
 
 

 اہميت کی اسود حجر
 حألسود حلجر أهمية

 ] urdu -حردو  -أردو  [

 

 
 
 
 

 حلنجد صالح �مد حلشيخ
 
 
 
 

 اسالم سوال وجواب ويب سائٹ :ترجمہ

 اسالم ہا ؤس ويب سائٹ :تنسيق
 

 موقع حإلسالم سؤحل وجوحب :ررجة

 islamhouse موقع :رنسيق
 

 
 
 

2013 - 1434 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 اہميت کی اسود حجر
 

 ؟ ہے کيا اہميت کی حجراسود
 

 هللا الحمد
 سائل ہم جنہيں ہيں آۓ اورمسائل احاديث چندايک ميں بارہ کے حجراسود

 : دے نفع سے ان اسے تعالی اهللا ہے ہوسکتا ہيں کرتے ذکر ليے کے
 

 ۔ ہے اتارا سے پرجنت زمين نے تعالی اهللا حجراسود - ١
 

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي سعبا ابن
 : فرمايا نے

 
 ۔)  ہوا نازل سے جنت حجراسود( 
 

 امام)  ٢٩٣٥(  نمبر حديث نسائ سنن)  ٨٧٧(  نمبر حديث ترمذي سنن
 ۔ ہے ديا قرار کوصحيح حديث اسے نے تعالی اهللا رحمہ ترمذی

 
 نے گناہوں کے آدم اوالد جسے تها سفيد زيادہ بهی سے دوده حجراسود - ٢

 : ہے کرديا سياہ
 

 اهللا صلی اکرم رسول کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن
 : فرمايا نے وسلم عليہ

 
 آدم بنو اوراسے تها سفيد زيادہ بهی سے تودوده آيا سے جنت حجراسود( 

 ۔)  کردياہے سياہ نے گناہوں کے
 

 اورابن)  ٢٧٩٢(  نمبر حديث مسنداحمد)  ٨٧٧(  نمبر حديث ترمذي سنن
 ، ہے ديا قرار صحيح اسے ميں)  ٢١٩/  ٤(  خزيمہ ابن صحيح نے خزيمہ
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 کی اس ميں)  ٤٦٢/  ٣(  الباری فتح نے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن اورحافظ
 ۔ ہے کی بيان تقويت

 
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ مبارکپوری شيخ - ا
 

 گناہوں کے ان پر بنا چهونےکی کے آدم بنی يعنی:  کہ ہيں کہتے ميں مرقاة
 کوحقيقت حديث اس کہ ہے ہوتا اورظاہرتويہی ، ہوگيا سياہ سے سبب کے

۔  ہے مانع نقل ہی نہ اور عقل تو نہ ميں اس جبکہ ، جاۓ کيا پرمحمول
 ۔)  ٥٢٥/  ٣(  االحوذی تحفۃ ديکهيں

 
 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ - ب
 

 کہ ہے کہا ہوۓ کرتے اعتراض نے ملحدين پربعض حديث ہوئ اوپرگزری
 نے اطاعات کی اورمؤحدين کرديا کيسے سياہ اسے نے گناہوں کے مشرکوں

 ؟ کيا نہيں کيوں سفيد اسے
 

 : ہے کہا نے تعالی اهللا رحمہ قتيبہ جوابن ہے جاتا کہا وہ ميں جواب
 

 بنائ اورعادت طريقہ يہ نے تعالی هللا ، ہوجاتا طرح تواس چاہتا تعالی اگراهللا
 ۔ ہوسکتا نہيں عکس کے اوراس ہے ہوجاتا رنگا سياہ کہ ہے

 
 : کہ ہے کہنا کا الطبری اورمحب - ج
 

 گناہ اگر کہ طرح اس وہ ہے عبرت ليے کے بصيرت اہل ميں رنگ سياہ
 کی پران تودل ہيں کرسکتے سياہ اسے ہوکر اثرانداز پر پتهر کے قسم سخت
 ۔)  ٤٦٣/  ٣(  الباری فتح۔  ہوگا اورشديد سخت زيادہ ااثرہون

 
 حق کا اس نے جس گا دے گواہی کی شخص ہراس روزقيامت حجراسود - ٣

 ۔ کيا استالم ساته کے
 

 : ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن
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 : فرمايا ميں بارہ کے حجراسود نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 
 جن ہونگی دوآنکهيں کی تواس گا کوالۓ قيامت اسے عالیت اهللا قسم کی اهللا

 گواہی کی شخص ہراس اور بولے سے جس ہوگي اورزبان ديکهے يہ سے
 ۔ کيا استالم حقيقی کا اس نے جس گا دے

 
 امام)  ٢٩٤٤(  نمبر حديث ماجہ ابن سنن)  ٩٦١(  نمبر حديث ترمذي سنن

 ٣(  الباری فتح حجرنے ابن اورحافظ ہے کہا کوحسن حديث اس نے ترمذی
 ۔ ہے کی بيان تقويت کی اس ميں)  ٤٦٢/
 

 : کرنا اشارہ طرف کی اس يا بوسہ يا استالم کا حجراسود - ٤
 

 حج ف طوا وہ چاہے ہے جاتا کيا ہی ميں ابتدا کے جوطواف ہے کام ايسا يہ
 ۔ ہو جارہا کيا طواف نفلی پهر يا ميں عمرہ يا ہو ميں

 
 اهللا صلی اکرم رسول کہ ہيں کرتے بيان عہہ تعالی اهللا رضي عبداهللا جابربن

 کيا استالم کا اسود توحجر الۓ تشريف مکرمہ مکہ جب وسلم عليہ
 اورباقی کيا رمل ميں چکروں اورتين پڑے چل جانب دائيں کے اورپهراس

 ۔)  ١٢١٨(  نمبر حديث مسلم صحيح۔  چلے سے آرام ميں چار
 

 ۔ جاۓ چهوا سے اتهہ اسے کہ ہے يہ استالم کا اسود حجر
 

 صلی نبی بهی اورامت ليا بوسہ کا حجراسود نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ٥
 ۔ ہے چومتی اسے ميں اتباع کی وسلم عليہ اهللا

 
 دے بوسہ اوراسے الۓ تشريف پاس کے حجراسود عنہ تعالی اهللا عمررضي

 سکتا دے تونفع نہ ہے پتهر توايک کہ ہے علم يہ مجهے:  لگے کرکہنے
 وسلم عليہ اهللا صلی نےنبی اگرميں ، ہے سکتا پہنچا نقصان ہی اورنہ

 صحيح۔  چومتا نہ تجهے بهی توميں ہوتا ديکها نہ ہوۓ چومتے کوتجهے
 ۔)  ١٧٢٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ١٢٥٠(  نمبر حديث بخاری



 

5 

 
 استالم سے اورچيز کسی يا ہاته تواپنے سکے جا ليا نہ بوسہ کا اس اگر - ٦

 ۔ ہے جاسکتا چوما اسے کرکے
 
 عنہما تعالی اهللا عمررضي ابن کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رحمہ نافع - ا

 ميں لگے اورفرمانے ، کوچوما ہاته اپنے اورپهر کيا استالم کا حجراسود نے
 نے ميں ہے ديکها ہوۓ کرتے کويہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے جب نے

 ۔)  ١٢٦٨(  نمبر يثحد مسلم صحيح۔  چهوڑا نہيں اسے
 

 اکرم رسول نے ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوطفيل - ب
 اورحجر تهے کررہے طواف کا اهللا بيت آپ کہ کوديکها وسلم عليہ اهللا صلی
 مسلم صحيح۔  تهے کوچومتے چهڑی کرکے استالم ساته کے چهڑی کا اسود

 ۔)  ١٢٧٥(  نمبر حديث
 

 ۔ ہو ڻيڑهی سے طرف ايک جو ہيں ہتےکوک چهڑی اس:  المحجن
 

 : اکبرکہے اهللا اور کرے عاجزہوتواشارہ بهی سے استالم اگر - ٧
 

 اهللا صلی اکرم رسول کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن
 آتے پاس کے اسود حجر بهی توجب کيا پرطواف اونٹ اپنے نے وسلم عليہ

 ۔)  ٤٩٨٧(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  کہتے اکبر اوراهللا کرتے تواشارہ
 

 : ہے کفارہ کا گناہوں کوچهونا حجراسود - ٨
 

 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا عمررضي ابن
)  ٩٥٩(  نمبر حديث ترمذی سنن۔  ہے کفارہ کا گناہوں چهونا کا ان:  فرمايا

 ديا قرار صحيح)  ٦٦٤/  ١(  نے حاکم اورامام حسن اسے نے ترمذی امام
 ۔ ہے کی موافقت کی اس نے ذهبی امام اور
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 کسی قريب کے حجراسود وہ کہ جائزنہيں يہ ليے کے مسلمان اورکسی
 اهللا صلی نبی کہ ليے اس پنچاۓ تکليف مارکر کودهکے مسلمان دوسرے

 : ہے فرمايا ميں بارہ کے حجراسود نے وسلم عليہ
 

 کيا استالم حقيقی کا اس بهی نے جس گا ےد گواہی کی شخص ہراس وہ کہ( 
 ۔)
 

 ۔ دے نہ کوايذاء کسی وہ کيا استالم کا اس بهی نے جس بندو کے اهللا اے
 

 . اعلم واهللا


