کوی جھنگوی صاحب سے پوچھے
محمد ظفر
کچھ دن ہوے ميں نے مولوی جھنگوی صاحب کا ايجاد کرده ايک نعره پڑہا۔ وه نعره کچھ يوں تھا:
"شيعہ کافر ،شيعہ کا فر ،جو نہ مانے وه بھی کافر"۔ نعرے تو آجکل بنتے ہی رہتے ہيں ،پر اس نعرے
ميں کچھ ايسی بات تھی کہ دماغ ميں کچھ اٹک سا گيا۔ آج پھر کچھ اپنے کام سے فراغت پا کر بيٹھا تو
اسی نعرے نے گھير ليا۔
نبی کريم
بات يہ ہے کہ مجھے ايک حديث شريف کا پتا ہے جس ميں کہ ميرے آقا و موال حضرت ِ
صلی  عليہ وسلم نے کچھ بنيادی نشانياں بيان فرمای ہيں کہ جو لوگ ان باتوں پر پورا اترتے ہيں ان
کو غير مسلم يا کافر نہ جانو ،اور سختی سے کہا ہے۔ اور شيعہ حضرات ان نشانيوں کی رو سے
مسلمان بنتے ہيں۔ اب کوی جھنگوی صاحب سے پوچھے کہ ،آپ کس کی امت سے ہيں؟ آنحضرت
صلی  عليہ وسلم کی يا شيطان کی؟ اگر مولوی صاحب اب بھی خود کو مسلمان جانتے ہيں تو ان کو
ذيل ميں درج حديث شريف کے الفاظ پر غور کرکے اپنا محاسبہ کرنا چاہيے ،اور توبہ کرنا چاہيے۔

حديث ہے:من صلی صالتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبيحتنا فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ 
وذمۃ الرسول فال تخفرو فی ذمتہ۔]ترجمہ:جس نے ہماری نماز پڑہی ،ہمارے قبلہ کی طرف
رخ کيا ،اور ہمارا ذبيحہ کھايا وه مسلمان ہے اور  اور اس کے رسول کی حفاظت ميں ہے پس 

کی اس کی پناه ميں آنے والے کے سلسلے ميں ہيٹی نہ کرو۔[
اب ميں نے شيعوں کو نماز پڑہتے ديکھا ہے ،وہی رکوع و سجود ہوتے ہيں ان کی نماز ميں سارے
مسلمانوں کی طرح ،اور انکی نماز کے بنيادی ارکان بھی يقينا وہی ہيں-اور وه قبلہ رو ہوکر ہی نماز
پڑہتے ہيں۔پھر يہ بھی يقينی ہے کہ وه مسلمانوں کا ذبيحہ کھاتے ہيں۔ميں نے يا اور کسی بھی مسلمان
نے ان کو اپنے گھروں ميں جانور ذبح کرتے نہيں ديکھا ،يہ کہہ کر کہ ان مليچھ مسلمانوں کا ذبيحہ ہم
نہيں کھاتے۔ نماز کے اختتام پر وه کچھ انگليوں سے اشارے ضرور کرتے ہيں ليکن مختلف مذاہب
ميں نماز کے فرق عام ہيں ،کچھ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہيں کچھ ہاتھ باندھ کر ،کچھ رفع يدين
کرتے ہيں اور کچھ نہيں کرتے۔يہ فروعی باتيں ہيں ،ان کا کفرواسالم کے ساتھ کوی تعلق نہيں بنتا۔
تو رسول صلی  عليہ وسلم کی ساری شرايط تو ہو گييں پوری -اور گويا آنحضرت صلی  عليہ
وسلم نے تو ان کو غير مسلم ماننے سے کر ديا انکار -اور معاذ ہو گييے مولوی صاحب کے نعرے
کے شکار۔ اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ عام مسلمان کس کی بات مانيں؟ رسول  صلی  عليہ وسلم

کی يا مولوی جھنگوی صاحب عليہ ما عليہ کی؟ ظاہر ہے کہ مسلمان ہيں تو رسول صلی  عليہ وسلم
ہی کی بات مانيں گے-
ذاتی طور پر ميں اس وقت تک کسی کو کافر قرار دينے کے حق ميں نہيں ہوں جب تک کہ وه خود نہ
کہے کہ اسکا اسالم کے ساتھ کوی تعلق نہيں۔ تو مولوی صاحب ،آپ کو مبارک ہو کہ آپ اپنی اس
بکواس کے با وجود ابھی تک مسلمان ہيں کيونکہ آپ مسلمانوں ہی کی طرح نمازيں بھی قبلہ رو ہو کر
پڑہتے ہيں ،ذيحہ بھی مسلمانوں کا ہی کھاتے ہيں -يہ ہمارے پيارے رسول صلی  عليہ وسلم کا تحفہ
ہے آپ کے ليے۔ پر يہ ياد رہے ،يہ تحفہ صرف اس دنيا کے ليے ہے -آگے تو کڑا حساب ہوگا۔
ہمارے آقا صلی  عليہ وسلم بھی اسی کی شفاعت کر پاييں گے جو آپ کی امت ميں شمار ہوگا۔ اب
سوال يہ پيدا ہوتا ہےکہ کيا حضور صلی  عليہ وسلم کی امت کو ٹکڑوں ميں بانٹنے اور آپ صلی 
عليہ وسلم کے نام پر فساد پھيالنے والوں کو تعالی امت محمديہ ميں شمار کرے گا؟  کی رحمت
بہت وسيع ہے پر بندے کوتو ڈر کر ہی رہنا چاہيے۔
جو حديث شريف ميں نے بيان کی اس کو بغور پڑہيں تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا نے صرف ظاہری
اعمال کو بنياد بنا يا ہے کسی کے مسلمان ہونے کا فيصلہ کرنے کے ليے۔اور يہ نہيں کہا کہ ان اعمال
کی موجودگی ميں بھی اگر کوی دل ميں غلط عقيده رکھے تو اس کو کافر جانو۔ مجھے حيرت ہوتی
ہے کہ اس واضح حديث کی موجودگی ميں کسی مولوی کو يہ جرات کيونکر ہوتی ہے کہ کسی
اسالمی احکام پر عامل شخص کو کافر کہے؟
واسالم علی کل مسلم عند و عند الرسول۔

