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 کے ؤں پا موجود پر اس اور السالم عليہ ابراهيم مقام
 نشانات

 
 پاؤں کے السالم عليہ ابراهيم نشانات پر السالم عليہ ابراهيم کيامقام
 ؟ نہيں کہ يا ہيں کے

 

 هللا الحمد
 السالم عليہ ديوارابراهيم ہوۓ بناتے اهللا بيت جب ہے پتهر وہ ابراهيم مقام
 اس وہ تاکہ گيا پتهررکها مشہور يہ ليے کے توان ہوگئ اونچی قدسے کے

 کے ؤں پا کے السالم عليہ خليل ابراهيم ۔۔۔ کريں تعمير ديوار ہوکر پراونچا
 البدايۃ:  ديکهيں ۔ تهے موجود پر چڻان اس تک ابتدا کی اسالم نشانات
 ۔)  ١٦٣/  ١(  والنهايۃ
 : ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
 کے پاؤں کے السالم عليہ پرابراهيم جس ہے مراد پتهر وہ سے ابراهيم مقام

 اهـ ۔ ہيں نشانات
 : ہے قول کا تعالی اهللا رحمہ کثير ابن اورحافظ

 ہے معروف بات يہ تک اورآج ظاہرتهے کےنشانات پاؤں پتهرميں اس
 يہ بهی نے اورمسلمانوں ، تهے جانتے اسے بهی بعر ميں اورجاهليت

 ہيں فرماتے عنہ تعالی اهللا رضی مالک بن انس کہ طرح جس ، ۓ پا نشانات
 : کہ
 اور انگليوں کی السالم عليہ ابراهيم ميں اس کہ ديکها ابراهيم مقام نے ميں

 ۔ تهے موجود نشانات کے ايڑيوں
 ۔ رہے جاتے نشانات وہ سے لگنے هاته کے لوگوں کہ ہے بات يہ ليکن
 بيان کيا قتادہ کہ ہے کی بيان روايت سے تعالی اهللا رحمہ قتادہ جريرنے ابن
 : کہ ہے
 اس کہ ہے گيا ديا يہ حکم ميں اس}  بناؤ جگہ کی کونماز ابراهيم اورمقام }
 اورمسح پهيريں هاته اسے کہ گيا نہيں حکم اوريہ پڑهيں نماز قريب کے
 تهی کرتی امت پہلی جو کردی شروع تکليف وہ یبه نے امت اوراس ، کريں

 انگليوں کی السالم عليہ ابراهيم ميں اس کہ بتايا نے والے ديکهنے ہميں ،
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 حتی رہے پهيرتے پرهاته اس تهےاورلوگ موجود نشانات کے اورايڑيوں
 ۔)  ١١٧/  ١(  کثير ابن تفسير ديکهيں هـ ا ۔ گۓ مٹ نشانات وہ کہ
 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ
 کرسڻل پر اورجس ہے ملتا ثبوت کا ابراهيم مقام کہ نہيں شک کوئ ميں اس

 ہيں پر اس وقت جواس گڑهے وہ ليکن ہے ہی ابراهيم مقام وہ ہے گيا چڑهايا
 کا اس طورپر تاريخي کہ ليے اس ، ہوتے ظاہرنہيں نشانات کے ؤں پا وہ

 ۔ ہيں چکے مٹ سے طويل زمن نشانات کے ؤں پا کہ ہے ملتا ثبوت
 ممکن يہ ہيں گۓ بناۓ بطورعالمت صرف پهر يا گۓ ديے کهود يہ ليکن
 عليہ ابراهيم ہی جگہ ہوئ کهدی يہ کہ سکيں کہہ يہ سے يقين ہم کہ نہيں

 ۔ هـ ا ۔ ہيں کےنشانات پاؤں کے السالم
 . اعلم تعالی واهللا


