ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں ﮐـﻮ ﻧﺼـﯿﺤﺖ ﮐـﺮﻧے ﮐـﺎ
ﺷﺮﻋﯽ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر

ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺷﺮﻋﯽ
ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﻣﻮﺟﻮدہ زﻣﺎﻧے ﮐے ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں
ﭘﺮ ﻏﻠﻂ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر ﺳے ﺗﻨﻘﯿﺪ اور ان ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐﻮ
اﭼﮭﺎﻻ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳے ہﻤﯿں
ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺟﺎزت ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﯽ ۔ ﺣﮑﻤﺮان ﭼﺎہے ﺟﯿﺴے ﺑﮭﯽ
ہـﻮں ﮐﺘﻨے ہـﯽ ﮔﻨـﺎہ ﮔـﺎر ﮐﯿـﻮں ﻧہ ہـﻮں ﺟـﺐ ﺗـﮏ وہ

ﻣﺴــﻠﻤﺎن ہﯿں  ،اﭘﻨے آپ ﮐــﻮ ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﮐہﺘے ہﯿں ،
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧہﯿں اﭘﻨﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﺗﺐ ﺗﮏ ان ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ اﯾﺴے روﯾہ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ
ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﯽ۔
اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ زﯾﺪرﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ :اﮔﺮ آپ ﻓﻼں
)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ہﯿں ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ح 2989 :ﻣﯿں ہے( ﮐے ﭘﺎس ﺟﺎ ﮐﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﺗے !!
ﺗﻮ آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﺗﻤہﺎرا ﺧﯿﺎل ہے ﮐہ ﻣﯿں ان ﺳے
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮوں ﺗﻮ ﺗﻤہﯿں ﺳﻨﺎ ﮐﺮ اﻋﻼﻧﯿہ ﮐﺮوں !! ﻣﯿں
ﺧﻔﯿہ ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﺳے ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮوں ﮔﺎ ۔
اور ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﻣﯿں ہے  :اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﻣﯿں
ﻧے اﭘﻨے اور ان ﮐے درﻣﯿـﺎن )ﺧﻔﯿہ ﻃـﻮر ﭘـﺮ( ان ﺳـے
ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﮐـﯽ ہے  ،ﺑﺠـﺎﺋے اس ﮐے ﮐہ ﻣﯿں اﯾـﮏ اﯾﺴـﺎ
دروازہ ﮐﮭﻮﻟﻮں،ﮐہﯿں اﺳے ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﮐﮭﻮﻟﻨے واﻻ
ﻣﯿں ہﯽ ﻧہ ہﻮ ﺟﺎؤں۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ،7098،3267اور ﻣﺴﻠﻢ (2989
ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﺳﺎﻣہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﻣﯿﺮ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﻋﺜﻤﺎن
رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﺣﮑﻤـﺖ ﮐـﺎ اﺳـﻠﻮب اﭘﻨﺎﯾـﺎ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻣﯿﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯿں اس ﮐے ﻣﻘﺎم و
ﻣـﺮﺗﺒہ ﮐـﯽ رﻋـﺎﯾﺖ ﺿـﺮوری ہے ،اس ﻟﺌے ﮐہ ﻟﻮﮔـﻮں ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐے ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﺎ
ﻟﯿے ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ
ﮐﯽ اﺳﺎس ہے ،اﺳﯽ
ﺣﮑﻤﺖ
اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے  :ﺣﺪﯾﺚ )ﻣﺬﮐﻮر( ﻣﯿں اﻣﺮاء ﮐﯽ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭﻨے اور ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ادب ﺳے ﭘﯿﺶ آﻧے
ﻧﯿﺰ ﻟﻮگ ان ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿں ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮐہﺘے ہﯿں اس ﮐﻮ
ان ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﻧے ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ہے )اس ﺳے ﻏﯿﺐ و ﭼﻐﻠﯽ اور
ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺑﺠﮭﺎﺋﯽ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿں ﭘہﻨﭽﺎﻧﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﻧہﯿں( ﺗﺎ ﮐہ وہ ﺑﺎز رہﯿں اور ﻧﺮﻣﯽ اور ﺣﺴﻦ
اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ان ﺳے ہﻮﺷﯿﺎر رہﯿں،اس ﺑﺎت ﮐے ﭘﯿﺶ
ﻧﻈﺮ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ اﯾﺬا رﺳﺎﻧﯽ ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ
ﺟﺎﺋے۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری  ،13/53ﻧﯿﺰ دﯾﮑﮭﺌے :ﺷﺮح ﻧﻮوی (328
اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﺷﺮط ﯾہ ہے ﮐہ اس ﺳے ﺑﮍا ﻣﻨﮑﺮ ﻻزم

ﻧہ آﺋے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮ ﮐے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ
اﻟﻘﯿﻢ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے درج ذﯾﻞ ﭼﺎر درﺟے
ہﯿں:
ﭘہﻼ درﺟہ :ﻣﻨﮑﺮ زاﺋﻞ ہﻮ ﺟﺎﺋے اور اس ﮐﯽ ﺟﮕہ اس
ﮐﯽ ﺿﺪ )ﻣﻌﺮوف( آﺟﺎﺋے۔
دوﺳﺮا درﺟہ  :ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﻟﮑﻠﯿہ زاﺋﻞ ﻧہ ہﻮ ﺑﻠﮑہ ﮐﻢ
ہﻮ ﺟﺎﺋے۔
ﺗﯿﺴﺮا درﺟہ :ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﺟﮕہ وﯾﺴﺎ ہﯽ دوﺳﺮا ﻣﻨﮑﺮ
آﺟﺎﺋے۔
ﭼﻮﺗﮭـﺎ درﺟہ :ﻣﻨﮑـﺮ ﮐـﯽ ﺟﮕہ ﭘہﻠے ﺳـے ﺑـﮍا ﻣﻨﮑـﺮ
آﺟﺎﺋے۔
ﻣﺬﮐﻮرہ درﺟﺎت ﻣﯿں ﺳے اﺑﺘﺪاﺋﯽ دو درﺟے ﺗﻮ ﻣﺸﺮوع
ہﯿں اور ﺗﯿﺴﺮا ﻣﺤﻞ اﺟﺘہﺎد ہے اور ﭼﻮﺗﮭﺎ درﺟہ ﺣﺮام
ہے۔)اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ (3/16
ـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے
ـﺎﻣہ رﺿـ
ـﻮوی رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﺳـ
ـﺎم ﻧـ
اﻣـ
ﻗﻮل”ﺑﺠـــﺎﺋے اس ﮐے ﮐہ ﻣﯿں اﯾـــﮏ اﯾﺴـــﺎ دروازہ
ﮐﮭﻮﻟﻮں،ﮐہﯿں اﺳے ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﮐﮭﻮﻟﻨے واﻻ ﻣﯿں ہﯽ ﻧہ
ہﻮ ں “ ﮐے ﺳﻠﺴے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:ان ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﺮاء
ﮐﻮ ان ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺎ ﮐے درﻣﯿﺎن ﻋﻼﻧﯿہ ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﻧﺎ ہے
ـﺮ
ـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﻣﯿـ
ـﺎن رﺿـ
ـﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤـ
ـﺎ ﮐہ ﻗـ
ﺟﯿﺴـ
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ،اس
ﻣﯿں اﻣﺮاء ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ادب ،ﻧﺮﻣﯽ  ،اﻧہﯿں ﺧﻔﯿہ ﻧﺼﯿﺤﺖ
اور ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں اﺳے ان
ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﻧے ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ہے ﺗﺎ ﮐہ وہ اس ﺳے ﺑﺎز رہﯿں…۔
)ﺷﺮح ﻧﻮووی (18/329
اور اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں ﮐہ رﻋﺎﯾﺎ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے اور
ان ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے وﻟﯽ اﻣﺮ ﮐﻮ ﻋﻼﻧﯿہ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﻧﺎ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑہﺖ ﺑﮍے ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد
ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ہﻮﺗﺎ ہے ﺑﻠﮑہ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت اس ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ اﺧﺘﻼف
و اﻓﺘﺮاق ﯾﺎ اﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿں ﻇﺎہﺮ ہﻮﺗﺎ ہے  ،اور وﻟﯽ اﻣﺮ ﮐﻮ ﭼﺎہﯿے ﮐہ وہ

ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے اور اﻧہﯿں ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے
روﮐے،ﭘﮭﺮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﻧﺪﯾﺸہ ہے ﮐہ اس ﺳے ﺧﺎﻣﯽ
ﮐﺎ ﺻﺪور ہﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﺑﺸﺮ ہے ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ اﺻﻼح
ﺧﻔﯿہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﮑﻤﺖ اور ﻣﺤﻤﻮد رواداری ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯽ
ﺟﺎﺋے ،اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺮﻣﯽ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے اور
اﻧﺘہـﺎﺋﯽ ﻣﺘـﺎﻧﺖ اور ﺳـﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳـے اﺳـے ﻧﺼـﯿﺤﺖ ﮐـﯽ
ﺟﺎﺋے،ﯾہﯽ ﻃﺮﯾﻘہ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐے ﻻﺋﻖ ہے۔
) ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری  ، 13/52ﻋﻤﺪۃ اﻟﻘﺎری (15/166
ﺳﻤﺎﺣۃ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻼﻣہ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐے آﺋﻤہ و اﻣﺮاء ﮐے ﻋﯿﻮب و ﻧﻘﺎﺋﺺ ﮐﯽ ﺗﺸہﯿﺮ اور
اﻧہﯿں ﻣﻨﺒﺮوں ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎﺳﻠﻒ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﻧہﯿں ہے ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺗﺒﺎہﯽ و ﺑﺮﺑﺎدی اور ﺳﻤﻊ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧہ
ﮐﺮﻧے ﻧﯿﺰ اس ﺑﻐﺎوت ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ہے ،ﺟﻮ ﺳﺮاﭘہ ﻧﻘﺼﺎن دہ
ہے اﻟﺒﺘہ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐے ﯾہﺎں ﻣﻌﻤﻮل ﺑہ ﻃﺮﯾﻘہ ﯾہ
ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻧﺼﯿﺤﺖ ان ﮐے اور وﻟﯽ اﻣﺮ ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ ہﻮﺗﯽ
ﺗﮭﯽ اور ﺧﻂ و ﮐﺒﺎﺑﺖ ہﻮا ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ ﯾﺎ ان ﻋﻠﻤﺎء ﺳے
ﻣﻼﻗﺎت ہﻮا ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﻮ اﻣﺮاء و ﺣﮑﺎم ﺳے ﺗﻌﻠﻖ
رﮐﮭﺘے ہﻮں ،ﺗﺎﮐہ اﻧہﯿں ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ،
اور اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮ )ﺑﺮاﺋﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺒﯿہ(ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر ﯾہ
ہے ﮐہ ﻣﻨﮑﺮ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺌے ﺑﻐﯿﺮ اﻧﮑﺎر ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ زﻧﺎ ﮐﺎری ،ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ  ،اور ﺳﻮد ﺧﻮری
وﻏﯿﺮہ ﭘﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿے ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﯽ
ﺟﺎﺋے،اﺳﯽ ﻃﺮح ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮﻧﮑﯿﺮ اور اس ﺳے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﯽ
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﻓﺎﻋﻞ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿے ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ہے،ﻓﺎﻋﻞ ﮐے
ذﮐﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت ﻧہﯿں ﺧﻮاہ ﺣﺎﮐﻢ ہﻮ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم…۔
)ﺣﻘﻮق اﻟﺮاﻋﯽ واﻟﺮﻋﯿہ ،ﮐے اﺧﯿﺮ ﻣﯿں ﻃﺒﻊ ﺷﺪہ
ﺳﻤﺎﺣۃ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻼﻣہ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﮐﺎ ﻓﺘﻮیٰ ﻣﻼﺣﻈہ
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿں،ص (27،28

