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اتُهـَـكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكــْــالَمُ عَلَيـــــــالسَّ  ُ  

  

 نَْحَمُدهُ َونَُصلِّْي َعلٰى َرُسْوِلِه اْلَكِريم

 !اّما بعد

  

ِجْيم فَاَُعْوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّْيٰطِن الرَّ  ُ  

  

مِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمـــــــــــــــــــــــبِسْ  ُ  

  

Hadith 31 

  

 ملسو هيلع هللا ىلص :قَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 " اِۡلَزۡمَها فَِانَّ اۡلَجنَّةَ ِعۡنَد ِرۡجِلَها "۔

 

" Stay close to her (your mother), for paradise is at her feet". 

[ ،حديث429/3مسند احمد : :15577] 

Dear children! 

The value of mother in Islam is very high. A house without a mother is 

lifeless.It is a must to treat our mothers nicely and take good care of them. 

As it is mentioned: "...Allah has forbidden you to be undutiful to your 

mothers..." 
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[Sahih Bukhari:5975] 

  

Allah says in the Quran: 

"And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to 

parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] 

with you, say not to them [so much as], "uff," and do not repel them but 

speak to them a noble word". [Al۔Isra:23 (Bani-Israel)] 

  

After that, in the same Surah, ayah 24, Allah is reminding us the kindness 

of parents and teaching us a beautiful dua'a for them. 

"And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, 

have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." 

[Al-Isra:24 (bani isreal)] 

  

Now listen to two incidents: 

1.A man came to Allah's Messenger and said, O Allah's Messenger ملسو هيلع هللا ىلص! Who 

is more entitled to be treated with the best companionship by me? The 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: your mother. The man said. Who is next? The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص 

said: your mother.The man further said, who is next?   The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: 

your mother. The man asked for the fourth time, who is next?   The Prophet 

 said: your father.  [Sahih Bukhari:5971] ملسو هيلع هللا ىلص

  

2. One of the companions came to Prophet ملسو هيلع هللا ىلص and said: ‘O Messenger of 

Allah, I want to go for Jihad with you, seeking thereby the Face of Allah and 

the Hereafter.’ He ملسو هيلع هللا ىلص said: ‘Woe to you! Is your mother still alive?’ I said: 

"Yes". He ملسو هيلع هللا ىلص said: ‘Go back and honor her.’ The companion asked the same 

question again and Prophet ملسو هيلع هللا ىلص gave the same answer, then the companion 
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asked the third time and  Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: "Go back and serve her, for there 

is Paradise". 

[Ref: Sunnan e Ibn e Maja:2781]  

Ask a question to yourself: How do you feel if your mother is not around 

you? ? ? 

  

Practical learning: 

1. Paradise is under your mother's feet, so never make your mother angry 

with you nor raise your voice infront of her. 

2. Pray this dua'a for your parents in each salah after darood ibrahimi: 

ّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَاِني َصِغيًرا  رَّ

Ameen  

Hadith 32 

  

 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ِسبَاُب اۡلُمۡسِلِم فُُسۡوٌق،َوقِتَالُهُ ُكۡفٌر"۔"

 

"Trading insults with a Muslim is evil-doing, and fighting him is 

disbelief". 

 [48: صحیح البخاری]
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Dear children! 

It doesn't suit a Muslim to use bad language with someone or to fight with 

others. It is highly disliked by Allah سبحانہ تعالی if we insult someone in anger. 

It is a sin to do so. 

Narrated Anas bin Malik رضی هللا عنہ: The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص was not one who would 

abuse (others) or say obscene words, or curse (others)..." 

[Sahih Bukhari:6031] 

  

The Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص said: (The burden of) what is said by the two 

who vilify each other is upon the one who initiated it, as long as the one 

who was wronged does not transgress. 

[Jam e Tirmazi:1981] 

  

People who don't like bad language for themselves don't use it with others 

either. Insulting others or using bad language is a sign of low mentality. 

Using them will result in hearts hurting and the fights getting prolonged. 

Sometimes, it results in a murder. So, if someone fights with you or uses 

foul language, be patient because Allah says in the Quran: 

"And whoever is patient and forgives -  indeed, that is of the matters 

[requiring] determination. [Ash-Shura:43] 

  

Now listen to this story: 

Abu Huraira رضی هللا عنہ reported Allah's Messenger ملسو هيلع هللا ىلص saying: 

Do you know who is poor? They (the Companions of the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص) 

said: A poor man amongst us is one who has neither dirham with him nor 

wealth. He ملسو هيلع هللا ىلص said: The poor of my Umma would be he who would come on 
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the Day of Resurrection with prayers and fasts and Zakat but (he would find 

himself bankrupt on that day as he would have exhausted his funds of 

virtues) since he hurled abuses upon others, brought calumny against 

others and unlawfully consumed the wealth of others and shed the blood of 

others and beat others, and his virtues would be credited to the account of 

one (who suffered at his hand). And if his good deeds fall short to clear the 

account, then his sins would be entered in (his account) and he would be 

thrown in the Hell-Fire. 

[Sahih Muslim:6579] 

  

Practical learning: 

1. Never use bad language nor call someone with bad names, and never 

make fun of others or fight either. 

2. If someone fights deliberately, or uses foul language, leave them for the 

sake of Allah 

O Allah! Keep others safe from our hands and tongue. Ameen  

  

Hadith 33 

  

 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 اَۡلَواِلدُ اَۡوَسُط اَۡبَواِب اۡلَجنَِّة"۔"

 

"The father is the (middle) best gate to Paradise". 

 [1900:سنن الترمذی]
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Dear children! 

One of the blessings, out of the thousands of blessings of Allah ta'lla, is the 

father. Usually, father doesn't pamper children the way a mother does, but 

fathers work only for their kids. They sometimes scold you or stop you, and 

you feel bad about it. But remember! They want you to benefit when they 

stop you from things which are time-wasting and harmful for your health. If 

you feel distressed, try to meet those who don't have fathers. 

Mother and father are those dearly relations for which Allah has revealed 

many verses in the Quran, like: 

"Our Lord, forgive me and my parents and the believers the Day the 

account is established." [Ibrahim:41] 

  

And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, 

have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." [Al-

Isra:24] 

We have learnt this du'aa in hadith 31 as well. 

  

There are many hadiths which tells us the importance of a father: 

1. Three supplications are answered, there being no doubt about them; that 

of a father, that of a traveller and that of one who has been wronged. 

[Sunnan e Abu Dawood:1536] 

2.The happiness of Rub is in the father's happiness and our Rub's anger 

and rage is in father's anger and rage. [Sunan AlTirmidi:1899] 
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Practical learning: 

Imam Ghazali رحمتہ هللا said that a son should act in this way regarding his 

father: 

1. Listen to him carefully and stand up as soon as his father stands up. 

2. Don't walk in front of him. 

3. Don't raise your voice over his. 

4. Keep on praying for them. 

  

O Allah! Keep us obedient to our parents. Ameen  

  

Hadith 34 

  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

اَت ََل یُۡشِرُك بِاهللِ َشۡیئ  "  ا دََخَل اۡلَجنَّةَ "۔َمۡن مَّ

 

"Whoever dies not associating anything with Allah will enter 

Paradise". 

 [7487:صحیح البخاری]

  

Dear children! 

In this hadith, we come to know that if we want Paradise we must avoid 

associating partners with Allah (shirk شرك). For this, we should get the right 
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knowledge of what shirk is? Shirk means: to believe that there is someone 

else other than Allah who can also create, help, and solve the problems, 

listen to us and is worthy of worship. Nowadays, there are many examples 

of shirk in our society, and people are unknowingly following them: like 

obeying someone else rather than Allah, to ask help from the dead (going 

to graves), shrouding the shrines or giving cauldron on the names of pious, 

dead people etc. 

Allah says in the Quran: 

 ...do not associate [anything] with Allah . Indeed, association [with Him] is 

great injustice." 

[Luqman:]13 

  

In another place Allah says: 

Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is 

less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah 

has certainly gone far astray. 

[An-Nisa 116] 

  

Our beloved Prophet ملسو هيلع هللا ىلص also mentioned several times to beware of shirk. 

1. "...to be away from the shirk...".[Sahih Bukhari:5764] 

2....the greatest sin is to join partners in worship with Allah... 

[Ref:Sahih Bukhari:5976] 
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Dear children, 

We should know that dua'a or calling for help should ONLY be from Allah 

alone. If sacrifice, vows and oblations are for someone else rather than 

Allah, then it's prohibited in Islam and is an act of shirk. 

  

Now read today's story: 

When this ayah was revealed: 

 [82بُِسوا ِإیَماَنُهْم بُِظْلٍم... ]األنعام:الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَلْ   

'It is those who believe and confuse not their beliefs with wrong...' It was 

very hard for the companions of Allah's Messenger ملسو هيلع هللا ىلص, so they said: Which 

of us has not confused his belief with wrong? Allah's Messengerملسو هيلع هللا ىلص said, the 

Verse does not mean this. Don't you hear Luqman's statement to his son: 

'Verily! Joining others in worship, with Allah is a great wrong indeed.' 

(31.13) 

[Sahih Bukhari:4776] 

  

Practical learning: 

1. It is mandatory to all Muslims to get the detailed knowledge of shirk. 

2. Asking for help, dua'a and asking for helping should only be from Allah 

alone. 

  

O Allah! Always keep us safe from shirk. Ameen  
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Hadith 35 

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

َن اۡلیَِد السُّۡفٰلى"۔"  اَْلیَدُ اۡلعُۡلیَا َخۡیٌر ِمِّ

 

"The right hand (that gives) is better than the left hand (that 

receives)". 

 [1427 :صحیح البخاری]

  

Dear children! 

We get to know two things from this hadith; 

one: the virtues of giving/helping others. 

Two: the warning against asking from others unnecessarily (for worldy 

needs, which people can fulfill). We should ask from Allah alone, and He is 

the provider of everything. In sha Allah. 

  

Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص said: 

It is better for one among you to bring a load of firewood on his back and 

give charity out of it (and satisfy his own need) and be independent of 

people, than that he should beg from people, whether they give him 

anything or refuse him... 

[Sahih Muslim:2400] 
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Allah has hated for you three things and among those is asking others for 

something (except in great need). 

[Ref:Sahih Bukhari:1477] 

  

Listen to today's story: 

Hakim bin Hizam رضی هللا عنہ said that once he asked the Messenger of 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص (for something) and he gave it to him. He asked again, two or three 

more times and Prophet ملسو هيلع هللا ىلص gave it to him. Then he ملسو هيلع هللا ىلص said: 'O Hakim! 

Indeed this wealth is green and sweet, so whoever takes it without asking 

for it, he will be blessed in it. And whoever takes it, insisting upon it, he will 

not be blessed in it. He is like the one who eats but does not get satisfied 

and contended. And the upper hand (giving) is better than the lower hand 

(receiving). So Hakim رضی هللا عنہ said: 'O Messenger of Allahملسو هيلع هللا ىلص! By the One 

who sent you with the Truth! I shall not ask anyone for anything after you 

until I depart the world.'  So when Abu Bakr رضی هللا عنہ or  Umar رضی هللا عنہ 

called him to give to him, he refused to accept it. Hakim رضی هللا عنہ never 

asked anyone of the people for anything after the Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص, 

until he died. [Jam e Tirmazi:2463] 

  

Practical learning: 

1. Try your best as not to ask from others. 

2. Try to help a needy as Allah loves those who help others even with 

minor things. 

  

O Allah! Keep us among those who love to help others. Ameen  
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Hadith 36 

  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

"۔"  َمْن َلَّ یَۡرَحِم النَّاَس، ََل َیۡرَحۡمهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ

 

" Whoever does not show mercy to people, Allah عز وجل will not 

show mercy on him". 

 [2319 :صحیح مسلم]

  

Dear children! 

Showing mercy to others is such a great quality that Allah الرحیم loves it. 

Allah has sent our dear Prophet Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص as a mercy to the worlds 

 which means he was merciful not only to Muslims, but to all ,رحمة للعالمین

mankind. 

Allah سبحانہ تعالی says is the Quran: 

"Muhammad is the Messenger of Allah ; and those with him are forceful 

against the disbelievers, merciful among themselves..." [Al-Fath:29] 

The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: 

Mercy is not removed (from anyone) except from a wicked one. 

[Jam e Tirmazi:1923] 

  

Human beings can't live alone - they need other humans. Sometimes, 

when living together, misunderstandings may arise and destroy 
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relationships. This makes Shaitan extremely happy. If, at that point, we 

think about the feelings of others, forgive them,  and let these minor issues 

go, then Allah الرحیم also forgives us. In sha Allah. 

  

 Now listen to today's story: 

A bedouin came to the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص and said: You (people) kiss the boys! We 

don't kiss them.The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said, I cannot put mercy in your heart after 

Allah has taken it away from it. 

[Sahih Bukhari:5998] 

  

Bedouins have very harsh characters because of the way they live, and so 

they do not show any actions of affection or mercy to their sons. As 

practicing Muslims, we are encouraged to show mercy to our children and 

each other, with our beloved Prophet Muhammad as our example. 

  

Practical learning: 

1. Have mercy on others. 

2. If someone hurts you, forgive them by thinking that Allah will forgive you 

and have mercy on you. 

  

O Allah! Keep us among those who are merciful to others. Ameen  
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Hadith 37 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

ۡۡ َمۡن تَعَلََّم اۡلقُۡرآَن َوَعلََّمهُ۔"  "َخۡیُر ُكْم

 

"The best of you is he who learns the Qur'an and teaches it". 

 [5027 :صحیح البخاری]

  

Dear children! 

Al Qur'an Al kareem contains the beautiful words of Allah تعالى and is the 

last divine book. It is a must to understand it, and we are encouraged to 

learn it and then teach it to others. The reason is that all humanity, till the 

Day of Judgement, has to seek guidance from it. This Qur'an is not for a 

specific nation or people, but it is for every single human being on Earth. 

Allah تعالى didn't give us this miraculous book to showcase it, rather we 

need to understand it, read it daily, try to learn it and most importantly act 

upon it / implement it in our daily life. 

After learning, we should teach it to others too. In sha Allah. 

  

There is a lot of emphasis in the Qur'an on seeking knowledge, and the 

best knowledge to be learnt is from the book of Allah Qur'an. 

  

Allah says in the Qur'an: 

"...Are those who know equal to those who do not know?..." 

[Az'Zumar:9] 
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Our Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: 

"Such a person as recites the Qur'an and masters it by heart, will be with 

the noble righteous scribes (in Heaven)...". 

[Sahih Bukhari:4937] 

  

The Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص said: 

'[Whoever recites a letter] from Allah's Book, then he receives the reward 

from it, and the reward of ten the like of it. I do not say that Alif Lam Mim is 

a letter, but Alif is a letter, Lam is a letter and Mim is a letter.' 

[Jam e Tirmazi:2910] 

  

Allah سبحانه و تعالی also respected and honoured the Qur'an teacher. Each 

word they taught us will be a continuous charity (صدقة جاریة) for them. We 

should also respect our Qur'an teacher. They should not be kept waiting for 

us. When they come we should respectfully say salam to them and regard 

them a lot because they are the reason that we are learning Qur'an. 

  

 Now listen to today's story: 

"Two men were mentioned before the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص). One of them 

a worshiper, and the other a scholar. So the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) said: 

'The superiority of the scholar over the worshiper is like my superiority over 

the least of you.' Then the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) said: 'Indeed Allah, His 

Angels, the inhabitants of the heavens and the earths - even the ant in its 

hole, even the fish - say Salat upon the one who teaches the people to do 

good.' 
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Fadeel Bin Eyaaz رحمه هللا said, ملکوت السموات (in heavens) a practicing 

scholar and a teacher is considered highly important. 

[Jam e Tirmazi:2685] 

  

Practical learning: 

1. We will start learning the Qur'an from today with proper tajweed in sha 

Allah. 

2. After learning, we will teach others so that we will be among the best 

people. 

  

O Allah! Make understanding the Qur'an, learning it and teaching it to 

others easy for us. Ameen 

  

  

Hadith 38 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ."مٍ َطلَُب اۡلِعۡلِم فَِریَضةٌ َعَلى ُكلِِّ ُمۡسلِ " 

 

"Seeking knowledge is obligatory for every Muslim". 

 [224 سنن ابن ماجہ]
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Dear children! 

When Jibreel علیه السالم brought down the first revelation to our Prophet ملسو هيلع هللا ىلص, 

the first word he (Jibreel علیه السالم) taught to him (ملسو هيلع هللا ىلص) was اقرا which means to 

read. This shows that Allah's first command was to read. It signifies the 

importance to gain religious knowledge. 

  

Allah says in the Qur'an: 

...Allah will raise those who  were given knowledge... 

[Ref: Almujadla:11] 

  

The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: 

"Whoever goes out seeking knowledge, then he is in Allah's cause until he 

returns". 

[Jam e Tirmazi:2647] 

  

Islam teaches us to take religious education as well as worldly knowledge, 

but the mandatory knowledge which a Muslim should attain is religious 

education. The reason behind this is that our life is incomplete and useless 

without religion, and we will only be able to pay the right due to Allah and 

follow our religion correctly if we learn our deen. Also, we will be able to 

know the rights and statutes of people and become practicing Muslims by 

implementing this knowledge in our daily lives. 

  

Now listen to today's story: 

A man from Al-Madinah came to Abu Ad-Darda when he was in Dimashq. 

So he said: 'What brings you O my nephew?' He replied: 'A Hadith reached 
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me which you have narrated from the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص).' He said: 

'You did not come for some need?' He said: 'No.' He said: 'Did you come 

for trade?' He said: 'No, I did not come except seeking this Hadith.' So he 

said: 'Indeed, I heard the Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) saying:   Whoever takes a 

path upon which he seeks knowledge, then Allah makes a path to Paradise 

easy for him. And indeed the angels lower their wings in approval to the 

one seeking knowledge. Indeed forgiveness is sought for the 

knowledgeable one by whomever is in the heavens and whomever is in the 

earth, even the fish in the waters. And superiority of the scholar over the 

worshiper is like the superiority of the moon over the rest of the celestial 

bodies. Indeed the scholars are the heirs of the Prophets, and the Prophets 

do not leave behind Dinar or Dirham. The only legacy of the scholars is 

knowledge, so whoever takes from it, then he has indeed taken the most 

able share.' 

[Jam e Tirmizi:2682] 

  

Practical Learning: 

1. It is very important to get religious education to differentiate between 

right and wrong in accordance to our deen. 

2. If we get religious knowledge along with worldly education, only then will 

the worldly education benefit us. 

We have to memorize and recite this dua'a daily. 

ا نَافِع ا، اللَّ   .َوَعَمال  ُمتََقبَّال  َوِرْزق ا َطیِِّب ا، ُهمَّ إِنِِّي أَْسأَلَُك ِعْلم 

'O Allah, I ask You for beneficial knowledge, goodly provision and 

acceptable deeds.’ 

[Sunnan e Ibn e Maja:925] 
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Hadith 39 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

اََل "  ."مٌ  یَۡدُخُل اۡلَجنَّةَ نَمَّ

 

"The one who spreads malicious gossip will not enter paradise". 

 [105:صحیح مسلم]

  

Dear children! 

With the blessing of Allah سبحانه تعالی we have got to know a lot of moral evils 

from hadiths so far. In today's hadith, we will learn about another moral 

illness  which will stop us from entering Paradise, i.e. malicious gossip. This 

illness is so bad and harmful to the society that Allah has announced a 

severe punishment for this act. 

  

Meaning of malicious gossip 

This means to tell someone about someone else in a way that it brings bad 

thoughts about them, resulting in fights and eventually the destruction of 

relationships. 

  

 Now listen to today's story and see what our Prophet ملسو هيلع هللا ىلص had told us in this 

regard: 

Narrated Ibn `Abbas: Once the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص went through the grave-yards of 

Medina and heard the voices of two humans who were being tortured in 

their graves. The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: They are being punished, but they are 

not being punished because of a major sin, yet their sins are great. One of 
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them used not to save himself from (being soiled with) the urine, and the 

other used to go about with calumnies (Namima). Then the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص 

asked for a green palm tree leaf and split it into two pieces and placed one 

piece on each grave, saying, I hope that their punishment may be abated 

as long as these pieces of the leaf are not dried. 

[Sahih Bukhari:6055] 

Note: According to scholars, placing any type of plant on any grave will not 

benefit anyone. It's only Allah's blessing on Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص that it 

abated the punishment for the grave dwellers. 

  

Practical learning: 

1. Malicious gossiping is harmful, so avoid it. 

2. If someone tells you about someone, stop them nicely and tell them this 

hadith. 

O Allah! 

Keep us away from gossipers and gossip. Ameen  

  

40 Hadith 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

ا یَِلۡیكَ "  "...یَا ُغاَلُم: َسمِِّ هللاَ َوُكۡل ِبَیِمۡینَِك َوُكۡل ِممَّ

 

"O young boy! Say bismillah, eat with your right hand, and eat 

from that which is in front of you". 

 [5376:صحیح البخاری]
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Dear children! 

We have learnt in hadith 16 about eating from the right hand. Now in this 

beautiful hadith we will learn two more eating manners. 

  

First: Start with the name of Allah: 

Starting with bismillah "بسم هللا" means that a person obeys the command of 

Allah that was revealed to Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص during the first revelation. 

 ۚ َاِْقَراْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذْي َخلَق

Recite in the name of your Lord who created - 

[Al-Alaq:1] 

  

Second: Do everything from the right hand (eating food, writing, shaking 

hands, etc except cleaning after using the toilet) 

Narrated `Aishaرضی هللا عنہ: The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص used to love to start doing things 

from the right side whenever possible, in performing ablution, putting on his 

shoes, and combing his hair. (Al-Ash'athرضی هللا عنہ said: The Prophetملسو هيلع هللا ىلص 

used to do so in all his affairs.) 

[Sahih Bukhari:5380] 

  

Third: Eat from that which is in front of you: 

One eating manner which has mentioned here is to eat from what is in front 

of you. We have to follow this rule if there is only one type of food, but if 

there are multiple food dishes, then you can pick and choose. 
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 Practical learning: 

- Remind yourself and others that we have to say bismillah بسم هللا before 

eating so that Shaitan cannot join us in our food. 

- We should eat from our right hand and from what is in front of us. 

  

O Allah! Make us among those who follow the sunnah of our beloved 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص. Ameen. 

  

Hadith 41 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ."َمۡن دَلَّ َعٰلى َخۡیٍر فَلَهُ ِمۡثُل أَۡجِر فَاِعِلهِ "

 

"Whoever tells others to do a good deed will have a reward like 

that of the one who does it". 

 [1893:صحیح مسلم]

  

Dear children, 

We are the followers of such a beautiful deen that not only promises to 

reward us for our righteous acts, but also promises to reward us if we 

persuade others for doing some good, which will hence change the society 

into a good one. 

Subhan Allah. 

  



23 
 

www.noblestudent.com 

Allah ta'alla says in the Quran: 

"The believing men and believing women are allies of one another.They 

enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give 

zakah and obey Allah and His Messenger. Those - Allah will have mercy 

upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise". [At-Taubah:71] 

  

In Surah Al-Asr, Allah ta'alla describes 4 characteristics of a successful 

Muslim: 

1. He/she believes 

2. Does righteous deeds 

3. Advise one another to the truth, i.e telling about good deeds. 

4. Is patient 

  

Narrated Abu Musa Al-Ash`ari: The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: On every Muslim there 

is enjoined (a compulsory) Sadaqa (alms).They (the people) said: If one 

has nothing? He ملسو هيلع هللا ىلص said: He should work with his hands so that he may 

benefit himself and give in charity. They said: If he cannot work or does not 

work? He ملسو هيلع هللا ىلص said: Then he should help the oppressed unhappy person (by 

word or action or both).They said: If he does not do it? He ملسو هيلع هللا ىلص said: Then he 

should enjoin what is good (or said what is reasonable).' They said: If he 

does not do that. He ملسو هيلع هللا ىلص said: Then he should refrain from doing evil, for that 

will be considered for him as a Sadaqa (charity). 

[Sahih Bukhari:6022] 
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Practical learning: 

1.If we guide someone to do some good, and that person acts upon it, we 

will be rewarded as well and there will be no reduction in that person's 

reward. 

2. Make the intention from today that whatever good we come to know, we 

will not only act upon it, but we also tell others too. In sha Allah. 

  

O Allah! Give us توفیق that we follow the right path and also persuade others 

to do good. Ameen  

   

Hadith 42 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 اَۡلَكِلَمةُ الطَّیِِّبَةُ َصدَقَةٌ"۔"

 

"A kind word is a charity". 

 [2989 :صحیح البخاری]

  

Dear children! 

We have learnt from the hadiths until now that charity is loved by Allah, and 

it can be of many types. Today, the type of charity we are going to know 

about is one which doesn't require a lot of effort or money, and it is to talk 

nicely and kindly to others. 
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Allah says in the Quran: 

 "...َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسن ا..."

"...and you shall speak to men good words...". [Al-Baqrah:83] 

  

Allah تعالى has created human beings in the best form, and He has given us 

many blessings, such as health, arms, lungs, speech, etc. We are all 

responsible for the ways we use our blessings: for good or bad. That is why 

it is important to take precautions when using the body parts, which can 

sometimes lead us to the wrong direction. Hence, the hadith encourages us 

to do good and speak well. 

  

Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle ملسو هيلع هللا ىلص said, "Whoever believes in Allah 

and the Last Day should talk what is good or keep quiet..." 

[Sahih Bukhari:6475] 

  

Practical learning: 

1. Remember: Oral communication is a tool which brings people together 

as well as make them grow apart. 

2. Think before you speak. If it is beneficial, say it, otherwise it's better to 

keep quiet. 

  

O Allah! May we never utter a word which is disliked by You. Ameen 
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Hadith 43 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ."تََهادَۡوا تََحابُّوا "

 

"Give one another gifts, you will love one another". 

 [594:اَلدب المفرد للبخاری]

  

Dear children! 

Islam is the complete and best deen that has all the instructions for every 

matter; big or small, for example: meeting others, living together, sleeping 

and waking up, etc. Similarly, in this beautiful hadith, we have been 

informed of how we can increase love by keeping in mind the nature of 

humans; i.e. giving gifts to one another. 

  

Dear children! 

How do you feel when you get a gift from someone? You would feel 

happy... wouldn't you? Therefore, if we give someone a gift, and our 

intention was to follow the sunnah of our Prophet ملسو هيلع هللا ىلص, the gift receiver and 

Allah will be happy. This act will then be beneficial in two ways: 

♦️We get reward of following the sunnah 

♦️It will increase love among us 

  

Our Prophet ملسو هيلع هللا ىلص didn't like to ask for a gift back after giving it. Sometimes, 

after fighting with a relative or friend, we ask that the gift which we had 
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given be returned. This should not be done. No way... [Ref: Sahih Al-

Bukhari: 2622] 

Remember: gifts increase love only if we give them for the sake of Allah 

and whole-heartedly. If we think that we have given such and such gift to 

someone and then expect to get gifts in return as well, or we think that we 

have given an expensive gift and in return we get a cheap one, then this 

will be a business, not a gift which increases love. 

  

The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: O Muslim women! None of you should look down upon 

the gift sent by her she-neighbour even if it were the trotters of the sheep 

(fleshless part of legs). 

[Sahih Bukhari:2566] 

  

Practical learning: 

Try to be the first one to give gifts. 

Remember to never compare gifts. 

After giving the gift, don't expect that you will get a gift in return. 

Never ask to take your gift back after giving it. 

  

O Allah keep us away from showing off  
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Hadith 44 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

ا اۡستَطَ اَلتَّثَاُؤُب ِمَن الشَّۡیَطاِن "  ."اعَ فَإِذَا تَثَاَءَب أََحدُُكۡم فَۡلَیۡكِظۡم مَّ

 

"Yawning is from the Shaytaan, so if one of you feels the urge to 

yawn, let him suppress it as much as he can". 

 [2994:صحیح مسلم]

  

Dear children, 

Part of being a good Muslim is to do what our deen teaches us, whether we 

like it or not. You have witnessed so far that in the book, 60 Golden 

Hadiths, most of the hadiths are for our moral/eithical training. 

In this hadith the focus is also on an aspect of this training, which is to stop 

the yawn. Usually, yawns come if we are forgetful of Allah's remembrance 

or become lazy after eating a lot. We should try our best to stop the yawn 

so that the Shaytaan cannot enter the mouth, as mentioned in the following 

hadith: 

  

The Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) said: The sneeze is from Allah and the yawn is 

from Ash-Shaytaan. So when one of you yawns let him cover his mouth 

with his hand. For when he says 'Ah, Ah' Ash-Shaytaan laughs from inside 

his opening. And indeed Allah loves the sneeze and He dislikes the yawn, 

so when a man says Ah, Ah when yawning, indeed Ash-Shaytaan laughs 

from inside his opening. 

[Jam e Tirmazi:2746] 
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Practical learning: 

1. When you feel the urge to yawn, try to stop it, and if you can't, then cover 

your mouth with your hand. 

2. If you yawn during the recitation of Quran or during salah, stop the 

recitation to avoid the wrong pronunciation. 

  

O Allah! Make us the type of Muslims who take each step for Your 

happiness alone. Ameen  

  

Hadith 45 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ."ََل یُۡؤِمُن أََحدُُكۡم َحتّٰی یُِحبَّ أِلَِخۡیِه َمایُِحبُّ ِلَنۡفِسهِ "

 

"None of you can be a true believer until he loves for his brother 

what he loves for himself". 

 [13:صحیح البخاری]

  

Dear children, 

If we follow this beautiful hadith, it will lead us to a peaceful and safe life. It 

has been told that if one wants complete/fulfill his faith, he needs to choose 

for his Muslim brother what he likes for himself. This means that whether 

the wish is for religious matters or worldly matters, he should wish well for 

his Muslim brother. He should lead him to good and stop him from evil, and 
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guide him to whatever he loves for himself. Wouldn't you love it if your 

brother or sister wanted good for you? 

  

For a momim مؤمن to attain the highest rank of iman, he needs to be 

selfless. The betterment he likes for himself, he should like for his Muslim 

brother, and what he dislikes for himself, he shouldn't like it for his Muslim 

brother as well. For example, if he doesn't like that someone fights with 

him, or make fun of him or calls him bad names, he should think in the 

same manner for others too. Only then will we become good Muslims. 

  

Practical learning: 

- We will guide our friends and family towards good. 

- Just as we want good for ourselves and safety from evil, we should wish 

the same for our Muslim brothers and sisters. 

  

O Allah! Give us the righteous knowledge of our deen. Ameen  
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 حدیث نمبر31

  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 "۔اِۡلَزۡمَها فَِانَّ اۡلَجنَّةَ ِعۡندَ ِرۡجِلَها  " 

 

 ۔"ماں کی خدمت کرو،بالشبہ جنت اس کے قدموں تلے ہے "

[ ،حدیث429/3مسندأحمد،ج: :15577] 

  

 !پیارے بچو

اں اسالم میں ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ماں کے بغیر گهر میں رونق نہیں ہوتی۔ م

کے ساته حسن سلوک اورخدمت ہم پر فرض ہے۔ جیسا فرمایا گیا:" بے شک هللا 

 [5975:نےتم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے..."]صحیح البخاری

  

 :قرآن مجید میں ارشاد ہے

اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا  کسی اور کی "

ان کرنا۔اگر تمہاری موجودگی میں ان عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساته احس

میں سے ایک یا دونوں بڑهاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنانہ 

انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساته ادب و احترام سے بات چیت کرنا"۔]بنی 

 [23:اسرائیل

  



33 
 

www.noblestudent.com 

اد میں هللا تعالٰی ہم پروالدین کا احسان ی 24اس کے بعد اسی سورت کی آیت 

 ۔دَلتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری دعا سکها رہا ہے

  

ا "اور  ِ اۡرَحۡمُہَما َکَما َربَّٰینِۡی  َصِغۡیر  بِّ ۡحَمِۃ َو قُۡل رَّ َو اۡخِفۡض لَُہَما َجنَاَح الذُّلِِّ ِمَن الرَّ

عاجزی اور محبت کے ساته ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکهے رکهنا 

ے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے اور دعا کرتے رہنا کہ اے میر

 ۔"میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے

  

 :اب یہ دو واقعات سنیں

1 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا ملسو هيلع هللا ىلص ۔ایک صحابی رسول هللا

میرے اچهے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟فرمایا:" کہ ملسو هيلع هللا ىلص! رسول هللا

بعد کون ہے؟فرمایا:"کہ تمہاری ماں ہے"۔انہوں تمہاری ماں ہے"۔ پوچها اس کے 

نے فرمایا:"کہ تمہاری ماں ہے" ۔ ملسو هيلع هللا ىلص نے پهر پوچها اس کے بعد کون؟نبی کریم 

نے فرمایا: "کہ پهر تمہارا باپ ملسو هيلع هللا ىلصانہوں نے پوچها اس کے بعد کون ہے؟نبی کریم

 [5971:ہے" ۔]صحیح البخاری

  

 2 سے عرض ملسو هيلع هللا ىلصاور آپکی خدمت میں حاضر ہوئے ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ایک صحابی نبی کریم

کے ساته جہاد کا ارادہ کرتا ہوں،اس کے ذریعہ هللا کی رضا اور ملسو هيلع هللا ىلصکی!میں آپ 

نے فرمایا:تیرا بهال ہو، کیا تمهاری ماں زندہ ملسو هيلع هللا ىلصآخرت کا گهر چاہتا ہوں تو آپ

نے فرمایا:ان کی ملسو هيلع هللا ىلصآپملسو هيلع هللا ىلص!ہے؟ ان صحابی نے کہا جی ہاں،اے هللا کے رسول

ح صحابی نے دوسری دفعہ بهی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے نیکی کرو۔ اس طر

یہی سوال پوچها اور نبی کریم نے یہی جواب دیا، جب ان صحابی نے تیسری 
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نے فرمایا: "تمهارا بهال ہو،ان کے پاؤں پکڑ لو،جنت تو وہیں ملسو هيلع هللا ىلصدفعہ پوچها توآپ

 [2781:ہے"۔ ]بحوالہ سنن ابن ماجہ

  

امی آپ  آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں:آپ کو کیسا محسوس ہو اگر آپ کی

 ؟ ؟ ؟کے پاس نہ ہوں

  

 :عملی نکات

۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس لیے اپنی جنت کو کبهی بهی ناراض 1

 ۔نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے سامنے اپنی آواز بلند  کرنی چاہیے

 :۔ ہر نماز میں درود ابراہیمی کے بعد والدین کے لیے یہ دعا کریں2

ِ  اۡرَحۡمُہَما َکَما رَ  بِّ ارَّ بَّٰینِۡی َصِغۡیر   

 ۔آمین

   حدیث نمبر 32  

 

  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ِسبَاُب اۡلُمۡسِلِم فُُسۡوٌق،َوقِتَالُهُ ُكۡفٌر "۔ "

 

 "مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے" 

 [48:صحیح البخاری]
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 !پیارے بچو

گالی گلوچ یا لڑائی  ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے ساته

کرے۔اگر ہم غصہ میں کسی کو گالی دیں تو یہ هللا تعالٰی کو سخت ناپسندہے اور 

 ۔گناہ کا باعث ہے

نہ گالی دیتے تهے نہ ملسو هيلع هللا ىلصانس بن مالک رضی هللا عنہ بتاتے ہیں:رسول هللا

بدگو)بری بات کرنے والے(تهے نہ بدخو )بری عادت والے(تهے اور نہ لعنت 

 [6031.."۔]صحیح البخاری:مالمت کرتے تهے.

  

گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ”نےفرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

ان میں سے شروع کرنے والے پر ہو گاجب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑه 

 [1981۔]جامع الترمذی:“جائے

  

جو اپنے لیے گالی یا بدزبانی پسند نہیں کرتے وہ دوسروں  کو بهی نہیں 

یتےاورگالی یا بدزبانی کم ظرفی کی عالمت ہے۔یہ دوسروں کے دل کو دکهانے د

کا باعث بهی بنتی ہے اور اس سے جهگڑا بهی بڑه جاتا ہے۔بات قتل تک بهی 

پہنچ جاتی ہے.اس لیے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے یا آپ کو گالی دے تو آپ 

ے کہ:"...جو صبر کرے جوابا"صبر سے کام لیں جیسا کہ هللا تعالٰی ہمیں بتاتا ہ

 [43اور معاف کر دے تو بالشبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں"۔]الشوٰری:

  

 :اب آج کا قصہ سنیں

نے فرمایا:کیا تم ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابوہریرہ رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ رسول هللا 

جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟صحابہ کرام رضی هللا عنہم نے کہا:ہمارے نزدیک 
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نے ملسو هيلع هللا ىلصمفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہونہ کوئی سازوسامان۔آپ

اور زکٰوۃ فرمایا:میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز،روزہ 

لے کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ)دنیا میں(اس نے کسی کو گالی دی ہو 

گی،کسی پر بہتان لگایا ہو گا،کسی کا مال کهایا ہو گا،کسی کا خون بہایا ہو گا اور 

کسی کو مارا ہو گاتو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بهی دیا جائے گا اور اگر 

ے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی س

گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈاَل جائے گاپهر اس کو جہنم میں پهینک 

 [6579دیا جائے گا۔]بحوالہ صحیح مسلم:

  

 :عملی نکات

۔ کبهی بهی کسی کو گالی نہ دیں، نہ ہی کسی برے نام سے پکاریں، نہ کسی کا 1

 ۔مذاق اڑائیں یالڑائی کریں

۔ اگر کوئی زبردستی آپ سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے یا گالی دے تو هللا 2

 ۔کی خاطر اس کو چهوڑ دیں

  

   ۔اے هللا! ہمارے ہاته اور ہماری زبان سے دوسروں کو محفوظ رکهنا۔ آمین
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  33حدیث نمبر    

  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ۔اَۡلَواِلدُ اَۡوَسُط اَۡبَواِب اۡلَجنَِّة" "

 

 باپ جنت کا سب سے بہتر دروازہ ہے"۔"

 [1900سنن الترمذی:]

  

 !پیارے بچو

هللا تعالٰی نےجو بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت والد کا 

رشتہ ہے۔عام طور پر والد بچوں سے ویسا َلڈ پیار نہیں کرتے جیسا کہ ایک ماں 

چوں کے لیے ہی ہوتی کرتی ہے لیکن والد کی ساری محنت و مشقت اپنے ب

ہے۔وہ کبهی کبهار آپ کو ڈانٹتے بهی ہوں گے،کچه کاموں سے روکتے یا سختی 

بهی کرتے ہوں گے اور آپ کو برا لگتا ہوگا۔مگر یہ یاد رکهیں کہ وہ ان سب 

کاموں جن سے وقت، پیسہ یا صحت برباد ہوتی ہے آپ کو اس لیے منع کرتے 

ر آپ کے دل میں ان کی ڈانٹ پر غصہ آتا ہیں کہ وہ آپ کی بهالئی چاہتے ہیں۔اگ

 ہے تو ان بچوں سے مل کر دیکهیں جن کے والد ان کے پاس نہیں۔

ماں اور باپ وہ پیارے رشتے ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں  

 :بتائی گئی ہیں جیسا کہ

..."۔ "  َربَّنَا اۡغِفۡر ِلۡی َو ِلَواِلدَیَّ

 [41اور میرے والدین کو"۔]ابراہیم: اے ہمارے رب!بخش دے مجهے "
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ا"۔ ]بنی اسرائیل:" ِ اۡرَحۡمُهَما َکَما َربَّٰینِۡی َصِغۡیر  بِّ  [24رَّ

 (میں یاد کر چکے ہیں 31یہ آیت ہم حدیث ) 

  

بہت سی احادیث مبارکہ سے بهی والد کی اہمیت کے متعلق معلوم ہوتا ہے،جیسا 

 :کہ

 [2291أبن ماجہ: ۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔]سنن1

۔اس میں کوئی شک نہیں کہ تین پکاریں)بددعائیں(مقبول ہیں۔والد کی 2

 [1536بددعا،مسافر کی بددعا اور مظلوم کی بددعا۔ ]سنن أبی داؤد:

۔ رب کی خوشنودی،والد کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی یا 3

 [1899غضب والد کی ناراضگی یا غضب میں ہے۔ ]سنن الترمذی:

  

 :عملی نکات

امام غزالی رحمتہ هللا کہتے ہیں کہ بیٹے کو باپ کے ساته یہ ادب اختیار کرنا 

 :چاہیے کہ

 ۔ان کی بات سنے اور جب وہ کهڑے ہوں تو وہ بهی کهڑا ہو جائے۔1 

 ۔ ان سے آگے نہ چلے۔2

 ۔ اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرے۔3

 ۔ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔4
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  ں اپنے والدین کا فرماں بردار رکهنا۔ آمیناے هللا!ہمی

  

 34حدیث نمبر 

  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

اَت ََل یُۡشِرُك بِاهللِ َشۡیئ ا دََخَل اۡلَجنَّةَ "۔"  َمۡن مَّ

 

جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ هللا کے ساته کچه بهی شرک نہیں کرتا  "

 تهاوہ جنت میں داخل ہو گا"۔

 [7487:صحیح البخاری]

  

 !پیارے بچو

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرک سے بچنا انتہائی 

 ضروری ہے۔اس لیے مسلمان کے لیے یہ جاننا َلزم ہے کہ شرک ہےکیا؟

اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات پریقین رکهنا کہ هللا کے عالوہ بهی کوئی 

ادت کے َلئق ہے۔اس دور میں خالق،مالک،مددگار، مشکل کشا،سننے واَل یا عب

شرک کی کئی مثالیں عام ہیں اور انجانے میں کئی لوگ اس کا شکار ہیں۔هللا کے 

حکم کی بجائے دوسروں کا حکم ماننا، قبر والے سے مانگنا،چادر چڑهانا یاان 

 .بزرگوں کے نام پر دیگیں دینا وغیرہ
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کے ساته کسی کوشریک نہ قرآن مجید میں هللا تعالٰی فرماتا ہے:"... هللا تعالٰی 

 [13کرنا، بالشبہ شرک یقینا بہت بڑاظلم ہے"۔] لقٰمن:

  

 :ایک اور جگہ هللا تعالٰی فرماتا ہے

بے شک هللا یہ)گناہ(ہرگز نہیں بخشےگا کہ اس کے ساته شرک کیا جائے اور "

وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہےاور جو هللا کے ساته شرک کرتا 

 [116 بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا"۔]النساء:ہےتو وہ یقینا  

  

 نے بهی بےشمار احادیث میں شرک سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم

۔ تباہ کر دینے والی چیز هللا کے ساته شرک کرناہے..."]صحیح 1

 [5764البخاری:

 [5976۔ سب سے بڑا گناہ هللا کے ساته شرک کرنا ہے۔]بحوالہ صحیح البخاری:2

  

 !رے بچوپیا

جان لیں کہ دعا اورپکار صرف هللا سے اورنذر،نیاز،قربانی صرف اور صرف 

هللا کے لیےجائز ہے۔اگر غیر هللا کے لیے یہ عمل کیا گیا تو یہ شرک میں شمار 

 ہو گا۔

  

 :اب آج کا قصہ پڑهیں

 :جب یہ آیت نازل ہوئی 
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ا اِۡیَمانَُہمۡ  "   [82 بُِظۡلٍم..."۔ ]اَلنعام:اَلَِّذۡیَن ٰاَمنُۡوا َو لَۡم یَۡلبُِسۡوۤۡ

وہ لوگ جو ایمان َلئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں مالیا )آلودہ 

 ." ...کیا(

کے صحابہ )کرام رضی هللا عنہم( بہت گهبرائے اور ملسو هيلع هللا ىلصاس آیت سے رسول هللا

عرض کرنے لگے:ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے 

نے فرمایا:"آیت میں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم نے ملسو هيلع هللا ىلصگا؟رسول هللامالیا نہیں ہو

سمجها ہے۔کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو 

 :کی تهی کہ

 اَنَّ الِشِّۡرَك لَُظۡلٌم َعِظۡیٌم"۔ "

 [4776بالشبہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے"۔]صحیح البخاری: "

 :عملی نکات

بارے میں تفصیلی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ۔ شرک کے 1

 ہے۔

 ۔ مدد،دعا،پکار صرف اور صرف هللا سے کرنی چاہیے۔2

  

 اے هللا!ہمیں شرک سے محفوظ رکهنا۔ آمین۔
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 35حدیث نمبر

  

 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

َن اۡلیَِد السُّۡفٰلى"۔"  اَْلیَدُ اۡلعُۡلیَا َخۡیٌر ِمِّ

 

 ہاته،یعنی دینے واَل،نیچے والے ہاته،یعنی لینے والے سے بہت بہتر اوپر واَل"

 ہے"۔

 [1427صحیح البخاری: ]

  

 !پیارے بچو

اس حدیث میں ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک: ہمیں دینے یعنی دوسروں 

 کی مدد کرنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔

ہ غیرضروری طور پر کسی دوسرا: ہمیں اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے ک

سے کچه)دنیاوی ضرورت جو وہ پوری کرنے پر اختیار رکهتے ہیں( نہ مانگیں۔ 

ہمیں اپنی ہر ضرورت هللا کو ہی بتانی چاہیئے اور وہی ہے جو کوئی سبب بنا کر 

 ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ ان شاءهللا۔

  

کلے اپنی پشت پر فرماتے ہیں:" تم میں سے کوئی شخص صبح کو نملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

لکڑیاں اکهٹی کر َلئے )یعنی محنت مزدوری کرے(اور اس سے صدقہ کرے 

اور لوگوں)کے عطیوں(سے بے نیاز ہوجائے، وہ اس سے بہترہے کہ کسی آدمی 

  سے مانگے ، وہ)چاہے تو( اسےدے یا) چاہے تو(محروم رکهے۔۔۔" ۔
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 [2400بحوالہ صحیح مسلم:]

  

د نہیں کرتا اور ان میں سے ایک لوگوں سے بہت هللا تعالی تین باتوں کو پسن

 مانگنا ہے۔

 [1477بحوالہ: صحیح البخاری:[

  

 :آج کا قصہ سنیں

سے مانگا تو آپ ملسو هيلع هللا ىلص حکیم بن حزام رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول هللا 

نے ملسو هيلع هللا ىلص نے مجهے دیا، پهر مانگا تو پهر دیا، پهر مانگا تو پهر دیا، پهر آپملسو هيلع هللا ىلص 

بے شک یہ مال ہرا بهرا میٹها ہے، جو اسے خوش دلی سے لے  حکیم!”فرمایا: 

لے گا تو اسے اس میں برکت نصیب ہو گی، اور جو اسے حریص )َللچی( بن 

کر لے گا اسے اس میں برکت حاصل نہ ہو گی، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے 

نیچے جو کهاتا ہے لیکن آسودہ )خوشحال(نہیں ہوتا، اور اوپر کا ہاته) دینے واَل (

، حکیم رضی هللا عنہ کہتے ہیں: میں نے “کے ہاته ) لینے والے (سے بہتر ہے

کو حق کے ملسو هيلع هللا ىلص قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ملسو هيلع هللا ىلص! عرض کیا: هللا کے رسول

ساته بهیجا ہے! آپ کے بعد میں کسی سے کچه نہ لوں گا یہاں تک کہ دنیا سے 

 عنہ نے بهی انہیں رخصت ہو جأوں، پهر ابوبکر رضی هللا عنہ یا عمر رضی هللا

ملسو هيلع هللا ىلص کچه دینے کے لیے بالیا تو اسے بهی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول هللا

کے بعد حکیم رضی هللا عنہ نے کسی شخص کے مال سے کچه نہیں لیا یہاں تک 

 [2463کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ]بحوالہ جامع الترمذی:
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 :عملی نکات

 ی سے نہ مانگیں۔۔ حتی اَلمکان کوشش کریں کہ کس1

۔ کوشش کریں کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا کریں کیوں کہ دینے واَل 2

 ہاته هللا کو پسند ہے، چاہے چهوٹی سی چیز ہی ہو۔

  

  اے هللا! ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل رکهنا۔ آمین

  

  

 36حدیث نمبر 

  

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

"َمْن َلَّ یَۡرَحِم النَّاَس،"  ۔ََل یَۡرَحۡمهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ

 

وجل بهی اس پر رحم نہیں کرے گا"۔"  جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا،هللا عزِّ

 [2319صحیح مسلم:]
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 !پیارے بچو

رحم کی صفت هللا الرحیم کو بہت پسند ہے۔هللا تعالٰی نے ہمارے پیارے نبی 

نوں کے لیے نہیں بلکہ کو رحمت للعالمین بنا کر بهیجا یعنی صرف مسلماملسو هيلع هللا ىلص محمد

 .پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا

هللا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان ملسو هيلع هللا ىلص(قرآن مجید میں هللا تعالٰی فرماتا ہے:"محمد)

 [29کے ساته ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں"۔]الفتح:

  

 :نے فرمایاملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم

 [1923الترمذی: ۔]جامع“صرف بدبخت ہی)کے دل(سے رحم ختم کیا جاتا ہے”

  

انسان اکیال نہیں رہ سکتا،اسے دوسروں کا ساته ضرور چاہیے اور جب مل جل 

کر رہتے ہیں تو ناخوشگواری بهی آجاتی ہے۔جس سے آپس کے تعلقات بهی 

خراب ہو جاتے ہیں اس بات پر سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو ہوتی ہے۔اگر تب 

اور درگزر سے کام لیں تو هللا ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکهیں،رحم 

 تعالٰی بهی ہم پر رحم کرے گا۔ان شا ءهللا

  

 :اب آج کا قصہ سنیں

کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو ملسو هيلع هللا ىلص ایک دیہاتی نبی کریم

نے فرمایا:" اگر هللا نے ملسو هيلع هللا ىلصبوسہ دیتے ہیں،ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔نبی کریم

ے تو میں کیا کر سکتا ہوں"۔]صحیح تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہ

 [5998البخاری:
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 :عملی نکات

 .۔ ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے1

۔ کوئی تکلیف بهی دے تو یہ سوچ کر درگزر کر دیں کہ ایسا کرنے سے هللا 2

 بهی آپ پر رحم کرے گا۔

 اے هللا! ہمیں ہمیشہ سب پر رحم کرنے واَل بنا۔ آمین

  

  

 37حدیث نمبر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللاِ قَاَل َرُسۡو 

ۡۡ َمۡن تَعَلََّم اۡلقُۡرآَن َوَعلََّمهُ "  -"َخۡیُر ُكْم

 

تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن )کریم( سیکهے اور دوسروں کو اس کی  "

 تعلیم دے"۔

 [5027صحیح البخاری:]

  

 !پیارے بچو

قرآِن کریم هللا تعالٰی کا بہترین کالم اور آخری آسمانی کتاب ہے۔اس کو خود 

اور دوسروں کوسکهانا َلزم ہے.اس لیے کہ قیامت تک آنے والی تمام سیکهنا 
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انسانیت نے اسی قرآِن مجید سے راہ نمائی حاصل کرنی ہے۔یہ کسی خاص امت 

 یا خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بهیجا گیا ہے۔

یے نہیں دیا کہ ہم اس اور یہ بهی جان لیں کہ هللا تعالٰی نے ہمیں قرآن مجید اس ل

کو الماری اونچی جگہ رکه دیں اور پڑهیں ہی نا جب کہ اس سے نہ صرف 

سیکهنا ہےبلکہ اسےروزانہ سمجه کر پڑهنا، اس کا فہم حاصل کرنا اور سب 

سے زیادہ ضروری اس پر عمل کرنا ہے۔پهر دوسروں کو بهی پڑهانے اور 

 سکهانے کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءهللا

  

و! ایک بات نہ بهولیں کہ بہترین علم کتاب هللا یعنی قرآن مجید کا پیارے بچ

 :سیکهنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

۔"... کیا جو علم رکهتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکهتے، برابر ہو سکتے 1

مر:  [9ہیں..."۔]الزِّ

  

 :نے فرمایاملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم

بهی ہے،مکرم اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑهتا ہے اور وہ اس کا حافظ ’’

 [4937نیک لکهنے والے)فرشتے( جیسی ہے... "۔ ]صحیح البخاری:

  

جس نے کتاب هللا کا ایک حرف پڑها اسے اس کے ”نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس گنا بڑها دی جائے گی،میں نہیں 

ے اور ایک حرف ہ«َلم»ایک حرف ہے«الف»ایک حرف ہےبلکہ«الم»کہتا

 ۔“ایک حرف ہے«میم»

 [2910سنن الترمذی:]
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قرآن مجید پڑهانے والے کی بهی هللا کے ہاں بہت عزت اور قدر ہے۔ان کا پڑهایا 

گیا ہر لفظ ان کےلیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہمیں بهی چاہیےکہ ہم اپنے مولوی 

کہ صاحب،یا جو معلمہ ہمیں قرآن پڑهاتی ہیں ان کا بہت احترام کریں۔وہ ایسے 

ان کو ہمارا انتظار نہ کرنا پڑے۔جب وہ آئیں تو سالم کریں اور ان کی احترام 

سے بٹهائیں  کیوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں هللا تعالٰی دنیا کا بہترین علم سکها رہا 

 ہے۔

  

 :اب آج کا قصہ سنیں

کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا،ان میں سے ایک عابد)عبادت ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

نے فرمایا:"عالم کی فضیلت عابد ملسو هيلع هللا ىلصَل( تها اور دوسرا عالم،تو رسول هللاکرنے وا

پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے" رسول 

نے فرمایا:"هللا اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ ملسو هيلع هللا ىلصهللا

یکی و بهالئی چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچهلیاں اس شخص کے لیے جو ن

 کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔

عالم باَل ( میں عمل «) ملكوت السموات»فضیل بن عیاض رحمتہ هللا کہتے ہیں

کرنے والے عالم اور معلم کو بہت بڑی اہمیت و شخصیت کا مالک سمجها اور 

 [2685پکارا جاتا ہے۔ ]جامع الترمذی:

  

 :عملی نکات

 ہی قرآن مجید  تجویدکے ساته سیکهنے کا خاص اہتمام کریں گے۔۔ہم آج سے 1



49 
 

www.noblestudent.com 

۔ خود سیکهنے کے بعد دوسروں کو بهی اس کی تعلیم دیں گے تا کہ ہم بهی 2

 بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں۔

  

  اے هللا!ہمارے لیے قرآن کو سیکهنا،سمجهنااور سکهانا آسان کر دے۔آمین۔

  

  

 38حدیث نمبر

 :ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ قَاَل َرُسۡوُل 

 َطلَُب اۡلِعۡلِم فَِریَضةٌ َعلَى ُكلِِّ ُمۡسِلٍم"۔" 

 

 علم حاصل کرناہر مسلمان پر فرض ہے"۔

 [224]سنن ابن ماجہ:

  

 !پیارے بچو

پر پہلی وحی َلئےتوانہوں نے ملسو هيلع هللا ىلصجب جبریل علیہ السالم ہمارے پیارے نبی کریم

علم حاصل  کو پہال لفظ جو سکهایا وہ اقرا یعنی پڑهیے تها.اس سےملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم

 کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔کہ هللا نے سب سے پہالحکم پڑهنے کا دیا ہے۔
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قرآن مجید میں هللا تعالٰی فرماتا ہے:"هللا )تعالٰی( علم والوں کے درجات بلند کرتا 

 [11ہے"۔ ]بحوالہ المجادلہ:

  

نے فرمایا:"جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

 ۔“تک هللا کی راہ میں )شمار(ہو گا

 [2647جامع الترمذی:]

  

اسالم ہمیں دین و دنیا دونوں کے علوم سیکهنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن جس 

علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے وہ دین کا علم ہے۔ اس کی 

وجہ یہ ہے کہ دین کے علم کے بغیر ہماری دنیاوآخرت ادهوری اور بےفائدہ 

ہے۔دین کا علم ہمیں هللا کی عبادت کا حق ادا کرنے کے ساته ساته لوگوں کے 

 .حقوق اور فرائض کا علم دے کر با عمل مسلمان بناتاہے

  

 :آئیے اب آج کا قصہ سنیے

ایک شخص مدینہ سے ابو الدرداء رضی هللا عنہ کے پاس دمشق آیا،ابوالدرداء 

ہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی رضی هللا عنہ نے اس سے کہا:میرے بهائی!تم

سے ایک حدیث ملسو هيلع هللا ىلصہے؟اس نے کہا:مجهے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول هللا

بیان کرتے ہیں،ابو الدرداء نے کہا:کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے 

ہو؟اس نے کہا: نہیں،انہوں نے کہا:کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے 

تو صرف اس حدیث کی طلب و تالش میں آیا ہوں،ابو ہو؟اس نے کہا:نہیں۔ میں 

کو فرماتے ہوئے سنا:"جو ملسو هيلع هللا ىلص الدرداء نے کہا:)اچها تو سنو(میں نے رسول هللا

شخص دین کے علم کی تالش میں کسی راستہ پر چلے،تو هللا تعالٰی اس کے 

ذریعہ اسے جنت کے راستہ پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب) علم (کی 
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اپنے پر بچها دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی  خوشی کے لیے

ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے۔یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچهلیاں 

بهی اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے 

م ستاروں پر،بےشک علما،انبیا کے وارث ہیں اور انبیا نے کسی کو دینار و درہ

کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔اس لیے جس نے اس 

علم کو حاصل کر لیا،اس نے) علم نبوی اور وراثت نبوی سے( پورا پورا حصہ 

 ."لیا

 [2682جامع الترمذی:]

  

 :عملی نکات

 ۔ دینی علم کا حاصل کرنا فرض ہےتا کہ غلط اور صحیح کی پہچان ہو سکے۔1

علوم کے ساته ساته جب ہم دین کا علم بهی حاصل کریں گے تب ہی  ۔ دنیاوی2

 .دنیا کا علم بهی ہمیں فائدہ دے گا

 :یہ دعا زبانی یاد کرنی ہے

ا نَافِع ا،   َوَعَمال  ُمتَقَبَّال  َوِرْزق ا َطیِِّب ا، اللَُّهمَّ إِنِِّي أَْسأَلَُك ِعْلم 

ہ رزق اور قبول ہونے والے  عمل کا اے هللا! میں تجه سے نفع بخش علم،پاکیز

 [925سوال کرتا ہوں۔]سنن ابن ماجہ:
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 39حدیث نمبر 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

اٌم"۔"  ََل یَۡدُخُل اۡلَجنَّةَ نَمَّ

 

 چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو گا"۔"

 [105]صحیح مسلم: 

  

 !پیارے بچو

ت سی اخالقی برائیوں کے هللا کے فضل وکرم سے اب تک کی احادیث میں ہم بہ

بارے میں جان چکے ہیں.آج کی حدیث میں بهی ایک اور اخالقی بیماری چغل 

خوری سے نہ بچنے والے کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں 

ہو گا۔یہ ایسی بیماری ہے جومعاشرے کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہے کہ هللا نے 

 ی ہے۔اس کی سزا بهی بہت سخت رکه د

  

 :چغل خوری کا معنیٰ 

اس کا مطلب ہے کہ ایک فرد کی بات دوسرے کو اس لیے بتائی جائےکہ 

دوسرے فرد کے بارے میں برا خیال پیدا ہواور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں 

 اس طرح ان میں لڑائی جهگڑا ہوجائےتو یہ چغل خوری یا چغلی کہالتا ہے۔
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نے ہمیں اس بارے میں کیا ملسو هيلع هللا ىلص ارے نبی کریمآج کا قصہ سنیں اور دیکهیں کہ ہم

 :تعلیم دی ہے

مدینہ منورہ کے کسی باغ ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس رضی هللا عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم

سے تشریف َلئے تو آپ نے دو)مردہ(انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں 

ہے اور نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ملسو هيلع هللا ىلصمیں عذاب دیا جا رہا تها پهر نبی کریم

کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک 

شخص پیشاب کے چهینٹوں سے نہیں بچتا تها اور دوسرا چغل خور تها۔پهر 

نے کهجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے دو حصوں میں توڑا اور ملسو هيلع هللا ىلصآپ

ڑ دیا۔پهر فرمایا ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسرے کی قبر پر گا

شاید کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کمی کر دی جائے،جب تک یہ 

 [6055سوکه نہ جائیں"۔]صحیح البخاری:

نوٹ: علماکے مطابق اس سے یہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ ہم بهی قبور پر درخت 

ملسو هيلع هللا ىلص اور پودے اس نیت سےلگائیں کہ مردے کو عذاب نہ ہو۔ یہ صرف نبی کریم

 ت کی وجہ سے هللا کا خاص کرم تها۔کی ذا

 :عملی نکات

 ۔ چغل خوری صرف نقصان کا باعث ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔1

۔ اگر کوئی آپ کو کسی کی بات بتائے تو اسے نرمی سے منع کریں اور یہ 2

 حدیث سنائیں۔

  

 !اے هللا

 ہمیں چغل خور اور چغل خوری سے بچا کر رکهنا۔ آمین۔
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 40حدیث نمبر

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

ا یَِلۡیَك..."۔"  یَا ُغاَلُم: َسمِِّ هللاَ َوُكۡل بِیَِمۡینَِك َوُكۡل ِممَّ

 

 اے لڑکے! هللا کا نام لو،اپنے دائیں ہاته سے کهاؤ اور اپنے سامنے سے کهاؤ"۔"

 [5376صحیح البخاری:]

  

 !پیارے بچو

ه چکے ہیں اب اس میں ہم دائیں ہاته سے کهانے کے بارے میں پڑ 16حدیث 

پیاری حدیث میں دائیں ہاته سے کهانے کے ساته ساته دو اور ادب بهی بتائے جا 

 رہے ہیں۔

  

 :پہال: هللا کے نام سے شروع کرنا

بسم هللا سے آغاز کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو هللا 

 وئے دیا۔کو پہلی  وحی نازل کرتے ہملسو هيلع هللا ىلصتعالٰی نے اپنے پیارے نبی کریم

 [1العلق:] oاِْقَراْ بِاْسِم َربَِِّک الَِّذْی َخلَقَ 

 پڑهو!اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا"۔"
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 ہمیشہ ہر کام کا آغاز هللا کے نام سے ہی کرتے تهے۔ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم

  

دوسرا: ہر کام دائیں ہاته سے کرنا )کهانا کهانا، لکهنا، ہاته مالنا وغیرہ سوائے 

 :طہارت کرنے کے(

ممکن حد تک وضو ملسو هيلع هللا ىلصیدہ عائشہ رضی هللا عنہا سے روایت ہےکہ نبی کریمس

کرنے،جوتا پہننے  اور کنگهی کرنے میں دائیں جانب)سے ابتدا کرنے(کو پسند 

 [5380کرتے تهے۔]بحوالہ صحیح البخاری:

  

 :تیسرا: اپنے سامنے سے کهانا

سامنے سے  کهانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بهی بتایا گیا کہ کهانا اپنے

کهایا جائے،ہاں اگر کهانے مختلف اقسام کے ہوں تو جہاں سے چاہے اپنا من 

پسند کهانا لے کر کهایا جاسکتا ہے لیکن یہ بهی یاد رکهیں کہ اس ادب کو صرف 

 اس صورت میں ہی پورا کرنا ہے جب کهانا ایک ہی طرح کا ہو۔

  

 :عملی نکتہ

ہے تاکہ شیطان ہمارے ساته کهانے  یاد رہےکہ کهانے سے پہلے بسم هللا پڑهنی

 .میں شریک نہ ہو

 .دائیں ہاته سے اور اپنے سامنے سے کهاناہے️♦

  

 کی ہر سنت پر عمل کرنے واَل بنا۔ آمینملسو هيلع هللا ىلص اے هللا! ہمیں اپنے پیارے نبی کریم
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 41حدیث نمبر 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 "۔َمۡن دَلَّ َعٰلى َخۡیٍر فَلَهُ ِمۡثُل أَۡجِر فَاِعِلهِ "

 

جس نے کسی خیر و بهالئی کے کام کی راہ نمائی کی،اسے نیکی کرنے والے "

 کے برابر ثواب ملے گا"۔

 [1893]صحیح مسلم:

  

 !پیارے بچو

ہم کتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں جو ہمیں نہ صرف ہماری نیکی پر 

 اجروثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے بلکہ پورے معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے

دوسروں کو بهی اچهے کاموں میں شامل کرنے اور اچهے کاموں کی ترغیب 

 دینے پر ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ سبحان هللا۔

  

 :هللا تعالٰی قرآن مجید میں فرماتا ہے

۔ "مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔وہ نیکی 

نماز قائم کرتے ہیں اور زکٰوۃ کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور 

دیتے ہیں اور هللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔یہی لوگ ہیں جن پر 

 هللا عنقریب رحم فرمائے گا۔
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 [71بے شک هللا زبردست،بہت خوب حکمت واَل ہے"۔]التوبہ:

  

 :خصوصیات بتاتا ہے 4سورۃ العصر میں هللا تعالٰی انسان کی کامیابی کی 

 َلنا۔ ایمان 1 

 ۔ عمل صالح کرنا2

 ۔ حق کی تلقین کرنا، یعنی اچهی بات بتانا3

 ۔ اور صبر کرنا4

  

 :اب آج کا قصہ سنیے

نے فرمایا:"ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔صحابہ ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم"

کرام )رضی هللا عنہم( نے عرض کی!اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ 

وہ اپنے ہاته سے کام کرے،اس سے خود بهی فائدہ نے فرمایا:"ملسو هيلع هللا ىلص( پائے تو؟آپ)

اٹهائے اور صدقہ بهی کرے"۔صحابہ کرام)رضی هللا عنہم( نےعرض کی: اگر 

نے فرمایا:"پهر کسی پریشان ملسو هيلع هللا ىلص(اس کی طاقت نہ ہو یا نہ کر سکے تو؟تو آپ)

حال ضرورت مند کی مدد کرے"۔انہوں نے عرض کی: اگر یہ بهی نہ کرسکے 

:" پهر وہ بهالئی کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچهے نے فرمایاملسو هيلع هللا ىلص(تو؟آپ)

نے ملسو هيلع هللا ىلص(کاموں کی تلقین کرے "۔کسی نے کہا:اگر یہ بهی نہ کرسکے تو؟آپ)

فرمایا:"پهر لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکهے یہ بهی اس کے لیے صدقہ 

 [6022ہے"۔]صحیح البخاری:
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 :عملی نکات

ئی کریں تو وہ شخص جب تک ۔ اگر آپ کسی کی نیکی کے کام میں راہ نما1

نیکی کا کام کرتا رہے گا آپ کو بهی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور نیکی کرنے 

 والے کے اجر میں بهی کوئی کمی نہیں ہو گی۔

۔ آج ہی سےارادہ کریں کہ ہمیں جو اچهی بات پتہ چلے،اس پر خود بهی عمل 2

 .کریں گے اور دوسروں کو بهی بتائیں گے۔ ان شاءهللا

  

ے هللا! ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خود بهی سیدهے راستے پر چل سکیں اور ا

  دوسروں کو بهی سیدهے راستے پر آنے کی ترغیب دیں۔ آمین

  

 42حدیث نمبر 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

یِِّبَةُ َصدَقَةٌ"۔"  اَۡلَكِلَمةُ الطَّ

 

 اچهی بات کرنا بهی صدقہ ہے"۔"

 [2989]صحیح البخاری:

  

 



59 
 

www.noblestudent.com 

 !چوپیارے ب

اب تک کی احادیث میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ صدقہ هللا تعالٰی کو بہت پسند ہے 

اور  صدقہ کی مختلف صورتیں ہیں۔لیکن آج جس صدقہ کے بارے میں پڑهیں 

گے وہ بغیر کسی  محنت،مشقت یا پیسہ خرچ کیے ہوتا ہے اور وہ ہے کسی کے 

 ساته نرمی اور اچهے طریقہ سے بات کرنا۔

 : قرآن مجید میں فرماتا ہےهللا تعالیٰ 

 [83َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسن ا..."...اور لوگوں سےاچهی بات کہو۔۔۔ ]البقرۃ:..."

  

هللا سبحانہ تعالٰی نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے اس لیےوہ اعضا جو 

انسان کو برائی کے راستے پر لے جا سکتے ہیں ان کے استعمال کی احتیاط کی 

 کرتے ہوئے اچهائی کی رغبت دَلئی ہے۔تلقین 

  

نے فرمایا:"جو کوئی هللا اور ملسو هيلع هللا ىلص ابوہریرہ رضی هللا عنہ نے بیان کیاکہ رسول هللاِ 

آخرت کے دن پر ایمان رکهتا ہے اسے چاہیے کہ اچهی بات کہے ورنہ خاموش 

 رہے"۔

 [6475صحیح البخاری:]

  

 :عملی نکات

یار ہے جو انسان کو انسان کے قریب ۔ یاد رکهیں! زبانی کالمی گفتگو وہ ہته1

 بهی کر سکتی ہے اور دور بهی ۔
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۔ کوئی بهی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ بات فائدہ مند ہے یا نہیں؟ 2

 اگر تو فائدہ مند ہے تو کہیں ورنہ خاموشی بہتر ہے۔

  

اے هللا! ہماری زبان سے کبهی بهی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو تجهے پسند نہ 

 و۔ آمین۔ہ

 

 43حدیث نمبر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 تََهادَۡوا تََحابُّوا"۔ "

 

 آپس میں تحفے لیا اور دیا کرو،اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے""

 [594۔]اَلدب المفرد للبخاری:

  

 !پیارے بچو

اسالم دنیا کا سب سے بہترین اور مکمل دین ہے جس میں زندگی کے ہر بڑے 

سےمتعلق ہدایات موجود ہیں۔مثال  ملناجلنا،ساته رہنا،سونا جاگنا چهوٹے معاملہ 

وغیرہ اسی طرح اس پیاری حدیث میں انسان کی فطرت کو سامنے رکهتے ہوئے 

ہمیں آپس کی محبت بڑهانے کا ُگر بتا رہے ہیں ایک ملسو هيلع هللا ىلصهللا کے پیارے نبی کریم

 دوسرے کو تحفہ دینا۔
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 !پیارے بچو

پ کو کیسا محسوس ہو گا؟ خوشی ملے گی نا؟تو جب کوئی آپ کو تحفہ دے تو آ

اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی کو تحفہ دیں تو وہ بهی آپ سے 

 خوش گا۔اس طرح دو کام ہوئے

 ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کا اجر مال️♦

      آپس میں محبت بهی پیدا ہو گی۔️♦

کو تحفہ دے دیں تو  نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جب کسیملسو هيلع هللا ىلصہمارے نبی کریم

اس سےواپس مانگیں۔کبهی کبهی ایسا ہوتا ہے نا کہ دوست سےلڑائی ہوگئی تو 

 اس کو بولیں کہ ہمارا تحفہ واپس کریں۔ ہر گز نہیں۔

 [2622بحوالہ صحیح البخاری:]

یہ بهی یاد رکهیں !تحائف اس وقت محبت بڑهاتے ہیں جب دل کی خوشی سے هللا 

ر یہ سوچا کہ میں نے کسی کو تحفہ دیا اب وہ بهی کی محبت میں دیے جائیں۔اگ

 مجهے دے،یا میں نے مہنگا دیا اس نے سستا  تو یہ کاروبار ہوگا،تحفہ نہیں۔

نے فرمایا:"اے مسلمان عورتو!ہرگز کوئی ہمسائی اپنی دوسری ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم

ہمسائی کے لیےحقیر)معمولی تحفہ(نہ سمجهے،خواہ بکری کے ُکهرکا ہی کیوں 

 [2566حیح البخاری:نہ ہو"۔]ص

 :عملی نکات

 .تحفہ دینے میں پہل کرنی ہے

 .یاد رکهنا ہے تحفہ چهوٹا یا بڑا نہیں ہوتا

 .تحفہ دے کر بدلے کی امید نہیں رکهنی

 .تحفہ دے کر واپس نہیں لینا



62 
 

www.noblestudent.com 

  اے هللا! ہمیں دکهاوے اور نمودونمائش سے بچانا۔آمین

  

  

 44حدیث نمبر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

ا اۡستََطاَع"۔اَل"  تَّثَاُؤُب ِمَن الشَّۡیٰطِن فَِاذَا تَثَاَءَب اََحدُُكۡم فَۡلیَۡكِظۡم مَّ

 

جمائی شیطان کی طرف سے ہے،لٰہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو 

 جہاں تک ممکن ہو،اس کو روکے"۔

 [2994]صحیح مسلم:

 !پیارے بچو

م وہی کام کریں جو ایک اچهے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہ

ہمارا دین سکهاتا ہے۔ آپ نے دیکها ہو گا کہ اب تک کی ساٹه سنہری احادیث میں 

 زیادہ تر احادیث ہماری اخالقی تربیت کے لیے ہی بتائی گئی ہیں۔

اس حدیث میں بهی ایک اور پہلو پر ہماری توجہ دَلئی گئی ہے اور وہ ہے 

سے غافل ہونے اور زیادہ کهانے کے جمائی کا روکنا۔عموما"جمائی هللا کے ذکر 

بعد سستی آنے سے آتی ہے۔ حتی اَلمکان کوشش کریں کہ جمائی کو روکیں تا 

کہ شیطان کو منہ کے اندر داخل ہونے کا موقع نہ ملے جیسا کہ درج ذیل حدیث 

 :سے معلوم ہوتا ہے کہ جمائی لینے سے شیطان پیٹ میں گهس جاتا ہے
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ینکنا هللا کی جانب سے ہے اور جمائی شیطان کی چه”نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

جانب سے ہے۔جب کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ جمائی آتے وقت اپنا 

ہاته منہ پر رکه لے، اور جب جمائی لینے واَل آہ،آہ کرتا ہے تو شیطان جمائی 

لینے والے کے پیٹ میں گهس کر ہنستا ہے۔اور بےشک هللا چهینک کو پسند کرتا 

ہے اور جمائی لینے کو ناپسند کرتا ہے۔تو)جان لو(کہ آدمی جب جمائی کے وقت 

آہ آہ کی آواز نکالتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے پیٹ کے اندر گهس کر ہنستا 

 ."ہے

 [2746جامع ترمذی:]

  

 :عملی نکات

۔ جب جمائی آئے تو حتی اَلمکان کوشش کریں کہ اسے روکیں۔ اگر نہ روک 1

 نہ پر ہاته ضرور رکهیں۔سکیں تو م

۔ نماز یا تالوت میں جمائی آئے تو تالوت روک دیں تا کہ الفاظ کی ادائیگی 2

 صحیح ہو سکے۔

  

اے هللا!ہمیں ایسا مسلمان بنا جس کا ہر قدم صرف تیری رضا کے لیے 

 اٹهے۔آمین۔
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 45حدیث نمبر

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسۡوُل هللاِ 

 ِحبَّ أِلَِخۡیِه َمایُِحبُّ ِلنَۡفِسِه"۔ََل یُۡؤِمُن أََحدُُكۡم َحتّٰی یُ "

 

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے "

مسلمان بهائی کے لیے وہی کچه پسند نہ کرے، جو خود اپنے لیے پسند کرتا 

 ہے"۔

 [13]صحیح البخاری:

  

 !پیارے بچو

کے ہر شعبے میں اس بہت ہی پیاری حدیث پر عمل کرنے سے ہماری زندگی 

امن و سکون ہو سکتا ہے۔اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کامل ایمان کے حصول 

کے لیے مؤمن کو چاہیےکہ وہ اپنے مسلمان بهائی کے لیے بهی وہی پسند 

کرےجو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔پسند کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان تمام دینی 

اہانہ رویہ رکهےجن میں اس کا فائدہ ہو، و دنیاوی امور میں اس کے لیے خیر خو

خلوص دل سےبهالئی کی طرف اس کی راہ نمائی کرے،اچهائی کی نصیحت 

کرے،برائی سے منع کرے اور ہر وہ شے اس کے لیے چاہے جو وہ اپنے لیے 

چاہتا ہے نیز اس کی طرف بهی اس کی راہ نمائی کرے جو شے اسے ناپسند ہو 

 .ر ہواور اس میں کوئی نقصان یا ضر

  

ایک مومن کے لیے کمال ایمان کا درجہ ہی یہ ہے کہ آدمی خود غرضی سے 

پاک ہو اور اس کے دل میں اپنے دوسرے بهائیوں کے لیے اتنی خیر خواہی ہوکہ 
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جو نعمت اور جو بهالئی اور جو بہتری وہ اپنے لیے چاہے وہی دوسرے بهائیوں 

اپنے لیے پسند نہ کرے،اس  کے لیے چاہے اور جو بات اور جو حال و کیفیت وہ

کو کسی دوسرے کے لیے بهی پسند نہیں کرےمثال" اگر ہمیں اپنے لیے یہ پسند 

ہے کہ کوئی ہم سے  لڑے نہ یا مذاق نہ اڑائے یا اچها کپڑا دے  تو اسی طرح 

 دوسرے کے لیے بهی سوچنا ہے تبهی ہم اچهے مومن بن سکیں گے۔

  

 :عملی نکات

 توں کی بهالئی کی طرف راہ نمائی کرنی ہے۔۔ اپنے ساتهیوں اور دوس1

  

 اے هللا! ہمیں دین کی صحیح سمجه عطا فرما۔ آمین

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


