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 وسطی قیامت

 

 نیب)  پڑھى حدیث یہ نے تومںی تھا رہا پڑھ نشانیاں یک قیامت پر سائٹ ویپ مںی
 ایک نے انہوں تو گیا کیا سوال مںی بارہ کے نشانیوں یک قیامت سے وسلم علیہ اہلل صیل

 نہںی اک عمر زیادہ تویہ رہا زند یہ اگر:  فرمایا ۓہو دیکھتے طرف یک جوان سے چھوٹے
 " اگ لے کودیکھ قیامت وایل آنے آخری تماری کہ ہواگ

 مر لوگ سب کیونکہ تھى موت یک ان یہ اک وسلم علیہ اہلل صیل نیب تو
 اس تو ۓہوجا فوت انسان جب کہ کہتے یہ لوگ بعض اور ، ہونگے حارض کرروزمیامت

 اس کیا تو(  ہے مںی معین ایس بھى حدیث یہ اور ، ہے جاتا ہو رشوع وکتاب حساب اک
 ؟ ہواگ قبل سے ہونے بڑے کے چبے اس آاغز اک قیامت کہ ہے یہ معین اک حدیث

 ۔ فرمایئں وضاحت یک کےمعین حدیث ہےکہ گزارش سے آپ
 

 ہلل احلمد

 : ہے مروی ساتھ کے الفاظ متعدد مںی صحیحن حدیث یہ
 کئ سے مںی بدوشوں خانہ جفاکش کہ ہںی کریت بیان عنہا تعایل اہلل ریض اعئشہ

 قیامت کہ کرتے کیا سوال متعلق کے قیامت کر آ پاس کے وسلم علیہ اہلل صیل نیب ایک
 کر دیکھ طرف یک چھوٹے سے سب مںی ان وسلم علیہ اہلل صیل نیب تو یگ ۓآ کب

 ۓہوجا قائم قیامت تمہاری ہى قبل سے ہونے بوڑھا کے تواس رہا زندہ یہ اگر:  فرماتے
 ۔ یگ

)  خباری صحیح ۔ ہے موت یک ان معین اک اس کہ ہںی کہتے ھشام راوی کے حدیث
 ۔(  2592)  مسلم صحیح(  6416
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 ہے قریب کہ جو ہے موت یک ان مراد سے اس اور ، ہے واضح معین اک حدیث
 ، ہواگ قبل سے بوڑھاہونے کے چبے اس وقوع اک جس گیا کیا تعبری سے قیامت اوراسے
 ۔ نہںی مراد قیامت روز کربی قیات سے اوراس

 اک جس ہے مراد موت یک ان مراد سے(  قیامت تمہاری: )  ہے قول اک اہلل رمحہ قایض
 رشح اھ ۔ گے جائںی مر خماطب وہ پھر یا گے ئںی   مرجا لوگ کے دور اس کہ ہے یہ معین

 ۔ للنووی مسلم
 واال حکمت ایک مںی جواب اس: )  کہ ہے کہنا اک تعایل اہلل رمحہ کرماین اور
 علم اک اس کیونکہ چھوڑو کو سوال کے کربی قیامت تم کہ ہے گیا کیا اختیار اسلوب

 دور تمہارا مںی جس کرو سوال اک وقت اس اور نہںی کو کیس عالوہ کے تعایل اہلل تو
 اس کہ ۓل اس ہے الئق اورزیادہ اویل ۓل تمہارے کرنا سوال اک اس اگ ۓجا ہو ختم

 اعمال تم قبل سے ہونے فوت کے وقت اس کہ اگ ابھارے پر بات اس تمہںی ہونا علم اک
 ۓہوجا فوت پہلے سے دورسے کون کہ نہںی علم اک اس کیونکہ کرو الزتام اک صاحلہ

 ۔ انتہى( 
 : ہے قول اک تعایل اہلل رمحہ اصفہاین راغب شیخ اور

 یک قیامت ساتھ سے اس اور ہے جزء ایک اک وقت اور زمانے(  گھڑی) وقت سا تھوڑا)
 اہلل ، ہے مشابہ اسکے سے اعتبار کے تزیی مںی حساب یہ کہ ہے جایت یک ۓل اس تعبری

 یلنے حساب جدلی سے مںی والوں یلنے حساب سب وہ اور}: ہے فرمان اک وتعایل تبارک
 {ہے واال

 : کہ کیا متنبہ انہںی سے قول اس جب نے تعایل اہلل پھر یا
 معلوم یہ)تو ہںی جاتے ۓیک وعدہ اک جس گے لںی دیکھ کو عذاب اس دن جس یہ}
 {تھے ٹھرے(  مںی دنیا) ہى گھڑي ایک یک دن(  کہ اگ لگے ہونے

 : ہے ہوتا پر اشیاء تنی اطالق اک قیامت یعین ةساع
 ۔ گے جائںی ۓاٹھا ۓل کے وکتاب حساب لوگ مںی جس: کربی قیامت
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 ۔ ہے جاتا بوال پر موت یک لوگو سب کے دور ایک:  وسطى قیامت
 قائم قیامت یک اس سے آنے موت یک انسان ہر تو ، موت یک انسان:  صغری قیامت

 ۔ ابلاری فتح اھ ۔ ہے ہوجایت
 . اعلم تعایل واہلل


