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کتاب (مذکرہ فی العقیدہ ) مدینہ یونیورسٹی کی
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والے تدریبی کورس میں بطور نصاب پڑھایا
عزیرنے
جاتا ہے۔موالنا عبدالخالق بن محمد
ؔ
موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے
افادہ عام کیلئے اردو قالَب میں ڈھاال ہے ،رب
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عمل کے قبول ہونے کی شرطیں
(پیش نظر مضمون ڈاکٹر صالح سعد سحیمی
حفظہ ہللا کی کتاب مذکرہ فی العقیدہ سے
ماخوز ایک اہم فصل ہے ۔واضح رہے کہ
کتاب (مذکرہ فی العقیدہ ) مدینہ یونیورسٹی کی
طرف سے مختلف ممالک میں منعق
د ہونے والے تدریبی کورس میں بطور نصاب
پڑھایا جاتا ہے۔موالنا عبدالخالق بن محمد
عزیرنے موضوع کی اہمیت کو سمجھتے
ؔ
ہوئے اسے افادہ عام کیلئے اردو قالَب میں
ڈھاال ہے ،رب کریم اس مضمون کے نفع کو
عام کرے اور ہم سب کے اعمال کو کتاب
وسنت کی شرطوں کے مطابق بنائے آمین)۔
یہ بات معلوم ہے کہ تمام عبادتیں توقیفی ہیں
مطلب یہ ہے کہ ان کو شریعت کے دستور
کے مطابق پہچانا جاتا ہے ۔ کسی آدمی کے
لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے

مطابق عبادت کرے بلکہ اس طریقے کے
مطابق عبادت کرے جس کو قرآن کریم اور
سنت رسول اہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے بیان
فرمایا ہے مثالً عبادت میں ضروری ہے کہ وہ
عمل خالص ہللا کے لئے ہو ۔
یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی
بھی عمل جس سے ہم ہللا تعالی کا قرب
حاصل کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے کے
لئے دو بنیادی شرطوں کا ہونا ضروری ہے
اور ان دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا
ضروری ہے ۔ ایک شرط دوسری سے جدا
اور علیحدہ نہ ہو ۔
پہلی شرط  :ہللا تبارک و تعالی کے لئے
عبادت کو خالص کرنا
دوسری شرط :رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم
کی متا بعت کرنا

ان دونوں شرطوں کو سورۃ الکہف کی اس
آیت نے جمع کردیاہے :
صا ِل ًحا
﴿فَ َمن َكانَ یَ ْر ُجو ِلقَا َء َر ِبّ ِه فَ ْلیَ ْع َم ْل َع َم ًال َ
َو َال یُ ْش ِر ْك ِب ِعبَادَۃِ َر ِبّ ِه أ َ َحدًا﴾(الکہف )۱۱۰ :
‘‘تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی
آرزو ہو اسے چاہئے کہ نیک اعمال کرے اور
اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی
شریک نہ کرے’’۔
ہللا سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ عمل
سنت کے مطابق ہو پھر حکم دیا ہے کہ عمل
تعالی کے لئے عمل
کرنے واال خالص ہللا
ٰ
کرے اور اس عمل کے ذریعہ اس کے سوا
کسی کا قرب تالش نہ کرے ۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ ہللا علیہ نے اپنی تفسیر
میں فرمایا ہے  :قبول ہونے والے عمل کے
دو رکن ہیں ۔

۱۔ عمل کا خالص ہللا تبارک و تعالی کے لئے
ہونا ۔
۲۔ اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی
شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
اسی طرح کی روایت قاضی عیاض وغیرہ
سے بھی مروی ہے ۔
پہلی شرط :اکیلے ہللا تبارک و تعالی کے لئے
عبادت کو خالص کرنا
شرط اول کا معنی یعنی اخالص :وہ یہ کہ
عمل کرنے واال اپنے عمل سے ہللا سبحانہ و
تعالی کی رضا کا ارادہ کرے جو ریاکاری
اور شہرت سے دور ہو ،وہ اپنے اس عمل
سے کسی قسم کا بدلہ اور شکرانہ نہ تالش
کرے اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی
نصوص کثرت سے وارد ہیں ۔
ہللا تبارک و تعالی نے فرمایا:

صا لَّهُ ال ِدّینَ ﴾ ) الزمر (۲ :
﴿فَا ْعبُ ِد اللَّـهَ ُم ْخ ِل ً
‘‘پس آپ ہللا ہی کی عبادت کریں ،اسی کے
لئے دین کو خالص کرتے ہوئے’’
نس
﴿وا ْبت َ ِغ ِفی َما آت َ َ
اك اللَّـهُ الد َ
َّار ْاْل ِخ َرۃ َ ۖ َو َال ت َ َ
َ
سنَ اللَّـهُ ِإلَی َْك ۖ
ن ِ
َصیبَ َك ِمنَ الدُّ ْنیَا ۖ َوأ َ ْحسِن َك َما أ َ ْح َ
ب
ض ۖ ِإ َّن اللَّـهَ َال یُ ِح ُّ
سادَ فِي ْاْل َ ْر ِ
َو َال تَب ِْغ ْالفَ َ
ْال ُم ْف ِسدِینَ ﴾) القصص(۷۷ :
‘‘اور جو کچھ ہللا تعالی نے تجھے دے رکھا
ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تالش
بھی رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ
بھول اور جیسے کہ ہللا نے تیرے ساتھ احسان
کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں
فساد کا خواہاں نہ ہو ،یقین مان کہ ہللا مفسدوں
کو ناپسند رکھتا ہے’’
حدیث قدسی میں نبی صلی ہللا علیہ وسلم نے
تعالی فرماتا ہے:
فرمایا کہ ہللا
ٰ

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً
أشرك معي فیه غیري تركته وشركه ) (مسلم
کتاب الزھد ج ۴ص )۲۲۸۹
‘‘میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز
ہوں جس نے کوئی ایساعمل کیا جس میں
میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس
کواور اس کے شریک کے کام کو چھوڑدیتا
ہوں’’۔ یعنی میں اپنی عبادات مالیہ ،قولیہ اور
بدنیہ میں پارٹنر شپ کو گوارہ نہیں کرتا ۔ جو
کوئی عبادت گزار میری عبادات میں دوسروں
کو حصہ دار بنائے میں اس کی اپنے حصہ
والی عبادت بھی قبول نہیں کرتا ۔
اس لئے کہ اس وقت اخالص اور انسان کا
اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرنے کے ساتھ
ساتھ ممکن نہیں ہوتا ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی
ہللا علیہ وسلم نے فرمایا :

( إنما اْلعمال بالنیّات  ،وإنما لكل امريء
مانوى  ،فمن كانت ھجرته إلى ہللا ورسوله ،
فھجرته إلى ہللا ورسوله  ،ومن كانت ھجرته
لدنیا یصیبھا  ،أو امرأۃ ینكحھا  ،فھجرته إلى ما
ھاجر إلیه ) (رواہ البخاري ومسلم)
‘‘اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے ہر آدمی
کے لئے وہی ہو گا جس کی اس نے نیت کی
پس جس نے ہللا اور اس کے رسول کی طرف
ہجرت کی تو اس کی ہجرت ہللا اور اسکے
رسول کیلئے ہو گی اورجس نے دنیا کے
حصول کیلئے ہجرت کی یا کسی عورت
سےنکاح کرنے کیلئے کی تو اس کی ہجرت
اسی کیلئے ہوگی جس کی اس نے ہجرت
کی’’۔ (بخاری ج  ۱ص  ۹مسلم )۱۰۱۰/۳
دوسری شرط :رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم
کی متا بعت کرنا ۔

اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعہ
ہم ہللا تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتے
ہیں اس دستور اور آئین کے مطابق ہو جس کو
ہللا تعالی نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی
ہللا علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے
اس لئے کہ ہللا تبارک و تعالی نے ہمارے
اسالمی دین کو نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم
کے رفیق اعلی کی طرف منتقل ہونے سے
پہلے پہلے کامل و مکمل کر دیا ہے ۔ اب اس
دین محمدی میں کسی کمی و زیادتی کی
حاجت نہیں رہی ۔
ہللا تبارک و تعالی نے فرمایا :
ْ
﴿الیَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِینَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْی ُك ْم ِن ْع َم ِتي
ض ُ
ط َّر فِي
اْل ْس َال َم دِینًا ۚ فَ َم ِن ا ْ
َو َر ِ
ضیتُ لَ ُك ُم ْ ِ
ور
ص ٍة َغی َْر ُمت َ َجانِفٍ ِّ ِْلثْ ٍم ۙ فَإِ َّن اللَّـهَ َغفُ ٌ
َم ْخ َم َ
َّر ِحی ٌم ﴾) المائدہ(۳ :

‘‘آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل
کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری
کر دی اور تمہارے لئے اسالم کوبحیثیت دین
پسند کر لیا’’ ۔
ایسی بہت سی آیات قرآنیہ وارد ہوئی ہیں جو
اتباع سنت کا حکم دیتی ہیں اور دین حنیف
میں نئی باتیں اور بدعتیں ایجاد کرنے سے
منع کرتی ہیں ۔
تعالی نے فرمایا :
ہللا تبارک و
ٰ
سنَةٌ ِلّ َمن
﴿لَّقَ ْد َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
سو ِل اللَّـ ِه أ ُ ْس َوۃ ٌ َح َ
یرا ﴾(
َكانَ یَ ْر ُجو اللَّـهَ َو ْالیَ ْو َم ْاْل ِخ َر َوذَ َك َر اللَّـهَ َكثِ ً
اْلحزاب (۲۱:
‘‘یقینا ً تمہارے لئے رسول ہللا میں عمدہ نمونہ
(موجود) ہے ،ہر اس شخص کے لئے جو ہللا
تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا
ٰ
تعالی کی یاد کرتا ہے’’ ۔
ہے اور بکثرت ہللا
ٰ

اور ہللا تبارک و تعالی نے فرمایا :
سو ُل فَ ُخذُوہُ َو َما نَ َھا ُك ْم َع ْنهُ
الر ُ
﴿و َما آتَا ُك ُم َّ
َ
فَانت َ ُھوا﴾(الحشر (۷ :
‘‘جو رسول صلی ہللا علیہ وسلم تم کو دیں
اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز
آجاؤ’’ ۔
﴿قُ ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ اللَّـهَ فَات َّ ِبعُونِي یُ ْح ِب ْب ُك ُم اللَّـهُ
ور َّر ِحی ٌم ﴾ (آل
َویَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم ۗ َواللَّـهُ َغفُ ٌ
عمران (۳۱:
‘‘(اے محمد!)کہہ دواگر تم ہللا تعالی سے
محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو
ہللا تعالی تم سے محبت کرے گا’’ ۔
اس سلسلہ میں احادیث رسول صلی ہللا علیہ
وسلم بھی کثرت سے وارد ہوئی ہیں ۔
نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا :

)علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین
من بعدي،وعضوا علیھا بالنواجذ ،وإیاكم
ومحدثات اْلمور فإن كل بدعة ضاللة وكل
ضاللة في النار ) (ترمذی ج  ۴ص ، ۱۴۹
سنن ابن ماجه )۱۶/ ۱
‘‘تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے
راشدین کی سنت الزم ہے اس کو مضبوطی
سے پکڑ لو اور نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے
بچ جاؤ اس لئے کہ (دین میں) ہر نئی چیز
بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر
گمراہی جہنم میں (لے جانے کا سبب)ہے ’’۔
نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا:
)تركت فیكم أمرین لن تضلّوا بعدي ما تمسكتم
بھما كتاب ہللا وسنتي))المؤطا  ۸۹۹/۲ابوداود
 ،۴۴۲/۱ابن ماجه (۱۰۲۵/۲

‘‘میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب
تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے
تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ۔ ایک کتاب ہللا ہے
اور دوسری میری سنت ہے ’’۔
(نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں تم میں ہللا تعالی کی کتاب یعنی قرآن کریم
اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک
تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی
گمراہ نہیں ہو گے یہ حدیث مبارک منکرین
حدیث کے منہ پر طمانچے مار رہی ہے اور
ان کے فاسد عقیدے کا رد کر رہی ہے -ھداہم
ہللا مترجم)
نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا :
(من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منه فھو ردّ)
(بخاری  ۲۴۱/۳مسلم )۱۳۲/۵

‘‘جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز
گھڑی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود
ہے (یعنی اسی پر لوٹادی جائے گی)’’۔
نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا :
ي إال كان حقّا ً علیه أن یدل
ما بعث ہللا من نب ّ
شرما یعلمه
أمته على خیر ما یعلمه لھم وینذرھم ّ
لھم))مسلم امارۃ  ۴۶ج (۱۴۷۲/ ۳
تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ان
‘‘ہللا
ٰ
کیلئے واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو اس
بھالئی کی طرف رہنمائی کریں جس کو وہ
جانتے تھے  ،اور اس شر سے انہیں ڈرائیں
جس کو وہ جانتے تھے’’۔
یہ تمام نصوص رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم
کی اطاعت کے واجب ہونے پر داللت کرتی
ہیں اورجوعمل رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم
کی فرمانبرداری کے بغیر ہو اس کی کوئی

قبولیت نہیں ہے ۔ بہت سے مسلمانوں نے نئی
نئی چیزیں گھڑ رکھی ہیں جن کو یہ دین
سمجھتے ہیں حاالنکہ دین میں ان چیزوں کا
کوئی تعلق نہیں ہے جن کو یہ لوگ اچھا
سمجھتے ہیں اور خیال (فاسد) کرتے ہیں کہ
یہ ان کو ہللا تعالی کے نزدیک کردیں گی ۔
حاالنکہ انہوں نے قرآن کریم اور حدیث نبوی
کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیا ہے گویا
کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو سنتے ہی نہیں
ہیں ۔ (ہللا تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے )
ان بدعات کی مثالونمیں سے وہ گھڑی ہوئی
دعائیں اور اذکار اور کلمات وغیرہ ہیں جن
کو ہر نماز کے بعد یا کسی خاص وقت میں
گانے کی طرح سریں لگا لگا کر گاتے ہیں
اور انہوں نے ہر نماز کے بعد ان اذکار اور
دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے جنہیں رسول اکرم
صلی ہللا علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے

حاالنکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے
اپنی امت کو تمام اوقات میں پڑھی جانے والی
دعاؤں اور اذکار کی تعلیم دی ہے ۔ پس
مسلمانوں کو معلوم ہے کہ وہ اپنے گھر سے
نکلتے وقت اور گھر کی طرف واپس آتے
وقت کیا کیا پڑھیں گے اور سوتے وقت اور
جاگتے وقت کیا پڑھیں گے ۔
نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا‘‘:
میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ ہللا
تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں’’۔
(بخاری ج  ۱۱ص ) ۱۰۱
ہللا تبارک و تعالی اولوااللباب کا عمل بیان
کرتے ہوئے فرماتا ہے:
﴿ الَّذِینَ یَ ْذ ُك ُرونَ اللَّـهَ قِیَا ًما َوقُعُودًا َو َعلَ ٰى ُجنُو ِب ِھ ْم
ض َربَّنَا َما
س َم َاوا ِ
ق ال َّ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
َویَتَفَ َّك ُرونَ ِفي خ َْل ِ
ار ﴾ (آل
َخلَ ْق َ
ت َھ ٰـذَا بَ ِ
اط ًال ُ
س ْب َحان ََك فَ ِقنَا َعذَ َ
اب النَّ ِ
عمران)۱۹۱:

‘‘جو لوگ ہللا تعالی کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ
کر اور پہلوؤں کے بل یاد کرتے ہیں اور
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچتے
ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے یہ
سب کچھ باطل نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہم کو
آگ کے عذاب سے بچا ’’۔
قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ یہ
لوگ ہللا تبارک و تعالی ٰکو تمام حالتوں میں یاد
کرتے ہیں ۔
ان بدعتوں میں سے مخصوص دنوں اور
وقتوں میں عیدیں اور میلے منانا بھی ہیں
سوائے ان اسالمی عیدوں کے جن کو ہللا
تبارک و تعالی نے مشروع کیا ہے اور وہ عید
الفطر ،عیداالضحی اور جمعہ ہے اب ان کے
عالوہ جو بھی عید ہو گی وہ جاہلیت کی عید
ہو گی

اور ان میں نئی نئی عبادتیں گھڑی گئی ہیں
سب مردود ہیں (انکے ایجاد کرنے والوں کے
منہ پر دے ماری جائیں گی) ۔ کیونکہ یہ
بدعتیں ہیں اور ان کے عالوہ جو اعمال دین
میں نئے ایجاد کئے گئے ہیں مسلمانوں کے
لئے مناسب ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں اور
جن اعمال کا ثبوت قرآن وحدیث میں ملتا ہے
اسی پر اکتفاکریں ۔
رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کے صحابہ
رضی ہللا عنہم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں ۔
حضرت عبدہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ نے
سنا کہ کچھ لوگ روزانہ مغرب کی نماز کے
بعد جمع ہوتے ہیں اور ہللا اکبر  ،ال الہ اال ہللا
 ،سبحان ہللا کو بیک آواز بار بار دہراتے ہیں
تو حضرت عبدہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ ان
کے پاس آئے اور ان لوگوں پر نکیر فرمائی
اور فرمایا ...‘‘:قسم ہے اس ذات کی جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے! یا توتم ایسی شریعت
پر چل رہے ہوجونبی صلی ہللا علیہ وسلم کی
شریعت سے( نعوذوباہلل )بہترہے،یا گمراہی کا
دروازہ کھول رہے  ...۔ (دارمی  ،ابونعیم)(][1
)
اب حضرت عبدہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ
نے ال الہ اال ہللا یا سبحان ہللا کہنے پر نکیر
نہیں فرمائی اس لئے کہ یہ تو ذکر ہے بلکہ
انہوں نے اس ھیئت پر جس کے ذریعہ ذکر
کر رہے تھے نکیر فرمائی ہے اس لئے کہ
اس حالت میں جمع ہو کر ذکر کرنا رسول ہللا
صلی ہللا علیہ وسلم کے صحابہ رضی ہللا
عنہم  ،جنہوں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے
روایت کیا اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے
اذکار کو سیکھا اور سنا  ،کے نزدیک مشروع
نہیں ہے ۔

نوٹ( :اس مضمون کو برادرم ابوبکر حفظہ
ہللا نے صراط الہدی فورم پر نشر کیا تھا
جسے مراجعہ وتصحیح کرکے افادہ عام کی
خاطر اسالم ہاؤس ڈاٹ کام پر نشر کیا جارہا
ہے)

] ) )[1امام دارمی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے
حکم بن مبارک نے بیان کیا ،حکم بن مبارک
کہتے ھیں کہ ہم سے عمروبن یحی نے بیان
کیا،عمروبن یحی کہتے ھیں کہ میں نے اپنے
باپ سے سنا،وہ اپنے باپ سے روایت کرتے
ہیں کہ انھوں نے فرمایا:
"ھم نمازفجرسے پہلے عبدہللا بن مسعود
رضی ہللا عنہ کے دروازہ پر بیٹھ
جاتے،اورجب وہ گھر سے نکلتے توان كے
ساتھ مسجد روانہ ہوتے،ایک دن کا واقعہ ھے

کہ ابوموسی اشعری رضی ہللا عنہ آئے اور
کہا کیا ابوعبدالرحمن (عبدہللا بن مسعود)
نکلے نہیں ؟ہم نےجواب دیا نہیں،یہ سن كر وہ
بھى ساتھ بیٹھ گئے،یہاں تک کہ ابن مسعود
باہرنکلے،اورہم سب ان کی طرف کھڑے ہو
گئے تو ابو موسی اشعری رضی ہللا عنہ ان
سے مخاطب ہوئے اورکہا  :ائے
ابوعبدالرحمن ! میں ابھی ابھی مسجد میں ایک
نئی بات دیکھ کر آ رہاہوں،حاالنکہ جوبات
میں نے دیکھی وہ الحمد ہلل خیر ہی ہے،ابن
مسعود رضی ہللا عنہ نے کہا کہ وہ کونسی
بات ہے؟ ابوموسی رضی ہللا عنہ نے کہا کہ
اگرزندگی رہی توآپ بھی دیکھ لیں گے،کہا وہ
یہ بات ہے کہ کچھ لوگ نمازكے انتظارمیں
مسجد کے اندرحلقہ بنائے بیٹھےہیں،ان سب
كے ہاتوں میں كنكریاں ہیں،اورہرحلقے میں
ایک آدمی متعین ہے جو ان سے کہتا ہے کہ
سو ۱۰۰بار ہللا اکبر کہو،توسب لوگ سوبارہللا
اکبرکہو،توسب لوگ سو بار ہللا اکبر کہتے

ہیں،پھرکہتآ ہے سو بار الالہ االہللا کہو توسب
لوگ الالہ االہللا کہتے ہیں ،پھرکہتا ہے کہ
سوبارسبحان ہللا کہو توسب سوبارسبحان ہللا
کہتے ہیں-ابن مسعود رضی ہللا عنہ نے کہا
کہ پھرآپ نے ان سے کیا کہا ،ابوموسی
رضی ہللا عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی رائے
کے انتظارمیں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا؟
ابن مسعود رضی ہللا عنہ نے فرمایا کہ آپ
نے ان سے یہ کیوں نہیں کہ دیا کہ آپنے اپنے
گناہ شمارکرو،اورپھراس بات کا ذمہ لےلیتے
کہ ان کی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی-
یہ کہ کرابن مسعود رضی ہللا عنہ مسجد کی
طرف روانہ ہوئے اورہم بھی ان کے ساتھ چل
پڑے،مسجد پہنچ کرابن مسعود رضی ہللا عنہ
نے حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس
کھڑے ہوکرفرمایا :تم لوگ کیا کررہے ہو! یہ
کنکریاں ہیں جن پرہم تسبیح وتہلیل کررہے
ہیں ،ابن مسعود رضی ہللا عنہ نے فرمایا:اس

کی بجائے تم اپنے اپنے گناہ
شمارکرو،اورمیں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ
تمھاری کوئی نیکی پھی ضائع نہیں ہوگی،
تمھاری خرابی ہے ائے امت محمد صلی ہللا
علیہ وسلم ! ابھی توتمھارے نبی صلی ہللا علیہ
وسلم کے صحابہ کثیرتعداد میں موجود
ہیں،آپ صلی ہللا علیہ وسلم کےچھوڑے ہوئے
کپڑے نہیں پھٹے،آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے
برتن نہیں ٹوٹے اورتم اتنی جلدی ہالکت کا
اشکارہوگئے،قسم ہے اس ذات کی جسکے
ہاتھ میں میری جان ہے! یا توتم ایسی شریعت
پر چل رہے ہوجونبی صلی ہللا علیہ وسلم کی
شریعت سے  --نعوذوباہلل  --بہترہے،یا
گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو-انھوں نے
کہا ائے ابوعبدالرحمن ! ہللا کی قسم اس عمل
سے خیر کے سوا ھماراکوئی اورمقصدنہ تھا-
ابن مسعود نے فرمایا ایسے کتنے خیرکے
طلبگار ھیں جوخیرتک کبھی پہنچ ہی نہیں

پاتے -چنانچہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم
نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایسی
ایك قوم ایسى ہو گی جوقرآن پڑھے
گی،مگرقرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں
اترے گا -ہللا کی قسم ! کیا پتہ کہ ان میں سے
زیادہ ترشائد تمھیں میں ہوں-یہ باتیں کہ کرابن
مسعود رضی ہللا عنہ ان کے پاس سے واپس
چلے ئے-عمرو بن سلمہ رضی ہللا عنہ بیان
کرتے ہیں کہ ان حلقوں کے اکثرلوگوں کو ہم
نے دیکھا کہ نہروان جنگ میں وہ خوارج کے
شانہ بشانہ خم سے نیزہ زنی کررہے تھے۔

