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ِة بِن الَحَسنِ    اَللَّھُمَّ ُکن لَِولِيَِّک الُحجَّ
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بنا رہے يہانتک کہ تو اسے اپنی زمين ميں اختيار کے ساتھ سکونت عطاء فرما اور يہ کہ تو اسے اپنی زمين مينلمبی 
  مدت تک فائده پہنچا

  
  يت سے روزانہ پڑھيں۔نوٹ: يہ دعاءامام زمانہ(عجل) کی سالمتی کی ن

  صلوات کاملہ
دٍ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ   ياََربَّ ُمَحمَّ

  اے محمد وآل محمد کے رّب جليل
دٍ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ   َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

  محمد اور آل محمد پر صلوات بھيج
ٍد۔ ل فََرَج آِل َمَحمَّ   َوَعجِّ

  اور آل محمد کی گشائش (حکومت کے قيام) ميں جلدی فرما
  

  مرتبہ پڑھے گا ٣١٣ض عاملين کا تجربہ ہے کہ جو شخص روزانہ اس صلوات کو نوٹ: بع
  اسے امام زمانہ عج کی زيارت نصيب ہوگی

  يہ صلوات حضرت جبرائيل نے جناب يوسفعليہ السالم کو 
  زندان ميں تعليم دی اور حضرت يوسف عليہ السالم 

  اس کا ورد کرتے تھے(مفاتيح الجنان

  ابتدائيہ 
  لرحمن الرحيم اللھم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجھمبسم هللا ا

حديث نبوی ميں آيا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جب وه هللا سے مالقات کرے تو اس کا اسالم کامل ہو تو اس پر الزم 
ہے کہ وه صاحب الزمان حجت(مہدی عليہ السالم)کی معرفت حاصل کرے اور ان سے محبت و واليت رکھے۔معروف 

ے کہ جو شخص اپنے زمانہ کے امام کی معرفت نہيں رکھتا اور اسی حالت ميں مرگيا تو وه کفر اور جاہليت کیحديث ہ
  موت مر گيا۔

اسی مضمون کی اور بہت ساری احاديث و روايات ہمارے اوپر الزم قرار ديتی ہيں کہ ہم اپنے زمانہ کے امام عليہ 
اں پر باقی اسالمی عقائد کی تعليم ديتے ہيں وہاں پر اس زمانہ کے السالم کی معرفت حاصل کريں اوراپنے بچوں کو جہ

امام عليہ السالم کی بھی تفصيلی آگہی ديں۔کافی عرصہ سے ميری يہ آرزو تھی کہ کوئی ايسی کتاب مرتب کی جائے 
اپنے  جو حضرت امام مہدی عليہ السالم کے تعارف کا وسيلہ بنے اور تھوڑے پڑھے لکھے افراد کو بھی آسانی سے

زمانہ کے امام عليہ السالم کی معرفت حاصل ہو سکے۔ميری اس خواہش نے اس وقت عملی شکل اختيار کر لی جب 
ھ ميں جامعہ امام خمينی ميں آئمہ جمعہ و جماعت کے تربيتی جلسات ميں حوزه علميہ قم ٩٢۴١گذشتہ سال ماه محرم 

نوان پر مرتب دروس آئمہ جمعہ و جماعت کو ديئے آسان کے ہونہار طالبعلم جناب ڈاکٹر سيد حسنين نقوی نے اسی ع
زبان ميں اور بہت ہی اعلٰی اور مطلب کو ذہن ميں بٹھانے والے دروس تھے چنانچہ ہم نے ان سے خواہش کی کہ وه 

ہميں يہ دروس دے ديں تاکہ ہم ان دروس کو شائع کريں اور ان سے وسيع سطح پر فائده اٹھايا جائے۔اس سال رجب 
ق جب ميں قم زيارات پر گيا ہوا تھا تو حرم معصوم عليہ السالم ميں موالنا سيد حسنين نقوی صاحب سے ھ ٠٣۴١

خواہش ظاہر کی کہ وه يہ دروس جو امام زمانہ عليہ السالم کے بارے ميں مرتب شده ہيں ہميں دے ديں تاکہ ہم ان سے 
ہرحال انہوں نے لطف ومہربانی کی اور امام زمانہ(عج) بھرپور فائده اٹھائيں اور وسيع پيمانے پر ان کی اشاعت کريں ب

کے حوالے سے قم کے اندر موجود تحصيلی مرکز ميں طلباءکی ايک جماعت جو اس حوالے سے کام کر رہی تھی جن 
ميں جناب چوہدری عمران صاحب بھی سرفہرست ہيں انہوں نے ان سے اجازت لے کر يہ دروس ہمارے حوالے کئے 

ظرثانی کے بعد اشاعت کے لئے تيار کر ديئے ہيں۔اس اميد کے ساتھ کہ طالب کرام، گريجوايٹ اور اب يہ مکمل ن
افراد، عوام، خواص، دينی مدارس اور تنظيمی اور تربيتی گروپس ان سے بھرپور استفاده کريں گے ان ميں بعض 

م کی زندگی ابتداءتاظہور دروس قدرے طوالنی ہيں ليکن مرتبين نے کوشش کی ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السال
اور بعد از ظہور کے تمام حاالت کو اختصار کے ساتھ بيان کريں اور مطالب بيان کرنے ميں عقائد کو ملحوظ 

رکھاگياہے۔کمزور حوالوں سے گريزکيا گيا ہے اور عاميانہ نقطہ نظر کی بجائے محققانہ انداز اپنايا گيا ہے۔ پندره 
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مفيد بنانے کے لئے ہماری طرف سے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے بارے  دروس کے ساتھ اس سلسلہ کو مزيد
طلباءو طالبات کے لئے جو متفرق دروس ديے گئے يا جو مقاالت تحرير کئے وه بھی شامل کر ديے ہيں ان ميں معرفت

۔حضرت امام مہدی نامہ۔غيبت کبرٰی ميں مومنين کی ذمہ دارياں۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل سنت کی نظر ميں
عليہ السالم کے متعلق چاليس احاديث۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے اپنے بارے چاليس فرامين۔ حضرت امام مہدی
عليہ السالم کے حوالے سے شيعہ پر نارروا اتہامات اور ان کے جوابات۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم نہ شيعہ ہيں نہ 

کو شامل کيا ہے واضح رہے اس وقت حضرت امام مہدی عليہ “عليہ السالم سے ہيںسنی آپ عليہ السالم اہل البيت 
السالم کے حوالے سے تفصيلی مباحث کے لئے اردوزبان ميں کافی ساری کتب اور تحقيقی مقاالت موجود ہيں بازار 

لسالم کے ميں بآسانی مل سکتے ہيں اس کے لئے ہمارے ادارے کی طرف سے بنائی گئی حضرت امام مہدی عليہ ا
  بارے اردو ميں پہلی تحقيقی اور معلوماتی ويب سائيٹ پر بھی معلومات حاصل کرنے کے لئے جاسکتے ہيں۔

هللا تعالٰی سے دعا ہے کہ وه ہميں حضرت حق امام مہدی عليہ السالم کے ظہور پرنور کے لئے مقدمات فراہم کرنے 
عال جلد مکمل کر دے، اور ان کے زمانہ کو قريب سے والوں سے قرار دے اور ان کے ظہور کے اسباب کو خداوندمت

قراردياہے۔ ليکن “انتظار کی خوشبو”قريب تر کر دے۔ ان پندره دروس کے مرتبين نے اپنے ان اسباق کا عنوان 
رکھا ہے اور ہر سبق کے اختتام پر امام “ مہدويت نامہ”موضوع کی وسعت کی مناسبت سے ہم نے اس کتاب کا نام 

لسالم(عج) سے متعلق احاديث بھی دی ہيناور آخر ميں شامل کی گئی دوسری بحثوں سے اس کتاب کو مفيد زمانہ عليہ ا
  تر بنايا گياہے۔

  
  محب منتظران امام مہدی عليہ السالم 

  سيد افتخار حسين نقوی النجفی 
 ھ٩٢۴١ذيقعده ٩٢

 

 مہدويت نامہ

 

  

   پہال درس
  مہدويت پر بحث کی ضرورت 

  مقاصد:

  امام مہدی (عج) پر بحث کی ضرورت و اہميت۔) ١(
  ں سے آگاہی۔ؤامام مہدی (عج) پر بحث کی ضرورت کے مختلف پہلو) ٢(
  دينی فکر ميں امامت اور امام مہدی (عج) کے موضوع کے مقام کی شناخت۔) ٣(

  فوائد:
  ں پر تحقيق کی ضرورت۔ؤامام مہدی (عج) کے موضوع کی اہميت پر توجہ اور اس کے مختلف پہلو) ١(
  امام کی ضرورت او ر ان سے وابستہ ہونے کا احساس۔) ٢(
  امام کے اوصاف کی شناخت۔) ٣(

  تعليمی مطالب:
  امام مہدی پر بحث کرنے کی ضرورت۔) ١(
  ں سے آگاہی:ؤرت کے ان مندرجہ ذيل پہلوان ابحاث کو پيش کرنے کی ضرو) ٢(
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  لف) عقائدی(ب) معاشرتی(ج) سياسی(د) تاريخی(ھ) ثقافتی١(
  انسان کے لئے امام کی ضرورت کے دالئل ) ٣(
  امام کی خصوصيات) ۴(

ی تعالٰی کهللا (الف) امام کا علم(ب) عصمت امام(ج) امام کی معاشره پر حکومت(د) امام کے اخالقی کماالت(ھ) امام کا ا
  طرف سے منسوب ہونا۔امام رضا عليہ السالم کا خوبصورت اور جامع فرمان

  مہدويت پر بحث کی ضرورت
شايد بعض لوگ يہ سوچيں کہ ديگر عقائدی اور نظرياتی موضوعات ميں بنيادی ضرورت کے باوجود حضرت امام مہدی 

ہے؟ کيا اس سلسلہ ميں کافی مقدار ميں بحث  تعالٰی فرجہ الشريف) کے سلسلہ ميں بحث و گفتگو کی کيا ضرورتهللا (عجل ا
  نہيں ہو چکی ہے اور بہت ساری کتابيں اور مضامين نہيں لکھے گئے ہيں؟

تو اسکا جواب يہ ہے کہ مہدويت کی بحث و گفتگو ايک ايسا موضوع ہے جو انسان کی زندگی ميں ايک بنيادی حيثيت رکھتا 
نداز ہو تا ہے، لٰہذا اس سلسلہ ميں کی گئی بہت سی کاوشوں کے باوجود ں سے انسانی زندگی پر اثراؤہے اور مختلف پہلو

بھی اس موضوع پر بہت کچھ کہنے کے لئے باقی ہے، اور مناسب ہے کہ ہمارے علمائے کرام اور صاحبان نظر حضرت 
رت کو واضح اس سلسلہ ميں بہت زياده کوشش کريں۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے سلسلہ ميں بحث و گفتگو کی ضرو

  کرنے کے ليے يہاں چند چيزوں کی طرف اشاره کيا جاتا ہے:
فرجہ الشريف) کا موضوع، امامت کے بنيادی مسئلہ کی طرف پلٹتا ہے کہ جو شيعوں کے هللا حضرت امام مہدی (عجل ا) ١(

اور اس پر تاکيد  عقائدی اصول ميں سے ہے، جس کی قرآن کريم اور اسالمی روايات ميں بہت زياده اہميت بتادی گئی ہے
  عليہ و آلہ وسلم) سے روايت نقل کی ہے:هللا ہوئی ہے۔ شيعہ اور اہل سنت نے پيغمبر اکرم (صلی ا

  )٠۶١، ص١۵﴾َمن َماَت َو لَم يَع ِرف اَِماَم َزَمانِِہ َماَت َمی تَةً َجاِہلِيَةً۔﴿ ( بحاراالنوار، ج
سالم) کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہليت (کفر) کی موت جو شخص اس حال ميں مر جائے کہ اپنے امام زمانہ (عليہ ال”

  ۔“ہو گی (گويا اس نے اسالم سے کوئی فائده حاصل نہيں کيا ہے)
يقينا يہ ايک ايسا موضوع ہے کہ جس سے انسان کی معنوی حيات وابستہ ہے لٰہذا اس مسئلہ پر خاص توجہ اور عنايت کرنی

  چاہيے؟!
هللا مامت کے پاکيزه سلسلہ کی بارہويں کڑی ہيں، وہی امامت جو پيغمبر اکرم (صلی ا ١سالم،حضرت امام مہدی عليہ ال) ٢(

عليہ و آلہ وسلم) هللا عليہ و آلہ وسلم) کی دو نشانيوں ميں سے ايک ہے، جيسا کہ شيعہ اور اہل سنت نے پيغمبر اکرم (صلی ا
  سے نقل کيا ہے:

 ِ   )٠٠١، ص٢ َو ِعتََرتِی ، َما اِن تََمسَّکت م بِِہَما لَن تَِضلُّوا بَع دی اَبَداً....﴿(بحاراالنوار، ج﴾اِنِّی تَاِرک فِی ُکم الثَّقَلَی ِن ِکتَاَب ّهللاٰ
بے شک ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں: ايک کتاب خدا اور دوسری ميری عترت، جب تک تم ”

  ۔“ہوں گے ان دونوں سے تمسک رکھو گے ہرگز ميرے بعد گمراه نہيں
اس بنا پر قرآن کريم کے بعد جو کہ کالم خدا ہے، کونسا راستہ امام عليہ السالم کے راستہ سے زياده روشن اور ہدايت بخش 

عليہ و آلہ وسلم کے (حقيقی) جانشين کے هللا ہے؟ اور کيا بنيادی طور پر قرآن کريم اور کالم خدا کو پيغمبر اکرم صلی ا
  ور تفسير کر سکتا ہے؟!عالوه کوئی اور اس کامعنی ا

تعالٰی فرجہ الشريف) زنده اور حاضر و ناظر ہيں اور آپ کے سلسلہ ميں بہت سے هللا حضرت امام مہدی (عجل ا) ٣(
سواالت (خصوصا نوجوانوں اور جوانوں کے درميان) پائے جاتے ہيں، اگرچہ گذشتہ علماءکی کتابوں ميں بہت سے سواالت 

ھی بہت سے شکوک و شبہات باقی ہيں اور بعض گذشتہ جوابات آج کل کے لحاظ سے کا جواب ديا گيا ہے، ليکن پھر ب
  مناسب نہيں ہيں۔

امامت کی اہميت اور اس کی مرکزی حيثيت کے پيش نظر دشمنوں نے ہميشہ شيعوں کو فکری اور عملی لحاظ سے ) ۴(
عتراضات بيان کرکے ان کے ماننے والوں کو نشانہ بنايا ہے تاکہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے سلسلہ ميں شبہات اور ا

شک و ترديد ميں مبتال کر ديا جائے، جيسا کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی والدت کے بارے ميں شک و ترديد پيدا 
کرنا، يا آپ کی طوالنی عمر کے مسئلہ کو ايک محال اور غير عقلی مسئلہ قرار دينا، يا آپ کی غيبت کو غير منطقی چيز 

ر دينا اور اسی طرح کے بہت سے اعتراضات، اس کے عالوه اہل بيت عليہم السالم کی تعليمات سے بعض ناواقف قرا
برادران مہدويت کے سلسلہ ميں کچھ غلط اور بے بنياد چيزيں بيان کرديتے ہيں، جن سے کچھ لوگ گمراه ہو جاتے ہيں يا ان 

مہدی عليہ السالم کا انتظار، آپ کا مسلحانہ قيام، آپ کی غيبت کے  کو گمراه کر ديا جاتا ہے، مثال کے طور پر حضرت امام
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زمانہ ميں آپ سے مالقات کے امکان وغيره کے سلسلہ ميں بہت سے غلط اور خالف حديث مطالب بيان کئے جاتے ہيں، لٰہذا
اور معقول جواب  مہدويت کے سلسلہ ميں اس طرح کی غلط باتوں کی صحيح تحقيق کی جائے اور ان اعتراضات کا منطقی

تعالٰی فرجہ الشريف) هللا ديا جائے۔ انہيں چيزوں کی بنا پر اس کتاب ميں کوشش کی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی (عجل ا
ں کو بيان کرتے ہوئے آپ کے سلسلہ ميں جوانوں کے ذہنوں ميں موجوده سواالت اور ؤکی نورانی زندگی کے مختلف پہلو

والے سواالت کا جواب ديا جائے، نيز عقيده مہدويت کے لئے نقصان ده چيزوں اور آپ کے زمانہ سے متعلق پيدا ہونے 
تعالٰی فرجہ الشريف) هللا بعض غلط افکار کے جوابات بھی ديئے گئے ہيں تاکہ آخری حجت اٰلہی حضرت امام مہدی (عج ا

  کی صحيح اور عميق معرفت کی راه ميں ايک قدم اٹھا سکيں۔

  امامت
عليہ و آلہ وسلم) کی جانشينی هللا و آلہ وسلم کی وفات کے بعد اسالمی معاشره ميں آنحضرت (صلی اعليہ هللا پيغمبر صلی ا

اور خالفت کا مسئلہ سب سے زياده اہم تھا۔ ايک گروه نے بعض اصحاب پيغمبر کے کہنے پر حضرت ابوبکر کو بعنوان 
کے فرمان کے مطابق حضرت علی عليہ السالم عليہ و آلہ وسلم)هللا خليفہ رسول ُچن ليا، ليکن دوسرا گروه آنحضرت (صلی ا

کی خالفت کا معتقد رہا۔ ايک مدت بعد پہال گروه اہل سنت و الجماعت اور دوسرا گروه شيعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قابل 
عليہ و آلہ وسلم) کی جانشينی کا مسئلہ هللا غور بات يہ ہے کہ شيعہ و سنی کے درميان اختالف صرف پيغمبر اکرم (صلی ا

کے معنی و مفہوم ميں بہت زياده فرق پايا جاتا ہے جس کی بنا پر دونوں “ امام”نظر سے ¿ ہيں ہے، بلکہ دونوں کے نقطہ ن
کے معنی کی تحقيق “ امام اور امامت”مذہب ايک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہيں۔ ہم اس موضوع کی وضاحت کے لئے 

کے معنی پيشوائی اور رہبری کے ہيں اور “ امامت”اعتبار سے کرتے ہيں تاکہ دونوں کے نظريات واضح ہو جائيں۔ لغوی 
  کہا جاتا ہے۔“ امام”ايک معين راه ميں کسی گروه کی قيادت اور رہبری کرنے والے ذمہ دار فرد کو 

دنيوی حکمرانی کا“ امامت”دينی اصطالح ميں امامت کے مختلف معنی بيان کئے گئے ہيں: اہل سنت کے نظريہ کے مطابق 
(نہ کہ اٰلہی منصب کا) کہ جس کے ذريعہ اسالمی معاشره کی سرپرستی کی جاتی ہے اور جس طرح ہر معاشره کو  نام ہے

عليہ وهللا رہبر اور قائد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اسالمی معاشره کے لئے بھی ضروری ہے کہ پيغمبر اکرم (صلی ا
رے اور چونکہ اس انتخاب کے لئے دين اسالم ميں کوئی خاص آلہ وسلم) کے بعد اپنے ليے ايک ہادی اور رہبر کا انتخاب ک

عليہ و آلہ وسلم) کی جانشينی کے لئے مختلف طريقوں کو اپناياجا هللا طريقہ متعين نہيں کيا گيا تو پھر پيغمبر اکرم (صلی ا
غاوت اور فوجی سکتا ہے مثالً عوام الناس يا بزرگوں کی اکثريت کے نظريہ يا گذشتہ جانشين کی وصيت کے مطابق يا ب

  طاقت کے بل بوتے زبردستی حاکم بننے واال شخص خليفہ يا امام کہاليا جا سکتا ہے۔
ليکن شيعہ امامت کو نبوت کا استمرار اور امام کو مخلوق کے درميان حجت خدا اور فيض اٰلہی کا واسطہ مانتے ہيں لٰہذا 

فرماتا ہے جس کا پيغمبر يا وحی کا پيغام النے والے کے  کو صرف خدا معين“ امام”شيعہ اس بات پر عقيده رکھتے ہيں کہ 
ذريعہ تعارف کرواتا ہے اور نظريہ امامت کی اس عظمت اور بلند مقام کے پيش نظر شيعہ طرِز تفکر ميں يہ ہے کہ وه امام 

قرآن اور راه  کو نہ صرف اسالمی معاشره کا سرپرست اور حاکم مانتے ہيں بلکہ احکام اٰلہی کا بيان کرنے واال، مفسر
سعادت کی ہدايت کرنے واال مانتے ہيں بلکہ شيعہ ثقافت ميں امام عوام کے دينی اور ُدنياوی مسائل کو حل کرنے والے کی 
ذات کا نام ہے، نہ اس طرح کہ جس طرح اہل سنت معتقد ہيں کہ خليفہ کی ذمہ داری صرف ُدنياوی معامالت ميں حکومت 

  کرنا ہے!۔

  امام کی ضرورت
عليہ و آلہهللا کوره نظريات واضح ہونے کے بعد اس سوال کا جواب دينا مناسب ہے کہ قرآن کريم اور سنت پيغمبر (صلی امذ

  وسلم) کے باوجود امام اور دينی رہبر کی کيا ضرورت ہے؟(جيسا کہ شيعہ حضرات کا عقيده ہے)
  ايک کو اپنے ساده بيان ميں پيش کرتے ہيں:امام کی ضرورت کے لئے بہت سے دالئل بيان ہوئے ہيں ليکن ہم ان ميں سے 

کی ضرورت کو بھی ثابت کرتی ہے، کيونکہ ايک “ امام”جس دليل کے تحت انبياءعليہم السالم کی ضرورت ہے، وہی دليل 
عليہ و آلہ وسلم) خدا کی طرف سے آخری پيغمبر ہيں، هللا طرف سے اسالم آخری دين اور حضرت محمد مصطفی (صلی ا

کہ اسالم قيامت تک انسانی ضرورتوں کا جواب رکھتا ہو، دوسری طرف قرآن کريم ميں اصول، احکام اور لٰہذا ضروری ہے
 عليہ و آلہ وسلم) کے ذمہ ہے۔هللا اٰلہی تعليمات عام اور کلی صورت ميں ہيں جن کی وضاحت اور تفسير پيغمبر اکرم (صلی ا

راستہ ہموار ہونے کی صورت ميں ہی “ کومت تشکيل ديناح”( يہ بات عرض کر دينا مناسب ہے کہ امام معصوم کے ذريعہ 
ممکن ہے۔ ليکن دوسرے تمام فرائض يہاں تک کہ غيبت کے زمانہ ميں بھی انجام دينا ضروری ہے، اگرچہ امام عليہ السالم 
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ہ يہ کے ظہور اور لوگوں کے درميان ظاہر بظاہر ہونے کی صورت ميں يہ بات سب پر ظاہر ہے۔ اس کے عالوه دوسرا نکت
ہے کہ اس حصہ ميں جو کچھ بيان ہوا ہے اس ميں لوگوں کی معنوی زندگی ميں امام کی ضروری ہے ليکن تمام دنيا کو 

  کی بحث ميں بيان کيا جائے گا)“ امام غائب کے فوائد”کی ضرورت ہے اس مطلب کو “ وجود امام”
مسلمانوں کے ہادی اور رہبر کے عنوان سے اپنے عليہ و آلہ وسلم) نے هللا ليکن يہ بات روشن ہے کہ پيغمبر اکرم (صلی ا

زمانہ کے اسالمی معاشره کی ضروريات کے مطابق آيات اٰلہی کی تفسير کو بيان فرمايا، اور اپنے بعد کے لئے ضروری 
ہے کہ آپ ايک ايسا بالفصل الئق جانشين چھوڑيں جو خداوند عالم کے المحدود علم کے دريا سے متصل ہوتا کہ جن چيزوں

عليہ و آلہ وسلم) نے عام لوگوں کے سامنے بيان نہ کر سکے اور اپنے بعد ميں آنے جانے والے هللا و پيغمبر اکرم(صلی اک
جانشين کو ان تمام امور کا علم دے گئے ، ان کو بيان کرے اور ہر زمانہ ميں اسالمی معاشره کو درپيش مسائل کا جواب 

  پيش کر سکے۔
عليہ و آلہ وسلم) کی چھوڑی ہوئی ميراث کے محافظ ہيں اور قرآن کريم هللا بر اکرم (صلی ااسی طرح ائمہ عليہم السالم پيغم

کے حقيقی مفسر اور اس کے صحيح معنی کرنے والے ہيں تاکہ ديِن خدا خود غرض دشمنوں کے ذريعہ تحريف کا شکار نہ 
  قطہ نظرہے۔ہو جائے، نيز امامت کا يہ پاک و پاکيزه سلسلہ قيامت تک باقی رہے گايہ شيعہ ن

ں مينانسانی زندگی کے اعلٰی نمونہ عمل ہے، کيونکہ ؤانسان کامل کے عنوان سے انسان کے تمام پہلو“ امام”اس کے عالوه 
انسانيت کو ايسے نمونہ کی سخت ضرورت ہے جس کی مدد اور ہديت کے ذريعہ وه تربيت پا سکے، نيز ان آسمانی رہبروں 

  نفس کے جال اور بيرونی شياطين سے محفوظ ره سکے۔ کے زير سايہ انحراف اور اپنے سرکش
گذشتہ مطالب سے يہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ عوام الناس کے لئے امام کی سخت ضرورت ہے اور امام کے فرائض اور 

  ذمہ داريوں ميں بعض اس طرح ہيں:
  ة اجتماعی اور سماجی مسائل کا اداره کرنا (حکومت کی تشکيل)۔

  سے بچانا اور قرآن کے صحيح معنی بيان کرنا۔ ة دين خدا کو تحريف
  ں ميں انسان کے لئے عملی نمونہ بننا۔ؤة لوگوں کے دلوں کا تزکيہ اور ان کی ہدايت و راہنمائی کرنااورتمام پہلو

  امام کی خصوصيات
ه کی ضرورتوں کو عليہ و آلہ وسلم) کا جانشين، دين کو حيات بخشنے کا ضامن اور انسانی معاشرهللا پيغمبر اکرم (صلی ا

پورا کرنے واال ہے، امام وه ممتاز شخصيت ہے جو پيشوائی اور رہبری کے عظيم الشان مقام کی بنا پر کچھ خصوصيات 
  رکھتی ہيں جن ميں سے چند اہم يہ ہيں:

يں ہو امام، صاحب تقوٰی و پرہيز گار اور صاحب عصمت ہوتا ہے، جس کی بنا پر اس سے ايک معمولی سا گناه بھی سرزدنہ
  تا۔

عليہ و آلہ وسلم) کا علم ہوتا ہے اوران کاعلم علم اٰلہی سے متصل ہوتا ہے، هللا امام کے علم کا سرچشمہ پيغمبر اکرم (صلی ا
  لٰہذا مادی اور معنوی، دينی اور دنياوی تمام مسائل کا ذمہ دارامام ہوتا ہے۔امام هللا کے علم کا مرکز اور ظرف ہوتاہے۔

  اور اخالقی بلند درجات پر فائز ہوتا ہے۔ تمام فضائل سے آراستہ
  دينی بنياد پر انسانی معاشره کو صحيح طريقہ پر چالنے کی صالحيت رکھتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مذکوره صفات کے پيش نظر امام کا انتخاب عوام الناس کے بس سے باہر ہے، صرف خداوند عالم ہی اپنے 
ی تمام مسائل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔) کے جانشين کا انتخاب کر سکتا ہے، لٰہذا امام المحدود علم کی بنياد پر پيغمبر اکرم (ُدنياو

  ہے۔“ خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہونا”کی اہم خصوصيات ميں سے سب سے بڑی خصوصيت 
  قارئين کرام! ان خصوصيات کی اہميت کے پيش نظر ان ميں سے ہر ايک کے بارے ميں کچھ وضاحت کرتے ہيں:

  مامعلِم ا
ں کو پہچانتا ؤامام (جس پر لوگوں کی ہدايت اور رہبری کی ذمہ داری ہوتی ہے) کے لئے ضروری ہے کہ دين کے تمام پہلو

ہوں، اور اس کے قوانين اور تعليمات سے مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہو، نيز قرآن کريم کی تفسير کو جانتے ہوئے سنت 
مکمل احاطہ رکھتا ہو تاکہ اٰلہی معارف اور دينی تعليمات کو واضح طور پر بيان عليہ و آلہ وسلم) پر بھی هللا پيغمبر (صلی ا

کرسکے اور عوام کی طرف سے اٹھائے گئے سواالت کاجواب دے سکے، اور ان کی بہترين طريقہ سے رہنمائی کرے 
اہی صرف خداوند عالم ،ظاہر ہے کہ ايک ايسی ہی علمی شخصيت پر لوگوں کا اعتماد ہو سکتا ہے، اور ايسی علمی پشت پن

کے المحدود عالم سے متصل ہونے کی صورت ميں ہی ممکن ہے ، اسی وجہ سے شيعہ اس بات پر عقيده رکھتے ہيں کہ 
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عليہ و آلہ وسلم) کے جانشين کا علم خدا کے المحدود علم سے اخذ ہوتا ہے اور هللا ائمہ عليہم السالم اور پيغمبر اکرم (صلی ا
کسی سے علم نہيں ليتے، ہر امام اپنے سے پہلے امام سے علم ليتا ہے اسی طرح يہ سلسلہ حضرت  ائمہ اطہار عليہم السالم

علی عليہ السالم تک پہنچتا ہے اور انہوں نے سارا علم رسول هللا سے ليا ہے اور اس کے عالوه بھی هللا کی طرف سے براه 
  راست ہر امام کو اس کے اپنے زمانہ کے علم ميں اضافہ ہوتاہے۔

  ضرت امام علی عليہ السالم، امام برحق کی نشانيوں کے بارے ميں فرماتے ہيں:ح
امام، حالل خدا، حرام خدا اوران کے متعلق احکام خدا کے امر و نہی اور لوگوں کی ضروريات کے بارے سب سے زياده ”

  )١۶٧، ح ١۔(ميزان الحکمة، ج“جاننے واال ہوتا ہے

  عصمت امام
ہے اور وه ايک ايسی راسخ حالت يا طبيعت “ عصمت”مامت کی بنيادی شرائط ميں سے ايک شرط امام کی اہم صفات اور ا

ہے کہ جو حقائق کے علم اور مضبوط اراده سے وجود ميں آتی ہے اور چونکہ امام ميں يہ دو چيزيں پائی جاتی ہيں تو وه ہر
ی پہچان اور ان کے بيان کرنے نيز ان پر عمل گناه اور خطا سے محفوظ رہتا ہے، امام بھی دينی معارف اور تعليمات ک

کرنے اور اسالمی معاشره ميں اچھائيوں اور برائيوں کی تشخيص اور پہچان کی بنا پر خطا و لغزش سے محفوظ رہتا 
  ہے۔اسی بنياد پر آپ کی اطاعت کو دوسروں پر واجب قرار ديا گياہے۔

ل سے بہت سے دالئل پيش کئے گئے ہيں، ان ميں سے کچھ اہمامام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت اور عق
  دالئل مندرجہ ذيل ہيں:

الف: دين اور دينداری کی حفاظت امام کی عصمت پر موقوف ہے، کيوکہ امام پر دين کو تحريف سے محفوظ رکھنے اور 
کا کردار اور دوسرے شخص کے  دين کے بارے ہدايت دينے کی ذمہ داری ہوتی ہے نيز امام کا کالم، ان کی رفتار اور ان

عمل کی تائيد يا تائيد نہ کرنا معاشره کے لئے اہم اثرات کے حامل ہوتے ہيں، لٰہذا امام کو فہم دين اور اس پر عمل کرنے ميں
ہر لغزش و خطا سے محفوظ ہونا چاہيے تاکہ اپنے ماننے والوں کو صحيح طريقہ سے ہدايت کر سکے اورلوگوں کو 

  ے ان کی پيروی کرنے ميں خدا کی رضا سمجھيں۔اطمينان کامل س
ب: معاشره کو امام کی ضرورت کی ايک دليل يہ ہے کہ عوام دينی شناخت، دينی احکام اور شرعی قوانين کے نافذ کرنے 

ميں خطا و غلطی سے محفوظ نہيں ہيں اور اگر ان کا رہبر اور ہادی بھی اسی طرح ہو تو پھر امام پر کس طرح سے مکمل 
ماد کيا جا سکتا ہے!؟ دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو عوام اس کی پيروی اور اس کے اعت

  حکم پر عمل کرنے ميں شک و ترديد ميں مبتال ہو جائيں گے۔ 
ريفہ ميں ويں آيت ہے، اس آيہ ش ۴٢١امام کی عصمت پر قرآن کريم کی آيات بھی داللت کرتی ہيں جن ميں سوره بقره کی 

بيان ہوا ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہيم عليہ السالم کو مقام نبوت عطا کرنے کے بعد امامت کے بلند درجہ پر فائز 
فرمايا ہے، اس موقع پر حضرت ابراہيم عليہ السالم نے خداوند عالم کی بارگاه ميں درخواست کی کہ يہ مقام امامت ميری 

، “يہ ميرا عہده (امامت) ظالموں اور ستمگروں تک نہيں پہنچ سکتا” وند عالم نے فرمايا: نسل ميں بھی قرار دے، تو خدا
  يعنی منصب امامت حضرت ابراہيم عليہ السالم کی ذريت ميں ان حضرات تک پہنچے گا جو ظالم نہ ہوں گے۔

سے اپنے نفس پر تجاوز  حاالنکہ قرآن کريم نے خداوند عالم کے ساتھ شرک کو عظيم ظلم قرار ديا ہے، اور حکم خدا
کوکبھی ظلم سے شمار کيا ہے (جو کہ گناه ہے)، يعنی جو شخص اپنی زندگی کے کسی بھی حصہ ميں گناه کا مرتکب ہوا 

ہے تو وه ظالم ہے اور وه مقام امامت کے لئے شائستہ نہيں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ ميں يوں کہيں کہ اس بات ميں کوئی شک 
کو اپنی ذريت اور نسل ميں سے ان لوگوں کے لئے نہيں مانگا تھا جن کی“ امامت”يم عليہ السالم نے نہيں ہے کہ جناب ابراہ

پوری عمر گناہوں ميں گزرے يا پہلے نيک ہوں ليکن بعد ميں بدکار ہو جائيں، اس بنا پر صرف دو قسم کے افراد باقی رہتے 
  ہيں:
  رکے نيک ہو گئے۔۔ جو لوگ شروع ميں گناہگار تھے ليکن بعد ميں توبہ ک١
  ۔ جن افراد نے اپنی پوری زندگی ميں کوئی گناه نہ کيا ہو۔٢

خداوند عالم نے اپنے کالم ميں پہلی قسم کو الگ کر ديا، (يعنی پہلے گروه کو امامت نہيں ملے گی)، جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے
  گی ميں کوئی گناه نہ کيا ہو)۔صرف دوسرے گروه سے مخصوص ہے،(يعنی جن افراد نے اپنی زند“ امامت”کہ مقام 

  امام ہی انسانی معاشره کا حاکم ہے
چونکہ انسان ايک سماجی شخصيت کا حامل ہے اور معاشره اس کے دل و جان اور رفتار و گفتار ميں بہت زياده اثرات ڈالتا 
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ہيے اور يہ چيز اٰلہی اور ہے، اس کی صحيح تربيت اور قرِب اٰلہی کی طرف بڑھنے کے لئے اجتماعی راستہ ہموار ہونا چا
دينی حکومت کے زيِر سايہ ہی ممکن ہو سکتی ہے، لٰہذا لوگوں کا ہادی اور رہبر معاشره کے نظام کو چالنے کی صالحيت 

  رکھتا ہو اور قرآنی تعليمات اور سنت نبوی کا سہارا ليتے ہوئے بہترين طريقہ سے اسالمی حکومت کی بنياد ڈالے۔

  امام اخالقی کماالت سے آراستہ ہوتا ہے
امام چونکہ معاشره کا ہادی اور رہبر ہوتا ہے لٰہذا ضروری ہے کہ وه تمام برائيوں اور اخالقی پستيوں سے پاک ہو اور 
 ہے۔ اخالقی کماالت کے اعلٰی درجہ پر فائز ہو، کيونکہ وه اپنے ماننے والوں کے لئے انسان کامل کا بہترين نمونہ شمار ہوتا

سب ) ٢وه سب سے زياده عالم، () ١امام کی کچھ نشانياں ہوتی ہيں: (”حضرت امام رضا عليہ الصلٰوة والسالم فرماتے ہيں:
سب سے ) ۶سب سے زياده سخی، () ۵سب سے زياده شجاع، ()۴سب سے زياده حليم، () ٣سے زياده متقی اورپرہيز گار، (

  )٢٠١، ص ۴الخبار، جزياده عبادت کرنے واال ہوتا ہے۔ ( معانی ا
عليہ و آلہ وسلم) کا جانشين ہوتا ہے لٰہذا وه انسانوں کی تعليم و تربيت کی ہمہ وقت هللا اس عالوه امام، پيغمبر اکرم (صلی ا

کوشش کرتا ہے، لٰہذا اسے ديگر لوگوں سے زياده اٰلہی اخالق سے آراستہ ہونا چاہيے۔حضرت امام علی عليہ السالم فرماتے 
(حکم خدا سے) خود کو لوگوں کا امام قرار دے تو اس کےلئے ضروری ہے کہ دوسروں کو تعليم دينے جو شخص ”ہيں:

سے پہلے خود اپنی تعليم کےلئے کوشش کرے اور اپنی رفتار و کردار سے دوسروں کی تربيت کرے، قبل اس کے کہ اپنے 
  )٠۵٨، ح ٧۴١۔ ( ميزان الحکمة، باب “کالم سے تربيت کرے

ں کی بات ہے اور جو رسول هللا کے جانشين ہيں اور ہدايت کا مرکزہيں وه کس طرح اپنی زندگی کے کسی ؤمايہ تو عام راہن
بھی حصہ ميں بچپن سے لے کر آخر عمر تک خطا کار ہو سکتے ہيں۔ هللا کی جانب سے جو ہدايت کے لئے متعين ہوتے 

  ہوتی ہے۔ ہيں تو خدا کی طرف سے ان کی عصمت و پاکيزگی اور طہارت کی ضمانت

  امام کو خدا کی طرف سے منسوب ہونا چاہيے
شيعہ نقطہ نگاه سے امام اور جانشين پيغمبر صرف حکم خدا اور اسی کے انتخاب سے معين ہوتا ہے اور پيغمبر حکم خدا 

  ں رکھتا۔کی بنا پر امام کا تعارف کرواتا ہے، لٰہذا کوئی بھی شخص يا کوئی بھی گروه اس مسئلہ ميں دخالت کا حق نہي
  امام کے خدا کی طرف سے منسوب ہونے کی ضرورت پر متعدد دالئل ہيں، مثالً:

الف: قرآن کريم کے فرمان کے مطابق خداوند عالم تمام چيزوں پر حاکم مطلق ہے اور سب پر اس کی اطاعت کرنا ضروری 
الے) کسی بھی شخص کو عطا ہوہے، ظاہر ہے کہ يہ حاکميت خدوند عالم کی طرف سے (صالحيت اور شائستگی رکھنے و

سکتی ہے، لٰہذا جس طرح نبی اور پيغمبر خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اسی طرح امام کو بھی خدا متعين کرتا ہے 
  اور وه لوگوں پر واليت رکھتا ہے۔يعنی لوگوں کا سرپرست و ولی ہوتاہے۔
يسے عصمت، علم وغيره، اور يہ بات واضح ہےب: اس سے پہلے امام کے لئے کچھ خاص خصوصيات بيان کی گئی ہيں ج

کہ ان صفات کے حامل شخص کی شناخت اور پہچان صرف خداوند عالم ہی کرا سکتا ہے کيونکہ وہی انسان کے ظاہر و 
  باطن سے آگاه ہے، جيسا کہ خدوندا عالم قرآن ميں جناب ابراہيم عليہ السالم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  ۔ “وں کا امام قرار دياہم نے تم کو لوگ”

  جامع اور رساتر کالم
گفتگو کے اس آخری حصہ ميں ضروری ہے کہ امام ہشتم حضرت علی رضا عليہ السالم کے عظيم کالم کا کچھ حصہ بيان 

  کر دينجس ميں آپ نے امام کی خصوصيات بيان فرمائيں ہيں:
يٹھے کہ امامت ايک انتخابی مسئلہ ہے) ان لوگوں نے جنہوں نے امامت کے مسئلہ ميں اختالف کيا اور يہ گمان کر ب”(

جہالت کا ثبوت ديا.... کيا عوام الناس اُمت کے درميان امامت کے مقام و منزلت کو جانتے ہيں تاکہ وه مل بيٹھ کر امام کا 
مقام اتنا عالی، اس  انتخاب کرليں؟! بے شک امامت کی قدر و منزلت اتنی بلند و باال، اس کی شان اتنی عظيم المرتبہ، اس کا

کا رتبہ اتنا بلند و رفيع اور اس کی گہرائی اتنی زياده ہے کہ لوگوں کی عقل کی رسائی اس تک نہيں اور نہ ہی وه يا اپنی 
  رائے کے ذريعہ اس تک نہيں پہنچ سکتے۔

و خلت عطا کرنے کے بعد بے شک امام کی امامت وه مقام ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہيم عليہ السالم کو مقام نبوت 
عليہ و آلہ وسلم)، مقام امير المومنين هللا تيسرے مرتبہ ميں مقام امامت عطا کيا ہے.... امامت، خالفت خدا اور رسول (صلی ا

عليہ السالم اور حضرت امام حسن و امام حسين عليہم السالم کی ميراث ہے، واقعاً امامت دين کی باگ ڈور، نظام مسلمين کی 
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مومنين کی عزت اور دنيا کی خير و بھالئی کا سبب ہے........ نماز، روزه، حج، جہاد کے کامل ہونے کا سبب ہے،  بنياد اور
  نيز امام کے ذريعہ (اس کی واليت کے قبول کرنے کی صورت ميں) سرحدوں کی حفاظت ہے۔

يقی حکم کے مطابق عمل کرتا ہے)، حدود امام، حالِل خدا کو حالل اور حرام ِ خداکو حرام کرتا ہے (اور خداوند عالم کے حق
اٰلہی قائم کرتا ہے، خدا کے دين کی حمايت کرتا ہے اور حکمت و موعظہ نيز بہترين دليل کے ذريعہ خدا کی طرف لوگوں 

  کودعوت ديتا ہے۔
سے ہے کہ اس  امام آفتاب کی طرح طلوع ہوتا ہے جس کا نور پوری ُدنيا کو منور کر ديتا ہے اور وه خود اُفق ميں اس طرح

تک ہاتھ اور آنکھوں کی رسائی نہيں ہو سکتی، امام چمکتا ہوا چاند، روشن چرغ، نور درخشان اور بھرپور اندھيروں، نيز 
ں کے راستہ ميں راہنمائی کرنے واال ستاره ہے (اور فتنہ فساد) اور جہالت سے نجات دينے واال ؤشہروں جنگلوں اور دريا

  ہے............
ساتھی، مہربان باپ، حقيقی بھائی، اپنے چھوٹے بچوں کی نسبت نيک و مہربان ماں اور بڑی بڑی مصيبتوں ميں  امام، مونس

لوگوں کے لئے پناه گاه ہے۔ امام، گناہوں اور برائيوں سے پاک کرنے واال ہے، وه مخصوص بردباری اور حلم کی نشانی 
ر ايسا شخص ہوتا ہے جس (کی عظمت)سے کوئی قريب نہيں بھٹکرکھتا ہے .... امام اپنے زمانہ کا واحد شخص ہوتا ہے او

سکتا، اور کوئی بھی دانشور اس کی برابری نہيں کر سکتا، نہ کوئی اس کی جگہ لے سکتا ہے اور نہ ہی اسکا مثل و نظر 
  مل سکتا ہے........

ے، ھيھات ھيھات! يہاں پر عقل و خرد لٰہذا امام کی شناخت اور پہچان کون کر سکتا ہے،يا کون امام کا انتخاب کر سکتا ہ
حيران ہو جاتی ہے، (يہاں پر) آنکھيں بے نور، بڑے چھوٹے حکماءانگشت بدندان، اور خطباءعاجز ہو جاتے ہيں اور ان ميں

امام کے بافضيلت کاموں کی توصيف کرنے کی طاقت نہيں ہوتی اور يہ سبھی اپنی عجز و ناتوانی کا اقرار کرتے 
  )۵٢٢، ص ۵١، باب ١اصول کافی، ج  ہيں!!........(

  ة....ة....ة....ة....ة

  

  درس کا خالصہ

فرجہ الشريف کے موضوع کی اہميت کے پيش نظر اس بحث کے معارف کا بيان اور اس کی مختلف هللا امام مہدی عجل ا
  جہات کا تجزيہ ايک اہم کام اور ضروری امر ہے۔

  ت ميں امام زمانہ عليہ السالم کی معرفت واجب ہے۔حديث، من مات........ کی طرف نظر عنايت کی صور
حديث ثقلين کے معنی و مفہوم کے مطابق قرآن و عترت ايک دوسرے کے لئے الزم و ملزوم ہيں اور ان کا آپس ميں جدا ہونا

  ناممکن ہے۔
  بل اشکال عقيده ہے۔امام زمانہ عليہ السالم کے بارے ميں بعنوان ايک امام حی و حاضر کا عقيده ايک مستحکم اور ناقا

فرجہ الشريف کے موضوع کے متعلق شبہات پر توجہ ضروری ہے اور ان کا جواب آج کے دور کے هللا امام مہدی عجل ا
  مطابق دينا ہوگا۔

امامت کے حوالہ ے شيعہ و سنی نظريات ميں اساسی فرق يہ ہے کہ شيعہ عقائد ميں امامت ايک اٰلہی منصب ہے جو اصول 
  اہل سنت امامت کو ايک ُدنياوی منصب سمجھتے ہيں کہ جس کا اختيار لوگوں کے پاس ہے۔ دين کا جز ہے جبکہ

  امام عليہ السالم علم وعصمت اور حاکميت کے کماالت اور ديگر عالی انسانی صفات سے آراستہ ہوتاہے۔

  درس کے سواالت
  ۔ موضوع مہدويت کو بيان کرنے کی ضرورت بارے مختلف جہات کو واضح کريں؟١
  ۔ کياامامت و خالفت کے بارے ميں شيعہ و سنی نظريہ ميں بنيادی اختالف ہے؟واضح کريں؟٢
  ۔ انسان کے لئے امام کی ضرورت کيوں اور کس لئے اس کے فلسفہ و حکمت کو واضح کريں؟٣
  ہونے کی ضرورت پر کيا دليل ہے؟هللا ۔ مقام امامت کی خصوصيات کے پيش نظر امام کے من جانب ا۴
  کا سرچشمہ کيا ہے اور امام عليہ السالم کی عصمت کو ثابت کرنے کے دالئل ديں؟ ۔ ملکہ عصمت۵
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 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

  دوسرا درس 
  امام مہدی عليہ السالم کی شناخت 

  

  مقاصد:

  امام مہدی عليہ السالم کا اجمالی تعارف

  فوائد:
  ۔ حضرت کے نام، کنيت اور القاب سے آشنائی١
  ۔ والدت کے حاالت٢
  ۔ حضرت مہدی عليہ السالم کے اوصاف حسنہ سے آگاہی٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ مقدمہ:١

  (الف) امام زمانہ عليہ السالم کی والد گرامی کی شخصيت اور ان کی تاريخی پہلو سے ايک نگاه
  (ب) امام زمانہ عليہ السالم کی والدت کی تاريخ اور جگہ

  (ج) امام زمانہ عليہ السالم کی والدت کے حاالت
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کے اسماءمبارکہ، القاب اور کنيتيں٢
  امام زمانہ عليہ السالم کے شمائل اور اوصاف حسنہ۔ ٣

  ٭جسمانی اوصاف
  ٭ُروحانی اوصاف

  ۔ امام مہدی عليہ السالم کی حيات مبارکہ کے ادوار (مخفی، غيبت اور ظہور کا دور)۴

  امام مہدی (عليہ السالم) کی حيات طيبہ پر ايک نظر
شعبان  ۵١وسلم) کے بارہويں جانشين کی والدت باسعادت عليہ و آلہ هللا شيعوں کے آخری امام اور رسول اکرم (صلی ا

  ميں ہوئی۔“ سامره”عيسوی) بروز جمعہ صبح کے وقت عراق کے شہر  ٨۶٨ھ (مطابق ۵۵٢
نرجس ”آپ کے والدماجد شيعوں کے گيارہويں امام حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم اور آپ کی والده ماجده جناب 

کی قوميت کے بارے ميں مختلف روايات ہيں: ايک روايت کے مطابق جناب نرجس عليہ تھيں جن “عليہا هللا خاتون سالم ا
السالم خاتون بادشاه روم کے بيٹے يشوع کی دختر گرامی تھيں اور ان کی مادر گرامی حضرت عيٰسی عليہ السالم کے وصی

يک تعجب خيز خواب کے نتيجہکی نسل سے تھيں۔ ايک روايت کے مطابق جناب نرجس عليہ السالمخاتون ا“ شمعون”جناب 
ميں مسلمان ہوئيں اور امام حسن عسکری عليہ السالم کی ہدايت کی وجہ سے مسلمانوں سے جنگ والے رومی لشکر ميں 

قرار پائيں اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ لشکر اسالم کے ذريعہ اسير کر لی گئيں اور امام علی نقی عليہ السالم نے 
  )٢٣١، ص ١۴، باب ٢ان کو خريد کر سامره لے آئيں۔(کمال الدين، ج کسی کو بھيجا تاکہ 

ليکن اہم اور قابل توجہ ) ١١، ص۴١، ح ٢٢، ص ٩٢، ح۵اس سلسلہ ميں دوسری روايات بھی منقول ہيں (بحاراالنوار، ج 
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شيره) کے گھر بات يہ ہے کہ حضرت نرجس عليہ السالم خاتون ايک مدت تک حکيمہ خاتون (امام نقی عليہ السالم کی ہم
ميں رہيں اور اُنہوں نے حضرت امام علی نقی عليہ السالم کی ہدايت پر آپ کی تعليم و تربيت پر خصوصی توجہ دی اور 

  جناب حکيمہ خاتون ان کا بہت زياده احترام کيا کرتی تھيں۔
و آلہ وسلم) (بحاراالنوار،  عليہهللا عليہا وه بی بی ہيں جن کے بارے ميں پيغمبر اکرم (صلی اهللا جناب نرجس خاتون سالم ا

اور حضرت امام ) ٠٧۴، ص٨٧۴، حضرت امير المومنين عليہ السالم (غيبت طوسی عليہ الرحمہ، ح)١٢، ص٧، ح٠۵ج
نے مدح و ستائش کی ہے اور ان کو کنيزوں ميں بہترين کنيز ) ١٢، ص١٣، ح٣٣، باب٢صادق عليہ السالم (کمال الدين، ج
  ہے۔ اور کنيزوں کی سردار قرار ديا

فرجہ الشريف) کی مادر گرامی دوسرے ناموں سے بھی پکاری جاتی تھيں هللا قابل ذکر ہے کہ حضرت امام زمانہ (عجل ا
  جيسے: سوسن، ريحانہ، مليکہ اور صيقل (صقيل)۔

  نام مبارک، کنيت اور القاب
سے شروع “ ام”يا “ اب”ہے جو  فرجہ الشريف) کا نام اور کنيت ( کنيت ايسے نام کو کہا جاتاهللا حضرت امام زمانہ (عج ا
عليہ و آلہ وسلم) کا نام اور کنيت ہے، بعض روايات ميں هللا اور اُم البنين) پيغمبر اسالم (صلی اهللا ہوتے ہيں جيسے : ابوعبد ا

  آپعليہ السالم کے ظہور تک آپ کا نام لينے سے منع کيا گيا ہے۔
، حجت، خلف صالح، منصور، صاحب االمر، صاحب الزماںهللاآپ کے مشہور القاب اس طرح ہيں: مہدی، قائم، منتظر، بقية 

  لقب سب سے زياده مشہور ہے۔“ مہدی”اور ولی عصر ہے جن ميں سے 
  امام عليہ السالم کا ہر لقب آپ کے بارے ميں ايک مخصوص پيغام رکھتا ہے:

ق کی طرف دعوت ديتے ہيں اور کہا گيا ہے کيونکہ وه ايسے ہدايت يافتہ ہيں جو لوگوں کو ح“ مہدی”خوبيوں کے امام کو 
کہا گيا ہے کيونکہ سب ان کے آنے کا “ منتظر”کہا گيا ہے کيونکہ وه حق کے لئے قيام کريں گے، اور آپ کو “ قائم”ان کو 

اس وجہ سے ديا گيا کيونکہ آپ خدا کی حجتوں سے باقی مانده حجت هللا“ بقية ا”انتظار کر رہے ہيں، آپعليہ السالم کو لقب 
کے معنی اولياءخدا کے “ خلف صالح”کے معنی مخلوق پر خدا کے گواه، اور “ حجت”آخری ذخيره اٰلہی ہيں۔ اور آپ ہی 

اس وجہ سے کہا گيا کہ خدا کی طرف سے آپ کی نصرت و مدد ہو گی، “ منصور”شائستہ جانشين کے ہيں، آپ کو 
صاحب الزمان اور ولی ”ہ داری ہے، اس وجہ سے ہيں کہ عدل اٰلہی کی حکومت قائم کرنا آپ کی ذم“ صاحب االمر”

  بھی اس معنی ميں ہيں کہ آپ اپنے زمانہ کے واحد حاکم ہوں گے۔“ عصر

  والدت کی کيفيت
نام کا شخص قيام “ مہدی”ميری نسل سے ”عليہ و آلہ وسلم) سے نقل ہوا ہے کہ هللا متعدد روايات ميں پيغمبر اکرم (صلی ا

  ۔“وکھال کر دے گاکرے گا، جو ظلم و ستم کی بنيادوں کو کھ
بنی عباس کے ظالم و ستمگر بادشاہوں نے ان روايات کو سن کر يہ طے کر ليا تھا کہ امام مہدی عليہ السالم کو والدت کے 
موقع پر ہی قتل کر ديا جائے، جس کی بنا پر امام محمد تقی عليہ السالم کے زمانہ سے ائمہ معصومين عليہم السالم پر بہت 

يں ور امام حسن عسکری عليہ السالم کے زمانہ ميں يہ سختياں اپنے عروج پر پہنچ گئيں اور اگر امام زياد سختياں کی گئ
عسکری عليہ السالم کے بيت الشرف پر کوئی بھی جاتا تھا تو حکومت وقت پر اس کی رفت و آمد مخفی نہينتھی، ظاہر ہے 

ا چاہئے تھی، اسی دليل کی بنا پر يہاں تک کہ امام حسنکہ ايسے ماحول ميں آخری حجت خدا کی پيدائش مخفی طريقہ پر ہون
عسکری عليہ السالم کے نزديکی افراد بھی امام مہدی عليہ السالم کی والدت سے بے خبر تھے اور والدت کے چند گھنٹے 

آپ حمل عليہا سے ايسے آثار نہ تھے کہ معلوم ہو سکے کہ هللا پہلے تک بھی آپ کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون سالم ا
  سے ہيں۔

  امام محمد تقی عليہ السالم کی بيٹی جناب حکيمہ خاتون امام مہدی عليہ السالم کی والدت کے سلسلہ مينيوں فرماتی ہيں:
امام حسن عسکری عليہ السالم نے مجھے بال بھيجا اور فرمايا: اے پھوپھی جان! آج ہمارے يہاں افطار فرمائيے گا! کيونکہ”

ہے اور خداوند عالم اس رات ميں اپنی (آخری) حجت زمين پر ظاہر کرنے واال ہے، ميں نے سوال  ويں ٍشعبان کی شب ۵١
کيا: ان کی والده کون ہے؟ تو امام عليہ السالم نے فرمايا: نرجس خاتون! ميں نے کہا: ميں آپ پر قربان! ان ميں تو حمل کے 

فرمايا: بات وہی ہے جو ميں نے کی! اس کے بعد ميں نرجس  کچھ بھی آثار دکھائی نہيں دے رہے ہيں! امام عليہ السالم نے
عليہ السالم خاتون کے پاس گئی اور سالم کرکے ان کے پاس بيٹھ گئی، وه ميرے پاس آئی تاکہ ميرے جوتوں کو اُتاريں اور 

ہ ہيں! اُنہوں نے مجھ سے کہا: اے ميری ملکہ! آپ کا مزاج کيسا ہے؟ ميں نے کہا: نہيں آپ ميری اور ميرے خاندان کی ملک
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ميری بات کو تسليم نہيں کيا اور کہا: پھوپھی جان! آپ کيا فرماتی ہيں! ميں نے کہا: آج کی رات خداوند عالم تم کو ايک بيٹا 
  عنايت فرمائے گا جو ُدنيا و آخرت کا سردار ہو گا، چنانچہ وه يہ ُسن کر شرما گئيں۔

بعد افطار کيا اور اس کے بعد اپنے بستر پر آرام کے لئے ليٹ گئی، حکيمہ خاتون کہتی ہيں: ميں نے عشاءکی نماز کے 
آدھی رات کے وقت جب نماز (شب) کےلئے اٹھی اور نماز سے فارغ ہوئی، اس وقت تک نرجس عليہ السالم خاتون آرام 

اچانک پريشان ہو  سے سوئی ہوئی تھيں، جيسے اُنہيں کوئی مشکل درپيش نہ ہو، ميں نماز کی تعقيبات کے بعد پھر ليٹ گئی،
کر اُٹھی تو نرجس عليہ السالم خاتون اسی طرح سوئی ہوئی تھيں، ليکن وه کچھ دير بعد نيند سے بيدار ہوئی اور نماز (شب) 

  پڑھ کر دوباره سو گئيں۔
ّول حکيمہ خاتون مزيد فرماتی ہيں: ميں صحن ميں آئی تاکہ ديکھو کہ صبح صادق ہوئی يا نہيں ، ميں نے ديکھا کہ فجر ا

(صبح کاذب) نمودار ہے، اس وقت تک بھی نرجس خاتون سوئی ہوئی تھيں، مجھے شک ہونے لگا! اچانک امام حسن 
عسکری عليہ السالم نے اپنے بستر سے آواز دی: اے پھوپھی جان! جلدی نہ کريں! والدت کا مسئلہ نزديک ہے، ميں نے 

ی، اس موقع پر جناب نرجس پريشانی کے عالم ميں نيند سے کی تالوت کرنا شروع کر د“ ٰيسين”اور سوره “ سجده”سوره 
(آپ سے بال دور ہو) کا آپ کو کسی چيز کا احساس “ اسم ّهللاٰ عليک”بيدار ہوئيں، ميں جلدی سے ان کے پاس گئی اور کہا : 

پنے دل کو مضبوط کر ہو رہا ہے؟ اُنہوں نے کہا: ہاں پھوپھی جان! ميں نے کہا: اپنے اوپر ضبط (اور کنٹرول) رکھيں اور ا
ليں، يہ وہی ہے جس کے بارے ميں پہلی کہہ چکی ہوں، اس موقع پر مجھ پر اور نرجس عليہ السالم خاتون پر ضعف طاری 

ہوا، اس کے بعد ميرا سيد و سردار (نومولود طفل مبارک) کی آواز بلند ہوئی، ميں متوجہ ہوئی اور ان کے اوپر سے چادر 
کی حالت ميں ديکھا، ميں نے بڑھ کر انہيں آغوش ميں ليا اور انہيں مکمل طور پر پاک و پاکيزه پايا۔ ہٹائی چنانچہ انہيں سجده

اس موقع پر حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم نے مجھ سے فرمايا: اے پھوپھی جان! ميرے فرزند کو ميرے پاس لے 
ں نے اپنی آغوش ميں لے کر فرمايا: اے ميرے فرزند کچھ آئيے! چنانچہ ميں ان کو آپعليہ السالم کے پاس لے گئی ....اُنہو
اشہد ان ال الہ اال ّهللاٰ وحده ال شريک لہ و اشہد ان محمداً رسول ”کہيئے! چنانچہ وه نوزائيده طفيل مبارک يوں محِو گفتگو ہوا: 

يہاں تک کہ اپنے پدر بزرگوار کا نام ليتے اس کے بعد امير المومنين اور ديگر ائمہ عليہم السالم پر َدُرود و سالم بھيجا، “ ّهللاٰ 
ہيں رک گئے، امام عسکری عليہ السالم نے فرمايا: پھوپھی جان! ان کو ان کی ماں کے پاس لے جائيے، تاکہ ان کو سالم 

  کريں............
عليہ السالم کو  حکيمہ خاتون کہتے ہيں: دوسرے روز جب ميں امام حسن عسکری عليہ السالم کے يہاں گئی تو ميں نے امام

سالم کيا، ميں نے پرده اُٹھايا تاکہ اپنے موال و آقا (امام مہدی عليہ السالم) کو ديکھوں ليکن وه دکھائی نہ دئے، لٰہذا ميں نے 
ان کے پدر بزرگوار سے سوال کيا: ميں آپ پر قربان! کيا ميرے موال و آقا کے لئے کوئی اتفاق پيش آگيا ہے؟ امام عليہ 

فرمايا: اے پھوپھی جان! ميں نے ان کو(خدا) کے سپُرد کر ديا ہے جيسے جناب موسٰی عليہ السالم کی ماں نے السالم نے 
  جناب موسٰی عليہ السالم کو سپرد کر ديا تھا۔

حکيمہ خاتون کہتی ہيں: جب ساتواں دن آيا تو ميں پھر امام عليہ السالم کے يہاں گئی اور سالم کرکے بيٹھ گئی، امام عليہ 
سالم نے فرمايا: ميرے فرزند کو ميرے پاس الئيے، ميں اپنے موال و آقا کو ان کے پاس لے گئی، امام عليہ السالم نے ال

فرمايا: اے ميرے لخت جگر! کچھ کالم کيجئے! طفل مبارک نے لب مبارک کھولے اور خداوند عالم کی وحدانيت کی گواہی 
اپنے آباءو اجداد پر َدُرود و سالم بھيجنے کے بعد ان آيات کی تالوت  عليہ و آلہ وسلم) اورهللا اور پيغمبر اکرم (صلی ا

  فرمائی:
ِحی ِم َو نُِريُد اَن نَُمنَّ َعلَی الَِّذی َن است ضِعفُوا ِفی االَر ِض َو نَج َعَ◌لَہُم آئِمَّ  ِ الرَّح ٰمِن الرَّ ةً َو نَج َعلَہُُم الَواِرثِی َن۔ َو ن ﴾بِسِم ّهللاٰ

   )۵،۶ال اَر ِض َو نُِری فِرَعوَن َو ہَاَماَن َو ُجن و َدہَُما ِمن ہُم َما َکانُو ا يَح َذُرو َن﴿( سوره قصص آيات  َمکََّن لَہُم فِی
کے نام سے جو بڑا رحمان و رحيم ہے، اور ہم يہ چاہتے ہيں کہ جن لوگوں کو زمين ميں کمزور کر هللا شروع کرتا ہوں ا”

لوگوں کا پيشوا بنائيں اور زمين کے وارث قرار ديديں، اور انہی کو روئے زمين کا  ديا گيا ہے ان پر احسان کريں اور انہيں
اقتدار ديں اور فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں وه منظر دکھالئيں جس سے يہ ڈر رہے 

  ۔“ہيں

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کےشمائل اورآپ کی صفات حميده
تعالٰی فرجہ الشريف) هللا عليہ و آلہ وسلم) اور اہل بيت عليہم السالم کی روايات ميں امام مہدی (عج اهللا (صلی اپيغمبر اکرم 

کے شمائل مبارکہ اور اوصاف مجيده بيان کئے گئے ہيں جن ميں سے بعض کی طرف اشاره کيا جاتا ہے:آپ کا چہره جوان 
يں گول اور بڑی بڑی سياه آنکھيں، ناک لمبی اور خوبصورت، اور گندمی رنگت کا، بلند اور روشن پيشانی، آپ کی بھنو
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چوڑے اور چمکدار دانت، اور آپ کے داہنے رخسار پر سياہی مائل ايک تِل کا نشان ہو گا اور آپ کے شانہ پر نبوت جيسی 
  ايک نشانی ہے، اور آپ کا جسم مضبوط اور دلبربا ہے۔
  م کے کالم ميں بيان ہوئے ہيں جن ميں سے کچھ اس طرح ہيں:آپ کے بعض اوصاف حميده ائمہ معصومين عليہم السال

حضرت مہدی عليہ السالم) بہت عبادت کرنے والے اور (عبادت ميں) شب بيداری کرنے والے، زاہد اور ساده زندگی ”(
لحاظ سے بسرکرنے والے، صاحب صبر و بردباری، صاحب عدالت اور نيک کردار ہيں۔ آپعليہ السالم تمام لوگوں ميں علم کا

ممتاز اور آپعليہ السالم کا وجود مبارک برکت اور پاکيزگی کا جاری چشمہ ہے۔ آپعليہ السالم اہل قيام و جہاد ہوں گے، عالمی 
رہبر، عظيم انقالبی، آخری نجات دينے والے اور بشريت کے لئے مصلح موعود ہوں گے، آپعليہ السالم کا وجود رسول اکرم 

عليہا کی اوالد سے اور امام حسين عليہ السالم کی نسل هللا ) کی نسل سے اور جناب فاطمہ سالم اعليہ و آلہ وسلمهللا (صلی ا
عليہ و آلہ وسلم) کا هللا سے نويں فرزند ہوں گے جو ظہور کے وقت خانہ کعبہ کا سہارا ليں گے اور پيغمبر اکرم (صلی ا

ے اور احکام اٰلہی کو پوری ُدنيا ميں نافذ کر ديں گے پرچم ہاتھ ميں لئے ہوں گے اور اپنے قيام سے دين خدا کو زنده کريں گ
۔(منتخب االثر، فصل “اور دنيا کو عدل و انصاف اور محبت سے بھر دين کے جيسا کہ وه ظلم و جور سے بھرچکی ہو گی

  )٣٨٣تا  ٩٣٢دوم، صفحہ 
  تعالٰی فرجہ الشريف) کی زندگی تين حصوں پر مشتمل ہے:هللا امام مہدی (عجل ا

  نہ: والدت کے وقت امام حسن عسکری عليہ السالم کی شہادت تک آپ کی مخفيانہ زندگی۔۔ مخفی زما١
۔ زمانہ غيبت: امام حسن عسکری عليہ السالم کی شہادت سے غيبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ور جب تک خداوند عالم ٢

  چاہے گا يہ سلسلہ جاری رہے گا۔
تعالٰی فرجہ الشريف) حکم خدا سے ظہور هللا امام زمانہ (عجل ا ۔ زمانہ ظہور: زمانہ غيبت کے مکمل ہونے کے بعد٣

فرمائيں گے اور ُدنيا کو عدل و انصاف اور نيکيوں سے بھر ديں گے۔ آپعليہ السالم کے ظہور کے وقت کو کوئی بھی نہيں 
ن کريں گے وه جانتا، اور امام زمانہ عليہ السالم سے روايت ہے کہ جو لوگ ہمارے ظہور کے لئے کوئی خاص زمانہ معي

  )٢۴۵، ص ۴۴٣، ش ٢جھوٹے ہيں۔ (احتجاج، ج 

  ة....ة....ة....ة....ة

  

  درس کا خالصہ

هللا سالم ا“ نرجس”امام زمانہ عليہ السالم امام حسن عسکری عليہ السالم کے فرزند ہيں ، ان کی والده ماجده کا نام حضرت 
  ره ميں والدت با سعادت انجام پائی۔شعبان جمعہ کی صبح کو سام ۵١ہجری  ۵۵٢عليہا ہے، آپ کی سال 

  عليہ و آلہ وسلم کی مانند اور آپ کا مشہور لقب مہدی عليہ السالم ہے۔هللا حضرت کا نام اور کنيت پيغمبر خدا صلی ا
فرجہ الشريف کا حمل اور والدت دوسروں سے مخفی رکھی گئی اور آثار حمل هللا اٰلہی حکمت کی بنا پر امام زمانہ عجل ا

  ۔ظاہر نہ ہوئے
  امام عليہ السالم کے ظاہری شمائل مبارکہ اور جسمانی اوصاف و خصوصيات روايات ميں مذکور ہيں۔

امام مہدی عليہ السالم کی حيات مبارکہ تين ادوار پر مشتمل ہے، پانچ سالہ ابتدائی مخفيانہ زندگی جو حضرت امام حسن عليہ 
  اور غيبت کبرٰی کا طوالنی دور۔السالم کا آخری دور ہے ، ستر سالہ غيبت صغرٰی کا دور، 

  درس کے سواالت
  فرجہ الشريف کی والده گرامی کا نام، نسب اور شخصيت کے حوالے سے بيان کريں؟هللا ۔امام زمانہ عجل ا١
  فرجہ الشريف کے مشہور القاب ميں سے آٹھ موارد کو ذکر کريں؟هللا ۔ امام زمانہ عجل ا٢
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کی والدت با سعادت کے مخفی ہونے کی وجہ کو تفصيل سے بيان کريں؟٣
  ۔ جناب حکيمہ خاتون کی زبان سے امام مہدی عليہ السالم کی والدت کے مبارک واقعہ کو اختصار سے بيان کريں؟۴
  و سے وضاحت کريں؟۔ امام زمانہ عليہ السالم کی حيات طيبہ کے ادوار کو تاريخی مراحل کی رُ ۵

 ة....ة....ة....ة....ة 
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 مہدويت نامہ

 

  

   تيسرا درس
  والدت سے امام حسن عسکريعليہ السالم کی شہادت تک

  مقاصد:

  ۔ اپنے فرزند ارجمند کے تعارف کے لئے امام عسکری عليہ السالم کی کوششوں پر توجہ١
  ۔ سب سے آخری حجت خدا سے شيعوں کو آگاه کرنے کے ذرائع سے آگاہی٢

  فوائد:
  ۔ حضرت عليہ السالم کی والدت کا ثابت ہونا١
  ۔ بارہويں امام عليہ السالم کا تعين ٢
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کے زمانہ طفوليت اور مخفی دور سے آگہی٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ امام عليہ السالم کا تعارف شيعوں کے لئے١
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے معجزات اور کرامات٢
  ے کی جانب سے بھيجے جانے والے سواالت کے جواب۔ شيعوں ک٣
  ۔ لوگوں کے تحائف اور شرعی وجوہات کی وصولی۴
  ۔ اپنے والد گرامی کا نماز جنازه پڑھان۵

  والدت باسعادت سے امام عسکری عليہ السالم کی شہادت تک
ہم نکات پر مشتمل ہے جن ميں سےتعالٰی فرجہ الشريف) کی حيات طيبہ کا يہ زمانہ بہت سے اهللا حضرت امام مہدی (عجل ا

  بعض کی طرف اشاره کيا جاتا ہے:

  فرجہ الشريف) کا تعارفهللا شيعوں کے سامنے امام مہدی (عج ا
چونکہ امام مہدی عليہ السالم کی والدت با سعادت مخفی طور پر ہوئی ہے اسی وجہ سے يہ خوف الحق تھا کہ شيعہ آخری 

ہی کا شکارنہ ہو جائيں، حضرت امام عسکری عليہ السالم کی يہ ذمہ داری تھی کہ آپ امام کی پہچان ميں غلط فہمی يا گمرا
تعالٰی هللا اپنے بزرگ اور قابل اعتماد شيعہ افراد کے سامنے اپنے فرزند گرامی کی شناخت کرائيں تاکہ وه امام مہدی (عجل ا

پہنچا ديں اور اس صورت ميں آپ کی فرجہ الشريف) کی والدت کی خبر اہل بيت عليہم السالم کے دوسرے شيعوں تک 
شناخت اور پہچان بھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی خطره بھی پيش نہ آئے گا۔ امام حسن عسکری عليہ السالم کے خالص 

  کہتے ہيں:“ جناب احمد بن اسحاق”شيعہ، 
ا کہ آپ کے بعد امام کون ہو ميں امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں مشرف ہوا، اور آپ سے سوال کرنا چاہتا تھ”

گا؟ ليکن ميرے کہنے سے پہلے امام عليہ السالم نے فرمايا: اے احمد! بے شک خداوند متعال نے جس وقت سے جناب آدم 
عليہ السالم کی خلقت کی اسی وقت سے زمين کو اپنی حجت سے خالی نہيں چھوڑا ہے اور قيامت تک يہ سلسلہ جاری رہے 

ں کو ُدور کرتا ہے (اس کے وجود کی برکت سے) باراِن رحمت نازل فرماتاؤے ذريعہ اہل زمين سے بالگا!هللا تعالٰی حجت ک
  ہے۔

  آپعليہ السالم کے بعد امام اور آپعليہ السالم کا جانشين کون ہے؟هللا! ميں نے عرض کی: يابن رسول ا
طفل مبارک کو آغوش ميں لے کر آئے جس امام عليہ السالم فوراً بيت الشرف کے اندر تشريف لے گئے اور ايک تين سالہ 
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کی صورت چودھويں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی، اور فرمايا: اے احمد بن اسحاق! اگر تم خداوند عالم اور اس کی 
حجتوں کے نزديک باعظمت اور گرامی نہ ہوتے تو اپنے اس فرزند کو تمہيں نہ دکھاتا۔ بے شک ان کا نام اور کنيت، رسول 

عليہ و آلہ وسلم) کا نام اور کنيت ہے اور يہ وہی ہے جو زمين کو عدل و انصاف سے وه بھر ديں گے جس هللا ااکرم (صلی 
  طرح سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہو گی۔

  ميں نے عرض کی: اے ميرے موال و آقا! کيا کوئی ايسی نشانی ہے جس سے ميرے دل کو سکون ہو جائے؟!
  ب کشائی کی اور فصيح عربی ميں يوں کالم فرمايا:(اس موقع پر) اس طفل مبارک نے ل

ِ فِی ار ِضِہ َوال ُمنتَقِم ِمن اعَدائِِہ....﴿   ﴾اَنَا بَقِيَّةُ ّهللاٰ
۔ اے احمد بن اسحاق! تم نے اپنی آنکھوں سے ديکھ ليا “ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لينے واال ہوںهللا ميں زمين پر بقية ا”

  ہيں!!ہے اب کسی نشانی کی ضرورت ن
احمد بن اسحاق کہتے ہيں: ميں (يہ کالم سننے کے بعد) خوش و خرم امام عليہ السالم کے مکان سے باہر آگيا ........ ( کمال 

  )٠٨، ص ١، ح٨٣، باب ٢الدين، ج
اسی طرح محمد بن عثمان ( محمد بن عثمان امام مہدی عليہ السالم کی غيبت صغرٰی کے دورے نائب خاص تھے، غيبت کی 

ميں ان کی زندگی کے حاالت بيان کئے جائيں گے) چنداور بزرگ شيعہ نقل کرتے ہيں:ہم چاليس افراد جمع ہو کر امام  بحث
حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے، چنانچہ امام عليہ السالم نے اپنے فرزند کی زيارت کرائی اور 

ہوں گے، تم لوگ ان کی اطاعت کرنا، اور ميرے بعد اپنے دين ميں  ميرے بعد يہی ميرے جانشين اور تمہارے امام”فرمايا: 
، ٣۴، باب ٢مال الدين، ج........“(گے ؤ گے اور (جان لو کہ) آج کے بعد ان کو نہيں ديکھ پاؤ تفرقہ نہ ڈالنا ورنہ ہالک ہو جا

  )٢۶١، ص٢ح
کی تاکيد بھی کی گئی ہے کہ بھيڑ وغيره  يہ بات قابل ذکر ہے کہ نومولود بچہ کے لئے عقيقہ دينی حکم اور سنت ہے جس

ذبح کرے اور بعض مومنين کو کھانا کھالئے جس کی برکت سے بچہ کی عمر طوالنی ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری نے 
  )٢۴، باب٢تعالٰی فرجہ الشريف) کے لئے عقيقہ کيا ( کمال الدين، جهللا اپنے فرزند (امام مہدی عج ا

کرتے ہوئے بہت سے شيعوں کو بارہويں امام کی والدت سے مطلع کريں۔حضرت امام  تاکہ اس بہترين سنت نبوی پر عمل
حسن عسکری عليہ السالم اپنے بيٹے کی والدت پر تين سو سے زائد مختلف جگہوں پر اپنے خالص شيعوں کو بھجوائے يا 

گوشت فقراءاور مساکين ميں تقسيم انہيں يہ حکم ديا کہ وه ايسا کريں خود سامره ميں آپ نے تين ہزار روٹی اور اتنے رطل 
  کيا۔

  محمد بن ابراہيم کہتے ہيں:
محمد عليہ ”يہ ميرے بيٹے ”امام حسن عسکری عليہ السالم نے ذبح کی ہوئی بھيڑ اپنے ايک شيعہ کو بھيجی اور فرمايا: ”

  )٨۵١، صفحہ ٢، ح٣۴، باب ٢کمال الدين، ج“ ( کے عقيقہ کا گوشت ہے“ السالم

  اتمعجزات اور کرام
حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کی زندگی کا ايک حصہ بچپن کا زمانہ ہے جس ميں آپعليہ السالم کے ذريعہ بہت سے 

معجزات اور کرامات رونما ہوئے ہيں، جبکہ اس آخری حجت خدا کی زندگی کے اس حصے سے ہم غافل ہيں، ہم صرف ان 
  ا پوری کہتے ہيں:ميں سے ايک نمونہ پيش کرتے ہيں۔ ابراہيم بن احمد نيش

جس وقت عمرو بن عوف نے (جو ايک ظالم اور ستمگر حاکم تھا اور اس نے بہت سے شيعوں کو قتل کيا غارت گری کی) 
اس نے مجھے قتل کرنے کا اراده کيا، ميں بہت زياده خوفزده تھا، ميرا پورا وجود خوف سے لرزه رہا تھا، ميں نے اپنے 

افظی کی اور امام حسن عسکری عليہ السالم کے بيت الشرف کی طرف روانہ ہوا تاکہ آپدوستوں اور کنبہ والوں سے خدا ح
سے بھی خدا حافظی کر لوں، اراده يہ تھا کہ امام عليہ السالم سے مالقات کے بعد کہيں بھاگ نکلونگا، چنانچہ جب امام عليہ 

طفل مبارک کو ديکھا کہ جس کا چہره چودھويں  السالم کے مکان پر پہنچا تو امام حسن عسکری عليہ السالم کے پا س ايک
کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ميں ان کا نور ديکھ کر حيران ره گيا، اور قريب تھا کہ اپنے اراده (قتل کا خوف اور 

  ں۔ؤبھاگنے کا اراده) کو بھول جا
ی خداوند عالم تمہيں اس شر بھاگنے کی ضرورت نہيں ہے! بہت جلد ہ”(اس موقع پر اس طفل مبارک نے) مجھ سے کہا: 

  ۔“سے محفوظ کر دے گا
ميری حيرانی ميں مزيد اضافہ ہوا، ميں نے امام حسن عسکری عليہ السالم سے کہا: ميں آپ پر قربان! يہ طفل مبارک کون 

يعنی ہے جو ميرے ارادوں سے باخبر ہے؟ امام عسکری عليہ السالم نے فرمايا: يہ ميرا فرزند اور ميرے بعد جانشين ہے 
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  آپکا بارہواں امام ہے۔
ابراہيم کہتے ہيں: ميں باہر نکال، جبکہ ميں خدا کے لطف و کرم کا اُميدوار تھا، اور جو کچھ بارہويں امام سے سنا تھااس پر 

يقين رکھتا تھا، چنانچہ چند روز کے بعد ميرے چچا نے عمرو بن عوف کے قتل ہونے کی خوشخبری دی۔ ( اثبات الھداة، 
  )٠٠٧، ص٣ج

  سوالوں کے جوابات
تعالٰی وجہ الشريف) اپنی حيات طيبہ کے آغاز سے مختلف هللا آسمان امامت کے آخری روشن ستارے امام مہدی (عجل ا

مقامات ميں شيعوں کے مختلف سواالت کا مستحکم اور قانع کننده جواب ديتے تھے، جن سے شيعوں کے دلوں ميں سکون و 
  م يہاں پر ايک روايت نمونہ کے طور پر نقل کرتے ہيں:اطمينان پيدا ہوتا تھا، چنانچہ ہ

قمی (جو شيعوں ميں ايک عظيم شخصيت تھے) احمد بن اسحاق قمی (امام حسن عسکری عليہ السالم کے هللا سعد بن عبد ا
وکيل) کے ہمراه کچھ سواالت لے کر حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں مشرف ہوئے، موصوف اس 

يوں نقل کرتے ہيں: جب ميں نے سوال کرنا چاہا تو امام عسکری عليہ ا لسالم نے اپنے فرزند کی طرف اشاره  مالقات کو
کرتے ہوئے فرمايا: ميرے نور چشم سے سوال کرو! اس موقع پر طفل مبارک نے ميری طرف ُرخ کرکے فرمايا: جو کچھ 

کا مقصد کيا ہے؟ “ کھيعص”حروف مقطعات ميں سے) بھی سوال کرنا چاہو کر لو! .... ميں نے سوال کيا: (قرآن کے 
فرمايا: يہ حروف غيب کے مسائل ميں سے ہيں۔ خداوند عالم نے اپنے بنده (اور پيغمبر) زکريعليہ السالم کو ان سے مطلع 

السالم نے عليہ و آلہ وسلم) کے لئے دوباره سنايا۔ واقعہ يوں ہے کہ حضرت زکريا عليہ هللا کيا، اور پھر پيغمبر اکرم (صلی ا
خداوند عالم سے درخواست کی کہ مجھے پنجتن (آل عبا) کے اسمائے گرامی تعليم کر دے، تو خداوند عالم نے جناب جبرئيل

عليہ و آلہهللا کو نازل کيا اور ان کو پنجتن کے نام تعليم ديئے، تو جيسے ہی جناب زکريا نے (ان مقدس اسمائ) محمد (صلی ا
عليہا، اور حسن عليہ السالم کا نام زبان پر جاری کيا تو ان کی مشکالت دور ہوگئيں هللا طمہ سالم اوسلم)، علی عليہ السالم، فا

اور جب امام حسين عليہ السالم کا نام زبان پر جاری کيا تو ان کاسينہ بھر آيا اور وه مبہوت ہو کر ره گئے، ايک روز اُنہوں 
يں ان چار حضرات کا نام ليتا ہوں تو ميری پريشانياں اور مشکالت نے بارگاه خداوندی ميں عرض کی: باِر اٰلہا! جس وقت م

ُدور ہو جاتی ہيں دل کو سکون ملتا ہے ليکن جب ميں حسين عليہ السالم کا نام ليتا ہوں تو ميرے آنسو جاری ہو جاتے ہين اور
ے ان کو حضرت امام حسين عليہ ميرے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، پالنے والے اس کی وجہ کيا ہے؟ تو خداوند عالم ن

“ ہا”سے مراد واقعہ کربال، اور “ کاف”(اسی واقعہ کی طرف اشاره ہے) ميں “ کھيعص”السالم کا واقعہ سنايا اور فرمايا: 
کے نام کی طرف اشاره ہے جو امام حسين عليہ “ يزيد”سے “ يا”سے ان کے خاندان کی (شہادت و) موت مراد ہے، اور 

سے “ صاد”اور ”سے امام حسين عليہ السالم کی عطش اور پياس مراد ہے “ ع”ستم کرنے واال ہے اور السالم پر ظلم و 
  حضرت امام حسين عليہ السالم کا صبر و استقامت مراد ہے........

ے ميں نے سوال کيا: اے ميرا موال و آقا! لوگوں کو اپنے لئے امام معين کرنے سے کيوں روکا گيا ہے؟امام عليہ السالم ن
ہے يا امام مفسدہے؟ ميں نے کہا: امام مصلح (جو معاشره کی “ امام مصلح”فرمايا: امام معين کرنے سے تمہاری مراد 

اصالح کرنے واال ہوتا ہے)، امام عليہ السالم نے فرمايا: کيونکہ کوئی بھی کسی دوسرے کے باطن سے مطلع نہيں ہے کہ 
و برائی کے بارے ميں، اس صورت ميں کيا يہ احتمال نہيں پايا جاتا کہ  وه خير و صالح کے بارے ميں سوچتا ہے يا فساد

لوگوں کا انتخاب کيا ہو امام، مفسد (فتنہ و فساد پھيالنے واال) ہونکلے؟ ميں نے کہا: اس بات کا احتمال تو پايا جاتا ہے، تو 
، ص٣۴، باب ٢طرف سے ہے۔ (کمال الدين، ج امام عليہ السالم نے فرمايا: بس يہی وجہ ہے کہ امام مصلح کا انتخاب هللا کی

کے عنوان کے تحت “ امام کے خدا کی طرف سے منسوب ہونے”اس کالم کی وضاحت کتاب کی پہلی فصل ميں )( ٠٩١
  بيان ہو چکی ہے)

فرجہ الشريف) نے دوسری وجوہات بھی بيان کی ہيں هللا قابل ذکر بات يہ ہے کہ اس روايت کے آخر ميں امام زمانہ (عجل ا
  اور دوسرے سواالت کے جواب بھی عنايت فرمائے ہيں، ہم نے اختصار کی وجہ سے مکمل روايت بيان نہيں کی ہے۔

  ہديے اور تحفے قبول کرنا
شيعہ حضرات امام معصوم عليہ السالم کے لئے تحفے اور مالی واجبات (زکٰوة و خمس) لے جايا کرتے تھے اور امام 

ريب اور محتاج لوگوں ميں تقسيم کر ديتے تھے۔ احمدابن اسحاق (امام حسن عسکری عليہ معصوم بھی ان کو قبول فرما کر غ
  السالم کے وکيل) کہتے ہيں:

شيعوں کی بھيجی ہوئی کچھ رقم امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں پيش کی، اس موقع پر امام عليہ السالم کا ايک
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طرح چمک رہا تھا امام کے پاس موجود تھا، امام حسن عسکری عليہ چھوٹا فرزند جس کا چہره چودھويں کے چاند کی 
السالم نے ان کی طرف ُرخ کرکے فرمايا: اے ميرے لخت جگر! اپنے شيعوں اور دوستوں کے تحفوں کو کھولو! تو اس 

) پاک و طفل مبارک نے کہا: اے ميرے موال و آقا! کيا يہ بات مناسب ہے کہ ان ناپاک اور پست تحفوں کی طرف (اپنے
ں جو حالل و حرام سے ملے ہوئے ہيں؟! امام عسکری عليہ السالم نے فرمايا: اے ابن اسحاق! ان سب ؤپاکيزه ہاتھوں کو لگا

کو باہر نکالو تاکہ ان ميں سے حالل و حرام کو جدا کيا جائے۔ چنانچہ ميں نے ايک تھيلی نکالی، اس طفل مبارک نے کہا: يہ 
اشرفی تھيں جس ميں  ٢۶فالں شخص کی ہے (اس کا نام اور اس کے محلہ کا نام ليا) جس ميں  تھيلی قم سے فالں محلہ اور

اشرفی ايک بنجر زمين فروخت کرکے حاصل کی گئی ہے جس کے مالک کو وه زمين ارث ميں ملی تھی اورا س ميں  ۵۴
  کے ہيں۔ دينا ردکان کے کرايہ ٣عدد لباس کو فروخت کرکے حاصل کئے گئے ہيں اور  ٩دينار  ۴١

امام عسکری عليہ السالم نے فرمايا: اے ميرے فرزند عزيز! آپ نے صحيح فرمايا، اب اس مرد کی راہنمائی کرو کہ (اس 
مال ميں) کونسا مال حرام ہے؟ چنانچہ طفل مبارک نے بھرپور دقت کے ساتھ حرام سّکوں کو معين کيا اور ان کے حرام 

ميں نے دوسری تھيلی نکالی، اس طفل مبارک نے اس کے مالک کا نام اور پتہ  ہونے کی وجہ واضح طور پر بيان فرمائی!
اشرفی ہيں جس کوہاتھ لگانا ہمارے لئے جائز نہيں ہے اور اس کے بعد اس تمام مال  ٠۵بتانے کے بعد فرمايا: اس تھيلی ميں 

م نے فرمايا: اے ميرے لخت جگر! ميں سے ہر ايک کے حرام ہونے کی وجہ بيان کی۔ اس موقع پر امام عسکری عليہ السال
آپ نے صحيح فرمايا، اور پھر امام عليہ السالم نے احمد بن اسحاق کی طرف ُرخ کرکے فرمايا: اب سب کو ان کے مالکوں 
 کو واپس کر دو، اور ان سے کہنا کہ ان کو ان کے مالکوں کو واپس کر دو، ہميں اس مال کی کوئی ضرورت نہيں ہے........

  )٠٩١، ص ١٢، ح ٣۴، باب ٢ين، ج( کمال الد

  پدر بزرگوار کی نماز جنازه
امام مہدی عليہ السالم کی غيبت سے پہلے اور مخفی رہنے کے زمانہ کا آخری حصہ اپنے پدربزرگوار کی نماز جنازه 

  پڑھانا ہے۔
  اس سلسلہ ميں ابو االَديان (امام حسن عسکری عليہ السالم کے خادم) کا کہنا ہے:

حسن عسکری عليہ السالم نے اپنی عمر بابرکت کے آخری دنوں ميں مجھے کچھ خطوط ديئے اور فرمايا: ان  حضرت امام”
دن کے بعد سامره واپس پلٹو گے، اور ميرے گھر سے نالہ و شيون کی آواز سنو گے اور/۵١کو مدائن شہر ميں پہنچا دو، تم 

اے ميرے موال و آقا! جب يہ اتفاق پيش آئے گا تو آپ (ميرے بدن کو) غسل کے تخت پر ديکھو گے، ميں نے عرض کی: 
کے بعد آپ کا جانشين اور امام کون ہو گا؟ امام عليہ السالم نے فرمايا: جو بھی تم سے خطوط کے جواب طلب کرے وہی 

جو شخص  ميرے بعد امام ہو گا۔ ميں نے عرض کی: اس کی کوئی دوسری نشانی بيان فرمائيں!۔ امام عليہ السالم نے فرمايا:
بھی ميری نماز جنازه پڑھائے وہی ميرے بعد امام ہو گا۔ ميں نے عرض کی: کچھ اور نشانی بيان فرمائيں۔ امام عليہ السالم 

نے فرمايا: جو شخص يہ بتا دے کہ اس تھيلی ميں کيا ہے؟ (ليکن) امام عليہ السالم کی ہيبت ايسی طاری تھی کہ ميں يہ سوال
  يں کيا ہے۔نہ کر سکا کہ اس تھيلی م

دن  ۵١ميں ان خطوط کو لے کر مدائن گيا اور ان کا جواب لے کر واپس آيا اور جيسا کہ امام عليہ السالم نے فرمايا تھا 
بعدميں سامره پہنچا، ديکھا کہ امام عسکری عليہ السالم کے بيت الشرف سے نالہ و شيون اور گريہ و زاری کی آوازيں بلند 

السالم (کے بدن مبارک) کو غسل کی جگہ پر پايا اور ديکھا کہ امام حسن عسکری عليہ السالم  ہيں، اور امام عسکری عليہ
کے بھائی جعفر دروازه پر کھڑے ہيں اور بعض شيعہ اس کو بھائی کے انتقال پر تسليت اور اس کی امامت پر مبارک کہہ 

مت کا سلسلہ تباه و برباد ہو جائے گا، کيونکہ ميں اس رہے ہيں۔ ميں نے اپنے دل ميں کہا: اگر يہ (جعفر) امام ہو گئے تو اما
کو پہچانتا تھا وه شرابی اور جواری انسان تھا، (ليکن چونکہ ميں نشانيوں کی تالش ميں تھا) ميں بھی آگے بڑھا اور دوسروں

ے کی طرح تسليت اور مبارک عرض کی، ليکن اس نے مجھ سے کسی بھی چيز (منجملہ خطوں کے جوابات) کے بار
(امام کے گھر کا خادم) باہر آيا اور اس نے (جعفر کو خطاب) کرتے ہوئے کہا: اے “ عقيد”مينسوال نہ کيا، اس موقع پر 

ميرے موال و آقا! آپ کے برادر گرامی (امام عسکری عليہ السالم) کو کفن ديا جا چکا ہے، چلئے نماز جنازه پڑھا ديجئے۔ 
ميں امام کے بيت الشرف ميں وارد ہوا، ميں نے ديکھا کہ امام حسن عسکری  ميں بھی جعفر اور دوسرے شيعوں کے ساتھ

عليہ السالم کو کفن دے کر تابوت ميں رکھا جا چکا ہے، جعفر آگے بڑھے تاکہ اپنے بھائی کے جنازه پر نماز پڑھائيں، ليکن
باہم پيوستہ دانت واال ايک طفل جيسے ہی تکبير کہنا چاہتے تھے ايک گندم گوں رنگ، گھنگريالے بال اور چمکدار اور 

مبارک آگے بڑھا اور جعفر کا دامن پکڑ کر فرمايا: اے چچا! آپ پيچھے ہٹيں، ميں اپنے باپ کے جنازه پر نماز پڑھنے کا 
زياده حق رکھتا ہوں۔ چنانچہ جعفر جن کے چہره کا رنگ بدل گيا اور وه شرمنده ہو کر پيچھے ہٹ گئے اور وه طفل مبارک 
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اور اُنہوں نے امام عليہ السالم کے جنازه پر نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمايا: تمہارے پاس جو خطوط آگے بڑھے 
کے جوابات ہيں وه ہميں دے دو! ميں نے وه خطوط ان کو ديئے اور اپنے دل ميں کہا: يہ (اس طفل مبارک کی امامت پر) دو 

ره گيا ہے، ميں جعفر کے پاس گيا اور ديکھا کہ وه آہيں بھر رہے ہيں۔  نشانياں مل گئی ہيں او ر صرف تھيلی واال واقعہ باقی
کسی ايک شيعہ نے ان سے سوال کيا: يہ طفل مبارک کون ہے؟ جعفر نے کہا: خدا کی قسم ميں نے اس کو ابھی تک نہيں 

ھ اہل قم آئے اور امام حسن ديکھا تھا اور نہ ہی اس کوپہچانتا ہوں۔ ابواالديان مزيد کہتے ہيں: ہم بيٹھے ہوئے تھے کہ کچ
عسکری عليہ السالم کے بارے ميں سوال کرنے لگے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ امام عسکری عليہ السالم کی شہادت ہو 

چکی ہے تو کہنے لگے کہ ہم کس کو تسليت ديں؟ تو لوگوں نے جعفر کی طرف اشاره کيا۔ اُنہوں نے جعفر کو سالم کيا اور 
کی، اور پھر اُنہوں نے جعفر کو خطاب کرکے کہا: ہمارے پاس کچھ خطوط اور کچھ رقم ہے، آپ  تسليت و مبارک پيش

صرف يہ بتا ديجئے کہ خطوط کس کے ہيں اور رقم کتنی ہے؟ جعفر ناراض ہو کر اپنی جگہ سے اُٹھے اور کہا: کيا ہم علم 
اور اس نے کہا: يہ خطوط فالں فالں شخص کے ہيں  غيب جانتے ہيں؟ اس موقع پر امام مہدی عليہ السالم کا خادم باہر نکال

(اور ان کے نام و پتے بيان کئے) اور تمہارے پاس ايک تھيلی ہے جس ميں ہزار دينار ہيں جس ميں سے دس دينار کی 
تصوير مٹ چکی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وه خطوط اور وه رقم اس کو دی اور کہا: جس نے تمہيں يہ چيزيں لينے کے 

  )٣٢٢، ص ۵٢، ح ٢کمال الدين، ج “ ( يجا ہے وہی امام ہے....ليے بھ

  ة....ة....ة....ة....ة

  

  درس کا خالصہ

جمند کی والدت کے مخفی ہونے کے پيش نظر اپنے مورد اعتماد افراد اور امام حسن عسکری عليہ السالم نے اپنے فرزند ار
شيعہ بزرگان کے ايک گروه کو ان کی زيارت سے بہره مند کيا تاکہ لوگ اپنے آخری امام کی معرفت ميں حيرت و گمراہی 

ر عقائدی سوالوں کا جواب کے کالمی اوهللا کا شکار نہ ہوں۔امام مہدی عليہ السالم نے زمانہ طفوليت ميں ہی سعد بن عبد ا
ديا۔حضرت نے اپنے والد گرامی کے فرمان پر احمد بن اسحاق کے ذريعے شيعوں کے بھيجے گئے تحائف وصول کئے اور

ان کے بھيجنے والوں کے بارے ميں بتايا، ان سے حالل اور حرام کو جدا کيا اور حرام مال کو ان کے بھيجنے والوں کی 
  عليہ السالم کی شہادت کے بعد امام مہدی عليہ السالم نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازه پڑھی۔طرف پلٹا ديا۔امام عسکری 

  سواالت
  ۔ امام عسکری عليہ السالم نے کيوں بعض شيعوں کو اپنے فرزند ارجمند کی زيارت کروائی؟١
وئے اور کس سوال کے جواب ميں کسے مخاطب کرتے ہ“ فی ارضہهللا انا بقية ا”۔ امام مہدی عليہ السالم نے آيت شريفہ ٢

  ت کی؟¿قرا 
قمی کے جواب ميں امام زمانہ عليہ السالم نے لوگوں کی طرف سے امام کے منتخب نہ ہونے کی کيا هللا ۔ سعد بن عبد ا٣

  دليل بيان کی ہے؟
ا واقعہ ۔ احمد بن اسحاق کے ذريعے امام عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں شيعوں کے اموال اور تحائف پيش کرنے ک۴

  تفصيل سے بيان کريں؟
۔ امام عسکری عليہ السالم نے ابواالديان کو اپنے بعد امام کی پہچان کے لئے جو تين نشانياں بتائيں ان کی وضاحت کريں؟۵

 

 مہدويت نامہ

 
  

   چوتھا درس
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  امام مہدی عليہ السالمقرآن و حديث کی روشنی ميں

  مقاصد:
  ۔ قرآن مجيد کے اُفق سے امام مہدی عليہ السالم کا تعارف١
  ۔ احاديث اہل بيت عليہم السالم ميں امام مہدی عليہ السالم کے موضوع کے مقام و منزلت کو بيان کرنا۔٢

  فوائد:
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے موضوع پر قرآنی دالئل سے آگاہی١
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے متعلق احاديث و روايات سے آشنائی٢
  ۔ لوگوں کا حضرت کے بارے قلبی عقيده کا عميق ہون٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے متعلق آيات پر تحقيق کرنا١
  ہم السالم کے کالم ميں امام مہدی عليہ السالم۔ معصومين علي٢

  الف: قرآن کريم کی روشنی ميں
قرآن کريم، انسان کے لئے اٰلہی معارف کا ناياب اور ہميشہ کے لئے باقی رہنے والی حکمتوں اور ابدی علم کا بہتا دريا ہے۔ 

اور آئنده کی خبروں کو بيان کيا گيا ہے اوريہ ايک ايسی کتاب ہے جس ميں تمام تر صداقت اور سچائی ہے۔ جس ميں گذشتہ 
کسی بھی حقيقت کو بيان کئے بغير نہيں چھوڑا ہے۔ اگرچہ يہ بات روشن ہے کہ دنيا کے بہت سے ظريف حقائق اٰلہی آيات 

ميں پوشيده ہيں اور صرف وہی حضرات ان واقعات کی حقيقت تک پہنچتے ہيں جو قرآن کے معانی کی گہرائی تک پہنچ 
عليہ و آلہ وسلم) اور آپ کی آل هللا يں، اور وه اہل قرآن کريم اور قرآن کے حقيقی مفسرين يعنی پيغمبر اکرم (صلی اجاتے ہ
  پاک ہے۔

تعالٰی فرجہ الشريف) کا قيام اور انقالب اس دنيا کی سب سے بڑی حقيقت ہے جس کے بارے ميں قرآن هللا امام مہدی (عجل ا
سير ميں بيان ہونے والی بہت سی روايات ميں اشاره ہوا ہے، ہم يہاں چند نمونے پيش کريم کی متعدد آيات اور ان آيات کی تف

  کرتے ہيں:
  ميں ارشاد ہوتا ہے: ۵٠١سوره انبياءآيت 

بُو ِر ِمن بَع ِد الذِّک ِر اَنَّ ال اَر َض يَِرثُہَا ِعبَاِد  الُِحو َن۔﴿¸ ﴾َو لَقَد َکتَب نَا فِی الزَّ   الصَّ
  ۔“زبور ميں بھی لکھ ديا ہے کہ ہماری زمين کے وارث ہمارے نيک بندے ہی ہوں گےاور ہم نے ذکرکے بعد ”

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
زمين کو ارث ميں لينے والوں سے نيک اور صالح بندے، جو امام مہدی عليہ السالم اور ان کے ناصر و مددگار ”

  )٢۵، ص ٢۔(تفسير قمی، ج“مرادہيں
  ميں ارشاد ہوتا ہے: ۵ره قصص آيت اسی طرح سو

  ﴾َو ن ِريد اَن تَُمنَّ َعلَی الَِّذی َن استُضِعفُو ا فِی ال اَر ِض َو نَج َعلَہُم ا ئِمَّةً َو نَج َعلَہُُم الَواِرثِی َن۔﴿
پيشوا بنائين  اور ہم يہ چاہتے ہيں کہ جن لوگوں کو زمين ميں کمزور کر ديا گيا ہے ان پر احسان کريں اور انہيں لوگوں کا”

  ۔“اور زمين کے وارث قرر دے ديں
  حضرت امام علی عليہ السالم نے فرمايا:

عليہ و آلہ وسلم) کی آل ہے۔ خداوند عالم ان کی کوشش اور پريشانيوں کے هللا مستضعفين) سے مراد پيغمبر اکرم (صلی ا”(
ار اور شکوه و عظمت کی اوج پر پہنچا دے گا کے ذريعہ انقالب برپا کرائے گا اور ان کو اقتد“ مہدی”بعد اس خاندان کے 

  )۴٨١، ص ٣۴١۔ ( غيبت طوسی عليہ الرحمہ، ح “نيز ان کے دشمنوں کو ذليل و رسوا کر دے گا
  ميں ارشاد ہوا ہے: ۶٨اسی طرح سوره ھود آيت 

ِ َخيرلَُکم اِن ُکن تُم ُمو ِمنِی َن....﴿   ﴾بَقِيَّةُ ّهللاٰ
  ۔“ہتر ہے اگر تم صاحب ايمان ہو....کا ذخيره تمہارے حق ميں بہت بهللا ا”

تعالٰی فرجہ الشريف) ظہور فرمائيں گے، خانہ هللا جس وقت امام مہدی (عج ا”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
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ةُ کعبہ کی ديوار کا سہارا ليں گے اور سب سے پہلے اسی آيت کی تالوت فرمائيں گے اور اس کے بعد فرمائيں گے: ﴾اَنَا بَقِيَّ 
تُہُ َعلَی ُکم۔﴿  ِ فِی اَر ِضہ َو َخلِيَفَتُہُ َو ُحجَّ ، اس کا جانشين اور تم پر اس کی حجت ہوں، پس جو هللابقية ا”ميں زمين پر ”ّهللاٰ

ِ فِی اَر ِضِہ﴿ ( کمال الدين ، ج  ، ح٢٣ ، باب١شخص بھی آپ کو سالم کرے گا تو اس طرح کہے گا: ﴾اَلسَّاَلُم َعلَی َک يَا بَقِيَّةَ ّهللاٰ
َ يُِحی ال اَر َض بَع َد َمو تِہَا قَد بَيَّنَّا لَُکم اآليَاِت لََعلَُّکم  ٧١اور سوره حديد آيت ) ٣٠٢، ص ۶١ ميں ارشاد ہوتا ہے:﴾اعلَُمو ا اَنَّ ّهللاٰ

  تَع قِلُو َن۔﴿
بيان کر ديا ہے تاکہ تم عقل ياد رکھو کہ خدا مرده زمينوں کو زنده کرنے واال ہے اور ہم نے تمام نشانيوں کو واضح کرکے ”

  ۔“سے کام لے سکو
  حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

مراد يہ ہے کہ خداوند عالم زمين کو حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذريعہ زنده ”
  ۔ “فرمائے گا جو گمراه حکام کے ظلم و ستم کی وجہ سے مرده ہو چکی ہو گی

  )٢٣ت نعمانی، ص (غيب

  ب: احاديث کی روشنی ميں
حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے سلسلہ ميں بہت سی احاديث و روايات ہمارے پاس موجود ہيں، کہ جن ميں امام مہدی 
عليہ السالم کی زندگی کے مختلف حصوں پر الگ الگ روايات ائمہ عليہم السالم کے ذريعہ بيان ہوئی ہيں، جيسے آپ کی 

دت، بچپن کا زمانہ، غيبت صغرٰی اور غيبت کبرٰی، ظہور کی نشانياں، ظہور کا زمانہ، عالمی حکومت، نيز امام مہدی وال
عليہ السالم کی ظاہری اور اخالقی خصوصيات، غيبت کا زمانہ اور ان کے ظہور کے منتظرين کی جزا اور ثواب کے بارے

جہ بات يہ ہے کہ يہ سب روايات شيعہ کتابوں ميں بھی بيان ہوئی ہيں اور ميں بہت اہم احاديث و روايات موجود ہيں۔ قابل تو
ان ميں سے بہت سی اہل سنت کی کتابوں ميں بھی ذکر ہوئی ہيں اور امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں بہت زياده روايات 

قدر زياده ہوں کہ کہ ان کا کذب پر متواتر ان احاديث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی تمام سلسلہ روايت ميں اس “ ( متواتر”
اتفاق کرنا ناممکن ہو)ہيں۔ان احاديث کی تعداد جو امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں موجود ہيں دس ہزار بنتی ہے جس کا 

بعض محققين نے شمار کيا ہے۔قابل ذکر بات يہ ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی خصوصيات ميں سے يہ بھی ہے کہ تمام 
عصومين عليہم السالم نے آپ کے بارے ميں گرانقدر کلمات ارشاد فرمائے ہيں جو واقعاً علم و معرفت کا خزانہ ہيں اور ہی م

عدالت کے اس علمبردار کے قيام اور انقالب کی حکايت کرتے ہيں، ہم يہاں پر ہر معصوم سے ايک ايک حديث نقل کرتے 
  ہيں:

  فرمايا: عليہ و آلہ وسلم) نےهللا پيغمبر اکرم (صلی ا
خوش نصيب ہيں وه لوگ جو مہدی (عليہ السالم) کی زيارت کريں گے، اور خوش نصيب ہے وه شخص جو ان سے محبت ”

  )٩٠٣، ص ٢۵۔ (بحار االنوار ج “کرتا ہو گا، اور خوش نصيب ہے وه شخص جو ان کی امامت کو مانتا ہو
  حضرت امام علی عليہ السالم نے فرمايا:

منتظر رہو، اور خدا کی رحمت سے مايوس نہ ہونا، کہ بے شک خداوند عالم کے نزديک سب  آل محمد) کے ظہور کے”(
  )٣٢١، ص ٢۵ہے۔ (بحار االنوار ، ج “ ظہور کا انتظار”سے زياده پسنديده کام 
انصاری کہتے ہيں: حضرت رسول هللا عليہا (مذکوره روايت ميں بيان ہوا ہے کہ جابر ابن عبد اهللا لوح فاطمہ زہرا سالم ا

عليہ و آلہ وسلم) کے زمانہ ميں والدت امام حسن عسکری عليہ السالم کے موقع پر مبارکبار پيش کرنے کے هللا کرم (صلی اا
عليہا کی خدمت ميں حاضر ہوا، چنانچہ وه بی بی دو عالم ہاتھوں ميں ايک سبز رنگ کا ايک هللا لئے حضرت فاطمہ سالم ا

وئی تحرير ديکھی۔ ميں نے عرض کی: يہ لوح کيسی ہے؟ فرمايا: لوح (صفحہ) ديکھی، جس ميں سورج کی طرح چمکتی ہ
اس لوح کو خداوند عالم نے اپنے رسول کو تحفہ ديا ہے، اس ميں ميرے پدر بزرگوار، ميرے شوہر، دونوں بيٹوں اور ان 

عہ ميرا دل کے بعد ہونے والے جانشين کے نام لکھے ہوئے ہيں۔ رسول خدا نے يہ لوح مجھے عطا کی ہے تاکہ اس کے ذري
اس کے بعد اپنی رحمت کی وجہ سے اوصياءکا سلسلہ امام حسن عسکری عليہ ”........ خوش و خرم رہے) ميں بيان ہوا ہے:

السالم کے فرزند ارجمند پر مکمل کر ُدوں گا، جو موسٰی کا کمال، عيسٰی کا شکوه اور جناب ايوب کا صبر رکھتا ہو 
  )٩۶۵، ص ٠٣ ، باب١۔ (کمال الدين، ج “گا........

عليہ و آلہ وسلم) کے بعد پيش آنے والے بعضهللا امام حسن مجتبٰی عليہ السالم ايک روايت کے ضمن ميں رسول خدا (صلی ا
  حوادث کو بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

اور ان کے خداوند عالم آخر الزمان ميں ايک قائم کو بھيجے گا ........ اور اپنے فرشتوں کے ذريعہ اس کی مدد کرے گا، ”



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

 
 

ناصران کی حفاظت کرے گا ........ اور اس کو تمام زمين پر رہنے والوں پر غالب کرے گا ........ وه زمين کو عدالت، نور 
اور آشکار دليلوں سے بھر دے گا ........ خوش نصيب ہے وه شخص جو اس زمانہ کو درک کرے اور ان کی اطاعت 

  ۔ “کرے
  )٠٧، ص ٢(احتجاج، ج 
خداوند عالم اس (امام مہدی عليہ السالم) کے ذريعہ مرده زمين کو زنده ”........ حسين عليہ السالم نے فرمايا:حضرت امام 

اور آباد کر دے گا اور اس کے ذريعہ دين حق کو تمام اديان پر غالب کر دے گا، اگرچہ يہ يہ بات مشرکين کو اچھی نہ لگے۔
سے گمراه ہو جائے گا اور ايک گروه دين (حق) پر قائم رہے گا ........ بے  وه غيبت اختيار کرے گا جس ميں ايک گروه دين

شک جو شخص ان کی غيبت کے زمانہ ميں پريشانيوں اور جھٹالئے جانے کی بنا پر صبر کرے وه اس شخص کی مانند ہے
، ٣، ح ٠٣،باب  ١ن، ج ۔ (کمال الدي“عليہ و آلہ وسلم) کی رکاب ميں تلوار سے جہاد کيا ہوهللا جس نے رسول خدا (صلی ا

  )۴٨۵ص 
جو شخص قائم آل محمد کی غيبت کے زمانہ ميں ہماری موّدت اور دوستی پر ”حضرت امام سجاد عليہ السالم نے فرمايا:

۔ (کمال الدين، ج “ثابت قدم رہے خداوند عالم اس کو شہدائے بدر و اُحد کے ہزار شہيدوں کے برابر ثواب عنايت فرمائے گا
  )٢٩۵، ص ١٣، باب ١

ايک زمانہ وه آئے گا کہ جب لوگوں کا امام غائب ہو گا، پس خوش نصيب ”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
  )٢٠۶، ص ۵١، ح ٢٣، باب  ١۔ (کمال الدين، ج “ہے وه شخص جو اس زمانہ ميں ہماری واليت پر ثابت قدم رہے........

ئم آل محمد کے لئے دو غيبتيں ہوں گی ايک غيبت صغرٰی اور دوسری غيبت قا”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:
  )٧۵،ص ۶، ح ۴٣۔ (غيبت نعمانی، باب “کبرٰی ہو گی

  حضرت موسٰی کاظم عليہ السالم نے فرمايا:
(غيبت۔ “امام (مہدی عليہ السالم) لوگوں کی نظروں ميں پوشيده رہيں گے ليکن مومنين کے دلونميں ان کی ياد تازه رہے گی”

  )٠۶، ص ۵۶، ح ۵٣نعمانی، باب 
  حضرت امام رضا عليہ السالم نے فرمايا:

جس وقت (امام مہدی عليہ السالم) قيام کريں گے تو ان کے (وجود کے) نور سے زمين روشن ہو جائے گی اور وه لوگوں ”
۔ (غيبت نعمانی، “يں کرے گاکے درميان حق و عدالت کی ترازو قرار ديں گے اور اس موقع پر کوئی کسی پرظلم و ستم نہ

  )٠۶، ص ۵۶، ح ۵٣باب 
قائم آل محمد کی غيبت کے زمانہ ميں (مومنين کو) ان کے ظہور کا انتظار کرنا ”امام محمد تقی عليہ السالم نے فرمايا:

  “چاہيے اور جب وه ظہور اور قيام کريں تو ان کی انہيناطاعت کرنا چاہئے
  )٠٧، ص ١، ح ۶٣(غيبت نعمانی، باب 

ميرے بعد ميرا فرزند حسن (عسکری) امام ہو گا اور ان کے بعد ان کا فرزند ”ضرت امام علی نقی عليہ السالم نے فرمايا:ح
۔ (غيبت نعمانی، باب “امام ہو گا، وه زمين کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے جيسا کہ ظلم و جور سے بھری ہو گی“ قائم”

  )٩٧، ص ٠١، ح ٧٣
  ہ السالم نے فرمايا:حضرت امام حسن عسکری علي

اس خدائے وحده ال شريک کا شکر ہے جس نے ميری زندگی ميں مجھے جانشين عطا کر دياہے وه خلقت اور اخالق کے ”
 )٨١١، ص ٧، ح ٧٣۔ ( غيبت نعمانی، باب “عليہ و آلہ وسلم) سے سب سے زياده مشابہ ہےهللا لحاظ سے رسول خدا (صلی ا

  ة....ة....ة....ة....ة

  

  الصہدرس کا خ

تعالٰی هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کی عالمی حکومت کا موضوع بہت سی آيات ميں بيان ہوا ہے اور اهللا حضرت مہدی (عج ا
  نے بھی اس امر کا آخری زمانہ ميں وعده ديا ہے جيسا کہ قرآنی آيات سے سمجھا جا سکتاہے۔

تعالٰی هللا سے منقول احاديث ميں امام مہدی عجل اعليہ و آلہ وسلم اور آئمہ معصومين عليہم السالم هللا پيغمبر اکرم صلی ا
فرجہ الشريف، ان کی زندگی کے ادوار، ظہور کی نشانياں، قيام کی کيفيت، حضرت مہدی کی حکومت کی خصوصيات اور 
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  اس کے بے نظير ثمرات کے بارے ميں تفصيلی طور پر بتايا گيا ہے۔

  درس کے سواالت
  ر لکم اس کے ذيل ميں روايات پر غور کرتے ہوئے معنی کريں؟خيهللا بقيةا ۶٨۔ سوره ھود آيہ مبارکہ ١
  ميں مستضعفين سے مراد کی وضاحت کريں؟ ۵۔ سوره قصص کی آيت ٢
  عليہ و آلہ وسلم نے لوگوں مينسے کن گروہوں کو اہل بشارت قرارديا؟هللا ۔ پيغمبر اکرم صلی ا٣
عليہم السالم پر ثابت قدم رہنے والوں کے اجر کو کن  ۔ امام سجاد عليہ السالم نے غيبت کے زمانہ ميں واليت اہل بيت۴

  چيزوں کے برابر قرارديا؟
  ۔ امام عسکری عليہ السالم نے اپنے فرزند ارجمند اور اپنے بعد جانشين کی شيعوں کے لئے کيسے توصيف فرمائی؟۵

  
 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

   پانچواں درس
  حضرت امام مہدی عليہ السالم غيروں کی نظر ميں

  مقاصد:

  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں اہل سنت کے نظريات سے آگاہی۔١
  فرجہ الشريف کے موضوع کی اہميت کو بيان کرنهللا ۔ اہل سنت کے ماخذات ميں امام مہدی عجل ا٢

  فوائد:
  ۔ احاديث سے امام مہدی عليہ السالم کے موضوع کے متواتر ہونے کاثبوت۔١
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے بہت سے علماءاہل سنت کے شيعوں کے ساتھ متفقہ نکتہ نظر سے آگاہی۔٢

  تعليمی مطالب:
  ۔ امام مہدی عليہ السالم اہل سنت کے حديثی منابع ميں١
  الم کے بارے ميں علماءاہل سنت کی آرائ۔ امام مہدی عليہ الس٢
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں علماءاہل سنت کی قلمی کاوشيں٣

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) غيروں کی نظر ميں
  خوشتر آن باشد کہ سّر دلبران گفتہ آيد در حديث ديگران

  ۔“صداقت وه ہے جس کا اقرار دشمن کرے”
الم کے عظيم الشان قيام اور عالمی انقالب کا موضوع نہ صرف شيعہ کتب ميں بيان ہوا ہے بلکہ دوسرے امام مہدی عليہ الس

اسالمی فرقوں کی اعتقادی کتابوں ميں بھی بيان ہوا ہے اور آپ (عليہ السالم) کے سلسلہ ميں تفصيلی طور پر گفتگو ہوئی 
عليہا ( المستدرک علی الصحيحين، هللا ضرت فاطمہ زہرا سالم اعليہ و آلہ وسلم) اور حهللا ہے وه لوگ بھی آل پيغمبر (صلی ا

کی نسل سے مہدی کے ظہور کے قائل ہيں۔ امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے اہل سنت کے عقيده کی ) ٧۵، ص۴ج 
س بات شناخت کے لئے بزرگ علمائے اہل سنت کی کتابون کا مطالعہ کرنا چاہيے۔ متعدد سنی مفسرين نے اپنی تفاسير ميں ا

کی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجيد کی متعدد آيات آخری زمانہ ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کی طرف 
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  اور عالمہ قرطبی۔ ) ٠۴، ص ۶١اشاره کرتی ہيں، جيسے فخر الدين رازی ( التفسير الکبير، ج 
  )١٢١، ص ٨(التفسير القرطبی، ج 

م مہدی (عج) کے سلسلہ مينبيان ہونے والی احاديث کو اپنی کتابوں ميں نقل کيا اسی طرح اکثر اہل سنت کے محدثين نے اما
“ صحاح ستہ”اہل سنت کی چھ صحيح کتابوں کو “ ( صحاح ستہ”ہے جن ميں اہل سنت کی معتبر کتابيں بھی شامل ہينجيسے 

ين کتابوں ميں شمار ہوتی ہيں، جن کہا جاتا ہے جو تمام احاديث کی کتابيں ہيں اور اہل سنت کے نزديک معتبر اور موثق تر
اور ان کتابوں ميں نقل ہونے“ د، سنن نسائی اور جامع ترمذیؤصحيح بخاری، صحيح مسلم، سنن ابودا”کے نام اس طرح ہيں 

عليہ و آلہ وسلم) کا کالم مانا جاتاہے اور اہل سنت کے نزديک قرآن هللا اور پيغمبر اکرم (صلی ا“ صحيح”والی احاديث کو 
بعد سب سے معتبر انہيں کتابوں کو مانا جاتا ہے۔) اور مسند احمد بن حنبل (حنبلی فرقہ کے بانی)(گذشتہ اور عصر کريم کے

حاضر کے) بعض ديگر علمائے اہل سنت نے امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں مستقل کتابيں بھی لکھيں ہيں جيسے ابو 
۔ “العرف الوردی فی اخبار المہدی عليہ السالم”، اور سيوطی نے کتاب مجموعہ االربعين (چاليس حديث)”نعيم اصفہانی نے 

قابل ذکر بات يہ ہے کہ بعض علمائے اہل سنت نے عقيده مہدويت کے دفاع اور اس عقيده کے منکرين کی َرد ميں بھی کتابيں
لسالم کے واقعہ کو يقينی اور غيراور مقاالت تحرير کئيے ہيں اور علمی بيانات اور احاديث کی روشنی ميں امام مہدی عليہ ا

کی رد ميں ايک کتاب لکھی “ ابن خلدون”کہ جنہوں نے “ محمد صديق مغربی”قابل انکار مسائل ميں شمار کيا ہے جيسے 
جنہيں اہل سنت ميں معاشرتی علوم کا عظيم دانشور کہا جاتا “ ابن خلدون(”اور اس کی باتوں کا دندان شکن جواب ديا ہے 

ے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں بعض روايات پر اعتراض کياہے اور ان کو ضعيف قرار ديا ہےہے اُنہوں ن
جبکہ حضرت امام مہدی عليہ السالم سے متعلق بعض روايات کو صحيح بھی مانا ہے ليکن پھر بھی اُنہوں نے مہدويت کے 

“ ن ميں کالم ابن خلدون±اِبراُز الوہم الَمُکنُو ”ے اپنی کتاب ن“ محمد صديق مغربی”مسئلہ ميں شک و ترديد کا اظہار کيا ہے 
  ميں ان کی باتوں کو َرد کيا ہے۔) يہ اہل سنت کی امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے عقيده کی مثاليں تھيں۔

احاديث ميں سے قارئين کرام! ہم يہاں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے سلسلہ ميں اہل سنت سے نقل ہونے والی سينکڑوں 
  دو نقل کرتے ہيں کہ جو ان کی مشہور اور قابل اعتماد کتابوں ميں سے لی گئی ہيں:۔

اگر ُدنيا (کی عمر) کا صرف ايک دن بھی باقی ره گيا ہو تو بے شک ”عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا پيغمبر اکرم (صلی ا
، ٢د، ج ؤ۔ ( سنن ابودا“ميرا ہم نام ايک شخص قيام کرے گا خداوند عالم اس دن کو اتنا طويل فرما دے گا کہ ميری نسل سے

  )۶٠١، ص ٢٨٢۴ح 
ميری نسل سے ايک شخص قيام کرے گا جس کا نام اور سيرت مجھ ”عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا نيز آنحضرت (صلی ا

۔ ( معجم الکبير، ج “ہو گیسے مشابہ ہو گی، وه (ُدنيا کو) عدل و انصاف سے بھر دے گا جيسا کہ وه ظلم و ستم سے بھری 
  )٣٨، ص ٩٢٢، ح ٠١

قابل ذکر ہے کہ آخر الزمان ميں منجی بشريت اور ُدنيا ميں عدل و انصاف قائم کرنے والے کے ظہور کا عقيده ايک عالمی 
پر  اور سب کے نزديک مقبول عقيده ہے اور سچے آسمانی اديان کے سب ماننے والے اپنی اپنی کتابوں کی تعليمات کی بنياد

ں، آتش پرستوں اور براہمن کی کتابوں ميں بھی ¿اس قائم کے منتظر ہيں، کتاب مقدس زبور، توريت اور انجيل نيز ہندو 
منجی بشريت کے ظہور کی طرف اشاره ہے البتہ ہر قوم و ملت نے اس کو الگ الگ لقب سے ياد کياہے، آتش پرستوں نے 

سرور ”اور يہوديوں نے اس کو “ مسيح موعود”الے)، عيسائيوں نے اس (يعنی ُدنيا کو نجات دينے و“ سوشيانس”اس کو 
  کے نام سے ياد کيا ہے۔“ ميکائلی

  کی تحرير کچھ اس طرح ہے:“ جاما سب نامہ”آتش پرستوں کی مقدس کتاب 
واضع اور عرب کا پيغمبر آخری پيغمبر ہوگا جو مکہ کے پہاڑوں کے درميان پيدا ہو گا ........ اپنے غالموں کے ساتھ مت”

غالموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا........ اس کا دين سب اديان سے بہتر ہو گا ، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل 
کرنے والی ہو گی .... اس پيغمبر کی بيٹی (جس کا نام خورشيد جہاں اور شاه زمان نام ہوگا) کی نسل سے خدا کے حکم سے 

۔ ( اديان“ہو گا جو اس پيغمبر کا آخری جانشين ہو گا، جس کی حکومت قيامت سے متصل ہو گیاس ُدنيا ميں ايک ايسا بادشاه 
  )١٢و مہدويت، ص 

  ة....ة....ة....ة....ة
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  درس کا خالصہ 

تمام اسالمی فرقے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے اصل عقيده ميں کہ آپ پيغمبر اکرم کی نسل مبارک سے آخری نجات 
  اتفاق نظر رکھتے ہيں۔دہنده ہيں پر 

امام مہدی عليہ السالم کے متعلق احاديث اہل سنت کے معتبر منابع مثالً صحاح ستہ، مسند احمد، وغيره ميں بھی نقل ہوئی 
  ہيں۔

بہت سے علماءاہل سنت نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کی روايات اور حيات مبارکہ پر مستقل کتابيں تاليف کيں اور ان 
دانشوروں نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے متعلق روايات کے دفاع اور ان کے منکرين کی رد ميں  ميں سے بعض

  بھی کتابيں اور علمی و تحقيقی مقاالت تحرير کئے ہيں۔

  درس کے سواالت 
عليہ  ۔ اہل سنت کے مفسرين ميں سے دو ايسے مفسروں کے بارے ميں بتائيے کہ جنہوں نے قرآنی آيات کی امام مہدی١

  السالم کے بارے ميں تفسير ہو۔
۔ علماءاہل سنت کی امام مہدی عليہ السالم کے موضوع پر تحرير کی گئی اہم ترين تاليفات ميں سے کسی دو کے بارے ميں٢

  بتائيے؟
۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے محمد صديق مغربی(اہل سنت کے معروف مصنف)کی تاليف کا کيا نام ٣

  ور کس ہدف کے تحت تحرير کی گئی ہے؟ہے ا
  ۔ سوشيانس کون سی کتاب ہے آخری دين اور آنے والے نجات دہنده کی کيسے توصيف کرتی ہے؟۴

 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

   چھٹا درس
  امام مہدی عليہ السالم کا انتظار

  مقاصد:

  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کی غيبت سے آشنائی١
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کی غيبت کے اسباب اور فلسفہ سے آگاہی٢
  ۔ غيبت کے مختلف ادوار سے آشنائی٣

  فوائد:
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کے ظاہری حضور سے محروم ہونے کے بعض دالئل سے آشنائی ١
  ۔ ظہور امام عليہ السالم کے اسباب فراہم کرنے کےلئے کوشش وجدوجہدکا انگيزه پيدا ہونا٢
  ۔ حضرتعليہ السالم کی غيبت کے ادوار سے آگاہی٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ غيبت کے مفہوم سے آگاہی١
  کا تاريخچہ۔ غيبت ٢
  ۔ امام زمانہ (عج) کی غيبت کے اسباب٣
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  ٭ لوگوں کو تنبيہ 
  ٭ امتحان اور آزمائش

  ٭ امام کی جان کی حفاظت
  ٭ اٰلہی اسرار ميں سے ايک راز

  ۔ غيبت صغرٰی اور کبرٰی کے ادوار۴

  غيبت
آلہ وسلم) کے اٰلہی مقاصد کو پايہ  عليہ وهللا قارئين کرام! اب جبکہ منجی بشريت اور حضرت آدم عليہ السالم تا خاتم (صلی ا

تکميل تک پہنچانے والے آخری اٰلہی ذخيره حضرت حجة بن الحسن عليہ السالم کی شخصيت سے آشنا ہوگئے، اس وقت ¿ 
  وحيد الزمان کی غيبت کے بارے ميں کچھ گفتگو کريں گے جو آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔

  غيبت کے معنی
اورعدم پہچان ہے نہ کہ حاضر نہ ہونا، لٰہذا “آنکھوں سے مخفی ہونا”يہ ہے کہ غيبت کے معنی سب سے پہال نکتہ قابل ذکر 

اس حصہ ميں گفتگو اس زمانہ کی ہے جب امام مہدی عليہ السالم لوگوں کی نظروں سے مخفی ہيں، يعنی لوگ آپ کو نہيں 
بسر کيا کرتے ہيں ۔ چنانچہ ائمہ معصومين  پہچان پاتے جبکہ آپ لوگوں کے درميان رہتے ہيں اور ان کے درميان زندگی

قسم ہے”عليہم السالم سے منقول روايات ميں مختلف طريقوں سے بيان کيا گيا ہے۔حضرت امام علی عليہ السالم فرماتے ہيں:
خداوند عالم کی، حجت خدا لوگوں کے درميان ہوتی ہے، راستوں ميں (کوچہ و بازار ميں) موجود رہتی ہے، ان کے گھروں 
ميں آتی جاتی رہتی ہے، زمين پر مشرق سے مغرب تک آمدورفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے اور ان پر سالم 

۔ ( “بھيجتی ہے، وه ديکھتی ہے ليکن آنکھيں اس کو نہيں ديکھ سکتيں جب تک خدا کی مرضی اور اس کا وعده پورا نہ ہو
  )۶۴١، ص ٣، ح ٠١غيبت نعمانی، باب 

تعالٰی فرجہ هللا عليہ السالم کے لئے غيبت کی ايک دوسری قسم بھی بيان ہوئی ہے:امام مہدی (عجل ا0دی اگرچہ امام مہ
امام مہدی عليہ السالم حج کے دنوں ميں ہر سال حاضر ہوتے ہيں، ”الشريف) کے دوسرے نائب خاص بيان فرماتے ہيں:

،٣٢، باب ٢۵۔ ( بحاراالنوار، ج “ں ليکن پہچانتے نہيںلوگوں کو ديکھتے ہيں اور ان کو پہچانتے ہيں، لوگ ان کو ديکھتے ہي
  )٢۵١ص 

اس بنا پر امام مہدی عليہ السالم کی غيبت دو طرح کی ہے: آپ عليہ السالم بعض مقامات پر لوگوں کی نظروں سے مخفی 
ں ہوتی، بہرحال امام مہدی ہيں اور بعض مقامات پر آپعليہ السالم لوگوں کو دکھائی ديتے ہيں ليکن آپعليہ السالم کی پہچان نہي

  عليہ السالم لوگوں کے درميان حاضراور موجود رہتے ہيں۔

  غيبت کی تاريخی حيثيت
غيبت اور مخفی طريقہ سے زندگی کرنا کوئی ايسا واقعہ نہيں ہے جو پہلی بار اور صرف امام مہدی عليہ السالم کے لئے ہو 

سے انبياءعليہم السالم کی زندگی کا ايک حصہ غيبت ميں بسر ہوا ہے اور بلکہ متعدد روايات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ بہت 
اُنہوں نے ايک مدت تک مخفی طريقہ سے زندگی کی ہے اور يہ چيز خداوند عالم کی مصلحت اور حکمت کی بنا پر تھی ، 

¿ آيات ميں (جيسے سوره  قرآن کريم کی متعدد“ ( اٰلہی سنت”نہ کہ کسی ذاتی اور خاندانی مصلحت کی بنياد پر۔غيبت ايک 
کے بارے ميں گفتگو ہوئی ہے جن کے پيش نظريہ نتيجہ نکلتا ہے “ اٰلہی سنت) ”٧٧اسراءآيت ¿ ، اور سوره ٣٢فتح، آيت 

کہ اٰلہی سنت سے مراد خداوند عالم کے ثابت اور بنيادی قوانين ہيں جن ميں ذرا بھی تبديلی نہيں آسکتی يہ قوانين گذشتہ 
کا خالصہ) ہے جو  ۵٣۴، ص ٧١تھے اور آج نيزموجودہيں اور آئنده بھی نافذ رہيں گے۔ (تفسير نمونہ، ج قوموں ميں نافذ 

متعدد انبياءعليہم السالم کی زندگی ميں ديکھی گئی ہے جيسے حضرت ادريس (ع)، حضرت نوح(ع)، حصرت صالح (ع)، 
حضرت الياس (ع)، حضرت سليمان  حضرت ابراہيم (ع)، حضرت يوسف (ع)، حضرت موسٰی (ع)، حضرت شعيب (ع)،

(ع)، حضرت دانيال (ع) اور حضرت عيٰسی(ع) (عليہم السالم)، اور حاالت کے پيش نظر ان تمام انبياءعليہم السالم کی 
  زندگی کئی سالوں تک غيبت (اور مخفی طريقہ) سے بسر ہوئی ہے۔

  )٠٠٣تا  ۴۵٢، ص ٧تا  ١، باب ١( کمال الدين، ج 
کو انبياءعليہم السالم کی سنت “ غيبت”تعالٰی فرجہ الشريف) کی غيبت کی روايتوں ميں هللا ی (عجل ااسی وجہ سے امام مہد

کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے اور امام مہدی عليہ السالم کی زندگی ميں انبياءعليہم السالم کی سنت کے جاری ہونے کو 



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

 
 

  غيبت کی دليلوں ميں شمار کيا گيا ہے۔
  الم نے فرمايا:حضرت امام صادق عليہ الس

بے شک ہمارے قائم (امام مہدی عليہ السالم) کے لئے غيبت ہو گی جس کی مدت طويل ہو گی۔ راوی کہتا ہے: اے فرزند ”
  رسول! اس غيبت کی وجہ کيا ہے؟

کے بارے امام عليہ السالم نے فرمايا: خداوند عالم کا اراده يہ ہے کہ غيبت کے سلسلہ ميں انبياء(عليہم السالم) کی سنت آپ 
  ۔“ميں (بھی) جاری رکھے

  )٠٩، ص ٣، ح ٢۵(بحاراالنوار، ج 
قارئين کرام! مذکوره گفتگو سے يہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی والدت سے سالہا سال پہلے آپ 

حسن عسکری عليہ السالم نے آپعليہ عليہ و آلہ وسلم) تا امام هللا کی غيبت کا مسئلہ بيان ہوتا رہا ہے اور پيغمبر اکرم (صلی ا
السالم کی غيبت اور آپعليہ السالم کے زمانہ ميں پيش آنے والے بعض واقعات کی خصوصيات بھی بيان کی ہيں، نيز غيبت 

  کے زمانہ ميں مومنين کے فرائض بھی بيان کئے ہيں۔
  )٠۴٣تا  ٢١٣، ص ٩٢تا  ۶٢، باب ٢(ديکھئے: منتخب االثر، فصل

مہدی (عليہ السالم) ميری (ہی) نسل سے ہو گا ........ اور وه غيبت ميں ”عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا صلی اپيغمبر اسالم (
رہے گا، لوگوں کی حيرانی (و پريشانی) اس حد تک بڑھ جائے گی کہ لوگ دين سے گمراه ہو جائيں گے اور پھر (جب حکم 

ر زمين کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح ظلم و خدا ہو گا) چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ظہور کرے گا او
  )۶٣۵، ص ۴، ح ۵٢، باب ١۔ (کمال الدين، ج “جور سے زمين بھری ہو گی

  غيبت کا فلسفہ
سوال يہ ہے کہ کيوں ہمارے بارہويں امام اور حجت خدا غيبت کی زندگی بسر کر رہے ہيں اور کيا وجہ ہے کہ ہم امام زمانہ

  ف کے ظہور کی برکتوں سے محروم ہيں؟فرجہ الشريهللا عجل ا
قارئين کرام! اس سلسلہ ميں گفتگو تفصيل سے احاديث ميں ہوئی ہے اور اسی حوالے سے بہت سی روايات بھی موجود ہيں، 

  ليکن ہم يہاں مذکوره سوال کا جواب پيش کرنے سے پہلے ايک نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہيں:
اوند عالم کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام حکمت اور مصلحت سے خالی ہم اس بات پر ايمان رکھتے ہيں کہ خد

نہيں ہوتا، چاہے ہم ان مصلحتوں کو جانتے ہوں يا نہ جانتے ہوں، نيز کائنات کر ہر چھوٹااور بڑا واقعہ خداوند عالم کی تدبير 
عليہ السالم کی غيبت کا مسئلہ ہے، لٰہذا آپ کی اور اسی کے اراده سے انجام پاتا ہے جن ميں سے مہم ترين واقعہ امام مہدی 

  غيبت کا مسئلہ بھی حکمت و مصلحت کے مطابق ہے اگرچہ ہم اس کے فلسفہ کو نہ جانتے ہوں۔

  سّر اٰلہی
بے شک صاحب العصر (عليہ السالم) کے لئے ايسی غيبت ہو گی جس ميں ہر ”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

  ۔“ديد کا شکار ہو جائے گااہل باطل شک و تر
  راوی نے آپ کی غيبت کی وجہ معلوم کی تو امام عليہ السالم نے فرمايا:

غيبت کی وجہ ايک ايسی چيز ہے جس کو ہم تمہارے سامنے بيان نہيں کر سکتے........ غيبت اسرار اٰلہی ميں سے ايک ”
کہ جس کے تمام کام حکمت کی بنياد پر ہوتے ہيں، راز ہے، ليکن چونکہ ہم جانتے ہيں کہ خداوند عالم صاحب حکمت ہے 

  ۔ “اگرچہ ہميں ان کی وجوہات کا علم نہ ہو
  )۴٠٢، ص ۴۴، باب ١(کمال الدين، ج 

اگرچہ اکثر مقامات پر انسان خداوند عالم کے کاموں کو حکمت کے تحت مانتے ہوئے ان کے سامنے سرتسليم خم کرتا ہے، 
و رموز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس حقيقت کے فلسفہ کو جان لينے سے ليکن پھر بھی بعض حقائق کے اسرار 

تعالٰی فرجہ الشريف) کی غيبت کی هللا سے مزيد مطمئن ہو جائے، چنانچہ اسی اطمينان کی خاطر ہم امام مہدی (عجل ا
وايات کی طرف اشاره حکمت اور اس کے آثار پر تحقيق و تجزيہ شروع کرتے ہيں اور اس سلسلہ ميں بيان ہونے والی ر

  کرتے ہيں۔

  عوام کی تاديب
جب اُمت اپنے نبی يا امام کی قدر نہ کرے اور اپنے فرائض کو انجام نہ دے بلکہ اس کی نافرمانی کرے تو پھر خداوند عالم 
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 کے لئے يہ بات روا ہے کہ ان کے رہبر اور ہادی کو ان سے الگ کر دے تاکہ وه اس کی جدائی کی صورت ميں اپنے
گريبان ميں جھانکيں، اور اس کے وجود کی قدر و قيمت اور برکت کو پہچان ليں، لٰہذا اس صورت ميں امام کی غيبت اُمت 

  کی مصلحت ميں ہے اگرچہ ان کو معلوم نہ ہو اور وه اس بات کو نہ سمجھ سکيں۔
ے وجود اور ہماری ہم نشينی سے جب خداوند عالم کسی قوم ميں ہمار”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت ہے:

  )۴۴٢، ص ٩٧١۔ (علل الشرائع، باب “خوش نہ ہو تو پھر ہميں ان سے جدا کر ليتا ہے

  دوسروں کے عہد و پيمان کے تحت نہ ہونا بلکہ مستقل ہونا
يمان باندھتے جو لوگ کسی جگہ کوئی انقالب النا چاہتے ہيں وه اپنے انقالب کی ابتداءميں اپنے بعض مخالفوں سے عہد و پ

ہيں تاکہ اپنے مقاصد ميں کامياب ہو جائيں، ليکن امام مہدی عليہ السالم وه عظيم الشان اصالح کرنے والے ہيں جو اپنے 
انقالب اور عالمی عادالنہ حکومت کے لئے کسی بھی ظالم و ستمگر سے کسی طرح کی کوئی موافقت نہيں کريں گے 

سب ظالموں سے يقينی طور پر ظاہر بظاہر مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ  کيونکہ بہت سی روايات کے مطابق آپ کو
سے جب تک اس انقالب کا راستہ ہموار نہيں ہو جاتا اس وقت تک آپ غيبت ميں رہيں گے تاکہ آپ کو دشمنان خدا سے عہد 

  و پيمان نہ کرنا پڑے۔
  ے:غيبت کی وجہ بارے حضرت امام رضا عليہ السالم سے اس طرح منقول ہ

اس وقت جبکہ (امام مہدی عليہ السالم) تلوارکے ذريعہ قيام فرمائيں گے تو آپ کا کسی کے ساتھ عہد و پيمان نہ ہو ”
  )٢٣٢، ص ۴۴، باب ٢۔(کمال الدين، ج “گا

  لوگوں کا امتحان
لوگوں کا امتحان کرنا خداوند عالم کی ايک سنت ہے، وه اپنے بندوں کو مختلف طريقوں سے آزماتا ہے تاکہ راه حق ميں ان 

کے ثابت قدم کی وضاحت ہو جائے، اگرچہ اس امتحان کا نتيجہ خداوند عالم کو معلوم ہوتا ہے ليکن اس امتحان کی بھٹی ميں 
ه اپنے وجود کے جوہر کو پہچان ليتے ہيں۔حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم بندوں کی حقيقت واضح ہو جاتی ہے اورو

جب ميرا پانچواں فرزند غائب ہو گا، تو تم لوگ اپنے دين کی حفاظت کرتا تاکہ کوئی تمہيں دين سے خارج نہ کر”نے فرمايا:
کے (بعض) ماننے والے اپنے عقيده  پائے، کيونکہ صاحب امر (امام مہدی عليہ السالم) کے لئے غيبت ہو گی جس ميں اس

۔ (غيبت شيخ طوسی عليہ الرحمہ، “سے پھر جائيں گے اور اس غيبت کے ذريعہ خداوند عالم اپنے بندوں کا امتحان کرے گا
  )٧٣٢، ص ۴٨٢، ح ۵فصل

  امام کی حفاظت
ضرات اس وجہ سے خطرناک انبياءعليہم السالم کے اپنی قوم سے جدا ہونے کی ايک وجہ اپنی جان کی حفاظت تھی، يہ ح

موقع پر مخفی ہو جاتے تھے تاکہ ايک مناسب موقع پر اپنی رسالت اور ذمہ داری کو پہنچا سکيں، جيسا کہ پيغمبر اکرم 
عليہ و آلہ وسلم) مکہ معظمہ سے نکل کر ايک غار ميں مخفی ہو گئے،يا کچھ دنوں کے لئے طائف چلے گئے، هللا (صلی ا

تعالٰی فرجہ الشريف) اور هللا ے حکم اور اس کے اراده سے ہوتا تھا۔حضرت امام مہدی (عجل االبتہ يہ سب خداوند عالم ک
  آپعليہ السالم کی غيبت کے بارے ميں بھی متعدد روايات يہی وجہ بيان کرتی ہيں۔

امام منتظر اپنے قيام سے پہلے ايک مدت تک لوگوں کی نظروں سے غائب ”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:
انہيں اپنی جان کا خطره ہو ”۔جب امام عليہ السالم سے غيبت کی وجہ معلوم کی گئی تو آپعليہ السالم نے فرمايا:“رہيں گے

  )٣٣٢، ص ٧، ح ٢۔ (کمال الدين، ج “گا

  شہادت کی تمنا
کی اصالح اگرچہ شہادت کی تمنا خدا کے سب نيک بندوں کے دلوں ميں ہوتی ہے ليکن ايسی شہادت جو دين اور معاشره 

اور اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے ہو ليکن اگر اسکا قتل ہونا ضياع اور بڑے مقاصد کے خاتمہ کا سبب بنے تو ايسے موقع 
پر قتل سے بچنا ايک دانشمندانہ اور حکيمانہ کام ہے۔ آخری ذخيره اٰلہی يعنی بارہويں امام کے قتل ہونے کے معنی يہ ہيں کہ 

ں پر پانی پھر جائے اور عالمی عادل حکومت کے ؤتمام انبياءاور اولياء(عليہم السالم) کی تمناخانہ کعبہ منہدم ہو جائے 
بارے ميں خداکا وعده پورا نہ ہو۔قابل ذکر ہے کہ متعدد روايات ميں غيبت کی وجوہات کے سلسلہ ميں دوسرے نکات بھی 

اہم بات يہ ہے کہ غيبت اسرار اٰلہی ميں سے ايک  بيان ہوئے ہيں جن کو ہم اختصار کی وجہ سے بيان نہيں کر سکتے۔ ليکن
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راز ہے جس کی اصلی اور بنيادی وجہ امام عليہ السالم کے ظہور کے بعد ہی واضح ہو گی۔ ہم نے جو کچھ اس سلسلہ ميں 
  اسباب بيان کئے ہيں وه بھی امام عليہ السالم کی غيبت ميں اہم اثرات کے حامل ہيں۔

  غيبت کی اقسام
م! مذکوره مطالب کے پيش نظر امام مہدی عليہ السالم کی غيبت الزم اور ضروری ہے، ليکن چونکہ ہمارے قارئين کرا

ہاديوں کے تمام اقدامات لوگوں کے ايمان و اعتقاد کو مضبوط کرنے کے لئے ہوتے تھے، لٰہذا اس چيز کا خوف تھا کہ اس 
ناقابل تالفی نقصانات پہنچيں گے، لٰہذا غيبت کے زمانہ کا آخری حجت اٰلہی کی غيبت کی وجہ سے مسلمانوں کی دينداری پر

  بہت ہی حساب و کتاب اور دقيق منصوبہ بندی کے تحت آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔
امام مہدی عليہ السالم کی والدت سے سالہا سال پہلے آپ کی غيبت اور اس کی ضرورت کے بارے ميں گفتگو جاری و 

عليہم السالم اور ان کے اصحاب کی محفلوں ميں نقل ہوتی تھی، اسی طرح امام علی نقی عليہ  ساری تھی اور آئمہ معصومين
السالم اور امام حسن عسکری عليہ السالم لوگوں سے ايک نئے انداز اور خاص حاالت ميں رابطہ ہوتا تھا، اور مکتب اہل 

ہ بہت سی ماّدی اور معنوی ضرورتوں ميں امام معصوم بيت عليہم السالم کے ماننے والوں نے آہستہ آہستہ يہ سيکھ ليا تھا ک
عليہ السالم کی مالقات پر مجبور نہيں ہيں، بلکہ ائمہ عليہم السالم کی طرف سے معين وکالءاور قابل اعتماد حضرات کے 

ذريعہ اپنے فرائض پر عمل کيا جا سکتا ہے، حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کی شہادت اور حصرت حجت بن 
حسن عليہ السالم کی غيبت (صغرٰی) کے آغاز سے امام اور اُمت کے درميان رابطہ بالکل ختم نہيں ہوا تھا، بلکہ مومنين ال

اپنے موال و آقا اور امامعليہ السالم کے خاص نائب کے ذريعہ رابطہ برقرار کئے ہوئے تھے اور يہی زمانہ تھا کہ جس ميں 
رابطہ کی عادت ہوئی کہ امام عليہ السالم کی غيبت ميں بھی اپنے دينی فرائض کی  شيعوں کو دينی علماءسے وسيع پيمانہ پر

امام مہدی عليہ السالم کی غيبت کبرٰی کا آغاز ہوهللا پہچان کا راستہ بند نہيں ہوا ہے۔ اس موقع پر مناسب تھا کہ حضرت بقية ا
رابطہ کا سلسلہ بند ہو جائے۔اس سے پہلے ايک  اور امام عليہ السالم اور شيعوں کے درميان گذشتہ زمانہ ميں رائج عام

  چھوٹی غيبت ہو۔
  قارئين کرام! ہم يہاں غيبت صغرٰی اور غيبت کبرٰی کی خصوصيات کے سلسلہ ميں کچھ چيزيں بيان کرتے ہيں:

  غيبت صغریٰ 
ت کا آغاز ہوا اور ھ ميں حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کی شہادت کے فوراً بعد ہمارے بارہويں امام کی امام٠۶٢

  سال) تک جاری رہا۔ ٠٧ھ (تقريباً ٩٢٣کا بھی آغاز ہو گيا اور يہ سلسلہ “ غيبت صغریٰ ”اسی وقت سے آپ کی 
غيبت صغرٰی کی سب سے بڑی خصوصيت يہ تھی کہ مومنين امام مہدی عليہ ا لسالم کے خاص نائبين کے ذريعہ رابطہ 

مہدی عليہ السالم کے پيغامات حاصل کرتے تھے اور اپنے سواالت آپ کی برقرار کئے ہوئے تھے اور ان کے ذريعہ امام 
خدمت ميں بھيجتے تھے (خطوں کی تحرير (جو توقيعات کے نام سے مشہور ہيں) شيعہ علماءکی کتابوں ميں موجود ہے 

ذريعہ آپ کی  اور کبھی امام مہدی عليہ السالم کے نائبين کے) ٧٩۵تا  ٠۵١، ص ١٣، باب ٣۵(جيسے بحار االنوار، ج 
زيارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا تھا۔امام مہدی عليہ السالم کے نواب اربعہ جو عظيم الشان شيعہ عالم دين تھے اور خود 

تعالٰی فرجہ الشريف) کے ذريعہ منتخب ہوتے تھے ان کے اسمائے گرامی ان کی نيابت کی ترتيب سے هللا امام مہدی (عجل ا
  اس طرح ہيں:

ھ۵۶٢َعمری: آپ امام مہدی عليہ السالم کی غيبت کے آغاز سے امام کی نيابت کرتے تھے۔ موصوف نے  ۔ عثمان بن سعيد١
ميں وفات پائی يہ بات بھی قابل ذکرہے کہ موصوف امام علی نقی عليہ السالم اور امام حسن عسکری عليہ السالم کے بھی 

  وکيل تھے۔
م کے نائب اّول کے فرزند تھے اور اپنے والد گرامی کے انتقال پر ۔ محمد بن عثمان عمری: موصوف امام مہدی عليہ السال٢

  ھ ميں وفات پائی۔۵٠٣امام کی نيابت پر فائزہوئے، موصوف نے 
ھ ميں ان کی وفات ہو ۶٢٣سال نائب رہے جس کے بعد  ١٢۔ حسين بن ُروح نوبختی: موصوف امام مہدی عليہ السالم کے ٣

  گئی۔
ھ ميں ہوا اور انکی وفات کے بعد غيبت صغرٰی کا زمانہ ختم ہو گيا۔امام ٩٢٣ا انتقال ۔ علی بن محمد سم ری: موصوف ک۴

مہدی عليہ السالم کے خاص نائبين امام حسن عسکری عليہ السالم اور خود امام مہدی عليہ السالم کے ذريعہ انتخاب ہوئے 
  تھے اور لوگوں ميں ان کا تعارف کروايا جاتا تھا۔ 

ميں روايت کرتے ہيں کہ ايک روز عثمان بن سعيد (نائب اّول) کے ساتھ چاليس “ الغيبة”اپنی کتاب  شيخ طوسی عليہ الرحمہ
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مومنين امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں پہنچے، امام عليہ السالم نے ان کو اپنے فرزند کی زيارت کرائی اور 
تم لوگ اس کی اطاعت کرنا، اور جان لو کہ آج کے بعد اس کو ميرے بعد يہی ميرا جانشين اور تمہارا امام ہو گا، ”فرمايا: 

گے، يہاں تک کہ اس کی عمر کامل ہو جائے، لٰہذا (اس کی غيبت کے زمانہ ميں) جو کچھ عثمان (بن سعد) ؤ نہيں ديکھ پا
۔ “اری انہيں پر ہےکہيں اسکو قبول کرنا، اور ان کی اطاعت کرنا کہ وه تمہارے امام کے نائب ہيں اور تمام امور کی ذمہ د

  )٧۵٣، ص ٩١٣، ح ۶(غيبت طوسی عليہ الرحمہ، فصل 
امام حسن عسکری عليہ السالم کی دوسری روايت ميں محمد بن عثمان کو امام مہدی عليہ السالم کے (دوسرے) نائب کے 

  عنوان سے ياد کيا گيا ہے۔
ی عليہ السالم کے حکم سے يمن کے شيعوں کا نے امام حسن عسکر“ عثمان بن سعيد”شيخ طوسی عليہ الرحمہ فرماتے ہيں:

اليا ہوا مال وصول کيا، اس وقت بعض مومنين نے جو اس واقعہ کے شاہد تھے، امام عليہ السالم سے عرض کی: خدا کی 
قسم! عثمان آپ کے بہترين شيعوں ميں سے ہيں ليکن اس کام کا آپ کے نزديک انکا مقام ہم پر واضح ہو گيا۔ امام حسن 

عليہ السالم نے فرمايا: جی ہاں! تم لوگ گواه رہنا کہ عثمان بن سعيد عمری ميرے وکيل ہيں اور اس کا فرزند عسکری 
  )۵۵٣، ص ٧١٣، ح ۶۔ (غيبت طوسی عليہ الرحمہ، فصل “کا وکيل ہو گا“ مہدی”ميرے بيٹے “ محمد”

ميں بھی آپ کا ہر نائب اپنی وفات سے  يہ تمام واقعات امام مہدی عليہ السالم کی غيبت سے پہلے کے ہيں، غيبت صغریٰ 
پہلے امام مہدی عليہ السالم کی طرف سے منتخب ہونے والے نائب کا تعارف کرا ديتا تھا۔يہ حضرات چونکہ اعلٰی اوصاف 

تعالٰی فرجہ الشريف) کی نيابت کی لياقت پيدا ہوئی، ان حضرات هللا کے مالک تھے جس کی بنا پر ان ميں امام مہدی (عجل ا
صوص صفات کچھ اس طرح تھيں: امانت داری، عفت، رفتار و گفتار ميں عدالت، رازداری اور امام مہدی عليہ السالمکی مخ

کے زمانہ ميں مخصوص حاالت ميں اسرار اہل بيت عليہم السالم کو مخفی رکھنا، يہ حضرات امام مہدی عليہ السالم کے 
مکتب کے پرورده تھے، اُنہوں نے مستحکم ايمان کے زيِر سايہ قابل اعتماد افراد تھے اور خاندان عصمت و طہاعت کے 

علم کی دولت حاصل کی تھی، ان کی نيک نامی مومنين کی ورد زبان تھی، سختيوں اور پريشانيوں ميں صبر و بردباری کا 
ام نيک صفات يہ عالم تھا کہ سخت سے سخت حاالت ميں اپنے امام عليہ لسالم کی مکمل اطاعت کيا کرتے تھے۔ اور ان تم

کے ساتھ ان کے يہاں شيعوں کی رہبری کی لياقت بھی پائی جاتی تھی، نيز مکمل فہم و شعور اور حاالت کی شناخت کے 
ساتھ اپنے پاس موجود وسائل کے ذريعہ شيعہ معاشره کو صراط مستقيم کی طرف ہدايت فرماتے تھے اور مومنين کو پل 

بت صغرٰی اور امام اور اُمت کے درميان رابطہ ايجاد کرنے ميں نواب اربعہ غيبت صغرٰی سے صحيح و سالم گزار ديا۔غي
کے کردار کا ايک عميق مطالعہ امام مہدی عليہ السالم کی زندگی کے اس حصہ کی اہميت کو واضح کر ديتا ہے، اس رابطہ 

ونا بارہويں امام اور آخری کا وجود اور غيبت صغرٰی ميں بعض شيعوں کا امام مہدی عليہ السالم کی خدمت ميں مشرف ہ
حجت خدا کی والدت کے اثبات ميں بھی بہت موثر رہا ہے اور يہ اہم نتائج اس زمانہ ميں حاصل ہوئے کہ جب دشمنوں کی 
يہ کوشش تھی کہ شيعوں کو امام حسن عسکری عليہ السالم کے فرزند کی پيدائش کے حوالہ سے شک و ترديد ميں ڈال ديں،

غرٰی کا يہ زمانہ غيبت کبرٰی کی شروععات کےلئے ايک ہموار راستہ تھا جس ميں مومنين اپنے اماماس کے عالوه غيبت ص
سے رابطہ نہيں کر سکتے تھے ليکن اطمينان اور يقين کے ساتھ امام عليہ السالم کے وجود اور ان کے برکات سے فيضياب 

  ہوتے ہوئے غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں داخل ہو گئے 

  ...ة....ة۔ة....ة....ة.

  غيبت کبریٰ 

امام مہدی عليہ السالم کے چوتھے نائب کی زندگی کے آخری دنوں ميں آپعليہ السالم نے ان کے نام خط ميں يوں تحرير 
  فرمايا:

  
ِحی م ِ الرَّح ٰمِن الرَّ   بِس ِم ّهللاٰ

يت فرمائے کيونکہ آپ چھ دن اے علی بن محمد سمری! خداوند عالم آپ کی وفات پر آپ کے دينی بھائيوں کو اجر جميل عنا
کے بعد عالم بقاءکی طرف کوچ کر جائيں گے، اسی وجہ سے اپنے کاموں کو خوب ديکھ بھال لو، اور اپنے بعد کسی کو اپنا 

گے، جب تکؤ کيونکہ مکمل (اور طوالنی) غيبت کا زمانہ پہنچ گيا ہے، اس کے بعد سے مجھے نہيں ديکھ پاؤ! وصی نہ بنا
ا، اور اس کے بعد ايک طويل مدت ہو گی جس ميں دل سخت ہو جائيں گے اور زمين ظلم و ستم سے بھر خدا کا حکم ہو گ

  )۵٩٣، ص ۵۶٣، ح ۶جائے گی۔ (غيبت طوسی عليہ الرحمہ، فصل 
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کا آغاز ہو گيا اور يہ سلسلہ “ غيبت کبریٰ ”ھ سے ٩٢٣اس بنا پر بارہويں امام عليہ السالم کے آخری نائب کی وفات کے بعد 
ی طرح جاری ہے جب تک کہ خدا کی مرضی سے غيبت کے بادل چھٹ جائيں اور يہ ُدنيا واليت و امامت کے چمکتے اس

  ہوئے سورج سے براه راست فيضياب ہو۔
جيسا کہ بيان ہو چکا ہے کہ غيبت صغرٰی ميں شيعہ اورمومنين امام عليہ السالم کے مخصوص نائب کے ذريعہ اپنے امام 

اور اپنے اٰلہی فرائض سے آگاه ہوتے تھے ليکن غيبت کبرٰی ميں اس کا رابطہ کا سلسلہ ختم ہو گيا سے رابطہ رکھتے تھے 
اور مومنين اپنے فرائض کی شناخت کے لئے امام عليہ السالم کے عام نائبين جو کہ دينی علماءو مراجع تقليد ہيں ان کی 

عليہ السالم نے اپنے ايک قابل اعتماد عظيم الشان  طرف رجوع کرنے لگيں اور يہ واضح راستہ ہے جو حضرت امام مہدی
عالم کے سامنے پيش کيا ہے۔ امام مہدی عليہ السالم کے دوسرے نائب خاص کے ذريعہ پہنچے ہوئے خط ميں اس طرح 

  تحرير ہے:
تِی َعلَی ا ال َحَواِدث ال َواقَِعةُ فَار َجُعو ا اِٰلی ُرواِة َحِدی ثَنَا فَانَّہُم ُحجَّ ِ َعلَی ِہم ۔﴿ (کمال الدين، ج  ﴾َو اَمَّ ةُ ّهللاٰ ، باب ٢ُکم َو اَنَا ُحجَّ

  )۶٣٢، ص ۵۴
اور آئنده پيش آئے والے حوادث اور واقعات (نيز مختلف مسائل ميں اپنی شرعی ذمہ داريوں کی پہچان کےلئے) ہماری ”

ميں ان پر خدا کی حجت احاديث کے راويوں (فقہائ) کی طرف رجوع کريں، کيونکہ وه تم پر ميری حجت ہيں اور
  ۔“ہيں........

دينی سواالت کے جواب کے لئے اور ان سے اہم يہ کہ شيعوں کے شخصی اور معاشرتی فرائض کی پہچان کے لئے يہ نيا 
طريقہ کار اس حقيقت کی عکاسی کرتا ہے کہ امامت و رہبری کا عظيم الشان نظام، شيعہ ثقافت ميں ايک بہترين اور زنده 

ميں مختلف حاالت ميں مومنين کی ہدايت اور رہبری بہت ہی مستحکم طريقہ پر انجام پاتی ہے اور اس مکتب نظام ہے جس 
کے ماننے والوں کو کسی بھی زمانہ ميں ہدايت کے سرچشمہ کے بغير نہيں چھوڑا گيا ہے بلکہ ان کی شخصی اورمعاشرتی

يزگاراور عادل و آگاه مجتہدين کے سپرد کر ديا گيا ہے زندگی کے مختلف حصوں ميں ان کے مسائل کو دينی علماءاور پرہ
جو مومنين کے دين اور دنيا کے امانت دار ہيں تاکہ اسالمی معاشره کی کشتی دنيائے طوفان اورکفر و نفاق کے متالطم دريا 

يعہ عقائد کی سے بحفاظت کناره ہدايت پر لگائيننيزاستعمار کی غلط سياست کے دلدل ميں پھنسنے سے محفوظ رکھيناور ش
  سرحدوں کی حفاظت ہوتی رہے۔

  حضرت امام علی نقی عليہ السالم غيبت کے زمانہ ميں دينی علماءکے کردار کو بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
اگر ايسے علماءکرام نہ ہوتے جو امام مہدی عليہ السالم کی غيبت ميں لوگوں کو آپ کی طرف دعوت ديتے اور ان کو اپنے”

ہدايت کرتے، نيز حجتوں اور خداوند عالم کے دينی مستحکم دالئل (جو کہ خود دين خدا ہے) کی حمايت نہ  امام کی طرف
کرتے اور اگر نہ ہوتے ايسے بابصيرت علماءجو خدا کے بندوں کو شيطان اور شيطان صفت لوگوں نيز دشمنان اہل بيت 

خدا پر کوئی باقی نہ رہتا! (اور سب دين سے خارج ہو عليہم السالم (کی دشمنی) کے جال سے نجات نہ ديتے تو پھر دين 
جاتے) ليکن اُنہوں نے شيعوں کے (عقائد اور) افکار کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں ميں لے ليا جيسا کہ کشتی کا ناخدا 

  ۔“ہيں کشتی ميں سوار مسافروں کو اپنے ہاتھوں ميں لے ليتا ہے۔ يہ علماءخداوند عالم کے نزديک سب سے بہترين (بندے)
  )۵١، ص ١١، ح ١(احتجاج، ج 

قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ معاشره کی رہبری کے لئے مخصوص صفات و کماالت درکار ہيں، کيونکہ مومنين کے دين و ُدنيا 
کے امور کو ايسے شخص کے ہاتھوں ميں دےا جائے جو اس عظيم ذمہ داری کے اہل ہوں تو ان افراد کا مکمل طور پر 

صحيح تشخيص کی صالحيت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ معصومين عليہم السالم صاحب بصيرت اور 
  کی مخصوص شرائط بيان کی ہيں۔“ ولی فقيہ”نے دينی مراجع اور ان سے بڑھ کر ولی امر مسلمين 

  حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:
اور گناه کبيره کے مقابلہ ميں) اپنے کو محفوظ رکھے اور دين فقہاء(کرام) اور دينی علماءميں سے جو شخص (گناه صغيره”

(اور مومنين کے عقائد کا) محافظ ہو، اور اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے (زمانہ کے) موال و آقا (اور 
اور صرف بعض شيعہ امام) کی اطاعت کرتا ہو تو مومنين پر واجب ہے کہ اس کی پيروی کريناور اس کی تقليد کريں 

  )١۵۵، ص ٢۔ ( احتجاج، ج“فقہاءايسے ہوں گے نہ کہ سب 

  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ
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امام زمانہ عليہ السالم کی غيبت سے مراد ان کا حاضر نہ ہونا نہيں ہے بلکہ اس کا معنی ان کا دوسروں کی نگاه اور توجہ 
  سے پوشيده ہونا ہے۔

فرجہ الشريف کے ساتھ خاص نہيں ہے بلکہ گذشتہ پيغمبروں کی ايک تعداد هللا رف امام عجل اغيبت اور مخفی زندگی ص
  بھی غيبت کے عمل سے گزری ہے۔

روايات ميں امام زمانہ عج ّهللاٰ فرجہ الشريف کی غيبت کے دالئل کے حوالے سے مندرجہ ذيل اسباب: حضرت کی جان کی 
  پرکسی اور کی بيعت کا نہ ہونا وغيره نقل ہوئے ہيں۔ حفاظت، لوگوں کی آزمائش، لوگوں کو تنبيہ، ان

ہجری تک جاری رہی۔ ب: غيبت کبرٰی کہ ٩٢٣ھ ہجری سے ٠۶٢امام عصر کی دو غيبتيں ہيں، الف: غيبت صغرٰی کہ جو 
  ہجری سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ ٩٢٣ج 

ں جامع الشرائط فقہاءاسالمی معاشره کے دينی امور امام عصر عليہ السالم کے فرمان کے مطابق غيبت کبرٰی کے زمانہ مي
  کے ذمہ دار ہيں۔

  درس کے سواالت
  ۔غيبت کا مفہوم اور اس کی تشريح کريں؟١
  ۔ روايات کی رو سے امام عصر عليہ السالم کی غيبت کے اسباب ميں سے کوئی تين اسباب کی وضاحت کريں؟٢
  ئب اور خاص وکيل تھے اور کتنا عرصہ اس مقام پر فائز رہے؟۔ محمد بن عثمان کتنے ائمہ عليہم السالم کے نا٣
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم نے غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں دينی فقہاءکی مرجعيت کوکيسے بيان کيا ہے؟۴
۔ امام ھادی عليہ السالم نے غيبت کے زمانہ ميں لوگوں کے ايمان کو محفوظ رکھنے کے لئے شيعہ علماءکے کردار اور ۵

  مت کو کس چيز سے تشبيہ دی ہے؟عظ
 ة....ة....ة....ة........ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

   ساتواں درس
  امام غائب کے فائدے

  مقاصد:

  ۔ امام غائب کی نسبت لوگوں کی معرفت و شناخت ميں اضافہ١
  ۔ کائنات ميں امام عليہ السالم کے مقام اور ان کے وظائف پر توجہ٢

  فوائد:
  ۔ لوگوں کے حضرت عليہ السالم کی نسبت عقيده کا استحکام١
  ۔ امام عليہ السالم کی عظمتوں سے آگاہی٢
  ۔ حضرت کی عنايات سے بہره مند ہونے اور ان کی قربت کے لئے کوشش کرن٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ کائنات ميں امام کی مرکزی حيثيت١
  ۔اطمينان اور سکون کا حصول٢
  ۔ شيعہ مکتب کی پائيداری٣
  ۔ اٰلہی اسرار اور علوم کی حفاظت۴
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  ور نفوس کی تہذيب۔ باطنی ہدايت ا۵

  امام غائب کے فوائد
سينکڑوں سال سے انسانی معاشره حجت خدا کے فيض کے ظہور سے محروم ہے اور اُمت اسالمی اس آسمانی رہبر اور 

امام معصوم کے حضور ميں مشرف ہونے سے قاصر ہے۔ تو يہاں سوال پيدا ہوتا ہے کہ انکے غيبت ميں ہونے اور ان کی 
ز عمومی رسائی سے دور ہونے کی صورت ميں اس کائنات اور اس ميں موجود انسانوں کے لئے کيا فوائد مخفيانہ زندگی ني

رکھتی ہے؟ کيا يہ نہيں ہو سکتا تھا کہ ظہور کے نزديک ان کی پيدائش ہوتی اور ان کی غيبت کے سخت زمانہ کو ان کے 
  شيعہ نہ ديکھتے؟

جت اٰلہی کی (صحيح) پہچان نہ ہونے کی وجہ سے پيدا ہوتے ہيں۔ يہ سوال اور اس طرح کے دوسرے سوالت امام اور ح
درحقيقت اس کائنات ميں امام کا مرتبہ کيا ہے؟ کيا ان کے وجود کے تمام آثار ان کے ظہور پر ہی موقوف ہيں؟ اور کيا وه 

  کا حامل ہے؟ صرف لوگوں کی ہدايت کے لئے ہيں يا ان کا وجود تمام ہی موجودات کے لئے مفيد اثرات اور برکات

  امام کا کائنات کے لئے محور و مرکز ہونا
شيعہ نقطہ نگاه اور دينی تعليمات کے پيش نظر امام کل کائنات کے تمام موجودات کے لئے خدا کے فيض کا واسطہ ہے۔ وه 

نات اور جمادات نظام کائنات ميں محور اور مرکز کی حيثيت رکھتا ہے۔ ان کے وجود کے بغير کائنات، جنات، مالئکہ، حيوا
کا نام و نشان تک نہ رہتا۔ حضرت امام صادق عليہ السالم سے سوال ہوا کہ کيا زمين بغير امام کے باقی ره سکتی ہے؟ امام 

  )١٠٢، ص ١۔ (اصول کافی، ج“اگر زمين پر امام کا وجود نہ ہو تو اسی وقت زمين فنا ہو جائے”عليہ السالم نے فرمايا: 
کے پيغام کا پہنچانے اور انسانی کمال تک ان کی ہدايت کرنے ميں واسطہ ہيں اور تمام موجودات  چونکہ وه لوگوں تک خدا

تک ہر طرح کا فيض و کرم اٰلہی ان کے سبب سے پہنچتا ہے، نيز يہ بات واضح اور روشن ہے کہ خداوند عالم نے شروع 
ہ انسانی قافلہ کی ہدايت کی ہے ليکن معصومين ہی سے انبياءعليہم السالم کے ذريعہ اور پھر ان کے جانشينوں کے ذريع

عليہم السالم کے کالم سے نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ اس کائنات ميں آئمہ (عليہم السالم) کا وجود ہر چھوٹے بڑے وجود کے لئے 
د عالمخداوند عالم کی طرف سے ہر نعمت اور فيض ميں واسطہ ہے۔ واضح الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ تمام موجودات خداون

کی طرف سے جو کچھ بھی فيض اور عطا حاصل کرتے ہيں وه امام کے ذريعہ حاصل ہوتا ہے، ساری اشياءکاخود وجود 
بھی امام کے واسطہ کی بنا پر ہے اور اپنی زندگی ميں جو کچھ بھی وه حاصل کرتے ہيں ان ميں بھی امام کی ذات واسطہ 

  ہے۔
  ايک جامع کتاب ہے) کے ايک فقره ميں اس طرح بيان ہوا ہے: زيارت جامعہ (جو واقعاً امام کی پہچان کی

ُل ال َغی َت َو بُِکم يُمِسک السََّماَئ اَن تَقََع َعلَی ال اَر ِض االَّ  ُ َو بُِکم يَخ تِم َو بُِکم يُنَزَّ  بِاِذ نِہَ۔﴿ (مفاتيح الجنان، زيارت ﴾بُِکم فَتََح ّهللاٰ
لی نقی عليہ السالم سے منقول ہے اور سند اور تحرير کے لحاظ سے ايک جامعہ کبيره، نوٹ: يہ زيارت حضرت امام ع

  عظيم الشان زيارت ہے اور ہميشہ شيعہ علماءکی خصوصی توجہ کی حامل رہی ہے۔)
اے ائمہ معصومين عليہم السالم) خداوند عالم نے (کائنات کا) آغاز آپ سے کيا، آپ ہی پراس کااختتام ہوگا،اور آپ کے ”(

ان رحمت نازل کرتا ہے اور آپ کے (وجود کی برکت سے) آسمان کو زمين پر گرنے سے محفوظ رکھے توسط سے بار
  ۔“ہوئے ہے زمين پر آسمان هللا کے اراده ہی سے گر سکتا ہے

بہرکيف امام عليہ السالم کے وجودی آثار صرف ان کے ظہور کے کی حالت ميں منحصر نہيں بلکہ ان کا وجود کائنات ميں 
ن کی غيبت کے زمانہ ميں بھی) مخلوقات اٰلہی ميں تمام موجودات کے لئے سرچشمہ حيات ہے، اور خود خداوند (يہاں تک ا

عالم کی مرضی يہی ہے کہ سب سے بلند و باال اور سب سے کامل موجود فيض اٰلہی حاصل کرکے دوسری مخلوقات تک 
ان کوئی فرق نہيں ہے۔ جی ہاں! سب امام عليہ السالم پہنچانے ميں واسطہ ہو لٰہذا اس صورت ميں غيبت اور ظہور کے درمي

کے وجود کے آثار سے فيضياب ہوتے ہيں اور امام مہدی عليہ السالم کی غيبت اس سلسلہ ميں کوئی مانع نہيں ہے۔ قابل 
ے توجہ بات يہ ہے کہ جب امام مہدی عليہ السالم سے آپ کی غيبت کے زمانہ ميں فيضياب ہونے کے طريقہ کار کے بار

  ميں سوال کيا جاتا ہے تو آپعليہ السالم فرماتے ہيں:
ا َوجہ ااِلن ِتفَاِع بِی فِی َغی بَتِی فَکا ااِلن تفَاِع بِالشَّم ِس اَِذا َغيَّبَتَہَا َعِن ال اَب َصاِر السََّحاُب﴿ ، ص ۴۴٣، ش ٢( احتجاج، ج  ﴾َو امَّ

٢۴۵(  
طرح ہے جس طرح سورج سے فائده اُٹھايا جاتا ہے جبکہ وه بادلوں ميری غيبت کے زمانہ ميں مجھ سے فائده اُٹھانا اسی ”

۔ امام مہدی عليہ السالم نے اپنی مثال سورج جيسی اور غيبت کی مثال بادلوں کے پيچھے چھپے ہوئے “ميں چھپ جاتا ہے
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  سورج کی دی ہے جس ميں بہت سے نکات پائے جاتے ہيں لہذا ہم ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کرتے ہيں:
سورج، نظام شمسی ميں مرکزی حيثيت رکھتا ہے اور دوسرے سيارے اس کے گرد گردش کرتے ہيں، اسی طرح امام عصر

عليہ السالم کا وجود گرامی بھی کائنات کے نظام ميں مرکزی حيثيت رکھتا ہے اور ساری کائنات آپ کے وجود کے گرد 
  گھومتی ہے۔

  نِہ ُرِزَق الَورٰی َو بُِوُجو ِدِه ثَبَتَت ال اَر ِض َوالسََّماُئ﴿ (مفاتيح الجنان، دعای عديا)﴾بِبَقَائِہَ بَقِيَِت الدُّن يَا َو بِی مِ 
اس (امام) کی وجہ سے دنيا باقی ہے اور اس کے وجود کی برکت سے کائنات کے ہر موجود کو روزی ملتی ہے اور اس ”

  ۔“کے وجود کی خاطر زمين اور آسمان باقی ہيں
لئے بھی نور افشانی ميں کنجوسی نہيں کرتا اور ہر چيز اپنے رابطہ کے لحاظ سے سورج کے نور سورج ايک لمحہ کے 

سے فيضياب ہوتی ہے۔ چنانچہ حصرت ولی عصر عليہ السالم کا وجود بھی تمام مادی اور معنوی نعمتوں کو حاصل کرنے 
  بق فيض حاصل کرتی ہے۔ميں واسطہ ہے، ہر شخص اورہرشئی اس مرکز کے کماالت سے اپنے رابطہ کے مطا

اگر يہ سورج بادلوں کے پيچھے موجود نہ رہے تو پھر اس قدر ٹھنڈک اور اندھيرا ہو جائے گا کہ کوئی بھی جاندار زمين پر
زنده نہيں ره سکے گا اسی طرح اگر يہ کائنات امام عليہ السالم کے وجود سے محروم ہو جائے (اگر چہ پرده غيبت ميں بھی

مشکالت، پريشانياں اور مختلف بالئيں انسانی زندگی کو آگے بڑھنے ميں مانع ہو جائيں گی اور تمام موجودات نہ ہو) تو پھر 
  کا خاتمہ ہو جائے گا۔
تعالٰی فرجہ الشريف) شيخ مفيد عليہ الرحمہ کو ايک خط لکھتے ہيں جس ميں اپنے شيعوں سے خطاب هللا امام مہدی (عجل ا

  فرماتے ہيں:
، شہ ٢جاج، ج لِی َن لُِمَراَعاتُِکم َواٰل نَاِسيَن لِِذک ِرُکم َو لَو اَل َذلَِک لَنََزَل بُِکم االََّواُئ َو اص طَلََمُکم االعَداُئ﴿ (احت﴾اِنَّا َغی ر ُمہ مِ 

  )٨٩۵، ص ٩۵٣
ر بہت سیہم تم کو ہرگز اپنے حال پر نہيں چھوڑتے اور ہرگز تمہيں نہيں بھولتے، اگر (ہميشہ ہماری توجہ) نہ ہوتی تو تم پ”

۔لٰہذا امام عليہ السالم کے وجود کا سورج پوری “سختياں اور بالئيں نازل ہوتيں اور دشمن تمہيں نيست و نابود کر ديتے
کائنات پر چمکتا ہے اور تمام موجودات تک فيض پہنچاتا ہے اور ان تمام مخلوقات کے درميان بشريت خصوصاً اسالمی 

تک مزيد خير و برکت پہنچاتا ہے جن کے چند نمونے آپ کی خدمت ميں پيش کرتے معاشره، شيعہ اور ان کے پيروکاروں 
  ہيں:

  اُميد کی کرن
انسانی زندگی کا اہم سرمايہ اُميد ہوتی ہے۔ اُميد ہی انسان کی زندگی ميں مايہ حيات، نشاط و شادابی، اميد، تحريک اور عمل 

روشن مستقبل کی اميد اور شوق و رغبت کا باعث ہے۔ شيعہ ہميشہ  کا باعث ہے۔ اس کائنات ميں امام عليہ السالم کا وجود
سے اس چوده سو سالہ تاريخ ميں مختلف مشکالت اور پريشانيوں ميں مبتال رہے ہيں اور ظلم و ستم کے مدمقابل قيام کرنے 

بل کی اميد تھی۔ ايسا اور ظالم و ستمگر کے سامنے تسليم نہ ہونے ميں جو چيز سب سے بڑی پشت پناه تھی وه بہترين مستق
مستقبل جو کوئی خالی اور من گھڑت کہانی نہيں ہے بلکہ ايسا مستقبل جو نزديک ہے اور مزيد نزديک بھی ہو سکتا ہے ، 
کيونکہ جو شخص قيام اور انقالب کی رہبری کا عہده دار ہے وه زنده ہے اور ہر وقت آماده اور تيار ہے، يہ تو ہم ہيں کہ 

  ہيے۔ہميں تيار ہونا چا

  مکتب کی پائيداری اور پاسداری 
ہر معاشره کو اپنے نظام کی حفاظت اور ايک معين مقصد تک پہنچنے کے لئے ايک مدبر رہبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ 
اس کی ہدايت کے مطابق معاشره صحيح راستہ پر قدم بڑھائے۔ معاشره کے لئے رہبر اور ہادی کا وجود بہت ہی اہم ہے تاکہ 

ايک بہترين نظام کے تحت اپنی حيثيت کو باقی رکھ سکے اور آئنده کے پروگرام ميں استحکام پيدا ہو سکے اور کمرمعاشره 
ہمت باندھ لے۔ زنده اور بہترين رہبر اگرچہ لوگوں کے درميان نہ رہے ليکن پھر بھی اعلٰی مقاصد تک پہنچنے کے لئے 

  ور مختلف طريقوں سے منحرف راہوں سے خبردار کرتا رہتا ہے۔پروگرام اور اصول پيش کرنے ميں کوتاہی نہينکرتا ا
امام عصر عليہ السالم اگرچہ پرده غيبت ميں ہيں ليکن آپ کا وجود مذہب شيعہ کے تحفظ کے لئے بہترين سبب ہے۔ آپ عليہ 

ور جب مکارالسالم مکمل آگاہی کے ساتھ دشمنوں کی سازشوں سے شيعہ عقائد کی مختلف طريقوں سے حفاظت کرتے ہيں ا
دشمن مختلف چالوں کے ذريعہ مکتب شيعہ کے اصول اور عقائد کو نشانہ بناتا ہے اس وقت امام عليہ السالم منتخب اشخاص 

  اور علماءکی ہدايت و ارشاد کے ذريعہ دشمن کے مقصد کو ناکام بنا ديتے ہيں۔
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کی عنايت اور لطف کو عالمہ مجلسی عليہ نمونہ کے طور پر بحرين کے شيعوں کی نسبت حضرت امام مہدی عليہ السالم 
  الرحمہ کی زبانی سنتے ہيں:

گذشتہ زمانوں کی بات ہے کہ ميں بحرين ميں ايک ناصبی حاکم حکومت کرتا تھا جس کا وزير وہاں کے شيعوں سے بہت ”
پر طبيعی طور يہ زياده شمنی رکھتا تھا۔ ايک روز وزير بادشاه کے پاس حاضر ہوا، جس کے ہاتھ ميں ايک انار تھا جس 

۔﴿ بادشاه اس انار کو ديکھ کر  ، و ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاءرسول ّهللاٰ جملہ نقش تھا: ﴾ال الہ اال ّهللاٰ محمد رسول ّهللاٰ
تعجب ميں پڑ گيا اور اس نے اپنے وزير سے کہا: يہ تو شيعہ مذہب کے باطل ہونے کی واضح اور آشکار دليل ہے۔ بحرين 

کے بارے ميں تمہارا کيا نظريہ ہے؟ وزير نے جواب ديا: ميرے رائے کے مطابق ان کو حاضر کيا جائے اور کے شيعوں 
يہ نشانی ان کو دکھائی جائے، اگر ان لوگوں نے مان ليا تو انہيں اپنا مذہب چھوڑنا ہو گا ورنہ تو تين چيزوں ميں سے ايک 

ين يا جز يہ (جزيہ، اسالمی حکومت ميں غير مسلم پر اس ساالنہ ضرور ماننا ہو گا، يا تو اطمينان بخش جواب لے کر آئ
ٹيکس کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے ميں وه اسالمی حکومت کی سہوليات سے بہره مند ہوتے ہيں) ديا کريں، يا ان کے 

  ۔مردوں کو قتل کر ديں، ان کے اہل و عيال کو اسير کر لين اور ان کے مال و دولت کو غنيمت ميں لے ليں
بادشاه نے اس کے نظريہ کو قبول کيا اور شيعہ علماءکو اپنے پاس بال بھيجا اور ان کے سامنے وه انار پيش کرتے ہوئے 

کہا: اگر اس سلسلہ ميں واضح اور روشن دليل پيش نہ کر سکے تو تمہيں قتل کر ُدوں گا اور تمہارے اہل و عيال کو اسير کر
گا۔ شيعہ علماءنے ا س سے تين دن کی مہلت مانگی، چنانچہ ان حضرات نے بحث و  لوں گا يا تم لوگوں کو جزيہ دينا ہو

گفتگو کے بعد يہ طے کيا کہ اپنے درميان سے بحرين کے دس صالح اور پرہيز گار علماءکا انتخاب کيا جائے اور وه دس 
کہا: آپ آج جنگل و بيابان ميں نکل  افراد اپنے درميان تين لوگوں کا انتخاب کريں، چنانچہ ان تينوں ميں سے ايک عالم سے

جائيں اور امام زمانہ عليہ السالم سے استغاثہ کريں اور ان سے اس مصيبت سے نجات کا راستہ معلوم کريں کيونکہ وہی 
  ہمارے امام اور ہمارے مالک ہيں۔

الم کو بھيجا ليکن ان کو چنانچہ اس عالم نے ايسا ہی کيا ليکن امام زمانہ سے مالقات نہ ہو سکی۔ دوسری رات دوسرے ع
بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ آخری رات تيسرے عالم بزرگوار محمد بن عيسٰی کو بھيجا چنانچہ وه بھی جنگل و بيابان کی 

طرف نکل گئے اور روتے پکارتے ہوئے امام عليہ السالم سے مدد طلب کی، جب رات اپنی آخری منزل پر پہنچی تو اُنہوں 
ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے: اے محمد بن عيسٰی! ميں تم کو اس حالت ميں کيوں ديکھ رہا نے سنا کہ کوئی شخص 

ہوں، اور تم جنگل و بيابان ميں پريشان کيوں پھر رہے ہو؟ محمد بن عيسٰی نے ان سے کہا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ ديں۔ 
وں، تم اپنی حاجت بيان کرو! محمد بن عيسٰی نے کہا: اگر اُنہوں نے فرمايا: اے محمد بن عيسٰی! ميں تمہارا صاحب الزمان ہ

آپ ہی صاحب الزماں ہيں تو پھر ميری حاجت بھی آپ جانتے ہيں مجھے بتانے کی کيا ضرورت ہے۔ فرمايا: تم صحيح 
پڑی کہتے ہو تم اپنی مصيبت کی وجہ سے يہاں آئے ہو، اُنہوں نے عرض کی: جی ہاں، آپ جانتے ہيں کہ ہم پر کيا مصيبت 

ہے، آپ ہی ہمارے امام اور ہماری پناه گاه ہيں۔ اس کے بعد امام عليہ السالم نے فرمايا: اے محمد بن عيسٰی! اس وزير (لعنة 
عليہ) کے يہاں ايک انار کا درخت ہے جس وقت اس درخت پر انار لگنا شروع ہوئے تو اس نے انار کے مطابق مٹی کا هللا ا

يہ جملے لکھے ہيناور پھر ايک چھوٹے انار پر اس سانچے کو باندھ دياجاناہے اور جب  ايک سانچا بنواياہوا ہے اور اس پر
وه انادر بڑا ہو گيا تو وه جملے اس پر کنده ہو گئے۔ تم اس بادشاه کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ ميں تمہارا جواب وزير 

ہلے فالں کمرے ميں جانا اور وہاں ايک سفيد تو وزير سے پؤ کے گھر جا کر ُدوں گا اور جب تم وزير کے گھر پہنچ جا
تھيال ملے گا جس ميں وه مٹی کا سانچا ہے، اس کو نکال کر بادشاه کو دکھانا۔ اور دوسری نشانی يہ ہے کہ بادشاه سے کہنا 
 ہمارا دوسرا معجزه يہ ہے کہ جب انار کے دو حصے کريں گے تو اس ميں مٹی اور دھوئيں کے عالوه کوئی چيز نہيں ہو

  گی۔
محمد بن عيسٰی امام عليہ السالم عليہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور شيعہ علماءکے پاس لوٹ آئے۔ دوسرے روز 

  وه سب بادشاه کے پاس پہنچ گئے اور جو کچھ امام عليہ السالم نے فرمايا تھا اس کا بادشاه کے سامنے پيش کر ديا۔
۔“ب شيعہ اختيار کر ليا اور حکم ديا کہ اس مکار وزير کو قتل کر ديا جائےبحرين کے بادشاه نے اس معجزه کو ديکھا تو مذہ

  )٨٧١، ص ٢۵( بحاراالنوار ، ج 
اس واقعہ ميں مسلمانوں کے درميان کشت و خون بپا ہونے کا انديشہ تھا تو اس جگہ امام عليہ السالم نے مظلوموں کی 

  دادرسی کی ہے

  خود سازی
  :قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے
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  )۵٠١﴾َو قُل ا ع َملُو ا فََسيََری ّهللا َعَملَُکم َو َرُسو لَہُ َوال ُمو ِمنُو َن۔﴿ ( سوره توبہ، آيت
، رسول اور صاحبان ايمان ديکھ رہے هللاوراے پيغمبر کہہ ديجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو ا”

  ۔“ہيں........
سے مراد ائمہ معصومين عليہم السالم ہيں۔ (اصول کافی، باب عروض “ مومنين”روايات ميں منقول ہے کہ آيہ شريفہ ميں 

اس بنا پر مومنين کے اعمال امام زمانہ عليہ السالم کی نظروں کے سامنے ہوتے ہيں اور آپعليہ السالم ) ١٧١االعمال، ص 
ه اثرات کی حامل ہے اور شيعوں پرده غيبت ميں بھی ہمارے اعمال پر ناظر ہيں اور يہ چيز تربيت کے لحاظ سے بہت زياد

کو اپنی اصالح کی ترغيب دالتی ہے، يعنی حجت خدا اور نيکيوں کے امام کے سامنے برائيوں اور گناہوں سے آلوده نہ 
ہونے سے روکتی ہے۔ البتہ يہ بات مسلم ہے کہ انسان اس پاکيزگی اور روحانيت کے مرکز پر جتنی توجہ کرے گا تو اس 

ی اتنی ہی پاکيزگی اور معنويت اس کی ُروح ميں بھر دے گا اور يہ نور اس کی رفتار و گفتار ميں نماياں کے دل کا آئينہ بھ
  ہوتا جائے گا۔

  علمی اور فکری پناه گاه
آئمہ معصومين عليہ السالم معاشره کے حقيقی معلم اور اصلی تربيت کرنے والے ہيں اور مومنين ہميشہ انہی ہستيوں کے 

سرچشمہ سے فيضياب ہوتے ہيں۔ غيبت کے زمانہ ميں بھی اگرچہ براه راست امام عليہ السالم کی خدمت ميںپاکيزه و شفاف 
شرفياب ہونے کی سعادت اور فيض حاصل نہيں کر سکتے ليکن اٰلہی علوم کے يہ معدن ومرکز مختلف راستوں سے شيعوں 

نہ ميں مومنين اور علماءکے بہت سے سواالت کی علمی اور فکری مشکالت کو دور فرماتے ہيں۔ غيبت صغرٰی کے زما
  کے جوابات امام عليہ السالم کے ذريعہ حل کئے گئے ہيں۔ 

  )۶٨٢تا  ۵٣٢، ص ۵۴، باب ٢(کمال الدين ، ج 
  امام زمانہ عليہ السالم اسحاق بن يعقوب کے سوال کرنے ميں يوں تحرير فرماتے ہيں:

قدم رکھے آپ نے جو سوال ہمارے خاندان اور چچازاد بھائيوں ميں سے خداوند عالم تمہاری ہدايت کرے اور تمہيں ثابت ”
منکرين کے بارے ہے تو تمہيں معلوم ہونا چاہيے کہ خدا کے ساتھ کسی کی کوئی رشہ داری نہيں ہے لٰہذا جو شخص بھی 

ے ........ اور جب ميرا انکار کرے وه ہم ميں سے نہيں ہے اور اس کا انجام حضرت نوح عليہ السالم کے بيٹے کی طرح ہ
  تک تم اس مال کو پاکيزه نہ کر لو ہم اس کو قبول نہيں کر سکتے............

ليکن جو رقم آپ نے ہمارے لئے بھيجی ہے اس کو اس وجہ سے قبول کرتے ہيں کہ پاک و پاکيزه ہے۔ اور جو شخص 
وه آتِش جہنم کھا رہا ہے ........ اب رہا مجھ  ہمارے مالک کو (اپنے لئے) حالل سمجھتا ہے اور اس کو ہضم کر ليتا ہے گويا

سے فيض حاصل کرنے کا مسئلہ تو جس طرح بادلوں ميں چھپے سورج سے فائده اُٹھايا جاتا ہے (اسی طرح مجھ سے بھی 
فائده حاصل کيا جاتا ہے) اور ميں اہل زمين کے لئے امان ہوں، جس طرح ستارے اہل آسمان کے لے امان ہيں اور جن 

کا تمہيں کوئی فائده نہيں ہے ان کے بارے ميں سوال نہ کرو، اور اس چيزکے بارے پوچھنے سے پرہيز کرو جس چيزوں 
چيز کو تم سے طلب نہيں کيا گيا اور ہمارے ظہور کے لئے بہت دعائيں کيا کرو کہ جس ميں تمہارے لے بھی فرج (اور 

  ۔ “اور ان مومنين پر جو راه ہدايت کو طے کرتے ہيںآسانياں) ہوں گی۔ اے اسحاق بن يعقوب تم پر ہمارا سالم ہو 
  )٧٣٢، ص ۵۴، باب ٢(کمال الدين، ج 

اس کے عالوه غيبت صغری کے بعد بھی شيعہ علماءنے متعدد بار اپنی علمی اور فکری مشکالت کو امام عليہ السالم سے 
  بيان کرکے اس کا راه حل حاصل کيا ہے۔
  قمطراز ہيں:مير عاّلم، مقدس اردبيلی کے شاگرد ر

آدھی رات ہو رہی تھی اور ميں نجف اشرف ميں حضرت علی عليہ السالم کے روضہ اقدس ميں تھا اچانک ميں نے کسی ”
شخص کو ديکھا جو روضہ کی طرف آرہا ہے، ميں اس کی طرف گيا جيسے نزديک پہنچا تو ديکھا کہ ہمارے استاد عالمہ 

  جلدسے خود کو چھپا ليا۔ احمد مقدس اردبيلی عليہ الرحمہ ہيں، ميں نے
وه روضہ مطہر کے نزديک ہوئے جبکہ دروازه بند ہو چکا تھا اچانک ميں نے ديکھا کہ دروازه کھل گيا اور موصوف 

  روضہ مقدس کے اندر داخل ہو گئے اور کچھ ہی مدت بعد روضہ سے باہر نکلے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔
گا تاکہ وه مجھے نہ ديکھ ليں، يہاں تک کہ و ه مسجد کوفہ ميں داخل ہوئے ميں چھپ کر اس طرح ان کے پيچھے چلنے ل

اور اس محراب کے پاس گئے جہاں پر حضرت علی عليہ السالم کو ضربت لگی تھی، کچھ دير وہاں رہے اور پھر مسجد 
وه مسجد حنانہ ميںسے باہر نکلے اور پھر نجف کی طرف روانہ ہوئے، ميں پھر ان کے پيچھے پيچھے چل ديا يہاں تک کہ 

پہنچے، اچانک مجھے بے اختيار کھانسی آگئی، جيسے ہی اُنہوں نے ميری آواز سنی ميری طرف ايک نگاه کی اور مجھے 
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پہچان ليا اور فرمايا: آپ مير عاّلم ہيں؟ ميں نے کہا: جی ہاں! اُنہوں نے کہا: يہاں کيا کر رہے ہو؟ ميں نے کہا: جب سے آپ 
م کے روضہ ميں داخل ہوئے تھے ميں اسی وقت سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اس صاحب قبر کے حضرت علی عليہ السال

  حق کا واسطہ جو واقعہ ميں نے ديکھا ہے اس کا راز بتائيں!
موصوف نے فرمايا: ٹھيک ہے ليکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تک ميں زنده ہوں کسی کے سامنے بيان نہ کرنا اور جب 

داليا تو اُنہوں نے فرمايا: جب کوئی مشکل پيش آتی ہے تو اس کے حل کے لئے حضرت علی عليہ ميں نے ان کو اطمينان 
السالم سے توسل کرتا ہوں، آج کی رات بھی ايک مسئلہ ميرے لئے مشکل ہو گيا اور اس کے بارے ميں غور و فکر کر رہا 

ں اور آپ ہی سے اس مسئلہ کا حل ؤگاه ميں جاتھا کہ اچانک ميرے دل ميں يہ بات آئی کہ حضرت علی عليہ السالم کی بار
  دريافت کروں۔

جب ميں روضہ مقدس کے پاس پہنچا تو جيسا کہ آپ نے بھی ديکھا کہ بند دروازه کھل گيا، ميں روضہ ميں داخل ہوا، خدا 
ک قبر منور سے کی بارگاه ميں گريہ و زاری کی تاکہ امام علی عليہ السالم کی بارگاه سے اس مسئلہ کا حل مل جائے اچان

اور حضرت قائم عليہ السالم سے اس مسئلہ کا حل معلوم کرو کيونکہ وہی تمہارے امام ؤ آواز آئی کہ مسجد کوفہ ميں جا
زمانہ ہيں۔ چنانچہ اس کے بعد (مسجد کوفہ ميں) محراب کے پاس گيا اور امام مہدی عليہ السالم سے اس سوال کا جواب 

  )۴٧١، ص ٢۵۔ ( بحاراالنوار ، ج “ھر کی طرف جا رہا ہوںحاصل کيا اور اب اس وقت اپنے گ

  باطنی ہدايت اور ُروحانی نفوذ
امام لوگوں کی ہدايت اور رہبری کا عہده دار ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نور ہدايت کو حاصل کرنے 

ہ داری پر عمل کرنے کےلئے کبھی ظاہرکی صالحيت رکھنے والوں کی ہدايت کرے لٰہذا خداوند عالم کی طرف سے اس ذم
بظاہر انسانوں سے براه راست رابطہ برقرار کرتا ہے، اور اپنی حيات بخش رفتار و گفتگو سے ان کو سعادت اور کاميابی کا

راستہ دکھاتا ہے اور کبھی کبھی خداوند عالم کی عطاکرده قدرت واليت سے فائده اُٹھاتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو مسخر 
ليتا ہے اور خاص توجہ اور مخصوص عنايت کے ذريعہ دلوں کو نيکيوں اور اچھائيوں کی طرف مائل کر ديتا ہے اور  کر

ان کے لئے رشده و کمال کا راستہ ہموار کر ديتا ہے۔ اس صورت ميں امام عليہ السالم کا ظاہری طور پر حاضر ہونا اور ان 
  اندرونی اور قلبی رابطہ کے ذريعہ ہدايت کر دی جاتی ہے۔سے براه راست رابطہ کی ضرورت نہيں ہوتی بلکہ 

  حضرت امام علی عليہ السالم اس سلسلہ ميں امام کی کارکردگی کو بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
خداوندا! تيری زمين پر تيری طرف سے حجت ہوتی ہے جو مخلوق کو تيرے دين کی طرف ہدايت کرتی ہے........ اور اگر”

وجود لوگوں کے درميان نہ ہو ليکن بے شک اس کی تعليم اور اسکے (بتائے ہوئے) آداب مومنين کے دلوں اس کا ظاہری 
  )٣۶۴، ص ٢١١، ح ٣۔ (اثبات الھداة، ج “ميں موجود ہيں اور وه اسی کے لحاظ سے عمل کرتے ہيں

کی کوشش فرماتے ہيں اور جو  امام پرده غيبت ميں ره کر اسی طرح سے انقالب اور قيام کےلئے کارآمد لوگوں کی ہدايت
لوگ الزمی حد تک صالحيت رکھتے ہيں وه امام عليہ السالم کی خصوصی تربيت کے تحت آپ کے ظہور کے لئے تيار ہو 
جاتے ہيں اور يہ پرده غيب ميں رہنے والے امام کے منصوبوں ميں سے ايک منصوبہ ہے جو آپ کے وجود کی برکت سے 

  انجام پاتا ہے۔

  ں سے امانؤبال
اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ امن و امان انسانی زندگی کا اصلی سرمايہ ہے، بسا اوقات کائنات ميں مختلف حوادث کی

ں اور مصيبتوں کا سّدباب ماّدی ؤوجہ سے تمام موجودات کی عمومی زندگی خطرناک مرحلہ تک پہنچ جاتی ہے، اگرچہ بال
معنوی اسباب و عوامل بھی ان مواقع موثرہوتے ہيں۔ ہمارے آئمہ معصومين عليہم السالم چيزوں کے ذريعہ ممکن ہے ليکن 

کی روايات ميں نظام خلقت کے تمام مجموعہ کے لئے امام اور حجت خدا کا وجود زمين اور اس پر رہنے والوں کے لئے 
  امن و امان کا سبب شمار کيا گيا ہے۔

  ہيں: حضرت امام زمانہ عليہ السالم خود فرماتے
  )٩٣٢، ص ۴، ح ۵۴، باب ٢اِلَه ِل ال اَر ِض﴿ (کمال الدين، ج µ﴾َو اِنِّی اَلََمان 

  ۔“ں سے) امان ہوںؤاور ميں اہل زمين کے لئے (بال”
امام عليہ السالم کا وجود اس چيز ميں مانع ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں اور برائيوں کی وجہ سے سخت عذاب اٰلہی ميں 

  اور زمين اور اہل زمين کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔مبتال ہو جائيں 
  عليہ و آلہ وسلم) سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:هللا اس سلسلہ ميں قرآن کريم ميں پيغمبر اسالم (صلی ا
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بَہُم َو اَن َت فِی ِہم........﴿ (سوره انفال، آيت   )٣٣﴾َو َما َکاَن ّهللاُ لِی َعذِّ
  ۔“تک عذاب نہ کرے گا جب تک پيغمبر آپ کے ان کے درميان ہيں........ ان پر اس وقتهللا حاالنکہ ا”

حضرت ولی عصر عليہ السالم جو رحمت اور محبت پروردگار کے مظہر ہيں وه بھی اپنی خاص توجہ کے ذريعہ بڑی بڑی
م کی طرف لوگ ں کو خصوصاً ہر شيعہ سے ُدور کرتے ہيں، اگرچہ بہت سے مقامات پر آپعليہ السالم کے لطف و کرؤبال

  توجہ نہيں کر پاتے اور اپنی مدد کرنے والے کو نہيں پہچانتے! آپعليہ السالم خود اپنی شناخت کے بارے ميں فرماتے ہيں:
َوَجلَّ ال باََلُئ ِمن اَه لِی َو ِشی َعتِی ۔﴿ (کمال الدين ، ج  )١٧١، ص ٢١، ح ٣۴، باب ٢﴾اَنَا َخاتِم ال اَو ِصيَاِئ، َو بِی يَد فَع ّهللاٰ َعزَّ

عليہ و آلہ وسلم) کا آخری جانشين ہوں اور خداوند عالم ميرے (وجود کے سبب) ميرے خاندان هللا ميں پيغمبر خدا (صلی ا”
  ۔“نکو ُدور کرتا ہے)ؤاور ميرے شيعوں سے بال

يہ السالم کے انقالب اسالمی ايران کے ابتدائی زمانہ ميں اور دفاع مقدس (يعنی عراق سے جنگ کے دوران) امام زمانہ عل
لطف و کرم اور آپعليہ السالم کی محبت کو بارہا اس قوم اور حکومت پر سايہ کرتے ہوئے ديکھا گيا ہے اور آپ عليہ 

السالمنے اسالمی حکومت اور امامعليہ السالم کے چاہنے والے شيعوں کو دشمن کی خطرناک سازشوں سے صحيح و سالم 
نامی “ نوژه”عيسوی ميں  ٣٨٩١عيسوی) ميں سرنگوں ہونا اور  ٩٧٩١من (بہ ١٢، ٧۵٣١رکھا ہے۔ ايرانی شمسی سال 

بغاوت کی ناکامی اور (عراق سے) آٹھ سال کی جنگ ميں دشمن کی ناکامی اور بہت سی دوسری مثاليں اس بات پر زنده گواه
  ہيں۔

  باران رحمت
لبی محبوب (حضرت امام زمانہ عليہ السالم) ں کا قبلہ اور شيعوں کا قؤکائنات کا عظيم مہدی موعود مسلمانوں کی آرزو

ہميشہ لوگوں کے حاالت زندگی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس مہربان خورشيد کی غيبت اس چيز ميں مانع نہيں ہے کہ 
وه مشتاق دلوں پر اپنے زندگی بخش اور نشاط آفرين تجلی سے دريغ کرے اور ان کو اپنے لطف و کرم کے نور سے محروم

و محبت کا وه ماه منير ہميشہ اپنے شيعوں کا غم خوار اور اپنے مقدس دربار مينمدد طلب کرنےوالوں کا دستگير کرے عشق 
رہا ہے، وه کبھی تو بيمار لوگوں کے سرہانے حاضر ہوتے ہيں اور اپنے شفا بخش ہاتھوں کو ان کے زخموں کا مرہم قرار 

عنايت کرتے ہيں اور تنہائی کی وادی ميں ناچار بے کس لوگوں کی  ديتے ہيں اور کبھی جنگلوں ميں بھٹکے ہوئے مسافر پر
ں ميں منتظر دلوں کو اُميد کی گرمی عطا کرتے ہيں اور وه باراِن ؤمدد اور راہنمائی کرتے ہيں اور نااُميدی کی سرد ہوا

کے ذريعہ ہريالی اور ں ؤرحمت اٰلہی ہيں جو ہر حال ميں دلوں کے خشک بيابانوں پر برس کر شيعوں کے لئے اپنی ُدعا
شادابی ہديہ کرتے ہيں، وه خداوند محبوب کی بارگاه کے سجاده نشين اپنے ہاتھوں کو پھيالئے ہمارے لئے يہ ُدعا کرتے ہيں:

ٍد َوا ٍد َو آِل ُمَحمَّ ی ِق ﴾يَا نُو َر النُّو ِر، يَا ُمَدبََّر ال اَُمو ِر يَا بَاِعَث َمن فِی ال قَبُو ِر َصلَّ َعٰلی ُمَحمَّ ج َعل لِی َو لِِشی َعتِی ِمَن الضِّ
ُج َواف َعل بِنَا َما اَن َت اہلَہُ يَا َکِری ٍم۔﴿ µفََرجاً، َو ِمَن الہَم     َمخ َرًجاً، َواوِسع لَنَا ال من ِہَج َواطل ق لَنَا ِمن ِعن ِدَک َما يُقَرَّ

  )٨۵۶، ص ۶، ش ٧، باب ٠١(منتخب االثر، فصل 
ام امور کے تدبير کرنے والے! اے مردوں کے زنده کرنے والے! محمد و آل محمد پر صلوات اے نوروں کے نور! اے تم”

بھيج! اور مجھے اور ميرے شيعوں کو مشکالت سے نجات عطا فرما اور غم و اندوه کو ُدور فرما اور ہم پر (ہدايت کے) 
وپر کھول دے اور تو ہمارے ساتھ ايسا سلوک راستہ کو وسيع فرما اور جس راه ميں ہمارے لئے آسانياں ہوں اس کو ہمارے اُ 

  ۔“کر جس کا تو اہل ہے اے کريم!
قارئين کرام! ہماری بيان کی ہوئی گذشتہ باتيں اس بات کی عکاسی کرتی ہيں کہ امام عليہ السالم (اگرچہ پرده غيبت ميں ہيں) 

ت رکھتے ہيں وه اپنے محبوب امام سے رابطہ کرنا اور متصل ہونا ممکن ہے، جو حضرات اس بات کی لياقت اور صالحي
  کی مالقات اور قرب کی لذت سے ہميشہ محفوظ ہوئے ہيں۔

  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ:

  امام عصر عليہ السالم کائنات کے محور اور اٰلہی فيوضات کے انسانوں اوردوسری مخلوقات تک پہنچنے کا واسطہ ہيں۔
  اشرے ميں اُميد و نشاط اور فرحت کی ُروح پھونکتا ہے۔حضرت کے ظہور اور آنے پر عقيده مع

امام عصر عليہ السالم مسلمانوں کے تمام امور پر نگاه رکھتے ہيں اور لوگوں کے اعمال حضرت کی خدمت ميں پيش ہوتے 
  ہيں يہ عقيده لوگوں کی اصالح اور تربيت ميں اہم اثرات رکھتا ہے۔
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ر فکری پناه گاه ہيں بہت سے امور ميں شيعہ بزرگان نے حضرت کے ذريعے امام عصر عليہ السالم شيعوں کی علمی او
اپنے علمی جوابات حاصل کئے نيز باطنی ہدايت، مصيبتوں سے نجات اور باراِن رحمت کا نزول حضرت کے وجود کی 

  برکات ميں سے ہے۔

  درس کے سواالت:
  ۔ کائنات ميں امام عليہ السالم کی مرکزيت کی وضاحت کريں؟١
زمانہ غيبت ميں امام عصر عليہ السالم کی سورج کے ساتھ تشبيہ کی وجوہات ميں سے کوئی دو وجہوں کی وضاحت  ۔٢

  کريں؟
  ۔ زمانہ غيبت ميں شيعہ مکتب کی حفاظت اور پائيداری ميں حضرت کے کردار کو بيان کريں؟٣
  ں؟۔ لوگوں کے نفوس ميں حضرت کی باطنی ہدايت اور روحانی تسلط کی وضاحت کري۴
ں سے امان دينے واال بتايا ہے يا ساری ُدنيا کے لوگوں ؤ۔ آيا امام عصر عليہ السالم نے خود کو بالخصوص شيعوں کے بال۵

  کے لئے؟
 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

   آٹھواں درس
  ديداِر امام عليہ السالم

  مقاصد:

  ۔ زمانہ غيبت ميں شيعوں سے رابطہ کی کيفيت سے آگاہی١
  ۔ حضرت کے ساتھ مالقات کی اقسام (اضطراری حالت، عام حالت)٢
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کی طوالنی عمر مبارک کے دالئل ٣

  فوائد:
  ۔ مالقات کے مسئلہ ميں صحيح شناخت پيدا ہونا١
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کی طوالنی عمر مبارک پر ظاہری شبہ کا دور ہون٢

  تعليمی مطالب:
  ۔ غيبت صغرٰی ميں لوگوں کے حضرت کے ساتھ رابطہ کا غيبت کبرٰی کے ساتھ فرق رکھنا١
  رت کی غيبت پر تاکيد۔ مالقات کا استثنائی صورت ميں انجام پانا اور حض٢
  ۔ مالقات کرنے والوں کی مختلف شرائط٣
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم سے مالقات انجام پانے کی مثاليں۴
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کی طوالنی عمر مبارک کے اسرار۵
  ۔ طول عمر کے تاريخی شواہد۶

  ديداِر امامعليہ السالم
سے ايک يہ ہے کہ شيعہ اپنے موال و امام سے دور اور اس بے مثال فخر يوسف زمانہ غيبت کی مشکالت اور تلخيوں ميں 

کے جمال کے ديدار سے محروم ہيں، زمانہ غيبت کے شروع سے ہی آپ کے ظہور کے منتظر دلوں ميں ہميشہ يہ حسرت 
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ه اس فراق ميں آه دلوں کو بے تاب کرتی رہی ہے کہ کسی صورت ميں اس بلند فضيلت کے حامل وجود کا ديدار ہو جائے و
و فغاں کرتے رہتے ہيں۔ اگرچہ غيبت صغرٰی ميں آپ کے خاص نائبين کے ذريعہ شيعہ اپنے محبوب امام سے رابطہ 

برقرار کئے ہوئے تھے اور ان ميں بعض لوگ امام عليہ السالم کے حضور ميں شرفياب بھی ہوئے ہيں جيسا کہ اس سلسلہ 
بت کبرٰی (جس ميں امام عليہ السالم مکمل طور پر غيبت اختيار کئے ہوئے ہيں) ميں ميں متعدد روايات موجود ہيں، ليکن غي

وه رابطہ ختم ہو گيا اور امام عليہ السالم سے عام طريقہ سے يا خاص حضرات کے ذريعہ مالقات کرنے کا امکان ہی نہيں 
  ہے۔

منير سے مالقات کا امکان ہے اور متعدد بار ليکن پھر بھی بہت سے علماءکا يہ عقيده ہے کہ اس زمانہ ميں بھی اس ماِه 
وس ¿ايسے واقعات پيش آئے ہيں، بہت سے عظيم الشان علماءجيسے عالمہ بحر العلوم، مقدس اردبيلی اور سيد اب طاو 

وغيره کی مالقات کے واقعات مشہور و معروف ہيں، جن کو متعدد علماءنے نقل کيا ہے۔ (ديکھئے جنة الماوٰی اور نجم 
  محدث نوری) الثاقب،

تعالٰی فرجہ الشريف) کی مالقات کے سلسلہ ميں درج ذيل هللا ليکن يہاں يہ عرض کر دينا ضروری ہے کہ امام زمانہ (عجل ا
  نکات پر توجہ کرنا چاہيے:۔

 پہال نکتہ يہ ہے کہ امام مہدی عليہ السالم سے مالقات بہت ہی زياده پريشانی اور بے کسی کے عالم ميں ہوتی ہے اور کبھی
عام حاالت ميں اور بغير کسی پريشانی کی صورت ميں، واضح الفاظ ميں يوں کہيں کہ کبھی امام عليہ السالم کی مالقات 

مومنين کی نصرت اور مدد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وه بعض پريشانيوں ميں مبتال ہو جاتے ہيں اور تنہائی اور بے کسی 
قات کے واقعات جيسے کوئی حج کے سفر ميں راستہ بھٹک گيا اور امام کا احساس کرتے ہيں مثالً مختلف مقامات پر مال

عليہ السالم يا ان کے کوئی صحابی تشريف الئے اور اس کو سرگردانی سے نجات دی اور امام عليہ السالم سے اکثر 
  مالقاتيں اسی طرح کی ہيں۔

اپنے مخصوص روحانی مقام کی وجہ سے امام ليکن بعض مالقاتيں عام حاالت ميں بھی ہوئی ہيں۔ اور مالقات کرنے والے 
  عليہ السالم کی مالقات سے شرفياب ہوئے ہيں۔

لٰہذا مذکوره نکتہ مدنظر رہے کہ ہر کسی سے امام عليہ السالم کی مالقات کا دعوٰی قابل قبول نہيں ہے۔اور امام عليہ السالم 
  ہر کسی سے ملتے بھی نہيں۔

مانہ ميں خصوصاً آج کل بعض لوگ امام زمانہ عليہ السالم کی مالقات کا دعوٰی دوسرا نکتہ يہ ہے کہ غيبت کبرٰی کے ز
کرکے اپنی دوکان چمکانے اورشہرت حاصل کرتے کے پيچھے ہيں اور اس طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی اور عقيده و 

عوت ديتے ہيں جبکہں کے پڑھنے اور بعض اعمال انجام دينے کی دؤعمل ميں انحراف کی طرف لے جاتے ہيں ۔ بعض دعا
ان ميں سے بہت سے اذکار اور اعمال کی کوئی اصل اور بنياد بھی نہيں ہے۔ امام زمانہعليہ السالم کے ديدار کا وعده ديتے 
ہوئے ايسی محفلوں ميں شرکت کی دعوت ديتے ہيں کہ ان کی محفلوں کے طور طريقوں کا دين يا امام زمان عج سے کوئی 

وه لوگ امام غائب کی مالقات کو سب کے لئے ايک آسان کام قرار دينے کا دعوٰی کرتے ہيں جبکہ ربط نہيں ہوتا اور يوں 
اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ امام عليہ السالم خداوند عالم کے اراده کے مطابق مکمل طور پر غيبت ميں ہيں اور 

ے کہ ان کی راه نجات فقط اسی لطف اٰلہی کے صرف انگشت شمار افراد ہی کے لئے امام عليہ السالم کی مالقات ہوتی ہ
  مظہر کی براه راست عنايت پر موقوف ہوتی ہے۔

تيسرا نکتہ يہ ہے کہ مالقات صرف اسی صورت ميں ممکن ہے کہ امام زمانہ عليہ السالم اس مالقات ميں مصلحت ديکھيں، 
اشتياق اور رغبت کا اظہار کرے اور بھرپور  لٰہذا اگر کوئی مومن امام عليہ السالم کے حضور ميں شرفياب ہونے کے لئے

کوشش کرے ليکن امامعليہ السالم سے مالقات نہ ہو سکے تو پھر مايوسی اور نااُميدی کا شکار نہيں ہونا چاہيے اور اسے 
کی مالقاتامام عليہ السالم کے لطف و کرم کے نہ ہونے کی نشانی قرار نہيں دينا چاہيے، جيسا کہ جو افراد امام عليہ السالم 

سے فيضياب ہوئے ہيں اس مالقات کو ان کے تقوٰی اور فضيلت کی نشانی قرار نہيں دينا چاہيے۔ نتيجہ يہ ہوا کہ اگرچہ امام 
زمانہ عليہ السالم کے جمال پرنور کی زيارت اور دلوں کے محبوب سے گفتگو اور کالم کرنا واقعاً ايک بڑی سعادت ہے 

 ً امام عصر عليہ السالم اپنے شيعوں سے يہ نہيں چاہتے کہ ان سے مالقات کی کوشش ميں  ليکن ائمہ عليہم السالم خصوصا
رہيں اور اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے چلہ کھينچيں، يا جنگلوں ميں نکل جائيں بلکہ ائمہ معصومين عليہم السالم نے 

ا چاہيے اور ان کے ظہور کے لئے دعا کرنا بہت زياده تاکيد کی ہے کہ ہمارے شيعوں کو ہميشہ اپنے امام کو ياد رکھن
چاہيے اور آپ کی رضايت حاصل کرنے کےلئے اپنی رفتار و کردار کی اصالح کرنا چاہيے اور ان کے عظيم مقاصد کے 
لئے قدم بڑھانا چاہيے تاکہ جلد از جلد آخری اُميد جہاں کے ظہور کاراستہ ہموار ہو جائے اور کائنات ان کے وجود سے براه

  ت فيضياب ہو۔راس
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َعاَئ بِتَع±ُرو ±خود امام مہدی عليہ السالم فرماتے ہيں:﴾اَکث ، ٢۔﴿ (کمال الدين، ج ±ِج، فَاِنَّ َذلَِک فََرُجُکم ±فَر±ِجيَِل ال ±ا الدُّ
  )٩٣٢، ص ۴، ح ۵۴باب 

ہاں پر مناسب ہے کہ ۔ي“ميرے ظہور کے لئے بہت زياده دعائيں کيا کرو کہ اس ميں تمہاری ہی آسانی (اور بھالئی) ہے”
مرحوم حاج علی بغداری (جو اپنے زمانہ کے نيک اور صالح شخص تھے) کی دلچسپ مالقات کو بيان کريں ليکن اختصار 

  کی وجہ سے اہم نکات کی طرف اشاره کرتے ہيں:
اور امام محمد  وه متقی اور صالح شخص ہميشہ بغداد سے کاظمين جايا کرتے تھے اور وہاں دو اماموں (امام موسٰی کاظم”

تقی عليہما السالم) کی زيارت کيا کرتے تھے۔ وه کہتے ہيں: خمس اور ديگر رقوم شرعی ميرے ذمہ تھی، اسی وجہ سے 
تومان فقيہ محمد حسين  ٠٢تومان عالم فقيہ شيخ انصاری (عليہ الرحمہ) کو اور  ٠٢ميں نجف اشرف گيا اور ان ميں سے 

شيخ محمد حسن شروقی (عليہ الرحمہ) کو ديئے اور اراده يہ کيا کہ اپنے هللا مان آيت اتو ٠٢کاظمی (عليہ الرحمہ) کو اور 
آل ياسين (عليہ الرحمہ) کو ُدونگا۔ جمعرات کے روز بغداد واپس آيا سب هللا تومان بغدا کی واپسی پر آيت ا ٠٢ذمہ دوسرے 

اسين کے بيت الشرف پر گيا اور اپنے ذمہ آل يهللا سے پہلے کاظمين گيا اور دونوں اماموں کی زيارت کی، اس کے بعد آيت ا
بعد هللا) خمس کی رقم کا ايک حصہ ان کی خدمت ميں پيش کيا اور ان سے اجازت طلب کی کہ اس ميں سے باقی رقم (انشاءا

ميں خود آپ کو يا جس کو مستحق سمجھوں ادا کرُدوں گا، اُنہوں نے اس بات کا اصرار کيا کہ انہيں کے پاس رہيں ليکن ميں 
اپنے ضروری کام کی وجہ سے معذرت چاہی اور خداحافظی کی اور بغداد کی طرف روانہ ہو گيا۔ جب ميں نے اپنا ايکنے 

تہائی سفر طے کر ليا تو راستہ ميں ايک باوقار سيد بزرگوار کو ديکھا، موصوف سبز عمامہ پہنے ہوئے تھے اور ان کے 
ت کے لئے کاظمين جا رہے تھے، ميرے پاس آئے اور مجھے سالم رخسار پر ايک کالے تِل کا نشان تھا اور موصوف زيار

کيا اور گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کيا اور مجھے گلے لگايا اور مجھے خوش آمديد کہا اور فرمايا: خير تو ہے 
ظمين واپس کہاں جا رہے ہيں؟ ميں نے عرض کی: زيارت کرکے بغداد جا رہا ہوں۔ اُنہوں نے فرمايا آج شب جمعہ ہے کا

تاکہ ميں ؤ (اور آج کی رات وہيں رہو) ميں نے عرض کی : ميں نہيں جا سکتا، اُنہوں نے کہا: تم يہ کام کر سکتے ہو،جاؤ جا
گواہی دوں کہ ميرے جد امير المومنين عليہ السالم کے اور ہمارے دوستوں ميں سے ہو، اور شيخ بھی گواہی ديتے ہيں۔ 

۔﴿ (اور اپنے مردوں ميں سے دو کو گواه بنا دو)۔(سوره ±ِرَجالُُکم ± ِن ِمن ±ِہُداوا َشِہِدی ±تَش خداوند عالم فرماتا ہے: ﴾فَاس
  )٢٨٢بقره، آيت 

آل ياسين سے درخواست کی تھی کہ ميرے لئے ايک نوشتہ هللا حاجی علی بغدادی کہتے ہيں: ميں نے اس سے پہلے آيت ا
ت عليہم السالم کے شيعوں اور محبين ميں سے ہوں تاکہ اس نوشتہ کو لکھ ديں جس ميں اس بات کی گواہی ہو کہ ميں اہل بي

اپنے کفن ميں رکھوں، ميں نے سيد سے سوال کيا: آپ مجھے کيسے پہچانتے ہيں اور کس طرح گواہی ديتے ہيں؟ فرمايا: 
مايا: وہی حق انسان کس طرح اس شخص کو نہ پہچانے جو اس کا کامل حق ادا کرتا ہو؟ ميں نے عرض کی: کونسا حق؟ فر

جو تم نے ميرے وکيل کو ديا ہے، ميں نے عرض کيا: آپ کا وکيل کون ہے؟ فرمايا: شيخ محمد حسن! ميں نے عرض کی: 
  کيا وه آپ کے وکيل ہيں؟ فرمايا: ہاں۔

 مجھے ان کی باتوں پر بہت زياده تعجب ہوا۔ ميں نے سوچا کہ ميرے اور ان کے درميان بہت پرانی دوستی ہے جس کو ميں
بھول چکا ہوں کيونکہ اُنہوں نے مالقات کے شروع ميں ہی مجھے نام سے پکارا ہے اور ميں نے يہ سوچا کہ موصوف 

چونکہ سيد ہيں لٰہذا مجھ سے خمس کی رقم لينا چاہتے ہيں لٰہذا ميں نے کہا: کچھ سہم سادات ميرے ذمہ ہے اور ميں نے اس 
مسکرائے اور کہا: جی ہاں! آپ نے ہمارے سہم کا کچھ حصہ نجفکو خرچ کرنے کی اجازت بھی لے رکھی ہے۔ موصوف 

ميں ہمارے وکيلوں کو ادا کر ديا ہے، ميں نے سوال کيا: کيا يہ کام خداوند عالم کی بارگاه ميں قابل قبول ہے؟ اُنہوں نے 
اپنا وکيل قرار دے  فرمايا: جی ہاں! ميں متوجہ ہوا کہ کس طرح يہ سيد بزرگوار عصِر حاضر کے بڑے اور جيد علماءکو

  رہے ہيں؟ ليکن ايک بار پھر مجھے غفلت سی ہوئی اور اور ميں موضوع کو بھول گيا!
ميں نے کہا:اے بزرگوار! کيا يہ کہنا صحيح ہے؟ جو شخص شب جمعہ حضرت امام حسين عليہ السالم کی زيارت کرے (وه 

ں سے ؤے ديکھا کہ فوراً ہی موصوف کی آنکھيں آنسوعذاب خدا سے) امان ميں ہے۔ فرمايا: جی ہاں صحيح ہے! اور ميں ن
بھر گئی، کچھ ہی دير گزری تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو رک اور راستہ سے گزرے ہوں۔ داخل ہونے والے دروازه پر 

کھڑے ہوئے تھے۔ موصوف نے کہا: زيارت پڑھيں۔ ميں نے کہا: بزرگوار ميں اچھی طرح نہيں پڑھ سکوں گا۔ فرمايا: کيا 
عليہ هللا ڑھوں تاکہ تم بھی ميرے ساتھ پڑھتے رہو؟ ميں نے کہا: ٹھيک ہے۔ چنانچہ ان بزرگوار نے پيغمبر اکرم صلی اميں پ

و آلہ وسلم اور ايک ايک امام پر سالم بھيجا، اور امام حسن عسکری عليہ السالم کے نام کے بعد ميری طرف ُرخ کرکے 
ميں نے عرض کی: کيوں نہيں پہچانوں گا؟ فرمايا: تو پھر اس پر سالم کرو! فرمايا: کيا تم اپنے امام زمانہ کو پہچانتے ہو؟ 

َماِن يَاب±ميں نے کہا: ﴾اَلسَّاَلُم َعلَی  ِ يَا َصاِحَب الزَّ ةَ ّهللاٰ َحَسِن!﴿ وه بزرگوار مسکرائے اور فرمايا: ﴾َعلَی ±َن ال ±َک يَا ُحجَّ
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۔﴿ اس کے بعد حرم ميں وارد ہوئے اور ضريح کا بوسہ ليا، فرمايا: زيارت پڑھيں، ميں ¾َمةُ ّهللاِ َو بََرَکاتُہ±َک السَّاَلُم َو َرح ±
نے عرض کی: اے بزرگوار ميں اچھی طرح نہيں پڑھ سکتا۔ فرماياکيا ميں آپ کے لئے پڑھوں؟ ميں نے عرض کی: جی 

يہ السالم کی زيارت کرنا چاہتے ہو؟ پڑھی اور فرمايا: کيا ميرے جد امام حسين علهللا“ امين ا”ہاں! اُنہوں نے مشہور زيارت 
ميں نے عرض کی: جی ہاں آج شب جمعہ اور امام حسين عليہ السالم کی زيارت کی شب ہے۔ اُنہوں نے امام حسين عليہ 

السالم کی مشہور زيارت پڑھی۔ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو گيا، موصوف نے مجھ سے فرمايا: نماز کو جماعت کے 
نماز کے بعد وه بزرگوار اچانک ميری نظروں سے غائب ہو گئے، ميں نے بہت تالش کيا ليکن وه نہ مل  ساتھ پڑھيں۔ اور

  سکے!!
ايک مرتبہ ميں سوچنے لگا اور اپنے سے سوال کرنے لگاتو متوجہ ہوا کہ سيد نے مجھے نام لے کر پکارا تھا اور مجھ 

چاہتا تھا۔ اُنہوں نے عظيم الشان فقہاءکو اپنا وکيل قرار ديا اور ں جبکہ ميں نہيں جانا ؤسے کہا تھا کہ کاظمين واپس لوٹ جا
آخرکار ميری نظروں سے اچانک غائب ہو گئے۔ ان تمام باتوں پر غوروفکر کرنے کے بعد مجھ پر يہ بات واضح ہو گئی کہ 

  وه سيد زادے ميرے امام زمانہ عليہ السالم تھے ليکن افسوس کہ بہت دير بعد سمجھ سکا۔ 
  )١٣، النجم الثاقب، داستان ۵١٣، ص ٣۵النوار، ج (بحارا

  طوالنی عمر
حضرت امام مہدی عليہ السالم کی زندگی سے متعلق بحثوں ميں سے ايک بحث آپعليہ السالم کی طوالنی عمر کے بارے ميں

کتی ہے؟ (اس ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں ميں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کس طرح ايک انسان کی اتنی طوالنی عمر ہو س
ہجری قمری ہے لٰہذا اس وقت آپ کی  ۵۵٢ہجری قمری ہے اور چونکہ امام زمانہ عليہ السالم کی تاريخ پيدائش  ۵٢۴١وقت 

سال تين ماه چھ دن ہے خدا ۴٧١١ھ ميں ہوئی اس وقت آپ کی عمر ٩٢۴١ذيقعده ١٢سال ہے۔نظر ثانی  ٠٧١١عمر شريف 
  انہيں کروڑوں سال زنده رکھے(آمين))

سال کی عمر ہوتی ہے (  ٠٠١سے  ٠٨سوال کا سرچشمہ اور اس کی وجہ يہ ہے کہ آج کل کے زمانہ ميں عام طور پر اس 
اگرچہ بعض لوگ سو سال سے زياده بھی عمر پاتے ہيں ليکن بہت ہی کم ايسے افراد ملتے ہيں) لٰہذا بعض لوگ ايسی عمر 

ن نہيں کرتے، ورنہ تو طوالنی عمر کا مسئلہ عقل اور سائنس کے کو ديکھنے اور سننے کی بنا پر اتنی طوالنی عمر پر يقي
لحاظ سے بھی کوئی ناممکن بات نہينوضہ کاظمين ميں پايا، بغير اس کے کسی سڑ ہے۔ دانشوروں نے انسانی بدن کے 

ڑھاپے اور اعضاءکی تحقيقات سے يہ نتيجہ نکاال ہے کہ انسان بہت زياده طوالنی عمر پا سکتا ہے، يہاں تک کہ اس کو ب
  ضعيفی کا احساس تک نہ ہو۔

  برنارڈ شو کہتا ہے:
بيالوجسٹ ماہرين اور ان کے دانشوروں کے مورد قبول اصولوں ميں سے ہے کہ انسان کی عمر کے لئے کوئی حد معين ”

عليہ  ۔ ( راز طول عمر امام زمان“نہيں کی جا سکتی يہاں تک کہ طول عمر کے لئے بھی کوئی حد معين نہيں کی جا سکتی
  )٣١السالم، علی اکبر مہدی پور ص

ہماری نظر ميں عصر حاضر کی ترقی اور ہمارے شروع کئے کام کے پيش نظر اکيسويں ”لکھتے ہيں:“ اٹينگر”پروفيسر 
لٰہذا بڑھاپے پر غلبہ پانے اور ) ٣۴١، ۴۴١صافات، آيات ¿ ۔ ( سوره “صدی کے لوگ ہزاروں سال عمر کر سکتے ہيں

ے سلسلہ ميں دانشوروں کی کوششيں اور چند کامياب نتائج سے اس بات کا اندازه ہوتا ہے کہ اس طرح طوالنی عمر پانے ک
(طوالنی عمر پانے) کا امکان پايا جاتا ہے اور اس وقت بھی دنيا ميں بہت سے افراد ايسے موجود ہيں جو مناسب کھانے 

سال يا اس سے بھی زياده عمر پاتے ہيں، اس کے ٠۵١پينے اور آب و ہوا اور دوسری بدنی، فکری کارکردگی کی بنا پر 
عالوه سب سے اہم بات يہ ہے کہ تاريخ ميں بہت سے ايسے افراد پائے گئے ہيں جنہوں نے ايک طوالنی عمر پائی ہے اور 
آج  آسمانی اور تاريخی کتابوں ميں بہت سے ايسے افراد کا نام اور ان کی زندگی کے حاالت بيان کئے گئے ہيں جن کی عمر

کل کے انسان سے کہيں زياده تھی۔اس سلسلہ ميں بہت سی کتابيں اور مضامين لکھے گئے ہيں ہم ذيل ميں چند نمونے بيان 
  کرتے ہيں:

۔ قرآن کريم ميں ايک ايسی آيت ہے جو نہ صرف يہ کہ انسان کی طوالنی عمر کی خبر ديتی ہے بلکہ عمر جاويداں کے ١
± اَل اَنَّہُ َکاَن ِمن ± حضرت يونس عليہ السالم کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:﴾فَلَو بارے ميں خبر دے رہی ہے۔ چنانچہ 

  )٧۴١، ص ۶، ش ۶ن۔﴿ (مجلہ دانشمند سال ±َعثُو ±ِم يُب ±بَِطنِِہ اِٰلی يَو ± َن لَلَِبَت فِی ±الُمَسبِِّحی 
  ۔“شکم ماہی ميں رہتے اگر وه (جناب يونس عليہ السالم) شکم ماہی ميں تسبيح نہ پڑھتے تو قيامت تک”

لٰہذا مذکوره آيہ شريفہ بہت زياده طوالنی عمر (جناب يونس عليہ السالم کے زمانہ سے قيامت تک) کے بارے ميں خبر دے 
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کہا جاتا ہے، پس انسان اور مچھلی کے بارے ميں “ عمر جاويداں”رہی ہے۔ جسے دانشوروں اور ماہرين کی اصطالح ميں 
ملين سال (پرانی عمر  ٠٠۴ممکن چيز ہے۔ ( خوش قسمتی سے مڈگاسکر کے ساحلی عالقہ ميں  طوالنی عمر کا مسئلہ ايک

، ٨، ٢٢، ٣١۴۶والی) ايک مچھلی ملی ہے جو مچھليوں کے لئے اتنی طوالنی عمر پر زنده گوار ہے۔ (روزنامہ کہيان، ش 
  ھ ق) ٣۴٣١

  ہے:۔ قرآن کريم ميں جناب نوح عليہ السالم کے بارے ميں ارشاد ہوتا ٢
عنکبوت، ¿ ۔ (سوره “سال زندگی بسر کی ٠۵٩بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم ميں بھيجا، جنہوں نے ان کے درميان ”

  )۴١آيت 
مذکوره آيہ شريفہ ميں جو مدت بيان ہوئی ہے وه انکی نبوت اور تبليغ کی مدت ہے، کيونکہ بعض روايات کی بنا پر جناب 

  ی۔سال تھ ٠۵۴٢نوح عليہ السالم کی عمر 
  )٩٠٣، ص ٣، ح ۶۴، باب ٢( کمال الدين، ج 

امام مہدی عليہ ”قابل توجہ بات يہ ہے کہ حضرت امام زين العابدين عليہ السالم سے منقول ايک روايت ميں بيان ہوا ہے:
، ١۔ (کمال الدين، ج “السالم کی زندگی ميں جناب نوح عليہ السالم کی سنت پائی جاتی ہے اور وه ان کی طوالنی عمر ہے

  )١٩۵، ص ۴، ح ١٢باب 
  ۔ اور اسی طرح جناب عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:٣
بے شک ان کو قتل نہيں کيا گيا اور نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے بلکہ ان کو غلط فہمی ہوئی ........، بے شک ان کو قتل ”

¿ ۔ (سوره “يا ہے کہ خداوند عالم صاحب قدرت اور حکيم ہےنہيں کيا گيا ہے بلکہ خداوند عالم نے ان کو اپنی طرف بال ل
  )٧۵١نسائ، آيت 

تمام مسلمان قرآن و احاديث کے مطابق اس بات پر عقيده رکھتے ہيں کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم زنده ہيں اور وه آسمانوں 
گے اور آپ کی نصرت و مدد  ميں رہتے ہيں، اور حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے وقت آسمان سے نازل ہوں

  کريں گے۔
ان صاحب امر (امام مہدی عليہ السالم) کی زندگی ميں چار انبياء(عليہم ”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں:

م) السالم) کی چار سنتيں پائی جاتی ہيں........ ان ميں حضرت عيٰسی عليہ السالم کی سنت يہ ہے کہ ان (امام مہدی عليہ السال
  )٧١٢، ص ١۵۔ (بحار االنوار، ج “کے بارے ميں (بھی) لوگ کہيں گے کہ وه وفات پا چکے ہيں، حاالنکہ وه زنده ہيں

قرآن کريم کے عالوه خود توريت اور انجيل ميں بھی طوالنی عمر کے سلسلہ ميں گفتگو ہوئی ہے جيسا کہ توريت ميں بيان 
کی عمر نو سو پانچ “ انوش”سو تيس سال تھی جس کے بعد وه مر گئے ........ جناب آدم کی پوری عمر نو ”........ ہوا ہے:

زنده، روزگاران، ص “ ( کی عمر نو سو انتہر سال تھی“ متوشالح”کی عمر نو سو دس سال کی تھی، “ قينان”سال تھی، 
  )٢٢تا  ۵، (نقل از توريت، ترجمہ فاضلل خانی، سفر پيدائش باب پنجم، آيات ٢٣١

ود توريت ميں متعدد حضرات کی طوالنی عمر (نو سو سال سے بھی زياده) کا اعتراف کيا گياہے۔ انجيل ميں اس بنا پر خ
بھی کچھ ايسی تحريريں ملتی ہيں جن سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ جناب عيسٰی عليہ السالم سولی پر چڑھائے 

، (نقل از عہد جديد، کتاب ۴٣١زنده، روزگاران، ص جانے کے بعد دوباره زنده ہوئے اور آسمانوں ميں اوپر چلے گئے ( 
اور ايک زمانہ ميں آسمان سے نازل ہوں گے اور اس وقت جناب عيسٰی عليہ السالم) ٢١تا  ١اعمال رسوالن، باب اول، آيات 

  کی عمر دو ہزار سال سے بھی زياده ہے۔
مذہب کے ماننے والے چونکہ اپنی مقدس کتاب “ يہود و نصاریٰ ”قارئين کرام! اس بيان سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 

  پر ايمان رکھتے ہيں لٰہذا ان کے لحاظ سے بھی طوالنی عمر کا عقيده صحيح ہے۔
ان سب کے عالوه طوالنی عمر کا مسئلہ عقل اور سائنس کے لحاظ سے قابل قبول ہے اور تاريخ ميں اس کے بہت سے 

قدرت کے لحاظ سے بھی قابل اثبات ہے۔ تمام آسمانی اديان کے ماننے والوں نمونے ملتے ہيں اور خداوند عالم کی نامحدود 
کے عقيده کے مطابق کائنات کا ذره ذره خداوند عالم کے اختيار ميں ہے اور تمام اسباب و علل کی تاثير بھی اسی کی ذات 

ير سبب اور علت کے پيدا کر سکتا سے وابستہ ہے، اگر وه نہ چاہے تو کوئی بھی سبب اور علت اثرانداز نہ ہو، نيز وه بغ
ہے۔وه ايسا خدا ہے جو پہاڑوں کے اندر سے اونٹ نکال سکتا ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے جناب ابراہيم عليہ السالم کو 

صحيح و سالم نکال سکتا ہے، نيز جناب موٰسی عليہ السالم اور ان کے ماننے والوں کے لئے دريا کو خشک کرکے راستہ بنا
ور وه پانی کی دو ديواروں کے درميان سے آرام سے دوسرے کفارے نکل سکتے ہيں۔ (يہ وه حقائق ہيں کہ جو سکتا ہے ا

تو کيا تمام انبياءاور اولياءکے خالصہ، آخری ذخيره ) ٣۶، سوره شعراءآيت ٩۶انبياءآيت ¿ قرآن ميں ذکر ہوئے ہيں۔ سوره 
آن کريم کے عظيم وعده کو پورا کرنے والے کو اگر طوالنی عمر ں کے مرکز نيز قرؤاٰلہی اور تمام صالح حضرات کی تمنا
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  عطا کرے تو اس ميں تعجب کيا ہے؟!
خداوند عالم ان (امام مہدی عليہ السالم) کی عمر کو ان کی غيبت کے ”حضرت امام حسن مجتبٰی عليہ السالم فرماتے ہيں:

جوانی کے عالم ميں (چاليس سال سے کم) ظاہر کرے گا زمانہ ميں طوالنی کر دے گا اور پھر اپنی قدرت کے ذريعہ ان کو 
لٰہذا ہمارے ) ٩٠١، ص ١۵۔ (بحاراالنوار، ج “تاکہ لوگوں کو يہ يقين حاصل ہو جائے کہ خداوند عالم ہر چيز پر قادر ہے

ی لحاظتعالٰی فرجہ الشريف) کی طوالنی عمر مختلف طريقوں، عقل، سائنس اور تاريخهللا بارہويں امام حضرت مہدی (عجل ا
ں ميں سے ايک جلوه ہے۔اسی ؤسے ممکن اور قابل قبول ہے اور ان سب کے عالوه خداوند عالم اور اس کی قدرت کے جلو

طرح سب کا انفاق ہے کہ ابليس خلقت آدم سے پہلے تھا اور وه ايک موجود زنده ہے، قيامت اسے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جب 
 کی آخری حجت، جن کے ذريعہ ابليس ملعون کا خاتمہ ہوتا ہے ان کے دشمن خدا کے لئے ايک طوالنی عمر ہے تو هللا

واسطے طوالنی عمر پر تعجب اور حيرانگی کس لئے ہے؟حضرت موسٰی عليہ السالم کے زمانہ ميں هللا کے عبد صالح 
ده حضرت امامحضرت خضر عليہ السالم موجود تھے اور وه آج تک موجود ہيں ، روايات ميں ہے کہ وه هللا کے آخری نمائن

مہدی عليہ السالم کی تنہائيوں ميں ان کے مونس و غم خوار ہيں، بہر حال طوالنی عمر کا مسئلہ حل شده ہے۔ اس پر 
  اعتراض کرنے والے نادان ہيں۔

  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ:

  ور کبھی عام حاالت ميں ممکن ہے۔غيبت کبرٰی ميں امام زمانہ عليہ السالم سے مالقات کبھی پريشانی کی حالت ميں ا
حضرت مہدی عليہ السالم سے مالقات کی شرط خود حضرتعليہ السالم کی اجازت اور اس مالقات ميں کسی مصلحت کا ہونا 

  ہے نہ کہ محض محبت و اشتياق۔
ں کا جو اگرچہ حضرت کے جمال کی زيارت نہايت ہی محبت بھرے لمحات اور دلی تمناہے ليکن غيبت کے دور ميں شيعو

  وظيفہ ہے وه يہ ہے کہ کہ شرعی احکام پر عمل کريناور امام کے ظہور کے لئے مقدمات فراہم کريں۔
طول عمر کا موضوع علمی حوالے سے قابل توجيہ ہے اس کی تاريخی مثاليں بھی ہيں اور اس پر قرآنی اور احاديثی شواہد 

  بھی ہيں۔

  درس کے سوالت:
  مام زمانہ عليہ السالم سے مالقات کی کتنی صورتيں ہيں، وضاحت کريں؟۔غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں ا١
  ۔ زمانہ غيبت ميں امام زمانہ عليہ السالم سے مالقات کی اہم شرط کيا ہے؟٢
۔کيا روايات ميں حضرت کی مالقات کے لئے کوشش کرنے کو کہا گيا ہے؟ زمانہ غيبت ميں شيعوں سے آئمہ عليہم السالم ٣

  ؟کی کيا خواہش تھی
  ۔ علم بيالوجی کی رو سے طويل عمر کی حد بندی نہ ہونے کی کيا وضاحت ہے؟۴
  ۔ امام حسن مجتبٰی عليہ السالم نے امام زمانہ عليہ السالم کی طوالنی عمر کا اصلی سبب کس چيز کو بتايا ہے؟۵

 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

   نواں د رس
  انتظار
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  مقاصد:

  ۔ انتظار کے صحيح معنی کی معرفت١
  ۔ انتظار کے ضروری امور پر توجہ٢

  فوائد:
  ۔ شيعہ نقطہ نظرسے انتظار کے مفہوم سے آگاہی١
  ۔ انتظار کے معيارسے آگہی٢
  ۔ ظہور کی راه ہموار کرنے کے لئے اپنی اصالح اورتربيتی امور پر توجہ ٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ انتظار کی حقيقت١
  ۔ امام مہدی (عج) کے انتظار کی خصوصيات٢
  ۔ ظہور کے منتظر لوگوں کے وظائف٣

  انتظارکا معنی و مفہوم 
ور کو چھپا ديا ہو، دشت و جنگل سورج کی قدم بوسی سے جس وقت ظلم کے تاريک سياه بادلوں نے آفتاب امامت کے ُرِخ ان

محروم ہو گئے اور درخت و گل اس آفتاب کی محبت کی دوری سے بے جان ہو گئے ہوں تو اس وقت کيا کيا جائے؟ جس 
نےوقت خلقت اور خوبيوں کا خالصہ اور خوبصورتيوں کا آئينہ اپنے چہره پر غيبت کی نقاب ڈال لے اور اس کائنات ميں رہ

  والے اس کے فيض سے محروم ہوں تو کيا کرنا چاہيے؟
چمن کے پھولوں کو انتظار ہے کہ مہربان باغباں ان کو ديکھتا رہے اور اس کے محبت بھرے ہاتھوں سے آب حيات نوش 

سمجھ  کے معنی“ انتظار”کريں، دل مشتاق اور آنکھيں بے تاب ہيں تاکہ اس کے جمال پُرنور کا ديدار کريں، اور يہيں سے 
  آتے ہيں، جی ہاں! سبھی منتظر ہيں تاکہ وه آئے اور اپنے ساتھ نشاط اور شادابی کا تحفہ لے کر آئے۔

کس قدر خوبصورت اور شيريں ہے اگر اس کی خوبصورتی کو نظر ميں رکھا جائے اور اس کی شيرينی کو “ انتظار”واقعاً 
  دل سے چکھا جائے۔تو يہ انتہائی لطف اندوزاور مزيدار ہے۔

  انتظار کی حقيقت اور اس کی عظمت
کے مختلف معانی کئے گئے ہيں، ليکن اس لفظ پر غور و فکر کے ذريعہ اس کے معنی کی حقيقت تک پہنچا جا “ انتظار”

سکتا ہے، انتظار کے معنی کسی محبوب کے لئے اپنی آنکھيں بچھانا ہے اور يہ انتظارکی شرائط اوراس کے اسباب کے 
صل کرتا ہے جس سے بہت سے نتائج ظاہر ہوتے ہيں، انتظار صرف ايک ُروحانی اور اندرونی حالت لحاظ سے اہميت حا

نہيں ہے بلکہ اندر سے باہر کی طرف اس کااثر ہے جس سے انسان اپنے باطنی احساس کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی 
عنوان سے ياد کيا گيا ہے، انتظار  کو ايک عمل بلکہ تمام اعمال ميں بہترين عمل کے“ انتظار”وجہ سے روايات ميں 

کو حيثيت عطا کرتا ہے اور اس کے کاموں اور اس کی کوششوں کو ايک خاص طرف ہدايت ديتا ہے اور انتظار “ منتظر”
  وه راستہ ہے جو اسی چيز پر جا کر ختم ہوتا ہے جس کا انسان انتظار کررہا ہوتاہے۔

اتھ پر ہاتھ رکھے بيٹھا رہا، انتظار اسے نہيں کہتے کہ انسان دروازه پر کے معنی يہ نہيں ہے کہ انسان ہ“ انتظار”لٰہذا 
  ميں نشاط اور شوق و جذبہ پوشيده ہوتا ہے۔‘‘ انتظار”آنکھيں جمائے رکھے اور حسرت لئے بيٹھا رہے بلکہ درحقيقت 

ہمان کے لئے تيار کرتے جو لوگ کسی محبوب مہمان کا انتظار کررہے ہوتے ہينتو وه خود کواپنے اردگرد کے ماحول کو م
  ہيں اور اس کے راستہ ميں موجود رکاوٹوں کو دور کرتے ہيں۔

گفتگو اس بے نظير واقعہ کے انتظار کے بارے ميں ہے جس کی خوبصورتی اور کمال کی کوئی حد نہيں ہے، انتظار اس 
س ُدنيا ميں اب تک ايسا زمانہ نہيں آيا زمانہ کا ہے کہ جس مينخوشی اور شادابی کی مثال گذشتہ زمانوں ميں نہيں ملتی اور ا

کے نام سے ياد “ انتظار فََرج ” اور يہ وہی حضرت امام زمانہ عليہ السالم کی عالمی حکومت کا انتظار ہے جس کو روايات 
لہ اسے کيا گيا ہے اور اس حالت کو تمام اعمال و عبادت ميں بہترين قرار ديا گيا ہے بلکہ تمام ہی اعمال قبول ہونے کا وسي

  قرار ديا گيا ہے۔
  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا حضرت پيغمبر اکرم (صلی ا
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  )٢٢١، ص ٢۵ہے۔ (بحاراالنوار، جلد “ انتظار فََرج”ميری اُمت کا سب سے بہترين عمل”
  حضرت امام صادق عليہ السالم نے اپنے اصحاب سے فرمايا:

ں جس کے بغير خداوند عالم اپنے بندوں سے کوئی بھی عمل قبول نہيں کيا تم لوگوں کو اس چيز کے بارے ميں آگاه نہ کرو”
عليہ و آلہ وسلم) هللا کرتا؟ سب نے کہا: جی ہاں! امام عليہ السالم نے فرمايا: خدا کی وحدانيت کا اقرار پيغمبر اسالم (صلی ا

ی واليت اور ہمارے دشمنوں کی نبوت کی گواہی، خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی چيزوں کا اقرار، اور ہمار
سے بيزاری (يعنی مخصوصاً ہم اماموں کے دشمنوں سے بيزاری) اور آئمہ (عليہم السالم) کی اطاعت کرنا، تقوٰی و 

  )٧٠٢، ص ۶١، ح ١١۔ (غيبت نعمانی، باب “پرہيزگاری اور کوشش و بردباری اور قائم (آل محمد) عليہم السالم کا انتظار
سا انتظار ہے جس کی کچھ خاص خصوصيات اور منفرد امتيازات ہيں جن کو کماحقہ پہچاننا ضروری اي“ انتظار فََرج ”پس 

  ہے تاکہ اس کے بارے ميں بيان کئے جانے والے تمام فضائل اور آثار کا راز معلوم ہو سکے۔

  امام زمانہ (عليہ السالم) کے انتظار کی خصوصيات
رت ميں شامل ہے اور ہر قوم و ملت اور ہر دين و مذہب ميں انتظار کا تصور انسانی فط“ انتظار”جيسا کہ ہم نے عرض کيا 

پايا جاتا ہے، ليکن انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی ميں پايا جانے واال عام انتظار اگرچہ عظيم اور بااہميت ہو ليکن امام 
 کے ظہور کا انتظار خاص امتيازات رکھتا ہے۔مہدی عليہ السالم کے انتظار کے مقابلہ ميں چھوٹا اور ناچيز ہے کيونکہ آپ 

امام زمانہ عليہ السالم کے ظہور کا انتظار ايک ايسا انتظار ہے جو کائنات کی ابتداءسے موجود تھا يعنی بہت قديم زمانہ ميں 
ہ (عليہم السالم)انبياءعليہم السالم اور اوليائے کرام آپ کے ظہور کی بشارت ديتے تھے اور قريبی زمانہ ميں ہمارے تمام ائم

  آپ کی حکومت کے زمانہ کی آرزو رکھتے تھے۔
  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:

  ۔ “اگر ميں ان (امام مہدی عليہ السالم) کے زمانہ ميں ہوتا تو تمام عمر ان کی خدمت کرتا”
می عادالنہ حکومت کا انتظار ہے اور تمامامام مہدی عليہ السالم کا انتظار ايک عالمی اصالح کرنے والے کا انتظار ہے، عال

ہی اچھائيوں کے متحقق ہونے کا انتظار ہے۔ چنانچہ اسی انتظار ميں عالم بشريت آنکھيں بچھائے ہوئے ہے اور خداداد پاک 
و پاکيزه فطرت کی بنياد پر اس کی تمنا کرتا ہے اور کسی بھی زمانہ ميں مکمل طور پر اس تک نہيں پہنچ سکا اور حضرت
امام مہدی عليہ السالم اسی شخصيت کا نام ہے جو عدالت اور معنويت، برادری اور برابری، زمين کی آبادانی، صلح و صفا، 

عقل کی شکوفائی اور انسانی علوم کی ترقی کو تحفہ ميں الئيں گے اور استعمار و غالمی، ظلم و ستم اور تمام اخالقی 
  مر ہو گا۔برائيوں کا خاتمہ کرنا آپ کی حکومت کا ث

تعالٰی فرجہ الشريف) کا انتظار ايک ايسا انتظار ہے جس کی شکوفائی کے اسباب فراہم ہونے سے خود هللا امام مہدی (عجل ا
انتظار بھی شگوفہ ہو جائے گی اور وه ايسا زمانہ ہے کہ جب تمام انسان آخر الزمان ميں اصالح کرنے والے اور نجات 

آئيں گے تاکہ اپنے ناصر و مددگاروں کے ساتھ برائيوں کے خالف قيام کريں نہ يہ  بخشنے والے کی تالش ميں ہوں گے وه
کہ صرف اپنے معجزه سے پوری کائنات کے نظام کو بدل ديں گے۔بلکہ پيار و محبت بھرے انداز سے سارے انسانوں کے 

  دل موه ليں گے افتراق ختم محبت عام ہو جائے گی۔
ن کے منتظرين ميں ان کی نصرت و مدد کا شوق پيدا کرتا ہے اور انسان کو انسانيت اور امام مہدی عليہ السالم کا انتظار ا

  حيات عطا کرتا ہے، نيز اس کو بے مقصد زندگی اور گمراہی سے نجات عطا کرتا ہے۔
ں قارئين کرام! يہ تھيں اس انتظار کی بعض خصوصيات جو تمام تاريخ کی وسعت کے برابر ہيں اور ہر انسان کی روح مي

اس کی جڑيں ملتی ہيں اور کوئی دوسرا انتظار اس عظيم انتظار کی خاک و پا بھی نہيں ہو سکتا، لٰہذا مناسب ہے کہ امام 
ں اور اس کے آثار و فوائد کو پہچانيں اور آپعليہ السالم کے ظہور کے ؤمہدی عليہ السالم کے انتظار کے مختلف پہلو

  ب کے بارے ميں گفتگو کريں۔منتظريں کے فرائض اور اس کے بے نظير ثوا

  امام عليہ السالم کی انتظار کے مختلف پہلو
خود انسان ميں مختلف پہلو پائے جاتے ہيں: ايک طرف تو نظری (تھيوری) اور عملی (پريکٹيکل) پہلو اس ميں موجود ہے 

سمانی پہلو کے ساتھ روحیاور دوسری طرف اس ميں ذاتی اور اجتماعی پہلو بھی پايا جاتا ہے اور ايک دوسرے رخ سے ج
ں کے لئے معين قوانين کی ؤاور نفسياتی پہلو بھی اس ميں ہوتا ہے جبکہ اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ مذکوره پہلو

ضرورت ہے تاکہ ان کے تحت انسان کے لئے زندگی کا صحيح راستہ کھل جائے اور منحرف اور گمراه کن راستہ بند ہو 
  جائے۔
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ثر ہے مثالً انسان کے فکری ¿ں پر مو ؤتعالٰی فرجہ الشريف) کے ظہور کا انتظار، منتظر کے تمام پہلو هللامام مہدی (عجل ا
اور نظری پہلو پر اثرات ڈالتا ہے کہ جو انسان کے اعمال و کردار کا بنيادی پہلو ہے اور انسانی زندگی کے بنيادی عقائد پر 

يں يوں عرض کيا جائے کہ صحيح انتظار اس بات کا تقاضا کرتا اپنے حصار کے ذريعہ حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ م
ہے کہ منتظر اپنی اعتقادی اور فکری بنيادوں کو مضبوط کرے تاکہ گمراه کرنے والے مذاہب کے جال ميں نہ پھنس جائے 

س جائے اور گمراهيا امام مہدی عليہ السالم کی غيبت کے طوالنی ہو جانے کی وجہ سے ياس و نااُميدی کے دلدل ميں نہ پھن
  نہ ہوجائے۔

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں:
لوگوں پر ايک زمانہ وه آئے گا کہ جب ان کا امام غائب ہو گا، خوش نصيب ہے وه شخص جو اس زمانہ ميں ہمارے امر ”

کے زمانہ ميں دشمن نے  يعنی غيبت) ٢٠۶، ص ۵١، ح ١۔ (کمال الدين، ج “(يعنی واليت) پر ثابت قدمی سے باقی رہے
مختلف شبہات کے ذريعہ يہ کوشش کی ہے کہ شيعوں کے صحيح عقائد کو ختم کر ديا جائے، ليکن ہميں انتظار کے زمانہ 

  ميں اپنے عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہيے۔
نتظر کو عمل کے ميدان ميں انتظار، عملی پہلو ميں انسان کے اعمال اور کردار کو راستہ اور ہدف ديتا ہے، ايک حقيقی م

کوشش کرنا چاہيے کہ امام مہدی عليہ السالم کی حکومت حق کا راستہ فراہم ہو جائے، لٰہذا منتظر کو اس سلسلہ ميں اپنی 
اور معاشره کی اصالح کے لئے کمِر ہمت باندھنا چاہيے نيز اپنی زندگی ميں اپنی ُروحانی اور نفسياتی حيات اور اخالقی 

ب کرنے کی طرف مائل ہو رہے اور اپنے جسم و بدن کو مضبوط کرے تاکہ ايک کارآمد طاقت کے لحاظ سےفضائل کو کس
  ہدايت کے نورانی مورچہ کے لئے تيار رہے۔
  حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:

ر کرنا چاہيے اور انتظار جو شخص امام قائم عليہ السالم کے ناصر وں اور مددگاروں ميں شامل ہونا چاہتا ہے تواسے انتظا”
، ح ١۔ (غيبت نعمانی، باب “کی حالت ميں وه تقوٰی و پرہيزگاری کا راستہ اپنائے اور نيک اخالق سے خودکومزين کرے

  )٠٢٢، ص ۶١
کی خصوصيت يہ ہے کہ يہ انسان کو اپنی ذات سے بلند کرتا ہے اور اس کو معاشره کے ہر شخص سے جوڑ “ انتظار”اس 

ثر ہوتا ہے بلکہ معاشره ميں انسان کے لئے خاص منصوبہ بھی¿نتظار نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی پر مو ديتا ہے يعنی ا
پيش کرتا ہے اور معاشره ميں مثبت قدم اُٹھانے کی رغبت بھی دالتا ہے اور چونکہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی 

معاشره کی اصالح کے لئے کوشش کرے اور معاشره ميں حکومت اجتماعی حيثيت رکھتی ہے لٰہذا ہر انسان اپنے لحاظ سے
پھيلی برائيوں کے سامے خاموش اور بے توجہ نہ رہے کيونکہ عالمی اصالح کرنے والے کے منتظر کو فکر و عمل کے 

  لحاظ سے اصالح اور خير کے راستہ کو اپنانا چاہيے۔
انسان اور معاشره کی رگوں ميں جاری ہے اور  ای ايسا مبارک چشمہ ہے جس کا آب حيات“ انتظار”مختصر يہ ہے کہ 
ں ميں انسان کو اٰلہی رنگ اور حيات عطا کرتا ہے، پس خدائی رنگ سے بہتر اور ابدی رنگ اور ؤزندگی کے تمام پہلو
  کونسا ہو سکتا ہے؟

  قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے:
ِ ِصب َغةً َو نَح نُ  ِ َو َمن اَح َسُن ِمن ّهللاٰ   )٨٣١بقره، آيت ¿ لَہُ َعابُِدو َن﴿ (سوره  ﴾ِصب َغةَ ّهللاٰ

  ۔“کا رنگ ہے اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہيںهللا رنگ تو صرف ا”
کے “ اٰلہی رنگ اپنانے”مذکوره مطالب کے پيش نظر مصلح کل حضرت امام زمانہ عليہ السالم کے منتظرين کا فريضہ 

ں ميں جلوه گر ہوتا ہے، ؤے جو انتظار کی برکت سے انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوعالوه کچھ نہيں ہ
جس کے پيش نظر ہمارے وه فرائض ہمارے لئے مشکل نہيں ہوں گے بلکہ ايک خوشگوار واقعہ کے عنوان سے ہماری 

ملک کا مہربان حاکم اور امير قافلہ ہميں ايک  زندگی کے ہر پہلو ميں ايک بہترين معنی و مفہوم عطا کرے گا۔ واقعاً اگر
شائستہ سپاہی کے لحاظ سے ايمان کے خيمہ ميں بالئے اور حق و حقيقت کے مورچہ پر ہمارے آنے کا انتظار کرے تو پھر 

، يا ہم خود ہميں کيسا لگے گا؟ کيا پھر ہميں اپنی ذمہ داريوں کو نبھانے ميں کوئی پريشانی ہو گی کہ يہ کام کرو اور ايسا بنو
  چونکہ انتظار کے راستہ کو پہچان کر اپنے منتخب مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر آئيں گے؟!

  منتظرين کے فرائض
دينی رہبروں کے ذريعہ احاديث اور روايات ميں ظہور کا انتظار کرنے والوں کے بہت سے فرائض بيان کئے گئے ہيں، ہم 
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  کو بيان کرتے ہيں:يہاں پر ان ميں سے چند اہم فرائض 

  امام کی معرفت
راه انتظار کو طے کرنا امام عليہ السالم کی شناخت اور معرفت کے بغير ممکن نہيں ہے۔ انتظار کی وادی ميں صبر و 

استقامات کرنا امام عليہ السالم کی صحيح شناخت سے وابستہ ہے۔ لٰہذا امام مہدی عليہ السالم کے اسم گرامی اور نسب کی 
  کے عالوه ان کی عظمت اور ان کے رتبہ و مقام کی کافی حد تک شناخت بھی ضروری ہے۔شناخت 

جو امام حسن عسکری عليہ السالم کے خادم تھے، امام مہدی عليہ السالم کی غيبت سے پہلے امام عسکری عليہ “ ابونصر”
سے سوال کيا: کيا مجھے پہچانتے ہو؟تعالٰی فرجہ الشريف) نے ان هللا السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے، امام مہدی (عجل ا

اُنہوں نے جواب ديا: جی ہاں! آپ نے ميرے موال و آقا اور ميرے موال و آقا کے فرزند ہيں۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: ميرا 
  مقصد ايسی پہچان نہيں ہے!؟ ابو نصر نے عرض کی: آپ ہی فرمائيں کہ آپ کا مقصد کيا تھا؟

  ايا:امام عليہ السالم نے فرم
عليہ و آلہ وسلم) کا آخری جانشين ہوں، اور خداوند عالم ميری (برکت کی) وجہ سے ہمارے هللا ميں پيغمبر اسالم (صلی ا”

  )١٧١،ص٢١،ح٣۴، باب ٢۔(کمال الدين ج“ں کو ُدور فرماتا ہے¿خاندان اور ہمارے شيعوں سے بالو 
وه اسی وقت سے خود کو امام عليہ السالم کے مورچہ پر  اگر منتظر کو امام عليہ السالم کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر

ديکھے گا اور احساس کرے گا کہ اپنے امام سے تعلق ہے اور يہی تعلق اس کی نجات کا وسيلہ بن جائے گا معرفت کے 
  بارے مزيدمعلومات کے لئے معرفت امام زمانہ عليہ السالم اور ہماری ذمہ دارياں کامطالعہ کريں۔

چلتا ہے کہ جو معرفت مطلوب ہے وه ساده پہچان اور نسبی آگاہی سے بڑھ کر ہے، اس ميں تسليم اور اپنے  احاديث سے پتہ
امام سے واليت و محبت اور ان کی اطاعت کو اپنے لئے واجب قرار دينا ہے اوريہ جاننا ہے کہ ان کی جانب سے کيا مجھ 

  پر واجب ہے اور ميرے موال مجھ سے کيا چاہتے ہيں؟

  مثال
حضرت امام حسين عليہ السالم کو کربال ميں موجود سارے لوگ خاندانی پس منظر سے پہچانتے اور جانتے تھے ليکن آپ 

کو امام عليہ السالم تسليم نہيں کرتے تھے اور آپ عليہ السالم کی اطاعت کو واجب اور فرض نہيں جانتے تھے گويا وه 
ئمقام، جانشين اور خليفہ سمجھتے تھے،آپ کے فضائل جانتے تھے آپ کےحضرت امام حسين عليہ السالم کو رسول هللا کا قا

نسب سے آگاه تھے ، ليکن آپ کو اپنا امام ورہبر،قائد اور واجب اطاعت خليفہ رسول نہيں جانتے تھے۔پس ايسے لوگ ہی 
  کفر و جہالت کی موت مر گئے ۔

آج رسول هللا کے خليفہ، وصی، قائمقام امام مہدی عليہ  بالکل اسی طرح امام زمانہ عليہ السالم کی معرفت کامسئلہ ہے کہ
السالم ہيں ان کی اطات اسی طرح فرض ہے جس طرح رسول هللا کی اطاعت فرض ہے، ايسا ايمان ہی انسان کو کفر و 

  جاہليت کی موت سے بچاتاہے۔

  امام عليہ السالم کے ساتھ عہد و پيمان 
ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنے امام عليہ السالم سے عہدوپيمان باندھے اور آپ سے بيعت کی تجديد کرے، اس 

ں کی کتابوں ميں موجود ہيں، ؤں اور زيارات کے پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے جو کہ مفاتيح الجنان اور دعاؤکے لئے دعا
  نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے روايت ميں وارد ہواہے۔ اس ميں دعائے عہدمشہور ہے جسے روزانہ صبح کی

جو شخص چاليس دن تک ہر صبح کو اپنے خدا سے يہ عہد کرے تو خدا ان کو ہمارے قائم (عليہ السالم) کے ناصر و ”
و قبر مددگار قرار دے گا، اور اگر امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے پہلے اس کی موت بھی آجائے تو خداوند عالم اس ک

  سے اُٹھائے گا (تاکہ حضرت قائم عليہ السالم کی نصرت و مدد کرے)....

  وحدت اور ہم دلی
قبيلہ انتظار کے ہر فرد کا شخصی فرائض اور ذمہ داری کے عالوه انتظار کرنے والے اپنے امام(عليہ السالم) کے اہداف 

ں يوں کہا جائے کہ انتظار کرنے والوں کے لئے اور مقاصد کے سلسلہ ميں خاص منصوبہ بندی کريں، دوسرے الفاظ مي
  ضروری ہے کہ اس راه ميں سعی و کوشش کريں جس سے ان کا امام راضی اور خوشنود ہو۔

لٰہذا انتظار کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے امام سے کئے ہوئے عہد و پيمان پر باقی رہيں تاکہ امام مہدی عليہ 
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  ہموار ہو جائے۔ السالم کے ظہور کے لئے راستہ
  امام عصر عليہ السالم اپنے بيان ميں اس طرح کے افراد کے لئے يہ بشارت ديتے ہيں:

اگر ہمارے شيعہ (کہ خداوند عالم ان کو اپنی اطاعت کی توفيق عطا کرے) اپنے کئے ہوئے عہد و پيمان پر ايک دل اور ”
ی اور مکمل و حقيقی معرفت کے ساتھ ہماری مالقات جلد ہیمصمم ہوں تو ہرگز (ہمارے) ديدار کی نعمت ميں دير نہيں ہو گ

  )٠٠۶، ص ٠۶٣، ش ٢۔ (احتجاج، ج “ہو جائے گا
وه عہد و پيمان وہی ہے جو نکتہ خدا اور اٰلہی نمائندوں کے کالم ميں بيان ہوا ہے، جن ميں سے چند اہم چيزوں کی طرف 

  اشاره کيا جاتا ہے:
روی کرنے کی ہر ممکن کوشش، اور آئمہ عليہم السالم کے چاہنے والوں سے دوستی ۔ ائمہ معصومين عليہم السالم کی پي١

  اور ان کے دشمنوں سے بيزاری اختيار کرنا۔
 عليہ و آلہ وسلم) سے روايت کرتے ہيں کہ آنحضرت نے فرمايا:هللا حضرت امام محمد باقر عليہ السالم، پيغمبر اکرم (صلی ا

قائم کو اس حال ميں ديکھے کہ ان کے قيام سے پہلے خود ان کی اور ان خوش نصيب ہے وه شخص جو ميری نسل کے ”
سے پہلے ائمہ کی پيروی کرے اور ان کے دشمنوں سے بيزاری کا اعالن کرے، تو ايسے افراد ميرے دوست اور ميرے 

، ص ٢، ح ۵٢، باب ١۔ (کمال الدين، ج“ساتھی ہيں اور روز قيامت ميرے نزديک ميری اُمت کے سب سے عظيم افراد ہيں
۔ دين ميں تحريفات، بدعتوں اور معاشره ميں پھيلتی ہوئی برائيوں اور فحشاءکے مقابلہ ميں انتظار کرنے والوں کو ٢)۵٣۵

بے توجہ نہيں رہنا چاہيے، بلکہ نيک سنتوں اور اخالقی اقدار کو بھالئے جانے پر ان کو دوباره زنده کرنے کی کوشش کرنا 
  چاہيے۔

  عليہ و آلہ وسلم) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:هللا صلی احضرت رسول اسالم (
البتہ اس امت کے آخری زمانہ (آخر الزمان) ميں ايک گروه آئے گا جس کا ثواب اسالم ميں سبقت کرنے والوں کی طرح ہو ”

۔ (دالئل “وں گےگا، وه امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں گے اور اہل فتنہ ( و فساد) سے جنگ (مقابلہ) کرتے ہ
  )٣١۵، ص ۶النبوة، ج 

۔ ظہور کا انتظار کرنے والوں کا يہ فريضہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون اور نصرت و مدد کو اپنے منصوبوں ميں ٣
پيش نظر رکھيں اور اس معاشره کے افراد تنگ نظری اور خود پرستی سے پرہيز کرتے ہوئے معاشره ميں غريب اور 

  يان ديں، اور ان کے سلسلہ ميں الپرواہی نہ کريں۔نيازمند لوگوں پر دھ
شيعوں کی ايک جماعت نے حضرت محمد باقر عليہ السالم سے نصيحت فرمانے کی درخواست کی تو امام عليہ السالم نے 

  فرمايا: 
پيش آئين تم ميں سے صاحب حيثيت لوگ غريبوں کی مدد کريں اور مالدار افراد نيازمندوں کے ساتھ محبت و مہربانی سے ”

قابل ذکر ) ٣٢١، ص ٢٢، باب ٢۵۔( بحاراالنوار، ج “اور تم ميں سے ہر شخص دوسرے کی نسبت نيک نيتی سے کام لے
ہے کہ اس تعاون اور مدد کا دائره فقط ان کے اپنے عالقہ سے مخصوص نہيں ہے بلکہ انتظار کرنے والوں کا خير اور 

نکہ انتظار کے پرچم تلے کسی طرح کی جدائی اور غيريت کا احساس نہيں احسان دور دراز عالقوں ميں بھی پہنچتا ہے کيو
  ہوتا۔
۔ انتظار کرنے والے معاشره کے لئے ضروری ہے کہ معاشره ميں مہدی رنگ و بو پيدا کريں، ان کے نام اور ان کی ياد ۴

مل کے ذريعہ عام کريں اور اسی راه کا پرچم ہر جگہ لہرائيں اور امام عليہ السام کے کالم اور کردار کو اپنی گفتگو اور ع
ميں اپنے پورے وجود کے ذريعہ کوشش کريں کہ بے شک ائمہ معصومين عليہم السالم کا لطف خاص ان کے شامل حال ہو 

  گا۔
  عبد الحميد واسطی، امام محمد باقر عليہ السالم کے صحابی آپ کی خدمت ميں عرض کرتے ہيں:

ر ميں اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جو ہم ميں سے بعض کے لئے پريشانی کا باعث ہم نے اَم ِرفََرج (ظہور) کے انتظا”
  ہوا!

  امام عليہ السالم نے جواب ميں فرمايا:
اے عبد الحميد! کيا تم يہ گمان کرتے ہوئے کہ خداوند عالم نے اس بنده کے لئے جس نے اپنے خداوند عالم کے لئے وقف کر

کے لئے کوئی راستہ نہيں قرار ديا ہے؟ خدا کی قسم! اس نے ايسے لوگوں کے  ديا ہے اس کے لئے مشکالت سے نجات
  ۔ “لئے راِه حل قرار دی ہے، خداوند عالم رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امِر (واليت) کو زنده رکھے

  )۶٢١، ص ۶١، ح ٢٢، باب ٢۵( بحاراالنوار، ج 
ں ميں دوسرے معاشروں ؤرنی چاہيے کہ تمام اجتماعی پہلوآخری نکتہ يہ ہے کہ انتظار کرنے والے معاشره کو کوشش ک
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  کے لئے نمونہ قرار پائے اور منجی عالم بشريت کے ظہور کے لئے تمام الزمی راستوں کو ہموار کرے۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے انتظار کے فوائد
م عليہ السالم) کا انتظار انسان کو حالت جمود بعض لوگوں کا يہ خيال خام ہے کہ عالمی پيمانے پر اصالح کرنے والے (اما

اور غير ذمہ داری ميں قرر دے ديتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے منتظر ہيں کہ ايک عالمی سطح پر اصالح کرنے واال آئے گا 
ں اور اور ظلم و جور اور برائيوں کا خاتمہ کر دے گا تو وه برائيوں اور پستيوں کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بيٹھے رہي

  خود کوئی قدم نہ اُٹھائيں بلکہ خاموش رہيں اور ظلم و ستم کو ديکھتے رہيں!
ليکن يہ نظريہ ايک سطحی اور معمولی ہے، نيز اس مينوقت نظر سے کام نہيں ليا گيا ہے کيونکہ امام مہدی عليہ السالم کے 

ر کا مسئلہ اپنی بے مثال خصوصيات اور انتظار کے سلسلہ ميں بيان ہونے والے مطالب کے پيش نطر روشن ہے کہ انتظا
امام مہدی عليہ السالم کی بے مثال عظمت کے پيش نظر نہ صرف انسان ميں جمود اور بے توجہی پيدا نہيں کرتا بلکہ 

  تحريک اور شکوفائی کا بہترين وسيلہ ہے۔
تظار کی حقيقت کے نزديک ہوتا جاتا انتظار، منتظر ميں ايک مبارک اور بامقصد جذبہ پيدا کرتا ہے اور منتظر جتنا بھی ان

ہے مقصد کی طرف اس کی رفتار بھی اتنی ہی تيزہوتی جاتی ہے۔ انتظار کے زير سايہ انسان خود پرستی سے آزاد ہو کر 
خود کو اسالمی معاشره کا ايک حصہ تصور کرتا ہے۔ لٰہذا معاشره کی اصالح کے لئے حتی االمکان کوشش کرتا ہے اور 

افراد سے تشکيل پاتا ہو تو پھر اس معاشره ميں فضيلت اور اقدار رائج ہونے لگتی ہيں اور معاشره کے  جب معاشره ايسے
سب لوگ نيکيوں کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہيں اور ايسے ماحول ميں جو کہ اصالح، کمال، اُميد اور نشاط بخش فضا اور 

عاشره کے افراد ميں پيدا ہوتا ہے اور اس انتظار کی برکت تعاون و ہمدردی کا ماحول ہے، دينی عقائد اور مہدوی نظريہ م
سے منتظرين فساد اور برائيوں کے دلدل ميں نہيں پھنستے بلکہ اپنی دينی حدود اور عقائدی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہيں۔

کے وعده کے پورا انتطار کے زمانہ ميں پيش آنے والی مشکالت ميں صبر و استقامت کا مظاہره کرتے ہيں اور خداوند عالم 
ہونے کی اُميد ميں ہر مصيبت اور پريشانی کو برداشت کر ليتے ہيں اور کسی بھی وقت سستی اور مايوسی کے شکار نہيں 

  ہوتے۔
واقعاً کونسا ايسا مکتب ہو گا جس ميں اس کے ماننے والوں کے لئے ايک روشن مستقبل پيش کيا گيا ہو؟ ايسا راستہ جو اٰلہی 

کيا جاتا ہو جس کے نتيجہ ميں اجر عظيم حاصل ہوتا ہو، يہ مکتب، اہل البيت عليہ السالم کا ہی ہے  نظريہ کے تحت طے
  جس کے پيروشيعہ ہيں۔

  انتظار کرنے والوں کے لئے ثواب
خوش نصيب ہے وه شخص جو نيکيوں کے انتظار ميں نظريں بچھائے ہوئے ہے۔ واقعاً کتنا عظيم ثواب ہے ان لوگوں کے 

م مہدی عليہ السالم کی عالمی حکومت کا انتظار کرتے ہيں اور کس قدر عظيم رتبہ ہے ان لوگوں کا جو قائم آل لئے جو اما
محمد عليہم السالم کے حقيقی منتظر ہيں۔ مناسب ہے کہ انتظار کی گفتگو کے آخر ميں جام انتظار نوش کرنے والوں کی بے 

 ومين عليہم السالم کے بيانات کو آپ حضرات کے سامنے پيش کريں۔مثال فضائل اور سنان کو بيان کريں اوراس بارے معص
ائم آل محمد کے وه شيعہ خوش نصيب ہينجو غيبت کے زمانہ ميں ان کے ”حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:

عالم کے ظہور کا انتظار کريں گے اور ان کے ظہور کے زمانہ ميں ان کی اطاعت اور پيروی کرينگے، يہی لوگ خداوند 
  )٩٣، ص ۴۵، ح ٣٣، باب ٢۔ (کمال الدين، ج “محبوب ہيں جن کے لئے کوئی غم و اندوه نہ ہو گا

واقعاً اس سے بڑھ کر ان کے لئے اور کيا فضيلت ہو گی کہ جن کے سينہ پر خداوند عالم کی دوستی کا تمغہ ہو، اور وه 
  ر موت دونوں کی قيمت بہت بلند و باال ہے۔کيوں کسی غم و اندوه ميں مبتال ہوں حاالنکہ ان کی زندگی او

جو شخص ہمارے قائم عليہ السالم کی غيبت کے زمانہ ميں ہماری واليت پر قائم”حضرت امام سجاد عليہ السالم فرماتے ہيں:
،۶ح  ،١٣، باب ٢۔ ( کمال الدين، ج “ رہے تو خداوند عالم اس کو شہدائے بدر و اُحد کے ہزار شہيدوں کا ثواب عطا کرے گا

  )٢٩۵ص 
جی ہاں! غيبت کے زمانہ ميں جو لوگ اپنے امام زمانہ عليہ السالم کی واليت اور اپنے امام سے کئے ہوئے عہد و پيمان پر 

عليہ و آلہ وسلم) کے ساتھ مل کر دشمنان خدا سے جنگ هللا باقی رہيں تو وه ايسے فوجی ہيں جنہوں نے پيغمبر اکرم (صلی ا
اپنے خون ميننہائے ہوں! وه منتظرين جو فرزنده رسول امام زمانہ عليہ السالم کے انتظار ميں کی ہو اور اس کارزار ميں 

  جان برکف کھڑے ہوئے ہيں وه ابھی سے جنگ کے ميدان ميں اپننے امام کے ساتھ موجود ہيں۔
الم) کے ظہور کے اگر تم (شيعوں ميں) سے کوئی شخص (امام مہدی عليہ الس”حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:
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انتظار ميں مر جائے تو وه شخص گويا اپنے امام عليہ السالم کے خيمہ ميں ہے۔ اس کے بعد امام عليہ السالم نے تھوڑا صبر
کرنے کے بعد فرمايا: بلکہ اس شخص کی طرح ہے جس نے امام عليہ السالم کے ساتھ مل کر جنگ ميں تلوار چالئی ہو اور

عليہ و آلہ وسلم کی رکاب ميں هللا کی قسم کہ وه اس شخص کی طرح ہے جو رسول خدا صلی ااس کے بعد فرمايا: خدا 
  )۶٢١، ص ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “شہادت کے درجہ پر فائز ہوا ہو

عليہ و آلہ وسلم) نے صديوں پہلے اپنا بھائی اور دوست قرار ديا ہے اور ان هللا يہ وه لوگ ہيں جن کو پيغمبر اکرم (صلی ا
  ی محبت اور دوستی کا اعالن کيا ہے۔ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:سے اپنی قلب

عليہ و آلہ وسلم) نے اپنے اصحاب سے فرمايا: پالنے والے! مجھے ميرے بھائيوں کو هللا ايک روز پيغمبر اکرم (صلی ا”
کيا هللا! ے اصحاب نے کہا: يا رسول اعليہ و آلہ وسلم) کهللا دکھال دے اور اس جملہ کو دو بار تکرار کيا، آنحضرت (صلی ا

  ہم آپ کے بھائی نہيں ہيں؟
عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا: تم لوگ ميرے اصحاب ہو ليکن ميرے بھائی وه لوگ ہيں جو آخر الزمان هللا آنحضرت (صلی ا

ديت مجھے بتايا ميں مجھ پر ايمان الئيں گے جبکہ اُنہوں نے مجھے ديکھا نہيں ہو گا! خداوند عالم نے ان کا نام مع ول
نامی درخت سے کانٹا توڑنے اور “ گون”ہے........ ان ميں سے ہر ايک کا اپنے دين پر ثابت قدم رہنا اندھيری رات ميں 

دہکتی ہوئی آگ کو ہاتھ ميں لينے سے کہيں زياده سخت ہے، وه ہدايت کے مشعل ہيں جن کو خداوند عالم خطرناک فتنہ و 
  )٣٢١، ص ٢۵حاراالنوار، ج ۔(ب“فساد سے نجات عطا کرے گا

عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا: خوس نصيب ہے وه شخص جو ہم اہل بيت کے قائم کو پائے، حاالنکہهللا نيز پيغمبر اکرم (صلی ا
وه ان کے قيام سے پہلے ان کی اقتداءکرتے ہيں، وه لوگ ان کے دوستوں کو دوست رکھتے ہيں اور ان کے دشمنوں سے 

ز ان سے پہلے ہم سے محبت رکھتے ہيں، وه ميری حب اور موّدت کے مالک ہيں وه ميرے نزديک بيزاری کرتے ہيں، ني
  )۵٣۵، ص ٢، ح ۵٢، باب ١۔ (کمال الدين، ج “ميری اُمت کے سب سے گرامی افراد ہيں

ند عالم کے عليہ و آلہ وسلم) کے نزديک اتنا عظيم مرتبہ رکھتے ہيں اور وہی خداوهللا لٰہذا جو افراد پيغمبر اکرم (صلی ا
خطاب سے مشرف ہوں گے اور وه بھی ايسی آواز جو عشق و محبت ے بھری ہو گی اور جو خداوند عالم سے نہايت قربت 

  کی عکاسی کرتی ہے۔
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:

ہ ميں ہماری واليت پر ايک زمانہ وه آئے گا کہ مومنين کا امام غائب ہو گا، پس خوش نصيب ہے وه شخص جو اس زمان”
ثابت قدم رکھے، بے شک انکی کم سے کم جزا يہ ہو گی کہ خداوند عالم ان سے خطاب فرمائے گا: اے ميرے بندو! تم 
ميرے راز (اور امام غائب) پر ايمان الئے ہو، اور تم نے اس کی تصديق کی ہے، پس ميری طرف سے بہترين جزا کی 

ں سے درگزر کرتا ہوں اور ¿ہو، تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہوں اور تمہاری خطاو  بشارت ہو، تم حقيقت ميں ميرے بندے
ں کو دور کرتا ہوں اگر تم (لوگوں کے درميان) نہ ¿تمہاری (برکت کی) وجہ سے اپنے بندوں پر نازل کرتا ہوں اور بالو 

ليکن ان انتظار ) ٢٠۶، ص ۵١، ح ٣٢باب  ،١(کمال الدين، ج “ ہوتے تو پھر (گنہگار لوگوں پر) ضرور عذاب نازل کر ديتا 
کرنے والوں کو کسی چيز کے ذريعہ آرام اور سکون ملتا ہے اور ان کی انتظار کی گھڑياں کب ختم ہو گی؟ کس چيز سے 

ان آنکھوں ميں ٹھنڈک ملے گی ، اور ان کے بے قرار دلوں کو کب چين و سکون ملے گا؟ کيا جن لوگوں نے عمر بھر 
ہ پر قدم بڑھايا ہے اور تمام تر مشکالت کے باوجود اسی راستہ پر گامزن رہے ہونتاکہ مہدی منتظر (عليہ انتظار کے راست

السالم) کے سرسبز چمن ميں قدم رکھيں اور اپنے محبوب و معشوق کی ہم نشينی سے کم پر راضی نہ ہوں؟ اور واقعاً اس 
  کونسا موقع ہو سکتا ہے؟سے بہترين اور کيا انجام ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر اور 

  حضرت امام موسٰی کاظم عليہ السالم نے فرمايا:
خوش نصيب ہيں ہمارے وه شيعہ جو ہمارے قائم کی غيبت کے زمانہ ميں ہماری دوسری کی رسی کو مضبوطی سے ”

وه ہماری تھامے رکھيں اور ہم سے دوستی رکھيں اور ہمارے دشمنوں سے بيزاری کريں، وه ہم سے ہيں اور ہم ان سے، 
امامت و رہبری پر راضی ہيں (اور ہماری امامت کو قبول کرتے ہيں) اور ہم بھی ان کے شيعہ ہونے سے راضی اور 
۔ “خوشنود ہيں۔ خوش نصيب ہيں! خدا کی قسم! يہ افراد روز قيامت ہمارے ساتھ ہمارے مرتبہ ميں ہمارے ساتھ ہوں گے

  )٣۴، ص ۵، ح ۴٣، باب ٢(کمال الدين، ج 

  ة....ة....ة....ةة....

  درس کا خالص:
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انتظار کا معنی چشم براه ہونا ہے اس کا الزمہ يہ ہے کہ انسان بے پرواه نہ ہو بلکہ انتظار کے مقصد کے لئے کوشش کرے۔
  روايات ميں ظہور مہدی عليہ السالم کے انتظار کی ايک بہترين عمل کے عنوان سے توصيف کی گئی ہے۔

انتظار کی خصوصيات ظہور کے اہداف کو پورا کرنے کے لئے عزم و اشتياق پيدا کرتی ہے  ظہور مہدی عليہ السالم کے
  بالفاظ ديگر منتظرين کی روح ميں عدالت و نشاط پيدا کرتی ہيں۔

  ظہور مہدی عليہ السالم کا انتظار انسان کی فردی و اجتماعی جہت ميں بہت سے اثار و ثمرات رکھتا ہے۔
  ف امام عليہ السالم کی شناخت، ان سے اسوه لينا، حضرت کی ياد، اور ان کے ہمقدم ہونا ہے۔منتظرين کے اہم ترين وظائ

  روايات کی رو سے منتظرين کا اجر شہدائے صدر اسالم کے اجر کے مساوی شمار کيا گيا ہے۔

  درس کے سوالت:
  ۔ انتظار کا معنی اور امام عليہ السالم کے انتظار کی خصوصيات بيان کريں؟١
  نتظار کی جہات بيان کريں؟۔ ا٢
  ۔ منتظرين ظہور کے اہم ترين وظائف ميں سے تين موارد کی تشريح کريں؟٣
  ۔ انتظار کے فرد و معاشرتی آثار کيا ہيں؟۴
۔ امام سجاد عليہ السالم نے واليت اہل بيت عليہم السالم پر ثابت قدم منتظرين کے اجر کو کس چيز کے مساوی بيان کيا ہے؟۵

 ة....ة....ةة....ة....

 

 مہدويت نامہ

 

  

   دسواں درس
  ظہور کا زمانہ

  مقاصد:

  ۔ظہور کے اسباب کی معرفت١
  ۔ حضرت (عج) کے ظہور کی نشانيوں سے آگاہی٢

  فوائد:
  ۔ ظہور کی راه ہموار کرنے کے لئے انسان کے رويہ اورکردار پر توجہ١
  ۔ امام زمانہ عليہ السالم کے ظہور کی عالمات کے بارے آگاہی٢
  ۔ مہدی ہونے کے جھوٹے دعويداروں کی تکذيب کرن٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ مقدمہ١

  ظہور سے پہلے کی ُدنيا کے حاالت پر ايک نگاه
  ۔ شرائط اور عالمات سے مراد اور ان دونوں ميں فرق٢
  جو ظہور کے متحقق ہونے ميں دخالت رکھتی ہيں) ۔ ظہور کی شرائط اور اسباب (وه چيزيں٣
  ۔ ظہور کی عالمات اور نشانياں (يقينی اور غير يقينی نشانياں)۴

  ُدنيا کے حاالت حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے پہلے
سفہ کے بارے بيان تعالٰی فرجہ الشريف کی غيبت اور اس کے فلهللا قارئين کرام! ہم نے گذشتہ ابحاث ميں امام زمانہ عجل ا
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کيا ہے، کہ خدا کی آخری حجت غائب ہے يہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا راستہ ہموار ہو جائے گا تو وه ظہور فرمائيں 
گے اور ُدنيا کو براه راست ہدايت سے فيضياب فرمائيں گے اگرچہ غيبت کے زمانہ ميں بشريت اس طرح عمل کر سکتی 

ر کا راستہ جلد از جلد ہموار ہو جائے ليکن شيطان اور ہوائے نفس کی پيروی اور ہے جس سے امام عليہ السالم کے ظہو
قرآن کی صحيح تربيت سے دور رہنے نيز معصومين عليہم السالم کی واليت اور رہبری کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے 

ور ُدنيا بھر ميں ظلم و ستم بڑھتا جاغلط راستہ پر چل پڑی ہے اور ہر روز ُدنيا ميں ظلم و ستم کی نئی بنياد رکھی جاتی ہے ا
رہا ہے، بشريت اس راستہ کے انتخاب سے ايک بہت بُرے انجام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و جور سے بھری ُدنيا، 
جس ميں فساد اور تباہی، اخالقی و نفسياتی امن و امان سے خالی زمانہ، معنويت اور پاکيزگی سے خالی زندگی، ظلم و ستم 

يز معاشره کہ جس ميں ماتحت لوگوں کے حقوق کی پامالی وغيره نہ ہو۔ يہ چيزيں غيبت کے زمانہ ميں انسان کا نامہسے لبر
اعمال ہے اور يہ ايک ايسی حقيقت ہے جس کے بارے ميں صديوں پہلے معصومين عليہم السالم نے پشين گوئی فرمائی تھی

  اور اس زمانہ کی سياه تصوير پيش کی تھی۔
جب تم ديکھو کہ ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، قرآن کو ”م صادق عليہ السالم اپنے ايک صحابی سے فرماتے ہيں:حضرت اما

باالئے طاق رکھ ديا گيا ہے، ہوا و ہوس کی بنا پر تفسير کی جا رہی ہے، اہل باطل، حق پرستوں پر سبقت لے رہے ہيں، 
لقات ختم ہو رہے ہيں، چاپلوسی (خوشامدی) بڑھ رہی ہے، نيکيوںايماندار افراد خاموش بيٹھے ہوئے ہيں، رشتہ داری کے تع

کا راستہ خالی ہو رہا ہے اور برائيوں کے راستہ پر بھيڑ دکھائی دے رہی ہے، حالل، حرام ہو رہا ہے اور حرام، حالل شمار
رہا ہے، حکومتی کارندوں کيا جا رہا ہے، بہت سا مال و دولت خدا کے غيظ و غضب (گناہوں اور برائيوں) ميں خرچ کيا جا 

ميں رشوت کا بازار گرم ہے، نا درست کھيل اس قدر رائج ہو چکے ہوں کہ کوئی بھی انکی روک تھام کی جرا ت نہيں کرتا،
لوگ قرآنی حقائق سننے کے لئے تيار نہيں، ليکن باطل اور فضول چيزيں سننا ان کے لئے آسان ہے، رياکاری کےلئے خانہ 

ہا ہے، لوگ سنگدل ہو رہے ہيں، (محبت کا جنازه نکل رہا ہے) اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن خدا کا حج کيا جا ر
المنکر کرتا ہے تو اس کو نصيحت کی جاتی ہے کہ يہ تمہاری ذمہ داری نہيں ہے، ہر سال ايک نيا فتنہ اور نئی بدعت پيدا ہو

ں تو) اپنے کو محفوظ رکھنا اور اس خطرناک ماحول سے رہی ہے، (جب تم يہ ديکھ لو کہ حاالت اس طرح کے ہو رہے ہي
  )٨٢، ص ٧نجات کے لئے خدا کی پناه طلب کرنا کہ ظہور کا زمانہ نزديک ہے۔ (کافی، ج 

البتہ ظہور سے پہلے کی يہ سياه تصوير اکثر لوگوں کی ہو گی، کيونکہ اس زمانہ ميں بھی بعض مومنين ايسے ہوں گے جو 
ہد و پيمان پر باقی ہوں گے اور اپنے دينی عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوں گے وه خدا سے کئے ہوئے اپنے ع

زمانہ کے رنگ ميں نہيں رنگے جائيں گے اور اپنی زندگی کا انجام برا نہيں کريں گے، يہ افراد خداوند عالم کے بہترين 
ميں مدح و تعريف ہوئی ہے، يہ لوگ خود  بندے اور آئمہ عليہم السالم کے سچے شيعہ ہوں گے جن کے بارے ميں روايات

بھی نيک ہوں گے اور دوسروں کو بھی نيکی کی دعوت ديتے ہوں گے، کيونکہ وه اس بات ميں بہتری سمجھتے ہيں کہ 
نيکيوں اور خوبيوں کو رائج کرنے اور ايمان کے عطر سے ماحول کو خوشگوار بنانے سے نيکيوں کے امام کا ظہور جلد 

ان کے قيام اور حکومت کا راستہ ہموار کيا جا سکتا ہے، کيونکہ برائيوں کا مقابلہ اسی وقت کيا جا سکتا ہو سکتا ہے اور 
  ہے کہ جب مصلح اور موعود کے ناصر و مددگار ہوں۔

اور ہمارا پيش کرده يہ نظريہ اس نظريہ کے بالکل برعکس ہے جس ميں برائيوں کے پھيالنا ظہور ميں جلدی کا سبب قرار 
ا ہے۔ کيا واقعاً يہ بات قابل قبول ہے کہ مومنين برائيوں کے مقابلہ ميں خاموشی اختيار کريں تاکہ معاشره ميں برائياں ديا گي

پھيلتی رہيں اور اس طرح امام زمانہ عليہ السالم کے ظہور کا راستہ فراہم ہو؟ کيا نيکيوں اور فضائل کا رائج کرنا امام عليہ 
سبب نہيں قرار پائے گا؟امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ايک ايسا فرض ہے جو ہر  السالم کے ظہور ميں تعجيل کا

مسلمان پر يقينی طور پر واجب ہے جس کو کسی بھی زمانہ ميں نظرانداز نہيں کيا جا سکتا، لٰہذا امام زمانہ عليہ السالم کے 
هللا بن سکتا ہے؟جيسا کہ پيغمبر اکرم (صلی اظہور ميں تعجيل کے لئے برائيوں اور ظلم و ستم کو پھيالنا کس طرح سبب 

اس (مسلمان) اُمت کے آخر ميں ايک ايسی قوم آئے گی جن کا اجر و ثواب صدر اسالم ”عليہ و آلہ وسلم) نے ارشاد فرمايا:
يوں کے مسلمانوں کے برابر ہو گا، وه لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام ديتے ہوں گے اور فتنہ و فساد اور برائ

  )٩۴، ص ١۔ (معجم احاديث االمام المہدی عليہ السالم، ج“کا مقابلہ کرتے ہوں گے
جيسا کہ متعدد روايات ميں بيان ہوا ہے کہ ُدنيا ظلم و ستم سے بھر جائےگی۔ اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ تمام انسان ظالم بن 

عاشروں ميں اخالقی فضائل کی خوشبو دلوں کو جائيں گے بلکہ خدائی راستہ پر چلنے والے موجود ہوں گے اور مختلف م
معطر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لٰہذا ظہور سے قبل کا زمانہ اگرچہ ايک تلخ زمانہ ہوگا ليکن ظہور کے شيرين زمانہ پر ختم 

دعوت دينا ہو گا، اگرچہ وه ظلم و ستم اور برائيوں کا زمانہ ہو گا ليکن اس زمانہ ميں پاک رہنا اور دوسروں کو نيکيوں کی 
منتظرين کا الزمی فريضہ ہو گا، اور قائم آل محمد عليہم السالم کے ظہور ميں براه راست مو ثر ہو گا۔ اس حصہ کو حضرت
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ہميں اپنے شيعوں سے کوئی ”تعالٰی فرجہ الشريف) کے کالم پر ختم کرتے ہيں، چنانچہ آپ نے فرمايا:هللا امام مہدی (عج ا
(برے) اعمال جو ہم تک پہنچتے ہيں اور ہم ان اعمال کو پسند نہيں کرتے اور ان کے لئےچيز دور نہيں رکھتی مگر ان کے 
  )٢٠۶، ص ٠۶٣، ش ٢۔ (احتجاج، ج “ايسا مناسب بھی نہيں سمجھتے ہيں

  ظہور کا راستہ ہموار کرنے کے اسباب اور ظہور کی نشانياں
ہين جن کو ظہور کے اسباب اور ظہور کی نشانيوں  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کی کچھ نشانياں اور شرائط

کے عنوان سے ياد کيا جاتا ہے۔ ان دونوں ميں فرق يہ ہے کہ اسباب کا مہيا ہونا ظہور ميں واقعی طور پر اثر رکھتا ہے اس 
تا ليکن طرح کہ ان اسباب کے ہموار کرنے سے امام عليہ السالم کا ظہور ہو جائے گا اور ان کے بغير ظہور نہيں ہو سک

عالمات اور نشانياں ظہور ميں کوئی اثر نہيں رکھتی بلکہ صرف ظہور کی نشانی ہيں جن کے ذريعہ ظہور کے زمانہ يا 
  ظہور کے قريب ہونے کو پہچانا جا سکتا ہے۔

ه اہميت مذکوره فرق کے پيش نظر بخوبی اندازه لگايا جاتا ہے کہ ظہور کی شرائط اور اسباب کا مہيا ہونا نشانيوں سے زياد
رکھتا ہے، لٰہذا نشانيوں کو تالش کرنے سے پہلے ان شرائط پر توجہ کريں اور اپنی طاقت کے لحاظ سے ان شرائط کے پيدا

کرنے کے لئے کو شش کريں، اسی وجہ سے ہم پہلے ظہور کے اسباب مہيا ہونے اور ظہور کی شرائط کے بارے ميں 
  کو مختصر طور پر بيان کريں گے۔ وضاحت کرتے ہيں اور آخر ميں ظہور کی نشانيوں

  ظہور کی شرائط اور اسباب
کائنات کی ہر چيز اپنی شرائط اور اپنے اسباب مہيا ہونے سے وجود ميں آ جاتی ہے۔ اور ان کے بغير کوئی بھی چيز وجود 

کی رشد و نمو کے  ميں نہيں آتی، ہر زمين دانہ کی پروش کی لياقت نہيں رکھتی اور ہر طرح کی آب و ہوا ہر گل و سبزه
لئے مناسب نہيں ہے، ايک کاشتکار زمين سے اسی وقت اچھی فصل کاٹنے کا منتظر ہو سکتا ہے جب اس نے فصل کاٹنے 

  کی الزمی شرائط کو پورا کيا ہو۔
 اسی بنياد پر ہر انقالب اور اجتماعی واقعہ بھی شرائط اور اسباب کے مہيا ہونے پر موقوف ہوتا ہے، جس طرح سے ايران

کا اسالمی انقالب بھی شرائط اور اسباب کے ہموار ہونے کے بعد کاميابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کا 
عالمی انقالب کہ جو ُدنيا کا سب سے بڑا انقالب ہو گا، بھی اسی قانون کے تحت ہے اور جب تک اس کے اسباب اور شرائط 

  ہو سکتا۔ پورے نہ ہو جائيں اس وقت تک واقع نہيں
اس گفتگو کا مقصد يہ ہے کہ ہمارے ذہنوں ميں يہ تصور نہ آئے کہ قيام اور امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا مسئلہ 
نظام خلقت سے الگ ہے اور آپ کی اصالحی تحريک ہی معجزه کی بنا پر اور اسباب و علل کے بغير واقع ہو گی، بلکہ 

عليمات اور سنت اٰلہی يہ ہے کہ کائنات کے تمام امور عموماً اسباب و عمل کی بنياد پر قرآن اور اہل بيت عليہم السالم کی ت
  انجام پاتے ہيں۔

۔ (ميزان “خداوند عالم تمام چيزوں کو فقط اسباب و علل کے تحت انجام ديتا ہے”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:
  )۶۶١٨، ح ۵الحکمة، ج

  باقر عليہ السالم سے منقول ہے کہ کسی شخص نے آپ کی خدمت ميں عرض کيا:ايک روايت ميں حضرت امام محمد 
تعالٰی فرجہ الشريف) کا ظہور ہو گا تو تمام امور ان کی مرضی کے مطابق ہوں هللا کہتے ہيں کہ جب امام مہدی (عجل ا”

  ۔“گے
ميں ميری جان ہے، اگر طے يہ  امام عليہ السالم نے فرمايا: ہرگز ايسا نہيں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت

۔ “عليہ و آلہ وسلم) کے لئے ہونا چاہيے تھاهللا ہو کہ ہر کسی کا کام خود بخود ہو جايا کرتا تو پھر ايسا رسول اکرم (صلی ا
  )٢، ح ۵١(غےبت نعمانی، باب 

آسمانی امداد نہيں ہو گی البتہ مذکوره گفگتو کے يہ معنی نہيں ہيں کہ امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے وقت غيبی اور 
  بلکہ مقصد يہ ہے کہ غيبی امداد کے ساتھ ساتھ عام شرائط اور حاالت کا ہموار ہونا بھی ضروری ہے۔

اس تمہيد کے پيش نظر ضروری ہے کہ پہلے ظہور کی شرائط کو پہچانا جائے اور پھر ان کو ہموار کرنے کے لئے کوشش
  کريں۔

ام اور عالمی انقالب کی اہم ترين شرائط اور اسباب ميں سے درج ذيل چار چيزيں ہيں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے قي
  جن کے بارے ميں الگ الگ بحث کی جاتی ہے۔
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  الف: منصوبہ بندی
  يہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہر اصالحی تحريک ميں دو چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے:

  نے کے لئے ايک مکمل منصوبہ بندی۔۔ معاشره ميں موجود برائيوں سے مقابلہ کر١
۔ معاشره کی ضرورتوں کے لحاظ سے مکمل اور مناسب قوانين جو حکومت کے عادالنہ نظام ميں تمام انفرادی اور ٢

اجتماعی حقوق کا ضامن ہو اور اس کی بنا پر معاشره ترقی کرکے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ قرآن کريم کی 
عليہم السالم کہ جو حقيقی اسالمی ہے، بہترين قانون کے عنوان سے حضرت امام مہدی عليہ تعليمات اور سنت معصومين 

السالم کے پاس ہو گی اور آپ اس اٰلہی جاويدانہ دستور العمل کی بنياد پر عمل کريں گے ( حضرت امام محمد باقر عليہ 
، ال يری نکرا اال انکره﴿ السالم، امام مہدی عليہ السالم کی توصيف کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ﴾يعمل  وه کتاب خدا ”بکتاب ّهللاٰ

(يعنی قرآن) کے مطابق عمل کريں گے اور کسی برائی کو نہيں ديکھيں گے مگر اس کا انکار کريں (يعنی ہر برائی کا مقابلہ
سے نازل  قرآن ايسی کتاب ہے جس کی آيات کا مجموعہ اس خداوند عالم کی طرف) ١۴١، ١۵۔ بحاراالنوار، ج “کريں گے)

ں اور اس کی مادی و معنوی ضرورتوں سے واقف ہے، لٰہذا امام زمانہ عليہ السالم کا عالمی ؤہوا جو انسان کے تمام پہلو
انقالب منصوبہ بندی اور حکومتی قوانين کے لحاظ سے بے نظير بنياد پر استوار ہو گا، اور کسی بھی دوسری اصالحی 

عوٰی پر گواه يہ ہے کہ آج کی دنيا نے تجربہ کرتے ہوئے ان بشری قوانين کے تحريک سے قابل موازنہ نہيں ہے۔ اس د
  ضعيف اور کمزور ہونے کا اعتراف کيا ہے اور آہستہ آہستہ آسمانی قوانين کو قبول کرنے کے لئے تيار ہوتی جا رہی ہے۔

تيسری ”کی اصالح کے لئے  امريکی سياسی مشاور، عالمی معاشره کو بحرانی حالت سے نکالنے اور اس“ آلوين ٹافلر”
(اس کا کہنا ہے کہ اب تک زمانہ ميں دو بڑے انقالب رونما ہوئے ہيں ايک زراعتی انقالب، اور دوسرا صنعتی “ موج

انقالب، جس نے ُدنيا ميں ايک عظيم انقالب ايجاد کيا ہے۔ تيسرا انقالب آنے وال ہے جو اليکٹرونک اور صنعتی انقالب سے 
ريہ پيش کرتا ہے ليکن اس سلسلہ ميں حيرت انگيز باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ہمارے (مغربی) معاشره ميں بلند تر ہے۔) کا نظ

مشکالت اور پريشانيوں کی فہرست اتنی طوالنی ہے جس کی کوئی انتہاءنہيں ہے۔ مسلسل صنعتی کلچر (اور کاروباری 
القی تنزل اور برائيوں کی بومشام انسانيت کو نظام) کے متزلزل ہونے اور فساد بے کفايتی کی کشمکش کی وجہ سے اخ

کے ؤ بڑھتا جا رہا ہے، چنانچہ ان دباؤ آزار دے رہی ہے جس کے نتيجہ ميں غم و غصہ کا اظہار اور تبديلی کے لئے دبا
بی جواب ميں ہزاروں ايسے منصوبہ پيش کئے جا چکے ہيں کہ جن کے بارے ميں يہ دعوٰی کياجاتا ہے کہ يہ بنيادی يا انقال
ہيں، ليکن متعدد بار نئے قوانين اور مقرارات، منصوبے اور دستور العمل جن کو مشکالت کے حل کے لئے پيش کيا گيا 

ہے، ہماری مشکالت ميں روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہيں اور مايوسی اور نااُميدی کا احساس پيدا ہوتا جا رہا ہے کہ 
ہے اور يہ احساس ڈيموکريسی نظام کے لئے خطرناک ہے۔ جس کے پيش نظر  کوئی فائده نہيں ہے، کسی کا کوئی اثر نہيں

  کی ضرورت کا انتظار شدت سے کيا جا رہا ہے ۔ “ سفيد گھوڑے پر سوار مرد”مثالوں ميں بيان ہونے والے 
  نقل از بہ سوی تمدن جديد، ٹالفر، محمد رضا جعفری)( ٨٩، ص ٣( فصلنامہ انتظار، سال دو، ش 

  ب: رہبری
انقالب اور قيام ميں رہبر اور قائد کی ضرورت سب سے پہلی ضرورت شمار کی جاتی ہے اور انقالب جس قدر وسيع  ہر

  اور بلند مقصد کا حامل ہوتا ہے اس انقالب کا رہبر بھی ان اغراض و مقاصد کے لحاظ سے عظيم و بلند ہونا چاہيے۔
مبنی حکومت اور کره زمين پر مساوات برقرار کرنے کے لئے عالمی پيمانہ پر ظلم و ستم سے مقابلہ، عدل و انصاف پر 

توانا، صاحب علم اور دلسوز رہبر اس انقالب کا اصلی رکن ہے کہ جو واقعی طور پر اس انقالب کی صحيح رہبری کر 
ب کے رہبر سکے۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم جو انبياءاور اولياء(عليہم السالم) کے ماحصل ہيں وه اس عظيم الشان انقال

کے عنوان سے زنده اورموجود ہيں۔ صرف وہی ايک ايسے رہبر ہيں جو عالم غيب سے رابطہ کی وجہ سے کائنات کی ہر 
  شئے اور اس کے تمام روابط سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہيں اور اپنے زمانہ کے سب سے عظيم عالم ہيں۔

کہ مہدی عليہ السالم تمام علوم کا وارث ہو گا، اور تمام علوم ؤ اه ہو جاآگ”عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا پيغمبر اکرم (صلی ا
  )٣٩١۔ (نجم الثاقب، ص “پر احاطہ کئے ہو گا

وه ايسے واحد رہبر ہيں جو ہر طرح کی قيد و بند سے آزاد ہوں گے اور صرف ان کا دل پروردگار عالم کی مرضی کے 
اور حکومت کے رہبر اور قائد کے لحاظ سے بھی بہترين شرائط کے حامل ہوں تحت ہو گا۔ لٰہذا آپعليہ السالم عالمی انقالب 

  گے۔

  ج: ناصرين
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امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے لئے ضروری شرائط ميں سے آپ کے شائستہ، کارآمد اور الئق انصار يا مددگاروں کا 
ليہ السالم کی نصرت کريں گے۔ ظاہر سی بات وجود ہے جو اس انقالب کی پشت پناہی اور حکومتی عہدوں پر ره کر امام ع

ہے کہ جب ايسا عالمی انقالب کہ جو آسمانی رہبر کے ذريعہ برپا ہو گا تو پھر اسی لحاظ سے ان کے ناصر و مددگار بھی 
ہونے چاہئيں، ايسا نہيں ہے کہ جس نے بھی نصرت کا دعوٰی کر ليا وه ان کی نصرت کے لئے حاضر ہو جائے گا۔ اس 

  يں درج ذيل واقعہ پر توجہ فرمائيں:سلسلہ م
  نامی شيعہ عرض کرتا ہے:“ سہل بن حسن خراسانی”حضرت امام صادق عليہ السالم کی خدمت ميں 

کيا چيز مانع ہے کہ آپ اپنے مسلم حق (حکومت) کے لئے قيام نہيں کرتے، جبکہ آپ کے ايک الکھ شيعہ، تلوار چالنے ”
وجود ہيں؟ امام عليہ السالم نے حکم دياکہ تنور روشن کيا جائے اور جب اس سے والے اور آپ کی خدمت کے لئے تيار وم

۔ سہل کا گمان تھا کہ ؤآگ کے شعلے باہر نکلنے لگے تو آپ نے سہل سے فرمايا: اے خراسانی! اُٹھو اور تنور ميں کود جا
کرتے ہوئے عرض کيا: آقا مجھے  امام عليہ السالم اس کی باتوں سے ناراض ہو گئے ہيں چنانچہ اُنہوں نے معافی طلب

معاف فرما ديں مجھے آگ مينڈال کر سزا نہ ديں! امام عليہ السالم نے فرمايا: تم سے درگزر کرتا ہوں۔ اسی موقع پر ہارون 
مکی آ پہنچے جو امام عليہ السالم کے حقيقی شيعہ تھے، امام عليہ السالم کو سالم کيا، امام نے سالم کا جواب ديا اور بغير 

ہارون مکی فوراً چوں و چرا کے اس تنور ميں کود پڑے اور امام عليہ السالمؤ! کسی مقدمہ کے فرمايا: اس تنور ميں کود جا
اس خراسانی سے گفتگو کرنے ميں مشغول ہو گئے اور خراسان کے واقعات بيان کرنے لگے جيسا کہ خود امام عليہ السالم 

لسالم نے فرمايا: اے خراسانی اُٹھو اور تنور کے اندر جھانک کر ديکھو! سہل اُٹھےوہاں موجود ہوں کچھ دير بعد امام عليہ ا
  اور تنور کے اندر ہارون کو ديکھا کہ جو آگ کے شعلوں کے درميان چار زانو بيٹھے ہوئے ہيں۔

و؟ خراسانی نے اس موقع پر امام عليہ السالم نے ان سے سوال کيا: خراسان ميں ہارون کی طرح کتنے لوگوں کو پہچانتے ہ
جواب ديا: خدا کی قسم! ميں تو ايسے کسی شخص کو نہيں جانتا۔ امام عليہ السالم نے فرمايا: ياد رکھو! جب تک ہميں پانچ 

  ۔ “ناصر و مددگار نہ مل جائيں اس وقت تک قيام نہيں کرتے ہم بہتر جانتے ہيں کہ کب قيام (اور انقالب) کا وقت ہے!
  )١٨۶، ص ٨( سفينة البحار، ج 

لٰہذا مناسب ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کے انصار کی صفات اور خصوصيات کو روايات کی روشنی ميں پہچانيں تاکہ اس 
  ذريعے سے ہم صحيح طور پر اپنے آپ کو پہچان ليں اور اپنی اصالح کی کوشش کريں۔

  ۔ معرفت اور اطاعت١
م اور اپنے امام کی عميق شناخت رکھتے ہيں اور مکمل آگاہی کے ساتھامام مہدی عليہ السالم کے ناصر و مددگار خداوند عال

  ميدان حق ميں حاضر ہوتے ہيں۔
وه ايسے اشخاص ہيں جو خدا کو اس طرح پہچانتے ہيں جو ”حضرت علی عليہ السالم ان کے بارے ميں فرماتے ہيں: 

  )١١۶، ص ٢، ح ١، باب٨۔ (منتخب االثر، فصل “پہچاننے کا حق ہے
شناخت اور امام کے بارے عقيده بھی ان کے وجود کی گہرائيوں ميں جڑيں مضبوط کر چکا ہے اور ان کے پورے امام کی 

وجود پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور يہ شناخت امام عليہ السالم کے نام و نشان اور نسب جاننے سے باالتر ہے۔ معرفت يہ 
ہ کو پہچانيں اور يہ وہی معرفت ہے جس سے انکے دل ميں ہے کہ امام کے حق والئت اور کائنات ميں ان کے بلند مرتب

محبت کا پيمانہ لبريز ہو جاتا ہے اور ان کی اطاعت کےلئے ہمہ تن تيار رہتے ہيں کيونکہ وه يہ جانتے ہيں کہ امام عليہ 
سلم) نے ان کی عليہ و آلہ وهللا السالم کا حکم، خدا کا حکم ہے اور ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ پيغمبر اکرم (صلی ا

  ۔“وه لوگ اپنے امام کی اطاعت ميں کوشش کرتے ہيں”توصيف ميں فرمايا: 

  ۔ عبادت اور استحکام٢
تعالٰی فرجہ الشريف) کے يار و مددگار عبادت ميں اپنے امام کو نمونہ عمل قرار ديتے ہيں اور شب و هللا امام مہدی (عجل ا

  روز اپنے خدا کے کی رضايت ميں گزارتے ہيں۔ حضرت امام صادق عليہ السالم نے ان کے بارے ميں فرمايا:
  )۴٢٢(يوم الخالص ص  ۔“رات بھر عبادت کرتے ہيں اور دن ميں روزه رکھتے ہيں ”

گھوڑوں (يا سوار ہونے والی چيز) پر سواری کی حالت ميں بھی خدا کی تسبيح ”اور ايک دوسرے کالم ميں فرماتے ہيں: 
يہی ذکر خدا ہے جس سے فوالدی مرد بنتے ہيں، جس کے استحکام اور ) ٨٠٣، ص ٢۵۔ ( بحاراالنوار، ج “کرتے ہيں

وه ايسے مرد ہوں گے کہ ”کر سکتی۔ حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: مضبوطی کو کوئی بھی چيز ختم نہيں 
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  )٨٠٣، ص ٢۵۔(بحاراالنوار، ج “گويا ان کے دل لوہے کے ٹکڑے ہيں

  ۔ جانثاری اور شہادت کی تمنا٣
کے ميدان ميں امام مہدی عليہ السالم کے انصار کی معرفت ان دلوں کو اپنے امام کے عشق سے لبريز کرتی ہے لٰہذا جنگ 

امام ”نگينہ کی طرح آپ کو درمئيان ميں لے کر اپنی جان ڈھال قرار ديتے ہيں۔ حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا: 
مہدی کے ناصر و مددگار جنگ کے ميدان ميں آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اپنی جان کو سپر بنا کر

  )٨٠٣، ص ٢۵(بحاراالنوار، ج  ۔“اپنے امام کی حفاظت کريں گے
  ۔“وه راِه خدا ميں شہادت پانے کی تمنا کريں گے”اور آپعليہ السالم نے ہی فرمايا: 

  )٨٠٣، ص ٢۵(بحاراالنوار، ج 

  ۔ شجاعت اور دليری۴
سالم امام مہدی عليہ السالم کے ناصر و مددگار اپنے موال کی طرح شجاع، بہادر اور فوالدی مرد ہوں گے۔ حضرت علی ال

ان کی توصيف ميں فرماتے ہيں: وه ايسے شير ہيں جو اپنے بن سے باہر نکل آئے ہيں اور اگر چاہيں تو پہاڑوں کو بھی ہال 
  )۴٢٢۔( يوم الخالص، ص “سکتے ہيں

  ۔ صبر و بردباری۵
ے ميں بہت سی واضح ہے کہ عالمی ظلم و ستم سے مقابلہ کرنے اور عالمی پيمانہ پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرن

مشکالت اور پريشانيوں کا سامنا ہو گا۔ اور امام عليہ السالم کے ناصر و مددگار اپنے امام کے عالمی مقاصد کو پايہ تکميل 
تک پہنچانے کے لئے مشکالت اور پريشانيوں کو برداشت کريں گے ليکن اخالص اور تواضع کی بنا پر اپنے کام کو 

وه ايسا گروه ہے جو راه خدا ميں صبر اور ”۔ حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: معمولی اور ناچيز شمار کريں گے
بردباری کی وجہ سے خدا پر احسان نہيں جتائيں گے اور چونکہ اپنی جان کو حضرت حق کے حضور ميں پيش کر ديں گے

  )۴٢٢۔ (يوم الخالص، ص “اپنے اوپر فخر نہيں کريں گے اور اس چيز کو اہميت نہيں ديں گے

  ۔ اتحاد اور ہمدلی۶
حضرت علی عليہ السالم، امام مہدی عليہ السالم کے ناصر و مددگاروں کے اتحاد اور ہمدلی کے بارے ميں فرماتے ہيں: 

  ۔ “وه لوگ ايک دل اور ہم آہنگ (يعنی متحد) ہوں گے”
  )٣٢٢(يوم الخالص، ص 

ان کے وجود ميں نہيں سمائے گا۔ وه صحيح عقيده کے ساتھ اس ہمدلی اور اتحاد کا سبب يہ ہے کہ خود خواہی اور ذاتی مفاد 
ايک پرچم کے نيچے اور ايک مقصد کے تحت قيام کريں گے اور يہ خود دشمن کے مقابلہ ميں ان کی کاميابی کا ايک راز 

  ہے۔

  ۔ زہد و تقویٰ ٧
وه اپنے يار و مددگاروں ”تے ہيں: حضرت علی عليہ السالم، امام مہدی عليہ السالم کے ياد و مددگاروں کے بارے ميں فرما

، ۶۔ ( منتخب االثر، فصل “سے بيعت ليں گے کہ سونا اور چاندی جمع نہ کرينگے اور گيہوں اور جو کا ذخيره نہ کرينگے
  )١٨۵، ص ۴، ح ١١باب 

مقصد سے ُدور  وه بلند مقاصد رکھتے ہيں اور ايک عظيم مقصد کے لئے قيام کريں گے لٰہذا ُدنيا کی ماديات ان کو اس عظيم
نہيں کر سکتی، لٰہذا جن لوگوں کی آنکھيں ُدنيا کی زرق و برق ديکھ کر خيره ہو جاتی ہيں اور ان کا دل پانی پانی ہو جاتا 

  ہے، تو ايسے لوگوں کے لئے امام مہدی عليہ السالم کے خاص ناصر و مددگاروں ميں کوئی جگہ نہ ہو گی۔ 
ہ السالم کے ناصر و مددگاروں کی کچھ خصوصيات بيان ہوتی ہيں اور انہيں صفات اورقارئين کرام! يہاں تک امام مہدی علي

خصوصيات کی وجہ سے روايات ميں ان کو احترام سے ياد کيا گيا ہے اور معصومين عليہم السالم نے اپنی لسان مبارک پر 
  مدح و ستائش کے جملہ جاری کئے ہيں۔

  ان کی توصيف ميں فرمايا: عليہ و آلہ وسلم) نےهللا پيغمبر اکرم (صلی ا
ِة﴿ (يوم الخالص، ص    )۴٢٢﴾اُو لَِئَک ہُم ِخيَاُر ال اُمَّ

  ۔“وه لوگ (ميری) اُمت کے بہترين افراد ہيں”
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  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:
  )١٠١، ص ٣المام المہدی عليہ السالم، ج ﴾فَبِاَِبی َو اُّمی ِمن ِعّدِة قَلِی لٍَة اَس َمائُہُم فِی ال اَر ِض َمج ہُو لَة۔﴿ (معجم االحاديث، ا

  ۔“ميرے ماں باپ اس چھوٹے گروه کے قربان جو زمين پر ناشناختہ ہيں”
تعالٰی فرجہ الشريف) کے ناصر و مددگار اپنی لياقت اور صالحيت کے لحاظ سے مختلف درجات هللا البتہ امام مہدی (عجل ا

ناصرين (کہ جو اس انقالب کی  ٣١٣مام مہدی عليہ السالم کا ان خاص ميں تقسيم ہوں گے۔ اور روايات ميں بيان ہوا ہے کہ ا
ريڑھ کی ہڈی کہالئيں گے، ان کے عالوه دس ہزار کا لشکر بھی ہو گا اور ان کے عالوه انتظار کرنے والے مومنين کی 

  ايک عظيم تعداد آپ کی مدد کے لئے دوڑ پڑے گی۔

  و۔ عام طور پر تياری،عام الم بندی 
مين عليہم السالم کی تاريخ ميں مختلف مواقع پر اس حقيقت کا مشاہده کيا گيا ہے کہ لوگ امام کے حضور سے آئمہ معصو

بہتر فائده اُٹھانے کے لئے الزمی تياری نہيں رکھتے تھے، کسی بھی زمانہ ميں امام معصوم عليہ السالم کے پرنور حضور 
مناسب فيض حاصل نہيں کيا لٰہذا خداوند عالم نے اپنی آخری  کے فيض کی قدر نہيں کی گئی اور ان کے چشمہ ہدايت سے

حجت کو پرده غيب ميں بھيج ديا تاکہ جب ان کو قبول کرنے کے لئے سب تيار ہو جائيں گے تو امام عليہ السالم کا ظہور ہو 
کے ظہور کے لئے گا اوراس وقت اٰلہی تعليمات کے سرچشمہ سے سب سيراب ہوں گے۔ اس بنا پر امام مہدی عليہ السالم 

آماده اور تيار رہنا اہم شرائط مينسے ہے کيونکہ اسی تياری کی وجہ سے امام عليہ السالم کی اصالحی تحريک مطلوبہ 
  مقصد تک پہنچ سکتی ہے۔

کے ظلم و ستم “ جالوت”قرآن کريم ميں بنی اسرائيل کے ايک گروه کے بارے ميں جو اپنے زمانہ کے ظالم و جابر حاکم 
ياده پريشان ہو چکا تھا، اس نے اپنے زمانہ کے بنی سے درخواست کی کہ ان کے لئے ايک طاقتور سردار لشکرسے بہت ز

  کا انتخاب کريں تاکہ اس کے فرمان کے تحت جالوت سے جنگ کر سکيں۔
  جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے:

ِ قَاَل ہَل َعَسب تُم اِن  ﴾اَلَم تََر اِلَی ال َماَلِئ ِمن بَنِی اِس َرئِيَل ِمن بَع دِ  ُمو ٰسی اِذ قَالُو الِنَبِی لَہُم ابَعث لَنَا َملِکاً نُقَاتِل فِی َسبِی ِل ّهللاٰ
ِ َو قَد اُخ ِرج نَا ِمن ِديَ  ا ُکتَِب َعلَی ِہم ال قِتَاُل تََولَّو اِرنَا َو اَب نَائِنَ ُکتَِب َعلَی ُکم الَقِتَاُل ااَلِّ تُقَاتِلُو ا َو َما لَنَا ااَلَّ تُقَاتَِل فِی َسبِی ِل ّهللاٰ ا فَلَمَّ

ُ َعلِی م بِالظَّالِِمی َن۔﴿ (سوره بقره، آيت    )۶۴٢ااِلَّ قَلِيالً ِمن ہُم َو ّهللاٰ
کيا تم نے موسٰی کے بعد بنی اسرائيل کی اس جماعت کو نہيں ديکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطہ ايک ”

ہم راِه خدا ميں جہاد کريں نبی نے فرمايا کہ انديشہ يہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے اور تم جہاد  بادشاه مقرر کيجئے تاکہ
نہ کرو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کيونکر جہاد نہ کريں گے جبکہ ہميں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے ہمينالگ نکال باہر 

ظالمين کو هللا ے سے افراد کے عالوه سب منحرف ہو گئے اور اکر ديا گيا اس کے بعد جب جہاد واجب کر ديا گيا تو تھوڑ
  ۔“خوب جانتا ہے

جنگ کے لئے سردار منتخب کرنے کی درخواست ايک طرح سے اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ وه آماده اور تيار ہيں 
امام مہدی عليہ السالم کا اگرچہ راستہ ميں ايک کثير تعداد سست پڑ گئی اور بہت کم لوگ ميدان جنگ ميں حاضر ہوئے۔ لٰہذا 

خالقی اور نفسياتی امنيت اور معنويت کے رشد و نمو کے ١ظہور بھی اسی وقت ہو گا جب سب لوگوں ميں اجتماعی عدالت،
طلبگار پيدا ہو جائيں گے، جب لوگ ناانصافی اور قبيلہ پرستی سے تھک جائيں گے، جب ضعيف اور کمزور لوگوں کے 

ال و دولت کے ذريعہ پامال ہوتا ديکھيں گے اور مال و دولت صرف کچھ خاص لوگوں حقوق صاحب قدرت اور صاحب م
کے قبضہ ميں ديکھيں گے، جبکہ اسی موقع پر کچھ لوگوں کے پاس رات ميں کھانے کے لئے روٹی بھی نہ ہو گی، ايک 

ور ايسے ايسے کھانے اور آرام و دوسرا گروه اپنے لئے محل بناتا ہوا نظر آتا ہو گا اور اپنی محافل ميں بہت زياده خرچ ا
سکون کے ايسے ايسے سامان مہيا کئے جائيں گے کہ جن کو ديکھ کر آنکھيں چکاچوند ہوتی ہونگی، تو ايسے موقع پر 

  عدالت طلبی کی پياس اپنے عروج پر ہو گی۔
دوسرے سے آگے بڑھ رہا  جب مختلف برائياں معاشره ميں رائج ہوتی جا رہی ہوں اور برائی انجام دينے ميں ہر کوئی ايک

ہو بلکہ اپنے بُرے کاموں پر فخر کيا جا رہا ہو، يا انسانی اور اٰلہی اصول سے اس طرح ُدوری اختيار کی جار رہی ہو کہ 
غفلت اور پاکدامنی کے بعض مخالف کاموں کو قانونی شکل دی جا رہی ہو جس کے نتيجہ ميں گھريلو نظام درہم برہم ہو 

پرست بچے معاشره کے حوالہ کئے جاتے ہو تو اس موقع پر ايسے رہبر کے ظہور کا اشتياق بہت زياده جاتا ہو، اور بے سر
ہو جائے گا جس کی حکومت اخالقی اور نفسياتی امنيت اور سالمتی کا پيغام لے کر آئے اور جس وقت انسان تمام مادی 

ا کی تالش ميں ہو جو معنويت سے لبريز ہو، تو ايسے لذتوں سے ہمکنار ہو ليکن اپنی زندگی سے راضی نہ ہو اور ايسی ُدني
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  موقع پر انسان لطف امام کے آبشار کا پياسا ہو گا۔
ظاہر سی بات ہے کہ امام عليہ السالم کے حصور کو سمجھنے کا شوق اس وقت عروج پر ہو گا کہ جب بشريت اپنے ذاتی 

مجھ جائے گی کہ ُدنيا کو ظلم و ستم، تباہی اور برائيوں تجربہ سے مختلف انسانی حکومتوں کے کارناموں کو ديکھ کر ہی س
سے نجات دينے واال زمين پر اٰلہی خليفہ اور جانشين حضرت امام مہدی عليہ السالم ہی ہيں اور انسانيت کے لئے پاک و 

نسانيت اپنے پاکيزه اور بہترين زندگی عطا کرنے واال منصوبہ صرف اور صرف اٰلہی قوانين ميں ہے لٰہذا اس موقع پر ا
پورے وجود سے امام عليہ السالم کی ضرورت احساس کرے گی اور اس احساس کی وجہ سے اس کے ظہور کے لئے 

راستہ فراہم کرنے کی کوشش کرے گی نيز اس راه ميں موجود رکاوٹوں کو ُدور کرے گی اور يہ اسی وقت ہو گا جب فرج 
  اور ظہور کا موقع پہنچ جائے گا۔

عليہ و آلہ وسلم) آخر الزمان اور ظہور سے قبل کے زمانہ کی توصيف کرتے ہوئے فرماتے ہيں: هللا ا پيغمبر اکرم (صلی
ايک زمانہ وه آئے گا کہ مومن کو جائے پناه نہيں ملے گی تاکہ ظلم و ستم اور تباہی سے نجات مل جائے، پس اس وقت ”

  ۔ “خداوند عالم ميری نسل سے ايک شخص کو بھيجے گا
  )٣٧(عقد الدرر، ص 

  عالماِت ظہور
حضرت امام مہدی عليہ السالم کے عالمی انقالب اور قيام کے لئے کچھ نشانياں بتائی گئی ہيں اور ان نشانيوں کی پہچان بہت 

عليہ السالم کے ظہور کی نشانی ہے جن ميں سے ہر ايک کے ظاہر “ مہدی آل محمد”سے مثبت آثار رکھتی ہيں، چونکہ يہ 
لوں ميں اُميد کے نور ميں اضافہ ہو گا اور دشمنوں اور گمراہيوں کے لئے ياد دہانی اور خطره کیہونے سے منتظرين کے د

گھنٹی ہو گی تاکہ اخدا کی نافرمانيوناور برائيوں سے باز آجائيں۔ جس طرح انتظار کرنے والوں ميں امام عليہ السالم کی 
کا سبب ہو گا ويسے بھی مستقبل ميں پيش آنے ولے  ہمراہی اور نصرت کی لياقت حاصل کرنے کے لئے ترغيب اور شوق

واقعات سے باخبر ہونا انسان کے لئے مناسب منصوبہ بندی ميں مددگار ہوتا ہے اور يہ نشانياں مہدويت کے سچے اور 
 جھوٹے دعويداروں کے لئے بہترين معياِر فرق مينہے، لٰہذا اگر کوئی مہدويت کا دعوٰی کرے، ليکن اس کے قيام ميں يہ
مخصوص نشانياں نہ پائی جاتی ہوں تو اسکے جھوٹا ہونے کا آسانی سے اندازه لگايا جا سکتا ہے۔ آئمہ معصومين عليہم 
السالم کی روايت ميں امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کی بہت سی نشانيان ذکر ہوئی ہيں جن ميں بعض طبيعی اور عام 

ہيں۔ ہم ان نشانيوں ميں سے پہلے ان برجستہ اور ممتاز نشانيوں کو بيان واقعات ہيں جبکہ بعض غير طبيعی اور معجز نما 
کرتے ہيں جو معتبر کتابوں اور معتبر روايات ميں بيان ہوئی ہيں اور آخر ميں کچھ ديگر نشانياں اختصار کے طور پر بيان 

السالم کے ظہور کی پانچ قائم عليہ ”کريں گے۔حضرت امام صادق عليہ السالم نے ايک روايت کے ضمن ميں فرمايا: 
، ٩، ح ۴۵١نشانياں ہيں: سفيانی کا خروج، يمنی کا قيام، آسمانی آواز، نفس زکيہ کا قتل اور خسف بيداء(غيبت نعمانی، باب 

خسف بيداءکی وضاحت چند سطروں بعد مالحظہ فرمائيں)قارئين کرام! اب ہم مذکوره پانچوں نشانيوں کے )“ ( ١۶٢ص ،
ے ہيں جو دوسری متعدد روايات ميں بھی تکرار ہوئی ہی، اگرچہ ان واقعات سے متعلق تمام تفصيل بارے ميں وضاحت کرت

  ہمارے لئے يقينی طور پر ثابت نہيں ہے۔

  الف: سفيانی کا خروج
سفيانی کا خروج متعد روايات ميں بيان ہونے والی نشانيوں ميں سے ہے، سفيانی، ابوسفيان کی نسل سے ہو گا جو ظہور سے

چھ مدت پہلے سرزمين شام سے خروج کرے گا، وه ظالم و جابر ہو گا اور قتل و غارت ميں کسی کی کوئی پرواه نہيں ک
کرے گا، اور اپنے مخالفين سے بہت ہی بُرا سلوک کرے گا۔حضرت امام صادق عليہ السالم اس کے بارے ميں بيان فرماتے 

  ہيں:
  ۔ “سب سے پليد اور بُرے انسان کو ديکھ ليا اگر تم سفيانی کو ديکھو گے تو تم نے (گويا) ”

  )٧۵۵، ص ٠١، ح ٧۵، باب ٣(کمال الدين، ج 
اس کا خروج ماه رجب سے شروع ہو گا، وه شام اور اس کے قرب و جوار کے عالقوں پر قبضہ کرنے کے بعد عراق پر 

  حملہ کرے گا اور وہاں وسيع پيمانہ پر قتل و غارت کرے گا۔
  اس کے خروج اور اس کے قتل ہونے تک کی مدت پندره مہينہ ہو گی۔  بعض روايات کی بنا پر

  )٠١٣، ص ١، ح ٨١(غيبت نعمانی، باب 
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  ب: خسف بيدائ
  مکہ و مدينہ کے درميان ايک عالقہ کا نام ہے۔“ بيدائ”خسف کے معنی پھٹنے اور گرنے کے ہيں اور 

م سے مقابلہ کرنے کے لئے ايک لشکر مکہ کی طرف خسف بيداءسے مراد يہ ہے کہ جب سفيانی، امام مہدی عليہ السال
بھيجے گا اور جب يہ بيداءنامی عالقے ميں پہنچے گا تو معجزه نما صورت ميں زمين پھٹ جائے گی اور وه لشکر زمين 

  ميں دھنس جائے گا۔
کہ (امام) مہدی  لشکر سفيانی کے سردار کو خبر ملے گی”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے اس سلسلہ ميں فرمايا:

(عليہ السالم) مکہ کی طرف روانہ ہيں، چنانچہ وه ان کے پيچھے ايک لشکر روانہ کرے گا ليکن ان کو نہيں پائے گا، ........
“ اے سرزمين بيداءان کو نابود کر دے”اور جب سفيانی کا لشکر سرزمين بيداءپر پہنچے گا تو ايک آسمانی آواز آئے گی 

  )٩٨٢، ص ٧٢، ح ۴١۔ (غيبت نعمانی، باب “سفيانی کے لشکر کو اپنے اندر کھينچ لے گی جس کے بعد وه سرزمين

  ج: يمنی کا قيام
سرزمين يمن ميں ايک سردار کا قيام امام عليہ السالم کے ظہور کی ايک نشانی ہے جو آپ کے ظہور سے کچھ ہی دنوں 

انحرافات اور برائيوں کے خالف قيام کرے گا اور اپنی پہلے ظاہر ہو گی، وه ايک ايسا صالح اور مومن شخص ہو گا، جو 
تمام تر طاقت سے برائيوں اور فساد کا مقابلہ کرے گا البتہ اس کے قيام اور تحريک کی تفصيل ہمارے لئے واضح نہيں 

ے والے امام مہدی عليہ السالم کے قيام سے پہلے بلند ہون”ہے۔امام محمد باقر عليہ السالم اس بارے ميں فرماتے ہيں:
پرچموں کے درميان يمنی کا پرچم تمام ہدايت کرنے والے پرچموں ميں سب سے بہتر ہو گا کيونکہ وه تمہارے آقا (امام 

  )۴۶٢، ص ٣١، ح ۴١۔ (غيبت نعمانی، باب “مہدی عليہ السالم) کی طرف دعوت دے گا

  د: آسمانی آواز
ی کہ آسمان سے آواز آئے گی، يہ آسمانی آواز بعض روايات کیامام عليہ السالم کے ظہور سے پہلے کی ايک نشانی يہ ہو گ

  )٢۶٢، ص ۴١۔ (غيبت نعمانی، باب “بنا پر جناب جبرئيل کی آواز ہو گی جو ماه رمضان ميں سنائی دے گی
کو اسی اور چونکہ مصلح کل کا انقالب ايک عالمی انقالب ہو گا، اور سب کو اس کا انتظار ہو گا، لٰہذا ُدنيا بھر کے لوگوں 

قائم آل محمد عليہ السالم”آسمانی آواز کے ذريعہ ظہور کی خبر دی جائے گی۔حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
۔ “کا ظہور اس وقت تک نہيں ہو گا جب تک آسمان سے آواز نہ دی جائے جس کو تمام اہل مشرق ومغرب سن ليں گے

  )۵۶٢، ص ۴١، ح ۴١(غيبت نعمانی، باب 
يہ آواز جس طرح سے مومنين کےلئے باعث خوشی ہو گی اسی طرح بدکاروں کےلئے خطره کی گھنٹی ہو گی تاکہ اور 

ابھی بھی اپنے بُرے کاموں سے باز آجائيں اور امام عليہ السالم کے انصار ميں شامل ہو جائيں۔اس آواز کی تفصيل کے 
  بارے ميں مختلف روايات بيان ہوئی ہيں مثالً 

آسمان سے آواز دينے واال حضرت امام مہدی عليہ السالم کو آپ کے نام اور آپ ”ق عليہ السالم نے فرمايا:حضرت امام صاد
  )٧٨١، ص ٩٢، ح ٠١۔ (غيبت نعمانی، باب “کی ولديت کے ساتھ پکارے گا

  ج: نفس زکيہ کا قتل
يا ايسا پاک و پاکيزه اور بے گناه  نفس زکيہ کے معنی ايسے شخص کے ہيں جو ُرشد و کمال کے بلند درجہ پر پہنچا ہوا ہو

انسان ہو جس نے کسی کو قتل نہ کيا ہو اور نفس زکيہ کے قتل سے مراد يہ ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے 
کچھ پہلے ايک برجستہ اور ممتاز شخصيت يا ايک بے گناه شخصيت امام عليہ السالم کے مخالفوں کے ذريعہ قتل کی جائے 

دن پہلے رونما ہو گا۔اس سلسلہ ميں  15يات کی بنا پر يہ واقعہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے گی۔بعض روا
دن کا  ۵١قائم آل محمد( ص) کے ظہور اور نفس زکيہ کے قتل ميں صرف ”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

  )۴۵۵، ص ٢، ح ٧۵، باب ٢۔ (کمال الدين، ج “فاصلہ ہو گا
کرام! مذکوره نشانيوں کے عالوه دوسری نشانياں بھی ذکر ہوئی ہيں جن ميں بعض کچھ اس طرح ہی: دّجال کا قارئين 

خروج، (دجال ايک ايسا مّکار اور حيلہ باز آدمی ہو گا جس نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا ہو گا)، ماه مبارک رمضان ميں
ا اور خراسانی کا قيام۔قابل ذکر ہے کہ ان نشانيوں کی توضيح اور سورج گرہن لگنا، چاند گرہن لگنا، فتنوں کا ظاہر ہون

  )٨٧٢تا  ١٨١، ص ٢۵تفصيل مفصل کتابوں ميں بيان ہوئی ہيں۔ (بحار االنوار، ج 
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  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ:

  ظہور سے پہلے اگرچہ ُدنيا ميں بيشتر ظلم و ستم اور تباہی ہو گی ليکن اس سے مراد سب لوگوں کا ظالم ہونا نہيں ہے۔
زمانہ غيبت اور ظہور کے نزديکی دور ميں لوگوں کا فريضہ امربالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تاکہ ظہور کی شرائط 

  پوری ہوں۔
مندرجہ ذيل ہيں: منصوبہ بندی، رہبری، يار و مددگار کا ہونا اور عام طور پر  حضرت کے قيام کے اہم اسباب و شرائط

  تياری۔
حضرت کے يار و انصار کی اہم ترين خصوصيات مندرجہ ذيل ہيں: معرفت و اطاعت، عبادت و استحکام، شہادت کی طلب، 

مات مندرجہ ذی ہيں: سفيانی شجاعت، صبر و بردباری، اتحاد و زہد۔ روايات کی رو سے حضرت کے ظہور کی حتمی عال
  کا خروج، يمنی کا قيام، خسف بيدائ، آسمانی آواز اور نفس زکيہ کا قتل۔

  درس کے سواالت:
  ۔ يہ کہ منتظرين کا ہم وظيفہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر شمار کيا گيا ہے اس کی دليل کی وضاحت کريں؟١
  ں فرق بيان کريں؟۔ روايت کی رو سے ظہور کی شرائط اور عالمات مي٢
  ۔ عالمی عادالنہ حکومت کی تشکيل کے ليے اہم شرائط ميں سے رہبری کی اہميت کو بيان کريں؟٣
  ۔ ظہور کے تحقق کے لئے عمومی تياری اور آمادگی کی اہميت پر روشنی ڈاليں؟۴
  ساتھ بيان کريں؟  ۔ روايات ميں بيان کی گئی يقينی اور حتمی عالمات ميں سے کوئی چار عالمات کو روايات کے۵

 ة....ة....ة....ة....ة 

 

 مہدويت نامہ

 

  

   گيارہواں درس
  ظہور

  مقاصد:

  ۔ زمانہ ظہور ميں حضرت کی حکومت کے مقاصد سے آگاہی١
  ۔ حضرت کے اصالحی پروگراموں سے زمانہ غيبت ميں الہام لين٢

  فوائد:
  ۔ ظہور کے وقت کو معين کرنے سے پرہيز اور وقت معين کرنے والوں کو جھٹالنا١
  ۔ حضرت کے اصالحی پروگراموں کی معرفت ٢
  ۔ ظہور کے لئے ميالن اور اشتياق پيدا ہون٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ ظہور کا زمانہ اور وقت متعين کرنے سے منع کيا جانا١
  ۔ زمانہ ظہور کے مخفی ہونے کا فلسفہ٢
  ۔ حضرت کے ظہور کے وقت کيا ہو گا٣
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  ، ثقافتی مقاصد۔ زمانہ ظہور ميں حضرت کے سياسی، اقتصادی۴

  ظہور
جس وقت ظہور کی باتيں ہوتی ہيں تو انسان کے دل ميں ايک بہترين احساس پيدا ہوتا ہے گويا کسی نہر کے کنارے سرسبز 

و شاداب باغ ميں بيٹھا ہوا ہے اور شيرين سخن بلبلوں کی آواز سن رہا ہے، جی ہاں خوبيوں کا ظہور، خوبيوں کی نشر و 
وح کو نشاط بخشتا ہے اور اُميدواروں کی آنکھوں ميں بجلی سی چمک اُٹھتی ہے۔ ہم يہاں حضرت اشاعت، تھکی ماندی رُ 

تعالٰی فرجہ الشريف) کے ظہور اور آپعليہ السالم کے عينی حضور کے موقع پر ہونے والے واقعات کوهللا امام مہدی (عجل ا
  نظاره کريں گے۔بيان کريں گے اور اس بے مثال جمال کو غيبت کا پرده اُٹھاتے ہوئے 

  ظہور کا زمانہ
ہميشہ سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں ميں ايک سوال يہ پيدا ہوتارہا اور اب بھی ہے کہ امام زمانہ عليہ السالم کب ظہور 

فرمائيں گے اور کيا ظہور کے لئے کوئی وقت معين ہے؟ اس سوال کا جواب معصومين عليہم السالم سے منقول روايات کے
ہم نے نہ تو ”ے کہ ظہور کا وقت معلوم نہيں ہے۔ اس سلسلہ ميں حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: پيش نظر يہ ہ

  ۔“پہلے ظہور کے لئے کوئی وقت معين کيا ہے اور نہ ہی آئنده وقت معين کريں گے
  )۶٢۴، صفحہ ٢١۴، ح ٧(غيبت طوسی، فصل 

تو ايسے افراد فريب کار اور جھوٹے ہيں، جيسا کہ مختلف اس بنا پر جو لوگ ظہور کے لئے کوئی زمانہ معين کريں 
  روايات ميں اس بات کی تاکيد ہوئی ہے۔

امام محمد باقر عليہ السالم کے ايک صحابی نے آپعليہ السالم سے ظہور کے بارے ميں سوال کيا تو آپعليہ السالم نے فرمايا: 
ظلم کے خاتمہ کا وقت معين کريں وه جھوٹے ہيں، جو جو لوگ ظہور کے لئے وقت معين کريں وه جھوٹے ہيں، جولوگ ”

  ۔ “لوگ ظہور کے لئے وقت معين کريں وه جھوٹے ہيں
  )۵٢۴، صفحہ ١١۴، ح ٧(غيبت طوسی، فصل 

لٰہذا اس طرح کی روايات سے اچھی طرح يہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہميشہ کچھ لوگ شيطانی وسوسوں کے تحت امام 
ے وقت معين کرتے رہتے تھے اور ايسے افراد آئنده بھی پائے جائيں گے۔ اسی وجہ سے آئمہ عليہ السالم کے ظہور کے لئ

معصومين عليہم السالم نے اپنے شيعوں کو يہ پيغام ديا ہے کہ ظہور کے وقت معين کرنے والوں کے سامنے خاموش نہ 
  رہيں بلکہ ان کی تکذيب کی جائے۔

ظہور کے لئے وقت معين کرنے ”پنے ايک صحابی سے فرماتے ہيں : حضرت امام صادق عليہ السالم اس سلسلہ ميں ا
والوں کو جھٹالنے ميں کسی بھی طرح کی کوئی پرواه نہيں کرو، کيونکہ ہم نے کسی کے سامنے ظہور کا وقت معين نہيں 

  )۶٢۴، صفحہ ۴١۴، ح ٧۔ (غيبت طوسی، فصل“کيا 

  وقت ظہور کے مخفی رہنے کا راز
کہ خداوند حکيم کی مشيت کے پيش نظر ظہور کا وقت ہمارے لئے مخفی ہے، بے شک يہ بات  جيسا کہ عرض ہو چکا ہے

  کچھ حکمتوں کی بنا پر ہے جن ميں سے ہم بعض کی طرف اشاره کرتے ہيں:

  اُميد کی کرن
ساتھ وه ہميشہ  جب ظہور کا زمانہ معلوم نہ ہو تو انتظار کرنے والوں کے دلوں ميں ہر وقت اُميد رہتی ہے اور اس اُميد کے

غيبت کے زمانہ کی پريشانيوں کے مقابلہ ميں صبر و استقامت سے کام ليتے ہيں۔ واقعاً اگر گزشتہ صديوں کے شيعوں سے 
کہا جاتا کہ تمہارے زمانہ ميں امام عليہ السالم کا ظہور نہيں ہو گا بلکہ چند صديوں کے بعد ظہور ہو گا تو پھر وه کس اُميد 

ہ کی مشکالت کا مقابلہ کرتے اور کس طرح زمانہ غيبت کے تنگ و تاريک راستہ کو صحيح و سالم کے ساتھ اپنے زمان
  طے کرتے؟

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور واسطے حاالت کا ہموار کرنا
ہ ہو، اسی صورت ميں بہترين فعاليت اور کارکردگی کا باعث ہو سکتا ہے کہ جب ظہور کا زمانہ معلوم ن“ انتظار”بے شک 

کيونکہ اگر ظہور کا وقت معين ہو جائے تو پھر جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ظہور کے زمانہ تک نہيں رہيں گے تو پھر 
ان کے اندر راستہ ہموار کرنے کا شوق نہيں رہے اور وه (برائيوں کے سامنے) ہاتھ پر ہاتھ رکھے بيٹھے رہيں گے،جبکہ 



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

 
 

ر وقت اس اُميد ميں رہتا ہے کہ وه ظہور کے زمانہ کو درک کرلے گا اور پھر اسی ظہور کا زمانہ معلوم نہ ہو تو انسان ہ
حوالے سے کوشش کرتا ہے تاکہ ظہور کے لئے راستہ ہموار ہو جائے اور پھر اپنے معاشرے کو صالح اور نيک معاشره 

ميں اگر بعض  ميں تبديل کرنے کی کوشش ميں لگا رہتاہے۔ اس کے عالوه وقت ظہور کے معين ہونے کی صورت
مصلحتوں کی وجہ سے معين وقت پر ظہور نہ ہو، تو پھر بعض لوگ امام مہدی عليہ السالم کے اصل عقيده ميں شک و 

  ترديد ميں مبتال ہو جائيں گے۔
حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے سوال ہوا کہ کيا ظہور کے لئے کوئی وقت معين ہے؟ تو آپعليہ السالم نے فرمايا: 

لوگ ظہور کے لئے وقت معين کريں وه جھوٹے ہيں (اور اس جملہ کی تکرار فرمائی) جس وقت جناب موسٰی عليہ جو ”
السالم خدا کے بالنے پر تيس دن کے لئے اپنی قوم کے درميان سے غيبت مينچلے گئے اوروقت بتا کر گئے بعد ميں خداوند 

ع پر جناب موسٰی عليہ السالم کی قوم نے کہا: موسٰی نے اپنے عالم نے ان تيس دن ميں دس دن کا اضافہ کر دياتو اس موق
وعده کو وفا نہيں کيا، لٰہذا ان کاموں کو انجام دينے لگے جن کو انجام نہيں دينا چاہيے تھا، (اور دين سے پھر گئے اور 

  گوسالہ پرستی شروع کر دی) ۔
  )۵٠٣، صفحہ ٣١، ح ۶١(غيبت نعمانی، باب

  لسالم کے انقالب کا آغازحضرت امام مہدی عليہ ا
سب لوگ يہ جاننا چاہتے ہيں کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے عالمی انقالب ميں کيا کيا واقعات رونما ہوں گے، 

امامعليہ السالم کی تحريک کہاں سے اور کيسے شروع ہو گی؟ امام مہدی عليہ السالم اپنے مخالفوں سے کيسا سلوک کريں 
رح پوری ُدنيا پر غلبہ کريں گے اور تمام اہم امور کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں مينکيسے ليں گے۔ يہ گے اور آخرکار آپ کسط

سواالت اور اسی طرح کے دوسرے سواالت ظہور کے مشتاق انسان کے ذہن ميں آتے رہتے ہيں، ليکن حقيقت يہ ہے کہ 
ل کام ہے کيونکہ آئنده پيش آنے والے واقعات آخری اُميِد بشريت کے ظہور کے واقعات کے بارے ميں گفتگو کرنا بہت مشک

  جو ابھی پيش نہيں آئے ہيں عام طور پر ان کے بارے ميں مکمل اور دقيق اطالع حاصل نہيں کی جا سکتی۔
لٰہذا ہم اس حصہ ميں جو کچھ بيان کريں گے وه امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے زمانہ کے وه واقعات ہيں جو متعدد 

  ل ہوئے ہيں اور جن ميں امام عليہ السالم کے ظہور کے زمانہ کے واقعات کی ايک جھلک بيان ہوئی ہے۔کتابوں ميں نق

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کےقيام کی کيفيت
جب ظلم و ستم اور تباہی دنيا کی صورت کو تاريک اور سياه کر دے گی اور جب ظالم و ستمگر لوگ اس وسيع زمين کو 

بنا ديں گے اور ُدنيا بھر کے مظلوم ظلم و ستم سے پريشان ہو کر مدد کے لئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بُرائی کا ميدان 
بلند کريں گے، اچانک آسمانی آواز رات کی تاريکيون کو کافور کر دے گی اور ماِه خدا رمضان ميں امام مہدی عليہ السالم 

  )٧١، ح ۴١کے ظہور کی بشارت دے دی جائے گی۔ (غيبت نعمانی، باب 
دل دھڑکنے لگيں گے اور آنکھيں خيره ہو جائيں گی، رات بھر عياشی کرنے والے صبح ايمان کے طلوع ے مضطرب اور 
پريشان راه نجات تالش کرتے ہونگے اور امام مہدی عليہ السالم کے منتظرين اپنے محبوب امام کی تالش اور آپ کے ناصر

  ے بے چين ہوں گے۔و مددگاروں کے زمرے ميں شامل ہونے کے لئ
اس موقع پر سفيانی جو کئی ملکوں پر قبضہ کرچکا ہو گا جيسے شام (سوريہ)، اردن، فلسطين، وه امام سے مقابلہ کے لئے 
ايک لشکر تيار کرلے گا۔ سفيانی کا لشکر جو امام عليہ السالم سے مقابلہ کے لئے مدينہ سے مکہ معظمہ کے لئے روانہ ہو 

، ٣۵نامی جگہ پر پہنچے گا تووه لشکر زمين ميں دھنس کر نابود ہو جائے گا۔ (بحاراالنوار، جلد “ ئبيدا”گا ليکن جيسے ہی 
اور نفس زکيہ کے قتل ہو جانے کے کچھ ہی مدت بعد امام مہدی عليہ السالم ايک جوان مرد کی صورت ميں مسجد ) ٠١ح 

عليہ و آلہ وسلم) کا پيراہن زيب تن ہو گا اور رسول  هللالحرام ميں ظہور فرمائيں گے۔ اس حال ميں کہ پيغمبر اکرم (صلی ا
عليہ و آلہ وسلم)کا پرچم لئے ہوں گے اور خانہ کعبہ کی ديوار سے ٹيک لگائے ہوئے رکن و مقام کے درميانهللا خدا (صلی ا

کے بعد خطاب ظہور کا ترانہ زمزمہ کرتے ہوں گے اور خداوند عالم کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر َدُرود و سالم 
اے لوگو! ہم خداوند قدير سے مدد طلب کرتے ہيں اور جو شخص ُدنيا کے کسی بھی گوشے ميں ہماری آواز پر ”فرمائيں: 

لبيک کہے تو اسے نصرت و مدد کے لئے پکارتے ہيں، اور پھر اپنی اور اپنے خاندان کی پہچان کراتے ہوئے فرمائيں 
ّٰ ّهللاٰ فِی نَا اٰل تَ  ہمارے حقوق کی رعايت کے سلسلہ ميں خدا کو نظر ميں ”خ ُدلونَا َو انصُرونا يَن ُصرُکم ّهللاٰ تعالٰی﴿ گہے: ﴾فَا

رکھو، اور ہميں (عدالت قائم کرنے اور ظلم کرنے مينمقابلہ کا) تنہا نہ چھوڑو، ہماری مدد کرو اور خداوند عالم تمہاری مدد 
  ۔“فرمائے گا
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ونے کے بعد اہل آسمان اہل زمين پر سبقت کريں گے اور گروه در گروه آ کر امام عليہ امام عليہ السالم کی گفتگو تمام ہ
السالم کی بيعت کريں گے حاالنکہ ان سے پہلے فرشتہ وحی جناب جبرئيل امام کی خدمت ميں حاضر ہو جائيں گے اور اس 

جمع ہو کر امامت کے پُرنور زمين کے ستارے مختلف مقامات سے سرزمين وحی (يعنی مکہ معظمہ) ميں  ٣١٣کے بعد 
سورج کے چاروں طرف حلقہ بنا ليں گے اور وفاداری کا عہد و پيمان باندھيں گے اور يہ سلسلہ جاری رہے گا يہاں تک کہ 

عليہ وهللا دس ہزار جاں بکف سپاہيوں کا لشکر امام عليہ السالم کے لشکر گاه ميں جمع ہو جائے گا اور فرزند رسول (صلی ا
  ہاتھ پر بيعت کرے گا۔ آلہ وسلم) کے

  )٧۶، صفحہ ۴١(غيبت نعمانی، باب 
امام عليہ السالم اپنے انصار اور مومنين کے عظيم لشکر کے ساتھ پرچم قيام لہراتے ہوئے بہت تيزی سے مکہ اور قرب و 

کے سرکش جوار کے عالقوں پر مسلط ہو جائيں گے تاکہ انکے درميان مہر و محبت اور عدالت قائم کريں اوران شہروں 
لوگوں کو مغلوب کريں گے، اس کے بعدمدينہ پہنچيں گے اور پھر وہانسے عراق کا ُرخ فرمائيں گے اور شہر کوفہ کو اپنی 

عالمی حکومت کا مرکز قرار ديں گے اور وہاں سے اس عظيم انقالب کو ہدايت فرمائينگے اور ُدنيا والوں کو اسالم اور 
دعوت ديں گے اور ظلم و ستم کے خاتمہ کی دعوت ديں گے اور اپنے نورانی ايمان قوانين قرآن کے مطابق عمل کرنے کی 

کے پيکر سپاہيوں کو ُدنيا کے مختلف عالقوں کی طرف روانہ فرمائيں گے۔ امام عليہ السالم ايک ايک کرکے ظالموں کے 
آپ کی مدد کريں گے اور پيغمبر عظيم مورچوں کو فتح کر ليں گے کيونکہ مومن اور وفادار انصار کے عالوه مالئکہ بھی 

عليہ و آلہ وسلم) کی طرح اپنے لشکر کے رعب و ودبدبہ سے فائده اُٹھائيں گے۔ خداوند قدير امام عليہ السالمهللا اکرم (صلی ا
اور آپٍعليہ السالم کے لشکر کا خوف اس قدر دشمنوں کے دلوں ميں ڈال دے گا کہ کوئی بھی سرکش آپ کا مقابلہ کرنے کی 

  نہيں کرے گا۔ جرا ت
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرمايا:

۔ (کمال الدين، “قائم آل محمد (عليہ السالم) کی دشمنوں کے دل مينخوف و وحشت او ررعب ودبدبہ کے ذريعہ مدد ہو گی”
  )٣٠۶، صفحہ ۶١، ح ٢٣، باب ١ج

بھی ہے ( “‘ بيت المقدس”لے عالقوں ميں سے قابل ذکر بات يہ ہے کہ امام عليہ السالم کے لشکر کے ذريعہ فتح ہونے وا
جس کے بعد ايک بہت ہی مبارک واقعہ رونما ہو گا جس سے امام مہدی عليہ السالم کا ) ۴۵۵، صفحہ ١روزگار رھائی، ج 

انقالب ايک اہم موڑ پر پہنچ جائے گا جس سے آپ کے محاذ انقالب کو استحکام ملے گا، اور وه ہے حضرت عيسٰی عليہ 
کا آسمان سے تشريف النا۔ کيونکہ قرآن کريم کے فرمان کے مطابق حصرت مسيح زنده ہيں اور آسمان ميں رہتے ہيں السالم 

ليکن اس موقع پر زمين پر تشريف الئيں گے اور امام مہدی عليہ السالم کے پيچھے نماز پڑھيں گے۔ اس طرح وه سب کے 
کی فضيلت اور برتری نيز امام مہدی عليہ السالم کی پيروی کا اعالن سامنے اپنے اوپر شيعوں کے بارہويں امام عليہ السالم 

  کريں گے۔
قسم اس خدا کی جس نے مجھے مبعوث کيا اور مجھے رحمة للعالمين ”عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا: هللا پيغمبر اکرم (صلی ا

و اتنا طوالنی کر دے گا کہ جس ميں ميرا بنايا، اگر ُدنيا کی عمر کا ايک دن بھی بناقی ره جائے گا تو خداوند عالم اس دن ک
فرزند مہدی عليہ السالم قيام کرے گا، اس کے بعد عيسٰی بن مريم (عليہما السالم) آئيں گے اور (امام) مہدی (عليہ السالم) کے

يوںاس کام کے ذريعہ حضرت عيسٰی عليہ السالم بہت سے عيسائ) ١٧، صفحہ ١۵۔(بحاراالنوار، ج “پيچھے نماز پڑھيں گے
کو کہ جن کی تعداد ُدنيا ميں بہت ہو گی آخری ذخيره اٰلہی اور شيعوں کے امام پر ايمان النے کی ترغيب ديں گے، گويا 

خداوند عالم نے حضرت عيسٰی عليہ السالم کو ايسے ہی دن کے لئے زنده رکھا ہے تاکہ حق طلب لوگوں کے لئے چراغ 
امام مہدی عليہ السالم کے ذريعہ معجزات ظاہر ہونے اور بشريت کی رہنمائیہدايت قرار پا سکيں، البتہ ہادی برحق حضرت 

کے لئے فکری اور عميق علمی گفتگو کے مواقع فراہم کرنا امام عليہ السالم کے عظيم الشان انقالب کے منصوبوں ميں سے 
  ہے تاکہ لوگوں کی ہدايت کا راستہ ہموار ہو جائے۔

سے محفوظ (يہوديوں کی کتاب) توريت کی تختيوں کو زمين سے نکاليں گے ( روزگار  اس کے بعد امام عليہ السالم تحريف
اور جب يہودی ان تختيوں ميں آپعليہ السالم کی امامت کی نشانياں ديکھيں گے اور عظيم الشان ) ٢٢۵، صفحہ ١رھائی، ج 

کو ديکھ کروه بھی گروه در گروه آپ  انقالب کو ديکھنے، نيز امام عليہ السالم کے پيام حق کو سننے اور آپ کے معجزات
کے ساتھ ملحق ہو جائين گے اور اس طرح خداوند عالم کا يقينی وعده پورا ہو جائے گا اور اسالم پوری ُدنيا کو اپنے پرچم 

ُکلِِّہ َو لَو َکِرهَ ال ُمش ِرُکو َن۔﴿  کے نيچے جمع کر لے گا۔﴾ہَُو الَِّذی اَر َسَل َرُسو لَہُ بِال ہَُدی َو ِدی ِن ال َحقِّ لِيُظِہَره َعلَی الدِّی نِ 
  )٣٣(سوره توبہ، آيت 

وه خدا وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور دين حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اپنے دين کو تمام اديان پر غالب بنائے چاہے ”
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  ۔“مشرکين کو کتنا ہی ناگوار کيوں نہ ہو
ی مذکوره تصوير کشی کے پيش نظر صرف ظالم اور ہٹ دھرم لوگ ہی قارئين کرام! امام زمانہ عليہ السالم کے ظہور ک

باقی بچيں گے جو حق و حقيقت کے سامنے سرتسليم خم نہيں کريں گے اور يہ گروه بھی مومنين کی اکثريت اور اس انقالب 
کی سزا پائيں گے  کے مقابلہ کرنے کی جرا ت نہيں کرے گا اور عدالت مہديعليہ السالم کی تلوار سے اپنے شرمناک اعمال

اور زمين اور اس پر رہنے والے ہميشہ کے لئے شر و فساد سے محفوظ ہو جائيں گے۔ جب تاريکی اور ظلمت کے بادل 
چھٹ جائيں گے تو کائنات کو منور کرنے واال سورج طلوع ہو گا اور دشت و بيابان کی منتظر آنکھوں کو روشنی ملے 

يوں اور بزدلی سے مکمل مقابلہ کے بعد عدل و انصاف کی حکومت تشکيل پائے گی گی۔جی ہاں! ظلم و ستم، برائيوں، تباہ
اور عدالت مسند حکومت پر جلوه افروز ہو گی تاکہ ہر چيز اور ہر شخص کو اس کی معين جگہ پر قرار ديا جائے اور ہر 

لے افراد ايک ايسی حکومت کا چيز کو اس کے حق کے لحاظ سے قرار ديا جائے گا چنانچہ يہ کائنات اور اس ميں رہنے وا
مشاہده کريں گے جو مکمل طور پر حق و عدالت پر مبنی ہو گی اور کسی پر ذره برابر بھی ظلم و ستم نہيں ہو گا۔ ايسی 
ں ؤحکومت جو خداوند عالم کے صفات جمال و جالل کی مظہر ہو گی اور اس کے زير سايہ انسان اپنی تمام بھولی ہوئی آرز

  ا۔کو حاصل کر لے گ
امام مہدی عليہ السالم کی عالمی حکومت کے اغراض )١قارئين کرام! ہم اس فصل ميں چار موضوعات پر بحث کريں گے۔(

اس حکومت ) ۴اس عدل و انصاف کی حکومت کے ثمرات() ٣امام مہدی عليہ السالم کا حکومتی دستور العمل() ٢و مقاصد(
  کی خصوصيات۔

  اغراض و مقاصد
غرض خلقت، کمال کے درجات پر فائز ہونا اور تمام کماالت کے مرکز يعنی خداوند عالم سے قريب چونکہ اس کائنات کی 

سے قريب تر ہونا ہے۔ اس عظيم تمنا تک پہنچنے کے لئے اس کے ضروری اسباب و وسائل فراہم ہونا چاہيے۔ حضرت امام 
ی تک پہنچنے کے وسائل فراہم کرنا اور اس تعلٰی فرجہ الشريف) کی اس عالمی حکومت کا مقصد قرب اٰلہهللا مہدی (عجل ا

راستہ ميں موجود رکاوٹوں کو ُدور کرنا ہے۔اگرچہ انسان جسم و ُروح سے مرکب ہے اور اسکی ضرورتين بھی مادی اور 
معنوی دوحصوں ميں تقسيم ہوتی ہيں لٰہذا کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں طرف حساب و کتاب سے قدم 

چونکہ اٰلہی حکومت کی سب سے بڑی خصوصيت ہے لٰہذا اس کے زيِر سايہ انسان مادی اور “ عدالت”اور بڑھايا جائے 
معنوی لحاظ سے ترقی کی منزليں طے کر سکتا ہے لٰہذا ہمارے بارہويں امام حضرت مہدی عليہ السالم کی حکومت بھی 

  ے کے لحاظ سے قابل ذکر ہے۔معنوی اورمادی ترقی يافتہ ہوگی اورپورے معاشره ميں عدالت قائم ہون

  معنوی ترقی
مذکوره اہم اہداف و مقاصد کی حقيقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم طاغوت اور ظالم بادشاہوں کی حکومت ميں 

  انسانی زندگی کی تاريخ کا ايک مختصر سا جائزه ليں۔
تاريخ بشريت ميں (حجت اٰلہی کی حکومت سے قطع نظر) معنويت اور معنوی اقدار کی کيا اہميت ہے؟ کيا ايسا نہيں ہے کہ 

بشريت بھٹکی ہوئی ہے اور ہميشہ برائيوں کے راستے پر گامزن ہے اور اپنے نفس اور شيطانی وسوسوں کی پيروی کرتے 
ھی ہے اور ان کو خود اپنے ہی ہاتھوں شہوتوں کے قبرستان ميں دفن کر ہوئے اپنی ہر خوبصورتی اور خوبيوں کو بھال بيٹ

ديا ہے؟ پاکيزگی اور عفت، صداقت، تعاون اور نصرت، ايثار و بخشش اور نيکی و احسان کی جگہ ہوا پرستی، شہوت 
ہے۔ ايک جملہ  پرستی، جھوٹ، دھوکہ بازی، خود پرستی، عيب جوئی، خيانت، ظلم و ستم، زياده کی ہوس اور زياده طلبی

ميں يوں کہا جائے کہ انسانی زندگی ميں معنويت دم توڑتی جا رہی ہے بلکہ بہت سے مقامات پر اور بہت سے نام نہاد 
لوگوں کے اندر معنويت کے اثرات بھی ختم ہو چکے ہيں۔حضرت امام زمانہ عليہ السالم کی حکومت انسان کے وجود ميں 

ٹھائينگے اور مرده انسان کو ايک نئی حيات عطا کرےں گے تاکہ مسجود مالئکہ کو اسی چيز کو زنده کرنے کے لئے قدم اُ 
حقيقی زندگی اور واقعی حيات کی شرينی مل جائے اور سب کو يہ ياد دہانی کرائےں کہ شروع ہی سے تقدير يہی تھی کہ تم 

َ◌ہَا الَِّذی َنؤ ی ُروح ميں پاايسے زمانہ ميں زندگی بسر کرو گے اور پاکيزگی اور نيکيوں کے عطر کی خوشبو اپن گے۔﴾يَا اَیُّ
ُسو ِل اَِذا َدَعاُکم لَِما يُِحييُکم....﴿ (سوره انفال، آيت  ِ َولِلرَّ ّٰ ِ   )۴٢آَمنُو ا استَِجی بُوا 

اور رسول کی آواز پر لبيک کہو جب وه تمہيں اس امر کی طرف دعوت ديں جس ميں تمہاری زندگی هللا اے ايمان والو! ا”
۔لٰہذا يہ معنوی حيات جس کی وجہ سے انسان حيوان سے الگ ہوتا ہے دراصل انسان کا اصلی وجود اور اہم ...“ہے.....

کہا جاتا ہے اور يہی زندگی انسان کو خداوند خالق سے نزديک “ آدمی”حصہ ہے کيونکہ انسان اسی زندگی کی وجہ سے 
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ضرت امام زمانہ عليہ السالم کی حکومت ميں انسان کا يہ پہنچا ديتی ہے۔ اس وجہ سے ح“ مقام قرب”کرتی ہے اور اس کو 
ں ميں انسانی اقدار کی رونق اور شادابی ہو گی۔ صفا اور محبت، ايثار و وفا صدقؤپہلو اُجاگر ہو گا اور زندگی کے تمام پہلو

عظيم الشان اور مقدس  کا اطالق ہوتا ہے۔ اگرچہ اس“ خوبی اور نيکی”و صداقت اور ہر اس چيز کا بول باال ہو گا جس پر 
  مقصد تک پہنچنے کے لئے ايک گہرے منصوبہ کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم آئنده بيان کريں گے۔

  عدالت ميں وسعت دينا
ہر انسانی معاشره ميں ظلم و ستم سب سے بڑا زخم رہا ہے۔ بشريت ہميشہ مختلف مسائل ميں اپنے حقوق تک پہچننے سے 

الم بشريت ميں مادی اور معنوی نعمتيں عدل و انصاف کے مطابق تقسيم نہيں ہوئی ہيں محروم رہی ہے اور کبھی بھی ع
ہميشہ شکم سير لوگوں کے ساتھ ايک گروه بھوکا رہا ہے، ہميشہ بڑے بڑے محلوں کے آس پاس بہت سے لوگ راستوں اور 

گوں کو غالمی کی زنجير ميں فٹ پاتھوں پر زندگی بسر کرتے رہے ہيں، مال و دولت کی طاقت نے غريب اور محتاج لو
کھينچا ہے اور گورو نے کالوں پر (صرف کالے ہونے کے جرم ميں) ظلم و ستم کئے ہيں۔ ايک جملہ ميں يوں کہيں کہ 

ہميشہ اور ہر جگہ غريب اور کمزوروں کے حقوق، طاقتوروں اور مکاروں کے ذريعہ پامال ہوتے رہے ہيں، جبکہ انسان 
ہی ہے کہ ايک روز آئے کہ جب عدالت اور مساوات کا بوال باال ہو، لٰہذا انسان ہميشہ سے عدالتکی ہميشہ سے يہ دلی تمنا ر

کی حکومت کے انتظار ميں ہے۔ اس انتظار کی آخری حد امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا سبز زمانہ ہے، وه سب سے 
ميں عدالت کو نافذ فرمائيں گے، چنانچہ اسی عظيم عادل رہبر اور انصاف کرنے والے ہادی کے عنوان سے پوری ُدنيا 

اگر ُدنيا کا ايک دن ”شيريں حقيقت کی بشارت متعدد روايات ميں بيان ہوئی ہے۔حضرت امام حسين عليہ السالم نے فرمايا:
ينبھی باقی ره جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طوالنی کر دے گا کہ ميری نسل سے ايک شخص قيام کرے گا اور زم

عليہ و آلہهللا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جيسا کہ ظلم وستم سے بھری ہو گی اور يہ بات ميں نے پيغمبر اکرم (صلی ا
  )۴٨۵، صفحہ ۴، ح ٠٣، باب ١۔ (کمال الدين، ج “وسلم) سے سنی ہے

ار ہونے اور ظلم و ستم اس کے عالوه دوسری دسيوں روايات ميں امام مہدی عليہ السالم کی حکومت ميں عالمی عدالت برقر
کے خاتمہ کی خبر دی گئی ہے۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہ عدالت اور انصاف امام مہدی عليہ السالم کی وه ممتاز خصوصيت 

ہُمَّ َو صل َعٰلی ولی امرک القائم المومل ؤہے جس کی وجہ سے بعض ُدعا ں ميں آپ کو اسی لقب سے ياد کيا گيا ہے:﴾اَللّٰ
  (مفاتيح الجنان، ُدعائے افتتاح) والعدِل المنتظر﴿

۔جی“خداوندا! تيرا درود و سالم ہو تيرے ولی پر جو سب انتظار کرنے والوں کے لئے آرزو اور عدالت قائم کرنے واال ہے”
ہاں! وه عدالت و انصاف کو اپنے انقالب کا عنوان قرار دے گا کيونکہ عدالت، ذاتی اور اجتماعی زندگی ميں حيات حقيقی 

ستہ کو ہموار کرتی ہے، کيونکہ زمين اور اس پر زندگی بسر کرنے والے عدالت کے بٍغير ايسے مرده اور بے ُروح کے را
ہيں جن کو زنده شمار کيا جاتا ہے۔وه زنده چلتی پھرتی الشيں ہيں امام موسٰی کاظم عليہ السالم نے درج ذيل آيت کی تفسير 

َ يُ    )٧١ِحی ااَلَر َض بَع َد َمو تِہَا﴿ ( سوره حديد، آيت مينبيان کيا ہے:﴾اعلَُمو ا اَنَّ ّهللاٰ
  ۔“ياد رکھو کہ خدا مرده زمينوں کا زنده کرنے واال ہے........”
مقصد يہ نہيں کہ زمين کو بارش کے ذريعہ زنده کيا جائے بلکہ خداوند عالم کچھ مردوں (انسانوں) (ديگر روايات کے پيش ”

کے زمانہ ظہور کے بارے ميں تفسير ہوئی ہے يہاں انسانوں سے مراد امام کے انصار و نظر يہ آيت امام مہدی عليہ السالم 
اصحاب ہيں) کو تحريک کرے گا جو عدالت کو زنده (اور قائم) کريں گے پس (معاشره ميں) عدل و انصاف کی ُروح کے 

م مہدی (ع) کی عدالت عام عدالت ہو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اما“ زمين کا زنده ہونا”۔“ذريعہ زمين زنده ہو جائے گی
گی جو سب جگہ قائم ہو گی، نہ کہ بعض عالقوں ميں اور بعض لوگوں کے لئے۔ دوسری روايات کے پيش نظر جن ميں 

سے مراد آپ “ َمردوں”مذکوره آيت کی تفسير ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ناصرين مراد لئے گئے ہيں ان ميں 
  اد ہينکہ انہيں اٹھايا جائے گا۔کے ناصر و مددگار مر

  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ:

حضرت کازمانہ ظہور اٰلہی اراده ظہور کی شرائط کے فراہم ہونے کے ساتھ مشروط ہے اسی لئے روايات ميں اس کا وقت 
  معين کرنے سے منع کيا گيا ہے۔

اُميد افزاءاحساسات کا باقی رہنا اور ان کے ظہور کے شرائط  زمانہ ظہور کا مخفی رہنا بہت سی حکمتوں کا باعث ہے مثالً 
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  فراہم کرنے کا عزم و اراده کا موجود رہتا بلکہ مسلسل بڑھتے رہنا۔
زمين پر ظلم و تباہی کا غلبہ ہوجانے کے بعد امام مہدی عليہ السالم اٰلہی حکم سے ظہورفرمائيں گے اور سرزمين مکہ سے 

  يں گے۔اپنی عالمی دعوت کا آغاز کر
حضرت کی حکومت کے اہم ترين مقاصد ميں سے ُدنيا ميں باطنی نورانيت کا بڑھنا اور ہر جہت سے عدالت کو وسعت دينا 

  ہے۔

  درس کا سواالت:
  ۔زمانہ ظہور کا مخفی رہنا کيسے ان کے ظہور کی شرائط کو مہيا کرنے کے احساسات کو باقی رکھ سکتا ہے؟١
  وقت کو معين کرنے سے منع کرنے کا کيا فلسفہ بيان ہوا ہے؟ ۔ روايات ميں ان کے ظہور کے٢
  ۔ روايات کی روشنی ميں امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کی کيفيت بيان کريں؟٣
فرجہ الشريف کی حکومت کے اہم مقاصد ميںهللا ۔ کيوں دينی و معنوی حالت کو احياءکرنا اور وسعت دينا امام مہدی عجل ا۴

  شمار ہوتا ہے؟
 ة....ة....ة....ة ة....

 

 مہدويت نامہ

 

  

   بارہواں درس
  حکومتی منصوبے

  مقاصد:

  ۔ حضرت عليہ السالم کے پروگراموں سے آشنائی١
  ۔ حضرت کے اصالحی پروگراموں سے الہام لين٢

  فوائد:
  ۔ ُدنيا کے مستقبل کے بارے معرفت بڑھانا١
  ۔ شخصی زندگی کو زمانہ ظہور سے ہم آہنگ کرن٢

  تعليمی مطالب:
  ۔ حضرت کے ثقافتی پروگرامز (اٰلہی سنت کا احيائ، اخالق، علم کی وسعت....)١
  ۔ حضرت کے اقتصادی پروگرامز (قدرتی منابع، تقسيم، آبادانی........)٢
  ۔ حضرت کے معاشرتی پروگرامز (امر بالمعروف کا احياءکرنا، اٰلہی حدود کا اجراء....)٣

  حکومتی منصوبے
تعالٰی فرجہ الشريف) کی عدل و انصاف کی حکومت کے اہداف و مقاصد سے آگاہی کے بعد هللا ام مہدی (عجل احضرت ام

اس حکومت کے منصوبوں اور پروگراموں کے بارے بيان کيا جاتا ہے تاکہ ظہور کے زمانہ ميں فعاليت اور کارکردگی کے
العمل طے کيا جائے کہ اس سے عظيم منجی عالم طريقہ کار کی شناخت کے ساتھ ساتھ ظہور سے پہلے کے لئے دستور 

بشريت کے انتظار ميں رہنے والے افراد امام زمانہ عليہ السالم کی حکومت کے طريقہ کار اور منصبوبوں سے آگاه ہو 
جائيں جن کے پيش نطر وه خود اور معاشره کو اس راه پر چلنے کے لئے ہدايت کريں۔ امام مہدی عليہ السالم کی حکومت 

سلسلہ ميں بيان ہونے والی متعدد روايات ميں آؑپ کے حکومت کے لئے تين اصلی محور ذکر ہوئے ہيں: ثقافتی کے 
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منصوبے، اجتماعی منصوبے اور اقتصادی منصوبے۔ دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ انسانی معاشره قرآن اور اہل بيت 
ميدان ميں بحران کا شکار ہو گيا ہے، لٰہذا اس کو ايک عظيم عليہم السالم کی تعليمات سے ُدورہونے کی وجہ سے ثقافتی 

الشان ثقافتی انقالب کی صورت ميں قرآن و عترت کی طرف پلٹانا ضروری ہے۔جس طرح اس وقت ثقافتی يلغار ہے اور غير
  اٰلہی ثقافت ہر جگہ سايہ فگن ہے اسے تبديل کر کے صحيح انسانی اور اٰلہی ثقافت کو رائج کيا جائے گا۔

کا بھی ہونا ضروری ہے کيونکہ انسانی معاشره ميں مختلف قسم کے زخم موجود “ اجتماعی جامع منصوبہ”اس کے ايک 
ہيں لٰہذا ايک ايسے صحيح منصوبہ کی ضرورت ہے جو معاشره کی واقعی حيات کا ضامن ہو، جس ميں تمام انسانوں کے 

طريقہ کار کو ختم کيا جائے کہ جس نے معاشره ميں افراتفری اور انسانی اور اٰلہی حقوق کا خيال رکھا جائے اور ظالمانہ 
ظلم و فساد پيدا کر ديا ہے، نيز کمزور اور غريبوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہيں لٰہذا ايسے ماحول ميں ايک صحيح اور 

  انصاف کی بنياد پر بنائے جانے والے منصوبہ کی ضرورت ہے۔
کا راستہ ہموار ہونے کے لئے اقتصادی دستور العمل بھی ضروری ہے تاکہ زمين پر  ثقافتی ترقی اور اجتماعی رشد و نمو

موجود تمام مادی امکانات سے سب لوگ عادالنہ طور پر فيضياب ہو سکيں اور ہر جگہ اور ہر طبقہ کے لئے معاش زندگی 
  حاصل کرنا ممکن ہو۔

ے بعد ائمہ معصومين عليہم السالم کی روايات ميں امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کے منصوبوں سے مختصر آگاہی ک
  بيان ہونے والی تفصيل کو بيان کرتے ہيں اور ہرايک پہلو بارے اہم منصوبوں کو بيان کرتے ہيں:

  (الف) ثقافتی پروگرام
ترقی کے امام مہدی عليہ السالم کی عالمی حکومت ميں تمام ثقافتی پروگرامز لوگوں کی علمی اور عملی رشد و نمو اور 

  لئے ہوں گے اور ہر لحاظ سے جہل و نادانی کا مقابلہ کيا جائے گا۔
  حکومِت حق ميں ثقافتی جہاد کے اہم محور کچھ اس طرح ہوں گے:۔

  ۔کتاب و سنت کو زنده کرنا١
ہدی عليہ السالم قرآن کريم ہر زمانہ ميں غريب اور باالئے طاق رہا ہے اور انسانی زندگی ميں اس کو بھال ديا گيا ہے۔ امام م

کی حکومت ميں قرآن کريم کی حيات بخش تعليمات پر انسانی زندگی ميں عمل درآمد ہو گا اور معصومين عليہم السالم کی 
سنت زندگی کے ہر موڑ پر انسانی حيات کے لئے نمونہ عمل قرار پائے گی اور سب کے اعمال قرآن و عترت کے پاک و 

  جائيں گے۔ پاکيزه معيار کے ترازو ميں تولے 
حضرت علی عليہ السالم اپنے عظيم الشان کالم ميں امام مہدی عليہ السالم کی قرآنی حکومت کی توصيف بيان کرتے ہوئے 

اس زمانہ ميں کہ جب انسان کی ہوائے نفس (انسان پر) حکومت کرے گی، امام مہدی (عليہ السالم) ظہور ”فرماتے ہيں: 
دايت اور فالح کی حکومت قرار پائے گی اور جس زمانہ ميں اپنی ذاتی رائے قرآن فرمائيں گے اور ہوائے نفس کی جگہ ہ

۔ “پر مقدم ہو چکی ہو گی اس موقع پر افکار قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے اور معاشره ميں قرآن ہی کی حکومت ہو گی
  )٨٣١(نہج البالغہ، خطبہ 

ہ ميں انسانی معاشره ميں قرآن پر عمل درآمد ہونے کے نيز ايک دوسری جگہ امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کے زمان
  سلسلہ ميں يہ بشارت ديتے ہيں:

گويا ميں اسی وقت اپنے شيعوں کو ديکھ رہا ہوں جو مسجد کوفہ ميں خيمہ لگائے بيٹھے ہيں اور قرآن جس طرح سے نازل”
  )٣٣٣، صفحہ ٣، ح ١٢ ۔(غيبت نعمانی، باب“ہوا بالکل اسی طرح لوگوں کو تعليم دے رہے ہيں........

اور قرآن کی تعليم حاصل کرنا اور اس کی تعليم دينا، قرآنی ثقافت کے رائج ہونے دراصل انسان کی انفرادی اور اجتماعی 
  آغاز ہے۔¿ زندگی ميں قرآن و اسالمی احکام کی حکمرانی کا نقطہ 

  ۔ معرفت اور اخالقيات ميں وسعت٢
م کی تعليمات ميں انسان کے اخالقی رشد اور معنويت کی طرف بہت زياده تاکيد ہوئی ہے قرآن کريم اور اہل بيت عليہم السال

کيونکہ انسانی خلقت کے بلند و باال مقصد کے رشد و کمال کی سب سے بڑی وجہ اخالق حسنہ ہے۔ خود پيغمبر اکرم (صلی 
ہے ۔ (پيغمبر اسالم (ص) نے فرمايا:انما بعثتم عليہ و آلہ وسلم) نے اپنی بعثت کا مقصد مکارم اخالق کی تکميل قرار ديا هللا ا

  التمم مکارم االخالق۔ بے شک ميں مکارم اخالق کی تکميل کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔
  )٠٣۵١، ص ۴(ميزان الحکمة، مترجم، ج 
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آن عليہ و آلہ وسلم) کو مومنين کے لئے بہترين نمونہ عمل قرار ديا ہے۔ (قرهللا اور قرآن کريم نے بھی آنحضرت (صلی ا
کی طرف اشاره ہے: لقد کان فی رسول ّهللاٰ اسوة حسنة، بے شک رسول خد (ص)  ١٢احزاب کی آيت نمبر ¿ کريم کے سوره 

  حسنہ ہيں)¿ تمہارے لے اسوه 
ليکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان کے قرآن اور اہل بيت عليہم السالم کی ہدايت اور ارشادات سے ُدوری کی وجہ سے 

مسلمانی معاشره برائيوں اور پستيوں کی دلدل ميں پھنسا ہوا ہے اور اخالقی اقدار سے يہی انحراف انسان معاشره خصوصاً 
  کی انفرادی اور اجتماعی حيات کی تباہی کا باعث بنا ہے۔

تعالٰی فرجہ الشريف) کی حکومت جو کہ اٰلہی حکومت اور اٰلہی اقدار کی حکومت ہو گی اس هللا حضرت امام مہدی (عجل ا
  اخالقی اقدار کے رواج منصوبہ سب سے اہم قرار ديا جائے گا۔ ميں

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
  )۶٣٣، ص ٢۵وِس ال ِعبَاِد فََجَمَع بِِہ َعقُو لُہُم َواَک َمَل بِہَ اَخ اَلقُہُم ۔﴿ (بحاراالنوار، ج ¿﴾اَِذا قَاَم قَائُِمنَا َوَضَع يََدهُ َعٰلی ُرو 

را قائم (عليہ السالم) قيام کرے گا تو مومنين کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھيں گے جس سے ان کی عقل جمع ہو جائے جب ہما”
  ۔“گی اور ان کا اخالق کامل ہو جائے گا

يہ اشاره اور کنايہ پر مشتمل بہترين جملے اس بات کی عکاسی کرتے ہيں کہ امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کہ جو 
نويت کی حکومت ہوگی، عقلی کمال اور انسانی اخالق کی تکميل کا راستہ فراہم کرے گی کيونکہ انسان ميں اخالق اور مع

برائياں اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہيں اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے گی تو پھر انسان ميں اخالق حسنہ پيدا 
  ہو جائے گا۔

ے لبريز ماحول انسان کو نيکی اور اچھائی کی طرف ے جائے گا، لٰہذا ظاہر دوسری طرف قرآن اور سنت اٰلہی کی ہدايت س
و باطن دونوں طرف سے انسان ميں اخالقی فضائل کی طرف قدم بڑھانے کی کشش پائی جائے گی، چنانچہ اس طرح ُدنيا 

  بھر ميں انسان اور اٰلہی اقدار نافذ ہو جائيں گی۔

  ۔ علم کی ترقی٣
اور يہ “ علم کی ترقی اور انسانی دانش کی عظيم پيشرفت ہے”کی حکومت کا ايک ثقافی پروگرام  امام مہدی عليہ السالم

  حکومت بذات خود علوم کا مرکز اور اس زمانہ کے علماءکی سرمشق ہو گی۔
نے عليہ و آلہ وسلم) نے امام مہدی عليہ السالم کے آنے کی بشارت دی تو اسی موقع پر آپهللا جس وقت پيغمبر اکرم (صلی ا

اس موضوع کی طرف اشاره فرمايا: (امام حسين عليہ السالم کی نسل سے) نويں امام (حضرت) قائم ہيں، جن کے دست 
مبارک سے ُدنيا ميں نور اور روشنی پھيل جائے گی، جبکہ اس سے پہلے ظلمت و تاريکی ميں گرفتار ہو گی اور وه زمين 

ستم سے بھری ہو گی اور پوری ُدنيا کو علم و دانش کی دولت سے کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جيسا کہ وه ظلم و 
(حضرت علی عليہ السالم نے امام مہدی عليہ السالم کی “ ماالمال کر دے گا جيسا کہ جہل و نادانی سے بھری ہو گی....

علمی اور فکری  اور يہ) ١، ح٣١توصيف ميں فرمايا: کہ ان کا علم، دانش تم سب سے زياده ہو گی، (غيبت نعمانی، باب 
تحريک معاشره کے ہر طبقہ کے لئے ہو گی۔ اس ترقی اور شکوفائی ميں عورت و مرد ميں کوئی فرق نہيں ہو گا بلکہ 

  عورتيں بھی علم اور دينی معرفت ميں بلند مقام پر پہنچ جائيں گی۔
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:

ں تمہيں حکمت (اور علم) عطا ہو گا، يہاں تک کہ عورتيں اپنے گھروں ميں کتاب خدا امام مہدی عليہ السالم کے زمانہ مي”
، ص ٢۵، بحاراالنوار، ج ٩٣٢۔ ( نعمانی، ص ‘عليہ و آلہ وسلم) کے مطابق فيصلہ کيا کريں گیهللا اور سنت رسول( صلی ا

٢۵٣(  
ہی عميق اور معرفت و شناخت کی طرف  يہ چيز لوگوں کو قرآنی آيات اور اہل بيت عليہم السالم کی احاديث سے نہايت

  اشاره ديتی ہيں۔

  ۔ بدعتوں سے مقابلہ۴
کے مقابلہ ہوتی ہے جس کے معنی دين ميں کسی نئی چيز کو داخل کرنے اور اپنی ذاتی رائے اور نظريات “ سنت”بدعت 

  کو دين اور دينداری ميں شامل کرنے کے ہيں۔
بدعت ايجاد کرنے والے وه لوگ ہيں ”وں کے بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں: حضرت علی عليہ السالم بدعت ايجاد کرنے وال

عليہ و آلہ وسلم) کی مخالفت کرتے ہيں، اور اپنے نفس کی مرضی کے هللا جو حکم خدا اور کتاب خدا نيز پيغمبر خدا (صلی ا
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  )٣٢۶١۔ (ميزان الحکمة، ح “مطابق عمل کرتے ہيں، اگرچہ ان لوگوں کی تعداد بہت زياده ہو
لٰہذا بدعت کے معنی خدا، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے اور ہوائے نفسانی کو نافذ کرنے اور اپنی ذاتی 
خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے ہيں اور يہ چيز اس کے عالوه ہے جو اٰلہی معيار کی بنياد اور قرآن و سنت سے الہام 

کی جائے، چنانچہ بدعت ايک ايسی چيز ہے جو حکم خدا و سنت رسول کو ليتے ہوئے کوئی نئی تحقيق کے عنوان سے پيش
  ختم کر ديتی ہے حاالنکہ دين کےلئے اس سے زياده خطرناک کوئی چيز نہيں ہے۔

  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:
  )١٩، ص ٧٨﴾َما ہََدَم الدِّی َن ِمث ل البَِدِع﴿ (بحاراالنوار، ج 

  ۔“دين کو تباه و برباد نہيں کيا ہے بدعت کی طرح کسی بھی چيز نے”
اور اسی دليل کی وجہ سے بدعت گزاروں کے مقابلہ کرنے کے لئے سنت پر عمل کرنے والوں کو قيام کرنا چاہيے اور ان 
کی سازشوں اور دھوکہ بازيوں سے پرده اُٹھا دينا چاہيے اور ان کے غلط راستہ کو لوگوں کے سامنے واضح کر دينا چاہيے

  طرح سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دينا چاہيے۔اور اس 
  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا پيغمبر اکرم (صلی ا

جب ميری اُمت ميں بدعتيں ظاہر ہونے لگيں تو علماءکی ذمہ داری ہے کہ وه اپنے علم و دانش کے ذريعہ ميدان ميں آئيں ”
۔ (ميزان الحکمة، ح “تا تو اس پر خدا کی لعنت اور نفرين ہو!(اور ان بدعتوں کا مقابلہ کريں) اور اگر کوئی ايسا نہيں کر

٩۴۶١(  
عليہ و آلہ وسلم) کے بعد اسالم ميں کيا کيا بدعتيں ايجاد نہيں کی گئيں، اور دينداری هللا ليکن افسوس کہ پيغمبر اکرم (صلی ا

گيا ہے اور اس طرح دين کا مقدس  کے راستہ ميں کيا کيا انحرافات نہيں کئے گئے اور کتنے ہی لوگوں کو گمراه نہيں کيا
چہره اُلٹا کر پيش کيا گيا ہے اور دين کی خوبصورت تصوير کو ہوائے نفس اور ذاتی طور و طريقہ کے بادلوں سے ڈھک 
ديا گيا ہے۔ اگرچہ ائمہ معصومين عليہم السالم جو دين کے جاننے والے تھے اُنہوں نے بے انتہاءکوشش کی ليکن بدعت کا 

  نت نبوی کی نابودی اسی طرح جاری رہی اور غيبت کے زمانہ ميں اس ميں مزيد اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔راستہ اور س
اور اب ُدنيا انتظار ميں ہے کہ صاحب مکتب اور منجی بشريت اور قرآنی موعود (حضرت امام مہدی عليہ السالم) تشريف 

وں کا بستر لپيٹ ديا جائے۔ بے شک امام عليہ السالم کی الئيں اور ان کی حکومت کے زير سايہ سنت نبوی زنده ہو اور بدعت
  حکومت کا ايک اہم منصوبہ بدعت اور گمراہی سے مقابلہ تاکہ ہدايت اور انسانی رشد و ترقی کا راستہ ہموار ہو جائے۔
من حضرت امام محمد باقر عليہ السالم، حضرت امام مہدی عليہ السالم کی توصيف کرتے ہوئے ايک طويل حديث کے ض

  )١١، ص ١١، ح ٨۵ميں ارشاد فرماتے ہيں:﴾َو اَلر يَتر ُک بَِدَعةً ااِلَّ اََزالَہَا َو اَل ُسنَّةً ااِلِّ اَقَاَمہَا........﴿ (بحاراالنوار، ج 
کوئی بھی بدعت ايسی نہيں ہو گی جس کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھنکيں گے اور کوئی بھی سنت ايسی نہ ہو گی جس کو قائم نہ ”

  ۔“کريں گے

  ب۔ اقتصادی منصوبہ
ايک صحيح و کامل معاشره کی پہچان صحيح اقتصاد ہے۔ اگر معاشره ميں مال و دولت سے صحيح فائده نہ اُٹھايا جائے اور 

اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ذرائع کسی خاص گروه کے اختيار ميں نہ ہوں بلکہ حکومت معاشره کے ہر فرد پر توجہ 
اش فراہم ہو تو ايسے معاشره ميں انسان کے لئے معنوی ترقی اور رشد کا راستہ مزيد ہموار رکھے سب کے لئے ذريعہ مع

ہو جاتا ہے۔ قرآن کريم اور معصومين عليہم السالم کی روايات ميں بھی اقتصادی پہلو اور لوگوں کے معاشی نظام پر توجہ 
اور عالمی اقتصاد اور عوام الناس کے لئے خاص کی گئی ہے۔ اس بنا پر حضرت امام مہدی عليہ السالم کی قرآنی حکومت 

منصوبہ ہو گا جس کی بنياد پر زراعتی، طبيعی اور خدادادی نعمتوں سے بہتر طور پر فائده اُٹھايا جائے گااور اس سے 
حاصل ہونے والے سرمايہ کو عدل و انصاف کے مطابق معاشره کے ہر طبقہ ميں تقسيم کيا جائے گا۔ مناسب ہے کہ ہم ان 

 وايات کا مختصر جائزه ليں تاکہ امام مہدی عليہ السالم کی حکومت ميں اقتصادی منصوبہ بندی کے بارے ميں جان سکيں۔ر
  
 <  

  ۔ طبيعی منابع سے مستفيد ہونا١

اقتصادی مشکالت ميں سے ايک بڑی مشکل يہ ہے کہ خداداد نعمتوں سے صحيح اور بجا فائده نہيں اُٹھايا جاتا ہے نہ تو 
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زمين کی تمام خوبيوں سے صحيح فائده اُٹھايا جاتا ہے اور نہ ہی پانی سے زمين کی آبادکاری کے لئے صحيح فائده اُٹھايا 
زمانہ ميں اور حکومت حق کی برکت سے آسمان سخی ہو کر بارش برسائے گا  جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے

  اور زمين بغير چون و چرا کے فصل اُگائے گی۔
  جيسا کہ حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:

، خصال شيخ ۴٠١، ص ٠١بحاراالنوار، ج ﴾َو لَو قَد قَاَم قَائُِمنَا اَلَن َزلَِت السََّماُئ قَط َرہَا، َو اَلَخ َرَجِت ال اَر َض نَبَاتَٰہا۔۔۔۔۔﴿ (
  )۶٢۶صدوق، ص 

  ۔“اور جب قائم آل محمد عليہ السالم قيام کريں گے تو آسمان سے بارشيں ہوں گی اور زمين دانہ اُگائے گی........”
 تعالٰی فرجہ الشريف) کے اختيارهللا آخری حجت حق کی حکومت کے زمانہ ميں زمين اور اس کے ذرائع امام مہدی (عجل ا

  ميں ہوں گے تاکہ مکمل اقتصاد کے لئے ايک عظيم سرمايہ جمع ہو جائے۔
، ٢٣، باب ١حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:﴾........تقوٰی لہ االرض و تظہر لہ الکنوز........﴿ ( کمال الدين، ج 

  )٣٠۶، ص ۶١ح 
سے دوسری جگہ پہنچ جائيں گے) اور تمام خزانے  زمين ان کے لئے سمٹ جايا کرے گی، (اور وه پل بھر ميں ايک جگہ”

  ۔“ان کے لئے ظاہر ہو جائيں گے

  ۔ دولت کی عادالنہ تقسيم٢
نادرست اقتصاد کی سب سے اہم وجہ يہ ہوتی ہے کہ دولت ايک خاص گروه کے قبضہ ميں جمع ہو جاتی ہے۔ ہميشہ ايسا ہی 

سی بھی دليل کے تحت) خاص امتياز کے قائل تھے اُنہوں نے ہوتارہا ہے کہ بعض افراد يا بعض گروه جو اپنے لئے ( ک
عمومی مال و دولت پر قبضہ کر ليا اور اس کو ذاتی مفاد يا کسی خاص گروه کے لئے استعمال کرتے رہے۔ امام مہدی 

ميں  تعالٰی فرجہ الشريف) ايسے لوگوں سے مقابلہ کريں گے اور عمومی مال و دولت کو عام لوگوں کے اختيارهللا (عجل ا
  سب کے سامنے پيش کريں گے۔“ عدالت علوی”ديں گے اور 

ِويَِّة َو َعَدَل فِی الرَّ  َم بِالسَّ ، ٣١ع يَِة﴿ (نعمانی، باب حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:﴾اَِذا قَاَم قَائُِمنَا اَه َل ال بَی ِت قَسَّ
  )٢۴٣، ص ۶٢ح 
مال و دولت کو) برابر تقسيم کرے گا اور لوگوں کے درميان عدل و انصاف سے جب ہم اہل بيت کا قائم قيام کرے گا تو (”

  ۔“کام لے گا
حضرت امام مہدی عليہ السالم کے زمانہ ميں مساوات اور برابری کے قانون کو نافذ کيا جائے گا اور سب کو انسانی اور 

  اٰلہی حقوق ديئے جائيں گے۔اور مال و دولت کی عادالنہ تقسيم ہو گی۔
  عليہ و آلہ وسلم) نے ارشاد فرمايا:هللا ت پيغمبر اکرم (صلی احضر

ميں تم کو مہدی (عليہ السالم) کی بشارت ديتا ہوں جو ميری اُمت ميں قيام کرے گا ........ وه مال و دولت کو صحيح تقسيم ”
۔ (بحاراالنوار، “م کرے گاکرے گا، کسی نے سوال کيا: اس کا کيا مقصد ہے؟ تو فرمايا: يعنی لوگوں کے درميان مساوات قائ

  )١٨، ص ١۵ج 
اور معاشره ميں اس مساوات کا نتيجہ يہ ہو گا کہ کوئی بھی فقير يا محتاج نہيں ملے گا اور طبقاتی نظام درہم برہم ہو جائے 

  گا۔
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:

۔ “ں گے کہ کوئی بھی زکٰوة کا مستحق نہيں مل پائے گاتمہارے درميان امام مہدی عليہ السالم ايسی مساوات قائم کري”
  )٠٩٣، ص ١۵(بحاراالنوار، ج 

  ۔ ويرانوں کی آبادکاری٣
آج کل کی حکومتوں ميں صرف انہی لوگوں کی زمين آباد ہوتی ہے جو حکام اور ان کے گرد و نواح والوں اور ان کے ہم 

طبقوں کو بھال ديا جاتا ہے ليکن امام مہدی عليہ السالم کی کو  فکر لوگ يا بڑے صاحب قدرت لوگ ہوتے ہيں ليکن دوسروں
حکومت ميں چونکہ پيداوار اور تقسيم کا مسئلہ حل ہو جائے گا لٰہذا ہر جگہ نعمتيں اور آبادکاری ہو گی اور سب کی زندگی 

  خوشحالی ہوگی سب کے لئے زمين آباد ہوں گی۔
عليہ السالم کی حکومت کے زمانہ کی توصيف کرتے ہوئے فرماتے ہی:﴾.... حضرت امام محمد باقر عليہ السالم، امام مہدی 

........﴿ (کمال الدين، ج    )٣٠۶، ص ۶١، ح ٢٣، باب ١فال يبقٰی فی االرض خزاب اال عمَّ
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  ۔“پوری زمين ميں کوئی ويرانہ نہيں ملے گا مگر يہ کہ اس کو آباد کر ديا جائے گا”

  ج۔ معاشرتی منصوبہ بندی
عاشره کی اصالح کا ايک پہلو صحيح معاشرتی منصوبہ بندی ہے۔ ُدنيا کے سب سے بڑے منصف کی حکومت ميں انسانی م

معاشره کو صحيح ڈگر پر لگانے کے لئے قرآن اور سنت اہل بيت عليہم السالم کی تعليمات کے مطابق منصوبہ بندی کی 
لند مقام تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ جائے گی جس کے نافذ ہونے سے انسانی زندگی ميں رشد و نمو اور ب

حکومت اٰلہی کے تحت اس ُدنيا ميں نيکيوں کو رائج کيا جائے گا اور برائيوں سے روکا جائے گا اور بدکاروں کے ساتھ 
ماعی قانونی مقابلہ کيا جائے گا، نيز لوگوں کے معاشرتی حقوق مساوات اور عدالت کی بنياد سے ديئے جائيں گے اور اجت

  عدالت حقيقی طور پر قائم کی جائے گی۔
ں کا اچھی طرح نظاره ¿قارئين کرام! يہاں پر مناسب ہے کہ ايک نظر ان روايات پر ڈاليں جن ميں اس حسين ُدنيا کے جلوو 

  ہو سکے۔

  ۔ وسيع پيمانہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر١
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فريضہ پر بہت وسيع پيمانہ پر حضرت امام زمانہ عليہ السالم کی عالمی حکومت ميں

عمل ہو گا جس کے بارے ميں قرآن کريم نے بھی بہت زياده تاکيد کی ہے اور اسی بنا پر اُمت اسالميہ کو منتخب اُمت کے 
ہونا ہے (اس اہم واجب کے جس کے ذريعہ تمام واجبات اٰلہی پر عمل ) ٠١١آل عمران آيت ¿ عنوان سے ياد کيا ہے۔ (سوره 

بارے ميں حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں: ان االمر بالمعروف و النہی عن المنکر.... فريضة عظيمة بہا تقام 
الفرائض، (امر بالعمروف اور نہی عن المنکر ايسے واجبات ہيں کہ جن کے سبب تمام واجبات کا قيام ہے)۔ (ميزن الحکمة 

اور اس کا ترک کرنا ہالکت کا بنيادی رکن، نيکيوں کی نابودی اور معاشره ميں برائيوں کا پھيلنے ) ۴٠٧٣، ص ٨مترجم، ج 
کا اصلی سبب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترين اور بلند ترين مرتبہ يہ ہے کہ حکومت کا رئيس اور اس کے 

  سے روکنے والے ہوں۔ عہدے دار نيکيوں کی ہدايت کرنے والے اور برائيوں
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:

  )٧۴، ص ١۵﴾اَل َمہ ِدَی َو اَص َحابُہُ.... يَاُمُرو َن بِال َمع ُرو ِف َويَن ہَو َن َعِن ال ُمن ِکر﴿ (بحاراالنوار، ج 
  ۔“ر کرنے والے ہوں گےامام مہدی عليہ السالم اور آپ کے ناصر و مددگار امر بالمعروف اور نہی عن المنک”

  ۔ برائيوں کا مقابلہ کرنا٢
برائيوں سے روکنا جو اٰلہی حکومت کا ايک امتياز ہے صرف زبانی طور پر نہيں ہو گا بلکہ برائيوں سے عملی طور پر 

ں سے پاک ہو مقابلہ ہو گا يہاں تک کہ برائی اور اخالقی پستی کا معاشره ميں کوئی وجود نہ ہو گا اور انسانی زندگی برائيو
  جائے گی۔

  جيسا کہ ُدعائے ندبہ ميں بيان ہوا ہے کہ جو محبوب غائب کے فراق کا دِر دل ہے:
  بہ)﴾اَی َن قَاِطع َحبَائِِل ال ِکذ ِب َوال اَف تََراِئ، اَی َن طَاِمس آثَاِر الزَّی ِغ َوال اَہََواِئ۔﴿(مفاتيح الجنان، ُدعائے ند

ی رسيوں کا کاٹنے واال ہے؟ اور کہاں ہے جو گمراہی اور ہوا و ہوس کے آثار کو نابود کہاں ہے وه جو جھوٹ اور بہتان ک”
  ۔“کرنے واال ہے؟

  ۔ حدود اٰلہی کا نفاذ٣
معاشره کے شرپسند اور مفسد لوگوں سے مقابلہ کے لئے مختلف راستے اپنائے جاتے ہيں۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم 

ور شرپسندوں کو ثقافتی پروگرام کے تحت اور تعليمات اٰلہی کے ذريعہ عقائد اور کی حکومت ميں ايک طرف تو فاسقوں ا
ايمان کی طرف پلٹا ديا جائے گا اور دوسری طرف ان کی زندگی کی جائز اور معقول ضرورتوں کو پورا کرنے اور 

کن جو لوگ اس کے باوجود اجتماعی عدالت نافذ کرنے سے ان کےلئے برائی اور فساد کے راستہ کوبند کر ديا جائے گا لي
بھی دوسروں کے حقوق اور احکام اٰلہی کو پامال کر ديں گے اور قوانين کی رعايت نہيں کريں گے تو ان سے سختی کے 
ساتھ مقابلہ کيا جائے گا تاکہ ان کے راستے بند ہو جائيں اور معاشره ميں پھيلی ہوئی برائيوں کی روک تھام ہو سکے جيسا 

کے بارے ميں اسالم کے جزائی قوانين ميں بيان ہوا ہے۔حضرت امام محمد تقی عليہ السالم نے پيغمبر کہ مفسدوں کی سزا 
عليہ و آلہ وسلم) سے روايت نقل ہوئی ہے جس ميں آنحضرت (ص) نے امام مہدی عليہ السالم کی هللا اکرم (صلی ا
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  خصوصيات بيان کی ہيں، فرماتے ہيں:
  )۴، ح ٧٢، باب ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “افذ) کريں گےوه اٰلہی حدود کو قائم (اور ان کو ن”

  ۔ منصفانہ فيصلے۴
حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا ايک ايسا اہم پروگرام معاشره کے ہر پہلو ميں عدالت کو نافذ کرنا ہو گا، اور 

بھری ہو گی۔ قضاوت اور  آپ ہی کے ذريعہ پوری ُدنيا عدالت اور انصاف سے بھر جائے گی جيسا کہ ظلم و ستم سے
فيصلوں ميں عدالت کا نافذ ہونا ايک حياتی ضرورت ہے کيونکہ اسی سلسلہ ميں سب سے زياده ظلم اور حق تلفی ہوتی ہے 
کسی کا مال کسی اورکو مل جاتا ہے اور ناحق خون بہانے والے ظالم کو سزا نہيں ملتی، بے گناه لوگوں کی عزت و آبرو 

ا بھر کی عدالتوں ميں سے سب سے زياده ظلم معاشره کے کمزور لوگوں پر ہوا ہے اور صاحبان قدرت پامال ہوتی ہے ۔ ُدني
اور ظالم حکمرانوں کے زير اثر ان عدالتی فيصلوں ميں بہت سے لوگوں کی جان و مال پر ظلم ہوا ہے۔ ُدنيا پرست ججوں 

منصفانہ فيصلہ کئے ہيں اور ان کو نافذ کيا ہے۔ خالصہ يہنے اپنے ذاتی مفاد اور قوم و قبيلہ پرستی کی بنا پر بہت سے غير 
ہے کہ کتنے ايسے بے گناه لوگ ہوں گے جن کو سولی پر لٹکا ديا گيا اور کتنے ايسے مجرم اور فسادی لوگ ہوں گے جن 

  کے بارے ميں قانون جاری نہيں ہوا ہے۔
ہر حق تلفی کا خاتمہ کر دے گی۔ آپ کی ذات گرامی حضرت امام مہدی عليہ السالم کی عادل حکومت، تمام ظلم و ستم اور 

جو عدالت پروردگار کی مظہر ہے انصاف کے محکمے قائم کرے گی اور اپنی عدليہ ميں اپنے نيک و صالح قاضی مقرر 
کرے گی کہ جو خوف خدا رکھنے والے نيز دقيق طور پر حکم نافذ کرنے والے ہوں گے تاکہ ُدنيا کے کسی گوشہ ميں کسی 

را بھی ظلم نہ کياجائے۔حضرت امام رضا عليہ السالم، امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے سنہرے موقع کی توصيف پر ذ
  ميں ايک طوالنی روايت کے ضمن ميں فرماتے ہيں:

، ص ٢۵ظ لِم اََحد اََحداً﴿(بحاراالنوار، ج ﴾فَاَِذا َخَرَج اَش َرقَِت ال اَر ِض بِنُو ِر َربَّہَا، َو َوَضَع ِمی َزاَن ال َعد ِل بَی َن النَّاِس فاََل يَ 
١٢٣(  

جب وه ظہور کريں گے تو زمين اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی اور وه لوگوں کے درميان حق و عدالت 
کی ميزان قائم کريں گے، پس وه (ايسی عدالت جاری کريں گے کہ) کوئی کسی دوسرے ر ذّره بھی ظلم و ستم نہيں کرے 

  ۔“گا
قارئين کرام! اس روايت سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت ميں محکمہ عدل و انصاف مکمل طور پر نافذ ہو گا جس 

سے ظالم اور خودغرض انسانوں کے لئے راستے بند ہو جائيں گے اور ظلم و ستم کی تکرار اور دوسرے کے حقوق پر 
  تجاوز کرنے سے روک تھام کی جائے گی۔

  ة....ةة....ة....ة....

  درس کا خالصہ:

  امام مہدی عليہ السالم کے اہم ترين ثقافتی پروگرامز مندرجہ ذيل ہيں:
  ، علم و دانش کی شگوفائی، بدعتوں کا مقابلہ۔ؤکتاب و سنت کا احيائ، اسالمی اخالق کا پھيال

گا اور اٰلہی رزق و نعمات لوگوں اقتصادی اعتبار سے امام کا پروگرام يہ ہے کہ قدرتی ذخائر سے مکمل فائده اُٹھايا جائے 
  ميں تقسيم کی جائيں گی اور ُدنيا کی آبادانی کو وسعت دی جائے گی۔ويرانوں کو آباد کيا جائے گا۔

معاشرتی امور ميں حضرت کا حکومتی پروگرام يہ ہے کہ اسالمی معاشره ميں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احياءاور 
  ے۔اٰلہی حدود کا اجرا کيا جائ

  درس کے سواالت
  ۔ زمانہ ظہور ميں حضرت کے ذريعے قرآن و سنت کے احياءسے کيا مراد ہے؟١
  سے کيا مراد ہے؟“ س العباد....¿وضع يده علی رو ”۔ زمام باقر عليہ السالم کی حديث مبارک ميں جملہ ٢
  کا معنی بيان کريں؟“ تطوی لہ االرض و تظہر لہ الکنوز”۔ جمہ ٣
  يہ السالم کے اقتصادی پروگرامز کی ان کے موارد کے تذکره کے ساتھ وضاحت کريں؟۔ امام زمانہ عل۴
  فرجہ الشريف اہم ترين اصالحی اور معاشرتی پروگرامز ميں سے تين کی مثاليں بيان کريں؟هللا ۔ امام زمانہ عجل ا۵
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 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ

 

  

   تيرھواں درس
  حکومت کے نتائج اور ثمرات

  مقاصد:

  ۔ حضرت کی حکومت کی وسعت اور اس کے ثمرات سے آگاہی۔١
  ۔ حضرت کے دورانيہ حکومت بارے آگاہی۔٢
  ۔ حضرت کی شخصی اور حکومتی سيرت سے آشنائی۔٣

  فوائد:
  ۔ عصر ظہور کے درخشاں دور سے آگاہی١
  ۔ زمانہ ظہور کے پروگرامز کی جذابيت کو درک کرنا٢
  ۔ زمانہ ظہور کے آپہنچنے کے حوالے سے عشق و اشتياق٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ حضرت کی وسيع عدالت کے نتائج١
  ں کے نتائجؤ۔ حضرت کے اخالقی اور تربيتی پہلو٢
  ۔ معاشرتی اور دينی امور ميں حضرت کے اقدامات٣
  قتصادی اقدامات۔ حضرت کے علمی اور ا۴
  ۔ حضرت کی حکومت کی حدود اور مدت۵

  حکومت کے نتائج اور ثمرات
آپ حضرات نے بھی ديکھا ہو گا کہ جو لوگ حکومتی دائره ميں جانا چاہتے ہيں يا قدرت حاصل کرنا چاہتے ہيں وه پہلے 

صد تک پہنچنے کے لئے اپنے سے ہی اپنی حکومت کے لئے اغراض و مقاصد بيان کرتے ہيں اور کبھی کبھی تو ان مقا
منصوبوں کو بھی بيان کر ديتے ہيں ليکن جيسے ہی وه حکومت اور قدرت تک پہنچتے ہيں تو پھر کچھ ہی دنوں بعد وه اپنے
مقاصد ميں ناکام ره جاتے ہيں يا بعض اوقات اپنی کی ہوئی باتوں سے پلٹ جاتے ہيں، يا اپنے بيان کرده اہداف اور مقاصد کو

  بھول جاتے ہيں!!بالکل ہی 
واقعی اور اصولی نہيں ہوتے يا “ اہداف”ليکن پہلے سے معين ان اہداف و مقاصد تک نہ پہنچنے کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ وه 

اس کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ ان اہداف تک پہنچنے کے لئے حکومت کے پاس جامع اور صحيح منصوبہ بندی نہيں ہوتی، اور
  کا سبب قوانين جاری کرنے والوں کی نااہلی ہوتی ہے۔پھر ان کی خيانت ہوتی ہے۔بہت سے مقامات پر اس ناکامی 

تعالٰی فرجہ الشريف) کی حکومت کے اغراض و مقاصد واقعی اور اصولی ہيں جن کی جڑيں انسان هللا امام مہدی (عجل ا
روگرام بھی قرآن کريم اور کے دل و دماغ کی گہرائيوں ميں موجود ہيں، جن تک پہنچنے کی سب آرزو رکھتے ہيں اور وه پ

  سنت اہل بيت عليہم السالم کی تعليمات کی بنياد پر ہوں گے اور ہر شعبہ ميں اس کے نفاذ کی ضمانت موجود ہو گی۔
لٰہذا اس عظيم الشان انقالب کے نتائج اور ثمرات بہت ہی زياده ہوں گے جس کو ايک جملہ ميں خالصہ کيا جاتا ہے کہ امام 

کی حکومت کا نتيجہ يہ ہو گا کہ انسان کی تمام مادی اور معنوی ضرورتيں پوری ہو جائيں گی جن کو  مہدی عليہ السالم
خداوند عالم نے انسان کے لئے کائنات ميں امانت رکھا ہے۔ ہم يہاں پر روايات کی روشنی ميں بعض نتائج اور ثمرات کی 
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  طرف اشاره کرتے ہيں:

  ۔ زندگی کے ہر موڑ پر عدالت کا وجود١
بہت سی روايات ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے انقالب کے نتائج اور ثمرات ميں سب سے اہم چيز ُدنيا ميں عدل و 

کے تحت گفتگو ہو چکی ہے۔ “ آپعليہ السالم کی حکومت کے اہداف”انصاف کا عام ہونا بيان ہوا ہے جس کے بارے ميں 
عليہ و آلہ وسلم) هللا ب کا اضافہ کرتے ہيں کہ قائم آل محمد (صلی اليکن اس حصہ ميں مذکوره مطالب کے عالوه اس مطل

کی حکومت ميں معاشره کے ہر سطح ميں عدالت عام ہو جائے گی اور عدالت معاشره کی شہ رگوں ميں رچ بس جائے گی 
بطہ اسی عدالت کی بنياد اور کوئی بھی ايسا چھوٹا بڑا گروه نہيں ہو گا جس ميں عدالت قائم نہ ہو، نيز آپس ميں انسانوں کا را

  پر ہو گا۔
  حضرت امام صادق عليہ السالم نے اس سلسلہ ميں فرمايا:

خدا کی قسم! لوگوں کے گھروں ميں عدالت کو اس طرح پہنچا ديا جائے گا جيسے گھروں ميں سردی اور گرمی پہنچتی ”
  )٢۶٣، ص ٢۵۔(بحاراالنوار، ج “ہے

ن کا گھر عدالت کا مرکز بن جائے گا اور گھر کے افراد ايک دوسرے سے جب معاشره کا سب سے چھوٹا شعبہ يعنی انسا
عادالنہ سلوک کريں گے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی عالمی اور عدل و انصاف کی 

و عدالت اور احسان کا حکم حکومت نہ تو طاقت اور قانون کے بل بوتے پر ہو گی بلکہ قرآنی تربيت کی بنياد پر ہو گی کہ ج
ديتی ہے۔ (قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: ان هللا يا مر بالعدل واالحسان يعنی بے شک خداوند عالم نيکی اور عدالت کا حکم 

لوگوں کی تربيت کرے گی اور ايسے (بہترين) ماحول ميں يقيناً سب لوگ اپنے انسانی اور اٰلہی) ٠٩ديتا ہے۔ (سوره نحل آيت
پر عمل کريں گے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کريں گے (اگرچہ کسی عہده اور مقام پر بھی فائز نہ ہوں)۔  فريضہ

ايک اصلی ثقافتی انقالب ہو گا “ عدالت” انتظار کرنے والے مہدوی معاشره ميں قرآنی اور حکومتی پشت پناہی کے ذريعہ 
يں کرے گا جو خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے اور قرآن جس سے ان انگشت شمار لوگوں کے عالوه کوئی سرپيچی نہ

کريم اور اہل بيت عليہم السالم کی تعليمات سے ُدور ہوں گے، جن کے ساتھ حکومت عدل سخت کارروائی کرے گی اور اُن 
  کو آگے بڑھنے کی اجازت نہيں دی جائے گی، خصوصاً حکومتی شعبوں ميں شامل ہونے سے روک تھام کی جائے گی۔

ہاں! ايسی وسيع اور عام عدالت ميں حضرت امام منتظر عليہ السالم کی حکومت کا ثمره ہو گا اور اس طرح امام مہدی  جی
عليہ السالم کے انقالب کا بلند ترين مقصد پورا ہو جائے گا کہ ُدنيا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و ستم اور 

يلو زندگی ميں بھی ايک دوسرے سے تعلقات ميں بھی کوئی ظلم و ستم نہيں ہو حقوق کی پامالی نہيں ہو گی يہاں تک کہ گھر
  گا۔

  ۔ ايمانی، اخالقی اور فکری رشد٢
قارئين کرام! ہم نے گزشتہ صفحات ميں يہ عرض کيا ہے کہ معاشره ميں عدل و انصاف کے عام ہونے سے معاشره ميں 

رائج ہو جائے گی، جيسا کہ آئمہ عليہم السالم سے منقول روايات  رہنے والوں کی صحيح تربيت اور قرآن و عترت کی ثقافت
تعالٰی فرجہ الشريف) کی حکومت کے زمانہ ميں ايمانی، اخالقی اور فکری رشد و نمو کی هللا ميں امام مہدی (عجل ا
  وضاحت کی گئی ہے۔

ے تو وه اپنا دست کرم خدا کے جب ہمارے قائم (آل محمد) ظہور کريں گ”حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
، ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “بندوں کے سروں پر رکھيں گے جس کی برکت سے ان کی عقل و خرد اپنے کمال پر پہنچ جائے گی

  )۶٣٣، ص ١٧ح 
ل اور جب انسان کی عقل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو تمام خوبياں اور نيکياں خود بخود اس ميں پيدا ہونے لگتی ہيں کيونکہ عق

انسان کے لئے باطنی پيغمبر ہے کہ اگر جسم و روح کے ملک پر اس کی حکومت ہو جائے تو پھر انسان کی فکر اور عمل 
  راه خير و اصالح پر چل پڑتے ہيں اور خدا کی بندگی اور سعادت کی راه ہموار ہو جاتی ہے۔

يا: عقل وه (حقيقت) ہے جس کے ذريعہ خدا حضرت امام صادق عليہ السالم سے سوال ہوا کہ عقل کيا ہے؟ تو آپ نے فرما
  )٨۵، ص ٣، ح ١۔ (اصول کافی، ج “کی عبادت کی جائے اور اس کی (رہنمائی کی) وجہ سے جنت حاصل کی جائے

جی ہاں! آج کے معاشره ميں ہم ديکھتے ہيں کہ امام اور ان کی حکومت کے بغير عقل پر شہوات اور خواہشات کا غلبہ ہے 
رٹيوں پر سرکش نفس حکومت کئے جا رہا ہے جس کے نتيجہ ميں دوسروں کے حقوق پامال اور اٰلہی اور گروہوں اور پا

اقدار کو بھاليا جا رہا ہے ليکن ظہور کے زمانہ ميں اور حجت خدا (جو عقل کامل ہيں) کی حکومت کے زير سايہ عقل حکم 



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

 
 

ی تو پھر نيکيوں اور خوبيوں کے عالوه کوئی کرنے والی ہو گی اور جب انسان کی عقل کمال کی منزل پر پہنچ جائے گ
  حکم نہيں کرے گی۔

  ۔ اتحاد اور محبت٣
متعدد روايات کے پيش نظر حضرت امام مہدی عليہ السالم کی عالمی حکومت ميں زندگی بسر کرنے والے افراد آپس ميں 

ہ اور دشمنی کے لئے کوئی جگہ نہ متحد اور محبوب ہوں گے اور آپعليہ السالم کی حکومت کے مومنين کے دلوں ميں کين
  ہو گی۔

  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: ﴾َولَو قَد قَاَم قَائِم نَا.... لََذہَبَِت الشَّح نَاُئ ِمن قُلُوِب ال ِعبَاد....﴿
  ۔“جب ہمارا قائم قيام کرے گا تو بندگان خدا کے دلوں ميں کينہ (اور دشمنی) نہيں رہے گی”

ور دشمنی کے لئے کوئی بہانہ باقی نہيں رہے گا کيونکہ وه زمانہ عدل و انصاف کا ہو گا جس ميں کسی اس زمانہ ميں کينہ ا
کا کوئی حق پامال نہيں ہو گا، اور وه زمانہ خردمندی اور غور و فکر کا ہو گا نہ کہ مخالفت عقل اور شہوت پرستی کا۔ ( اس

  ميں عدالت اور عقلی کمال کے بارے مينگفتگو ہو چکی ہے) سے پہلے دو حصوں ميں امام مہدی عليہ السالم کی حکومت
لٰہذا بغض و حسد اور دشمنی کے لئے کوئی بہانہ نہيں ره جائے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں ميں انس اور اُلفت پيدا ہو 

رف پلٹ جائيں جائے گی جيسا کہ اس سے پہلے اختالف اور انتشار پايا جائے گا اور سب قرآنی اخوت اور برادری کی ط
کی طرف اشاره ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے انما المومنون اخوة مومنين آپس مينبھائی ہيں)  ٠١گے۔ (سوره حجرات کی آيت نمبر 

  اور آپس ميں دو بھائيوں کی طرح ہمدل اور مہربان ہوں گے۔
  ہوئے فرماتے ہيں:حضرت امام صادق عليہ السالم، امام مہدی عليہ السالم کے سنہرے زمانہ کی توصيف کرتے 

، ۵۵، باب ٢۔ (کمال دين، ج “اس زمانہ ميں) خداوند عالم، پريشان اور منتشر لوگوں ميں وحدت اور اُلفت ايجاد کر دے گا”(
  )٨۴۵، ص ٧ح 

اور اگر خدا کی مدد اس وقت رہے گی تو پھر کوئی تعجب کی بات نہيں ہے کہ اس ماّدی کشمکش کے بحران ميں اس 
  دلی محبت کا اندزه لگانا مشکل ہو۔ حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا: ہمدلی، اُلفت اور

جب ہمارا قائم قيام کرے گا تو واقعی دوستی اور حقيقی ہمدلی (اس حد تک) ہو گی کہ ضرورت مند اپنے برادر ايمانی کی ”
، ح٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “روکے گاجيب سے اپنی ضرورت کے مطابق پيسہ نکال لے گا اور اس کا (دينی) بھائی اسے نہيں 

  )٢٧٣، ص ۴۶١

  ۔ جسمانی اور نفسياتی سالمتی۴
ہيں جو مختلف چيزوں کی بنا پر پيدا ہو رہی ہيں جيسے “ العالج اور خطرناک بيمارياں”آج کل انسان کی ايک بڑی مشکل 

رح انسانوں کے درميان آپس ميں ناجائز ہمارے رہنے کی فضا آلوده ہونا اور کيمائی اور ايٹمی اسلحوں کا استعمال، اسی ط
ں کا پانی نابود کرنا اور اسی طرح کی دوسری چيزيں مختلف خطرناک بيماريوں ؤرابطہ، نيز درختوں کا کاٹ ڈالنا اور دريا

کی وجوہات ہيں جيسے جذام، طاعون، فلج، سکتہ اور ديگر بہت سی بيمارياں جن کا آج کے زمانہ ميں کوئی عالج نہيں ہے 
جسمانی بيماريوں کے عالوه ُروحی اور نفسياتی بيمارياں بھی جس کی وجہ سے ُدنيا بھر ميں انسان کی زندگی بدمزه  اور

اور ناقابل برداشت ہو گئی ہے البتہ يہ سب ُدنيا اور انسان پر غلط چيزوں کے استعمال کی وجہ سے ہيں۔ امام مہدی عليہ 
انصاف اور نيکيوں کا زمانہ ہو گا اور تعلقات برادری اور برابری کی بنياد السالم کی حکومت کے زمانہ ميں کہ جو عدل و 

پر ہوں گے، انسان کی جسمانی اور نفسياتی بيماريوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان کی بدنی اور روحانی طاقت تعجب آور 
  شکل ميں بڑھ جائے گی۔

م مہدی عليہ السالم قائم کريں گے تو خداوند عالم مومنين جب حضرت قائم اما”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:
  )۴۶٣، ص ٨٣١، ح ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “سے بيماريوں کو ُدور فرما دے گا اور صحت و تندرستی عنايت کرے گا

 آپ کی حکومت ميں جب علم و دانش کی بہت زياده ترقی ہو گی تو کوئی العالج بيماری باقی نہيں رہے گی، علم طب اور
ڈاکٹری ميں بہت زياده ترقی ہو گی اور حضرت امام مہدی عليہ السالم کی برکت سے بہت سے بيماروں کو شفا مل جائے 

  گی۔
  حضرت امام باقر عليہ السالم نے فرمايا:

جو شخص ہم اہل بيت کے قائم کا زمانہ ديکھے گااگر اس کو کوئی بيماری ہو جائے گی تواسے شفا مل جائے گی اور اگر ”
  ۔ “وری کا شکار ہو جائے گا تو صحت مند اور طاقتور ہو جائے گاکمز
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  )۵٣٣، ص ٨۶، ح ٢۵(بحاراالنوار، ج 

  ۔ بہت زياده خير و برکت۵
قائم آل محمد حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا ايک عظيم ثمره يہ ہو گا کہ اس زمانہ ميں خير و برکت اس قدر 

نہيں ملے گی۔ آپ کی حکومت کی بہار ميں ہر جگہ سبز و شاداب اور حيات بخش ماحول  ہو گی کہ تاريخ ميں اس کی مثال
ہو گا، آسمان سے بارشين ہوں گی اور زمين ميں اچھی فصليں ہوں گی اور ہر طرف خدا کی برکت دکھائی ديتی ہوئی نظر 

  آئے گی۔
  حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

م مہدی عليہ السالم) کی وجہ سے زمين و آسمان سے برکتوں کی بارش کرے گا (اور ان کے خداوند عالم ان (اما”........ 
  )٨٨١، ص ٩۴١۔ (غيبت طوسی، ح “زمانہ ميں) آسمان سے بارشيں ہوں گی اور زمين ميں اچھی فصليں ہوں گی

شادابی ہو گی۔ يہ عظيم الشان امام مہدی عليہ السالم کی حکومت ميں کوئی زمين بنجر نہيں ملے گی اور ہر جگہ ہريالی اور 
اور بے نظير تبديلی اس وجہ سے پيدا ہو گی کہ امام مہدی عليہ السالم کے زمانہ ميں تقوٰی اور پاکيزگی اور ايمان کے پھول 
کھلنے لگيں گے، معاشره کے تمام لوگ اٰلہی تربيت کے تحت اپنے تعلقات کو اسالمی اور اٰلہی اقدار کے سانچے ميں ڈھال 

ے اور جيسا کہ خداوند عال نے وعده فرمايا ہے کہ ايسے پاک و پاکيزه ماحول کوخير و برکات سے سيراب کر ُدوں گا۔ليں گ
  قرآن مجيد نے اس سلسلہ ميں فرمايا:

  )۶٩اعراف، آيت  ﴾َو لَو اَنَّ اَه َل القَُری آَمنُو ا َواتَّقَوا لَفَتَح نَا َعلَی ِہم بََرکاٍت ِمن السََّماِئ َوال اَر ِض....﴿ (سوره
اور اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقوٰی اختيار کر ليتے تو ہم ان کے لئے زمين و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول ”

  ۔“ديتے
  ۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے دور مينفقر و ناداری کی نابودی۶

ہو جائيں گے اور زمين و آسمان سے مسلسل برکتيں جس وقت امام مہدی عليہ السالم کے لئے زمين کے تمام خزانے ظاہر 
ظاہر ہوں گی اور مسلمانوں کا بيت المال عدالت کی بنياد پر تقسيم ہو گا تو پھر فقر اور تنگدستی کا کوئی وجود نہيں رہے گا،

، ٣، ۴، باب ٧فصل  اور آپعليہ السالم کی حکومت ميں ہر انسان فقر و ناداری کے دلدل سے آزاد ہو جائے گا۔ (منتخب االثر،
  )٣٩۵تا  ٩٨۵ص 

آپعليہ السالم کی حکومت کے زمانہ ميں اقتصادی اور کاروباری مسائل، برادری اور برابری کی بنياد پر ہوں گے اور خود 
غرضی اور ذاتی مفاد کی جگہ اپنے دينی بھائيوں سے دلسوزی، ہمدردی اور غمخواری کا احساس پيدا ہو گا، اس موقع پر 

ں ايک دوسرے کو گھر کے ايک ممبرکے عنوان سے ديکھيں گے اور سب کو اپنا تصور کريں گے اور محبت سب آپس مي
  و ہمدردی کی خوشبو ہر جگہ پھيلی ہو گی۔

(امام مہدی عليہ السالم) سال ميں دو بار لوگوں کو بخشش وعطيہ ديا ”........ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا: 
مہينہ ميں دو دفعہ کی روزی (اور معاش زندگی) عطا فرمايا کريں گے، (اور اس کام ميں) لوگوں کے کريں گے، اور 

درميان مساوات قائم کريں گے، يہاں تک کہ (لوگ ايسے بے نياز ہو جائيں گے کہ) زکٰوة لينے واال کوئی نيازمند نہيں مل 
  )٠٩٣، ص ٢١٢، ح ٢۵۔(بحاراالنوار، ج “پائے گا........

روايات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے درميان غربت کے احساس کے نہ ہونے کی وجہ يہ ہو گی کہ ان کے مختلف 
يہاں روحانی طور پر بے نيازی اور قناعت کا احساس پايا جاتا ہو گا، دوسرے الفاظ ميں يوں کہا جائے کہ قبل اس کے کہ 

ے نيازی کا احساس پيدا ہو جائے گا اور جو کچھ خداوند عالم نے کوئی ان کو مال و دولت عطا کرے خود ان کے باطن ميں ب
اپنے فضل و کرم سے عنايت کيا ہو گا اس پر وه راضی اور خشنود رہيں گے لٰہذا دوسروں کے مال کی طرف آنکھ بھی نہيں

ی توصيف کرتے عليہ و آلہ وسلم) نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کهللا اُٹھائيں گے۔ پيغمبر اکرم (صلی ا
، ١۵۔ (بحاراالنوار، ج “خداوند عالم بے نيازی (کا احساس) اپنے بندوں کے دلوں ميں پيدا کر دے گا”........ ہوئے فرمايا: 

  )٢٩ص 
  جبکہ ظہور سے پہلے انسان ميں خودغرضی اور مال و دولت جمع کرنے اور غريبوں پر خرچ نہ کرنے کی عادت ہوگی۔

م زمانہ عليہ السالم کی حکومت ميں انسان اندرونی اور بيرونی لحاظ سے بے نياز ہو جائے خالصہ يہ ہے کہ حضرت اما
گا، اس کے عالوه ايک طرف بہت سی دولت عادالنہ طور پر تقسيم ہو گی اور دوسری طرف انسانوں کے درميان قناعت پيدا

مام مہدی عليہ السالم کی بخشش کے بارے عليہ و آلہ وسلم) نے مومنين پر حضرت اهللا ہو جائے گی۔ پيغمبر اکرم (صلی ا
اور خداوند عالم ميری اُمت کو بے نياز کر دے گا اور عدالت مہدوی سب پر اس ”ميں بيان فرماتے ہوئے اضافہ فرمايا: 
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طرح نافذ ہو گی کہ (حضرت امام مہدی عليہ السالم) حکم فرمائيں گے کہ منادی يہ اعالن کر دے: کون ہے جس کو مال کی 
ہے؟ ليکن اس اعالن کو ُسن کر کوئی قدم نہيں بڑھائے گا سوائے ايک شخص کے! اس موقع پر امام عليہ السالم  ضرورت

اور اس سے کہنا کہ امام مہدی عليہ السالم کی طرف سے تمہارے لئے ؤ (اس سے) فرمائيں گے: خزانہ دار کے پاس جا
اور اس کی چادر کو بھر ديا ؤ کہے گا کہ اپنی چادر پھيال حکم يہ ہے کہ مجھے مال و دولت دے دو۔ يہ ُسن کر خزانہ دار

جائے گا اور جب وه کمر پر الد کر چلے گا تو پشيمان ہو جائے گا اور کہے گا: اُمت محمدی (ص) ميں صرف تو ہی اتنا 
سے کہا اللچی ہے........ جس کے بعد وه مال واپس کرنے کے لئے جائے گا ليکن اس سے قبول نہيں کيا جائے اور اس 

  ۔“جائے گا: ہم جو کچھ عطا کر ديتے ہيں وه واپس نہيں ليتے
  )٩، سوره صف، آيت ٨٢، سوره فتح، آيت ٣٣(سوره توبہ، آيت 

  ۔ اسالم کی حکومت اور کفر کی نابودی٧
  قرآن کريم نے تين مقامات پر وعده ديا ہے کہ خداوند عالم دين مقدس اسالم کو پوری ُدنيا پر غالب کرے گا:

، ٣٣۔﴿ (سوره توبہ، آيت َو الَِّذی اَر َسَل َرُسو لَہُ بِال ہُدٰی َو ِدی ِن ال َحقِّ لِيُظ ِہَرهُ َعلَی الدِّی ِن ُکلِِّہ َو لَو َکِرة ال ُمش ِرُکو نَ ﴾ہُ 
  )٩، سوره صف آيت ٨٢سوره فتح آيت 

ين کو تمام اديان پر غالب بنائے چاہے وه خدا وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور دين حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اپنے د”
  ۔“مشرکين کو کتنا ہی ناگوار کيوں نہ ہو

جبکہ اس حقيقت ميں کوئی شک نہيں ہے کہ خداوند عالم کا وعده پورا ہونے واال ہے وه کبھی بھی خالف وعده عمل نہيں 
َ اَل يُخ لُِف ال ِمی َعادِ    )٩﴿ (سوره آل عمران، آيت کرتا جيسا کہ قرآن مجيد نے فرمايا ہے: ﴾اِنَّ ّهللاٰ

۔ ليکن يہ بات روشن ہے کہ مسلسل سعی و کوشش کے باوجود بھی پيغمبر “خالف وعده عمل نہيں کرتاهللا بے شک ا”........ 
عليہ و آلہ وسلم) اور اوليائے خدا عليہم السالم اب تک ايسی مبارک تاريخ نہيں ديکھ پائے ہيں۔ (يہ گفتگو هللا اکرم (صلی ا

حد تک نہيں ہے بلکہ ايک تاريخی حقيقت ہے اور شيعہ و سنی مفسرين نے اس سلسلہ ميں گفتگو کی ہے  صرف دعوٰی کی
ميں اور عالمہ طبرسی نے  ١٢١، ص ٨اور قرطبی نے تفسير قرطبی ج  ٠۴، ص ۶١جيسے فخر رازی نے تفسير کبير ج 

  ميں) ۵٣، ص ۵مجمع البيان ج 
ہيں، البتہ يہ ايک ايسی حقيقی آرزو ہے جو ائمہ معصومين عليہم السالم کے اور تمام مسلمان ايسے دن کا انتظار کر رہے 

کا نعره بلند ہو گا جو توحيد “ اشہد ان ال الہ اال ّهللاٰ ”کالم ميں موجود ہے، لٰہذا اس ولی پروردگار کی حکومت کے زير سايہ 
ہر جگہ لہراتا ہوا نظر آئے گا اور کسی بھی جگہ کی آواز جو اسالم کا علم ہے “ اشہد ان محمد رسول ّهللاٰ ”کا پرچم ہے اور 

  کفر و شرک کا وجود باقی نہ بچے گا۔
ی اَل تَُکو َن فِت نَةَ َو يَُکو َن  الدِّی حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے درج ذيل آيت کی وضاحت ميں فرمايا:﴾َو قَاتِلُو ہُم َحتّٰ

ِ ....﴿ (سوره انفال، آيت  ّٰ ِ َ◌هُ    )٩٣ن ُکلُّ
  ۔“اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو يہاں تک کہ فتنہ کا وجود نہ ره جائے”
اس آيت کی تاويل ابھی تک نہيں ہوئی ہے اور جب ہمارا قائم قيام کرے گا اور جو شخص آپ کے زمانہ کو درک کرے گا ”

عليہ و آلہ وسلم) جہاں هللا وہی اس کی تاويل کو اپنی آنکھوں سے ديکھے گا، بے شک (اس زمانہ ميں) دين محمدی (صلی ا
تک رات کا اندھيرا پہنچتا ہے پہنچ جائے گا اور پوری ُدنيا ميں پھيل جائے گا اور اس طرح سے زمين سے شرک کا نام و 

  )۵۵، ص ١۵(بحاراالنوار، ج “! نشان مٹ جائے گا ، جيسا کہ خداوند عالم نے وعده فرمايا
کی حقانيت اور واقعيت کی وجہ سے ہو گا کيونکہ حضرت امام مہدی عليہ “ الماس”البتہ پوری ُدنيا ميں اسالم کا پھيل جانا 

السالم کے زمانہ ميں اسالم کی حقانيت واضح ہو جائے گی اور سب کو اپنی طرف راغب کرلے گا صرف وہی لوگ باقی 
عداليت ان کے بچيں گے جو بغض و عناد واور سرکشی کے شکار ہونگے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی شمشير 

  سامنے آئے گی اور يہی خداوند عالم کا انتقام ہو گا۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے زمانہ ميناعتقادی وحدت
اس سلسلہ کا آخری نکتہ يہ ہے کہ يہ اعتقادی وحدت (يعنی سب کا اسالم کے دائره ميں آجانا) حضرت امام مہدی عليہ السالم 

کی حکومت کے زمانہ ميں پيش آئے گی اور يہ موقع عالمی معاشره کی تشکيل کے لئے بہت مناسب ہو گا جبکہ پوری ُدنيا 
قانون کو قبول کرے گی اور اس کے زيِر سايہ اپنے انفرادی اور اجتماعی تعلقات اسی اتحاد و ہمدلی اور توحيدی نظام اور 

اسی ايک عقيده سے حاصل شده معيار کی بنا پر مرتب کريں گے اور اس بيان کے مطابق وحدت عقيدتی اور دين واحد کے 
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  ومت ميں حاصل ہو گی۔پرچم کے نيچے جمع ہونا ايک حقيقی ضرورت ہو گی جو حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حک

  ۔ عمومی امن و آسائش٨
حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت ميں کہ جب زندگی کے ہر پہلو ميں خوبياں اور نيکياں عام ہو جائيں گی تو امنيت

  حاصل ہو جائے کہ جو اٰلہی نعمتوں ميں سے ايک عظيم نعمت ہے اور انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے۔
ک عقيده اور اسالمی کی پيروی کريں گے اور معاشره کے درميان بلند اخالقی اصول نافذ ہوں اور عدالت جس وقت انسان اي

ہر انسان پر حاکم ہو تو پھر زندگی کے کسی بھی حصہ ميں بدامنی اور خوف و وحشت کی کوئی جگہ باقی نہيں رہے گی۔ 
دوسرے پر ظلم و ستم اور انسانی و اٰلہی حقوق پامال  جس معاشره ميں ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو گا تو پھر وه کسی

نہيں کرے گا اور اگر کوئی ايسا کرے گا تو اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی لٰہذا ايسے موقع پر ہر طرف امن و 
  اماں اور چين و سکون سے رہے گا۔

ہے.... اور جب ہمارا قائم قيام کرے گا اور ہمارے ذريعہ ايک سخت زمانہ گزار ”حضرت امام علی عليہ السالم نے فرمايا:
دلوں سے دشمنی اور کينہ نکل جائے گا، حيوانوں ميں بھی آپس ميں اتفاق ہو گا، (اس کے زمانہ ميں ايسا امن و امان قائم ہو 

وف گا کہ) عورتيں اپنے زيورات پہن کر عراق سے شام تک کا سفر کريں گی........ ليکن ان کے دل ميں کسی طرح کا خ
  )٨١۴، ص ٢۔ (خصال شيخ صدوق، ج “نہيں ہوگا

قارئين کرام! ہم چونکہ بے عدالتی، اللچ اور بغض و کينہ کے زمانہ ميں زندگی بسر کر رہے ہيں لٰہذا ہمارے لئے اس سبز و
بارے  شاداب ُدنيا کا تصور بہت مشکل ہے ليکن جيسا کہ ہم نے عرض کيا اگر ہم اپنی برائيوں اور گناہوں کے اسباب کے

ميں غور و فکر کريں اور يہ تصور کريں کہ يہ تمام برائياں امام مہدی عليہ السالم کی حکومت ميں ختم ہو جائيں گی تو ہميں
  معلوم ہو جائے گا کہ معاشره ميں امن و امان قائم ہونے کا اٰلہی وعده يقينی ہے۔

  خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے:
ُ ا نَنَّ لَہُم ِدیلَِّذی َن آَمنُو ا ِمن ُکم َوَعِملُو الّصالَِحاِت لَيَس تَخ لِفَنَّہُم فِی ال اَر ِض َکَما اس تَخ لََف الِّذی َن ِمن قَب لِہِ ﴾َوَعَد ّهللاٰ م َولَی َمکَّ

لَنَّہُم ِمن بَع ِد َخو فِِہم اَمنّاً۔۔۔﴿(سوره نور، آيت    )۵۵نَہُم الَِّذی ارتََضی لَہُم َو لَی بَدُّ
نے تم ميں سے صاحبان ايمان و عمل صالح سے وعده کيا ہے کہ انہيں روئے زمين پراسی طرح خليفہ بنائے گا جس هللا ا”

طرح پہلے والوں کو بنايا ہے اور ان کے لئے اس دين کو غالب بنائے گا جسے ان کے لئے پسنديده قرار ديا ہے اور ان کے 
  ۔“خوف کو امن سے تبديل کر دے گا........

يہ آيہ شريفہ (امام) قائم عليہ السالم اور آپ کے ”ام صادق عليہ السالم نے اس کی تفسير کرتے ہوئے فرمايا: حضرت ام
  ۔“اصحاب کے بارے ميں نازل ہوئی ہے

  )٠۴٢، ص ۵٣( غيبت نعمانی، ح 

  ۔ علم کی ترقی٩
ت سے اسرار واضح ہو جائيں حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کے زمانہ ميں اسالمی اور انسانی علوم کے بہ

  گے اور انسان کا علم ناقابل تصور طريقہ سے ترقی کرے گا۔
حروف ہيں، اور جو کچھ بھی تمام انبياءعليہم السالم لے کر آئے  ٧٢علم و دانش ”حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

ے، جس وقت ہمارے قائم کا ظہور ہو گا تو حرف ہيں جبکہ عوام الناس صرف دو حرفوں کو بھی نہيں جانت ٢ہيں وه صرف 
حروف کے علم کو بھی لوگوں کو تعليم ديں گے اور ان دو حرفوں کو بھی ان ميں اکٹھا کر ديں گے جس کے بعد تمام ۵٢ان 
  )۶٣٣، ص ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “حروف کا علم نشر فرمائيں گے ٧٢

گا، متعدد روايات ميں ہونے والے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہظاہر سی بات ہے کہ انسان علم کے ہر پہلو ميں ترقی کرے
۔ ( البتہ ممکن ہے کہ مذکوره روايات ميں معجزه کی طرف “اس زمانہ ميں صنعتی علم آج کے زمانہ سے کہيں زياده ہو گا

  اشاره ہو؟)
اں پر اس سلسلہ ميں بيان جيسا کہ اس وقت کی صنعت صديوں پہلی صنعت سے بہت زياده مختلف ہے۔ قارئين کرام! ہم يہ

تعالٰی هللا ہونے والی چند روايات کی طرف اشاره کرتے ہيں۔ حضرت امام صادق عليہ السالم نے حضرت امام مہدی (عجل ا
قائم آل محمد (ص) کی حکومت کے زمانہ ميں ”فرجہ الشريف) کی حکومت ميں رابطہ کی کيفيت کے بارے ميں فرمايا: 

  )١٩٣، ص ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج“ے مغرب ميں رہنے والے بھائی کو ديکھتا ہو گا........مشرق ميں رہنے واال مومن اپن
جس وقت ہم اہل بيت (عليہم السالم) کا قائم ظہور کرے گا تو خداوند عالم ہمارے ”اسی طرح امام عليہ السالم نے فرمايا: 



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

 
 

ام مہدی عليہ السالم چار فرسخ کے فاصلہ شيعوں کی آنکھوں اور کانوں کی طاقت ميں اضافہ فرمائے گا اس طرح سے ام
سے اپنے شيعوں سے گفتگو کريں گے اور وه آپ کی باتوں کو سنيں گے ، نيز وه آپ کو ديکھتے ہوں گے حاالنکہ اپنے 

حضرت امام مہدی عليہ السالم کا حکومت کے رئيس اور حکم ) ۶٣٣، ص ٢۵۔(بحاراالنوار، ج “مقام پر کھڑے ہوں گے
اگر کوئی شخص ”کے عنوان سے لوگوں کے حاالت سے باخبر ہونے کے بارے ميں روايت کہتی ہے: صادر کرنے والے 

اپنے گھر ميں گفتگو کرے گا تو اسے اس چيز کا خوف ہو گا کہ کہيں اس کے گھر کی ديواريں اس کو باتوں کو (امام عليہ 
  )٠٩٣، ص ٢۵۔ (بحاراالنوار، ج “السالم تک) نہ پہنچا ديں

التی نظام کی ترقی مدنظر ان روايات کو سمجھنا آسان ہے ليکن يہ بات واضح نہيں ہے کہ کيا يہی وسائل آج کل کے مواص
  مزيد ترقی کے ساتھ استعمال کئے جائيں گے يا کوئی اس سے زياده پيچيده دوسرا نظام استعمال کيا جائے گا۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کيحکومت کے امتيازات
تعالٰی فرجہ الشريف) کی حکومت کے اہداف، پروگرام اور نتائج کے بارے هللا ميں امام مہدی (عجل ا اس سے قبل صفحات

ميں گفتگو ہو چکی ہے، اس آخری حصہ ميں آپ کی حکومت کے امتيازات کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں مثالً حکومت 
اور حکومت کے عظيم الشان رہبر (امام  کی حدود اور اس کا مرکز حکومت کی مدت اور کارکنوں کاطريقہ کار کی پہچان

  مہدی عليہ السالم) کی سيرت۔

  آپ کيحکومت کی حدود اور اس کا مرکز
اس ميں کوئی شک نہيں کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت ايک عالمی حکومت ہو گی، کيونکہ آپ عالم بشريت 

لٰہذا آپ کی حکومت کے زير سايہ معاشره ميں جس قدر  ں کو پورا کرنے والے ہيں،ؤکے موعود اور ہر انسان کی آرزو
خوبياں اور نيکياں پيدا ہو رہی ہيں وه پوری ُدنيا ميں پھيل جائيں گی۔ يہ ايک ايسی حقيقت ہے جس کے بارے ميں متعدد 

  روايات گواه ہيں جن ميں سے چند روايات کی طرف اشاره کيا جاتا ہے۔
(زمين) کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے“ ارض”ہوا ہے کہ امام مہدی عليہ السالم  الف: وه متعدد روايات جن ميں يہ بيان

  )١،٧، ح ۴٢، باب ۴، ح ۵٢جس طرح ظلم و جور سے بھری ہو گی (کمال الدين، باب 
کے معنی کو زمين کے کسی ايک “ ارض”تمام کره خاکی کو شامل ہے لٰہذا اس بات کی کوئی دليل نہيں ہے کہ “ زمين”اور 
  سے محدود کيا جائے۔ حصہ

ب: وه روايات جن ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے مختلف عالقوں پر تسلط کی خبر دی گئی ہے ان عالقوں کی 
وسعت اور اہميت کے پيش نظر اس بات کی حکايت ہوتی ہے کہ امام مہدی عليہ السالم پوری ُدنيا پر مسلط ہو جائيں گے لٰہذا 

نام مثال اور نمونہ کے طور پر ليا گيا ہے اور ان روايات کو سمجھنے والوں کے ادراک کو بعض شہروں اور ملکوں کا 
  پيش نظر رکھا گيا ہے۔

مختلف روايات ميں روم، چين، ديلم يا ديلم کے پہاڑ، ترکی، سندھ، ہند، قسطنطنيہ، کابل شاه اور خزر کا نام آيا ہے کہ جن پر 
ور امام عليہ السالم ان تمام مذکوره مقامات کو فتح کريں گے۔ (غيبت نعمانی اور امام مہدی عليہ السالم کا قبضہ ہو گا ا

  احتجاج طبرسی)
قابل ذکر بات يہ ہے کہ مذکوره عالقے ائمہ عليہم السالم کے زمانہ ميں آج کل کے عالقوں سے کہيں زياده وسيع تھے، مثال 

سے مشرقی ايشياءمراد ہوتا تھا جن ميں جاپان بھی شامل  يورپ اور امريکہ کو شامل ہوتا تھا اور چين“ روم”کے طور پر 
  پاکستان کو بھی شامل تھا۔“ ہندوستان”تھا جيسا کہ اُس وقت 

شہر قسطنطنيہ وہی استنبول ہے جس کو اس زمانہ ميں طاقتور شہر کے عنوان سے ياد کيا جاتاتھا کہ اگر اس شہر کو فتح 
ار کيا جاتا تھا کيونکہ يورپ ميں جانے والے راستوں ميں سے ايک يہی راستہ کر ليا جاتا تھا تو ايک بہت بڑی کاميابی شم

  تھا۔
خالصہ يہ ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کا ُدنيا کے اہم اور حساس عالقوں پر مسلط ہونا اس بات کی عکاسی کرتا 

  ہے کہ آپعليہ السالم کی حکومت پوری ُدنيا پر ہو گی۔
ی گزشتہ روايات کے عالوه بہت سی ايسی روايات موجود ہيں جن ميں پوری ُدنيا پر حضرت ج: پہلے اور دوسرے حصہ ک

  امام زمانہ عليہ السالم کی حکومت کی وضاحت کی گئی ہے۔
ميں اپنے دين کو ان (باره آئمہ) کے ”عليہ و آلہ وسلم) سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے فرمايا: هللا پيغمبر اکرم (صلی ا

ن پر غالب کر ُدوں گا اور انہيں کے ذريعہ اپنے حکم کو (سب پر) نافذ کروں گا، اور ان ميں سے آخری (امام ذريعہ تمام اديا
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مہدی عليہ السالم) کے (قيام کے) ذريعہ پوری ُدنيا کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اور اس کو مشرق و مغرب پر حاکم 
  )٧٧۴، ص ۴، ح ٣٢، باب ١۔(کمال الدين، ج “قرار ُدوں گا

ُ عَ  َوَجل بِِہ ِدی حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:﴾اَل قَائِم ِمنَّا يَب لُُغ ُسل طَانَہُ ال مش ِرق َوال َمغ ِرَب َويَظ ہَر ّهللاٰ زَّ
  )٣٠۶، ص ۶١، ح ٢٢، باب ١نہُ َعلَی الدِّی ِن کلہ َو لو کرهَ ال مش ِرُکو ن۔﴿ (کمال الدين، ج 

عليہ و آلہ وسلم) (وه ہيں جو ُدنيا کے) مشرق و مغرب پر حکومت کريں گے اور خداوند عام اپنے هللا اقائم آل محمد (صلی ”
  ۔“دين کو ان کے ذريعہ دنيا کے تمام اديان پر مغلوب کرے گا، اگرچہ مشرکين کو يہ بات ناگوار لگے

و اس زمانہ ميں بہت وسيع ہو جائے رہے گا ج“ کوفہ”اور امام مہدی عليہ السالم کی عالمی حکومت کا مرکز تاريخی شہر 
گا، جس ميں نجف اشرف بھی شامل ہو گا کہ جو چند کلوم ميٹر کے فاصلہ پر ہو گا، اسی وجہ سے بعض روايات ميں کوفہ 

  اور بعض روايات ميں نجف اشرف کو امام مہدی عليہ السالم کا مرکز حکومت قرار ديا گيا ہے۔
  والنی روايت کے ضمن ميں فرمايا:حضرت امام صادق عليہ السالم نے ايک ط

۔ “مہدی عليہ السالم) کی حکومت کا مرکز شہر کوفہ ہو گا اور مسند قضاوت کوفہ کی (عظيم الشان) مسجد ميں ہو گی”(
  )١١، ص ٣۵(بحاراالنوار، ج 

ضرت علی عليہ قابل ذکر ہے کہ قديم زمانہ سے شہر کوفہ پر اہل بيت عليہم السالم کی توجہ رہی ہے اور يہی شہر اور ح
السالم کا مرکز حکومت رہا ہے اور شہر کوفہ کی مسجد عالم اسالم کی مشہور و معروف مسجدوں ميں سے ہے جس ميں 
حضرت علی عليہ السالم نے نماز پڑھی ہے اور خطبے ارشاد فرمائے ہيں، نيز اسی مسجد ميں مسند قضاوت پر بيٹھ کر 

  مسجد کی محراب ميں شہيد ہوئے ہيں۔لوگوں کے فيصلے کئے ہيں اور آخر ميں اسی 

  حکومت کی مدت
جب عالم بشريت ايک طوالنی زمانہ تک ظلم و ستم کی حکومت کو برداشت کرلے گا تو خداوند عالم کی آخری حجت کے 

ظہور سے پوری ُدنيا نيکيوں (اور عدل و انصاف) کی حکومت کے استقبال کے لئے آگے بڑھے گی اور حکومت نيک اور 
فراد کے ہاتھوں مينہو گی، اور يہ خدا کا يقينی وعده ہے۔ امام مہدی عليہ السالم کی حاکميت کے تحت نيک اور اور صالح ا

صالح افراد کی اس حکومت کی شروعات ہوں گی اور ُدنيا کے خاتمہ تک يہ حکومت باقی رہے گی اور پھر ظلم اور 
  ظالموں کا زمانہ نہيں آئے گا۔

ہ و آلہ وسلم) سے منقول مذکوره روايت ميں نقل ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اس آخری معصوم کی عليهللا پيغمبر اکرم (صلی ا
  حکومت کی بشارت ا پنے رسول کو دی ہے جس کے آخر ميں ارشاد فرمايا:

جب امام مہدی عليہ السالم حکومت کو اپنے ہاتھوں ميں لے ليں گے تو ان کی حکومت کا سلسلہ جاری رہے گا اور قيامت ”
 )٧٧۴،ص۴،ح٣٢،باب١۔ (کمال الدين، ج“کے لئے زمين کی حکومت کو اپنے اولياءاور محبوں کے ہاتھوں ميں ديتا رہوں گا

اس بنا پر حضرت امام زمانہ عليہ السالم کے ذريعہ قائم کرده عادالنہ نظام کے بعد کوئی دوسرا حکومت نہينکر سکے گا، 
  روع ہو گی جو تمام تر حکومت اٰلہی کے زير سايہ ہو گی۔درحقيقت حيات انسانی کے لئے ايک نئی تاريخ ش

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
ہماری حکومت آخری حکومت ہو گی اور کوئی بھی صاحب حکومت ياخاندان ايسا باقی نہيں بچے گا جو ہماری حکومت ”

ظام اور طور و طريقہ کو ديکھ کر يہ نہ کہے کہ سے پہلے حکومت نہ کر لے تاکہ جب ہماری حکومت قائم ہو اور اسکے ن
  ۔ “اگر ہم بھی حکومت کرتے تو اسی طرح عمل کرتے

  )٢٧۴، ص ٣٩۴، ح ٨(غيبت طوسی، فصل 
لٰہذا ظہور کے بعد اٰلہی حکومت کی مدت حضرت امام زمانہ عليہ السالم کی حکومت سے الگ ہے کہ روايات کے مطابق 

گے اور آخرکار اس ُدنيا سے رخصت ہو جائيں گے۔ اس بات ميں کوئی شک نہيں کہ آپ اپنی باقی عمر ميں حاکم رہيں 
حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا زمانہ اتنا ہو گا کہ جس ميں اتنا عظيم عالمی انقالب اور دنيا کے ہر گوشہ ميں 

ں پورا ہو سکتا ہے تو ايسا صرف گمان اور اندازه عدالت قائم ہونے کا امکان پايا جاتا ہو ليکن يہ کہنا کہ يہ مقصد چند سال مي
کی بنا پر ہے۔ لٰہذا اس سلسلہ ميں (بھی) آئمہ معصومين عليہم السالم کی روايات کی طرف رجوع کيا جائے البتہ اس اٰلہی 

قدار اور رہبر کی لياقت اور آپ اور آپ کے اصحاب کے لئے غيبی امداد اور ظہور کے زمانہ ميں عالمی پيمانہ پر دينی ا
نيکيوں کو قبول کرنے کی تياری کے پيش نظر ممکن ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی يہ ذمہ داری نسبتاً کم مدت ميں پوری

سال سے کم ميں ہی تشکيل پا  ٠١ہو جائے اور جس انقالب کو برپا کرنے کے لئے تاريخ بشريت صديوں سے عاجز ہو وه 
  جائے۔
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ہ السالم کی حکومت کے زمانہ کو بيان کيا گيا ہے وه باہم اختالف رکھتی ہيں۔ ان ميں سے جن روايات ميں امام مہدی علي
سال اور  ٨سال اور بعض ميں  ٧سال ہے اور بعض ميں  ۵بعض روايات ميں امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کی مدت 

٠۴١چند مہينے اور کچھ روايات ميں سال اور  ٩١سال بيان ہوئی ہے۔ چند روايتوں ميں اس حکومت کی مدت  ٠١بعض ميں 
سال بھی بيان کئے گئے ہيں۔ (روايات سے مزيد آگاہی کے لئے کتاب چشم اندازی بہ حکومت مہدی عليہ السالم  ٩٠٣اور 

  کی طرف رجوع فرمائيں) ۵٧١تا  ٣٧١تاليف نجم الدين طبسی، ص 
ے درميان سے آپ کی حکومت کی حقيقی مدت کا روايات ميں اس اختالف کی علت معلوم نہ ہونے کے عالوه ان روايات ک

سال والے نظريہ کو  ٧پتہ لگانا ايک مشکل کام ہے ليکن بعض شيعہ علماءنے بعض روايات کی شہرت اور کثرت کی بنا پر 
، تاريخ ما بعد الظہور سيد محمد صدر) جبکہ بعض افراد نے يہ بھی ٩٣٢منتخب کيا ہے( المہدی، سيد صدر الدين صدر، ص 

سال ہو گی ليکن اس کا ايک سال ہمارے دس سال کے برابر ہو گا جيسا کہ  ٧ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی حکومت  کہا
  بعض روايات ميں يہ بھی بيان ہوا ہے:

حضرت امام صادق عليہ السالم سے روای نے امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کی مدت کے سلسلہ ميں سوال کيا تو 
۔ ( غيبت “سال کے برابر ہوں گے ٠٧امام مہدی عليہ السالم) سات سال حکومت کريں گے جو تمہارے حضرت ”(فرمايا: 

  )۴٧۴، ص ٧٩۴، ح ٨طوسی، فصل 
مرحوم مجلسؒی فرماتے ہيں:حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کے بارے ميں بيان ہونے والی روايات ميں چند درج 

ميں حکومت کی پوری مدت کی طرف اشاره ہوا ہے جبکہ بعض دوسری روايات ذيل احتماالت دينا چاہيے، بعض روايات 
ميں حکومت کے استحکام اور ثبات کی طرف اشاره ہوا ہے بعض روايات ميں ہمارے زمانہ کے سال اور دنوں کے مطابق 

۔ “آگاه ہے ہے اور بعض امام مہدی عليہ السالم کے زمانہ کی گفتگو ہوئی ہے جبکہ خداوند عالم حقيقت سے زياده
  )٠٨٢، ص ٣۵(بحاراالنوار، ج 

رہبر اسالم آقای سيد علی خامنہ ای دام ظلہ العالی نے اس بارے فرمايا ہے کہ جس عادالنہ حکومت کے قيام واسطے ہزاروں
ه سال انسانوں نے انتظار کيا وه خراسان ميں ختم نہيں ہو جائے گی بلکہ آپ کی آمد سے انسان کے لئے انسانيت کی شب برا

  اعظم کا افتتاح ہوگا اور اس کا اختتام قيامت ہے جيسا کہ بعض روايات سے بھی يہ بات ثابت ہے۔

  امام عليہ السالم کی نجی زندگی
ہر حاکم اپنی حکومت اور اس کے مختلف شعبوں ميں ايک مخصوص طريقہ کار اپناتا ہے جو اس کی حکومت کا امتياز ہوتا 

السالم بھی جب پوری ُدنيا کی حکومت اپنے ہاتھوں ميں لے ليں گے تو اس عالمی نظام کی  ہے۔ امام منتظر امام مہدی عليہ
تدبير ايک خاص روش کے تحت ہو گی ليکن موضوع کی اہميت کے پيش نظر مناسب ہے کہ آپ کی کارکردگی کے طريقہ 

هللا رے ميں پيغمبر اکرم (صلی اکی طرف اشاره کيا جائے اور امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کے طور و طريقہ کے با
  عليہ و آلہ وسلم) اور آئمہ معصومين عليہم السالم سے منقول احاديث کو پيش کيا جائے۔

اس بات پر تاکيد کرتے ہوئے روايات ميں امام مہدی عليہ السالم کی حکومتی سيرت کے سلسلہ ميں ايک کلی تصوير پيش 
عليہ و آلہ وسلم) کا طريقہ کار هللا الم کا طريقہ کار وہی پيغمبر اکرم (صلی اکی گئی ہے اور وه يہ ہے کہ امام مہدی عليہ الس

ں کے اعتبار سے جاہليت کا مقابلہؤعليہ و آلہ وسلم) نے اپنے زمانہ ميں تمام پہلوهللا ہوگا اور جس طرح پيغمبر اکرم (صلی ا
خروی سعادت کا ضامن ہے۔ حضرت امام مہدیکيا اور اس ماحول ميں اسالم حقيقی کو نافذ کيا کہ جو انسان کی دنياوی اور اُ 

عليہ السالم کے ظہور کے موقع پر بھی اس زمانہ کی نئی جاہليت سے مقابلہ کيا جائے گاجبکہ اس زمانہ کی جاہليت 
عليہ و آلہ وسلم) کے زمانہ کی جاہليت سے کہيں زياده دردناک ہو گی اور ماڈرن جاہليت کے ويرانوں هللا آنحضرت (صلی ا

  ی و اٰلہی اقدار کی عمارت تعمير ہو گی۔پر اسالم
حضرت امام صادق عليہ السالم سے سوال ہوا کہ امام مہدی عليہ السالم کا حکومتی انداز کيا ہو گا؟ تو امام عليہ السالم نے 

 ِ ِ (ص) يَھ ِدم َما کاَن قَب لَہُ َکَما ہََدَم َرُسو ُل ّهللاٰ (ص) امَر ال َجاِہلِيَِة َو يَس تِانِف االاِس اٰلَم  فرمايا:﴾يَص نَع َکَما َصنََع َرُسو ل ّهللاٰ
  )۶٣٢، ص ٣١، ح ٣١َجِدی داً﴿ (غيبت نعمانی، باب 

عليہ و آلہ وسلم) کی طرح عمل کريں گے، (اور) جس طرح آنحضرت هللا امام مہدی عليہ السالم) پيغمبر اکرم (صلی ا”(
ت کی رسومات کو ختم کيا اسی طرح آپعليہ السالم بھی اپنے عليہ و آلہ وسلم) نے (لوگوں کے درميان رائج) جاہليهللا (صلی ا

  ۔“ظہور سے پہلے موجود جاہليت کی رسومات کو نابود کرديں گے اور اسالم کی نئے طريقہ سے بنياد رکھيں گے
تعالٰی فرجہ الشريف) کی حکومت کے زمانہ ميں ايک عام سياست رہے گی، اگرچہ مختلف حاالت کے هللا امام مہدی (عجل ا

ش نظر حکومتی انداز ميں تبديلی کرنا پڑے گی جيسا کہ روايات ميں بھی بيان ہوا ہے اور ہم اس سلسلہ ميں بعد ميں بحث پي
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  کريں گے۔

  جہاد اورمخالفين سے مقابلہ ميں آپ کارويہ
ب کو مقدسحضرت امام مہدی عليہ السالم اپنے عالمی انقالب کے ذريعہ زمين سے کفر و شرک کا خاتمہ کر ديں گے اور س

  دين اسالم کی دعوت کريں گے۔
  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا ہے:هللا اس سلسلہ ميں پيغمبر اکرم (صلی ا

۔ “امام مہدی عليہ السالم) کا طريقہ ميرا طريقہ ہو گا اور لوگوں کو ميری شريعت اور ميرے اسالم کی طرف لے آئيں گے”(
مام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے موقع پر حق واضح ہو جائے گا اور البتہ ا) ٢٢١، ص ۶، ح ٩٣، باب ٢(کمال الدين، ج 

ہر لحاظ سے ُدنيا والوں پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اس موقع پر بعض روايات کے مطابق حضرت امام مہدی عليہ السالم 
يعہ يہوديوں اور سے باہر نکاليں گے اور انہيں کے ذر“ غارانطاکيہ”حقيقی اور تحريف سے محفوظ توريت و انجيل کو 

اور جو چيز ) ١۵٢، تا ٩۴٢عيسائيوں کے سامنے دالئل پيش کريں گے کہ ايک کثير تعداد مسلمان ہو جائے گی (الفتن، ص 
اس موقع پر مختلف قوم و ملت کے لوگ اسالم کی طرف مزيد مائل ہونےکی باعث ہو گی وه انبياءعليہم السالم کی نشانياں 

عليہ و آلہ وسلم) هللا م کا عصا، جناب سليمان عليہ السالم کی انگوٹھی اور پيغمبر اسالم (صلی اجيسے جناب موسٰی عليہ السال
  )۴٩۴تا  ٩٣۴، ص ٣کا پرچم، ان کی تلوار اور زره آپعليہ السالم کے پاس ہو گی۔ ( اثبات الھداة، ج 

ے لئے آپ قيام کريں گے۔ روشن ہے اور انبياءعليہم السالم کے مقاصد کو پورا کرنے اور عالمی عدالت کو برقرار کرنے ک
کہ ايسے موقع پر کہ جب حق و حقيقت واضح ہو جائے گی صرف ايسے ہی لوگ باطل کے مورچہ پر باقی رہيں گے جو 

اپنے انسانی اور اٰلہی اقدار کو بالکل بھال بيٹھے ہوں گے اور يہ ايسے لوگ ہوں گے جن کا کام صرف فساد و تباہی اور ظلم 
نانچہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا ايسے لوگوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ايسے و ستم ہو گا۔ چ

ہی موقع پر عدالت مہدوی کی چمکدار تلوار نيام سے باہر نکلے گی اور اپنی پوری طاقت سے ہٹ دھرم ستمگروں پر گرے 
عليہ و آلہ وسلم) اور امير المومنين عليہ هللا لی اگی جس سے کوئی نہ بچ سکے گا اور يہی طور و طريقہ پيغمبر اکرم (ص

  السالم کا بھی تھا۔
  )٠۵۴، ص ٣( اثباة الھداة، ج 

  امام عليہ السالم کے فيصلے
چونکہ مہدی منتظر پوری ُدنيا ميں عدل و انصاف برقرار کرنے کےلئے پرده غيب ميں ہيں اور اپنی ذمہ ادری کو پورا 

دليہ محکمہ کی ضرورت ہے لٰہذا امام مہدی عليہ السالم اس سلسلہ ميں اپنے جد کرنے کے لئے ان کو ايک مستحکم ع
بزرگوار حضرت علی عليہ السالم کے طريقہ پر عمل کريں گے اور اپنی پوری طاقت سے لوگوں کے پامال شده حقوق کو 

نده لوگ يہ تمنا کريں حاصل کرکے صاحبان حق کو واپس کر ديں گے۔ اور عدل و انصاف کا ايسا مظاہره کريں گے کہ ز
 )٩٩گے کہ اے کاش مرده لوگ بھی زنده ہو جاتے اور امام عليہ السالم کے عدل و انصاف سے بہره مند ہوتے۔ (الفتن، ص 

قابل ذکر بات يہ ہے کہ بعض روايات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ امام مہدی عليہ السالم مقام قضاوت ميں حضرت 
د عليہ السالم کی طرح عمل کريں گے اور انہيں کی طرح علم اٰلہی کے ذريعہ فيصلہ ؤضرت داسليمان عليہ السالم اورح

  کريں گے نہ کہ دليل اور گواہوں کی گواہی کی بنا پر۔
  امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

ر گواه طلب نہيں د اور سليمان کی طرح فيصلے کريں گے، (يعنی) شاہد اوؤجب ہمارے قائم قيام کريں گے تو وه جناب دا”
اور شايد اس طرح کے فيصلوں کا راز يہ ہو کہ علم اٰلہی پر اعتماد کرتے ہوئے ) ٧۴۴، ص ٣کريں گے۔ ( اثبات الھداة، ج 

حقيقی عدالت قائم ہو گی جبکہ اگر گواہوں کی باتوں پر بھروسہ کيا جائے تو ظاہری عدالت قائم ہوتی ہے کيونکہ بہرحال 
  يں غلطی کا امکان پايا جاتا ہے۔انسان گواه ہوں تو ان م

البتہ امام مہدی عليہ السالم کا مذکوره طريقہ سے فيصلے کرنے کی کيفيت کو سمجھنا ايک مشکل کام ہے ليکن اتنا تو سمجھ 
  ميں آسکتا ہے کہ يہ طريقہ کار اس زمانہ کے لے مناسب ہوگا۔

  امام عليہ السالم کا حکومتی انداز
ے اہم رکن ہوتے ہيں جب کسی حکومت ميں قابل اور شائستہ لوگ عہده دار ہوں تو پھر حکومتی عہده دار حکومت ک

  حکومت اور قوم کا نظام صحيح ہو جاتا ہے اور حکومت اپنے مقاصد ميں کامياب ہو جاتی ہے۔
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ں کو حضرت امام مہدی عليہ السالم عالمی حکومت کے سربراه کے عنوان سے دنيا کے مختلف مقامات کے لئے عہده دارو
اپنے بہترين ناصروں ميں سے انتخاب فرمائيں گے جن کے اندر اسالمی حاکم کے تمام اوصاف پائے جاتے ہوں جيسے 

حکومتی اصول و قوانين ميں مہارت، عہد و پيمان ميں ثبات قدم، نيت و عمل ميں پاکيزگی، ارادوں ميں استحکام اور شجاعت۔
ٰی فرجہ الشريف) بزرگ حاکم اور دنيا کے مرکزی منتظم کے عنوان سے تعالهللا ان حاالت ميں حضرت امام مہدی (عجل ا

اپنے ماتحت عہده دارون پر نظر رکھيں گے اور چشم پوشی کے بغير پوری سختی اور وقت کے ساتھ ان کا حساب و کتاب 
ی ہيں جس کريں گے جبکہ حاکم کی کئی ايک خصوصيات حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت سے پہلے بھال دی گئ

  کو روايات ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کی نشانيوں ميں شمار کيا گيا ہے۔
  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا پيغمبر اکرم (صلی ا

اِل َجَواداً بِال َماِل َرِحی ماً بِالَمَساِکی ِن۔﴿ (معجم االحاديث  المام المہدی عليہ ا﴾َعاَلَمة ال َمہ ِدی اَن يَُکو َن َشِدی داً َعلَی ال ع مَّ
  )۶۴٢، ص ٢۵١، ح ١السالم، ج

امام) مہدی عليہ السالم کی نشانی يہ ہے کہ اپنے عہده داروں کے ساتھ سخت ہوں گے اور مسکينوں (اور غريبوں) کے ”(
  ۔“ساتھ بہت زياده بخشش و کرم سے پيش آئيں گے

  امام عليہ السالم کی حکومت ميناقتصادی نظام
ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کا طريقہ کار مساوات اور برابری اور عدالت پر مبنی قانون ہو  حکومت کے مالی مسائل

عليہ و آلہ وسلم) کے زمانہ ميں تھا ليکن آپ کے بعد يہ هللا گا اور يہ وہی طريقہ کار ہو گا جو خود پيغمبر اکرم (صلی ا
ی وجہ سے بعض لوگوں کو بے حساب مال و دولت دی طريقہ کار بدل گيا اور جھوٹے معيار اس کی جگہ الئے گئے جن ک

گئی۔ اسی وجہ سے اسالمی معاشره طبقاتی ہو گيا۔ اگرچہ حضرت علی عليہ السالم اور امام حسن عليہ السالم اپنی خالفت 
ت کے زمانہ يں بيت المال کو برابر تقسيم کرنے پر پابند رہے ليکن ان حضرات سے پہلے بنی اُميہ نے مسلمانوں کے بي

المال کو اپنی ذاتی مال کی طرح اپنی مرضی سے رشتہ داروں اور دوستوں ميں بانٹا، اور اپنی غير شرعی حکومت کو 
استحکام بخشا، اُنہوں نے کاشتکاری کے لئے زمينی يا دوسرے وسائل دولت اور بيت المال کو اپنے رشتہ داروں کو بخش 

افات اسالمی معاشره ميں ۵مرانوں نے ايسے انداز سے کيا کہ مالی انحردی اور يہ کام بنی اُميہ سے تعلق رکھنے والے حک
عام ہو گئے اور بے عدالتی کی بنياد رکھ دی گئی جس کے اثراب آج تک اسالمی دنيا ميں موجود ہيں۔حضرت امام مہدی 

ک قرار ديں گے، جس ميںعليہ السالم جو عدل و انصاف کا مظہر ہيں آپعليہ السالم مسلمانوں کے بيت المال ميں سب کو شري
  کسی کا کوئی امتياز نہيں ہوگا اور مال و دولت اور زمين کی ناجائز بخشش بالکل بند کر دی جائے گی۔

  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا پيغمبر اکرم (صلی ا
وسروں کی زمينوں پر ناجائز طريقہ سے ﴾اَِذا قَاَم قَائُِمنَا اض َمَحلَّت ال قَظائِع فاَِل قَطائَِع﴿ (يعنی وه زمينيں جو ظالم حکام د

  قبضہ کر ليتے ہيں اور پھر دوسروں کو بخش ديتے ہيں)
کا سلسلہ نہيں ہو گا،يعنی زمينوں کی بندرباٹ کاطريقہ ختم ہوجائے گا اور اس ) ٣جس وقت ہمارا قائم قيام کرے گا، قطائع (”

  ۔“کے بعد سے يہ سلسلہ بالکل بند ہو جائے گا
ليہ السالم کا مالی طريقہ کار يہ ہوگا کہ آپعليہ السالم تمام لوگوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کی حضرت امام مہدی ع

آسائش کے لئے مال و دولت بخشا کريں گے اور آپعليہ السالم کی حکومت ميں جو ضرورتمند شخص آپعليہ السالم سے کچھ 
  طلب کرے گا اس کو بہت زياده عطا کيا کريں گے۔

  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا لی اپيغمبر اکرم (ص
  )٩٠٣، ص ٢۵﴾فَہَُو يَح ُشوا ال َماَل َحثواً﴿ (بحاراالنوار، ج 

  ۔“وه (امام مہدی عليہ السالم) بہت زياده مال بخشا کريں گے”
ہے، اور يہ طريقہ کار انفرادی اور اجتماعی اصالح کا راستہ ہموار کرنے کے لئے ہو گا جو آئمہ معصومين کا عظيم ہدف 

تعالٰی فرجہ الشريف) کا لوگوں کو مادی لحاظ سے بے نياز کرنے کا مقصد يہ ہو گا کہ ان کے هللا حضرت امام مہدی (عجل ا
کی بحث ميں “ حکومت کے اغراض و مقاصد”لئے خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کا راستہ ہموار ہو جائے جس کو 

  تفصيل سے بيان کر چکے ہيں۔

  کاانداِزحکومتامام عليہ السالم 
امام مہدی عليہ السالم کی ذاتی رفتار ميں آپعليہ السالم کی سيرت اور لوگوں سے آپعليہ السالم کا رابطہ، اسالمی حکام کے 
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لئے نمونہ ہے کيونکہ آپعليہ السالم کی نگاه ميں حکومت لوگوں کی خدمت اور انسانيت کو کمال کی بلنديوں پر پہنچانے کا 
ال و دولت جمع کرنے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے اور خدا کے بندوں سے ناجائز فائده اُٹھانے کا ذريعہ ہے، نہ کہ م

  وسيلہ!!
عليہ و آلہ وسلم) اور امير المومنين عليہ السالمهللا واقعاً وه صالحين کا امام جب مسند حکومت پر ہو گا تو پيغمبر اکرم (صلی ا

ہ آپ کے پاس بہت سا مال و دولت ہو گا ليکن ان کی اپنی ذاتی زندگی معمولی کی حکومت کی ياد تازه ہو جائے گی، حاالنک
  ہو گی اور کم ہی چيزوں پر قناعت کريں گے۔

  امام علی عليہ السالم آپ کی توصيف ميں فرماتے ہيں:
گے ليکن) اپنی  امام (مہدی عليہ السالم) يہ عہد و پيمان کريں گے کہ (اگرچہ پورے انسانی معاشره کے رہبر اور حاکم ہوں”

رعايا کی طرح راستہ چليں اور ان کی طرح لباس پہنيں اوران کی سواری کی طرح سواری کريں.... اور کم پر ہی قناعت 
  )٣۴١، ح ٢٣٢، ص ١۔(معجم االحاديث، االمام المہدی عليہ السالم، ج “کريں

س ميں انبياءکی طرح زہد تھا اور حضرت علی عليہ السالم خود بھی اسی طرح تھے، ان کی زندگی، خوراک اور لبا
  حضررت امام مہدی عليہ السالم اس سلسلہ ميں (بھی) آپعليہ السالم کی اقتدا کريں گے۔

،١١، باب ۶، فصل حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:﴾اِنَّ قَاِئَمنَا اَِذا قَاَم لَبَِس لِبَاَس َعلِّی َو َساَر ِبِسی َرتِِہ۔﴿ (منتخب االثر
  )١٨۵ص  ،۴ح 
جب ہمارے قائم ظہور کريں گے تو حضرت علی عليہ السالم کی طرح لباس پہنيں گے اور آپ ہی کے طريقہ کار کو ”

  ۔“اپنائيں گے
وه خود اپنے بارے ميں سخت رويہ کا انتخاب کريئن گے، ليکن اُمت کے ساتھ ايک مہربان باپ کی طرح پيش آئيں گے اور 

ں سوچيں گے يہاں تک کہ حضرت امام رضا عليہ السالم آپ کی توصيف ميں فرماتے ان کے سکون اور آرام کے بارے مي
  ہيں:

ِغی ر َمفِزُغ ال عِ  ِة بِالَولَِد الصَّ فِی ِق َوالَوالُِد الَشفِيق َواالخ الَشِقی ق َواالم البِرَّ اِہيِة النَّاِد﴿ ( وسائل ﴾اَل اَِماُم االَنِی س الرَّ بَاِد فِی الدَّ
  )٨۴٣، ص ٣الشيعہ، ج 

وه امام مونس و ہمدم، دوست، مہربان باپ اور حقيقی بھائی کی طرح ہوں گے نيز اس ماں کی طرح جو اپنے چھوٹے بچے ”
  ۔“پر مہربان ہوتی ہے اور خطرناک واقعات ميں بندوں کے لئے پناه گاه ہوں گے

عليہ السالم کو اپنی پناه گاه مانتے ہوں جی ہاں! وه (اپنے نانا کی) اُمت کے ساتھ اس قدر قريب اور مخلص ہوں گے کہ سب آپ
عليہ و آلہ وسلم) سے منقول ہے کہ آپعليہ السالم نے امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں فرمايا: هللا گے۔ پيغمبراکرم (صلی ا

، ١، ح١۔ (اصول کافی، ج “اُمت ان کی پناه حاصل کرے گی جس طرح شہد کی مکھی اپنی ملکہ کی پناه حاصل کرتی ہيں”
  )۵٢٢ص 

وه رہبری کا مکمل مصداق ہوں گے جن کو لوگوں کے درميان سے منتخب کيا گيا ہے اور ان کے درميان انہيں کی طرح 
زندگی کريں گے اسی وجہ سے ان کی مشکالت کو اچھی طرح جانتے ہوں گے اور ان کی پريشانيوں کے عالج کو بھی 

کن کوشش کريں گے اور اس سلسلہ ميں صرف رضائے اٰلہی کو جانتے ہوں گے اور ان کی فالح و بہبودی کے لئے ہر مم
مدنظر رکھيں گے تو پھر امت کے افراد بھی ان کے نزديک کيوں نہ آرام اور امنيت ميں ہوں گے اور کس وجہ سے کسی 

  غير سے وابستہ ہوں گے؟!

  عام مقبوليت
وں ميں چونکہ بہت کمزورياں پائی جاتی ہيں حکومت کے لئے ايک پريشانی عام لوگوں کی ناراضگی ہے ليکن مختلف ادار

جس کی بنا پر عوام ناراضی رہتی ہے۔ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کی بنيادی خصوصيت يہی ہے کہ ہر 
شخص اور ہر معاشره آپعليہ السالم کی حکومت کو قبول کرے گا اور راضی رہے گا اور نہ صرف اہل زمين بلکہ اہل آسمان

  ہی حکومت کی نسبت اور اس کے عادل اور منصف حاکم سے مکمل طور پر راضی ہوں گے۔بھی اس الٰ 
  عليہ و آلہ وسلم) نے فرمايا:هللا پيغمبر اکرم ( صلی ا

ميں تم کو مہدی (عليہ السالم) کی بشارت ديتا ہوں .... اہل زمين اور اہل آسمان ان (کی حکومت) سے راضی رہيں گے، يہ ”
امام مہدی عليہ السالم کی حاکميت سے ناراضی ہو حاالنکہ پوری ُدنيا والوں پر يہ روشن ہو  کس طرح ممکن ہے کہ کوئی

ں ميں سعادت ؤجائے گا کہ امام مہدی کی اٰلہی حکومت کے زير سايہ انسانی امور کی اصالح اور تمام مادی اور معنوی پہلو
  )٨٩۵، ص ٢، ح ٧، باب ٧۔(منتخب االثر، فصل “حاصل ہو گی
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 کہ اس حصہ کے آخر ميں حضرت علی عليہ السالم کے جاويدانہ کالم کو ُحسن ختام کے طور پر بيان کيا جائے:مناسب ہے 
خداوند عالم ان (امام مہدی عليہ السالم) کی تائيد اپنے فرشتوں کے ذريعہ فرمائيں گے اور ان کے ناصروں کی حفاظت ”

و تمام اہل زمين پر غالب کر دے گا، اس طرح کہ (تمام لوگ) کرے گا اور اپنی نشانيوں کے ذريعہ مدد کرے گا اور ان ک
اپنی مرضی اور رغبت سے يا مجبوراً آپعليہ السالم کے پاس جمع ہو جائيں گے، وه زمين کو عدل و انصاف اور دالئل کے 

مگريہ کہ ايمان نور سے بھر ديں گے، شہروں (کے لوگ) ان پر ايمان الئيں گے يہاں تک کہ کوئی کافر باقی نہيں بچے گا، 
الئے اور برے کام انجام نہ دے اور صرف نيک کام کرے اور ان کی حکومت ميں درندوں ميں صلح ہو گی (يعنی وه آپس 

ميں محبت کے ساتھ رہيں گے) اور زمين اپنی برکتوں کو نکالے گی، آسمان اپنے خير کو نازل کرے گا اور آپ کےلئے 
ئيں گے........پس خوش نصيب ہے وه شخص جو اس زمانہ کو درک کرے اور انزمين ميں چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جا

  )١٨، ص ١۵۔ (بحاراالنوار، ج “کی اطاعت کرے

  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ

امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کے ثمرات ان کے حقيقی مقاصد اور انسان کی واقعی و فطری ضرورتوں کے مطابق 
  ہوں گے۔

حضرت کی حکومت کے اہم ترين ثمرات يہ ہيں: وسيع سطح پرعدالت، اخالقيات اور ايمانيات کا غلبہ، اتحاد ويکجہتی، 
معاشره کی جسمانی و روحانی سالمتی، برکات کا عام ہونا، غربت و فقر کا دور ہونا، عمومی سطح پر امن و آسائش، علم کی

يت، امام زمانہ کی حکومت مملکت کی حدود کے اعتبار سے ايک عالمی ترقی، کفر کی تباہی اور اسالم کی عالمی حاکم
  حکومت ہو گی۔

امام مہدی عليہ السالم کی عالمی حکومت کا مرکز کوفہ شہر ہو گا کہ جو امير المومنين عليہ السالم کی خالفت کا 
  دارالحکومت تھا۔

سلم سی بات ہے وه يہ ہے کہ حضرت کی حکومت روايات ميں امام کی حکومت کی مدت مختلف نقل ہوئی ہے ليکن وه جو م
  اس قدر طوالنی ہو گی کہ پوری ُدنيا پر عالمی عادالنہ حکومت کا غلبہ ہو جائے گا اور دنيا عدالت سے پر ہو جائے گی۔

حضرت کی حکومتی سيرت، انتظامی و اقتصادی جہات اور دين و عدالت کے اجراءاور انسانيت کے پھلنے پھولنے کے 
  قابل توجہ ہے۔ حوالے سے

  درس کے سواالت:
  ں تک پہنچنے ميں ناکامی کے اسباب کيا ہيں؟ؤ۔ انسان کے اپنے حقيقی مقصد کو پانے اور اپنی آرزو١
  ۔ زمانہ ظہور ميں اتحاد و وحدت سے مراد آيا عالی طور پر جغرافيائی سرحدوں کا ختم ہونا ہے؟٢
تعالٰی فرجہ الشريف کی طرف سے لوگوں ميں ماہانہ اور هللا سالم عجل ا۔ احاديث و روايات کی رو سے امام مہدی عليہ ال٣

  ساالنہ عطايت کتنی دفعہ مليں گے؟
  ۔ روايات کے مطابق امام مہدی عليہ السالم کی مدت حکومت کتنے سالوں پر محيط ہے؟۴
  ۔ انتظامی اور قضاوت کے امور ميں امام زمانہ کی حکومتی سيرت کو وضاحت سے بيان کريں؟۵

 ..ة....ة....ة....ةة..

 

 مہدويت نامہ

 
  

   چودہواں درس
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  رجعت

  مقاصد:

  شيعہ عقيده ميں رجعت کے مقام کا تجزيہ وتحليل۔)١(
  رجعت کرنے والوں سے آگاہی)٢(

  فوائد:
  حقيقت رجعت سے آگاہی )١(
  رجعت کے فلسفہ اور دالئل سے آگاہی )٢(
  زمانہ رجعت اور رجعت کرنے والوں سے آگاہی )٣(

  تعليمی مطالب:
  رجعت کا معنی اور تاريخچہ)١(
  رجعت کو ثابت کرنے کے دالئل(عقلی،قرآنی اور حديثی دالئل))٢(
  فلسفہ رجعت)٣(
  رجعت کے واقع ہونے کا زمانہ )۴(
  رجعت کرنے والے )۵(

  رجعت
پلٹنا ہے، عقيده رجعت  يعنی صالح اور برے لوگوں کا دنيا کی طرف“رجعت کا واقعہ”زمانہ ظہور کا ايک اہم ترين مرحلہ

شيعہ مسلم عقائد ميں سے ہے اور اسالمی آثار ميں ماضی سے حال تک اس موضوع پر بہت سی بحثيں ہوئيں، يہاں ہم 
اختصار سے اس موضوع پر گفتگو کريں گے البتہ اس موضوع پر تفصيلی بحث اسی عنوان کے تحت تحرير کی جانے 

  والی ديگر کتب موجودہے۔

  م رجعت کا مفہو
لغت ميں رجعت کا معنی لوٹناہے، دينی اصطالح ميں اس سے مراد اٰلہی حجج، آئمہ معصومين عليہ السالم ، خالص مومنين 
کا ايک گروه اور کفار و منافقين کا علم دنيا کی طرف لوٹنا ہے يعنی يہ لوگ حکم خدا کی بنا پر زنده ہوں گے اور دنيا کی 

  سے پہلے معاد کی اجمالی سی تصوير ہے کہ جو اسی جہان ميں واقع ہوگا۔ طرف پلٹائے جائيں گے يعنی يہ قيامت

  رجعت کا فلسفہ
  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم رجعت کے بارے ميں ايک روايت کے ضمن ميں فرماتے ہيں:

هللا تعالٰی انہيں ذليل  مومنين پلٹ جائيں گے تاکہ عزت پائيں، ان کی آنکھيں روشن ہوں گی اور ظالم لوگ بھی پلٹيں گے تاکہ”
  )۴۶ص۵٣۔(بحاراالنوار ج“کرے

يہ بات درست ہے کہ انسانوں کی جزا و سزا کی اصلی جگہ عالم آخرت ہے ليکن پروردگار عالم نے يہ اراده فرمايا ہے کہ 
ر (عج) ان کی کچھ جزا اور سزا اسی دنيا ميں ان کو دی جائے، رجعت کا دوسرا مقصد يہ ہے کہ مومنين حضرت ولی العص

  ں اور بعض علماءکے بيانات ميں بيان ہوا ہے۔ؤکی نصرت کی سعادت حاصل کريں يہ نکتہ دعا
قمری) فرماتے ہيں بالشبہ هللا تعالٰی حضرت امام زمانہ عليہ السالم کے ظہور کے ۶٣۴مرحوم سيد مرتضٰی(متوفی 

جا چکے ہوں گے، دوباره پلٹائے گا تاکہ وه وقتشيعوں کے ايک گروه کو کہ جو آپ عليہ السالم کی آمد سے قبل دنيا سے 
  )۵٢١،ص١رسائل ج“(حضرت کی نصرت کا ثواب حاصل کرسکيں

موالی فان ادرکنی الموت قبل ظہورک فانی اتوسل ”سرداب مقدس ميں حضرت امام عصر عليہ السالم کی زيارت ميں آيا ہے
ل محمد وان يجعل لی کرة فی ظہورک و رجعتة فی ايامک بک وبابائک الطاہرين الی هللا تعالٰی واسئلہ ان يصلی علی محمد وآ

۔(مفاتيح الجنان، آداب سرداب مقدس، زيارت دوم صاحب االمرعليہ “البلغ من طاعتک مرادی واشفی من اعدائک فوادی
  السالم)



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

 
 

باءو اجداد کے ں تو آپ عليہ السالم اور آپ عليہ السالم کے پاکيزه آؤاے ميرے موال و آقا اگر اپ کے ظہور سے پہلے مرجا
وسيلہ سے پروردگار کی بارگاه ميں توسل کرتا ہوں اور هللا تعالٰی سے يہ التجاءکرتا ہوں کہ محمد وآل محمد پر رحمتيں نازل

فرما اور آپ عليہ السالم کے زمانہ ظہورميں مجھے پلٹا دے آپ عليہ السالم کے زمانہ حکومت ميں رجعت کروں آپ کی 
  حاصل کروں اور اپنے سينہ کو آپ کے دشمنوں کی ذلت سے ٹھنڈا کروں۔اطاعت ميں اپنے مقصد کو 

  دين اسالم ميں رجعت کی اہميت 
رجعت شيعہ مسلم عقائد ميں سے ہے کہ جس کی تائيد قرآن مجيد کی دسيوں آيات اور پيغمبراکرم سے سينکڑوں روايات 

، احاديث نقل کيں اور٠٢۵ميں رجعت کے بارے “ ايقاظ”کرتی ہيں۔ عظيم محدث شيخ حرعاملی رحمة هللا عليہ نے اپنی کتاب
  مرحوم عالمہ مجلسی فرماتے ہيں:

اگررجعت کی احاديث متواتر نہ ہوں(متواتر ايسی روايات کو کہتے ہيں کہ جن کے راويوں کی تعداد اتنی زياده ہوتی ہے کہ”
دعوٰی نہيں کر سکتے۔(خادمی شيرازی، رجعت ان کا جھوٹ پر اکھٹا ہونا ناممکن ہو)تو کسی اور مورد ميں ہم تواتر کا 

  )٠۴١ص
آيات و روايات سے قطع نظر تمام علماءشيعہ اس حقيقت پر اتفاق نظر رکھتے ہيں جيسا کہ مرحوم شيخ حر عاملی اس مطلب 

  )۵۴١کی تصريح کرتے ہيں بلکہ رجعت کو مذہب شيعہ کی ضروريات ميں سے سمجھتے ہيں۔(خادمی شيرازی، رجعت ص

  روايات ميں رجعت  قرآن و
قرآن مجيد کی بہت سی آيات ميں واضح طور پر وفات پا چکے بعض افراد کے دنيا ميں پلٹے کے واقعہ کو بيان کيا گيا ہے 
اور اہل بيت عليہ السالم کی بہت سی روايات ان آيات کی تفسير ميں وارد ہوئی ہيں رجعت اور دنيا ميں پلٹنے کی سب سے 

ا واقعہ ہے وه سوسال تک وفات پا چکنے کے بعد اٰلہی اراده سے زنده ہوئے اور دنيا کی طرف زياده روشن مثال عزيرک
  پلٹے اور بہت سا عرصہ زنده رہے۔

  )٩۵٢بقره آتی “(ثم بعثنا کم من بعدموتکم لعلکم تشکرون”
  “پھر ميں نے تمہيں مرنے کے بعد اٹھايا تاکہ تم شکرگزار بنو”

کی قوم کے ان سترمنتخب افراد کے بارے ميں ہے کہ جو حضرت موسٰی عليہ السالم کےيہ آيت حضرت موسٰی عليہ السالم 
ہمراه کوه طور پر گئے تاکہ حضرت موسٰی عليہ السالم کی هللا تعالٰی سے گفتگو کو ديکھيں اور هللا تعالٰی سے حضرت 

السالم کی هللا تعالٰی سے گفتگو کو  موسٰی عليہ السالم کے الواح لينے کا مشاہده کريں جب انہوں نے حضرت موسٰی عليہ
  ديکھا تو کہا اے موسٰيعليہ السالم ہم آپ پر ايمان نہيں الئيں گے مگر يہ کہ هللا تعالٰی کو واضح طور پر ديکھيں۔

حضرت موسٰی عليہ السالم نے انہيں اس فضول اور غيرممکن درخواست سے روکا ليکن انہوں نے اصرار کيا باآلخر اٰلہی 
گرفتار ہوئے اور سب مر گئے حضرت موسٰی عليہ السالم اس واقعے سے ناراحت ہوئے اور بنی اسرائيل ميں  صاعقہ ميں

اس واقعہ کے نتائج سے پريشان تھے لٰہذا انہوں نے هللا تعالٰی سے درخواست کی کہ انہيں زندگی کی طرف لوٹا ديں ان کی 
  مطابق انہيں زندگی کی طرف لوٹا ديا گيا۔ درخواست مورد قبول واقع ہوئی اور اس مندرجہ باالآيت کے

وغيره ٣۴٢اور  ٩۵٢،٣٧حضرت امام علی عليہ السالم سے منقول ايک روايت کے مطابق(ايسی ديگرآيات مثالبقره کی آيت 
زنده ہونے اور دنيا کی طرف پلٹنے کو بيان کرتی ہيں)يہ گروه اپنے گھروں کو لوٹ گيااور ايک مدت تک زنده رہے، 

  )٣٧،٩٢١،ص٣۵۔(بحاراالنوارج“د ہوئے اور جب ان کا وقت اجل آ پہنچا تو دنيا سے الوداع ہوئےصاحب اوال
  اسی طرح موضوع رجعت پر قرآن مجيد کی ديگر چند درج ذيل آيات واضح داللت کرتی ہيں:

  ميں پروردگار فرماتاہے:٣٨سوره نمل کی آيت 
  “نويوم نحشر من کل امة فوجا ممن يکذب باياتنا فھم يوزعو”

وه دن جب ہر امت ميں سے ايک گروه محشور کريں گے(يہ لوگ)ان ميں سے(ہوں گے) کہ جو ہماری آيت کو جھٹالتے 
  تھے پس وه الگ الگ کر ديئے جائيں گے۔

اس آيت ميں اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن لوگوں ميں سے ايک گروه کو اٹھايا جائے گا لٰہذا يہ قيامت سے ہٹ کر 
ی طرف اشاره ہے کيونکہ قيامت کے روز اولين و آخرين سے تمام انسانوں کو محشور کيا جائے گا مرحوم کسی اور دن ک

طبرسی تفسيرمجمع البيان ميں لکھتے ہيں کہ اہل بيت عليہم السالم سے منقول بہت سی روايات کے مطابق يہ آيت حضرت 
ے ايک گروه کے بارے ميں ہے کہ جو ان کے زمانہامام عصرعليہ السالم کے شيعوں کے ايک گروه اور ان کے دشمنوں ک

  کے ذيل ميں)٣٨ظہور ميں دنيا کی طرف پلٹيں گے۔(مجمع البيان سوره نمل آيت 
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ايک روايت ميں آيا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس آيت کے بارے ميں سوال کيا گيا تو حضرت عليہ 
يں کيا کہتے ہيں؟راوی نے کہا وه کہتے ہيں يہ آيت قيامت کے بارے ميں ہے السالم نے فرمايا: لوگ اس آيت کے بارے م

  امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:
آيا هللا تعالٰی روز قيامت ايک گروه کو محشور کرے گا اور دوسرے گروه کو چھوڑ دے گا؟ (ايسا نہيں ہے)يہ آيت رجعت 

يعنی ہم “وحشرناھم فلم نفادرمنھم احد”ے کہ هللا تعالٰی فرماتاہےکے بارے ميں ہے جب کہ قيامت کے بارے ميں يہ آيت ہ
  )١۵،ص٣۵۔(بحاراالنوار ج“انہيں محشورکريں گے اور ان ميں سے کسی کو بھی نہيں چھوڑيں گے

  ميں ہے: ۵٩سوره انبياءکی آيت 
  “وحرام علی قرية اھلکناھا انھم اليرجعون”

  کا کہ جنہيں ہم نے ہالک کيا کہ وه نہيں پلٹيں گے۔ ممنوع ہے(دوباره دنيا ميں آنا)اس شہر کے لوگوں
يہ آيت بھی رجعت کی اہم ترين دليلوں ميں سے ہے کيونکہ روز قيامت تک سب لوگ اور سب قوميں کہ جو ہالک ہو چکی 

  ہيں اور عذاب اٰلہی کی طرف پلٹيں گی يہ حقيقت بہت سی روايات ميں بيان ہوئی ہے۔
  م اور حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم اس آيت کی تفسير فرماتے ہيں:حضرت امام محمدباقر عليہ السال

يہ وه قريہ ہے کہ جس کے رہنے والوں کو هللا تعالٰی نے عذاب سے ہالک کيا ہے وه رجعت ميں نہيں پلٹيں گے يہ آيت 
روزقيامت لوٹيں گے  رجعت کی بڑی دليلوں ميں سے ہے کيونکہ کوئی بھی مسلمان اس بات کا منکر نہيں ہے کہ سب لوگ

خواه وه جو ہالک ہوئے ہوں يا ہالک نہ ہوئے ہوں پس هللا تعالٰی کا فرمان ہے کہ اليرجعون رجعت کے متعلق ہے جب کہ 
  )٩٢،ح٢۵،ص٣۵روز قيامت اٰلہی عذاب سے ہالک ہونے والے بھی لوٹيں گے تاکہ آگ ميں داخل ہو۔(بحاراالنوارج

  ادعيہ اور زيارات ميں رجعت
ں اور زيارات ميں بھی رجعت کا موضوع ذکر ؤذکر بات يہ ہے کہ آئمہ معصومين عليہم السالم سے نقل ہونے والی دعاقابل 

معترف بکم ”ہوا ہے مثالً حضرت امام علی نقی عليہ السالم سے نقل ہونے والی زيارت جامع کبيره ميں ہم پڑھتے ہيں کہ 
  ح الجنان، زيارت جامعہ کبيره)مفاتي“(مومن باياتکم مصدق برجعتکم منتظر المرکم

(اے ائمہ اے اٰلہی حجج) ميں آپ(کی امامت)کا اعتراف کرتا ہوں آپ کی نشانيوں پر ايمان التا ہوں اور آپ کی(اس دنيا 
  ميں)رجعت کی تصديق کرتا ہوں اور آپ کے امر کا منتظر ہوں۔

بھی يہ موضوع نہايت ہی صراحت سے بيان حضرت امام مہدی(عج) کی بعض مخصوص زيارات مثالً زيارت آل ٰيسين ميں 
  ہواہے۔

  رجعت کی خصوصيات
  رجعت کے متعلق بہت سی روايات ميں رجعت کے بارے ميں مندرجہ ذيل مطالب بيان ہوئے ہيں:

رجعت کائنات کے عظيمج اور اہم دنوں ميں سے ہے کہ اسے قرآن مجيد ميں ايام هللا(هللا کے دنوں)کے عنوان سے ياد کيا: ١
  ہے۔گيا

تين دن ہيں قائم عليہ السالم کے قيام کا دن رجعت کا دن اور قيامت“ايام هللا”حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم فرماتے ہيں:
  )٣۵،حديث ٣۴،ص٣۵کا دن(بحاراالنوار،ج

  رجعت پر عقيده اہل بيت عليہ السالم کے شيعوں کی نشانيوں مينسے ہے: ٢
اتے ہيں ہم ميں سے نہيں وه جو رجعت پر ايمان نہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرم

  )١٠١،حديث ٢٩،ص٣۵۔(بحاراالنوار،ج“رکھتاہو
رجعت سب لوگوں کے لئے نہيں ہے بلکہ خالص مومنين اور خالص کفار و منافقين کے لئے ہے۔(بحاراالنوار : ٣
  )١،حديث٩٣،ص٣۵ج
ن عليہ السالم بھی ہيں اور سب سے پہلے امام کہ جو رجعت کرنے والوں ميں سے انبياءعليہ السالم اور آئمہ معصومي: ۴

زمانہ رجعت ميں اور امم مہدی عليہ السالم کے بعد عالمی عدل کی حکومت کو سنبھاليں گے امام حسين عليہ السالم ہيں کہ 
  )٩١،حديث۶۴،ص٣۵بحاراالنوار ج“(بہت سے سال حکومت کريں گے

ور کے حقيقی منتظرين کہ جو ان کے ظہور سے قبل دنيا سے جا چکے سب مومنين اور امام مہدی عليہ السالم کے ظہ: ۵
ہيں اور ان کے لئے دنيا ميں رجعت اور اس عظيم امام کی نصرت کا امکان موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق عليہ 

کے انصارالسالم سے ايک روايت ہوئی ہے کہ جو بھی چاليس صبح تک دعائے عہد پڑھے وه حضرت امام قائم عليہ السالم 



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

 
 

ميں سے ہوگا اور اگر ان کے ظہور سے پہلے مرجائے هللا تعالٰی اسے اس کی قبر سے نکالے گا(اور وه قائم عليہ السالم کی
  نصرت کرے گا)(مفاتيح الجنان، دعائے عہد)

عت کريں گے کفار اور منافقين کبھی بھی اپنی رغبت اور اشتياق کے ساتھ دنيا کی طرف نہيں پلتيں گے بلکہ جبراً رج: ۶
ليکن مومنين کی رجعت اختياری ہو گی حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم فرماتے ہيں کہ جب حضرت امام عصر عليہ 

السالم قيام کريں گے اٰلہی نمائندے قبر ميں مومنين لوگوں سے رابطہ کريں گے اور انہيں کہيں گے کہ اے بنده خدا تمہارے 
تو تم آزاد ہو اگر چاہتے ہو کہ برزخ کی اٰلہی نعمات ميں لطف ؤ کہ ان کے ساتھ مل جا مولی نے ظہور کيا ہے اگر چاہتے ہو

  )۵٩،ص٣۵تو بھی آزادہو۔(بحاراالنوارجؤ اٹھا

  رجعت کرنے والے
روايات کی رو سے حضرات انبياءعليہم السالم کا ايک گروه، آئمہ معصومين عليہم السالم اور خالص مومنين اور اسی طرح 

  خالص کفار يہ وه لوگ ہيں کہ جو زمانہ رجعت ميں اس دنيا کی طرف لوٹ جائيں گے۔
  انبياءعليہ السالم اور ائمہ عليہم السالم کی رجعت:) ١(

  متعلق روايات: انبياءعليہم السالم کے
الف: ايسی روايات کہ جو عمومی طور پر انبياءعليہ السالم اور آئمہ معصومين عليہ السالم کے لوٹنے کے بارے ميں گفتگو 

کی تفسير ميں حضرت امام جعفر صادق “ انا لننصررسلنا والذين آمنوا فی الحياة الدنيا ويوم يقوم االشہاد”کرتی ہيں مثالً آيت 
ماتے ہيں خدا کی قسم يہ آيت رجعت کے زمانہ ميں تحقق کرے گی آيا تم نہيں جانتے کہ انبياءعليہم السالم کی عليہ السالم فر

دنيا ميں نصرت نہيں ہوئی اور وه قتل ہوئے اور اسی طرح ائمہ عليہم السالم بھی قتل ہوئے ليکن يہ نصرت اور کاميابی 
  )۴٨٣،ص۵مام المہدی عليہ السالم ج۔(معجم االحاديث اال“رجعت کے زمانہ ميں تحقق کرے گی

ب: ايسی روايات کہ جو اعداد کے ساتھ انبياءعليہ السالم کی رجعت کا ذکر کرتی ہيں، حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم 
فرماتے ہيں؛ جب حضرت امام حسين عليہ اسلالم اپنے شہيد اصحاب کے ساتھ رجعت کريں گے تو سترانبياءعليہ السالم بھی 

۔(معجم “ساتھ رجعت کريں گے جيسا کہ موسٰيعليہ السالم بن عمران عليہ السالم کے ہمراه ستر انبياءعليہ السالم تھےان کے 
  )٢۶،ص٣۵االحاديث االمام المہدی عليہ السالم ج

 ج: وه روايات جو بطور خاص بعض انبياءعليہ السالم اور آئمہ معصومين عليہم السالم کے نام کے تذکره کے ساتھ ان کی
  رجعت کو بيان کرتی ہيں۔

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں : بالشبہ حضرت دانيال اور يونس عليہ السالم دونوں اميرالمومنين عليہ 
السالم کے زمانہ رجعت ميں دنيا کی طرف پلٹيں گے اور پيغمبراکرم کی رسالت کا اقرار کريں گے اور ان کے ساتھ ستر 

  )٢۶،ص٣۵جائيں گے۔(بحاراالنوارجافراد بھی اٹھائے 
معجم االحاديث االمام المہدی “(يرجع اليکم بينکم واميرالمومنين واالئمة”حضرت امام زين العابدين عليہ السالم فرماتے ہيں:

  )٧٢٣ص۵ج
  حضرت اميرالمومنين عليہ السالم اور ائمہ معصومين عليہم السالم تمہاری طرف دوباره لوٹ جائيں گے۔

  پہلے رجعت کرنے واال فرد کون ہے؟ يہ کہ سب سے
  )٠٩،ص۵بحاراالنوار ج“(اول من يرجع الی الدنيا الحسين بن علی”حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں

  سب سے پہلے فرد کہ جو دنيا کی طرف پلٹيں گے حسين عليہ السالم بن علی عليہ السالم ہيں۔
ت اسالم کے صالح افراد کی رجعت کو بيان کرتی ہيں ان روايات کی رو سے د: ايسی روايات کہ جو گذشتہ امتوں اور ام

گذشتہ امتوں ميں سے اصحاب کہف اور مومن آل عمران کی رجعت کا تذکره کيا گيا ہے اسی طرح پيغمبراکرم اور ئمہ 
بن عمر،عبدهللا بن  معصومين عليہم السالم کے اصحاب ميں سے سلمان فارسی، مقداد، مالک اشتر،ابودجانہ انصاری، مفضل

،چشم ٨۵١،ص١شريک عامری، اسماعيل بن جعفر عليہ السالم، حارث، عقيل،جبير وغيره کا نام ليا گياہے۔(شيعہ والرجعة ج
  )۵٩اندازی بہ حکومت حضرت مہدی عليہ السالم ص

  ة....ة....ة....ة....ة

  خالصہ درس:

لياءاٰلہی ، حجج اور خالص مومنين اور خالص کفار کا دنيا کی٭رجعت کا معنی لوٹنا ہے، دينی اصطالح ميں اس سے مراد او
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  طرف لوٹنا ہے۔
  ٭روايات ميں رجعت کا فلسفہ مومنين کی عزت وشوکت اور ظالموں اور کفار کی ذلت خواری کو ديکھنا بيان ہواہے۔

  ٭قرآنی اور روائی دالئل کی رو سے رجعت کا عقيده،مذہب شيعہ کے مسلم عقائدميں سے ہے۔
يات ميں رجعت کو ايام هللا کے عنوان سے ياد کای گيا ہے اور اس پر عقيده کو اہل بيت عليہ السالم کے شيعوں کی ٭روا

  نشانی شمار کی گئی ہے۔
٭روايات کے مطابق آئمہ معصومين عليہم السالم ميں سے سب سے پہلے امام حسين عليہ السالم رجعت کريں گے اور آپ 

  کئی سالوں تک حکومت کريں گے۔

  درس کے سواالت:
  ۔رجعت کے معنی کی تشريح کريں؟١
  ۔روايات کی رو سے فلسفہ رجعت کو بيان کريں؟٢
  ۔آيا عقيده رجعت صرف شيعہ مذہب کے ساتھ خاص ہے يا سب مسلمانوں کا عقيده ہے؟٣
  ۔رجعت کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دوآيات بيان کريں؟۴
  يات ميں سے پانچ خصوصيات کی تشريح کريں؟۔روايات کی رو سے ذکر کی گئی رجعت کی خصوص۵

 ة....ة....ة....ة....ة 

 

 مہدويت نامہ

 

  

   پندرہواں درس
  مہدويت کے لئے نقصان ده چيزوں کی پہچان

  مقاصد:

  ۔ امام مہديعليہ السالم کے موضوع کو الحق خطرات سے آگاہی١
  ں سے بچنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی روشؤ۔ انحرافات اور خطا٢

  فوائد:
  ۔ خرافات سے بچنے کے معياروں سے بيشتر آگاہی١
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے موضوع سے غلط لئے گئے مفاہيم کے خطرات پر توجہ٢
  ۔ ان کی نيابت کے جھوٹے دعويداروں کی تکذيب٣

  تعليمی مطالب:
  ۔ مقدمہ١

  الف: خطرات کو پہچاننے کا معنی
  خطرات کو پہچاننے کی ضرورت ب: امام مہدی عليہ السالم کے موضوع پر الحق

  ۔ موضوع مہدی عليہ السالم کے مفاہيم کی غلط تفسريں اور وضاحتيں٢
  ۔ جلد بازی سے کام لينا اور حضرت کے ظہور کا وقت معين کرنا٣
  ۔ ظہور کی عالمات کو خاص افراد پر مطابقت دينا۴
  ۔ مہديعليہ السالم يا ان کی نيابت کے جھوٹے دعويدار۵
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  لئے نقصان ده امور کی پہچانمہدويت کے 
کسی بھی ثقافت اور معرفت کے مجموعہ کے لئے ممکن ہے کہ کچھ چيزيں نقصان ده ہوں جو اس ثقافت کے رشد اور ترقی
ميں مانع ہوں، کبھی کبھی دينی ثقافت بھی آفتوں کا شکار ہو جاتی ہے جس سے اس کی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ 

کی بحث ميں ان مشکالت کی پہچان اور ان سے مقابلہ کا طريقہ کار بيان کيا “ ده امور کی پہچان مہدويت کے لئے نقصان”
جائے گا۔ اس آخری فصل ميں مناسب ہے کہ عقيده مہدويت کے سلسلہ ميں پيش آنے والی مشکالت ميں بيان کريں تاکہ ان 

  کی پہچان کے بعد ان سے بچا جائے اور ان کا مقابلہ کيا جا سکے۔
وی ثقافت کے لئے نقصان دينے والے امور کہ اگر ان سے غفلت برتی جائے تو مومنين خصوصاً جوانوں ميں حضرت مہد

ں کی پہچان کا عقيده سست ہو جائے گا اور وه ؤامام مہدی عليہ السالم کے وجود يا آپٍعليہ السالم کی زندگی کے مختلف پہلو
ئل ہو جائيں گے لٰہذا ان نقصان ده مشکالت کی پہچان امام مہدی (عجلکبھی بھی منحرف افراد يا منحرف فرقوں کی طرف ما

تعالٰی فرجہ الشريف) کے منتظروں کے عقيده و عمل ميں انحراف سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم يہاں عقيده مہدويت کے هللا ا
  لئے نقصان ده چيزوں کی الگ الگ عنوان سے بحث کرتے ہيں:

  غلط نتيجہ گيری
ايک اہم آفت اور مشکل، اسالمی ثقافت کے غلط معنی کرنا اور غلط نتيجہ لينا ہے۔ روايات کی غلط  مہدويت ثقافت کے لئے

  يا ناقص تفسير کرنے سے نتيجہ بھی غلط حاصل ہوتا ہے جن کے چند نمونے ہم يہاں بيان کرتے ہيں۔
کہ يہ ُدنيا صرف حضرت امام مہدی کے غلط معنی کرنا اس بات کا باعث بنا کہ بعض لوگوں نے يہ گمان کر ليا“ انتظار”۔ ١

عليہ السالم کے ذريعہ برائيوں سے پاک ہو سکتی ہے، لٰہذا برائيوں، فساد اور تباہيوں کے مقابلہ ميں ہماری کوئی ذمہ داری 
نہيں ہے بلکہ بعض لوگ تو يہ بھی کہہ ديتے ہيں کہ حضرت امام زمانہ عليہ السالم کے ظہور کے نزديک ہونے کے لئے 

ميں برائيوں اور گناہوں کو رائج کرنا چاہئے!! يہ غلط نظريہ قرآن و اہل بيت عليہم السالم کے نظريات کے بالکل  معاشره
  مخالف ہے کيونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہر مسلمان کا مسلّم فريضہ ہے۔

  ہيں: اسالمی جمہوريہ ايرن کے بانی حضرت امام خمينی اس نظريہ کی ِرد ميں فرماتے
اگر ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہيں کہ پوری ُدنيا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر ديں تو يہ ہماری شرعی ذمہ داری ہو گی، ”

ليکن ہم ميں اتنی طاقت نہيں ہے۔ اگرچہ حضرت امام مہدی عليہ السالم دنيا کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے، ليکن اس کا
، ص ٠٢۔ (صحيفہ نور، ج “مہ داری نہيں ہے اورہم اپنی ذمہ داری پر عمل نہ کريںمطلب يہ نہيں ہے کہ ہماری کوئی ذ

۶٩١(  
کيا) ہم قرآن مجيد کی تالوت کے برخالف قدم ”(اس کے بعد موصوف اپنے بيان کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں: 

سے گناہوں ميں زيادتی کريں تاکہ امام اُٹھائيں اور نہی عن المنکر انجام نہ ديں؟ اور امر بالمعروف نہ کريں؟ اور اس وجہ 
  )۶٩١، ص ٠٢مہدی عليہ السالم کا ظہور ہو جائے؟! (صحيفہ نور، ج 

  کی بحث کے شروع ميں انتظار کے صحيح معنی بيان کئے ہيں۔“ انتظار”قارئين کرام! ہم نے 
کے ظہور سے پہلے ہونے  کچھ لوگوں نے بعض روايات کے ظاہر سے يہ نتيجہ نکاال کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم

واال ہر انقالب غلط اور باطل ہے لٰہذا ايران کے عظيم الشان اسالمی انقالب (جو طاغوت اور استکبار کے خالف اور احکام 
  اٰلہی قائم کرنے کے لئے تھا) کے مقابلہ ميں غلط فيصلے کئے گئے۔

می حدود، قصاص اور دشمنوں سے جہاد نيز جس کے جواب ميں ہم يہ کہتے ہيں کہ بہت سے اسالمی احکام جيسے اسال
برائيوں سے مکمل مقابلہ صرف اسالمی حکومت کے زير سايہ ہی ممکن ہے لٰہذا اسالمی حکومت کی تشکيل ايک پسنديده 

اور قابل قبول کام ہے، جبکہ بعض روايات ميں قيام کرنے سے اس لے نہيں کی گئی تاکہ باطل اور غير اسالمی انقالب ميں 
کے“ قيام مہدی”کی جائے، يا ايسے انقالب جن ميں شرائط اور حاالت کو پيش نظر نہ رکھا جائے، يا ايسا قيام جو  شرکت نہ

عنوان سے شروع کيا جائے نہ يہ کہ معاشره کی اصالح کے لئے برپا کيا جانے واال ہر انقالب مذموم اور باطل ہو۔ (اس 
  کا مطالعہ فرمائيں) ٠٠٣تا  ۴۵٢مولفہ ابراہيم امينی، ص  “دادگستر جہاں”موضوع سے مزيد آگاہی کے ئے کتاب 

ثقافت مہدويت سے غلط نتيجہ حاصل کرنے کا ايک نمونہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے چہره کو خطرناک شکل ميں 
ں گے اورپيش کرنا ہے بعض لوگ يہ تصور کرتے ہيں کہ امام مہدی عليہ السالم شمشير عدالت کے ذريعہ خون کا دريا بہائي

بہت سے لوگوں کو تہہ تيغ کر ڈاليں گے ليکن يہ تصور باکل غلط ہے کيونکہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کی رحمت اور 
عليہ و آلہ وسلم) کی طرح پہلے سب لوگوں کے سامنے اسالم کے واضح هللا مہربانی کا مظہر ہيں اور پيغمبر اسالم (صلی ا

کثريت اسالم قبول کرکے آپعليہ السالم کے ہمراه ہو جائے گی، لٰہذا امام مہدی عليہدالئل پيش کريں گے جس سے لوگوں کی ا
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السالم صرف اپنے ان ہٹ دھرم مخالفوں کےلئے شمشير اور اسلحہ کا استعمال کريں گے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی 
  وں گے۔حق قبول نہيں کريں گے، وه لوگ تلوار کی زبان کے عالوه کوئی زبان نہيں سمجھتے ہ

  ظہور کے بارے جلد بازی 
ہے، جلد بازی کا مطلب يہ ہے کہ کسی چيز کے وقت “ ظہور ميں جلد بازی”مہدوی ثقافت کے لئے ايک نقصان ده چيز 

سے پہلے يا اس کے لئے راستہ ہموار ہونے سے پہلے اس کو طلب کيا جائے، جلد باز انسان نفس کی کمزوری اور کم 
نجيدگی اور چين و سکون کو کھو بيٹھتا ہے اور کسی چيز کے شرائط اور حاالت پيدا ہونے سےظرفيت کی وجہ سے اپنی س

  پہلے اس چيز کا خواہاں ہوتا ہے۔
سب منتظرين ظہور مہدی عليہ السالم کے مشتاق ہيں اور اپنے “ امام غائب کے مسئلہ ميں”مہدوی ثقافت کے پيش نظر 

ہيں، اور آپ کے ظہور کی تعجيل کے لئے دعا کرتے ہيں ليکن پھر بھی جلد پورے وجود کے ساتھ ظہور کا انتظار کر رہے
بازی سے کام نہيں ليتے، اور غيبت کا زمانہ جس قدر طوالنی ہوتا جاتا ہے ان کا انتظار بھی طوالنی ہوتا رہتا ہے، ليکن پھر

بعد بھی خداوند عالم کے مرضی اور بھی صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہينچھوٹتا، بلکہ ظہور کے بہت مشتاق ہونے کے 
اس کے اراده کے سامنے سر تسليم ختم کرتے ہيں، اور ظہور کے لے الزمی شرائط پيدا کرنے اور راستہ ہموار کرنے کے 

لئے کوشش کرتے ہيں۔عبد الرحمن بن کثير کہتے ہيں: ميں حضرت امام صادق عليہ السالم کی خدمت ميں بيٹھا ہوا تھا کہ 
ور عرض کی: ميں آپ پر قربان! مجھے بتائيں کہ جس چيز کے انتظار ميں ہم ہيں اس انتظار کی گھڑياں کب آئے ا“ مہرم”

ظہور کے لئے وقت معين کرنے والے جھوٹے ہيں اور جلد بازی “ مہرم”پوری ہوں گی؟ امام عليہ السالم نے فرمايا: اے 
 )١٩١، ص ٢۔ (اصول کافی، ج “نے والے نجات يافتہ ہيںکرنے والے ہالک ہونے والے ہيں، اور (اس سلسلہ ميں) تسليم ہو

ظہور کے سلسلہ ميں جلد بازی سے ممانعت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے انسان ميں ياس اور 
نااُميدی پيدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سکون اور اطمينان ختم ہو جاتا ہے اور تسليم کی حاالت، شکوه اور شکايت ميں 

تبديل ہو جاتی ہے اور ظہور ميں تاخير کی وجہ سے بےقراری پيدا ہوتی ہے اور يہ بيماری دوسروں تک بھی پہنچ جاتی 
  ہے اور کبھی کبھی ظہور ميں جلد بازی کی وجہ سے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے وجود سے انکار کر ديتا ہے۔

ہ ہے کہ انسان يہ نہيں جانتا کہ ظہور اٰلہی سنتوں ميں سے ايک قابل ذکر ہے کہ ظہور کے سلسلہ ميں جلد بازی کی وجہ ي
ہے اور تمام سنتوں کی طرح اس کےلئے بھی شرائط اور حاالت ہموار ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر ظہور کے سلسلہ 

  ميں جلد بازی کرتا ہے۔

  ظہور کے لئے وقت معين کرنا
نسان امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے لئے وقت معين کرے جبکہ مہدوی ثقافت کے لئے نقصان ده ايک چيز يہ ہے کہ ا

ظہور کا زمانہ لوگوں کے کے لئے مخفی ہے اور آئمہ معصومين عليہم السالم کی روايات ميں ظہور کے لئے وقت معين 
  کرنے سے سخت ممانعت کی گئی ہے اور وقت معين کرنے والوں کو جھوٹا شمار کيا گيا ہے۔

 باقر عليہ السالم سے سوال ہوا کہ کيا ظہور کے لئے کوئی وقت (معين) ہے؟ امام عليہ السالم نے فرمايا: حضرت امام محمد
“ جو لوگ ظہور کے لئے وقت معين کريں وه جھوٹے ہيں، (اور امام عليہ السالم نے اس جملہ کی تين بار تکرار فرمائی)”

ہ يا نادانستہ طور پر حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ليکن پھر بھی بعض لوگ دانست) ۶٢۴، ص ١١۴(غيبت طوسی، ح 
ظہور کے لئے وقت معين کرتے ہيں، جس کا کم سے کم (منفی) اثر يہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جھوٹے وعدوں پر

  يقين کر ليتے ہيں اور جب وه پورے نہيں ہوتے تو ان کے اندر ياس اور نااُميدی کا احساس پيدا ہو جاتا ہے۔
ا سچے منتظرين کا فريضہ ہے کہ نادان اور (خود غرض) شکاريوں کے جال سے اپنے کو محفوظ رکھيں اور ظہور کےلہذ

  سلسلہ ميں صرف مرضی پروردگار کے منتظر رہيں۔

  ظہور کی نشانيوں کو خاص مصاديق پر منطبق کرنا
انياں بيان ہوئی ہيں ليکن ان کی دقيق اور متعدد روايات ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے لئے بہت سی نش

صحيح کيفيت نيز ان کی خصوصيات روشن نہيں ہيں، جس کی وجہ سے بعض لوگ اپنے ذاتی نظريات اور احتماالت کو 
بروئے کار التے ہيں اور بعض اوقات ظہور کی نشانيوں کو خاص واقعات پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہيں جس کے 

ک ہونے کی خبريں ديتے ہيں۔ يہ مسئلہ بھی مہدوی ثقافت کے لئے ايک آفت ہے جس کی بنا پر (بھی) ذريعہ ظہور کے نزدي
نام کو کسی عالقہ کے رہنے والے پر صادق “ سفيانی”انسان ياس اور نااُميدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب 
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کے بعد سب لوگوں کو يہ بشارت دی جائے کہ اب کے بارے ميں بغير دليل کے گفتگو کی جائے، جس “ دجال”مانيں اور 
ظہور امام کا زمانہ نزديک ہے اور سالوں بعد بھی امام عليہ السالم کا ظہور نہ ہوتو بہت سے لوگ غلط فہمی اور انحراف 

  کے شکار ہو جائيں گے اور اپنے صحيح عقائد ميں شک و ترديد ميں مبتال ہو جائيں گے۔

  غير ضروری بحث کرنا
ثقافت ميں بہت سے معارف اور تعليمات ايسی ہيں جن کے سلسلہ ميں کوشش کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور يہ  مہدوی

چيز شيعوں ميں مزيد علم و آگاہی کے لئے بنيادی کردار ادا کرتی ہے اور غيبت کے زمانہ ميں ہمارے لئے ايک اہم دستور 
ه اپنی گفتگو، مضامين، جرائد اور کانفرنسوں ميں غير ضروری العمل کی حيثيت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ يا بعض گرو

بحث کرتے ہيں کہ جن کی وجہ سے کبھی کبھی منظرين کے ذہنوں ميں بعض غلط شبہات اور سواالت پيدا ہو جاتے ہيں۔ 
رے ميں بہت کی بحث کرنا اور لوگوں کو آپٍعليہ السالم کی مالقات کے با“ امام زمانہ (ع) سے مالقات”نمونہ کے طور پر 

زياده رغبت دالنا جس کے بہت سے غلط اثرات پيدا ہوجاتے ہيں اور نااُميدی کا سبب اور کبھی تو امام عليہ السالم کے انکار 
کا باعث ہوتا ہے جبکہ روايات ميں اس چيز کی تاکيد ہوئی ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی مرضی کے مطابق قدم بڑھايا 

ميں آپعليہ السالم کی پيروی کی جائے۔ لٰہذا اہم يہ ہے کہ غيبت کے زمانہ ميں انتظار کرنے والوں  جائے اور رفتار و کردار
کے فرائض کو بيان کيا جائے تاکہ اگر امام عليہ السالم سے مالقات ہو جائے تو اس موقع پر امام عليہ السالم ہم سے راضی 

الشريف) کی شادی کا مسئلہ، يا آپ کی اوالد کے بارے ميں  تعالٰی فرجہهللا اور خوشنود ہيں۔اسی طرح امام مہدی (عجل ا
گفتگو، يا آپ کہاں رہتے ہيں وغيره، يہ تمام غير ضروری بحثيں جن کی جگہ ايسی موثر اور مفيد بحثوں کو بيان کرنا 

ہے، چاہيے جو منتظرين کے لئے مفيد ثابت ہوں، اسی وجہ سے ظہور کی شرائط اور ظہور کی نشانيوں کی بحث مقدم 
کيونکہ امام عليہ السالم کے ظہور کے مشتاق افراد کا شرائط سے آگاه ہونا ان شرائط کو پيدا کرنے ميں تٍرغيب کا باعث بنتا 

  ہے۔

  امام مہدی عليہ السالم مہرومحبت کا پيکر نہ کہ قہر و غضب کا
ی کسی ايک موضوع پر بحث کرتے يہ نکتہ بھی اہم ہے کہ مہدويت کی بحث ميں ہر پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہے يعن

وقت مہدويت کے سلسلہ ميں تمام چيزوں پر نظر رکھی جائے کيونکہ کچھ لوگ بعض روايات کے مطالعہ کے بعد غلط 
تفسير کرنے لگتے ہيں کيونکہ ان کی نظر دوسری روايات پر نہينہوتی، مثال کے طور پر بعض روايات ميں طوالنی جنگ 

گئی ہے چنانچہ بعض لوگ صرف انہی روايات کی بنا پر امام مہدی عليہ السالم کی بہت اور قتل و غارت کی خبر دی 
خطرناک تصوير پيش کرتے ہيں اور جن روايات ميں امام عليہ السالم کی محبت اور مہربانی کا ذکر ہوا ہے اور آپعليہ السالم

طرح بيان کيا گيا ہے، ان سے غافل رہتے ہيں عليہ و آلہ وسلم) کے اخالق کیهللا کے اخالق و کردار کو رسول اکرم (صلی ا
ظاہر ہے کہ دونوں طرح کی روايات ميں غور و فکر سے يہ حقيقت واضح ہوجاتی ہے کہ امام عليہ السالم تمام ہی حق طلب 
انسانوں سے (اپنے شيعہ اور دوستوں کی بات تو الگ ہے) مہر و محبت اور رحم و کرم ميں دريا دلی کا مظاہره کريں گے 
اور اس آخری ذخيره اٰلہی کی شمشير انتقام صرف ظالم و ستمگر اور ان کی پيروی کرنے والوں کے سروں پر قہر بن کر 

  برسے گی۔
اس گفتگو کی بنا پر مہدويت کے موضوع پر بحث کرنے کے لئے کافی علمی صالحيت کی ضرورت ہے اور جن کے يہاں 

“ مہدوی ثقافت”ميں نہيں کودنا چاہيے کيونکہ ان کا اس ميدان ميں وارد ہونا يہ صالحيت نہ پائی جاتی ہو تو ان کو اس ميدان 
  کے لئے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

  جھوٹا دعوٰی کرنے والے
ہيں۔ امام مہدی عليہ السالم کی غيبت “ جھوٹا دعوٰی کرنے والے”عقيده مہدويت کے لئے ايک نقصان ده چيز اس سلسلہ ميں 

کے زمانہ ميں بعض لوگ جھوٹا دعوٰی کرتے ہيں کہ ہم امام عليہ السالم سے ايک خاص رابطہ رکھتے ہيں يا انکی طرف 
چوتھے نائب (خاص) کے نام آخری خط ميں اس بات کی وضاحت کرتے  سے خاص نائب ہيں۔ امام مہدی عليہ السالم اپنے

  ہيں:
چھ دن بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، اپنے کاموں کو اچھی طرح ديکھ بھال لو، اور اپنے بعد کے لئے کسی کو وصيت نہ ”

يعہ مجھ سے مالقات کرنا کيونکہ مکمل غيبت کا زمانہ شروع ہونے واال ہے........ آنے والے زمانہ ميں ہمارے بعض ش
(اور مجھ سے رابطہ کا) دعوٰی کريں گے، خبردار! کہ جو شخص سفيانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے ہميں 
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  )۴٩٢، ص ۵۴، ح ۵۴، باب ٢۔ (کمال الدين، ج “ديکھنے کا دعوٰی کرے تو وه جھوٹا ہے
ہ کی يہ ذمہ داری ہے کہ وه امام عليہ السالم سے امام عليہ السالم کے اس کالم سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شيع

رابطہ رکھنے اور خاص نيابت کے سلسلہ ميں دعوٰی کرنے والوں کو جھٹالئے اور اس طرح کے خود غرض اور دنيا 
  پرست لوگوں کے نفوذ کا سدباب کريں۔

عليہ السالم کی نيابت کے اس طرح کے بعض جھوٹا دعوٰی کرنے والوں نے ايک قدم اس سے بھی آگے بڑھايا اور امام 
کے دعويدار بن بيٹھے اور اپنے اس باطل دعوٰی کی بنياد پر ايک گمراه فرقہ کی بنياد ڈال دی اور“ مہدويت”دعوٰی کے بعد 

  بہت سے لوگوں کو گمراه کرنے کا راستہ ہموا کر ديا۔
ہے، جس نے پہلے امام مہدی عليہ السالم “ علی محمد باب”( فرقہ بابيت بھی اس طرح کا ايک گمراه فرقہ ہے جس کا رہبر 

کی نيابت کا دعوٰی کيا اور اس کے بعد مہدی موعود کا دعوٰی کر بيٹھا اور آخرکار اس نے پيغمبری کا بھی دعوٰی کيا اور 
اسی طرح گمراه فرقہ نے بہائيت جيسے گمراه فرقہ کی تشکيل کا راستہ ہموار کيا۔يہ تو ايران ميں تھے اور برصغيرميں 

  الم احمد قاديانی نے بھی اسی طرح کا دعوٰی کيا اپنا فرقہ بناڈاال)غ
چنانچہ ان گروہوں کی تاريخ کے مطالعہ کے بعد يہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ان ميں سے بہت سے لوگ استعمار کی 

  حمايت اور اس کے اشاره پر پيدا ہوئے ہيں اور اپنے وجود کوباقی رکھے ہوئے ہيں۔
ح کے منحرف فرقے اور گروہوں کی تشکيل اور ان کا مہدويت يا امام زمانہ عليہ السالم کی نيابت کا روشن ہے کہ اس طر

  دعوٰی کرنے والوں پر اعتماد کرنا ان کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔
م کے سلسلہ ميں کم امام مہدی عليہ السالم کی معرفت کے بٍغير آپعليہ السالم کے ديدار کا بہت زياده شوق، يا آپعليہ السال

  معلومات اور اس سلسلہ ميں مکاروں کے وجودسے غافل رہنا، جھوٹے دعويداروں کے لئے راستہ ہموار کرنا ہے۔
لٰہذا انتظار کرنے والے شيعہ کو چاہيے کہ مہدوی ثقافت سے الزمی معرفت حاصل کرنے کے ذريعہ خود کو مکار اور حيلہ

ور متقی شيعہ علماءکی پيروی کرتے ہوئے مکتب اسالم کے روشن راستہ پر قدم باز لوگوں سے محفوظ رکھے اور مومن ا
  بڑھاتا رہے۔

  ة....ة....ة....ة....ة

  درس کا خالصہ:

  امام مہدی عليہ السالم کے معارف کو الحق اہم خطرات ميں سے اس کی غلط تشريح اور ان تعليمات سے نادرست فہم ہے۔
يبت ميں قيام کو باطل سمجھنا اور امام کو ايک سخت حاکم بتانا وغيره........ يہ سب امام مفہوم انتظار نادرست فہم، زمانہ غ

  مہدی عليہ السالم کے عظيم معارف کی غلط فہم و تفسير کی واضح مثاليں ہيں۔
ظہور کے وقت کو معين کرنا، عالمات ظہور کو خود ہی خاص امور پر منطبق کرنا، حضرت سے رابطہ يا ان کی نيابت 

  ے حوالے سے جھوٹے دعوے وغيره يہ سب امام مہدی عليہ السالم کے متعلقہ ابحاث کو الحق اہم خطرات ميں سے ہيں۔ک

  درس کے سواالت:
  ۔ امام مہدی عليہ السالم کے متعلقہ بحثوں ميں غلط سوچ کی تين مثاليں بيان کريں؟١
  ق کی وضاحت کريں؟۔ وقت معين کرنے، جلد بازی کرنے،ظہور کے وقت معين کرنے سے فر٢
  ۔ظہورکی نشانيوں کو بعض مصاديق پر منطبق کرنے کے بڑے منفی نتائج کيا ہيں؟٣
تعالٰی فرجہ الشريف کے ساتھ رابطے يا نيابت کے جھوٹے دعويداروں کے مدمقابل امام زمانہ عجل هللا ۔ امام زمانہ عجل ا۴
  ری کيا ہے؟فرجہ الشريف کی توقيع کو مدنظر رکھتے ہوئے شيعوں کی ذمہ داهللا ا

 ة....ة....ة....ة....ة

 

 مہدويت نامہ
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   معرفت نامہ(ماخوز از زيارت امام زمانہ عليہ السالم)حصہ اول
  

  “بسم هللا الرحمن الرحيم 
  “من مات ولم يعرف امام زمانہ مات ميتة الجاہلية ” 

جوشخص اس حالت ميں مرگيا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو وه جاہليت کے زمانہ کی موت ”
  ۔“مرا يعنی کفر پر مرا

  
  معرفت نامہ ماخوذاز: زيارت امام زمانہ عليہ السالم(از مفاتيح الجنان)

  ترجمہ وتشريح : السيد افتخار حسين نقوی النجفی
  
  

  ر امام زمانہ (عج) کے حضور اظہار عقيدتحضرت ولی العص
  امام زمانہ عليہ السالم کے بارے ميں

اپنے زمانہ کے امام عليہ السالم سے کيسا رابطہ رکھا جائے اور ان کے بارے کيسا عقيده ہونا چاہيے اور يہ کہ ميرے لئے 
يہ السالم نے زبان وحی ترجمان سے زيارات پوری کائنات کے لئے ان کا کيافائده ہے، ان کی پہچان کيا ہے، آئمہ اطہار عل

کے انداز ميں ہمارے لئے سب کچھ بيان کرديا ہے ذيل ميں ہم حضرت ولی العصر عليہ السالمکے متعلق تفصيلی عقيدت کے
اظہار کے حوالے سے آپ کے حرم ميں جا کر جو زيارت پڑھی جاتی ہے اس کا انداز بيان قارئين کےلئے پيش کرنے کی 

ل کر رہے ہيں اس دعا کے ساتھ کہ هللا تعالٰی اپنی آخری حجت کے وسيلہ سے ہميں ان تمام بيانات پر پورا سعادت حاص
  اترنے کی توفيق عطا کرے۔

  امام زمانہ عليہ السالم کا تعارف
ِ َوَخلِی فَةَ ٰابَآئِِہ ال َمھ ِديِّی َن۔اَلسَّالَ ُم ١ َعلَی َک يَا َوِصیَّ ال اَو ِصيَآِئ ال َماِضی َن ۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی ۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَا َخلِی فَةَ ّهللاٰ

  َک يَا َحافِظَ اِس َراِر َربِّ ال َعالَِمی َن۔
  آپ عليہ السالم پر سالم اے هللا کے خليفہ (قائم مقام) اور ہدايت يافتہ اپنے آباءکے جانشين (خليفہ) ۔

ی اس وقت هللا کی مخلوق ميں هللا کے خليفہ ہيں، اور تمام انبياءاور اوصياءکے ٭ اس کا مطلب يہ ہوا ہے کہ آپ عليہ السالم ہ
  آخری خليفہ ہيں ، آپ خاتم االوصياءاور خاتم الخلفاءہيں۔

کا بيان جاری فرما کر،حضرت آدمعليہ “ انی جاعل فی االرض خليفہ”هللا تعالٰی نے روئے زمين پر سب سے پہال خليفہ 
  ۔“اپنا آخری خليفہ اپنی زمين پر حضرت امام مہدی عليہ السالم کو قرار ديا ہےالسالم کو قرار ديا اور 

  آپ عليہ السالم پر سالم اے گزرے ہوئے زمانوں ميں جو اوصياءرہے ہيں، ان سب کے وصی عليہ السالم۔
لہ امام زمانہ عليہ ٭اس کا مطلب يہ ہوا کہ گذشتہ انبياءعليہ السالم کے جتنے اوصياءگزرے ہيں ان سب اوصياءکا آخری سلس
  السالم ہيں اور آپ عليہ السالمسب اوصياءعليہ السالم کے وصی ہيں اور آپ خاتم االوصياءعليہ السالم ہيں۔

  اے رب العالمين کے اسرار اور رازوں کے نگہبان آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔
ن سے انسان واقف نہيں ہے اور ان تمام اسرار کی اس کا مطلب يہ ہے کہ هللا تعالٰی کے اپنی کائنات کے پوشيده اسرار ہيں ج
  حفاظت کرنے واال موجود ہے اور وه حضرت ولی العصر عليہ السالم ہيں۔

  حضرت امام مہدی (عج) کی طہارت وساری مخلوق پر برتری 
ِ ِمَن الصَّف َوِة ال ُمن تََجبِی َن۔اَلسَّالَ ُم عَ ٢ اِھَرِة۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَاب َن ال ۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَا بَِقيَّةَ ّهللاٰ لَی َک يَاب َن ال اَن َواِر الزَّ

  النَّبَِويَِّة ۔ اَع الَ ِم ال بَاِھَرِة۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَاب َن ال ِعت َرِة الطَّاِھَرِة اَلسَّالَ ُم۔َعلَی َک يَاَمع ِدَن ال ُعلُو مِ 
  گان ميں هللا کے بقيہ ۔اے بقية هللا....اے منتخب شدگان ميں سے چنے ہوئے نمائند

٭اس کا مطلب يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے اپنے منتخب بندگان کو اس زمين پر حجت بنا کر بھيجا اور پھر ان تمام منتخب افراد 
ميں بھی انتخاب در انتخاب کيا اور سب سے برتر اور بزرگ تر حضرت ختمی مرتبت حضرت محمدمصطفی خاتم النبيين ، 
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مت العالمين ہيں اور ان کے بعد ان کے اوصياءعليہ السالم ہيں اس بات کی طرف اشاره ديا گيا ہے کہ ان سب ميں آخری رح
  حجت اور هللا کا ذخيره حضرت امام مہدی عليہ السالم ہيں۔

  ٭اے چمکتے دمکتے خوبصورت نورانی ہستيوں کے فرزند ،آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔
  ن اور سب پر عياں پھيلے پرچموں کے فرزند ،آپ عليہ السالم پر سالم۔٭اے بہت ہی واضح، روش

  ٭اے عترت طاہره عليہ السالم کے فرزند، آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔
٭ان جملوں ميں آپ عليہ السالم کے نسب کی برتری کو بيان کيا گيا ہے آپعليہ السالم کے تمام آباءو اجداد پاک و طاہر ہيں، 

ف ہيں، انوار ہيں، آپعليہ السالم کی خلقت نورانی ہے، آپعليہ السالم خاکی نہيں ہيں، جو آپعليہ السالم سے مقدس ہيں، معرو
جاہل رہے تو گويا وه عقل کا اندھا ہے کيونکہ سورج کی روشنی سے اندھا ہی بے بہره ہوتا ہے، آپعليہ السالم ايسا روشن 

  عليہ السالم کی معرفت حاصل کرنا سب کے لئے آسان ہے۔اور واضح موجود ہيں کہ تھوڑا سا تامل کرنے پر آپ
  اے علوم نبويہ کے معدن (کان)، آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔

٭اس جملہ سے واضح کيا گيا ہے کہ جس طرح ايک معدن ميں خزانہ جمع ہوتا ہے جس کی انتہاءکو نہيں پہنچا جا سکتا، 
تا اور وه سب کے لئے ہوتا ہے ليکن معدن سے وہی فائده اٹھاتا ہے جو اور معدن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وه ختم نہيں ہو

معدن تک خود کو پہنچاتا ہے اور معدن سے لينے کا اراده کرتا ہے ، معدن اپنا فيض دينے کےلئے کسی کے گھر پر نہيں 
العصر عليہ السالم،  آجاتا، بلکہ معدن کے خزانہ کو لينے کےلئے محنت ، مشقت اور جدوجہد کرنا ہوتی ہے ۔ حضرت ولی

نبويہ علوم کی معدن ہيں بس جو بھی ان علوم و معارف سے کچھ لينا چاہتا ہے تو اسے اس ذات سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ان 
سے لينے کےلئے اپنے اندر ضروری شرائط پوری کرنا ہوں گی، محنت ومشقت کرنا ہوگی، علوم بغير حاصل کرنے کے 

سے علوم حاصل کرنے کےلئے جدوجہد کرنا ہوگی جو آئمہ عليہ السالم نے ہمارے لئے  نہيں ملتے، پڑھنا ہوگا،ان ذرائع
  تعليم ديے ہيں۔

  امام مہدی (عج) هللا تک جانے کا وسيلہ 
ِ الَّذِ ٣ ِ الَِّذی الَ يُو تٰیٓ ااِلَّ ِمن هُ۔اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَا َسبِی َل ّهللاٰ   ی َمن َسلََک َغی َره ھَلََک۔۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَا بَاَب ّهللاٰ

  اے هللا کا ايسا دروازه کہ جس پر آئے بغير خدا تک جانا ممکن نہيں ہے، آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔
٭اے هللا کا وه راستہ کہ جس پر چلے بغير خدا کا راستہ نہيں ملتا اور جو بھی اس راستہ کو چھوڑدے دوسرے راستہ سے 

  گا، تو وه ہالک ہو گا آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔خدا تک جانے کا اراده کرے 
ان دو جملوں ميں واضح کيا گيا ہے کہ خدا تک جانے اور توحيد پرست بننے کے لئے حضرت ولی العصر عليہ السالم کو 

وسيلہ بنانا ہوگا جب تک اپنے زمانہ کے امام عليہ السالم سے وصل نہ ہوں گے اس وقت تک خداوند سے وصل نہيں ہو 
کتا، خدا تک جانے کا ذريعہ آپ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہيں ہے اور نہ ہی اس راستہ کو چھوڑ کر س

  کسی دوسرے راستہ سے خدا تک جانے کا امکان ہے۔

  امام مہدی (عج) ہر شئی پر ناظر 
  ٰھی۔۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَانَاِظَر َشَجَرِة طُو ٰبٰ◌ی َوِسد َرِة ال ُمن تَ ۴

  اے شجره طوبٰی اور سدره منتٰہی کے ناظر، آپ عليہ السالم پر سالم ہو۔
شجره طوبٰی سے مراد وه درخت ہے جس کو قرآن مجيد ميں شجره طيبہ کا نام ديا گيا ہے جس کی وصفيں بيان کی گئی ہيں 

ان دو عناوين کو بيان کرنے اور سدرة المنتہٰی اس مرکز کانام ہے جس تک حضرت ختمی مرتبت شب معراج گئے تھے گويا
سے مقصود آپ کی عظمت وکرامت کو واضح کرنا ہے اور آپ عليہ السالم کی خلقت پر روشنی بھی ڈالنا مقصود ہے کہ 

آپعليہ السالم ان انوار ميں سب پر نماياں تھے کيونکہ آپ عليہ السالم ہی هللا کے نمائندگان ميں آخری ہيں لٰہذاآپ عليہ السالم 
گذشتگان) سب کے حاالت اور ان کے امتيازات اور مراتب پرآپ ناظر ہيناور ان سے واقف وآگاه ہيناور سب پر سے پہلے(

آپ عليہ السالم کی نظر ہے ان کے حوالے سے کچھ بھی آپ عليہ السالم پرپوشيده نہ ہے، آپ عليہ السالم ہی سب کی مراد 
نا ہے جو کچھ گذشتگان ميں تھا وه سب کچھ آپ عليہ السالم ميں ہيں اور سب کے مقاصد کو آپ عليہ السالم نے ہی پورا کر

ہے، تب ہی تو آپ عليہ السالم سب کے وارث ہيں، سب کے علوم بھی آپ عليہ السالم کے پاس ہيں، سب کے فضائل اور تمام
  ا مظہر کامل بنايا ہے۔مراتب آپعليہ السالم ميں موجود ہيں آپ عليہ السالم کے وجود کو هللا تعالٰی نے اپنے نمائندگان ک

  امام مہدی (عج) نور ِ خدا 
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  ۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَانُو َر ّهللاِ الَِّذی الَ يُط ٰفی ۔۵
  اے هللا کے نور جس نے بجھنا نہيں ہے جسے کوئی ختم نہيں کرسکتا ،آپ عليہ السالم پر سالم ہو ۔

 کی پہچان ہيں، هللا کا دين آپعليہ السالم ہيں، هللا کی کالم ناطق آپ عليہ هللا کا نور آپعليہ السالم ہيں، يعنی آپعليہ السالم هللا
السالم ہيں کيونکہ هللا تعالٰی نے اپنے دين کونور کہا ہے، اپنی کتاب کو نور کہا ہے، اپنی طرف سے ہدايت کو نور کہا ہے،، 

ورقرار ديتا ہے تو اس ميں نور کے تمام معانی پوشيده علم کو بھی نور کہا گيا ہے اور جب هللا تعالٰی اپنے نمائنده کو اپنا ن
ہوتے ہيں اور اس لفظ ميں ايک اشاره ديا جاتا ہے کہ هللا کا نمائنده کسی کا محتاج نہيں ہوتا وه سب کے لئے ہدايت ہوتا ہے، 

ے کہ جسے کوئی نقصان سب کاراہنما ہوتا ہے، سب کے لئے چراغ کا کام ديتا ہے اور پھر هللا کا نمائنده ايک ايسا منبع ہ
نہيں دے سکتا، وه هللا کی رحمت کا مظہر کامل ہوتاہے، اسے کوئی ختم نہيں کر سکتا اور نہ ہی اسے کوئی مار سکتا ہے، 

يہ ساری وصفيں حضرت ولی العصر عليہ السالم ميں موجودہيں اس سے آپعليہ السالم کی زندگی کی طرف بھی اشاره 
قت زنده موجود ہيں۔آپ کا فيضان موافق ومخالف کيلئے هللا کے اذان وارادے سے جاری و ہے۔يعنی آپ عليہ السالم اس و

ساری ہے اور اس ميں انقطاع نہيں ہے پوری کائنات کو هللا تعالٰی نے آپ کے نورانی وجودسے روشن و برقرار رکھا ہوا 
  ہے ۔

  امام مہدی(عج) حجت ِ خدا 
۶ ِ ةَ ّهللاٰ ِ َعٰلی َمن فِی ال اَر ِض َوالسََّمآِئ۔۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَا ُحجَّ ةَ ّهللاٰ    الَّتِی الَ تُخ ٰفی۔اَلسَّالَ ُم َعلَی َک يَا ُحجَّ

  ٭اے هللا کے ايسے نمائنده جو کہ مخفی نہيں ره سکتے، آپعليہ السالم پر سالم ہو۔
  ٭اہل زمين اور اہل آسمان پر هللا کی حجت، آپعليہ السالم پر سالم ہو۔

ملوں ميں آپعليہ السالم کو هللا کی حجت کہا گيا ہے، حجت کا معنی دليل ، راہنما کے ہوتا ہے اور ايسی شئی پر بوال ٭ان دوج
جاتا ہے جس کے ذريعہ کوئی شخص اپنی بات منوا سکے اور جو ہستی هللا کی حجت قرار پاتے ہيں تو گويا وه ايسی ہستی 

وتاہے، جن کے بيان سے هللا کی پہچان ہوتی ہے، وہی هللا کے نمائنده ہيں ہوتے ہيں جن کے وجود سے هللا کا وجود ثابت ہ
اور هللا اپنی مخلوق سے ان کے ذريعہ سوال کرے گا کہ ميرا نمائنده، ميری پہچان کروانے کےلئے موجود تھا اور تم نے 

ہ ان کی اطاعت کو هللا تعالٰی کس وجہ سے ميرا انکار کرديا،منکرين الجواب ہوں گے، هللا کی حجت کا معنی يہ بھی ہے ک
نے تمام بندگان پر ہی فرض کيا بلکہ زمين وآسمان ميں جتنی مخلوقات ہيں ان سب پر هللا تعالٰی نے آپ کی اطاعت کو فرض 

قرار ديا اور ساری مخلوقات آپ کے فرمان کے تحت چل رہی ہے ، ہرشئی کی افاديت هللا کے حکم و اراده و مشيت سے آپ 
وابستہ ہے اور ہر شئی آپ کے سامنے خاضع و خاشع ہے جبکہ بندگان کو حکم ہے کہ وه بھی آپ کے کے وجود سے 

  حضور سر تسليم خم کريں اور آپ کے سلطانی فرامين کی خالف ورزی نہ کريں۔

  امام مہدی عليہ السالم کی معرفت
٧ ُ فََک بِِہ ّهللاٰ    َونَع تََک بِبَع ِض نُُعو تَِک الَّتِی ٓ اَن َت اَھ لُھَا َوفَو قَھَا ۔۔ اَلسَّالَ ُم َعلَی َک َسالَ َم َمن َعَرفََک بَِما َعرَّ

٭آپ عليہ السالم پر ايسے شخص کی مانند سالم ہو اے ميرے موال :جس نے آپ عليہ السالم کو اس طرح سے پہچان ليا 
الم کے اوصاف ميں سے کچھ جيسی آپ کی پہچان هللا تعالٰی نے اس کے واسطے کرائی ہے اور اس نے آپ عليہ الس

اوصاف کو بيان کيا ہے، ايسے اوصاف جن کے آپ عليہ السالم الئق ہيں بلکہ آپعليہ السالم تو ان اوصاف سے بھی مافوق 
  ہينجن کا اظہار بندگان کر سکتے ہيں ۔

نے کی کيفيت کو اس جملہ ميں سالم پيش کرنے واال اپنی عاجزی اور کمزوری کااظہار کررہا ہے اس لئے وه سالم بھيج
ايسے شخص کے سالم کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ جسے آپ عليہ السالم کی مکمل معرفت ہے اور ساتھ يہ بھی بتا ديا 

ہے کہ آپ عليہ السالم کے جتنے بھی اوصاف بيان کيے جائيں ان کے ذريعہ آپ کا حق ادا نہيں ہوتا آپ عليہ السالم ہر اچھی 
يہ کہ آپ عليہ السالم ان اوصاف ميں نہيں سمو پاتے، آپ عليہ السالم تمام اوصاف سے  صفت کے الئق ہيں ليکن حق بات

  مافوق ہيں، ساتھ يہ بھی بتا ديا کہ کوئی بھی آپ عليہ السالم کی معرفت حاصل نہيں کر سکتا ۔ 
ميں آپ نے مگر يہ کہ خود خدا آپ کی معرفت کروا دے، يہ بات حضور پاک کی اس حديث کی طرف اشاره بھی ہے جس 

حضرت علی عليہ السالم کو مخاطب قرار ديتے ہوئے فرمايا تھا کہ اے علی عليہ السالم! تيری معرفت يا هللا کو ہے يا 
مجھے اور ميری معرفت يا هللا کو ہے يا آپ کو، جس طرح هللا کی معرفت جو ہے وه ياتو اے علی عليہ السالم آپ کو ہے يا 

  يلئے پوری طرح صادق ہے ۔ مجھے....آج يہی بات آخری وصی ک
پس آج کے دور ميں حضرت ولی العصر عليہ السالم کی معرفت تو ان ہستيوں ہی کو ہے جس کو هللا تعالٰی نے اپنا نمائنده 
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اپنی زمين پر بنايا ہے يعنی آپ کی صحيح معرفت هللا کوہے، جو آپ کا خالق و مالک ہے اور هللا کے رسول کو ہے اور هللا 
اوصياءجو آپ سے پہلے ہوئے، ان کو ہے اور ان ہستيوں نے جن اوصاف کے ساتھ آپ کی پہچان کروائی کے رسول کے 

وه آپ کے سارے اوصاف نہين ہيں بلکہ بعض اوصاف ہيں بس ميں اپنے سالم کو ان سے منسوب کرتا ہوں کہ ان ہستيوں 
السالم پر ہو اگر چہ اس سالم کی کنہ اور  نے جس معرفت سے آپ پر سالم بھيجا ہے ويسا ہی سالم ميری طرف سے آپعليہ

  حقيقت سے ميں واقف نہيں ہوں۔

  امام وقت کے بارے عقيده کيسا ہو؟
  امام زمانہ عليہ السالم سے اظہار عقيدت کا انداز

ةُ َعٰلی َمن مَّٰضی َوَمن بَقَِی َواَنَّ ِحز بََک ھُُم ال ٰغلِبُو َن َواَو لِيَ ٨ آئََک ھُُم ال فَآئُِزو َن َواَع َدآئََک ھُُم ال َخاِسُرو ۔ اَش ھَُد اَنََّک ال ُحجَّ
ُمب ِطُل ُکلِّ بَاِطٍل َرِضی تَُک يَا مَ  ُمَحقُِّق ُکلِّ َحقٍّ وَّ فَاتُِق ُکلِّ َرت ٍق وَّ ُمر ِشًدا َن َواَنََّک َخاِزُن ُکلِّ ِعل ٍم وَّ َولِيًّا وَّ ھَاِديًّا وَّ و الََی اَِماًما وَّ

آَل اَتَِّخُذ ِمن ُدو نَِک َولِيًّا۔آلَّ اَب تَِغی بِ    َک بََدالً وَّ
اے ميرے امام عليہ السالم: ميں گواہی ديتا ہوں! بے شک آپعليہ السالم حجت ہيں ان پر جو گذر گئے اور ان پر بھی آپعليہ 

ءہوں گے آپ السالم حجت ہيں جو باقی ہيں اور يہ کہ آپ کی جماعت نے سب پرغلبہ حاصل کرنا ہے اور جو آپ کے اوليا
کے ساتھی ہوں گے وہی کامياب ہوں گے اور جو آپ عليہ السالم کے دشمن ہيں وه خساره اٹھانے والے ہوں گے اوريہ کہ 

  آپ ہی ہر علم کے خزانہ دار ہيں اور ہرمشکل و پيچيده امر کو سلجھانے والے آپ عليہ السالم ہی ہيں۔
ے آپ عليہ السالم ہی ہيں، ہرباطل کو ختم کرنے والے ، اسے ہر حق کو ثابت کرنے والے اور اس کو وصول کرنے وال

  مٹانے والے اور اس کے بطالن اور غلط ہونے کو ثابت کرنے والے بھی آپ عليہ السالم ہيں۔
اے ميرے موال! ميں نے آپ کو اپنا امام بنايا ہے، آپعليہ السالم ميرے ہادی ہيں، ميرے رہبرہيں، ميرے ولی ہيں، ميرے 

  ، ميرے مرشد ہيں۔سرپرست ہيں
ميرے موال! ميں آپعليہ السالم کے بدلے ميں کسی بھی چيز کو نہيں چاہتاہوں اور نہ ہی آپ کے سوا کسی کو اپنا ولی مانتا 

  ہوں، آپ ہی ميری پسند اور آپ عليہ السالم ہی ميرے لئے سب کچھ ہيں۔

  امام مہدی (عج) تمام انبياءپر حجت
ظہار کيا گيا بڑا واضح و روشن ہے تشريح کی ضرورت نہيں ہے لٰہذا اس جگہ ايک جملہ اس حصہ ميں جو کچھ عقيدت کا ا

جو بيان ہوا ہے کہ آپ گذشتگان پر حجت خدا ہيں تو اس کا مطلب يہ ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے اوصياء، هللا کے خلفائ، 
کا مطلب يہ ہے کہ سب آپ عليہ السالم پر  انبيائعليہ السالم، رسل، هللا کے نمائندگان گذرے ہيں، سب پر آپ حجت ہيں، اس

ايمان الئے اور سب نے آپ عليہ السالم کا تعارف کروايا اور يہ ان پر الزم تھا، ہر نبی نے آپ کے بارے اپنی امت سے 
  اقرار ليا۔ 

 هللا کی طرف سے آخری حجت آپ ہی کو قرار ديا گيا آپ کے آباءو اجداد کو آپ پر تقدم کا شرف حاصل ہے جيسے
حضورپاک کو آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس حوالے سے انہيں آپ عليہ السالم پر برتری بھی ہے، آپ نے 

اپنے جدامجدد کے الئے ہوئے دين ہی کو نافذ کرنا ہے، اس کےلئے ہی کام کرنا ہے ليکن هللا تعالٰی نے آپ کو اپنا بقيہ قرار 
کام کريں جو آپ سے پہلے آنے والوں نے نہ کيا اور اسی آرزو ميں مر گئے دے کر آپ کےلئے يہ اعزاز ديا ہے کہ آپ وه 

،شايد يہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق عليہ السالم، امام محمدباقرعليہ السالم، امام رضا عليہ السالم آپ کا ذکر کرتے ہوئے 
ا نام سن کر احترام سے کھڑے ہو جاتے ہيں فرماتے ،!! ميرے ماں باپ آپعليہ السالم پر قربان جائيں۔ کبھی آپعليہ السالم ک

،کبھی فرماتے ہيں کہ ميں اگر ان کا زمانہ پالوں تو اپنی زندگی کو ان کےلئے بچا کر رکھونحضرت امام حسين عليہ السالم 
اپنے اس فرزند کی خدمت ميں رہنے کو اپنے لئے اعزاز سمجھتے ہيں اور حضرت اميرالمومنين عليہ السالم آپ کے ديدار 

کےلئے بے تاب نظر آتے ہيں، حضرت امام جعفر صادقعليہ السالم آپ عليہ السالم کی غيبت کے طوالنی ہونے کو ياد کر 
  کے گريہ وزاری کرتے ہيں اور بے تاب ہو جاتے ہيں۔

ے ہيں اور حضور اکرم اپنے بيانات ميں آپ عليہ السالم کا تعارف کرواتے ہيں اور آپعليہ السالم کی اہميت اپنی امت کو بتات
اپنی ساری زندگی کا ثمر آپ کو قرار ديتے ہيں، يہ سب کچھ پڑھنے سے اس جملہ کا معنی سمجھ ميں آجانا چاہيے کہ آپ 

اپنے سے پہلے آنے والوں پرکيسے حجت ہيں اور جو بعد ميں آنے والے ہيں ان پر بھی آپ عليہ السالم حجت ہيں،يہ تو بڑا 
  ں تو بعدوالوں پر تو بطريق اولٰی حجت قرار پائيں گے ۔واضح ہے جب آپ گذشتگان پر حجت ہي
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  حضرت امام مہدی (عج) کی کاميابی
اسی بيان ميں آپ عليہ السالم کی کاميابی کے يقينی ہونے پر، آپ کی جماعت اور ساتھيوں کے غلبہ کے حتمی ہونے کو بھی

بيان کيا گيا ۔ شکست آپعليہ السالم کے دشمنوں کا مقدر ہے، آپعليہ السالم ہی نے حق کی پہچان کروانا ہے، حق آپ نے 
ذ کرنا ہے، باطل کا خاتمہ بھی آپ عليہ السالم کے ہاتھوں ہونا ہے اور غاصبوں سے وصول کرنا ہے ،آپ نے حق کو ناف

باطل کی صحيح پہچان بھی آپ عليہ السالم نے کروانا ہے، آپ عليہ السالم سے قبل باطل کی پوری طرح لوگوں کو پہچان 
آپ ہيں، آپ کے سواکسی کو کا مکمل مصداق ہيں، مرشد“ جاءالحق وزہق الباطل وان الباطل کان زھوقا”بھی نہ ہوئی آپ ہی 

مرشد کہنا بھی درست نہيں ہے .... البتہ جو آپ عليہ السالم تک بھٹکے ہوئے بندگان کو پہنچائے تو آپعليہ السالم تک پہچانے
ميں وه شخص مرشد کا عارضی عنوان اور مجازی طور پراپنے ليے اس عنوان کولے سکتا ہے۔ واليت مطلقہ آپ عليہ 

اس لئے اعالن کيا گيا کہ آپ عليہ السالم ہی ولی ہيں، سرپرست آپ ہيں، ہادی آپ ہيں، وه شخص خساره السالم کے پاس ہے،
  ميں ره گيا جو آپعليہ السالم کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام لے۔

پ کے ساتھ مرشد کل آپ عليہ السالمہيں۔ جو علماء، مجتہدين، عرفاءدوسروں کو آپ عليہ السالم کی راہنمائی کرتے ہيں، آ
گم گشتگان کو وصل کرتے ہيں وه درحقيقت حقيقی مرشد تک پہنچانے کا وسيلہ ہيں اور بس!! اس سے زياده کچھ نہيں .... 

سب کچھ آپ عليہ السالم خود ہيں۔باقی سب آپ تک پہنچانے کا وسيلہ ہيں اور آپ تک پہنچ کر ہی خدا تک پہنچا جاسکتا ہے 
  رب العالمين سے وصل کر ديتے ہيں ۔آپ ہی وه ذات ہيں جو ہر شئی کو 

  حضرت ولی العصر عليہ السالم کی کچھ خصوصيات 
ِ فِی َک َحّق ٩ آلَّ اَر تَاُب لِطُو ِل ال َغی بَِة َوبُع ِد ال اََمِد َوآَل اَتََحيَُّر µ۔ اَش ھَُد اَنََّک ال َحقُّ الثَّابُِت الَِّذی الَ َعی َب فِی ِه َواَنَّ َوع َد ّهللاٰ
تََوقِع  µَع َمن َجِھلََک َوَجِھَل بَِک ُمن تَِظر مَ  َ يَّاِمَک۔ µمُّ   الِّ

اے ميرے موال!ميں گواہی ديتا ہوں کہ بے شک آپ ہی وه حق ثابت ہيں کہ جس ميں کوئی نقص اور عيب نہ ہے اور هللا 
يں آپ کی غيبت کے طوالنی تعالٰی نے آپ کے بارے جووعده فرمايا ہے وه برحق ہے....اور اس نے ضرور پورا ہوناہے، م

ہوجانے کی وجہ سے اس بارے شک و شبہ نہيں کرتا ہوں، آپ کی انتہاءکے دور ہوجانے سے بھی ميں شک ميں نہيں پڑتا 
ہوں ،اورنہ ہی ميں حيران ہوتاہوں، باوجود يکہ ايسے افراد موجود ہيں جو آپعليہ السالم سے جاہل ہيں اور وه افراد بھی جو 

کی عدم معرفت کی وجہ سے جہالت ميں جاپڑے ، تو ميں ايسا بھی نہيں ہوں، ميں آپ کے آنے کی انتظار آپ عليہ السالم 
  ميں ہوں اور آپ عليہ السالم کے ايام کی آمد کی پوری توقع رکھتا ہوں۔

صلی هللا  ان جملوں ميں آپ کو حق ثابت کيا گيا ہے ، اس جملہ کے ذريعہ اس مفہوم کو بيان کياگيا جسے حضرت رسول هللا
علی مع الحق والحق مع علی ”عليہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی حضرت امير المومنين عليہ السالم کو مخاطب کرکے فرمايا تھا

علی عليہ السالم حق کے ساتھ ہيں اور حق علی عليہ السالم کيساتھ ہيں اے هللا حق کو ادھر “ اللھم ادر الحق حيث دار علی 
  سالم جائيں ۔گھمادے جس طرف علی عليہ ال

اس حديث ميں علی عليہ السالم موال کو ايک ثابت اور نہ بدلنے واال شخص متعارف کروايا گيا اوريہ اعالن کياگيا ہے کہ 
علی عليہ السالم جس حال ميں جس کيفيت ميں جس پوزيشن ميں ہونگے تو وه ہی خود حق ہيں ، اسی بات کو ان جملوں ميں 

منين عليہ السالم کے فرزند بقية هللا حضرت امام مہدی (عج) کيلئے بيان کياگيا ہے کہ آپ ہی خاتم االوصياءحضرت امير المو
وه حق ثابت ہيں جس ميں کوئی تغير وتبدل نہيں آپ حاضر ہوں تو آپ ہی حق ہيں آپ غائب رہيں تو بھی حق ہيں آپ ظہور 

واقعی آپ ہی کی ذات ہے اور جو شخص جس  فرمائيں تو حق ہيں جنگ کريں تو حق ہيں ۔بہر حال آج کے زمانہ ميں حق
قدر آپ سے رابطہ ميں رہے گا اسی قدر وه شخص حق پر ہوگا اورجو شخص جس قدر آپ سے دور ہوگا وه اتنا ہی باطل 

کے قريب ہوگا اس بيان ميں آپ کی غيبت کے طوالنی ہونے کا ذکر بھی کيا گيا ہے اوريہ کہ مومن وہی ہے جو آپ کی 
پريشان ہوکر ايمان سے ہاتھ نہ دھو بيٹھے بلکہ آپ کی انتظار ميں رہے اوريہ کہ آپ کی آمد يقينی ہے طوالنی غيبت سے 

  اس ميں کوئی شک نہيں ۔

  امام مہدی (عج) اور ظالموں سے انتقام 
ُ لِنُ ٠١ اِفُع الَِّذی اَل تُنَا َزُع َوال َولِیُّ الَِّذی اَل تَُدافَُع َذَخَرَک ّهللاٰ ص َرِة الدِّی ِن َواِع َزاِز ال ُمو ِمنِی َن َوال اِن تِقَاِم ِمَن ال ۔ َواَن َت الشَّ

  َجاِحِدی َن ال َماِرقِی َن۔
اے ميرے موال! آپعليہ السالم ہی شفاعت کرنے والے ہيں جس ميں کوئی جھگڑا نہيں ہے اور آپعليہ السالم ہی تو وه ولی ہيں 

ٰی نے آپ کو دين کے لئے ذخيره کيا ہے اور مومنين کی عزت افزائی کے جسے کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہيں سکتا، هللا تعال
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واسطے آپ عليہ السالم کو هللا تعالٰی نے محفوظ رکھاہوا ہے۔ منکروں، سرکشوں، منحرفوں سے انتقام لينے کے لئے هللا 
  تعالٰی نے آپ عليہ السالم کوباقی رکھا ہواہے۔
آپعليہ السالم حق ثابت ہيں، اس ميں کسی قسم کا تزلزل نہيں ہے، کمزوری  ايک بات تو اس بيان ميں يہ واضح کی گئی کہ

بھی نہيں، آپ عليہ السالم بے عيب ہيں، دوسری بات يہ ہے کہ هللا تعالٰی نے جو وعده ديا ہے کہ آپعليہ السالم کے ذريعہ 
عہ ہوگا ، آپ عليہ السالم ہی مکمل عدل پوری دھرتی پر هللا کی حکومت قائم ہوگی، اسالم ،دين غالب آپ عليہ السالم کے ذري

کا نفاذ کريں گے ، تمام دشمنوں سے ظالموں سے، کافروں سے ، ملحدوں سے آپ ہی انتقام ليں گے، يہ وعده برحق ہے، 
ضرور پورا ہوگا،اس کے خالف نہ ہوگا، يعنی زمين کا مستقبل تابناک ہے، زمين امن کا گہواره ضرور بنے گی، آپعليہ 

کے ذريعہ دين کی نصرت ہوگی، مومنوں کو عزت ملے گی، کافر ومنافق ذليل و خوار ہوں گے، سب ظالموں سےالسالم ہی 
انتقام ليا جائے گا،آپ کو کوئی شکست نہيں دے سکتا اور نہ ہی آپ عليہ السالم کے مقابلہ ميں کوئی اپنا دفاع کر سکے گا، 

ا آپ عليہ السالم کی کاميابی يقينی ہے اوريہ کاميابی اسی دنيا ميں نہ ہی کوئی آپ کو اپنی حيثيت اور مقام سے ہٹا سکے گ
ہونا ہے آخرت کے آنے سے پہلے ہونا ہے۔آپ ہی وه سفارشی اور شافع ہيں جس ميں کوئی جھگڑا کرنے کی گنجائش نہيں 

پر غلبہ حاصل ہوگا آپ ہے ، آپ هللا کا ذخيره ہيں ، آپ کے ذريعہ مومنين کو عزت اورمنافقوں پر ، کافروں پر ، مشرکوں 
 مومنوں کی عزت ہيں ۔

 

 مہدويت نامہ

 

  

  معرفت نامہ(ماخوز از زيارت امام زمانہ عليہ السالم)حصہ دوم
  

  امام زمانہ عليہ السالم کے مبارک وجود کے فوائد 

يِّٰئاتُ ١١  فََمن َجآَئ بِِواَليَتَِک َواع ۔ اَش ھَُد اَنَّ بَِوالَ يَتَِک تُق بَُل ال اَع َماُل َوتَُزکیَّ ال اَف َعاُل َوتَُضاَعُف ال َحَسنَاُت َوتُم َحی السَّ
قَت اَق َوالُہ َوتََضاَعفَت َحَسنَا تُہ َوُمِحيَت اَليَتَِک َوَجِھَل َمع ِرفَتََک َواس  تََرَف بِاَِماَمتَِک قُبِلَت اَع َمالُہ َوُصدِّ َسيِّٰئاتُہ َوَمن َعَدَل َعن وِّ

لَم يُقِم لَہ يَو مَ  ُ لَہ َعَمالً وَّ ُ َعٰلی ِمن َخِره فِی النَّاِر َولَم يَق بَِل ّهللاٰ    ال قِٰيَمِة َوز نًا۔تَب َدَل بَِک َغی َرَک َکبَّہُ ّهللاٰ
رے اعمال آپعليہ السالم کی واليت سے قبول کئے جائيں گے،اور تمام کاموں کی اے ميرے موال! ميں گواہی ديتا ہوں کہ سا

نشوونما اور تزکيہ اور پاکيزگی بھی آپ عليہ السالم کی واليت سے ہے ۔ تنگياں آپ کے واليت کی وجہ سے دور ہوجاتی 
  ہيں اور گناہوں کو آپ ہی کی واليت سے بالکل مٹا ديا جاتا ہے۔

آپعليہ السالم کی واليت کو لے کر آئے گا اور آپ کی امامت کا معترف ہوگا تو اس کے اعمال  اے ميرے موال! جو شخص
ں اور ؤقبول ہوں گے، اس کی باتوں کی تصديق کی جائے گی، اس کی نيکياں چند برابر ہوجائيں گی، اس شخص کی خطا

  غلطيوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا ديا جائے گا۔
عليہ السالم کی واليت سے پھر گيا اور آپ عليہ السالم کی معرفت سے جاہل رہا اور آپعليہ اے ميرے موال! جو شخص آپ

السالم کی بجائے آپ کے غير کو اختيار کرلياتو هللا تعالٰی اسے اوندھے منہ آتش جہنم ميں پھينک دے گا، هللا تعالٰی اس کا 
ے اعمال کا جائزه لينے کے لئے ترازو بھی نہيں کوئی بھی عمل قبول نہ کرے گا اور قيامت کے دن ايسے شخص کے لئ

  لگايا جائے گا۔
ان جملوں ميں امام زمانہ عليہ السالم کی واليت اور امامت کو تسليم کرنے کے فوائد بيان کئے گئے ہيں اور منکرين واليت و

  امامت کو جو نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا بيان ہے ۔

  واليت و امامت کے اقرار کے فوائد 
  ۔ اعمال قبول ہوں گے۔١

 
   



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

 
 

  ۔ نيکياں چند برابر ہو جائيں گی۔٢
  ۔ گناہوں کو نہ فقط معاف کر ديا جائے گا بلکہ نامہ اعمال سے انہيں بالکل مٹا ديا جائے گا۔٣
۔ ايسے شخص کے اقوال کی تصديق کی جائے گی ظاہرہے يہ تصديق فرشتے کريں گے، يا پھر هللا کے معصوم نمائندگان ۴

  جو کچھ ان کا ماننے واال کہہ رہا ہے وه صحيح ہے ۔ کريں گے کہ

  منکرين واليت کا انجام 
  ۔ اعمال قبول نہ ہوں گے۔١
  ۔ نيکياں اکارت جائيں گی۔ ٢
  ۔ گناہوں پر سزا ملے گی۔٣
  ۔ جہنم ميں ڈاال جائے گا اور ذلت کے ساتھ اوندھے منہ پھينکا جائے گا۔ ۴
  ان کے بارے قيامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا۔۔ ايسے اشخاص کے اعمال جتنے بھی ہوں ۵

  وه سب نيک کام بے وزن، بے حيثيت، بے وقعت ہو جائيں گے۔
  امام زمانہ عليہ السالم کی حکومت اور واليت قبول کرنے کا اعالن 

بناتا ہوں هللا  اے ميرے موال! جو کچھ ميں نے اوپر کہا ہے اس کے بارے ميں اس مقام پر هللا کو اپنے تمام اعترافات پر گواه
کے فرشتوں کو اس پر گواه بناتا ہوں اور ميرے موال خود آپعليہ السالم کو بھی اس پر گواه بناتا ہوں جو ميں نے کہا ہے جو 
ميں نے زبان سے اقرار کيا ہے، اس سب کا ظاہر جس طرح ہے اسی طرح اس کا باطن بھی ہے جيسا اعالن کيا گيا ہے اسی

  ت بھی ہے ۔طرح اس کی مخفيانہ حال
  اور اے موال! آپ عليہ السالم بھی اس پر گواه اور شاہد ہيں۔

  ميرے موال! يہ ميرا عہدوپيمان ہے جو ميں آپعليہ السالم کے سپرد کر رہاہوں ۔
  ان سارے اعترافات کی وجہ 

َ َوَ◌اُش ِھُد َمآَلئَِکتَہ َواُش ِھُدَک يَامو الََی بِٰھَذا، ظَاِھُره کَ ٢١ ه َکَعالَ نِيَتِہ َواَن َت الشَّاِھُد َعٰلی ٰذلَِک َوھَُو َعھ ۔ اُش ِھُد هللاَّ بَاِطنَہ َوِسرُّ
ِدی َن َو بِذٰ  لَِک اََمَرنِی َربُّ ال َعالَِمی َن ِدی ٓ اِلَی َک َوِمی ثَاقِی لََدی َک،اِذ اَن َت نِطَاُم الدِّی ِن َويَع ُسو ُب ال ُمتَّقِی َن َوِعزُّ ال ُمَوحِّ

َعلَی َک ااِلَّ ُمتََّکالً فَلَو تَطَاَولَ  لََک ااِلَّ ُحبًّا وَّ ھُو ُر َوتََماَدِت ال اَع َماُر لَم اَز َدد فِی َک ااِلَّ يَقِی نًا وَّ لِظُھُو ِرَک ااِلَّ ِت الدُّ ُمع تََمًدا وَّ  وَّ
لَِجھَاِدی بَی َن يََدی َک ُمتََرقِبًا فَاب ُذُل نَف ِسی وَ  ُمن تَِظًرا وَّ لَنِی َربِّی بَی َن يََدی َک ُمتََوقًِّعا وَّ َمالِی َوَولَِدی َواَھ لِی َوَجِمی َع َماَخوَّ

َف بَی َن اَم ِرَک َونَھ يَِک۔   َوالتََّصرُّ
  اے ميرے موال! ميں ايسا اعالن کيوں نہ کروں ميرے يہ سارے اعترافات کيوں نہ ہوں کيونکہ!

نا تاہوں ، پھر هللا کے فرشتوں کو اور خود آپ کو اے ميرے ميں جو کچھ کہہ رہاہوں اس ميں سب سے پہلے هللا کو گواه ب
موال !اپنا گواه بناکر يہ سارے اعترافات کررہاہوں ، اوريہ سب کچھ اس لئے تاکہ ميرا ظاہر اور باطن ايک ہوجائے اور 

ہی گواه اوعر  ميرے دل کی بات ہی زبان پر ہو ميرا اعالن اور ميرا سب ايک ہوجائيں اور سب اس پر اے ميرے موال آپ
  شاہد ہيں ، اور يہ ميرا اے ميرے موال ! آپ کے ساتھ عہد وپيمان ہے کيونکہ !....

آپعليہ السالم ہی تو نظام دين ہيں، آپعليہ السالم ہی تو شيعوں کے يعسوب و سردار ہيں، آپعليہ السالم ہی تو موحدين کی عزت 
مانے لمبے ہوجائيں، عمريں بڑی ہو جائيں، تو يہ سب کچھ ميرے ہيں، پھر رب العالمين کا ميرے لئے يہی حکم ہے، اگر ز

لئے سوائے مزيد يقين النے کے اور کچھ نہ الئے گا اور آپعليہ السالم کے بارے محبت ميں اضافہ ہی ہوگا، کمی ذرا برابر 
کی ہر آن توقع رہے گی اور نہ آئے گی، آپعليہ السالم ہی پر ميرا اعتماد اور بھروسہ بڑھے گا اور آپ عليہ السالم کے ظہور

ميری انتظار اور آپ کے لئے آماده ہی آماده ہو گی اور ميں تو آپ عليہ السالم کے سامنے جہاد کرنے کے لئے شدت سے 
انتظار ہی ميں رہوں گا، ميں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اوالد، اپنے عيال اور جو بھی هللا تعالٰی نے مجھے ديا ہے ميرا کوئی 

ے ، حيثيت ہے، تعلق ہے، سب کچھ کو آپعليہ السالم کے حضور دے دوں گا، آپ عليہ السالم کے راه ميں قربان عنوان ہ
کردوں گا اور ميں آپ عليہ السالم کے امر اور نہی کے درميان ہی رہوں گا آپ عليہ السالمجو حکم ديں گے ويسے ہی کروں

  ں گا۔ؤگا جس سے روک ديں گے ميں اس سے رک جا

  ومن کی آرزو ايک م
ُف بَی نَ ٣١ اِھَرةَ َواَع الََمَک ال بَاِھَرةَ فَھَآ اَنَا َذا َعب ُدَک ال ُمتََصرِّ  اَم ِرَک َونَھ يَِک اَر ُجو بِِہ ۔ َمو الََی فَاِن اَد َرک ُت اَيَّاَمَک الزَّ

ابَآئَِک الطَّاِھِری الشَّھَاَدةَ بَی َن يََدی َک َوال فَو َز لََدی َک۔َمو الََی فَاِن اَد َرک نِی ال َمو ُت قَب َل ظُھُو ِرَک فَاِنِّی ٓ اَتََوَسُل بَِک َوبِٰ
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ةً فِی ظُھُو اَن يَّج َعَل لِی َکرَّ ٍد وَّ ٰاِل ُمَحمَّ ٍد وَّ ِرَک َوَرج َعةً فِی ٓ اَيَّاِمَک اِلَب لَُغ ِمن  َن،اِلَی ّهللاِ تََعاٰلی َواَس ئَلُہ اَن يَُّصلَِّی َعٰلی ُمَحمَّ
  تَِک ُمَراِدی َواَش فَِی ِمن اَع َدآئَِک فُوٰئ اِدی ۔طَاعَ 

اے ميرے موال!اگر تو ميننے آپ عليہ السالم کے خوشحال دنوں کو پاليا اور آپ عليہ السالم کے روشن اور واضح پرچموں 
احکام کے تابع ں ميرے نصيب ميں ہوئی تو يہی ميری آرزو ہے، يہی مقصود و مراد ہے ، تو ميں تيرا بنده تيرے ؤکی چھا

ں گااور اس طرح ميں آپ کے حضور ميں ؤہو کر رہوں گا اور جس سے آپ عليہ السالم روک ديں گے اس سے رک جا
شہادت کی آرزو رکھتا ہوں اور آپ کے ہاں کاميابی حاصل کرنے کی اميد لگائے بيٹھاہوں يعنی اگر ميں زنده ہوا اور آپ کے

يں ميرا رہنا نصيب ہوگيا تو پھر ميری آرزو يہی ہے جو اوپر بيان کی گئی اور اگر خوشحال دنوں کو پاليا، آپ کی حکومت م
  ايسا نہ ہوتو اس کے لئے اس طرح عرض گزار ہوں ۔

اے ميرے موال! اگر مجھے موت نے آپ عليہ السالم کے ظہور سے پہلے آليا، تو پھر ميں آپ کے ذريعہ متوسل ہوں، آپ 
ہوں اور آپعليہ السالم کے طاہر و اطہر آباءکو وسيلہ بناتا ہوں، هللا کے حضور اور هللا تعالٰی  عليہ السالم کو اپنا وسيلہ بناتا

سے پہلے تو ميرا سوال يہ ہے کہ: وه محمد وآل عليہ السالم محمد پر صلوات بھيجے اور اس کے بعد ميرا سوال هللا تعالٰی 
دوباره لے آئے اور آپعليہ السالم کی خوشحالی کے دنوں  سے يہ ہے کہ وه مجھے آپعليہ السالم کے ظہور کے زمانہ ميں

ميں ميرے لئے دوباره آنا قرار دے تاکہ ميں آپ کی اطاعت ميں آ کر اپنی مراد کو پالوں اور تيرے دشمنوں سے انتقام لے 
  کر سينہ ميں لگی آگ کو بجھا لوں۔

  زائر کی آرزو اوردرخواست 
َک َمو قِِف ال َخاِطئِی َن ،النَّاِدِمی َن، ال َخآئِفِی َن ِمن ِعقَاِب َربِّ ال َعالَِمی َن َوقَِد اتََّکل ُت َعٰلی ۔ َمو الََی َوقَف ُت فِی ِزيَاَرتِ ۴١

ِعن َد تَح قِی ِق اََملِہ  َک يَاَمو الَیَ َشفَاَعتَِک َوَرَجو ُت بُِمَواالَ تَِک َوَشفَاَعتَِک،َمح َوُذنُو بِی َوَست َرُعيُو بِی َوَمغ فَِرةَ َزلَلِی ،فَُکن لَِّولِيِّ 
ھُ  َئ ِمن اَع َدآئَِک ۔اَللّٰ ِ فَقَد تََعلََّق بَِحب لَِک َوتََمسََّک بَِوالَيَتَِک َوتَبَرَّ َ َ ُغف َراَن َز ٍد َوٰالِہ َواَن ِجز ِلَولِيَِّک َواس ئَِل ّهللاٰ مَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

َک يَاَربَّ ال َعالَِمی َن۔َما َوَعد تَّہ ۔اَللَّھُمَّ اَظ ِھر َکلَِمتَہ  ه َوَعُدوِّ   َواَع ِل َدع َوتَہ َوان ُصر هُ َعٰلی َعُدوِّ
يہ زيارت کيونکہ امام زمانہ عليہ السالم کے گھر کے دروازه پرسامره ميں پڑھی جاتی ہے اور اس زيارت کو پڑھ کر زائر 

کے بعد زائر،ان الفاظ کو اداکرتا ہے، جس ميں  آپ کے گھر (سرداب) ميں (سامره عراق) داخل ہوتا ہے، تو سابقہ بيانات
ں کو ياد کرتا ہے، اپنی کمزوريوں کا ذکر کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنی دوسری حاجات پيش ؤزائر اپنی خطا

  کرتاہے، زائر کی درخواست کچھ اس طرح سے ہے۔
طرح خطا کار اور مجرم آٹھہرتے ہيں، ميں بھی  اے ميرے موال! ميں آپ عليہ السالم کی زيارت کے لئے ٹھہرا ہوں، جس

ايک مجرم ہوں، پشيمان ہوں، رب العالمين کی جانب سے سزا ملنے کا مجھے خوف الحق ہے، ميرے موال! ميں نے تو آپ 
عليہ السالم کی سفارش پر اميد باندھ رکھی ہے، آپ عليہ السالم کو سفارشی بنانے آيا ہوں، آپ عليہ السالم سے جو ميری 

محبت ہے، ميں آپ کا موالی ہوں، ميری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عليہ السالم ميرے گناہوں کو ختم کرانے ميں هللا رب 
 العالمين کے ہاں ميری سفارش کرديں اور يہ کہ خداوند ميرے عيبوں پر پرده ڈال دے اور ميری تمام لغزشوں کو بخش دے۔

ی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، آپ عليہ السالم کا دامن تھاما ہے، آپ عليہ اے ميرے موال! ميں نے آپ عليہ السالم کی رس
السالم کی واليت سے رشتہ جوڑا ہے، آپ عليہ السالم سے محبت ہے، آپ عليہ السالم کے در پر کھڑا ہوں، آپ عليہ السالم 

ں سے بيزار ہوں، ان سے نفرت کا ہوں، جيسا بھی ہوں، آپ عليہ السالم کے دشمنوں پر تبرا ہے، آپ عليہ السالم کے دشمنو
  ہے بس آپ ميری سفارش کريں، ميرے گناہوں کو ختم کرواديں۔

  زائر منزل يقين پر
امام عليہ السالم کی خدمت ميں اپنی درخواست پيش کرنے کے بعد زائر کو اس قدر يقين ہو جاتا ہے کہ ميرے موال ميری 

ٹائيں گے کيونکہ ان کے جدامجد کافرمان ہے کہ کوئی سوالی سفارش ضرورکريں گے مجھے اپنے دروازه سے خالی نہ پل
اور پھر ميں تو ان کا چاہنے واال ہوں، ان کا دوست ہوں ،ان کے دشمنوں ؤ آپ عليہ السالم کے پاس آئے تواسے خالی نہ لوٹا

حالت ميں آجاتا ہے پر تبرا بھيجتا ہوں پس کس طرح ہو سکتا ہے کہ وه مجھے اپنے در سے خالی پلٹاءديں۔ اب زائر جب اس
تو پھر خداوند سے درخواست کرتا ہے اور درخواست کا انداز بھی يہ اختيار کرتا ہے کہ پہلے محمد وآل عليہ السالم محمد 

پر خداوند سے صلوات بھيجنے کی درخواست کرتا کيونکہ يہ وه دعا ءيقينی قبول ہوتی ہے اس کے بعد خداوند سے اپنی 
انداز کچھ اس طرح ہے۔اے هللا! محمد وآل عليہ السالممحمد پر صلوات بھيج دے اور اے هللا اپنے درخواست کرتا ہے زائر کا

  ولی کے لئے جو وعده ديا ہے کہ تيری زمين پر ان کی حکومت ہوگی اے هللا تو اس وعده کو پورا فرما دے۔
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  اے هللا:ان کی کسی بات کو ظاہرکردے، ان کی دعوت بام عروج پر پہنچا دے۔
ا بيان ہی ہر جگہ نافذ ہو، ان کے اور اپنے دشمن کی نابودی کے واسطے ان کی مدد فرمادے، اے رب العالمين:اے هللا ان ک

  :محمد وآل عليہ السالم محمد پہ صلوات بھيج دے اور اپنے مکمل کلمہ کا اظہار کردے۔

  هللا کا دين هللا کا مکمل کلمہ ہے
دٍ ۵١ ھُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ھُمَّ ان ُصر  ۔ اَللّٰ اَظ ِھر َکلَِمتََک التَّآَمةَ َوُمَغيَّبََک فِی ٓ اَر ِضَک۔ال َخآئَِف ال ُمتََرقَِّب۔اَللّٰ ٍد وَّ ٰاِل ُمَحمَّ هُ نَص ًرا وَّ

بِِہ الدِّی َن بَع َد ال ُخُمو ِل َواَط لِع بِِہ ال َحقَّ  ھُمَّ َواَِعزَّ اف تَح لَہ فَت ًحا يَِّسی ًرا۔اَللّٰ بَع َد ال اُفُو ِل َواَج ِل بِِہ الظُّل َمةَ َواک َعِزی ًزا وَّ
قِ  ھُمَّ ام اَل بِِہ ال اَر َض َعد الً وَّ ھُمَّ َوٰاِمن بِِہ ال بِالَ َد َواھ ِدبِِہ ال ِعبَاَد۔اَللّٰ ةَ۔َللّٰ َجو ًرا اِنََّک َسِمی ِشف بِِہ ال ُغمَّ س طًا َکَما ُملِئَت ظُل ًما وَّ

ِجی ب  µع    ۔ µمُّ
مکمل کلمہ سے مراد، هللا کے ولی کی واليت کا اعالن ہے، کيونکہ اب تک زائر نے واضح الفاظ ميں هللا کے مکمل  هللا کے

کلمہ کا اظہار نہيں کيا،هللا کا مکمل کلمہ کيا ہے ؟تو اس کی واقعيت کيلئے واقعہ غدير کو سامنے رکھنا ہوگا۔ غدير خم ميں 
 نے فرمايا کہ آج دين مکمل ہوگيا۔ کيونکہ هللا کا دين ہی هللا کا کلمہ ہے اور خدا علی عليہ السالم کی واليت کے اعالن پر هللا

نے علی عليہ السالم کی واليت کے اعالن سے اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کا اعالن بھی فرماديا تھاکيونکہ هللا کی نعمات 
السالم کی واليت کے اعالن سے ملی ہو۔ ليکن اس اعالن بھی هللا کا کلمہ ہے، دين اسالم کو پسنديده دين کی سندبھی علی عليہ

ال الہ ” کو غلبہ ابھی تک نہ مل سکا۔ بلکہ واليت علی عليہ السالم جو کہ هللا کا کلمہ تامہ ہے وه ابھی تک رائج نہيں ہو سکا 
  هللا کا کلمہ ہے ۔“ محمد رسول ّهللاٰ ”هللا کا کلمہ ہے “ اال ّهللاٰ 

کا ساتھ مال تو کلمہ تامہ بنا ۔کيونکہ غدير خم پر علی عليہ السالم کی “ علی ولی ّهللاٰ ” تامہ نہيں ہے جبليکن يہ هللا کا کلمہ 
واليت کے اعالن سے پہلے هللا تعالٰی نے اپنے رسول سے فرمايا:يہ کام کردو وگرنہ کار رسالت کو انجام ہی نہيں ديا (سوره 

  مائده)
عالن ہوگيا اور اس کے ساتھ گياره اوصياءکا اعالن بھی کيا گيا بارہويں کا خصوصیپھر جب علی عليہ السالم کی واليت کا ا

ذکر ہوا تو اس کے بعد هللا تعالٰی نے اپنے دين کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے پورا ہونے ، دين کے پسنديده ہونے ،کافروں 
کلمہ مکمل ہوا علی عليہ السالم کی واليت کا  کی مايوسی کا اعالن فرماديا پس علی عليہ السالم کی واليت ہی سے هللا کا

معنی نبوت ورسالت کے بعد امامت وخالفت وواليت کے سسٹم اورنظام کی بنياد کا اعالن کرنا تھا امامت وواليت نبوت و 
راررسالت کا تسلسل اور اسکی بقاءہے اور دين کا تحفظ بھی اسی نظام اور سسٹم ميں ہے اسی لئے بارہويں کی امامت کے اق

  اور آپ کی واليت کے تسليم کرنے کے اعالن کو هللا کا کلمہ تامہ کہا گيا ہے ۔
اب زائر دعا کر رہا ہے اے هللا: اپنے کلمہ تامہ کا اظہار حضرت ولی العصر عليہ السالم کے ظہور سے فرما دے، ظاہر 

  ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہيں ہو سکتی، اس کے بعد زائر کہتا ہے ۔
!محمد وآل عليہ السالم محمد پر صلوات بھيج، اے هللا ! جسے تو نے غيبت ميں رکھا ہوا ہے جو تيری زمين موجود اے هللا

ہے۔ خوف کی حالت ميں ہے۔ انتظار کر رہا ہے، اسے ظاہر کردے، اے هللا! اپنے ولی کی نصرت فرما! اےسی نصرت کہ 
  اس ميں شکست نہ ہوغلبہ ہی غلبہ ہو۔

  واسطے فتح کو آسان بنا دے۔اے هللا! ان کے 
اے هللا! اپنے ولی کے ذريعہ دين کے چراغ کے بجھ جانے کے بعد اسے عزت دے، غلبہ دے۔ دوباره اس کی روشنی لٹا 
دے، حق کے غروب ہو جانے کے بعد اپنے اس ولی کے ذريعہ حق کا دوباره طلوع فرما دے اور اپنے ولی کے ذريعہ 

آ، اور اپنے ولی کے ذريعہ ہر غم ٹال دے، ساری مشکالت حل کردے، اے هللا! اپنے ولی تاريکی کو ہٹا دے، روشنی کو لے
  کے ذريعہ شہروں کو امن دے اور اپنے بندگان کو ان کے وسيلہ سے ہدايت فرما۔

  اے هللا! اپنے ولی کے ذريعہ زمين کو عدل و انصاف سے بھر دے، جس طرح زمين ظلم وجور سے بھر چکی ہے۔
  ہی تو سميع ہے ،جواب دينے واال اور دعا کوقبول کرنے واال ہے ۔اے هللا! تو 

  حرم امام ميں داخلہ کی اجازت 
ِ َعلَی َک َوَعٰلیٓ ۶١ ُخو َل اِٰلی َحَرَمَک۔َصلَٰوُت ّهللاٰ ِ ائ َذن لَِولِيَِّک فِی الدُّ ِ  ٰابَآئَِک الطَّاِہِری َن َوَرح َمةُ ۔ اَلسَّالَُم َعلَی َک يَاَوِلیَّ ّهللاٰ ّهللاٰ

  َوبََرَکاتُہ ۔
  زائر حرم امام عليہ السالم ميں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔

اے ميرے موال! اے هللا کے ولی! اپنے ولی کو، اپنے موالی کو، اپنے حرم ميں داخل ہونے کی اجازت فرما ديجئے، هللا کی 
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باءطاہرين پر ہو، هللا کی رحمت اور هللا کی برکات آپ صلوات آپ عليہ السالم پر ہو، هللا کی صلوات آپ عليہ السالم کے آ
  عليہ السالم پر اور آپ عليہ السالم کے آباءطاہرين عليہ السالم پر ہوں۔

  امام کی موجودگی کا يقين
اتاس سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام عليہ السالم کے گھر ميں بغير اجازت داخل نہيں ہونا اور زائر کا يہ انداز اس ب

کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وه جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے امام وه سب کچھ سن رہے ہيں اور يہ بھی سمجھتا ہے کہ 
اگرچہ وه ابھی اپنے امام کو ظاہر بظاہر مشاہده نہيں کررہا اور اگر کبھی زيارت ہو بھی جاتی ہے تووه اسی لمحہ امام کو 

چلتا کہ اس نے اپنے امام کا ديدار کيا ہے ليکن يقين کی اس منزل پر ايک زائر اور  پہچان نہيں سکتا، لٰہذا اسے پتہ ہی نہيں
مومن ہوتا ہے کہ وه جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس سب پر اس کا ايمان ہوتا ہے اور ايسے انداز ميں کہتا ہے کہ امام عليہ 

خدمت ميں سالم ہے، اہل خانہ کی حرمت ميں  السالم اس کی ہربات سن رہے ہوتے ہيں، يہ تو امام زمانہ عليہ السالم کی
  عرائض پيش کئے جا رہے ہيں ۔ 

جو بقيد حيات ہيں، ظاہره زندگی سے بہره ور ہيں جب کہ ايک مومن اور زائر جب باقی آئمہ عليہ السالم کو مخاطب ہوتا ہے 
آئمہ عليہ السالم، حضرت رسول  يا حضرت رسول خدا کی زيارت پڑھتا ہے تو بھی اس کا عقيده ايساہی ہوتا ہے کہ اس کے

هللا، جناب سيده زہراءعليہ السالم اس کی ہر بات کو سن ليتے ہيں، ہماری آواز اگرچہ ہم دور ہی کيوں نہ ہوں ان تک پہنچ 
جاتی ہے، وه تو جواب بھی ديتے ہيں ليکن ہم ان کا جواب سن نہيں پاتے، يہ ہماری اپنی ناالئقی اور مادی رکاوٹيں ہيں، 

ميرے آئمہ عليہ السالم توميرے ٹھہرنے کی جگہ بھی ديکھتے ہيں ميری بات اور ميرے سالم کو، ميری درخواست  وگرنہ
  کو سنتے ہيں اور ميرے سالم کا جواب بھی ديتے ہيں۔

  زيارت کا فلسفہ 
ے بعد زيارات پڑھتے بہرحال زيارات ہميں آئمہ عليہ السالم سے مربوط کرنے کا بہترين وسيلہ ہيں، اسی لئے ہم ہر نماز ک

ہيں تاکہ اپنے آئمہ عليہ السالم سے ہمارا رابطہ منقطع نہ ہو، نماز ميں سالم کا حکم بھی اسی ہدف کے تحت ہے کہ جب ہر 
مسلمان اپنی ہر نماز کے بعد اپنے رسول پر اور ان کی آل عليہ السالم پر، هللا کے فرشتوں پر اور بندگان صالحين پر، سالم 

گويا خود کو ان سے مربوط کر ليتا ہے اور ان کی عدم موجودگی جو ہے وه نماز ی کيلئے موجودگی ميں تبديل بھيجتا ہے تو
ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کے عمل ميں تازگی آجاتی ہے اورنمازی احساس محروميت سے نکل آتا ہے اور اسے يہ 

ونا.... شايد آج کے دور کے مومنين کے احساس حسرت کی ضرورت نہيں رہتی کہ کاش! وه رسول هللا کے زمانہ ميں ہ
محروميت کو دور کرنے کے لئے رسول هللا نے اپنے بعد آنے والے صاحبان ايمان کو بھائی کہہ کر پکارا ہے اور ان پر 

سالم بھيجا ہے اور رسول هللا کا وه سالم اب بھی سب ايمان والوں کے لئے ہے اور اس کی برکات سے ہم سب فيض ياب ہو 
  ہے ہيں۔ر

اور رسول هللا کے بارہويں جانشين جو زنده اور موجود امام ہيں وه بھی تمام صاحبان ايمان کے واسطے دعا کرتے ہيں اگر 
  آپ کی دعاءہم گناہگاروں کيلئے نہ ہوتی تو ہمارے لئے روئے زمين پر زنده رہنا ہی ممکن نہ ہوتا۔

ئے اور حضرت ولی عصر عليہ السالم سے محبت کرنے والوں سے خدا وند سے دعا ہے کہ وه ہميں سچا مومن، موالی بنا
  قرار دے۔(آمين) 

  زائر امام زمانہ عليہ السالم کے گھر ميں 
امامعليہ السالم کے گھر (سرداب) ميں داخل ہونے کے آداب ميں لکھا ہے کہ اوپر بيان شده زيارت پڑھ لينے کے بعد غيبت 

والے سرداب کے دروازه پر پہنچ کر زائرکھڑا ہو جائے دروازے کی سائيڈ پر ہاتھ رکھے پھر کھنکھارے اور ايسا انداز 
ے اپناتا ہے گويا اندر جانے کے لئے اجازت مانگ رہا ہے پھر زبان پر بنائے جس طرح باہر سے کوئی اندار آنے کے لئ

جاری کرے اور سرداب ميں اتر جائے پورے قلب کو حاضر کر کے نيچے جب پہنچ جائے تو “ بسم ّهللاٰ الرحمن الرحيم”
و کچھ پڑھنا خلوص دل سے ، خالص نيت سے ....خوشنودی رب واسطے، دورکعت نماز بجاالئے نماز پڑھ لينے کے بعد ج

  ہے وه کچھ اس طرح ہے ۔ 
  خداوند کی نعمات و انعامات کا تذکره اور شکر بجاالنا 

ِ ال َحم ُد۔١ ّٰ ِ ُ اَک بَُر َو ُ َوّهللاٰ ُ اَک بَُر،آَل اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ ُ اَک بَُر،َهللاّٰ ُ اَک بَُر،َهللاّٰ   ۔ َهللاّٰ
زرگ وبرتر ہے وه اس سے برتر ہے کہ اسکی وصف بيان کی جائے وہی هللا کے سوا کوئی بھی الئق عبادت نہيں۔هللا ہی ب
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  سپر پاور ہے اور بس !!
پس وہی الہ ہے، وہی معبود ہے اور کسی کو معبود نہيں کہہ سکتے کيونکہ هللا کے سوا کوئی اور عبادت کے الئق پہلے ہی 

  نہيں۔

  عبادت کی شرائط
ير ميں موجود نہ ہيں، سب محتاج ہيں ،جو محتاج ہوں اپنی قدرت ميں کسی کی عبادت واسطے جوشرائط ہيں وه هللا کے غ

،اپنے حسن وجمال ميں،اپنے علم وکمال ميں ، اپنی حيات وممات ميں ، اپنی صحت و بيماری ميں، تو وه کيسے عبادت کے 
صالحيت ہی نہ ہے تو  الئق ہو سکتے ہيں جس طرح ديوار کو اندھا، نابينا کہنا درست نہ ہے کيونکہ اس ميں بيناہونے کی

اسی طرح غيرهللا کو الہ (معبود) نہيں کہہ سکتے کيونکہ ان ميں الہ بننے کی شروع سے صالحيت ہی نہيں ہے، شايد يہی 
وجہ ہے کہ هللا کے غير کا رکوع کرنا اور سجده کرنا بھی درست نہ ہے کيونکہ رکوع بھی کسی کے سامنے عجز سے 

جھکنے کی آخری منزل ہے تو انسان اس کے سامنے جھکے جو کسی کا محتاج نہ ہواور جھک جانا ہوتا ہے اور سجده اس 
وه فقط هللا ہی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہے اسی لئے زائر اپنے امام کے گھر ميں پہنچ کر سب سے پہلے هللا کی کبريائی کو 

کہہ کر بيان کرتا “ ال الہ اال هللا ” کی الوہيت کو هللا اکبر کہہ کر بيان کرتا ہے کيونکہ کبريائی اسی کا خاصہ ہے اور پھر هللا
کہہ کراس بات کا اظہار کرتا ہے کہ حمد اور تعريف کے الئق بھی هللا “و الحمد ” اس کے بعد“ هللا اکبر”ہے پھر کہتا ہے 

ا جائے تو وه اس ہی ہے کيونکہ هللا کے عالوه جس کی بھی تعريف کی جائے اور اس غير هللا کی جس خوبی کوبھی بيان کي
کی ذاتی نہ ہوگی وه سب خوبياں اس نے هللا ہی سے لی ہيں يا هللا کی بنائی ہوئی مخلوقات سے لی ہيں۔ اسی لئے هللا تعالٰی نے
قرآن مجيد کی پہلی سورئہ ميں فرماديا اورسب بندگان سے کہہ ديا اور ہر نمازی پر فرض قرار دے ديا کہ خدا کے حضور 

  ہرحال ميں کہو۔ حاضری کے وقت اور
ّٰ رب العالمين”   “ الحمد

عالمين کا رب ايک ہی ہے اور وه هللا ہے، هللا کے عالوه جس کسی کو هللا کی مخلوق ميں سے کسی پر ربوبيت ملی تو وه 
  ذاتی نہيں هللا سے لی ہوئی ہے اور وه بھی مستقل نہيں بلکہ عارضی ہے اور اصلی نہيں بلکہ طفيلی ہے۔

ی کبريائی کا اعالن کرنے کے بعد الوہيت کا اقرار کيا اور پھر دوباره کبريائی کا ذکر کرکے هللا کی حمد پس اس جگہ بھ
  بجاالياہے۔

  حمد بجاالنے کی وجہ 
تِنَا وَ ٢ فَنَآ اَو لِيَآئَہ َواَع َدآئَہ َوَوفَّقَنَا لِِزيَاَرِة اَئِمَّ ِ الَِّذی ھََدانَا لِٰھَذا َوَعرَّ ّٰ ِ لَم يَج َعل نَا ِمَن ال ُمَعانِِدی َن النَّاِصبِی َن َوالَ ِمَن ال ۔ اَل َحم ُد 

ِری َن۔ ِضی َن َوالَ ِمَن ال ُمر تَابِی َن ال ُمقَصِّ   ُغالَ ِة ال ُمفَوِّ
کيوں “ حمدّٰ ال”کہنے کے بعد “ ّهللاٰ اکبر، الالہ اال ّهللاٰ وّهللاٰ اکبر”اس کے بعد زائر اپنے انداز ميں واضح کرتا ہے کہ ميں 

  کہاہے۔
تمام تعريف ،حمد!، هللا کےلئے ہے ،اب اسی بات کی تشريح زائر ان الفاظ ميں کرتا ہے اور اسی طرح هللا کے اپنے اوپر 

  انعامات کا ذکر کرتاہے جن انعامات پر اسے اپنے رب کا شکر بجاالنا اور حمد کرنا الزم ہوجاتا ہے زائر کہتا ہے۔
نے ہمارے لئے اس امر کی (يعنی مجھے يہاں تک آنے کی، اپنے ولی کے دروازه پر پہنچنے  هللا کےلئے حمد ہے جس هللا

  کی) ہدايت فرمائی ہے ۔
  هللا نے ہمارے لئے اپنے اولياءکی معرفت عطا کردی ہے۔هللا تعالٰی نے اپنے دشمنوں کی ہميں پہچان کروادی ہے۔

الم کی زيارت اور مالقات کے لئے ان کے گھروں ميں آئيں ،هللا تعالٰی هللا نے ہميں يہ توفيق دی ہے کہ ہم اپنے آئمہ عليہ الس
  نے ہميں ناصبيوں سے قرار نہ دےا اور نہ ہی ہميں معاند اور آئمہ عليہ السالم سے دشمنی رکھنے واال بنا۔

  ناصبيوں ، غاليوں اور مفوضہ سے اعالن برائت
بھی نہيں بنايا کہ جو آئمہ کی صحيح معرفت نہيں رکھتے اور آئمہ عليہ هللا تعالٰی نے ہميں دشمنان ، ناصبوں اور غاليوں سے

السالم کی شان ايسے انداز ميں بيان کرنا شروع کر ديتے ہيں کہ سننے واال يہ سمجھے کہ يہ لوگ آئمہ عليہ السالم ہی کو هللا
رفت رکھتے ہيں کيونکہ اگر خدا کی سمجھتے ہيں يا پھر هللا سے ہی بڑا سمجھتے ہيں، ظاہر ہے ايسے لوگ نہ خدا کی مع

معرفت رکھتے ہوتے تو خدا کے نمائندگان کے بارے کوئی ايسی بات نہ کرتے جس سے خدا کی شان ميں گستاخی ہوتی اور
ايسے لوگ آئمہ عليہ السالم کی معرفت بھی نہيں رکھتے کيونکہ آئمہ تو اپنے هللا کے حضور سجده ريز نظرآتے ہيں، وه تو 
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  کے خالص بندگان ہيں اور هللا کی مخلوق ميں هللا کے نمائنده ہيں ۔اپنے مالک 
اے هللا! تو نے ہميں مفوضہ سے بھی نہيں بنايا جو هللا اور هللا کی مخلوق کے درميان آئمہ کے واسطہ اور وسيلہ ہونے کا 

ا ہے جيساکہ يہوديوں نے کہامعنی ہی نہيں سمجھ سکے اور ايسے انداز ميں اس بات کو کرگئے کہ گويا خداوند معطل ہوچک
  تھا کہ اب هللا کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہيں اس نے سب کچھ اپنے نمائنده کے حوالہ کرديا ہے ۔

بہرحال بات حق وه ہے جو ہمارے آئمہ عليہ السالم نے فرمائی ہے کہ ہم هللا نہيں ہيں، هللا کے عبدہيں ،هللا کے نمائنده ہيں ،هللا
جت ہيں، هللا کی دھرتی پرہماراجو اختيار ہے وه هللا کا عطاء کرده ہے اور ہم ہر آن هللا کے محتاج ہيں، کی زمين پر هللا کی ح

هللا کے سوا کسی اور کے محتاج نہ ہيں ،هللا ہمارا محتاج نہيں ہے اورنہ ہی هللا کو ہماری ضرورت ہے ہم هللا کے محتاج ہيں 
اور فضل هللا کا ہے کہ اس نے ہميں اپنی معرفت کا وسيلہ بنايا ہے ہميں اور ہميں هللا کی ضرورت ہے ۔ سب احسان ، منت 

اپنی مخلوق حجت قرار ديا ہے يہ سب اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہماری اطاعت کو ساری مخلوقات پر فرض قرار ديا ہے 
رسانی کا واسطہ ہيں  ہماری محبت کو اپنے اوپر ايمان کی نشانی بنايا ہے ہم هللا کی طرف سے هللا کی مخلوق تک فيض

اورہميں يہ صالحيت بھی هللا نے دی ہے، ہمارا جو کچھ ہے هللا کی جانب سے ہے، وه ہم سے چھين بھی سکتا ہے، غلوبھی 
نا درست ہے اور تفويض والی بات بھی نہيں ہے، ہم هللا سے سوال کرتے ہيں وه ديتاہے، ہم وہی کرتے ہيں اور وہی کہتے 

اورمرضی ہوتی ہے، ہمارا اپنا اختيار اس لئے نہيں کہ ہمارا اختيار اس کا اختيار ہے، اس نے  ہيں جو اس ذات کی مشيت
ہميں مجبو رنہيں بنايا ليکن ہم اس کی رضا کے بغيرنہ کچھ کرتے ہيں ،نہ کچھ کہتے ہيں اورجو سوچتے ہيں تو وه بھی وہی 

  ہوتا ہے جو مرضی رب ہوتاہے ۔

  ہم جيسے نہيں آئمہ اہل البيت (عليہم السالم)
اے هللا تيری حمدہے کہ تو نے ہميں غالی ، مقصر اور شک کرنيوالوں سے بھی نہيں بنايا، ہم وه نہيں ہيں جو آئمہ اطہار عليہ
السالم کو اور هللا کے نمائندگان کو اپنے جيسا قرار ديتے ہيں، انکی بشرٰی حقيقت کو ہم اس انداز سے ہر گز نہيں ليتے کہ وه

سوچتے اور کرتے تھے اورنہ ہی انہيں اپنے جيسا قرار ديتے ہيں، ان کا جسمانی پہلو ہم سے رابطہ کيلئے ہے ہماری طرح 
اور نورانی پہلو هللا تعالٰی سے ليکر ہميں دينے کيلئے ہے ،وه کس طرح ہم جيسے ہوسکتے ہيں کہ وه تو ہرحال ميں مسجد 

يں داخل نہيں ہوسکتے، وه بيدار ہوتے ہی هللا کا سجده کرتے ہيں، ہرميں داخل ہوسکتے ہيں جبکہ ہم حالت ِ جنب ميں مسجد م
نجاست سے پاک ہوتے ہيں، عام آدمی کی حالت سب پر واضح ہے ۔اسی قسم کی اور ظاہری خصوصيات جو سب کے 

  سامنے ہيں ان ميں وه عام انسان کے حاالت سے مختلف ہيں۔

  واليت کی نعمت سب نعمتوں کی سردار نعمت ہے 
ل بات يہ ہے کہ جو حالت ہميں جنت ميں جاکر حاصل ہو گی انکے واسطے وہی حالت اس وقت اس دنيا ميں رہتے ہوئے اص

بھی حاصل ہے اور اس پرتعجب کی بات بھی نہينہے بہرحال انکے فضائل ميں شک کرنے واال خداوند نے ہميں نہيں بنايا 
 نے ہمينمقصرين سے نہيں بنايا ،يہ سب کچھ خدا کی طرف سے اورنہ ہی ان سے بناياجو انکی شان کوکم کرتے ہيں ، هللا

ہے، اس انعام پر خدا کی حمد ہے، اس انعام پر جتنا شکر بجااليا جائے کم ہے ،يہی وه نعمت ہے جس کے بارے قيامت کے 
ی سردار بلکہ يہ دن سوال کيا جائے گاکہ اس نعمت کی قدرکيوں نہ کی ؟ نعمت ِواليت ہی سب نعمتوں پر باالدست اور سب ک

  نعمت سب نعمتوں کو النے کا سبب ہے جو اس نعمت کا منکر ہے اس کيلئے سوائے آتش جہنم کے اور کچھ نہ ہے۔
  زائر ومومن موالی کا اپنے وقت کے امام پر سالم

  اور آپ کے بارے چند تعريفی کلمات 
ِ َواب ِن اَو لِيَآئِہ اَلسَّ ٣ ِ َوبََواِر اَع َدآئِہ اَلسَّالَُم َعلَی النُّوِر الَِّذی ٓ اََراَد اَ ۔ اَلسَّالَُم َعٰلی َوِلیِّ ّهللاٰ ھ ُل الَُم َعلَی ال ُمدََّخِر لَِکَراَمِة اَو لِيَآِئ ّهللاٰ

ُ ااِلَّ ٓ اَن يُتِمَّ نُو َره بُِکف ِرِھِھم َواَيََّده بِال َحٰيوِة َحتّیٰ يُظ ِھَر َعلٰ    ی يَِدِه ال َحقَّ بَِرغ ِمِھم ۔ال ُکف ِر اِط فَآئَہ ،فَاَبَی ّهللاٰ
هللا کے ولی پر سالم ہواور هللا کے اولياءکے فرزند پر سالم ہو، سالم ہو اس پر جسے هللا نے اپنے اولياءکی عزت و کرامت 
واسطے ذخيره کيا ہواہے اور اپنے دشمنوں کی بربادی اور ہالکت کے واسطے اسے بچا کررکھا ہوا ہے، سالم ہے اس پر 

کا نور ہے، هللا کا وه نور جسے کفر والوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اوريہ چاہاکہ اس کے وجو دکو ہی ختم  جو هللا
کرديں اور اسکی زندگی کا چراغ گل کرديں ليکن هللا تعالٰی کا يہ اپنا فيصلہ ہے کہ اس نے اپنی نمائندگی کی آخری کڑی اور 

ہے او اپنے نور اور اپنی نمائندگی کو پورا کرناہے اگرچہ کا فر اسے اپنے اس نور کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھنا 
ناپسند ہی کيوں نہ کريں، هللا تعالٰی نے اپنے اس آخری نمائنده کو زندگی دے کراپنے دين کو استحکام بخشا اوران کی زندگی 
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جوديکہ کا فر ايسانہ چاہيں گے ،يہ ہی ميں خود ان کے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرے گا اور اپنے دين کو مکمل غلبہ دے گا باو
  تو خداکا فيصلہ ہے اوراسے ضرور پورا ہونا ہے ۔

  امام زمانہ (عج) کے عہده اور منصب ملنے کا وقت وعرصہ
اِنََّک َحّی الَّ تَُمو ُت ۴ اک َمَل لََک ُعلُو َمہ عليہ السالم َکبِی ًرا وَّ َ اص طَٰفيَک َصِغی ًرا وَّ ی تُب ِطَل ال ِجب َت ۔ اَش ھَُد اَنَّ ّهللاٰ َحتّٰ

  َوالطَّاُغو َت۔
اس حصہ ميں ايک بنيادی اصول کو بيان کياگيا ہے اور وه يہ ہے کہ هللا کی نمائندگی کے واسطے عمر کی شرط نہ ہے ،هللا 

ئے نے جس کو اپنا نمائنده بناياہے تو اسے وه سب کچھ بچپن ميں ہی دے ديتاہے جس کی اسے هللا کی مخلوق ميں رہتے ہو
ضرورت ہوتی ہے چنانچہ حضرت ولی العصر (عج) کيلئے بھی اسی قانون کی پاسداری کی گئی چنانچہ ايک مومن موالی 

  اپنے اس عقيده کا اظہار اس طرح کرتا ہے ۔ 
٭ميں يہ گواہی ديتاہوں اے ميرے موال ! کہ هللا تعالٰی نے آپ کو بچپن ہی سے چن ليا اور اس وقت بچپن ہی ميں آپ کيلئے 

سارے علوم مکمل طور پر دے ديئے اور اپنے علوم کو تيرے لئے مخصوص کر ديا جن علوم کی ضرورت بڑے ہو کر آپ 
کيلئے تھی آپ بچپن سے ہی هللا کا انتخاب ہيں اور آپ کی بزرگی ميں هللا کے کامل علوم موجود ہيں اوريہ کہ آپ اب تک 

ے اس وقت سے ليکر اب تک آپ اسی دنيا ميں زنده ہيں، آپ کو موت زنده ہيں، آپ مرے نہيں ہيں يعنی جب سے آپ پيدا ہوئ
  نہيں آئے گی يہاں تک کہ آپ کفروطاغوت ،خدا کے مخالفين کو نابود کرديں گے ۔

اس بيان سے اس نظريہ کی نفی کی ہے جو يہ کہتا ہے کہ آپ پيداہوں گے اور اس خيال کی بھی نفی کردی ہے کہ آپ مرکر 
آپ کسی اور حالت ميں چلے گئے ہيں اوراس ظاہری جسم و بدن کيساتھ نہيں ہيں بلکہ اعالن کيا ہے کہ پھر واپس آئينگے يا 

  آپ اس بدن وجسم کيساتھ زنده و موجود ہيں۔
مومن موالی اپنے امام عليہ السالم اور انکے متعلقين کے بارے هللا سے دعابھی کرتاہے اور اس دعاءکے ضمن ميں اپنی 

  عليہ السالم کے بارے عقيدت کا اپنے امام
  اعالن بھی کرتاہے 

اج َعل۵ ھُمَّ َصلِّ َعلَی ِه َوَعٰلی ُخدَّاِمہ َواَع َوانِہ َعٰلی َغی بَتِہ َونَا يِہ َواس تُر هُ َست ًرا َعِزی ًزا وَّ لَّہ عليہ السالم َمع قِالً َحِری  ۔ اَللّٰ
ھُمَّ َوطَا تََک َعٰلی ُمَعانِِدی هِ  اش ُدِد اَللّٰ   َواح ُرس َمَوالِيَہ عليہ السالم َوَزآئِِری ِه۔ ًزا وَّ

اے هللا ! اس پر (اپنے ولی پر) صلوات ، انکے خادموں پر، انکے نوکروں پر ، انکے مددگاروں پر انکے معاونين پر ،جو 
مينآپ کی غيبت اور آپ کے عام لوگوں سے دور رہنے کے زمانہ ميں آپ کے مددگار ہيں، آپ کے نوکرہيں ، آپ کے مالز

  ہيں ،ان سب پر اے هللا ،صلوات بھيج۔

  امام زمانہ عليہ السالم کاسيکرٹريٹ
اس بيان ميں اس دعاءکے ساتھ اس عقيده کا اظہار کيا گيا ہے کہ امام زمانہ عليہ السالم غيبت کے زمانہ ميں اکيلے نہيں ہيں 

اعوان وانصارہيں ، ايک پوری ٹيم ہے جو آپ  بلکہ آپ کا باقاعده ايک سيکرٹريٹ ہے ،آپ کے خدام ہيں ، مالزمين ہيں ،
  کےساتھ پورے عالم کے کام انجام دينے ميں صروف ہے۔ 

  هللا سے دعائيں
اے هللا ! اس پر پرده ڈالے رکھ کسی دشمن کوانکی خبر تک نہ ہو، ايک مضبوط پناه گاه ميں انہيں رکھ ،کوئی بھی دشمن ان 

  تک نہ جاسکے ۔
خالفوں اور سرکش دشمنوں پر،انکے ذريعہ عذاب اتاردے اوريہ کہ ان کے ذريعہ اپنے دشمنوں پر اے هللا ! ........اپنے م

  مضبوط ہاتھ ڈال ۔
  اے هللا ! اپنے ولی (امام زمانہ عليہ السالم)کے مواليوں اورانکے زائرين کی حفاظت فرما۔

بت ميں آپ کے ہمراه رہتے ہيں اور اس جملہ سے واضح ہوتاہے کہ پہلے جملے والی دعاءان کے بارے ہے جو زمانہ غي
  اس جملہ ميں آپ کے ان مواليوں اور چاہنے والوں اور زائرين کے بارے دعاءہے جو آپ تک نہيں پہنچ سکتے ۔

  مومن موالی کی آرزو اور دعاءکے ضمن ميں اپنے ارادوں کا اعالن
ھُمَّ َکَما َجَعل َت قَل بِی بِِذک ِره َمع ُمو ًرا،فَاج عَ ۶ اِن َحاَل بَی نِی َوبَی َن لِقَآئِِہ ال َمو ُت الَِّذی۔ اَللّٰ ل َسالَ ِحی بِنُص َرتِہ َمش ھُو ًرا وَّ
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اَق َدر َت بِہ َعٰلی َخلِی فَتَِک َرغ ًما فَاب َعث نِی ِعن َد ُخُرو ِجہ،ظَاھِ  ًرا مِّن ُحف َرتِی َجَعل تَہ عليہ السالم َعٰلی ِعبَاِدَک َحت ًما وَّ
فِّ الَِّذی ٓ اَث نَی َت َعٰلٓی اَھ لِہ فِی ِکتَابَِک فَقُل َت،َکاَنَّھُم بُن ُمو تَِزًرا َکفَ  ٓی اَُجاِھَد بَی َن يَِدی ِه فِی الصَّ   يَان مَّر ُصو ص ۔نِی َحتّٰ

اے هللا ! جس طرح تو نے اپنے ولی کے ذکر سے ميرے دل کو آباد کرديا ہے ،تو ميرے اسلحہ کو بھی اس کی مدد کے 
وظاہر کردے اور اگر ميرے اور انکے درميان (امام زمانہ عج کے درميان) وه موت حائل ہوجائے جسے  واسطے مشہود

تونے اپنے بندگان پر حتمی قرار دے رکھا ہے اور اس کے ذريعہ اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کا اظہار فرمايا ہے تو جب انکا 
  خروج ہوجائے۔

نگا اس سے مجھے اٹھا دينا ،باہر نکال النا ، ميں اپنے ؤميں دفن کياجاتو اے هللا ! مجھے ميری قبر سے جس گڑھے ميں 
کفن ميں لپٹاہواہوں تاکہ ميں بھی اس صف ميں کھڑے ہوکر ان کے سامنے جہاد کر سکوں، جس صف والوں کی اے هللا تو 

وه ايک مضبوط و سيسہ  نے اپنی کتاب (قرآن) ميں توصيف بيان کی ہے اور اے هللا! تو نے انکے بارے فرماياہے گويا کہ
  پالئی ہوئی ديوارکی مانند ہيں۔

  غيبت طوالنی ہونے پر غم ودرد کا اظہار
اُر َوَصُعَب َعلَی نَا ال اِن تَِصاُر۔٧ ھُمَّ طَاَل ال اِن تِظَاُر َوَشِمَت ِمنَّا ال فُجَّ   ۔ اَللّٰ

زنی کرتے ہيں ،ہمارا مذاق اڑاتے ہيں، فاجر اور اے هللا انتظار لمبی ہوگئی، زمانہ بہت گزر گيا، دشمن ہمارے اوپر طعنہ 
کمينے لوگ ہماری توہين کرتے ہيں، ہمارے عقيده کا مذاق اڑاتے ہيں اور اب ہمارے لئے نصرت طلب کرنے کا عمل مشکل

  اور سخت ہوگياہے۔ 
گ اس نظريہ سے ان جملوں ميں درد ہے ،حقيقت کااظہار ہے کيونکہ جيسے جيسے زمانہ لمباہوتاجاتاہے ويسے ويسے لو

باغی ہوتے جارہے ہيں، دشمنوں کی طرف سے پروپيگنڈه کياجاتاہے کہ يہ نظريہ ہی غلط ہے کسی کو اگر امام زمانہ (عج) 
کی نصرت کا کہتے ہيں تو وه آگے سے ہنستا ہے، مذاق بناتاہے يہ حالت ايسی ہی سخت اور تکليف ده ہے جس طرح اس 

  بات کااظہار کياگيا ہے ۔

  ينامام عليہ السالم کی زيارت اور مالقات کی آرزوزندگی م
ھُمَّ اَِرنَا َوج هَ َولِيَِّک ال َمی ُمو َن فِی َحيَاتِنَا َوبَع َد ال َمنُو ِن۔٨   ۔ اَللّٰ

اے هللا ! مجھے اپنے ولی کے بابرکت نورانی چہرے کا ديدار کروادے اورہميں ہماری زندگی ميں ہميناپنے ولی سے ملوا 
  کے بعد بھی ہماری يہ مالقات جاری رہے ۔دے اورمرنے 

  رجعت کا عقيده اور اپنے امام عليہ السالم سے گفتگو
ھُمَّ اِنِّی اَِدی ُن لََک بِالرَّج َعِة بَی َن يََدی َصاِحِب ٰھِذِه ال بُق َعِة۔ال َغو َث ال َغو َث،ال َغو َث،يَا صَ ٩ َماِن، قَطَع ُت فِی ۔ اَللّٰ اِحَب الزَّ

ا ِعن َد َربَِّک َوَربِّی ُوص لَتَِک ال ُخالََّن َوھََجر ُت لِِزيَاَرتَِک ال اَو طَاَن َواَخ فَی ُت اَم ِری َعن اَھ ِل ال بُل َداِن لِتَُکو َن َشفِی عً 
۔َواِٰلٓی ٰابَآئَِک َوَمَوالِیَّ فِی ُحس ِن التَّو فِی ِق لِی َواِس بَاِغ النِّع َمِة َعلَیَّ َوَسو ِق ال    اِح َساِن اِلَیَّ

اے هللا ! ميں اس بقعہ والے کے سامنے اورانکے گھر ميں يہ اعالن کررہاہوں کہ ميرا رجعت پر ايمان ہے ،فرياد ہے، فرياد 
  ہے ،اے صاحب الزمان ۔

ن ميں نے تيرے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کيلئے سارے دوستوں کو ، سارے احباب کو پيچھے چھوڑ ديا ہے اورميں اپنے اوطا
سے دوره کا فاصلہ طے کرکے تيری طرف ہجرت کرآياہوں، ميں نے بہت سارے اپنے شہر والوں سے ،اپنے اس اراده کو 
پوشيده رکھا ہے، اس لئے تيری جناب ميں حاضری دی ہے تاکہ آپ اپنے اور ميرے رب کے پاس ميری سفارش کرےں اور

سے راضی رہيں کہ جو ميرے سردارہيں ،ميرے موالی بھی  اپنے آباءکے پاس بھی ميرے لئے سفارش فرمائےں کہ وه مجھ
ہيں ،جن سے ميں محبت کرتاہوں، ميرے لئے يہ اچھی توفيق جو ہے برقرار رہے اور ميرے اوپر اپنے مواليوں سے محبت 

  کرنے کی نعمت باقی رہے اور ميری جانب احسان اور بھالئی آتی رہے، مجھے خير و برکت ملتی رہے ۔

  ءاختتامی دعا
ٍد اَص َحاِب ال َحقِّ َوقَاَدِة ال َخل ِق َواس تَِجب ِمنِّی َما َدَعو تُکَ ٠١ ٰاِل ُمَحمَّ ٍد وَّ ھُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َواَع ِطنِی َمالَم اَن ِطق بِہ فِی  ۔ اَللّٰ

ُ َعٰلی مُ  َصلَّی ّهللاٰ ٰالِِہ الطَّاِھِری َن۔ُدَعآئِی ِمن َصالَِح ِدی نِی َوُدن يَاَی اِنََّک َحِمی د مَِّجی د وَّ ٍد وَّ   َحمَّ
اے هللا ! محمدوآل عليہ السالم محمد پر صلوات بھيج وه آل عليہ السالم محمد جو اصحاب حق ہيں ،مخلوق کے قائدين ہيں، جو
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ميں نے دعاءمانگی ہے اسے قبول کرلے اورجو ميں نے نہيں بوال وه بھی مجھے دے دے.... وه دے جو ميرے دين کيلئے 
ہو، ميری دنيا کا اس ميں فائده ہو، بے شک توں تو، حميد و مجيد ہے اور محمد وآل عليہ السالم محمد پر صلوات ہو بہتر 

  جوکہ طاہرين ہيں۔
 ٭٭٭٭٭

 

 مہدويت نامہ

 

  

  غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں مومنين کی ذمہ دارياں 
  از....السيد افتخار حسين نقوی 

کے حوالے سے زمانہ غيبت ِ کبرٰی ميں ہماری ذمہ داری کيا “ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ”سوال : حضرت امام عصر
  بنتی ہے ؟

جواب:غيبت ِ کبرٰی کے زمانہ ميں ہماری ذمہ دارياں بہت زياده ہيں جن پرعمل کرنا واجب ہے ان ميں سے چند حسب ذيل 
  ہيں۔
کی غيبت ِ کبرٰی ميں امام عليہ السالم کی جدائی پر غم واندوه اور “ عجل هللا فرجہ عليہ السالم”۔ حضرت امام عصر ١

  ورے وجود ميں محفوظ رکھ کر غم زده و پريشان رہنا۔ پريشانی کے احساسات اور آثار کو اپنے پ
کے عالمی اسالمی حکومت کے قيام اور عدالت ِ اٰلہيہ کے هللا کی زمين پر نفاذ کا منتظر “ عليہم الصلٰوة والسالم”۔ آل محمد ٢

استطاعت کے مطابق رہنا اورخود کوآپ عليہ السالم کی عادالنہ حکومت کے قيام کيلئے آماده رکھنا اور اس کيلئے اپنی 
عملی جدوجہد کرنا اور ايسے اسباب مہيا کرنا کہ جن کی وجہ سے خوشی کا وه دورجلد آجائے جس ميں پورا عالم امن کا 

  کا راج ہو ۔‘ عليہم السالم ”گہواره ہوگا ،ظلم وستم کا خاتمہ ہوگا ، ہر جگہ توحيد کا پرچم لہرائے گا اور واليت ِ اہل البيت 
  صر عليہ السالمکے وجود مبارک کی حفاظت اور آپ عليہ السالمکی سالمتی کيلئے دعاکرنا ۔۔ حضرت امام ع٣
  کی سالمتی کيلئے جس قدر ہوسکے صدقہ دينا۔“ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف ”۔ حضرت امام عصر۴
کسی کو بھيجے جو  ۔ اپنا واجب حج انجام دينے کے بعد حضرت امام عصر (عج) کی نيابت ميں خود جاکر حج بجاالئے يا۵

  حضرت امام عصر (عج) کی نيابت ميں حج بجاالئے ۔
۔ جس وقت حضرت امام عصرعليہ السالم کا نام سنا جائے تو آ پ عليہ السالم کی تعظيم اور تکريم کيلئے کھڑا ہوجانا ۶

  چاہيے ۔
اجات کرنا کہ امت مسلمہ سے ۔ زمانہ غيبت ميں هللا تعالٰی سے تضرع وزار ی کيساتھ پورے خشوع وعاجزی سے دعاءومن٧

  يہ مشکل گھڑی ٹل جائے، خوشحالی کا زمانہ آجائے ۔ هللا اپنی عدالت کا نفاذ اپنی زمين پر جلد کرے ۔
خداوند سے اپنا ارتباط اور تعلق دعاءومناجات کے ذريعہ بہت زياده رکھا جائے اور خدا کی رحمت واسعہ سے پر اميد رہنا 

  نہ ہونے پائے۔ چاہيے مايوسی کی کيفيت پيدا
سے توسل کرنا، ان سے مدد مانگنا ، انکے ذريعہ اپنی فرياد خدا تک “ عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف”۔ حضرت امام عصر٨

کی “ عليہ السالم”پہچانا انہيں اپنے لئے مددگار اور خدا کے حضور شفاعت کننده اور سفارشی قرار دينا ، اپنی حاجات امام 
کی خدمت ميں تحريری درخواست اپنے “ عليہ السالم ”ر ان کيلئے ان سے مدد طلب کرنا ، امام خدمت ميں پيش کرنا او

  مسائل اور مشکالت کيلئے بھيجنا ۔
سوال:حضرت امام عصر(عج) کی غيبت کے زمانہ ميں کس لئے آپ کی غيبت پر غم زده رہا جائے اور کيوں پريشانی کے 

  ئده ہے ؟احساسات اپنے اندر رکھے جائيں اسکا کيافا
  جواب:اس کيلئے چند وجوہات ہيں ۔

کا اپنی رعيت سے پرده ميں ہونا ،آپ کی رعيت کا آپ عليہ السالم کے ديدار سے محروميت ، آپ عليہ“ عليہ السالم”۔ امام ١
“ عيون اخبار الرضا”السالمکے ديدار سے جو آنکھوں کو سرور اور دل کو ٹھنڈک محسوس ہونا تھی اس سے محروميت ، 
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نے ايک طويل بيان ميں فرمايا :کتنی زياده مومن خواتين “ عليہ السالم”ں ايک روايت ہے جو اسی سے مربوط ہے امام مي
ہيں کہ انکے دل کڑھتے ہيں ،ا نکے دل پريشان ہيں اورکتنے زياده مومن مرد ہيں جنہيں افسوس ہے اور وه افسرده ہيں کہ 

کے فيضان حضوری سے محروم “ عليہ السالم” گيا ہے يعنی حجت خداچشمہ کاشفاف پانی) ان سے غائب ہو“(ماءمعين ”
  ہيں ۔

دعاءندبہ ميں يہ جملے آئے ہينحضرت امام زمانہ (عج) سے مخاطب ہو کر دعاءپڑھنے واالکہتا ہے.... ميرے لئے يہ کتنا 
تو آپ عليہ السالمکی آہستہ ں اور ميننہ ؤدشوار ہے؟ کہ ميں ساری مخلوق کو تو ديکھوں اور آپ عليہ السالمکو ديکھ نہ پا

آواز کو سن سکوں اورنہ ہی آپ عليہ السالم کی سرگوشی کا مجھے پتہ چل سکے، ميرے اوپر يہ بات بھی بہت گراں ہے کہ
آپ عليہ السالم کی خاطر ميرے لئے آزمائش اور امتحان ہے اور ميری طرف سے نہ تو آپ کے پاس شوروغوغاپہنچے اور 

عليہ السالم تک جائے اورنہ ہی کوئی گلہ اور شکايت آپ عليہ السالمسے کی جائے کہ آپ عليہ  نہ ہی ميری پريشانی آپ
السالمہم سے غائب ہيں تاکہ پتہ چلے کہ ہم آپ عليہ السالمکی غيبت کی وجہ سے افسرده اور پريشان ہيں ميری جان !آپ 

ا نہيں ہے، ميری جان آپ عليہ السالمپر قربان ! آپ عليہ السالمپر قربان ، آپ عليہ السالم تو ايسے غائب ہيں جوہم سے جد
عليہ السالمتو ہم سے ايسے دور ہونے والے ہيں کہ جو درحقيقت دور نہيں ہيں ،ميری جان آپ عليہ السالمپر قربان! کہ آپ 

الم کو ياد عليہ السالم ہر شوق رکھنے والے کی تمنا اور آرزو ہيں ، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جب بھی آپ عليہ الس
کرتے ہيں تو آپ عليہ السالمکے فراق اور جدائی ميں بہت ہی مشتاق ہوتے ہيں اورآپ عليہ السالمکی جدائی انہيں ستانے 

ں، آپ عليہ السالمکے ؤلگتی ہے ميرے اوپر يہ بات بھی بہت گراں گزرتی ہے کہ ميں تو آپ عليہ السالمکو ياد کرکے رو
باقی مخلوق آپ عليہ السالمسے روگردانی کرے ، آپ عليہ السالم کو ياد بھی نہ کرے ں جبکہ ؤذکر سے رنجيده خاطر ہوجا

اورآپ عليہ السالمکی مددسے ہاتھ کھينچ لے .... اسی قسم کے جملے اس دعاءکے آخر تک موجود ہيں جو ايک درد اور 
ہے اور آپ کی جدائی پر کرب سے بھرے دل کی آواز ہيں وه دل جس نے آپ عليہ السالمکی محبت کا شربت پی رکھا 

  پريشان ہے ۔ 
اسی قسم کی اور دعائيں بھی ہيں کہ جن ميں اپنے زمانہ کے امام عليہ السالم کی غيبت پر گريہ وزاری ، درد وکرب، غم 

واندوه اور پريشانی کا اظہار کياگيا ہے جس سے واضح پيغام سب مومنين کيلئے يہ ملتا ہے کہ زمانہ غيبت ِ کبرٰی ميں امام 
زمانہ (عج) کی غيبت اور آپ کی عدم موجودگی کو ياد کرکے گريہ وزاری کی جائے ، پريشان رہا جائے ،درد اور تکليف 

  کا اظہار کياجائے ۔
ايک مناجات ميں آپ عليہ السالمکو نور ِ آل محمد کہتے ہيں اور آپ عليہ “ عليہ السالم”جيساکہ حضرت امام جعفرصادق 

  ہونے پر زور زور سے گريہ وزاری فرماتے نظر آتے ہيں۔السالم کی غيبت کے طوالنی 
۔اس غم واندوه کيلئے دوسری وجہ يہ ہے کہ ايک عظيم الشان حکمران کيلئے جو رکاوٹ موجود ہے کہ وه فساد کے ٢

اصالح کيلئے کوشش کرے ، احکام اٰلہی کا نفاذ کرے ، سب کو انکے حقوق دلوائے ، ظلم وزيادتی کا خاتمہ کرے ، حدود 
شرعيہ کا نفاذکرے ، غم اس بات کا ہے کہ ايسا عظيم اور الئق حکمران موجود بھی ہو اور اپنے اختيار کا استعمال نہ 

کرسکے وه سب کچھ پامال ہوتا ديکھ رہا ہو ليکن حاالت کی سنگينی کی وجہ سے اس بارے کچھ نہ کرسکے تو اس پر 
  غمزده ہونا ايک فطری تقاضا ہے ۔

سے روايت ہے کہ آپ نے جناب عبدهللا بن ظبيان سے فرمايا :مسلمانوں کيلئے کوئی “عليہ السالم ”رحضرت امام محمد باق
عيد کا دن نہيں آتا،چاہے عيد قربان ہو يا عيد فطر ہو ، مگريہ کہ اس عيد کے دن آل محمد کا غم بڑھ جاتاہے يعنی ہر عيد اور

  خوشی کا دن آل محمد کيلئے ايک نئے غم کو لے آتاہے ۔
  اوی :ايساکس وجہ سے ہے ؟ر

  امام عليہ السالم : کيونکہ وه ديکھ رہے ہوتے ہيں کہ انکا حق اغيار کے ہاتھونميں ہے ۔
۔ دين مبين کے باطنی اور اندرونی دشمن اور ڈاکوغيبت کے زمانہ ميں اپنی اپنی کچھاروں سے باہر نکل آئيں گے عوام ٣

يمانوں کو بھی متزلزل کرنے ميں اپنا ہر حربہ استعمال کريں گے جس کےميں شکوک و شبہات پھيالئيں گے بلکہ وه انکے ا
نتيجہ ميں ايک گروه کے بعد دوسرا گروه ، ايک جماعت کے بعد دوسری جماعت گمراه ہونگے ، دين سے مرتد ہوجائيں 

  کرديا ہوگا۔گے ، علماءحقہ اپنے علم کااظہار کرنے سے عاجز ہونگے ان پر ان داخلی دشمنوں نے عرصہ حيات تنگ 
کا يہ فرمان سچا ہوگا کہ وه فتنوں کا دور “ عليہما السالم ”حضرت امام محمد باقرعليہ السالماور حضرت امام جعفرصادق 

ہوگا اس دورميں دين کو بچانا اس بات سے بھی مشکل تر ہوگا جس قدر آگ کے دہکتے انگارے کو ہتھيلی ميں سنبھالنا 
  مشکل ہوتاہے۔

ے روايت بيان ہوئی ہے وه کہتا ہے ميں مفضل بن عمر و جعفی ، ابوبصير ،ابان بن تغلب اکٹھے اپنے جناب سدير صيرفی س
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کی خدمت ميں حاضر ہوئے اچانک ہم کيا ديکھتے ہيں کہ “عليہما السالم ”موال حضرت ابوعبدهللا جعفر بن محمد الصادق 
ہے جسے آپ نے اپنے اوپر لپيٹا ہوا تھا جس کا ہمارے موال خاک پر بيٹھے ہوئے ہيں آپ کے اوپر خيبری اونی چادر 

گريبان بنا ہوا نہ تھا جس کی آستينيں چھوٹی تھيں (گويا عباءمانند چادر تھی) ايسی حالت ميں آپ عليہ السالم اس طرح 
روروہے تھے جيسے کوئی شخص کسی عزيز کی جدائی پر غمگين ہوتا ہے ، ايسا رونا جس طرح کوئی ماں اپنے جگر 

جدائی پر تڑپ تڑپ کر روتی ہے ،غم کے آثار رخساروں سے نماياں تھے اورآپ عليہ السالم کے چہرونميں  گوشہ کی
  ں کی جھڑی لگی تھی اس حال ميں آپ يہ فرمارہے تھے ۔ؤتبديلی واضح نظر آرہی تھی اور دونوں آنکھوں سے آنسو

ف ہوگئيں اور ہمارے دل گھبراہٹ سے پھٹنے ؤما سدير : ہم نے جب يہ منظر ديکھا تو ہماری عقليں اس غم انگيز منظر سے
لگے اورہم نے خيال کيا کہ يہ کوئی بڑی مصيبت ہے جو ٹوٹنے والی ہے يااس کی نشانی ہے يا کوئی مصيبت دنيا کی طرف
سے آپ عليہ السالم پر آن پڑی ہے ،ہم سب نے مل کر يہ عرض کيا :اے خير الواے ميرے سردار! آپ عليہ السالمکی غيبت 

  ے ميری نيند اڑا دی اورميرے لئے بستر کے سکون کو چھين ليا ہے ، مجھ سے ميرے دل کے سکون کو اڑاليا ہے ۔ن
اے ميرے سردار ! آپ عليہ السالم کی غيبت نے تو ميرے مصائب کو ہميشہ رہنے والی مصيبتوں سے مال ديا ہے ايک کے 

اہے پس ميں تو اس آنسو کے قطرے کو اب محسوس بھی بعد دوسرے کا چالجانا جمعيت اور بڑی تعداد ختم ہی کرديت
کرتاہوں جو ميری آنکھ مينآکر رک جاتاہے اور درد بھری آه جو ميرے حلق سے نکلتی ہے جو مصائب کے مسلسل آنے اور

  گزشتگان پر آزمائشوں اور مشکالت کے پڑنے کی وجہ سے ،قبيلے کی تباہی کا منظر پيش کر ر ہی ہے ۔
 تعالٰی آپ کی آنکھوں کو کبھی نہ رالئے کونساحادثہ پيش آيا ہے جس پر آپ عليہ السالم کی آنکھوں سے رٰی کے فرزند!هللا

ں کا سيالب امڈ آيا ہے اور آپ عليہ السالمزار وقطار روئے جارہے ہيں اورکس حالت نے آپ عليہ السالمکيلئے ماتم ؤآنسو
  داری کی کيفيت طاری کردی ہے ؟!

پڑھ رہا تھا يہ ايسی کتاب ہے جو “ الجفر”آپ نے ايک لمبی آه بھری ميں آج صبح کتاب “: لسالمعليہ ا”حضرت امام صادق 
علم منايا ، باليا ، فتن ،حادثات وواقعات ، علم ماکان وما يکون ، جو ہوچکا اور جو ہونے واال ہے، قيامت تک کے حاالت ، 

” اور انکے بعد انکی اوالد سے آئمہ“ لی هللا عليہ وآلہ وسلمص”اس ميں درج ہيں اس کتاب کو هللا تعالٰی نے اپنے حبيب محمد
کے واسطے مخصوص کيا ہے ميننے اس کتاب کے مطالعہ کے دوران اپنے قائم (عج) کی والدت اور انکی “عليہم السالم 

ئش ،غيبت کے حاالت ، انکے ديرسے ظہور فرمانے ، انکی عمر کے طوالنی ہونے ، اس زمانہ کے مومنوں کی سخت آزما
انکی پريشانياں ، اور آپ کی غيبت کے طوالنی ہو جانے کی وجہ سے مومنوں کے دلوں ميں آپ کے بارے شکوک وشبہات 

کے پيدا ہوجانے اور اکثر مومنوں کا اپنے دين مبين سے مرتد ہوجانا اور اپنی گردنوں سے اسالم کو اتار پھينکنا جوکہ هللا 
ار ديا تھا کہ وه اسالم ہی پر رہيں.... يہ سب کچھ پڑھ کر ميرے اوپر يہ ساری کيفيت تعالٰی نے ان کی گردنوں ميں الزمی قر

کے حاالت“عليہ السالم ”طاری ہوگئی اور مجھے ان سارے واقعات پر ترس آيا ، غم کے بادل امڈآئے ....ميں تو نورآل محمد
ب آئيں اور جو پريشانياں ہوں ان سب کو ياد و واقعات اور انکی غيبت کے دور مينجو حاالت ہونگے اور مومنين پرجومصائ

  کرکے گريہ وزاری ،آه وفغاں کر رہا تھا ۔
نہيں ؟آپ نے فرمايا ،نورآل محمد ہمارے قائم ہيں جن کی غيبت ہوگی وه غيبت “ صلوات هللا عليہم”سدير:کيا آپ نورآل محمد

شبہات ايجاد کئے جائيں گے جس وجہ سے طوالنی ہوگی مومنين کے دلوں ميں انکی طوالنی غيبت کی وجہ سے شکوک و 
  بہت سارے مومنين دين چھوڑ جائيں گے اور مرتد ہوجائيں گے۔

حضرت امام مہدی (عج) کے تولد “ عليہ السالم”نتيجہ:اس روايت کا مضمون بڑا واضح ہے جب حضرت امام جعفرصادق 
دور ميں مومنين کو درپيش حاالت کو ياد سے پہلے آپ عليہ السالم کے حاالت پڑھ کر ، آپ عليہ السالمکی غيبت کے 

عليہ ”کرکے جب اس قدر گريہ فرماتے ہيں، پريشانی کااظہار کرتے ہيں ، ان مصائب کی شدت کو ياد کرنے سے امام 
کا سکون جاتا رہتا ہے آپ کی نيند تک اڑ جاتی ہے تو ہم لوگ جو اس وقت ان مصائب اور مشکالت سے دوچار ہيں “ السالم

اس وقت فرمايا: تھا وه آج ہم ديکھ رہے ہيں تو ہميں افسرده ہونا چاہيے، غمگين رہنا چاہيے، امام “ عليہ السالم” جو کچھ امام
زمانہ (عج) کے ظہورميں تاخير پر گريہ و زاری کرناچاہيے، امام عليہ السالم کے ناصران کی قلت کو ياد کرکے ہميں 

  يل رات اسی وقت ختم ہوگی جب نورآل محمدپريشان ہونا چاہيے ،ظاہر ہے يہ غم واندوه کی طو
تشريف الئيں گے، آپ عليہ السالم کی آمد سے ہی مومنوں کے دلوں کو سکون نصيب ہوگا،خوشحالی عام ہوگی غم کا فور 
  ہوگا اس سہانے منظر کی انتظار ميں ہر وقت رہنا اہم فرائض سے ہے اور غمگين دل سے آپ کی ياد ايمان کاتقاضا ہے ۔

 ٭٭٭٭٭
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 مہدويت نامہ

 

  

  حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل سنت کی نظر مينحصہ اول 
  اہل سنت کی کتابوں ميں حضرت امام مہدی (عليہ السالم) 

  کے متعلق روايات کا تذکره 

  تمہيد:

ساری زمين امن کے قيام کے واسطے ايک عالمی مصلح کا ظہور حتمی ہے،اور ايک عادالنہ حکومت روئے زمين 
پرضرور قائم ہونی ہے اس عقيده کا تعلق فقط آسمانی اديان کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ دنيا ميں جتنے فلسفی، اور 

ہيں جيسے ماده پرستوں کميونسٹوں اور سوشلسٹوں کو لے  اجتماعی مکاتب ہيں جو غير دينی ہيں، وه بھی اس بات کے قائل
سے کرتے ہيں،وه بھی اس بات کے قائل ہيں کہ ايک يوم ؤ ليں جو تاريخ کا تجزيہ و تحليل تناضات اورتفادات کے ٹکرا

محبت، موعود ہے جس ميں ہر قسم کے تنافضات اورتضادات کا انسانی طبقات ميں خاتمہ ہوجائے گا اور پوری انسانيت پر 
  ہم آہنگی اور امن و سکون غالب آجائے گا۔ (تفصيل کے لئے ديکھيں ....امام مہدی عليہ السالم شہيد باقر الصدر)

اسی طرح ہم بہت سارے علماءدين، مفکرين اور دانشوروں کے متعلق جانتے ہيں کہ وه بھی اس بات کو يقينی سمجھتے ہيں 
  امن کا راج ہو گا، ظلم کا اختتام ہوگا، زمين پر خوشحالی کا دور ہو گا۔کہ اس زمين پر ايک دن عدالت کا نفاذ ہوگا، 

  مشہور برطانوی دانشور برٹرنڈ راسيل کا قول ہے کہ
پورا عالم ايک ايسے اصالح کننده کا منتظر ہے جو سب کو ايک پرچم تلے جمع کر دے اور سب پر ايک ہی آواز موثر ہو، ”

  ۔“اورسب کا نعره ايک ہو
  وف ماہر البرٹ السٹائن کہتے ہينکہ فزکس کے معر

وه دن جس ميں پورے عالم پر امن اور سالمتی کا راج ہو، سب ايک دوسرے سے محبت کريں، آپس ميں بھائی بھائی ہوں، ” 
  ۔ “تو ايسا ضرور ہوگا، اس ميں کوئی عجب نہيں ہے

  (بحوالہ: المہدی الموعود و دفع الشبہات عنہ)
نارڈ شرا، ان دونوں بيانات سے زياده واضح انداز ميں اسی نظريہ کو بيان کيا ہے اور زياده آئر لينڈ کے مشہور دانشور بر

باريک بينی سے اس موضوع کو پيش کيا ہے، وه عالم مصالح کے وجود اور اس کی طوالنی عمر کو اس طرح بيان کرتا 
  ہے۔

حيرت انگيز ، غير معمولی عقلی طاقت بال شک وه مصلح ايک زنده انسان، صحت مند جسمانی ہيکل رکھتا ہے اور ” 
کامالک ہے، انتہائی بلند اور اعلٰی صفات کا مالک انسان ہے، جس تک يہ عام اور معمولی صالحيتوں واال انسان بڑی 

جدوجہد اور طويل تگ و دو کے بعد پہنچنے کے قابل ہو سکے، اور يہ کہ اس کی عمر طوالنی ہو،تين سو سال سے بھی 
  ۔“اپنی اس طويل زندگی کے مختلف حاالت کو يکجا کرکے ان صالحيتونسے استفاده کر سکےزائد ہو اور وه 

غرض ان کے نزديک مصلح انسان تمام انسانوں ميں ہر حوالے سے ممتاز ہو اور اپنی طوالنی عمر کی وجہ سے تمام 
  )۴٢١،۵٢١۔(برنارڈ شوے (عباس محمودالعقاد ص“انسانوں کی صالحيتوں کا احاطہ رکھتا ہو

  آسمانی اديان ميں حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کا تذکره
البتہ آسمانی اديان ميں عالمی مصلح کے ظہور کو ايک حتمی اور يقينی امر قرار ديا گيا ہے اور آسمانی اديان کی کتابوں ميں

مطالعہ کرتا ہے تو اس  جو بھی غوطہ ور ہوتا ہے اور ان ميں مستقبل کے بارے درج شده بشارتوں کا پوری دقت کے ساتھ
کے واسطے اس نتيجہ تک پہنچنا کوئی مشکل نہيں ہے کہ ان تمام کتابوں ميں حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے وجود 

مقدس کے اشارات ملتے ہيں اور يہ کہ وه آخری انسان ہيں جس نے پورے عالم کو امن و سکون دينا ہے عدالت کا نفاذ کرنا 
وه ہی حضرت امام مہدی(عليہ السالم) ہيناور ان کا اشاره اسی مہدی(عليہ السالم)کی طرف ہے جس  ہے، ظلم ختم کرنا ہے،

  کا اظہار مذہب اہل البيت عليہ السالم ميں موجود ہے۔
  آسمانی اديان کی کتب ميں موجود بشارتوں کے بارے تحقيق کرنے والے اسی نتيجہ پر پہنچے ہيں۔ 
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  ڈاکٹر صادقی) (مالحظہ کريں بشارات عہدين للشيخ
  الکتاب المقدس سے العہد القديم سے متعلق شعيا کی کتاب ميں جو بشارتيں ذکر ہوئی ہيں۔

قاضی الساباطی نے ان بشارتوں ميں سے ايک بشارت کو ليا ہے اور اس کے بارے بيان کيا ہے کہ يہ بشارت حضرت امام 
بلکہ وه (مہدی عليہ ”اماميہ فرقہ والے کہتے ہيں ” ہيں مہدی(عليہ السالم) کے متعلق واضح اور روشن بيان ہے وه کہتے 

ھ ميں پيدا ہوئے امام حسن(عليہ السالم) کے اس حرم ۵۵٢السالم)محمد بن الحسن عليہ السالم العسکری عليہ السالم ہيں جو 
، خليفہ المعتمد تھا اور سرزمين سرمن رای (سامره) شہر ميں آپ کی والدت ہوئی“نرجس (سالم هللا عليہا)”سے جن کا نام 

العباسی کا زمانہ تھا، پھر وه ايک سال (جوبات مکتب اہل البيت عليہ السالم سے ثابت ہے وه يہ ہے کہ آپعليہ السالم کی غيبت
امام حسن عسکری (عليہ السالم)کی وفات کے بعدشروع ہوئی جو تقريباً ستر سال رہی يہ پہلی غيبت تھی جسے غيبت 

بعد دوسری غيبت شروع ہوگی جسے غيبت کبرٰی کہا جاتا ہے جو ابھی تک جاری ہے) پھر آپ صغرٰی کہا جاتا ہے اس کے
ظاہر ہوئے، پھر غائب ہو گئے اور يہ ان کی غيبت کبرٰی ہے، اس غيبت سے وه واپس نہيں آئے مگر يہ کہ جب هللا چاہے گا 

  ۔“تو وه واپس آئيں گے
اماميہ فرقہ کا نظريہ کتاب مقدس ميں درج شده بشارت کے زياده  ساباطی اس بيان کے بعد لکھتے ہيں: اس لحاظ سے کہ

قريب تھا اور ميرا ہدف اور امت محمديہ کے نظريات کا دفاع ہے مذہبی تعصب سے جداتھا اس لئے ميں نے اس بات کا ذکر 
ارات اسی کے ساتھ کر ديا ہے جس کے اماميہ فرقہ والے قائل ہيں، جو کچھ وه کہتے ہيں کتاب مقدس ميں درج شده بعض اش

عالمہ محمد رضا المظفؒر سے ملتے ہيں اور اسالم قبول کر “فخر االسالم جو کہ نصرانی تھا”ہم آہنگ ہےں اسی طرح جب 
ليتے ہيں، وه مذہب اہل بيت عليہ السالم سے خود کو وابستہ کر ليتے ہيں وه بھی اسی نتيجہ پر پہنچے، جس پر عالمہ 

کتاب لکھی، جس ميں يہود و نصارٰی “ انيس االسالم”ے، تو انہوں نے اسالم النے کے بعد ساباطی اہل سنت کے عالم پہنچ
کے نظريات کو رد کيا گيا ہے اس کتاب ميں اس نے کتاب مقدس ميں بيان شده بشارتوں کو بيان کيا اور اس نتيجہ کو ليا کہ 

  (عليہ السالم ) پر صادق آتی ہيں ۔يہ سب بشارتيں حضرت امام مہدی (عليہ السالم)بن االمام الحسن العسکری
جوبات قابل غور ہے ان بشارتوں کے حوالے سے، وه يہ کہ ان ميں عالمی مصلح کے لئے جو اوصاف بيان کئے گئے ہيں 
وه مہدی(عليہ السالم) کے عالوه کسی اور شخصيت پر صادق نہيں آتے اور وه بھی مذہب اہل البيت عليہ السالم کے نظريہ 

  بشارتوں کو کسی بھی اور نظريہ و خيال پر الگو نہيں کيا جا سکتا ۔ پرکے عالوه ان

  انجيل کے مفسرين کا بيان 
(يو حنا الہوتی کے مکاشقات) کی تفسير ميں بيان کيا  12فصل نمبر17تا1کے فقره نمبر“ ياؤسفرالر”انجيل کے مفسرين نے

بيان ہوا ہے اور يہ فقرات جس شخصيت کا بتا ہے، وه سب تصريح کرتے ہيں کہ جس شخص کے متعلق ان بشارات ميں 
رہی ہيں وه ابھی پيدا نہيں ہوئے اس لئے ان فقرات کی واضح اور روشن تفسير،نامعلوم زمانہ کے سپرد ہے جس کا معنی 

  )۴۶٢اور مصداق اسی وقت ظاہر ہوگا۔ (بشارت عہدين ص

  علماءاہل سنت کا نظريہ 
بھی اپنی تحقيق ابحاث کے نتيجہ ميں مذہب اہل البيت عليہ السالم کے نظريہ کو  علماءاہل سنت کی ايک بہت بڑی تعداد نے

  اختيار کيا ہے ۔
کے فقرات ميں جس شخصيت کی طرف “ سفر الرويا”مشہور عالم دين پروفيسر سعيد ايوب کا خيال ہے کہ کتاب مقدس کی 
  ا ہے۔اشاره ملتا ہے، وه مذہب اہل البيت عليہ السالم کے نظريہ پر صادق آت

  وه اس بارے کہتے ہيں کہ 
انبياءعليہ السالم ماسلف کے اسفار ميں جو کچھ درج ہے اس سے مراد مہدی (عليہ السالم) ہيں اور اس ميں کوئی حرج بھی”

  ۔“نہيں ہے
  اس تحرير پر انہوں نے اس طرح مزيد تبصره کيا ہے ۔

  ايک خاتون کا تذکره جس کی اوالد سے باره مرد ہوں گے
بات کی تصديق کرتا ہوں کہ ميں نے اہل کتاب کی (آسمانی) کتابوں ميں اسی طرح سے موجود پايا ہے، اہل کتاب ميں اس ”

نے حضرت مہدی(عليہ السالم) سے متعلق خبروں کا بھی اسی طرح دقت سے جائزه ليا ہے جس طرح انہوں نے آپ عليہ 
کے متعلق اپنی کتابوں ميں موجود خبروں کے بارے  السالم کے جد امجد حضرت محمد مصطفی(صل هللا عليہ وآلہ وسلم)

کيا تھا ان خبروں ميں ايک باعظمت خاتون کا تذکره موجود ہے کہ جس کی اوالد سے باره مرد ہوں گے ،اس کے بعد ايک 
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اور خاتون کا تذکره ہے جس سے آخری مرد کی والدت ہوگی اور وه آخری مرد پہلی باعظمت خاتون کی صلب سے 
بتحقيق يہ خاتون جو انہيں ہر قسمی خطرات گھير ليں گے، ان خطرات کی طرف ”ميں اس طرح ذکر ہوا ہے “ السفر”ہوگا
سے اشاره کيا گيا ہے (اورالتنسين (خطرات)اس باعظمت خاتون کے سامنے آکھڑے ہوں گے، وه اپنے بچے “ التنسين”فقط 

  کی خيرچاہے گی يہاں تک کہ وه اس بچے کو جنم دے دے گی) ۔
مراد يہ ہے کہ حکمران اس پيدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا اراده رکھتے ہوں گے، جس وقت اس خاتون پر  اس سے

  ہر طرف سے خطرات آن پڑيں گے تو هللا تعالٰی اس کے بيٹے کو اٹھالے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔
بتحقيق هللا تعالٰی نے اس بچے کو غائب “ ذالطفلان هللا غيب ھ”کی تفسير ميں لکھتے ہيں “ دواختطف هللا ولدھا”بارکلے 
  ۔“کرليا

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کی باره سو دو ماه عمر کا تذکره 
عبرانی ميں اس مدت کو اس طرح بيان کيا “ بتحقيق اس بچے کی غيبت ايک ہزاردوسو ساٹھ دن ہوگی”ميں آيا ہے “ السفر”

وجہ سے ايک زمانہ، دو زمانے اور آدھا زمانہ غائب ہوں گے۔ (تفصيل کے لئے  وه عنقريب التنسين (خطرات) کی” گيا ہے
  )٣۶٢ديکھيں بشارات العہدين ص

بتحقيق ”اس مدت کے بارے اہل کتاب کے اپنے رموز اور بشارات ہيں.... پہلی خاتون کی نسل بارے، بارکلے لکھتے ہيں 
التنسين(خطرات) اس عورت پر ”ميں ہے 13/12“ ياؤالر سفر”انتہائی سخت اور جھگڑالو دشمن جنگ چھيڑے گاجيسا کہ 

غضبناک ہوں گے اور وه خطرات سبب ہوں گے کہ اس خاتون کی باقی نسل کے ساتھ جنگ ہوگی جو هللا کی وصيتوں 
  ۔“(فرامين) کے محافظ ہوں گے

  استاد سعيد ايوب نے گذشتہ ابحاث پر اس طرح تبصره کيا ہے
وصاف جن کا ذکر کتاب مقدس ميں ملتا ہے يہ بالکل وہی اوصاف ہيں جنہيں شيعہ اماميہ يہ ہيں مہدی(عليہ السالم) کے ا”

  ۔“اثناءعشريہ بيان کرتے ہيں 
  )٩٧٣،٠٨٣(المسيح الدجال تاليف سعيد ايوب ص

  استاد سعيد ايوب نے اپنی بات کو مزيداس بيان سے مستحکم کيا ہے کہ
  ۔“ہ کے نظريہ کے مطابق ہےکتاب مقدس ميں جو کچھ ذکر ہوا ہے وه شيعہ امامي”

  (بحوالہ اعالم الہداية قسم االمام المہدی(عليہ السالم)) 

  سابقہ انبياءعليہ السالم کی کتابوں سے نتيجہ 
سابقہ انبياءعليہ السالم کی کتابوں ميں بشارتيں جو بيان ہوئی ہيں يہ سب واضح اشارے اس نظريہ کی جانب ہيں کہ جو نظريہ

  السالم کا ہے ۔ مذہب اہل بيت عليہ

  علماءاہل سنت کی روايات 
اسکے بعدہم ان روايات کی طرف پلٹتے ہيں جو علماءاہل سنت نے اس موعود شخصيت کی ہويت اور خصوصيات کے 

بارے بيان کی ہيں ہم اس بارے ديکھيں کہ ان روايات ميں ايسی عظيم مصلح شخصيت کے ظہور کے حتمی اور يقينی امر 
خصيت کے متعلق وه روايات کيا راہنمائی ديتی ہيں، کيا فقط مہديعليہ السالم کے عنوان پر اکتفاءکيا گيا ہونے کے بعد اس ش

  ہے يا بعينہ اس شخصيت کے بارے بھی بيان کيا گيا جس نے آکر پورے عالم ميں عادالنہ حکومت قائم کرنی ہے۔
رکھتاہے اور اس کو اس پر يقين کامل ہے ليکن جواب : يہ بات واضح ہے کہ جو شخص بھی ايک مصلح کے ظہور کا عقيده

اس کے واسطے يہ بات واضح اور متعين نہيں ہو سکتی کہ وه مہدی (عليہ السالم) کون ہيں جو آخری زمانہ ميں آئيں گے 
اور ايک خارجی اور حقيقی شخصيت کا روپ دھاريں گے ،تو حقيقت ميں ايسا خيال اس مہدی (عليہ السالم)کے بارے عقيده 

ہيں کہالتا جس کے بارے اسالم کہتا ہے کيونکہ وه مہدی (عليہ السالم) کے عنوان پر ايمان اليا ہے اس کے مضمون اور ن
اس کی خارجی اور حقيقی شخصيت پرايمان نہيں اليايہ بات اسی طرح ہے کہ کوئی شخص نماز کے وجود کا معتقد ہو ليکن 

کہ امام مہديعليہ السالم ايک عنوان نہيں بلکہ ايک حقيقی اور حقوقی اس کے ارکان سے واقف نہ ہو۔ہم يہ جاننے کےلئے 
شخصيت بھی ہيں اور اس بارے اہل سنت کی روايات کيا کہتی ہيں اور انکے بيانات سے کيا مطلب نکلتا ہے تو ہم ان روايات

  کوآنے والے صفحات ميں چند عناوين کے تحت بيان کريں گے ۔ 

  م)کی والدت بارے حضرت امام مہدی (عليہ السال



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

 
 

اس بارے کثير تعداد ميں اعتراضات موجود ہيں جنہيں علماءاہل سنت نے اپنی کتابوں ميں درج کيا ہے اور بعض محققين نے 
ھ سے ٠۶٢ان اعتراضات کو يکجا اکٹھا کيا ہے ترتيب وار زمانی مراحل کو اس سلسلہ ميں بيان کيا گيا ہے غيبت صغرٰی 

تک کے زمانہ اور پھر آج تک اس بارے جو اعتراضات کيے گئے ہيں انہيں زمانی ترتيب کے  ھ کے آغاز٩٢٣غيبت کبرٰی 
ساتھ درج کيا گيا ہے، ہم اس جگہ نمونہ کے چند حوالے ديتے ہيں، تفصيل کے لئے اس موضوع پر لکھی گئی تحقيقی اور 

  تفصيلی کتابوں ميں رجوع کيا جائے ۔
۔ کتاب االمام المہدی عليہ السالم فی نہج البالغہ تاليف شيخ ٢حح، تاليف سيد قزوينی(حوالہ کے لئے ديکھيں کتاب االيما الصي

۔ کتاب االمام المہدی عليہ السالم تاليف االستاد علی محمد دخيل ۴۔الزام الناصب تاليف شيخ علی حائری ٣مہدی فقيہ ايمانی 
شخصيات کا ذکر کيا گيا جنہوں نے  ٨٢١سنت کی ۔کتاب دفاع عن الکافی تاليف الثامرالعبيدی اس آخری کتاب ميں اہل ۵

 حضرت امام مہدی عليہ السالم کی والدت کا اعتراف کيا ہے، ان شخصيات کے ناموں کوسالوں کی ترتيب سے لکھا گيا ہے۔
ميں اس بات کا “ المسند ”ھ ہيں جنہوں نے اپنی مخطوطہ٧٠٣پہلی شخصيت جناب ابوبکربن ہارون الرويانی تاريخ وفات

  ف کيا ہے۔اعترا
آخری شخصيت معاصر (ہم عصر) محقق يونس احمد سامرائی ہيں جنہوں نے اپنی کتاب سامراءفی ادب القرن الثالث 

  ميں بغداد يونيورسٹی کی مدد سے شائع ہوئی ہے ۔ ٨۶٩١ميں اس بات کو بيان کيا ہے اور يہ کتاب “ الہجری
  لماءاہل سنت کے اعتراضات) چھٹی دليل ع ٢٩۵، ٨۶۵ص ١(مالحظہ کريں دفاع عن الکافی ج

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کی والدت بارے
  اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات 

  :١حوالہ نمبر
ھ ق کے ٠۶٢پر،  ٧،ج۴٧٢انہوں نے اپنی کتاب الکامل فی التاريح ص) ٠٣۶عالمہ ابن االثير الجزری عزالدين (تاريخ وفات 

بو محمد العلوی العسکری کی وفات ہوئی، مذہب اماميہ کے تحت وه گيارہويں امام ہيں واقعات ميں لکھا ہے، اس سال ميں ا
  اور وه ہی محمد کے والد ہيں جن کے بارے مذہب اماميہ والوں کا عقيده ہے کہ وه منتظرہيں۔

  :٢حوالہ نمبر 
يا ہے، ابو القاسم محمد بن ميں تحرير ک ۴،ج٢۶۵، ۶٧١ص ۴نے اپنی کتاب وفيات االعيان ج) ١٨۶ابن خلکان (تاريخ وفات 

الحسن العسکری عليہ السالم بن علی الہادی عليہ السالم بن محمد الجوادعليہ السالم (جن کاذکر پہلے ہو چکا) بارہويں امام 
کے نام سے مشہور ہيں، ان کی “ الحجة” عليہ السالم ہيں، اماميہ عقيده کے مطابق.... جو باره آئمہ عليہ السالم کے قائل ہيں۔

ھ ميں ہوئی اسکے بعد انہوں نے مشہور مورخ سياح ابن االزرق الفارقی (تاريخ وفات ٠۵۵٢شعبان  ۵١والدت جمعہ کے دن 
ھ کو ٨۵٢ربيع االول 9“ حجت ” ميں لکھا ہے کہ مذکوره“ ميا فارقين”ھ ق) کا حوالہ ديا ہے کہ انہوں نے اپنی تاريخ ٧٧۵

  ھ کو ہوئی ہے اور يہ دوسری روايت زياده صحيح ہے ۔۶۵٢شعبان  ٨الدت پيداہوئے اور يہ بھی کہا گيا ہے کہ ان کی و
  ابن االزرق کے قول پر تبصره 

اسی تاريخ پر )۵۵٢شعبان بروز جمعہ  ۵١آپ کی والدت کے بارے صحيح قول وہی ہے جسے ابن خلکان نے بيان کيا ہے (
ہے اور اس کے ساتھ قديم علماءکے بيانات کو بطور شيعوں کا اتفاق ہے اس بارے انہوں نے صحيح روايات کو بنياد بنايا 

سند بھی پيش کيا ہے الشيخ الکلينؒی جو غيبت صغرٰی کے زمانہ ميں موجود تھے انہوں نے بغير کسی اختالفی حوالے کے 
يا ہے اسی تاريخ کو بيان کيا ہے، اس تاريخ کے مخالف جو روايات ہيں ان سب پر اس تاريخ کو مقدم کيا ہے آپ نے تحرير ک

  )۵٢١باب  ۴١۵ص ١ھ کو پيدا ہوئے (اصول الکافی ج۵۵٢شعبان ۵١آپ عليہ السالم 
ھ) نے اپنے استاد محمد بن محمد بن عصام الکلينی سے اور انہوں نے محمد بن يعقوب ١٨٣شيخ صدوق ؒ (تاريخ وفات 

  ھ کو پيدا ہوئے ۔۵۵٢شعبان  ۵١الکلينی سے، انہوں نے علی بن محمد بن بندارسے نقل کيا ہے کہ الصاحب عليہ السالم 
شيخ الکلينی نے اپنے قول کی نسبت علی بن محمد بن بندار سے نہيں دی، اسکی وجہ اس بارے شہرت تھی اور يہ کہ اس 

ھ ميں آپعليہ السالم کی والدت باسعادت کا ۵۵٢شعبان  ۵١تاريخ پرسب کا اتفاق تھا (بہرحال شيعہ اماميہ اثناءعشريہ کے ہاں 
  اور يقينی امر ہے اس پر سب کا اتفاق ہے) ہونا حتمی

  :٣حوالہ نمبر 
ھ ق)نے اپنی تين کتابوں ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کی والدت کا اعتراف کيا ہے، انہوں ٨۴٧الذہبی (تاريخ وفات 

الجواد بن علیھ محمد بن الحسن بن علی الہادی بن محمد ۶۵٢ميں لکھا ہے “ ١٣ص٣العبر فی خبر من غير ج”نے اپنی کتاب
الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق العلوی الحسينی پيدا ہوئے وه ہی ابوالقاسم ہيں، رافضہ انہيں الخلف، الحجة، المہدی،
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  المنتظر، صاحب الزمان کا لقب ديتے ہيں اور وه ہی باره اماموں سے آخری ہيں، اس سال ميں ان کی والدت ہوئی ۔
الم ميں امام حسن العسکری عليہ السالم کے حاالت ميں تحرير کيا ہے، وه الحسن بن علی بن محمد الذہبی نے تاريخ دول االس

بن علی الرضا بن موسٰی بن جعفر الصادق ہيں، وه ابو محمد الہاشمی الحسينی ہيں، شيعوں کے آئمہ سے ايک ہيں، شيعہ ان 
کہا جاتا ہے کيونکہ انہوں نے سامره ميں زندگی گذاری کی عصمت کا دعوٰی کرتے ہيں، انہيں الحسن العسکری عليہ السالم 

٨کہا جاتاتھا، وه رافضيوں کے منتظر کے والد ہيں، وه هللا کے رضوان ميں چلے گئے، ان کی وفات “ عسکر”اور سامره کو
  ۔سال تھی، آپعليہ السالم اپنے والد کے پہلو ميں دفن ہوئے ٩٢ھ کو ہوئی، اس وقت ان کی عمر ٠۶٢ربيع االول 

ھ ميں پيدا ہوئے اور بعض ٨۵٢بہر حال آپ کے بيٹے محمد بن الحسن جنہيں رافضی القائم ، الخلف سے پکارتے ہيں تو وه 
  ھ ميں پيدا ہوئے ۔۶۵٢نے کہا ہے 

  انہوں نے اپنی کتاب سيراعالم النبالءميں لکھا ہے۔
م بن علی الہاديعليہ السالم بن محمد الجواد عليہ المنتظر، الشريف، ابوالقاسمعليہ السالم محمد بن الحسن العسکريعليہ السال

السالم بن علی الرضعليہ السالم بن موسٰی الکاظمعليہ السالم بن جعفر الصادق عليہ السالم بن محمد الباقر عليہ السالمبن زين 
ليہ السالم، الحسينی ،ہيں باره العابدين علی عليہ السالم بن الحسين عليہ السالمالشہيد بن االمام علی عليہ السالم بن ابيطالب ع

  سرداروں کے خاتم ہيں ۔
  ذہبی کی بات پر تبصره 

الذہبی کی رائے حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کی والدت کے متعلق جو تھی اسے ہم نے ان کی کتابوں کے حوالہ سے 
ی نظريات کی طرح سراب مانند ہے، بيان کر ديا، البتہ حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے متعلق اس کا عقيده اس کے باق

جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے کہ وه بھی دوسرے افراد کی طرح مہدی (عليہ السالم)کے بارے قائل ہے کہ وه محمد بن عبد هللا 
ہوں گے وه اپنے اس نظريہ پر اشتباه اور غلطی پر ہيں کہ مہدی محمد بن عبدهللا ہوں گے ليکن يہ بات ثابت ہوگئی ان کے 

  نات سے کہ حضرت امام حسن عسکری عليہ السالمکے فرزند محمد تھے جيسے شيعہ بارہواں مانتے ہيں۔بيا
  :۴حوالہ نمبر 

ھ ميں ۵۵٢ھ) نے المختصر المشہور تاريخ ابن الوردی ميں لکھا ہے۔ محمد بن الحسن الخالص ٩۴٧ابن الوردی (تاريخ وفات 
  )۶٨١پيدا ہوئے۔ (نور االبصار ص

  :۵حوالہ نمبر
ميں اس  ١١کی آخری فصل کے باب “ الصواعق المحرقہ” ھ) نے اپنی کتاب۴٧٩د بن حجرالحيثمی الشافعی (تاريخ وفاتاحم

ھ ميں پيدا ہوئے.... اور ٢٣٢ابو محمد الحسن الخالص،کو ابن خلکان نے عسکری ہی قرار ديا ہے وه ”طرح تحرير کيا ہے 
سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ  ٨٢و ميں دفن ہوئے ،ان کی عمربوقت وفاتسامراءميں وفات پائی، وه اپنے بابا اور چچا کے پہل

انہيں زہر ديا گيا، وه اپنے پيچھے سوائے ابوالقاسم محمد الحجة کے سوا کسی کو نہيں چھوڑ گئے، والد کی وفات کے وقت 
الم کو القائمعليہ السالم ان کی عمر پانچ سال تھی ليکن هللا تعالٰی نے ان ميں حکمت و دانائی کو رکھ ديا آپ عليہ الس

المنتظرکہا جاتا ہے.... کہا جاتا ہے وه مدينہ ميں مستور اورپوشيده اور غائب ہوگئے اور کسی کو معلوم نہيں ہو سکا کہ کہاں 
  چلے گئے 
  :۶حوالہ نمبر

حمد بن الحسن ميں حضرت امام مہدی (عليہ السالم) م“ االتحاف”ھ) نے اپنی کتاب ١٧١١الشبراوی الشافعی ( تاريخ وفات
  )٨۶ھ لکھا ہے (االتحاف بحب االشراف ص۵۵٢شعبان  ۵١العسکری (عليہ السالم)کی والدت ،شب 

  :٧حوالہ نمبر 
ھ) نے اپنی کتاب نوراالبصار ميں حضرت امام المہدی (عليہ السالم)کے نام کا ٨٠٣١مومن بن حسن الشبلنجی (تاريخ وفات 

کو بيان کيا ہے، آپ کی کنيت اور آپ کے القاب بھی لکھے ہيں، ايک طويل  اعتراف کيا ہے اور آپ کے شريف و طاہر نسب
  گفتگو کے بعد لکھتے ہيں، اماميہ کے مذہب ميں وہی بارہويں امام ہيں اور آخری امام ہيں ۔

  :٨حوالہ نمبر
سالم) کے حاالت ميں ميں امام المہدی المنتظر (عليہ ال“ االعالم” ھ) نے اپنی کتاب۶٩٣١خير الدين الزرکلی (تاريخ وفات 

محمد بن الحسن العسکری عليہ السالم الخالص بن علی الہادی، ابو القاسم عليہ السالم ہيں، باره آئمہ ميں آخری ”لکھا ہے وه 
ہيں، يہ اماميہ کا مذہب ہے، وه سامراءميں پيدا ہوئے جس وقت ان کے والد کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر پانچ سال 

ھ ميں ۵۶٢ھ ميں پيدا ہوئے اور آپ کی غيبت ۵۵٢شعبان کی رات ۵١الدت کی تاريخ بارے کہا گيا ہے کہ وه تھی، ان کی و
  ہوئی۔
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  خير الدين کے بيان پر تبصره 
ھ سے ہے، اس پر تمام شيعہ اماميہ کا اتفاق ہے اور جس کسی نے غيبت کی تاريخ لکھی ہے ٠۶٢غيبت صغرٰی کی ابتداء

ميں غيبت کے شروع ہونے بارے “ االعالم” ، سب نے اسی تاريخ کا بتايا ہے شايد جو کچھجہاں تک ہماری معلومات ہيں
بيان کيا گيا ہے يہ چھاپنے يا کتابت ميں غلطی ہوگئی کيونکہ الزرکلی نے غيبت کی تاريخ درج نہيں کی، عدد کے غلط 

  لکھ ديا ہو۔ ۵۶٢کو  ٠۶٢لکھے جانے کا امکان موجود ہے 
ت کے اعترافات سے نمونہ کے چند اقوال اس جگہ بيان کئے ہيں ، ان کے سب اقوال کو اس مختصر ہم نے يہ علماءاہل سن

  ۔“المہدی المنتظر فی الفکر االسالمی”کتابچہ ميں بيان کرنے کی گنجائش نہ ہے، تفصيالت کےلئے ديکھيں 

  ۔ بارہويں امام(عليہ السالم) کے نسب اور آپ(عليہ السالم) کے٢
  نام بارے 

ی اہل سنت کی کتابوں ميں موجود احاديث کا غور سے جائزه لے گا وه اس نتيجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ حضرت امام جو بھ
مہدی (عليہ السالم) کے نسب اور نام بارے سب کا اتفاق ہے ايسی احاديث کثرت کے ساتھ ساتھ جس حقيقت کو تاکيد کے 

رسول هللا سے جا ملتا ہے اور يہ کہ آپ اہل البيت عليہ السالم سے  ساتھ بيان کر رہی ہيں يہ ہے کہ آپ عليہ السالم کا نسب
ہيں، باره اماموں سے ہيں، باره معصوم آئمہ عليہ السالم کے آخری ہيں اور وه حضرت محمد بن الحسن العسکری عليہ 

ٰی الکاظم عليہ السالم بن جعفر السالمبن علی الہادی عليہ السالم بن محمد الجواد عليہ السالم بن علی الرضعليہ السالم، بن موس
الصادق عليہ السالمبن محمد الباقرعليہ السالم بن علی زين العابدين عليہ السالم بن الحسين عليہ السالم بن فاطمہ عليہ السالم 

اس عقيده  بنت رسول هللا و بن علی بن ابی طالب عليہ السالم ہيں۔اور ان کا لقب المہدی عليہ السالم ، المنتظر ہے اور يہ بات
سے ملتی ہے جو شيعہ اماميہ حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے بارے لکھتے ہيں، اس بارے نمونہ کے طورپر چند 

  روايات مالحظہ ہوں۔
  المہدی (عليہ السالم) کنانی ہيں ،ہاشمی ہيں

  السالم) برحق ہيں ؟۔ جناب قتاده سے روايت ہے، وه کہتاہے ميں نے سعيد بن المسےب سے سوال کيا کيا المہدی (عليہ
  سعيد: جی ہاں!برحق ہيں۔

  قناده: وه کن کی نسل سے ہيں؟۔
  سعيد: کنانہ قبيلہ سے ہيں۔

  قناده: کنانہ قبيلہ کی کون سی شاخ سے ان کا تعلق ہے؟
  سعيد: قريش سے۔

  قناده: قريش کی کون سی شاخ سے ہيں؟
  سعيد: بنی ہاشم سے ہيں 

  )۵١١ص٧، مجمع الزوائد ج٣۵۵ص۴، مستدرک الحاکم ج٢۴،۴۴(بحوالہ عقد الداردالباب االول ص
اس روايت کے مطابق المہدی، کنانی، قرشی، ہاشمی ہيں اور ان کے القاب ميں کوئی فرق نہيں ہے کيونکہ ہر ہاشمی قرشی 

  ہے۔ ہوتا ہے اور ہر قرشی کنانہ سے ہے،کيونکہ قريش سے مراد النضر بن کنانہ ہيں، اس پر تمام علماءانساب کا اتفاق

  المہدی (عليہ السالم) عبدالمطلب (عليہ السالم) کی اوالد سے ہيں 
ہم عبدالمطلب عليہ السالم کی اوالد جنتيوں کے”ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روايت بيان کی ہے کہ رسول هللا نے فرمايا 

يہ السالم ، حسين عليہ السالم اور مہدی عليہ سردار ہيں، ميں، حمزہعليہ السالم، علی عليہ السالم، جعفر عليہ السالم ، حسن عل
  ۔“السالم

، جمع ١١٢ص٣، باب خروج المہدی عليہ السالم ، مستدرک الحاکم ج٧٨٠۴،حديث نمبر٨۶٣١ص٢(بحوالہ السنن ابن ماجہ ج
  )١۵٨ص ١الجوامع للسيوطی ج

  کی اوالد سے ہيں ۔ اس روايت کے مطابق حضرت امام مہدی (عليہ السالم) ، حضرت عبدالمطلب (عليہ السالم)

  المہدی (عليہ السالم) ابوطالب (عليہ السالم) کی اوالد سے ہيں 
سيف بن عمير سے روايت ہے وه کہتا ہے، ميں، ابو جعفر المنصور کے پاس تھا اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے مجھ 

يہ بات حتمی ہے کہ آسمان سے ابو طالب عليہ السالم کی اوالد سے ايک مرد کے نام کی ”سے کہا اے سيف بن عميره 
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  نداءآئے گی۔
  ين !کيا آپ اس بات کی روايت کرتے ہيں؟ں اے اميرالمومنؤسيف: ميں آپ پر قربان جا

ابو جعفر منصور:جی ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے، کيونکہ ميرے ان کانوں نے يہ 
  خبر سنی ہے۔

  سيف: اے اميرالمومنين !ميں نے تو اس سے پہلے اس قسم کی حديث کہيں نہيں سنی ۔
حق ہے اور سچ ہے اور جب يہ نداءآئے گی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو اس پر ابو جعفر منصور: اے سيف! يہ بات بر

  لبيک کہيں گے، بہر حال يہ نداءہمارے چچا کی اوالد سے ايک مرد کے نام کی ہوگی۔ 
  سيف: وه مرد، اوالد فاطمہ (سالم هللا عليہا) سے ہوگا؟

ی عليہ السالم سے نہ سنی ہوتی اور انہوں نے ميرے منصور: جی ہاں!اے سيف، اگر ميں نے يہ بات ابوجعفر محمد بن عل
لئے يہ بيان نہ کيا ہوتا، تو ان کے عالوه اگر روئے زمين کے سارے لوگ مل کربھی اس حديث کی روايت کرتے تو ميں 
ره اسے قبول نہ کرتا ليکن اس حديث کو بيان کرنے والے محمد بن علی عليہ السالم ہيں (اسے قبول کرنے کے سوا کوئی چا

  نہيں ہے)
  )٠۵١، ٩۴١ص ۴(بحوالہ عقد الدررللمقدسی الشافعی الباب نمبر

  يہ روايت تاکيد کررہی ہے کہ حضرت امام مہدی (عليہ السالم) حضرت ابو طالب (عليہ السالم) کی اوالد سے ہيں ۔
  حضرت مہدی (عليہ السالم) اہل البيتعليہ السالم سے ہيں 

قيامت بپا نہيں ہوگی مگر يہ کہ زمين ظلم و جور سے بھر جائے ”ول هللا نے فرمايا ابو سعيد الخدری سے روايت ہے کہ رس
اس حال ميں ميری عترت اور ميرے اہل بيت عليہ السالم سے ايک مرد خروج کرے گا وه ”اس کے بعد آپ نے فرمايا “ 

  ۔“زمين کو عدالت اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمين ظلم وجور سے بھر چکی ہوگی 
، عقد ٧٧۵ص۴، المستدرک ج٧٨٩حديث نمبر ۴٧٢ص٢، مسند ابی يعلی ج٠٢٩٠١حديث  ۴٢۴ص٣بحوالہ مسند احمد: ج(

، ٢٠٩ص١، جمع الجوامع ج٣۵فصل ٠۵٢، مقدمہ ابن خلدون ص٠٨٨١، ٩٧٨١حديث نمبر ۴۶۴موارد الظمان  ١الدرر باب 
  )٣٧باب٣٣۴، ينابيع المودة ١٩۶٨٣حديث  ١٧٢ص ۴١کنزالعمال ج
قيامت قائم نہيں ہوگی يہاں تک کہ ميرے ”روايت عبدهللا ابن عباس نے حضرت نبی اکرم سے نقل کی ہے ،  اسی طرح کی

  ۔“اہل بيت عليہ السالم سے ايک مرد حکومت کرے گا اس کا نام ميرے نام جيسا ہوگا
، المعجم٠٣٢٢بر، حديث نم٢۵باب نمبر ۵٠۵ص۴، سنن الترمذی ج١۶٧٣، مسند احمد: ١٨٢ص١(حوالہ جات: مسند البزاز ج

، السيان فی١٨ص٢ول :جؤ، مطالب الس٣باب٩٣، عقد الدرر: ٨٨٣ص ۴، تاريخ بغداد ج١٢٢٠١حديث  ۵٣١ص ٠١الکبير ج
 ۶٧۵حديث نمبر ٧٢٣ص٢تاليف محمد النوفلی القرشی الکنجی الشافعی، فرائد السمطين ج ١٩اخبار صاحب الزمان ص

باب  ٠٩، برہان المتقی ج٢٩۶٨٣، حديث نمبر ١٧۴ص۴١عمال ج، کنزال٣٠٩ص١، جمع الجوامع ج٨۵ص۶الدرالمنشور ج
  )۴حديث  ٢نمبر

  حضرت علی (عليہ السالم) نے نبی اکرم سے روايت بيان کی ہے کہ رسول هللا نے فرمايا
ے مہدی (عليہ السالم) ہم اہل البيت عليہ السالم سے ہيں هللا تعالٰی ان کے واسطے تمام معامالت کو ايک رات ميندرست کر د”
  ۔“گا

وتاريخ  ۴٨ص١وفتن ابن حماد: ومسند احمد:ج ٠٩١حديث نمبر ٨٧۶ص٨(حوالہ جات کے لئے ديکھيں ابن ابی شيبہ ج
 ١، و مسند ابو يعلی: ج۵٨٠۴حديث ۴٣، باب ٧۶٣١ص ٢، وسنن ابن ماجة:ج۴٩٩، حديث ١٧٣ص١البخاری ج

حديث  ٢٢٢ص ۴الفردوس: ج، و٣۴۶٢ص ٧والکامل البن عدی:ج ٧٧١ص ٣وحلية االوليائ: ج ۵۶۴حديث ٩۵٣ص
 ۶۵٨٢ص ٢والعلل المتناہية ج ۶باب ٣٨١للکنجی الشافعی وعقد الدرر:  ٠١١والبيان فی اخبار صاحب الزمان  ٩١۶۶نمبر

 ١، ومقدمة ابن خلدون ج۴۴۴٩حديث  ٩۵٣ص ۴، وميزان االعتدال ج٣٨۵حديث  ١٣٣ص ٢وفرائد السمطين: ج ٢٣۴١حديث 
 ٨۵ص ۶والدر المنثورج ٣١٢ص ٢، وعرف السيوطی الحاوی: ج۴٩٢حديث ٢۵١ص ١١وتہذيب التہذيب ج ٣۵باب ۶٩٣ص

 ١فصل  ١١۵باب  ٣۶١وصواعق ابن حجر ص ٣۴٢٩، حديث نمبر ٢٧۶ص٢والجامع الصغير ج ٩۴۴ص ١وجمع الجوامع ج
، ومرقاة ١، حديث ٢، باب ٩٨ومن ص ٣۴حديث  ١باب  ٧٨، وبرہان المتقی ج۴۶۶٨٣، حديث ۴۶٢ص ۴١وکنزالعمال ج

  )٣۴٢٩، حديث ٨٧٢ص ۶، مع اختالف يسير وفيض القدير ج٩۴٣ص ٩تيح جالمفا

  مہدی (عليہ السالم) رسول هللا کی اوالد سے 
  عبدهللا بن عمر سے روايت ہے کہ رسول هللا نے فرمايا 
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کنيت  زمانہ کے آخر ميں ميری اوالدسے ايک مرد خروج کرے گا اس کا نام ميرے نام جيسا ہو گا اور اس کی کنيت ميری” 
جيسی ہو گی، وه زمين کو عدالت سے بھر دے گا(آباد کر دے گا) جس طرح زمين ظلم سے بھر چکی ہوگی (ويران ہو چکی 

  ۔“ہوگی) بس وہی شخص ہی مہدی (عليہ السالم)ہيں
  )۶٨،٧٨ص ۴باب امنہاج السنہ: ابن تيميہ ج٣۴،عقدالدرر ٣۶٣(حوالہ کے لئے ديکھيں تذکرة الخواص ،ص

  السالم) فاطمہ(سالم هللا عليہا) کی اوالد سے مہدی (عليہ 
  نبی اکرم کی زوجہ جناب ام سلمہعليہ السالم سے روايت ہے کہ رسول هللا نے فرمايا کہ!

  ۔“مہدی (عليہ السالم) کا وجود برحق ہے اور وه فاطمہ عليہ السالم کی اوالد سے ہو گا”
  )٧٧۵ص۴، مستدرک الحاکم ج۶۶۵، حديث٧۶٢ص٣٢، المعجم الکبير ج۴۶٣ص٣(حوالہ: تاريخ البخاری ج

  ۔جناب ام سلمہ عليہ السالم نے بيان کيا ہے کہ رسول هللا نے فرماياکہ٢
  ۔“مہدی عليہ السالم ميری عترت سے ہوگا اور وه فاطمہ عليہ السالمکی اوالد سے ہی ہوگا”

،والفردوس: ۶٨٠۴ح۴٣، باب٢/٨۶٣١وسنن ابن ماجة: ۴٨٢۴،ح ۴/۴٠١د ؤ(حوالہ کے لئے ديکھيں: سنن ابی دا
وعقد ٨ل: ؤ،ومطالب الس۵/٣۴٣وجامع االصول:١١٢۴حديث نمبر٣باب ٣/٢٩۴ومصابيح البغوی:٣۴٩۶حديث نمبر٧٩۴/۴

 ٣۵١٨١حديث ٣١/٨، وتحفة االشراف: ٣۵۴۵حديث ٢فصل ٣/۴٢ومشکاة المصابيح:٢/٧٨وميزان االعتدال:  ١باب ۶٣الدرر: 
،فصل ١١باب١۴١وصواعق ابن حجر:١/٩۴۴وجمع الجوامع:  ۶/٨۵:والدر المنشور١۴٢٩حديث ٢/٢٨۶والجامع الصغير:

، ١۴٢٩حديث ۶/٧٧٢وفيض القدير:۵۴١واسعاف الراغبين: ٩/٠۵٣ومرقاة المفاتيح: ٢۶۶٨٣حديث  ۴١/٣۶٢و،کنزالعمال:١
  )۵/٣۴٣والتاج الجامع لالصول: 

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) حضرت حسين (عليہ السالم) کی اوالد سے ہيں 
اب حذيفہ بن اليمانی سے روايت ہے کہ ايک مرتبہ رسول هللا نے ہم سے خطاب فرمايا اور رسول هللا نے ہمارے لئے ان جن

اگر دنيا کے خاتمہ سے فقط ايک دن باقی ره گيا تو ”حاالت کو بيان کيا جو مستقبل ميں ہونے والے تھے پھر آپ نے فرمايا 
اں تک کہ اس دن ميں ميری اوالد سے ايک مردکو مبعوث کرے گا جس کا نام هللا تعالٰی اس دن کو طوالنی کر دے گا يہ

  بس سلمان الفارسی نے عرض کيا: يارسول هللا !آپ کی کونسی اوالد سے ہوگا ؟۔“ ميرانام ہوگا
ہ ميرےرسول هللا: ميرے اس فرزند سے ہوگا،اور آپ نے قريب بيٹھے اپنے بيٹے حسين عليہ السالم پر ہاتھ مار کر فرمايا: ک

  اس بيٹے سے ہوگا ۔
من الباب االول وفيہ: اخرجہ  ۵۴، عن الطبرانی فی االوسط، عقد الدرر:٠۵فصل ٨۴١،٩٢٣حوالہ:المنار المنيف البن القيم :

وفيہ :فيحمل ماورد مطلقاً فيما تقدم علی ہذاالمقيد، فرائد  ۶٣١الحافظ ابونعيم فی صفة المہدی ،ذخائر العقبٰی، المحب الطبری: 
، ١/٣٩١، السيرة الحليبة: ١باب٢،فرائد فوائد الفکر:١باب ٧/٧٣، القول المختصر الابن حجر١۶باب  ٢/۵٢٣،۵٧۵سمطين ال

، وہناک احاديث اخری بہذا الخصوص فی مقتل االمام الحسين عليہ السالم للخوارزمی الحنفی: ۴٩باب ٣/٣۶ينابيع المودة: 
  )۴٩وباب ٣٩باب ٣/٠٧١/٢١٢، وينابيع المودة: ١۶۵،٩۶۵االحاديث ۵١٣-٢/٠١٣،وفرائدالسمطين :۶٩١/١

  هللا کا انتخاب 
ابی سعيد الخدری سے روايت ہے کہ رسول هللا مريض ہو گئے اور اس بيماری ميں آپ پر نقاہت طاری ہوگئی آپ کے پاس 

جانب بيٹھا ہوا تھا پس جبجناب فاطمہ(سالم هللا عليہا) عيادت کے لئے تشريف لے آئيں، تو اس وقت ميں رسول اللہکی دائيں 
جناب فاطمہ (سالم هللا عليہا)نے رسول هللا کی حالت ديکھی اور آپ کی کمزوری کا آپ کو احساس ہوا ،تو جناب فاطمہ (سالم

اے فاطمہ عليہ ” هللا عليہا) بے اختيار رو ديں اور آپعليہ السالم کے آنسو جاری ہو گئے، تو اس وقت رسول هللا نے فرمايا
! آپعليہ السالم کو کون سی بات رال رہی ہے؟ کيا آپعليہ السالم کو معلوم نہيں هللا تعالٰی نے زمين پر آگہی کے لئے نظر  السالم

ڈالی اور اس پوری زمين سے آپ کے بابا کو چن ليا اور انہيں نبی مبعوث کيا، پھر زمين پر نظر ڈالی اور اس سے تيرے 
کردی اور ميں نے تيرا نکاح ان سے کرديا اور انہيں ميننے اپنا وصی بنا ديا،کيا آپ شوہر کا انتخاب کرليا، پھر مجھے وحی 

عليہ السالم اس بات سے باخبر نہيں کہ هللا کی کرامت آپ عليہ السالم پر ہے، يہ کہ تيرے بابا نے ايسے شخص سے تيرا 
ں سب سے زياده ہيں اور صلح و سالمتی رشتہ جوڑديا جو ان سب ميں علم کے لحاظ سے زياده ہيں، حلم و حوصلہ مندی مي

قائم کرنے ميں سب سے آگے، ہيں فاطمہ(سالم هللا عليہا)يہ بات سن کر مسکرائيں اور خوش ہو گئيں۔رسول هللا نے آپ کو 
  مزيد خير اور فضيلت کی خبردی، تمام وه فضيلتيں جو هللا تعالٰی نے محمدوآل محمد کو عطا فرمائينہيں۔
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ہ(سالم هللا عليہا)! علی(عليہ السالم) کے لئے آٹھ منقبتيں ہيں، هللا پر ايمان، هللا کے رسولوں پر ايمان، رسول هللا :اے فاطم
حکمت و دانائی، تيری جيسی زوجہ ان کے واسطے، دو سبطين حسن عليہ السالم و حسين عليہ السالم ان کے واسطے، 

  امربالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ان کی خاصيت۔
ہ(سالم هللا عليہا) : ہم اہل بيت عليہ السالم جو ہيں ہميں چھ فضيلتيں عطاءہوئی ہيں اولين اور آخرين ميں يہ فضيلتيں اے فاطم

اور خوبياں کسی کو نصيب نہ ہوئيں۔ نہ پہلے والوں نے ان کو پايا نہ بعد ميں کوئی ايک بھی فضيلت ان ميں سے پائے گا 
السالم کے باپ ہيں ، ہمارا وصی خير االوصياءعليہ السالم اور وه آپ عليہ السالم کے  ہمارا نبی خير االنبياءاور وه آپ عليہ

شوہر ہيں، ہمارا شہيد خير الشہداءعليہ السالم اوروه تيرے باپ کے چچا حمزه(عليہ السالم) ہيں، اس امت کے سبطين ہم سے 
سے ہيں جن کے پيچھے عيسٰی(عليہ السالم) نماز  ہيں اور وه دونوں تيرے بيٹے ہيں اور اس امت کے مہدی(عليہ السالم) ہم

ادا کريں گے، پھرحضرت امام حسين(عليہ السالم) کے کاندھوں پر ہاتھ مار کر فرمايا! اس کی اوالد سے اس امت کے مہدی 
ينابيع  ٢١، داراالضواء،فصل نمبر ۶٨٢، باب الفصول المہمہ ص٠٢١(عليہ السالم)ہوں گے ۔(حوالہ کے لئے: البيان ص

  تھوڑے سے اختالف سے ) ۴٩، باب نمبر٣٩۴، ٠٩۴لمودة صا

  حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی والده کا نام 
  اور آپ(عليہ السالم) کا حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)کی اوالد سے ہونا

موسٰی الکاظم نے اپنے  مشہور اہل لغت مفسر ابن خشاب سے بيان ہوا ہے، وه کہتا ہے: مجھے ابوالقاسم طاہر بن ہارون بن
باباسے يہ بات نقل فرمائی اور اپنے دادا سے بھی اسی بات کو نقل کيا کہ ميرے سردار جعفر بن محمد(عليہ السالم) نے مجھ 

الخلف الصالح ميری اوالدسے ہيں اور وه ہی مہدی(عليہ السالم) ہيں، ان کا نام محمد ہے، ان کی کنيت ابوالقاسم ”سے فرمايا
۔ انکی والده کو نرجس(سالم هللا عليہا) کہا جاتا ہوگا، انکے سر پر “م ہے ،وه آخری زمانہ ميں خروج فرمائينگے عليہ السال

ايک بادل ہوگا جو انہيں سورج کی گرمی سے محفوظ رکھے گا، وه بادل اس جانب جائےگا جس طرف وه تشريف لے جائيں 
وه فصيح اور واضح زبان ميں کہہ رہا ہو گا لوگو!يہ مہدی(عليہ  گے اور اس بادل سے مسلسل يہ اعالن ہوتا جائے گا اور

  ۔“السالم) ہيں تم سب لوگ ان کی پيروی کرو
  حافظ ابونعيم االصفہانی کی کتاب االربعين سے اس بات کو نقل کياہے) ١٩۴(بحوالہ ينابيع المودة ص

  سے حضرت امام مہدی (عليہ السالم) حضرت امام رضا (عليہ السالم)کی اوالد
اس کا ”جناب حسن بن خالد سے روايت ہے، وه کہتا ہے مجھ سے حضرت علی بن موسٰی الرضا(عليہ السالم) نے فرمايا! 

کوئی دين نہيں ہے جو گناہوں سے خود کونہيں بچاتا تم ميں سے هللا کے نزديک زياده کرامت واال وہی ہے جو زياده تقوٰی 
  ۔“واال ہوگا

ميری ”ده تقوٰی کے بارے آگاه ہو اور تقوٰی پر عمل کرتا ہو پھر آپعليہ السالم نے فرمايا يعنی تم ميں سے جو سب سے زيا
اوالد سے چوتھے جو کہ سيدة االماء(کنيزوں کی سردار)کے سردار کے بيٹے ہوں گے ان ہی کے ذريعہ هللا تعالٰی زمين کو 

  کتاب فرائدالسمطين سے نقل کياہے)٨۴۴،٩٨۴ظلم اور جور سے پاک و طاہر کردے گا( حوالہ :ينابيع المودة ص

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے والد کانام اور ان کا حليہ مبارک 
الرويانی، الطبرانی اور ان کے عالوه دوسرے مورخين اور محدثين نے اس بات کو بيان کيا ہے کہ رسول هللا کا فرمان 

دمکتے چمکتے ستارے کی مانند ہوگا، ان کا رنگ عربی ہوگا، ان مہدی(عليہ السالم) ميری اوالد سے ہيں ،ان کا چہره ”ہے
کا قدوقامت اسرائيلی مردوں جيسا طويل ہوگا، وه زمين کو عدالت کے نفاذ سے آباد کرديں گے جس طرح زمين ظلم وجور 

ے خوش ہوں کے نظام سے ويران و برباد ہو چکی ہوگی، زمين اور آسمان والے ان کی زمين پر قائم خالفت اور حکومت س
  گے ۔

  حليہ مبارک بارے مزيد بيان 
آپعليہ السالم کے حليہ مبارک کے متعلق مزيد اس طرح بيان ہوا ہے، آپ جوان ہوں گے، آپ عليہ السالم کی دونوں آنکھيں 

سرمئی رنگ کی ہوں گی، آپ عليہ السالم کے دونوں جاحب باريک ہوں گے، آپ عليہ السالم کی ناک مبارک اوپر اٹھی 
  ويل ہوگی گھنی داڑھی ہوگی، آپ عليہ السالم کے دائيں رخسار پر خال (تل)ہوگا۔ط

الدين ابن العزبی نے اپنی کتاب الفتوحات ميں لکھا ہے يہ بات جان لو کہ حضرت¸ شيخ قطب الغوث، ميرے سردار جناب مح 
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کہ زمين ظلم وجور سے بھر چکی ہوگی،امام مہدی(عليہ السالم) کا خروج يقينی ہے ليکن وه خروج نہيں کريں گے يہاں تک 
تب وه آئيں گے اور زمين کو عدالت اور انصاف کے نفاذ سے بھر ديں گے، وه رسول هللا کی عترت سے ہيں فاطمہ(سالم هللا 
عليہا) کی اوالد سے ہيں، ان کے جد امجد حسين بن علی بن ابی طالب(عليہ السالم) ہيں اوران کے والد امام الحسن العسکری 

ليہ السالم بن االمام علی النقی عليہ السالم ہيں، وه االمام محمد التقی بن االمام علی رضعليہ السالم بن االمام موسٰی الکاظم ع
عليہ السالم ابن االمام جعفر الصادقعليہ السالم ابن االمام محمد الباقرعليہ السالمبن االمام زين العابدين علی بن الحسين عليہ 

ن ابی طالب عليہ السالم ہيں، ان کانام رسول هللا کا نام ہے، رکن اور مقام کے درميان مسلمان ان کے ہاتھ السالم بن علی ب
پربيعت کريں گے، خلقت ميں رسول هللا سے شباہت رکھتے ہوں گے اخالق بھی رسول اللہواال ہوگا، تمام انسانوں ميں کوفہ 

مساوی تقسيم کريں گے،خضر آپ عليہ السالم کے آگے آگے چليں  والے زياده سعادت مند اور خوش قسمت ہوں گے ،مال کو
  گے۔

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے اوصاف 
  حضرت ولی العصر(عليہ السالم) حجت عليہ السالمخدا صاحب الزمان عليہ السالم کا حليہ مبارک 

کے دوسرے“ انتظار”ہے يہ سہ ماه جريدے  يہ مقالہ جوادجعفری نے تحرير کيا“ جمال يار”ہمارے اس مقالے کا عنوان ہے 
سال کے پانچويں شمارے ميں قم المقدسہ ايران سے شائع ہوا ہے يہ مضمون حضرت امام زمانہ(عليہ السالم)کی معرفت کے 
حوالے سے ہے اور ہر زمانے کے امام عليہ السالم کی معرفت حاصل کرنا اس زمانے کے لوگوں پر واجب ہے يہ معرفت 

(عليہ السالم) کا مسئلہ اتنی اہميت کا حامل ہے کہ حضرت نبی کريم نے اپنی آغاز رسالت ہی ميں اپنی امت سے امام زمانہ
جس شخص نے اپنے زمانے کے امام عليہ السالمکی معرفت حاصل نہ کی وه جہالت اور کفر کی موت مر ”کہہ دياتھا کہ 

  ۔“گيا
ين عليہ السالم نے لوگوں کے عقل و فہم اور شعور کو سامنے رکھ حضرت پيغمبر اور ان کے بعد ان کے جانشين آئمہ طاہر

کر امام زمانہ(عليہ السالم) کی شناخت اور معرفت کے حوالے سے مختلف احاديث ارشاد فرمائيں جو مختلف کتب ميں 
نبياءعليہ السالم کے موجود ہيں ان ميں عقلی دالئل بھی موجود ہيں، قرآنی استدالل بھی ہيں اور روايات بھی ہيں.... سابقہ ا

حوالے بھی ہيں.... البتہ ان ميں سے ہر شخص اپنے علم اور شعور و آگاہی کے ذريعے ہی اپنے ظرف کے مطابق اخذ کرتا 
ہے.... بہر حال امام زمانہ(عليہ السالم) کی معرفت ہر حال ميں معاشرے کے تمام طبقات پر الزم اور واجب ہے، حضرت 

ن عليہ السالم نے معاشرے کے تمام طبقوں کو مدنظر رکھ کر احاديث بيان فرمائی ہيں اور يہ نبی اکرم اور آئمہ معصومي
  ساده سے ساده اور دقيق سے دقيق نہج پر ہر طبقہ کے لئے موجود ہيں۔

زير نظر مقالہ حضرت امام زمانہ(عليہ السالم) کے حوالے سے ہے اور ظاہر ہے ان کی معرفت اور پہچان ايک خاص 
حامل ہے.... اس کی وجہ يہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے امام عليہ السالمرہے، ہر زنده امام عليہ السالمنے اپنے اہميت کی 

بعد ميں آنے والے امام عليہ السالم کی معرفت کروائی.... اور امام عليہ السالم کی زندگی ميں ہی آئنده امام عليہ السالم کا 
ام عليہ السالم کی ہم رعيت ہيں، امام زمانہ(عليہ السالم) کی والدت ہی سے آپعليہ تعارف ہو جاتا تھا.... ليکن اس وقت جس ام

السالم کا سلسلہ مخفی تھا، کيونکہ يہ آپعليہ السالم کی حفاظت کے حوالے سے سارااٰلہی انتظام تھا، لٰہذا ان کی پہچان اور 
اکرم نے نہ فقط يہ بتايا کہ فالں ميرے بارہويں معرفت کروانے کے لئے عہدرسالت ہی سے اس کا اہتمام کيا گيا اور حضور

جانشين ہينم بلکہ اپنے باره جانشينوں کے اسماءمبارکہ، ان کے حليہ ہائے مبارکہ، ان کے خدوخال اور خصوصيات تک کو 
ب ميں ذکرکيااور موجوده امام عليہ السالم کی غيبت کے بارے ميں بھی بڑی تفصيل سے بيان کيا اور يہ تذکرے فقط شيعہ کت

ہی نہيں غير شيعہ کتب ميں بھی يہ سب کچھ موجود ہے جيسا کہ آپ اس کتابچہ ميں مالحظہ فرما رہے ہيں.... بلکہ يہ کہنے 
ميں بھی سو فيصدہم حق بجانب ہيں کہ آخری پيغمبراکرم کے آخری وصی عليہ السالمکا تعارف سابقہ آسمانی کتابوں ميں 

ان کے اوصياءکے کلمات نقل ہوئے ہيں يا سابقہ امتوں کے جوواقعات نقل ہوئے ہيں، ان اور سابقہ انبياءعليہ السالم سے، جو
ميں بھی يہ تذکرے موجود ہيں.... اور ابھی بہت سارے اديان جو انحرافی شکل ميں اس دنيا ميں موجود ہيں حتٰی کہ ہندو ازم 

وجود ہے اور ہر جہت ميں ےه واضح ہے ،بدھ مت کو بھی لے ليں، تو ان کے ہاں بھی اےک عالمی مصلح کا تصور م
....اس مقالے ميں ہم حضرت ولی العصر(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف )کے وجود مبارک اور آپ کے خدوخال کے بارے 

ميں جان سکےں گے اور ہم ےه سب کچھ اس لےے کتابچہ ميں دے رہے ہينتاکہ جو مومنےن انتہائی ساده قسم کے ہيں اور 
کا سروکار نہيں ہے وه بھی اپنے وقت کے امام عليہ السالم کی شخصےت اور وجود مبارک کے متعلق  علمی بحثوں سے ان

آگاہی حاصل کر سکيں، حضرت امام زمانہ(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف )کی ظاہری پانچ صفات ہمارے مدنظر ہيں جو عام 
ہچان کا بہترےن راستہ يہی ہے دوسری بات ےه لوگوں کے لےے ہيں، جن کےلئے اپنے زمانے کے امام عليہ السالم کی پ
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ہے کہ جو عقلی اور نقلی رواےات اور قرآنی دالئل سے کسی بات تک نہينپہنچ سکتے ان کے لےے ےه حتمی اور دو ٹوک 
  رائے بھی ہے ۔

کہ ان اور اہل علم کے لےے بھی اےک جمالےاتی تذکره موجود ہے، نيز جو امامت عليہ السالم کے جھوٹے دعوےدار ہيں 
  ں کو جھٹالنے کے لےے بھی ےه دالئل موثر ہيں ۔ؤکے دعو

  مہدويت اےک عنوان و نظرےه ہی نہيں بلکہ اےک مخصوص شخصےت ہيں
کچھ لوگ کہتے ہيں کہ مہدويت عليہ السالم اےک نظرےه اور عنوان ہے اور ےه کسی اےک خاص شخص کے حوالے سے

کہ مہدی(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف ) صرف اےک نظرےه اور عنوان  نہيں ہے ....ےه بيان ان کی بات کی بھی رد ہے
ہی نہيں ہے بلکہ وه اےک حقيقی وواقعی شخصےت ہيں ....وه ايک معنوی اور تصوراتی چےز نہيں بلکہ اےک حقےقی 

السالم کے مقدس  اور واقعی شخصےت کا نام مہديعليہ السالم ہے ....نےز عاشقان امام عليہ السالم کے لےے اپنے امام عليہ
  وجود کو محسوس اور مشاہده کرنے کے لےے ےه اوصاف موثرترےن ذرےعہ ہيں ۔

اس مقالے ميں بحث کی جو روش اختيار کی گئی ہے کہ مختلف افراد جو حضرت نبی اکرم اور آئمہ طاہرين (عليہم 
صفت کو مختلف پيرائے اور لفظوں السالم)کے تشريف الئے تو آپ(عليہم السالم) حضرات نے اپنے اس فرزند کی ايک ہی 

  ميں بيان کيا ہے۔
ہم نے اس بحث ميں اس حوالے سے ملنے والی تمام روايات کو نقل کيا ہے اگر چہ وه روايات ايک دوسرے سے مشابہت 
بھی رکھتی ہيں، مگر تھوڑی سی لفظی تبديلی کے ساتھ راوی مختلف ہيں.... مفہوم ايک ہی ہے، ايک اور بات يہ ہے کہ 

يادی طورپر مصادر و مدارک و اسفاءکے تمام تفصيلی حوالے مہيا کئے گئے ہيں بالخصوص دوکتب اکمال الدين اور غيبتبن
نعمانی.... ان کے فارسی تراجم کو سامنے رکھ کر اس کا ساده اور سليس اردو ترجمہ کيا ہے ، حضرت ولی العصر(عليہ 

و توصيف ميں جوچيز کلی طورپر بيان ہوئی ہے وه پانچ عناوين السالم)کے وجود مبارک کے اعضائے مقدسہ کی تعريف 
  کے تحت ہے۔

  ۔ حضرت امام زمانہ (عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف ) کن کی شبيہ ہيں۔١
  ۔ حضرت حجت(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف ) خدا کا حسن و جمال ۔٢
  ۔ حضرت صاحب الزمان (عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف )کا سن مبارک۔٣
  ۔ حضرت ولی العصر(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف )کاقدو قامت ۔۴
  ۔ حضرت بقية هللا(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف ) کے رخسار مبارک۔۵

  اب ہم ان تمام عناوين پر فرداًفرداً روايات پيش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہيں۔
بلے ميں اردو زبان کا دامن تنگ نظر آنے لگتا ہے عربی ميں تو ايک بات کئی کئی پيرائے سے بيان ہوئی ہے اس کے مقا

کيونکہ عربی ادب کی فصاحب کے سامنے.... اردو ادب ميں ہميں محدود الفاظ ہی مليں گے، يہاں ہم وه مشترکہ باتيں بيان 
رہے ہيں کريں گے جو تمام روايات ميں ذکرہوئی ہيں اور اپنے معزز قارئين کے استفاده کے لئے تمام حوالوں کو تحرير کر

 تاکہ وه حسب ضرورت ان کتابوں سے رجوع کرکے مزيد تفصيالت جان سکيں

 

 مہدويت نامہ

 

  

  حضرت امام مہدی عليہ السالم اہل سنت کی نظر مينحصہ دوم 
  حضرت امام زمانہ(عج) کن کی شبيہ ہيں 

سب سے زياده روايات ميں يہ تحرير ہے کہ حضرت قائم آل محمد(عج هللا تعالٰی فرجہ الشرےف ) گفتارو کردار، شکل و 
مہدی(عج ”صورت ميں حسن و جمال ميں حضرت نبی کريم سے شباہت رکھتے ہيں اور خود پيغمبراکرم نے بارہا فرمايا کہ 

اور آپعليہ السالم کی گفتگو کرنے کا انداز.... آپعليہ السالم “ ہ ہوں گےهللا تعالٰی فرجہ الشرےف ) سب سے زياده ميرے مشاب
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کے چلنے کا انداز.... آپعليہ السالم کی نشست و برخاست کا پيرايہ.... لوگوں سے رابطہ رکھنے کے اطوار.... آپعليہ السالم 
  ئے ہوئے ہيں۔کے لباس پہننے کا طريقہ.... سب باتوں ميں آپ عليہ السالم آنحضرت کی مشابہت ل

بعض روايات ميں يہ بھی ملتا ہے کہ حضرت نبی اکرم نے فرمايا کہ مہدی(عليہ السالم)ميری اور موسٰيعليہ السالم بن عمران
عليہ السالمکی شباہت ہيں اور بعض روايات ميں يہ فرمايا گيا کہ آپعليہ السالم حضرت امام حسن عسکری(عليہ السالم)کے 

ہيں اور بعض روايات ميں يہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت حجت حق.... اخالق، ہيبت، رعب و  ساتھ زياده شباہت رکھتے
  دبدبہ ميں حضرت عيسٰی(عليہ السالم) کے مشابہ ہيں۔

بہرحال اس سلسلے ميں روايات بہت ساری ہيں ان ميں سب سے زياده آپعليہ السالم کی حضرت رسول هللا سے شباہت کا 
ءعليہ السالم کی مختلف صفات کی جھلک بھی آپ عليہ السالم ميں موجود ہوگی۔اس جگہ ہم يہ بات تذکره ہے باقی تمام انبيا

بھی کہہ سکتے ہيں کہ حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے بارے ميں جو يہ ملتا ہے کہ آپ عليہ السالم مختلف ہستيوں سے
ہ کسی حوالے سے حضور اکرم سے مشابہت شباہت رکھتے ہوں گے تو اسکا مطلب يہ ہے کہ وه ساری ہستياں کسی ن

رکھتی تھيں اور حضرت امام مہديعليہ السالم کلی طور پر رسول اللہسے مشابہت رکھتے ہوں گے تو اس حوالے سے ہر وه 
  پيغمبر يا امام جن کی رسول هللا سے شباہت ہے آپ ان کے بھی مشابہ ہوئے۔

  حضرت صاحب الزمان(عليہ السالم)کا حسن و جمال
ں سے بيان ہوا ہے، اس کو ہم ترتيب وار بيان ؤو جمال کے حوالے سے روايات ميں بہت زياده ذکر اور مختلف پہلو حسن

کررہے ہيں، جب حسن محبوب کا تذکره چھڑ جائے تو اس کے قرب، وصل ميں تمام تر تفصيالت بھی کوتاه نظرآتی ہيں اور 
  ظی تذکره کچھ يوں ہے کہچاہنے والے کی تشنگی بدستور رہتی ہے، روايات ميں لف

حضرت ولی العصر(عليہ السالم) کا چہره اقدس انتہائی خوبصورت ہے.... اب تشبيہ واستعارات کی کمند تو انسانی فکر وہاں
ڈالے گی جو حدعقل ميں سما سکے اور جہاں ذہن و شعور پر حسن امام عليہ السالمکے جلوه سے سکتہ چھا جائے، سکوت 

  کی تالش ميں سرگرداں ہو کر قلم بھی اس حسن حقيقی ميں محو ہو جائے گا.... دم توڑ دے وہاں لفظوں
آپ عليہ السالم کا چہره اقدس نور کی مانندہے.... اب اس نور کی مانند کا مفہوم تو وہی سمجھے جو نور آشنا ہو اور اسکی 

نی قاصر ہو تو وہاں حسن امام عليہ نورانی ماحول پر نظر ہو.... تو جہاں تشبيہ و استعاره سمجھنے سے بھی عقل انسا
السالمکےلئے کون سا کليہ اختيار کياجائے، اب اس ميں آپ يقينا ايک تصور ہی ميں گھوم پھر کر واپس لوٹ آئيں گے، 

کا لفظ لکھا گيا ہے، نيز يہ کہ آپعليہ السالم کے وجود اقدس سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر بکھرتی “ نورس جوان”روايات ميں 
سم بہار جس کے وجود کی خيرات بن کر چار سو پھيل جائے، اسکے لئے خوشبو کا تصور ہمارے اپنے ہاں پائیہے، اب مو

  ُت کنزاًکے راز کے مظہر ہوں ان کی خوشبو کيا ہو گی ؟۔±جانے والی خوشبو ہی تصور کی جائے گی، جو ُکن 
واال حسين چہره رکھتے ہيں جو جالل و جمال آپ عليہ السالم کے پر ہيبت چہره اقدس کے بارے ميں ہے کہ رعب ودبدبہ 

اٰلہی کے رکھنے کے باوجود لوگوں کو مسخر کئے ہوئے ہے اور ديکھنے والے اس جاللت نواز حسن اٰلہی ميں محوہوجاتے
  ہيں کيونکہ اس پيکر حسن کے عالوه اتنادلنواز حسن کہيں ہے ہی نہيں!!!۔

ڑے ہيں، يہ تو صرف ہميں سمجھانے اور بتانے کے لئے چاند کی تشبيہ دی اب روايات ميں ہے کہ آپعليہ السالم چاند کے ٹک
گئی ہے، ورنہ چاند جن کے بہالنے کے لئے خلق ہوا ہو، چاند کو اگر ان کی زکٰوة نہيں بلکہ خيرات کہا جائے تو بے جا نہ 

  ہوگا۔
تصور مل سکتا ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھيرے  روايات ميں يہ بھی کہا گيا ہے کہ آپ عليہ السالمخود چاند ہيں، اس سے ہميں يہی

ميں جس طرح چودہويں کے چاند کی نورانی کرنوں کی بارش سے اندھيرا کافور ہوجاتا ہے آپ عليہ السالم کے وجود مقدس
  کی برکت سے باطل کے تمام تر اندھيرے بے بس ہيں۔

کر پکارا گيا ہے کسی نے کہا کہ شاخ صندل  آپ عليہ السالم کوروشن کوکب دری بھی کہا گياہے .... اور مثل مشتری کہہ
کی مانند حسن کے مالک ہيں، آپ عليہ السالم کو ريحان سے تشبيہ دی گئی ہے، آپ عليہ السالم کے وجود مقدس کے بارے 

  ميں ہے کہ حسن کے حوالے سے کوئی ايسا جسم ہے ہی نہيں۔
ب تن کرنے والے ہيں ، آپعليہ السالم کی شکل وصورت سےروايات ميں لکھاہے کہ آپعليہ السالم خوش پوش، پاکيزه لباس زي

  بزرگانہ ہيئت ٹپکتی ہے.... آپ عليہ السالمہر ايک پر احسان کرنے والی پاکيزه ذات ہيں۔
س ہيں يہاں اس مقالہ کے مولف نے فارسی کے اشعار موقع کی ؤنيز ملتا ہے کہ آپ عليہ السالم بہشت والوں کے لئے طا

  ر کئے ہيں کہ مناسبت سے خوب تحري
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  اگرچہ ُحسن فروشاں بہ جلوه آمده اند
  کسی بہ حسن و مالحت ه يار مانرسد
  ہزار نقش برآيد ز فلک صنع ويکی
  بہ دل پذيری نقش نگار ما نرسد

  
يعنی اگر سارے حسن فروش جمع ہو جائيں اور اپنا حسن دکھانے کے لئے آجائيں تو ہمارے محبوب کے حسن و جمال کا 

نہيں کرسکتا، ہزار نقوش اپنی صنعت کو ميدان ميں لے آئيں ليکن جو ہمارے محبوب ميں دلپذيری ہے وه کسی کوئی مقابلہ 
  ميں نہيں۔

معزز قارئين! يہ تمام تر حوالے ہمارے اپنے معاشرے ميں موجود لوگوں کو سمجھانے کے لئے ديئے گئے ہيں، چونکہ 
ال کی تعريف انسانی بس ميں ہے ہی نہيں، اس ديئے گئے حليہ ہماری ذہنی رسائی انہی تک ہے، ورنہ ان کے حسن و جم

مبارک سے ہم اچھی سی اچھی شئے کو آپ عليہ السالم کی بارگاه ميں صرف اور صرف نسبت ہی کے طورپر پيش کر 
  سکتے ہيں، ورنہ پرده غيبت ميں.... جاللت کانقاب اوڑھ کے (عج).... اک شخص نہيں بلکہ نور کا ايک طور کھڑا ہے۔

  حضرت بقية (عليہ السالم) کا سن مبارک 
روايات ميں ہے کہ آپعليہ السالم ايک جوان رعنا نظرآتے ہيں، ديکھنے واال آپعليہ السالم کو ديکھ کر مبہوت.... محويت ميں 

ل برس ہو چکی ہے مگر آپ عليہ السالم ايک مکم ٠٨١،١غرق ہو جاتا ہے، آپ عليہ السالم کی حيات اقدس اگرچہ اس وقت 
وجيہ جوان لگتے ہيں۔ انشاءهللا ہم جلد منظر ديکھيں گے جب آپ عليہ السالمکا ظہور پر نور ہوگا اور آپ کے وجود مقدس 

بہت ساری روايات ميں آپ کی حيات اقدس کی مدت بھی تحرير ہے، بعض “ انشاءهللا” کی زيارت سے مشرف ہو سکيں گے
نے چاليس سال سے کم تحرير کی ہے، آپ اپنی حيات مقدس کے نے تيس سال لکھی ہے، بعض نے بتيس سال اور بعض 

آخری وقت تک اسی سن ميں لگيں گے، آپ عليہ السالم کے وجود مقدس پر قطعاً بڑھاپے کے آثار نہيں ہيں يعنی آپ عليہ 
  السالم کا ظاہری سراپا مندرجہ باال روايات کے تحت يہی ہوگا۔

  ت حضرت امام عصر(عليہ السالم) کی قدو قام
روايات ميں ہے کہ آپ عليہ السالم ايک متوسط قد کے جوان ہيں.... نہ دراز ہيں.... نہ کوتاه قد.... بلکہ معتدل اور درميانہ قد 
کے ہيں، آپ(عج) کے وجود مبارک کے بارے ميں انبياءعليہ السالم کے اجساد مبارکہ کی مثاليں بھی دی گئی ہيں، يہ بہت 

يہ السالم طاقتور لطيف اندام ہيں، آپ عليہ السالم کی رنگت کے بارے ميں وارد ہوا ہے کہ آپ ساری روايات ملتی ہيں آپ عل
عليہ السالم کا رنگ واضح اور درخشاں ہے، آپ عليہ السالم کے رخسارکا رنگ چمکتے ہوئے ستارے کی مثل ہے، آپ 

ئے گی، آپ عليہ السالم کا رنگ عربوں عليہ السالم کے ارغوانی چہرے کے حسن کی مالحت پہ دنيا انگشت بدنداں ہو جا
کی روايتی مثل ہوگا اور مائل بہ سرخی ہے، گندم گوں رنگ پہ سرخ پن حاوی ہے.... سنہره پن ظاہر ہو رہا ہے،شب زنده 

داری کی وجہ سے چہره مبارک پہ زردی ظاہر ہے، آپ عليہ السالم کا سر اقدس خوبصورت اور گول ہے اور اس ميں ايک 
ے جس سے وہی آگاه ہيں جو زيارت سے بہره ور ہيں.... باقی لغت کے قيافوں ميں سرگرداں ہيں، آپ عليہ خاص نشانی ہ

  السالم کے سراقدس حضرت نبی اکرم کے سر اقدس جيسا ہے يعنی بڑا اور گول ہے۔

  آپ(عليہ السالم) کے سر اقدس کے موئے مبارک 
  يہ کاکل مشکيں کہ شب قدر ہو قرباں 

  پيچ کے معراج کی راہيں زلفوں کے خم و 
  (صفدرحسين ڈوگر)

آپ عليہ السالم کے موئے مبارکہ انتہائی جاذت نظر اور خوب صورت ہيں، نيز شانوں تک ہيں اور آپ عليہ السالم کے 
موئے مبارکہ، سياه رنگ، مگر سرخی مائل ہيں اور آپ (عج) کی زلفيں کندھوں کی طرف کانوں تک ہيں، نيز يہ بھی 

لتا ہے کہ آپ عليہ السالم کے موئے مبارکہ کچھ کچھ گھنگھريالے بھی ہيں، آپ عليہ السالم کے سرمقدس ميں روايات ميں م
ں والی ؤکہا جاتا ہے.... يہ دو گيسو“ لٹيں”ں کا تذکره ہے، سرائيگی زبان ميں جنہيں ؤگيسو ہيں، ايک روايت ميں دوگيسو

کے درميان ؤ“ وا”مقدس ميں مانگ ہے اور ايسی مانگ ہے جيسی دو روايات بہت زياده ہيں.... نيز آپ عليہ السالم کے سر
الف ہوتی ہے، چونکہ آپ عليہ السالم کی شباہت حضرت رسول اکرم سے ہے، اس لئے آنحضرت کے گيسو مبارک بھی 
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  اسی طرح ذکر ہوئے ہيں۔

  حضرت امام زمانہ (عليہ السالم) کا چہره مبارک 
ت گم ہے اور بڑے لطيف و گداز ہيں، آپ عليہ السالم کے رخسار مبارک پہ خال آپ عليہ السالم کے رخساروں پر گوش

ايسے ہيں جيسے مشک کا دانہ عنبر پر موجود ہو.... سبحان هللا.... موال عليہ السالماپنے ظہور کے وقت ہميں زيارت سے 
ساری روايات ہيں اور ہر راوی نے نوازيں اور اس قابل بنا ديں کہ ديدار کے قابل ہو سکيں، اس خال کے سلسلے ميں بہت 

خال اقدس کی مثال اپنی شعوری انتہاءکے مطابق بيان کی ہے، بعض راويوں نے اسے کوکب دری کہا ہے، بعضوں نے 
مشک کا دانہ جيسے چاندی پر نظر آئے، ہر شخص نے اپنی معرفت کے مطابق ذہنی رسائی تک تشبيہ دی ہے، آپ عليہ 

دونوں آنکھوں کے درميان سجدوں کا نشان نماياں ہے۔آپ عليہ السالم کے خال مبارک کی السالم کی پيشانی مبارک پر 
  درخشندگی دلکش واضح اور ديده زيب ہے۔

  
  اے آفتاب آئينہ دار جمال تو

  مشک سياه مجمره گردان خال تو
نپٹياں مبارک واضح اور آپ عليہ السالم کی پيشانی واضح، کھلی بلند اور روشن ہے، لطيف اور چمکتی ہوئی پيشانی اور ک
  درخشنده ہيں، آپ عليہ السالم کی پيشانی کے اوپر کچھ بال عنقا ہيں، پيشانی کے موئے مبارکہ کو 

  دائيں بائيں کر رکھا ہے اور وه گيسو بن کر کانوں تک آويزاں ہيں۔

  حضرت حجت خدا عليہ السالم کے ابرو مبارک 
  ابروہيں کہ قوسين شب قدر کھلے ہيں 

ہ السالم کے ابرومبارک، بلند اور کمان دار ہيں اتنے ہوئے کشاده اور برجستہ ہيں دونوں ابرومبارک ايک دوسرے آپ علي
  کے قريب ہيں، درميانی فاصلہ زياده نہيں ہے۔

  حضرت صاحب الزمان(عليہ السالم)کی چشم ہائے مبارکہ 
وئی کشاده اور شفاف ہيں، جذابيت رکھنے والی ہيں، ان آپ عليہ السالم کی چشمہائے مبارکہ سياه ہيں، چمکدار ہيں، اٹھی ہ

ميں درخشندگی ہے، آپ عليہ السالم کی چشمہائے مبارکہ باہر کی طرف اٹھی ہوئی نہيں ہيں، بلکہ معمولی سی اندر کی 
  طرف ہيں، يہی کيفيت حضرت نبی اکرم کی چشمہائے مبارکہ کی بھی کتب ميں درج ہيں ۔

  الم)کی بينی مبارک حضرت ولی العصر(عليہ الس
  آپ عليہ السالم کی بينی مبارک لمبی باريک و لطيف اور بلند ہے۔

  حضرت صاحب العصر(عليہ السالم) کا دہن اقدس اور لب ہائے مبارکہ 
آپ عليہ السالم کا دہن مبارک نہ چھوٹا ہے اور نہ بڑا ہے بلکہ بڑاموزوں اور متوازن ہے اور لب ہائے مبارکہ سرخ عقيق 

  انند ہيں۔کی م

  حضرت خليفة هللا (عليہ السالم)کے دندان مبارک 
  يہ دانت يہ شيرازه شبنم کے تراشے 

  ياقوت کی وادی ميں دمکتے ہوئے ہيرے 
آپ عليہ السالم کے اگلے دانت کھلے اور درخشنده ہيں اور دانتوں ميں معمولی سا فاصلہ بھی ہے چمکدار اور روشن ہيں، 

دہن مبارک سے دندان مبارک کے ذريعے نور پھوٹ پھوٹ کر واضح ہورہا ہے اور حضرت جعفر طيار عليہ السالم کی 
اسی طرح تھے جس طرح کہ حضرت حجت خدا عليہ السالم کی  اوالد کے بارے ميں بھی يہی ہے کہ ان کے دندان مبارک

  ہےں۔ 

  حضرت امام العصر(عليہ السالم) کی ريش مبارک 
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  آپ عليہ السالمکی ريش مبارک بھری ہوئی ہے زياده لمبی نہيں ہے۔

  حضرت ولی العصر(عليہ السالم) کی گردن مبارک
  گردن ہے کہ برفرق ز ميں اوج ثريا 

گردن مبارک لمبی خوبصورت اور موزوں ہے اور هللا کی اعلٰی ترين صنعت ہے ، بہت ہی سفيداور  آپ عليہ السالم کی
  درخشاں آپ عليہ السالمکی گردن کے نيچے ہنسلی پر سونے کی تاريں رواں دواں ہيں۔

  حضرت امام عصر(عليہ السالم) کے دوش مبارک 
اور کندھے کشاده ہيں اور آپ عليہ السالم کے دوش مبارک پر آپ عليہ السالم کے دوش مبارک کی استخوان مقدس بڑی ہيں 

خال ہے، دونوں کندھوں کے درميان نيچے کی طرف خاتم االوصياءعليہ السالم کی مہر لگی ہوئی ہے.... روايات ميں اس 
ے کی (يہ درخت انار کے درخت جتنا ہوتا ہے اس کے پتے سبز اور خوشبودار ہوتے ہيں) کے پت“ درخت آس”عالمت کو 

  مانند بتايا گيا ہے اور يہی تعبير مبارک حضرت نبی اکرم کے بارے ميں بھی بيان کی گئی ہے۔

  حضرت صاحب الزمان(عليہ السالم)کا سينہ مبارک 
  آپ عليہ السالم کا سينہ کھال اور کشاده ہے۔

  حضرت وارث زمانہ(عليہ السالم) کی کمر مبارک 
يں، ايک خال حضرت نبی اکرم کے خال کی مانند ہے اور دوسرا جسم کے رنگ سے آپ عليہ السالم کی کمر پر دو خال ہ

  مشابہ ہے۔

  حضرت حجت خدا (عليہ السالم)کی کالئی مبارک 
  آپ عليہ السالم کی کالئی لطيف زيبا اور مضبوط ہے اور دائيں کالئی پر يہ لکھا ہو اہے۔

  “جاءالحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا”
  ور باطل چال گيا اور باطل جانے ہی واال ہے۔حق آگيا ا

  آپعليہ السالم حجت الحق (عليہ السالم) کی دست ہائے مبارک و قد م ہائے مبارک 
  آپ عليہ السالم کے دونوں ہاتھ قوی ہيں، دائيں ہاتھ پر تل ہے بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں پر لکھا ہوا ہے۔

  “ عزوجل”بايعوه فان البيعة  ”
يعنی ان کے ہاتھ پر بيعت کرو کہ ان کی بيعت هللا تعالٰی کے لئے ہے۔آپ عليہ السالم کی انگلياں دستہائے مبارکہ اور قدم 

ہائے مبارک بھاری اور قوی ہيں جس طرح طاقتور اور مضبوط افراد کے ہوتے ہيں، حضرت ولی العصر(عليہ السالم) کے 
  لمبی ہے، آپ عليہ السالم کے قدم ہائے مبارک کے اوپر گوشت کم ہے۔ں کی درميانی جگہ ذرا ؤہاتھوں اور بازو

  حضرت ولی العصر(عليہ السالم)کا بطن مبارک 
حضرت امام زمانہ(عليہ السالم) کا دل بہت وسيع ہے، انہوں نے يہاں بطن کا معنی دل کيا ہے يعنی آپ عليہ السالم فراخ دل 

برابر ہے سينے سے لے کر پيٹ تک بالوں کی ايک لکير ہے يہی الفاظ حضرت  ہيں اور آپ(عليہ السالم) کا سينہ اور پيٹ
نبی اکرم(صل هللا عليہ وآلہ وسلم) کے بارے ميں بھی استعمال ہوئے ہيں، ان بالوں کی ايک لطيف لکير کے عالوه آپ عليہ 

  السالم کے سينہ پر کوئی بال نہيں ہے۔

  ک حضرت صاحب الزمان(عليہ السالم) کی ران مبار
آپ عليہ السالم کی ران مبارک بڑی کشاده، مضبوط اور قوی ہے، آپ عليہ السالم کی دائيں ران پر ايک خال ہے يعنی آپ 

  عليہ السالمکے جسم کے اعضاءمبارک مضبوط، محکم اور طاقتور ہيں۔

  حضرت امام زمانہ(عليہ السالم) کا زانور مبارک 
ں کے بارے ميں بھی روايت ؤہيں، اسی طرح حضرت نبی اکرم کے زانوآپکے زانو مبارک تھوڑے اندر کی طرف جھکے 

بيان ہوئی ہے.... عرب و عجم کے شعراءنے آپکے سراپا مبارک پر اپنی اپنی عقيدت کا خراج پيش کيا ہے اور آئنده بھی ان 
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م المقدسہ ايران کے ظہور مبارک تک لکھتے رہيں گے۔جيسا کہ ہم اس مقالے کے آغاز ميں دے چکے ہيں کہ يہ مضمون ق
تک ہے اور  ٠٩١تا ص ١۵١کے دوسرے سال کے شماره پنجم کا ہے ص“ انتظار”سے شائع ہونے والے سہ ماہی جريده 

  تک ہيں وہاں سے مالحظہ فرما سکتے ہيں ۔ ۴٩١سے لےکر ص ٠٩١اسکے تمام حوالہ جات اسکے ص

  حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے بعض ديگر اوصاف کا تذکره
  حجاح المجاہد المجتہد۔۔الج١

حضرت امام مہدی(عليہ السالم)کی زندگی مسلسل جہاد ہوگی.... اس ضمن ميں امام خمينؒی سے پوچھا گيا کہ آپ کی زندگی 
گھنٹے مسلسل کام کرتا ہوں يعنی آپ عليہ السالم امام زمانہ(عليہ السالم) کی  ۴١کا ٹائم ٹيبل کيا ہے تو جواب ديا کہ ميں 

 ا کرتے تھے ۔تو آپ اس سے خود سوچ ليں کہ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی عملی زندگی کيسی ہوگی۔پيروی ميں ايس
  ۔خاشع  کخشوع النسرلجناحہ٢

امام زمانہ(عليہ السالم) هللا کے احکام کے معاملے ميں اتنی احتياط کرنے والے ہيں کہ جتنی عقاب اپنے پروں کی حفاظت 
  کرتا ہے۔

ّٰ  ۔يکون اشد الناس٣ ً   “عزوجل ” تواضعا
  امام مہدی عليہ السالمتمام لوگوں ميں سب سے زياده هللا کے لئے سردھڑ کی بازی لگانے والے ہوں گے۔

  ۔شديد علی العمال رحيم علی المساکين ۴
  ۔امام(عليہ السالم) اپنے کارندوں، منيجروں، آفيسروں پر سخت گير اور کمزور اور غريبوں پر نہايت مہربان ہوں گے

  ۔ عليہ کمال موسٰی وبہاءعيسٰی وصبرايوب ۵
امام مہدی عليہ السالمکمال موسٰيعليہ السالم، عيسٰيعليہ السالم کی سطوت اور ايوب عليہ السالم کے صبر کے مالک ہوں گے۔

  ۔تعرفون المہدی بالسکينة والوقار ۶
  ہچان لو گے۔ تم حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کو ان کے پرسکون اور باوقار ہونے سے پ

يعنی امام(عليہ السالم) کا اتنا رعب اور دبدبہ ہوگا کہ اس لئے ہر ايک انہيں ديکھ کر يہ تسليم کرے گا کہ واقعی يہ ہی امام 
  زمانہ(عليہ السالم) ہيں ۔

  ۔واليضع حجر علی حجر٧
  لت جمع نہيں کريں گے۔حضرت امام مہدی(عليہ السالم) پتھروں کے اوپر پتھر نہيں رکھيں گے يعنی امام مال و دو

  ۔ يحذوفيہا علی مثال الصالحين ٨
  حضرت امام مہدی(عليہ السالم) صالحين کی مثال پر چليں گے يعنی خوشامد پسند، خود ستا، نہيں ہوں گے۔

بابی  خذلومة الئم مصباح الدجی¿۔ يعتاد مع سمرتہ صفرة من سہر الليل بابی، من ليلہ يرعی النجوم ساجدا راکعابابی من اليا ٩
  القائم بامرهللا۔

حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کی رنگت رات بھر جاگنے اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے زرد ہو گی....ميرے والد ان پر 
قربان ہوں جس کو ساری رات ستارے کبھی قيام ميں ديکھيں گے کبھی رکوع ميں کبھی سجدے ميں ديکھيں گے.... ميرے 

ين ميں کسی کی مالمت سے نہ ڈريں گے، وه گمراہی کی تاريکی ميں ہدايت کاروشن چراغ والد ان پر قربان! جو خدمت د
  ہيں.... ميرے والد ان پر قربان ہوں! جو هللا کے حکم کو قائم کريں گے۔

  ۔ فيستشير المہدی اصحابہ ٠١
  حضرت امام مہدی(عليہ السالم)اپنے اصحاب سے مشوره کرنے والے ہوں گے۔

لہم ان يمشی حيث يمشون ويلبس کما يلبسون ويرکب کمايرکبون ويکون من حيث يريدون ويرضی ۔ ويشترط علی نفسہ ١١
  بالقليل۔

حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اپنی ذات کے لئے يہ الزم کرنے والے ہوں گے کہ (مشوره کے بعد) جہاں اصحاب چليں 
گے، جس چيز پر اصحاب سوار ہوں گے اس پر گے وه بھی ساتھ چليں گے جو لباس اصحاب پہنيں گے وہی وه خود پہنيں 

وه بھی سوار ہوں گے اصحاب جو رائے پاس کريں گے وه ہی ان کی رائے ہوگی اور امام عليہ السالم قناعت کرنے والے 
  ہوں گے۔

  هللا کے ہاں حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کا مقام و منزلت 
ے اوصاف کو جان چکے ہيں اس باب ميں ہم حضرت امام مہدی(عليہ ہم حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کانام مبارک آپ ک
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السالم) کی هللا کے ہاں جو شان اور منزلت ہے اس بارے ذکر کريں گے هللا کی نمائندگی ميں هللا کی ساری زمين پر هللا کا 
يہ السالم ہی مہدی(عليہ السالم) نظام نافذ کرنے والی شخصيت آپ عليہ السالم ہی ہيں آپعليہ السالم هللا کے خليفہ ہيں، آپ عل

موعود ہيں، جن کے متعلق هللا تعالٰی اپنے سارے نمائندگان کو آگاه کيا اور انہيں ہدايت کی کہ وه سب اپنے اپنے زمانہ ميں 
هللا کے آخری نمائنده کا تعارف کروائيں اور ان کی اطاعت سب پر فرض قرار دی گئی اس ضمن ميں چند روايات مالحظہ 

  ہوں۔
ہم عبدالمطلب(عليہ السالم) ”۔ انس بن مالک سے روايت ہے ميں نے حضرت رسول هللا سے يہ بات سنی کہ آپ نے فرمايا ١

کی اوالدجنتيوں کے سردار ہيں (اس سے مراد) ميں خود، حمزه(عليہ السالم) علی(عليہ السالم) جعفر(عليہ السالم)حسن(عليہ 
  ۔“سالم) ہيںالسالم) حسين(عليہ السالم)، مہدی(عليہ ال

حديث ٩/۴٣۴وتاريخ بغداد: ٣/١١٢، ومستدرک الحاکم ٧٨٠۴حديث نمبر  ۴٣باب  ٢/٨۶٣١(حوالہ جات :سنن ابن ماجة:
فصل ٢٨١و٣/۴، والرياض النضرة: ٩٨و  ۵١وذخائرالعقبی:  ٣باب ١٠١والبيان:  ٢١باب  ٢/١٨ول:¿ومطالب السو  ٠۵٠۵

والفصول المھمة:  ٣۵باب  ٨٩٣ومقدمہ ابن خلدون:٠٧٣حديث  ٧ب ،با٢/٣٢وفرائد السمطين:٧، باب ۴٩١وعقد الدرر:٨
، ٢فصل١١باب ٧٨١ص¸ وف  ١فصل ١١باب  ٠۶١وصواعق ابن حجر:١/١۵٨وجمع الجوامع:  ٢١ط داراالضواءفصل ۴٨٢

  )٢/۴١٢¸:،الحاو ¸ وعرف السيوط ۴٢١واسعاف الراغبين: ٣حديث  ٢باب  ٩٨¸: وبرہان المتق ٩١حديث 
  ۔“وس ہيںؤمہدی(عليہ السالم) اہل جنت کے طا” نے نبی اکرم سے يہ حديث نقل کی ہے۔ عبدهللا بن عباس ٢

، برہان المتقی، ٢١فصل ۴٨٢۔ العفول ٧باب  ٩١١عقداالرر ٨، باب نمبر٨١١البيان ص٢٢٢ص۴(حوالہ جات: الفردوس ج
  )۵۶باب  ١٨١، ينابيع المودة: ٧٨١، نور االبصار: ٢۵١، کنوز االقائق : ٢حديث٢١باب ٧٧١
اس امت کے درميان ايک خليفہ ہوں گے ان پر ابوبکر اور عمر(دونوں) ”۔ابو ہريره نے نبی اکرم سے روايت بيان کيا ہے ٣

  ۔“کو برتری نہ ہوگی يعنی وه دونوں پر فضيلت رکھتے ہوں گے
ن المتقی برہا ٧باب٩٩١،عقد االرد: ٣٣۴٢ص ٢، الکامل، ابن عدی ج۶٩۴٩١حديث  ٨٩١ص۵١(حوالہ جات: ابن ابی شيبہ ج

  )٢ص٢١باب 
مہدی(عليہ السالم ) خروج کريں گے انکے سر پر ايک ”۔ عبدهللا بن عمر سے روايت ہے کہ حضرت رسول هللا نے فرمايا۴

گہرے بادل کا ٹکڑاہوگا اس بادل کے اندر ايک منادی موجود ہو گا، جو يہ نداءدے رہا ہوگايہ ہيں مہدی(عليہ السالم) :هللا کے 
 ٢، فرائد السمطين ج۶باب  ٣٨١، عقد الدرر:۵١باب ٢٣١۔(حوالہ جات: البيان: “لوگ ان کی اتباع کروخليفہ ہيں،تم سب 

تاريخ الحمنيس  ٧١٢ص ٢،عرف السيوطی، الحاوی ج٢١فصل  ٨٩٢، الفصول المہمہ ٩۶۵، ۶۶۵حديث  ١۶باب  ۶١٣ص
  )٩٨١۔ ٨٨١نور االبصار  ٨٨٢ص٢ج
  فرمايا ۔ عبدهللا بن عمر سے روايت ہے کہ حضورپاک نے۵
مہدی(عليہ السالم) خروج کريں گے، ان سے سر کے اوپر ايک فرشتہ موجود ہوگا جو يہ نداءدے گا، بتحقيق بالشک و ”

  ۔“يہ ہيں مہدی(عليہ السالم) !تم سب لوگ ان کی پيروی و اتباع کروؤ ترديد سب آگاه ہو جا
 ٩۶۵حديث نمبر  ١۶باب  ۶١٣ص ٢السمطين جوفرائد ۶١باب  ٣٣١، والبيان: ٧١۴ص ١(حوالہ جات: تخليص المتشابہ ج

وينابيع  ٢حديث ١باب  ٢٧، وبرہان المتقی ۴٢حديث  ١، باب ٩٣، والقول المختصر ٧١۶ص ٢وعرف السيوطی الحاوی ج
  )٨٧باب  ٧۴۴الموّدة 

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) هللا کے خليفہ اور خاتم االئمہ عليہ السالم ہيں 
  السالم) هللا کے خليفہ اور خاتم االئمہ (عليہم السالم) ہيں حضرت امام مہدی (عليہ 

جب يہ بات ثابت ہوگئی کہ مہدی(عليہ السالم) جو ہيں وه محمد بن الحسن عليہ السالم العسکری عليہ السالم ہيں اور هللا کے 
ہے کہ کيا ان کے بعد کوئی ہاں ان کی منزلت يہ ہے کہ وه هللا کے خليفہ برحق ہيں، ان کی اطاعت واجب ہے، اب ايک سوال

اور امام عليہ السالم بھی آئے گا يا وہی آئمہ اہل البيت عليہ السالم سے آخری امام ہيں اور وه ہی خاتم االئمہ عليہ السالم ہيں، 
ان پہ امامت کا سلسلہ ختم ہے جيسا کہ شيعہ باره امامی کاعقيده ہے اور جس کی وه انتظار کررہے ہيں، اہل سنت سے جو 

روايات ملتی ہيں ان ميں يہ بات واضح ہے کہ مہدی(عليہ السالم) موعود ہی خاتم االئمہ عليہ السالم ہيں اور خلفاءميں آخری 
  خليفہ ہيں۔

تمہارے چھپے ہوئے (زير زمين ) خزانہ کہ پاس تين افراد کے درميان ” ۔ ثوبان سے روايت ہے کہ رسول هللا نے فرمايا١
کے بيٹے ہوں گے، پھر يہ خالفت وحکومت ان ميں سے کسی ايک کے پاس نہ رہے گی، اس جنگ ہوگی، وه تينوں حاکم 

واقعہ کے بعد مشرق کی جانب سے سياه جھنڈے نمودار ہوں گے، وه ان سب کو قتل کريں گے، ايسی جنگ لڑی جائے گی 
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پاک نے ايک بات ارشاد راوی کہتا ہے: کہ اس کے بعد حضور“ کہ اس سے پہلے کسی قوم نے ايسی جنگ نہ ديکھی ہوگی
جب تم اسے ديکھو :تو ان کی بيعت کرنا، اگرچہ تمہيں برف ”فرمائی جو مجھے ياد نہيں ہے.... اس کے بعد آپ نے فرمايا

  ۔“کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کيوں نہ آنا پڑے کيونکہ وہی شخصيت هللا کے خليفہ مہدی(عليہ السالم) ہوں گے
، تلخيص المتدرک ض ٣۶۴ص ۴، المستدرک: ج۴٨٠۴حديث  ٧۶٣١ص٢، سنن ابن ماجہ ج٣باب،۴٠١(حوالہ جات: البيان :

  )٧٧٢ص ۵، مسند احمد بن حنبل: ج٣۶۴۔۴۶ص ۴ج
ميں نے حضرت رسول هللا سے يہ سوال کيا: کيا مہدی(عليہ السالم)”۔ حضرت علی ابن ابی طالب(عليہ السالم) فرماتے ہيں ٢

وه ہم سے ہيں، ہمارے ہی ذريعہ دين کا ”ا وه ہمارے غير سے ہيں؟ رسول هللا نے فرماياہم اہل بيت(عليہم السالم) سے ہيں ي
اختتام ہوگا يعنی آخری دين والے ہم ہی ہيں، جس طرح دين کا آغازہم سے ہوا ہے، ہمارے ذريعہ فتنوں کی گمراه کرنے 

لہ سے نجات پائی ہے، ہمارے والے فتنوں سے نجات پائيں گے، جس طرح انہوں نے شرک کی گمراہی سے ہمارے وسي
دين کے بارے ان کے دلوں ميں الفت و وحدت ايجاد فرما دے گا،جب کہ دشمنی کے فتنوں ميں سب گھر “ تعالیٰ ” ذريعہ هللا

  چکے ہوں گے، جس طرح دلوں کو دين کی محبت و الفت کی رسی ميں جوڑ ديا۔
٧١٣۔٧/۶١٣ومجمع الزوائد:  ٧باب ٢٩١وعقد الدرر: ١١ب با ۵٢١، والبيان: ٧۵١حديث  ١/۶٣١(حوالہ جات:المعجم االوسط:

وجمع  ٢/٧١٢¸: ، الحاو ¸وعرف السيوط  ٢١مع اختالف يسير فصل  ٨٨٢والفصول المہمة:٣۵باب  ۶٩٣ومقدمة ابن خلدون:
باب ١٩¸: و برہان المتق  ٢٨۶٩٣حديث ۴١/٨٩۵،کنزالعمال: ١فصل١١، باب ٣۶١وصواعق ابن حجر:  ٢/٧۶الجوامع :

  )٨٨١ونور االبصار:١،باب ٣وفرائد فوائد الفکر: ٨و٧حديث ٢
نے تحرير کيا ہے ابو الحسين اآلبری نے کہا ہے اخبار اور روايات متواتره موجود ہيں،  ۴٧٩۔ ابن حجر الحيثمی، المتوفی ٣

السالم)  مہدی(عليہ”راويوں کی کثير تعداد نے اس معنی کی روايات کو بيان کيا ہے کہ حضرت محمد مصطفی نے فرمايا 
بھی زمين کو عدالت وانصاف سے بھرديں گے اور حضرت عيسٰی(عليہ السالم) حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کے ہمراه 

پر “ باب لُد”خروج کريں گے اور دجال کے قتل ميں حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی مدد کريں گے اور دجال کا قتل 
(عليہ السالم) ہی اس امت کی امامت کريں گے اور حضرت عيسٰی(عليہ ہوگا جوکہ سرزمين فلسطين ميں ہے اور مہدی

  طبع مصر)۵۶١۔ (الصواعق المحرقہ، ابن حجر:“السالم) حضرت امام مہدی(عليہ السالم)کے پيچھے نماز ادا کريں گے 
امام مہدی(عليہ ” کہ ھ) نے بيان کيا ہے کہ نبی اکرم سے متواتر روايات بيان ہوئی ہيں۶٠٢١۔ الشيخ الصبان ( تاريخ وفات ۴

السالم) خروج کريں گے اور امام مہدی(عليہ السالم) آپ عليہ السالم کے اہل بيت سے ہيں اور بالشک و ترديد مہدی(عليہ 
السالم) ہی زمين کو عدالت اور انصاف سے بھر ديں گے، حضرت عيسٰی(عليہ السالم) دجال کے قتل کرنے ميں حضرت 

ميں ہوگا بتحقيق حضرت “ باب لُد”دد کريں گے اور دجال کاقتل فلسطين کی سرزمين پر مقام امام مہدی(عليہ السالم) کی م
 ۔ “امام مہدی(عليہ السالم) ان کی امامت فرمائيں گے اور جناب عيسٰيعليہ السالم آپ عليہ السالم کے پيچھے نماز پڑھيں گے

  )٠۴١(حوالہ : سعاف الراغبين الصبان ص
زمين ظلم و جور سے بھر جائے گی (ويران ہوگی) (حضور پاک فرماتے ہيں) ميری ”آيا ہے ۔ ابو سعيد کی روايت ميں ۵

عترت سے ايک مرد خروج کرے گا جو اس زمين کو عدل و انصاف سے بھر دے گا (آباد و خوشحال کردے گا)۔ (حوالہ: 
  )٨۵۵ص ۴مستدرک الحاکم ج

  کی امامت فرمائيں گےحضرت امام مہدی(عليہ السالم) حضرت عيسٰی (عليہ السالم) 
  حضرت عيسٰی (عليہ السالم) حضرت امام مہدی (عليہ السالم)

  کے پيچھے نماز ادا کريں گے
کتب صحاح اور غير صحاح ميں کثير تعداد ميں روايات حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی جن کی شخصيت آپ عليہ 

السالم کے نسب ، نام، اوصاف کو بيان کر رہی ہيں، اب سوال يہ ہے کہ کيا اتنی ساری گواہيوں کے بعد بھی کسی مسلمان 
علق کسی اور دليل کی ضرورت باقی ره جاتی ہے؟! ذات امام کے لئے حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے عقيده سے مت

عليہ السالم کی اطاعت اور ہر قسمی انحرافات سے بچنے کا انتظام ان شواہد ميں موجود ہے، تمام روايات اس بات کی بھی 
الحسن العسکریتصديق کر رہی ہےں کہ نبی عيسٰی عليہ السالم آسمان سے اتريں گے اور حضرت امام مہدی عليہ السالم بن 

عليہ السالم کی امامت ميں نماز ادا کريں گے، جيسا کہ شيعہ باره امامی کا عقيده ہے اہل سنت کی روايات مينبھی اسی بات 
  کو بيان کيا گيا ہے چند روايات مالحظہ ہوں ۔

الم) اس امت سے ہيں مہدی(عليہ الس‘ ‘ ميں ابن سيرين سے روايت بيان کی ہے“ المصنف”۔ابن ابی شيبہ نے اپنی کتاب ١
  ۔“اور وہی عيسٰيعليہ السالم بن مريم (سالم هللا عليہا) کے امام ہوں گے



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

 
 

  )۵٩۴٩١حديث /۵١/٨٩١(حوالہ :المصنف/ابن ابی شيبہ ج
مہدی عليہ السالم پر عيسٰی عليہ السالم بن مريم عليہ السالم ”۔ حافظ ابونعيم نے عبدهللا بن عمر سے روايت بيان کی ہے ٢

  ۔“اور حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے پيچھے حضرت عيسٰيعليہ السالم نماز پڑھيں گے اتريں گے
  )٢/٨٧(الحاوی للفتاوی ،اسيوطی 

“ ہم ہی سے وه شخصيت ہيں جن کے پيچھے عيسٰيعليہ السالم بن مريم عليہ السالم نماز پڑھيں گے” ۔ يہ جوحديث ہے کہ٣
ہم سے مراد حضور پاک کی اہل بيت عليہ السالم ہيں اور حضرت عيسٰی  نے لکھا ہے،“ المنادی”اس حديث کی شرح ميں 

عليہ السالم روح هللا بن مريم عليہ السالم آسمان سے اتريں گے، يہ آخری زمانہ ميں ہوگا آپ عليہ السالم صبح کی نماز کے 
ہدی(عليہ السالم) نماز مناره بيضاءپر اتريں گے، وه اس وقت ديکھيں گے کہ حضرت امام م”وقت دمشق کی شرقی جانب

شروع کرنے والے ہيں، حضرت امام مہدی(عليہ السالم) محسوس کر ليں گے کہ جناب عيسٰيعليہ السالم تشريف لے آئے ہيں،
حضرت امام مہدی(عليہ السالم) پيچھے ہٹيں گے تاکہ حضرت عيسٰی(عليہ السالم) آگے بڑھيں، ليکن حضرت عيسٰيعليہ 

اور حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے پيچھے نماز پڑھيں گے اس امت کے واسطے اس  السالم انہيں آگے کرديں گے
  )٧١ص ۶ج/۶شرف اور برتری سے بڑھ کر اور کون ساشرف ہو سکتا ہے ۔ (حوالہ فيض القدير المناوی 

(عليہ ۔ ابن برہان شافعی نے حضرت عيسٰيعليہ السالم کے نزول سے متعلق اس طرح تحرير کيا ہے کہ حضرت عيسیٰ ۴
السالم) کانزول صبح کی نماز کے وقت ہوگا، آپ حضرت مہدی (عليہ السالم)کے پيچھے نماز پڑھيں گے، جب کہ حضرت 
امام مہدی(عليہ السالم) ان سے يہ گذارش کريں گے کہ اے روح هللا: آگے بڑھيں اور نماز پڑھائيں تو حضرت عيسٰی(عليہ 

ھيں يہ نماز آپ عليہ السالم کے لئے کھڑی ہوئی ہے.... آگے چل کر لکھتے السالم) عرض کريں گے، آپعليہ السالم آگے بڑ
ہيں بتحقيق حضرت امام مہدی(عليہ السالم) جناب عيسٰيعليہ السالم کے ساتھ خروج کريں گے، حضرت عيسٰيعليہ السالم دجال 

چکی ہے کہ حضرت امام  کے قتل کرنے ميں حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی مدد کريں گے اور يہ روايت بيان ہو
مہدی(عليہ السالم) عترت نبی سے ہيں اور وه بھی جناب فاطمہ (سالم هللا عليہا) کی اوالد سے ہيں ۔ (حوالہ: السيدة الحلبيہ ابن

  )٧٢٢۔١/۶٢٢برہان الشافعی:ؒ ج
مينلکھاہے، روايات  ابو الحسن الخسعی اآلبدی نے مناقب الشافعی”۔ فتح الباری شرح بخاری ميں اس طرح بيان ہوا ہے ۵

متواتره موجود ہيں کہ امام مہدی(عليہ السالم) اس امت سے ہيں اور يہ کہ عيسٰيعليہ السالم مہدی(عليہ السالم) کے پيچھے 
نمازپڑھيں گے اور يہ بات انہوں نے اس حديث کے جواب ميں لکھی ہے جسے ابن ماجہ نے اس سے نقل کيا ہے کہ 

کی اس بات کا بھی حوالہ ¸ عيسٰی(عليہ السالم) کے کوئی اور نہيں ہيں، اس کے بعد الطيب  سوائے‘ ‘ مہدی(عليہ السالم) ”
بھی ديا ہے جس ميں ہے کہ عيسٰی (عليہ السالم)تمہارا امام ہوگا، وه آپعليہ السالم کے دين ميں ہوگا، اس نے اس بات کو رد 

ہے.... جو مسلم کے نزديک ايک اور حديث ميں آيا ہے کيا ہے کہ حضرت عيسٰی (عليہ السالم)امامت کروائيں گے وه کہتا 
تو حضرت عيسٰيعليہ السالم کہيں گے نہيں، ؤ کہ حضرت عيسی (عليہ السالم)سے کہا جائے گا کہ تم ہمارے لئے نماز پڑھا

ميں نماز نہيں پڑھاتا! کيونکہ ان کے بعض جو ہيں وه دوسرے بعض پرحاکم ہيں، اس امت کی کرامت اور عزت کی 
رايسا ہوگا.... اس کے بعد ابن الجوزی سے اس قول کو نقل کيا ہے! اگر عيسٰيعليہ السالم امام کے عنوان سے آگے بڑھ خاط

جائيں تو درحقيقت ايک اشکال پيدا ہو جائے گاکيونکہ سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ حضرت عيسٰيعليہ السالم جب آگے بڑھيں گے 
امام ہوں گے، ظاہر ہے نائب تب ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو، اور وه خود  تو وه نائب بن کر يا شرعی طور پر خود ہی

امام ہوں تو يہ اسالمی مسلمات کے خالف جاتا ہے.... يہی وجہ ہے کہ اس لئے آپ عليہ السالم ماموم بنيں گے تاکہ اشتباه 
ر کسی کو بھی اشکال نہ ہو۔ واقع نہ ہو اور حضورپاک کا جو فرمان ہے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہے اس حديث پ

  )٣٨٣،۵٨٣ص۶(حوالہ: فتح الباری شرح صحيح البخاری، ابن حجر العسقالنی ج
اس امت سے ہيں اور آپعليہ السالم ہی “ مہدی(عليہ السالم)”۔ ابن ابی شيبہ نے ابن سيرين سے اس بات کو نقل کياہے ۶

  ں گے۔عيسٰيعليہ السالم بن مريم(سالم هللا عليہا) کی امامت کرائي
  )۵٩۴٩١،حديث نمبر۵١/٨٩١(حوالہ المصنف بن ابی شيبہ 

  حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کا پرچم 
عصر ظہور ميں ايک مسلمان کو گمراہی سے بچانے کے واسطے حضرت امام مہدی(عليہ السالم)کے پرچم کی تفصيالت 

کہ اس پرچم کی نشانی سے حضرت امام اور آپ کا جو مخصوص شعار اور نعره ہوگا اسے بھی بيان کيا گيا ہے تا
  مہدی(عليہ السالم)کے ظہور کے منتظرين ہدايت پائيں گے۔

  عبدهللا بن شريک سے روايت ہے۔
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ہو گا (غالب آنے واال پرچم ) کاش کہ ميں اس “ المغلبہ”حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے ساتھ رسول هللا کا پرچم جو ”
  ف بال رہاہوں۔زمانہ کودرک کرو اور ميں اس کی طر

  ،)۴٢ج ٧،باب٢۵١، برہان المتقی ص٣، باب نمبر٠٠١، القول المختصرص٢٧٩،حديث٩۴٢(حوالہ: ابن حماد ص
  ۔ ابو اسحاق نے نوف البکائی سے روايت نقل کی ہے ٢
  “بيعت هللا کے لئے ہے“....البعية هللا”مہدی(عليہ السالم) کے پرچم پر يہ تحرير موجود ہوگی ”

باب  ٨، فرائدفوائدالفکر۵٢حديث  ٧باب ٢۵١،برہان المتقی ۶٣ج٣باب ١٠١، القول المختصر:٣٧٩،ج٩۴٢،(حوالہ: ابن حماد
  )٣٧باب ۵٣۴ينابيع المودة۴

  حضرت امام مہدی(عليہ السالم) عطاءو بخشش خوشحالی کادور
  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کی عطاءو بخشش 
لوں کے ساتھ حضرت امام مہدی(عليہ السالم)کی قيادت ميں مشخص ہوگی، اس بات ميں شک نہيں ہے عدالت اپنی تمام ترشک

آسمان اور زمين اپنی ساری برکتيں انڈيل ديں گے، هللا تعالٰی کی طرف سے وعده جو دياگيا وه پورا ہوگا اور يہ وہی مثالی 
، ظلم ہوگانہ فساد و غربت حکومت ہوگی جس کی سب کو انتظار تھی، اس ميں انسان ہر لحاظ سے خوشحال ہوگا، امن ہوگا

  ہوگی نہ افالس، ان حقائق کو درج ذيل روايات ميں مالحظہ کريں ۔
  درج ذيل روايات کچھ مزيد حقائق کوبيان کررہی ہينجو کہ اہل سنت کی کتب سے ماخوذ ہيں۔

انہ ميں ميری امت مہدی (عليہ السالم) کے زم”۔ ابو سعيد الخدری نبی اکرم سے حديث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا کہ ١
آسوده حال ہوگی، اتنی خوشحالی کہ اس سے قبل اس طرح کی خوشحالی انہيں نصيب نہ ہوئی ہوگی، آسمان ان پر مسلسل 
نعمتيں بھيجے گا،زمين کسی بھی انگوری کو نہ چھوڑے گی، مگر يہ کہ اسے باہر نکال دے گی اور مال کے ڈھير لگ 

کرے گا يا مہدی(عليہ السالم) مجھے ديں! تو مہدی(عليہ السالم) اس سے کہيں گے جائيں گے، ايک آدمی کھڑا ہو کر سوال 
الفصول المہمہ  ٨باب ۵٢٢، عقد الورد:٣٢باب۵۴١،البيان:٢٩٩حديث ٣۵٢۔(حوالہ جات: ابن حماد،“جو چاہتے ہواٹھالو

  )٢باب ٩٨١،نور االبصار:٢١،فصل ٨٢٢،٢٢
ميری امت ميں مہدی(عليہ السالم) ہوں گے، اگر تھوڑی مدت کے لئے : ”۔ ابو سعيد الخدری سے ہے، رسول هللا نے فرمايا٢

تو سات سال ،وگرنہ نو، ان کے زمانہ ميں ميری امت اس قدر خوشحال اور آسوده ہوگی کہ اس قسم کی خوشحالی اس سے 
مال کے ڈھير لگ  پہلے نہ ديکھی ہوگی، زمين اپنی غذائيں اگل دے گی اور کچھ بھی ان سے روکے گی نہيں ، اس دور ميں

جائيں گے پس ايک آدمی کھڑے ہو کر مہدی(عليہ السالم) سے مانگے گا، مہدی(عليہ السالم) اس سے کہيں گے جو چاہتے 
  ‘ ‘ ہو لے لو

 ١باب ٢٨،ص١،باب١٨، برہان المتقی ۴، مستدرک الحاکم ج۴۔٣٨، حديث نمبر۶۶٣١،١۶٣١ص٢(حوالہ سنن ابن ماجہ ج
  )۶٢حديث 

  بتحقيق” ی نے رسول هللا سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا: کہ۔ ابو سعيد الخدر٣
ميری امت ميں مہدی(عليہ السالم) ہوں گے، وه خروج کريں گے، وه پانچ ياسات يانو سال زندگی کريں گے (بالشک وترديد 

اس سے”ے فرمايا سالوں ميں رواں کی طرف سے ہے) ابو سعيد کہتا ہے ہم نے دريافت کيا، ان اعداد سے کيامرادہے ؟آپ ن
سال مراد ہيں، مہدی(عليہ السالم) کے پاس آدمی آئے گا اور وه کہے گا اے مہدی(عليہ السالم) مجھے عطاءکرو، مجھے 
۔“عطاءکر دو آپ نے فرمايا: اس شخص کے واسطے کپڑا بچھا ديا جائے گا اور اس سے کہا جائے گاجو چاہتے ہو تم لے لو

ومشکاة  ٠۴۴١حديث  ٢/٨۵٨والعلل المتناہية: ۶باب  ٧٠١و البيان:٢٣٢٢حديث  ٣۵باب  ۴/٩٣۴(حوالہ جات :سنن الترمذی:
وصواعق ابن  ٢/۵١٢¸:، الحاو ¸وعرف السيوط  ٣۵فصل ٣٩٣ومقدمة ابن خلدون: ۵۵۴۵حديث ٢فصل ٣/۴٢المصابيح: 

وتحفة  ٢فصل ۴١١ومشارق االنوار:٩/٢۵٣ومرقاة المفاتيح:  ۴۵۶٨٣حديث ۴١/٢۶٢وکنزالعمال:١فصل ١١باب ۴۶١حجر:
  )۵/٢۴٣٣۴٣والتاج الجامع لالصول:٣٣٣٢حديث ۶/۴٠۴¸:االحوذ 

آخری زمانہ ميں خليفہ ہوگا اس کے پاس ”۔جابر بن عبدهللا انصاری نے رسول هللا سے حديث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا۴
  ۔“ڈھيروں مال آئے گا کہ اسے شمار نہيں کيا جا سکے گا

باب المہدی عليہ السالم  ٠٧٧٠٢حديث  ١٧٢ص ١١، مصنف عبدالرزاق ج٩٩١۴حديث ، ٨٨۴ص٣(حوالہ: مصابيح السنہ ج
  سے لياہے)۶۶٢ص١اسے الکافی کی ج

آخری زمانہ ميں خليفہ ”۔ مسلم نے اپنی صحيح ميں جابر بن عبدهللا انصاری سے روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا کہ ۵
  “کرے گا ہوگا وه مال کی تقسيم کرے گا اور مال کو شمار تک نہ
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  )٩٣ص٨١(صحيح مسلم بشرح النووی ج

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کے معجزات اور کرامات 
جب يہ طے ہے کہ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) آئمہ معصومين عليہ السالمسے ہی ايک جيسا کہ شيعہ باره امامی کاعقيده

وصی ،ہونہرقسمی علم کے مالک ہو، معجزه دکھانے پر ہے، تو ضروری ہے کہ اس امام کےلئے بھی هللا تعالٰی کی خص
قادر ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنی خالفت اور امامت پردليل پيش کر سکيں اور خودکو نمائنده اٰلہی ثابت کرنے ميں 

صاحب معجزه ہوں، جب کہ آپ کے آباءواجداد کے ہاتھوں بوقت ضرورت اسی قسم کے معجزات اور خارق عادت قانون 
  واقعات ظاہر ہوئے تھے اس حقيقت کی طرف درج ذيل روايات راہنمائی کرتی ہيں ۔ عمومی

حضرت امام مہديعليہ السالم پرندے کو ”۔حضرت علی عليہ السالمبن ابی طالبعليہ السالم سے روايت ہے کہ آپنے فرمايا کہ ١
ٹکڑے پر ايک خشک ٹہنی لگائيں گے تو وه  اشاره کريں گے وه آپعليہ السالم کے ہاتھ پر آجائے گا،آپعليہ السالم زمين کے

  )۴١حديث ۶٧۔ (برہان المتقی ج“فوراً سرسبز ہو جائے گی ، اس کے پتے نکل آئيں گے
تين پرچم باہمی ”۔حضرت اميرالمومنين علی ابن ابی طالب (عليہ السالم)سے روايت ہے کہ آپ عليہ السالم نے فرمايا کہ ٢

  ۔“اختالف کريں گے
  ۔ايک پرچم شام ميں،٣۔ايک پرچم جزيرة ميں ۔٢چم۔ ۔مغرب ميں ايک پر١

ايک سال تک ان کے درميان جنگ و فتنہ رہے گا۔پھر آپ عليہ السالم نے سفيانی کا خروج اور اس کے مظالم کو بيان کيا، 
لسالم کے اسکے بعد آپعليہ السالم نے حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے خروج رکن اور مقام کے درميان لوگوں کا آپعليہ ا

لشکر لے کر نکليں گے، وادی ”ہاتھ پر بيعت کرنا اور ديگر امور کو بيان کيا ہے، اس کے بعد آپعليہ السالم نے فرمايا کہ 
القرٰی سے امن و سکون اور آرام سے چليں گے، اسی حال ميں ان کے ابن عم باره ہزار کا لشکر لے کر فارس سے انکے 

وه آکر کہيں گے اے ابن عم ميں زياده حق رکھتا ہوں، آپ اس لشکر کی کمان مجھے دے ساتھ آ ملے گا (وه حسنی ہوں گے) 
ديں، ميں ابن الحسن ہوں، اور ميں ہی مہدی ہوں حضرت مہدی ان کے جواب ميں کہيں گے کہ نہيں!ميں مہدی(عليہ السالم) 

اس دعوٰی پر ہے تاکہ ميں آپ کی بيعتہوں، بس حسنی سيد انکے جواب ميں کہيں گے تو کيا آپکے پاس کوئی دليل و نشانی 
کرلوں پس مہدی(عليہ السالم) پرندے کی طرف اشاره کرديں گے، وه آپ عليہ السالم کے ہاتھ پر آجائے گا خشک ٹہنی زمين 
ميں گاڑھيں گے وه سرسبز درخت ہو جائے گی، يہ ديکھ کر حسنی کہے گا کہ يابن العم يہ امامت و خالفت آپ کے لئے ہے 

  )۵١حديث  ١باب ۶٧رھان المتقی ج۔ (الب“

  سابقہ بيانات کا خالصہ اور نتيجہ 
  سابقہ ابحاث سے يہ نتائج حاصل ہوتے ہيں ۔

۔ ايک عالمی مصلح کا خروج حتمی اور يقينی ہے اور يہ بات فقط آسمانی اديان کے ساتھ مخصوص نہيں بلکہ غير دينی، ١
  ے۔فکری اور فلسفی مکاتب ميں بھی يہ نظريہ موجود ہ

۔ يہوديوں اورمسيحی عہدوں کی کتب ميں اس مصلح کی فقط بشارت ہی نہيں بلکہ بيان آيا ہے کہ وه مصلح مہدی(عليہ ٢
السالم) ہوں گے اور اسکا تعلق آخری پيغمبر کی اوالد سے ہے اور وه جناب فاطمہعليہ السالم بنت رسول هللا کی نسل سے 

  ہوں گے۔
مسلکی اختالفات کے باوجود اس بات کا اعتراف کيا ہے کہ حضرت امام مہدی (عليہ ۔ اسالمی مذاہب کے علماءنے اپنے ٣

  ھ سے لے کر آج تک اس قسم کے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ ٠۶٢السالم) کی والدت ہوچکی ہے اور وه 
يقين حاصل ہو ۔مسلمانوں کی بنيادی کتب ميں حضرت امام مہديعليہ السالم کے بارے جو روايات موجود ہيں اس سب سے ۴

جاتا ہے کہ حضرت رسول اکرم سے تواتر کےساتھ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کا نظريہ ثابت ہے، اس ميں ذرا برابر 
  شک کی گنجائش نہيں ہے۔

  )٧٣۴اہل سنت کی کتابوں ميں اس بات کا تواتر اجمالی طور پر ثات ہے۔(حوالہ ابزاز الوھم المکنون ص
  ن نے اسے نقل کيا ہے۔اور کثير تعداد ميں محدثي

ميں اہل سنت کی تيس کتابوں سے اس  ۵۶٣، ٩۵٢کے ص“االمام المہدی (عليہ السالم)”استاد محمد علی دخيل نے اپنی کتاب 
  تواتر کو نقل کيا ہے ۔

۔ جن مشہور علماءاہل سنت نے حضرت امام مہدی(عليہ السالم)سے متعلق احاديث کے صحيح ہونے کی تصديق کی ہے ان۵
  سے چند مشاہدے درج ذيل ہيں ۔ميں 
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  ۴ھ: سنن الترمذی ج٧٩٢خالترمذی، المتوفی 
  ٣ھ: الضعفاءالکبير ج٢٢٣خ حافظ ابوجعفر العقيلی، المتوفی 

  ۴مستدرک الحاکم ج: ۴۔۵خ الحاکم نيشاپوری، المتوفی 
  ٧٢١ھ: االعتقاد والہداية الی سبيل الرشاد ص٨۵۴خ االمام البيہقی، المتوفی 

  ٢٩۴،٣٩۴مصابيح السنة ص: ٠١۵ی، المتوفی خ االمام البضو
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  ١١٢ص۴ھ: منہاج السنہ ج٨٢٧خ ابن تيميہ، المتوفی 

  ۴تلخيص المستدرک ج: ٨۴٧خ الحافظ الذہبی، المتوفی 
  ٠۵ھ: البيان فی اخبار صاحب الزمان ص٨۵۶الکنجی الشافعی، المتوفی  خ

  ھ: المنار المنيف، متعدد صفحات پر١۵٧خ الحافظ ابن القيم، المتوفی 
۔ علماءاہل سنت کی ايک بڑی جماعت نے حضرت امام مہدی عليہ السالمکے بارے وارده احاديث کے متواتر ہونے کو بيان۶

  ند کے نام حسب ذيل ہيں ۔کياہے، ان علماءميں سے چ
  ھ: االحتجاج باالثر علی من انکر المہدی عليہ السالم ٩٢٣خ البربہاری، المتوفی 

  ھ: اسے القرطبی مالکی نے نقل کياہے: ٣۶٣خ محمد بن الحسن االبری الشافعی، المتوفی 
  ۔۵٢المزنی فی تہذيب الکمال ج: ١التذکرة ج

  ھ: المزنی فی تہذيت الکمال،٢۴٧توفی خ الحافظ المتفق جمال الدين المزنی، الم
  ١ھ: التذکره ج١۵٧خ ابن القيم، المتوفی 

  ۵٣١ھ: المنار اطنيف ٢۵٧خ ابن الحجر العسقالنی، المتوفی 
مزيد برآں جو بات حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے احاديث کے تواتر کو تقويت ديتی ہے وه احاديثينجو آپ 

لسالم کانام، آپعليہ السالم کے القاب، آپعليہ السالم کے شمائل، آپعليہ السالم کے اوصاف، آپعليہ السالم کے نسب کابيان، آپعليہ ا
  کے ماں وباپ کا نام ہے۔

۔جو احاديث مطلق اور عام طور پر حضرت امام مہدی عليہ السالم کا ذکر کرتی ہيں، انہيں ديگر احاديث کو سامنے رکھ کر٧
  م کی بعينہ شخصيت کا تعارف آسانی سے ہوسکتا ہے جيسےحضرت امام مہدی عليہ السال

  الف: مہدی(عليہ السالم) اوالد عبدالمطلب (عليہ السالم)سے 
  ب: مہدی(عليہ السالم) ابو طالب(عليہ السالم)بن عبدالمطلب(عليہ السالم)کی اوالد سے 

  ج: مہدی(عليہ السالم) اہل بيت(عليہم السالم) سے 
  رسول هللا کی اوالد سےد: مہدی (عليہ السالم) 

  ھ: مہدی(عليہ السالم) فاطمة الزہرائ(سالم هللا عليہا) بنت رسول هللا کی اوالد سے
  د: مہدی(عليہ السالم) حسين (عليہ السالم) بن فاطمہ(سالم هللا عليہا) کی اوالد سے

لسالم بن فاطمہ عليہ السالم کی اوالد سے ز: مہدی(عليہ السالم) امام جعفر صادقعليہ السالم بن محمد بن علی بن الحسين عليہ ا
  ح: مہدی(عليہ السالم)امام علی رضعليہ السالمبن موسٰيعليہ السالم بن جعفرصادق(عليہ السالم) کی اوالد سے

۔يہ بات بھی ثابت ہے کہ مہدی(عليہ السالم)هللا کے خليفہ ہيں، خاتم االئمہ عليہ السالم ہيں، حضرت عيسٰی(عليہ السالم) آپ ٨
ليہ السالم کے پيچھے نمازپڑھيں گے۔يہ سب احاديث امام مہدی(عليہ السالم) کو معين و مشخص کررہی ہيں،يہ مہديعليہ ع

السالم موعود امام خالئق ہوں گے، زمين کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے، رسول هللا کے بارہويں جانشين ہوں گے، امام 
العسکريعليہ السالم بن علی الہاديعليہ السالم بن محمد النقی عليہ السالم بن  معصوم عليہ السالم ہوں گے اور محمد بن الحسن

علی الرضا عليہ السالم بن موسٰی الکاظم عليہ السالمبن جعفر الصادقعليہ السالم بن محمد الباقرعليہ السالم بن علی زين 
هللا بن عبدهللا عليہ السالم بن عبدالمطلب عليہ  العابدين عليہ السالمبن حسين عليہ السالم بن فاطمہ عليہ السالم( بنت رسول

  السالم، حسين عليہ السالم بن علی عليہ السالم بن ابی طالب عليہ السالم بن عبدالمطلب عليہ السالم) ہيں۔
ی ھ ق سامرا ميں پيدا ہوئے اور اسی ميں زنده ہيں، اس۵۵٢۔ يہ بھی واضح ہوگيا کہ امام مہدی(عليہ السالم) پندره شعبان ٩

  زمين پر موجود ہيں، ان کی انتظار کی جاری ہے، ان کے ذريعہ هللا اپنی زمين پر اپنے نظام کا مکمل نفاذ کرے گا۔
۔ احاديث ميں حضرت امام مہدی(عليہ السالم)کی بدنی خصوصيات تک کو بيان کر دينے کا مطلب يہ ہے کہ حضرت امام ٠١

ر مفاد پرست ٹولہ اپنی شخصی اور ذاتی اغراض کے تحت اس عنوان مہدی عليہ السالم کی شخصی کسی پر مشتبہ نہ ہواو
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 سے غلط فائده نہ اٹھائيں۔

 

 مہدويت نامہ

 

  

  حضرت امام زمانہ عليہ السالم کے متعلق چاليس منتخب احاديث 
  

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم) کادرخشاں چہره ١

  حضرت پيغمبراکرم نے فرمايا
.... ّریَّ   اَلَمہِدیُّ ِمن ُولدی َوجہُہُ َکال قََمِرالدُّ

  اکشف الغمة)۵٨،ص١۵(بحاراالنوار،ج
مہدی (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف )ميری اوالدسے ہيں ان کاچہره چودہويں رات کے چاندکے ”ترجمہ:

  ۔“مانند(دمکتا،روشن،چمکتا)ہوگا

  ۔ شہرقم اورناصران حضرت امام مہدی(عليہ السالم)٢
  حضرت امام جعفرصادق نے (عليہ السالم)فرمايا

َی قُم اِلَنَّ اَھلَٰھايَج تَجِ  ٍدَويَقُوُموَن َمَعہُ َويَس تَقيُموَن َعلَيِہ َويَن ُصُرونَہُ۔اِنَّٰماُسمَّ   ُعوَن َمَع ٰقائِِم آِل ُمَحمَّ
  )۶٣٣،ص٢(سفينة البحار،ج

شہرقم (لفظی ترجمہ کھڑاہوجا،قيام کر)نام اس لئے رکھاگياکہ قم ميں رہنے والے قائم آل محمد(عليہم السالم وعجل هللا تعالٰی ”
ے ہوں گے اوران کے ہمراه قيام کريں گے اوراس راستہ ميں استقامت ديکھائيں گے اور ان کی فرجہ الشريف )کے گرداکھٹ

  ۔“مددکريں گے

  ۔ ناصران حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اورخواتين ٣
  مفضل نے حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)سے نقل کياہے کہ

  آپ عليہ السالم نے فرمايا
  شَر ةَ اِمَراَةً۔يَُکوُن ال ٰقائِِم ثاَٰلَث عَ 

  )٠۵١،ص٧(اثبات الھداة باترجمہ،شيخ حرعاملی،ج
  ۔“حضرت قائم(عليہ السالم) کے ہمراه(آپ کے ظہورکے وقت)تيره خواتين ہوں گی”

  مفضل: موالسے سوال کرتے ہيں آپ ان خواتين سے کےاکام ليں گے؟
  وِل هللا ِ يُٰداويَن الجر حٰی َويُقِمَن َعلَی الَمر ضٰی َکٰماٰکاَن َمَع َرسُ 

امام عليہ السالم: يہ خواتين زخميوں کاعالج کريں گی اوربيماروں کی تيمارداری ان کے ذمہ ہوگی جيساکہ پيغمبراکرم کے 
  ہمراه ايسی خواتين (جنگوں ميں )موجودہوتی ہيں۔

  ۔ خوش قسمت لوگ۴
  پيغمبراکرم نے فرمايا

ِه َويَتََولیَّ ال اَئِمَّةَ ال ٰہاِديَةَ ِمن قَب لِِہ،اُ طُوبٰی لَِمن اَد َرَک ٰقائَِم اَھ لِبَی تی َوہَُومُ  وٰلئَِک قتٍَدبِِہ قَبَل قياِمِہ،يَتََولّٰی َولِيَّہُ َويَتَبَرَّ ِمن َعُدوَّ
۔   ُرفَٰقائی َوَذُووُوّدی َوَمَودَّتی َواَکَرُم اُمَّتی َعلَیَّ

  غيبت طوسی)٩٢١،ص٢۵(بحاراالنور،ج
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ل بيت عليہ السالم سے قائم(عليہ السالم) کے زمانہ کوپائيں گے اور ان کے قيام سے خوش قسمت ہيں وه لوگ جوميرے اہ”
پہلے وه لوگ ان کی اقتداءاورپيروی کرتے ہوں گے اوران کے دوست سے محبت رکھتے ہوں گے ،ان کے دشمن سے 

ت رکھتے ہوں گے وہی دشمنی رکھتے ہوں گے،اوران سے قبل جتنی آئمہ ہدٰی (عليہ السالم)گزرچکے ہيں ان سب سے والي
لوگ توميرے رفقاءہيں ان ہی سے ميری مودت ہے اورميرے محبت بھی ان ہی کے واسطے ہے اور ميری امت سے وہی 

  ۔“لوگ ميرے پاس مکرم وعزت دار ہيں 

  ۔ غيبت امام زمانہ عليہ السالم (عليہ السالم)اورہالکت سے بچنے کانسخہ ۵
  ماتے ہيں کہحضرت امام حسن عسکری(عليہ السالم) فر

َوَجلَّ َعلَی القَوِل بِاِٰماَمتِ  ٰعاِئ بِتَعجيِل فََرِجہِ ....َوهللا ِلَيَغيبَنَّ َغيبَہً اٰليَن ُجوفيٰہاِمن الھَلََکِة ااِلّٰ َمن ثَبََّت هللا َُعزَّ   ہ ِ َوَو فَّقَہُ(فيٰہا)لِلدُّ
  )۴٨٣،ص٢(کمال الدين ج

رت ميں غيبت اختيارکريں گے اوران کی غيبت کے زمانہ ميں ہالکت خداکی قسم وه (بارہويں امام عليہ السالم)ہرصو”
  اورتباہی سے کوئی بھی نہيں بچ سکے گامگروه لوگ بچيں گے 

  ۔ جنہيں هللا تعالٰی ان کی امامت ورہبری پرثابت قدم رکھے گا۔١
ہ اٰلہی وقرآنی حکومت)ميں ۔ اورخداونداسے يہ توفيق دے کہ وه ان کی فرج(کشادگی،فتح وکامرانی ،ان کی عالمی عادالن٢

  ۔“جلدی کے لئے دعاءکرنے والے ہوں 

  ۔ حضرت قائم(عليہ السالم) کی خصوصيت ۶
  حضرت امام محمدتقی جواد(عليہ السالم) فرماتے ہيں 

اھَُو الَمہِدیُّ الَّذی يَِجُب اَن يُنتَظََر فی َغيبَبِِہ َويُٰطاَع فی ظُہُوِرِه َوھُ  الُِث ِمن ُولدی....اَنَّ ال ٰقائَِم ِمنّٰ   َو الثّٰ
  )٧٧٣،ص٢(کمال الدين ج

بے شک ہم سے قائم وہی ہيں جومہدی ہيں ،جن کی غيبت کے زمانہ ميں انتظارکرنافرض ہے ،اورجب وه ظہورفرمائيں ”
گے تواس وقت ان کی اطاعت کرنافرض ہے،اوروه ميری اوالد سے تيسرے (يعنی علی النقی(عليہ السالم) کے بعدحسن 

  “يہ السالم) اور ان کے بعدتيسرے نمبرپر مہدی(عليہ السالم) )ہوں گےالعسکری(عل

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم)کے اہم کام ٧
  حضرت امير المومنين (عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ

اَی َعلَی القُرآِن اِٰذا اِی،يَعِطف الھَوٰی َعَل الھُدٰی اِٰذاَعطَفُواالھُدٰی َعلَی الھَوٰی َويَعِطُف الرَّ   َعَطفُواالقُرآَن َعلَی الرَّ
  نہج البالغہ)٠٣١،ص١۵(بحاراالنوار،ج

جس وقت حضرت امام مہدی(عليہ السالم) تشريف الئيں گے توآپعليہ السالم ہواوہوس پرستی کوخداپرستی ميں تبديل کرديں ”
کواپنے افکاراورآراءکے گے،تمام افکاراورنظريات کوقرآنی سوچ وفکرونظرکے مطابق ڈھال ديں گے جب لوگوں نے قرآن 

  “مطابق قراردے ديا ہوگا

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کی غيبت اورمومنين ٨
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں

  ....َوهللا ِلَيَغيبَنَّ اِٰماُمُکم ِسنيُن ِمَن الدَّہِر....َولَتَفيَضنَّ َعلَيہ ِاَعيُُن الُموِمنٰيَن....
  غيبت نعمانی )٧۴١،ص١۵ارج(بحاراالنو

خداکی قسم تمہاراامام عليہ السالم ضروربالضرورغائب ہوں گے اوربہت ہی طوالنی سال اورلمبے عرصہ تک وه غائب ”
  ۔“رہيں گے اورمومنين کی آنکھيں ان کے ديدارکے لئے ترسيں گی اور اشک بار ہوں گی

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اورآپ کاگھر٩
  جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ حضرت امام

  طفیٰ اِنَّ لِٰصاِحِب االَمِر بَيتاً يُٰقاُل لَہُ:(بَيُت الَحمِد)فيہ ِِسٰراُجُ◌ يَزھَُرُمنُذيَوٍم ُولَِداِلٰی يَوُم بِالسَّيِف اٰليُ 
  غيبت نعمانی )٨۵١،ص٢۵(بحاراالنوارج

اور جس دن سے وه متولدہوئے ہيں اس دن سے  کہاجاتاہے“بيت حمد”حضرت صاحب االمرکے لئے ايک گھرہے جسے ”
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لے کرآپ کے ظہورکے وقت تک وه چراغ روشن رہے گااور يہ روشنی آپعليہ السالم کے مسلح قيام کے دورتک رہے گی 
  ۔“اورکبھی بھی يہ روشنی ختم نہ ہوگی 

  وگ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کازمانہ اورآپعليہ السالم کے دورميں رہنے والے ل٠١
  حضرت امام سجاد(عليہ السالم)نے فرمايا

تَٰعالٰی ِذکُرهُ اَعٰطاھُم ِمَن الُعقُوِل َواالفٰھاِم  َاِنَّ اَھَُل َزٰماِن َغيبَتِِہ الٰقائِلُوَن بِاِٰماَمتِِہ الُمنتَِظُروَن لِظُہُوِرِه اَفَضُل اَھِل ُکلَّ َزٰماٍن اِلَنَّ هللا
  ُت ِعنَدھُم بَِمنِزلَِة الُمٰشاھََدةَوالَمعِر فَِة ٰماٰصاَرت بِہ الَغيبَ 

  احتجاج )٢٢١،ص٢۵(بحاراالنوار ج
بالشک آپ(حضرت امام مہدی(عليہ السالم))کے زمانہ ميں رہنے والے لوگ جوآپعليہ السالم کی امامت کے قائل ہوں ”

ں گے کيونکہ گے(آپ کی غيبت ميں)آپ کے ظہورکے منتظرہوں گے ايسے لوگ ہرزمانہ کے لوگوں سے افضل اوربرترہو
هللا تعالٰی نے ان کوايسے بلندعقليں عطاءکی ہوں گی اوران کے افکاراورسوچيں اتنی بلندہوں گی اوروه معرفت کے ايسے 

اعلٰی معيارپرہوں گے کہ ان کے نزديک آپعليہ السالم کی غيبت ايسے ہوگی جيسے آپعليہ السالم حاضر اورموجودہوں ،يعنی 
  ۔“سالم پرايساپختہ عقيده ہوگاجس طرح زنده امام عليہ السالم پريقين ہوتاہےان کااپنے غائب امام عليہ ال

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) پرسالم بھيجنا١١
حضرت امام جعفرصادق(عليہ السالم) سے ايک شخص نے دريافت کياکہ حضرت قائم(عليہ السالم) پرسالم کن الفاظ کے 

  ساتھ بھيجيں؟توحضرت عليہ السالمنے جواب ديااس طرح کہاکرو
  “اَلسَّاَلُم َعلَيَک يَابَقِيَّةَ هللا ِاے هللا کے بقيہ آپعليہ السالم پرسالم ہو”

  يہ السالم)کاقيام اورفکری ارتقاء۔ حضرت قائم (عل12
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ

  ِس الِعٰباِد فََجَمَع بِِہ ُعقُولَھُم َواَکَمَل بِِہ اَخاٰلقَھُم ۔ؤ ُاَٰذاٰقاَم ٰقائُِمٰناَوَضَع يََدهُ َعلٰی رُ 
  خرايج راوندی)۶٣٣،ص٢۵(بحاراالنوارج

قيام کريں گے توآپعليہ السالم بندگان کے سروں پراپنافيضان رحمت ہاتھ رکھ ديں گے  جس وقت ہمارے قائم(عليہ السالم)”
جس وجہ سے ان کے عقول مجتمع ہوجائيں گے اوران کے اخالق کامل ہوجائيں گے يعنی فکری اورعملی ارتقائی منازل 

  ۔“حضرت عليہ السالم کے بابرکت وجودسے حاصل ہوجائے گا

  السالم)اورپرچم توحيد ۔ حضرت امام مہدی (عليہ13
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ

داً َرُسوُل هللا ِ  نُوِدَی فيٰہا َشٰہاَدةُ اَن اٰلاِٰلہَ ااِلَّ هللا َُواَنَّ ُمَحمَّ   اَِذٰقاَم الٰقائُِم اٰليَبقٰی اَرض ااِّلٰ
  تفسيرعياشی)٠۴٣،ص٢۵(بحاراالنوارج

)قيام کريں گے تواس وقت ساری زمين ميں کوئی بھی ايسی جگہ نہ بچے گی مگريہ کہ جس وقت حضرت قائم (عليہ السالم”
  ۔“اس حصہ ميں الالہ االهللا محمدرسول هللا کی صداگونجے گی

  ۔ حضرت امام جعفر صادق(عليہ السالم) نے فرمايا14
  ....فَِعن َدٰھافَتََوقَُّعواالفََر َج َصٰباحاً َوَمٰسا ً ....

  )٣٣٣،ص١(اصول کافی،ج
پس جس وقت (حضرت مہدی(عليہ السالم))کی غيبت کازمانہ ہوتوصبح شام فرج (کشادگی ،فتح ونصرت وآل محمد کی ”

  ۔“حکومت )کی اميدرکھنااوراس بات کے ہرآن منتظر رہنا

  ۔ حضرت امام عليہ السالم کی توصيف برزبان پيغمبراکرم 15
  پيغمبراکرم نے فرماياکہ

  ِل الَجنَِّة اَلَمہِدیُّ ٰطاُووُس اَھ
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  طرائف )۵٠١،ص١۵(بحاراالنوار،ج
  ۔“وس ہيںؤمہدی (عج)....والوں کے لئے طا”

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اورآپ کے شيعوں کی خوشحالی  16
  حضرت امام سجاد(عليہ السالم)نے فرماياکہ

َوَجلَّ َعن شيَعتِنَاالٰعاَمةَ َوجَ  اَم اَِذاٰقاَم ٰقائُِمٰنااَذھََب هللا َُعزَّ ةَ اَربَعيَن َرُجالً َويَُکونُوَن ُحّکٰ ُجِل ِمنہُم قُوَّ َعَل قُلُوبَھُم َکُزبُِرالَحديِدَوَجَعَل قُوَّ ةَ الرَّ
  االَرِض َوَسٰناَمٰھا۔
  خصال)۶١٣،ص٢۵(بحاراالنوارج

رما دے گااوران کے جس وقت ہمارے قائم(عليہ السالم) قيام کريں گے توهللا تعالٰی ہمارے شيعوں کی تمام پريشانياں دورف”
دلوں کوفوالدی ٹکڑے بنادے گااوران کے ايک مردکی طاقت چاليس مردوں کے برابربنادے گااورہمارے شيعہ پورے 

  ۔“زمينوں کے حکمران ہوں گے اور وہی توتمام اقوام وقبائل کے سردارہوں گے

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اورعلمی انقالب 17
  يہ السالم) نے فرماياکہحضرت امام جعفرصادق(عل

اُس َحتَّی ال يَو ِم َغيَر  ُسُل َحرٰفاِن فَلَم يَعِر ِف النّٰ الَحر فَيِن فَاِٰذاٰقاَم ٰقائُِمٰنااَخَرج ال اَلِعلُم َسبَعةَُوِعشُروَن َحر فاًفََجَ◌ميُع ٰماٰجائَت بِِہ الرُّ
  ھَاالَحرفَيُِن َحتّٰی يَبُثَّٰہاَسبَعةَ َوِعشريَن َحرفاً َخمَسةَ َوالِعشريَن َحر فاًفَيَثَّٰھافِی النَّاِس َوَضمَّ اِلَي

  خرايج راوندی)۶٣٣،ص٢۵(بحاراالنوارج
علم ستائيس حروف ہے تمام رسول جس مقدارميں علوم لے کرآئے وه سب دوحرف ہيں جب سے انسان ہے آج تک اس نے ”

قائم(عليہ السالم) قيام کريں گے توآپعليہ  جتنی علمی ترقی کی ہے وه دوحرفوں ہی کے گردگھومتی ہے اورجس وقت ہمارے
السالم علم کے بانی پچيس حروف کوبھی منظرعام پرلے آئيں گے اوران سب کولوگوں ميں عام کرديں گے دوحروف کے 

  ۔“ہمراه پچيس حرف مل کر ايک بہت بڑاعلمی انقالب بپاہوجائے گا(جس کاکسی کوتصورتک نہ ہے)

  م) اورعدالت کانفاذ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السال18
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ

ِعيَِّة فََمن اَٰطاَعہُ فَقَداَٰطاَع هللا ََوَمن عَ  ِويَِّة َوَعَدَل فِی الرَّ َم بِالسَّ َی الَمہِدیَّ اِلنَّہُ يَھداََذاٰقاَم ٰقائُِم اَھِل البَيِت قَسَّ یٰصاهُ فَقَد َعَصی هللا ََواِنَّٰماُسمَّ
  اِلٰی اَمٍرَخفِیًّ 

  غيبت نعمانی)٠۵٣،ص٢۵(بحاراالنوارج
جس وقت اہل البيت (عليہ السالم)کے قائم(عليہ السالم) قيام فرمائيں گے توآپعليہ السالم تمام اموال کو برابری کی ”

ے هللا کی بنيادپرتقسيم کريں گے اوررعيعت (عوام)ميں عدالت کانفاذکريں گے بس جس کسی نے ان کی اطاعت کی تواس ن
اطاعت کی اورجس نے ان کی نافرمانی کی تواس نے هللا کی نافرمانی کی آپعليہ السالم کانام مہدی(عليہ السالم) اس لئے 

  ۔“رکھاگياہے کہ آپعليہ السالم پوشيده امر کی راہنمائی فرمائيں گے

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) سے محبت کااظہار19
  السالم)فرماتے ہيں کہ حضرت امام محمدباقر(عليہ 

ابُع ِمن بَعدِی....   ....بِاَبی َواُّمِی اَلُمَسّمٰی بِاسمِی َوالُمَکنِّی بُِکنيَتِی اَلّسٰ
  غيبت نعمانی)٩٣١،ص٢۵(بحاراالنوارج

ميرے ماں باپ اس ہستی پرقربان ہوجائيں کہ جس کانام ميرے نام کی مانندہے، اور اس کی کنيت بھی ميرے والی ہے اور ”
  ۔“بعدوه ساتويں نمبرپرہيں  ميرے

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی مالقات کاشرف 20
  حضرت پيغمبراکرم نے فرماياکہ

  طُوبِی لَِمن لَقِيَہُ َوطُوبٰی لَِمن اََحبَّہُ َوطُوبٰی لَِمن ٰقاَل بِہِ 
  )٧،عيون اخبارالرضا٩٠٣،ص٢۵(بحاراالنوارج
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ہدی(عليہ السالم) سے )مالقات کرے گا،اور سعادت ہے اس کے واسطےبہت ہی خوش قسمت ہوگاوه شخص جواس سے (م”
  ۔“جوان سے محبت کرے گااورخوش قسمت ہے وه شخص جو ان کی امامت کاقائل ہوگا

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور قيامت 21
  حضرت پيغمبراکرم نے فرماياکہ

اَعةُ َحتّٰی يَقُوَم ال ٰقائِم الَحقُّ  َوَجلَّ لَہُ َوَمن تَبَِعہُ نَجٰی َوَمن تََخلََّف َعنہُ ھَلََک  اٰلتَقُوُم الّسٰ اَوٰذلَِک حيَِن يَاَذُن هللا َُعزَّ   ِمنّٰ
  )٧،عيون اخبارالرضا٢۵،ص١۵(بحاراالنوارج

قيامت نہيں ہوگی مگريہ کہ حق کولے کرآنے والے قائم قيام کريں اور وه قائم(عليہ السالم) ہم سے ہوں گے اور ان کاقيام ”
اس وقت ہوگاجب هللا تعالٰی اسے اذن اوراجازت فرمائے گاجس کسی نے ان کی پيروی کی وه نجات پاگيااورجوان سے 

  ۔“پيچھے ره گيااوراس نے ان کاساتھ نہ ديا تووه شخص ہالک ہوگيا

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور مومنين کے آپس ميں تعلقات ٢٢
  فرماتے ہيں کہ حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم)

ُجُل اِلٰی کٰيِس اَخيِہ فَيَا ُخُذٰحاَجتَہُ اٰل يَمنَ    ُعہُ اِٰذاٰقاَم الٰقائُِم ٰجائَِت الُمٰزاَملَةُ (الُمٰزايَلَةُ)َويَا تِی الرَّ
  ،اختصاص)٢٧٣،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

ائم ہوجائے گی اوريہ جس وقت حضرت قائم قيام کريں گے تواس وقت حقيقی برادری اور دوستی لوگوں کے درميان ق”
پيارومحبت کی باہمی فضاءاس قدرہوگی کہ ايک آدمی اپنے بھائی کی جيب ميں ہاتھ ڈال کراپنی ضرورت اورحاجت کے لئے

  ۔“رقم نکال لے گااور وه اسے نہيں روکے گا

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور آسمان وزمين کی برکات 23
  فرماتے ہيں کہ حضرت اميرالمومنين(عليہ السالم) 

  
ٰباُع َو البَٰھائُِم َحتّٰی تَملَو قَٰقاَم ٰقائَُمٰنا اَل َنَزلَِت السَّٰماُئ قَطَرٰھاَواَلَخَرَجِت االَرُض نَٰباتَٰھاَولََذھَبَِت الشَّحٰنا ُ ِمن قُلُوِب ا لِعٰباِد َواصطَلََحِت السَّ

اِم اٰلتََضُع قَ    َدَمی ٰہاااِلَّ َعلَی النَّٰباِت َوَعلٰی َرا ِسٰھا ِزبّيلُٰہا (زينَتُٰہا)اٰليُھَيُِّجٰہاَسبُع َواَلتَٰخافُہُ ِشی الَمَرةُ بَيَن الِعٰراِق اِلَی الّشٰ
  خصال)۶١٣،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

اگرہمارے قائم(عليہ السالم) کاقيام ہوجائے تواس وقت آسمان اپنی بارشيں برسادے گا اور زمين اپنی برکات نکال دے گی ”
گی ،زراعت کثرت سے ہوں گی،خداوندکے بندگان کے دلوں سے نفرتيں اورکينے ختم ہوجائيں گے ،جانوروں خوشحالی ہو

اوردرندوں کے درميان صلح وصفاقائم ہوجائے گی،اس حد تک زمين پرسبزه اورشادابی ہوگی کہ عراق سے ايک عورت 
ڑے گاجب کہ اس کی آرائش کاسامان اس کے چلے گی شام تک جہاں بھی قدم رکھے گی اس کاہرقدم سبزه اورآبادزمين پرپ

ساتھ ہوگااسے نہ توکوئی درنده خوف زده کرے گااورنہ ہی کوئی انسانوں سے اس کی طرف غلط نگاه ڈالے گاوه بے خوف 
  ۔“وخطريہ سفرکرے گی

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اوردستوراٰلہی 24
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ 

  يُوحٰی اِلَيِہ فَيَعَمُل بِالَوحِی بِا َمِرهللا ِ 
  )٠٩٣،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

هللا تعالٰی کی طرف سے حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی جانب الہام ہوگااورآپعليہ السالم هللا تعالٰی کے حکم سے اس ”
ی حضرت امام مہدی(عليہ السالم) الہام اورارشادات کے مطابق عمل کريں گے جوانہيں هللا کی طرف سے مليں گے يعن

  ۔“اپنامکمل دستورهللا تعالٰی سے ليں گے اور اسے عملی جامہ پہنائيں گے

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور زمين پررونقيں 25
اِس فاَٰل يَظلُِم اََحد    اََحداً فَاٰذاَخَرَج اَشَرقَِت االَرُض بِنُوِرَربَّٰہاَوَوَضَع ميٰزاَن الَعدِل بَيَن النّٰ

  ،کمال الدين)١٢٣،ص٢۵(بحاراالنوار،ج
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پس جب زمين اپنے رب کے نور(حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کے وجود)سے چمکے گی جس وقت حضرت امام مہدی ”
(عليہ السالم)خروج کريں گے تواس وقت زمين اپنے رب کے نور سے روشن ہوجائے گی،اورہرطرف آبادی ہوگی،عوام 

  ۔“ازولگائيں گے،کوئی ايک بھی دوسرے پرظلم وزيادتی نہ کرے گاکے درميان عدالت کاتر

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اورانتظار26
  حضرت اميرالمومنين(عليہ السالم) نے فرماياکہ

َوَجلَّ اِنتِٰظا   ُرالفََرِج۔اِنتَِظُرواالفََرَج َواٰل تَيَُسواِمن َروِح هللا ِ فَاِنَّ اََحبَّ االَعٰماِل اِلَی هللا َِعزَّ
  ،خصال)٣٢١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

تم سب فرج(آل محمد کی حکومت کے قيام)کی انتظارکرنا،اورهللا کی رحمت اورکرم کے بارے مايوس نہ ہوجاناکيونکہ هللا ”
  ۔“کے ہاں سارے اعمال ميں محبوب ترين عمل انتظار فرج (آل محمد کی حکومت کی انتظارکرنا)ہے

  ليہ السالم)اور صبر۔ حضرت امام مہدی (ع27
بِر ِعٰباَدة    اِن تِٰظاُرالفََرِج بِالصَّ

  ،دعوات راوندی)۵۴١،ص٢۵(بحاراالنوارج
  ۔“انتظارفرج(آل محمد کی حکومت کی انتظار)صبراورحوصلہ سے کرناعبادت ہے”

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اورزکات 28
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم)نے فرماياکہ 

ٰکاِة....اِٰذاظَ  اِس َحتّٰی اٰلتَرٰی ُمحٰتاجاًاِلَی الزَّ   ہََر الٰقائُِم....يَُسّوی بَيَن النّٰ
  )٠٩٣،ص٢۵(بحاراالنوارج

جس وقت قائم ظہورفرمائيں گے....توآپعليہ السالم لوگوں کے درميان برابری کريں گے،کسی پر زيادتی نہ ہوگی ،سب کے ”
  ۔“گا)تمہيں اس دور ميں ايسامحتاج نہ ملے گاجوزکات لينے کاحقدارہوساتھ ايک جيساسلوک ہوگا(سب کاانکاحق ملے 

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اورامام محمدباقر(عليہ السالم)کی آرزو29
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم)نے فرماياکہ

  اِنّی لَواَدَرکُت ٰذلَِک اَل َبقيُت نَفسِی لِٰصاِحِب ٰھَذااالَمرِ 
  ،غيبت نعمانی)٣۴٢،ص٢۵(بحاراالنوارج

اگرميں حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے دورکوپالوں توميں ان کی خدمت ميں رہنے کے لئے خود کوآماده رکھوں ”
  ۔“اوراپنی زندگی کی ان کی خاطرحفاظت کروں 

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اورآپ کی حکومت کے لئے تياری 30
  حضرت پيغمبراکرم نے فرماياکہ

  خُرُج اُٰناس ِمَن الَمشِرِق فَيَُوطَّئُوَن لِلَمہِدیَّ ُسلٰطانَہُ يَ 
  ،کشف الغمة)٧٨،ص١۵(بحاراالنوار،ج

مشرقی سرزمين سے لوگ اٹھيں گے جوحضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے واسطے بننے والی حکومت کے لئے زمين ”
  ۔“يں گےہموارکريں گے اورآپ کی حکومت کے قيام کے لئے حاالت کوسازگاربنائ

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اور خواتين ميں علم وحکمت کی فراوانی 31
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ

  ی هللا َُعلَيِہ َوآلِِہ۔ َِصلَّ تُئوتَوَن ال ِحکَمةَ فی َزٰمانِِہ ھَتّٰی ا َنَّ الَمر ا َةَ لَتَقضی فی بَيِتٰہابِِکٰتاِب هللا ِتَٰعالٰی َوُسنَِّة َرُسوِل هللا
  ،غيبت نعمانی)٢۵٣،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

تم سب کو(حضرت اما مہدی (عليہ السالم))کے دورميں حکمت اوردانائی دے دی جائے گی (اس وقت علم ودانش اس ”
  ۔“ے دے گیقدرعام اوربلندہوگا)کہ ايک عورت اپنے گھرميں بيٹھ کرهللا کی کتاب اور رسول هللا کی سنت کے مطابق فيصل
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  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اور آپ کی غيبت ميں ذمہ دارياں 32
  حضرت امام جعفرصادق(عليہ السالم) نے فرماياکہ

َ َعبد ِعنَد َغيبَتِِہ َوليَتََمسَّک بِدينِہِ    اَنَّ لِٰصاِحِب ٰھَذاال اَمِر َغيبَةً فَليَتَِّق هللاَّ
  ،غيبت نعمانی)۵٣١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

حضرت صاحب االمر(عليہ السالم)کے واسطے ايک غيبت ہے ،ہرشخص پرالزم ہے کہ وه غيبت کے زمانہ ميں هللا ”
کاتقوٰی اختيارکرے اوراپنے دين کومضبوطی سے تھامے رکھے اور اس پر عمل کرے دينی احکام بجاالنے ميں پابندی 

  ۔“کرے 

  معرفت کافائده  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اورآپ عليہ السالمکی٣٣
  حضرت امام جعفرصادق(عليہ السالم) نے فرماياکہ

َر۔ َم ٰھَذااالَمُراَو تَاَخَّ َک تَقَدَّ   اِعِرف اِٰماَمَک فَاِنََّک اِٰذاَعَرف تَہُلَم يَُضرَّ
  ،غيبت نعمانی )١۴١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

السالم کی معرفت حاصل کرلوگے توپھرآپعليہ  اپنے امام عليہ السالم کی معرفت حاصل کروکيونکہ جب تم اپنے امام عليہ”
  ۔“السالم کے لئے فرق نہيں کرناکہ آپعليہ السالم کاظہورجلدی ہوياآپعليہ السالم کاظہورديرسے ہو

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اورحضرت امام جعفرصادق(عليہ السالم) کے جذبات 34
م مہدی(عليہ السالم) کے بارے ميں کسی نے سوال کياتوآپعليہ حضرت امام جعفرصادق(عليہ السالم) سے جب حضرت اما

  السالم نے جواب ميں فرماياکہ 
  ٰ◌ااََلَولَواَدَرکتُہُ لََخَدمتُہُ اَيَّاَم َحٰياتی

  ،غيبت نعمانی )٨۴١،ص١۵(بحاراالنوار،ج
  ۔“يں گزاردوں وه ميں نہيں ہو ں ليکن اگرميں ان کے زمانہ کوپالوں توميں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت م”

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور آپ کاديدار35
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)نے فرماياکہ 

ل فََر َجھُم”َمن ٰقاَل بَعَدَصٰلوِة ال فَجِرَوبَعَدَصٰلوِة الظُّہرِ  ٍدَوَعجَّ ٍدَوآِل ُمَحمَّ ال ٰقائَِم ِمن آِل لَم يَُمت َحتّٰی يُدِرَک “اَللَّھُمَّ َصلَّ َعلٰی ُمَحمَّ
دَعلَيِہُم السَّاٰلُم۔   ُمَحمَّ
  )٩۴،ص٢(سفينة البحار،ج

تووه “اللھم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم”جوشخص صبح اورظہرکی نمازوں کے بعداس طرح درودپڑھے ”
السالم شخص اس وقت تک نہ مرے گاجب تک حضرت قائم آل محمد(عليہ السالم) کوپانہ لے گا يعنی اسے حضرت عليہ 

  ۔“کاشرف مالقات ضرورہوگا

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اور زمانہ جاہليت کی موت 36
  حضرت امام حسن عسکری (عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ

  َمن ٰماَت َولَم يَعِرفہُ ٰماَت ِميتَةً ٰجاِہلِيَّةً 
  کمال الدين)٠۶١،ص١۵(بحاراالنوار،ج

حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کی معرفت نہ رکھتاہوتوگوياوه جہالت اور جوشخص ايسی حالت ميں مرجائے کہ وه ”
  ۔“کفرکی موت مرا

  ۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اور آپ کے ناصران ميں خواتين 37
  حضرت امام محمدباقر(عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ

  َويَجی ُئ َوهللاَّ ِ ثاَٰلُث ِمائٍَة َوبِضَعةُ َعَشَر َرُجالً فيِہُم َخمُسوَن اِمَرا َةً يَجتَِمُعوَن بَِمکَّةَ◌َ 
  ،تفسيرعياشی)٣٢٢،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

خداکی قسم مکہ ميں تيس سوسے کچھ اوپرمردمکہ ميں حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے گرداکھٹے ہوں گے اور ان ”
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  ۔“پچاس خواتين بھی ہوں گی کے ہمراه

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور مددکی فراہمی 38
  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں کہ

)اََحُدُکم لُِخُروِج الٰقائِِم َولَوَسہماًفَاِنَّ هللا َاَِذاَعلَِم ٰذِلَک ِمن نِيَّتِہ َرَجوُت لِئالً يُنِسی ئَ  (نَّ ِرِه يُدِرَکہُ َويَُکوَن ِمن اَعٰوانِِہ َو فی ُعم لِيُِعدَّ
  اَنٰصاِرِه۔

  ،غيبت نعمانی )۶۶٣،ص٢۵(بحاراالنوار،ج
آپ ميں سے ہرشخص پرفرض ہے کہ وه حضرت قائم(عليہ السالم) کے خروج کے وقت ان کی مددکرنے کے لئے اسلحہ ”

گا کہ ايک شخص ....حضرت امام حاصل کرے اگرچہ وه اسلحہ ايک تيرہی کيوں نہ ہوگاکيونکہ جب خداوندديکھے 
مہدی(عليہ السالم) کی مددکے واسطے اسلحہ تک حاصل کرنے ميں لگاہواہے تو خداونداس شخص کی عمرکوطوالنی کرے 
دے گاتاکہ وه حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے ظہورکوپالے ،اورحضرت(عليہ السالم) کے ناصران اور مددگاروں سے 

ی آرزووہی رکھ سکتاہے جودين پرمکمل عمل کرنے واالہوگا، اور اپنے آئمہ عليہ السالم کی قرارپائے (ظاہرہے اس قسم ک
سيرت کواپنانے واالہوگاايک بے عمل شخص سے نہ ايسی توقع کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس کاايساحال حقيقت ميں 

  ۔“ہوسکتاہے)

  نے کی آرزو۔ حضرت امام مہدی(عليہ السالم) اور آپعليہ السالم کے اصحاب بن39
اَن يَُکوَن ِمن اَصٰحاِب الٰقائِِم فَليَنتَِظر َوليَعَمل بِالَوَرِع َوَمٰحاِسِن االَخاٰلِق َوھَُوُمن تَِظر فَاِن ٰما َت َوٰقاَم الٰقائُِم بَعَدهُ ٰکاَن لَہُ ِمَن َمن َسرَّ

  اال َجِرِمثُل اَجِر َمن اَد َرَکہُ۔
  ،غيبت نعمانی)٠۴١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

  خص کويہ بات پسندہے کہ وه حضرت قائم(عليہ السالم) کے ناصران سے بن جائے تواس پرالزم ہے کہ وهجس ش
  ۔ انتظارکرے (خودکواپنے امام(عليہ السالم) کے واسطے ہروقت آماده رکھے)١
  ۔ گناہوں کوچھوڑدے ،تقوٰی اختيارکرے،پرہيزگاربنے۔٢
  ۔ اپنے اخالقيات وعادات کواچھابنائے ۔٣

حقيقی منتظرہے اگرايساشخص مرجائے اورحضرت قائم(عليہ السالم) کے ظہورکونہ پاسکے تواسے ايسے  ايساشخص ہی
  ۔“اجروثواب ملے گاجيسے اس نے خوداپنے امام عليہ السالم کازمانہ پاياہو

  ۔ حضرت امام مہدی (عليہ السالم)اور آپ کی انتظارکرنے کی فضيلت 40
  اتے ہيں کہ حضرت امام جعفرصادق(عليہ السالم) فرم

َکَمِن اس تُشِھَ◌َمَع َمن ٰماَت ِمنُکم َوھَُوُمنتَِظر لِٰھَذااالَمِرَکَمن ھَُوَمَع الٰقائِِم فی فُسٰطاِطِہ....اٰلبَل َکَمن ٰقاَرَع َمَعہُ بَِسيفِہِ  ....اٰلَوهللاِ ااِلّٰ
  َرُسوِل هللاِ َصلَّی هللاُ َعلَيِہ َوآلِِہ۔

  ،محاسن)۶٢١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج
ميں سے جوبھی اس حالت ميں مرجائے کہ وه حضرت امام مہدی(عليہ السالم) کی حکومت کامنتظر تھا تو وه ايسے ہے تم ”

جس طرح اس نے حضرت قائم(عليہ السالم) کے اپنے خيام ميں وقت گزاردياہو....نہيں بلکہ وه ايسے ہے جس طرح اس نے 
لسالم کے دستہ ميں جنگ لڑی ہو،نہيں خداکی قسم وه توايساہے جسحضرت امام مہدی(عليہ السالم) کے ہمراه مل کر آپعليہ ا

 ۔“طرح وه خودرسول هللا کے ہمراه جنگوں ميں لڑاہواورآپ کے سامنے درجہ شہادت پاياہو

 

 مہدويت نامہ

 
  

  حضرت امام مہدی (عليہ السالم)کے چاليس فرمودات 
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  ان فرامين کوآپعليہ السالم کی توقيعات مبارکہ سے لياگياہے 

  
  ۔ زمين کی آبادی ١

ٰماِن،اَنَاالَّذی اماَل ُٰھاَعد الًَکٰماُملِئَت  (َو)اَنَاٰقائُِم الزَّ اُس فی فَتَرٍةَوٰھِذِه اَٰمانَة اَنَاالَمہِدیُّ ة ٍَواٰليَب قَی النّٰ َجو راً،اِنَّال اَرَض اٰلتَخ لُوِمن ُحجَّ
۔ (کمال الدين ،ص   )۵۴۴اٰلتَُحدَّث بِھَاااِلَّاِخٰوانََک من اَھِل الَحقَّ

ذ سے اس طرح آبادکردوں ميں مہدی(عليہ السالم) ہوں اور ميں ہم قائم الزمان (عليہ السالم)ہوں ،ميں زمين کوعدالت کے نفا”
گاجس طرح وه مجھ سے پہلے ظلم وستم سے ويران ہوچکی ہوگی،بالشک زمين حجت (ايسی ہستی جوهللا کے بندگان ميں 
هللا کی طرف سے ہدايت دينے کے واسطہ موجودہو)سے خالی نہيں ہوتی،اورلوگ بے سرپرست کسی بھی لمحہ کے لئے 

  ۔“ے بھائيوں ميں پہچاناجواہل حق ہيں (حق کاساتھ دينے والے ہيں)نہيں رہتے يہ بات امانت ہے اسے تم اپن
  
  ۔ هللا کابقيہ ٢

ِ فی اَرِضِہ،َوال ُمنتَقُِم ِمن اَعٰدائِِہ۔   اَنَابَقِيَّةُ ّهللاٰ
  ،کمال الدين)۴٢،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

  ۔“الہوںميں هللا کاهللا کی زمين ميں بقيہ (ذخيره)ہوں اورهللا کے دشمنوں سے انتقام لينے وا”
  
  ۔ قائم آل محمد٣

دٍ  يِف َواَٰشاَراِلَيِہ۔فَا َ ماَل ُاالَرَض َعدالًَوِقس “َصلَّی هللاُ َعلَيِہ َوآلِہِ ”اَنَاال ٰقائُِم ِمن آِل ُمَحمَّ ٰماِن بِٰھَذاالّسٰ اَنَاالَّذی اَخُرُج فی آَخِرالزَّ
  طاًَکٰماُملِئَت َجوراًَوظُلماً۔

  ،کمال الدين)١۴،ص٢۵(بحاراالنوار،ج
ميں قائم آل محمد ہوں ....ميں آخری زمانہ ميں اس تلوارکے ہمراه خروج کروں گا(يعنی ميرا قيام مسلحانہ ہوگا)ميں زمين ”

کوعدالت اورانصاف کے نفاذسے بھردوں گا(آبادکردوں گا) جس طرح زمين ظلم وجورسے بھرچکی ہوگی (ويران ہوچکی 
  ۔“ہوگی)

  
  ۔ شيعوں کی مشکالت ۴

َوَجلَّ الباَٰلِئ َعن اَھلٰی َو شيَعتی۔اَنَاٰخاتَُم االَ  ُ َعزَّ   وِصٰياِئ َوبی يَدفَُع هللاَّ
  )١۴۴(کمال الدين ،ص

ميں خاتم االوصياءعليہ السالم ہوں هللا عزوجل ميرے وسيلہ سے ميرے خاندان اورميرے شيعوں کے مصائب اورمشکالت ”
  ۔“کوٹال دے گا

  
  ۔ هللا سے رشتہ دار ی۵

 ِ َوَجلَّ َوبَيَن اََحٍدقَٰرابَة َوَمن اَنَکَرنی فَلَيَس ِمنّی َوَسبيلُہُ َسبيُِل ابِن نُوح ٍ عليہ السالم (کمال الدين ص لَيَس بَيَن هللاَّ   )۴٨۴َعزَّ
درميان کسی قسم کی رشتہ داری موجود نہيں ہے بس جس کسی  5هللا عزوجل اور (اس کی مخلوق ميں سے)کسی ايک کے”

يہ السالم تسليم نہ کيا)وه مجھ سے نہينہے(اس کا ميرے ساتھ کوئی تعلق نہيں ہے)اس کاانجام نے ميراانکارکيا(مجھے امام عل
وہی ہوگاجوحضرت نوح(عليہ السالم) کے بيٹے کاہوا(بظاہريہ فرمان سادات برادری کے لئے ہے کيونکہ سادات ہی آپ 

ور سربراه ہيں ،تمام طورپرسادات کے کاخاندان ہے اور ان کی آپ سے رشتہ داری ہے اورآپ سادات خاندان کے بزرگ ا
ہاں يہ بات سمجھی جاتی ہے ،آج بھی ايساہے اورکل بھی ايساتھا بلکہ روايات سے واضح ہوتاہے کہ خودآئمہ (عليہم السالم) 
کے اپنے زمانہ بھی ايسی سوچ موجودتھی کہ جوسيد ہے خاندان اہل البيت (عليہم السالم) سے ہے جس کی آئمہ معصومين 

السالم)سے رشتہ داری ہے وه توبخشاجائے گا،اس نے توجنت ہی ميں جاناہے ،جہنم اس پرحرام ہے چاہے وه  (عليہم
منکرخداہو، فقط خاندانی نسبت اسے ہالکت سے بچالے گی،حضرت ولی العصر امام زمانہ عليہ السالم (عج)نے اسی بات 

کابيٹاغرق نہ ہوتا،عقيده ناقص ہونااورپھرعقيده کے کوواضح کياہے کہ نسبت کافی نہيں،وگرنہ حضرت نوح(عليہ السالم) 
تقاضا پرپورا اترنا ضروری ہے اس لئے آپ(عليہ السالم) نے فرماياکہ جس نے ميرا انکارکرديايعنی مجھے امامعليہ السالم 

واالہے ، اس  تسليم نہيں کياچاہے وه سيدہی کيوں نہ ہواس کامجھ سے تعلق نہيں ہے اس کاانجام نوح (عليہ السالم)کے بيٹے
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  ۔“مضمون کی روايت اورآئمہ عليہ السالم سے بھی ہے)
  
  ۔ سرکشوں کی بيعت ۶

  اِنِّی اَخُرُج حيَن اَخُرُج َواٰلبَيَعةَ اِلََحٍدِمَن الطَّٰواغيِِت فِی ُعنُقیِ 
  )۵٨۴(کمال الدين ،ص

اتو اس وقت ميرے اوپرسرکشوں ميراخروج اورقيام جس وقت ہوگااورجس ميں حکومت اٰلہيہ قائم کرنے کے لئے اٹھوں گ”
اورظالموں ميں سے کسی ايک کی بيعت نہ ہوگی يعنی ميں کسی ظالم حکمران کی حکومت کے تابع نہ رہاہوں گا،کسی 
ؤ سرکش کاحکم ميرے اوپرالگونہ رہاہوگا،اور نہ ہی کسی ظالم کاحکم وفيصلہ ميرے اوپرجاری ہوگا(جيساکہ ميرے آبا

  ۔“اجدادکے بارے ہوتارہاہے)
  
  ۔ غيبت کے دوران ٧

يَّبَٰھاَعِن االَب ٰصاِر السَّٰحاُب.... اَوجہُ ااِلن تِٰفاِع بی فی َغيبَتِی فََکال اِنتِٰفاِع بِاالشَّمِس اِٰذاَغٰ   اَّمٰ
  )۵٨۴(کمال الدين ،ص

ائے البتہ ميری غيبت کے زمانہ ميں مجھ سے عوام کوفائده اس طرح پہنچے گاجس طرح سورج بادلوں کی اوٹ ميں چالج”
  ۔“تواس کے فوائد زمين والوں کوحاصل ہورہے ہوتے ہيں

  
  ۔ زمين والوں کے لئے امان ٨

  اِنِّی اَل َٰمان اِلَھ ِل االَرِض َکٰمااَنَّ النُُّجوَم اَٰمان اِلَھِل السَّٰماِئ۔
  )۵٨۴(کمال الدين ،ص

  بالشک ميں زمين والوں کے واسطے اس طرح امان ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں”
  ۔)“ے لئے امان ہيں ک

  
  ۔ حجت کاوجود٩

اَمغُموراً۔ اٰظاِہراًَواِمَّ ٍة اِّمٰ   اِنَّاالَض َاٰلتَخلُوِمن ُحجَّ
  )١١۵(کمال الدين، ص

  ۔“بتحقيق زمين حجت سے خالی نہيں ہوتی ياتووه حجت ظاہراورموجودہوگی ياوه غائب و پوشيده ہوگی”
  
  
  ۔ مشيت خدا10

 ِ    َفِ◌اٰذاٰشائَِشئٰنا۔قُلُوبُٰنااَوِعيَة لَِمِشيَِّة هللاَّ
  ،غيبت شيخ)١۵،ص٢۵(بحارالنوار،ج

ہمارے دل هللا کی مشيت اور ارادے کے ظروف ہيں پس جب اس کااراده ہوتاہے تو ہم اراده کرتے ہيں جووه چاہتاہے توہم ”
  ۔“ہم وہی چاہتے ہيں جواس کی مرضی ہوتی ہے تو ہماری وہی مرضی ہوتی ہے 

  
  ۔ حق ١١

اب ُمفتٍَرَواٰليَدَّعيِِہ َغيُرنَاااِلََّضالُّ َغِوَی  َوليََعُموااَنَّ    الَحقَّ َمَعنَاَوفينَااٰليَقُوُل َذلَِک ِسٰواٰناااِلََّکّذٰ
  )١١۵(کمال الدين ،ص

آپ سب پريہ بات واضح رہے کہ بتحقيق حق ہمارے ساتھ اورہمارے اندر ہے ہمارے عالوه حق کسی جگہ پرنہيں ہے ”
ت کرے کہ حق اس کے پاس ہے توايسا شخص جھوٹاہے افتداءپردانو ہے،اورہمارے سواجوبھی ہمارے عالوه جوبھی يہ با

  ۔“اس بات کا دعويدار ہوگا وه گمراه اور دوسروں کوگمراہی سے دھکيلنے واالہوگا
  ۔ حق کاغلبہ اور باطل کاخاتمہ 12

ُ لَنَافِی القَو ِل ظَہََرالَحقُّ َواضَمَحلَّ البَاطِ    ُل۔َواَِذااَِذَن هللاَّ
  ،غيبت شيخ)۶٩١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج
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جس وقت هللا تعالٰی نے ہميں بات کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی تواس وقت حق واضح ہو جائے گااور باطل ويران ”
  ۔“ہوجائے گا

  
  
  ۔ التعلقی کانتيجہ 13

َ يَبَرا ُِمنہُ َوَماٰلئَِکتَہُ َوُرُسلَہُ وَ    اَو لِيَائَہُ ُکلُّ َمن نَبَرا ُِمنہُ فَاِنَّ هللاَّ
  )۴٧۴،ص٢(احتجاج ،ج

ت کرديں اوراس سے اپنی التعلقی کااظہارکرديں تو بالشک هللا تعالٰی فرشتے،هللا تعالٰی کے ¿ہروه شخص جس سے ہم برا ”
  ۔“تمام رسول اور اس کے سارے اولياءبھی ايسے شخص سے بيزار ہوں گے اور سب اس سے ايساتعلق وربط توڑديں گے

  
  ۔ ازالہ شک 14

ِ ٰداِحَضة لَواُِذَن لَنَافِی الَکاَلِم لََزاَل الشَّکُّ زَ  ةَ هللاَّ   َعَمِت الظَّلََمةُ اَنَّ ُحجَّ
  )٠٣۴(کمال الدين ،ص

ظالموں کاخيال يہ ہے کہ هللا کی حجت (نمائندگی)ختم ہوچکی ہے اگرہميں گفتگوکی اجازت دے دی جائے تويہ ساراشک ”
  ۔“يں دورہوجائے اور تمام پروپيگنڈے دم توڑد

  
  ۔ ہمارے اوپرظلم کرنے والے 15

  فََمن ظَلََمٰناَکاَن ِمن ُجملَِة الظَّالِمٰيَن وَکاَن لَعنَةُ ّهللاٰ َعلَيِہ 
  )١٢۵(کمال الدين ،ص

  ۔“پس جس کسی نے ہمارے اوپرظلم وستم کياہے تووه ظالموں اورستمگروں ميں شامل ہے اور اس پر هللا کی لعنت ہے”
  
  ان ہے ۔ مخلوق پرہمارااحس16

َ َمَعنَافاََلفَاقَةَ بِنَااِلٰی َغيِرِه َوالَحقُّ َمَعٰنافَلَن يُوِحَشٰناَمن قََعَدَعنَّاَونَحُن َصٰناِئَ◌ُع َربَّ    ٰناَوالَخلق ُبَعُدَصٰنائُِعٰنا۔اِنَّ هللاَّ
  ،احتجاج)٨٧١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

رت بھی نہيں ہے اسی طرح حق ہمارے ہمراه ہے بالشک هللا تعالٰی ہمارے ساتھ ہے ميں هللا کے سواکسی اورکی ضرو”
لٰہذاہميں اگرکوئی چھوڑکرچالجائے تواس سے ہميں وحشت نہيں ہوتی ہم سب هللا کی مخلوق اورهللا کاہمارے اوپراحسان ہے 

  ۔“جب کہ ہمارے بعدهللا کی ساری مخلوقات ہماری پرورده احسان ہيں
  
  ۔ فرج وکاميابی کاوقت 17

اظُہُوُرالفََرجِ  ِ  اَّمٰ اتُوَن۔“ تَٰعالٰی ِذکُرهُ ” فَاِنَّہُ اِلَی هللاَّ   َوَکِذَب الَوقّٰ
  )۴٨۴(کمال الدين،ص

بہرحال فرج(ہمارے حکومت کاظہور)کاظہوراورہمارے کاميابی وکامرانی تواس کامعاملہ هللا تعالی کے ہاتھ ميں ہے جب ”
  ۔“وه چاہے گاتوہوگاظہورکے وقت کومعين کرنے والے لوگ جھوٹ ہيں

  
  ظہورکی نشانی  ۔18

  َعاٰلَمةُ ظُہُوِراَمرِی َکثَرةُ ال ھَرِج َوالَمرِج َوالفِتَِن 
  ،غيبت شيخ)٠٢٣،ص١۵(بحاراالنوار،ج

  ۔“ظہورکی نشانی يہ ہے کہ بدامنی ہوگی،بے چينی ہوگی،پريشانی ہوگی،فتنے ہوں گے،فساد ہوگا، دہشت گردی عام ہوگی”
  
  ۔ دعاء19

ٰداَئ بِتَعجيِل ا   لفََرِج فَاِنَّ َذلَِک فََرُجُکم اَکثُِرواالدُّ
  )۵٨۴(کمال الدين ،ص
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  ۔“فرج جلدی ہونے کے واسطے دعابہت زياده کروکيونکہ اسی ميں تمہارے لئے فرج (کاميابی ،سکون،آرام)ہے ”
  
  ۔ سوال کرنا20

ااٰل يَعنيُِکم َوالَتَتََکلَّفُواِعلم ََماقَد َکفَيتُم    فَاَغلِقُوااَبٰواَب الَسٰئواِل َعّمٰ
  ،احتجاج)٢٩،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

جن باتوں کاتم سے تعلق نہيں ہے اورتمہارے فائدے ميں نہيں ہيں ان کے متعلق سوال کرنے کاسلسلہ بندکردو،اليعنی ”
اوربے مقصد سواالت کرنے سے گريزکرو،اوراپنے آپ کوايسے معلومات حاصل کرنے کی زحمت ميں نہ ڈالوجن کی ذمہ 

لی گئی يعنی جس کاچاہناتمہارے لئے ضروری نہيں تم ان کے بارے معلومات حاصل کرنے کے داری تمہارے اوپرنہيں ڈا
  ۔“لئے خودکومصيبت ميں نہ ڈالو

  
  ۔ اسوه 21

 ِ ُ َعلَيِہ َوآلِہِ ” فِی ابنَِة َرُسوِل هللاَّ   لِی اُسَوة َحَسنَة “ َصلَّی هللاَّ
  ،احتجاج )٠٨١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

ی قدرکے عمل وکردارميں ميرے کئے اسوه ہے بھی وہی ذات ميرعملی زندگی کے لئے ماڈل رسول هللا حلم کی دخترگرام”
  ۔“اورنمونہ ہيں اورميرا....وہی ذات ہے

  
  ۔ نئے مسائل ٢٢

ِ َعلَي ةُ هللاَّ تِی َعلَيُکم َواَنَاُحجَّ االَحٰوِدُث الٰوقَِعةُ فَارِجُعوافيِٰہااِلٰی ُرٰواِة َحديِثِنَافَاِنَّھُم ُحجَّ   م ہِ اَمَّ
  )۴٨۴(کمال الدين ،ص

بہرحال جونئے نئے مسائل تمہيں درپيش ہوں اورجديدمسائل سامنے آئيں تو ان کے بارے ہماری رائے معلوم کرنے کے ”
لئے ان افرادکی طرف رجوع کرو جوہمارے بيانات سے آگاہيں اورہمارے پيغامات اوراقوال کوسمجھتے ہيں،کيونکہ ان ہی 

واقف ہيں اورہمارے بيانات کوروايت کرتے ہيں)ميں تمہارے اوپر حجت(واجب اطاعت،اٰلہی افرادکو (جوہماری کالم سے 
  ۔“نمائنده)قراردياہے اورميں ان پرهللا کی طرف سے حجت (هللا کانمائنده) ہوں

  
  ۔ هللا تعالٰی کاتقویٰ 23

َ َوَسلَُّمو الَٰنا َوُرد ُّواالَمَر اِلَيٰنا فََعلَينَا اال ِصدٰ    اُرُ◌َکَماَکاَن ِمنَّا اال يَِراد َُواَلتُٰحاِولُواَکشَف َماُغطَّی َعنُکم ۔فَاتَّقُوهللاَّ
  ،احتجاج )٩٧١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

بس تم سب هللا کاتقوٰی اختيارکرواورہمارے سامنے تسليم رہو،خودکوہمارے سپردکردو ، ہماری ہربات کومان لو،اورتمام ”
کام ہے کہ ہم تمہيں ہدايت کے چشمہ سے سيرات کريں ،تمہيں بھٹکنے اموراورمعامالت کوہمارے سپردکردوبس يہ ہمارا

سے بچائيں احکام جاری کرناہمارکام ہے تمہيں ہدايت کے سرچشمہ پرلے جانابھی ہماراکام ہے وہاں سے سيرات کرکے 
بات کوتم سے  نکالنابھی ہماراکام ہے،اورتم اس بات کوکھولنے کی ہرگزکوشش نہ کروجسے تم سے چھپا لياگياہے يعنی جس

  ۔“مخفی رکھاگياہے اسے کھولنے کی کوشش مت کرو
  
  ۔ اذيت 24

  قَد اَٰذانَاُجھاَٰلُئ الّشيَِعِة َوُحَمقَاو ُھُم َوَمن ديِنُہُ َجنَاُح البَُعوَضِة اَرَجُح ِمنہ ۔
  )۴٧۴،ص٢(احتجاج ،ج

  تين قسم کے شيعوں نے ہميں اذيت پہنچائی ہے ”
  
  ۔ جاہل،نادان ،کم علم ۔١
  مق،بے وقوف ،نفع ونقصان سے ناواقف ۔۔ اح٢
  ۔“۔ وه حضرات جن کے نزديک دين کی قدر وحيثيت مچھرکے پرسے بھی کم ترہے٣
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  ۔ دائيں ،بائيں 25
نَّةالٰوِضَحةِ  ِة َعلَی السُّ   َواَلتَميِلُواَعِن اليَميِِن َوالتَعِدلُوااِلَی اليََساِرَواجَعلُواقَصَدُکم اِلَينَابِالَمَودَّ

  ،احتجاج )٩٧١،ص٣۵ار،ج(بحاراالنو
تمہارارخ اورقصدہماری جانب رہے تمہارسيدھارخ ہماری جانب ہو،اس ؤاورنہ ہی بائيں بازوکواپناؤنہ توتم دائيں طرف جا”

،صراط مستقيم ؤکی بنيادہم سے مودت اوردوستی کوقراردو،يہی راستہ سيدھا ہے جوروشن اورواضح ہے،دائيں بائيں مت جا
  ۔“م ہے اسی پرباقی رہوجوکہ ہماری مودت پر قائ

  
  ۔ وحدت 26
لَت لَھُُم ۔ لَو اَنَّ اَشٰياَعنَاَوفَّقَہُُم ّهللاُ لِطَاَعتِِہ َعلَی اجتِٰماٍع ِمَن ال قُلُوِب فِی الَوفَاِئ بِالِعہِدَعلَی ِھم لََماتَ ۶٢ َرَعنہُُم اليُمُن بِلِقَائِنَاَولَتََعجَّ ا َخَّ

َعاَدةُ بُِمَشاہََدتِنَاَعلَی حَ  ا نُکِرہہُ َواَلنُو ثُِرهُ ِمنھُمالسَّ َمايَتَِّصُل بِنَاِمّمٰ   ۔ قَّ ال َمعِرفَِة َوِصد قِٰہاِمن ھُم بِنَافََمايَحبُِسنَاَعن ھم ااِلّٰ
  ،احتجاج)٧٧١،ص٣۵(بحاراالنوارج

اگرہماراشيعہ (خداانہيں اپنی اطاعت کی توفيق عطاءفرمائے )يکجان ہوتے اور اس بات پر سب کااتفاق ہوتاکہ ”
جوعہدوپيمان(ہماری طرف سے)ان پرہے تو پھر ہماری مالقات کی برکات ان سے موخرنہ ہوجاتيں اور ان کے واسطے 

ہمارے حضوری ديدار اورمشاہده کی سعادت بہت جلدی انہيں نصيب ہوتی اوروه ديداربھی اس طرح جس طرح معرفت کا 
دق ووفاہے....ہميں ان سے مالقات کےلئے کوئی بات حق ہے اوروه ہمارے حق کاعرفان رکھتے ہيں ان کی ہمارے ساتھ ص

نہيں روکتی مگران کی جانب سے انجام پائے جانے والے ايسے اعمال رکاوٹ ہيں جن اعمال کوہم ان سے ناپسندکرتی ہيں 
  اورہم نہيں چاہتے کہ وه اس قسم 

مالقات اورحضوری مشاہده سے  کے اعمال بجاالئيں ان کے اسی قسم کے اعمال ہيں جوحقيقت ہمارے اوران کے درميان
  ۔“رکاوٹ ليں 

  
  ۔ محبت کاحصول 27

  فَليَعَمل ُکلُّ امِری ٍ ِمنُکم! َمايَقُرُب بِِہ ِمن َمَحبَّبِنَاَوليَتََجنَّب َمايُدنيِِہ ِمن َکٰراِھيَّتِنَاَوَسَخِطنَا۔
  احتجاج )۶٧١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

ام دے جواسے ہماری محبت کے قريب کردے،(يعنی عمل ايساکريں تم ميں سے ہرايک پريہ فرض ہے کہ وه ايساعمل انج”
کہ وه عمل ہماری محبت کے حصول کاذريعہ بن جائے)اور دوری اختيارکريں ايسے عمل بجاالنے سے جوہماری 

ناپسنديدگی اورناراضگی کا سبب بنے(يعنی ايساعمل بجانہ السکيں کہ جس کی وجہ سے اسے ہماری ناراضگی 
  ۔“ا سامناکرناپڑے اورناپسنديدگی ک

  
  ۔ حاالت کاعلم 28

  فَاِنَّايُحيِطُ ِعلُمنَابِاَنبَائُِکم َوالَيَعُزُب َعنَّاَشی ئ ِمن اَخبَاِرُکم 
  احتجاج )۵٧١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

ہم آپ کے حاالت بارے مکمل طورپرآگاہيں اورہم سے تمہاری خبريں بالکل مخفی نہ ہيں ، ہم آپ کے ہرمسئلہ بارے آگاہيں ”
  ۔“ورآپ سے متعلق ہرچيزکوجانتے ہيں ہم سے آپ کا کچھ بھی مخفی نہ ہے ا

  
  ۔ رعايت وحفاظت 29

ِ َجلَّ َجاللُہُ َوظَااِنَّاَغيُرُمھ ِمليَِن لُِمَراَعاتُِکم َواَلنَاسيَِن لِِذکِرُکم َولَواَلَذلَِک لَنََزَل بُِکُم الالَّ ٰواُئ َواصطَلََمُکم ال  ن اَعَداُئ فَاتَّقُواّهللاٰ ِہُرو نَااِلِ
  تِياَشُکم ِمن فِتنٍَة قَد اَنَاَخت َعلَيُکم ۔

  ،احتجاج )۵٧١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج
بالشک ہم نے تمہاری حفاظت اوررعايت کے معاملہ کوايسے نہيں چھوڑديااورنہ ہی ہم تمہارے ذکرکوبھولے ہيں يعنی ہم ”

  رانہيں چھوڑديا۔تمہاری يادرکھے ہيں اورتمہاراخيال بھی ہے،تمہيں ہم نے بے سہا
اگرايسانہ ہوتاتوتمہارے اوپرہرطرف سے مصيبت اترتی،پريشانيوں ميں تم گھرجاتے اور ستمگروں کے مظالم کی چکی ميں

  پسے جاتے ،تمہارے دشمن تم پرغالب آجاتے اورتمہيں نابود 
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  ۔“کاتقوٰی اختيارکرنا“جل جاللہ”کرديتے پس تم سب پرالزم ہے کہ هللا
  
  انی ۔ رحمت اورمہرب30

اَعن ُمٰخاَطبَتُِکم فی ُشغلٍ    لَواَلَماِعنَدنَاِمن َمَحبَِّة َصاَلِحُکم َوَرحَمتُِکم َوااِلشفَاِق َعلَيُکم لَُکنّٰ
  )٩٧١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

اگرہميں تم سے محبت نہ ہوتی اوررتم پرہم مہربان اورشفيق نہ ہوتے اورہميں تم سے ہمدردی نہ ہوتی اورہم تمہاری بہتری ”
سوچتے توہم تم سے بات کرناہی چھوڑديتے يعنی ہماراتم سے بات کرنااس بات کی نشانی ہے کہ ہم تم سے محبت  کانہ

  ۔“کرتے ہيں تمہيں چاہتے ہيں،تمہاری خير مانگتے ہيں،ہم تمہارے ہمدردہيں
  
  
  ۔ مشاہده 31

يَحِة فَھَُو َکاِذب ُمفتٍَر۔َسيَا تِی(اِلٰی)شيَِعتِی َمن يَدَِّعی الُمَشاہََدةَ ااَلَفََمِن ادََّعی ال مُ  فيَانی َوالصَّ   َشاہََدةَ قَبَل ُخُروِج السُّ
  )۶١۵(کمال الدين ،ص

عنقريب ميرے شيعوں کے پاس ايسے افرادآئيں گے جويہ دعوٰی کريں کہ انہوں نے ميرا(مشاہده)حضوری ديدارکياہے آگاه ”
مين پرماه رجب ميں سفيانی کاانقالب آئے رہو!!جوشخص بھی سفيانی کے خروج(ظہورسے چھ ماه قبل شام کی سرز

گا)اورصيحہ (آسمان)سے يکدم زورداراورمعنی دارآوازکاسنائی ديناآنے سے پہلے مشاہده اورحضوری ديدارکادعوٰی کرے 
  ۔“توايساشخص جھوٹاہے ،افتراءپرداز ہے

رٰی کے زمانہ ميں جوشخص (بعض علماءنے اس حديث کے ذيل ميں بيان کياہے کہ اس فرمان سے مراديہ ہے کہ غيبت کب
  بھی امام مہدی(عليہ السالم) کی نمائندگی اورنيابت خاصہ کادعوٰی کرے تو وه جھوٹاہے اس کی بات نہ مانے )۔

  
  ۔ اموال کھانا32

  َمن اََکَل ِمن اَمَوالِنَاَشيئاًفَاِنََّمايَا ُکُل فی بَطنِِہ نَاراًَوَسيَصلٰی َسعيِراً۔
  )١٢۵(کمال الدين ،ص

مارے اموال سے کچھ کھاجائے (بغيراجازت کے)توگويااس نے اپنے شکم ميں آگ بھری ہے ،ہمارامال حالل جوشخص ہ”
 ۔“سمجھ کرکھانے کامطلب آگ کے انگاروں کونگلناہے ، اور ايساشخص بہت جلدجہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ميں ڈاالجائے گا

  
  
  ۔ غيرکے مال ميں تصرف کرنا٣٣

َف ِمن َماِل َغيِرِه بَِغی ِراِذنِِہ فاَلَيَِحلُّ اِلََحٍداَن يَتَ    َصرَّ
  فََکيَف يَِحلُّ َذلَِک فِی َمالِنَا

  )١٢۵(کمال الدين ،ص
کسی ايک کے لئے ايساجائزنہيں ہے کہ وه کسی اورکے مال کواس مال کے مالک کی اجازت کے بغيراسے اپنے تصرف ”

ائزہے کہ وه(ہماری اجازتت کے بغير)ہمارے مال(استعمال)ميں لے آئے جب ايساہے توپھرکسی شخص کے لئے يہ کيسے ج
  ۔“ميں تصرف کرے اور اسے اپنے استعمال ميں لے آئے 

  
  ۔ طہارت وپاکيزگی 34

ُ َخير ِممّٰ  ااَمٰوالُُکم فاَٰلنَقبَلُھَاااِلَّلِتَطَھَُّروافََمن َشاَئ فَليَِصل َوَمن َشاَئ فَليَقطَع فََماآتَانِی هللاَّ   اآتَاُکماَمَّ
  )۴٨۴ين ،ص(کمال الد

جواموال تم ہمارے پاس پہنچاتے ہوتوہم آپ کے اموال کوفقط اس واسطے قبول کرتے اور وصول کرليتے ہيں تاکہ تم ”
،پس جس کی مرضی آئے وه اپنے اموال ہمارے پاس پہنچائے اورجس کادل نہ چاہے وه اپنے ؤ،طاہربن جاؤپاکيزه ہوجا

تعالٰی نے مجھے عطاءفرماياہے وه اس سب سے بہترہے جوتمہيں اس نے اموال ہمارے پاس نہ الئے،کيونکہ جو کچھ هللا 
  ۔“عطاءکياہے 
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  ۔ نمازمغرب 35

َر الَغٰداةَ اِلٰی اَن تَ  َرال َمغِرَب اِلٰی اَن تَشتَبَِک النُُّجوُم ،َملُعون َملُعون ، َمن اَخَّ   نقَِضَی النُُّجوُم۔َملُعون ، َملُعون ، َمن اَخَّ
  غيبت شيخ)،۵١،ص٢۵(بحاراالنوار،ج

ملعون ہے،ملعون ہے،وه شخص جونمازمغرب کواتناتاخيرميں ڈال دے کہ تمام ستارے آپس ميں جڑجائيں ،يعنی سب ستارے”
نظرآنے لگيں،اوروه شخص بھی ملعون ہے ،ملعون ہے جونمازصبح کواتناتاخيرسے پڑھے کہ آسمان سے سارے ستارے 

  ۔“غائب ہوجائيں 
  
  ۔ دعا اورتسبيح کی فضيلت 36

َعاِئ بَِعقيِِب النََّوافِِل َکفَضِل ال فََرائِِض َعلَی النَّ فَ  َعاِئ َوالتَّسبيِِح بَعَدال فََرائِِض َعلَی الدُّ   َوافِِل....اِنَّ فَضَل الدُّ
  ،احتجاج )١۶١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

ھنے سے ايسے ہے جسواجب نمازوں کے بعددعاءاورتسبيح کی فضيلت اوربرتری نوافل نمازوں کے بعددعا اور تسبيح پڑ”
طرح واجبات کی نوافل پڑھنے پربرتری ہے ،يعنی واجب نمازوں کے بعددعااورتسبيح پڑھ کرنوافل اداکرو،ايساکرنازياده 

  ۔“فضيلت رکھتاہے
  
  ۔ سجده شکر37

نَِن َواَو َجِبہَا۔   َسجَدةُ الشُّکِر ِمن اَلَزِم السُّ
  ،احتجاج)١۶١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

  ۔“ں سے ہے کہ جس سنت کااداکرناانتہائی ضروری ہے،اورسب سنتوں پراس کی برتری ہےسجده شکرايسی سنتو”
  
  ۔ چھينک آنا38

اٍم۔   (اَل ِعطَاُس)ھَُواََمان ِمَن الَموِت ثاََلثَةَ اَيّٰ
  کمال الدين)٢۵،٠٣(بحاراالنوار،ج

  ۔“ايک دفعہ چھينک کاآجاناتين دن کے واسطے موت سے امان ہے”
  
  سوائی ۔ شيطان کی تذليل ور39

ٰلوِة فََصلَّھَاَواَر ِغم اَن َف الشَّيطَاِن۔   فََمااُرِغَم اَنُف الشَّيطَاِن بَِشيٍئ ِمثِل الصَّ
  احتجاج)٢٨١،ص٣۵(بحاراالنوار،ج

نمازسے بہترکوئی اورعمل نہينہے جوشيطان کوذليل ورسواءکرتاہے،يعنی نمازکے ذريعہ شيطان کی ناک زمين پررگڑی ”
ی تذليل ہوتی ہے،پس تم نماز ادا کرواوراس کے ذريعہ شيطان کے تکبرکی ناک کوخاک ميں جاتی ہے اوراس کی بہت ہ

  ۔“‘مالدواوراسے ذليل کرکے رکھ دو
  
  
  ہدايت 40

  اِِن استَر َشد َت اُر ِشد َت َواِن طَلَبَت َوَجد َت۔
  ،کمال الدين )٩٣٣،ص١۵(بحاراالنوار،ج

مل جائے گی اوراگرہدايت چاہوگے توتم ہدايت کوپالوگے جو....پرتالش  اگرتم راہنمائی کے خواستارہوگے توتمہيں راہنمائی
  کرنے والے اپنی گمشده متاع کوباآلخرپاليتے ہيں۔
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 مہدويت نامہ

 

  

   نظريہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے شيعوں پر نارروا اتہامات اور ان کے جوابات
  
  

  ازقلم....السيدافتخار حسين نقوی النجفی 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  اللھم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجھم والعن اعدائم 

  افسوس ناک امر
بہت ہی افسوس سے يہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بعض علماءاہل سنت بغير تحقيق کئے شيعہ مسلک پر قائم مسلمانوں کی طرف 

غلط عقائد کی نسبت دے ديتے ہيں اور اس طرح مسلمانوں کے در ميان بھائی چاره کی بجائے نفرتيں عام کرتے ہيں ۔ ان 
  لسالم کے بارے عقيده سے متعلق ہے ۔غلط بيانات ميں ايک بيان حضرت امام مہدی عليہ ا

  شيعہ مسلمانوں کی طرف غلط عقائد کی نسبت 
کبھی توان علماءکی جانب سے يہ کہا جا تا ہے کہ ہم اہل سنت امام مہدی عليہ السالم کے وجود کا عقيده رکھتے ہيں ليکن يہ 

ہدی عليہ السالم نبی اکرم کی اوال د سے ہيں جو امام مہدی عليہ السالم وه نہيں ہے جو کنوئيں ميں غائب ہو ئے بلکہ وه م
آخری زمانہ ميں آئے گا کبھی يہ کہتے ہيں يہ وه مہدی نہيں ہيں جس کا غالی شيعہ عقيده رکھتے ہيں جو سرداب ميں غائب 

نے کی ہو ئے ، اور اب تک مسلسل وه شيعہ اپنی سواريوں پر وہاں حاضر ہو تے ہيں اور اپنے امام کے سر داب سے با ہر آ
  انتظار کرتے رہتے ہيں اور يہ کہتے ہيں اے مہدی باہر آجائيں ، اے مہدی عليہ السالم ! باہر تشريف لے آئيں۔

  ابن خلدون کا اعتراض 
پر کيا ہے ۔وه کہتا ہے خصوصی طور پر باره امامی 701اسی قسم کا اعتراض ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کے صفحہ نمبر 

ں وه يہ خيال کرتے ہيں کہ ان کے آئمہ سے بارہواں امام محمد بن الحسن العسکری ہے اور وه جو ان غالی شيعوں سے ہي
اسے مہدی کا لقب ديتے ہيں اور وه عقيده رکھتے ہيں کہ ان کا باہرواں امام عليہ السالم حلہ شہر ميں جو، اُن کاگھر تھا اس 

وقت ان کی ماں کو گر فتار کيا گيا اور ايسی جگہ پر کے سرداب ميں داخل ہو گيا ہے اور وه اس وقت غائب ہو گيا جس 
غائب ہوا وه آخری زمانہ ميں ظاہر ہو کر زمين کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اوريہ علماءاس حديث کی جانب اشاره 
ظار کرتے ہيں جو التر مذی کی کتاب جو مہدیءکے بارے ہے موجود ہے ۔۔۔۔۔۔ يہ لوگ اس مہدی عليہ السالمکی اس وقت انت

کر رہے ہيں اور اسے منتظر کہتے ہيں اور ہر رات مغرب کی نماز کے بعد سرداب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے 
ہيں اور اس کے لئے وہاں پر سواری بھی تياررکھتے ہيناور اس کے نام سے آواز ديتے ہيں اور پکارتے ہيں کہ وه با ہر 

  ت کے تھم جانے تک جاری رہتا ہے ۔آجائيں اور اسی سواری پرسوار ہوں يہ سلسلہ را
ے ہوئے ٧ابن خلدون نے مہدی کے بارے مفصل بحث کی ہے اور اہل سنت علماءجنہوں نے ابن خلدون کی روش کو اپنائ

ان ہی فرسوده اور غير منطقی اعتراضات کو امين محمد جمال الدين زير بحث ہے (ديکھئے کتاب عمر امت مسلمہ اور 
  جنگ)۔ ہرمجدون يا تيسری عالمی

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے بارے شيعوں کا عقيده
جو کچھ بعض علماءاہل سنت نے شيعوں کا عقيده امام مہدی عليہ السالم کے بارے بيان کيا ہے کہ وه سرداب (تہہ خانے) 

تک پيدا ہی نہيں ہو ئے اور ميں غائب ہيں اور آخری زمانہ ميں ظاہر ہوں گے کيا ايسا ہی ہے؟ يا امام مہدی عليہ السالم ابھی 
  انہوں نے آخری زمانہ ميں پيدا ہو نا ہے جيسا کہ بعض علماءاہل سنت کا خيال ہے؟

سب سے پہلے تو ہم يہ بتا ديں کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کا نظريہ بہت ہی واضح اورروشن ہے اس بارے کسی قسم 
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صوصيات اور آپ کی والدت کے بارے متواتر احاديث موجود ہيں کہ کا ابہام انہيں ہے حضرت امام مہدی عليہ السالم کی خ
مہدی جو آخری زمانہ کے امام ہيں وه رسول هللا کے بارہويں وصی ہيں نبی کے بيٹے ہيں علی عليہ السالم و فاطمہ کی اوال 

سی قسم کا شک و شبہ د سے ہيں، امام حسين عليہ السالم کے نويں فرزند ہيں ، امام حسن عسکری کے بيٹے ہيں اس ميں ک
موجود نہيں ہے حسن اتفاق يہ ہے کہ ان روايات کو علماءشيعہ اور اہل سنت کے نا مور اور بزرگ علماءنے اپنی اپنی 

کتابوں ميں نقل کيا ہے اور يہ سب روايات نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہيں آپ کے اصحاب نے ان کو اپنی 
۔ تمام اسالمی فرقوں ميں يہ بات تسليم شده ہے، فقط بات اتنی ہے کہ اگر بعض غير شيعہ علماءان  روايات ميں بيان کيا ہے

باتون کو تسليم کر ليں جبکہ وه ان ڈھير ساری روايتوں سے چشم پو شی بھی نہيں کر سکتے تو پھر وه مجبور ہو جائيں گے 
و بہت سارے ان کے نظريات و عقائد کا باطل ہونا ثابت کہ امامت اورخالفت کے بارے شيعوں کے عقيدے کو قبول کر ليں ت

ہو جائے گا جس کو اپنی شناخت قرار ديتے ہيناسی وجہ سے ان کے لئے اس بات کے سواءکوئی اور چاره نہيں بچتا کہ وه 
ابھی پيدا ہو نا  يہ نظريہ اپنائيں کہ امام مہدی عليہ السالم کہ جس کے بارے اس قدر زياده احاديث نبويہ موجود ہيں انہوں نے

ہے اور پھر شيعوں کے خالف ال يعنی قسم کی باتيں اپنی عوام ميں مشہور کريں کہ شيعہ کہتے ہيں کہ ان کے بارہويں امام 
عليہ السالم تہہ خانہ ميں چھپ گئے ہيں اور وه لوگ تہہ خانے(سرداب)کے دروازے پر سواری لے کرانتظار ميں کھڑے 

  ائے جھوٹ، افتراءاور تہمت کے اور کچھ نہيں جس کا حقيقت سے کوئی تعلق نہيں ہے۔رہتے ہيں۔ اس قسم کی بات سو
قابل توجہ بات يہ ہے کہ جو کچھ وه شيعوں کے بارے اپنی کتابوں ميں لکھتے ہيں کہ ان کا حضرت امام مہدی عليہ السالم 

ہينکرتے اور نہ ہی اس کی کوئی واقعيتبارے اس قسم کا عقيده ہے تو اس بارے وه شيعوں کی کتابوں سے کوئی دليل پيش ن
  شيعہ محافل و مجالس سے ال سکتے ہيناور نہ ہی سامره شہر ميں اس قسم کا کوئی واقعہ دکھا سکتے ہيں۔

  شيعوں پر نارروا تہمت
تظران علماءميں ذھبی جيسے لوگ بھی ہيں جو يہ لکھتے ہيں کہ محمد بن الحسن العسکری عليہ السالم کے رافضہ(شيعہ) من
ہيِں ان کا خيال ہے وہی مہدی عليہ السالم ہيں اور صاحب الزمان ہيں وه سرداب ميں غائب ہوئے اور ان کی ماں ان کے 

انتظار ميں ہے اسی سے ملتی جلتی باتيں ابن خلدون نے کہی ہيں....يہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ شيعہ اس قسم کاعقيده ہرگزنہيں 
کتب احاديث اور امامت پر لکھی جانے والی کتابوں کو نظر انداز کر ديا جس رکھتے پھرکس طرح انہوں نے شيعوں کی 

مينواضح ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم اپنی غيبت صغرٰی کے ستر سالوں مينکئی مرتبہ اور کتنے سارے اپنے 
سب کچھ کتب احاديث اصحاب سے ملے ہيں ان سے مسائل شرعيہ بيان کئے ہينان کے سواالت کے جوابات بھی ديئے ہينيہ 

  ميں موجودہے۔
باب ”شيعہ محدث مرحوم الکلينؒی نے اپنی کتاب الکافی ميں جسے انہوں نے ايک ہزار سال قبل تحرير کيا اس کتاب ميں 

ميں ان لوگوں کے اسماءلکھے ہيں جنہوں نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کو خود ديکھا اور ان سے مالقات کی “ الحجة
ک اور شيعہ عالم محقق شيخ مفيؒد نے اپنی کتاب االرشاد ميں ان افراد کے بارے تحرير کيا ہے جنہوں نے ہے اسی طرح اي

حضرت امام مہدی عليہ السالم سے مالقات کی ہے ابوجعفر محمد بن علی الصدوق نے اپنی کتاب کمال الدين مينيہی کچھ 
و علماءکی منظر عام پر آ چکی ہيں جن ميں ان افراد کا لکھا ہے اور اسی طرح کی سينکڑوں کتابيں اب تک شيعہ محققين 

سال کے عرصہ پر محيط ہے، ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم  ٠٧تذکره موجود ہے جنہوں نے غيبت صغرٰی جو کہ 
سے مالقات کی اور جن کے پاس امام مہدی عليہ السالم نے خطوط بھيجے ان کے اسامی موجود ہيناور غيبت کبرٰی ميں بھی
جن لوگوں نے آپ عليہ السالم سے مالقات کی ان کے ناموں کا بھی ذکر موجود ہے اورغيبت کبرٰی ميں جن علماءکے پاس 

  حضرت امام مہدی عليہ السالم نے خطوط لکھے ان کے نام بھی موجود ہيں۔
خانہ) ميں داخل ہو گئے ہيں  پس کہاں سے يہ نظريہ اليا گيا ہے کہ شيعہ کہتے ہيں کہ ان کے امام عليہ السالم سرداب (تہہ

اورشيعہ آج تک اسی درازه پرکھڑے ہيں اور ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہيں يہ من گھڑت اور اوچھی قسم کی بات 
  ہے جس کی نسبت شيعہ کی طرف دی گئی ہے جس کی کوئی بنياد ہی نہيں ہے۔

  بے بنياد تہمت 
ءہے کہ وه اپنی کتابوں ميں بہت ہی ڈھٹائی سے لکھتے ہيں کہ وه سرداب سامره ان علماءکے تعصب اور ناروا اتہام کی انتہا

ميں ہے بعض نے لکھا ہے کہ وه سرداب حلہ ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ وه بغداد ميں ہے....ابن خلدون اور اس کے 
سرداب کے دروازے پر عالوه ترمذی تک نے يہ لکھ ڈاال کہ شيعہ نماز مغرب کے بعد اپنے گھوڑے سدھائے حلہ شہرمين

کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہيں جب رات چھا جاتی ہے تووہاں سے واپس چلے جاتے ہيں بعض نے لکھا ہے کہ طلوع 
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فجر تک ايسا کرتے ہيناور يہ کام ہر رات کرتے ہينيہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ عراق ميں حلہ جو کہ شيعہ شہر ہے موجود ہے 
ا شہر ہے اور شيعہ وہاں پر فقط اپنے آئمہ عليہ السالم(امام علی نقی عليہ السالم، امام سامره بھی موجود ہے جوسنی آبادی ک

حسن عسکری عليہ السالم) کی زيارات کے لئے جاتے ہيں ان مزارات کا کنٹرول خود اہل سنت کے پاس ہے اور بغدادميں 
ہے وہاں بھی اہل سنت جاتے ہيں کہاں  بھی صديوں سے شيعہ اور سنی اکھٹے زندگی گزار رہے ہيں، نجف شيعوں کا مرکز

پرايسا ہوتاہے؟ اس کے کوئی آثار تک موجود نہيں ہيناور نہ ہی شيعوں کا يہ عقيده ہے اور نہ ہی ان کی کسی کتاب ميں اس 
قسم کی لغويات کاذکر ہوا ہے يہ شيعوں سے سنی مسلمانوں کو دور کرنے کی سازش کے سوا،اور کچھ نہيں کيونکہ 

ہدی عليہ السالم کا عقيده مسلمانوں ميں وحدت اور يکجہتی ايجاد کرنے کا وسيلہ ہے يہم لوگ اس عقيده حضرت امام م
  کومسلمانوں سے چھيننا چاہتے ہيں اور اسے مسلمانوں کے درميان اختالفی بنانے پرتلے ہوئے ہيں۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کاظہور مکہ سے ہونا ہے کسی سرداب سے نہيں 
کا عقيده ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور مسجد الحرام ميں کعبة هللا کے پاس  شيعہ

حجر اسود والے کونے پر کھڑے ہو کر اس کا اعالن ہوگا اور يہ بات عالم اسالم کی مسلمہ روايات سے ہے اور شيعہ عقائد 
ی بات جس کی کوئی بنياد ہی سرے سے نہيں ہے اس کی شيعہ کی طرف کی کتابيں اس بارے بھری پڑی ہيں پس ايک ايس

  کيسے نسبت ديتے ہينانتہائی تعجب ہے؟
اس بات کے جھوٹ ہونے پر يہی کافی ہے کہ اخبار الطوال کے مصنف فرمانی جس نے کہا کہ وه سرداب بغداد ميں ہے، 

کہ وه سرداب سامره ميں ہے کسی نے اس سرداب  ابن خلدون جس نے کہا کہ وه سرداب حلہ ميں ہے اور دوسروں نے کہا
کا حوالہ نہيں ديابلکہ يہ کہہ ديا کہ وه کسی کنوئيں ميں غائب ہوئے ہيں يہ بات سچ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اسے بھولنے 

کی بيماری بھی الحق ہوتی ہے انہوں نے ايک جھوٹ بوال ہے اور پھر اس جھوٹ پر کوئی سند بھی پيش نہيں کی اپنی 
  جھوٹی بات کو سچ بنانے کے لئے کئی اور جھوٹ بولے ہيں۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے بارے اہل سنت کاعقيده بھی شيعہ واال ہے
۔ سچ تو يہ ہے کہ شيعہ کا عقيده ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم محمد بن الحسن العسکری بن علی الہادی عليہ السالم١

سالم بن علی رضا بن موسٰی الکاظم عليہ السالم بن جعفرالصادقعليہ السالم بن محمد الباقر عليہ السالمبن بن محمد النقی عليہ ال
علی زين العابدين عليہ السالم بن الحسين عليہ السالم بن علی عليہ السالم و فاطمہ عليہ السالم بنت رسول هللا ہيں اور آپ 

م کے بال فصل بيٹے ہيں اور يہی سلسلہ نسب رسول اکرم سے مروی ہے شيعوں کے گيارہويں امام حسن عسکری عليہ السال
  مضبوط اور مستند احاديث ہيں۔

جيسا کہ پہلے بھی بيان ہو چکا (ديکھيں ينابيع المودة ، للقندوزی الحنفی،تذکره الخواص ،ابن الجوزی، المہدی الموعود، تاريخ 
  يہ)بعد الظہور، منتخب االثر،عقيدة المہدی، الشمس المختف

اور سب سے اہم اور بنيادی حوالہ جس پر علماءاہل سنت کا اعتماد ہے وه حافظ امام، ابونعيم االصفھانی کی کتاب اربعين ہے 
ہجری قمری ہے جس ميں انہوں نے امام مہدی عليہ السالم کے بارے چاليس احاديث صحيحيہ ٠٣۴ابونعيم کی تاريخ وفات 

سن عسکری عليہ السالم کے فرزند ہيں اسی طرح فرائد السمطين اہل سنت کی ايک درج کی ہيں اور لکھا ہے کہ آپ امام ح
  اور کتاب ہے جس ميں بيان کيا گيا ہے کہ آپ امام حسن عسکری عليہ السالم کے فرزند ہيں۔

  قيامت سے پہلے اہم واقعہ 
رور ہو گا اور وه آخری امام ہيں، احاديث ميں واضح بيان ہوا ہے کہ قيامت سے پہلے امام مہدی عليہ السالم کا خروج ض

ہجری  ۵۵٢شعبان  ۵١بارہويں امام ہيں، خلفاءراشدين سے بارہويں ہيں، خود رسول هللا نے ان کا نام و نسب بيان کيا ہے، 
ميں پيدا ہوئے، سامره شہر ميں، امام علی نقی عليہ السالم امام حسن عسکری عليہ السالم کے گھر ميں پانچ سال کی عمر ميں

پ عليہ السالم کے بابعليہ السالم شہيد کر ديے گئے آپ عليہ السالم نے اپنے بابعليہ السالم کی نماز جنازه مجمع عام ميں آ
پڑھائی اور پھراس وقت کے حکمران آپ عليہ السالم کوگرفتار کرنا چاہتے تھے آپ عليہ السالم اپنے گھر کے اندر چلے 

  ئب ہو کر کسی محفوظ جگہ پر چلے گئے۔گئے اور اسی طرح آپ اپنے مخالفين سے غا
خدا وندنے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی حفا ظت فرمائی اور حکمران آپ کو تالش نہ کرسکے يہاں تک کہ انہوں نے آپ 

کے گھر کو مسمار کرديا ، بعد ميں ايک عباسی خليفہ نے اس گھر کے آثار ميں سے تہہ خانہ جو باقی تھااس تہہ خانہ ( 
اد گار کے طورپر تعمير کرديا تاکہ امام علی نقی عليہ السالم اور امام حسن عسکری عليہ السالم کے گھر کی سرداب) کو ي
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ياد باقی رہے اور يہ کہ يہی ده جگہ تھی جہاں حضرت اما م مھدی عليہ السالم متو لد ہوئے تھے اور اس جگہ ان کا گھر تھا 
  ، اس سے زياده اور کچھ نہيں ہے ۔

  ت کی بہت بڑی تعداد شيعہ عقائد کی تائيد کرتی ہے علماءاہل سن
حضرت امام مھدی عليہ السالم کے بارے جو شيعہ کا عقيده ہے اسی عقيدے کی تائيد بہت سارے علماءاہل سنت نے کی ہے۔ 

  تک مالحظہ کرسکتے ہيں ۔41سے ص 26ص 1موسوعة االمام مہدی عليہ السالم ج ”اس بارے تفصيلی بحث کو آپ 
ہ ان علماءاہل سنت کی ايک فہرست ديتے ہيں جن کا عقيده کہ امام مہدی عليہ السالم حضرت امام حسن عليہ السالمہم اس جگ

ھ ميں پيدا ہوئے اور وه اس وقت غائب ہيں ، آخری زمانہ ميں کعبة هللا مکہ مکرمہ سے ۵۵عسکر ی کے فرزند ہيں جو
ليہ السالم سے مالقات بھی کی ہے ان سب کا عقيده بھی ظہور فر مائيں گے اور ان ميں بعض نے حضرت امام مہديع

حضرت امام مہدی عليہ السالمکے متعلق وہی ہے جو شيعوں کا ہے ، اب جبکہ وه عالمات اورنشانياں يکے بعد ديگرے 
 پوری ہوتی جارہی ہيں جو حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے پہلے ہونا ہيں تو پھر ہميں اختالفی نظريات کو

عوام ميں پھيالنے کی بجائے فريقين ميں متفق عليہ عقائد کو عام کرنا چاہيے اور اس بڑے واقعہ کے لئے خود کو آماده کرنا 
  چاہيے ۔

  علماءاہل سنت اور مشائخ صوفيا ءکی فہرست 
عرفاءاور صوفيا ئے کرام کی فہرست مالحظہ ہو جو حضرت امام مہدی عليہ السالمکے بارے ميں وہی عقيده رکھتے ہيں 

  جو شيعوں کا ہے۔ 
۔ الحافظ محمد بن ٣ل ،ؤھ مطالب المس583۔ کمال الدين محمد بن طلحہ الشافعی والدت ٢۔ حافظ امام ابو نعيم اصفھانی ۔١

۔ ابن الصباغ الما لکی ،کتاب صاحب الفصول ا ۴، کتاب البيا ن فی اخبار صاحب الزمان ق۔ يوسف بن محمد الکنجی الشافعی
يہ باب حضرت  ۶۶٣۔ الشيخ محی الدين بن العربی فتوحات المکيہ باب ۶۔ السبط ابن الجوزی ، کتاب تذکره الخواص ۔۵لمھمہ۔

۔ ٩۔ الشيخ حسن العراقی۔٨اب البواقبت والجواھر۔۔الشيخ عبدالوھاب الشعرانی، کت٧امام مہدی عليہ السالم سے مخصوص ہے۔
۔ابن الفوارس الرازی اپنی کتاب اربعين ٢١۔الحافظ محمد البخاری۔١١۔ الشيخ عبدالرحمن الجا می۔٠١الشيخ علی الخواص۔

۔ ٧١بادی۔۔ ملک العلماءدولت آ۶١۔ ابن الختاب البغدادی۔۵١۔ الحافظ احمد البال ذری۔۴١۔ سيد جمال الدين المحدث۔٣١احاديث۔
۔شيخ سلمان القندوزی ،کتاب ينا ٠٢۔ التابع الدين  لعباسی۔٩١۔ابن روز بھان شيرازی۔٨١الشيخ متقی الہندی ، کتاب کنز العمال۔

۔الشيخ عبدالرحمن صاحب مرآة ۴٢۔ الشيخ عبد الرحمن ابسطامی۔٣٢۔ الشيخ قطب مدار۔٢٢۔صرح الدين الصفوی۔٠٢بيع المودة۔
۔ ٩٢۔ الشيخ عامر البقرنی۔٨٢۔ الشيخ صدو الدين القونوی۔٧٢۔ الشيخ عطار تتايوری ۶٢الدين الحموی۔۔الشيخ سعد۵٢االسرار۔

۔ السيدنعمة ٣٣۔ شيخ شمس الدين تبريزی۔٢٣۔شيخ عطار نيشاپور ی۔١٣۔ شيخ جالل الدين الرومی۔٠٣الشيخ صدرالدين القونوی۔
۔ شيخ محمد ٧٣۔ السيد سراج الدين الرفاعی ۔۶٣يخ عبدهللا العطری۔۔الش۵٣۔ السيد علی الہمدانی۔۴٣هللا ا لولی مشائخ الصوفيہ۔

۔ محمد بن شحفہ الحنفی ، روضة المنا ظر٩٣۔ محمد ابن ابراہيم الحموينی انجو بن الشافعی فرائدالسمطين۔٨٣الصبا ن الحصری۔
۔ مومن الشبلخجی ٣۴محرقہ۔۔ شہاب الدين بن حجر المکی صاحب الصوا عق ال١۴۔ البغوی۔٠۴فی اخبار االوائل واالواخر۔

۔الفر مانی صاحب ۶۴۔ ابن خلکا ن مشہورمورخ مشہور مورخ ۔۵۴۔ الحافظ ابوبکر البيہقی ۴۴صاحب نوراالبصار الباب الثانی۔
۔علی بن حسين ٩۴۔ الحافظ ابو نعيم رضوان العقبی ۔٨۴۔ سمش الدين بن طولون صاحب اشذوالذھبيہ۔٧۴اال خبار الطوال۔

،  ٢۵۔ابوالفداءالمختصر فی اخبارالبشر ،محمدخواند امير روضة الصفاء۔١۵۔ ابن اال ثيرالجزری۔٠۵ذ ھب ۔المسعودی مروج ا ل
۔الشيخ ابن ا لعماد الحنبلی، صاحب شندرالذھب۔ 55۔حسين بن محمدالديار البکری تاريخ الخميس ٣۵خواند امير حسيب السير۔

۔المتقی الھندی البرھان فی ماجاءصاحب ٧۵فی الرد علی ابن خلدون۔۔ابوعباس بن عبدالمومن المغربی کتاب الوھم المکنون ۶۵
الزمان عليہ السالم، جالل الدين سيوطی، عالمات المہدی، ابن حجر الھيثمی المختصر فی عالمات المہدی، الشوکانی، التوضيح 

  فيما توترعن الرجال والمنتظر والمسيح
يخ ميں علماءاہل سنت نے تحرير کی ہيں علماءاہل سنت نے پانچ سو ان کے عالوه دسيوں اور کتابيں ہيں جو اس لمبی تار

معتبر کتابوں سے زياده ميں يہ سب  ٠۶سے زائداحاديث امام مہدی عليہ السالم کے بارے اپنے طرق سے نقل کی ہيں اور
  کچھ درج ہے(ديکھيں کشف االستارالمحدث نوری )

  د صالح کا بيانرابطہ العالم االسالمی کے سيکرٹری جنرل جناب محم
جو حضرات اہل سنت کے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے عقيده کو شيعوں کے عقيده امام مہدی عليہ السالمسے مختلف 
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ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہيں ان کے لئے وھابی مسلک کے علماءکا يہ بيان مطالعہ کر لينا چاہيے کہ جس ميں انہوں 
ے آخری امام مہدی عليہ السالم ہوں گے ان کا ظہور مکہ سے ہوگا اہل سنت کی معتبرنے واضح کيا ہے باره خلفاءراشدين ک

کتابوں ميں تفاصيل درج ہيں امام مہدی عليہ السالم کے بارے احاديث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہيں رسول هللا کے بزرگ
حہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، ترين صحابہ جن ميں حضرت علی عليہ السالم حضرت سلمانعليہ السالم، حضرت طل

شامل ہيں ان کی تعداد پندره بنتی ہے، اس بارے عالمہ سخاوی کی کتاب فتح المغيث، محمد بن احمد السفاوينی کی کتاب شرح
العقيده، ابوالحسن االبری کی کتاب المناقب، فتح المغيث، محمد بن احمد السفاوينی کی کتاب شرح العقيده، ابوالحسن االبری کی 

تاب المناقب اور ابن تيميہ کی کتاب الفتاوی، السيوطی کی کتاب الحادی اور محمد بن جعفر الکتانی کی کتاب نظم المتتاتر کو ک
ھ ق مدينة منوره) ميں اس بارے  ٨٨٣١سال اول ذی العقده  ٣ديکھا جا سکتا ہے(بحوالہ: مجلہ الجامعة االسالميہ عدد نمبر

  مفصل بحث کی گئی ہے۔
عقيده اہل السنہ ”شيخ عبدالحسين العباد جو کہ جامعہ مدينة المنوره ميں پروفيسر ہيں ان کی بحث کا عنوان ہے  اس مجلہ ميں

اس بحث ميں امام مہدی عليہ السالم کے بارے مفصل بات کی گئی ہے،اس تحريرکی چند نماياں “ واالثرفی المہدی المنتظر
  باتيں يہ ہيں۔

 حاالت بيان کئے ہينجنہوں نے امام مہدی عليہ السالم کے بارے احاديث نقل کی ہيں۔صحابہ کے  ۶٢۔رسول هللا کے مشہور١
شخصيات کے نام ديے ہيں جو اصحاب صحاح ، المعاجم، المسانيد کے  ٨٣۔اہل سنت کے علماءاور محدثين کی مشہور٢

  مصنف ومولف ہيں اور انہوں نے اپنی کتب ميں امام مہدی عليہ السالم کے متعلق لکھاہے۔
  ۔دس ايسے قديم علماءکا ذکر ہے جنہوں نے امام مہدی عليہ السالمکے بارے مينکتابيں لکھی ہيں۔٣
  ۔ايسے افراد کے کلمات اوربيانات کا ذکرکيا گيا ہے جنہوں نے اس موضوع بارے لکھا ہے۔۴
  ۔امام مہدی عليہ السالم کے بارے جو کچھ کتابوں ميں درج ہے اسے بيان کيا گياہے۔۵
  اری، مسلم) کے عالوه دوسری کتب مينجو امام مہدی عليہ السالمکا ذکر آيا ہے اسے بيان کيا ہے۔۔صحيحين(بخ۶

اس کے عالوه ابن خلدون کا بيان بھی نقل کيا ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کا ظہور امور مسلمہ سے ہے اور اس نے يہ جو 
ا جواب ديا ہے اور اس کے خيال کو مسلمہ احاديث کی کہا ہے کہ مسيح ہی امام مہدی عليہ السالم ہوں گے اس نظريہ ک

  روشنی ميں غلط ثابت کيا ہے۔
  درج ذيل کتب کے مولفين نے ان احاديث کو اپنی کتب ميں ديا ہے۔ان کا تذکره خصوصيت سے کيا گياہے۔

  ھ٩٧٢۔صحيح الترمذی، ابوعيسی محمد الترمذی متوفی ١
  ھ٢٧٢د متوفی ؤشداد بن عمروبن عمران االزدی....، سنن ابن داد ، سلمان ابن االشعث بن اسحاق بن ؤ۔ ابودا٢
  ٣٧٢۔ سنن ابن ماجہ، محمد بن يزيد بن ماجہ القزوينی، متوفی ٣
  ھ ٢٩٢۔ المسند الکبير، البزار ابوبکر بن احمد بن عمر البصری المتوفی ۴
  ھ(المستدرک)٣٠۴۔الحاکم نيشاپوری متوفی ۵
  ھ٧٠٣مد بن علی التيمی الموصلی متوفی ۔المسند الکبير ابوليلی الموصلی اح۶
  ھ ٠۶٢۔سليمان بن احمد بن ايوب، الطبرانی متوفی ٧

  اس ساری بحث سے ہمارا ہدف و مقصد
اتنی ساری بحث کا ہدف يہ ہے کہ آج کے دور ميں امام مہدی عليہ السالم کے متعلق بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جارہا 

شيعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے نزديک امام مہدی عليہ السالم کے بارے اختالف  ہے اور يہ تاثر ديا جاتا ہے کہ
  موجود ہے جب کہ ايسا نہيں ۔

  امام مہدی عليہ السالم کے موضوع پر اتفاق 
ں امام مہدی عليہ السالم کے موضوع سے متعلق درج ذيل باتوں پر مکمل اتفاق تمام اسالمی فرقوں ميں پايا جاتا ہے اس مي

  شيعہ سنی کے درميان کوئی فرق نہيں ۔
۔ امام مہدی عليہ السالم رسول هللا کی بيٹی فاطمہ عليہ السالم کے فرزند ہيں علی ابن ابی طالب عليہ السالم کی صلب سے ١

  ہيں۔
ی اوالد سے ۔امام حسين عليہ السالم کی اوالد سے ہيں، امام حسن عليہ السالم کی اوالد سے نہيں امام حسن عليہ السالم ک٢

  ہونے کے بارے جو روايت نقل کی جاتی ہے وه کئی حوالوں سے قابل اعتماد نہيں جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے۔
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  ۔ امام مہدی عليہ السالم رسول هللا کے بارہويں خليفہ راشد ہيں۔٣
حسن عسکری عليہ السالم ہے کچھ ۔ امام مہدی عليہ السالم کانام محمد عليہ السالم ہے کنيت ابوالقاسم ہے آپ کے باپ کا نام۴

نے عبدهللا لکھا ہے تو حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کا نام بعض کتب مينعبدهللا بھی لکھا گيا ہے لٰہذا اس بابت 
  اختالف بھی ختم ہو جاتاہے۔

جور کا خاتمہ  ۔امام مہدی عليہ السالم قيامت سے پہلے ظہور کريں گے، زمين کو عدل و انصاف سے بھرديں گے ظلم و۵
  کرينگے اسالم کی ہر جگہ باالدستی ہوگی۔

۔امام عليہ السالم کے ظہور سے پہلے پوری دنيا ميں بڑی بڑی تبديلياں آئيں گے جنگيں ہوں گی،قحط ہوگا،فتنے ہوں گے، ۶
  گا۔ايک بڑی جنگ کے بعد ہی آپ عليہ السالم کا ظہور ہوگا اور آخر کار پوری زمين پر هللا کا نظام نافذ ہو

۔ امام مہدی عليہ السالم حضرت عيسٰيعليہ السالم کے عالوه ہيں حضرت عيسٰيعليہ السالم امام مہدی عليہ السالم کے پيچھے ٧
  نماز پڑھيں گے۔

۔ امام مہدی عليہ السالم کا ظہور مکہ سے ہوگا کعبة هللا سے آپ کے ظہور کا اعالن ہوگا جو ہر انسان تک پہنچے گا آپ ٨
ہوں گے اور مکہ ہی ميں آپ کی فوج کا پہال دستہ دس ہزار افراد پر مشتمل ہے۔عالمی اسالمی  ٣١٣ن کے خصوصی ناصرا

  حکومت کے قيام کا آغاز مکہ سے ہونا ہے۔

  شيعہ اور سنی ميں اختالفی امور
  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے بارے جو شيعہ سنی ميں اختالف ہے وه درج ذيل امور ميں ہے۔

ميں سے بعض کا نظريہ يہ ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کی صفات اور خصوصيات، نسب و حسب پر شيعہ ۔ اہل سنت ١
سنی کا اتفاق ہے، اس قسم کی شخصيت نے ابھی پيدا ہونا ہے، جب کہ تمام شيعہ باره امامی کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مہدی

ور آپ پانچ سال کے تھے جب آپ کے باپ کی شہادت ہوئی اور شعبان کو سامره ميں پيدا ہوئے ا۵١ہجری  ۵۵٢عليہ السالم 
  اسی نظريہ کو بہت سارے محقق علماءاہل سنت اور مشائخ صوفيہ نے قبول کيا ہے جيسا کہ بيان ہو چکا ہے۔

کے باره ۔ شيعہ کا عقيده ہے کہ آپ بارہويں امام ہيں اور بالترتيب آئمہ کا عقيده رکھتے ہيں اور ان آئمہ ہی کو رسول هللا ٢
اوصياءاور باره خلفاءراشدين مانتے ہيں، جب کہ علماءاہل سنت حضرت امام مہدی عليہ السالم کوان کی تمام خصوصيات 
وصفات سميت بارھواں خليفہ راشد اور بارہواں وصی قبول کرتے ہيں جب کہ باقی گياره اماموں کو خليفہ راشدقبول نہيں 

ھے نمبر پر خليفہ راشد مانتے ہيں جب کہ شيعہ حضرت علی عليہ السالم کو امامکرتے فقط حضرت علی عليہ السالم کو چوت
اور پہال خليفہ راشد قرار ديتے ہيں بہرحال يہ اختالف حضرت امام مہدی عليہ السالم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے سنی شيعہ 

کی خصوصيات و صفات حسب و نسب  دونوں حضرت امام مہدی عليہ السالم ہی کو بارہواں خليفہ راشد مانتے ہيں اور ان
  اور ان کی آمدکے طريقہ کارپر دونوں کا اتفاق ہے۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے سرداب کا عنوان اور موضوع 
شيعوں پرجوتہمت بعض علماءاہل سنت نے سرداب کے حوالے سے لگائی ہے يہ انتہائی افسوس ناک ہے اسے اسالم 

کر پيش کيا ہے اور اس عنوان کوشيعونکے خالف اپنے زہريلے پروپيگنڈے کے لئے ہتھيار کے طور پر دشمنوں نے بڑا بنا
استعمال کياہے اورانہوں نے يہ بات بغير کسی ثبوت کے شيعوں کے سرتھونپی ہے کہ وه اس بات کے قائل ہے کہ ان کے 

ے کہ آج کے جديد دور ميں بھی بعض علماءاہل سنت امام مہدی عليہ السالم سرداب ميں غائب ہو گئے قابل افسوس امر يہ ہ
جوحضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے منتظر ہيں ان کے ظہور کی عالمات کو بيان کر رہے ہيں جو عالمات 

پوری ہوچکی ان کو امت اسالميہ کے لئے لکھا ہے اور اس طرح وه امت کو بيدار کرنا چاہتے ہيں افسوس ہے کہ انہوں نے 
 ں پرتہمت کے سلسلہ کو اپنے سابقہ اکابرين کی طرح بغير ثبوت کے لکھ ديا ہے جس پر جتنا افسوس کيا جائے کم ہے۔شيعو

  سرداب کی حقيقت
جو حضرات عراق، ايران کے گرم عالقوں سے واقف ہيں وه يہ جانتے ہيں کہ عام طور پر موسم گرما کی گرمی سے بچنے

گھروں ميں زمين دوز گہرے سرداب تعمير کرتے ہيں اب بھی ايسے سردابوں کو کے لئے گرم عالقوں والے لوگ اپنے 
ايران، عراق مينمشاہده کيا جا سکتا ہے سامرا شہر ميں اہل سنت ہی کی زياده آبادی ہے ان کے پرانے بلکہ نئے گھرونمينبھی

  سرداب ديکھے جاسکتے ہيں اور سرداب اس گھر کا حصہ ہوتے ہيں جس ميں وه رہتے ہيں۔
حضرت امام علی نقی عليہ السالم کو مدينہ سے حاکم وقت خليفہ عباسی سامره لے آيا اور پھر واپس مدينہ نہ جانے ديا اور 
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آپ کے سارے بيٹے بھی آپ کے ساتھ تھے جن ميں جناب جعفر، جناب محمد، جناب حسين اور حضرت امام حسن عسکری 
آپ کا اس وقت جہان پر مزار ہے اسی جگہ آپ کا بہت بڑا گھر تھا۔ عليہ السالم آپ کے خاندان کے اور افراد بھی تھے 

مالقاتيں اسی جگہ پراپنے اصحاب اور ماننے والوں سے کرتے تھے، حکمرانوں کے افسران اور وزراءبھی اسی جگہ آتے 
د ہے يہ جاتے تھے۔ اسی گھر کے اطراف ميں بنی ہاشم کے اور گھر بھی موجود تھے اور جس جگہ اس وقت سرداب موجو

آپ کے گھر کا حصہ تھا جيسا کہ پہلے بيان ہوچکا ہے کہ جب امام مہدی عليہ السالم نے اپنے باپ کا جنازه خود پڑھايا اور 
حکمران جماعت کو پتہ چل گيا کہ امام حسن عسکری عليہ السالم کے فرزند موجود ہيں تو وه آپ عليہ السالم کو گرفتار کرنا

جنازه کے بعد اپنے گھر داخل ہو گئے اورسب کے سامنے اپنے گھر کے اندر گئے حکومتی  چاہتے تھے آپ عليہ السالم
کارندے آپ کے پيچھے آپ عليہ السالم کے گھر ميں گھس گئے ليکن آپ عليہ السالم کو نہ پاسکے کچھ ہی عرصہ بعداس 

ک اور عباسی خليفہ جو علماءاہل گھر کو عباسی خليفہ نے مکمل طور پر مسمار کرديا اور کافی عرصہ گذرنے کے بعد اي
سنت سے تھے کيونکہ اس دور ميں خليفہ علماءسے ہوتا تھاانہوں نے اس گھر کی ياد مين اس گھر والی جگہ پر جو سرداب 

  موجود تھا اور آئمجہ عليہ السالم کے گھر کا ہی حصہ تھا، اسے محفوظ کرليا۔
لگا ديا کيونکہ اس گھر سے فقط سرداب ہی باقی تھا۔ باقی رہی  اس نے اس گھر کی ياد کے طور پر سرداب کے لئے دروازه

يہ بات کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کس طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو يہ هللا کااپنا نظام ہے جس طرح 
ليفہ کی رسول هللا شب ہجرت کفار کے درميان سے چلے گئے کوئی آپ کو نہ ديکھ سکا تو اسی طرح آپ کے بارہويں خ

حفاظت کے لئے هللا تعالٰی نے انتظام فرمايا۔آپ عليہ السالم اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور وہاں پر موجود لوگ آپ عليہ 
  السالم کو نہ ديکھ سکے اور آپ عليہ السالم محفوظ جگہ پر منتقل ہوگئے۔

قی عليہ السالم اور حضرت امام علی نقی باقی رہاکم سنی ميں علمی برتری والی بات تو اس سے پہلے حضرت امام محمد ت
عليہ السالم کم عمری ميں امامت کے منصب پر پہنچے قرآن مجيد ميں حضرت عيسٰيعليہ السالم، حضرت يحٰيعليہ السالم بھی 

  بچپن ميں نبوت کے عہدے پر فائزہوئے، اس مسئلہ کی تفصيلی بحث عقائد کی کتابوں ميں درج ہے۔

  يقہ تمام مذاہب والوں کا طر
ہم آج اس بات کا بخوبی مشاہده کر سکتے ہيں کہ کس طرح مختلف مذاہب والے اپنے اکابرين کی يادگاروں کا احترام کرتے 

ہيں جس جگہ ان کے اکابرين نے جنم ليا ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے درس پڑھا ہوتا ہے، جس جگہ پر انہوں نے زندگی 
کو قومی ورثہ قرار دے کر محفوظ کيا جاتا ہے اور ان کا احترام کيا جاتا  گزاری ہوتی ہے ان کے استعمال کی چيزوں سب

ہے اب آپ خود اندازه لگا سکتے ہيں کہ جس جگہ شيعوں کے تين آئمہ امام علی نقی عليہ السالم، امام حسن عسکری عليہ 
گئی ہے اگر اس کی حفاظت کی  السالم، امام مہدی عليہ السالم نے زندگی گزاری ہو اگر اس گھر کی ايک نشانی سرداب بچ

جائے اور اس جگہ کا احترام کيا جائے تو اس ميں کون سی بات اسالم کے منافی ہے؟ يا يہ کون سا غير اسالمی عمل 
ہے؟جب کہ اس سرداب ميں رسول هللا کی اوالد نے بہت عرصہ گذارا اس جگہ نمازيں پڑھيں، دعاومناجات کی اب اگر اس 

ر ے ياوہاں بيٹھ کردعا پڑھے، اپنے رب سے مناجات کرے تويہ کون ساکافرانہ عمل ہے؟ بلکہ يہجگہ کوئی جا کر زيارت ک
  تو شعائر هللا کی تعظيم سے شمار ہوتاہے۔

  امام مہدی عليہ السالم کسی سرداب سے باہر نہ آئيں گے 
سے باہر آئيں گے بلکہ ان کا عقيده توشيعہ باره امامی کا يہ عقيده ہرگز نہيں کہ امام مہدی عليہ السالم کسی شہر کے سرداب 

ں، پہاڑوں اور جنگلوں ميں زندگی گزار رہے ہيں جس کا علم فقط هللا تعالٰی ؤيہ ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم صحرا
کو ہے اور ايسا بہت سارے انبياءعليہ السالم کے لئے بھی ہوتا رہا کوئی غاروں ميں رہا تو کوئی درباروں مينکوئی 

ں ميں تو کوئی مچھلی کے شکم ميں آپ کا ظہور جب ہوگا تو وه مکہ شہر سے اور وه بھی مسجد الحرام کعبة هللا ؤصحرا
  سے ہوگا اس پر شيعوں کا مکمل اتفاق ہے اس کے عالوه کوئی ايک روايت موجودہی نہيں ہے۔

  حضرت امام مہدی عليہ السالم کی طوالنی عمر
لسالم اب تک زنده کس طرح ہيں تو جس طرح حضرت عيسٰی عليہ السالم زنده ہيں۔حضرت باقی يہ بات کہ امام مہدی عليہ ا

الياس اور حضرت ادريس زنده ہيں،هللا کے ولی حضرت خضرعليہ السالمزنده ہيں۔ابليس ملعون زنده ہے۔هللا تعالٰی نے اسی 
رت خضر اس زمين پر موجود اور زندهطرح اپنے آخری نمائنده کو بھی زنده رکھا ہوا ہے۔جس طرح هللا کے عبد صالح حض

ہيں۔ حضرت موسيعليہ السالم کے دور ميں بھی وه موجودتھے اورلوگوں ميں رہتے تھے۔ليکن لوگ ان سے واقف نہ تھے۔ 
اسی طرح امام مہدی بھی لوگوں ميں ہيں اور لوگ ان سے واقف نہيں ہيں۔ آپ حج پر موجود ہوتے ہيں،مدينہ منوره، نجف 



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

 
 

ٰی،کاظمين،سامره ،مشھد مقدس،ميں اپنے وآباءاجداد کی مزاروں کی زيارت کيلئے تشريف لے جاتے ہيں ۔ اشرف،کربال معل
ھ لکھتے ہيں۔امام کی بقاءحضرت عيسٰيعليہ السالم کی مانند ہے۔وه عام 458اہل سنت کے عالم حافظ الگنجی الشافعی المتوفی

ہديعليہ السالم کی طرح بشر ہيں۔ ان دونوں کی بقاءهللا کے امر غذا پانی کے بھی محتاج نہيں ہيں۔باوجود يہ کہ وه حضرت م
  سے ہے۔هللا کے امر سے اپنے لئے رزق وصول کرتے ہيں۔

  اختتام کالم.... امين محمدجمال الدين مصری کے دو کتابچے بارے حقائق نامہ 
  ۔امت مسلمہ کی عمر اور مستقبل قريب ميں مہدی عليہ السالم کے ظہور کا امکان1
  مجدون ياتيسری عالمی جنگ ۔ہر2

اپنے موضوع کے اعتبار سے يہ دونوں کتابچے بہت ہی عمده ہيں۔اختصار کے باوجود ايک قاری کو حضرت امام مہدی 
عليہ السالم اور آپ کے ظھور کے بارے ميں مکمل آگاہی ديتے ہيں۔ اور مستقبل قريب ميں کيا ہونے واال ہے اس کے متعلق 

دينے کيلئے کافی ہيں۔ ہم نے ان دو کتابچوں سے ايسے مطالب جو قابل اعتراض ہيں اورفاضل مو بھی ايک مسلمان کوآگہی 
لف نے شيعوں کے عقائد بارے جو کچھ لکھا ہے اس پر ہم نے اپنے قارئين کے لئے حقائق سے پرده اٹھا ديا ہے اميد ہے ¿

گا تو اسے يقين کامل ہو جائے گا کہ حضرت امام اس حقائق نامہ کو جب قاری ان دو کتابچوں کے ساتھ مال کر مطالعہ کرے
مہدی عليہ السالم کے بارے عقيده رکھنا اور ان کے ظہور کے انتظار اور عالم اسالم کے لئے روشن مستقبل پر سب 

مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ہميں سب کو مل کرحضرت امام مہدی عليہ السالم کے لئے مدد بننا ہے اور ان کی آمد کے لئے 
ود کو تيار کرنا ہے۔البتہ فاضل مولف کی کتابوں کو اس وقت مزيد چار پانچ سال کا عرصہ گذر چکا ہے اور بہت سارے خ

مزيدواقعات عالم اسالم ميں اور ديگرخطوں مينظاہر ہو چکے ہيں خاص کر حزب هللا کی اسرائيل پر برتری اور اس بڑی 
ی عليہ السالم کے ظہور کی انتظار کرنے والوں کے لئے بہت ميں کاميابی نے حضرت امام مہد“ ئ۶٠٠٢جوالئی ”جنگ

کچھ اور امور کو واضح کر ديا ہے ہو سکتا ہے کہ حزب هللا کی اس بڑی کاميابی کے بعد فاضل مولف کے خياالت شيعہ 
ند سے دعا باره اماميوں کے بارے تبديل ہو چکے ہوں ليکن ہمارے پاس ابھی تک ان کی ايسی کوئی تحرير نہيں پہنچی خداو

ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے پہلے خدا ہر مسلمان کو هللا عزوجل توفيق دے کہ وه حق کو سمجھ لے
اور اس پر چلے اور حق کا ساتھ دے۔اس حقائق نامہ بارے کسی قسم کے سواالت کے لئے ہمارا ای ميل ايڈريس موجود ہے 

  اننے کے لئے ہماری ويب سائيٹ ميں جائيں۔اور مزيد اس موضوع پر تحقيقی مطالب ج
 

 

 مہدويت نامہ

 

  

   حضرت امام مہدی عليہ السالم نہ سنی ہيں نہ شيعہ وه اہل البيت عليہ السالم سے ہيں
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  اللھم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجھم 

  
امت مسلمہ کی عمر ) ١ميری نظر سے مصر کے معروف قلمکار جناب امين محمد جمال الدين کی دو کتابيں ہيں(

  ہرمجدون ايک ہولناک بين االقوامی جنگ)٢(
ان کا عربی متن تو نہيں مل سکااس کااردو ترجمہ پروفيسر خورشيد عالم نے کيا ہے وه ميرے پاس ہے ميں نے ہر دو 

اہے۔ ہو سکتا ہے کہ جناب امين محمد، جمال الدين ہے گذشتہ سال حزب هللا کی اسرائيل پر معجزاتی اور کتابوں کا مطالعہ کي
حيرت انگيز کاميابی کے بعد ايک اور کتاب بھی تحرير کر چکے ہيں کيونکہ اس جنگ کے بعد بہت سارے وه عالمات جو 

نے خاتمہ کی طرف بڑھ رہے ہيں۔ حزب هللا کی قيادت نے ابھی تک تشنہ تکميل ہيں وه پوری ہو چکی ہيں اور بنواسرائيل اپ
جس طرح عالم اسالم کے اندر ايک نيا جذبہ ايجاد کر ديا اور مسلمانوں کو عالمی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لئے 
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  آمادگی اور تياری پر لگا ديا ہے ايسا پہلے کبھی نہيں ہوا۔
آخری زمانہ کی عالمات اور قيامت صغرٰی(ظہور امام مہدی عليہ السالم) جناب امين محمدجمال الدين نے اہل سنت ماخذ سے

کی نشانيوں کو جس طرح يکجا کر ديا ہے اور روايات ميں ذکر شده عالمات کو آج کے زمانہ ميں وقوع پذير ہونے والے 
 د ديئے بغير نہيں ره سکتے۔واقعات پر تطبيق ديا ہے اور پھر اس ميں اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے تو ہم انہيں دا

انہوں نے سوئی ہوئی امت مسلمہ کو جگانے کے لئے اہم کردار ادا کيا ہے البتہ اسی موضوع پر اس سے پہلے مسلک اہل 
البيت عليہم السالم کے پيروکاروں کی طرف سے متعدد کتابيں عربی، فارسی ميں شائع ہو چکی ہيں اور سب سے اہم اور 

ءميں کر ديا تھا اور ٩٨٩١مہ علی الکورانی لبنانی کی عصر ظہور ہے جس کا اردو ترجمہ راقم نے تحقيقی کتاب جناب عال
ميں قيام پبلی کيشنز الہور سے اردو ميں شائع ہوئی اور اب تک يہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور عربی زبان ٠٩٩١

ر ضخيم جلدوں پر مشتمل معجم االحاديث االمام ميں اس کے دسيوں ايڈيشن مع اضافات شائع ہو چکے ہيں اسی طرح چا
المہدی عليہ السالم بھی شائع ہو چکی ہے جس ميں جناب عالمہ الکورانی نے امام مہدی عليہ السالم کے متعلق سنی شيعہ 

اس  منابع ميں جتنی احاديث ہيں ان سب کو يکجا کرده ہے ان کے عالوه سينکڑوں کتابيں، مجالت، لبنان، عراق، ايران ميں
موضوع پر شائع ہو چکے ہيں اور اردو زبان ميں بھی پہلے سے زياده کام اس موضوع ہو رہا ہے۔ راقم نے دو سال قبل 

ظہور امام مہدی عليہ السالم سے چھ ماه پہلے عربی متن سے اردو ميں ترجمہ کر کے شائع کی ہے۔جس کے تين ايڈيشن 
  آچکے ہيں اور اب پھر زير طبع ہے۔

  ال الدين مصری کے بيانات پرنقطہ اعتراضمحمدامين جم
جناب محمد امين جمال الدين کی ہر دو کتابوں ميں ايک بات پر زور ديا گيا ہے کہ مسلمان اتحاديوں کے ساتھ مل کر امام 

مہدی عليہ السالم کے مخالفين کے خالف جنگ کرينگے اور پھر مخالفين کے بارے ميں لکھتے ہيں کہ وه ايران کے شيعہ 
، اسی طرح ٠۴ص٩٢،ہر مجذون ص١۶١ه امامی ہيں اورروس وچين کے کميونسٹ ہيں(ديکھئے امت مسلمہ کی عمرصبار

امين محمدجمال الدين کا خيال يہ ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کا نام محمد ہو گا وه عبدهللا کا بيٹا ہوگا اور امام حسن عليہ 
  ہ السالم وه نہيں ہے جس کا انتظار شيعہ کر رہے ہيں ۔السالم کی اوالد سے ہو گا اور يہ امام مہدی علي

،امت مسلمہ کی عمر، عنوان ۵۴جو سامره کے تہہ خانے ميں غائب ہے اور شيعہ اس کی انتظار کر رہے ہيں(ديکھئے ص
  مہدی عليہ السالم کون ہے؟)

ادتی ہے اور اس تحرير سے ہر دو کتابيں مفيد ہيں ليکن جو کچھ مصنف نے شيعوں کے حوالے سے لکھا ہے يہ سراسرزي
تعصب کی بو آٹی ہے۔ شيعہ باره امامی اپنے عقائد اور نظريات کے حوالے سے معروف و مشہور ہيں اور ان کی کوششوں 

سے ايران کی سرزمين پر پہلی اسالمی حکومت قائم ہو چکی ہے جس نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کی حکومت کا 
خذسے ثابت ہے کہ امام مہدی عليہ السالم کے ظہور سے پہلے ايران کی سرزمين ¿بع و ما مقدمہ بننا ہے۔اہل سنت کے منا

پر اسالمی حکومت قائم ہو گی جس کی قيادت ايک سيد مولوی کے پاس ہو گی اور يہ سب کچھ بھی اہل سنت کے مآخذومنابع
  ميں موجود ہے اور احاديث نبويہ سے ثابت ہے۔(ديکھئے عصرظہور)

  امام مہدی عليہ السالم ايک ہيں سنی شيعہ کے
اسی طرح يہ تاثر دينا کہ شيعوں کا امام مہدی عليہ السالم اور ہے اور سنيوں کا اور ہے يہ بھی درست نہيں کيونکہ امام 

مہدی عليہ السالم اہل البيت عليہ السالم سے ہيں اور ان کا نسب صحيح احاديث نبويہ سے ثابت ہے ہم اس جگہ مصنف کی 
ی کا ازالہ کرنے کے لئے ذيل ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم کا تعارف نامہ اہل سنت کے مآخذ سے پيش کرتےغلط فہم

  ہيں۔
  حضرت امام مہدی عليہ السالم کا تعارف اہل سنت کے منابع سے،امام مہدی عليہ السالم عربی النسل ہوں گے

ے ہيں جن ميں احاديث صحيحہ ميں آيا ہے کہ امام مہدی اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے اس جگہ ان منابع کا تذکره کرت
  عليہ السالم عرب سے ہوگا۔

بحوالہ کتاب الفتن البی عبدهللا نعيم بن جماد، حضرت علی عليہ السالم سے ۴عقد الدرر فصل اول باب نمبر)١مالحظہ کريں۔ (
حضرت امام مہدی عليہ السالم عرب سے اسی کتاب الفتن ميں ابی قبيل سے روايت نقل کی ہے کہ )٢روايت نقل کی ہے (

  ہوں گے۔

  حضرت امام مہدی عليہ اسالم امت مسلمہ سے ہوں گے
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يہ بات طے ہے کہ هللا کی زمين پر هللا کا نظام جس ہستی نے مکمل طور پر نافذ کرنا ہے، ظلم و جور کا خاتمہ جس کے 
کا راج ہو گا وه ہستی “ الالہ اال هللا”ہو گا ہر جگہ پر  ہاتھوں ہونا ہے اور پوری دھرتی پر جس کی حکومت ميں اسالم رائج

حضرت امام مہدی عليہ السالم ہوں گے اور وه امت اسالميہ سے ہوں گے کسی اور امت سے نہ ہوں گے احاديث صحيحہ 
  ميں آيا ہے۔

  مالحظہ کريں
  پر  ٠٧٢الترمذی نے اپنی کتاب کے ص)١(
  ابن معاجز نے ابو الخدری سے)٢(
  ر باب اول ميں ابومسلم عبدالرحمن بن عوف نے اپنے باپ کے واسطہ سے نقل کيا ہے۔عقدالدر)٣(
  حافظ ابونعيم نے اپنی کتاب ميں امام مہدی عليہ السالم کے اوصاف ميں بيان کيا ہے، ابوسعيد الخدری کے حوالہ سے۔)۴(
  د سےؤالفصول المہمہ ميں ابودا)۵(
  الترمذی نے عبدهللا بن مسعود سے)۶(
  ميں کتاب جواھر العقدين سے ابوسعيدالحذری کے حوالہ سے بيان کيا ہے۔ ۴٣۴بيع المودة صينا)٧(

  حضرت امام مہدی عليہ السالم سے مرادحضرت عيسٰی عليہ السالم نہيں
واضح رہے کہ اہل سنت کے منابع ميں جن روايات ميں يہ بات نقل ہوئی ہے کہ آخری زمانہ ميں جس مہدی عليہ السالم نے 

ہے اس مہدی عليہ السالم سے مراد عيسٰيعليہ السالم ہيں تو خود اہل سنت کے محقق علماءنے ان احاديث کے ضعيف آنا 
ہونے پر دالئل ديئے ہيں اور ثابت کيا ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم امت اسالميہ سے ہيں اور ان سے مراد حضرت 

  سالم امام مہدی عليہ السالم کے پيچھے نماز پڑھيں گے۔عيسٰيعليہ السالم نہيں ہينبلکہ حضرت عيسٰيعليہ ال
، عقدالدرر نے اپنی کتاب کے ديباچہ ميں اس پر بحث کی ۵٧۴ص ١۔ دائرة المعارف ج٨٩(ديکھيں:الصواعق المحرقہ ص

  ميں) ۴٣۴ہے۔ ابوعبدهللا الحاکم نے مستدرک ميں ، ينابيع المودة ص

  ہ سے ہوں گے امام مہدی عليہ السالم عربونکے قبيلہ کنان
عقد الدرر باب اول امام ابی عمر عثمان بن سعيد المقری نے اپنی کتاب سنبن ميں قتاده سے روايت کی ہے کہ اس نے سعيد 

بن المسيب سے دريافت کيا کہ کيا مہدی عليہ السالم برحق ہيں تو اس نے جواب ديا جی ہاں!برحق ہيں، ميں نے سوال 
و انہوں نے جواب ديا کنانہ سے، ميں نے پوچھا کنانہ کی کس شاخ سے؟ تو اس نے کياعرب کے کس قبيلہ سے ہوں گے ت

جواب ديا قريش سے، ميں نے سوال کياقريش ميں کس سے؟ تو جواب ديا بنی ہاشم سے، ميں نے پوچھا بنی ہاشم ميں کس 
  سے؟ تو اس نے جواب ديا بنی فاطمہ عليہ السالم سے۔

  کنانہ بن خزيمہ بن مدرکہ بن الياس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان ہيں۔کنانہ رسول پاک کے جدامجد ہيں، آپ 

  حضرت امام مہدی عليہ السالم قريش سے ہيں
۔ عقد الدرر باب اول ميں امام ابی عبدهللا نعيم بن حماد نے ابن وائل سے، اس نے قتاده سے، اس نے امام ابی الحسن احد بن ١

اور اس نے سعيد بن مسيب سے بيان نقل کيا ہے جيسا کہ اوپر بيان ہو چکا کہ مہدی جعفر المناون سے، اس نے قتاده سے 
عليہ السالم قريش سے ہوں گے اس ميں يہ اضافہ بھی وموجود ہے کہ قريش کے بعد بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب اور پھر 

  بنی فاطمہ عليہ السالم سے ہوں گے۔
د اور لماروری سے نقل کيا ہے کہ مہدی قريش سے ہے اور ميری عترتميں احم ٩٩۔ ابن حجر نے الصواعق المحرقہ ص٢

  سے ہے۔
  ميں ہے کہ مہدی قريش سے ہوں گے اور قريش سے مراد نضربن کنانہ ہيں۔ ١۵١۔ اسعاف الراغبين ص٣

  حضرت امام مہدی عليہ السالم بنی ہاشم سے ہيں 
مناوی اور امام ابی عبدهللا نعيم بن حمادسے، اس نے قتاده سے عقدالدرر کے باب اول ميں امام ابی الحسين احمد بن جعفر ال

  اور اس نے سعيد بن مسيب سے يہ روايت بيان کی ہے جس کی تفصيل اوپر آچکی کہ مہدی بنی ہاشم سے ہوں گے۔
بن  حضرت ہاشم سے مراد ہاشم بن عبدمناف بن قصٰی بن کالب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر

کنانہ ہيں، ہاشم کا نام عمره العلی تھا،ہاشم اس لئے کہتے تھے کہ آپ گوشت کے قورمے ميں روٹيوں کے ٹکڑے ٹکڑے بنا 
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کر ڈال ديتے اور مہمانوناور مسکينوں کو کھانا کھالتے تھے خاص کر قحط اور خشک سالی کے ايام ميں، اس لئے آپ کا 
  حيوانات اور پرندوں تک کو غذا مہيا کرتے تھے۔نام ہاشم مشہور ہو گيا آپ بہت ہی سخی تھے 

  قريش کے لئے تجارت کا پرمٹ 
حضرت ہاشم نے شام کی جانب مکہ سے ايک وفد بھيج کر بادشاه روم سے قريش کے لئے تجارت کا پرمٹ ليا تھا اور يہ کہ

المطلب کويمن بھيج کر وہاں کے مکہ کے تجارتی قافلہ کو سفر کے دوران تحفظ فراہم رہے گا۔اور اسی طرح اپنے بھائی 
کے شاہوں سے بھی قريش مکہ کے لئے تجارت کا پرمٹ اور راستہ ميں حفاظت کے لئے باقاعده الئنسس جاری کروايا اور 

يہ انتظام کرنے کے بعد آپ ہی نے گرميوں اور سرديوں ميں باقاعده تجارتی قافلوں کو مکہ سے روانہ کرنے کا دستور 
ره القريش ميں موجودہے۔آپ کے باپ عبدمناف تھے جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ديا۔جس کا تذکره سو

قمرالبطحاءکہالتے تھے عبدمناف کے باپ قصی تھے جن کا نام زيد تھا، آپ کوقصی اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے ننھيال 
کہا جاتا تھا کيونکہ آپ نے مکہ  چلے گئے اور وہيں پربزرگ ہوئے پھر وہاں سے واپس مکہ آئے خفت قصی کو مجمع بھی

ں ميں بکھرے ہوئے قبائل قريش کو مکہ ميں اکٹھا کيا آپ نے مکہ والوں کے لئے پہلی مرتبہ پانی کے ؤواپس آ کر صحرا
  واسطے باقاعده کنواں کھودا اور اسی کنوئيں سے قريش سيراب ہوتے تھے۔

  مہدی عليہ السالم عبدالمطلب کی اوالد سے 
محدثين کی ايک بہت بڑی جماعت سے اس بات کو نقل کيا ہے کہ امام مہدی عليہ السالم عبدالمطلب کی  ٧عقددرر باب 

اوالدسے ہوں گے،ان محدثين ميں امام ابی عبدهللا بن ماجہ، حافظ ابی القاسم الطبرانی، حافظ ابی نعيم االصبھانی نے انس بن 
ميرے بھائی علی )٢خود ميں ہوں ()١سات جنت کے سردار ہيں ( مالک سے کہ رسول هللا نے فرمايا:ہم بنی عبدالمطلب سے

حسن عليہ السالم )۵جعفر عليہ السالم بن ابی طالب عليہ السالم()۴ميرے چچا حمزه عليہ السالم ()٣عليہ السالم ہيں (
طلب کی اوالد مہدی عليہ السالم اور اس حديث سے واضح ہے کہ مہدی عليہ السالم حضرت عبدالم)٧حسين عليہ السالم ()۶(

  سے ہيں اور جنت کے سردار ہيں۔

  حضرت عبدالمطلب عليہ السالم کا تعارف 
حضرت عبدالمطلب کا نام شيبة الحمد تھا، عامر بھی آپ کا نام بيان ہوا ہے آپ کوشيبہ اس لئے کہتے تھے کہ آپ کے سر 

طلب آپ کو اس لئے کہا گيا کہ حضرت ہاشم کے اگلے حصہ ميں سفيد بال نماياں تھے، آپ کی کنيت ابوالحارث تھی عبدالم
کو لے آنا کيونکہ آپ کی ماں يثرب سے “ عبد”نے اپنی وفات کے دن اپنے بھائی مطلب سے کہا تھا کہ تم يثرب سے اپنے 

تھيں اور آپ کی والدت ننھيال ميں ہوئی مکہ ميں آپ کے باپ فوت ہو گئے تو آپ کے چچا مطلب آپ کو يثرب سے لے آئے
وارد ہوئے تو آپ کے پيچھے آپ کا بھتيجا شيبہ الحمد تھا تو مکہ والوں نے اس خوبصورت بچے کو مطلب کے جب مکہ 

پيچھے بيٹھا ديکھ کر حيرانگی سے کہاکہ ذرا عبدالمطلب عليہ السالم کو ديکھو عبدالمطلب آ گيا اسی حوالہ سے آپ کا يہ نام 
  کہ يہ ميرے بھائی ہاشم کے فرزند ہيں۔ميرے عبد نہيں۔ ہو گياحضرت مطلب عليہ السالم نے لوگوں پرواضح کيا

  امام مہدی عليہ السالم ابوطالب عليہ السالم کی اوالد سے 
عقد الدرر نے فصل سوئم کے باب چہارم ميں سيف بن عميره سے روايت ہے وه کہتا ہے ميں ابوجعفر منصور(دوانيقی، 
عباسيوں کا دوسرا خليفہ) کے پاس موجود تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ يہ بات ضرور ہونے والی ہے کہ آسمان سے 

کا نام لے کر آواز دے گاوه نداءمہدی عليہ السالم کے نام کی  نداءدينے واال ابوطالب عليہ السالم کی اوالد سے ايک فرد
  ہوگی۔

  ں توکيا آپ اس بات کی روايت کر رہے ہيں۔ؤسيف: ميں نے کہا يا اميرالمومنين عليہ السالم ميں آپ پر قربان جا
  نی ہے۔منصور: جی ہاں! خدا کی قسم! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ميں ميری جان ہے ميں نے يہ بات خود س

  سيف: ميں نے تو يہ حديث اس سے پہلے نہيں سنی۔
  منصور: اے سيف! يہ بات برحق ہے اس ميں شک نہيں ہے جب ايسا ہو گا تو ہم سب سے پہلے ان پر لبيک کہيں گے۔

  بہرحال مہدی جو ہيں وه ہمارے عم(چچا) کی اوالد سے ہو گا۔
  سيف: وه مرد بنی فاطمہ عليہ السالم سے ہو گا۔

  جی ہاں! اے سيف! وه بنی فاطمہ عليہ السالم سے ہو گا۔منصور: 
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منصور نے يہ کہا کہ اگر ميں يہ حديث ابوجعفر محمد بن علی سے نہ سنی ہوئی اورمجھ سے اس حديث کو زمين والونميں 
  سے بہترين نے نقل نہ کيا ہوتاتو ميں اسے ہرگزنقل نہ کرتا۔

  حضرت ابوطالب عليہ السالم کا تعارف 
لذہب ميں ہے کہ ابن اسحق نے بيان کيا ہے کہ ابوطالب کا نام عبدمناف تھا حاکم کا بيان ہے کہ ابوطالب ان کا نام تھا سبائک ا

اور آپ کا نام آپ کی کنيت پر ہے حضرت عبدالمطلب نے وفات کے وقت اپنا وصی ابوطالب کو قرار ديا عبدالمطلب کی 
  سال تھی۔ ٨وفات کے وقت رسول هللا کی عمر

سال تھی اور الحجون پہاڑ مينآپ دفن ہوئے۔حضرت عبدالمطلب نے  ٠٢١عبدالمطلب عليہ السالم کی عمر حضرت
حضورپاک کی خصوصی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت ابوطالب عليہ السالم کوسونپی اور حضرت ابوطالب عليہ السالم 

  نے آپ کی نصرت فرمائی اور آپ کے دين پر تھے۔
ام، تاريخ الطبری ديکھيں اور آخری دور کی کتابيں بغية الطالب فی احوال ابی طالب، الفتوحاتتفصيل کے لئے سيرت ابن ھش

االسالميہ، زينی الدحالن، انتبخ االبطح تاليف سيد محمد علی شرف الدين ابوطالب عليہ السالم مومن قريس تاليف عبدهللا خيزی 
  ديکھيں۔

  مہدی آل عليہ السالم محمد سے 
ميں عبدهللا بن مسعود سے نقل کيا ہے اگر دنيا کے خاتمہ سے کچھ باقی نہ رہے مگر  ٧٨ص۴ی صحيح کی جد نے اپنؤابودا

ايک دن تو هللا تعالٰی اس دن کو طوالنی کر دے گا يہاں تک کہ اس مرد کو بھيجے گا جومجھ سے ہوگانيزابوسعيد الخدری 
  نے اسی طرح بيان کيا ہے۔

ا ہے اس نے ابی سعيدالخدری سے نقل کيا ہے اس بات کو الطبرانی نے روايت کيا ترمذی سے نقل کي ٠٣٢نور االبصار ص
يانی سے روايت کی ہے،ابن سروبہ نے حذيفہ بن اليمان سے، علی بن ابی ؤپر ابن حجر نے، البر ٨٩ہے ، الصواعق ص

يہ بيان ہوا ہے کہ آل عليہ السالم طالب سے، ان سب ميں بيان کيا گيا ہے کہ مہدی ، آل عليہ السالم محمد سے ہيں۔تفاسير ميں 
  محمد سے مراد آل علی عليہ السالم وفاطمہ عليہ السالمہيں ۔

  امام مہدی عليہ السالم عترت سے ہيں 
ميں امام نسائی امام ابن ماجہ، البيہقی اور دوسرے آئمہ  ٧۴١،اسعاف الراغبين ص٧٨ص ۴د نے اپنی صحيح ميں جؤابودا

ل ميں بيان کيا گيا ہے کہ رسول هللا نے ؤميں، ابونعيم نے الفتن ميں، مطالب السو ٨٩عق صحديث نے، ابن حجر نے الصوا
فرمايا: کہ اگر دنيا سے کچھ باقی نہ بچے مگر ايک دن تو هللا تعالٰی اس دن کو لمبا کر دے گا يہاں تک کہ هللا تعالٰی ميری 

يک مرد کو اٹھائے گا جو زمين کو عدل و انصاف سے عترت سے اور بعض احاديث ميں ميرے اہل بيت عليہ السالم سے، ا
  اس طرح بھر دے گا جس طرح وه ظلم و جور سے بھرچکی ہوگی۔

  امام مہدی اہل البيت عليہ السالم سے 
حضرت علی عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ نبی پاک نے فرمايا کہ اگر دنيا سے  ٧٨ص ۴د نے اپنی صحيح ميں جؤابودا

مگر ايک دن تو هللا تعالٰی اس دن کو طوالنی کر دے گا يہاں تک کہ ميرے اہل بيت عليہ السالم سے ايک  کچھ باقی نہ بچے
، اسعاف الراغبين ٧٩، الصواعق ص٧٢١ص ٢مرد کو اٹھائے گا اس مضمون کی احاديث مالحظہ کريں ۔(الترمذی ج

ں اہل بيت سے مراد فاطمہ عليہ السالم، ل ميؤ، مطالب الس١٣٢،ابن ماجہ نور االبصارص۵٢،مجلة ھدی االسالم  ٨۴١ص
  علی عليہ السالم ، حسنعليہ السالم، حسين عليہ السالم ہيں۔

  امام مہدی ذوی القربٰی سے
جب احاديث سے يہ ثابت ہے کہ امام مہدی عليہ السالم عترت طاہره سے ہيں اہل بيت عليہ السالم سے ہيں علی عليہ السالم و 

د سے ہيں حسن عليہ السالم و حسين عليہ السالم کی اوالد سے ہيں تو پھر طے ہو گيا کہ امام مہدی فاطمہ عليہ السالم کی اوال
عليہ السالم ہی ذوی القربٰی سے ہيں جن کی محبت پوری امت پر فرض ہے۔ينابيع المودة ،بخاری اور مسلم سے آيت القربٰی 

ل ميں امام الحسن ؤٰی، آل عليہ السالم محمد ہيں مطالب السکے بارے بيان کيا ہے کہ سعيد بن جبير نے نقل کيا ہے کہ قرب
علی ابن احمد الواحدی نے آيت مودت کی تفسير ميں بيان کيا ہے رسول هللا نے فرمايا قربٰی جن کی مودت فرض ہے وه علی 

 ١٠١لمحرقہ والے نے صعليہ السالم ، فاطمہ عليہ السالم ،حسنعليہ السالم و حسين عليہم السالم ہيں۔اسی بات کو الصواعق ا
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ميں ديا ہے اور اہل سنت کے مفسرين نے آيت قربٰی کی تفسيرميں بيان کيا ہے کہ قربٰی سے مراد آلعليہ السالم محمد ٢٠١ص
  ہيں علی عليہ السالم، فاطمہ عليہ السالم ، حسن عليہ السالم و حسين عليہم السالم ہيں ۔

  امام مہدی عليہ السالم ذريت سے ہيں
پر ذخائر العقبٰی سے، صاحب الفردوس سے جابر بن عبدهللا االنصاری کی روايت ہے کہ هللا تعالٰی  ۴٣٣المودة ميں ص ينابيع

نے ہر نبی کی ذريت کو اس کی صلب ميں قرار ديا ہے، ميری ذريت کو علی عليہ السالم کی صلب سے قرار ديا ہے بس 
بنت رسول هللا سے ہے وه رسول هللا کی ذريت ہيں۔ جب ايسے ہے تو پھر  علی عليہ السالم کی وه اوالد جو فاطمہ عليہ السالم

  مہدی عليہ السالم ذريت رسول سے ہيں۔

  امام مہدی عليہ السالم حضرت علی عليہ السالم کی اوالد سے 
عباس  مناقب الخوارزمی سے ثابت بن دينار کی روايت ہے اس نے سعيد بن جبير سے اس نے ابن ۴٩۴۔ ينابيع المودة ص١

علی عليہ السالم ميری امت پر ميرے بعد امام ہيں اور علی عليہ السالم کی اوالد سے قائم ”سے کہ رسول هللا نے فرمايا
منتظر ہيں، جب وه ظاہر ہوں گے تو زمين کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر ديں گے جس طرح وه ظلم وجور سے بھر 

  چکی ہو گی۔
ان کی سنن ميں، الترمذی سے ان کی جامع ميں، النسائی سے ان کی سنن ميں، ابن اسحق  د سےؤ۔ عقدالدرر باب اول، ابودا٢

سے روايت ہے، حضرت علی عليہ السالم نے اپنے بيٹے حسين عليہ السالم کو ديکھ کر فرمايا: کہ ميرا يہ بيٹا سردار ہے 
ے گا جس کا نام تمہارے نبی واال ہوگاجس کے متعلق رسول هللا نے فرمايا: کہ عنقريب ان کی صلب سے ايک مردخروج کر

  نبی کے اخالق ميں وه ان کے مشابہ ہوگا ،اس سے ملتا جلتا بيان ابووائل کا ہے جسے اس نے باب سوئم ميں نقل کيا ہے ۔

  امام مہدی عليہ السالم فاطمہ عليہ السالم کی اوالد سے 
د نے ؤعليہ السالم کی اوالد سے ہيں اس حديث کو امام ابودا رسول هللا نے فرمايا مہدی عليہ السالم ميری عترت سے، فاطمہ

د، امام نسائی، ابن ماجہ اور ؤمسلم، ابودا ٧۴١، اسعاف الراغبين ص٧٩ابن حجر نے الصواعق ص ٧٨ص ۴اپنی صحيح ج
  د اور ام سلمہ سے نقل کيا ہے۔ؤنے مشکاة المصابيح سے ابودا ٠٣۴البيہقی سے نقل کيا ہے ينابيع المودة ص

پر الطبرانی سے، اس نے االوسط ميں عبايہ بن  ۴٣۴پر علی بن ھالل سے اس نے اپنے باپ سے ص ٣٢٢ابيع المودة صين
  ربعی سے اس نے ابی ايوب االنصاری سے يہ حديث بيان کی ہے۔

اءوه آپ کےہم سے خير االنبياءاور وه آپ کے باپ ہيں، ہم سے خير االوصي”رسول هللا نے فاطمہ عليہ السالم کے لئے فرمايا
شوہر علی عليہ السالم ہيں، ہم سے خيرالشہداءوه آپعليہ السالم کے باپ کے چچا حمزه عليہ السالم ہيں ہم سے وه جس کے دو

پر ہيں وه ان سے پرواز کرتے ہيں جنت ميں جہاں چاہيں، وه آپ کے باپ کے چچازاد جعفر ہيں ہم سے سبطين ہيں وه اس 
جوانوں کے سردار ہيں۔ حسن عليہ السالم و حسين عليہ السالم اور وه دونوں تيرے بيٹے امت کے سبطين ہيں اہل جنت کے 

ہيں ہم سے مہدی عليہ السالم ہيں وه تيری اوالد سے ہيں، اسی طرح کی روايت فضائل الصحابہ کے باب ميں ابوالمظفر 
  السمعانی نے ابوسعيدالحذری سے نقل کيا ہے۔

  طين سے ہيں حضرت امام مہدی عليہ السالم سب
حافظ ابونعيم نے کتاب صفة االمام المہدی عليہ السالم ميں علی بن ھالل سے، اس نے اپنے باپ سے،  ٩باب٣عقدالدرر فصل 

اے فاطمہ عليہ السالم تيرے بيٹوں حسن ”بيان کيا ہے کہ رسول هللا نے وقت وفات اپنی بيٹی فاطمہ عليہ السالم سے فرمايا
۔اسے الکنجی نے اپنی کتاب البيان ميں حافظ ابونعيم “السالم سے مہدی عليہ السالم ہوں گےعليہ السالم و حسين عليہ 

  ميں معجم الکبير ميں بھی بيان ہوا ہے۔ ٢٣۴االصفھانی سے بيان کيا ہے اسی طرح ينابيع المودة ص

  حضرت امام مہدی عليہ السالم حضرت امام حسين عليہ السالم کی اوالد سے
يہ بات طے ہو چکی کہ امام مہدی عليہ السالم رسول هللا کی اوالد سے ہيں علی عليہ السالم و فاطمہ سالم سابقہ روايات سے 

هللا عليہا کی نسل سے ہيں اور آپ حسن عليہ السالم و حسين عليہ السالم کی اوالد سے ہيں۔ اب بحث يہ ہے کہ کيا امام مہدی 
ہيں يا امام حسين عليہ السالم کی اوالد سے ہيں اس ميں علماءاسالم ميں عليہ السالم امام حسن عليہ السالم کی اوالد سے 

اختالف ہے۔ اہل سنت کے محدثين مفسرين ،سيرت نگاروں کی اکثريت شيعہ باره اماميہ کے ساتھ متفق ہے کہ امام مہدی 
يات ميں بيان ہوا ہے۔ تو اس عليہ السالم امام حسين عليہ السالم کی نسل سے ہوں گے اور باقاعده پورا نسب نامہ بھی روا
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  بارے چند روايات مالحظہ ہوں۔
۔ عقدالدرر کے باب اول ميں حافظ ابونعيم نے اپنی کتاب صفة المہدی ميں حذيفہ بن ليمان سے روايت بيان کی ہے کہ رسول١

يک دن بچ گيا تو هللا تعالٰی اگر دنيا سے فقط ا”هللا نے خطبہ ديا اور ہمارے لئے قيامت تک کے حاالت کو بيان کيا پھر فرمايا 
اسے طوالنی کر دے گا يہاں تک کہ ايک مرد کو اٹھائے گا جس کا نام ميرے نام واال ہو گا تو سلماؓن نے سوال کيا يا رسول 
  هللا!آپ کے کس بيٹے سے؟تو آپ نے فرمايا ميرے اس بيٹے سے اور آپ نے ہاتھ حسين عليہ السالم کے کندھے پر مارا۔

لبالغہ ميں ابن ابی الحديد معتزلی نے حضرت علی عليہ السالم کے واسطہ سے نقل کيا ہے کہ مہدی ميرے ۔ شرح نہج ا٢
  بيٹے حسين عليہ السالم سے ہوں گے۔

  پر بھی اس قسم کا بيان ہے۔ ٧٩۴۔ ينابيع المودة کے ص٣

  حضرت امام حسن عليہ السالم کی اوالد سے 
ر روايت نقل کی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا کہ مہدی عليہ پ ٩٨ص۴د کی ابی اسحق سے جؤاس بارے ابودا

السالم حسن عليہ السالم کی اوالد سے ہوں گے ۔ليکن جو لوگ فن حديث کے ماہر ہيں اور احاديث نبويہ کی صحت و سقم 
يث سے احکام لينے بارے بحث کرتے ہيں اور راويوں بارے جرح وتعديل کرتے ہيں اور اصول الفقہ ميں جو قواعد احاد

  د کی اس روايت کو بنياد نہيں بنا سکتے۔ اس کی چند وجوه ہيں۔ؤبارے مقرر ہينابودا
د کی سنن سے ہی روايت درج کی گئی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا مہدی عليہ السالم ؤ۔ عقدالدرر ہيں ابی دا١

  ايت اعتبار سے گر جاتی ہے۔حسين عليہ السالم سے ہوں گے اختالف نقل کی وجہ سے يہ رو
۔ احاديث کے حفاظ کی بہت بڑی جماعت نے اپنی اپنی کتب ميں اسی حديث کو نقل کيا ہے اور بال اختالف بيان کيا ہے ٢

  يعنی مہدی عليہ السالم حسين عليہ السالم کی اوالدسے ہوں گے۔
ے ہوں گے ان ميں الترمذی، امام نسائی، امام بيہقیحضرت علی عليہ السالم نے فرمايا مہدی عليہ السالم حسين عليہ السالم س

  سرفہرست ہيں عقدالدرر ميں اس کی تفصيل درج ہے۔
  ۔ يہ احتمال موجود ہے کہ خط کوفی ميں حسين عليہ السالم لکھا گيا جسے بعد والوں نے حسن عليہ السالمقرار دے ديا۔٣
  وه احاديث کثير تعداد مينہيں۔۔ يہ ايک حديث ہے اور جو کچھ مشہور ہے اس کے خالف ہے اور۴
۔ اہل بيت عليہ السالم کی ساری احاديث اور روايات سے يہ حديث ٹکرا رہی ہے اور وه احاديث سند کے اعتبار سے زياده ۵

  صحيح ہيں کچھ گذر چکی ہيں اور بعض کا بعد ميں ذکر ہوگا۔
نے بھی اعتماد کيا ہے اور قديم ترين منبع و مآخذ  ۔ پھر حافظ ابونعيم جس کی روايات پر خود جناب امين محمدجمال الدين۶

  امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے ہے انہوں نے واضح بيان کيا ہے کہ آپ حسين عليہ السالم کی اوالد سے ہوں گے۔
ے ۔ يہ احتمال موجود ہے کہ محمد بن عبدهللا بن حسن جو کہ نفس زکيہ کے نام سے مشہور تھے ان کا تقرب حاصل کرن٧

  کے لئے درھم و دينار کے اللچ ميں اس قسم کی حديث کو وضع کياگياہو۔
ان احتماالت کی موجودگی ميں اس حديث کو کسی بھی طور پر تسليم نہيں کيا جا سکتا کہ امام مہدی عليہ السالم،حضرت امام

  حسن عليہ السالم کی اوالد سے ہوں گے۔
و سامنے رکھ کر اگر امام مہدی عليہ السالم کے حوالے سے موجود تعصب کی عينک اتار کر اور علمی قواعد ضوابط ک

بنيادی مآخذو منابع کو ديکھا جائے تو يہ بات واضح اور روز روشن کی طرح عياں ہے کہ امام مہدی عليہ السالم امام حسين 
نظريہ پر متفق ہيں اس لئے  عليہ السالم کی اوالد سے ہيں اور آپ کے نويں فرزند ہيں۔ فقط يہ سوچ کر شيعہ باره امامی اس

ہم اسے تسليم نہيں کر تے تو يہ خيال علمی اور تحقيقی نہيں اور علماءکو اس قسم کی سوچ سے باالتر ہونا چاہيے تمام امت 
مسلمہ جس امام مہدی عليہ السالم کی انتظار ميں ہے وه امام حسين عليہ السالم ہی کے فرزند ہيں اور آپ کا نام رسول هللا 

  نام ہے اورآپ کا مشہور لقب مہدی عليہ السالم ہے۔واال 

  مہدی عليہ السالم حضرت امام حسين عليہ السالم کے نويں فرزند ہيں
ميں المناقب موفق بن احمدالخوارزمی کی کتاب سے اس نے سليم بن قيس الھاللی سے اس نے سلمان  ٢٩۴ينابيع المودة ص

  فارسی سے اس حديث کو نقل کيا ہے ۔
ميں رسول هللا کی خدمت ميں حاضر ہوا،کياديکھتا ہوں کہ حسين عليہ السالمابن علی عليہ السالم رسول هللا کی گود سلمان: 

ميں بيٹھے ہيں جب کہ آپ عليہ السالم ان کی آنکھوں کا بوسہ لے رہے ہيں اور ان کے منہ کو چوم رہے ہيں اور يہ فرماتے 
ہو، تم امام ابن امام ہو، امام کے بھائی ہو، تم حجت ابن حجت ہو اور حجت کے تم سيد ابن سيدہو،سيد کے بھائی”جا رہے ہيں 



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

 
 

بھائی ہو، تم نوحجج(نمائندگان خدا) کے باپ ہو، جن کا نواں ان کاقائم (مہدی عليہ السالم) ہوگاعقدالدرر ميں بھی اس مضمون 
  کی روايت موجود ہے۔
ے دسواں نقطہ اس طرح بيان ہوا ہے کہ سليم بن قيس الھاللی نے ميں کتاب مودة فی القربٰی س ٨۵٢ينابيع المودة کے ص 

  سلمان الفارسی سے اسی حديث کو بعينہ بيان کيا ہے۔
ميراخيال يہ نہيں کہ کوئی بھی مسلمان ان نو اماموں سے ناواقف ہوياان کے اسماءبارے آگاه نہ ہو وه سب کے سب حسين 

السالم کے بيٹے ہيں، ليکن عام قاری کی معلومات کے لئے ہم ان کے نام مشہورعليہ السالم بن علی عليہ السالم وفاطمہ عليہ 
  لقب اور کنيت کے ساتھ ذکر کرتے ہيں جوکہ حسب ذيل ہيں۔

ابوعبدهللا جعفر الصادقعليہ )٣ابوجعفر محمد الباقر عليہ السالم()٢ابوالحسن علی زين العابدين عليہ السالم() ١(
ابوجعفر محمد الجوادعليہ )۶ابوالحسن علی الرضا عليہ السالم()۵ظم عليہ السالم (ابوالحسن موسٰی الکا)۴السالم(
  ابولقاسم محمدالمہدی عليہ السالم )٩ابومحمد الحسن العسکری عليہ السالم()٨ابوالحسن علی الھادی عليہ السالم()٧السالم(

  حضرت امام مہدی عليہ السالم امام صادق عليہ السالم کی اوالد سے 
سے حديث نقل کی ہے اس کتاب ميں حافظ ابونعيم نے “ اربعين”ميں حافظ ابونعيم االصفھانی کی  ٩٩۴ينابيع المودة ص

چاليس احاديث نبويہ کو امام مہدی عليہ السالم کے بارے يکجا کر ديا ہے وه کہتے ہيں کہ ان احاديث سے يہ حديث ہے 
کيا ہے اس نے کہا ہے کہ مجھ سے اس حديث کو ابالقاسم طاہر بن جسے مشہور مفسر اور لغت دان ابن الخشاب نے بيان 

ھارون بن موسٰی الکاظم نے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا سے يہ حديث بيان کی ہے کہ آپ نے 
وه ہی مہدی  ميرے سردار جعفر عليہ السالم بن محمد عليہ السالم نے فرمايا کہ خلف صالح ميری اوالد سے ہو گا اور”فرمايا

عليہ السالم ہے اس کا نام محمد عليہ السالم ہے اس کی کنيت ابوالقاسم ہے آخری زمانہ عليہ السالم ميں خروج کرے گا ان 
کی ماں کو نرجس عليہ السالم کہا جاتاہوگا۔ ان کے سر پر بادل کاايک ٹکڑا ہو گا جو انہيں دھوپ سے سايہ دے گا جدھر وه 

ڑا بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگا اور اس سے فصيح اور واضح لہجے ميں يہ اعالن ہو رہا ہو گاکہ يہ جائيں گے وه بادل کا ٹک
  مہدی عليہ السالم ہيں تم سب اس کی اتباع کرو۔

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم بارے
ڑے ان سب ميں سے پر ہے کہ محمد بن علی باقر عليہ السالم نے چھ فرزند چھو ٠٢١ابن حجر نے الصواعق المحرقہ ص

افضل و اکمل جناب جعفر الصادق عليہ السالم تھے اسی وجہ سے وه ان کے خليفہ اور وصی تھے اور تمام لوگوں نے ان 
بن سعيد، ابن جريح، مالک، ¸ سے علم نقل کيا ان کی شہرت ابت ہوئی بڑے بڑے آئمہ نے ان سے روايت کی جيسے يح 

امام رازی نے بھی سوره کوثر کی تفسير ميں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد حضور پاک  سفياتين، ابی حنيفہ، شعبہ، وغيره ھم،
کی اوالد ہے اور يہ اس کا جواب ہے جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل نہ ہو گی۔ بنی اميہ سے کسی کا نام نہيں جب کہ آل 

موسٰی، رضا جيسی ہستياں  رسول ہر جگہ پر ہے اور ان کے مشاہير اوربزرگ علماءاور اکابرين ميں باقر، جعفر،
  موجودہيں۔

  امام مہدی عليہ السالم امام رضا عليہ السالم کی اوالد سے 
، فرائدالسمطين سے نقل کيا ہے کہ حسن بن خالد سے روايت ہے کہ علی بن موسٰی الرضاعليہ السالم ٨۴۴ينابيع المودة ص

نہيں اور تم سب ميں هللا کے نزديک زياده کرامت واال وهنے فرمايا اس کا دين نہيں جس ميں ورع(گناہوں سے دوری)موجود 
شخص ہے جو زياده تقوٰی واال ہو، بعد ميں آپ نے فرمايا کہ ميری اوالد ميں جو چوتھے نمبر پر ہو گا وه کنيزوں کی سردار 

پر ہے کہ  ٩٨۴اور صکا بيٹا ہو گا اور ان کے ذريعہ هللا تعالٰی زمين کو ہر قسم کے ظلم و جور سے طاہر و پاک کردے گا
امام رضا عليہ السالم نے فرمايا وقت معلوم سے مراد ہمارے قائم کے خروج کا دن ہے سوال کيا گيا کہ آپ کاقائم کون ہے؟ 
تو آپ عليہ السالمنے فرمايا ميری اوالد سے چوتھے نمبر پر جو کنيزوں کی سردار کا بيٹا ہے زمين کو ہر قسم کے ظلم و 

  ا فرائد السمطين سے بھی اسی مضمون کی روايت موجود ہے۔جور سے پاک کر دے گ

  حضرت امام رضا عليہ السالم کا تعارف اہل سنت کے ہاں
اوالديں تھيں ان ميں علی رضا عليہ السالمبھی تھے وه سب بيٹوں ٧٣جب موسٰی الکاظم عليہ السالم کی وفات ہوئی تو آپ کی

فاضل اور شان والے تھے۔ اسی وجہ سے مامون نے انہيں اپنی بيٹی عقد ميں دی ميں زياده الئق، زياده آگاه، زياده عالم و 
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ہجری ميں تحرير کيا کہ وه ميرے ولی عہد ہينليکن آپ کی وفات ١٠٢اورانہيں اپنا ولی عہد بنايامامون نے اپنے ہاتھ سے 
ا چاہتا تھا ليکن جيسا کہ امام مامون سے پہلے ہوئی مامون آپ کو اپنے باپ ہارون کی قبر کے پچھلے حصہ ميں دفن کرن

رضا عليہ السالم نے خبر دی تھی مامون کی ضخواہش اور کوشش کے باوجود اگلے حصہ ميں ہی آپ کو دفن کيا گيا آپ 
کے مواليوں سے الکوفی ہيں جو السری السفطی کے اساتذه سے ہيں وه آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا۔آپ کے بارے بہت 

  )٢٢١يکھيں صواعق المحرقہ صزياده لکھا گيا ہے۔(د

  حضرت امام مہدی عليہ السالم حسن بن علی العسکری عليہ السالم کی اوالد سے 
گذشتہ تمام روايات کی روشنی ميں بات واضح ہو گئی ہے کہ امام مہدی عليہ السالم حسينی ہيں اور امام حسن عسکری عليہ 

  ے لکھا ہے۔السالم کی اوالد ہيں اسے اہلسنت کے معروف مصنفين ن
ميں حافظ ابونعيم کی کتاب اربعين سے ، ابن الحشاب کے واسطہ سے روايت درج کی ہے کہ وه  ١٩۴۔ ينابيع المودة ص١

کہتا ہے کہ ہم سے صدفہ بن موسی سے، اسے ميرے باپ نے اسے علی عليہ السالم بن موسٰی رضعليہ السالم نے بيان کيا 
الصالح حسن عليہ السالم بن علی العسکری عليہ السالم کی اوالد سے ہيں وہی صاحبہے کہ آپ عليہ السالم نے فرماياالخلف 
  ۔“الزمان ہيں اور وہی مہدی عليہ السالم ہيں

ميں شيخ عبدالوھاب الشعرانی سے، اس نے اپنی کتاب اليواقبت والجواہرسے، اس نے الفتوحات ٧۵١۔ اسعاف الراغبين ص٢
ہيں يہ بات معلوم رہے کہ مہدی عليہ السالم کا خروج يقينی ہے ليکن وه خروج نہ المکيہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم

کريں گے مگر يہ کہ زمين ظلم و جور سے بھر جائے گی پس وه ظاہر ہو کر اسے عدل و انصاف سے بھر ديں گے وه 
لسالم بن علی عليہ السالم ابن رسول هللا کی عترت سے ہيں فاطمہ عليہ السالم کی اوالد سے ہيں، ان کے جدامجد حسين عليہ ا

ابی طالب عليہ السالم ہيں ان کے والد امام حسن العسکريعليہ السالم ہيں جو امام علی نقی عليہ السالم کے فرزند ہيں،جو امام 
ه محمد تقی عليہ السالم کے فرزندہيں وه امام علی رضا عليہ السالم کے فرزند ،وه موسٰی الکاظم عليہ السالم کے فرزند، و

جعفر صادقعليہ السالم کے فرزند، وه محمد باقر عليہ السالم کے فرزند، وه علی زين العابدين عليہ السالم کے فرزند ہيں، وه 
حسين عليہ السالم بن علی عليہ السالم بن ابی طالب عليہ السالم اورفاطمہ عليہ السالمکے فرزند ہيں ان کا نام رسول هللا واال 

مقام کے درميان کعبة هللا کے پاس مسجد الحرام، مکہ مينان کی بيعت کرينگے۔اس قيمتی روايت اور  نام ہے مسلمان رکن اور
پر کتاب  ١۵۴انتہائی پرمغز عبارت کو علماءاہل سنت نے اپنی کتب ميں اسی ترتيب سے نقل کيا ہے۔ينابيع المودة کے ص

م سے ابومحمد الحسن العسکری عليہ السالم ہيں اور پھر فصل الخطاب سے يہ بيان نقل ہوا ہے کہ آئمہ اہل البيت عليہ السال
تحرير کيا کہ ان کے ايک ہی فرزند ہيں جو ابوالقاسم محمد المنتظر ہيں ، القائم، الحجة، المہدی ،صاحب الزمان، خاتم االئمہ، 

نے اپنی کتاب  پر ہے کہ ميرے سردار عبدالوھاب الشعرانی ٧۴ان کے القاب ، باره امامی شيعوں ميں معروف ہيں ص
ل فی مناقب آل رسول ؤالجواھر ميں ديا ہے کہ مہدی عليہ السالم امام حسن عسکری عليہ السالم کے فرزند ہيں مطالب الس

تاليف کمال الدين طلحہ اور کتاب الدررالمنظم ميں ہے کہ مہدی عليہ السالم ابومحمد الحسن العسکری عليہ السالم کے فرزند 
بار صاحب الزمان عليہ السالم کے آخری باب ميں ہے مہديعليہ السالم حسن عسکری عليہ السالم کی ہيں۔کتاب البيان فی اخ

اوالد سے ہيں۔ فصول المہمہ فی معرفة االئمہ ميں ہے کہ مہدی موعود ابن ابومحمد الحسن العسکری ہيں۔سبط ابن الجوزی 
 ۵۵٢شعبان  ۵١ی عليہ السالم کے فرزند ہيں۔آپ کی والدت نے تذکرة االئمہ عليہ السالم ميں، المہدی ابومحمد الحسن العسکر

ھ ميں ہوئی حضرت عيسٰيعليہ السالم کی مانند وه اب تک زنده اور موجود ہيں شعرانی نے تواضع االنوار القدسيہ المسقاة من 
دائرة ميں جيسا کہ الفتوحات المکيہ ميں ، الصبانی المصری نے اسعاف الراغبين ميں، شيخ صالح الدين الصفوی نے شرح ال

الحنفی القندوزی نے ينابيع المودة ميں بيان کيا ہے ۔ شيخ المالکی نے الفصول المہمہ ميں ، الشيخ الحموينی الشافعی نے کتاب 
  فرائد السمطين ميں کہ مہدی عليہ السالم ابومحمد حسن العسکری عليہ السالم کے فرزند ہيں۔

  تبصره 
ان کرنے کے بعد اس نظريہ کا اختيار کرنے کی گنجائش بالکل باقی نہيں ره جاتی کہ کوئی اتنی ساری احاديث و روايات بي

يہ کہے کہا حضرت امام مہدی عليہ السالم، امام حسن عليہ السالم کی اوالد سے ہوں گے آپ عليہ السالم کا حسينی عليہ 
والی حديث درست مان لی جائے توآپ ددھيال ميں السالم ہونا مسلم ہے، اور اگر امام حسن عليہ السالم کی اوالد سے ہونے 

حسينی عليہ السالم اور ننھيال ميں حسنی عليہ السالم ہيں کيونکہ آپ عليہ السالم کی جده پاک جناب فاطمہ بنت امام حسن عليہ
يں اور حسينی السالم ہيں جو حضرت امام محمد باقر عليہ السالم کی والده تھيں، اس لحاظ سے آپ عليہ السالم حسنی بھی ہ
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  عليہ السالم بھی ہيں۔

  اختتام
خداوند سے دعا ہے کہ وه ہميں اپنے بقيہ حضرت امام مہديعليہ السالم سے محبت کرنے اور انکی نصرت کےلئے تياری 

کرنے کی توفيق دے اور ہماری زندگی اتنی بڑھا دے کہ ہم ان خوشحال دنوں کا ديدار کر سکيں، جن ميں حضرت ولی 
لسالم پرچم اسالم کو پوری دنيا پر لہرائيں گے، دنيا کو آسوده حال بنا ديں گے، ظلم ختم ہوگا، عدالت کی صبح عصرعليہ ا

  نورپر طلوع ہوگی، انسان، انسانيت کی شاہراه پر قدم رکھے گا۔
کی روح کو  هللا تعالٰی ميری اس ادنٰی سی کوشش کو اپنے حضور درجہ قبوليت دے اور اس کا ثواب ميرے ماں باپ، اجداد

  پہنچائے، ميری اوالد کو بھی حضرت ولی العصرعليہ السالم کے ناصران سے بنائے ۔
  

  خادم منتظرين امام مہدی (عليہ السالم)
  سيد افتخار حسين النقوی النجفی 

 ھ ۵٢۴١ذوالحجة الحرام ۶١ھ ۵٠٠٢جنوری ٧٢

 

 


