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کہ ایبات پر سوال ک کیا یریحضرت نے م کیا ںیمحفل م کیا  

" ہے؟ ایآپ کا مسلک ک " 
"۔ںی"کچھ نہ اینے جواب د ںیم  
 

"۔یلگے "پھر بھ کہنے  
ہوا ہے۔ اینام ہللا  کا د ہیمسلم ہوں اور  ںینے کہا "الحمدہلل م ںیم  
 

راستہ ہوتا ہے۔ کیا یجانا ہو، بندے کا کوئ یبھ ںیفرمانے لگے کہ "کہ ہیطنز " 
ہوں۔ تایچھوڑ د اںیسڑک پر چلنا پسند کرتا ہوں، پگڈنڈ یپک ںی"حضور م ،یسے عرض ک ادب " 

 
 تےیکرنے سے انکار کر د میتسل ہی یاکثر لوگ اچھے بھلے سمجھدار اور پڑھے لکھے بھ ں،یبات نہ یدفعہ ک کیصرف ا ہی اور

کرتا۔ ںینہ یرویپ یمسلک ک یکہ دوسرا کس ںیہ  
 

پڑھا  ”نایقیموقعے کا ذکر تو آپ سب نے  یخیاورتار الوداعۃ۔ خطبہ حججئےیالجھن ہے، آپ مدد کر د یس یچھوٹ کیا یریم تو
؟یسن ایتھے  عہیمجھے بتائے گا کہ اس وقت موجود صحابہ اور نو مسلم ش یا مجمع تھا۔ کوئالکھ سوا الکھ ک یہوگا۔ کوئ  

جاننا چاہتا ہوں کہ ںیم  
،یسے پہلے جب عبدالوہاب نجد  ۱۷۰۳۔    
،یلویسے پہلے احمد رضا خان بر  ۱۸۵۶۔   
وبند،یسے پہلے دارلعلوم د  ۱۸۶۶۔   

رکھتے تھے ںینہجب وجود  کیتحر یاور سلف ثیسال پہلے جب اہل حد ۱۰۰بھگ  لگ  
 یاپنے ماننے والوں ک اینے خود  اتیمدرسوں اور شخص کوں،یان سب تحر ایکہا جاتا تھا اور ک ایعام سادہ مسلمانوں کو ک تو

دھارا ؟ ںیمسلک اور فرقوں کا روپ نہ کیوجہ سے ا  
 

ا؟یمتحد ک ای ایک میان سب نے مسلمانوں کو تقس ایک  
کہ مذہب کے اندر فرقے متعارف کروائے  یتھ یمسلمانوں کے لئے ناکاف یابھ ایک میتقس یک ینسل، زبان، عالقے اور برادر رنگ،
 گئے؟

 
 ،یمالک ،یحنف یبار بھ کیا ںیم وںیزندگ یپور یاپن یہم کو کبھ ایک ں،یہمارے قابل احترام اساتذہ، جن کو ہم آئمہ کرام کہتے ہ ایک

بٹنے کا درس دے کر گئے؟ ںیم ہیاور جعفر ،یحنبل ،یشافع  
الگ ہے۔ لیتفص یکے نام پر جو سلسلے بنائے گئے اور راستے جدا کئے گئے ان ک تصوف  

 
ں؟یالگ ہ وںیک ںیتو مسجد ںیمسالک ہ یاور علم یفکر ،یمحض فقہ ہیفرما دے کہ اگر  یکوئ یرہنمائ یبھ ہی یریم  

 وںیک بسیاور مدرسے کا سل قہ،یے کا طرہاتھ باندھن ںینماز م ہ،یشب یکا سٹائل، عمامے کا رنگ، جھنڈے ک یکا سائز، ٹوپ یڈاڑھ
 الگ ہے؟

 
کہ صحابہ کرام تک بانٹ  یکے نام، زمانے کے امام، حت وںیخوفناک ہے کہ عقائد، رسومات، تہوار، بچے اوربچ یاتن میتقس

۔ سارا ںیاور بھورا سب رنگ اپنے ساتھ مخصوص کر رکھے ہ الیہرا ،پ ،ینارنج د،یشہہ دماغوں نے کاال، سف ہاںی۔ ںیرکھے ہ
۔ جناب واال ںیاور فالنے ہ ںیہ‘ الگ‘پہچان جائے کہ ہم  کھےید یبھ ںیم‘حالت‘جس  ںیہم یہے کہ کوئ وںیزور اس بات پر ک

باتوں سے نکال ہوا مسلک اور فرقہ  یکتابوں اور لوگوں ک یکہ مدرسوں، فتووں ک ںیسمجھا د یبھ ہیمجھ کم علم اور کم عقل کو 
لگا کر آتا ہے کہ ان کے سامنے  بلیطرح ل یپراڈکٹ ک شنلین یملٹ یکس یہونے واال بچہ بھ دایہو تا ہے کہ پ سےیک یموروث

ہے۔ یبات لگت یکل ک یاور برانڈنگ تو ابھ ٹنگیکلچر، مارک ٹیماڈرن کارپور  
 

پھر  کنیتھا ل یجاتے تھے۔ اول اول بحث مباحثہ ہ ےیک لنجیتو اچھے دور تھے شائد وہ جب مناظرے اور چ ںیکے مقابلے م آج
جاتا تھا، پھر کفر کے فتوے  ایکر کام چال ل جیدوسرے کو لعنت مالمت اور تبرے بھ کی۔ پہلے تو محض ایگئ یبات آگے بڑھت

وہاں تک  دھای۔ پھر چند "جدت پسندوں" نے      سیگئ یبانٹنے تک چل ٹیکیفیسرٹآئے۔ بات جنت اور دوزخ کے  ںیم ٹیمارک
" گروہ در گروہ لوگوں جنت نسدانی"سائ ہیاور  یک ینے ترق یکنالوجی۔ ٹایلے ل یاپنے ذمہ بہ احسن و خوب یپہنچانے کا کام بھ



 یک یپست یکرنے کے لئے اور ہمار نعو برحق نے تو م یرسول ہاد رےیطرف سے دوزخ کو روانہ کرنے لگے۔ م یبلکہ اپن
اور  حیسے اپنے فرقے کے صح ثیقے کہے، ہم نے اس حدفر 73ہمارے  ںیسے تقابلے م لیاسرائ یطرف اشارہ کرتے ہوئے بن

کہتے، ایک ںی۔ اب ہوتے تو پتہ نہایسب کو ٹھکانے لگا د یاور باق ا،یہونے کا جواز گھڑ ل یجنت  
 
پہلے ابن انشاء نے لکھا تھا، ینصف صد کنیل  

" جاتا تھا ۔ اب عرصہ ہوا داخلہ بند ہے  ایلوگوں کو داخل ک ںیہے ۔ پہلے اس م یدائرہ اسالم کا بھ کی۔ اںیاقسام ہ یکئ یدائروں ک
جاتا ہے ایصرف خارج ک  ". 

 
اور فرقے فرقے ہو گئے۔ سب  ایکو ٹکڑے ٹکڑے کر د نیسے نہ ہونا جنہوں نے اپنے د ںیرب العزت نے تو کہا "اُن لوگوں م ہللا

جو اُن کے پاس ہے" )سورہ الروم(۔ ںیسے خوش ہ یفرقے اس  
 

وآلہ  ہیہللا عل یبٹ گئے،)اے محمد صل ںیاور گروہوں م ایکو فرقے کر د نیتو کہتا ہے کہ "جن لوگوں نے د یبھ ہیہللا   اور
وہ ان کو )سب(  ںی۔ ان کا معاملہ ہللا کے حوالے ہے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہںیواسطہ نہ یوسلم( کہہ دو تمہارا ان سے کوئ

 بتائے گا" )سورہ االنعام(۔
 
نہ پڑنا" )سورہ آل  ںیکو مضبوط پکڑے رہنا اور تفرقے م یرس یکہ "سب مل کر ہللا ک یہوگ یہ ادیب کو تو س یبھ تیآ ہی

 عمران(۔
 

 یکہ "کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر ک ایجب فرما ؟ید ںینہ ہیکو اپنے عذاب سے تشب میہللا  نے اپنے تقس ایک اور
 یکو دوسرے )سے لڑا کر آپس( ک کیفرقہ فرقہ کردے اور ا ںیتمہ ای جےیسے عذاب بھ چےیتمہارے پاؤں کے ن ایطرف سے 

" )سورہ االنعام(۔ںیلوگ سمجھ ہیتاکہ  ںیکرتے ہ انیکو کس کس طرح ب توںیآ یہم اپن کھویکا مزہ چکھادے۔ د یلڑائ  
 یآت ںی۔ مجھے سمجھ نہایرکھ د ںیانوں متھا،اس کو ہم نے بالکل الٹ بنا کر خ ایپرونے آ ںیم یلڑ کیفرق مٹانے اور ا نید جو
 یہوتا ہے۔ جب کوئ وںیچھوڑتا ہوں تو دوسرے کو اعتراض ک یمسلک کا خانے خال ںیفارم پر کرتے ہوئے جب م یبھ یکوئ

ہے۔ یہوت وںیک یمسلمان ہوں کہنے پر شرمندگ ںیمتعارف کرواتا ہے تو اس کو صرف الحمدہلل   
 

 ی( بھںیکتابوں م ی( نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے )کہللاکہ "اس )ا یگزر ںینہ تیآ ہینظروں سے  یہمار ایک
۔ ’’نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ یاور تم بن ںیوآلہ وسلم( تم پر گواہ ہو جائ ہیہللا عل یرسوِل )صل ہیتاکہ  یبھ ںیاور اس )قرآن( م

 )سورہ الحج(۔
 

ہے اور ہم ہللا کے  یلگت یکم یکوئ ںیم انیکہ ہم کو اسالم اور ہللا کے ب ںیتنے بڑے ہا ایباہلل ہم اور ہمارے تکبر ک معاذہللا،نعوذ
۔ ہم ںیلگا کر پورا کرتے ہ یلویبر ای ثیاہل حد ،یسلف ،یوبندید ،یوہاب ،یسن عہ،یصرف مسلم کے ساتھ ش یعنیہوئے نام  ئےید

ا؟یک ںینہ وںیک میکا استاد تسل ےکو زمان نینے سب امام  
 

کورٹ کے ججز  میسپر ںیم سیک یہ کیاختالف رائے کا اظہار کرتا ہے، اگر ا نلیڈاکٹرز کا پ شلسٹیمسلے پر سپ یہ کیا اگر
طب،قانون اور  یتو ہم کبھ ںیکر سکتے ہ شیپ اتیمظہر کائنات پر سائنسدان متنوع نظر یاور اگر ہ ںینوٹ لکھتے ہ یاختالف

 ںیکرتے اور ان کےمشترکہ نقائص نہ ںیمسالک قائم نہ چھےیان کے پ اٹھاتے، ںینہ یپر انگل نیسائنس اور اس کے ماہر
نے  زیکس چ ںی۔ تو پھر ہمںیرکھتے ہ ادیبن یسے سب کو مان کر اور پڑھ کر اپنے علم ک تیثیح یطالب علم ک کینکالتے۔ بلکہ ا

 کنگیپ نیرنگ یخال ںیکے دھوکے م نقل وںیبات،ک یاور اصل تو دور ک ںیدکانوں پر پھرتے ہ یکاٹا ہے کہ ہم در بدر، رنگ برنگ
ںیاٹھائے لئے پھرتے ہ ! 

 
الجھن ہے یس یچھوٹ ہی یریم تو ... 

 منقول
 

۔)اشفاق ںیچاہئے تاکہ اسے پڑھ کر کچھ لوگ تو شعور پا جائ یالنیپھ ادہیسے ز ادہیپوسٹ ز ہیتمام احباب کو  ںیرائے م یریم
 (احمد خاں

 
 

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors 
http://global-right-path.webs.com     http://global-right-path.blogspot.com     http://www.global-right-path.com 

Email to global-right-path+subscribe@googlegroups.com to subscribe 

http://global-right-path.webs.com/
http://global-right-path.blogspot.com/
http://www.global-right-path.com/
mailto:global-right-path+subscribe@googlegroups.com

