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 ی نبحلیہِ 
 اهلل عليه وآله وسلمصلی  

 یگئ ی" سے کةیکتاب"الشمائل المحمدية والخصائل المصطفو فیتال یک ثیچار احاد لیدرج ذ
السلام سے  ہینواسے عل ارےیکے پ ملسو هيلع هللا ىلصہے جو کہ حضرت محمد  ثیحد یہ کیا قتیدرحق ہیہے 
 ہیہے اور  ایگ ایک انیساخت، کردار اور عادات کو ب یجسمان یک ملسو هيلع هللا ىلصآپ  ںیہے جس م یمرو
 مولانا حضرت ثیاحاد ہی۔نتیز یک ملسو هيلع هللا ىلصہے، جس کا مطلب ہے حضور اکرم  یکہلات یۃالحل

 

  ہیمت اللہ علھ( رح279 ی)متوف یالترمذ ی  سیمحمد بن ع ی  سیامام ابو ع
 

 ۔ ںیہ یگئ ی" سے اخذ کةیکتاب "الشمائل المحمدية والخصائل المصطفو یک
 کا ہے۔ ہیرحمت اللہ عل یکاندهلو ایاردو ترجمہ بمع شرح حضرت شيخ المشائخ امام زکر

 
 حلیاہ کاا ملسو هيلع هللا ىلصحضرت حسنؓ  فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے حضور اکرم 1- 

 ساے وضااحت اور ساے کثارت ہای بہات کو مبارک حلیہ کے ملسو هيلع هللا ىلص حضور وہ اور کیا دریافت مبارک
ساامنے  میارے کچا  ساے میں جمیلہ اوصاف ان وہ کہ ہوئی خواہش یہ مجھے تھے۔ کرتے کیا بیان

بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لئے حجات اور ساند بناا۔ں ۔ )اور ان اوصااف جمیلاہ 
کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں ، حضرت حسن 

 لائے اس تھای۔ کای ساا  ساات وقات کاے وصاا  کے ملسو هيلع هللا ىلصرضی اللہ تعالہ عنہ کی عمر حضور اکرم 
 موقاع کاا تحفظ کما  اور تامل سے وجہ کی کمسنی اپنی میں جمیلہ اوصاف کے ملسو هيلع هللا ىلص اکرم حضور
 خاود ملسو هيلع هللا ىلص آپ کاہ فرمایا یہ متعلق کے شریف حلیہ کے ملسو هيلع هللا ىلص اکرم حضور نے جان ماموں( تھا ملا نہیں
 ےوالا رتباہ باےے بھای مایں نظاروں کی دوسروں اور تھے۔ شاندار سے اعتبار کے صفات و ذات اپنی
 متوسا  بالکال مباارک قاد کا ملسو هيلع هللا ىلصارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ مب چہرہ کا ملسو هيلع هللا ىلص آپ تھے،
 کے اعتدا  مبارک سر تھا، پست سے والے قد لمبے لیکن تھا۔ طویل قدر کسی سے آدمی والے قد

 مانا  خاود اتفاقاا مایں بالوں کے سر اگر تھے۔ ہوئے کھائے بل قدر کسی مبارک با  تھا، بےا سات 
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 ترجماہ مشہور یہ) فرماتے نہ اہتمام کا نکالنے مان  خود ملسو هيلع هللا ىلصورنہ آپ  دیتے، رہنے مان  تو تیآ نکل
 ثابات ساے روایاات نکالناا مانا  قصادا   کاا ملسو هيلع هللا ىلص اکرم حضور کہ ہے آتا پیش اشکا  یہ پر بناء اس ہے
 کاہ جائے کیا حمل پر زمانہ ابتدائے کو اس کہ ہیں فرماتے یہ علماء میں جواب کے اشکا  اس ہے۔
ہیں تھا، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک یاہ جاواب اس لائے مشاکل ہاے کاہ ن اہتمام کو ملسو هيلع هللا ىلص حضور او 

 مانا  ساے وجہ کی موافقت کی کتاب اہل اور مخالفت کی مشرکین شریفہ عادت کی ملسو هيلع هللا ىلصحضور 
 کاو جاس ترجماہ اچھاا لائے اس فرماادی، شروع نکالنی مان  پھر بعد کے اس تھی، کی نکالنے نہ

ر بساہولت مانا  نکال آتای تاو نکاا  لیاتے اور اگار اگا کاہ ہاے یاہ وہ ہے دی حترجی نے علماء بعض
کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتای اور کنھھای وریارہ کای ضارورت ہاوتی تاو اس وقات ناہ نکاالتے، 

 کسی دوسرے وقت جب کنھھی وریرہ موجود ہوتی نکا  لیتے(
 

 ملسو هيلع هللا ىلصلاہ ساے جاو حضاور اقادس ضرت امام حسنؓ  فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابای ہا2-
 ساے مج  کیفیت کی گفتھو کی ملسو هيلع هللا ىلص اقدس حضور کہ کیا عرض ہیں فرماتے بیان اکثر اوصاف کے
 ۔ رہاتے مشاوو  متاواتر مایں را ( کاے آخارت) ملسو هيلع هللا ىلص اقادس حضاور کاہ فرمایاا نے انہوں فرمائیے، بیان
 وجاہ کای اماور ان تھاے رہاتے مایں ساو  وقت ہر( کے بہبود کی امت یا تعالی   باری وصفات ذات)

 آپ سات  کے دینویہ امور کہ یایہ) تھی ہوتی نہ راحت اور فکری بے کو ملسو هيلع هللا ىلصکسی وجہ سے آپ  سے
 چنانچاہ تھاا ملتاا چاین اور راحات کاو ملسو هيلع هللا ىلص آپ علااوہ کاے اماور دنیاوی بلکاہ ملتای نہ راحت کو ملسو هيلع هللا ىلص

 ضارورت بلاا تھاے رہاتے خاامو  اوقاات اکثار( ہاے نمااز ٹھنڈک کی آنک  میری کہ ہے میں حدیث
 کہ نہیں یہ) تھی ہوتی کر بھر منہ تک انتہا سے ابتدا گفتھو تمام کی ملسو هيلع هللا ىلصتھے آپ  فرماتے ہن گفتھو
 ذہان کاے ماتکل  آدھای اور کہای ساے زباان بات آدھی سات  کے حروف ہوئے کٹتے سے زبان نوک
 الفاا  کاے جن)ساات  کاے الفاا  جاامع( ہے دستور کا متکبرین کے زمانہ موجودہ جیساکہ رہی میں

ت ہااوں( کلااام فرماااتے تھااے، چنانچااہ ملااا علاای قاااری نااے ایساای چااالیس بہاا معااانی اور ہااوں تھااو ے
احادیث اپنی شرح میں جمع کی ہیں جو نہایت مختصر ہیں عربی حاشیہ پر نقل کردیں ہیں جو یااد 

 اس ناہ تھاا ہوتاا ممتااز ساے دوسارے ایاک کلام کا ملسو هيلع هللا ىلصکرنا چاہے اس کو دیک  کر یاد کر لے( آپ 
 مازاج ساخت ملسو هيلع هللا ىلصتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح ناہ ہاو ، آپ  کو نہ ورا تھی ہوتی فضولیات میں
 باےا بہات کاو اس ہاو تھاو ی ہای کتنی خواہ نعمت کی اللہ تھے، فرماتے تذلیل کی کسی نہ تھے نہ

 تعریاف ناہ فرماتے مذمت نہ کی اشیاء کی کھانے البتہ تھے فرماتے نہ مذمت کی اس تھے سمجھتے
حق تعالی  شانہ کی نعمت ہے زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لئے  کہ ہے ہرظا تو فرماتے نہ مذمت) فرماتے
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تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے البتہ اظہار رربت یا کسی دلداری کی وجہ سے کبھی کبھای 
 کاو ملسو هيلع هللا ىلصخاص خاص چیزوں کی تعریف بھی فرماائی ہاے ( دنیاا اور دنیااوی اماور کای وجاہ ساے آپ 

پارواہ بھای ناہ ہاوتی تھای اس لائے کبھای دنیاوی  کای ان کاو ملسو هيلع هللا ىلص آپ چونکاہ) تھاا آتاا ناہ رصہ کبھی
 شاخ  کاوئی ساے باات حاق اور امار دینای کسای البتہ( تھا آتا نہ رصہ کبھی کو ملسو هيلع هللا ىلصنقصان پر آپ 

 کاو اس کاوئی اور تھاا ساکتا لاا ناہ تااب شاخ  کاوئی کای رصاہ کاے آپ وقت اس تو کرتا تجاوز
۔ اپنی ذات کے لائے ناہ کسای پار  لیں لے ہن انتقام کا اس آپ کہ تک یہاں تھا۔ سکتا نہ بھی روک

ناراض ہوتے تھے نہ اس کاا انتقاام لیاتے تھاے جاب کسای وجاہ ساے کسای جاناب اشاارہ فرمااتے تاو 
پورے ہات  سے اشارہ فرماتے )اس کی وجاہ بعاض علمااء ناے یاہ بتلاائی ہاے کاہ انھلیاوں ساے اشاارہ 

بعض علماء نے یہ  اور ماتےفر اشارہ سے ہات  پورے ملسو هيلع هللا ىلصتواضع کے خلاف ہے اس لئے حضور اقدس 
 کای فرمانے اشارہ طرف کی حید تو سے انھلی شریفہ عادت کی ملسو هيلع هللا ىلصتحریر فرمائی کہ حضور اقدس 

 فرمااتے تعجب پر بات کسی جب( تھے فرماتے نہ اشارہ سے انھلی طرف کی اللہ ریر لئے اس تھی
کاو بھای  ہااتھوں  ساات کاے گفتھاو کبھای) لیاتے ملاا تاو کرتے بات جب اور تھے لیتے پلٹ ہات  تو

حرکت فرماتے( اور کھلی داہنای ہتھیلای کاو باائیں انھاوٹھی کاے انادرونی حصاہ پار ماارتے اور جاب 
کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے اور یاا درگازر فرمااتے اور جاب 

ہاوتی  تبسا  نسایہ اکثار کای ملسو هيلع هللا ىلصخو  ہوتے تو حیاء کی وجہ سے آنکھیں گویا بند فرما لیاتے ۔ آپ 
 تھے۔ ہوتے ظاہر سفید چمکدار طرح کی اولے مبارک دندان کے ملسو هيلع هللا ىلصتھی ۔ اس وقت آپ 

 

حضرت امام حسنؓ  فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہناد بان ابای ہالاہ ؓ ساے پوچھاا وہ حضاور 3- 
 ناے انہاوں تاو تھاا اشاتیا  کاا ساننے کاے ان مجھاے اور تھاے کارتے بیاان اکثر حالات کے ملسو هيلع هللا ىلصاکرم 
 وبلناد پایہ بلند ملسو هيلع هللا ىلص اکرم حضور کہ فرمایا ذکر کا شریف حلیہ کے ملسو هيلع هللا ىلص اکرم حضور پر پوچھنے ےمیر
 شاروع کاہ جیساا) شاریف حلیاہ پاورا اور تھاا چمکتا طرح کی بدر انور چہرہ کا ملسو هيلع هللا ىلصھے۔ آپ ت مرتبہ
 کہاتے  ؓحسان اماام فرمایاا بیاان( ہاے چکا گزر مفصل میں حدیث ساتویں کی باب پہلے میں کتاب
 کیاا۔ نہایں ذکر تک عرصہ ایک سے  ؓ حسین امام کا حدیث اس( سے وجوہ بعض) نے ںمی کہ ہیں
ر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مج  سے پہلے اس حدیث کو سن چکے تھاے اور ذک بعد کے عرصہ ایک

صرف یہی نہیں کہ ماموں جان سے یہ حدیث سن لای ہاو بلکاہ والاد صااحب حضارت علای ؓ ساے 
ں تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور حضور اکارم صالی حضور اکرم صلی اللہ کے مکان می

 ملسو هيلع هللا ىلصاللہ کا طرز وطریقہ بھی معلوم کر چکے تھے ۔ چنانچہ حضرت امام حساین ؓ ساے حضاور اکارم 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اقادس حضاور کاہ فرمایاا ناے آپ تاو کائے دریافات حالاات کاے جاانے لے تشریف پر مکان کے
 تعاالی   حاق حصاہ ایاک تھاے۔ فرماتے قس من پر حصوں تین کو وقت کے رکھنے تشریف میں مکان
دوسرا حصہ گھار والاوں کاے ادائاے  تھے۔ پےھتے وریرہ نماز یعنی فرماتے خر  میں عبادت کی شانہ

حقو  میں خر  فرماتے تھے مثلاا ان ساے ہنسانا بولناا باات کرناا ان کاے حالاات کای تحقیاق کرناا 
پھار اس اپانے والاے حصاہ کاو  تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لئے رکھاتے تھاے

بھی دو حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسی  فرما دیاتے۔ اس طارح کاہ خصوصای حضارات 
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی  عنہ  اس وقت میں داخل ہوتے ان خواص کے ذریعہ سے مضامین عوام 

کاے اماور مایں ناہ  تک پہنچتے۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے )یعنای ناہ دیان
دنیوی منافع میں ۔ ررض ہر قس  کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے( امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ 
طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی اہل علا  وعمال کاو حاضاری کای اجاازت مایں تارجیح 

آنے والے  دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کے فضِل دینی کے لحا  سے ان پر تقسی  فرماتے تھے بعض
ایک حاجت لے کر آتے اور بعض حضارات دو دو حااجتیں لاے کار حاضار خادمت ہاوتے اور بعاض 
حضرات کئی کئی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ ان کی تماام حااجتیں پاوری 
فرمایا کارتے تھاے اور ان کاو ایساے اماور مایں مشاوو  فرمااتے جاو خاود ان کای اور تماام امات کای 

 ساے ملسو هيلع هللا ىلصلائے مفیاد اور کاار آماد ہاوں مثلاا  ان دینای اماور کاے باارے مایں حضاور اکارم اصلاح کے 
 علاوم ان اور فرماناا اطلااع کاو ان کای اماور مناسب سے طرف اپنی کا ملسو هيلع هللا ىلصور حض اور کرنا سوالات
 اور مفید ان وہ ہیں موجود یہاں لوگ جو کہ تھے کرتے فرمادیا بھی یہ ملسو هيلع هللا ىلص حضور بعد کے ومعارف
 جاو کاہ تھے کرتے فرمایا ارشاد بھی یہ نیز اور دیں پہنچا بھی تک رائبین کو امور اصلاحی ضروری
یا دوری یا شرم یا رعب( کی وجہ ساے مجا  ساے اپنای ضارورتوں کاا اظہاار  پردہ) عذر کسی لوگ

نہیں کرسکتے ت  لوگ ان کی ضرورتیں مج  تک پہنچا سکو تاو حاق تعاالی  شاانہ قیامات کاے دن 
 ملسو هيلع هللا ىلصگے۔ لٰہذا ت  لوگ اس میں ضرور کوششیں کیا کارو۔ حضاور اس شخ  کو ثابت قدم رکھیں 

ا تذکرہ ہوتا تھاا اور ایساے ہای اماور کاو حضاور اقادس ک باتوں ہی مفید اور ضروری میں مجلس کی
 کای ملسو هيلع هللا ىلص اکارم حضاور باتیں فضو  اور لایعنی علاوہ کے اس تھے سنتے سے خوشی سے صحابہ ملسو هيلع هللا ىلص

 طالاب کاے امور دینی میں خدمت کی ملسو هيلع هللا ىلص اکرم حضور اللہ رضی صحابہ تھیں۔ ہوتی نہ میں مجلس
ے تھے ) چکھنے سے مراد امور دینیہ آت نہیں سے وہاں چکھے کچ  بلا اور تھے ہوتے حاضر کر بن

 کاے ملسو هيلع هللا ىلصکا حاصل کرنا بھی ہوسکتا ہے اور حسی چکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے اس لئے کہ حضاور 
 تاو ہاے ہوتاا مجماع جاب کا باباح خصوصی اور فرماتے تواضع سے اس ہوتا موجود کچ  جو پاس
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سے ہدایت اور خیر  مجلس کی ملسو هيلع هللا ىلص اقدس حضور کرام صحابہ( ہے ہی ہوتی تواضع کی چیز موجودہ
کے لئے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے کہ وہ ان علوم کو حسب ارشاد دوساروں تاک پہنچااتے 

ریافت کیا تو فرمایا کاہ رہتے تھے۔ امام حسینؓ  کہتے ہیں کہ میں نے باہر تشریف آوری کے متعلق د
حضور صلی اللہ علیہ ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو محفاو  رکھاتے تھاے، فضاو  تاذکروں 
ماایں وقاات ضااائع نہاایں فرماااتے تھااے۔ آنااے والااوں کاای تااالیف قلااوب فرماااتے ان کااو مااانوس فرماااتے۔ 

س سے ان کو حاضری متوحش نہیں فرماتے تھے )یعنی تنبیہ وریرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے ج
میں وحشت ہونے لھے یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے تھے جن کی وجہ ساے دیان ساے نفارت ہاونے 
لھے( ہر قوم کے کری  اور معزز کا اکرام و اعزاز فرماتے اور اس کو خود اپنی طارف بھای اسای قاوم 

ر امور سے بچانے کای پر متولی اور سردار مقرر فرما دیتے لوگوں کو عذاب الٰہی سے ڈراتے ) یا مض
تاکید فرماتے یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے( اور خود اپنی بھی لوگاوں 
کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے لیکن باوجود خود احتیااط رکھانے اور 

تے تھاے۔ اپانے احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنای خنادہ پیشاانی اور خاو  خلقای کاو نہایں ہٹاا
دوستوں کی خبر گیری فرماتے اور لوگوں کے حالاات آپاس کاے معاملاات کای تحقیاق فرماا کار ان 
کی اصلاح فرماتے اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے اور باری باات کای برائای 

 اختیار ویر میانہ اور اعتدا  میں امر ہر ملسو هيلع هللا ىلصفرما کر اس کو زائل فرماتے اور روک دیتے، حضور اکرم 
فلت نہ ر سے اصلاح کی لوگوں کچ  کبھی اور فرمادیا کچ  کبھی کہ گےبے اور تلون کہ نہ فرماتے

فرماتے تھے کہ مبادہ وہ دین سے رافل ہو جائیں یا کسی امر میں حد سے بےھ جانے کی وجاہ ساے 
ھاے( ہار دین سے اکتا جائیں )اس لئے حضور اکرم صلی اللہ ان کے حالات سے رفلت ناہ فرمااتے ت

کام کے لئے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔ امِر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد 
 ہاوتے افاراد بہتارین کاے خلقات والاے ہاونے حاضر میں خدمت کی ملسو هيلع هللا ىلصسے تجاوز فرماتے تھے، آپ 

 بھلاائی کای شاخ  ہر یعنی ہو، عام خواہی خیر کی جس تھا ہوتا وہی افضل نزدیک کے آپ تھے۔
 زیاادہ مایں مادد اور رمھساری کی مخلو  جو تھا ہوتا وہی والا رتبے بےے نزدیک کے آپ ہو ہتاچا

 دریافات حالاات کاے مجلس کی ملسو هيلع هللا ىلصے۔ حضرت امام حسینؓ  کہتے ہیں کہ میں نے حضور ل حصہ
 اور تھای ہاوتی ساات  کاے ذکار کے اللہ سب وبرخاست نشست کی آپ کہ فرمایا نے انہوں تو کئے
 لوگوں کا اسی اور رکھتے تشریف وہیں ملتی جھہ جہاں تو جاتے لے ریفتش آپ جھہ کسی جب
جھاہ مال جاائے وہااں بیٹا  جایاا کاریں ۔ لوگاوں کاے ساروں کاو  خاالی جہااں کاہ فرماتے حک  کو

 وہای رکھاتے تشاریف ملسو هيلع هللا ىلصپھلان  کر آگے نہ جایا کریں یہ امر جدا گانہ ہاے کاہ جاس جھاہ حضاور 
 یعنای فرمااتے ادا حاق کاا ایاک ہار ساے مایں مجلاس حاضارین آپ جاتی، بن مجلس صدر پھر جھہ
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ورا فرماتے کہ آپ کے پاس ہر بیٹھنے والا پ کو اس ہوتا حق کا اس جتنا میں چیت بات اور بشاشت
 پااس کاے ملسو هيلع هللا ىلص آپ جاو ، ہایں رہے فرما اکرام زیادہ سے سب میرا ملسو هيلع هللا ىلصیہ سمجھتا تھا کہ حضور اکرم 

 رہاتے بیاٹھے پااس کاے اس ملسو هيلع هللا ىلص اکارم حضاور تاو کرتا مراجعت طرف کی آپ میں امر کسی یا بیٹھتا
 کااو اس ملسو هيلع هللا ىلصز مانھتااا آپ چیاا کااوئی سااے آپ جااو کاارے۔ ابتاادا کاای اٹھاانے خااود وہاای کااہ تااک یہاااں

 خاو  اور پیشاانی خنادہ کای ملسو هيلع هللا ىلص آپ فرمااتے، جاواب ساے نرمای تاو ہاوتی نہ اگر یا فرماتے مرحمت
 خلقات تماام راو تھاے بااپ مایں شافقت کے خلقت تمام آپ تھی، عام لئے کے لوگوں تمام خلقی
 تھای وامانات صابر اور وحیاا علا  مجلاس مجلاس، کای آپ تھای۔ برابار نزدیک کے آپ میں حقو 

)یعنی یہ چاروں باتیں اس میں حاصل کی جاتی تھیں یا یہ کہ یہ چاروں باتیں اس میں موجاود ہاوتی 
ب برابر تھیں( نہ اس میں شور و شوب ہوتا تھا نہ کسی کی عزت وآبرو اتاری جاتی تھی آپس میں س

شمار کئے جاتے تھے )حسب ونسب کی بےائی نہ سامجھتے تھاے البتاہ( ایاک دوسارے پار فضایلت 
تقوی  سے ہوتی تھی ہر شخ  دوسرے کے سات  تواضع سے پیش آتا تھاا، باےوں کای تعظای  کارتے 
تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اہل حاجت کو ترجیح دیتے تھے، اجنبی مسافر آدمی کی خبر 

 تھے۔ گیری کرتے
 

حضرت امام حسن ؓ فرماتے ہیں کہ مج  سے )میرے چھاوٹے بھاائی( حضارت اماام حساین ؓ ناے 4- 
 طارز کا سات  کے مجلس اہل اپنے کا ملسو هيلع هللا ىلصکہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی ؓ سے حضور اکرم 

 رہاتے متصاف ساات  کاے خلقای خو  اور پیشانی خندہ ہمیشہ ملسو هيلع هللا ىلص آپ کہ فرمایا نے انہوں تو پوچھا
سی ک یعنی) تھے مزاج نرم ملسو هيلع هللا ىلص آپ( تھا ہوتا نمایاں اثر کا بشاشت اور تبس  پر انور چہرہ عنیی) تھے

 موافاق ساے ساہولت ملسو هيلع هللا ىلص آپ تاو تھای ہاوتی ضارورت کای موافقات کای ملسو هيلع هللا ىلصبات میں لوگوں کاو آپ 
 فحاش ناہ تھاے باولتے کار چلاا آپ ناہ تھاے۔ د  ساخت نہ اور تھے گو سخت آپ نہ( تھے ہوجاتے
 ساے مبالواہ زیاادہ نہ پکےیں عیوب کے دوسروں کہ تھے گیر عیب نہ تھے تےفرما بدکلامی اور گوئی
نہ زیادہ مذا  کرنے والے نہ بخیل )تین لفظ( اس جھہ نقال کائے گائے تیناوں کاا  والے کرنے تعریف

 سنی گویا فرماتے نہ التفات ادھر یعنی تھے۔ فرماتے اعراض سے بات ناپسند ملسو هيلع هللا ىلصترجمہ لک  دیا( آپ 
 تھاے فرمااتے ناہ بھای مایوس کو اس تو آتی نہ پسند کو آپ اگر خواہش کوئی کی دوسرے نہیں ہی
بھی نہ فرماتے تھے آپ نے تین باتوں ساے اپانے آپ کاو بالکال علیحادہ فرماا رکھاا  وعدہ کا اس اور

تھا۔ جھھےے سے اور تکبر سے اور بیکار بات سے اور تین باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھاا، ناہ 
تھے، نہ کسی کو عیب لھاتے تھاے، ناہ کسای کاے عیاوب تلاا  فرمااتے  کسی کی مذمت فرماتے
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 تاو فرمااتے گفتھو ملسو هيلع هللا ىلصفرماتے تھے جو باعث اجر وثواب ہو جب آپ  کلام وہی صرف ملسو هيلع هللا ىلصتھے۔ آپ 
 کاہ)  ہاوں بیاٹھے پرندے پر سروں کے ان جیسے بیٹھتے کر جھکا گردن طرح اس مجلس حاضرین

 چا  ملسو هيلع هللا ىلص آپ جاب( ہاے ا جاتاا ساے حرکات سای اذر پرنادہ کاہ تھای ہوتی میں ان حرکت بھی ذرا
کی گفتھو کے درمیاان کاوئی شاخ   ملسو هيلع هللا ىلص اقدس حضور یعنی) کرتے کلام حضرات وہ تب ہوجاتے

 ساامنے کاے ملسو هيلع هللا ىلص آپ( تھاا کہتاا بعاد کاے ہاونے چا  کے ملسو هيلع هللا ىلصنہ بولتا تھا جو کچ  کہنا ہوتا حضور 
 خاامو  کاے اس تاو کرتاا بات شخ  کوئی جب سے ملسو هيلع هللا ىلص آپ تھے۔ کرتے نہ نزاع میں بات کسی
ے پہلا جیساے ہاوتی ایسای( میں سننے سے توجہ) بات کی شخ  ہر ۔ رہتے ساکت سب تک ہونے

شخ  کی گفتھو یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھای، ورناہ عاام طاور پار یاہ 
ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتداء میں تو توجہ تام ہوتی ہے پھر کچ  دیر ہونے سے اکتانا شاروع کاردیتے 

 تبسا  بھای ملسو هيلع هللا ىلصر کچ  بے توجہی سی ہوجایا کرتی ہے( جس باات ساے ساب ہنساتے اور آپ ہیں او
 کاہ نہایں یاہ رہاتے شاریک میں تعجب بھی ملسو هيلع هللا ىلصجس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ  اور فرماتے
 شاریک کاے مجلاس شارکاء میں کلام طرز اور معاشرت بلکہ رہیں بیٹھے چاپ چ  ال  سے سب
 یعنای) فرمااتے صابر پار ساوا  کاے تمیازی باے اور گفتھاو سخت کی آدمی مسافر اجنبی( رہتے حا 
آداب کی رعایت نہ کر کے ہر قس  کے ساوالات کارتے۔  کرتے سوالات جا بے جا لوگ کے گا۔ں

 کاے قسا  ہار لاوگ وہ ساے وجاہ اس اور( کارتے صابر پار ان فرماتے نہ گرفت پر ان ملسو هيلع هللا ىلصحضور اکرم 
 مساافروں تک اقدس مجلس کی ملسو هيلع هللا ىلص آپ  عنہ تعالی   اللہ رضی صحابہ بعض تھے۔ لیتے کر سوالات

سے خود بھی منتفع ہوں اور ایسی باتیں  سوالات کے قس  ہر کے ان تاکہ) تھے کرتے آیا کر لے کو
جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات خاود ناہ پوچا  ساکتے تھاے وہ بھای معلاوم ہوجاائیں( آپ یاہ 

کای اماداد کیاا کارو )  بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کو دیکھاو تاو اس
( بطااور شااکریہ اور ادائااے البتااہ فرماااتے نااہ گااوارا کااو اس ملسو هيلع هللا ىلصاگاار آپ کاای کااوئی تعریااف کرتااا تااو آپ 

 تاو کرتا تجاوز سے حد یعنی فرماتے۔ سکوت ملسو هيلع هللا ىلص آپ تو کرتا تعریف کی ملسو هيلع هللا ىلصاحسان کے کوئی آپ 
 ناہ شاروع اپنای کار کاا  باات کای دوسارے کاہ تھے فرماتے نہ قطع گفتھو کی کسی دیتے۔ روک
بتہ اگر کوئی حد سے تجاوز لھتا تو اساے روک دیاتے تھاے یاا مجلاس ساے تشاریف لاے ال ۔ فرمائیں

 جاتے تاکہ وہ خود رک جائے ۔
 


