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 تها طريقہ کيا ميں اورپرہيز کهانے کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 اورپرہيزميں کهانے کی صحابہ کے اوران وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی
 ؟ تهی عادت کيسی

 

 هللا الحمد
 اور اختيارکيا جوطريقہ ميں پينے کهانے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ١

 قيم ابن حافظ جسے ہے راہنمائ اکمل بلکہ مکمل ايک وہ فرمائ راہنمائ
 : ہيں کرتے بيان طرح اس کچه تعالی اهللا رحمہ

 
 خود تو بڑهاتے ہاته ليے کے پينے کهانے وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب - ا

 ديتے حکم کا کہنے اهللا بسم یکوبه والے اورکهانے کہتے"  اهللا بسم"  بهی
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جيسا

 
 کهانے وہ اوراگر ، کہے اهللا بسم تو پيۓ کهاۓ بهی جب ايک کوئ ميں تم( 

 کہنا"  وآخره أوله في اهللا بسم"  اسے تو جاۓ بهول کہنا اهللا بسم ميں ابتدا کے
 سے نام کے اهللا بهی ميں آخراور ابتدا ميں کہ ہے يہ معنی کا اس)  چاہۓ
 ۔ ہوں کهاتا

 
 حديث اورابوداود)  ١٨٥٩(  نمبر حديث ترمذي اوراسے صحيح حديث يہ

 ۔ ہے کيا روايت نے)  ٣٧٦٧(  نمبر
 

 اس اور ہے واجب پڑهنا اهللا بسم وقت کهاتے کهانا کہ ہے يہی بات صحيح
 معارض بهی کوئ کا جس ہيں وارد ميں صحيحہ احاديث دالئل کے

 ۔ پاياجاتا نہيں رمخالفاو
 

 سامنے کے اورآپ ہوجاتے کرفارغ کها وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب - ب
 : تهے پڑهتے دعا ذيل مندرجہ ّآپ ہو جاتا ليا اڻها کهانا سے
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 عنه مستغنى وال مودَّع وال مكفيٍّ غير فيه مباركًا طيبًا كثيرًا حمدًا هللا الحمد( 
 ) وجل عز ربَّنا

 
 ميں جس پاکيزہ ، تعريف زيادہ بہت ہيں ليے کے تعالی هللا تعريفيں تمام

 نہ ضرورت کی مزيد کہ(  ہے گيا سمجها کافی نہ جسے ہے گئ کی برکت
 اے ہے گئ کی پرواہی بے سے اس ہی اورنہ ہے گيا توچهوڑا نہ)  ہو

 ۔)  ٥١٤٢(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ذوالجالل رب ہمارے
 

 نہيں عيب ميں کهانے کسی بهی کبهی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی – ج
 اور ديا چهوڑ تواسے آيا نہ پسند اوراگر ليا توکها چاہا دل اگر بلکہ نکاال،

 مسلم صحيح)  ٣٣٧٠(  نمبر حديث بخاری صحيح:  ديکهيں۔  رہتے خاموش
 ۔)  ٢٠٦٤(  نمبر حديث

 
 خواہش مجهے کرتا نہيں پسند کهانا ميں کہ ديتے کہہ يہ اوقات اوربعض

 حديث مسلم صحيح)  ٥٠٧٦(  نمبر حديث بخاری صحيح ديکهيں۔  ہے ںنہي
 ۔)  ١٩٤٦(  نمبر

 
 جس تهے کرتے کيا بهی تعريف کی کهانے وسلم عليہ اهللا صلی نبی - د

 ميں کےبارہ سالن نے اپنےگهروالوں نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ طرح
 : تها جواب کا توان پوچها

 
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، نہيں کچه وہعال کے سرکہ پاس ہمارے وقت اس

 صحيح۔  ہے سالن اچها بہت سرکہ لگے فرمانے ہوۓ کرکهاتے منگوا سرکہ
 ۔)  ٢٠٥٢(  نمبر حديث مسلم

 
 کہ طرح جس تهے کرتے بهی بوال کهانا دوران وسلم عليہ اهللا صلی نبی - هـ

 ۔ ہے ہوا بيان ميں حديث والی اوپرسرکہ
 

 والے پلنے ميں گود اپنی نے وسلم عليہ هللا صلی نبی کہ طرح اورجس
 : فرمايا ہوۓ کهاتے کهانا سے عنہ تعالی اهللا رضي سلمہ ابی عمربن
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(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  کهاؤ سے سامنے اوراپنے پڑهو اهللا بسم
 ۔)  ٢٠٢٢(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٠٦١

 
 پيش کهانا بار ارکوب مہمانوں اپنے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اوقات بعض – و

 ۔ کرتے
 

 تعالی اهللا رضي ابوهريرہ ہی اورايسے ہيں کرتے سخاوت کرم اہل کہ جيسا
 : ہے ملتا ذکر کا اس بهی ميں حديث کی عنہ

 
 اهللا رحمہ بخاری کوامام حديث اس کی بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوهريرہ

 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے يہ ميں جس ہے ذکرکيا نے تعالی
 کہ حتی کہا کا پينے دوده بار ايک کئ کو تعالی اهللا رضي ابوهريرہ
 کوحق ّآپ نے جس قسم کی ذات اس لگے کنے تعالی اهللا رضي ابوهريرہ

 بخاری صحيح۔  پاتا نہيں جگہ ليے کے اس توميں اب ہے کيا مبعوث کر دے
 ۔)  ٦٠٨٧(  نمبر حديث

 
 تونبی ديتا دعوت کی کوکهانے وسلم عليہ اهللا صلی نبی شخص کوئ آگر - ز

 قبل سے کرنے دعا ليے کے اس ہوکر فارغ سے کهانے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ تهے نکلتے نہيں سے وہاں

 
 يہ گهرميں کے بسر بن عبداهللا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ طرح جس

 : فرمايا
 

 ) وارحمهم ، لهم واغفر ، رزقتهم فيما لهم بارك اللهم( 
 

 پررحم اوران دے بخش گناہ کے اوران ڈال برکت ميں رزق کے نا اهللا اے( 
 کے کوکهانے مہان طرح تواس۔ )  ٢٠٤٢(  نمبر حديث مسلم صحيح)  کر
 بهی سنت کہ جو چاہيے کرنی دعا يہ کےليے والوں کرنے نوازی مہمان بعد
 ۔ ہے
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 اور ديتے حکم کا کهانے کهانا سے ہاته دائيں وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ح
 : تهے فرماتے ہوۓ کرتے منع کهانا ساته کے ہاته بائيں

 
 مسلم صحيح۔  ہے پيتا ہی سے اوربائيں کهاتا توشيطان سے ہاته بائيں بالشبہ
 ۔)  ٢٠٢٠(  نمبر حديث

 
 اور ، ہے کهاناحرام سے ہاته بائيں کہ ہوا معلوم يہ سے حديث اس طرح اس

 يا ہے شيطان تو يا واالکهانے سے ہاته بائيں کہ ليے اس ہے يہی بهی صحيح
 ۔ ہے اختيارکررہا مشابهت کی اس پهر

 
 ہاته بائيں نے ّآپ کہ ہے ثابت ميں حديث صحيح سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ہاته دائيں ميں لگا کہنے وہ ؤ کها سے ہاته دائيں:  کوفرمايا کهانےوالے سے
 تجهے:  اکہ ميں جواب نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، سکتا کها نہيں سے
 اڻها نہ ہاته بهی تک منہ اپنے وہ کےبعد تواس ، رہے نہ بهی طاقت کی اس
 ۔)  ٢٠٢١(  نمبر حديث مسلم صحيح۔  سکا

 
 تونبی ہوتا جائز کهانا سے ہاته بائيں اگر کہ ہوا معلوم يہ سے حديث اس

 ، فرماتے نہ دعا بد ليے کے پراس فعل اس کے اس وسلم عليہ اهللا صلی
 پرآمادہ نافرمانی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اسے نے تکبر کے اس اوراگر

 ۔ تها مستحق کا اوربددعا نافرمانی بڑی ہی بہت توپهريہ کيا
 

 نہيں سير ہم کہ کی شکايت سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے لوگو جن - ط
 نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی بهرتا نہيں پيٹ ہمارا سے کهانے يعنی ہوتے
 : يافرما انہيں

 
 پر کهانے قبل سے سےاڻهنے تووہاں ہوں جمع ليے کے کهانے وہ جب کہ

 سنن۔  جاۓ دی ڈال برکت ميں کهانے کے ان کہ تا پڑهيں ضرور اهللا بسم
 ۔)  ٣٢٨٦(  نمبر حديث ماجہ ابن سنن)  ٣٧٦٤(  نمبر حديث ابوداود

 
 یک اهللا رحمہ قيم ابن حافظ ديکهيں ليے کے اس ہے ہوا اوپربيان جوکچه

 ۔)  ٤٠٦-٣٩٧/ ٢(  المعاد زاد"  کتاب
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 ميں:  فرمايا نے ّآپ کہ ہے ثابت بهی سےيہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ک

 ۔)  ٥٠٨٣(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  کهاتا نہيں کر لگا سہارا
 

 طريقہ اوريہ تهے کهاتے سے انگليوں تين اپنی وسلم عليہ اهللا صلی نبی – ل
۔ )  ٢٢٢ - ٢٢٠(  المعاد زاد:  ديکهيں۔  فيدہےم زيادہ سے سب ميں کهانے

 ۔ اعلم تعالی واهللا
 

 : تها کارکيا طريقہ پرہيزميں کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ٢
 
 وہ کہ ہوتا علم کا اس انہيں ہوتے کهارہے جوکچه وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ا

 ۔ ہيں رہے کها کيا
 

 ۔ هاتےک اشياء مند نفع وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ب
 

 قوت کی ان سے اس کہ تهے کهاتے ليے اس وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ج
 ۔ ليے کے کوموڻاکرنے جسم کہ نہ رہے بحال

 
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان تعالی اهللا رضي عمر ابن ليے اسی
 : فرمايا نے وسلم

 
 حيحص)  ميں انتڑيوں سات اورکافر ہے کهاتا ميں انتڑی ايک صرف مومن( 

 ۔)  ٢٠٦٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٠٦٠(  نمبر حديث بخاری
 
 وہ سے جس ديا نسخہ ايسا کوايک امت اپنی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی - د

 اهللا صلی نبی ، ہيں سکتے بچ سے امراض والے ہونے پيدا سے پينے کهانے
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ

 
 کمرسيدهی جواپنی ہے برا بہت يںم مقابلہ کے اس پيٹ ہوا بهرا کا آدمی( 

 ہی ضرور وہ اگر ، ہے ليتا لقمے چند ليے کے بحالی کی اورقوت کرنے
 اوردوسرا ليے کے توکهانے ايک کرے حصے تين وہ توپهر ہے چاہتا بهرنا



 

7 

(  نمبر حديث ترمذی سنن)  کےليے لينے سانس اورتيسرا ليے کے پينے
 تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ٣٣٤٩(  نمبر حديث ماحہ ابن سنن)  ١٣٨١

 ۔ ہے ديا قرار صحيح اسے)  ٢٢٦٥(  نمبر حديث الصحيحۃ السلسلۃ نے
 

 . اعلم واهللا


