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  عالم کی فضيلت عابد پر

 
   

 

 

  

  شميم رحمت 
   مؤلف : آيت هللا العظمٰی سيد صادق شيرازی)

  مترجم: شيخ ہاد ی حسن فيضی 

  حضرت امام مہدی (عج) کی معرفت کی ضرورت
تمام مسلمانوں کے وظائف و تکاليف ميں سے ايک وظيفہ و تکليف يہ ہے کہ پہلے انھيں چاہئے کہ اپنے زمانے کے 

يک مشہور و متواترامام کو پہچانيں اور پھر ان کی اطاعت کريں اس وظيفہ و تکليف کے اہم ترين نقلی دالئل ميں سے ا
  ہے ۔ “َمْن َماَت َو لَْم يَْعِرْف اَِماَم َزَمانِِہ َماَت َمْيتَۃً َجاِھلِيَّۃً ” روايت : 

اس حديث کی بنا پر جو لوگ اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغير مر جائيں وه ايسے ہيں کہ عہد جاہليت ميں مرے ہيں 
بت نہيں رکھتے ۔ يہ حديث نہايت معتبر احاديث ميں سے ہے اور شيعہ اور اسالم و ٓائين اسالم سے کوئی رابطہ و نس

اور اہلسنت دونوں نے اس کے تواتر پر تصريح کی ہے ۔ علماء شيعہ سے شيخ مفيد ان افراد ميں سے ہيں جو اپنی 
  ميں لکھتے ہيں:“ االفصاح ” عظيم کتاب 

  )١سلم سے روايت کی گئی ہے ۔( يہ حديث متواتر طور پر حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وٓالہ و
  ميں تحرير فرماتے ہيں :“ الرسالۃ االولٰی فی الغيبۃ ” شيخ مفيداسی طرح اپنی ايک دوسری کتاب 

صحيح روايت ہے اور اہل ٓاثار کا اجماع اس کی گواہی “ َمْن َماَت َو لَْم يَْعِرْف اَِماَم َزَمانِِہ َماَت َمْيتَۃً َجاِھلِيَّۃً ” يہ حديث: 
۔ علماء اہل سنت ميں سے سليمان بن ابراہيم قندوزی حنفی کا نام لے سکتے ہيں کہ جنھوں نے صريحی ) ٢تا ہے (دي
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پر تمام علماء خاصہ و عامہ کا اتفاق “ َمْن َماَت َو لَْم يَْعِرْف اَِماَم َزَمانِِہ َماَت َمْيتَۃً َجاِھلِيَّۃً ” طور پر لکھا ہے کہ حديث : 
  )٣ہے ۔ (

خدا (ص) نے جو امام زمانہ (عج) کی معرفت نہ رکھنے کو شرک و الحاد و کفر کے مرادف قرار ديا  حضرت رسول
ہے ، يہ اس سبب سے ہے کہ انسان جب اپنے حقيقی و واقعی امام کو نہ پہنچانے گا تو وه صحيح راستے سے بھٹک 

ڑھتا جائے گا اتنا ہی زياده مقصد و منزل جائے گا اور صراط مستقيم سے دور ہوجائے گا اور نتيجہ ميں جتنا وه ٓاگے ب
  حق سے دور ہوتا جائے گا۔ 

پس اس لئے کہ ہم گمراہی کا شکار نہ ہوں اور صراط مستقيم سے ہٹنے نہ پائيں ، پہلے مرحلہ ميں ہميں کوشش کرنا 
کے عالوه کوئی نہيں  چاہئے کہ اپنے زمانہ کے امام کو پہنچانيں ، اور ہمارا امام ، امام زمانہ حضرت امام مہدی (عج)

ہے ، حضرت امام مفترض الطاعہ کی فرد کے تنہا مصداق ہيں کہ خدا کے اذن و امر سے زنده ہيں اور تمام لوگوں کے
  خصوصاً شيعوں کے اور باالخص علماء و طالب کے اعمال و افعال کے شاہد و ناظر ہيں ۔

اور حضرت کی انفرادی و اجتماعی سيرت سے افسوس ہے کہ حضرت امام مہدی (عج) کی صحيح معرفت نہ رکھنے 
ٓاشنا نہ ہونے کے باعث ايک گروه کے اندر غلط فکريں پيدا ہوگئی ہيں اور وه سب انجانے ميں يا جان بوجھ کر 

حضرت کی ذات پاک پر ايسے ناروا اتہامات لگاتے ہيں جو ايک عالم و معمولی انسان کی شان ميں بھی جائز نہيں ہيں۔ 
بندی کے طور پر ان اتہامات کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے ، ايک حصہ حضرت امام مہدی  ايک کلی تقسيم

(عج) کی سيرت اور تشکيل حکومت کی کيفيت کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ حضرت کے ظہور اور دنيا پر حاکميت
  پانے کے بعد کے زمانہ ميں حضرت کی روش حکومت کے متعلق ہے ۔ 

  ل ميں حضرت مہدی (عج) کی روشحکومت کی تشکي
افسوس ہے کہ مسلمانوں کی عام ذہنيت يہ ہے کہ حضرت امام مہدی (عج) ايک غضب ناک چہرے کے ساتھ ظہور 

فرمائيں گے اور تلوار کے ذريعہ نيز اپنے مخالفين کے قتل و خون کے ذريعہ حکومت کی تشکيل اور قدرت کی 
ڑ وه روايات ہيں جو اس انداز سے پائی جاتی ہيں اور کتابوں ميں نيز تحصيل ميں کامياب ہوں گے ۔ اس ذہنيت کی ج

منبروں پر لوگوں کے سامنے بيان کی جاتی ہيں ۔ ان روايات ميں سے بعض روايتوں کے اعتبار سے حضرت امام 
ہے مہدی (عج) ظہور کے وقت لوگوں کے ساتھ اتنی سختی و خشونت سے پيش ٓائيں گے کہ ان کی اکثريت ٓارزو کرتی

کہ کاش ان کو ہرگز نہ ديکھيں ، اور ان ميں سے بہت سارے لوگ حضرت (عج) کے نسب ميں شک کرنے لگتے ہيں 
  اور ٓاپ کو ٓال محمد عليہم السالم سے نہيں سمجھتے ۔

  جھوٹی روايتيں اور محمد بن علی کوفی 
وايتوں کی سند ايک شخص بنام محمد بن ان روايتوں کی تعداد پچاس سے زياده تک پہنچتی ہے ، ان ميں تقريباً تيس ر

علی کوفی تک پہنچتی ہے جو کہ بدنام اور جھوٹا ہے اور تمام علمائے رجال نے اس کی روايتوں کی بے اعتباری کا 
حکم لگايا ہے ، يہ شخص حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کے زمانہ ميں تھا اور جناب فضل بن شاذان کے 

فضل بن شاذان بزرگان شيعہ ميں سے اور عظيم راوی ہيں کہ ان کی جاللت و قدر و  معاصرين ميں سے ہے ، اور
منزلت ميں کوئی شک نہيں پايا جاتا ۔ يہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم ان کی تعريف و توصيف ميں 

  فرماتے ہيں کہ :
وجہ سے ميں بھی ٓارزو رکھتا ہوں کہ اہل  يعنی فضل کے خراسانی ہونے کی“ انی اغبط اھل الخراسان لمکان الفضل ”

  خراسان ميں سے ہوں ۔ اب فضل بن شاذان ، محمد بن علی کوفی کے صفات بيان کرتے ہيں :
کدت اقنت ” يہ بہت زياده جھوٹا شخص ہے ، اور دوسری جگہ اس طرح اظہار خيال فرمايا ہے کہ : “ رجل کذاب ”

  يں اس پر بد دعا کروں ۔ يعنی نزديک تھا کہ ميں قنوت نماز م“ عليہ 
  اب ہم نمونہ کے طور پر ان چند روايتوں کو پيش کرتے ہيں : 

  
   پہلی روايت• 

  وه روايت ہے کہ بحار االنوار کے ايک صفحہ سے زياده پر مشتمل ہے ، اس روايت ميں ٓايا ہے : 
بھی بھاگ کر روم کے  حضرت مہدی (عج) ظہور کے بعد مسلمانوں کے ايک گروه کا پيچھا کريں گے ، وه سب” 

نصارٰی کی پناه لينگے ، نصارٰی ان سے کہيں گے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہيں پناه ديں تو تمہيں صليب گردن ميں 
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لٹکانا پڑے گا اور عيسائی ہونا پڑے گا ، يہ گروه امام زمانہ (عج) کے خوف سے عيسائی ہوجائے گا ، حضرت (عج) 
کے پنجے سے نکاليں گے ، ان کے مردوں کو قتل کرڈاليں گے اور ان کی حاملہ  ان بھگوڑے مسلمانوں کو عيسائيوں

  عورتوں کے شکم کو چاک کرديں گے ۔ 
معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت امام مہدی (عج) مرتبہ امامت کے حامل ہيں ، اور “ فيقتل الرجال و يبقر بطون الحبالٰی ” 

ن اسالم ميں اگر کوئی حاملہ عورت کسی جرم و گناه کی مرتکب ہوہر شخص سے زياده احکام اسالم کو جانتے ہيں ۔ دي
اور اس پر حد جاری کرنا واجب ہو ، مثال کے طور پر اگر زنا کرائے اور چار شاہد عادل اس کے زنا کرانے پر 

گواہی ديں ( وه بھی اسالم کے ايسے سخت شرائط کے ساتھ کہ جن کا حصول بہت مشکل ہے ، کيونکہ کوئی ہوشيار 
زنا کو مأل عام ميں انجام نہيں ديتا ) ليکن ان سب کے باوجود اگر ثابت ہوگيا کہ کسی حاملہ عورت نے زنا کرايا ہے 

اور طے ہوجائے کہ اس پر حد جاری کريں تو جب تک يہ عورت حاملہ ہے اس پر حد جاری کرنا حرام ہے ، الزم ہے 
ری کريں ۔ تو پھر يہ کيسے ممکن ہے کہ حضرت ولی کہ بچہ جننے تک صبر کريں اور اس کے بعد اس پر حد جا

  عصر (عج) حاملہ عورت کے شکم کو چاک کريں گے ؟ ٓايا يہ روايت جھوٹی اور گڑھی ہوئی نہيں ہے ؟
  
  )۴دوسری روايت (• 

  بحار االنوار ميں کتاب غيبت نعمانی سے اس سند کے ساتھ ذکر ہوئی ہے : 
عن محمد بن الحسن الرازی ( مجھول الہويّۃ ) عن محمد بن علی الکوفی عن  عن محمد العطار) ۵عن علی بن الحسين (” 

” البزنطی عن ابن ابی بکير عن ابيہ عن زرازة عن ابی جعفر عليہ السالم : ٔايسير ( الحجۃ ) بسيرة النبی (ص) ؟ فقال : 
  “سير بالقتل ہيہات اّن رسول هللا صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سار فی امتہ باللّين و الغائب ي

ٓايا حضرت امام مہدی (عج) حضرت رسول خدا (ص) ” زراره نے حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے پوچھا کہ : 
ہرگز نہيں ، حضرت رسول خدا (ص) نے اپنی امت ميں ” کی سيرت کے مطابق عمل کريں گے ؟ تو امام نے فرمايا: 

  ۔ “ (عج) قتل کی روش سے استفاده کريں گے نرمی کی روش اختيار کی حاالنکہ حضرت امام مہدی 
يہ روايت ايک تو ضعيف السند ہے دوسرے ان صحيح روايتوں سے تعارض رکھتی ہے جو حضرت امام عصر (عج) 

کی سيرت کے حضرت رسول اکرم (ص) کی سيرت سے شباہت رکھنے کے متعلق پائی جاتی ہيں اور بعد ميں بيان کی 
  جائيں گی ۔ 

  
   تيسری روايت• 

  کے ساتھ ہے : ) ۶تيسری روايت بھی اسی قبلی روايت کی سند (
اس سند مغيره بن سعيد بھی ٓايا ہے ، کہ جس کے متعلق حضرت “ عن محمد بن علی الکوفی عن البزنطی عن العالء ” 

يعنی خدا “ راً لعن هللا المغيرة بن سعيد انّہ دّس فی احاديث ابی کثي” امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے کہ : 
لعنت کرے مغيره ابن سعيد پر کہ اس نے ميرے بابا کی احاديث ميں بہت زياده تحريف اور پھير بدل کيا ہے ۔ اس 

روايت ميں بھی پہلے کی روايتوں کی طرح قتل کی بات ذکر ہوئی ہے اور اس بات کو امام (ع) کی طرف نسبت ديتے 
لو يعلم الناس ما يصنع الغائب اذا خرج ألحب اکثرہم ان ال يروه مما يقتل ” ل : سمعت ابا جعفر عليہ السالم يقو” ہيں کہ : 

  “الناس 
اگر لوگ جان ليں کہ حضرت امام مہدی (عج) ظہور کے بعد کيا کريں گے تو ان ميں سے اکثر افراد چاہيں گے کہ ” 

  “حضرت کو نہ ديکھيں کيونکہ وه لوگوں کو قتل کريں گے ۔ 
وٹے ٓادمی کی طرف سے امام معصوم کی طرف نسبت دی گئی ہے اور يہ کسی صورت ميں قابلايسی بات کی ايک جھ

قبول نہيں ہے ، کيونکہ عقلمند انسان اگر جھوٹے انسان کی بات فالن مومن کی شراب خواری کے متعلق سنے تو يقين 
متعلق جھوٹی بات کو کيسے تسليم نہ کرے گا اور خود اس بات کو کبھی نقل نہ کرے گا ، تو پھر بھال امام معصوم کے 

  کيا جاسکتا ہے ، اس روايت کے ذيل ميں اس طرح ٓايا ہے کہ :
يعنی امام زمانہ (عج) اس قدر قتل کريں گے کہ لوگ “ يقول کثير من الناس ليس ٰھذا من ٓال النبی (ص) لو کان لرحم ” 

ہوتے تو رحيم و مہربان ہوتے اور قتل و قتال  کہيں گے وه ٓال نبی (ص) سے نہيں ہيں ، کيونکہ اگر ٓال نبی (ص) سے
  نہ کرتے ۔

  يہ بات کس کے متعلق ہے ؟ ٓايا حجاج بن يوسف ثقفی کے متعلق بھی ايسی بات کہی جاتی ہے ؟
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  چھوتی روايت• 
  ہے : ١١۴اسی روايت کے بعد حديث نمبر 

قال ابو جعفر عليہ السالم : ليس شانہ  عن محمد بن علی الکوفی عن البزنطی عن عاصم بن حميد الحناف عن ابی بصير” 
  “اال بالسيف ال يستتيب احداً 

حضرت امام مہدی (عج) کا سرو کار تلوار کے عالوه کسی اور ” حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا کہ : 
يرت کی شبيہ ۔ ٓايا يہ حضرت رسول خدا (ص) کی س“چيز سے نہيں ہے اور وه کسی کی توبہ قبول بھی نہ کريں گے 

ہے ؟ اہم نکتہ يہ ہے کہ محمد بن علی کذاب اپنی روايتوں کو ثقہ و معتبر افراد کی طرف نسبت ديتا ہے تا کہ اس کی 
کا نام ٓايا ہے جو کہ ثقات ميں سے ہيں ۔“ حناف ” روايتيں لوگ صحيح تصور کريں ، جيسا کہ يہاں بھی سلسلٔہ سند ميں 

  
  پانچويں روايت• 

راوی کہتا ہے“ محبوب سے ( اصحاب اجماع سے ) عن البطائنی عن ابی بصير عن ابی عبد هللا عليہ السالم اس بار ابن 
ما تستعجلون بخروج الغائب فو هللا ” ميں نے امام (ع) سے پوچھا کہ : امام مہدی (عج) کب ظہور فرمائيں گے ؟ فقال : 

غائب ( امام زمانہ ) کے ظہور کے متعلق جلدی کر رہے ہو يعنی کيوں ) ٧“ (ما ہو اال السيف و الموت تحت ظل السيف 
  ، خدا کی قسم وه فقط تلوار اور موت سے سروکار رکھيں گے ۔ 

  
   چھٹی روايت• 

علی بن ابی حمزه بطائنی شيخ الواقفيہ سے ہے جو کہ حضرت امام موسی بن جعفر عليہما السالم کی امامت کی خاتميت 
پ ( امام موسی بن جعفر عليہما السالم) ہی امام غائب ہيں اور اصالً وه بارہويں امام کا قائل کا قائل ہے ، وه کہتا ہے کہ آ 

نہيں ہے ۔ حضرت امام علی الرضا عليہ السالم سے ايک روايت ميں نقل ہوا ہے جو کہ اس شخص کے دفن کے بعد 
  فرمايا ہے کہ : منکر و نکير نے اس پر ٓاگ کا ايک ستون مارا ہے کہ:

  “ٔ قبره ناراً الٰی يوم القيامۃ امتال” 
۔ يعنی اب تک کہ تقريباً باره سو سال ہورہے ہيں وه اپنی قبر ميں “ اس کی قبر قيامت تک ٓاگ سے بھری رہے گی ” 

  جل رہا ہے ۔ بہر حال وه روايت يہ ہے : 
يکن بينہ و بين العرب و قريش  اذا خرج الغائب لم” عن ابی بطائنی عن ابيہ عن ابی بصير عب عبد هللا عليہ السالم قال: 

   )٨“ (اال السيف ما ئاخذ منہا اال السيف 
يعنی جب وه غائب (امام زمانہ ) ٓائيں گے تو اس کے اور عرب و قريش کے درميان تلوار ہی حاکم ہوگی اور وه قريش 

  سے تلوار کے عالوه کوئی چيز دريافت نہيں کرےں گے ۔
اس سلسلہ ميں وارد ہوئی ہيں ، محمد بن علی الکوفی سے قطع نظر ، ان روايتوں يہ ان روايتوں کے چند نمونے ہيں جو

  کے دوسرے بہت سارے راوی بھی کسی صورت ميں قابل اعتبار نہيں ہيں اور ان کی روايتيں قابل قبول نہيں ہےں۔
ور قابل قبول نہيں ہيں ۔ سندی اشکاالت و اعتراضات کے عالوه يہ تمام روايتيں داللت کے اعتبار سے بھی ناتمام ہيں ا

اس لئے کہ ان ميں سے بہت سی روايتوں کا مفاد و مطلب مذہب و شريعت کے ضروريات سے تعارض و اختالف 
  رکھتا ہے اور کسی عنوان سے ان کی توجيہ نہيں کی جاسکتی ۔

، ظلم و ستم کی  اصوالً حضرت امام مہدی (عج) اس لئے ظہور فرمائيں گے تا کہ عدالت قائم کريں اور جور و جفا
بساط الٹ ديں اس بناپر ممکن نہيں ہے کہ حضرت (عج) ظلم کے راستے سے عدل تک پہنچيں ، يا ايجاد بدعت کے 

ذريعے ، اپنے جد حضرت محمد مصطفی (ص) کی سنت کو زنده کريں ۔ حضرت رسول خدا (ص) کی سنت يہ تھی کہ 
املہ عورت پر حد جاری کريں يا اس سے قصاص ليں ۔ ٓانحضرت (ص) اس بات کی اجازت نہيں ديتے تھے کہ کسی ح

ليکن اس روايت کے مطابق جو محمد بن علی الکوفی نے نقل کيا ہے ، حضرت امام مہدی (عج) ان حاملہ عورتوں کے 
  شکم کو جوکہ ڈر سے اور اپنی جان کی حفاظت کی خاطر عيسائی ہوگئی ہيں ، پاره کرديں گے ۔

  صحيح روايتيں
کے بے اعتبار ہونے کی دوسری دليل وه صحيح و معتبر احاديث ہيں جو ان کے مقابل و خالف مفہوم پر  ايسی روايتوں

داللت کرتی ہيں اور واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہيں کہ حضرت امام ولی عصر (عج) کی حکومتی روش
ند ہوگی ۔ ان روايتوں کے چند نمونوں بالکل حضرت رسول خدا (ص) اور امير المؤمنين عليہ السالم کی روش کے مان
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  کی طرف توجہ فرمائيے :
  ۔ بحار االنوار ميں ايک مؤثق و َحَسن روايت کتاب غيبت نعمانی سے ذکر ہوئی ہے :١
عن ابن عقدة عن علی بن الحسن ( ابن فضال ) عن ابيہ عن رفاعۃ عن عبد هللا بن عطاء قال : سئلت ابا جعفر الباقر عليہ ” 

فقلت اذا قام الحجۃ باّی سيرة يسير فی الناس ؟ فقال عليہ السالم : يھدم ما قبلہ کما صنع رسول هللا صلی هللا عليہ  ”السالم : 
  )٩“ (و ٓالہ و سلم و يستٔانف االسالم جديداً 

راوی حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے سوال کرتا ہے کہ حضرت حجت (عج) ظہور کے بعد کون سی سيرت و 
جس طرح کہ حضرت رسول ” ومت اپنائيں گے ؟ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم جواب ديتے ہيں کہ : روش حک

خدا (ص) نے بعثت کے بعد وه تمام چيزيں جو ٓانحضرت (ص) سے پہلے دين کے عنوان سے موجود تھيں جيسے 
ح حضرت مہدی (عج) بھی ظہور يہوديت ، عيسائيت و مجوسيت و غيره ، ان سب کو بے اعتبار اعالن کرديا ، اسی طر

کے بعد جو کچھ بھی دين و اسالم کے نام سے دنيا پر حاکم ہے ليکن دين و اسالم کی بنياد کے مخالف ہے ، ان سب کو 
  ۔ “مٹاديں گے اور حقيقی اسالم کو دوباره برپا کريں گے 

نی ماقبل چيزوں کو بے اعتبارنرمی اور عدم شدت کے ساتھ اپ) ١٠حضرت رسول خدا (ص) نے قرٓان مجيد کے بقول (
کيا ، رسول (ص) کی يہ سيرت مسلمانوں سے مخصوص نہ تھی ، حضرت امام زمانہ (عج) بھی کافروں کے متعلق 

وہی سيرت اور وہی نرمی و مہربانی اختيار کريں گے جو حضرت رسول خدا (ص) کی سيرت تھی مسلمانوں کی بات 
  تو الگ ہے ۔ 

التاسع منہم ( من اوالد الحسين عليہ السالم ) من اہل بيتی و ” صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم قال : ۔ عن ابن عباس عن النبی  ٢
   )١١۔ (“مہدی اّمتی ، اشبہ الناس بی فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ 

ے ہے ، يعنی حضرت مہدی (عج) کے شمائل و اقوال رسول خدا (ص) کی شبيہ ہون“ افعالہ ” ہمارا شاہد و دليل لفظ 
  کے عالوه حضرت کے افعال و اعمال بھی حضرت رسول خدا (ص) کی شبيہ ہيں ۔

کا بيان اس روايت کے ذيل ميں ) ١٣ميں تقريباً ايک صفحہ بحوالہ اعالم الورٰی ، شيخ طبرسی () ١٢۔ بحار االنوار (٣
  ذکر کيا گيا ہے کہ جس کا ايک حصہ يہ ہے : 

کے متعلق سوال ہو کہ کس طرح ہوگی ؟ ٓايا شدت و سختی کے  اگر حضرت ولی عصر (عج) کی حکومت کی کيفيت
حضرت کی حکومت “ فان کان ورد بذالک خبر فھو غير مقطوع بہ ” ساتھ ہوگی تو اس کا جواب يہ دينا چاہئے کہ : 

ہرگز شدت و سختی کے ساتھ نہ ہوگی پس اگر کوئی روايت اس سلسلہ ( حضرت کی حکومت ميں سختی کے بارے ) 
جائے تو وه صحيح نہيں ہے ، اور ايسی کوئی صحيح روايت وجود نہيں رکھتی کہ حضرت شدت و سختی کے ميں پائی

  ساتھ عمل کريں گے ۔ 
عالمہ طبرسی مشہور محدثين ميں سے اور فن حديث ميں معروف تھے ، ان تمام روايتوں کو جو اس باب ميں وارد 

کے ذريعہ غلط اور جھوٹی “تيں پائی جائيں تو وه صحيح نہيں ہيں يعنی اگر ايسی رواي··· ان کان ” ہوئی ہيں اس جملہ 
قرار ديا ہے ، اور وه کہتے ہيں کہ اگر کوئی روايت اس سلسلہ ( حضرت کی حکومت ميں شدت يا سختی کے بارے ) 

  ميں پائی جائے تو نہ تو اس کا مدلول معتبر ہے اور نہ وه حجيت رکھتی ہے ۔
کلينی عن العدة عن البرقی” روايت کتاب کافی سے اس عبارت کے ساتھ نقل ہوئی ہے :  ميں ايک) ١۴۔ بحار االنوار (۴

عن ابيہ عن محمد بن يحيٰی عن حماد عن عثمان عن الصادق عليہ السالم : اذا قام الحجۃ سار بسيرة امير المؤمنين علی 
  “عليہ السالم 

امير المؤمنين علی عليہ السالم کی سيرت پر عمل  يعنی جس وقت حضرت امام مہدی (عج) ظہور فرمائيں گے تو بالکل
  کريں گے ۔ 

اس روايت کی سند صحيح ہے ، اور اس ميں کوئی شک و شبہہ نہيں ہے کيونکہ اس کے روای ايک دوسرے سے بہتر 
  ہيں اور اس کا متن بھی معصومين عليہم السالم کی سيرت کے موافق ہے ۔

رت امام مہدی (عج) ظہور فرمائيں گے تو تمام لوگ خواه چھوٹے ہوں يا ان روايتوں کا مدلول يہ ہے کہ جس وقت حض
بڑے ، بوڑھے ہوں يا جوان ، حضرت سے محبت رکھيں گے اور تِہ دل سے ٓاپ کو دوست رکھيں گے ، حضرت 

  رسول خدا (ص) نے ارشاد فرمايا ہے کہ : 
ہ تمام ٓاسمان و زمين کے رہنے والے اس کیميں تم سب کو مہدی (عج) کی ، جو قريش سے ہوگا ، بشارت ديتا ہوں ک” 

   )١۵۔ (“خالفت و حکومت سے خوشنود ہوں گے 
  اسی طرح ٓانحضرت (ص) سے روايت ہوئی ہے کہ : 
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  )١۶۔ (“ميری امت سے ايک ايسا شخص قيام کرے گا کہ زمين و ٓاسمان کے تمام لوگ اس کو دوست رکھيں گے ” 
  ت ہوئی ہے کہ جس ميں ٓاپ نے ارشاد فرمايا:اسی طرح ٓانحضرت (ص) سے ايک دوسری رواي

اور زمين و ٓاسمان کے ··· ميں تم سب کو مہدی (عج) کی بشارت ديتا ہوں جو لوگوں کی طرف مبعوث کيا جائے گا ” 
  )١٧۔ (“تمام ساکنين اس سے خوشنود ہوں گے 

  اور حضرت علی عليہ السالم سے بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت (ع) نے ارشاد فرمايا :
جس وقت ميرے بيٹوں ميں سے ايک بيٹا ظہور کرے گا تو ايسی گشائش ، لوگوں کے کام ميں پيدا ہوگی کہ حتٰی ” 

  )١٨۔ (“ُمردے بھی ايک دوسرے کی زيارت کو جائيں گے اور ٓاپس ميں اس کے ظہور کی مبارکباد پيش کريں گے 

  جمع روايات
رميان جمع کے متعلق خود ٓائمہ عليہم السالم نے ضروری متعارض روايات ( ايک دوسرے کے خالف روايات ) کے د

ہدايات دئيے ہيں ۔ البتہ دو مخالف روايتيں اس وقت باہم تعارض ميں قرار پائی ہيں جبکہ باب تعارض سے متعلق الزمی 
ی شرائط کی حامل ہوں ، اس طرح سے کہ اوالً دونوں روايتوں کی سند معتبر ہو ، نہ يہ کہ ايک طرف محمد بن عل

کوفی جيسا جھوٹا ہو اور دوسری طرف علی بن ابراہيم اور محمد بن مسلم جيسے ائمہ عليہم السالم کے معتمد اور ثقہ 
  ہوں ۔ 

ان دنوں کے درميان مقايسہ عقالً و شرعاً جائز نہيں ہے ۔ پس ہم اسے پہلے ہی زينے پر جو کہ سند کی بحث ہے مشکل 
علی کوفی سے نقل ہوئی ہيں ، وه امام زمانہ (عج) کو معاذ هللا ايک قاتل و  رکھتے ہيں ، کيونکہ جو روايتيں محمد بن

ٓادم کش کی صورت ميں پيش کرتی ہيں کہ ان کے زمانے ميں فتنہ و فساد ہوں گے اور فقہاء کہتے ہيں کہ حتٰی شرعی 
و بھال کيسے حضرت امام احکام اگر فتنہ و فساد کے باعث ہوں تو ساقط ہوجاتے ہيں اور پھر واجب نہيں ره جاتے ، ت

  زمانہ (عج) جو کہ خود دين و احکام دين کے صاحب و مالک ہيں ، فتنہ و فساد اور ہرج و مرج کے باعث ہوں گے ؟
پس اس پہلے ہی مرحلہ ميں تعارض کی بحث منتفی و ختم ہوجاتی ہے اس لئے کہ ايک جھوٹا شخص بزرگان حديث و 

  ّکر نہيں لے سکتا ۔ثقہ کے معارض نہيں ہوسکتا اور ان سے ٹ
سند صحيح ہونے کے فرض کی بناپر اس مرحلہ سے ٓاگے بڑھيں گے تو دو متعارض روايتوں کے درميان ترجيح کے 

مالحظہ کی باری ٓائے گی ، اس مرحلہ ميں ان دونوں روايتوں کو دوسری صحيح روايتوں سے اور سنت و سيرت و 
دونوں ميں سے جو ان کے موافق ہوگی وه معتبر ہوگی ۔ اس جہت سے کتاب ( قرٓان ) سے مقايسہ کيا جائے گا اور ان 

بھی جو روايتيں امام زمانہ (عج) کی سيرت حضرت رسول خدا (ص) اور امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کی 
لسالم سيرت سے مشابہت کو بيان کرتی ہيں ، وه رجحان و ترجيح کی حامل ہيں ، کيونکہ وه روايتيں معصومين عليہم ا

کی سيرت کے موافق ہيں اور سّچے قرائن زياده رکھتی ہيں ۔ اس مرحلہ کے بعد بالفرض اگر دونوں روايتيں کتاب و 
ہوں ، تو نوبت داللت و ظہور تک پہنچے گی کہ ٓايا دونوں “ متکافی ” سيرت کے مطابق ہوں اور اصطالح ميں 

  ی ہيں يا نہيں ۔روايتيں ظہور و داللت کے اعتبار سے ايک دوسرے کے مساو
اس مرحلہ ميں اگر متعارض روايتوں ميں سے ايک داللت کے لحاظ سے زياده صريح اور واضح ہوگی ، تو ہم اسی کو
اختيار کريں گے ، اور اس صورت ميں داللت کے اعتبار سے بھی دونوں روايتيں يکساں ہوں تو پھر تساقط کی نوبت 

رجائيں گی ، گويا اصالً کوئی روايت وارد ہی نہيں ہوئی ہے ۔ تعارض کے ٓاجائے گی اور دونوں روايتيں اعتبار سے گ
  باب ميں يہی فقہی مبنٰی و اصول ہے ۔ 

 --------------------------------------------------------------------------------   
  ٣٨۔ االفصاح،ص/)١(
  ١٢ص/٧۔ مصنفات الشيخ المفيد ،ج/)٢(
  ۴۵۶ص/٣ج/۔ ينابيع المودة ،)٣(
  ١٠٩، حديث ٣۵٣، ص/۵٢۔ بحار االنوار : ج/) ۴(
  ۔ شيخ صدوق کے والد بزرگوار )۵(
  ١١٣، ح/ ٣۵٣، ص/ ۵٢۔ بحار االنوار : ج/) ۶(
  ۴۵٩۔ غيبۃ الطوسی ، ص/١۵۵، ص/٣۔ الخرائج ، ج/) ٧(
  ١١۵، ص٣۔ الخرائج ، ج/۴۵٩۔ شيخ طوسی ۔ الغيبۃ ص) ٨(
  ، طبع بيروت  ١١٢، ح/  ٣۵٣، ص/ ۵٢۔ بحار االنوار : ج/) ٩(
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  ١۵٩۔ ٓال عمران /) ١٠(
  ١٨٧، ح/٣٧٩، ص/ ۵٢۔ بحار االنوار : ج/) ١١(
  ١٨٧، ح/٣٧٩، ص/ ۵٢۔ بحار االنوار : ج/) ١٢(
ق) شيعہ فقيہ ، محدث ، مفسر اور لغوی ہيں ، ۵۴٨۔ امين الدين ، امين االسالم ابو علی فضل بن حسن بن فضل () ١٣(

ے مشہور ہيں ، نيز چھٹی صدی ہجری ميں عظيم علماء شيعہ ميں سے ہيں کہ ٓاپ خود اور ٓاپ شيخ طبرسی کے نام س
ٓاپ کے بيٹے حسن بن فضل صاحب مکارم االخالق اور ٓاپ کے پوتے علی بن حسن صاحب مشکۃ االنوار يہ تمام 

و  ٢١۶، ص۶؛ طبقات اعالم الشيعہ قرن  ٣۴٢، ص/ ۵حضرات علماء بزرگ ميں سے ہيں ، روضات الجنات ، ج/
  ۔ ٢١٧

  ۵۴، ص/۴٧۔ بحار االنوار : ج/) ١۴(
  ۵٢۴، ص/٢، اثبات الھدة : ج/ ۴٣١۔ ينابيع المودة : ص/) ١۵(
  ۶۶٣، ص/١٩۔ احقاق الحق : ج/) ١۶(
  ٣۴، ص / ١۔ جامع احاديث الشيعۃ : ج/) ١٧(
 ٣٢٨، ص/ ۵٢۔ مجلسی ، بحار االنوار ، ج/٢۵٣، ص ٢۔ صدوق ، کمال الدين :ج) ١٨(

 

 امام زمانہ (عج) کی سيرت وہی رسول خدا (ص) کی سيرت ہے 

 

  
مذکوره باال بيانات کی بناپر حضرت امام زمانہ (عج) کی سيرت بالکل وہی حضرت رسول خدا (ص) کی سيرت و روش ہے 
، يہاں تک کہ حضرت (عج) کے شمائل (شکل و صورت ) بھی رسول خدا (ص) کے نورانی شمائل کے مانند ہيں ، جيسا کہ 

ائی مورخين نے بھی لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا (ص) کا شيعہ و سنی کی بہت سی روايتوں ميں ٓايا ہے اور حتی عيس
چہره مبارک اس قدر جذاب اور دلکش تھا کہ حتی ٓانحضرت (ص) کے سخت سے سخت دشمنوں کی نظر بھی جس وقت ٓاپ 
(ص) کے چہرٔه منور پر پڑتی تھی تو ٓانحضرت (ص) کے جمال پُر نور کو ديکھ کر ايسا محو ہوجاتے تھے کہ اپنے تمام ہم 

  و غم بھال ديتے تھے ، حضرت امام زمانہ (عج) کا چہرٔه پُر نور بھی ايسا ہی ہے ۔
تاريخ و روايات کے عالوه سب سے زياده اہم سند جو حضرت رسول خدا (ص) کی سيرت و سنت کے متعلق ہمارے پاس 

  نچا ہے وه اس طرح ہے : ہے ، وه قرٓان کريم ہے ، جو نقشہ قرٓان کريم حضرت رسول خدا (ص) کے چہرٔه مبارک کا کھي
   )١“ (فبما رحمۃ من هللا لنت لھم و لو کنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولک ” 

اے رسول ! رحمت اٰلہی ( کی برکت ) سے ٓاپ ان لوگوں پر نرم و مہربان ہيں اور اگر بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو وه سب
  ٓاپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ۔ 

  ماتا ہے : اور دوسر ی جگہ فر
   )٢“ (لقد جائکم رسول من انفسکم ، عزيز عليہ ما عنتّم حريص عليکم بالمؤمنين رؤف رحيم ” 

يقينا تمہارے پاس وه رسول ٓايا ہے جو تم ہی ميں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصيبت شاق ہوتی ہے وه تمہاری نجات اور 
  مہربان اور رحيم ہے ۔  ہدايت کے بارے ميں حرص رکھتا ہے اور مؤمنين پر بہت ہی

حضرت رسول خدا (ص) کی شفقت و محبت لوگوں کی نسبت اس حد تک تھی کہ حتٰی بہت سے لوگوں نے اسی مسئلہ کو 
  ٓانحضرت (ص) کے ٓازار کا ايک وسيلہ و ذريعہ بناليا تھا : 

  )٣··· “ (منين و رحمۃ للّذين ٓامنوا منکم و منھم الذين يؤذون النبی و يقولون ھو اذن قل اذن خير لکم يؤمن با و يؤمن للمؤ” 
ان ميں سے وه بھی ہيں جو پيغمبر (ص) کو اذيت ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ وه تو صرف کان ( خوش باور ، يعنی سب کی 

سن ليتے ) ہيں ، ٓاپ کہہ ديجئے کہ تمہارے حق ميں بہتری کے کان ہيں ( يعنی خوش باور ہونا تمہارے نفع ميں ہے ) ، ( 
ليکن جان لو کہ ) وه صرف خدا پر ايمان رکھتے ہيں اور مومنين کی تصديق کرتے ہيں ( ان کی سن ليتے ہيں ) اور صاحبان

  ايمان کے لئے رحمت ہيں ، اور جو لوگ رسول خدا (ص) کو اذيت ديتے ہيں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے ۔ 
، حضرت رسول خدا (ص) کا مذاق اور استہزاء کر رہا تھا ، اس ٓايت کريمہ کی تفسير ميں وارد ہوا ہے کہ ايک منافق 
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جبرئيل نازل ہوئے اور عرض کيا: يا رسول هللا (ص) ! فالں منافق کو باليئے اور اس سے پوچھئے کہ کيوں ايسے کام کر 
  رہا ہے ۔

نے کسی کو اپنی شان ميں يہ ايک استثنائی مورد تھا ، اس کے عالوه ٓاپ کوئی دوسرا موقع نہيں بتا سکتے کہ پيغمبر (ص) 
  مسخره و مذاق کرنے کے سبب طلب کيا ہو ، يہ مورد بھی مصلحت کی بناپر تھا اور پيغمبر (ص) کو حکم مال تھا ۔ 

يا رسول هللا ! جس ” اس قضيہ ميں پيغمبر (ص) نے اس شخص کو باليا اور اس سے توضيح چاہی ، اس نے عرض کيا : 
پيغمبر اسالم (ص) نے کچھ نہيں فرمايا اور ” ی ہے ، ميں نے ايسا کام نہيں کيا ہے ، نے بھی يہ بات کہی ہے ، جھوٹ کہ

خاموش ہوگئے ، يہ منافق بھی يہ سمجھا کہ رسول خدا (ص) نے اس کی بات کو باور کر ليا ہے ، حاالنکہ يہ محال ہے کہ 
نافق کی بات کو باور کريں ، ليکن حضرت رسول خدا (ص) خداوند تعالٰی اور جبرئيل امين کی بات کے بر خالف اس م

  پيغمبر (ص) نہيں چاہتے تھے کہ حتٰی ايسے منافق شخص کے ساتھ بھی ترش روئی اختيار کريں ۔
يہ منافق لوگوں کے درميان گيا اور کہنے لگا کہ يہ عجيب پيغمبر (ص) ہيں ، جبرئيل ان کے ايک کان ميں کہتے ہيں کہ ميں

و يقين کرليتے ہيں ، دوسرے کان ميں ، ميں کہتا ہوں کہ ايسا کام نہيں کيا ہے يہ بات بھی نے ان کا مسخره کيا ہے ، باور 
  باور کرليتے ہيں ۔ 

  خداوند تعالٰی نے ان بيہوده گوئيوں اور بکواسوں کے جواب ميں قرٓان کريم ميں فرمايا ہے کہ : 
ر خاموش ہوجانا خود تمہارے لئے بہتر ہے اور تمہارے يہ تمھاری باتوں کو ( ظاہراً ) مان لينا او) ۴“ (قل اذن خير لکم ” 

  فائدے ميں ہے ۔
يہ حضرت رسول خدا (ص) کا فعل و عمل ہے اور حضرت امام مہدی (عج) حضرت رسول خدا (ص) سے سب سے زياده 

  مشابہ ہيں ۔
مہدی (عج) بھی انہيں صفات  کے مصداق کامل ہيں ۔ لٰہذا حضرت امام) ۵“ (فبما رحمۃ من هللا لنت لھم ” پيغمبر اسالم (ص) 

  کے مالک ہوں گے ، حضرت کافروں کے ساتھ نرم سلوک اختيار کريں گے تو پھر مسلمانوں کی بات تو الگ ہے ۔
اصوالً حضرت امام مہدی (عج) عدل و انصاف برپا کرنے کے لئے ظہور فرمائيں گے ، اور عدالت انسانوں کی ايک فطری 

يہ ممکن نہيں ہے کہ حضرت (عج) ايسی روش اپنائيں کہ لوگ آرزو کريں کہ کاش ان کو اور طبيعی خواہش ہے ، اس بناپر 
نہ ديکھتے ، يا ان سختيوں کے سبب جو انجام ديں گے ، لوگ کہيں کہ وه ٓال محمد (ص) سے نہيں ہيں اور وه اہل بيت 

محال ہے کہ ” م ارشاد فرماتے ہيں : پيغمبر عليہم السالم سے ربط نہيں رکھتے ۔ اور اسی طرح جب حضرت علی عليہ السال
، تو يقيناً ) ۶۔ (“ ميں ظلم کے راستے سے چاہوں کہ کاميابی حاصل کروں اور ظلم کے وسيلہ سے طلب نصرت کروں 

حضرت امام مہدی (عج) بھی اسی سيرت و روش کی پيروی کريں گے ، اور يہ ممکن نہيں ہے کہ ظلم و ستم کے ذريعہ 
  ريں ۔ لوگوں پر حکومت حاصل ک

  حضرت امام مہدی (عج) کی قضاوتی سيرت 
ايک دوسرا مسئلہ جو حضرت امام زمانہ (عج) کے متعلق بيان کيا جاتا ہے ، وه حضرت کی قضاوت اور فيصلہ کرنے کی 

  کيفيت ہے۔
بعض افراد معتقد ہيں کہ حضرت امام زمانہ (عج) کی خصوصيات ميں سے ايک خصوصيت يہ ہے کہ حضرت (عج) 

کے موقع پر طرفين دعوٰی سے شاہد و بينہ ( گواه و دليل ) کے بغير صرف اپنے ( غيبی ) علم کے ذريعہ حکم قضاوت 
  صادر فرمائيں گے۔

يہ افراد اپنے مدعا کے لئے کچھ دليليں بھی پيش کرتے ہيں منجملہ ان دليلوں کے وه احاديث ہيں جو اس سلسلہ ميں پائی 
امام مہدی (عج) اپنے علم کے مطابق اور حضرت داود عليہ السالم کے مانند جھگڑوں  جاتی ہيں اور ان کا مدلول يہ ہے کہ

  کو حل اور اختالف کو دور فرمائيں گے۔
  ان روايتوں کا ايک نمونہ مندرجہ ذيل ہيں :

مد عليھم اذا قام ٓال مح” عبد هللا بن عجالن نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ امام نے فرمايا: 
   )٧“ (السالم حکم بين الناس بحکم داود ال يحتاج الٰی بينٍۃ يلھمہ هللا فيحکم بعلمہ 

جس وقت قائم ٓال محمد عليہم السالم قيام فرمائيں گے ، تو حضرت داود نبی عليہ السالم کے مانند لوگوں کے درميان قضاوت 
گے ، خدا ان کو حقيقت کا الہام کرے گا اور وه اپنے علم کے و فيصلہ کريں گے ، اور وه دليل و برہان کے محتاج نہ ہوں 

  اعتبار سے حکم ديں گے ۔
  اس روايت کے مطابق جو تفسير نور الثقلين ميں مذکور ہے :
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اوالً : فقط ايک مرتبہ حضرت داود عليہ السالم نے قضاوت کے موقع پر اپنے علم کے مطابق عمل کيا کہ وه بھی مشکل سے
اس کے بعد ہميشہ حکم خدا سے طرفين سے گواه و دليل مانگتے تھے اور دليل و قسم ہی کی بنياد پر حکم دوچار ہوگئے اور

  صادر فرماتے تھے ۔
دوسرے: يہ روش حضرت رسول خدا (ص) کی قضاوتی روش سے منافات رکھتی ہے ، اس لئے کہ حضرت رسول خدا 

  (ص) ہميشہ فرماتے تھے کہ :
ميں فقط شواہد و گواہی اور قسم کی بنياد پر تمہارے درميان فيصلہ کرتا ہوں ، اس “ و االيمان  انما اقضٰی بينکم بالبينات” 

بناپر اگر کسی موقع پر ميں نے حکم صادر کيا کہ مثالً فالں زمين فالں شخص کی ہے ، ليکن واقع ميں ايسا نہ ہو تو وه اس 
  نہيں بنائے گا ۔ميں حق تصرف نہيں رکھتا اور ميرا حکم اس کو زمين کا مالک 

اس بناپر اس بات کے پيش نظر کہ حضرت امام مہدی (عج) حضرت رسول خدا (ص) سے سب سے زياده مشابہ ہيں اور 
حضرت (عج) کا ظہور ٓانحضرت (ص) کی شريعت و سنت کے اجراء اور احياء کے لئے ہے ، يہ بات قابل قبول نہيں ہے 

اور روش اختيار کريں گے اور دليل و شاہد کی طلب کے بغير کہ حضرت رسول خدا (ص) کی روش کے عالوه کوئی 
  لوگوں کے درميان قضاوت و فيصلہ فرمائيں گے۔

  حضرت امام مہدی (عج) کی اجرائی سيرتيں 
حضرت امام مہدی (عج) کی اجرائی سيرتوں ميں سے ايک سيرت يہ ہے کہ حضرت جتنا لوگوں اور مسکينوں کی نسبت 

  نا ہی اپنے حکومتی عہده داروں اور کارندوں پر حد سے زياده سخت اور حساس ہيں :رحيم و مہربان ہيں ، ات
مہدی (عج) حکومت کے عاملوں ، کارگزاروں پر بہت زياده “ المہدی جواد بالمال ، رحيم بالمساکين ، شديد علی العّمال ” 

  ماتے ہيں :سخت گير ہوں گے ۔ حضرت علی عليہ السالم ايک حديث ميں اس کے متعلق ارشاد فر
   )٨··· “ (االوفی غد و سئاتی غد بما ال تعرفون ، ئاخذ الوالی من غيرہا عّما لہا علی مساوی اعمالہا ” 

ٓاگاه ہو جاؤ کہ کل کے دن جب کہ وه (مہدی ) ظہور فرمائے گا ، وه کل ( ٓائنده ) جس سے تم نا واقف ہو دوسرے ” ··· 
ندوں کو ان کے برے کردار اور جرم کی سزا دے گا ان کی بد اعماليوں کی حاکموں کے بر خالف اپنے عاملوں اور کار

  ۔“ نسبت مواخذه کرے گا 
البتہ حضرت (عج) خود سب سے پہلے اور سب سے زياده اپنے اوپر سختی اختيار کريں گے اور اس بات کے بر خالف کہ 

ے جد امير المؤمنين عليہ السالم کے مانند درشت تمام لوگ حضرت کی حکومت کے زير سايہ رفاه و ٓارام ميں رہيں گے ، اپن
  اور خشن پوشاک اور غير لذيذ کھانے پر اکتفا فرمائيں گے :

قسم بخدا مہدی (عج) کا لباس درشت اور کھانا سوکھا اور بغير سالن ) ٩“ (فو هللا ما لباسہ اال الغليظ و ال طعامہ اال الجشب ” 
  کے ہوگا۔

رت ولی عصر (عج) کی برکت سے خداوند عالم ہم سب کی عمر کو حضرت کے ظہور ميں اميد رکھتا ہوں کہ خود حض
سے متصل فرمادے گا ، ان شاء هللا ۔ اس بات کی ذکر ضروری ہے کہ حضرت ٓايۃ هللا العظمٰی سيد صادق شيرازی دام ظلہ 

دسہ کے علماء و طالب محترمکو حوزٔه علمئہ قم المق“ حضرت امام مہدی (عج) کی حکومتی سيرت ” العالی نے يہ موضوع 
کے مجمع کے درميان چند جلسوں اور نشستوں ميں مفصل طور پر علمی تنقيد و تحقيق کے ساتھ بيان فرمايا ہے ، اور 

کے تحت مفصل طور پر مختلف جہتوں کے ساتھ حجيت روايات کی بحث ) ١٠دسيوں روايتوں سے زياده پر چار موضوع (
( علم حديث ، رجال ، درايۃ ) پر محققانہ تقرير فرمائی ہے۔ ليکن اختصار کے پيش نظر کی ، جيسے سندی و داللی جہات 

  چونکہ افسوس ہے کہ معظم لہ کی تقريروں کو تفصيالً ٹيپ نہ کرسکے لٰہذا اسی مختصر مقدار پر ہم نے اکتفا کيا ۔ (ناشر)
------------------------------------------------------------------ --------------  

  ۵٩۔ ٓال عمران /) ١(
  ١٢٨۔ توبہ / ) ٢(
  ۶١۔ توبہ /) ٣(
  ۶١۔ توبہ /) ۴(
  ١۵٩۔ ٓال عمران / ) ۵(
  ۔ نہج البالغہ ) ۶(
  ٢۵٩، ص۵۔ بصائر الدرجات : ج٣٩٧، ص/ ١۔ کلينی ، اصول کافی :ج/) ٧(
  ١٣٨۔ نہج البالغہ : خطبہ ) ٨(
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  ٣۵۴، ص/  ۵٢ار : ج/۔ بحار االنو ٢٣٣۔ نعمانی ، الغيبۃ ص/ ) ٩(
۔ حضرت امام مہدی (عج) کا ظہور اور تشکيل حکومت کی کيفيت ( اعم از روايات صحيح١۔ وه چار موضوع يہ ہيں : ) ١٠(

۔ حضرت کی قضاوتی سيرت و ۴۔ حضرت (عج) کے عامل اور کارندے ٣۔ حکومت کرنے کی روش ٢و غير صحيح ) 
 روش۔

 

 حضرت امام زمانہ (عج) کا خط شيخ مفيد کے نام 

 

  
ھ ق ميں شيخ مفيد ايک خط امام زمانہ (عج) کی  ۴١٠جيسا کہ احتجاج ميں مرحوم طبرسی نے نقل کيا ہے کہ ماه صفر 

  جانب سے دريافت کرتے ہيں کہ جس کا ايک حصہ يہ ہے : 
ہم تمھاری رعايت و مراعات کی نسبت ) ١“ (و انا غير مہملين لمراعاتکم و ال ناسين لذکرکم و لوال ذالک لنزل بکم البالء ” 

  بے توجہ نہيں ہيں اور نہ تمہارے ذکر کو بھالنے والے ہيں اور اگر ايسا نہ ہوتا تو تم پر بالء نازل ہوجاتی ۔
مراد ہے ۔ حضرت امام زمانہ “ رعايتکم ” يعنی “ مراعاتکم ” اور يہاں پر  مصدر ميمی ہے بمعنائے رعايت ،“ مراعات ” 

  کے نام اپنے اس خط ميں تحرير فرماتے ہيں کہ :) ٢(عج) شيخ مفيد (
معلوم ہونا چاہئے کہ اہمال اور ترک کے درميان فرق ہے ، ترک کا “ ہم تمھاری نسبت اہمال ( بے توجہی ) نہيں کرتے ” 

يعنی اگر ہم نے رعايت نہ کی تو اہمال ( بے “ اہمال نہيں کرتے ” م ہے ، امام (عج) نے فرمايا ہے کہ : معنٰی اہمال سے اع
  توجہی ) ہماری طرف سے نہيں ہے بلکہ خود تمہاری جانب سے ہے ۔

معنٰی نسيان ( بھالنے ) کی عام و مطلق کی صورت ميں نفی کر رہے ہيں ، اس “ و ال ناسين لذکرکم ” دوسرے جملے ميں : 
  ميں کہ ہميشہ اور ہر جگہ ہم تمھيں ياد رکھتے ہيں کہ اگر ايسا نہ ہوتا تو تم پر بال نازل ہوجاتی ۔

حضرت امام زمانہ (عج) ہمارے زنده امام ہيں اور دوسرے ائمہ (ع) اس دنيا سے شہيد ہوکر جاچکے ہيں ، اگر چہ شيعوں کا
زنده و مرده ہونا کوئی فرق نہيں رکھتا ، لٰہذا ہم زيارت ناموں ميں  اعتقاد ہے کہ امام معصوم کا حاضر و غائب ہونا اور

  پڑھتے ہيں :
يعنی ميں گواہی ديتا ہوں کہ ٓاپ مجھے ديکھ رہے ہيں اور ميرا کالم “ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کالمی و ترد سالمی ” 

ہے اور اس ميں کوئی شک و شبہہ نہيں ہے ،  سن رہے ہيں اور ميرے سالم کا جواب دے رہے ہيں ، يہ مسئلہ قطعی و يقينی
  ليکن ٓاج شيعہ حضرت امام زمانہ (عج) سے منسوب ہيں اور زمام امور ٓاپ کے ہاتھوں ميں ہے ۔

کے امام ہيں ، يہ مباحث اصول دين کے مباحث ميں سے “ ما سوی هللا ” البتہ حضرت امام زمانہ (عج) تمام ہستی و وجود 
  ے متعلق تفصيل کے ساتھ بحثيں کی گئی ہيں اور ان کی دليليں تحقيق کے ساتھ بيان کی گئی ہيں ۔ہيں کہ اپنی جگہ پر ان س

  معصوم عليہ السالم فرماتے ہيں کہ:
  )٣۔ (“ ہلّلنا فھلّت المالئکۃ ، سبحنا فسبّحت المالئکۃ ، کنّا معلّقين بالعرش نسبّح و لم يخلق هللا شيئاً غيرنا ” 

  ں سے کسی کو خلق نہيں کيا تھا ہم خدا کی تہليل و تسبيح کرتے تھے۔ جس وقت خدا نے مخلوقات مي
مرحوم عالمہ مجلسی نے اس موضوع سے متعلق روايتوں کو بخوبی جمع کيا ہے اور ان کو اصول دين اور اسی طرح 

  احوال معصومين عليہم السالم کے ابواب ميں ذکر کيا ہے۔

  شيخ مفيد کا مرتبہ 
نے غيبت صغرٰی کے زمانے ميں اسی طرح غيبت کبرٰی ميں بھی بہت سے خطوط و توقيعات حضرت امام زمانہ (عج) 

شيعوں اور بزرگان شيعہ کے لئے تحرير فرمائی ہيں ، اسی طرح حضرت (عج) اپنے نمائندوں کو خطوط تحرير فرماتے 
وقيعات ميں سے کچھ ہی تھے ، اور کبھی کبھی بعض افراد کو جواب لکھتے تھے ، البتہ افسوس ہے کہ ان خطوط و ت

ہمارے ہاتھوں تک پہونچی ہيں ، ليکن جو عبارتيں شيخ مفيد کے متعلق اس خط ميں ٓائی ہيں وه کسی دوسرے کے متعلق نہيں
ٓائی ہيں شايد ان تمام خطوط ميں جو حضرت نے تحرير فرمائے ہيں کسی کی اس حد تک تعريف و تائيد نہيں فرمائی ہے ۔ 

  ميں جو کہ حضرت (عج) کی جانب سے شيخ مفيد کو پہونچا ہے ، تحرير فرمايا ہے کہ : جيسا کہ ايک دوسرے خط
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اس خط کا لفظ لفظ مفصل بحث کا طالب ہے ، ) ۴“ (ادام هللا توفيقک لنصرة الحق و اجزل مثوبتک علٰی نطقک عنا بالصدق ” 
اخالص کی شہادت نہيں دی ہے ، حضرت امام زمانہ (عج) نے شيخ مفيد کے عالوه کسی اور کے لئے اس انداز سے 

هللا نصرت حق کے لئے تمہاری توفيق کو قائم و دائم رکھے ، اور جو کچھ ہم سے” حضرت شيخ مفيد سے فرماتے ہيں کہ : 
  ۔“ روايت کی ہے سچ کہا ہے ، خداوند تعالٰی تمہاری باتوں کے سبب تمہارے ثواب کو زياده کرے 

الح و نيک ہونے کی گواہی ديتا ہے ، اور ايک وقت امام معصوم ايسی ايک وقت ايک عام شخص کسی دوسرے کے ص
گواہی ديتے ہيں اس بات کی قيمت و عظمت تمام دنيا کی قيمت و عظمت سے زياده ہے ، کيونکہ دنيا تمام ہوجائے گی ليکن 

ليکن روز بروز پہلے سے يہ قيمت و عظمت تمام ہونے والی نہيں ہے ۔ شيخ مفيد کے انتقال کو ہزار سال سے زياده ہوگئے 
  زياده زنده ہوتے جارہے ہيں ۔ ٓاپ عالمہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کامل تھے :

  
  ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
  بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن ميں ديده ور پيدا

  
ہ (عج) کی خدمت با برکت ميں اس مرتبہ و منزلت کے باوجود کوئی جگہ ايسی نہيں ملتی کہ شيخ مفيد حضرت امام زمان

پہونچے ہوں ليکن اپنے وظائف کو اسی طرح انجام ديتے تھے جيسا کہ امام چاہتے تھے اور اسی وجہ سے حضرت (عج) 
  ان پر عنايت فرماتے تھے۔

 ٣٢٩ھ ق يا  ٣٢٧شيخ مفيد غيبت صغرٰی کے ختم ہونے کے بعد غيبت کبرٰی کے زمانہ ميں پيدا ہوئے ہيں ، غيبت صغرٰی 
ھ ق ميں پيدا ہوئے ہيں ، اور کسی وقت کوئی خط بھی حضرت امام زمانہ ٣٣٧ھ ق يا  ٣٣۶ھ ق ميں ختم ہوئی اور شيخ مفيد 

(عج) کو نہيں لکھا ہے بلکہ خود حضرت (عج) نے ايسا خط تحرير فرمايا ہے ، اور وه بھی اس تفصيل کے ساتھ ايسا خط ، 
ضرت امام زمانہ (عج) شيخ مفيد سے کالم و گفتگو کرنا چاہتے ہيں جيسا کہ کہ جس سے يہ نتيجہ سمجھ ميں ٓاتا ہے کہ ح

کتابوں ميں نقل ہوا ہے اس کی بناپر حضرت (عج) نے تين خطوط شيخ مفيد کو تحرير فرمائے ہيں کہ ان ميں سے دو خط 
  ۔دستياب ہيں ، اور گويا تيسرا خط ظاہرا کتب خانوں کے جالنے کے واقعہ ميں ناپديد ہوگيا ہے

  شيخ مفيد کون ہيں ؟
شيخ مفيد ايک عام جوان تھے کہ ٓاپ کے والد بزرگوار تل عکبری ميں ( جو کہ بغداد سے دس فرسخ کے فاصلہ پر واقع ہے 

کہتے تھے ، اس کے بعد ٓاپ کے والد آپ کو بغداد درس حاصل“ ابن المعلم ” ) درس ديتے ، اور اسی وجہ سے ٓاپ کو لوگ 
ئے ، دھيرے دھيرے اس مرتبہ تک پہونچ گئے کہ ٓاپ کی وفات کے دن با وجود يکہ اہل بغداد کی کرنے کے لئے لے آ 

اکثريت شيعہ نہ تھی ٓاپ کی تشييع جنازه نہايت شان و شوکت کے ساتھ ہوئی اور مؤرخين کے نقل کرنے کی بناپر ٓاپ کی 
يد کا مرتبہ اتنا رفيع و بلند ہے کہ حتٰی ٓاپ کے تشييع جنازه تاريخ ميں اس زمانہ تک بے نظير و بے مثال تھی ۔ شيخ مف

ناصبی دشمن بھی ٓاپ کی تحسين و تعريف کرتے تھے اور اہل سنت کے بزرگ علماء ٓاپ کی مجلس درس ميں حاضر ہوتے 
  کہ جس ميں بہت سارے جھوٹ نقل کئے ہيں لکھتا ہے کہ : ) ۶“ (ابواب الجنان ” صاحب کتاب ) ۵تھے ۔ يافعی (
بھی کہتے ہيں اس لئے کہ جس وقت حضرت سيد الشہدا عليہ السالم کی قبر تک پانی اليا گيا تا کہ “ حائر ” کو  شيعہ کربال

اسے مٹاديں ، تو پانی حضرت سيد الشہداء عليہ السالم کی قبر مطہر کے نزديک تک بڑھا ، ليکن جب مرقد شريف کے 
  ا ، اسی وجہ سے کہتے ہيں :قريب پہونچا تو پھر ٓاگے نہ بڑھا اور اپنا راستہ بدل دي

  ۔ “ يعنی پانی حضرت سيد الشہداء عليہ السالم کے حرم مطہر کے مقابل متحير ہوگيا اور ٓاگے نہ بڑھا “ حار الماء ” 
يافعی اپنی کتاب ميں اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد شيعوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کيا پانی بھی انسانوں کے مانند

کی بات کرتا ہے تو ) ٧رکھتا ہے ، يا يہ کہ فرشتہ ہے جو درک و فہم رکھتا ہو ؟ ليکن يہی يافعی جب احمد بن حنبل (تکليف 
  کہتا ہے :

ايک دو سال دريائے دجلہ ميں سيالب ٓاگيا اور تمام گھروں ميں پانی پہونچ گيا ، ليکن جيسے ہی پانی احمد بن حنبل کی قبر ” 
قبر کے نزديک نہ گيا اور بعد ميں لوگوں نے دکھا کہ جو چٹائی اس کی قبر ميں ہے ابھی گرد و تک پہونچا واپس ٓاگيا اور 

۔ يہی پانی جب حضرت امام حسين عليہ السالم تک پہونچتا ہے تو بے عقل“ خاک اس پر موجود ہے اور تر بھی نہ ہوئی ہے 
ساتھ اتنی شماتت و دشمنی رکھنے کے باوجود شيخ ہے ، ليکن احمد بن حنبل کے لئے عاقل ہوجاتا ہے ۔ يافعی شيعوں کے 

  مفيد کی تعريف کرتا ہے ۔ 
يعنی خدا نے ہم کو ان سے راحت دی ۔ “ ٔاراحنا هللا منہ ” شيخ مفيد کی رحلت کے بعد سنی علماء کے ايک گروه نے کہا : 
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ر کو سجايا اور جشن منايا ۔ ليکناور يہاں تک کہ ايک سنی نے شيخ مفيد کی وفات کی مناسبت سے اپنے گھر کے در و ديوا
  بہر حال سنيوں نے بھی قدر دانی کی ہے ۔

  حضرت امام زمانہ (عج) کی نظر ميں شيخ مفيد کا مرتبہ 
  شيخ مفيد کا مرتبہ و منزلت اس حد تک بلند ہے کہ حضرت ولی عصر (عج) ٓاپ کی وفات پر مرثيہ پڑھتے ہيں :

  ال صوت الناعی بفقدک انہ
   )٨الرسول عظيم ( يوم علٰی ٓال

  يعنی تمہاری وفات کی مصيبت آل رسول (ص) کے لئے بہت بڑی مصيبت ہے ۔ 
 ٓاپ کے لئے اس سے بڑھ کر فخر کی بات کيا ہوسکتی ہے کہ حضرت امام مہدی (عج) ٓاپ کو خطاب کرکے فرماتے ہيں :

تم پر اے خدا کے نيک بندے ، حق کی مدد  سالم ہو“ سالم عليک ايہا العبد الصالح الناصر للحق الداعی بکلمۃ الصدق ” 
  کرنے والے اور راه راست کی طرف دعوت دينے والے۔

  شيخ مفيد کا نمونہ
يہ جملے امام معصوم کی طرف سے ايک غير معصوم شخص کے لئے بہت اہم ہيں ، شيخ مفيد کيا کام کرتے تھے کہ 

ے الئق ہوگئے ؟ ۔ امير المؤمنين حضرت علی عليہ حضرت امام زمانہ (عج) کی طرف سے ان جملون کے ساتھ توصيف ک
السالم اس خطبہ ميں کہ جس کا ايک حصہ حضرت رسول اکرم (ص) کی تعريف و توصيف ميں ہے ، اس بات کے بيان ميں
کہ حضرت رسول خدا (ص) کے ٓاخری زمانہ حيات ميں حاالت کيسے پيدا ہوگئے کہ لوگ فوج در فوج دين اسالم ميں داخل 

ٓاپ نے ديکھا کہ لوگ دين خدا ميں فوج در فوج داخل ) ٩“ (و رٔايت الناس يدخلون فی دين هللا افواجاً ” ور بقول قرٓان ہوگئے ا
  ہورہے ہيں ، ارشاد فرماتے ہيں :

  يعنی لوگوں نے پيغمبر اسالم (ص) پر اعتماد و اطمينان پيدا کرليا پس ان کی پيروی کی ۔ “ وثقوا بالقائد فاتّبعوه ” 
مفيد نے اس نکتہ کو درک کيا تھا اور ايسا کام کيا کہ لوگ ان پر اعتماد و اطمينان پيدا کريں ، جو لوگ ، لوگوں کی شيخ 

  ہدايت کرنا چاہتے ہيں انہيں اس نکتہ سے غافل نہ ہونا چاہئے اور دوسروں کے لئے قابل اعتماد و اطمينان ہونا چاہئے ۔

  ريافت کرناشيخ مفيد اور امام زمانہ (عج) کا خط د
اس بحث کے ضمن ميں کہ شيخ مفيد نے حضرت امام زمانہ (عج) کو نہيں ديکھا تھا اور اس زمانے ) ١٠سيد بحر العلوم (

ميں کوئی نائب بھی نہ تھا کہ يہ خط اس کے واسطے سے شيخ مفيد کے ہاتھ ميں پہونچے پس يہ خط کيسے شيخ مفيد کے 
  ہاتھ ميں پہونچا ہے ؟ کہتے ہيں : 

نکہ خط دريافت کرنے کا زمانہ غيبت کبرٰی کا زمانہ تھا ، اور طے نہيں تھا کہ اس زمانہ ميں کوئی شخص واسطہ اور چو” 
خاص نائب کے عنوان سے حضرت امام زمانہ (عج) کی خدمت ميں پہونچے اور جس شخص نے خط شيخ مفيد کو ديا ہے 

ا ہے ، ان تمام اوضاع و احوال کے ساتھ شيخ مفيد کا مرتبہ اس نے بھی نہيں کہا کہ امام زمانہ (عج) نے يہ خط مجھے دي
  ۔“ باعث ہوا کہ يہ استثناء ( فضيلت ) انہيں کے بارے ميں صورت پذير ہو 

خالصہ يہ کہ شيخ مفيد امير المؤمنين حضرت علی عليہ السالم کے ارشاد کے بموجب حضرت رسول اکرم (ص) کے وصف
  “ اور امين و معتمد تھے ٓاپ سچے ” کے حامل تھے ، وه يہ کہ 

ايک سنی عالم جو کہ شيخ مفيد سے بہت خار رکھتا تھا ، کہتا ہے کہ: با وجوديکہ شيخ مفيد کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ بادشاه ، 
کان” تاجر افراد اور مختلف شخصيتيں ان کے سامنے تواضع کرتی تھيں اور ان کے ديدار کی کوشش کرتی تھيں ، پھر بھی 

شيخ مفيد ہميشہ خشن اور موٹے لباس زيب تن کرتے تھے ۔ مشہور ہے کہ جملٔہ فعليہ استمرار ميں ظہور “ خشن يلبس ال
رکھتا ہے يعنی ايسا نہيں ہے کہ ايک بار يا دوبار دکھاوے کے طور پر موٹے لباس پہن ليں ، بلکہ وه ہميشہ ايسا ہی پہنتے 

  تھے ۔ 

  ے مقتدیٰ امير المؤمنين حضرت علی (ع) شيخ مفيد ک
جی ہاں ! شيخ مفيد اس صفت کے مالک تھے کہ لوگوں کے اعتماد کو اپنے اعمال و اخالق سے متٔاثر کرليں ، يہاں تک کہ 
دوست و دشمن سبھی ٓاپ کی تعريف و تحسين کرتے تھے ، يہ فضيلت ٓاپ کو معصومين عليہم السالم کی اقتدا سے حاصل 

  ہوئی تھی ۔
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  ہ السالم ارشاد فرماتے ہيں :امير المؤمنين حضرت علی علي
قسم بخدا ميں نے ايک جھوٹ بھی نہيں بوال ہے ۔ اور يہ دعوٰی تاريخ کی گواہی سے ثابت ہے ) ١١“ (و هللا ما کذبت کذبۃ ” 

، کيونکہ کبھی کسی جگہ کوئی جھوٹ حضرت علی عليہ السالم سے نہيں سنا گيا ، حتٰی اس موقع پر بھی کہ ايک چھوٹے 
ريعہ تيره سال پہلے ہی روئے زمين کی سب سے بڑی حکومت پر حکمرانی کرتے ، کيونکہ عمر نے سے جھوٹ کے ذ

اپنے بعد خليفہ کی تعيين کے لئے چھ افراد کی شورٰی ( کميٹی ) بنائی تھی ، عثمان اور امير المؤمنين حضرت علی عليہ 
ھ افراد کے درميان سے ايک خليفہ ہو ، اور اگر السالم بھی ان کے درميان تھے ، اور اس نے وصيت کی کہ ميرے بعد ان چ

دو شخص برابر ووٹ حاصل کريں تو خليفہ وه شخص ہوگا جس کو عبد الرحمان بن عوف ووٹ دے ، سب کے ووٹ دينے 
کے بعد عبد الرحمان باقی رہا ، کہ ان ميں سے جس کو بھی رای اور ووٹ ديتا وه خليفہ ہوجاتا ۔ عبد الرحمان بن عوف نے 

  المومنين عليہ السالم سے عرض کيا:امير 
ميں تم سے بيعت کروں گا کتاب خدا و سنت رسول (ص) اور شيخين“ ٔابايعک علٰی کتاب هللا و سنۃ رسولہ و سيرة الشيخين ” 

  ( ابوبکر و عمر ) کی سيرت پر ۔ حضرت امير المومنين علی عليہ السالم نے فرما يا :
اور سنت رسول (ص) قبول ہے ، ليکن سيرت شيخين قبول نہيں کرتا ، کيونکہ ميں خود  کتاب خدا“ کتاب هللا و سنۃ رسولہ ” 

  مجتہد ہوں اور اپنی رائے پر عمل کروں گا ۔
پھر عبد الرحمان بن عوف نے يہی بات عثمان سے کہی ، اور اس نے سيرت شيخين کو قبول کرليا اور خليفہ بن بيٹھا ، البتہ 

  عمل نہ کيا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ماراگيا ۔ بعد ميں اس نے کسی ايک پر بھی
امير المومنين حضرت علی عليہ السالم اس حد تک تيار نہ ہوئے کہ ايک لفظ بھی اپنے عقيده کے برخالف اور جھوٹ زبان 

پر الئيں اور اسی کام نے حضرت (ع) کو تيره سال پھر خالفت سے دور کرديا ، بہت سے لوگوں نے حضرت (ع) سے 
ا کہ ٹھيک ہے کہ ٓاپ سيرت شيخين کو قبول نہ کرتے اور اس پر عمل نہ کرتے ليکن اس وقت قبول کرلينا چاہئے عرض کي

  تھا ۔ ليکن علی عليہ السالم وه شخص نہيں ہيں کہ اتنا سا بھی حقيقت سے فاصلہ اختيار کريں ۔

  حضرت امام زمانہ (عج) کی اميد شيعوں سے
ام زمانہ (عج) کی خدمت ميں کيسے پہنچا جاسکتا ہے اور کيسے حضرت سے مالقات بہت سے شيعہ يہ سوچتے ہيں کہ ام

کی جاسکتی ہے ، حضرت امام زمانہ (عج) سے مالقات ايک خاص مسئلہ ہے اور اس سے متعلق کتابوں ميں ان افراد کے 
کرنے والوں ميں واقعات ذکر ہوئے ہيں جنہوں نے حضرت سے مالقات کی ہے ، حضرت امام زمانہ (عج) سے مالقات 

عالم و عوام ، بوڑھے اور جوان ، مرد و عورت سبھی دکھائی ديتے ہيں ، ليکن ٓايا امام زمانہ (عج) نے شيعوں سے يہ چاہا 
ہے کہ غيبت کے زمانہ ميں يہ کوشش کريں ؟ يا نہيں ، بلکہ وظيفہ کوئی دوسری چيز ہے ؟ اور ٓايا ہم اس سے زياده اہم 

  ؟··· وظيفہ نہيں رکھتے 
جيسا کہ ذکر کيا گيا کہ حضرت امام زمانہ (عج) سے تقرب کاسب سے زياده اہم وسيلہ خود اپنے وظيفہ انجام دينا ہے ، وہی 

چيز کہ جس کے لئے خداوند تعالٰی نے حضرت کو امامت کو مرتبہ عطا فرمايا ہے ، وہی چيز کہ جس کے لئے حضرت 
  رسول خدا (ص) تشريف الئے ہيں ۔

  ظيفہ انجام ديناشيخ مفيد کا و
  مرحوم ٓايت هللا نجفی مرعشی رحمۃ هللا عليہ جو کہ ايک محقق عالم تھے ، فرماتے تھے کہ:

شيخ مفيد نے خود کو مباحثہ و مناظره کے لئے وقف کر رکھا تھا اور مختلف مناظرے دوسرے تمام اديان و مذاہب کے ” 
ه مناظره کے لئے ٓايا اور شيخ مفيد سے وقت مانگا ، شيخ مفيد علماء سے انجام ديتے تھے ، يہاں تک کہ ايک بار ايک گرو

۔ ان لوگوں نے کہا: اے شيخ ! ہم بڑی دور سے ٓائے ہيں اور واپس جانا چاہتے ہيں“ ميرے پاس وقت نہيں ہے ” نے فرمايا : 
ور اس وقت جتنے ميرے پاس صرف صبح کی اذان سے پہلے دوگھنٹے وقت ہے ا” ، شيخ مفيد نے تھوڑاسا سوچ کر کہا : 

دن بھی چاہو ٓاسکتے ہو ، ان لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی چاره نہيں ہے ، دن ميں سوئيں گے اور رات ميں مناظرے کے 
  لئے ٓائيں گے ۔ 

  
  کيا شيخ مفيد سوتے نہ تھے ؟

ں سے ہے ) سے ٓاپ کے حاالت ميں لکھا ہے کہ ٓاپ کی مجلس درس ميں ابو العالء معّری ( جو کہ اہل سنت کے علماء مي
ليکر صوفيوں تک شرکت کرتے تھے ٓاپ اس قدر حضور ذہن اور حاضر جوابی کے مالک تھے کہ خاص و عام کے لئے 
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ضرب المثل تھے ، کسی وقت جلسٔہ درس ميں کتاب سے شاہد و دليل نہ التے تھے اور کبھی کبھی جو لغوی استدالالت ٓاپ 
يں جاتے ۔ خالصہ يہ کہ اپنی عمر اہل بيت (ع) کے نقش قدم پر گزاری اور سے نقل ہوئے ہيں کسی لغوی کتاب ميں پائے نہ

کا نمونہ عمل تھے ، اور ائمہ عليہم السالم کی “ وه لوگ ہماری طرف ہدايت کرتے ہيں ” يعنی ) ١٢“ (يہدون بٔامرنا ” ٓايہ 
  ۔ہدايت بسوئے حق ) کے اردگرد گھومتی ہيں “ ( يھدون ” تمام روايتيں بھی اسی محور 

  عالم کی فضيلت عابد پر
  ايک روايت معاويہ بن عمار سے نقل ہوئی ہے کہ :

قلت ألبی عبد هللا عليہ السالم رجل راويۃ لحديثکم يبث ذالک فی الناس و يشده فی قلوبھم و قلوب شيعتکم و لعّل عابداً من ” 
راوی نے امام عليہ ) ١٣“ (قلوب شيعتنا افضل من ٔالف عابد شيعتکم ليست لہ ٰہذه الراويۃ ٔايھا افضل قال الّراويۃ لحديثنا يشّد بہ 

  السالم سے عرض کيا :
ٓايا جو عابد حضرات اہل بيت عليہم السالم سے روايت نہيں کرتا ( ٓاپ حضرات کی روايتيں نقل کرنے کے ذريعہ لوگوں ” 

رتا ہے اور اس کے ذريعہ ٓاپ کے شيعوںکی ہدايت نہيں کرتا ) وه افضل و برتر ہے يا جو ٓاپ حضرات کی روايات کو نقل ک
کے قلوب و عقائد کو محکم و مضبوط کرتا ہے ؟ حضرت نے فرمايا کہ ہماری احاديث کا راوی ہزار عابد سے افضل و برتر

  ۔“ ہے 
يہ روايت معاويہ بن عمار سے نقل ہوئی ہے جو کہ زراره اور محمد بن مسلم کے مانند اصحاب ائمہ عليہم السالم کے 

  گوں ميں سے اوثقات ميں سے ہيں ۔بزر
حضرت امام زمانہ (عج) شيعوں سے چاہتے ہيں کہ لوگوں کی ہدايت کے لئے کوشش کريں ، البتہ اس کام کے چند مقدمات 

ہيں جن ميں سے ايک حسن معاشرت ( سماج کے ساتھ اچھا برتاؤ ) اور زياده علم کا ہونا ہے ۔ اور پختہ اراده رکھيں کہ 
  ے ساتھ نرمی و مداوا کريں ۔دوست و دشمن ک

سچ ) شيخ مفيد کو خطاب کرکے استعمال کيا ہے ، “ ( صدق ” ان خطوط ميں کئی مرتبہ حضرت امام زمانہ (عج) نے لفظ 
  وه ايک ايسا لفظ ہے کہ ہم جيسوں پر صادق ٓانے کے لئے کئی سال گزر جاتے ہيں ۔

ہمارے حکم سے ہدايت کرتے ہيں ) رہا تو پھر “ ( يہدون بٔامرنا ” يعنی غرور ختم ہوگيا اور مالک و معيار “ ميں ” اگر 
  خشن اور غير خشن لباس ، لذيذ اور ساده غذا انسان کے لئے کوئی فرق نہيں رکھتا ، واقعاً شيخ مفيد ہونا بہت مشکل ہے۔

  شيخ مفيد يہ سوچتے تھے کہ حضرت امام زمانہ (عج) ان سے کيا چاہتے ہيں اور اس کو انجام ديا۔
ٓاج علماء پر وثوق و اعتماد حاصل نہ ہونے کے سبب بہت سے يہودی اور عيسائی ہيں ، يا يہ کہ شيعہ ہيں ليکن غفلت ميں 

  زندگی بسر کر رہے ہيں ۔
عالم اگر ثقہ و معتمد ہو تو لوگوں کو فوج در فوج دين خدا ميں داخل کرسکتا ہے ليکن ( انسان اس قدر بے معتبر ہوجائے ) 

  س کے بيوی بچے بھی اس پر اطمينان نہ رکھتے ہوں تو کوئی کام انجام نہيں دے سکتا ۔يہاں تک کہ ا
اب ہم سب کو چاہئے کہ حضرت ولی عصر (عج) کی والدت باسعادت کی مناسبت سے يہ دو کام انجام دينے کی کوشش 

  کريں :
  ۔ حضرت امام زمانہ (عج) سے عہد باندھيں کہ ہم ايسے ہوں ۔١
زمانہ (عج) سے مدد طلب کريں کہ حضرت (عج) ہمارے لئے دعا کريں اور ہماری کمک فرمائيں کہ ۔ خود حضرت امام ٢

  ہم ايسے ہی بنيں۔
  اور ان کی بنياد تين چيزيں ہيں :

۔ بہت زياده تعليم و تعلم ، اور ہم جانتے ہيں کہ اس مہينے ( ماه شعبان ) کے بعد ماه مبارک رمضان ، ماه عبادت ہے اور ١
  ه بڑی عبادت تعليم و تعلم ہے۔سب سے زياد

  يعنی غرور و انانيت پر خط کھينچ دے اور اسے ترک کردے۔“ ميں ہونے ” ۔ انسان کو چاہئے کہ اس ٢
کا مصداق ہو ، يعنی جو راويت “ يشد بہ قلوب شيعتنا ” ہوں ، وه راويہ جو کہ “ راويۃ ” ۔ ہم کوشش کريں کہ حديث کے ٣

کی تاء ، تاِء مبالغہ ہے يعنی بہت زياده “ الّراويۃ ” قلوب و عقائد کو محکم کرے ۔ حديث کے ذريعہ ہمارے شيعوں کے 
  روايت کرنے واال۔

ميں دعا کرتا ہوں کہ حضرت ولی عصر (عج) کی برکت سے خداوند تعالٰی ہم سب پر لطف فرمائے اور ہم سب کو ان تين 
  کاموں کے انجام دينے کی توفيق عطا فرمائے ۔ ( ٓامين )

  هللا علٰی سيدنا محمد و ٓالہ الطاہرين  و صلی
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 --------------------------------------------------------------------------------   
  ۴٩٨و  ۴٩٧، ص/  ٢۔ االحتجاج : ج/) ١(
، متکلم اور  ھ ق ) ٓاپ شيخ مفيد کے نام سے مشہور ہيں ، ٓاپ عظيم شيعہ فقيہ ۴١٣۔  ٣٣۶۔ محمد بن محمد بن نعمان ( ) ٢(

محدث ہيں ، ٓاپ کے اساتذه ابن قولويہ ، شيخ صدوق ، اور ابوغالب رازی ہيں ، اور ٓاپ نے بہت شاگردوں کی جيسے سيد 
رضی ، سيد مرتضٰی ، شيخ طوسی ، اور سالر بن عبد العزيز ديلمی و غيره کی تربيت کی ہے ، شيخ مفيد بہت زياده حاضر 

۔ االعالم  ٣۶۵و  ٣۶١، ص/ ۵بد الجبار معتزلی کے ساتھ مشہور ہے ، ريحانۃ االدب : ج/جواب تھے اور کا مناظره قاضی ع
  ٢١، ص/ ٧زرکلی : ج/

  ميں مذکور ہے ٢۴، ص/  ٢۵۔ اور ج/ ١٨٨، ص/ ٢۴۔ يہ حديث تھوڑے سے اختالف کے ساتھ بحار االنوار : ج/) ٣(
  ۔ باب ماخرج عن توقيعاتہ  ١٧۴، ص/  ۵٣۔ بحار االنوار : ج/) ۴(
،  ۶ھ ق ) مشائخ و صوفيہ ميں سے اور شافعی مذہب تھا ۔ ريحانۃ االدب : ج/ ٧۶٨،  ۶٩٨۔ عبد هللا بن اسعد يافعی () ۵(

  ٣٨٧و  ٣٨۶ص/
ہے جو “مرٓاة الجنان و عبرة اليقظان فی معرفۃ ما يعتبر من حوادث الزمان و تقلب احوال االنسان ” ۔ ظاہراً مقصود کتاب ) ۶(

  ام سے مشہور ہے کہ تاريخ يافعی کے ن
  ۔ احمد بن حنبل اہل سنت کے چار فرقوں ميں سے فرقٔہ حنبلی کا رئيس ہے ) ٧(
۔  ٩۵۶ميں اس طرح ٓايا ہے : پچيسويں حکايت ، القاضی سيد نور هللا الشوشتری (  ٢۵۶، ص/ ۵٣۔ بحار االنوار : ج/) ٨(

صاحب االمر (عج) کے ساتھ شيخ مفيد کی قبر پر  ق ) نے مجالس المومنين ميں ذکر فرمايا ہے کہ يہ اشعار حضرت ١٠١٩
  لکھے ہوئے پائے گئے :

  ال صوت الناعی بفقدک انہ ۔ يوم علٰی ٓال الرسول عظيم 
  سنانی سنانے والے نے تمہاری سنانی سنائی ۔ يقناً يہ دن ٓال رسول (ص) پر بہت بڑی مصيبت کا دن ہے 

  د فيک مقيمان کنت قد غيبت فی جدث الثرٰی ۔ فالعدل و التوحي
  اگر تم قبر کی خاک نمناک کے اندر چھپ گئے ۔ تو عدل و توحيد تيرے اندر قيام پذير ہيں

  و القائم المہدی يفرح کلما ۔ تليت عليک من الدروس علوم
  اور قائم مہدی کو خوشی ہوگی جب بھی ۔ تم پر دروس و علوم کی تالوت کی جائے گی 

  ٢۔ نصر ٓايہ ) ٩(
ق ) شيخ يوسف بحرانی ، سيد حسين قزوينی اور ٓاقا محمد  ١٢١٢۔  ١١۵۵ی بن مرتضٰی بحر العلوم ( ۔ سيد محمد مہد) ١٠(

باقر ہزارجريبی کے شاگردوں ميں سے ہيں ، ستاون سال کی عمر ميں داِر دنيا کو وداع کہا اور ٓاپ کو نجف اشرف ميں شيخ 
  ) ٢٣۵، ص/ ١مفيد کے پاس سپرد خاک کيا گيا ( ريحانۃ االدب ج/

  ٢٧٢، ص/ ١۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ، ج/) ١١(
  ٧٣۔ انبياء ٓايہ ) ١٢(
 ، باب صفۃ العلم و فضلہ و فضل العلماء  ٣٣، ص/ ١۔ اصول کافی ، ج/) ١٣(

 

 


