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 ماجوج یاجوج اور( جانور اک زمنی) دابہ اور دجال

 

 متعلق کے ماجوج یاجوج اور دابہ اور دجال پر طور خمترص آپ کہ ہے ممکن یہ کیا
 ؟ دیں معلومات

 

 ہلل احلمد

 اہلل صیل نیب کہ جو صحیحہ وسنت کتاب متعلق کے معامالت تینوں ان مںی ذیل
 نشانیوں بڑی یک قیامت یہ ہے جاتا کیا بیان پر طور خمترص سے ہںی ثابت سے وسلم علیہ
 -یگ ہوں واقع پہلے سے ہونے قائم قیامت مںی زمانے آخری کہ جو ہںی سے مںی

 مںی زمانے آخری یہ جو ہے خملوق کردہ پیدا یک تعایل اہلل اور انسان یہ:  دجال
 یک عبادت اپین کو لوگوں اور اکدعوی الوہیت اور اگ کرے بپا فساد مںی زمنی اگ نکلے
 نے تعایل اہلل کہ جو اگ ڈالے مںی فتنے کو لوگوں سے اکموں اعدت خارق ان اگ دے دعوت

 خزانے کے زمنی اور ااگنا سزبہ مںی زمنی بنجر کرنا نازل بارش مثال گے ہوں دیے اسے
 اور ہویئ میٹ آنکھ دائںی یک اس اگ ہو اک قد چھوٹے اور نوجوان اک رنگ رسخ وہ نکانلا

 ہو ہوا لکھا اکفر درمیان کے آنکھوں یک اس اور ٹکڑا اک گوشت کے قسم غلیظ پر اس
 علیہ عییس قتل یعین اجنام اک اس گے ہوں یہودی والے کرنے پریوی یک اس پر طور اعم اگ

 قتل سے نزیے ایک مںی شہر دلنایم مںی فلسطنی اسے کہ جو اگ ہو ہاتھوں کے السالم
 ۔ گے کريں

 ان ہںی سے اوالد یک السالم علیہ آدم کہ جو ہںی قبیلے اکفر دو یہ:  ماجوج یاجوج
 نے تعایل اہلل تو تھے چماتے فساد مںی زمنی ہںی چھویٹ آنکھںی اور چوڑے چہرے کے

 وہ تک ابھی گیا دیا کر بند انہںی مںی جس بنایا بند ایک نے اس تو یلا اکم سے ذوالقرننی
 کے السالم علیہ عییس مںی زمانے آخری تعایل اہلل کہ حیت ہںی رہے کھود کو بند اس

 مںی تعداد بڑی بہت یہ تو اگ دے اجازت یک نکلنے انہںی بعد کے کرنے قتل کو دجال
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 کویئ اور گے چمائںی فساد مںی زمنی اور جائںی یپ پاین سارا اک طربيہ حریہ اور گے نکلںی
 کر سمٹ مومن اور السالم علیہ عییس تو اگ رکھے نہںی طاقت یک کرنے مقابلہ اک ان بھی
 سے کڑیے ایک کو ماجوج یاجوج تعایل اہلل کہ حیت گے جائںی ہو اکٹھے پر پہاڑ طور

 جو اگ بھیجے کو پرندوں تعایل اہلل پھر اگ کھائے کو گردنوں یک ان کہ جو اگ کرے ہالک
 جس اگ فرمائے نازل بارش تعایل اہلل پھر گے پھینکںی مںی سمندر کو جسموں کے ان کہ

 ۔ اگ جائے دھل سے تعفن کے ان زمنی سے
 اہلل وقت کے جانے ہو فسادی کے لوگوں ہے خملوق عظیم یک تعایل اہلل یہ:  ادلابہ

 انہںی اور کرے نصیحت انہںی اور کرے باتںی سے ان یہ تو اگ نکالے اسے تعایل
 اکفروں سے مںی جس اگ لاگئے نشان ایک پر ناکوں کے لوگوں اور بولے اور اگ ۓسمجھا

 ۔ یگ ہو تمزی یک مومن سے مںی
 یک قیامت) ۃالساع ارشاط:  کتاب یک الوابل یوسف ۓل کے دیکھنے تفصیل یک اس
 ۔ پڑھںی(  قیامت بڑی) الکربی ۃالقیام:  کتاب یک االشقر عمر پھر یا(  نشانیاں
 وسلم علیہ اہلل صیل رسول کے اس اور تعایل اہلل جو کہ ہے یہ اکم اک مسلمان اور

 سے مںی جہان اس اور کرے تصدیق یک اس اور ۓال ایمان پر اس ہے ثابت اور وارد سے
 اہلل مںی جہان اس اور کرے تصدیق یک اس اور ۓال ایمان پر اس ہے ثابت اور وارد

 جو بھی اگ کرے پیدا اور ہںی خملوقات کردہ پیدا وغريب عجیب اییس ہی کتین یک تعایل
 ۔ ہںی کریت داللت پر طاقت اور قدرت یک جاللہ جل اہلل کہ

 . اعلم واہلل


