
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قرآن اور اهل بيت عليهم السالم

اهل بيتعليهم  قرآن اور”سرکار دو عالم نے هدايت امت کے لئے دو گرانقدر چيزيں چهوڑي هيں،

  “السالم

 کي پوري زندگي ميں قرآن مجيد کے عليهم السالماور ان دونوں کا کمال اتحاد يه هے که اهل بيت

 کي زندگي کي تصوير عليهم السالمقرآن کي جمله آيات ميں اهل بيتتعليمات کي تجسيم هے اور 

  ديکهي جاسکتي هے۔ کهيں ان کے کردار کي توقير هے تو کهيں ان کے دشمنوں کي تحقير۔

  کهيں ان کے مستقبل کي تمهيد هے تو کهيں ان کے ماضي کي تمجيد۔

 آيات صرف انهيں کي ٣٠٠ ليکن اس کے باوجود اقوال مفسرين و محدثين کي روشني ميں تقريبًا

  شان ميں نازل هوئي هيں۔

اور ذيل ميں اردو داں حضرات کے لئے اس ذخيره کو يکجا پيش کرنے کے لئے مذکوره آيات کا ايک 

  خالصه پيش کيا جا رها هے۔ تفصيالت کے لئے مجلدات کي ضرورت هے۔

  آيات بينات
 کے فضائل عليهم السالم جو اهل بيت اطهاراسالمي روايات کي بنا پر قرآن مجيد کي بے شمار آيات هيں

 کے کردار کے مختلف عليهم السالمو مناقب کے گررد گهوم رهي هيں اور انهيں حضرات معصمومين

پهلوؤں کي طرف اشاره کر رهي هيں بلکه بعض روايات کي بنا پر تو کل قرآن کا تعلق ان کے مناقب، 

و کردار اور ان کي سيرت و حيات کے آئين و دستور ان کے مخالفين کے نقائص ومثالب، ان کے اعمال 

سے هے ليکن ذيل ميں صرف ان آيات کي طرف اشاره کيا جا رها هے جن کي شان نزول کے بارے 

 کے مناقب اي عليهم السالمميںعام مسلمان مفسرين بهي اقرار کيا هے که ان کا نزول اهل بيت اطهار

   هے۔ان کے مخالفين کے نقائص کے سلسله ميں هوا

علماء حق نے اس سلسله ميں پوري پوري کتابيں تاليف کي هيں اور مکمل تفصيل کے ساته آيات 

اور ان کي تفسير کا تذکره کيا هے ليکن اس کام پر صرف ايک اقتباس درج کيا جا رها هے تاکه اردو 

و برکت داں طبقه کے ذهن ميں بهي يه آيات اور ان کے حوالے رهيں اور زير نظر کتاب کي عظمت 

  ميں اضافه هو جائے۔

خدايا هميں صراط مستقيم کي هدايت فرما۔ يه محمد و آل محمد کا راسته “ اهدنا الصراط المستقيم”۔ ١

  هے۔ 

  ۵١/ ص١/شواهد التنزيل ج    

  قرآن ان متقين کے لئے هدايت هے جو غيب پر ايمان رکهتے هيں “ هدًي للمتقني الذين يومنون بالغيب” ۔ ٢

  ٣۔٢/بقره

  ان مومنين کا ذکر هے جو محبت قائم آل محمد پر قائم رهيں۔ رسول اکرميه 

  ۴۴٣/ينابيع الموّدة ص
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  ۔“وبشر الذين آمنو و عملوا الصاحلات ان هلم جّنات جتري من حتتها االهنار”۔ ٣

    TبقرهT٢۵۔  

   

پيغمبر آپ صاحبان ايمان و عمل کو بشارت دے ديں که ان که لئے وه جّنتيں هيں جن کے نيچے 

  هريں جاري هوگي۔  ن

  شواهد التنزيل  

  ۔ “فتلقٰي ادم من رّبه کلمات فتاب عليه”۔ ۴

  ٣٧بقره۔            

   نے پروردگار سے کلمات حاصل کرکے ان کے ذريعه توبه کي۔ عليهم السالمآدم

  ٣٩٣/غاية المرام ص        

  “اً و قولوا حطة نغفر لکم خٰطيا کمقلنا ادخلوا ٰهذه القرية فکلو منها حيث شئتم رغداً و ادخلوا الباب سّجدواذ ”۔ ۵

   

  ۵٨۔بقره۔ 

   کي مثال سفينهٔ نوح اورباب حّطه کي هے۔پيغمبراکرم۔عليهم السالماهلبيت

  ١درمنثور،ج          

    “ واذ استسقٰي موسٰي لقومه فقلنا اضرب بعصاک احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ”۔۶

  ۶٠بقره۔

  ي جو قوم کا سرچشمه هوگي۔پيغمبر اکرم۔ميرے بعد آئمه کي تعداد يهي باره هوگ

    

  ٢۴۴/غاية المرام ص      

  “ واذا بتليٰ ابرهيم ربه بکلماٍت فاتمهن”۔ ٧

  ١٢۴بقره۔            

  يه آئمه اثنا عشر کا اقرار هے۔ امام جعفر صادق

  ٢۵/ينابيع المودة ص

  “ وما انزل اليٰ ابراهيم و اسماعيل واسحٰق و يعقوب واالسباط”۔ 

  ١٣۶بقره۔       

  ۔ عليهم السالم اس مت کے اسباط ميں هيں۔ رسول اکرمعليهم السالمحسين

  ١۴٣/،ص٢/اسد الغابه ج          

    “کذٰلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علي الناس”۔ ٩

  ٢٠٨بقره۔    

  ۔عليهم السالم هيں۔ امير المومنينعليهم السالمامت وسط هم اهل بيت

  ٩٢/،ص١/شواهد التنزيل ج            

  “تبقوا الخيرات اين ما تکونوا يات بکم اهللا جميعًا۔فاس”۔ ١٠

IMAM MEHDI  Page 2 of 63 

Presented by www.ziaraat.com



    

  ١۴٨بقره۔    

    ۔عليهم السالم اصحاب کي طرف اشاره هے۔ امام جعفر صادق٣١٣ کے عليهم السالميه امام مهدي

  ۵٠۵/ينابيع الموّدة، ص      

  “ يا ايها الذين ادخلوا في السلم کافة۔”۔١١

  ٢٠٨بقره۔          

  ۔ عليهم السالم واليت هے۔ حضرت علي کيعليهم السالميه هم اهل بيت

  ۴٣٨/غاية المرام،ص            

  “فمن يکفر بالطاغوت و يومن باهللا فقد استمسک بالعروة الوثقيٰ۔”۔ ١٢

  ٢۵۶بقره     

    عروة الوثقي اور انکي اوالد هے۔ رسول اکرم۔ 

  ٢۴۴/غاية المرام، ص          

  “ًا کثيرًا۔يؤتي الحکمة من يشاء و من يؤت الحکمة فقد اوتي خير”۔١٣

    

  ٢۶٩بقره۔   

     کے اندر قرار دي هے۔ رسول اکرم۔عليهم السالمپروردگار نے حکمت هم اهل بيت

  ۴۵/ينابيع المودة،ص      

    “ وما يعلم تاويله اال اهللا والراسخون في العلم۔”۔١۴

  ٧آل عمران۔      

   ۔عليهم السالم هيں۔ امام جعفر صادقعليهم السالمراسخون في العلم هم اهل بيت

  ١٣٩/ينابيع المودة، ص        

  “ان اهللا اصطفي آدم و نوحًا و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين۔”۔ ١۵

  ٣٣آل عمران۔    

  مصحف عبد اهللا ميں اس کي تفسير آل محمد سے کي گئي تهي۔ ابو وائل۔

  ٣١٨/غاية المرام، ص        

  “ابنائنا و ابنائکم۔فمن حاجک فيه من بعد مان جاء ک من العلم فقل تعالوا ندع ”۔ ١۶

   

  ۶١آل عمران   

   کي شان ميں نازل هوئي۔عليهم السالميه آيت مباهله کے موقع پر اهل بيت

   وغيره٣٠٠تفسير جاللين، صحيح مسلم کتاب فضائل الصحابة، غاية المرام، ص
   

    “وله اسلم من في السموات وا الرض طوعًا و کرهًا۔”۔ ١٧

    

  ٨٣آل عمران۔  

    ۔عليهم السالم کي طرف اشاره هے۔ امام جعفر صادقم السالمعليهيه قيام مهدي
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  ٣٢١/ينابيع المودة م،ص        

   “ و من يعتصم باهللا فقد هدي الي صراط مستقيم۔”۔ ١٨

  ١٠١آل عمران۔      

علي، ان کي زوجه اور ان کي اوالد حجت خدا هے۔ ان سے هدايت حاصل کرنے واال صراط مستقيم 

   رسول اکرم۔ کي طرف هدايت پانے واال هے۔

   

   ۵٨/،ص١شواهد التنزيل،

    “ واعتصموا بحبل اهللا وال تفرقوا۔”۔ ١٩

  ١٠٣آل عمران ۔        

  ۔ عليهم السالمحبل اهللا سے مراد هم اهل بيت هيں۔ امام جعفر صادق

  ١٣١/،ص١شواهد التنزيل،          

    “نيا ايها الذين آمنو ا اصبروا وصابروا و رابطوا واتقوا اهللا لعلکم تفلحو”۔ ٢٠

  ٢٠٠ آل عمران۔

عليهم  کے ساته جهاد کي تياري کا حکم هے۔ امام محمد باقرعليهم السالممرابطه امام مهدي

      ۔ السالم

  ۵٠۶/ينابيع المودة،ص    

أم يحسدون الناس علي ما اٰتاهم اهللا من فضله فقد اٰتينا آل ابراهيم الکتاب والحکمة و آتيناهم ”۔ ٢١

  “ ملکًا عظيمًا۔

   

  ۵۴نساء   

  ۔ عليهم السالم هيں۔ امام محمد باقرعليهم السالميه محسود افراد هم اهل بيت

   

  ١١٢، نور االبصار،ص١٠٩اسعافالراغبين،ص            

  “ يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منکم۔”۔ ٢٢

    

  ۵٩نساء۔   

  ۔ عليهم السالم جعفر صادق هيں۔ امامعليهم السالماولي االمر سے مراد آئمه اهل بيت

  ١٩۴/ينابيع المودة، ص          

ومن يطع اهللا و الرسول فاولئک مع الذين انعم اهللا عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء و ”۔ ٢٣

  “الصالحين وحسن اولئک رفيقًا۔

                    

  ٧٠۔۶٩نساء۔

  ابن عباس۔  او ر ان کے مخلصين هيں۔عليهم السالمصديقين،شهداء اور صالحين علي

  ١۵۴/،ص١شواهد التنزيل،        
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  ۔“ولوردوه الي الرسول واليٰ اولي االمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم”۔ ٢۴

  ٨٣نساء  

،امام جعفر صادق  عليهم السالمهيں۔امام محمد باقر  عليهم السالماولي امر سے مراد ائمه اهلبيت 

  ۔عليهم السالم

   ٣٢١ينابيع المودة        

  ۔“� اهل الکتاب اّلاليومنّن به قبل موتهو ان من”۔٢۵

  ١۵٩نساء        

  ۔عليهم السالم کي طرف اشاره هے۔امام محمد باقر  عليهم السالمظهور مهدي 

  ۵٠۶ےنابےع المودة          

  ۔“ےا اّيهاالذين اٰمنواالتحلواشعائرالّلٰه”۔٢۶

  ٢مائده          

    ۔عليهم السالمهم شعائر اهللا اور اصحاب هيں۔حضرت علي 

  ٢١٣ےنابےع المودة          

  ۔“و لقد اخذالّلٰه ميثاق بني اسرائيل وبعثنامنهم اثني عشرنقےبًا”۔٢٧

  ١٢مائده    

  کي تعداد نقباء بني اسرائيل کے برابر هے۔رسول اکرم۔عليهم السالمائمه اهلبےت 

  ٢۴۴غاية المرام        

  ۔“يا ايها الذين اٰمنوااتقواالّلٰه وابتغوااليه الوسيلة”۔  ٢٨

    

  ٣۵ مائده      

    ميري اوالد کے ائمه هي عروةالوثقيٰ اور وسيله الي اهللا هيں۔رسول اکرم۔

  ۴۴۶ےنابيع المودة      

  ۔“فسوف ياتي الّلٰه بقوم يحبهم ويحبونه اذلة علي المومنين اعزةعلي الکافرين”۔  ٢٩

  ۵۴مائده  

  ۔المعليهم الس کي طرف بهي ايک اشاره هے۔امام جعفر صادق  عليهم السالميه اصحاب مهدي

  ينابيع المودة        

  ۔“وهدےنٰهم اليٰ صراط مستقےم”۔  ٣٠

  ٨٧انعام          

    ۔عليهم السالمآل محمد هي در اصل صراط مستقےم هيں ۔امام محمد باقر  

  ۶١ص١شواهد التنزےل        

  ۔“فان ےکفر بهاهٰؤالء فقد وکلنابهاقومًاليسوابهابکافرين”۔  ٣١

  ٨٩انعام      

    ۔عليهم السالمکي طرف اشاره هے۔امام جعفر صادق  المعليهم الساصحاب حضرت قائم  

  ۵٠٧ينابيع المودة      
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  ۔“ و هو السميع العليم�و تّمت کلمةربکصدقاوعدًالالمبدل لکلماته”۔  ٣٢

  ١١۵انعام    

  ۔عليهم السالميه کلمه هر امام کے بازوپر لکها هو تا هے۔امام حسن عسکري 

  ۴۶٢ينابيع المودة          

  ۔“ي مستقےمًافاتبعوهوان هذاصراط”۔  ٣٣

  ١۵٣انعام          

     بن ابيطالب اور ان کي ذّريت کا راسته هي صراط مستقےم هے۔حسن بصري۔عليهم السالمعلي

      

  ۴٣۴غاےة المرام ص

  ۔“فلنسئلن الذين ارسل اليهم ولنسئلن المرسلين”۔  ٣۴

  ۶اعراف      

يں سوال کيا جائے کے بارے معليهم السالمقےامت کے دن عمر،جسم،مال اور محبت اهلبےت 

    گا۔رسول اکرم۔

  ٢۶١غاےة المرام س  

    ۔“و علي االعراف رجال ےعرفون کال بسيماهم”۔  ٣۵

  ۴۶اعراف      

     بن ابي طالب۔عليهم السالمهوںگے۔االمام عليعليهم السالميه هم اهلبيت 

  ٣۵۴غاےةالمرام ص        

  ۔“ ےعدلون�و ممن خلقناامةيهدون بالحق وبه”۔  ٣۶

    

  ١٨١اعراف       

  ۔عليهم السالميه آيت آل محمدکے بارے ميں هے۔امام جعفر صادق  

  ٢٠۴ص١شواهد التنزےل          

  ۔“يسئلونک عن الساعةايان مرسٰها”۔  ٣٧

  ١٨٧اعراف          

  ۔عليهم السالمساعت سے قےام قائم آل محمدمراد هے۔امام جعفر صادق  

    

  ےنابےع المودة        

  ۔“مو ما کان الّلٰه ليعذبهم وانت فيه”۔  ٣٨

  ٣٣انفال           

    نه  ره جائيں گے تو زمين فنا هو جائے گي۔رسول اکرم۔عليهم السالماهلبےت 

  ١٣٠اسعاف الراغبےن بر حاشيه نور االبصارص      

   ۔“ان اولياء ه االالمتقون”۔  ٣٩

  ٣۴انفال          
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    آل محمدهي متقےن هيں۔رسول اکرم۔

  ٢١۶ص١شواهد التنزےل          

  ۔“ون فتنةويکون الّدين کله لّلٰهوقاتلوهم حتيٰ التک”۔  ۴٠

  ٣٩انفال      

  ۔عليهم السالمميں هوگا۔امام محمد باقر  عليهم السالمدين صرف اهللا کا دين زمانه قےام قائم  

  ۵٠٧ےنابےع المودةص        

  ۔“ وللرسول ولذي القربيٰ�فان اللّٰه خمسه”۔  ۴١

  ۴١انفال         

    ۔عليهم السالمومنينذوي القربيٰ سے مراد اهلبيت رسولهيں ۔امير الم

  ٢١٨ص١شواهد التنزےل         

  “يرےدون ان يطفئوانور الّلٰه بافواههم وےابيالّلٰه اال ان يتم نوره ولو کره الکافرون”۔  ۴٢

   

  ٣٢۔توبه

  ۔عليهم السالمنور خدا سے مراد محمد وآل محمدهے۔امير المومنين 

  ١١۴ےنابےع المودةص          

  ۔“ ودےن الحق ليظهره علي الدين کله ولوکره المشرکونهو الذي ارسل رسوله بالهديٰ”۔  ۴٣

   

  ٣٣توبه

  ۔عليهم السالمکے بعد ظاهر هوگا۔امام جعفر صادق  عليهم السالماس آيت کا مصداق قيام قائم  

  ۵٠٨ےنابےع المودة ص        

  ۔“ان عدة الشهور عندالّلٰه اثنا عشرشهرًا”۔  ۴۴

  ٣۶توبه        

TجابرT!  کي تعدادمهينوں کي تعداد کے برابرهوگي۔رسول اکرم۔لسالمعليهم اميرے ائمه اهلبيت    

  ٢۴۴غاےة المرام ص    

و السابقون االولون من المهاجرےن واالنصاروالذين اتبعوهم باحسان رضي الّلٰه عنهم و ”۔  ۴۵

  ۔“رضواعنه

   

  ١٠٠توبه

  ۔سالمعليهم الپر سبقت لے جانے واال کوئي نهيں هے۔اميرالمومنين عليهم السالمهم اهلبيت 

  ٣٨۵غاےة المرام ص        

  ۔“يا ايها الذين اٰمنوا اتقواالّلٰه و کونوا مع الصادقين ”۔  ۴۶

  ١١٩توبه      

    صادقےن محمدوآل محمد هيں ۔ابن عمر۔

  ٢۴٨غاےة المرام ص          
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  ۔“فقل انما الغےب لّلٰه فانتظروااني معکم من المنتظرين ”۔  ۴٧

  ٢٠ےونس       

  ۔عليهم السالمآل محمدهيں ۔امام جعفر صادق  اس آيت ميں غےب سے مراد قائم 

  ۵٠٨ےنابےع المودة        

  ۔“لئن اخرناعنهم الغےب اليٰ امة معدودةليقولن ما يحبسه”۔  ۴٨

  ٨هود      

وامام عليهم السالم اصحاب قائم آل محمدهيں ۔امام محمد باقر  ٣١٣امت مادوده سے مراد 

  ۔عليهم السالمجعفرصادق  

  ۵٠٨ينابےع المودة    

  ۔“بقية الّلٰه خےر لکم  ”۔۴٩

  ٨۶هود            

  ۔عليهم السالمبقية الّلٰه قائم آل محمدکي هستي هے۔امام محمد باقر  

  ١٧٢نوراالبصار          

  ۔“وانالموفوهم نصيبهم غےر منقوص”۔  ۵٠

  ١٠٩هود           

  ان افراد سے مراد بني هاشم ےعني آل محمدهيں ۔ابن عباس۔

  ٣٨٢ص١شواهد التنزےل           

  ۔“لوالکان من القرون من قبلکم اولوا بقية ينهون عن الفساد في االرضف”۔  ۵١

  ١١۶هود   

  ۔عليهم السالمکے بارے ميں نازل هوئي هے۔زيد بن عليعليهم السالميه آيت هم اهلبےت 

  ٢٨۴ص١شواهد التنزيل         

    ۔“سبيلي ادعوا الي الّلٰه علي بصےرةاناومن اتبعني �قل هذه”۔۵٢

  ١٠٨ےوسف    

  کرنے والے ائمه آل محمدهيں۔رسول اکرم ۔يه اتباع 

  ٢٨۶ص١شواهد التنزيل           

  ۔“حتيٰ اذااستيئس الرسل و ظنواانهم قد کذبواجاء هم نصرنا”۔  ۵٣

  ١١٠ےوسف     

  ۔عليهم السالم کے وقت آئے گي۔اميرالمومنين عليهم السالمنصرت الٰهي قےام قائم  

  ۵٠٩ےنابےع المودة ص          

  “ لکل قوم هاد۔انما انت منذر و”۔  ۵۴

  ٧رعد۔          

  ۔ عليهم السالمهادي سے مراد امام هر زمانے کا امام هے۔ امام جعفر صادق

   

  ١٠٠/ينابيع المودة،ص        
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    “ الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اهللا۔”۔  ۵۵

  ٢٨رعد۔      

  ان سے مراد محبان آل محمد هيں۔رسول اکرم۔

  ۵٨/،ص۴/در منثور             

  “ ا و عملوا الصالحات طوبيٰ لهم و حسن مآب۔الذين آمنو”۔  ۵۶

  ٢٩رعد۔       

   ميں هے۔ ابن عباس۔عليهم السالمطوبيٰ ايک درخت هے جس کي اصل خانه علي

   

  ٣٩٢/غاية المرام،ص        

  “ و ذّکر هم باّيام اهللا۔”۔  ۵٧

  ۵ابراهيم۔            

    ۔سالمعليهم الاّيام اهللا روز قيام قائم، روز جنت اور روز قيامت هے۔صادقين

  ۵٠٩/ينابيع المودة،ص      

  “ أ لم تر کيف ضرب اهللا مثًال کلمة طيبة کشجرة طيبة۔”۔  ۵٨

  ٢۴ابراهيم ۔      

 هيں۔ عليهم السالمشجره ذات پيغمبر هے۔ فرع علي هيں۔ شاخ زهرا هيں اور ثمرات حضرات حسنين

  ۔عليهم السالمامام محمد باقر

   

  ٣١١/ص١/شواهد التنزيل  

  “يٰ الذين بدلوا نعمة اهللا کفرًا واحلوا قومهم دار البوار۔ألم تر ال”۔  ۵٩

   

  ٢٨ابراهيم۔    

  نعمت محمد وآل محمد هيں ان تبديل کرنے والے بني اميه هيں۔ مجاهد۔

   

  ٣۵۶/غاية المرام،ص        

  “ قال فانک من المنظرين اليٰ يوم الوقت المعلوم۔”۔  ۶٠

  ٣۶حجر۔       

    ۔عليهم السالمهے۔ امام جعفر صادقزمانه قيام قائم آل محمد هي مراد 

  ١٠٩/ينابيع المودة،ص        

  “ و نزعناما في صدورهم من غل اخوانا عليٰ سرر متقابلين۔”۔  ۶١

   

  ۴٧حجر۔      

    ، حمزه، جعفر، وغيره کے بارے ميں هے۔ابن عباس۔ عليهم السالميه آيت علي

  ٣١٧/ص١شواهد التنزيل،      
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  “ ان في ذٰلک الٰيات للمتوسمين۔”۔  ۶٢

  ۵٧حجر۔           

عليهم متوسمين ميں رسول اکرم،حضرت علي اور ديگر آئمه اطهار شامل هيں۔ امام جعفر صادق

  ۔ السالم

  ٣٢٧/ص١شواهد التنزيل،    

  “و علي اهللا قصد السبيل۔”۔  ۶٣

  ٩نحل۔            

   هر اقتدار کرنے والے کے لئے سبيل حق هيں۔امام محمد باقر۔عليهم السالمهم اهلبيت

  ٢۴۶/ة المرام، صغاي        

  “ وعلٰمٍٰت و بالنجم هم يهتدون۔”۔  ۶۴

  ١۶نحل۔          

  ۔ عليهم السالمنجم رسول اکرم هيں اور عالمات اولياء رسول ۔امام محمد باقر

  ٣٢٧/ص١شواهد التنزيل،        

    “ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون۔”۔  ۶۵

  ۴٣نحل۔      

  ۔عليهم السالمم محمد باقر هيں۔ اماعليهم السالماهل ذکر هم اهل بيت

   

  ١٠٨/،ص۴١جامع البيان في تفسير القرآن،            

  ۔“يعرفون نعمةالّلٰه ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون”۔  ۶۶

    

  ٨٣نحل    

    ۔عليهم السالمهم اهلبيت ايک نعمت پروردگار هيں۔امام محمدباقر  

  ٢۴۶غاية المرام ص        

  ۔“�کل انسان الزمناه طائره في عنقه”۔  ۶٧

  ١٣اسراء          

  ۔عليهم السالمطائر والےت امام وقت کي طرف اشاره هے۔امام جعفر صادق  

  ۴۵۴ےنابےع المودة ص        

   ۔“�واٰت ذاالقربيٰ حقه”۔  ۶٨

  ٢۶اسراء           

  هيں۔امام زين العابدين۔عليهم السالمذوي القربيٰ سے مراد هم اهلبيت  

  ٣٢٣غاےة المرام ص        

  ۔“فقد جعلنا لوليه سلطانًافاليسرف في القتل انه کان منصورًاو من قتل مظلومًا”۔  ۶٩

  ٣٣اسراء  
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عليهم  کي طرف اشاره هے۔امام رضاعليهم السالماور امام مهديعليهم السالميه آيت امام حسن 

  ۔السالم

  ۵١٠ےنابےع المودة ص        

    ۔“ےوم ندعو کل اناس بامامهم”۔  ٧٠

  ٧١اسراء          

   هيں۔ابن عباس ۔عليهم السالمور اوالد علي اعليهم السالمائمه حق علي 

  ٢٧٢غاےة المرام ص            

  “ واذ قلنا للملٰئکة اسجدوا آلدم۔”۔  ٧١

  ۵٠کهف۔          

 نے اپني ذريت ميں مجهے اور ميري اوالد کو ديکه کر سجده شکر کيا تو خدا انهيں عليهم السالمآدم

  مسجود مالئک بنا ديا۔رسول اکرم۔

   

  ٣٩٣ غاية المرام،ص

  “ وامامن اٰمن و عمل صالحًا جله جزاء الحسنيٰ۔”۔  ٧٢

  ٨٨کهف۔        

  مومنين رسول اور آل رسول پر ايمان النے والے هيں۔ رسول اکرم۔

    

  ۵٨۴غاية المرام،ص      

  “ ٓکهٰيٰٓعٓص۔”۔  ٧٣

  ١مريم۔              

عليهم صبر حسين# ، صعليهم السالمعطش حسين# يزيد، ع# هالکت عترت، يا# کربال،ها# کاف

     هے۔السالم

  ينابيع المودة    

  “ ان الذين اٰمنوا و عملوا الصٰلحٰت سيجعل لهم الرحمٰن وّدا۔”۔  ٧۴

  ٩۶مريم۔    

  اس سے مراد محبان آل محمد هيں۔محمد حنفيه۔

  ١٠٩اسعاف الراغبين،ص            

  “ وافي لغفار لمن تاب و اٰمن و عمل صالحًا ثم اهتديٰ۔”۔  ٧۵

   

  ٨٢طه۔      

  ۔عليهم السالم کے راسته پر آجانا هے۔ امير المومنينعليهم السالمبيتهدايت واليت اهل 

   

  ١١٠ينابيع المودة،ص         

  “ يومئذ ال تنفع الشفاعة اال من اذن له الرحمن و رضي له قوًال۔”۔  ٧۶
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  ١٠٩طه۔     

  جو ميري آل پر صلوات پڑهے ميں روز قيامت اس کي شفاعت کروں گا۔ رسول اکرم۔

   فضائل الخمسه    

  “ وأمر اهلک بالصلٰوة و اصطبر عليها۔”۔  ٧٧

  ١٣٢طه۔        

   پر نماز صبح کے بعد آتے رهے۔ عليهم السالمرسول اکرم آٹه مهينه تک در اهل بيت

  ٣١٣،ص ١در منثور ج    ابو سعيد الخدري۔

  “ فستعلمون من اصحاب الصراط السوي و من اهتديٰ۔”۔  ٧٨

  ١٣۵طه۔       

  ابن عباس۔يه حضرات محمد و آل محمد هيں۔ 

  ۴٠۵غاية المرام ص            

    “ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون۔”۔  ٧٩

  ٧انبياء۔      

  ۔ عليهم السالم هيں۔ امام محمد باقرعليهم السالماهل ذکر اوالد رسول کے آئمه اطهار

  ٣٣٧،ص،١شواهد التنزيل،          

  “ ان الذين سبقت لهم منا الحسنيٰ اولئک عنها مبعدون،”۔  ٨٠

  ١٠٠انبياء۔       

  يه آيت تم لوگوں کے بارے ميں نازل هوئي هے۔ رسول اکرم۔ ! عليهم السالميا علي

  ٣٨۴،ص١شواهد التنزيل         

  “ لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان االرض يرثها عبادي الصالحون۔ ”۔  ٨١

  ١٠۵انبياء۔  

   ۔ عليهم السالميه قائم آل محمد اور ان کے اصحاب هيں۔ صادقين

  ۵١٠ينابيع المودة  ص        

  “ومن يعظم شعائر اهللا فانها من تقوي القلوب۔”۔  ٨٢

  ٣٣حج۔        

  ۔ عليهم السالم هيں۔ امير المومنينعليهم السالمشعائر اهللا هم اهل بيت

  ينابيع المودة            

    “ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا علي نصر هم لقدير۔”۔  ٨٣

  ٣٩حج۔  

  ۔ عليهم السالم بن الحسينعليهم السالم عليTبنTبيت کے بارے ميں هے۔ زيد يه هم اهل 

  ٣٩٩،ص١شواهد التنزيل         

    “ الذين ان مکنا هم في االرض اقاموا الصلٰوة۔۔۔۔”۔  ٨۴

  ۴١حج۔       

  ۔ عليهم السالم کے بارے ميں هے۔ امام محمد باقرعليهم السالميه هم اهل بيت
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  ۴٠٠،ص١شواهد التنزيل          

  ۵۴حج۔        “ و ان اهللا لهاد الذين اٰمنوا اليٰ صراط مستقيم۔ ”۔ ٨۵

          ۔ عليهم السالمصراط مستقيم آل محمد هيں۔امام محمدباقر

  ۶١، ص١شواهد التنزيل   

  ۶٠حج۔  “  ثم بغي عليه لينصرنه اهللا ان اهللا لغفور رحيم۔�ومن عاقب بمثل ما عوقب به”۔  ٨۶

      ۔ عليهم السالم هيں۔ امام جعفر صادقمعليهم السالمنصور آل محمد حضرت مهدي

  ۵١٠ينابيع المودة ص     

  “ليکون الرسول شهيدا عليکم و تکونوا شهداء علي الناس۔”۔  ٨٧

  ٧٨حج۔     

  ۔ عليهم السالميه آيت رسول اکرم اور ائمه اوالد رسول کے بارے ميں هے۔ امير المومنين

  ٢۶۵غاية المرام       

    “  مستقيم۔ وانک لتدعوا هم الي صراط”۔  ٨٨

  ٧٣مومنون۔       

  ۔ عليهم السالم کي محبت هے۔ امير المومنينعليهم السالمصراط مستقيم هم اهل بيت

  ١١۴ينابيع المودة،ص          

  “ و ان الذين ال يومنون باآلخرة عن الصراط لناکبون۔”۔  ٨٩

  ٧۴مومنون۔      

  ۔ عليهم السالمن کي واليت هے۔ امير المومنيعليهم السالمصراط سے مراد هم اهل بيت

  ١١۴ينابيع المودة ،ص        

   

   “ فاذا نفخ في الصور فال انساب بينهم يومئذ وال يتسائلون۔”۔  ٩٠

  ١٠١مومنون۔    

  روز قيامت ميرے حسب و نسب کے عالوه سارے حسب و نسب منقطع هو جائيں گے۔ رسول اکرم۔ 

  ۴٠٧،ص١واهد التنزيل   

  “  هم الفائزون۔اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم”۔  ٩١

  ١١١مومنون۔        

   پيغمبر کا صبر مراد هے۔ عبد اهللا ابن مسعود۔ عليهم السالماس سے اهل بيت

  ۴٠٨،ص١شواهد التنزيل           

  “ مثل نوره کمشکوٰة فيها مصباح۔۔۔”۔  ٩٢

  ٣۵نور۔           

 ، شجره مبارکه حضرتعليهم السالم، مصباح جناب حسنينعليهم السالممشکوٰة جناب فاطمه

  ، نور علي نور امام بعد امام هيں،امام ابول الحسن۔عليهم السالمابراهيم

  ٣١۵ غاية المرام،ص

  “ في بيوت اذن اهللا ان ترفع”۔  ٩٣
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  ٣۶نور۔             

   هے۔رسول اکرم۔ عليهم السالم و فاطمه عليهم السالمان بيوت ميں افضل بيوت بيت علي

  ۴١٠،ص١شواهد التنزيل        

  “  اٰمنو منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض۔۔۔وعد اهللا الذين”۔  ٩۴

  ۵۵نور۔  

   طاهرين هيں۔ عبد اهللا بن محمد الحنفيه۔ عليهم السالمان حضرات سے مراد اهل بيت

  ۴١٣،ص١شواهد التنزيل        

  والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذّرياتنا قرة اعين و اجعلناللمتقين اماما۔”۔  ٩۵

 “    

عليهم  اور امام حضرت عليعليهم السالم، قرة العين حسنينعليهم السالماج خديجه، ذريت فاطمهازدو

   هيں۔ السالم

  ۴١۶،ص١شواهد التنزيل      

  “ ان نشأ ننزل عليهم من السماء اٰية فظلت اعناقهم لها خاضعين۔”۔  ٩۵

  ۴شعراء۔    

    ۔ سالمعليهم ال کي طرف اشاره هے۔امام علي رضاعليهم السالمظهور مهدي

  ۴۴٨ينابيع المودةص        

  “ ويوم نحشر من کل امة فوجًا۔”۔  ٩٧

  ٨٣نمل ۔          

 کي طرف اشاره هے جب بعض مجرمين کو دوباره زنده کيا جائے گا۔فوج عليهم السالمظهور مهدي

  يعني جماعت،مجاهد 

  ١١٧ صT۵منثورTدر   

  “  و نجعلهم الوارثين۔و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في االرض ونجعلهم ائمة”۔  ٩٨

  ۵قصص۔

  ۔عليهم السالميه سلسله امامت هے جو تا قيامت باقي رهنے واال هے۔امام جعفر صادق

  ۴٣٠،ص١شواهد التنزيل      

  “وربک يخلق ما يشاء و يختار۔”۔  ٩٩

   

  ۶٨قصص۔           

   کو منتخب قرار ديا هے۔ رسول اکرم۔ عليهم السالماهللا نے مجهے اور ميرے اهل بيت

  ٣٣١غاية المرام،ص        

  “ من جاء بالحسنة فله خير منها”۔  ١٠٠

  ٨۴قصص۔          

  ۔ عليهم السالم کي محبت هے۔ امير المومنينعليهم السالمحسنه هم اهل بيت

  ۴٢۵،ص١شواهد التنزيل          
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  ۔“و الذين کفروابآيات الّلٰه ولقائه اولٰئک يئسوامن رحمتي واولٰئک لهم عذاب اليم”۔  ١٠١

  ٢٣عنکبوت

 کي پيشاني پر روز قيامت لکه ديا جائے گا که يه رحمت خدا سے عليهم السالمشمن اهلبيتد

  مايوس هے۔رسول اکرم بروايت ابن عمرونافع ومالک ابن انس۔

  ۵٨٠ غاية المرام ص

  “ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔”۔  ١٠٢

  ٩۶عنکبوت۔          

  ۔  عليهم السالمل هوئي هے۔ امام محمد باقر کي بارے ميں نازعليهم السالميه آيت هم اهل بيت

  شواهد التنزيل        

  “ يومئذ يفرح المومنون بنصر اهللا۔”۔  ١٠٣

  ۵۔۴روم۔          

   ۔ عليهم السالم کي طرف اشاره هے۔ امام جعفر صادقعليهم السالمظهور مهدي

  ۵١١ينابيع المودة ص          

  “ ر۔ولنذيقنهم من العذاب االدنيٰ دون العذاب االکب”۔  ١٠۴

  ٢١سجده      

   ۔ عليهم السالم ظالموں کے لئے عذاب اکبر هوگا۔ امام جعفر صادقعليهم السالمظهور مهدي

  ٢٨٨،ص٢تفسير برهان         

  “ وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا و کانوا باٰياتنا يوقنون۔”۔  ١٠۵

  ٢۴سجده    

 ميں گياره امام بنائے هيں عليهم السالمد علياهللا نے اوالد قارون سے باره قائد قرار دئے تهے اور اوال

  جس سے کل باره هوگئے۔ ابن عباس۔

  ۴۵۵ ص١ شواهد التنزيل

  “ انما يريد اهللا ليذهب عنکم الرجس اهل البيت يطهرکم تطهيرا۔”۔  ١٠۶

  ٣٣احزاب۔    

يں  اور رسول اکرم کي شان معليهم السالم وحسنينعليهم السالم وفاطمهعليهم السالميه آيت علي

  نازل هوئي هے۔ ام سلمه۔ 

  ٢١٩، ص٢فضائل الخمسه       

  “ان الّلٰه و مالئکة يصلون عل النبيي يا ايها الذين اٰمنوا صلواعليه وسلموا تسليمًا۔”۔  ١٠٧

  ۵۶احزاب

   پر صلوات ضروري هے۔رسول اکرم ۔عليهم السالمميرے ساته اهلبيت

  ٣۴ص٢٢تفسےر مراغي        

  “ قريٰ التي بارکنا فيها قرًي ظاهرًة۔وجعلنا بينهم و بين ال”۔  ١٠٨

  ١٨سبا۔      

  ۔عليهم السالم کي بستي هے۔ امام عصرعليهم السالمبابرکت قريه سے مراد هم اهل بيت
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  ۵١١ينابيع المودة ص        

  “ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم۔”۔  ١٠٩

  ۴٧سبا۔          

ولياء خدا کي محبت پيدا  هے جس سے تمام اعليهم السالماجر رسالت سے مراد محبت اهلبيت

  ۔ عليهم السالمهوتي هے۔ امام محمد باقر

  ٩٨ينابيع المودةص  

  “ ولو تريٰ اذفزعوا فال فوت و اخذوا من مکان قريب۔”۔  ١١٠

  ۵١سبا۔      

 سے قبل سفياني خروج کرے گا اور مدينه پهونچنے سے پهلے صحرا ميں عليهم السالمظهور مهدي

  ۔ليهم السالمعدهنس جائے گا۔ امير المومنين

  ۵١٢ ينابيع المودةص

  “وقفوهم انهم مسئلون۔”۔  ١١١

  ٢۴صافات۔            

 کے بارے ميں سوال کيا جائے گا۔ عليهم السالمروز قيامت سب سے پهلے مرحله پر محبت اهل بيت

  رسول اکرم۔ 

  ٢۵٩غاية المرام ص  

  “ سالم عليٰ الياسين۔”۔  ١١٢

  ١٣٠صافات ۔            

   ابن عباس۔الياسين آل محمد هيں۔

  ٣٨٢غاية المرام ص            

  “ قال فانک من المنظرين اليٰ يوم الوقت المعلوم۔”۔  ١١٣

  ٨٠۔٧٩ص۔      

      ۔ عليهم السالميوم وقت معلوم روز ظهور قائم آل محمد هے۔ امام جعفر صادق

  ۵٠٩ينابيع المودة ص  

  ٩زمر۔      “ قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون۔”۔  ١١۴

عليهم  هيں اور اليعلمون همارے دشمن هيں۔ امام محمد باقرعليهم السالمون هم اهل بيتيعلم

  ١١۶،ص٢شواهد التنزيل      ۔السالم

  ٣٢زمر۔   “ فمن اظلم ممن کذب علي اهللا و کذب بالصدق اذ جاء ه۔”۔  ١١۵

        ۔ عليهم السالم کے واليت هے۔امام عليعليهم السالمصدق هم اهل بيت

  ١٠٩م بحراني صمناقب السيد هاش  

  ۵۶زمر۔     “ ان تقول نفس يا حسرتيٰ علي ما فرطت في جنب اهللا۔”۔  ١١۶

 ۔ عليهم السالم اور ان کي اوالد طاهرين هيں۔امام موسيٰ کاظمعليهم السالمجنب اهللا امير المومنين

  ۴٩۵ينابيع المودة ص      

  ٢٩زمر۔            “ واشرقت االرض بنور ربها۔”۔  ١١٧
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 آل محمد هے جس کے ظهور سے زمين روشن هو جائے گي۔ رسول لسالمعليهم انور رب مهدي

  ۶٩٢غاية المرام ص    اکرم۔ 

الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يومنون به و يسغفرون للذين ”۔  ١١٨

  ٧غافر۔“اٰمنوا۔

      ۔ عليهم السالمالذين اٰمنو هماري واليت پر ايمان رکهنے والے هيں۔ امير المومنين

  ۴٨۵ينابيع المودة ص  

  ١٧شوريٰ۔          “ و ما يدرک لعل الساعة قريب۔”۔  ١١٩

        ۔عليهم السالمساعت کا ايک مصداق قيام قائم هے۔ امام جعفر صادق

  ۵١۴ينابيع المودة ص  

  ١٨شوريٰ۔      “ اال ان الذين يمارون في الساعة لفي ضالل بعيد۔”۔  ١٢٠

پيداهوئے؟ کس نے ديکها هے؟ کهاں هےں؟ اور کب يه شک قيام قائم کے بارے ميں هے که کب 

  ۵١۴ينابيع المودة ص  ۔ عليهم السالمظاهر هوں گے ۔ امام جعفر صادق

شوريٰ         “ قل ال اسئلکم عليه اجرًا اال المودة في القربيٰ۔”۔  ١٢١

  ٢٣۔

        قربيٰ مرسل اعظم کے قرابت دار هيں۔سعيد ابن جبير۔ 

  ها من الکتب الکثيرهفي ظالل القرآن جلد هفتم و غير  

  ٢٣شوريٰ ۔         “ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا۔”۔  ١٢٢

           کا نام هے۔ ابن عباس۔ عليهم السالمحسنه مودت اهل بيت

  ١٠١صواعق محرقه ص  

  ٢٨زخرف ۔        “ وجعلها کلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔”۔  ١٢٣

  ۔ عليهم السالمت باقي رهے گي۔امير المومنين ميں تا قيامعليهم السالميعني امامت اوالد حسين

  ينابيع المودة      

  ۵۵زخرف۔            “ فلما آسفونا انتقمنا منهم۔”۔  ١٢۴

      ۔ عليهم السالمخدا پر ظلم در حقيقت آل محمد پر ظلم هے۔امام محمدباقر

  ٣۵٨ينابيع المودةص    

  ۶١زخرف۔    “ يم۔وانه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعوِن هٰذا صراط مستق”۔  ١٢۵

  کے بعد هونے واال هے۔ابن عباس۔عليهم السالمهے جو ظهور مهدي “نزول عےسيٰ”ساعت

  ۔٢١ص۶درمنثور    

  ۶۶زخرف      “هل ينظرون اال الساعة ان تاتےهم بغتةوهم الےشعرون۔”۔  ١٢۶

        ۔عليهم السالمساعت سے مراد وقت ظهور قائم هے۔امام محمد باقر

  ۵١٣ےنابےع المودةص  

  ١٠دخان          “فارتقب يوم ياتي السماء بدخان مبين۔”۔  ١٢٧

         ميں شامل هے ۔رسول اکرم۔عليهم السالمدخان عالمت ظهور مهدي

  ١١۶ ص۵درمنثور  
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  ۵١دخان            “ان المتقين في مقام امين ۔”۔  ١٢٨

شواهد            آل محمدسب کے سب تقي هيں۔رسول اکرم۔

  ٢١٧ص١التنزيل

  ١۴جاثےه        “واللذين الےرجون ايام الّلٰه۔قل للذين اٰمنوا ےغفر”۔  ١٢٩

 ۔عليهم السالمهے۔امام جعفر صادق  عليهم السالمايام اهللا روز قيامت روز رجعت اور روز قےام قائم  

  ۵٣١ےنابےع المودةص    

    “ام حسب الذين اجترحواالسيئات ان نجعلهم کالذين اٰمنواواملوا الصالحات۔”۔  ١٣٠

  ١۴جاثےه  

عليهم ،حمزهعليهم السالميں اور صاحبان ايمان وکردار رسول ،عليبدکار بني اميه ه

 عليهم السالم اور فاطمهعليهم السالم،حسينعليهم السالم،حسنعليهم السالم،جعفرالسالم

  ١٧٠ص٢شواهد التنزےل     هيں۔ابن عباس۔

  “الذين کفرواوصدواعن سبيل الّلٰه اضل اعمالهم والذين اٰمنوا وعملوا الصالحات۔۔۔”۔  ١٣١

  ٢۔١محمد  

  ۔عليهم السالم هيں۔امام حسےن عليهم السالمالذين کفروا بني اميه هيںاور الذين اٰمنواهم اهلبيت

  ١٧١ص٢شواهد التنزےل          

  ٣محمد     “ذالک بان الذين کفرواواتبعواالباطل وان الذين اتبعواالحق من ربهم۔”۔  ١٣٢

 اميه کے بارے ميں۔امےر سورهٔ محمد ميں ايک آيت همارے بارے ميں هے اور ايک بني

   ۴۶ص۶درمنثور      ۔عليهم السالمالمومنين

         “ والذين قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل اعمالهم۔”۔  ١٣٣

  ۶۔۴محمد۔  

سورهٔ محمد ميں ايک آيت همارے بارے ميں هے اور ايک آيت بني اميه کے بارے ميں ۔ امير 

  ١٧١،ص٢شواهد التنزيل      ۔ عليهم السالمالمومنين

      “ ذٰلک بان اهللا موليٰ الذين اٰمنوا و ان الکافرين ال موليٰ لهم۔  ”۔١٣۴

  ١١محمد ۔  

 اور عليهم السالم،فاطمهعليهم السالم،جعفرعليهم السالم،حمزهعليهم السالمالذين اٰمنو علي

     هيں۔ اور کافرين ابو سفيان اور اس کے اصحاب هيں۔ عليهم السالمحسنين

  ١٧٢ ص ٢شواهد التنزيل  

“ ان اهللا يدخل الذين اٰمنوا و عملوا الصالحٰت جنات تجري من تحتها االنهار و الذين کفروا۔۔۔ ”۔ ١٣۵

  ١٢محمد ۔  

سورهٔ محمد کي ايک آيت همارے بارے ميں هے اور ايک بني اميه کے بارے ميں ۔ امير 

  ١٧٢ ص ٢شواهد التنزيل        ۔ عليهم السالمالمومنين

        “ من زين له سوء عمله۔افمن کان علي بينة من ربه ک”۔  ١٣۶

  ١۴محمد۔  
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سورهٔ محمد کي ايک آيت همارے بارے ميں هے اور ايک بني اميه کے بارے ميں ۔ امير 

  ۴۶ ص۶در منثور          ۔ عليهم السالمالمومنين

          “ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار۔۔۔”۔  ١٣٧

  ١۵محمد۔  

ور ايک بني اميه کے بارے ميں ۔ امير سورهٔ محمد کي ايک آيت همارے بارے ميں هے ا

  ١٧٢ ص٢شواهد التنزيل         ۔ عليهم السالمالمومنين

“ منهم من يستمع اليک حتيٰ اذا خرجوامن عندک قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔”۔  ١٣٨

  ١۶محمد۔  

سورهٔ محمد کي ايک آيت همارے بارے ميں هے اور ايک بني اميه کے بارے ميں ۔ امير 

  روح المعاني تفسير سوره محمد         ۔ عليهم السالملمومنينا

        “ فهل ينظرون اال الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها۔”۔  ١٣٩

  ١٨محمد۔  

        ۔ عليهم السالم هے۔امام جعفر صادقعليهم السالميه ساعت قيام قائم

  ۵١۴ينابيع المودة ص        

             “فهل عسيتم ان توليتم في االرض۔۔۔”۔  ١۴٠

  ٢٢محمد۔  

              يه بني اميه کي طرف اشاره هے۔ ابن عباس۔

  ١٧۶ ص ٢شواهد التنزيل  

        “ و لنبلونکم حتي نعلم المجاهدين منکم و الصابرين۔”۔  ١۴١

  ٣١محمد ۔  

سورهٔ محمد کي ايک آيت همارے بارے ميں هے اور ايک بني اميه کے بارے ميں ۔ امير 

  ١٧١ ص٢واهد التنزيل ش         ۔ عليهم السالمالمومنين

       “ فال تهنوا و تدعوا الي السلم و انتم االعلون وا هللا معکم۔”۔  ١۴٢

  ٣۵محمد ۔  

        هماري اور بني اميه کي شناخت سوره محمد هے۔ حسن بن حسن۔ 

  ١٧٢ ص ٢شواهد التنزيل      

          “ لو تزيلوا لعذبنا الذين کفروا منهم عذابًا اليمًا۔”۔  ١۴٣

  ٢۵فتح۔  

 منافقين کے اصالب ميں کچه ايماني امانتيں هيں جن کے باهر آجانے کے بعد قائم آل محمد کفار و

  ۵١۴۔ ينابيع المودة صعليهم السالمسب کو قتل کرديں گے۔ امام جعفر صادق

  ٢٩فتح۔     “ وعد اهللا الذين اٰمنوا و عملوا الصٰلحٰت منهم مغفرة و اجرًا عظيمًا ۔”۔  ١۴۴

           ميں نازل هوئي هے۔ ابن عباس۔ يه آيت آل محمد کے بارے

  ۴١٢ ص ١شواهد التنزيل   
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            “ القينا في جهنم کل کفار عنيد۔”۔  ١۴۵

  ٢۴قٓ ۔  

      سے هوگا۔رسول اکرم۔ عليهم السالميه خطاب روز قيامت مجه سے اور علي 

  ۴٢٧مسند ابو الحسين کالبي در خاتمه مناقب ابن مغازلي ص       

  ۴٢۔۴١قٓ ۔  “ لمناد من مکان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم الخروج۔واستمع يوم يناد ا”۔  ١۴۶

          ۔ عليهم السالميه روز ظهور قائم آل محمد هوگا۔امام علي رضا

  ٣٢١ينابيع المودة ص    

    “ کانوا قليال من الليل ما يهجعون وباالسحار هم يستغفرون۔”۔  ١۴٧

  ١٨۔١٧الذاريات۔  

 کے بارے ميں نازل هوئي عليهم السالم اور حسنينعليهم السالمه فاطمعليهم السالميه آيت علي

  ١٩۵ ص٢شواهد التنزيل        هے۔ابن عباس۔ 

      “ فو رب السماء و االرض انه لحق مثل ما انکم تنطقون۔”۔  ١۴٨

  ٢٣الذاريات۔  

       ۔ عليهم السالماس سے مراد قيام قائم آل محمد هے۔ امام زين العابدين 

  ۵١١ينابيع المودة ص     

          “ ان المتقين في جنات و نعيم۔”۔  ١۴٩

  ٢٠۔١٧طور۔  

    ،حمزه، جعفر اور فاطمه کے بارے ميں نازل هوئي هے۔ ابن عباس۔ عليهم السالميه علي

  ١٩۶ ص٢شواهد التنزيل     

    “  والذين اٰمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم۔۔۔۔”۔  ١۵٠

  ٢۴۔٢١طور۔  

عليهم  و حسينعليهم السالم اور حسنعليهم السالم، فاطمهعليهم السالمييه آيت رسول اکرم، عل

  ١٩٧ص٢شواهد التنزيل        کي شان ميں نازل هوئي هے۔ ابن عباس۔  السالم

            “ اقتربت الساعة انشق القمر۔”۔  ١۵١

  ١قمر۔  

     ۔ عليهم السالم کي طرف اشاره هے۔امام جعفر صادقعليهم السالميه ساعت قيام قائم

  ۵١۴ينابيع المودة ص       

            “ مرج البحرين يلتقيان۔۔۔”۔  ١۵٢

  ٢٢۔١٩الرحمن۔  

عليهم  و حسينعليهم السالم اور لؤلو ومرجان حسنعليهم السالم و فاطمهعليهم السالمبحرين علي

  ١۴٢ ص۶در منثور            هيں۔ ابن عباس۔  السالم

      “ ۔يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي واالقدام”۔  ١۵٣

  ۴١الرحمن۔  
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    ۔ عليهم السالماس آيت کا مظاهر ه قيام قائم آل محمد کے موقع پرهوگا۔ امام جعفر صادق

  ۵١۴ينابيع المودة ص    

  ١١۔١٠الواقعه۔         “ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔”۔  ١۵۴

           اور ان کے شيعه هيں۔ رسول اکرم۔ عليهم السالميه علي

  ٢١۶ ص٢شواهد التنزيل     

  ٣٨۔٢٧الواقعه۔          “ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين۔۔۔”۔  ١۵۵

        ۔ عليهم السالمهم اور همارے شيعه اصحاب يمين هيں۔ امام محمد باقر

  ٢٩٣ص٢شواهد التنزيل     

            “ فما ان کان من المقربين۔”۔  ١۵۶

  ۔٨٩۔٨٨الواقعه۔  

          آل محمد هي مقربين اور سابقين هيں۔ رسول اکرم۔ 

  ٣٢۶ص٢شواهد التنزيل   

    “ واماان کان من اصحاب اليمين فسالم لک من اصحاب اليمين۔”۔  ١۵٧

  ٩١۔٩٠الواقعه۔  

      ۔ عليهم السالم کے شيعه هيں۔ امام محمد باقرعليهم السالميه هم اهل بيت

  ٢٩۴ص٢شواهد التنزيل        

  ١٧الحديد۔          “ اعلموا ان اهللا يحي االرض بعد موتها۔”۔  ١۵٨

       ۔ عليهم السالمقائم ال محمد کي طرف اشاره هے۔ امام محمد باقرظهور 

  ۵١۴ينابيع المودة      

    “ يا ايها الذين اٰمنوا اتقوا اهللا واٰمنوا برسوله يوتکم کفلين من رحمته۔”۔  ١۵٩

  ٢٨الحديد۔  

 بن ابي عليهم السالم هيں اور نور عليعليهم السالم و حسينعليهم السالمکفليِن رحمت حسن

  ٢٢٧ص٢شواهد التنزيل          ۔ ابن عباس۔ عليهم السالملبطا

  “ ال تجد قوما يومنون باهللا واليوم االخر يوادون من حاّد اهللا و رسوله۔۔۔”۔  ١۶٠

  ٢٢مجادله۔  

        آيت ميں حزب اهللا ائمه اثنا عشر کے شيعه هيں۔ رسول اکرم۔ 

  ۴۴٣ينابيع المودة ص   

    “القريٰ فلله و للرسول ولذي القربيٰ۔ما انآء اهللا علي رسوله من اهل ”۔  ١۶١

  ٧حشر۔  

        ذي القربيٰ سے مراد رسول کے قرابت دار هيں۔ ابن عباس۔ 

  ٣٢۴غاية المرام  

  ٩حشر۔          “ و يوثرون علي انفسهم ولو کان بهم خصاصة۔”۔  ١۶٢

  کيعليهم السالم وحسينعليهم السالم اور حسنعليهم السالم وفاطمهعليهم السالميه آيت علي

  ٢۴٧ ص٢شواهد التنزيل         شان ميں نازل هوئي هے۔ ابن عباس۔ 
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  ٨الصف۔    “ يريدون ليطفئوا نور اهللا بافواههم واهللا متم نوره ولو کره الکافرون۔”۔  ١۶٣

      ۔ عليهم السالمنور امام هے اور اتمام تکميل عدد امامت هے۔ امام زين العابدين

  ينابيع المودة    

“ له بالهديٰ ودين الحق ليظهره علي الدين کله ولو کره المشرکون۔هو الذي ارسل رسو”۔  ١۶۴

  ٩الصف۔

  ۔ عليهم السالم کے وقت سامنے آئے گا۔ امام جعفر صادقعليهم السالماس کا مصداق ظهور قائم

  ۵٠٨ينابيع المودة ۔        

  ١١جمعه۔        “ واذا راو تجارة ولهواانفضوا اليها وترکوک قائما۔”۔  ١۶۵

، سلمان، عليهم السالم، حسينعليهم السالم، حسنعليهم السالمنے والوں ميںعلينماز ميں ره جا

  ۴٠٢غاية المرام ص      ابوذر او مقداد تهے۔ ابن عباس۔ 

  ٨التغابن۔          “ فاٰمنوا باهللا ورسوله والنور الذي انزلنا۔”۔  ١۶۶

          ۔ عليهم السالمنور سے مراد امام وقت هے۔امام زين العابدين

  ودةينابيع الم  

  ۴تحريم۔      “ وان تظاهروا عليه فان اهللا هو مواله وجبرئيل وصالح المومنين۔”۔  ١۶٧

      صالح المومنين تم اور تمهارے شيعه هيں۔رسول اکرم۔ ! عليهم السالميا علي

  ٩٣ينابيع المودةص    

  ٨۔تحريم    “ يوم اليجزي اهللا النبي و الذين معه نورهم يسعيٰ بين ايديهم و بايمانهم۔”۔  ١۶٨

، حمزه عليهم السالم، حسينعليهم السالم، حسنعليهم السالم،فاطمهعليهم السالمالذين اٰمنوا علي

  ۴٣۶غاية المرام ص          اور جعفر هيں۔ ابن عباس۔

  ٢۴الجن۔      “ حتي اذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرًا واقل عددًا۔”۔  ١۶٩

      ۔ عليهم السالم العابدينظهور قائم آل محمد کي طرف اشاره هے۔ امام زين

  ۵١۵ينابيع المودة ص    

  ١٩مزمل۔          “ ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الي ربه سبيال۔”۔  ١٧٠

 سے تمسک کيا اس نے خدا کا راسته اختيار کر عليهم السالمجس نے مجه سے اور ميرے اهل بيت

  ٩٠صواعق محرقه۔ص    ليا۔ رسول اکرم۔ 

  ١٠۔٨مدثر۔        “لک يومئذ يوم عسير۔۔۔فذ# فاذا نقر في الناقور”۔  ١٧١

     ۔ عليهم السالم کي طرف اشاره هے۔امام جعفر صادقعليهم السالمروز ظهور قائم 

  ١۵١ينابيع المودة ص      

  ۴٠۔٣٨مدثر۔       “ کل نفس بما کسبت رهينة اال اصحاب اليمين۔”۔  ١٧٢

      ۔عليهم السالمهم اور همارے شےعه اصحاب يمين هيں۔امام محمد باقر  

  ٢٩٣ص٢شواهد التنزيل      

  ٣١۔١دهر۔      “هل اتيٰ علي االنسان حين من الدهرلم يکن شيئامذکورًا۔۔۔۔”۔  ١٧٣

کي شان ميں نازل هوا هے اورسائل جبرئيل تهے جن کے ذرےعه عليهم السالميه سوره اهلبےت 

  ٣۶٨ ص کاامتحان ليا تها۔ابن عباس۔تفسےر قرطبي،غاےة المرامعليهم السالمقدرت نے اهلبےت
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          “ان المتقےن في ظالل وعےون۔۔۔”۔  ١٧۴

    ۴۴۔۴١مرسالت  

     هيں۔ابن عباس۔عليهم السالم،اورحسےنعليهم السالم،حسنعليهم السالممتقےن علي

    ٣١۶ص٢شواهد التنزيل        

  ١۵تکوےر۔              “فال اقسم بالخنس۔”۔  ١٧۵

    ۔عليهم السالم کي طرف اشاره هے۔امام محمد باقر  عليهم السالمغےبت امام مهدي

  ۵١۵ےنابےع المودة  ص        

  ٢٨۔٢٧المطففين۔        “عينا يشرب بها المقربون۔# ومزجه من تسنيم”۔   ١٧۶

شواهد               مقربين آل محمد هيں۔ رسول اکرم۔ 

  ٣٢۶ ص٢التنزيل 

  ١البروج۔              “ والسماء ذات البروج۔”۔  ١٧٧

 هيں او ر آکر عليهم السالم جن کے اول علي بروجعليهم السالمميں آسمان هوں اور ائمه اهل بيت

  ۵١۵ينابيع المودة ص      ۔ رسول اکرم۔ عليهم السالممهدي

  ٣البلد۔                 “ ووالد وما ولد۔”۔  ١٧٨

    ۔ عليهم السالم مراد هيں۔ امام محمد باقرعليهم السالم اور اوالد عليعليهم السالمعلي

  ٣٣١ ص٢شواهد التنزيل           

  ١٢۔١١البد۔              “ العقبة۔۔۔فال اقتحم ”۔  ١٧٩

 کے عالوه کوئي آساني سے نهيں گذر عليهم السالمعقبات قيامت سے ميرے اور ميرے اهلبيت

  ٣٢۶غاية المرام ص    سکتاهے۔ رسول اکرم۔ 

          “ والشمس وضحٰها والقمر اذا تلٰها۔۔۔”۔  ١٨٠

  ۴۔١الشمس۔  

 اور ليل بني اميه هيں۔ ابن  السالمعليهم، نهار حسنينعليهم السالمشمس رسول اکرم، قمر علي

  ٣٣٣ ص ٢شواهد التنزيل           عباس۔ 

  ۵الضحيٰ۔            “ ولسوف يعطيک ربک فترضيٰ۔”۔  ١٨١

 ميں کوئي جهنم نه جانے پائے ۔ ابن عباس۔ عليهم السالمرضائے پيغمبر اسي ميں هے که اهل بيت

  جامع البيان في تفسير القرآن        

  ۴انشراح۔               “ورففعنا لک ذکرک۔”۔  ١٨٢

        بقائے نسل پيغمبر کي طرف اشاره هے۔ شيخ اسماعيل حقي۔ 

  تفسير روح البيان    

  ٨۔١التين         “ والتين و الزيتون و طور سينين وهذا البلد االمين۔”۔  ١٨٣

 اور عليهم السالم، طور سينين امير المومنينعليهم السالم و حسينعليهم السالمتين و زيتون حسن

  شواهد التنزيل     ۔ عليهم السالمن رسول اکرم هيں۔ امام موسيٰ کاظمبلد امي

  ٨۔٧البينة۔      “ ان الذين اٰمنوا و عملوا الصٰلحٰت اولئک هم خير البرية۔”۔  ١٨۴
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            آل محمد خير البريه هيں ۔ رسول اکرم۔ 

  ٣۶۴ ص٢شواهد التنزيل   

  ٨التکاثر۔            “ ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم۔ ”۔  ١٨۵

عليهم  کي محبت هے۔ امام علي بن موسيٰ الرضاعليهم السالمس نعمت سے مراد هم اهل بيتا

  ١١٢۔١١١ينابيع المودة ص           ۔ السالم

  ٢العصر ۔      “ اال الذين اٰمنوا وعملوا الصٰلحٰت و تواصوبالحق وتواصو بالصبر۔”۔  ١٨۶

    ں۔ ابن عباس۔  هےعليهم السالم بن ابي طالبعليهم السالمآيت کا مصداق اول علي

  ٣۴٧ ص٢شواهد التنزيل        

  ١کوثر۔             “ انا اعطيناک الکوثر۔”۔  ١٨٧

         کي منزل جنت کا نام هے۔ رسول اکرم۔ عليهم السالمکوثر هم اهل بيت

  ٣٧۶ ص٢شواهد التنزيل    

کثر  کے قريب هيں جن ميں ا٣٠٠ هيںليکن حقيقتًا ١٨٨مذکوره باال آيات اگر چه ارقام کے اعتبار سے 

مقامات پر ايک پورے سلسلهٔ آيات کو ايک شمار کيا گيا هے جس طرح کے سورهٔ دهر کو ايک نمبر 

 کے ايثار اور کرم عليهم السالم آيات هيں اور يه پور اسوره اهل بيت٣١ديا گيا هے، حاالنکه اس ميں 

  کے مظاهره کے موقع پر نازل هواهے۔

مطابق ديکها جائے تو تمام آيات قرآني ميں يا سيرت و ان آيات کے عالوه سورهٔ محمد کے معيار کے 

 کا جلوه نظر آتاهے يا ان کي دشمنوں کي خباثت و شرارت اور ان کے عليهم السالمفضيلت اهلبيت

 کو بال تردد مرکز و محور قرآن قرار عليهم السالمانجام آخرت کا ذکر هے اور اس طرح اهلبيت طاهرين

  !وايات ميں اشاره کيا گيا هے۔ديا جا سکتا هے جيسا که بعض ر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ضرورت امام از روئے عقل و قرآن

تسليم شدہ ہے قرآن شريف ميں اکثرمقامات پرتذکرہ ٔ ) سيطان(تمام اہل اسالم اورديگررجملہ مذاہب کے نزديک وجود ابلےس 

گمراہ کرنے واالہے نيز سيطان نے خودبهی دربار سيطان موجود ہے جس ميں بتاگياہے کہ سيطان انسان کادشمن اورکهلم کهال

خداوندی اپنايہ چيلنج واضح کيا ہے کہ ميں سوائے تےرے مخلص بندوں کے سب کوبہکاؤںگا اورراہ راست سے منحرف 

کروں گا چنانچہ و ہ انسانی رگوں ميں خون کی طرح سراےت کرتے ہوئے ہرفرد کوبہکاتارہتاہے اورضاللت وگمراہی اس 

  ہے۔کامشغلہ 

مگريہ بهی حقےقت ہے کہ خالق سيطان خداہے اوراسی نے اس کووقت معلوم تک مہلت بهی عطاکی ہے ۔ اس لےے 

عقالضروری ہے کہ جب تک کائنات ميںاےسے گمراہ کرنے والے کاوجود باقی ہے اس وقت تک اسی طرح کسی ہدايت 

زورےوں کی بنأ پر شرارت اورگناہ پر کرنے والے کاوجود بهی ہواچاہےے ۔ ورنہ انسان اپنی فطری تخلےقی کم

مجبورسمجها جائے گا ۔ خداوند عالم کا سيطان کوموجود رکهنا اورمخلوق کوبغيرہادی چهوڑنا مخلوق پر ظلم کے مترادف ہوگا 

  اورجب انسان فطرتا گناہ وگمراہی پرمجبورسمجه ليا جائے گا توپهرجزأ وسزا وجود جنت ودوزخ سب بے کارہوجائے گا ۔
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اے ”لئے قدرت نے کائنات کوازابتدأ کبهی کبهی بغيرہادی نہيں چهوڑا چنانچہ حضورصلعم کے متعلق ارشادہے کہ اسی 

گويا ہدايت کانتظام من جانب اهللا ہمےشہ سے موجود ہے “ پيغمبرتوبشےرونذےرہے اورہوقوم کے لےے ايک ہادی ہے۔

ت ہوہرگزہگز ہادی نہيں ہوسکتا بلکہ ہادی وہی ہوسکتاہے اورہمےشہ رہے گا ۔مگرظاہر ہے کہ وہ انسان جوخود محتاج ہداي

جوخود ہدايت يافتہ ہواورجس کا دامن گناہوں سے مبراہواورصرف وہ معصوم ہی ہوسکتاہے گمراہ اورخطاکارانسان ہرگز 

  ہدايت کااہل نہيں ہوسکتاکيونکہ اوخويشتن گم است کرارہبری کند

کہتے “ مہدی ”وگا جوبالفطرت ہدايت يافتہ ہواورجوہدايت يافتہ ہوگا اسی کو اسی طرح يہ امرواضح ہوجاتاہے کہ ہادی وہی ہ

ہيں اورکسی اےسے کے وجود سے عقالزمانہ کبهی خالی نہيں رہ سکتا۔ چنانچہ تخلےق بشری کی ابتداء سے يہ سلسلہ جاری 

ہ ہدايت ونبوت جاری رہاہے جن وساری ہے بلکہ پہالبشربهی بشکل ہادی ہی زےنت زمےن کاسبب بناہے اورازآدم تاخاتم سلسل

ميں ہرنبی کی معصوم زندگی ضرورت ہدايت کوپوری کرتی رہی ہے اس لےے بعدازختم نبوت جبکہ زمانہ باقی ہے اوراس 

کوقيامت تک باقی رہناہے توضرو ری ہے کہ اےساہی معصوم سلسۂ ہدايت اب بهی جاری رہے مگردنياجانتی ہے کہ اےسی 

اکرم عالوہ ذرےت خاص وآل پيغمبرکے اورکوئی نہيں ہے کسی ظاہری راہ نمانے اپنے معصوم شخصےتےں بعدازنبی 

معصوم ہونے کادعوی کياہے اسی لئے اس دورکے لےے بهی جملہ اہل اسالم متفق ہيں کہ اس زمانے کے امام حضرت مہدی 

وسلسلہ امامت جاری رہاہے عليہ السالم بهی ذرےت پيغمبرہی سے ہوں گے جن کاوجودمسلم ومحقق ہے ذرےت پيغمبرميں ج

اس ميں کے بارهوےں امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری عليہ السالم موجودہيں اورغائب ہيں آپ فرےضۂ ہدايت 

  کوپوشےدہ رہ کر اسی طرح انجام دے رہے ہيں جس طرح سيطان پوشےدہ رہ کر گمراہی وبہکانے ميں مصروف ہے۔

  حديث پيغمبرصلی اهللا عليہ وآلہ وسلم

جوحضورنے آخری حج کے موقع پرارشادفرمائی ۔ تقريبا جملہ اہل اسالم “ حديث ثقلين ”رسرورکائنات کی مشہورحديث حضو

ميںمتفق عليہ ہے اس حديث ميں حضورنے اپنے بعد کی ہدايت کا انتظام واضح کرتے ہوئے ارشادفرماياکہ انی تارک فےکم 

ميں اپنے بعدتمہارے درميان ہدايت کے لےے ! انوںاے مسلم(الثقلين کتاب اهللا وعترتی واهلبےتی ۔ الخ 

دوگرانقدرچےزےںچهوڑرہاہوں جن ميں ايک قرآن اهللا کی کتاب اوردوسرے مےری عترت واہليبيت ہيں تم ان دونوں سے 

اپنارشتہ وابستہ رکهوگے توہرگزگمراہ نہ ہوگے اوريہ آپس ميں ہرگزجدانہ ہوںگے يہان تک کہ حوض کوثرپرنہ پہنچ جائےں 

اورواجب العمل کتاب “ اہليبيت رسول ”اس حديث سے يہ بات واضح ہے کہ بعد ازپيغمبرمسلمانوں کے لےے واجب االتباع ) 

ہے اوران سے تمسک کے بغيرنجات ممکن نہيں ہے اسی لئے ان کاقيام قيامت تک ساته رہناضروری نہيں ہے ) قرآن(اهللا 

 موجودہے مگراہليبيت کی بہ ظاہرفرد نظرنہيں آتی لےکن يہ ارشاد ظاہری طورسے کتاب اهللا يعنی قرآن تومسلمان کے پاس

اس ذات گرامی کاہے جس کی جانب دروغ اورجهوٹ کاشائبہ بهی نظرنہيں ہوسکتابلکہ اعالن قرآن کی روسے ان 

روری کاارشادخداکاارشاد ہے اس لےے عقالوشرعا ماننا پڑے گا کہ اہل بےت پيغمبرميںسے کسی بهی فرد کاباقی رہنااشدض

ہے اوراس وقت تک ضروری ہے جب تک دنياميںقرآن باقی ہے اوراہليبيت پيغمبرميں اےسی جوذات بهی ہوگی وہ ہادی ہوگی 

اورکوئی ہادی ہونہيں سکتاجب تک کہ مہدی نہ ہو ۔ اس لےے اگرآج کوئی اےسے امام کے وجود کامنکرہوگا جونسل اہليبيت 

بلکہ “ يہ دونوں ہرگزجدانہيں ہوسکتے ”ے گا کيوں کہ حضورکاارشاد ہے کہ سے ہوتواس کووجود کتاب کابهی انکارکرناپڑ

ساته سا ته رہيںگے لہذا واضح ہوگيا کہ جب قرآن موجود تواہليبيت رسول ميں سے کوئی نہ کوئی اےساوجود ضرورہے 

اب فاطمہ جوقرآن کے ساته ہو اوراہليبيت رسول مع آنحضرت چہاردہ معصومےن ہيں جنميں عالوہ دخترپيغمبرجن

الزهراصلوات اهللا علےها کے با رہ امام شامل ہيں ان ميں سے آج تک گيارہ امام ازحضرت علی تا حضرت امام حسن عسکری 

گزرچکے ہيں اب صرف بارہوں فرزند يعنی صرف حضرت امام مہدی عليہ السالم باقی ہيں جن کاوجود کتاب خداکے ساته 

ی ہے ان کانظرنہ آنا موجود نہ ہونے کی دلےل نہيں ہوسکتا۔اس لےے جملہ اہل باقی ہے اورانهےں کی وجہ سے يہ قرآن باق

اسالم عقےدہ رکهتے ہيں کہ امام مہدی اہليبيت رسول ہی سے ہيں اوروقت مقررہ پرظاہرہوں گے ان کے وجود سے 

  انکارنہيںکياجاسکتا۔
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رکرنے کی ضرورت نہيں ۔ عام مسلمانوں حديث مذکورکی اسناد اس قدر کتب ميںموجود ہيں مجهے اس کے متعلق کچه تحرے

کی کتابوں ميں مالحظہ کی جاسکتی ہيں عالوہ ازاےں ديگرراکثراحادےث وآيات قرآنی بطوردلےل اس بارے ميں موجود ہيں 

۔ کتاب ہذا کااختصارتفصےلی طورسے تحرےرکرنے ميں مانع ہے ،مطالعہ کے شوقےن طالبان حق اورصاحبان ذوق وشوق 

احوال المہدی اورکفاےتہالطالب محمدابن شافعی ميں مالحظہ فرماسکتے ہيں بطورنمونہ صرف دوحديثےں ۔صراط السری فی 

  پيش کی جارہی ہيں

۔ ابن عباس ،انس ،جابر،ابن ماجہ ، احمدبن حنبل وغےرہم نے روايت کی کہ رسول اکرم نے ارشادفرمايا کہ اگرحيات دنيا ١

اهللا ميرے اہليبيت سے ايک شخص کوقائم کرے گا جوزمےن کوعدل ميںصرف ايک ہی دن باقی رہ جائے توبهی ضرور

  وانصاف سے اسی طرح بهردے گا ۔ جےساکہ وہ ظلم وجورسے پرہوچکی ہوگی ۔

  اس حدیث پرجملہ اہل اسالم متفق ہيں ۔: نوٹ

شراميرا کلهم يکون بعدی اثناع”۔ بخاری شريف صحيح مسلم اورديگررکتابوں ميں موجود ہے کہ حضورنے ارشاد فرمايا کہ ٢

  من قريش 

يعنی پيغمبرنے ارشاد فرمايا کہ ميرے بعد بارہ امير ہوں گے جوکل قريش سے ہوں گے “ من بنی ہاشم ”اوربعض نسخوں ميں 

  پهرتخصيص کے ساته فرمايا کہ بنی ہاشم سے ۔ 

حميدی ميں تين طرح يہ حديث بخاری ميں تين طرح صحيح مسلم ميںنوطرح ،ابوداؤد ميںتين طراح ترمذی ميں ايک طرح 

اورديگررمتعددکتابوں ميں متعدد طرےقوں سے مروی ہے اس لئے پتہ چلتاہے کہ پيغمبراکرم نے چندمرتبہ يہ حديث بيان 

فرمائی جس ميں کہيں قريش فرمايااورکہيں تخصيص کرکے بنی هاشممگربارہ کی قےدہرجگہ موجود ہے اب يہ بالکل واضح 

م ياامام عالوہ اہليبيت رسول کے دوسرے نہيںہوسکتے کيونکہ نہ توکوئی دوسرے سلسلہ ہے کہ يہ بارہ امير،خليفہ ، حاک

کاکوئی خليفہ واميراےساآج موجودہے جس کا وجود قرآن کے ساته تسليم کياجائے اورنہ کوئی حاکمی واميری سلسلہ بارہ 

کے تاجداروں ميںيہ تعداد پوری ہوتی ہے پرختم ہوجاتاہے رہے اصحاب رسول جوخليفہ کہالئے وہ با رہ نے تهے نہ بنی اميہ 

اورنہ بنی عباس کے بادشاہوں ميں اس درست صرف يہی ہے کہ ان اميروں سے مراد صرف بنی ہاشم اوراہليبيت رسول 

ميںسے بارہ امام ہی ہوسکتے ہيں جن کے اول علی اورآخری بارہوےں امام مہدی عليہ السالم حجت خداورسول موجودہ ہيں ۔ 

  ے اب تک دےن محمدی ووجودعالم باقی وقائم ہے اورقيامت کوبهی انہيں کاانتظارباقی ہے ۔جن کی وجہ س

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  غائب امام کافائدہ اورصورت استفادہ
  قرآن ميں سب سے پہلے غيبت پرايمان النے والوں کاذکرہے سورہ الحمد کے بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم کے ساته يہی آيت ہے

  ک الکتاب اليب فيہ هدی للمتقين الذين يومنون بالغيب الم ذل
يعنی وہ کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے ميں کوئی شک نہيں ۔يہ ان پرہےزگاروں کے لئے رہنما ہے جوغيب پرايمان التے 

  ہيں ۔

ہی کہتی ہے کہ خداوندعالم کے اس فرمان کے بعد ہرمسلمان کے لئے غيب پرايمان النے کی اہميت ظاہر ہے اورعقل بهی ي

اپنی زندگی ميں غيب کی باتوں کا اقرارکئے بغير چارہ کارنہيں ۔يہی وجہ ہے کہ المذہب شخص کوبهی اس کاقائل  بندوں کو 

ہونا پڑتاہے اورمذہب والے خداکومانتے ہيں ۔ وہ بالتامل اےک اےسی طاقت کے سامنے سرجهکاتے ہيں جونہ کسی کے 

  مشاہدے ميں آئی اورنہ آسکتی ہے ۔
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خداکی نشانےاں نظرآتی ہيں مگروہ خود نظرنہيں آتا پهرقےامت پر،حساب وکتاب پر، بہشت ودوزخ پر، بے دےکهے ايمان 

النا ضرورہے پس اےسی تمام غيبی چےزوں پرايمان رکهنے والے ہرمنصف مزاج کوپس وپےش نہيں ہوسکتاجن کی 

  موجودگی کی سنکڑوں دلےلےں موجود ہيں ۔

  ت کے دوطريقہ ہيں ۔موجودات عالم ميں غيب
اےک يہ کہ و ہ چےزےں نظرہی نہ آتی ہوں جےسے کہ جنت ےااصحاب کہف ۔اوردوسری صورت يہ ہے کہ وہ غائب 

ذاتےں نظرتوآتی ہيں مگران کی پہچان نہيں ہوتی جےسے کہ جنات ےاحضرت خضرےاحضرت الےاس وغےرہ ۔بس يہی 

ں لےکن پہچانتے نہيں ہيں اور اس غيبت کاصرف يہ مطلب صورت حجت عليہ السالم کی ہے کہ لوگ حضرت کودےکهتے ہي

ہے کہ امام زمانہ درپردہ منصب امامت کی ذمہ داری انجام دے رہے ہيں۔جنت درپردہ موجود ہے مگر نہ اس کی نعمتےں ہم 

لئے کہ اس تک آتی ہيں نہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہيں پهربهی کوئی عاقل اس وقت اس کے وجود کوبے فائدہ نہيں کہہ سکتے اس 

کے تذکرے اطاعت الہی کی طرف متوجہ کرتے ہيں لہذا جب غيبت ميں جنت کاوجود مفےد ہے توکم ازکم اسی طرح بحالت 

غيبت امام زمانہ کاوجود مفےد ہے ۔ خداکی بنائی ہوئی جنت کواس وقت لوگ نہيں دےکهتے لےکن اس کے بنائے ہوئے امام 

  ش قسمت صاحبان زےارت سے مشرف ہوتے ہيں ۔وحجت کوپہلے بهی دےکها گےا اوراب بهی خو

ہرامام کاکام ۔دين وملت کی حفاظت ونگہداشت ہے وہی رہنمائے عالم ہوتا ہے لےکن اس رہنمائی کی دوصورتےں ہيں اگراس 

کودنےوی اقتداربهی حاصل ہے توکارہداےت حکومت کے ذرےعہ سے انجام پائے گا اوراگر مخالف قوتوں کی مزاحمت سے 

ہوگا تواس کارمنصبی کی تکمےل مخفی طرےقے پرہوتی رہے گی جےسی کہ اس زمانہ ميں ہورہی ہے کہ اصول اےساتسلط 

اسالم وقانون شرےعت محض فےوض امام سے باقی ہيں اورجزوی مسائل ميں ہرشخص کے لئے حضرت کے احکام نافذنہ 

 سے اپنا يہ نقصان آپ کےاہے ۔ان کے ہونے سے منصب امامت پرکوئی اثرنہيں پڑسکتا کےونکہ دنےاوالوں نے بدقسمتی

  مظالم اورکمزورےاں ہی اس پردۂ غيبت کاباعث ہيں اوريہ سب ان کے کردارکانتےجہ ہے ۔

انبيأہوں يا آئمہ ،جب سب کاتقررخداکی طرف سے ہوتاہے اوريہ دين دنےادونوںکے بادشاہ ہوتے ہيں کسی کی رعےت 

ے لوگ قابض ہوجائےں تواس سے ان کی نبوت وامامت ميں کوئی نہيںہوتے اگرکہيں دنےوی رےاست وحکومت پردوسر

فرق نہيں آتا ۔اسی طرح يہ حضرات حاضرہوںےاغائب ہوں ہرحالت ميں نبی وامام رہتے ہيں۔حضوروعدم حضورےاغيبت 

 وظہورسے شان نبوت وامامت ميں کوئی تبدےلی نہيں ہوتی ۔انبےأ کی بهی غيبتےں ہوئی ہيں نبی تهے اورنبی رہے اسی

طرح حضرت حجت عليہ السالم ہرحال ميں امام ہيں اورحضرت کاوجود مبارک تمام عالم خداکے لئے رحمت ونعمت ہے۔ 

 يعنی تم نہ  لوالک لماخلقت االفالک :  حضرت حجت عليہ السالم اسی نوررسول اهللا کے حامل ہيں جس سے خطاب الہی ہوا تها

پےدائش جس پرموقوف ہے اسی پرعالم کابقاموقوف ہے اگريہ نہ ہوں ہوتے توميں آسمانوں کوپےدانہ کرتا پس عالم کی 

توساری دنےاختم ہوجائے اسی لئے تواس نورکے حامل امام موجود ہيں اورہرقسم کی نعمتےں عام خالئق کے شامل حال ہيں 

ہے ،آنکهوں آسمان سے بارش ہوتی ہے ،زمےن سے دانااگتاہے ،درختوں ميں پهل آتے ہيں ،عقلوں ميں سمجهنے کی قوت 

ميںبصارت ہے ، کانوں ميں سماعت ہے ۔زبان ميں گوئی ہے اوران انعامات الہيہ کاذرےعہ روئے زمےن پر حجت 

خداکاوجود ہے جورحمة للعالمےن کے فرزند ہيں ۔ جن کی برکت سے دنےا باوجود ان بدکردارےوں کے جوسابقہ 

 ہيںاور پہلے کے عالم گےرعذاب مسخ وخسف ،غرق وحرق امتوںپرنزول عذاب کا باعث ہوتی رہی ہيں ،عذابوں سے محفوظ

يعنی صورتوں کابدل جانا ،زمےن ميںدهنسنا ،پانی مےن ڈوبنا ،آگ ميں جلنا سب کے سب انهےں کے سبب سے رکے ہوئے 

  ہيں۔کےونکہ عذاب نازل نہ ہونے کے دوسبب قرآن ميں بےان ہوئے ہيں

  يارسول اهللا کی موجودگی ،يابندوں کااستغفار

   کان اهللا ليعذبهم وانت فيهم وماکان اهللا معذبهم وهم يستغفرونوما
يعنی اے رسول ،جب تک تم ان ميںموجود ہو خداان پرعذاب نہ کرے گا اورنہ اےسی حالت ميںعذاب نازل فرمائے گا کہ لوگ 

  استغفار کرتے رہيں ۔
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واستغفار مثل نہ ہونے کے ہے ۔پهرعذاب پس اب نہ رسول اهللا تشرےف فرماہيںنہ سب بندے معافی کے خواہاں ہيں ،توبہ 

کےوں نازل نہيں ہوتا ؟ صرف اس لئے کہ قائم مقام رسول ہمنام رسول موجود ہيں جوفرزند رسول ہيں ،وارث رسول ہيں جن 

کافعل ،فعل رسول ہے ، جن کا وجود وجود رسول ہے ،جن کانور نور رسول ہے اوروہ اسی نورمبارک کے حامل ہيں 

  م اورسبب بقائے عالم ہے ۔يہی مطلب اس فرمان نبوی کاہےجوغاےت خلقت عال

النجوم امان الهل السماء واهل بيتی امان الهل االرض ۔يعنی ستارے اہل آسمان کے لئے امان کاسبب ہيں اورمےرے اہل بےت 

  زمےن والوں کے واسطے باعث امن وامان ہيں ۔

ل بےت ميں سے کوئی نہ ہوتوزمين والوں کے لئے ستارے نہ ہوں توآسمان والوں کے لئے مصےبت ہے اورمےرے اہ

  مصيبتيں ہيں

يہ بهی حضرت کاارشاد ہے کہ اگراےک ساعت بهی روئے زمےن حجت خدا سے خالی ہوجائے توساری زمےن تباہ وبرباد 

  ہوجائے گی ،اورحجت خدانہ ہونے کی صورت ميںزمےن اس طرح موجےںمارے گی جس طرح سمندر موج زنی کرتا ہے ۔

ن عبداهللا انصاری نے رسول اهللا سے سوال کےا تهاکہ آےا زمانہ غيبت ميںقائم آل محمد سے دوستوںکوفائدہ پہنچے گا جابر ب

اے جابراس خداکی قسم جس نے مجه کونبی بناکر بهےجاہے ،ےقےنا ان کی غيبت ! ہا ں ” ؟ حضرت نے ارشاد فرماےا کہ 

 اسی طرح روشنی حاصل کرےںگے جس طرح لوگ آفتاب سے ميں وہ ان سے منتفع ہوں گے اوران کے نورس والےت سے

  فائدہ حاصل کرتے ہيں اگرچہ اس پربادل چهاےاہوا ہو۔

يہ پےغمبراسالم کامختصرکالم ہے جس ميں حضرت نے اپنے فرزند کوآفتاب سے تشبيہ دی ہے اس جتنابهی غورکےاجائے 

  اتناہی آنکهوں ميں نوردل ميںسرورپےداہوگا ۔

نےا روشن رہتی ہے وہ کائنات عالم کی زندگی کاذرےعہ ہے اس کی روشنی سے مخلوقات کے کام جس طرح آفتاب سے د

نکلتے ہيں ، ضرورےات پوری ہوتی ہيں ،حاجات برآتی ہيں ۔اسی طرح وجود عالم کی روشنی امام عليہ السالم سے ہے 

،ان کے توسل سے حاجت روائی انهےں کے ذرےعہ سے دنےاميں نورہداےت قائم ہے ،وہی علوم ومعارف کاوسےلہ ہيں 

ہوتی ہے ۔بالؤمصےبت کے اےسے موقعوںپرکہ جب کوئی فرےادرس نہ ہو،امےدوںکے دروازہ ہرطرف سے بندہوچکے 

ہوں ،ماےوسی کاعالم ہو تووہی بارگاہ الہی ميں شفاعت کرتے ہيں اور ساری بالئےں دفع ہوجاتی ہيں ۔ظاہرہے کہ جےسامکان 

ی پہنچتی ہے جتنابهی حائل ہونے والی چےزےں کم ہوں گی اتنی ہی اس ميں دهوپ آئے گی ہوتاہے وےسی ہی اس ميں روشن

جتنے وسےع دروازہ ہوں گے ،جتنے روشن دان ہوںگے ،اتنی ہی شعائےں کمرہ ميں داخل ہوںگی اسی طرح انسان جس 

السالم کے انوارامامت کی روشنی قدرعالئق جسمانيہ سے منزہ اورمعارف رحونايہ پرفائز ہوگااسی قدراس کاسےنہ امام عليہ 

سے منورہوگا ۔ يہاں تک کہ اس شخص کی طرح ہوسکتاہے جوآسمان کے نےچے ہو،اورچاروں طرف سے آفتاب کی راحت 

  رساں ،روح افزاشعاعےں اس پرپڑرہی ہوں ۔

قت کسی پهريہ بهی ضروری نہيں ہے کہ اےک بستی ميں سورج نظرنہ آئے تودوسری آبادی ميں چهپارہے بلکہ بےک و

شہرميں دهوپ ہوتی ہے کسی ميںگهٹاہوتی ہے کسی ملک ميں دن ہے کسی ميںرات ہے ، کہيں دهوپ ميں مصلحت ہے ۔جب 

آفتاب صاف دکهائی دے رہاہو توتهوڑی سی دےربهی آنکهےں کهول کر اس کيطرف نظرقائم نہيں رہتی اوراےسی صورت 

اوقات اےسے عمل سے بےنائی جاتی رہتی ہے ۔اسی طرح يہ سے ہرشخص اس کی روشنی کامتحمل نہيں ہوسکتا بلکہ بعض 

اےسا وقت ہے کہ اگرامام عليہ السالم ظاہرہوجائےں توبہت سے لوگ حضرت کودےکهنے سے بالکل اندهے اورحق سے 

منحرف ہوسکتے ہيں کےونکہ ان ميں اپنی بداعمالےوں کی وجہ سے وہ کمزورےاں پےد ہوچکی ہيں کہ حقےقت حق کے 

ت باقی نہيں رہی حاالنکہ وہ بظاہر اس زمانہ غيبت ميں اسالم پرقائم ہيں ۔اس وقت حضرت حجت عليہ السالم کی تحمل کی قو

مثال آفتاب کی مثال ہے جب کہ وہ بادل ميں پوشےدہ کہ اےسی حالت ميں بهی اس کی روشنی سے دنےافائدہ اٹهاتی ہے 

  اگرچہ بے بصارت آدمی محروم رہتاہے ۔
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السالم کے فےوض سے ايمان کی بےنائی والے مستفےض ہورہے ہيں لےکن بے بصےرت لوگ محروم اسی طرح امام عليہ 

ہيں ۔اوريہ کہ باوجود ابرکے بهی بعض اہل نظرسورج کو اسی طرح دےکه لےتے ہيں کہ ےکاےک ذرا بادل ہٹا اوران کی 

عتا ہلکاہوااورتےزنظر لوگوں نے قرص نگاہ اس پرپڑگئی مگردوسروں کودےکهائی نہيں دےتا ۔آفتاب کے مقابل ابرکاحصہ دف

آفتاب کودےکه لےا لےکن عام طور پڑسب لوگوں کی نظرےں اس پرنہ پڑسکےں اسی طرح کچه خوش قسمت لوگ موجودہ 

  زمانہ ٔغيبت ميں بهی امام عليہ السالم کی زےارت سے مشرف ہوتے ہيں اوران کوشرف مالقات ہوسکتاہے ۔

اگزارمنزل ہے مگراےسی مبارک کہ جناب رسالتمآب نے اپنے اصحاب سے ايمان بالغيب وانتظارظہورضروردشور

ارشادفرماےا تها کہ تمہارے بعد اےک اےسی قوم آئے گی جن ميںاےک شخص اجروثواب ميں تمہارے پچاس آدمےوں کے 

رماےا کہ برابرہوگا ۔انهوں نے عرض کےا کہ ےاحضرت ہم نے توبدروحنےن ميں جہاد کئے ،ہمارے تذکرے قرآن ميں ہيں ۔ف

  اگران کے جےسے مصائب وصعوبتےں پےش آئےں تو تم ان کی طرح صبرنہيں کرسکتے ۔

جناب امےرالمومنےن عليہ السالم کاارشاد ہے کہ ظہورکے منتظر رہنا کےونکہ خداکے نزدےک بہترےن عمل انتظار ہے 

  لوٹے۔اورہمارے امرکا منتظر مثل اس شخص کے ہے جوراہ خداميں شہےد ہواوراپنے خون ميں 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

   عليہ السالم حضرت امام محمد مهدی
امام زمانہ حضرت امام مہدی عليہ السالم سلسلہ عصمت محمديہ کی چودهوےںاورسلک امامت علويہ کی بارهوےں کڑی ہيں 

  خاتون تهےں۔) ١(آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم اور والدہ ماجدہ جناب نرجس

 آپ اپنے آباؤاجدادکی طرح امام منصوص ،معصوم ،اعلم زمانہ اورافضل کا ئنات ہيں ۔آپ بچپن ہی ميں علم وحکمت          

آپ کو پانچ سال کی عمرميں وےسی ہی حکمت دے دی گئی تهی ،جےسی  )  #٢۴١صواعق محرقہ (سے بهرپور تهے۔ 

قراردئےے گئے تهے،جس طرح حضرت عيسی عليہ حضرت ےحےی کو ملی تهی اورآپ بطن مادرميں اسی طرح امام 

آپ کے متعلق ) ١٢٨اسعاف الراغبےن ص (آپ انبياء سے بہترہيں ۔ ) ١٣٠کشف الغمہ ص (السالم نبی قرارپائے تهے۔

حضرت رسول کرےم صلی اهللا عليہ وآلہ وسلم نے بے شمار پےشےن گوئياں فرمائی ہيں اوراس کی وضاحت کی ہے کہ آپ 

 طبع مصرومسند ١۶٠ضرت فاطمةالزہرا کی اوالد سے ہوں گے۔ مالحظہ ہوجامع صغےرسيوطی صحضورکی عترت اورح

آپ نے يہ بهی )  ومشکوة شرےف ۵٢٠ ص ۴ ومستدرک جلد١٢٢ طبع مصروکنوزالحقائق ص٨۴ ص ١احمدبن حنبل جلد

ے ۔مالحظہ ہو صحيح فرماياہے کہ امام مہدی کا ظہورآخرزمانہ ميں ہوگا ۔اورحضرت عيسی ان کے پےچهے نماز پڑهےں گ

 وصحيح ابن ماجہ ٢١٠ ص٢ وصحيح ابوداؤد جلد٢٧٠ صحيح ترمذی ص ٩۵ ص ٢ وصحيح مسلم جلد٣٩٩ ص١۴بخاری پ

آپ نے يہ بهی کہاہے کہ امام مہدی ميرے خلےفہ کی حيثيت ) ٩٠ وکنوزالحقائق ص١٣۴ وجامع صغےرص٣٠٩ وص٣۴ص

رح ميرے ذرےعہ سے دےن اسالم کا آغاز ہوا ۔ اسی طرح ان  جس ط  ےختم الدےن بہ کما فتح بنا سے ظہورکريں گے اور

آپ نے اس کی بهی وضاحت فرمائی ہے کہ امام ٢٠٩کے ذرےعہ سے مہراختتام لگادی جائےگی ۔ مالحظہ ہوکنوزالحقائق ص

مہدی کا اصل نام ميرے نام کی طرح محمد اورکنےت مےری کنےت کی طرح ابوالقاسم ہوگی وہ جب ظہورکريں گے 

دنياکو عدل وانصاف سے اسی طرح پرکرديں گے جس طرح وہ اس وقت ظلم وجورسے بهری ہوگی ۔ مالحظہ ہو توساری 

 ظہورکے بعد ان کی فورابيعت کرنی چاہےے کےونکہ وہ خداکے ۴١۵ و۴٢٢ ومستدرک امام حاکم ص ١٠۴جامع صغےرص

  ۔) هج١٣٧٧ طبع کراچی ٢۶١سنن ابن ماجہ اردوص(خلےفہ ہوں گے ۔ 

 مد مہدی عليہ السالم کی والدت باسعادتحضرت امام مح
 هج ےوم جمعہ بوقت طلوع فجرواقع ہوئی ہے جےسا کہ ٢۵۵ شعبان ١۵مورخےن کا اتفاق ہے کہ آپ کی والدت باسعادت 

وفيات االعيان ،روضة االحباب ،تاريخ ابن الوردی ،ےنابع المودة،تاريخ کامل طبری ،کشف الغمہ ،جالٔالعےون ،اصول کافی ، (
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بعض علمأ کا کہنا ہے کہ ( عباسی ، اعالم الوری ، اور انوار الحسينہ وغےرہ ميں موجود ہے  ال بصار ، ارشاد ، جامعنور ا

يعنی آپ شب برات کے اختتام پر بوقت صبح صادق عالم ظهور وشہود ميں ) هج اور ما دہ ٔ تاريخ نور ہے ٢۵۶  والدت کا سن

   ۔   الئے ہيں تشريف

 ) ٨۶۵المنجد ص(ايک ےمنی بوٹی کو کہتے ہيں جس کے پهول کی شعرأ آنکهوں سے تشبيہ دےتے ہيں  نرجس  #١          

 ۴٢۵ ميں ہے کہ يہ جملہ دخےل اورمعرب يعنی کسی دوسری زبان سے الياگيا ہے ۔ صراح ص٢٢٢٧ ص۴منتہی االدب جلد 

رسی ہے ۔رسالہ آج کل لکهنؤ کے  ميں ہے کہ يہ لفظ نرجس ،نرگس سے معرب ہے جوکہ فا۴٧اورالعماط صدےق حسن ص

 ميں ہے کہ يہ لفظ ےونانی نرکسوس سے معرب ہے ، جسے الطےنی ميں نرکسس ١١٨ کے ص ١٩۴٧سالنامہ 

  ١٢اورانگےرےزی ميں نرس سس کہتے ہيں ۔

  حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کی پهوپهی جناب حکےمہ خاتون کا بيان ہے کہ ايک روز ميں حضرت امام         

حسن عسکری عليہ السالم کے پاس گئتو آپ نے فرمايا کہ اے پهوپهی آپ آج ہمارے ہی گهر ميںرہئے کےونکہ خداوندعالم 

مجهے آج ايک وارث عطافرماے گا ۔ ميں نے کہاکہ يہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا ۔آپ نے فرماياکہ بطن نرجس سے متولد 

کچه بهی حمل کے آثارنہيں پاتی،امام نے فرماياکہ اسے پهوپهی نرجس ميں تونرجس ميں !بےٹے:ہوگا ،جناب حکےمہ نے کہا 

کی مثال مادرموسی جےسی ہے جس طرح حضرت موسی کاحمل والدت کے وقت سے پہلے ظاہرنہيں ہوا ۔اسی طرح ميرے 

ں اٹهی فرزند کا حمل بهی بروقت ظاہرہوگا غرضکہ ميں امام کے فرمانے سے اس شب وہيں رہی جب آدهی رات گذرگئی تومي

اورنمازتہجدميں مشغول ہوگئی اورنرجس بهی اٹه کرنمازتہجدپڑهنے لگی ۔ اس کے بعدميرے دل ميں يہ خيال گذراکہ صبح 

قرےب ہے اورامام حسن عسکری عليہ السالم نے جوکہاتها وہ ابهی تک ظاہرنہيںہوا ، اس خيال کے دل ميں آتے ہی امام عليہ 

پهوپهی جلدی نہ کےجئے ،حجت خداکے ظہورکا وقت بالکل قرےب ہے يہ سن اے :السالم نے اپنے حجرہ سے آوازدی 

کرميں نرجس کے حجرہ کی طرف پلٹی ،نرجس مجهے راستے ہی ميں ملےں ، مگران کی حالت اس وقت متغےرتهی ،وہ 

رہ قل هواهللا لرزہ براندام تهيں اوران کا ساراجسم کانپ رہاتها ،ميں نے يہ دےکه کران کواپنے سےنے سے لپٹاليا ،اورسو

 بطن مادرسے بچے کی آواز آنے لگی ،يعنی ميں جوکچه پڑهتی تهی ،وہ بچہ بهی   پڑه کران پردم کيا ،اناانزلنا واےة الکرسی

بطن مادرميں وہی کچه پڑهتا تها اس کے بعد ميں نے دےکها کہ تمام حجرہ روشن ومنورہوگيا ۔ اب جوميں دےکهتی ہوں تو 

جدہ ميں پڑاہوا ہے ميں نے بچہ کواٹهاليا حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم نے اپنے حجرہ ايک مولود مسعود زمين پرس

ميرے فرزند کو ميرے پاس الئےے ميں لے گئےی آپ نے اسے اپنی گود ميں بٹهاليا ،اورزبان ! سے آواز دی اے پهوپهی 

 کے حکم سے کچه بات کرو ،بچے نے اس خدا!دردهان دے کراوراپنی زبان بچے کے منہ ميں دےدی اورکہا کہ اے فرزند 

 کی تالوت کی ، جس کا  بسم اهللا الرحمن الرحےم ونرےدان نمن علی اللذےن استضعفوا فی االرض ونجعلهم الوارثين: ٓايت 

ترجمہ يہ ہے کہ ہم چاہتے ہيں کہ احسان کريں ان لوگوں پرجوزمين پرکمزورکردئےے گئے ہيں اور ان کوامام بنائےں 

  وروئے زمين کاوارث قرارديں ۔اورانهےں ک

 اس کے بعد کچه سبزطائروں نے آکرہميں گهےرليا ،امام حسن عسکری نے ان ميں سے ايک طائرکوباليا اوربچے          

 اس کولے جاکراس کی حفاظت کرويہاںتک کہ خدا اس کے بارے ميں کوئی حکم دے  کودےتے ہوئے کہا کہ خدہ فاحفظہ الخ

کوپورا کرکے رہے گآ ميں نے امام حسن عسکری سے پوچها کہ يہ طائرکون تها اوردوسرے طائر کےونکہ خدا اپنے حکم 

کون تهے ؟ آپ نے فرمايا کہ جبرئےل تهے ،اوردوسرے فرشتگان رحمت تهے اس کے بعد فرماياکہ اے پهوپهی اس فرزند 

ور يہ جان لے کہ خدا کاوعدہ حق کواس کی ماں کے پاس لے آوتاکہ اس کی آنکهےں خنک ہوں اورمحزون ومغوم نہ ہو ا

 لےکن اکثرلوگ اسے نہيں جانتے ۔ اس کے بعد اس مولود مسعود کو اس کی ماں کے پاس   واکثرهم الےعلمون ہے

ء عالمہ حائری لکهتے ہيں کہ والدت کے بعد آپ کو جبرئےل پرورش ١٩٠۵ طبع لکهنؤ ٢١٢ ص  شواہدالنبوة(پہنچادياگيا 

کتاب شواہدالنبوت اوروفيات االعيان وروضةاالحباب ميں ہے کہ جب ) ٧۵ ص  ١ۃالمقصود جلدغاي(کے لئے اٹهاکرلے گئے 

 جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل  آپ پےداہوے تومختون اورناف برےدہ تهے اورآپ کے داہنے بازوپريہ ٓايت منقوش تهی

IMAM MEHDI  Page 30 of 63 

Presented by www.ziaraat.com



يہ قدرتی طورپربحرمتقارب کے دومصرعے بن  يعنی حق آيا اورباطل مٹ گيا اورباطل مٹنے ہی کے قابل تها ۔  کان زهوقا

   #  گئے ہيں حضرت نسےم امروہوی نے اس پرکيا خوب تضمےن کی ہے وہ لکهتے ہيں

   عےن خداکی آنکه کاتارا    چشم وچراغ دےدۂ نرجس�ّ

   چودهواں اختراوج بقاکا        بدرکمال نےمۂ شعبان

   کفرمٹانے خلق ميں آيا       حامی ملت ماحیٔ بدعت

   قرآن صورت دےکه کے بوال      وقت والدت ماشاء اهللا

   ان الباطل کان زهوقا       جاء الحق وزهق الباطل

 محدث دہلوی شيخ عبدالحق اپنی کتاب مناقب ائمہ اطہارميں لکهتے ہيں کہ حکےمہ خاتون جب نرجس کے پاس آئےں          

منہ ہے يعنی جس کا ختنہ کيا ہوا ہے اورنہالنے دهالنے کے تودےکها کہ ايک مولود پےداہوا ہے ،جومختون اورمفروغ 

کاموں سے جومولود کے ساته ہوتے ہيں بالکل مستغنی ہے ۔ حکےمہ خاتون بچے کو امام حسن عسکری کے پاس الئيں ، امام 

ہنے کان ميں نے بچے کوليا اوراس کی پشت اقدس اور چشم مبارک پرہاته پهےرا اپنی زبان مطہران کے منہ ميں ڈالی اوردا

اذان اوربائےں ميں اقامت کہی يہی مضمون فصل الخطاب اوربحاراالنوارميں بهی ہے ، کتاب روضةاالحباب ےنابع المودة ميں 

  ہے کہ آپ کی والدت بمقام سرمن رائے سامرہ ميں ہوئی ہے ۔

ی کہ آپ کی پےدائےش کسی  ميں ہے کہ آپ کی والدت چهپائی گئی اورپوری سعی کی گئ١٣٠ کتاب کشف الغمہ ص         

 ميں ہے کہ آپ کی والدت اس لئے چهپائی گئی کہ بادشاہ وقت پوری ١٩۴ص٣کومعلوم نہ ہوسکے ، کتاب دمعہ ساکبہ جلد 

 ميں ہے کہ اس کا مقصد يہ تها کہ حضرت حجت کوقتل کرکے ١٩٢طاقت کے ساته آپ کی تالش ميں تها اسی کتاب کے ص 

يخ ابوالفدأ ميں ہے کہ بادشاہ وقت معتزباهللا تها ، تذکرہ خواص االمة ميں ہے کہ اسی کے نسل رسالت کاخاتمہ کردے ۔ تار

عہدميں امام علی نقی کوزہردياگياتها ۔ معتزکے بارے ميں مورخےن کی رائے کچه اچهی نہيں ہے ۔ ترجمہ تاريخ الخلفأ عالمہ 

 کوولی عہدی سے معزول کرنے کے بعد کوڑے  ميں ہے کہ اس نے اپنے عہد خالفت ميں اپنے بهائی٣۶٣سيوطی کے ص

لگوائے تهے اورتاحيات قےد ميںرکهاتها ۔ ا کثرتوارےخ ميں ہے کہ بادشاہ وقت معتمد بن متوکل تها جس نے امام حسن 

 ميں ہے کہ خلےفہ معتمد بن متوکل کمزورمتلون مزاج ۶٧ ص ١عسکری عليہ السالم کوزہرسے شہےد کيا ۔ تاريخ اسالم جلد

 ميں ہے کہ معتمد حضرت امام ٢٩پسند تها ۔ يہ عياشی اورشراب نوشی ميں بسرکرتاتها ، اسی کتاب کے صفحہ اورعےش 

  حسن عسکری کوزہرسے شہےد کرنے کے بعدحضرت امام مہدی کوقتل کرنے کے درپے ہوگياتها ۔

 آپ کا اسم گرامی
 علمأ کاکہنا ہے کہ آپ کانام زبان پرجاری کرنے کی ہے“ مہدی ” اورمشہورلقب “ محمد” آپ کانام نامی واسم گرامی          

اس کی وجہ پوشےدہ “ حکمت آن مخفی است  ” ممانعت ہے عالمہ مجلسی اس کی تائےد کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ

علماء کابيان ہے کہ آپ کايہ نام خود حضرت محمدمصطفی نے رکها تها ۔ ) ٢٩٨جالٔالعےون ص(اورغےرمعلوم ہے ۔ 

آنحضرت ”ميں لکهتے ہيں کہ ٣١ ص ١ضة االحباب وےنابع المودة ۔ مورخ اعظم ذاکرحسين تاريخ اسالم جلدمالحظہ ہو رو

نے فرمايا کہ ميرے بعد بارہ خلےفہ قرےش سے ہوں گے آپ نے فرمايا کہ آخرزمانہ ميں جب دنيا ظلم وجورسے بهرجائے 

دنيا کوعدل وانصاف سے بهردے گا ۔ شرک گی ،تومےری اوالد ميں سے مہدی کاظہورہوگا جوظلم وجورکودورکرکے 

ہوگا حضرت عيسی آسمان سے اترکر اس کی نصرت کريں “ مہدی ” اورلقب “ محمد  ” وکفرکودنيا سے نابود کردے گا ، نام

  گے اوراس کے پےچهے نماز پڑهےں گے ،اوردجال کوقتل کريں گے۔

   القابآپ کے 
لصالح ، صاحب ا لعصر، صاحب االمر ، والزمان القائم ، الباقی اورالمنتظرہيں ۔  آپ کے القاب مہدی ، حجة اهللا ، خلف ا         

 ٢٩۴ ،مطالب السؤال ١٢۴ ، صواعق محرقہ١٣١، کشف الغمہ ۴٣٩ ، روضة الشہدأ ص٢٠۴مالحظہ ہو تذکرہ خواص االمة 

ل پہلے آپ کالقب  سا١۴٢٠ حضرت دانيال نبی نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کی والدت سے ٢۴،اعالم الوری 
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 ۔ عالمہ ابن حجرمکی ، المنتظرکی شرح کرتے ہوے لکهتے ہيں کہ ١٢ ٓايت ١٢منتظرقراردياہے ۔ مالحظہ ہو کتاب دانيال باب

انهےں منتظريعنی جس کاانتظارکياجائے اس لئے کہتے ہيں کہ وہ سرداب ميں غائب ہوگئے ہيں اوريہ معلوم نہيں ہوتا کہ کہاں 

ے کہ لوگ ان کاانتظارکررہے ہيں ،شيخ العراقےن عالمہ شيخ عبدالرضا تحرےرفرماتے ہيں کہ آپ مطلب يہ ہ(سے گئٔے 

کومنتظراس لئے کہتے ہيں کہ آپ کی غيبت کی وجہ سے آپ کے مخلصےن آپ کاانتظارکررہے ہيں ۔ مالحظہ ہو۔ 

  ۔)طبع بمبئی۵٧ ص٢انوارالحسينيہ جلد(

 آپ کی کنيت 
اورآپ ابوعبداهللا تهی اوراس پربهی علمأ متفق ہيںکہ “ ابوالقاسم ” اتفاق ہے کہ آپ کی کنےت  اس پرعلمأ فريقين کا         

 روضة ٢٠۴ تذکرہ خواص االمة ١٠۴ابوالقاسم کنےت خود سرورکائنات کی تجوےزکردہ ہے ۔ مالحظہ ہو جامع صغےرص

  ۔ ٢٩٨لعےون ص جالٔا١٣٠ ، کشف الغمہ ص٣١٢ شواہدالنبوت ص ١٣۴ صواعق محرقہ ص۴٣٩الشہدأ ص 

 يہ مسلمات سے ہے کہ آنحضرت صلعم نے ارشادفرمايا ہے کہ مہدی کانام مےرانام اوران کی کنےت مےری کنےت          

ہوگی ۔ لےکن اس روٓايت ميں بض اہل اسالم نے يہ اضافہ کياہے کہ آنحضرت نے يہ بهی فرماياہے کہ مہدی کے باپ کانام 

ا سم ابيہ اسم ” ہمارے راوےوں نے اس کی روٓايت نہيں کی اورخود ترمذی شرےف ميںبهی ميرے والد محترم کانام ہوگا مگر 

سے مراد ابوعبداهللا “ ابيہ”نہيں ہے ،تاہم بقول صاحب المناقب عالمہ کنجی شافعی يہ کہاجاسکتاہے کہ روٓايت ميں لفظ “ ابی 

  امام حسين کی اوالدسے ہيں ۔الحسين ہيں ۔ يعنی اس سے اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ امام مہدی حضرت 

 آپ کاحليہ مبارک
 کتاب اکمال الدےن ميں شيخ صدوق فرماتے ہيں کہ سرورکائنات صلی اهللا عليہ وآلہ وسلم کاارشادہے کہ امام مہدی          

  ،شکل وشباہت خلق وخلق شمائل وخصاےل ،اقوال وافعال ميں ميرے مشابہہ ہوں گے۔

ق علمأ نے لکها ہے کہ آپ کارنگ گندگون ، قدميانہ ہے ۔ آپ کی پےشانی کهلی ہوئی ہے آپ کے حليہ کے متعل           

اورآپ کے ابرو گهنے اورباہم پےوستہ ہيں ۔ آپ کی ناک بارےک اوربلند ہے آپ کی آنکهےں بڑی اورآپ کا چہر ہ نہٓايت 

مانند چمکتاہے ، آپ کے دانت جوستارہ کی “ کانہ کوکب دری ”نورانی ہے ۔ آپ کے داہنے رخسارہ پرايک تل ہے 

چمکداراورکهلے ہوئے ہيں ۔ آپ کی زلفےں کندهوں پرپڑی رہتی ہيں ۔ آپ کاسےنہ چوڑا اورآپ کے کندهے کهلے ہوئے ہيں 

 وغايۃ ٢۶۵اعالم الوری ص(آپ کی پشت پراسی طرح مہرامامت ثبت ہے جس طرح پشت رسالت مآب پرمہرنبوت ثبت تهی 

  ۔)١۵٢بصارص ونوراال۶۴ ص ١المقصود جلد

 آپ کا نسب نامہ
آپ کاپدری نسب نامہ يہ ہے محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی ابن جعفربن محمدبن علی بن حسين بن علی 

وفاطمہ بنت رسول اهللا صلی اهللا عليہ وآلہ وسلم ، يعنی آپ فرزندرسول ،دلبند علی اورنورنظربتول علےهم السالم ہيں ۔ امام 

 کاکہناہے کہ اس سلسۂ نسب کے اسمأکو اگر کسی مجنون پردم کردياجائے تواسے ےقےنا شفاحاصل ہوگی احمد بن حنبل

آپ سلسۂ نسب ماں کی طرف سے حضرت شمعون بن حمون الصفأوصی حضرت عيسی تک پہنچتاہے ) ٧مسندامام رضاص(

بهی تها “ ملےکہ”تهےں ، جن کاايک نام ۔ عالمہ مجلسی اورعالمہ طبرسی لکهتے ہيں کہ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون 

کے فرزند تهے جن کاسلسلۂ نسب وصی حضرت “ قےصر” ،نرجس خاتون ےشوعا کی بےٹی تهےں ، جوروم کے بادشاہ

سال کی عمرميں قےصرروم نے چاہاتها کہ نرجس کاعقد اپنے بهتےجے سے ١٣عيسی جناب شمعون تک منتہی ہوتاہے ۔ 

 وجہ سے وہ اس مقصد ميں کامياب نہ ہوسکا، باالخرايک اےسا وقت آگيا کہ عالم ارواح کردے لےکن بعض قدرتی حاالت کی

ميں حضرت عيسی ، جناب شمعون حضرت محمد مصطفی ، جناب اميرالمومنين اورحضرت فاطمہ بمقام قصرقےصرجمع 

 جناب شمعون ہوئے ، جناب سےدہ نے نرجس خاتون کواسالم کی تلقےن کی اورآنحضرت صلعم نے بتوسط حضرت عيسی

سے امام حسن عسکری کے لئے نرجس خاتون کی خواستگاری کی ،نسبت کی تکميل کے بعد حضرت محمد مصطفی صلعم 

نے ايک نوری منبرپربےٹه کرعقد پڑها اورکمال مسرت کے ساته يہ محفل نشاط برخواست ہوگئی جس کی اطالع جناب 
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ب نرجس خاتون حضرت امام حسن عسکری کی خدمت ميں نرجس کوخواب کے طورپرہوئی ، باالخروہ وقت آيا کہ جنا

  ۔)١٧۵ وغايۃ المقصود ص٢٩٨کتاب جالٔالعےون ص (آپہنچےں اورآپ کے بطن مبارک سے نورخدا کاظہور ہوا۔ 

 تين سال کی عمرميں حجت اهللا ہونے کادعوی

ہ ا لسالم کے سپرد تها اوروہ  کتب توراےخ وسےر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پرورش کاکام جناب جبرئےل علي         

 ظاہرہے کہ جوبچہ والدت کے وقت کالم کرچکاہو اورجس کی پرورش جبرئےل  ہی آپ کی پرورش وپرداخت کرتے تهے

جےسے مقرب فرشتہ کے سپرد ہووہ ےقےنا دنيا ميں چنددن گزارنے کے بعد بہرصورت اس صالحےت کامالک ہوسکتاہے 

کادعوی کرسکے ۔ عالمہ اربلی لکهتے ہيں کہ احمد ابن اسحاق اورسعداالشقری ايک دن کہ وہ اپنی زبان سے حجت اهللا ہونے 

حضرت امام حسن عسکری کی خدمت ميں حاضرہوئے اورانهوںنے خيال کيا کہ آج امام عليہ السالم سے يہ دريافت کريں گے 

تم جودل ميں لے !رمايا کہ اے احمد کہ آپ کے بعد حجت اهللا فی االرض کون ہوگا ، جب سامناہوا توامام حسن عسکری نے ف

کرآئے ہو ميں اس کا جواب تمہيں دےئے دےتاہوں ،يہ فرماکرآپ اپنے مقام سے اٹهے اوراندجاکرےوں واپس آئے کہ آپ کے 

ميرے بعد حجت !کندهے پرايک نہٓايت خوب صورت بچہ تها ،جس کی عمرتين سال کی تهی ۔ آپ نے فرمايا کہ اے احمد 

نام محمد اوراس کی کنےت ابوالقاسم ہے يہ خضرکی طرح زندہ رہے گا ۔ اورذوالقرنےن کی طرح ساری خدايہ ہوگا اس کا

کوئی اےسی عالمت بتادےجئے کہ جس سے دل کواطمےنان کامل ! دنياپرحکومت کرے گا ۔احمدبن اسحاق نے کہا موال

دو ۔ ا مام مہدی عليہ السالم نے کمسنی کے اس کوتم جواب ! ہوجائے ۔ آپ نے امام مہدی کی طرف متوجہ ہوکرفرمايا ،بےٹا 

۔ ميں ہی خدا کی حجت اورحکم خداسے باقی رہنے واالہوں، ايک وہ “ اناحجة اهللا وانا بقےةاهللا ” :  باوجود بزبان فصےح فرمايا

  )١٣٨کشف الغمہ(دن آئے گاجس ميں دشمن خداسے بدلہ لوں گا ، يہ سن کراحمدخوش ومسروراورمطمئن ہوگئے 

  : ثل اورامام عصرحديث نع

 نعثل ايک يہودی تها جس سے حضرت عائشہ ،حضرت عثمان کوتشبيہ دياکرتی تهےں ،اوررسول اسالم عليہ السالم          

مالحظہ ہو،نہاےةاللغة عالمہ ابن اثےرجزری ( اس نعثل اسالمی کو عثمان کوقتل کردو ۔   : کب بعد فرمايا کرتی تهےں

رسول کرےم کی خدمت ميں حاضرہوکر عرض پردازہوا مجهے اپنے خدا ،اپنے دےن يہی نعثل ايک دن حضور) ٣٢١ص

،اپنے خلفأ کاتعارف کرائےے اگر ميں آپ کے جواب سے مطمئن ہوگيا تومسلمان ہوجاؤں گا ۔ حضرت نے نہٓايت بلےغ 

نعثل نے کہا آپ نے “ ت ۔قال صدق”اوربہترين انداز ميں خالق عالم کاتعارف کرايا،اس کے بعد دےن اسالم کی وضاحت کی ۔ 

بالکل درست فرمايا پهراس نے عرض کی مجهے اپنے وصی سے آگاہ کےجئے اوربتائےے کہ وہ کون ہے يعنی جس طرح 

ہمارے نبی حضرت موسی کے وصی ےوشع بن نون ہيں اس طرح آپ کے وصی کون ہيں ؟ آپ نے فرمايا ميرے وصی علی 

رحسين کے صلب سے نوبےٹے قيامت تک ہوں گے ۔ اس نے کہا سب کے نام بن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن وحسين په

بتائےے آپ نے بارہ اماموں کے نام بتائے ناموں کوسننے کے بعد وہ مسلمان ہوگيا اورکہنے لگا کہ ميں نے کتب آسمانی ميں 

ربال کاہونے واال واقعہ ان بارہ ناموں کو اسی زبان کے الفاظ ميں دےکها ہے ،پهراس نے ہروصی کے حاالت بيان کئے ،ک

بتايا ،امام مہدی کی غيبت کی خبردی اورکہا کہ ہمارے بارہ اسباط ميںسے الدی بن برخياغائب ہوگئے تهے پهرمدتوں کے بعد 

ظاہر ہوئے اورازسرنودےن کی بنياديں استوارکےں ۔حضرت نے فرمايا اسی طرح ہمارابارہواں جانشےن امام مہدی محمدبن 

بحوالہ ١٣۴غايۃ المقصود ص(ائب رہ کر ظہورکرے گا ۔ اوردنيا کو عدل وانصاف سے بهردے گا ۔ حسن طويل مدت تک غ

 ۔)فرائدالسمطےن حموےنی 
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 امام عصرکا واقعۂ کربالبيان کرنا

سے کربال )ک(کاکيامطلب ہے توفرمايا کہ اس ميں  “  کهےعص”  حضرت امام مہدی عليہ السالم سے پوچهاگيا کہ          

سے صبرآل محمدمراد ہے ۔ آپ نے فرمايا کہ ) ص (سے عطش حسينی ) ع(سے ےزےدملعون ) ی (الکت عترت سے ہ) ہ(

ٓايت ميں جناب زکرياکاذکر کياگيا ہے ۔جب زکرياکوواقعۂ کربالکی اطالع ہوئی تووہ تين روزتک مسلسل روتے رہے 

  ۔)٢٧٩تفسيرصافی ص(۔

 امام غائب کاہرجگہ حاضرہونا 

ے ثابت ہے کہ امام عليہ السالم جوکہ مظہرالعجائب حضرت علی کے پوتے ،ہرمقام پرپہونچتے  احادےث س         

 علمأ نے لکها ہے کہ آپ بوقت ضرورت مذہبی لوگوں سے ملتے ہيں لوگ  اورہرجگہ اپنے ماننے والوں کے کام آتے ہيں ۔

  ۔)غايۃ المقصود(انهےں دےکهتے ہيں يہ اوربات ہے کہ انهےں پہچان نہ سکےں ۔

 حضرت صاحب العصرکی ازواج واوالد

حضرت حجت کی اوالد کے بارے مےںبعض صاحبان متحےررہتے ہيں جس کی وجہ يہ ہے کے بےشترمحافل ومجالس 

مےں اےسی باتوںکاذکرنہيں ہوتا اورخود فرصت نہيں کہ ان کتابوں کودےکهےں جن مےں اس قسم کے تذکرے ملتے ہيں 

نات ملتے ہيں اورعقل بهی اس کی تائےد کرتی ہے ۔ کےونکہ عےنی طورسے کسی ۔بہت سی روايات مےں اس قسم کے بےا

امرپرہمارا مطلع نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلےل نہيں بن سکتا۔ ہم کےااورہمارا علم کےا ؟ اگراےک چےزہمےں معلوم 

 کہ ہمےں اےک بات کی اطالع نہيں ہے تواس سے يہ نتےجہ برآمد نہيں ہوسکتا کہ اس شی کاوجود ہی نہيں ۔ بلکہ ہوسکتاہے

نہ ہولےکن دوسرے لوگ اس سے مطلع ہوں ۔ البتہ ہمارے پاس تےن قسم کے اےسے قرائن وشواہد موجود ہيں جن کی بناء 

پراگرہم يہ تسلےم کرلےں کہ امام زمانہ مجرد نہيں بلکہ معےل زندگی گزاررہے ہيں توہم حق بجانب ہوںگے ۔ وہ شواہد 

   : وقرائن يہ ہيں

   انسانی کے فطری تقاضے۔فطرت

  آئمہ معصومين سے منقول روايات ۔

  آئمہ کرام کی عطاکردہ دعائيں۔

 حضرت امام مہدی عليہ السالم کے طول عمرکی بحث

جن کے اعمال وکرداراچهے ہوتے ہيں اورجن کا صفائے باطن  ”  بعض مستشرقےن وماہرےن اعمارکاکہناہے کہ         

ل ہوتی ہيں يہی وجہ ہے کہ علمأ فقہاء اورصلحأکی عمرےں اکثرطويل دےکهی گئی ہيں کامل ہوتاہے ان کی عمرےں طوي

اورہوسکتاہے کہ طول عمرمہدی عليہ السالم کی يہ بهی ايک وجہ ہو ،ان سے قبل جوآئمہ علہےم السالم گزرے وہ 

ں لےکن ميرے نزدےک شہےدکردئےے گئے ،اوران پردشمنوں کادسترس نہ ہوا ،تويہ زندہ رہ گئے اوراب تک باقی ہي

عمرکاتقرر وتعےن دست اےزد ميں ہے اسے اختيارہے کہ کسی کی عمرکم رکهے کسی کی زيادہ اس کی معےن کردہ مدت 

  عمر ميںايک پل کابهی تفرقہ نہيں ہوسکتا ۔
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مرکی  توارےخ واحادےث سے معلوم ہوتاہے کہ خداوندعالم نے بعض لوگوں کوکافی طويل عمرےں عطاکی ہيں ۔ ع         

طوالت مصلحت خداوندی پرمبنی ہے اس سے اس نے اپنے دوست اوردشمن دونوں کونوازاہے ۔دوستوں ميں حضرت عيسی 

،حضرت ادرےس ،حضرت خضروحضرت الياس ، اوردشمنوں ميں سے ابلےس لعےن ،دجال بطال ،ياجوج ماجوج وغےرہ 

ی آمد ميں امام مہدی کاظہورخاص حيثيت رکهتاہے ہيں اورہوسکتاہے کہ چونکہ قيامت اصول دےن اسالم سے ہے اور اس ک

لہذا ان کازندہ وباقی رکهنامقصودہاہو ،اوران کے طول عمرکے اعتراض کورداوررفع ودفع کرنے کے لئے اس نے بہت سے 

افراد کی عمرےں طويل کردی ہوں مذکورہ ا فراد کوجانے دےجئے ۔ عام انسانوں کی عمروں کودےکهئے بہت سے اےسے 

  : گے جن کی عمرےں کافی طويل رہی ہيں ،مثال کے لئے مالحظہ ہو لوگ ملےں

 ذوالقرنےن کی  )٣ (  سال ۔٣۶٠٠ سال اوربقولے ٣٣٠٠عوج بن عنق کی عمر ) ٢( سال ۔٣۵٠٠۔ لقمان کی عمر ) ١

 سال ۔ ٩٠٠ قےنان کی عمر )٧( سال۔١٠٠٠ طمہورث کی عمرےں  )۶( ضحاک و )۵( حضرت نوح و )۴ (  سال۔٣٠٠٠عمر

 ربےعہ بن عمرعرف سطےع کاہن کی  )١٠( سال۔ ٧٠٠ نفےل بن عبداهللا کی عمر )٩ ( سال٨٠٠ مہالئےل کی عمر )٨(

 حرث بن  )١٣( سال۔ ۵٠٠ سام بن نوح کی عمر )١٢( سال ۔ ۵٠٠ حاکم عرب عامربن ضرب کی عمر )١١( سال ۔ ۶٠٠عمر

 سلمان  )١۶( سال۔ ۴۵۶ درےدبن زےدکی عمر)١۵( سال ۔ ۴٠٠ ارفخشد کی عمر )١۴( سال ۔ ۴٠٠مضاض جرہمی کی عمر

سال۔ ۴٣٠زہےربن جناب بن عبداهللا کی عمر ) ١٨( سال۔ ۴٠٠ عمروبن روسی کی عمر )١٧( سال۔ ۴٠٠فارسی کی عمر

 نصربن دهمان بن سلےمان کی  )٢١( سال ۔ ٣٩٠کعب بن جمجہ کی عمر) ٢٠( سال۔ ۴٠٠ حرث بن ضياص کی عمر )١٩(

 اکثم بن ضےفی کی  )٢۴(سال۔ ٣٣٣ عمربن ربےعہ کی عمر )٢٣(سال ۔ ٣٨٠ ساعدہ کی عمر قےس بن )٢٢( سال۔ ٣٩٠عمر

 ان   )٢٧٠ اعالم الوری ص ١٠٣غايۃ المقصود ص( سال تهی ٢٠٠ عمربن طفےل عدوانی کی عمر )٢۵( سال ۔ ٣٣۶عمر

يں ہوتا ،اس لئے امام مہدی چونکہ اتنی عمرکاانسان نہ”لوگوں کی طويل عمروں کودےکهنے کے بعدہرگزنہيں کہاجاسکتا کہ 

ہجری ميں صرف گيارہ سواڑتالےس ١٣٩٣کاوجود ہم تسلےم نہيں کرتے ۔ کےونکہ امام مہدی عليہ السالم کی عمراس وقت 

سال کی ہوتی ہے جومذکورہ عمروں ميں سے لقمان حکےم اورذوالقرنےن جےسے مقدس لوگوں کی عمروں سے بہت کم ہے 

  ۔

،اقوال علمأاسالم اوراحادےث سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی پےداہوکر غائب ہوگئے ہيں  الغرض قرآن مجيد          

اورقيامت کے قرےب ظہورکريں گے ،اورآپ اسی طرح زمانۂ غيبت ميں بهی حجت خداہيں جس طرح بعض انبياء اپنے 

 بهی يہی کہتی ہے کہ آپ زندہ اورعقل ) ١٩١عجائب القصص ص (عہدنبوت ميں غائب ہونے کے دوران ميں بهی حجت تهے 

  اورباقی موجودہيں کےونکہ جس کے پےداہونے پرعلمأکااتفاق ہواوروفات کاکوئی ايک بهی غےرمتعصب عالم قائل نہ ہو اور

طويل العمرانسانوں کے ہونے کی مثالےں بهی موجود ہوں توالمحالہ اس کاموجود اورباقی ہونا ماننا پڑے گا ۔ دلےل منطقی 

   ثابت ہوتا ہے لہذا امام مہدی زندہ اورباقی ہيں ۔سے بهی يہی

 ان تماشواہد اوردالئل کی موجودگی ميں جن کا ہم نے اس کتاب ميں ذکرکياہے ،مولوی محمد امےن مصری کا          

   :  ميں يہ کہناکہ #٩۴و # ۵۴ ص ١۴کراچی جلد“ طلوع اسالم  ” رسالہ

ئی ظاہری مملکت قائم کرنے ميں کاميابی نہ ہوسکی ،ان کوتکلےفےں دی گئےں شےعوں کو ابتداء روی زمين پر کو ”         

اورپراکندہ اورمنتشر کرديا گيا توانهوں نے ہمارے خيال کے مطابق امام منتظراورمہدی وغےرہ کے پرامےدعقائد اےجاد 

  “کرلئے تاکہ عوام کی ڈهارس بندهی رہے۔

   :  ميں يہ فرمانا کہ٣٩۶اورمال اخوند دروےزہ کاکتاب ارشادالطالبين ص 

IMAM MEHDI  Page 35 of 63 

Presented by www.ziaraat.com



ہوگی ، اس کے ايک لڑکاپےداہوگاجس ) آمنہ( ہندوستان ميں ايک شخص عبداهللا نامی پےداہوگا جس کی بےوی کااےمنہ  ”

  … کانان محمد ہوگاوہی کوفہ جاکرحکومت کرے گا 

 حددرجہ مضحکہ  ۔ ا لخ لوگوں کايہ کہنا درست نہيں کہ امام مہدی وہی ہيں جوامام حسن عسکری کے فرزندہيں          

“ المهدی من ولداالمام الحسن العسکری ۔ ” خےز،افسوس ناک اورحےرت انگےز ہے ،کےونکہ علمأ فريقين کااتفاق ہے کہ

 کوپےداہوچکے ہيں ،مالحظہ ہو ،اسعاف الراغبےن ٢۵۵ شعبان ١۵امام مہدی حضرت امام حسن عسکری کے بےٹے ہيں اور

،تاريخ ابن ا لوردی ،ےنابع المودة ، تاريخ کامل ،تاريخ طبری ،نوراالبصار،اصول کافی ،وفيات االعيان ،روضة االحباب 

،کشف الغمہ ،جالٔالعےون ،ارشادمفيد ،اعالم الوری ،جامع عباسی ،صواعق محرقہ ،مطالب السول ،شواہدالنبوت ،ارجح 

  المطالب ،بحاراالنوار ومناقب وغےرہ۔

   ِِزيارت ناحيہ اوراصول کافی

 کہتے ہيں کہ اسی زمانہ غيبت صغری ميں ناحيہ مقدسہ سے ايک اےسی زيارت برآمد ہوئی ہے جس ميںتمام شہدأ          

کے نام سے موسوم کياجاتاہے ۔ اسی طرح يہ بهی “ زيارت ناحيہ  ” کربال کے نام اورانکے قاتلوں کے آسمأہيں ۔ اس

 سالہ تصنےف ہے وہ جب ا مام ٢٠ کی ٣٢٨ےنی المتوفی کہاجاتاہے کہ اصول کافی جوکہ حضرت ثقة االسالم عالمہ کل

 يہ ہمارے شےعوں کے لئے کافی ہے زيارت ناحيہ  “هذا کاف لشےعتنا۔” : عصرکی خدمت ميں پےش ہوئی توآپ نے فرمايا 

کی توثےق بہت سے علماء نے کی ہے جن ميں عالمہ طبرسی اورمجلسی بهی ہيں دعائے سباسب بهی آپ ہی سے مروی ہے 

 ۔

 ام مہدينبوت کے آئينہ ميںام

 عالمہ طبرسی ۺ بحوالہ حضرات معصومےن عليہم السالم تحرےرفرماتے ہيں کہ حضرت امام مہدی عليہ ا لسالم          

ميں بہت سے انبيأ کے حاالت وکےفيات نظرآتے ہيں ۔ اورجن واقعات سے مختلف انبيأ کودوچارہوناپڑا ۔ وہ تمام واقعات آپ 

فات ميں دکها ئی دےتے ہيں مثال کے لئے حضرت نوح ،حضرت ابراہےم ، حضرت موسی ،حضرت عيسی کی ذات ستودہ ص

، حضرت اےوب ،حضرت ےونس ، حضرت محمدمصطفی صلعم کولے لےجئے اور ان کے حاالت پرغورکےجئے ، آپ 

گوں سے کنارہ کوحضرت نوح کی طويل زندگی نصےب ہوئی حضرت ابراہےم کی طرح آپ کی والدت چهپائی گئی ۔ اورلو

کش ہوکر روپوش ہونا پڑا ۔ حضرت موسی کی طرح حجت کے زمين سے اٹه جانے کا خوف الحق ہوا ، اورانهےں کی والدت 

کی طرح آپ کی والدت بهی پوشےدہ رکهی گئی ، اورانهےں کے ماننے والوں کی طرح آپ کے ماننے والوں کو آپ کی 

 آپ کے بارے ميں لوگوں نے اختالف کيا حضرت اےوب کی طرح تمام غيبت کے بعد ستايا گيا ۔ حضرت عيسی کی طرح

امتحانات کے بعد آپ کوفرج وکشائش نصےب ہوگی ۔حضرت ےوسف کی طرح عوام اورخواص سے آپ کی غيبت ہوگئی 

حضرت ےونس کی طرح غيبت کے بعد آپ کا ظہورہوگا يعنی جس طرح وہ اپنی قوم سے غائب ہوکربڑهاپے کے باوجود 

هے ۔ ا سی طرح آپ کا جب ظہورہوگا توآپ چالےس سالہ جوان ہوں گے اورحضرت محمد مصطفی کی طرح آپ نوجوان ت

 ) ہجری ١٣١٢ طبع بمبئی ٢۶۴اعالم الوری ص (صاحب السےف ہوں گے ۔ 

 

 

IMAM MEHDI  Page 36 of 63 

Presented by www.ziaraat.com



 :اديان وامام مہدی عليہ السالم 

دنياکے اچهے ومستقبل ا ور باطل پرحق کی  تمام آسمانی کتابوں کی تحقيق کرنے پرہم اس نتيجہ پرپہونچے ہيں کہ          

جبت کاعقبدہ صرف مسلمانوں ميں ہی نہيں پاياجاتا، بلکہ دنياکے دوسرے اديان ميں بهی اس عقيدے ميں مسلمانوںکے ساته 

  ہيں اس کے لئے ہم کچه مثالبں پبش کرتے ہيں۔

  :۔ زردشتبوں کی کتابيں١

بوںکے اختتام اورنيک لوگوں کی حکومت کے بارے ميں بيان ہواہے کہ  زردشتيوں کی مذہبی کتاب زند ميں فساد         

اہريمنان کالشکرايزدان کے لشکرسے ہميشہ جنگ کرتارہتاہے اوراکثراہرمنوں کی جبت ہوتی ہے ليکن اس طرح نہيں کہ وہ 

ان کے پاس مدد آئے ابزدان کابالکل صفاياہی کرديں کچه دنوں کے بعدآسمان کے خدا اورمزد کی طرف سے اس کے بيٹے ايزد

گی اوران کی جنگ نوہزارسال تک چلتی رہے گی اس کے بعدايزدان کی جيت ہوگی اوراہريمن کاصفاياہوجائے گا اہريمن 

  کااقتدارتوصرف زمين پرہی ہے آسمان پران کاوجودنہيںہے۔

اجس کاسرپنڈلياں اورجسم  جاماسپ نامہ ميں لکهاگياہے کہ ہاشم کی اوالدسے ايک انسان زمين سے باہرنکلے گ         

  ۔…بڑاہوگااوروہ اپنے جدکے دين پرہوگا

 اسی کتاب ميں ايک دوسری جگہ پرلکهاہواہے کہ سب سے بڑانجات دينے واال دين کودنياميں پهيالئے گا،بهوک مری          

  ارکوايک بنادے گا۔کوختم کرے گاايزدان کواہربمن کے ہاته سے بچائے گااوردنياکے تمام لوگوں کی تہذبب ،فکراورکرد

  :۔ ہندوؤںکی کتابيں ٢

 شاک منی جوکہ کافر ہندوؤں کاسردارہے اوراس کے ماننے والے اس کوآسمانی کتاب کے ساته پيغمبرمانتے ہيں،اس          

نے اپنی کتاب ميں آخری زمانے ميں ايک روحانی کے جهنڈے کے نيچے سبهی مذہبوںکے ايک ہوجانے کے بارے ميں 

  ۔اشارہ کياہے

اس نے لکهاہے کہ دنياکے خراب ہوجانے کے بعد آخری زمانے ميں ايک بادشاہ پيدااہوگاجوپوری دنياکے لوگوں 

  کارہبرہوگا،اس کانام منصورہوگا،وہ پوری دنياپرحکومت کرے گااورسب کواپنے دين ميں شامل کرلے گا۔

    :۔ زبور ٣

کرنے والے زمين کے وارث بنيں گے ہاں کچه وقت کے بعدکوئی جسم  تمام اجسام کاخاتمہ ہوجائے گااوراهللا کاانتظار         

  باقی نہيں رہے گا۔

 اس کی جگہ کے بارے ميں تم تامل کروگے اورنہيں کرپاؤگے ۔ليکن حلبم لوگ زمين کے وارث بنيں گے          

  اورزمين پران کی وراثت ہمبشہ رہے گی ۔……
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   :  ۔ توريت۴

اگاہے اس کی شاخبں اس کی جڑسے پهلے پهولبں گی اوراهللا کی روح اس پر ٹهرے گی وہ  باغ ميں ايک نيادرخت          

  مسکينوں کے لئے عدالت کے ساته فيصلہ کرے گااورمظلوموں کے لئے زمين پرسچی حکومت کرے گا۔

   :  ۔ انجيل۵

 اپنے مالک  اپنی کمرکوبانده لواوراپنے چراغوں کوروشن رکهواوررات ميں اس طرح رہوجيسے کوئی         

بس تم بهی ……کتنے خوش نصيب ہيں وہ غالم ،جن کامالک آنے کے بعد ان کوجاگتاہواپائے ،……… کاانتظارکرتاہے

  تياررہو،کيونکہ انسان کابيٹااس وقت آئے گاجس کے بارے ميں تمہيں گمان بهی نہ ہوگا۔

 امام مہدی کاذکرکتب آسمانی ميں

ميں ہے کہ آخری زمانہ ميں جوانصاف کامجسمہ انسان آئے گا ، اس ٩٧موز مر#۴ حضرت داؤد کی زبورکی ٓايت          

 ميں ہے آخری زمانے ميں تمام دنيا موحدہوجائے گی ٩ٓايت ٣کے سر پرابرسايہ فگن ہوگا ۔ کتاب صفيائے پےغمبرکے فصل 

ميں ہے ١١مبرکے فصل ميں ہے جوآخرالزماں آئے گا، اس پرآفتاب اثراندازنہ ہوگا۔صحےفہ شعياپےغ١٢٠۔کتاب زبورمرموز

کہ جب نورخداظہورکرے گا توعدل وانصاف کا ڈنکا بجے گا ۔شےراوربکری ايک جگہ رہيں گے چےتااوربزغالہ ايک ساته 

چرےں گے شےراورگوسالہ ايک ساته رہيں گے ،گوسالہ اورمرغ ايک ساته ہوںگے شےراورگائے ميں دوستی ہوگی ۔ طفل 

 ميںہے کہ يہ نورخدا جب ظاہرہوگا، ٢٧وروہ کاٹے گانہيں پهراسی صفحہ کے فصل شےرخوارسانپ کب بل ميں ہاته ڈالے گاا

توتلوارکے ذرےعہ سے تمام دشمنوں سے بدلہ لے گا صحےفہ تنجاس حرف الف ميں ہے کہ ظہورکے بعد ساری دنيا کے بت 

کابےٹاہوگا ۔ تورےت ) نرجس(مٹادئےے جائيں گے ،ظالم اورمنافق ختم کردئےے جائيں گے يہ ظہورکرنے واالکنےزخدا 

کے سفرانبيأميں ہے کہ مہدی ظہورکريں گے عيسی آسمان سے اترےں گے ،دجال کوقتل کريں گے انجےل ميں ہے کہ مہدی 

اورعيسی دجال اورشيطان کوقتل کريں گے ۔ اسی طرح مکمل واقعہ جس ميں شہادت امام حسين اورظہورمہدی عليہ السالم 

 طبع بمبئی ١٢٩کتاب الوسائل س(ميں موجود ہے #٢ رويائے ٢۴ ٓايت ٩ فصل ١٢باب کااشارہ ہے ۔انجےل کتاب دانيال 

  ۔)ہجری ١٣٣٩

  : ديگررمذاہب عالم اوروجودامام مہدی عليہ السالم

 مختلف کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتاہے کہ تقرےبا دنياکے جملہ مذاہب اورعقالء اس بات پرمتفق ہيںکہ          

فوق الفطرت ہستی آئے گی جودنياسے ظلم وستم کاخاتمہ کرکے عدل وانصاف سے اس کرہ ارض دورآخرميںايک اےسی ما

کرپرکرديگری اوردنيا کے بگڑے ہوئے معاشرے اوراخالق کو درست کرے گی البتہ اےسی ہستی کانام ہر ايک مذہب وملت 

ےران ميں بالتفصےل مطبوعہ ا“ نوراالنوار”نے علےحدہ علےحدہ بتاياہے چنانچہ فاضل بروجردی نے کتاب 

تحرےرفرماياہے کہ آپ کے مختلف نام ہرمذہب وملت ميںعلےحدہ علےحدہ لےے جاتے رہے ہيں نيزجملہ کتب 

صراط السوی فی ”کفاراورتورےت وزبوروانجےل وقرآن ميں علےحدہ علےحدہ آپ کاتذکرہ موجودہے جن کی نقل کتاب 

ورنام قائم مہدی منتظر،صاحب االمر،حجت ،برہان وغےرہ ہيں ميں بهی پيش کی گئی ہے مگرآپ کے مشہ“ احوال المہدی 

صحف ابراہےم ميںآپ اس گرامی صاحب ،زبورميں قائم ،تورےت ميں اوقےل مواورانجےل ميں مہمےذہے ،زرتستی کتابوں 

ميں آپ کو لندےطار،برہمنوں کی “ہزارناموہند”ميں خسرواروبعض صحف آسمانی ميں کلمة الحق تحرےرہے کتاب 

منصورکے نام سے يادکياگياہے ۔ عرفا وصوفياميںآپ کانام قطب مشہورہے ۔غوث آپ کالقب خاص ہے اورصحرائی وےدميں
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عرب باديہ نشےن آپ کو ابوصالح کے نام سے يادکرتے ہيں اورآپ اسی نام سے زيادہ مشہورہيں مگريہ طے ہے کہ نام کے 

    فرق سے ذات وشخصےت ميں کوئی فرق نہيں ہوسکتا۔

   : ادتوالدت باسع

 اکثرعلماء اہلسنت اورکل علمائے شيعہ بالتصريح بيان کرتے ہيں کہ آپ کے والد ماجدحضرت امام حسن عسکری ابن          

علی ،ابن محمد ،ابن علی ،ابن موسی،ابن جعفر،ابن محمد ،ابن علی ،ابن الحسےن ،ابن علی عليہم السالم ہيں اورابن شاذان کے 

ن عسکری عليہ السالم نے ارشادفرماياہے کہ ولی ٔ خداوحجت الہی وامام وقت ميرے بعد حوالہ سے خود امام حضرت حس

ه کوبروزجمعہ نزديک طلوع صبح صادق سامرہ ميں ختنہ شدہ پےداہواجس کے لےے ٢۵۵مےرافرزندہے جوپندرہ شعبان 

جيسے کہ وہ ظلم غےبت ہے ۔ غےبت کبری کے بعدوہ ظاہرہوگا اورزمےن کوعدل وانصاف سے اسی طرح پرکردے گا 

  وجورسے پرہوچکی ہوگی ۔

  مالحظہ فرمائےں ۔“عرفان امامت ” تفصےل کے لئے ہماری کتاب :  نوٹ

  :حليہ مبارک

 جارود بحوالہ باقرالعلوم روايت کرتے ہيں کہ جناب امير المومنين علی ابن ابی طالب نے منبرپرارشادفرماياکہ ايک          

 خروج کرے گا جس کارنگ سفےدمائل بہ سرخی ،شکم اوررانےں چوڑی شانوں کی مولودمےری اوالدسے آخرزمانہ ميں

ہڈياں بڑی اورپرگوشت ،پشت پردوخال ايک برنگ جلد دوسرا مثل خال پيغمبران کے دونام ہيں ايک پوشےدہ ايک ظاہر 

  جوپوشےدہ ہے وہ احمداورجوظاہرہے م ح د ۔

الصہ سے آپ کی شکل وشمائل کاخالصہ درج ذےل ہے جس  ديگررکتابوںکے حوالہ اوراقوال ائمہ کے خ         

  کايادرکهناہرانتظارکرنے والے مسلمان کے لئے ضروری ہے ۔

 سرمدور،بال خوبصورت شانوںتک لٹکے ہوئے درميان سرميں مانگ ، چہر ہ نورانی سفےد ،پيشانی فراخ ودرخشندہ          

ں ،آنکهےں سرمگےں بڑی چمکدارمگراوپرکوابلی ہوئی نہيں بلکہ ،رےش مبارک سياہ وگهنی وگنجان ، ناک لمبی پتلی ستوا

نےچے کودبی ہوئی ابروکشادہ کمانی دار،دونوں ابرووں کے درميان کچه بلندی ،دندان کشادہ چمکدار، رخسارپرکم گوشت 

    اورايک رخسارہ پرسياہ تل چہرہ اورسرپرکوئی نشان ،سےنہ چوڑا شانے

  مالقات کرنا جناب بحرالعلوم کا امام زمانہ سے

 ميں مجتہد اعظم کربالئے معلی جناب آقا محمدمہدی بحرالعلوم کے ۵۵ کتاب قصص العلمأ مولفہ عالمہ تنکابنی ص         

تذکرہ ميں مرقوم ہے کہ ايک شب آپ نماز ميں اندرون حرم مشغول تهے کہ اتنے ميں امام عصراپنے اب وجدکی زيارت کے 

 ان کی زبان ميں لکنت ہوئی اوربدن ميں ايک قسم کا رعشہ پےداہوگيا پهرجب وہ واپس لئے تشريف الئے جس کی وجہ سے

تشريف لے گئے توان پرجوايک خاص قسم کی کےفےت طاری تهی وہ جاتی رہی ۔اس کے عالوہ آپ کے اسی قسم کے کئی 

 واقعات کتاب مذکورہ ميں مندرج ہيں ۔
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 مالمحمد باقرداماد کاامام عصرسے استفادہ کرنا

 ہمارے اکثرعلمأ علمی مسائل اورمذہبی ومعاشرتی مراحل حضرت امام مہدی ہی سے طے کرتے آئے ہيں مالمحمد          

باقرداماد جوہمارے عظيم القدرمجتہد تهے ان کے متعلق ہے کہ ايک شب آپ نے ضرےح نجف اشرف ميں ايک مسئلہ لکه 

 امام زمانہ اس وقت مسجدکوفہ ميں نمازگذارہے تم وہاں جاؤ،وہ کرڈاال اس کے جواب ميں ان سے تحرےرا کہاگياکہ تمهارا

وہاں جاپہونچے ،خود بخود دروازہ مسجد کهل گيا ۔ اورآپ اندرداخل ہوگئے آپ نے مسئلہ کاجواب حاصل کيا اواآپ مطمئن 

  ہوکر برآمد ہوئے

  : امام مہدی کی مومنين سے مالقات

الہ احادےث آل محمد مرقوم ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم سے  ميں بحو١۶ رسالہ جزيرہ خضرا کے ص          

ہرمومن کی مالقات ہوتی ہے۔ يہ اوربات ہے کہ مومنين انهےں مصلحت خداوندی کی بناء پراس طرح نہ پہچان سکےن جس 

کل جبکہ ميں امام طرح پہچاننا چاہےے مناسب معلوم ہوتاہے اس مقام پرميں اپناايک خواب لکه دوں ۔ واقعہ يہ ہے کہ آج 

زمانہ کے حاالت لکه رہاہوں حدےث مذکورہ پرنظرڈالنے کے بعد فورا ذہن ميں يہ خيال پےداہواکہ موال سب کودکهائی 

دےتے ہيں ،لےکن مجهے آج تک نظرنہيں آئے ،اس کے بعد ميں استراحت پرگيا اورسونے کے ارادے سے لےٹاابهی نےند 

 کی حالت ميں تها کہ ناگاہ ميں نے دےکها کہ ميرے کان سے جانب مشرق تابحد نہ آئی تهی اورقطعی طورپرنےم بےداری

نظرايک قوسی خط پڑاہواہے يعنی شمال کی جانب کاسارا حصہ عالم پہاڑہے اوراس پرامام مہدی عليہ السالم برہنہ تلوارلئے 

پاؤں بڑهارہے ہيں آپ کاقد عام شمال کی جانب ايک “ نصف دنياآج ہی فتح کرلوں گا ۔”کهڑے ہيں اوريہ کہتے ہوئے کہ 

انسانوں کے قد سے ڈےوڑها اورجسم دوہراہے ،بڑی بڑی سرمگےن آنکهےں اورچہرہ انتہائی روشن ہے آپ کے پٹے کٹے 

  ہوئے ہيں اورسارا لباس سفےد ہے اوروقت عصرکاہے۔ 

  شب ےکشنبہ بوقت ساڑهے چاربجے شب کاہے۔١٩۵٨ نومبر٣٠يہ واقعہ 

  الخاص اصحاب سے آپ کی مالقاتپانچ سال کی عمرميں خاص

 ےعقوب بن منقوش ومحمد بن عثمان عمری وابی ہاشم جعفری اورموسی بن جعفربن وہب بغدادی کابيان ہے کہ ہم          

آپ کے بعد امرامامت کس کے ! حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کی خدمت ميں حاضرہوئے اورہم نے عرض کی موال

خداقرارپائے گا ۔ آپ نے فرمايا کہ مےرا فرزند محمدميرے بعد حجت اهللا فی االرض ہوگا ہم نے سپرد ہوگا اورکون حجت 

عرض کی موال ہميں ان کی زيارت کروادےجئے آپ نے فرمايا وہ پردہ جوسامنے آوےختہ ہے اسے اٹهاؤ ۔ ہم نے پردہ اٹها يا 

ہوا ،اور وہ آکر امام حسن عسکری کی آغوش ميں ، تواس سے ايک نہٓايت خوب صورت بچہ جس کی عمرپانچ سال تهی برآمد

بےٹه گيا۔ ا مام نے فرماياکہ يہی مےرافرزند ميرے بعد حجت اهللا ہوگا محمد بن عثمان کا کہناہے کہ ہم اس وقت چالےس افراد 

ے جائيں تهے اورہم سب نے ان کی زيارت کی ۔ امام حسن عسکری نے اپنے فرزند امام مہدی کوحکم ديا کہ وہ اندرواپس چل

کہ اب تم آج کے بعد پهراسے نہ دےکه سکوگے ۔ چنانچہ “ شمااورا نخواهےد دےد غےرازامروز ”: اورہم سے فرمايا 

 ٢۴٣عالمہ طبرسی اعالم الوری کے ص ) ٢١٣ وشواہدالنبوت ص ١٣٩کشف الغمہ ص(اےساہی ہوا ، پهرغيبت شروع ہوگئی 

 دونوں ثقہ ہيں ۔ پهراسی صفحہ ميں فرماتے ہيں کہ  ثمان عمریميں تحرےرفرماتے ہيں کہ آئمہ کے نزدےک محمد اورع

ان کا چہرہ چودهوےں رات “ کانہ القمرلےلة البدر ” ابوہارون کاکہنا ہے کہ ميں نے بچپن ميں صاحب الزمان کودےکها ہے 

  کے چاند کی طرح چمکتاتها ۔
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 جزيرہ خضرأ ميں امام عليہ السالم سے مالقات 

مہدی عليہ السالم کی قيام گاہ جزيرہ خضرأ ميں جولوگ پہنچے ہيں۔ ا ن ميں سے شيخ صالح ،شيخ  حضرت امام          

زےن العابدےن ملی بن فاضل مازندرانی کانام نماياں طورپرنظرآتاہے ۔ آپ کی مالقات کی تصدےق ، فضل بن ےحےی بن 

ن ، عبداهللا ابن عوام حلی نے فرمائی ہے ۔ علی طبےعی کوفی وشيخ عالم عامل شيخ شمس الدےن نجح حلی وشيخ جالل الدے

عالمہ مجلسی نے آپ کے سفرکی ساری وؤےداد ايک رسالہ کی صورت ميں ضبط کياہے ۔ جس کامفصل ذکربحاراالنوار ميں 

 ميں ہے کہ شيخ اجل سعےدشہےد بن محمد مکی اورمےرشمس الدےن محمد ١ کے ص  موجود ہے رسالہ جزيرہ خضراء

  هی تصدےق کی ہے۔اسداهللا شوشتری نے ب

 مؤلف کتاب ہذا کہتاہے کہ حضرت کی والدت حضرت کی غيبت ،حضرت کاظہوروغےرہ جس طرح رمزخداوندی          

اوررازالہی ہے اسی طرح آپ کی جائے قيام بهی ايک رازہے جس کی اطالع عام ضروری نہيں ہے ،واضح ہوکہ کولمبس 

  کے ادراک سے قبل بهی امرےکہ کاوجود تها۔

 :ق بن يعقوب کے نام امام عصرکاخطاسحا

 عالمہ طبرسی بحوالہ محمد بن ےعقوب کلےنی لکهتے ہيں کہ اسحق بن ےعقوب نے بذرےعہ محمد بن عثمان          

عمری حضرت امام مہدی عليہ السالم کی خدمت ايک خط ارسال کيا جس ميں کئی سواالت مندرج تهے ۔حضرت نے بخط خود 

   : ام سواالت کے جوابات تحرےرا عنٓايت فرمائے جس کے اجزأ يہ ہيںجواب تحرےرفرمايا اورتم

  جوہمارامنکرہے ،وہ ہم سے نہيں ۔) ١

  ميرے عزےزوں ميں سے جومخالفت کرتے ہيں ،ان کی مثال ابن نوح اوربرادران ےوسف کی ہے ۔ ) ٢

  فقاع يعنی جوکی شراب کاپےنا حرام ہے ۔) ٣

  مس قبول کرتے ہيں کہ تم پاک ہوجاؤ اورعذاب سے نجات حاصل کرسکو۔بطورخ(ہم تمہارے مال صرف اس لئے ) ۴

ميرے ظہورکرنے اورنہ کرنے کا تعلق صرف خداسے ہے جولوگ وقت ظہورمقررکرتے ہيں وہ غلطی پرہيں جهوٹ ) ۵

  بولتے ہيں ۔

  جولوگ يہ کہتے ہيں کہ امام حسين قتل نہيں ہوئے وہ کافرجهوٹے ا ورگمراہ ہيں ۔) ۶

ع ہونے والے حوادث ميں ميرے سفرأپراعتماد کرو ،وہ مےری طرف سے تمهارے لئے حجت ہيں اورميں حجت تمام واق) ٧

  اهللا ہوں ۔

  امےن اورثقہ ہيں اوران کی تحرےرمےری تحرےرہے ۔“ محمد بن عثمان ”) ٨

   ۔ محمد بن علی مہرياراہوازی کادل انشاء اهللا بہت صاف ہوجائے گا اورانهےں کوئی شک نہ رہے گا )٩
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   گانے والی کی اجرت و قيمت حرام ہے ۔ )١٠

   محمد بن شاذان بن نےعم ہمارے شےعوں ميں سے ہے ۔ )١١

 ابوالخطاب محمدبن ابی زےنب اجدع ملعون ہے اوران کے ماننے والے بهی ملعون ہيں ۔ ميں اورميرے باپ دادا اس سے  )١٢

  اور اس کے باپ دادا سے ہمےشہ بے زاررہے ہيں ۔

  را مال کهاتے ہيں وہ اپنے پےٹوں ميں آگ بهررہے ہيں ۔ جوہما )١٣

   خمس ہمارے سادات شےعہ کے لئے حالل ہے ۔ )١۴

   جولوگ دےن خداميں شک کرتے ہيں وہ اپنے خود ذمہ دارہيں ۔ )١۵

 مےری غيبت کےوں واقع ہوئی ہے ۔ يہ بات خداکی مصلحت سے متعلق ہے اس کے متعلق سوال بےکارہے۔ ميرے  )١۶

داد دنيا والوں کے شکنجہ ميں رہے ہيں لےکن خدانے مجهے اس شکنجہ سے بچالياہے جب ميں ظہورکروںگا بالکل آباؤاج

  آزاد ہوںگا ۔

 زمانہ ٔ غيبت ميں مجه سے فائدہ کياہے ؟ اس کے متعلق يہ سمجه لوکہ مےری مثال غيبت ميں وےسی ہے جےسے       )０

 غيبت اورظہورسے متعلق سواالت مانند اہل ارض کے لئے امان ہوں تم لوگابرميں چهپے ہوئے آفتاب کی ۔ ميں ستاروں کی 

تم پراوران لوگوں ! کا سلسلہ بندکرواورخداوندعالم کی بارگاہ ميں دعاکرو کہ وہ جلد ميرے ظہورکاحکم دے ،اے اسحاق 

  ۔)١۴٠شف الغمہ ص، ک١٩٠ مجالس المومنين ص٢۵٨اعالم الوری ص (پرمےراسالم ہو جوہدٓايت کی اتباع کرتے ہيں ۔ 

 شيخ محمدبن محمد کے نام امام زمانہ کامکتوب گرامی

 علمأ کابيان ہے کہ حضرت امام عصرعليہ السالم نے جناب شيخ مفيد ابوعبداهللا محمد بن محمد بن نعمان کے نام ايک          

اقعات سے موصوف کوآگاہ کيا ہے مکتوب ارسال فرمايا ہے ۔ جس ميں انهوں نے شيخ مفيد کی مدح فرمائی ہے اوربہت سے و

   :مکتوب گرامی کا ترجمہ يہ ہےان کے 

 ميرےے نےک برادراورالئق محب، تم پرمےراسالم ہو ۔ تمہيں دےنی معاملہ ميں خلوص حاصل ہے اورتم ہمارے          

م درود بهےجتے  ہ بارے ميں ےقےن کامل رکهتے ہو ۔ہم اس خداکی تعرےف کرتے ہيں جس کے سواکوئی معبود نہيں ہے ۔

ہيں حضرت محمد مصطفی اوران کی پاک آل پرہماری دعاء ہے کہ خداتمہاری توفےقات دےنی ہمےشہ قائم رکهے 

اورتمہيںنصرت حق کی طرف ہمےشہ متوجہ رکهے ۔تم جوہمارے بارے ميں صدق بيانی کرتے رہتے ہو ،خدا تم کواس 

 رکها اوردوستوں کوفائدہ پہونچايا ، وہ قابل مدح وستائش ہے ۔ کااجرعطافرمائے ۔تم نے جوہم سے خط وکتابت کاسلسہ جاری

ہماری دعاہے کہ خداتم کو دشمنوں کے مقابلہ ميں کامياب رکهے ۔ اب ذرا ٹہرجاؤ ۔ اورجےساہم کہتے ہيں اس پرعمل کرو ۔ 

نين کی بہتری اگرچہ ہم ظالموں کے امکانات سے دورہيں لےکن ہمارے لئے خداکافی ہے جس نے ہم کوہمارے شےعہ موم

کے لئے ذرائع دکهائے دئےے ہيں ۔ جب تک دولت دنيا فاسقوں کے ہاته ميں رہے گی ۔ ہم کوتمہاری خبرےں پہونچتی رہيں 

گی اورتمہارے معامالت کے متعلق کوئی بات ہم سے پوشےدہ نہ رہے گی ۔ ہم ان لغزشوں کوجانتے ہيں جولوگوں سے اپنے 

انهوںنے اپنے عہدوں ) شاےد اس سے اپنے چچا جعفرکی طرف اشارہ فرماياہے (۔ نےک اسالف کے خالف ظاہرہورہی ہيں 

IMAM MEHDI  Page 42 of 63 

Presented by www.ziaraat.com



کوپس پشت ڈال دياہے ،گوياوہ کچه جانتے ہی نہيں ۔ تاہم ہم ان کی رعٓايتوں کوچهوڑنے والے نہيں اورنہ ان کے ذکربهولنے 

تا ،پس ان سے کہو کہ خداسے والے ہيں اگراےساہوتا توان پرمصےبتےں نازل ہوجاتےں اوردشمنوں کوغلبہ حاصل ہوجا

ڈرواورہمارے امرونہی کی حفاظت کرو اوراهللا اپنے نورکاکامل کرنے واالہے ،چاہے مشرک کےسے ہی کراہت کريں ۔ تقيہ 

کوپکڑے رہو ،ميں اس کی نجات کاضامن ہوں جوخداکی مرضی کاراستہ چلے گا ۔ ا س سال جمادی االول کامہےنہ آئے گا 

 حاصل کرنا تمہارے لئے زمين وآسمان سے روشن ٓايتےں ظاہرہوںگی ۔مسلمانوں کے گروہ تواس کے واقعات سے عبرت

حزن وقلق ميں بمقام عراق پهنس جائيں گے اور ان کی بداعمالےوں کی وجہ سے رزق ميں تنگی ہوجائے گی پهريہ ذلت 

 ہوں گے لوگوں ومصےبت شرےروںکی هالکت کے بعد دورہوجائےگی ۔ ان کی هالکت سے نےک اورمتقی لوگ خوش

کوچاہےے کہ وہ ا ےسے کام کريں جن سے ان ميں ہماری محبت زيادہ ہو ۔يہ معلوم ہوناچاہےے کہ جب موت ےکايک آجائے 

گی توباب توبہ بند ہوجائے گا اورخدائی قہرسے نجات نہ ملے گی خدا تم کونےکی پرقائم رکهے ،اورتم پررحمت نازل کرے 

  “۔

 ٣ہجری ہے اوروفات ٣٣۶ ذيقعدہ ١١ط عہد غيبت کبری کاہے ،کےونکہ شيخ مفيد کی والدت  ميرے خيال ميں يہ خ         

 ميں ہواہے عالمہ کبےرحضرت شہےد ثالث عالمہ ٣٢٩ شعبان ١۵ ميں ہوئی ہے اورغيبت صغری کااختتام ۴١٣رمضان 

حضرت امام عصرنے تين  ميں لکهتے ہيں کہ شيخ مفيد کے مرنے کے بعد ٢٠۶نوراهللا شوشتری مجالس المومنين کے ص 

  شعر ارسال فرمائے تهے جومرحوم کی قبرپرکندہ ہيں ۔

  : واقعات روائے حاجات

 ۔جناب محقق مدقق عالمہ شيخ حسن بن ےوسف بن علی بن مطہرحلی عليہ الرحمہ ايسے محدث جلےل متعلم بے ١          

پنے والدماجداوراپنے ماموں محقق صاحب شرائع عدےل گزرے ہين کہ علوم وفنون عقليہ ونقليہ مينجن کانظےرنہ تها ۔ا

االسالم اورخواجہ نصےرالدےن طوسی کے شاگرد تهے ۔گيارہ سال کی عمرمين مدارج اجتہاد پرايسے فائزہوئے کہ بڑے 

  بڑے طلبہ کودرس دےنے لگے تهے ۔

پنے سرسب عمامہ اتارکر اس پررکه  ايک مرتبہ چڑياں لڑتی ہوئی سامنے آگريں ۔لڑکپن کازمانہ تها پڑهاتے پڑهاتے ا         

  ديا اورچڑےوں کوپکڑليا ،شاگرد بهی ہنس پڑے ۔

 ايک دفعہ بچپن مين کسی غلطی پروالد کودےکه کربهاگے ۔والدپےچهے دوڑے ،قرےب تهاکہ پکڑلےں ، فورا عالمہ          

گئے کےونکہ خود نابالغ تهے ،ان نے سجدہ واجبہ کی آےت پڑه دی جس کوسن کر والد توسجد ہ کرنے لگے اوريہ آگے نکل 

پرسجدہ واجب نہ تها ۔والدنے پهرپےچهاکياانهوں نے پهر سجدہ کی آےت پڑه دی والدسجدے مينپڑگئے اب سراٹهاکراپنے 

  فرزند ارجمند کی اس تدبےرپر بہت خوش ہوئے اورپيارکے ساته پکارا، جس پرصاحبزادے واپس آگئے ۔

شامل حال فرمائے تهے کہ بچپن ہی مين خود مجتہد ،والد مجتہد ،بهائی مجتہد ،ماموں  قدرت نے ايسے علمی برکات          

مجتہد ،بهتےجے مجتہد ، بهانجے مجتہد ،بےٹے مجتہد ، پوتے مجتہد ،سترکتابوں سے زيادہ عالمہ کی تصنےفات ہين ۔ کتاب 

  ں ۔تبصرة المتعلمين اےسی مقبول ہوئی کہ جس کی ستائےس اٹهائےس شرحےں لکهےں گئے

 شرح تجريد ايسی مشہورکتاب ہے جس کوپڑهنا ہرعالم کادستور ہے ۔ ا س کامتن تجرےد عالمہ کے استاد جناب خواجہ          

ہجری مين ۵٩٧نصےرالدےن طوسی کا ہے جوبہت بڑے مشہورعالم وحکےموفلسفی گزرے ہين ۔درود طوسی آپ ہی کاہے 
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ه مين ہوئی ۔نجف اشرف مين روضۂ مبارکہ کے منارے سے ٧٢۶اوررحلت ۶۴٨پےدائش ہے اورعالمہ حلی کی والدت 

  متصل دفن ہين ۔

 عالمہ موصوف کے متعلق جناب شهيدثالث قاضی نوراهللا شوشتری اعلی اهللا مقامہ نے کتاب مجالس المومنےن مين          

ون مين شاگرد تهے اوردےگرحضرات علماء نے يہ واقعہ نقل کياہے کہ ايک صاحب علم شخص نے جن کے عالمہ بعض فن

۔کوئی کتاب شےعوں کی رد مين تيارکی تهی اوراکثر لوگوں کو جلسوں مين سناياکرتے تهے لےکن اس کی تردےد وجواب 

کے خوف سے کسی کودےتے نہ تهے عالمہ نے اس کے حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگرکاميابی نہ ہوسکی ،يہاں تک 

ن کاذرےعہ بنايا جس پراستاد انکارنہ کرسکے اورمارے شرم کے کتاب کہ اپنی شاگردی کو استاد سے عارےة کتاب لے

دےناپڑی ۔لےکن اس شرط کے ساته کہ ايک رات سے زيادہ نہ رکهےں گے مگرعالمہ نے اتناوقت بهی غنےمت سمجها 

ی اورکتاب لے کراپنے گهرآئے تاکہ جس قدرہوسکے اس کی نقل کرلےں ،لکهناشروع کيا لکهتے لکهتے آدهی رات ہوگئ

،نےند آنے لگی اورسوگئے اورحضرت حجت عليہ السالم کوخواب مين دےکها کہ حضرت فرمارہے ہين ، کتاب مجه کودے 

دو اورتم سوتے رہو۔ جب اٹهے تودےکها کہ حضرت کے اعجازسے پوری کتاب نقل ہوگئی ہے ۔اوربعض حضرات نے واقعہ 

توکياذکر ہے اس کو ايک شخص ايک سال سے کم مين کی يہ صورت لکهی ہے کہ وہ کتاب اتنی ضخےم تهی کہ ايک شب 

نقل نہ کرسکتاتها ۔جب عالمہ نے لکهناشروع کيا توايک صاحب اہل حجاز کی صورت مين دروازے سے داخل ہوئے ،سالم 

کيا اوربےٹه کر کہنے لگے کہ شيخ تم مسطرتيارکئے جاؤ اورمين لکهتاہوں ۔چنانچہ انهوں نے لکهناشروع کيا اورعالمہ 

ق درست کرتے رہے ۔مگرصورت لکهنے کی يہ تهی کہ ورق کی کتابت مين اس کی درستی سے بهی زيادہ تےزی تهی اورا

  ۔بس مرغ بولے تهے کہ اس وقت تک ساری کتاب مکمل ہوگئی ۔

 سفےنة البحارمين ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بعض مجالس مين عالمہ عليہ الرحمہ نے صاف صاف فرمايا کہ وہ          

  رےف النے والے حضرت حجت عليہ السالم تهے تش

۔يوں توعلماء متقدمين بهی قتل کئے گئے ہين ليکن متاخرين مين جن کاسلسہ آٹهويں قرن سے شروع ہوتاہے جواکابرعلماء ٢

ل ظلم ظالمين سے شہيد ہوئے ،ان کولفظ شہيد سے يادکياجاتاہے شهيد اول جناب شيخ شمس الدين ابوعبداهللا بن محمد بن جما

الدين مکی رحمةاهللا عليہ ہين۔ لمعہ دمشقيہ آپ ہی کی کتاب ہے ايک سال شام کے قلعہ مين مقےد رہے ۔ للعبےد مين تلوارسے 

ه ہے ٧٨۶ہجری اورسال شہادت ٧۶۴قتل کياگياہے ،پهرسولی پرچڑهاگيا ،پهرسنگسار کياگيا ،پهرالش کوجالديا ۔سال والدت 

دےن عاملی عليہ الرحمہ ہين جوايسے متبحر وجامع فنون عقليہ ونقليہ تهے کہ اورشهيد ثانی عالم ربانی جناب زےن ال

مشہورکتاب لمعہ آپ ہی کی ہے جس کوہرعالم دےن پڑهتاہے گويا بعد کے تمام علماء ومحققےن آپ کے شاگرد ہين اوريہ 

ه مين والدت ٩١١ے سلسہ قيامت تک رہے گا موصوف مسجدالحرام سے گرفتارہوئے اورشہرقسطنطنيہ مين شهيد کئے گئ

  ه مين شہادت ہوئی ۔٩۶۶اور

 شيخ فاضل اجل محمد بن علی بن حسن عودی نے کتاب بغےة المرےد فی الکشف عن احوال الشهيد مين لکها ہے کہ          

جب شهيد ثانی عليہ الرحمہ نے دمشق سے مصرکا سفرکيا تها توراستہ مين بہت سے الطاف الہيہ وکرامات جلےلہ کاظہور 

تارہاہے ان مين سے ايک يہ واقعہ ہے کہ جب منزل رملہ پرزيارت انبيأ کے لے تنہا اس مسجد کی طرف آئے جوجامع ہو

ابےض کے نام سے مشہور ہے تواس کے دروازے کوقفل لگاہواتها لےکن ذراکهےنچنے سے فورا کهل گيا ۔اندرجاکر 

ت متفکروپرےشان تهے کہ کياکرےں ۔ تنہائی کاعالم اورسارا نمازودعامين ايسے مشغول ہوئے کہ قافلہ روانہ ہوگيا ۔اس پربہ

سامان ہودج پرقافلہ کے ساته جاچکاہے ،مجبورا پےدل روانہ ہوگئے کہ شاےد قافلہ مل جائے ۔مگرچلتے چلتے تهک گئے 

بےٹه اوروہ دورتک نظرنہ آيا ۔ےکايک ايک سوارآتے ہوئے دکهائی دےے جنهوں نے قرےب پہنچ کرفرمايا کہ مےرے ساته 
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جاؤ اورسوارکرليا ۔اس کے بعد بجلی کی طرح ايک لمحہ مين قافلہ تک پہنچ گئے اوراپنی سواری سے اتارديا ۔شهيد عليہ 

الرحمہ فرماتے ہين کہ پهرمين نے راستہ مين ہرچند تالش کيا کہ ان صاحب کودےکه لوں مگروہ نظرنہ آسکے اوراس سے 

  پہلے بهی مين نے ان کونہ دےکهاتها۔

۔عالمہ بحرالعلوم آقاسيدمہدی طباطبائی اعلی اهللا مقامہ کايہ واقعہ جنت الماوی مين عالمہ کے کارکن موالنا سلماسی ٣          

سے نقل ہے کہ مجاورت مکہ معظمہ کے زمانے مين باوجودےکہ عالم مسافرت تها ،گهربارسے بہت دورتهے لےکن بذل 

 پرواہ نہ تهی ،يہاںتک نوبت پہنچی کہ خرچ کی کوئی سبےل نہ وعطا،دادودہش کی يہ صورت کہ کثرت مصارف کی کچه

رہی ۔ايک درہم بهی مےرے پاس نہ تها ۔ميننے عالمہ سے عرض حال کيا جس کا کچه جوا ب نہ ديا اورحسب عادت صبح 

کعبہ کے لےے چلے گئے جب واپس تشرےف الئے تومين نے حسب معمول حقہ حاضرکيا ۔ ےکايک کسی نے   طواف خانہ 

وازہ کهٹکهٹايا جس پروہ نہاےت بے چےنی کے ساته کهڑے ہوگئے اورمجه سے فرمايا کہ جلدی يہاں سے حقہ ہٹاؤ در

اورفورا خود جاکر دروازہ کهوال اورايک شخص جلےل بہ ہےئبت اعراب داخل ہوئے اوربےٹه گئے ۔ بحرالعلوم بهی انتہائی 

ے ہوگئے ۔بحرالعلوم نے دروازہ کهوال ،ان کے ہاتهوں عجزوانکسارسے بےٹهے۔ کچه باتےں ہوئےں وپهروہ صاحب کهر

کہ  کابوسہ ديا ناقہ پرسوارکرايا۔ جب اندرتشرےف الئے توچہرے کارنگ بدالہواتها اسی وقت مجه کوايک کاغذ ديا اورفرمايا 

چنانچہ يہ رقعہ اس صراف سے متعلق ہے جوکوہ صفاپربےٹها ہے۔ اس کولے کر اس کے پاس جاؤ اورجوکچه وہ دے لے آؤ۔

مين گيا اور وہ نوشتہ اس کوديا ۔اس نے ہاته مين لے کردےکها ،چوما اورکہا کہ باربرداربال کرالؤ ۔ مين جاکر چارقلی لے آيا ۔ 

صراف نے وہ ريال جوپانچ قران عجمی سے بهی زيادہ ہوتاہے اتنی مقدارمين دےے کہ چارمزدوراپنے کاندهوں 

  پراٹهاکرالئے اورمکان پرپہنچادےے۔ 

 چندروز کے بعد مين صراف سے ملنے کے لےے چالتاکہ اس کاحال بهی دريافت کروں اوريہ بهی پوچهوں کہ وہ          

رقعہ کس کاتها ۔ لےکن جب مين اس مقام پرپہنچاتونہ وہ دکان نظرآئی نہ وہ صراف دکهائی ديا مين نے لوگوں سے جو اس 

نے يہ کہا کہ ہم نے آج تک يہاں کسی صراف کونہيندےکها ۔جس وقت وہاں موجود تهے صراف کے متعلق سوال کيا ۔ سب 

  کے بعد مين سمجه گيا کہ يہ سب کچه اسرارخدااورالطاف امام زماں عليہ السالم ہين ۔

۔ صاحب کتاب دارالسالم تحرےرفرماتے ہين کہ ايک روز نجف اشرف مين ان صاحبان کے ذکرپرجن کوحضرت ۴          

گاہ مين حضوری کاشرف حاصل ہواہے ،فاضل جلےل ،عادل نبےل آقاسےدباقراصفہانی نے بيان حجت عليہ السالم کی بار

فرماياہے کہ حسب عادت مجاورےن ايک مرتبہ مين نے شب چہارشنبہ مسجد سہلہ مين گزاری اوردن کوبهی اس ارادہ سے 

 نجف اشرف واپس ہوں گا ۔لےکن وہين رہا کہ عصر کے وقت مسجد کوفہ جاؤں گا اورپنجشنبہ کی شب وہاں رہ کر دن مين

صورت يہ پےش آئی کہ کهانے کاسامان ختم ہوگيا اس زمانہ مين مسجد سہلہ کا جوارآباد نہ تها اورکوئی روٹی بےچنے 

واالبهی وہاں نہ آتاتها مجه کوبهوک بہتلگ رہی تهی جس سے نہاےت پرےشان تهاَ مگرنماز پڑهنے مين مشغول ہوگيا ۔ اسی 

ب تشرےف الئے اورمےرے قرےب بےٹه کر انهوں نے دسترخوان کهوال ۔ اس وقت مےرا دل چاہنے اثنا مين ايک صاح

لگاکہ کاش يہ قےمت لے لےں اورمجهے بهی کهانے مين شرےک کرلےں کہ ےکايک خود انهوں نے مےری طرف دےکه 

اورخوب پےٹ بهرکرکهايا ۔ کرتواضع فرمائی ،مگر مين نے شرم کی وجہ سے انکار کيا۔ لےکن ان کے اصرارسے تيارہوگيا 

فراغت کے بعد دسترخوان لپےٹ کروہ مسجد کے ايک حجرہ مين تشرےف لے گئے جس پرمےری نظرجمی رہی اوران کے 

باہرآنے کاانتظار کرتارہا ،مگر دےرہوگئی اوروہ نہ نکلے ۔ جس سے مين متفکرہوا کہ مےرے ساته ان صاحب کايہ عمل 

بات پران کواطالع تهی يہ سوچ کر مين اٹها اوراسی حجرہ مين پہنجا ،دےکها تووہ بالکل اتفاقی تها ۔ مےری حالت اوردل کی 

خالی ہے ،وہاں کوئی نظرنہ آيا ۔ باوجودےکہ اس مين آنے جانے کادوسرا راستہ نہ تها ۔تب مين سمجا کہ مےرے 

  سرا نہين ہوسکتا۔ضمےربرمطلع ہوکر مجه کوکهانا کهالنے واال سوائے حضرت حجت عليہ السالم کے کوئی دو
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۔ کتاب نجم ثاقب مين صالح متقی شيخ محمد طاہرنجفی کے متعلق ايک حکاےت مذکور ہے جس کاخالصہ يہ ہے کہ ۵          

شيخ برسوں مسجد کوفہ کے خادم رہے اورمع اہل وعيال کے وہين رہائش تهی ۔ بہت پرہےزگارمتدےن آدمی تهے ۔ آخرمين 

ن بعض علماء متقےن نے نقل کيا ہے کہ کئی سال ہوئے کہ نجف کے دوگروہوں مين جن سے نابےنا ہوگئے تهے ان کايہ بيا

مےری معاش کاتعلق تها باہم جنگ وجدال کی وجہ سے زائرےن کی آمد ورفت رک گئی تهی ، اہل علم کاآنابندتها ، جس سے 

کی پرورش بهی مےرے ذمہ تهی مين بہت پرےشان ہوا ،زندگی تلخ ہونے لگی کےونکہ کثےرالعيال تها ۔کچه ےتےموں 

فاقوں کی نوبت آگئی ايک شب کواےساہوا کہ کهانے کوکچه نہ تها ،بچے مارے بهوک کے رورہے تهے اس وقت بہت دل 

اے سوائے اس کے کچه نہين چاہتاکہ اپنے ! تنگ ہوکر بارگاہ الہی مين دعاکرتے ہوے مين نے يہ عرض کيا کہ پروردگارا 

ں ۔اسی اثنامين ايک جلےل القدرجن کے چہرے سے آثارہےبت وجالل نماياں ہورہے تهے نفےس موالوآقاکی صورت دےکه لو

لباس پہنے ہوئے تشرےف الئے ۔ مين نے خيال کيا کہ يہ توکوئی بادشاہ ہين ۔ لےکن سرپرعمامہ بهی تها جب انهوں نے نماز 

ہ رہا ۔ تب مين سمجهاکہ مےرا يہ خيال غلط پڑهنی شروع کی تو روئے مبارک کانور اےسا بڑهنے لگا کہ نظرجماناممکن ن

مجهے کونسا بادشاہ خيال کرتے ہو ۔مين نے عرض ! ہے ۔ اورانهوں نے خود مےری طرف متوجہ ہوکر فرماياکہ اے طاہر 

تم اپنے مقصد مين کامياب ہوگئے ! آپ توبادشاہوں کے بادشاہ اورتمام عالم کے سردارہين فرمايا اے طاہر! کياکہ مےرے موال

اب کياچاہتے ہو ؟ کياہم روزآنہ تم لوگوں کی دےکه بهال نہين کرتے اورتمہارے اعمال ہمارے سامنے پےش نہين ہوتے اس ،

فرمانے پران جناب کی ہےبت وعظمت اوراس حےرت کی وجہ سے جو مجه پرطاری تهی کچه جواب نہ دے سکا ۔ 

  ج تک کبهی تنگی مين مبتالنہ ہوا ۔اورالحمدهللا اس وقت سے معاش کے دروازہ مےرے لےے کهل گئے اورآ

۔ فاضل جليل سيدمحمد باقربن سيد محمد شريف حسينی اصفہانی نے کتاب نورالعيون مين اپنے استاد عالم متقی ميرزا ۶           

جہ محمد تقی الماسی سے ايک واقعہ نقل کيا ہے ۔ الماسی موالنا محمدتقی مجلسی اول کے پرپوتے تهے ۔ ان کے اس لقب کی و

يہ تهی کہ ان کے والد مےرزامحمد کاظم بڑے متمول تهے۔ انهوں نے ايک الماس جس کی قےمت پانچ ہزارتومان تهی بارگاہ 

  ه مينرحلت ہوئی ۔١١۵٩امےرالمومنےن عليہ السالم مين ہديہ کياتها جس سے الماسی مشہور ہوگئے ۔ 

يک بزرگ عالم دےن نے اپنے معتمد شخص کايہ بيان مجه سے  موصوف نے بيان فرمايا کہ من جملہ سادات شولستان ا         

نقل کياکہ ايک مرتبہ بحرےن کے کچه لوگوں مين يہ معاہدہ ہوا کہ ہم مين سے ہرشخص باری باری مومنےن کی ايک جماعت 

ہ اپنی کوکهاناکهالئے۔ چنانچہ وہ لوگ اس طرح کرتے رہے يہاںتک کہ ايک شخص کانمبرآيا جس کے پاس پےسہ نہ تها ۔ و

  تنگدستی وبے سروسامانی سے بہت پرےشان ہوا ۔

 اسی فکروغم مين اتفاقا رات کوجنگل کی طرف سے گزررہاتها کہ ايک صاحب اس کے سامنے آئے اورکہنے لگے کہ          

رکےے تم فالں تاجرکے پاس جاؤ اورکہو کہ م ح م د بن الحسن نے کہاہے کہ وہ بارہ دےناردے دو جوتم نے ہمارے لےے نذ

تهے۔ انهےں لے کرتم اپنی مہمان داری مين صرف کرو چنانچہ وہ بے چارہ اس سوداگرکے پاس گيا اورپےغام پہنچايا۔ اس 

نے سن کرکہا کہ کياخود انهوں نے تم سے يہ بات کہی ہے ۔ بحرےنی نے جواب ديا ہاں اےساہی ہے ۔پهرتاجرنے پوچها کہ تم 

ےں مين تونہين جانتا۔ سوداگرنے کہا وہ حضرت امام صاحب الز ماں عليہ السالم ہين ان کوپہچانتے ہو؟ بحرےنی نے کہاکہ انه

اوران کی نذر کے بارہ دےنارمےرے پاس رکهے ہين ۔ اس کے بعد تاجرنے بحرےنی کابہت کچه اکرام کيا اورکہاکہ چونکہ 

کا مجه سے تبادلہ کرلو۔ بحرےنی مےری يہ نذراس سرکارمين قبول ہوگئی ہے اس لےے مينچاہتاہوں کہ تبرکا آدهے دےنار

  نے اےساہی کيا اوررقم لے کرخوش خوش اپنے گهرواپس آگئے اوراس مہمانی مينخوب صرف کيا۔

۔۔فاضل کامل سےد محمد حسےنی نے کفاےة المجتہد مين حسن بن حمزہ علوی طبری مرعشی کی يہ رواےت نقل ۶          

 صالح نے بيان کياکہ ايک مرتبہ مين حج کوگيا توسخت گرمی کا سال تها کی ہے کہ ہمارے اصحاب اماميہ مين سے ايک مرد
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،قافلہ سے جداہوگيا ۔مارے پياس کے دم نکالجاتاتها يہاں تک کہ زمين پردفعة گهوڑے کے ہنہنانے کی آوازآئی ۔آنکهےں 

يادہ ٹهنڈا اورشہدسے کهولےں توايک خوش رو وخو ش بوجوان نظرآئے ۔ انهوں نے مجه کو اےسا پانی پاليا جوبرف سے ز

زيادہ مےٹها تها ۔ اس وقت مين مرنے سے بچ گيا اورمين نے ان سے پوچها کہ آپ کون ہين جومجه پراےسی مرحمت فرمائی 

؟ فرمايا کہ مين بندوں پرحجة اهللا اورروئے زمين پربقےة اهللا ہوں۔ اورمين وہ ہوں کہ زمين کوعدل وداد سے بهردوں گا جبکہ 

رچکی ہوگی ۔ مين حسن بن علی بن محمدبن علی بن موسی بن جعفربن محمد بن علی بن حسےن بن علی وہ ظلم وجورسے به

بن ابی طالب کرفرزند ہوں ۔ اس کے بعد فرمايا کہ آنکهےں بندکرو ۔ مين نے آنکهےں بندکرلےں ،فرمايا کهول دو مين نے 

   تهے ۔ صلوات اهللا عليہ۔کهول دےں تواپنے کوقافلہ کے سامنے پايا اورحضرت نظرسے غائب ہوگئے

۔ عالم متبحرشيخ ابوالحسن شرےف عاملی نے کتاب ضياء العالمين مينحافظ ابونعےم وابوالعالء ہمدانی سے ابن ٧          

عمرکی يہ رواےت نقل کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اهللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ک مہدی کاخروج اس بستی سے ہوگا 

 اورمنادی يہ آوازدےتاہوگا کہ يہ مہدی خلےفہ خداہين ،ان کی متابعت  ہين ان کے سرپرابرکاسايہ ہوگاجس کو کرعہ کہتے 

کرو۔اس سلسلہ مين محمد بن احمد سے ايک جماعت نے يہ واقعہ نقل کيا ہے کہ مےرے والد ہمےشہ مقام کرعہ کے متعلق 

ا تاجرآگيا ،اس سے بهی پوچها تواس نے کہا کہ مےرے لوگوں سے دريافت کياکرتے تهے کہ وہ کس طرف ہے ۔ا تفاقا ايک بڑ

باپ اکثرسفرمين رہاکرتے تهے اورمين بهی ساته ہوتاتها ۔ ايک دفعہ ہم راستہ بهول گئے اورچند روز اسی پرےشانی مين 

گزرے ۔ کهانے پےنے کاسامان بهی ختم ہوگيا اورمرنے کی نوبت آگئی جوےکايک ايک مقام پرچمڑے کے چند خےمے 

ئے اوران مين سے کچه آدمی نکل کر ہماری طرف متوجہ ہوئے جن سے ہم نے اپنی اس حالت کوبيان کيا جب نظرآ

ظہرکاوقت آياتو ايک ايسے خوب صورت جوان باہرنکلے جن سے زيادہ حسےن جلےل القدر ودبدبہ واالہم نے کبهی نہ 

رے باپ نے ان کوسالم کيا اوراپناسارا قصہ دےکها تها۔ سب نے ان کے ساته نماز پڑهی ۔ جب وہ سالم پهےرچکے تو مے

سنايا ۔ جس کے بعد ہم کئی دن وہاں رہے اور ان سب کواےسا بڑا اخالق ونےک کردارپايا کہ کبهی کسی کو ان صفات 

کاسنابهی نہ تها ۔ باالخرہم نے ان جناب سے عرض کيا کہ کسی آدمی کوہمارے ساته کردےجئے جوہمين ٹهےک راستہ 

چہ انهوں نے ايک شخص کوحکم ديا جس کے ہمراہ ہم وہاں سے روانہ ہوگئے اوربہت تهوڑے سے وقت مين پرلگادے ۔ چنان

ہم اےسی جگہ پہنچ گئے جہاں جانا چاہتے تهے ،وہاں مےرے والد نے اس ہمراہی سے سوال کيا کہ تمہارے يہ سردارکون 

راس مقام کو کرعہ کہتے ہين جوےمن مين داخل ہے ہين ؟اس نے کہاکہ يہ حضرت مہدی م ح م د بن حسن عليہ السالم ہين او

  ،اس طرف سے جو بالد حبشہ سے متصل ہے ۔ دس دن کاراستہ ہے اورايسے بيابان مين ہے جہاں پانی کانام نہين ۔

 اس حکاےت کونقل کرنے کے بعد عالم مذکورنے فرماياہے کہ اس رواےت سے حضرت کاخروج کرعہ سے ہوگا          

ہ حضرت مکہ سے ظاہرہوں گے ،کوئی مخالفت نہين ہے کےونکہ دونوں کومالکر مطلب يہ ہوتاہے کہ اپنی اوراس خبرمين ک

قيام گاہ کرعہ سے مکہ تشرےف الئےں گے اوروہاں سے ظہورامرہوگا ۔ يہ بهی سمجهنا چاہےے کہ يہ مقام حضرت کی 

  مستقل قيام گاہ ہے۔

 مام کوديکها ہےان حضرات کے نام جنهوں نے زمانۂ غيبت صغری ميں ا

 چاروکالئے خصوصی اورسات وکالئے عمومی کے عالوہ جن لوگوں نے حضرت امام عصرعليہ السالم کودےکها          

   : ہے ان کے اسماء ميں سے بعض کے نام يہ ہيں

دومحمدپسران  احم )۵۔۴(مسرورالطباخ)٣ ( ابوعبداهللا ابن فروخ)٢ ( ابوالقاسم بن رئےس)١ ( بغداد کے رہنے والوں ميں سے

ابوعبداهللا )١٠ ( ابوالقاسم بن ابی جلےس) ٩(صاحب الصرة المختومہ ) ٨(صاحب الفرأ )٧ ( اسحاق کاتب ازنوبخت)۶ ( حسن
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و )١۵(محمد بن کشمر) ١۴ ( )ہمدان کے باشندوں ميںسے(النےلی ) ١٣(ہارون الفراز ) ١٢(ابوعبداهللا الجنےدی )١١ ( الکندی

ابن )١٨ ( )ازاصفہان  (  احمدبن ہروان )١٧(حسن بن ہروان)١۶ ( )ے والوں ميں سے دےنورکے رہن(جعفربن ہمدان 

 علی بن محمد بن  )٢٢(محمدبن محمد ) ٢١(حسن بن نصر )٢٠ ( )ازقم(زےدان )١٩ ( )ازضےمر ( بازشالہ

 ابن ٩٢٧ ( یفرزند قسم بن موس) ٢۶ ( قسم بن موسی) ٢۵ ( )ازری  ( حسن بن ےعقوب)٢۴ ( محمدبن اسحاق)٢٣ ( اسحاق

ابوجعفرالرقأ ) ٣١(محمد بن ےعقوب کلےنی )٣٠ ( علی بن محمد)٢٩ ( صاحب الحصاقہ)٢٨ ( محمد بن ہارون

مجروح )٣۶ ( )ازقدس(ابن الجمال )٣۵ ( )ازشہزور ( المجروح)٣۴) (ازفارس (علی بن احمد )٣٣ ( مرواس)٣٢ ( )ازقزوےن(

محمدبن شعےب )۴٠ ( )ازنےشابور(ابوثابت )٣٩ (  والرقة البےضأصاحب المال)٣٨ ( صاحب االلف دےنار)٣٧ ( )ازمرو(

شمشاطی ) ۴۵(ابن االعجمی )۴۴ ( جعفری)۴٣ ( حسن بن فضل)۴٢ ( فضل بن برےد)۴١ ( )ازےمن(بن صالح 

) ۵٠) (ازاہواز(ابومحمدابن الوجنا)۴٩ ( )ازنصےبےن(ابورحأ )۴٨ ( صاحب ا لمال)۴٧ ( صاحب المولودےن)۴۶ ( )ازمصر(

 ۔)١٢١ ص١عاےة المقصود جلد(صےنی الح

  :  واقعہ ٔانار امام مہدی عليہ السالم کاحمايت مذہب فرمانا

ميں ہے کہ سےد باقی بن عطوہ اماميہ مذہب کے تهے اوران کے والدزےديہ خيال رکهتے ١٣٣ کتاب کشف الغمہ          

 بچنے کی کوئی امےدنہيں ۔ہرقسم کے اطبأ تهے ايک دن ان کے والدعطوہ نے کہا کہ ميں سخت علےل ہوگياہوں اوراب

ميں تم سے وعدہ کرتاہوں کہ اگرمجهے تمہارے امام نے شفادےدی ،توميں مذہب اماميہ ! کاعالج کراچکاہوں، اے نورنظر 

اختيارکرلوںگا يہ کہنے کے بعد جب يہ رات کوبسترپرگئے توامام زمانہ کاان پرظہورہوا،امام نے مقام مرض کواپناہاته سے 

س کرديا اوروہ مرض جاتارہا عطوہ نے اسی وقت مذہب اماميہ اختيارکرليا اور رات ہی ميں جاکر اپنے فرزند باقی علوی م

  کوخوشخبری دےدی ۔

 اسی طرح کتاب جواہرالبيان ميں ہے کہ بحرين کاوالی نصرانی اوراس کاوزيرخارجی تها ،وزيرنے بادشاہ کے سامنے          

 جن پرخلفأ کے نام علی الترتےب کندہ تهے اوربادشاہ کوےقےن دالياکہ ہمارامذہب حق ہے چند تازہ انار پےش کئے

اورترتےب خالفت منشأقدرت کے مطابق درست ہے بادشاہ کے دل ميں يہ بات کچه اس طرح بےٹه گئی کہ وہ يہ سمجهنے 

اس نے اپنے خيال کی تکميل کے لئے جملہ پرمجبور ہوگيا کہ وزيرکامذہب حق ہے اوراماميہ راہ باطل پرگامزن ہيں ،چنانچہ 

علمأ اماميہ کو جواس کے عہد حکومت تهے بالبهےجا اورانهےں اناردکهاکر ان سے کہاکہ اس کی رد ميں کوئی معقول 

دلےل الؤ ورنہ ہم تمہيںقتل کرکے تمام مذہب کوبےخ وبن سے اکهاڑديں گے ،اس واقعہ نے علمأکرام ميںايک عجےب قسم 

اکرديا ، باالخرسب علماء آپس ميں مشورہ کے بعد اےسے دس علمأ پرمتفق ہوگئے جوان ميں نسبتا مقدس تهے کاہےجان پےد

اورپروگرام يہ بنايا کہ جنگل ميں ايک ايک عالم بوقت شب جاکرامام زمانہ سے استعانت کرے ،چونکہ ايک شب کی مہلت 

نگل ميں جاکرامام زمانہ سے فرياد کاسلسلہ شروع ومدت ملی تهی ،اس لئے پرےشانی زيادہ تهی غرضکہ علماء نے ج

کيا۔دوعالم اپنی اپنی مدت ،فريادوفغاں ختم ہونے پرجب واپس آئے اورتےسرے عالم حضرت محمدبن علی کی باری آئی توآپ 

 نے بدستورصحراميں جاکرمصلی بچهاديا ،اورنماز کے بعد امام زمانہ کواپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی لےکن ناکام

ہوکر واپس آتے ہوئے انهےں ايک شخص راستے ميں مال اس نے پوچها ۔ کيابات ہے کےوں پرےشان ہو،آپ نے عرض کی 

ميں ہی تمہارا “ اناصاحب العصرفاذکرحاجتک ”  : امام زمانہ کی تالش ہے اوروہ تشريف النہيں رہے ۔ اس شخص نے کہا

اگرآپ صاحب العصرہيں توآپ سے حاجت بيان کرنے کی ضرورت امام زمانہ ہوں ،کہوکياکہتے ہو محمدبن علی نے کہا کہ 

  کيا،آپ کوخود ہی علم ہوگا ۔
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وزيرکے فالں کمرہ ميں ايک لکڑی کا صندوق ہے اس مٹی کے چند !  اس کے جواب ميں انهوں نے فرمايا کہ سنو          

ب وہ بڑهتاہے تواس پروہ نام کندہ سانچے رکهے ہوئے ہيں جب انارچهوٹاہوتاہے وزيراس پرسانچہ چڑهادےتاہے ۔ اورج

تم بادشاہ کواپنے ہمراہ لے جاکروزيرکے دجل وفريب کوواضح کردو،وہ ! ہوجاتے ہيں جوسانچہ ميں کندہ ہيں محمد بن علی 

کتاب بداےع (اپنے ارادہ سے بازآجائے گا اوروزيرکوسزا دے گا چنانچہ اےساہی کياگيا اوروزيربرخواست کرديا گيا ۔ 

  ۔)طبع نجف اشرف۵٣۶ ص١وسفےنة البحارجلد١۵٠اسماعےل سبزواری صاالخبارمال 

  : زمانہ غيبت کبری ميں امام مہدی کی بيعت

 حضرت شيخ عبداللطےف حلبی حنفی کاکہناہے کہ ميرے والد شيخ ابراہےم حسين کاشمارحلب کے مشائخ عظام ميں          

 کہ ميں نے حضر ت امام مہدی عليہ السالم کے ہاته پربيعت کی تها ۔وہ فرماتے ہيں کہ ميرے مصری استاد نے بيان کيا ہے

  )٣٩٢ ص ٨۵ےنابع المودةباب (ہے۔ 

 :حضرت امام مہدی عليہ السالم کی غيبت کے بعد

 حضرت امام مہدی عليہ السالم کی غيبت چونکہ خداوندعالم کی طرف سے بطورلطف خاص عمل ميں آئی تهی ،اس          

 ہمہ تن منہمک ہوگئے اورغائب ہونے کے بعد آپ نے دےن اسالم کی خدمت شروع فرمادی ۔ لئے آپ خدائی خدمت ميں

مسلمانوں، مومنوں کے خطوط کے جوابات دےنے ، ا ن کی بوقت ضرورت رہبری کرنے اورانهےں راہ راست دکهانے کا 

وسطہ اورزمانہ غيبت کبری فرےضہ اداکرنا شروع کرديا ضروری خدمات آپ زمانۂ غيبت صغری ميں بواسطہ ٔسفرأ يابال

  ميں بالواسطہ انجام دےتے رہے اورقيامت تک انجام دےتے رہيںگے۔

 :امام مہدی کی غيبت کی وجہ

مذکورہ باالتحرےروں سے علمأاسالم کااعتراف ثابت ہوچکا يعنی واضح ہوگيا کہ امام مہدی کے متعلق جوعقائد اہل تشےع 

سنن کے علماء کے بهی ہيں اورمقصد اصل کی تائےد قرآن کی ٓايتوں نے کے ہيں وہی منصف مزاج اورغےرمتعصب اہل ت

  :بهی کردی ،اب رہی غيبت امام مہدی کی ضرورت اس کے متعلق عرض ہے کہ 

اخالق عالم نے ہدٓايت خلق کے لئے ايک الکه چوبيس ہزارپےغمبراورکثيرالتعداد ان کے اوصيأ بهےجے ۔پےغمبروں ميں ) ١

ر نوسو ننانوےں انبياء کے بعد چونکہ حضوررسول کرےم تشريف الئے تهے ۔لہذا ان کے جملہ سے ايک الکه تۓس ہزا

صفات وکماالت ومعجزات حضرت محمدمصطفی صلعم ميں جمع کردئےے تهے اورآپ کوخدانے تمام انبياء کے صفات کا 

ے فانی سے ظاہری طورپرجاناتها اس لئے جلوہ برواربنايا بلکہ خود اپنی ذات کامظہرقرارديا تها اورچونکہ آپ کوبهی اس دنيائ

آپ نے اپنی زندگی ہی ميں حضرت علی کوہرقسم کے کماالت سے بهرپورکردياتها يعنی حضرت علی اپنے ذاتی کماالت کے 

عالوہ نبوی کماالت سے بهی ممتازہوگئے تهے ۔سرورکائنات کے بعد کائنات عالم صرف ايک علی کی ہستی تهی جوکماالت 

ل تهی آپ کے بعد سے يہ کماالت اوصيأميں منتقل ہوتے ہوئے امام مہدی تک پہونچے بادشاہ وقت امام مہدی انبياء کی حام

کوقتل کرنا چاہتاتها اگروہ قتل ہوجاتے تودنياسے انبياء واوصياء کا نام ونشان مٹ جاتا اورسب کی يادگاربےک ضرب 

د عالم متعارف ہواتها لہذا اس کابهی ذکرختم ہوجاتا اس شمشےرختم ہوجاتی اورچونکہ انهےں انبياء کے ذرےعہ سے خداون

لئے ضرورت تهی کہ اےسی ہستی کومحفوظ رکها جائے جوجملہ انبياء اوراوصياء کی يادگاراورتمام کے کماالت کی مظہرہو 

  ۔
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ں کلمہ باقيہ ابراہےم کی نسل مي“ وجعلها کلمة باقےة فی عقبہ ” خداوندے عالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا ہے ) ٢

قراردياہے نسل ابراہےم دوفرزندوں سے چلی ہے ايک اسحاق اوردوسرے اسماعےل ۔ اسحاق کی نسل سے خداوندعالم جناب 

عيسی کوزندہ وباقی قراردے کر آسمان پرمحفوظ کرچکاتها ۔ اب بہ مقتضائے انصاف ضرورت تهی کہ نسل اسماعےل سے 

ونکہ آسمان پرايک باقی موجودتها ،لہذا امام مہدی کوجونسل اسماعےل سے کسی ايک کوباقی رکهے اوروہ بهی زمين پرکے

ہيں زمين پرزندہ اورباقی رکها اورانهےں بهی اسی طرح دشمنوں کے شرسے محفوظ کرديا جس طرح حضرت عيسی 

  کومحفوظ کياتها ۔

) طبع نولکشور١٠٣صول کافی ا(يہ مسلمات اسالمی سے ہے کہ زمين حجت خدا اورامام زمانہ سے خالی نہيں رہ سکتی ) ٣

چونکہ حجت خدا اس وقت امام مہدی کے سوا کوئی نہ تها اورانهےں دشمن قتل کردےنے پرتلے ہوئے تهے اس لئے انهےں 

محفوظ ومستورکردياگيا ۔حدےث ميں ہے کہ حجت خدا کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اورانهےں کے ذرےعہ سے روزی 

  ۔)بحار(تقسےم کی جاتی ہے 

م ہے کہ حضرت امام مہدی جملہ انبياء کے مظہرتهے اس لئے ضرورت تهی کہ انهےں کی طرح ان کی غيبت بهی يہ مسل) ۴

ہوتی يعنی جس طرح بادشاہ وقت کے مظالم کی وجہ سے حضرت نوح ،حضرت ابراہےم ،حضرت موسی ،حضرت عيسی 

ک غائب رہ چکے تهے اسی طرح يہ بهی اورحضرت محمدمصطفی صلی اهللا عليہ والہ وسلم اپنے عہدحيات ميں مناسب مدت ت

  غائب رہتے ۔

  قيامت کاآنا مسلم ہے اورواقعہ قيامت ميں امام مہدی کا ذکربتاتاہے کہ آپ کی غيبت مصلحت خداوندی کی بناء پرہوئی ہے ۔) ۵

انبياء واوصياء ہی سور ہ اناانزلنا سے معلوم ہوتاہے کہ نزول مالئکہ شب قدرميں ہوتا رہتاہے يہ ظاہرہے کہ نزول مالئکہ ) ۶

پرہواکرتاہے ۔امام مہدی کواس لئے موجود اورباقی رکها گياہے تاکہ نزول مالئکہ کی مرکزی غرض پوری ہوسکے ،اورشب 

قدرميں انهےںپرنزول مالئکہ ہوسکے حدےث ميں ہے کہ شب قدرميں سال بهرکی روزی وغےرہ امام مہدی تک پہونچادی 

   ہيں ۔جاتی ہے اوروہی اس تقسےم کرتے رہتے

حکےم کافعل حکمت سے خالی نہيں ہوتا يہ دوسری بات ہے کے عام لوگ اس حکمت ومصلحت سے واقف نہ ہوں غيبت  ) ٧

امام مہدی اسی طرح مصلحت وحکمت خداوندی کی بناپرعمل ميں آئی ہے جس طرح طواف کعبہ ،رمی جمرہ وغےرہ ہے 

  جس کی اصل مصلحت خداوندعالم ہی کومعلوم ہے ۔

عفرصادق عليہ السالم کافرماناہے کہ امام مہدی کواس لئے غائب کياجائے گا تاکہ خداوندعالم اپنی ساری مخلوق کا امام ج) ٨

  ۔)اکمال الدےن (امتحان کرکے يہ جانچے کہ نےک بندے کون ہيں اورباطل پرست کون لوگ ہيں 

کہ جسے اپنے نفس “ احتاج الی االستتارمن خاف علی نفسہ ” چونکہ آپ کواپنی جان کاخوف تها اوريہ طے شدہ ہے کہ ) ٩

  ۔)المرتضی (اوراپنی جان کاخوف ہو وہ پوشےدہ ہونے کوالزمی جانتاہے 

عےن ميں آل محمد پرجومظالم کےے گئے ہيں ۔ ان  آپ کی غيبت اس لئے واقع ہوئی ہے کہ خداوندعالم ايک وقت م    )０

ے لے کربنی اميہ اوربنی عباس کے ظالموں سے مکمل بدلہ کابدلہ امام مہدی کے ذرےعہ سے لے گا يعنی آپ عہد اول س

  ۔)اکمال الدےن (لےں گے ۔ 
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 :غيبت امام مہدی پرعلمأاہل سنت کااجماع 

 جمہورعلمأ اسالم امام مہدی کے وجودکوتسلےم کرتے ہيں ، اس ميں شےعہ اورسنی کاسوال نہيں ۔ ہرفرقہ کے علماء          

 ہيں اورموجودہيں ۔ہم علماء اہل سنت کے اسماء مع ان کی کتابوں اورمختصراقوال کے درج يہ مانتے ہيںکہ آپ پےدا ہوچکے

   : کرتے ہيں

۔ عالمہ محمدبن طلحہ ٔشافعی کتاب مطالب السوال ميں فرماتے ہيں کہ امام مہدی سامرہ ميں پےداہوئے ہيں جوبغداد سے )١(

   فرسخ کے فاصلہ پرہے۔٢٠

کی کی کتاب فصول المہمہ ميں لکهتے ہيں کہ امام حسن عسکری گيارہوےں امام نے اپنے ۔ عالمہ علی بن محمدصباغ مال)٢(

  بےٹے امام مہدی کی والدت بادشاہ وقت کے خوف سے پرشےدہ رکهی ۔

۔عالمہ شيخ عبداهللا بن احمد خشاب کی کتاب تاريخ موالےد ميں ہے کہ امام مہدی کانام محمد اورکنےت ابوالقاسم ہے ۔آپ )٣(

  نہ ميں ظہوروخروج کريں گے ۔آخری زما

۔ عالمہ محی الدےن ابن عربی حنبلی کی کتاب فتوحات مکہ ميں ہے کہ جب دنيا ظلو وجورسے بهرجائے گی توامام مہدی )۴(

  ظہورکريں گے۔

 ہجری ميں پےداہوئے ٢۵۵ شعبان ١۵۔عالمہ شيخ عبدالوہاب شعرانی کی کتاب الےواقےت والجواہرميں ہے کہ امام مہدی ) ۵(

 سال کی ہے ،يہی مضمون عالمہ بدخشانی کی کتاب مفتاح النجاة ميں بهی ٧٠۶ہجری ميں ان کی عمر٩۵٨ب اس وقت يعنی ا

  ہے ۔

۔ عالمہ عبدالرحمن جامی حنفی کی کتاب شواہدالنبوت ميں ہے کہ امام مہدی سامرہ ميں پےداہوئے ہيں اوران کی والدت )۶(

 موجودگی ميں غائب ہوگئے تهے ۔اسی کتاب ميں والدت کاپوراواقعہ پوشےدہ رکهی گئی ہے وہ امام حسن عسکری کی

  حکےمہ خاتون کی زبانی مندرج ہے ۔

 ميں پےداہوئے ہيں امام حسن ٢۵۵ شعبان ١۵۔ عالمہ شيخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مناقب االئمہ ہے کہ امام مہدی ) ٧(

د آپ نے فرمايا کہ وہ اس مالک کے سپردہوگئے جن کے عسکری نے ان کے اذان واقامت کہی ہے اورتهوڑے عرصہ کے بع

  پاس حضرت موسی بچپنے ميںتهے۔ 

 ميں پےداہوئے اورزمانہ ٢۵۵ شعبان ١۵۔ عالمہ جمال الدےن محدث کی کتاب روضةاالحباب ميں ہے کہ امام مہدی ) ٨(

   غائب ہوگئے ۔ازنظربراياغائب شد لوگوں کی نظرسے سرداب ميں“ سرمن رائے”معتمد عباسی ميں بمقام 

   ميں پےداہوئے ۔٢۵۵ شعبان ١۵۔ عالمہ عبدالرحمن صوفی کی کتاب مرأةاالسرارميں ہے کہ آپ بطن نرجس سے )٩(

۔ عالمہ شہاب الدےن دولت آبادی صاحب تفسيربحرمواج کی کتاب ہداےة السعداء ميں ہے کہ خالفت رسول حضرت علی ) ١٠(

  آخری امام ہيں ۔کے واسطہ سے امام مہدی تک پہونچی آپ ہی 

  ۔ عالمہ نصربن علی جهمنی کی کتاب موالےداالئمہ ميں ہے کہ امام مہدی نرجس خاتون کے بطن سے پےداہوئے ۔) ١١(
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۔ عالمہ مال علی قاری کی کتاب مرقات شرح مشکوة ميں ہے کہ امام مہدی باہوےں امام ہيں شےعوں کايہ کہناغلط ہے ) ١٢(

  ۔کہ اہل سنب اہل بےت کے دشمن ہےن

 ميں ٢۵۵۔ عالمہ جواد ساباطی کی کتاب براہےن ساباطيہ ميں ہے کہ امام مہدی اوالدفاطمہ ميں سے ہيں ، وہ بقولے ) ١٣(

  متولد ہوکرايک عرصہ کے بعد غائب ہوگئے ہيں ۔ 

  ۔ عالمہ شيخ حسن عراقی کی تعرےف کتاب الواقع ميں ہے کہ انهوںنے امام مہدی سے مالقات کی ہے ۔) ١۴(

  المہ علی خواص جن کے متعلق شعرانی نے الےواقےت ميں لکها ہے کہ انهوںنے امام مہدی سے مالقات کی ہے ۔۔ ع)١۵(

اوروہ آخرزمانہ “ دورآخرزمانہ آشکارگردد”۔ عالمہ شيخ سعدالدےن کاکہناہے کہ امام مہدی پےداہوکرغائب ہوگئے ہيں )١۶(

  ميں ظاہرہوں گے ۔جےساکہ کتاب مقصداقصی ميں لکها ہے ۔

  ۔ عالمہ علی اکبرابن اسعداهللا کی کتاب مکاشفات ميں ہے کہ آپ پےداہوکرقطب ہوگئے ہيں ۔)١٧(

  ۔ عالمہ احمدبالذری ااحادےث لکهتے ہيں کہ آپ پےداہوکرمحجوب ہوگئے ہيں ۔)١٨(

ں کاکہنا کے بارے ميں شےعو) المہدی ( ۔ عالمہ شاہ ولی اهللا محدث دہلوی کے رسالہ نوارد ميں ہے، محمد بن حسن)١٩(

  درست ہے ۔

  ۔ عالمہ شمس الدےن جزری نے بحوالہ مسلسالت بالذری اعتراف کياہے ۔) ٢٠(

۔عالمہ عالٔالدولہ احمدمنانی صاحب تاريخ خمےس دراحوالی النفس نفےس اپنی کتاب ميں لکها ہے کہ امام مہدی غيبت ) ٢١(

  کے بعد ابدال پهرقطب ہوگئے۔

  سان لکهتے ہيں کہ امام مہدی تکميل صفات کے لئے غائب ہوئے ہيں عالمہ نوراهللا بحوالہ کتابيان االح

   ميں پےداہوکرمعدوم ہوگئے ہيں ٢۵۶ عالمہ ذہبی اپنی تاريخ اسالم ميں لکهتے ہيں کہ امام مہدی ٢۴

   عالمہ ابن حجرمکی کی کتاب صواعق محرقہ ميں ہے کہ امام مہدی المنتظرپےداہوکرسرداب ميں غائب ہوگئے ہيں ۔٢۵

ميں ہے کہ امام مہدی کی عمرامام حسن عسکری کی وفات کے ۴۵١ ص٢عالمہ عصرکی کتاب وفيات اال عيان کی جلد ٢۶

  سال تهی وہ سرداب ميں غائب ہوکرپهرواپس نہيں ہوے ۔۵وقت 

   ميںہے کہ آپ کالقب القائم ، المنتظر،الباقی ہے ۔٢٠۴ عالمہ سبط ابن جوزی کی کتاب تذکرةالخواص االمہ کے ص ٢٧

 ميں بحوالہ کتاب البيان فی اخبارصاحب الزمان مرقوم ہے ٣٧٧ عالمہ عبےداهللا امرتسری کی کتاب ارجح المطالب کے ص ٢٨

  کہ آپ اسی طرح زندہ باقی ہيں جس طرح عيسی ، خضر، الياس وغےرہ ہم زندہ اورباقی ہيں ۔

  ميں ٣٩٣ عالمہ شيخ سلےمان تمندوزی نے کتاب ےنابع المودة ص ٢٩
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  بن خشاب نے کتاب موالےداہل بےت ميں  عالمہ ا٣٠

 غائب ہونے کے  ميںبحوالہ کتاب البيان لکها ہے کہ امام مہدی١٢٢٢ طبع مصر١۵٢عالمہ شبلنجی نے نوراالبصارکے ص٣١

بعد اب تک زندہ اورباقی ہيں اوران کے وجود کے باقی ،اورزندہ ہونے ميں کوئی شبہ نہيں ہے وہ اسی طرح زندہ اورباقی ہيں 

ح حضرت عيسی ،حضرت خضراورحضرت الياس وغےرہم زندہ اورباقی ہيں ان اهللا والوں کے عالوہ دجال ،ابلےس جس طر

ان کے باقی “الامتناع فی بقائہ ” بهی زندہ ہيں جےسا کہ قرآن مجيد صحيح مسلم ،تاريخ طبری وغےرہ سے ثابت ہے لہذا

 ميں لکهتے ہيں کہ ٢٠٨پی کتاب کشف الظنون کے صاورزندہ ہونے ميں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہيں ہے عالمہ چل

عالمہ فاضل روزبہان کی (کتاب البيان فی اخبارصاحب الزمان ابوعبداهللا محمد بن ےوسف کنجی شافعی کی تصنےف ہے ۔ 

  ابطال الباطل ميں ہے کہ امام مہدی قائم ومنتظرہيں وہ آفتاب کی مانند ظاہرہوکردنياکی تارےکی ،کفرزائل کردے گے ۔

سال حکزمت کريں ٩ ميں ہے کہ آپ غائب ہيں ظہورکرکے ١١۴ کے ص٧ عالمہ علی متقی کی کتاب کنزالعمال کی جلد٣١

  گے ۔

ميں ہے کہ امام مہدی کے ظہورکے بعد عيسی نازل ہوںگے ٢٣ص ٣عالمہ جالل الدےن سيوطی کی کتاب درمنشورجلد٣٢

  وغےرہ۔

   : روشنی ميںامام مہدی کی غيبت اورآپ کاوجود وظہورقرآن مجيدکی 

 حضرت امام مہدی عليہ السالم کی غيبت اورآپ کے موجودہونے اورآپ کے طول عمرنےزآپ کے ظہوروشہود          

 ٓايتےں قرآن مجيد ميں موجود ہيں جن ميں سے اکثردونوں ٩۴اورظہورکے بعد سارے دےن کوايک کردےنے کے متعلق 

دےث بهی ہيںتفصےل کے لئے مالحظہ ہو غايۃ المقصود فرےق نے تسلےم کياہے ۔اسی طرح بے شمارخصوصی احا

  :وغايۃالمرام عالمہ ہاشم بحرانی اورےنابع المودة ،ميں اس مقام پرصرف دوتين ٓايتےں لکهتاہوں

آلم ذلک الکتاب الرےب فيہ هدی للمتقےن الذےن ےومنون بالغےب ہے حضرت محمدمصطفی  :  آپ کی غيبت کے متعلق)١

لم فرماتے ہيںکہ اےمان بالغےب سے امام مہدی کی غيبت مراد ہے ۔نےک بخت ہيں وہ لوگ جوان کی صلی اهللا عليہ والہ وس

غيبت پرصبرکريں گے اورمبارک باد کے قابل ہيں ۔ وہ سمجهدار لوگ جوغيبت ميں بهی ان کی محبت پرقائم رہيں گے 

  ) طبع بمےئی ٣٧٠ےنابع المودة ص(۔

ہے ابراهےم کی نسل ميں کلمہ باقيہ کوقراردياہے  “  جعلها کلمةباقےة فی عقبہ”  آپ کے موجود اورباقی ہونے کے متعلق)٢

تفسيرحسينی عالمہ (جوباقی اورزندہ رہے گا اس کلمہ باقيہ سے امام مہدی کاباقی رہنا مراد ہے اوروہی آل محمد ميں باقی ہيں ۔

  ۔) ٢٢۶حسين واعظ کاشفی ص

جب امام مہدی بحکم خداظہورفرمائےں گے توتمام  “  لدےن کلہےظہرہ علی ا ” ہوراورغلبہ کے متعلقآپ کے ظ) ０

 طبع ١۵٣نوراالبصارص(دےنوں پرغلبہ حاصل کرلےں گے يعنی دنيا ميں سوا ايک دےن ا سالم کے کوئی اوردےن نہ ہوگا ۔

 ۔)مصر
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  : غيبت امام مہدی جفرجامعہ کی روشنی ميں

 سدےرصےرفی کابيان ہے کہ ہم اورمفضل بن عمر،ابوبصےر،ابان  عالمہ شيخ قندوزی بلخی حنفی رقمطرازہيں کے         

بن تغلب ايک دن صادق آل محمد کی خدمت ميں حاضرہوئے تودےکها کہ آپ زمين پربےٹهے ہوئے رورہے ہيں ، اورکہتے 

ميں نے عرض کی حضورخدا آپ کی آنکهوں “ تمہاری غيبت کی خبرنے مےرا دل بے چےن کردياہے !اے محمد” ہيں کہ 

ميں بوقت “ جعفرجامع”ميں نے آج کتاب !بهی نہ رالئے بات کيا ہے کس لئے حضورگريہ کناںہيں فرمايا ۔ ا ے سدےرکو

کااندراج ہے “ علم ماکان ومايکون”يہ وہ کتاب ہے جس ميں !صبح امام مہدی کی غيبت کا مطالعہ کياہے ،اے سدےر

ميں نے اس کتاب ميں يہ دےکها ہے کہ ہماری نسل ! سدےراورجوکچه قيامت تک ہونے واال ہے سب اس ميں لکها ہواہے اے 

سے امام مہدی ہوں گے ۔ پهروہ غائب ہوجائيں گے اور ان کی غيبت نےزعمر بہت طويل ہوگی ان کی غيبت کے زمانہ ميں 

ں  کے دلوں مي مومنين مصائب ميں مبتال ہوںگے اور ان کے امتحانات ہوتے رہيں گے اورغيبت ميں تاخےرکی وجہ سے ان

ان کی والدت حضرت موسی کی طرح ہوگی اوران غيبت عيسی کی ! اے سدےرسنو: شکوک پےداہوتے ہوں گے پهرفرمايا 

ےنابع (مانندہوگی اوران کے ظہورکا حال حضرت نوح کے مانند ہوگا اوران کی عمرحضرت خضرکی عمرجےسی ہوگی 

  :اس حدےث کی مختصرشرح يہ ہے کہ ) المودة

 فرعون کومعلوم ہوا کہ مےری سلطنت کا زوال ايک مولود بنی اسرائےل کے ذرےعہ ہوگا تواس تاريخ ميں ہے کہ جب) ١

نے حکم جاری کرديا کہ ملک ميں کوئی عورت حاملہ نہ رہنے پائے اورکوئی بچہ باقی نہ رکها جائے چنانچہ اسی سلسلہ ميں 

ےبوں کے باوجود پےداکيا،باقی رکها  ہزاربچے ضائع کئے گئے لےکن نے خدا حضرت موسی کوفرعون کی تمام ترک۴٠

اورانهےں کے ہاتهوں سے اس کی سلطنت کاتختہ الٹوايا ۔ اسی طرح امام مہدی کے لئے ہوا کہ تمام بنی اميہ اوربنی عباسيہ 

  کی سعی بلےغ کے باوجود آپ بطن نرجس خاتون سے پےداہوئے اورکوئی آپ کودےکه تک نہ سکا۔

ہودی اورنصرانی متفق ہيں کہ آپ کو سولی دےد ی گئی اور آپ قتل کئے جاچکے حضرت عيسی کے بارے ميں تمام ي) ٢

،لےکن خدا وندعالم نے اس کی ردفرمادی اورکہ ديا کہ وہ نہ قتل ہوئے ہيں اورنہ ان کوسولی دی گئی ہے يعنی خداوندعالم نے 

ہدی عليہ السالم کے بارے ميں بهی لوگوں اپنے پاس باللياہے اوروہ آسمان پرامن وامان خدا ميں ہيں ۔اسی طرح حضرت امام م

  کايہ کہنا ہے کہ پےداہی نہيں ہوئے حاالنکہ وہ پےداہوکر حضرت عيسی کی طرح غائب ہوچکے ہيں ۔

حضرت نوح نے لوگوں کی نافرمانی سے عاجزآکرخداکے عذاب کے نزول کی درخواست کی خداوند عالم نے فرمايا کہ ٣

تب عذاب کروںگا اسی طرح نوح نے سات مرتبہ کيا باالخراس تاخےرکی وجہ سے آپ پہلے ايک درخت لگاؤوہ پهل الئے گا

کے تمام دوست وموالی اوراےمان دار کافرہوگئے اورصرف سترمومن رہ گئے ۔ اسی طرح غيبت امام مہدی 

وام مسلم اورتاخےرظہورکی وجہ سے ہورہا ہے ۔ لوگ فرامےن پےغمبراور آئمہ عليہم السالم کی تکذےب کررہے ہيں اورع

بالوجہ اعتراضات کرکے اپنی عاقبت خراب کررہے ہيں اورشاےد اسی وجہ سے مشہور ہے کہ جب دنيا ميں چالےس مومن 

  کامل رہ جائيں گے تب آپ کا ظہورہوگا ۔

حضرت خضرجوزندہ اورباقی ہيں اورقيامت تک موجود رہيں گے اورجب کہ حضرت خضرکے زندہ اورباقی رہنے ميں ) ０

  ف نہيں ہے حضرت امام مہدی کے زندہ اورباقی رہنے ميں بهی کوئی اختالف کی وجہ نہيں ہے ۔کوئی اختالمسلمانوں کو

１ (   
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  :  حضرت امام مہدی عليہ السالم کی غيبت اوراس کی ضرورت

دشمن تها ۔  بادشاہ وقت خلےفہ معتمدبن متوکل عباسی جواپنے آباؤاجداد کی طرح ظلم وستم کاخوگراورآل محمد کاجانی          

اس کے کانوں ميں مہدی کی والدت کی بهنک پڑچکی تهی ۔ اس نے حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کی شہادت کے 

بعد تکفےن وتدفےن سے پہلے بقول عالمہ مجلسی حضرت کے گهرپرپولےس کاچهاپہ ڈلوايااورچاہاکہ امام مہدی عليہ السالم 

 کوسرداب ميں جاکرغائب ہوچکے تهے۔ جےسا  ہجری٢۵٩ رمضان المبارک ٢٣کو گرفتارکرالے لےکن چونکہ وہ بحکم خدا

کہ شواہدالنبوت ،نوراالبصار،دمعة ساکبہ ،روضة الشہدأ ،مناقب اال ئمہ ،انوارالحسينيہ وغےرہ سے مستفاد ومستنبط ہوتاہے ۔ 

السالم کی تمام بےبےوں اس لئے وہ اسے دستياب نہ ہوسکے ۔اس نے اس کے رد عمل ميں حضرت امام حسن عسکری عليہ 

کوگرفتارکراليا اورحکم ديا کہ اس امرکی تحقےق کی جائے کہ آياکوئی ان ميں سے حاملہ تونہيں ہے اگرکوئی حاملہ ہو تواس 

کاحمل ضائع کردياجائے ،کےونکہ وہ حضرت سرورکائنات صلعم کی پےشےن گوئی سے خائف تها کہ آخری زمانہ ميں 

دی ہوگا ۔ کائنات عالم کے انقالب کا ضامن ہوگا ۔ اوراسے يہ معلوم تها کہ وہ فرزند امام حسن مےرا ايک فرزند جس کانام مہ

 ١عسکر ی عليہ السالم کی اوالد سے ہوگا لہذا اس نے آپ کی تالش اورآپ کے قتل کی پوری کوشش کی ۔تاريخ اسالم جلد 

خلےفۂ عباسی نے آپ کے قتل کرنے کے لئے  ميں امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد جب معتمد ٢۶٠ميں ہے کہ ٣١ص 

ميں غائب ہوگئے بعض اکابرعلمأ اہل سنت بهی اس امرميں شےعوں کے ہم “سرمن رائے ” ) ١(آدمی بهےجے توآپ سرداب 

زبان ہيں ۔ چنانچہ مالجامی نے شواہدالنبوت ميں امام عبدالوہاب شعرانی نے لواقع االنواروالےواقےت والجواہرميں اورشيخ 

دمحی الدےن ابن عربی نے فتوحات مکہ ميں اورخواجہ پارسانے فصل الخطاب ميں اورعبدالحق محدث دہلوی نے رسالۂ ا احم

ئمہ طاہرين ميں اورجمال الدےن محدث نے روضةاالحباب ميں ،اورابوعبداهللا شامی صاحب کفاےةالطالب نے کتاب التبيان فی 

رة خواص االمہ ميں اورابن صباغ نورالدےن علی مالکی نے فصول المہمہ اخبارصاحب الزمان ميں اورسبط ابن جوزی نے تذک

ميں اورکمال الدےن ابن طلحہ ٔشافعی نے مطالب السؤل ميں اورشاہ ولی اهللا نے فضل المبےن ميں اورشيخ سلےمان حنفی نے 

ميں تعجب کرکب ےنابع المودة ميں اوربعض ديگرعلمأ نے بهی اےساہی لکها ہے اورجولوگ ان حضرت کے طول عمر

انکارکرتے ہيں ۔ ان کويہ جواب دےتے ہيں کہ خدا کی قدرت سے کچه بعےدنہيں ہے جس نے آدم کوبغيرماں باپ کے 

اورعيسی کوبغيرباپ کے پےداکيا ،تمام اہل اسالم نے حضرت خضرکواب تک زندہ ماناہوا ہے ،ادرےس بہشت ميں 

گرخدائے تعالی نے آل محمد ميں سے ايک شخص کوعمرعنٓايت اورحضرت عيسی آسمان پراب تک زندہ مانے جاتے ہيں ا

  کياتوتعجب کياہے ؟حاالنکہ اہل اسالم کودجال کے موجود ہونے اورقرےب قيامت ظہورکرنے سے بهی انکارنہيں ہے ۔

  ميں واقع ہے جسے اصل ميں سامرأکہتے ہيں “ سرمن رائے ”  يہ سرداب ،مقام )١( 

ہی قدےمی ہے اوردنياکے قدےم ترين شہروں ميں سے ايک ہے ، اس سام بن نوح نے آبادکياتها  سامرأکی آبادی بہت          

 بعدميں سامرأہوگيا ، آب وہواکی عمدگی کی وجہ سے خلےفہ معتصم نے فوجی  اس کی اصل سام راہ تهی) معجم البلدان(

فرسخ لمبی تهی ، اسے اس نے نہٓايت خوبصورت ٨ کےمپ بناکرآبادکياتها اوراسی کو دارالسلطنت بهی بنادياتها ، اس کی آبادی

شہربنادياتها ۔ ا سی لئے اس کانام سرمن رائے رکه دياتها يعنی وہ شہرجسے جوبهی دےکهے خوش ہوجائے ،عسکری اسی 

کاايک محلہ ہے جس ميں امام علی نقی عليہ السالم نظربندتهے بعد ميں انهوں نے دلےل بن ےعقوب نصرانی سے ايک مکان 

  لياتها جس ميں اب بهی آپ کامزارمقدس واقع ہے ۔خرےد

 سامرأميں ہمےشہ غےرشےعہ آبادی رہی ہے اس لئے اب تک وہاں شےعہ آباد نہيں ہيں وہاں کے جملہ خدام بهی          

  غےرشےعہ ہيں ۔
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نقی حضرت حجت عليہ السالم کے غائب ہونے کاسرداب وہيں ايک مسجدکے کنارے واقع ہے جوکہ حضرت امام علی 

  منہ۔١٢اورحضرت امام حسن عسکری کے مزاراقدس کے قرےب ہے 

 ميں زہرسے شہےدکردےئے ٢۶٠ ميں ہے کہ خاندان نبوت کے گيارہوےں امام حسن عسکری ۶٨کتاب شواہدالنبوت کے ص

 گئے تهے ان کی وفات پران کے صاحبزادے محمد ملقب بہ مہدی شےعوں کے آخری امام ہوئے۔مولوی اميرعلی لکهتے ہيں

کہ خاندان رسالت کے ان اماموں کے حاالت نہٓايت دردناک ہيں ۔ ظالم متوکل نے حضرت امام حسن عسکری کے والدماجد امام 

اسی ) پهرزہرسے ہالک کردياتها (علی نقی کومدينہ سے سامرہ پکڑبالياتها ۔اوروہاں ان کی وفات تک ان کونظربندرکها تها ۔ 

ورحسدکے مارے حضرت امام حسن عسکری کوقےدرکهاتها ،ان کے کمسن طرح متوکل کے جانشےنوں نے بدگمانی ا

صاحبزادے محمدالمہدی جن کی عمراپنے والدکی وفات کے وقت پانچ سال کی تهی ۔ خوف کے مارے اپنے گهرکے قرےب 

ہدی کی  ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامہ ميں لکها ہے کہ جس غارميں امام م ہی ايک غارميں چهپ گئے اورغائے ہوگئے ۔الخ

عالمہ ابن حجرمکی ) ١۵٢ص ١نوراالبصارجلد(غيبت بتائی جاتی ہے ۔ اسے ميں نے اپنی آنکهوں سے دےکها ہے ۔

پهرمعلوم نہيں کہاں تشريف لے گئے۔ “ فلم ےعرف اےن ذهب ” کاارشادہے، کہ امام مہدی سرداب ميں غائب ہوے ہيں ۔

  ۔)١٢۴صواعق محرقہ ص(

 امام مہدی اورحج کعبہ

يہ مسلمات ميںسے ہے کہ حضرت امام مہدی عليہ السالم ہرسال حج کعبہ کے لئے مکہ معظمہ اسی طرح تشريف لے           

 علی احمد کوفی کابيان ہے کہ ميں طواف کعبہ ميں  )٧٧سراج القلوب (جاتے ہيں جس طرح حضرت خضروالياس جاتے ہيں 

پڑی ،ميں نے پوچها آپ کون ہيں ؟ اورکہاںسے مصروف ومشغول تها کہ مےری نظرايک نہٓايت خوبصورت نوجوان پر

ميں مہدی آخرالزماں اورقائم آل محمد ہوں ۔ غانم ہندی کابيان ہے کہ “ انا المهدی وانا القائم۔ ” تشريف الئے ہيں ؟ آپ نے فرمايا

هے ايک باغ ميں امام مہدی کی تالش ميں ايک مرتبہ بغداد گيا،ايک پل سے گزرتے ہوئے مجهے ايک صاحب ملے اور وہ مج

ميں لے گئے اورانهوںنے مجه سے ہندی زبان ميں کالم کيا اورفرماياکہ تم امسال حج کے لئے نہ جاؤ،ورنہ نقصان پہونچے گا 

محمد بن شاذان کاکہنا ہے کہ ميں ايک دفعہ مدينہ ميں داخل ہوا توحضرت امام مہدی عليہ السالم سے مالقات ہوئی ،انهوں نے 

 پکارا ،چونکہ ميرے پورے نام سے کوئی واقف نہ تها اس لئے مجهے تعجب ہوا۔ ميں نے پوچها مےراپورانام لے کرمجهے

آپ کون ہيں ؟فرمايا ميں امام زمانہ ہوں ۔ عالمہ شيخ سلےمان قندوزی بلخی تحرےرفرماتے ہيں کہ عبداهللا بن صالح نے کہا کہ 

 حال ميں کهڑے ہوئے دےکهاکہ انهےں  نزدےک اسميں نے غيبت کبری کے بعد امام مہدی عليہ السالم کوحجراسود کے 

  ۔)ےنابع المودة (لوگ چاروں طرف سے گهےرے ہوئے ہيں ۔ 

 :غيبت کبری ميں امام مہدی کامرکزی مقام

 امام مہدی عليہ السالم چونکہ اسی طرح زندہ اورباقی ہيں جس طرح حضرت عيسی ،حضرت ادرےس ،حضرت          

 اوران سب کامرکزی مقام موجود  طال ، ياجوج ماجوج اورابلےس لعےن زندہ اورباقی ہيںخضر،حضرت الياس ۔ نےز دجال ب

حضرت ) قرآن مجيد( حضرت ادرےس جنت ميں  )قرآن مجيد(ہے ۔ جہاں يہ رہتے ہيں مثال حضرت عيسی چوتهے آسمان پر

ب القصص عالمہ عبدالواحد ص عجائ(خضراورالياس ،مجمع البحرين يعنی دريائے فارس وروم کے درميان پانی کے قصرميں 

 اورياجوج ماجوج بحےرۂ روم  )١٠٢ ص ١کتاب غايۃ المقصود جلد( اوردجال بطال طبرستان کے جزيرہ مغرب ميں  )١٧۶

 اورابلےس لعےن ،استعمارارضی کے وقت والے  )۴٧ص ٢کتاب غايۃ المقصود جلد(کے عقب ميں دوپہاڑوں کے درميان 

 تو المحالہ حضرت امام مہدی عليہ السالم کابهی  )٢۴٣ادالطالبين عالمہ اخوند دروےزہ صکتاب ارش(پايۂ تخت ملتان ميں
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کوئی مرکزی مقام ہوناضروری ہے جہاں آپ تشريف فرماہوں اوروہاں سے ساری کائنات ميں اپنے فرائض انجام دےتے ہوں 

 ميں اپنی اوالد اپنے  )ضرأاوربحرابےضجزيرہ خ(اسی لئے کہاجاتاہے کہ زمانہ غيبت ميں حضرت امام مہدی عليہ السالم 

اصحاب سمےت قيام فرماہيں اوروہيں سے باعجازتمام کام کياکرتے اورہرجگہ پہنچاکرتے ہيں ،يہ جزيرہ خضرأ سرزمين 

وٓاليت بربرميں درميان دريائے اندلس واقع ہے يہ جزيرہ معموروآبادہے ، اس درياکے ساحل ميں ايک موضع بهی ہے 

کہتے ہيں ،کےونکہ اس ميں ساری آبادی شےعوںکی ہے اس تمام ) جزيرہ رفضہ (ہے اسے اندلس والے جوبشکل جزيرہ 

تاريخ جہاں آرا۔ (آبادی کی خوراک وغےرہ جزيرہ خضراسے براہ بحرابےض سال ميں دوبار ارسال کی جاتی ہے ۔مالحظہ ہو

ود ،رسالہ جزيرہ خضراء وبحرابےض اورمجالس رياض العماء ،کفاےة المہدی ،کشف القناع ، رياض المومنين ،غايۃ المقص

 ميں امام ۴٣٩ عالمہ حسين واعظ کاشفی ص المومنين عالمہ نوراهللا شوشتری وبحاراالنوار،عالمہ مجلسی کتاب روضة الشہداء

مہدی کے اقصائے بالد مغرب ميں ہونے اوران کے شہروں پرتصرف رکهنے اورصاحب اوالدوغےرہ ہونے کاحوالہ ہے ۔ 

 ميں اس کی طرف بحوالہ کتاب جامع الفنون اشارہ ١۵٢لنجی عالمہ عبدالمومن نے بهی اپنی کتاب نوراالبصارکے ص امام شب

 ميں ہے کہ يہ وہ درياہے جس کے جانب مشرق چےن ،جانب غربی ےمن ، جانب شمالی ٧٢کياہے ، غياث اللغاث کے ص 

ہزارفرسخ اورعرض پانچ سوفرسخ ہے اس ٢طول ہند، جانب جنوبی دريائے محےط واقع ہے ۔ اس بحرابےض واخضرکا

“ صاحب الزمان” ميں ہے کہ ٢٩۵ميںبہت سے جزےزے آباد ہيں جن ميں ايک سراندےب بهی ہے اس کتاب کے ص 

“ بےت الحمد ” حضرت امام مہدی عليہ السالم کالقب ہے عالمہ طبرسی لکهتے ہيں کہ آپ جس مکان ميں رہتے ہيں اسے

  ۔) ٢۶٣ صاعالم الوری(کہتے ہيں ۔ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حضرت حجت عليہ السالم کامسکن

 ابتداميں حضرت کامقام سامرہ کامکان تها لےکن جس وقت حضرت کے تجسس ميں حکومت کی طرف سے خانہ          

شان وہاں سے اعجازی )جس کوتہ خانہ کہاجاتاہے (تالشی کاحکم ہواتوآنے والے آئے ۔ سرداب ميں تشرےف رکهتے تهے 

کے ساته حضرت ان لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگئے ۔اس احترام کی نظرسے زائرےن سرداب مقدس ميں خداوندعالم 

سے دعائےں کرتے ہيں ،زےارتےں پڑهتے ہيں اورجن مقامات مخصوصہ پرغيبت صغری ميں حضرت کاقےام رہاہے ،اس 

الء مطلع رہتے اوروہاں حاضرخدمت ہوتے تهے ۔ اس کے زمانہ کی قےام گاہ کوناحيہ مقدسہ کہاجاتاہے جس سے نائبےن ووک

  بعد جب غيبت کبری ہوگئی توحضرت کی جائے قےام بهی سب پرمخفی ہے۔

 حضرت کے اذکارميں جن جگہوں کانام آئے ہيںمثالکرعسرےاذی طوی ےاکوئی جنگل ےابہت سے شہروں کاکوئی          

يں حضرت کے مقامات رہائش نہيں ہيںبلکہ کسی کاتعلق قرب جزيرہ ےاجزيرہ خضراوغےرہ يہ سب کے سب اس زمانہ م

ظہورکے وقت سے ہے ۔کوئی مقام وقت ذوج سے متعلق ہے ۔کوئی صرف وقتی زےارت کامقام تها ۔ کوئی منزل سفرہے 

کوئی منزل حضر ہے کسی ميں حضرت کے فرزندوں کاذکرملتا ہے پهريہ بهی الزم نہيں ہے کہ اگرکئی نام ہوں تونام والے 

بهی کئی ہوں بلکہ اےسا ہوتاہے کہ چيز ايک ہوتی ہے مگراس کے نام متعدد ہوتے ہيں ۔ان مقامات کے بےانات ميں کوئی 

  اختالفی صورت نہيں ہے اوران کوکہيں حضرت کی جائے سکونت اس وقت کے لئے نہيں کہاگيا۔
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قول بات نہيں ہے۔ آج وہ دنےاوالے جن  جزيرہ خضری جس کاروايات ميں ذکرہے ،اس کاپتہ نہ لگناکوئی غےرمع         

کاےورپ کے محققےن کی تحقےقات پراےمان ہے ،جن کی دماغی کوششوں کاکلمہ پڑهاجاتاہے جن کی معلومات پريہ لوگ 

  فرےفتہ اوران کی مادی قوت وطاقت سے اےسے مرعوب ہيں کہ علمی مےدان ميں ان کے سامنے سپرانداختہ ہوچکے ہيں ۔

وںکاخداپراےمان ہے توذرادےکهےں کہ جزيرہ گرےن لےنڈجس کاشمالی حصہ قطب شمالی سے قرےب  اگران لوگ         

ہے اس ميںداخل ہونے سے،وہاں پہنچے سے عاجزوقاصرہيں ۔قابل حےرت سا زوسامان والے بڑے بڑے مدبرےن کے قدم 

کتا۔سےنکڑوں مےل تک کوئی پےچهے ہٹے ہوئے ہيں ۔برف کے درےا کوعبورنہيں کرسکتے ،وہاں جاکرکوئی زندہ نہيں آس

انسان وحےوان نظرنہيں آتايہ ساررقبہ ميں ڈهکارہتاہے ۔صحےح طورپر اندرونی حاالت کی آج تک خبرنہيں حاالنکہ ايک 

خاص قسم کی روشنی کبهی کبهی دکهائی دے جاتی ہے مگرسردی کی شدت ،برف باری کی کثرت کچه نہيں ہونے دےتی 

ت يہاںمجبوروناچارہيں اوران کے لئے بهی اس موقع پرقدرتی اسباب کاسمندرحائل ہورہاہے اوربروبحرپراقتداروالے اہل مملک

۔پهرکون سے تعجب کی بات ہے اگرعالم کے اندر گرےن لےنڈسے باالترقدرتی پردوں ميں زمےن کااےساحصہ بهی ہو جس 

ميں اےسا محفوظ رکها ہو جس کے حاالت دنےا سے بالکل پوشےدہ ہوں اورخدا وندعالم نے اس مقام کوسمندرکے قلعہ 

کااحساس ان دوربےن نظروں کی قوت سے بهی باہرہواورجہاںتک کہ رسائی کے لئے ہوائی وبرقی جملہ آالت بهی ناکام رہيں 

  ۔

ہے ۔ جہاں برف کا سفےددرےاہے اوريہی معنی جزيرہ خضراکے ہيں “سبززمےن ” گرےن لےنڈ کاترجمہ اردوميں          

س سبزجزيرہ کوحضرت کے صاحبزادوں کی حکومت کامقام کہاگےاہے ۔اس کاتعلق بهی بحرابےض ،ےعنی سبزجزيرہ ۔ ا

  ےعنی سفےددرےاسے ہے۔

 جزيرہ خضراکانام حضرت کے متعلقےن ومومنےن ومخلصےن کی آبادی کے سلسہ ميں مبہم طرےقہ پربتاےاگےاہے          

ے اورپردہ بهی رہے دوستوں کے دل روشن ہوں اوراس ابہام سے ۔يہی فلسفہ غيبت کا مقتضی تها تاکہ مقام کاذکر بهی ہوجائ

دشمن حےران رہيں اوران کوخضراکے سبزے ےاابےض کی سفےدی کے سواکچه معلوم نہ ہوسکے کہ وہاں کتنے صحرا 

  ہيں ، کتنے درےاہيں ،کتنے پہاڑہيں ،کتنی آبادےاں ہيں اورکون کون شخصيتيں آبادہيں۔

يں وآسمان ،بروبحرکی وسعت خداہی جانتاہے جواس کابنانا واالہے ۔ دنےاوالوں کو اس کاپوراعلم  حقيقت يہ ہے کہ زم         

نہيں ہوسکتا۔وہ لوگ جوعقل وحکمت کے فرماں رواسمجهے جاتے ہيں آج تک يہ بهی نہيں سمجه سکے کہ ہم کس لئے 

لت ومملکت کيباتوں ميں ا لجه کررہ پےداہوئے ہيں ،اورہماريخلقت کی غرض وغاےت کےاہے ؟ان کی عقلےں تودنےا کی دو

گئی ہيں مادےت کی تارےکی اورروحانےت کی روشنی ميں زمےن وآسمان کافرق ہے ۔خداخداہے ،بندے بندے ہيں ۔ کہاں 

قوت الہيہ اورکہاں قوت بشری اس کااس سے کےامقابلہ کائنات عالم کی تفصےالت اورکل ارض وسماوات کے حاالت رب 

ہے ےاوہ حضرات جانتے ہيںجن کويہ باتےں اس نےتعلےم فرمائی ہيں اورانهوںنے العالمےن ہی خوب جانتا

دورسروںکوسمجهائی ہيں ۔ اس لئے اےسی آبادےاں جوحضرت حجت عليہ السالم سے منسوب ہيں ان کی خبرےں بالکل 

هی ٹہےک ہے ا قرےن عقل ہيں اورجزيرہ خضراوغےرہ کودنےاکے قابل فخرونازجغرافےائی معلومات والوں کانہ دےکهناب

  ورخداوالوں کادےکهنابهی صحےح ہے ۔

 کسی امرکے نہ معلوم ہونے سے اس کے نہ ہونے کاےقےن يہں ہوسکتا۔ کچه مقامات کواہل تحقےقات کانہ دےکهنا          

وجودمقامات کی نفی نہيں کرسکتا۔دنےابهری کی سےروسےاحت والے ،فضائے عالم ميںپروازکرنے والے ا گرجزيرہ 

ےرہ کے حاالت سے مطلع نہيں ہوسکتے توکوئی مضائقہ نہيں ہے قادرمطلق کے سامنے دنےاکی ساری مشےنں خضراوغ
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اورآالت بے کارہيں ۔قدرت کے آگے مملکتوں کوہتهےارڈالنے پڑتے ہيںحکےم برحق کی حکمت کے مقابل کسی کافلسفہ وفن 

س کی مصلحت ہے وہ پردے ہی ميںرہيں ہےئت کامےاب نہيںہٹاسکتی جوچےزےں اس نے پردے ميںرکهی ہيںجب تک ا

گی ۔لہذا اس وقت دنےاوالوں کاجزيرہ خضراکانہ دےکهنا اورمخصوص حصہ ارض کاان کے علم ميں نہ آنااس کے نہ ہونے 

کی دلےل نہيں بن سکتا ۔معجزہ خالف عقل نہيںہوتا بلکہ صرف عادت کے خالف اےسی بات ہواکرتی ہے جس کووجودميں 

  ں کی طاقت بشری سے باہرہوتاہے ۔النا اس وقت کے لوگو

 ہرمسلمان کی پےغمبراسالم کے يہ معجزات تسلےم ہيں کہ حضرت کعبہ وبيت المقدس کی طرف رخ کئے ہوئے          

حجراسود کے مقابل نمازميں مشغول ہيں مگر کسی کونظرنہيں آتے ےاہجرت کے موقع پرگهرکامحاصرہ ہے لےکن حضرت 

ے سے نکل کرتشرےف لے گئے اورکسی نے نہ دےکها گهرکے اندربے خوف وخطربڑے باہرآئے اوردشمنوں کے سامن

اطمےنان سے تلواروں کے سايہ ميں حضرت کی جگہ شےرخدا علی مرتضی سورہے ہيں ۔نيچے بستررسول 

 کافرےضہ اداہورہاتها بےان کےاجاتاہے کہ جب حضرت غارکے اندرپہنچے اورہمراہی  ،اوپرچادررسول تهی جانشےنی

ان ہوئے توحضرت نے اپناپائے مبارک غارکی پشت پرمارا، فورا دروازہ نمودارہوااورايک درےا دکهائی دےنے لگا پرےش

جس ميں کشتی بهی تهی حضرت نے فرماےا کہ گهبراونہيں اگرکفاريہاں داخل ہونے لگے توہم اس راستہ سے نکل جائےں 

  گے ۔

ات آنکهوں کے سامنے ہوتے ہوئے نگاہوں سے پوشےدہ رہے  پس جب خداکی ذات سے يہ ہوسکتاہے کہ ايک ذ         

ےاخشکی ميں درےانظرآجائے تويہ بهی ہوسکتاہے کہ بہت سے پررونق مقام ہزاروں ،الکهوں آدميوںسے آبادہوں اورعام 

  نظروںميںبالکل خالی دکهائی دےں ،ےابحرذخارومےدان سبزہ زارنظر آئےں ۔

  )۵ع١۵پارہ  (  القران جعلنا بےنک وبےن الذےن الےومنون باالخرةحجابامستوراواذا قرات : خداوندعالم ارشادفرمارہاہے

 پڑهتے ہو تو ہم تمہارے اوران لوگوں کے درمےان جوآخرت پراےمان نہيں رکهتب ايک  ےعنی اے رسول جب تم قرآن

  گہراپردہ ڈال دےتے ہيں ۔

بن حارث ،ابوجہل اورزوجہ ابوجہل ام جمےل کتب سےرت وتارےخ ميں مالحظہ فرمائےے کہ کتنی مرتبہ ابوسفےان ،نضر

،آنحضرت کواذےت پہنچانے کی غرض سے آئے ۔جب آپ کے قرےب آتے تهے ،انهےں آپ نظرہی نہ آتے تهے جب قدرت 

کی حفاظت کااےساانتظام پرحےرت نہ ہونی چاہئے ) امام(نے اپنے رسول کی حفاظت کااےساانتظام کردےا تها تونائب رسول 

کونت پردنےاکی نظرےں نہ پڑسکےں اورجہاں حضرت کی اوالدآبادہيں اس طرف سے گزرنے والوں کے کہ ان کی جائے س

اوراس مقام کے درمےان اےسے اےسے حجاب حائل ہوجائےں کہ وہاں سوائے سمندرےابےابان اورسبزمےدان کے کچه 

  دکهائی نہ دے ۔

تا،جس کودنےابهرکے بادشاہ برگزےدۂ  حدسکندرجس کاذکرقرآن ميںآےاہے ،اس کاکہيں پتہ نہيں لگ         

خداسکندرذوالقرنين نے تيارکی تهی اوروہ لوہے کی دےوارہے جوقوم ےاجوج وماجوج کوحملہ سے روکے ہوئے ہے ۔ يہ 

 نظرسے مخفی ہے ان کاخروج بهی  لوگ حضرت ےافث بن نوح کی اوالد سے الکهوں کی تعداد ميں دوگروہ ہيں يہ آبادی

  ب اس کاوقت آئے گا يہ دےوارگرجائے گی اورےاجوج ماجوج کے لے راستہ کهل جائے گا ۔قےامت کی عالمت ہے ج
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 اصحاب کہف واالغاربهی کسی کونظرنہيں آتا حاالنکہ ان چےزوں کے تذکرے قرآن ميںموجود ہيں ۔لےکن يہ مقامات          

ک پہنچنے سے قاصرہيں اورتاقےامت اورآبادےاں تحقےقاتی دنےاکے سےاحوں کی نگاہوں سے غائب اورتمام قوتےں ان ت

  عاجزرہيں گی ۔

 اسی طرح حضرت حجت عليہ السالم کامسکن عام نظروں سے مخفی ہے اورجب تک خداکی مصلحت ہے مخفی رہے          

گا ظہور کے وقت آنے پردےکهنے والے دےکهےں گے توجنت کانمونہ نظرآئے گا کہ وہاں ہرطرح کی نعمت اوربہت بڑی 

رت خضر،حضرت الےاس کودنےازندہ کہہ رہی ہے مگرکسی کوان حضرات کے مقامات رہائش معلوم نہيں مملکت ہے حض

  ،پهربهی ان برگزےدگان خداکی زندگی سے انکارنہيں ہے ۔ يہی صورت حضرت حجت عليہ السالم کے مقام رہائش کی ہے۔

يں دوبڑی آبادےاں ہيں ، جن  بکثرت اخباراس مضمون کی وارد ہيں کہ روئے زمےن پرمشرق ومغرب م         

    کوجابلساوجابلقاکہتے ہيں وہاں کے تمام رہنے والے حضرت حجت عليہ السالم کے انصارہيں ۔

حضرت ائمہ معالم دےن کی تعلےم کے لئے اوقات معےنہ ميں ان مقامات پرپہنچتے رہے ہيں ان لوگوں کی عمرےں طوےل 

ونوں طرف کے درمےان کی آبادی کوختم کردےں ۔موجودہ لوہاان کے ہوتی ہيں اوراےسے قوی ہيں کہ اگرحملہ کرےں تود

جسم پراثرنہيں کرسکتا۔ان کی تلوارےں دوسری قسم کی ہيں جن کی ضرب سے پہاڑکے بهی ٹکڑے ہوجائےں گے يہ سب 

حضرت حجت عليہ السالم کے ظہورپرجہاد ميں شرےک ہوں گے اوران کے مقابلہ ميں مخالفےن کے تمام آالت جنگ بے 

اررہيں گے يہ ہرطرح کے ہتهےاروالوں پرغالب ہوں گے ان لوگوں کے اےسے حاالت ہيں لےکن ہماری نگاہوں کے ک

  سامنے نہيں ہيں بہت بڑی آبادی ہے مگرہماری آنکهوں سے وہ بالکل ہرطرح سے پوشےدہ ہے۔

مسلمانوں کا اس پراتفاق ہے کہ  اسی طرح حضرت کی قےام گاہ نظرنہيں آتی ۔چونکہ روايات صحےحہ کی بناپرتمام          

جب حضرت حجت عليہ السالم کاظہورہوگا تودنےا بهرکے سارے وہ خزانے اوردفےنے ظاہرہوجائےںگے جواس وقت 

خالئق کی نظروں سے مخفی ہيں اورتمام دنےاحضرت کے قبضہ واختےارميںآجائے گی اس وقت يہ سے کچه خداکی قدرت 

 ہے کہ خداوندعالم نے اس وقت بهی حضرت کووہ قوت وطاقت کرامت فرمائی ورحمت سے ہوگا۔توکون سے تعجب کی بات

ہے کہ روئے زمےن کے اےسے عالقے قبضہ ميں ہيں جن سے دنےاکے صاحبان مملکت واقتدارخبردارنہيں ۔ انهےں ميں 

ن کی حضرت کی قےام گاہ ہے کہ وہاں تک بغےرحکم کے کسی کی رسائی نہيں ہوسکتی ۔انهےں ميں حضرت کے متعلقے

رہائش ہے ،انهےں ميںخدام مومنےن رہتے ہيں يہاں بڑی بڑی آبادےاں ہيں اورايک ہی نہيں بلکہ بہت سے جزےرے ہيں جن 

کے نام بهی بعض موقعوں پربتائے ہيں ۔مبارکہ وزاہرہ ورائقہ وصافيہ وناعمہ وصالحيہ ونوريہ وبےضاويہ وخضرويہ 

عظےم الشان سلطنت ہے جس کے کچه حاالت بعض واقعات مالقات وعقلميہ وغےرہ ۔ان سب ميں اس وقت بهی حضرت کی 

  ميں بےان ہوںگے ۔

 خالصہ يہ کہ جب اس وقت حضرت حجت عليہ السالم کی غيبت ہے توحضرت سے متعلق بعض دےگرامورمکان            

 يہی ہے کہ وغےرہ بهی عوام الناس کے لئے حجاب غيبت ميں ہيں اوراس کامنشاکہ حضرت نظرخالئق سے غائب ہيں

حضرت کی رہائش دنےاوالوں کی نظروں سے پوشےدہ ہے جس طرح اس زمانہ ميں بعض خوش قسمت مومنےن حضرت 

کی مالقات سے مشرف ہوسکتے ہيں اسی طرح حضرت کی حےات طےبہ سے تعلق رکهنے والے دوسرے معامالت کی بهی 

  هنااےمانی کمزوری کی دلےل ہے۔اطالع خاص لوگوں کو ہوسکتی ہے اوراےسی باتوں کوبعےد ازعقل سمج

 اس ذات اقدس کی خصوصےت يہ معجزہ ہے کہ اگر کسی بے آب وگےاہ مقام پربهی مع اپنے خواص کے قےام          

فرمائےں تووہ سرسبزوشاداب ہوجاتاہے وہاں نہرےں جاری ہونے لگتی ہيں اورجب حضرت وہاں سے تشرےف لے جاتے 
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تےارکرلےتی ہے جس معجزنما کی يہ شان ہو تواس کی جائے سکونت ،اس کادارالسلطنت ہيں تووہ منزل اپنی پہلی صورت اخ

اس کے لوازم مملکت سب کے سب آےات الہيہ ہوں گے ۔پس يہ رازکی باتےں جوپردے کے ا ندرہيں ان کوعقل ونقل دونوں 

  کی روشنی ميں دےکهنے کی ضرورت ہے۔

   : اوصاف وعالمات امام مہدی

ويہ اورروايات ائمہ ميں امام مہدی کے عالمات اوراوصاف بتائے گئے ہيں ۔ ان عالمات اوراوصاف کابتانا  احادےث نب         

اپنے مقام پرانتہائی ضروری تها کےونکہ جهوٹے مدعےان مہدوےت کے جهوٹ کی قلعی ان ہی عالمات اوراوصاف سے 

  کهل سکتی تهی ۔

اامت مسلمہ کی کمزوری اورسادگی سے فائدہ اٹهاکرانهےں گمراہ  ذات احدےت کوعلم تها کہ بہت سے طالع آزم         

کرےں گے۔ اس لئے ذات احدےت نے اےسی حتمی عالمات مقررکردی ہيں جوآپ کے ظہورسے قبل اس عالم کون ميں پہلے 

کبهی ظاہرہوئی ہی نہ ہوں تاکہ ايک طرف سادہ لوح اہل اےمان جهوٹے مدعےان مہدوےت کی فرےب کاری سے محفوظ 

  يں اوردوسری طرف ان کاکوئی دعوی اورافترادلےل نہ بن سکے ۔رہ

 جب ہم تاريخ کامطالعہ کرتے ہيں توہميں کئ ايسے گمراہ چہرے نظرآتے ہيں جنهوں نے قبائے مہدويت کواپنے          

ميں امام اوپرفٹ کرنے کی کوشش کی ہے لےکن ان ميں وہ اوصاف اورعالمات نہ تهےں جواحادےث نبويہ اورروےات ائمہ 

مہدی کے لئے بتائی گئی ہيں بعض کواتناکم وقت نصےب ہواکہ وہ دےگرشرائط کے فقدان کے عالوہ ايک شہرميں بهی عدل 

وانصاف قائم نہ کرسکے چہ جائکہ پورے کرۂ ارض کو گہوارہ عدل بناتے ۔ جس کانتےجہ يہ ہواکہ وہ تارےخ کی لعنت 

  اورلوگوں ميں مذاق بن کررہ گئے ۔

 اب ذےل ميں ہم چند ايک اےسی احادےث اورروايات کاتذکرہ کرےں گے جن ميں امام مہدی کے اوصاف اورعالمات          

  بتائے گئے ہيں

 :   

   : ۔حافظ کنجی کی کتاب البےان ،حافظ ابونعےم کی کتاب االربعےن فرائدالسمطےن ميں نبی اکرم نے فرماےا١

لگ بهگ معلوم ہوگا ۔ اس کاچہرہ کوکب دری کی طر ح درخشاں ہوگا اس امام مہدی ميری اوالد سے ہوگا چالےس برس کے ”

کے دائےں رخسارپرتل ہوگا ۔بےس برس تک حکومت کرے گا زمےن ميں پوشےدہ تمام خزانے برآمد کرے گا اورتمام 

  “مشرکانہ شہروں کوفتح کرے گا ۔

   : بی ا کرم کاارشاد گرامی ہے کہصاحب کنزالعمال کی ابرہان اورخطےب بغدادی کی تلخےص المتشابہ ميں ن ۔ ٢

جب امام مہدی کاظہورہوگا تواس کے سرپرايک بادل ہوگا بادل ميں سے ايک منادی کرے گا ۔ يہ خلےفۂ خداامام مہدی ہے ”

  “اس کا اتباع کرو۔

ے ہوگا امام مہدی مجه س” صاحب کنزالعمال کی ابرہان اورعالمہ کنجی کی البےان ميں نبی االنبےاء کاارشادہے کہ ۔٣

  “جوکشادہ جبےن اوربلند ناک ہوگا ۔
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۔عالمہ کنجی کی البےان ،ےوسف ابن ےحی کی عقدالدرر،حافظ ابونعےم کی مناقب المہدی اورحافظ ابوالقاسم کی ابوالمعجم ۴

امام مہدی مےری اوالد سے ہوگا ۔اس کاچہرہ ماہتاب فروزاں کی طرح ہوگا ۔رنگ عربی  ” ميں ہے کہ رحمت دوعالم نے فرم

  “اوربنی اسرائےل کی طرح دراز قد ہوگا ۔ ظلم وجورسے پرروئے ارض کو عدل وانصاف سے بهردے گا ۔

  : ۔حرعاملی کی اثبات الہداة ميںہے حضرت علی نے اپنے ايک خطبے ميں فرماےاہے  ۵

ن کےے امام مہدی مےری ذرےت سے ہوگا ۔مقام ابراہےم اوررکن کے مابےن ظہورکرے گا قمےص قلےل خدازےب ت ”    

ہوگا ،اس کے اوپر حلۂ حضرت اسماعےل ہوگا پاؤں ميں حضرت شےث کی نعلےن ہوگی اوراس کی دلےل امام االنبےاء 

  “عےسی بن مرےم آسمان سے نازل ہوکر مےری ذرےت سے مےرے مہدی کاساته دے گا ۔” :کايہ ارشاد ہے کہ 

   :  ۔خطبة البےان ميں حضرت علی نے ارشادفرماےا ہے کہ  ۶

بالعالم غےرمعلم ہوگا کائنات کے    امام مہدی کاچہرہ ماہتابی ہوگا ،جبےن روشن ہوگی ،سےاہ تل رخسارپرہوگا ”     

اسرارسے آشناہوگا۔امام مہدی ان سے قصاص لے گا جوہمارا حق نہيں پہچانتے وہ حق کاشاہد اورمخلوق خداپراهللا کاخلےفہ 

 ہوگا ۔حسن ابن علی نقی کافرزند ہوگا اورمےرے حسےن کی ذرےت سے ہوگا نبی کونےن کاہم نام ہوگا فاطمہ کی اوالد سے

  “ہوگا ۔

جب امام مہدی کاظہورہوگا ” :  عقدالدارفی اخباراالمام المنتظرميں ہے کہ سےدالشہداء امام حسےن نے فرماےا ہے کہ ۔٧

ےے تها جبکہ وہ تولوگ اسے تسلےم کرنے سے انکارکردےں گے کےونکہ لوگوں کے خےال ميں اسے بوڑها ہوناچاہ

  “نوجوان ہوگا ۔

 اکمال الدےن ميں ہے کہ مروی نے امام رضا سے سوال کےا ۔آپ کے قائم کی بوقت ظہورکےاعالمت ہوں گی ؟آپ نے  ۔٨

   : فرمايا

دےکهنے ميں جوان ،حقيقت ميں سن رسےدہ ہوگا ۔دےکهنے والے چالےس برس سے بهی کم کاخےال کرےں گے ۔اپنی  ”    

  “ لمحہ تک ان پربڑهاپے کے آثارظاہرنہيں ہوں گے ۔زندگی کے آخری

  ميں آپ کا حجراسود نصب کرنا  ہجری٣٠٧

 عالمہ اربلی لکهتے ہيں کہ زمانۂ نيابت ميں بعہد حسين بن روح ،ابوالقاسم جعفربن محمد بن قولويہ بارادۂ حج بغداد          

هے ۔ لےکن وہ بغداد پہنچ کرسخت علےل ہوگئے ۔ اسی گئے اوروہ مکہ معظمہ پہنچ کرحج کرنے کافےصلہ کئے ہوئے ت

دوران ميں آپ نے سناکہ قرامطہ نے حجراسود کونکال لياہے اوروہ اسے کچه درست کرکے ايام حج ميں پهرنصب کريںگے 

۔ کتابوں ميںچونکہ پڑه چکے تهے کہ حجراسود صرف امام زمانہ ہی نصب کرسکتاہے جےساکہ پہلے آنحضرت صلعم نے 

ابن هشام ” تها ،پهرزمانۂ حجاج ميں امام زےن العابدےن نے نصب کياتها ۔ اسی بناء پرانهوں نے اپنے ايک کرم فرمانصب کيا

کے ذرےعہ سے ايک خط ارسال کيا اوراسے کہ ديا کہ جوحجراسود نصب کرے اسے يہ خط دےدےنا ۔ نصب حجرکی “ 

کہ اتنے ميں ايک خوبصورت نوجوان ايک طرف سے لوگ سعی کررہے تهے ۔لےکن وہ اپنی جگہ پرقرارنہيں لےتاتها 

سامنے آيا اور اس نے اسے نصب کرديا اوروہ اپنی جگہ پرمستقرہوگيا ۔جب وہ وہاںسے روانہ ہوا توابن ہشام ان کے پےچهے 

ہولئے ۔راستہ ميں انهوںنے پلٹ کرکہا اے ابن ہشام ،توجعفربن محمد کاخط مجهے دےدے ۔دےکه اس ميں اس نے مجه سے 
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ال کياہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا ۔ ا س سے يہ کہدےنا کہ وہ ابهی تےس سال اورزندہ رہے گا يہ کہہ کروہ ونظروں سو

سے غائب ہوگئے ۔ ابن ہشام نے ساراواقعہ بغداد پہنچ کرجعفربن قولويہ سے بيان کرديا ۔ غرضکہ وہ تےس سال کے بعد وفات 

  قعات کتاب مذکورميں موجودہيں ۔اسی قسم کے کئی وا) ١٣٣کشف الغمہ ص(پاگئے ۔

 عالمہ عبدالرحمن مالجامی رقمطرازہيں کہ ايک شخص اسماعےل بن حسن ہرقلی جونواحی حلہ ميں مقےم تها اس کی          

 جوہرزمانۂ بحارميں ابل آتاتها جس کے عالج سے تمام دنيا کے اطبأ عاجزاورقاصرہوگئے  ران پرايک زخم نمودارہوگياتها

يک دن اپنے بےٹے شمس الدےن کوہمراہ لے کرسےدرضی الدےن علی بن طاؤس کی خدمت ميں گيا ۔انهوں نے تهے وہ ا

پرہے اگراسے نشتر “ رگ اکحل ”پہلے توبڑی سعی کی ،لےکن کوئی چارہ کارنہ ہوا ہرطبےب يہ کہتاتها کہ يہ پهوڑا 

چون ازاطبأماےوس شدم عزےمت  ” ان ہے کہدياجائے توجان کاخطرہ ہے اس لئے اس کاعالج ناممکن ہے ۔اسماعےل کابي

جب ميں تمام اطباء سے ماےوس ہوگيا توسامرہ کے سرداب کے قرےب گيا،اوروہاں “ مشہدشرےف سرمن رائے کردم

پرحضرت صاحب االمرکومتوجہ کيا ،ايک شب دريائے دجلہ سے غسل کرکے واپس آرہاتها کہ چارسوارنظرآئے ،ان ميں سے 

ےب ہاته پهےرا اورميں بالکل اچها ہوگيا ميں ابهی اپنی صحت پرتعجب ہی کررہاتها کہ ان ميں ايک نے ميرے زخم کے قر

سے ايک سوارنے جوسفےد رےش تهے کہا کہ تعجب کيا ہے تجهے شفادےنے والے امام مہدی عليہ السالم ہيں يہ سن کرميں 

  ۔)١٣٢وکشف الغمہ ص٢١۴نبوت صشواہدال(نے ان کے قدموں کا بوسہ ديا اوروہ لوگ نظروں سے غائب ہوگئے ۔ 

 

IMAM MEHDI  Page 63 of 63 

Presented by www.ziaraat.com


	بسم الله الرحمن الرحيم
	قرآن اور اهل بيت عليهم السلام
	آيات بينات

	بسم الله الرحمن الرحيم
	ضرورت امام از روئے عقل و قرآن

	بسم الله الرحمن الرحيم
	غائب امام کافائدہ اورصورت استفادہ
	موجودات عالم میں غیبت کے دوطریقہ ہیں ۔


	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرت امام محمد مھدی  علیہ السلام
	حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت
	آپ کا اسم گرامی
	آپ کے القاب 
	 آپ کی کنیت
	آپ کاحلیہ مبارک
	آپ کا نسب نامہ
	تین سال کی عمرمیں حجت اللہ ہونے کادعوی
	حدیث نعثل اورامام عصر  :
	امام عصرکا واقعہٴ کربلابیان کرنا
	 امام غائب کاہرجگہ حاضرہونا
	حضرت صاحب العصرکی ازواج واولاد
	حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طول عمرکی بحث
	ِِزیارت ناحیہ اوراصول کافی 
	امام مہدینبوت کے آئینہ میں
	 ادیان وامام مہدی علیہ السلام:
	۱۔ زردشتبوں کی کتابیں:
	۲۔ ہندوؤںکی کتابیں :
	۳۔ زبور : 
	۴۔ توریت  :
	۵۔ انجیل  :

	امام مہدی کاذکرکتب آسمانی میں
	دیگررمذاہب عالم اوروجودامام مہدی علیہ السلام  :
	ولادت باسعادت  :
	حلیہ مبارک:

	جناب بحرالعلوم کا امام زمانہ سے ملاقات کرنا
	ملامحمد باقرداماد کاامام عصرسے استفادہ کرنا
	امام مہدی کی مومنین سے ملاقات  :
	پانچ سال کی عمرمیں خاص الخاص اصحاب سے آپ کی ملاقات
	 جزیرہ خضراٴ میں امام علیہ السلام سے ملاقات
	اسحاق بن یعقوب کے نام امام عصرکاخط:
	شیخ محمدبن محمد کے نام امام زمانہ کامکتوب گرامی
	واقعات روائے حاجات  :
	ان حضرات کے نام جنھوں نے زمانہٴ غیبت صغری میں امام کودیکھا ہ
	امام مہدی علیہ السلام کاحمایت مذہب فرمانا  واقعہ ٴانار  :
	زمانہ غیبت کبری میں امام مہدی کی بیعت  :
	حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد:
	امام مہدی کی غیبت کی وجہ:
	غیبت امام مہدی پرعلماٴاہل سنت کااجماع :
	غیبت امام مہدی جفرجامعہ کی روشنی میں  :
	حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اوراس کی ضرورت  :
	امام مہدی اورحج کعبہ
	غیبت کبری میں امام مہدی کامرکزی مقام:

	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرت حجت علیہ السلام کامسکن
	۳۰۷ہجری  میں آپ کا حجراسود نصب کرنا


