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 تعالى اهللا رضى دارى تميم نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول كيا
 ؟ تها كيا عطا وقف ميں فلسطين كو عنہ

 
 نامى الخليل كا فلسطين نے وسلم ہعلي اهللا صلى كريم نبى كہ ہے سنا نے ميں

 تها لكها بهى معاہدہ كا اس ليے كے ان اور تها، كيا عطا كو تميم بنو عالقہ
 بنو اور تهے، بهى عنہ تعالى اهللا رضى خطاب بن عمر ميں گواہوں كے اس
 ركهے پاس اپنے حق كا وقف اپنا اور ہيں، رہے بس ميں الخليل تك آج تميم

 فلسطين وقت اس كہ كے اس باوجود ہے، صحيح بات يہ كيا ہيں، ہوئے
 ؟ تها نہيں پاس كے مسلمانوں

 

 : هللا الحمد
 

 دارى تميم نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى كہ ہے ہوا بيان ميں روايات كئى
 ہے، جاتا ديا نام كا الخليل آج جسے حبرون بيت كو عنہ تعالى اهللا رضى
 .تها كيا عطا عطيہ بطور

 
 :ہيں كہتے عنہ تعالى اهللا رحمہ حجر ابن حافظ

 
 اهللا رضى عثمان عنہ تعالى اهللا رضى الدارى رقيۃ ابو خارجۃ بن اوس بن تميم

 المقدس بيت اور گئے ہو منتقل طرف كى شام بعد كے شهادت كى عنہ تعالى
 .تها كيا قبول اسالم ميں هجرى نو نے انہوں لى، كر اختيار رہائش ميں

 
 :ہيں كہتے سفيان بن يعقوب

 
 .تها رقيۃ نام كا جس تهى بيڻى ايك صرف تها نہيں بيڻا كوئى كا ان
 

 انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلى نبىكريم كہ ہے وارد سے طريق ايك كئى اور
 .تهى كى عطا زمين نامى حبرون بيت

 
 ساته كے اختصار).  ٤٤٩/  ١(  التهذيب تهذيب: ديكهيں
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 :كہ ہے ميں البلدان معجم اور

 
 خليل ابراہيم ميں جس ہے نام كا بستى ايك حبرون ميں عالقہ كے المقدس بيت
 .ہے آچكا غالب نام كا الخليل پر جس ہے، قبر كى السالم عليہ

 
 پاس كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى عنہ تعالى اهللا رضى دارى تميم

 ديا دے عالقہ كا حبرون انہيں كہ كى درخواست سے ان اور الئے تشريف
 منظور درخواست كى ان نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم لرسو تو جائے،

 :تها ميں جس ديا، لكه خط ايك انہيں ہوئے فرماتے
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 ساتهيوں كے ان اور دارى تميم سے طرف كى وسلم عليہ اهللا صلى محمد يہ
 :ہے گيا ديا كو

 
 ان ابراہيم بيت اور مرطوم اور حبرون بيت اور عينون بيت تمہيں نے ميں
 اور ہے، عطيہ خالص يہ ديا، تمہيں ہے ميں اس كچه جو اور دارى ذمہ كى
 والوں آنے بعد كے ان اور ان ليے كے ہميشہ ہميشہ يہ اور گيا ديا كر نافذ يہ

 .ہے گيا ديا كر سپرد كے
 

 دى، اذيت كو تعالى اهللا نے اس تو دى اذيت انہيں ميں اس بهى نے جس لهذا
 رضى طالب ابى بن على و عثمان اور عمر اور قحافہ ابى بن ابوبكر پر اس
 ساته كے اختصار اهـ. ہيں گواہ اجمعين عنہم تعالى اهللا

 
 ). ٢١٢/  ٢(  البلدان معجم: ديكهيں

 
 حكومت كى روميوں بلكہ تها، نہ پاس كے مسلمانوں فلسطين وقت اس اور
 كے ہونے حفت اسے نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول تو تها، شامل ميں
 جانب كى وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى يہ تو تها، كيا عطيہ ليے كے ان بعد

 .گے كريں فتح مسلمان اسے كہ تهى طرح كى بشارت ايك ليے كے ان سے
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 نے انہوں تو ہوا فتح ميں دور كے عنہ تعالى اهللا رضى عمر جب پهر اور

 تميم كو عالقے اس تو كيا، پورا وعدہ كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول
 تهى كردى تحديد كى جس خيرات اوالد اپنى نے عنہ تعالى اهللا رضى دارى
 .ديا كر وقف ليے كے

 
 اهللا رحمہ مقدسى تها، وقف پہال سے سب يہ كا اسالم پر سرزمين كى فلسطين

 :كہ ہے كيا بيان ميں" االقاليم معرفۃ فى التقاسيم احسن"  كتاب اپنى نے تعالى
 

 كرنے خدم اور بائى نان اور باوچى ميں جس ہے خانہ مہمان ستقلم ايك يہاں
 زيارت كى اس اور جانے آنے ہر ميں شهر الخليل جو ہيں، موجود والے

 كهانا يہ اور ہيں، كرتے پيش كهانا ساته كے تيل كے زيتون كو والے كرنے
 .ہے سے ميں وقف كے عنہ تعالى اهللا رضى دارى تميم نوازى مہمان اور

 
 :ہے كہنا كا تعالى اهللا رحمہ لقشندىق اور

 
 تميم بنو شهر كا السالم عليہ خليل اور: ہيں كہتے تعالى اهللا رحمہ حمدانى

 كريم نبى پاس كے تميم بنو اور ہے، معمور سے عنہ تعالى اهللا رضى دارى
 نےتميم انہوں جو ہے، موجود رقعہ اور خط ہوا لكها كا وسلم عليہ اهللا صلى
 كرنے عطيہ حبرون بيت كو كےبهائيوں ان اور عنہ عالىت اهللا رضى دارى
 كچه كے اس شهراور الخليل وہ حبرون بيت تها، ديا كر لكه متعلق كے

 .ہيں عالقے
 

 ). ٤٧/  ١(  االعشى صبح: ديكهيں
 

 . اعلم واهللا


