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 ہے معلق ہواميں چڻان کی المقدس بيت کيا
 

 ہوئ سوار دن کے معراج کی وسلم عليہ اهللا صلی پرنبی جس چڻان مقدس وہ
 ميں بارہ اس ، ہے معلق ميں ہوا سے قدرت کی تعالی اهللا کہ ہيں کہتے تهی

 ؟ عطافرماۓ خير کوجزاۓ آپ تعالی هللا ديں فتوی
 

 هللا الحمد
 سے حکم کے تعالی اهللا سب کا سب ہے ميں اس اورجوکچه وآسمان زمين
 گيا کيا سوال ميں بارہ کے جس بهی چڻان وہ کہ حتی ہے قائم پر جگہ اپنی
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا فرمان کے وتعالی تبارک اهللا ، ہے

 
 اوراگر ، گريں نہ وہ کہ ہوۓ کوتهامے وزمين آسمان ہی تعالی اهللا بالشبہ{ 
 } سکتا نہيں ہی تهام اورانہيں کوئ بعد کے تواس جائيں گر وہ
 

 : فرمايا طرح اس کچه نے وتعالی سبحانہ اهللا اور
 

 اس وزمين آسمان کہ ہے ہی سے ميں نشانيوں کی)  تعالی اهللا(  اوراس{ 
 ۔}  ہيں قائم سے حکم کے

 
 بلکہ ہو خالء ہرطرف کے اس کہ نہيں معلق ميں ہوا ڻانچ کی المقدس بيت
 اپنے اوروہ ہے ہوئ ملی ساته کے پہاڑ سے جانب والی پہاز تک ابهی وہ

 اسباب اورکونی عادی دونوں اورچڻان پہاڑ ہے ہوئ چمڻی ساته کے پہاڑ
 ، ہيں والے آنے بهی ميں سمجه اسباب يہ اور ہيں پرقائم جگہ اپنی ساته کے
 ۔ ہے ہی طرح کی اشياء دوسری کی کائنات بهی حالت کی اورچڻان پہاڑ

 
 کی کائنات ميں فضاء وہ کہ کرتے انکارنہيں کا قدرت کی تعالی اهللا ہم ليکن
 تواهللا مخلوقات کی اورپهرسب ، کردے پکڑکرمعلق جزء کوئ چيزکا کسی
 ۔ ہے چکا گذر بهی ذکراوپر کا جس ہيں قائم ميں فضاء سے قدرت کی تعالی
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 ان نے تعالی تواهللا ديا چهوڑ کرنا عمل شريعت کی ان نے جس موسی قوم
 کی اسی ، تها معلق سے قدرت کی تعالی اهللا کہ جو ديا اڻها پرطورپہاڑکو

 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا ہوۓ کرتے اشارہ طرف
 

 کرديا کرکهڑا کواڻها طورپہاڑ پر اورتم ليا وعدہ سے تم نے ہم اورجب{ 
 جوکچه اور لو تهام سے مضبوطی اسے ہے ديا کو تم نے ہم وج کہ کہا اور
 ۔)  ٦٣(  البقرة}  سکو بچ تم تاکہ يادکرو اسے ہے ميں اس

 
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا تعالی باری اورفرمان

 
 ان طرح کی کرسائبان اڻها پہاڑ نے ہم جب ہے ذکر قابل بهی وقت اوروہ{ 

)  کہا نے اورہم(  گرا پر ان اب کہ اہوگي يقين کو اوران کرديا اوپرمعلق کے
 ميں اس لواور تهام سے مضبوطی اسے ہے کودی تم نے ہم کتاب جو کہ

}  گے  جاؤ بن متقی سے اس تم کہ ہے کروتوقع ياد انہيں ہيں احکام جوکچه
 ۔) ١٧١(  االعراف

 
 ہے ميں المقدس بيت جوچڻان کہ ہے يہ مقصد کا کرنے بيان واقعہ يہ ليکن

 بلکہ نہيں پرعليحدہ طور کلی اورپہاڑسے معلق ميں فضاء سے جانب ہر وہ
 ۔ ہے ہوئ اورچمڻی منسلک ساته پہاڑکے سے طرف ايک

 
 . اعلم تعالی واهللا

 
 ) ٤٨٥(  الدئمۃ لجنۃ اسالميۃ فتوی

 


