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مسیح دجال اک مکہ اور مدینہ کے عالوہ سب شہروں مںی دخول؟
کيا مسيح دجال کرہ اریض کے ہر کونے مںی گھومے اگ يہ کہ لوگ اس کے پاس آئںی
گے ؟
اور کيا جب اس اک خروج ہو اگ تو اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ سب
اس سے ملںی گے يا کہ بعض لوگوں کے لۓ يہ ممکن ہے کہ وہ اس بھاگ جائںی اور
اسے نہ ديکھںی ؟
کيونکہ مںی نے کچھ اییس احاديث نبویہ صیل اہلل عليہ وسلم پڑھی ہںی جن مںی
اس بات اک تذکرہ ہے کہ لوگ اس سے بھاگ کر پہاڑوں مںی چلے جائںی گے ۔
احلمد ہلل
مسيح دجال اک خروج مرشق یک جانب سے ہواگ  ،وہ نکلنے کے بعد زمنی مںی ہر
ايک شہر اوربسیت مںی جاۓ اگ یلکن وہ مكہ اور مدينہ اور مسجد اقیص اور مسجد
طور مںی داخل نہںی ہو سكتا جیسا کہ احاديث صحيحہ مںی اس اک تذکرہ موجود ہے ۔
ابو بکر صديق ریض اہلل تعایل عنہ بيان کرتے ہںی کہ نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے
ہمںی حديث بيان کرتے ہوۓ فرمايا:
(دجال اک ظہور مرشیق جانب کے ايک شہر خراسان سے نکلےاگ ) سنن ترمذی

حديث نمرب ( )3322

عالمہ ابلاین رمحہ اہلل تعایل نے صحيح ترمذی مںی اس حديث کوصحيح قرارديا ہے ۔
انس بن مالک ریض اہلل تعایل عنہ بيان فرماتے ہںی کہ نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے
فرمايا  ( :مكہ اور مدينہ کے عالوہ کوئ ایسا عالقہ نہںی ہواگ جسے دجال نہ روند
سكے  ،مكہ اور مدينہ کے ہر راستے پر فرشتے ننیگ تلواریں سونتے ہوۓ پہرا ديں گے ،
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پھر مدينہ اپنے مكينوں کے ساتھ تنی مرتبہ ہلے اگ تو اہلل تعایل ہر اکفر اور منافق کو
مدينہ سے نکال دے اگ ) صحيح خباری (  ) 1881صحيح مسلم (  ) 3492۔
اور امام مسلم رمحہ اہلل تعایل نے فاطمہ بنت قیس ریض اہلل تعایل عنہا یک حديث
روايت بيان یک ہے جس مںی تميم داری ریض اہلل تعایل عنہ اور جساسۃ اک قصہ بيان کيا
گيا ہے کہ دجال نے انہںی يہ کہا کہ:
(قریب ہے کہ جمھے نکلنے یک اجازت دی جاۓ تو مںی نکلنے کے بعد چالیس
دن مںی کوئ اییس بسیت نہںی ہو یگ جس مںی داخل نہ ہو جاؤں یلکن مكہ اور طيبہ –
يعین مدينہ – مںی داخل نہںی ہوسكوں اگ کيونکہ وہ دونوں جمھ پرحرام ہںی  ،جب بھی
مںی ان مںی سے کیس ايک مںی جانے یک کوشش کروں اگ تومریا استقبال ايک ایسا فرشتہ
کرے اگ جس نے ھاتھ مںی ننیگ تلوار سونت رکھی ہویگ اور وہ جمھے اس مںی داخل
ہونے سے روک دے اگ  ،اور اس کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے ۔
فاطمہ بنت قیس ریض اہلل تعایل عنہا بيان کریت ہںی کہ رسول صیل اہلل عليہ وسلم
نے اپین چھڑی منرب پر مارتے ہوۓ فرمايا  :کہ يہ طيبہ ہے يہ طيبہ ہے يہ طيبہ ہے يعین
مدينہ  ،کيا مںی نے تمہںی اس کے متعلق بتايا نہںی تھا  ،تو لوگ کہنے لگے یج ہاں  ،تو
نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے کہنے لگے جمھے تميم ریض اہلل تعایل عنہ یک حديث پسند آئ
کہ وہ دجال اور مكہ اور مدينہ کے متعلق جو مںی تمہںی بيان کيا کرتا تھا اس کےموافق
ہے ) صحيح مسلم (  ) 3493۔
اورامام امحد رمحہ اہلل تعایل نے نیب صیل اہلل عليہ وسلم سے حديث روايت یک ہے کہ
نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے فرمايا:
(مںی نے تمہںی مسيح دجال سے ڈرايا تھا اور وہ خراب پھیس ہوئ آنکھ واال ہے ،
راوی کہتے ہںی کہ مریا خيال ہے کہ آپ نے بائںی آنکھ کے متعلق کہا  ،اور اس کے
ساتھ روٹيوں کے پہاڑ اور پاین یک نہریں چل رہی ہوں یگ اس یک نشاین يہ ہے کہ وہ زمنی
مںی چالیس دن رہے اگ اوررصف چار مسجدوں کو چھوڑ کر وہ ہر جگہ پر جاۓ اگ  ،وہ
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چار مسجديں يہ ہںی  ،مسجد حرام  ،مسجد نبوی  ،مسجد اقیص  ،اور مسجد طور )
مسند امحد (  ) 32124اور اس حديث کو شعيب ارناؤط نے مسند امحد یک حتقيق مںی صحيح کہا

ہے ۔
اور احاديث مںی اس بات اک حکم آيا ہے کہ جب دجال اک خروج ہو تو اس سے
دور ہی رہا جاۓ تاکہ جو کچھ شبہات اور خارق اعدت اشياءاس کےساتھ ہںی ان یک وجہ
سے کہںی فتنہ مںی نہ پڑ جاۓ  ،کيونکہ ايک شخص آۓ اگ جو کہ يہ گمان کرتا ہواگ
کہ وہ مومن ہے اورايمان پر ثابت قدم ہے یلکن اس کے باوجود وہ اس یک پریوی کر لے
اگ ۔
عمران بن حصنی ریض اہلل تعایل عنہ بيان کرتے ہںی کہ نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے
فرمايا( :جو بھی دجال اک سنے کہ وہ آ چاک ہے تو اسے چاہۓ کہ وہ اس سے دور ہی
رہے  ،اہلل تعایل یک قسم بیشک ايک ایسا شخص آۓ اگ جو کہ يہ خيال کرتا ہواگ کہ وہ
مومن ہے یلکن ان شبہات یک بنا پر جودجال لے کرآۓ اگ وہ اس یک پریوی کرنے
لگےاگ ) سنن ابو داود (  ) 9214مسند امحد (  ) 14888اور عالمہ ابلاین رمحہ اہلل تعایل نے اسے

صحيح ابوداود مںی صحيح کہا ہے ۔
تو يہ حديث اس بات یک دیلل ہے کہ اس سے فرار ممکن ہے اور نیب اکرم صیل اہلل
عليہ وسلم نے يہ حکم ديا ہے کہ جو اس پالے وہ دجال پر سورۃ الكہف یک رشوع وایل
آيات پڑھے ۔ صحيح مسلم ( )3422

طيب اک قول ہےکہ  :اس اک معین يہ ہے کہ ان آيا ت اک پڑھنا دجال کے فتنہ سے امن
اک باعث ہے ۔
اور ابوداود رمحہ اہلل تعایل نے يہ الفاظ زیادہ ذکر کۓ ہںی ( بیشک يہ آيات اس کے
فتنہ سے تمہںی چبانے وایل ہںی ) صحيح ابو داود ( )2321

اہلل تعایل سے ہماری داع ہے کہ وہ ہمںی اس کے رش سے حمفوظ رکھے ،اور اس کے
فتنہ سے چباۓ آمنی ۔
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واہلل تعایل اعلم .
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