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 طريقہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں کرنے سواری
 

 پرسواری جن تهيں سوارياں سی کون کون کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ؟ تهے کرتے

 

 الحمدهللا
 

 یسوار پر اورگدهے ، اونٹ ، خچر ، نےگهوڑے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 پراورکبهی پيڻه ننگی کی گهوڑے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی کبهی ،  فرمائ
 گهوڑے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اوقات بعض ، کرسوارہوۓ ڈال کاڻهی

 پر اونٹ اورکبهی سوارہوتے ہی اکيلے اکثرطورپر ، تهے بهی کودوڑاتے
 ۔ تهے ليتے بهی کوبڻها کسی پيچهے اپنے

 
 اور آگے اپنے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ تیہو حالت بهی ايسی اورکبهی

 پرتين اونٹ طرح تواس ہونے ميں دوميان اورخود بڻهاتے کسی بهی پيچهے
 تهے بهی مرد ميں والوں بيڻهنے پيچهے اوران ، تهے بيڻهتے اشخاص

 ميں والوں بيڻهنے پيچهے بهی بيوياں بعض کی وسلم عليہ اهللا صلی اورآپ
 ۔ ہيں شامل

 
 پهر يا اور تهی تواونٹ يا سواری اکثرطورپر کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے معروف يہ متعلق کے اورخچر ، گهوڑا
 عرب اورخچر ، تها ديا کوهديہ ّآپ نے بادشاہ جوکسی خچرتها ہی ايک پاس
 کوخچر وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب بلکہ تهے نہيں پرمعروف سرزمين کی

 : کہ گيا کہا تويہ گيا ياک هديہ
 

 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ؟ کروائيں نہ جفتی کی سےگدهوں گهوڑوں ہم کيا
 : فرمايا نے

 
 ۔ ہے نہيں علم جنہيں ہيں کرتے لوگ تووہ کام يہ
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 نے تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ٢٥٦٥(  نمبر حديث ابوداود سنن ديکهيں
 .۔  ہے ديا قرار صحيح ميں)  ٢٢٣٦(  نمبر حديث داود ابی صحيح اسے

 
 ) ١٥٩/  ١(  تعالی اهللا رحمہ قيم البن المعاد زاد ديکهيں


