب اس ليے کہا ہے کيونکہ يہ امام مہدی کے بعض آباؤ اجداد ميں ديکھا گيا ہے مسلمانوں نے اس 
کا مشاہده کيا ہے اوراس کے مختلف علمی تجربات ديکھتے ہيں اورايک ظاہر اورواضح چيز کو ثابت کرنے کے ليے امت 
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لی تجربے سے زياده محکم اورواضح دليل دوسری کوئی اورچيز نہيں ہوسکتی اس کی وضاحت مندرجہ ذيل نکات کے عم
  سے ہوجائے گی 

۔ اماموں کی امامت کوئی ايسا حکومتی منصب نہيں ہے جو وراثت ميں باپ سے بيٹے کی طرف منتقل ہوتا ہے ١
ميين،عباسيين،ميں تھا بلکہ اسالم ومسلمين کی زعامت کا معيار اورحکومتی سسٹم اسے سہارا ديتا ہے جيسا کہ امويين ، فاط

امام کافکری وروحانی بنيادوں پر قيادت کے الئق ہونا ہے اور امام امت کے مختلف گروہوں کو فکری اورروحانی لحاظ سے
  قانع کرکے اپنی امامت کا لوہا منواتے تھے۔ 

حضرت امام محمد باقر وحضرت امام صادق کے زمانے ميں پھولے ۔ ان گروہوں کی صدر اسالم ميں بنياد رکھی گئی اور٢
پھلے اوران دواماموں کے زيرنظر چلنے والے مدرسے نے عالم اسالم ميں ايک وسيع اورولولہ انگيز فکرپيدا کی جس نے 

 ن پيدا کئے۔ اس وقت کے مختلف اورمعروف انسانی اوراسالمی علمی ميدانوں ميں سينکڑوں فقہا ، متکلمين ، علمااورمفسري
حسن بن علی وشاکا کہنا ہے ميں نے مسجد کوفہ ميں نوسو شيوخ پائے ان ميں سے ہر ايک کہتا تھا مجھ سے يہ حديث امام 

  حسن بن علی بن زياد وشاکاکے حاالت ميں)  ٨٠۔۴٠جعفر بن محمد نے بيان کی ہے(رجال نجاشی 
ہ امامت قرارديتا تھا وه بہت سخت تھيں کيونکہ وه يہ نظريہ پيش ۔ جن شرائط کا يہ مدرسہ ميں پرچار کرتا تھا اورجنہيں ي٣

  کررہا تھا کہ امام عليہ السالم فقط معصوم اوراپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوسکتا ہے۔ 
۔ اس مکتب اوراس کے ہم فکر لوگ امامت ميں اپنے عقيدے پر پختہ رہنے کے ليے بڑی بڑی قربانياں ديتے رہے کيونکہ ۴

 کی کوئی حکومت يہ سمجھتی تھی کہ يہ ہمارے خالف کوئی خط تشکيل دے رہے ہيں کم از کم فکری لحاظ سے۔ اس وقت 
لہذا اس وقت کی حکومتيں مسلسل حملے کرتی رہيں کئی قتل ہوگئے کئی قيد ميں بند کرديئے گے اورسينکڑوں لوگ 

  قيدخانوں کی تاريکيوں ميں جام شہادت نوش کرگئے۔ 
السالم کی امامت کے عقيدے کی انہيں بھاری قيمت ادا کرنی پڑی تھی اورانہيں اس عقيدے پر اکسانے والی يعنی ائمۃ عليھم 

  چيز سوائے هللا کے قرب کے اورکوئی نہيں تھی 
۔ ائمۃ عليھم السالم ان گروہوں سے الگ تھلک نہيں رہتے تھے اورنہ بادشاہوں کی طرح عالی شان محلوں ميں زندگی ۵

  نہ ہی مخفی رہتے تھے مگر يہ کہ خودحکومت انہيں قيد ياجالوطن کردے۔ گزارتے تھے اور
چنانچہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے آباواجداد ميں سے ہر ايک کے سينکڑوں راوی اورمحدث ان کے اپنے ہم 

جنا اورحج عصرلوگوں کے ساتھ خطوکتابت ان کے طويل سفر پھر عالم اسالم کی مختلف جوانب ميں اپنے وکالء کو بھي
  کوموقع پر شيعہ کا زيارت کاعادی ہونا 

يہ سب امام اور عالم اسالم کے مختلف نقاط ميں آپ کے ہم فکر اورپيروی کرنے والے مختلف لوگوں کے درميان ايک 
  واضح اورمسلسل رابطے کی دليل ہيں ۔ 

کے ليے ايک بڑا خطره تصور کرتی تھيں ۔ اس دور کی حکومتيں آئمہ عليھم السالم کی اس روحانی قيادت کواپنے اقتدار ۶
اسی وجہ سے اس قيادت کو ختم کرنے کی پوری کوشش تھی اوراسی ليے بڑے بڑے غلط کام سرانجام ديتيں اوراگر 

ضرورت محسوس کرتيں توسنگدلی اورسرکشی کے نمونے بن جاتيں اورآئمہ عليھم السالم کے خالف قيدوبند اورديگر 
جس کی وجہ سے مسلمان بالخصوص چاہنے والوں کو بہت دکھ ہوتا اورحکومت کے خالف محرمانہ حملے جاری رکھتيں 

  نفرت پيدا ہوتی تھی۔ 
  ان چھ نکات کو جو تاريخی حقائق پر مشتمل ہيں اگرمدنظر رکھيں تومندرجہ ذيل نتيجے تک پہنچنا ممکن ہوجائے گا۔ 

ھا کيونکہ بچپن ميں جو بھی امام سامنے آيا اورانہوں نے بچپن ميں امامت والی بات ايک کھلی حقيقت تھی کوئی وہم نہيں ت
  مسلمانوں کے ليے اپنے آپ کو روحی اورفکری امام متعارف کرايا۔ 

اوروسيع وعريض دنيا ميں پھيلے ہوئے آپ کے چاہنے والوں اورپيروکاروں کا آپ امام اوررہبر مان لينا اس بات کی 
ی درجے پر فائز تھے فقہ تفسير وعقائد وغيره پر پورا تسلط رکھتے نشاندہی کرتا ہے کہ:۔آپ علم ومعرفت کے اعل

تھے۔اگرايسا نہ ہوتا توممکن نہيں تھا کہ اتنے بڑے بڑے گروه آپ کی امامت کے سامنے سرتسليم خم کرديتے۔با لخصوص 
موقع فراہم کرتے  اس تناظر ميں کہ آپ اپنے پيروکاروں کو اپنے ساتھ رابطہ رکھنے اوراپنی شخصيت کو پرکھنے کا پورا

تھے کيا ممکن ہے کہ ايک بچہ اپنی امامت کا اعالن کرے اوروه بھی علی االعالن اوراتنے بڑے بڑے مختلف گروہوں کے 
  سامنے۔ 

اوريہ سب اس کی حقيقت سے مطلع ہوئے بغير اوراس بچے کی حيثيت کا اندازه لگائے بغير اس کے سامنے سرتسليم خم 
  امن اورزندگی جيسی قيمتی ترين چيز قربان کرديں ؟  کرديں اوراس راه ميں اپنا

  اورکيا يہ ممکن ہے کہ واقعاوه فکری اورعلمی لحاظ سے بچہ ہو ليکن اسقدر طويل رابطے کے باوجود ظاہر نہ ہو؟ 
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فرض کريں کہ اہل بيت کی امامت کو ماننے والے حقيقت حال کو کشف کرنے پر قادر نہيں تھے توپھر حکومت کيوں 
  رہی اوراس نے حقيقت حال کو ظاہر کرنے کی کوشش کيوں نہيں کی حاالنکہ يہ اس کے مفاد ميں تھا خاموش 

اوراگرامامت کا وه دعويدار بچہ فکروعلم ميں بھی بچہ تھا توحکومت کے ليے يہ کام کس قدر آسان تھاجيسا کہ ديگر بچوں 
  ميں ہے؟ 

عوں اورغيرشيعوں کے سامنے اس طرح پيش کرديتی جيسے وه اورکس قدر اس کے ليے مفيد تھا يہ اسلوب کہ بچے کو شي
  تھا اوراس کے روحانی اورفکری بنيادوں پرا مامت کے الئق نہ ہونے کو ثابت کرديتی۔ 

اگرچاليس يا پچاس سالہ شخص کے امامت کے الئق نہ ہونے کو ثابت کرنا مشکل ہو توبھی بچے کے ليے يہ کام مشکل نہيں 
  ين وفطين ہو اوريہ ان سب طريقوں سے آسان تھا جوان حکومتوں نے اپنا رکھے تھے۔ ہے چاہے وه کتنا ہی ذہ

پس وقت کی حکومت کی اس سلسلے ميں خاموشی کی صرف ايک ہی وجہ ہوسکتی ہے اوروه يہ کہ اس نے درک کرليا تھا 
  کہ بچپن کی يہ امامت ايک کھلی اورروشن حقيقت ہے کہ کوئی جعلی اوربناوٹی شی۔ 

ہے کہ حکومت نے مختلف مواقع ميں اس کی کوشش کرنے اوراس ميں ناکام ہونے کی وجہ سے بہت نزديک سے حقيقت يہ
  يہ چيز درک کرلی تھی۔ 

کيونکہ تاريخ ہميں اس قسم کے کئی واقعات بتاتی ہے جن ميں حکومت کی ناکامی واضح ہوتی ہے اس کے برعکس ايسا 
امامت لڑکھڑائی ہويا اس چبے نے اپنے سے باالتر کا سامنا کيا ہواورلوگوں  ايک بھی واقعہ نہيں ملتا جس ميں بچپن کی يہ

  کا اس پراعتماد متزلزل ہو گيا ہو۔ 
اورہم نے جو کہا تھا کہ بچپن ميں امامت ايک کھلی اورروشن حقيقت تھی اس سے ہماری مراديہی تھی اوراس کی مثال 

  بارے ميں خدا فرماتا ہے:۔  خداکے رسولوں ميں بھی ملتی ہے جيسے کہ يحيٰی نبی کے
  يا يحيٰی خذ الکتاب بقوة واتينا الحکم صبيا 

اورفصل دوم کے ١٢۔١٩اے يحيٰی کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑلو اور ہم نے اسے بچپن ہی ميں نبوت عطا کی(سوره مريم 
ہ مہدی کو بچپن ميں ميں ابن حجر ہيثمی شافعی اوراحمد بن يوسف قرمانی حنفی کااعتراف گزرچکا ہے ک ٨، اور۵نمبر

  حکمت عطاہوئی) 
اورجب يہ ثابت ہوگيا کہ بچپن کی امامت ايل بيت کہ ہاں اوريہ ايک کھلی حقيقت ہے موجود تھی توخاص طور سے امام 

 مہدی کے بچپن ميں امام بننے پر اعتراض کونا کوئی معقول بات نہيں ہے۔ 

 

 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  دوسراسوال :۔ طول عمر

شايد سب سے اہم اعتراض کہ جس کا ہميشہ سے پھر پور پروپيگنڈا کيا جاتا ہے وه يہ ہے کہ جب مہدی ايک ايسے انسان 
ہيں جو مسلسل گيارہوں صدی سے زنده ہيں توانہيں اتنی طويل عمر کہاں سے ملی اوران طبيعی قوانيں سے کيسے محفوظ 

عقائد ميں بہت قديم زمانے سے زير بحث اليا جاتا ہے  رہے جس ميں بڑھاپے کا مرحلہ ضروری ہے(يہ شبہہ کتب
 اورشيعوں کے بڑے بڑے علماء نے اس کا مختلف طريقوں سے جواب ديا ہے ہم ان ميں سے فقط بعض کو ذکر کريں گے) 

اس شبہے کو سوال کی صورت ميں بھی پيش کيا جاسکتا ہے کہ کيا يہ ممکن ہے ايک انسان کئی صديوں تک زنده رہے 
  وال کے جواب کے ليے مسئلہ امکان کی بطور رتمہيد وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ ؟اس س

  امکان کی تين قسميں ہيں ۔
  اول :۔امکان عملی 

  يعنی وه امکان جو فعال اورواقعا ممکن ہے اورواضح طور پر وجود رکھتا ہے ۔ 
  

  دوم :۔امکان علمی! 
  رعلم اس کے وجود کو محال قرارنہيں ديتا يعنی وه امکان جو صرف علمی پہلو سے محال نہيں ہے او
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  سوم :۔امکان منطقی! 

يعنی وه امکان جو عقالء کی نظر ميں محال نہيں ہے اورعقل اس کے وجود کو نا ممکن قرارنہيں ديتی ۔اب ہم اس مسئلہ 
  کوامکان منطقی سے شروع کرتے ہوئے مندرجہ ذيل صورت ميں پيش کرتے ہيں ۔ 

زنده رہنا عقلی لحاظ سے ممکن ہے ؟اس کا جواب مثبت ہے پس عمر کا طبيعی حدسے کئی گناه کيا انسان کا صديوں تک 
زياده ہونا محال نہيں ہے اوريہ بات تھوڑے سے غوروفکر سے واضح ہوجاتی ہے البتہ عام طور پر ايسا نہيں ہوتا ليکن 

سے انسان کوتعجب نہيں ہوناچاہئے خاص ايسے حاالت کو اہل تاريخ نے درج کيا ہے اورعلمی نشريات نے نقل کياہے جن 
  طورپر مسلمانوں کوکہ جن کے کانوں ميں وحی الہی کی يہ آوازٹکراتی ہے۔ 

  ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فيھم الف سنۃ اال خمسين عاما 
   )١۴۔٢٩اورہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا پس آپ ان ميں پچاس کم ہزار سال رہے(العنکبوت:

ن کے اس معنی کومزيد واضح کرنے کے ليے ہم ايک مثال پيش کرتے ہيں اگرايک شخص ايک مجمع ميں دعوی کرےامکا
کہ وه دريا کو چل کرعبورکرسکتا ہے يا آگ پرسے گزرسکتا ہے بغيراس کے کوئی نقصان پہنچے توحتمی طور پرلوگ اس

  پرتعجب کريں گے اوراس کا انکارکريں گے۔ 
کے ثابت کرتے ہوئے دريا کوعبور کرلے يا آ گ پرسے گزرکردکھادے تولوگوں کا انکاراورتعجب  ليکن اگروه اپنے دعوی

ختم ہوجائے گا پھر اگرايک دوسراشخص يہی دعوی کرے تواس کا تعجب درجہ کمترہوجائيگا اوراگرتيسراچوتھا پانچواں 
  دعوی کرے تويہ تعجب مزيد کم ہوتا جائيگا۔ 

عجب ہوا تھا وه پانچويں مرتبہ ميں اسی قوت اورحالت پر باقی نہيں رہے گا بلکہ يقينی طور پرکيونکہ پہلی مرتبہ لوگوں کو ت
  کم ہوتا ہوتا ختم ہوجائے گا۔ 

ہمارا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے۔ قرآن نے خبردی کہ نوح نبوت سے پہلے کی عمر کے عالوه اپنی قوم ميں ساڑھے نوسو 
  نہيں ہوئے بلکہ هللا تعالی نے انہيں اپنی طرف اٹھا ليا ہی۔ سال تک رہے اوريہ کہ حضرت عيسٰی فوت 

وقولھم انا قتلنا المسيح عيسٰی ابن مريم رسول هللا وما قتلوه وماصلبو ه ولکن شبہ لھم وان الذين اختلوفيہ لفی شک منہ مالھم بہ 
   من علم اال اتباع الظن وما قتلو يقينا ، بل رفعہ هللا اليہ وکان هللا عزيزاحکيما

اوران کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے هللا کے رسول عيسٰی ابن مريم کو قتل کرديا حاالنکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل 
ہی کيا اورنہ سولی ہی دی مگر ان کے ليے ايک دوسرا شخص عيٰسی کے مشابہ کرديا گيا جو لوگ اس بارے ميں اختالف 

وکے ميں پڑے ہيں ان کو اس واقعہ کی خبر بھی نہيں فقط اٹکلی کے کرتے ہيں يقينا وه لوگ اس کے حاالت کی طرف دھ
پيچھے ہيں اورعيسی ٰ کو انہوں نے يقينا قتل کيا بلکہ خدا نے انہيں اپنی طرف اٹھا ليا ہے اورخدا بڑازبردست تدبير واال 

   )۴۔١۵٧۔١۵٨۔۴ہے(النساء :
نيز ان ميں موجود ہے کہ دجال زنده ہے(بخاری اسی طرح بخاری ومسلم کی روايات ميں ہے کہ عيسی ٰنازل ہوں گے 

اورمسلم ميں خروج دجال اورنزول عيسٰی کی احاديث کو ہم مفصل بيان کر چکے ہيں نيز ذکر کرچکے ہيں کہ اہل سنت کے 
کن علماء نے اسے اپنا مسلم عقيده شمار کيا ہے اورواضح طور پر کہتے ہيں کہ دجال آخری زمانے تک زنده رہے گا 

عيسٰی حضرت امام مہدی کی مددکے ليے آخری زمانے ميں نازل ہوں گے مالحظہ ہو فصل سوم صحيحين کا  اورحضرت
  احاديث مہدی سے خالی ہونے کا بہانہ) 

اب جب صحيح روايات پکارپکار کرکہتی ہيں اورگواہی ديتی ہيں اورپے درپے اعترافات منظر عام پر آتے ہيں کہ پيغمبر کی
ء ہجری ميں پيدا ہوئے اورابھی تک ٢۵۵اطمہ سے امام حسن عسکری کے فرزند حضرت امام مہدیعترت طاہره اوراوالد ف

زنده اورموجود ہيں توتعجب اورانکارکی کوئی وجہ نہيں اوراس سے انکار سوائے دشمنی اورہٹ دھرمی کے کچھ نہيں ہے۔ 
وسکتی ليکن آيت جھٹالتی ہے اورعقل آيت سال سے زياده نہيں ہ١٢٠تفسير رازی ميں ہے "بعض اطباکہتے ہيں انسانی عمر

  کی موافقت کرتی ہے۔ 
کيونکہ انسان ميں جوترکيب ہے اس کا باقی رہنا ذاتا ممکن ہے ورنہ باقی نہ رہتی اوراس ميں موثر کی دائمی تاثير بھی 

موثر  ممکن ہے کيونکہ موثر اگرخدا تعالی ہے تووه واضح طورپردائمی ہے۔ اوراگرغير ہے تواس کا بھی کوئی
ہوگاآخرکاراتناواجب الوجوب پرہوگی جوکہ دائم ہے پس اس کی تاثير بھی دائمی ہوسکتی ہے پس بقا ذاتا ممکن ہے۔اوراگر 

ايسا نہ ہوتا توکسی ايسے عارضی سبب کی وجہ سے ہوگا جس کامعدوم ہوناممکن ہے ورنہ وه اسقدر باقی نہ رہتا کيونکہ جو
  مانع عارض ہے وه واجب الوجود ہے 

   )٢۵:٢۴س ظاہر ہوگيا کہ ان کی يہ بات عقل ونقل کے خالف ہے"(تفسيرکبير رازی پ
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يوں رازی نے غيرمعمولی طور پر انسان کے طول عمر کے ممکن ہونے پراستدالل کيا ہے جب کہ جناب حضرت عيسٰی 
  کی طول عمر ثابت ہے لہذا يہی برہان حضرت مہدی کی طول عمر ميں بھی جاری ہوسکتی ہے۔ 

استدالل کومزيد تقويت صحاح وغيرصحاح کے حضرت عيسٰی کے آخری زمانے ميں دجال کے قتل اورامام مہدی  اوراس
کی مدد کرنے پر اتفاق سے مل سکتی ہے اس کی تفصيل مہدی کون ہے والے کے جواب ميں گزر چکی ہے اب ہم امکان 

  عملی کی بحث کرتے ہيں۔ 
  انسان اسقدر طويل عمر پائے اورکيا تجربہ اس کا شاہد ہے؟ سوال يہ ہے کيا عملی طور پريہ امکان ہے کہ 

  
  جواب: 

موجوده تجربات ، موجوده امکانات اورحاالت کی روشنی ميں اس حد تک کامياب نہيں ہوسکے کہ انسان کی طبيعی عمر کو 
ہ ہونے کی دليل نہيں ہے ايک سال يادوگنا بڑھا ديں اوريہ چيز بظاہر دليل کی محتاج نہيں ہے ليکن يہ انسانی عمر طويل ن

کيونکہ امکان عملی ميں ايک انسان دوسرے انسان کی طبيعی عمر کو طويل کرنے کا فقط حيلہ کرسکتا ہے ليکن عمريں خدا
  کے ہاتھ ميں ہيں۔ 

اب لہذا تقدير کے خالف عمر کو زياده کرنا انسان ميں نہيں ہے ہاں هللا تعالی معمر لوگوں کی زندگی کوطويل کرنے کے اسب
فراہم کرسکتا ہے اورسائنس زياده سے زياده ان اسباب کی کشف کرسکتی ہے ليکن ان اسباب کو خود فراہم نہيں کرسکتی 

  کيونکہ باالتفاق يہ اسباب خدا کے ہاتھ ميں ہيں۔ 
  دوسرا سوال کياامکان علمی کی روشنی ميں انسان کی عمر طبيعی حدسے زياده طويل ہو سکتی ہے؟ 

  
  جواب اول: 

  ہاں !متعدد شواہداوراعدادوشمار امکان علمی کو ثابت کرتے ہيں ۔ جی 
۔ سائنسی تجربات انسانی عمر کومعمول سے زياده کرنے کی کوشش کررہے ہيں اوريہ تجربات بڑھاپے والے قانون کو ١

  توڑرہے ہيں۔ 
جری کی جز دوم جلد ئہ ١٣٣٩ذيقعده ٢۶ئمطابق ١٩٢١چنانچہ مصر سے نکلنے والے رسالے "المقطف"کے شماره اگست 

انسان کا زمين پر ہميشہ رہنا "کے تحت آتا ہے امريکاکی جونس ہبکنس يونيورسٹی کے ’پر اس عنوان ٢٠۶صفحہ ۵٩
  پروفيسر ريمنڈبول کہتے ہيں ۔ 

بعض سائنسی تجربات سے ظاہرہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اجزاکو ہميشہ کے ليے زنده رکھا جاسکتا ہے لہذا انسانی زندگی
  سوسال کے ہونے کا احتمال ہے اوراسکے ہزارسال تک طويل ہونے ميں بھی کوئی مانع نہيں ہے"  کے

پر ہے "يہ ممکن ہے کہ انسان ہزاروں سال تک زنده رہے اگراس کی زندگی ٢٣٩کے عدد سوم صفحہ ۵٩اسی رسالے کے 
ہيں ہے بلکہ سائنسی تجربات کا نتيجہ کو ختم کرنے والی چيزيں اسے عارض نہ ہوں اوران کی يہ بات فقط ايک گمان ہی ن

ہے ہم اس امکان علمی کی تائيد کے ليے انہيں شواہد پر اکتفاکرتے ہيں ج ماہرين نے اسے امکان علمی ميں تبديل کرنے کے 
  ليے انجام ديئے ہيں۔ 

من الخيال"جزء اول  ۔ حال ہی ميں بيروت "االيمان پبليشرز اوردارالرشيد "دمشق سے شائع ہونے والی کتاب "حقائق اغرب٢
  پر ہے۔ ٢۴صفحہ 
سال کی عمرميں دنيا سے رخصت ہو اورا س کی عمرکی اس  ١۶۶ء ميں اپنے آبائی وطن مونٹريا ميں  ١٩۵۵١بيرير

ء ميں  ١٨١۵دوستوں کے گواہی دی اورميونسپل کميٹی کے رجسٹروں ميں اس کا ريکارڈ محفوظ ہے اورخود بير يرانے 
  جنيا کے واقعات بڑی وضاحت سے بيان کئے تھے واقع ہونے والی جنگ کا را

زندگی کے آخری دنوں ميں اسے نيويارک الياگيا جہاں پر طبيعی ماہرين کی ايک ٹيم نے اس کا چيک اپ کيا توانہوں نے 
  ديکھا کہ اس کا بلڈپريشر، نبض اوردل کی دھڑکن بالکل صحيح ہے اوردماغ ابھی تک جوان ہے۔ 

سال سے زياده ہے اوراس کے صفحہ تيس پر ہے کہ توماس ١۵٠رپورٹ دی کہ اس کی عمر ليکن اس کے باوجود انہوں 
  سال تک زنده رہا"۔ ١۵٢بار 

اورصاحب سنن سجستانی نے "المعمرون نامی ايک کتاب لکھی ہے اس ميں اس نے بہت سارے سن رسيده افراد کا تذکره کيا
   ہے ان ميں سے بعض کی عمر توپانچ سوسال تک زنده رہا "۔

۔ فقط طبی ماہرين کا بڑھاپے کے مرض اورموت کے اسباب کو پہنچاننے کيلئے تجربات کرنا اورانسانی عمرکو طوالنی ٣
کرنے کے لئے مسلسل کوشش کرنا اگرچہ محدود حدتک ہی کيوں نہ ہو يہ خود امکان کی ايک دليل ہے ورنہ ان کا يہ کام 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  فضول اورخالف عقل ہوگا۔ 
امام مہدی کے مسئلے ميں تعجب يا انکار کی کوئی منطقی وجہ نہيں ہے مگريہ کہاجائے کہ اس کی روشنی ميں حضرت 

حضرت امام مہدی سائنس سے بھی سبقت کے گئے ہيں پس آپ کی شخصيت ميں امکان علمی امکان عملی ميں تبديل ہواقبل 
  اس کے کہ سائنس ترقی کرتے ہوئے 

ہيں بن سکتی کيونکہ يہ ايسے ہی ہے جيسے ايک شخص سائنس سے پہلے ليکن يہ بھی انکار ياتعجب کی کوئی عقلی وجہ ن
  کينسر کی دوا دريافت کرلے اوراسالمی نظريہ ميں ايسی سبقت کے کئی واقعات ملتے ہيں۔ 

چنانچہ قرآن مجيد ميں وجود ، طبيعت اورانسان کے متعلق کئی حقائق کی طرف اشارے کئے ہيں اورسائنس نے بعدان سے 
  ہے۔ پرده اٹھايا 

ہميں دور جانے کی ضرورت نہيں ہے ہمارے سامنے يہ قرآن کريم ہے جو حضرت نوح کا واقعہ بيان کرکے امکان عملی کا
واضح ثبوت فراہم کررہا ہے اسی طرح احاديث نبويہ نے متعدد اشخاص کے صديوں سے زنده ہونے کی وضاحت کی ہے 

  جيسے حضرت خضر حضرت عيسٰی اوردجال، 
ے اپنی صحيح ميں جساسہ سے نقل کيا ہے ان پرہم کيوں ايمان رکھتے ہيں حاالنکہ اسالم کے مستقبل کے جيسا کہ مسلم ن

لئے ان کی کوئی خاص اہميت نہيں ہے سوائے حضرت عيسی کے جونازل ہو کرحضرت امام مہدی کے وزير ، مددگار 
  يد محمد باقر کی "الجوث حول المھدی) اورآپ کے لشکر کے قائد ہوں گے جيسا کہ کثير روايات ميں ہے(مالحظہ ہو شہ

اورکيوں بعض لوگ حضرت امام مہدی کا انکار کرتے ہيں جب کہ مستقبل ميں وه اس قدراہم کام کرنے والے ہيں کہ زمين 
کوعدل وانصاف سے پرکريں گے اورحضرت عيٰسی آپ کے پيچھے نماز پڑھيں گے(اس چيز کا صحيح بخاری کے پانچ 

  ہے جيسا کہ اس کی تفصيل فصل سوم کے اول ميں گزر چکی ہے)  شارحين نے اعتراف کيا
  

  جواب دوم:۔ 
فرض کريں بڑھاپے واال قانون حتمی ہے اورانسانی عمر کو طبيعی حدسے زياده طويل کرنا ان طبيعی قوانين کے خالف ہے

تاريخ ميں انوکھا واقعہ نہيں جن کا ہم آج تک مشاہدی کررہے ہيں توامام مہدی کی نسبت يہ چيز معجزه ہوگی اوريہ کوئی 
  ہے۔ 

پھر مسلمان جو اپنا عقيده قرآن کريم اورسنت شريفہ سے حاصل کرتا ہے کو اس پرتعجب يا انکار نہيں کرنا چاہئے کيونکہ 
اس کے سامنے اس سے بھی زياده مضبوط طبيعی قانون ٹوٹ گيا ہے جيسا کہ جناب ابراہيم کو جب بھڑکتے ہوئے شعلوں 

  تو هللا تعالٰی نے معجزه کے ذريعے ان کو نجات دی اور آگ گلزار بن گئی۔قرآن اس کی يوں تصريح کرتا ہے  ميں ڈاال گيا
  قلنا يا نار کونی برداوسطاما علی ابراہيم 

   )٢٩۔٢١ہم نے کہا اے آگ ! ابراہيم پر بالکل ٹھنڈی اور سالمتی کا باعث بن جا(سورة انبياء
وکرامات جو خدا نے خاص طور پر اپنے اولياء کو عطا کئے ہيں سائنسدانوں کی اب يہ اوراس قسم کے دوسرے معجزات 

  مادی وسائل سے تيارکرده نئی نئی ايجادات اوربڑی بڑی اختراعات کی وجہ سے فہم کے زياده قريب ہوگئے ہيں۔ 
مشاہده کررہے ہيں مثال يہی  يہی ايجادات اگر سابقہ دور ميں ذکر کی جاتيں توسختی سے ان کا انکار کيا جاتا ليکن ہم ان کا

ٹيليويژن جسے پہلے ہم روايات ميں پڑھتے تھے کہ :۔آخری زمانے ميں مشرق ميں رہنے والے لوگ مغرب ميں رہنے 
  والوں کو سنيں گے اورديکھيں گے" 

ب کرنا يا اوربعض لوگ انہيں بالکل غير معقول قرارديتے تھے ليکن آج کل ايسا ہورہا ہے لہذا کسی شئی کے وجود پر تعج
اس کے وجود کا انکار کرنا صرف اس بنا پر کہ اس کی نظير نہيں ہے يا وه عام نہيں ہے کوئی منطقی اورعلمی بات نہيں 

  ہے جب کہ يہ چيزيں امکان علمی اورمنطقی کے دائرے ميں ہے اوراس پر متعدد شواہد بھی موجود ہيں 
اديث مثل وروايات ہيں جو امام مہدی کے معجزانہ طور پر ظہور ايسی ہی بڑی بڑی علمی دريافتوں کی خبر دينے والی اح

کی خبر ديتی ہيں کہ جو جديد ايجادات کے بالکل مطابق ہے۔حضرت امام صادق سے مروی ہے کہ :۔جب ہمارا قائم ظہور 
کے اورہمارے کرئے گاتوهللا تعالی ٰ ہمارے شيعوں کے ليے ان کے کانوں اورآنکھوں ميں اسقدر کشش پيدا کردے گا کہ ان 

درميان کوئی بڑافاصلہ نہيں رہے گاوه ان سے بات کرے گا تووه سن رہے ہوں گے اوراسے اس کی اپنی جگہ پر ديکھ رہے
  )٣٢٩۔٨:٢٠١ہوں گے(روضة کافی 
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 مھدی منتظر اور اسالمی فکر

 

  اس قدر طوالنی غيبت کا رازکيا ہے؟

  تيسرا سوال:۔اس قدر طوالنی غيبت کا رازکيا ہے؟ 
کہتے ہيں حضرت مہدی کی عمر کے اس حد تک طوالنی ہونے پر اتنا زور کيوں ديا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے قوانين 
توڑنا پڑيں يا معجزه کی ضرورت ہو ؟کيوں اس بات کو قبول نہيں کرليتے کہ آخری زمانے ميں امت بشريہ کی قيادت کے 

  ت ميں زنده ره کر انقالب کے ليے قيام کريگا؟ ليے اسی زمانے ميں ايک شخص پيدا ہوگا اورطبيعی حاال
جواب:۔ہمارے سابقہ معروضات کو پيش نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب بہت واضح ہے هللا نے ايسی حکمتوں اوراسرار کی

  وجہ سے کہ جن تک ہماری رسائی نہيں ہے يا ان ميں سے بعض کو ہم جانتے ہيں۔ 
اص کو امام مہدی کی عمر سے بھی بہت زياده طويل عرصے سے زنده رکھا اس جہان ميں يا کسی اورجہان ميں بعض اشخ

ہوا ہے ہم ان پريقينی صورت ميں ايمان رکھتے ہيں پس امام مہدی کے بارے ميں بھی ايسا ہی کرنا چاہے کيونکہ جيسے کہ 
  ول کام انجام نہيں ديتا۔ پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں ہم مسلمان ہونے کے ناطے ايمان رکھتے ہيں کہ هللا تعالی کوئی فض

نيز غيب کی بہت سی چيزوں پرايمان رکھتے ہيں کہ جن پر عقلی ومقلی محکم دالئل موجود ہيں پس کوئی حرج نہيں ہے کہ 
ہميں اپنے کسی عقيدے کی حکمت اورفلسفہ معلوم نہ وہوجيسا کہ احکام شرعيہ قوانين الہيہ اوربندگی وعبادت کے ايسے 

راز اورحکمتيں ہميں معلوم نہيں ہيں ليکن ان کی پابندی کرتے ہيں اسی طرح دو سرے الہی وغيره  کئی اعمال ہيں جن کے
  الہی اديان ميں بھی ايسا ہے بلکہ انسانی اورملکی قوانين ميں بھی ايسا ہوتا ہے 

اضروری ہے اس کی اب ہم کہتے ہيں کہ سابقہ فصول ميں ہماری قائم کرده دليليں جو يہ بتارہی ہيں کہ مہدی پرايمان الن
خصوصيات سميت اور يہ کہ وه حسن عسکری کا فرزند حجة ہے اوريہ کہ پانچويں سال ميں امام تھا اوريہ کہ اب تک زنده 
ہے اگرکافی ہے توحتمی کا نتيجہ يہ ہے کہ ہم اس طوالنی غيبت کا عقيده رکھيں چاہے اس کے کسی فلسفے کا ہميں علم ہو 

  يا نہ۔ 
م اپنی محدودعقل اورقاصر فہم کے ساتھ بعض اسرار کا پتہ لگاليں ۔ليکن جو مسلمان حضرت امام اگرچہ ممکن ہے کہ ہ

مہدی کی طوالنی عمر کے معجزے اورغائب ہوتے ہوئے ان کے وجود کے فوائد کا قائل نہيں ہو سکتا اس کے ليے 
  ۔ ضروری ہے کہ نئے سرے سے اپنے عقيدے کو عقلی ونقلی دليلوں کی کسوٹی ميں پرکھے

اس بنا پر اس دوسرے فرض کو قبول کرنا بھی ممکن نہيں ہے کيونکہ دليليں ہماری اس طرف راہنمائی کرتی ہيں کہ زمين 
ايک لحظہ کے ليے بھی حجت خدا سے خالی نہيں ره سکتی اس پر ايمان النے کے بعد چاہے اس کے اسرار کا ہميں علم ہو 

  ہے کہ حضرت مہدی والدت سے لے کر اب تک زنده ہيں يا نہ ہو اس عقيدے کے عالوه کوئی چاره نہيں 

  سوال چہارم :۔ امام غائب کا فائده کيا ہے؟
بعض اذہان ميں يہ سوال بھی گردش کرتا ہے کہ امام مہدی جب اس طرح غائب اورنظروں سے اوجھل ہيں توامت مسلمہ کو 

  ان سے فائده کيا ہے؟ 
تا ہے اس کيلئے ضروری ہے کہ وه ان صحيح روايات کومدنظر رکھےجواب:۔ جوشخص اس مسئلے ميں دقت اورتحقيق کر

جو کہتی ہيں امام مہدی بہت سريع يا اچانک ظہورفرمائيں گے يعنی کسی مخصوص زمانے يا وقت کی تعين کے بغيراس کا 
جہ ذيل فوائد مطلب يہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل ان ظہور مبارک کی منتظر رہے لہذااس مسئلہ ميں تامل کرنے سے مندر

  کا کشف کرنا مشکل نہيں ہے۔ 
۔ يہ چيز ہرمومن کو شريعت پر کاربند رہنے اوراس کے اوامر ونواہی کی پابندی کرنے کی طرف دعوت ديتی ہے ١

  اوراسے دوسروں پر ظلم کرنے اوران کے حقوق کو غصب کرنے سے باز رکھتی ہے۔ 
آپ اپنی اس حکومت کی بنيادرکھيں گے جس ميں ظالم سے انتقام ليا کيونکہ امام مہدی کے اچانک ظہور کا مطلب يہ ہے کہ 

جائے گا،عدل کو رائج کيا جائے گا اورظلم کو صفحہ ہستی سے مٹاديا جائيگا۔اگرکہاجائے شريعت اسالم جس کا دستور قرآن 
کے وجود کا عقيده کريم ہے نے ظلم وزيادتی سے منع کرديا ہے پس وہی کافی ہے توہم کہيں گے حکومت سلطنت اورطاقت 

  رکھنا بہت قوی مانع شمار کيا جاتا ہے۔ 
  صحيح ميں آيا ہے کہ هللا تعالی ٰ بادشاه کے ذريعے وه کچھ روکتا ہے جوقرآن کے ذريعے نہيں روکتا۔ 
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۔ يہ چيز ہر مومن کودعوت ديتی ہے کہ وه اپنے آپ کو امام مہدی کے لشکر ميں شامل کرنے ان کی پوری طرح حفاظت ٢
اپنی قربانی دينے اورشريعت الہيہ کو قائم کرنے کے ليے ان کی حکومت کو پوری زمين پر پھيالنے کيلئے ہر وقت کرنے 

  اپنے آپ کو تيار اورآماده رکھے۔ 
کيونکہ اس سے مومن نے اندر باہمی تعاون اوراپنی صفوں کو منظم ومضبوط رکھنے کا شعور پيدا ہوتا ہے اس ليے کہ 

  مام مہدی کے لشکر ميں شامل ہونے والے ہيں مستقبل ميں وه حضرت ا
۔ يہ غيبت مومن کو اپنے فرائض خاص طور پرامر بالمعروف اورنہی عن المنکر کے فريضے کو جلد از جلد انجام دينے ٣

پرآماده کرتی ہے کيونکہ حضرت امام مہدی کے مددگاروں کے ليے فقط انتظار ميں بيٹھے رہنا کافی نہيں ہے بلکہ عظيم 
ی حکومت قائم کرنے اورظہور سے پہلے اس کے ليے راه ہموار کرنے کے ليے امربالمعروف اورنہی عن المنکرکا اسالم

  فرفريضہ انجام دينا ضروری ہے۔ 
۔ امت مسلمہ جو زنده اورموجود حضرت امام مہدی کا عقيده رکھتی ہے ہر وقت عزت اورکرامت کے احساس کے ساتھ ۴

  زندی گزارے گی 
دشمنوں کے سامنے اپنا سر تسليم خم نہ کرے گی ان کی ظلم وزيادتی اورسرکشی کے سامنے نہيں جھکے گی هللا تعالی کے 

کيونکہ اسے ہر لمحے امام مہدی کے کامياب ظہور کا انتظار ہے لہذا وه ذلت وپستی سے محفوظ رہے گی استکباری قوتوں 
  اوران کے تمام آلہ کاروں کو حقير اورمعمولی سمجھے گی 

احساس مقابلہ کرنے قربانی دينے اورپايدار رہنے کاايک بہت بڑا عامل ہے اوريہی هللا اوراسالم کے دشمنوں  اوريہی
کوخوفزده کئے ہوئے ہے اوريہی ان کے مسلسل خوف اورڈرکا راز ہے۔ اس لئے انہوں نے ہميشہ نظريہ مہدويت کو 

ليے قلموں کو خريداہے کہ انہوں نے ہميشہ کمزورکرنے کی کوشش کی ہے اوراس ميں شکوک وشبہات پيدا کرنے کے 
مسلمانوں کے اتحاد کو پاره پاره کرنے انہيں گمراه کرنے اوراپنے صحيح نظريات سے منحرف کرنے اپنے فاسد عقائد کی 

  ترويج کرنے کے ليے ان کے اندر ربابيت بہائيت ، قاديانيت، اوروہابيت جيسے نئے نئے فرقے پيدا کيے ہيں ۔ 
ظہور امام مہدی کا عقيده رکھنے واال شخص آخرت ميں بھی اس کے بہت سارے فوائد اورثمرات حاصل ان کے عالوه 

کرسکتا ہے ان ميں سرفہرست هللا تعالی کے عدل اوراس امت پرمہربان ہونے کا عقيده رکھنا ہے کہ هللا تعالی نے اسے 
يوسی کا شکار ہوجائے بلکہ ان کے ليے امام بغيرکسی سہارے کے نہيں چھوڑديا کہ دين سے اانحراف کوديکھ کے وه ما

  مہدی کی قيادت ميں دين کے تمام روئے زمين پر غالب ہونے کی اميد برقراررکھی ہے۔ 
دوسرا فائده انتظار پراجروثواب ہے امام صادق سے ايک صحيح حديث سے مروی ہے "ہمارے مہدی کا انتظار کرنے واال 

  کرنے والے کی مثل ہے" اپنے آپ کو راه خداميں خون ميں لت پت 
 اسی طرح کاايک فائده هللا تعالی کے اس فرمان کا پابندرہنا ہے جس ميں وه ابراہيم کی اپنے بيٹوں کو وصيت نقل کررہا ہے۔ 

  يا بنی ان هللا اصطفی لکم الدين فال تمومن اال وانتم مسلمون 
   )١٣٢۔٢مگر اس حالت ميں کہ مسلمان ہو(البقره :ميرے بيٹو! هللا نے تمہارے لئے دين کو منتخب کيا ہے پس نہ مرنا 

اورہم پہلے ذکر کرچکے ہيں کہ جو بنده اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کئے بغير مرجائے وه جاہليت والی موت 
مرتا ہے اورہمارے زمانے کے امام يہی امام مہدی ہيں ان سب چيزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے يہ بات بھی ظاہر ہوجاتی ہے 

  کہ "زمين حجت خدا سے خالی نہيں ره سکتی" 
آخرميں اس بات کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے کہ دشمنان اسالم کی مسلسل اورسر توڑ کوشش رہی ہے کہ خود 

مسلمانوں کی صفوں کے اندر ايجنٹ پيدا کريں شايد انہيں بعض ايسے لوگ مل جائيں جنہيں وه اچک ليں اوراپنی 
رليں اورانہيں جھوٹے القاب دے کر کہ جن کہ وه عرصہ دراز سے بھوکے ہيں اپنے اہداف تک چادرديواری ميں محفوظ ک

پہنچنے کے ليے ان سے سواری کا کام ليں اوراسالم اوراس کے اعلی اصولوں کو بدنام کرنے والے رسالوں اورتنظيموں 
  کے ليے انہيں آلہ کار کے طور استعمال کريں ۔ 

جو اپنے روشن راستے سے منحرف ہو کر اپنے آپ کو بچے کی طرح وه شعور سے بے ليکن انہيں وہی لوگ مليں گے 
  بہره ان دايوں کی گودوں ميں ڈال ديئے ہيں جو ہر گندے کھيل کے ليے بچے کو تيار کرتی ہيں 

  جيسے آجکل سليمان رشدی جيسے لوگ کمزورمسلمانوں کو اپنے زہريلی پروپيکنڈے سے ڈسنے ميں مصروف ہيں 
مانوں کو گھٹيا ہتکنڈوں کے خطرات سے آگاه کرنا ان کے ناپاک عزائم سے بچانا اورقرآن وسنت اورمکتب اہلبيت لہذا مسل

  عليھم السالم کے حقيقی ايمان کے قلعے ميں محفوظ کرنا ناشرعا واجب ہے 
بحث کی ہے  چنانچہ ندا سالم پر لبيک کہتے ہوئے ہم نے اس کتاب ميں اسالم کے ايک بنيادی نظريے کے بارے ميں

اوروضاحت سے بيان ہوچکا ہے کہ ظہور حضرت امام مہدی کا نظريہ اسالم کے دائمی پيغام کا الزمہ ہے اوراسے جھٹالنا 
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  اسالم کے پيغام کو جھٹالنے کے مترادف ہے۔ 
شی ہر اوراس کتاب کا سالست اسلوب اورقوت دليل کے عالوه امتياز يہ ہے کہ اس ميں نظريہ مہدويت کی حقيت کے متال

  شخص کے ليے جواب موجود ہے 
والحمد علی ھدايتہ ، الصلوة والسالم علی افضل انبيائہ ورسلہ محمد، علی آلہ الطاہرين ، وصحبہ المخلصين ومن سارعلی 

  ھجری)١۴١٧نھجھم الی يوم الدين(المحرم الحرام 

 

 


