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کی امام زمانہ سے مالقات    احمد الحسن 

 
هللا کے نام سے شروع جو رحٰمن ہے اور کثرت سے رحم 

 کرنے واال ہے

 

 یوه ابهحاالنکہ آن پہنچا  بيلئے ان کے حساب کا وقت قرتمام لوگوں کے 
21:1ںيمنہ موڑے ہوئے ہ ںيغفلت م   

 ہيمگر  یآت ںيطرف سے نہ یان کے پاس ان کے پروردگار ک حتينص یکوئ
21:2ںياور [پهر] اس کا مذاق اڑاتے ہ ںيکہ وه اسے کان لگا کر سنتے تو ہ  

 اںيظالم چپکے [چپکے] سرگوش ہياور  ںيلگے ہوئے ہ ںيم ليان کے که دل
ہے  یتو آدم سايج یتم ہ ا؟يک یرسول ہے ہ ہيکہ  ںيکہتے ہ ہياور  ںيکرتے ہ

21:3آنکهوں سے جادو کے پاس آتے ہو یتم کہل ايک  

 

ہر بات کو جانتا ہے اور  یک ني]مرا پروردگار آسمان اور زماي[رسول نے فرما
21:4وه بڑا سننے واال [اور] جاننے واال ہے   

 

بلکہ اس نے اپنے دل  ںيہ االتيخ شانيپر ہيکہ  ايکہہ د ہيانہوں نے تو  بلکہ
 سايہے تو] تو و ںينہ سايشاعر ہے [اگر ا کيہے بلکہ وه ا ايسے جوڑ کر بنا ل
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گئے تهے  جےيپہلے به کريمعجزه د سايلے آتے ج ںينہ وںيمعجزه ک کيا یہ
21:5 

 

 ہي ايتو ک ں،يالئے نہ مانيوه تو ا ايکو ہم نے ہالک کرد یسے پہلے جس بست ان
21:6گے؟ ںيالئ مانيا  

 

 ايک یطرف ہم وح یتهے جن ک جےيبه یہ یآدم یہم نے تم سے پہلے به اور
آل رسول سے] پوچه  یعنيوالوں سے [ اديجانتے تو  ںيکرتے تهے پس اگر تم نہ

21:7لو  

 

جسم نہ بنائے تهے کہ وه کهانا نہ کهاتے ہوں اور نہ  سےيہم نے ان کے ا اور
رہنے والے تهے شہيوه ہم  

21:8 

پهرخود ان  ايتها سچ کر  دکها ايہم نے اپنے وعده [عذاب] کو جوان سے ک پهر
کرنے والوں کو ہم نے  یادتياور ز یديکو اور جس جس کو ہم نے چاہا نجات د

21:9 ايہالک کرد  

 

 ںيہے جس م یطرف نازل ک یکتاب تمہار کيا نَايقيہم نے  شيقوم قر اے
21:10سمجهتے  ںينہ یتم اتنا به اي[موجود] ہے ک حتيتمہارے لئے نص  

 

اور ان کے اُجاڑنےک بعد  ںياُجاڑ د ںيجو نافرمان ته اںيبست یہ یہم نے کتن اور
21:11 ئےيکرد داياور لوگ پ  
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 زيتو لگے وہاں سے ت ايجس وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس ک پهر
21:12بهاگنے  زيت  

 

اس مقام  یته ینہ بهاگواور جہاں تم کو آسائش مال کرت زينے ان سے کہا اب ت ہم
طرف یطرف اور اپنے مکانوں ک یک   

21:13جائے  یک یمزاج پرس یکر جاؤ تاکہ تمہار لوٹ  

 

نافرمان تهے نًايقيہم تو  یہمار یبولے کہ ہاے خراب وه  

21:14 

 یہوئ یتک کے ہم نے انکو مار کر کٹ ہاںيپکارتے رہے  یہيوه برابر  پس
21:15 ايلگا د ريکا سا ڈه یتيکه  

 

 ليہے که انيکو اور جو کچه ان دونوں کے درم نيہم نے آسمان کو اور زم اور
21:16 ايک دايپ ںيکے طور پر نہ  

 

شان کے موافق کرتے  یطرف سے اپن یبنانا چاہتے تو اپن یہ ليکه یہم کوئ اگر
21:17کرنا ہوتا یہ سايہم کو ا کہيبشرط  

 

ہے  تايکا سر توڑ دپس وه اس  ںيہ تےيہم تو حق کو باطل پر غالب کر د بلکہ
کرتے  انيوه باطل کافور ہوجاتا ہے اور تمہارے لئے جو کچه تم ب کيکايپهر 

21:18ہو افسوس ہے  

 



احمد الحسن -خطبِہ مالقات   

4 
 

 یپہل یريم ںيم  یامام حسن العسکر  یالنق یروضہ امام عل

 ںياور اس مالقات سے م ۔ںيم ايکے ساته دن یامام المہد یمالقات ہوئ

بات ہے اور اس مالقات  یبہت سال پہلے ک ہي ،ايکو جان پا یامام المہد
ہوئ امام کے ساته اور آپنے مجهے پہچان  یکے بعد کہ دوسرے مالقات به

ںيک انيلئے صاف صاف ب رےيم ںيزياور کئ چ یکروائ  

 

بات بتاؤں بلکہ آپ نے مجهے  یسے کوئ یکہ کس ايد ںيمجهے حکم نہ کنيل
نے اخالق و  ںيآسکے اور م یاخالق اور تابعدار ںيتا کہ مجه م اياور بتا ايسکها

اور مجهے  ايکے درجے پر فائزہو جاوں اور آپ نے علم عطا فرما اتيالوہ
چاہے وه  ايبتااسے  ںيته یاس وقت ہو رہ ںيجو حوزه نجف م اںيغلط دهيسنج
ہوں  اںيغلط یاتيفيک ايہوں  اںيغلط یسماج اي اںيغلط یعمل ايہوں  اںيغلط یعلم

لئے  رےيسب کچه م ہيہوں  ںيکے بارے م یبے حرمت یوه حوزے ک چاہے اي
ده تها فيتکل  

 ہي یپہچان ته یآخر یحساب سے حق ک رےيقلعہ کا گرنا تها جو م ہي چونکہ
جو خراب  زيہر چ یک وںيخراب ہے ک یمجهے اس طرح لگا کہ نمک ہ

خراب ہو جاے تو  یجب نمک ہ کنيہے ل یجاسکت یک کيہوجائے نمک سے ٹه
 ںيوقت م کيکچه ا یده افسوسناک اور خطرناک سب ہ فيتکل ہيجائے؟  ايک ايک

۔ںيدکهائ یتها امام نے مجهے ظلم و جبر اور بدعمل  

 

 ںيم ايجائے، ک ايک ايبتاے بنا کہ ک ہي ايمجهے ان سب کے ساته چهوڑ د اور
اپنے آپ سے کرتا  شہيسوال جو ہم کيا ہيتها؟  ايواپس چال جاؤں جہاں سے آ

سب سے انجان ہوں جو  یره کر به ںيحوزه نجف م ںيکہ م یہيہوں اورجواب 
رہتا؟ ںينہ جانان ںيم ايدن سےيک ںيحق سے جانتا ہوں اس کے بعد م ںيکچه م  

 

مالقات امام  یريگزرتے رہے اور هللا نے چاہا کہ م نےيطرح دن اور مہ یاس
اس بات  ںيتاکہ م جايبه ںيسے ہو اور اس بار انهوں نے مجهے حوزه نجف م
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 یطالب علم حوزه نجف ک یمختصر س کيکو بتاؤں جو امام نے مجهے ا
 ےيسمجه کر اس مالقات کے ل ینے اسے ضرور ںيتو م ايجماعت کے لئے بتا

 ںيم یزندگ یريمالقات م ہيکہ  وںينہ ہو ک وںيک یہ یچاہے وه چهوٹ ايگ
بار تها کہ امام نے مجهے اس  یپہل ہيکہ  وںيک یته یوال نےيکام انجام د یخيتار

تها ےيليجو کہ حوزه نجف  کے لوگوں ک ايطرح کا کام د  

 

ںيہزاروں دعا و سالم ہو ان پر جو ان کا احترام کرتے ہ اور  

 

 ںيسو رہا تها اور م ںيدن م کيہے ا ہي یکہان یاس ک یته یجو مالقات ہوئ اور
جوکہ امام حسن  محمد ديس اور امام زمانہ کهايد ںينے خواب م

ان کے روضہ کے پاس کهڑے ہوئے تهے اور  ںيہ یکے بهائ یالعسکر
 ںيآپ نے مجهے ملنے کو کہا اور اس کے بعد رات کے دو بجے تهے کہ م

 اياور خواب آ کياور پهر ا اياور پهر سوگ یرکعت نماز پڑه چارنے اٹه کر 
اٹها تو چار  ںيمجهے ملنے کو کہہ رہے تهے اور م امام زمانہ ںيجس م

اور فجر پڑها ینماز مکمل ک ینے رات ک ںيبج رہے تهے تو م  

 

یاور امام العسکر یجہاں دو امام الہاد ايدو دن کے بعد سمارا گ پهر
 محمد ديجہاں س ايواپس ملک کو گ ںيان پر رحم ہو پهر م ايکو پا 

تهے  اور امام جواد پهر وہاں سے بغداد جہاں امام کاظم ايکو پا
امام  ںيصبح م ںيپهر م ايکو پا نيجہاں امام حس ايپهر وہاں سے کربال گ

جو خضرا سڑک کے  ںيپر مال جو کربال م یامام المہد مقامسے  یمہد
ہے ںيآخر م  

 

تها سوائے خادم کے  ںيموجود نہ یکوئ بايتهے جبکہ تقر لےيہم اس مقام پر اک تو
یتها جوکے ہم سے دور ته بيجو زنانہ  نماز گاه کے قر  
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اور هللا  ايمالقات سے واپس آ ںيکا دن تها اور م 1420شعبان چو  30وه  بہرحال
 ںيدنوں م یکے کرم سے ماه رمضان کے روزے رکها پهر رمضان کے آخر

  ايگ جايمجهے به ےيجس کے ل تاکہ وه بات بتا دوں ايطرف چال گ ینجف ک ںيم
ہوا کہ  ہي جہياور نت یاور تو  کچه طالب علم سے بحث زور شور سے ہونے لگ

اور کچه مجه  ہوئيےسے مکمل اختالفات  یاور کس ےہوئيسے تعلقات ختم  یکس
گزرے بلکہ  نےيطرح دن اور مہ یاس یکچه مدد ک یريبنا م ےہوئي یسے راض

اور ہاں  ےہوا حوزه نجف س ںينہ رمدد گا رايم یجبکہ کوئ گےسال گزر  نيت
ہے تو اس  بد عملی ںيتهے کہ حوزه م یبات سے راض یريکچه تهے جو م
شروع ہوا قہيکو ختم کرنے کا طر بد عملیوجہ سے اس   

 

کار کچه مرجع کے  قہينکال کچه طر ںيطرح سے نہ حيصح جہياس کا نت کنيل
کہ جس  یته یليتبد یچهوٹ یبہت ہ ہي کنيل گےبدل  ںيکے معاملے م سوںيپ

رہےء اور  یہ سےيعلماء و کئیجا سکے  اور  ايک هتزک رکچه  ںيکے بارے م
اس  یوئجسم اور روح کو برداشت کر رہا تها اور ک بيماریمعاشره  ںيبدلے م

تها تاکہ اسے بدل سکے اور کچه  اکر رہ ںيکام نہ ںيکو سلجهانے کے بارے م
 یہيکے تعلقات ظاہر ہونے لگے  یداور امام مہ رےيکے بعد م نوںيمہ

 ںياعالن کرنے سے نہ رےيصرف م زيچ ہيرسوِل اماِم زمانہ ہوں اور  ںيکے م
 عےيکے ذر واتسنا اور ملکوت السما ہيجماعت نے  کيبلکہ حوزه کہ ا یہوئ
سے کچه لوگ مجهے جانتے تهے اور کچه  ںيہوا جس م نيقياس بات کا  ںيانہ

اطاعت کرنا چاہتے تهے  یريسب م ہيتهے اور  ںيلوگ مجهے جانتے تک نہ
کہ وه مجهے  اياور بتا ايمشکالت سے آگاه ک یاس معاملہ ک ںينے انہ ںياور م

کو  ليگے جس طرح کوفہ کے لوگ حضرت مسلم ابن عق ںيچهوڑ د
 عےياطاعت اپنے نفس مال اوالد کے ذر یريوه لوگ م کنيچهوڑ گئے تهے ل

مانگا تها ںيسب نہ ہينے ان سے  ںيہو چکے تهے اور م کرنے پر اماده  
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اور اس کے بعد  کئ حوزه کے طالب علم  یته یہجر 1423 یک یوه جماد اور
 رےيفوج م یک مصدا ڈر محسوس ہوا اور  ںيپهر انہ کنيل ےيک اطاعت یريم
گےہٹ  چهےياطاعت و عہد سے پ یريتو وه م یآگے بڑه ےيل  

آخرکار وه دو  یساته چهوڑنے کا بہانہ تالش کرنے لگ رايحر جماعت م پهر
 یبہت بڑا جادوگر ہو اور دوسر کيا ںيکہ م ہيبات  یہوئے پہل یباتوں پر راض

استعمال کرتا ہوں پهر  ںيرکها ہوں جس کو م ںيجنّات کو قبضہ م ںيبات کے م
 رےيسے م ںيجماعت دور ہوگئ جس م ہيجب مجه سے  ايگهر واپس آ ںيم

النے  مانينہ رہا سوائے کچه حوزه کے طالب علم اور کچه ا یباق یساته کوئ
 والے

 

النے  مانيا کياو ک خيتار یپہل ںيم نےيکے مہ یجماد یہجر 1424پهر  اور
ضمانت پهر تازه کئ اور مجهے گهر  یپاس آئ اور اپن رےيجماعت م یوالوں ک

 یآخرکے   1424پهر سے شروع ہوا اور ماه رمضان یٰ سے نکاال اور دعو

 ہيکے لوگو پر  ايدن یکہ سار اينے مجهے حکم د یامام مہد ںيدنوں م
ہے ايسے آ یبات عام کردوں جو خود امام مہد  

 

کہ ظالموں کے  اينے حکم د یدن امام مہد سرےيپهر شوال کے ت اور
 ونکہيسے کام کرو ک یزياور ت خالف انقالب کا اعالن کرو اور اپنے قدم جماو

حق پر عمل کرو اور     ہيطرف دعوت دے چکا ہوں اور  یلوگوں کو حق ک ںيم
خدا سب سے بلند ه ـہے کہ قول یہي قتياللہ اال کا قول بلند کرو اور حق  

خدا سب سے بلند ہے اور قول کفر سب سے پست ہے قول  

 

مدد کرے اور تمہارے قدم جما دے یمدد کرو تاکہ هللا تمہار یهللا ک تو  

 

  ہے؟ ںينہ یہ رمدد گا یخدا کا کوئ نيد ايک  
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  ہے؟ ںينہ یہ رمدد گا یقرآن کا کوئ ايک  

  ہے؟ ںينہ یہ رمدد گا یخدا  کا کوئ یِ وص ايک  

  ہے؟ ںينہ یہ رامدد گ یهللا کا کوئ ايک  

 

گے تو  ںيگے اور اچهے عمل کر ںيالئ مانيہے کہ جو ا یهللا نے قسم کهائ
اور  یته یهللا نے قسم کهائ یپر وارث بنائے گا اس سے پہلے به نيزم ںيانہ
ہے اور ان کے ڈر کو سکون و  یجن سے وه راض ايد ارياخت ںيم نيد ںيانہ

کو  یکس ںيماس  ی] عبادت کرو اور نہ ہی[هللا کیريحفاظت سے بدل دے گا م
ںيہ رگناہگاتو  ںينہ الئے ہ مانياس پر ا یکرو اور جو کوئ کيشر  

 

 ديان سے ام ںيہوں اور کس طرح م ںيمدد ک انتظار م یعلماء ک ںيم ینہ ہ اور
کہا ہے  ںيم ثيحد ادهيسے ز کينے ا امام جعفر صادقجبکہ  ںآؤلگا 

 ہاںيگے زبان سے دانت سے  ںيسے جنگ کر یامام مہد سےيکہ ان ج
تو وه ان کے ستر بڑے علماء و اور  ہو جائے ريتک کہ جب مسئلہ بہت گمبه

گے ںيچهوٹے علماء و کو قتل کر 3000  

 

 امام جعفر الصادقرہوں جبکہ  ںيمدد کے انتظار م یان ک ںيطرح م کس
کرتے ںينہ یليگا جو تبد ےکروائيمدد هللا ان سے  ی: اس مسئلہ کںيکا  فرمان ہ  

کرتے تهے وه اس سے باہر  یبت پرست یتو جو کوئ ےآئيمسئلہ آج  ہياگر  اور
گے ںيآجائ  

ہے کہ وه ناکام اينے فرما کہ امام جعفر صادق سےيبت ج اور  

تها ںيبت نہ یکوئ ںيکے زمانے م امام جعفر الصادق ونکہيک ںيہ علماء  

سےياور اس ج فہيابوحن سوائے  
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  کہ وه حق پر  ںينے کہا اور جب قائم نکلے گا تو جو سمجهتے ہ تو آپ
عبادت کرتے تهے  یگے اور جو سورج اور چاند ک ںيوه اس سے نکل جائ ںيہ

گے ںيشامل ہو جائ ںيوه اس م  

 [ گے ںيکے مددگار بن جائ یوه مہد یعني ] 

 

ماننا  ہيگے جب کہ لوگوں کا  ںيکر ںيمدد نہ یجو قائم ک ںيوه ناکام علماء ہ اور
 سےيک ديام یکان سے مدد  ںياور م ںيتو قائم کے مددگار ہ ہيرہے گا کہ 

 یاور ٹوٹ یوجہ سے امت آج بکهر یجن ک ںيعلماء ہ یوہ ہيرکهوں جب کہ 
ہے یپڑ  

 

نے کہا طالب یابن اب یعل نيالمومن ريام اور  

دوسرے سے اختالف  کيا عہيکروگے جب کہ ش ايمالک تم اس وقت ک اے
گے؟ ںيکر  

کو موڑا وںيانگل یکہ کر کہ آپ نے اپن ہي  

ںيہ ںينہ یتو کچه اچهائ ںياس م نيالمؤمن رياس نے کہا اے ام تو  

ہے ںيم یاس ینے کہا سب اچهائ یعل امام  

جو یوقت نکلے گا اور ستر آدم یقائم اس ونکہيک  

وه ان سب کو قتل کر دے گا ںيپر جهوٹ باندهتے ہ اور رسول هللا    

مسئلے پر جمع کرے گا کيهللا ا اور  

ںيتو ناکام علماء ہ ہي ںيپر جهوٹ باندهتے ہ هللا اور رسول ہي  
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استدار الفلک پر ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ  ہينے کہا:  امام جعفر الصادق
استدار الفلک  ہي ايو نابود ہوچکا ہے تو امام سے پوچها گ ستين ايوه مرچکا ہے 

ہے؟ ايک  

گے ںيدوسرے سے اختالفات کر کيا عہيجب ش ايتو جواب آ  

 

 یہوگ ںيختم نہ یکبرا کبه بتيہے کہ غ یک انيعلماء نے ب عہيبات کچه ش ہي اور
 ںيم قتيگا اور حق کهےيد ںينہ یکو] کبه یاسے [امام المحد یاور کوئ

 تيمرجع یمسئلہ ان ک ہيکے  وںيچاہتے ک ںيوه امام کا ظہور ہونا اور اٹهنا نہ
دا ہوئے اور وه ياختالفات پ ںيم عہيوجہ سے ش یختم کردے گا اور جس ک

اپنائےمختلف راستے   

 

 ايسے هے (رحم هو ان پر )کہا گ   جو کے اماموں ںيم تيروا کياور ا
ً يتقر توہے جب ظہور هو گا  گے  ںيکے ساته مل ارياپنے ہته سے کوفہ 2000 با

 ٹےيفاطمہ کے ب ںيگے واپس چلے جاؤ ہم ںيکہ اور کا طلب کرتے ہوئے ايبطر
تک کہ ان کے  ہاںيگے  ںيچالئ تلوار ہے پهر امام ںيضرورت نہ یک

شک  رچغل خوداخل ہوں گے اور  ںيگے اور پهر کوفہ م ںيکو ختم کر د یآخر
و نابود کر  ستيکوفا کے قلعے کو ن اور گے ںيوالے کو قتل کر کرنے و شبہ

گے جب تک کہ هللا ان  ںيکر قتل جنگ کرنے والوں کو ںيگے اور اس م ںيد
ہوجائے یسے راض  

 

داخل ہوگا اور  ںي: قائم کوفہ ماينے فرما السالم ہياور امام الباقر عل
گے ںياور خطبہ د نگےيجا بيپرچم ہونگے تو وه ممبر کے قر نيت ںياسم  
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چهانا جائے گا جس طرح  ںيتمہ عہي: آئے شاينے فرما اور امام الباقر
کو پتہ ہے کہ آنکه کا  یاس ونکہيکو چهانا جاتا ہے ک ںيسے آنکه سے سرم

 کيسے ا ںي۔ تو تم مايہوتا کہ کب نکل گ ںيپتا نہ ہي کنيل ايگ ايسرمہ کب لگا
اور رات  ہےاور ہمارے امر پر  عہيگے کہ وه شر ںيکهياٹهے گا کہ د سايا

 ہونے تک وه اس سے باہر ہوجائےگا

 

اينے فرما کہ رسول هللارکهوں جب  سےيک ديام یان سے مدد ک ںيم اور  

گے سوائے  ںيسمجه ںيگا کہ وه قرآن سے کچه نہ وقت آئے سايامت پر ا یريم
گے سوائے اسکے نام کے  ںيسمجه ںياور اسالم سے کچه نہ یاسکے نقشہ کش

 ںيجب کے وه اس سے کہ ںينام سے خطاب کرتے ہ یوه اپنے آپ کو اس
سے  تيہدا کنيل یشان ہونگ یاور عال یاونچ ںيمسجد یان ک ںيکوسوں دور ہ

عالم ہوں گے جونا  نيکے سب سے بدتر اياور ان کے عالم دن یہونگئ یخال
پر ختم  ںيسے شروع ہوگا اور انه ںيرہےہو فتنا انہ ںيچهاؤں م یجنت ک یکبه
 ہوگا

 

اے هللا وه وقت کب آئے  اينے مہراج کے وقت فرما محمد رسول هللا اور
 گا؟

جائے گا اور  اي: وه جب ہوگا جب ِعلم اٹها لايکو متاثر ک هللا نے محمد تو
ہوں گے اور عمل کرنے والے بہت کم  ادهيقرآن ز یِ اور قار یجہالت عام ہوگئ

کرنے والے عالم بہت کم ہونگے اور باطل کے دهوکے باز عالم بہت  تيہدا
ں گے اور وه اپنے يہوں گے شاعر عام ہونگے اور قبرون کو مساجد بنائ ادهيز

یہوگئگے اور بهوک عام  ںيقرآن و مسجدوں کو سجائ  

 

سب کو  کيمالک الموت کے لئے جو ا ںيفياور تمام تعر یهللا ک فيتمام تعر اور
کو  نيجو د کيہے وه ا تايجو ہواوں کو حکم د کيصاف صاف سمجهتا ہے وه ا

 واپس ظاہر کرے گا
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 نياور زم ںيکانپ اٹهتے ہ تيسے اہلب یانکسار یجس ک یک یهللا ہ فيتمام تعر
 رنےيجو ت ںيسمندر اور اس م ںيہ یبهونچال سے کانپ جات اںياور اسکے ند

ںيمر جاتے ہ ںيوالے ہ   

یک نيهللا رب العالم ںيفيتعر تمام  

یک نيهللا رب العالم ںيفيتعر تمام  

یک نيهللا رب العالم ںيفيتعر تمام  

 

ً يقي وياے عراق بہرحال ہے اور اس نے  جايپر به نيباپ نے مجهے زم رےيم نا
ً يقيماں سے جو کے النجف ہے اور  یہے اور شہروں ک ايتم سے شروع ک  نا

سے اور جنت کے ملَک سے مدد  ۴لياور اسراف ۴ليکائيم ۴ليمجهے جبرائ
ہے ان پر  ايلوگ جنہوں نے مجهے حق کے ساته قبول ک یحاصل ہے اور کئ
کہ انہوں نے وه  وںيبشارت ان کا لوہا ہے ک یاور ان ک ايگ ايسے حجاب ہٹا د

 یجو کوئ ںياور وه لوگ جو وه بات سنتے ہ کهايد ںيہے جو لوگوں نے نہ کهايد
روح کے سامنے؟ یِ ہے اس نشان یبڑ ینشان یسنتا اور کونس ںياور نہ  

 

 ںيکهول دے اور وه دن بهر اس م یہم ان کے لئے جنت کا دروازه به اگرچہ
بلکہ ہم  ںيآنکهوں کا دهوکا ہے نہ یگے ہمار ںيوه کہ یبلند ہوتے رہے تب به

مسلسل  یکہ بشارت سےيج )15:14(ايگ ايکے علم سے متاثر ک یدان بيپر غ
نجف سے  یمختلف ملک سے کوئ ںيپاس جماعت کے نمائندگان آتے ہ رےيم
طرف  یحق ک مانيہے جو اس پ کهايلوگوں نے خواب د یسے کئ  ںيان م راو

جو کہ  ںيدو خواب ہ اي کيا سےيا یمدد کرتا ہے اگرچہ به یان ک ںيبالنے م
 ںيکر ايتو پهر وه لوگ ان سب کا ک ںيطرف رجوع کرتے ہ یآل محمد ک یِ دشمن

ں جس يہ کهےيخواب د ادهيخواب بلکہ ہزار سے ز ادهيگے جو کہ سو سے ز
 ںيہم یکہ جو کوئ وںيک ںيہ کهےيد ںيسے کئ تو معصوم کو اس خواب م ںيم
ہے کهايد   
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کر سکتا ںينہ اريشکل اخت یہمار طانيش ونکہيہے ک کهايد ںيہم وه  

 

 یٰ ہوا کرتا حت ںينہ ليکہنا ہے کہ خواب دل ہيبس  ںيتو ظالموں کے پاس کچه نہ
 ںينے جس م یوآِل نب یحصہ ہے اور نب کيسچا خواب نبوت کا ا کيکہ ا

 یگئ یپر معن اديبن یک یخواب ہ ینبوت به یک وںيجبکہ کچه نب یدکهائ یدلچسپ
رحم ہو ان پر  اليدان یکہ نب سےيہے ج  

 

 یک جو کہ اماِم زمانہ یبه عےيکے خواب کے ذر نرجس یب یب
 عہيبذر یہوئ یسے شاد یوه عراق آئے امام حسن العسکر ںيوالده ہ

اور جنگ سے ہوتے  وںيديڈال کر ق ںيم بتوںيخواب جو کہ اپنے آپ کو مص
یته یٹيب یک ٹےيکے ب زريہؤے گزرے جب کہ وه س  

 

 عہيمدد کو اٹهے بذر یک نيتهے امام حس یوہاب جو کے نصران جبکہ
ائے تهے یٰ سيحضرت ع ںيخواب جس م  

 

کہ  وںيالعاص مسلمان ہوئے ک ديکے خالد ابن سع ہيام یبن رزادےيام جبکہ
ہونے کا۔ یکے)نب تها (محمد کهايانہوں نے خواب د  

 

 ںيظالم اسے جهٹالتے ہ یسب کچه واضح طور پر موجود ہے پهر به ہي جبکہ
غور و فکر کے یبنا کوئ ںياور اسے ٹهکراتے ہ  

 

ہو رہا ہے لوگوں کے ساته خوابوں  یکہتا ہوں کہ جو کچه به ںيحق سے م اور
ہے اور ان  یکرنے والوں ک ںينہ نيقيکثرت تو  کنيبہت بڑا الہام ہے ل کيا ںيم
ہے ہمارے اوپر پهر  حيترج یهللا ک ہي۔ ںيکرتے ہ ںيسے کئ هللا کا شکر نہ ںيم
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هللا  ںيفياور تعر ےيهللا کے ل رکرتے تو سارا شک ںيلوگ هللا کا شکر نہ یکئ یبه
ہے نيجو کہ رب العالم ےيکے ل  

 

ہے  یجو کہ ہونے وال ںيعالمت یہے وه ضرور اينے کئ لوگوں کو بتا ںيم اور
جو سے وه واقعہ ہے  ںينے کہا ہے اور ان م ںيجس طرح سے م ںياور وه ہوئ

اور پهر  ںيبار م یاطاعت کر چکے تهے پہل یرينے ان سے کہا جو م ںيکہ م
اطاعت  یاپن وبات ہے اور پهر وه ج یسال پہلے ک ڑهيدکها گئے جو کہ ڈ ٹهيپ

 یته یگوئ شيپ یبه ہيسے  ںي) اور اس م2004گے اس سال ( ںيريپه ٹهيسے پ
 ريصدام اور اس کے غجو  ايگ ايحکومت کا خاتمہ بتا یسے آِل زنا  ک ںيجس م

 ںيجمع نہ ںيم انيب کيہے اور بہت سے دوسرے واقعے جو کہ ا یخالص سپاہ
 یته یبات ک ںيم بارےگے ان سے پوچه لو جس نے مجه سے اس  ںيجائ ےيک

آنکهوں سے  یپوچه لو جو معجزات انہوں نے اپن یحاالنکہ ان سے وه به
ںيہ کهےيد  

 

جنت  ںيہاتهوں م ےجس کتم سے هللا کے واسطے سے پوچهتا ہوں  ںيپهر م اور
لعنت ہو اس پر) اور  یہے (هللا ک طانيوه ش ايک ايوه هللا ہے اور  ايکا ملک ہے ک

 انيسے جو کہ تمہارا ب عےيجنات کے ذر ايسب جادو ہے  ہياگر تم کہتے ہو کہ 
ہے  ںيکے ہاته م طانيش لکتو پهر وه دشمن ہے جو کہے گا کہ جنت کا م اہو گ

 انيب اجا ہالن یسيلعنت ہو اس پر) اور هللا اس پر لعنت کرتا ہے جو ا ی(هللا ک
تم سے  ںيآتا اور آج م ںيقائم رہتا ہے اور اس سے باز نہ یہے اور اس پر ہ تايد

مدد  یکوئ ايتو ک یته ینانا نے تم سے مدد مانگ رےيمدد مانگتا ہوں جس طرح م
موجود ہے؟ رگا  

 

دهوکہ دو گے جس طرح تمہارے  ںيتم ہم سے منہ موڑو گے اور ہمجب کہ 
 ںياور م ےيباپ صبر سے کام ل رےيتها اور اس وقت م ايباپ و اجداد نے ک

 مسئلہرحم کرنے واال اس  ادهيصبر سے کام لوں گا جب تک کہ سب سے ز یبه
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صبر سے رہا جب وه مجهے  ںيجس طرح پچهلے سال م ںيکو ظاہر نہ کرد
 ںينہ رمدد گا یپاس کوئ رےيطرح جس وقت م یک ليمسلم ابن عق گئے وڑچه

کے ڈر سے  مصدا  کنيچهوڑا ل ںيتها سوائے چند کے اور انہوں نے مجهے نہ
هللا نے مجهے صدام سے  کنيل ںيچاہت م یک ايهللا اس پر لعنت کرے اس دن

یاور اسکے طاقتوں ک یاسک ںيہوئ ںيکوشش یتک کہ جتنے سار ہاںي ايبچا  

   

ہوں تمہارے ہاتهوں کے  ںيہي ںيدعوت کو جهٹالئے گا م یحق ک یاور جوکوئ
جس کے اوپر سے  ںيالنے والے اس دعوت م مانيا 10وه  ںيہ یہياور  انيدرم

یجو کہ امام المہد ادهياور سو سے ز ںيگئا اور وه ملکوت م ايحجابات کو ہٹا د
 ايکو  ماما یسے کس ںياماموں م ايچکے ہے  کهيخواب د یقيکا حق 

کے اس  ںيحکم دے رہے ہ ںيکو جو انہ رسول ايکو  جناب فاطمہ
 دعوے کو مان لے

 

نے ہر علمأے فرقِہ اسالم کو  ںيحد تک م یکس ےيہو مباہلہ کے ل اريت ںيم اور
 یبه یہودياور  یبلکہ نصران یہيصرف  یاور نہ ہ عہيش اي یللکارا ہے سن

کا  یٰ سياورع ےيہو مسلمان کے ل یرسول المہد ںيللکار کے م یسيا کيا
ےيکے ل وںيہوديکا  ايليکے لئے اور ا ینصران  

 

کتابوں  یک یانہ ےيبحث کے ل یسے به یسے کس ںيہوں ان م اريت ںيم اور
 ليجانتا ہے اور انج ادهيعاجز خادم ہوں جو قرآن ان سے ز کيا ںيسے اور م

 ںيہ یجو کہ انہوں نے ہڑپ ل ںيجانتا ہے اور وه جگہ ادهيان سے ز تياور تور
بلکہ ان کے پاس  ںيہے نہ ايوجه سے جو هللا نے مجهے د یجوکہ اس علم ک

 ںيم ںيہے اس کا مقابلہ کر سک ايد ںيکہ اس علم جو هللا نے ہم ںيکچه طاقت نہ
 یچاہے گا اسے ضرور ملے گ تيہدا یرکهتا ہو کہ جو کوئ نيقياس بات پر 

اسے للکارتا ہوں  ںيسے منہ موڑے گا م نيقي ںيچاہت م یک اياور وه جو اس دن
گا وه سب کے  ےيج یکوئ وجگہ پر کے جهوٹوں پر لعنت ہو تاکہ ج یاس
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 یمرے گا وه سب کے سامنے مرے گا تو جو کوئ یگا اور جو کوئ ےيسامنے ج
 ںيہے اور آخرت م ابيکام ںيم ايمجهے حق کے ساته مان رہا ہے وه اس دن

اس نے  ايرہے گا اور خوش رہے گا اور جس نے مجهے ٹهکرا ابيکام یبه
ناکام رہے گا یبه ںيم آخرتناکام رہا اور  ںيم اياور دن ايحق کو ٹهکرا  

 

ہے اور کس پاک  ايگناه ک سايتم لوگ جان جاؤ گے کہ تم نے ا یاور بہت جلد ہ
گا اور بہت  ہے اور پچهتاوا اس وقت کچه کام نہ آئے یک یبے حرمت یمقدس ک

تم سب پر حکمران ہو جاؤں گا ںيجلد م  

 

تم علمٗا  ونکہيتها ک ايبو جيکے قتل کا ب یابن عل نيوه جس نے حس اے
کہ شمر بن  سےيسامنے اور تمہارے مجتہد ج یتها تمہارے ہ اينے قتل ک

ہے ان احمقوں سے جو  نايد نايل ايرکو مجهے ک کنيل یجوشان اور شمر بن راب
 وشگے اور خوش مت ہو جاؤ اے ظالمو خ ںيسمجه پائ ديشا ثيحد یبه کيا

 ريد ادهيز ونکہيچهوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں ک نيزم یتمہار ںيمت ہو جاؤ کہ م
جو  واپس آؤں گا اپنے باپ کے ساته محمد ابن الحسن ںيکہ م یہوگ ںينہ

تلوار اور ہاته  گے سوائے ںيد ںيکچه نہ ںيہے رحم ہو ان پر جو تمہ یکہ مہد
یہوگ ںيچهاؤں م یکے جو کہ تلوار ک  

 

هللا اس  یک ديتقل یوه جو مطمئن رہے اپنے باپ دادا کے عمل پر اور شمر ک اے
هللا اس پر لعنت کرے  یاور شمس ابن راب ںيپر لعنت کرے تمہارے وقت م

قاتالِن دے گا پهر اے  ںيکچه فائده نہ ںياور جب پچهتاوا تمہ ںيتمہارے گهروں م
 رسول اور ابن رسول۔

 

اور آخرت  کے خسارے کہ جو کام  ايکچه نہ ملے گا سوائے اس دن ںيتمہ اور
دغا دهوکے باز اور  ںيزبان یہے اور تمہار ايتم نے اپنے ہاتهوں سے انجام د

بابا تمہارے پاس غصے  رےيتہمت اور م یاور جهوٹ اسياور جهوٹ اور ق زبا
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اور جس  ےہ ايساته ک رےيجس طرح تم نے م گے ںياور افسوس کے ساته آئ
۔ہے یک یبے حرمت یمقدصات ک رےيقدر تم نے م  

 

پتا چلے گا جب علم تمہارے کچه کام نہ آئے گا کہ تم نے کس  ںيپهر تمہ اور
اور ان کے اہل  یاور عل اور کس مقدسات هللا اور محمد یکے خالف سازش ک

طرح قول بدلتے ہو اور اے  یک دڑيرحم ہو ان سب پر تم نے توڑا! اے تم جو گ
 ںيتک نہ گردن یريم ںيوه جوقتِل رسول اور آِل رسول کرتے ہو هللا تمہ

تها ايک نيپہنچائے گا جس طرح تم نے قتِل حس  

 

خطرے  یسب سے پہل کيا ہياور آج هللا کا بڑا دن ہے اور  ںياختتام ہ ہي بس
انسانوں کے  ہيہے  یگهنٹ یخطرے ک یبڑ کيا ہي یہے اور واقع یگهنٹ یک
جو کہ  اپنے بابا محمد ابن الحسن ںيہے اور م یگهنٹ یخطرے ک ےيل

 ايالان کے پاس جاؤں گا اور بولونگا کہ کس طرح تم نے مجهے جهٹ ںيہ یمہد
تہمتوں  یاور جهوٹ یتمہارے دهوکے باز یبے حرمت یمقدسات ک رےياور م
ے بے گناه قتل کر کرنا چاہا اور مجه ديتم نے مجهے ق ںياور آخر م یسے ک

اس  ںيکہ تم اس بات سے واقف ہو کہ م ےيچاہا صرف اور صرف اس ل نايد
 ںينہ یاقسے کچه ب ںي) میانيتمہارے جهوٹ (غلط ب ںيہوں کہ م ايوجہ سے آ

 ںيرکهوں گا اور تم اس سے ہاته مالئے ہو جو هللا کے وجود کا انکار کرتے ہ
کرتے ںيپر انکار نہ زيچ یبه یاور ان سے کس پسند لوگ یکہ اشتراک سےيج  

 

سازش  یدے دو اور اپن بيرکهتا ہو تو تم اپنے سازش کو ترت نيقيهللا پر  ںيم
شک آنے نہ دو یکوئ ںيم  

 

مہلت  دو پهر اگر تم رو گردان ہو تو  یکرو اورنہ مجهے کوئ ديمجه پر تنق پهر
تو هللا کے ذمہ  یمزدور یريم یمانگ ںينہ یمزدور ینے تو تم سے کوئ ںيم

سے  ںيخالص اطاعت کرنے والو م ںيہے کہ م ايگ ايحکم د ہيہے اور مجهے 
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 یاور جو کشت کوبس ہم نے خود ان  ايپس ان لوگوں نے ان کو جهٹالہو جاؤں 
اور  ايک نياور ان کو نسل در نسل جانش یان کے ساته تهے ان کو نجات د ںيم

بس سوچ لو  ايکرتے تهے ان سب کو ہم نے  ڈبو د ايکو جهٹال توںيآ یجو ہمار
ہوا ايجاتا تها ک ايکے انجام ان لوگوں کا جن کو گرا   

 10:72 

  کا رب ہے نيجو عالم یهللا ک فيتمام تعر  

 

الحسن احمد  

 

 


