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 ،یکم یاتحاد ک یکا سامنا ہے، وہ ہے باہم لنجیبڑے چ کیجس ا ساتھ مسلمانوں کو بہت سے مسائل کے ساتھ

 یاپن یہمار ںیہے۔ اس م وںیپارہ پارہ ک یامت اتن یپھر بھ کنیامت، ل کیکتاب، ا کی، ا ملسو هيلع هللا ىلصرسول کیا خدا، کیا
 قتیحق یہ یسیا کیا رینظر تحر ر  یشامل ہے۔ ز یبھ محنت یبھ یکے ساتھ ساتھ اسالم کے دشمنوں ک وںیکوتاہ

کے ( ۲۰۱۰) 2010 یمضمون جوالئ ہی ں؟یہو پارہے ہ ںیمتفق نہ یچاند پر بھ کیتک ہم ا یابھ وںیہے کہ ک
۔تھا شائع ہوا ںیاُردو ڈائجسٹ م  

 

کے گورنر  شیہندوستان کے صوبے اتر پرد ںیم یدہائ یک (۱۹۴۰) 1940 یخان چھتار دیراحت خان سع نواب
سے  استیس یک سیاور کانگر گیکہ وہ مسلم ل ایاہم عہدہ اس لئے عطا ک ہی ںیحکومت نے انہ زیرہے ۔ انگر

ہوئے انکشاف  لکھتے ںیادداشتی یاپن یکا دم بھرتے تھے۔ نواب چھتار یروفادا یک زوںیالتعلق رہ کر انگر
دوست نے، جو ہندوستان  زیپکے انگر کیان کے ا ۔ایگ ایپر لندن بال یوٹیڈ یسرکار ںیبار انہ کیکہ ا ںیکرتے ہ

 رےیکرائوں، جہاں م ریس یجگہ ک یسیا کی! آپ کو ا ےیآئ”کلکٹر رہ چکا تھا، نواب صاحب سے کہا:  ںیم
کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے  زیخوش ہوگئے۔ انگر صاحبنواب “ ۔ایگ ںینہ یہندوستان یآج تک کوئ ںیم الیخ

۔ دو روز بعد کلکٹر یتھ یضرور ینیاجازت ل یریحکومت سے تحر لئےیک کھنےیپاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ د
 یموٹر وہاں لے جانے ک ‘ںیموٹر م یریم کنیل“ گے ںیہم کل صبح چل”اور کہا:  ایاجازت نامہ ساتھ لے آ

۔ںیاجازت نہ  
 

طرف جنگل  ںیطرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائ یمنزل ک زیصبح نواب صاحب اور وہ انگر یاگل
۔ سڑک کے ای۔ جوں جوں چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیسڑک موجود تھ یس یپتل کیا ںی۔  جنگل مایشروع ہوگ

رہے تھے۔  کھید ا دھراُدھر ٹھےیب رانیمسافر۔ نواب صاحب ح دلیپ یوئتھا، نہ ک فکیٹر یدونوں جانب نہ کوئ
۔ پھر دور ایبہت بڑا دروازہ نظر آ کیا ربعدید ی۔ تھوڑایوقت گزر گ ادہیموٹر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے ز

 یاور درختوں ک اںیاس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑ ،ید یعمارت دکھائ ضیوعر عیوس تینہا کیسامنے ا
پہرہ تھا۔ یکے چاروں طرف زبردست فوج عمارتجسے عبور کرنا ناممکن تھا،  ،یتھ وارید یسیا  
 

موٹر  یکہ اپن ایاور حکم د کھایاجازت نامہ غور سے د یرینے پاسپورٹ اور تحر وںیعمارت کے باہر فوج اس
کلکٹر  زینگرنواب صاحب اور ا ں،یسوار ہو جائ ںیہے، اس م یموٹر کھڑ یاور آگے جو فوج ںیچھوڑ د ںیوہ

گھنا جنگل اور دونوں  یسڑک پر سفر شروع ہوا، وہ یگئے۔ اب پھر اس پتل ٹھیب ںیموٹر م یپہرے داروں ک
“ ہے۔ یبس منزل آنے وال”نے کہا:  زی۔ نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگرںیوارید یدرختوں ک یطرف جنگل
سے  ہاںی”اور کہا:  ینے موٹر روک د رویڈرائ یتو فوج یعمارت نظر آئ یبڑ یاور سرخ پتھر ک کیآخر دورا

 ہاںیکہ آپ  ‘ںیرکھ ادی”نے نواب صاحب سے کہا :  رکلکٹ ںی۔ راستے م“ںیجا سکتے ہ دلیآگے آپ صرف پ
۔”ںیبالکل اجازت نہ یسوال کرنے ک ایبولنے  ں،یآئے ہ کھنےیصرف د  

 

 شیبار کیاخل ہوئے تو اد ںیمتعدد کمرے تھے۔ داالن م چھےیداالن تھا، اس کے پ ںیکے شروع م عمارت
دو  یہ سےیکمرے سے نکال۔ دوسرے کمرے سے ا کیا ٹےیرومال لپ یکپڑے پہنے سر پر عرب ینوجوان عرب

“ حال ہے؟ ایک السالم! کمیوعل”کہا۔ دوسرے نے  “کمیالسالم عل” ںیلہجے م ینوجوان نکلے۔ پہلے نے عرب
نے فوراً اشارے سے منع  زیانگر کنیہتے تھے لرہ گئے۔ کچھ پوچھنا چا رانیکر ح کھیمنظر د ہینواب صاحب 

لباس  یفرش بچھاہے، عرب سایکہ اندر مسجد ج کھایکمرے کے دروازے پر پہنچے، د کی۔ چلتے چلتے اایکرد
 ں،یسبق پڑھا رہے ہ ٹھےیطرح ب یبالکل اس ادان کے سامنے است ں،یہ ٹھےیملبوس متعدد طلبہ فرش پر ب ںیم
کرتے۔  یاستاد سے سوال بھ ںیم یزیانگر یاور کبھ ی۔ طلباء عربںیتے ہپڑھا ںیمدرسوں م یاسالم سےیج

جارہا ہے اور  ایکا درس د یجگہ بخار یقرآن کا درس ہورہا ہے، کس ںیکمرے م یکہ کس کھاینواب صاحب نے د
 ںیاور کمرے م کیمناظرہ ہورہا تھا۔ ا انیکے درم حوںیمسلمانوں اور مس ںیکمرے م کیکا۔ ا فیمسلم شر ںیکہ
جارہا  ایسکھا ںیکا ترجمہ مختلف زبانوں م دیقرآن مج ںی۔ سب سے بڑے کمرے میتھ یمسائل پر بات ہورہ یفقہ
 تھا۔



 

مسئلے مسائل پر زور ہے۔ مثالً وضو، روزے، نماز اور سجدہ سہو کے  کیکہ ہر جگہ بار اینے نوٹ ک انہوں
ع، چاند کا نظر آنا، غسل خانے کے وضع قط یک یمسائل ، وراثت اور رضاعت کے جھگڑے، لباس اور داڑھ

حج بدل اور قضاء نمازوں  ،حرام ایہو، دنبہ حالل ہے  یسیک یچھر ساہو،یآداب، حج کے مناسک، بکرا، دنبہ ک
کے  یپاک یناجائز؟ عورت ک ایپتلون پہننا جائز ہے  سے؟یجائے اور حج کا ک ایطے ک سےیکا دن ک دیبحث، ع یک

استاد نے  کیا رہ؟یوغ س،یب ای ںیآٹھ ہ حیتراو    ں؟ینہ ایجائے  یاتحہ پڑھسورۃ الف چھےیجھگڑے، امام کے پ
بتائے کہ جادو، نظربد،  ہیجماعت اب ! ”ںیشآستہ اردو م تینہا ںیآخر م راو یزیپھر انگر یپہلے عرب ا،یسوال ک

یبول ںیم یزینگرآواز پہلے ا کیجماعت بہ  یک سیچال سینتیپ “ں؟ینہ ایبرحق ہے  ہیکا سا بیگنڈہ و آس ذ،یتعو  
TRUE ,TRUE ںیاور اردو م ایجواب د یہی ںیم یپھر عرب ! 

 

االستاد، قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود : ”ایطالب علم نے کھڑے ہو کر سوال ک کیا
 یتھ کپکا کرو۔ ستاروں، ہا مانیمسلمان کا ا ںیاور ورد م اتیبات مت کرو، روا یقرآن ک”استاد بولے: “ ہے۔
اُلجھاو۔ ںیانہ ںیم بیمقدراور نص روں،یلک “ 

 

مدرسے کو  ینید میاتنے عظ”کلکٹر سے پوچھا:  زینے انگر یوہ واپس ہوئے تو نواب چھتار کھکریسب د ہی
 یسائیسب ع ہی ں،یمسلمان نہ یکوئ ںی،ان سب م یارے بھئ”نے کہا:  زیانگر“رکھا ہے؟  چھپا وںیآپ نے ک

جاتا  اید جیاور ہندوستان بھ رانیا ،یترک ،ی  مسلمان ملکوں خصوصاً مشرق وسط ںیانہمکمل ہونے پر میتعل ں،یہ
مسلمان  یورپیکہ وہ  ںیسے کہتے ہ وںی۔ پھر نمازںینماز پڑھتے ہ ںیمسجد م یبڑ یکس ہیہے۔ وہاں پہنچ کر 

ادارے  یاتنے اسالم ںیم ورپی۔ ںیہے اور وہ مکمل عالم ہ یپائ میتعل ںیجامعہ االزہر م ی۔ انہوں نے مصر کںیہ
جگہ درکار  یچاہتے، صرف کھانا، سر چھپانے ک ںیوہ سردست تنخواہ نہ ں،یدے سک میکہ وہ تعل ںیموجود نہ

ادارہ ہو  یمیتعل ں،یکرتے ہ شیخدمات پ یقرآن پڑھانے کے طور پر اپن لئےیامام، بچوں ک شیہے۔ وہ مٔوذن، پ
۔ںیہ تےیتک د ۔ جمعہ کے خطبےںیاستاد مقرر ہو جاتے ہ ںیتو اس م  

 

 ہیاہداف  یادیکے بن‘ مدرسے میعظ’کہ ا س  ایکر د رانیبتا کر ح ہی ںیمہمان نے انہ زیصاحب کے انگر نواب
ںیہ : 

 

الجھاکر قرآن سے دور رکھا جائے۔ ںیمسائل م یاور نظر فوںیمسلمانوں کو وظ (۱)   
جائے۔ ایہو سکے، گھٹا یکا درجہ جس طرح بھ ملسو هيلع هللا ىلصحضور اکرم (۲)   

  

ادارہ  یہی ںیکتاب لکھوانے م یرسالت ک ن  یتوہ ںیم (۱۹۲۰) 1920کہ  ایک یانکشاف بھ ہینے  زیراس انگ
ادارہ تھا۔  یہیبنا کر کھڑا کرنے واال  یکو جھوٹا نب یانیبرس پہلے مرزا غالم احمد قاد یطرح کئ یشامل تھا۔ اس

کتاب  یک یہے کہ سلمان رشد ۔ خبریتھ یہوکر جات اریعمارت سے ت یاس یلندن ک ادیبن یک ںکتابو یاسک
ادارے کا ہاتھ ہے۔ یاس یبھ ںیلکھوانے م  

(۲۰۱۶) 2016 یفرور ۰۰۰۰ ایانڈ ‘ۃایالح’ : ماہنامہ ہیبشکر  
 

 ایامام پکڑا گ کیا ںیپاکستان م یمغرب ںیجنگ م یک ۱۹۶۵کہ  یٔ خبر آ  ںیجنگ اخبار م ںیم ۱۹۶۵طرح  یاس
ہے حاالں کہ  ںینہ یتو پتہ چال کہ وہ تو مسلمان ہ یک شیفوج نے تفترہا تھا ۔  جیبھ غامیپ ہیکو خف ایجو کہ انڈ

رہا تھا ۔ وہاں دس سالوں سے امامت کر   
 

اٹھارہ  ںیخان م لیاسماع رہینے ڈ یلیاسرا کیکہ ا ایپر بتا ایڈیبالل قطب نے م ڈاکٹر ںیم ۲۰۱۴ یٔ طرح م یاس
 ایبتا یبھ ہیجا رہا ہوں ۔ اسے پہلے انھوں کے  لیہو کر واپس اسرا ٹائریمالزمت کرکے اب ر یامامت ک تکسال 

۔ یتھ یہو رہ ںیطرز م یخوبصورت تالوت عراق یجگہ ہے جہاں بڑ کیا ںیکہ لندن م   
 

Jew worked as Imam masjid in DI Khan for eighteen years 
https://www.youtube.com/watch?v=r5xchnrzbEk 

 
Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors 
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