ﺣﮑﻤﺮان ﺳے ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ آﺧﺮ ﮐﯿﺴے
؟

ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ

ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ آﺧﺮ ﮐﯿﺴے
؟

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺣﮑﻮﻣﺖ  ،ﺳﻠﻄہ اور ﺟﺎہ ﺟﻼل اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ہےﮐہ ﺟہﺎں ہﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﺎ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﯽ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﺗﺒﮭﯽ ﺗﻮ وہ
ﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎہﻮں ﮐﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐﺮ ﮔﺰرﺗﺎ
ہے  ،ﺟہــﺎں اﺳــے ﻧﻈــﺮ آ رہــﺎ ہﻮﺗــﺎ ہے ﮐہ
اﺗﻨے ﮐﺮوڑوں ﻋﻮام ﻣﯿں ﺗﺤﺖ ہﯿں  ،ﻣﯿں ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎہﻮں وہ ہﻮ ﮔﺎ ۔ ﺗﻮ اﯾﺴے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐﯽ ﯾﺎد اس ﮐﺎ
ڈر  ،ﺧﻮف اور ﺑﮭﯽ ﮐﻢ ہﻮ ﺟﺎﺗﯽ ہے  ،اﺳﯽ ﻟﺌے ﺗﻮ

رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎہﯿﺎں اور ﺑﺮاﺋﯽ
اﭼﮭﺎﻟﻨے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﻧہﯿں ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ہے
۔ آﺋﯿے اﺳﯽ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐﭽﮫ ﻣﺜﺎﻟﯿں ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﯿﺠﯿے ؛
ﺗﻤﯿﻢ داری رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
))اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ،ﻗﻠﻨﺎ :ﻟﻤﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎل:
ﻟﻠﻪ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ((
)ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ 404،403/3وﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ(290/3 :
“دﯾـﻦ ﺧﯿﺮﺧـﻮاہﯽ ہے۔ہـﻢ ﻧے ﭘﻮﭼﮭـﺎ :ﮐـﺲ ﺳـے؟ آپ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ :اﻟﻠہ ﺳـے،اس ﮐـﯽ ﮐﺘـﺎب ﺳـے،اس ﮐے رﺳـﻮل
ﺳے،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺎﻣﻮں ﺳے اور ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ً
))ﻧﻀ َّﺮ اﻟﻠﻪ اﻣﺮأ ﺳَﻤِﻊ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ ﻓﻮَﻋ َﺎﻫﺎ
وﺣ َﻔِﻈﻬﺎ وﺑ َﻠَّﻐﻬﺎ ،ﻓﺮ ُبَّ ﺣﺎﻣﻞ ﻓ ِﻘْﻪ إﻟﻰ ﻣَﻦ
ﻫﻮ أﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ ،ﺛﻼث ﻻ ﻳﻐﻞ ُّ ﻋﻠﻴﻬﻦ َّ ﻗﻠﺐ ُ ﻣﺴﻠﻢ:
إﺧﻼص ُ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻪ ،وﻣﻨﺎﺻﺤﺔ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﺰوم
ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ؛ ﻓﺈنَّ اﻟﺪ َّﻋ ْﻮة ﺗُﺤﻴﻂ ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ((
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری (72،71/13
اﻟﻠہ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺗﺮوﺗﺎزہ رﮐﮭے ﺟﻮ ﻣﯿﺮی ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻨے
اور ﺗﻮﺟہ ﺳے ﺳﻨے ،اﺳے ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭے اور دوﺳﺮوں ﺗﮏ
ﭘہﻨﭽﺎﺋے  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺑہﺖ ﺳے ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮫ رﮐﮭﻨے واﻟے
ﻋﻠﻢ ﮐﻮ اس ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎدﯾﺘے ہﯿں ﺟﻮ ان ﺳے زﯾﺎدہ ﺳﻮﺟﮫ
ﺑﻮﺟﮫ رﮐﮭﺘے ہﯿں۔ ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺰﯾں اﯾﺴﯽ ہﯿں ﺟﻦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ دل دﮬﻮﮐہ ﻧہﯿں ﮐﮭﺎﺳﮑﺘﺎ (۱)،ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻠہ ﮐے ﻟﯿے ) (۲ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﺋﻤہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ) (۳اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﺟﮍ ﮐﺮ
رہﻨﺎ  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ دﻋﻮت ان ﮐﺎ ﭼﺎروں ﻃﺮف ﺳے اﺣﺎﻃہ
ﮐﺮﺗﯽ ہے۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﮐے ﺳﻨﻨے اور اس ﮐﻮ
اﭘﻨے دل و دﻣـﺎغ ﻣﯿں ﺑﭩﮭﺎﻧے،ﯾـﺎد ﮐـﺮﻧے اور اس ﮐـﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ﺧﻮﺷﯽ،ﭼہﺮے ﮐﯽ ﺗﺮوﺗﺎزﮔﯽ

اور اس ﮐے ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﮐﯽ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ہے ﺟﻮ اﯾﻤﺎن
ﮐے آﺛﺎر اور ﺑﺎﻃﻦ ﮐے اس ﺳے روﺷﻦ ہﻮﻧے ﻧﯿﺰ دل ﮐے
ﻣﺴﺮت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺳے ہﻤﮑﻨﺎر اور ﻟﺬت ﯾﺎب ہﻮﻧے ﮐے
ﺳﺒﺐ ﭼہﺮے ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ہﻮﺗﯽ ہے،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻮ ان ﭼﺎروں
ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ﮔﺎ وہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐﯽ ﻇﺎہﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﮐے
ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ دﻋﺎ ﺳے ﻓﯿﻀﯿﺎب ہﻮ ﮔﺎ۔
)ﻣﻔﺘﺎح داراﻟﺴﻌﺎدۃ ﻻﺑﻦ ﻗﯿﻢ ،1/276.274ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ(
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:

رﺣﻤہ اﻟﻠہ

ﻣﺬﮐﻮرہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﺷﺮح ﻣﯿں

ﻧـﺒﯽ ﷺ ﮐـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن :اور ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے آﺋﻤہ و
اﻣﺮاء ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ…..۔
ﺧﯿﺎﻧﺖ اور دﮬﻮﮐہ دہﯽ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﯽ ہے
ﯾہ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ اور ﺧﯿﺎﻧﺖ دوﻧﻮں اﮐﭩﮭﺎ ﻧہﯿں ہﻮ
ﺳﮑﺘے ﺑﻠﮑہ دوﻧﻮں اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺿﺪ ہﯿں،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ آﺋﻤہ و اﻣﺮاء اور اﻣﺎﻣﺖ)رﻋﺎﯾﺎ( ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ
ﮐﺮے ﮔﺎ وہ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳے ﺑﺮی ہﻮ ﮔﺎ۔
)ﻣﻔﺘﺎح داراﻟﺴﻌﺎدۃ ﻻﺑﻦ ﻗﯿﻢ 275/ 1 :ﺗﺎ (278

ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ رﺟﺐ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺎم واﻣﺮاۃ ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ﮐے ﻣﻌﻨﯽٰ
ہﯿں ان ﮐﯽ درﺳﺘﯽ ,ﻧﯿﮑﯽ اور ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺳے ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﺮﻧﺎ ﻧﯿﺰ ان ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﭘﺮ اﻣﺖ ﮐے اﺗﻔﺎق ﺳے ﻣﺤﺒﺖ
اور ان ﭘـﺮ اﻣـﺖ ﮐے اﺧﺘﻼف و اﻓﺘـﺮاق ﮐـﻮ ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪ
ﮐﺮﻧﺎ،اﻟﻠہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں ان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻧﯿﮑﯽ
ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ان ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے ﺟﻮاز ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﻨے
واﻟے ﺳے ﺑﻐﺾ رﮐﮭﻨﺎ اور اﻟﻠہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں ان ﮐے
ﻏﻠﺒہ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ۔
)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﮑﻢ(1/222 :
اﯾﮏ دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے آﺋﻤہ و اﻣﺮاء ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ﮐے ﻣﻌﻨﯽٰ

ہﯿں ﺣﻖ ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﺎ،اﻧہﯿں ﺣﻖ ﮐﯽ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧﺎ،ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﺋﻤﺖ ﺳے اﻧہﯿں ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﻧﺎ،ان
ﺳے اﺧﺘﻼف ﮐﺮﻧے اور ﻟﮍﻧے ﺟﮭﮕﮍﻧے ﺳے اﺣﺘﺮاز ﮐﺮﻧﺎ
اور ان ﮐے ﻟﺌے ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮوں ﮐﻮ اس
ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﻧﺎ۔
)ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  1/223ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺮاء ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿں :ﻓﺘﺎویٰ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ
،28/391،390وﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨۃ اﻟﻨﺒﻮﯾہ (3/390
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﺟﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺮاء ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ اور اﻧﮑﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ہے وہ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﺑﻌﯿﻨہ اﺳﯽ ﻃﺮح واﺟﺐ
ہےﺟﺲ ﻃﺮح ﭘﺎﻧﭻ وﻗﺖ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزﯾں ،زﮐﺎۃ ،روزہ ،ﺣﺞ ﺑﯿﺖ
اﻟﻠہ اور ان ﮐے ﻋﻼوہ دﯾﮕﺮ وہ اﻋﻤﺎل واﺟﺐ ہﯿں ﺟﻦ
ﮐﯽ ﺑﺠﺎ آوری ﮐﺎ اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻠﯿہ وﺳـﻠﻢ ﻧے ﺣﮑـﻢ دﯾـﺎ ہے اﮔـﺮﭼہ اس ﻧے اس ﮐـﺎ
ﻣﻌﺎہــﺪہ ﻧہ ﮐﯿــﺎ ہــﻮ اور اس ﮐے ﻟﯿے ﭘﺨﺘہ ﺧﻼص ﻧہ
اﭨﮭﺎﺋﯽ ہﻮ ،اور اﮔﺮ وہ اس ﭘﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮭﺎﻟے ﺗﻮ ﯾہ ﭼﯿﺰ
اﻣﺮاء ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ اور ان ﮐﯽ ﺧﯿﺮﺧﻮاہﯽ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿں
اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﺗﺜﺒﯿﺖ
ہﻮﮔﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮭﺎﻧے واﻟے ﮐے
ﻟﯿے ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐہ وہ ﻗﺴﻢ ﺷﺪہ اﻣﺮ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی
ﮐﺮے… .ﮐﯿﻮں ﮐہ اﻟﻠہ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں اوراﻣﺮاءﮐﯽ
اﻃﺎﻋﺖ اور ﺧﯿﺮﺧﻮاہﯽ ﮐﻮ واﺟﺐ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ،وہ ﯾﻮں
ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ہے ﺧﻮاہ وہ ﻗﺴﻢ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﮭﺎﺋے ،ﺗﻮ اب
ﺟﺒﮑہ اس ﻧے ﻗﺴـﻢ ﮐﮭـﺎﻟﯽ ہے ان ﮐـﯽ اﻃـﺎﻋﺖ اس ﭘـﺮ
ﺑﺪرﺟہ اوﻟﯽٰ واﺟﺐ ہﻮﮔﯽ ،اﺳﯽ ﻃﺮح اﻟﻠہ اور اس ﮐے
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻧےﺟﻮان ﮐﯽ
رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
اور ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳے ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے وہ اس ﭘﺮ ﺣﺮام ہﯿں
ﺧﻮا ہ اس ﻧے ﻗﺴﻢ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﮭﺎﺋﯽ ہﻮ ۔
)ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ (35/10،9
اور آﺋﻤہ و اﻣـﺮاء ﮐـﻮ ﻧﺼـﯿﺤﺖ ان ﮐے اور ﻧﺎﺻـﺢ ﮐے
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﺋﻤﺖ  ،ﺣﮑﻤﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ  ،ﻋﻤﺪہ

ﻧﺼﯿﺤﺖ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻠﻮب ﻣﯿں ﺧﻔﯿہ ﻃﻮر ﭘﺮ ہﻮﮔﯽ۔

ﺷﯿـﺦ ﻋﻼﻣہ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑـﻦ ﻧﺎﺻـﺮ ﺳـﻌﺪی رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
رہﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے آﺋﻤہ ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ:ﺗﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے آﺋﻤہ ﺳے ﻣﺮاد ﺳﻠﻄﺎن اﻋﻈﻢ ﺳے ﻟﯿﮑﺮ
اﻣﯿــﺮ و ﻗــﺎﺿﯽ ﺗــﮏ ان ﮐے اﻣــﺮاء اور ذﻣہ داران
ہﯿں،ﭼـﻮﻧﮑہ ان ﻟﻮﮔـﻮں ﮐے ﻓﺮاﺋـﺾ اور ذﻣہ دارﯾـﺎں
دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ہﯿں،اس ﻟﺌے ان ﮐے ﻣﻘﺎم و
ﻣﺮﺗﺒہ ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے اﻧہﯿں ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے،اس
ﺑﺎت ﮐے ﭘﯿﺶ ِ ﻧﻈﺮ ان ﮐﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﺎ
ﺟـﺎﺋے،ان ﮐـﯽ وﻻﯾـﺖ ) ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ( ﮐـﺎ اﻋﺘـﺮاف ﮐﯿـﺎ
ﺟﺎﺋے،ﻣﻌﺮوف ﻣﯿں ان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے،ان ﮐے ﺧﻼف
ﺑﻐﺎوت ﻧہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے،رﻋﺎﯾﺎ ﮐﻮ ان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ اور ان ﮐے
ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﭘﺮ اﺑﮭﺎرا ﺟﺎﺋے،ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ وہ اﻟﻠہ اور
اس ﮐے رﺳﻮل ﮐے ﺧﻼف ﻧہ ہﻮ،اﭘﻨﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﮭﺮ اﻧہﯿں
ﻧﺼﯿﺤﺖ اور اﭘﻨﯽ رﻋﺎﯾﺎ ﮐﯽ دﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎل ﮐے ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿں
ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾں ان ﺳے ﻣﺨﻔﯽ ہﻮں ان ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ـہﺮ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨے اﻋﺘﺒﺎر ﺳےـ ان ﮐﯽ اﺻﻼح و درﺳﺘﯽ اور ﺗﻮ
ﻓﯿﻖ ﮐﯿﻠﺌے دﻋﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﯽ ﺑہﺘﺮی ﻣﯿں
رﻋﺎﯾﺎ ﮐﯽ ﺑہﺘﺮی ہے ،اﻧہﯿں ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐہﻨے،ان ﮐﯽ ﻋﯿﺐ
ﺟﻮﺋﯽ اور اﻧﮑﯽ ﺧﺎﻣﯿﻮں اور ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﻋﺎم ﮐﺮﻧے
ﺳے ﺑﺎز رہﺎ ﺟﺎﺋے،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻣﯿں ﺑﺮاﺋﯽ ،ﻧﻘﺼﺎن اور
ﺑہﺖ ﺑﮍا ﻓﺴﺎد ہے،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿہ
ﯾہ ہے ﮐہ ان ﭼﯿﺰوں ﺳے ﺑﭽﺎ ﺟﺎﺋے اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ
ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے،اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﭼﯿﺰ دﯾﮑﮭے اﺳے ﭼﺎہﯿے ﮐہ اﻧہﯿں ﻋﻼﻧﯿہ ﻧہﯿں
ﺑﻠﮑہ ﺧﻔﯿہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺮﻣﯽ اور اﯾﺴے اﺳﻠﻮب ﻣﯿں ﺗﻨﺒﯿہ
ﮐﺮے ﺟﻮ ﺑﺮﻣﺤﻞ ہﻮ اور ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ ﺟﺎﺋے،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ہﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻣﺮاء اور ﺣﮑﺎم ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ﯾہﯽ
ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ہے،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﯿں اس ﻃﺮح ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں
ﺑﮍی ﺧﯿﺮ ہے ،اور ﯾہ ﺳﭽﺎﺋﯽ اور اﺧﻼص ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ہے
،اور اس )ﻣﺬﮐــﻮرہ ﻃــﺮﯾﻘہ ﭘــﺮ( ﻧﺼــﯿﺤﺖ ﮐــﺮﻧے
واﻟے!دﯾﮑﮭﻨﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﺪح ﺳﺮاﺋﯽ آپ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻮ
ﺿـﺎﺋﻊ و ﺑﺮﺑـﺎد ﻧہ ﮐـﺮدے،اس ﻟﺌے ﮐہ آپ ﻟﻮﮔـﻮں ﮐـﻮ
ﮐہﺘے ﭘﮭﺮﯾں ﮐہ ﻣﯿں ﻧے اﻧہﯿں ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ ہے اور اﯾﺴﺎ

اﯾﺴﺎ ﮐہﺎ ہے،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ رﯾﺎ ﮐﺎری اور ﺿﻌﻒ اﺧﻼص ﮐﯽ
ﻋﻼﻣﺖ ہے،اور اس ﮐے دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﺑﮭﯽ ہﯿں ﺟﻮ ﻣﻌﺮوف
ہﯿں۔
)اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﺎﺿﺮۃ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﯿﺮۃ اﻟﺰاہﺮہ،ص38ﺗﺎ
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