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 رہا نہيں زندہ زيادہ سے سوسال وہ تها زندہ ميں هجری جودس
 

 ؟ کرديں وضاحت کی حديث ذيل مندرجہ کہ ہے ممکن ليے کے آپ کيا
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا عمررضي بن عبداهللا
 : لگے فرمانے اور پڑهائ نماز کی عشاء نےہميں وسلم

 آج وہ ہے پرموجود زمين وقت اس جوبهی ؟ ہو کوجانتے رات اس تم کيا
 بخاری صحيح۔  گا رہے نہيں باقی تک بعد سوسال سے رات

 

 هللا الحمد

 کرتے تائيد کی اس بهی وقوعات اور ، ہے اورظاہر واضح معنی کا حديث
 اس کہ ہے دی خبر يہ ميں حديث اس نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہيں

 اس اوربالفعل ، گے رہيں نہيں زندہ زيادہ سے سوبرس لوگ موجود دورميں
 عنہ تعالی اهللا رضی واثلہ بن ابوطفيل صحابی اورآخری ہوا بهی حصول کا

 وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جو ہے ہوتی ميں هجری١١٠ وفات کی
 ۔ ہے بعد صدی ايک کی

 ۔ حميد بن سعد الشيخ

 بخاری صحيح نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام حديث گئ کی بيان ميں سوال
 : ہے کی بيان طرح اس کچه ميں

 اهللا صلی مکرم نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عمر بن عبداهللا
 جب پڑهائ نماز کی عشاء ہميں ميں ايام آخری کے زندگی نے وسلم عليہ
 : لگے فرمانے پهيراتو سالم

 وقت اس ميں آخر کی صدی کہ ہوں رہا دے خبر يہ تمہيں ميں رات کی آج
 صحيح۔  گا رہے نہيں زندہ بهی  کوئ سے ميں والوں جانے پاۓ ميں زمين

 ۔ بخاری

 : ہيں کرتے پيش شرح کی حديث اس ہم ميں ذيل

 : ہے کہنا کا نے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
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 کے زندگی(  کروائ امامت نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی يعنی)  بنا صلی( 
 گيا کيا مقيد ميں روايت کی عنہ تعالی اهللا جابررضي اسے)  ميں ايام آخری

 سے کوموت وسلم عليہ اهللا صلی نبی واقع يہ کہ ہے بيان يہ ميں جس ہے
 ۔ ہے کا قبل مہينہ ايک

 ۔ ہے ليا اورپہچان کوجان رات اس نے تم کيا يعنی)  ارائيتکم( 

 يعنی)  ہے موجود پر زمين جوبهی(  فرمان يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ۔ گا ہو نہيں وقت اس وہ ہے موجود جوبهی وقت اس

 : کہ ہيں کہتے بطال ابن

 نسل موجودہ اس مدت يہ کہ ہے يہ مراد کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے اس
 عمريں تمہاری کہ  فرمائ نصيحت کی بات اس يںتوانہ ، گی کردے ختم کو

 جس نہيں طرح اس عمريں کی ان کہ الۓ يہ ميں علم کے ان ، ہيں تهوڑی
 ۔ کريں دو تگ کی کرنے عبادت وہ ليے اس تهی کی امتوں پہلی طرح

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ نووی امام

 اس وہ تها پرزندہ زمين رات اس جو شخص  ہروہ کہ ہے يہ مراد سے اس
 اس عمر کی اس چاہے گا رہے نہيں زندہ زيادہ سے سوبرس ليکر سے رات
 سوبرس کی والے ہونے پيدا بعد کے رات اس ميں اس ، نہ يا کم قبل سے

 ۔ انتهی۔  اعلم تعالی واهللا ، ہے نہيں نفی کی زندگي

 جس سے ميں نشانيوں کی نبوت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی حديث اوريہ
 الواقع اورفی ہے دی خبر کی واقع والے آنے پيش ميں مستقبل نے انہوں ميں
 ۔ تها بتايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح جس ہوا ہی ايسا

 ان ميں اس کہ ہے کيا استدالل بهی يہ نے کرام علماء سے حديث اس
 بقيد تک ابهی السالم عليہ خضر کہ ہيں کہتے يہ جو ہے رد بهی کا صوفيوں

 ۔ ہيں حيات

 هللا الحمد.  اعلم تعالی واهللا

 کرتے تائيد کی اس بهی وقوعات اور ، ہے اورظاہر واضح معنی کا حديث
 اس کہ ہے دی خبر يہ ميں حديث اس نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہيں
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 اس اوربالفعل ، گے رہيں نہيں زندہ زيادہ سے سوبرس لوگ موجود دورميں
 عنہ تعالی اهللا رضی واثلہ بن ابوطفيل صحابی اورآخری ہوا بهی حصول کا

 وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جو ہے ہوتی ميں هجری١١٠ وفات کی
 ۔ ہے بعد صدی ايک کی

 ۔ حميد بن سعد الشيخ

 بخاری صحيح نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام حديث گئ کی بيان ميں سوال
 : ہے کی بيان طرح اس کچه ميں

 اهللا صلی مکرم نبی کہ ہيں کرتے بيان نہماع تعالی اهللا رضي عمر بن عبداهللا
 جب پڑهائ نماز کی عشاء ہميں ميں ايام آخری کے زندگی نے وسلم عليہ
 : لگے فرمانے پهيراتو سالم

 وقت اس ميں آخر کی صدی کہ ہوں رہا دے خبر يہ تمہيں ميں رات کی آج
 صحيح۔  گا رہے نہيں زندہ بهی  کوئ سے ميں والوں جانے پاۓ ميں زمين

 ۔ بخاری

 : ہيں کرتے پيش شرح کی حديث اس ہم ميں ذيل

 : ہے کہنا کا نے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ

 کے زندگی(  کروائ امامت نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی يعنی)  بنا صلی( 
 گيا کيا مقيد ميں روايت کی عنہ تعالی اهللا جابررضي اسے)  ميں ايام آخری

 سے کوموت وسلم عليہ اهللا صلی نبی واقع يہ کہ ہے بيان يہ ميں جس ہے
 ۔ ہے کا قبل مہينہ ايک

 ۔ ہے ليا اورپہچان کوجان رات اس نے تم کيا يعنی)  ارائيتکم( 

 يعنی)  ہے موجود پر زمين جوبهی(  فرمان يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ۔ گا ہو نہيں وقت اس وہ ہے موجود جوبهی وقت اس

 : کہ ہيں کہتے بطال ابن

 نسل موجودہ اس مدت يہ کہ ہے يہ مراد کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے اس
 عمريں تمہاری کہ  فرمائ نصيحت کی بات اس توانہيں ، گی کردے ختم کو
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 جس نہيں طرح اس عمريں کی ان کہ الۓ يہ ميں علم کے ان ، ہيں تهوڑی
 ۔ کريں دو تگ کی کرنے عبادت وہ ليے اس تهی کی امتوں پہلی طرح

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ نووی ماما

 اس وہ تها پرزندہ زمين رات اس جو شخص  ہروہ کہ ہے يہ مراد سے اس
 اس عمر کی اس چاہے گا رہے نہيں زندہ زيادہ سے سوبرس ليکر سے رات
 سوبرس کی والے ہونے پيدا بعد کے رات اس ميں اس ، نہ يا کم قبل سے

 ۔ انتهی۔  اعلم تعالی واهللا ، ہے نہيں نفی کی زندگي

 جس سے ميں نشانيوں کی نبوت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی حديث اوريہ
 الواقع اورفی ہے دی خبر کی واقع والے آنے پيش ميں مستقبل نے انہوں ميں
 ۔ تها بتايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح جس ہوا ہی ايسا

 ان ميں اس کہ ہے کيا استدالل بهی يہ نے کرام علماء سے حديث اس
 بقيد تک ابهی السالم عليہ خضر کہ ہيں کہتے يہ جو ہے رد بهی کا صوفيوں

 ۔ ہيں حيات

 . اعلم تعالی واهللا


