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امام زمانہ )عج(
امام عصر )عج( کا وجود اور علماء اہل سنت
بحر نور کے چند قطرات
نور کی والدت
آپ کے فضيلت مآب پدر گرامی
امام زمانہ )عج( کی والده گرامی
آغاز امامت
ٰ
صغری
غيبت
سرداب کی داستان
نو ّاب خاص
ٰ
کبری
غيبت
غيبت کی بعض حکمتيں
خصوصيات غيبت
اخالقی فضيلتيں
طوالنی عمر
انتظار
منتظرين کی صفات
ظہور سے پہلے کی عالمات
عالمات ظہور پر ايک اجمالی نظر
امام زمانہ کے ظہور کی عالمتيں
ظہور
ظہور کے بعد کا منظر
زمانہ غيبت ميں ہمارے فرائض
بعض اہم دعائيں اور زيارتيں
زيارت امام عصر
دعائے عہد
چاليس دنوں کی خصوصيات
ماه شعبان کی مناسبتيں
پندرہويں شعبان کی رات کے مختصر اعمال
نيمہ شعبان کی دعا
ٔ
امام عصر )عج( کے متعلق سواالت اور انکے جواب
مآخذ
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کتاب کانام :وصال امام زمان )عج(
مصنف :سيد تقی عباس رضوی قمی کلکتہ

امام زمانہ )عج(:
وارث کرامات پيغمبر ۖ ... -----------------------------------------ا لکرامةا لمحمد يّة
وارث شجاعت امام علی ـ َ --------------------------------------و القُ ﱠو ةا ل ُمرتَضْ و يّةّة
وارث مکارم امام حسن ـ َ ---------------------------------------و المکارم ا ل َحسنيّةّة
وارث عزم امام حسين ـ َ ----------------------------------------و ا ل َعزا ئم ا لحُسينيّةّة
وارث عبادت امام سجاد ـ  --------------------------------------والعبادةا لسجادية
وارث علوم امام محمد باقر ـ َ -----------------------------------و ا لعلوم ا لباقرية
وارث امامت امام جعفر صادق ـ َ -------------------------------و االٔمامة ا لصادقيّة
وارث اخالق امام موسی کاظم ـ َ --------------------------------و االٔخالق ا لکاظميّة
وارث معارف و کمال امام رضا )ع( َ -------------------------و ا لمعارف ا لرّضويّة
وارث سخاوت امام محمد تقی ـ َ --------------------------------و ا لجُود ا لتقويّة
وارث مقامات امام علی نقی ـ َ ----------------------------------و ا لمقامات النقويّة
ﱠ
َ
َ
قَ
وارث لشکر امام حسن عسکری )ع( َ -------------------------و ا لعساکر ا لعسکريّة ا ل ِذ یْ فا َ
االٔنا َم َک َرا َمةً َو فَضْ الً )(٥
امام زمانہ )عج( وه ہيں جو اپنے کرامات اور فضائل کے لحاظ سے تمام مخلوقات پر فوقيت رکھتے ہيں لہذا:
سلسلہ صبح و شام قائم ہے
اسی سے
ٔ
ہميں بھی ناز ہے اپنا امام )عج( قائم ہے
امام صادق ـنے فرمايا:
َ
لو کان حبﱡک صادقا ً َالَط ْعتَہُ
اِ ﱠن اَ ْل ُم ِحبﱠ ِل َم ْن ي ُِحبﱡ ُم ِطيْع )(٦
اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم محبوب کی اطاعت کرتے کيونکہ محب اپنے محبوب اور ہر عاشق اپنے معشوق کی
رضامندی اور اسکے فرمان کا مطيع ہوتا ہے يہ قول ايک ايسے کا مل انسان کاہے جس نے اپنی زندگی کاايک ايک لمحہ
اپنے محبوب کی رضامينصرف کيا اورجاتے جاتے دنيا کو ايسا پيغام ديا جسے قيامت تک دنيا بھال نہيں سکتی اور ساتھ ساتھ
اپنے محبوں کو شہادت سے پہلے يہ سمجھاگئے کہ ديکھوُ " :کوْ نُوْ ا لَنَا َز ْينَا َو ٰالتَ ُکوْ نُوا َعلَ ْينَا َشيْنا ً" )(٧تم ہمارے لئے باعث
زينت اور باعث فخر بننا ،ننگ و عار کا باعث نہ بننا۔ ليکن ہم جب اپنی قوم کے حاالت پر نظر ڈاليں تو يہ صاف ديکھنے کو
ملتا ہے کہ دريائے نيل سا موجيں مارتا ہوا آج کا ہمارا معاشره اور اس کے بے بہره لوگ بجائے ترقی کے تنزلی کی راه پر
ٰ
دعوی بھی ہے کہ " :اِنﱢ ْی ِس ْلم ِل َم ْن َسالَ َم ُک ْم َو َح َر◌َ ب ِل َم ْن
گامزن ہيں،واقعا ًکتنے نادان اور بے فہم ہيں لوگ!! ايک طرف يہ
ٰحا َربَ ُکم ْ ")(٨اور دوسری طرف ديکھيں تو معلوم ہوگا کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ہم ايسے بدل گئے ہينکہ ہمارا يہ
ٰ
ٰ
دعوی نہيں بلکہ ايک فريب ہے کيوں!!
دعوی اب
اس لئے کہ آج ہم جس پر آشوب زمانے ميں زندگی کے مراحل طے کررہے ہيں نہ تو اس زمانے ميں موالئے کائنات ـ کی
امامت ہے نہ ہی امام حسن اور امام حسين کی امامت بلکہ اگر چہ ہمارے سارے امام معصوم ـ ہيں ،اور سب مساوی طور پر
الئق صداحتر ام ہيں ليکن اس وقت حقيقت ميں ديکھا جائے تو ہمارا سب سے گہرا رشتہ اس امام سے ہے جس کی امامت
ميں ہم زندگی بسر کررہے ہيں جس کے وجود بابرکت سے کائنات کانظام باقی ہے ،ہماری ايک ايک سانس اسی کی رہين
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منت ہے ،ہم شيعيان حيدر کرار آج جہاں بھی جس جگہ بھی اس کائنات کے کسی گوشے ميں صحيح و سالم ہيں تو يہ اسی
کے وجود بابرکت کی دين ہے ۔ امام زمانہ اپنے خط ميں فرماتے ہيں کہ :
َ
ُ
َ
َ
ئ واصْ طل َمکم ا ٔ
ال ْعدائُ" )(٩
ک لنُ ّز ِل◌َ بِ ُکم االٔوا ُ
َاس ْينَ لِ ِذ ْک ِر ُک ْم َولَوْ ال ٰذلِ َ
"اِ نﱠا َغ ْي ُر ُم ْھ ِملِ ْينَ لِ ُم َراعَاتِ ُک ْم َوال ن ِ
ہم تمہاری حفاظت ميں کوتاہی نہيں کرتے اور نہ ہی تمہاری ياد سے غافل ہوتے ہيں اگر ايسا نہ ہوتا تو مشکالت تم پر ٹوٹ
پﮍتيں اور دشمن تمہيں کچل ڈالتے۔ غوروفکر کامقام ہے کہ جس قوم کا ايسا ہادی او ررہبر ہو جو غيبت ميں رہنے کے
باوجود ان کی نگہداری
او رحفاظت کرے،وه اپنے ہادی و رہبر سے غافل!!!
ليکن سچ تو يہ ہے کہ غيبت ،خداکی ايک مصلحت ہے ورنہ کريم ابن کريم ہميشہ ہم لوگوں کے درميان ہيں اور يہ توہمارے
ناشائستہ اعمال نے ہمارے اور ان کے درميان پرده ڈا ل ديا ہے  ،ہم ايسے بدکردار ہينکہ امام ـکے اس قول کے برعکس
سبب زينت بننے کے بجائے باعث ذلت بن گئے ہيں۔
ہميں تو اپنے معاشره سے ليکر دنيا کے گوشہ گوشہ ميں ايک ہی دستور اور ايک ہی رسم ديکھنے کو ملی کہ عاشق انپے
معشوق کے وصال کی خاطر اپنی جان ، ،دولت وحکومت،اپنا قيمتی وقت اوراپنا ايک ايک لمحہ اس پر نچھاور کرديتا ہے ۔
ليکن ہم ہينکہ اپنے محبوب کے ديدار کی خواہش تک نہيں کرتے وصال محبوب تو دور کی بات ہے نہ جانے ہم پر کيسی
غفلت طاری ہے کہ ہم ظلمتونکے گھٹا ٹوپ اندھيروں ميں غرق ہوتے چلے جارہے ہيں۔
ہمارا محبوب اپنے عاشق کے وصال کے لئے ہميشہ بے قرار ہے اس لئے ہمينيہ چاہئے کہ اپنے اعمال وکردار کی اصالح
کريں تاکہ ہمارے ناشائستہ اعمال و بدکردار ی ہماری شخصی زندگی مينرکاوٹ نہ بنيناور جب آنے واال آئے تو ہميں ديکھ
کر فخر کرے کہ واقعا ًيہ ہمارے عاشق ہيں اور يہی ہمارے شيعہ بھی ہيں۔
ہمارا يہ فريضہ ہے کہ روزانہ کم از کم ايک دفعہ خلوص دل سے امام )عج(کے ظہور کی دعا کريں ۔
ہميں روزانہ کم از کم ايک مرتبہ تو صميم قلب سے امام )عج(کی خدمت اقدس ميں سالم بھيجنا چاہئے ہميں روزانہ امام
)عج(کی سالمتی کے لئے صدقہ دينا چاہيئے اور بارگاه رب العزت ميں اپنے ہاتھوں کو بلند کرکے دعا ء کرنا چاہيئے کہ
اے پالنے والے منجی عالم بشريت ،يوسف زہرا کے ظہور ميں تعجيل فرمااور ہميں انکے اعوان وا نصار ميں قرار دے۔
آمين
……………………………
) (١سور ٔه مائده٣٥
) (٢غرر الحکم جلد ١صفحہ ١٠٨
) (٣اصول کافی جلد ٢صفحہ٣٠٠
) (٤بحار االنوار جلد  ٧٨صفحہ ١٨٣
) (٥وسيلة الخادم الی المخدوم )شرح صلوات چہارده معصوم صفحہ )٢٧٨
) (٦وسائل الشيعہ ج/١٥ص) ٣٠٨باب وجوب اجتناب معاصی) ،امالی شيخ صدوق ص ،٤٨٩روضة الواعظين ج/٢ص ،٤١٨بحار
االنوار ج/٦٧ص ،١٥بحار االنوار ج/٤٧ص ،٢٤فالح السائل ص ،١٥٨المناقب ج،٤ص٢٧٥
) (٧وسائل الشيعہ ج/١٢ص ،٨بحار االنوار ج/٦٥ص ،١٥١بحار االنوار ج /٦٨ص ،٢٨٦اعالم الدين ص ،١٤٣امالی شيخ صدوق
ص ،٤٠٠امالی شيخ طوسی ص ٤٠٠
) (٨زيارت جامعہ )مصباح الکفعمی ص ، )٥٠٥زيارت عاشورا )مصباح المتھجد ص)٧٧٤
) (٩االحتجاج ج/٢ص ،٤٩٥بحار االنوار ج /٥٣ص ،٢٧٤الخرائج ج٩٠٢/٢

وصال امام زمان )عج(

امام عصر )عج( کاوجود مبارک اور علماء اہل سنت
عالم اسالم کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہينکہ رسول اکرم ۖکے بارہويں جانشين جنہيں دنيا حضرت مہدی )عج(کے نام
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سے جانتی ہے وہی قائم و منتظر ہيں جنکے ظہور کے بعد دنيا ميں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا اور باطل نيست و
نابود ہو جائے گا
مشہور سنی عالم عالمہ ابن حجر مکی نے يوں بيان کيا ہے  :امام عصر کی عمر مبارک آپکے والد امام حسن عسکری ـ کے
انتقال کے وقت پانچ سال تھی ليکن اس عمر ميں خدا وند متعال نے حضرت کو کمال ،علم اورحکمت کا سرچشمہ بنا ديا تھا
آپکا نام قائم اور منتظر بھی ہے آپ پوشيده ہو گئے او ر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں تشريف لے گئے شيعوں کے قول کے
مطابق آپ ہی مھدی موعود )عج( ہيں ۔ )(1
عالمہ محمد ابن طلحہ شافعی نے لکھا ہے  :حضرت امام حسن عسکری )ع(کے خدا داد شرف کے لئے يہ بات کافی ہے کہ
خدا وند عالم نے امام مہدی )عج(کو انکے نسب ميں رکھا اور انکے صلب سے پيدا کرکے انکی اوالد ميں سے قرار ديا ۔
) (2
عالمہ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ :شيعوں کے اعتقاد کے مطابق آپ ہی باره اماموں ميں سے بارہويں بزرگ ہيں اور آپ ہی
حجت کے لقب سے مشہور ہيں شيعہ حضرات انکے ظہور کے منتظر ہيں ۔ )(3
عالمہ سبط ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ :آپ کی کنيت ابو عبدﷲ و ابوالقاسم ہے اور آپ کے القاب الخلف الحجة  ،صاحب
الزمان  ،القائم المنتظراور الباقی ہيں ۔ )(4
عالمہ قطب ربانی شيخ عبد الوہاب شعرانی بيان کرتے ہيں کہ :امام مہدی آخرالزمان حضرت امام حسن عسکری ـکے فرزند
عيسی ـسے مالقات
ہيں جو کہ پندره شعبان المعظم ٢٥٥ھ ميں متولد ہوئے اور وه قائم رہينگے يہاں تک کہ حضرت
ٰ
کرينگے۔ )(5
عالمہ شيخ سليمان قندوزی نے لکھا ہے کہ :شيخ محدث فقيہ ابو عبد ﷲ محمد ابن يوسف ابن محمد کنجی شافعی اپنی کتاب
البيان فی اخبار صاحب الزمان ميں بيان کرتے ہيں کہ امام مہدی )عج( خلف امام حسن عسکری ـاپنے زمانہ غيبت سے اب
تک زنده اور موجود ہيں۔ )(6
عالمہ ابن صبا غ ما لکی نے لکھا ہے کہ :گيارہويں امام ـکے سوائے ايک فرزند محمد الحجةالمہدی کے اور کو ئی فرزند
نہيں تھاحضرت اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے وقت پانچ برس کے تھے اور خدا وند متعال نے آپکو حکمت کا معدن قرار
عيسی ـ کی طرح ہيں
درجہ امامت پر فائز ہو ئے حضرت
يحيی ـ پيغمبر کی طرح عہد طفلی ہی ميں
ديا تھا آپ حضرت
ٰ
ٰ
ٔ
جنھوں نے بچپنے ميں گہواره کے اندر مقام نبوت کو حاصل کر ليا تھا ،وضاحت کے ساتھ يہ معلوم کيا جاسکتا ہے کہ تمام
پيغمبروں اور پيشواؤں اور بالخصوص پيغمبر اسالم ۖ نے صاحب السيف القائم اور العبد الصالح فرماکر آپکی توصيف فرمائی
ہے۔ )(7
شارح نہج البالغہ ابن ابی الحديد معتزلی:نے امام علی بن ابی طالب ـکے اس کالم کی تشريح کرتے ہوئے بيان کيا کہ
آنحضرت ـ جو يہ فرماياہے) :بنا يختم ال بکم)يہ قول امام مہدی )عج(کی طرف اشاره ہے جو آخری زمانے ميں ظہور کريں
گے ۔ اور اکثر محدثوں اور بزرگوں کا نظريہ ہے کہ وه اوالد جناب فاطمہ زہرا ميں سے ہيں اور اسے معتزلہ اور اسکے
پيروکاروں نے نے بھی قبول کيا اور اپنی کتابوں ميں لکھا ہے اور اسے صريحا ً بيان بھی کيا ہے اور ہمارے اساتيد اور
بزرگوں نے بھی اسے قبول کيا ہے ۔ )(8
سچ تو يہ ہے کہ خالق ارض وسما نے ايک لمحہ کے لئے بھی اس کائنات کو اپنی حجت يعنی امام و خليفہ سے خالی نہيں
رکھاہے کيوں کہ اگر ايسا ہو گيا تو دنيا کا نظام درہم وبرہم ہو جائيگا جيسا کہ اس بات کی وضاحت امام جعفر صادق )ع( کی
يہ حديث کر رہی ہے کہ :
امام لَ َسا َخ ْ
ت۔
لَوْ بَقِيَ ِ
ت ْاالَرْ ضُ بِ َغي ِْر ٍ
اگر زمين حجت خدا سے خالی ہو گئی تو فنا ہو جائيگی ۔ )(9
اسکے عالوه خود امام زمانہ ايک توقيع ميں فرماتے ہيں کہ :
ض ال ت َْخلُو ِم ْن ُح ّج ٍة ا ّماظاھراً َوا ّما َم ْغ ُموراً
اِ ّن االرْ َ
آپ )عج( نے فرمايا  :زمين کبھی بھی حجت خدا سے نہ خالی تھی اور نہ رہے گی چاہے اسکی حجت ظاہر ہو يا پنہان )(10
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بحر نور کے چند قطرات
 )١رسول اکرم ۖنے فرمايا :دنيا ختم نہيں ہوگی مگر يہ کہ ايک شخص ميرے اہلبيت مينسے )مہدی )عج() ميری امت پر
حکومت نہ کر لے ۔ )(11
 )٢رسول اکرم ۖنے فرمايا  :ميرے بعد ميری نسل سے باره نجيب و شريف صاحب حديث اور علم آئيں گے ان ميں سے
آخری حق کو قائم کرنے واال ہوگا اور وه دنيا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھری ہوگی۔ )(12
)٣امام سجاد ـنے فرمايا  :اے ہمارے شيعو!جنت تمہارے ہی لئے ہے چاہے تمھيں جلدی ملے يا دير سے مگر تمھينہی ملنی
ہے ليکن اسکے درجات کو حاصل کرنے کی
کو ششيں کرو ۔ )(13
)٤امام جعفر صادق ـنے فرمايا  :تم مينسے ہر ايک کے لئے ضروری ہے کہ امام عصر ـکے ظہور کے ليے زمينہ فراہم
کرے چاہے ايک تيرہی سہی چونکہ خداوند عالم اس کی نيت کے خلوص کو ديکھتے ہوئے اسکی عمر اتنی طوالنی کرديگا
کہ اسے امام ـ اپنے اعوان و انصار مينظہور کے وقت شامل کرليں۔ )(14
)٥امام جعفر صادق ـنے فرمايا  :ہمارے شيعو ں کی پہچان اول وقت نماز کے کی پابندی سے ہے )(15
)٦امام رضا ـنے اپنے جد بزرگوار سے نقل کيا ہے کہ:ميری امت کا بہترين عمل ظہور امام کا انتظار ہے۔)(16
 )٧اما م حسن عسکری ـنے فرمايا :ميرے بيٹے کے ظہورکاوقت معين کرنے والے جھوٹے ہيں اور دوسری جگہ فرمايا
ميرا فرزند ميرے بعد امام اور حجت ہے اسکی معرفت کے بغير موت جاہليت کی موت ہے )(17
)٨امام عصر ـنے فرما يا  :ملعونُ ملعونُ َم ْن ا ﱠخ َر ْال ٰ
غداةَ اِلی ْ
ان تَ ْنقَضی ال ْن ُج ُوم۔ملعون ہے ملعون ہے وه شخص جونماز ميں
اتنی تاخير کرے کہ تارے نظرآنے لگيں اور ملعون ہے وه شخص جو نماز) مغرب )ميں اتنی تاخير کرے جبکہ تمام ستارے
غائب ہوجائيں۔ )(18
)٩امام عصر نے فرما يا:
االوصيائ و بی َي ْدفَ ُع ﷲ ُ ع ﱠز َو ج ﱠل ٰ
ئ ع َْن اھلی و شيعتی
اناخاتَ ُم
البال َ
ِ
مينآخری جانشين و وصی ہوں خدا وند عالم ہماری وجہ سے ہماری پيروی کرنے والوں اورہمارے شيعوں سے بالؤنکو دور
رکھتا ہے۔ )(19
ح۔
يس بَ ْينَ ﷲِ ع ﱠز َوج ﱠل َو بَ ْ
نی فَلَي َ
 )١٠امام ـنے فرمايا  :لَ َ
ْس ِمنّی َو َس ِب ْيلُہُ َسب ْي ُل ِ
ےنَ اَ َح ٍدقِرابَة َو َم ْن اَ ْن َک َر ِ
ابن ن ُو ٍ
امام ـ نے فرمايا:خداوندعز وجل سے نہ کسی کی رشتہ داری ہے اور نہ ہی قرابت داری؛جو بھی ميرا انکار کرے وه مجھ
سے نہيں ہے اسکی راه پسر نوح ـ کی راه ہے )(20
آئمہ معصومين کو اس طرح پہچانيں جسطرح پہچاننے کاحق ہے اور وه جيسے ہيں
ہمارا ايک اہم وظيفہ يہ ہے کہ ہم اپنے ٔ
انھيں ويسا ہی جانيں نا يہ کہ صرف اور صرف انکی پيروی اور محبت کا جھوٹا اور زبانی دعوی ہو چونکہ ہميں اس منزل
پر امام علی )ع( کی وه حديث ياد آرہی ہے جسميں آپ ـ نے فرمايا ؛ميرے بارے ميں دو طرح کے لو گ ہالک ہو جائيں گے
!حد سے آگے بﮍھ جانے واال دوست اور غلط بيانی اور افترا پر دازی کرنے واال دشمن ۔ )(21
امام عصر نے ايک خط جناب شيخ مفيد کے پاس ارسال کيا تھا اس مينآپ ـ نے فرمايا :ميرے شيعوں کو چاہيے کہ ايسا کام
کريں کہ لوگ انکے عمل و کردار کو ديکھ کر ہم سے نزديک ہوں اور اہل بيت اطہار سے محبت کريں ايسا نہ ہو کہ ہم سے
نزديک
ہو نے کے بجائے ا ن کے عمل و کردار اور گفتار کی وجہ سے ہم سے کناره کشی اختيار کرنے لگيں اور ہماری محبت
سے اجتناب کريں !لہذا اس بات پر غورو فکر ہر فرد شيعہ پر ضروری اور واجب ہے ۔
اس امر کی طرف چھٹے امام حضرت جعفر صادق ـنے بھی اشاره کيا ہے آپ ـنے فرمايا :ميرے شيعوں! ميرے لئے باعث
نمونہ
زينت بننا ذلت و عار کا باعث نہ بننا! اس کا سبب يہ ہے کہ اہل بيت رسول کا سراپا وجود دنياکے لئے اسوه حسنہ اور
ٔ
عمل ہے اگر انکی پيروی کرنے والے بد کردار اور بد چلن ہو ں گے تو دوسری قوم و ملت کے لوگ اہل بيت سے نزديک
ہونے کے بجائے ان سے دوری اختيار کريں گے ۔
امام محمد باقر ـنے يہ واضح کيا ہے کہ اگر کو ئی ہمارے شيعوں کوپہچاننا چاہے تو ان کی پہچان يہ ہے کہ وه سب خدا کی
اطاعت کرتے ہيں۔ )(22
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يا امام جعفر صادق ـ کی اس حديث کومالحظہ کريں جسميں آپ ـ نے اور واضح طور پر بيان کرديا ہے کہ ہمارے شيعہ :اہل
رکوع و سجود اور سعی کرنے والے ہيں ان کے اندر امانت داری اور وفاداری پائی جاتی ہے وه ايسے زاہد اور عابد ہيں کہ
شبانہ روز ميں ٥١رکعت نماز اداکرتے ہيں اور راتوں کو بيدار اور دنوں کو روزه رکھنے والے ہيننيزاپنے اموال سے زکات
خانہ خدا کا حج اور حرام خدا سے اجتنا ب کرنے والے ہيں ۔)(23
اداکرنے والے ہيں  ،ساتھ ہی ساتھ وه سب ٔ
دوسری جگہ آپ ـنے فرمايا:اگر کو ئی صرف زبانی دعوی کرے کہ ہم ہی اہل بيت کے حقيقی شيعہ ہيں ليکن عمل کے
ميدان مينہمارے فرمان کی مخالفت کررہا ہو تو وه ہم ميں سے نہيں ہے گويا امام ـ يہ بتانا چاه رہے ہيں کہ !ہمارے اصل
شيعہ وه ہيں جو زبانی دعوی کے ساتھ ساتھ ہمارے نقش قدم پر چل رہے ہوں ۔)(24
نور کی والدت
آسمان واليت کا آخری سورج شہر سامرا کے اس وحشتناک ماحول ميں جاسوسوں او ر حکومت عباسی کے چاپلوسوں کی
آنکھوں سے دورصبح جمعہ ٢٥٥ھ کو امام حسن عسکری ـ کے گھر ميں طلوع ہوا ) (25اس نے اپنی والدت کے چند لمحہ
بعد خدا کی و حدانيت ا ور محمد ۖ کی نبوت کی گواہی دی اور ساتويں دن اپنے والد کی آغوش ميں اس آية شريفہ کی تالوت
کی:
َ
ٰ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
ُ
) َو نر ي ُدأ ْن نَ ُم ﱠن عَلی الذينَ ا ْستض ِعفوا فی االَ
رض
ِ
وارثينَ ) )(26
َونَجْ َعلَھُم اَ ِئ ﱠمةً َو نَجْ َعلَھُ ْم ْال ِ
پيغمبر کی وصيّت و بشارت اور احاديث کے مطابق انکا نام)محمد ) عج( ر ّکھا گيا تاکہ صرف چہره پر نورہی سے ہی نہيں
جو رسول ﷲ سے سب سے زياده شباہت رکھتا ہے بلکہ نام اور کردار سے بھی آخری پيغمبر الہی ۖکی ياد باقی رہے اور تمام
جہات سے اپنے جد خاتم انبياء کا آئينہ ہو ۔ اسی وجہ سے آپ کی کنيّت بھی ابوالقاسم رکھی گئی اگر چہ بعض دوسری
مناسبتوں کی وجہ سے آپ کی کنيّت ابو جعفر  ،ابوعبدﷲ،اور ابوصالح ہے۔
ٰ
ّ
امام زمانہ کے مشہور ترين القاب مہدی ،قائم ،منتظر صاحب العصر ،صاحب االمر  ،صاحب الزمان،بقيّةﷲ  ،حجة ﷲ ،
منصور ،خلف الصالح ،موعود  ،ہيں جوکہ حديث ،دعا اور تاريخ کی کتابوں ميں ذکر ہوئے ہيں ۔
آپ کے فضيلت مآب پدر گرامی ـ
امام عصر کے والدماجدحضرت ابو محمد امام حسن عسکری ـ ہينجنہوں نے اپنی بابرکت زندگی کی دو دہايونميں سوائے
تلخی اور سختی کے کچھ نہيں ديکھا اور حکومت عبّاسی کے خالف آشکاريا مخفی طريقہ سے جہاد کرنے کے باعث ہميشہ
قيد يا سخت پہرے ميں رہے۔
آپ ـ کی با عزت عمر کے تيسويں سال ميں آپ کے اپنے پہلے اور آخری فرزند کی والدت ہوئی اس وقت آپ نے خدا کے
حتمی وعدے کو پور ا ہوتے ديکھ کر شادمانی کے عالم ميں اپنے اصحاب سے يونفرمايا :ستمگروں نے سوچا تھا کہ مجھے
قتل کرديں تا کہ يہ نسل منقطع ہوجائے ،ليکن انھوں نے قدرت خدا کو کياپايا۔)(27
امام مھدی )عج(کی والدت کے بعد امام حسن عسکری ـکی زندگی کيحسّاس ترين دور کا آغاز ہوگياآپ نے تمام سختيوں اور
جاسوسوں کے دبائو کے با وجود نہايت عقلمندی کے ساتھ بہترين راستے کے ذريعے اور اپنے امانت دار اصحاب کی مدد
سے تمام شيعيان اہل بيت کو حضرت قائم )عج(کی والدت سے با خبر کيا اور مختلف مناسبتوں ميں امام کے چہره انورکو
پہچنوايا۔
امام زمانہ )عج( کی والده گرامی
امام زمانہ کی والده گرامی روم کے دو عظيم اور معروف خاندان سے تھينآپ قيصر روم کے بيٹے)يشوع)کی صاحبزادی
تھيں اور آپکی والده بھی حضرت
عيسی کے وصی حضرت شمعون کی اوالد ميں سے تھيں۔
ٰ
آپ کی امام حسن عسکری ـ سے شادی ايک حيرت انگيز واقعہ ہے جب قيصر کے خاندان کی ايک بزرگ شخصيت کے
بيٹے سے آپکی شادی کے مراسم انجام نہ پاسکے توآپ نے پيغمبر ۖکو خواب ميں ديکھا او ر اسالم قبول کر نے کا
افتخارحاصل کيا اور ايک جنگ ميں رومی اسيروں کے ساتھ آپ عبّاسی حکومت کے مرکز بغداد پہنچيں وہاں امام ہادی
ـکے حکم سے آپ بشر بن سليمان کے ذريعے خريدی گئيں اور پھرامام ہيکے گھر ميں آپ کے فرزند ارجمندامام حسن
عسکری ـ کے ساتھ آپکا نکاح ہوا ۔
ّ
حسن رفتار کی
اور
اخالق،
نيک
،
پاکيزگی
،
ايمان
ت،
ف
ع
(
28
)
گياہے
کيا
،ذکر
صقيل
اور
آپکا نام نرجس ،سوسن ،ريحانہ،
ِ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ايسی مالک تھيں کہ ''حکيمہ خاتون ''امام کی بيٹی ،امام کی بہن اورامام کی پھوپھی ہونے کے باوجود آپ کا احترام کرتی
تھيں۔
امام ہادی ـنے ہميشہ انہيں اچھے القاب سے ياد کيا ۔ اس سے بﮍھ کر امام علی ـ امام صادق ،اور اما م محمد تقی نے آپکو
مائ )کنيزوں ميں سے چنی ہوئی)اور َسي ِد◌َ ةُا ْ
ِخيَ َر ْة ْ ِٔ
مائ )کنيزوں کی سردار ) سے ياد کيا ہے۔
ال ِ◌ ِ
اال ِ
امام زمانہ کی والده پر حمل کے دوران کسی قسم کے آثار ظاہر نہيں ہوئے۔ فقط آخری شب تھی کہ امام حسن عسکری ـنے
حضرت حکيمہ سے درخواست کی ''اے پھوپھی جان ! آج ہمارے يہاں ٹھہرجائيے کيونکہ خدائے ع ّز وجل آج رات آپ
کواپنے ولی اور حجت کی والدت کے ذريعے شاد فرمائے گا'' اس طرح ،١٥شعبان ٢٥٥ه ميں امام زمانہ )عج( کی والدت
ہوئی۔)(29
……………………………
) (1صواعق محرقہ ص ١٢٤نقل از تاريخ ائمہ
) (2مطالب السئول ص ٢٢٩
) (3دفيات االعيان جلد  ٢ص ٤٥١
) (4تذکرة الخواص ص ٢٠٤
) (5الجواہر جلد  ٢ص ٢٢٨
) (6ينابيع المودة ص ٣٩٣
) (7الفصول المہ ّمہ صفحہ ٢٩١
) (8حضرت مہدی )عج(از ظہورتا پيروزی ص ٠٩ا
) (9اصول کافی جلد ١ص ١٧٩
) (10کما ل الدين جلد ٢صفحہ ٥١١حديث ٤٢و شرح چہل حديث از امام مھدی صفحہ ١٥
) (11الغيبة طوسی ص١٨٢
) (12کافی ج ٥٣٣،٥٣٤/١اور صحيح مسلم حديث اثنا عشر خليفہ ميں مالحظہ ہو۔
) (13بحاراالنوار ج ٧٤ص٣٠٨
) (14غيبت نعمانی ص٢١٩بحاراالنوار ج  ٥٢ص٣٦٦
) (15مستدرک الوسائل ج ،٦ص ٥٧٨و کمال الدين
) (16مواعظ امام جعفر صادق ـ بہ نعمان … '' افضل االعمال انتظار الفرج من ﷲ '' بحار  ،٢٠٨/٧٥کشف الغمہ ٢٠٧/٢
) (17بحار االنوار ج ،٢٥ص١٥٧
)18الغيبة شيخ طوسی صفحہ  ٢٧١حديث ٢٣٦وسائل الشيعة ج ٤ص ٢٠١و شرح چہل حديث از امام مھدی ص٢٣ح٩
) (19الغيبة طوسی ص ٢٤٢ح ٢١٥و شرح چہل حديث از امام مھدی
) (20کمال الدين ص ٤٨٤ح٣و شرح چہل .......
) (21نہج البالغہ قصار ٤٦٩
) (22اصول کافی ج٢ص٣٧
) (23وسائل الشيعہ جلد  ١٥صفحہ٢٤٧و شرح چہل حديث از امام مھدی صفحہ ٩٣
) (24وسائل الشيعہ ج ،١٥ص ٢٤٧و شرح چہل حديث از امام مھدی صفحہ  ٩٣و کمال الدين ص٤٨٤
) (25بحار االنوار ج ،٥١ص ٣و ٤
) (26سور ٔه قصص آيہ ٥
) (27بحاراالنوار ج /٥١ص٤
) (28منتخب االثر ص٣٢٠
) (29منتخب االثر ص ص) ٣٢٣امام زمان )عج( کی والده کا انتقال ٢٥٨ھ ميں ہو)

وصال امام زمان )عج(

آغاز امامت
گيارہويں امام اٹھائيس سال کی عمر مينظالم اور ستمگر عباسی خليفہ معتمد کے زہر ہالہل سے درجہ شہادت پہ فا ئز ہوئے
۔اُسوقت امام مھدی )عج(پانچ سال کے تھے۔ )(1
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کم سنی ميں حضرت مھدی )عج(کی امامت کا آغاز ،اعجاز ٰال ٰھی اور قدرت خداکا ايک روشن نمونہ ہے۔ يہ ايک ناقابل انکار
قران کريم حضرت
حقيقت ہے اورتاريخ ميں اس کی روشن مثالينموجود ہينجو سب کے ليے قابل قبول بھی ہيں۔ جيسا کے
ِ
ی) ہم نے بچپنے ميں انہيننبوت اور حاکميت عطا کی۔) (2اور حضرت
ٰ
صبِ ﱠ
يحيی )ع(کے بارے ميں فرماتا ہے) َواتَ ْينَا هُ ْال ُح ْک َم َ
ٰ
ٰ
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ب َو َج َعلنِی نبِ ّی)کہا ميں خدا کا بنده
ٰ
ُﷲ اتَانِ َی ال ِکتَا َ
عيسی ـکے بارے ميں آپکے گہواره ميں تکلم کو نقل کرتا ہے ):قا َل اِنی َع ْبد ِ
ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے پيغمبر بناياہے۔)(3
ٰ
صغری
غيبت
وه دليليں جواِس بات کا سبب بنيں کہ امام زمانہ ـ کی والدت دشمنوں اور مخالفوں سے مخفی رہے  ،وہی آپکی غيبت کا بھی
موسی ـسے تشبيہ دی گئی ہے ) (4جسطرح سے فرعون انھيں ختم کرنے
ت
ٰ
سبب بنيں ۔امام زمانہ )عج(کو روايات ميں حضر ِ
کے ليے اس زمانہ کی تمام حاملہ عورتوں کواور شيرخوار بچوں کو قتل کررہا تھا اور سارے نو مولودلﮍکوں کو ذبح
کرديتا تھا اسی طرح عباسی حکمراناپنی حکومت کو بچانے کے ليے اور آخری وصی کے پيدا نہ ہونے کے ليے) کہ جو
سارے ستمگروں اور خطاکاروں کو صفحہ ہستی سے نابود کرديت) ہر قسم کا قدم اُٹھانے کے لئے تيّار تھے۔
حضرت ِمھدی نے ٢٦٠ھ ميں اپنے کمرے سے باہر آکر اپنے چچا )جعفر ّ
کذاب ) کو ہٹا کر اپنے والد ماجد کی نماز جنازه
پﮍھائی )(5اور اس طرح اپنی امامت کا اعالن کيا اِس عمل سے حکومت عباسی سرگرم ہوگئی اور آپکو شہيد کرنے کے
آغازامامت سے اپنی آخری حجت کو غيبت کے پردوں
ليے کمر بستہ ہوگئی۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت مطلقہ کے ذريعے
ِ
ميں چھپادياتاکہ اسے قتل ہونے سے بچالے ) َو يُري ُدنَ لِي ْ
ﷲ ِبا َ ْف َوا ِھ ِھ ْم َو ّ
ﷲُ ُمتِ ﱠم نُو ِر ِه َو لَوْ َک ِرهَ ْالکا فِرُوْ نَ ) وه چاہتے
ُطفِئُوا نُو َر ّ ِ
ہيں نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک کر خاموش کرديں حاالنکہ خداوندعالم اپنے نور کو کامل کريگا اگرچہ کافروں کو يہ
بات ناپسند ہی کيوں نہ ہو۔)(6
سرداب کی داستاں
حسن عسکری ـ کی مقدس بارگاه کے جوار ميں ايک تہہ خانہ ہے جو سرداب مقدس
سامرّا ميں امام علی نقی )ع(اور امام
ِ
امام زمانہ کے نماز پﮍھنے کی وجہ سے
امام حسن عسکری اور ِ
امام ہادی ِ
کے نام سے مشہورہے اس سرداب مقدس کو تين ِ
ّ
امام زمانہ )عج(کی وہاں سے غيبت کی
نے
مورخين
کے
ت
ن
س
اہل
اہميت حاصل ہے ۔ليکن افسوس ،بعض مصنفين اور
ِ
امام زمانہ سرداب سے
جھوٹی داستان کو اپنی کتابوں ميں ذکر کيا ہے اور شيعوں پر الزام لگايا کہ انکا يہ عقيده ہے کہ ِ
ظہور کريں گے اسطرح وه سب شيعوں کا مذاق اڑاتے ہيں اوراُن پر اعتراض کرتے ہيں )(7
اس بے احترامی کے جواب ميں شيعہ علماء نے بھی استدالل اور تحقيق کے ساتھ اس بات کا انکار کيا ہے ہم يہاں پر صرف
عالّمہ امينی کے جواب پر اکتفا کريں گے آپاپنی کتاب '' الغدير'' ميں فرماتے ہيں …'' :اور سرداب کی تہمت ايک قبيح تہمت
ہے …'' شيعہ اصالً اس بات کے معتقد نہيں ہينکہ امام زمانہ نے سرداب ميں غيبت اختيار کی اور نہ ہی شيعوں نے امام
)عج(کو غيبت ميں بھيجا ہے اور نہ ہی وه اس بات کے معتقد ہيں کہ امام معصوم سرداب سے ظہور کريں گے بلکہ روايات
کی بنا پرسے شيعوں کا يہ عقيده ہے کہ آنحضرت م ّکہ معظمہ مينکعبہ سے ظہور فرمائينگے اس سلسلے مينکوئی بھی شيعہ
سرداب سے ظہور کا قائل نہيں ہے کاش کہ سرداب کے قصّہ کو گﮍھنے والے سبھی لوگ اس فاحش جھوٹ سے متعلق ايک
نظريہ پر متحد ہوجاتے تا کہ جھوٹ پکﮍے جانے پر انکی رسوائی نہ ہوتی اور ايسا نہ ہوتا کہ ان ميں سے ايک سرداب کو
حلّہ ميں بتائے دوسرا بغداد ميں کوئی اور سامرّا ميں حتی ان ميں سے کوئی ال علمی کا اظہار کرے۔)(8
نوّا ب خاص
ٰ
صغری کی کل م ّدت ٦٩سال ہے جو ٣٢٩ھجری تک جاری رہی) (9حضرت مہدی )عج( اگرچہ تمام دشمنوں کی
غيبت
نظروں سے مخفی تھے ،ليکن آپکے اصحاب ميں چار افراد ايسے تھے جو ہميشہ آپ سے رابطہ رکھتے تھے اورلوگوں
کے سواالت اور انکی مشکالت کے جواب امام زمانہ سے دريافت کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچاتے تھے۔
)١جناب عثمان بن سعيد عمری:آپ گياره سال کی عمر سے امام علی نقی ـ کی خدمت ميں تھے بعد ميں آپ نے لوگوں پر
ظاہر کرنے کے ليے روغن فروشی کا شغل اختيار کيا اور اس طرح حکومت متوکل کے اس گھٹن والے دور ميں حاکم کے
جاسوسوں کی نگاہونسے بچ کر شيعوں تک معارف الھی پہنچانے کی ذ ّمہ داری لے لی آپ پہلے ہی سے دو اماموں کے
وکيل اور نائب تھے اور امام مھدی )عج(کے بھی نائب اوّل منتخب ہوئے ۔ ٣٠٠ھ ميں آپکا انتقال ہوا اور آپ بغداد ميں دفن
ہوئے۔)(10
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

)٢جناب محمد بن عثمان عمری:والد کے انتقال کے بعد آپکو امام زمانہ کی نيابت کا شرف حاصل ہوا آپ نے فقہ وحديث ميں
بہت سی کتابيں لکھی ہيں ۔ بارہا امام زمانہ نے آپ کی تائيد فرمائی ہے ۔حضرت مھدی )عج( آپکے بارے ميں فرماتے ہيں
)انﱠہُ ثِقَتی َو ِکتَا بُہُ ِکتا بی))(11وه ہماری طرف سے مورد اطمينان ہے اور انکے مکتوبات ميرے مکتوبات ہيں ۔ اواخر
دارفانی سے رحلت فرمائی۔
جمادی االول ٣٠٥ھ مينآپ نے اس ِ
 )٣جناب حسين ابن روح نو بختی :جناب محمد بن عثمان نے اپنے انتقال سے چند دن قبل امام زمانہ )عج( کے حکم سے
آپکو سفير اور نائب بنايا اہل علم حضرات کے درميان آپ صاحب مقام منزلت پر فائز تھے آپ فضيلت و تقوا ميں مشہور
ت علم پر داللت کرتے ہيں آپکا اراده اسقدر مستحکم اور مصمم ہوتا کہ آپکے ہم عصر
تھے آپ کے مناظرات آپکے کثر ِ
علماء کا کہنا تھاکہ اگر دشمن انکے ٹکﮍے ٹکﮍے بھی کرديں تب بھی وه انھيں امام زمانہ کا پتہ نہيں بتائيں گے۔)(12آپ
ا ّکيس سال تک نيابت کے عظيم عہده پر فائز رہے اور ٣٢٦ھ مينآپ نے رحلت فرما ئی آپکی قبر مطہر بغداد ميں ہے۔)(13
 )٤جناب علی ابن محمد سيمری :آپکی عظمت اور مقام کے ليے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس زمانے کے عظيم عالم دين
جناب محمد بن يعقوب کلينی اپنے علم  ،تقوا اور اصول کافی جيسی بے نظير کتاب کے باوجود اس مقام تک نہ پہنچ سکے
اور يہ افتخار صرف آپکو حاصل ہوا کہ آپکی وفات سے چھ دن پہلے امام زمانہ )عج( نے ايک خط ميں آپکے انتقال کی
ٰ
کبری کے آغاز کی اطّالع دی تھی) (14پندره شعبان ٣٢٩ھ مينآپ نے وفات
پيشين گوئی فرمائی تھی اور مسلمانوں کو غيبت
پائی۔)(15
ٰ
کبری
غيبت
ٰ
کبری کے ليے ايک مقدمہ تھی ۔ ايک چھوٹی م ّدت کی غيبت اس ليے تھی تا کہ
٦٩سالہ غيبت صغر ٰی آنحضرت کی غيبت
ٰ
ٰ
لوگ طوالنی غيبت کے لئے آماده ہوجائيں۔ غيبت
صغری
کبری کواب تک گياره صدياں گذر چکی ہيناس غيبت اور غيبت
کے درميان کئی اعتبار سے فرق ہے:
 )١اِسکا زمانہ اُسکے زمانے سے کافی طوالنی ہے ۔
 )٢کوئی بھی فقيہہ اما م )عج( کا نائب خاص نہيں ہے۔
 )٣فقيہہ جامع الشرائط جنکی خصوصيات کوامام صادق ،امام عسکری اور امام زمانہ نے اپنی احاديث ميں بيان فرمايا ہے
) (16زمانہ ٔ غيبت ميں امام زمانہ )عج( کے نائب عام اور والی حکومت اسالمی کے عہده دار ہيں۔ انہی کے کاندھوں
پراسالم اور مسلمين کی طرف سے دفاع کرنے ،ال ٰہی حدود واحکام کو جاری کرنے اور مسلمانوں کے تمام معاشرتی اور
اقتصادی امور کی عالمی رہبری کی ذ ّمہ داری ہے ۔
 )٤اِس غيبت کا اختتام تب ہوگا جب لوگوں کے اندرايک عالمی حکومت کی تشکيل کے ليئے زمينہ فراہم کرنے کی آمادگی
پيدا ہوجائے گی۔
ٰ
 )٥غيبت
کبری کی م ّدت کو خدا وندعالم کے عالوه کوئی نہيں جانتا اور کسی بھی حديث ميں اس کی م ّدت کو بيان نہيں کيا
گيا ہے اس طرح روايت کے مطابق ظہورکے وقت کو معين کرنے واال شخص جھوٹا ہے۔)(17
غيبت کی بعض حکمتيں
امام امانہ )عج( کی غيبت خدا وند کريم کے حکيمانہ ار اده پر منحصر ہے اور نظام ہستی کے اسرار ميں سے ہے )(18
ليکن اسکے ساتھ ساتھ بعض احاديث ميں حکمت ِغيبت کا ذکر ہواہے جنہيں ہم يہاں ذکر کررہے ہيں۔
 )١سنّت الھی :امام صادق )ع( فرماتے ہيں '' وه سنّتيں جو پيغمبروں کی غيبت کے ليئے وارد ہوئی ہيں وه تمام کی تمام
ہمارے قائم اہل بيت کے ليے وجود ميں آئينگی'')(19
 )٢امام )عج(کی جان کا تحفظ  :امام صادق )ع( ايک سوال کے جواب ميں ارشاد فرماتے ہيں '' اُنہيں اپنے قتل ہونے کاخوف
ہے ''۔)(20
 )٣لوگوں کی آزمائش:پيغمبر ۖ فرماتے ہيں  '' :مہدی )عج(کی غيبت کے زمانے ميں صرف ان افراد کا اعتقاد ثابت اور
مستحکم ہوگا جنکے دلوں کا امتحان خداون ِدعالم نے ليا ہو۔)(21
 )٤لوگونکے گناه اور اُنکا تيارنہ ہونا '' :امام زمانہ )عج( نے خود کو اس سورج سے تشبيہ ديتے دی ہے جسے بادلوں نے
گھير ر ّکھا ہو '' ) (22جب وجود امام زمان کی خاصيّت سورج کی طرح روشنی پہنچانا اور فيض عطا کرنا ہے تو وه بادل
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جس نے اُس خورشيد کو گھير ر ّکھا ہے لوگوں کے گناه اور ناقدری کے عالوه اور کيا ہوسکتا ہے۔
خصوصيات غيبت
معصومين کی احاديث ميں اس سلسلے ميں وضاحت کی گئی ہے کہ امام زمانہ کی غيبت کيسی ہے اور اس کی کيا
خصوصيتيں ہينمالحظہ ہوں !
ٰ
ٰ
ترھا سحاَبُ '' )(23
مس اِذا َس َ
 )١آپ کی مثال اس سورج کی ہے جسے بادلوں نے ڈھانپ ر ّکھا ہو''کما َ َ
ےنتَفِعُونَ باِل ﱠش ِ
ْ
ْ
 )٢لوگ آپ )عج( کو ديکھتے ہيں ليکن پہچانتے نہيں '':يَجْ َع ُل ٰ ّ
ً
ْرف ُونَہَ ُ◌'' )(24
ﷲُ بَ ْينَہُ َو بَ ْينَ الخَل ِ
ق ِح َجابا يَ َروْ نہَ ُ َو َال يَع ِ
 )٣آپ ہر سال مراسم حج ميں شريک ہوتے ہيں عرفات ميں تشريف التے ہيں اور مومنين کی دعا پر آمين کہتے ہيں '' :و اِنّہُ
ؤمن'' )(25
ِليَحْ ُ
ض َر الموس َم َ فی ک ﱢل َسنّ ٍة َو يَ ِقفُ بعرفَةَ فَ ْي ﱠؤ َم ْن ٰ
ُعائ ال ُم ِ
علی د ِ
 )٤اگر چہ آپ )عج(کا نازنين پيکر لوگوں کی نظروں سے غائب ہے ليکن آپ کی ياد اُنکے دلوں سے نہيں جاتی ہے '' :اِن
ٰ
صہُ فی ٰ
ٰ
حا ِل ھُدنَ ٍة َلم يَ ِغب عَنھُم َمثب ُ
ُوت ِعل ِمہ''۔ )(26
س شَخ ُ
غا َ
ب ِ
َعن النا ّ ِ
 )٥بہت سے چاہنے والوننے آپ کی زيارت کرنے کی توفيق حاصل کی ہے۔)(27
 )٦آپ کی کوئی خاص جگہ نہينہے اکثرصحرا اور نامعلوم شہر کے اطراف ميں زندگی گذارتے ہيں۔
 )٧آپ ظالموں سے دور تمام لوگوں کی طرح نا معلوم طريقہ سے کسی خاص جگہ ميں رہتے ہيں۔ اور لوگوں ہی کی طرح
غذا لباس اور آرام کی ضرورت آپ کو بھی ہوتی ہے ۔
 )٨آپ لوگوں کی مجلس ميں شرکت کرتے ہيں اُنکے فرش عزا پر قدم رنجہ فرماتے ہيں اُنکے کوچہ وبازار سے گذرتے
ہيں ۔
 )٩حکمت الہی يہ ہے کہ اگر امام زمانہ کسی جگہ حاضر ہوں تو آپ کا جسم اطہر لوگ نہ ديکھ سکيں۔امام رضا )ع(
فرماتے ہيں ''الَ ير ٰ
صہُ''ليکن کبھی حکمت الہی اس ميں ہوتی ہے
ُی ِجس ُمہُ)(28اور امام صادق فرماتے ہيں ''يَ ِغيبُ عَن ُکم شَخ ُ
عرف ُو
س َوي َع ِرفھُم َو َ
کہ ديکھا جائے ليکن پہچانا نہ جاسکے ۔محمد بن عثمان عمری فرماتے ہيں '' :ي َر ٰی النا ﱠ َ
يرونہَ ُ َوالَ يَ ِ
نَہُ''۔)(29
اخالقی فضيلتيں
چونکہ امام زمانہ تمام عظيم الشان پيغمبروں اور اوليا ء ٰال ٰھی کے وارث ہيں لہذا آپ )عج( تمام انبياء واولياء کے صفات جمال
وکمال کا گلدستہ ہيں آپ )عج( پيغمبر ۖ کے اوصاف و کماالت کی تجلّی گاه ہيں تو اميرالمومنين ـ کی حيرت انگيز
خصوصيات کا آئينہ اور جناب فاطمہ زہرا او ر انکے معصوم فرزندوں کے فضائل ومکارم کا ''پرتو'' ہيں۔
بعض ان خصوصيات کی طرف اشاره کرناہمارے دلوں کے نور ميں اضافہ کرے گا :
 )١وسيع علم :اميرالمومنين ـ آپ کے بارے ميں فرماتے ہيںْ '' :ھ َو اَ ْکثَرْ ْک ْم ِع ْلما ً ''وه تم ميں سب سے زياده علم رکھتا ہے
۔) (30امام باقر ـفرماتے ہيں :خداوند کريم کی کتاب کا علم اور اسکے پيغمبر ۖکی سنّت ہمارے مہدی کے دل ميں ْاسی طرح
رشد کرے گی جس طرح سے سبزه بہترين شکل ميں زمين سے اُگتا ہے ۔ پس جس نے بھی آپ کو ديکھا وه اسطرح سے
کہے سالم ہو آپ پر اے اہل بيت ِرحمت و نبوّت اور اے مخزن علم اور جايگاه رسالت!)(31
القائ َم اِ ّال ال َغلِيظُ َو ما ٰ
لباسُ ٰ
''وما َ ٰ
طعا ُمہ ِاالّ
)٢زھد ،اور دنيا سے بے رغبتی :امام رض )عج(آپکے بارے ميں فرماتے ہيں َ
ال َج َشبُ ''ہمارے قائم کا لباس کچھ نہيں سوائے کھردرے کپﮍے کے اور ان کی غذا کچھ نہيں سواے سوکھے کھانے کے۔)(32
ﱠحمن
َلق الر ِ
)٣لوگوں کے درميان عدالت پھيالنا :امام باقر )عج(حضرت مہدی کے ليے ارشاد فرماتے ہيں ''يَع ِد ُل فی خ ِ
ٰ
جر''وه لوگوں کے درميان عدالت سے کام ليں گے چاہے وه پرہيزگار ہوں يا بد کردار۔)(33
اَلبر ِ
ﱢ◌ ِمنھُم َوالفا ِ
 )٤سنّت پيغمبر پر عمل :پيغمبر ۖ فرماتے ہيں '' :وه مجھ سے ہينان کا نام ميرا نام ہے خداوند عالم مجھے اور ميرے دين کو
اسکے ذريعہ حفظ کريگا اور وه ميری سنّت اور ميرے طريقوں پر عمل کرے گا''۔)(34
)٥جود وسخاوت :پيغمبر ۖفرماتے ہيں '' :ايک شخص ان کے پاس آئے گا اور کہے گا اے مہدی )عج( مجھے کچھ عطا
فرمائيے ! پس امام زمانہ ْاسکے دامن ميناتنا مال ڈاليں گے جتنا وه اٹھا سکے ''۔)(35
)٦دعا وعبادت  :وه مخصوص نمازيں اور فراوان دعائينجو امام زمانہ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہيں اس بات پر داللت
کرتی ہيں کہ آپ ان دعائوں اور نمازوں کے پابند ہيں بيشک يہ سب خدا کی بندگی کی نشانی اور اس سے تقرب کا قوی
ذريعہ ہيں۔
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 )٧شجاعت وصالبت :بيشک دنيا کے تمام مشرکوں اور مستکبروں سے آمنے سامنے کا مقابلہ کرنے اور دنيا کی طاغوتی
قدرتوں کی ناک مٹی ميں رگﮍنے کے ليئے بے نظير شجاعت اور بے بديل صالبت کی ضرورت ہے کوئی ايسا ہونا چاہيے
جو امام حسين ـ کی طرح جنگ کا مرد ميدان ہوحضرت علی ـ کی طرح اسکی پشت پر زره ہو ،اور رسول ﷲ ۖکی طرح
جنگ مينجہاں اپنے عزم مستحکم سے کفر کو پيٹھ دکھا نے پر مجبور کر دے۔
ً
 )٨صبر و تحمل  :ہر انسان کے صبر و استقامت کا اندازه اسکی مصيبتيں اور مشکالت ديکھ کر کيا جاتا ہے يقيناامام زمانہ
کی مصيبت و بال اتنی صديوں سے جاری ہے کہ ہرگزکسی بھی دوسرے انسان کے لئے قابل قياس نہيں ہے کيونکہ صرف
کثرت بال اور طول زمان ہی سب سے بﮍی مصيبت نہيں ہے جو عظيم صبرو تحمل چاہتی ہے بلکہ انسانوں کی ذمہ داری
بھی صبرو تحمل کا مطالبہ ہے حضرت مہدی )عج(زمانے کے امام  ،تمام مومنيں کے والی ،دونوں عالم کی حجت اور دنيا
بھر کے شيعوں کے باپ اور سرپرست ہيں۔
……………………………
) (1زندگانی امام حسن عسکری )عج( و ارشاد ص٣٨٣
) (2سوره مريم آيہ ١٢
) (3سوره مريم آيہ ٣٠
) (4منتخب االثر ص٣٠١
) (5ينابيع الموده ص ،٤٦١کمال الدين )بعض کتابوں ميں ذکر ہوا ہے کہ 'ابوعينی بن متوکل نے بھی معتمد عباسی کے حکم سے امام
)عج(کی نماز جنازه پﮍھائی۔
) (6سوره صف آيہ ٨
) (7اعتراض کرنے والوں ميں سويدی ،ابن حجر ،ابن تيميہ ،اور عبد ﷲ فصيمی شامل ہيں تفصيالت کے لئے حيات االمام المہدی )عج(
قرشی مراجعہ کيا جائے۔
) (8الغدير ج ،٣ص٣٠٩
) (9منتخب االثر ص٣٥٨
) (10حيات االمام المہدی )عج( قرشی  ،ص١٢١۔ ، ١٢٣بحار االنوار ج ،٥١ص٣٤٤
) (11تنقيح المقال ج ،٣ص١٤٩
) (12مراقد المعارف ج/١ص٢٥
) (13منتخب االثر ص٣٩٣
) (14بحاراالنوار ج/٥١ص٣٦١
) (15بحاراالنوار ج/٥١ص٣٦٠
) (16وسائل الشيعہ کتاب القضائ ،واليت فقيہ اور کتاب البيع امام خمينی مراجع کريں
) (17منتخب االثر ص٤٠٠
) (18کمال الدين ج/٢ص٤٨٢
) (19کمال الدين ج/٢ص٣٤٥
) (20کمال الدين ج/٢ص '' ،٤٨١يخاف علی نفسہ الذبح''
) (21منتخب االثر ص١٠١
) (22احتجاج ص ،٢٦٢بحاراالنوار ج ،٥٢ص٩٢
) (23ينابيع الموده ص٤٧٧
) (24کمال الدين ج/٢ص٣٥١
) (25منتخب االثر ص٢٧٧
) (26منتخب االثر ص٢٧٢
) (27بحاراالنوار ،نجم الثاقب ،جنة المأوی ،دارالسالم و عبقری الحسان ميں ايسے واقعات نقل ہوئے ہيں۔
) (28بحاراالنوار ج ،٥١ص٣٣
) (29بحاراالنوار ج ،٥١ص٣٢
) (30غيبت نعمانی ،منتخب االثر ص٣٠٩
) (31کمال الدين  ،منتخب االثر ص٣٠٩
) (32غيبت نعمانی ،منتخب االثر ص٣٠٧
) (33منتخب االثر ص٣١٠
) (34منتخب االثر و غيبت نعمانی
) (35کنزالعمال ج/٦ص ،٣٩ينابيع الموده ص٤٣١
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وصال امام زمان )عج(

طوالنی عمر
والدت امام زمانہ کو اب تک ١١٧٠سال گذر چکے ہيں اور يہ طوالنی عمر ممکن ہے دسيوں سيکﮍوں بلکہ ہزاروں سال تک
چلتی رہے۔ اسکے باوجود يہ کوئی حيرت انگيز بات نہيں ہے کيونکہ :
 )١وه خدائے عظيم جس نے انسان کو عدم سے خلق کيا اور ہر چيز کی ايجاد اور اسکی بقاء صرف اس پر منحصر ہے
):اِنﱠ ٰ
ما اَم ُرهُ اِ ٰذا اَرا َد شَيئا ً اَن يق ُو َل لَہُ ُکن فيَ ُکونَ ) ) (1وه قدرت رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق ميں سے کسی ايک کو چند ہزار سال
تک زنده ر ّکھے۔
قران مجيدميں حضرت يونس ـکے بارے ميں آيا ہے کہ اگر وه تسبيح پروردگار نہ کرتے تو خداوند عالم انہيں روز قيامت
تک مچھلی کے پيٹ ميں زنده رکھتا ۔)(2
)٢تاريخی کتابوں ميں ايسے متعدد افراد کے تذکرے ہيں جنہوں نے سيکﮍونسال تک بغير کسی مرض اورتکليف کے زندگی
گذاری ہے توريت ميں آيا ہے کہ ''ذوالقرنين ''نے تين ہزار سال تک کی عمر پائی ۔) (3قران کريم نے بھی حضرت نوح )ع(
کی عمر کو طوفان کے آنے سے پہلے٩٥٠سال بتايا ہے۔)(4
)٣عقلی اعتبار سے کسی موجود کی عمر کو کسی حد کے ذريعے محدود و معين نہيں کيا جا سکتا ہے بلکہ جو بھی حد معين
کی جائے اُس سے زياده کا امکان باقی رہتا ہے مثالًايک شخص کی عمر اگر ممکن ہے  ١٠٠سال  ١٥٠ ،سال يا  ٢٠٠سال
معين کی جائے تو اس سے زياده عمر بھی ممکن ہے اور يہ تدريجی سلسلہ اگر چندہزار سال تک بھی پہنچ جائے اُسوقت
بھی نا ممکن نہيں کہا جا سکتا ہے ۔
)٤آج کل سائنس کے ذريعے ثابت ہوگيا ہے کہ اگر انسان کے وجودی عناصر کی ضروريات مناسب مقدار ميں اُس تک
پہنچتی رہيں اور ہميشہ بيماری سے روک تھام ہو توانسانوں کی عمر مينحيرت انگيز طور پر اضافہ ہوجائيگالہذا کوئی حرج
نہيں ہے کہ امام زمانہ اپنے اُس خدادادعلم کی وجہ سے عام انسانوں سے زياده عمر کريں۔
انتظار
خطہ ارض پر چھا جائيگا اس وقت اسالم
آخر کار غيبت کے يہ تلخ ايّام تمام ہوجائينگے اور ظہور کا وه جا نفزا موسم پورے
ٔ
اور توحيد کا پرچم ہر طرف لہرائے گا۔ اس نکتہ نظر سے جو بھی امام زمانہ پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس نے آپ کی واليت
پر باقی رہنے اور اطاعت کرنے کی قسم کھائی ہے وه ہميشہ امام کے ظہور کا منتظر رہے گااور کبھی بھی خود کو اور
معاشره کو ظہور کے لئے تيار کرنے ميناپنی کوشش وجد و جہد سے نہيں تھکے گا۔ حديثوں ميں وارد ہوا ہے کہ امام مہدی
)عج(کاانتظار کرنا گويا راه خدا ميں جہاد کرنے کے برابر ہے بلکہ گويا اُس شخص کو رسول خدا کے سامنے شہادت
نصيب ہوئی ہو) (5انتظار کا يہ مطلب نہيں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بيٹھ جائيں اور آنے والے کل کا انتظار کرتے رہيں
بلکہ انحرافات اور بدعتوں کے خالف اعتراض اور قيام کريں اور ايک روشن اسالمی مستقبل کے ليے زمينہ فراہم کريں ۔
منتظرين کی صفات
ُ
ُ
 )١معرفت امام اور اسکی امامت کا اعتقاد :جب تک امام زمانہ کو نہ پہچانيں اور انکی امامت کے معتقد نہ ہوں انتظاربے
معنی ہے اور يہ معرفت و اعتقاد ،منتظروں کی خاص اور الزم صفت ہے کيونکہ يہ دونوں انتظار کے اہم رکن ميں سے ہيں
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ُ
ھل ُک ﱢل َزمان''
ُور ِه اَفض ُل اَ ِ
جيسا کہ امام سجّاد ـ کے کالم ميں پايا جاتا ہے ''اِ ﱠن اَھ َل ز ِ
َمان غَيبَتِہ َالقائلوُنَ باِمامتہ ِ َال ُمنت َِظرُونَ ِلظھ ِ
)(6بيشک حضرت مہدی )عج( کی غيبت کے زمانے ميں وه لوگ ،جو ان کی امامت کے قائل ہوں اور ظہور کی آس ليے ان
امام کے انتظار ميں زندگی بسر کر رہے ہوں ،وه ہر زمانے کے لوگوں سے برتر ہيں ۔
 )٢تقوا اور حسن سيرت :اسالم ميں پرہيزگاری اور تقوا کے عالوه کرامت و بزرگی کا کوئی بھی معيار نہيں ہے''اِ ﱠن
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ﷲ اَتق ٰي ُکم'')(7اور اسی طرح ايمان کی پختگی اور اُسکی قيمت حسن اخالق اور نيک سيرت کے عالوه کچھ بھی
اَک َر َم ُکم ِعن َد ِ
ضلُ ُکم اِيمانا ً اَح َسنَ ُکم ٰ
اخالقا ً'' لہذا يہ تصور نہيں کيا جاسکتا کہ کو ئی اس دائره سے خارج ہو تقوا اور نيک رفتاری
نہيں ہے''اَف َ
ٰ
ُ
ب
سے بے بہره ہو اوراسے انتظار کی فضيلت وکرامت حاصل ہوجائے۔امام صادق ـ فرماتے ہيں '' َمن َس ﱠراَن َيکوُنَ ِمن اَصحا ِ
القا ِئم َفليَنت َِظر َو ليَع َمل باِل َورع َو ٰ
ٰ
سن
االخالق َوھ َُو ُمنت َِظ ِر'' ) (8جو کوئی يہ چاہتا ہے کہ قائم کے اصحاب و انصار ميں
محا ِ
ِ
ِ
سے ہو تو اُسے چاہيے کہ انتظار کرے اور ساتھ ہی ساتھ تقوا ،اور حسن اخالق کی بنياد پر دوسروں سے خوش رفتاری
کرے اس حال ميں کہ اُسکی آنکھيں ظہورکی منتظرہوں۔
 )٣فرمان قبول کرنا  :جو کوئی اپنے امام معصوم کا منتظر ہو اور زندگی کے تمام مراحل ميں ان کی رہبری کا معتقد ہو وه
ان کی اطاعت کو واجب سمجھے گا اور زمان غيبت ميں ان امام فرمان کی اطاعت کرگا اور خود کو آماده کرے گا تاکہ
ْ
ظہور امام کے وقت آنحضرت کی بے چونچرا اطاعت کر ے امام صادق ـ فرماتے ہيں '' ْ
بی لِ َشيَ ْع ِة ٰقائِ َمنَا ْال ْم ْنت َِظرينَ لِظ ْھوْ ِر
طوْ ٰ
ه ِ َو ْالمْطيعينَ لَ ْہ فی ْ
ظ ْھوْ ِر ِه'') (9زہے نصيب ہمارے قائم کے شيعہ کہ ان کی غيبت ميں ان کا انتطار ميں جيتے ہيں اور وقت
ظہور ان کے مطيع ہيں۔
 )٤امام )عج(کے دوستوں سے دوستی انکے دشمنوں سے دشمنی:ہر انسان کے ليے دوستی کو پرکھنے کا سب سے عمده
ذريعہ يہ ہے کہ اُسکے دوست اور دشمن کو پہچانے۔
دوست کے دشمن اور دشمن کے دوست کو کبھی دوست نہيں کہا جاتا ہے اُسی طرح سے دوست کے دوست اور دشمن کے
دشمن کو بھی دشمن نہيں سمجھتے ہيں يہ بات فطری ہے کہ ہر انسان اپنے محبوب کے چاہنے والوں کا دوست اور اُسکے
دشمنوں کا دشمن ہوتا ہے۔
يقيناًامام زمانہ کے منتظر بھی آپکے دوستوں کے دوست اور آپکے دشمنوں کے دشمن ہيں پيغمبر اکرم ۖفرماتے پيں '' ْ
بی
طوْ ٰ
ک قَائِ َم اَ ْھ َل بَيْتی َو ْھ َو يَاتَ ْ ّم ِب ِہ فی َغ ْيبَتِ ِہ قَ ْب َل قِيَا ِم ِہ َو ْليَتَ َو ٰلّی اَوْ لِيَائَ ْہ َو ْي َعا دی اَ ْع ٰدائَ ْہ'')(10زہے نصيب وه افراد جنہوں
لِ َم ْن اَ ْد َر َ
نے ميرے قائم اہل بيت کو درک کيا اور ان کی غيبت کے زمانے ميں قيام سے پہلے ان کی پيروی کی ان کے دوستوں کو
دوست ر ّکھااور انکے دشمنوں کو دشمن قرار ديا۔
ظہور سے پہلے کی عالمتيں
حضرت مہدی )عج(کے ظہور کی اہميّت کو م ّد نظر رکھتے ہوئے اور اشتباہات اور سوئے استفاده سے روک تھام کے ليے
خداوند عالم نے ظہور سے پہلے چند عالمتيں مقرر فرمائيں ہيں اِن عالمتوں کو ہم دو حصوں ميں تقسيم کرسکتے ہيں :
 )١قطعی عالمتيں
 )٢غير قطعی عالمتيں
قطعی عالمتيں وه ہينجن کے سلسلے ميں متواتر روايتينوارد ہوئی ہيں اور ْانکے واقع ہونے کی تاکيد بھی کی گئی ہے مانند
نفس زکيّہ۔)(11
خروج سفيانی اور قتل
ِ
ْ
ً
غير قطعی عالمتيں وه ہيں جن کے سلسلے ميں متواتر روايت نہيں پائی جاتی ہے يا معصوم کے توسط سے انکا حتما واقع
ہونا نہيں پايا جاتا ہے ۔ مانند پانچ دفعہ چاند گہن اورپندره دفعہ سورج گہن ۔)(12
عالمات ظہور پر ايک اجمالی نظر
بہت سی ايسی روايتيں ہيں جن ميں عالمات ظہور کا تذکره ہے جن کے مطابق امام زمانہ )عج( کا اس وقت ظہور ہو گا جب
دنيا ظلم و جور سے بھر جائيگی ''… َکمٰ ا ُملِئ ُ
َت ظُ ْلما ً َو َجوْ راً '')(13
امام صادق ـنے اپنے ايک صحابی سے عالمات ظہور بيان فرمائی ہيں جنہينہم مختصر طور پر بيان کر رہے ہيں:
امام زمانہ کے ظہور کی عالمتيں:
٭خروج دجّال ۔
٭ نفس زکيہ کا قتل ۔
٭سيد حسنی کا خروج ۔
٭/ ١٥ماه مبارک رمضان کو سورج و چاند گرہن لگنا۔
٭سفيانی کا خروج ۔
٭ندائے آسمانی ۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

٭ظہوراس وقت ہوگا جب دنيا ظلم وجور سے لبريز ہو جائيگی ۔
٭اہل باطل اہل حق پر سبقت لينگے۔
٭سود خوری عام ہو جائيگی۔
٭زنا عام ہوجائيگا۔
٭چھوٹے بﮍونکی ع ّزت نہيں کريں گے ۔
٭راه خير پر چلنے والونکی تعداد کم اور را ه شر پر چلنے والونکی تعداد زياده ہو جائيگی ۔
٭م ّکاری اور چاپلوسی زياده ہوجائيگی۔
٭ لوگ آشکار جوا کھليں گے اور شراب پئيں گے۔
٭ لوگوں کوقرآن کے حقائق سننا گرانگذرے گا ۔
٭ اگر کوئی امر بالمعروف ونہی عن المنکرکرنے واالہوگا تو اسے لوگ نصيحت کرينگے
کہ يہ تمہارا کام نہينہے !
٭ مسجدونمينا ن لوگونکی بھيﮍ ہوگی جنکے دلوں ميں ّذره برابر خدا کا خوف نہ ہوگا ٭ لوگ دولت اور دولتمند افراد کے
آگے سر تسليم خم کريں گے۔
٭ لوگ اپنے مال کو راه خدا ميں صرف کرنے کے بجائے راه شر ميں خرچ کرناشرف
سمجھينگے !
٭ ايسے لوگ پيدا ہوجائينگے جو ايک روز گناه کبيره انجام نہ دينگے تو پريشان و
مضطرب رہينگے !
٭ لوگونکی مدد صورت ديکھ کر کی جائيگی۔
٭ تنگ دست اور نياز مندونکی مددمينسفارش چلے گی!
٭ لوگوں کے نزديک وقت نماز کی کوئی اہميت نہ ہو گی ! )(14
عالمات ظہور کے سلسلے ميں اہم بات يہ ہے کہ اِن عالمتوں ميں سے کسی بھی عالمت کا نہ پايا جانا اس بات کی نشانی
نہيں ہوگا کہ ظہور ميں تأخير ہوسکتی ہے کيونکہ ''خداوند متعال ظہور کے مقدمات کو تنہا ايک شب ميں پورا کرديگا''اور
اس امر کا الزمہ يہ ہے کے ہم ہميشہ منتظر رہيں اور اپنے آپ کو ہميشہ آماده رکھيں۔
……………………………
) (1يس  ،٣٦آيہ ٨٢
) (2صافات  ،آيہ ١٤٤
) (3منتخب االثر ص٢٧٦
) (4عنکبوت آيہ ١٤
) (5بحاراالنوار ج/٥٢ص١٢٦
) (6بحاراالنوار ج/٥٢ص،٢٢١ح٤
) (7سوره حجرات آيہ ١٣
) (8بحاراالنوار ج/٥٢ص،١٤٠ح٥٠
) (9بحاراالنوار ج/٥٢ص،١٥٠ح٧٦
) (10بحاراالنوار ج/٥١ص٧٢
) (11منتخب االثر  ،ص٤٣٩
) (12منتخب االثر  ،ص٤٤٠
) (13بحار االنوار ج /٥١ص) ٣٠باب  ،٢اسمائہ و القابہ ) بحار االنوار ج /٥١ص) ٣٣باب ،٣النھی عن التسميہ)
) (14بحار االنوار ج /٥١ص،٥٢ص٢٥٦۔ ٢٦٠حديث ١٤٧

وصال امام زمان )عج(
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ظہور
 )١امام زمانہ خانہ کعبہ کے نزديک مسجدالحرام ميں اپنے عالمی قيام کا آغاز کرينگے
 ٣١٣ )٢افراد امام زمانہ کی بيعت کے ليے خانہ کعبہ ميں اکٹھا ہونگے۔
عيسی ـچوتھے آسمان سے نازل ہونگے اور امام زمانہ کی اقتدا ميں
 )٣حضرت
ٰ
نماز ادا کرينگے۔
 )٤امام مہدی )عج(کے انصار دنيا کے کونے کونے سے مکہ کی سمت روانہ ہونگے اور آپکی
قيادت ميں عراق کی طرف کوچ کريں گے۔
 )٥لشکر سفيانی ''بيداء ''نامی عالقہ ميں زمين ميں دھنس جائيگا اور اسالم پوری دنيا ميں
پھيل جائے گا۔
 )٦آپ کوفہ کو اپنا دارالحکومت قرار دينگے۔ )(1
ظہور کے بعد کا منظر
امام مہدی )عج(کے ظہور کے بعد کا زمانہ مختلف زاويوں سے روايات معصومين ميں پايا جاتا ہے:
)١دنياپراسالم کی حاکميت ہوگی :امام صادق )ع( فرماتے ہيں )جب ہمارا قائم قيام کرے گا ْاسوقت کوئی سرزمين باقی نہيں
ت پيغمبر ۖکی ندا آئيگی۔
بچے گی مگر يہ کہ ْاس جگہ سے خدا کی وحدت اور نبو ِ
 )٢حدود ٰ
ال ٰ◌ ٰھی کا مکمل طور پر نفاذہوگا :امام کاظم ـسوره حديد کی ١٧ويں آيت کی تفسير ميں ارشاد فرماتے ہيں ''يہ جو
خدا نے فرمايا کہ وه زمين کو ْاسکے مرنے کے بعد دوباره زنده کريگا اِسکا يہ مطلب نہيں ہے کہ زمين کو بارش کے
ذريعے زنده کريگا بلکہ خداوند عالم ايسے لوگوں کا انتخاب کريگا جو زمين کو عدالت ٰالھی کے ذريعے زنده کريں گے''۔
)٣معارف قرانی کو زنده کيا جائيگا  :امام علی ـ انقالب حضرت مہدی کی تفصيالت ميں ارشاد فرماتے ہيں ''ايسے زمانہ
مينجب کہ لوگ قران کی اپنی خواہشوں کے مطابق توجيہ کريں گے وه ْانکی فکروں کو قران کی طرف موڑ ديں گے
ْ
اورانکو قرانی کے حقا يق سے آشنا کريں گے پس وه تمھيں سمجھائيں گے کہ کس طرح سے کتاب و سنّت اور اسکے مفاہيم
جو بھالئے جا چکے تھے ْاسے دوباره زنده کيا جائے۔''
)٤ستمگروں کی نابودی اور عدالت کی برقراری:رسول خدا ۖ فرماتے ہيں ''مہدی ميرے بيٹوں ميں سے ہے وه غيبت اختيار
کرے گاجس وقت ظہور کريگا زمين کو عدل و داد سے بھرديگا جس طرح ظلم وستم سے بھری ہوگی''۔
)٥تجديد اسالم :امام باقر ـ فرماتے ہيں ''جو کام پيغمبر اکرم نے انجام ديئے ہيں وه بھی انجام دينگے پچھلی بنيادونکوٹھيک
رسول خدا ۖ نے جاہليّت کی بنياد ہالدی تھی اور اسالم کو دوباره از سر نو شروع کرينگے''۔
اسی طرح ہالديں گے جس طرح
ِ
)٦لوگوں کے درميان علم اپنے کمال کو پہنچے گا  :امام صادق )ع( فرماتے ہيں ''علم ستائيس حرفوں پر مشتمل ہے اور تمام
وه معارف جو ايک الکھ چوبيس ہزار پيغمبر ليکر آئے تھے صرف دو حرف تھے جسوقت ہمارا قائم قيام کريگا بقيہ پچيس
حروف کو لوگوں کے سامنے پيش کرے گا''۔
)٧عقل رشد کر ے گی :امام باقر )ع(فرماتے ہيں  '':جس وقت ہمارا قائم قيام کرے گا خدا وند آپ کے دست مبارک کواپنے
پايہ کمال کو پہنچ جائے گی''۔
بندوں کے سروں پہ قرار دے گا جس سے ْانکی اور ْانکی فکری رشد بھی ٔ
آل محمد ۖ کے ظہور کے زمانے ميں زمين کو امن بخشا
 )٨امن وآسايش ہوگی :صحف ادريس سے نقل ہوا ہے کہ ''قائم ِ
جائے گا ايک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور ايک دوسرے سے ڈرنا کامالً محو ہوجائے گا اميرالمومنين ـ فرماتے ہيں ْ
''اس
زمانے ميں ايک عورت عراق سے تنہا شام تک پيدل سفر کرے گی اور کوئی چيز ْاسے ہراساں نہيں کرے گی''۔)(2
ئ
ت ْال ﱠشحْ نا َ
)٩لوگوں کے درميان آپس ميں محبت و يکجہتی ہوگی :اميرالمومنين ـ فرماتے ہيں ''لَوْ َق ْد قا َ َم قاَئِ َمنَا …… لَ َذ ھَبَ ِ
ب ا ْل ِعبَا د'' اگر ہمارا قائم قيام کرے تو………بندوں کے دلوں سے بغض و حسد ،کينہ و دشمنی ختم ہوجائيں
من ْ◌ ْق ْلوْ ِ
ِ
گے۔)(3
)١٠زمين گناه سے پاک ہوگی :امام صادق )ع( ظہور امام کے بعد لوگوں کا حال بيان کرتے ہيںَ '' :و َال يَ ْعصُوْ نَ ٰ ّ
ﷲَ َع ﱠز َو َج ﱠل
ض ِہ''زمين پر خدا کی نا فرمانی نہيں کی جائيگی۔ )(4
فی اَ َر ِ
زمانہ ٔ غيبت ميں ہمارے فرائض
ہم نے امام کے ظہور کے لئے خود کو آماده نہ کر کے اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈال ليا ہے زمانہ غيبت ميں ہمارے فرائض
تو يہ ہيں کہ ہميں ہر لمحہ اپنے امام )عج(کے ظہور کی دعا کرنی چاہيے اور ہر دعا ميں ﷲ کو امام )عج( کا واسطہ قرار
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دينا چاہئے اورامام )عج(کی جدائی پرگريہ و زاری کرنی چاہئے  ،جيسا کہ امام جعفر صادق ـسے مروی ہے کہ :آپ نے
فرمايا :خدا کی قسم!! تمہاراا مام ايک طوالنی مدت تک ضرور غيبت اختيار کريگا اور تمھيں ضرور آزمائش ميں مبتال کيا
جائے گا ۔)(5ليکن انکے لئے مومنين کی آنکھيں يقينا اشک بار رہينگی ۔
امام عليہ السالم سے سوال کيا گيا کہ کيا قائم آل محمد ۖ کی والدت ہو چکی ہے ؟
تو آپ نے فرمايا کہ اگر مينان کے زمانے ميں ہو تا تو ساری عمر انکی خدمت ميں گزار ديتا ۔ )(6
٭امام زمانہ فرماتے ہيں کہ :غيبت کبری کے زمانے ميں پيش آنے والے مسائل و مشکالت کے حل کے ليئے ہماری حديثوں
کو بيان کرنے والے راويوں )فقہا ) کی طرف رجوع کرو کيونکہ وه ہماری طرف سے تم پر حجت ہيں جس طرح ميں ﷲ
کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔)(7اس حديث سے يہ اہم نکتہ نکلتا ہے کہ زمانہ ٔ غيبت ميں تمام لوگوں پر فقہاو مجتہدين کی
تقليد واجب ہے ۔
٭خدا کی بارگا ه ميں ہر وقت يہ دعا کر ناچاہيئے کہ اے ﷲ اے رحمن اے رحيم اے دلوں کو دگر گون کرنے والے تو اپنے
دين پر ہميں ثابت قدم رکھ اور اپنے حجت کی معرفت عطافرما۔
٭زمانہ غيبت ميں امام پر درود بھيجنا ،انکی سالمتی کے لئے صدقے ديناامام عليہ السالم کی نيابت ميں حج کرنا ،امام عليہ
ٔ
السالم کے فراق اور آپکی مظلوميت پر غمگين رہنا بھی ہماری ذمہ داری ميں شامل ہے۔
٭ امام جعفر صادق ـسے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا :جو شخص ہمارے ليئے رنجيده اور ہماری مظلوميت پہ غمگين ہو
اسکی ہر سانس تسبيح کا ثواب رکھتی ہے ۔)(8
آنحضرت کے ظہور کے ساتھ ہی اسالم کی جہانی عدالت نيز آپ کی حکومت قائم ہو گی اور تمام انسان صلح و صفائی ،
برادری و برابری کے ساتھ ايک دوسرے کے پہلو بہ پہلو زندگی بسر کريں گے جنگ و جدال  ،ظلم و جور ،دروغ گوئی
وفضول گوئی اوربھوک وغيره انسانی معاشرہسے دور ہوجائيں گے اور پو رے عالم ميں بس امن کا پرچم لہرائے گا اور ہر
طرف حق و حقّانيت کے چراغ روشن ہو نگے اور باطل نيست ونابود ہو کر ره جائے گا اور سب کی زبان پر ايک ہی نعره
ق الباطل انَ الباطل کان زھوق)
ئ ْالح ْق َو زَ ھ َ
ہو گا) :جا َ
……………………………
) (1بحار االنوار ج /٥٢ص ٢٣٧
) (2بحار االنوار ج /٥٢ص ٣١٦
) (3بحار االنوار ج /٥٢ص٣١٦
) (4کافی ج/١ص٣٣٣
) (5کمال الدين ج/٢ص٣٤٢
) (6بحار االنوار ج /٥١ص٤٨
) (7کمال الدين و تمام النعمہ شيخ صدوق
) (8اصول کافی ج/٢ص٢٢٦

وصال امام زمان )عج(

بعض اہم دعائيں اور زيارتيں
زيارت امام عصر
ہر مومن کو چاہئے کہ اپنے امام )عج(کا شب و روز انتظار کرے اور اس زيارت کو پﮍھنے کے بعددعا کرے کہ خدا وند
عالم جلد پرده غيبت اٹھا دے ۔
ِبسْم ﷲ الرّحْ مٰ ِن الرﱠحيم
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َليک يَا َم ْ
ظھَ َر
ک يَا َخ ِل ْيفَةَ الرﱠحْ مٰ ِن السﱠال ُم عَلي َ
ان السﱠال ُم عَلي َ
س َوال َجانﱢ السﱠال ُم ع َ
اح َ
ک يَا َ
السﱠالم ُ عَلي َ
ص ِ
ب ْال َعصْ ِر َوال ﱠز َم ِ
ک يَا اما َم ا ِال ْن ِ
ْ
ّ
ّ
ک َو
آن السﱠال ُم عَليک يَا اِما َم َز َمانِنَا ٰھذا َع ﱠج َل ﷲُ ت َٰع ٰ
ک اَلسﱠال ُم عَلي َ
َر ْي َ
ان السﱠال ُم عَلي َ
ک َو َسھﱠ َل ﷲُ َم ْخ َر َج َ
الی فَ َر َج َ
ِْ
ک القُرْ ِ
االيْمٰ ِ
ک يَا ش ِ
ّ
ُ
ُ
ﷲ َوبَر َکاتہ۔
َرحْ َمة ِ
،اے
ہو
سالم
ہمارا
پر
آپ
مالک
کے
زمانے
سارے
ترجمہ:اے
خليفہ خدا آپ پر ہمارا سالم ہو اے جن و انس کے امام برحق
ٔ
آپ پر ہمارا سالم ہو ،اے مطلع ايمان کے خزينہ آپ پر ہمارا سالم ہو،اے شريک قرآن آپ پر ہمارا سالم ہو ،اے ہمارے امام
پرده غيبت سے تشريف النے کو آسان قرار دے۔
زمانہ )عج( آپ پر ہمارا سالم ہو،خدا آپ کے ظہورميں جلدی کرے اور ٔ
انہی ميں سے ايک دعا جو ''امام زمانہ سے استغاثہ '' کے نام سے مشہور ہے اسے مرحوم ''سيد علی خان'' کتاب ''کلم
الطيب'' ميں ذکر فرماتے ہيں ۔يہ ايک استغاثہ ہے امام زمانہ کے نام جہاں کہيں بھی ہو دو رکعت نماز حمد اور دلخواه
سورے کے ساتھ ادا کريں ْاسکے بعد قبلہ رو کھﮍے ہوکر زير آسمان پﮍھے:
بِسْم ﷲ الرّحْ مٰ ِن الرﱠحيم
ﷲ ْال َکام ُل التاّم ْال ٰ ّشام ُل ْال ٰعام و صلَ ٰواتُہ ال ٰ ّدائمةُ و بر َکاتُہ ْال ٰقائمةُ ال ٰتّامةُ ع َٰلی حْ ﱠجة ْ ٰ
ض ِہ َو ِب ٰ
ّ
َ
رْ
ﷲ
ال ِد ِه َو َخ ِل ْيفَ ِت ِہ ع َٰلی
ا
ی
ف
ہ
ي
ل
و
و
ﱢ
ﱡ َ َ
ﱠ
ِ
ﱡ
ِ
'' َسال ُم ّ ِ
ِ
ِ ِ َ َِ ِ ِ
ُ َِ َ ََ ُ َِ
ْ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ص ْف َو ِة ٰ
خ َْلقِ ِہ َو ِع ٰبا ِد ِه َو سْاللَ ِة النّ ْب ﱠو ِة َو بَقِيﱠ ِة ال ِع ْت َر ِة َو ال ﱠ
ض َو
اح ِ
ص ِ
ان َو ُملَقﱢ ِن اَحْ ک ِام القُ ِ
ان َو ُمظ ِھ ِر الْ ِ◌ايْمٰ ِ
ب ال ﱠزمٰ ِ
رآن َو ُمطَھ ِﱢر ا ْالَرْ ِ
ٰ
اش ِر ْال َع ْد ِل فِی ﱡ
ض ﱢی َو اب ِْن ْ ٔ
ائ
ض َو ْال ُح ﱠج ِة ْال ٰقائِ ِم ْال َم ْھ ِد ﱢ
ص ﱢی ب ِْن ْاآلَوْ ِ
االَئِ ﱠم ِة الطّا ِھرينَ ْال َو ِ
ٰن ِ
االمٰ ِام ْال ُم ْنتَظَ ِر ْال َمرْ ِ
ی ِْ
ص ٰي ِ
الطوْ ِل َو ْال َعرْ ِ
ک ٰيا ُم ِذ ﱠل
ضيﱢينَ ْال ٰھا ِدی ْال َم ْعصُوْ ِم اب ِْن ْاآلَ ِئ ﱠم ِة ْالھ ُٰدا ِة ْال َم ْعصُوْ مينَ الس ٰﱠال ُم َعلَ ْي َ
ک ٰيا ُم ِع ﱠز ْال ُم ْؤ ِمنينَ ْال ُم ْستَضْ َعفينَ الس ٰﱠال ُم َعلَ ْي َ
ْال َمرْ ِ
ّ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ّ
ْ
ْ
ی ٰيا ٰ
ميرال ُم ْؤ
ﷲ السﱠال ُم َعلَ ْي َ
ان السﱠال ُم َعلَ ْي َ
اح َ
ک ٰيا ُموْ ال َ
ْال ٰکافِرينَ ال ُمتَ َکبﱢرينَ الظالِمينَ السﱠال ُم َعلَ ْي َ
ک يَا ْبنَ َر ْسوْ ِل ِ
ص ِ
ب ال ﱠزمٰ ِ
ک يَا ْبنَ اَ ِ
االمٰ ِام ٰ
ک يَا ْبنَ ْ َٔ
ائ ْال ٰعالَمينَ الس ٰ
ِمنينَ الس ٰ
ج ْال َم ْعصُومينَ َو ْ ِٔ
ق
ﱠال ُم َعلَ ْي َ
ﱠال ُم َعلَ ْي َ
ک يَا ْبنَ ٰف ِ
ئ َسيﱢ َد ِة نِ ٰس ِ
اط َمةَ ال ﱠز ْھرآَ ِ
علی ْالخ َْل ِ
االئِ ﱠم ِة ْال ُح َج ِ
ُ
ی َس ٰ
اَجْ َمعينَ الس ٰ
ک ْ ِٔ
االمٰ ا ُم ْال َم ْھ ِدیﱡ قَوْ الً َو فِ ْعالً َو اَ ْنتَ الﱠذی تَ ْم َٔ
ض قِ َسطا ً َو
ک فی ْال ِو ٰاليَ ِة اَ ْشھَ ُداَنﱠ َ
ص لَ َ
ال ْاالَرْ َ
ک ٰيا َموْ ٰال َ
ﱠال ُم َعلَ ْي َ
ال َم ُم ْخلِ ٍ
ٰ
ْ
ّ
ﱠ
ُ
ً
ً
َع ْدالًبَ ْع َد مٰ ا ُملِئ ْ
ک َو َکث َر اَ ْن ٰ
ک مٰ ا
ک َو اَ ْن َج َزلَ َ
ک َو اَ ْع ٰوانَ َ
صا َر َ
ﱠب َزمٰ انَ َ
ک َو قَر َ
ک َو َسھﱠ َل َم ْخ َر َج َ
َت ظلما َو َجوْ را فَ َع ﱠج َل ﷲُ فَ َر َج َ
َ
ٰ
ٰ
َ
ٰ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ُ
ً
َ
َ
ُ
َ
ُ
ٰ
ٰ
ٰ
ٔ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
َ
ٰ
ٔ
َجْ
َجْ
رْ
ضْ
ْ
ار
و
ال
م
ھ
ئ
ا
ق
ال
ق
د
ب
ِلينَ َو نريد ان ن ُمن علی الذينَ است ِعفو ا فی اال
ک فَھُ َو اَصْ َ
ض َو ن َعلھُ ْم ائِ َمة َو ن َعل ُ ْ
َو َع َد َ
ِ ثينَ يا َموْ ال َ
اح َ
ی يا ص ِ
ِ
ٰ
ٰ
ٰ
اح ٰھا فَقَ ْد تَ َو ﱠجھ ُ
ک ِب ٰحا َجتی
ْت اِلَ ْي َ
ﷲ ٰحا َجتی َکذا َو َکذا )کذا کذا کی جگہ حاجت بيان کريں ) فَا ْشفَ ْع لی فی ن َٰج ِ
ُول ّ ِ
ان يَا ْبنَ َرس ِ
ال ﱠزمٰ ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ّ
ﱠ
ّ
ْ
ً
ً
ً
ً
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
صک ْم بِا ْم ِر ِه َوارْ تَ ٰ
ﷲ شَفا َعة َمقبُولة َو َمقاما َمحْ ُموْ دافَبِ َح ﱢ
ق َم ِن اختَ ﱠ
ﷲ بَ ْينَک ْم َو
لِ ِع ْلمی ا◌َ ﱠن ل َ
ان الذی لک ْم ِعن َد ِ
ک ِعن َد ِ
ضاک ْم لِ ِس ﱢر ِه َو بِالش ِ
بَ ْينَہُ َس ِل ٰ ّ
ف ُکرْ بَتی۔)
ح طَ ِلبَتی َو اِ ٰجابَ ِة َد ْع َوتی َو َک ْش ِ
ﷲَ ت َٰعالیٰ فی نُجْ ِ
پھر خدا سے اپنی حاجت طلب کرے انشا ء ﷲ بہت جلد پوری ہوگی ۔ مرحوم محدث ق ّمی کتاب مفاتيح الجنان ميں فرماتے ہيں
کہ بہتر يہ ہے کہ رکعت اوّل ميں سوره حمد کے بعد سوره )فتح )اور رکعت دوّم ميں سوره حمد کے بعد )اذا جاء نصرﷲ )
پﮍھے۔
دعائے عہد
اس دعا کی بہت زياده فضيلت بيان ہوئی ہے جو لوگ امام )عج( کے ديدار کے مشتاق ہيں وه چاليس روز تک مسلسل نماز
فجر کے بعد اسکی تالوت فرمائيں ۔
چاليس دنوں کی خصوصيات:
ايک بات قابل توجہ ہے کہ نہ صرف اس دعا کو پﮍھنے کی تاکيد چاليس روز تک ہے بلکہ بہت سے دوسرے مقامات پر ان
چاليس روز کی بہت اہميت ذکر ہوئی ہے۔جيسا کہ مرحوم کلينی نقل کرتے ہيں  '' :ما اجمل عبد ذکر ٰ ّ
ﷲ اربعين صباحا ً ّاال َزہﱠ َدهُ
فی الدنيا…… واَ ْثبَتَ الحکمةَ فی قلبہ) (1ترجمہ :اس سے اچھا بنده کون ہوگا جو خدا کا ذکر چاليس صبح تک کرے اور خدا
اسکو زاہد قرار دے اور اسکے قلب ميں حکمت راسخ فرمائے ۔
عالمہ مجلسی جناب قطب راوندی کی کتاب لب اللباب سے نقل کرتے ہيں کہ:
من اخلص العبادة ِ ٰ ّ اربعين صباحا ً ينابيع الحکمة من قلبہ علی لسانہ)(2
ترجمہ :جو کوئی چاليس روز تک خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت انجام دے تو حکمت کا چشمہ اسکے قلب سے پھوٹ کر
زبان پر جاری ہوجائے گا۔
اسی طرح حضرت موسی ـ کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے کتاب خدا اور احکامات الہی کے حصول کے ليئے چاليس دنوں تک
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کھانا پينا ترک کيا ۔ )(3
معرفت اور عبوديت کے درجات اور منازل کو طے کرنے کے ليئے ضروری ہے کہ اس طرح سے قدم بہ قدم بﮍھے تاکہ
کسی نتيجہ تک پہنچ سکے اسکے برعکس گناہوں اور معصيت کے بارے ميں چاليس دنوں کا تذکره ہے۔
جيسا کہ امام موسی کاظم ـ سے نقل ہوا ہے کہ رسول ﷲ ۖ نے فرمايا:
''من اشرب الخمر لم يحتسب لہ صال تہ اربعين يوما ً '')(4
ترجمہ :جو کوئی شراب نوشی کرے تو چاليس دن تک اسکی نماز قبول نہيں ہوگی۔
ان تمام روايات کو مدنظر رکھتے ہوئے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے ليئے چاليس دن تک کوئی عمل
انجام دينا خاص اہميت رکھتا ہے۔جس طرح دعائوں کا اثرچاليس دن ميں ظاہر ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کا اثر چاليس دن
تک باقی رہتا ہے ۔
مرحوم مجلسی نے متعدد واسطوں سے اس دعا کو اپنی کتاب بحاراالنوار ميں مختلف مقامات پر نقل کيا ہے۔ ان ميں سيد ابن
طائوس کی مصباح الزائر اور محمد بن علی جبعی کی مجموعہ جباعی ہے اور اسکے عالوه بلد االمين،مصباح کفعمی اور
کتاب عتيق سے بھی اسے نقل کيا ہے)(5
ُور َو ُم ْن ِز َل التﱠوْ را ِة َوا ْ
ور
ال ِ◌ ِ◌ ْن ِج ِ
ُور َو َربﱠ الظﱢ ﱢل َو ْال َح ُر ِ
يل َوال ﱠزب ِ
يع َو َربﱠ ْالبَحْ ِر ْال َم ْسج ِ
اَللّہُ ﱠم َربﱠ ال ﱡن ِ
ور ْال َع ِظ ِيم َو َربﱠ ْال ُکرْ ِس ﱢی ال ﱠر ِف ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
آن ال َع ِظ ِيم َو َربﱠ ال َمالئِ َک ِة ال ُمقَ ﱠر ِبينَ َوا ْ
ير
ور َوجْ ِہ َ
ک ِبا ْس ِم َ
يائ َوال ُمرْ َسلِينَ ۔ اللہُ ﱠم ِنﱢی َسْ ◌َ ل َ
َو ُم ْن ِز َل ْالقُرْ ِ
ال◌َ ◌َ ْن ِب ِ
ک ال ُمنِ ِ
ک ال َک ِر ِيم َو ِبنُ ِ
اوات َوا ْ
ک الﱠ ِذی يَصْ لَ ُح بِ ِہ ا ْ
ک الﱠ ِذی َ ْش َرقَ ْ
ت بِ ِہ ال ﱠس َم ُ
ال◌َ ◌َ ﱠولُونَ
ال◌َ ◌َ َرضُونَ َوبِا ْس ِم َ
ک بِا ْس ِم َ
ک ْالقَ ِد ِيم يَا َح ﱡی يَا قَيﱡو ُم َسْ ◌َ لُ َ
َو ُم ْل ِک َ
ی يَا ُمحْ ِي َی ْال َموْ تی َو ُم ِميتَ ا ْ
َوا ْ
يائ يَا َح ﱡی الَ ِلہَ ِالﱠ َ ْنتَ ۔
ال◌َ ِخرُونَ يَا َحيّا ً قَ ْب َل ُک ﱢل َح ﱟی َويَا َحيّا ً بَ ْع َد ُک ﱢل َح ﱟی َويَا َحيّا ً ِحينَ الَ َح ﱠ
ال◌َ ◌َ حْ ِ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ﱢ
ْ
صل َ ُ
ی ال َم ْہ ِد ﱠ
ت فِی
ک َ
ب◌َ ْم ِر َ
اللّہُ ﱠم بَل ْغ َموْ النَا اال ِ◌ ِ◌ما َم الہا ِد َ
وات ِ
ی القائِ َم ِ
يع ال ُم ْؤ ِمنِينَ َوال ُم ْؤ ِمنا ِ
ﷲ َعلَ ْي ِہ َو َعلَی آبائِ ِہ الط ِاہ ِرينَ ع َْن َج ِم ِ
قا ْ
ی ِمنَ ال ﱠ
غاربِہا َس ْہلِہا َو َجبَلِہا َوبَ ﱢرہا َوبَحْ ِرہا َو َعنﱢی َوع َْن َوالِ َد ﱠ
ﷲ َو ِمدا َد َکلِماتِ ِہ َو َما
ش ِّ
صلَوا ِ
ت ِزنَةَ َعرْ ِ
شار ِ
ض َو َم ِ
َم ِ
ال◌َ ◌َ رْ ِ
ص ِبي َح ِة يَوْ ِمی ہ َذا َو َما ِع ْش ُ
ت ِم ْن َيﱠا ِمی َع ْہداً َو َع ْقداً َوبَ ْي َعةً لَہُ فِی ُعنُقِی الَ َحُو ُل
◌َ حْ صاهُ ِع ْل ُمہُ َو◌َ حاطَ ِب ِہ ِکتابُہُ۔ اللّہُ ﱠم ِنﱢی ُ َج ﱢد ُد لَہُ فِی َ
الذابﱢينَ َع ْنہُ ْ
صار ِه َو◌َ ْعوانِ ِہ َو ﱠ
سار ِعينَ ِلَ ْي ِہ فِی قَ
ضائ ح َوائِ ِج ِہ َوا ْل ُم ْمتَثِلِينَ ِال◌َ ◌َ وا ِم ِر ِه
َع ْنہ َوالَ َ ُزو ُل َبَداً اللّہُ ﱠم اجْ َع ْلنِی ِم ْن َ ْن
ِ
ِ
وال ُم ِ
َو ْال ُمحا ِمينَ َع ْنہُ َوالسﱠا ِب ِقينَ ِلی ِرا َد ِت ِہ َو ْال ُم ْستَ ْشہَ ِدينَ بَ ْينَ يَ َد ْي ِہ۔
اللّہُ ﱠم ِْن حا َل بَ ْينِی َوبَ ْينَہُ ْال َموْ ُ
شاہراً َس ْيفِی ُم َج ﱢرداً قَناتِی
ت الﱠ ِذی َج َع ْلتَہُ َعلَی ِعبا ِد َ
ک َح ْتما ً َم ْق ِ
ضيّا ً فَ ◌َ ْخ ِرجْ نِی ِم ْن قَب ِْری ُم ْؤت َِزراً َکفَ ِنی ِ
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َ
ُملَبﱢيا ً َد ْع َوةَ ال ﱠدا ِعی فِی ْال
حاض ِر َوالبا ِدی اللہُ ﱠم َِرنِی الطل َعة الر ِ
ِ
ﱠشي َدةَ َوالغ ﱠرةَ ال َح ِمي َدةَ َواک َح ُ◌لْ ِ
ناظ ِری بِنَظ َر ِة ِمنی ِل ْي ِہ َو َع ﱢجلْ ف َر َجہُ
ک قُ ْلتَ
َو َسہﱢلْ َم ْخ َر َجہُ َو◌َ وْ ِس ْع َم ْنہَ َجہُ َوا ْسلُکْ ِبی َم َح ﱠجتَہُ َو◌َ ْن ِف ْذ َ ْم َرهُ َوا ْش ُد ْد َْز َرهُ َوا ْع ُم ِر اللّہُ ﱠم ِب ِہ ِبال َد َ
ک فَ ِ◌نﱠ َ
ک َو◌َ حْ ِی بِ ِہ ِعبا َد َ
اس فَ ◌َ ْ
ْ
ق ظَہَ َر ْالفَ َسا ُد فِی ْالبَ ﱢر َو ْالبَحْ ِر ِب َما َک َسبَ ْ
ک ْال َح ﱡ
ک
ک ال ُم َس ﱠمی ِباس ِْم َرسُولِ َ
ظ ِہ ِر اللّہُ ﱠم لَنا َولِيﱠ َ
ت نَبِيﱢ َ
َوقَوْ لُ َ
ک َوا ْبنَ ِب ْن ِ
ت َ ْي ِدی النﱠ ِ
ٰ
ﷲ َعلَ ْي ِہ َوآلِ ِہ َحتﱠی الَ يَ ْ
ق َويُ َحقﱢقَہُ َواجْ َع ْلہُ اللّہُ ﱠم َم ْفزَعا ً لِ َم ْ
صلﱠی ّ
ناصراً لِ َم ْن الَ
ق ْال َح ﱠ
باط ِل ِالﱠ َم ﱠزقَہ ُ َوي ُِح ﱠ
وم ِعبا ِد َ
َ
ظفَ َر بِ َشي ٍْئ ِمنَ ْال ِ
ک َو ِ
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ٰ
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ً
اللّہُ ﱠم ِم ﱠم ْن َح ﱠ
صلی ﷲُ َعلَ ْي ِہ وآلِ ِہ بِر ُْؤيَتِ ِہ َو َم ْن تَبِ َعہُ َعلَی َد ْع َوتِ ِہ َوارْ َح ِم ا ْس ِتکانَتَنا
ص ْنتَہُ ِم ْن َ
ک ُم َح ﱠمدا َ
س ال ُم ْعتَ ِدينَ ۔ اللہُ ﱠم َو ُس ﱠر نَبِيﱠ َ
ب ْ◌ ِ
ف ہ ِذ ِه ْال ُغ ﱠمةَ ع َْن ہ ِذ ِه ا ْ
بَ ْع َدهُ اللﱠہُ ﱠم ا ْک ِش ْ
ﱠاح ِمينَ ۔
ُور ِہ َو َع ﱢجلْ لَنا ظُہُو َرهُ ِنﱠہُ ْم يَ َروْ نَہُ بَ ِعيداً َونَ َراهُ قَ ِريبا ً بِ َرحْ َم ِت َ
ک يَا َرْ َح َم الر ِ
ال◌َ ُ◌ ﱠم ِة بِ ُحض ِ
مان۔
ی يَا
صاح َ
ْال َع َج َل ْال َع َج َل يَا َموْ ال َ
ِ
ب ال ﱠز ِ
اس آخری فقرے کو اپنے داہنے زانو پر ہاتھ مار کر  ٣دفعہ پﮍھے
……………………………
) (1کافی ج،٢ص،١٢باب اخالص ج٦
) (2بحار االنوار ج،٥٣ص٣٢٦
 (3بحاراالنوار ج ،٥٣ص٣٢٦
) (4کافی ج،٦ص٤٠٦
) (5بحار االنوار ج،٥٣ص ٩٥اور ج،٨٦ص ٢٨٤اور ج،٩٤ص ٤٢اور ج،١٠٢ص١١١
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وصال امام زمان )عج(

ماه شعبان کی منا سبتيں
قال رسول ا )صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم ):
علی شھری
شعبان شھری رحم ﷲ من اعاننی ٰ
رسول اکرم ۖنے فرما يا :
)شعبان ميرامہينہ ہے خدارحمت کرے ہر اس شخص پر جو اس ميں ميری مدد کرے (
 ١شعبان  :آيةﷲ شہرستانی کے بقول شہادت حضرت زينب ۔
آيہ کريمہ ) :ياايھا الذين آمنوا کتب عليکم الصيام ) ...کا نزول ،اسی مہينے
 ٢شعبان  :رمضان کے روزے فرض ہوئے،اور ٔ
ميں رسول اکرم ۖ کا غزوه ٔ بنی مصطلق کے لئے خروج ۔
 ٣شعبان :والدت حضرت امام حسين اور امام حسين کا  ٦٠ھ ميں وارد مکہ ہو نا
 ٤شعبان :والدت حضرت عباس ـ ،وفات علی بن محمد سمری چوتھے نائب امام زمانہ )عج( اور امام کی توقيع کا صادرہو نا
۔
 ٥شعبان  :ايک روايت کے مطابق امام زين العابدينـ کی والدت۔
 ٧شعبان :والدت جناب قاسم ـ
١١شعبان  :والدت جناب علی اکبر ـاور جناب نوح ـ کی دعا سے طوفان کا ختم ہو ا۔
١٤شعبان  ٢٥٥ :ھ ميں امام حسن عسکری نے اپنی پھوپی جناب حکيمہ خاتون کو اپنے يہاں دعوت دی اور کہلوايا کہ آج
نيمہ شعبان کو خداوندعالم اپنی حجت کو آشکار کرے گا ،اور اسی شب کو رسول اکرم ۖ
ہمارے يہاں افطار کريں کيونکہ شب ٔ
نے اپنی امت کی شفاعت کے لئے خدا سے درخواست کياور خداوند عالم نے تمام امت کی شفاعت انکے نام کر ديا ۔
١٥شعبان المعظم  :والدت امام عصر ٢٥٥ھ ق آج کی شب آب زمزم کی طغيانی بﮍھ جا تی ہے اور يہ اتنا زياده ہو جا تا ہے
کہ ابلنے لگتا ہے ليکن افسوس کہ اس کے دہانے کو بند کر ديا ہے ورنہ سبھی اس کا مشاہده کر تے !
١٨شعبان  :کو امام حسن عسکری )ع(نے امام عصر کی والدت کا اپنے اصحاب پر اظہار کيا اور امام )عج( کی امامت کی
تصديق کرتے ہو ئے ان کی امامت کا اعالن عام کر ديا۔اسی روز جناب حکيمہ خاتون امام کی زيارت کے لئے تشريف الئيں۔
٢١شعبان ،٥٠ :دن کے بعد جناب نوح اپنی کشتی سے خارج ہو ئے ۔
٢٧شعبان  :قوم عاد پر عذاب الہی کا نزول ۔
سوره مبارکہ توبہ کی ١٢٨ويں آيت ):لقد جائکم رسول من انفسکم )کا نزول ہوا ياد رہے کہ يہ آيت رسول
٢٨شعبان :
ٔ
اکرم ۖکے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے چھ مہينے پہلے نازل ہو ئی ۔روايت ميں ہے کہ جو شخص بھی اس آيہ کريمہ
کو نماز کے بعد پﮍھے تو اسے رسول اکرم ۖ کی شفاعت نصيب ہو گی ۔
٢٩شعبان  :سال دوم ہجرت کو ماه مبارک رمضان کے روزے واجب کئے گئے و شب اول ماه رمضان ميں جناب ابراہيم کے
صحف کا نزول ہوا ۔
پندرہويں شعبان کی رات کے مختصر اعمال
نيمہ شعبان کی فضيلت بيان کرنے سے انسان قاصر ہے يہ اتنی با برکت شب ہے کہ امام محمد باقر ـنے فرمايا  :شب
شب ٔ
قدر کے بعد تمام راتوں سے يہ رات افضل ہے کيوں کہ خدا وند متعال اپنافضل و کرم بندوں کو عطا فرماتا ہے اور انکے
گناہوں کو معاف کر ديتا ہے اس رات خدا وند کريم کسی سائل کے سوال کو رد نہيں کرتااس رات کو :ليلةُ ٰ
البرا ت  ،ليلة ُ
ال ُمبارکہ اور ليلةُ الرﱠحمة بھی کہتے ہيں۔
اس شب ميں :
٭ غسل کرنا
٭شب بيداری کرنا
٭دعا و استغفار ميں مصروف رہنا
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٭زيارت امام حسين ـ
٭دعائے کميل
٭دعائے توسل
٭دعائے فرج
٭نماز جعفرطيارّ
٭ز يارت آل ٰيسين ،زيارت صاحب االمر اور اس دعا کا پﮍھنا مستحب ہے :
بسم ﷲ الرحمن الر حيم
لی فَضْ لِھَافَضْ الً فَتَ ﱠم ْ
اَ ْل ٰلّھُ ﱠم ِب َح ﱢ
ک َو ٰال
ک َو َموْ ُعوْ ِد ھَا اَلﱠتِ ْی قَ َر ْنتَ اِ ٰ
ق لَ ْيلَتِ ٰنا ٰھ ِذ ِه َو َموْ لُو ِد ٰھا َو ُح ﱠجتِ َ
ص ْدقا ً َو َع ْدالًال ُمبَ ﱢد َل لِ َکلِمٰ ا تِ َ
ت َکلِ َمتُ َ
ک ِ
ب ِٔ
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ک نُوْ ُر َ
ال ٰياتِ َ
ُم َعقﱢ َ
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ُور ْال ٰغآ ِئبُ ْال َم ْستُو ُر َج ﱠل َموْ ِلدُه َو کَرْ َم َمحْ ِت ُدهُ َو ْال َم َآل ِئ َکةُ ُشھﱠ ُدهُ َو ْ ّ
ک اَ ْل ُم ْش ِر ُ
اَل ُمتَا َ لﱢ ُ
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َ ِِ َ ِ
َ ِ ِ
ٰ
ﱡوئ ٰسالِ ِم ْينَ ٰيااَرْ َح َم الرﱠح ِم ْينَ َو
َوا ْکتُ ْبنَا فِ ْی اَ ْع ٰوانِ ِہ َو ُخلَصآئِ ِہ َواَحْ يِنَا فِ ْی دَوْ لَتِ ِہ نَا ِع ِم ْينَ َوبِصُحْ بَتِ ِہ غَانِ ِم ْينَ َو بِ َحقﱢ ِہ قآئِ ِم ْينَ َو ِم ْن الس ِ
ٰ
ٰ
ص ﱠل ٰ ّ
ْ
ّ
اطقِيِنَ َو ْال َعنْ
علی سيﱠ ِد ٰنا ُم َح ﱠم ٍد ٰخا ت َِم النﱠبِيّينَ َو ْال ُمرْ َس ِلينَ َو عَل ٰی اَ ْھ ِل بَ ْيتِ ِہ ال ٰ ّ
ﷲُ ٰ
ْال َح ْم ُد ِ ّ ِ َربﱠ ْال ٰعالِ ِم ْينَ ۔ َو َ
صا ِد قِينَ َو ِعت َر تِ ِہ الن ِ
جميع ٰ
الظّالِ ِمينَ َواحْ ُک ْم بَ ْينَ ٰنا َوبَ ْينَھُ ْم ٰيا اَحْ َک َم ْال َحا ِک ِم ْينَ ۔
َ ِ َ
ترجمہ:خدا يا ہماری اس رات اور اس کے مولو اور تيری حجت اور اس کے موعود کا واسطہ کہ جس کے فضل سے مزيد
فضيلت کو ماليا ہے تو تيرا کلمہ صداقت و عدالت کے اعتبار سے مکمل ہو گيا تيرے کلمات ميں کوئی تبديلی نہيں ہے اور
تيری آيتونميں کوئی تعقيب نہيں ہے تيرا نور روشن  ،تيری ضياء منور اور نور نشانی اس تاريک شب ميں وه امام غائب و
پنہان ہے جس کا مولد معظم اور جس کے ظہور کا مقام مکرم ہے اور مالئکہ اس کے گواه ہيں اور ﷲ ناصر اور مويد ہے
جب کہ اس کے ظہور کا وقت آجائے اور مالئکہ اس مدد گار ہوں وه خدا کی تلوار ہے جو کند نہيں ہوتی ہے اور ﷲ کا نور
ہے جو کبھی نہيں بجھتا وه صاحب حلم ہے جو سبک سر نہيں ہوتا مدار روزگار اور نگہبان زمانہ ہے اورولی امر ہے اور
ان پر وه چيزيں نازل ہوتی ہيں جو شب قدر ميں نازل ہوتی ہيں اور وه صاحبان حشر و نشر ہيں اور اس کی وحی کے
ترجمان ہيں اور اس کے امر نہی کے والی ہيں تو خدايا درود نازل فرماامام خاتم اور امام قائم ،پر جو دنيا کی نگاہوں سے
پوشيده ہيں خدايا ہم کو ايام تک پہنچادے ان کے ظہور اور ان کے قيام کے اور ہم کو ان کے انصار ميں قرار دے اور
ہمارے اقدام کو ان کے انتقام سے مالدے اور ہم کو لکھ دے ان کے مددد گاروں اور مخلصين ميں اور ہم کو زنده رکھ ان کی
حکومت ميں نعمت کے ساتھ اور ان کی صحبت کے فائده کے ساتھ اور ان کے حق کے ساتھ قائم رکھ اور ہر برائی سے
محفوظ رکھ اے سب سے بﮍے رحم کرنے والے اور حمد عالمين کے رب خدا کے لئے ہے اور درود ہمارے سردار
ۖ
محمدخاتم النبيين اور سيد مرسلين اور ان کے سچے اہل بيت پراور اور ان کی ناطق عترت پر اور لعنت کر تمام ظالموں پر
اور فيصلہ کر ہمارے اور ان کے درميان اے بہترين حکم کرنے والے۔
اس شب ميں ہزار مرتبہ استَ ْغ ِفرُﷲ اور ہزار مرتبہ الحم ُد کا پﮍھنا بھی ثواب رکھتا ہے اور دو رکعت نماز بھی مستحب ہے
جسکی پہلی رکعت ميں سوره حمد کے بعد سوره کافرون ،دوسری رکعت ميں سوره حمد کے بعد سوره توحيد اورنماز کے
تمام ہونے کے بعد  ٣٣مرتبہ سبحان ﷲ  ٣٣مرتبہ الحمد  ٣٤مرتبہ ﷲ اکبر کو پﮍھے ۔
امام جعفر صادق ـنے فرمايا کہ  :اس مہينے ميں جتنا ہو سکے صدقہ نکالو کيونکہ يہی صدقہ قيامت کے دن کوه احد کے
ک
ک فَاِنﱠ َ
برابر نظر آئيگا ۔زراره سے امام جعفرصادق ـنے فرماياکہ :اے زراره! اس دعا کو محفوظ کرلو :اَ ْللﱠھُ ﱠم َع ﱢر ْف ِن ْی نَ ْف َس َ
ٰ
ٰ
ک لَ ْم اَ ْع ِر ْ
ک لَ ْم اَ ْع ِر ْ
ک
ک۔ اَ ْللّھُ ﱠم َعرﱢفنی ُح ﱠجتَ َ
ف ُح ﱠجتَ َ
ْرفﱢنِ ْی نَ ْف َس َ
ک اِ ْن لَ ْم تُ َع ِرفﱢنِ ْی َرسُوْ لَ َ
ک فَاِنﱠ َ
ف نَبِيﱢکْ ۔ اَ ْللّھُ ﱠم َع ﱢر ْفنِ ْی َرسُوْ لَ َ
اِ ْن لَ ْم تُع ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ضللت عَن ِد ْينِی۔
ک َ
ک اِ ْن ل ْم ت َع ﱢرفنِ ْی ُح ﱠجتَ َ
فَاِنﱠ َ
٭)بار الہا مجھے اپنی معرفت عطافرما اس ليے کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہيں عطاکی تو مجھے تيرے نبی کی
معرفت حاصل نہينہوسکتی ۔
٭)بار الہا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطافرما اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہيں عطاکی تو مجھے تيری
حجت کی معرفت حاصل نہيں ہو سکتی ۔
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٭)بارالہاتو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطاکر کيونکہ اگر تونے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہينکی تو ميناپنے
دين سے گمراه ہو جاونگا ۔)(
نيمہ شعبان کی دعا
ٔ
منقو ل ہے کہ رسول اکرم ۖاس شب پر نور ومبارک ميناس دعا کو پﮍھا کرتے تھے:
بسم ﷲ الر حمن الر حيم
ٰ
ک َو ِمنَ ْاليَقي ِْن مٰ ا يُھَ ﱠونُ َعلَ ْي ٰنا ِب ِہ
اَ ْللّھُ ﱠم ا ْق ِس ْم لَ ٰنا ِم ْن َخ ْشيَتِ َ
ک مٰ ا تُبَلﱢ ُغ ٰنا ِب ِہ ِرضْ ٰوانَ َ
ک َو ِم ْن ٰطا َعتِ َ
ْص ْيتِ َ
ک مٰ ا يَحُو ُل بَ ْينَ ٰنا َو بَ ْينَ َمع ِ
ار ٰناو قُ ﱡو تِ ٰنا َما اَحْ يَ ْيتَ ٰنا َواجْ َع ْلہُ ْال ٰو َ
ت ال ﱡد ْن ٰيا اَ ْل ٰلّھُ ﱠم اَ ْمتِ ْع ٰنا بِاَسْمٰ ا ِع ٰنا َو اَب ٰ
ارث ِمنﱠا َواجْ َعلْ ثَا َر ٰنا ع َٰلی َم ْن ظَلَ َم ٰنا َوا ْنصُرْ ٰنا ع َٰلی َم ْن
ص ْي ٰبا ِ
ُم ِ
ْص ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ْ
ٰ
ٰ
ْ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ﱢ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ٰ
ْ
ﱡ
َ
َ
ْ
َجْ
ْ
ْ
لْ
َجْ
حْ
رْ
ْ
ک ٰيااَرْ َح َم ال ٰرّ
صيبَتنا فِی ِدينِنا َوال ت َع ِل الدنيا اکبَ ُر ھَ ﱢمنا َوال َمبلغ ِعل ِمنا َوال ت َسلط َعلينا َمن ال يَ َح ُمنا بِ َر َمتِ َ
ٰع ٰادانا َوال ت َع ُم ِ
اح ِم ْينَ
ِ
ترجمہ:
)خدايا ميرے حصہ ميں اپنا خوف قرار دے جوميرے اور تيری معصيت کے درميان حائل ہو جا ئے اور اپنی اطاعت عطا
کر جس سے تيری خوشنودی کو پا جا ؤں اور يقين عطا کر جسکی وجہ سے دنيا کی تمام مصيبتيں آسان ہو جا ئيں خدايا
ميرے کا نو ں ميری آنکھوں اور قوتونکو بہره مند کر جب تک تو مجھ کو زنده رکھے اور اس کو ميراث بنادے اور ميرا
خون اس کی گردن پر قرار دے جو مجھ پر ظلم کرے اور ہماری مدد کر جو ہم سے دشمنی کرے اور ہماری مصيبت ہمارے
دين ميں نہ قرار دے اور دنيا کو ہمارا سب سے بﮍا مقصد نہ قرار دے اور نہ ہمارے علم کا مقصود قرار دے اور نہ مسلط
کر ہم پر اس کو جو رحم نہ کرے اپنی رحمت سے اے بہترين رحم کرنے والے رحم کر۔)
مجتبی ـسے روايت کی ہے کہ جبرئيل امين رسول اکرم ۖپرنازل ہوئے اور فرمايا :اے محمد ۖاپنی امت
ابن بابويہ نے امام حسن
ٰ
نيمہ شعبان دس رکعت نماز پﮍھے جسکا طريقہ نماز صبح کی طر ح ہے ليکن اس نمازکی ہر رکعت
کو حکم ديں کہ شب ٔ
سوره توحيد کو پﮍھے اور سالم کے بعد سجده ميں يہ کہے :
سوره حمد کے بعد دس مرتبہ
ميں
ٔ
ٔ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
لی َو بَيا
َظيْم ۔
لی ذنبِی ال َع ِظيم ِفَاِنہُ َال يَغفِ ُر هُ َغ ْي ُر َ
اَللّھُ ﱠم ل َ
َظيِ َم ک ﱢل ع ِ
ضی يا ع ِ
ک يا ع ِ
َظ ِيم اغ ِفرْ ِ
ِ
ک َس َج َد َس َوا ِدی َو َخيا ِ
جس نے بھی اس عمل کو انجا م ديا خدا وندعالم اسکے اور اسکے والدين کے سترسالہ گناہوں کو معاف کرديگا اوراسکے
برابر اعمال حسنہ کا شمار کريگا۔)(1
١٥شعبان کی شب کے اعمال کافی زياده ہيں ہميں چاہيے کہ صميم قلب سے جتنی بھی عبادت ممکن ہوسکے انجام دينگرچہ
ايسی راتوں ميں انسان ساری رات عبادت الہی ميں صرف کرے پھر بھی کم ہے ۔ اس کتاب ميں ہم اختصار کی وجہ سے
بعض دعائوں کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہيں تفصيالت کے لئے مندرجہ ذيل کتابوں کی طرف رجوع کيا جائے:
٭مفاتيح الجنان
٭اقبال االعمال
٭وقا يع االيام....
٭صاحب کتاب مفاتيح الجنان نے سيد بن طاوس سے نقل کيا ہے کہ سيد نے مصباح الزائر ميں ايک فصل اعمال سرداب
مقدس کے سلسلہ ميں لکھی ہے اور اسميں چھ زيارتيں نقل کی ہيں اور اسکے بعدفرمايا ہے کہ اسی فصل سے دعا ء ندبہ
ملحق کی جاتی ہے جس کا پﮍھنا مستحب ہے چار عيدوں ميں  :عيدفطر ،عيد قربان ،عيد غدير ،اور روز جمعہ اور يہ دعا
مفاتيح الجنان ميں ہے لہذا مزيد معلومات کے لئے آپ رجو ع کر سکتے ہيں ۔
٭روز جمعہ امام عصر ـسے منسوب ہے اور يہ وہی دن ہے جس دن امام ظہور فرمائيں گے لہذا اس دن کی زيارت يہ ہے :
ٰ
حيم
بِس ِْم ّ ِ
ﷲ الرﱠحْ مٰ ِن ال ﱠر ِ
ک يَا نُوْ َر ٰ ّ
ک يَا عَينَ ٰ ّ
ک يَا ُح ﱠجةَ ٰ ّ
ﷲ ِالﱠ ِذی يَہتَ ِدی ِب ِہ اَل ُمھتَ ُدوْ نَ َو
ﷲ ِ فِی خ َْلقِ ِہ اَلسالم ُ عَلي َ
ض ِہ اَلسالم ُ عَلي َ
السﱠال ُم َعلَ ْي َ
ﷲ ِ فِی اَرْ ِ
ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ک
ک يَا َسفِينَةَالن َجا ِةاَلسّال ُم َعلَ ْي َ
ص ُح اَلسّال ُم َعلَ ْي َ
يُفَ َر ُج بِ ِہ ع َِن ال ُمؤ ِمنِينَ السالم ُ عَلي َ
ک اَ ﱡيھَاَال ُمھَذبُ اَلخَآئِفُ اَلسّال ُم عَلي َ
ک اَيﱠھَا ال َولِ ﱡی اَلنا ِ
ٰ
ٰ
ﱠ
ﱠ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
د
ع
و
ا
م
ک
ل
ﷲ
ل
ج
ع
ک
َلي
ع
م
ﱠال
س
ال
ر
ھ
ا
الط
ْن
ي
ب
ي
الط
ک
ت
ي
ب
آل
ی
َل
ع
و
ک
ي
ک ِمنَ النّصْ ِر َو
ل
ع
ﷲ
ِ ِ ينَ
َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ
ِ َ ِ َ
ک َ
يَا عَينَ ال َح ٰيو ِة اَلسﱠال ُم َعلَ ْي َ
ُ
صلّی ُ َ َ َ
ِ
ٰ
ُ
ظُھوْ ِرا ٔ
ک َو
ﷲ ت َٰع ٰ
ک اَتَقَرﱠبُ اِ ٰ
ک َو اَ ْنت َِظ ُر ظُھُوْ َر َ
آل بَ ْيتِ َ
الی ِب َ
ال ْمر السّال ُم َعلَ ْي َ
ک َواُ ْخ ٰرا َ
َارف ِبأوْ ال َ
ی أنَا َموْ ال َ
ک ٰيا َموْ ال َ
لی ّ ِ
ک َو ِب ِ
کع ِ
َ
َ
ٰ
ْ
ﱠ
ﱢ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ظُھُوْ َر ْال َح ﱢ
ک
قع ٰ
اص ِر ْينَ ل َ
آل ُم َح ﱠم ٍد َوا ْن يَجْ َعلنِی ِمنَ ال ُمنت َِظ ِر ْينَ ل َ
ک َو أسئَ ُل ﷲَ أ ْن يُ َ
َلی يَ َد ْي َ
ک َو التابِ ِعينَ َوالن ِ
صل َی عَلی ُم َح ﱠم ٍد َو ِ
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ت ّ
صلَ ٰو ُ
ک ٰھ ٰذايَوْ ُم
ک َو ع ٰ
آل بَ ْي ِت َ
ﷲِ َعلَ ْي َ
مان َ
اح َ
ی يَا َ
ک يَا َموْ ال َ
ک ِف ْی ُج ْملَ ِة اَوْ ِليآ ِئ َ
ک َواَ ْل ُم ْستَ ْش ِھ ِدينَ بَ ْينَ يَ َد ْي َ
عَل ٰی آ ْعدآ ِئ َ
ص ِ
َلی ِ
ب ال ّز ِ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ْ
ک َو
ک َو الفَ َر ُج فِ ْي ِہ لِل ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ع ٰ
ک اَل ُمتَ َوقﱠ ُع فِ ْي ِہ ظُھُوْ ُر َ
اَ ْل ُج ْم َع ِة َوھُويَوْ ُم َ
ض ْيفُ َ
ی فِ ْي ِہ َ
ک َوأ ٰنا ٰيا َموْ َال َ
ک َو قَ ْت ُل الکافِ ِر ْينَ ِب َس ْيفِ َ
َلی يَ َد ْي َ
ض ٰيافَ ِة َو ا ْ
صلواَ ُ
رام َو َما ُموْ ر بِال ّ
ک
ک َوع ٰ
ھل بَ ْيتِ َ
ﷲ َعلَ ْي َ
نی َ
َجا ُر َ
ک و َأ ْنتَ يَا َموْ ال َ
ت ِّ
ال ِ◌ ٰجا َر ِة فَأ ِ
َلی أ ِ
ی َک ِريم ِم ْن أوْ ال ِدال ِک ِ
ض ْفنِ ْی َوأ ِجرْ ِ
الطّا ِھ ِر ْينَ ۔
ترجمہ:
سالم ہو آپ پر اے ﷲ کی حجت زمين ميں سالم ہو آپ پر اے نمائنده خدا مخلوق کے درميان سالم ہو آپ پر اے ﷲ کے نور
جس سے ہدايت والے ہدايت پا تے ہيں اور اس کے ذريعہ سے مؤمنين کو کشادگی حاصل ہو گی سالم ہو آپ پر اے پا کيزه
اور خوف رکھنے والے سالم ہو آپ پر اے ﷲ کے ولی اور نصيحت کرنے والے سالم ہو آپ پر اے کشتی نجات سالم ہو آپ
چشمہ زندگی سالم ہو آپ پر ﷲ کا درود ہو آپ پر اور آپ کے اہل بيت طيّبين الطاہرين پرسالم ہو آپ پر خدا
پر اے سر
ٔ
وندعالم جلدی کرے سلطنت کے اور نصرت ميں جس کا وعده کيا ہے ۔
سالم ہوآپ پر اے ميرے موال مينآپ کا دوست ہو ں آپ کے اول و آخر
)پيغمبر ۖ سے امام زمانہ تک) کا پہچاننے واال ہوں ميں آپ کے ذريعہ اور آپ کے اہلبيت کے ذريعہ ﷲ سے قريب ہو تا ہوں
اور آپ کے ذريعہ سلطنت حق کے ظہور کا انتظار کرتا ہوں اور ﷲ سے سوال کرتا ہوں کہ وه درود بھيجے محمد ۖ و آل
محمد پر اور مجھے قرار دے آپ کے انتظار کرنے والوں آپ کے تا بعين اور آپ کے دشمنوں کے مقابلہ ميننا صر وں ميں
قرار دياور آپ کے ان دوستوں ميں جو شہادت کے فيض سے فيضياب ہوئے قرار دے ۔ اے ميرے مو ال ،اے صاحب الزمان
)عج(،ﷲ کا درود ہو آپ پر آپ کے اہل بيت طاہرين پريہ جمعہ کا دن جو آپ کا دن ہے جس ميں آپ کے ظہور کی توقع کی
جا تی ہے اور جس ميں مؤمنوں کے لئے آپ کے ہا توں پر کا ميابی اور کا فروں کا قتل ہو گا آپ کی تلوار سے اور ميں اے
ميرے مو ال اس ميں آپ کا مہمان ہوں اور آپکی پناه مينہوں اور ميرے موال آپ کريم ہيں اور کريم کی اوالد ميں ہيں اور
مہمان نوازی اور پناه کے لئے مامور ہيں تو مجھے اپنی پناه مينلے ليجئے ﷲ کا درود ہو آپ پر اور آپ کے اہل بيت طاہرين
پر۔
……………………………
) (1زاد المعاد عالمہ مجلسی

وصال امام زمان )عج(

امام عصر سے متعلق
جوانوں کے لئے سواالت اور انکے جواب
س : ١اس وقت روئے زمين پر حجت خدا کون ہے ؟
ج :١بارہويں امام مہدی )عج(
س :٢امام عصر کب اور کہاں پيدا ہوئے ؟
ج١٥ :٢شعبان المعظم  ٢٥٥ھ ق مينسامره ميں پيدا ہوئے ۔
س :٣آپ کے والدماجداور والده گرامی کا نام کيا ہے ؟
ج :٣والد امام حسن عسکری عليہ السالم اور والده نرجس خاتون ۖہيں ۔

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

س :٤امام عصر کا نام کيا ہے اور کس نے رکھا ہے ؟
ج :٤آپ کااصل نام )م ح م د )ہے او ر يہ نام رسول خدا ۖنے رکھا ہے ۔
س :٥آپ کی کنيت کيا ہے ؟
ج :٥ابو القاسم ،ابوصالح ،ابو عبدﷲ،ابو ابراہيم اور ابوجعفر۔
س :٦آپ کو امامت کے فرائض کب سونپے گئے ؟
ج٨ :٦ربيع االول  ٢٦٠ھ ق کو ۔
س :٧اس وقت آپ کی عمر مبارک کيا ہے؟
ج :٧اس وقت آپ کی عمر مبارک ١١٧٠سال ہے ۔
س  :٨امام حسن عسکری ـ کی شہادت کے وقت بادشاه وقت کون تھا ؟
ج :٨معتمد عباسی حکمران وقت تھا ۔
س:٩غيبت کی کتنی قسميں ہيں ؟
ج:٩غيبت کو دو حصّوں ميں تقسيم کيا گيا ہے ۔
)غيبت صغری ...غيبت کبری ( تاريخ کے بيان کے مطابق غيبت صغری کی مدت  ٢٦٠سے  ٢٣٩تک اور غيبت کبری کی
مدت  ٣٢٩سے نامعلوم مدت تک ۔
س : ١٠امام زمانہ سے متعلق آئمہ معصومين کی کوئی حديث پيش کريں ؟
ج : ١٠امام )عج(سے متعلق معصومين سے سينکﮍوں کی تعداد مينمختلف مضامين کی حديثيں شيعہ اوراہل سنت حضرات
نے اپنی اپنی کتابوں ميں نقل کی ہينليکن آپ مثال کے طور پر اس حديث کومالحظہ فرمائينجسے عالمہ جوادی نے اپنے
ترجمہ ميں نقل کيا ہے کہ :امام محمد باقر )ع( کا ارشاد گرامی ہے کہ خلوص دل کے ساتھ ظہور قائم کا انتظار کرنے واال
شہداء اور صدقين ميں شمار ہو تا ہے ،اس لئے کہ ايمان بالغيب سے بﮍا کو ئی ايمان نہيں ہے اور يہ انسان کو مجاہد کی
صف ميں ال کر کھﮍا کر ديتا ہے
س : ١١پيغمبر اکرم ۖسے کو ئی حديث ہو تو پيش کريں ؟
ج : ١١پيغمبراکرم ۖنے فرمايا'':اس خدا کی قسم جس نے مجھے زندگی عطا کی اور پيغمبری سے نوازا ! يہ وه زمانہ ہوگا
جب ميرا فرزند قائم ايک طوالنی عرصے کے لئے لوگوں کی نظروں سے پو شيده ہو جائيگا اس زمانے ميں لوگ کہيں گے
کہ خدا کو آل محمد کی ضرورت نہيں ہے اسی طرح دوسرا گروه بھی ان کی امامت اور رہبری ميں شک کرئيگا مگر حقيقی
مومن مضبوطی کے ساتھ اپنے دين پر باقی رہيں گے اور خود کو ہر طرح کے شکو ک و شبہات سے محفوظ رکھيں گے تا
کہ شيطان ان کو نہ بہکا سکے وه لوگ ميرے بھائی ہو نگے
وه لوگ خوش نصيب ہوں گے جو ميرے قائم کی غيبت کے زمانے ميں صبر کريں گے اور اسی طرح وه لوگ بھی خوش
نصيب ہونگے جو اسکی محبت پر ثابت قدم رہيں گے
اسکے عالوه پيغمبر اکرم ۖکی دوسری حديث ميں ہے کہ آپ ۖ نے فرماياہے کہ:
امام )عج(کے ظہور کا انتظار عبادت ہے ميری امت کا بہترين عمل خدا سے امام کے ظہور کی دعا کرنا ہے )(1
س  :١٢امام زمانہ کا ذکر قرآن مجيد ميں کتنی مرتبہ ہوا؟
ج :١٢بعض نے قرآن مجيد کی ٣٠٠آيتوں کو امام عصر سے متعلق بيان کيا ہے جن ميں سے بعض آيتينامام کے ظہور اور
انکے انتظار پر داللت کرتی ہيں)صحيفة المہدی)
س :١٣کياامام زمانہ کی شان ميں کوئی آيت پيش کر سکتے ہيں :
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ج: ١٣جی ہاں ! قرآن مجيد ميں بہت سی آيتيں انکی شان ميں ملينگی جس پر ہمارے شيعہ مفسرين کا بيان ہے کہ يہ آيات امام
عصر کی شان ميں نازل ہوئی ہيں ليکن ہم يہاں اہل سنت حضرات کی معتبر کتاب ينابيع المودة سے ايک قرآنی آيت پيش
آيہ مبارکہ امام مہدی )عج(کی شان ميں نازل ہو ئی ہے الم ذلک الکتاب ال ريب فيہ
کررہے ہيں جس پر انکا اتفاق ہے کہ يہ ٔ
ھدی للمتقين الذين يومنون بالغيب۔ )(2
اس آيہ مبارکی تفسير کرتے ہوئے صاحب کتاب نے يو نبيان کيا ہے کہ متقين سے مراد شيعيان حيدر کرار ہيں اور غيب سے
مراد جناب امام ولی عصر ارواحنا لہ الفداء ہيں ۔
اور مومن وه ہے جو غيبت امام زمانہ پر ايمان رکھے۔)(3آپ اسکی تفصيل ديگر کتابوں جيسے بحا ر االنوار جلد  ٥١ص٥٢
و غاية المرام ص ٧١٩مينديکھ سکتے ہيں ۔
س :١٤کيا توريت ،زبور اور انجيل ميں بھی امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے ؟
ج : ١٤جی ہاں صرف انہی کتابوں ميں نہيں بلکہ دنيا کے تمام اديان کی معتبر کتابوں ميں امام کا ذکر ہوا ہے يہ اور بات ہے
کہ بيان کرنے والے نے اپنی زبان ميں بيان کيا ہے۔ توريت ميں امام عصرعليہ السالم کو )ماشع،قيدمو اور شيلو) کے نام
سے ياد کيا گيا ہے۔ زبور ميں بنام قائم اور انجيل ميں بنام مہميد آخر ،جناب ابراہيم کے صحيفہ)صحف ابراہيم )ميں بنام
صاحب آپ کا تذکره آيا ہے۔)(4
س :١٥کيا امام زمانہ کے اسم مبارک کو بغير وضو چھو سکتے ہيں؟
ج :١٥ہرگزنہيں يہ عمل حرام ہے )(5
س :١٦امام زمانہ کی حکومت کی مدت کيا ہے؟
ج :١٦اس امر ميں اختالف ہے مگر احاديث کے مطابق امام عصر کی حکومت کی مدت
٧،٨،٩،٧ا٩،ا،٣٩،٤٠،٧٠،و٣٠٩سال ذکر ہے۔
س :١٧امام زمانہ کب اور کس دن ظہور کريں گے؟
ج :١٧اس کا علم فقط خدا کے پاس ہے احاديث کے مطابق امام عصر کے ظہورکا دن جمعہ اورروز عاشور ہو گ)(6
س :١٩امام زمانہ کی غيبت کا سبب کيا ہے؟
ج :١٩آپ کتاب ہذا کا دقت سے مطالعہ کرينتو جواب مل جائے گا۔
س  :٢٠نماز امام زمانہ کے پﮍھنے کا کيا طريقہ ہے؟
ج :٢٠يہ نماز بالکل نماز صبح کی طرح دورکعت ہے مگر صرف اس فرق کہ ساتھ کے اس نماز کی ہر رکعت ميں آيہ
مبارکہ )اياک نعبد و ايا ک نستعين)کو سو مرتبہ پﮍھا جاتا ہے نيز نماز کے تمام ہونے پر دعائے فرج )الھی عظم بالء و برح
الخفائ )...کا پﮍھنا بھی وارد ہے مفاتيح الجنان کی طرف رجو ع کريں۔
س :٢١کيا ہم امام زمانہ کے ياور وانصار ميں شمار ہو سکتے ہيں اور اگر ہوسکتے ہيں توکيسے؟
ج :٢١کيوں نہيں سب سے پہلے ہميں امام عصر کی فرمائشات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہيئے اس کے عالوه امام
جعفر صادق ـسے روايت ہے کہ آنحضرت نے فرمايا:
جو بھی چالس صباح)صبح)دعائے عہد کو پﮍھے گا تو وه امام کے ياور انصار ميں شمار کيا جائے گا اور اگر ظہور سے
پہلے اسے موت آگئی تو خدا وند عالم اسے ظہور کے وقت قبر سے اٹھائے گا تاکہ وه امام کے يار وانصار کے ہمراه ہو
جائے خدا وند عالم اسکے ہر کلمہ کے عوض اسے ہزار حسنہ عطاکرے گااور اسکے ہزار گناہوں کو معاف کردے گ)(7
س:٢٢امام زمانہ نے ہمارے لئے کيا فرمايا ہے ؟
ج:٢٢ايسے تو امام عصر نے ہمارے لئے بہت کچھ فرمايا ہے امام کی تقريبا  ٨٠توقيعات ميں ہمارے لئے بہت سی چيزيں
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ديکھنے کو ملتی ہيں ليکن بطور اختصار ايک جملہ کی طرف اشاره کررہا ہوں کہ امام عليہ السالم نے فرمايا '':اگر تم
ہماری طرف متوجہ ہونا چاہو تو )زيارت آل ٰيس جو کہ خود امام سے متعلق )کو ضرور پﮍھو اور اے ميرے شيعو! ہمارے
ظہور کی دعائيں خدا سے مانگو''۔
س :٢٣کيا دنيا ميں انسان اتنی طوالنی عمر بھی گزار سکتا ہے؟!
ج :٢٣آپکا سوال مبہم ہے آپ کے سوال کا کيا مقصد ہے ؟کيا آپ امام عصر کی طوالنی عمر کے برے ميں سوال کرنا
چاہتے ہيں؟اگر آپ کی مراديہ ہے تومالحظہ فرمائيں اس دنيا ميں صرف ہمار ے امام ہی نہيں بلکہ انکے ساتھ کئی لوگ
طوالنی عمر کے ساتھ زندگی گذار رہے ہيناور انہيں بھی ہمارے امام کے ظہور کا انتظار ہے جيسے برادران اہلسنت کے
عقيده کے مطابق ﷲ کے نبی حضرت الياس اور ادريس ابھی تک زنده ہيں اہل سنت حضرات جناب ادريس کے زنده ہو نے
پر اس آيت مبارکہ:
)و رفعنا ه مکانا ً علی) سے استناد کرتے ہيں)(8
اہل سنت حضرات اس بات کے قائل بھی ہيں کہ دنيا ميں ابھی/ ٤نبی زنده ہيں جو اپنے اپنے امور ميں لگے ہوئے ہيں ليکن
مراسم حج ميں ہر سال شرکت کرتے ہيں شيعوں کے مطابق دو نبی زنده ہيں جنميں پہلے جناب عيسيـ اور دوسرے جناب
خضر ـ ہيں تو ہميں يہ سوچنا اور غور کرنا چاہيئے کہ جو خدا اپنے چار نبی کو زنده رکھ سکتا ہے کيا وه اپنے محبوب
حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی ۖکے نائب و جانشين اور انکے خليفہ کو زنده نہيں رکھ سکتا ! حاالنکہ ہميں
تاريخ ميں جناب آدم ـسے ليکر حضرت خاتم ۖتک اور حضرت خاتم ۖسے ليکر اب تک طول عمر کی بہت ساری مثاليں
ديکھنے کو ملتی ہيں جيسے يہوديوں کی کتا ب توريت ميں ان لو گو نکے نام بيان کئے گئے ہيں جن کی عمر طوالنی
تھينجيسے:
)جناب آدم ـ ٩٣٠سال۔
 )٢جناب شيث ـ فرزند جناب آدم ـ ٢ا٩سال
)٣جناب لوش ـ فرزند شيث ـ ٩٠٥سال
)٤جناب قنيان ـ فرزندانوش ـ ٠ا٩سال
)٥جناب مہالئيل ـ فرزند قنيان ـ  ٨٩٥سال
)٦جناب يارد ـ فرزند مہالئيل ـ ٩٦٢سال
سوره مريم کی٥٧آيت ہے مالحظہ
)٧جناب خنوخ ـ)جناب ادريس ـ کو ہی خنوخ کہتے ہينجنکی طوالنی عمر کا ذکر
ٔ
کريں)فرزند يارد ـ٣٦٥سال دنيا ميں رہے پھر اٹھا لئے گئے۔
)٨جناب متو شالح )عج( فرزند خنوخ ـ٩٦٩سال
)٩جناب لمک ـ فرزند متو شالح ـ٧٧٧سال
)٠حضرت نوح )عج( فرزند لمک ـ ٩٥٠سال)(9
ان اسماء کے مالحظہ کرنے کے بعد ہميں پتہ يہ چلتاہے کہ انسان کی عمر توريت کے مطابق فقط  ٧٠سال کی نہيں بلکہ حد
اقل  ٩٠٠سال کی ہے اور يہ تو يہوديوں کی کتاب کا بيان ہے اب ہم اپنی مقدس اور محکم کتاب کا مطالعہ کريں کہ اس بارے
سوره
سوره انبيآء آيت ، ٤٤
ميں اسکا نظريہ کياہے ؟قرآن مجيدنے طوالنی عمر کا کئی جگہو ں پر ذکر کيا ہے جيسے
ٔ
ٔ
سوره نسآء ٥٧ا۔)ان آيات کومالحظہ کرنے سے بات اور
ا،سوره قصص آيت ،٤٥
سوره عنکبوت آيت ٤
صافات آيت ٤٤ا،
ٔ
ٔ
ٔ
واضح ہو جائے گی )
ہم امام جعفر صادق ـکی اس حديث مبارک پر بات تمام کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا'':خدا کے علم ميں يہ بات مقدر تھی کہ
زمانہ غيبت ميں آپکی طوالنی عمر پر شک و ترديد
قائم آل محمد کی عمر طوالنی ہو چونکہ وه جانتا تھا کہ بہت سے لوگ
ٔ
کريں گے لہذا اس نے ان لو گو نکو زنده رکھا تاکہ انکی طوالنی عمر کے ذريعہ دشمنوں کا جواب اور انھيں قانع کر سکيں ۔
س :٢٤کيا ہم امام زمانہ )عج( سے مالقات کر سکتے ہيں ؟
ج :٢٤کيوں نہيں ليکن تقوی و طہارت روح کی شرط ہے اگر انسان متقی بن جائے تو يہ امر محال نہيں ہے جيسا کہ خدا وند
عالم نے قرآن مجيد کے لئے فرمايا):اليمسہ ﱠاال ال ُمطَھﱠرُون۔کہف آيت ا ٧و)٨٢ٹھيک اسی طرح امام مبين کی مالقات و ديدار
بھی ہے متقی اور پرہيز گاروں کے عالوه ان سے کو ئی نہيں مل سکتا۔
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س :٢٥کيا امام زمانہ ہماری حاالت سے باخبر ہيں ؟
ج :٢٥روايات کے مطابق ہمارے امام ہمارے تمام حاالت کو جانتے ہيں اور ہماری مددبھی کرتے ہيں ليکن ہم انھيں پہچان
نہيں پاتے جيسا کہ امام جعفر صادق نے فرمايا:و لو خلت االرض ساعة و احد ة من حجة ﷲ لساخت باھلھا و لکن الحجة
يعرف الناس و ال يعرفونہ کما کان يوسف يعرف الناس وھم لہ منکرون۔
اور اگر زمين حجت خداسے ايک لحظہ کے لئے بھی خالی ہو گئی تو يہ زمين پر رہنے والونکو نگل جائے گی حجت
خدالوگوں کو جانتے بھی ہيں اور پہچانتے بھی ہيں ليکن لوگ نہينپہچان پاتے جناب يوسف ـلوگوں کو پہچانتے تھے مگر
لوگ انھيں نہيں پہچان پا تے تھے )کتاب الغيبة نعمانی ص)٤
دوسری روايت امام سے جو نقل ہوئی ہے اسکا مضمون اسطرح سے کہ :امام قائم )عج( …مراسم حج ميں شرکت کرتے ہيں
اور لوگو ں کو ديکھا کرتے ہيں ليکن لوگ انھيں نہيں ديکھ پاتے اور اگر ديکھتے بھی ہيں تو انھيں پہچان نہيں پاتے)(10
س :٢٦غيبت امام زمانہ ميں ہمارے کيا فرائض ہيں ؟
ج :٢٦جواب کے لئے کتاب کا مطالعہ کريں۔
س :٢٧امام زمانہ کی شان ميں کتنی احاديث نقل ہوئی ہيں ؟
ج :٢٧امام )عج(کی شان ميں نقل ہو نے والی حديثوں کی تعداد بہت ہے تقريبا ً ٧٠٠يا اس سے زياده اس سلسلے مينآپ بحار
ر االنوار جلد ٥١تا  ٥٣و منتخب االثر صفحہ ٣١تا  ٦٠کی طرف رجوع کريں۔
س  :٢٨امام زمانہ کے ساتھ کل کتنے لوگ ہو نگے؟
ج :٢٨امام کے ناصرا ن کی تعداد ) )٣١٣ہو گی ۔
س :٢٩کيا امام زمانہ کے رہنے کی کوئی خاص جگہ ہے ؟
ج :٢٩نہيں کتاب سيمای آفتاب صفحہ  ٤٨٢پر صاحب کتاب نے فرماياکہ امام عصر کے رہنے کی کوئی خاص جگہ نہيں
ہے مگر ہاں امام عصر کے قدم مبارک سے ضياء حاصل کرنے والی زمينوں ميں مکہ ٔ معظمہ ،مدينہ منوّره ،نجف اشرف
،کوفعہ ،کربال  ،کاظمين ،سامره  ،بغداد،مشھد مقدس اور قم المقدسہ شامل ہيں۔
س:٣٠ان لوگوں کے اسماء بتا ئيں جنہوں نے امام عصر کی زيارت کا شرف حاصل کيا ہے ؟
عيسی بحرينی ،علی بن مہزيار  ....جن لوگوں نے امام )عج( کی ديدار کا
ج:٣٠عالمہ حلی ،عالمہ بحر العلوم ،محمد بن
ٰ
شرف حاصل کيا ہے ليکن ايک صابون فروش کو يہ سعادت نہيں مل پائی!اس بد نصيب شخص کی داستان کومالحظہ کريں !
بنده مومن جو وہانعطر فروشی کا کام کيا کرتا تھا خود اپنی زبان سے اس واقعہ کو بيان کرتاہے
بصره ميں رہنے واال ايک ٔ
کہ ميں ايک روز اپنی دکان ميں بيٹھا تھا کہ اچانک دولوگ آئے اور سدرو کافور کی خريداری مينمشغول ہو گئے ليکن ميں
انھيں ديکھتے ہی پہچان گيا کہ يہ دونوں ايک اعلی شخصيت کے حامل ہيں اور يہ بصره کے رہنے والے نہيں ہيں ميں نے
احوال پرسی کے بعد ان سے پوچھنا شروع کيا کہ آپ لوگ کہا نسے تشريف الئے ہيں ا ن لوگوں نے پہلے تو نہيں بتايا ليکن
ميرے بہت اصرا پر ا ن لوگوں نے کہ ہم امام زمانہ )عج( کی طرف سے آئے ہيں اور يہ سدر و کافور خريدنے کی علت يہ
ہے کہ امام کے ايک چاہنے والے کا انتقال ہو گيا ہے لہذا اسکے کفن ودفن کا انتظام کرنے نکلے ہيں يہ سن کر اس نے
فورا ً اپنی دکان بند کردی اور ان سے سفارش کرنے لگا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چليں گے تاکہ امام )عج( کی زيارت کا
شرف حاصل ہو جائے ۔ ا ن لوگوں نے بہت منع کيا ليکن ميں نے انکی باتيں نہينمانيناور انکے ہمراه ہوگيا وه کہتا ہے کہ ہم
انکے ساتھ ع ّمان سمندرکے قريب پہنچے تو نہ کہيں کشتی کا پتہ نہ کہيں کوئی آبادی ! يکا يک ميری نظر ان بزرگوارونپر
پﮍی تو ديکھا کہ وه يوں ہی پانی پر چلنے لگے !مجھے تعجب ہوا ميں ساحل پر ہی يہ سوچ کر کھﮍا رہا کہ کہيں غرق نہ ہو
جاؤں! مگر جب ان لوگوں نے مﮍکر ديکھا تو آواز دی آؤ کچھ نہيں ہو گا خدا وند عالم کو امام کا واسطہ دے کر پانی پر اپنا
قدم رکھدو ميں نے ايسا ہی کيا انکے پيچھے پيچھے چلتا رہا ليکن کچھ دور چلنے کہ بعد فضاء کی بدلی ہوئی صورت کو
ديکھ کر يہ احساس کيا کہ کہيں بارش نہ ہو جائے ابھی کچھ ديرپانی پر چال ہی تھا کہ بارش ہو نے لگی!
وه بيان کرتا ہے کہ ميں نے اتفاقا ً اسی دن صابون خشک کرنے کی غرض سے اسے دھوپ ميں ڈاال تھا ابھی ميں اسی
کشمکش ميں تھا کہ اب تو بارش ہونے لگی اب کيا ہوگا سارا صابون خراب ہو جائے گا !اس فکر نے مجھے پريشان کرديا
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اور ميں اسی صابون کی فکر ميں تھاکہ اچانک موجوں نے ساتھ چھوڑ ديا اور مينپانی ميں ڈوبنے نے لگا ان لوگوں نے
ميری مدد کی اور مجھے پانی سے باہر کھينچا اور کہنے لگے کہ تمہارے ڈوبنے کا سبب تمہاری يہ غلط فکر ہے! تم اپنے
صابن کی ياد ميں ڈوب گئے! انکی رہنمائی پردوباره ميں نے خدا کو امام کا واسطہ ديا اور امام سے متوسل ہوا تو پہلے کی
شجره طور کی مانند نور سے
طرح پھر پانی پر چلنے لگا چلتے چلتے ايک ساحل پر پہنچا تو ايک ايسے خيمہ کو ديکھا جو
ٔ
منور تھا اور اس خيمہ سے نور ساطح ہو رہا تھا کچھ ا ور آگے بﮍھايہاں تک کے خيمہ کے قريب پہنچ گيا وه بزرگ جو
ہمارے ساتھ تھے انميں ميں سے ايک خيمہ ميں داخل ہو ئے کہ امامعليہ السالم سے ميرے لئے اجازت طلب کريں جب وه
اندر تشريف لے گئے تو ميں نے اچھی طرح خيمہ کو ديکھا اس ميں سے انکی آواز تو آرہی تھی ليکن انکے وجود نازنين
کو نہيں ديکھ پايا!انہوں نے امام سے ميرے لئے اجازت چاہی ليکن آنحضرت نے فرمايا:
صاب ُونيّی !!اسے واپس کردو کيونکہ ابھی اسکے دل سے صابن کی محبت ختم نہيں ہو ئی ہے يہ دنيا کے زرق
ُر ﱡدهُ فَاِنّہُ َرجُل َ
و برق ميں کھويا ہوا ہے لہذا اس بارگاه ميں ايسے لوگوں کی ہر گزگنجائش نہيں ہے !)سيمای آفتاب صفحہ)٣١٣
اس واقعہ سے نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ انسان کو خصوصا ً شيعيان حيدر کرار اور منتظران امام عصر کو دنيا کی آلودگی سے
دامن بچانا چاہيئے اور اپنے گناه پر نادم ہوکر توبہ اور استغفار کرنا چاہيئے۔
س :٣١نواب اربعہ کہاں دفن ہيں ؟
ج :٣١بغداد ميں ۔
س :٣٢نواب اربعہ کے کيا معنی ہيں،اور انکے نام کيا ہيں ؟
ج:٣٢نواب :نائب کی جمع ہے اور نواب اربعہ کے معنی چار نائب کے ہيں ۔
 )١جناب ابو عمرو عثمان بن سعيد عمری جو امام عصر کے نائب٢٦٠ہجری قمری تک رہے
 )٢جناب ابو جعفرمحمدبن عثمان عمری  ٣٠٥ ...تک...
 )٣جناب ابوالقاسم حسين بن روح ٣٢٦ ...تک...
 )٤جناب ابوالحسن بن علی محمدسمری ٣٢٩...تک...
ٰ
صغری مينامام )عج( کے پيغام کوانکے شيعوں
جيسا کہ تاريخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ چار بزرگوار زمانہ غيبت
تک پہنچايا کرتے تھے اور آج بھی ان مينسے جناب حسين بن روح نوبختی کے توسل سے دنيا اپنا پيغام امام عصر تک
پہنچاتی رہتی ہے۔
……………………………
) (1روزگاررہای جلدا ص ٣٥٣ح ٣٥٢
) (2بقره آيہ ١
) (3ينا بيع المودة صفحہ ٤٤٣
) (4اقوال االئمہ جلد ١صفحہ٣٢٩
رسالہ امام خمينی مسئلہ ٩ا٣
)(5
ٔ
) (6بحارج٥٢ص٢٧٩و خصال غيبت نعمانی ص٢٨٢
) (7ص )٩٤١دعائے ندبہ کے بعد)مفاتيح الجنان،شيخ عباس قمی
) (8البيان فی اخبار صاحب الزمان ص٤٩ا
) (9توريت سفر پيدائش باب پنجم آيہ،٥،٨اا٤،ا٧،ا...،ا٣و باب نہم آيہ ٢٩
) (10اصول کافی جلد اص٣٣٩

وصال امام زمان )عج(

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

مآخذ
١۔ قرآن مجيد
٢۔ نھج البالغہ
٣۔ بحار االنوار
٤۔ صحيح بخاری
٥۔ اصول کافی
٦۔ الغيبة طوسی
٧۔ کمال الدين
٨۔ سفينة البحار
٩۔ غرر الحکم
١٠۔ غيبت نعمانيہ
١١۔ وسائل الشيعہ
١٢۔ امالی شيخ صدوق
١٣۔ امالی شيخ طوسی
١٤۔ المناقب
١٥۔ االحتجاج
١٦۔ صواعق محرمہ
١٧۔ مفاتيح الجنان
١٨۔ وفيان االعيان
١٩۔ الجواھر
٢٠۔ ينابيع الموده
٢١۔ مستدرک الوسائل
٢٢۔ منتخب االثر
٢٣۔ ناپيدا ولی با ما
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