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 المنکر عن اورنہی امربالمعروف
 

 کيوں اساس کی دين المنکرکواپنے عن اورنہی امربالمعروف مسلمان
 ؟ ہيں سمجهتے

 

 هللا الحمد
 کا برائ اسے نفس ، ہے واال جانے اوربهول کار خطا زيادہ ہی بہت انسان
 کرکے آلودہ ےس اورگناہوں معاصی اسے اورشيطان ہے رہتا ديتا حکم

 کی قسم کئ اوراسے لگتی کوبيماری جسموں اورجب ، ہے کرتا خراب
 ہونا بهی اورڈاکڻر طبيب سے وجہ کی تواس ہيں آتی اورآفات علتيں

 ليے کے اس جوکہ ہے ہوتی محسوس ضرورت کی اوراس ہے ضروری
 آسکے پرواپس اعتدال اپنے جسم تاکہ ہے کرتا تجويز اورعالج دوائ مناسب

 ۔ ہے حالت يہی بهی کی تونفوس
 کی تعالی اهللا تووہ ہيں ہوتی الحق بيمارياں کی اورشہوات کوشبهات اوردلوں

 بہاتا خون ناحق کا توکسی کبهی ہوا کرتا ارتکاب کا اشياء کردہ حرام
 ہے ڻهرتا مرتکب کا نوشی شراب اورکبهی ہوتا مرتکب کا زناکاری اورکبهی

 کے ان سے طريقے اورغلط باطل کرتاہوا پرظلم لوگوں اوقات اوربعض ،
 تبارک اوراهللا سےروکتا راستے کے تعالی اوراهللا ہے کرتا ہڑپ اموال

 ۔ ہے ہوتا مرتکب کا جرم شنيع کفرجيسے ساته کے وتعالی
 

 زيادہ سے وبيماريوں امراض جسمانی بيمارياں کی اوردل قلب امراض
 کی کڻروڈا طبيب ماهر ايسے کسی ليے کے اس لهذا ہيں ہوتی خطرناک
 سے اوراس کثرت کی قلوب اورامراض کرے عالج کا جواس ہے ضرورت

 مومنوں نے تعالی اهللا پرہی بنا کی بہتات کی فساد شرو والے ہونے پيدا
 وارنہی امربالمعروف عالج کا بيماريوں ان وہ کہ ڻهراياہے مکلف کا کواس

 : ہے تعالی باری فرمان کريں ساته المنکرکے عن
 

 بالۓ طرف کی جوبهالئ چاہيۓ ہونی ايسی جماعت کاي سے ميں تم{ 
 لوگ اوريہی ، روکے سے کاموں اوربرے کرے حکم کا کاموں اورنيک

 ۔)  ١٠٤(  عمران آل}  ہيں والے پانے ونجات فالح
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 سے امورميں جواسالمی ہے کام ايسا ايک المنکر عن اورنہی امربالمعروف

 تها اورکام وظيفہ کا سلر توانبياء کام يہ بلکہ ہے واشرف اعلی سے سب
 : ہے کيا ذکر ميں فرمان اس اپنے نے وتعالی سبحانہ اهللا کہ جيسا

 
 والے کرنے اورآگاہ والے سنانے خوشخبرياں ہے بنايا رسول انہيں نے ہم{ 

 باقی اورالزام حجت کوئ کی پرلوگوں تعالی اهللا بعد کے بهيجنے رسول تاکہ
 ۔)  ١٦٥(  النساء}  جاۓ رہ نہ
 

 سے سب ليے کے دينے سرانجام کام کويہ اسالميہ امت نے عالیت اهللا
 طرح جس ہے ديتی حکم کا کواس لوگوں جوکہ ہے بنايا امت بہتراوراچهی

 : ہے فرمايا ارشاد نے وتعالی سبحانہ اهللا کہ
 

 باتوں نيک تم کہ ہے گئ کی پيدا کےليے ہوجولوگوں امت بہترين ايک تم{ 
 رکهتے پرايمان تعالی اوراهللا ہو روکتے سے باتوں اوربری ہو کرتے حکم کا
 ۔)  ١١٠(  عمران آل}  ہو
 

 کرکے شعارکومعطل عظيم المنکرکے عن اورنہی امربالمعروف امت جب
 کی لعنت کی تعالی اهللا امت اوروہ جاتا پهيل وفساد ظلم ميں امت دے رکه

 ۔ ہے ڻهرتی مستحق
 

 جنہوں کی پرلعنت روںکاف کے اسرائيل بنی ان طورپر يقينی نے تعالی اهللا
 اشارہ کی نےاسی تعالی اهللا ، تها ديا رکه کرکے شعارکومعطل عظيم اس نے

 : ہے فرمايا طرح اس کچه ہوۓ کرتے
 

 عليہ(  مريم بن اورعيسی)  السالم عليہ(  پرداود کافروں کے اسرائيل بنی{ 
 اورحد کرتے نافرمانياں وہ کہ سے وجہ اس گئ کی لعنت زبانی کی)  السالم

 جو سے کاموں کوبرے دوسرے ايک ميں آپس ، تهے جاتے بڑه آگے سے
 برا بہت وہ يقينا تهے کرتے يہ بهی جوکچه تهے روکتےنہيں تهے کرتے وہ

 ) ٧٩-٧٨(  المائدة}  ہے
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 اوران ہے اصل ايک سے ميں دين اصول المنکر عن اورنہی امربالمعروف
 اورصبرکا مشقت پر فتکالي کہ جو ہے اهللا سبيل فی جهاد قيام کا دونوں
 : کوکہا بيڻے اپنے نے لقمان کہ جيسا ، ہے محتاج

 
 کی کاموں اوراچهے رہنا کرتے نمازقائم!  بيڻے پيارے ميرے اے{ 

 اس آجاۓ پرجومصيبت اورتم رہنا سےروکتے کاموں اوربرے نصيحت
 ۔)  ١٧(  لقمان}  ہے سے ميں تاکيدکاموں بڑے يہ کہ جانو يقين پرصبرکرنا

 
 اس ليے اس ہے اورپيغام کام عظيم ايک المنکر عن اورنہی امربالمعروف

 آراستہ سے حسنہ اخالق وہ کہ ہے ضروری ليے کے والے کوکرنے کام
 سے حسنہ اورموعظہ حکمت کو اورلوگوں ہو پيرا پرعمل حسنہ اورمقاصد

 آۓ پيش سے اورمہربانی ؤکرے برتا نرم ساته کے اوران دے دعوت
 ۔ فرماۓ نصيب پرهدايت ہاته کے اس چاہے جسے تعالی اهللا ہے ہوسکتا

 
 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا

 
 ساته کے نصيحت اوراچهی کوحکمت لوگوں طرف کی راہ کی رب اپنے{ 

 سے راہ اپنی رب کا آپ يقينا کيجۓ گفتگو اندازميں بہتر سے اوران باليۓ
 بهی سے والوں لنےپرچ راست اورراہ ہے جانتا بخوبی کوبی والوں بہکنے

 ۔)  ١٢٥(  النحل}  ہے واقف پورا پورا
 

 عن اورنہی اورامربالمروف ہوتی پيرا پرعمل شعائر اسالمی جوامت
 ہے کرتی حاصل وسعادت کاميابی کی دنياوآخرت وہ ہے کرتی کام المنکرکا
 ۔ ہے ہوتا نزول کا اورتائيد ونصرت مدد کی تعالی پراهللا اوراس

 
 : ہے فرمايا نے وتعالی سبحانہ اهللا

 
 ، کرگا مدد کی اس ضرور بهی تعالی اهللا گا کرے مدد کی تعالی جواهللا{ 

 کہ ہيں لوگ وہ يہ ، ہے واال غلبے بڑے واال قوتوں بڑی تعالی اهللا بالشبہ
 کريں نمازقائم سے پابندی پوری تويہ جماديں پاؤں کے ان ميں زمين ہم اگر
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 ، روکيں سے کاموں اوربرے محک کا کاموں اوراچهے کريں ادا اورزکاة
 ۔)  ٤١ - ٤٠(  الحج}  ہے اختيارميں کے تعالی اهللا کاانجام کاموں تمام

 
 بهی کبهی تک جوقيامت ہے پيغام ايسا المنکرايک عن اورنہی امربالمعروف

 ہرايک سے ميں رعايا اور ہے پرواجب امت پوری اوريہ ، ہوگا نہيں منقطع
 امربالمروف وہ کہ ہے واجب بهیپر حکام طرح پراوراسی وعورت مرد

 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کريں حال حسب اپنے کام المنکرکا عن اورنہی
 : ہے فرمايا طرح اس کچه

 
 سے ہاته اپنے وہ کہ چاہيے اسے ديکهے برائ کوئ سےجوبهی ميں تم( 

 سے زبان تواپنی رکهتا نہيں استطاعت کی روکنے سے ہاته اگروہ روکے
 اوريہ ، روکے ساته کے دل تواپنے رکهتا نہيں طاقت هیب کی اوراگراس

 ۔)  ٤٩(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ہے حصہ کمزورترين کا ايمان
 

 کے اوراس جاۓ پهيل فساد ميں اگراس ہے امت ہی ايک اسالميہ اورامت
 ہوجاتا واجب کرنا کام کا پراصالح مسلمانوں توسب ہوجائيں خراب حاالت

 المنکر عن اورنہی اورامربالمعروف کاخاتمہ تمنکرا طرح اوراسی ، ہے
 ۔ ہے ہوجاتا واجب کرنا سعی کی کرنے کونصيحت اورہرايک

 
 : ہے کافرمان وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی

 
 عرض نے ہم)  ہيں کہتے صحابہ(  ، ہے نام کا وخيرخواہی نصيحت دين( 
 ؟ ليے کے کس رسول کے تعالی اهللا اے کيا

 
 اوراس کتاب کی اوراس تعالی اهللا:  لگے فرمانے وسلم ہعلي اهللا صلی تونبی

 صحيح)  ليے کے مسلمانوں اورعام اماموں کے اورمسلمانوں ، رسول کے
 ۔)  ٩٥(  نمبر حديث مسلم

 
 ضروری ليے کے تواس دے حکم کا کام کوکسی دوسرے کسی مسلمان جب
 چيزسے کسی کو لوگوں اوراگر کرے پرعمل اس پہلے سے سب وہ کہ ہے

 سے لوگوں سب وہ کہ چاہۓ کرنی کوشش کی بات اس تواسے کرے نعم
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 نے تعالی کواهللا والے کرنے مخالفت کی اس ، رہے دور سے چيز اس زيادہ
 : ہے تعالی باری فرمان ، ہے سنائ وعيد سخت بہت

 
 جو تم ، کرتے نہيں ہوجوخود کہتے کيوں بات وہ تم!  والو ايمان اے{ 

 ۔)  ٣ - ٢(  الصف}  ہے ناپسند کوسخت تعالی اهللا کہنا کا اس نہيں کرتے
 

 کے وسنت کتاب بهی پهر پرہووہ راہ اورسيدهی صحيح بهی جتنا انسان
 نے وتعالی تبارک اهللا ، ہے محتاج کا اورياددهانی وراہنمائ نصيحت مطابق

 ہيں الخلق اوراکمل الخلق افضل کوجوکہ وسلم عليہ اهللا صلی رسول اپنے
 : ےہ فرمايا طرح اس کچه

 
 اور اورکافروں رہنا ڈرتے سے تعالی اهللا)  وسلم عليہ اهللا صلی(  نبی اے{ 

 واال حکمت اوربڑي واال علم بڑے تعالی اهللا آجانا نہ ميں باتوں کی منافقوں
 ۔)  ١(  االحزاب}  ہے

 
 المنکرکا عن اورنہی امربالمعروف ہم کہ ہے ضروری پريہ سب ہم ليے اس
 ميں کرنے حاصل اورجنت رضامندی کی تعالی اهللا ہم تاکہ رہيں کرتے کام

 ۔ ہوسکيں کامياب
 

 . اعلم واهللا
 

 ليا سے االسالمی الدين اصول:  کتاب کی التويجری ابراهيم بن محمد شيخ يہ
 ۔ گيا


