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 ميں ہےاورکيااس کيااهميت کی المقدس بيت کےليے مسلمانوں
 ؟ ہے حق کوئ بهی کا يهوديوں

 
 ہمارے شہر قدس کہ ہوں سنتارہا يہ مسلسل ناطے کے ہونے مسلمان ميں
 ؟ ہے کيا سبب کا اس ليکن ہے اہم ہی ہتب ليے

 اسی اقصی مسجد نے السالم عليہ يعقوب اهللا نبی کہ ہے توعلم کا مجهےاس
 اقصی مسجد نے وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی اورہمارے ، بنائ ميں شہر
 رسالت کی انبياء سب کہ جو کرائ امامت نمازميں کی انبياء سب ميں

 ۔ ہے پردليل وحدت کی الہی اوروحی
 شہرکی جواس ہے پاياجاتا سبب ايسا اوربهی کوئ عالوہ کے اس توکيا

 نہ معامالت ساته کے يهوديوں ہم سےکہ سبب اس کہ يا ، کرے واضح اہميت
 ؟ کريں

 ۔ ہے کا يهوديوں حصہ زيادہ سے ہم شہرميں اس کہ ہے لگتا توايسا مجهے
 

 هللا الحمد
 : اول

 
 : اهميت کی المقدس بيت

 
 کے المقدس بيت کہ چاہيۓ ہونا ميں علم کے آپ فرماۓ پررحم آپ تعالی اهللا

 : ہيں بہت احاديث و آيات ميں کےبارہ جس ہيں زيادہ بہت فضائل
 

 فرمان:  ہے ديا قرار مبارک اسے ميں مجيد قرآن نے وتعالی سبحانہ اهللا
 : ہے تعالی باری

 
 ےس حرام مسجد ميں رات ہی کورات بندے اپنے جو ذات وہ ہے پاک{ 

 اس ، رکهی دے برکت نے ہم پاس آس کے جس گيا لے تک اقصی مسجد
 ۔)  ١(  االسراء}  دکهائيں نمونے بعض کے قدرت اپنی اسے ہم کہ ليے
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 لحاظ تواس ہے اردگرد کے جومسجد ہے شہراورعالقہ وہ ہی اورقدس
 ۔ ہوا بابرکت سےوہ

 
 وصف کا سمقد سے زبان کی السالم عليہ نےموسی تعالی کواهللا عالقہ اسی

 : ہے تعالی باری فرمان ، ديا
 

 نے تعالی اهللا جو ہوجاؤ داخل ميں سرزمين مقدس اس قوم ميری اے{ 
 ۔)  ٢١(  المائدة}  ہے دی لکه نام تمہارے

 
(  صد اڑهائ نماز ايک جہاں ہے جاتی پائي اقصی مسجد ميں سرزمين اس

 ۔ ہے کےبرابر نمازوں)  ٢٥٠
 

 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہم کہ ہيں کرتے نبيا عنہ تعالی اهللا ابوذررضي
 يا ہے افضل مسجدنبوی کيا کہ لگے کہنے سے دوسرے ايک ميں موجودگي

 ميری:  لگے فرمانے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم تورسول ؟ المقدس بيت کہ
 نمازی اوروہ افضل سے چارنمازوں کی)  المقدس بيت(  وہاں ميں مسجد

 کے اس پاس کے آدمی کس کہ گا آۓ وقت ايک ، ہے اچها ہی بہت بهی
 المقدس بيت اسے سے جہاں ہوگا ڻکڑا کا زمين جتنی رسی کی گهوڑے
(  الحاکم مستدرک۔  ہوگي بہتر سے دنيا ساری ليے کے اس تويہ ، گا نظرآۓ

 اورعالمہ ذهبی اورامام ديا قرار صحيح اسے نے حاکم امام)  ٥٠٩/  ٤
 سلسلۃ ديکهيں ہے کی موافقت کی ان ںمي اس نے تعالی اهللا رحمہما البانی

 ۔)  ٢٩٠٢(  نمبر حديث الصحيحۃ احاديث
 

 مسجداقصی طرح تواس ہے کےبرابر ہزارنماز نماز ايک ميں نبوی مسجد
 ۔ ہوئ برابر نمازکے)  ٢٥٠(  سو ئ نمازاڑها ايک ميں

 
 مشہور ميں لوگوں برابروالی سونمازکے نمازپانچ ايک ميں مسجداقصی

(  ص تعالی اهللا رحمہ البانی للشيخ المنۃ تمام ديکهيں۔  ہے ضعيف حديث
 ۔)  ٢٩٢
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 ہوسکتا، نہيں داخل بهی دجال پرکانا جہاں ہے سرزمين پاکيزہ ايسی اوروہ
 : ہے وسلم عليہ اهللا صلی نبوی فرمان ميں حديث کہ جيسا

 
)  گهومےگا ميں زمين ساری باقی عالوہ کے المقدس اوربيت حرم دجال وہ( 

/  ٢(  ہے کہا صحيح اسے نے خزيمہ ابن)  ١٩٦٦٥(  نمبر حديث مسنداحمد
 ۔)  ١٠٢/  ٧(  حبان ابن صحيح)  ٣٢٧

 
 کہ جيسا گے کريں قتل قريب کے عالقے کواسی دجال السالم عليہ عيسی
 : ہے نبوی فرمان ميں نبوی حديث

 
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي سمعان بن نواس
 : فرمايا نے وسلم

 
 صحيح)  گے کريں قتل ميں لد باب کو دجال السالم عليہ مريم بن عيسی( 

 ۔)  ٢٩٣٧(  نمبر حديث مسلم
 

 ۔ ہے نام کا جگہ ايک قريب کے المقدس بيت لد
 
 مسجد ليے کے کومعراج وسلم عليہ اهللا صلی نبی جہاں ہے جگہ وہی يہ -

 کچه ميں آيت اس نے تعالی اهللا ذکر کا جس گيا ليجايا اقصی مسجد سے حرام
 : ہے فرمايا طرح اس

 
 سے مسجدحرام ميں رات ہی کورات بندے جواپنے تعالی اهللا وہ ہے پاک{ 

 ) ١(  االسراء}  گيا لے تک اقصی مسجد
 
 : ہے ميں حديث ذيل مندرجہ کہ جيسا ہے اول قبلہ کا مسلمانوں يہ -
 

 سترہ يا سولہ نے اهللا یصل نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی براء
)  ٤١(  نمبر حديث بخاری صحيح۔۔۔  نمازپڑهی طرف کی المقدس بيت مہينے
 ۔)  ٥٢٥(  نمبر حديث مسلم صحيح
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 ۔ ہے وطن کا کرام اورانبياء وحی محبط جگہ وہ ہےکہ ومعلوم معروف -
 
 : جائزہے سفرکرنا طرف کی جن ہے سے مساجدميں ان المقدس بيت -
 

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے کيان عنہ تعالی هللا رضی ابوهريرہ
 : فرمايا نے

 
 حرام مسجد ، جاسکتا کيا سفرنہيں طرف اورکی کسی عالوہ مساجدکے تين( 
 حديث بخاری صحيح)  اورمسجداقصی ، وسلم عليہ اهللا صلی نبوی مسجد ،

 ) ١١٣٢(  نمبر
 

 نے عنہ تعالی اهللا ضیر خدری ابوسعيد نے تعالی اهللا رحمہ مسلم اورامام
 ۔)  ٨٢٧(  نمبر حديث مسلم صحيح۔  ہے کی روايت بهی

 
 ہے کيا راويت نے عنہ تعالی اهللا رضي ابوهريرہ جسے ميں حديث لمبی ايک

 کی السالم عليہم انبياء سب ميں مسجد اسی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ
 : يںہ طرح اس کچه الفاظا کے حديث ، کرائ امامت نمازميں ايک

 
) کرائ امامت کی ان نے توميں آيا وقت نمازکا)  فاممتهم الصالة فحانت( 

 ۔)  ١٧٢(  نمبر حديث مسلم صحيح
 

 طرف کی عالقہ بهی کسی کے زمين عالوہ کے مساجد تين ان ليے تواس
 ۔ ہے جائزنہيں سفرکرنا سے غرض کی عبادت

 
 : دوم

 
 کہ ہوتا نہيں ثابت يہ سے تمعيرکرنے کے اقصی مسجد کا السالم عليہ يعقوب

 يعقوب حاالنکہ ہيں دار حق زيادہ کے مسجداقصی سے مسلمانوں يهودی اب
 ہوسکتا کيسے تويہ ہيں مشرک اوريهودی پرتهے اورتوحيد موحد السالم عليہ
 ۔ رکهيں حق بهی کچه ميں اس مشرک يهودی کہ ہے
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 بنائ قصیا مسجد نے السالم عليہ يعقوب باپ کے ان کہ نہيں يہ معنی کا اس
 بنائ ليے اس مسجد يہ ليے کے توان نے انہوں بلکہ ، ہوگئ کی ان يہ تواب

 کريں عبادت کی تعالی اوراهللا نمازپڑهيں توحيد اوراہل موحد ميں اس کہ
 اورمشرکوں ، ہوں نہ کيوں اورہی کوئ عالوہ کے اوالد کی ان وہ اگرچہ
 ۔ ہوں نہ کيوں سے ميں اوالد کے ان وہ چاہے جاۓ دورکيا سے کواس

 
 ۔ ہے ہوتی پرمشتمل تقوی بلکہ نہيں نسلی دعوت کی انبياء کہ ليے اس

 
 : سوم

 
 زميں نما کی انبياء سابقہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ کہنا يہ کا اورآپ
 ۔ ہے دليل پختہ کی رسالت وحدت اور الہی وحدت يہ کرائ امامت

 
 ہے ہی ايک اورعقيد دين کا انبياء سب کہ ليے اس ہے صحيح بالکل تويہ

 سب سے جس ہے وحی ايک اورمصدر منبع کا دين کے سب ان کيونکہ
 ۔ دورکی تشنگی دينی اپنی نے انبياء

 
 ديتا دعوت طرف کی اس کہ جو توحيدہے عقيدہ ہی ايک بهی عقيدہ کا اوران

 ، ہے الئق کے عبادت ہی وہ صرف اور الشريک وحدہ تعالی اهللا کہ ہے
 ہمارے ، ہے اختالف سے اعتبار کے تفاصيل ميں يعتوںشر کی انبياء اگرچہ

 : فرمايا ہوۓ کرتے اشارہ کی اس بهی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ، ہوں دار حق زيادہ ميں اورآخرت دنيا کا السالم عليہ مريم بن عيسی ميں( 
)  ہے ہی ايک اوردين مختلف مائيں کی ان ہيں بهائ عالتی انبياء اورسب
 ۔)  ٢٣٦٥(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣٢٥٩(  نمبر ديثح بخاری صحيح

 
 بهائ عالتی اورہواسے ماں ہواور ايک باپ کا جن يہ معنی کا بهائ عالتی

 ۔ ہے جاتا کہا
 

 کہ بازرہيں سے رکهنے اعتقاد ايسا آپ کہ گے کہيں کويہ آپ يہاں اورہم
 راو غلط يہ کيونکہ ہيں پر مصدر ہی ايک اب اورمسلمان ونصاری يهود
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 تحريف ميں دين اپنے نے انہوں کہ ہے يہ دليل کی ہےجس غيرصحيح
 پرايمان وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے وہ کہ تها يہ ميں جس کرڈالی

 ديکهيں آپ تواب ، کريں کفرنہ ساته کے اوران کريں اتباع کی اوران الئيں
 نہيں ماناي اور کفرکرتے ساته کے نبوت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ کہ

 ۔ ہيں کرتے شرک ساته کے تعالی اوراهللا ، التے
 

 : چہارم
 

 دووجہوں زمين وہ کہ ليے اس ہے نہيں حصہ کچه کا يهوديوں ميں قدس
 : ہيں رہے رہتے پريهودی وہاں پہلے اگرچہ ہے چکی بن کی مسلمانوں سے

 
 مومنوں کے اسرائيل اوربنی کيا ارتکاب کفرکا نے يهوديوں کہ ليے اس - ١

 اوران کيا واتباع پيروی کی السالم عليہ موسی نے جنہوں پر دين کے
 اوراس آۓ نہيں پرواپس دين کے ان يهودی کی مدد کی اوران الۓ پرايمان
 ۔ کيا نہيں پرعمل

 
 زمين ليے اس ، ہيں رکهتے حق زيادہ کا جگہ اس سے ان مسلمان ہم - ٢

 تووہی مالک کا نزمي بلکہ ہوتی نہيں حاصل سے اختيارکرنے رہائش پہلے
 حکم کے تعالی اهللا ميں اوراس کرے نفاذ کا حدوداهللا ميں جواس ہے بنتا

 اس کو اورانسانوں پيدافرمائ نے تعالی اهللا زمين کہ ليے اس وہ ، کوچالۓ
 کريں عبادت کی تعالی اهللا ہوۓ پررہتے زمين اس وہ کہ فرمايا پيدا ليے

 ۔ کريں اورقائم نافذ کمح و اورشريعت دين کا تعالی اهللا ميں اوراس
 

 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا
 اس سے ميں بندوں اپنے چاہے جسے وہ ہے ہی کی تعالی اهللا زمين يقينا{ 
(  االعراف}  ہيں جومتقی ہے کوہوتی انہيں کاميابی اورآخر دے بنا وارث کا

 ۔) ١٢٨
 

 ہوں رنہپ اسالم دين کہ جو آجاۓ وہاں بهی قوم عرب اگرکوئ ليے تواسی
 وہاں کہ حتی جاۓگا کيا وقتال جہاد بهی سے توان کريں نفاذ کفرکا اوروہاں

 ۔ ہوجائيں قتل وہ پهر ہويا نافذ حکم کا اسالم



 

8 

 
 کا اسالم و توحيد تو يہ بلکہ نہيں اورمعاشرتی نسلی کوئ معاملہ اوريہ
 ۔ ہے معاملہ

 
 : ںہي کرتے نقل کالم کی نگاروں مقالہ چندايک ہم ليے کے فائدے

 
 بودوباش پہلے سے سب ميں فلسطين کہ شاهدہے کی بات اس تاريخ

 ميالد قبل ہزارسال٦ چه جنہوں ، تهے کنعانی والے اختيارکرنے اورسکونت
 سے عربيہ اورجزيرہ تها قبيلہ عرب ايک جوکہ کی اختيار رہائش وہاں

 نام کا فلسطين اسے سے نام کے ان کےبعد آنے کے اوران آيا ميں فلسطين
 احمد:  تاليف۔  انشتطها ، تنظيماتها نشّاتها الصيهونيۃ:  کتاب ديکهيں۔  گيا ادي

 ۔)  ٧(  ص العوضی
 

 سال سو چه تقريبا بهی کے آنے کے السالم عليہ ابراهيم پر تويہاں اوريهودی
 سوسال چودہ مرتبہ پہلی پر يہاں يهودی کہ ہوا يہ معنی کا اس يعنی ہيں آۓ
 سوسال پانچ ہزار چار سے يهوديوں کنعانی حطر تواس ، آئيں ميالد قبل

 ہی والی اوپر ديکهيں بنايا وطن اوراسےاپنا ہوۓ داخل ميں فلسطين پہلے
 ۔)  ٨(  نمبر صفحہ کتاب

 
 کا يهوديوں ميں فلسطين ہےکہ ہوتا ثابت يہ طورپربهی تايخی يہ طرح تواس

 ئتوکو اورنہ ، تها حق کوئ پہلے اس ہی اورنہ ہے حق کوئ اب تو نہ
 کے ہونے اورمالک رہائشی قديم ہی نہ اور ہے حق اوردينی شرعی

 ۔ ہيں اورظالم غاصب لوگ يہ بلکہ ، ہے حق کوئ ہی اعتبارسے
 

 بيت جلد جلداز سے يهوديوں اورپليد نجس ان وہ ہيں دعاگو سے تعالی اهللا ہم
 کرے ديرنہ ميں اوراس نکالے سے وہاں اورانہيں کرے کوپاک المقدس
 ، ہے واال کرنے دعاکوقبول اوروہ پرقادرہے اس وتعالی تبارک اهللا بالشبہ

 ۔ العالين رب والحمدهللا
 

 .  اعلم واهللا


