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 زمانے ہمارے خروج اک السالم علیہ عییس یا دجال کہ ہے ممکن یہ کیا
 ہو مںی

 

 مںی بارہ کے ظہور کے السالم علیہ مسیح اور دجال اور مہدی زیادہ بہت نے مںی
 تو ہے دی نے وسلم علیہ اہلل صیل نیب خرب یک جن بھی عالمتںی وہ اور ہںی پڑھی عالمات

 اب پھر يا ہںی آچیک پر طور حقییق وہ کہ ہے ديا کر زدہ دہشت نے عالمتوں ان جمھے
 ہںی چیک ہو ثابت

 اور کرثت یک پينے رشاب اور قربت یک وقت مثال عالمتںی زیادہ بہت الواقع یف اور
 ۔ ہںی موجود وغریہ پھیلنا اک موسییق اور ہونا زیادہ اک زنا

 : کہ ہے سوال يہ مریا تو
 السالم علیہ عيىس ، دجال ، مہدی نشانیوں تنی مذکورہ کہ ہے خیال کیا اک آپ تو

 جزائے کو آپ تعایل اہلل ؟ اگ ہو مںی زندیگ ہماری وہ اور ہے قریب زیادہ بہت ظہور اک
 ۔ فرمائے عطا

 

 ہلل احلمد

 اور ہے يقیین نزول اک السالم علیہ عيىس اور دجال اور مہدی ظہور اک عالمتوں تنی
 ۔ ہںی موجود دالئل صحیح پر اس کہ جيسا اگ ہو الزیم وقوع اک ان

 قریب بہت سے دورسے ايک يعین ہے قریب مںی آپس ظہور اک عالمتوں تنی ان اور
 السالم علیہ عيىس کہ ہے ثابت بات يہ مںی احاديث صحیح کہ جيسا کیونكہ یگ ہوں

 قتل کو دجال السالم علیہ عيىس طرح ایس اور گے کریں ادا نماز پیچھے کے مہدی
 ۔ گے کریں

 اک ان کہ بات يہ رہی اور ہے جانتا زیادہ وتعایل سبحانہ اہلل کو وقوع کے ان یلكن
 ہے قریب وقوع اک ان کہ ہے ثابت يہ سے نصوص اور دالئل رشیع تو ہے قریب وقوع
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 يہ تو بعد کے زندیگ ہمارے کہ يہ اگ ہو وقوع اک ان مںی زندیگ ہماری کہ کہنا يہ یلكن
 ۔ ہے ہی پاس کے تعایل اہلل رصف علم اک جس ہے سے مںی غیب علم

 فتنے کے دجال کر خاص اور سے فتنوں عموی وہ کہ ہے رضوری پر مسلمان تو
 سے طریقے خفیہ اور اعالنیہ سے تعایل اہلل وہ کہ يہ اور ، کرتا طلب پناہ یک تعایل اہلل سے
 ثابت پر قول صحیح مںی زندیگ اخروی اور دنیاوی اسے تعایل اہلل کہ رہے مانگتا داع
 ۔ رکھے قدم

 .  اعلم واہلل


