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 معلومات تاريخی کی مسجدحرام ميں مکرمہ مکہ
 

 اس ، ہے مطلوب مقالہ ايک ميں بارہ کے تاريخ کی مسجدحرام سے مجه
 ؟ ہوں چاہتا تعاون سے آپ ميں ميں سلسلہ

 

 هللا الحمد
 سطح جوکہ ہے واقع ميں مکرمہ مکہ شہر ايک کے عرب جزيرہ مسجدحرام
 تاريخ تعميری کی مسجدحرام ، ہے پرواقع بلندی ميڻرکی ٣٣٠ سمندرسے

 اوراسی ، ہے رکهتی تعلق سے السالم عليہ اوراسماعيل خليل ابراهيم عهد
 وحی شہرمهبط اوريہی پيداہوۓ عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے شہرميں

 ۔ ئ ہو ابتدا کی پروحی وسلم عليہ اهللا صلی پرنبی جہاں ہے بهی
 

 واقع حرام مسجد پرہی اوريہاں پهيال نور اسالمی سے جس ہے شہر وہ يہی
 کا وتعالی سبحانہ اهللا کہ جيسا گئ بنائ ليے کے عبادت کی لوگوں جوکہ ہے

 : ہے فرمان
 

 جومکہ ہے ہی وہ گيا کيا مقرر ليے کے جولوگوں گهر پہال کا تعالی اهللا{ 
(  عمران آل}  ہے واال وهدايت برکت ليے کے دنيا جوتمام ہے ميں مکرمہ

 ۔)  ٩٦
 

 : کہ ہے مروی حديث نے عنہ تعالی اهللا ابوذررضی ميں مسلم اورصحيح
 

 اهللا صلی اکرم رسول نے ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا ابوذررضی
 ؟ گئ بنائ مسجد سی کون پہلے سے سب ميں زمين کہ کوپوچها وسلم عليہ
 ۔ مسجدحرام:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 
:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ سی کون بعد کے اس کہ کہا نے ميں

 ۔ مسجداقصی
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 درميان کے دونوں ان کہ کيا سوال سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميں
 ۔ برس چاليس:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہے فرق کا مدت کتنی

 
 کے مسجدحرام ہے قبلہ کا مسلمانوں سب ميں ومغرب مشرق جوکہ کعبہ

 ايک اوروہ ہے ميڻر پندرہ تقريبا بلندی کی جس ہے جاتا پايا ميں تقريباوسط
 اپنے نے السالم عليہ ابراهيم جسے ہے گيا بنايا ميں شکل کی حجرہ چوکور

 ۔ بنايا سے حکم کے رب
 

 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا
 

 اس کردی مقرر جگہ کی مکان کے کوکعبہ السالم عليہ ابراہيم ہم اورجبکہ{ 
 قيام کوطواف گهر اورميرے کرنا نہ کوشريک کسی ساته ميرے کہ پر شرط

 ۔)  ٢٦(  الحج}  رکهنا صاف پاک ليے کے والوں کرنے رکوع
 

 دی اجازت کی تعمير کی اوراس کی راہنمائ طرف کی اس معنی کا اوربوانا
 ۔ کثير تفسيرابن۔ 
 

 : ہے فرمان کا تعالی اهللا
 

 اڻهاتے ديواريں کی کعبہ السالم عليہم السالم عليہ اوراسماعيل ابراہيم{ 
 ۔)  ١٢٧(  البقرة}  تهے رہے جا اورکہتے جاتے

 
 نے السالم عليہ کوابراهيم کعبہ:  ہے کنہا کا تعالی اهللا رحمہ منبہ بن وهب
 بن قصی بعد کے اوران جرهم اورپهر نے عمالقہ کےبعد ان پهر کيا تعمير
 ۔ ہے ہی تومعروف تعير کی اورپهرقريش ، بنايا نے کالب

 
 کو پتهروں ان ليے کے کرنے سے پتهروں کے وادی تعمير کی کعبہ قريش
 کی کعبہ ، رکهی ہاته بيس بلندی کی اهللا اوربيت کرالتے پراڻها کندهوں اپنے

 پانچ وقفہ درميانی کا نزول کے پروحی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی تعمير
 اورکعبہ جانے کرمدينہ نکل سے مکہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی اور برس
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 عن نے عبدالرزاق ذکر کا اس ، تهی برس پندرہ مدت درميانی کی تعمير کی
 ۔ ہے کيا سے الطفيل ابی عن عثمان  بن عبداهللا عن معمر

 
 : کہ ہے کيا بيان سے تعالی اهللا رحمہم زهری عن معمر اورعن

 
 کا ئل قبا قريشی تو پہنچے تک اسود حجر کر اڻها بنياديں کی اس وہ جب

 پررکهے جگہ کی کراس اڻها کون اسے کہ ہوگيا پيدا اختالف ميں اسود حجر
 اسے منصف اپنا ہم چلو کہ لگے کہنے تووہ جاپہنچے تک لڑائ کہ حتی گا

 ۔ ہوگيا اتفاق پر اس کا ان تو ہو داخل سے طرف اس پہلے سے جوسب بنائيں
 

 نوجوان وقت اس جوکہ تهے ہی وسلم عليہ اهللا صلی نبی والے آنے تووہ
 توقريش تهی رکهی ڈال دارچادر پردهاری کندهوں اپنے نے اورانہوں تهے
 کپڑامنگوا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ليا مان فيصل اپنا انہيں نے

 کونے سردارکوچادرکے کے اورہرقبيلے رکها ميں اس اسود کرحجر
 کواپنے حجراسود نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ديا حکم کا پکڑکراڻهانے

 لالزرقی مکہ تارخ ديکهيں۔  کرديا نصب پر جگہ کی اس اڻهاکر سے ہاتهوں
 ۔)  ١٦٤ - ١٦١/  ١( 
 

 بيان حديث سے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ لے تعالی اهللا رحمہ مسلم امام
 : کہ ہے فرمائ

 
 اهللا صلی اکرم رسول نے ميں کہ ہيں کرتی بيان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ

 ئ ہو گهری ميں ديوار سی چهوڻی ساته کے کعبہ(  حطيم سے وسلم عليہ
 ؟ ہے حصہ ہی کا اهللا بيت يہ کيا کہ کيا سوال ميں بارہ کے)  جگہ

 
 تعالی اهللا رضي عائشہ  ، ہاں جی ديا جواب نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 نہيں کيوں داخل ميں اهللا بيت پهر اسے کہ پوچها نے ميں ہيں کرتی بيان عنہا
 خرچہ پاس کے قوم تير کہ تها جواب کا وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ؟ گيا کيا

 ۔ تهی پڑگئ کم رقم ليے کے
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 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہے کيوں اونچا دروازہ کا اهللا بيت کہ کہا نے ميں
 چاہيں جسے وہ کہ تا کيا ليے اس اونچا اسے نے قوم تيری ديا جواب نے
 ۔ ديں ہونے نہ داخل چاہيں اورجسے کريں داخل ميں اهللا بيت

 
 سے کوتسليم بات اس دل کے اوران ہوتی نہ مسلمان نئ نئ قوم اوراگرتيری

 اوردروازہ کرديتا شامل ميں اهللا کوبيت)  حطيم(  اسے توميں کرتے انکارنہ
 ۔ برابرکرديتا کے زمين

 
 يہی(  کردی چڑهائ ساته کے ہاتهيوں نے حبشی پرابرہہ کعبہ ازاسالم قبل
)  ہے ہوتی باسعادت والدت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں جس ہے سال وہ

 وہ تاکہ تعميرکروايا)  گرجا(  کنيسہ ايک نے ابرہہ کہ تها يہ سبب کا اس
 لوگ وہ بجاۓ کی کرنے حج کا اهللا اوربيت سکے کهينچ طرف کواس عرب

 مکہ وہ جب کرچال لے عظيم لشکر کا ہاتهيوں ايک تو ، کريں کيا حج کا اس
 تين ميں اورپنجوں منہ کے جن پرندے ابابيل نے تعالی تواهللا پہنچا قريب کے
 ہو ہالک وہ لگتا جسے پتهر وہ بهيجا تهے کنکر برابر کے چهوڻےچنے تين
 ۔ جاتا

 
 تعالی اهللا ہوگيا وبرباد تباہ سے حکم کے تعالی اهللا لشکر مکمل يہ طرح تواس

 : ہے فرمايا ذکر طرح اس کچه ميں مجيد قرآن عزيز کتاب کو حادثہ اس نے
 

 ؟ کيا کيا ساته کے والوں ہاتهی نے کےرب آپ کہ ديکها نہيں يہ تونے کيا{ 
 جهنڈ کے پرپرندوں اوران ؟ کرديا نہيں کار بے ومکرکو سازش کی ان کيا

 پس ، تهے ماررہے کنکرياں کی اورپتهر مڻی جوانہيں ، ديۓ بهيج جهنڈ کے
 البن النبويۃ السيرة: ديکهيں۔ الفيل} کرديا طرح کی بهوسے ہوۓ کهاۓ انہيں
 ) ٤٤/ ١( هشام

 
 کی اس کہ حتی تهی نہيں ديورای چار ئ کو گرد ارد کے اهللا اوربيت

 ۔ گئيں توپهربنائ گئ کی محسوس ضرورت
 

 : کہ ہے لکها ميں البلدان محجم نے الحموی ياقوت
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 تعالی اهللا رضي خطاب عمربن پہلے سے سب چارديواری اردگرد کے کعبہ
 اول خليفہ ہی اورنہ وسلم عليہ اهللا صلی دورنبوی تو نہ يہ ئ بنوا نے عنہ

 ۔ تهی ميں دورخالفت کے عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي
 

 اهللا بيت کر بنا مکانات نے لوگوں کہ تها يہ سبب کا بنانے چارديواری اوريہ
 عمربن کردياتو قريب بالکل کے اس کو گهروں اوراپنے کرديا کوتنگ
 : لگے کہنے عنہ تعالی اهللا رضي خطاب

 
 ضروری ہونا کا صحن ليے اورپهرگهرکے ہے گهر کا تعالی اهللا کعبہ بالشبہ

 اس کہ نہ اورتجاوزکياہے ہو پرآۓ اس لوگ تم کہ ہے يہ معاملہ اور ، ہے
 کرمنهدم کوخريد گهروں ان نے عنہ تعالی اهللا رضي خطاب توعمربن نے

 ۔ کرديا شامل ميں اهللا بيت اسے کرکے
 

 کرديۓ منهدم گهربهی کے لوگوں ان کچه سے ميں پڑوسيوں اورمسجدکے
 ان ميں بدلہ کے اوراسے کرديا انکار سے بيچنے مکانات اپنے نے جنہوں

 ۔ ليے لے ميں بعد نے مالکان کہ جو مقررکی قيمت کی
 

 چراغ پر جس گئ دی بنا ديوار چهوڻی قدسے اردگرد کے مسجد طرح تواس
 کچه بهی نے عنہ تعالی اهللا رضي عثمان بعد کے اس ، تهے جاتے رکهے

 جاتا کہا بهی اوريہ ، کی ادا زياد بہت بهی قيمت کی جس خريدے اورگهر
 مسجد نے جنہوں ہيں شخص پہلے وہ ہے عنہ تعالی اهللا رضي عثمان کہ ہے
 ۔ بناۓ مکان والے ستون ايک وقت کرتے توسيع کی

 
 بلکہ نہيں توسيع کی مسجد نے مسجد نے عنہ تعالی اهللا زبيررضي اورابن

 اورپتهرکے کيے زيادہ دروازے ميں اوراس کروائ وغيرہ مرمت کی اس
 ۔ کی آرائش تزيين کی اوراس بناۓ ستون

 
 اورسمندر کروائ اونچی چارديواری کی مسجد نے مروان بن عبدالملک اور
 پررکه گاڑهی اسے سے اورجدہ بهيجے جدہ ستون مصرسے راستے کے
 ۔ لگاۓ وہاں اسے وہ کہ ديا کوحکم اورحجاج پنچاۓ مکرمہ مکہ کر
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 کيا اضافہ ميں تزيين کے کعبہ نے تواس پربيڻها مسند عبدالملک بن وليد جب
 کے منصوراوراس طرح اوراسی ، کی تبديلی کچه ميں اورچهت اورپرنالہ

 ۔ کيا اضافہ ميں اورشکل آرائش تزيين کی مسجد بهی نے مهدی بيڻے
 

 ہے پتهر وہ ابراهيم مقام ميں جن ، ہيں آثاربهی دينی کچه ميں حرام اورمسجد
 رہے تمعيرکرتے ديواريں کی اهللا ہوکربيت کهڑے السالم عليہ پرابراهيم جس

 جسے ہے چشمہ جوايسا ہے بهی کنواں کا زمزم ميں مسجد طرح اوراسی ،
 ۔ نکاالتها ليے کے ہ هاجر والدہ کی اوران السالم عليہ اسماعيل نے تعالی اهللا

 
 يمانی اوررکن حجراسود ميں اس کہ جاسکتا بهوال نہيں بهی يہ طرح اوراسی

 ترمذی امام کہ جيسا ہيں دوياقوت سے ميں ياقوتوں کے جنت جوکہ ہے بهی
 : ہے کی بيان حديث نے تعالی اهللا رحمہا احمد اورامام

 
 صلی نبی نے ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی عمرو بن عبداهللا

 : سنا ہوۓ فرماتے کويہ وسلم عليہ اهللا
 

 اهللا ہيں ياقوت سے ميں ياقوتوں کے جنت ابراهيم اورمقام اسود حجر بالشبہ
 روشنی اس تعالی اگراهللا ہے کرديا کوختم نوراورروشنی کے ان نے تعالی

 ترمذی سنن۔  ہوجاتا روشن حصہ درميانی کا ومغرب تومشرق کرتا نہ کوختم
 ۔)  ٨٠٤(  نمبر حديث

 
 اکيلی صرف اور ، ہيں بهی ں پہاڑيا صفااورمروہ ميں ملحق کے حرام مسجد
 اهللا ہے جاتا کيا حج کا جس ميں زمين کہ ہے خصوصيت يہ کی حرام مسجد

 : فرمايا نے وتعالی سبحانہ
 

 حج کا اهللا بيت ليے اس ہيں سے ميں نشانيوں کی تعالی اهللا اورمروہ صفا{ 
 اپنی ، نہيں گناہ کوئ بهی ميں کرلينے طواف کا پران والے کرنے وعمرہ
 خوب اورانہيں ہے قدردان تعالی اهللا کا والوں کرنے بهالئ سے خوشی
 ۔) ١٥٨(  البقرة}  ہے واال جاننے
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 اسے نے تعالی اهللا کہ ہے بهی يہ سے ميں خصوصيات کی اورمسجدحرام
 ، ہے برابر کے الکه ايک نماز ايک ميں اوراس ہے بنايا گہوارہ کا امن

 : ہے تعالی باری فرمان
 

 تم ، بنائ جگہ کی وامان اورامن ثواب ليے کے کولوگوں اهللا بيت نے ہم{ 
 عليہما اوراسماعيل ابراهيم نے ہم ، کرلو مقرر نماز کوجاۓ ابراهيم مقام

 اوررکوع والوں کرنے گهرکوطواف ميرے تم کہ ليا وعدہ سے السالم
 ۔)  ١٢٥(  البقرة}  رکهو صاف پاک ليے کے کرنےوالوں وسجدہ

 
 : ہے کافرمان وتعالی سبحانہ اوراهللا

 
 امن آجاۓ جو ميں اس ہے ابراهيم مقام ہيں نشانياں کهلی کهلی ميں جس{ 

 پاسکتے راہ طرف کی جواس پر لوگوں ان نے تعالی اهللا ، ہے جاتا ہو واال
(  تعالی اهللا تو کرے کفر ئ ،اورجوکو ہے کرديا فرض حج گهرکا اس ہوں
 ) ٩٧(  عمران آل}  ہے پرواہ بے سے دنيا تمام)  بلکہ سے اس

 
 ۔ للفاکهی اوراخبارمکہ۔  لالزرقی آخبارمکہ:  ديکهيں

 
 راہنمائ کی راہ اورسيدهے اورصحيح واال بخشنے توفيق ہی تعالی اوراهللا
 ۔ ہے واال کرنے

 
 . اعلم واهللا


