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 اخالق هكارمهیں اسالم 

  ء2ٕٔٓدعّجش  2ٕ٘ ِيبثك 1ٖ1ٔسث١ِ االٚي  1ٔ

 

 پہال: عناصر:

 ۔ اعالَ ثٍٕذ اخالق ٚاال د٠ٓ ہے۔ٔ

 صٚاي ہے۔ ۔ اخالق کب صٚاي اِذ کبٕ

 ۔ ثٍٕذ اخالق فؾ١ؼ ّجبدد کب ٔز١غہ ہے۔ٖ

 ں؟عبئ١ ہُ اپٕے اخالق کے رس٠ْہ ک١غے ثٍٕذ ہٛ .ٗ

 دوسرا: دلیلں:

 

 قرآن کی دلیلں:

ٍَْااٝ َِٚاَّااَه{ :ےہاا فشِبرااب رْاابٌٝ اهلل  .ٔ َِاا١ُ ُخٍُااٍك ٌَ رٛ ثہذ ثڑے )ّّذہ(  ث١ؾىاا  اٚس) [ٗ لٍااُ:]}َّ

   .(۔اخالق پش ہے

َٛ  ُخازِ {: ےہا  ثبسٜ اسؽبد  .ٕ َْْفا ُِاشْ  اٌْ ُْْش ِ  َْٚأ ّْاِشكْ  ِثابٌْ ِٓ  ََٚأ َٓ  َّا ١ٍِِ٘ آپ ) [11ٔ ]األّاشا : }اٌَْغاب

   .(۔وٕبسہ ہٛ عبئ١ںا٠ى  اٚس عبہٍٛں عے وڳ ر١ٍُْ د٠ں  وب١َٔى  دسگضس وٛ اخز١بس وش٠ں 

ْٓ{:ےہ فشِبرب رْبٌٝ اهلل  .ٖ َِ َٚ ُٓ ْٓ ًٌْٛبَل َأْؽَغ َّ ِٗ ِاٌَٝ َدّب ِِ ًَ اٌٍَّ ِّ َّ َٓ ِإَِّٟ َٚلبَي فبٌِؾًب َٚ ِِ 

َٓ ١ِّ ُّْغٍِ ِٛٞ َٚال * اٌْ ِْ اٌغ١ََِّّئُخ ٌََٚب اٌَْؾَغَُٕخ َرْغَز َٟ ِثبٌَِّزٟ اْدَف ِ٘ ُٓ ُٗ َث١ََْٕه اٌَِّزٞ َفِبَرا َأْؽَغ َٕ ٌَٚح ََٚث١ْ ُٗ َّذا  َوَؤَّ

ٌّ ٌَِٚ ٌُ ١ِّ َٓ ِاٌَّب ٠ٍَُمَّب٘ب َِٚب * َؽ ٍّ ُرٚ ِاٌَّب ٠ٍَُمَّب٘ب َِٚب َفَجُشٚا اٌَِّز٠ ٍُ َؽ ١َِ  [ٖ٘ - ٖٖ :]فقٍذ .}َّ

وشے اٚس  ١ٔى  وبَوڳ ىش  ثالئے اٚس  اهلل اٚس اط عے ص٠بدہ اچٙڳ ثبد ٚاال وْٛ ہے عٛ)

ثشائڳ وٛ ۔ ١ٔىڳ اٚس ثذڳ ثشاثش ٔہ١ں ہٛرڳ( ٖٗ) ۔ ِغٍّبٔٛں ١ِں عے ہٛں بوہے وہ ١ِں ٠م١ًٕ

ثٙالئڳ عے دفِ وشٚ پٙش ٚہڳ عظ وے اٚس رّہبسے دس١ِبْ دؽّٕڳ ہے ا٠غب ہٛ عبئے گب 

اٚس اعے اٚس ٠ہ ثبد أہ١ں وٛ ٔق١ت ہٛرڳ ہےعٛ فجش وش٠ں ( ٖ٘) ۔ دٚعذع١غے دٌڳ 

 .(۔ٔق١جے ٚاٌٛں وے وٛئڳ ٔہ١ں پب عىزب عٛائے ثڑے

ِّجبُد}: ےہ فشِبْ وب رْبٌٝ اهلل  .ٗ َٚ ِٓ َٓ اٌشَّْؽّ َْ اٌَِّز٠ ُّْؾٛ ًْٛٔب اٌَْؤْسِك ٍََّٝ ٠َ ُُ َِٚارا َ٘ ُٙ  خبَىَج

َْ ٍُِٛ٘ وے )عچے( ثٕذے ٚہ ہ١ں عٛ ص١ِٓ پش فشٚرٕڳ سؽّٓ ) [ٖٙ :فشلبْ]}َعالًِب لبٌُٛا اٌْغب

ٍُّ ٌٛگ اْ عے ثبر١ں وشٔے ٌگزے ہ١ں رٛ ٚہ وہہ د٠زے  چٍزے ہ١ں اٚس عت ثے ٗعبروے 

 .(۔ہ١ں وہ عالَ ہے

َّ ٠ب:} ےہ فشِبرب رْبٌٝ اهلل .٘ ُِ ُثَٕ ُِْش اٌقَّالَح َأِل ُْْشِٚ  َْٚأ َّ َٗ ِثبٌْ ْٔ ِٓ َٚا َْٕىِش َّ ُّ  ِب ٍَّٝ َٚاْفِجْش اٌْ

َّ َأفبَثَه ْٓ رٌَِه ِا ِِ َِ ُِِٛس َّْض ِّْش َٚال * اٌُْؤ ِّْؼ َٚال ٍَّبِطٌِ َخذََّن ُرَق َّ ََِشؽًب اٌَْؤْسِك ِفٟ َر َٗ ِا  ال اٌٍَّ

َّ ٠ُِؾتُّ ْٓ َٚاْغُنْل َِْؾ١َِه ِفٟ َٚاْلِقْذ * َفُخٍٛس ُِْخزبٍي ُو ِْٛرَه ِِ َّ َف َْٔىَش ِا ُْٛد اٌَْؤْفٛاِد َأ  ٌََق

١ِِّش ڳ و ںوبِٛ اچٙے، اے ١ِشے پ١بسے ث١ٹے! رٛ ّٔبص لبئُ سوٕٙب) [1ٔ -1ٔ :ٌمّبْ]} اٌَْؾ

عے ِِٕ و١ب وشٔب اٚس عٛ ِق١جذ رُ پش آعبئے فجش  ںوبِٛ ثشے، ٔق١ؾذ وشرے سہٕب

ٌٛگٛں وے عبِٕے اپٕےگبي ( ٨١) ۔١ِں عے ہے ںوبِٛ )٠م١ٓ ِبٔٛ( وہ ٠ہ ثڑے ربو١ذڳوشٔب 

پغٕذ  اهلل رْبٌٝ وغڳ رىجش وشٔے ٚاٌے ؽ١خڳ خٛسے وٛاٚس ص١ِٓ پش ارشا وش ٔہ چً ٔہ پٙال 

 ٠ًم١ٕباٚس اپٕڳ آٚاص پغذ وش  ،اپٕڳ سفزبس ١ِں ١ِبٔہ سٚڳ اخز١بس وش( ٨١)۔ٔہ١ں فشِبرب

  .(۔آٚاصٚں ١ِں عت عے ثذرش آٚاص گذ٘ٛں وڳ آٚاص ہے

ًُ{ :ےہ اسؽبد وب رْبٌٝ اهلل .ٙ َٟ ِب اْر َٓ ِا١ٌََْه ُأِٚؽ ُِ اٌِْىزبِة ِِ َّ اٌقَّالَح ََٚأِل ْٕٙٝ اٌقَّالَح ِا ِٓ َر َّ 

َْٕىِش اٌَْفْؾؾبِء ُّ ِٗ ٌََِٚزْوُش َٚاٌْ ُٗ َأْوَجُش اٌٍَّ ُُ َٚاٌٍَّ ٍَْْ َْ ِب ٠َ ُْٛ ًَ ُرغبِدٌُٛا َٚال * َرْقَٕ ْ٘ َٟ ِثبٌَِّزٟ ِاٌَّب اٌِْىزبِة َأ ِ٘ 
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ُٓ َٓ ِاٌَّب َأْؽَغ ُّٛا اٌَِّز٠ ٍٍََ ُْ ُٙ ْٕ ََِّب َُٚلٌُٛٛا ِِ ِْٔضَي ِثبٌَِّزٞ آ ِْٔضَي ِا١ٌَْٕب ُأ ُِْا١ٌَْ َُٚأ ُٕٙب ُى ُْ َِٚاٌ ُُٙى ُٓ ٚاِؽٌذ َِٚاٌ َْٔؾ َٚ 

ُٗ ٌَ َْ ُّٛ وزبة آپ وڳ ىش  ٚؽڳ وڳ گئڳ ہے اعےپڑ٘ئے  عٛ) [ٙٗ - ٘ٗ :ّٕىجٛد] }ُِْغٍِ

روش ث١ؾى  اهلل وب  ،ّٔبص ثے ؽ١بئڳ اٚس ثشائڳ عے سٚوزڳ ہے ٠ًم١ٕب ،اٚس ّٔبص لبئُ وش٠ں

اٚس اہً وزبة ( ٦٤)۔خجشداس ہے اهلل وش سہے ہٛ اط عے وچٗرُ عٛ  ،ثہذ ثڑڳ چ١ض ہے

عٛ اْ ٗ عبرِگش اْ وے ثؾش ِٚجبؽضہ ٔہ وشٚ ِگش اط ىش٠مہ پش عٛ ّّذہ ہٛ ٗ عبروے 

اٚس فب  اّالْ وش دٚ وہ ہّبسا رٛ اط وزبة پش ثٙڳ ا٠ّبْ ہے اٚس عٛ ہُ پش ١ِں ٍبٌُ ہ١ں 

ہُ عت ۔ ہڳ ہےا٠ى  ہّبسا رّہبسا ِْجٛد ،سڳ گئڳاربسڳ گئڳ ہے اٚس اط پش ثٙڳ عٛ رُ پش ارب

 .(۔اعڳ وے ؽىُ ثشادس ہ١ں

َّ اٌَْؾظَّ َفال َسَفَش {:ےہ فشِبرب رْبٌٝ اهلل  .1 ِٙ ْٓ َفَشَك ِف١ َّ ٍُِْْٛبٌد َف َِ ٌُٙش  َٚال  اٌَْؾظُّ َأْؽ َٚال ُفُغَٛق 

ِْ َٚارَُّمٛ َّ َخ١َْش اٌضَّاِد اٌزَّْمٜٛ  َُّدٚا َفِب ََٚرَض  ُٗ ُٗ اٌٍَّ ّْ ٍَْْ ْٓ َخ١ٍْش ٠َ ِِ ٍَُْٛا  َِٚب َرْف  ٠ب ُأٌِٟٚ ِعذاَي ِفٟ اٌَْؾظِّ 

ٌْجبِة ؽظ وے ِہ١ٕے ِمشس ہ١ں اط ٌئے عٛ ؽخـ اْ ١ِں ؽظ الصَ وشٌے ) [11ٔ :ٖثمش]{اٌَْؤ

رُ عٛ  ،گٕبہ وشٔے اٚس ٌڑائڳ عٙگڑے عے ثچزب سہے، الپ وشٔےٚہ اپٕڳ ث١ٛڳ عے ١ًِ ِ

عت ، عفش خشچ ٌے ١ٌب وشٚٗ عبرثبخجش ہے اٚس اپٕے  ًرْبٌ ١ًٔىڳ وشٚ گے اط عے ا

 .(۔عے ڈسرے سہب وشٚٗ ِغڈس ہے اٚس اے ّمٍّٕذٚ!  اهلل رْبٌٝ وب عے ثہزش رٛؽہ

ِٙ { :ےہ اسؽبد وب رْبٌٝ اهلل .8 َِ َّ َؽٍَّبٍ   ِْ ُو َْْزٍذ َٚال ُرِي ُِ ٍَْخ١ِْش  ٌِ ٍُ ََِّب  * ٍُ ١ِّ َٕ َِؾَّبٍء ِث َّبٍص  َ٘  * ٍٓ ١

ٌَِّ ِٗ آ٠بُرٕب لبَي َأعبِى١ُش اٌَْؤ ١ٍََّْ َٓ * ِارا ُرْزٍٝ  ََٚث١ِٕ َْ را ِبٍي  ْْ وب ٍُ * َأ َْْذ رٌَِه َص١ِٔ ٍّ َث ُُّز  * ٍُ َٓ * َأِص١ ١

َِ ٍََّٝ اٌُْخْشُىٛ  ُٗ ُّ ثٙڳ وہب ٔہ ِبٕٔب عٛ  وب غے ؽخـاٚس رٛ وغڳ ا٠) [ٙٔ - ٓٔ :لٍُ]} َعَِٕغ

ثٙالئڳ عے ( ٨١)۔ چغً خٛس، ١ّت گٛ، و١ّٕہ، ثے ٚلبس( ٨٨)۔ ص٠بدہ لغ١ّں وٙبٔے ٚاال

 ۔ ہڳ ثے ٔغت ہٛٗ عبرگشدْ وؼ پٙش ( ٨١)۔ سٚوٕےٚاال ؽذ عے ثڑ٘ عبٔے ٚاال گٕہگبس

عت ( ٨١) ۔ اط وڳ عشوؾڳ فش  اط ١ٌے ہے وہ ٚہ ِبي ٚاال اٚس ث١ٹٛں ٚاال ہے( ٨٦)

۔ اط وے عبِٕے ہّبسڳ آ٠ز١ں پڑ٘ڳ عبرڳ ہ١ں رٛ وہہ د٠زب ہے وہ ٠ہ رٛ اگٍٛں وے لقے ہ١ں

 .(۔( پش دآ د٠ں گۓبو ہُ ثٙڳ اط وڳ عٛٔڈ )( ٨٤)

 

 ں:١کڳ د١ٌٍ عٕذ ٔجٜٛ

عے ١ٔکڳ اٚس  )سكٰ اهلل ّٕہ( عے سٚا٠ذ ہے کہ ١ِں ٔے سعٛي اهلل  ٔٛاط ثٓ عّْبْ .ٔ

ُٓ اٌُْخٍُِك»کہ  ٔے عٛاة اسؽبد فشِب٠ب گٕبہ کے کبَ کے ِزٍْك عٛاي ک١ب رٛ آپ ، اٌِْجشُّ ُؽْغ

َِب َؽ  ُُ ِٗ اٌَّبُط  َفْذِسَنِفٟ  نَّبَٚاٌِْبْص ١ٍََّْ  َِ ْْ ٠َيٍَِّ َْ٘ذ َأ ١ٔکڳ رٛ اچٙب اخالق ہے ) (ِغٍُ) «ََٚوِش

اٚس گٕبہ ٚہ ہے عٛ ر١شے دي ١ِٓ کٙٹک پ١ذا کشے اٚس رغٙے ٠ہ ٔبگٛاس ہٛکہ ٌٛگ اط 

 .عے ثبخجش ہٛں۔(

َُ(ہ ٔجٝ وے ہسٚا٠ذ ے ع اثٛ اٌذسداء  .ٕ ََٚعٍَّ  ِٗ ١ٍََّْ  ُٗ ًُ ِفٟ : »ب٠بے فشِٔ )َفٍَّٝ اٌٍَّ ٌْٟء َأْصَم َِب َؽ

ٍٓ ْٓ ُخٍٍُك َؽَغ ِِ َِِخ  ََ اٌِم١َب ْٛ ٠َ ِٓ ِِ ُّْئ ِْ اٌ َٗ ١ٌَُْجِغُل اٌَفبِؽَؼ اٌَجِزَٞء، ١َِِضا َّ اٌٍَّ )ِِٛٓ  (ٜ)رشِز« َِٚا

چ١ض وٛئٝ ے ص٠بدٖ خٍِك ؽغٓ ع( ے دْں ل١بِذ وؽغٕبد ١ِ ں )٠ْٕٝ وفۂے رشاصٚ ١ِو

 -(ےہٛ وٛ اهلل رْبٌٝ دؽّٓ سوٙزب گے ؽ١ب ثذہ ثوے اط ١ٌ -ںہ١ثٙبسٜ ٔ

 

ْٕاا ہش٠ااشٖاثااٛ  .ٖ َّ  ُٗ َٟ اٌٍَّاا ِّ»: ٔااے فشِب٠ااب وااہ ؽنااٛس : ہاابو ۓاا( ہ)َسِماا ِْْضااُذ ٌِااُؤَر َّااب ُث َُ َفاابٌَِؼ ِاَّ

   .(ں١ِں اخالق ؽغٕہ وٝ رى١ًّ وے ٌئے ث١ٙغب گ١ب ہٛ) ؽّذ[ا]سٚاٖ « اٌَْؤْخٍَبِق
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ْٕ اثٛ .ٗ َّ  ُٗ َٟ اٌٍَّ ِٗ   » :ے فشِب٠اب ِغٙا  عا   ۓا  سعاٛي اهلل   ہوے ہے سٚا٠ذ ع (ہَرسٍّ )َسِم ارَّاِك اٌٍَّا

َْٕذ َّب ُو َٙاب    ، َؽ١ُْض ُّْؾ ََٕخ َر ِِ اٌغَّا١َِّئَخ اٌَؾَغا ٍٓ    ، ََٚأْرِجا ے )ڈس اهلل عا  [ٜ]رشِاز «  ََٚخابٌِِك اٌَّابَط ِثُخٍُاٍك َؽَغا

١ٔىا  خٍماٝ    ے اط واٛ اٚس ٹاب د ہ ِے ا٠ى  ثٙالئٝ وا ہش ُثشائٝ وے وش چٙپ١ہٛ رٛ اٚس ں ہ١ں وہب٠

   .(-ًِِ ٗعبر ےں وگٌٛٛ ےع

َّبًٔاب   » : ے اسؽابد فشِب٠اب  ٔا  ہ سعاٛي اهلل  ے وا ہا ے سٚا٠ذ ع ہش٠شٖ اثٛ  .٘ َٓ ِا٠ ١ِٕ ِِ ُّاْئ ًُ اٌْ َّا ، َأْو

ُْ ُخًٍُماب  ُٙ ُْ    ، َأْؽَغُٕ ِٙ َِٕغابِئ ٌِ ُْ ُ٘ ُْ ِخ١َابُس ُ٘ اہً ا٠ّبْ ١ِں عت عے ص٠بدہ کبًِ ا٠ّبْ ) ؽّاذ[ ا« ]َِٚخ١َابُس

 ٗراااااااااٙے ہ١ں اٚس عٛ اپٕے گٙش ٚاٌٛں کے عبُاط ؽخـ کب ہے عغکے اخالق عت عے اچ

 .(۔ؽغٓ عٍٛک ١ِں عت عے ثڑ٘ب ہٛا ہے

ٙ.  ِّٞ َْٔقبِس ٍِِش اٌَْؤ َّب  ِٓ َِ ْث َِ٘ؾب  ِٓ ْْذ ْث ے ہاب عا  ہ سماٝ اهلل ّٕ ے ّبئؾا ں ٔا ہ ِا١ ے وا ہا ے سٚا٠اذ  عَع

َٓ " ہ:و ١ِٕ ِِ ُّْئ َّ اٌْ َّبِئَؾَخ  -٠َب ُأ  ِْْٟٕ ٠َ-  ِٗ ْٓ ُخٍُِك َسُعِٛي اٌٍَّ َّ َُ( َلبٌَاذْ  َؽذِِّص١ِٕٟ  ََٚعاٍَّ  ِٗ ١ٍََّْ  ُٗ : )َفٍَّٝ اٌٍَّ

َْ؟» َْ   »ُلٍُْذ: َثٍَٝ، َلبٌَْذ: « َأٌَْغَذ َرْمَشُأ اٌُْمْشآ َْ اٌُْماْشآ َُ( َواب ََٚعاٍَّ  ِٗ ١ٍََّْ ِّٟ اهلِل )َفٍَّٝ اهلُل  َّْ ُخٍَُك َِٔج  «َفِب

ے ں ٔا ے؟ أٙٛے خجش د٠غئے اخالق عو ے سعٛي اهللں ِغٙں وٝ ِبے ِغٍّبٔٛا) ]ِغٍُ[

ٛ  -ںہ١ں ٔو١ٛ :ہبے وں ٔڑ٘ب؟ ١ِپں ہ١ے لشآْ ٔو١ب رُ ٔ :فشِب٠ب  سعاٛي اهلل  :ے فشِب٠اب ں ٔا أٙا

 .(-ےہں ؽىُ ہٝ رٙب عظ وب لشآْ ١ِوب خٍك ٚ

ے ہاٛئ ے ہ فشِابر واٛ ٠ا   ے سعاٛي اهلل ں ٔا ہ ِا١ ں وا ہا١ فشِابرٝ   ہبسمٝ اهلل ّٕہ ؽنشد ّبئؾ .1

ِٗ    : »ہعٕب و ِٓ ُخٍُِما َٓ ١ٌَُاْذِسُن ِثُؾْغا ِِ ُّاْئ َّ اٌْ َٙابسِ      ِا ُِ اٌَّ ًِ َفابِئ ُِ ا١ٌٍَّْا ِاِٛٓ  ) ثاٛ داٚد[ ا« ]َدَسَعابِد َلابِئ

ے عاٛ ساد ثٙاش   ہہ ؽبفً وش ١ٌزب وٝ ثذٌٚذ اط ؽخـ وب عب دسعاخالق  ےچٙاے پٕآدِٝ ا

 .(-ےے اٚس دْ وٛ سٚصٖ سوٙہٛ وش ّجبدد وشے ڑوٙ

ْٕ عبثش .8 َّ  ُٗ َٟ اٌٍَّ ُٗ  ہ سعاِٛي اهلل  وا  ےہا ے سٚا٠ذ ع (ہ)َسِم َُ (   ) َفاٍَّٝ اٌٍَّا ََٚعاٍَّ  ِٗ : ے فشِب٠اب ٔا  ١ٍََّْا

ُْ َأْخٍَبًلاب    » َُٕى َِاِخ َأَؽبِعا ََ اٌِم١َب ْٛ َِْغًٍِغب ٠َا  ِِِّٟ  ُْ ََٚأْلَشِثُى  َّٟ ُْ ِاٌَ ْٓ َأَؽجُِّى ِِ  َّ ُْ    ، ِا َْاَذُو ََٚأْث  َّٟ ُْ ِاٌَا َّْ َأْثَغَناُى َِٚا

   َْ َُّزَؾاذُِّلٛ َٚاٌ  َْ َِاِخ اٌضَّْشَصابُسٚ ََ اٌِم١َب ْٛ َِْغًٍِغب ٠َ  ِِِّٟٕ  َْ ُِٙماٛ َُّزَف١ْ َٕاب       «َٚاٌ ّْ ٍَِّ ِٗ، َلاْذ  ، َلابٌُٛا: ٠َاب َسُعاَٛي اٌٍَّا

َْ؟ َلبَي:  ُِٙمٛ َُّزَف١ْ َّب اٌ َْ َف َُّزَؾذُِّلٛ َٚاٌ  َْ َْ»اٌضَّْشَصبُسٚ َُّزَىجُِّشٚ ے پ١ابس ہاذ  ے ثں عا رُ ١ِ) [ٜ]رشِز «اٌ

ٛ ے ٔضد٠ى  ل١بِذ وں ١ِشے ١ِٹٕٙہذ لش٠ت ث١ث سے ٔضد٠ى  ا١ِٚش ٓ ہا١ گ ے دْ ٖٚ ٌا ے وا  ں عا

ے ٗ عا ے اٚس دٚس راش ِغا  ٓ ص٠ابدٖ ١ِاش  ّے دؽا ں عا ہ راُ ِا١  ہ رؾم١اك وا  ں اٚس ثہ١ے چٙاخالق ا

ہ ٠ااب ے وااں ٔااگااٛں، ّااشك وااٝ ٌٛہاا١ہاآ دساص ے دے ٚاٌااڑِاابسٔے ثاابرٛٔٝ ثڑے دْ ثاال١بِااذ واا

سعاٛي اهلل  ؟ ںہ١وْٛ  ہمِْٛزف١ ، ١ٌىٓںہ١ٍَِْٛ و١ب صشصبس٠ٓ اٚس ِزؾذل١ٓ و١ب ے ہُ ٔسعٛي اهلل 

 ٔےے ٚاٌں وشٔے ثبر١ش عرىّج :ے فشِب٠ب-). 

 

 تیسرا: هوضوع:

ِٓ اْ ثڑائ١ٛں ١ِں عاے ٠اہ ہاے     -ہ١ں ہبدٚعٛ ٝاعالَ ١ِں َّّذ ٚؽبْ کے کئ ثال ؽجہ د٠

اٚس ؽابٔذاس أغاب١ٔذ کاے ّٔاٛٔے      کہ ٠ہ اخالق اٚس لبْٔٛ ٚاال د٠ٓ ہے، عٛ اٍّڳ الذاس ٚسٚا٠ابد 

اط د٠آ کاڳ    -ںہا١ ٝ وشراٝ  واٝ ِشلاِ وؾا   اچٙاے اخاالق    اٚسثٍٕاذ  ١ِْابسٜ،   عٛ ہے کٛ عِّ کشرب

ٛإں کاٛ ؽابًِ اٚس   کاے رّابَ پہٍا    ٍٝابہش ہاے کاہ ٠اہ د٠آ صٔگا      ثٙاٝ  اط ثبد عاے   ٝثڑائٚ َّّذ

ا٠غب ؽش  ٚفن١ٍذ کب کبَ ٔہ١ں ہاے عاظ کاڳ دّاٛد ٠اہ د٠آ ٔاہ د٠زاب          ٝکٛئٟ ثٙ -کشرب ہے ٠کغب

ثشائاڳ ٔہا١ں ہاے عاظ عاے       ٝا٠غا  ٝہاٛ، اٚس عابرٗ ہاڳ کاٛئ    ٔاہ  ہٛ، اٚس اط کے کاشٔے پاش اکغاب٠ب    

   ہٛؽ١بس سہٕے اٚس اط عے دٚس سہٕے کب ؽکُ ٔہ د٠ب ہٛ۔

عزہ ہٛٔے کڳ ٚہ ؽش  ٚفن١ٍذ عظ کڳ ٠ہ د٠ٓ دّٛد د٠زب ہے، اٚس اْ اخالق عے آسا

رؾًّ ، ثشدثبسڳ، ع١غے ، فجش ٚ -ٚہ ثٍٕذ اخالق عے آساعزہ ہٛٔب ہے عبٔت سغجذ دالرب ہے
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ؽ١ب، ّغض ٚأکغبسڳ، ٔشِٟ، عچبئٟ، اِبٔزذاسڳ، سؽّذ ٚٚفبداسٞ، عٛد ٚعخب، ؽشَ ٚ

ٔگبہ کڳ ؽفبٍذ ٚعشٚں کٟ مشٚسرٛں کٛ پٛسڳ کشٔب، ثہبدسڳ، ّذي ٚأقب ، ہّذسدڳ ، د

ں کڳ ّضد، ٌٛگٛں اچٙب گّبْ، ثڑٚ ،ٜکشٔب، کغڳ کٛ رک١ٍف ٔہ د٠ٕب، خٕذہ پ١ؾبٔڳ، خٛػ گفزبس

دٚعشٚں کے اؽغبعبد کب خ١بي سکٕٙب، اٚس اعکے  ،ففبئٟ، ا٠ضبس ٚلشثبٔڳکے دس١ِبْ فٍؼ ٚ

ِْٙذٞ اط ثبد وٝ ىش  لشآْ ِغ١ذ وب اؽبسٖ ہے ّالٚہ د٠گش ثٍٕذ اخالق ہ١ں۔ ٠َ َْ ََ٘زا اٌُْمْشآ  َّ : }ِا

َْ اٌقَّبٌَِؾبِد ٍَُّٛ ْْ ٠َ َٓ َٓ اٌَِّز٠ ١ِٕ ِِ ُّْئ ٠ََُٚجؾُِّش اٌْ  َُ َٛ َٟ َأْل ِ٘ ُْ َأْعًشا َوِج١ًشا ٌٍَِِّزٟ  ُٙ ٌَ َّ  ٠ًم١ٕب)[ 1عشاء: ا{ ]َأ

اّّبي وشرے  ١ٔى ذ٘ب ہے اٚس ا٠ّبْ ٚاٌٛں وٛ عٛ ہے عٛ ثہذ ہڳ ع٠١ہ لشآْ ٚہ ساعزہ دوٙبرب 

 .(۔ہ١ں اط ثبد وڳ خٛؽخجشڳ د٠زب ہے وہ اْ وے ٌئے ثہذ ثڑا اعش ہے

اْ ١ِں عے اهلل  -١ِں ثہذ عے ٔقٛؿ ٚاسد ہ١ں ٔجٜٛ عٕذٚ اط عٍغٍے ١ِں کزبة

َٚ{ :کٛ ؽکُ د٠زے ہٛئے  رْبٌڳ کب ٠ہ اسؽبد اپٕے سعٛي  َٛ َْْف ِٓ ُخِز اٌْ َّ ِّْشْك  ََٚأ ُْْشِ   ُِْش ِثبٌْ ْأ

َٓ ١ٍِِ٘ اٚس عبہٍٛں عے وڳ ر١ٍُْ د٠ں  ١ٔى  وبَ آپ دسگضس وٛ اخز١بس وش٠ں) [.11ٔ ّشا :]ا}اٌَْغب

َُٚلٌُٛٛا ٌٍَِّبِط ُؽْغًٕب{]:وب فشِبْ ہے رْبٌٝ اهلل .(۔وٕبسہ ہٛ عبئ١ںا٠ى   اٚس ٌٛگٛں ) [8ٖ: ٖثمش}

ََِش ِثَقَذَلفشِبرب ہے رْبٌٝ اهلل -(وٛاچٙڳ ثبر١ں وہٕب ْٓ َأ َِ ُْ ِاٌَّب  ُ٘ َٛا ْٓ َْٔغ ِِ ْٚ :}ٌَب َخ١َْش ِفٟ َوِض١ٍش  ٍخ َأ

 َْٛ ِٗ َفَغ َِْشَمبِد اٌٍَّ ًْ َرٌَِه اْثِزَغبَء  َْ ْٓ ٠َْف َِ َٚ َٓ اٌَّبط  ْٚ ِاْفٍَبٍػ َث١ْ ُْْشٍٚ  َأ ِٗ َأْعًشا  َِ ُْٔئِر١

ًّب{] ١َِ ثٙالئڳ اط وے  ہبں! ،اْ وے اوضش خف١ہ ِؾٛسٚں ١ِں وٛئڳ خجش ٔہ١ں) [ٗٔٔ: ٔغبءَّ

اٚس عٛ ؽىُ وشے وب ٠ب ٌٛگٛں ١ِں فٍؼ وشأے  وب ثبد١ٔى  ٠ب  وب ِؾٛسے ١ِں ہے عٛ خ١شاد

اعے ہُ وشے  وبَ ے اسادے عے ٠ہوڳ سمب ِٕذڳ ؽبفً وشٔے واهلل رْبٌٝ  ؽخـ فش 

 -ہ١ں ں١ثہذ عڳ آ٠ز ے ِزٍْك لشآْ وش٠ُ وٝ اٚسے ععٍغٍاط  (۔ثہذ ثڑا صٛاة د٠ں گے ٠ًم١ٕب

د ٍبہش ہٛعبئگڳ کہ ہ ثبفکش کش٠گب اط پش ٠ٚ غٛس پش ںٛکڳ آ٠ز وش٠ُ لشآْ عٛ ثٙڳ ؽخـ

 ٠ٝہ اط ٌئے کہ اخالق ہ -ق عے آساعزگڳ کڳ دّٛد د٠زڳ ہ١ںہ١ں عٛ ثٍٕذ اخال ں١زثہذ عڳ آ٠

  ثٕبرب ہے، اٚس اعے کّبي کڳ ِٕضي رک پہٛٔچبرب ہے۔ رشاصٚ ہے عٛ أغبْ کٛ ِہزة ٝٚہ ؽشّ

وٝ   سعٛي اهلل -د٠ب ہے ١ِں اخالق کڳ اہ١ّذ پش صٚس ٝصٔذگ ٝٔے أغبٔ ٜ ؽذ٠ش ٔجٛ

 ہے کہ اْ اخالق کش٠ّہ عے آساعزہ ہٛٔے ٚاال ؽخـ ثہذ ثڑے اعشگ١ب ثزب٠ب ں ں ١ِؽذ٠ضٛ

اٌِْجشُّ  » :فشِبرب ہے )فٍَّٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍَُّ( ِضبي وے ىٛس پش سعٛي اهلل صٛاة کب ِغزؾك ہٛگب۔ٚ

ُٓ اٌُْخٍُِك وب عبِِ ٔبَ " عے ِشاد خ١ش ٚثٙالئٝ اٌجّش" .(اخالق ہے ے١ٔکڳ رٛ اچٙ) (ِغٍُ« )ُؽْغ

ِٓ » :وب اسؽبد ہے )فٍَّٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍَُّ (سعٛي اهلل  -ہے ْٓ ُؽْغ ِِ  ِْ ١َِّضا ًُ فٟ اٌْ ٍْٟء َأْصَم ْٓ َؽ ِِ َِب 

ِٓ خٍك ع١ِضاْ ١ِ) «اٌُْخٍُِك اثٛ  ے:دٚعشٜ سٚا٠ذ ہ -ں(ہ١ٔثٙبسٜ ص٠بدٖ ے وٛئٝ ؽئے ں ؽغ

َٚہ ٔجٝ وے ہسٚا٠ذ ے ع اٌذسداء   ِٗ ١ٍََّْ  ُٗ َُ()َفٍَّٝ اٌٍَّ ِْ : »ے فشِب٠بٔ َعٍَّ ١َِِضا ًُ ِفٟ  ٌْٟء َأْصَم َِب َؽ

َٗ ١ٌَُْجِغُل اٌَفبِؽَؼ اٌَجِزَٞء َّ اٌٍَّ َِٚا  ،ٍٓ ْٓ ُخٍٍُك َؽَغ ِِ َِِخ  ََ اٌِم١َب ْٛ ٠َ ِٓ ِِ ُّْئ ے رشاصٚ )ِِٛٓ و (ٜ)رشِز« اٌ

اط  -ںہ١چ١ض ثٙبسٜ ٔوٛئٝ ے ص٠بدٖ خٍِك ؽغٓ ع( ے دْں ل١بِذ وؽغٕبد ١ِ ں )٠ْٕٝ وفۂ١ِ

 -(ےہگٛ وٛ اهلل رْبٌٝ دؽّٓ سوٙزب ے ؽ١ب ثذہ ثوے ١ٌ

ے اٚس ے رٙا زاخالق پاش ثہاذ ص٠ابدہ صٚس د٠ا     ے اٚس ثٍٕذچٙاسعٛي اهلل فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ٔے 

ے اسؽابد  ٔا  ہ سعاٛي اهلل  ے وا ہا ے سٚا٠اذ  عا  ہش٠اشٖ  اثاٛ   ےے رٙا اط کڳ ىش  سغجاذ دالرا  

ُٙ: » فشِب٠ب َّبًٔب، َأْؽَغُٕ َٓ ِا٠ ١ِٕ ِِ ُّْئ ًُ اٌْ َّ ُْ   َأْو ِٙ َِٕغابِئ ٌِ ُْ ُ٘ ُْ ِخ١َابُس ُ٘ َِٚخ١َبُس اہً ا٠ّبْ ١ِں ) ؽّاذ[ ا« ]ُْ ُخًٍُمب، 

عت عے ص٠بدہ کبًِ ا٠ّبْ ُاط ؽخـ کب ہے عغکے اخالق عت عے اچٙے ہ١ں اٚس عٛ اپٕے 

 .(۔ؽغٓ عٍٛک ١ِں عت عے ثڑ٘ب ہٛا ہے رٗگٙش ٚاٌٛں کے عب
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ُّ اٌْگ١بچٙب پٛے ع )فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ( سعٛي اهلل ُْ : َأ ُٙ ًُ؟ َلبَي: "َأْؽَغُٕ َٓ َأْفَن ١ِٕ ِِ ُّْئ

چٙب ے فشِب٠ب: "عظ وب اخالق ص٠بدٖ أ  پے؟ آہ)وْٛ عب ِِٛٓ افنً  (ہُخًٍُمب")اثٓ ِبع

ے؟ ہے ں وٛ عٕذ داخً وشرگٛچ١ض ٌٛہ: وٛٔغٝ چٙب وپٛے ع ے سعٛي اهلل وغٝ ٔ -ہٛ"(

ُٓ اٌُخٍُِك» ے فشِب٠ب: ٔ سعٛي اهلل  َُٚؽْغ َٜٛ اهلِل  ڈسٔب اٚس ؽغٓ ے اهلل ع) )عٕٓ اٌزشِزٞ( «َرْم

ا٠ى  عجت ثٕب٠ب  ےں عے اعجبة ١ِے ِؾجذ وے عپٕاِىبسَ اخالق وٛ ے ٔ سعٛي اهلل  -(خٍك

َِِخ : » ےہفشِبرب  پ ں آے ١ِاط عٍغٍ -ےہ ََ اٌِْم١َب ْٛ َِْغًٍِغب ٠َ  ِِِّٕٝ  ُْ ََٚأْلَشِثُى  َّ ُْ ِاٌَ ْٓ َأَؽجُِّى ِِ  َّ ِا

ُْ َأْخاَل ں ے ١ِٹٕٙہذ لش٠ت ث١ث سے ٔضد٠ى  اٚے ١ِشپ١بسہذ ے ثں عرُ ١ِ) (ًٜلب" )رشِزَأَؽبِعَُٕى

  .(ںہ١ے چٙے اخالق اں عٓ وہ١گ ے دْ ٖٚ ٌٛے ٔضد٠ى  ل١بِذ و١ِش

ڳ د٠ٓ اعالَ کب خالفہ اٚس اعالَ ١ِں اخالق کٛ ا٠ک ثہذ ہڳ اٍّڳ ِمبَ ؽبفً ہے، اٚس ٠ہ

ہے؟ آپ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ٔے فشِب٠ب: عے کغٟ ٔے پٛچٙب کہ د٠ٓ ک١ب   سعٛي اهلل -ِغض ہے

(۔ ثٍکہ ٔجڳ کش٠ُ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ٔے اط ثبد ثشٚا٠ذ ِغٍُ) (اچٙے اخالق)" ؽغٓ اٌخٍك" 

کڳ ثْضذ اٚس سعبٌذ کب  ٔے اّالْ ک١ب کہ آپ ہے ٠ہبں رک کہ آپ ٜپش ثہذ ص٠بدہ رٛعہ د

: ےہے فشِبرب ٔ  ١ٍّٗ ٚعٍُ()فٍٝ اهلل سعٛي اهلل اٍّڳ اخالق کڳ رک١ًّ ہے۔ٚ پہال ِمقذ ثٍٕذ

َُ ِىبسَ اأَلْخالِق( ]) ِّ ِْْضُذ ٌُِؤَر َّب ُث ِغٙے ِىبسَ اخالق وٝ رى١ًّ وے ٌئے ) [ٜثخبسثشٚا٠ذ ِاَّ

ے اٚس ا١ِٓ چعآپ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ کٛ ٌٛگ سعبٌذ ٍِٕے عے پہٍے ثٙڳ  -(ث١ٙغب گ١ب ہے

ٌئے پشٚسدگبس  ٝاع -ڳ ّٔٛٔہ رٙےاخالق کب اٍّاچٙے  سعٛي اهلل ثال ؽجہ  -کہب کشرے رٙے

َِٚاََّهٔے أہ١ں اْ اٚفب  عے ِزقف فشِب٠ب ہے:  { ٍَْٝ ٍُ ُخٍٍُك ٌَ ١َِ رٛ  ث١ؾى  اٚس) [ٗ لٍُ:]}َّ

٠ہ اهلل کٟ عبٔت عے سعٛي کش٠ُ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ کے  .(۔ثہذ ثڑے )ّّذہ( اخالق پش ہے

 ١ٍّہ ٚعٍُ د١ٔب کڳ عبسڳ آپ فً اهلل -اٍّڳ اخالق عے ِزٍْك ا٠ک ١َُّ اٌؾبْ گٛاہٟ ہے

کٛ عت  وش٠ُ لشآْ ِخٍٛلبد ١ِں اخالق کے عت عے اٍّڳ ِمبَ پش فبئض رٙے، ک١ٛٔکہ آپ 

عے ص٠بدہ ِؾفًٛ کشٔے ٚاٌے رٙے، اٚس اط کے اٚاِش کٛ ثغبالٔے ٚاٌے اٚس اعکڳ ِٕہ١بد 

ِٕضٌذ ٚ ١ِں رّبَ ؽش وٝ ؽخق١ذ آپ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ  -اعزٕبة کشٔے ٚاٌے رٙے عے

 ٝعت اْ عے کغ ب ٔے فشِب٠ب ہےہبئؾہ سمڳ اهلل ّٕکڳ ربک١ذ ؽنشد ّ اط ثبد -عِّ ہٛگئ١ں

: کہ فشِب٠بکے ثبسے ١ِں پٛچٙب رٛ أہٛں ٔے ہ وش٠ّٔے آپ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ کے اخالق 

  "۔رٙبآپ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ کب اخالق لشآْ "

 آپ -ٍّّٟ ّٔٛٔہ رٙے ١ِں سعٛي فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ا٠ک ٜآٚس ثغب ٝاخالق ک لشآٔٝ

 ِؾجذ سکٕٙے ٚاٌے، ٚ ص٠بدہ ؽفمذ ٌٛگٛں ١ِں عت عے ص٠بدہ ثٍٕذ اخالق رٙے، عت عے

ّٚذہ کے  ،ثبد ١ِں عت عے ص٠بدہ ع چے  ضس کشٔے ٚاٌے عت عے ص٠بدہ ثشدثبس،دسگّٚفٛ 

عخب کشٔے ٚاٌے ٚ عت عے ص٠بدہ پکے اٚس اعے پٛسا کشٔے ٚاٌے اٚس عت عے ص٠بدہ عٛد

 -کڳ ِضبي رٙے ٜأکغبسٚ ٜکہ آپ ع١ذ اٌجؾش رٙے، آپ فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ّبعض ثبٚعٛد -رٙے

 عے ِبٔٛط ہٛ عے ٍِزب ٚہ آپ  عبرب اٚس عٛ آپ  کٛ د٠کٙزب ٚہ ِشّٛة ہٛ  عٛ آپ

َُ اٌّئ١ِٕٓ  عبرب۔  پ ں آے ١ِے ثبسوٝ ففذ و پ ے آٔ ب(ہ)سمٟ اهلل ّٕ ہخذ٠غؽنشد أ

َُّ، ٚرؾًّ ا"أه ٌزقً اٌشؽ ب:ہو ےع ے وٛ ٔبر) ٚر١ْٓ ٍّٝ ٔٛائت اٌؾك "، ٚرىغت اٌّْذَٚ، ٌى

و  ٗ ؽغٓ عٍٛے عبرں )٠ْٕٝ ١ّبي اٚس اىفبي اٚس ٠ز١ُ اٚس ِغى١ٓ وہ١ے ٹٙبرٗ اں ثٛعہ١ے ڑرعٛ

ے ں اٚس خبىش داسٜ وشرہ١ے ے وّبئٝ وشرے ١ٌ( اٚس ٔبداس وںہ١ے ٹٙبرں اْ وب ثبس اہ١ے وشر

گ١ب ٠ب اٚس وٛئٝ ہٛ گ١ب ٠ب ِفٍظ ہٛ وٛئٝ لشمذاس  ےں )ع١غں ١ِچٝ آفزٛہّبْ وٝ اٚس عں ِہ١

ں اهلل رْبٌٝ فشِبرب ے ١ِے ثبسوٝ ففذ و سعٛي اهلل  -(-ں وٝگٛہٛ ٌٛے ہٝ آئٝ( ِذد وشررجب

َّے:ہ ُّْف  ٌَِْٛه َفب ْٓ َؽ ِِ َْٔفنُّٛا  ٌَ اٌَْمٍِْت ٌَب ًّب َغ١ٍِ َْٕذ َف ْٛ ُو ٌََٚ  ُْ ُٙ َْٕذ ٌَ ٌِ ِٗ َٓ اٌٍَّ ِِ ٍَّخ  َّب َسْؽ ُْ } َفِج ُٙ ْٕ
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َٛوِّ َُّز َٗ ٠ُِؾتُّ اٌْ َّ اٌٍَّ ِٗ ِا ٍََّٝ اٌٍَّ  ًْ َٛوَّ َِْذ َفَز ََّض ِِْش َفِبَرا  ُْ ِفٟ اٌَْؤ ُ٘ ِْٚس ََٚؽب  ُْ ُٙ َٓ {]آي ّّشاَْٚاْعَزْغِفْش ٌَ ١ٍِ :

وڳ سؽّذ وے ثبّش آپ اْ پش ٔشَ دي ہ١ں اٚس اگش آپ ثذ صثبْ اٚس عخذ دي اهلل رْبٌٝ ) [1٘ٔ

عٛ آپ اْ عے دسگضس وش٠ں اٚس اْ وے ٌئے ، ط عے چٙٹ عبرےہٛرے رٛ ٠ہ عت آپ وے پب

اهلل  پخزہ اسادہ ہٛ عبئے رٛ وب پٙش عت آپ ،ِؾٛسہ اْ عے و١ب وش٠ں وبَ وب وش٠ں اٚس اعزغفبس

أہڳ  (۔وشٔے ٚاٌٛں عے ِؾجذ وشرب ہے وً رٛ ؽى  اهلل رْبٌٝ ثے ،پش ثٙشٚعہ وش٠ںرْبٌٝ 

١ہ ٚعٍُ ک١ٍئے ٌٛگٛں کے دٌٛں اٚس ّمٍٛں پش ع١غے اٍّڳ اخالق کے رس٠ْہ آپ فً اهلل ٍّ

 عکب۔ لبثٛ پبٔب ِّکٓ ہٛ

ے اٚس ثٍٕاذ اخاالق کاڳ    چٙا ا بثہ کاشاَ کاٛ ثٙاڳ   ش٠ُ فً اهلل ١ٍّاہ ٚعاٍُ ٔاے اپإے فا     ٔجڳ ک

 -اٚس أہ١ں اط ثٍٕذ اخالق عاے آساعازہ ہاٛٔے اٚس اط کاے اہزّابَ کاشٔے کاب ؽکاُ د٠اب          رشث١ذ دٜ

ارك اهلل ؽ١ضّب وٕذ ، ٚأرجاِ اٌغا١ئخ اٌؾغإخ رّؾٙاب ،     " عت ؽنشد اثٛرس سمڳ اهلل ّٕہ عے کہب :

کاشٚ   ٝعہبں ثٙڳ سہاٛ اهلل عاے ڈسراے سہاٛ، اٚس ثشائاڳ کاے ثْاذ ١ٔکا        ) "ٚخبٌك إٌبط ثخٍك ؽغٓ

َ فاؾبث راٛ   ٛں کے عبرٗ اچٙے اخاالق عاے پا١ؼ آإ(   عٛ اعے ِٹبد٠گڳ، اٚس ٌٛگ ٛ   ہ واشا  ٔاے ّفا

 ّفااٛ دسگااضس اٚس ثشدثاابسڳ کااے رس٠ْااہ ّقااج١ذ اٚس ؽااذد      -دسگااضس اٚس اؽغاابْ کااٛ عاا١کٙب   ٚ

غنت عے چٙٹکبسا پب٠اب، اٚس أہاٛں ٔاے ّّاذہ اخاالق اچٙاے ِْابِالد اٚس فاشد اٚس عّبّاذ          ٚ

عات سعاٛي اهلل فاً اهلل ١ٍّاہ ٚعاٍُ ٔاے ِکاہ         -پ١ؼ ک١ب ۂّٛٔکشَ کڳ ؽبٔذاس ٚ کے عبرٗ ٔٛاصػ

چابسہ لابئُ    ٝبس کاے دس١ِابْ ثٙابئ   ِکشِہ عے ِذ٠ٕہ کڳ عبٔت ہغشد ک١اب اٚس ِہابعش٠ٓ اٚس أقا   

 ٝأغابٔ  -بي کاے آد٘اے کاب ؽاش٠ک ثٕاب سہاے رٙاے       کاٛ اپإے ِا    ٝک١ب راٛ أقابس اپإے ِہابعش ثٙابئ     

لشآْ کش٠ُ ٔے ؽبٔذاس ّٔٛٔے پ١ؼ کئے ہ١ں عاٛ افاشاد کاڳ     -کشَ پش ہےٚ اخالق کڳ ث١ٕبد ٔٛاصػ

اسؽابد ثابسٜ    ہاے۔  ٝؽذ رک ہاڳ ِٕؾقاش ٔہا١ں سہاب ثٍکاہ ٚہ رّابَ ِغاٍّبٔٛں کاڳ ّابَ فافذ ہاٛگئ           

ُْ َخَقبَفٌخ{]ؽؾاااش:   }:ےہااا ِٙااا َْ ِث ْٛ َواااب ٌََٚااا  ُْ ِٙ ُْٔفِغااا ٍََّاااٝ َأ  َْ ثٍىہ خٛد اپٕے اٚپش أہ١ں ) [٠َُٚ1اااْئِصُشٚ

 .(رشع١ؼ د٠زے ہ١ں گٛ خٛد وٛ وزٕڳ ہڳ عخذ ؽبعذ ہٛ

عات راک ٚہ    -لِٛاٛں پاش ؽکِٛاذ کاشرے رٙاے      ٚہ ٌٛگ اط اخالق کاے رس٠ْاہ   ٌئے ٝاع

ٛ     ،ٌٛگاٛں کاڳ ٔگابہٛں کاے ِشکاض       ٙاے پاش لابئُ ر   ٌٛگ اط ثٍٕذ اخاالق   ےئآڈ٠اً اٚس ّٔٛٔاہ ثإے ہا

رٙے، عت ٌٛگ اچٙب اخالق اٚس ؽغٓ ِْبٍِاہ د٠کٙازے رٙاے راٛ اهلل کاے د٠آ ِا١ں فاٛط دس فاٛط          

١ٌاب اٚس ٌٛگاٛں کاے اخاالق ثگاڑ       داخً ہاٛرے رٙاے، اٚس عات اط عا١ذ٘ے ساعازہ عاے ِٕاہ ِاٛڑ        

    ٛ ٛ   ٚ لاذس  ، ٝگئا  گئے راٛ ل١ابدد مابئِ ہا اِابَ ِبٌاک    -ےئہاڳ ثاذي گا    ؽمابئك ٚس ا ٝگئا  ل١ّاذ خازُ ہا

ٝ کاے  فاشد کاڳ افاالػ اعا     ٜثبد کہڳ ہے: )اط اِذ کاے آخاش   ٝعچ ٝسؽّۃ اهلل ١ٍّہ ٔے ک١ب ہ

 ہے(. ٝہے عظ عے پہٍے کڳ افالػ ہٛچٛک رس٠ْہ ہٛعکزٝ

ٝ اچٙے اخالق ہڳ ِْبؽاشٚں کاٛ گاشاٚے عاے ثچابرے ہا١ں        عاے   ٝاٚس ثاذإِ  ، اٚس أابسک

ثٍٕاذڳ   ٝاٚس اعاکے ِمابَ کا    ٝعاالِزڳ اٚس ث١ٕابد کاڳ پخزگا    اِاذ کاڳ    -اط کڳ ؽفبٍذ کشرے ہا١ں 

ع١غاابکہ گااشاٚے اٚس  -اخااالق عااے ٚاثغاازگڳ کااے ہااڳ رس٠ْااہ ہااے اٚس ٔغااٍٛں کااڳ ّااضد اچٙااے 

   ثشائڳ کب ّبَ ہٛٔب اچٙے اخالق اٚس اچٙے کبَ عے دٚسڳ کب ٔز١غہ ہے۔

 َصـالُح َأهـــــــــــــِرَك ِلـأَلخـالِق َهرِجـُعـُه

شڳ کب أؾقبس اخالق آپ کے اِٛس کٝ ثہز

 پش ہے

ُِ َِ إٌَ ف َظ ِث بأَلخ            الِق َرغَز ِم  ِّ  َفَم 

رٛ رُ ٔفظ کٛ اخالق کے رس٠ْہ دسعذ 

 کشٚ رٛ رُ صبثذ لذَ سہٛ گے

 

 َوالَنفُس ِهن َخیِرهـا فـي َخیـــــِر عاِفَیـٍة

 ٔفظ کڳ ثٙالئٝ ١ِں خ١ش٠ذ ّٚبف١ذ ہے
 رَتـٍع َوِخـــــِنَوالَنفُس ِهن َشرِّهـا فـي َه

ٔفظ کڳ ثشائٝ ١ِں ٔمقبْ اٚس ثشثبدڳ 
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 ہے(۔ 

 

ًْٙ گشاٚے عے ہٛؽ١بس ک١ب گ١ب ہے۔ ٌٝئے اخالل اعٝ ٍْْذ  َع ِٓ َع ِّذِ ْث  (ہ)سماٟ اهلل ّٕا   ٜعَّاب

َُ(   سعٛي اهلل ہ ے وہے سٚا٠ذ ع ََٚعاٍَّ  ِٗ ١ٍََّْا َٚ     : »فشِب٠اب )َفٍَّٝ اهلُل   ََ ٌُ ٠ُِؾاتُّ اٌَْىاَش َٗ َواِش٠ َّْ اٌٍَّا ٠ُِؾاتُّ  ِا

َٙب ُٖ َعْفَغبَف ٠ََْٚىَش َٟ اٌَْؤْخٍَبِق  َْبٌِ ے ے اٚس عاخبٚد اعا  ہا )٠م١ًٕب اهلل رْبٌٝ عخٝ  )اٌّغزذسن ٌٍؾبوُ(«  َِ

 -ے(ہاأفااشد  ےعاا ے ثااذ اخااالق ے اٚس اعااہااپغاإذ ہزااش٠ٓ اخااالق  ے اٚس ثچٙااے ا، اعااےہااپغاإذ 

 -ہٛے ِٕبفٝ ق وعٛ ِىبسَ اخالے ہچ١ض ٖٚ ہش اٚس  ےہ ثشٜ ثبد :ےہ ے ِشاد" عاٌغَّْفَغبُ "

 -صٔااذہ سہزااڳ ہاا١ں اٚس اعااکے آصاابس ہ١ّؾااہ ثاابلڳ سہاازے ہاا١ں   ںلاا١ِٛکااے رس٠ْااہ  ہااٝ اخااالق

رہاز٠ج١ں   ٝثہاذ عا   -ٔابثٛد ہٛعابرڳ ہا١ں   ٚ ١ٔغاذ  ںلا١ِٛ کے صٚاي اٚس گشاٚے کڳ ٚعہ عے  اخالق

 ٝثٍکاہ فاش  اپإے اخاللا     ،ٚعہ عے ٔہ١ں خزُ ٔہا١ں ہاٛئڳ   ٝکّضٚسڳ ک ٝاپٕڳ الزقبدڳ ٠ب فٛع

   ؽبفٌ اثشاہ١ُ اپٕے اط ؽْش ١ِں وہزے ہ١ں: عہ عے خزُ ہٛگئ١ں۔پغزڳ کڳ ٚ

َِب َثِم١َْذ ُُ اأَلْخالُق  َِ َّب اأُل  َِٚاَّ

 ل١ِٛں اخالق عے ثبلٝ سہزٝ ہ١ں

َُ٘جٛا ُْ َر ُٙ ََ٘جْذ َأْخالُل ُُ َر ُ٘  ْْ  َفِب

اٚس عت اخالق چٍے عبرے ہ١ں رٛ ٖٚ 

 ثٙٝ چٍٝ عبرٝ ہ١ں

 

رب ہے کہ عب فکش کشرے ہ١ں رٛ ہ١ّں ٍَِْٛ ہٛٚ ٛسد پش غاعٕذ ١ِں ّجبدٚ عت ہُ لشآْ

اعالَ ١ِں  -ہے ٝاط کب عت عے اہُ ِمقذ ِغٍّبٔٛں کے عٍٛک اٚس أکے اخالق کڳ دسعزگ

عت کب اصش افشاد کے عٍٛک ١ِں  گئ١ں ہ١ں، ع١غے ّٔبص سٚصہ صکبد ؽظ ّٜجبدر١ں د ٝعٛ ثٙ

عے رغبٚص کش کے ِْبؽشے اخاللڳ ثٍٕذڳ کڳ فٛسد ١ِں ٍبہش ہٛرب ہے، ثٍکہ ٠ہ اصش فشد 

 ےئسٚاط کب ٔبَ ٔہ١ں ہے عٛ ِغغذ ١ِں ادا کٚاعالَ کغڳ کٙٛکٍٙے سعَٛ  -رک پہٛٔچزب ہے

کش ٔک١ٍں ربکہ   ّٔبص پڑ٘ ٜعبرے ہ١ں اٚس ؽم١مذ عے اعکب کٛئڳ رٍْك ٔہ١ں ہٛرب ہے کہ ّٔبص

ؽکُ  ١ِں ّجبدد کب ہتِزارّبَ  -ِالٚے کش٠ں اعٹٛک کش٠ں اٚس پڑٚع١ٛں کٛ رک١ٍف د٠ں 

کڳ فشم١ذ اٚس اعکے لبئُ  ّٔبص -اٚس اخاللڳ ثٍٕذڳ ک١ٍئے د٠ب گ١ب ہے فش  أغبٔٝ رشلٝ

َٓ {:ےہ ہ فشِبرباط آ٠ذ وش٠ّ وٝ ٚمبؽذ اهلل رْبٌٝ کشٔے کڳ ؽکّذ ِِ َٟ ِا١ٌََْه  ًُ ِب ُأِٚؽ اْر

َٚ َْٕىِش  ُّ َٚاٌْ ِٓ اٌَْفْؾؾبِء  َّ  ْٕٝٙ َّ اٌقَّالَح َر ُِ اٌقَّالَح ِا ََٚأِل ُُ ِب اٌِْىزبِة  ٍَْْ ٠َ ُٗ َٚاٌٍَّ ِٗ َأْوَجُش  ٌَِزْوُش اٌٍَّ

ُْْٛ اٚس ّٔبص پڑ٘ئے  وزبة آپ وڳ ىش  ٚؽڳ وڳ گئڳ ہے اعے عٛ) [٘ٗ :ّٕىجٛد]}َرْقَٕ

روش ثہذ ثڑڳ چ١ض  اهلل وبث١ؾى   ،ّٔبص ثے ؽ١بئڳ اٚس ثشائڳ عے سٚوزڳ ہے ٠ًم١ٕب ،لبئُ وش٠ں

ثبرٛں  ٜثش، عے دٚسڳ  ٝؽش اٚس ثشائ .(۔خجشداس ہے اهلل وش سہے ہٛ اط عے ٗچو رُ عٛ ،ہے

َّب( اْثٓ اٚس ثشے کبِٛں عے اعزٕبة ہڳ ّٔبص کڳ ؽم١مذ ہے۔ ُٙ ْٕ َّ  ُٗ ے ِشٜٚ ع َّجَّبٍط )َسِمٟ اٌٍَّ

ََٚعٍَُّ( ہ سعٛي اهللے وہ  ٗ١ٍََّ  ُٗ ًُ : » ہے وہے فشِب٠ب ٔ )َفٍَّٝ اٌٍَّ َّب َأَرَمجَّ َْبٌَٝ: ِاَّ ََٚر ُٗ َرَجبَسَن  َلبَي اٌٍَّ

ََٚل ِْْق١َِزٟ،  َِ  ٍََّٝ ُِِقشًّا  ُْ ٠َِجْذ  ٌََٚ ٍََّٝ َخٍِْمٟ،   ًْ ُْ ٠َْغَزِي ٌََٚ َِّزٟ،  ََ َْ َٙب ٌِ َِ ِث َٛاَم ْٓ َر َّ ِِ َِ اٌقَّالَح  َي

ُٖ ِفٟ ِر َٙبَس َُّقبَة َٔ َُ اٌْ ََٚسِؽ ٍَََِخ،  َٚاأَلْس  ًِ َٚاثٓ اٌغَِّج١  ،َٓ ِّْغِى١ َُ اٌْ ََٚسِؽ )اهلل  ]سٚاٖ اٌجضاس[ «ْوِشٞ، 

ے ے رس٠ْں عٛ ّٔبص وہٛں اط ؽخـ وٝ ّٔبص لجٛي وشرب ے اسؽبد فشِب٠ب: ٠م١ًٕب ١ِرْبٌٝ ٔ

ں ہ١ٜ ٔپش دعذ دساصاٚس ١ِشٜ ِخٍٛق  ،ےہے عش رغ١ٍُ خُ وشرب ے عب١ِِٕشٜ ؽبْ ٚؽٛوذ و

ے، ہگضاسرب ں ٠بد ١ِپٕب دْ ١ِشٜ گضاسرب، اں ہ١ہٛ وش ساد ٔپش ِقش وشرب، اٚس ١ِشٜ ٔبفشِبٔٝ 

 -ے( )ثشٚا٠ذ ثضاس(ہہشثبٔٝ اٚس ؽفمذ وشرب پش ِث١ٖٛ اٚس ِق١جذ صدٖ  ،ِغبفش ،ِغى١ٓاٚس 

ـ وٝ ّٔبص اعىٛ ہ: "عظ ؽخے وہے ِشٜٚ ہّب عؽنشد ّجذ اهلل ثٓ ِغْٛد سمٝ اهلل ّٕ

ہٛرب ہٝ ے ِض٠ذ دٚس ں سٚوزٝ رٛ ٖٚ اهلل رْبٌٝ عہ١ے ٔں د٠زٝ اٚس ثشائٝ عہ١ب ؽىُ ٔثٙالئٝ و
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ّٔبص اعے لٛي ٚفًْ کے ؽش اٚس ثشائڳ عے دٚس ٔہ١ں کشرڳ  ٝعغک -(ثشٚا٠ذ ىجشأٝ. )ے"ہ

 اہُ ِمقذ پٛسا ٔہ١ں ہٛا۔ ّٔبص کب عت عے ٝہے رٛ گ٠ٛب کہ اعک

 عجٙڳ ّجبدر١ں ٔفظ کڳ ىہبسد ىشػ رّبَ ّجبداد ع١غے ّٔبص سٚصہ صکبد ؽظ ، ٝاع

اهلل رْبٌٝ صوبد  ہ١ں۔ ٝگئ ٝفشك ک ےئؽقٛي ک١ٍ اٚس اط کے رس٠ْہ اچٙے اخالق کڳ ٝپبکٚ

ٌٓ }:ےہے ِزٍْك فشِبرب ع َّ َفٍَبَرَه َعَى ُْ ِا ِٙ ١ٍََّْ  ِّ ََٚف َٙب  ُْ ِث ِٙ َُٚرَضو١ِّ  ُْ ُ٘ ُِّش ُْ َفَذَلًخ ُرَي ِٙ َٛاٌِ ِْ ْٓ َأ ِِ ُخْز 

ِّ ُٗ َع َٚاٌٍَّ  ُْ ُٙ ٌٌَُ ١ٍَِّ  ٌِ عظ وے ، آپ اْ وے ِبٌٛں ١ِں عے فذلہ ٌے ١ٌغئے) [ٖٓٔ:ٗرٛث]{١

ثالؽجہ آپ وڳ دّب اْ  ،د٠ں اٚس اْ وے ١ٌے دّب و١غئے فب  وش بو پ رس٠ْہ عے آپ اْ وٛ

ؽنشد اثَٛرس  .(۔خٛة عٕزب ہے خٛة عبٔزب ہے اهلل رْبٌٝ ہے اٚس وے ١ٌے ِٛعت اى١ّٕبْ

ِٗ َأِخ١َه  » :ٔے اسؽبد فشِب٠ب سٚا٠ذ کشرے ہ١ں کہ سعٛي اهلل  ًسمڳ اهلل ّٕہ َْٚع َُّه ِفٟ  َرَجغُّ

ِٛ َأِخ١َه َفَذَلٌخ ٌْ َِٛن ِفٟ َد ْٓ َدٌْ ِِ َِٚاْفَشاُغَه  ١َُْٙه، َفَذَلٌخ،  َٔ َٚ ُْْشِٚ   َّ ُِْشَن ِثبٌْ َْٕىِش ُرْىَزُت ٌََه  ََٚأ ُّ ِٓ اٌْ َّ

ِٓ اٌيَِّش٠ِك َفَذَلٌخ، َفَذَلٌخ َّ َٚاٌَْؾَغَش  َْٛوَخ  َِبَىُزَه اٌؾَّ ِٓ اٌيَِّش٠ِك َفَذَلٌخ، َِٚا َّ «  َِٚاْسَؽبُدَن اٌنَّبيَّ 

رّہبسا اپٕے ڈٚي عے اپٕے  رّہبسا اپٕے )ِغٍّبْ( ثٙبئڳ ک١ٍئے ِغکشأب فذلہ ہے،) ]ثضاس[

١ٔکڳ کب ؽکُ کشٔب اٚس ثشائڳ عے  رّہبسا کغڳ کٛ، پبٔڳ ڈاي د٠ٕب فذلہ ہےثٙبئڳ کے ڈٚي ١ِں 

کغڳ ثٌٙٛے اٚس  پزٙش کبٔٹب ہڈڳ )ٚغ١شہ( کب ساعزہ عے ہٹب د٠ٕب فذلہ ہے سٚکٕب فذلہ ہے،

 (-ہٛئے کٛ ساعزہ ثزبٔب فذلہ ہے

ک١ب سٚصہ فشك ّجبدرٛں ١ِں عے ا٠ک ّجبدد ہے عغے اهلل رْبٌڳ ٔے اط ٌئے فشك 

اهلل رْبٌڳ سٚصے کب عٛ فبئذہ اٚس ِمقذ چبہزب ہے ٚہ اهلل عے رمٛڳ  -عکے  ہٛ ہ ِزمٝربکہ ثٕذ

ُْ }:ےہاهلل رْبٌٝ فشِبرب  ہے۔ ْٓ َلْجٍُِى ِِ  َٓ ٍََّٝ اٌَِّز٠ َّب ُوِزَت  َُ َو ُُ اٌق١َِّب ١ٍََُّْى َُِٕٛا ُوِزَت  َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َبَأ٠ُّ

َْ ُْ َرزَُّمٛ ٍََُّْى ٛ! رُ پش سٚصے سوٕٙب فشك و١ب گ١ب عظ ىشػ رُ عے اے ا٠ّبْ ٚاٌ) [8ٖٔ :ٖثمش]{ٌَ

ِغٍُ کب اسادہ  ےعسٚصے  .(۔اخز١بس وشٚ رمٜٛ ربوہ رُ، پہٍے ٌٛگٛں پش فشك وئے گئے رٙے

ے ث١بْ ٔ ہش٠شٖاثٛ  اخالق کٛ عٕٛاسرب اٚس ؽہٛد پش لبثٛ پبرب ہے۔ سٚصٖ -ِنجٛه ہٛرب ہے 

َُ ُعٌَّخ»  :ے فشِب٠بٔ ہ سعٛي اهللو١ب و ُٗ  اٌق١َِّب َّ ْٚ َؽبَر ُٗ َأ ُِْشٌإ َلبَرٍَ ِْ ا َِٚا  ،ًْ َٙ َٚاَل ٠َْغ َفاَل ٠َْشُفْش 

ِٓ َِشََّر١ْ  ٌُ ًْ: ِأِّٟ َفبِئ ١ٍَُْم ے ے، اط ٌئہڈ٘بي ے ا٠ى  ے ٌئے وچٕے ثسٚصٖ دٚصؿ ع) ]ٜثخبس [«َف

ے ٠ب ڑے ٌگش وٛئٝ ؽخـ اط عں اٚس اہبٌذ وٝ ثبر١ہ عے اٚس ٔں وشہ فؾؼ ثبر١)سٚصٖ داس( ٔ

ً( دٚ بٌفاہ ں، )٠ہٛں سٚصٖ داس ہ ١ِے وہئچبہٛٔب ہ ے رٛ اط وب عٛاة فش  ٠د گبٌٝے اع

 -عے ثچبرب ہے ثشائٝثشے اخالق اٚس  ِغٍّبْ وِٛيٍت ٠ہ ہے کہ سٚصہ  .(ے(ہ دہہ )وِشرج

 پش اصش ہٛ۔ق کڳ دسعزگٟ ہے کہ سٚصے کب ِغٍُ کے عٍٛک اٚس اخال ٜمشٚس

َّ }:ےہں اهلل رْبٌٝ فشِبرب ے ١ِے ثبسفش٠نۂ ؽظ و ِٙ ْٓ َفَشَك ِف١ َّ َِبٌد َف ٍُْْٛ َِ ٌُٙش  اٌَْؾظُّ َأْؽ

َُّدٚا  ََٚرَض  ُٗ ُٗ اٌٍَّ ّْ ٍَْْ ْٓ َخ١ٍْش ٠َ ِِ ٍَُْٛا  َِب َرْف َٚ ٌََٚب ِعَذاَي ِفٟ اٌَْؾظِّ  ٌََٚب ُفُغَٛق  َّ َخ١َْش اٌضَّاِد اٌَْؾظَّ َفٍَب َسَفَش  َفِب

ٌَْجبِة  ِْ ٠َبُأٌِٟٚ اٌَْؤ َٚارَُّمٛ  َٜٛ ؽظ وے ِہ١ٕے ِمشس ہ١ں اط ٌئے عٛ ؽخـ اْ ) [11ٔ :ٖثمش] {اٌزَّْم

گٕبہ وشٔے اٚس ٌڑائڳ عٙگڑے عے ، ٌے ٚہ اپٕڳ ث١ٛڳ عے ١ًِ ِالپ وشٔے ١ِں ؽظ الصَ وش

عفش خشچ ٌے ١ٌب  ٗعبرثبخجش ہے اٚس اپٕے  اهلل رْبٌٝ رُ عٛ ١ٔىڳ وشٚ گے اط عے ،ثچزب سہے

اثٛ  .(۔عے ڈسرے سہب وشٚ ِٗغٍّٕذٚ! ڈس ہے اٚس اے ّم اهلل رْبٌٝ وب عت عے ثہزش رٛؽہ، وشٚ

ََ٘زا اٌَْج١َْذ »ہ: ے فشِب٠ب ؤ ًہ سعٛي اهللہب وے ؤ ہش٠شٖ ْٓ َأَرٝ  ُْ ٠َْشُفْش، َِ ُْ ٠َْفُغْك، َفٍَ ٌََٚ ، َِ َسَع

ُٗ ُّ ُٗ ُأ ٌَََٚذْر َّب  گٕبٖ ہ ٔ ،ںہ و١ں ٔوٝ ثبر١ ہٛد سأٝہٛدٖ ؽ١ں آ٠ب اٚس ثگٙش ١ِ)عٛ اط  ]ِغٍُ[،« َو

 .(-گ١بہٛ پبو  ے ں عہٛگٕبے اثٙٝ عٕب )٠ْٕٝ ں ٔے ِبگ٠ٛب اعہ پٙشا وب ٖ ا٠غٚو١ب 

ٛ         ٜمشٚس اگاش ٠اہ ّجابدد أغابْ      -ہے کہ افاشاد اٚس ِْبؽاشے پاش ّجابدد کاب ِضجاذ اصاش ہا

 ٝکے اخالق اٚس اعکے عٍٛک کڳ دسعازگڳ ِا١ں اصاش أاذاص ٔہا١ں ہاٛرڳ ہاے راٛ آخاشد ِا١ں ا٠غا           
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شے اخاالق اعاکڳ ّجابدد اٚس ١ٔکاڳ کاٛ ا٠غاے ہاڳ        اط ٌئے کہ ث -فبئذہ ٔہ١ں ہے ّٝجبدد کب کٛئ

ہ سعاِٛي خاذا   وا  ےہا ے ِاشٜٚ  ع ہش٠شٖ اثٛ  عبرڳ ہے۔ آگ ٌکڑٞ کٛ کٙب ہک ٝ ع١غٝکٙب عبئگ

 ُّْٔفٍُِظ : »ے فشِب٠ب ِٓ اٌْ َِ  َْ َُ      «َأَرْذُسٚ ََِزاب ٌََٚاب   ُٗ َُ ٌَا َ٘ا ْٓ ٌَاب ِدْس َِا  ِٗ ُّْفٍُِظ ِف١َٕب ٠َب َسُعَٛي اٌٍَّ ، ؟ َلبٌُٛا: اٌ

َُ   )َلبَي  ََٚعاٍَّ  ِٗ ١ٍََّْا  ُٗ ِٗ،            : »(َفٍَّٝ اٌٍَّا ََٚصَوبِرا  ِٗ ِِ َِٚفا١َب  ِٗ َِاِخ ِثَقاٍَبِر ََ اٌِم١َب ْٛ ْٓ ٠َاْؤِرٟ ٠َا َِا َِِّزاٟ  ْٓ ُأ ِِا ُّْفٍِاُظ  اٌ

ُـّ           ُْاُذ َف١َْماَز َ٘اَزا َف١َْم ََٚماَشَة  َ٘اَزا،   ََ ََٚعاَفَه َد َ٘اَزا،  َِابَي   ًَ ََٚأَوا َ٘اَزا،  ََٚلَزَ   ََ٘زا   َُ ْٓ    ٠ََْٚؤِرٟ َلْذ َؽَز ِِا َ٘اَزا 

ِِا       َٓ اٌَخَيب٠َاب ُأِخاَز  ِِا  ِٗ ١ٍََّْا َِاب  ـّ  ْْ ٠ُْمَز ًَ َأ ُٗ َلْج ْْ َف١َِْٕذ َؽَغَٕبُر ِٗ، َفِب ْٓ َؽَغَٕبِر ِِ ََ٘زا  َٚ  ،ِٗ ُْ  َؽَغَٕبِر ُ٘ ْٓ َخَيب٠َاب

َّ ُىِشَػ ِفٟ اٌَّبِس ِٗ ُص ١ٍََّْ ے ہ ٔا فاؾبث ے، ہا ہ ِفٍاظ واْٛ   ے وا ثٙال خجاش دٚ ِغٙا  ) ]ٜرشِز[« َفُيِشَػ 

ہ سوٙزاب  گٝ ٔا ہاُ ِٚزابُ خابٔ   ہ دسے وا ہا ں ٠ب سعٛي اهلل ٖٚ ہّبسٜ افيالػ ١ِہ ِفٍظ و ّشك وٝ

ے دْ سٚصٖ ّٔابص اٚس  ہ ل١بِاذ وا  ے وا ہا ں ٖٚ ِفٍاظ ١ِاشٜ اِاذ ِا١     :فشِب٠اب ے ٔ سعِٛي خذا -ہٛ

اٚس ہاٛ  گابٌٝ دٜ  وغاٝ واٛ   ہاٛ اٚس  ہب ُثشا ووغٝ وٛ ہ گب وے ے آئىش آدِٝ اط فٛسد عصوٛح ١ٌ

ٛ ِابسا  وغاٝ واٛ   ہاٛ اٚس  گ١اب  ہب٠ب ث وغٝ وب خْٛ گ١ب اٚسوٙب  وغٝ وب ِبي ں د٠ا  ٹٙاب ثاط واٛ  پاظ   ،ہا

پ١ؾازش  ے ں اط عا گئا١ ہٛ ں اط وٝ رّبَ ١ٔى١ب گشپٙش اں اط وٝ ں وٛ ١ٔى١بں ٍَِِٛٛں د٠ٛ٠ہ ١ِثذٌ

ں اط ے عاب د٠ا  ٗ د٠ا ے اٚس سوں وگٕبٖ ٍَِِٛٛں ے عب د٠ں وب رٛ ١ٌے ٍٍّٛہٛ اط وپٛسا ہ ہ ثذٌو

ِٗ    گ١اب: ے دس٠بفاذ و١اب   عا  سعٛي اهلل  (-ں١ِ ے دٚصؿد ڈاي د٠ب عبپش اٚس  َّ ُفٍَبَٔاَخ  ، ٠َاب َسُعاَٛي اٌٍَّا ِا

َٙب ْٓ َوْضااَشِح َفااٍَبِر ِِاا َٙب، ٠ُااْزَوُش  ِِ َٙب، َِٚفاا١َب َٙب ، ََٚفااَذَلِز َٙااب ِثٍَِغاابِٔ َٙااب ُرااْئِرٞ ِع١َشأَ َٟ ِفااٟ »َلاابَي: ، َغ١ْااَش َأَّ ِ٘اا

َّ فٍَُ    ، «اٌَّبِس ِٗ، َفاِب َٙاب َرَقاذَُّق          َلبَي: ٠َاب َسُعاَٛي اٌٍَّا َِٚأَّ َٙب،  ََٚفاٍَبِر َٙب،  ََٚفاَذَلِز َٙب،  ِِ ْٓ ِلٍَّاِخ ِفا١َب ِِا بَٔاَخ ٠ُاْزَوُش 

َٓ اٌَْؤِلِو ِِ َٛاِس  َٙب، َلابَي:      ، ِثبٌَْؤْص َٙاب ِثٍَِغابِٔ َٟ ِفاٟ اٌَْغَّاخِ   »ٌََٚاب ُراْئِرٞ ِع١َشأَ ٠اب سعاٛي اهلل فاالں    ) ]ؽّاذ ا[«ِ٘ا

خ١شاد کڳ ٚعہ عے ثڑا چشچب ہے ٠ْٕڳ ٌاٛگ  ٚ ّٛسد کب ص٠بدہ ّٔبص، سٚصے اٚس کضشد فذلہ

خ١ااشاد کشرااڳ ٚ کہاازے ہاا١ں کااہ ٚہ ّااٛسد ثہااذ ص٠اابدہ ّجاابدد کشرااڳ ہااے اٚس کضااشد عااے فااذلہ

فاٍڳ   سعٛي اهلل -سہزڳ ہے ١ٌکٓ ٚہ اپٕڳ صثبْ کے رس٠ْہ اپٕے پڑٚع١ٛں کٛ رک١ٍف پہٕچبرڳ ہے

٠اب   :خـ ٔے ّاشك ک١اب  ٚہ دٚصؿ ١ِں عبئے گڳ۔ اط ؽ"اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ٔے ٠ہ عٓ کش فشِب٠ب کہ 

سعٛي اهلل فالں ّٛسد کے ثبسے ١ِں کہب عبرب ہاے کاہ ٚہ ثہاذ کاُ سٚصے سکٙزاڳ ہاے ثہاذ کاُ         

خ١اشاد لاشٚه کاے    ٚ فذلہ د٠زڳ ہے اٚس ثہذ کُ ّٔبص پڑ٘زڳ ہے اٚس ؽم١مذ ١ِں اط کاب فاذلہ  

 ہّغابئ١ٛں کاٛ رک١ٍاف ٔہا١ں     چٕذ ٹکڑٚں عے آگے ٔہ١ں ثڑ٘زب ١ٌکٓ ٚہ اپٕڳ صثبْ کے رس٠ْہ اپإے 

   .(ٚہ ّٛسد عٕذ عبئے گڳ۔ :فٍڳ اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ٔے فشِب٠ب کہ سعٛي اهلل -پہٕچبرڳ

 -غٍُ ٠ب کغڳ غ١ش کڳ رفش٠ك ٔہ١ں ہےاط ١ِں ِ -ے اخالق رّبَ ِخٍٛلبد کٛ ؽبًِ ہےاچٙ

ٍَّْ}: ےہاهلل رْبٌٝ فشِبرب ے اعٍئ ثٙبئڳ ہ١ں۔ ٝأغب١ٔذ ١ِں عجٙڳ ثٙبئ ََٚؽ  ََ َٕب َثِٕٟ آَد ِْ ُْ ٌَََٚمْذ َوشَّ ُ٘ َٕب

َٕب َرْفِن١ًٍب ْٓ َخٍَْم َّ ِِ ٍََّٝ َوِض١ٍش   ُْ ُ٘ َٕب ََٚفنٍَّْ َٓ اٌي١ََِّّجبِد  ِِ  ُْ ُ٘ ََٚسَصْلَٕب َٚاٌَْجْؾِش   [1ٓعشاء:]ا {ِفٟ اٌَْجشِّ 

د٠ں اٚس اٚس أہ١ں خؾىڳ اٚس رشڳ وڳ عٛاس٠بں ہُ ٔے اٚالد آدَ وٛ ثڑڳ ّضد دڳ  ٠ًم١ٕب)

 -(۔د٠ں اٚس اپٕڳ ثہذ عڳ ِخٍٛق پش أہ١ں فن١ٍذ ّيب فشِبئڳأہ١ں پبو١ضہ چ١ضٚں وڳ سٚص٠بں 

 اٚس ےگئ ہٛ ڑاوٙ ےٌئ ےو ےوشٔ اؽزشاَ ےو ےعٕبص ےو ؽخـ وغٝ  اهلل سعٛي عت

« َأ١ٌََْغْذ َْٔفًغب؟» فشِب٠ب: ۓ  اهلل سعٛي رٛ -ےہ عٕبصٖ وب ہٛد٠ٜ ا٠ى  ہ٠ ہب:و ۓ وشاَ ہفؾبث

ًَ اٌِْىزبِة ِاٌَّب }: ےہاهلل رْبٌٝ فشِبرب  -ے؟(ہ ںہ١ٔ ٔفظ ہ٠ و١ب) ]ثشٚا٠ذ ثخبسٜ[ ْ٘ َٚال ُرغبِدٌُٛا َأ

ُْ ِْٔضَي ِا١ٌَُْى َُٚأ ِْٔضَي ِا١ٌَْٕب  ََِّب ِثبٌَِّزٞ ُأ َُٚلٌُٛٛا آ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ُّٛا  ٍٍََ  َٓ ُٓ ِاٌَّب اٌَِّز٠ َٟ َأْؽَغ ِ٘ ُْ ٚاِؽٌذ ِثبٌَِّزٟ  ُُٙى َِٚاٌ ُٕٙب  َِٚاٌ  

َْ ُّٛ ُِْغٍِ  ُٗ ٌَ ُٓ َْٔؾ ثؾش ِٚجبؽضہ ٔہ وشٚ ِگش اط ٗ عبراٚس اہً وزبة وے ) [ٙٗ :ّٕىجٛد]}َٚ

اٚس فب  اّالْ وش دٚ وہ ہّبسا عٛ اْ ١ِں ٍبٌُ ہ١ں ٗ عبرِگش اْ وے ىش٠مہ پش عٛ ّّذہ ہٛ 

رٛ اط وزبة پش ثٙڳ ا٠ّبْ ہے اٚس عٛ ہُ پش اربسڳ گئڳ ہے اٚس اط پش ثٙڳ عٛ رُ پش اربسڳ 

ے ہے سٚا٠ذ ہذ عِغب .(۔ہُ عت اعڳ وے ؽىُ ثشادس ہ١ں۔ ہڳ ہےا٠ى   بسا ِْجٛدہّبسا رّہ ،گئڳ
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ٙش پئٝ گں ا٠ى  ثىشٜ رثؼ وٝ گٙش ١ِے ے اْ وے ١ٌہّب( و)سمٝ اهلل ّٕہ ّجذ اهلل ثٓ ّّشٚ و

ہ وٛ و ے آٔؾنشدں ٔہ ث١ٙغب؟ ١ِہذ٠ہٛدٜ وٛ ہ ٠ہّغب٠ے ہّبسے ہب و١ب رُ ٔے رٛ وعت ٖٚ آئ

ُٗ َِب»ُعٕب:  ےے رٙفشِبر َٛسُِّص ُٗ َع١ُ ُْٕذ َأَّ َٕ ٍَ ًُ ٠ُِٛف١ِٕٟ ِثبٌَغبِس َؽزَّٝ   عجشائ١ً) ]ٜرشِز[« َصاَي ِعْجِش٠

ِغٙے ہ١ّؾہ پڑٚع١ٛں وے عبرٙ  ١ٔى  عٍٛو  وشٔے وٝ ربو١ذ وشرے سہے ٠ہبں رى  ہ اٌغالَ ١ٍّ

 (د٠ں گے  دال ١ِشاسوہ ١ِں ٔے گّبْ و١ب وہ ٖٚ اط وٛ 

 

دائشے ِا١ں ؽ١ٛأابد   ے ىِٕؾقش ٔہ١ں ہے ثٍکہ اعاچٙے اخالق فش  أغبٔٛں رک ہڳ 

پالٔے کڳ ٚعہ عے ا٠ک ؽخـ کٛ عٕذ ِا١ں داخاً    ٝاهلل رْبٌڳ ٔے کزے کٛ پبٔ -ثٟٙ ؽبًِ ہ١ں

ے ٔاا سعااٛي اهلل  -ںہاا١ے ے ٔمااً وااشرعاا ، ٖٚ سعااٛي وااش٠ُے ث١اابْ و١اابٔاا ہش٠ااشٖاثااٛ  فشِب٠ااب۔

ِِا  »فشِب٠ب:  ًُ اٌضَّاَشٜ  َّ َسُعًٍب َسَأٜ َوًٍْجب ٠َْؤُو ََْياؼِ َأ ُٗ   ، َٓ اٌ ًُ ُخفَّا ِٗ َؽزَّاٝ      ، َفَؤَخاَز اٌشَُّعا ُٗ ِثا ًَ ٠َْغاِشُ  ٌَا َْا َفَغ

ُٖ َٚا ُٗ، َأْس ٌَ ُٗ ُٗ اٌَغََّخ، َفَؾَىَش اٌٍَّ پ١ابط  ے واٛ د٠ىٙاب، عاٛ    ے ا٠ىا  واز  ہ ا٠ى  ؽاخـ ٔا  )و ]ٜثخبس[«َفَؤْدَخٍَ

 ٔٝ ثٙاش واش  پاب ے پٕب ِاٛصٖ ١ٌاب اٚس اط عا   ے ارٛ اط ؽخـ ٔ -ہب رٙبٹٝ وٙب سگ١ٍٝ ِے ہ عوٝ ٚع

ے اط وابَ واٝ لاذس واٝ     ے اط ؽاخـ وا  اهلل ٔا  -ہ اط وٛ خٛة ع١شاة وش د٠اب گب، ؽزٝ وے ٌپالٔ

ے ا٠ى  ّاٛسد واٛ ّازاة    ہ عا٠ى  ثٍٝ وٝ ٚعثشّىظ ے اعى. (-ں داخً وش د٠بے عٕذ ١ِاٚس اع

ِْا   »: ے فشِب٠اب ٔ ہ سعٛي اهلل ے ث١بْ و١ب ؤ (ہّبّجذ اهلل ثٓ ّّش )سمٝ اهلل ّٕ -ہٛا َشَأٌح ُّازَِّثِذ ا

ًّب َِبَرْذ ُعٛ َٙب َؽزَّٝ  ِ٘شٍَّح َؽَجَغْز َٙب اٌَّبَس، ِفٟ  ُُ:  « َفَذَخٍَْذ ِف١ ٍَّْا ُٗ َأ َٚاٌٍَّ َٚاَل   »َلبَي: َفَمبَي:  َٙاب  ِّْز َْ ْٔاِذ َأْى اَل َأ

َٙب  َٓ َؽَجْغاِز١ َٙب ِؽ١ َٙب  ، َعَم١ِْز ٍِْز ْٔاِذ َأْسَعا ْٓ َخَؾابِػ اأَلْسكِ   ، َٚاَل َأ ِِا ا٠ىا  ثٍاٝ   ) ]ٜثخابس ثشٚا٠اذ  [«َفَؤَوٍَاْذ 

٘    ے اط ٔا ہاٛا عغا  ا٠ىا  ّاٛسد واٛ ّازاة     ے ہ عا وٝ ٚع ہ ٖٚ ے سوٙاب رٙاب وا   ے ارٕاٝ د٠اش رىا  ثبٔاذ

ٝ ں داخً دٚصؿ ١ِے ہ عاٚس ٖٚ ّٛسد اعٝ ٚع -گئِٝش ے ہ عثٙٛو  وٝ ٚع ُ   -ہاٛئ  ٔجاٝ واش٠

ٝ اٚس اهلل رْابٌٝ   ----فشِب٠ب رٙبے ے اط عہ اهلل رْبٌٝ ٔے فشِب٠ب ؤ  ----ےہا ے ٚاال ص٠ابدٖ عابٕٔ   ہا

ہ پال٠اب اٚس ٔا  ہ ٗ وٙال٠ب ٔا چے وے اعہ رٛ ٔے سوٙب اط ٚلذ رى  ٔے اط ثٍٝ وٛ ثبٔذ٘ہ عت رٛ ٔو

   .(-ٹ ثٙش ١ٌزٝپ١پٕب ب وش اٙہٝ وے ڑے ِىٛڑے و١ہ ٖٚ ص١ِٓ وڑا وچٙٛ

ہے کہ  ٜاگش ہُ چبہزے ہ١ں کہ ہُ اپٕے اخالق اٚس ِْبؽشے ١ِں رشلٟ کش٠ں رٛ مشٚس

اخالق کے ثٕبٔے ١ِں آڈ٠ً اٚس ّٔٛٔے کب  ہے واعٍئ، اچٙے آڈ٠ً اٚس ّٔٛٔے کڳ پ١شٚڳ کش٠ں

َْ ٌََمْذ { :ےہ فشِبرب رْبٌٝ اهلل ث١ٕبدڳ سٚي ہے۔ ُْ َوب ِٗ َسُعِٛي ِفٟ ٌَُى ٌَٛح اٌٍَّ ْٓ َؽَغٌَٕخ ُأْع َّ ٌِ َْ  ٠َْشُعٛ َوب

َٗ ََ اٌٍَّ ْٛ َٗ ََٚرَوَش اٌْآِخَش َٚا١ٌَْ ١ِں ّّذہ  اهلل رّہبسے ٌئے سعٛي ٠ًم١ٕب) ]ٕٔ ؽضاة:ا}[َوِض١ًشا اٌٍَّ

وڳ اٚس ل١بِذ وے دْ وڳ رٛلِ  اهلل رْبٌٝ ہش اط ؽخـ وے ٌئے عٛ ،ّٔٛٔہ )ِٛعٛد( ہے

سعٛي  -ّٔٛٔہ ہے ثبپ اپٕڳ اٚالد ک١ٍئے ث١ؾى  (۔وڳ ٠بد وشرب ہے اهلل رْبٌٝ سوٙزب ہے اٚس ثىضشد

اهلل فً اهلل ١ٍّہ ٚعٍُ ٔے ہ١ّں ثزب٠ب کہ ثچہ اپٕڳ فب  فيشد پش پ١ذا ہٛرب ہے، عظ پش اهلل 

رْبٌڳ ٔے ہشأغبْ کٛ پ١ذا ک١ب، پٙش آڈ٠ً اٚس ّٔٛٔے آرے ہ١ں عٛ اعے اچٙے ٠ب ثشے ١ِں رجذ٠ً 

ِٗ َسُعُٛي ہو ےہ سٚا٠ذ ےع  ہش٠شٖ اثٛ کش د٠زے ہ١ں۔ َُ اهلُل َفٍَّٝ) اٌٍَّ ََٚعٍَّ  ِٗ : ے فشِب٠بٔ (١ٍََّْ

« ْٚ ِٗ، َأ ٠ََُٕٚقَِّشأِ  ،ِٗ َِّدأِ َٙ ٠ُ ُٖ َٛا ٍََّٝ اٌِفْيَشِح، َفَؤَث ٌٍُْٛٛد ِاٌَّب ٠ٌَُُٛذ  َِ  ْٓ ِِ ِٗ ... َِب  َّغَِّغبِٔ کٛئڳ ثچہ ا٠غب ) «٠ُ

ے د٠ز ٔہ١ں عٛ فيشد پش پ١ذا ٔہ١ں ہٛرب؛ ١ٌکٓ ِبں ثبپ اط کٛ ٠ہٛدڳ ٠ب ٔقشأڳ ٠ب ِغٛعڳ ثٕب

َٙب ںہ١ے ہ پڑ٘ز٠ذ وش٠ّہ آہ( ٠ہش٠شٖ )سمٝ اهلل ّٕپٙش اثٛ  (ہ١ں۔ ١ٍََّْ ِٗ اٌَِّزٟ َفَيَش اٌَّبَط  :}ِفْيَشَح اٌٍَّ

ًَ ٌَِخٍِْك اٌٍَّ ُُ{]اَل َرْجِذ٠ ُٓ اٌَم١ِّ عٛ ہٛ وش اپٕب ِٕہ د٠ٓ وڳ ىش  ٠ى  پظ آپ ) [ٖٓ سَٚ:ِٗ َرٌَِه اٌذ٠ِّ

وے اهلل رْبٌٝ  ،وڳ ٚہ فيشد عظ پش اط ٔے ٌٛگٛں وٛ پ١ذا و١ب ہےاهلل رْبٌٝ  ۔ِزٛعہ وش د٠ں

  (۔١ٌىٓ اوضش ٌٛگ ٔہ١ں عّغٙزے٠ہڳ ع١ذ٘ب د٠ٓ ہے  ،ثٕبئے وٛ ثذٌٕب ٔہ١ں
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 ٟ  ک١ااٛں کااہ -ِاا١ں اپاإے ؽاابگشدٚں ک١ٍاائے ّٔٛٔااہ ہااے  اعااٟ ىااشػ اعاازبد اخااالق اٚس اچٙاابئ

ْ    -کشرے ہا١ں  پ١شٜٚاْ عے اخالق ع١کٙزے ہ١ں اٚس أکڳ  ٹڈٔٹٛاع ہابسْٚ   ٝا٠اک دْ اِابَ ؽابف

 کے پبط گئے اٚس أکے عبرٗ عشاط اٌخبدَ رٙے، رٛ أہ١ں اثٛ ّجذ اٌقّذ کے پابط ث١ٹٙاب  اٌشؽ١ذ 

٠اہ   َ ؽبفْٟ عاے کہاب: اے اثاٛ ّجاذ اهلل    عشاط ٔے اِب -د٠ب عٛ کہ ہبسْٚ کے ث١ٹے کے اعزبد رٙے

کاش٠ں، راٛ   اعزبد ہ١ں، رٛ آپ أہا١ں ثچاٛں کاٝ سّب٠اذ      ا١ِش اٌّئ١ِٕٓ کے ثچے ہ١ں، اٚس ٠ہ أکے

اِبَ ؽبفْٟ اثٛ ّجذ اٌقّذ کے پبط گئے اٚس اْ عے کہب: ا١ِش اٌّئ١ِٕٓ کے ثچٛں کاڳ افاالػ   

ٔکاڳ آٔکٙا١ں آپ کاڳ آٔکاٗ     کڳ ؽشّٚبد عے پہٍے آپ اپٕے ٔفظ کڳ افالػ کش٠ں، اعاٍئے کاہ ا  

اٚس عغاے آپ   گاے أکاے ٔضد٠اک ٚہ اچٙاب ہٛگاب،      ںعے ٚاثغزہ ہے، رٛ عغاے آپ اچٙاب عاّغ١ٙ   

 چٙٛڑ د٠ٕگے ٚہ کبَ أکے ٔضد٠ک ثشا ہٛگب۔

لبثً رکش ثبد ٠ہ ہے کہ اچٙے اخاالق فاش  افاشاد کاڳ ؽاذ راک ِؾاذٚد ٔہا١ں ہا١ں، ٠ہابں           

ع١غاے   خبٔاذأٟ اخاالق ہاے    -ّابَ کشراب ہاے   ڳ ِا١ں اہز ہخالق ہ١ں عغکب فشد اٚاِاش اٚس ٔاٛا  فشدڳ ا

کے دس١ِبْ، ِبں ثبپ اٚس اٚالد کے دس١ِبْ ، سؽزہ داسٚں کے دس١ِبْ ٚغ١شہ، اعاڳ   ١ِبں ث١ٛٞ

پڑٚعا١ٛں اٚس عابرٗ ِا١ں کابَ کاشٔے       فشٚخذ ِا١ں، ٚ اخالق ثٙڳ ہے عغے خش٠ذ ٝىشػ ِْبؽشر

ظ ِا١ں ہٛراب ہاے، اٚس    اخالق ہے عٛ ٍِکٛں کے دس١ِابْ آپا   ٍِکٝ -ٚاٌے دٚعزٛں ١ِں،۔۔۔ ٚغ١شہ

   عٕگ کے اخالق ثٙڳ ہ١ں۔اٚس  آِ ٚعالِزٝ

اخاالؿ ہاے، پٙاش     ےئاهلل رْابٌڳ ک١ٍا   ےں عاِٛس ١ِ أغبْ کے اچٙے اخالق ١ِں ِذد گبس

ہ١ّؾہ ٔفظ کاب  اٚس اچٙے اخالق کے ٌئے دّب کشٔب ہے، ٔفظ اٚس ؽہٛرٛں کے عبرٗ ِغب٘ذہ ہے 

ے کہ ثشے اخالق کب أغابَ  ہسوٕٙب مشٚسٜ ش اط ثبد پش َٔ ے عبرٙ  عبرٙ اعٝ و -عجہ ہےِؾب

   ہ١ں۔ ِٕفٝ اصشادے کے عىاٚس فشد اٚس ِْبؽشے پش ا ک١ب ہے

  


