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عہد جدید کے بعض راسخ العقيده اور اکثر جدیدیت پسند مفکرین کے نادر خيا.ت
از سيد خالد جامعی
حصہ اول

] اسZم ہی وه واحد٢] کا خالق ہے دور جدید کا مذہب فی ا.صل اسZم ہے [Modern Age]اسZم دوِر جدید [١[
 ہی چيزدین ہے جو سائنس کے قدم بہ قدم چل سکتا ہے کيونکہ اسZم اور سائنس اور سائنس اور اسZم ایک

حقيقت کے دوہيں ،خير ہيں، ایک تصویر کے دو رخ، ایک دریا کے دو کنارے ،ایک آسمان کے دوستارے، ایک ہی 
]جدید سائنسی ترقی قرآن کی٣رنگ ہيں اسی ليے قرآن کی کوئی آیت سائنس کے خZف نہيں ہوسکتی [

فآمد کے بعد ہی ممکن ہوسکی جس نے تجربيت کا سبق دیا قرآن سے پہلے تاریخ کے تمام معاشرے صر
ے کیمنطقيت،عقليت کے پرستار تھے تجربيت سے دور تھے قرآن نے تجربی د.ئل کے ذریعے علوم کے قافل

]اسZم ایک سائنٹفک مذہب ہے اس کا کوئی۴رفتار کو بڑھادیا ۔ جدید سائنٹفک ميتھڈ کا خالق اسZم ہے [
اصول سائنس سے متصادم نہيں جيسے جيسے سائنس ترقی کررہی ہے قرآن کی بہت سی آیات کے مفاہيم

 ہوتے رہيں گے۔واضح ہورہے ہيں قرآن قيامت تک کے ليے آیا ہے لٰہذا قيامت تک قرآن کی آیات کے مفاہيم واضح
 پورے اترتےرسول هللا کافة للناس ہيں لٰہذا ہر عہد ميں قرآن کے مطالب اس عہد کے اسلوب علمی کے معيار پر

سوا دوسرا مطلبرہيں گے یہ تصور کرنا کہ قرآن کی آیت کا مطلب وہی ہے جو خير القرون ميں بتایا گيا اس کے 
د حاضر کاممکن نہيں ٹھيک رویہ نہيں ہے قرآن کے مطالب قيامت تک کھلتے نکھرتے اور بکھرتے رہيں گے عہ
 گاسائنسمسلمہ متفقہ اسلوب منہاج علمی سائنس ہے لٰہذا قرآن ہر عہد ميں سائنس کے ہر معيار پر اترے

]مسلمانوں کا کام صرف یہ ره گيا ہے کہ جيسے ہی کوئی غير مسلم۵قرآن کو شکست نہيں دے سکتی [
نٹی کے ليےاسZم قبول کرے اسے داڑھی رکھوا کر، پگڑی پہنا کر ، اونچا پاجامہ بندھوا کر اسے اپنی کميو
ام اچھے ہيںاجنبی کردیتے ہيں وه اپنی کميونٹی ميں دین کی دعوت پہنچانے کے قابل ہی نہيں رہتا یہ سب ک

ٹ ہےمگر ان کا وقت ٹھيک نہيں ہے مسلمانوں کی قدامت پرستی ہی ان کے دین کی توسيع ميں اصل رکاو
داری،]اسZم اور مغرب ميں چند چيزوں کے سوا کوئی فرق نہيں ہماری تمام اخZقيات، عدل، انصاف، روا۶[

ور ہمدوسروں کا خيال، تحقيق، علم ،تدبر، خدمت خلق وغيره جيسی صفات مغرب نے اسZم سے سيکھ ليں ا
Zم اورسے آگے نکل گيا مغرب اگر صرف عریانی و فحاشی کو ترک کردے اور کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے اس

]اسZم کا مقصد تسخير کائنات تھا مسلمانوں نے یہ کام ترک کردیا اور٧مغرب ميں بس چند ہی اختZفات ہيں [
وه تسخير قلوب انسانی کے چکر ميں پڑگئے سائنسدانوں کی جگہ صوفياءکو عزت دی گئی سوشل

 اگر ہم ترقیسائنٹسٹوں کی جگہ فقہا کو مقام و مرتبہ دیا گيا لٰہذا اسZم ترقی کی دوڑ ميں پيچھے ره گيا
مغرب کی طرحکرتے رہتے تسخير کائنات کے ذریعے کائنات پر غلبہ و تسلط حاصل کرکے کائنات کے تمام خزانے 
کومت کی مگراپنے قبضے ميں کرليتے تو مغرب ہميں کبھی اپنا غZم نہيں بناسکتا ہم نے تين بر اعظموں پر ح

] مسلمان٨تسخير کے قرآنی فرض کو ادا کرنے سے قاصر رہے اس کا صلہ آج پوری امت بھگت رہی ہے [
باره سو سالصدیونتک تيل کے ذخيروں پر بيٹھے رہے مگر تيل دریافت نہ کرسکے وه صرف دین پھيZ تے رہے وه 

 ہے کہ استک صرف تلوار چZتے رہے ایٹم بم نہ بناسکے ورنہ پوری دنيا ان کی غZم ہوتی جنگ کا اصول یہی
ی وه تيلسے پہلے کہ دشمن تمہيں ختم کردے تم دشمن کو مٹا دو مٹاتے کيسے تلوار ایٹم بم نہيں بن سکت
عی روحانیدریافت کرليتے تو دنيا پر ان کی حکومت قائم ہو جاتی ، علماءفقہاءصوفيا نے امت کو فقہی شر

فقہ احسان تزکيہموشگافيوں ميں الجھائے رکھا لٰہذا علوم نقليہ ميں تو زبردست ترقی ہوئی دنيا کی کوئی قوم 
ومنفس احکامات شرعيہ کے سلسلے ميں امت مسلمہ کا مقابلہ نہيں کرسکتی مگر ان علوم کو تمام عل

 پيچھے رهعقليہ پر ترجيح دینے کے باعث مسلمانوں کی ترقی رک گئی وه پچھڑ گئے دنيا کی تمام قوموں سے
] قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ پہلے دنيا ہے پھر آخرت٩گئے اور اب آگے جانے کا کوئی راستہ نظر نہيں آرہا [

. آخرة حسنة کااس نے دنيا کو ترجيح دی ہے اس کے بعد آخرت کا ذکر کيا ہے ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی ا
ا دنيا کےمطلب یہی ہے کہ دنيا کی فکر پہلے ہے آخرت کی فکر اس کے بعد ہے جو دنيا ميں کچھ نہيں کرسک

 ہو نے کا زیادهليے کچھ نہ لے سکا وه آخرت کے ليے کيا لے گا جس کی دنيا بہتر ہے اسی کی آخرت یقيناً بہتر
ی کم زور ہےامکان ہے جو محتاج نہيں ہے وه دنيا کو بہت کچھ دے سکتا ہے جو خودمحتاج ہے وه دنيا ميں بھ
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اور آخرت اس کے ليے غير اہم حدیث ہے کہ کم زور مسلمان سے قوی مسلمان بہتر ہے قوی صحت مند
يا حاصل کریںمسلمان کا جسم ہی دنيا ميں کار آمد ہے قرآن کا پيغام یہی ہے کہ مسلمان زیاده سے زیاده دن

پيغام کودنيا کی دوڑ ميں کسی سے پيچھے نہ رہيں جب وه دنيا ميں آگے رہيں گے تو لوگ ان کے آخرت کے 
ین سے متاثربھی قبول کریں گے کيونکہ عام طبائع کی کم زوری یہی ہے کہ وه دنيا والے کو دیکھ کراس کے د

رت الٰہیہوتے ہيں اسی ليے انبياءنے بھی هللا سے دعا کی ہے کہ وه ان کو سلطان کے ذریعے مضبوط کریں نص
 کا جو دنيااپنی جگہ مگرحبل الناس ، نصرت الناس اور نصرت اسباب بھی اہم ترین عامل ہے دین کی کاميابی

] قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے رب کی کس کس٠١ميں ناکام ہے وه آخرت ميں بھی ناکام رہے گا [
ی کہتا ہے کہنعمت کو جھٹZ ¶ گے یعنی قرآن نعمت ہائے دنيا کو سميٹ لينے کی اجازت عام دیتا ہے وه یہ بھ

دگی گزارنا کوئیکس نے زینت دنيا کی چيزیں تم پر حرام کی ہيں لٰہذا دنيا ميں بہترین خوشحال مرفع الحال زن
کیجرم نہيں دین شریعت کا تقاضہ ہے اس معاملے ميں امت کو رسالت مآب کی معاشی خاندانی زندگی 

ف پيغمبرپيروی کی ضرورت نہيں ہے اس کا مطلب رسالت مآب سے انکار یا بغاوت نہيں ہے وه طرز زندگی صر
سریکے ليے خاص ہے جس طرح پيغمبر کے ليے تہجد فرض ہے ميراث نہيں بناسکتے ازواج کے سوا کسی دو

ےعورت سے نکاح نہيں کرسکتے اسی طرح سادگی فقر و فاقہ کی زندگی صرف پيغمبر کے ليے ہے امت ک
منےليے نہيں ہے کيونکہ قرآن نے عيش و عشرت کی زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے قرآن کی نص کے سا

اع ہيں لٰہذارسول کا اسوه حسنہ کوئی حيثيت نہيں رکھتا وه واجب ا.تباع نہيں ہے قرآن کے نصوص واجب ا.تب
ے معياربہترین پر تعيش زندگی بسر کرنا قرآن کے فہم دینی کا تقاضہ ہے اسZمی ریاست کا کام لوگوں ک

] اسZم نے دنيا کو سب سے پہلے جمہوریت کادرس دیا رسول١١زندگی ميں مسلسل اور مستقل اضافہ ہے [
روح کےکو حکم دیا گيا کہ آپ صحابہ سے مشوره کریں یہی جمہوریت کا پہZ سبق تھا رسول هللا نے جمہوری 
رے گی توپيش نظر حضرت ابو بکر ؓ کو نامزدنہيں کيا ان کو یقين تھا کہ جمہوریت صحيح طریقے سے کام ک

ی پہلیجمہور خود ہی حضرت ابو بکؓر کو منتخب کرليں گے اور عمZً یہی ہوا اس طرح رسالت مآب دنيا ک
ر جمہوریتجمہوری ریاست کے بانی ہيں تمام خلفائے راشدین کا انتخاب جمہوریت کے ذریعے ہی ہوا اسZم او
ئن کہتا ہے.زم و ملزوم ہيں مغرب نے جمہوریت کا سبق اسZم سے ليا ہے مگر وه آج خود کو جمہوریت کاچيمپ

یجو جھوٹ ہے جمہوریت کے اصل بانی رسالت مآب ہيں ہم نے دنيا کو سب سے پہلے جمہوریت کی روشن
ج تکدکھائی۔ رسالت مآب نے حضرت ابو بکؓر کی نامزدگی مستر د کرکے جمہوریت کی شمع روشن کی جو آ

ریروشن ہے بلکہ اس کی روشنی عالمگير ہوگئی ہے اور اقوام متحده بھی اسی روشنی ميں تمام جمہو
یفيصلے کررہی ہے ليکن کيا رسول هللا خود جمہوری طریقے سے حکمران منتخب ہوئے تھے کيا ان کے کس

فيصلے سے کوئی اختZف کرسکتا تھا کيا رسول هللا کے خZف کسی کو حزب اختZف بنانے کی، رسول کے
نے ،مذاقفيصلوں، احکامات ، ہدایات پر تنقيد کرنے رسول کے خZف جلسہ کرنے ،جلوس نکالنے ،کارٹون بنا
اختصاص ہےاڑانے کی آزادی تھی کيا خZفت راشده ميں یہ آزادی حاصل تھی ظاہر ہے نہيں مگر یہ رسالت کا 

ندانرسول کے ليے جمہوریت ضروری نہيں ان کی امت اور خZفت کے ليے جمہوریت .زم ہے نامزدگی یا خا
ریج کاسے خليفہ کا انتخاب قرآن سنت اور تعامل امت کے منشاءکے خZف عمل ہے ماضی ميں جو ہوا وه تد

]اسZم نے پندره سو سال٢١تقاضہ تھا اب صرف جمہوریت سے ہی خليفہ کاتقرر ہوگا اس پر اجماع امت ہے [
نوکری کاپہلے سب سے پہلے عورت کے حقوق دیے جائيداد کا حق ميراث کا حق ذاتی ملکيت کا حق کاروبار، 
ھر سےحق، مہر کا حق جو مرد اس کی اجازت کے بغير ہرگز استعمال نہيں کرسکتا عورت کمانے کے ليے گ

 کا ہےباہر جاسکتی ہے اسZم اس کے نوکری ،کاروبارکے حق کو تسليم کرتا ہے جو کچھ وه کمائے وه اسی
کوئی اسے محروم نہيں کرسکتا ،عورت کی مرضی کے بغير شادی نہيں ہوسکتی یہ اس کا حق ہے عورت

 اسZم اساپنی مرضی سے شادی کرنے ميں آزاد ہے منشور بنيادی حقوق تو اٹھارہویں صدی ميں لکھا گيا ہے
ادیسے پہلے ہی عورت کو وه بے مثال آزادی دے چکاہے جس کی تاریخ ميں مثال نہيں ملتی منشور بني
ب اسحقوق اصZً خطبہ حجة الوداع کا چربہ ہے یہ تمام حقوق اسی منشور سے ليے گئے ہيں اور اب مغر
ں یعنیمنشور کا خالق بن کر دنيا بھر سے داد سميٹ رہا ہے حا.نکہ اس منشور کے اصل خالق مسلمان ہي

] اسZم ہر زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے زمانہ ہميشہ آگے بڑھتا ہے تہذیب و تمدن کا٣١خطبہ حجة الوداع [
 Zم ہر زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے ہر اگZزمانہ تہذیبکارواں مسلسل سفر ميں ہے اور آگے بڑھتا رہے گا اس

نے کی ہر ترقیتمدن ترقی کے اعتبار سے پچھلے زمانے سے .زماً بہتر ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے اسZم ہر زما
ہے بلکہکا ساتھ دے سکتا ہے اسZم بدلے ہوئے حا.ت ميں بدلے ہوئے حا.ت کے ساتھ قدم بہ قدم چل سکتا 
 تيز ہوتیاسZم زمانے سے بھی آگے چلتا ہے کيونکہ اس کی جو ترقی کی رفتار ہوتی ہے وه زمانہ سے زیاده

] جدید سائنس کی ترقی کی رفتار رک گئی ہے اگر جدید سائنس اسZم کو قبول کرليتی تو اس کی۴١ہے [
 سی نعمتوںترقی کی رفتار اتنی تيزہوتی کہ انسان اس کا تصور کرنے سے قاصر ہوتا خدا بے زار سائنس بہت

ی حيرا نخصوصاً ترقی کی نعمت سے محروم ہوگئی سائنس اگر خدا پر ایمان لے آتی تو اس کی ترقی انتہائ
 ایجادات اور پچاس١٠٠١کن ہوتی مسلمانوں نے تمام قوموں ميں سب سے زیاده ترقی اسی ليے کی ہماری 

]اسZم نے دنيا کے انسانوں کو سب سے پہلے آزادی دی۵١سائنس دان آج بھی علمی دنيا ميں اہم ہيں [
 عورتوں کواسZم نے انسانوں کو جو آزادی دی ہے وه دنيا کا کوئی مذہب اور قانون نہيں دے سکتا اسZم نے

سب سے پہلے اور سب سے زیاده آزادی دی عورت اسZم ميں دی گئی آزادی سے زیاده آزادی حاصل
 آزادی .زم ونہينکرسکتی لٰہذا اسZم ہی عورت و مردکی آزادی کا سب سے بڑا محافظ اور نگہبان ہے اسZم اور
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]رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ ميں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا اس کا مطلب یہ تھا کہ۶١ملزوم ہيں [
ر کے طورایسی امت جو فخر کے قابل ہو جو دینی تعليم و تربيت اخZق فاضلہ سے مزین ہو جس کے اعمال فخ

 شامپرپيش کيے جاسکيں مگر امت نے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ليا ہے کہ زیاده سے زیاده بچے صبح و
ح اپنیپيدا کرتے چلے جانا اسی ليے یوروپی لوگ مسلمانو نپرپھبتی کستے ہيں کہ یہ قوم چوہوں کی طر
سليںنسليں بڑھا رہی ہے تاکہ عددی طور پر یوروپی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے چوہوں کی طرح ن

ان کو پيٹ بھرپيدا کرنے کے باعث نہ ان کی تعليم و تربيت ممکن ہے ،نہ اعلٰی تعليم حاصل کرسکتے ہيں، نہ 
بھی اچھیکر کھانے کو ملتا ہے، نہ اچھے کپڑے ،نہ اچھی رہائش، ان کو پيدا کرنے والی عورتوں کی صحت 

وکری کےنہيں رہتی اسی ليے اکثر مسلمان دہشت گرد تنظيموں کا شکار ہو جاتے ہيں اچھے معيار زندگی ن
 مآب کی حدیث پرليے وه مجاہدبن جاتے ہيں ایسی بيمار، بے کار ، غير تعليم یافتہ نسليں پيدا کرکے ہم رسالت

دنيا ميں تيزیعمل نہيں کررہے بلکہ حدیث کی روح کا انکار کررہے ہيں مسلمانوں کو فخر ہے کہ ان کی آبادی 
]مغرب کے پاس جو کچھ بھی٧١سے بڑھ رہی ہے مگر یہ بڑھتی ہوئی بے کار آبادی کسی کام کی نہيں [

ہ، استقراءکااچھائی اور خير ہے وه مغرب نے اسZم سے ليا ہے مغرب نے قرآن سے علم، تحقيق، تجزیہ اورتجرب
ب کےطریقہ سيکھا یہ سائنس اسے اندلس سے ورثے ميں ملی راجرز بيکن اندلس سے پڑھ کر آیا تھا مغر

تمام بڑے لوگ اندلس کی سائنسی ترقی سے متاثر تھے مسلمانوں کی ترقی رک گئی مگر یورپ نے اس
وتا ہم اپنا سبق بھولترقی کو بڑھاوا دیا اور ہم سے آگے نکل گيا اگر اندلس نہ ہوتا تو مغرب آج اس مقام پر نہ ہ

جی اس کیگئے مغرب نے ہمارے بھولے ہوئے سبق کو یاد رکھا اور دنيا پر چھا گيا مغرب کی سائنس ٹکنالو
ره اس دنيانہيں اسZم کا عطيہ ہے یہ ہماری متاع گم شده ہے اس کو مغرب سے چھيننا ہے تاکہ مسلمان دوبا

طا نہپر غلبہ حاصل کرسکيں جب تک مسلمان اپنی متاع ميراث مغرب سے واپس نہ ليں گے دین کو غلبہ ع
دا جائے یاہوگاخواه یہ علم چوری کيا جائے باقاعده حاصل کيا جائے ، خفيہ طریقے سے یا پيسے دے کر خری

ں بخلرشوت کے ذریعے ليا جائے ہم نے مغرب کو سائنس فراخ دلی سے دی وه ہميں ہماری چيز لوٹانے مي
حرامسے کام لے رہا ہے لٰہذا اس کا حصول کسی بھی طریقے سے ہمارے ليے جائز ہے حالت اضطرار ميں 

 پر کسیبھی حZل ہو جاتا ہے لٰہذا امت کا پہZ فریضہ یہ ہے کہ وه اس سائنس و ٹکنالوجی کو کسی قيمت
طرح مغرب سے حاصل کرے اس کے بغير اس امت کا احيائ، تسلط، غلبہ دنيا پر ممکن ہی نہيں ہے

]عيسائيت کو مغرب ميں شکست اس ليے ہوئی کہ عيسائيت کا مذہب سائنس کے ساتھ نہيں چل سکا٨١[
عيسائيت نے سائنس سے دشمنی کی کيوں کہ اس کی تعليمات سائنس کی عظمت نہ پہچان سکيں۔انجيل

سائنس دانوںمحرف و بے لچک تھی لٰہذا جدید علوم عقليہ کو قبول نہ کرسکی لٰہذا پوپ اور چرچ سائنس اور 
کے خZف ہوگئے عيسائی مذہب ،عقليت، تجربيت ، فلسفے کے بھی خZف تھے ان کے پاس کوئی علمی

ڑے بڑے سائنسروایت نہ تھی پوپ کا حکم حرف آخر ہوتا تھا وه اپنے سوا کسی کی بات نہ مانتا تھا پوپ نے ب
ليسا کودانوں کو مذہبی بنياد پر پھانسی دی سائنس دشمنی کے باعث لوگ پوپ کے خZف ہوگئے انھوں نے ک

شکست دے دی اسZم کا تجربہ اس سے مختلف تھا اسZم نے ہميشہ سائنس سے مطابقت پيدا کی
]قرآن نے اصول استخراج و٩١سائنس اور اسZم ميں کبھی تصادم نہيں ہوا اس ليے اسZم محفوظ رہا۔ [

 مےں کانٹاستقراءسے دنيا کو روشناس کرایا تجربيت کے ساتھ اسZم نے عقليت پر بھی زور دیایہ کام مغرب
نے کيا اس نے تجربيت و عقليت کے مZپ سے جدید فلسفہ ایجاد کيا جس نے عظيم سائنسی ترقی کو

کيا ليکن کانٹ سےممکن بنا کر سائنس کے علم اور سائنٹفک ميتھڈ کو اصل العلوم قرار دینے ميں اہم کردار ادا 
 کو یہ اسباقپہلے یہی کام قرآن اور مسلمانوں نے کيا اس طرح دنيا کو ترقی کا راستہ دکھایا مسلمان دنيا

گئیدینے کے بعد خود تصوف فقہ شریعت کی وادی ميں گم ہوگئے اور ان کی ریاست بھی اس ليے ختم ہو
حاشيوں کےفقہی مکاتب فکر نے جمود کا راستہ ہموار کيا تقليد نے تباہی پيدا کی کتابوں پر حاشيے اور 

جتہاد ختم ہونےحاشيے لکھنے کا رواج ہوا اپنے سوا سب باطل قرار پائے جمود نے اجتہاد کا دروازه بند کيا ا
وشنسے امت کے عروج کے تمام راستے بند ہوگئے جب تک امت تحقيق و اجتہاد کرتی رہی علم کی شمع ر

 اوررہی، سائنس و ٹکنالوجی ميں مسلمان آگے رہے کوئی ہميں شکست نہيں دے سکا علم و تحقيق سائنس
ميں بھیاجتہاد مترادف اصطZحات ہيں امت نے اجتہاد کو صرف دینی امور تک محدود کردیا اور اس ميدان 

ملت تباه ہوگئیاجتہاد نہيں کيا اجتہاد کے بارے ميں علماءکی تنگ نظری نے انھيں تباه کيا اور اس کے باعث 
صب] ہميں روایتی اسZم کی نہيں پروگریسو، روادار حقيقی اصلی اسZم قرن اول کے معياری غير متع٠٢[

جس کا ظاہروسيع النظر اسZم کی ضرورت ہے جس کی روح قدیم ہو ليکن قالب جدید جس کا جوہر پرانا ہو مگر 
مع ہو، جوبالکل نيا ہو، جس کے مقاصد قدیم مگر جس کے اظہار کے طریقے نئے ہوں ،جو جدید و قدیم کا جا

 ميں فرعون جيسیدنيا و دین کا آميزه ہو، جو دین ميں پيغمبروں کے طرز عمل کو اختيار کرے اور دنيا کے امور
رقی کرناشان و شوکت کا علمبردار ہو، دین کا غلبہ عہد حاضر ميں اسی ذریعے سے ممکن ہے مسلمان اگر ت

اکہ مذہب کیچاہتے ہيں تو انھيں چاہيے کہ وه اسZم کو پبلک .ءکے بجائے پرائيوٹ زندگی تک محدود کرليں ت
 صحيح و غلط ،بندش اور پابندیاں ان کی ترقی ميں رکاوٹ نہ ڈاليں جب ریاست کے مذہبی قوانين حZل و حرام ،
ایہ کار سرمایہکا تعين کرتے ہيں تو سرمایہ کار کارخانے نہيں لگاتے ترقی کی رفتار رک جاتی ہے بيرونی سرم

نہيں .تے معيشت سست ہو جاتی ہے کيونکہ پبلک .ءميں مذہب کو .نے سے سرمایہ کاری ميں زبردست
 وہاںرکاوٹ پيداہوتی ہے مثZً پاکستان کے شمالی عZقے جو روئے زمين پر وسائل کے لحاظ سے جنت ہيں

ںسياحت اس ليے نہينہوسکتی کہ لوگ مغرب کے بعد سوجاتے ہيں اپنی عورتوں کو سياحت کی صنعت مي
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تی معاملہخدمت کرنے ، سياحوں کا دل لبھا کرپيسہ کمانے کے ليے بھيجنا پسند نہيں کرتے مذہب آپ کا ذا
ہر نتھنےہے پيسہ پيشے سے ملتا ہے عہد حاضر ميں ہرپيشہ جائز ہے کيونکہ حدیث کے مطابق سود کا غبار 

عمZً ممکنتک پہنچ رہا ہے حدیث کے مطابق مسجد ميں ساز کی آواز بج رہی ہے لٰہذا ممنوعات سے گریز تو 
ے ليے آتے ہيں عورتنہيں رہا لٰہذا مجبوراً تمام پيشے تقریباً جائز ہوگئے ہيں سياح سير و تفریح لطف اٹھانے ک

توں کوکے بغير سياحت کيسے چل سکتی ہے جنوبی افریقہ ميں کھيل کے عالمی سا.نہ مقابلے ہوئے تو عور
متعصمت فروشی کی اجاز ت ایک ہفتے کے ليے دی گئی تاکہ ملکی آمدنی ميں اضافہ ہو ویسے وہاں عص

رار ميں سورفروشی جرم ہے قومی ترقی کے ليے استثناءدیا گيا ہے یہ قانون ہر مذہب ميں ہوتا ہے حالت اضط
اعث انبھی تو حZل ہو جاتا ہے دقيانوسی رسوم عورت کی حيائ، مرد کی با.دستی اور قدامت پرستی کے ب
رتے ہيںکی معاشی حيثيت کم زور رہتی ہے سب غربت ميں گرفتار رہتے ہيں جو کچھ مل گيا اس پر قناعت ک

ان کیتقدیر پر راضی رہنے کے باعث یہ کبھی ترقی نہيں کرسکتے ان کے بڑے بڑے خاندان کئی کئی بچے 
ہوگی زیادهمعاشی ترقی ميں اصل رکاوٹ ہيں جتنے کم بچے جتنا چھوٹا خاندان ہوگا هللا کی رحمت اتنی زیاده 

 ميںGDP، GNPمعاشی ترقی ہوگی زیاده تمتع کرسکيں گے اچھی تعليم د. سکيں گے۔ترقی نہ ہونے سے 
 نہيں بڑھ سکتی سياح نہيں آسکتے ٹيکس نہيں مل سکتا فارن ایکسچينج نہيںexportاضافہ نہيں ہوسکتا 

بالکل بدلآسکتایہ سب پابندیاں ہٹ جائيں تو اتنا سرمایہ ملے گا کہ اس خطے کے لوگوں کی معاشی زندگی 
 غير ملکیجائے گی اسی طرح سوات ، بلوچستان وغيره کے عZقوں ميں اعلٰی سيب، انگور پيدا ہوتا ہے وہاں
ک قطره بھیکمپنيوں کو شراب بنانے کی اجازت دے دیں یہ شراب فرانس یا یورپ جائے گی مقامی لوگوں کو ای

رقینہيں ملے گا مZزمين بھی غير ملکی ہوں گے صرف زمين انگور سيب مقامی ہوں گے ملک کی معاشی ت
ے ميںبڑھ جائے گی ليکن مذہب کی قدامت پرستی قدم قدم پر سرمایہ کاری کی راه ميں سرمایے کے اضاف

صنعتی و معاشی ترقی ميں رکاوٹ پيدا کرکے پاکستان کو پيچھے کرتی جارہی ہے سور، چھپکلی،کتے
کا امن و سکونپاکستانی نہينکھاتے .کھوں کی تعداد ميں یہ جانور مارے مارے پھرتے ہيں اور شہروں دیہاتوں 

ے فارن ایکسچينجتباه کرتے ہيں انھيں مار کر سکون بھی ملے گا اور ہم کھانے والوں کویہ جانور ایکسپورٹ کرک
 دیتے ہيں انتو کما سکتے ہيں ليکن مسلمان نہ تو خود سور کھاتے ، نہ شراب پيتے نہ دوسرے کو کھانے پينے

] نہينہے ،وه اپنے سوا ،اپنے دین کے سوا، اپنی روایات کے سوا کسی کو درست نہيںToleranceميں رواداری [
ہيں دیناسمجھتے وه خبط عظمت ميں مبتZ ہےں اسZف پرستی ميں گرفتار ہيں وه زمانے کی رفتار کا ساتھ ن

ور آخرت ميںچاہتے زمانے کے ساتھ چلنے کے بجائے زمانے کو اپنے مطابق چZنا چاہتے ہيں یہی ان کی دنيا ا
ہوگی جو دنياتباہی کا اصل سبب ہے دنيا ميں بھی نکو رہيں گے اور آخرت ميں بھی ان کی کوئی شنوائی نہيں 

]امام غزالی وغيره نے دین کو صرف پانچ مقاصد شریعہ١٢مينکچھ نہيں کرسکتا وه آخرت ميں کيا کرسکے گا [
امامتک محدود کرکے اس زمانے کے مطابق دین کی تشریح کی یہ تشریح ان کے زمانے کے ليے درست تھی 

واه جمودغزالی نے یہ نہيں کہا تھا کہ ميں نے جو کہا ہے وه حتمی قطعی آخری رائے ہے امت نے خواه مخ
کے مطابق نہيںاختيار کرليا ہے اب زمانہ بدل گيا ہے لٰہذا مقاصد شریعہ کی فہرست ناکافی ہے ہمارے زمانے 

کے مطابقہے لٰہذا مقاصد شریعہ ميں اضافہ .زمی ہے جدید زندگی جدید تقاضے .رہی ہے لٰہذا ان تقاضوں 
اصد شریعتدین کے جوہر کو برقرار رکھتے ہوئے دنيا کے حل پيش کرنا اہل دین کی ذمہ داری ہے جو لوگ مق

لوگکی فہرست ميں اضافے کو بدعت سمجھتے ہيں اور عصری تقاضوں کو پہچاننے سے قاصر ہيں ایسے ہی 
ہوریت، ترقیدین کے غلبے و عروج کی راه ميں اصل رکاوٹ ہيں جدید عہد کا تقاضہ ہے کہ آزادی، مساوات، جم

يار زندگی،کو مقاصد شریعت کی فہرست ميں شامل کيا جائے تسخير کائنات کا بھی اضافہ کيا جائے اعلٰی مع
ل کرنا چاہيے۔عورت کی تعليم، عورت کی نوکری ، روز گار، کاروبار وغيره وغيره کو بھی جدید فہرست ميں داخ

کی آیت کا] اسZم نے عورت پر وه حدود عائد نہيں کی جو فقہائے کرام نے عائد کردی ہيں قرن فی بيوتکم ٢٢[
ت ازواجمطلب وه نہيں جو علماءنے سمجھا اس آیت کی غلط تفسير عورت کی ترقی ميں اصل رکاوٹ ہے یہ آی

ميںمطہرات تک محدود ہے اس کا دائره وسيع کرنے کے باعث عالم اسZم کی پچاس فی صد آبادی گھروں 
و اسکول، کالجمسدود ، محصور ، محدود اور مقيد ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر عورت گھر ميں بيٹھے رہے گی ت

عورت،یونيورسٹی، ہسپتال کيسے چليں گے ؟عورت کو عورت پڑھائے گی ، عورت کا عZج عورت کرے گی تو 
ذا عورتگھر سے نکلے بغير یہ سب کام کيسے کرے گی؟ اور ہر وقت مرد تو عورت کے ساتھ نہيں جاسکتا لہ ٰ

تعبيرکو خود ہی سفر کرنا ہوگا مردوں سے ميل جول بالکل فطری بات ہے ليکن مZ ¶ں نے شریعت کی جو 
یح کیپيش کی ہے وه تو عورت کے گھر سے نکلنے کو ہی نا ممکن بنادیتی ہے لٰہذا اب دین کی نئی تشر
 سکتيںضرورت ہے پندره سو سال سے عورت کا مقام گھر ثابت کرنے والی تشریحات عصر حاضر ميں نہيں چل

ں اضافہ نہيںان کو نظر انداز کيے بغير مسلمانوں کی آدھی دنيا ترقی نہيں کرسکتی ترقی کے بغير آمدنی مي
 ميں اضافہ نہيں ہوسکتا اس اضافے کے بغير دنيا کی قوموں ميںGNP،GDPہوسکتا آمدنی ميں اضافے کے بغير 

قدیم رنگ ميںہميں بلند مقام نہيں مل سکتا قرآن کی قدیم تفاسير اب چلنے والی نہيں ہيں جدید تفاسير جو 
] قرآن کی تفسير لکھتے٣٢لکھی گئی ہيں یہ بھی چلنے والی نہيں ان سب پر نظر ثانی کی ضرورت ہے [

نہيں کيونکہہوئے اور فقہ کی کتابيں مرتب کرتے ہوئے ان ميں غZم و لونڈی کے مسائل بيان کرنے کی ضرورت 
ے آیا تھا لٰہذاغZم لونڈی اب ختم ہوچکے ہيں اسZم نے غZمی کا خاتمہ کردیا ہے وه دنيا کو آزادی دینے کے لي

ع کرنے کیآزادی کے بعد غZم لونڈی کا کيا سوال؟ لٰہذا مدارس ميں بھی ان موضوعات کو پڑھا کر وقت ضائ
ے کی کياضرورت نہيں ہے اب غZمی کا زمانہ واپس نہيں آسکتا جب زمانہ ہی ختم ہوگيا تو اس کا علم دین
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ے بدلنےضرورت ہے جدید فقہی کتب سے ان مسائل کو خارج کردیا جائے اسی طرح دیگر احکامات جو زمانہ ک
امل کرانے کیسے اب بدل گئے ہيں یا جن پر عمل ممکن نہيں رہا ان پر فقہی مباحث پڑھانے اور کتابوں ميں ش
]رسالت مآب۴٢کوئی ضرورت نہيں ہے یہ وقت کا زیاں ہے اس کے بجائے علماءکو جدید مباحث پڑھنے چاہئيں [

 اب وه نبوتآخری پيغمبر ظاہر تھے ان کے بعد نبوت ختم ہوگئی کيونکہ انسانی شعور نے اتنی ترقی کرلی کہ
کی عدمکا محتاج نہ رہا لٰہذااب قيامت ہمارے ليے کافی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے ليے پيغمبر ظاہر 
ی کے ليےموجودگی ميں پيغمبر باطن [عقل] موجود ہے جو ابد تک موجود رہے گا جو ہماری رہنمائی و رہبر

 احکاماتکافی ہے اسZم خالص عقلی مذہب ہے وه رسوم و رواج اور قصے کہانيوں کا دین نہيں ہے شریعت کے
دام فرد کوکا اطZق صاحب عقل پر ہوتا ہے فاطر العقل پر نہيں پاگل پر شریعت .گو نہيں ہوتی عقل کا انہ

 تعارضشریعت پر عمل سے آزاد کردیتا ہے لٰہذا شریعت عقل سے آزاد نہيں ہوسکتی عقل و نقل ميں کوئی
يق سےنہينہے قرآن کا کوئی حکم شریعت کا کوئی فيصلہ عقل کے خZف نہيں ہوسکتا۔ عقل و نقل ميں تطب
ں ،ہر شےہی شریعت موثر ہوتی ہے عقل کی اپنی حدود ہيں، نقل کی اپنی حدود ہيں، وحی کی اپنی حدود ہي

پيدا نہيںاپنی حدود ميں رہے اور کوئی دوسری کے اقليم ميں مداخلت نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ 
 کی اقليم ميںہوتا لٰہذا افراط و تفریط کے باعث ہم ایک ذریعے کو دوسرے ذریعے ، ایک ماخذ کو دوسرے ماخذ

]یوروپ ميں کيتھولک ازم اور۵٢دخل اندازی کی اجازت دیتے ہيں جس کے باعث مسئلے پيدا ہوتے ہيں [
 ازم آیا تو اسپروٹسٹنٹ ازم کے مابين لڑائيوں ،خانہ جنگيوں ، قتل و خون کے باعث مستقل بد امنی تھی لبرل

ب رکھنےنے مذہبی مسائل حل کردیے اب یوروپ ميں کوئی مذہبی بنيادوں پر نہيں لڑتا سب لوگ مستقل مذہ
تےکے باوجود روادار ہوگئے ہيں سب ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہيں سب ایک دوسرے کو مساوی سمجھ

ے پر برترہيں ، سب اپنے اپنے تصور خير کو دوسرے کے تصور خير کے مساوی سمجھتے ہيں اپنے خير کو دوسر
ميں تمام فرقہفائق نہيں سمجھتے لٰہذا اختZفات نہيں پيدا ہوتے سب امن و امان سے ره رہے ہيں اب پاکستان 
يں ہوسکتا امنوارانہ تنازعات کی اصل وجہ یہ مذہبيت ہے اس کے خاتمے کے بغير ملک ميں امن و امان قائم نہ

يں ہوسکتا یہنہ ہو تو ترقی نہيں ہوسکتی لٰہذا مذہبی جھگڑے ختم کيے بغير مذہبی تشدد پسندی کا خاتمہ نہ
 ميں زبردست دشمنیANP، PPP، MQMوقت کا اہم ترین تقاضہ ہے۔جمہوریت ہمارے اندر رواداری پيدا کرتی ہے 

 ساتھہے کراچی ميں ایک دوسرے کے سينکڑوں ، ہزاروں کارکن یہ قتل کرچکے ہيں ليکن حکومت ميں ساتھ
اسے چZنےبھی شریک ہيں قتل عام ميں ملوث ہونے کے باوجود یہ سب جمہوری نظام پر یقين رکھتے ہيں اور 

تہ خاتمہکے ليے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہيں جمہوریت پر یہی اعتماد اس قتل و غارت گری کا رفتہ رف
 ہيں یہکردے گاتمام اختZفات کے باوجود یہ جمہوری عمل کے جاری رہنے اور اقتدار ميں شراکت پر متفق

کنجمہوریت کی خوبی ہے کہ زبردست اختZف دشمنی کو بھی وه جمہوریت سے محبت ميں بدل دیتی ہے لي
]اسZم۶٢ے [مذہبی فرقوں ميں یگانگت کس طریقے سے پيدا ہوگی؟ لٰہذا ان تمام فرقوں پر پابندی لگادی جائ

Zم ميںميں لونڈی کے ليے پردے کی کوئی پابندی نہيں مگر آزاد عورت کے ليے حجا ب کی پابندی ہے اس
اد عورت کے ليےلونڈی زیاده آزاد ہے اور آزاد عورت بے چاری بالکل پابند لونڈی کے ليے آدھی سزا ہے اور آز

باتپوری سزا لونڈی کے ليے رجم نہيں ہے آزاد عورت رجم کی جاسکتی ہے اسZم ایک جانب مساوات کی 
م انسان برابرکرتا ہے دوسری جانب خود ہی مساوات کے اصول کی تردید کرتا ہے وه کہتا ہے سب برابر ہيں تما

نہيںہيں ليکن شریعت کا گہری نظر سے جائزه ليجيے تو تمام انسان تو کيا تمام مسلمان بھی برابر 
 ہے باقیہےں۔عشره مبشره، سابقون ا.ولون، ان کے درجے الگ ہيں صحابہ ميں پہZ درجہ حضرت ابو بکؓر کا

ا ہےتمام صحابہ کا درجہ ان سے نيچے ہےں مرد چار شادی کرسکتا ہے عورت صرف ایک، مرد طZق دے سکت
يں کياعورت طZق نہيں دے سکتی یہ مساوات کی نفی ہے باپ بيٹے کو قتل کردے تو قصاص ميں اسے قتل نہ

ہيں ہيں ان ميںجاسکتا۔ مشرکين منافقين اہل کتاب برابر نہيں ہيں ان ميں بھی فرق ہے اہل کتاب بھی برابر ن
ليکنعيسائيوں کو اسZم نے یہودیوں پر فضيلت دی ہے ۔ پورا اسZم مساوات کے اصول کے خZف کھڑا ہے 

ان نہيںمولوی یہی کہتا ہے کہ اسZم ميں مساوات ہے حا.نکہ ميراث ميں بھی مساوات نہيں ہے عورت حکمر
نہيںہوسکتی امام نہيں ہوسکتی قاضی نہيں ہوسکتی مفتی نہيں ہوسکتی مجاہد نہيں بن سکتی قبرستان 
صيغہجاسکتی نماز جنازه ميں شرکت نہيں کرسکتی قرآن ميں جہاں بھی هللا کا ذکر ہوا ہے وہاں ُھو کا 

 مساوات پراستعمال کيا گيا ہے خود هللا تعالٰی بھی اپنے ليے ہئی کا صيغہ پسند نہيں کرتے پورا قرآن عدم
همبنی احکامات سے ُپر ہے ليکن مسلمان جھوٹ کہتے ہيں کہ اسZم نے سب سے پہلے اور سب سے زیاد

]طZق کا اسZمی قانون دنيا کا سب سے ظالمانہ قانون ہے بس تين مرتبہ طZق کے٧٢مساوات مہيا کی [
د کہا جاتا ہے کہالفاظ ادا کرکے ایک عورت کی پوری زندگی کو سياه رات ميں تبدیل کردیا جاتا ہے اس کے باوجو

نبش عورتاسZم دنيا کا سب سے بہترین اور عاد.نہ نظام ہے یہ کون سا عدل ہے کہ مرد کی زبان کی ایک ج
ميںکی قسمت کا فيصلے کردے اور اس کے خZف کسی عدالت ميں اپيل نہ ہوسکے دنيا ابھی تک اندھيرے 
لتہے دنيا عورت کے معاملے ميں آج بھی تعصب ميں مبتZ ہے دنيا کی کوئی عدالت بشمول اسZمی عدا

] جاری نہيں کرتی ہر طZق موثر ہو جاتی ہے بس کچھStay orderعورت کو متوقع طZق کے خZف حکم امتناع [
 تلوارجرمانے، کچھ فوائد عورت کو مل جاتے ہيں مگر کوئی قانون اسZمی یا غير اسZمی مرد کو طZق کی

]اسZم سے پہلے لوگ فطرت کی پرستش کرتے تھے پہاڑ، دریا، ندی،٨٢استعمال کرنے سے نہيں روک سکتا [
ان سے اپنینالے، سمندر، طوفان، بجلی ،چاند ،سورج انسان ان کی پرستش کرتا تھا ان کو خدا سمجھتا تھا 

 خالققسمت کے فيصلے وابستہ کرتا تھا اسZم آیا تو اس نے انسان کا رشتہ فطرت کی پرستش سے توڑ کر
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کیفطرت کی پرستش کی طرف جوڑ دیا اسZم نے تسخير کائنات کا انقZبی تصور دے کر انسان کو فطرت 
غZمی سے نجات دے کر اسے فطرت پر غلبہ و تسلط قائم کرنے کی غير معمولی قوت عطا کی مغرب کا

نہيںانقZب تسخير کائنات اسZم کے تصور تسخير کے باعث ہی ممکن ہوا مغرب اسZم کا یہ احسان کبھی 
]اسZم نے وحدت آدم، وحدت انسانيت، اخZقيات عالم، عدل عالمگيری کی بات کی ہے یہ وه٩٢بھول سکتا [

دعوت دینےبنيادی اصول ہيں جن پر پوری دنيا متحد ہوسکتی ہے ان صوبوں ميں کسی کو اختZف نہيں ہوسکتا 
شده ،کا طریقہ یہی ہے کہ گفتگو مشترکات سے اختZفات کی طرف جانی چاہيے جو کچھ ہمارے درميان طے 

وعات کیاحکام عشره، عالمگير متفقہ اخZقيات کے اصول بحث یہاں سے شروع ہونی چاہيے پھر تفردات ، تن
ا چاہيےطرف جانا چاہيے قوموں کے درميان جو کچھ مشتر ک ہے اس نقطہ ¿ اشتراک سے گفتگو کا آغاز ہون
فرق نہيںتمام ادیان عالم بر حق ہيں وه سب خدا آخرت اور اعمال صالحہ کی طرف بZتے ہيں ان ميں کوئی 
ختZفات کوفرق صرف طریقہ کار کا ہے اصول کا نہينہے وحدت مذاہب عالم ہی اس وقت تمام عالمگير مذہبی ا

گڑوںطے کرنے کا طریقہ ہے سب مذاہب حق ہيں کسی کو کسی پر فوقيت نہيں الحق کا دعوٰی ہی تمام جھ
منتشرکی بنياد نہيں امن ہی دین کا مقصد ہے ليکن اگر دین کے کسی عقيدے نظریے کے باعث امن عالم 

ذہبی اختZفاتہورہا ہے تو اس کو ترک کرنا دین اسZم کا تقاضہ ہے بين المذاہب مکالمے کے ذریعے ہی تمام م
انقZب کے بعدکو حل کيا جاسکتا ہے ورنہ تيسری عالمگير جنگ مذہبی بنيادوں پر لڑی جائے گی کيونکہ ایران 
]اسZم نے٠٣دنيا بھر ميں تمام مذاہب کو نئی قوت ملی ہے اور یہ قوت تيزی سے تصادم کی طرف جارہی ہے [

ال کردنيا کو سب سے پہلے آزادی مساوات ترقی کا درس دیا حضرت موسٰی ؑنے اپنی قوم کو غZمی سے نک
 فاطمہآزادی عطا کی رسول هللا صلی هللا عليہ وسلم نے مساوات کا سبق دیتے ہوئے فرمایاکہ اگر ميری بيٹی

Zم بناليا ہےبھی چوری کرتی تواس کا ہاتھ کاٹ دیتا حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کب سے آزاد انسان کو غ
ا اوراسZم زمانے کی ترقی کا ساتھ دے سکتا ہے صحابؓہ نے زبردست ترقی کی پوری دنيا پر قبضہ کرلي

م مقصد ہے لوگمسلمانوں کا معيار زندگی بلند کيا معيار زندگی کو بلند کرنا اسZم کے مقاصد ميں سے ایک اہ
ٰہذااچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہيں اسZم اسے پسند کرتا ہے جمالياتی حس کے ليے معيار اہم ہے ل

يں ہوتا هللاحساس جمال کی آرائش و افزائش معيار بلند کيے بغير ممکن نہيں اسZم ایسی ترقی ميں حائل نہ
الياتیجميل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے لٰہذا وه اخراجات زندگی جو لوگوں کے احساس جماليات، جم
داخلمعيارات ميں اضافہ کا باعث بن جائيں یا جن سے جمالياتی حظ حاصل ہوسکے عين شرعی امور ميں 

]دنيا ميں سب سے پہلے انسان آئے پھر اسZم آیا انسان پہلے ہے مذہب بعد ميں ہے انسانيت کو١٣ہےں [
ہےمذہبيت پر ایک درجہ برتری حاصل ہے انسانيت کے سامنے اسZميت مسلمانيت ثانوی نوعيت کی چيز 

لم کے درميان موجوداخZقيات عدل وغيره عالمگير اقدار ہيں ہر تہذیب زمانے اور دور ميں متفقہ اخZقيات اقوام عا
عروضیرہی ہيں ۔ تصور حقيقت اور تصور الخير سے اخZقيات ، حقوق اور عدل کاکوئی تعلق ہے؟ یہ سب م

]objectiveحاتZحات ہيں جو زماں و مکان کی قيد سے ماوراءہر عہد کی علميت کے ليے مانوس اصطZاصط [
 خاتمے کاہيں ان کے معانی ميں بھی کوئی بنيادی اختZف نہيں ہے تمام عالمی جنگوں ، لڑائی جھگڑو ں کے
ف بنيادیطریقہ ایک متفقہ مذہب، مشترکہ اخZقيات اور متحده تصور عدل ہے یہ اشتراک معنوی صرف اور صر
 ہے جسحقوق کے منشور کے تحت پيدا کيا جاسکتا ہے اس کے سوا کوئی دستاویز ، کتاب، اصول ایسا نہيں

ر کرليناکے ذریعے ہم قوموں کے باہمی اختZفات کا خاتمہ کرسکتيں لٰہذا ہميں مذہب حقوق انسانی اختيا
ھی تک نہيںچاہيے جس پر اقوام متحده کے ننانوے فی صد اراکين دستخط کرچکے ہيں مگر عمZً اس کا نفاذ اب

] ایک خيال ہے کہ تصوف عالمگير گمراہی ہے ليکن یہ بھی ایک حقيقت ہے کہ بدعت عالمگير٢٣کيا جاسکا [
نےنہيں ہوتی دونوں اقوال ميں تطبيق کيسے پيدا کی جائے امام غزالی اور تصوف کے دیگر سلسلوں 

 تصوف کےمسلمانوں کو عملی زندگی سے کاٹنے ميں اہم کردار ادا کيا تصوف افيون ہے امام ابن تيميہ نے
 جلدوں ميں دو جلدیں گياره اور باره۶٣خZف جہاد کيا اور اسے باطل قرار دیا ليکن امام ابن تيميہ کے فتاوٰی کی 

 السالکينتمام تر سلوک و طریقت اور تصوف کے بارے ميں ہيں ان کے .ئق شاگرد حافظ ابن قيم مصنف مدارج
Ibn Tamiyya, A Sufi of the کے مقالے George Maqdisiکی کتابيں بھی اسی وادی سے متعلق ہےں 

Qadiriyyaکے مطابق امام ابن تيميؒہ، غزالؒی سے کم صوفی نہيں تھے انھينتصوف کی وه رسمی اسناد بھی 
ہروی مصنفحاصل ہيں جو ابھی تک امام غزالی کے ليے دریافت نہيں ہوسکيں حنبلی صوفی عالم خواجہ انصار 

یم .منازل السائرین خود بہت بڑے صوفی تھے شيخ عبدالقادر جيZنی بھی حنبلی سلسلے کے صوفی تھے ا
روجہ¶س پہZ مستشرق ہے جس نے امام ابن تيميہ کے افکار ميں صوفيانہ خيا.ت پر تحقيق کی اور اس م

صوف کےخيال کی تردید کردی کہ وه تصوف کے دشمن تھے ابن تيميؒہ نے تصوف کی تردید نہيں کی البتہ ت
یا حنبلیباطل فرقوں خصوصاً اتحادیہ کے تصور حلولی پر گرفت کی تصوف کے اکثر بڑے لوگ یا شافعی ہيں 
وا ان دونوںشيخ عبدالقادر جيZنی کا خرقہ ¿ خZفت جو ابو عمر بن قدامہ، موفق الدین ابن قدامہ کو عطا ہ

لعقيده مکاتب فکرحضرات کے بيٹے اور بھتيجے ابن عربی عمر بن قدامہ کے ذریعہ ابن تيميؒہ کو عطا ہوا ۔راسخ ا
سب امام ابنامام ابن تيميہ کی بہت عزت کرتے ہيں اور اب جاوید غامدی صاحب نے بھی اپنے فرقے کا شجره ن
غامدی صاحبتيميؒہ امام ابن قيؒم کے واسطے سے فراہی و اصZحی تک قائم کرکے خود پر ختم کردیا ہے جبکہ 

 ہےکے خيال ميں تصوف گمراہی بدعت ضZلت ہے التباس کی اس دھند ميں حقيقت کو تZش کرنا مشکل کام
یاسZمی تاریخ اور اسZمی شخصيات پر اسرار ہيں ان کی اصل حقيقت معلوم نہيں ہوتی جن شخصيات ک

ذا قرآن و سنتاصل حقيقت کا پتہ ہی نہيں ان کو علم دین کے ليے رہنما بنانا مسلمانوں کا غلط طریقہ ہے لہ ٰ
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 کیکی نئی تعبير و تفہيم و تشکيل کی ضرورت ہے بدلے ہوئے حا.ت ميں بدلی ہوئی شرح جو کسی امام
ے ان کےمحتاج نہ ہو ليکن اس عمل کے دوران امت کے تمام مکاتب فکر، تمام ائمہ سے خوشی چينی کی جائ

ہ محضکام کی قدر کی جائے مگر اس نظریے کے تحت کہ یہ کام اپنے عہد کے ليے بے مثال تھا مگر اب ی
لمگير گل دستہتاریخی ورثہ ہے مگر نہایت قيمتی قابل ِ قدر و استفاده ہے ،ہر پھول سے رس ليا جائے اور عا
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