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 ہے حقییق( دیوار) بند اور موجود وقت اس ماجوج یاجوج کیا

 

 بہت تعداد یک ان کہ ہے علم اک اس جمھے ہے متعلق کے ماجوج ياجوج سوال مریا
 وہ آيا کہ ہے يہ سوال مریا یلکن گے جائںی مںی جہنم اور کریں مار لوٹ وہ اور زیادہ
 ؟ ہںی زندہ تک ابھی

 ؟ تھا کيا تعمری نے ذوالقرننی جسے ہںی حمبوس اندر کے ديوار اس وہ کيا اور
 ؟ ہے چزی خياالیت کہ يا(  ہے ہویئ بین یک لوہے) واقیع ديوار يہ کيا اور

 

 ہلل احلمد

 ، ہںی قومںی بڑی دو سے مںی آدم بین ماجوج ياجوج کہ نہںی شک کویئ مںی اس
 ہو علم قطیع اک بات اس کو والے دوڑانے نظر پر قصہ کے ذوالقرننی مںی الکھف ۃسور

 معنوی اور خيایل کویئ وہ ہے گيئ بنایئ ديوار جو اور ہںی موجود قومںی دونوں يہ کہ اگ
 ۔ ہے گیئ بنایئ سے ہوئےتانبے پگھلے اور لوہے کہ جو ہے حیس اور حقيیق بلکہ نہںی

 جائے یلا مںی ہی ظاہر اور حالت اصیل اپین کو نصوص قرآین ان کہ ہے يہی اصل تو
 ختم کو مقصد اور معین اسے کہ جو جائے یک حتریف اور تاویل یک قسم کیس مںی ان اور
 دے کر

 کچھ کيا مںی بنانے کے اس بلکہ تفصيل یک بنانے کے اس نے کریم قرآن پھر اور
 يہ آيا کہ کہنا يہ بعد کے تفصيل اس تو ہے یک ذکر تفصيل بھی یک اس ہے ہوا استعمال

 ؟ ہے وہیم يہ ہے معنوی ديوار اور بند
 :ہوئےفرمايا کرتے بيان تفصيل یک اس نے تعایل اہلل

 اییس طرف دورسی یک دونوں ان تو پہنچا درميان کے ديواروں دو وہ جب کہ حیت)
 ذوالقرننی اے کہا نے انہوں تھے نہ بھی قریب کے سمجھنے کو بات کہ جو پایئ قوم

 اک خرچ کچھ ۓل کے آپ ہم کيا تو ہںی فسادی ے بڑ بہت مںی ملک اس ماجوج ياجوج
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 اس ديں بنا ديوار ايک درميان کے ان اور ہمارے آپ( کہ پر رشط اس) ؟ ديں کر انتظام
 تم ہے بہرت وہی ہے رکھا جودے نے رب مریے مںی اختيار مریے کہ ديا جواب نے

 مضبوط ايک درميان کے ان اور تمہارے مںی کرو مدد مریی سے طاقت اور قوت رصف
 دونوں ان جب کہ تک يہاں دو ال چادریں یک لوہے جمھے ہوں ديتا بنا ديوار اور روک

 یک لوہے جب جالؤ آگ تزی کہ ديا حکم تو دی کر برابر ديوار درميان کے پہاڑوں
 ان تو دوں ڈال اوپر کے اس مںی کہ تا الؤ تانبا ہوا پگھال فرمايا تو گئںی ہو آگ چادریں

 کر سوراخ کویئ مںی اس وہ ہی نہ اور تھی طاقت یک چڑھنے پر ديوار اس تو نہ مںی
 اک رب مریے جب ہاں ہے مہرباین یک رب مریے يہ لگے کہنے(  ذوالقرننی) تھے سکتے
(  ہے حق اور سچا وعدہ اک رب مریے بیشک اگ دے کر بوس زمنی اسے تو اگ آئے وعدہ

 39 -39/  الکھف
 اب امت يہ کہ ہے حديث صحيح ذيل مندرجہ یک ماجہ ابن دیلل یک بات اس اور

 پر لوگوں سے يہاں وہ کہ ہے رہیت لیگ مںی کوشش اس روزانہ وہ بلکہ ہے موجود بھی
 ۔ جائںی نکل

 : فرمايا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کرتے بيان عنہ اہلل ریض ہریرہ ابو
 سے سورخ اس وہ جب کہ حیت ہںی کھودتے روزانہ اسے ماجوج ياجوج بیشک)
 کھوديں لک بایق چلو واپس کہ ہے کہتا رسدار اک ان تو ہںی ديکھتے شعائںی یک سورج

 مدت یک ان جب کہ حیت ہے ديتا کر سخت بھی سے حالت پہیل اسے تعایل اہلل تو گے
 سوراخ اسے وہ تو دے بھيج پر لوگوں انہںی کہ اگ چاہے تعایل اہلل اور یگ جائے ہو پوری
 رسدار اک ان تو گے ديکھںی شعائںی یک سورج سے سوراخ اس وہ جب کہ حیت گے کریں
 تو گے آئںی واپس وہ جب تو گے کھودو لک تعایل اہلل شاء ان بایق تم چلو واپس کہ اگ کہے
 لوگوں کے کر سوراخ مںی اس وہ تو تھے ۓگ کر چھوڑ وہ جہاں یگ ہو مںی حالت ایس

 سے ان لوگ اور گے جائںی کر خشک اور جذب کو پاین سارے وہ تو گے آئںی نکل پر
 طرف یک آسمان تری اپنے وہ تو گے جائںی ہو بند قلع مںی قلعوں اپنے ۓل کے چبنے
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 ان يعین)  ہے ياد جمھے جو اگ آئے واپس پر ان کر ہو آلود خون تری وہ تو ۓگ چالئںی
 گے کریں رشوع کہنا يہ وہ تو(  اگ ہو فتنہ ۓل کے ان يہ اور گے ہوں آلود خون تری کے
 یک ان تعایل اہلل تو یلا کر غلبہ بھی پر والوں آسمان اور ۓآگ اغلب پر والوں زمنی ہم کہ

 اہلل صیل اہلل رسول اگ کرے قتل انہںی سے اس تو اگ فرمآئے پيدا کڑیا ايک مںی گدی
 زمنی بیشک ہے جان مریی مںی ہاتھ کے جس قسم یک ذات اس:  فرمايا نے وسلم عليہ
 اور(  گے جائںی بھر سے چریب يعین) گے جائںی بھر جسم کے ان اور موٹے جانور کے

 (گے جائںی بھر سے گوشت
 9939 نمرب حديث ماجہ ابن صحيح

 بيان سے جحش زینت کہ جو عنہا اہلل ریض سفيان ایب بنت حبیبہ ام ہی ایسے اور
 ہوئےاور داخل مںی حالت یک گھرباہٹ پاس کے ان وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ ہںی کریت
 آج ہے آگيا قریب کہ جو ہو ہالکت سے رش اس کو عرب اہلل اال الہ ال لگے کہنے

 یک اس اور انگوٹھے اپنے نے آپ اور ہے گيا ہو سوراخ اتنا مںی ديوار یک ماجوج ياجوج
 کہا نے مںی کہ ہںی فرمایت عنہا اہلل ریض جحش بنت زینب بنايا حلقہ اک انیلگ وایل ساتھ
 ہم حاالنکہ اگ جائے ديا کر ہالک ہمںی کيا وسلم عليہ اہلل صیل رسول کے تعایل اہلل اے
 یگ جائے ہو زیادہ برایئ جب ہاں فرمايا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو ہںی لوگ صالح مںی

 ۔
 9933 نمرب حديث خباری صحيح

 .  اعلم واہلل


