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عﮩد جدﯾد کﮯ بعض راسخ العقيده اور اکثر جدﯾدﯾت پسند مفکرﯾن کﮯ نادر خياالت
از سيد خالد جامعی
ﺣصہ اول
دور جدﯾد ] [Modern Ageکا خالق ﮨﮯ دور جدﯾد کا مذﮨب فی االصل اسالم ﮨﮯ ] [٢اسالم ﮨی وه واﺣد
][١اسالم
ِ
دﯾن ﮨﮯ جو سائنس کﮯ قدم بہ قدم چل سکتا ﮨﮯ کيونکہ اسالم اور سائنس اور سائنس اور اسالم اﯾک ﮨی چيز
ﮨيﮟ ،خير ﮨيﮟ ،اﯾک تصوﯾر کﮯ دو رخ ،اﯾک درﯾا کﮯ دو کنارے ،اﯾک آسمان کﮯ دوستارے ،اﯾک ﮨی ﺣقيقت کﮯ دو
رنگ ﮨيﮟ اسی ليﮯ قرآن کی کوئی آﯾت سائنس کﮯ خالف نﮩيﮟ ﮨوسکتی ][٣جدﯾد سائنسی ترقی قرآن کی
آمد کﮯ بعد ﮨی ممکن ﮨوسکی جس نﮯ تجربيت کا سبق دﯾا قرآن سﮯ پﮩلﮯ تارﯾخ کﮯ تمام معاشرے صرف
منطقيت،عقليت کﮯ پرستار تھﮯ تجربيت سﮯ دور تھﮯ قرآن نﮯ تجربی دالئل کﮯ ذرﯾعﮯ علوم کﮯ قافلﮯ کی
رفتار کو بﮍھادﯾا ۔ جدﯾد سائنﭩفک ميتھﮉ کا خالق اسالم ﮨﮯ ][۴اسالم اﯾک سائنﭩفک مذﮨب ﮨﮯ اس کا کوئی
اصول سائنس سﮯ متصادم نﮩيﮟ جيسﮯ جيسﮯ سائنس ترقی کررﮨی ﮨﮯ قرآن کی بﮩت سی آﯾات کﮯ مفاﮨيم
لﮩذا قيامت تک قرآن کی آﯾات کﮯ مفاﮨيم واضﺢ ﮨوتﮯ رﮨيﮟ گﮯ۔
واضﺢ ﮨورﮨﮯ ﮨيﮟ قرآن قيامت تک کﮯ ليﮯ آﯾا ﮨﮯ ٰ
لﮩذا ﮨر عﮩد ميﮟ قرآن کﮯ مطالب اس عﮩد کﮯ اسلوب علمی کﮯ معيار پر پورے اترتﮯ
رسول ﷲ کافة للناس ﮨيﮟ ٰ
رﮨيﮟ گﮯ ﯾہ تصور کرنا کہ قرآن کی آﯾت کا مطلب وﮨی ﮨﮯ جو خير القرون ميﮟ بتاﯾا گيا اس کﮯ سوا دوسرا مطلب
ممکن نﮩيﮟ ﭨھيک روﯾہ نﮩيﮟ ﮨﮯ قرآن کﮯ مطالب قيامت تک کھلتﮯ نکھرتﮯ اور بکھرتﮯ رﮨيﮟ گﮯ عﮩد ﺣاضر کا
لﮩذا قرآن ﮨر عﮩد ميﮟ سائنس کﮯ ﮨر معيار پر اترے گاسائنس
مسلمہ متفقہ اسلوب منﮩاج علمی سائنس ﮨﮯ ٰ
قرآن کو شکست نﮩيﮟ دے سکتی ][۵مسلمانوں کا کام صرف ﯾہ ره گيا ﮨﮯ کہ جيسﮯ ﮨی کوئی غير مسلم
اسالم قبول کرے اسﮯ داڑھی رکھوا کر ،پگﮍی پﮩنا کر  ،اونچا پاجامہ بندھوا کر اسﮯ اپنی کميونﭩی کﮯ ليﮯ
اجنبی کردﯾتﮯ ﮨيﮟ وه اپنی کميونﭩی ميﮟ دﯾن کی دعوت پﮩنچانﮯ کﮯ قابل ﮨی نﮩيﮟ رﮨتا ﯾہ سب کام اچھﮯ ﮨيﮟ
مگر ان کا وقت ﭨھيک نﮩيﮟ ﮨﮯ مسلمانوں کی قدامت پرستی ﮨی ان کﮯ دﯾن کی توسيع ميﮟ اصل رکاوٹ ﮨﮯ
][۶اسالم اور مغرب ميﮟ چند چيزوں کﮯ سوا کوئی فرق نﮩيﮟ ﮨماری تمام اخالقيات ،عدل ،انصاف ،رواداری،
دوسروں کا خيال ،تﺤقيق ،علم ،تدبر ،خدمت خلق وغيره جيسی صفات مغرب نﮯ اسالم سﮯ سيکھ ليﮟ اور ﮨم
سﮯ آگﮯ نکل گيا مغرب اگر صرف عرﯾانی و فﺤاشی کو ترک کردے اور کلمہ پﮍھ لﮯ تو کافی ﮨﮯ اسالم اور
مغرب ميﮟ بس چند ﮨی اختالفات ﮨيﮟ ][٧اسالم کا مقصد تسخير کائنات تھا مسلمانوں نﮯ ﯾہ کام ترک کردﯾا اور
وه تسخير قلوب انسانی کﮯ چکر ميﮟ پﮍگئﮯ سائنسدانوں کی جگہ صوفياءکو عزت دی گئی سوشل
لﮩذا اسالم ترقی کی دوڑ ميﮟ پيچھﮯ ره گيا اگر ﮨم ترقی
سائنﭩسﭩوں کی جگہ فقﮩا کو مقام و مرتبہ دﯾا گيا ٰ
کرتﮯ رﮨتﮯ تسخير کائنات کﮯ ذرﯾعﮯ کائنات پر غلبہ و تسلﻂ ﺣاصل کرکﮯ کائنات کﮯ تمام خزانﮯ مغرب کی طرﺡ
اپنﮯ قبضﮯ ميﮟ کرليتﮯ تو مغرب ﮨميﮟ کبھی اپنا غالم نﮩيﮟ بناسکتا ﮨم نﮯ تين بر اعظموں پر ﺣکومت کی مگر
تسخير کﮯ قرآنی فرض کو ادا کرنﮯ سﮯ قاصر رﮨﮯ اس کا صلہ آج پوری امت بھگت رﮨی ﮨﮯ ] [٨مسلمان
صدﯾونتک تيل کﮯ ذخيروں پر بيﭩھﮯ رﮨﮯ مگر تيل درﯾافت نہ کرسکﮯ وه صرف دﯾن پھيال تﮯ رﮨﮯ وه باره سو سال
تک صرف تلوار چالتﮯ رﮨﮯ اﯾﭩم بم نہ بناسکﮯ ورنہ پوری دنيا ان کی غالم ﮨوتی جنگ کا اصول ﯾﮩی ﮨﮯ کہ اس
سﮯ پﮩلﮯ کہ دشمن تمﮩيﮟ ختم کردے تم دشمن کو مﭩا دو مﭩاتﮯ کيسﮯ تلوار اﯾﭩم بم نﮩيﮟ بن سکتی وه تيل
درﯾافت کرليتﮯ تو دنيا پر ان کی ﺣکومت قائم ﮨو جاتی  ،علماءفقﮩاءصوفيا نﮯ امت کو فقﮩی شرعی روﺣانی
لﮩذا علوم نقليہ ميﮟ تو زبردست ترقی ﮨوئی دنيا کی کوئی قوم فقہ اﺣسان تزکيہ
موشگافيوں ميﮟ الجھائﮯ رکھا ٰ
نفس اﺣکامات شرعيہ کﮯ سلسلﮯ ميﮟ امت مسلمہ کا مقابلہ نﮩيﮟ کرسکتی مگر ان علوم کو تمام علوم
عقليہ پر ترجيﺢ دﯾنﮯ کﮯ باعث مسلمانوں کی ترقی رک گئی وه پچھﮍ گئﮯ دنيا کی تمام قوموں سﮯ پيچھﮯ ره
گئﮯ اور اب آگﮯ جانﮯ کا کوئی راستہ نظر نﮩيﮟ آرﮨا ] [٩قرآن نﮯ واضﺢ طور پر کﮩا ﮨﮯ کہ پﮩلﮯ دنيا ﮨﮯ پھر آخرت
اس نﮯ دنيا کو ترجيﺢ دی ﮨﮯ اس کﮯ بعد آخرت کا ذکر کيا ﮨﮯ ربنا اتنا فی الدنيا ﺣسنة وفی اال آخرة ﺣسنة کا
مطلب ﯾﮩی ﮨﮯ کہ دنيا کی فکر پﮩلﮯ ﮨﮯ آخرت کی فکر اس کﮯ بعد ﮨﮯ جو دنيا ميﮟ کچھ نﮩيﮟ کرسکا دنيا کﮯ
ليﮯ کچھ نہ لﮯ سکا وه آخرت کﮯ ليﮯ کيا لﮯ گا جس کی دنيا بﮩتر ﮨﮯ اسی کی آخرت ﯾقيناً بﮩتر ﮨو نﮯ کا زﯾاده
امکان ﮨﮯ جو مﺤتاج نﮩيﮟ ﮨﮯ وه دنيا کو بﮩت کچھ دے سکتا ﮨﮯ جو خودمﺤتاج ﮨﮯ وه دنيا ميﮟ بھی کم زور ﮨﮯ
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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
مسلمان کا جسم ﮨی دنيا ميﮟ کار آمد ﮨﮯ قرآن کا پيغام ﯾﮩی ﮨﮯ کہ مسلمان زﯾاده سﮯ زﯾاده دنيا ﺣاصل کرﯾﮟ
دنيا کی دوڑ ميﮟ کسی سﮯ پيچھﮯ نہ رﮨيﮟ جب وه دنيا ميﮟ آگﮯ رﮨيﮟ گﮯ تو لوگ ان کﮯ آخرت کﮯ پيغام کو
بھی قبول کرﯾﮟ گﮯ کيونکہ عام طبائع کی کم زوری ﯾﮩی ﮨﮯ کہ وه دنيا والﮯ کو دﯾکھ کراس کﮯ دﯾن سﮯ متاثر
الﮩی
ﮨوتﮯ ﮨيﮟ اسی ليﮯ انبياءنﮯ بھی ﷲ سﮯ دعا کی ﮨﮯ کہ وه ان کو سلطان کﮯ ذرﯾعﮯ مضبوط کرﯾﮟ نصرت ٰ
اپنی جگہ مگرﺣبل الناس  ،نصرت الناس اور نصرت اسباب بھی اﮨم ترﯾن عامل ﮨﮯ دﯾن کی کاميابی کا جو دنيا
ميﮟ ناکام ﮨﮯ وه آخرت ميﮟ بھی ناکام رﮨﮯ گا ] [٠١قرآن نﮯ کﮩا ﮨﮯ کہ اے اﯾمان والو تم اپنﮯ رب کی کس کس
نعمت کو جھﭩال ¶ گﮯ ﯾعنی قرآن نعمت ﮨائﮯ دنيا کو سميﭧ لينﮯ کی اجازت عام دﯾتا ﮨﮯ وه ﯾہ بھی کﮩتا ﮨﮯ کہ
لﮩذا دنيا ميﮟ بﮩترﯾن خوشﺤال مرفع الﺤال زندگی گزارنا کوئی
کس نﮯ زﯾنت دنيا کی چيزﯾﮟ تم پر ﺣرام کی ﮨيﮟ ٰ
جرم نﮩيﮟ دﯾن شرﯾعت کا تقاضہ ﮨﮯ اس معاملﮯ ميﮟ امت کو رسالت مآب کی معاشی خاندانی زندگی کی
پيروی کی ضرورت نﮩيﮟ ﮨﮯ اس کا مطلب رسالت مآب سﮯ انکار ﯾا بغاوت نﮩيﮟ ﮨﮯ وه طرز زندگی صرف پيغمبر
کﮯ ليﮯ خاﺹ ﮨﮯ جس طرﺡ پيغمبر کﮯ ليﮯ تﮩجد فرض ﮨﮯ ميراث نﮩيﮟ بناسکتﮯ ازواج کﮯ سوا کسی دوسری
عورت سﮯ نکاﺡ نﮩيﮟ کرسکتﮯ اسی طرﺡ سادگی فقر و فاقہ کی زندگی صرف پيغمبر کﮯ ليﮯ ﮨﮯ امت کﮯ
ليﮯ نﮩيﮟ ﮨﮯ کيونکہ قرآن نﮯ عيش و عشرت کی زندگی گزارنﮯ کی اجازت دی ﮨﮯ قرآن کی نﺺ کﮯ سامنﮯ
لﮩذا
رسول کا اسوه ﺣسنہ کوئی ﺣيثيت نﮩيﮟ رکھتا وه واجب االتباع نﮩيﮟ ﮨﮯ قرآن کﮯ نصوﺹ واجب االتباع ﮨيﮟ ٰ
بﮩترﯾن پر تعيش زندگی بسر کرنا قرآن کﮯ فﮩم دﯾنی کا تقاضہ ﮨﮯ اسالمی رﯾاست کا کام لوگوں کﮯ معيار
زندگی ميﮟ مسلسل اور مستقل اضافہ ﮨﮯ ] [١١اسالم نﮯ دنيا کو سب سﮯ پﮩلﮯ جمﮩورﯾت کادرس دﯾا رسول
کو ﺣکم دﯾا گيا کہ آپ صﺤابہ سﮯ مشوره کرﯾﮟ ﯾﮩی جمﮩورﯾت کا پﮩال سبق تھا رسول ﷲ نﮯ جمﮩوری روﺡ کﮯ
پيش نظر ﺣضرت ابو بکر ؓ کو نامزدنﮩيﮟ کيا ان کو ﯾقين تھا کہ جمﮩورﯾت صﺤيﺢ طرﯾقﮯ سﮯ کام کرے گی تو
بکر کو منتخب کرليﮟ گﮯ اور عمال ً ﯾﮩی ﮨوا اس طرﺡ رسالت مآب دنيا کی پﮩلی
جمﮩور خود ﮨی ﺣضرت ابو ؓ
جمﮩوری رﯾاست کﮯ بانی ﮨيﮟ تمام خلفائﮯ راشدﯾن کا انتخاب جمﮩورﯾت کﮯ ذرﯾعﮯ ﮨی ﮨوا اسالم اور جمﮩورﯾت
الزم و ملزوم ﮨيﮟ مغرب نﮯ جمﮩورﯾت کا سبق اسالم سﮯ ليا ﮨﮯ مگر وه آج خود کو جمﮩورﯾت کاچيمپئن کﮩتا ﮨﮯ
جو جھوٹ ﮨﮯ جمﮩورﯾت کﮯ اصل بانی رسالت مآب ﮨيﮟ ﮨم نﮯ دنيا کو سب سﮯ پﮩلﮯ جمﮩورﯾت کی روشنی
بکر کی نامزدگی مستر د کرکﮯ جمﮩورﯾت کی شمع روشن کی جو آج تک
دکھائی۔ رسالت مآب نﮯ ﺣضرت ابو ؓ
روشن ﮨﮯ بلکہ اس کی روشنی عالمگير ﮨوگئی ﮨﮯ اور اقوام متﺤده بھی اسی روشنی ميﮟ تمام جمﮩوری
فيصلﮯ کررﮨی ﮨﮯ ليکن کيا رسول ﷲ خود جمﮩوری طرﯾقﮯ سﮯ ﺣکمران منتخب ﮨوئﮯ تھﮯ کيا ان کﮯ کسی
فيصلﮯ سﮯ کوئی اختالف کرسکتا تھا کيا رسول ﷲ کﮯ خالف کسی کو ﺣزب اختالف بنانﮯ کی ،رسول کﮯ
فيصلوں ،اﺣکامات  ،ﮨداﯾات پر تنقيد کرنﮯ رسول کﮯ خالف جلسہ کرنﮯ ،جلوس نکالنﮯ ،کارﭨون بنانﮯ ،مذاق
اڑانﮯ کی آزادی تھی کيا خالفت راشده ميﮟ ﯾہ آزادی ﺣاصل تھی ظاﮨر ﮨﮯ نﮩيﮟ مگر ﯾہ رسالت کا اختصاﺹ ﮨﮯ
رسول کﮯ ليﮯ جمﮩورﯾت ضروری نﮩيﮟ ان کی امت اور خالفت کﮯ ليﮯ جمﮩورﯾت الزم ﮨﮯ نامزدگی ﯾا خاندان
سﮯ خليفہ کا انتخاب قرآن سنت اور تعامل امت کﮯ منشاءکﮯ خالف عمل ﮨﮯ ماضی ميﮟ جو ﮨوا وه تدرﯾج کا
تقاضہ تھا اب صرف جمﮩورﯾت سﮯ ﮨی خليفہ کاتقرر ﮨوگا اس پر اجماع امت ﮨﮯ ][٢١اسالم نﮯ پندره سو سال
پﮩلﮯ سب سﮯ پﮩلﮯ عورت کﮯ ﺣقوق دﯾﮯ جائيداد کا ﺣق ميراث کا ﺣق ذاتی ملکيت کا ﺣق کاروبار ،نوکری کا
ﺣق ،مﮩر کا ﺣق جو مرد اس کی اجازت کﮯ بغير ﮨرگز استعمال نﮩيﮟ کرسکتا عورت کمانﮯ کﮯ ليﮯ گھر سﮯ
باﮨر جاسکتی ﮨﮯ اسالم اس کﮯ نوکری ،کاروبارکﮯ ﺣق کو تسليم کرتا ﮨﮯ جو کچھ وه کمائﮯ وه اسی کا ﮨﮯ
کوئی اسﮯ مﺤروم نﮩيﮟ کرسکتا ،عورت کی مرضی کﮯ بغير شادی نﮩيﮟ ﮨوسکتی ﯾہ اس کا ﺣق ﮨﮯ عورت
اپنی مرضی سﮯ شادی کرنﮯ ميﮟ آزاد ﮨﮯ منشور بنيادی ﺣقوق تو اﭨھارﮨوﯾﮟ صدی ميﮟ لکھا گيا ﮨﮯ اسالم اس
سﮯ پﮩلﮯ ﮨی عورت کو وه بﮯ مثال آزادی دے چکاﮨﮯ جس کی تارﯾخ ميﮟ مثال نﮩيﮟ ملتی منشور بنيادی
ﺣقوق اصال ً خطبہ ﺣجة الوداع کا چربہ ﮨﮯ ﯾہ تمام ﺣقوق اسی منشور سﮯ ليﮯ گئﮯ ﮨيﮟ اور اب مغرب اس
منشور کا خالق بن کر دنيا بھر سﮯ داد سميﭧ رﮨا ﮨﮯ ﺣاالنکہ اس منشور کﮯ اصل خالق مسلمان ﮨيﮟ ﯾعنی
خطبہ ﺣجة الوداع ] [٣١اسالم ﮨر زمانﮯ کا ساتھ دے سکتا ﮨﮯ زمانہ ﮨميشہ آگﮯ بﮍھتا ﮨﮯ تﮩذﯾب و تمدن کا
کارواں مسلسل سفر ميﮟ ﮨﮯ اور آگﮯ بﮍھتا رﮨﮯ گا اسالم ﮨر زمانﮯ کا ساتھ دے سکتا ﮨﮯ ﮨر اگال زمانہ تﮩذﯾب
تمدن ترقی کﮯ اعتبار سﮯ پچھلﮯ زمانﮯ سﮯ الزماً بﮩتر ﮨوتا ﮨﮯ اور ترقی کرتا ﮨﮯ اسالم ﮨر زمانﮯ کی ﮨر ترقی
کا ساتھ دے سکتا ﮨﮯ اسالم بدلﮯ ﮨوئﮯ ﺣاالت ميﮟ بدلﮯ ﮨوئﮯ ﺣاالت کﮯ ساتھ قدم بہ قدم چل سکتا ﮨﮯ بلکہ
اسالم زمانﮯ سﮯ بھی آگﮯ چلتا ﮨﮯ کيونکہ اس کی جو ترقی کی رفتار ﮨوتی ﮨﮯ وه زمانہ سﮯ زﯾاده تيز ﮨوتی
ﮨﮯ ] [۴١جدﯾد سائنس کی ترقی کی رفتار رک گئی ﮨﮯ اگر جدﯾد سائنس اسالم کو قبول کرليتی تو اس کی
ترقی کی رفتار اتنی تيزﮨوتی کہ انسان اس کا تصور کرنﮯ سﮯ قاصر ﮨوتا خدا بﮯ زار سائنس بﮩت سی نعمتوں
خصوصاً ترقی کی نعمت سﮯ مﺤروم ﮨوگئی سائنس اگر خدا پر اﯾمان لﮯ آتی تو اس کی ترقی انتﮩائی ﺣيرا ن
کن ﮨوتی مسلمانوں نﮯ تمام قوموں ميﮟ سب سﮯ زﯾاده ترقی اسی ليﮯ کی ﮨماری  ١٠٠١اﯾجادات اور پچاس
سائنس دان آج بھی علمی دنيا ميﮟ اﮨم ﮨيﮟ ][۵١اسالم نﮯ دنيا کﮯ انسانوں کو سب سﮯ پﮩلﮯ آزادی دی
اسالم نﮯ انسانوں کو جو آزادی دی ﮨﮯ وه دنيا کا کوئی مذﮨب اور قانون نﮩيﮟ دے سکتا اسالم نﮯ عورتوں کو
سب سﮯ پﮩلﮯ اور سب سﮯ زﯾاده آزادی دی عورت اسالم ميﮟ دی گئی آزادی سﮯ زﯾاده آزادی ﺣاصل
لﮩذا اسالم ﮨی عورت و مردکی آزادی کا سب سﮯ بﮍا مﺤافظ اور نگﮩبان ﮨﮯ اسالم اور آزادی الزم و
نﮩينکرسکتی ٰ
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ملزوم ﮨيﮟ ][۶١رسالت مآب نﮯ فرماﯾا تھا کہ ميﮟ اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا اس کا مطلب ﯾہ تھا کہ
اﯾسی امت جو فخر کﮯ قابل ﮨو جو دﯾنی تعليم و تربيت اخالق فاضلہ سﮯ مزﯾن ﮨو جس کﮯ اعمال فخر کﮯ طور
پرپيش کيﮯ جاسکيﮟ مگر امت نﮯ اس ﺣدﯾث کا مطلب صرف ﯾہ ليا ﮨﮯ کہ زﯾاده سﮯ زﯾاده بچﮯ صبﺢ و شام
پيدا کرتﮯ چلﮯ جانا اسی ليﮯ ﯾوروپی لوگ مسلمانو نپرپھبتی کستﮯ ﮨيﮟ کہ ﯾہ قوم چوﮨوں کی طرﺡ اپنی
نسليﮟ بﮍھا رﮨی ﮨﮯ تاکہ عددی طور پر ﯾوروپی قوموں کو صفﺤہ ﮨستی سﮯ مﭩا دے چوﮨوں کی طرﺡ نسليﮟ
اعلی تعليم ﺣاصل کرسکتﮯ ﮨيﮟ ،نہ ان کو پيﭧ بھر
پيدا کرنﮯ کﮯ باعث نہ ان کی تعليم و تربيت ممکن ﮨﮯ ،نہ
ٰ
کر کھانﮯ کو ملتا ﮨﮯ ،نہ اچھﮯ کپﮍے ،نہ اچھی رﮨائش ،ان کو پيدا کرنﮯ والی عورتوں کی صﺤت بھی اچھی
نﮩيﮟ رﮨتی اسی ليﮯ اکثر مسلمان دﮨشت گرد تنظيموں کا شکار ﮨو جاتﮯ ﮨيﮟ اچھﮯ معيار زندگی نوکری کﮯ
ليﮯ وه مجاﮨدبن جاتﮯ ﮨيﮟ اﯾسی بيمار ،بﮯ کار  ،غير تعليم ﯾافتہ نسليﮟ پيدا کرکﮯ ﮨم رسالت مآب کی ﺣدﯾث پر
عمل نﮩيﮟ کررﮨﮯ بلکہ ﺣدﯾث کی روﺡ کا انکار کررﮨﮯ ﮨيﮟ مسلمانوں کو فخر ﮨﮯ کہ ان کی آبادی دنيا ميﮟ تيزی
سﮯ بﮍھ رﮨی ﮨﮯ مگر ﯾہ بﮍھتی ﮨوئی بﮯ کار آبادی کسی کام کی نﮩيﮟ ][٧١مغرب کﮯ پاس جو کچھ بھی
اچھائی اور خير ﮨﮯ وه مغرب نﮯ اسالم سﮯ ليا ﮨﮯ مغرب نﮯ قرآن سﮯ علم ،تﺤقيق ،تجزﯾہ اورتجربہ ،استقراءکا
طرﯾقہ سيکھا ﯾہ سائنس اسﮯ اندلس سﮯ ورثﮯ ميﮟ ملی راجرز بيکن اندلس سﮯ پﮍھ کر آﯾا تھا مغرب کﮯ
تمام بﮍے لوگ اندلس کی سائنسی ترقی سﮯ متاثر تھﮯ مسلمانوں کی ترقی رک گئی مگر ﯾورپ نﮯ اس
ترقی کو بﮍھاوا دﯾا اور ﮨم سﮯ آگﮯ نکل گيا اگر اندلس نہ ﮨوتا تو مغرب آج اس مقام پر نہ ﮨوتا ﮨم اپنا سبق بھول
گئﮯ مغرب نﮯ ﮨمارے بھولﮯ ﮨوئﮯ سبق کو ﯾاد رکھا اور دنيا پر چھا گيا مغرب کی سائنس ﭨکنالوجی اس کی
نﮩيﮟ اسالم کا عطيہ ﮨﮯ ﯾہ ﮨماری متاع گم شده ﮨﮯ اس کو مغرب سﮯ چھيننا ﮨﮯ تاکہ مسلمان دوباره اس دنيا
پر غلبہ ﺣاصل کرسکيﮟ جب تک مسلمان اپنی متاع ميراث مغرب سﮯ واپس نہ ليﮟ گﮯ دﯾن کو غلبہ عطا نہ
ﮨوگاخواه ﯾہ علم چوری کيا جائﮯ باقاعده ﺣاصل کيا جائﮯ  ،خفيہ طرﯾقﮯ سﮯ ﯾا پيسﮯ دے کر خرﯾدا جائﮯ ﯾا
رشوت کﮯ ذرﯾعﮯ ليا جائﮯ ﮨم نﮯ مغرب کو سائنس فراخ دلی سﮯ دی وه ﮨميﮟ ﮨماری چيز لوﭨانﮯ ميﮟ بخل
لﮩذا اس کا ﺣصول کسی بھی طرﯾقﮯ سﮯ ﮨمارے ليﮯ جائز ﮨﮯ ﺣالت اضطرار ميﮟ ﺣرام
سﮯ کام لﮯ رﮨا ﮨﮯ ٰ
لﮩذا امت کا پﮩال فرﯾضہ ﯾہ ﮨﮯ کہ وه اس سائنس و ﭨکنالوجی کو کسی قيمت پر کسی
بھی ﺣالل ﮨو جاتا ﮨﮯ ٰ
طرﺡ مغرب سﮯ ﺣاصل کرے اس کﮯ بغير اس امت کا اﺣيائ ،تسلﻂ ،غلبہ دنيا پر ممکن ﮨی نﮩيﮟ ﮨﮯ
][٨١عيسائيت کو مغرب ميﮟ شکست اس ليﮯ ﮨوئی کہ عيسائيت کا مذﮨب سائنس کﮯ ساتھ نﮩيﮟ چل سکا
عيسائيت نﮯ سائنس سﮯ دشمنی کی کيوں کہ اس کی تعليمات سائنس کی عظمت نہ پﮩچان سکيﮟ۔انجيل
لﮩذا پوپ اور چرچ سائنس اور سائنس دانوں
لﮩذا جدﯾد علوم عقليہ کو قبول نہ کرسکی ٰ
مﺤرف و بﮯ لچک تھی ٰ
کﮯ خالف ﮨوگئﮯ عيسائی مذﮨب ،عقليت ،تجربيت  ،فلسفﮯ کﮯ بھی خالف تھﮯ ان کﮯ پاس کوئی علمی
رواﯾت نہ تھی پوپ کا ﺣکم ﺣرف آخر ﮨوتا تھا وه اپنﮯ سوا کسی کی بات نہ مانتا تھا پوپ نﮯ بﮍے بﮍے سائنس
دانوں کو مذﮨبی بنياد پر پھانسی دی سائنس دشمنی کﮯ باعث لوگ پوپ کﮯ خالف ﮨوگئﮯ انھوں نﮯ کليسا کو
شکست دے دی اسالم کا تجربہ اس سﮯ مختلف تھا اسالم نﮯ ﮨميشہ سائنس سﮯ مطابقت پيدا کی
سائنس اور اسالم ميﮟ کبھی تصادم نﮩيﮟ ﮨوا اس ليﮯ اسالم مﺤفوظ رﮨا۔ ][٩١قرآن نﮯ اصول استخراج و
استقراءسﮯ دنيا کو روشناس کراﯾا تجربيت کﮯ ساتھ اسالم نﮯ عقليت پر بھی زور دﯾاﯾہ کام مغرب مﮯں کانﭧ
نﮯ کيا اس نﮯ تجربيت و عقليت کﮯ مالپ سﮯ جدﯾد فلسفہ اﯾجاد کيا جس نﮯ عظيم سائنسی ترقی کو
ممکن بنا کر سائنس کﮯ علم اور سائنﭩفک ميتھﮉ کو اصل العلوم قرار دﯾنﮯ ميﮟ اﮨم کردار ادا کيا ليکن کانﭧ سﮯ
پﮩلﮯ ﯾﮩی کام قرآن اور مسلمانوں نﮯ کيا اس طرﺡ دنيا کو ترقی کا راستہ دکھاﯾا مسلمان دنيا کو ﯾہ اسباق
دﯾنﮯ کﮯ بعد خود تصوف فقہ شرﯾعت کی وادی ميﮟ گم ﮨوگئﮯ اور ان کی رﯾاست بھی اس ليﮯ ختم ﮨوگئی
فقﮩی مکاتب فکر نﮯ جمود کا راستہ ﮨموار کيا تقليد نﮯ تباﮨی پيدا کی کتابوں پر ﺣاشيﮯ اور ﺣاشيوں کﮯ
ﺣاشيﮯ لکھنﮯ کا رواج ﮨوا اپنﮯ سوا سب باطل قرار پائﮯ جمود نﮯ اجتﮩاد کا دروازه بند کيا اجتﮩاد ختم ﮨونﮯ
سﮯ امت کﮯ عروج کﮯ تمام راستﮯ بند ﮨوگئﮯ جب تک امت تﺤقيق و اجتﮩاد کرتی رﮨی علم کی شمع روشن
رﮨی ،سائنس و ﭨکنالوجی ميﮟ مسلمان آگﮯ رﮨﮯ کوئی ﮨميﮟ شکست نﮩيﮟ دے سکا علم و تﺤقيق سائنس اور
اجتﮩاد مترادف اصطالﺣات ﮨيﮟ امت نﮯ اجتﮩاد کو صرف دﯾنی امور تک مﺤدود کردﯾا اور اس ميدان ميﮟ بھی
اجتﮩاد نﮩيﮟ کيا اجتﮩاد کﮯ بارے ميﮟ علماءکی تنگ نظری نﮯ انھيﮟ تباه کيا اور اس کﮯ باعث ملت تباه ﮨوگئی
] [٠٢ﮨميﮟ رواﯾتی اسالم کی نﮩيﮟ پروگرﯾسو ،روادار ﺣقيقی اصلی اسالم قرن اول کﮯ معياری غير متعصب
وسيع النظر اسالم کی ضرورت ﮨﮯ جس کی روﺡ قدﯾم ﮨو ليکن قالب جدﯾد جس کا جوﮨر پرانا ﮨو مگر جس کا ظاﮨر
بالکل نيا ﮨو ،جس کﮯ مقاصد قدﯾم مگر جس کﮯ اظﮩار کﮯ طرﯾقﮯ نئﮯ ﮨوں ،جو جدﯾد و قدﯾم کا جامع ﮨو ،جو
دنيا و دﯾن کا آميزه ﮨو ،جو دﯾن ميﮟ پيغمبروں کﮯ طرز عمل کو اختيار کرے اور دنيا کﮯ امور ميﮟ فرعون جيسی
شان و شوکت کا علمبردار ﮨو ،دﯾن کا غلبہ عﮩد ﺣاضر ميﮟ اسی ذرﯾعﮯ سﮯ ممکن ﮨﮯ مسلمان اگر ترقی کرنا
چاﮨتﮯ ﮨيﮟ تو انھيﮟ چاﮨيﮯ کہ وه اسالم کو پبلک الءکﮯ بجائﮯ پرائيوٹ زندگی تک مﺤدود کرليﮟ تاکہ مذﮨب کی
بندش اور پابندﯾاں ان کی ترقی ميﮟ رکاوٹ نہ ڈاليﮟ جب رﯾاست کﮯ مذﮨبی قوانين ﺣالل و ﺣرام  ،صﺤيﺢ و غلﻂ ،
کا تعين کرتﮯ ﮨيﮟ تو سرماﯾہ کار کارخانﮯ نﮩيﮟ لگاتﮯ ترقی کی رفتار رک جاتی ﮨﮯ بيرونی سرماﯾہ کار سرماﯾہ
نﮩيﮟ التﮯ معيشت سست ﮨو جاتی ﮨﮯ کيونکہ پبلک الءميﮟ مذﮨب کو النﮯ سﮯ سرماﯾہ کاری ميﮟ زبردست
رکاوٹ پيداﮨوتی ﮨﮯ مثال ً پاکستان کﮯ شمالی عالقﮯ جو روئﮯ زمين پر وسائل کﮯ لﺤاظ سﮯ جنت ﮨيﮟ وﮨاں
سياﺣت اس ليﮯ نﮩينﮩوسکتی کہ لوگ مغرب کﮯ بعد سوجاتﮯ ﮨيﮟ اپنی عورتوں کو سياﺣت کی صنعت ميﮟ
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خدمت کرنﮯ  ،سياﺣوں کا دل لبھا کرپيسہ کمانﮯ کﮯ ليﮯ بھيجنا پسند نﮩيﮟ کرتﮯ مذﮨب آپ کا ذاتی معاملہ
ﮨﮯ پيسہ پيشﮯ سﮯ ملتا ﮨﮯ عﮩد ﺣاضر ميﮟ ﮨرپيشہ جائز ﮨﮯ کيونکہ ﺣدﯾث کﮯ مطابق سود کا غبار ﮨر نتھنﮯ
لﮩذا ممنوعات سﮯ گرﯾز تو عمال ً ممکن
تک پﮩنچ رﮨا ﮨﮯ ﺣدﯾث کﮯ مطابق مسجد ميﮟ ساز کی آواز بج رﮨی ﮨﮯ ٰ
لﮩذا مجبوراً تمام پيشﮯ تقرﯾباً جائز ﮨوگئﮯ ﮨيﮟ سياﺡ سير و تفرﯾﺢ لطف اﭨھانﮯ کﮯ ليﮯ آتﮯ ﮨيﮟ عورت
نﮩيﮟ رﮨا ٰ
کﮯ بغير سياﺣت کيسﮯ چل سکتی ﮨﮯ جنوبی افرﯾقہ ميﮟ کھيل کﮯ عالمی ساالنہ مقابلﮯ ﮨوئﮯ تو عورتوں کو
عصمت فروشی کی اجاز ت اﯾک ﮨفتﮯ کﮯ ليﮯ دی گئی تاکہ ملکی آمدنی ميﮟ اضافہ ﮨو وﯾسﮯ وﮨاں عصمت
فروشی جرم ﮨﮯ قومی ترقی کﮯ ليﮯ استثناءدﯾا گيا ﮨﮯ ﯾہ قانون ﮨر مذﮨب ميﮟ ﮨوتا ﮨﮯ ﺣالت اضطرار ميﮟ سور
بھی تو ﺣالل ﮨو جاتا ﮨﮯ دقيانوسی رسوم عورت کی ﺣيائ ،مرد کی باالدستی اور قدامت پرستی کﮯ باعث ان
کی معاشی ﺣيثيت کم زور رﮨتی ﮨﮯ سب غربت ميﮟ گرفتار رﮨتﮯ ﮨيﮟ جو کچھ مل گيا اس پر قناعت کرتﮯ ﮨيﮟ
تقدﯾر پر راضی رﮨنﮯ کﮯ باعث ﯾہ کبھی ترقی نﮩيﮟ کرسکتﮯ ان کﮯ بﮍے بﮍے خاندان کئی کئی بچﮯ ان کی
معاشی ترقی ميﮟ اصل رکاوٹ ﮨيﮟ جتنﮯ کم بچﮯ جتنا چھوﭨا خاندان ﮨوگا ﷲ کی رﺣمت اتنی زﯾاده ﮨوگی زﯾاده
معاشی ترقی ﮨوگی زﯾاده تمتع کرسکيﮟ گﮯ اچھی تعليم دال سکيﮟ گﮯ۔ترقی نہ ﮨونﮯ سﮯ  GDP، GNPميﮟ
اضافہ نﮩيﮟ ﮨوسکتا  exportنﮩيﮟ بﮍھ سکتی سياﺡ نﮩيﮟ آسکتﮯ ﭨيکس نﮩيﮟ مل سکتا فارن اﯾکسچينج نﮩيﮟ
آسکتاﯾہ سب پابندﯾاں ﮨﭧ جائيﮟ تو اتنا سرماﯾہ ملﮯ گا کہ اس خطﮯ کﮯ لوگوں کی معاشی زندگی بالکل بدل
اعلی سيب ،انگور پيدا ﮨوتا ﮨﮯ وﮨاں غير ملکی
جائﮯ گی اسی طرﺡ سوات  ،بلوچستان وغيره کﮯ عالقوں ميﮟ
ٰ
کمپنيوں کو شراب بنانﮯ کی اجازت دے دﯾﮟ ﯾہ شراب فرانس ﯾا ﯾورپ جائﮯ گی مقامی لوگوں کو اﯾک قطره بھی
نﮩيﮟ ملﮯ گا مالزمين بھی غير ملکی ﮨوں گﮯ صرف زمين انگور سيب مقامی ﮨوں گﮯ ملک کی معاشی ترقی
بﮍھ جائﮯ گی ليکن مذﮨب کی قدامت پرستی قدم قدم پر سرماﯾہ کاری کی راه ميﮟ سرماﯾﮯ کﮯ اضافﮯ ميﮟ
صنعتی و معاشی ترقی ميﮟ رکاوٹ پيدا کرکﮯ پاکستان کو پيچھﮯ کرتی جارﮨی ﮨﮯ سور ،چھپکلی،کتﮯ
پاکستانی نﮩينکھاتﮯ الکھوں کی تعداد ميﮟ ﯾہ جانور مارے مارے پھرتﮯ ﮨيﮟ اور شﮩروں دﯾﮩاتوں کا امن و سکون
تباه کرتﮯ ﮨيﮟ انھيﮟ مار کر سکون بھی ملﮯ گا اور ﮨم کھانﮯ والوں کوﯾہ جانور اﯾکسپورٹ کرکﮯ فارن اﯾکسچينج
تو کما سکتﮯ ﮨيﮟ ليکن مسلمان نہ تو خود سور کھاتﮯ  ،نہ شراب پيتﮯ نہ دوسرے کو کھانﮯ پينﮯ دﯾتﮯ ﮨيﮟ ان
ميﮟ رواداری ] [Toleranceنﮩينﮩﮯ ،وه اپنﮯ سوا ،اپنﮯ دﯾن کﮯ سوا ،اپنی رواﯾات کﮯ سوا کسی کو درست نﮩيﮟ
سمجھتﮯ وه خبﻂ عظمت ميﮟ مبتال ﮨﮯں اسالف پرستی ميﮟ گرفتار ﮨيﮟ وه زمانﮯ کی رفتار کا ساتھ نﮩيﮟ دﯾنا
چاﮨتﮯ زمانﮯ کﮯ ساتھ چلنﮯ کﮯ بجائﮯ زمانﮯ کو اپنﮯ مطابق چالنا چاﮨتﮯ ﮨيﮟ ﯾﮩی ان کی دنيا اور آخرت ميﮟ
تباﮨی کا اصل سبب ﮨﮯ دنيا ميﮟ بھی نکو رﮨيﮟ گﮯ اور آخرت ميﮟ بھی ان کی کوئی شنوائی نﮩيﮟ ﮨوگی جو دنيا
مينکچھ نﮩيﮟ کرسکتا وه آخرت ميﮟ کيا کرسکﮯ گا ][١٢امام غزالی وغيره نﮯ دﯾن کو صرف پانچ مقاصد شرﯾعہ
تک مﺤدود کرکﮯ اس زمانﮯ کﮯ مطابق دﯾن کی تشرﯾﺢ کی ﯾہ تشرﯾﺢ ان کﮯ زمانﮯ کﮯ ليﮯ درست تھی امام
غزالی نﮯ ﯾہ نﮩيﮟ کﮩا تھا کہ ميﮟ نﮯ جو کﮩا ﮨﮯ وه ﺣتمی قطعی آخری رائﮯ ﮨﮯ امت نﮯ خواه مخواه جمود
لﮩذا مقاصد شرﯾعہ کی فﮩرست ناکافی ﮨﮯ ﮨمارے زمانﮯ کﮯ مطابق نﮩيﮟ
اختيار کرليا ﮨﮯ اب زمانہ بدل گيا ﮨﮯ ٰ
لﮩذا ان تقاضوں کﮯ مطابق
لﮩذا مقاصد شرﯾعہ ميﮟ اضافہ الزمی ﮨﮯ جدﯾد زندگی جدﯾد تقاضﮯ الرﮨی ﮨﮯ ٰ
ﮨﮯ ٰ
دﯾن کﮯ جوﮨر کو برقرار رکھتﮯ ﮨوئﮯ دنيا کﮯ ﺣل پيش کرنا اﮨل دﯾن کی ذمہ داری ﮨﮯ جو لوگ مقاصد شرﯾعت
کی فﮩرست ميﮟ اضافﮯ کو بدعت سمجھتﮯ ﮨيﮟ اور عصری تقاضوں کو پﮩچاننﮯ سﮯ قاصر ﮨيﮟ اﯾسﮯ ﮨی لوگ
دﯾن کﮯ غلبﮯ و عروج کی راه ميﮟ اصل رکاوٹ ﮨيﮟ جدﯾد عﮩد کا تقاضہ ﮨﮯ کہ آزادی ،مساوات ،جمﮩورﯾت ،ترقی
اعلی معيار زندگی،
کو مقاصد شرﯾعت کی فﮩرست ميﮟ شامل کيا جائﮯ تسخير کائنات کا بھی اضافہ کيا جائﮯ
ٰ
عورت کی تعليم ،عورت کی نوکری  ،روز گار ،کاروبار وغيره وغيره کو بھی جدﯾد فﮩرست ميﮟ داخل کرنا چاﮨيﮯ۔
] [٢٢اسالم نﮯ عورت پر وه ﺣدود عائد نﮩيﮟ کی جو فقﮩائﮯ کرام نﮯ عائد کردی ﮨيﮟ قرن فی بيوتکم کی آﯾت کا
مطلب وه نﮩيﮟ جو علماءنﮯ سمجھا اس آﯾت کی غلﻂ تفسير عورت کی ترقی ميﮟ اصل رکاوٹ ﮨﮯ ﯾہ آﯾت ازواج
مطﮩرات تک مﺤدود ﮨﮯ اس کا دائره وسيع کرنﮯ کﮯ باعث عالم اسالم کی پچاس فی صد آبادی گھروں ميﮟ
مسدود  ،مﺤصور  ،مﺤدود اور مقيد ﮨﮯ ﯾہ بﮩت بﮍا نقصان ﮨﮯ اگر عورت گھر ميﮟ بيﭩھﮯ رﮨﮯ گی تو اسکول ،کالج
،ﯾونيورسﭩی ،ﮨسپتال کيسﮯ چليﮟ گﮯ ؟عورت کو عورت پﮍھائﮯ گی  ،عورت کا عالج عورت کرے گی تو عورت
لﮩذا عورت
گھر سﮯ نکلﮯ بغير ﯾہ سب کام کيسﮯ کرے گی؟ اور ﮨر وقت مرد تو عورت کﮯ ساتھ نﮩيﮟ جاسکتا ٰ
کو خود ﮨی سفر کرنا ﮨوگا مردوں سﮯ ميل جول بالکل فطری بات ﮨﮯ ليکن مال ¶ں نﮯ شرﯾعت کی جو تعبير
لﮩذا اب دﯾن کی نئی تشرﯾﺢ کی
پيش کی ﮨﮯ وه تو عورت کﮯ گھر سﮯ نکلنﮯ کو ﮨی نا ممکن بنادﯾتی ﮨﮯ ٰ
ضرورت ﮨﮯ پندره سو سال سﮯ عورت کا مقام گھر ثابت کرنﮯ والی تشرﯾﺤات عصر ﺣاضر ميﮟ نﮩيﮟ چل سکتيﮟ
ان کو نظر انداز کيﮯ بغير مسلمانوں کی آدھی دنيا ترقی نﮩيﮟ کرسکتی ترقی کﮯ بغير آمدنی ميﮟ اضافہ نﮩيﮟ
ﮨوسکتا آمدنی ميﮟ اضافﮯ کﮯ بغير  GNP،GDPميﮟ اضافہ نﮩيﮟ ﮨوسکتا اس اضافﮯ کﮯ بغير دنيا کی قوموں ميﮟ
ﮨميﮟ بلند مقام نﮩيﮟ مل سکتا قرآن کی قدﯾم تفاسير اب چلنﮯ والی نﮩيﮟ ﮨيﮟ جدﯾد تفاسير جو قدﯾم رنگ ميﮟ
لکھی گئی ﮨيﮟ ﯾہ بھی چلنﮯ والی نﮩيﮟ ان سب پر نظر ثانی کی ضرورت ﮨﮯ ] [٣٢قرآن کی تفسير لکھتﮯ
ﮨوئﮯ اور فقہ کی کتابيﮟ مرتب کرتﮯ ﮨوئﮯ ان ميﮟ غالم و لونﮉی کﮯ مسائل بيان کرنﮯ کی ضرورت نﮩيﮟ کيونکہ
لﮩذا
غالم لونﮉی اب ختم ﮨوچکﮯ ﮨيﮟ اسالم نﮯ غالمی کا خاتمہ کردﯾا ﮨﮯ وه دنيا کو آزادی دﯾنﮯ کﮯ ليﮯ آﯾا تھا ٰ
لﮩذا مدارس ميﮟ بھی ان موضوعات کو پﮍھا کر وقت ضائع کرنﮯ کی
آزادی کﮯ بعد غالم لونﮉی کا کيا سوال؟ ٰ
ضرورت نﮩيﮟ ﮨﮯ اب غالمی کا زمانہ واپس نﮩيﮟ آسکتا جب زمانہ ﮨی ختم ﮨوگيا تو اس کا علم دﯾنﮯ کی کيا
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ضرورت ﮨﮯ جدﯾد فقﮩی کتب سﮯ ان مسائل کو خارج کردﯾا جائﮯ اسی طرﺡ دﯾگر اﺣکامات جو زمانہ کﮯ بدلنﮯ
سﮯ اب بدل گئﮯ ﮨيﮟ ﯾا جن پر عمل ممکن نﮩيﮟ رﮨا ان پر فقﮩی مباﺣث پﮍھانﮯ اور کتابوں ميﮟ شامل کرانﮯ کی
کوئی ضرورت نﮩيﮟ ﮨﮯ ﯾہ وقت کا زﯾاں ﮨﮯ اس کﮯ بجائﮯ علماءکو جدﯾد مباﺣث پﮍھنﮯ چاﮨئيﮟ ][۴٢رسالت مآب
آخری پيغمبر ظاﮨر تھﮯ ان کﮯ بعد نبوت ختم ﮨوگئی کيونکہ انسانی شعور نﮯ اتنی ترقی کرلی کہ اب وه نبوت
لﮩذااب قيامت ﮨمارے ليﮯ کافی ﮨﮯ اس کتاب کو سمجھنﮯ کﮯ ليﮯ پيغمبر ظاﮨر کی عدم
کا مﺤتاج نہ رﮨا ٰ
موجودگی ميﮟ پيغمبر باطن ]عقل[ موجود ﮨﮯ جو ابد تک موجود رﮨﮯ گا جو ﮨماری رﮨنمائی و رﮨبری کﮯ ليﮯ
کافی ﮨﮯ اسالم خالﺺ عقلی مذﮨب ﮨﮯ وه رسوم و رواج اور قصﮯ کﮩانيوں کا دﯾن نﮩيﮟ ﮨﮯ شرﯾعت کﮯ اﺣکامات
کا اطالق صاﺣب عقل پر ﮨوتا ﮨﮯ فاطر العقل پر نﮩيﮟ پاگل پر شرﯾعت الگو نﮩيﮟ ﮨوتی عقل کا انﮩدام فرد کو
لﮩذا شرﯾعت عقل سﮯ آزاد نﮩيﮟ ﮨوسکتی عقل و نقل ميﮟ کوئی تعارض
شرﯾعت پر عمل سﮯ آزاد کردﯾتا ﮨﮯ ٰ
نﮩينﮩﮯ قرآن کا کوئی ﺣکم شرﯾعت کا کوئی فيصلہ عقل کﮯ خالف نﮩيﮟ ﮨوسکتا۔ عقل و نقل ميﮟ تطبيق سﮯ
ﮨی شرﯾعت موثر ﮨوتی ﮨﮯ عقل کی اپنی ﺣدود ﮨيﮟ ،نقل کی اپنی ﺣدود ﮨيﮟ ،وﺣی کی اپنی ﺣدود ﮨيﮟ ،ﮨر شﮯ
اپنی ﺣدود ميﮟ رﮨﮯ اور کوئی دوسری کﮯ اقليم ميﮟ مداخلت نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پيدا نﮩيﮟ
لﮩذا افراط و تفرﯾﻂ کﮯ باعث ﮨم اﯾک ذرﯾعﮯ کو دوسرے ذرﯾعﮯ  ،اﯾک ماخذ کو دوسرے ماخذ کی اقليم ميﮟ
ﮨوتا ٰ
دخل اندازی کی اجازت دﯾتﮯ ﮨيﮟ جس کﮯ باعث مسئلﮯ پيدا ﮨوتﮯ ﮨيﮟ ][۵٢ﯾوروپ ميﮟ کيتھولک ازم اور
پروﭨسﭩنﭧ ازم کﮯ مابين لﮍائيوں ،خانہ جنگيوں  ،قتل و خون کﮯ باعث مستقل بد امنی تھی لبرل ازم آﯾا تو اس
نﮯ مذﮨبی مسائل ﺣل کردﯾﮯ اب ﯾوروپ ميﮟ کوئی مذﮨبی بنيادوں پر نﮩيﮟ لﮍتا سب لوگ مستقل مذﮨب رکھنﮯ
کﮯ باوجود روادار ﮨوگئﮯ ﮨيﮟ سب اﯾک دوسرے کو برداشت کرتﮯ ﮨيﮟ سب اﯾک دوسرے کو مساوی سمجھتﮯ
ﮨيﮟ  ،سب اپنﮯ اپنﮯ تصور خير کو دوسرے کﮯ تصور خير کﮯ مساوی سمجھتﮯ ﮨيﮟ اپنﮯ خير کو دوسرے پر برتر
لﮩذا اختالفات نﮩيﮟ پيدا ﮨوتﮯ سب امن و امان سﮯ ره رﮨﮯ ﮨيﮟ اب پاکستان ميﮟ تمام فرقہ
فائق نﮩيﮟ سمجھتﮯ ٰ
وارانہ تنازعات کی اصل وجہ ﯾہ مذﮨبيت ﮨﮯ اس کﮯ خاتمﮯ کﮯ بغير ملک ميﮟ امن و امان قائم نﮩيﮟ ﮨوسکتا امن
لﮩذا مذﮨبی جھگﮍے ختم کيﮯ بغير مذﮨبی تشدد پسندی کا خاتمہ نﮩيﮟ ﮨوسکتا ﯾہ
نہ ﮨو تو ترقی نﮩيﮟ ﮨوسکتی ٰ
وقت کا اﮨم ترﯾن تقاضہ ﮨﮯ۔جمﮩورﯾت ﮨمارے اندر رواداری پيدا کرتی ﮨﮯ  ANP، PPP، MQMميﮟ زبردست دشمنی
ﮨﮯ کراچی ميﮟ اﯾک دوسرے کﮯ سينکﮍوں  ،ﮨزاروں کارکن ﯾہ قتل کرچکﮯ ﮨيﮟ ليکن ﺣکومت ميﮟ ساتھ ساتھ
بھی شرﯾک ﮨيﮟ قتل عام ميﮟ ملوث ﮨونﮯ کﮯ باوجود ﯾہ سب جمﮩوری نظام پر ﯾقين رکھتﮯ ﮨيﮟ اور اسﮯ چالنﮯ
کﮯ ليﮯ اﯾک دوسرے سﮯ تعاون کرتﮯ ﮨيﮟ جمﮩورﯾت پر ﯾﮩی اعتماد اس قتل و غارت گری کا رفتہ رفتہ خاتمہ
کردے گاتمام اختالفات کﮯ باوجود ﯾہ جمﮩوری عمل کﮯ جاری رﮨنﮯ اور اقتدار ميﮟ شراکت پر متفق ﮨيﮟ ﯾہ
جمﮩورﯾت کی خوبی ﮨﮯ کہ زبردست اختالف دشمنی کو بھی وه جمﮩورﯾت سﮯ مﺤبت ميﮟ بدل دﯾتی ﮨﮯ ليکن
لﮩذا ان تمام فرقوں پر پابندی لگادی جائﮯ ][۶٢اسالم
مذﮨبی فرقوں ميﮟ ﯾگانگت کس طرﯾقﮯ سﮯ پيدا ﮨوگی؟ ٰ
ميﮟ لونﮉی کﮯ ليﮯ پردے کی کوئی پابندی نﮩيﮟ مگر آزاد عورت کﮯ ليﮯ ﺣجا ب کی پابندی ﮨﮯ اسالم ميﮟ
لونﮉی زﯾاده آزاد ﮨﮯ اور آزاد عورت بﮯ چاری بالکل پابند لونﮉی کﮯ ليﮯ آدھی سزا ﮨﮯ اور آزاد عورت کﮯ ليﮯ
پوری سزا لونﮉی کﮯ ليﮯ رجم نﮩيﮟ ﮨﮯ آزاد عورت رجم کی جاسکتی ﮨﮯ اسالم اﯾک جانب مساوات کی بات
کرتا ﮨﮯ دوسری جانب خود ﮨی مساوات کﮯ اصول کی تردﯾد کرتا ﮨﮯ وه کﮩتا ﮨﮯ سب برابر ﮨيﮟ تمام انسان برابر
ﮨيﮟ ليکن شرﯾعت کا گﮩری نظر سﮯ جائزه ليجيﮯ تو تمام انسان تو کيا تمام مسلمان بھی برابر نﮩيﮟ
بکر کا ﮨﮯ باقی
ﮨﮯں۔عشره مبشره ،سابقون االولون ،ان کﮯ درجﮯ الگ ﮨيﮟ صﺤابہ ميﮟ پﮩال درجہ ﺣضرت ابو ؓ
تمام صﺤابہ کا درجہ ان سﮯ نيچﮯ ﮨﮯں مرد چار شادی کرسکتا ﮨﮯ عورت صرف اﯾک ،مرد طالق دے سکتا ﮨﮯ
عورت طالق نﮩيﮟ دے سکتی ﯾہ مساوات کی نفی ﮨﮯ باپ بيﭩﮯ کو قتل کردے تو قصاﺹ ميﮟ اسﮯ قتل نﮩيﮟ کيا
جاسکتا۔ مشرکين منافقين اﮨل کتاب برابر نﮩيﮟ ﮨيﮟ ان ميﮟ بھی فرق ﮨﮯ اﮨل کتاب بھی برابر نﮩيﮟ ﮨيﮟ ان ميﮟ
عيسائيوں کو اسالم نﮯ ﯾﮩودﯾوں پر فضيلت دی ﮨﮯ ۔ پورا اسالم مساوات کﮯ اصول کﮯ خالف کھﮍا ﮨﮯ ليکن
مولوی ﯾﮩی کﮩتا ﮨﮯ کہ اسالم ميﮟ مساوات ﮨﮯ ﺣاالنکہ ميراث ميﮟ بھی مساوات نﮩيﮟ ﮨﮯ عورت ﺣکمران نﮩيﮟ
ﮨوسکتی امام نﮩيﮟ ﮨوسکتی قاضی نﮩيﮟ ﮨوسکتی مفتی نﮩيﮟ ﮨوسکتی مجاﮨد نﮩيﮟ بن سکتی قبرستان نﮩيﮟ
ھو کا صيغہ
جاسکتی نماز جنازه ميﮟ شرکت نﮩيﮟ کرسکتی قرآن ميﮟ جﮩاں بھی ﷲ کا ذکر ﮨوا ﮨﮯ وﮨاں ُ
تعالی بھی اپنﮯ ليﮯ ﮨئی کا صيغہ پسند نﮩيﮟ کرتﮯ پورا قرآن عدم مساوات پر
استعمال کيا گيا ﮨﮯ خود ﷲ
ٰ
مبنی اﺣکامات سﮯ ُپر ﮨﮯ ليکن مسلمان جھوٹ کﮩتﮯ ﮨيﮟ کہ اسالم نﮯ سب سﮯ پﮩلﮯ اور سب سﮯ زﯾاده
مساوات مﮩيا کی ][٧٢طالق کا اسالمی قانون دنيا کا سب سﮯ ظالمانہ قانون ﮨﮯ بس تين مرتبہ طالق کﮯ
الفاظ ادا کرکﮯ اﯾک عورت کی پوری زندگی کو سياه رات ميﮟ تبدﯾل کردﯾا جاتا ﮨﮯ اس کﮯ باوجود کﮩا جاتا ﮨﮯ کہ
اسالم دنيا کا سب سﮯ بﮩترﯾن اور عادالنہ نظام ﮨﮯ ﯾہ کون سا عدل ﮨﮯ کہ مرد کی زبان کی اﯾک جنبش عورت
کی قسمت کا فيصلﮯ کردے اور اس کﮯ خالف کسی عدالت ميﮟ اپيل نہ ﮨوسکﮯ دنيا ابھی تک اندھيرے ميﮟ
ﮨﮯ دنيا عورت کﮯ معاملﮯ ميﮟ آج بھی تعصب ميﮟ مبتال ﮨﮯ دنيا کی کوئی عدالت بشمول اسالمی عدالت
عورت کو متوقع طالق کﮯ خالف ﺣکم امتناع ] [Stay orderجاری نﮩيﮟ کرتی ﮨر طالق موثر ﮨو جاتی ﮨﮯ بس کچھ
جرمانﮯ ،کچھ فوائد عورت کو مل جاتﮯ ﮨيﮟ مگر کوئی قانون اسالمی ﯾا غير اسالمی مرد کو طالق کی تلوار
استعمال کرنﮯ سﮯ نﮩيﮟ روک سکتا ][٨٢اسالم سﮯ پﮩلﮯ لوگ فطرت کی پرستش کرتﮯ تھﮯ پﮩاڑ ،درﯾا ،ندی،
نالﮯ ،سمندر ،طوفان ،بجلی ،چاند ،سورج انسان ان کی پرستش کرتا تھا ان کو خدا سمجھتا تھا ان سﮯ اپنی
قسمت کﮯ فيصلﮯ وابستہ کرتا تھا اسالم آﯾا تو اس نﮯ انسان کا رشتہ فطرت کی پرستش سﮯ توڑ کر خالق
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فطرت کی پرستش کی طرف جوڑ دﯾا اسالم نﮯ تسخير کائنات کا انقالبی تصور دے کر انسان کو فطرت کی
غالمی سﮯ نجات دے کر اسﮯ فطرت پر غلبہ و تسلﻂ قائم کرنﮯ کی غير معمولی قوت عطا کی مغرب کا
انقالب تسخير کائنات اسالم کﮯ تصور تسخير کﮯ باعث ﮨی ممکن ﮨوا مغرب اسالم کا ﯾہ اﺣسان کبھی نﮩيﮟ
بھول سکتا ][٩٢اسالم نﮯ وﺣدت آدم ،وﺣدت انسانيت ،اخالقيات عالم ،عدل عالمگيری کی بات کی ﮨﮯ ﯾہ وه
بنيادی اصول ﮨيﮟ جن پر پوری دنيا متﺤد ﮨوسکتی ﮨﮯ ان صوبوں ميﮟ کسی کو اختالف نﮩيﮟ ﮨوسکتا دعوت دﯾنﮯ
کا طرﯾقہ ﯾﮩی ﮨﮯ کہ گفتگو مشترکات سﮯ اختالفات کی طرف جانی چاﮨيﮯ جو کچھ ﮨمارے درميان طﮯ شده ،
اﺣکام عشره ،عالمگير متفقہ اخالقيات کﮯ اصول بﺤث ﯾﮩاں سﮯ شروع ﮨونی چاﮨيﮯ پھر تفردات  ،تنوعات کی
طرف جانا چاﮨيﮯ قوموں کﮯ درميان جو کچھ مشتر ک ﮨﮯ اس نقطہ ¿ اشتراک سﮯ گفتگو کا آغاز ﮨونا چاﮨيﮯ
تمام ادﯾان عالم بر ﺣق ﮨيﮟ وه سب خدا آخرت اور اعمال صالﺤہ کی طرف بالتﮯ ﮨيﮟ ان ميﮟ کوئی فرق نﮩيﮟ
فرق صرف طرﯾقہ کار کا ﮨﮯ اصول کا نﮩينﮩﮯ وﺣدت مذاﮨب عالم ﮨی اس وقت تمام عالمگير مذﮨبی اختالفات کو
دعوی ﮨی تمام جھگﮍوں
طﮯ کرنﮯ کا طرﯾقہ ﮨﮯ سب مذاﮨب ﺣق ﮨيﮟ کسی کو کسی پر فوقيت نﮩيﮟ الﺤق کا
ٰ
کی بنياد نﮩيﮟ امن ﮨی دﯾن کا مقصد ﮨﮯ ليکن اگر دﯾن کﮯ کسی عقيدے نظرﯾﮯ کﮯ باعث امن عالم منتشر
ﮨورﮨا ﮨﮯ تو اس کو ترک کرنا دﯾن اسالم کا تقاضہ ﮨﮯ بين المذاﮨب مکالمﮯ کﮯ ذرﯾعﮯ ﮨی تمام مذﮨبی اختالفات
کو ﺣل کيا جاسکتا ﮨﮯ ورنہ تيسری عالمگير جنگ مذﮨبی بنيادوں پر لﮍی جائﮯ گی کيونکہ اﯾران انقالب کﮯ بعد
دنيا بھر ميﮟ تمام مذاﮨب کو نئی قوت ملی ﮨﮯ اور ﯾہ قوت تيزی سﮯ تصادم کی طرف جارﮨی ﮨﮯ ][٠٣اسالم نﮯ
موسی ؑنﮯ اپنی قوم کو غالمی سﮯ نکال کر
دنيا کو سب سﮯ پﮩلﮯ آزادی مساوات ترقی کا درس دﯾا ﺣضرت
ٰ
آزادی عطا کی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نﮯ مساوات کا سبق دﯾتﮯ ﮨوئﮯ فرماﯾاکہ اگر ميری بيﭩی فاطمہ
بھی چوری کرتی تواس کا ﮨاتھ کاٹ دﯾتا ﺣضرت عمر نﮯ فرماﯾا کہ تم نﮯ کب سﮯ آزاد انسان کو غالم بناليا ﮨﮯ
صﺤابہ نﮯ زبردست ترقی کی پوری دنيا پر قبضہ کرليا اور
اسالم زمانﮯ کی ترقی کا ساتھ دے سکتا ﮨﮯ
ؓ
مسلمانوں کا معيار زندگی بلند کيا معيار زندگی کو بلند کرنا اسالم کﮯ مقاصد ميﮟ سﮯ اﯾک اﮨم مقصد ﮨﮯ لوگ
اچھی زندگی بسر کرنا چاﮨتﮯ ﮨيﮟ اسالم اسﮯ پسند کرتا ﮨﮯ جمالياتی ﺣس کﮯ ليﮯ معيار اﮨم ﮨﮯ ل ٰﮩذا
اﺣساس جمال کی آرائش و افزائش معيار بلند کيﮯ بغير ممکن نﮩيﮟ اسالم اﯾسی ترقی ميﮟ ﺣائل نﮩيﮟ ﮨوتا ﷲ
لﮩذا وه اخراجات زندگی جو لوگوں کﮯ اﺣساس جماليات ،جمالياتی
جميل ﮨﮯ اور جمال کو پسند کرتا ﮨﮯ ٰ
معيارات ميﮟ اضافہ کا باعث بن جائيﮟ ﯾا جن سﮯ جمالياتی ﺣظ ﺣاصل ﮨوسکﮯ عين شرعی امور ميﮟ داخل
ﮨﮯں ][١٣دنيا ميﮟ سب سﮯ پﮩلﮯ انسان آئﮯ پھر اسالم آﯾا انسان پﮩلﮯ ﮨﮯ مذﮨب بعد ميﮟ ﮨﮯ انسانيت کو
مذﮨبيت پر اﯾک درجہ برتری ﺣاصل ﮨﮯ انسانيت کﮯ سامنﮯ اسالميت مسلمانيت ثانوی نوعيت کی چيز ﮨﮯ
اخالقيات عدل وغيره عالمگير اقدار ﮨيﮟ ﮨر تﮩذﯾب زمانﮯ اور دور ميﮟ متفقہ اخالقيات اقوام عالم کﮯ درميان موجود
رﮨی ﮨيﮟ ۔ تصور ﺣقيقت اور تصور الخير سﮯ اخالقيات  ،ﺣقوق اور عدل کاکوئی تعلق ﮨﮯ؟ ﯾہ سب معروضی
] [objectiveاصطالﺣات ﮨيﮟ جو زماں و مکان کی قيد سﮯ ماوراءﮨر عﮩد کی علميت کﮯ ليﮯ مانوس اصطالﺣات
ﮨيﮟ ان کﮯ معانی ميﮟ بھی کوئی بنيادی اختالف نﮩيﮟ ﮨﮯ تمام عالمی جنگوں  ،لﮍائی جھگﮍو ں کﮯ خاتمﮯ کا
طرﯾقہ اﯾک متفقہ مذﮨب ،مشترکہ اخالقيات اور متﺤده تصور عدل ﮨﮯ ﯾہ اشتراک معنوی صرف اور صرف بنيادی
ﺣقوق کﮯ منشور کﮯ تﺤت پيدا کيا جاسکتا ﮨﮯ اس کﮯ سوا کوئی دستاوﯾز  ،کتاب ،اصول اﯾسا نﮩيﮟ ﮨﮯ جس
لﮩذا ﮨميﮟ مذﮨب ﺣقوق انسانی اختيار کرلينا
کﮯ ذرﯾعﮯ ﮨم قوموں کﮯ باﮨمی اختالفات کا خاتمہ کرسکتيﮟ ٰ
چاﮨيﮯ جس پر اقوام متﺤده کﮯ ننانوے فی صد اراکين دستخﻂ کرچکﮯ ﮨيﮟ مگر عمال ً اس کا نفاذ ابھی تک نﮩيﮟ
کيا جاسکا ] [٢٣اﯾک خيال ﮨﮯ کہ تصوف عالمگير گمراﮨی ﮨﮯ ليکن ﯾہ بھی اﯾک ﺣقيقت ﮨﮯ کہ بدعت عالمگير
نﮩيﮟ ﮨوتی دونوں اقوال ميﮟ تطبيق کيسﮯ پيدا کی جائﮯ امام غزالی اور تصوف کﮯ دﯾگر سلسلوں نﮯ
مسلمانوں کو عملی زندگی سﮯ کاﭨنﮯ ميﮟ اﮨم کردار ادا کيا تصوف افيون ﮨﮯ امام ابن تيميہ نﮯ تصوف کﮯ
فتاوی کی  ۶٣جلدوں ميﮟ دو جلدﯾﮟ گياره اور باره
خالف جﮩاد کيا اور اسﮯ باطل قرار دﯾا ليکن امام ابن تيميہ کﮯ
ٰ
تمام تر سلوک و طرﯾقت اور تصوف کﮯ بارے ميﮟ ﮨيﮟ ان کﮯ الئق شاگرد ﺣافظ ابن قيم مصنف مدارج السالکين
کی کتابيﮟ بھی اسی وادی سﮯ متعلق ﮨﮯں  George Maqdisiکﮯ مقالﮯ Ibn Tamiyya, A Sufi of the
غزالی سﮯ کم صوفی نﮩيﮟ تھﮯ انھينتصوف کی وه رسمی اسناد بھی
تيميہ،
 Qadiriyyaکﮯ مطابق امام ابن
ؒ
ؒ
ﺣاصل ﮨيﮟ جو ابھی تک امام غزالی کﮯ ليﮯ درﯾافت نﮩيﮟ ﮨوسکيﮟ ﺣنبلی صوفی عالم خواجہ انصار ﮨروی مصنف
منازل السائرﯾن خود بﮩت بﮍے صوفی تھﮯ شيخ عبدالقادر جيالنی بھی ﺣنبلی سلسلﮯ کﮯ صوفی تھﮯ اﯾم ال
¶س پﮩال مستشرق ﮨﮯ جس نﮯ امام ابن تيميہ کﮯ افکار ميﮟ صوفيانہ خياالت پر تﺤقيق کی اور اس مروجہ
تيميہ نﮯ تصوف کی تردﯾد نﮩيﮟ کی البتہ تصوف کﮯ
خيال کی تردﯾد کردی کہ وه تصوف کﮯ دشمن تھﮯ ابن
ؒ
باطل فرقوں خصوصاً اتﺤادﯾہ کﮯ تصور ﺣلولی پر گرفت کی تصوف کﮯ اکثر بﮍے لوگ ﯾا شافعی ﮨيﮟ ﯾا ﺣنبلی
شيخ عبدالقادر جيالنی کا خرقہ ¿ خالفت جو ابو عمر بن قدامہ ،موفق الدﯾن ابن قدامہ کو عطا ﮨوا ان دونوں
تيميہ کو عطا ﮨوا ۔راسخ العقيده مکاتب فکر
ﺣضرات کﮯ بيﭩﮯ اور بھتيجﮯ ابن عربی عمر بن قدامہ کﮯ ذرﯾعہ ابن
ؒ
امام ابن تيميہ کی بﮩت عزت کرتﮯ ﮨيﮟ اور اب جاوﯾد غامدی صاﺣب نﮯ بھی اپنﮯ فرقﮯ کا شجره نسب امام ابن
قيم کﮯ واسطﮯ سﮯ فراﮨی و اصالﺣی تک قائم کرکﮯ خود پر ختم کردﯾا ﮨﮯ جبکہ غامدی صاﺣب
تيميہ امام ابن
ؒ
ؒ
کﮯ خيال ميﮟ تصوف گمراﮨی بدعت ضاللت ﮨﮯ التباس کی اس دھند ميﮟ ﺣقيقت کو تالش کرنا مشکل کام ﮨﮯ
اسالمی تارﯾخ اور اسالمی شخصيات پر اسرار ﮨيﮟ ان کی اصل ﺣقيقت معلوم نﮩيﮟ ﮨوتی جن شخصيات کی
لﮩذا قرآن و سنت
اصل ﺣقيقت کا پتہ ﮨی نﮩيﮟ ان کو علم دﯾن کﮯ ليﮯ رﮨنما بنانا مسلمانوں کا غلﻂ طرﯾقہ ﮨﮯ ٰ
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کی نئی تعبير و تفﮩيم و تشکيل کی ضرورت ﮨﮯ بدلﮯ ﮨوئﮯ ﺣاالت ميﮟ بدلی ﮨوئی شرﺡ جو کسی امام کی
مﺤتاج نہ ﮨو ليکن اس عمل کﮯ دوران امت کﮯ تمام مکاتب فکر ،تمام ائمہ سﮯ خوشی چينی کی جائﮯ ان کﮯ
کام کی قدر کی جائﮯ مگر اس نظرﯾﮯ کﮯ تﺤت کہ ﯾہ کام اپنﮯ عﮩد کﮯ ليﮯ بﮯ مثال تھا مگر اب ﯾہ مﺤض
تارﯾخی ورثہ ﮨﮯ مگر نﮩاﯾت قيمتی قابل ِ قدر و استفاده ﮨﮯ ،ﮨر پھول سﮯ رس ليا جائﮯ اور عالمگير گل دستہ
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