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  سکھاتی ہے ـ

اخالقی بیماریوں کی وضاحت کے بعد ان کا  معاشرے کی اصالح کیلیۓ 5:
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  سکھاتی ہے ـ
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5سے 1آیات مبارک   
  

کے ملسو هيلع هللا ىلصسورت االخالق کی روشنی میں ہللا اور نبی پاک    آداب 
  ـ بڑہنا نہیں آگے سے شریعت کی ملسو هيلع هللا ىلصپاک ہللا کی بات اور نبی   :

کے حکم کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی  ملسو هيلع هللا ىلصہللا اور اس کے رسول 2:

  بات کو ہرگز ترجیح نہیں دینی ـ

  بھرپور کوشش کرنی ہے ـ بدعات سے بچنے کی 3:

  سے گفتگو کرنی ہے ـ مسجِد نبوی جائیں تو ادب 4:

جائے وہاں اپنی آوازیں ہر لحاظ سے پست  جس محفل میں حدیث پڑہی 5:
  ہوں گی ـ رکھنی

 المقدور عمل کرنا ہے ـ حتی پہقرآن و حدیث  6:
ہللا کے ہاں وہی عمل قابِل قبول ہیں جو  سیکھا کہ ہم نے اس سورت سے : 7

خدشہ  مطابقت رکھتے ہوں ـ وگرنہ کیلیۓ ہیں اور سنت سے مکمل خالص ہللا
  ہے کہ ہماری کم علمی سے ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں ـ

  

ہمیں اخالص کے ساتھ محنت کرنی ہے ـ کیونکہ  کے حصول کیلیۓتقوٰی  8:
  تقوٰی کیلیۓ چنتا ہے ـ صرف اخالص والے دلوں کو ہی ہللا رب العزت

  واجب ہے ـ پہ ومنزلت ہم اہِل علم کی قدر 9:

 ـ لو لے وہ دیں ملسو هيلع هللا ىلصجوکچھ تمہیں ہللا کے رسول میں ہے کہ 7الحشر آیت نمبر

 سے روکیں اس سے رک جایا کرو ـ چیز جس
  
 

 



 

11سے 6آیت   
 

 
 انفرادی زندگی کے آداب

  )تعلق دل اور زبان سے ہے ان آیات کا( 

 ہے ـ جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں  ان آیات کا تعلق دل اور زبان کی اخالقی بیماریوں سے
 

 تمسخر
  تمسخر کا ماخذ "" س ـ خ ـ رـ ہے ـ

کرنا ـ دوسروں کو حقیر جاننا ـ  تو اس کا مطلب ہے ـ مذاقسخر کے بعد ""ِمن "" آئے 
 مار کے کسی کا مضحکہ اڑانا ـ نقلیں اتارنا ـ گفتار ـ ہاتھوں کے اشارے کرنا ـ آنکھ

  

 تمسخراڑانے کی وجوہات

 
  گروہی یا مذہبی اختالف کا ہونا کسی سے ذاتی !!! اختالف 1:
  سے برتر سمجھنا خود کو ہر طرح !!! ِکبر 2:
  یا خوبی سے جلنا اور حسد میں مبتال ہونا کسی کی قابلیت !!! حسد 3:

 

 عیب جوئی اور لعن طعن
 

  تیر لگانا ـ تلمزو مخرج ہے ل ـ م ـ ز ـ کا ـ اس کے لغوی معنی ہیں
   وجوہات

  کسی میں کوئی جسمانی عیب ہو ـ 1:
  دین کی وجہ سے کسی کو ہدِف تنقید بنانا ـ 2:
بلکہ تاک میں رہنا اور کچوکے  علم ہونے پر اسکو نظر انداز نہ کرناکسی کے گناہ کا  3:

  لگانا ـ

  کہ ہے ملسو هيلع هللا ىلصحدیِث نبوی 

  فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابو ہریرہ ؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ 

  کہ



ہےـ لیکن اپنی آنکھ میں موجود  آدمی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا دکھائی دیتا
      شہتیردکھائی نہیں دیتا

  ترجمہ
 ) اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو(

  دینا ـ حسد یا رقابت کی وجہ سے کسی کو کسی لقب سے مشہور کر
  وجوہات

  تمسخر کی وجہ سے
  ِکبر کی وجہ سے

  حسد اور رقابت کی وجہ سے
ہرگز جنت کے حقدار نہیں ہوں  خبردار ( ِجس مومن اور مومنہ میں پائی جائیں گی وہ(

  گے ـ

  تھے کرتے کیا دعا یہ ملسو هيلع هللا ىلصبِن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ آپحضرت ا

  کہ
ہے ـ میرے اخالق بھی اچھے  یاہللا آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ""

  ""کر دیجیۓ
  گمان کی کثرت سے بچو
 ) اجتنبو ماخذ )ج ـ ن ـ ب
  "" لغوی معنی ہیں "" پہلو

  ظن عربی میں یقین اور گمان کو کہتے ہیں ـ
  دل سے ہوتا ہے ـ اثم نیکی سے دور رکھنے واال عمل ہے ـ اس کا تعلق خاص

دور ہو جائے ایسے دل کو قلِب  قلِب اثیم !!!! دل کی ایسی کیفیت جس میں دل نیکی سے
  اثیم کہتے ہیں ـ

چمکدار شفاف دل کو قلِب سلیم  قلِب سلیم !!!! تدبیریں کرنے واال تڑپنے واال صاف اور
  کہتے ہیں ـ

 

 دل کو قلِب اثیم بنانے والے اعمال
 

  ہللا سے بدگمانی کا ہونا 1:

  ـ ہونا بدگمان میں بارے کے شخصیت کی ملسو هيلع هللا ىلصنبی  2:

  دنیا میں عمل نہیں ہو سکتاـ قرآن پاک کے خالف بدگمان ہونا کہ اس کتاب پر آج کی 3:
  عام مسلمانوں کے بارے میں بدگمان ہونا ـ 4:
  میں منفی سوچ کا رکھنا ـتمام انسانوں کے بارے  5:

  باطنی گناہوں کی بنیاد ""بدگمانی"" ہے ـ



ہے ملسو هيلع هللا ىلصحدیِث نبوی  
  کہ

  برے گمان سے بچو
  کیونکہ

  اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں ـ
  برے گمان سے بچنے کی ہدایات

  اپنی سوچوں کو منفی ُرخ سے بچانا بہت ضروری ہے ـ 1:
  پرکھیں ـدوسروں کی خامیوں کو نہیں خوبیوں کو  2:
  نظر رکھیں ـ پہ ہمیشہ اپنی خامیوں کوتاہیوں 3:

 

 ))اور تجسس مت کرو والتجسسو

 
 ) جسس )کھوج لگانا

  تجسس سے روکا گیا ہے ـ
  کسی کے پوشیدہ حاالت کو کریدنا معیوب سمجھا گیا ہے ـ

  حدیِث نبوی ہے
  کہ

  اور تم لوگوں کے ظاہر پے قیاس کرو
  اگر

  کر دو گے ـ کی خبر لوگے تو تم ان کو ہالک تم ان کے باطنی حاالت
 

 بدگمان دل کونسا ہے؟

 
زنا ـ ہللا کی نافرمانی ـ فسق و فجور ـ کی سمجھ ہو ـ  جس دل کے اندر فحاشی ـ عریانی ـ

  وہ دل ایمان سے خالی ہے ـ
  تجسس کس حد تک جائز ہے ؟

داریوں کیلیۓ تجسس  وارانہ ذمہ تجسس کہاں جائز ہے ـ اگر آپ پولیس میں ہیں تو پیشہ
  ضروری ہے اور اجازت بھی ہے ـ

  سی آئی ڈی بھی اسی سے منسلک ہے ـ
کر سکتے ہیں کہ بچہ آپ  بچوں کی عادات اور حرکات دیکھنے کیلیۓ اس حد تک تجسس

  سے بدگمان نہ ہو ـ
   اپنے بچوں سے تجسس نہ کروائیں ـ ماؤں سے خصوصی گزارش کہ خدارا



  

 
 

 غیبت کی ممانعت

 
  نکال ہوا ـ اس کا ماخذ ہے غ ی ب )غیب ( سے
موجود نہ ہو جہاں اس کی بات کی جا  پہ جو اس مقام یاد رکھیں!!! غیبت اس کی ہوتی ہے

  رہی ہو ـ
اسکی غیر حاضری کہ وجہ سے غیبت شمار ہوگی ـ  اگر تو مذکورہ بات اس میں ہو تو

تو وہ "" بہتان "" بن جائے موجود نہیں ہے  اور اگر اس میں بیان کی جانے والی خامی
  گی ـ

  !!! غیبت کرنے والے کی مثال
گیا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت  غیبت کرنے والے کو ایسے بیان کیا

  کھائے ـ
  غیبت کے طریقے

  )دل )بدگمانی 1:
  )کہنی زبان )غیرموجودگی میں منفی بات 2:
  آنکھوں سے 3:
  ہاتھ کے اشاروں سے 4:

  محشر میں نیکیاں ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملیں گی ـ ت کے روز کچھ لوگ میدانِ ـ قیام
میں غیبتیں کی تھیں یہ نیکیاں ان کی پاداش میں ضائع  فرشتے کہیں گے وہ جو تم نے دنیا

  ہو گئیں ـ
  حدیِث نبوی ہے

  کہ

ناخن تانبے کے تھے ـ وہ اس سے اپنے چہرے  کے لوگوں کچھ کہ دیکھا نے ملسو هيلع هللا ىلصآپ

جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو  کو نوچ رہے تھے ـ آپ کے پوچھنے پے اور بدن
 آبرو ریزی کرتے تھے ـ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے اور ان کی

  



 حدیث مبارک ہے
  کہ

  کہ فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا

  ُبرا ہے ـ غیبت کرنا "" زنا "" سے زیادہ
  صحابہ کرام ؒ نے عرض کیا

  کہ
  ہللایا رسول 

  کیسے ہے؟ غیبت کرنا "" زنا"" سے زیادہ برا

  فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلصآپ

  توبہ کرتا ہے ـ آدمی زنا کرتا ہے اور ہللا سے
  لیتے ہیں ـ ہللا پاک اس کی توبہ قبول فرما

  مگر
نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے ـ اس  غیبت کرنے والے کو جب تک وہ معاف

  جاتا ـ نہیں کیا وقت تک ہللا پاک کی طرف سے اسے معاف
 

 حدیث مبارک ہے
قریب سے گزرے تو آپ  کے قبروں دو ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابِن عباس ؓ سے روایت ہے کہ آپ

  نے ارشاد فرمایا
  "" ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہورہا ہے ""
  اور

  نہیں ہو رہا ـ پہعذاب کسی بڑی چیز 
  ان میں سے ایک تو

  پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ـ
  اور

  دوسرا چغلخوری کرتا تھا ـ
  حضرت حسین بن علی نے کسی کو غیبت کرتےدیکھا توکہا

  ُچپ رہو یہ دوزخ کے کتوں کی خارش ہے ـ
 

 غیبت کے اسباب

 
  ـ جہاں بیٹھے وہیں اس کی غیبت کردی ـ کسی کے خالف کینہ یا غصہ آگیا 1:
  یں شامل ہو جاتے ہیں ـہم بھی اس کی موافقت م کوئی دوسرا غیبت کر رہا ہو تو 2:



ہیں اپنی بیگناہی کو ثابت کرنے کیلیۓ دوسرے کو  کسی خطاب میں پکڑے خود جاتے 3:
  الزام دیتے ہیں ـ

  عیوب سے پردہ اٹھاتے ہیں ـ اپنی تعریف کیلیۓ دوسروں کے 4:
  کرتے ہیں ـ کسی سے حسد کی وجہ سے غیبت 5
  جاتی ہے ـ دل لگی کیلیۓ غیبت شروع ہو 6:
  تحقیر آمیز رویہ اپناتے ہوئے غیبت کرتے ہیں ـ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر :7

دکھ ہوا ـ اس سے خیر خواہی کرتے ہوئے کسی  پہ کسی کو گناہ کرتے دیکھا ـ اس 8:
  دوسرے سے ذکر کرنا بھی غیبت ہے ـ

  تعجب کی بنیاد پے غیبت کرنا ـ 9:
 شفقت کے جذبے سے غیبت کرنا 10:

  

 

 کفارہ کیسے ادا ہو؟غیبت کا 

 
  توبہ 1:
  شرمندگی 2
  کی ہے اس سے معافی مانگیں جس کی غیبت 3
 تو ان سب کے حق میں دعائے مغفرت کریں ـ اب یاد نہیں کہ کس کس کی ہے ـ 4

 

 



 11سے  11آیت نمبر 

 

  احساِس تفاخر کی ممانعت
ہے ـ جس کو میں احساِس تفاخر کی سوچ موجزن  تخلیِق آدم سے آج تک انسانی جبلت

یہ سوچ عموما انسانوں میں رنگ زبان نسل  اسالم نے سخت نا پسندیدہ قرار دیا ہے ـ
  قومیت ذات پات کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے ـ

  سے متعلق ہیں آپ کے تاریخی کلمات اسی پہخطبہ حجة الوداع کے موقعے 
  کہ
عجمی پر اور  عربی کو کسی گورے کو کالے پر ـ کسی کالے کو گورے پر ـ کسی ""

  "" پے ہے کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ـ فضیلت صرف تقویٰ 
رہا ہے ـ جبکہ ہللا رب العزت  فخر پہانسان کو ہمیشہ سے اپنے حسب نسب ذات پات قوم 

بیان فرما دیا کہ فخر کا موجب  نے قرآن پاک کو نسخہ کیمیا قرار دیا اور اس میں برمال
کیلیۓ یہی"" کتاب الھدٰی""  اعمال ہیں ـ برتری غرور کو ختم کرنے صرف تمہارے احسن

  غورو فکر کی دعوت دیتی ہے ـ ہمیں بار بار انسان کی تشکیل ماہیت پیدائش کی ابتداء پے

 ہے ملسو هيلع هللا ىلصحدیِث نبوی
  نہیں دیکھتےہیں ـ کہ بے شک ہللا تعالٰی تمہاری صورتوں تمہارے اموال کو

  بلکہ
  )کی روایت اعمال کو دیکھتے ہیں ـ )مسلم تمہارے دلوں اور تمہارے

 

 مومن کی پہچان

 
ایمان رکھتے ہوں ـ ہللا کی راہ  مکمل ساتھ کے عمل اپنے پر ملسو هيلع هللا ىلصجو ہللا اور نبی پاک 

 میں اپنی جان و مال نفس اموال سے جہاد کرتے ہوں ـ
  

 



 

 ہللا کی نظر ہمارے دلوں پے اور سوچ پر

 
کا دل اور دماغ ان پے عمل پیرا  فائدہ نہیں اگر اسانسان کے صرف زبانی اقرار کا کچھ 

نگاہ میں میرے اعمال کا اخالص کتنا  نہیں ہوتا ـ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہللا رب العزت کی
  ہے ـ

  انسان اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے ـ  
  لیکن

لمحہ اپنی زندگی کا ہر  ایک بندہ مومن یا مومنہ صرف اور صرف اس سوچ کے ساتھ
روِز محشر ان  بسر کرتے ہیں کہ ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل
اختیار ہے ـ  کے سامنے اعمال نامے میں دکھایا جائے گا ـ سزا یا جزا اس کے رب کا

لمحہ  جس کو وہ اپنی ہر وقت کی بہتر کوشش سے جزا میں تبدیل کروا سکتا ہے ـ ہر
ـ  ت ان پے ہے ـ وہ ان کے ہر کام سے بخوبی واقف ہےتنہائی ہو یا محفل ہللا کی گرف

 دیکھے جانے اور سنے جانے کا احساس اور جوابدہی کا خوف ہللا تبارک و تعالٰی کے
علیم اور بصیر ہونے کی خوبی کا اعتراف ایک مومن یا مومنہ کو کبھی بھی احساس 

  میں مبتال ہونے نہیں دیتا ـ برتری
یہی بات اسکی نجات کا ذریعہ بن  لمحہ چوکنا رکھتا ہے ـ اورجوابدہی کا احساس اسے ہر 

  سکتی ہے ـ
وہ اسالم لے آئے ہیں۔ فرما دیجئے: تم اپنے  یہ لوگ آپ پر احسان جتالتے ہیں کہ .17:

تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان  ہللااسالم کا مجھ پر احسان نہ جتالؤ بلکہ ا
  oمیں( سچے ہو تم )ایمانکا راستہ دکھایا ہے، بشرطیکہ 

کی نعمت عطا فرمائی ہے جس پے جتنا بھی  ہللا پاک نے ہمیں قرآن جیسی کتاب الھدیٰ 
  شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے ـ

ہمیشہ ظاہری اور باطنی نجاستوں سے دور  قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اپنے آپ کو

 رکھتے ہیں ـ

 



 

 

 Oاْلُمِبینُ اْلَبالَُغ  َوَما َعَلْیَنا إاِلا 

 


