


Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 فہرست

  مقدمہ
  نقش زندگانی حضرت صاحب االمر عجل هللا فرجہ الشريف

  فرائض دور ِ غيبت 
  َمْن اَْنَکَر ُخُرْوَج اْلَمْھِدْی 

  عالمات ِ ظہور
  نواب ِاربعہ

  زمانٔہ غيبت ِ کبرٰی کے روابط
  زائرين قائم آل محمد

  خطوط و رسائل
  مسئلہ طول حيات

  روايات و اعترافات
  امام عصر اور سالم، دعا، نماز، زيارت، استغاثہ، طريقٔہ زيارت و مالقات

 حضرت امام عصر عليہ السالم کی بارگاه ميں استغاثہ

 

 

  

   معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

  مصنف: عالمہ السيد ذيشان حيدر جوادی قدس سره

  
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ

  معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ 
  ماه شعبان المعظم ميں ادارٔه اسالم شناسی کی پہلی پيشکش 

  از قلم: عالمہ السيد ذيشان حيدر جوادی قدس سره 
   ٣، حسينيہ مارگ، ممبئی نمبر ١٣٢امام بارگاه، ناشر: ادارٔه اسالم شناسی زينبيہ 

  نام کتاب : معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف 
  مصنف : عالمہ السيد ذيشان حيدر جوادی قدس سره 

  کمپوزر : غالم حيدر (ميکسيما کمپوزنگ سينٹر اسالم آباد) 
  ناشر : ادارٔه اسالم شناسی 
   ٣مارگ ممبئی نمبر زينبيہ امام بارگاه، حسينيہ 

  ءء ٢٠٠٣ہجری بمطابق ستمبر  ١۴٢۴سن اشاعت : شعبان المعظم، 

  مقدمہ
اہل ممبئی کی خوش قسمتی ہے کہ عالم اسالم کی بلند پايہ شخصيت سرکار عالمہ جوادی مدظلہ نے اپنی مصروف ترين

ے مذہبی خدمات کے ليے زندگی ميں سے کچھ وقت اس شہر کے ليے مخصوص کر ديا ہے اور ہمارے شہر کو اپن
مرکز کی حيثيت دے دی ہے۔ اس سلسلے ميں ہم ان مراجع عظام کے بھی شکر گزار ہيں کہ جنہوں نے ہمارے حال 

زار پر رحم کھا کر سرکار موصوف کو اپنا وکيل خاص بنا کر ہماری نگرانی اور سرپرستی کے ليے ہندوستان ميں قيام

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ادارٔه اسالم ”خدمات کا ايک نيا سلسلہ شروع ہوگيا ہے جس کا بہترين نمونہ  پر مجبور کر ديا ہے اور اس طرح مذہبی
ہے۔ جسے سرکار موصوف کی سرپرستی کا شرف حاصل ہے اور يہ اداره صحيح مذہبی معلومات اور قرآن و“ شناسی

نے ايک ماہانہ  اہل بيت عليہم السالم کی واقعی تعليمات کو عملی شکل دينے کے ليے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اداره
ہے جو دور حاضر ميں ہماری سب سے بڑی ذمہ “ معرفت ِ امام عصر ”نشريہ کا بھی انتظام کيا ہے جس کا نقش اول 

داری ہے۔ مٔومنين کرام سے گزارش ہے کہ ان نشريات سے مکمل طور پر فائده اٹھائيں اور اصحاب خير سے التماس 
  عاون کريں۔ ہے کہ اس کار خير کی اشاعت ميں ہر طرح سے ت

رب کريم سرکار موصوف کے سايہ کو برقرار رکھے اور ہميں ان کی تعليمات سے استفاده کرنے کی توفيق کرامت 
  فرمائے۔ 

  
  ادارٔه اسالم شناسی 
  ٣حسينيہ مارگ، ممبئی  ١٣٢زينبيہ امام بارگاه، 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  نقش زندگانی حضرت صاحب االمر عجل هللا فرجہ الشريف

ئھ کی پندرہويں تاريخ صبح جمعہ کی مسعود ترين ساعت تھی جب پيغمبر اسالم کے آخری وارث اور سلسلٔہ  ٢۵۵ماِه شعبان 
ئھ سنہ نور لکھا ہے ليکن  ٢۵۶کی والدت باسعادت ہوئی۔ بعض علماء نے سال والدت امامت کے بارہويں اور آخری امام 

  ء ھ ہی کی ہے۔ ٢۵۵معروف ترين روايت 
سال تھی اور والدٔه گرامی جناب  ٢٣والد ماجد امام حسن عسکريں تھے جن کی عمر مبارک آپ کی والدت کے وقت تقريباً 

  ہے۔ نرجس خاتون تھيں جنہيں مليکہ بھی کہا جاتا 
جناب نرجس خاتون دادھيال کے اعتبار سے قيصر روم کی پوتی تھيں اور نانيہال کے اعتبار سے جناب شمعون وصی 

حضرت عيسٰيں کی نواسی ہوتی تھيں۔ اس اعتبار سے امام زمانہں نانيہال اور دادھيال دونوں اعتبار سے بلند ترين عظمت 
  يم ترين بلنديوں کا مالک ہے۔ کے مالک ہيں اور آپ کا خاندان ہر اعتبار سے عظ

جناب نرجس کے روم سے سامره پہنچنے کی تاريخ دو حصوں ميں بيان کی جاتی ہے۔ ايک حصہ سامره سے متعلق ہے اور
ايک حصہ روم سے متعلق ہے۔ پہلے حصہ کے راوی جناب بشر بن سليمان انصاری ہيں جو جناب ابو ايوب انصاری کے 

ر دوسرے حصہ کی راوی خود جناب نرجس ہيں جنہوں نے اپنی داستاِن زندگی خود بيان خاندان سے تعلق رکھتے تھے او
  فرمائی ہے۔ 

پہلے حصہ کا خالصہ يہ ہے کہ امام علی نقی ں کے خادم کافور نے بشر بن سليمان تک يہ پيغام پہنچايا کہ تمہيں امام علی 
نے فرمايا کہ تم برده فروشی کا کام جانتے ہو۔ يہ ايک نقی ں نے ياد فرمايا ہے۔ بشر خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے تو آپ 

تھيلی ہے جس ميں دو سو بيس اشرفی ہيں اسے لے کر ميرے خط کے ساتھ جسر بغداد تک چلے جاؤ، وہاں ايک قافلہ برده 
وں فروشوں کا نظر آئے گا۔ اس قافلہ ميں ايک خاتون بہ شکل کنيز ہوگی جس کی خريداری کی تمام لوگ کوشش کر رہے ہ

گے ليکن وه کسی کی خريداری سے راضی نہ ہوگی اور نہ اپنے چہره سے نقاب اٹھائے گی۔ تم يہ منظر ديکھتے رہنا جب 
تمام لوگ قيمت بڑھا کر عاجز ہو جائيں اور مالک پريشان ہو اور کنيز يہ کہے کہ ميرا خريدار عنقريب آنے واال ہے تو تم 

ہ خط دے دينا جو اسی کی زبان ميں لکھا گيا ہے۔ معاملہ خود بخود طے ہو جائے مالک کو يہ تھيلی دے دينا اور کنيز کو ي
گا۔ جناب بشر بن سليمان نے ايسا ہی کيا اور حرف بحرف امام کی نصيحت پر عمل کيا۔ يہاں تک کہ معاملہ طے ہوگی اوار 

  ر ديا۔ دو سو بيس اشرفی ميں اس خاتون کو حاصل کر ليا اور امام کی خدمت ميں ال کر پيش ک
اس کے بعد جناب نرجس نے اپنی تاريخ زندگی يوں بيان کی ہے کہ ميں مليکہ قيصر روم کی پوتی ہوں۔ ميری شادی ميرے 

ايک رشتہ کے بھائی سے طے ہوئی تھی اور پورے اعزاز و احترام کے ساتھ محفل عقد منعقد ہوئی تھی۔ ہزاروں اعياِن 
قد پڑھنے کا اراده کيا تو تخت کا پايہ ٹوٹ گيا اور تخت الٹ گيا، بہت سے مملکت شريک بزم تھے ليکن جب پادريوں نے ع

لوگ زخمی ہوگئے اور اسے رشتہ کی نحوست پر محمول کيا گيا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد اس کے دوسرے بھائی سے رشتہ
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بات ضرور ہے  طے ہوا اور بعينہ يہی واقعہ پيش آيا جس کے بعد لوگ سخت حيران تھے کہ اس کے پس منظر ميں کوئی
جو ہم لوگوں کی عقل ميں نہيں آرہی ہے کہ رات کے وقت ميں نے خواب ميں ديکھا کہ ايک مقام پر حضرت رسول خدا اور 

حضرت مسيحں جمع ہيں اور ايسا ہی دربار آراستہ ہے جيساکہ ميرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت 
رتضٰيں کا بے حد احترام کيا اور ان دونوں بزرگوں نے فرمايا کہ ہم مسيحں نے حضرت محمد مصطفی اور حضرت علی م

آپ سے آپ کے وصی کی صاحبزادی مليکہ کا رشتہ اپنے فرزند حسن عسکريں کے ليے طلب کر رہے ہيں۔ حضرت 
مسيحں نے بصد مسرت رشتہ کو منظور کر ليا اور ميرا عقد ہوگيا۔ اس کے بعد ميں نے اکثر خواب ميں حضرت حسن 

کريں کو ديکھا اور ان سے مطالبہ کيا کہ آپ کی خدمت ميں حاضری کا راستہ کيا ہوگا تو ايک دن انہوں نے فرمايا کہ عس
تمہارے يہاں سے ايک فوج جنگ پر جا رہی ہے، تم اس ميں شامل ہو جاؤ۔ عنقريب اس فوج کو شکست ہوگی اور اس کی 

شامل ہو جانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آجانا، اس کے بعد ميں تمہاری عورتوں کو قيدی بنا ليا جائے گا۔ تم ان قيديوں ميں 
خريداری کا انتظام کر لوں گا۔ چنانچہ واقعہ ايسا ہی ہوا، اور امام علی نقی ں نے خريداری کا انتظام کر ديا اور جناب نرجس 

کہ ميں اپنے عالم انوار کے عقد کے اس گھر تک پہنچ گئيں۔ جس کے بعد انہوں نے اس واقعہ کی ايک کڑی کا اور ذکر کيا 
بعد مسلسل اس خواب کی تعبير کے ليے پريشان تھی اور نوبت شديد بيماری تک پہنچ گئی تھی تو ايک دن خواب ميں جناب 

مريم اور جناب فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کو ديکھا اور ان سے فرياد کی کہ آخر آپ کے فرزند تک پہنچنے کا راستہ کيا 
ن کی خدمت کا شرف آپ کے پدر بزرگوار نے عنايت فرمايا ہے۔ تو آپ نے فرمايا کہ پہلے کلمٔہ اسالم زبان پر جاریہوگا ج

کرو۔ اس کے بعد اس کا انتظام ہو جائے گا (اس ليے کہ مسيحی مذہب خاتون سے عقد تو ہو سکتا ہے ليکن رب العالمين نے 
س کی تکميل دين اسالم کے بغير ممکن نہيں ہے اس ليے کہ نوِر اٰلہی جس مقصد کے ليے اس رشتہ کا انتخاب فرمايا ہے ا

کسی غير موحد رحم ميں نہيں ره سکتا ہے) چنانچہ ميں نے ان کی ہدايت کے مطابق کلمٔہ شہادتين زبان پر جاری کيا اور آج 
نے کا وعہد کيا تھا اسے آپ کی خدمت ميں حاضر ہوں۔ امام علی نقی ں نے فرمايا کہ جس نوجوان نے تم سے سامره پہنچ

پہچان سکتی ہو؟ عرض کی: بے شک! آپ نے امام حسن عسکريں کو پيش کيا۔ جناب نرجس خاتون نے فوراً پہچان ليا اور 
  آپ نے ان کو عقد کرکے اپنے فرزند کے حوالے کر ديا۔ 

ز کی حليت کے ليے عقد کی (اس واقعہ ميں عقد کی لفظ دليل ہے کہ جناب نرجس کنيز نہيں تھيں، ورنہ اسالم ميں کني
ضرورت نہيں ہوتی ہے تنہا کنيزی ہی اس کے حالل ہونے کے ليے کافی ہوتی ہے جيساکہ ان متعدد آيات ِ قرآنی سے بھی 
ظاہر ہوتا ہے جن ميں کنيزی کا تذکره ازواج کے مقابلہ ميں کيا گيا ہے اور يہ اس بات کی عالمت ہے کہ کنيزی الگ ايک 

گ ايک شے ہے، اور ايک مورد پر دونوں کا اجتماع ممکن نہيں ہے عالوه اس کے کہ کنيز ايک شے ہے اور زوجيت ال
  شخص کی کنيز ہو اور دوسرے کی زوجہ ہو ورنہ ايک ہی جہت سے دونوں کا اجتماع ناممکن ہے)۔ 

ا کہ آج شب کو آپ اس کے بعد جناب حکيمہ بنت امام محمد تقی ں بيان کرتی ہيں کہ ايک دن امام حسن عسکری ں نے فرماي
ميرے يہاں قيام کريں کہ پروردگار مجھے ايک فرزند عطا کرنے واال ہے۔ ميں نے عرض کی کہ نرجس خاتون کے يہاں تو 

حمل کی کوئی عالمت نہيں ہے۔۔۔۔۔ فرمايا کہ پروردگار اپنی حجت کو اسی طرح دنيا ميں بھيجتا ہے، جناب مادر ِ حضرت 
نہيں تھے اور باآلخر جناب موسٰيں دنيا ميں آگئے اور فرعونيوں کو خبر بھی نہ ہو سکی۔  موسٰيں کے يہاں بھی آثاِر حمل

چنانچہ ميں نے امام کی خواہش کے مطابق گھر ميں قيام کيا اور تمام رات حاالت کی نگرانی کرتی رہی۔ يہاں تک کہ ميری 
کے بعد ميں نے ديکھا کہ نرجس نے خواب سے بيدار نماز شب بھی تمام ہوگئی اور آثاِر حمل نمودار نہيں ہوئے۔ تھوڑی دير 

ہوکر وضو کيا اور نماِز شب ادا کی اور اس کے بعد درِد زه کا احساس کيا، ميں نے دعائيں پڑھنا شروع کيں۔ امام عسکری ں
در ميں فرزندنے آواز دی کہ سورٔه انا انزلناه پڑھئے۔ ميں نے سورٔه قدر کی تالوت کی اور يہ محسوس کيا کہ جيسے رحم ما

بھی ميرے ساتھ تالوت کر رہا ہے۔ تھوڑی دير کے بعد ميں نے محسوس کيا کہ ميرے اور نرجس کے درميان ايک پرده 
حائل ہوگيا اور ميں سخت پريشان ہوگئی کہ اچانک امام عسکری ں نے آواز دی کہ آپ بالکل پريشان نہ ہوں۔ اب جو پرده اٹھا

بچہ رو بقبلہ سجده ريز ہے اور پھر آسمان کی طرف اشاره کرکے کلمٔہ شہادت زبان پر  تو ميں نے ديکھا کہ ايک چاند سا
خدايا! ميرے ”جاری کر رہا ہے۔ يہاں تک کہ تمام ائمہ کی امامت کی شہادت دينے کے بعد يہ فقرات زبان پر جاری کيے : 

ر زمين کو ميرے ذريعہ عدل و انصاف سے وعده کو پورا فرما، ميرے امر کی تکميل فرما، ميرے انتقام کو ثابت فرما او
  “ معمور کر ے۔

دوسری روايت کی بنا پر والدت کے موقع پر بہت سے پرندے بھی جمع ہوگئے اور سب آپ کے گرد پرواز کرنے لگے کہ 
اَن َزھُْوقًا﴾ کا نقش تھا اور زباِنگويا آپ پر قربان ہو رہے تھے۔ آپ کے داہنے شانہ پر ﴿َجآَء اْلَحقُّ َو َزھََق اْلبَاِطُلَ◌ اِنَّ اْلبَاِطَل کَ 

  ةً وَّ نَْجَعلَھُُم اْلٰوِرثِْيَن﴾۔ مبارک پر يہ آيت ِ کريمہ تھی: ﴿َو نُِرْيُد اَْن نَُّمنَّ َعلَی الَِّذْيَن اْستُْضِعفُْوا فِی ااْلَْرِض َو نَْجَعلَھُْم اَئِمَّ 
کو اٹھا کر جانب ِ آسمان لے گيا اور روزانہ ايک مرتبہ اس کے بعد امام عسکری ں کی ہدايت کے مطابق ايک پرنده فرزند 
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باپ کی خدمت ميں پيش کرتا تھا اور عالم قدس ميں آپ کی تربيت کا مکمل انتظام تھا۔ يہاں تک کہ چند روز کے بعد جناب 
ں سے مختلف ہوتی حکيمہ نے ديکھا تو پہچان نہ سکيں۔ آپ نے فرمايا کہ پھوپھی جان! ہم اہل بيت کی نشو و نما عام انسانو

ہے۔ صاحباِن منصب ِ اٰلہی کی نشو و نما ايک ماه ميں ايک سال کے برابر ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب حکيمہ نے اس فرزند 
  حسن عسکری ں سے تمام صحف سماويہ اور قرآن مجيد کی تالوت بھی سنی ہے۔ 

يہ بھی تھا کہ اس سوره ميں ہر شب قدر ميں  (واضح رہے کہ وقت ِ والدت سورٔه انا انزلناه کی تالوت کا شايد ايک راز
مالئکہ آسمان کے امر اٰلہی کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر ہے اور يہ عالمت ہے کہ ہر دور ميں ايک صاحب االمرکا رہنا 

  ضروری ہے اور آج دنيا ميں آنے واال اپنے دور کا صاحب االمر ہے)۔ 
والدت کے بعد امام عسکريں نے بطور عقيقہ متعدد جانور ذبح کرنےمحمد بن عثمان عمروی راوی ہيں کہ صاحب االمر کی 

کا حکم ديا اور دس ہزار رطل روٹی اور اسی مقدار ميں گوشت تقسيم کرنے کا حکم ديا اور ميں نے اسی کے مطابق عمل 
  کيا۔ 

تقسيم بھی کافی ہوتی (واضح رہے کہ عقيقہ ميں ايک جانور کی قربانی بھی کافی ہوتی ہے اور صرف عقيقہ کے گوشت کی 
ہے ليکن امام عسکری ں نے متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم ديا اور کافی مقدار ميں گوشت اور روٹی کی تقسيم کا بھی حکم 
ديا، جس سے حضرت صاحب االمرں کی خصوصيت اور ان کے امتياز کے عالوه اس نکتہ کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ 

حضرت صاحب العصرں کی والدت کی خبر ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر لوگاس طرح آبادی کے ايک بڑے حصہ کو 
ان کی زيارت نہ بھی کر سکيں تو ان کے وجود کا انکار نہ کر سکيں گے اور چند سال کے بعد جب ميرا انتقال ہو جائے گا 

کی والدت کی خبر کا عام  تو کوئی يہ نہ کہنے پائے گا کہ حسن عسکری ال ولد دنيا سے رخصت ہوئے ہيں۔ صاحب االمرں
ہونا ضروری تھا کہ اس سے پوری کائنات کا مستقبل وابستہ تھا اور اسی کے سہارے سارے صاحباِن ايمان کو زنده و 

سالمت رہنا تھا۔ ايسا نہ ہو کہ کل حکام جور اس کے وجود کا انکار کرکے مطمئن ہو جائيں اور صاحباِن ايمان شک اور شبہ 
  ۔ ميں مبتال ہو جائيں

يہ کام اگرچہ امام حسن عسکريں کے ليے انتہائی مشکل تھا کہ حکومت ِ وقت کی طرف سے آپ کے گھر کی سخت ترين 
نگرانی کی جا رہی تھی اور تمام تر کوشش يہی تھی کہ آخری حجت پروردگار دنيا مين نہ آنے پائے اور قدرت نے اس کے 

ور آپ نے بھی والدت سے پہلے انتہائی راز داری سے کام ليا تھا ليکن اس مقابلہ ميں غيبت کا مکمل اہتمام بھی کر ديا تھا ا
کے باوجود جب صاحب االمر کو پرنده (روح القدس) نے اپنی تحويل ميں لے ليا اور ظالموں کے شر سے محفوظ ہوگئے تو 

ر دنيا کو آخری وارث ِ پيغمبرآپ نے دوسرے فريضہ وک انتہائی اہم قرار ديا کہ قوم ميں ان کی والدت کا اعالن ہو جائے او
کے نزول اجالل کا علم ہو جائے چاہے اس کے نتيجہ ميں حکومتِ  وقت کی طرف سے کسی قدر بھی مشکالت اور مصائب

  کا سامنا کيوں نہ کرنا پڑے اور اس راه ميں کسی قدر آفات و شدائد کيوں نہ برداشت کرنا پڑيں۔ 
اسم ہے اور يہ آپ کے امتيازات ميں سے ہے کہ رسول اکرم نے آپ کو اپنے نام اورآپ کا اسم گرامی محمد اور کنيت ابو الق

کنيت دونوں کا وارث قرار ديا ہے ورنہ دونوں کا اجتماع عام طور سے ممنوع ہے جس طرح کہ اکثر علماء نے دورِ  غيبت 
بعض روايات ميں اس نام سے ياد  کے ساتھ ياد کرنے کی سخت ممانعت کی ہے اور“ محمد”کبرٰی کو آپ کو اس نام گرامی 

  کرنے کو حرام تک قرار ديا گيا ہے۔ 
  آپ کے معروف القاب و خطابات يہ ہيں جن کے ذريعہ ياد کرنے کی تاکيد کی گئی ہے: 

۔ بقية ّهللاٰ :۔ روايات ميں وارد ہوا ہے کہ جب وقت ظہور آپ ديوار کعبہ سے ٹيک لگا کر کھڑے ہوں گے تو آ کے گرد ١
ْؤِمنِْيَن﴾ اگر تما ٣١٣ ِ َخْيٌر لَُّکْم اِْن ُکْنتُْم مُّ لوگ  صحاب کا جمع ہوگا، تو سب سے پہلے اس آيت کی تالوت کريں گے ﴿بَقِيَُّت ّهللاٰ

  صاحباِن ايمان ہو تو تمہارے ليے خير اور بھالئی بقية هللا ميں ہے جسے پرورگار نے اس دن کے ليے بچا کر رکھا ہے۔ 
اگرچہ ديگر ائمہ معصومين کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور انہيں بھی حجة هللا کہا جاتا ہے ليکن عام  ۔ ُحّجت :۔ يہ لقب٢

طور سے حضرت حجت سے آپ ہی کی ذات گرامی مقصود ہوتی ہے اور شايد اس کا ايک راز يہ بھی ہو کہ آپ کے ذريعہ 
گا اور شايد اسی ليے آپ کی انگشترٔی مبارک کا نقش  پروردگار مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اپنی حجت تمام کر دے

ِ﴾ ہے۔  ةَ ّهللاٰ   بھی ﴿اَنَا ُحجَّ
۔ خلف يا خلف صالح :۔ يہ لقب بھی آپ کے بارے ميں اکثر ائمہ طاہرين کی حديثوں ميں وارد ہوا ہے اور حقيقت امر يہ ہے ٣

يں جيساکہ حديث مفضل ميں وارد ہوا ہے کہ کہ آپ تمام انبياء و مرسلين کے جانشين اور ان کے کماالت کے وارث ہ
وقت ِظہور ديوار کعبہ سے ٹيک لگا کر کھڑے ہوں گے اور فرمائيں گے کہ جو شخص بھی آدم، شيث، نوح، سام، ابراہيم، 
اسماعيل، موسٰی، يوشع، شمعون، رسول اکرم اور ائمہ طاہرين کی زيارت کرنا چاہے وه مجھے ديکھ لے کہ ميں سب کے 

  وارث اور سارے انبياء و اولياء کا خلف صالح ہوں۔  کماالت کا
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۔ شريد (دور افتاده) :۔ اس لقب کا راز غالباً يہ ہے کہ زمانہ نے بے معرفتی کی بنياد پر آپ کو سماج سے دور کر ديا ہے ۴
ميرے والد  اور آپ نے مصلحت ِ اٰلہی کی بنا پر اپنے کو معاشره سے دور رکھا ہے جيساکہ خود آپ نے فرمايا تھا کہ

بزرگوار نے وصيت فرمائی ہے کہ اپنے کو سماج سے دور رکھنا کہ ہر ولی خدا کے دشمن ہوتے ہيں اور رب العالمين 
  تمہيں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ 

۔ غريم (قرض دار يا قرض خواه) :۔ اس لقب کا راز يہ بتايا جاتا ہے کہ آپ کا امت ِ اسالميہ کے ذمہ قرض ہے اور آپ پر ۵
م اسالميہ کا قرض ہے جسے ادا کرنے کے ليے آپ کو باقی رکھا گيا ہے اور جس کے ليے آپ اسی طرح بے چين احکا

  رہتے ہيں جس طرح ايک قرض دار اپنے قرض کی ادائيگی کے ليے بے چين رہا کرتا ہے۔ 
ختلف افراد کے ذريعہ روايات ميں اس لقب کی ايک مصلحت يہ بھی بيان کی گئی ہے کہ اس طرح مٔومنين اپنے حقوق کو م

امام تک پہنچا ديا کرتے تھے اور کسی بھی شخص کو مال ديتے ہوئے اس لقب کا استعمال کيا کرتے تھے اور کہتے تھے: 
ہمارے قرض خواه تک پہنچا دينا اور يہ بات سو فيصد صحيح بھی تھی کہ امت کے ذمہ امامت کے بے شمار حقوق ہيں جن 

  کے ليے ضروری ہے۔ کی ادائيگی کی ذمہ داری امت 
۔ قائم :۔ اس لقب کا راز يہ ہے کہ اصالح عالم کی خاطر آخری قيام اور انقالب آپ ہی کے ذمہ رکھا گيا ہے جيساکہ ابو ۶

حمزه نے امام باقرں کی روايت بھی نقل کيا ہے کہ ميں نے حضرت سے دريافت کيا کہ جب آپ سب ہی حق کے ساتھ قيام 
حجت کو قائم کيوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمايا کہ شہادت امام حسينں کے بعد مالئکہ  کرنے والے ہيں تو صرف آخری

نے بارگاِه احديت ميں عرض کی کہ تيرے پيارے نبی کا پيارا فرزند شہيد ہوگيا اور ہم اس کی کمک بھی نہ کر سکے تو 
ہے اور اس کے بعد جملہ انوار ائمہ کو ظاہر ارشاد احديت ہوا کہ تمہيں آخری وارث ِ حسين کی کمک کے ليے باقی رکھا گيا

کيا گيا تو آخری نور مشغول نماز تھا۔ ارشاد قدرت ہوا کہ يہی قائم ايک دن قيام کرنے واال ہے اور اس کے ذريعہ دنيا کو 
  عدل و انصاف سے معمور کيا جائے گا۔ 

کيا گيا ہے کہ جب آپ کے اس لقب کا  واضح رہے کہ امام کے القاب ميں اس لقب کے بارے ميں خصوصيت کے ساتھ ذکر
تاجيج نيران االحزان فی ”تذکره کيا جائے تو انسان کو کھڑا ہو جانا چاہيے جيساکہ عالمہ عبد الرضا بن محمد نے اپنی کتاب 

 ميں نقل کيا ہے کہ جب دعبل خزاعی نے اپنے قصيده ميں امام کا ذکر کيا تو امام رضاں سروپا کھڑے“ وفاة سلطان خراسان
ہوگئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ ليا اور ظہور امام ميں عجلت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد يہ طريقہ 

  شيعوں ميں رائج ہوگيا۔ 
ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف عظمت ِ امام کا اظہار نہيں ہے ورنہ يہ طريقٔہ کار ہر امام کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہيے تھا

وں کے ذکر کے ساتھ بطريق اولٰی ہونا چاہيے تھا ليکن صرف امام عصرں کے ذکر کے ساتھ يہ طريقٔہ کار بلکہ بزرگ
عالمت ہے کہ اس طرح امت اسالميہ کو تربيت دی جا رہی تھی کہ جب امام کے قيام کا ذکر آئے تو فوراً کھڑے ہو جائيں 

خبر نشر ہو کہ انہوں نے مکہ سے قيام فرما ليا ہے تو فوراً  تاکہ اس کے بعد جب واقعاً قيام کی منزل سامنے آجائے اور يہ
نصرت کے ليے کھڑے ہو جائيں اور سر پر ہاتھ رکھ کر سر تسليم خم کر ديں کہ اب اس سر کو بھی آپ کی راه ميں قربان 

  کرنے کے ليے حاضر ہيں۔ (منتہی اآلمال) 
رت پايا جاتا ہے اور اسی ليے تمام عالم اسالم ميں آپ کو عام ۔ مہدی :۔ اس لقب کا ذکر روايات ِ مرسل اعظم ميں بھی بکث٧

طور سے اسی لقب کے ذريعہ پہچانا جاتا ہے اور اس کے بارے ميں روايت ميں وارد ہوا ہے کہ جو مہدی کے قيام اور 
کے تمام احکام اور خروج کا انکار کر دے اس نے پيغمبر اسالم پر نازل ہونے والے تمام احکام کا انکار کر ديا ہے۔ پيغمبر 

  تعليمات کا دار و مدار قيام مہدی پر ہے اور اس سے انحراف کے معنی سارے احکام و تعليمات سے انحراف کے ہيں۔ 
۔ منتظر :۔ يہ آپ کی واضح ترين صفت ہے کہ تمام صاحبان ايمان کو مسلسل آپ کا انتظار ہے اور روايات معصومين ميں ٨

  گئی ہے اور اسے افضل اعمال قرار ديا گيا ہے۔ برابر اس انتظار کی تاکيد کی 
واضح رہے کہ انتظار کے افضل اعمال ہونے کے معنی ہی يہ ہيں کہ انتظار ايک عمل ہے، بے عملی اور کاہلی نہيں ہے 

اور زمانہ کو اس کے حاالت پر چھوڑ کر بغير کسی اصالحی عمل اور حرکت کے صرف ظہور امام کی آس لگا کر بيٹھنا 
ح کی کاہلی اور سستی ہے انتظار نہيں ہے۔ انتظار کے ليے مقدمات کا فراہم کرنا اور حاالت کا سازگار بنانا ايک ايک طر

بنيادی شرط ہے۔ کسی مجلس ميں ذاکر کا انتظار کرنے واال فرش عزا بچھا ديتا ہے اور کسی مسجد ميں امام جماعت کا 
سے ممکن ہے کہ انسان امام حقيقی کے قيام کا انتظار کرے اور نہ انتظار کرنے واال صفيں درست کر ليتا ہے، تو يہ کي

صفيں منظم کرے نہ ديده و دل فراش راه کرے۔ دنيا ميں ہر اصالحی عمل اور تحريک انتظار امام کی اعلٰی ترين فرد ہے 
  جس سے بہتر انتظار کا کوئی طريقہ نہيں ہو سکتا ہے۔ 

پائی جاتی ہيں۔ ايک يہ ہے کہ انتظار اعتبار کی دليل ہے کہ انسان کو جس کا  يہ بھی واضح رہے کہ انتظار ميں دو خوبياں
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اعتبار ہوتا ہے اسی کا انتظار بھی کرتا ہے اور جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو انتظار بھی ختم کر ديتا ہے۔ انتظار امام کی 
ہے کہ انتظار کا ايک رخ يہ بھی ہے کہ انسان  تاکيد بقائے اعتبار ظہور امام کا بہترين ذريعہ ہے۔ اور دوسری بات يہ بھی

موجوده حاالت سے راضی نہيں ہے اور ايک بہترين مستقبل کا انتظار کر رہا ہے گويا اس تعليم کے ذريعہ اس نکتہ کی 
طرف اشاره کيا گيا ہے کہ انسنا کو مال، دولت، خزانہ اور اقتدار کچھ بھی بھی کيوں نہ حاصل ہو جائے، اسے اپنے دور 

کے نظام کو آخری سمجھ کر مطمئن نہ ہو جانا چاہيے بلکہ دين و مذہب اور احکام و تعليمات ِ اٰلہيہ کے ليے سکون و 
اطمينان کا دور ہوگا۔ انسان کا اپنا سکون و اطمينان کوئی قيمت نہيں رکھتا ہے اگر دين اٰلہی کو سکون و اطمينان حاصل نہ 

  ہو سکے۔ 
اگر پروردگار پانی”اس لقب ميں قرآن مجيد کی اس آيت ِ کريمہ کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ  ۔ ماء معين (چشمٔہ جاری) :۔٩

يعنی دنيا مين جس قدر آب جاری نظر آرہا “‘ کو زمين ميں جذب کر دے تو چشمٔہ جاری کو کون منظر عامپر ال سکتا ہے؟
ہوگا تو چشمٔہ جاری علوم و کماالت ِ آل محمد بھی ہے سب رحمت ِا ٰلہی کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح جب رحمت ِ اٰلہی کا تقاضا

منظر عام پر آجائے گا اور تمام دنيا اس کے فيوض و برکات سے استفاده کرے گی اور يہ زمين دل کو اسی طرح زنده کر 
  دے گا جس طرح آب رحمت عام مرده زمينوں کو زنده بنا ديا کرتا ہے۔ 

اور اس کی طرف ائمہ طاہرين نے لفظی اشارات کے عالوه عملی اشارات  ۔ غائب :۔ يہ امام کی واضح ترين صفت ہے١٠
بھی فرمائے ہيں۔ مثال کے طور پر آخری دور کے ائمہ معصومين اکثر حاالت ميں قوم سے مالقات نہيں فرمايا کرتے تھے 

ود امام عصر کی زندگی کا تاکہ لوگ غيبت کے عادی ہو جائيں اور غيبت کی بنياد پر وجود امام کا انکار نہ کرنے پائيں۔ خ
ابتدائی دور بھی اسی عالم ميں گزرا ہے کہ جناب حکيمہ جنہوں نے والدت کے موقع پر سارے فرائض انجام ديے ہيں انہيں 
بھی ہفتہ عشره يا بعض اوقات چاليس دن کے بعد ہی زيارت نصيب ہوتی تھی اور يہی حال ديگر اصحاب اور اہل خاندان کا 

نے والدت کے بعد صرف اس وقت ديکھا جب آپ پدر بزرگوار کی نماز جنازه کے ليے تشريف الئے اور  تھا کہ اکثر افراد
  جعفر کو ہٹا کر نماز جنازه ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی غيبت کے دو حصے رکھے: 

خط و کتابت اور سوال و  سال تک جاری رہا اور اس ميں مختلف سفراء کے ذريعہ ٧٠غيبت ِ صغرٰی جس کا سلسلہ تقريباً 
جواب کا سلسلہ جاری رہا تاکہ لوگ غيبت پر ايمان کے عادی ہو جائيں اور يہ اعتقاد راسخ ہو جائے کہ غيبت کے ذريعہ 

  فيوض و برکات کا سلسلہ موقوف نہيں ہوتا بلکہ ہدايت و ارشاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 
لہ شروع ہوگيا اور ايک اعالن عام ہوگيا کہ اس کے بعد سواالت کے سال کی اس تربيت کے بعد غيبت ِ کبرٰی کا سلس ٧٠

جوابات براِه راست نہيں مليں گے بلکہ ہمارے محفوظ تعليمات کے ذريعہ حاصل کرنا ہوں گے اور ان تعليمات سے استنباط 
پنے دين کو خطرات سے و استخراج کا کام وه علماِء اعالم انجام ديں گے جو اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچانے والے، ا

محفوظ رکھنے والے، اپنے موال کے احکام کی اطاعت کرنے والے اور اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ 
يہی حجت امام ہوں گے اور انہيں کے ذريعہ امت کی ہدايت کا کام انجام ديا جائے گا۔ يہ احکام کو کتاب و سنت سے بھی 

م کے ذريعہ بھی حاصل کر سکتے ہيں۔ ليکن چونکہ وقت ظہور تک مالقات کرنے والوں حاصل کريں گے اور مالقات اما
کی فہرست نہيں بتائی جا سکتی ہے اور فہرست ميں بھی ہر شخص کے اپنے ہی اوپر منطبق کر لينے کا خطره ہے لٰہذا يہ 

عوٰی کرے اور امام کی طرف سے کوئی اعالن عام کر ديا گيا کہ اگر کوئی شخص غيبت ِ کبرٰی ميں مشاہده اور مالقات کا د
ايسی خبر لے کر آئے جو عام تعليمات کتاب و سنت سے ہم آہنگ نہ ہو تو خبردار اس کی تصديق نہ کرنا اور اسے افترا 

پرداز سمجھ کر اس کی بات رد کر دينا ورنہ نئی شريعت سازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اصلی دين تباه و برباد ہو 
  ئے گا۔ کر ره جا

يہ روک تھام اور پابندی بھی دور غيبت ميں فرض ہدايت کے انجام دينے کا ايک راستہ ہے کہ اس طرح گمراہی کو اس کے 
  پيدا ہونے سے پہلے ختم کر ديا جائے اور مذہب ميں کوئی نيا کاروبار نہ قائم ہو سکے۔ 

  ہيں: واضح رہے کہ غيبت امام کے بارے ميں دو طرح کے تصورات پائے جاتے 
  غيبت شخص۔  )١(
  غيبت ِ شخصيت۔  )٢(

غيبت شخص کے معنی يہ ہوتے ہيں کہ خود انسان نگاہوں سے غائب رہے اور ايسے مقام پر محفوظ اور مستور ہو جائے 
کہ کوئی نگاه اسے ديکھ نہ سکے جو عام طور سے غيبت کا مفہوم سمجھا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے کسی انسان کو 

  ا ہے۔ غائب کہا جات
اور غيبت ِ شخصيت کے معنی يہ ہيں کہ انسان نگاہوں کے سامنے موجود رہے ليکن اس کی شخصيت نگاہوں سے غائب 

رہے جس طرح کہ جناب موسٰيں اور فرعون کے قصہ ميں واضح طور پر يہ بات نظر آتی ہے کہ جناب موسٰی فرعون کے 
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ن کی شخصيت کا اندازه نہ کر سکا اور برابر يہی کہتا رہا کہ قصر ميں اور اس کی آغوش ميں رہے ليکن وه آخر دم تک ا
کہيں يہ وہی بچہ تو نہيں ہے جس کے بارے ميں منجمين نے خبر دی ہے کہ وه ميری سلطنت کے ليے ايک عظيم خطره بن 

  کر ابھرنے واال ہے۔ 
مفہوم منظر عام پر آتا ہے اور اسی غيبت روايات اور واقعات پر دقت ِ نظر سے کام ليا جائے تو امام زمانہ کی غيبت کا يہی 

کی بنياد پر ان سارے واقعات کی توجيہہ کی جا سکتی ہے جن ميں مالقات ِ امام کا ذکر پايا جاتا ہے ليکن آپ کی شخصيت کا
ان اندازه نگاہوں سے غائب ہو جانے کے بعد ہوا اور بر وقت يہ احساس بھی نہ پيدا ہو سکا اور اسی مفہوم کی بنياد پر 

روايات کی توجيہہ بھی کی جا سکتی ہے جن ميں يہ مضمون پايا جاتا ہے کہ آپ کے ظہور کے وقت بہت سے افراد اس بات
کے دعويدار ہوں گے کہ ہم نے آپ کو مختلف مقامات پر ديکھا ہے اور مناسک ِ حج کے موقع پر آپ کی زيارت کا باقاعده 

اس امر کا اندازه نہيں تھا کہ آپ امام زمانہ ہيں اور آج باقاعده ظہور کے شرف حاصل کيا ہے۔ يہ اور بات ہے کہ اس وقت 
  بعد اس حقيقت کا اعالن ہوگيا ہے۔ 

غيبت کا پہال مفہوم بھی بعض اعتبارات سے صحيح ہے اور عام طور سے لوگ آپ کے جمال مبارک کی زيارت سے 
ہ دوسرے ہی مفہوم کی تائيد کرتا ہے۔ بہرحال غيبت، اماممحروم ہيں ليکن مکمل طور پر غيبت کے باوجود مالقاتوں کا سلسل

عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے ان خصوصيات ميں ہے جن کے اعتبار سے آپ کو مظہر اوصاف ِ اٰلہيہ کہا جا سکتا
ر بات ہے کہہے کہ گويا آپ کو پروردگار نے ديگر صفات جمال و کمال کی طرح اپنی غيبت کا مظہربھی قرار ديا ہے يہ او

غيبت اٰلہيہ ميں کسی طرح کے مشاہده کا امکان نہيں ہے اور غيبت امام ميں بہرحال مشاہده کا امکان بلکہ يقين پايا جاتا ہے 
اور اس اعتبار سے غيبت ِ امام کے بارے ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ يہ غيبت ِ اسالم کے تمام غيب کے درميان سب سے 

  انسان بآسانی ايمان پيدا کر سکتا ہے۔  آسان ترين غيبت ہے جس پر
جب مرد مسلمان اس غيبت ِ اٰلہيہ پر ايمان ال چکا ہے جس ميں نہ ماضی ميں مشاہده تھا اور نہ مستقبل ميں مشاہده کا امکان 

عقائد  ہے اور اس غيبت رسول پر ايمان ال چکا ہے جس ميں ماضی ميں مشاہده تھا ليکن مستقبل ميں اس دنيا ميں عام اسالمی
کی بنياد پر مشاہده کا امکان نہيں ہے اور اس آخرت پر ايمان رکھتا ہے جس کا ماضی ميں کوئی مشاہده نہيں تھا اور صرف 
مستقبل ميں مشاہده کا يقين ہے اور وہی اس دنيا کی آخری انتہا ہے، تو اس غيبت ِ امام پر ايمان النے ميں کيا تکلف ہے جس 

طرف مشاہده پايا جاتا ہے اور صرف دور حاضر غيبت کا دور کہا جاتا ہے اور اس کے  ميں ماضی اور مستقبل دونوں
  عالوه مستقل غيب کا کوئی سوال نہيں ہے۔ 

امام کی غيبت ہی سے ظہور کا اندازه بھی کيا جا سکتا ہے کہ آپ کے ظہور کا مفہوم بھی کسی گمنام مقام يا جزيره سے 
ہو جانا نہيں ہے بلکہ نگاہوں سے اس پرده کا اٹھ جانا ہے جو آج امت اور امام کے منتقل ہوکر کسی خاص مقام پر نماياں 

درميان حائل ہے، يا شخصيت کے اس ابہام کا ختم ہو جانا ہے جو مصلحت ِ اٰلہی کی بنياد پر قائم ہے اور جس کی بنا پر 
ميں برابر يا کبھی کبھی آرہا ہو اور شايد  شخصيت کا باقاعده تعارف نہيں ہو رہا ہے اگرچہ امکان ہے کہ وه ہمارے مشاہده

  اسی نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے مالک کائنات نے حديث قدسی ميں ارشاد فرمايا ہے کہ: 
  “ ہمارے کسی بنده کو حقير نہ سمجھ لينا کہيں وه ہمارا کوئی ولی نہ ہو۔”

ش و زيبائش سے پہچانتے ہيں اور اولياء خدا کا ہم اپنے ماحول کی کمزوريوں کی بنا پر شخصيت کو لباس اور ظاہری آرائ
انداز اس سے بالکل مختلف ہوا کرتا ہے لٰہذا اس کا امکان بہرحال رہتا ہے کہ ہم کسی انسان کو معمولی سمجھ کر اسے 
کے  حقارت کی نگاه سے ديکھيں اور بعد ميں وه ولی خدا ثابت ہو، اور ہم کو ولی خدا کی توہين کا جواب ده ہونا پڑے جس

بارے ميں روايت ميں وارد ہوا ہے کہ جس نے ميرے ولی کی توہين کی اس نے مجھے دعوت جنگ دے دی اور ميرے 
مقابلہ پر کھڑا ہوگيا۔ ميں اپنے ولی کی عزت کو اپنی عزت اور اس کی توہين کو اپنی توہين تصور کرتا ہوں، صاحبان ايمان 

  توہين بھی توہين پروردگار کے مترادف ہے۔ کی عزت، عزتِ  اٰلہيہ سے وابستہ ہے اور ان کی 
  واضح رہے کہ امام عصرں کے بارے ميں تين طرح کے موضوعات زير بحث آتے ہيں: 

  غيبت۔ ) ١(
  ظہور۔ ) ٢(
  انتظار۔ ) ٣(

دو کا تعلق ان کی ذات ِ مبارک سے ہے اور ايک کا تعلق ہمارے فرائض سے ہے۔ غيبت، ظہور اور انتظار کے مفاہيم کا 
  کرنے کے بعد اب ان سے متعلق تين موضوعات باقی ره جاتے ہيں جن کی وضاحت بہرحال ضروری ہے۔  تذکره

غيبت کے سلسلہ ميں فرائض دور غيبت، انتظار کے سلسلہ ميں عالمات ظہور، اور ظہور کے بارے ميں خصوصيات طرز 
ں گے اور کس طرح ظلم و جور سے بھری حکومت اور اس امر کی وضاحت کہ امام زمانہ ظہور کے بعد کيا امور انجام دي



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ہوئی دنيا کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  فرائض دور ِ غيبت

عالمہ شيخ عباس قمی عليہ الرحمہ نے دور ِ غيبت ِامام ميں آٹھ طرح کے فرائض کا تذکره کيا ہے جو احساس غيبت امام اور 
کی حقيقت کے واضح کرنے کے بہترين وسائل ہيں اور جن کے بغير نہ ايمان بالغيب مکمل ہو سکتا ہے اور نہ انسان کوامام 

  منتظرين امام زمانہ ميں شمار کيا جا سکتا ہے۔ ان آٹھ فرائض کی مختصر تفصيل يہ ہے: 
  
قيقت اور اس سے پيدا ہونے والے نقصانات کا ۔ محزون و رنجيده رہنا: ۔ حقيقت امر يہ ہے کہ انسان کو غيبت ِ امام کی ح١

  اندازه ہو جائے تو اس کی زندگی سے مسرت و ابتہاج ناپيد ہو جائے۔ 
زمانہ کے بدترين حاالت، اہل زمانہ کے بے پناه ظلم و ستم، نظام اسالمی کی بربادی، تعليمات اٰلہيہ کا استہزاء اور اس طرح 

مام کے نقصانات کا اندازه کيا جا سکتا ہے اور ان کا احساس ہی انسان کے آنسو کے بے شمار معامالت ہيں جن سے غيبت ِ ا
بہانے کے ليے کافی ہے۔ پھر اگر يہ بات صحيح ہے کہ امام انسان کی زندگی کی محبوب ترين شخصيت کا نام ہے، تو 

نہ پيدا ہو اور وه کيسے ممکن ہے کہ محبوب نگاہوں سے اوجھل رہے اور عاشق کے دل ميں اضطراب اور بے قراری 
اپنے محبوب کی طرف سے اس طرح غافل ہو جائے کہ مخصوص تاريخوں اور مواقع کے عالوه اس کے وجود اور اس کی

  غيبت کا احساس بھی نہ پيدا کرے۔ 
ان دعائے ندبہ ميں انہيں تمام حاالت کا تفصيلی تذکره موجود ہے اور اسی ليے اس دعا کو دعائے ندبہ کہا جاتا ہے کہ انس

اس کے مضامين کی طرف متوجہ ہو جائے اور غيبت ِ امام کی مصيبت کا صحيح اندازه کر لے تو گريہ اور ندبہ کے بغير 
نہيں ره سکتا ہے اور شايد اسی ليے اس دعا کی تاکيد ايام عيد ميں کی گئی ہے يعنی روز عيد فطر، روز عيد قربان، روز 

کے اعتبار سے عيد سے تعبير کيا گيا ہے کہ عيد کا دن انسان کے ليے انتہائیعيد غدير اور روز جمعہ جسے اسالمی احکام 
مسرت کا دن ہوتا ہے اور اس دن ايک محب اور عاشق کا فرض ہے کہ اپنے محبوب حقيقی کے فراق کا احساس پيدا کرے 

ام محمد باقرں نے فرمايا ہے اور اس کی فرقت پر آنسو بہائے تاکہ اسے فراق کی صحيح کيفيت کا اندازه ہو سکے جيساکہ ام
  کہ : 

جب کوئی عيد کا دن آتا ہے تو ہم آل محمد کا غم تازه ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا حق اغيار کے ہاتھوں پامال ہوتے ديکھتے ہيں ”
  “ اور مصلحت ِ اٰلہيہ کی بنياد پر کوئی آواز بھی بلند نہيں کر سکتے۔

ام عسکريں تک ہر امام نے غيبت کے نقصانات اور مصائب کا تذکره ائمہ معصومين ميں موالئے کائنات کے دور سے ام
کرکے اس حقيقت کی طرف اشاره کيا ہے کہ اس کائنات ميں خير صرف اس وقت نماياں ہوگا جب ہمارا قائم قيام کرے گا 

الت سے بھی اور اس سے پہلے اس دنيا سے کسی واقعی خير کی اميد نہيں کی جا سکتی ہے تاکہ انسان مٔومن بدترين حا
مايوس نہ ہو جائے اور پھر انہيں حاالت سے راضی اور مطمئن بھی نہ ہو جائے کہ يہ اس کے نقص ايمان کا سب سے بڑا 

  ذريعہ ہوگا۔ 
اس مقام پر سدير صيرفی کی اس روايت کا نقل کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ ميں (سدير) اور مفضل بن عمر اور ابو بصير اور 

صادقں کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو ديکھا کہ آپ خاک پر بيٹھے ہوئے بے تحاشہ گريہ فرما رہے ہيں ابان بن تغلب امام 
اور فرماتے جاتے ہيں کہ ميرے سردار! تيری غيبت نے ميری مصيبت کو عظيم کر ديا ہے، ميری نيند کو ختم کر ديا ہے 

فرزند رسول! خدا آپ کو ”ہوکر عرض کی کہ اور ميری آنکھوں سے سيالب ِ اشک جاری کر ديا ہے۔ ميں نے حيرت زده 
تو “ ہر بال سے محفوظ رکھے، يہ گريہ کا کون سا انداز ہے اور خدا نخواستہ کون سی تازه مصيبت آپ پر نازل ہوگئی ہے؟

  فرمايا کہ: 
يغمبر کیميں نے کتاب ِ جفر کا مطالعہ کيا ہے جس ميں قيامت تک کے حاالت کا ذکر موجود ہے تو اس ميں آخری وارث پ”

غيبت اور طول غيبت کے ساتھ اس دور ميں پيدا ہونے والے بدترين شکوک و شبہات اور ايمان و عقيده کے تزلزل کے 
حاالت اور پھر شيعوں کے مبتالئے شک و ريب ہونے اور تغافل اعمال کا مطالعہ کيا ہے اور اس امر نے مجھے اس طرح 
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س غيبت ميں صاحباِن ايمان کا کيا حشر ہوگا اور ان کا ايمان کس طرح بے قرار ہوکر رونے پر مجبور کر ديا ہے کہ ا
  “ محفوظ ره سکے گا۔

عزيزاِن گرامی! اگر ہمارے حاالت اور ہماری بد اعمالياں سيکڑوں سال پہلے امام صادقں کو بے قرار ہوکر رونے پر 
ان حاالت اور آفات کا اندازه کرکے کم از کم  مجبور کر سکتی ہيں تو کيا ہمارا يہ فرض نہيں ہے کہ ہم اس دور ِ غيبت ميں

روز ِ جمعہ خلوص دل کے ساتھ دعائے ندبہ کی تالوت کرکے اپنے حاالت پر خود آنسو بہائيں کہ شايد اسی طرح ہمارے دل
ود ميں عشق امام زمانہ کا جذبہ پيدا ہو جائے وار ہم کسی آن ان کی ياد سے غافل نہ ہونے پائيں جس طرح کہ انہوں نے خ

اپنے بارے ميں فرمايا ہے کہ ہم کسی وقت بھی اپنے چاہنے والوں کی ياد سے غافل نہيں ہوتے ہيں اور نہ ان کی نگرانی کو 
نظر انداز کرتے ہيں، ہم چاہتے ہيں کہ ان کا اعتماد ہمارے اوپر رہے اور ان کی حفاظت و رعايت کی ذمہ داری بھی ہمارے

  ہی حوالے کی گئی ہے۔ 
  
حکومت و سکوِن آل محمد :۔ اس انتظار کو دور ِ غيبت ميں افضل اعمال قرار ديا گيا ہے اور اس ميں اس امر کا  ۔ انتظار ٢ِ

واضح اشاره پايا جاتا ہے کہ اس دنيا ميں ايک دن آل محمد کا اقتدار ضرور قائم ہونے واال ہے اور مٔومنين کرام کی ذمہ 
ليے زمين ہموار کرنے اور فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کرتے رہيں۔ داری ہے کہ اس دن کا انتظار کريں اور اس کے 

اب يہ دور کب آئے گا اور اس کا وقت کيا ہے؟ يہ ايک راز ِ اٰلہی ہے جس کو تمام مخلوقات سے مخفی رکھا گيا ہے بلکہ 
رو بن الحمق نے آپ کی روايات ميں يہاں تک وارد ہوا ہے کہ امير المٔومنينں کے زخمی ہونے کے بعد آپ کے صحابی عم

ء ھ تک۔ عرض کی کہ کيا اس کے ٧٠عيادت کرتے ہوئے عرض کی کہ موال! ان مصائب کی انتہاء کيا ہے؟ تو فرمايا کہ 
  بعد راحت و آرام ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہيں ديا اور غش کھا گئے۔ 

ے بعد سہولت اور آسانی ہے ليکن اس کا اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو دوباره سوال کيا۔ فرمايا: بے شک ہر بال ک
  اختيار پروردگار کے ہاتھ ميں ہے۔ 

ء ھ تو گزر چکا ہے ليکن بالؤں ٧٠اس کے بعد ابو حمزه ثمالی نے امام باقرں سے اس روايت کے بارے ميں دريافت کيا کہ 
و تو اس نے سہولت و سکون کے کا سلسلہ جاری ہے؟ تو فرمايا کہ شہادت ِ امام حسينں کے بعد جب غضب پروردگار شديد ہ

  دور کو آگے بڑھا ديا۔ 
پھر اس کے بعد ابو حمزه نے يہی سوال امام صادقں سے کيا تو آپ نے فرمايا کہ بے شک غضب ِ اٰلہی نے اس مدت کو 

ور اب دوگنا کر ديا تھا، اس کے بعد جب لوگوں نے اس راز کو فاش کر ديا تو پروردگار نے اس دور کو مطلق راز بنا ديا ا
کسی کو اس امر کا علم نہيں ہو سکتا ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ اس دور کا انتظار کرے کہ انتظار ظہور کرنے 

  واال مر بھی جائے گا تو وه قائم آل محمد کے اصحاب ميں شمار کيا جائے گا۔ 
  
  ۔ امام کے وجود ِ مبارک کی حفاظت کے ليے بارگاِه احديت ميں دست بدعا رہنا:۔ ٣

ظاہر ہے کہ دعا ہر اس مسئلہ کا عالج ہے جو انسان کے امکان سے باہر ہو اور جب دور ِ غيبت ميں امام کی حفاظت کسی 
اعتبار سے بھی ہمارے اختيار ميں نہيں ہے اور ہم خود انہيں کے رحم و کرم سے زنده ہيں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے 

يت ميں مسلسل دعائيں کرتے رہيں اور کسی وقت بھی اس فرض سے غافل نہ وجود ِ مبارک کی حفاظت کے ليے بارگاِه احد
ِة ْبِن اْلَحَسِن﴾ جسے عام طور سے اثنائے نماز قنوت يا بعد نماز وظيفہ کے طور پر پڑ ھُمَّ ُکْن لَِّولِيَِّک اْلُحجَّ ھا جاتا ہے۔ ہوں: ﴿اَللّٰ

ادالنہ حکومت کے بارے ميں جامع ترين دعا ہے، جس امامں کے وجود کی حفاظت، ان کے ظہور کی سہولت اور ان کی ع
  سے صاحباِن ايمان کو کسی وقت غافل نہيں ہونا چاہيے۔ 

  
۔ امام کی سالمتی کے ليے صدقہ نکالنا :۔ صدقہ درحقيقت خواہش سالمتی کا عملی اظہار ہے کہ انسان جس کی سالمتی کی۴

دعا نہيں کرتا ہے بلکہ عملی طور پر بھی دفع بال کا انتظام کرتا واقعاً تمنا رکھتا ہے اس کے حق ميں صرف لفظی طور پر 
ہے اور يہ انتظام صدقہ سے بہتر کوئی شے نہيں ہے۔ دعا ان لوگوں کے ليے بہترين شے ہے جو صدقہ دينے کی بھی 

تو اس کا استطاعت نہيں رکھتے ہيں ليکن جن کے پاس يہ استطاعت پائی جاتی ہے وه اگر صرف دعا پر اکتفا کرتے ہيں 
مطلب يہ ہے کہ صرف لفظی کاروبار کرنا چاہتے ہيں اور امام کی سالمتی کے ليے چند پيسے بھی خرچ نہيں کرنا چاہتے 

ہيں جب کہ جو کچھ مالک کائنات سے ليا ہے وه سب انہيں کے صدقہ ميں ليا ہے اور جو کچھ آئنده لينا ہے وه بھی انہيں کے 
  حاصل کرنا ہے۔ طفيل ميں اور انہيں کے وسيلہ سے 
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۔ امام عصر کی طرف سے حج کرنا يا دوسروں کو حج نيابت کے ليے بھيجنا :۔ جو دور قديم سے شيعوں کے درميان ۵
مرسوم ہے کہ لوگ اپنے امام زمانہں کی طرف سے نيابةً اعمال انجام ديا کرتے تھے اور امام عصرں ان کے ان اعمال کی 

کہ ابو محمد دعلجی کے حاالت ميں نقل کيا گيا ہے کہ انہيں کسی شخص نے امام قدر دانی بھی فرمايا کرتے تھے جيسا
عصرں کی طرف سے نيابةً حج کے ليے پيسہ ديے تو انہوں نے اپنے فاسق و فاجر اور شرابی فرزند کو حج نيابت ِ امام کے

ن شخص کو ديکھا جو يہ فرما رہے ہيں کہليے اپنے ساتھ لے ليا جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ ميداِن عرفات ميں ايک انتہائی نوجوا
تمہيں اس بات سے حيا نہيں آتی ہے کہ لوگ تمہيں حج نيابت کے ليے رقم ديتے ہيں تو تم فاسق و فاجر افراد کو يہ رقم دے 

ہ حجديتے ہو۔ قريب ہے کہ تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے کہ تم نے انتہائی اندھے پن کا ثبوت ديا ہے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے ک
  سے واپسی کے چاليس روز کے بعد ان کی وه آنکھ ضائع ہوگئی جس کی طرف اس مرد نوجوان نے اشاره کيا تھا۔ 

  
۔ امام عصر کا اسم گرامی آنے پر قيام کرنا :۔ بالخصوص اگر آپ کا ذکر لفظ قائم سے کيا جائے کہ اس ميں حضرت کے ۶

ور کے ساتھ کھڑا ہو جانا محبت ،عقيدت اور غالمی کا بہترين مقتضی ہے قيام کا اشاره پايا جاتا ہے اور آپ کے قيام کے تص
  جس سے کسی وقت بھی غفلت نہيں کی جا سکتی ہے۔ 

  
  ۔ دور غيبت ميں حفاظت دين و ايمان کے ليے دعا کرتے رہنا :۔ ٧

گے کہ اچھے خاصے  امام صادقں نے زراره سے فرمايا تھا کہ ہمارے قائم کی غيبت ميں اس قدر شبہات پيدا کيے جائيں
لوگ مشکوک ہو جائيں گے لٰہذا اس دور ميں ہر شخص کا فرض ہے کہ سالمتی ايمان کی دعا کرتا رہے اور ياد امام ميں 

نَِک﴾ مصروف رہے اور عبد هللا بن سنان کی امام صادقں سے روايت کی بنا پر کم سے کم ﴿ٰيا ُمقَلَِّب اْلقُلُْوِب ثَبِّْت قَْلبْی َعٰلی ِديْ 
  ورد کرتا رہے کہ سالمتی دين و ايمان کے ليے يہ بہترين اور مختصر ترين دعا ہے۔  کا
  
۔ امام زمانہ سے مصائب و بليات کے موقع پر استغاثہ کرنا :۔ کہ يہ بھی اعتقاد کے استحکام اور روابط و تعلقات کے دوام ٨

ت اور صالحيت دی ہے کہ وه فرياد کرنے والوں کے ليے بہترين طريقہ ہے اور پروردگار عالم نے ائمہ طاہرين کو يہ طاق
کی فرياد رسی کر سکتے ہيں جيساکہ ابو طاہر بن بالل نے امام صادقں سے نقل کيا ہے کہ پروردگار جب اہل زمين تک 
کوئی برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو پيغمبر اکرم سے امام آخر تک سب کو وسيلہ قرار ديتا ہے اور ان کی بارگاہوں سے 

ے کے بعد برکت بندوں تک پہنچتی ہے اور جب کسی عمل کو منزل قبوليت تک پہنچانا چاہتا ہے تو امام زمانہں سے گزرن
رسول اکرم تک ہر ايک کے وسيلہ سے گزار کر اپنی بارگاِه جاللت پناه تک پہنچاتا ہے اور پھر قبوليت کا شرف عنايت کرتا 

ميں تحرير فرمايا تھا کہ تمہارے حاالت ہماری نگاہوں سے پوشيده نہيںہے بلکہ خود امام عصرں نے بھی شيخ مفيد کے خط 
  ہيں اور ہم تمہارے مصائب کی مکمل اطالع رکھتے ہيں اور برابر تمہارے حاالت کی نگرانی کرتے رہتے ہيں۔ 

لکھ کر ائمہ  عالمہ مجلسی نے تحفة الزائر ميں نقل کيا ہے کہ صاحباِن حاجت کو چاہيے کہ اپنی حاجت کو کسی کاغذ پر
طاہرين کی قبور مبارکہ پر پيش کر ديں يا کسی خاک ميں رکھ کر دريا يا نہر وغيره کے حوالہ کر ديں کہ امام زمانہں اس 

حاجت کو پورا فرما ديں گے۔ اس عريضہ کی ترسيل ميں آپ کے چاروں نواب خاص ميں سے کسی کو بھی مخاطب بنايا جا 
امام کی بارگاه ميں پيش کريں گے جس طرح اپنی زندگی ميں اس فرض کو انجام ديا کرتے سکتا ہے۔ انشاء هللا وه اسی طرح 

 تھے اور امامں اسی طرح مقصد کو پورا کريں گے جس طرح اس دور ميں کيا کرتے تھے۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  َمْن اَْنَکَر ُخُرْوَج اْلَمْھِدیْ 

اسالمی روايات کے مطالعہ سے يہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی ميں قيامت تک پيش 
آنے والے بيشتر واقعات کی وضاحت کر دی تھی اور پروردگار کی طرف سے ترتيب پانے والے نظاِم ہدايت کی صراحت 

  فرما دی تھی۔ 
تمام افراد کے ناموں کا بھی تذکره کر ديا تھا جنہيں پروردگار کی طرف سے آيت اولی االمر کی وضاہت کرتے ہوئے ان 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  منصب ِ ہدايت تفويض ہوا تھا اور جن کے ذمہ صبح قيامت تک ہدايت عالم کی ذمہ داری تھی۔ 
 بھی نماياں طور پر نظر آتا ہے جس کی بار بار تکرار کی گئی ہے اور جس کے ذريعہ“ مہدی”اس سلسلہ ميں ايک عنوان 

امت کو سمجھايا گيا ہے کہ کائنات کے ليے ايک مہدی کا وجود الزمی ہے، اور دنيا اس وقت فنا نہيں ہو سکتی ہے جب تک 
  کہ مہدی منظر عام پر آکر ہدايت ِ عالم اور اصالِح امت کا فرض انجام نہ دے دے۔ 

اپنی رہنمائی ميں کسی کی ہدايت کا محتاج نہ ہوگاکی تعبير ميں يہ نکتہ بھی پوشيده تھا کہ وه ايسا ہادی ہوگا جو “ مہدی”لفظ 
  بلکہ اسے پروردگار ِ عالم کی طرف سے ہدايت حاصل ہوگی اور وه دنيا کی ہدايت کا فرض انجام دے گا۔ 

يہ بات امت ِ اسالميہ ميں اس قدر واضح تھی کہ ہر دور کے مسلمان کو ايک مہدی کی تالش تھی اور بسا اوقات تو ايسا بھی 
ے کہ لوگ خود ہی مہدی بن گئے يا سالطين زمانہ نے اپنی اوالد کے نام مہدی رکھ ديے تاکہ امت کے درميان جانے ہوا ہ

پہچانے لق سے فائده اٹھايا جا سکے، اور انہيں يہ سمجھايا جا سکے کہ جس کی آمد کی خبر سرکار دو عالم نے دی تھی وه 
  مہدی ميرے گھر ميں پيدا ہو چکا ہے۔ 

بھی تھا جس کا تذکره بار بار روايات ميں وارد ہوا ہے اور اس کثرت سے “ قائم”ہی کی طرح کا ايک عنوان “ یمہد”بالکل 
کی تالش شروع ہوگئی تھی اور جب بھی وه “ قائم”وارد ہوا ہے کہ سلسلٔہ امامت کے درميانی دور ہی سے امت کو ايک 

کی “ قائم”کا قيام ضروری تھا ايک “ قائم”امت کے خيال ميں حاالت پيدا ہوگئے يا مظالم اس منزل پر آگئے جس منزل پر 
تالش ميں شدت پيدا ہوگئی اور لوگ بے چينی سے اس مصلِح امت کا انتظار کرنے لگے جس کے قيام سے عالِم انسانيت کی 

  اصالح ہو جائے گی اور دنيا کے حاالت يکسر تبديل ہو جائيں گے۔ 
ہے کہ لوگ ائمہ معصومين کی بارگاه ميں حاضر ہوکر برجستہ يہ سوال کرتے تھے کہ بلکہ اکثر و بيشتر يہ بھی ديکھا گيا 

ہيں؟ يا اپنے جس فرزند کی امامت کا اعالن کر رہے ہيں اور اس کی طرف قوم کو متوجہ کر “ قائم آل محمد”کيا سرکار ہی 
کے ساتھ بساِط ظلم و جور کے فنا ہو “ ائمق”کا تصور اور “ قائم”ہے۔ يعنی امت کے ذہن ميں “ قائم آل محمد”رہے ہيں۔ يہی 

جانے اور عدل و انصاف کے قائم ہونے کا تصور اس قدر راسخ تھا کہ جہاں حاالت سے پريشانی پيدا ہوئی اور عدل و 
کی جستجو کا خيال صفحٔہ ذہن پر ابھر آيا اور چونکہ مرسل اعظم نے “ قائم”انصاف کی ضرورت محسوس ہوئی وہيں ايک 

ا تصور اپنی ہی نسل اور اپنے ہی خاندان کے بارے ميں ديا تھا اس ليے لوگ اسی خاندان ميں تالش کرنے مصلح امت ک
  کے لقب سے ياد کرنے لگتے۔ “ قائم”لگتے اور اس کی ہر فرد سے اصالح کی آخری اميد وابستہ کرکے اسے 

نہيں ہيں يا ابھی آل محمد “ قائم”ے کہ ہم ائمہ معصومين نے بھی يہ اہتمام برقرار رکھا کہ ايک طرف يہ وضاحت کرتے رہ
زبان پر آيا وہيں سر و “ قائم”اس کے بعد آنے واال ہے اور دوسری طرف جہاں بھی لفظ “ قائم”کے قيام کا وقت نہيں آيا ہے۔ 

ايسی باعظمت “ قائم”قد کھڑے ہوگئے اور گويا کہ ايک طرح کا فرض تعظيم بجا الئے جس کا ظاہری تصور يہی تھا کہ 
شخصيت کا نام ہے جس کے تذکره پر اس کے آباء و اجداد بھی کھڑے ہو جاتے ہيں اور تعظيم و تکريم کا انداز اختيار کر 
ليتے ہيں جس طرح کہ عظمت ِ زہرا سالم هللا عليہا کے اظہار کے ليے مرسل اعظم قيام فرماتے تھے ليکن حقيقی اعتبار 

ئمہ معصومين اس طرِز عمل کے ذريعہ قوم کے ذہن ميں يہ تصور راسخ کرنا سے اس کا ايک دقيق تر نکتہ يہ بھی تھا کہ ا
کا کام تنہا قيام کرنا نہيں ہے کہ وه اپنے قيام و جہاد کے ذريعہ سارے عالم کی اصالح کر دے اور “ قائم”چاہتے تھے کہ 

ور ہارون جا کر اصالح کا امت خاموش تماشائی بنی رہے جس طرح کہ قوم موسٰی نے جناب موسٰيں سے کہا تھا کہ آپ ا
فرض انجام ديں، ہم يہاں بيٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے ہيں۔ ائمہ معصومين کو بنی اسرائيل کا يہ قعود اور ان کی بے حسی 

اس قدر ناگوار تھی کہ آپ اپنی قوم کو اس کے بالکل برعکس انداز ميں تربيت دے رہے تھے کہ وہاں نبی خدا قيام کے ليے 
کا ذکر آيا ہے اور ہم اٹھ کر “ قائم”ور قوم بيٹھی ہوئی تھی اور يہاں قيام کی شان يہ ہے کہ ابھی صرف اس کے نام آماده تھا ا

کھڑے ہو جاتے ہيں تاکہ تمہارے ذہن ميں يہ تصور راسخ رہے کہ جب وه ظاہر بظاہر تمہارے سامنے آجائے اور قيام کے 
ره جانا اور تمہاری حيثيت ايک تماشائی کی نہ ہو جائے۔ بلکہ تمہارے  ليے آماده ہو جائے تو خبردار تم خاموش نہ بيٹھے

فرض ہے کہ جيسے ہی وه قيام کا اراده کرے تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اصالح عالم کی مہم ميں اس کے ساتھ 
ہ نہيں رکھتا ہے۔ شريک ہو جاؤ ورنہ صرف کسی کے نام آجانے پر اس کے بزرگوں کا کھڑا ہو جانا کوئی دقيق توجيہ

صديقہ طاہره سالم هللا عليہا کے ليے پيغمبر اسالم کا قيام ان کی تشريف آوری پر ہوتا تھا ان کے نام پر نہيں۔ اور ائمہ 
سے وابستہ تھا جس کا کھال ہوا “ قائم”معصومين کا يہ قيام بھی باقی القاب و خطابات سے وابستہ نہيں تھا بلکہ صرف لفظ 

ان کے نام پر قيام مطلوب ہے اور اس شخصيت کے ساتھ شريک قيام و جہاد ہونا اسالمی فرائض ميں سے مطلب يہ تھا کہ 
  ايک اہم فريضہ ہے۔ 

علماِء اعالم کی تعليم اور ان کا طريقٔہ کار آج بھی يہی ہے کہ جب وارث ِپيغمبر کا ذکر اس لقب کے ساتھ ہوتا ہے تو کھڑے 
زبان حال سے عرض کرتے ہيں کہ ہم حضور کے ساتھ قيام کے ليے تيار ہيں۔ بس ہو جاتے ہيں اور حضرت کی خدمت ميں 
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آپ کے ظہور و قيام کی دير ہے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت ميں رہيں گے اور اصالح عالم کی مہم ميں آپ کی ہر امکانی 
  مدد کريں گے۔ 

اس حقيقت کی “ مہدی”نشان دہی کرتے ہيں۔ لفظ يہ دونوں الفاظ دو مختلف ليکن باہم مربوط حقائق کی “ قائم”اور “ مہدی”
وضاحت کرتا ہے کہ دنيا کی اصالح کسی خود ساختہ يا زمانہ ساز ہادی کے ذريعہ نہيں ہو سکتی ہے، اس کے ليے وه 

شخص درکار ہے جس کی ہدايت کا انتظام قدرت کی طرف سے کيا گيا ہو، اور اسے پروردگار نے مہدی بنا کر ہدايت کا 
اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ اصالح عام کا کام گھر بيٹھے انجام نہيں پا سکتا ہے اس کے “ قائم”نايا ہو، اور ذمہ دار ب

ليے قيام کرنا ہوگا، زحمتيں برداشت کرنا ہوں گی، مصائب اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ظلم و جور کے عالم گير 
  ہنگامہ سے ٹکرانا ہوگا۔ 

ے کہ ائمہ معصومين نے ہر دور ميں طوفانوں کا مقابلہ کيا ہے، ہر دور ميں مصائب برداشت کيے ہيں قابل غور نکتہ يہ ہ
اور بنی اميہ و بنی عباس کے فراعنہ و جبابره سے ٹکر لی ہے ليکن اس کے باوجود انہيں قائم کے لقب سے ياد نہيں کيا گيا۔

م يزيد اور يزيديت کے مقابلہ ميں، امام باقرں و امام صادقں کا قيام حضرت امام حسينں کا قيام کربال ميں، امام سجادں کا قيا
بنی اميہ و بنی عباس کے مظالم کے سامنے، امام کاظمں و امام رضاں کا قيام ہارون و مامون کے ظلم و جور کے سامنے، 

ات نہيں ہے۔ ان ميں سے اکثر امام جوادں و امام نقی ں اور امام عسکريں کا قيام سالطين وقت کے مقابلہ ميں کوئی مخفی ب
قيام مسلح نہيں ہيں ليکن اس کے باوجود نہ يہ تصور ہو سکتا ہے کہ ائمہ کرام نے اپنے کو حکومتوں کے سپرد کر ديا تھا 

اور نہ يہ سوچا جا سکتا ہے کہ وه حاالت سے بالکل الگ تھلگ رہے اور امت کی بربادی کا منظر ديکھتے رہے۔ انہوں نے 
ہری امکان بھر ہر موقع پر قيام کيا ہے اور حکومت کو اس کے ظلم و جور پر متنبہ کيا ہے بلکہ عوام کو بھی اپنے اپنے ظا

حکومتوں کے مظالم سے آگاه کيا ہے۔ صفوان جمال سے يہاں تک فرما ديا تھا کہ ان حکام کو جانور کرايہ پر دينا بھی ان 
ی تمنا اس کے ظلم ميں شرکت کے مرادف ہے جو کسی طرح بھی کی زندگی کی تمنا کے برابر ہے اور ظالم کی زندگی ک

جائز نہيں ہے۔ ليکن ان تمام مجاہدات کے باوجود ان معصومين کو لفظ قائم سے نہيں ياد کيا گيا اور يہ حضرات خود فرماتے 
ہے وه ان سب سے کے ذمہ جو کام رکھا گيا “ قائم”اس کے بعد آنے واال ہے۔ اس کا مطلب يہہے کہ آخری “ قائم”رہے کہ 

زياده اہم اور سنگين ہے اور اس کا انقالب آخری اور دائمی ہوگا۔ اس کا فريضہ ظالم سے مقابلہ کرنا اور اسے فنا کرن دينا 
نہيں ہے بلکہ اس کا فريضہ ظلم و جور کا استيصال کرنا ہے۔ اس کے دور ميں صرف کسی ايک ظالم حکومت کا سامنا نہيں

و کفر کی تمام انحرافی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وه منحرف مسلمانوں کے ساتھ يہوديوں، عيسائيوں، کرنا ہوگا بلکہ اسالم 
کافروں، مشرکوں اور بے دينوں سے بيک وقت مقابلہ کرے گا اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مقابلے کے ليے اسی طرح کی 

  درکار ہوگا۔  توانائی کی ضرورت ہوگی اور اتنے بڑے جہاد کے ليے ايسا ہی حوصلہ
مثالی انداز سے يہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اسالم کی غربت کے دور ميں امام حسينں نے تن تنہا اپنے مختصر 

ساتھيوں کے ساتھ پوری قوت ِ ظلم و جور کے مقابلہ ميں قيام کيا تھا اسی طرح يہ وارث ِ حسين ساری دنيا کے ظلم و جور 
حاب کے ساتھ قيام کرے گا اور اس قيام کی عظمت وہی افراد پہنچائيں گے جو قياِم کے مقابلہ ميں اپنے چند مخصوص اص

کربال کی اہميت سے آشنا ہيں، اور اس قائم کی ہمت و جرأت کی قدر وہی افراد کريں گے جو اصالح و انقالب و جہاد و قيام 
ذمہ دار بنايا ہے تو مناسبت برقرار  کے مفہوم سے آشنائی رکھتے ہيں۔ قدرت نے اس آخری حجت کو ايک عظيم کربال کا

رکھنے کے ليے اور جہاد کی عظمت کا اعالن کرنے کے ليے اس کے آخری فرائض کی ذمہ داری حضرت امام حسينں ہی 
کے سپرد فرمائی ہے۔ جيساکہ روايات ميں وارد ہوا ہے کہ آغاِز رجعت ميں سب سے پہلے امام حسينں ہی کا ظہور ہوگا اور

ر کی تجہيز و تکفين کا فرض انجام ديں گے تاکہ معصوم کے امور تجہيز و تکفين معصوم ہی انجام دے اور آپ ہی امام عص
  دنيا پر واضح ہو جائے کہ يہ آخری کربال ہے جس کا فاتح آخری وارث ِ حسين بن علی ہے۔ 

ام سے کرايا گيا ہے اور امام اسی ليے آپ يہ بھی ديکھيں گے کہ امام عصرں کا تعارف و روايات ميں فرزند حسين ہی کے ن
حسينں کے بعد ائمہ معصومين کو فرزندان حسين سے تعبير کيا گيا ہے جس ميں اس کے آخری فرزند حسين کو امام زمانہ 

  کہا گيا ہے۔ 
کا وجود اصالح دنيا کی ضرورت، اعتبار پيغمبر کی صداقت اور قدرت کے نظاِم “ قائم”اور ايک “ مہدی”بہرحال ايک 

ی تکميل کے ليے بے حد ضروری ہے۔ اب اگر مہدی کا انکار کر ديا جائے گا تو گويا سارا نظاِم ہدايت ناقص اور ہدايت ک
سارا کالم پيغمبر غير صادق ہو جائے گا اور يہ بات مزاِج اسالم کے خالف ہے۔ اس ليے روايت ميں يہ صراحت کی گئی 

يغمبر پر نازل ہونے والے تمام قانون کا انکار کر ديا جس طرح ہے کہ جس نے خروج مہدی کا انکار کر ديا گويا اس نے پ
کہ پہلی منزل پر يہی اعالِن غدير خم ميں ہوا تھا اور اب آخری منزل پر ظہوِر امام عصر کے بارے ميں ہو رہا ہے۔ اول 
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 نا محمد، ايک حقيقت ہے۔ بآخر نسبتے دارد۔ تاريخ آل محمد برابر مربوط اور مسلسل ہے، يہاں اولنا محمد و آخرنا محمد وکل

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  عالمات ِ ظہور

  امام عصرں کے ظہور کے بارے ميں روايات ميں جن عالمات کا ذکر کيا گيا ہے۔ ان کی دو قسميں ہيں: 
  غير حتمی۔ ) ٢حتمی اور () ١(

بعض عالمتيں حتمی ہيں جن کا وقوع بہرحال ضروری ہے اور ان کے بغير ظہور کا امکان نہيں ہے۔ اور بعض غير حتمی 
ہيں جن کے بعد ظہور ہو بھی سکتا ہے اور نہيں بھی ہو سکتا ہے۔ يعنی اس امر کا واضح امکان موجود ہے کہ ان عالمات 

امر کا بھی امکان ہے کہ ان سب کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد کا ظہور نہ ہو اور حضرت کا ظہور ہو جائے اور اس 
  بھی حضرت کے ظہور ميں تاخير ہو۔ 

ذيل ميں دونوں قسم کی عالمتوں کا ايک خاکہ نقل کيا جا رہا ہے ليکن اس سے پہلے اس امر کی طرف اشاره ضروری ہے 
خاطب اس دور کے افراد تھے اور ان کے متعلقات کہ ان روايات کا صدور آج سے سيکڑوں سال پہلے ہوا ہے اور ان کے م

کا تعلق سيکڑوں سال بعد کے واقعات سے تھا جن کا سابقہ اس دور کے افراد سے ہوگا اور اس بنا پر يہ طے کرنا تقريباً 
ہوئے ہيںناممکن ہے کہ روايات ميں استعمال ہونے والے الفاظ سے مراد کيا ہے اور يہ الفاظ اپنے لغوی معانی ميں استعمال 

  يا ان ميں کسی استعاره اور کنايہ سے کام ليا گيا ہے۔ 
اگر روايات کا تعلق احکام سے ہوتا تو يہ کہا جا سکتا تھا کہ احکام کے بيان ميں ابہام و اجمال بالغت کے خالف اور مقصد 

دثات سے ہے اور ان کی کے منافی ہے ليکن مشکل يہ ہے کہ روايات کا تعلق احکام سے نہيں بلکہ واقع ہونے والے حا
تشريح کی کوئی ذمہ داری بيانکرنے والے پرنہيں ہے بلکہ شايد مصلحت اجمال اور ابہام ہی کی متقاضی ہو کہ ہر دور کا 

انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے معانی طے کرے اور اس معنی کے واقع ہوتے ہی ظہور امام کے استقبال کے ليے تيار ہو 
پر عالمات کا ذکر کر ديا گيا اور انسان نے سمجھ ليا کہ ابھی عالمات کا ظہور نہيں ہوا ہے تو  جائے ورنہ اگر واضح طور

  ظہور امام کی طرف سے مطمئن ہو کر مزيد بدعملی ميں مبتال ہو جائے گا۔ 
ل يہ سوال ضرور ره جاتا ہے کہ پھر اس قسم کے عالمات کے بيان کرنے کی ضرورت ہی کيا تھی؟۔۔۔ ليکن اس کا بالک

واضہ سا جواب يہ ہے کہ معصومين نے جب بھی ان آنے والے واقعات کا اشاره ديا اور فرمايا کہ ايک دور آنے واال ہے 
جب دنيا ظلم و جور سے بھر جائے گی ليکن يہ دنيا کا اختتام نہ ہوگا بلکہ اس کے بعد ايک قائم آل محمد کا ظہور ہوگا جو 

و جور سے بھری ہوئی دنيا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو قوم کے ذہن عالمی حاالت کی اصالح کرے گا اور ظلم 
ميں دو متضاد تصورات پيدا ہوئے۔ ايک طرف ظلم و ستم کا حال سن کر مايوسی اور اضطراب کی کيفيت پيدا ہوئی اور 

يہ سوال ناگزير ہوگيا  دوسری طرف ظہوِر امام کی خوش خبری سن کر سکون و اطمينان کا امکان پيدا ہوا تو فطری طور پر
کہ ايسے بدترين حاالت تو ہم آج بھی ديکھ رہے ہيں۔ بنی اميہ اور بنی عباس کے مظالم تو آج بھی نگاه کے سامنے ہيں اور 

ابھی دنيا ظلم و جور سے مملو نہيں ہوئی ہے تو جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اس وقت دنيا کا کيا عالم ہوگا اور اس 
طراب کا سکون اور اس بے چينی کا اطمينان کب ميسر ہوگا اس کے حاالت عالمات کا معلوم ہونا ضروری کے بعد اس اض

ہے تاکہ مظلوم و ستم رسيده اور بے کس و بے نوا کو اس حِسين مستقبل کے تصور سے کچھ تو اطمينان حاصل ہو اور ائمہ 
ايہ ميں بيان کريں کہ ہر دور کا مظلوم سکون و اطمينانمعصومين کی بھی ذمہ داری تھی کہ عالمات کو ايسے کنايہ کے پير

کو قريب تر سمجھ سکے اور اس کے ليے اطمينان کا راستہ نکل سکے ورنہ بے شمار صاحباِن ايمان مايوسی کا شکار ہو 
  جائيں گے اور رحمت ِ خدا سے مايوسی خود بھی ايک طرح کا کفر اور ضالل مبين ہے۔ 

اصل مقصد کا تذکره کيا جا رہا ہے جس کا خالصہ يہ ہے کہ علماِء اعالم نے سات قسم کی  اس مختصر سی تمہيد کے بعد
  عالمات کو حتمی قرار ديا ہے: 

  ۔ خروج دّجال١
جس کا تذکره تمام عالم اسالم کی کتب احاديث ميں پايا جاتا ہے اور اس کی طرح طرح کی صفات کا بھی تذکره کيا گيا ہے کہ
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ايک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ پيشانی پر ہوگی، انتہائی درجہ کا جادوگر ہوگا اور لوگوں کو  گدھے پر سوار ہوگا۔
بہترين نعمتوں کی ترغيب دے گا۔ اس کے لشکر ميں ہر طرح کے ناچ گانے کا ساز و سامان ہوگا۔ وه مختلف عالقوں کا 

کہ حضرت کا ظہور ہوگا اور آپ براِه راست يا آپ  دوره کرکے لشکر جمع کرے گا اور لوگوں کو گمراه کرے گا، يہاں تک
  کی رکاب ميں حضرت عيسٰی بن مريم اسے فنا کر ديں گے۔ 

ان روايات سے تو بظاہر يہی معلو م ہوتا ہے کہ يہ کسی انسان کا تذکره ہے ليکن چونکہ دّجال خود ايک صفت ہے اور اس 
ء نے اس کے کنائی معنی مراد ليے ہيں اور ان کا خيال ہے کہکے معنی مکار اور فريب کار کے ہيں اس ليے بہت سے علما

اس سے مراد وه مکار اور فريب کار حکومتيں ہيں جن کے ساز و سامان دّجال والے ہيں اور جنہوں نے ساری دنيا کو 
کو بند  مسحور کر رکھا ہے اور ان کی نظر سرمايہ داری يا مزدوری پر ہے کہ ايک آنکھ سے ديکھتے ہيں اور ايک آنکھ

کر ليا ہے اور ديکھنے والی آنکھ کو اپنی پيشانی پر اتنا نماياں کر ليا ہے کہ ہر شخص صرف اس کی چمک دمک ديکھ رہا 
ہے اور ان کی سواری کے ليے بے شمار انسان موجود ہيں جنہيں قرآن حکيم کی زبان ميں گدھا ہی کہا گيا ہے کہ گويا ايک 

  پر سوار ہو کر اپنے دجل و فريب کی ترويج کر رہے ہيں۔ وّهللاٰ اعلم بالصواب۔  سماج ہے جس کی پشت“ خر صفت”پورا 

  ۔ نداِء آسمانی٢
اس سلسلہ ميں روايات ميں مختلف آسمانی آوازوں کا تذکره کيا گيا ہے۔ ايک سلسلٔہ اصوات ماِه رجب ميں ہے جس ميں پہلی 

اور تيسری آواز قرص آفتاب سے بلند ہوگی کہ امير“ ازفة اآلزفة”ہوگی دوسری آواز “ أال لعنة ّهللاٰ علی الظالمين”آواز ہوگی: 
  المٔومنين دوباره دنيا ميں انتقام کے ليے آرہے ہيں۔ 

  رمضان کو ظہور کی خوش خبری کا اعالن کيا جائے گا۔  ٢٣دوسرا سلسلہ ماِه مبارک رمضان ميں ہوگا جہاں 
اب سے حضرت کے مکٔہ مکرمہ سے ظہور کا اعالن ہوگا اور پورے اور تيسرا سلسلہ وقت ظہور قائم ہوگا جب قرص آفت

شجرٔه نسب کے ساتھ اعالن ہوگا اور اس اعالن کو شرق و غرب عالم ميں سنا جائے گا جس کے بعد صاحباِن ايمان آپ کی 
جنگ احد بہتبيعت اور نصرت کے ليے دوڑ پڑيں گے، اور آپ کے مقابلہ ميں دوسری شيطانی آواز بھی بلند ہوگی جو مثل 

  سے مسلمانوں کو گمراه کر دے گی۔ 

  ۔ خروج سفيانی٣
اس شخص کا نام عثمان بن عنبہ ہوگا اور يہ يزيد بن معاويہ کی اوالد ميں سے ہوگا۔ پہلے دمشق، حمص، فلسطين، اردن اور 

بغداد کی طرف  قنسرين پر حکومت قائم کرے گا اس کے بعد مختلف اطراف ميں لشکر روانہ کرے گا جس کا ايک حصہ
جائے گا اور نجف و کربال ميں صاحباِن ايمان کا قتل عام کرے گا۔ دوسرا حصہ مدينہ کی طرف جائے گا اور وہاں قتل عام 
کرے گا اور پھر مکہ کا رخ کرے گا ليکن مکہ تک رسائی نہ حاصل کر سکے گا۔ تيسرا حصہ بطرف شام روانہ ہوگا اور 

بلہ ہوگا اور اس حصہ کا ايک ايک شخص فنا کر ديا جائے گا۔ مکہ کی طرف جانے واالراستہ ميں لشکر امام عصر سے مقا
لشکر تين الکھ افراد پر مشتمل ہوگا اور ايک صحرا ميں دھنس جائے گا، صرف دو افراد باقی رہيں گے۔ ايک مکہ کی طرف

و لشکر کی ہالکت کی اطالع دے گا۔ جا کر امام عصرں کی فتح کی بشارت دے گا اور دوسرا شام کی طرف جا کر سفيانی ک
اس کے بعد سفيانی خود کوفہ کا رخ کرے گا اور پھر حضرت کا لشکر تعاقب کرے گا اور وه فرار کر جائے گا يہاں تک کہ

  بيت المقدس ميں حضرت کے لشکر ہاتھوں واصل جہنم کر ديا جائے گا۔ 
يہ دونوں باتيں عرف عام ميں کنايہ کے طور پر بھی  اس روايت ميں بھی اگرچہ نام اور نسب کا ذکر موجود ہے ليکن

استعمال ہوتی ہيں جس طرح کہ حضرت عائشہ نے قتل عثمان کی ترغيب ديتے وقت عثمان کا نام نہيں ليا تھا بلکہ نعثل کہہ 
ے کہ اس طرح کا کر ياد کيا تھا کہ مشابہت کی بنا پر دوسرا نام بھی استعمال کيا جا سکتا ہے۔ يہی حال شجرٔه نسب کا بھی ہ

قاتل و ظالم انسان يزيد بن معاويہ کے عالوه کسی شخص کی طرف منسوب نہيں کيا جا سکتا ہے جس طرح کہ خود يزيد کے
  باپ نے زياد کو اتحاد کردار کی بنا پر اپنے شجره پر شامل کر ليا تھا۔ 

ف ہو جائے کہ موجوده طاقت وہی طاقت بہرحال ايسے انسان يا ايسی طاقت کا ظہور ضروری ہے کہ خدا جانے کب انکشا
ہے جسے سفيانی سے تعبير کيا گيا ہے اور ظہور امام اور جہاِد امام کا قت آگيا ہے، لٰہذا مٔومنين کرام کو ہر وقت اس جہاد 

  کے ليے تيار رہنا چاہيے اور کسی وقت بھی اپنے فرض سے غافل نہيں ہونا چاہيے۔ 

  ۔ قتل نفس زکيہ۴
اکرم ميں ايک محترم اور پاکيزه نفس انسان کو خانٔہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درميان قتل کر ديا  يعنی اوالد رسول
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جائے گا اور اس کے بعد حضرت کا ظہور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب روايت ميں کسی تفصيل کا ذکر نہيں ہے تو کوئی بھی 
ظہور ہو سکتا ہے جب کہ حکومت وقت ہمہ وقت محترم کسی وقت بھی قتل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد امام عصرں کا 

  اوالد رسول کے قتل و خون کے درپے رہتی ہے۔ 

  ۔ خروج سيد حسنی۵
ديلم اور قزوين کی طرف سے ايک سيد حسنی جن کا شجرٔه نسب امام حسن مجتبٰيں تک پہنچتا ہے خروج فرمائيں گے اور وه

ان کی ايک عظيم سپاه آپ کے گرد جمع ہو جائے گی اور آپ کوفہ نصرت امام کے حق ميں آواز بلند کريں گے جس پر طالق
کا رخ کريں گے اور راستہ ميں ظالموں کا قلع قمع کرتے جائيں گے اور اس وقت يہ خبر نشر ہوگی کہ امام عصرں نے 

مطالبہ  ظہور فرمايا ہے اور کوفہ تشريف لے آئے ہيں۔ سيد حسنی ان کی خدمت ميں حاضر ہوکر ان سے دالئن امامت کا
کريں گے تاکہ تمام لوگوں پر ان کی امامت کا اثبات ہو جائے اور اس کے بعد حضرت کی بيعت کريں گے ليکن ان کے 

ساتھيوں ميں چار ہزار افراد معجزات کو جادو کا نام دے کر نہروان کے خوارج کی طرح بيعت سے انکار کر ديں گے اور 
   باآلخر سب کے سب تہہ تيغ کر ديے جائيں گے۔

۔ وسط ِ ماِه رمضان ميں سورج گرہن اور آخر ماِه رمضان ميں چاند گرہن کا واقع ہونا جو عام طور سے نہيں ہوتا ہے اور ۶
  نہ قابل وقوع تصور کيا جاتا ہے۔ 

۔ آسمان ميں ايک پنجہ کا ظاہر ہونا يا چشمٔہ خورشيد کے قريب سے ايک صورت کا ظاہر ہونا جو اس بات کی عالمت ہے ٧
ے واال منظر عام پر آرہا ہے اور قدرت کا منشاء ہے کہ ساری دنيا اس حقيقت سے باخبر ہو جائے اور کسی طرح کا کہ آن

ابہام نہ ره جائے۔ اب اگر کسی انسان کو دن کا سورج بھی نظر نہ آئے تو ايسے بوم صفت اور شپّره چشم انسان کا کوئی 
  عالج نہيں ہے۔ 

ور غالباً اس امر کی طرف بھی اشاره ہے کہ امامت کا اقتدار زمين سے آسمان تک چشمٔہ آفتاب سے شکل و صورت کا ظہ
پھيال ہوا ہے اور جس طرح پہلے امام نے آفتاب کو پلٹا کر اپنی امامت اور بندگی کا ثبوت پيش کيا تھا اسی طرح آخری امام 

  ز ِ روشن کی طرح واضح کرے گا۔ بھی آفتاب ہی کے ذريعہ اپنے اقتدار کا اظہار کرے گا اور اپنے دالئل کو رو
آفتاب کے وسيلہ قرار دينے ميں يہ اشاره بھی پايا جاتا ہے کہ زمين کا سارا نظام آفتاب کی گردش کا تابع ہے اور آفتاب کی 
گردش اشارٔه امام کی تابع ہے تو جو شخص بھی گردش آفتاب کو منقلب کر سکتا ہے اور ڈوبے ہوئے آفتاب کو مغرب سے 

ا ہے وه نظام عالم کو کيونکر منقلب نہيں کر سکتا ہے؟ اور ڈوبے ہوئے اسالم و ايمان کو مغرب سے کيوں نہيں نکال سکت
  ۔ “ان ھذا اال اختالق”نماياں کر سکتا ہے؟ 

  غير حتمی عالمات
غير حتمی عالمات کی فہرست بہت طويل ہے اور بعض حضرات نے سيکڑوں سے گزار کر ان عالمات کو ہزاروں کی 

وں تک پہنچا ديا ہے اور حقيقت امر يہ ہے کہ ان ميں اکثر باتيں عالمات نہيں ہيں، بلکہ دنيا کے ظلم و جور سے بھر حد
جانے کی تفصيالت ہيں اور يہی وجہ ہے کہ ان عالمات ميں ہر برائی کا تذکره موجود ہے جو دنيا کے ظلم و جور اور 

  طور پر حسب ذيل امور کا تذکره کيا جاتا ہے: فسادات سے مملو ہو جانے کا خاصہ ہے۔ عالمات کے 
  
  ۔ مسجد کوفہ کی ديوار کا منہدم ہو جانا۔ ١
  ۔ شط ِ فرات سے کوفہ کی گليوں ميں نہر کا جاری ہو جانا۔ ٢
  ۔ شہر کوفہ کا تباہی کے بعد دوباره آباد ہونا۔ ٣
  ۔ دريائے نجف ميں پانی کا جاری ہو جانا۔ ۴
  ا جاری ہو جانا۔ ۔ فرات سے نجف کی طرف نہر ک۵
  ۔ ستارٔه جدی کے قريب دمدار ستاره کا ظاہر ہونا۔ ۶
  ۔ دنيا ميں شديد قسم کے قحط کا پيدا ہونا۔ ٧
  ۔ اکثر شہروں اور ملکوں ميں زلزلہ اور طاعون کا پيدا ہونا۔ ٨
  ۔ مسلسل قتل و خون کا ہونا۔ ٩
  ام ہونا اور ميناروں کا بلند ترين ہونا۔ ۔ قرآن مجيد کا زيورات سے آراستہ کرنا، مساجد ميں سونے کا ک١٠
  ۔ مسجد براثا کا تباه ہو جانا۔ ١١
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  ۔ مشرق زمين ميں ايک ايسی آگ کا ظاہر ہونا جس کا سلسلہ تين روز يا سات روز تک جاری رہے۔ ١٢
  ۔ سارے آسمان پر سرخی کا پھيل جانا۔ ١٣
  ۔ کوفہ ميں ہر طرف سے قتل و غارت کا برپا ہونا۔ ١۴
  جماعت کا بندر اور سور کی شکل ميں مسخ ہو جانا۔ ۔ ايک ١۵
  ۔ خراسان سے سياه پرچم کا برآمد ہونا۔ ١۶
  ۔ ماِه جمادی الثانی اور رجب ميں شديد قسم کی بارش کا ہونا۔ ١٧
  ۔ عربوں کا مطلق العنان اور آواره ہو جانا۔ ١٨
  ۔ سالطيِن عجم کا بے آبرو اور بے وقار ہو جانا۔ ١٩
  ک ايسے ستاره کا برآمد ہونا جس کی روشنی چاند جيسی ہو اور شکل بھی دونوں طرف سے کج ہو۔ ۔ مشرق سے اي٢٠
۔ تمام عالم ميں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا جس کے بارے ميں موالئے کائناتں نے اپنے خطبہ ميں فرمايا ٢١

ديں گے، جھوٹ کو جائز بنا ليں گے، سود کھائيں گے، جب لوگ نماز کو مرده بنا ديں گے، امانتوں کو ضائع کر ”تھا کہ 
رشوت ليں گے، عمارتوں کو انتہائی مستحکم بنائيں گے، اقرباء سے قطع تعلق کر ليں گے، خواہشات کا اتباع کريں گے، 

ظالم خون کو سستا بنا ليں گے، تحمل کو دليل کمزوری اور ظلم کو باعث فخر سمجھ ليں گے، امراء فاجر ہوں گے، وزراء 
ہوں گے، عرفاء خائن ہوں گے اور قّراء فاسق ہوں گے، جھوٹی گواہيوں کا زور ہوگا۔ فجور کو اعالنيہ انجام ديا جائے گا، 

قرآن مجيد کو زيورات سے آراستہ کيا جائے گا، مسجدوں ميں سنہرا کام ہوگا، مينارے طويل ترين ہوں گے، اشرار کا احترام
ر خواہشات ميں اختالف ہوگا، عہد توڑے جائيں گے، عورتوں کو طمع دنيا ميں شريک ہوگا، صفوں ميں اژدہام ہوگا او

تجارت بنايا جائے گا، فساق کی آواز بلند ہوگی اور اسے سنا جائے گا، رذيل ترين آدمی سردار قوم ہوگا، فاجر سے اس کے 
جائے گا، ناچ گانے کا کاروبار عام شر کے خوف سے ڈرا جائے گا، جھوٹے کی تصديق کی جائے گی، خائن کو امين بنايا 

ہوگا اور امت کا آخری آدمی پہلے آدمی پر لعنت کرے گا، عورتيں گھوڑوں پر سواری کريں گی، مرد عورتوں سے مشابہ 
اور عورتيں مردوں سے مشابہ ہو جائيں گی، لوگ زبردستی گواہی پيش کريں گے اور بغير حق کو سمجھے ہوئے گواہی 

ر دين کے ليے حاصل کيا جائے گا، عمل دنيا کو آخرت پر ترجيح دی جائے گی، دل بھيڑيوں جيسے ديں گے، علم دين غي
اور لباس بکريوں جيسے ہوں گے، دل مردار سے زياده بدبودار اور ايلوا سے زياده تلخ ہوں گے۔ اس وقت بہترين مقام بيت 

  وہاں ہوتی۔ المقدس ہوگا جس کے بارے ميں لوگ تمنا کريں گے کہ کاش ہماری منزل 
اس کے عالوه اور بھی عالمات کا ذکر کيا گيا ہے جن سے اس دور کی عکاسی ہوتی ہے جب ظلم و جور اور فسق و فجور 

  کا دور دوره ہوگا اور عدل و انصاف اور دين و ايمان دم توڑ ديں گے۔ 

  خصائص و امتيازات امام عصر
ہے اور بعض کا تعلق آپ کے اضافی اوصاف و کماالت سے ان خصوصيات ميں بعض کا تعلق آپ کی ذات ِ مبارک سے 

ہے اور بعض ميں آپ کے انداِز حکومت اور دوِر اقتدار کی امتيازی حيثيت کا اعالن کيا گيا ہے۔ مجموعی طور پر ان 
  امور سے مرتب کيا ہے:  ۴۶خصوصيات کی تعداد کا مختصر خاکہ عالمہ شيخ عباس قمی نے 

انوار ِ قدسيہ کے درميان ايک مخصوص حيثيت کا حامل ہے جيساکہ احاديث معراج سے ظاہر ہوتا ۔ آپ کا نور ِ اقدس بھی ١
  ہے۔ 
۔ شرافت ِنسب، آپ کو جملہ ائمہ طاہرين سے انتساب کے عالوه قيصر روم اور جناب شمعون وصی حضرت عيسٰيں سے ٢

  بھی انتساب حاصل ہے۔ 
  ے گيا اور وہاں فضائے قدس ميں آپ کی تربيت ہوتی رہی۔ ۔ روِز والدت روح القدس آپ کو آسمانوں کی طرف ل٣
۔ آپ کے ليے ايک مخصوص مکان بيت الحمد نام کا ہے جہاں کا چراغ روِز والدت سے روشن ہے اور روِز ظہور تک ۴

  روشن رہے گا۔ 
   ۔“ابو القاسم محمد”۔ آپ کو رسول اکرم کا اسم گرامی اور کنيت دونوں کا شرف حاصل ہوا ہے، يعنی ۵
  ۔ دور ِ غيبت ميں آپ کو نام محمد سے ياد کرنا ممنوع قرار ديا گيا ہے۔ ۶
  ۔ آپ کی ذات ِ گرامی پر وصايت کا عہده ختم ہوگيا اور آپ خاتم االوصياء ہيں۔ ٧
  ۔ آپ کو روز اول ہی سے غيبت کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ مالئکہ مقربين کی تحويل ميں رہے ہيں۔ ٨
  کين و منافقين کے ساتھ معاشرت نہيں اختيار کرنا پڑی۔ ۔ آپ کو کفار و مشر٩
  ۔ آپ کو کسی بھی حاکم ظالم کی رعايا ميں نہيں رہنا پڑا۔ ١٠
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  ۔ آپ کی پشت مبارک پر رسول اکرم کی مہر نبوت کی طرح نشاِن امامت ثبت ہے۔ ١١
  يا گيا ہے۔ ۔ آپ کا ذکر کتب سماويہ ميں القاب و خطابات کے ذريعہ ہوا ہے اور نام نہيں ل١٢
  ۔ آپ کے ظہور کے ليے بے شمار عالمتيں بيان کی گئی ہيں۔ ١٣
  ۔ آپ کے ظہور کا اعالن ندائے آسمانی کے ذريعہ ہوگا۔ ١۴
  ۔ آپ کے دور ِ حکومت ميں سن و سال کا انداز عام حاالت سے مختلف ہوگا اور گويا حرکت فلک سست پڑ جائے گی۔ ١۵
  کر ظہور فرمائيں گے۔  ۔ آپ مصحف امير المٔومنين کو لے١۶
  ۔ آپ کے سر پر مسلسل ابر سفيد کا سايہ ہوگا۔ ١٧
  ۔ آپ کے لشکر ميں مالئکہ اور جنات بھی شامل ہوں گے۔ ١٨
  ۔ آپ کی صحت پر طول زمانہ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ١٩
  ۔ آپ کے دور ميں حيوانات اور انسانوں کے درميان وحشت و نفرت کا دور ختم ہو جائے گا۔ ٢٠
  ۔ آپ کی رکاب ميں بہت سے مر جانے والے بھی زنده ہوکر شامل ہوں گے۔ ٢١
  ۔ آپ کے سامنے زمين سارے خزانے الگ دے گی۔ ٢٢
  ۔ آپ کے دور ميں پيداوار اور سبزه زار اس قدر ہوگا کہ گويا زمين دوسری زمين ہو جائے گی۔ ٢٣
  ۔ آپ کی برکت سے لوگوں ی عقلوں کو کمال حاصل ہو جائے گا۔ ٢۴
۔ آپ کے اصحاب کے پاس غير معمولی قوت ِ سماعت و بصارت ہوگی کہ چار فرسخ سے حضرت کی آواز سن ليں گے۔ ٢۵
  ۔ آپ کے اصحاب و انصار کی عمريں بھی طوالنی ہوں گی۔ ٢۶
  ۔ آپ کے انصار کے اجسام بھی مرض اور بيماری سے بری ہوں گے۔ ٢٧
  د کے برابر قوت عطا کی جائے گی۔ افرا ۴٠۔ آپ کے اعوان و انصار ميں ہر شخص کو ٢٨
  ۔ آپ کے نورِ  اقدس کے طفيل ميں لوگ نور شمس و قمر سے بے نياز ہو جائيں گے۔ ٢٩
  ۔ آپ کے دست ِ مبارک ميں رسول اکرم کا پرچم ہوگا۔ ٣٠
  ۔ آپ کے جسم اقدس پر رسول اکرم کی زره بالکل درست ہوگی۔ ٣١
  مختلف مقامات پر لے جايا کرے گا۔  ۔ آپ کے ليے ايک خاص بادل ہوگا جو آپ کو٣٢
  ۔ آپ کے دور ميں تقيہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور شوکت کاذبين و ظالمين کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٣٣
  ۔ آپ کی حکومت مشرق و مغرب عالم پر ہوگی۔ ٣۴
  ۔ آپ کے دور ميں زمين عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ٣۵
  ق ہوں گے اور صرف ظاہری شواہد پر اکتفا نہ کی جائے گی۔ ۔ آپ کے فيصلے علم امامت کے مطاب٣۶
۔ آپ ان مخصوص احکام کو رائج کريں گے جو اس دور تک رائج نہ ہو سکے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بيس٣٧

غ کے بعد سال کا نوجوان احکام دين سے بے خبر ہوگا تو اسے تہہ تيغ کر ديں گے اور زنده رہنے کا حق نہ ديں گے کہ بلو
  بھی پانچ سال کی مہلت دی جا چکی ہے۔ 

حروف کا اظہار کريں گے جن کا اب تک اظہار نہيں ہو سکا ہے اور انبياء کرام اور اولياء عظام  ٢۵۔ آپ علوم کے ان ٣٨
  حروف ميں سے صرف دو کا اظہار کيا ہے۔  ٢٧نے 
   ۔ آپ کے اصحاب و انصار کے ليے آسمان سے تلواريں نازل ہوں گی۔٣٩
  ۔ آپ کے اصحاب و انصار کی جانور تک اطاعت کريں گے۔ ۴٠
  ۔ آپ کوفہ ميں حضرت موسٰيں کے پتھر سے پانی اور دودھ کی دو نہريں جاری فرمائيں گے۔ ۴١
  ۔ آپ کی مدد کے ليے آسمان سے حضرت عيسٰيں نازل ہوں گے اور آپ کے پيچھے نماز ادا کريں گے۔ ۴٢
  يں گے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ہوشيار رہنے کی تلقين کی ہے۔ ۔ آپ اس دجال ملعون کو قتل کر۴٣
  ۔ آپ کے عالوه امير المٔومنينں کے بعد کسی کے جنازه پر سات تکبيروں کا جواز نہ ہوگا۔ ۴۴
دن۔ جب کہ باقی معصومين کی تسبيح بس ايک روز ہے  ١٢تاريخ سے آخر ماه تک ہے، يعنی تقريباً  ١٨۔ آپ کی تسبيح ۴۵
  دو روز۔ يا 
۔ آپ کی حکومت کا سلسلہ قيامت سے متصل ہوگا کہ آپ خود حکومت کريں گے يا ائمہ طاہرين رجعت فرمائيں گے يا ۴۶

آپ کی اوالد کی حکومت ہوگی ليکن مجموعی طور پر يہ سلسلہ قيامت سے متصل ہو جائے گا جيساکہ امام صادقں فرمايا 
  کرتے تھے: 

  لکل اناس دولة يرقبونھا 
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  نا فی آخر الدھر ليظھر و دولت
يا  ١٩آپ کے ذاتی دور ِ حکومت کے بارے ميں علماِء اعالم کے اقوال ميں شديد اختالف پايا جاتا ہے اور سات سال سے 

سال تک کا ذکر کيا گيا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوگی اور امام حسينں آپ کی تجہيز و تکفين کے امور انجام  ۴٩
طاہرين کی ظاہری حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا جو دور ظہور امام عصر ميں دوباره اس دنيا ميں تشريف ديں گے اور ائمہ 

الئيں گے اور ان کی نگرانی ميں اولياء صالحين اور اوالد امام عصر حکومت کرے گی اور يہ سلسلہ قيامت تک مستمر 
سال کس مقدار زمانہ کی طرف اشاره  ١٩ال يا رہے گا۔ ليکن آپ کے دور حکومت ميں سال سے مراد کيا ہے اور سات س

ہے اور رجعت کی صورت کيا ہوگی؟ تمام ائمہ کرام تشريف الئيں گے يا بعض کا ظہور ہوگا؟۔۔۔۔۔ اور رجعت ميں گزشتہ 
ترتيب کا لحاظ ہوگا يا کسی اور ترتيب سے تشريف الئيں گے؟ اور حکومت بھی گزشتہ ترتيب امامت کے مطابق ہوگی يا 

ور طريقہ کار ہوگا؟ پھر اولياء صالحين سے مراد يہی ائمہ طاہرين يا ان کے مخصوص اصحاب مراد ہيں يا امام کوئی ا
  عصرں کی اوالد کے نيک کردار افراد مراد ہيں؟ 

يہ سارے امور ہيں جن کی تفصيل نہ واضح کی گئی ہے اور نہ کوئی شخص ان کے بارے ميں کوئی حتمی فيصلہ کر سکتا 
ميں بھی بے حد اختالف پايا جاتا ہے اور علماء ِ اعالم کا استنباط و استنتاج بھی بالکل مختلف ہے۔ بنابريں اتنا ہے۔ روايات 

اجمالی ايمان ضروری اور کافی ہے کہ دوِر ظہور امام عصر ميں ائمہ طاہرين کی رجعت ہوگی اور ان کی حکومت قائم 
مان سے اس دنيا ميں اقتدار اور حکومت کا وعده کيا ہے اور مظلومين ہوگی کہ رب العالميند نے آخرت سے پہلے صاحباِن اي

کو ظالمين سے بدلہ لينے کا موقع دينے کا اعالن کيا ہے۔ اس کے عالوه ان کا وجود اس ليے بھی ضروری ہے کہ امام 
ہے، دين خدا تمامعصرں کی شہادت کے بعد زمين حجت ِ خدا سے خالی نہ ہو جائے اور يہ سلسلہ صبح قيامت تک برقرار ر

اديان عالم پر غالب آئے اور صاحباِن ايمان و کردار کی حکومت قائم ہو۔ خوف امن سے تبديل ہو جائے اور ساری کائنات پر 
اس دين کا پرچم لہرائے جسے غدير کے ميدان ميں پسنديده قرار ديا گيا ہے۔ عبادت ِ اٰلہی کا دور دوره ہو اور شرک کا سلسلہ

ّٰ رب العالمين”ور ہر صاحب ِ ايمان کی زبان پر ايک ہی فقره ہو، ختم ہو جائے ا جيساکہ دعائے ندبہ ميں نہايت “ الحمد 
 وضاحت کے ساتھ اعالن کيا گيا ہے۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  نواب ِاربعہ

يہ وه حضرات ہيں جنہيں غيبت ِ صغرٰی کے زمانہ ميں نيابت کا کام سپرد کيا گيا ہے اور يہ درحقيقت سفارت کا کام انجام 
ديتے تھے، يعنی ان کا فريضہ مصادر شريعت کتاب و سنت سے احکام کا استنباط و استخراج کرکے قوم کے حوالے کرنا 

کے مسائل کو امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف تک پہنچائيں اور جو نہيں تھا بلکہ ان کا کام صرف يہ تھا کہ قوم 
جواب حاصل ہو، اسے قوم کے حوالے کر ديں۔ يہ کام اگرچہ غير معمولی علم و دانش اور قوت ِ استنباط و استخراج کا 

س کے باوجود امام عصرں نے متقاضی نہيں ہے اور ايک عام صالحيت کا انسان بھی اس کام کو انجام دے سکتا تھا ليکن ا
غيبت ِ کبرٰی کی صورت حال کے پيش نظر اس کام کے ليے بھی اس دور کے انتہائی ذی علم اور صاحباِن کردار کا انتخاب 

کيا تھا تاکہ قوم غيبت ِصغرٰی ہی سے اس نکتہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ نيابت امام کا کام کوئی عام انسان انجام نہيں 
ر اس نکتہ کے سمجھنے ميں آسانی ہو جائے کہ جب اپنی قوت علم و دانش کو استعمال نہيں کرنا ہے اور دے سکتا ہے او

نعوذ با خيانت کريں تو اصالح کرنے واال امام موجود ہے اور اس کا رابطہ قوم سے قائم ہے تو اس قسم کے بلند مرتبہ 
ط کے استعمال کا مرحلہ آئے گا اور اصالح کرنے والے امام کے افراد کا انتخاب کيا جاتا ہے۔ تو جب قوت اجتہاد و استنبا

بظاہر جملہ روابط سفارت منقطع ہو جائيں گے تو اس دور کے نواب اور وکالء کے علمی اور عملی مراتب کا کس قدر بلند 
ے صفات کے ہونا ضروری ہوگا اور اس نکتہ کی طرف ائمہ طاہرين نے مختلف ادوار ميں اپنے دور کے مروجين احکام ک

  بيان کرنے ميں واضح طور پر اشاره کيا تھا۔ 
امام عصرں کے چار سفراء جن کو يکے بعد ديگرے سفارت کا منصب حاصل ہوا تھا۔ ان کی مختصر داستان زندگی يہ ہے: 

  ۔ عثمان بن سعيد عمروی١
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تھے۔ حاالت کے تحت روغن يہ امام علی نقی ں اور امام حسن عسکری ں کے اصحاب ميں تھے اور ان کے وکيل خاص 
فروشی کی دکان رکھ لی تھی تاکہ خريداروں کے بھيس ميں آنے والوں سے حقوق امام حاصل کر سکيں اور ان کے سواالت

  کے جوابات امام سے حاصل کرکے ان کے حوالے کر سکيں اور اسی بنا پر انہيں سّمان بھی کہا جاتا ہے۔ 
ل القدر عالم تھے ان کا بيان ہے کہ ميں نے امام علی نقی ں سے عرض کيا کہ احمد بن اسحاق قمی جو خود بھی ايک جلي

بعض اوقات آپ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کے احکام حاصل کرنے کا ذريعہ کيا ہوگا؟۔۔۔۔۔ تو آپ نے فرمايا کہ 
ئيں وه ميرا پيغام ہے۔ اور آپ کے عثمان بن سعيد کی طرف رجوع کرنا يہ جو کچھ کہيں وه ميرا قول ہے اور جو پيغام پہنچا

انتقال کے بعد ميں نے يہی سوال امام حسن عسکريں سے کيا تو آپ نے بھی بعينہ يہی جواب ديا۔ بلکہ يمن سے آنے والی 
ايک جماعت کے بارے ميں فرمايا کہ جاؤ ان سے جملہ رقم حاصل کر لو کہ تم ميرے معتمد ہو اور جب لوگوں نے سوال 

ن کے مرتبہ کو بہت بلند کر ديا ہے تو فرمايا کہ عثمان بن سعيد ميرے وکيل ہيں اور ان کا فرزند ميرے کيا کہ آپ نے ا
  فرزند کا وکيل ہوگا۔ 

امام حسن عسکری ں کی شہادت کے بعد امام عصرں نے بھی وکالت کا کام عثمان بن سعيد ہی کے پاس رہنے ديا اور ائمہ 
ان سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوتا تھا کہ لوگ دنگ ره جاتے تھے۔ صاحباِن  طاہرين کی نيابت و وکالت کے طفيل ميں

مال سے ان کے مال کی مقدار اور اس ميں حالل و حرام کا فرق بغير ديکھے بيان کر ديتے تھے اور اکثر سوال سنے بغير 
  جواب بتا ديا کرتے تھے۔ 

ان کا قول ميرا قول ہے اور ان”ے اس طرح کی سند کہ واضح رہے کہ امام علی نقی ں اور امام حسن عسکريں کی طرف س
ايک ايسے مرتبہ کی نشان دہی کرتی ہے کہ جس کی بنا پر انہيں معصوم کا صحيح پيرو اور محفوظ “ کا پيغام ميرا پيغام ہے

حاصل ہو عن الخطاء بھی شمار کيا جا سکتا ہے۔ کاش دنيا ميں کسی بھی مدعی ايمان کو اس طرح کی سند زبان معصوم سے
  جاتی ہے۔ جناب عثمان بن سعيد کا دور سفارت پانچ سال تک جاری رہا۔ 

  ۔ محمد بن عثمان بن سعيد عمروی٢
انہيں بھی امام عسکری ں ہی نے اپنے فرزند کا وکيل نامزد کر ديا تھا ليکن جب جناب عثمان بن سعيد کا انتقال ہوا تو ان کے 

ّٰ و انا اليہ راجعون! ہم امر اٰلہی ”الشريف کا تعزيت نامہ آيا جس کا مضمون يہ تھا:  پاس امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ انا 
کے سامنے سراپا تسليم ہيں اور اس کے فيصلہ پر راضی ہيں۔ تمہارے باپ نے نہايت ہی سعيدانہ زندگی گزاری ہے اور 

ن کے اولياء اور آقاؤں سے ملحق کر دے۔ وه امور ايک قابل تعريف موت پائی ہے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انہيں ا
ائمہ ميں برابر قرب ِ اٰلہيد کے ليے کوشاں رہا کرتے تھے۔ خدا ان کے چہره کو شاداب کرے اور ان کی لغزشوں کو معاف 

کرے اور تمہارے ثواب ميں اضافہ کرے اور تمہيں صبر جميل عطا فرمائے۔ يہ مصيبت تمہارے ليے بھی مصيبت ہے اور 
يرے ليے بھی۔ اس فراق نے تمہيں بھی مضطرب بنا ديا ہے اور مجھے بھی۔ هللا انہيں آخرت ميں خوش رکھے۔ ان کی م

سعادت و نيک بختی کی سب سے بڑی عالمت يہ ہے کہ هللا نے انہيں تمہارا جيسا فرزند عطا کيا ہے جو ان کا جانشين اور 
ے۔ ميں اس امر پر حمد ِخدا کرتا ہوں۔ پاکيزه نفوس تم سے اور جو قائم مقام ہے اور ان کے حق ميں دعائے رحمت کرتا ہ

شرف خدا نے تمہيں ديا ہے اس سے خوش ہيں خدا تمہاری مدد کرے، تمہيں قوت عطا کرے اور توفيقات کرامت فرمائے۔ 
  “ وہی تمہارا سرپرست، محافظ اور نگراں رہے گا۔

ا ہے کہ جناب عثمان بن سعيد کے انتقال کے بعد امام عصرں عالمہ مجلسی نے کتاب غيبت طوسی کے حوالہ سے نقل کي
نے ان کے فرزند کے بارے ميں يہ پيغام بھيجا کہ يہ فرزند اپنے باپ کے زمانہ ہی سے ہمارا معتمد تھا (خدا اس سے خوش 

ہے۔ يہ  رہے اور اسے خوش رکھے اور اس کے چہره کو روشن رکھے) اب ہمارے ليے يہ اپنے باپ کا نائب اور جانشين
  ہمارے ہی حکم سے حکم ديتا ہے اور ہمارے ہی احکام پر عمل کرتا ہے، خدا اسے جملہ آفات سے محفوظ رکھے۔! 

جناب محمدبن عثمان بن سعيد کی دختر نيک اختر ام کلثوم کا بيان ہے کہ ميرے پدر بزرگوار نے کئی جلد کتاب تاليف کی 
رگوار سے حاصل کيے ہوئے علوم اور احکام کو جمع کيا تھا اور اپنے تھی جس ميں امام حسن عسکريں اور اپنے پدر بز

  انتقال کے وقت سارا سامان جناب حسين بن روح کے حوالے کر ديا تھا۔ 
جناب محمدبن عثمان بن سعيد ہی کی يہ روايت ہے کہ امام زمانہں ہر سال حج ميں تشريف التے ہيں اور لوگوں سے مالقات 

انہيں پہچان نہيں سکتے ہيں۔ بلکہ ميری آخری مالقات بھی حج ہی ميں ہوئی ہے جب وه خانٔہ خدا بھی کرتے ہيں ليکن لوگ 
اور پھر مستجار کے قريب پہنچ کر يہ دعا “ خدايا! ميرے وعده کو پورا فرما۔”کے قريب اس دعا ميں مصروف تھے کہ 

  “ خدايا! مجھے دشمنوں سے انتقام لينے کا موقع عنايت فرما۔”کرنے لگے: 
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  انہوں نے چاليس سال سفارت کے فرائض انجام ديے ہيں۔ 

  ۔ جناب حسين بن روح٣
يہ محمد بن عثمان کے مخصوص اصحاب ميں تھے ليکن بظاہر ان کا مرتبہ جعفر بن احمد سے کمتر تھا اور لوگوں کا خيال 

وقت آيا تو جعفر بن احمد سرہانے يہ تھا کہ چوتھے نائب جعفر بن احمد ہی ہوں گے۔ چنانچہ جب محمد بن عثمان کا آخری 
بيٹھے اور حسين بن روح پائينتی۔ ليکن جيسے ہی محمد بن عثمان نے يہ پيغام امام سنايا کہ حضرت نے نيابت کے ليے 

حسين بن روح کے بارے ميں نصيحت فرمائی ہے تو فوراً ہی جعفر بن احمد نے انہيں سرہانے بٹھا ديا اور خود پائينتی بيٹھ 
ام سے بہتر حاالت اور مصالح کا جاننے واال کوئی نہيں ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سر گئے کہ ام

  تسليم خم رکھيں۔ 
بعض روايات ميں اس کا ايک راز يہ بيان کيا گيا ہے کہ ان ميں اسراِر امامت کے چھپانے کی صالحيت زياده تھی اور ان کا 

راد کے ساتھ ايسا تھا کہ ہر شخص انہيں اپنا ہم خيال سمجھتا تھا اور اس بات پر فخر کرتا برتاؤ بغداد ميں تمام مذاہب کے اف
تھا کہ حسين بن روح ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہيں اور ظاہر ہے کہ اس دور کی سفارت و نيابت کے ليے کمال علم 

ب کے بعد بھی امامت کا راز فاش نہ ہونے و دانش سے زياده اہميت رازداری اور قوت ِ برداشٹ کی تھی کہ ہزاروں مصائ
  پائے اور انسان کسی بھی قيمت پر ان اسرار کا تحفظ کرے۔ 

  حسين بن روح کے بارے ميں امام عصرں کے الفاظ يہ تھے: 
ہم انہيں پہچانتے ہيں۔ هللا انہيں تمام خيرات اور مرضات کی معرفت عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفيق کرامت ”

۔ ہميں ان کی کتاب ملی ہے اور ہميں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ وه ہمارے نزديک ايسا مقام اور ايسی منزلت رکھتے فرمائے
ہيں جو باعث ِ مسرت و اطمينان ہے۔ خدا ان کے بارے ميں اپنے احسانات ميں اضافہ کرے کہ وه تمام نعمتوں کا مالک اور 

ہے جس کا کوئی شريک نہيں ہے اور صلوات و رحمت اس کے رسول ہر چيز پر قادر ہے۔ ساری تعريف اس هللا کے ليے 
  “ حضرت محمد پر اور ان کی آل طاہرين پر اور اس کا سالم ان تمام حضرات کے ليے۔

  ان کی سفارت کا سلسلہ اکيس سال تک جاری رہا۔ 

  ۔ ابو الحسن علی بن محمد سمری۴
ا اور برابر وکالت و سفارت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور انہيں جناب حسين بن روح نے حکم امام سے نامزد کيا تھ

لوگو کے اموال امام تک پہنچا رہے تھے يہاں تک کہ ان کا وقت ِ وفات قريب آيا تو لوگوں نے عرض کی کہ اب آپ کا نائب 
ہے اور امام کی طرف  کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمايا کہ يہ ميرے اختيار کا کام نہيں ہے، خدا اپنے مصالح کو بہتر جانتا

  سے اب يہ پيغام موصول ہواہے: 
بسم هللا الرحمن الرحيم۔ علی بن محمد بن سمری! خدا تمہارے برادران ايمانی کو تمہارے بارے ميں عظيم اجر عطا فرمائے ”

و جمع کر لو کہ اب تمہارا وقت وفات قريب آگيا ہے۔ تمہاری زندگی ميں صرف چھ دن باقی ره گئے ہيں۔ اپنے جملہ امور ک
اور خبردار اپنی جگہ پر کسی کو وصی مت بنانا اس ليے کہ اب مکمل غيبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ظہور اذِن خدا کے بعد 

ہی ہوگا اور يہ ايک طويل مدت اور قساوت ِ قلوب اور زمين کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد ہوگا۔ عنقريب ميرے 
گے جو ميرے مشاہده کا دعوٰی کريں گے تو آگاه ہو جاؤ کہ جو بھی ايسے مشاہده کا  شيعوں ميں ايسے لوگ بھی پيدا ہوں

دعوٰی کرے سفيانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے وه جھوٹا اور افترا پرداز ہے۔ تمام طاقت اور قوت خدائے علی 
  “ و عظيم کی توفيق سے وابستہ ہے۔

مشاہده کا ذکر اس بات کی واضح دليل ہے کہ مشاہده سے مراد مالقات  جانشينی اور وصايت کی ممانعت کے ساتھ دعائے
نہيں ہے۔ بلکہ مشاہده سے مراد وه سفارت ہے جس ميں برابر مالقات ہوتی رہتی ہے اور ادھر کے پيغامات اُدھر جاتے 

اور مفتری قرار دے رہتے ہيں۔ امام نے اس قسم کے مشاہده کی ترديد کر دی ہے اور ايسی نيابت کے دعوے دار کو کذاب 
ديا ہے۔ کہ اگر يک طرفہ مالقات کی بات ہو اور کوئی شخص اپنی مالقات کا تذکره کرے يا امامں سے کسی موقع پر کوئی 
بات دريافت کرے يا کسی مسئلہ ميں مدد حاصل کرے اور اس کی رہنمائی ہو جائے تو يہ تمام باتيں حدود مشاہده سے خارج 

درحقيقت اس امر کا ادعا کرتا ہے کہ آپ حضرات مسائل اور اموال ميرے حوالے کريں۔ ميں آئنده  ہيں۔ مشاہده کا دعوے دار
مالقات ميں امام کے حوالے کر دوں گا اور ان سے جوابات حاصل کرلوں گا اور يہ دعوٰی درحقيقت نيابت خاص کا دعوٰی 

  صہ کا کوئی سلسلہ نہيں ہے۔ ہے جس کا تعلق غيبت ِ صغرٰی سے تھا اور غيبت ِ کبرٰی ميں نيابت خا
  اس تشريح کے بعد مالقات ِ امام عصر کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے ليکن دو باتيں بہرحال قابل توجہ ہيں: 
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۔ انسان کو يہ يقين ہو کہ يہ امام عصر ہيں۔ ايسا نہ ہو کہ شيطان امام کے نام پر دھوکہ دے دے اور انسان اسی دھوکہ ميں ١
  ائے۔ دنيا سے گزر ج

۔ مالقات کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور لوگوں سے بيان نہ کرے اس ليے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہيں ہوتا ہے ٢
اور سا طرح ہر شخص کو ترديد کرنے کا حق ہو جاتا ہے اور يہ بعض اوقات ترديد مالقات يا تو توہين امام کا باعث بھی ہو 

  وے دار پر عائد ہوگی۔ ترديد کرنے والے کو بہرحال حق رہے گا۔ سکتا ہے جس کی ذمہ داری مالقات کے دع
 ان کی سفارت صرف تين سال رہی اور اس کے بعد غيبت ِ کبرٰی کا آغاز ہوگيا۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  زمانٔہ غيبت ِ کبرٰی کے روابط

ئھ سے شروع ٢۶٠اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ امام عصرں کی غيبت کی دو قسميں ہيں۔ غيبت ِ صغرٰی جس کا سلسلہ 
کی طرف سے قوم کے ليے رابطہ کا کام کرتے رہے۔ انہيں ئھ ختم ہوگيا اور جس کے دوران مختلف نواب امام ٣٢٩ہوکر 

  کے ذريعہ پيغامات اور سواالت جاتے تھے اور انہيں کے ذريعہ جوابات آيا کرتے تھے۔ 
جناب عثمان بن سعيد، جناب محمد بن عثمان، جناب حسين بن روح اور جناب علی بن محمد سمری وه معتمد اور مقدس افراد 

عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف نے اپنی نيابت اور سفارت کا شرف عطا فرمايا تھا اور انہيں کے ذريعہ تھے جنہيں امام زمانہ 
  ہدايت اور رہبری کے امور انجام پا رہے تھے۔ 

اس کے بعد جب غيبت ِ کبرٰی کا دور شروع ہوا اور نيابت ِ خاص کا سلسلہ ختم ہوگيا تو نيابت ِ عام کا سلسلہ شروع ہوا اور 
عام ہوگيا کہ اس دور غيبت کبرٰی ميں مخصوص صفات کے افراد مرجع مسلمين ہوں گے اور انہيں کے ذريعہ ہدايت اعالن 

امت کا کام انجام ديا جائے گا۔ امت اور اسالم کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی اور ان کی ہدايت و حفاظت ہماری ذمہ داری 
  ہوگی۔ 

وگيا ليکن حفاظت و ہدايت کا سلسلہ جاری رہا اور بے شمار مواقع پيش آئے چنانچہ ظاہری نيابت و سفارت کا سلسلہ منقطع ہ
جب امام نے اپنے نائبين عام کی ہدايت و حفاظت کا فرض انجام ديا اور جہاں ان سے کوئی غلطی ہوگئی يا ان کا وجود 

انجام ديا۔۔۔۔۔ يہ اور بات ہے  خطره ميں پڑ گيا اور اس کے ذريعہ اسالم کو خطره الحق ہوگيا تو ان کی حفاظت کا فرض بھی
کہ موت برحق ہے اور کسی کو ہميشہ نہيں رہنا ہے۔ اور بعض اوقات بعض افراد کا راه حق ميں قربان ہو جانا ہی اسالم کے 

ليے زياده مفيد تھا تو اس وقت حفاظت و رعايت کا کوئی سوال نہيں پيدا ہوتا تھا۔۔۔۔۔ ليکن اس کے عالوه عمومی حاالت ميں 
  وں نے ہميشہ نگرانی فرمائی ہے اور حفاظت و صيانت کا کام انجام ديتے رہے ہيں۔ انہ

غيبت ِ صغرٰی اور غيبت ِ کبرٰی کی نيابت کا بنيادی فرق يہی ہے کہ غيبتِ  صغرٰی ميں نائبين کی شخصيت طے ہوئی تھی 
طريقہ کار ميں بھی يہ مصلحت شامل تھی کہ اور غيبت ِ کبرٰی ميں ان کے صفات و کماالت کا تعيّن کيا گيا ہے اور شايد اس 

روز اول ہی صفات کا تعيّن کر ديا جاتا تو ہر شخص اپنے آپ کو ان صفات کا حامل قرار دے ليتا اور دوچار اپنے مخلصين 
جمع کرکے نيابت کا دعويدار بن جاتا اس ليے آپ نے صفات کے بجائے شخصيات کا تعين فرمايا تاکہ لوگ ان افراد کو ديکھ
کر ان کے حاالت کا جائزه ليں اور يہ اندازه کر ليں کہ يہ کن صفات و کماالت کے حامل ہيں اور اس کے بعد يہ طے کريں 

کہ نيابت امام کے ليے کيسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور کس قسم کے صاحباِن علم و فضل اور ارباب ِ عزم و ہمت 
سپرد کرتا ہے کہ اس کے بعد جب صفات کا تذکره کيا جائے گا تو ہر کس و  درکار ہوتے ہيں جنہيں امام اپنی نيابت کا کام

ناکس کو ان صفات کا حامل تصور نہ کيا جائے گا بلکہ اس کے کردار کو ان نائبين کے کردار سے مال کر ديکھا جائے گا 
  اور پھر اندازه لگايا جائے گا کہ يہ شخص نيابت ِ امام کا حق دار ہے يا نہيں۔ 

صيانت و حفاظت کے شواہد ميں وه خطوط بھی شامل ہيں جو دور غيبت کبرٰی ميں امام کی طرف سے وارد ہوتے  امام کے
رہے ہيں، جن ميں آپ نے قوم کی حفاظت اور ذمہ داران قوم کی ہدايت کا تذکره فرما کر امت اسالميہ کو مطمئن کر ديا ہے 

يں۔ ہماری غيبت کا مفہوم تمہاری طرف سے غيبت ہے ہماری کہ ہم پردٔه غيب ميں ہيں، دنيا سے رخصت نہيں ہوگئے ہ
طرف سے غيبت نہيں ہے۔ ہم تمہاری نگاہوں سے غائب ہيں اور تم ہماری زيارت نہيں کر سکتے ہو ليکن تم ہماری نگاه سے

رے حاالت سے غائب نہيں ہو۔ ہم تمہيں برابر ديکھ رہے ہيں اور تمہارے حاالت و کيفيات کی نگرانی کر رہے ہيں۔ ہم تمہا
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غافل ہو جائيں تو تمہارا وجود ہی خطره ميں پڑ جائے اور امامت بھی خطره ميں پڑ جائے کہ امام قوم کے حاالت سے غافل 
نہيں ہو سکتا۔ دنيا سے رخصت ہونے کے بعد بھی قوم کے حاالت پر نگاه رکھتا ہے اور روز ِ قيامت بھی ان کے اعمال کا 

وجود ہيں، ہمارے اور تمہارے درميان صرف نگاہوں کا پرده ہے ورنہ ہم نہ کسی دوسرے ملک شاہد و شہيد ہوگا، ہم زنده م
ميں رہتے ہيں اور نہ کسی دوسرے عالم ميں۔ تمہارے ہی درميان ہيں، تمہارے آالم و مصائب ميں شريک ہيں، تمہارے درد 

ں، تمہارے آباء و اجداد کی زيارت ميں و رنج کو ديکھتے رہتے ہيں، موسم حج ميں تمہارے ساتھ شريک مناسک رہتے ہي
تمہارے شانہ بشانہ پڑھتے ہيں بلکہ کبھی کبھی انہيں ہمارے وجود اور ہماری زيارت کا اندازه نہيں ہوتا ہے اور جب ہم امام 

زمانہ کی زيارت کے موقع پر جواب سالم ديتے ہيں تو ان کے ذہن کو ايک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے ليکن اس کا واقعی 
  حساس ہمارے چلے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ا

ہماری حفاظت و ہدايت ميں کسی طرح کا نقص نہيں ہے اور ہم ہر آن تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہيں جس کا بہترين ثبوت 
وه خطوط ہيں جو ہم نے غيبت کبرٰی کے باوجود اپنے مخلص خادمين دين کو لکھے ہيں اور ان ميں ان تمام حقائق کا تذکره 

  ھی کر ديا ہے۔ ب
ذيل ميں ان دو خطوط کا ترجمہ درج کيا جاتا ہے جو امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف نے عالمہ شيخ مفيد عليہ 

الرحمہ کے نام لکھے ہيں اور جن کے الفاظ سے شيخ کی عظمت اور امام کی محبت و حفاظت و رعايت و صيانت کا مکمل 
  اندازه ہوتا ہے۔ 
  رشاد فرماتے ہيں: ايک خط ميں ا

برادر سعيد اور محبوب رشيد شيخ مفيد ابی عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان (خدا ان کے اعزاز کو باقی رکھے) کے ليے ”
  مرکز عہد اٰلہی امام کی جانب سے۔ 

تم پر  بسم هللا الرحمن الرحيم۔ اے ميرے مخلص دوست اور اپنے يقين کی بنا پر مجھ سے خصوصيت رکھنے والے محب
ميرا سالم۔ ہم خدائے وحدٔه ال شريک کی حمد کرتے ہيں اور رسول اکرم اور ن کی آل طاہرين پر صلٰوة و سالم کی التماس 

  کرتے ہيں۔ 
خدا نصرت حق کے ليے آپ کی توفيقات کو برقرار رکھے اور ہماری طرف سے صداقت بيانی کے ليے آپ کو بہترين اجر 

ں قدرت کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کو مراسلت کا شرف عطا کريں اور اپنے عطا فرمائے۔ ياد رکھيے کہ ہمي
دوستوں کے نام پيغام آپ کے ذريعہ پہنچائيں۔ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے، اور اپنی حفاظت و حراست 

ے اور جس جس پر آپ کو اعتبار و ميں رکھے۔ خدا بے دينوں کے مقابلہ ميں آپ کی تائيد کرے۔ آپ ميرے بيان پر قائم رہ
اعتماد ہو اس تک يہ پيغام پہنچا ديں۔ ہم اس وقت ظالمين کے عالقہ سے دور ہيں اور هللا کی مصلحت ہمارے اور ہمارے 
شيعوں کے حق ميں يہی ہے کہ ايسے ہی دور دراز عالقہ ميں رہيں جب تک دنيا کی حکومت فاسقين کے ہاتھ ميں رہے۔ 

ہميں تمہاری مکمل اطالع رہتی ہے اور کوئی خبر پوشيده نہيں رہتی ہے۔ ہم اس ذلت سے بھی باخبر  ليکن اس کے باوجود
ہيں جس ميں تم لوگ اس ليے مبتال ہوگئے ہو کہ تم ميں سے بہت سے لوگوں نے صالح بزرگوں کا طريقہ ترک کر ديا ہے 

  باخبر ہی نہ ہوں۔ اور عظمت ِ اٰلہی کو يکسر نظر انداز کر ديا ہے جيسے وه اس عہد سے 
ہم تمہاری نگرانی کے ترک کرنے والے اور تمہاری ياد کے بھال دينے والے نہيں ہيں۔ ہم تمہيں ياد رکھتے تو تم پر بالئيں 

نازل ہو جاتيں اور دشمن تمہيں جال کر خاکستر بنا ديتے۔ خدا سے ڈرو اور فتنوں سے بچانے ميں ہماری مدد کرو۔ فتنے 
ن ميں ہالکت کا شديد انديشہ ہے۔ يہ فتنہ ہماری قربت کی عالمت ہے۔ خدا اپنے نور کو بہرحال مکمل قريب آگئے ہيں اور ا

  کرنے واال ہے چاہے مشرکين کو کتنا ہی ناگوار کيوں نہ ہو۔ 
تقيہ کو حفاظت کا ذريعہ قرار دو اور اموی گروه کی جاہليت کی آگ سے محفوظ رہو۔ جو اس جاہليت سے الگ رہے گا ہم 

ی نجات کے ذمہ دار ہيں۔ اس سال جمادی االولٰی کا مہينہ آجائے تو حوادث سے عبرت حاصل کرو اورخواب سے بيداراس ک
  ہو جاؤ اور بعد ميں آنے والے واقعات کے ليے ہوشيار ہو جاؤ۔ 

ق پر ايسے عنقريب آسمان اور زمين ميں نماياں نشانياں ظاہر ہوں گی۔ سرزمين مشرق پر قلق و اضطراب ظاہر ہوگا۔ عرا
گروہوں کا قبضہ ہوگا جو دين سے خارج ہوں گے اور ان کی بد اعماليوں سے روزی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد 

  طاغوت کی ہالکت سے مصيبت دفع ہوگی اور صاحباِن تقوٰی اور نيک کردار افراد خوش ہوں گے۔ 
منظم طريقہ سے ان کی آسانی کا سامان فراہم  حج کا اراده کرنے والوں کی مراديں پوری ہوں گی اور ہم ايک مرتب اور

کريں گے۔ اب ہر شخص کا فرض ہے کہ ايسے اعمال انجام دے جو ہماری محبت سے قريب تر بنا ديں اور ايسے امور سے 
اجتناب کرے جو ہميں ناپسند ہيں اور ہماری ناراضگی کا باعث ہيں۔ ہمارا ظہور اچانک ہوگا اس وقت توبہ کا کوئی امکان نہ 

  “ رہے گا اور نہ ندامت سے کوئی فائده ہوگا۔ خدا تمہيں ہدايت کا الہام کرے اور اپنی توفيق خاص عنايت فرمائے۔
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ئھ ميں واصل ہوا تھا، اور دوسرا خط بھی تقريباً ۴١٠يہ خط عالمہ شيخ مفيد عليہ الرحمہ کی وفات سے تين سال قبل صفر 
مضامين سے صاف اندازه ہوتا ہے کہ اس کی تازگی ہمہ وقت  اسی طرح کے مضمون کا حامل ہے ليکن ان خطوط کے

  برقرار ہے اور اس کا ايک ايک جملہ ابدی حيثيت رکھتا ہے۔ 
صاحباِن ايمان کو ان خطوط کے حسب ذيل نکات پر خصوصی توجہ دينا چاہيے اور ہر وقت توفيق خير کی دعا کرتے رہنا 

  چاہيے: 
کا مرتبہ عنايت “ برادر رشيد”ن اسالم کی خدمت کرنے والوں کو امام عصرں اپنے ۔ راِه حق ميں جہاد کرنے والے اور دي١

  فرماتے ہيں۔ 
۔ امام اپنی قوم سے ہر وقت رابطہ رکھتے ہيں ليکن کوئی کام مرضیٔ پروردگار کے بغير انجام نہيں ديتے ہيں۔ حد يہ ہے ٢

  کہ خط بھی اسی وقت لکھتے ہيں جب حکم خدا ہوتا ہے۔ 
موں کے عالقہ سے دور بھی رہتے ہيں اور صاحباِن ايمان سے قريب بھی رہتے ہيں کہ اس طرح دونوں کی ۔ امام ظال٣

  حفاظت بھی ہو رہی ہے اور کاِر دين بھی انجام پا رہا ہے۔ 
۔ قوم کی ساری پريشانياں ان بے عمل اور بے دين افراد کی وجہ سے ہيں جنہوں نے سلف صالح کا طريقہ ترک کر ديا ہے۴

  عہد اٰلہی کو نظر انداز کر ديا ہے۔  اور
۔ امام کسی وقت بھی قوم کی نگرانی سے غافل نہيں ہيں اور اس کا زنده ثبوت خود قوم کا وجود ہے ورنہ اب تک ظالموں ۵

  نے سب کو فنا کر ديا ہوتا۔ 
ساتھ خدمت ِ اسالم کا عمل ۔ تقيہ ايک بہترين عمل ہے۔ اس کا نظر انداز کر دينا ہالکت کو دعوت دينا ہے ليکن اسی کے ۶

  بھی جاری رہنا چاہيے۔ 
۔ عراق کے حکام کی بے دينی عوام کی روزی کی تنگی کا باعث ہوگی جس کا منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ٧

  ظالموں کی وجہ سے عوام فاقوں کی زندگی بسر کر رہے ہيں۔ 
  کی مسرت کا سامان فراہم ہوگا، انشاء هللا۔  ۔ عراقی طاغوت کا خاتمہ ہوگا اور صاحباِن ايمان و تقویٰ ٨
  ۔ حج کے مشکالت ختم ہوں گے اور سہولتوں کا دور آئے گا اور امام کی نگرانی ميں نظاِم حج مرتب ہوگا، انشاء هللا۔ ٩
۔ صاحبان ايمان کا فرض ہے کہ امام سے قريب تر بنانے والے اعمال اختيار کريں اور امام کی ناراضگی سے بچتے ١٠
ہيں۔ بے عملی، بے دينی، توہين احکام اسالم، غلط بيانی، افترا پردازی، تفرقہ بازی، ضمير فروشی، محسن کشی، فرائض ر

کا استخفاف، محرمات کی دعوت جيسے اعمال وه ہيں جن سے امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ناراض ہوتے ہيں 
دا ہم سب کو امامں سے قريب تر ہونے اور انہيں ارضی رکھنے کی اور جن کا محاسبہ ظہور کے بعد بہت سخت ہوگا۔ خ

 توفيق عطا فرمائے۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  زائرين قائم آل محمد

  امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے زائرين کی دو قسميں ہيں: 
  ۔ بعض افراد وه ہيں جنہوں نے زمانٔہ غيبت ِصغرٰی ميں آپ کی زيارت کی ہے۔ ١
  بعض افراد وه ہيں جنہوں نے غيبت ِ کبرٰی ميں يہ شرف حاصل کيا ہے۔ ۔ ٢

غيبت ِ کبرٰی کے زائرين کا سلسلہ بحمد هللا قائم ہے، لٰہذا ان کے اعداد و شمار کا مقرر کرنا ناممکن ہے اور جب تک 
ہے گا جيساکہ محدث نوری عليہ مالقاتوں اور زيارتوں کا يہ سلسلہ قائم رہے گا ان کے اعداد و شمار ميں اضفاه ہی ہوتا ر

الرحمہ نے اس قسم کے سو واقعات کا ذکر کيا ہے اور شيخ قمی عليہ الرحمہ نے ان ميں سے تقريباً صرف ايک چوتھائی کا 
ذکر کيا ہے اور باقی علماء و مٔولفين نے اور دوسرے واقعات کا ذکر کيا ہے اور يہ سلسلہ برابر جاری ہے لٰہذا ان ميں سے 

واقعات کی طرف اشاره کيا جائے گا جن ميں مالقات کے عالوه عمومی افاديت کا پہلو بھی پايا جاتا ہے۔ غيبت ِ صرف ان 
  صغرٰی کے چند زائرين کی اجمالی فہرست يہ ہے: 

  ۔ نائب اول عثمان بن سعيد عمروی ١
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  ۔ نائب دوم محمد بن عثمان بن سعيد عمروی ٢
  ۔ نائب سوم حسين بن روح نوبختی ٣
  ئب چہارم علی بن محمد سمری ۔ نا۴
  ۔ سفير عام حاجز، بالل اور عطار بغدادی (غاية المقصود) ۵
  ۔ عاصمی کوفی ۶
  ۔ محمد بن ابراہيم بن فہريار اہوازی ٧
  ۔ محمد بن صالح ہمدانی ٨
  ۔ بسامی و اسدی رازی ٩
  ۔ قم بن عالء آذربائجانی ١٠
  ۔ محمد بن شاذان نيشاپوری ١١
   ۔ احمد بن اسحاق قمی١٢
  ۔ ابو االديان (قبل آغاِز غيبت) ١٣
  ۔ ابو القاسم بن رئيس ١۴
  ۔ ابو عبد هللا بن فروخ ١۵
  ۔ مسرور طباخ ١۶
  ۔ احمد و محمد بن الحسن ١٧
  ۔ اسحاق کاتب نوبختی ١٨
  ۔ صاحب الغرا ١٩
  ۔ صاحب الصرة المختومہ ٢٠
  ۔ ابو القاسم بن ابی جليس ٢١
  ۔ ابو عبد هللا الکندی ٢٢
  هللا الجنيدی  ۔ ابو عبد٢٣
  ۔ محمد بن کشمر و جعفر بن حمدان دينوری ٢۴
  ۔ حسن بن ہراون و احمد بن ہراون اصفہانی ٢۵
  ۔ زيدان قمی ٢۶
  ۔ حسن بن نصر، محمد بن محمد، علی بن محمد بن اسحاق، حسن بن يعقوب ازدی ٢٧
  ی) ۔ قسم بن موسٰی، ابن قسم بن موسٰی، ابن محمد بن ہارون، علی بن محمد (کلين٢٨
  ۔ ابو جعفر الرقاء (قزوين) ٢٩
  ۔ علی بن احمد (فارس) ٣٠
  ۔ ابن الجمال (قدس) ٣١
  ۔ مجروح (مرو) ٣٢
  ۔ صاحب االلف دينار (نيشاپور) ٣٣
  ۔ محمد بن شعيب بن صالح (يمن) ٣۴
  ۔ فضل بن زيد، حسن بن فضل، جعفری، ابن االعجمی (مصر) ٣۵
  ۔ صاحب المولودين، صاحب المآل (نصيبين) ٣۶
  ۔ ابو محمد بن الموجنا (اہواز) ٣٧
  ۔ الحصينی ٣٨

ان کے عالوه نہ جانے کتنے خوش قسمت تھے جن کا تذکره کتابوں ميں نہيں ہو سکا ہے، کسی دوسرے ذيل ميں ہوگيا ہے 
رين جيسے کہ جناب حکيمہ کو جو امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کی سب سے پہلی زائره تھيں ليکن ان کا ذکر زائ

کے ذيل ميں نہيں کيا گيا ہے بلکہ خدمات والدت کے ذيل ميں کيا گيا ہے، يا ديگر افراد کہ جن کے سامنے خود امام حسن 
عسکريں نے اپنے فرزند کو پيش کيا ہے اور انہوں نے حضرت کے جمال مبارک کی زيارت غيبت ِ صغرٰی کے آغاز سے 

  پہلے کی ہے۔ 
رف اس ليے اشاره کر ديا ہے کہ اصل مقصد غيبت کے زائرين کی فہرست تيار کرنا ميں نے ان کے اسماِء گرامی کی ط
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نہيں ہے بلکہ ان افراد کی نشان دہی کرنا ہے جنہوں نے حضرت قائمں کی زيارت کی ہے اور جن کی شہادت کے بعد 
  حضرت کے ووجد اور ان والدت کا انکار کرنا ايک سفطہ اور مکابره کے عالوه کچھ نہيں ہے۔ 

  يبت کبرٰی کے جن زائرين کی نشان دہی عالمہ شيخ عباس قمی نے کی ہے غ
  ان ميں سے بعض کے اسماء گرامی يہ ہيں: 

۔ اسماعيل ہرقلی: جن کا مرض العالج ہوگيا تھا اور انہوں نے سيد ابن طاؤس کے پاس حاضری اور اس کے بعد امام ١
کو بالکل ختم کر ديا جس کا نشان بھی باقی نہيں ره گيا تھا  عصرں سے توسل کيا اور انہوں نے دست مبارک پھير کر مرض

  اور پيروں ميں ناسور کی جگہ پر باقاعده طبيعی جلد نظر آنے لگی تھی۔ 
۔ سيد محمد جبل عالمی : جنہيں حکومت نے جبری فوج ميں بھرتی کرنا چاہا تو لبنان سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پانچ سال ٢

وارد ہوئے۔ حاالت سے پريشان ہوکر بہت دعائيں کيں ليکن وسعتِ  رزق کا کوئی راستہ نہ  کی دربدری کے بعد نجف اشرف
 ٣٩نکال تو باآلخر عريضہ ڈالنے کا پروگرام بنايا اور نجف سے باہر جا کر روزانہ صبح کو دريا ميں عريضہ ڈالتے رہے۔ 

ر لہجہ لبنانی۔ اس نے دريافت ِ حال کيا کہ دن کے بعد راستہ ميں ايک شخص سے مالقات ہوئی جس کا لباس عراقی تھا او
دن سے کيوں عريضہ ڈال رہے ہو کيا امام تمہارے حال سے باخبر نہيں ہے؟ ميں نے حيرت زده ہوکر مصافحہ کا اراده  ٣٩

کيا۔ مصافحہ کرنے پر ہاتھ کی لطافت سے محسوس کيا کہ يہ امام عصر ہيں اس ليے کہ ان کے دست مبارک کے بارے ميں 
ہی روايت سنی ہے۔ اب جو دست بوسی کا اراده کيا تو وه غائب ہو چکے تھے (واضح رہے کہ اس واقعہ کا مقصد يہ ايسی 

  نہيں ہے کہ عريضہ بيکار ثابت ہوا بلکہ حقيقت يہ ہے کہ عريضہ ہی کے زير اثر مالقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 
ايت کی ہے کہ ميرے باپ زيدی مذہب تھے اور ہم ۔ سيد عطوه حسنی : صاحب کشف الغمہ نے ان کے فرزندوں سے رو٣

لوگوں سے اماميہ مذہب کی بنياد پر بيزار رہا کرتے تھے۔ ايک دن انہوں نے شدت مرض کے عالم ميں کہا کہ جب تک 
تمہارے صاحب مجھے ٰشا نہ ديں گے ميں ايمان نہ الؤن گا۔ تھوڑی رات کے بعد بلند آواز سے پکار کر کہا کہ دوڑو اپنے 

ب سے مالقات کرو۔ ہم لوگ دوڑ پڑے ليکن کوئی نظر نہ آيا۔ صرف باپ کا يہ بيان سنا کہ ايک بزرگ آکر دستِ  شفا صاح
  پھير کر درد کو زائل کر گئے ہيں اور پھر ان کا يہ اطمينان ديکھا کہ انہيں کسی قسم کی کوئی تکليف نہيں تھی۔ 

اقعہ نقل کيا ہے کہ سيد رضی الدين محمد بن محمد بن محمد آوی ۔ عالمہ حلی نے منہاج الصالح ميں ابن طاؤس سے يہ و۴
کو حکومت نے گرفتار کر ليا تھا۔ انہوں نے عاجز آکر امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف سے استغاثہ کيا تو حضرت 

ب مصباح ميں ہے۔ انہوں نے دعائے عبرت پڑھنے کا حکم ديا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس دعا کا علم نہيں ہے۔ فرمايا: کتا
نے عرض کی کہ ميں نے نہيں ديکھی ہے۔ فرمايا کہ ہے۔ اب جو بيدار ہو کر ديکھا تو کتاب ميں ايک رقعہ رکھا ہوا تھا۔ اس 
دعا کی تالوت کی تو حاکم کی زوجہ نے خواب ميں ديکھا کہ امير المٔومنين فرما رہے ہيں کہ اگر ميرے فرزند کو رہا نہ کيا 

  ہر کو فنا کر ديا جائے گا۔ اس نے بيدار ہوکر شوہر سے بيان کيا تو اس نے فوراً رہا کر ديا۔ تو تيرے شو
۔ مير اسحاق استر آبادی : عالمہ مجلسی نے ان کا بيان يوں نقل کيا ہے کہ ميں راِه مکہ ميں قافلہ سے الگ ہوکر سخت ۵

حرز يمانی پڑھنے کا حکم ديا۔ ميں پياسا تھا مجھے  پريشان تھا تو امام عصرں سے استغاثہ کيا۔ حضرت تشريف الئے اور
روز پہلے مکہ پہنچا ديا  ٩پانی پاليا اور پھر ميری تالوت کی اصالح کی اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کرکے قافلہ سے 

  اور اہل خانہ نے مشہور کر ديا کہ ميں صاحب کرامات ہوں اور طی االرض کے ذريعہ مکہ آيا ہوں۔ 
ميں ابو جعفر محمد بن ہارون بن موسٰی تلعکبری کے حوالے سے ابو الحسين بن ابو “ فرج الہموم”طاؤس نے ۔ سيد ابن ۶

البغل کا يہ بيان نقل کيا ہے کہ ميرا ايک معاملہ ابو منصور بن ابو صامحان سے تھا اس ميں کچھ اختالف پيدا ہوگيا اور ميں 
ظمں کے روضہ پر گيا اور ابو جعفر سے گزارش کی کہ آج حرم اس کے خوف سے روپوش ہوگيا۔ ايک دن امام موسٰی کا

کے دروازے بند کر دينا ميں حضرت سے تنہائی ميں فرياد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازے بند کر ديے اور ميں نے 
ه سب کو نماز، دعا، زيارت اور مناجات شروع کی کہ اچانک ايک جوان کو ديکھا جس نے زيارت ميں امام زمانہ کے عالو

سالم کيا۔ ميں حيرت زده ہوگيا کہ يہ کون سا مذہب ہے۔ کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ فرمايا: دعائے فرج پڑھو، اور پھر 
اور آخر ميں يا محمد يا علی اکفيانی فانکما کافيان و انصرانی فانکما … يا من اظھر الجميل”دعائے فرج کی تعليم دی۔ 

ہوگيا اور عمل تمام کرنے کے بعد اس جوان کو تالش کيا تو کوئی نظر نہ آيا۔ ابو جعفر  ۔ ميں اس عمل ميں مشغول“ناصران
 سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دروازے بند ہيں۔ يہ تمہارے امام زمانہں تھے جو تمہاری مشکل کشائی کے ليے آئے تھے۔ 

يں جن ميں سے ايک دعا يہ بھی ہے ورنہ واضح رہے کہ دعائے فرج کے نام سے مختلف دعائيں کتابوں ميں پائی جاتی ہ
  ﴿يا عماد من ال عماد لہ﴾ کو بھی دعائے فرج ہی کہا جاتا ہے۔ 

۔ ابو راجح حمامی : عالمہ مجلسی نے ان کا واقعہ اس طرح نقل کيا ہے کہ حلہ ميں حمام کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں ايک٧
من اہل بيت تھا۔ لوگوں نے اس کے پاس ابو راجح کی شکايت کر حاکم مرجان صغير تھا جو انتہائی درجہ کا ناصبی اور دش
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دی کہ صحابہ کو گالياں ديتے ہيں۔ اس نے طلب کرکے ان کی مرمت کا حکم دے ديا۔ سرکاری کارندوں نے اس قدر مارا کہ 
حاضر کيا۔ اس سارا چہره لہولہان ہوگيا۔ سارے دانت ٹوٹ گئے اور ناک ميں نکيل ڈال کر کھينچتے ہوئے حاکم کے سامنے 

نے قتل کا حکم دے ديا تو لوگوں نے کہا کہ يہ بوڑھا اپنی جان سے جا رہا ہے اب قتل کرنے کی کيا ضرورت ہے۔ اس نے 
دربار سے باہر پھينکوا ديا۔ رات کو ابو راجح نے امام عصرں سے فرياد کی۔ اس وقت جب تمام گھر والے زندگی کے 

ھا کہ گھر نور سے معمور ہوگيا ہے اور ايک بزرگ نے آکر پورے جسم پر ہاتھ لمحات شمار کر رہے تھے ايک مرتبہ ديک
پھير کر مکمل صحت عطا فرما دی ہے يہاں تک کہ سارے دانت بھی واپس آگئے ہيں اور بيس سالہ جوان معلوم ہونے لگيں۔ 

اس ظالم نے اپنی آنکھوں سے صبح کو لوگوں ميں يہ خبر مشہور ہوئی تو ابو راجح کو پھر حاکم کے سامنے پيش کيا گيا۔ 
  اس کرامت کا مشاہده کر ليا ليکن راِه راست پر نہ آيا۔ 

۔ عالمہ مجلسی نے بحار ميں اس واقعہ کو بھی نقل کيا ہے کہ انگريزوں نے بحرين ميں اپنا ايک نمائنده معيّن کر ديا تھا ٨
اذيت پہنچانے کی فکر ميں رہا کرتا تھا۔ ايک دن اس کے جو انتہائی درجہ کا دشمن اہل بيت تھا اور ہميشہ محباِن اہل بيت کو 

وزير نے دربار ميں ايک انار پيش کيا جس پر خلفاء کے نام ثبت تھے اور حاکم سے کہا کہ يہ ہمارے مذہب کی حقانيت کی 
ائے اور ان کا مال بہ دليل ہے لٰہذا اگر شيعہ اسے نہ تسليم کريں تو انہيں قتل کر ديا جائے۔ ان کی عورتوں کو کنيز بنا ليا ج

طور غنيمت لے ليا جائے۔ حاکم نے علماِء شيعہ کو طلب کرکے انار دکھاليا۔ سب پريشان ہوگئے اور جواب کے ليے تين دن 
کی مہلت طلب کی۔ آپس ميں اجتماع کرکے دس مقدسين کا انتخاب کيا اور پھر ان ميں سے تين کا انتخاب کيا کہ امام عصرں 

ہلے دن استغاثہ کيا، کوئی نتيجہ نہ نکال۔ دوسرے دن دوسرے مقدس نے استغاثہ کيا، کوئی فائده نہ ہوا۔ سے استغاثہ کريں۔ پ
تيسرے دن محمد بن عيسٰی کی باری آئی۔ وه مصروف استغاثہ تھے کہ ايک شخص کو ديکھا انہوں نے فرمايا کہ اپنی 

امام عصر ہيں تو بيان کے محتاج نہيں ہيں۔ آپ نے  پريشانی بيان کرو، ميں مشکل کو حل کر دوں گا۔ عرض کی کہ اگر آپ
پريشانی کا ذکر کيا اور فرمايا کہ حاکم سے کہہ دو کہ وزير نے اپنے گھر ميں ايک سانچہ تيار کر رکھا ہے اور اس پر يہ 

انچہ وزير کے نام کنده کر ديے ہيں۔ کچے انار پر سانچہ چڑھا ديا تھا۔ جب انار بڑے ہوئے تو يہ نام ثبت ہوگئے اور وه س
گھر کے فالں حجره ميں رکھا ہے۔ آپ اسے طلب کريں اور وزير کو نہ جانے ديں۔ حاکم نے ابن عيسٰی کے بيان پر سانچہ 

کو طلب کيا اور جب حقيقت واضح ہوگئی تو پوچھا کہ تمہيں کيسے معلوم ہوگيا۔ فرمايا کہ ميرے موال نے بتايا ہے جو سلسلٔہ 
ں اور يہ بھی فرمايا ہے کہ انار کو توڑا جائے ان ناموں کی برکت سے اندر سے راکھ کے عالوه امامت کے بارہويں امام ہي

کچھ نہ نکلے گا۔ چنانچہ حاکم نے اس کا بھی تجربہ کيا اور جب حق بالکل واضح ہوگيا تو اس نے مذہب ِ شيعہ کو قبول 
  کرنے کا اعالن کر ديا اور محمد بن عيسٰی کے ہاتھ پر بيعت کر لی۔ 

ميں نقل کيا ہے کہ ابو القاسم محمد بن ابو القاسم حاسمی جو ايک “ رياض العلماء”۔ آقائی ميرزا عبد هللا اصفہانی نے کتاب ٩
باخبر شيعہ تھے اور رفيع الدين ہسين جو ايک متعصب سنی تھے دونوں ميں باقاعده دوستی تھی اور آپس ميں نوک جھونک 

ن کو ناصبی کہتے تھے اور وه انہيں رافضی۔ ايک دن ہمدان کی مسجد عتيق ميں بيٹھے يہچال کرتی تھی۔ ابو القاسم رفيع الدي
بحث کر رہے تھے کہ علی اور ابو بکر ميں کون افضل ہے؟ تو ابو القاسم نے آيات و احاديث سے استدالل کيا۔ رفيع الدين 

کو طويل تر بنا ديا اور کہا کہ علی سے کسی کا  نے قصٔہ غار اور شرف خسريت پيغمبر کا تذکره کيا۔ ابو القاسم نے استدالل
کيا مقابلہ ہے۔ علی حامل لواِء پيغمبر، دختر مرسل اعظم کے شوہر، ہجرت کی رات بستر رسول کی زينت، کعبہ ميں بتوں 
يع کے توڑنے والے اور بيشتر انبياء کے کماالت کے مظہر تھے۔ ان کے مقابلہ ميں کسی کو کوئی شرف حاصل نہيں تھا۔ رف

الدين نے عاجز آکر کہا کہ اب جو شخص بھی مسجد ميں داخل ہوگا اس سے فيصلہ کرائيں گے اور اسی کی بات کو حرف 
آخر قرار ديں گے۔ ابو القاسم نے اسے منظور کر ليا۔ تھوڑی ہی دير ميں ايک جوان داخل ہوئے۔ رفيع الدين نے پورے شد و 

لوگ مجھ سے علی کی افضليت ”دو شعر پڑھ ديے جس کا مضمون يہ تھا کہ  مد کے ساتھ اپنا مقدمہ پيش کيا۔ اس جوان نے
کے بارے ميں سوال کرتے ہيں اور ميرا خيال يہ ہے کہ افضليت کا بيان خود علی کی توہين ہے۔ کيا تلوار کے ليے يہ بات 

يرت زده ہوگيا اور اپنے اقرار باعث ِ توہين نہيں ہے کہ اسے ڈنڈے سے زياده تيز کہا جائے۔ رفيع الدين يہ اشعار سن کر ح
  کے مطابق مذہب آل محمد قبول کرنے پر مجبور ہوگيا۔ 

۔ آقائے سيد محمد رضوی ہندی نے نجف اشرف کے دوسرے مجاور حرم شيخ باقر بن شيخ ہادی کی زبانی اس واقعہ کو ١٠
ن اور متقی تھا، اپنے ضعيف باپ کینقل کيا ہے کہ نجف اشرف ميں ايک شخص حمام ميں کام کرتا تھا اور نہايت درجہ مٔوم

بے پناه خدمت کرتا تھا، يہاں تک کہ اٹھانا بٹھانا کھلنا پالنا سب اس کے ذمہ تھا، صرف شب چہار شنبہ مسجد سہلہ زيارت 
استہ امام زمانہ کے اشتياق ميں چال جايا کرتا تھا۔ ايک شب چہار شنبہ اتفاق سے تاخير ہوگئی اور تنہا جا رہا تھا کہ اچانک ر

ميں ايک عرب کو ديکھا اور يہ خيال پيدا ہوا کہ عنقريب ميرے کپڑے تک اتروا لے گا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ 
ميں نے کہا کہ مسجد سہلہ! اس نے کہا کہ تمہارے جيب ميں کچھ ہے؟ ميں نے کہا کہ کچھ نہيں ہے۔ کہا جو بھی ہے فوراً 
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ٹ کر کہا کہ فوراً نکالو۔ اب جو ميں نے جيب ميں ہاتھ ڈاال تو ياد آيا کہ بچوں کے ليے نکالو۔ ميں نے پھر انکار کيا تو ڈان
کشمش خريدی تھی اور وه رکھی ره گئی ہے۔ ميں نے کشمش پيش کر دی تو کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے باپ کی خدمت کرو۔

  مسجد سہلہ کی زيارت باپ کی خدمت سے زياده اہم نہيں ہے۔ 
کہ مرد مٔومن کو يہ شرف باپ کی خدمت ہی سے حاصل ہوا ہے کہ اسے امام زمانہں کی زيارت نصيب  حقيقت امر يہ ہے

ہوگئی اور جس مقصد کے ليے برابر آيا کرتا تھا وه مقصد حاصل ہوگيا اور اسی ليے حضرت نے فرمايا کہ اب جا کر اب جا
گر مسجد سہلہ کی طرف جانا کوئی نامناسب کام ہوتا توکر باپ کی خدمت کرو کہ اب دوسرا کوئی کام نہيں ره گيا ہے ورنہ ا

  حضرت روز اول ہی منع فرما ديتے۔ 
بہرحال والدين کی خدمت انتہائی اہم کام ہے۔ يہاں تک روايت ميں وارد ہوا ہے کہ اگر ماں باپ شرکت ِ جہاد سے روک ديں 

راِه خدا ميں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور يہ اور انہيں اس امر سے وحشت ہو تو ايک ساعت ان کی خدمت کرنا ايک سال 
بات امام صادقں نے رسول اکرم سے نقل کی ہے جس سے واقعی اسالم و ايمان کے صحيح مزاج کا اندازه ہوتا ہے اور يہ 
ن کومعلوم ہو جاتا ہے کہ دور غيبت کبرٰی ميں بھی ايک جہاد کا امکان باقی ہے اور وه ہے خدمت ِ والدين۔ رب کريم ہر مٔوم

 اس جہاد کی توفيق عطا فرمائے۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  خطوط و رسائل

علماِء اعالم نے جہاں امام عصرں کی زيارت سے مشرف ہونے والے افراد کا تذکره کيا ہے وہاں ان خطوط اور رسائل کا 
بھی تذکره کيا ہے جو دور ِ غيبت ميں امام عصرں کی طرف سے صادر ہوئے ہيں اور جنہيں توقيعات کے نام سے ياد کيا 

اؤں اور زيارتوں کا بھی تذکره ہے اور بہت سے خصوصی خطوط بھی جاتا ہے۔ ان رسائل ميں بہت سے مسائل، احکام، دع
  ہيں جو مختلف اسباب اور مصالح کے تحت ارسال کيے گئے ہيں۔ 

برادر سديد اور ولی ”شخصی خطوط ميں جناب شيخ مفيد عليہ الرحمہ کے نام تين خطوط اور پيغامات ہيں۔ ايک ميں انہيں 
فرمايا گيا ہے۔ پہال خط“ داعی الی کلمة الصدق”اور “ ناصر حق”دوسرے ميں انہيں کے لقب سے ياد کيا گيا ہے اور “ رشيد
ئھ کا ہے۔ اس کے بعد ان کے انتقال پر حضرت نے کچھ اشعار بھی ۴١٢ذی الحجہ  ٢٣ئھ کا ہے اور دوسرا ۴١٠صفر 

  فرمائے ہيں جو شيخ مفيد کی قبر پر کنده ہيں۔ 
ايک حاملہ عورت کے بارے ميں پوچھا گيا کہ اس کا انتقال ہوگيا ہے تو اب  تيسرے خط کا خالصہ يہ ہے کہ شيخ مفيد سے

بچہ کے بارے ميں کيا کيا جائے؟ فرمايا کہ مع بچہ کے دفن کر ديا جائے۔ لوگ دفن کی تياری کر رہے تھے کہ ايک سوار 
يا گيا اور بعد ميں شيخ کو خبر نے آکر خبر دی کہ بچہ کو نکال ليا جائے اور عورت کو دفن کر ديا جائے۔ بچہ کو نکال ل

ہوئی تو انہوں نے طے کر ليا کہ اب کسی مسئلہ ميں فتوٰی نہيں ديں گے کہ آج اس سوار نے مسئلہ کی اصالح نہ کر دی 
ہوتی تو ايک بچہ کا خون ناحق اپنی گردن پر آجاتا۔ يہ طے کرکے گھر ميں بيٹھے ہی تھے کہ حضرت کی طرف سے پيغام 

کل غلط فيصلہ کيا ہے ﴿عليک الفتاء و علينا التسديد﴾ (فتوٰی دينا تمہارا کام ہے اور اصالح کرنا ہمارا کام ہے)۔ آيا کہ تم نے بال
اس واقعہ سے امام زمانہ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کی امداد غيبی کے عالوه اس حقيقت کا بھی اندازه ہوتا ہے کہ امام کو

ے اور وه انہيں کسی قيمت پر الوارث نہيں چھوڑنا چاہتے ہيں بلکہ حضرت کا منشا اپنے چاہنے والوں سے کس قدر محبت ہ
بھی يہ ہے کہ ہر دور ميں ان کے مسائل کے حل کرنے والے علماء رہيں، اور مسائل کو حل کرتے رہيں۔ اس کے بعد اگر 

الح کر ديں گے ورنہ حق هللا کے کوئی ايسی غلطی ہوگئی جس کا تعلق حق العباد اور خون ناحق سے ہوگا تو ہم اس کی اص
معاملہ کی خطاؤں کا معاف کرنے واال خود پروردگار موجود ہے اور وه ارحم الراحمين ہے۔ اگر ايک عام گنہگار بندے کی 
خطا کو معاف کر سکتا ہے تو اپنی راه ميں قربانی دينے والے اور زحمتيں برداشت کرنے والے اہل علم کی خطا کو کيوں 

  رے گا۔ معاف نہيں ک
مسائل کے سلسلہ ميں عالمہ طبرسی نے اس خط کا ذکر کيا ہے جو جناب اسحاق بن يعقوب کے نام لکھا گيا تھا اور جس ميں
مختلف سواالت کے جوابات درج تھے۔ جن کا خالصہ يہ تھا کہ اگر منکر کے بارے ميں سوال کيا گيا ہے تو ہمارا منکر ہم 

لوگوں کے بارے ميں پوچھا گيا ہے تو ان کی مثال پسر نوح اور برادراِن يوسف  ميں سے نہيں ہے اور اگر جعفر جيسے

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  جيسی ہے۔ 
(واضح رہے کہ بعض حضرات نے اس جملہ سے يہ استفاده کيا ہے کہ پسر نوح اپنے باپ کے احکام کے اعتبار سے ناالئق

خيانت کی تو انہوں نے آخر ميں انہيں معاف تھا اور ان کے راستہ پر نہيں چال تھا ليکن برادراِن يوسف نے جب بھائی سے 
  کر ديا اور اس طرح ظالم افراد تّواب قرار پا گئے)۔ 

فقاع يعنی َجو کی شراب بہرحال شراب ہے اور حرام ہے۔۔۔۔۔ خمس کا فريضہ اس ليے رکھا گيا ہے کہ تمہارا مال حالل ہو 
اری کائنات امام کے ليے ہے اور ان کی مرضی کے جائے اور تمہيں نجات حاصل ہو جائے ورنہ قاعده کے اعتبار سے س

  بغير کسی ذرٔه کائنات ميں بھی تصرف جائز نہيں ہے۔ 
ظہور کا وقت پروردگار کے علم ميں ہے اور ہم اس کے حکم کے منتظر ہيں۔ اپنی طرف سے وقت معيّن کرنے والے 

  جھوٹے ہيں اور ان کی تعيّن کا کوئی اعتبار نہيں ہے۔ 
آنے والے واقعات ميں ہماری احاديث کے بافہم راوی جو روايات کو واقعات پر منطبق کرنے کی صالحيت  مستقبل ميں پيش

رکھتے ہيں ان کی طرف رجوع کرنا کہ وه ہماری طرف سے تم پر حجت ہيں اور ہم هللا کی طرف سے ان پر حجت ہيں اور 
   ان کا رد کرنے واال درحقيقت ہمارے احکام کی ترديد کرنے واال ہے۔

  محمد بن عثمان ميرے معتمد ہيں اور ان کا قول ميرا قول، اور ان سے ملنے واال پيغام ميرا پيغام ہے۔ 
  محمد بن علی ہنر يار اہوازی کا دل انشاء هللا صاف ہو جائے اور انہيں کوئی شبہ نہيں ره جائے گا۔ 

ہے۔ بدبخت وه لوگ ہيں جن کی جيب سے گانے والی عورت کی اجرت حرام ہے (حرام عمل کی اجرت بہرحال حرام ہوتی 
اس راه ميں پيسہ نکل جاتا ہے۔ گانے والی تو پيسہ لے کر ہی مجرم بنتی ہے، دينے واال تو دنيا اور آخرت دونوں کے اعتبار 

  سے خساره ميں ہے)۔ 
  محمد بن شاذان ہمارے شيعوں ميں ہيں۔ 

بھی ملعون ہيں۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد سب اس سے بریابو الخطاب محمد بن اجدب ملعون ہے اور اس کے ماننے والے 
  اور بيزار ہيں۔ 

ہمارا مال کھانے والے اپنے پيٹ ميں جہنم کی آگ بھر رہے ہيں۔ خمس نہ دينے والوں کی طرف سے جو مال ہمارے شيعوں 
  کو ملے اس ميں کا حق خمس ہم نے اپنے شيعوں کے ليے حالل کر ديا ہے۔ 

ميری مثال زير ابر آفتاب کی ہے۔ ميرا وجود اہل زمين کے ليے ويسے ہی وجہ امان ہے جس طرح آسمان زمانٔہ غيبت ميں 
  والوں کے ليے ستاروں کا وجود ہوتا ہے۔ 

غيبت اور ظہور کے بارے ميں سواالت بند کر دو اور رب العالميند سے ميرے ظہور کی دعا کرو۔ والسالم علی من اتبع 
  الھٰدی۔ 

 کشف الغمہ)  (اعالم الورٰی،

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  مسئلہ طول حيات

کے بارے ميں جہاں اور بحثيں کی جاتی ہيں، ان ميں سے ايک بحث طول عمر اور بقائے حيات کی بھی ہے اور امام مہدی 
درحقيقت يہ بحث ان شبہات کے نتيجہ ميں پيدا ہوئی ہے جو مسئلہ مہدی کے گرد عالم اسالم ميں اٹھائے گئے ہيں اور ان کا 

بنا دينا ہے جس کا کام بساط ظلم و جور کو الٹ کر نظام عدل  منشاء عالم انسانيت کو ايک ايسے مصلح کی طرف سے غافل
و انصاف کا قائم کر دينا ہے اور جو اس عظيم کام کے ليے صبح و شام حکم اٰلہی کا انتظار کر رہا ہے۔ ورنہ اس طرح کا 

خالف شاِن اسالم و  سياسی مقصد کار فرما نہ ہوتا تو ايک مسلمان کے ليے طول عمر اور بقائے حيات جيسی بحث کا اٹھانا
  ايمان اور خالف اعتقاد قرآن و سنت ہے۔ 

مسلمان اس حقيقت پر بہرحال ايمان رکھتا ہے کہ موت و حيات کا اختيار پروردگار کے ہاتھوں ميں ہے اور وہی انسانوں کی 
ر ہی ميں موت کے عمروں کو طويل يا مختصر بناتا ہے۔ اس کے نظاِم مصلحت ميں ايسے افراد بھی شامل ہيں جو شکم ماد

گھاٹ اتر جاتے ہيں اور ايسے افراد بھی ہيں جو بدترين حوادث ميں بھی لقمٔہ اجل نہيں بنتے ہيں اور حيرت انگيز طور پر 
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باقی ره جاتے ہيں۔ اس نے انسان کو موت دينا چاہی تو سليمان جيسا صاحب ِ اقتدار بھی اپنے لشکر کے سامنے دنيا سے 
  ھنا چاہا تو موسٰی قصر فرعون ہيں۔ رخصت ہوگيا اور باقی رک

ابراہيمں ناِر نمرود ميں، يونسں بطن ماہی ميں باقی ره گئے۔ اس نے چاہا تو اصحاب ِ کہف کی نيند طويل ہوگئی اور اس کی 
مرضی ہوئی تو عزير کو مرده بنا کر پھر زنده کر ديا۔ ايسے نظاِم ربوبيت پر ايمان رکھنے واال انسان اگر ايک حجت 

دگار اور مہدی دوراں ں کے بارے ميں شبہات سے کام لے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ يا تو وه قدرت ِپروردگار پر ايمانپرور
نہيں رکھتا ہے اور اس کی نظر ميں گزشتہ دور کے جملہ واقعات و حوادث صرف اساطير االولين کی حيثيت رکھتے ہيں يا 

  ا پر اسے کسی نہ کسی شکل ميں مشکوک بنا دينا چاہتا ہے۔ اسے وجود مہدی سے کوئی خاص اختالف ہے جس کی بن
تاريخ ميں جناب ذوالقرنين، جناب نوحں، جناب سام بن نوح، جناب قينان، جناب مہالئيل، عوج بن عناق، نفيل بن عبد هللا، ربيع 

بن ربيعہ، عمر بن  بن عمر، ارفخشد، دريد بن زيد، جناب سلمان، کعب بن جمجمہ، نصر بن رحمان، قيس بن ساعده، عمر
دوسی، عمر بن طفيل جيسے افراد کی سيکڑوں بلکہ ہزاروں سال عمر کا تذکره موجو دہے اور اس کا کوئی انکار کرنے 

  واال نہيں پيدا ہوا ہے۔ 
اسالمی نقطٔہ نگاه سے جناب ادريس و خضر اور دجال و ابليس لعين کا وجود بھی مسلمات ميں شامل ہے جن کی عمريں 

ال سے متجاوز ہو چکی ہيں اور جناب عيسٰيں مستقل طور سے آسمان پر زنده ہيں اور زمين پر اترنے کا انتظار ہزاروں س
  کر رہے ہيں۔ 

ان حاالت ميں مسئلٔہ طول عمر پر بحث کرنا نہ عقائدی اعتبار سے صحيح ہے اور نہ تاريخی اور واقعاتی اعتبار سے 
  صحيح ہے۔ 

ے کہ تاريخ کے بے شمار شواہد کی بنا پر اور مرسل اعظم کی سيکڑوں روايات کی بنا اس کے عالوه ايک مسئلہ يہ بھی ہ
پر جن ميں مہدی اور اس کے خصوصيات کا ذکر کيا گيا ہے کہ مہديں ميرا بارہواں جانشين، اوالدِ  فاطمہ ميں، اوالد حسين 

چکا ہے اور ان خصوصيات کا انسان عالم ميں اور ميرے فرزند حسين کا نواں وارث ہوگا۔ اس مہدی کا وجود بہرحال ہو 
وجود ميں آچکا ہے، اور رسول اکرم کی ناقابل ترديد روايات کی بنا پر اس کا ظہور بھی بہرحال ہونے واال ہے اور عمر دنيا

ميں ايک دن بھی باقی ره جائے گا تو رب کريم اور اس دن کو طول دے گا يہاں تک کہ مہدی ظہور کرے اور ظلم و جور 
  بھری ہوئی دنيا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ سے 

ان دونوں مسلمات کے درميان دو ہی احتماالت ره جاتے ہيں۔ يا تو وه مہدی انتقال کر جائے اور پھر وقت ِ ظہور مرده سے 
پنے زنده ہوکر عالمی انقالب برپا کرے يا زنده اور موجود رہے اور طويل عمر کے ساتھ حاالت کا جائزه ليتا رہے اور ا

  آخری انقالب کے ليے زمين ہموار کرتا رہے۔ 
پہال احتمال مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور علمی اعتبار سے بھی۔ مذہبی اعتبار سے يہ بات تسليم کر لی جائے تو اس کا 

ت ِ خدا مطلب يہ ہے کہ دنيا حجت ِ خدا سے خالی ہوگئی ہے اور رسول اکرم واضح طور پر فرما چکے ہين کہ اگر دنيا حج
سے خالی ہو جائے تو اس کی بقا محال ہے اور زمين اہل زمين سمت دھنس جائے گی اور علمی اعتبار سے کسی شخص کا 

مر کر دوباره زنده ہونا اور کسی تياری اور آمادگی کے بغير اتنا بڑا انقالب برپا کر دينا ناقابل تصور عمل ہے اور اگر اس 
ائے تو موت و حيات کے تصورات کی ضرورت ہی نہيں ہے جو خدا کسی عظيم مقصد ميں قدرت ِ خدا کو شامل کر ليا ج

کے ليے ايک مرده کو زنده بنا کر اس سے يہ کام لے سکتا ہے تو وه ہزار دو ہزار برس زنده رکھ کر بھی يہ کام لے سکتا 
  ہے۔ اس کی قدرت کے ليے کوئی شے امکان سے خارج نہيں ہے۔ 

تصورات کو جمع کرنے کے بعد کہ مہدی کو والدت بہرحال ہو چکی ہے اور اس کا ظہور بہرحال بنا بريں اسالم کے تينوں 
ہونے واال ہے اور زمين حجت خدا سے بہرحال خالی نہيں ہو سکتی ہے ايک ہی نتيجہ نکلتا ہے کہ وه مہدی زنده رہے اور 

وف رہے۔ وقت ضرورت اپنے نائبين کی امدادحاالت کا مسلسل جائزه لے کر اپنے عالمی انقالب کی منصوبہ بندی ميں مصر
بھی کرتا رہے اور اپنے ظہور کی زمين بھی ہموار کرتا رہے اور وقت ِ ظہور کے ليے حکم اٰلہی کا انتظار کرتا رہے اور 

جيسے ہی حکم پروردگار ہو جائے اپنا اصالحی عمل شروع کر دے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنيا کو عدل و انصاف 
 ر دے۔ انشاء هللا۔ سے بھ
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 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  روايات و اعترافات

   )٢٧٠رسول اکرم نے فرمايا ہے کہ ميری امت ميں ايک مہدی بھی ہوگا۔ (ابو سعيد الخدری، صحيح ترمذی، ص 
رسول اکرم نے فرمايا ہے کہ هللا ميری عترت ميں ايک شخص کو پيدا کرے گا جو دنيا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ 

  ]عبد الرحمن بن عوف[ (عقد الدرر) 
رسول اکرم نے فرمايا کہ عمر دنيا ميں ايک دن بھی باقی ره جائے گا تو پروردگار اس دن کو طول دے گا يہاں تک کہ 

  ميں ميرا ايک ہم نام آجائے۔ ]عبد هللا بن مسعود[ (ترمذی و سنن ابو داؤد) ميرے اہل بيت 
  اس امت کا مہدی عيسٰی بن مريم کی امامت کرے گا۔ ]ابو سعيد الخدری[(عقد الدرر) 

  مہدی برحق ہے، وه بنی کنانہ، بنی ہاشم اور اوالد ِ فاطمہ سے ہوگا۔ ]قتاده[ (عقد الدرر) 
  دے رہا ہوں جو ميری عترت اور قريش سے ہوگا۔ (صواعق محرقہ) ميں تمہيں مہدی کی بشارت 

ہم سات اوالد عبد المطلب سرداراِن جنت ہيں۔۔۔۔۔ ميں، علی، حمزه، جعفر، حسن، حسين، مہدی۔ (سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی،
  حافظ ابو نعيم اصفہانی۔ عقدد الدرر) 

  يت ِ ام سلمہ[ (ابو داؤد) مہدی ميری عترت ميں اوالد ِ فاطمہ ميں سے ہوگا۔ ]روا
هللا دنيا کے آخری دن کو اس قدر طول دے گا کہ ميری عترت اور ميرے اہل بيت سے ايک شخص آجائے جو دنيا کو عدل و 

  انصاف سے بھر دے۔ ]روايت ابو ہريره[ (ترمذی) 
اف سے معمور کر دے گا۔ ]روايت علی ميری امت کے امام ہيں اور ان کی اوالد ميں قائم منتظر ہوگا جو دنيا کو عدل و انص

  ابن عباس[ (مناقب خوارزمی) 
  مہدی اوالد ِحسين سے ہوگا۔ ]روايت حذيفہ بن اليمان[ (حافظ ابو نعيم) 

حسين ! تم سيد بن سيد اور برادر سيد ہو۔ تم امام، ابن امام اور برادر امام ہو۔ تم حجت بن حجت، برادر حجت اور نو حجتوں 
  ں قائم ہوگا۔ ]سلمان[ (ينابيع المودة) کے باپ ہو جن کا نوا

مہدی کا خروج بہرحال ضروری ہے اور يہ اس وقت ہوگا جب دنيا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ (الشيخ محی الدين در 
  فتوحات مکيہ، الشيخ عبد الوہات شعرانی در اليواقيت و الجواہر) 

  ے فاصلہ پر ہے۔ (محمد بن طلحہ شافعی در مطالب السئول) فرسخ ک ٢٠امام مہدی سامره ميں پيدا ہوئے ہيں جو بغداد سے 
امام حسن عسکری نے بادشاِه وقت کے خوف سے اپنے فرزند کی والدت کو مخفی رکھا۔ (علی بن محمد بن صباغ مالکی در 

  الفصول المہمہ) 
گوار کی حيات ہی سے غائب ہيں۔ امام مہدی سامره ميں پيدا ہوئے اور ان کی والدت کو مخفی رکھا گيا ہے۔ وه اپنے والد بزر

  (عالمہ جامی در شواہد النبوة) 
ئھ ميں پيدا ہوئے اور سامره ميں لوگوں کی نظر سے غائب ہوگئے۔ (عالمہ جمال الدين در روضة ٢۵۵شعبان  ١۵امام مہدی 
  االحباب) 

لہ کر ديا جس کی پناه ميں ئھ ميں پيدا ہوئے اور انہيں امام حسن عسکری نے اس خدا کے حوا٢۵۵شعبان  ١۵امام مہدی 
  جناب موسٰی تھے۔ (شيخ عبد الحق محدث دہلوی در مناقب االئمہ) 

  ئھ ميں پيدا ہوئے ہيں۔ (عبد الرحمن صوفی در مرأة االسرار) ٢۵۵شعبان  ١۵امام مہدی بطن نرجس سے 
ہ شہاب الدين دولت خالفت رسول حضرت علی کے واسطے سے امام مہدی تک پہنچی ہے اور وه آخری امام ہيں۔ (عالم

  آبادی در تفسير بحر مواج) 
  امام مہدی بارہويں امام ہيں۔ (ُماّل علی قاری در شرح مشکٰوة) 

ئھ ميں پيدا ہوکر ايک عرصہ کے بعد غائب ہوگئے۔ (عالمہ جواد ساباطی در ٢۵۵امام مہدی اوالد ِ فاطمہ سے ہيں۔ وه بقولے 
  براہين ساباطيہ) 

  ہوگئے ہيں اور آخری دور ميں ظہور کريں گے۔ (شيخ سعد الدين در مسجد اقٰصی)  امام مہدی پيدا ہوکر غائب
  آپ پيدا ہو کر قطب ہو گئے ہيں۔ (علی اکبر بن اسد هللا در مکاشفات) 

  محمد بن الحسن کے بارے ميں شيعوں کا خيال درست ہے۔ (شاه ولی هللا محدث دہلوی در رسالہ نوادر) 
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  غائب ہوگئے ہيں۔ (مال ہسين ميبذی در شرح ديوان)  امام مہدی تکميل صفات کے ليے
  ئھ ميں پيدا ہو کر غائب ہوگئے ہيں۔ (تاريخ ذہبی) ٢۵۶امام مہدی 

  امام مہدی پيدا ہو کر سرداب ميں غائب ہوگئے ہيں۔ (ابن حجر مکی در صواعق محرقہ) 
ئب ہوکر پھر واپس نہيں آئے۔ (وفيات امام مہدی کی عمر امام حسن عسکری کے انتقال کے وقت پانچ برس کی تھی وه غا

  االعيان) 
  آپ کا لقب القائم، المنتظر، الباقی ہے۔ (تذکره خواص االمة سبط بن جوزی) 

  آپ اسی طرح زنده اور باقی ہيں جس طرح عيسٰی، خضر اور الياس وغيره ہيں۔ (ارجح المطالب) 
کی تاريکی کفر کو زائل فرمائيں گے۔ (فاضل ابن روزبہان  امام مہدی قائم و منتظر ہيں۔ وه آفتاب کی طرح ظاہر ہوکر دنيا

  ابطال الباطل) 
  امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عيسٰيں نازل ہوں گے۔ (جالل الدين سيوطی در منثور) 

  خصوصيات حکومت ِ امام عصر
يقٔہ کار تھا اس ليے کہ آپ کے دور ۔ ابتداِء ظہور ميں آپ کا طريقٔہ کار وہی ہوگا جو ابتداء ِ بعثت ميں رسول اکرم کا طر١

تک اسالم اس قدر مسخ ہو چکا ہوگا کہ گويا از سر نو اسالم کی تبليغ کرنا ہوگی اور جديد ترين نظام کے بارے ميں شديد 
ترين مواخذه نہيں ہو سکتا ہے۔ خود رسول اکرم نے فرمايا ہے کہ اسالم ابتداء ميں بھی غريب تھا اور آخر ميں بھی غريب ہو

  جائے گا، لٰہذا خوشحال ان افراد کے ليے جو غرباء ہوں۔ 
۔ آپ کے فيصلے جناب داؤد کی طرح ذاتی علم کی بنياد پر ہوں گے اور آپ گواه اور بتينہ کے محتاج نہ ہوں گے۔ آپ ٢

  لوگوں کی شکل ديکھ کر ان کے جرائم کے اندازه کر ليں گے اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کريں گے۔ 
۔ آپ کی سواری کے ليے ايک مخصوص ابر ہوگا، جس ميں گرج، چمک اور بجلی وغيره سب کچھ ہوگی جوبات حضرت ٣

ذوالقرنين کو بھی حاصل نہ تھی۔ آپ اس ابر پر سوار ہوکر مختلف اطراف کا دوره کريں گے اور دين اسالم کی تبليغ کر کے
  اس کا نظام قائم کريں گے۔ 

برکت سے زمين اپنے سارے ذخائر کو اُگل دے گی اور پيداوار ميں اس قدر اضافہ ہوگا کہ جو ۔ آپ کے وجود مبارک کی ۴
پيداوار کا يہ عالم ہو گا کہ اگر “ لے لوخزانٔہ قدرت ميں کوئی کمی نہيں ہے۔”شخص جس قدر مطالبہ کرے گا آواز آئے گی 

  ين پر نہ پڑيں گے۔ کوئی عورت عراق سے شام تک پيدل سفر کرے تو اس کے عالوه کسی خشک زم
۔ دنيا ميں امن و امان کا وه دور دوره ہوگا کہ انسانوں اور جانوروں کے درميان بھی کوئی وحشت اور نفرت نہ ره جائے ۵

گی۔ بچے سانپ بچھو سے کھيليں گے اور بھيڑ اور بکری ايک گھاٹ پر پانی پئيں گے يہاں تک کہ اگر کوئی عورت عراق 
  کھ کر چلی جائے تو کوئی درنده بھی اذيت نہ کرے گا اور نہ اسے کسی طرح کا خوف ہوگا۔ سے شام تک سر پر سامان ر

۔ آپ کے ظہور کی برکت سے مخصوص قسم کے خطرناک امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور صاحباِن ايمان صحت و ۶
  سالمتی کی زندگی گزاريں گے۔ 

سال کے جوان کی شکل ميں  ۴٠ہوگا اور سيکڑوں سال کے بعد بھی ۔ آپ پر مرور زمانہ اور تغيّرات دہر کا کوئی اثر نہ ٧
ظہور فرمائيں گے جيساکہ امام رضاں کی روايت ميں وارد ہوا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ کيا آپ ہی قائم ہيں؟۔۔۔۔۔ تو 

سالہ  ۴٠مر کے باوجود فرمايا کہ نہيں، تم ديکھتے نہيں ہو کہ ميں کس قدر ضعيف و نحيف ہوگيا ہوں اور قائم طويل ترين ع
  جوان کی شکل ميں ظہور کرے گا۔ وه ميری اوالد ميں ميرا چوتھا وارث ہوگا۔ 

۔ آپ کے پاس تمام انبياء و اولياء کی ميراث ہوگی۔ لباس ابراہيم ، عصائے موسٰی ، انگشتری سليمان ، زره پيغمبر اسالم، ٨
ر ۔ اور جب سيد حسنی آپ سے داللت ِ امامت کا مطالبہ کريں گے توعمماه و نعلين و لباس رسول اکرم اور ذوالفقار حيدر کرا

  آپ ان تمام تبرکات کو پيش کر ديں گے۔ 
۔ آپ زير آفتاب سفر کريں گے تو بھی جسم اقدس کا کوئی سايہ نہ ہوگا جس طرح کہ رسول اکرم کے جسم قدس کا سايہ ٩

  نہيں تھا۔ 
جائے گی کہ آفتاب و ماہتاب کے بغير بھی کاروبار ِ حيات چل سکے  ۔ آپ کے نوِر مبارک سے زمين اس قدر روشن ہو١٠
  گا۔ 
۔ آپ کے سامنے تمام دنيا ہتھيلی پر ايک درہم کے مانند ہوگی اور آپ بغير کسی حائل و حاجب کے تمام دنيا کے حاالت ١١

  کا مشاہده کريں گے۔ 
ت کی منزل پر فائز ہوں گے اور آپ جس کے سر پر ۔ آپ کے دور ميں صاحباِن ايمان کمال علم و عقل و ذہانت و ذکاو١٢
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دست شفقت پھير ديں گے اس کی عقل بالکل کامل و اکمل ہو جائے گی يہاں تک کہ آپ مختلف ملکوں ميں بھيجے جانے 
ل والے نمائندوں کو ہدايت کريں گے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ ميں نہ آئے تو اپنی ہتھيلی کو ديکھ لينا تمام علوم اور مسائ

  نقش نظر آجائيں گے۔ 
۔ مساجد ميں جديد قسم کے مينار، حجرات اور نقوش جو دور مرسل اعظم ميں نہيں تھے انہيں محو کر ديا جائے گا اور ١٣

  مساجد کو ان کی اصلی اسالمی سادگی کی طرف واپس کر ديا جائے گا۔ 
جس قدر بھی بے جا تعميرات ہوئی ہيں ان کی  ۔ مسجد الحرام اور مسجد النبی کی از سر نو اصالح و ترميم ہوگی اور١۴

  اصالح کر دی جائے گی اور مقام ابراہيم کو بھی اس کی اصلی منزل تک پلٹا ديا جائے گا۔ 
۔ آپ کا نور مبارک اس قدر نماياں اور روشن ہوگا کہ ساری دنيا کے لوگ بآسانی آپ کی زيارت کر سکيں گے اور ہر ١۵

  ر اپنے ہی عالقہ اور محلہ ميں محسوس کرے گا۔ شخص آپ کو اپنے سے قريب تر او
۔ آپ کا پرچم نصرت رسول اکرم کا پرچم ہوگا جس کا عمود عرش اٰلہی کا بنا ہوا ہوگا اور وه جس ظالم پر سايہ فگن ہو ١۶

ہر جائے گا اسے تباه و برباد کر دے گا۔ آپ کی فوج کے افراد لوہے کی چادروں کی طرح سخت اور مستحکم ہوں گے اور 
  مٔومن کے پاس چاليس افراد کی طاقت ہوگی۔ 

۔ مٔومنين کی قبروں ميں بھی ظہور کی خوشی کا داخلہ ہو جائے گا اور آپس ميں ايک دوسرے کو مبارکباد ديں گے اور ١٧
پروردگار! اگر ”بعض قبروں سے اٹھ کر نصرت ِ امام کے ليے باہر آجائيں گے جيساکہ دعائے عہد ميں وارد ہوا ہے کہ 

جھے ظہور سے پہلے موت بھی آجائے تو وقت ِ ظہور اس عالم ميں قبر سے اٹھانا کہ کفن دوش پر ہو، برہنہ تلوار ہاتھ ميںم
  ہو، نيزه چمک رہا ہو، اور زبان پر لبيک لبيک ہو۔ 

ں گے۔ ۔ آپ اپنے تمام چاہنے والوں کے قرضوں کو ادا فرما ديں گے اور انہيں خيرات و برکات سے ماال مال کر دي١٨
  بشرطيکہ قرضہ کا تعلق حرام مصارف سے نہ ہو ورنہ اس کا مواخذه بھی کريں گے۔ 

۔ آپ جملہ بدعتوں کا قلع قمع کر ديں گے اور عالم انسانيت کو شريعت پيغمبر اسالم کی طرف پلٹا کر لے آئيں گے يہاں ١٩
  سب کا خاتمہ کر ديں گے۔  تک کہ ہزاروں بدعقيده لوگ آپ کے واپس جانے کا مطالبہ کر ديں گے اور آپ

۔ آپ کے جملہ روابط اور تعلقات صرف ان افراد سے ہوں گے جو واقعاً مٔومن مخلص ہوں گے اور کسی منافق اور ٢٠
رياکار کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دشمناِن آل محمد بنی اميہ و بنی عباس، قاتالِن حسين اور نواصب و خوارج سب کا خاتمہ کر 

يسے آدمی کو زنده نہ چھوڑيں گے جو گزشتہ افراد و اقوام کی بد اعماليوں اور ان کے مظالم سے راضیديں گے اور کسی ا
  ہوگا۔ 

ھم عجل فرجہ و سھل مخرجہ و اجعلنا من انصاره و اعوانہ۔   اللّٰ

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

 

  امام عصر اور سالم، دعا، نماز، زيارت، استغاثہ، طريقٔہ زيارت و مالقات

امير المٔومنينں کا ارشاد ِ گرامی تھا کہ گويا ميں يہ منظر ديکھ رہا ہوں کہ مہدی گھوڑے پر سوار وادی السالم سہلہ کی طرف
ُ اِْيَمانًا َو ِصْدقًا اَل  ُ َحقًّا َحقًّا اَل اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ ھُمَّ ُمِعزَّ ُکلَّ   اِٰلہَ ااِلَّ روانہ ہے اور زبان پر يہ کلمات ہيں: ﴿الَ اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ ُ تََعبًُّدا َو ِرقًّا اَللّٰ ّهللاٰ

ِحْيٌد وَّ ُمِذلٌّ ُکلَّ َجبَّاٍر َعنِْيد ۔۔۔۔۔ الخ﴾۔ (بحار)  ِمٍن وَّ   ُمؤْ

  سالم
جابر نے امام محمد باقرں سے روايت کی ہے کہ جو بھی قائم کے دور تک ره جائے اس کا فرض ہے کہ انہيں اس طرح 

ِة َو َمْعِدَن اْلِعْلِم َو موضع الرسالة﴾۔ (غيبت ِ طبرسی) سالم کرے: ﴿اَلسَّ    اَلُم َعلَْيُکْم يَا اَْھَل اْلبَْيِت النُّبُوَّ
ِ فِْی اَْرضِ  ہ﴾۔ (کمال محمد بن مسلم راوی ہيں کہ امام باقرں نے اس طرح سالم کرنے کا حکم ديا ہے: ﴿اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا بَقِيَّةُ ّهللاٰ

  الدين) 
ن بن داہر راوی ہيں کہ امام صادقں سے دريافت کيا گيا کہ قائم کو امير المٔومنين کہہ کر سالم کيا جا سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ تو عمرا
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  فرمايا: ہرگز نہيں۔ يہ لقب صرف حضرت عليں کے ليے ہے۔ قائم کو بقية هللا کہہ کر سالم کرو۔ (بحار) 

  دعا
ھُمَّ امام مہديں ہی سے وه مشہور و معروف دعا نقل ک ی گئی ہے جو مفاتيح الجنان اور ديگر کتب ِ ادعيہ ميں مذکور ہے: ﴿اَللّٰ

  اْرُزْقنَا تَْوفِْيَق الطَّاَعِة َو بُْعِد اْلَمْعِصيَِّة﴾۔ (مصباح کفعمی) 
ع لہ آپ کی ايک دعا يہ ہے : ﴿يا مالک الرقاب و ھازم االحزاب يا مفتح االبواب يا مسبب االسباب سبب لنا سببًا ال نستطي

  طلبًا۔۔۔۔۔﴾۔ (منہج الدعوات) 
  آپ ہی کی يہ مشہور دعا بھی ہے: ﴿اٰلہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک۔۔۔۔۔﴾۔ (االدعية المستجابات) 

  آپ ہی سے يہ دعا بھی نقل کی ہے: ﴿اٰلھی عظم البالء و برح الخفاء﴾۔ (جنة الماوٰی) 
ھم عرفنی نفسک فانک ان لم آپ کے دوِر غيبت کے ليے شيخ عمروی نے ابو علی بن ہما م کو يہ دعا تعليم دی تھی: ﴿اللّٰ

  تعرفنی نفسک لم اعرف نبيک﴾۔ (اکمال الدين) 

  نماز
امام عصرں ہی سے يہ نماز حاجت بھی نقل کی گئی ہے کہ شب جمعہ دو رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت ميں سورٔه حمد 

تبہ دہرائے اور رکوع و سجده کے تسبيحات کو سات سات مرتبہ ادا پڑھتے ہوئے ﴿اياک نعبد و اياک نستعين﴾ کو سو مر
  کرے۔ بعد نماز حاجت طلب کرے انشاء هللا پوری ہوگی۔ (کنوز النجاح طبرسی) 

  استغاثہ
امام صادقں نے فرمايا ہے کہ اگر کوئی شخص راستہ بھول جائے اور پريشان حال ہو جائے تو اس طرح فرياد کرے: ﴿يا 

  الزمان انا مستغيث بک﴾ صاحب الزمان يقينا تمہاری امداد کريں گے اور تمہاری مدد کو آئيں گے۔  موالی يا صاحب
اس روايت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے ليے ساری کائنات کے حاالت کا جاننا اور طاقت کے اعتبار سے ہر ايک 

  غير کوئی انسان امام کہے جانے کے قابل ہے۔ کے کام آنا اور اس کی مشکل کشائی کرنا ايک بنيادی شرط ہے جس کے ب
امام عصرں نے ايک قيدی کو دعائے عبرات کی تعليم دی جس کے طفيل ميں اسے رہائی مل گئی اور امير المٔومنينں نے 
ھم انی أ سئلک زوجٔہ حاکم کے خواب ميں آکر حاکم کو تہديد کی کہ اگر اسے رہا نہ کرے گا تو اسے قتل کر ديا جائے گا: ﴿اللّٰ

  يا راحم العبرات و يا کاشف الکربات۔۔۔۔۔ يا رب انی مغلوب فانتصر۔۔۔۔۔﴾۔ (جنة الماوٰی) 

  نسخٔہ شفا
شيخ ابراہيم کنعمی نے البلد االمين ميں نقل کيا ہے کہ امام مہديں نے ارشاد فرمايا ہے کہ اگر اس دعا کو نئے برتن ميں خاِک 

ّٰ وال اٰلہ اال ّهللاٰ شفا سے لکھ کر مريض کو پال ديں تو شفا ح اصل ہو جائے گی: ﴿بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم۔ بسم ّهللاٰ دواٌء و الحمد 
 کفاٌء ھو الشافی شفاء وھو الکافی کفاء اذھب الباس برب الناس شفاٌء ال يغادره سقم و صلی ّهللاٰ عٰلی محمد و ٰالہ النجباء﴾۔ (بحار) 

  زيارت
وع ميں نقل کيا ہے کہ ايک شخص نے روز يک شنبہ امام عصرں کو اس طرح زيارت امير سيد ابن طأوس نے جمال االسب

المٔومنين پڑھتے ہوئے ديکھا ہے: ﴿السالم علی الشجرة النبوية و الدرجة الھاشمية المضيئة المثمرة۔۔۔۔۔﴾۔ (مکمل زيارت مفاتيح 
  الجنان ميں موجود ہے)۔ 

 والسالم عٰلی من اتبع الھٰدی۔ 

 

 معرفت ِ امام عصر عجل هللا تعالٰی فرجہ

   حضرت امام عصر عليہ السالم کی بارگاه ميں استغاثہ 
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خداوند عالم نے اہل بيت طاہرين کو دعاؤں کی قبوليت کا سبب مشکالت مصائب اور پريشانيوں سے نجات کا ذريعہ قرار ديا 
ہے۔ جب کوئی مشکل آن پڑے اس وقت اس استغاثہ کے ذريعہ امام زمانہ عليہ السالم کو سالم کريں اور مشکالت سے رہائی 

  بہت ہی زياده مجرب ہے۔ کے ليے امام سے مدد طلب کريں۔ يہ استغاثہ 
اس کا طريقہ يہ ہے، دو رکعت نماز پڑھيں اور زير آسمان قبلہ رخ ہوکر يہ استغاثہ کريں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت ميں سورٔه 

ِ کی تالوت کريں   ۔ الحمد کے بعد سورٔه اِنَّا فَتَْحنَا اور دوسری رکعت ميں سورٔه الحمد کے بعد سورٔه اَِذا َجآَء نََصُر ّهللاٰ
  

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
اِمُل ا ِ اْلَکاِمُل التَّامُّ الشُّ َجھُْم َسالَُم ّهللاٰ َل فَرَّ ٍد َو َعجَّ ٍد وَّ ٰاِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْلَعامُّ َو َصلََواتُہُ الدَّآئَِمةُ َو بََرَکاتُہُ اْلقَآئَِمةُ التَّآمَّةُ َعٰلی اَللّٰ

َّ ُحجَّ  ِة َو بَقِي ِ َو َولِيِّہ فِْی اَْرِضہ َو بِاَلِده َو َخلِْيفَتِہ َعٰلی َخْلقِہ َو ِعبَاِده َو ُساَللَِة النُّبُوَّ ْفَوِة َصاِحِب الَزَماِن َو ُمْظِھِر ِة ّهللاٰ ِة اْلِعْتَرةَ َو الصَّ
ْيَماِن َو ُملَقِِّن اَْحَکاِم اْلقُْرٰاِن َو ُمطَھِِّر ااْلَْرضِ  َماِم اْلُمْنتَظَِر اْلَمْرِضیِّ  ااْلِ ِة اْلقَآئِِم اْلَمْھِدیِّ ااْلِ َو نَاِشِر اْلَعْدِل فِی الطُّْوِل َو اْلَعْرِض َو اْلُحجَّ

ِة الطَّاِھِرْيَن اْلَوِصیِّ ْبِن ااْلَْوِصيَآِء اْلَمْرِضيِّْيَن اْلھَاِدْی اَْلَمْعَصْوِم اْبِن ااْلَئِمَّ  اَلُم َعلَْيَک يَا ُمِعزَّ ِة اَو اْبِن ااْلَئِمَّ ْلھَُداِة اْلَمْعُصْوِمْيَن اَلسَّ
ِمنِِیْ◌َن اْلُمْستَْضَعفِْيَن اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ُمِزلَّ اْلَکافِِرْيَن اْلُمتََکبِِّرْيَن الظَّالِِمْيَن اَلسَّ  َماِن اَلسَّاَلُم اْلُمؤْ اَلُم َعلَْيَک يَا َمْواَلَی يَا َصاِحَب الزَّ

ِمنِْيَن اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ْبَن فَاطََمةَ َعلَيْ  ِ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا اْبَن اَِمْيَر اْلُمؤْ ْھَرآِء َسيَِّدِة نَِّسآِء اْلٰعلَِمْيَن اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن َک يَاْبَن َرُسْوِل ّهللاٰ الزَّ
َماِم  ِة اْلُحَجِج اْلَمْعُصْوِمْيَن َو ااْلِ َماُم َعلَی اْلَخْلِق اَْجَمِعْيَن اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا َمْواَلَی َساَلَم ُمْخلٍَص لََک فِی اْلَواَليَِة اَْشھَُد اَنََّک ااْلِ ااْلَئِمَّ

َب اْلَمْھِدیُّ قَْواًل َو فِْعالً َو اَْنَت الَِّذْی تَْماَلُء ااْلَْرَض قِْسطًا وَّ َعْدالً بَْعَد َما ُملِئَْت ظُْلًما َو َجوْ  ُ فََرَجَک َو َسھََّل َمْخَرَجَک َو قَرَّ َل ّهللاٰ ًرا فََعجَّ
نَُمنَّ َعلَی الَِّذْيَن اْستَْضَعفُْوا فِی ااْلَْرِض َو  َزَمانََک َو َکثََّر اَْنَصاَرَک َو اَْعَوانََک َو اَْنَجَز لََک َما َوَعَدَک فَھَُو اَْصَدُق اْلقَآئِلِْيَن َو نُِرْيُد اَنْ 

ِ َحاَجتِْی َکَذا َو کَ نَْجَعلَ  َماِن يَاْبَن َرُسْوِل ّهللاٰ َذا (اس جگہ پر اپنی حاجتيں بيان کرے ھُْم اَئِمَّةً نَْجَعلَھُُم اْلَواِرثِْيَن يَا َمْواَلَی يَا َصاِحَب الزَّ
سعادتيں سب سے بہتر حاجت يہ ہے کہ خدا آپ کا ظہور جلد کرے اور آپ کے غالموں ميں شمار کرے، دنيا و آخرت کی 

  عطا کرے۔ 
ِ َشفَاَعةً َمْقبُوْ  ْھُت اِلَْيَک بَِحاَجتِْی لِِعْلِمْی اَنَّ لََک ِعْنَد ّهللاٰ ُکْم بِاَْمِره َو فَاْشفَْع لِْی فِْی نََجاِحھَا فَقَْد تََوجَّ لَةً وَّ َمقَاًما َمْحُمْوداً فَبَِحقِّ َمِن اْختَصَّ

ه َو بِالشَّاِن الَّذِ  ِ تََعاٰلی فِْی نُْجِح طَلَبَتِْی َو اَِجابَِة َدْعَوتِْی َو َکْشفِ اْرتََضاُکْم لِِسرِّ ِ بَْينَُکْم َو بَْينَہ َسِل ّهللاٰ   ُکْربَتِْی۔  ْی لَُکْم ِعْنَد ّهللاٰ
  اس کے بعد جو چاہيں دعا مانگيں انشاء هللا قبول ہوگی۔ 

  زيارت حضرت امام زمانہ عليہ السالم روز جمعہ
ِ اَلسَّاَلُم َعلَيْ  ِ فِْی َخْلقِہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا نُْوَر ّهللاٰ ِ فِْی اَْرِضہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا َعْيَن ّهللاٰ ةَ ّهللاٰ ُج بِہ َک يَا ُحجَّ  الَِّذْی يَْھتَِدْی بِِہ اْلُمْھتَُدْوَن َو يُفَرَّ

اَلُم َعلَْيَک اَيُّھَا اْلُمھَذَُّب اْلخَ  ِمنِْيَن اَلسَّ يَا َعْيَن ائُِف اَلسَّاَلُم َعلَْيَک اَيُّھَا اْلَولِیُّ النَّاِصُح اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا َسفِْينَةَ النََّجاِة اَلسَّاَلُم َعلَْيکَ َعِن اْلُمؤْ
ُ َعلَْيَک َو َعٰلی ٰاِل بَْيتَِک الطَّيِّبِْيَن الطَّاِھِرْيَن اَلسَّاَل  ُ لََک َما َوَعَدَک ِمَن النَّْصِر َو اْلَحٰيوِة اَلسَّاَلُم َعلَْيَک َصلَّی ّهللاٰ َل ّهللاٰ ُم َعلَْيَک َعجَّ

 ِ ُب اِلَی ّهللاٰ اَلُم َعلَْيَک يَا َمْواَلَی اَنَا َمْواَلَک َعاِرٌف بِاُْوٰليَک َو اُْخٰريَک اَتَقَرَّ  تََعاٰلی بَِک َو بِٰاِل بَْيتَِک َو اْنتَِظُر ظُھُْوَرَکظُھُْوِر ااْلَْمِر اَلسَّ
ٍد وَّ اَْن يَْجَعلَنِْی ِمنَ َو ظُھُ  ٍد وَّ ٰاِل ُمَحمَّ َ اَْن يَُّصلَِّی َعٰلی ُمَحمَّ  اْلُمْنتَِظِرْيَن لََک َو التَّابِِعْيَن َو النَّاِصِرْيَن ْوَر اْلَحقِّ َعٰلی يََدْيَک َو اَْسئَُل ّهللاٰ

ِ َعلَْيَک َو َعٰلی ٰاِل بَْيتَِک ٰھَذا لََک َعٰلی اَْعَدآئَِک َو اْلُمْستَْشِھِدْيَن بَْيَن يََدْيَک فِْی جُ  َماِن َصلََواُت ّهللاٰ ْملَِة اَْولِيَآئَِک يَا َمْواَلَی يَا َصاِحَب الزَّ
ِمنِْيَن َعٰلی يََدْيَک َو قَ  َن بَِسْيفَِک َو اَنَا يَا َمْواَلَی فِْيِہ َضْيفَُک ْتُل اْلٰکفِِريْ يَْوُم اْلُجُمَعِة َوھَُو يَْوُمَک اْلُمتََوقَُّع فِْيِہ ظُھُْوُرَک َو اْلفََرُج فِْيِہ لِْلُمؤْ

َجاَرِة فَاَِضْفنِیْ  يَافَِة َو ااْلِ ِ َعلَْيَک َو َعٰلی اَْھِل َو َجاُرَک َو اَْنَت يَا َمْواَلَی َکِرْيٌم ِمْن اَْواَلِد اْلِکَراِم َو َماُمْوٌر بِالضِّ  َو اَِجْرنِْی َصلََواُت ّهللاٰ
ْيَن۔ (يہ زيارت پڑھنے کے بعد جناب سيد بن طاؤس عليہ الرحمہ مندرجہ ذيل شعر کے ذريعہ امام کی بارگاه ميںبَْيتَِک الطَّاِھرِ 

  متوسل ہوتے تھے) 
  نَِزْيلَُک َحْيُث َما اتََّجھَْت ِرَکابِْی 
  َو َضْيفَُک َحْيُث ُکْنُت ِمَن اْلبِاَلِد 

  اور جس شہر ميں بھی رہوں گا آپ ہی کا مہمان رہوں گا۔ جہاں بھی ميری سواری جائے آپ ہی کے پاس وارد ہوں گا، 

  حضرت مہدی عليہ السالم
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ

اَعِة َوبُْعَد اْلَمْعِصيَِة َو ِصْدَق النِّيَِّة َوِعْرٰفاَن اْلُحْرَمِة َواَْکِرْمٰنا  ھُمَّ اْرُزْقٰنا تَْوفيَق الطّٰ َواِب َو بِاْلھُٰدی َوااْلِ اَللّٰ ْد اَْلِسنَتَٰنا بِالصَّ ْستِٰقاَمِة َوَسدِّ
ْبھَِة َواْکفُْف اَ  ْيِديَٰنا َعِن الظُّْلِم َو الَسِرقَِة َواْغُضْض اَْبٰصاَرٰنا َعِن اْلِحْکَمِة َواْماَلْ قُلُْوبَٰنا بِاْلِعْلِم َواْلَمْعِرفَِة َوطَھِّْر بُطُْونَٰنا ِمَن اْلَحرٰاِم َوالشُّ

ْھِد َوالنَِّصيْ اْلفُُجوْ  ْل َعٰلی ُعلَٰمآئِنَا بِالزُّ ْغبَِة َوَعلَی ِر َو اْلِخٰيانَِة َواْسُدْد اَْسٰماَعٰنا َعِن الّلَْغِو َواْلِغْيبَِة َوتَفَضَّ َحِة َوَعلَی اْلُمتََعلِّميَن بِاْلُجْھِد َوالرَّ
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تِّٰباِع َواْلَمْوِعظَِة َوَعٰلی َمْرَضی الْ  ْحَمِة َوَعٰلی َمٰشايِِخٰنا بِاْلَوٰقاِر اْلُمْستَِمعيَن بِااْلِ ْافَِة َو الرَّ اَحِة َوَعٰلی َمْوٰتاھُْم بِالرَّ ٰفآِء َوالّرٰ ُمْسلِِمْيَن بِالشِّ
ٰنابَِة َوالتَّْوبَِة َو َعلَی النَِّسآِء بِاْلَحٰيآِء َواْلِعفَِّة َوَعلَی ااْلَْغنِ  ٰباِب بِاأْلِ ْبِر ٰيآِء بِ َوالسَّکْينَِة َوَعٰلی الشَّ َعِة َوَعلَی اْلفُقَٰرآِء بِالصَّ التَّٰواُضِع َوالسِّ

اَحِة َوَعلَی ااْلَُمٰرآ ْنٰصاِف َواْلقَٰناَعِة َوَعلَی اْلُغٰزاِة بِالنَّْصِر َواْلَغلَبَِة َوَعلَی ااْلَُسٰرآِء بِاْلَخالَِص َوالّرٰ ِعيَِّة بِااْلِ فَقَِة َوَعَلی الرَّ ِء بِاْلَعْدِل َوالشَّ
اِد َو النَّفَقَِة َواْقِض ٰمآ اَْوَجْبَت َعلَْيِھْم ِمَن اْلَحجِّ  َوُحْسنِ  اِر فِی الّزٰ ّوٰ اِج َو الزُّ ْيَرِة َو بَاِرْک لِْلُحّجٰ  َواْلُعْمَرِة بِفَْضلَِک َو َرْحَمتَِک ٰيآ اَْرَحَم السِّ

اِحميَن۔   الّرٰ

 

 


