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HIFZ E HADITH COMPETITION-21st October 

2022 

 مسابقہ حفظ احادیث نبویہ  
 

 ِ ُ َعلَْیِه َوَسله قَاَل َرُسوُل َّللاه م  ال تَتهخذوا القُبوَر َمساجُدهاَصلهى َّللاه  
قبروں کو سجدہ گاہ  نہ بناو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا  

You must not take graves as mosques. 

 

إِنهَما األَْعَماُل بِالن ِیهاتِ   قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم  

"سارے عمل نیت سے ہیں"  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا   

       Actions are but by intentions 

 

 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اَل یَْدُخُل اْلَجنهةَ قَتهات  

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا

         A mischief-maker will not enter paradise. 

 

 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ال یَْدُخُل الَجنهةَ قَاِطع  

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ قطع کرنے واال جنت میں نہ 

 جائے گا

Anyone who cuts off relationship from his nearest 

relatives will not enter Paradise 
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 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اتهقُوا الظُّْلَم، فإنه الظُّْلَم ُظلُمات  یَوَم الِقیاَمِة،

ظلم قیامت کے روز اندهیروں کی   سے ظلم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

 صورت میں ہوگا۔

Beware of oppression, for oppression (zulm) will produce 

excessive darkness (zulumat) on the day of resurrection. 

 

 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَیِدہِ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی 

رہیں۔ایذا سے مسلمان محفوظ   

A Muslim is he from whose hand and tongue the Muslims 

are safe. 

 

فَق یُحَرِم الخیَر كلهه  قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم َمن یُحَرِم الر ِ  

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری 

 بھالئی سے محروم رہا

He who is deprived of gentleness is deprived of good 

 

َرَعِة؛ إِنهَما الَشِدیُد الهِذي یَْمِلُك نَْفَسهُ ِعْنَد  قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم لَْیَس الشهِدیُد بالصُّ

 اْلغََضبِ 

The strong is not the one who overcomes the people by his 

strength, but the strong is the one who controls himself while 

in anger. 

 

 

 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم احب االعمال الی ہللا أَْدَوُمھا وإْن قَله 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا ہللا کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل محبوب 

 ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو

The acts most pleasing to God are those which are done 

most continuously, even if they amount to little. 
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 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ال تَْدُخُل الَمالئَِكةُ بَْیتًا فِیِه َكْلب  َوال ُصوَرة  

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں )رحمت کے ( فرشتے  داخل نہیں 

 ہوتے جس گھر میں  کتا یا تصویریں ہوں

The angels do not enter a house in which there is a dog or 

an image. 

 

 

خالقاأم كُ نُ حسَ أ يه لَ إُكم نه ِمن أحبه إقال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم   

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو 

ق ہے۔با اخالزیادہ   

The most beloved to me amongst you is the one who has 

the best character and manners. 

 

 

 قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم الدنیا ِسجُن المؤمن، وَجنهةُ الكافر

ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے  رسول

ہے۔ لیے جنت  

The world is a prison for the believer and Paradise for the 

disbeliever. 

 

 

لَیَالٍ قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اَل َیِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن یَْھُجَر أََخاہُ فَْوَق ثاََلِث   

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حالل نہیں کہ وہ تین دن سے 

 زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔

It is not allowed for a Muslim to keep apart from his 

brother for more than three days. 
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یُلَدغُ المؤمُن من ُجْحٍر واحد مرتین قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ال  

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا 

 جاسکتا

A believer is not stung twice from the same hole. 

 

 

ُ َعلَْیِه َوَسلهَم: اْلِغنَى ِغنَى النهفْ  ِ َصلهى َّللاه ِس قَاَل َرُسوُل َّللاه  

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے

Richness is being content with oneself. 

 

 

 

، أَْو َعابُِر سبیلٍ  ُ َعلَْیِه َوَسلهَم ُكْن في الدُّْنیا كأَنهَك غریب  ِ َصلهى َّللاه  قَاَل َرُسوُل َّللاه

فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے 

 رہتا ہے

Be in this world as if you were a stranger or a traveler. 

 

 

ُ َعلَْیِه َوَسلهم َكفَى بالَمْرِء َكِذبًا أَْن یَُحِد َث بُِكِل  َما َسِمعَ  ِ َصلهى َّللاه  قَاَل َرُسوُل َّللاه

وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

 کہ جو بات سنے )بغیر تحقیق کے( لوگوں سے بیان کرنا شروع کردے

It is enough falsehood for a man to relate everything he 

hears. 

 

 

ُ َعلَْیِه َوَسله  ِ َصلهى َّللاه َضاللة  م ُكلُّ بِدَعٍة قَاَل َرُسوُل َّللاه  

ہر ایک  بدعت گمراہی ہےرسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا    

                        Every innovation is error. 
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ُ َعلَْیِه َوَسلهَم من ستر مسلًما سترہ ہللا في الدنیا واآلخرة ِ َصلهى َّللاه  قَاَل َرُسوُل َّللاه

فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا ہللا تعالی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے 

 قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا

Whoever covers (the sin of) a Muslim, Allah will cover 

him (his sin) in this world and in the Hereafter. 

 

 

ُ َعلَْیِه َوَسله  ِ َصلهى َّللاه َشطُر االیمام الطُّھوُر قَاَل َرُسوُل َّللاه  

پاکی آدها   ایمان ہےرسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا       

                         Purification is half the Iman 


