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قرب قیامت
کیا قیامت اک دن قریب ہے کیونکہ اس وقت سب لوگ گناہ بہت زیادہ کرنے لگ
گۓ ہںی ؟
احلمد ہلل
فرمان باری تعایل ہے( :لوگوں کے حساب اک وقت قریب آچاک ہے اور وہ پھر بھی
غفلت مںی منہ پھریے ہوئےہںی) االنبیاء 1 /
ابن کثری رمحہ اہلل فرماتے ہںی کہ :اہلل تعایل یک جانب سے یہ قیامت کے قریب ہونے
پر تنبیہ ہے اور لوگ پھر بھی اس سے غفلت مںی پڑے ہوئےہںی یعین انہںی اس اک علم
نہںی اور نہ ہی اس وجہ سے وہ تیاری کر رہے ہںی ۔
تفسری القرآن العظیم ()171 /3

ارشاد باری تعایل ہے( :اہلل تعایل اک حکم آ پہنچا اب اس کے لۓ جدلی نہ کرو
تمام قسم یک پایک ایس کے لۓ ہے اور ان سے جنہںی یہ رشیک بناتے ہںی وہ بلند وباال
ہے) انلحل 1 /
ابن کثری رمحہ اہلل فرماتے ہںی :اہلل تعایل قیامت کے قریب آجانے یک خرب دے رہے
ہںی اور صیغہ مایض اک استعمال کیا ہے جو کہ حتقیق اور اس کے الزیم وقوع پر داللت
کرتا ہے ۔

تفسری القرآن العظیم ()065 /1

فرماب رباین ہے( :قیامت قریب آگيئ اور چاند پھٹ گیا) القمر 1/
ابن کثری رمحہ اہلل اس یک تفسری مںی فرماتے ہںی :اہلل تعایل دنیا کے ختم اور خایل ہو
جانے اور قیامت کے قریب ہونے یک خرب دے رہا ہے)
تفسری القرآن العظیم ()365 /4
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اہلل سبحانہ وتعایل اک ارشاد ہے( :اہلل وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل
فرمایا ہے اور عدل وانصاف بھی اتارا ہے اور آپ کو کیا خرب کہ قیامت قریب ہی ہو)
الشوری 17 /
نیب یص اہلل علیہ وسلم اک فرمان مبارک ہے:
(مںی کیسے آسودہ حال رہوں حاالنکہ صور پھونکنے والے نے صور کو پکڑ یلا
ہے اور اکن لاگ رکھے ہںی کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس مںی پھونک مارے ؟
تو یہ نیب یص اہلل علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت بھاری ہو گیا تو نیب یص اہلل علیہ وسلم
نے انہںی فرمایا  :حسبنا اہلل ونعم الوکیل یلع اہلل تولکنا (ہمںی اہلل اکیف ہےاور وہ اچھا اکر
ساز ہے ہم نے اہلل تعایل پر تولک کیا) کہا کرو)
صحیح سنن ترمذی حدیث نمرب 1895

اور امحد اور مسلم نے ابن مسعود ریض اہلل عنہما سے روایت نقل یک ہے کہ:
رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم نے فرمایا  :قیامت رصف برے اور رشیر لوگوں پر ہی
قائم ہو یگ ۔
صحیح مسلم حدیث نمرب  0143مسند امحد حدیث نمرب 3049

اور امحد اور خباری نے مرداس اسلیم ریض اہلل عنہ سے حدیث بیان یک ہے کہ:
نیب یص اہلل علیہ وسلم نے فرمایا صالح اور نیک لوگ پہلے چلے جائںی گے اور
گھٹیا لوگ رہ جائںی گے جس طرح کہ گھٹیا جو یا کھجور ہویت ہںی اہلل تعایل ان یک کویئ
پرواہ نہںی کرے اگ ۔
صحیح اجلامع حدیث نمرب 7834

اور امحد اور خباری مسلم اور ترمذی نے انس ریض اہلل عنہ سے حدیث بیان یک ہے
کہ:
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وہ فرماتے ہںی کہ مںی تمہارے سامنے ایک اییس حدیث بیان کروں اگ جو کہ
مریے بعد کویئ نہںی بیان کرے اگ مںی نے نیب یص اہلل علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئےسنا:
(قیامت یک نشانیوں مںی سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے یگ اور جہالت اعم اور
ظاہر ہو جائے یگ اور زنا اعم ہو اگ اور عورتںی زیادہ اور مرد کم ہو جائںی گے حیت کہ
چپاس عورتوں پر ایک آدیم نگران ہو اگ)

صحیح خباری حدیث نمرب  78صحیح مسلم حدیث نمرب  4910یہ الفاظ مسلم کے ہںی مسند

امحد حدیث نمرب  11730سنن ترمذی حدیث نمرب 1131

اور طرباین مںی ہے سہل بن سعد ریض اہلل عنہ کہتے ہںی کہ نیب یص اہلل علیہ وسلم
نے فرمایا  :آخری زمانے مںی زمنی اک دھنسنا اور بہتان بازی اور مسخ ہو اگ جب اگنے
جبانے اور موسییق کے آالت زیادہ ہو جائںی گے اور رشاب کو حالل کر یلا جائے اگ ۔

صحیح اجلامع 3660

یہ سب نصوص اپنے رصیح منطوق کے اعتبار سے قرب قیامت پر داللت کریت ہںی
اور یہ کہ گناہوں یک کرثت قیامت یک نشانیوں مںی سے ہںی اور کفار قیامت کو دور
سمجھتے اور اس کے آنے مںی دیر سمجھتے ہںی یلکن معاملہ اس طرح ہے جیسا کہ
اہلل تعایل نے بیان فرمایا ہے:
(بیشک وہ اسے دور سمجھتے ہںی اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہںی)
ہم اہلل تعایل سے دنیا وآخرت مںی جنات اور سالمیت اک سوال کرتے ہںی ۔
سب تعریفات رب العاملنی کے لۓ ہںی
واہلل اعلم .
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