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 ؟ تها اليا کون پرکعبہ جگہ موجودہ
 

 ؟ تها اليا کون پرکعبہ جگہ موجودہ
 

 هللا الحمد
 بلکہ ، گيا اليا يہاں سے وہاں اسے کہ تها پرنہيں اورجگہ کسی مشرفہ کعبہ
 وقت اوراس تهی ئ ہو تعمير کی پراس جگہ اسی ہے موجود پرآج جگہ جس
 ۔ ہوا نہيں منتقل کہيں تک آج سے
 قول ايک ، تها کيا تعمير نے کس کعبہ کہ ہے اختالف کا علماء ميں اس ليکن
 آدم اسے کہ ہيں کہتے کچه اور ، کيا تعمير نے فرشتوں اسے کہ ہے تويہ
 نے السالم عليہ ابراهيم کہ ہے گيا کہا بهی يہ اور ، بنايا نے السالم عليہ
 ۔ ہے يہی بهی صحيح اور کيا تعمير
 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا
 ديواريں اور بنياديں کی کعبہ)  السالم عليہم( اوراسماعيل ابراهيم جب اور }

 قبول سے ہم تو رب ہمارے کہ تهے رہے جا اورکہتے تهے جاتے اڻهاتے
 ۔)  ١٢٧(  البقرة}  ہے واال اورجاننے واال سننے توہی فرما
 اهللا صلی اکرم رسول نے ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی ابوذر
 ميں زمين وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے کہا سے وسلم عليہ
 فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ؟ گئ بنائ مسجد کونسی پہلے سے سب

 کے اس کہ کہا نے ميں ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا ابوذررضي ، حرام مسجد: 
 ۔ اقصی مسجد:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم تونبی ؟ کونسی پهر
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہے وقفہ کتنا درميان کے دونوں ان کہا نے ميں
 ليا پڑه نماز ؤ پا وقت کا نماز بهی جہاں تم پهر ، برس چاليس:  فرمايا نے
 ٥٢٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣١٨٦(  نمبر حديث بخاری صحيح ۔ کرو

 ۔) 
 : کہ ہے کہنا کا علماء کے کميڻی اورريسرچ فتوی مستقل
 پرعمل حکم کے تعالی اهللا طرف کی جس ہے قبلہ کا مسلمانوں مشرفہ کعبہ
 ہوۓ ديتے حکم کا نےاس تعالی اهللا ہے جاتا کيا منہ ہرنمازميں ہوۓ کرتے
 : فرمايا
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 ، ہيں رہے ديکه ہوۓ اڻهتے طرف کی آسمان کوباربار چہرے کے آپ ہم }
 ہيں کرتے پسند آپ جسے کردينگے متوجہ طرف کی قبلہ کواس آپ ہم اب
 اپنا ہوں بهی کہيں جہاں اورآپ ليں پهير طرف کی حرام مسجد منہ اپنا آپ
 ۔)  ١٤٤(  البقرة}  ۔۔۔ کريں پهيرا طرف اسی منہ

 پورا مناسک کرکے طواف کا اس ميں اورعمرہ حج کے ان کعبہ اوريہی
 ہوۓ ديتے حکم بهی کا اس نے تعالی اهللا کہ ليے اس ہے جگہ کی کرنے
 : فرمايا

 ۔)  ٢٩(  الحج}  کريں طواف کا گهر قديم کے تعالی اوراهللا }
 تعالی اهللا سے زبان کی جن ہوۓ کرتے اتباع کی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 عليہم اسماعيل بيڻے اوران خليل ابراهيم اورجسے کيا مشروع اسے نے
 : ہے فرمايا بيان ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا کہ ساجي بنايا نے السالم

 ديواريں اور بنياديں کی کعبہ)  السالم عليہم( اوراسماعيل ابراهيم جب اور }
 قبول سے ہم تو رب ہمارے کہ تهے رہے جا اورکہتے تهے جاتے اڻهاتے
 ۔)  ١٢٧(  البقرة}  ہے واال اورجاننے واال سننے توہی فرما
 ۔ انتهی ۔ گئ کي تجديد بار ايک کئ کی تعمير اس یبه بعد کے اس

 ۔)  ٣١٠/  ٦(  الدائمۃ اللجنۃ فتاوی
 . اعلم تعالی واهللا


