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 صخرة گنبد اور مسجداقصی
 

 حالت کی اقصی مسجد ميں جس مال ليڻر ميل ای ايک مجهے قبل دير کچه
 ممکن يہ کيا تو ہے گيا کيا فرق درميان کے صخرہ اورقبہ اورمسجداقصی

 کے صخرہ اورقبہ اقصی مسجد کہ کريں حت وضا کی اس آپ کہ ہے
 ؟ ہے فرق درميان

 مسجد قبہ يہ پرہی ہرجگہ کہ ہيں ديکهتے کيوں پريہ جگہ المیاس سب ہم
 کوجانتے فرق اس مسلمان سارے بہت اور ميں ، ہے کرتا نشاندہی کی اقصی

 ؟ ہيں نہيں تک
 

 هللا الحمد
 سفرکر طرف کی جن ہے سے ميں مساجد تين ان اور اول قبلہ اقصی مسجد

 کيا تعمير نے السالم عليہ سليمان اسے ہےکہ جاتا کہا ، ہے جائز جانا کے
 ۔ تها

 
 البانی عالمہ اوراسے ہے موجود حديث ميں) ٦٩٣(  نسائ سنن کہ جيسا

 : ہے کہا صحيح ميں نسائ نےصحيح تعالی اهللا رحمہ
 

 اس نے السالم عليہ توسليمان تهی موجود سے پہلے کہ ہے يہ قول اورايک
 سے عنہ عالیت اهللا رضی ابوذر ميں صحيحين دليل کی اس تهی کی تجديد کی

 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول نے ميں کہ ہيں کہتے وہ ہے مروی حديث
 ؟ گئ بنائ مسجد سی کون پہلے سے سب ميں زمين کہ پوچها سے

 
 کہا نے توميں)  اهللا بيت(  حرام مسجد:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی

 ؟ ہے کونسی بعد کے اس کہ
 

 کيا سوال نے توميں ، اقصی مسجد:  لگے مانےفر وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 ؟ ہے عرصہ کتنا درميان کے دونوں ان کہ

 



 

3 

 تمہيں بهی پهرجہاں ، سال چاليس کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 بخاری صحيح۔  ہے فضيلت ميں اسی کيونکہ لو پڑه نماز آجاۓ وقت کا نماز

 ۔)  ٥٢٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣٣٦٦(  نمبر حديث
 

 سير کی المقدس بيت ميں حصہ ايک کے کورات وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 عليہم انبياء دوسرے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں مسجد اوراس گئ کرائ
 ۔ پڑهائ کونماز السالم

 
 : ہے فرمايا ہوۓ ذکرکرتے واقعہ کا معراج نے وتعالی سبحانہ اهللا

 
 سے حرام مسجد ميں رات ہی کورات ےبند اپنے تعالی اهللا وہ ہے پاک{ 

 ہم کہ ليے اس ہے رکهی دے برکت نے ہم س پا آس جس گيا لے اقصی مسجد
 سننے خوب ہی تعالی اهللا يقينا دکهائيں نمونے بعض کے قدرت اپنی اسے
 ۔)  ١(  االسراء}  ہے واال اورديکهنے واال

 
 ۔ تها نواياب ميں)  ه ٧٢(  نے مروان بن عبدالملک توخليفہ صخرہ اورقبہ

 
 : کہ ہے ميں انسائيکلوپيڈيا فلسطينی

 
 سب ميں جس ہوتاتها پر قدس حرم پورے اطالق کا نام کے اقصی مسجد

 ٧٢ نے مروان بن عبدالملک جسے صخری قبہ ترين اہم ميں جن عمارتيں
 ، ہے ہوتا شامل آثارميں اسالمی جوکہ تها بنوايا ميں ٦٩١ الموافق هجهری

۔  ہے جاتا بوال پر مسجد بڑی والی جانب جنوبی ےک حرم نام يہ اورآج
 ۔)  ٢٠٣/  ٤(  الفلسطينيۃ الموسوعۃ:  ديکهيں

 
 : کہ ہے ميں انسائيکلوپيڈيا اوراسی

 
 يہ جانب مشرقی جنوب شہرکے قدس اور وسط کے صحن کے اقصی مسجد

 جس صحن کا شکل مستطيل اور وعريض وسيع ايک کہ جو ہے گيا بنايا قبہ
 سے اورمشرق ميڻر ٤٨٠ تقريبا جانب کی جنوب سے لشما مساحت کی

 زيادہ گناہ پانچ تقريبا سے شہر پرنےالقدس اوريہ ، ہے ميڻربنتی ٣٠٠ مغرب
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 ديکهيں ، ہے گئ کی پيش ساته کے بيشی کمی کچه عبارت يہ هـ ا۔  ہے
 ۔)  ٢٣/  ٣(  الفلسطينيۃ الموسوعۃ

 
 کی قبہ کل آج ليکن ، نہيں صخری قبہ وہ ہے جگہ نمازکی جوکہ مسجد تووہ

 کرتے خيال اقصی مسجد ہی اسے مسلمان پراکثر بنا کی ہونے تصاويرمنتشر
 کے صحن بڑے تو مسجد ، نہيں بات کوئ ايسی الواقع فی حاالنکہ ، ہيں

 ۔ پر جگہ اونچي ايک ميں وسط کے صحن اورقبہ ہے واقع حصہ جنوبی
 

 پورے اطالق کا مسجد ميں قديم زمانہ کہ ہے چکی کی تواوپربيان بات اوريہ
 ۔ تها تا پرہو صحن

 
 بهی سے بيان اس کے تعالی اهللا رحمہ تيمۃ ابن االسالم شيخ تائيد کی اس

 : کہ ہے ہوتی
 

 تعمير نے السالم عليہ سيلمان جسے ہے نام کا مسجد ساری اس اقصی مسجد
 جسے کو جگہ کی پڑهنے نماز يعنی مصلی اس لوگ بعض اور ، تها کيا

 تها کيا تعمير جانب اگلی کی نےاس عنہ تعالی اهللا رضی خطاب بن عمر
 اهللا رضي خطاب عمربن جسے ميں جگہ اس ، ہيں لگے دينے نام کا اقصی
 پڑهنے نماز ميں مسجد ساری باقی نمازپڑهنا تها کيا تعمير نے عنہ تعالی
 ۔ ہے افضل سے

 
 کيا فتح المقدس بيت نے عنہ تعالی اهللا رضی خطاب عمربن جب کہ ليے اس

 يہ وجہ کی جس تهی گندگي پرزيادہ)  صخرہ قبہ(  جگہ اونچی وقت تواس
 اس عيسائ ميں مقابلہ کے تواس تهے پڑهتے نماز طرف اس يهودی کہ تهی
 کوصاف گندگی اس نے عنہ تعالی اهللا عمررضی تو ، کرتے توهين کی جگہ

 لگے کہنے سے عنہ تعالی اهللا رضي اورکعب ، فرمايا صادر حکم کا کرنے
: 
 

 توکعب ، ؟ چاہيے بنانی کہاں مسجد ليے کے مسلمانوں ہميں ميں خيال تيرے
 ، پيچهے کے جگہ اونچی اس کہ:  ديا جواب نے عنہ تعالی اهللا رضي

 ميں تجه!  بيڻے کے ماں اويهودی ، لگے فرمانے عنہ تعالی اهللا توعمررضي
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 کہ ليے اس گا بناؤں آگے کے تواس ميں بلکہ ، ہے مالوٹ کی يهوديت
/  ٢(  االسالم لشيخ الکبری الرسائل:  ديکهيں۔  ہيں ہوتی آگے مساجد ہماری

 ۔)  ٦١
 

 داخل ميں المقدس بيت اقصی مسجد بهی جب کرام ائمہ کہ ہے وجہ تويہی
 تعالی اهللا عمررضي جسے تهے پرپڑهتے جگہ اسی تو پڑهتے ہوکرنماز

 نہ پاس ےک)  گنبدوالی(  جگہ اونچی اوراس ، تها تعميرکيا نے عنہ
 نے کسی سے ميں عنہم تعالی اهللا رضی اورصحابی کسی ہی نہ توعمراور

 بنا ہی)  گبند(  پرقبہ اس ميں دور کے راشدہ خلفاء ہی اورنہ تهی پڑهی نماز
 عنہ تعالی اهللا رضی اورمعاويہ ، علی ، عمراورعثمان جگہ يہ بلکہ تها ہوا
 ۔ تهی کهلی کلبال جگہ يہ ميں حکومت دور کے اورمروان يزيد اور

 
 کی تعظيم کی قبہ اس نے کسی ميں عظام اورتابعين کرام صحابہ ہی اورنہ

 يهودی توصرف تعظيم کی اس ، ہے ہوچکا منسوخ قبلہ يہ کہ ليے اس
 نہيں تعظيم کی اس مسلمان ہم کہ نہيں يہ معنی کا اس ، ہيں کرتے اورعيسائ

 صلی اورنبی ہے يںم دين جوہمارے ہيں ديتے تعظيم وہ اسے ہم بلکہ کرتے
 ۔ ہے دی کوتعظيم مسجد ہر کہ طرح جس ہے دی نے وسلم عليہ اهللا

 
 کا بات کی عنہ تعالی اهللا رضي جوکعب نے عنہ تعالی اهللا اورعمررضي

 کعب کہ تها ليے اس يہ تو کہا بيڻے کے ماں يهودی اے اورانہيں انکارکيا
 انہوں جب تهے سے ميں علماء يهودی قبل سے اسالم عنہ تعالی اهللا رضي

 کا بنانے مسجد پيچهے کے جگہ اونچی کواس عنہ تعالی اهللا عمررضی نے
 کی اس ميں نماز مسلمان کہ ہوتی تعظيم کی چڻان اس ميں تواس ديا مشورہ
 کے يهوديوں تو تعظيم کی چڻان اس اور ، کريں نمازادا کرکے منہ طرف

 ۔ ميں اسالم دين کے مسلمانوں کہ نہ ہے ميں دين
 

 نے انہوں کہ ہے يہ وجہ کی سمجهنے اقصی مسجد ہی کو قبے کا انوںمسلم
 غلطی اس تويہ ، ہے ديکها ميں وهئيت عمارت اچهی اسے ميں تصويروں

 ۔ ہے ہوچکی پيدا تميزميں کی اورقبہ اقصی مسجد جوکہ کرسکتا نہيں کوختم
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 بہق اس کے ان کہ تا ہو نتيجہ کا زش  سا يهودی وہ کہ ہے ہوسکتا بهی اوريہ
 يہ پهر يا ، ہوجائيں متوجہ ہی جانب کی اس وہ اور لگے جانی کی تعظيم کی
 کرکے کوختم اقصی مسجد کہ تا ہے جارہا کيا ليے اس اظہار کا قبے اس کہ

 ۔ ہوسکے قائم سليمانی هيکل
 

 قبہ يہ کہ لگيں کرنے گمان يہ مسلمان کہ ہے ليے اس کچه سب اوريہ
 کومنهدم مسجداقصی اصلی هودیي اوراگر ، ہيں مسجداقصی ہی ضخرہ
 يہ کہ جاسکے کہا يہ انہيں کرنے شوروغوغا کے تومسلمانوں لگيں کرنے

 وہ ميں دليل کی اس اور ہے پرقائم حالت اپنی تو اقصی مسجد ديکهيں
 گے ہوجائيں کامياب ميں مقاصد اپنے وہ طرح تواس کريں پيش تصويرں

 ۔ گے جائيں بچ بهی سے اورتنقيد وغضب غيظ کے اورمسلمانوں
 

 الۓ کوواپس وبلندی عزت کی مسلمانوں وہ کہ ہيں گو دعا سے تعالی اهللا ہم
 ، کردے صاف کوپاک اقصی مسجد سے بهائيوں کے اوربندروں خنزيروں ،

 ۔ نہيں ميں علم کے لوگوں اکثر بات يہ ليکن ہے امرپرغالب اپنے تعالی اهللا
 

 . اعلم تعالی واهللا
 


