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 نہںی؟ کہ ہے حقیقت کویئ یک مہدی کیا

 

 ؟نہںی کہ یا ہے صحيح وہ ہے ذکر اک آنے کے مہدی امام مںی جس حدیث وہ
 بلکہ نہی صحيحح حدیث یہ کہ بتایا جمھے نے دوست ایک مریے کہ ئلے اس
 ۔ہے ضعيف

 

 ہلل احلمد

 ظہور انکا اور ہںی، موجود صحيحہ احادیث پر ظہور کے السالم عليہ مہدی امام
 اسکے ہے، سے مںی رشطوں اسیک اور نشانيوں یک قيامت کہ جو ہواگ مںی زمانے آخری
 :ہںی ذیل مندرجہ احادیث متعلق

: فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ اہلل ریض خدری سعيد ابو -1
 اگ فرمائے نازل بارش سے وجہ اسیک تعایل اہلل اگ نکلے مہدی مںی آخر کے امت مریی)

 زیادہ جانور اور اگ ئے جا دیا مال بھی کو آدیم صحيح اور یگ نکالے سزبہ اپنا زمنی اور
 ۔(رہےاگ زندہ سال آٹھ یا سات وہ ہویگ بڑی بہت امت اور ہونگے

 ہے االسناد صحيح حدیث یہ کہ کہا نے حاکم امام-555-4/555 حاکم مستدرک
 انکی بھی نے ذہیب امام اور کيا نہںی روایت اسے نے مسلم اور خباری امام یلکن

 رجال اسکے اور ہے صحيح سند یہ: ہںی فرماتے اہلل رمحہ ابلاین عالمہ ہے، یک موافقت
 ۔551نمرب حدیث 333صفحہ2 نمرب جدل صحيحہ احادیث سلسلہ ہںی، ثقات
: فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ تعایل اہلل ریض یلع -2

 ۔(اگ دے بنا صالح مںی رات ایک اسے تعایل اہلل ہواگ سے مںی بيت اہل ہم مہدی)
 صحيح سند یک اس:کہ ہے کہنا اک ان شاکر امحد حتقيق 345 نمرب حدیث 2/55 امحد مسند

 حدیث ہے کہا صحيح مںی الصغری اجلامع صحيح نے ابلاین عالمہ اسے 2/1335 ماجہ ابن سنن ہے،
 3535 نمرب
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 اسے اور اگ کرے قبول توبہ یک اس تعایل اہلل یعین: کہ ہے بيان اک اہلل رمحہ کثری ابن
 ۔تھا نہ طرح اس وہ پہلے اگ نوازے سے وہدایت رشد اور الہام اسے اور اگ دے توفيق

 ۔زیین طہ حتقيق 1/22 واملالحم الفنت کتاب ةانلہای
 نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ اہلل ریض خدری سعيد ابو -1
 بال سے آگے کے پیشاین) ہویگ چوڑی پیشاین یک اس اور ہواگ سے جمھ مہدی: )فرمایا

 اور پتیل اور ملیب ناک یک اس یعین) اگ ہو واال ناک ملیب اور اونیچ( ہونگے ہوئے جھڑے
 ظلم وہ کہ طرح جس اگ کرے اعم کو وانصاف عدل مںی زمنی( ہویگ اونیچ سے درميان
 ۔(اگ کرے بادشاہی تک سال سات ہویگ بھری سے وزیادیت

 کہنا اک حاکم4/555 حاکم مستدرک 4235 نمرب حدیث 1/1335 املہدی کتاب ابوداؤد سنن
 صحيح اور یک نہںی روایت نے انہوں یلکن ہے پر رشط یک مسلم اور صحيح حدیث یہ کہ ہے

 3533 نمرب حدیث مںی اجلامع
 کو وسلم عليہ اہلل صیل نیب نے مںی کہ ہںی فرمایت بيان عنہما اہلل ریض سلمہ ام -2

 اوالد یک فاطمہ( بيت اہل اور نسب مریے یعین) نسل مریی مہدی: )سنا ہوئے فرماتے یہ
 ۔(ہواگ سے

 مںی اجلامع صحيح اسے نے اہلل رمحہ ابلاین عالمہ2/1335 ماجہ ابن سنن11/353 داوود ابو سنن
 ۔3534 نمرب حدیث ۔ہے دیا قرار صحيح
 عییس) فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ اہلل ریض جابر -3

 تو پڑھائںی نماز ہمںی آئںی اگ کہے انہںی مہدی امری اک مسلمانوں تو ہونگے نازل مریم بن
 ۔(ہے وتکریم عزت یک امت اس یک تعایل اہلل یہ ہںی امری پر بعض بعض نہںی گے کہںی وہ

 225 نمرب حدیث مسلم صحيح
 نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ اہلل ریض خدری سعيد ابو -4
 ۔(ہواگ سے مںی ہم وہ گے پڑھںی نماز مریم بن عییس پيچھے کے جس: )فرمایا

 اسے نے اہلل رمحہ ابلاین عالمہ ہےاور کيا روایت مںی مہدی اخبار نے نعيم ابو
 5523 نمرب حدیث 5/212 الصغری اجلامع صحيح دیکھںی ہے کہا صحيح
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 نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ اہلل ریض مسعود بن عبداہلل -5
 ہم مریا اور سے بيت اہل مریے کہ تک جب ہویگ نہںی ختم دنيا تک وقت اس: )فرمایا

 ۔(اگ کرے نہںی حکمراین پر عرب شخص نام
 مریے نام اک باپ کے اس اور پر نام مریے نام اک اس) کہ ہے مںی روایت ایک اور

 (اگ ہو پر نام کے باپ
 11/353 داوود ابو سنن

 ایس اور ۔ہںی کرچیک اختيار تواتر پر طور معنوی حدیثںی پر ظہور کے مہدی امام تو
 اک اقوال کچـھ سے مںی ان مںی ذیل ہںی کہںی قول پر اس نے علماء اور آئمہ بعض طرح

 :ہںی کرتے ذکر
 کے مہدی سے وسلم عليہ اہلل صیل نیب) کہ ہے قول اک آبری احلسن ابو حافظ -1
 سال سات اور ہواگ سے بيت اہل وہ کہ ہںی پھيیل اور آیئ ساتھ کے تواترت اخبار متعلق

 السالم عليہ عییس اور اگ بھردے سے وانصاف عدل کو زمنی اور کرے حکمراین تک
 ۔(کرینگے ادا نماز پيچھے کے اس اور تعاون اساک مںی کرنے قتل کے دجال اور گے آئںی

 باب تیرسا: )کہ ہے کہا مںی ةالساع الرشاط ةاالشاع کتاب اپین نے برزنیج حممد -2
 اور یگ آئے قيامت بعد جسکے ہے متعلق کے نشانيوں قرییب اور رشطوں بڑی یک قيامت

 ہونا علم یہ کو آپ اور ہے، ظہور اک مہدی پہیل سے سب سے مںی ان: ہںی زیادہ بہت وہ
 کے ہونے اختالف مںی روایات باوجود ہںی وارد احادیث جو متعلق کے اس کہ چاہئے

 ۔(ہے مشلک شمار اک ان کہ ہںی زیادہ اتین
 مہدی مںی زمانے آخری کہ ہے جاچاک جانا یہ اور: )کہ ہے کہنا بھی یہ انکا اور

 مںی اوالد یک عنہما اہلل ریض فاطمہ لڑی یک وسلم عليہ اہلل صیل نیب اک اس اور ظہور اک
 کيا نہںی انکار جناک ہںی پہنچیت تک درجہ کے تواتر پر طور معنوی حدیثںی یہ ہونا سے

 ۔(جاسکتا
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 بہت احادیث متعلق کے ظہور کے مہدی: )کہ ہے قول اک سفاریین حممد عالمہ -3
 سنت اہل علماء اور ہںی جاپہنیچ تک درجہ کے معنوی تواتر وہ کہ حیت ہںی زیادہ

( ہے لاگ ہونے شمار عقيدہ انکا یہ کہ حیت ہںی چیک پھيل اتین درميان کے واجلماعت
 کرنے روایت بعض اور آثار اور احادیث کچھ متعلق کے خروج کے مہدی بعد کے اس

 :کہ ہے کہا یہ بعد کے کرنے ذکر اک ناموں کے والے
 کيا نہںی ذکر اک جن عالوہ انکے اور سے ان ہے گيا کيا ذکر اک صحابہ جن اور)

 علم سب جو ہںی مروی بھی سے تابعنی بعد انکے اور ہںی مروی روایات یس بہت گيا
 علم اہل کہ جیسا ہے واجب النا ایمان پر خروج کے مہدی تو ہںی، دییت فائدہ اک قطیع

 ۔(ہے شامل مںی عقائد کے واجلماعت سنت اہل اور مقرر یہ ہاں کے
 کے مہدی کہ جو احادیث وہ: )کہ ہے قول اک اہلل رمحہ شواکین عالمہ جمتہد -4
 ہوسکے ممکن دیکھنا کو سب ان اگر ہںی پہنچیت تک تواتر اور ہںی متعلق کے خروج

 سب ضعيف کم اور حسن اور صحيح مںی جن ہے تک چپاس تقریبا تعداد انکی تو
 گیئ لکھی اصطاحات جو مںی اصول بلکہ ہںی متواتر شبہ بالشک سب وہ اور ہںی شامل

 آثار وہ اور ہے، آتا صادق وصف اک تواتر پر سب ان ہںی پر درجہ کم سے اس کہ جو ہںی
 زیادہ بہت ہںی مروی سے عليہم اہلل رضوان کرام صحابہ مںی رصاحت یک مہدی کہ جو
 ۔(نہںی جمال کویئ یک اجتہاد مںی اس اگرچہ ہے اک مرفوع بھی حکم اک ان ہںی

 جو متعلق کے مہدی: )کہ ہے قول اک اہلل رمحہ خان احلسن صدیق عالمہ -5
 زیادہ بہت تعداد انکی کے ہونے خمتلف کے روایات انکے باوجود ہںی وارد احادیث

 اسالیم ان اور سنن احادیث وہ اور ہے جاپہنچیت تک حد یک معنوی تواتر کہ جو ہے
 ۔(ہںی موجود مںی ہںی مسندیں اور معجم کہ کتابوں
 وہ کہ ہے یہ حاصل: )کہ ہے قول اک اہلل رمحہ الکتاین جعفر بن حممد شيخ -3

 اور دجال طرح ایس اور ہںی متواتر ہںی وارد متعلق کے منتظر مہدی کہ جو احادیث
 ۔(متعلق کے السالم عليہ مریم بن عییس نزول
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 233-125 صفحہ الوابل عبداہلل بن یوسف تایلف: ةالساع ارشاط کتاب دیکھںی
 متعلق کے مہدی نے جھوٹوں سے بہت کہ ہے رضوری بھی علم اک بات اس
 وضع احادیث بھی مںی تعينی یک اشخاص کئ نے کذابوں بعض اور ہںی یک وضع احادیث

 ہے، پر طریقے اور کیس عالوہ کے واجلماعت سنت اہل وہ پھر یا ہںی مہدی وہ کہ ہںی یک
 کو بندوں کے اہلل تاکہ کيا دعوی اک ہونے مہدی نے دجالوں سے بہت کہ طرح جس

 کر باگڑ کو وصورت شلک اصل یک اسالم اور سکںی کما دنيا پھر یا اور سکںی دے دھوکہ
 اور اغفل بعض اور اٹھے بھی انقالب اور حتریکںی یس بہت طرح ایس اور کریں، پیش
 اور جھوٹ اک ان اور ہوئے ہالک سب یہ یلکن ملے ساتھ کے ان لوگ کے قسم جاہل
 کے سنت اہل متعلق کے مہدی کچھ سب یہ یلکن ہوا ظاہر پن کھوٹا اور نفاق اور دجل

 اور الزیم مہدی اور پہنچاسکتا، نہںی ٹھیس اور نقصان اک قسم کیس کو اعتقادات
 ۔کرے نافذ اسالميہ رشیعت پر زمنی تاکہ اگ آئے الحمالہ

 . اعلم واہلل


