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  بسم �هللا �لر<ن �لرحيم

مسجد حر�� م� بعض �نبيا� كے مدفو� ہونے � مزعومہ 

  +$�يا( ) تنقيد% $#قي! جائزہ

�لر<ن في=  ۲جنو+H –نو�ئے �سال�  �مئو/ شيخ :فو>  ۰ ۱ ۰� - Mہ.  

  

مسجد حر�� �$+ مكہ مكرمہ � تا+يخ Sر تصنيف شدہ بہت 

 
ً
مولفہ " ( �خبا+مكہ" ]  قديم $جديد عرY $�+.$ كتابوں مثال

ين مولفہ ت! �h" شفا� �لغر��" $) ھb+c۲۵۰ متوa ��بو�لو`د 

تا`ف �ستاm :مد / �+.$( �$+ تا+يخ مكہ ) ھ ۸۳۲متو�i aلفا]

$غqہ $غqہ م� بال تكلف $تر.. يہ مذكو+ ہے ) عبد �3عبو.

فالں فال� �نبيا� i كہ مسجد حر�� م� فالں فالں جsہ 

يہ علما� �سے �w طرu بالتامل mكرtرتے ہ�  - مدفو� ہ�

xtرS w� +$� نقد$نظر� جيسے يہ منجملہ مسلما( ہے 

  - حالنكہ يہ سب قط{ بے ثبو( ہےi }$+( نہ� ہے 

#ذير�لساجد "�هللا عليہ ��S معر$� كتا�  ���عالمہ ��ا� +

  - :م� #ريرفرماتے ہ�" عن �7اm �لقبو+مساجد

ح�( �سماعيل عليہ �لسال� $غqہ �نبيا� كر�� كے مسجد 

ابت حر�� م� مدفو� ہونے � با( كx مرفو� حديث سے ث

مسند �<د iحديث � مستند كتابوں صحاu ستہ  - نہ� ہے
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�$+معاجم ط��� $غqہ مشہو+ .$�$ين حديث م� كx م� 

يہ بہت سے –�w كے متعلق كوي حديث $�+. نہ� ہے 

:قيق� كے نز.ي� كx حديث كے ضعيف بلكہ موضو� 

�w سلسلہ م� بعض �ثا+�$+ +$�يا( i � عالمت ہے ہونے 

c� نے جن كو b+ " يا ہے $ہ سب $�ہى " �خبا+مكہtكرm م�

تباہى سند$ں سے مر$% ہ� �$+.�+قط� ناقابل قبو� �$+ 

جو�� شبہ iفصل �ہا+� ۷۵#ذير�لساجد � ( - مر.$. ہ�

  )�ہا+�

�هللا عليہ نے كتا� مذكو+ م� ��  ���عالمہ ��ا� +

 �تنا ہى #ريرفرمايا ہے 
ً
�ثا+$+$�يا( كے با+ے م� �ت��

iنہ� كيا ہے �� MرتفصيS �� -  

 wحفظہ �هللا نے ) مقيم مكہ مكرمہ(:�� ڈ�ك�$� �هللا عبا

مسجد حر�� � مفصل تا+يخ �$+�ح � كے موضو� Sر�ي� 

 ه�3سجد �9ر�� تا+¤" $قيع �$+مبسو¢ كتا��iنتہا¡ مستند

تا`ف فرما¡ ہے جو ¦زشتہ .نوں سعو.% حكومت " ه$�ح م

ڈ�ك�صاحب موصو� t iرتقسيم ہوي ہے� طر� سے شائع ہو

كوبھى ) مئو(نے �w كتا� ) �ي� نسخہ جامعہ فيض §� 

  )فجز�ہ �هللا خ�q¬ز��(iعنايت فرمايا ہے
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موصو� نے �w كتا� م� موضو� كے ہرہرSہلو كونہايت 

cيرعنو�� مذكو+ہ  –تفصيل $#قيق كے ساتھ لكھا ہے 

 - ا ہے�ثا+$+$�يا( ) بھى تنقيد% $#قي! جائزہ `

" �هللا عليہ � مذكو+ہ كتا�  ���خاكسا+ نے عالمہ ��ا� +

ق�$ں Sر ") عرصہ ہو� تر¯ہ كيا تھا جو ....... " #ذير�لساجد

م� SہM با+ جامعہ سلفيہ  �۱۹۸۸كے نا� سے" مساجد �$+�سال�

)w+سے شائع ہو� تھا) بنا i ھر�سكے متعد. �يڈيشن شائعS+$�

�هللا  ���عالمہ ��ا� +كہ ¦يا  جيسا كہ mكرtيا - ہوتے +ہے

عليہ نے �� �ثا+$+$�يا( كے متعلق �¯اS �� ³ر�كتفا كيا 

�w ´ے مناسب معلو� ہو�كہ �� Sرڈ�ك�صاحب موصو� - ہے

كے قد+ے تفصيM �� ) تر¯ہ �فا.ہ §� كيلئے شائع 

§� لو¦وں كوبھى يہ معلو� +ہے كہ بدعµ $قبو+% i ہوجائے

ا ( سے بز+¦وں � ق�$ں Sرقبہ $مساجد جو�� ہى �ثا+$+$�ي

$ہ بال¸ بے بنيا. i تعمtqرنے كے جو�S cر�ستدال� كرتے ہ� 

  - �$+باطل ہے

 b+cثا+$+$�يا( ) بڑ�ماخذمو+¹ �بو�لو`د�� ��)aھ۲۵۰متو ( �

ہے ڈ�ك�صاحب موصو� نے �سكے حو�لہ " �خبا+مكہ"كتا� 

�عتبا+سے ¾ث �  سے �ٹھ �ثا+¼ mكرtيا ہے �$+ �� Sرعل« $ف�



 5

ہے �$+�نكا تنقيد% $#قي! جائزہ `ا ہے جومند+جہ mيل 

  - ہے

م� صفو�� بن عبد�هللا بن صفو�� ) ۱/۳۱۲) (�خبا+مكہ  )۱(

 ¿+qبc سے +$�يت ہے كہ ح�( عبد �هللا بن À¯

�Sنے عہد حكومت م� خانہ كعبہ � (�هللا عنہ نے 

¡ جب حطيم � طر� كھد�¡ كر�) �Ácنوتعمq كيلئے

ح�( �بن iتو$ہاں سنÄ سÃ¼ بنا �ي� صند$Â مال 

cبq+¿ �هللا عنہ نے ح��( قريش سے �w با+ے م� 

تو�نہوں نے عبد�هللا iكوي كÆہ نہ بتا س  i.+يافت كيا 

بن صفو�� كے Sاw قاصد بھيج كر�� سے .+يافت كيا 

 i نھوں نے بتايا كہ يہ ح�( �سماعيل عليہ �لسال��

- ہى +ہنے .Èئے �سے �ھÇئے نہ��سے يوں �i ق�ہے

  - �ناÊہ عبد�هللا بن cبqنے �سے $ہ� �ھوڑ.يا

 –�w �ثر� سند يہ ہے i تاب{ �$+ثقہ ہ� عبد �هللا بن صفو��

قا� حدث� iقا� �الb+c حدث� جدH عن خاh بن عبد�لر<ن "

  " �9ا+Í بن �ب بكر�لزھر% عن صفو�� بن عبد�هللا بن صفو��

مذكو+ہ سند م�  - ف �$+غqمعت�ہےيہ +$�يت سخت ضعي

 Îم Ï$بن سلمہ �ز hبن عبد�لر<ن بن خا hي� +�$% خا�

�سكے  - ہے جوسخت ضعيف متہم بالوضع �$+م�$ک ہے
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$ہ �mہب :" با+ے م� �ما� Ñا+% �$+�ما� �بوحاتم نے فرمايا

:دث� نے �سÎ : " �ما� �بوحاتم نے مزيد فرمايا9�iديث ہے

  )$تقريب �Òہذيبi ۳/۱۰۳:تہذيب(- .يا ہےحديث كو ترک كر

�$+�نكے i حاصل يہ كہ عبد �هللا بن cبqنے �يسا كÆہ Sايا ہو

�$+عبد�هللا بن صفو�� تاب{ كے .+ميا� �w سلسلہ م� كوي 

يع� �يسا كوي i سو�� $جو�� ہو�ہو يہ ثابت ہى نہ� ہے

  - $�قعہ Sيش ہى نہ� �يا ہے كہ �سے .`ل $حجت بنايا جائے

رح�( �سماعيل عليہ �لسال� ) cمانہ ہز�+$ں برS wہلے Sھ�

�خرعبد�هللا صفو�� تاب{ كويہ كيسے معلو� ہو¦يا كہ i ) ہے

يہاں ح�( �سماعيل عليہ �لسال� مدفو� ہ� �$+يہ �� � 

�نہوں نے يہ نÓ صM �هللا عليہ $سلم سے تو+$�يت نہ� i ق�ہے

ے �يسا كÆھ بيا� نÓ كريم صM �هللا عليہ $سلم س نہ–كيا ہے 

�سÎ كوي i �لغرÔ يہ بے بنيا. با( ہےi كرنا ثابت ہے

  - حقيقت نہ� ہے

  �b+c نے �Sنے .�.� سے بطريق سفيا� بن عيينہ عن �لزہر% )۲(

cہر% نے عبد�هللا بن cبtqومن�Sريہ بيا�  –+$�يت كيا ہے 

كرتے سنا ہے كہ خانہ كعبہ كے +tن شاÏ � جانب جوtوہا� 

c م� ہے $ہ ح�( �سماعيل عليہ �لسال� كے نما قطعہ

�سے iيہ �$� +$cسے �يسے ہى ہے - صاح�Ã.يوں � ق�يں ہ�
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جب i فرÖ مسجد كے بر�برtرنے � كوشش )ميا� نہ� ہوي

بر�برtيا جاتا ہے توSھر$ہ حصہ فرÖ مسجد سے كوہا� نما 

  - )۲/۶۶:�خبا+مكہ(- بلند ہوجاتا ہے

  :جوہ .+m Øيل ہ�بعض $iيہ +$�يت بھى ثابت نہ� ہے

 Â�cم� بھى يہ +$�يت ہے `كن �سم� ) ۵/۱۲۰(مصنف عبد�لر

  - cہر% كے Ùائے cہqہے

)qبن �بن �لزہqہc يہ مستبعد نہ� ہے  )عن �بن عيينہ عن+$�

سے تصحيف ہو¦Ú ہے �$+ cہtqے Ùائے  �كہ يہ بعض +$�

 متقا+� �$+�ي� .$Áے c iہر% ہو¦يا
ً
كيوں كہ .$نوں لفظا

�w طبقہ م�  - شابہ ہ� �$+يہ cہqمعلو� نہ� كو� ہےسے م

 Ïلشا� xلعن� Â+بن سالم �بو�3خاqہc %$�+ نا� ) �ي�qہc

�¦رسند م� مذكو+cہqيہى ہے تويہ ضعيف ہے �ما�  - تھے

  )۳/۳۴۳:تہذيب (منكر�9ديث ہے :.�+قط� نے كہا 

�$+�¦ريہى صحيح ہوtہ سند مذكو+م� cہر% ہى ہے توبھى 

منقطع �لسند ہونے � $جہ سے ضعيف i$�يت صحيح نہ� يہ +

كيوں كہ تالÖ بسيا+tے با$جو. م� نے كہ� كx سے iہے 

  يہ ت�يح نہ� Sا¡ كہ cہر% كوعبد �هللا بن cبqسے سما� 

  .حاصل ہے
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نßمÞ +$�يت م� شديد نكا+( Sا¡ جاÝ ہےجو�w كے 

و�كہ منكرہونے � بڑ% .�خM شہا.( ہے �سم� يہ بيا� ہ

مذكو+ہ جsہ �بتد�� سے �يسے ہى كوہا� نمابلند ہے �$+جب 

بھى �سے فرÖ مسجد كے بر�برtيا جاتا ہے $ہ Sھرحسب سابق 

`كن يہ مبينہ صو+( بال¸ i كوہا� نما بلند ہوجاÝ ہے

خال� $�قع ہے �يسا كx معت�+$�يت م� $�+. نہ� ہے 

i Öو+% مسجد حر�� ) فرS+$� .ہرناحيہ خانہ كعبہ كے �+.¦ر

كہ� كx ناحيہ م� $ہ مزعومہ iم� مسطح �+$بر�برہے 

صو+( Sيش نہ� �¡ جومذكو+ہ حديث م� بيا� ہوي ہے يہ 

  .+$�يت بہرحا� منكر�$+غqمستندہے

)۲ ( Âمد بن �سحا: Øنے بطريق عثما� بن سا b+c�

)qح�( :") يہ قو� نقل كيا ہے كہ  )�صاحب �لس

م�  )حطيم(ے $�hہ كے ساتھ ِحجر�سماعيل عليہ �لسال� �Sن

لو¦وں ) خيا� ہے كہ ح�( ہاجرہ بھى – مدفو� ہ�

�بن �$سiq ۱/۸۱:�خبا+مكہ( - حطيم م� .فن � ¦Ú تھ�

  )۱/۵:ہشا� 

  :يہ +$�يت بھى ضعيف ہے 

 
ً
�سلئے ) تقريب( –تو عثما� بن ساØ +�$% ضعيف ہے  :�$ال

 نسبت .+ست �ما� �3غاc% :مد بن �سحاÂ � طر� �w قو� �
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نہ� يع� يہ ثابت نہ� كہ �نہوں نے �يسا كÆہ بيا� فرمايا ہے 

–  

 ٍ ھ م� �� �۱۵۰¦ريہ قو� �ما� موصو� سے جوتاب{ ہ� �$+: ثانيا

ب بھى �نكا âر. قو� �w سلسلہ م� ت –� $فا( ثابت ہے 

.`ل $حجت نہ ہوتا كيوں كہ �نھوں نے نÓ صM �هللا عليہ 

 +$�ي
ً
ت نہ� كيا ہے يہ �نكا �Sنا قو� ہے $سلم سے مسند�

�خر �نہ� يہ ہز�+$ں برw ) $�قعہ كيسے معلو� ہو� ã بہرحا� 

  - يہ بے سند با( ہے

)۴( Ï$بن عبد�لر<ن بن سلمہ �3خز hنے بطريق خا b+c�i قا�

مبا+ک –حدث� �3با+ک بن حسا� �النماä +$�يت كيا ہے 

�لعزيزtوحطيم م� �نماä نے بيا� كيا كہ م� نے عمربن عبد

ليہ ح�( �سماعيل ع: م� نے سنا $ہ فرماتے تھے i.يكھا 

�لسال� نے �Sنے +� سے مكہ مكرمہ � ¦رÏ � ش يت � تو 

�هللا تعا³ نے �� سے بذ+يعہ $å فرمايا كہ م� تمہا+ے ´ے 

حطيم م� جنت سے �ي� .+$�cہ كھو� .يتا ہوں جس سے 

ح�(  - +$�ں +ہے ç جنت � ہو� قيامت ت� تمہا+ے ´ے

+�$% خاh  –�سماعيل عليہ �لسال� � $فا( �] جsہ ہوي 

لو¦وں ) خيا� ہے كہ حطيم م� : �ز$Ï �¦ے كہتے ہ�
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م��ß �$+حطيم كے مغرc�$+. Yہ كے .+ميا� ح�( 

  )۱/۳۲: �خبا+مكہ( - �سماعيل عليہ �لسال� � ق� ہے

ا كہ بيا� خاh �ز$Ï جيس - يہ +$�يت بھى سخت ضعيف ہے

$ہ قط{ �عتما.  - م�$ک �$+متہم بالوضع +�$+% ہےi كيا ¦يا 

  - $�عتبا+tے الئق نہ� ہے

)۵ (èنے .�.� سے بطريق يS� نے b+c� ' بن سليم عن �بن خيثم

قا� سمعت عبد�لر<ن بن سابط يقو� سمعت عبد�لر<ن بن 

عبد�هللا بن ضمرہ نے بيا� كيا مقا�  - +$�يت كيا ہے - ضمرہ

م �$+�اہ cمز� كے .+ميا� ننانوے �نبيا� عليہم �لسال� �بر�ہي

يہ� �� � i$ہ مكہ مكرمہ حج كيلئے �تے +ہے  - � ق�يں ہ�

  - $فا( ہوي �$+مسجد حر�� م� مدفو� ہوئے

  - )۱/۶:�خبا+مكہ(

`كن عبد�لر<ن iعبد �لر<ن بن ضمرہ ت� سند حسن ہے

كہ �نہوں �¦ے ) سلسلہ سند معلو� نہ� ہے - ضمرہ تاب{ ہ�

كے �نبيا� كے  ےہز�+$ں برS wہل - نے يہ كس سے سنا ہے

نÓ  - يہ تو�مو+غيب سے ہے - �حو�� ) علم �نہ� كيسے ہو�

كx  –معصو� صM �هللا عليہ $سلم نے يہ بيا� نہ� فرمايا ہے 

تاب{ ) بيا� بالسند �� �مو+م� كيسے .`ل $حجت بن سكتا 

  - ہے
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�b+c نے بطريق حدث� مہد% بن �ب مہد% قا� حدثنا ) ۶(

عبد�لر<ن بن عبد�هللا موë بن ہاشم عن <ا. بن سلمہ عن 

عطا� بن �لسائب عن :مد بن سابط عن �Óì صM �هللا عليہ 

نÓ صM �هللا عليہ $سلم نے بيا� : $سلم سے +$�يت كيا ہے 

ہا كہ جب �� ¦زشتہ بہت سے �نبيا� ) يہى معاملہ +: فرمايا

� قو� نÓ � تكذيب كرنے �$+��S بد�عما`وں � بنا Sرہالک 

يہاں �هللا � عبا.( م� - كر.% ¦Ú تو$ہ نÓ مكہ مكرمہ �¦ئے

  - م�$� +ہے

ح�( �iناÊہ ح�( نوu –يہ� �� � $فا( ہوي 

ح�( صالح �$+ح�( شعيب عليہم �لسال� � $فا( iہو.

ق�يں يہ� cمز� �$+حطيم كے يہ� مكہ م� ہوي �$+�� � 

 )۱/۶۸:�خبا+مكہ(–.+ميا� ہ� 

:مدبن سابط تاب{  - يہ +$�يت بھى ضعيف �$+ نا معت� ہے

ہ� $ہ �¦رثقہ بھى ہوتے توبھى يہ سند مرسل ہونے � بنا 

 íرضعيف ہوSiہو� +�$% ہ�â+$� ما�  - `كن $ہ تو ضعيف�

�¬رu ( ہÆانتا م� �سكونہ� S" هالîعرف:"�بوحاتم نے فرمايا

  )Ò�$:۳/۲/۲۸۳عديل
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qا+% نے تا+يخ كبÑ يا ) ۱/۱۰۴(�ما�tكرm ( م� :مد بن سابط

كوي جرu $تعديل i`كن �س  حا� نہ� بيا� كيا ہے - ہے

  - mكرنہ� � ہے

�سے بہ طريق ) ��S كتا� �خبا+مكہ م�(�ما� فاكہى نے 

نہ�  سفيا� ثو+% عن ï �بن �لسائب عن �بن سابط مرفو§

 +$�يت كيا ہے
ً
يع� يہ +سو� صM �هللا عليہ $سلم )  - مقطو§

قو� نہ� بلكہ �بن سابط ) �Sنا قو� ہے كہ حطيم �$+مقا� 

�بر�ہيم �$+�اہ cمز� كے .+ميا� ننانوے �نبيا� � ق�يں ہ� 

صالح �$+�سماعيل عليہم �لسال� �] iشعيب �i$+يہ كہ ہو.

  )۱/۲۱۸:شفا� �لغر��(- جsہ مدفو� ہ�

م� �سے بطريق مومل بن ) ۲/۵۶۳(�ما� حاكم نے مستد+ک

�سماعيل حدثنا <ا.بن سلمہ �نبأنا عطا�بن �لسائب عن 

عبد�لر<ن بن سابط  - +$�يت كيا ہے )ã(عبد�لر<ن بن سابط 

 Óن xمكہ نے كہا كہ جب ك Óتون Ýمت ہالک كر.% جا� �

ہو.  - يہ� تا $فا( عبا.( م� مشغو� +ہےiمعظمہ �جاتے

  - عليہ �لسال� � ق�حطيم �$+cمز� كے .+ميا� ہے

مؤمل بن �سماعيل صد$Â ہ�  - يہ +$�يت بھى ضعيف ہے

i۱۰/۳۸۰:تہذيب ( - جوسئ �9فظ ہ�(  
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�$+سند م� :مد بن سابط كے Ùائے عبد�لر<ن بن سابط 

كہنا �نہى كے سو� حفظ ) نتيجہ ہے �$+جيسا كہ بيا� ہو� 

  - و� ہے:مدبن سابط ضعيف �$+âہ

نßيہ عبد�لر<ن بن سابط ) قو� ہويا :مدبن سابط ) يہ 

ما¿ يا مستقبل سے متعلق �مو+غيب نÓ  - .$نوں تاب{ ہ�

معصو� صM �هللا عليہ $سلم كے عال$ہ كx �مµ ) قو� .`ل 

  - $حجت نہ� ہوتا

�b+c ہى نے بطريق عثما� بن ساØ عن مقاتل بن سليما� ) ۷(

مسجد حر�� م� :تل بن سليما� نے كہامقا - +$�يت كيا ہے

�سماعيل i صالحciمز� �$+حجر�سو. كے .+ميا� س��نبيا� ہو.

ح�( �i$+ح�( �.�  - عليہم �لسال� $غqہم مدفو� ہ�

ح�( يعقو� �$+ح�( يوسف iح�( �سحا�i Âبر�ہيم

  - عليہم �لسال� � ق�يں بيت �3قدw م� ہ�

  )۱/۷۳:�خبا+مكہ(

سند م� عثما� بن ساØ  - ضعيف ہےيہ +$�يت بھى سخت 

متہم بالكذ� i ضعيف ہے �$+مقاتل بن سليما� سخت ضعيف

Sھرمقاتل تاب{ ہ� �$+جيسا كہ بيا� كيا ¦يا  - �$+م�$ک ہے

بھى �� �مو+غيب كے با+ے م� �نكا قو�  تب$ہ ثقہ ہوئے 

  - .`ل $حجت نہ ہوتا
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�b+c ہى نے بطريق عثما� بن ساØ عن $ہب بن منبہ ) ۸(

ح�( : $ہب بن منبہ نے بيا� كيا ہے كہ  - $�يت كيا ہے+

 wنے متبع� سے كہا كہ .يكھو�S� صالح عليہ �لسال� نے

يہاں  - .يا+Sر�$+�سكے باشند$ں Sر�هللا تعا³ سخت نا+�Ô ہے

مومن� نے كہا بيش� �پ � +�ئے $�جب iسے ہجر( كر�لو

كہاں كيلئے ہجر( ) حكم ہےã ح�( صالح  –�التبا� ہے 

 –كہا �هللا كے حر� �$+جائے �من $سالمµ يع� مكہ مكرمہ نے 

�ناÊہ سب  - �w كے عال$ہ �$+tوي .$Á% جsہ نہ� ہے

i مكہ SہنÆےiلو¦وں نے �] $قت بيت �هللا ) �حر�� باندھا 

 - $ہ� �� لو¦وں � $فا( ہوي - حج كيا �$+$ہ� بس ¦ئے

¦ Yد$ہ �$+.�+ب� ہاشم كے .+ميا� مغرì�+�. ہÊوشہ م� �نا

ح�( شعيب عليہ �لسال� ) معاملہ بھى  - �نكى ق�يں ہ�

  )۷۴- ۱/۷۳:�خبا+مكہ( - �يسا ہى ہے

 - $ہب بن منبہ � طر� مذكو+ہ بيا� � نسبت ثابت نہ� ہے

كيوں كہ �سے �� سے +$�يت كرنے $�ال +�$H $ہى عثما� بن 

�¦ر�� سے يہ قو� ثابت بھى ہوتا تو  - ساØ ہے جو ضعيف ہے

جيسا كہ مكر+بيا� كيا ¦يا  –`ل $حجت نہ� ہوتا بھى يہ .

�� كوہز�+$ں برS wہلے كے  - يہ سب �cقسم �مو+غيب ہے

نÓ معصو� صM �هللا عليہ  - �مو+$حاال( ) �خرtيسے علم ہو�
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كx صحاب ) �پ سے  - $سلم نے تويہ كÆھ بيا� نہ� كيا ہے

.+حقيقت يہ سب  - �يسا كÆہ +$�يت كرنا ثابت نہ� ہے

يہ  - جنÎ كوي �صليت نہ� ہے –يM قصے كہانياں ہ� ��Áئ

�سلئے �سÎ  - سب ہما+ے عقيدہ �$+öيعت كے خال� ہے

  - تكذيب $تر.يد }$+% ہے

)۹ (qبطريق �<د بن  �س H$�+ )�.ياc م� منجملہ Âبن �سحا�

عبد�¬با+قا� ìا يونس بن بكqعن �ìذ+بن ثعلبہ قا� شہد( 

منذ+بن ثعلبہ بيا� كرتے : يہ ہے عبد�هللا بن cب�qي� +$�يت 

ہ� كہ عبد�هللا بن cبS�qنے عہد حكومت م� خانہ كعبہ � 

�Ácنوتعمtqيلئے جب ح�( �بر�ہيم عليہ �لسال� � قائم 

كر.ہ بنيا.$ں � كھد�¡ كر+ہے تھے تو حطيم � طر� �ي� 

ح�( عبد�هللا بن cبqنے حكم .يا  –جsہ c+.م÷ نظر�¡ 

يہ ح�( �سماعيل عليہ �لسال� �  - جائےكہ �سے Sاٹ .يا 

  - ق�ہے

+�$H �<دبن عبد�¬با+  - �w +$�يت � سند سخت ضعيف ہے

�ما� �بوحاتم نے  - �بو عمر�لعطا+.% �لكوa سخت ضعيف ہے

�سلئے م� �w  - :دث� نے �S wربہت �� كيا ہے: فرمايا 

Òا يہ جھوٹ بو: �ما� �بن مع� نے فرماياi سے +$�يت نہ� `تا

$ہ :دث� كے نز.ي� قوH نہ� : �ما� حاكم نے فرمايا - تھا
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م� نے �ہل عر�Â كو �سكے : �ما� �بن عدH نے فرمايا –ہے 

$ہ ہرxt سے +$�يت كرتا تھا كوي  - ضعيف ہونے Sرمتفق Sايا

i �سÎ كوي منكرحديث تو معلو� نہ� - �حتيا¢ نہ� كرتا تھا

ا جن سے �سكو لقا� `كن $ہ �يسے شيو¹ سے +$�يت كرتا تھ

�ما � .�+قط� نے كبھى تو�سÎ  - $سما� حاصل نہ� ہے

ہما+ے شيو¹ � +�ئے �سكے با+ے : #س� � �$+tبھى فرمايا 

�سÎ  –$ہ �صحا� �9ديث م� سے نہ تھا  - م� �تلف ہے

م��ß ( - ھ م� ہوي ہے۲۷۲ھ م� �$+$فا( ۱۷۷$ال.( 

  )۱/۵۱: تہذيب �Òہذيب i ۱/۱۱۲: �العتد�� 

�ما� سيوä نے جامع صغqم� كتا� �لك� للحاكم كے ) ۱۰(
حو�لہ سے ح�( §ئشہ +¿ �هللا عنہا سے مرفو§ نقل كيا 

ہے كہ ح�( �سماعيل عليہ �لسال� � ق�حجرحطيم م� 

  "- ہے

" ضعيف �¬امع �لصغq"�هللا عليہ نے �سے  ���عالمہ ��ا� +

  )۱۹۰۷حديث نم� (–م� mكرtيا ہے 

�S wرسو�`ہ نشا� لúيا ہے جس  مطلب يہ ہے كہ يہ بے �$+

لہذ� ح�(  - �س  حا� معلو� نہ� ہے - سند +$�يت ہے

يا +سو� �هللا صM �هللا عليہ $سلم � طر� �w �  ہ§ئشہ صديق

م� " #ذير�لساجد"عالمہ نے  - نسبت ہر¦زثابت نہ� ہے
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رما¡ �سكے �cقسم خر�فا( �$+ناقابل �ÒفاÂ ہونے � ت�يح ف

  - ہے

�#ا� �لو+H باخبا+�� " نے ) �۸۵۵متوa ( مو+û ¹م بن فہد) ۱۱(

Hرتے ۴۱۵م� ) ۱/۴۵۴" (�لقرtكرm ( )قعا�$$ Í.كے بعض حو� �

ہوئے بيا� كيا ہے كہ �w سا� كx }$+( سے حطيم 

�$+مقا� �بر�ہيم كے .+ميا� كھد�¡ ہوي تو$ہاں بہت ] 

$ہاں كھد�¡ +$ک .% ¦Ú كھونüياں �$+ہڈياں بر�مد ہوئ� تو

  - �$+�سے SھرSاٹ .يا ¦يا

ہوسكتا ہے كوي �w مزعومہ قصہ سے يہ �ستدال� كرے كہ 

�w سے معلو� ہوتا ہے كہ $ہاں كÆھ �نبيا� .فن كئے ¦ئے 

تھے �$+$ہاں �� � ق�يں تھ� حاالنكہ �$ال تومذكو+ہ بيا� 

  - بال¸ بے سند �$+بے ثبو( ہےi :ض قصہ ہے

 
ً
صحيح ہوتوSھرتويہ �w حقيقت � بہت بڑ% .`ل  �¦ريہ: ثانيا

$ہاں �نبيا� مدفو� نہ� ہ� �$+يہ كھونüياں �$+ہڈياں ہے كہ 

كيوں صحيح حديث م� i كÆہ .$Áے نامعلو� لو¦وں � ہ�

$�+. ہى كہ �هللا تعا³ نے cم� Sر�بنيا� كر�� كے جسموں كو 

سكµ يع� cم� �نكے جسموں كو كھا نہ� ( حر�� كر.يا ہے

�بن iنسا¡ �iبو.�ý.) ( $ہ ��S ق�$ں م� صحيح $سالم ہ�

  )مستد+ک حاكم�iبن حبا� �iبن خزيمہ i Ï+�.i ماجہ
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�$+ہوسكتا ہے كہ يہ �� حجاØ كر�� � كھونüياں �$+ہڈياں 

ھ م� مكہ مكرمہ �$+مسجد ۳۱۷+ہى ہوں جنہ� قر�مطہ نے 

$+�� قتل كيا حر�� Sر<لہ �$+ہنúمہ خHß $فتنہ �نßs% كے .

  $�هللا �علم –تھا �$+�نہ� مسجد حر�� م� .فن كر.يا تھا 

�w تفصيل $#قيق سے يہ حقيقت $�ش�ú ہو¦Ú كہ ح�( 

�سماعيل $.يsربعض �نبيا� عليہم �لسال� كے حطيم يا مسجد 

حر�� م� مدفو� ہونے سے متعلق كوي +$�يت ثابت نہ� ہے 

âموþ طو+Sربھى  سب � سب بہرحا� �يx ضعيف ہ� كہ –

سخت تعجب ہے كہ  - .`ل $حجت بننے كے الئق نہ� ہ�

�ما� �بن w�i $�ش�ú حقيقت كے با$جو. �ما� �بن جرير

�ما� �بن قتيبہ $.يsرعلما� نے كيسے �iما� �بن كث�iqسحق

جز� كے ساتھ يہ كہديا كہ ح�( �سماعيل عليہ �لسال� � 

حديث م� $�+. حاالنكہ يہ كx صحيح  –ق�حطيم م� ہے 

  - جيسا كہ ناظرين كے Sيش نظرہےi نہ� ہے 

مسجد م� ق�بنانے يا ق�Sرقبہ $مسجد تعمtqرنے � �سال� 

+سو� صM �هللا عليہ $سلم سے  - م� كوي ¦نجائش نہ� ہے

 w� +$� كے ساتھ منع فرمايا ہے µسے سخ w� نے

 §ئشہ صديقہ +¿ �هللا عنہا ح�( –Sرشديد$عيد فرما¡ ہے 

 Ôهللا عليہ $سلم نے مر� Mہ� كہ :مد +سو� ص íيت كر�$+
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يہو.يوں : " �خر% $قت م� يہ �+شا. فرماياi �3و( م� 

�$+عيسائيوں Sر�هللا � لعنت ہو كہ �نھوں نے �Sنے �نبيا� � 

صحيح مسلم i صحيح Ñا+% "( –ق�$ں كومسجديں بنا`ا 

  )$غqہ 

$+ح�( حا+û Íر�� ح�( جند� MÙ +¿ �هللا تعا³ عنہ �

+¿ �هللا عنہ سے +$�يت ہے كہ +سو� صM �هللا عليہ $سلم كے 

$صا� سے Sان� .� قبل ہم نے �پ صM �هللا عليہ $سلم كويہ 

تم سے SہM �مت� �نبيا� ! خ�.�+: " فرماتے ہوئے سنا كہ 

تم ق�$ں كومسجد  - $صا�9 � ق�$ں كو مسجد بنا`µ تھ�

 - ے ساتھ تم كو�w سے منع كرتا ہوںنہ بنانا م� سخµ ك

�w با+ے م� متعد. ) مصنف �بن �ب شيبہi صحيح مسلم"(

ح�( �بوہريرہ $غqہ iصحابہ ح� ( �بوبكرصديق 

�حا.يث  سے $.يsر�مہا( �3ؤمن� +¿ �هللا عنہم سے ك�(

  - �مر$% ہ

� ت�يح م� لكھا ہے كہ �� سے معلو�  �� �حا.يثعلما� نے 

ق�$ں � iيع� �� Sرسجدہ كرنا SiرنماS cڑھنا ہو� كہ ق�$ں 

$نماc كے $قت ق�$ں  �طر� +¹ كرtے سجدہ كرنا يع� .§

كوقبلہ بنانا �$+ق�$ں Sرمسجد تعمtqرنا �$+�يx مساجد 
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م� نماS cڑھنے ) قصد $�ہتما� كرنا يہ سب بال¸ �نو� 

  - �$+موجب لعنت ہے

عليہ نے ��S كتا� �هللا  ����w �ہم مسئلہ كوعالمہ ��ا� +

i م� نہايت بسط $تفصيل سے بيا� فرمايا ہے" #ذير�لساجد "

) " ق�$ں Sرمساجد �$+�سال�"�س  يا �سكے �+.$تر¯ہ 

  - }$+مطالعہ كرنا �اہئے

   


