 ‐ 3259ک&;1740#ا &;1740#ہ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ دﺟﺎل &;1740#ا ع&;1740#س&;1740#
ﻋﻞ&;1740#ہ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﺧﺮوج ﮨﻤﺎرے زﻣﺎﻧﮯ م&;1740#ں ﮨﻮ
ﺳﻮال
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻣﺪی اور دﺟﺎل اور ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻇﻮر ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﻋﻼﻣﺎت ﭘﮍﮬ ﯿﮟ اور وہ ﻋﻼﻣﺘﯿﮟ ﺑﮭ
ﺟﻦ ﮐ ﺧﺒﺮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ دی ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﮭﮯ ان ﻋﻼﻣﺘﻮں ﻧﮯ دﮨﺸﺖ زدہ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺣﻘﯿﻘ ﻃﻮر ﭘﺮ
آﭼ ﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اب ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﭼ ﯿﮟ
اور ﻓ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻋﻼﻣﺘﯿﮟ ﻣﺜﻼ وﻗﺖ ﮐ ﻗﺮﺑﺖ اور ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﮯ ﮐ ﮐﺜﺮت اور زﻧﺎ ﮐﺎ زﯾﺎدہ ﮨﻮﻧﺎ اور ﻣﻮﺳﯿﻘ ﮐﺎ
ﭘﮭﯿﻠﻨﺎ وﻏﯿﺮہ ﻣﻮﺟﻮد ﯿﮟ ۔
ﺗﻮ ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﺳﻮال ﮨﮯ ﮐﮧ :
ﺗﻮ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮرہ ﺗﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﻣﺪی  ،دﺟﺎل  ،ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﻇﻮر ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ اور وہ
ﮨﻤﺎری زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ؟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮ ﺟﺰاﺋﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺗﯿﻦ ﻋﻼﻣﺘﻮں ﮐﺎ ﻇﻮر ﻣﺪی اور دﺟﺎل اور ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﻧﺰول ﯾﻘﯿﻨ ﮨﮯ اور ان ﮐﺎ وﻗﻮع ﻻزﻣ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اس
ﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﯿﮟ ۔
اور ان ﺗﯿﻦ ﻋﻼﻣﺘﻮں ﮐﺎ ﻇﻮر آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﯾﻌﻨ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﻮں ﮔ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺻﺤﯿﺢ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻣﺪی ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور اﺳ ﻃﺮح ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﮧ
اﻟﺴﻼم دﺟﺎل ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ۔
ﻟﯿﻦ ان ﮐﮯ وﻗﻮع ﮐﻮ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور رﮨ ﯾﮧ ﺑﺎت ﮐﮧ ان ﮐﺎ وﻗﻮع ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺷﺮﻋ دﻻﺋﻞ اور
ﻧﺼﻮص ﺳﮯ ﯾﮧ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﺎ وﻗﻮع ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ ﮨﻤﺎری زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ وﻗﻮع ﮨﻮ ﮔﺎ ﯾﮧ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے
زﻧﺪﮔ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺻﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨ ﮨﮯ ۔
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ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻋﻤﻮی ﻓﺘﻨﻮں ﺳﮯ اور ﺧﺎص ﮐﺮ دﺟﺎل ﮐﮯ ﻓﺘﻨﮯ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﺎ ،
اور ﯾﮧ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ اﻋﻼﻧﯿﮧ اور ﺧﻔﯿﮧ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﺘﺎ رﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ دﻧﯿﺎوی اور اﺧﺮوی زﻧﺪﮔ
ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮل ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮐﮭﮯ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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