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 نہيں اصليت کوئ کی جس ہے ہی نام صرف حجراسماعيل
 

 هاجرحجر والدہ کی السالم عليہ اسماعيل کہ ہے سنا سے شيخ اپنے نے ميں
 ؟ ہے صحيح يہ کيا ہيں دفن ميں)  حطيم(  عيل اسما

 

 هللا الحمد
 کہنا اسماعيل کوحجر حطيم کا لوگوں کہ ہيں چاہتے کرنا تنبيہ يہ توہم پہلے
(  اس کو السالم عليہ اوراسماعيل ، نہيں اصليت کوئ کی جس ہے نام ايسا

 ۔ نہيں بهی توعلم کا)  حطيم
 

 حطيم يہ ميں جس بنايا کومکمل کعبہ نے السالم عليہما اوراسماعيل ابراهيم
 ، تهی شامل ںمي کعبہ بهی جگہ والی حطيم يہ وقت اس يعنی تها شامل بهی
 لگنے آگ قبل سے بعثت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعد کے اس پهر

 نے توقريش ہوگئيں شکار کا پهوٹ ڻوٹ ديواريں سے وجہ کی اورسيالب
 کم خرچہ کا حالل تو کی نو تعمير کی کراس کرگرا ديواروں کهچی بچهی
 پرکعبہ دوںبنيا کی السالم عليہما اوراسماعيل ابراهيم پر بنا کی جس پڑگيا

 پرايک اوراس گيا ديا نکال کوباہر اورحطيم ہوسکی نہ مکمل تعمير کی
 ۔ رہے ہوتا معلوم ہی حصہ کہ کعبہ بهی يہ کہ تا دی بنا ديوار سی چهوڻی

 
 کعبہ تعمير کہ تهی لگائ پرشرط آپ اپنے نے انہوں کہ تهی يہ وجہ کی اس
 اورنہ رقم دیتوسو نہ ميں جس گی جاۓ لگائ ہی پونجی حالل صرف ميں
 واال ہونے حاصل سے طريقہ کے وستم ظلم ہی نہ اور کمائ کی فحاشی ہی

 ۔ گا جاۓ کيا صرف پيسہ
 

 بيان وہ ہے مروی حديث سے عہنا تعالی اهللا رضي عائشہ ميں صحيحين
 : کہ ہيں کرتی

 
 کا اهللا بيت بهی حطيم کيا کہ پوچها سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميں

 کہنے ميں ، ہاں جی ديا جواب نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ؟ ہے حصہ
 نبی ؟ کيا نہيں کيوں شامل ميں اهللا بيت اسے نے انہوں کہ ہوا کيا انہيں لگی
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۔  تها ہوگيا کم خرچہ کےپاس قوم تيری:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔)  ١٣٣٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ١٥٨٤(  نمبر حديث بخاری صحيح

 
 ۔ ہے)  حطيم(  حجر مراد سے جس ہے لغت ايک جدارہی ، اورجدر

 
 کيے منسوب طرف کی السالم عليہ اسماعيل اسے کہ ہے يہی صحيح اب تو

 ۔ السالم عليہ اسماعيل حجر کہ نہ جاۓ کہا ہی)  حطيم(  حجر صرف بغير
 

 ميں اس کہ نہيں ثابت ميں حديث اورصحيح مرفوع بهی کسی بات اوريہ
 ايسے کچه ليکن ، ہيں مدفون هاجر والدہ کی ان پهر يا المالس عليہ اسماعيل

 جن ہيں مروی ساته کے اسانيد اورضعيف واهی سب کے سب کہ جو آثار
 ۔ ہے ميں حطيم قبر کی السالم عليہ اسماعيل کہ ہے ملتا ذکر يہ ميں

 
 : کتاب ديکهيں

 
(  ص تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ للشيخ ، القبومساجد اتخاذ من الساجد تحذير

 ۔)  ٧٦ - ٧٥
 

 کے کعبہ اوالد کی ان انہيں پهر يا والدہ اپنی السالم عليہ اسماعيل کہ اوريہ
 ، ہے مشکل آنی بهی ميں سوچ جوکہ ہے بعيد ہی توبہت يہ کرے دفن اندر

 واهللا۔  ہے ملتا ہی ثبوت کہيں کا اس ہی نہ اور نہيں صحيح بهی کہنا اوريہ
 . اعلم


