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سے جوتے پر جوتے اور  وںیصد ںی۔ انھہے  ی  ہو یک یڈ چیا یپ ںیآج کے نام نہاد مسلمانوں نے حجت م
پھر  ںیجاتے ہ ٹھتےیب ںیگود م یک کیا یآرہا ہے ۔ کبھ ںیہوش نہ یمگر پھر بھ ںیمکے پر مکے پڑرہے ہ

جوتے و گھونے  یھجاتے اور پھرانسے ب ٹھیب ںیانسے جوتے و گھونے کھانے کے بعد دوسرے  کے گود م
کو  م  یہوے  تو ہللا نے حضرت مر دایپ ی  سی۔ جب حضرت ع یتھ یمرض یہیہ یکہ ہللا ک ںیکھانے کے بعد کہتے ہ

سخت محنت  یبھ ںی نے انھہللا یعنیگے تو اسے کھاو   ںیکہا کہ کھجور کے درخت کو ہالو  تو کھجور گر یبھ
ہے ۔ ایسست و کاہل ہو گ یہ تیکرنے کو کہا جبکہ آج کا نام نہاد مسلمان نہا   

 

اور آج بچے بچے کہتے  ایکمال کر دکھا یبھ ین نیپر غالب آگے  ۔ چ ایاور دن ینے بے پناہ محنت ک مغرب
قرض دار ہے ۔ یک نیچ ایدن یج سار۔ آ  اینے بنا نیسب چ یباق ایکہ ہللا نے ہم سب کو بنا ںیپھرتے ہ   

 

۔  ںیآج کے مسلمان ناکام و نمراد ہ یکتاب قرآن موجود ہے مگر پھر بھ یک تیپاس سب سے بہتر ہدا ہمارے
کتاب سے نہ کہ  یکا مطلب پور نےیل تی۔ قرآن سے ہدا ںیسے کوسوں دور ہ غامیوجہ قرآن کے پ یادیبن یاسک

مطلب  ہیہے جسکا  ایکرنے کو کہا گ ملبات پر ع یہے کہ ہللا اور رسول ک ںیمسے ۔ قرآن  تیآ  کیصرف چند ا
جاے  ۔ قرآن  ایپر عمل ک ثیجاے  اور صرف حد ایطرف رکھد کیکر ا ٹیلپ ںیکہ اب قرآن کو کپڑے م ںیہرگز نہ

کہ ہللا  یعنیہے  کیکا ا ںیم نیقرآن ت۔ ہے  یبے حد ضرورسمجھکر پڑھنا اور اسپر عمل کرنا  تیآ  کیہر ا یک
اس  ونکہیہے چ یاور سنت رسول بھ یمنہ مبارک سے ہم تک پہنچ کےان ہی ونکہیک ثیحد یک ملسو هيلع هللا ىلصکا کالم محمد

 ںیثیحد فیجابجا ضع ںیم ثیمگر حد مستند ہے صدیقرآن صد ف۔  ایکھایعمل کرکے د صدیپر انھوں نے صد ف
اور  ثیقرآن کو باالے  طاق رکھکر حد یبھوجہ  یادیبن یک یناکام ی۔ آج نام نہاد مسلمانوں ک ںیموجود ہ
۔ آج تو  ںیانتہا کو پہنچ گے  ہ ںیاور شرک و بدت م ںیپڑگے  ہ چھےیکے پ وںیو قصے کہان اتیاحک یدوسر

اور چغہ ہو ۔ حاالں کہ  یداڑھ یسب سے بڑ یجسک ںیو مفکرسمجھتے ہ یلوگ ان کو سب سے بڑا عالم مفت
 ںیپڑھا تھا بلکہ ہللا نے انھ ںیمدرسے سے نہ یبھ ینے کس ملسو هيلع هللا ىلص۔ محمد کچھ اور ہے  غامیقرآن و سنت کا پ

کے مشورے پر عمل  ی  حضرت سلمان فارس تینے واحد اقل ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ںیخاص طور پر چنا تھا ۔ غزوہ خندق م
بلکہ  تےیڈالنے د ںیکو گھانس نہ تیاقل یکے لے  چنا مگر آج ہم کس یسربراہ یاس کام ک یاور انکو ہ ایک

وہ ضرور  ںیکھیلوگوں کو د ضی  خاص خاص عہدے پے فا ںی۔ ہر شعبہ م ںیسے لگا کر رکھتے ہ وارید ںیانھ
پروان چڑھے ہونگے ۔ چند خاص  ںیخاص کے ساے  م یخاص طبقے سے طعلق رکھتے ہونگے اور کس یکس

قوم کو الو بنارہا ہوگا  اور دعوہ سچے عاشقان رسول کا کررہا ہوگا ۔ یطبقہ پور یاشرف  
 

کر سمجھتا ہے کہ  نیکر کے، ڈاکہ ڈال کر اور دوسروں کا حق چھ ینام نہاد مسلمان جھوٹ بول کر، چور آج کا
کافر،  ںیبلکل مختلف ہے ۔ قرآن نے تو انھ خامیحاالں کہ قرآن کا پ یشفارش ہوجاے  گ یک ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ںیم امتیق

و خار ہونگے اور آخرت  لیے حد ذلب ںیم ایہے کہ وہ اس دن ی  پہچان بتا یمنافق و مشرک کہا ہے اور اس ک
ادھر  یبھ یگے ۔ وہاں کبھ ںی  ڈال دے  جا ںیکے لے  جہنم م شہیہم شہیسخت رسواکن عزاب ہوگا اور وہ ہم ںیم

اور جو  ایکے لے  گ شہیہم شہیہم ایگ ںی۔ جو جہنم پ یہوگ ںینہ یریپھ رایہ ی  ہو گا اور کو ںیکا مال ادھر نہ
۔ ںیعمل کچھ اور کرتے ہ کنیل ںیمنافق پڑھتے قرآن ہ ۔ ایے لے  گک شہیمہ شہیہم ایگ ںیجنت پ  

 

رشتے  یپردہ و حجاب کے بہانے بھ ںیکا عالم ہے ۔ کہ یہے ۔ نفسہ نفس ی  پہچان ختم ہو گ یبھ یآج رشتوں ک
حجاب کا  وجہ کر ۔ یہونے ک بیتبقہ سگے رشتہ داروں کو غر ہیاشرف ٹسیاسٹ ںیتو کہ ںیتوڑے جارہے ہ

نقاب اس کے ہللا کا خوف ہے ۔ جبکہ  ںیاور ان م ںیعزت دار ہ ہیکرنا اور پہچاننا ہے کہ  میکا قا ایمقصد ح
 ےیکے ل نیمسلمہ خوات۔  دہشتگرد اپنے آپ کو چھپاتا ہے ایکہ ڈاکو  سایکہ چھپانا ج یعنیبلکل مختلف ہے 

۔ نقاب  کہ چہرہ اور ہاتھ کھال ہو یعنی ںیرکھ لفدہشتگرد سے بالکل مخت ایہے کہ اپنے آپ کو ڈاکو  یضرور
وہ  ںیکہ کہ ںیاور ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر ںیکھیخود د  یبھ ریتصو یدہشتگرد ک ایخاتون اور ڈاکو  یوال

پہچاننا مشکل ہو  ہی۔ عورتوں کہ نقاب لگانے سے  ںیہ یرہید ںیپناہ تو نہ ںیدہشتگردوں کو نقاب کے روپ م



مومن مرد  اور عزت دار مسلمہ ۔ یہللا سے ڈرنےوال ایدہشتگرد  ایکون ہے ڈاکو  چھےیپ ےجاتا ہے کہ پردہ ک
آج تو سالم  کنیل ںیسے روکتے ہ ی  اور برا ںیہ تےیکا حکم د یکیوہ ن ونکہیک ںیہ ایاول ںیاور مومن عورت

۔ ہے ایجرم بن گ یکرنا بھ  
 

ے عاشقان رسول بلکہ قول و فعل/عمل سے پہچانے  دکھاوے سے  نہیں یوہ ہیں جو لبادے سے یا ظاہر سچ 
آج اگر اندھے و بہرے اور جاہل و جزباتی قوم کو  – اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیتے جاتے ہیں

قرآن کی کوی  آیت بتای جاتی ہے تو یہ ہزاروں سوال کردیتے ہیں، کفر کا فتوا لگا کر مارنے اور مرنے پر تل 
بہری اور جاہل  اندھی واس  -کہانیاں سنای  جایں تو مزے لیکر سنتے ہیں جاتے ہیں جبکہ اگر دوسرے قصے 

سنیں تمہارے ایک غلط فیصلے سے انڈیا کے تیس کڑور مسلمان خطرے   –جزباتی قوم کا ہللا ہی حافظ ہے و 
پہلے ان سب   –میں پڑسکتے ہیں جو اس کے عالوہ ہیں جو اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں 

    - آج کی گلوبل دنیا پیار کی زبان سمجھتی ہے نفرت کی نہیں –گریشن دیں پھر بات کریں کو امی
 

جاے  ۔ مشرق وسطہ تو  ی  پھر سے نہ دہرا خیتار یخان ک زیچنگ ایحالکو خان  ںیآج خدشہ لگتا ہے کہ کہ
 یقوم اتن ہیآج ہے ۔  یجارہ یہ یاب تک بہت ایدر یخون کسے  وںیصدچکا ہے اور  یکھنڈر ہو ہ یبھ سےیو

 ل،یبڑا کام سڑک، ر ی  کو ایہے کہ ہر کام خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کچڑا اٹھانے کا ہو  ی  کاہل و سست ہو گ
 یآعظم و صدر بھ ریممکن ہے کہ کل وز نیتو ع ںیکے لے  لوگ باہر سے آرہے ہ زیغرض ہر چ یجہاز، بجل

 کیآج ا۔  یگ مشرق سے مغرب تک بہے ایدر یک یپان الل کی۔ پھر ا یباہر کا ہوگا اور دفاع کا سربراہ بھ
اس سے  ںینو انسان کے لے ہ یاور تمام بن میراہتمام امت اب االتیتالش ہے جس کے خ یزندہ شخص ک سےیا
شخص کا پتہ چلے تو  سےیا یسر سے اونچا ہو جاے  ۔ اگر آپ کو کس یہو جاے  اور پان ریکہ بہت د شتریپ

اور اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ضرور ضرور تمام لوگوں کو مطلع  ںین سے پرکھباتوں کو قرآ  کین یاسک
۔ ںیسب مل جل کر کام کر ںیم چانےکو ب تیانسان یاور دکھ ںیکر  

 

۔ جہاں جہاں جگہ  جاے   یک قیسے تحق لیکے راز پر تفص یترق یک نیہے کہ چ یآج اشد ضرورت اس بات ک
 نیجا سکے ۔ چ ی  تکہ قوم کو بھوک و افالس سے نجات دال ںی  جاکے درخت و پودے لگاے   یملے پھل و سبز

 یقرآن ںی۔ ہر مسجد م ےجاسک ایجاے  تاکہ قوم کو ننگ سے بچا ایلباس کے نظام کو فوراً الگو ک کیکے ا
مفت مارشل  ںیجاے  ۔ ہر مسجد م ایکا احتمام ک نےیمفت د میتعل یادیبن یک دیزبان کے عالوہ دور جد یعرب

کو نہ پڑھانا امت  وںیٹیرہے ۔ ب یباق یصحت بھ یجاے  تاکہ قوم ک ید تیترب یادیبن یڈو کڑاٹے کجو آڑٹس
 یامت بھگت رہ ہیآج  ازہیہے جسکا خم یخودکش یاجتماع یطرح ک کیرکاوٹ ہے اور ا ںیم یترق یک میابرھ

ں نےکہ قوم کے  یہے ۔ ہمارے ماض قرآن تو امت کے چال و  مخای۔ پ ںیتھا آج ہم کاٹ رہے ہ ایجو بو رہنماو 
ں نے ظاہر شتریہے جبکہ ہمارے ب ے  یکرنے کے ل حیچلن صح دے کر اس  حیترج ںیلبادے کو اول یگمراہ مالو 

چلے  ںینہ یپتہ ہ ںیگے ہم ںیدال ںیجبتک ہم قوم کو بھوک و افالس سے نجات نہ ہے ۔ ایامت کا جنازہ نکال د
۔ ںیسنوارتے ہ ںیم یروشن یر قوم کے بچوں کا مستقبل قرآن کہم سب ملک ے  یآ گا کہ اصل مصلہ کہاں ہے ۔   

 

 ہللا کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ
– کریں عملہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لے یہ بحد ضروری ہے کہ ہللا کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق   

 

ہے تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا  
سورۃ البقرہ  – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – اتنا بھی نہی سمجھتے حاالنکہ تم تالوت کرتے رہتے ہو اور

  44آیت 
 

–آمین  –وفیق عطا فرماے کی ت نے اور اس پر عمل کرنےھڑپ ہللا سے دعاً ہے کہ ہمیں قرآن سمجھکر  
۔ ہی۔ شکر ںیحاصل کر ںیاور ثواب دار ۓاوروں کو بھی یہ پیغام پہنچای ،اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلیے   
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