




dell
Sticky Note
قرآن میں کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہوتا۔(علی میاں ندوی)































































































Dr.Tareen
Sticky Note
۱۔ہر ہرعالم گویا علم کا ایک ایک خزانہ ہے، جس کوحاصل کرنے کے بعد ہی اللی تعالی کی قدرت اور کبریائی کا اندازہ اوراحساس ہونے لکتاہے۔۲۔ایک تعریف کے مطابق اللہ کے سوا پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ عالمین ہے۔ چاہے وہ مرئی ہویاغہر مرئی، احساس خمسہ کے ادراک مین آتاہویانہیں۔اس طرح عالم کالفط کائنات سے متعلق اوراس میں پائے جانے والے سبھی علوم پرہولا جاسکتاہے، لہٰذا عالم کا ترجمہ دُنیا اور سائنس بھی ہو سکتاہے۔ وہ اس لئے کہ یہسارے امور اورعلوم منظم اورایک قاعدہ کے ماتحت کام کرے ہیں۔ باقاعدہ اور منظم علوم کا ہی نام سائنس ہے۔الحمد للہ اب دُنیا اس نگتہ کو کما حقہٗ جان گئی ہے۔اسیلئے اب سائنس کا لفط فقط ان علوم تک محدود نہیں جن کا تعلق لبارٹری اورتجربہ گاہوں سے  ہے۔۳۔ رب کے ساتھ عالمین لا گر بتادیا کہ اللہ کی قدرت اورکرشمہ سازی کی جھلک دیکھنےکے لئے عالمین کوجاننا ضروری ہے۴۔ عالمین لاکر بتادیا کہ انسانی علوم کوچند گھسے پٹے دقیانوسی علمی نصاب اوراوٹ آف ڈیٹ کتابوں اورمسئلے مسائلوں تک محدود کردینا یا سمجھنا مسلم اقوام کے لئے زہرقاتلہے۔اسلامی علوم کوزمانے کہ ہرنئی ایچاد اورترقیکے مطابق ہم آہنگ ہوناضروری ہے۔ ورنہ امت مسلمہ علوم جدیدہ کے سانے خود کویونا اورہیٹا پائے گی۔۵۔رب العالمین کہہ کربتادیاکہ اللہ کے دین اور اللہکی بھیجی ہوئی کتاب مین کوئی بھی چیز یا بات ایسی نہیں جوسائنس یعنی علوم صحیحہ کے مخالف یا منافی ہو۔۶۔رب کا ہرگام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ۔ بے شمار عالمین سے چڑا ہوا ہے۔انسان اپنے جسم اوراس کی کارکردگی پرہی ایک سرسری نکاہ ڈالے اسے بخوبی پتہ چلجائے گا کہ اس کا کوئی بھی عمل بے شماراعمال،افعال اورعلتوں کا ایک حتمی یعنی اجتماعی نتیجۃ ہے۷۔ہرانسان چونکہ خود بھی عالمین کاایک جزو ہے اس لئے اس کابھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زمہ داریوں اورفرائض منصبیوں کو پوری ایمان داری سے نبھائے ۔ عالمینکی کارکردگی کی مثال ایک زنجیریا سلسلہ کی سی پے ۔اگراس کی ایک بھی کڑی کمزورپڑگئی یا ٹوٹ گئی اسکااثر  پورے نظام پرپڑے گا۔۸۔ جس طرح سیل فونوں میں کنٹیس می آئے دن اٖصافہ ہوتا ہے اورفون کامالک ضرورت کے مطابق اپنا تعلق بنائے رکھتا ہے ۔اسطرح ہرنیا شناسا ہماری حمدکا دائرہ بڑھاکرکے ہماری ذمہ داریوںاور ہمارے فرائض می اضافہ کردیتاہے؛ دُعا اورتبلیخ وغیرہ کے وقت اس کوبھی نظروں کے سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔۹۔اس آیت میںایک زبردست پیشگوئی بھی ہے ۔ وہ یہ کہ جوں جوں علم وحکمت کادائرہ اوراس کی روشنی ممیں پھیلائو اوروسعت ہوتی چلی جائے گی توں توں حمد واپس لوٹ کر اسکے حقیقی حقدار یعنی خدائے واحدکی طرف لوٹتی چلی چائے گی۔
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Sticky Note
مولاناعبیداللہ سندھی کہتے ہیں کہ مشہور عرب موّرخ ابن اثیر ہندوؤں، چیہنیوں ، یونانیوں اوردیکر قدیم اقوام کوصابی قراردیتاہے۔ صابی عقائد میں مظاہر پرستی اساس دین ہے۔ان کے نزدیک علوم لدنی کی تجلی کواکب پرہوتی ہے ۔ اورمظاہرقدرت کے آئینہ می خالق کاجلوہ نظر آتاہے۔۔حنفیت میں اس تجلی کی جلوہ گاہ افراد کاملین کادل ہے۔ان کوحنیفی ملت میں نبی کہاجاتاہے۔ بے سمجھی سے مسلماںوں نے ’’حرّان ‘‘ میں رہنے والے ایک محدود فرقہ کوصرف صافی مانا۔ اصل واقعہ یہ ہےکہ اسلام عیسائیت اوریہودیت کے علاوہ باقی  ملتوں کے لوگوں کاشمارصائبین میں سے ہوتاچاہئے تھا۔(سوانخ ۔پروفسرمحمدسرور)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dr.Tareen
Sticky Note
اس میں حاملین قران کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کوان لوگوں تک پہنچائیں جواس ے بے نصیب تھے (امین احن اصلاحی)
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اگرانبیاعلیھم السلام یہ دعوت لے کرنہ آتے توہم کواس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ہم یونہی بھٹکتے رہتے اورجنت کی بجائے ہمارا کوئی دوسرامقام ہوتا(قرآنی افادات جلدا)
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یہاں تبلیغ حق کے پانچ نہایت بلیغ اورحکیمانہ  انداز واسلوب ہیں :
۱)۔مناسب جگہ کاانتخاب
۲)کام جلدی اوروقت پر پورا کرنا۔
۳) وقت کاتعین سامعین کی سہولیت کامطابق
۴)مطلوبہ چپیز میں قابل نفع امورکااضافہ
۵) مدعاصرف طالب کی ضرورتوں کو پیش نظررکھنا ہے۔بے کار کے سائڈ ٹاپکسز کو اجاگرکرکے مجادلت اورمخاصمت کاماحول پیدا کرنا نہیں۔  
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حکمت۔وہ بات جوفہم کے مطابق، استعدادکے مطابق، معاشرہ کے مطابق، علاقے کے مطابق، طبیعت کے مطابق ، مخاطب کی عقلی سطح اورنفسیات کے مطابق، موضوع کی اہمیت کے مطابق مخاطب کی عقلی سطح اورنفسیات کے مطابق اوران کے افکارومعتعقدارکے مطابق ہو۔ینعنی ہروہ چیز جوکسی سے اپنی بات منوانے کے لئے ضروری اورناگزیزہوتی ہے۔  (قرانی افادات۔جلدا)
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اور خرچ کرو ااس مال میں سے جس میں تمہیں اس نے خلیفہ بنایاہے۔قران مجید خلافت الٰہی کوبڑی ذمہ داری کی چیزسمجھتاہے۔ جوعدل ورحمت اورسخت محاسبے کامطالبہ کرتی ہے۔ اورخلافت وخود مختاری کافرق بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خلیفہ ہمیشہ اپنے مالک سے مربوط اوراس کاتابعدار۔ زمہ داری میں امانت دار اپنے ماتحتوں کاہمدرد اپنے مالک وآقاکاشکرگزاراورہرفضل وکرم اس کی طرف منسوب کرنےوالاہوتاہے؛وہ غروروتکبرمیں مبتلا نہیں ہوتا۔اورنہ قوت وحکومت اسے آبے سے باہرکرتی ہے۔(قرآنی افادات جلد۱۔ص ۴۵) 
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قران مجیدیہی دعوی کرتاہے وہ کہتاہے کہ خدافراموشی کی سزاخودفراموشی ہے۔جب انسان خداکوبھلاتاہے تووہ یہ دکھادیتاہے کہ پھراپنے کوبھولتاچلاجاتاہے۔ ۔۔زندگی کاانہماک بڑھتاچلاجاتاہے ساری زندگی انسان کے گردچکرلگاتی نظرآتی ہے ۔مگرانسان کسی اورچیزکے گردطواف کرتانظرآتاہے ۔مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں اورذرائی ووسائل مقصود بن جاتے ہیں۔اشیا سے براہ راست ایسی دلچسبی پیداہوجاتی ہے کہ اپنی ذات بھی بیچ میں سے نکل جاتی ہے۔۔۔یہ خدافراموشی اورخداسے یہ بغاوت جتینی ترقی کرتی ہے خودفراموشی ۔خوددشمنی ،خودکشی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ ۔۔خداسے بغاوت کے جھنڈے ہرطرف بلند ہین۔ خودپرستی کی جتین  تبلیغ جاری ہے خودفراموشی بڑھتی جاتی ہے۔زندگی کی نعمتیں اورقلب وروح کی لذتیں چھنتی چلی جارہی ہیں ۔ مقاصداُٹھائے جاتے ہیں اوروسائل میں الجھادئے جاتے ہیں ۔دولت راحت کے لئے تھی ۔دولت رہ گئی راحت لے لی گئی ۔اوراس طرح لی گئی کہ اس کاکہیں نشان نہیں ملتااوراب لوگوں نے اس کی خانہ پوری بھی دولت ہی سے کرنی شروع کردی ۔غذائیں اوردوائیں بڑھ گئیں اورصحت سلب کرلی گئی۔۔۔سفرآسان ہوگیا تومقصدسفرمشکل ہوگیا۔تیزرفتارسواریاں اوروسائل سفرراحت وسہولت کے لئے تھے اب سرعت ہی مقصود بن گئی اورراحت مفقود ہوگئی۔ قدرتی دشواریاں دُورہوئیں توقانونی اورمصنوعی دشواریاں خود پیدا کرلیں اوراپنے اوپرمسلط کرلیں۔۔۔۔محبت کافورہوگئی خون سفیدہوگیا۔ اغراض کاہرطرف دوردورہ ہے ۔۔۔اس کاعلاج صرف خداشناسی اورخداطلبی ہے۔ فرارکے بجائے واپسی۔۔۔۔۔۔ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر۔  (قرانی افادات۔۱)
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