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 درميان کے وسلم عليہ اهللا صلی اورمحمد السالم عليہ آدم
 ہے وقفہ کا سال کتنے

 
 کتنے درميان کے پيدائش کی وسلم عليہ اهللا صلی محمد اور السالم عليہ آدم
 ؟ ہے وقفہ کا سال

 

 هللا الحمد
 عليہما اورمحمد آدم کہ کی نہيں تحديد کوئ کی فترہ اس نے اسالميہ شريعت
 کتنی السالم عليہ آدم کہ نہيں پتہ بهی يہ بلکہ تها رقفہ کتنا درميان کے السالم
 ۔ تهی کتنی عمر کی اوران رہے زندہ مدت
 تک اندازے کے مدت سے کرنے کرجمع اثار اورمختلف احاديث بعض ليکن
 اندازہ کا مدت سےکچه اس بلکہ نہيں مدت مکمل يہ ليکن ہے سکتا جا پہنچا
 ميں کچه اور ہيں توصحيح کچه اوراثار احاديث پهريہ ، ہے سکتا لگ

 کوئ ميں بارہ کے تحديد کی جس ہے بچتی مدت کچه اور ، ہے اختالف
 ۔ نہيں اثاروارد

 : ہيں يہ وہ ہيں وارد ئل دال صحيح ميں جس
 نے انہوں کہ فرمان کا تعالی اهللا متعلق کے تبليغ یک السالم عليہ نوح - 1
 ۔ کی تبليغ مدت کتنی
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا ميں بارہ کے اس
 ۔ نوسوبرس ساڑهے يعنی}  ڻهرے کم برس پچاس سے ہزار ميں ان تووہ }

 متعلق کے مدت درميان کے السالم عليہما محمد نبی اورہمارے عيسی - 2
 اهللا رضي فارسی سلمان ميں بخاری صحيح نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام
 السالم عليہ عيسی کہ ہيں کہتے وہ ہے کی بيان روايت سے عنہ تعالی

 ۔ ہے مدت کی سوبرس چه درميان کے وسلم عليہ اهللا صلی اورمحمد
 ميں ہونے صحيح کے جن ہيں وارد احاديث ايسی ميں بارہ کے مدت اورجس
 : ہے اختالف

 : مدت درميان کے السالم عليہم اورنوح آدم - 3
 اکرم رسول نے شخص ايک کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوامامہ
 نے توانہوں ؟ تهے نبی السالم عليہ آدم کيا کہ پوچها سے وسلم عليہ اهللا صلی
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 اورنوح کے ان لگا کہنے شخص وہ ، تهے مکلم نبی وہ ہاں جی ديا جواب
 دس فرمايا نے توانہوں ؟ تها وقفہ کا مدت نیکت درميان کے السالم عليہما
 ۔ صدياں
 مستدرک نے حاکم اورامام)  ٦٩/  ١٤(  حبان ابن صحيح نے حبان ابن اسے
 صحيح اسے نے حاکم اورامام ہے کيا روايت ميں)  ٢٦٢/  ٢(  حاکم

 کی موافقت کی اس بهی نے ذهبی امام اور ، ہے پرکہا شرط کی اورمسلم
 ہے کہا ميں)  ٩٤/  ١(  والنهايۃ البدايۃ نے تعالی اهللا ہکثيررحم اورابن ، ہے
 ۔ کيا نہيں روايت نے اورانہوں پرہے شرط کی مسلم يہ کہ

 : مدت درميانی کی السالم عليہما اورابراهيم نوح - 4
 نبی نے شخص اس کہ ہے ميں جس ہے حديث کی ہی ابوامامۃ دليل کی اس

 درميان کے السالم عليہما راهيماوراب نوح کہ کہا سے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ ہزاربرس:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ؟ تها وقفہ کا مدت کتنی
 کرنے نقل ميں)  ٢٨٨/  ٢(  مستدرک نے تعالی اهللا رحمہ حاکم امام اسے
 نہيں روايت اسے نے انہوں ليکن پرہے شرط کی مسلم يہ کہ ہے کہا بعد کے
 اس ، ہے کيا روايت ميں)  ١١٨/  ٨( الکبير معجم نے طبرانی اورامام ، کيا

 ہے گئ کی کالم ميں بارہ کے ہونے پرضعيف راويوں بعض کے حديث
 ديا قرار صحيح پراسے بنا کی شواهد نے تعالی اهللا رحمہ البانی اورعالمہ

 ۔ ہے
 : ہيں ہوۓ وارد اثار بعض ميں جس اوروہ

 : وقفہ کا تمد درميانی کی السالم عليہما اورعيسی موسی - 5
 ، ہے اختالف ميں مدت اس:  کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ قرطبی امام
 تعالی اهللا رضی عباس ابن ميں"  الطبقات"  کتاب اپنی نے سعد بن محمد
 السالم عليہما مريم بن اورعيسی عمران بن موسی کہ ہے کيا نقل سے عنہما

 کوئ درميان کے ان ليکن ہے مدت کی سوسال سات ہزار ايک کےدرميان
 ہزار ايک ميں اسرائيل بنی ميں مدت درميانی کی دونوں ان بلکہ نہيں وقفہ
 ، گۓ بهيجے ميں جودوسروں ہيں ہيں عالوہ کے ان يہ گۓ بهيجے نبی

 س بر سوننانوے پانچ کےدرميان پيدائش کی السالم عليہما اورنبی اورعيسی
 ۔) ٦/١٢١( قرطبی تفسری ۔ ہے مدت کی

 کہ ہے پراتفاق اس کا نقل اہل:  ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 دوہزاربرس مدت درميانی کی بعثت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اور يهوديوں
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(  الباری فتح ۔ سوبرس چه سے اس مدت کی اورنصاری تهی زيادہ بهی سے
 ۔) ٤٤٩/  ٤

 يحصح جو ہوۓ کوديکهتے واقوال اوراثار واحاديث باالآيات تومندرجہ
 ۔ گے کريں قبول ميں تحديد کی مدت معين ہم ہواسے
 تحديد طوپر اجمالی کی مدت درميانی کی السالم عليهما اورمحمد آدم ليکن
 ہوچکا اوپربيان جوکچه ہوگا اضافہ ميں اس وہ پرکرنا طور يقينی اور بالجزم
 : ہيں يہ کچه ميں جس ہے موقوف پر امور کچه وہ ہے
 کہ کہ ہيں ہوتے سوبرس وہ آيا کہ اختالف کا کرام علماء تحديدميں کی قرن -

 تواس ہے نسل مراد سے اس ہوکہ صحيح تويہ اگر ، ہے پرمحيط نسل ايک
 کی السالم عليہ نوح قرن يہ کہ ہے ثابت يہ عمرسے کی لوگوں کے وقت

 اورہميں بسرکی ميں اهللا الی دعوت نے انہوں جوکہ ہے جزء ايک عمرکا
 ۔ تهيں ہوتی کتنی عمريں متوسط کی نسل اس کہ نہيں توعلم کا اس
 کے تحديد مين سالوں کی مدت درميانی کی السالم عليہما اورموسی ابراهيم -

 ۔ ہونا نہ وارد کا نص کسی متعلق
 امورميں جيسے اوران کہنا بالجزم امورميں جيسے ان کہ ہے يہ اورباقی
 ہواور ہوتی عبادت کی تعالی اهللا سے جس کہ نہيں کام ايسا کوئ کرنا بحث
 کرنا پرعمل اس ہی اورنہ ہے ديا حکم کا کرنے کے اس ہميں نے تعالی اهللا

 : ہے کافی فرمان يہ کا تعالی اهللا ميں بارہ کے اس ہميں بلکہ ہے ضروری
 سی بہت کی درميان کے کواوران والوں اورکنويں اورثموديوں اورعاديوں }

 ۔)  ٣٨(  الفرقان} ) کرديا ہالک( کو امتوں
 کرے اورپيروی اقتدا کی ورسل انبياء ان وہ کہ ہے ضروری پريہ نسانتوا

 کا ذکر کی سيرت کی ان اور کے ان کيونکہ چلے پر طريقے کے اوران
 : فرمايا نے تعالی اهللا کہ جيسا ہے يہی ہی مقصد

 طريقے کے ان بهی توآپ ہے دی هدايت نے تعالی اهللا جنہيں لوگ وہ يہی }
 ۔)  ٩٠(  االنعام}  پرچليۓ

 . اعلم تعالی واهللا


