
ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َحِديثًا فََحِفَظهُ َحتَّى يُبَل ِغَهُ  َر َّللاَّ  ﴾2656الترمذي : ﴿ َغْيَرهُ  نَضَّ
 

 

 للحفظ األحاديث النبوية
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  .1 ِ َصلهى َّللاه ٍّ قَاَل قَاَل ِلي َرُسوُل َّللاه ِ  اتهقِ " :َعْن أَِبي ذَر   اْلَحَسنَةَ  السهيٍِّئَةَ  َوأَتْبِعْ  ُكْنتَ  َحْيثَُما َّللاه

 الترمذي رواه. "َحَسن   ِبُخلُق   النهاسَ  َوَخاِلقِ  تَْمُحَها

 

 ہيہللا عل یہے کہ انہوں نےکہا کہ رسول ہللا صل تیہللا عنہ سے روا یذر رضحضرت ابو : ترجمہ

کرو تاکہ وه  یکے بعد بهالئ یہو ہللا سے ڈرو اور برائ یبه ںيتم جہاں کہ" :ایوسلم نے مجهے فرما

 ـہے ايک تینے اسے روا یامام ترمذ ۔"آؤ شياسے مٹادے اور لوگوں سے اچهے اخالق کے ساته پ

 

ِ صلى ہللا عليه وسلم .2 ال یَْدُخُل الَجنهةَ َمْن الَ "قال:  َعْن أَبِي ُهَرْیَرةَ رضي ہللا عنه، أَنه َرُسوَل َّللاٍّ

 مسلم رواه ".یَأَمُن َجاُرهُ َبَوائِقَهُ 

 

وه ” :نے فرمایا صلی ہللا عليہ وسلم ہے، رسول ہللا تیہللا عنہ سے روا یرض ةریحضرت ابوہر: ترجمہ

نے اسے  امام مسلم" ۔  گا جس کا ہمسایہ اس کے فساد سے محفوظ نہيںہو ںيداخل نہ ںيجنت م  شخص

 ـہے ايک تیروا

 

اْلُمْسِلُم أُخو الُمْسِلِم، ال َیْظِلُمهُ : "قالأنه ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمر رضي ہللا تعالى عنهما عن النبي  عبدہللا َعن .3

ُ في حاَجتِهِ   رواه بخاري ".وال یُْسِلُمهُ، َمن كاَن في حاَجِة أِخيِه كاَن َّللاه

 

رسول کریم صلی ہللا عليہ وسلم نے  عبدہللا بن عمر رضی ہللا عنہما نے فرمایا کہ حضرت: ترجمہ

ئی ہے ، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بها" :فرمایا

امام  ۔ "جو شخص اپنے بهائی کی ضرورت پوری کرے ، ہللا تعالٰی اس کی ضرورت پوری کرے گا

 ـہے ايک تینے اسے روا بخاري

 

 

 

 

 



ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َحِديثًا فََحِفَظهُ َحتَّى يُبَل ِغَهُ  َر َّللاَّ  ﴾2656الترمذي : ﴿ َغْيَرهُ  نَضَّ
 

 

 للحفظ األحاديث النبوية

 

، قَاَل قَاَل ِلَي النهبِيُّ صلى ہللا عليه وسلم .4 ا ، ولْو أْن تْلقَى ال تْحِقَرنه من المعُروِف شْيئ  " َعْن أَبِي ذَرٍّ 

 رواه مسلم ".أخاَك بوْجه  طْلق  

 

 یکس”: ایوسلم نے فرما ہيہللا عل یہے، رسول ہللا صل تیہللا عنہ سے روا یحضرت ابوذررض: ترجمہ

 یہے کہ تم اپنے بهائ یکين کیا یبه ہی( اور یثواب سے خال یعنیمت سمجهو ) ريکو حق یکين یبه

 ـہے ايک تینے اسے روا امام مسلم". کے ساته ملو یشانيسے خنده پ

 

ِ صلى ہللا عليه وسلم یَقُولُ  -رضي ہللا عنه-َعْن أَبِي ُهَرْیَرةَ  .5 َحقُّ اْلُمْسِلِم  "  قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ُ اْلَمِریِض، َواتٍِّبَاعُ اْلَجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الدهْعَوةِ، َوتَْشمِ  يُت َعلَى اْلُمْسِلِم َخْمٌس َردُّ السهالَِم، َوِعيَادَة

 رواه البخاري". اْلعَاِطِس 

 

ميں نے رسول ہللا صلی ہللا عليہ وسلم سے  رضی ہللا عنہ نے بيان کيا کہ ةحضرت ابوہریر :مہترج

مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہيں سالم کا جواب دینا ، مریض کا مزاج معلوم کرنا ، جنازے کے ، سنا

« مک ہللایرح»کے جواب ميں ( « الحمدهلل»ساته چلنا ، دعوت قبول کرنا ، اور چهينک پر ) اس کے 

 ـہے ايک تینے اسے روا بخاريامام  ـ کہنا


