وسال:

ااممنسحرکسعی(ع) ب ب
جداینےسےئگوتایکایکنوکیئاوالدیھت؟
ایبنہبش:
انبتيميہرحایننایبصےناتکباہنم جاہنسےنرضحتدہمیلجعاهللاعتیلفرہجارشليےکنبارےںیم اھکل
ےہہک:
قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من
أهل العلم باألنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن
له نسل وال عقب واإلمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه
دخل السرداب بسامرا وهو صغير منهم من قال عمرة سنتان ومنهم
من قال ثالث ومنهم من قال خمس سنين. ...

دمحمانب بجريرربطی،دبعاابلیقانباقعناورملعبسنانشیسوملعنارخیےکاملعءےناہکےہہک[اامم]نسحانبیلع
رکسعی[عليہاالسلم]اکوکیئاٹیبںیہناھت،نکیلاامہیمامگنرکےتںیہہکااکنایاٹیباھتاوروہدوعیرکےتںیہہک
وہرسدابںیمدالخوہاےہ،احالہکنوہوھچنااھت۔ضعبوعیشںےناہکےہہک وہدواسلےکےھت،ضعبےناہک
ےہہکوہنیتاسلاورضعبےناہکےہہکوہناچناسلےکےھت۔
ابن تيميه الحراني الحنبلي ،ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفي  728هـ)،
منهاج السنة النبوية ،ج ،4ص ،87تحقيق :د .محمد رشاد سالم ،ناشر:
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :األولي1406 ،هـ.

ااسحن الہی ظہيرر واہیب نایبص ےن یھب اینپ اتکب

الشيعة وأهل

البيت ںیم اےنپ نایبص ااتسد انب ہیمیت یک

نباتوکرکتاررکےتوہےئاہکےہہک:
من أكاذيب الشيعة علي اهل البيت انهم نسبوا اليهم األقوال
والروايات التي تنبيء بخروج القائم من اوالد الحسن العسكري الذي
لم يولد له مطلقا ...

الہتیبرپوعیشںےکوھجوٹںںیمےسہیےہہکوہایسینباوتںاوررواناتیکایکنرطفتبسندےتیںیہہکنج
ںیمذرکوہاےہہکاوالدااممنسحرکسعیںیمےساقمئجرو جرکےاگ،احالہکنہرزگااکنوکیئاٹیبںیہناھت۔
الشيعة وأهل البيت ،ص. 244

نبایقواہویبںےنیھبایہنےبوہدہاورافوتل ب
اطملوکرکتارایکےہاورآ جیرکتاررکےتآرےہںیہ:
ےسیج
اور

احمد محمود صبحی نے كتاب نظرية اإلمامة ،ص409

ڈاکٹر قفاری نے کتاب اصول مذہب الشيعه ،ج ،1ص 451

ںیمان ب
اطملاکذرکایکےہ۔

ثحباورقیقحت:
ع
ب
الہسےک بيرراگناکرضحتدہمی( ج)یکوالدتاکارتعافرکنا:

ع
زامہن امیض ےس ےل رک آ ج ی الہ س ےک تہب ےس بيرراگن اور املعء ےن رضحت دہمی ( بج) یک والدت اک
ارتعافایک ےہاورواحضوطررپاہکےہہکوہرضحت15ابعشنامظعمل نس255رجہیرہشاسراںیمداینںیم
آےئےھت۔اناملعءںیمےسضعبےکاامسءوکمہذرکرکںیےگ۔
ای ہعیش اعمل انجب ہیقف اامین ےن اتکب اإلصالة المهدوية ،یھکل ےہ اور اس ںیم الہ س ےک 112
املعءاکنامذرکایکےہہکج بہنوںےنااممزامن(ع)یکوالدتاکواحضوطررپارتعافایکےہ:

 .1سمشادلياذلیبہ(وتمیف748رجہی)
الہسےکملعراجلےکوہشمرورعموفاعملسمشادليذیبہےناینپ دن بتںیمرضحتدہمی(ع)یک
والدتاکارتعافایکےہ۔اسےناتکبالعبر فی اخبار من غبر،ںیماھکلےہہک:
وفيها [سنة  256ه ] محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي
محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق
العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة

وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتمة االثني
عشر. ...

ل
نس  255رجہی ںیمم ح م د نبانسحلا عسكرری [عليہماااالسلم] داینںیمآےئ ،رافضنوں ےناوکس فلخ  ،تجح،
ے
ب
اصجازلامنےسیجااقلنباتدیںیہ،وہنبارہآہمئںیمےسآجریااممےہ۔
دہمی،رظتنماور
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن أحمد بن عنمان
(متوفي  748هـ) ،العبر في خبر من غبر ،ج ،2ص ،37الطبعة :الناني.1984 ،

اورذیبہےناتکبناريالاالسمانرضحتیکوافتوکنس256نا 258رجہیںیمذرکرکےتوہےئاہکےہ
ہک:
أبو محمد الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة الذين تدعي
الشيعة عصمتهم  .ويقال له الحسن العسكري لكونه سكن سامراء
 ،فإنها يقال لها العسكر  .وهو والد منتظر الرافضة...
وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة
 ،فولد سنة ثمان وخمسين  ،وقيل  :سنة ست وخمسين  .عاش
بعد أبيه سنتين ثم عدم  ،ولم يعلم كيف مات  .وأمه أم ولد .

ح
اوبدمحماہیمش سييی وعیشں ےکآہمئ ںیم ےس ایاامم ےہ ہکہعیشاساامم یک تمصعاک دوعیرکےتںیہ اور وہ
اساامم وک نسحرکسعی ےتہکںیہ ،اسلنے ہک وہاسرا ںیمرےتہےھتاوراسرا وک رکسعےتہکںیہ ،وہ(اامم رکسعی)
اسااممےکوادلںیہہکےکسجآےناکراہضفااظتنررکرےہںیہ۔۔۔۔۔
رہباحلااکساٹیبمحمدنبانسحلےہہکرایضفاےساقمئ،فلخاورتجحےتہکںیہ،وہنس258رجہیںیمداین
ںیمآےئےھت،ضعباملعءےناہکےہہکوہنس 256رجہیںیمداینںیمآےئےھتاوراےنپوادلےکدواسلدعب
یزدنہےھتاوررھپوہداینےس ےلےئگ،نکیلہیواحضںیہنےہہکوہےسیکوفتوہےئےھت،ایکسامںایزینک
یھت۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عنمان
(متوفي  748هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،ج ،19ص،113
الطبعة :األولي1407 ،هـ 1987 -م.

وہزیچوجہارےےیلمہمےہ،وہہیےہہکسبہین بابوہہکرضحتدہمی(ع)داینںیمآےئےھت،اورریہہی
نباتہکوہداینےسےئگںیہناںیہن؟اسنبارےںیمدعبںیملیصفتےسیقیقحت ب
اطملشیےیکاج ںیےگ۔

اورذیبہےناتکبسير أعالم النبالءںیماہکےہہک:
المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي
الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضي بن موسي الكاظم بن
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين
الشهيد بن االمام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني خاتمة
االثني عشر سيدا الذين تدعي االمامية عصمتهم. ...

ل
رظتنم رشي ،اوب ااقلمس م ح م د نب انسحل ا عسكرری ....وہ نبارہ آہمئ ںیم ےس آجری اامم ےہ ہک ہعیش اس اامم یک
تمصعاکدوعیرکےتںیہ۔
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عنمان
(متوفي  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج ،13ص ،119الطبعة :التاسعة،
1413هـ.

 .2رخفادليارلازی(وتمیف604رجہی)

الہ س ےک رعموف رسفم فرآن رخف ادلي رازی ےن اامم رکسعی عليہ االسلم اور ایکن اوالد ےک نبارے ںیم اھکل
ےہہک:
أما الحسن العسكري اإلمام (ع) فله إبنان وبنتان  ،أما اإلبنان
فأحدهما صاحب الزمان عجل هللا فرجه الشريف  ،والناني موسي
درج في حياة أبيه وأم البنتان ففاطمة درجت في حياة أبيها  ،وأم
موسي درجت أيضا.

ب
اصجازلامن
ااممنسحرکسعیعليہاالسلمےکدوےٹیباوردوتبيييااںںیھت،انرضحتےکوٹیبںںیمےسای
لجع اهلل اعتیل فرہج ارشلي ںیہ اور دورسا اٹیب ومیس ےہ ہک وج اامم رکسعی یک زدنیگ ںیم یہ وفت وہ ایگ اھت۔ ایس
رطحانااممیکتبيييااںاورومیسیکوادلہ،ااممرکسعییکزدنیگںیمیہداینےس ےلےئگےھت۔
الرازي

الشافعي،

فخر

الدين

محمد

بن

عمر

(متوفي604هـ) ،الشجرة المباركة في أنساب الطالبية ،ص 78ـ 79

ہيي
م
 .3انبرجح ی(وتمیف973رجہی)

التميمي

ہيي
انب رجح می ےناینپ اتکباوصلاعقارحملہق ںیم ہک وکسجاسےنوعیشںےک الخف اھکلےہ ،اسےنارتعاف
ایکےہہکااممرکسعیاکایاٹیباھتہکاکسجناماوبااقلمسالحجبةاھت:
ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة  ،وعمره عند وفاة
أبيه خمس سنين  ،لكن أتاه هللا فيها الحكمة  ،ويسمي القائم
المنتظر. ...

ااممرکسعیعليہ االسلم اک اوب ااقلمس م ح م د تجح ےک العوہوکیئ اٹیبںیہناھت،ان رضحتیک وافتےک وقاس
ےٹیبیکرمعناچناسلیھت ،نکیلاےکسنباووجدیھبخداودنےناوکستمکحاھکیسیئیھتاورااکسناماقمئرظتنمراھکایگ
اھت۔
الهينمي ،ابو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر (متوفي973هـ)،
الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضالل والزندقة ،ج ،2ص ،601الطبعة:
األولي1417 ،هـ 1997 -م.

 .4انباثرازجلری(وتمیف630رجہی)

وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ،
وهو أبو محمد العلوي العسكري  ،وهو أحد األئمة اإلثني عشر علي
مذهب اإلمامية  ،وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب
سامرا  ،وكان مولده سنة إثنتين وثالثين ومائتين.

عليہ
نس260رجہیںیمنسحنبیلع ...ماالسلمدناےس ےلےئگ،وہاوبدمحمعلویرکسعیاورہعیشدیقعےےک
اطمقبنبارہآہمئںیمےسایااممےکوادلںیہ،محمدےکوادلںیہہکوعیشںاکدیقعہےہہکوہرظتنماوراسرا
ےکرسدابںیمےہ۔ااممرکسعینس232رجہیںیمداینںیمآےئےھت۔
ابن أثير الجزري ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد
(متوفي630هـ) الكامل في التاريخ ،ج 6ص 249ـ  ،250الطبعة النانية،
1415هـ.

ے
ع
ب
ب
اہتبلااممزامن( بج)یکاسراںیمتبیغاوررسدابںیم ب
اغبوہےنےکنارےںیماناءاہلللیصفتےسناب
ے
ایکاجےئاگہکہینباتینباہیماورانبہیمیتیکاوالدیکرطفےسوعیشںرپاینااجيرتمہتےہ،ویکہکنوعیشں
ے
ع
ب
اکہیدیقعہںیہنےہہکرضحتدہمی( بج)اسراےکرسدابںیماغبوہےئںیہ۔

 .5سمشادليانباكلخن(وتمیف681رجہی)
انباكلخنےنارگہچوالدترضحتدہمیلجعاهللاعتیلفرہجارشلي وکواحضذرکایکےہ،نکیلتہباوسفس
یکنباتےہہکاسےنیھبالہسےکضعباملعءیکرطحآںیھکندنبرکےکریغبقیقحتےکوعیشںرپتمہت
ے
ب
اگلےت وہےئ اہک ےہ ہک وعیشں اک دیقعہ ےہ ہک اامم زامن رسداب ںیم اغب وہےئ ںیہ اور وہ رسداب ےس یہ
اےنپااممےکاظہروہےناکااظتنررکرےہںیہ:
 562أبو القاسم المنتظر :
أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد
الجواد المذكور قبله ثاني عشر األئمة االثني عشر علي اعتقاد

االمامية المعروف بالحجة وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر
والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كنيرة
وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأي
كانت والدته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين
ومائتين ولما توفي أبوه وقد سبق ذكره كان عمره خمس سنين
واسم امه خمط وقيل نرجس والشيعة يقولون إنه دخل السرداب
في دار أبيه وامه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة
خمس وستين ومائتين وعمره يومئذ تسع سنين.

ل
اوب ااقلمس م ح م د نب انسحل ا عسكرری  ...ہک وج ہعیش ااقتعد ےک اطمقب نباروںی اامم ںیہ ہک وج تجح ےک نام ےس
ب
اصجرسدابےہ۔وعیشںےناےنپاساامم
وہشمرںیہاورہعیشامگنرکےتںیہہکوہرظتنم،اقمئ،دہمیاور
آجازلامنںیمرسدابےسوہظررکےاگ۔
ےکنبارےںیمتہبھچکاہکےہاوروہاسااظتنرںیمںیہہکااکناامم ر
ایکنوالدت15ابعشن بيروزہعمجنس255رجہیوکواعقوہیئ۔ ب ب
جاےکنوادلداینےسےئگوتوہناچناسلےک
ےھت۔ ایکن وادلہ اک نام جمط اھت ،ضعب ےن اہک ےہ ہک رنسج اھت۔ وعیشں اک ااقتعد ےہ ہک وہاےنپ وادل ےک رسداب

ے
ںیمدالخوہےئںیہاوراساحلںیمہکایکنوادلہایکنرطفدھکیریہیھت،وہ ب
اغبوہےئگںیہاورایھبی
رسدابےسںیہنےلکن۔ہیواہعقنس265رجہیںیمروامنوہااھتاوراسوقایکنرمع9اسلیھت۔
إبن خلكان ،ابوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر
(متوفي681هـ) ،وفيات األعيان و انباء أبناء الزمان ،ج ،4ص ،176تحقيق
احسان عباس ،ناشر :دار النقافة  -لبنان.

 .6الصحادليالضفددی(وتمیف764رجہی)
الہسےکایناومراعملالصحادليدفصیےنرضحتدہمیعليہاالسلمےکنبارےںیماھکلےہہک:
الحجة المنتظر محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن
محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن محمد الباقر بن
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي هللا
عنهم الحجة المنتظر ثاني شعر األئمة األثني عشر هو الذي تزعم
الشيعة انه المنتظر القائم المهدي وهو صاحب السرداب عندهم
وأقاويلهم فيه كنيرة ينتظرون ظهوره آخر الزمان من السرداب بسر

من رأي ولهم إلي حين تعليق هذا التاريخ أربع مائة وسبعة وسبعين
سنة ينتظرونه ولم يخرج ولد نصف شعبان سنة خمس وخمسين.

ل
تجحرظتنممحمدنبانسحلا عسكرری....ہکوجہعیشااقتعدےکاطمقبنباروںیااممںیہاورہعیشامگنرکےتںیہ
ب
اصجرسدابےہ۔۔۔۔۔
ہکوہرظتنم،اقمئ،دہمیاور
وعیشںوکاسنارخیی 477اسلزگرےئگںیہہکوہااکنااظتنررکرےہںیہ۔۔۔۔۔انرضحتیکوالدت15
ابعشن بيروزہعمجنس255رجہیوکواعقوہیئ۔
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك (متوفي764هـ) ،الوافي بالوفيات ،ج،2
ص ،249تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفي ،ناشر :دار إحياء التراث -
بيروت 1420 -هـ2000 -م.

 .7طبسانباوجلزی(وتمیف654رجہی)
ذمہیفنحاایتخررکایل۔
طبس انبوجزیہکوجاوبارفل جانباوجلزیاکوناہسےہ،ےلہپوہیلبنحاھتاوررھپاسےن ب
اسےنوعیشںےکنباروںیااممےکنبارےںیماہکےہہک:

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ،وكنيته أبو
عبد هللا وأبو القاسم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم
والمنتظر والتالي وهو آخر األئمة  ،وقال  :ويقال له ذو اإلسمين
محمد وأبو القاسم قالوا  :أمه أم ولد يقال لها  :صقيل.

ب
اصجازلامن،اقمئ،
محمدنبانسحلنبیلع...ہکایکنكينتاوبدبعاهللاوراوبااقلمسےہ،وہاجنوتجح،
رظتنماورآجریااممںیہ۔ اہک ایگ ےہ ہکانرضحت ےک دو نامںیہ -1 :م ح مد -2 ،اوبااقلمس۔ اہک ایگ ےہ ہک ایکن
وادلہایزینکیھتہکاکنجناملقیصاھت۔
سبط بن الجوزي الحنفي ،شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي بن
عبد هللا البغدادي (متوفي654هـ) ،تذكرة الخواص ،ص ،204ناشر :مؤسسة
أهل البيت ـ بيروت1401 ،هـ ـ 1981م.

 .8خرادليزریلك(وتمیف1410رجہی)
خادليزریلكےنرضحتتجحلجعاهللاعتیلفرہجارشليےکنبارےںیماھکلےہہک:
رعموفواہیب ر

محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم ،
آخر األئمة اإلثني عشر عند اإلمامية  ،وهو المعروف عندهم
بالمهدي  ،وصاحب الزمان  ،والمنتظر  ،والحجة وصاحب السرداب
 ،ولد في سامراء  ،ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين  ،ولما
بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشر دخل سردابا في دار أبيه
ولم يخرج منه .

ل
م ح م د نب انسحل ا عسكرری  ...ہک وج ہعیش ااقتعد ےک اطمقب نبارہ آہمئ ںیم ےس آجری اامم ںیہ اور وعیشں ےک
ب
ب
اصج رسداب وہشمر ںیہ۔ وہ رہش اسرا ںیم داین ںیمآےئ
اصج ازلامن ،رظتنم ،تجح اور
يردی وہ دہمی،
اور ب ب
جاےکنوادلداینےسےئگوتوہناچناسلےکےھت،وہ9اسلنا10اسل،نا19اسلیکرمعںیماےنپوادلےکرھگ
وموجدرسدابںیمدالخوہےئاوررھپدونبارہواہںےسنباہرںیہنےلکن۔
ے
ن
ل
ک
ن
ب
رھپ وہ (خر ادلي زریلك) انب اكلخن ےک الکم وک اسرا ےک رسداب ںیم ب
اغب وہےن اور واہں ےس ناہر ے وک
لقنرکےتاورر ّدرکےتوہےئاتہکےہہک:

قال إبن خلكان  :والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمإن من
السرداب بسر من رأي .إن الشيعة ال تنتظر خروج اإلمام المصلح من
السرداب في سامراء وإنما تنتظر خروجه من بيت هللا الحرام  ،وقد
أشرنا إلي ذلك ودللنا عليه في كنير من بحوث هذا الكتاب.

آج ازلامن ںیم اسرا ںیم وموجد رسداب ےس اخر ج وہےن اک
انب اكلخن ےن اہک ےہ ہک :ہعیش ان رضحت ےک ر
اظہوہےنےکرظتنمںیہنںیہ،ہکلب
ااظتنررکرےہںیہ،احالہکنہعیشاسااممحلصماکاسراںیمواعقرسدابےس ر
اظہوہےناکااظتنررکرےہںیہہکمہےناسبلطمیکرطفاشارہایکےہ
وہاسااممےکتیباہللارحلامےس ر
اوراساتکبےکتہبےس ب
اطملیھبایسنباترپادتساللرکرےہںیہ۔
خير الدين الزركلي (متوفي1410هـ) ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  ،ج ،6ص ،80ناشر :دار
العلم للماليين ـ بيروت ،الطبعة :الخامسة1980 ،م

ص
م
 .9اع ییكم(وتمیف1111رجہی)
ص
م
ب
ذمہےہ،اسےنرضحتدہمی(ع)یکوالدتےکنارےںیماھکلےہہک:
اع ییكماعملشایعف ب

اإلمام الحسن العسكري بن علي الهادي  ...ولده محمدا أوحده وهو
اإلمام محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي التقي بن
محمد الجواد ابن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي
طالب رضي هللا تعالي عنهم أجمعين.
ولد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين وقيل
سنة ست وهو الصحيح أمه أم ولد اسمها أصقيل وقيل سوسن
وقيل نرجس كنيته أبو القاسم ألقابه الحجة والخلف الصالح والقائم
والمنتظر وصاحب الزمان والمهدي وهو أشهرها صفته شاب مربوع
القامة حسن الوجه والشعر أقني األنف أجلي الجبهة ولما توفي
أبوه كان عمره خمس سنين.

ل
ااممنسحرکسعیےکاولکےتےٹیبویہاامممحمدنبانسحلا عسكرریےہہکیکنجوالدت15ابعشن بيروزہعمجنس
255رجہیوکواعقوہیئ،اورضعبےناہکےہہکوالدتنس256رجہیوکوہیئیھتہکیہیوقلحیحصےہ۔ایکن
امںای زینکیھت ہکاکسجنامالقیصاھت،ضعب ےن وسنساورضعب ےن رنسجیھباہک ےہ۔ایکن تینکرضحتاوب

ب
اصجازلامن،ہکبجااکنوہشمريريبقلرضحتدہمی
ااقلمساوراےکنااقلبتجح،فلخ،اصحل،اقمئ،رظتنم،
ےہ۔ ایکن وصخایصت ںیم ےس ےہ ہک وہ درایمےن  د  ،بوروصرت ےرہے و بوروصرت نباںوں  ،نباری نا اور
وچڑےامےھتواےلایوجانںیہ۔
العاصمي المكي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي
(متوفي1111هـ) ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،ج،4
ص ،150تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض ،ناشر :دار
الكتب العلمية.

 .10اوبدمحمنایعف(وتمیف768رجہی)
وفيها وقيل في سنة ستين توفي الشريف العسكري الحسن بن
علي بن محمد ابن علي بن موسي الرضي بن جعفر الصادق بن
محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن ابي
طالب رضي هللا تعالي عنهم أحد االئمة االثني عشر علي اعتقاد
االمامية وهو والد المنتظر صاحب السرداب.

نس260رجہیںیمااممنسحرکسعیعليہاالسلم،ہکوجہعیشےکدیقعےےکاطمقبنبارہآہمئںیمےسایاامم
ب
اصجرسدابےکوادلںیہ۔
ںیہ،داینےس ےلےئگ،وہرظتنم
اليافعي ،ابو محمد عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان (متوفي768هـ)،
مرآة الجنان وعبرة اليقظان ،ج ،2ص ،107ناشر :دار الكتاب اإلسالمي -
القاهرة 1413 -هـ 1993 -م.

 .11انباںوردی(وتمیف749رجہی)
ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين ،
ويزعم الشيعة أنه دخل السرداب في دار أبيه ب (سر من رأي) وأمه
تنظر إليه فلم يعد إليها  ،وكان عمره تسع سنين  ،وذلك في سنة
مائتين وخمس وستين  ،علي خالف.

ل
م ح م د نب انسحل ا عسكرری نس  255رجہی ںیم داین ںیم آےئ اور ہعیش امگن رکےت ںیہ ہک وہ اےنپ وادل ےک رھگ
اسرا ںیم ای رسداب ںیم دالخ وہا ےہ ،ایکس وادلہ اےکس آےن یک رظتنم یھت ،نکیل وہ واسپ ںیہن آنا ،وہ اس
وق9اسلاکاھتاورہینس265رجہیاکواہعقےہ۔

إبن الوردي  -تاريخ إبن الوردي  -في ذيل تتمة المختصر

 .12انبابصغااملیكل(وتمیف855رجہی)
ولد أبو القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بسر من رأي ليلة
النصف من شعبان سنة  255للهجره  ،وأما نسبه أبا وأما فهو أبو
القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد
الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)
 ،وأما أمه فأم ولد يقال لها  :نرجس خير أمة  ،وقيل  :إسمها غير
ذلك  ،وأما كنيته فأبو القاسم  ،وأما لقبه فالحجه والمهدي والخلف
الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي.

اوبااقلمسمحمداہجحلنبانسحل،وج15ابعشن 255رجہیںیمرہشاسراںیمدناںیمآےئ۔اےکسوادلااممنسح
رکسعیفرزدنیلعااہلدیےہاورایکسوادلہایتہبایھچزینکیھتہکاکسجنامرنسجاھت۔انرضحتیکتینکاوب

ب
اصجازلامنےھت،نکیلانرضحتاکوہشمريرنی
ااقلمساورااقلبتجح،دہمی،فلخ،اصحل،اقمئ،رظتنماور
بقلدہمیےہ۔
ابن صباغ المالكي المكي  ،علي بن محمد بن أحمد (متوفي855هـ) الفصول
المهمة في معرفة األئمة ،ج ،2ص ،682تحقيق :سامي الغريري  ،ناشر :دار
الحديث ـ قم1380 ،ش.

لجلي
س اوب انسحل ياین ،سمش ادلي انب وطںون،
اہتبل الہ س ےک بيرراگن ےسیج دنقوزی یفنح ،دبع ا م دنجی ،د
امكل ادلي ااشلیم ،العہم ومںوہ دنہی ،العہم امثعن العيمااین ،العہم دمحاوی و  ...ےن یھب والدت رضحت دہمی
لجعاهللاعتیلفرہجارشليوکلقنایکےہ،نکیلیسکےنیھبایبناوروبقلںیہنایکہکہیویہدہمیےہہکےکسج
نبارےںیمروسلخدا(ص)ےنفرامناےہہک:وہاظہروہرکزنیموکدعلوااصنفےسرھبدےاگ۔رہباحلالہ
سےکاملعءےکاناوقالوکلقنرکےناکدصقمہیاھتہکانبہیمیتنایبصاوراےکسریپواکروںوکہنموتڑوجاب
دنااجےئہکوجدوعیرکےتےھتہکااممرکسعی(ع) ب ب
جدیہشوہےئوتایکنوکیئاوالداوروکیئاجنیشنںیہناھت۔

ب
ن:
اوال:
انبہیمیتواہیبونایبصےنوجدوعیربطیاوردبعاابلیقانباقعنےسلقنایکےہہکااممرکسعی(ع)ریغباوالداور
اجنیشنےکداینےسےئگںیہ،ہیدوعیرسارسوھجٹےہ،ویکہکناندوونںاملعءیکاتکوبںںیمااسیدوعینبالکل
وموجدوذموکرںیہنےہ۔سپولعمموواحضوہاہکانبہیمیتوھجنااوردنمشالہتیب(ع)ےہ۔

نانا:
ارگ فرض یھب رکںی ہک ربطی اور دبع اابلیق ےن ااسی دوعی یھب ایک وہ وت ،ہی نبات ایکن اہجل اور بصعت وک ن باب
رکیتےہ،اسےیلہکالہسےکتہبےسربتعماملعےئنارخیےنوالدترضحترضحتتجحعليہاالسلموک
اینپاینپ بتںیمذرکایک ےہ،یتحواحضوطروالدتےکدن،ےنیہماوراسلی وکذرکایکےہ۔ ب ب
ج تقیقحہی
ےہوتربطیاوردبعاابلیقےکدوعےیکایکیملعاتیمہرہاجیتےہہکایکسرطفوتہجیکاجےئ؟

نااثل:
در تقیقحانبہیمیت ےسےلرکآ ج دور احرضیےک امتم واہویبںاور ناصيبنوںاک فلتخماہبونں ےساامم نسح
ع
رکسعی(ع)ےکاجنیشنےکااکنررکےنےسالصدہفاوردصقم،ااممزامن( بج)ےکابمر ووجداکااکنررکنا
ےہ۔نکیلنبالطوھپوکنںےسقحےکاسرونشرچاغوکاھجبناںیہناجاتکس۔
ُي ِر ْي ُد ْون لِ ُي ْ
ـم والل ّٰـ ُه ُمتِم ُنـ ْو ِره ول ْو ك ِره ا ْلكافِ ُر ْون
ه بِا ْفوا ِ
ط ِف ُئ ْوا ُنـ ْور الل ّٰـ ِ
ه ِه ْ
،

وہاچےتہںیہہکاہللاکونراےنپوموہنں(وھپوکنں)ےساھجبدںی،اوراہللاانپونروپرارکےکرےہاگ،ارگہچاکفر بيرا
یہویکںہنامںین۔
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اامتلسداع۔۔۔۔۔

