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 انکار کا برائ ساته کے دل
 

 ؟ کياہے انکارسےمقصود کے برائ سے دل
 

 هللا الحمد
 : ہيں دووجهيں انکارکی سے دل کا برائ
 ۔ ہے صفت کی اس اوردوسری وجگہ محل وجہ پہلی
 سے اورزبان ہاته کواپنے منکروبرائ کسی بندہ مسلمان جب کہ ہے يہ محل

 رکهتےہوۓ کومدنظر وضوابط شروط المنکرکی عن اورنہی امربالمعروف
 طريقہ يہ ميں تواس ہے آجاتا عاجز سے رکهتااوراس نہيں طاقت کی روکنے

 اوردليل اصل ميں اس کوبراجانے برائ اس سے دل کہ ہے جاتا اختيارکيا
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں جس ہے فرمان وہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 : فرمايا نے
 برائ اس وہ کہ چاہيے تواسے ديکهی برائ کوئ بهی نے جس سے ميں تم( 

 رکهتا نہيں طاقت کی روکنے سے اگرہاته ، دے روک سے ہاته کواپنے
 نہيں استطاعت کی روکنے بهی سے اوراگرزبان روکے سے زبان تواپنی

 درجہ کمزورترين سے سب کا ايمان اوريہ کردے منع سے دل توپهراپنے
 ۔ مسلم صحيح)  ہے
 ۔ ہوا محل کا اس تويہ

 اوراس کوبراجانے برائ اس ميں دل اپنے مومن کہ ہے يہ صفت کی اوراس
 وہ کاش کہ چاہيۓ ہونی خواہش کی اوراس رکهے وکراہت بغض سے برائ
 نہ وطاقت استطاعت کی روکنے اوراسے ، رکهتا طاقت کی کرنے ختم اسے
 آخری تويہ ، ےکر محسوس اورغم ومالل حزن ميں دل پراپنے بنا کی ہونے
 ۔ ہے عالمت کی انکار صدق سے برائ اس کےساته دل چيز
 اس وہ کہ جاۓ کی دعا سے تعالی اهللا کہ ہے ضروری يہ ساته ساته کے اس

 ۔ کرے معاونت ميں طورپرمڻانے کوحقيقی منکروبرائ
 مبارک خلق کواس مسلمانوں اورسب ہميں وہ کہ گوہيں دعا سے تعالی اهللا ہم

 ۔ آمين ، نوازے سے
 منکر کسی اگرانسان کہ ہے ضروری کرنا اشارہ طرف چيزکی پرجس يہاں

 وہ کہ ہے وطاقت تواستطاعت اتنی عاجزہوتواسميں سے کوروکنے اوربرائ
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 چهوڑ ہے جارہی کی برائ اوروہ نافرمانی کی تعالی پراهللا جہاں جگہ اس
 برائ اس سے دل کا اس صرف ، ہے واجب چهوڑنی جگہ پروہ تواس دے
 ۔ ہوگا نہيں کافی ہی جاننا براکو
 : ہے فرمايا نے وتعالی سبحانہ اهللا
 رہے کر جوئ عيب ميں آيات جوہماری کوديکهيں لوگوں ان جب اورّآپ{ 
 اوربات کسی عالوہ کے اس وہ کہ تک يہاں ہوجائيں کش کنارہ سے توان ہيں
 مظال پهرايسے بعد کے تويادآنے بهالدے کوشيطان اوراگرآپ جائيں لگ ميں

 ۔)  ٦٨(  االنعام}  بيڻهيں مت ساته کے لوگوں
 : فرمايا طرح اس پرکچه مقام اورايک

 جب تم کہ ہے اتارا حکم يہ ميں کتاب اپنی پاس نےتمہارے تعالی اوراهللا{ 
 اڑاتے اورمذاق کفرکرتے ساته کے آيتوں کی تعالی کواهللا والوں مجلس کسی
 ! بيڻهو نہ ساته کے ان ميں مجمع تواس سنو ہوۓ
 تم وقت اس)  ورنہ(  لگيں کرنے نہ اورباتيں عالوہ کے اس وہ کہ تک يہاں
 ميں کوجہنم منافقوں اورسب کافروں تمام تعالی اهللا يقينا ہو جيسے انہی بهی
 ۔)  ١٤٠(  النساء}  ہے واال کرنے جمع

 اورصحابہ آل کی اوران وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے تعالی اوراهللا
 ۔ العالمين رب يا آمين۔ برساۓ رحمتيں و تیپرسالم کرام
 . اعلم واهللا

 ۔ ہے لياگيا سے نيٹ اسالمی جواب کا سوال
 


