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        اهللا الرDن الرحيماهللا الرDن الرحيماهللا الرDن الرحيماهللا الرDن الرحيمبسم بسم بسم بسم 

        سجدنبو� م� �اليس نمازوں � فضيلت م� ضعيف حديثسجدنبو� م� �اليس نمازوں � فضيلت م� ضعيف حديثسجدنبو� م� �اليس نمازوں � فضيلت م� ضعيف حديثسجدنبو� م� �اليس نمازوں � فضيلت م� ضعيف حديثمممم
م� نے سنا ہے كہ جس نے مسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qڑھ� م� نے سنا ہے كہ جس نے مسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qڑھ� م� نے سنا ہے كہ جس نے مسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qڑھ� م� نے سنا ہے كہ جس نے مسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qڑھ�                 

        ؟؟؟؟ تو^يا يہ حديث صحيح ہے تو^يا يہ حديث صحيح ہے تو^يا يہ حديث صحيح ہے تو^يا يہ حديث صحيح ہے‘‘‘‘اسے نفاق سے بر� لكھ ديا جاتا ہے اسے نفاق سے بر� لكھ ديا جاتا ہے اسے نفاق سے بر� لكھ ديا جاتا ہے اسے نفاق سے بر� لكھ ديا جاتا ہے 

        ا`مدهللا ا`مدهللا ا`مدهللا ا`مدهللا 

انس بن مالh رg اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ انس بن مالh رg اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ انس بن مالh رg اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ انس بن مالh رg اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ 

        : : : : وسلم نے فرمايا وسلم نے فرمايا وسلم نے فرمايا وسلم نے فرمايا 

� مسجد م� �اليس نمازيں Qڑھ� ان """"kان  جس نے م �ڑھQ اليس نمازيں� �مسجد م �kان  جس نے م �ڑھQ اليس نمازيں� �مسجد م �kان  جس نے م �ڑھQ اليس نمازيں� �مسجد م �kجس نے م �م�م�م�سے سے سے سےم  hاي  hاي  hاي  hاي 

ت اور عذاب سے tات ت اور عذاب سے tات ت اور عذاب سے tات ت اور عذاب سے tات ءءءءبھى فوت نہ ہوئ تواس كے nے آگ سے برابھى فوت نہ ہوئ تواس كے nے آگ سے برابھى فوت نہ ہوئ تواس كے nے آگ سے برابھى فوت نہ ہوئ تواس كے nے آگ سے برا

wجا �مسند اDد حديث مسند اDد حديث مسند اDد حديث مسند اDد حديث ((((    """" اوروہ نفاق سے بر� ہوجاتا ہے  اوروہ نفاق سے بر� ہوجاتا ہے  اوروہ نفاق سے بر� ہوجاتا ہے  اوروہ نفاق سے بر� ہوجاتا ہے  ہے ہے ہے ہےلكھ د� جاwلكھ د� جاwلكھ د� جاwلكھ د

 yنم yنم yنم y۔ )  )  )  ) 12173    ::::نم            
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    ةيہ حديث ضعيف ہے ، عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے اسے سلسليہ حديث ضعيف ہے ، عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے اسے سلسليہ حديث ضعيف ہے ، عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے اسے سلسليہ حديث ضعيف ہے ، عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے اسے سلسل

 طرح  طرح  طرح  طرح  ہے اور ا~ ہے اور ا~ ہے اور ا~ ہے اور ا~قراردياقراردياقراردياقراردياضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ^ر^ے ^ر^ے ^ر^ے ^ر^ے م� ذكرم� ذكرم� ذكرم� ذكر )  )  )  ) 364 (  (  (  ( ةففففييييالضعالضعالضعالضع

         ا ھـ  ا ھـ  ا ھـ  ا ھـ ۔م� ذكر^رنے كے بعد منكر كہا ہے م� ذكر^رنے كے بعد منكر كہا ہے م� ذكر^رنے كے بعد منكر كہا ہے م� ذكر^رنے كے بعد منكر كہا ہے  )  )  )  ) 755( ( ( ( ضعيف ال�غيب ضعيف ال�غيب ضعيف ال�غيب ضعيف ال�غيب 

 ا*c صb اهللا عليہ  ا*c صb اهللا عليہ  ا*c صb اهللا عليہ  ا*c صb اهللا عليہ ةحجحجحجحج" " " " اورعالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf ا�Q كتاب اورعالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf ا�Q كتاب اورعالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf ا�Q كتاب اورعالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf ا�Q كتاب 

� زيارت � بد�ت � زيارت � بد�ت � زيارت � بد�ت � زيارت � بد�ت مدينہ منورہ مدينہ منورہ مدينہ منورہ مدينہ منورہ لكھتے ہ� كہ لكھتے ہ� كہ لكھتے ہ� كہ لكھتے ہ� كہ     م�م�م�م� )  )  )  ) 185( ( ( ( وسلم ص وسلم ص وسلم ص وسلم ص 

    م� سے يہ بھى ہے كہ زائرين اس بات � اھتمام كرتے ہ� كہ وہاںم� سے يہ بھى ہے كہ زائرين اس بات � اھتمام كرتے ہ� كہ وہاںم� سے يہ بھى ہے كہ زائرين اس بات � اھتمام كرتے ہ� كہ وہاںم� سے يہ بھى ہے كہ زائرين اس بات � اھتمام كرتے ہ� كہ وہاں

ايh ہفتہ رہ كر�اليس نمازيں Qور� كريں تاكہ ان كے لے نفاق اورآگ ايh ہفتہ رہ كر�اليس نمازيں Qور� كريں تاكہ ان كے لے نفاق اورآگ ايh ہفتہ رہ كر�اليس نمازيں Qور� كريں تاكہ ان كے لے نفاق اورآگ ايh ہفتہ رہ كر�اليس نمازيں Qور� كريں تاكہ ان كے لے نفاق اورآگ 

         اھـ  اھـ  اھـ  اھـ ۔    ۓسے برات لكھ د� جاسے برات لكھ د� جاسے برات لكھ د� جاسے برات لكھ د� جا

        : : : : اورعالمہ الشيخ ابن باز رDہ اهللا تعاf كہتے ہ� كہ اورعالمہ الشيخ ابن باز رDہ اهللا تعاf كہتے ہ� كہ اورعالمہ الشيخ ابن باز رDہ اهللا تعاf كہتے ہ� كہ اورعالمہ الشيخ ابن باز رDہ اهللا تعاf كہتے ہ� كہ 

لو�وں م� جويہ مشہور ہو�� ہے كہ زائر مدينہ م� آٹھ دن قيام لو�وں م� جويہ مشہور ہو�� ہے كہ زائر مدينہ م� آٹھ دن قيام لو�وں م� جويہ مشہور ہو�� ہے كہ زائر مدينہ م� آٹھ دن قيام لو�وں م� جويہ مشہور ہو�� ہے كہ زائر مدينہ م� آٹھ دن قيام 

ہ� ہ� ہ� ہ� مسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qور� كرے يہ صحيح نمسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qور� كرے يہ صحيح نمسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qور� كرے يہ صحيح نمسجد نبو� م� �اليس نمازيں Qور� كرے يہ صحيح ن    ررررووووكرے اكرے اكرے اكرے ا
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 جس نے مسجد نبو� م�  جس نے مسجد نبو� م�  جس نے مسجد نبو� م�  جس نے مسجد نبو� م� :":":":"ا�ر�ہ بعض روايات م� يہ آيا ہے كہ ا�ر�ہ بعض روايات م� يہ آيا ہے كہ ا�ر�ہ بعض روايات م� يہ آيا ہے كہ ا�ر�ہ بعض روايات م� يہ آيا ہے كہ 

�اليس نمازيں Qڑھ� اهللا تعاf اس كے nے آگ اورنفاق سے برات لكھ �اليس نمازيں Qڑھ� اهللا تعاf اس كے nے آگ اورنفاق سے برات لكھ �اليس نمازيں Qڑھ� اهللا تعاf اس كے nے آگ اورنفاق سے برات لكھ �اليس نمازيں Qڑھ� اهللا تعاf اس كے nے آگ اورنفاق سے برات لكھ 

 ہے جس سے نہ  ہے جس سے نہ  ہے جس سے نہ  ہے جس سے نہ  يہ :قيق, كے نزديh ضعيف روايت يہ :قيق, كے نزديh ضعيف روايت يہ :قيق, كے نزديh ضعيف روايت يہ :قيق, كے نزديh ضعيف روايتتوتوتوتو""""ديتا ہے ديتا ہے ديتا ہے ديتا ہے 

            .... Qراعتماد كيا جاسكتا ہے Qراعتماد كيا جاسكتا ہے Qراعتماد كيا جاسكتا ہے Qراعتماد كيا جاسكتا ہےسسسستودnل Qكڑ� جاسك� ہے اورنہ ہى اتودnل Qكڑ� جاسك� ہے اورنہ ہى اتودnل Qكڑ� جاسك� ہے اورنہ ہى اتودnل Qكڑ� جاسك� ہے اورنہ ہى ا

 ،  ،  ،  ، ۓئ حد مقرر نہ� كہ ات� دير ہى قيام كيا جائ حد مقرر نہ� كہ ات� دير ہى قيام كيا جائ حد مقرر نہ� كہ ات� دير ہى قيام كيا جائ حد مقرر نہ� كہ ات� دير ہى قيام كيا جااورزيارت كے nے كواورزيارت كے nے كواورزيارت كے nے كواورزيارت كے nے كو

 hھنٹہ يا اس سے كم وبيش اي� hا�ر كوئ اي hھنٹہ يا اس سے كم وبيش اي� hا�ر كوئ اي hھنٹہ يا اس سے كم وبيش اي� hا�ر كوئ اي hھنٹہ يا اس سے كم وبيش اي� hسے سے سے سے دو دن يا اس دو دن يا اس دو دن يا اس دو دن يا اسياياياياا�ر كوئ اي     

    شيخ رDہ اهللا �شيخ رDہ اهللا �شيخ رDہ اهللا �شيخ رDہ اهللا �(((( ا ھـ ، ا ھـ ، ا ھـ ، ا ھـ ،۔بھى زيادہ رہے تواس م� كوئ حرج نہ� بھى زيادہ رہے تواس م� كوئ حرج نہ� بھى زيادہ رہے تواس م� كوئ حرج نہ� بھى زيادہ رہے تواس م� كوئ حرج نہ� 

فتاو� ابن باز رDہ اهللا فتاو� ابن باز رDہ اهللا فتاو� ابن باز رDہ اهللا فتاو� ابن باز رDہ اهللا : : : :  ديكھ�  ديكھ�  ديكھ�  ديكھ� ۔ ) ) ) )اختصار^ے ساتھ ختم ہوااختصار^ے ساتھ ختم ہوااختصار^ے ساتھ ختم ہوااختصار^ے ساتھ ختم ہوا�م �م �م �م 

 fتعا fتعا fتعا f۔ )  )  )  ) 403 /  /  /  / 17( ( ( ( تعا            
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 حديث سے ہم� وہ حسن درجہ � حديث مستغ� كردي�  حديث سے ہم� وہ حسن درجہ � حديث مستغ� كردي�  حديث سے ہم� وہ حسن درجہ � حديث مستغ� كردي�  حديث سے ہم� وہ حسن درجہ � حديث مستغ� كردي� اس ضعيفاس ضعيفاس ضعيفاس ضعيف

ہے جس م� £اعت كے ساتھ تكبk ¢ريمہ � :افظت � فضيلت ہے جس م� £اعت كے ساتھ تكبk ¢ريمہ � :افظت � فضيلت ہے جس م� £اعت كے ساتھ تكبk ¢ريمہ � :افظت � فضيلت ہے جس م� £اعت كے ساتھ تكبk ¢ريمہ � :افظت � فضيلت 

        : : : : بيان � �ئ ہے بيان � �ئ ہے بيان � �ئ ہے بيان � �ئ ہے 

انس بن مالh ر¥ اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ انس بن مالh ر¥ اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ انس بن مالh ر¥ اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ انس بن مالh ر¥ اهللا تعاf عنہ بيان كرتے ہ� كہ نc صb اهللا عليہ 

        : : : : وسلم نے فرمايا وسلم نے فرمايا وسلم نے فرمايا وسلم نے فرمايا 

 ساتھ  ساتھ  ساتھ  ساتھ  جس نے خالص اهللا تعاf كے nے �اليس دن تh £اعت كے جس نے خالص اهللا تعاf كے nے �اليس دن تh £اعت كے جس نے خالص اهللا تعاf كے nے �اليس دن تh £اعت كے جس نے خالص اهللا تعاf كے nے �اليس دن تh £اعت كے""""

 � اس كے nے دو �§وں آگ  � اس كے nے دو �§وں آگ  � اس كے nے دو �§وں آگ  � اس كے nے دو �§وں آگ اااا نماز اد نماز اد نماز اد نماز ادۓتكبk ¢ريمہ Qاتے ہوتكبk ¢ريمہ Qاتے ہوتكبk ¢ريمہ Qاتے ہوتكبk ¢ريمہ Qاتے ہو

    241:::: س¨ ترمذ� حديث نمy  س¨ ترمذ� حديث نمy  س¨ ترمذ� حديث نمy  س¨ ترمذ� حديث نمy "("("("(ت لكھ د� جاw ہےت لكھ د� جاw ہےت لكھ د� جاw ہےت لكھ د� جاw ہےءءءءاورنفاق سے برااورنفاق سے برااورنفاق سے برااورنفاق سے برا

    200    رقم ا`ديثرقم ا`ديثرقم ا`ديثرقم ا`ديث::::اور عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے صحيح ترمذي اور عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے صحيح ترمذي اور عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے صحيح ترمذي اور عالمہ اzا@ رDہ اهللا تعاf نے صحيح ترمذي ) ) ) ) 

            ۔ اسے حسن كہا ہے  اسے حسن كہا ہے  اسے حسن كہا ہے  اسے حسن كہا ہے م�م�م�م�) ) ) ) 
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م� م� م� م�     ر مسجدر مسجدر مسجدر مسجداوراس حديث م� بيان � �ئ فضيلت �م ہے جو كہ ہاوراس حديث م� بيان � �ئ فضيلت �م ہے جو كہ ہاوراس حديث م� بيان � �ئ فضيلت �م ہے جو كہ ہاوراس حديث م� بيان � �ئ فضيلت �م ہے جو كہ ہ

     نمازQڑھنے كوشامل ہے �اہے وہ نمازQڑھنے كوشامل ہے �اہے وہ نمازQڑھنے كوشامل ہے �اہے وہ نمازQڑھنے كوشامل ہے �اہے وہ£اعت اور تكبk او© كے ساتھ£اعت اور تكبk او© كے ساتھ£اعت اور تكبk او© كے ساتھ£اعت اور تكبk او© كے ساتھ

يہ فضيلت ف مسجد حرام يہ فضيلت ف مسجد حرام يہ فضيلت ف مسجد حرام يہ فضيلت ف مسجد حرام ‘ ‘ ‘ ‘ ہو ہو ہو ہو ك» بھى ملh اورخطہ م� ك» بھى ملh اورخطہ م� ك» بھى ملh اورخطہ م� ك» بھى ملh اورخطہ م� 

            ۔ خاص نہ�  خاص نہ�  خاص نہ�  خاص نہ�  ہى ہى ہى ہىاورمسجد نبو� كے ساتھاورمسجد نبو� كے ساتھاورمسجد نبو� كے ساتھاورمسجد نبو� كے ساتھ

تواس بنا Qر جس نے بھى �اليس نمازيں تكبk او© كے ساتھ £اعت تواس بنا Qر جس نے بھى �اليس نمازيں تكبk او© كے ساتھ £اعت تواس بنا Qر جس نے بھى �اليس نمازيں تكبk او© كے ساتھ £اعت تواس بنا Qر جس نے بھى �اليس نمازيں تكبk او© كے ساتھ £اعت 

�§وں آگ اورنفاق سے �§وں آگ اورنفاق سے �§وں آگ اورنفاق سے �§وں آگ اورنفاق سے م� ادا كرنے � اھتمام كيا تواس كے nے دوم� ادا كرنے � اھتمام كيا تواس كے nے دوم� ادا كرنے � اھتمام كيا تواس كے nے دوم� ادا كرنے � اھتمام كيا تواس كے nے دو

ت لكھ د� جاw ہے ، �اہے وہ مكہ يا مدينہ يا ك» اورج®ہ � ت لكھ د� جاw ہے ، �اہے وہ مكہ يا مدينہ يا ك» اورج®ہ � ت لكھ د� جاw ہے ، �اہے وہ مكہ يا مدينہ يا ك» اورج®ہ � ت لكھ د� جاw ہے ، �اہے وہ مكہ يا مدينہ يا ك» اورج®ہ � ء ء ء ء برابرابرابرا

            ۔مسجد ہو مسجد ہو مسجد ہو مسجد ہو 

        . . . .   واهللا تعاf اعلمواهللا تعاf اعلمواهللا تعاf اعلمواهللا تعاf اعلم

        

        االسالم سوال وجواباالسالم سوال وجواباالسالم سوال وجواباالسالم سوال وجواب


