
 

 

  ریسرچ ایک بالدالئل  میں بارے کے قیامت عالماتِ 

ل ِ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّل   للا ِ َرُسولِ  َعٰلی َوالسَّاَلمُِ َوالصَّ
 کہ  میں   بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیانِ  و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کردیجیے بیان  عالمات کی اس اور ہے کیا حکم منکرکا کے اس اور ہیں کہتے کسے قیامت
 واقعی کیا ہیں دیتے کہہ نشانی کی قیامت کو چیز کو کام عجیب ہر لوگ کل آج کیونکہ پلیز
 ۔ ہے نشانی کی قیامت کام عجیب ہر
 

 (انگلینڈ)  عبدللا:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ل یَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمل کِ  ب عَونِ  اَْلَجَوابُِ
 قیامت کو دن ا س گے ہوجائیں فنا سب َملک و ا نس و جن اور آسمان و زمین دن ایک   
 رہا کر انکار کا قرآن ایساشخص  کیونکہ  ہے واالکافر کرنے انکار کا اس اور  ہیں کہتے
 :ہے فرماتا میں قرآن عزوجل للا جیساکہ ہے

ِ ٰات یَۃِ  السَّاَعۃَِ اَنَِّ وَِّ  کہ لئے اس اور﴾۷﴿ اْلقُبُۡورِ  ف ی َمنِۡ یَْبعَثُِ للاَِ اَنَِّ وَِ ۙ ِ ف ۡیَہا َرۡیبَِ الَّ
 ۔ ہیں میں قبروں جو انہیں گا اٹھائے ّللاِل کہ یہ اور نہیں شک کچھ میں اس والی آنے قیامت

 (7: الحج سورۃ 17 پ)
َساَب، أَوْ  ال بَع َث، أَوْ  النَّاَر، أَوْ  ال َجنَّةَ، أَن َكرَْ َمنْ  ": ہے میں شفاشریف اور   فَُهوَْ ال ق يَاَمَة، أَوْ  ال ح 

َماع ْ َكاف رْ  ْ ب إ ج  َماع ْ َعَلي هْ  ل لنَّص   ةْ  َوإ ج  ُمَّ ةْ  َعلَى اْل  حَّ ل هْ  ص   " ُمتََوات ًرا نَق 
 (۲۹۰ص ،۲ج المقاالت، من ہو ما بیان في فصل  المصطفی حقوق بتعریف الشفاء)

 میں ۔ان آیا میں مبارکہ احادیث ذکر کا جن گی ہوں ظاہر عالمات کچھ قبل سے قیامت لیکن
 کچھ میں روشنی کی احادیث ۔ابھی گی ہوں ظاہر آیندہ کچھ اور ہوچکیں ظاہر تو کچھ سے
 ۔ ہوں کرتا عرض  بالدالئل تقیام عالماتِ 

لم (:1)   ہوگی۔ کثرت کی  جہالت(:2) گے جائیں اُٹھالیے علما یعنی گا جائے اُٹھ ع 
 ُجفتی گدھے جیسے ہوگا، زنا ساتھ کے حیائی بے ا س اور ہوگی زیادتی کی زنا(:3)

  ہوگی کثرت کی شراب(:4)ہوگا۔ نہ لحاظ کا کسی چھوٹے بڑے ہیں، کرتے
نگرانی کی مرد ایک کہ تک یہاں  ہوں زیادہ عورتیں اور کم مرد (:5)  50 پچاس  زیر 

  گی۔ ہوں عورتیں
 سنا سے ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی نے میں کہ ہے روایت سے انس حضرت میں بخاری صحیح جیساکہ

نْ  إ نَّْ": َراطْ  م  فَعَْ أَنْ  السَّاَعةْ  أَش  ل ُم، يُر  ثُرَْ الع  ُل، َويَك  ثُرَْ الَجه  َنا، َويَك  ثُْ الز   بُْ رََْويَك  ، ُشر  ر   َوَيق لَّْ الَخم 
َجاُل، ثُرَْ الر   ينَْ يَُكونَْ َحتَّى الن  َساءُْ َويَك  س  َرأَةًْ ل َخم  دُْ القَي  مُْ ام   "الَواح 

  5231 الحدیث النساءرقم ویکثر الرجال یقل :باب النکاح، کتاب ،''البخاري الصحیح'')
 (472ص ،3ج

 : گے ہوں نبی جھوٹے 30تیس(:6)
 ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی ہمارے حاالنکہ گے، کریں  دعوی کا نبوت  سب اوروہ گے ہوں کذاب تیس
 خَویلد، بن طلیحہ کذّاب، مسیلمہ جیسے گزرچکے،  کذاب بعض میں جن ۔ ہیں نبی آخری
 کچھ مزید اور قادیانی احمد غالم اور آئی لے اسالم کو بعد کہ عورت سجاح َعنسی، اسود
  گے۔ آئیں باقی اور ہیں ہورہے ظاہر  میں زمانے اس



 

 

 : فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی: دلیل
ت ي ف ي َسيَُكونُْ َوإ نَّهُْ" ُعمُْ ُكلُُّهمْ  ثَََلثُوَن، َكذَّابُونَْ أُمَّ ، أَنَّهُْ يَز   "بَع د ي نَب يَّْ لَْ النَّب ي  ينَْ َخاتَمُْ َوأَنَا َنب يٌّ

 ،۴ج ،۴۲۵۲ : الحدیث رقم ودالئلہا، الفتن ذکر باب والمالحم، الفتن کتاب ،''داود أبي سنن)''    
 (۱۳۳ص

 وہ کہ گی دے کھول خزانے اپنے فرات نہر  ہوگی کثرت کی مال :کثرت کی مال(:7)
 ۔ گے کریں قتل کو دوسرے ایک لوگ پر جس اور گے ہوں پہاڑ کے سونے
رَْ َحتَّى اَعةُْالسَّْ تَقُومُْ لَْ "   فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی :دلیل س  نْ  َجبَلْ  َعنْ  ال فَُراتُْ يَح   ذََهب ، م 
 "َعلَي هْ  النَّاسُْ يَق تَت لُْ

 2894 :الحدیث إلخ،...حتی الساعۃ تقوم ال باب الساعۃ، وأشراط الفتن کتاب ،''المسلم الصحیح)''
  (1547ص

 کی مہینہ سال، کہ تک یہاں ہوگی، نہ برکت میں وقت : ہونا ختم کا برکت میں وقت (:8)
 ایسے دن اور اور گا ہوجائے  مثل کی دن ایک ، ہفتہ اور  طرح کی ،ہفتہ مہینہ اور  طرح
 گا۔ گزرے وقت جلد جلد بہت یعنی لگی آگ کو چیز کسی جیسے  کہ گا گزرے
 :فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی کہ ہے روایت سے عنہ تعالی للا رضی انس حضرت:دلیل

َماُن، َيتَقَاَربَْ َحتَّى السَّاَعةُْ تَقُومُْ لَْ" ، السَّنَةُْ فَتَُكونُْ الزَّ ر  رُْ َكالشَّه  ، َوالشَّه   َوتَُكونُْ َكال ُجُمعَة 
، ال ُجُمعَةُْ م  مُْ َويَُكونُْ َكال يَو  ، ال يَو  َرَمةْ  السَّاَعةُْ َوتَُكونُْ َكالسَّاَعة   "ب النَّارْ  َكالضَّ

َمانْ  بْ تََقارُْ ف ي َجاءَْ َما بَابُْ الفتن، کتاب ،''الترمذي سنن)''  (2332الحديث رقم "اْلََملْ  َوق َصرْ  الزَّ

 جائےگا۔ کیا حاصل نہیں لیے کے دین علم کا دین (:9)
 کے حصول کے ومال شہرت لوگ  بعض میں عالَم پورے بلکہ میں یوکے آج کہ جیسا !آہ
 سے آفت ایسی ہمیں عزوجل ۔للا کہیں شیخ انہیں لوگ تاکہ  ہیں کرتے حاصل علم ہی لیے
 ۔ بچائے
ينْ  ل غَي رْ  َوتُعُل  مَْ"  فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلصکریم نبی جیساکہ:دلیل ِ"الد  

 ( 2211 رقم  والخسف المسخ حلول عالمة فی ماجاء باب الفتن کتاب ترمذی سنن)
  گے۔ سمجھیں تاوان کو اس کہ ہوگا گراں پر لوگوں دینا زکٰوۃ(:10)
   دیتے نہیں زکوۃ لوگ امیر ثراک ہے جارہی پائی  میں مسلمانوں تک حد کسی  عالمت یہ
 نہ غریب مسلمان کوئی میں دنیا اداکریں صحیح کو زکوۃ لوگ امیر تمام اگر بھی آج کہ
 ۔ رہے

 یوکے خصوصا ِ ہوچکی ظاہر بھی عالمت یہ کافرمانبردارہوگا۔ بیوی اپنی مرد (11) 
 زندگی کرنا ایسا بلکہ نہیں پوشیدہ سے اَنکھیارے کسی نظارے کے اس میں ملک جیسے
 ہے۔ چکا بن مجبوری لیے کے گزارنے

 گا کرے نافرمانی کی باپ ماں(12)
  جدائی۔ سے باپ اور گا رکھے جول میل سے دوستوں اپنے(13)
اّلئیں لوگ میں مسجد(:14)  آج کہ ہے ہوچکی ظاہر تک حد کافی بھی عالمت گے۔یہ چ 

  ہے پاک سے وگل شور مسجد سے کونسی
 گا۔ جائے بن لیڈر کا قوم آدمی ذلیل(:15)
 ۔ ہوگی لیے کے بچنے شرسے کے اس عزت کی بندے(:16)
 افراد کچھ ماتحت کے کسی جہاں ہیں جاسکتے دیکھے جگہ اس ہر نظارے کے اس آج
 ۔ ہوں



 

 

 ہے۔ خالی سے شراب محفل کی خوشی کونسی کل ۔آج گے جائیں پی شرابیں (:17)
 ہے ہوچکی واضح قدر اس تو عالمت یہ کل آج !آہ  ہوگی۔ کثرت کی باجے گانے (18)
 ۔ ہیں جارہے گھڑے دالئل  پر جواز کے باجے گانے اب کہ
 بھی ظہور کا عالمت اس آج گے۔ کہیں بُرا کو ان گے، کریں لعنت لوگ پر اَگلوں (19)
 کوئی نہ کوئی ہی روز سے طرف کی تفضیلیوں یا شیعہ کہ ہے چکا ہو حدتک کسی
 ۔ ہے کرتا لعنت پر کرام صحابہ
 : ہے مروی سے عنہ تعالی للا رضی علی حضرت: دلیل کی عالمت ان

ُْ َصلَّى ّللاَّ ْ َرُسولُْ قَالَْ ت ي فَعَلَتِْ إ ذَا:َوَسلَّمَْ َعلَي هْ  ّللاَّ  اْلباََلءُِ ب َھا َحلَِّ َخْصلَة ِ َعْشَرۃَِ َخْمسَِ أُمَّ

، اْلَمْغنَمُِ َكانَِ إ ذَا " :قَالَِ ّللاَّ ؟ َرُسولَِ یَا ُھنَِّ َوَما :فَق یلَِ ،" ا، َواْْلََمانَةُِ دَُوال  َكاۃُِ َمْغنَم   َوالزَّ
ا، ُجلُِ َوأََطاعَِ َمْغَرم  هُ، َوَعقَِّ َزْوَجتَهُِ الرَّ یقَهُِ َوبَرَِّ أُمَّ  اْْلَْصَواتُِ َواْرتَفَعَتِ  أََباہُ، َوَجفَا َصد 
، ف ي د  یمُِ َوَكانَِ اْلَمَساج  مََِوأُكِْ أَْرذَلَُھْم، اْلقَْومِ  َزع  ُجلُِ ر  ہ ، َمَخافَةَِ الرَّ بَتِ  َشّر   اْلُخُموُر، َوُشر 
یُر، َولُب سَِ ذَتِ  اْلَحر  ُف، اْلقَْینَاتُِ َواتُّخ  رُِ َولَعَنَِ َواْلَمعَاز  ہِ  آخ  ةِ  َھذ  لََھا، اْْلُمَّ ْندَِ فَْلیَْرتَق بُوا أَوَّ  ع 
ا ذَل كَِ یح  ا َخْسف ا أَوِْ َحْمَراءَِ ر  ِ" َوَمْسخ 
 اس تو لگے کرنے چیزیں پندرہ امت میری جب” :فرمایا نے وسلم علیہ للا صلی للا رسول
 آپ ہیں؟ چیزیں سی کون کون وہ !رسول کے للا :گیا کیا عرض ،“گی ہو نازل مصیبت پر
 جائے، سمجھا تاوان کو زکاۃ اور غنیمت کو امانت دولت، کو غنیمت مال جب” :فرمایا نے
  احسان پر دوست اپنے گا، کرے نافرمانی کی ماں نیاپ اور فرمانبرداری کی بیوی اپنی آدمی
 بن لیڈر کا قوم آدمی رذیل لگیں، ہونے بلند آوازیں میں مساجد کرے، ظلم پر باپ اپنے اور
 جائے، پہنا ریشم جائے، پی شراب جائے، کی عزت کی آدمی سے خوف کے شر گا، جائے
 آنے میں آخر کے امت اس ورا جائیں رکھے باجے اور لونڈیاں والی گانے  میں گھروں
 صورت اور دھنسنے زمین یا آندھی سرخ تم وقت اس تو بھیجیں لعنت پر والوں پہلے والے
 کرو۔ انتظار کا ہونے تبدیل

 ( 2210 رقم  والخسف المسخ حلول عالمة فی ماجاء باب الفتن کتاب ترمذی سنن)
  :ہونا کالم ہم سے انسان کا چیزوں(:20) 

را کا کوڑے گےاور کریں کالم سے آدمی اورجانور درندے  بولے تَْسمہ کا ُجوتے اور  س 
 ران کی انسان خود بلکہ گا، بتائے ہوا میں گھر کچھ جو بعد کے جانے بازار کے اُس گا،
  گی۔ دے خبر اُسے
 نے ملسو هيلع هللا ىلصکریم نبی کہ ہے روایت سے عنہ تعالی للا رضی خدری ابوسعید حضرت :دلیل
 : فرمایا

هْ  ينَف سْ  الَّذ يو   َباعُْ تَُكل  مَْ َحتَّى السَّاَعةُْ تَقُومُْ لَْ ب يَد  ن َس، الس   ُجلَْ تَُكل  مَْ َوَحتَّى اإل  هْ  َعذَبَةُْ الرَّ ط   َسو 

َراكُْ ب َرهُْ نَع ل هْ  َوش  ذُهُْ َوتُخ  َدثَْ ب َما فَخ  لُهُْ أَح  نْ  أَه  هْ  م  د   "بَع 
 (476ص ،4 ج ،2181 :الحدیث السباع، کالم في جاء ما باب الفتن، کتاب ،''الترمذي سنن'')
 گی۔ ہوں ظاہر بھی نشانیاں بڑی گیارہ عالوہ کے ان اور : نشانیاں بڑی گیارہ

  گا۔ جائے ہو اندھیرا تک آسمان سے زمین سے جس :ہوگا ظاہر دُھواں(:1)
 آنا کا دجال: (2) 



 

 

 اور موسیِٰ عصائے میں ہاتھ کے ا س ہے، جانور ایک یہ :نکلنا کا االرض دابۃُِ (3) 
 نشان ایک پر پیشانی کی ن مسلما ہر سے عصا ہوگی، السالم علیھما سلیمان انگشتری
 وقت اُس دھبّا، سیاہ سخت ایک پر پیشانی کی کافر ہر سے انگشتری اور گا بنائے نورانی
 گز ہر ہے کافر جو گی، بدلے نہ کبھی عالمت یہ گے۔ ہوں ظاہر عالنیہ کافر و مسلم تمام
 گا۔ رہے قائم پر ایمان ہمیشہ ہے مسلمان جو اور گا ئےال نہ ایمان

 ہو بند دروازہ کا توبہ ہی ہوتے ظاہر کے نشانی ا س :ہونا ع طلو سے مغرب کا آفتاب (4)
 یاْجوج (6)   نزول کا السالم علیہ عیسی (5) نہیں۔ معتبر اسالم کا وقت گا،اُس جائے
 نکلنا کا ماْجوج

  آدمی ایک گے، جائیں دھنس میں زمین آدمی :دھنسنا یںم  زمین کا آدمیوں تین (7-8-9)
 میں یمن(10)میں عرب جزیرہ اورتیسرا میں مغرب دوسرا اور گا دھنسے میں مشرق
 لگنا۔ کا آگ
ید بن حذیفہ حضرت میں شریف مسلم صحیح:دلیل فاری اس   قیامت ہم کہ  ہے روایت سے الغ 
 کیا تم کہ  فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص آپ اور آئے لے تشریف ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی   کہ تھے کررہے ذکر کا

نَْ َحتَّى تَقُومَْ َلنْ  إ نََّها "قَالَْ۔ ہیں کررہے ذکر کا قیامت کی عرض نے ہم ؟ ہو کررہے  تََرو 
رَْ قَب لََها اَل، الدَُّخاَن، - فَذََكرَْ - آيَاتْ  َعش  ْ َوُطلُوعَْ َوالدَّابَّةَ، َوالدَّجَّ س  نْ  الشَّم  ب َها، م   َونُُزولَْ َمغ ر 
يسَْ يَمَْ اب نْ  ىع  ، َخس فْ  :ُخُسوفْ  َوثَََلثَةَْ َوَمأ ُجوَج، َويَأَُجوجَْ َوَسلََّم، َعلَي هْ  للاُْ َصلَّى َمر  ق  ر   ب ال َمش 

ب ، َوَخس فْ  يَرةْ  َوَخس فْ  ب ال َمغ ر  رُْ ال عََرب ، ب َجز  ُرجُْ نَارْ  ذَل كَْ َوآخ  نَْ تَخ  ، م  ُردُْ ال َيَمن   إ لَى النَّاسَْ تَط 

مْ  ه  َشر   "َمح 
 الحدیث رقم إلخ، ...التي اآلیات في باب الساعۃ، وأشراط الفتن کتاب ،''المسلم الصحیح)''   

 (1551ص2901
 امام حضرت قیامت قربِ  :ہونا کاظاہر عنہ تعالی للا رضی َمہدی امام حضرت (11)  
 ۔ ہے آیا میں احادیث کثیر میں بارے کے جن گے آئیں مہدی
يُّْ"ہک فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلصکریم نبی :دلیل د  ن  ي، ال َمه  لَى م  ، أَج  ، أَق نَى ال َجب َهة  َن ف  َلُْ اْل  ضَْ يَم  َر  ًطا اْل   ق س 

ًل، ًرا ُمل ئَتْ  َكَما َوَعد  ل كُْ َوُظل ًما، َجو  ن ينَْ َسب عَْ َيم   پیشانی، کشادہ سے میں اوالد میری مہدی"س 
 جیسے گے، ںدی بھر سے انصاف و عدل کو زمین روئے وہ گے، ہوں والے ناک اونچی
 گی۔ رہے تک سال سات حکومت کی ان ہے، گئی دی بھر سے جور و ظلم وہ کہ

 ( 4285 الحدیث رقم باب المہدی کتاب  داؤد ابی سنن)
 احادیث کتب طالب کا زائد پر ۔اس مذکورہے میں احادیث عالمات بھی اور عالوہ کے ان
 نشانی کی قیامت کو چیز بعجی کسی کے علم بغیر رہے یاد بھی ۔یہ ہے کرسکتا تالش میں
 کو چیز ہر سے طرف اپنی ۔ ہوجائے علم کا اس ذریعے کے حدیث کہ حتی جائے کہا نہیں
 ہے۔ ناجائز اور افتراء پر شریعت کہنا نشانی کی قیامت

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰال ہِ  َعلَْیہِ  تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
2018-11-Date:20 

  



 

 

A research regarding the signs of the Day of Resurrection alongside proofs 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: What is the Day of Resurrection, and what is the ruling for 

the one who denies it. Please can you also mention some of its signs because 

people nowadays regard any strange thing as a sign of the Day of Judgement. 

Is it actually the case that every strange thing is a sign of the Day of Judgement? 

Questioner: Abdullah from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

The earth and the skies, the Jinns, mankind and angels will all finish one day; this day 

is known as the Day of Resurrection, and the one who denies it is a non-Muslim, 

because such a person is in fact denying the Qur’ān. Just as Allāh Almighty states, 

  و   ﴿۷}
 
ن
َ
  ا

َ
ۃ
َ
اع   الس 

 
ِتَیۃ

ٰ
  ا

 
  وَ   ِۙفۡیَہا  َرۡیَب  ّل

 
ن
َ
  للاَ  ا

 
ِ  َمنۡ  َیْبَعث

 
ۡور   ف

ب 
 
ق
ْ
 {)ال

{And because the Last Day is to come; there is no doubt in it, and because Allāh [هلالج لج] will raise 

those who are in the graves} 

[Part 17, Sūrah al-Hajj, v 7] 

It is also stated in al-Shifā al-Sharīf, 

َماع   َكافِر   فَُھوَ  ال ِقیَاَمةَ، أَوِ  ال ِحَساَب، أَوِ  ال بَع َث، أَوِ  النَّاَر، أَوِ  ال َجنَّةَ، أَن َكرَ  َمن   َماعِ  َعلَی هِ  ِللنَّص ِ  بِإِج  ةِ  َوإِج  ُمَّ ةِ  َعلَى اْل   "ِصحَّ

 ُمتََواتًِرا نَق ِلهِ "

[al-Shifā bi Ta’rīf Huqūq al-Mustafā, vol 2, pg 290] 

However, a few signs will become apparent before the Day of Resurrection which have 

been mentioned in blessed Hadīths. Some of them have already become apparent, 

and some will become apparent at a later stage. I will now present some signs 

alongside proofs in light of Hadīth. 

1) Knowledge being lifted, meaning by the [swift] passing away of scholars. [This does 

not mean that the scholars will remain and the knowledge will vanish from their 

hearts, but is merely referring to the swift passing]. 

2) Ignorance will be prevalent. 

3) Unlawful intercourse [i.e. fornication & adultery] will be common, just how donkey’s 

mate; there will be no modesty between younger & elder. 



 

 

4) Alcohol will be widespread. 

5) Males will be less in number and females more, up to the extent that the ratio 

between them will be 1 male per 50 females. 

Just as it has been narrated in Sahīh al-Bukhārī by Sayyidunā Anas, may Allāh 

Almighty be pleased with this, that I heard the following from the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص, 

َراطِ  ِمن   إِنَّ   فَعَ  أَن   السَّاَعةِ  أَش  ثُرَ  الِعل ُم، یُر  ُل، َویَك  ثُرَ  الَجھ  نَا، َویَك  ثُرَ  الز ِ بُ  َویَك  ِر، ُشر  َجاُل، َویَِقلَّ  الَخم  ثُرَ  الر ِ َویَك 

ِسینَ  یَُكونَ  َحتَّى" "الن َِساءُ  َرأَةً  ِلَخم   الَواِحدُ  القَی ِمُ  ام 

[Sahīh al-Bukhārī, vol 3, pg 472, Hadīth no 5231] 

6) There will be 30 false prophets [other than Dajjāl]: 

There will be 30 excessive liars and will all claim to be prophets, although our Beloved 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص is the last & final Prophet. Some of the great liars have been and gone, 

such Musaylma Kadhāb, Tulayha Ibn Khuwaylid, Aswad ‘Ansī, Sajāh but accepted 

Islam later on, and Ghulām Ahmad Qādiyānī, and there will more who will make 

themselves apparent in this era, and the remaining later. 

Proof: 

The Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص states, 

تِي فِي َسیَُكونُ  َوإِنَّهُ " ُعمُ  ُكلُُّھم   ثاََلثُوَن، َكذَّابُونَ  أُمَّ ، أَنَّهُ  یَز   "َبع ِدي نَبِيَّ  لَ  النَّبِی ِینَ  َخاتَمُ  َوأَنَا نَبِيٌّ

[Sunān Abū Dāwūd vol 4, pg 133, Hadīth no 4252] 

7) Vast amounts of wealth: 

There will great amounts of wealth; the river Euphrates will reveal its treasures which 

will be mountains of gold which people will be fighting over. 

Proof: 

The Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص has stated, 

ِسرَ  َحتَّى السَّاَعةُ  تَقُومُ  لَ "  "َعلَی هِ  النَّاسُ  یَق تَتِلُ  ذََھب ، ِمن   َجبَل   َعن   ال فَُراتُ  یَح 

[Sahīh Muslim, pg 1547, Hadīth no 2894] 

8) The blessing in time will no longer remain, up to the extent that years will become 

like months, months like weeks, weeks like days, and one day will pass by at the 

speed at which something burns, in other words, it will pass by very quickly. 

Proof: 

It is narrated by Sayyidunā Anas, may Allāh Almighty be pleased with him, that the 

Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص stated, 



 

 

َماُن، یَتَقَاَربَ  َحتَّى السَّاَعةُ  تَقُومُ  لَ  ِر، السَّنَةُ  فَتَُكونُ  الزَّ رُ  َكالشَّھ  ِم، ال ُجُمعَةُ  َوتَُكونُ  َكال ُجُمعَِة، َوالشَّھ  مُ  َویَُكونُ  َكال یَو   "ال یَو 

َرَمةِ  السَّاَعةُ  َوتَُكونُ  َكالسَّاَعِة،"  بِالنَّارِ  َكالضَّ

[Sunan al-Tirmidhī, Hadīth no 2332] 

9) Religious knowledge will not be sought for the sake of the religion. 

Ah! Just like nowadays in the U.K. - in fact all over the world - some people seek 

knowledge merely for the purpose of fame and wealth so that people call them shaykh. 

May Allāh Almighty protect us from such adversity. 

Proof: 

Just as the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص has stated, 

ینِ  ِلغَی رِ  َوتُعُل ِمَ "  "الد ِ

[Sunan al-Tirmidhī, Hadīth no 2211] 

10)  Giving zakāh will become difficult for people, such that they will think of it as a 

penalty. 

This sign is occurring in Muslims to a certain extent; the majority of people who are 

well off do not pay Zakāh - If every one of them was to pay zakāh, then there would 

be no poor Muslims at all. 

11)  Men will become obedient to their wives. 

This sign has also become apparent, especially in countries such as the likes of the 

U.K. up to the extent where it is not hidden; anyone & everyone can see this is the 

reality. In fact, nowadays people have become powerless in this regard; it is very 

difficult for people to spend their lives without this being the case. 

12)  People will disobey their parents. 

13)  People will be close to & socialise with their friends but will shun their parents. 

14)  People will cause a commotion in mosques. 

This sign has also become apparent to a certain extent, such that which mosque 

nowadays is there which is actually free from noise & small talk. 

15)  Oppressive people will become the leaders of a nation. 

16)  People will be respected only out of fear. 

This can be seen nowadays wherever there is a person who has some people working 

under him. 



 

 

17)  The drinking of alcohol will be rife; nowadays which sitting is actually free from 

alcohol. 

18)  Music & songs will be everywhere. Ah! This sign has become apparent to such 

an extent that people are actually digging themselves into a ditch by giving the so 

called ruling of permissibility on music. 

19)  People will curse the former generations; they will say ill things regarding them. 

This sign has also become apparent to some extent in today’s day & age, just as 

Shī’ās & Tafdīlīs curse some Noble Companion every day. 

The proof for this sign: 

It is narrated from Sayyidunā ‘Alī, may Allāh Almighty be pleased with him, that, 

تِي فَعَلَت   إِذَا "، فَِقیلَ : َرُسولَ  یَا ُھنَّ  َوَما  سَ  أُمَّ َرةَ  َخم  لَةً  َعش  ِ  َرُسولُ  قَالَ :ال باََلءُ  بَِھا َحلَّ  َخص  ُ  َصلَّى ّللاَّ َوَسلَّمَ  َعلَی هِ  ّللاَّ

ََمانَةُ  ًل،ُدوَ  ال َمغ نَمُ  َكانَ  إِذَا  َكاةُ  َمغ نًَما، َواْل  ُجلُ  َوأََطاعَ  َمغ َرًما، َوالزَّ َجتَهُ  الرَّ هُ، َوَعقَّ  َزو  ِ؟: " َوَجفَا َصِدیقَهُ  َوبَرَّ  أُمَّ قَالَ  ّللاَّ

تَفَعَتِ  أَبَاهُ،،  َواتُ  َوار  َص  مِ  َزِعیمُ  َوَكانَ  ال َمَساِجِد، فِي اْل  ، ال قَو  ذَلَُھم  ِرمَ  أَر  ُجلُ  َوأُك  ِه،شَ  َمَخافَةَ  الرَّ ال ُخُمورُ  َوُشِربَتِ  ر ِ

ةِ  َھِذهِ  آِخرُ  َولَعَنَ  َوال َمعَاِزُف، ال قَی نَاتُ  َواتُِّخذَتِ  ال َحِریُر، "َولُبِسَ   ُمَّ لََھا، اْل  تَِقبُوا أَوَّ َراءَ  ِریًحا ذَِلكَ  ِعن دَ  فَل یَر  أَو   َحم 

فًا ًخا َخس   َوَمس 

“The Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص stated that, ‘When my Ummah does fifteen things, the 

afflictions will occur in it.’ It was said, ‘What are they O Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص?’ He ملسو هيلع هللا ىلص 

said, ‘When al-Maghnam (the spoils of war) are distributed (more favourably), trust is 

taken forcefully, Zakāh is a fine, a man obeys his wife and disobeys his mother, he is 

kind to his friend and abandons his father, voices are raised in the Masjids, the leader 

of the people is the most despicable among them, the most honoured man is the one 

whose evil the people are afraid of, intoxicants are drunk, silk is worn (by males), there 

is a fascination for singing slave-girls and music, and the end of this Ummah curses 

its beginning. When that occurs, anticipate a red wind, collapsing of the earth, and the 

transformation how things appear.’” 

[Sunan al-Tirmidhī, Hadīth no 2210] 

20)  Things will start speak to people: 

Animals & creatures will begin to speak to people, the edge of a whip, the lace of a 

shoe will also speak. Whatever happened while a person was not at home will be 

disclosed, in fact a person’s own thigh will inform him as to what happened. 

Proof: 

بَاعُ  تَُكل ِمَ  َحتَّى السَّاَعةُ  تَقُومُ  لَ  بِیَِدهِ  نَف ِسي َوالَِّذي ُجلَ  تَُكل ِمَ  َوَحتَّى اإِلن َس، الس ِ ِطهِ  َعذَبَةُ  الرَّ بَِرهُ  نَع ِلهِ  َوِشَراكُ  َسو   "فَِخذُهُ  َوتُخ 

َدثَ  بَِما" لُهُ  أَح   بَع ِدهِ  ِمن   أَھ 

[Sunan al-Tirmidhī, vol 4, pg 476, Hadīth no 2181] 

11 major signs: 



 

 

Other than these [20], there will be 11 major signs which will become apparent. 

1.  Huge clouds of mysterious smoke, fog & smog will appear, causing darkness from 

the earth up to the sky. 

2.  The appearance of Dajjāl. 

3.  The coming out of Dābbah al-Ard [the beast]: This is a particular creature; it will 

possess the staff of Sayyidunā Mūsā and be wearing the ring of Sayyidunā 

Sulaymān - peace be upon them both. It will make an enlightened mark on the 

forehead of the Muslims with the staff and stamp a deep black mark on the forehead 

of the non-Muslims with the ring. At that time, all the Muslims and non-Muslims will 

be clearly noticeable; this sign will never change. Those who are non-Muslims will 

never accept faith and those who are Muslims will remain established upon their 

faith. 

4.  The rising of the sun from the West: The door of repentance will be sealed as soon 

as this sign occurs; any acceptance of Islām at that time will not be accepted. 

5.  The decent of Sayyidunā ‘Īsā, upon whom be peace. 

6.  The emerging of Ya’jūj Ma’jūj. 

7-9. Three earthquakes will occur causing many people to be consumed by the earth: 

one will occur in the East, one in the West and one in the Arabian Peninsula. 

10. Fire being brought forth from Yemen. 

Proof: 

It is narrated from Sayyidunā Ibn Asīd al-Ghifārī, may Allāh Almighty be pleased with 

him, that we were discussing the Day of Resurrection when the Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص 

arrived and asked, “What are you discussing?” We requested, “We are conversing 

regarding the Day of Judgement.” Thereupon he ملسو هيلع هللا ىلص stated, 

اَل، الدَُّخاَن، ِس  َوُطلُوعَ  َوالدَّابَّةَ، َوالدَّجَّ نَ  َحتَّى تَقُومَ  لَن   إِنََّھا - فَذََكرَ  - َونُُزولَ  َمغ ِربَِھا، ِمن   الشَّم   "آیَات   َعش رَ  قَب لََھا تََرو 

ِرِق، َخس ف    یَمَ  اب نِ  ِعیَسى: َوَخس ف   بِال َمش  بِال َمغ ِربِ ، "ُخُسوف   َوثاََلثَةَ  َوَمأ ُجوَج، َویَأَُجوجَ  َوَسلََّم، َعلَی هِ  ہللاُ  َصلَّى َمر 

ُرجُ  نَار   كَ ذَلِ  َوآِخرُ  ال عََرِب، بَِجِزیَرةِ  َوَخس ف  " ُردُ  ال یََمِن، ِمنَ  تَخ  َشِرِھم   إِلَى النَّاسَ  تَط   َمح 

[Sahīh Muslim, pg 1551, Hadīth no 2901] 

11. The appearance of Sayyidunā Imām Mahdī, may Allāh Almighty be pleased with 

him: Sayyidunā Imām Mahdī will arrive towards the Day of Judgement, which has been 

mentioned in many Hadīths. 

Proof: 

ِديُّ " لَى ِمن ِي، ال َمھ  َن ِف، أَق نَى ال َجب َھِة، أَج  َلُ  اْل  ضَ  یَم  َر  ًطا اْل  ًل، قِس  ًرا ُمِلئَت   َكَما َوَعد  ِلكُ  َوُظل ًما، َجو   "ِسنِینَ  َسب عَ  َیم 



 

 

“The Mahdi will be of my offspring, and will have a broad forehead & a prominent nose. 

He will fill the earth will equality and justice just as it was filled with oppression and 

tyranny, and he will rule for seven years.” 

[Sunan Abū Dāwūd, Hadīth no 4285] 

There are other signs excluding these also mentioned in Hadīths; someone who is in 

search for more may find them in the books of Hadīth. One should also bear in mind 

that one is not to regard any strange thing as a sign of the Day of Judgement without 

knowledge, until one comes to know of it via Hadīth. It is a lie and impermissible to 

regard something as a sign of the Day of Judgement from one’s own self. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 

 


