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 اگ؟ جائے یلا اٹھا قرآن مںی زمانے آخری کیا

 

 اداریہ کے اس ہے ہوتا شائع سے عرب سعودی کہ جو اسالیم مستقبل رسالہ ايک
 کریم قرآن کہ ہے يہ عالمت ايک مںی نشانیوں یک زمانے آخری کہ ہے گیا لکھا مںی

 يہ کہ ہے ممکن کیسے يہ اور سنا نہںی کبھی ایسا پہلے سے اس نے مںی اگ جائے چھپ
 حافظ کے کریم قرآن زیادہ ہی بہت پر يہاں کہ ہے علم ہمںی حاالنکہ ہو صحیح الکم

 تعایل اہلل ۔ فرمائںی وضاحت یک مسئلہ اس ۓل مریے آپ کہ ہوں چاہتا مںی ہںی موجود
 ۔ فرمائے خری جزائے پر کرنے رصف وقت مںی اس کو آپ

 

 ہلل احلمد

 سے مںی ان ہںی وارد احاديث متعدد پر جانے اٹھائے کے جمید قرآن مںی زمانے آخری
 : ہںی يہ ايک چند

 یگ ائے اییس رات ايک پر قرآن)  کہ ہںی کرتے بیان عنہ اہلل ریض مسعود بن عبداہلل
 اٹھا اسے کہ يہ مگر یگ جائے چھوڑی نہںی آيت کویئ مںی دل کے کیس اور مصحف کہ
 (اگ جائے یلا

 9023 نمرب حديث ہے کیا روايت ساتھ کے سند صحیح نے داریم اسے
 اہلل ریض مسعود بن عبداہلل ساتھ کے سند لغریہ حسن (9023 نمرب حديث)  نے داریم

 کہ اس قبل کرو کیا سے کرثت تالوت یک قرآن فرمايا نے انہوں کہ ہے کیا بیان سے عنہ
 تو یلکن گے جائںی ۓل اٹھا تو مصحف يہ لگے کہنے( شاگرد)  تو جائے یلا اٹھا اسے
 ؟ اگ ہو کیا اک اس ہے مںی سینے کے لوگوں جو

 خایل سے اس وہ صبح تو یگ گزرے رات ايک پر اس لگے فرمانے مسعود بن عبداہلل
 کے جاہلیت وہ اور اگ ہو چاک بھول انہںی بھی قول اک اہلل اال الہ ال اور گے ہوں چکے ہو
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 ہو واقع قول پر ان کہ جب اگ ہو وقت يہ اور گے ہوں چکے پڑ مںی اشعار کے ان اور قول
 ۔ اگ

(  وعدہ اک عذاب) قول اوپر کے ان جب): ہے مراد وہی سے قول مںی آيت اس اور
 بیشک اگ ہو کرتا باتںی سے ان جو گے نکالںی جانور ايک سے زمنی ہم اگ جائے ہو ثابت
 20/  انلمل(  تھے کرتے نہںی يقنی پر آيتوں ہماری لوگ

 :کہ ہںی فرماتے مںی تفسری یک آيت اس تعایل اہلل رمحہ کثری ابن
 اور اگ ہو چاک ہو بپا فساد مںی لوگوں کہ جب اگ نکلے مںی زمانے آخری جانور يہ)

 اہلل تو گے ہوں چکے بدل کو حق دين اور چکے کر ترک کر احاکم کے تعایل اہلل لوگ
 کہا بھی يہ اور سے مکہ وہ کہ ہے گیا کہا اگ نکالے جانور سے زمنی ۓل کے ان تعایل

 ۔ اگ کرے باتںی پر معاملے اس ساتھ کے لوگوں اور اگ نکلے سے اور کہںی وہ کہ ہے گیا
 ریض طالب ایب بن یلع اور – کہ ہںی کرتے بیان قتادہ اور عنہما اہلل ریض عباس ابن

 سے لوگوں يعین اگ کرے باتںی ساتھ کے ان کہ – ہے گیا کیا بیان يہ بھی سے عنہ اہلل
 سے عنہ اہلل ریض یلع اور – کہ ہے کہنا اک اہلل رمحہ خراساین عطاء اور اگ ہو خماطب

 اگ کرے باتںی سے ان ہے کیا اختیار ہی اسے نے جریر ابن اور – ہے گیا کیا روايت بھی
 نظر مںی قول اس تو تھے رکھتے نہںی يقنی پر آيات ہماری لوگ کہ اگ کہے يہ سے ان اور
 ۔ نہںی خمیف پر کیس کہ جو ہے

 اعلم تعایل واہلل
 زخیم انہںی وہ:  کہ ہے بیان اک عنہما اہلل ریض عباس ابن مںی روايت ايک اور

 اور بھی وہ اور بھی يہ يعین اگ کرے کچھ سب يہ کہ ہے روايت ايک سے ان اور اگ کرے
 – 933/ 9)  العظیم القرآن تفسری اعلم تعایل واہلل نہںی منایف کے کیس جو ہے اچھا قول يہ

932) 
 يہ بعض سے مںی ان ہںی بہت ہے ذکر اک جانور دابہ مںی جن آثار اور احاديث وہ اور

 نے وسلم علیہ اہلل صیل نیب:  کہ ہے گیا کیا بیان سے عنہ اہلل ریض اسید بن حذيفہ: ہںی
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 نیب تو تھے رہے کر باتںی یک اس اور ذکر اک قیامت ہم اور جھانکا سے کمرہ ايک پر ہم
 : فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صیل

 لو ديکھ نہ نشانیاں دس تم کہ تک جب یگ ہو نہںی قائم تک وقت اس قیامت)
 عییس ، خروج اک ماجوج ياجوج( دابہ) جانور دھواں، ، ہونا طلوع اک سورج سے مغرب

 جزیرہ اور مںی مرشق اور مںی مغرب دھنسنا اک جگہوں تنی ، دجال ، ظہور اک مریم ابن
 ہانکے کو لوگوں کہ جو نکلنا اک آگ سے گہرایئ یک عدن ، دھنسنا اک زمنی مںی عرب

 وہ جہاں اور یگ گزارے رات وہںی بھی وہ گے گزاریں رات وہ پر جہاں یگ کرے اکٹھا اور
 (یگ کرے آرام بھی وہ گے کریں آرام

 نمرب حديث مسلم صحیح ہںی کے امحد مسند لفظ يہ (64) نمرب حديث امحد مسند
 صحیح حسن اسے نے ترمذی (0929) نمرب حديث ترمذی( 6999) نمرب حديث داؤد ابو( 0392)

 (6233) نمرب حديث ماجہ ابن( 99922) نمرب حديث نسایئ ہے کہا
 : فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بیان عنہ اہلل ریض ہریرہ ابو

 اک اس وقت اس اليا نہںی ايمان پہلے جو تو اگ جائے ہو ظہور اک چزیوں تنی جب)
 طلوع اک سورج سے مغرب جانور االرض ۃداب دجال اگ ہو نہںی قبول قابل النا ايمان
 (ہونا

 ۔ ہے کہا صحیح حسن اسے اور (9230) نمرب حديث ترمذي سنن
 : فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بیان عنہ اہلل ریض ہریرہ ابو

 ہونا، طلوع سے مغرب اک سورج لو کر اعمال پہلے پہلے سے ظہور کے چزیوں چھ)
 نمرب حديث مسلم صحیح(  معاملہ اعم يا خاص سے مںی تم يا جانور يا ، دجال يا ، دھواں يا
 ۔ ہے کیا روايت نے وغریہ (6234) نمرب حديث ماجہ ابن( 0363)

 مںی زمانے آخری کہ ہںی کریت داللت پر اس احاديث یس بہت عالوہ کے ان اور
 ۔ ہے اگر مدد ہی تعایل اہلل اور اگ جائے ہو ملبا مضمون سے ذکر کے جن اگ نکلے جانور
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 مںی ان ہںی وارد احاديث جو متعلق کے جانے اٹھائے کے قرآن مںی زمانے آخری اور
 ہے مروی حديث سے عنہ اہلل ریض مسعود ابن مںی (2432 نمرب حديث)  الکبری معجم سے

 : کہ ہںی فرماتے وہ
 ابو اے گیا کہا سے ان تو اگ جائے یلا کھینچ سے درمیان تمہارے قرآن يہ

 مصاحف اور سینوں اپنے اسے نے ہم حالنکہ اگ جائے یلا کھینچ کیسے يہ عبدالرمحن
 کیس کہ یگ ائے اییس رات ايک پر اس کہ فرمايا نے انہوں تو ؟ ہے رکھا کر حمفوظ مںی

 تو گے اٹھںی صبح لوگ اور اگ رہے نہںی بایق کچھ مںی مصحف کیس اور دل کے بندے
 : پڑھا فرمان يہ اک تعایل اہلل نے انہوں پھر گے ہوں طرح یک جانوروں
 آپ پھر لںی کر سلب سب ہے کہ ویح جو نے ہم طرف یک آپ تو چاہںی ہم اگر اور

 23/  االرساء(  اگ سکے آ نہ میرس محايیت کویئ مںی مقابلے ہمارے ۓل کے کواس
 ہے صحیح تو سند یک اس:  کہ ہںی فرماتے مںی( 94/  99) ابلاری فتح حجر ابن حافظ

 معقل بن شداد:  کہ ہے کہا مںی (903/ 3) الزوائد جممع نے ہیثیم اور موقوف ہے یلکن
 عالمہ کو حديث اس اور ہے ثقہ وہ اور ہںی رجال کے صحیح رجال کے اس عالوہ کے

 ۔ ہے کہا صحیح نے اہلل رمحہ ابلاین
 ۔ سکتا جا کہا نہںی ساتھ کے رائے کیونکہ ہے مرفوع حکم اک حديث اس اور

 مںی زمانے آخری:  کہ ہے فرمايا (923/ 9)  الفتاوی جمموع نے اہلل رمحہ تیمیہ ابن امام
 کویئ مںی سینوں تو اگ جائے یلا اٹھا سے مصاحف اور سینوں کو کریم قرآن رات راتو
 ۔ اگ رہے نہںی بایق بھی حرف ايک مںی مصاحف اور لکمہ

 حفاظت یک اس اور فرمايا نازل ۓل کے ہدايت یک لوگوں کو کریم قرآن نے تعایل اہلل
 معجزہ ۓل کے ہمیشہ ۓل کے وسلم علیہ اہلل صیل نیب وہ اور ہے اٹھایئ داری ذمہ یک

 ہوتے يافتہ ہدايت سے اس اور سیکھتے اسے لوگ آخری اور پہلے اگ رہے بایق کہ جو ہے
 ۔ گے رہںی
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 کو روحوں یک مومنوں تعایل اہلل پہلے سے ہونے قائم قیامت مںی زمانے آخری یلکن
 نہ اور نماز تو نہ اگ رہے نہںی کویئ کے لوگوں برے سوائے پر زمنی تو اگ لے کر قبض
 ہو فائدہ کویئ اک وجود اک کعبہ وقت اس ہی نہ اور صدقہ ہی نہ اور حج ہی نہ اور روزہ

 خراب کو کعبے ہاتھوں کے حبیش ايک تعایل اہلل تو اک رہنے بایق کے قرآن ہی نہ اور اگ
 ۔ اگ کرے مقدر کرنا

 ۔ ہے مروی حديث سے عنہ اہلل ریض ہریرہ ابو( 9393 نمرب حديث) مںی خباری صحیح
 : فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صیل نیب کہ ہںی فرماتے بیان عنہ اہلل ریض ہریرہ ابو

 (اگ کرے خراب حبیش واال پنڈیلوں چھویٹ ايک کو کعبے)
 آيت ايک مںی مصاحف اور سینوں تو اگ لے اٹھا کو قرآن سے زمنی تعایل اہلل اور

 بال مںی زمنی کتاب یک اس کہ نہںی گوارا يہ کو غریت یک تعایل اہلل یگ رہے نہںی بایق بھی
 ۔ اگ ائے پیش معاملہ يہ سے وجہ اس تو جائے کیا نہ عمل پر اس اور رہے فائدہ

 دھکیلیت طرف اس کو مسلمان سچے حديث وایل کرنے خوفزدہ اور خطرناک تو
 پر اس اور تالوت یک ان اور کرنے عمل پر اس اور کرنے حفظ کو اہلل کتاب وہ کہ ہے

 زمنی اس وہ کے اس قبل کرے اہتمام اک اس اور جدلی مںی کرنے تدبر اور وفکر غور
 ۔ جائے یلا اٹھا اوپر سے

 وسلم علیہ اہلل صیل نیب متعلق کے جس ہے سے مںی فتنوں کے زمانے آخری يہ تو
 ہو پیدا طرح اس فتنے کے اس قبل کرو جدلی مںی کرنے اعمال): کہ ہے فرمايا نے

 کے شام تو اگ ہو مسلمان کو صبح آدیم ہے ہویت رات اندھریی طرح جس کہ جائںی
 دنیا کو دين اپنے وہ اگ ہو اکفر کو صبح تو اگ ہو مسلمان کو شام يا اگ جائے ہو اکفر وقت

 (943) نمرب حديث مسلم صحیح ۔اگ ڈالے بیچ مںی بدلے کے مال کے
 سے ہم اور رکھے قدم ثابت مںی دين اپنے ہمںی وہ کہ ہںی گو داع سے تعایل اہلل ہم
 آمنی ۔ ہٹائے دور کو فتنوں باطین اور ظاہری

 . اعلم واہلل


