۩۩۩  -احـــــــادیث نبوی ۩۩۩ -
صلهى ه
سله َم
سول ُ ه ِ
َّللاُ َعلَ ْی ِه َو َ
َّللا َ
َقال َ َر ُ
َمنْ َحفِ َظ َعلَى أ ُ همتِي أَ ْر َبعِینَ َحدِی ًثا َی ْن َتفِ ُعونَ ِب َها َب َع َث ُه ه
َّللا ُ َی ْو َم "
" ا ْلقِ َیا َم ِة َفقِی ًها َعالِ ًما
سا َن َك "
" -1أَ ْملِ ْك لِ َ
اپنی زبان کو قابو میں رکھ
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)ترمذی(

َ
ـــــــت َن َجا"
صـ َم
َ -2منْ َ
جو چپ رہا وہ نجات پا گیا

)ترمذی(

e.c

fre

" -3الدین النصیحة "
دین خیر خواہی کا نام ہے

)مسلم(

" -5ا ْل َح َیا ُء ُ
ان"
ش ْع َب ٌة مِنَ اإلِی َم ِ
حیا عالمت ایمان میں سے ہے

line

األع َمال ُ َبا ْلن َیا ِ
ت"
" -4إ هن َما ْ
اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے

) بخاری و مسلم(

) بخاری و مسلم(
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ش ُّد مِنَ ِّ
" -6ا ْلغِی َب َة أَ َ
الز َنا"
غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے

) مشکوہ(

) مشکوہ(
" -7زنا ا ْل َع ْی ِن ال هن َظ ُر"
آنکھوں کا زنا نا محرم کی طرف نظر کرنا ہے

ُ ” -9كل ُّ ُم ْسك ٍِر َح َرا ٌم“
ہر نشہ والی چیز حرام ہے

) ابوداؤد(

صالةُ "
ح ا ْل َج هن ِة ال ه
ِ " -10م ْف َتا ُ
جنت کی کنجی نماز ہے

ww

اب ا ْل َق ْب ِر َحق "
َ " -8ع َذ ُ
عذاب قبر حق ہے

) بخاری و مسلم(

)ترمذی(

صال ِة ال ُّطهو ُر “
ح ال ه
ِ ” -11مفتا ُ
نماز کی کنجی طہارت ہے

)ترمذی(

ّلِل َم ْس ِجدًا َب َنى ه
َّللا ُ لَ ُه َب ْی ًتا “
َمنْ َب َنى ِ ه ِ
 " -12فِي ا ْل َج هن ِة
جو ( هللا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی لئے ) مسجد
تعمیر کراے گا هللا تعالی اس کے لئے ج ّنت میں محل تعمیر
کرائیں گے
) بخاری و مسلم(
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َ
ُ
َام األ ُ هم َها ِ
ت "
 " -13ا ْل َج هنة َت ْح َت أ ْقد ِ
جنت کے ماں کے قدموں تلے ہے

)مسلم(

line
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)بخاری(
” -14ا ْل َم ْر ُء َم َع َمنْ أَ َح هب َی ْو َم ا ْل ِق َیا َم ِة “
آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہو گا جس سے دنیا میں محبت
کرتا ہو گا
صالة ل َِو ْقتِ َها"
صلُّوا ال ه
َ ” -15
نماز کو اس کے مقرہ وقت پر ادا کرو

)مسلم(
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)بخاری(
صلِّي “
صلُّوا َك َما َرأَ ْی ُت ُمونِي أ ُ َ
َ ” -16
تم ایسے نماز پرہو جیسے مجھے (صلی هللا علیہ وآلہ وسلم) کو
نماز پڑھتا دیکھو
)طبرانی(
” -17إِ َذا َغضِ َب أَ َح ُد ُك ْم َف ْل َی ْس ُك ْت“
جب تم میں سے کسی کو غصہ آیے تو خاموش ہو جایے

ww

ب“
الَ َتدْ ُخل ُ ا ْل َمالَئِ َك ُة َب ْی ًتا فِی ِه َك ْل ٌ
اوی ُر
”والَ َت َ
َ -18
ص ِ
فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جس میں کتا یا جاندار
کی تصویر ہو

) بخاری و مسلم(

َ -19
)بخاری(
"خ ْی ُر ُك ْم من َت َعلهم القرآن و َعله َمه"
تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھایے
ب أَ ْو َعابِ ُر "
ُكنْ فِي ال ُّد ْن َیا َكأ َ هن َك َغ ِر ْی ٌ

)بخاری(

س ِب ْی ٍل
َ " -20
دنیا میں پردیسی یا رہ چلتے مسافر کی طرح رہو
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) بخاری و مسلم(
اللهـــــــــــــــــــمـ "
" -21فقهنــــــــــــــــــــى فى دینـــــــــــــــــى
اے هللا ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما
قُلْ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِ
َّللا َفا هت ِب ُعونِي "
ح ُّبونَ ه َ
ُ " -22ی ْح ِب ْب ُك ُم ه
َّللاُ
هللا فرماتے ہیں میرے نبی میرے بندوں سے کہ دو اگر تم هللا
سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو میں تمکو اپنا
محبوب بنا دوں گ
)حدیث قدسی(

e.c

fre

)مسلم(
" -23أللهم أهدني وسددني"
اے هللا مجھے ہدایت دے اور سیدھا راستہ دیکھا

line

ار َك َّللا لَ َك فِي أَهْ لِ َك َو َمالِ َك"
َ " -24ب َ
هللا تمہاری اوالد اور مال میں برکت عطا فرماے

)بخاری(

lon

صالةُ "
إِنه الهذِي َتفُو ُت ُه َ
ص ِر َف َكأ َ هن َما ُوت َِر أَهْ لَ ُه َو َمالَ ُه
" -25ا ْل َع ْ
جس شخص کی فوت ہو گئی عصر کی نماز گویا کے برباد ہو
گیا اس کی اوالد اور اس کا مال
) بخاری و مسلم(
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ال َیدْ ُخل ُ ا ْل َج هن َة خِب َ ،وال َبخِیل ٌ " ،
"وال َم هنانٌ
َ -26
نہیں داخل ہو سکے گا جنت میں دھوکہ دینے واال نہ بخیل اور
نہ احسان کر کے جتنے واال
)ترمذی(

ww

رح ْم ُكم َمن "
ارحموا َمن في
ِ
األرض َی َ
َ
ماء
س ِ
" -27في ال ه
تم زمیں پر رہنے والوں پر رحم کرو آسمان واال هللا تم پر رحم
کرے گا

)ترمذی(

سانِه "
سلِ َم ا ْل ُم ْسلِ ُم ْونَ منْ لِّ َ
ا ْل ُم ْسلِ ُم َمنْ َ

)بخاری(

"و َیدِہ
َ -28
سچا مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ رہیں اسکی زبان
اور اس کی ہاتھ سے
إِ َذا َجا َء أَ َح ُد ُك ُم ا ْل ُج ُم َع َة "
َ " -29ف ْل َی ْغ َتسِ لْ
جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لئے جائے اسے
چاہے کے غسل کر کے آیے

) بخاری و مسلم(
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e.c

الله ُه هم َحاسِ ْبنِي ِ
سا َبا ً "
ح َ
یراً
" -30اللهم حاسبنا َ /یسِ َ
اے هللا ما حساب آسان فرما

) مستدرک حاکم(

ت ا ْل َم ْو ِ
الله ُه هم أَ ِع ِّني َعلَى َغ َم َرا ِ
ت  ،أَ ْو"
ت ا ْل َم ْو ِ
س َك َرا ِ
ت
َ " -31
اے هللا ہمیں موت کی سختیوں اور مدھوشیوں سے محفوظ
فرماے

)ترمذی(

line
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أس َط ُهو ٌر إنْ َ
) مشکوہ(
شا َء َّللاُ"
" -32الَ َب َ
کوئی حرج نہیں یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرے گی
ار َف ْع م ِْر َف َق ْی َك "
ض ْع َك هف ْی َك َو ْ
س َجدْ َت َف َ
"إِ َذا َ
-33
جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کہنیاں
اٹھاے رکھو
ار ُز ْقنِي َ
س ِبیلِ َك"
ش َها َد ًة فِي َ
" -34لله ُه هم ْ
اے هللا مجھے راستے میں شہدت کی موت دے
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)مسلم(

)بخاری(

الله ُه هم ا ْكفِنِي بِ َح َاللِ َك َعنْ َح َرا ِم َكَ ،وأَ ْغنِنِي"
ضلِ َك َع همنْ سِ َواك
"ب َف ْ
ِ -35
اے هللا حاجتیں پوری کر میری حالل روزی سے اور بچا حرام
سے اور بے پروہا کر دے مجھ کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے
ماسوا سے

) مشکوہ(

اس َوا ْ
ش ِ
أَ ْذ ِه ِ
) مشکوہ(
ف أَ ْن َت "
ب ا ْل َبأْ َ
س َر هب ال هن ِ
 "-36ال ه
س َق َما ً
شافِي َال شِ َفا َء إِ هال شِ َفاؤُ َك شِ َفا ٌء َال ُی َغا ِد ُر َ
دور کر تکلیف اے پروردگار خلقت کے اور شفا بخش آپ ہی
شفا دینے والے ہیں نہیں ہے شفا مگر آپ ہی کی طرف سے اسی
شفا دے کے کسی قاسم کی بیماری نہ چھویے
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الله ُه هم أَ ِغ ْث َنا ،الله ُه هم أَ ِغ ْث َنا" ،
 " -37الله ُه هم أَ ِغ ْث َنا
اے هللا ہم پر ,اے هللا ہم پر بارش برسا,اے هللا ہم پر بارش برسا
بارش برسا
) بخاری و مسلم(

e.c

سبـــــــحان المـــــلك القــــدوس رب "
 " -38المالئـكـــــــــــــة والــــــروح
پاک ہے بادشاہ بہت پاک فرشتوں اور جبرائیل کا رب

) مشکوہ(

fre
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َّللا َوقُدْ َرتِ ِه مِنْ َ
ج ُد "
أَ ُعو ُذ ِبع هِز ِة ه ِ
ش ِّر َما أَ ِ
"وأ ُ َحا ِذ ُر
َ -39
میں پنہا لیتی ہوں هللا کے غلبے اور اس کی قدرت کی ہر اس
تکلیف سے جسے میں پاتی ہوں اور اس سے بچنا چاہتی ہوں
)مسلم(
ضا َن ْفسِ ِه"
س ْب َحانَ ه ِ
َّللا َوبِ َح ْم ِد ِہ َع َد َد َخ ْلقِ ِه َو ِر َ
ُ
َ
"و ِز َنة َع ْرشِ ِه َو ِمدَا َد َكلِ َمات
َ -40
میں پاکیزگی بیان کرتی ہوں هللا کی اس کی تعریف کے ساتھ اس
کی مخلوق کی کی گنتی کے برابر اور اس کے نفس کی رضا
کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے
ہوں کلمات کی سیاہی کے برابر اتنی تعریف کرتی
) مشکوہ(

