
 

 

 

Examining the Slogans of:  

-“Waiting /Intezar is not passive: We have to fulfill special responsibilities in 

Ghaibat”& 

-“We Must prepare ourselves & society  for Reappearance of Imam(ajtfs)” 

First we need to understand that Ghaibat has not occurred yesterday, nor in the last 50 

years. Ghaibat has been around for nearly 1200 years. So it’s not as if we suddenly 

have something special do to which was not relevant to the Mo’mineen before us. 

 

The Riwayat /A’Hadith regarding the last times (akhri zaman) tell us that in these times 

good-doers will be called evil and evil-doers will be called as good and a time will come 

that good will be thought of as evil and evil will be thought as good. 

Most of the A’Hadith for Ghaibat pertain to duas for ‘preserving the Eman’(faith) 

and for ‘Intezar(waiting)’.  

 

In Ghaibat, the best way to assist the Imam (ajtfs) is to follow the 

shariah(Islamiclaws)& adorn oneself with the jewels of knowledge from the 

Ahlulbayt(as). 

The best way to do this is toGain ma’rifat (knowledge) about the Ahlulbayt (as), and 

study the pearls of knowledge left by them in the form of:- 

-A’Hadith, 

-Duas(e.g.Sahifa e sajjadiya, Mafateeh ul jinan, DuaAliya Mazameen , Imam zamana 

(atfs) duas,)and  

-Ziaraat(ziarat e jamea kabira, ziarat e  Ameenullah, ziarat e ashoora etc.) in which the 

Ahlulbayt (as) have  

 

Ulama have stressed that the primary responsibility is to train & better oneself, or else 

one can neither improve oneself nor the society. 

As mentioned in Quranwe should first strive to better ourselves , and then our family 

about which Allah(swt) will question us.  

O you who believe save yourselves and your families from the fire whose fuel will be 

people and stones.  

 

A’Hadith tell us that it is also the duty of every Muslim i)to be aware and make others 

aware of the circumstances of other Muslims, particularly the oppressed ,ii)pray for them 

and iii)help them financially if possible.  

However, these duties are not exclusive to our times/or Ghaibat rather these have 

been the responsibility of Muslims at all times, including the times of the Holy Prophet 

(saws) and the Aimma (as).  

 

In addition & besides such responsibilities mentioned above, if there was something 

special we should be doing just because we are in the era of ghaibat, then it should have 

been present in the teachings of the Ahlulbayt (a).  

 

According to A’Hadith, making conditions conducive to zuhoor involves training of the 

masses, getting them on path of taqwa, loving Ahlulbayt (as), narrating the excellences of 

Ahlulbayt (as), pointing them to the  method of worshipping , the Akhlaq of Ahlulbayt (as) 

etc. , just as the Ahlulbayt (as) did in their own life in this world( for approx. 250 years)  

 

It is responsibility of all mo’mineen, especially the Ulama to improve themselves along 

with improving the society as above, so that society as a whole becomes better. 

The ordinary momin/believer cannot also become complacent citing ignorance (rather it is 

necessary to know) nor should he become overconfident, so that in spite of all his 

ignorance he becomes the dispenser of religious knowledge. Sadly, such people abound 

in our society, which has resulted in a surge of ignorance. 

 

 



 

 

 

Everything must be according to the teachings of The Ahlulbayt(as), anything 

outside of this is useless. In fact it could well be against their teachings, as many 

issues presented to the masses, under some slogans are. 

The above is sufficient for ‘fulfilling responsibilities &making circumstances conducive’ for 

zuhoor& and enough to grant us success. 

There is no place for Qiyas/Analogy in religious matters & we have always been 

instructed to obey Ahlulbayt (as). 

No one has authority to make any changes in religion based on his own intellect or logic 

etc. Everybody is bound by the teachings of the Ahlulbayt (as). 

The answers to all questions appearing/raised in society are already present in the 

A’Hadith /Riwayat of Ahlulbayt (as).The Ulama have been pointing this out from time to 

time as well, & a momin needs to focus on that, instead of following personal views of 

vested interests. 

 

An important duty which the mo’min of today,does not recognize is;observing 

silence&taqayya. Aimma (as) themselves suffered &lived during rampant injustices, but 

did not take apparent actions & observed silence and taqayya in the best interests of 

religion. On the instructions of the Ahlulbayt (as), the mo’mineen of that time also 

accordingly observed silence &taqayya. 

The Ahlulbayt (as) have given these very instructions for the era of Ghaibat, too, but the 

mo’min of today not only refuses to adopt this approach, rather he acts in direct 

contradiction to it.  

 

These clear instructions of the Ahlulbayt (as) are ignored & are beyond the understanding 

of those who aim for politics and regime establishment. 

On one hand, the mention of the enemies of Ahlulbayt (as) in gatherings of aza, and even 

behind closed doors is forbidden.On the other hand the name of Ahlulbayt (as)is used to 

openly condemn powers/nations, to achieve political ends. 

As regards ‘ fighting oppressive regimes/nations ’ or establishing ones’ own regime is 

concerned, not only is this not permitted, instead we have been instructed to observe 

taqayya and silence. According to this blessed Hadith,the one who does this, is not a 

good momin, but is a transgressor! 

 
Imam Sadiq (as) said : No-one from our Ahlulbayt (as) has ever done Qiyam ( stood up) in order to repel 

oppression or establish truth, and nor will  do so before the Qiyam of Qaim (atfs) If one does so, calamities 

and misfortunes would surround him, resulting in an increase in difficulties and miseries for us {the 

Ahhlulbayt(as) } and our shias.  

( ref: Sahifa Kamila Urdu pg. 89, Mizan Al Hikmah vol1 pg392 no27307,Madinatul Maajiz Aiimatul 

Ithnaasher vol6 pg 142 , 

 

We pray for the early Reappearance of our Imam (ajtfs) & request his guidance to our thoughts & actions 

until then. 

 

  



 

 

 نعروں کی جانچ

 اور "ہمیں غیبت میں خصوصی ذمہ داریاں نبھانی ہیں"  :انتظارغیر فعال نہیں ہے

تیاری اور دنیا میں سازگار حاالت پیدا کے ظہور کے لیے ( علیہ السالم)ہمیں بارہویں امام "

 "کرنے کی ضرورت ہے

سالوں  50نہ ہی پچھلے  - پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیبت کل نہیں ہوئی ہے

لہذا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے پاس اچانک   سال ہوچکے ہیں۔ 1200غیبت کو تقریبا  میں۔

  موومینین سے متعلق نہیں تھا۔کچھ خاص کام ہوجائے جو ہمارے سامنے 

 

ہیں کہ ان اوقات میں نیکوکار  آخری اوقات )اخری زمان( سے متعلق روایت / احادیث ہمیں بتاتی

برے کہالئیں گے اور بدکاروں کو نیک کہا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھائی کو 

 برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ برائی سمجھا جائے گا اور

 کے لئے ہے۔ عقیدے( کے تحفظ اور انتظار‘‘)ایمان’’ کی بیشتر احدیث کا تعلق  غیبت

شرعی )اسالمی قوانین( کی )ع( کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غیبت میں، امام

 پیروی کریں اور اہل بیت علیہم السالم کے علم کے زیورات سے آراستہ ہوں۔

 

کریں  معرفت )علم( حاصلایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت )ع( کے بارے میں 

 -، اور ان کے بقول علم کے موتیوں کی اس شکل میں مطالعہ کریں: 

 احادیث ،-

ہ)جیسےدعائیں ی ف  اور، امام زمانہ )ع( دعا ،( یہ مظامینتیح الجنان ، دعاا، مفسجادیہ صح  

کبیرہ ، زیارت امین ہللا ، زیارت عاشورہ وغیرہ( جس میں اہل بیت )زیارت جامیہ  تازیار

 -علیہم السالم ہیں

 ،اور بہتر بنانا ہے کو تربیت دینا ہے علمائے کرام نے زور دیا ہے کہ بنیادی ذمہ داری خود
 ورنہ کوئی نہ تو خود کو بہتر بنا سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کو۔

 کی کوشش کرنی چاہئے خود کو بہتر بنانےہے کہ پہلے جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا 

 :جو ہللا تعاٰلی ہم سے سوال کرے گا کے بارے میں ںپھر ہمارے گھر والواور 

اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ‘‘

 ’’اور پتھر ہوں گے

باخبر ہوں اور دوسروں کو  بھی فرض ہے کہ(ہیں کہ ہر مسلمان کا  احادیث ہمیں بتاتی

( ان کے لئے دعا iiخاص طور پر مظلوم ،  ،مسلمانوں کے حاالت سے آگاہ کریں دوسرے

 ( اگر ممکن ہو تو ان کی مالی مدد کریں۔iiiکریں اور 

، یہ فرائض ہمارے اوقات / یا غیبت سے خصوصی نہیں ہیں بلکہ یہ ہر وقت مسلمانوں تاہم 

بشمول حضور صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم اور اھلبیت علیہ السالم کے  بنی ہے،کی ذمہ داری 

 اوقات۔

اگر کچھ خاص ہوتا تو ہمیں صرف  ، اال ذمہ داریوں کے عالوہاور مذکورہ ب س کے عالوہا

تب یہ اہل بیت )ع( کی تعلیمات میں   ،ے کیونکہ ہم غیبت کے دور میں ہیںاس لئے کرنا چاہئ

 ہونا چاہئے تھا۔ پیش

کے مطابق ، ظہور کے لئے سازگار حاالت بنانے میں عوام کی تربیت کرنا ، انہیں  احادیث

اہل بیت )ع( سے محبت کرنا ، اہلبیت علیہم السالم کی فضیلت  ،زن کرناتقوی کی راہ پر گام

م کا اہل بیت علیہم السال بیان کرنا، عبادت کے طریقہ کار کی طرف ان کی نشاندہی کرنا،



 

 

بالکل اسی طرح جیسے اہلبیت علیہم السالم نے اپنی زندگی میں دنیا میں )تقریبا  اخالق وغیرہ۔

 سال تک( انجام دیا۔ 250

مذکورہ معاشرے میں بہتری النے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر بنانا تمام مومنین 

عام مومن بھی  تاکہ مجموعی طور پر معاشرہ بہتر ہو۔ بالخصوص علماء کی ذمہ داری ہے ،

جاہلیت کا حوالہ دیتے ہوئے مطمعن نہیں ہوسکتا )بلکہ یہ جاننا ضروری ہے( اور نہ ہی 

تاکہ اپنی ساری العلمی کے باوجود بھی وہ دینی علم کو عام  اسے زیادہ اعتماد ہونا چاہئے،

افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت پائے  -کرنے واال بن جائے

 ے ہیں ، جس کے نتیجے میں العلمی میں اضافہ ہوتا ہے۔جات

 اس سے باہر کچھ بھی بیکار ہے۔ سب کچھ اہل بیت )ع( کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہئے،

 جتنے معامالت عوام کے سامنے پیش کیے گئے ، کچھ نعروں کے تحت ہیں

 حاالت سازگار بنانااور ظہور کے لئے  مذکورہ باال ذمہ داریوں کی تکمیل کے لئے کافی ہے
 کافی ہے۔ اور ہماری کے لئے

اور ہمیں ہمیشہ ہدایت دی گئی  قیاس / مشابہت کی کوئی جگہ نہیں ہےمذہبی معامالت میں 

کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل اور  ہے کہ اہلبیت علیہم السالم کی اطاعت کریں۔

ہر شخص اہلبیت )ع( کی تعلیمات کا منطق وغیرہ کی بنیاد پر مذہب میں کوئی تبدیلی کرے۔ 

معاشرے میں نمودار ہونے یا اٹھائے جانے والے تمام سوالوں کے جواب اہل بیت  پابند ہے۔

علمائے کرام بھی وقتا فوقتا اس  میں پہلے ہی موجود ہیں۔ علیہم السالم کی احادیث / روایت

ذاتی  ،ی ضرورت ہےک کی نشاندہی کرتے رہے ہیں ، اور ایک مومن کو اس پر توجہ دینے

 مفادات کے ذاتی خیاالت پر عمل کرنے کی بجائے۔

 

کا مشاہدہ  تقیہخاموشی اور ، تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جس کو آج کے مومن اہم فرضایک 

 ،ور ناانصافی کے دوران زندگی گزارتے تھےا اہل بیت )ع( نے خود ہی تکلیف اٹھائی کرنا۔

دین کے بہترین مفادات میں اور تقیہ  خاموشی کا مشاہدہ کیااور  لیکن ظاہری کاروائی نہیں کی

اس وقت کے موومینین نے اسی مناسبت سے خاموشی  ،اہلبیت علیہم السالم کی ہدایت پر -کیا

 اور تقیہ کا مشاہدہ کیا۔

لیکن آج کے مومنین نہ  ،بہت دی ہے ے عہد کے لئے یہ ہدایتاہل بیت )ع( نے غیبت ک

نانے سے انکار کرتے ہیں ، بلکہ وہ اس کے براہ راست تضاد صرف اس نقطہ نظر کو اپ

 میں کام کرتے ہیں۔

اہل بیت علیہم السالم کی ان واضح ہدایات کو نظرانداز کردیا گیا ہےاور سیاست اور حکومت 

 کے قیام کے لئے مقصود افراد کی سمجھ سے باالتر ہیں۔

اور یہاں تک  ،کے دشمنوں کا ذکرت علیہم السالم جتماعات میں اہل بیا کے عزا ایک طرف،

دوسری طرف اہلبیت )ع( کا نام سیاسی قوتوں کے  کہ بند دروازوں کے پیچھے بھی حرام ہے

۔جہاں تک  - حصول کے لئے طاقتوں / اقوام کی کھلے عام مذمت کے لئے استعمال ہوتا ہے

نہ صرف اس  ،اپنی حکومت قائم کرنے کا تعلق ہےیا ‘ جابرانہ حکومتوں / قوموں سے لڑنا‘

 ، اس کے بجائے ہمیں تقیہ اور خاموشی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔کی اجازت ہے

 -اچھا مومن نہیں ہے ، بلکہ فاسق ہے ،جو یہ کرتا ہے ،مطابق اس حدیث مبارک کے

ا )کھڑا ہوا( تاکہ ظلم ہمارے اہلبیت علیہم السالم میں سے کسی نے بھی کبھی قیام نہیں کی امام صادق علیہ السالم نے فرمایا۔

اگر کوئی ایسا کرتا ہے، آفتوں اور  -اور نہ ہی قائم )ع( کے سامنے ایسا کریں گے کو پسپا کریں یا حق کو قائم کریں،

)صحیفہ  بدبختیوں نے اسے گھیر لیا، اس کے نتیجے میں ہمارے اور شیعوں کے لئے مشکالت اور پریشانیوں میں اضافہ ہو

صفحہ  6، ، مدینہ الماجیز آئیما اسنا اشر جلد  27307نمبر  392ص  1، میزان الحکمت جلد  89نمبر کامیلہ اردو صفحہ 

142،( 

ہم اپنے امام )عج( کے جلد ظہور کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس وقت تک ہمارے افکار و اعمال کے لئے ان کی رہنمائی 

 کی درخواست کرتے ہیں۔


