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 ہے؟ دجال مسیح یہی کیا اور ہے؟ کون صیاد ابن

 

 نیب کہ جو ہے پڑھی الکم متعلق کے شخص عجيب ایک مںی احادیث بعض نے مںی
 یہ تو ہے صائد ابن یا صياد ابن نام اک جس ہوا ظاہر مںی عہد کے وسلم عليہ اہلل صیل
 ؟ ہے کيا حقيقت یک اس اور کون آدیم

 

 ہلل احلمد

 ۔ ہے صائد یا صياد بن عبداہلل کہ ہے گيا کہا بھی یہ اور صایف، نام اک صياد ابن
 تھا سے مںی انصار کہ ہے جاتا کہا بھی یہ اور تھا سے مںی یہودیوں کے مدینہ یہ

 مسلمان کہ ہے جاتا کہا بھی یہ اور چھوٹا یہ تو آئے مدینہ وسلم عليہ اہلل صیل نیب جب
 ۔ تھا گيا ہو

 اس تھا رہتا بوتلا سچ اور جھوٹ تو کرتا کہانت اوقات بعض اور تھا دجال صياد ابن
 عليہ اہلل صیل نیب تو ہے دجال یہ کہ گيا ہو مشہور یہ اور گيئ پھيل مںی لوگوں خرب یک

 ہو وضاحت یک معاملے کے اس کہ تا لںی خرب یک حاالت کے اس کہ کيا ارادہ نے وسلم
 سن بات کویئ یک اس کہ تا ۓگ طرف یک اس کر چھپ وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو جائے

 نیب اور ہویت منکشف حقيقت یک ان سے جن تھے کرتے سوال کچھ پر اس اور سکںی
 ۔ گيا ہو اغئب دن والے لڑایئ یک حرہ اور رہا زندہ بعد کے وسلم عليہ اہلل صیل

 : قصہ ساتھ کے صياد ابن اک وسلم عليہ اہلل صیل نیب
 یونس وہ یک بيان حدیث سے عبداہلل نے عبدان ہمںی کہ ہںی کرتے بيان خباری امام

 نے عبداہلل بن سالم کہ ہںی کرتے بيان زہری اور ہںی کرتے بيان سے زہری یونس اور سے
 ایک ساتھ کے وسلم عليہ اہلل صیل نیب نے عنہما اہلل ریض عمر ابن انہںی کہ بتایا جمھے

 کھيلتے مںی چبوں پاس کے قلعہ کے غلم بنو اسے تو ۓگ طرف یک صياد ابن مںی گروپ
 وسلم عليہ اہلل صیل نیب اسے تو تھا چاک پہنچ قریب کے بلوغت صياد ابن اور ہوئےپایا
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 ابن پھر مارا سے ہاتھ اسے نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ حیت چال نہ پتہ کچھ اک آنے کے
 ان نے صياد ابن تو ہوں رسول اک اہلل مںی کہ ہے دیتا گواہی تو کيا لگے کہنے کو صياد

 ابن تو ہںی رسول کے اميوں آپ کہ ہوں دیتا گواہی مںی کہ کہا اور دیکھا طرف یک
 رسول اک اہلل مںی کہ ہںی دیتے گواہی آپ کيا لاگ کہنے کو وسلم عليہ اہلل صیل نیب صياد
 مںی لگے کہنے اور دیا کر رفض اور دیا چھوڑ اسے نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو ہوں
 کيا تو کہ کہا اسے نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو الیا ایمان پر رسول کے اس اور اہلل

 ہے آتا جھوٹا اور سچا پاس مریے لاگ کہنے صياد ابن ہے دیکھتا
 صیل نیب پھر ہے گيا ہو پلٹ الٹ معاملہ پر جتھ فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو

 ابن تو ہے چھپایئ چزی وایل چھپانے ایک ۓل تریے مںی کہا اسے نے وسلم عليہ اہلل
 بڑھ قدر تریی جا ہو ذیلل کہا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو ہے ادلاخ وہ لاگ کہنے صياد
 اتار گردن یک اس مںی دیں اجازت جمھے لگے کہنے عنہ اہلل ریض عمر تو سکیت نہںی
 نہںی مسلط پر اس تو تو ہے واال رہنے یہ اگر فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو دوں

 کہ ہںی کہتے سالم اور نہںی بھالیئ کویئ یک آپ مںی قتل کے اس تو نہںی اگر اور سکتا ہو
 صیل اہلل رسول بعد کے اس تھے رہے کہہ وہ سنا سے عنہما اہلل ریض عمر ابن نے مںی
 ابن جہاں ۓگ مںی باغ کے کھجوروں عنہ اہلل ریض کعب بن ایب اور وسلم عليہ اہلل

 صياد ابن کہ تھی کوشش زیادہ بہت یہ یک وسلم عليہ اہلل صیل نیب اور تھا موجود صياد
 نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو جائے سین بات چھپے چوری یک ان قبل سے دیکھنے کے

 آواز وایل آنے سمجھ نہ یک اس اور تھا ہوا لپٹا مںی چادر درا چھو اپین وہ کہ دیکھا اسے
 عليہ اہلل صیل نیب نے ماں یک صياد ابن تو تھے رہے ہل ہونٹ کے اس سے جس تھی

 تھے رہے چل کر چھپ چھپ پيچھے پيچھے کے تنوں کے کھجور کہ جو کو وسلم
 عليہ اہلل صیل حممد یہ ہے نام اک صياد ابن کہ جو صاف اے کہا کو صياد ابن کر دیکھ

 اسے وہ اگر لگے فرمانے وسلم عليہ اہلل صیل نیب بیٹھا اٹھ کر کود صياد ابن تو ہںی وسلم
 ۔ جاتا ہو واضح معاملہ اک اس تو دییت چھوڑ
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 5511 نمرب حدیث خباری صحيح
 ۔ ہںی کہتے کو عمارت طرح یک قلعہ ساتھ کے ضمہ کے دونوں:  اطم قولہ

 قبيلہ ایک مںی انصار: ةمغال:  قول یہ اک ان
 ۔ دیا چھوڑ اسے یعین:  فرفضہ:  قول یہ اک ان اور
 سکںی سن الکم یک اس بغری کے علم کے اس کہ تھا ارادہ اک وسلم عليہ اہلل صیل نیب

 ۔
 ۔ ہںی لفظ کے ۃزمزم مںی روایت ایک اور(  ۃزمر او ۃرمز فيہا لہ: )  کہ قول یہ اور

 یا ، کرنا حرکت اک ہونٹوں مںی کرنے بات یا ، مںی معین کے آواز دھيیم اور پوشيدہ
 ۔ الکم معین بے

 اجلنائز کتاب ابلاری فتح رشح یک خباری صحيح ۓل کے رشح یک حدیث باال مندرجہ
 ۔دیکھںی
 ؟ ہے اکرب دجال ہی صياد ابن کيا

 عليہ اہلل صیل نیب اور حاالت بعض کے صياد ابن مںی جس حدیث باال مندرجہ
 اہلل صیل نیب کہ ہے ہوتا ثابت یہ سے جس ہے مذکور ڈانلا مںی امتحان اسے اک وسلم
 طرف یک ان کيونکہ ہوئےتھے ۓک اختيار توقف مںی معاملے کے صياد ابن وسلم عليہ

 ۔ ہے وغریہ اکرب دجال وہ کہ تھی گيئ یک نہںی ویح یہ
 نیب خطاب بن عمر اور ہے دجال ہی صياد ابن کہ تھا خيال اک اکرث مںی صحابہ اور

 تو ہے دجال وہ کہ تھے کرتے کہا حلفا مںی موجودیگ یک صحابہ اور وسلم عليہ اہلل صیل
 ۔ کيا نہںی انکار اک اس نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب

 بن جابر نے مںی کہ ہںی کرتے بيان وہ ہے موجود مںی حدیث یک منکدر بن حممد
 صياد ابن کہ تھے کہتے کر اٹھا قسم یک اہلل وہ کہ دیکھا کو عنہما اہلل ریض عبداہلل

 عمر نے مںی کہا نے انہوں تو ؟ ہںی اٹھاتے قسم یک اہلل آپ کہ کہا نے مںی تو ہے دجال
 رہے اٹھا قسم سامنے کے وسلم عليہ اہلل صیل نیب یک اس وہ کہ سنا سے عنہ اہلل ریض
 ۔ کيا نہںی انکار اک اس نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب یلکن تھے
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 (8686)  نمرب حدیث رشیف خباری صحيح
 جو آیا پیش قصہ عجيب ایک ساتھ کے صائد ابن کو عنہما اہلل ریض عمر ابن اور

 : ہے موجود مںی مسلم صحيح کہ
 کیس کے مدینہ کو صائد ابن عنہما اہلل ریض عمر ابن کہ ہںی کرتے بيان نافع

 رگںی یک اس اور گيا آ مںی غصہ وہ سے جس کہی بات اییس اسے تو ملے مںی راستے
 ریض حفصہ عنہما اہلل ریض عمر ابن تو گيئ بھر( سے لوگوں)  یلگ کہ حیت گئںی پھول

 رحم پر جتھ اہلل لگںی کہنے وہ تو تھی چیک پہنچ خرب یہ انہںی تو ۓگ پاس کے عنہا اہلل
 عليہ اہلل صیل نیب کہ نہںی علم اک اس جتھے کيا ہے چاہتا کيا تو سے صياد ابن کرے
 ۔ اگ دآلئے غصہ اسے جو اگ نکلے پر بنا یک غصہ اس کہ ہے فرمایا نے وسلم

 (5395) نمرب حدیث خباری صحيح
 اک اس اور یک کوشش یک دفاع اپنے نے اس تو ہوا بڑا جب صياد ابن باوجود یک اس تو
 وہ کہ لیگ ہونے حمسوس تنیگ اسے سے تہمت اس اور ہے دجال وہ کہ لاگ کرنے انکار
 یک دجال جو نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب کہ تھا یلتا یہ دیلل وہ مںی اس اور ہے دجال

 ۔ جاتںی پایئ نہںی مںی اس وہ ہںی بتائںی صفات
 : کہ ہے مںی حدیث یک عنہ اہلل ریض خدری سعيد ابو اور
 صائد ابن ساتھ ہمارے تو نکلے ۓل کے عمرے یا حج ہم کہ ہںی کرتے بيان وہ

 لوگ سب تو کيا پڑاؤ جگہ ایک نے ہم کہ ہںی کہتے عنہ اہلل ريض سعيد ابو تو تھا بھی
 کے اس کچھ جو پر بنا یک وجہ اس سے اس جمھے تو رہے بایق وہ اور مںی تو ۓگ بکھر
 ۔ لیگ ہونے وحشت زیادہ بہت تھا جاتا کہا متعلق

 کے سامان مریے کر ال سامان اپنا نے اس کہ ہںی کہتے(  عنہ اہلل ريض)  سعيد ابو
 دیتا رکھ نيچے کے درخت اس تو اگر ہے سخت بہت گریم:  کہا نے مںی تو دیا رکھ ساتھ

 کہتے عنہ اہلل ريض سعيد ابو ، کيا ہی ایسا نے اس کہ ہںی کہتے عنہ اہلل ریض سعيد ابو
 ابو اے لاگ کہنے اور الیا پيالہ بڑا ایک وہ تو گيئ الیئ بکری ایک سامنے ہمارے کہ ہںی
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 مںی ہے گرم دودھ اور ہے سخت بہت گریم کہ کيا نے مںی پيو(  عنہ اہلل ریض)  سعيد
 ابو اے:  لاگ کہنے وہ تو تھا کرتا پسند نا پکڑنا اور پینا کر لے سے ہاتھ کے اس رصف تو

 کيا ارادہ یہ نے مںی پر بنا یک اس ہںی کہتے جمھے کچھ جو لوگ(  عنہ اہلل ريض)  سعيد
 ۔ لوں لے پھانیس کر لٹک سے اس اور باندھوں ساتھ کے درخت کر لے ریس کہ ہے

 یک وسلم عليہ اہلل صیل رسول پر جس ہے کون(  عنہ اہلل ریض)  سعيد ابو اے
 عليہ اہلل صیل رسول آپ کيا نہںی پوشيدہ تو پر تم مجاعت یک انصار اے ہو پوشيدہ حدیث

 فرمایا نہںی یہ نے وسلم عليہ اہلل صیل رسول کيا ؟ جانتے نہںی زیادہ کو حدیث یک وسلم
 فرمایا نہںی یہ نے وسلم عليہ اہلل صیل رسول کيا ؟ ہوں مسلمان مںی اور اگ ہو اکفر وہ کہ
 کے چھوڑ مدینہ بیٹا اپنا تو مںی اور یگ ہو نہںی اوالد کویئ یک اس اور باجنھ اس کہ تھا

 ؟ ہوں آرہا
 داخل مںی مدینہ اور مکہ وہ کہ فرمایا نہںی یہ نے وسلم عليہ اہلل صیل رسول کيا

 ؟ ہے ارادہ اک مکے اور آرہا سے مدینہ مںی اور اگ ہو نہںی
 پھر سمجھتا معذور اسے مںی کہ ہے قریب کہ ہںی کہتے(  عنہ اہلل ریض)  سعيد ابو

 وقت اس وہ اور بھی کو پيدائش یک اس اور ہوں جانتا اسے مںی قسم یک اہلل لاگ کہنے وہ
 ۔ ہے علم جمھے بھی اک اس ہے کہاں

 ہو تباہی تریی عمر ساری کہا اسے نے مںی کہ ہںی کہتے(  عنہ اہلل ریض)  سعيد ابو
 ۔

 (1555) نمرب حدیث مسلم صحيح
 وہ کہ ہے علم یہ جمھے قسم یک اہلل:  کہا نے صياد ابن:  کہ ہے مںی روایت ایک اور

 جتھے گيا کہا یہ اسے اور ہوں جانتا بھی کو باپ اور ماں کے اس اور ہے کہاں وقت اس
 نا مںی تو گيا کيا پیش یہ پر جمھ اگر لاگ کہنے وہ تو ؟ ہو ہی تو آدیم وہ کہ ہے پسند یہ

 (1558) نمرب حدیث مسلم صحيح ۔ اگ کروں نہںی پسند
 معاملے کے اس اور ملط خلط پر علماء وہ ہے آیا کچھ جو متعلق کے صياد ابن

 ۔ ہے اشاکل انہںی مںی
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 ایک ہر اور نہںی دجال وہ کہ ہںی کہتے کچھ اور ہے دجال وہ کہ ہںی کہتے تو کچھ
 اہلل رمحہ جحر ابن اور ہںی خمتلف بہت مںی آپس اقوال کے ان تو ہے دیلل پاس کے فریق

 : کہ ہے کہنا اک ان ہے یک کوشش یک کرنے مجع درميان کے اقوال ان نے
 ہی صياد ابن کہ یہ اور وہ ہے کچھ جو مںی حدیث وایل عنہ اہلل ریض ادلاری تميم

 دیکھا جسے نے عنہ اہلل ريض ادلاریم تميم کہ ہے طرح اس مجع درميان کے ہے دجال
 مدت اس مںی شلک یک دجال کہ جو ہے شيطان صياد ابن اور ہے وہی تو دجال بعينہ ہے
 کے قرین اپنے وہاں اور نکال جا طرف یک اصبہان وہ کہ تک یہاں ہوا ظاہر درميان کے

 ۔ اگ ہو خروج اک اس مںی جس آئے لے وقت وہ تعایل اہلل کہ تک یہاں چھپا جا ساتھ
 (956/  59)  ابلاری فتح
 اکرب دجال وہ ہے دجال ایک سے مںی دجالوں صياد ابن:  کہ ہے گيا کہا بھی یہ اور

 ۔ نہںی
 . اعلم واہلل


