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رسول اکرم صیل اہلل علیہ وسلم نے ہمںی قیامت اک وقت کیوں نہںی بتایا
نیب مکرم صىل اهلل عليہ وسلم نے ہمںی قيامت آنے اک وقت کيوں نہںی بتایا ؟
احلمد هلل
اول:
نیب صىل اهلل عليہ وسلم نے ہمںی قيامت قائم ہونے اک وقت اس یلے نہںی بتایا کہ اس
اک انہںی خود علم نہںی تھا  ،اس کے دالئل سوال نمرب (  ) 72623کے جواب مںی گزر
چکے ہںی آپ اس اک مطالعہ کرلںی ۔
دوم:
اگر یہ کہا جائے کہ اهلل تعایل نے ہمںی قيامت قائم ہونے کے وقت اک کيوں نہںی
بتایا؟
اس اک خمترص طور پر جواب یہ ہے کہ حکمت اک تقاضایہی تھا کہ اسے خملوق سے
چھپاکررکھا جائے اورانہںی نہ بتایا جائے ۔
اس یک تفصيل اوربيان کچھ اس طرح ہے:
نیب مکرم صىل اهلل عليہ وسلم کو اس یلے مبعوث کيا گيا کہ جواهلل تعایل اوران یک
اطاعت کرے اسے جنت یک خوشخربی دیں اورجونافرماین کرے اسے آگ سے ڈرائںی ،
اورقيامت یک ھونلایک اورجہنم یک سخیت سے لوگوں کوآاگہ کریں اوراس سے ڈرائںی  ،اس
چزي اک فائدہ توایس وقت پورا ہوسکتا ہے جب اس کے وقت مںی ابھام ہو اورلوگوں
کواس اک علم نہ ہو ۔
تا کہ ہرزمانے اوردور کے لوگ قيامت کے آنے سے ڈرتے رہںی  ،یلکن قيامت کے
وقت اک لوگوں کو بتادینا اوراس یک تاریخ یک حتدید کرنا اس فائدے کے منایف ہے  ،بلکہ
اس مںی اور بھی کیئ قسم کے مفاسد ہںی ۔
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اگر نیب صىل اهلل عليہ وسلم لوگوں کویہ فرمادیتے کہ مثال  :قيامت آج سے ایک
ہزار برس بعد قائم ہوجائے یگ توآپ کذاب قسم کے لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اس خرب
اک استھزا کرتے اورمذاق اڑاتے  ،اوراس یک تکذیب مںی احلاء وارصار کرتے  ،اورشک
کرنے والوں اک شک اورزیادہ ہوجاتا ۔
اس یلے حکمت بالغہ ایس مںی تھی کہ قيامت کے وقت کولوگوں سے مبھم ہی
رکھا جائے  ،جس طرح کہ اهلل تعایل نے ہرانسان یک خاص قيامت جو کہ اس یک موت ہے
اک وقت بھی پوشيدہ رکھا ہے ۔
عالمہ آلویس رمحہ اهلل تعایل کہتے ہںی:
اهلل تعایل نے قيامت کے معاملے کو ترشییع حکمت کے تقاضہ پر خمیف رکھا ہے
کيونکہ حکمت ترشییع اس یک متقایض تھی  ،اورایسا کرنا اطاعت کے یلے زیادہ
مناسب اور معصيت سے روکنے کے یلے زیادہ اکرگر ہے  ،جس طرح کہ اهلل تعایل نے
انسان یک موت اک وقت بھی اس سے خمیف رکھا ہے ۔۔۔
قرآن جميد یک آیات اس پر داللت کریت ہںی کہ نیب مکرم صىل اهلل عليہ وسلم کو
بھی قيامت کے وقت اک علم نہںی تھا  ،یج ہاں اتنا تو ہے کہ نیب صىل اهلل عليہ وسلم کو
یہ علم ہے تھا کہ قيامت امجایل طور پر قریب ہے  ،اورنیب صىل اهلل عليہ وسلم نے اس
کے بارہ مںی بتایا بھی ہے ۔ ا ھـ
لھذا مومنوں پر واجب ہے کہ وہ اس دن سے ڈریں  ،اورانہںی چاہيے کہ اس خوف
یک بنا پر وہ اپنے اعمال مںی اهلل تعایل کے مراقبہ اک خيال رکھںی اورڈریں کہ واهلل تعایل ان
کے اعمال اک مراقبہ فرما رہا ہے  ،انہںی چاہيے کہ وہ اعمال مںی حق اک الزتام کریں
اورخری وبھاليئ والے اکم کریں  ،اوراس کے ساتھ ساتھ رش اوربرايئ کے اکموں سے
اجتناب کریں  ،اورقيامت کے معاملے کو نزاع اورجدال اک باعث نہ بنائںی اور اس مںی
قيل وقال سے اکم لںی ۔ ا ھـ دیکھںی تفسری املنار ۔
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اهلل تعایل یک اپنے بندوں پر رمحت و فضل ہے کہ اس نے کچھ اییس نشانياں
اورعالمات مقرر کردی ہںی جو قرب قيامت پرداللت کریت ہںی تا کہ وہ اس وجہ سے
اعمال صاحلہ مںی جدلی کریں اوراهلل تعایل اک تقوی اختيار کرتے ہوئے اس کے حرام
کردہ اکموں سے اجتناب کریں  ،نزي جب بھی وہ قيامت یک نشانيوں مںی سے کويئ نشاین
دیکھںی تو ان اک خوف اورڈر اورزیادہ ہوجائے اوراس یک ھونلایک سے چبنے کے یلے وہ
اعمال صاحلہ کریں جس یک بنا پر ان اک یقنی زیادہ ہو اورایمان خپتہ اورمضبوط ہو تووہ
زیادہ سے زیادہ سے اعمال صاحلہ کرنے لگںی ۔
اهلل سبحانہ وتعایل اک فرمان ہے:
{توکيا یہ قيامت اک انتظار کررہے ہںی کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے یقينا اس یک
عالمتںی تو آچیک ہںی} حممد (  ) 81۔
اس پر صحيح مسلم یک مندرجہ ذیل روایت بھی داللت کریت ہے:
نیب صىل اهلل عليہ وسلم نے فرمایا:
(چھ چزيوں سے قبل اعمال صاحلہ مںی جدلی کرلو  :مغرب یک جانب سے سورج کے
طلوع ہونے سے قبل  ،یا دھوئںی سے قبل  ،یا دجال آنے سے قبل  ،یا دابۃ االرض نکلنے
سے قبل  ،تم مںی سے ایک سے ساتھ خصویص چزي یک آمد سے قبل  ،یا پھر عمویم امر
کےنازل ہونے سے قبل ) صحيح مسلم حدیث نمرب (  ) 2493۔
یعین قيامت یک آنے یک چھ نشانيوں کے آنے سے قبل اعمال صاحلہ مںی جدلی کرلو
کہ اس کے وقوع کے بعد اعمال اک کويئ اعتبار نہںی اور نہ ہی وہ قبول ہوں گے ۔
نیب صىل اهلل عليہ وسلم اک فرمان ( او خاصۃ احدکم ) اورایک روایت مںی تصغری
کے ساتھ یعین ( خویصة احدکم ) کے ساتھ ہے ۔
اس اک معین یہ ہے کہ جوانسان کے اپنے ساتھ خاص ہے کیس اورکے ساتھ نہںی ،
اس سے مراد انسان یک اپین موت ہے جو اس سے ساتھ ہی خاص ہے اوراگر وہ اس کے
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آنے سے قبل اعمال نہ کرے تواسے اعمال کرنے سے روک دییت ہے  ،اور( امر العامة )
سے مراد قيامت ہے ۔
قایض رمحہ اهلل تعایل کہتے ہںی:
نیب صىل اهلل عليہ وسلم نے انہںی حکم دیا ہے کہ ان چھ نشانيوں کے آنے سے قبل
اعمال مںی جدلی کرلںی کيونکہ جب یہ نشانياں ظاہر ہوں یگ تو لوگوں مںی دھشت
پھيل جائے یگ اوروہ اعمال نہںی کرسکںی گے یا پھر توبہ اک دروازہ ہی بند کردیا جائے اگ
 ،اوراعمال ہی قبول نہںی ہونگے ۔
عالیئ رمحہ اهلل تعایل کہتے ہںی:
ان احادیث اک مقصد یہ ہے کہ اعمال صاحلہ کرنے پر ابھاراجائے تا کہ موت
اورآفات آنے سے قبل والے وقت کو موقع غنيمت جانتے ہوئے اعمال صاحلہ کریلے
جائںی ۔
ہم اهلل تعایل سے داع گو ہںی کہ وہ ہمںی توفيق عطا فرمائے کہ ہم وقت کوغنيمت
جانتے ہوئے اسے اطاعت وفرمانربداری مںی رصف کریں ۔
واهلل اعلم .
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