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تے ھحں ،حً محں مؤهث مزکش کا فشق بھی   ٹے کپسے لیئے تیاس بیٹھے ھو ٹے مو الے چھو ھے تو گھش و اوعان حب پیذا ھوتا 

ھے تو کبھی بیٹی،،  ھے،کبھی بیٹا لگتا  نہحں کیا حاتا کیوهکہ هومولود چىذ ماہ تک دوهوں حيغ کی لشوست پوسی کشتا 

ھے،، پھش بچہ حب رسا  ھے اوس بیٹی کو بیٹا کہہ کش دل خوػ کشتی  تے ھوئی بیٹی بىا کش پیاس کشتی  والذہ بھی بیےٹ کو پیاس کش

تے ایک مخفوؿ  ھے،، کپسے ھوں یا حو کے کپسوں اوس حوتوں محں فشق واضح ھوها ؼشوع ھوتا  ھے تو اط  بڑا ھوتا 

کے طوس  تے وؽاوی  ھے،اب وہ کپسے اوس حو تے پیچھے چھوڑ کش آگے هکل حاتا  تے ھحں پھش بچہ وہ کپسے اوس حو وكت تک ھو

کےبھی کہ وہ کپسے  پش تو اظتعمال ھو ظکےت ھحں مگش بچے کا حعم اوس كذ کاٹھ ان کو كبول نہحں کشتا ، وہ یہ تعلیم کش 

کے مطابم نہحں، پھش ایک وكت  کے حال  کے ھحں، انہحں پہً کش چل کش نہحں دکھا ظکتا کیوهکہ اب وہ اط  تے اط  اوس حو

ھے  ھے، اب حوتا یا کپسا پھٹ ظکتا  کے كذ کا بڑھىا سک گیا  ھے، اب اط  ھے کہ اط کا اظٹیىڈسڈ ظائض مکمل ھو حاتا  آتا 

لے گا وھی اظٹیىڈسڈ ظائض اوس مخفوؿ همبر خشیذے گا  کے ظائض محں فشق نہحں آتا،، حب بھی  یہی حال دیً ! مگش اط 

ئے هبی بھی بھیجے گئے اوس ؼشیعتحں  ھے، اوعاهیت حب اپےن بچپن سے چلی تو اط کی عللی و ظماجی عمش کو دیکھےت ھو کا 

کے معجضے تھے اوس هہ وہ ؼشیعتحں دائمی  کے معجضے ھمیؽہ  کے هبی تھے هہ ان  بھی بىائی گئحں ،مگش هہ وہ هبی ھمیؽہ 

الے کو پتہ تھا کہ وہ ٹشاهضٹ  کے پڑاؤ تھے،، وہ ؼشیعتحں عاسض ی تھحں، حکم دیےن و ؼشیعتحں تھحں وہ تکمیل کی مجزل کی ساہ 

ھے، اط لیئے اط کی حفاعت کا بىذوبعت بھی نہحں کیا گیا،، هہ وہ معجضے محفوظ اوس هہ اط  دوس کی كاهون ظاصی 

تا آهکہ وہ وكت آ گیا حب اوعاهیت اپےن بلوغ کو پہىچی اط کی علل !! دوس کی کتابحں محفوظ اوس هہ ؼشیعتحں محفوظ 

هے تھے وہ پیذا کش لیئے اوس حو فتےن ظوچےن تھے ظوچ لیئے  ! هے حو حوالهیاں دکھاوی تھحں وہ دکھا بیٹھی، حو ظوال پیذا کش

هے وہ هبی بھیجا حغ کی ؼشیعت اوس کتاب بھی محفوظ کی اوس كبر اوس معجضہ بھی محفوظ کش دیا  حغ ! تب ہللا پاک 

کے هام ہللا کا آخشی خطاب كشاس دی گئ اوس حغ پش لیا گیا عہذ،،  کی ظيت دائمی ظيت كشاس پائی ،حً کی کتاب اوعاهیت 

حو لوگ بھی حو ظوال بھی کش سھے ھحں اوس حو ؼبہ اوس فتىہ اٹھاها چاہ سھے ھحں یہ باس ی ! فائىل ٹیعٹامىٹ كشاس پایا 

کے اهکاس اوس دھشیت و الحاد تک ظب کچھ کیا حا چکا اوس  لے کش خذا  کے هکاح سے  ھے وسهہ ھم حيعوں  کڑھی کا ابال 

ھے،، اوس كوموں  هے ظوال پڑھ کش پھش اط کا حواب دیا  اط کا حواب بھی دیا حا چکا،، ھش ظوال کا حواب كشآن حکیم 

ھے  کے اط کا اهجام بھی دکھا دیا  ھے اوس هہ ھی ! کی بشبادی کی تاسیخ بیان کش  اب هہ تو پچھلے سظولوں کی پحروی مؽشوع 

ھے  کے لئے ایک ھی هبی کی ظيت اوس ان کی ھی ! ان کی ؼشیعت كابِل عمل  اب كیامت تک تمام اوعاهوں اوس تمام صماهوں 

ھے  ًِ اظالم حو اپےن عشوج اوس حواوی کو پہىچ چکا ،، الیوم اکملت لکم دیىکم ! ؼشیعت كابِل عمل  حغ دیً کا هام دی

کے  ۔۔، اظالم اوس اط 
ً
ھے اوس سلیت لکم الاظالم دیىا ھے و اتممت علیکم وعمتی ، سظالت کی تکمیل  دیً کی تکمیل 

ھے  کے لئے سب کی سلا کا ظشٹیفیکیٹ  ھے، وھی بچہ حو حوان ھو کش اپےن ! پحروکاسوں  یہاں سے دوظشا معئلہ ؼشوع ھوتا 

ھے،، اط  ھے مگش اط کا موٹا ھوها اپنی حگہ پہ ایک الگ معئلہ  ھے،، اط کابڑھىا تو سک حاتا  اظٹیىڈسڈ كذ کو پہىچ حاتا 

ھے،، وہ بٹن کھول کش  ھے، اب پشاها گال اط کا گال گھوهٹتا  کے ظاتھ بڑھتا  ھے مگش پھیالؤ عمش  کی اوهچائی تو وھی سھتی 



ھے مگش پہىا  کے کام تو آ ظکتی  هے  ھے، پشاوی پیيٹ اب اسے خص ی کش ھے یا گلے کا ظائض چوڑائی محں صیادہ کشتا  گضاسہ کشتا 

ھے مگش صیادہ دیش اسے پہً  کش اسے چالیا نہحں حا ظکتا،، پشاوی كمیق اسے پھيعا کش اط کی ظاوغ تو سوکی حا ظکتی 

ھے،اوس  ھے حو گىجائؾ دیکھ کش کپسے کو کھال کشتا  سکھےن پش مجبوس نہحں کیا حا ظکتا،یہاں سے دسصی کا کام ؼشوع ھوتا 

ھے،ظوؼیو پولیٹیکل اوس ظوؼیو کلچشل  ھے،، دیً محں یہی کام فلہا اوس مجتہذ کا ھوتا  کے مطابم بىا دیتا  ٹھیک ظائض 

کے  ھے وہ اط گىجائؾ کو دیکھ کش لشوست  هے تبذیلی کی گىجائؾ كیامت تک سکھ دی  معامالت حً محں ہللا پاک 

کے باسے محں هبی پاک  تے ھحں، خود كشآن حکیم  کے خضاهے كیامت تک ملسو هيلع هللا ىلصمطابم اظتعمال کش ھے کہ اط  کا فشمان موحود 

خالی نہحں ھوهگے اوس یہ اپےن اهذس غوطہ صن عاكل کو کبھی خالی ھاتھ نہحں لوٹائے گا، علماء کبھی اط سے ظحر نہحں 

هے  الے امام ؼافعی  هے و کے كذموں محں بیٹھ کش علم حاـل کش ھوهگے،اس ی کا اعہاس ھماسے ماض ی محں ھوا، امام مالک 

کے مطابم دینی لباط کو  کے بامللابل اپنی فلہ دی اوس وكت کی لشوست  ئے ان  کے احترام کو ملحوِظ خاطش سکھےت ھو ان 

کے بیچ ظىگعاس کش دئےی گئے،اوس  کے ھاتھوں عحن مسجذ  کے مطابم کیا،، اگشچہ تىگ هغشوں اوس اهذھے مللذوں  ظائض 

کے مللذیً تعذاد محں فلہ  کثرت سے خون بہہ حاهے کی وحہ سے ؼہادت کا ستبہ پایا، پھش وہ وكت بھی آیا کپ فلہ ؼافعی 

کے مطابم  کے معائل  کے دسصی کا کام ظيبھاال اوس اپےن صماهے  هے وكت  کے عالوہ امام ابوحىیفہ  مالکی پش غلبہ پا گئے، اط 

هے آگے بڑھ کش اپےن امام  کے اپےن ؼاگشدوں  ئے تو ان  حل پیؾ کیئے، وكت تبذیل ھوا ،ظوؼیو پولیٹیکل حاالت تبذیل ھو

کے  کے علی الشغم ان  بے عضتی 90کے احترام  ٪ معائل کو تبذیل کش دیا، کس ی سے معائل محں اختالف کا مطلب اط کی 

ھے، حو اهذھی تللیذ کو ادب و احترام کا دسحہ دیےت ھحں،حاالهکہ یہ  کے لوگوں کی پعت خیالی  بےحشمتی ھماسے صماهے  اوس 

ھے،تاصہ خون کی  ھے حو دل کا والو پھيغ حاهے سے پیذا ھوتا  ھے، یہ اس ی طشح کا مشك  کے لیئے سخت هلفان دہ  دیً 

ھے،رسا رسا س ی بات پہ حو لوگ کہےت ھحں کہ اگش کوئی  ھے اوس کاسڈیک اسیعٹ ھو کش بىذہ مش حاتا  فشاھمی سک حاتی 

ھے کہ امام ابو حىیفہ اگش امام ابو یوظف اوس امام  کے پائے کا اوعان تو ان سے گضاسػ  ھے تو الؤ ابوحىیفہ  تبذیلی الوی 

گے، حغ  گے تو امام نہحں سھحں  گے، اوس تؽشیف الئحں  ئے تو آج وہ کہاں سے تؽشیف الئحں  محمذ کو دظتیاب نہحں ھو

گے، امام کی امامت اپےن صماهے محں  گے بلکہ امتی بً حائحں  کے عیس ی علیہ العالم واپغ آ کش هبی نہحں سھحں  طشح بلول آپ 

ھے یہ بغ اس ی هغام ؼمس ی محں  تے ھحں،یہ حو ھماسا ظوسج  کے ھی ایکعپرٹ ھو ھے کیوهکہ وہ اپےن صماهے  ھی چمکتی 

کے مول بھی هہ پوچھے،یہ ڈیڑھ ظال  ھے، رسا ظا یہاں سے ھٹ کش آگے چال حائے تو کوئی اسے ظیاسے  امام اوس پھےن خان 

تے ھحں،، حو  کے آگے وہ ظوسج بھی ھحں حو ـشف ڈیڑھ مىٹ محں اتنی اهشجی پیذا کش ھے،اط  محں حتنی اهشجی پیذا کشتا 

ھے  ھے وھحں آفتاب  پھش کیا خود امام ابو حىیفہ کو اپےن صماهے محں کیا اتفاِق سائے سے امام چىا گیا تھا؟ ان ! رسا حہاں پہ 

کے معاسك موحود تھے اوس ان پش اعترالات آج بھی موحود ھحں اوس بہت ظاسے معلول بھی ھحں،،امام ملک بھی اس ی 

کے بذن اوس داڑھی ظمیت  کے ان  حشم ِ احتہاد محں كابِل تعضیش ٹھہشے،پوسے مذیےن کی سات بھش کی غالعت اکٹھی کش 

کے ؼاهے هکال دیئے گئے ،،  کے مذیےن محں گھمایا گیا،پہلواهوں سے کھىچھوا کش ان  چہشے پش ملی گئ اوس گذھے پش ظواس کش 

هے والا بذل حاتا  امام احمذ کو ظِش دسباس سوصے کی حالت محں سوصاهہ ظو کوڑے ماسے حاتے،ھش دط کوڑے بعذ کوڑے ماس



مگش کوڑے کھاهے والا وھی ایک ھوتا ،الغشك کہ حو لوگ بھی حغ صماهے محں بھی اط عغیم دینی خذمت کا بحسا اٹھائحں 

 ! گے وہ یہ بات رھً محں سکھحں کہ

 ! ان ھــــی پتھـــشوں پہ چـــــل کــش گـــش آ ظـــکو تــــو آؤ 

ھے  !محرے گھش کی ساہگــضس محں کوئی کہکــــــؽاں نہحں 

ھے، اط سے پہلے کوئی اسے ماس نہحں ظکتا اوس حو   کے ظاتھ کہ ہللا حغ بىذے سے حو اوس حتىا کام لیىا چاھتا  اط یلحن 

الے لوگ  لے کش چلےن و ھے اوس اسے  ھے اسے افشاد یا وكت کبھی ماس نہحں ظکتا، ہللا اط کام کو پالتا  کام ہللا پاک کشوا لیتا 

ھے  کے هام پش چڑھا سکھے ھحں، ! فشاھم کش دیتا  هے اپےن اپےن معالک اوس اکابش  ھماسا ظب سے بڑا املیہ وہ چؽمے ھحں حو ھم 

ھے ،حیس ی کہ ھم  کے چؽمے سے دهیا کو دیکھےت ھحں اوس بذ كعمتی سے وہ ھمحں ویس ی ھی هغش آتی  ھم اپےن اپےن معلک 

دیکھىا چاھےت ھحں ،کس ی کو گشیً تو کس ی کو الل اوس کس ی کو پیلی،، کتاب و ظيت کا چؽمہ کوئی خوػ كعمت ھی 

ھے اوس شخفیتوں کو کوٹ کوٹ  ھے، اپےن اکابش کو مافوق الفطشت اوس خطا سے مبرا ھعتیاں بىا کش پیؾ کیا حاتا  چڑھاتا 

تے ھحں کہ اگش فلہی طوس پش کوئی تبذیلی الصمی بھی  ھے کہ ھم یہ مطالبہ کش ھے،هتیجہ یہ  کش دل و دماغ محں گھعایا حاتا 

لے کش آؤ، اب ایس ی افعاهوی شخفیات هہ تو  کے لئے ویس ی ھی خطا سے معفوم اوس مافوق الفطشت ھعتیاں  ھے تو اط 

کبھی تھحں اوس هہ اب اوس هہ کبھی معتلبل محں الئی حا ظکتی ھحں، حو بھی اٹھے گا اگش هو باتحں دسظت کشے گا تو ایک 

ھے  هے والا بھی ہللا پیذا کش دے گا،،یہی ظابلہ اماموں کی ھعٹری  غلط بھی لشوس کشے گا اوس اط غلطی کو دسظت کش

کے ظاتھ ھو گا،، اوعان کی امامت کا فیفلہ ھم عفش نہحں  الے اماموں  اوس ہللا کی ظيت بھی اوس یہی موحودہ اوس آهے و

تے آهے والا وكت اوس معتلبل کی وعلحں کشتی ھحں  !! کش

 


