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 مخففات

 بهیجے سالمپر  نہللا ا - )علیہ السالم( / ( یا علیها السالم)

 بهیجے سالمسب پر ہللا ان  - )علیهم السالم(

 سالم بهیجےدرود اور پر  آلکی  ہللا ان پر اور ان - ملسو هيلع هللا ىلصیا ( )صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 با عظمت اور بلند ہو -( )سبحانہ و تعالی
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 یہ کتاب

ریعے نایک عیسائی عورت نے انٹرنیٹ کے  جو ہے یہ کتاب دراصل ان کئی سواالت کے جوابات کا مجموعہ

اور ان شاء ہللا بہت  ۔ اس میں پائے جائیں گے بھیجواب  ن سواالت کےسید احمد الحسن سے پوچھے ، اور ا

جو کہ  ،حمد الحسن نے دئیے سید اجو  جوابات۔۔۔ اور ساتھ ساتھ ان کے  دیا جاۓ گاسواالت کو شائع کر سے

 کیلئے ان میں سے کچھ انصار االمام المھدی ہللا ء شا ان اور – ہیں وصیمبر اور غکے پی  امام مہدی

 -واب المنیر نامی کتاب میں بھی موجود ہیں جواب ہیں جو کہ الج بھی

 

٭٭٭



 
 
 



 
 
 

 

پر وحی  سے وصیت کی اور جو ہم نے آپجو اس نے نوح  ہے سے وہ نافذ کیااس نے تمھارے لیے دین )

میں تفرقہ اور اس  ودین قائم کر کہ سے وصیت کیعیسی سے اور ، موسی  سے یمہنے ابرا ہم ، اور جواتاری 

 منتخب کرتا ےہجسے چاگراں گزرتی ہے ۔ ہللا  مشرکین کو بالتے ہیں، وہ ان پر جس کی طرف آپ ۔ کرونہ 

 ۔ (1)(ہےنواز دیتا  ہدایت اسکو وہ اپنے جہت اور بھی جو اس کی طرف بڑھتا ہے اورہے 

نمائی ہکی ر لوگوں ان السالم کی طرفپیغمبروں علیھم  اور ہے ، منتخب کرتا وں علیھم السالم کوہللا پیغمبر)

ی کہوجانے کے قرب  سبحانہ ہللا اور ےہ ےاور اپنے نفس سے جہاد کرت تے ہیںکی طرف آ جو اس ہے کرتا

کی طرف  ہدایت اس کو ہے وتاہطاقتور  زیادہکا نفس جس لہذا جس ۔  یںہ یخاطر اپنے نفس کو قربان کردیت

 ۔ ہے ی زیادہ دیر لگتیہسمجھنے میں اتنی  غمبر کی باتآنے اور ہللا کے پی

نے ، کیونکہ اگر آپ کرادے  پہچانسے اپنی  مجھآپ ) اے ہللا ، :  کہ ہے ملتا دعا میں ایک کی امام مہدی 

عطا  ہللا اور یہ فہم اس شخص کو ۔ (2) (نہیں ں گاوے پیغمبر کو پہچانمیں آپ کی تو اپنی پہچان نہیں کرائ

روح کی جس کرے گا ہللا اس شخص کو فہم کیسے عطا  !!و ؟ہہ مارا اپنے نفس کو نجس نے کرے گا کیسے 

ےس رواک جب مںی کس چپز ےن متھںی جسدہ کرےن  ایفرما) ، ؟گئی ٹکی بیماری پر لپ () لعنت ہللا علیہ ابلیس

 ( (3) (وں ، آ پ ےن مجھے آ گ ےس بناای اور اےس میٹ ےسہمںی اس ےس بہرت ، کہا " ےن متھںی حمک دای

 س ید امحد احلسن

 کے وصی اور پیغمبر مہدی امام 

 (قائم کرےانہیں زمین میں ہللا )

 ٭٭٭

ے مضمون اور ک دعوت یآپ ککے ساته : نام  حِ قدس کےرو بیٹے اور ،باپ  روع کرتی ہوںمیں ش :سوال

 ؟مقاصد کیا ہیں

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری
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( اور میں سے جیتا ہےکالم  ےہللا ک مگر،  جیتا نہیں سے کھانے ابِن آدم محض)کہا :نے عیسی :  جواب

 ۔ ہے جیتاہللا کے کالم سے  اور ہے مر جاتا ابِن آدمسے : کهانے وں ہبندہ آپ سے کہتا ہللا کا ایک 

کے  ، عیسی کے پیغام  ، موسی کے پیغام   ابراھیم ، اور ہے کے پیغام جیسا نوح  پیغام تو میرا

 – ہے جیساکے پیغام ملسو هيلع هللا ىلص اور حضرت محمد پیغام 

 ہے ی میرا مقصدہکا مقصد اوصیاء اور کا  وںپیغمبر ؛ جائے کا پیغام پہنچ (1)توحیدر کونے میں ہ ےکہ دنیا ک

اختالفی باتوں کی بهی  درمیان کے لوگوں کرتا ہوں اور آپ وضاحتتورات ، انجیل اور قرآن کی میں اور  ،

کر  کے علماء، عیسائی اور مسلمان  جو یہودکروں گا اس انحراف کی وضاحت ، اور میں وضاحت کروں گا 

 (علیہهم السالم) وںکا پیغمبر لوگوں اور انخارج ہوگئے سے  جس کے ذریعہ وہ شریعت الہیہاور  رہے ہیں

 ۔ کروں گا خالف ورزی کرنے کی ٖوضاحتوصیتوں کی کی 

ن وہی چاہیں جو ہللا زمی لِ اہ کہ بهی : اور اس کی چاہت ہےہے ارادہ  ہی اکسبحانہ و تعالی ہللا ا ارادہ میر

 جیسے آج ظلم اور جبر سے بهریسبحانہ و تعالی چاہتا ہے ، کہ زمین انصاف اور عدل سے بهر جائے 

 ۔ہے ہوئی

کو خوشی نصیب  وںیتیم کے بعد سہنے دکه کو پناہ ملے ، تاکہ وںکو کهانا ملے اور غریب وںبهوک اور یہ کہ

تاکہ شریعت میں  ۔۔۔۔۔۔تاکہ ۔۔۔۔ تاکہ ۔۔۔  ،  عزت وآبروسے ملیں یںتکہ بیواؤں کو ان کی معاشی ضرور و ۔ تاہ

 -ں وہنافذ ، اور ایمانداری  ت، انصاف ، رحماہم باتیں سب سے 

اپنے  آپ، اور کے بارے میں آپ اپنا عقیدہ بیان کریں  (السالم هماعلی)عیسی ابن مریم  میں چاہتا ہوں کہ

کے لیے  ِب حقہر طال اور ، آپ کے لیے سے کریں ، تاکہ میں کی آیتوں کی وضاحت انجیلیدے عق

اور کا خوف رکهیں  (2)لوٹ آنے، اور خوف رکهیں سے  قیامِت صغری اور کبریاور ، وضاحت کر سکوں 

 -کا خوف رکهیں وتعالی  ہہللا سبحان

 امحد احلسن

 ٭٭٭

میں  ی زمانےآخر عیسی  آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ۔۔۔ه باپ کے نام کے سات رشوع کریت ہوں سوال/

اس کا نام ، اور مانتے  نہیں و آپ نبیکے پیچهے نماز ادا کریں گے جس ک وں گے اور اس شخصہر ہظا

                                            
نے اپنی کتاب  ترجمان کا کومنٹ : یہاں وہابیت یا موجودہ توحید پر کتابیں مراد نہیں ہیں ، کیونکہ  جیسا کہ سید احید الحسن  1

 -؛کتاب التوحید' میں بیان کیا ہے ، ان میں بہت غلطیاں پائی جاتی ہیں اور ان سے لوگوں کا بہت سا حصہ گمراہ ہوچکا ہے 
 کی ایک اور کتاب میں ملتی ہے سید احید الحسن کی وضاحت اس  –اس سے مراد رجعہ ہے  2
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پڑھ پیچهے نماز کیسے کسی غیر نبی کے ایک پیغمبر  !!!؟ہے نہیںعجیب ، کیا یہ بات ہے محمد المهدی

 ؟سکتا

 (2005 خاتونرج ایک عیسائی وا جت)ری

 

وجهیں ہو دو  پڑھنے کی کے پیچهے نماز امام مہدی  اک (السالم ماعلیہ)بن مریم عیسی  بہن،: اے  جواب

 : ہیںسکتی 

صرف اس صورت میں  یناً وہاور یق ، ہیںافضل سے  ہللا کے پیغمبر عیسی  کہ امام مہدی :  یپہل

اور اگر  ۔ کا اشکال باقی نہیں رہاآپ س صورتحال میں ، ا ںہو پر فائز مقاِم نبوت وہہیں اگر  سکتے افضل ہو

تا ہوں اور اس وجہ پیش کر یدوسرایک  مگر آپ کے سامنےرکهتا ہوں میں یقین  گفتگومذکورہ باال  میںچہ 

 ۔کا جواب بهی 

جو آپ نے بات پیش کی ہے ، اور اس صورت میں  ہیں افضلسے   مام مہدیا  عیسیکہ  : یدوسر

 ۔ ریسرچ کرنے کا موقعہ ملتا ہےکے حوالے سے اور حقیقت سچائی  اشکالاس میں کوئی 

اور یہ  ، کہیں جدید دِ عہ قدیم اور دِ عہ یا ، ہے موجود دونوں کتابوں میں ت اور انجیلاراس کا جواب تواور 

 ۔ ہے قرآن میں بهی

 داؤد پیش کرتا ہوں ، پس  کی کہانی داؤد  اور (طالوتؤول )یا کیلئے شاآپ ( قدیم دِ عہ یا) ےس تارتو

کی فوج میں   طالوت وہم ابتدا میں ہ۔ تا افضل ہیںاور طالوت سے  ہیں میں سے ایک نبی اءنبیاہللا کے 

کے حکم سے  ہسبحانہللا ؤول( )یا شا طالوت کیونکہ  ۔ کے تابعدار  طالوت، اور تهے جندی ایک 

  –تهے  (1)متعین حکمران

 وںفوج ےطالوت ک  وقت داؤد جس گوالئته( کو قتل کر دیایا ) لعنت ہللا علیہ ،  نے جالوت  داؤد پس

 تورات( 17ے ۔ ) سیموئیل اول باب ته ایک جندی میں سے

 ۔ ہے اور قرآن شریف میں بهی یہ قصہ موجود

قصہ پیش ( کایوحنا یا )  یحییاور   عیسیکیلئے ( آپ ِد جدیدعہ یا) ہے انجیل مقدس کا تعلق اب جہاں

آئے اس طریقے سے کہ  عیسی  اس کے ساته ساته تهے ، افضل عیسی سے  یحیی  کرتا ہوں ، پس

                                            
کے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر وہ ترجمہ اختیار کیا ہے جو سید احمد الحسن ع نے  بادشاہترجمان کا کومنٹ: ملک کا لفظی ترجمہ  1

احثہ چل رہا تها ، تاہم عیسی ع کیلئے دیگر کتب میں استعمال کیا ہے جب ان کے زمانے کے یهودی علمائے دین سے بحث مب
 -)حکمران( لکها ہے 



 
 
 
 
 
 

 ے پروڈکشن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انصار االمام المهدی ع ک10
 
یہ بات کسی کی بزرگی بیان کرنا ، اور کسی کی برائی سے  اگرچہ (1) لیں بپتسمہکے ہاته یا یوحنا  یحییوہ 

اس معاملے میں ، اور ہے  هتیبیان کرنے کا معنی رک پاکیزگیاور کسی کی عیبوں سے ، بیان کرنا  پاکیزگی

 ۔ا کردار ادا کیا کہونے ہللا کی حجت  پر عیسی نے  )یا یوحنا(  یحیی

 بپتسمہ کے ہاتهآئے تاکہ یوحنا  کواردن  سے گلیلی)اس وقت یسوع  : ہےمیں آیا  3انجیل میتهیو باب نمبر 

کے ہاته لیں مگر یوحنا نے انہیں منع کیا اور ان سے کہا کہ میں اس بات کا ضرورتمند ہوں کہ میں آپ 

ایسے ہی کرنا چاہئے  یںہمآپ میرے پاس آرہے ہیں ۔ تو یسوع نے جواب دیا اب سنو ،  حاالنکہ ، لوں بپتسمہ

ی وہ ہ ۔ اور جیسے ہوا بپتسمہ عیسی کاجب  – وئےہرضامند  (یحیی)تب کہ ہر اچها کام مکمل کر سکیں ۔ تا

نیچے میں  شکل ک فاختہ کینے رب العالمین کی روح کو ای نہوںاور ا گیا ر آئے آسمان کهلہپانی سے با

 2۔۔۔(اآتے دیکه

اور  تهے ۔افضل سے  السالم  اطالوت اور یحیی علیہم  السالم اان دونوں صورتوں میں داؤد اور عیسی علیہم

 ۔ ہیں یہسب تعریفیں ہللا کے لیے 

 امحد احلسن

 ٭٭٭

 السالم و علیکم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و تسلیمات جناب سید احمد الحسنآداب  /سوال

کہ آپ نے میری طرف توجہ  وںہشکر گزار بہت  آپ کی ، میں ملگئے تهےت جوابا مجهے آپ کے تمام 

میرا تعلیمی اور  مجهحیرت میں ڈال دیا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے  مگر ایک اہم بات نے مجهے ۔۔۔فرمائی 

اور وں جانتا ہبہتر بهی انجیل سے  لِ ہمیں انجیل کو ا)کہا  خود ہی آپ نے اور،  ہامنظر جاننا چا ِس بی پہمذ

کہ میں  ؟؟؟تو آپ کے امام آپ کو کیوں نہیں بتاتے۔  (۔۔۔ وغیرہبهی قرآن کو  آپ کا تورات اور اسی طرح

ابت کرسکیں، پس ثکیا ہے، تاکہ آپ اپنی بات کو میرے جیسوں کیلئے  منظر ِس پکون ہوں اور میرا تعلیمی 

 و ۔ہر اصآپ کا حامی و ن ربتمام احترام کے ساته ، آپ کا جواب کیا ہے؟ 

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری

 

                                            
کی مثال اسالم میں اس غسل جیسی ہے جو کوئی جنبی نماز پڑھنے سے پہلے کرتا ہے یا نیا مسلم اسالم میں داخل ہونے  بپتسمہ 1

 سے پہلے کرتا ہے ۔ 
 16-13جدید : ِد عه –انجیل  -2
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کا مذاق  عیسی کر  کے ساته مل کاتبوں اور شیوخ اور وہ ، ؤں نے کہامذھبی پیشوا)اسی طرح  /جواب

ا حکمران ہے اگر وہ اسرائیل ک ، سکتانہیں بچا وہ خود کو مگر ،  یالاس نے دوسروں کو بچا:  رہے تهے اڑا

خدا اب تها ،کیا  بهروسہاس نے خدا پر  - پر ایمان الئیں گےاس  ہم پهر ئےآ صلیب سے نیچے اترتو وہ 

 (1) (وہ چاہتا ہےے اگر لاسے بچا

 الٹهیاته میں ہدائیں  ان کےکہ  سکتا ا ہو یہ نہیں سمجهرہکو دیکه  موسی جو  کوئی ایسا شخصاور کیا 

اته میں ہنے ہآپ کے دا) کیوں پوچهایہ  پهر ۔ ہللا نے ان سے ہے کے بارے میں کیا خیال ہہللا سبحان اب ہے ،

 (2) اے موسی(،  ہے کیا

 امحد احلسن

  ٭٭٭

                                            
 32-31: 15، انجیل مارک 42-41: 27انجیل میتهیو  -1
کہا وہ میری الٹهی ہے جس سے میں اپنے بهیڑ بکریوں کیلئے کهانا  –اے موسی  ہے اته میں کیاہنے ہآپ کے دایہ آیت : )اور  2

 18-17اتار دیتا ہوں اور اس میں اور بهی فائدے ہیں( طہ: 
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میں آپ کو اس طرح  الشعوری ہکپر ایسے سوار ہوئیں آپ  یںکہ کسی قسم کی طاقت ہے کیا یہ ممکن /سوال

 و؟ہوتا ہکے اندر اس قسم کا احساس پیدا آپ  کہئیں دے گدھوکہ 

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری

 

و، ہمگر تم سننے سے انکار کرتے ،  ےہ الیت ہمیشہ ہللا کا کالم سن نے فرمایا۔ )ہللا واال  عیسی /جواب

و ہتم سامری  کہ ہےنہیں درست  اری باتہماور کہا : کیا  نے جواب دیا یوںیہود ۔ وہکیونکہ تم ہللا والے نہیں 

یں اپنے مقدس باپ ، م ہے مجه میں کوئی شیطان نہیں:  عیسی نے جواب دیا ۔ ہے اور تمهارے اندر شیطان

جو  ہے ذات ۔ مگر ایککرانا چاہتا زت نہیں عیں اپنی م ہو ، ےتکر ہیناور تم میری تو ،وں ہکی توقیر کرتا 

میں سے کوئی اگر تم  : وں کہہیقین سے کہتا پورے  ہیں۔ میں تمہے  اور وہی فیصلہ کرنے والی ہے یتہچا

 (1) (کبهی موت نہیں آئے گیی باتوں کو اپنائے گا اسے میر

 امحد احلسن

  ٭٭٭

                                            
 8انجیل یوحنا : باب  -1
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 ؟ وا ہےہ اپنی موت کا وقت معلومآپ کو امام کے واسطے سے کے کیا آپ ، آداب، جناب  /سوال

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری

و جائے گا کہ ہوں ، تو مجهے معلوم لاگر دیکه ہیںجن ہیں عالمتیں اور اشارے معلومکچپ مجهے  /جواب

 ۔ہے قریبا وقت ک لوٹ جانے ے پاس میرےو تعالی ک ہسبحان ہللا 

 امحد احلسن

 ٭٭٭

 ، آداباحمد الحسن  ِب محترمجنا /سوال

، یا ہم یہ کہیں وہ کیا  بنے اہلکارکے لیے  ذمہداریاس ن کی وجہ سے آپ ج ہیں وہ کیا خصوصیات

آپ کے جن کی وجہ سے  ہیںہوئے ز میدوسرے شیعہ حضرات سے مآپ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے 

 چنا ؟یلئے کخط و کتابت مهدی نے آپ کو اپنی 

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری

 امحد احلسن

 ٭٭٭

آؤ تو اپنے ساته کرنے  (1) باتکہا : جب آپ اگلے بار کرتے ہوئے یہ سے بات  ہللا نے موسی  /جواب

کہ وہ کرسکے  جرات نہکو دیکهتے یہ جس جس  تو موسی ۔  وہبہتر  آپجس سے  ے کو لے آنایساکسی 

ایک میں تالش کرنے لگے ، یہاں تک کہ  حیاواناتکر لوگوں کو چهوڑ وہ لہذا ،  وںہمیں اس سے بہتر یں کہ

ایک رسی اس کے گلے سے  ۔ پهر : میں اس کو لیکر چلتا ہوںکہنے لگے  پر گذر ہوا اورخارش زدہ کتے 

 :کتے کو دیکها اور اس سے کہا نے  موسی جب کچه فاصلہ طے کر لیا تو  ۔ باندھی اور ساته لے چلے

؟ پهر اوہمیں تم سے بہتر کیسے  تو ، وہکرتے کس زبان سے  تسبیح ہللا کی کہ تم نہیں معلوم یہ مجهے

 چلے گئے ۔پر  کی جگہ ےکرن باتہللا سے نے کتے کو آزاد کر دیا اور  موسی 

                                            
 -ہم نے یہاں پر بات کا لفظ استعمال کیا ہے  –کا معنی دعاء اور گفتگو میں بهی آتے ہیں  مناجاة -1
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 :نے جواب دیا  موسی  تها؟ آپ کو کرنے کا حکم دیامیں نے  کا جس ہے اے موسی وہ کہاں : کہاہللا نے 

کتے کو آزاد نہ اس  آپاگر  ، اے عمران کے بیٹے :نے فرمایا  ربتو   ۔ نہیںوہ مال اے میرے رب مجهے 

  (1)مٹا دیتاسے کی کتاب نام نبوت  آپ کاکرتے ، تو میں 

وں ۔ بہتر ہکہ میں ایک خارش زدہ کتے سے میرے خیال میں یہ بات نہیں آتی ہوں اور یر بندہ قحمیں تو اور 

 سامنے کهڑا ہوتا ےرحیم کجو اپنے ایک رِب رؤوف و وں ہسمجهتا گناہ بڑا بہت ایک میں اپنے آپ کو بلکہ 

 ۔ ہے

 امحد احلسن

 ٭٭٭

کا و کتابت بعد خط ، اور ان کے  تهے کے چار سفیر کہ امام مہدی  ہیں شیعہ حضرات کہتےآپ  /سوال

، تو آپ )قرآن ، اور تورات ، اور انجیل( سے روایتی اور عقلی دلیل کے ساته یہ کیسے  سلسلہ رک گیا تها

 ؟ثابت کرسکتے ہیں کہ آپ سفیر نمبر پانچ ہیں

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری

 

آسمان ایک آندھی میں  کا رب انہیں (2) ایلیا اور جس وقت)میں ہے :  2کتاب  2تورات میں ، بادشاہ  / جواب

، ہو گیا تها  (3)دھرکو لپیٹ کر پانی پر مارا تو پانی ادھر ا   چادر یایلیا نے اپن۔۔۔۔۔۔ اور لگا کی طرف اٹهانے 

کہ اس سے پہلے ' ایلیا نے کہاتو  پار ہوگئےجب وہ  اور، پار ہو گئے گزر کر  خوشکی پر اور وہ دونوں

: میں  نے جواب دیا الیشع '؟ہوں۔۔۔مانگ لو کوئی درخواست پوری کرسکتا یمیں تمهار لےاٹهاخدا مجے 

 لیا نے کہا : آپ نے بہت مشکل درخواست کییا ۔ آپ کی روح سے دگناہ حصہ ملجائے مجهےچاہتا ہوں کہ 

 – پوری نہیں ہوگی ورنہ سمجه لو کہ آپ کی درخواست پوری ہوگئی ،، اگر تم دیکو کہ مجهے اٹهالیا گیا تو 

والی گهوڑے ایک بنی  سے اور وہ دونوں اسی طرح چل رہے تهے اور گفتگف کر رہے تهے کہ اچانک آگ

 اور ایلیا طوفان میں اوپر آسمان کی طرف چڑھے ور ان دونوں کے درمیان حائل ہوگئیا ایک بگی اتری

 ، یرے ابواے م ، چال رہے تهے : اے میرے ابورہے تهے اور تے جاالیشع دیکهاس حالت میں کہ  گئے

 اور ائندہ کبهی نظر نہیں آئے ۔۔۔(۔ –اسرائیل کی سواری اور اس کے گهوڑے 

                                            
 204ابن فہد کی کتاب عدة الداعی کا مطالعہ کیجئے: ص -1
  -سے بہت قبل تهے  کہا جاتا ہے اور وہ موسی  انہیں عربی میں الیاس  2
 یا تهاکے لئے اپنے زمانے میں بن گ یعنی پانی کے اندر سے چلنے کیلئے ایک رستہ بن گیا ، جس طرح موسی  3
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 ہ و، اور ہللا سبحان ہیں زندہوہ اور اب تک  تها ، گیااٹهالیا انہیں اور  ہے تحال کی پیغمبر ایلیا  یہ ہللا کے

مگر دنیا کے لوگ ان کو نہیں دیکه سکتے ، کیونکہ  ہیں ، وں کو سرانجام دیتےلئے بہت سے کامتعالی کے 

،  ہیں خضر ی طرح ک ایلیا اور اس کے ساته ،  ہیں یئوہاگرچہ ان کی آنکهیں کهلی  ہیں یہ نابینا

، اور ہیں دیتےسرانجام  وں کوکام بہت سےہللا کے حکم سے بهی  وہلیا گیا تها ، اور و بهی اٹهاکیونکہ ان ک

سرانجام  وں کوکئی کام بهی اسی دنیا میں ہللا کے حکم سے وہاور  ئے تهےگ ئےلاٹهااسی طرح  عیسی 

م حکم سے دینا میں کئی کابهی ،اور یہ بهی ہللا کے  محمد بن الحسن  امام مہدی  ، اورہیں دیتے

 ۔ ہیں سرانجام دیتے

وہ وں کو بهیجا تاکہ پیغمبراوصیاء اور ہوں نے اپنے اناس وقت سے  تها اٹها یا گیا کو عیسی جس وقت 

کو دین  ےہللا کتاکہ اور ہللا سبحانہ کی طرف سے لیکر آئے تهے ، وہ  سکیں جسےکو ثابت کراس حقیقت 

،  (1)سمعان بطرس ہیں میں کہتے انجیلکہ ان کو  اشمعون الصفا یا جیس میں سےان ۔  سکیں پهیالدنیا میں اس 

کی  ی اس کے بعد عیس۔  (2) یوحنا الالحوتی  ہے میں ، یا جیسا کہ بائیبل رییوحنا البرباور اسی طرح 

بات کیونکہ اس  ، یا تهایشہ کے لیے رک گہمکہ مراد یہ نہیں ۔ اور تها ا گیرک کا سلسلہ  یطرف سے پیغمبر

کہ  ہے یہ: اور وہ ہےملتی ثبوت اس کے بر عکس تی یا منظقی ثبوت نہیں، بلکہ یحق میں کوئی روا کے

واپسی ے گا جس وقت ان کی کرکی نمائندگی  نجو اس وقت ایں گے کو بهیج ے ایک شخصسیا  عیسی

ء شا گا ان دوںثبوت  آگے آپ کو اس بات کا ۔ میں چکی ہوگیقریب آ ِت صغریاور قیام چکا ہوگاکا وقت آ

 ۔ہللا

 اور یہ غیبتتهے چار سفیر بهیجے  اپنے صغری میں تِ انہوں نے غیب،  ہے کا تعلق  جہاں تک امام مہدی

، پهر اس کے بعد ان کی طرف سے سفارت اور پیغمبری کے سلسلے بند  تقریبا ستر سال تک چلتی رہی

کیلئے بند ہوجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیلئے بند ہوئے بلکہ  ایک محدود مدتمگر  :ہوگئے تهے 

ان  کو بهیجیں گے جو یک ایسے پیغمبراپنی طرف سے ا ہیں کہ وہ  یہ بتالتیجو  ئل موجود ہیںدالایسے 

 دلیل۔ میں صغری کا وقت آچکا ہوگا  تِ قیامقریب آچکا ہوگا اور قیام  اجس وقت ان ک ی نمائندگی کرے گاک

 ۔ ہللاء شا گا ان آگے پیش کروں

اور اس سے ہپلے کہ ہم اس مسئلے میں بات کریں جس میں ان شخصوں کی جگہ کوئی قائم مقام کو اور اب 

 بهیجے جانے کی دلیل ملتی ہے ، ہمیں ان چار شخصوں کے بارے میں کچه باتیں جاننی چاہئیں ، یعنی: 

                                            
 لکہا جاتا ہے سائمن پیٹریا  Simon Peterانگلش انجیل میں ان کا نام یہ نام غربی انجیل میں ملتا ہے اور  1
 بهی کہا جاتا ہے  John The Divineیا  جان دی ڈیوائنان کو  2
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یا ان کے  ہے ، کیا ان سب کا مقصد ایک علیہم السالم ، عیسی اور محمد ابن الحسن المہدی ایلیا ،خضر 

 ؟ہیںمقاصد الگ الگ 

کوئی کے درمیان ، اور ان ہیں ، الگ الگ نہیں  ہیں یکساں اور یہ ۔ ہی ہےکہ ان کا مقصد ایک  ہے سچ یہ

۔  و ماننا ہےو تعالی ک ہسبحان جو کہ ہللا  ہے ایک دیناور ان کا  ہے ایک ربکیونکہ ان کا  ہے ، فرق نہیں

، اور جس سچائی کی  ہیں کرتے عملاور اسی کے حکم سے  ہیں ہللا کی طرف بالتے کے سب سباور وہ 

 ی غایت ایک ہے اور ان کاکقیامِت صغری ہے ، اور ان سب  جو کہ ہے وہ بهی ایک ہیں طرف بالتے

پهیالنا  اور توحید اور ہللا کی عبادت کو انصاف کہ اس زمین میں عدل اور جوغرض ایک ہے  مقصد اور

وہ سب یکساں ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ، ، لہذا کہ وہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے  ہے جیسا

مقصد چاہتے ہیں ، اور اور ان کا رب اور الہ ایک ہی ہے ، اس لئے ان سب اور وہ سب ایک ہی غایت اور 

وہ غمبر ہوا ، کیونکہ کی طرف سے پیغمبر بهی ایک ہی ہوگا ، اور وہ ساته ساته ہللا کی طرف سے بهی پی

رہا نمائندگی کر ی نمائندگی کرتا ہے وہ ہللا کی ہیہی کے حکم سے عمل کر رہے ہیں ، تو جو ان کہللا سب 

کی خالفت کررہا ہے ، کیونکہ وہ ہللا کی زمین  ہہللا سبحانخلیفہ ہوگا وہ  دنیا میں ی جگہ، اور جو ان ک ہے

 خلفاء ہیں ۔  میں اس کے

طرف سے ایک پیغمبر بهیجیں سب اپنی بتاتے ہیں کہ وہ  یہ ایسے دالئل پیش کرینگے جوکچه  ہم اب اور

 یصغری اور خدائی انصاف کی حکومت کا وقت آچکا ہوگا ، اور کیونکہ زیادہ تفصیل کِت گے جب قیام

 - لئے ہم چند دالئل پر اکتفاء کریں گے جگہ نہیں ہے اس

 علیہم السالم آئمہ احادیثِ  و ملسو هيلع هللا ىلصمحمد و احادیِث رسوِل ن آقراول : در 

 :در قرآن أ

 ؛ جو لوگوں پر چھا جائے گا ،ےل آ ئے گا  اس دن اک انتظار کرو جب آ سامن دھواں پس)ہللا تعالی نے کہا : 

ان کو اید  ؛ "ہںی  آ ئےامیان ےل اب ہم ، دےےس ھٹا  ہم اس عذاب کو" ؛ ہوگا عذابایک بہت تلکیف دہ 

س یک طرف پیٹھ موڑی اور پھر انہوں ےن ا؛ آ ای تھا  ربمپیغ واحضپاس ایک ان ےک  جبکہکےسی ہوگی  اینیہد
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آ ؤ لوٹ مت  ،عذاب مںی تھوڑی مکی کر دیں ےگ  ہم درحقیقت ؛" ےہ اور وہ دیوانہ ےہاےس سکھاای گیا "کہا 

 - (1) (ےگ ہم انتقام لںی،  ی گرفت ےس پکڑیں ےگبڑ ہم س دنج ؛ ےگ

)اور ہم  : نے فرمایا تعالی ہللاکرتا ہے ، سے پہلے ایک پیغام ہمیشہ آیا  اور عذاب ہے یہ دھواں ایک عذاب

 - (2)تے( نہ بھیج اس وقت تک عذاب بھیجنے واےل نہںی تےھ جب تک ایک پیغمرب

ی ہے ، چک اور اس کے ساته وہ دھواں یا عذاب ایک جرمانہ ہے جو پیغمبر کو جهٹالنے کی وجہ سے پڑ

پھر انہوں ےن اس یک طرف ےس پیٹھ موڑی )جیسا کہ آیات سے واضح ہے :  ، تها درمیانجب کہ وہ ان کے 

 ۔ (اور وہ دیوانہ ےہ" ےہاےس سکھاای گیا "اور کہا 

 اس پیغمبر پر ایمان النے کی وجہ سے زمیں کے ، ان پر چهائے جانے کے بعد ، اہلِ  عذاباں یا اور یہ دھو

 یا یونان کی قوم پر عذاب چها گیا تها ۔ ، جیسا کہ یونس جائے گا اٹها یا 

آیت سے جیسا کہ صغری سے تعلق رکهتا ہے ، بلکہ وہ چهوٹی پکڑ ہے ، ِت اں یا عذاب قیاماور یہ دھو

 ی پکڑ ہے اور ظالم قوم سے انتقام ۔بڑ صرف بعد کے، تو اس ہے حواض

 علیہم السالم آئمہ بات اور یہ وں میں سے ہےنے کی نشانیجاکهڑے ہو  کےالقائم دھواں  ، یہ پهر اس لیے

س پیغمبر کو جهٹالنے ازمین کےِل بلکہ وہ )دھواں( اہ،  ہے پیغمبر سے جڑا )دھواں( وہ، اور  سے وارد ہے

 واحضپاس ایک اور ان ےک کےسی ہوگی  اینیہان کو اید د)تو یہ ان کیلئے ایک جرمانہ ہے :  کی وجہ سے ہوا

 اب یہ پیغمبر کون ہے؟ اور اس کو بهیجنے واال کون ہے؟ ۔ (آ ای تھا ربپیغم

جوکچھ بھیی  -ےک انم ےس جو انتھایئ مہرابن ےہ، ابر ابر رمحتںی بھیجتا ےہ ہللا ):  ہے ارشاد باری تعالیاور 

؛  ےہ ت والاحمک ، اور طاقتورابدشاہ ، مقدس ،  ، جو ےہ ہللا یک تسبیح کر رھا ےہ زمنی اور آ سامن مںی

 ےہ جو ان کو ہللا یک آ ایت س ناات پیغمرب بھیجاایک  ان ہی مںی ےس ےک پاس (3) امیوں ےہ جس ےنوہی یہ 
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اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نبی محمد  –امی کا ایک اور مطلب اپنی کتاب 'عقائد االسالم' میں بتایا ہے سید احمد الحسن ع نے  3

ڑبانوں میں مهارت ہونے کی روابات ان کی روح کو  70 –ص لکهنا پڑھنا جانتے تهے ، بلکہ اس کے بر عکس دالئل ملتے ہیں 
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ی مںی تےھ ہ، اگرچہ اس ےس پےلہ وہ کھیل گمرا ےہسکھاات حمکت  کتاب و اور ان کو ےہ کرات کو پاک اور ان

اور  ےہ ےس غالب سب اوروہ ،نہںی ےک ساتھ ےلم  بھیی انجو ادورسے  ان مںی ےس ان ےک عالوہ اور ؛

 والافضل  میظع ، اور ہللا سب ےس ےہ کرات ءعطا ےہ اور وہ جےس چاھتا ےہ ، یہ ہللا اک فضل ےہ حکمی

 - (1) (ےہ

انہی میں سے ان میں ایک  : ان سے آ ملے نہیں ابهی لوگ جو دوسرے ان کے عالوہکہ  یہ ہے مطلب

 ور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا ۔جو ان کو ہللا کی آیات سنائے گا ا گا ، ےدبهیجکو پیغمبر 

 جو شخص ہونگےوہ  ہللا کے پاس لوٹ جانے کے بعدملسو هيلع هللا ىلص سکتا کہ محمد  نہیں ہی وہ یہ مطلباس کا قطعا 

میں سے  امیوں وہ ، اور ہے ضروریونا ہایک پیغمبر کا وہاں لہذا ۔  ئیں گےآیات سنا کو ے لوگوںآنے وال

کی یہ صفات ہوں ( اور اس )پیغمبر ۔ (تمام آبادیوں کی ماں) یالقر م  ااس کے زمانے میں  مطلب ؛ وہی ہ

لوگوں کو پاک کرے گا اور اور وہ آسمانوں یعنی  ؛ گا ےلوگوں کو پاک کروہ اور سناتا ہوگا وہ آیات  :گے

 ۔گا  حکمت کی تعلیم دے و اور انہیں کتاب ؛ کے ملکوت میں دیکه سکیں گے

 

، ان ےک  ےہ ۔ تو جب ان اک پیغمرب آ ات ےہ پیغمرب امت کیلئے ایک ایک رہ):  ہے ارشاد باری تعالی: 3

 ۔ (2) (ےس زایدیت نہںی یک جائے گی، اور ان  فیصلہ کیا جائے گا درمیان انصاف ےس

ی تفسیر دریافت کی : کاس آیت  کہ : میں نے روایت کرتا ہے سے  ابو جعفر اور وہ ہے جابر سے روایت

فیصلہ کیا  ۔ تو جب ان اک پیغمرب آ ات ےہ ، ان ےک درمیان انصاف ےس ےہ پیغمرب امت کیلئے ایک ایک رہ)

کہ  ، ہے اس کی تفسیر یہکہا : )باطن میں   ، انہوں نےےس زایدیت نہںی یک جائے گی( ، اور ان  جائے گا

 وہ پیغمبرکیلئے لوگوں  کےاور جس صدی  ، ہوگا ایک پیغمبر آل محمد سے ر صدی کے لیےہاس قوم پر 

تو ء ہیں اور وہی پیغمبران ہیں ، اور جو ہللا کا یہ قول ہے : نکل آئے گا ، اور وہی اولیا مناخب ہوا وہ ان پر

                                                                                                                              
رح ظاھر نہیں ہوا کہ وہ عربی کے عالوہ کوئی اور زبان میں کسی حاصل ہو سکتی ہے مگر ان کی حیات میں کبهی بهی اس ط

 مڑید معلومات حاصل کرنے کیلئے 'عقائد االسالم' کا مطالعہ کیجئے –سے گفتگو فرما رہے ہیں 
 4 - 1الجمعہ :  1
 47یونس :  2
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ےہ کہ اس اک مطلب کہا :  فیصلہ کیا جائے گا( جب ان اک پیغمرب آ ات ےہ ، تو ان ےک درمیان انصاف ےس

 ۔ (1)(لوگوں ےس زایدیت نہںی یک جائے گی جےسی ہللا ےن کہا اور ےس فیصلہ کریں ےگ انصاف انپیغمرب 

 و جائے گی ۔ہی ثبوت پیش کریں تو یہ بحث لمبی قرآن ہم ورنہ اگر،  ہے اور مختصراً یہ کافی

ایک ایسے جو لوگوں نے نقل کی ہیں شیعہ اور سنی سے بہت احادیث ملتی ہیں جنہیں ملسو هيلع هللا ىلص محمد پیغمبر  ب

کی اور ان  ، ہوگا سے پہلے آئے گا اور ان سے جڑا مہدی اور قائم پر داللت کرتی ہیں جو االمام المہدی 

 ۔ ہوگا وصیاته اور ہ، اور وہ ان کا دایاں  ہوگا پیغمبرطرف سے ایک 

یہ کہ وہ اور ،  ہے کرتی داللتاس شخص پر اس کے نام اور صفت کے ساته وصیت ی کملسو هيلع هللا ىلص  ہللا رسول اور

 ۔ ی اوالد سے ہےمہدی کالمام اال، اور وہ  ہوگا کا نام احمد سا اور ، اوگہمہدی  پہال

: اس کے نام کے بهیجیں گے  مہدی المام االجس کو  ہے ابیان کیو السالم نے بهی اس شخص ک معلیہ آئمہ

ساته ، اس کی رہائش کی جگہ بتال کر اور اس کی صفات کے ساته ، اور یہ کہ اس کا نام احمد ہوگا اور وہ 

کو  بات، صرف  ینہیں کروایات بیان  نے وں کہ میںہمیں معذرت خواہ بصرہ سے ہوگا ۔۔۔ اور ۔۔۔ اور ۔۔۔ 

ہوئی  کی شائع کی مہدی المام اال انصار یےلکی رنےک حاصل مزید معلومات اور ،مختصر رکهنے کیلئے 

جن  اتبیان دیگراور  ہے ،الرد القاصم  ،الرد الحاسم ،  البالغ المبیں ن میں سے : کا مطالعہ کریں ج وںکتاب

آئمہ سے نقل  اور پیغمبر نے کئی سو سال پہلے ءجو اکابر شیعہ علما ہے میں میں نے ان روایات کو بیان کیا

 ۔ یںروایت کی ہ اپنی کتابوں میں نے بهی ءسنی علما بعض جیسا کہ ، ہیں کی

 

 تورات در دوم :

 : یااشعکتاب  1

 سیٹیسے  وںان کے لیے دنیا کے دوردراز کونایک جهنڈا اٹهائے گا اور کے لیے  امتوں تمام دور سے وہ)

ی ان کو اونگه ہنہیں نہ  ئیں گےسو وہ ،یں گے نہیں تهکوہ تیزی سے آئیں گے ،  پهر اچانک وہ بجائے گا

کی جوتیوں  ، انیں گے ۔ ان کے کمر بند ڈھیلے نہیں پڑ یں گےاور لڑکهڑائے بغیر روانی سے دوڑ ، ئیگیآ

۔ ان کے گهوڑوں  ہیں ، اور ان کے کمان تیار ہیں ان کے تیروں کی نوکیں تیز ،نہیں یں گے ٹوٹ کے تسمے

 ہیں کی سی تیزی سے گهومتے ہوا پہیے؛ ان کی جنگی رتهوں کے  ہیں کے سم چماق پتهر کی طرح سخت

جہاں  ہیں اں تک گهسیٹ لے جاتےہاور اسے و ہیں جب اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں وہ شیروں دھاڑتے ،

                                            
 ، اور المجلسی نے البحار میں بهی اس کی روایت کی ہے ۔ 119تفسیر العیاشی : ص  1
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وئے سمندر کی مانند گرجیں ہرے ہحملہ کر دیں گے اور بپ یک دن وہ ۔ ) ا کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچتا

 (1) (۔۔۔ گے 

 آلِ کہ  یسا، ج ہیں ےکے ساتهیوں ک  القائم صفاتنہیں ، وغیرہ یہ  ئیں گےکہ جیسے وہ سو:  صفاتیہ 

ایک جهنڈا  وہ قوموں کے لیے دور سے) گا جهنڈا اٹهائےجو  ہے ۔ تو وہ کون ہے نے بیان کیاملسو هيلع هللا ىلص محمد 

 ؟اٹهائے گا( 

اکٹها  رِ انصاکیلئے السالم  معلیہاور خضر، عیسی ، ایلیا  امام مهدی  طلب کرے گا اور بیعت یعنی جو

 ے گا ۔ کر

ٹہنی اگے میں سے ایک  اس کی جڑوںاور ،  نکلے گیتنے میں سے ایک شاخ  یک یسی):  گیارہباب نمبر 

کی  قتطامشورہ اور  کی روح ہے ، جو کہ جو کہ حکمت اور سمجه ٹهہرے گیخدا کی روح پر  ، اس گی

اور  ہوگا خدا فِ سب سے بڑا لطف خواس کا کی روح ہے اور  خوف ےخدا کروح ہے ، جو کہ معرفت اور 

سنی سنائی باتوں سے ، بلکہ وہ عدل سے  یہنہیں کرے گا اور نہ  فیصلہسے آنکهوں کی نظروں یہ 

سے فیصلہ کرے گا ۔ وہ  انصافخستہ حال لوگوں کیلئے کے مسکینوں کیلئے فیصلہ کرے گا اور زمین 

نیکی اور زمین کو اپنے منہ کی الٹهی سے مارے گا اور منافق کو اپنی ہونٹوں کے سانس سے مارے گا ، 

 اور ٹیگر کا شیر بهیڑئیے میمنوں کے ساته آرام کریں گے ،ایمانداری اس کا کمربند )اوصاف( ہونگے ۔ 

 نہیںوئی غلطی یا خرابی مقدس پہاڑ پر ک بهیکسی  ، اور ے گابکری کے چهوٹے بچوں کے ساته لیٹ جائ

اس دن ،  ہے جیسے سمندر کو پانی بهر دیتاکیونکہ ہللا کی معرفت سے زمین ایسے بهرجائے گی  کریں گے

تمام امتوں کیلئے ایک جهنڈے کی طرح گهڑا ہوگا ، اور وہ سب اس ہی کی طلب کر رہے ہوں  جڑ یسی کی

 - (2) ہوگی۔۔۔(بزرگی اور اس کی ٹهہرنے کی جگہ  گے

واقع نہیں ہوئیں اور  ، اور یہ واقعات پہلے ماضی میں کبهی یلئے مناسب ہیںک ِت صغرىقیام یہ سب واقعات

 واقع ہوں گی ۔ الہی کی حکومت  میں ہی لِ صرف عد

 سے جانے جاتے ہیں ۔ کے والد  داؤدنبی تو وہ تورات میں ،  ہے ی کا تعلقساور جہاں تک ی

 ۔ ہیں کی والدہ داؤد کے نسب سے اور امام مہدی 

لہاذا وہ ایک شہزادی تهیں ، اور  تها )بادشاِہ روم( روم رِ قیصان کا دادا کہ  ہے یہ قصہ امختصر اک ناور ا

ہللا  اور (پیٹرالصفا کو دیکها )شمعون  شمعونوصی اور ان کے  عیسی ہللا  نبیانہوں نے ایک خواب میں 

اپنے بیٹے امام الحسن سے  عیسی نے  ملسو هيلع هللا ىلصاور ہللا کے پیغمبر محمد ،  و بهیکملسو هيلع هللا ىلص محمد  کے پیغمبر

                                            
 30-26اں باب : پانچو 1
 10-1گیارہواں باب :  2
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ایک آپ کو " : سے کہا یا شمعون بطرس نے شمعون الصفا اور عیسی کیلئے رشتہ مانگا  العسکری 

کے  عیسی کہ جو  ہے کے نسب سے )شمعون بطرس( شمعون الصفا یہکیونکہ ، ہے عظیم اعزاز مال

خواب دیکهے اور خود کو قید میں ڈال دیا ، اور امام علی انہوں نے بہت سے  بعد کے۔ پهر اس  ہیںوصی 

کی شادی اپنے  نانہوں نے اپهر وئے ۔ ہمعجزات ان کے ساته بہت سے ہنچنے تک کے گهر پ الہادی 

د بن الحسن امام محمنہوں نے امام صاحب کیلئے ا پهر ، اور سے کردی حسن العسکری البیٹے امام 

 ۔ جنم دیا کو المہدی 

والدہ کی  ہیں کے نسب سے (یعقوب یعنی ) بنی اسرائیل حسن العسکری المحمد بن  امام المہدی تو

کی  کہ وہ یسی ہے و جاتیہ، اسطرح تصدیق  یںہ تک والد کی طرف سے نسبملسو هيلع هللا ىلص اور محمد ، طرف سے 

 ۔ (1) ہیں کی شاخ جڑ سے ایک

امام  وہ ہے روایت سے اور آئمہ علیہهم السالم سےملسو هيلع هللا ىلص  محمدجیسے کہ  ہے ، احمدجن کا نام  اور پہلے مہدی

 کے ظهور کے وقتاور ان ، یںہ اتهہاور دایاں وصی ہیں  ے، اور ان ک یںہ پیغمبر ی طرف سےک مہدی 

اور میں ،  کهڑے ہوجائیںتلوار کے ساته اس سے پہلے کہ وہ  ے ہیںپہلے ایمان النے وال سب سے پران 

کا  اشعیاتورات میں  تو ہیں یتہگر آپ مزید جاننا چاا و جائے ،ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہیہاں بات کو روک دیتا 

کا  66اور باب نمبر  65باب نمبر  63باب نمبر  49باب نمبر 44باب نمبر   42باب نمبر   13باب نمبر 

 - مطالعہ کریں اور ان پر اچهی طرح غور کریں

 

 :کتاب دانیال  2

۔۔۔  کهڑا دیکهامجسمہ ایک سامنے  تو انتظار فرما رہے تهے پس اچانک آپ کےآپ اے بادشاہ ): باب دوم 

پتهر پاؤں سے وہ  پهر ، اتهوں سے نہیںہمگر انسانی گیا ،  کاٹا پتهر ایکاں تک کہ رہے تهے یہ آپ دیکه

ا، چکنی مٹی ، کانسی ، ہ، اور مکمل طور پر لوے اور چکنی مٹی سے بنے ہوئے تهے جو کہ لوہٹکرایا 

چاندی اور سونا کچلے گئے اور بغیر نشان چهوڑے اڑ گئے جیسہ کہ بهوسا گندم کی صفائی کے وقت اڑ 

 (2) کو بهر دیا ۔۔۔۔۔۔ (پوری دنیا  پهر س نےجتها هر ایک عظیم الشان پہاڑ بن گیا ۔ مگر پت ہے جاتا

عیسی اور ، اور حضر  ہے کا پیغمبر یہ پتهر جو شیطانی اور ظلم کی دنیا کو تباہ کر دے گا امام مہدی تو 

 ۔ ہے علیهم السالم کی طرف سے خضرایلیا اور  اور

                                            
سے ملتی ہے  کیونکہ یسی کی جڑ انکے آباء و اجداد میں ہی ہو گی اور ان کی نسل جا کر کہ یعقوب  ترجمان کا کومنٹ : 1

 جن سے تمام بنی اسرائیل آئے ہیں ، لہاذا یسی کی جڑ سے ایک شاخ نرجس علیها السالم کے ذریعہ ہوئی ۔ 
 36-31دوسرا باب :  2
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ایک بڑے تها کہ میں  رہا خواب میں دیکهکو اپنے رات  نے کہا میںاور جواب دیا دانیال نے واں باب: )سات

ر ہسمندر میں سے با جانوراچانک چار اور  ،ؤں نے اس پر حملہ کیا ہوا چاراور  ہوں کے نزدیکسمندر 

تهے اور  پردو  شیر کی طرح تها جس کے جانور سب سے پہال ۔دوسرے سے مختلف تها جانور ر ہآئے ، 

کهڑا زمین پر  ۔ پهر اس کو پر نوچ لیے گئے دونوں اس کےمیرے دیکهتے دیکهتے عقاب جیسے تهے ۔  وہ

پهر میں   ۔پهر اسکو انسانی دل عطا کیا گیا ،  ہوادو قدموں پر کهڑا اپنے  انسان کی طرحوہ اور  کیا گیا

ایک پہلو پر اٹها ہوا تها اور  اور وہریچه کی طرح تها  جانور کے پاس تها جو کہ ےدوسراچانک سے ایک 

: اسی طرح کهڑے ہو جاؤ  لوگوں نے کہا نے اپنے دانتوں میں تین پسلیاں پکڑ رکهی تهیں ، اور اسےاس 

ایک جو کہ  نظر آیاایک اور جانور  مجهے رہا تها اورتا جاکے بعد میں دیکه۔ اس  کها لوگوشت  اور بہت سا

اسے  اورتهے بهی سر تهے ۔ اس کے چار  پر چار کمر پر اڑنے کیلئےاس کے اور چیتیے جیسا تها ، 

جانور چوتها اس کے بعد میں رات کے خواب میں دیکه رہا تها کہ اچانک سے  ۔ تها حکومت کا اختیار دیا گیا

۔ اس نے باقی ے کے بنے تهے ہ، اس کے بڑے بڑے دانت لو بہت سخت تها طاقتور اورجو حولناک تها اور 

لف اے مخاپے سے قبل جانوروں ک ۔ یہپاؤں سے روند لیا  کچل دیا اورتسي باقیوں کو  جانوروں کو کهالیا ،

ها ، ا تہکے بارے میں سوچ ر یں ان سینگهوںی مہجیسے  اور ۔ اس کے سر پر دس سینگه تهےاور تها ، 

۔  اجڑوں سے اکهاڑ دی وں کوتین سیگنه اپنے سامنے سے نے اس و گیا ، اورہنمودار  چهوٹا سینگه ایک اور

ی ہدیکهتے  ۔ رہا تهابہت غرور سے بات کراور وہ  منہ تهاآنکهیں تهیں اور ایک اس سینگه پر انسانی 

برف کی طرح اس کے کپڑے  ، اپنی جگہ پر بیٹه گیا شخص قدیم دن واالگا دئیے گئے ، اور دیکهتے تخت ل

ا تها ، ہک رہتخت آگ کی طرح د اور اس کاصاف اون کی طرح تهے  اسکے سر کے بال اورسفید تهے 

اس اں ہزاروں وہبے شمار  -اس کے سامنے سے آگ کا ایک دریا چل رہا تها  ۔ تهے رہےاور شعلے لپک 

میں غور سے دیکهنے لگا  - ، اور کتابیں کهولی گئیں ہوا حشر شروع مِ کی خدمت کے لیے کهڑے تهے ۔ یو

ا تها ۔ پهر میری آنکهوں کے سامنے ہکیونکہ یہ بہت پرغرور باتیں کر ر ہوگا کہ اس چهوٹے سینگه کا کیا

 یسے ان ک جانوروں باقی -کو مار ڈاال گیا اور اس کے جسم کو آگ سے فنا کر دیا گیا  جانورچوتهے 

خواب کو اپنے رات میں ۔   نے کی مہلت دی گئیہد زندہ رمگر انہیں کچه عرصہ مزی کرلی گئی سلطنت سلب

کے  قدیم دن واال شخصاور اسے  ہے اہآسمانی بادلوں پر بیٹه کر آرابِن انسان ایک  ا تها کہرہ میں دیکه

قومیں اور  سارے سلطنت دی گئی اور بزرگی اور آسمانی حکومت دی گئی تاکہ واس ک -سامنے پیش کیا گیا 

کبهی اور  ہوگی الفانی کی سلطنت ہو گی جویشہ ہماس کی سلطنت اس کی تابعداری کریں ۔ تمام زبان گوہ 

روح  میرے جسم کے بالکل درمیان میں میری –لکهتے ہیں دانیال  -میری بات ہے اب جو  –ی ہوگ تباہ نہیں

میں نے  -اس نے مجهے پریشان کردیا دیکها  اور جو میں نے اپنی آنکهوں سےبہت غمگین ہوگئی تهی ، 

ردی : اس نے حت کوضا ہر چیز کی پوچها ، اور اس نے کچه میں سے ایک سے لوگوں موجود کے اںہو
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 ( کے مقدس لوگخداالعلی ) ۔بادشاہ ہوں گے جو اس زمین میں اٹهیں گی چار  ےزمین ک جانورچار کہا کہ 

کے اس وقت میں چوتهے جانور  –رہے گی  یشہ کے لیےہم یشہہملیں گے اور ان کے پاس  حکومت کهینچ

 لوہے کے اس کے اورڈرونا تها  بہت اورتها لف امخ کےدوسروں جو کہ  اہمزید جاننا چا نے بارے میں

اس کے دس سینگهوں  میں -ا تها پاؤں سے کچل دی نے ان سب کواور اس تهے  ، اورپیتل کے پنجتهےانت د

وٹے سینگه کے بارے میں ص طور پر اس چهمیں خا ، ا ہبهی جاننا چا ور سر کے بارے میںا کے بارے

کی آنکهیں تهیں ، وہ سنگه جس  گر گئےتین اور اس کے سامنے سے  تها گیا جگہ اگایک  ا جوہجاننا چا

اس  تو اچانک ہی ا تهاہرہی میں دیکه  -تر نظر آتا تها  دتها اور دوسروں سے ب رہا اور غرور سے بول

آیا  قدیم دن واال شخصپهر ،  رہا تها پا بهی غلبہ یا اور یہلپر حملہ کر  بندوں سینگه نے خدا کے منتخب کردہ

پهر  -ملگئی سلطنت قدس لوگوں کو وقت آگیا تو مخاص اور یا ، کمنتخب شدہ کے حق میں فیصلہ  پنے اور ا

جو دنیا  یچوتهی سلطنت ہوگوہ زمین پر  جانور ہےچوتها  اب جو ، نے مجهے بتایا شخص اں پر موجودہو

دے گی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی و گی ۔ یہ دنیا کو تباہ کرہلف اے مخکسب  ےیہ دوسر ئے گی ۔جاپر آ

کے  پہلوںگی جو آئیں گے اور ان کے بعد ایک اور آئے  میں زمین جو گے ںوہ یہ دس سینگه دس بادشاہ -

 یہ ، کرے گا یںبات خالفیہ بادشاہ ہللا رب العزت کے  گا اوردبا دیوں کو ہباقی تینوں بادشااور مخالف ہوگی 

تبدیل  سنتوں کو قانون اور )اوقات( یہ خدا کےالعلی )خدا( کے مقدس لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا اور 

یا زیادہ یا کم مدت کیلئے اس کے ہاته پر لوگ تسلیم کچه مدت کے لیے اور کرنے کی کوشش کرے گا 

اس سے کهینچی  سلطنتاس کی  اور اس کے بارے میں فیصلہ آئے گا ۔ مگر آخر کاریں گے )اتباع( کر

 ہر آسمان کے نیچے اور سلطنتبادشاہت اور  و جائے ۔ پهرہ نیست و نابودمکمل طور پر جائے گی تاکہ وہ 

دوسرے سب گی ، وہ بادشاہت دی جائے گی ۔ یہ الفانیکے مقدس لوگوں کو  کی عظمت العلی )خدا( بادشاہت

 ۔ (1)(اس کی خدمت اور تابعداری کریں گے ، یہ تها جو میں نے دیکها اور سنا

 اس کا نشان دو پروں واال ، اور ہے کی عالمترئاست  وہ یورپ کی انگریزی ہیں شیر کے دو پراور جس 

مطلب  ،اس نے بہت گوشت خوری کی  اور ، ہےیہ روس کا نشان  ہے ، جہاں تک ریچه کا تعلق ہےشیر 

آج  س نےج ہے امریکہ وہ،  جو لوہے سے ہے ہے جہاں تک چوتهے جانور کا تعلق ۔۔۔۔۔۔ بہت انسان مارے

 –کو اسلحہ اور مال کے ساته دبایا ہے اور پوری دنیا کو قابو کیا ہے ساری دنیا 

ہا کہ آگ سے جیسا کہ دانیال نے ک وں گےہ ، اور یہ امریکہ کا خاتمہ ہیں امام مہدی  قدیم دن واال شخص

 انشا ہللا ۔ ہوگا تباہ

                                            
 دانیال کی کتاب: ساتواں باب 1
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قیامِت صغرى میں آئیں گے ، اور وہ حساب و  السالم مایلیاہ اور خضر علیہاور عیسی اور امام مہدی اور 

ی سزا اور عذاب شروع ھو ہ بغیر ڈرائےکہ  ےہ ۔ کیا یہ درست سے انتقام ہوگا وںلما، اور ظہوگا  عذاب

 ؟ہے جس نے خبردار کرنا ہے ؟ لہذا وہ کونجائے

ان خبردار بهی کرے  ہدایت دے اور جو لوگوں کوہو    ایک پیغمبریہ بات ضروری ہے کہ ان میں سے 

 ۔ کے ظہور سے پہلے (1)مطلب ان ،سے قبل 

 اور مختصرا تورات سے اتنا ہی کافی ہے ۔

 

 : در انجیل سوم

بارے میں  کے ںوخبر یجنگ ک آپ جنگ اور قریب عن 6۔۔۔۔۔۔۔۔میں آیا : )باب  کے چوبیسویں انجیل میتهیو

بتایا تها کہ  دانیال نے نبی میںگے جس کے بارے  دیکهیں نجاست وہ کی خرابی جب آپ15 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔سنیں گے 

وہ دن چهوٹے ہو جائیں کے لیے  کئے ہوئے لوگوں منتخبمگر  22 گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ظاہر میںمقدس جگہ  وہ

ایسا ہی ، تو  ہے کوند جاتی مغرب کی طرفنکل کر  مشرق سے برق ایک ی جیسےہ۔۔۔ بالکل ایسے  گے

، اور چاند اپنی  و جائے گاہی سورج سیاہ ہبعد ان دنوں کی تنگی کے  ...اس وقت  29۔  اآمد ہوگ اآدم ک نِ اب

 (۔۔۔۔۔روشنی نہیں دے گا 

پیغمبر  جیسے کہ ۔ اکی ذکرنے  عیسی  ن کاج ہے متوں کا ذکران عالکی  قیامِت صغرىب میں اس با

( امریکہ) ی کی نجاستتباہ۔۔۔۔۔۔  نہجنگیں ، چاند اور سورج گر :ذکر کیامحمد اور آئمہ علیهم السالم نے 

بهی مشرق  وہ اور ، بتائی گئی مشرق سے مغرب کی طرف کی ابتدار وظہ کےیہ کہ اس بات م ہااور  ۔۔۔۔

نکلے گی  بجلی جو مشرق سےاور ،  ہے عراق وہ جگہ زمانے میںاس ہے اور سے  ی جنابک عیسی 

 (2) زمین مقدس نکلے تهے اور سر ہی ہیں ، کیونکہ وہ عراق سے  یماور مغرب میں ظاہر ہو گی وہ ابراہ

 میں ظاہر ہوئے ۔

دراصل میں آپ ) یںہ ےوہ ایلیا جیسہیں ، یعنی   ایلیاکہا کہ وہ  یوحنا )یحیی( کے متعلق نے  اور عیسی

نے اس سے وہ کچھ کیا جو وہ انہوں بلکہ ،  اسے پہچان نہیں سکے مگر لوگ،  آچکا تو ایلیاکو بتاؤں کہ 

 گئے شاگرد سب سمجھتب  ،ا گ ےاتھوں تکالٖیف اٹھائہبھی ان کے  انسان نِ تے تھے ۔ اسی طرح ابہچاکرنا 

 ۔ (4) (ےتھا رہے تبارے میں بے ک (3) یوحنا بپتسمہکہ وہ 

                                            
 یعنی: امام مهدی ، خضر ، الیاس ، عیسی علیهم السالم 1
 ترجمان کا کومنٹ: غالبا اس سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جسے فلسطین یا اسرائیل کہا جاتا ہے 2
 کہتے ہیں John The Baptistترجمان کا کومنٹ: انہیں انگلش میں  3
 سترواں بابانجیل میتهیو :  4
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جو پکا ارادے  ، ہے ایلیا ہی )اور اگر تم قبول کرو تو یہ : کے بارے میں کہا نے یوحنا  اور عیسی 

 ۔ (1) لے(سن وہ کے دو کان ہوں سننے کیلئے جس  واال ہے ،

 ایلیا، عیسی ہیں اور وہ  - یں گےبهیج اپنے ساتهیوں کے ہمراہ مہدی و امام ک سوہ پیغمبر ج طرح ہی اس

۔  ےہ یہ ظہورکا  عیسی  وہ میں طرح کہ اس ہے کہا جا سکتا ۔۔۔سے آنا عراق  اک سور اا – خضر اور

اور ۔  تهے رہےکے ظہور کی نمائندگی کر  ایلیا خود ہییوحنا  بالکل اسی طرح جیسے ایک خاص موقع پر

نے  ، جیسا کہ عیسی ہے  بلکہ وہ ایسے ہی،  ہے سے امتکہ یہ پیغمبر کسی اور  ہے یہ کہنا بهی ممکن

ی جائے تم سے لے لی جائے گی اور ان کو دے د بادشاہتوں کہ خدا کی ہ) اس لیے میں تمهیں بتاتا  :کہا 

 ۔ (2) (کریں گےنے کیلئے کوشش گی جو اس کا پهل پیدا کر

کا تمہیں  اس وقت آئے گا جس انسان نِ یے کیونکہ ابہنا چاہیں تیار رهاس لیے تم) :نے کہا  اور عیسی 

 ، تقسیم کرنا لگاتا ہےآقا خوراک  ے ذمےجس ک ہے کون بندہ اور حکمت واال وہ وفادار اب ، نہیں ہی گمان

 آتا ہےجس کا آقا جب اس بندے کیلئے  وہ خبریخوشکے وقت میں ،  ناور حکمت( ا معرفت ، علمطلب م)

 ۔ (3) (جیسے وہ چاہتا تها دیکهتا ہے کہ وہ اسی طرح کر رہا ہے تو

اور خضر  یادی ، عیسی ، ایلمهامام  جوکہا گوہناً یہ پیغمبر ؟ یقیہے کوناور حکمت واال بندہ  وفادارتو یہ 

 کی طرف سے ہے ۔علیهم السالم 

، تم میں تها بهیجاجس نے مجهے  جارہا ہوںمیں اسی کے پاس : جو میرا معاملہ ہے  عیسی نے کہا ، )اب

اس بات نے مجهے یہ محسوس ہوا کہ مگر  ، وںہا ہنہیں پوچهتا کہ میں کہاں جا ریہ سے سے کوئی مجه 

یہ آپ کیلئے بہتر ہے کہ میں چال جاؤں ہوں: بهر دیا ، مگر میں آپ کو سچ بتارہا  آپ کے دلوں کو غم سے

وں تو میں ہاگر میں جاتا ( نہیں آئے گا ۔ ندہہنجات دکیونکہ اگر میں چال نہ جاؤں تو آپ کے پاس المعزی )

کر رہے  گناہسب لوگ کیا  گا کہ جب وہ آئے گا تو دنیا کو دکهائے اور،  ں گااسے تمهاری طرف بهیجو

کی بات ہے تو وہ اس لئے تهی کہ وہ مجه  اب جو گناہ ، دینداری کیا تهی، اور کیا تهی  راستبازیاور  ،تهے 

کی بات ہے وہ اس لئے تهی کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس  راستبازیپر ایمان نہیں رکهتے تهے ، اور جو 

ی تهی وہ اسلئے کیونکہ جارہا ہوں اور تم لوگ بهی مجهے آئندہ دیکه نہیں پاؤگے ، اور جو بات دینداری ک

 – (4)( کی بے عزتی کی گئی سردار اس عالم کے

                                            
 گیارہواں باب 1
 انجیل میتهیو : اکیسواں باب 2
 چوبیسواں باب 3
 انجیل جان : سولہواں باب 4
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وں کے ہدکهائے گا کہ یہ اپنے گنانیا کو جس کو بهیجا جائے گا؟ اور کون د ہے ندہہتو وہ کون نجات د

کر رہے  انکاروصیتوں کا  اور ان کی کر رہے تهے انکار ے حق کا، اور پیغمبروں ک تهے حوالے سے غلط

و ذلیل ک سرداردنیا کے  ، اور اس حصے کو ضائع کررہے تهے ان کے قیامِت صغرى میں اور ،تهے 

 ۔ ہیں امام مہدی  اور وہ  سردار کر رہے تهے کرنے کی کوشش

داشت نہیں مگر آپ انہیں فی الحال بر تهیںبہت سی باتیں آپ کو بتانی )مجهے مزید :  نے فرمایا عیسی 

، کیونکہ وہ اپنے آپ  اسچ کے بارے میں بتائے گ تمهیںوہ تو  یروح آئے گ کرسکیں گے اور جب حق کی

، وہ میری بتائے گا بہت سی باتیں  اور وہ وہی بولے گا ی جوکچه وہ سنے گاہوبلکہ  بات نہیں کرے گا ،

 – (1) (سے لے گا جو میرا ہے اور وہ تمهیں خبر دے گا اس ، کیونکہ وہ بزرگی بیان کرے گا

حرف کے دو  صرف پیغمبر حروف ہیں ، اور سارے کے سارے : )علم کے ستائیس نے فرمایا ابوعبدہللا 

صرف دو حرفوں کا پتہ چل ، پهر جب ہمارا ں کو آج تک صرف اور ، پس لوگو درمیان جهکڑے گئے تهے

دو مزید دے گا اور ان کے ساته وہ گا ، اور انہیں لوگوں میں بکهیر قائم کهڑا ہوگا تو وہ پچیس حروف نکالے

 - (2)ے گا یہاں تک کہ وہ ستائیس حروف کو بکهیر دے گا( د حرفوں کو جوڑ

مختصر تها ، وہ اس کیلئے کافی ہے جو سچ اور اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جو اوپر گزر چکا ، اگر چہ 

وتی کے خواب میں بہت کچه ہے ، میں بات اگر آپ مزید چاہیں تو یوحنا الالہ، اور کی تالش میں ہے  حقیقت

 ۔کا یہاں ذکر نہیں کیا کو مختصر رکهنے کیلئے اس 

نے کہا : )کیا الناصرة سے  کو ہللا نے بهیجا تو یهودیوں اور میں آپ کو یہ بهی یاد دالؤں کہ جب عیسی 

نکلے گا؟( اور انہوں نے کہا : )تالش کرو اور دیکهو کہ الجلیل سے کوئی نبی نہیں آیا(، اور  بهی کچه نیک

انہوں نے کہا : )اور کیا الجلیل سے ہے مسیح آیا ، کیا کتاب نے یہ نہیں کیا کہ وہ داؤود کی نسل سے ہوگا 

 اس ہی سے مسیح آئے گا( ۔ بیت لحم سے ، جس گاؤں سے داؤود تها

میرے اوپر اپنے ، ) ہے تورات میں لکها ۔۔۔کہ ان الفاظ پر غور کریں  ہے یہ سےمیری نصیحت آپ  در آخ

ر رستے ہ ےمجه ، کو چهوڑ دو اس پر بهروسہ مت کرو اوراپنی سمجه توکل کرو اور کے ساته پورے دل 

ا اکرام کرو اور اپنے آپ کو دانا مت سمجهو، میراور دوں گا ، ، اور میں تمهارا راستہ سیدھا کرپہچانو  میں

 ۔سے ادب سیکهو(  میرے الفاظ

 امحد احلسن

                                            
 انجیل جان : سولہواں باب 1
 336، ص  52بحار االنوار : ج  2
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 ٭٭٭

 :سوال

وں اگر میرے کسی ہتی ہمیں معذرت چای باتوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ، اور رمیآپ کو کہ  ہے امید

وں ، ہوں اور آپ کی توجہ پر داد دیتی ہآپ کا شکریہ ادا کرتی  پهر سے میںے ادبی ہوئی ،اور ب سوال سے

قدس آپ کی حفاظت روح الاور  ےبیٹ باپ ، ، ہیں آپ اچهے اخالق کے مالک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً 

 ۔ یںفرمائ

 (2005 رج ایک عیسائی خاتونوا جت)ری

 ٭٭٭

یت د  مادنیا آپ سب  ، کیونکہ اے اہلِ وں ہکے لیے دکهی  سب ، مگر میں آپی ئوہنہیں  جهے تکلیفم :جواب

 تهے ۔ ہوئے ی جیسے بنی اسرائیل صحرائے سینا میں گمہبالکل ایسے ،  ہوچکے کے صحرا میں گم

 

 

 


