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دجال کے دخول کے وقت مدینے کے سات دروازے
مںی نے صحیح خباری مںی ايک حديث پڑھی ہے جس مںی يہ ذکر ہے کہ جب
دجال آئے اک تو مدينہ کے آٹھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دے
رہے ہوں گے جو کہ دجال کو مدينہ مںی داخل ہونے سے روکںی گے ۔
مریے علم کے مطابق تو مدينے کے اس وقت دروازے نہںی بلکہ راستے ہںی ۔
اور مریا سوال يہ ہے کہ:
کیا حديث مںی لکمہ ابواب راستے پر تو نہںی بوال گیا ؟ تو اگر جواب ہاں مںی ہو تو
مدينہ کو جانے والے راستے کتنے ہںی ؟
احلمد ہلل
وہ حديث جو کہ سائل نے نقل یک ہے اس کے نقل کرنے مںی غلطی ہویئ ہے تو
حديث امام خباری نے اپین صحیح مںی کتاب فضائل املدينہ حديث نمرب ( )9781اور ایس طرح

کتاب الفنت حديث نمرب ( )8917مںی ابو بکرہ ریض اہلل عنہ سے بیان یک ہے وہ بیان فرماتے
ہںی کہ نیب صیل اہلل علیہ وسلم نے فرمايا:
(مدينہ مںی مسیح ادلجال اک رعب داخل نہںی ہو سکے اگ اور اس وقت مدينہ کے
سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے)
ابن جحر عسقالین رمحہ اہلل تعایل نے فتح ابلاری مںی اس حديث پر تعلیقا الکم
کرتے ہوئےفرمايا ہے کہ نیب صیل اہلل علیہ وسلم اک يہ فرمان ( اس وقت مدينہ کے
سات دروازے ہوں گے) قایض عیاض اک قول ہے کہ يہ اس یک تائید کریت ہے کہ اس سے
مراد انقاب ( داخل ہونے کے راستے) ہںی جیسا کہ ابو ہریرہ ریض اہلل عنہ یک حديث
مںی وارد ہے ۔
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صحیح خباری مںی ابو ہریرہ ریض اہلل عنہ سے حديث مروی ہے کہ رسول اہلل صیل
اہلل علیہ وسلم نے فرمايا:
مدينہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہںی اس مںی نہ تو طاعون اور نہ ہی دجال داخل
ہو سکتا ہے۔
حافظ ابن حجر رمحہ اہلل نے فتح ابلاری (  )19 /4مںی فرمايا ہے کہ انقاب نقب یک
مجع ہے ابن وہب اک قول ہے کہ اس سے مراد داخل ہونے کے راستے ہںی اور يہ بھی کہا
گیا ہے کہ اس سے مراد ابواب يعین دروازے ہںی اور نقب اصل مںی دو پہاڑوں کے
درمیان راستے کو کہتے ہںی اور يہ بھی کہا گیا ہے کہ انقاب وہ راستے ہںی جن پر لوگ
چلتے ہوں اہلل تعایل اک يہ فرمان ایس مںی سے ہے:
(ونقبوا یف ابلالد) اور انہوں نے شہروں مںی راستے بنا لۓ)
تو يہ سب کچھ حافظ ابن جحر رمحہ اہلل تعایل نے ابواب پر تعلیق کرتے ہوئےذکر
کیا ہے تو بایق معاملہ رہتا ہے اس مںی اجتہاد ہے تو اس اک احتمال ہے کہ مثال:
 -9ہو سکتا ہے کہ مستقبل مںی جب دجال آئے تو مدينہ کے دروازے ہوں  ،اگرچہ
ہمارے دور مںی دروازے نہںی ہںی ۔
 -1يہ کہ دروازوں سے مراد داخل ہونے کے منی اور بڑے راستے ہوں اگرچہ وہ
دروازے یک شلک مںی نہ ہوں ۔
 -3يہ کہ فرشتوں یک ذمہ داری ہو کہ وہ اس یک سات طرفوں اور سائڈوں سے
حفاظت کریں اور ہر طرف دو فرشتے ہوں تو ہر ايک طرف کو دروازے سے تعبری کر
ديا گیا ہے جو کہ عرب یک لغت مںی جائز ہے ۔
واہلل تعایل اعلم .

3

