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/TMQ /MQI” ‘‘ PATکے ممبران کو سچی وپرخلوص نصیحت 
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 الرحٰمن الٰرحیم 
ٰ
 بسم ّللٰا

 نحمدٗہ ونصلی علٰی رسولہ الکریم 

 تعارف
ِخُذْوا اْلَیُھْوَد َوالنَّٰصٰری اَْولِٰیآَء َبْعُضُھْم اَْولَِیآُء َبْعٍض، َوَمْن  َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوا ََلَتتَّ َتَولَُّھْم ٰیآ اَیُّ یَّ

لِِمْیَن 
ٰ
َ ََل َیْھِدی اْلَقْوَم الٰظ

ٰ
ٗہ ِمْنُہْم ِانَّ ّللٰا ْنکُْم َفِانَّ یہود ونصارٰی   !اے ایمان والو: ۔ترجمہ ۔مِّ

کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اورتم میں جو کوئی ان 
سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے، بے شک ہللا بے انصافوں کو راہ 

 (۱۵آیت  سورۃ المائدۃ۔)  ۔ نہیں دیتا

ْا َءاَبآَٰءُكم   ِخُذوٰٓ َہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ََل َتتَّ ٰٓأَیُّ ـٰ نِ  َی ـٰ ِیَم َر َعلَى ٱۡل  ڪُف  َتَحبُّوْا ٱل  لَِیآَٰء إِِن ٱس  َوٲَنُكم  أَو    َۚوإِخ 
لُِمونَ  ـٰ ٰٓٮ َِك ُهُم ٱلظَّ ـٰ نُكم  َفأُْولَ اپنے باپ اور اپنے ! ترجمہ ۔ اے ایمان والو - َوَمن َیَتَولَُّھم مِّ

جو کوئی بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں 
 (  ٦٢سورۃ التوبۃ آیت )۔ ۔ ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں

َ َوَرُسولَهُ 
وَن َمن  َحآٰدَّ ٱَّللَّ َِخِر ُیَوآٰدُّ ِم ٱۡل  َیو  ِ َوٱل  ِمُنوَن بِٱَّللَّ ا ُیؤ  م ً۬ ْا  َلَّ َتِجُد َقو  ۥ َولَو  َڪاُنوٰٓ

َوٲَنُھم  أَو   َنآَٰءُهم  أَو  إِخ  َدُهم  َۚعِشیَرَتُہم   َءاَبآَٰءُهم  أَو  أَب  َن َوأَیَّ ـٰ ِیَم ٰٓٮ َِك َڪَتَب فِى قُلُوبِِہُم ٱۡل  ـٰ  أُْولَ
هُ  ن  لِِدیَن فِیَھا ۖبُِروٍحً۬ مِّ ـٰ ُر َخ ـٰ َھ َن  تَِہا ٱۡل  ِر  ِمن َتح  ٍتً۬ َتج  ـٰ ِخلُُھم  َجنَّ ُہم  َوَرُضوْا  ۚ َوُید  ُ َعن 

 َرِضَى ٱَّللَّ
هُ  ِ  َۚعن  ُب ٱَّللَّ ٰٓٮ َِك ِحز  ـٰ لُِحونَ  ۚ أُْولَ ُمف  ِ ُهُم ٱل  َب ٱَّللَّ تم نہ پاؤگے ان لوگوں : ترجمہ –  أَََلٰٓ إِنَّ ِحز 

کو جو یقین رکھتے ہیں ہللا اور پچھلے دن پرکہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے ہللا 
اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے 

دیا اور اپنی طرف کی  میں ہللا نے ایمان نقش فرماوالے ہوں، یہ ہیں جن کے دلوں 
روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں 

ہللا ان سے راضی اور وہ ہللا سے راضی، یہ ہللا کی  -بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں 
 (٦٦ت سورۃ المجادلۃ آی) ۔ سنتا ہے، ہللا ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ ،جماعت ہے
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اوپر کی تین آیتیں مکمل وضاحت کرتی ہیں کہ ہللا تعالٰی کن لوگوں سے ! سبحان ہللا
راضی ہے۔ ہللا ان سے محبت فرماتا ہے۔ جو اپنی محبتیں، نفرتیں اور اپنے تعلقات 

رکھتے ہیں۔ یہی ہللا کی جماعت ہے۔ آخری آیت میں بھی صاف کے واسطے ہللا ہی 
ایسے شخص کو دوست نہیں رکھ سکتا، جو ہللا یا واضح ہے کہ کوئی مسلمان کسی 

۔ بڑا ظالم ہے کرے۔ اور جو ان سے دوستی کرے وہ رسولوں سے دشمنی اس کے 
دیا گیا ہے کہ وہ ان  داروں کو بیان کر آیت میں خاص طور پرباپ بیٹے، اور رشتہ

سے بھی دوستی اور پیار نہیں کرسکتا، جوکفر بکے، چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں 
 !ہللا کی جماعت سے نہیں ہےنہ ہو ۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ 

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہللا رب العزت نے ہمیں سب سے بہترین دین عطا  اور
اس نے اسالم ہی کو تمام انسانیت کے  - فرمایا اور ہللا تعالٰی نے قرآن میں -فرمایا 

 تحفہ ہے عظیمکی طرف سے ایک تعالٰی لئے چن لیا ہے۔ ہمارا سچا مذہب واقعی ہللا 

  :ہللا تبارک وتعالٰی کا ارشاد ہے

ِ بِٖہ وَ 
ٰ
ُم َولَْحُم اْلِخْنِزْیِر َوَمآ اُہِلَّ لَِغْےِر ّللٰا َمْت َعلَْیکُُم اْلَمْیَتَۃ َوالدَّ اْلُمْنَخنَِقُۃ َواْلَمْوقُْوَذۃُ ُحرِّ

ْیُتْم َوَما ُذبَِح َعلَی النُُّصِب َواَْن َتْسَتْقسِ  ُبُع ِاَلَّ َماَذکَّ ِطْیَحُۃ َوَمآاََکلَ السَّ َیُۃ َوالنَّ ُمْوا َواْلُمَتَردِّ
 َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اَْلَیْوَم بِاَْلَْزََلِم، ٰذلِکُْم فِْسٌق، اَْلَیْوَم َیِءَس الَِّذْیَن َکَفُرْوا ِمْن ِدْینِکُْم َفلَ 

ا، َفَمِن اْضُطرَّ فِْی  اَْکَمْلُت لَکُْم ِدْیَنکُْم َواَْتَمْمُت َعلَْیکُْم نِْعَمتِْی َوَرِضْیُت لَکُُم اَْلِْسَلَم ِدْین 
ِحْیٌم۔ َ َغفُْوٌر رَّ

ٰ
تم پر  :ترجمہ(  ٢ سورۃ المائدۃ آیت) َمْخَمَصٍۃ َغْےَر ُمَتَجانٍِف َِلِْثٍم َفِانَّ ّللٰا

 حرام ہے مردار، اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا
نام پکارا گیا اور وہ جو گال گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا 
اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا 

کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر گیا، مگر جنہیں تم ذبح 
بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ 

گئی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل 
م کو دین پسند کیا، دی، اور تمہارے لئے اسال کردیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر

یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو  توجو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو
 بےشک ہللا بخشنے واالمہربان ہے۔ 

ہمارے آقا نبی کریم صلی ہللا تعالٰی علیہ والہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی 
 میں مختلف فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے( اسالم)فرمائی کہ اس مذہب حق 

 ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔صرف 
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نبی اکرم صلی ہللا علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ہللا تعالٰی نے تمہیں تین چیزوں سے 
دعا کریں ہالکت کی تو تم  تمہارے نبی تمہارے لئے بد - ۵ -: محفوظ رکھا ہے کہ
وں پر کرنے وال کریں وہ حق کی پیروی جو باطل کی پیروی - ٦ سب ہالک ہوجاؤ۔

۔ان سب  سے محفوظ   -تم سب کسی غلطی پر یکجا ہو جاو  - ٢ جایئں ۔آ  غالب
 (ابو داود)رکھا۔ 

اہل کتاب میں اس سے پہلے   :نبی اکرم صلی ہللا علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا
( ۲٦)فرقے ہونگے۔ ( ۲٢)فرقے تھے اور جلد ہی اس دین اسالم میں تہتر ( ۲٦)بہتر

 (ابو داود.)اور وہی جماعت ہے – ہیں، ۔ اور ایک فرقہ جنت میںبہتر جہنم میں 

نے آپ ۔  سے سوال کیا گیا کہ وہ کونسا فرقہ ہے، جو آگ سے محفوظ ہوگاآپ 
 (ترمزی)جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ : جواب ارشاد فرمایا

طلب نہیں کہ امن اور تحمل واال مذہب ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مپر اسالم ایک 
! ی برادری سب کچھ برداشت کرتی رہےاسالمی حدود کی پامالی کی جاۓ اور اسالم
  !کا جو جی چاہے کرےلب نہیں کہ جس اسالم بہت آزادی دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مط
 .یہ تو صرف شیطانی خیاالت ہیں -آزادی کا مطلب قانون تودن کی آزادی نہیں 

تمام فرقوں کو ان کے لئے اٹھتے ہیں ۔ تاکہ ‘‘ ں کی اصالحلوگو’’ وقتاً فوقتاً کچھ گروہ
یکجا کرین ۔ جو کبھی امت مسلمہ میں شمار ہوتے تھے۔ یہ بظاھر نیک کام نظر آتا 

اور یہ  –دور دور ہیں  سے ہے۔ لیکن بہت سے گروہ صدیوں سے عقائد کی وجہ
ایک ہوسکتے ۔ اور یہ فرقے کس طرح ےمٹا سکناممکن ہے کہ کوئی ان وجوہات کو 

ہیں؟ جب کہ یہ ایک دوسرے پر کفر کے الزام لگا رہے ہیں؟ اور بہت سارے فرقے 
انکار  ۔ اسالم کے بنیادی اصولوں کا کفر اور ارتداد میں ملوث ہیں یقیناً  ایسے ہیں جو

کرنے کے سبب سے اور بہت ساری حدیثوں کے رد کرنے کے سبب سے، قرآن کا 
 -سے  کی توہین کے سببرسولوں   اور اس کےاور ہللا -انکار کرنے کی سبب سے 

ات کا ختم ہونا ممکن اختالفان ۔ تو !اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں
 !نہیں

اور اس کے عالوہ کچھ ایسے لیڈر جو فرقوں کو نہیں مانتے، وہ بھی ان فرقوں کو 
اور یہودیوں کو  نصرانیمسلم ایک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ۔ مغرب میں 

کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔  مسلم ہندو سکھ اور بدھسٹ اور ہندوستان میں
رہنا ممکن ہے اور جھگڑے بھی نہ ہوں ۔ بلکہ  میں بیشک ان سب کے لئے ساتھ

۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ دوسرے مذہب  کا یقین دالتا ہےسالمتی اسالم امن اور
۔ اسالم اور  سکتےہو نہیں ایک کبھی آپس میں لیکن  سکتے ہیں،تو مل کر رہ ہیں، 
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کوئی بھی بنیادی اصول ملتا نہیں، اسالم صرف ایک خدا کو  میںمذاھب دوسرے 
اور یہودی مذہب بھی  نصرانیمیں ایسا نہیں ۔ یہاں تک کہ مذاہب مانتا ہے۔ دوسرے 

نہیں ہو کے ساتھ یکجہتی مذاہب دوسرے لٰہذا  ۔ ایک سے زائد خدا کو مانتے ہیں
 سکتی۔

 ایک گروہ جو فرقوں کو نہیں مانتا، جس نے بہت سی الجھنیں پھیالئیکا  اسی طرح
‘‘ ڈاکٹر طاہر فریدالدین’’ہے۔ جوکہ پروفیسر‘‘ منہاج القرآن انٹرنیشنل’’نام  ، اس کاہیں

ہللا ، کی قائم کردہ تنظیم ہے ۔ اس کی دوسرے فرقوں اور مذہبوں سے دوستی نے
کی یاد دالتا ہے، جو مغل برے مذہب ۔ یہ اس پار کر دیا کو ود کے قائم کردہ حد

 نے ایجاد کیا تھا۔‘‘ جالل الدین اکبر ’’بادشاہ

اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر اور اس کے گروہ کی حقیقت بتا 
عقیدوں بنیادی  سکیں کہ انہوں نے دین میں کیا کیا باتیں گڑھیں ہیں۔ جو کہ اسالمی

بالکل خالف ہیں ۔ تاکہ عوام ان کے شیطانی حملوں میں نہ آجائیں۔ ہللا کی مدد کے 
سے اس کتاب میں قرآن سے اور نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور 

 ہیں صحابہ کے عمل سے ثبوت اکٹھے کئےگئے

 اہم فصلیں ہیں۔ (٧) اس کتاب میں سات

 ۔ ڈاکٹر طاہر کی شخصیت ، اس کی زندگی اور اس کہ طور طریقے ١

 تقریب کا جایزہ " امن"میں منعقد کی جانے والی ‘‘ لندن ’’۔  شہر ٢

کی تقاریب کا جایزہ  "میلد شریف" میں منعقد کی جانے والیگرجاؤں ۔ مندر اور  ٣
 ۔

 اتے ہوئے کی ۔ ڈاکٹر طاہر کی تقریر کا جایزہ جو اس نے کرسمس کے تہوار من ٤

 ڈاکٹر طاہر کے خلف کفر اور ارتداد کے فتووں کا خلصہ  -۔۵

 ڈاکٹر طاہر اور اس کے ساتھیوں پر الزامات کی فہرست - ٦

 ڈاکٹر طاہر پر کفر کے چند فتووں کے نسخے :  ات۔ تعلیق٧

! ۔ اے ہللا قبول فرماکی جانب اس عاجزانہ کوشش کو اپنے اس عاجز بندے !اے ہللا 
ثواب نبی پاک صلی ہللا علیہ وسلم، ان کے صحابہ رضی ہللا عنہم، میرے  اس کا
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ہمارے ! پیارے ماں باپ، رہنما، استاذ اور سارے ایمان والوں کوعطا فرما ۔اے ہللا
 ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ آمین

ان کے صحابہ  ان گنت درودوسالم نبی پاک صلی ہللا علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور
 پر اور ان سب پر جو کہ قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں گے

 ابومصطفی عاقب القادری

 ه ١٤٣٤ربیع اَلول  ١/   ٢۱١٣جنوری ١٤بروز پیر 
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 ١فصل 
 ۔ڈاکٹر طاہر کی شخصیت، زندگی اور طور طریقے

ڈاکٹر طاہر ولد فرید الدین جو اپنے آپ کو پروفیسر طاہر القادری کہتا ہے اس کے 
 چل رہے ہیں۔ ات ء کی دہائی سے اسالمی دائرے میں بہت اختالف۵۹۹٠بارے میں 

ء میں کینیڈا میں رہنے چال گیا ٦٠٠٢رہنے واال ہے، لیکن  یہ جھنگ شہر پاکستان کا
 ہے۔ یں گزارتااور زیادہ وقت یہ وہاں اور برطانیہ م

 بچپن کی زندگی اور تعلیم

۔ کوئی کہتا ہے  اس کی ابتدائی تعلیمات بہت ادھوری ،تنازعات سے بھری ہوئی ہیں
سے کی عمر اس نے میٹرک پاکستان سے کیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ بارہ سال 

مدینے شریف میں پڑھ رہا تھا، اس نے ایم اے اسالمک سائنس پنجاب یونیورسٹی 
۔ اس نے ایل ایل بی کی ڈگری بھی حاصل کی ۔ چند سالوں کے لئے اس نے  اسے کی

وکالت کو اپنا پیشہ بنایا ۔ لیکن اس نے اسی یونیورسٹی میں پڑھانے کی خاطر وکالت 
دیا۔ اس وجہ سے شک ہے کہ اس کی دینی تعلیمات صحیح طور پر  کا پیشہ چھوڑ

 .ہیںتے سات سال لگہو جس میں کم سے کم ہوئی اہلسّنت کے مدارس میں 

  کی شھرتدینی حلقوں میں اس 

۔ اس نے مقرر کے طور پر اپنا کام  اس نے پیر سید طاہرالدین کے ہاتھ پر بیعت کی
، شریف سے اچھے تعلقات تھے چیف منسٹر نوازنجاب کے  اس کے  - شروع کیا

نواز شریف ۔ ۔ دیا ٹی وی پر آنا شروع کرکی دہائی میں  ء۵۹۹٠جس کی وجہ سے 
کی  ڈاکٹر طاہرکیا ۔ مکرر بھی خطیب اپنی خاندانی مسجد ماڈل ٹاؤن میں اسے 

تقریریں اہلسّنت کے عقیدے بتاتی تھیں اور اس سے بہت سے لوگ متأثر ہونے لگے 
۔ اس نے اپنی تقریروں میں  جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے لوگوں کو محسوس ہوا 

اور کیا ن وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اہلسّنت ظاہر نہیں کا یہ اہلسّنت کا عالم ہے ۔ لیک
کسی ایک فرقے سے ہونے کا بھی انکار کرتا تھا ۔ اہلسّنت کے علماء نے اس کو کہا 

اور دیوبندی، وہابی یا اہلحدیث جو  -ہےسے کہ وہ صاف اعالن کرے کہ وہ اہلسّنت 
ایسا کرنے سے  ان میں سے نہیں ۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو اہلسّنت کہتے ہیں،
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 علماء کو اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ -بار حیلہ بہانہ ڈھونڈتا رہا  اور ہرکیا انکار 
اس لئے وہ اپنے آپ کو کسی ایک فرقے کے ساتھ وابسطہ  ہے، چاہتاوہ سیاست اپنانا 
 نہیں کرنا چاہتا 

 :کی بنیاد  اپنی تحریک

کی خدمات کے لئے ۔ جس کا نام بظاھر اسالم  -اس نے اپنی ایک نئی تحریک بنائی 
۔ اس نے اپنے آپ کو اس رکھا ( MQI)اور منہاج القرآن انٹرنیشنل  ‘‘منہاج القرآن’’

جلد ہی اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کارکن آگئے۔  -کیا مکرر تحریک کا چیئرمین 
ی تالیف `کارکنوں ککے اس کی تحریک نے کتابیں چھاپنا شروع کردیں، جو کہ اس 

 تھا ۔ہی ہوتا نام ڈاکٹر طاہر کا کتاب پر کی ہوئی تھیں، لیکن 

ایک نظر ان کتابوں پر ڈالیں تو اس میں اعلٰی حضرت کی تعلیمات اور عالمہ سید 
کی تعداد سینکڑوں ۔ جلد ہی یہ کتابیں ہےاحمد سعید کاظمی کی کتابوں کی نقل ملتی 

ہوئی کتابیں کسی ایک آدمی کی لکھی  ۔ لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ میں ہو گئیں
ٹی وی کے ذریعہ اس کی تحریک . اوپر چسپاں ہےنام صرف ڈاکٹر طاہر کا  –نہیں

کی سی ڈی بہت سے ممالک میں وں کو ہردن ترقی ملنے لگی اور اس کی تقریر
 بکنے لگیں۔

 :دعویٰ  نبی پاک کو خواب میں دیکھنے کا

 ہللا علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہےاس نے دعوٰی کیا کہ میں نے نبی پاک صلی 
کا خالصہ یہ ہے کہ تم عاشق رسول ہو، اور دین کی خدمات کے لئے اس خواب  –

اپنی عزت اور عوام میں مقبولیت عوام کو دھوکہ دینے کا اور چن لئے گئے ہو۔
؟ اہلسّنت کے عوام، حضور کے اور کیا حربہ ہو سکتا تھااس سے بہتر  بڑھانے کا

سن کر اس کے پیچھے ہو لئے ۔ کیونکہ انہیں لگا حضور کے بارے میں یہ  ،عاشق
کون جھوٹ بول سکتا ہے؟۔ وہ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے تھے کے کوئی حضور 

 ہے  گا اس لئے کہ اس کے بارے میں سخت وعید آئیے کے بارے میں جھوٹ بول

آئے تھے، اور ہللا اس نے بتایا کہ حضور صلی ہللا علیہ والہ وسلم کراچی ایرپورٹ 
اس نے آگے  - کوئی بھی نہ تھا، اس کے سوا کے محبوب کے استقبال کے لئےوہاں

علماء و مشائخ سے سخت ناراض تھے اور وہ واپس پاکستان کے تمام  کہا کہ حضور
آپ صلی ہللا علیہ والہ وسلم کو ( نے ڈاکٹر طاہریعنی  )جانے والے تھے تو اس نے 
میرا پاکستان "ور آپ مان گئے اور پھر حضور نے کہا رکنے کے لئے التجا کی ا
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میں رہنے کا انتظام کرو۔ اور جب بھی مجھے واپس جانا ہو تو میری مدینے کی ٹکٹ 
 "!کروا دینا

اس نے ایک ہی شیطانی وار میں اپنے ماننے والوں کو یقین دلوایا کہ پاکستان کے 
جس کی وجہ سے حضور ان سب سے سارے علماء ومشائخ کسی کام کے نہیں، 

 !توہین کرنا کفر ہےکی قارئین یہ یاد رکھیں کہ کسی عالم باعمل ناراض سخت ہیں، 

بہت مالی امداد ملی ۔ کیونکہ اس نے کہا اسے  اس کے ماننے والوں سےاس کے بعد 
لوگوں  ۔ "تیاریاں کی جائیں"کہ یہ نبی پاک صلی ہللا علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے کہ 

؟ نبی اس کے پاس کیا طریقہ ہو سکتا تھااس سے اچھا  ے جذبات سے کھیلنے کاک
  مسلمانوں کو دھوکہ دیاپاک صلی ہللا علیہ والہ وسلم کا نام لیکراس نے 

 دوسرے فرقوں اور نوجوانوں کو کیسے متأثر کیا

جب اہلسّنت کے لوگوں کا اس کو سہارا مل گیا تو اس نے دوسرے گروہوں کو اپنے 
کسی  کردی ۔ اس نے کبھی بھی اپنی تقریروں میںشروع کرنے کی کوشش  ساتھ

گمراہ فرقے کی تردید نہیں کی ۔ اور یہ بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرتا رہا ۔ اس نے 
۔ یہ کتاب کھلی دعوت ‘‘ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے’’ایک کتاب لکھی 

صرف  ر کہ فرقوں میں اختالفدے رہی تھی سب فرقوں کو ایک ہونے کی۔ یہ کہہ ک
سرسری ہیں بنیادی نہیں ۔ بہت سے اہلسّنت کے علماء اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے 

کہا کہ اس پر توبہ کرے اور بہت سے علماء نے اس کتاب کے رد میں کتابیں 
۔ لیکن یہ تو اسکا آغاز تھا  .سرے فہرست ہے" خطرے کی گھنٹی"، جس میں لکھیں

عالوہ بھی اس کے دماغ میں بہت بڑے بڑے منصوبے تھے۔  نام کمانے کا، اس کے 
 اس نے شیعہ اور دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جائز قرار دیا

اس کے بعد اس نے لوگوں کو یہ دکھانا چاہا کہ یہ بہت سیدھا سادہ اور وسیع سوچ 
۔ اس نے اپنی داڑھی کو ایک  رکھنے واال بندہ ہے۔ اس کی نظر نوجوانوں پر تھی

۔ " اسالم میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسالم نہیں"دیا یہ کہہ کر کہ کٹوا مٹھی سے کم 
یہ اس کے بہت ہی غلط الفاظ تھے۔ کیونکہ داڑھی بہت ہی اہم سنت ہے جو کہ واجب 

تو ۔ یہ اپنی شکل سے سارے بال  ہے۔ یہ اس کا پہال حملہ تھا، سنت کوختم کرنے کا
 !بھی تو جتانا تھاسکتا تھا۔ کیونکہ اپنے آپ کو عالم نہیں  کٹوا

 سیاست کا آغاز
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سیاستدان بننے کی خواہش میں اس نے جلد ہی نواز شریف سے تعلقات توڑ دئیے 
تحریک کا اعالن کردیا ، جس کا نام پاکستان عوامی تحریک رکھا سیاسی  اور اپنی

(P.A.T.) ہ چاہتا تھا کہ نام اور عروج ۔ ی چلی اوقت سے اس کی اصلیت پتاس ۔
۔ تاکہ یہ زیادہ  ۔ اس نے مکّاری اختیار کی اور جھوٹے جھوٹے خواب بتانے لگا ملے

سے زیادہ تعداد میں اپنے چاہنے والوں کو تیار کرسکے۔ اور اس کی سیاست میں 
 سکے۔  جیت پکی ہو

میں ایک ڈھونگ رچا کہ اس پر  ۵۹۹٠اپنی سیاست چمکانے کے لئے اس نے 
جلد ہی پاکستان ہائی کورٹ نے . الزام لگایا گیا نواز شریف پر. قاتالنہ حملہ ہوا ہے

. ٹریبونل بٹھایا، جس نے پوری تحقیق کرنے کے بعد ثابت کیا کہ یہ سب جھوٹ تھا
. حتٰی کہ ڈاکٹر طاہر کے گھر کی باہر کی دیواروں پر بکرے کا خون چھڑکا گیا تھا

 .ور عدالت کی توہین کا مجرم ٹھہرایاکورٹ نے اس کو جھوٹا، مکّار، ا

اس نے دعوٰی کیا کہ مجھے نبی پاک صلی ہللا علیہ والہ وسلم نے خواب میں کہا کہ 
۔ اس طرح اس نے اپنی .فتح ہوگیء کے انتخاب میں حصہ لو اور تمہیں ۵۹۹٠تم 

ء کے ۵۹۹٠تحریک کا آغاز کیا۔ یہ اپنے ہی خوابوں میں جی رہا تھا کیوں کہ 
تو کیا نبی اکرم صلی ہللا علیہ وسلم کی  -شکست ہوئی بری میں اس کو بہت  انتخابات

بشارت کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے اسے جھوٹا کہنا شروع کردیا۔ کیونکہ 
جھوٹا خواب بیان کیا تھا ۔ اس نے جھوٹ  اس نے حضور علیہ السالم کے بارے میں

۔  کا سبب بن جاتاور مزید بدنامی اکی معافی نہیں مانگی، کیونکہ یہ اس کی ناکامی 
اس نے کہا کہ میرا خواب سچا تھا، لیکن میری تعبیر غلط تھی۔ سیاست میں بھی وہ 
اکیال پیڈ گیا اور دین میں بھی ۔ اپنی شہرت میں کمی محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر 
طاہر نے شیعہ حلقوں اور دوسری پارٹیوں سے اتحاد ومفاہمت کی تاکہ اپنا نام 

 رکھ سکے۔ برقرار 

 : بڑے منصبوں کے عجیب دعوے

سستی شہرت حاصل کرنے  -اسی دوران مذہبی محاذ پر اس کا پروپیگنڈہ جاری رہا 
زیادہ آسان طریقہ کیا سے اسالف کرام کے مرّوجہ فیصلے کو للکارنے کے لئے، 

 ہے؟

 ‘‘مجتہد ’’ دئیے کہ وہ اس کے چیلوں نے اس کے بارے میں دعوے کرنا شروع کر
اپنی تحقیق کو ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ۔ باآلخر اس نے یہ ہے۔ 

مرد کی دیت کے مساوی ہے۔ یہ علمائے  (خون بہا) بیان کیا کہ عورت کی دیت
کی کھلی تردید ہے۔ علمائے اہلسّنت نے اسے مناظرے کی ‘‘ اجماع’’اہلسّنت کے
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نہیں کئے اور جب اسے  دعوت دی، لیکن اس نے اپنے نقطہ نظر کے حقائق پیش
کہ تم امام کی امام اعظم رحمۃ ہللا علیہ کا موقف دکھایا گیا تو اس نے یہ گستاخی 

اس معاملے میں میرے حریف تو اعظم کے دالئل میرے مقابلے کیسے التے ہو؟ وہ 
اختالف ہے بلکہ تمام حنفی علماء سے زیادہ سے ۔ یعنی اس کو ان کی تحقیق !! ہیں

 . اس کو علم ہے

دوسرے الفاظ میں اس نے امام اعظم رحمۃ ہللا علیہ سے بڑا مجتہد ہونے کا دعوٰی 
 کیا۔ 

۔ جلد ہی  ء میں پارلیمنٹ کی سرف ایک سیٹ حاصل کی٦٠٠٦اس کی جماعت نے 
ہے۔ اس نے قومی اور ناکارہ وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ وہ اسمبلی میں بہت کمزور 

یکن اس کی نمائشی ذہنیت کے مطابق اس نے اسمبلی میں اپنا استعفٰی پیش کیا، ل
اس کا خط اب تک  -کی، اسمبلی سے الگ ہونے کے لئے درجنوں وجوہات پیش 

ہونے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ خط  پیش کئے جانے والے استعفوں میں سب سے لمبا
موجود تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری وجوہات اس وقت بھی 

 !تھی سیاست میں شمولیت اختیار کی تھیں۔ جب اس نے

 :دہشت گردی کے خلف جنگ کا نتیجہ 

۔ وہ دن آیا اورڈاکٹر . ہواامریکا میں ٹوئن ٹاورز پر حملہ  ء کے دن٦٠٠۵؍ستمبر۵۵
کا اعالن ‘‘ دہشت گردی کے خالف جنگ’’طاہر کی دنیا نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 

  نامزد کیا گیا۔ "مرکزکا عالمی دہشت گردی ’’دیا گیا اور پاکستان کو  کر

 - اسالم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، مگر کچھ نام نہاد اسالمی جماعتوں
کا جارحانہ رویہ مغربی حکومتوں نے دیکھا ۔ تاریخ  -خصوصاً القاعدہ اورطالبان 

اذوں پر جنگ کرنے لگیں دہرائی گئی۔ مغربی حکومتیں جس طرح تمام عسکری مح
 ۔اسی طرح نظریاتی جنگ کو بھی اختیار کیا ۔ 

کو جہادی جذبہ کے مذہبی جماعتوں  جووہ ایک ایسے شخص کو تالش کرنے لگے 
وں اور نصرانیختم کر دے ۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو 

ہر کو سنہری موقع مغربی حکومتوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو۔ ڈاکٹر طا
مغربی حکومتوں کا دوست یہودیوں، نصرانیوں اور اس نے اپنے آپ کو اور نظر آیا 

 بننے کے لئے پیش کردیا۔
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بڑی جماعت عیسائوں کی میں  جس پاکستان میں بہت سی اقلیتی جماعتیں موجود ہیں
سے ےمسلم کرسچین ڈائالگ فورم کی بنیاد رکھی ن ڈاکٹر طاہرمیں  ٦٠٠٢ –ہے 

ان میں سے کچھ منہاج القرآن انٹرنیشنل  - کرسمس کی تقریبات منانا شروع کردی
یہ تقریبات فخریہ طور پر ان  -میڈیا کی موجودگی میں  ،میں منائی گئیںکے دفاتر 

اپنا ’’نے۔ اسے مغربی حکومتوں  کی ویب سائٹوں اور اخباروں میں شائع کی گئیں
 ۔متیین کر لیا ‘‘آدمی

 اورMQI  ک میں اس کے سیاسی تعلقات اور دفاتر تھے ۔ اس نےپہلے ہی کئی ممال
PAT  کی حاصل حمایت کے مزید دفاتر کھولنے کے لئے مغربی سیاستدانوں کی

اور ان کا ہم پیالہ ہوتے ہوئے اپنے دائرۂ اثر کو تیزی سے بڑھایا ۔ مغربی حکومتوں 
 کو اعزازی رکنّیت مل گی  MQIمیں اس کی تنظیم UNO  کے ساتھ دوستی نے

کے MQI ء میں ٦٠٠٢امن کی اسالم میں مکمل حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ۔ لیکن 
میں تقریر نے اپنی صدر دفتر میں کرسمس کی تقریبات کے دوران ڈاکٹر طاہر 

بتایا، شاید اس امید پر کہ مسلمان ان سے محّبت " اہل یمان"یہودی اور نصرانیوں کو 
 نےاس بات . اور ان کے خالف مختلف ممالک میں جہاد نہ کریںکرنا شرو کریں، 

 (٤فصل تفصیالت )۔  ہنگامہ برپا کردیاایک 

اپنے دوستوں کو یہ باور کروانے کیلئے کہ وہ آزاد خیال ہے، وہ اپنے جوش میں حد 
میں بہت توسیع دیتے ہوئے وہ    MQI - Inter -Faith Relation سے بڑھ گیا

تقریبات منعقد کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ چرچوں، مندروں باقاعدگی سے کرسمس 
ء میں ہندوؤں ٦٠۵٦نے فروری  IFR-MQI  - لگاکروانے اور گردواروں کا دورہ 

میں۔ پہلے ایک گرجاگھر  کے مندر میں میالد کی تقریب منعقد کی اور اس سے
چغہ اس نے پاکستان کا روایتی لباس ترک کرکے مراکشی  (میں ٢فصل تفصیالت )

شکل وصورت ‘‘ بین االقوامی’’اور مصری ٹوپی پہن کر اپنا حلیہ تبدیل کیا، تاکہ وہ 
 کا لقب دے دیا  "شیخ االسالم"خود کو  حاصل کرلے اور اس کے ساتھ ہی

 :دہشت گردی پر فتویٰ 

میں بہت شور شرابے کے ساتھ دہشت گردی پر UK ء میں ٦٠۵٠اس نے مارچ 
میں تھی۔ جس کا بعد میں انگریزی ترجمہ کیا گیا۔ اسالم فتوٰی جاری کیا۔ کتاب اردو 

یہاں تک کہ جنگ کے اوقات میں بھی اسالم بیجا  -دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا 
قتل سے منع کرتا ہے اوربچوں اور عورتوں اور بوڑھوں پر حملہ کرنے سے روکتا 

قیدیوں  نگیاورج ہے۔ ہے۔ اسالم فصلوں اور گھروں کو جالنے سے بھی منع کرتا
 حامی ہے۔بھی  کی طبی امداد کا
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کتاب کو مختصر اور جامع ہونا چاہئے تھا لیکن اس کی عادت کے مطابق اور 
صفحات  ٥٠٠مغربی دنیا میں کتاب کا بھر پور پرچار کروانے کی خاطر وہ کتاب 

سے تجاوز کر گئی ۔ ڈاکٹر طاہر اپنے اس نئے مقصد میں کتنا مخلص ہے، یہ اپنے 
کو جتانے کے لئے اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی ۔ یہاں تک کہ اس نے مالکان 
کہ اس کے نزدیق قرآن جن کو پرتعجب ہے،  .کہ دیاحملہ واروں کو کافر  خودکش 

 !کافر بتاۓ وہ کافر نہیں ہیں

۔ اسی طرح کئی فتوے پاکستان اور ہندوستان  کوئی نیی بات نہ تھیبہر حال یہ فتوٰی 
ّنت کی جانب سے جاری ہو چکے تھے ۔ ان علماء میں سے میں مختلف علمائے اہلس

موالنا سرفراز  ۔ جن میں الہور کے کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی بعض کو اس
نعیمی رحمۃ ہللا علیہ نمایاں ہیں ۔ جو کہ خود کش حملہ کے ذریعے شہید کر دئے 

طاہر اس سے گئے۔ علماء کرام اس خطرے کے خالف حق بولتے رہے ۔ لیکن ڈاکٹر 
بھی تجاوز کر گیا کہ اس نے ان تمام لوگوں کو صاف کافر قرار دے دیا جو خود کش 

اس کے اس فتوٰے نے اسے ایک دفعہ پھر شہرت دی  حملوں میں ملوث ہوتے ہیں ۔
 .حکومتوں کی نظر میں اسے اچھا کر دیامغربی  اور 

 :لندن ویمبلی میں امن کانفرنس

انسانیت کے ’’ ہر نے لندن، برطانیہ میں ایک پروگرامء کو ڈاکٹر طا٦٠۵۵ستمبر  ٦٤
پروگرام میں مختلف اس ۔ اس نے کی کے نام سے منعقدہ ‘‘ لئے امن کی کانفرنس 

اور بدھسٹ  نصرانیمذاہب کے پیشواؤں کو دعوت دی جن میں ہندو، سکھ، یہودی ،
کہ اس  یہاں تک شامل تھے ۔ وہاں اس نے دوبارہ بڑی سخت غلطیوں کا ارتکاب کیا

اسٹیج پر پوجا پاٹھ کریں، بھجن نے مشرکہ مذاہب کے رہنماؤں کو دعوت دی کہ وہ 
دعا باطل معبودوں سے یعنی اپنے  - خدا کو کسی بھی نام سے پکاریں گاییں،اور 
 (میں ‘‘ ٦فصل ’’اس کی مکمل تفصیل )کریں  ۔ 

 :نظریہگستاخئ رسول صلی ّللا علیہ وسلم کے قانون کے متعلق ڈاکٹر طاہر کا 

ہ خاتون کی رہائی کی نصرانیسلمان تاثیر ایک  پاکستان کے صوبۂ پنجاب کا گورنر
رسول ہونے کے سبب زیر حراست تھی۔ پاکستان میں  ہحمایت کرتا تھا جو کہ شاتم  

موت ہے ۔ لیکن سلمان  ناموس رسالت کے قانون کے تحت گستاخ رسول کی سزا
کہا اور اس عورت کو رہا ‘‘ کاال قانون ’’تاثیر نے اپنے مختلف بیانات میں اسے 

کا وعدہ کیا ۔ کئی دفعہ خبردار کرنے کے باوجود تاثیر نے قانون ناموس  وانےکر
ء کو سلمان ٦٠۵۵جنوری  ٢رسالت کی سزا کے خالف اپنے مقصد کو جاری رکھا ۔ 

نے شدید فائرنگ کرکے واصل جہّنم کر  "ممتاز قادری"تاثیر کو اسکے اپنے محافظ 
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پر آ گئے اور  ۔ ممتاز قادری کو گرفتار کر لیا گیا ۔ علماء اور عوام سڑکوں ادی
ممتاز قادری کی قربانی کو دیکھ  –لگے  حکومت سے انکی رہائی کا مطالبہ کرنے

ممتاز قادری پاکستان میں  - گی دوڈحب رسول کی لہر  پورے پاکستان میں دوبارہ کر
عاشق رسول کے طور پر اورمغربی غیر مذہبی دنیا میں قاتل کے طور پر مشہور ہو 

 گئے ۔

ویو میں ڈاکٹرطاہر سے سلمان تاثیر رایک انڈکے  Ary Newsء میں ٦٠۵۵ ستمبر
۔ تمام لوگوں کو حیران کرتے ہوئے ڈاکٹر گی  کے قتل کے متعلق رائے دریافت کی

کہ ممتاز قادری قاتل ہے، اور اس کو بحیثیت قاتل ضرور سزا دینی طاہر نے کہا 
چاہئے ۔ یہ مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبارسے ایک بڑی خطا تھی۔ یہ بیان مکمل 

اور ڈاکٹر کتابوں منہاج کی اپنی کہ طور پر عقائد اہل سّنت کے خالف تھا ۔ یہاں تک 
ی تعداد میں علماء کرام نے سینکڑوں ک - وں کے بھی خالفتقاریرطاہر کی پرانی 

کو جھوٹا ثابت کیا۔ اس کی اپنی جماعت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے کئی  ڈاکٹر طاہر
۔ سیاسی لحاظ سے اس کے لئے پاکستان میں  استعفٰی دے دیا ناراض ہو کرعلماء نے 

 خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ کہ کوئی بھی عاقل شخص اسے ووٹ نہیں دے سکتا
ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ اس کا بیان اس کے اپنے  ول کی حمایت کرتاگستاخ رس جو
آقاؤں کو خوش مغربی  اپنےجو اس نے کی حمایت میں تھا۔  ‘‘دہشت گردی پر فتویٰ ’’

 تھا  ۔کے لئے لکھا کرنے 

ء کے اختتام میں ڈاکٹر طاہر نے ایک ویڈیو شائع کی جس میں اس نےاپنی ٦٠۵۵
صفائی اور اپنے غلط موقف کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیان کیا کہ 

جس نے پاکستان میں ناموس رسالت کا تھا ( یعنی ڈاکٹر طاہر)حقیقت میں وہ ہی 
۔ عالوہ  ان میں نافذ کروایاء کی دہائی میں اسے پاکست۵۹۹٠قانون مرتب کروایا اور 
تھا  ہے جس نے قانون میں اس بات کو یقینی بنایا( ڈاکٹر طاہر)ازیں یہ بھی کہ وہ ہی 

کہ کوئی بھی شخص حضور علیہ الصلٰوۃ والسالم کی گستاخی کرے تو اس کی سزا 
اور یہ بات مانع نہیں  -نادم ہو، توبہ کرے  اگرچہ وہ گستاخی کرنے واال، موت ہے
، یہودی تھا یا نصرانیکہ آیا وہ گستاخی کرنے واال پہلے مسلمان تھا یا رکھتی 

 پر دیا تھا ۔.Q.TV یہ دوبارہ اس بیان کے متضاد تھا، جو اس نے - مشرک وغیرہ

پر انٹرویو دیتے ہوئے اس نے (Danish TV) ء میں دانش ٹی وی ٦٠۵٦ستمبر 
قانون کی  کے وس رسالتدیا کہ اس نے پاکستان میں بنائے گئے نام صاف انکار کر

کہ اس نے کبھی بھی پاکستان انکار کیا اور یہ بھی  حّصہ لیا ہو،تشکیل میں کبھی 
کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق کا اس معاملے میں ساتھ دیا ہو ۔ جس کے دور 

 ۔جوکہ اس کے -یہ اس کی ایک اور گالٹی تھی   -تھا  اقتدار میں یہ قانون نافذ کیا گیا
۔ ڈنمارک کے صحافیوں نے اس کے فریب کو فاش کر تھی  کے خالفپہلے دعوؤں 
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دیا ۔ اور اس کے جھوٹ اور منافقت پر مشتمل مختلف ویڈیوز کو پھیال دیا۔ اسی کو 
میڈیا کے ایک نمائندہ نے طاہر سے اس کے متضاد ڈنمارک کی دیکھتے ہوئے 

دوستوں اور میزبانوں کو خوش کرنے مغربی بیانات کے متعلق سوال کیا ۔ فقط اپنے 
جس کا کی خاطر اس نے ناموس رسالت کے قانون کے متعلق ایک خوفناک بیان دیا۔ 

 .ہم درج ذیل جائزہ لیتے ہیں

اس کا اطالق غیر مسلموں پر  -جو بھی ناموس رسالت کا  قانون ہے ’’ -اس نے کہا 
 توں پر یہ قانون الگو نہیں ہوتاوں اور دیگر غیر مسلم اقلینصرانینہیں ہوتا  ۔ یہودیوں 

  ‘‘ہے۔ اس قانون کا اطالق فقط مسلمانوں پر ہوتا 

 امت کے بالکل خالف ہے بیان اجماع  باال مندرجہ

جو مسلمان انون ان لوگوں پرالگو نہیں ہوتا ناموس رسالت کا ق ڈاکٹر طاہر کے مطابق
کی سزا نہیں ملنی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، انہیں ان کے کئے 

چاہئے۔ جیسے انہونے حضور اکرم پیارے آقا صلی ہللا علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 
قرآن  مجید فرقان  حمید کو جالیا، قرآن مجید  ،جو گستاخانہ فلم بنائی، ۔ معاذہللا

یہ سب کام اور جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جتنی بار وہ   -کوغالظت میں پھینکا 
 .!سزا نہیں ہوگیکوئی  –چاہیں 

تمام علماء کا اس . اس نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون صرف مسلمانوں پر الگو ہوتا ہے
پر اجماع ہے کہ جو شخص ایسی حرکت کرے، تو وہ اسالم سے خارج ہو جاتا ہے، 

تو پھر وہ شخص یہ کہ سکتا ہے کہ آپ کے قانون کے . یعنی مسلمان ہی نہ رہا
 !ذا مجھ کو آپ سزا نہیں دے سکتےلہٰ  –مطابق میں مسلمان نہیں 

ڈاکٹر طاہرکے نئے دستور کے مطابق کسی کو بھی  ، کہہوااس کا مطلب یہ  تو
نے  ایک شیطانی وار میں ڈاکٹر طاہر -گستاخی کرنے پر سزا نہیں دی جانی چاہئے 

پوری دنیا کو حضور صلی ہللا علیہ وسلم کی گستاخی کرنے، عیب لگانے، تہمت 
بدترین القابات سے پکارنے، قرآن پاک کو جالنے وغیرہ کی  کن ہولگانے، جتنا مم

مکمل آزادی دے دی ۔ یہ سب اس لئے کہ اس نے اپنی جیب بھرنے والوں کو خوش 
 کرنا تھا۔

 

 ہونے کے دعوے( اسلم کو زندہ کرنے واَل)عظمت اور مجددد 
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 و رہی ڈاکٹر طاہر نے محسوس کیا کہ بہت ساری دوسری اسالمی شخصیات مشہور ہ
۔ ڈاکٹر طاہر کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ کیسے ہیں 

فریبی طریقہ یہ تھا کہ وہ والیت کا دعوٰی کرے  رکھے ۔ اس کے لئے سب سے بہتر
اور یہ کہ اسے نبی مکرم صلی ہللا علیہ وسلم و حضور غوث اعظم اور دوسرے 

صل ہے۔ اس نے منگڈہت جھوٹے خواب اور قابل عزت صوفیائے کرام کی حمایت حا
وہ ویڈیوز موجود ہیں، جن میں وہ  پریوٹوب  ۔  کرامتوں کا تذکرہ شروع کردیا

مجتہد ہونے کا دعوٰی تو  -ہے رہا ڈرامائی کرامتوں کے ذریعہ والیت کا دعوٰی کر
کہنا  "مجدد" ۔ تو اس کے ماننے والوں نے اسے اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا

کیا اسالم کا مجدد اسالم کو دوسرے مذاہب کے ساتھ مال سکتا ہے یا  -شروع کردیا۔ 
 !استغفرہللا کافروں کی داللی کرسکتاہے؟

 سییدنا امیر معاویہ رضی ّللا عنہ کو برا بھل کہنا

ڈاکٹر طاہر نے اپنے شیعہ دوستوں کو خوش کرنے کے لئے ہللا کے حبیب کے 
ر معاویہ رضی ہللا عنہ کے بارے میں کئی مرتبہ بکواس پیارے صحابی سیدنا امی

کی، حاالنکہ اہل سّنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کی تعظیم فرض ہے، اور وہ تمام 
ڈاکٹر طاہر نے یہاں تک کہا کہ جو کوئی سیدنا معاویہ کی تعریف کرے، . جّنتی ہیں

وز یوٹیوب پر اس پر اس کی ویڈی –کر نکال دو  اسے اپنی صفوں سے جوتے مار
دوسری طرف کہتا ہے کہ عیسایوں کو مسجد میں گھساؤ اور تعجبہے، .موجود ہیں

 !کفریہ عبادت کرنے دو

 اس کے بارے میں چند مزید حقائق

۔ وہ کتابیں جن کے بارے میں دعوٰی کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے لکھی ہیں در ۵
 حقیقت وہ کتابیں اس کے تنخواہ دار مصنفین نے لکھی ہیں۔

تقریریں وہ کرتا ہے اپنے پیچھے الئبریری اورکتابیں سامنے رکھ کر ۔ وہ جو  ۔٦
تیاریوں کے بعد کی جاتی ہیں، اور کتابوں کے اوراق پر پیلے کاگز لگاے  بڑی

جاتے ہیں جس سے ڈاکٹر طاہر کو پڑھنے میں آسانی ہو، اگر پیلے کاگز ہٹا دے 
 .جایں تو تقریر میں انٹ شنٹ بکنے لگتا ہے

   اس کو عربی صرف و نحو کے بنیادی اصول بھی ٹھیک سے نہیں معلوم ۔۔ ٢

اس بات میں بھی شک ہے کہ اس نے اپنی اسالمی تعلیم نصاب کے ذریعہ پوری  -٤
 کی ہو۔
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 ۔ وہ نہ تو حافظ قرآن ہے، نہ ہی حافظ حدیث اور نہ ہی مفتی ۔ ۱

 

 ڈاکٹر طاہر پر کفر کے الزامات اور ڈاکٹر طاہر کا رد عمل

لیکن اس نے  –دعوت دی کو اکٹر طاہرنے کئی مرتبہ خود پر کفر کے فتووں ڈ
کفر کا الزام کوئی چھوٹی بات  –ہمیشہ ان الزامات کا جواب دینے سے روگردانی کی 

براہ  کبھی لیکن اس نے  ۔ کئی مرتبہ اس کو بات چیت کے لئے بالیا گیا. نہیں ہوتیتو 
میں اپنے جن  صرف ویڈیو شایع کئے راست جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے

یا  -یا پھر الزامات کو جھوٹ کہا . نقطۂ نظر کو بیان کیا اور علماء حق کی تردید کی
۔ اس کیںاس سے بدتر بیہودہ خوابوں کے دعوے کرتے ہوئے، نئی ویڈیوز جاری 

نے اپنے مخالفین علمائے اہلسّنت کو دہشت گردی کے معاونین، حاسد علماء، فتوٰی 
 ان سے بات چیت کے تمام دروازے بند کرکہا اور ، جاہل مولوی اور ذاتی دشمن باز

دئیے۔ کوئی اس سے یہ تو پوچھے کہ اگر وہ کسی فتوٰی باز کو سننا نہیں چاہتا تو 
 ؟لکھااس نے خود دہشت گردی پر فتوٰی کیوں 

ش اس پر کفر اور ارتدادہ کے فتوے بالکل واضح ہیں ۔ اس میں شک کی کوئی گنجائ
 نہیں کہ اس نے عوام کو ایک بڑے فتنے میں مبتال کر دیا ہے۔

  :ذیل میں سے کوئی ایک کام کرنا اس پر فرض ہے

۔ اگر وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہیں، تو اعالنیہ طور پر توبہ کرے ۵
 مؤقف سے رجوع کرے تمام غلط اور اپنے 

تو اسےعلماء اہلسّنت سے مناظرہ کرنا  -۔ اگر وہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے ٦
 چاہئے

، اس لئے کہ مناظرے کی دعوت دی گی پر انکار کرتا رہااس کو کئی مرتبہ مناظرہ 
 میں اس کی شکست یقینی ہے۔

میں اتنی تو عقل آ جائے کہ وہ خود کو اور اپنے  ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر
 سے بچا لے ۔پیروکاروں کو کفر اور ارتداد کی دائمی سزا 
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 ٢فصل 
 ء٢۱١١ستمبر ٢٤ویمبلے کانفرنس۔

لندن میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا  ء کو ویمبلے، ٦٠۵۵ستمبر ٦٤ڈاکٹر طاہر نے 
وں ،بدھ اور دیگر مذاہب کے نصرانی جس میں اس نے ہندوؤں ، سکھوں، یہودیوں،

 .کا نام دیا‘‘ کانفرنسانسانیت کے لئے امن ’’پیشواؤں کو مدعو کیا اور اس کو 

پر براہ  راست دکھایا گیا اور اس کی خبریں Minhaj TV اور Q.TV  پورا پروگرام
الیکٹرانک میڈیا اور اخباروں میں شائع کی گئیں ۔یہ پروگرام منہاج القرآن کی ویب 

پر YouTube سائٹ پر ابھی بھی فخریہ طور پر موجود ہے۔ اور کئی ویڈیو کلپ 
تفصیالت میں جانے سے پہلے قارئین کو بنیادی اسالمی اس کی  ۔ ڈالے گئے ہیں

 عقائد یاد دالئے جاتے ہیں

ٌهً۬ َوٲِحٌدً۬  ـٰ ُھُكم  إِلَ ـٰ ِحیُم  َۖوإِلَ ُن ٱلرَّ ـٰ َم ح  َه إَِلَّ ُهَو ٱلرَّ ـٰ ٰٓ إِلَ اور تمہارا معبود ایک : ترجمہ   - َلَّ
لبقرۃ آیت ا)معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمت واال مہربان۔

۵٢٢ ) 

ِسِرین ـٰ َخ َِخَرِۃ ِمَن ٱل  ُه َوُهَو فِى ٱۡل  َبلَ ِمن  ا َفلَن ُیق 
ِم ِدین ً۬ ـٰ لَ ِس  َر ٱۡل  َتِغ َغی  اور : ترجمہ   - َوَمن َیب 

 اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہرگز جو اسالم کے سوا اور کوئی دین چاہے گا
 (۹٥ران آیت آل عم)کاروں میں سے ہے ۔زیاں خرت میں اور وہ آ

فُِر َما ُدوَن َذٲلَِك لَِمن َیَشآٰءُ  َرَك بِِهۦ َوَیغ  فُِر أَن ُیش  َ ََل َیغ 
ِ َفَقد  َضلَّ  ۚإِنَّ ٱَّللَّ ِرك  بِٱَّللَّ  َوَمن ُیش 

ا لََۢ َبِعید  ـٰ ہللا اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے : ترجمہ  - َضلَ
جو ہللا کا  دیتا ہے۔ اور تا ہے معاف فرمااوراس سے نیچے جو کچھ ہے، جسے چاہ

 (۵۵٢آیت  ۱۵۵النساء۔)شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ 

  پر ایمان رکھتے  (ہللا)ہمارا بنیادی عقیدہ ہللا کی وحدانیت ہے ہم صرف ایک خدا
 ہیں صرف وہی عبادت کے الئق ہے

  کی  سمیت کفرکفر بڑا گناہ ہے اور شرک اس کی بدترین صورت ہے ۔ شرک
 قابل معافی ہیں۔ناتمام قسمیں 
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  یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ ہللا عزوجل کے یہاں اسالم کے عالوہ کوئی اور مذہب
 بھی قابل قبول ہے

  کفر پر راضی ہونا کفر ہے اور کفر کی ترقی کی دعا کرنا کفر ہے 
 ہے ۔ کفر ،۔کسی کافر کو اس وجہ سے عزت دینا کہ وہ کفریہ مذہب کا پیشوا ہے 
  اسی طرح کسی دوسری کتاب کو قرآن  -قرآن کی تبدیلی کا ارادہ رکھنا کفر ہے

 کے برابر ٹھہرانا کفر ہے۔ 
 اسالم کو کسی دوسرے مذہب کے برابر ٹھہرانا کفر ہے۔ 

 

  :لندن میں منعقد ہونے والی تقریب میں ڈاکٹر طاہرکی تقریر

 :اس تقریر سے چند اقتباسات درج ذیل ہیں

توریت سے ( ۵)من اور محبت کا گیت گائیں گے۔ انجیل سے سریال پن،ہم مل کر ا
( ٤)جبکہ دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں سے ( ٢)اور قرآن سے ترنم ( ٦)نغمے 

 امن عاجزی وانکساری لیں گے۔

ہے۔ آج ہم ان اندھیروں  شیطان نے ہمیں نفرت وبغض کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا
کا سینہ چاک کریں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس تقریب کے میزبان ہیں۔ 

ہم سب ابراہیم علیہ السالم کے وصیت کردہ دین کے ماننے والے ہیں۔ آج یہاں 
وں اور مسلمانوں کے نمائندے موجود ہیں۔ اور یہ سب مذاہب ابراہیم نصرانییہودیوں، 

۔ جو ہللا نے انہیں دیا۔ اسی سے نکلے ہیں۔ ہمارے ( ٥)دین پر ہیں علیہ السالم کے 
دل، روح اور جذبے کے کان موسٰی علیہ السالم کو  پاس موسٰی علیہ السالم ہیں۔ میرا

ہیں، جو ہمیں انسانیت کی آزادی کا پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت عیسٰی علیہ رہے سن 
جبکہ حضور اکرم صلی ہللا تعالٰی  السالم انسانیت کو بخشش کا پیغام دے رہے ہیں۔

ہیں۔ جو پیار، امن اور مہربانی کا درس نسل  رہےعلیہ وسلم کو ہم مدینے سے سن 
 ۔(٢)انسان کو دے رہے ہیں 

کہ ہمارے درمیان بدھ مذہب کے ماننے والے ( ۲)ہے  اور تو اور ہمیں اس پر فخر 
د کہتا ہوں ۔ ہندو میں ان سب کو خوش آمدی - اور ان کے بڑے پجاری موجود ہیں

اور سکھوں کے  -مذہب کے ماننے والے اور ان کے نمایندے اور عظیم مذہبی رہنما 
میں آج سب کو اس تقریب   -(۹)نمائندے اور ان کے عظیم مذہبی رہنما موجود ہیں۔

پہچانیں اور  میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سب مل کر اپنے خدا کو
 یاد کریں۔
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۔ آج ہم یاد کریں ( ۹)اور ہر کوئی یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک ہے -ایک خدا ! خداہمارا
 اور ساتھ ہی ساتھ ہم بدھ کی جگاؤ، بھگوان کرشنا کا پیار اور سکھوں کے -گے

 (۵٠.)یاد کرینگےحوصلہ کو

 ( ۵۵)اس زمینی جنت کے چھت کے نیچے ہر مذہب اپنی خوشبو قائم رکھے 

ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب مل کر خدا کو پکاریں۔ میں بات کو اختتام کرتے 
 ۔وہ خدا جو تمام خوبصورتی اور وقار رکھتا ہے

کو دعوت دی گئی کہ وہ سر میں اپنی لوگوں دوران تقریب، مختلف مذاہب کے 
حالنکے یہ  –کتابوں سے بھجن اور دعایں سنائیں۔ لٰہذا اسٹیج پر یہ سب کچھ کیا گیا 

کرتی ہے،  یہونے کا دعو انہاد اسالم جماعت جو کہ قرآن کا راستتقریب ایک نام 
اور اسٹیج پر ہللا اور رسول کے نام کے بینر لگے ہوئے  –اس نے منعقد کیا تھا 

 ذرا دل تھام کر -وہاں پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہوا. تھے
کفر پر رہنے کی  اور فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ اسلم کی دعوت ہے، یاپڑهئے آگے 

 ترغیب؟

  ہندو پنڈت نے رامائن سے متن پڑھتے ہوئے رام، سیتا، لکشمن اور دیگر بتوں
 کو پکارا۔ 

  ہماری تمام ‘‘ اوم نموح شیوایا’’: نے پڑھنا شروع کیا( شیوا)ایک اور ہندو پنڈت
میں نے اپنا )‘‘ اوم شری گنیش یناماہا’’رکاوٹیں دور کرنے واال بھگوان گنیش ہے 

 ۔(بھگوان گنیش کے سامنے جھکایاسر 
  پوری دنیا ایک ’’نے سنسکرت سے پڑھنا شروع کیا۔ ( بھٹ)ایک اور ہندو پنڈت

میرے غم )۔۔۔ ۔۔۔اوم شانتی، شانتی،وغیرہ وغیرہ ۔ ہری اوم ۔‘‘ خاندان کی طرح ہے
 (ب سے برتر بھگوان ۔۔۔۔۔ امن، امناے س! دے اے بھگوان اوم دور کر

  مختلف بھجن اور پوجا پاٹھ کی گی اتھ موسیقی کے ساور ڈھول 
 پر سکھ بھی موجود تھے۔ جنہوں نے اپنی کتاب سے نغمے اور  اسی طرح اسٹیج

 ( ۵٢اور  ۵٦( )ڈھول اور طبلے پر موسیقی کے ساتھ)بھجن پڑھنا شروع کئے۔ 

 اس کے بعد حضور اکرم صلی ہللا علیہ والہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ شریف
 پڑھا گیا۔ موسیقی کے ساتھ

 :شرک اور بتوں کی پوجا پر رضامندی ظاہر کرناکفر، ڈاکٹر طاہرکا 

 :لوگوں سے کہاموجود  اس کے بعد ڈاکٹر طاہر نے اسٹیج پر’’
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آپ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے رب کا  -کرو ذرا انتظار  –اب ہم کیا کرینگے " 
اپنے اپنے رب کا نام بلند آپ اپنے مذہب اور طریقے کے مطابق   -نام بلند کرینگے 

نام اپنے رواج، مذہب اور زبان میں  کا( خدا)کرینگے ۔ ہر مذہب کا نمائندہ اپنے رب 
 !۔ مگر زور سے( ۵٤)اپنے اپنے رب کا نام لے سکتا ہے 

اور ہللا کے معنی خدا کے عالوہ اور کچھ نہیں۔ یہ ‘ ہللا’اور مسلمان کہینگے 
یں۔ عربی زبان میں خدا کو، برہما کو، رب مسلمانوں کے لئے کوئی خاص چیز نہ

۔ لیکن آپ اپنے اپنے رب کا جو (.۵٥)یہ آپ جانتے ہیں  -کو، خالق کو ہللا کہتے ہیں
۔ آج ہم مل کر اپنے ( ۵٢)مطابق کے  نام مقرر ہے، بلند کرینگے، اپنے اپنے مذہب
 !خدا کو اپنے طریقے کے مطابق پکارتے ہیں

  کا ذکر شروع کردیا۔‘  ہللاہللا’بعد اذان حاضرین محفل نے 

لفظ آپ  جو' -اس کے بعد ڈاکٹر طاہرنے ذاتی طور پر ہندو پنڈت سے گزارش کی
جو بھی الفاظ آپ بولنا چاہو،  جو بھی نام لینا چاہو، اپنے مذہب کے (  ۵۲)چاہو،

 '!آپ پکارو( ۵۹)مطابق،

 .یہ سب کچھ ہوا کی ایما پر سا -ہے اکو شیخ السلم کہت خودجو  -پھر ڈاکٹر طاہر 

 ہرے کرشنا، ہرے کرشنا، کرشنا، " :ہندوپنڈت نے دھن میں پڑھنا شروع کیا
 "ہرے، ہرے،ہرے، رام ہرے، رام، رام۔۔۔ کرشنا، کرشنا،

 گیا اس نے پڑھا  پادری کو دیا نصرانیمائکروفون  پر اشارےکے  ڈاکٹر طاہر
 "آمینڈ جیسس، جیسس، فادر گو“
 مائکروفون ایک اور ہندو پنڈت کو دیا گیا، جس نے پر اشارے کے  ڈاکٹر طاہر

 "نموح بدھائے، نموح بدھائے، نموح بدھائے: "سر میں پڑھنا شروع کیا
 اوم جرو پرو ’’: پھر مائکروفون پنڈت شیوا کی طرف بڑھایا گیا جس نے پڑھا

 ‘‘اوم نموح شوایانماہم... شایا 
 گیا، انہونے بولنا شروع سکھوں کو دیا  پھرڈاکٹر طاہر کے اشارے پرمائکروفون

 "وائی گرو، وائی گرو،بولے سو نہال ست سری اکال’’: کیا
 ہللا کے )‘‘ ال الہ اال ہللا’’مائکروفون لینے کے بعد ڈاکٹر طاہر نے  سکھوں سے

 پڑھنا شرو کیا اور حال میں لوگوں نے بھی پڑھنا شرو کیا( سوا کوئی معبود نہیں
(۵۹ . ) 
 مائکروفون بتوں کی پوجا  تھے۔ ڈاکٹر طاہر نے جب تمام لوگ ذکر میں مشغول

بلند آواز  کلمہ توحید ایک بدھ پنڈت کو دے دیا۔ جس نے دوران ذکر کرنے والے
 ( ٦٠)‘‘نموح بھدایا، نموح بھدایا۔’’: میں پڑھنا شروع کردیا
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جس کسی بھی کافر کو مائکروفون دیا گیا، اس نے باطل معبودوں سے دعا کی، اور 
 . کھل شرک کیا

آپ نے دیکھا کیسے مختلف مذاہب سے تعلق ’’: ڈاکٹر طاہر نے دوبارہ کہنا شروع کیا
کیسے پوری انسانیت اپنے ! رکھنے والے ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے کھڑے ہیں

ور رسم و رواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ سب ساتھ مل کر الگ اعتقاد و یقین، مذہب ا
رہ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دنیا بنائیں، ایسی دنیا جس کے مستقبل میں تمام 

جس میں امن میں ،ایک ساتھ رہیں، ایک ایسے ماحول (ہوں)لوگ ایک ساتھ کھڑے 
  ! ۔۔۔ ماشاء ہللا-ہی امن ہو۔  پھر سے کہو ہللا ہللا 

 * :رکے کفریہ اقوال اور اعمالڈاکٹر طاہ
اپنی اصلی حالت میں نہیں ۔ ڈاکٹر طاہر کس طرح اب ہے کہ انجیل سب کو پتا ( ۵)

ڈاکٹر طاہر نہیں جانتا کہ اس میں تبدیلیاں  ہے؟ کیا کا سریال پن انجیل سے لینا چاہتا
کو ہللا کا ( علیہ السالم)اور تبدیل شدہ انجیل کے مطابق حضرت عیسٰی  ؟ہو چکی ہیں

 ۔کفر ہے؟بیٹا بتایا جاتا ہے؟۔ جو کہ بغیر کسی شک کے 

ِ لَِیْشَتُرْوا بِٖہ ثَ 
ٰ
 َمنا  َقلِْیل  َفَوْیلٌ لِّلَِّذْیَن َیکُْتُبْوَن اْلکِٰتَب بِاَْیِدْیِہْم ُثمَّ َیقُْولُْوَن ٰهَذا ِمْن ِعْنِد ّللٰا

اَیکِْسُبْونَ  ا َکَتَبْت اَْیِدْیِہْم َوَوْیلٌ لَُّہْم ِممَّ تو خرابی ہے ان کے لئے : ۔ ترجمہ َفَوْیلٌ لَُّہْم ِممَّ
جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے 

عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہے ان کے لئے ان کے ہاتھوں کے لکھے 
 ۔(۲۹سورۂ بقرہ، آیت نمبر)اور خرابی ان کے لئے اس کمائی سے۔ سے، 

ٗہ لَکُْم َعدُ  ْیَطاِن ِانَّ بُِعْوا ُخُطٰوِت الشَّ ْلِم َکآفَّۃ  َوََلَتتَّ َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوا اْدُخلُْوا فِی السِّ بِْینٌ ٰیاَیُّ ۔ وٌّ مُّ
قدموں پر نہ چلو، اسالم میں پورے داخل ہو اور شیطان کے ! اے ایمان والو: ترجمہ

 (٦٠۹سورۂ بقرۃ، آیت نمبر)بے شک وہ تمہارا کھال دشمن ہے۔

پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس وقت توریت تحریف شدہ ہے۔ ڈاکٹر  (٦)
کیا وہ نہیں جانتا کہ اس وقت  لینا چاہتا ہے؟۔کس قسم کے نغمے طاہرتوریت سے 

نہیں؟ یہاں تک کہ سیدنا عمر توریت میں ہللا کے احکامات اپنی اصل حالت میں 
فاروق رضی ہللا عنہ، حضور اکرم صلی ہللا علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 

تو حضور اکرم صلی  'میں نے توریت میں کچھ اچھا لکھا دیکھا ہے'کی اور عرض 
 ‘‘کیا تمہیں قرآن کافی نہیں؟۔’’: ہللا علیہ وسلم نے فرمایا
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چاہتا ہے؟ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ڈاکٹر طاہر آخر ڈاکٹر طاہر کہنا کیا ( ٢)
کے ایک نئی  کے لئے قرآن کافی نہیں، وہ تمام کتابوں کے کفریہ اقوال کو جمع کر

 ۔!کتاب بنانا چاہتا ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں قرآن کا انکار ہے

ا لَٗہ لَٰحفُِظْونَ  ْکَرَوِانَّ ْلَنا الذِّ اَنْحُن َنزَّ ے اتارا ہے یہ قرآن اور بے بے شک ہم ن: ۔ ترجمہ ِانَّ
 (۹سورۃ الحجر آیت نمبر)شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

ِمْیُع اْلَعلِْیمُ  لَ لِکَلِٰمتِٖہ َوُهَو السَّ ْت َکلَِمُت َربِّکَ ِصْدق ا وَّ َعْدَل  َلَُمَبدِّ  اور پوری: ۔ ترجمہ َوَتمَّ
نہیں  نے واالتیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں اس کی باتوں کا کوئی بدلہے 

 (۵۵٥سورۃ االنعام آیت )سنتا جانتا۔ہے  اور وہی

سے ڈاکٹر طاہر کی مراد یقینی طور پر  "مقدس کتابوں"یہاں پر دیگر مذاہب کی ( ٤)
یعنی ہندوؤں، سکھوں، بدھ، جین مذہب  –ہیںگرنتھ وغیرہ وید، پرانا، رامائن، گیتا، 

الم کے مخالف نظریات سے کی کتابیں، جو مکمل طور پر مشرکانہ عقائد اور اس
بھری پڑی ہیں۔ کیا ڈاکٹر طاہر کو اجازت ہے کہ وہ ان کتابوں کو مقدس کہے؟ ڈاکٹر 

کیا  -دنیا کو ایک نئی کتاب دینا چاہتا ہےقرآن سے مالکر طاہر ان کتابوں کے عقائد 
 یہ کھال کفر نہیں؟

ت اور نصرانیت کہ یہودی دیا قرآن حکیم میں ہللا عزوجل نے واضح طور پر فرما( ٥)
ڈاکٹر طاہرکا  پر۔  قطعی طور پر ابراہیم علیہ السالم کے وصیت کردہ دین پر نہیں

 کو ہللا کا حکم ماننا ہے یا ڈاکٹر طاہرکا؟  وں، تو مسلمانہےنظریہ اس کے برعکس 

ْسلِم   ٰلکِْن َکاَن َحنِْیف ا مُّ ا وَّ َلَ َنْصَرانِٰی  ا وَّ ۔  ا، َوَماَکاَن ِمَن اْلُمْشِرِکْینَ َماَکاَن ِاْبَراِهْیُم َیُہْوِدٰی 
باطل سے جدا مسلمان تھے  ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر :ترجمہ

 ( ٢۲سورۂ آل عمران آیت)اور مشرکوں سے نہ تھے۔

ا اَْو َنٰصٰری َتْھَتُدْوا، قُلْ َبلْ ِملََّۃ ِاْبَراہِْیَم َحنِْیف ا َومَ  ۔  اَکاَن ِمَن اْلُمْشِرِکْینَ َوَقالُْوا ُکْوُنْوا ُهْود 
اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہوجاؤ، راہ پاؤگے، تم فرماؤ بلکہ ہم تو  :ترجمہ

سورۂ )ابراہیم کا دین لیتے ہیں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔
 ( ۵٢٥بقرۃ آیت 

حیرت ہے کہ کسی اور کو یہ سب آوازیں کیوں نہیں سنائی دیتیں ۔ ہر بار کی  (٢)
طرح ڈاکٹر طاہر برگزیدہ بندوں کے نام اور جھوٹی کرامتیں اور خوابوں کے ذریعے 

 لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ 
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ا اَْو َقالَ اُْوِحَی ِالَیَّ  ِ َکِذب 
ٰ
ِن اْفَتٰری َعلَی ّللٰا َمْن َقالَ  َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ َولَْم ُیْوَح ِالَْیِہ َشْیٌء وَّ

لُِمْوَن َفْی َغَمٰرِت اْلَمْوِت َواْلَمآلِءَکُۃ َباِسُطْوآ اَیْ 
ٰ
ی ِاِذالٰظ ُ َولَْو َتٰرٰٓ

ٰ
ِدْیِھْم َساُْنِزلُ ِمْثلَ َمآاَْنَزلَ ّللٰا

ِ َغْےَر اْلَحقِّ َوُکْنُتْم  اَْخِرُجْوآ اَْنفَُسکُْم اَْلَیْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُھْوِن بَِماُکْنُتمْ 
ٰ
َتقُْولُْوَن َعلَی ّللٰا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو ہللا پر جھوٹ : ۔ ترجمہ َعْن اآٰیتِٖہ َتْسَتکْبُِرْونَ 
کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی اور جو کہے ابھی  باندھے یا
جس وقت ظالم موت کے  دیکھو ہوں ایسا جیسا ہللا نے اتارا اور کبھی تم میں اتارتا

سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیالئے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں 
بدلہ اس کا کہ ہللا پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی  خواری کا عذاب دیا جائے گا

 (۹٢سورۂ انعام آیت)آیتوں سے تکبر کرتے۔ 

ۃ  َفَصدُّ  َخُذْوآ اَْیَماَنُھْم ُجنَّ ِھْینٌ ِاتَّ ِ َفلَُہْم َعَذاٌب مُّ
ٰ
انہوں نے اپنی : ۔ ترجمہ ْوا َعْن َسبِْیِل ّللٰا

تو ان کے خواری کا عذاب ہے۔  لیا ہے، تو ہللا کی راہ سے روکا قسموں کو ڈھال بنا
 (۵٢سورۂ مجادلہ آیت )

قِْیَن۔ َوََلَتِھُنْوا َوََل  َمْوِعَظٌۃ لِّْلُمتَّ ی وَّ اِس َوُهد  َتْحَزُنْوا َواَْنُتُم اَْلَْعلَْوَن ِاْن ُکْنُتْم ٰهَذا َبَےاٌن لِّلنَّ
لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے،  یہ: ۔ ترجمہ ُمْؤِمنِْینَ 

سورۂ )اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤگے اگر ایمان رکھتے ہو۔
 ( ۵٢۹/ ۵٢۹نساء آیت  

سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کافروں قرآن گواہ ہے کہ منافق ( ۲)
 مومن صرف ہللا ہی سے عزت کا امیدوار ہوتا ہے۔

اس وجہ سے کہ وہ اس مذہب کا  -کسی کفریہ مذہب کے رہنما کو عزت دینا( ۹)
ہندو پنڈتوں، سکھو، بودھ  یہ کفرہے۔ ڈاکٹر طاہر نے پادریوں، یہودیوں، -ہے پیشوا 

راہ سے بھٹکانے والوں کو اور ایک  ے بھٹکے ہوئے اوریعنی راہ س –پنڈتوں کو 
اور کفر کی تعلیم دینے والوں کو کہا کو،سے زائد باطل خداؤں کی پوجا کرنے والوں 

خلق میں سب سے ذلیل و بدتر  حاالنکہ قرآن ان کو"! اکرام والے"اور  ‘‘عظیم رہنما’’
 !بتاتا ہے

ا َفَقالَ ٱلضُّ  ِ َجِمیع ً۬ ا َوَبَرُزوْا َّلِلَّ ُنوَن َعنَّ غ  ا َفَھل  أَنُتم مُّ ا لَُكم  َتَبع ً۬ ْا إِنَّا ُڪنَّ َبُروٰٓ َتك  ُٰٓؤْا لِلَِّذیَن ٱس  ـٰ َعَف
ٍءً۬  ِ ِمن َشى  ڪُم   ِۚمن  َعَذاِب ٱَّللَّ ـٰ َن ُ لََھَدی  َنا َما  ۖ َقالُوْا لَو  َهَدٰٮَنا ٱَّللَّ َنآٰ أَم  َصَبر  َنآٰ أََجِزع   َسَوآٌٰء َعلَی 

ِحیٍصً۬   کے حضورعالنیہ حاضر ہوں گے تو جو  -ترجمہ  – لََنا ِمن مَّ
ٰ
اور سب ہللّا

کمزور تھے وہ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے کیا تم سے ہوسکتا 
 کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو

ٰ
 ہمیں ہدایت کرتا ؟ ہے کہ ہللّا

ٰ
کہیں گے ہللّا
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بے قراری کریں یا صبر سے ہم پر ایک سا ہے چاہے ( ۱٦ف)تو ہم تمہیں کرتے 
 ( ٦۵سورۂ ابراہیم آیت) -رہیں ہمیں کہیں پناہ نہیں 

ہر کوئی یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک ’’ ایک اور احمقانہ جملہ جو اس نے بکا کہ (۹)
وہ ایک خدا کو مانتے  کیا وہ مشرک جنہیں ڈاکٹر طاہر نے عظیم رہنما کہا،‘‘ ہے

۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے ! مانتے ہیںہیں؟ وہ تو ہزاروں جھوٹے دیوتاؤں کو 
تو  بھی تین خداؤں پر یقین رکھتے ہیں اور یہودی دو پر یقین رکھتے ہیں۔ نصرانیکہ 

 کیا مسلمان فرمان خدا کو سچ تسلیم کریں گے یا ڈاکٹر طاہر کی بکواس کو؟

ْدُعْوَن ِاَلَّ  ْدُعْوَن ِمْن ُدْونِٖہٰٓ ِاَلَّ ِاٰنثا  َوِاْن یَّ ِرْیدا  ِاْن یَّ شرک والے ہللا کے : ۔ ترجمہ َشْیٰطنا  مَّ
سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔ 

 (۵۵۲سورۂ نساء آیت)

َھا اْلکَافُِرْوَن۔ ََلاَْعُبُد َماَتْعُبُدْوَن۔ َوََلاَْنُتْم ٰعبُِدْوَن َمآاَْعُبُد۔ َوََلاََنا َعابٌِد مَّ  اَیُّ ْم۔ قُلْ ٰیٰٓ اَعَبْدتُّ
نہ میں ! تم فرماؤ، اے کافرو: ۔ ترجمہ َوََلاَْنُتْم ٰعبُِدْوَن َمآاَْعُبُد۔ لَکُْم ِدْیُنکُْم َولَِی ِدْینِ 

پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتاہوں، اور نہ میں 
دین  یں تمہاراہوں، تمہ پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجوگے جو میں پوجتا

 (   ٦-۵سورۂ کافرون آیت)اور مجھے میرا دین۔ 

یہ ( . معاذہللا! )معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر طاہرکے لئے قرآن کی تعلیمات کافی نہیں( ۵٠)
کرشنا کے پیار ‘ وہ بدھا کے جگاؤ. قرآن پاک کا رد اور قرآن کی سنگین توہین ہے

اہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدھا اور سکھوں کی پرامیدی جیسی چیزوں کو یاد رکھنا چ
رکھا گیا۔  "مت بدھ"نام  ایک شہزادہ تھا جس نے ایک نیا مذہب مرتب کیا اور اس کا

یہ بدھ مت مذہب اسالم کے برعکس عقائد سے بھرا ہوا ہے ۔ ہندوؤں کی تحریریں 
کہ کرشنا بچپن سے چور تھا اور زنا کا عادی تھا۔ کیا ڈاکٹر طاہر اس سے ثابت ہے، 

کو آگے بڑھانا چاہتا ہے؟ سکھوں کا مذہب اسالم کے بہت عرصے کے  کے پیارقسم 
بعد بنایا گیا ہے۔ کیا اس دنیا کو اسالم کے بعد کسی اور دین کی ضرورت ہے؟ اس 

 ! استغفرہللا. کے اس ایک جملہ میں تمام دین کا انکار ہے، ہزاروں کفر شامل ہیں

ْن رِّ  ٌد اََبآ اََحٍد مِّ ُ بِکُلِّ َشْیٍء َماَکاَن ُمَحمَّ
ٰ
َن َوَکاَن ّللٰا بِٖیٰ ِ َوَخاَتَم النَّ

ٰ
ُسْولَ ّللٰا َجالِکُْم َوٰلکِْن رَّ

ا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں ہللا کے رسول ہیں : ۔ ترجمہ َعلِْیم 
 (٢٠سورۂ احزاب آیت)اور سب نبیوں کے پچھلے اور ہللا  سب کچھ جانتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ صرف اسالم پر ہی عمل کیا جائے اور اس کے یہاں ( ۵۵)
اس کے عالوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ۔ لیکن ڈاکٹر طاہر کہتا ہے کہ تمام مذاہب 
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کہ سارے ادیان رہا ہے، کو چلتے رہنے چاہیے ۔ ڈاکٹر طاہر اس بات کا دعوٰی کر 
 تو اب اسالم کی کیا ضرورت رہی؟! صحیح ہیں، اور ان کو پھولنا پھلنا چاہیے

ِ اَْلِْسَلُم َوَما اْخَتلََف الَِّذْیَن اُْوُتْوا اْلکِٰتَب ِاَلَّ ِمْن َبْعِد َماَجاَء ُهُم الْ 
ٰ
ْیَن ِعْنَدّللٰا ا ِانَّ الدِّ ِعْلُم َبْغے 

َ َسِرْیُع اْلِحَسابِ 
ٰ
ِ َفِانَّ ّللٰا

ٰ
بے شک ہللا کے یہاں : ترجمہ۔  َبْیَنُھْم َوَمْن یَّکْفُْر بِٰاٰےِت ّللٰا

چکا  اسالم ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ
تو بیشک ہللا جلد حساب  ہو اپنے دلوں کی جلن سے اور جو ہللا کی آیتوں کا منکر

 (۵۹سورۂ آل عمران آیت)ہے۔ لینے واال

ا فَ 
ِم ِدین ً۬ ـٰ لَ ِس  َر ٱۡل  َتِغ َغی  ِسِرینَ َوَمن َیب  ـٰ َخ َِخَرِۃ ِمَن ٱل  ُه َوُهَو فِى ٱۡل  َبلَ ِمن  اور : ۔ ترجمہ لَن ُیق 

جائے گا اور وہ  جو اسالم کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا
 ( ۹٥سورۂ آل عمران آیت )آخرت میں زیاں کاروں سے ہے۔

پر عمل کرنے کی غیر ہللا کو خدا ماننے کے عقائد کو عام کرنا اور اس  (۵٦)
قارئین ۔  کھال کفر ہے اور کفر ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا بھی کفر ہےدینا ترغیب 

غیر  کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جتنے بھی افراد اس تقریب میں
بجائے اس پر خوش اس پر نفرت کی ّللا کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور

کفر سے خوش ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ  ۔ وہ تمام- ہو رہے تھے
تجدید  –دهو بیٹھے ۔ انہیں چاہئے کہ وہ فورا توبہ کریں اور کلمہ شریف پڑهیں 

 کفر سے راضی ہونا کفر ہے اور کفر کی ہرگز معافی نہیں ۔ –نکاح کریں 

َ ََلَیْغفُِر اَْن یُّْشَرَک بِٖہ َوَیْغفُِر َماُدْوَن ٰذلِکَ 
ٰ
ِ َفَقْد َضلَّ  ِانَّ ّللٰا

ٰ
َشآُء، َوَمْن یُّْشِرْک بِاَّلٰل لَِمْن یَّ

ہللا اسے نہیں بخشتا کہ اس کاکوئی شریک ٹھہرایاجائے اور اس : ۔ ترجمہ َضٰلل َبِعْیدا  
سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتاہے اور جو ہللا کا شریک 

 ( ۵۵٢سورۂ نساء آیت )ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔

بِکَ ََلِاٰلَہ ِاَلَُّهَو َواَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِکْینَ  بِْع َمااُْوِحَی ِالَْیکَ ِمْن رَّ ۔ اس پر چلو جو تمہیں  ِاتَّ
تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور 

 (۵٠٢سورۂ انعام آیت )مشرکوں سے منہ پھیر لو۔

ر رہے تھے اور شیطانی آلہ یعنی ڈھول بجا کر وہ باطل خداؤں کی عبادت ک( ۵٢)
اپنے اپنے مذہبی گیت گا رہے تھے۔ اور یہ سب کچھ ایک نام نہاد اسالمی جماعت 

 !کی نگرانی اور ایما پر ہو رہا تھا
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ی َواستْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُھْم بَِصْوتِکَ َواَْجلِْب َعلَْیِہْم بَِخْیلِکَ َوَرِجلِکَ َوَشاِرْکُہْم فِ 
ْیٰطُن ِاَلَّ ُغُرْورا ۔ ترجمہاَْلَْمَواِل َواَْلَْوَلَِد َوِعْدُهْم َوَما َیِعُدُهُم الشَّ اور ڈگا دے : ًً

فوج ) ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے اور ان پر الزم باند ( بہکادے)
ں ال اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا اور ان کا ساجھی ہو مالوں اور بچوں می(چڑھا

سورۂ اسرائیل ) اور انہیں وعدہ دے اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے
 (٢٤آیت 

ہر مذہب کا نمائندہ اپنے اپنے ’’نے کافروں کے رہنماؤں سے کہا  ڈاکٹر طاہر( ۵٤)
یہاں پر ڈاکٹر ‘‘ کا نام لے سکتا ہے( خدا)رواج، مذہب اور زبان میں اپنے اپنے رب 

ئے اپنی محبت کو ظاہر کیا اور کہا کہ وہ اپنے بتوں اور طاہر نے کافروں کے ل
پکاریں۔ جن کے لئے ڈاکٹر طاہر نے صاف الفاظ میں کہا کہ  جھوٹے دیوتاؤں کو

جبکہ وہ جانتا ہے کہ ان ‘‘اپنے مذہب کے مطابق’’پھر اس نے کہا کہ ‘‘ تمہارے رب ’’
تے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر کے مذاہب باطل ہیں اور وہ ہزاروں خداؤں کو مدد کے لئے پکار

 ۵٢نمبر نقطۂ )بنا دیا۔ ( مذہب سے پھرا ہوا)مرتد اسی وقت  کے اس عمل نے اسے
مخلوقات کے لئے کتنے خدا ہیں؟  -ہم اس سے پوچھتے ہیں ( کا مطالعہ بھی فرمائیے

 کیا ایک ہللا رب ذوالجالل ہی تمام کا خدا نہیں؟ 

، َوالَِّذْیَن َیْدُعوْ  َن ِمْن ُدْونِٖہ َلََیْسَتِجْیُبْوَن لَُہْم بَِشْیٍء ِاَلَّ َکَباِسِط َکفَّْیِہ ِالَی لَٗہ َدْعَوۃُ اْلَحقِّ
اسی کا پکارنا : ۔ ترجمہاْلَمآِء لَِیْبلَُغ َفاہُ َوَما ُهَو بَِبالِِغٖہ َوَما ُدَعآُء اْلکٰفِِرْیَن ِاَلَّ فِْی َضٰلٍل 

ھ بھی نہیں سنتے مگر ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچ سچا
ہے،کہ اس کے منہ میں  اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیالئے بیٹھا

اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی  پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا
 ( ۵٤سورۂ رعد آیت )ہے۔

ْن ُدْونِٖہ َفلَ َیْملِکُْوَن  رِّ َعْنکُْم َوَلَ َتْحِوْیل  قُِل اْدُعْوا الَِّذْیَن َزَعْمُتْم مِّ تم : ۔ ترجمہ َکْشَف الضُّ
تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم  فرماؤ، پکارو انہیں جن کو ہللا کے سوا گمان کرتے ہو

 ( ٥٢سورۂ اسرائیل آیت)سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ 

لفظ ہے۔ جو خدا، براہما، رب اور خالق کو  عربی کا‘‘ ہللا’’ڈاکٹر طاہر نے کہا ( ۵٥)
اور )کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے کہے ۔ اگر کوئی کافر یہ " کہتے ہیں

جس کی تب بھی اس کا ایمان اس ایک خدا پر نہیں۔ ( وہ اسے براہما کا نام دیتا ہے
واال ہللا اسالم نے ہمیں دی ۔ کافر جس کی بھی عبادت کریں وہ عبادت کیا جانے تعلیم 

تعالٰی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کا ایمان خدا کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں 
اور ڈاکٹر طاہر ان  ۔ اسالم نے ہمیں خدا کے بارے میں سکھایاجو  بالکل مختلف ہے
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کو مخاطب ہو کر کہ رہا ہے جو ایک خدا کو نہیں مانتے۔ بلکہ کئی بتوں کی پوجا 
 !کرتے ہیں

َم اَْنُتْم لََہا ٰوِرُدْونَ ِانَّکُْم َومَ  ِ َحَصُب َجَھنَّ
ٰ
بے شک تم : ۔ ترجمہ ا َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن ّللٰا

سب جہنم کے ایندھن ہو تمہیں اس میں  اورجو کچھ ہللا کے سوا تم پوجتے ہو
 (۹۹سورۂ انبیاء آیت )جانا۔

َن ال َمٰوِت َواَْلَْرَض َواَْنَزلَ لَکُْم مِّ ْن َخلََق السَّ َمآِء َمآء  َفاَْنَبْتَنا بِٖہ َحَدآِءَق َذاَت َبْھَجٍۃ اَمَّ سَّ
ْعِدلُْونَ  ِ َبلْ ہُْم َقْوٌم یَّ

ٰ
َع ّللٰا ِِ اٰلٌہ مَّ یا وہ جس نے : ۔ ترجمہ َماَکاَن لَکُْم اَْن ُتْنبُِتْوا َشَجَرَها َء

آسمان وزمین بنائے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس سے باغ 
رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے کیا ہللا کے ساتھ کوئی  اگائے

 (٢٠سورۂ نمل آیت )اور خدا ہے، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ 

تم کوئی بھی لفظ بول سکتے ہو، جو ’’ ڈاکٹر طاہر نے ان کافروں سے کہا ( ۵٢)
ہمارا اس سے  ‘"کے مطابق مذہبکے لئے خاص ہے، تمہارے  (خدا)رب تمہارے 

کیا ان کے مذاہب درست عقائد پر مشتمل ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ  -سوال ہے 
کتنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اور وہ انسان، بندر، ستارے، سورج، چاند، ہاتھی 

نہیں جانتے بخوبی وغیرہ کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا تم یہ سب 
منہاج کے تم بانی ہو، اسالم پر کتابیں  ؟ہوکہتے خ السالم حاالنکہ تم اپنے آپ کو شی

بنیادی بات تم کو نہیں پتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کافر یہ یہ اور  –لکھتے ہو 
سمجھتے ہیں کہ خداؤں کی پیدائش ہوتی ہے، انکی شادیاں ہوتی ہیں، جنسی قربت 

یں وغیرہ وغیرہ؟ کیا کے ذریعے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کھاتے سوتے بھی ہ
ایک دوسرے پر جنگ کرتے ہیں اور ہر ایک خدا ‘‘ خدا’’تم نہیں جانتے کہ انکے 

تم یہ سب جانتے ہو اور پھر بھی تم ان کے ! طاقت ہے؟ ہاں‘ خاص’کے پاس ایک 
عقائد ونظریات سے خوش ہو اور تمھاری کوشش یہی ہے ان کے عقائد کو آگے 

 یہ کھال کفر نہیں ہے؟۔ کیا" شیخ السالم"جناب  –بڑھاؤ 

ُ بَِھا ِمْن ُسْلطٰ 
ٰ
آ اَْنَزلَ ّللٰا ْیُتُمْوَهآاَْنُتْم َوٰاَبآُؤُکْم مَّ ٍن ِاِن َماَتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْونِٖہٰٓ ِاَلَّ اَْسَمآء  َسمَّ

ُم َولٰ  ْیُن اْلَقیِّ اہُ، ٰذلِکَ الدِّ ِ اََمَر اََلََّتْعُبُدْوا ِاَلَّ ِایَّ
اِس ََلَیْعلَُمْونَ اْلُحکُْم ِاَلَّ َّلِلٰٰ ۔  کِنَّ اَْکَثَر النَّ

جو تم نے اور ( فرضی نام)تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر نرے نام : ترجمہ
نے تراش لئے ہیں، ہللا نے ان کی کوئی سند نہ اتاری حکم نہیں  تمہارے باپ دادا

یکن ین ہے، لکہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا د مگر ہللا کا، اس نے فرمایا
 ( ٤٠سورۂ یوسف آیت نمبر) اکثر لوگ نہیں جانتے
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َجَعلَ لََہا َرَواِسَی َوَجَعلَ َبْیَن اْلَبْحَرْیِن َحاجِ  ا وَّ َجَعلَ ِخٰللََہآ اَْنَھار  ا وَّ ْن َجَعلَ اَْلَْرَض َقَرار  ا اَمَّ ز 
ِ َبلْ اَْکَثُرُهْم َلََیْعلَُمْونَ 

ٰ
َع ّللٰا زمین بسنے کو بنائی، اور  یا وہ جس نے: ۔ ترجمہ َء ِاٰلٌہ مَّ

اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کے لئے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں 
سورۂ نمل آیت )آڑ رکھی کیا ہللا کے ساتھ اور خدا ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔

 ( ۵٤نمبر 

جو بھی الفاظ  آپ بولنا (  ۵۲)لفظ آپ چاہو، جو'ڈاکٹر طاہر نے کافروں کو کہا ( ۵۲)
۔ ایک سوچی ' !آپ پکارو( ۵۹)چاہو،  جو بھی نام لینا چاہو، اپنے مذہب کے مطابق،

کی عبادت کریں۔ بت سمجھی سازش کے تحت یہ عمل میں الیا گیا کہ وہ کسی بھی 
م رسول جتنی بھی عبادت اس تقریب میں کی گئیں وہ تمام توہین خداوندی، توہین پیغا

۔ یہ حیران کن بات ہے کہ لوگ اب بھی ڈاکٹر طاہرکی  صلی ہللا علیہ وسلم تھیں 
پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسالم کے پیغام کو عام کررہاہے۔ 
 !حاالنکہ وہ تو کفر کو فروغ دے رہا ہے، کفر کی بقا کے لئے دعایں کر رہا ہے

وہی الفاظ دوہراے اور  پوچھا گیا تو اس نےکچھ دنوں بعد جب ڈاکٹر طاہر سے 
وہ ایک بار پھر یہ کہنا   -مکمل کرنا چاہتا تھا  (God)وہ لفظ !   (..Any Go)کہا

وہ یہ اعتراف کر رہا تھا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے بتوں ‘ ان کے خدا’چاہتا تھا کہ
ت وہ اپنے اس کو پکاریں گے۔ اور اس بات پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ درحقیق

انہوں نے اپنے خداؤں ’عمل سے خوش تھا ۔ اس نے اسی انٹرویو میں پھر کہا کہ 
کے لئے وہ الفاظ استعمال کئے جو وہ اپنے خداؤں کو پکارنے کے لئے استعمال 

اب تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ وہاں  "کرتے ہیں
 ‘ !ہللا کی پناہ . س کی رضامندی اور ایما پر ہواپر شرک کرینگے اور وہ سب کچھ ا

ُكم   ا َوََل َیُضرُّ ـ  ً۬ ِ َما ََل َینَفُعڪُم  َشی  ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللَّ ُبُدوَن ِمن . َقالَ أََفَتع  أُف ً۬ لَُّكم  َولَِما َتع 

 ِ قِلُوَن  ُۖدوِن ٱَّللَّ پوجتے ہو جو نہ کہا تو کیا ہللا کے سوا ایسے کو : ۔ ترجمہ - أََفَل َتع 

تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو ہللا کے 
 ( ٢٢،٢۲سورۂ انبیاء آیت )سوا پوجتے ہو، توکیا تمہیں عقل نہیں۔

ام َبْیَن َیَدیْ  ٰیَح ُبْشر  ْرِسلَ الرِّ ْھِدْیکُْم َفْی ُظلُٰمِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَمْن یُّ ْن یَّ َع  اَمَّ َرْحَمتِٖہ َء ِاٰلٌہ مَّ
ا ُیْشِرُکْوَن  ُ َعمَّ

ٰ
ِ َتٰعلَی ّللٰا

ٰ
ہے اندھیریوں میں  ہ دکھاتایا وہ جو تمہیں را: ترجمہ۔ ّللٰا

ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری  خشکی اور تری کی اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا
سورۂ نمل )سے۔ہے ہللا ان کے شرک  ہے، برتر سناتی کیا ہللا کے ساتھ کوئی اور خدا

 ( ٢٢آیت 
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۔ یہاں ایک اور بار ڈاکٹر طاہر نے کافروں کے لئے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ۵۹
جو بھی الفاظ آپ بولنا چاہو، جو بھی نام لینا چاہو، اپنے مذہب کے 'اس نے انہیں کہا 

۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ وہ ایک سچے معبود ہللا تعالٰی  '!آپ پکارو( ۵۹)مطابق،
! نے ان کافروں کو اس کام پرابھارا کو نہیں پکاریں گے۔ لیکن پھر بھی ڈاکٹر طاہر

کیا شرک سے راضی ہونا  کیا بتوں کو پکارنا شرک نہیں؟ کیا یہ بدترین کفر نہیں؟
 کفر نہیں؟ ۔

ُ بِ 
آٰ أَنَزلَ ٱَّللَّ ُتُموَهآٰ أَنُتم  َوَءاَبآُٰؤُكم مَّ ی  َمآٌٰءً۬ َسمَّ ٰٓ أَس  نٍ إِن  ِهَى إَِلَّ ـٰ َط بُِعوَن إَِلَّ  َۚہا ِمن ُسل   إِن َیتَّ

َنفُسُ  َو  ٱۡل  نَّ َوَما َتھ  ُھَدٰ ٰٓ   ۖٱلظَّ ِہُم ٱل  بِّ ن رَّ تو وہ نہیں مگر کچھ : ۔ ترجمہ - َولََقد  َجآَٰءُهم مِّ
نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں، ہللا نے ان کی کوئی سند نہیں 

اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں، حاالنکہ بیشک ان  اتاری، وہ تو نرے گمان
 (٦٢سورۂ نجم آیت)کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی۔

یعنی ہللا تعالٰی )پڑھنا شروع کر دیا۔  ‘‘ال الہ اال ہللا’’نے اس کے بعد  ۔ ڈاکٹر طاہر ۵۹ 
اس قسم کی منافقت شاید دنیا کی تاریخ میں منظر عام ( کے عالوہ کوئی معبود نہیں۔

پر نہ آئی ہو ۔ ایک طرف ڈاکٹر طاہر باطل معبودوں کی عبادت کو عام کر رہا ہے 
۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ کلمہ صرف کہ رہا ہے کہ الہ ایک ہے، اور دوسری طرف 

 ! وکہ دینے کے لئے زبان سے ادا کر رہا ہےدھ

ْنکُْم َوَلَِمْنُہْم َوَیْحلِفُْوَن َعلیَ  ُ َعلَْیِہْم َماُهْم مِّ
ٰ
ا َغِضَب ّللٰا اْلکَِذِب  اَلَْم َتَر ِالَی الَِّذْیَن َتَولَّْواَقْوم 

ر ہللا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پ : ترجمہ َوہُْم َیْعلَُمْوَن۔
کا غضب ہے، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے 

 (۵٤سورۂ مجادلۃ آیت )ہیں۔

 ُ
ٰ
ُ َیْعلَُم ِانَّکَ لََرُسْولُٗہ َوّللٰا

ٰ
ِ َوّللٰا

ٰ
ْوَن َقالُْوا َنْشَھُد ِانَّکَ لََرُسْولُ ّللٰا ِْ  ِاَذا َجآَء َک اْلُمٰنفُِق

جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے : ۔ ترجمہ لَکِٰذُبْونَ َیْشَھُدِانَّ اْلُمٰنفِقِْیَن 
ہللا کے رسول ہیں اور ہللا جانتا ہے  ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بیشک یقیناً 

سورۂ )اور ہللا گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ کہ تم اس کے رسول ہو
 ( ۵منافقون آیت 

پکار رہے تھے، اس وقت ڈاکٹر طاہر ‘ ال الہ اال ہللا’۔ جس وقت مجلس میں لوگ ٦٠
اس نے اسی دوران ! ذرا غور کرو مسلمانوں –نے اپنی منافقت کا دوبارہ اظہار کیا 

دیا اور اس نے اپنے بتوں کو پکارنا کو پرست بدھ پنڈت بت مائکروفون ایک کافر 
عبادت کی جاسکتی شروع کردیا۔ کیا ہللا تعالٰی کے نام کے ساتھ کسی باطل خدا کی 

 کیا اس سے بدتر منافقت آپ نے کبھی دیکھی یا سنی ہے؟ہے؟ 



الدّیان قہر  P a g e  | 33 

 

 ڈاکٹر طاہر کی مشرکانہ دعایں کروانے کے بارے میں جواب

لگائی وڈیوپر ایک اعتراضات کے جواب میں یوٹیوب مشرکانہ دعائیں کروانے پر 
اب ڈاکٹر طاہرکا جواب "  ‘‘?Is Multifaith Prayer allowed in Islam-گی 

 مالحظہ کریں

میرا سوال اسواقعہ کی طرف ہے ’’ :کہ  اس نے ڈاکٹر طاہرسےاور ایک شخص اٹھا 
 جو انسانیت کے لئے امن کانفرنس میں پیش آیا۔ 

 ویمبلے میں منعقد ہوئی تھی۔  -ہاں! ہاں: ڈاکٹر طاہر

ویمبلے برطانیہ میں آپ کی تقریب کے ایک حصے میں  ،جی : سوال کرنے واال
مختلف مذاہب کے ماننے والے مل کر ذکر کر رہے تھے، اس کے متعلق کافی 

 لوگوں نے سوال اٹھایا، تو آپ اس کے متعلق وضاحت کردیں۔

کے لئے تھی اور اس ‘ انسانیت کے لئے امن’وہ کانفرنس ! ہلل الحمد: ڈاکٹر طاہر
سب مذاھب کا مل کر امن  –کر دعائیں کرنا  حّصہ یہ تھا کہ ملتقریب کا ایک اہم 

۔ اس کانفرنس میں ہر مذہب کے لوگ، تمام لوگوں کو دعوت . کے لئے دعائیں کرنا
تھی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنے مذہب کے رواج کے 

پکارو خدا کو،  – 'خود'پکارو تم اپنے ".-کریں  مطابق دنیا میں امن کے لئے دعا
اپنی دعا میں کہ وہ اس تمام زمین پر تمام انسانیت کے لئے امن وسلمتی قائم 

۔ تو ہرایک کو اس کی اجازت  "جس طرح آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے –کردے 
کا ذکر ‘ ال الہ اال ہللا’تھی اور آخر میں مسلمانوں نے بھی یہی کیا اور اس کے بعد 

م ہی شرکاء جو وہاں موجود تھے، تمام مذاھب کے لوگ، وہ اور تما -ہوا آخر میں 
 اور قصیدہ بردہ ہوا۔ ‘ ال الہ اال ہللا’اس میں شامل ہوئے اور اختتام میں 

وہ تمام عقائد ومذہب کے ماننے والوں کو ان کے طریقے کے مطابق ایک ساتھ دعا 
لے کو بالیا گیا کرنے کا موقع تھا۔ جو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہرمذہب کے ماننے وا

اور وہ سب ایک ساتھ دعا کر رہے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عبادت نہیں  ۔ تھا
تھی، یہ صرف دعا تھی ۔ تو انہونے دعا کی، ہر ایک انسانیت کے امن کے لئے 

رہا تھا۔  دعائیں کررہا تھا۔ ہر ایک اپنے رب سے دعا اپنے مذہب کے مطابق کر
اپنے خدا کو اپنے عقیدے نے  کے لئے اور ہر ایکصرف اور صرف امن انسانیت 

کیا حکم ہے؟  یہ فصل جو بارے میں کے مطابق پکارا ۔ تو شریعت کا اس فصل کے 
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میں نے کہا، جو میں نے لندن میں منعقد کروایا یہ کوئی بدعت حسنہ نہیں، بلکہ یہ تو 
ش نہیں سنت رسول ہے۔ اس پر کوئی خاموشی نہیں ہے، قرآن و سّنت اس پر خامو

ہیں، بلکہ اس پر نبی پاک کا عمل موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 
 حضور کی سّنت ہونے کی وجہ سے جائز ہے

 نصرانینصرانیوں کا وفد جوکہ  ٢٠حدیث میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ نجران سے 
ے پیشواؤں پر مشتمل تھا مدینہ شریف آیا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ اپن

۔ رسول ہللا نے انہیں ؟ رسول سے پوچھیں کہ کیا انہیں یہاں رکنے کی اجازت ہے
وفد کو مسجد  نصرانیدی۔ تو اس ے اپنی مسجد نبوی شریف میں قیام کی اجازت د

نصرانی رہنما وہاں پر  ٢٠تو وہ  ۔ دی گئیے نبوی شریف میں قیام کی اجازت د
 . ٹھہرے

( حبشہ)پیشواؤں کا وفد ایتھوپیا  نصرانییہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں بلکہ جب  
سے مدینے آیا، انہیں مسجد نبوی شریف میں رکنے دیا گیا ۔ جہاں انہیں کھانا اور ہر 

ان کی  -نجران کے وفد  -قسم کی سہولیات دی گیئں ۔ اس وفد کے قیام کے دوران
عبادت کرنا چاہتے تھے۔ ہی گ اپنے طریقے پر عبادت کا وقت آ پہنچا، اور یہ لو

یا ’’انہوں نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا،
وفد کے لوگ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا ! رسول ہللا

وں کے عقیدہ میں، ان کے نصرانیاور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ  – "عقیدہ جانتے ہیں
حضور کے  –نبی پاک کے اٹھ جانے کے بعد  –مان میں کوئی تبدیلی نہیں آی ہے ای

جو کچھ ان کا عقیدہ اج ہے، ووہی عقیدہ ان کا حضور کے زمانے . زمانے کے بعد
کیونکہ اس وقت بھی وہ تین خدا . میں بھی تھا، قرآن کے نزول کے وقت بھی وہی تھا

وجہ ے کو بھی مانتے تھے جس کی وہ خدا کے ساتھ خدا کے بیٹ –کو مانتے تھے 
ان کے اس عقیدہ کا میں قرآن  –کہ تین خدا مت کہو  –سے قرآن نے ان کا رد کیا 

 .ان کے عقیدہ مے یہ سب کچھ تھا –رد آیا 

ہم ان کو عبادت کرنے کی اجازت کس جگہ پر دیں اس "تو صحابہ نے پوچھا کہ 
ینگے اور ان کا مذہب تو لئے کہ وہ اپنے عقیدہ اور مذہب کے مطابق عبادت کر

  "؟توحید کے خالف ہے

ایک خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن خدا کے لئے بیٹا بھی  نصرانیحضور جانتے تھے کہ 
 Trinityیعنی ) اقانیم ثالثہ  نصرانی -مانتے ہیں۔ جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے 

ہم ان  –ے یعنی تین خدا ایک میں ہیں اور ایک خدا تین میں ہ - پر یقین رکھتے ( 
تو صحابہ کے عرض کرنے پر حضور  -کو نہیں مانتے اس تاویل کے اس عقیدہ کو 

انہیں میری مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ’’نے فرمایا، 
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تو حضور نے اپنی مسجد میں انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تو اس وفد  -" ہے
عبادت کرتے تھے، اسی طرح مسجد  میں(Church)  نے جیسی وہ اپنے کلیسے
 نبوی میں بھی عبادت کی 

ویمبلے لندن میں منعقد ہونے والی تقریب مسجد نبوی سے زیادہ   تو میرے خیال می
دی تو پھر ہم مذہبی یکجہتی ے تقدس والی تو نہ تھی، جب حضور نے انہیں اجازت د

ہم انہیں ان کے اور تمام انسانی مذاہب کے ساتھ دوستی دکھانے کی خاطر کیوں 
مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ تو اس پورے واقعے 

 سے حضور کی سنت ثابت ہوئی ۔

ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے دل ودماغ کو کھال رکھیں۔ اپنے  -اب آپ کا تیسرا سوال 
بنیادی عقائد پر سمجھوتہ کئے بغیر، لیکن جب تمام مذاہب، عقائد وتہذیب ایک جمع 

۔ یہی دین  وں تو سب کو اجازت ہونی چاہئے کہ وہ جس طرح چاہیں عبادت کریںہ
 اسالم کی جامعیت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور حضور کے عمل سے ثابت ہے 

؍ ٦۹مدینے کا آئین لکھا گیا تو اس کی شک  یہی وجہ ہے کہ جب پہلی فالحی ریاست
 آجکے یہودی اور مسلمان بنی عوف " – حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے لکھامیں 
لیکن وہ اپنے مذہب اور ہم اپنے دین کے مطابق خدا  – "واحد اّمت اور قوم ہیں ایک

کی عبادت کریں گے، ہر ایک آزاد ہوگا یہ کہ وہ جس طرح چاہے عبادت کرے ہم 
یہی نظریہ اسالم، (  القرآن)‘‘ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔’’اسے روک نہیں سکتے۔ 

 ر ارشاد خداوندی ہیں۔سنت نبوی او

 :ڈاکٹر طاہرکے جوابات کا جائزہ 

۔ اس نے کہا کئی خداؤں کی پوجا کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ یہ صرف  ا
ہی نہیں بلکہ حقیقت میں حضور صلی ہللا تعالٰی علیہ ( قابل تعریف جدت)بدعت حسنہ 

تالش کرنے کے لئے ڈاکٹر طاہر نے اپنے کفر کا عذر ! ۔ استغفرہللاہےوسلم کی سنت 
حضور صلی ہللا علیہ وسلم پر تہمت لگادی کہ حضور صلی ہللا علیہ وسلم شرک کو 

نے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لئے  ڈاکٹر طاہر! نظر انداز کیا کرتے تھے
والی حدیث کا حوالہ دیا۔ جس میں اپنی طرف سے بڑے ‘ وفد  نصرانینجران کے ’

 !بڑے جھوٹ شامل کئے

 : وفد کے ملقات کے بارے میں حقائق نصرانی
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  کائنات کی تمام انسانیت کے سردار ہیں اور تمام حضور صلی ہللا علیہ وسلم
وں بلکہ کئی نصرانیبنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے نہ صرف رسول طرف 

دوسرے وفود کو بھی اجازت دی کہ وہ آئیں اور حضور صلی ہللا علیہ وسلم سے 
ریں۔ مگر ان کو صرف اسالم کی دعوت دینے کی مسجد نبوی میں مالقات ک

خاطر اور ان کے ان سواالت کی وضاحت کرنے کے لئے جو انہیں سچے دین 
حضور صلی ّللا علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کے بارے میں درپیش ہوں، ۔ 

  !بات کی دعوت نہ دی کہ وہ مسجد نبوی میں آکر شرک یا کفر بھری پوجا کریں
  وں کا وفد آیا اور مسجد پہنچا تو حضور اکرم نصرانیجب مدینہ میں نجران کے

صلی ہللا علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ عصر کی 
 نماز کا وقت تھا۔

  وں کی عبادت کا وقت ہوگیا۔ تو نجران کے لوگوں نے اپنا نصرانیاتفاقاً اس وقت
روع کر دی اور انہوں نے کسی سے کے عبادت ش منھ مشرق کی طرف کر

 لی۔ نہیں اجازت 
  وں کو عبادت کرتے دیکھا تو حیران نصرانیجب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے

وں کو روکیں۔ حضور صلی ہللا علیہ وسلم نصرانیرہ گئے اور انہوں نے چاہا کہ 
ے نے اپنی بے انتہاء دانشمندی کی بناء پر اپنے صحابہ کو فرمایا، انہیں ان ک

حال پر چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے 
اجازت دی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں اپنی عبادت کریں۔ یہ معاملہ اسی واقعہ 

بدو نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تھا تو جب صحابہ ایک  کہجب کی طرح ہے 
و حضور صلی ہللا علیہ کرام علیہم الرضوان انہیں روکنے کے لئے آگے بڑھے ت

دو۔ اس کے بعد  کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے اس بدو کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، اس جگہ 

 منع ہےعبادت کی جاتی ہے، اسے پاک رہنا چاہیے، لٰہذا یہاں پیشاب کرنا 
 م کے بارے میں جاننے کے لئے پادری اور ان کے ماننے والے اسال نصرانی

آئے تھے۔ جب وہ حضور صلی ہللا علیہ وسلم سے ملنے کے لئے گئے تو پہلی 
مرتبہ حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے ان سے مالقات نہ فرمائی۔ کیونکہ وہ 

مہنگے کپڑے اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب انہوں 
لی ہللا علیہ وسلم نے ان سے مالقات فرمائی نے اپنا حلیہ تبدیل کیا تو حضور ص

 اور ان سے ان کے عقائد کے بارے میں بات کی اور انہیں اسالم کی دعوت دی۔
  حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے عقائد کو غلط ثابت کیا اور ان

کے سامنے اسالم پیش کیا۔ جب انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ حضور 
ہ وسلم ہللا کے پیغمبر ہیں، تو حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں صلی ہللا علی

وفد کے راہنماؤں نے اس کے بارے میں سوچا  نصرانیمباہلہ کی دعوت دی۔ 
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اور پھر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ انہیں اپنے خوفناک انجام کا 
 پورا یقین تھا۔

 ں کے ساتھ صلح کریں گے۔ کہ اس بات پر راضی ہوگئے کہ وہ مسلمانو نصرانی
وں کے وہ دو راہنما جنہوں نے مباہلے نصرانیوہ جزیہ اور خراج ادا کریں گے۔ 

 کو مسترد کر دیا تھا، بعد میں مسلمان ہوگئے۔ 

 ۔اس منگڈہت ثبوت کے بارے میں ڈاکٹر طاہرسے چند سوال 

اپنے ساتھ مسجد کے اندر بت  نصرانی۔ کیا ڈاکٹر طاہر یہ ثابت کرسکتا ہے کہ  ۵
اور صلیبیں الئے تھے اور ان کے آگے جھک رہے تھے؟ اس سوال کا جواب اس 
حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا جانا چاہئے کہ حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے 

وہ سونے کے جب  مالقات سے انکار کردیا تھا وں سےنصرانیصرف اس بناء پر 
 زیورات پہنے ہوئے تھے۔

وں سے فرمایا کہ تم اپنے خدا کی نصرانیکیا حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے  ۔ ٦
 عبادت کرو؟ جیسے کہ ڈاکٹر طاہر کا دعوٰی ہے؟۔ 

کیا حضورصلی ہللا علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ہم  ۔ ٢
وں کو مسجد میں دعوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے نصرانی

مطابق اپنی عبادت کریں؟ اگر حضور صلی ہللا علیہ وسلم کا مقصد انہیں مذہب کے 
ان کے مذہب پر رہنے دینا تھا تو آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت کیوں 

 دی؟ 

یا یہ دعوٰی حضور صلی ہللا علیہ وسلم کی ذات پر تہمت نہیں کہ آپ صلی ہللا ک.  ٤
 ا؟ دی علیہ وسلم نے کفر کو نظرانداز کر

۔ کیا یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السالم توحید کے پیغام کے  ۱
ساتھ تشریف الئے اور یہ ناقابل تصور ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کبھی بھی 

انداز کردیں  تھوڑی دیر کے لئے بھی شرک اور ہللا کی شان میں گستاخی کو نظر
 اس کو جاری رکھینگے؟ یا گے 

ِ َربِّ اْلٰعلَِمْیَن۔ََلَشِرْیکَ لَٗہ َوبِٰذلِکَ اُِمْرُت َواََنا قُلْ 
ِانَّ َصلَتِْی َوُنُسکِْی َوَمْحَیاَی َوَمَماتِْی َّلِلٰٰ

لُ اْلُمْسلِِمْیَن۔  تم فرماؤ بیشک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا : ترجمہاَوَّ
جہان کا۔ اس کا کوئی شریک سب ہللا کے لئے ہے، جو رب سارے  مرنا اور میرا
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سورۃ االنعام آیت )مسلمان ہوں۔ ہے اور میں سب سے پہال نہیں، مجھے یہی حکم ہوا
۵٢٦-۵٢٢) 

ِ َوَمآ اََنا ِمَن 
ٰ
َبَعنِْی َوُسْبٰحَن ّللٰا ِ َعٰلی َبِصْےَرٍۃ اََنا َوَمِن اتَّ

ٰ
قُلْ ٰهِذٖہ َسبِْیلِْی اَْدُعْوآِالَی ّللٰا

میری راہ ہے میں ہللا کی طرف بالتا ہوں میں اور یہ  تم فرماؤ: ۔ ترجمہ اْلُمْشِرِکْینَ 
جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور ہللا کو پاکی ہے اور میں 

 (۵٠۹سورہ یوسف آیت )شریک کرنے واال نہیں۔

ِ اََفلَ َتْعقِلُْوَن 
ٰ
تف ہے تم پر اور ان بتوں پر : ۔ ترجمہاُف  لَّکُْم َولَِما َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن ّللٰا

 (٢۲سورۃ االنبیاء آیت )جن کو ہللا کے سوا پوجتے ہو، توکیا تمہیں عقل نہیں۔ 

َ َقالُْوا لَوْ 
ٰ
ُسلُ ِمْن َبْیِن اَْیِدْیِھْم َوِمْن َخْلفِِھْم اََلَّ َتْعُبُدْوآ ِاَلَّ ّللٰا َنا ِاْذ َجآَء ْتُھُم الرُّ ََلَْنَزلَ  َشآَء َربُّ

ا بَِمآ اُْرِسْلُتْم بِٖہ ٰکفُِرْونَ  جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے :۔ ترجمہ َمآلِءَکَۃ َفِانَّ
تھے کہ ہللا کے سوا کسی کو نہ پوجو، بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا تو جو 

 (۵٤؍سورۂ حم سجدہ آیت ٦۲پارہ )کچھ تم لیکر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔

 ُ
ٰ
ا اََحدٌ  قُلْ ُهَو ّللٰا َمُد۔ لَْم َیلِْد، َولَْم ُیْولَْد۔ َولَْم َیکُْن لَّٗہ ُکفُو  ُ الصَّ

تم فرماؤ وہ : ۔ ترجمہ اََحٌد۔ ّللَاٰٰ
ہللا ہے وہ ایک ہے ۔ ہللا بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اوالد ہے اور نہ وہ کسی سے 

 (؍ سورۂ اخالص٢٠پارہ )پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم نہ فرمایا کہ وہ  کیا - ٢
 وں ،یہودیوں اور مشرکوں کو حجاز سے باہر نکال دیں؟نصرانی

باہر منافقوں کو مسجد نبوی سے  ٢٦۔ کیا حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے بذات خود ۲
 نہیں نکاال تھا؟

اسی حدیث کی تحقیق اور ڈاکٹر طاہر کےجھوٹے دعوے کی تردید اور مکّاری 
کا مطالعہ ‘‘Minhaji Fata Morgana’’  کتاب ابوحسن کیجناب جاننے کے لئے 

 کریں۔

قرآن کی ان آیات کو پڑهو، اور غور کرو کہ ڈاکٹر طاہر کتنا بڑا جھوٹا اور مکٰار 
 !ہے

ِ ٰشِھِدْیَن َعٰلیٰٓ اَْنفُِسِھْم بِاْلکُْفِر اُْوٰلِٰٓءَک َحبَِطْت َماَکاَن لِْلُمْشِرِکْیَن اَْن 
ٰ
ْعُمُرْوا َمٰسِجَد ّللٰا یَّ

اِر ُهْم ٰخلُِدْونَ  مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ ہللا کی مسجدیں آباد : ۔ ترجمہ اَْعَمالُُھْم َوفِی النَّ
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اور وہ کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے 
 ( ۵۲سورۂ توبہ آیت )ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔

َما اْلُمْشِرُکْوَن َنَجٌس َفلَ َیْقَرُبْوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم هٰ  َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوآ ِانَّ اَیُّ َذا َوِاْن ٰیٰٓ
ُ ِمْن َفْضلِہٰٖٓ ِاْن َشآءَ 

ٰ
َ َعلِْیٌم َحکِْیمٌ  ِخْفُتْم َعْیلَۃ  َفَسْوَف ُیْغنِْیکُُم ّللٰا

ٰ
اے ایمان : ۔ ترجمہ ِانَّ ّللٰا

مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے  !والو
گا اپنے ے د کر پائیں اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب ہللا تمہیں دولتمند

 ( ٦۹ہ آیت سورۂ توب)ہے۔  فضل سے اگر چاہے، بیشک ہللا علم وحکمت واال

ا ِ اََحد 
ٰ
ِ َفلَ َتْدُعْوا َمَع ّللٰا

اور یہ کہ مسجدیں ہللا ہی کی ہیں تو  :۔ ترجمہ َواَنَّ اْلَمٰسِجَد َّلِلٰٰ
 ( ۵۹سورۂ جن آیت . )ہللا کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو

وفد کو حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے  نصرانی ’’ہ ک۔ ڈاکٹر طاہر نے یہ بھی کہا  ب
یہ من گھڑت اور صاف جھوٹ ہے۔ ‘‘ اندر ٹھہرنے کی اجازت دی۔مسجد کے 

 !جھوٹوں پر ہللا کی لعنت ہو

جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وضاحت  ’’ : ۔ ڈاکٹر طاہر نے یہ بھی کہا کہ ت
انہیں اجازت ہے کہ وہ مدینہ میں ’’:طلب کی تو حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا

یہ مکمل ‘‘ اندر اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں۔رہتے ہوئے مسجد نبوی کے 
کیا حضور . طور پر جھوٹ ہے اور حضور صلی ہللا علیہ وسلم پر سخت تہمت ہے

 کفر کرتے رہنے کی اجازت دینگے؟۔

وفد مسجد  نصرانینجران کا ’’ :۔ ایک دوسرے جواب میں ڈاکٹر طاہر نے کہا کہ ث
دوران وہ اپنی عبادت کرتے رہے اور یہ ؍دن تک ٹھہرا رہا اور اس ٦٠نبوی میں 

 -یہ ایک اور بڑا جھوٹ ہے  ‘‘سب حضور صلی ہللا علیہ وسلم کی اجازت سے ہوا۔
جوکہ توحید کو عام کرنے کے لئے بھیجے  -اور ّللا کے رسول پر زبردست بوہتان 

 !نعوذباَّلل گئے نہ کہ شرک کی اجازت دینے کے لئے ۔

نے مسجد میں عبادت کی جس طرح وہ اپنے گرجا  انہوں’’ اس نے یہ بھی کہا  - ج
۔ ایک اور خوفناک جھوٹ۔ ڈاکٹر طاہر کے ‘‘گھروں میں عبادت کیا کرتے تھے

مطابق وہ بت اور صلیبیں اپنے ساتھ الئے تھے اور ان کے آگے جھکتے تھے۔ 
 !استغفرہللا

، بودھ، گویا کہ ہندو –کہا۔ ‘‘ ان کے مذہب کے مطابق’’نے باربار  ۔ ڈاکٹر طاہر ح
۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر !یہ سارے مذہب سچے مذہب ہیں – نصرانیسکھ، یہودی، 
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تم نے ان سارے بت پرستوں کو، یہودیوں کو، صلیب کی ! اے نام نہاد شیخ االسالم
پوجا کرنے والوں کو اپنے باطل معبودوں اور بتوں کی پوجا کرنے کی ترغیب کیوں 

 !ر کھلے شرک سے راضی ہودی؟ اس لئے کہ تم ان کہ کفر او

نام لیا، جیسا کہ وہ اسے پکارا  اور انہوں نے اپنے خدا کا’’ :۔ اس نے پھر کہا  خ
یہاں ڈاکٹر طاہر نے صاف اس  –! استغفرہللا! استغفرہللا! استغفرہللا–‘‘ کرتے تھے۔

بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ہللا کے عالوہ کسی اور کو خدا کے طور پر پکارا 
 ! ہ شرک ڈاکٹر طاہرکے نزدیک جائز ہےہے۔ ی

   ‘۔ کا کوئی جواب نہیں دیا "باقی رہےخوشبو کی ہر مذہب ’’۔ اس نے اپنے بیان د

۔ توڈاکٹر "یہ عبادت نہ تھی یہ تو فقط  دعا تھی"۔ ڈاکٹر طاہر نے یہ بھی کہا کہ ذ 
کے بالکل خالف اس جبکہ حدیث تو . طاہر کے مطابق ان دونوں باتوں میں فرق ہے

کہتی ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ تو ہمیں حضور صلی ہللا علیہ وسلم کے فرمان 
 پر یقین کرنا چاہئے یا پھر ڈاکٹر طاہر کی بات پر یقین کرنا چاہئے؟ 

حضور صلی ہللا ’’ :کہاآگے  ۔ اپنے ہی بیان کی تردید کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر نےر
تو ڈاکٹر   ‘‘کی اجازت دی گئی تھی۔ (‘پوجا’یعنی )علیہ وسلم کی طرف سے عبادت 

طاہر کے مطابق بتوں کی پوجا کرنا مکمل طور پر ٹھیک ہے اور اس گھناونے کفر 
نے فقط اس کی اجازت نہ دی  سچائی یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر! چاہئے یکی اجازت دین

 اہللنعوذب !اور کہتا ہے کہ یہ سّنت رسول ہےبلکہ اس نے ان کو اس کفر پر ابھارا ۔
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  ٣فصل 
 مندروں،گرجا گھروں وغیرہ میں پوجا پاٹھ 

 سے کے کرتوت بیان کریں جو ان کے عقیدے IFRاور  MQIقبل اس کے کہ ہم 
تعلق رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہللا عزوجل اور حضور صلی ہللا علیہ وسلم کے 

 احکام پر ایک نظر ڈالیں

ِخُذْوا اْلکٰفِِرْیَن اَْولَِیاَء ِمْن ُدْوِن ْالُمْوِمنِْیَن اَُتِرْےُدْوَن اَْن تَ  َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوا َلَ َتتَّ ِ ٰیاَیُّ
ْجَعلُْوا َّلِلٰٰ

ا۔  بِْین  ا مُّ کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے ! اے ایمان والو: ترجمہَعلَْیکُْم ُسْلٰطن 
سورۂ نساء آیت )اپنے اوپر ہللا کے لئے صریح حجت کرلو۔ سوا، کیا یہ چاہتے ہوکہ 

۵٤٤) 

َما اْلُمْشِرُکْوَن َنَجٌس َفلَ َیْقَرُبْوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم هٰ  َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوآ ِانَّ اَیُّ َذا َوِاْن ٰیٰٓ
ُ ِمْن َفْضلِہٰٖٓ 

ٰ
َ َعلِْیٌم َحکِْیمٌ ِخْفُتْم َعْیلَۃ  َفَسْوَف ُیْغنِْیکُُم ّللٰا

ٰ
اے ایمان : ۔ ترجمہ ِاْن َشآَء ِانَّ ّللٰا

مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے  !والو
دیگا اپنے  کر پائیں اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب ہللا تمہیں دولتمند

 (٦۹سورۂ توبہ آیت )ہے۔  فضل سے اگر چاہے، بیشک ہللا علم وحکمت واال

َر  ڪُف  َتَحبُّوْا ٱل  لَِیآَٰء إِِن ٱس  َوٲَنُكم  أَو  ْا َءاَبآَٰءُكم  َوإِخ  ِخُذوٰٓ َہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ََل َتتَّ ٰٓأَیُّ ـٰ نِ َی ـٰ ِیَم   َۚعلَى ٱۡل 
لُِموَن  ـٰ ٰٓٮ َِك ُهُم ٱلظَّ ـٰ نُكم  َفأُْولَ باپ اور اپنے  اپنے! ترجمہ اے ایمان والو -َوَمن َیَتَولَُّھم مِّ

بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی 
 (٦٢سورۂ توبہ آیت )ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ 

ہر وہ شخص جو کسی مشرک سے : ہللا کے پیغمبر صلی ہللا علیہ وسلم فرماتے ہیں
ے تو گویا کہ وہ اسی کی طرح وابستگی رکھے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر

 (ابوداؤد)۔ہے

بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو ہر : حضور صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا
کسی کو چاہئے کہ وہ خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا 

 (ابوداؤد)ہے۔
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کی مشابہت  ہر وہ شخص جو کسی قوم: حضور اکرم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا
اختیار کرتا ہے تو گویا وہ انہیں میں سے ہے اور ہر وہ شخص جو امراء کو خوش 
کرنے کے لئے کسی مسلمان کو دھمکی دے تو وہ یوم حساب اسی ظالم امیر کے 

 (التاریخ الخطیب)ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 

 

 !پھر آگے پڑھو –نشیں کر لو ذہن دوبارہ  اسالم کے مقدس قوانین کو! عزیزمسلمانو

  یہ  -کسی شخص کی تعظیم اس بنیاد پر کرنا کہ وہ کفریہ مذہب کا پیشوا ہے
 کفر ہے۔

  ایسے نشانات کی تعظیم کرنا جو کفر کے ساتھ خاص ہوں یہ بھی کفر ہے۔
 جیسا کہ صلیب، بت وغیرہ کی تعظیم کرنا۔ 

 کہ قرآن، اسالم کی مقدس نشانیوں کا مذاق اڈانا یا توہین کرنا کفر ہے۔ جیسا 
 نماز وغیرہ۔ 

  ہوں تو یہ یاقیناً کفر پر مبنی کفر وشرک جو اگر کوئی ان تقاریب کو منائے
 ہے۔ جیسا کہ ہولی،جنماشٹمی، کرسمس منانا وغیرہ۔ 

اور ! کی جھلکیاں مالحظہ کیجئےحرکتوں کی تنظیموں کی بیہودہ  اب ڈاکٹر طاہر
صرف اپنے غیر مسلم محبین کی  نے ڈاکٹر طاہر کیا یہ اسالم ہے؟؟؟! انصاف کیجئے

 ۔ ہیں دلجوئی کے لئے ان تمام حدود کو پار کیا جو رب ذوالجالل نے مقرر کی

 ء َلہور ۔٢۱١٢۔ ہندوؤں کے مندر میں میلد کی محفل کروانا۔ فروری ۵

ء ٢۱١۱۔ سکھ گرودوارا میں اقلیتوں کے دن کی تقاریب کا انعقاد کرنا۔ اگست ٢
 -َلہور 

 ء َلہور ۔ ٢۱١۱۔  چرچ میں عید میلد النبی کی تقریب کرنا۔ فروری ٣

۔ ہیرا کرشنا مندر میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر ان کے تہوار ہولی کا منانا۔ مارچ  ٤
 ء َلہور ۔ ٢۱۱۲

گرجوں، یہودی معبدخانوں،  نصرانیبھر کے کے وفود کا متعدد بار دنیا  TMQ۔ ۵
 تعظیم کے ساتھ وہاں ہاتھ بانده کر کھڈے رہنا  سکھوں کے گردواروں میں جانا اور
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مالحظہ کرسکتے  اور یوٹوب پرکی ویب سائٹ پرتصاویر ان ان تمام معامالت کی 
 www.interfaithrelations.com !ہیں

 ء َلہور۔٢۱١٢فروری :ہندوؤں کے مندر میں محفل میلد
بہت فخر  پر .T.V مندر میں منعقد کی گئی۔ یہ محفل‘‘سوامی بلمیک’’یہ محفل میالد 

  :ویب سائٹ مالحظہ کیجئےان کی یہ   ۔ سے نشر کی گئی
http://www.interfaithrelations.com/english/tid/16007/Mawlid-un-Nabi-SAW-

celebrated-in-Temple-Hindus-celebrated-Milad-un-Nabi-PBUH-Under-Directorate-of-
Interfaith-Relations-Minhaj-ul-Quran-International/ 

  :ران خرافاتمحفل کے دو

۔ ہندو پنڈتوں نے اپنے گانے والوں کے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلٰوۃ والسالم ۵
 میوزک بھی شامل تھا۔ڈھول وغیرہ کی تعریف کی۔ جس میں 

۔ ہندو پنڈت اپنے روایتی لباس میں تھا اور اس کے شرکیہ نشانات بھی لگے ہوئے ٦
 پر پینٹ سے بنائے ہوئے نشانات۔کہ ماتھے  تھے۔ جیسا

 ۔ مندر میں ایک بڑا پوسٹر آویزاں کیا گیا تھا۔ جو یہ اعالن کر رہا تھا کہ یہ محفل ٢
MQI  اور مندر کی کمیٹی کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ 

کا ( اوم)ایک جانب گنبد خضرٰی اور دوسری جانب ہندوؤں کے دیوتا کی پوسٹر  - ٤
 نشان بنایا گیا تھا۔ 

۔ پنڈت کے گھر کی عورتیں اور بچے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے ۱
بتوں کی  کہ ان کے کمرے میںتھا  جوکہ مندر کے اندر تھا، جس سے یہ ظاہر

 ہیں۔ تصویریں 

 کے وفد نے مندر میں نماز ادا کی۔MQI ۔ اس کے بعد ٢

کرتے  کے تمام ارکان اور ہندو پنڈت اکٹھے کھڑے ہوئے دعاMQI ویڈیو میں  ۲
 ہوئے نظر آتے ہیں۔ 

 :اب ان نکات کی تفصیل
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بغیر وضو کے ادا ہی نہ  -صلی ہللا علیہ وسلم ' محمد’’۔ ہمارے اکثر اسالف نام ۵
اگر میں اپنی ’’حضرت شیخ سعدی رحمۃ ہللا تعالٰی کا مشہور قول ہے  !تھے کرتے

قابل نہیں زبان کو سینکڑوں بار بھی عرق گالب سے دھولوں پھربھی میری زبان اس 
  ۔ "کروں کہ اس سے میں تمام مخلوق کے سردار صلی ہللا علیہ وسلم کا اسم گرامی ادا

احادیث کے ائمہ بازار میں احادیث کی تالوت نہ فرماتے اور وہ اسے احادیث کریمہ 
کی بے ادبی سمجھتے۔ یہ ہندو ان مشرکین میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رب 

کے حامی یہ گمان کرتے MQI ۔ کیا ‘‘یہ نجس العین ہیں’’۔ ذوالجالل نے ارشاد فرمایا
ہیں کہ ہندوؤں کے دل اور ان کی زبانیں حضور علیہ الصلٰوۃ والسالم کا نام لینے کے 

کہ یہ پنڈت صرف عام مشرک ہی نہیں بلکہ اس ظلم   !اور یاد رکھئے لئے پاک ہیں؟
سے روکنے والے  (اسالم)عظیم کی دعوت دینے والے بھی ہیں اور راہ ہدایت 

 مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ 

۔ موسیقی کے یہ آالت شیطانی آالت ہیں اور معاذ ہللا ان آالت کے ساز کے ساتھ ٦
سید عالم صلی ہللا علیہ والہ وسلم کا نام لیا گیا اور یاد رکھئے یہ وہی آالت ہیں کہ 

م کا رقص بھی جنہیں پنڈت اپنے بتوں کو پوجتے ہوئے بجاتے ہیں اور مخصوص قس
 !کرتے ہیں

ہے، کہ وہ شرک کو فروغ دینے والی شرمناک گستاخی یہ بھی کی   MQI۔ ٢
 ہیں۔ کی حمایت کرتے تنظیموں 

 ۔ یہ کتنا نفرت انگیز عمل ہے کہ پوسٹر کے ایک طرف گنبد خضرٰی کی تصویر ٤
کے نشان کو پرنٹ کیا جائے۔ یقیناً یہ اسالم کی ایک عظیم ( اوم)اور دوسری طرف 

 گستاخی ہےنشانی کے ساتھ کھلی 

کے نام کلمہ میں بھی ‘ محمد رسول’کہ  !یاد رکھئے -‘‘ ال الہ اال ہللا محمد رسول ہللا’’
ے یہ ہ !ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں جانب اسم جاللت ہللا ہے

کے حامیوں نے MQI نام مصطفی صلی ہللا علیہ وسلم کی عظمت، جبکہ بے شرم 
کے ساتھ چھاپ دیا جوکہ شرک کا ایک جانا پہچانا " اوم"کی تصویر کو  یگنبد خضر

 نام ہے۔

کے MQI ۔ ہماری عبادت نماز صرف ایک خدا ہللا کی طرف جھکنا ہے۔اب ۱
 ایسی جگہ پڑھا جو قصدا نماز کوممبران کی اس بیہودگی کو دیکھئے کہ انہوں نے 

 ! ا انکار کرتی ہےتوحید ک
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یہ بات بلکل  .یہ ہماری نماز کی توہین اور ہمارے عقیدے کی عظیم بے حرمتی ہے
کو خوش کرے اور اپنے آنے والے وں واضح ہے کہ ڈاکٹر طاہر کا ایجنڈا تھا کہ ہندو

 .ہم کی گئیتّیاری کرے جہاں اسے اسٹیٹ سیکورٹی فرادورے کی انڈیا کے 

ڈاکٹر طاہر اور اسکی تنظیموں نے اس سنگین جرم کے بارے میں کوئی جواب نہیں 
جائز سمجھتے ہیں ۔ یہ لگتا ہے اسالم کے مقدس نشانات کی بے حرمتی کو  -دیا  

 استغفرہللا 

ڈاکٹر طاہر کے چند حامیوں نے انٹرنیٹ پر اس توہین کا دفاع اس طرح کرنے کی 
 :کوشش کی

و محبت کو پھیالنا چاہئے، ہمارے تمام بزرگان دین نے  اشرے میں پیار۔ ہمیں مع۵
 مخلوق کے ساتھ محبت کا درس دیا ۔

چاہت سے مراد یہ نہیں کہ ہم وہ کام کریں کی ۔ ہر ایک سے محبت اور امن  جواب
کہ جو اسالم میں قطعاً کفر ہو یا جو اسالم میں ممنوع ہوں۔ ہمارے کسی بزرگ نے 

کہ یہ  غیر مسلم ہمارے بزرگوں کی طرف کھنچے چلے آتے تھے نہ ایسا نہیں کیا۔
وں کے خاص ترانے پڑھے، نصرانیہمارے بزرگ کسی گرجے میں گئے اور نہ ہی 

نہ کسی بتخانے میں گئے، نہ ہی رام کی پوجا کی اور نہ ہی اس طرف اپنے متبعین 
اس پر عمل کو راغب کیا ۔ بلکہ ہر بزرگ شریعت مطہرہ سے پوری طرح واقف اور 
شہ کفر کرنے والے تھے۔ انہوں نے غیر مسلموں کو اسالم کی طرف بالیا اور ہمی

مطلب امن و محبت دنیا میں پھیالنے کا ہر گز یہ . کے خالف جنگ کو جاری رکھا
 !اور کافر ہو جائےبھینٹ چھڈا دے، نہیں کہ انسان اپنے ایمان کی 

کئے جاتے ہیں، جس کی بنیاد اسالم کے تمام معامالت شریعت مطہرہ کے مطابق 
قرآن و حدیث ہے، کوئی بھی کام اگر اسالم کے مقدس قوانین کے ساتھ ٹکراتا ہے تو 

 اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے ۔

کافروں سے حضور علیہ السالم کی کہ اس بات میں کامیاب ہو گئے  ۔ آخر کار ہم٦
 تعریف کروای ۔

اور ان کی پیغام یہ السالم کے یہ کام اس جگہ کروایا گیا جو حضور عل - جواب
رسالت کا انکار کرتی ہے ۔ اگر حضور علیہ السالم کی آمد سے انہیں خوشی ہوتی تو 
اس پیغام کو ضرور قبول کرتے جس کے ساتھ حضور علیہ الصلٰوۃ والسالم کو بھیجا 

پر .T.V کہ ہندو صرف تصاویر اور -کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ! گیا
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پڑھ رہے تھے؟ کیا اب نعت پڑھنے نعت لئے یا محبت کی وجہ سے نشریات کے 
 ہو گئے؟۔" اہل ایمان"سے وہ ہندو ڈاکٹر طاہر کے مطابق 

 َلہور۔  ٢۱١۱۔ اگست :سکھوں کے گردوارے میں اقلیتوں کے دن کی تقاریب
MQI  کی ویب سائٹ پرMQI  کے حامیوں نے ان تصویروں کو رکھا ہے، جن میں 
MQI  ان تصاویر میں  -کے ممبران گردوارے میں نظر آ رہے ہیں MQI کے

ممبران شرکیہ نشانات کے سامنے با ادب کھڑنے ہوے ،مشرکین رہنماؤں کی تعظیم 
 میں کھڑے ہوے اور اکٹھے دعا کرتے نظر آرہے ہیں۔ ۔ 

 ء۔٢۱١۱۔ َلہور فروری:بیپٹسٹ چرچ میں محفل میلد 
رکات مشاہدے میں آئی جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ وہاں پر بھی وہ ناقابل برداشت ح

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک درد ناک منظر یہ بھی تھا کہ پوسٹر پر گنبد خضرٰی 
حضرت عیسٰی علیہ السالم کو ان کے زعم باطل )کے ساتھ دوسری طرف صلیب 

 کو پرنٹ کیا گیا اور یہ پوسٹر چرچ کی دیوار کے ساتھ( میں سولی دینے کا نشان 
یقیناً آپ سب اس بات  ،نصب تھیصلیب دیوار پر لکدی کی  آویزاں تھا، جب کہ ایک

شان ہے جس کی تردید قرآن پاک نے کی ہے۔ اب نسے بخوبی واقف ہیں کہ یہ وہ 
ممبران کے سروں کے  MQI اس شرمناک منظر کا تصور کیجئے کہ یہ تمام نشانات

جو منا رہے تھے کا میالد ک نبی پااس وہاں  اوپر تھے اور انکے سائے میں وہ لوگ
 شرک اور کفر کا قلعہ قمع کر نے کے لئے تشریف الئے تھے ۔

 ء َلہور۔٢۱۱۲۔ مارچ :ہندوؤں کے ساتھ ہولی کی تقریب کا انعقاد ہیرا کرشنا مندر
MQI   کے حامیوں نے ان تصاویر کو بھی اپنی ویب سائٹ پر فخر سے رکھا ہے

ے ارکان کے چہرے ہولی کے سرخ رنگ ک MQI جس میں -منظر عام کے لئے 
مزید یہ کہ، شرکیہ نشانات کے سامنے باادب کھڑا ہونا  -سے رنگے ہوئے ہیں 

کے ممبران نے بت پرستوں کے ساتھ ملکر اس شرکیہ  MQI -،اکٹھے دعا کرنا 
 رسم کو منایا ۔

MQI  ء۔٢۱۱٦۔ جنوری :وں کی شرکیہ عبادتنصرانیکی مسجد میں 

کی مساجد پوری دنیا   MQI کرسمس کی تقاریب میں یہ اعالن کیا کہڈاکٹر طاہر نے 
( شرکیہ)وں کے لئے کھلی ہیں ۔اور انہیں اجازت ہے کہ وہ اس میں اپنی نصرانیمیں 

اس خوفناک کالم کو ڈاکٹر طاہر نے کئی مقامات پر دہرایا ہے ! عبادت کر سکتے ہیں
میں اپنی عبادت کی اور  کی مسجدMQI وں کے وفد نے نصرانیایک مرتبہ اور  ۔

مسجد میں داخل ہوئے، ان کے سینوں پر صلیبیں آویزاں تھیں، وہ  پادریدیگر 



الدّیان قہر  P a g e  | 47 

کی ان جھکے اپنے خاص طریقے سے اور اپنی عبادت میں محو ہو گئے۔ جسے آپ 
 :مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں

 http://www.interfaithrelations.com/english/tid/3203/A-Christian-delegation-prays-
at-Minhaj-ul-Quran-mosque-Masjid/  

اس قسم کی کفریہ عبادت کو مسجد میں جائز قرار دینا رب ذو الجالل کے احکام کی 
 کھلی نافرمانی ہے اور کفر ہے ۔ کیا ہللا تعالٰی نے نہیں فرمایا کہ،

 ِ
ٰ
ِ َفلَ َتْدُعْوا َمَع ّللٰا

اَواَنَّ اْلَمٰسِجَد َّلِلٰٰ اور یہ کہ مسجدیں ہللا ہی کی ہیں تو  :۔ ترجمہ اََحد 
 ( ۵۹سورۂ جن آیت . )ہللا کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو

 : کے دیگر ممبران سے ہمارے چند سواَلت MQI ڈاکٹر طاہر اور

کے ممبران بت  MQI ۔ محبت اور امن و اتفاق کو پھیالنے کے معاملے میں کیا۵
گھر بالنے کے لئے تیار ہیں کہ وہ وہاں آکر بتوں پرستوں اور مشرکوں کو اپنے 

 پوجا کریں ؟

نے کے لئے کو بھجن گانے اورشیوا کو سجدہ کرکے ممبران ہندوؤں MQI ۔ کیا ٦
اپنی مسجدوں میں بال سکتے ہیں؟ وہاں کرشنا کنہیہ کا جنم دن منا سکتے ہیں؟ جب 

 وہ کرسمس منا سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں؟ 

پجاریوں کو اپنے گھروں میں بال سکتے ہیں کہ وہ  نصرانیممبران کے  MQI ۔ کیا٢
مریم کی پوجا کریں؟ کیا وہ انکے ساتھ شراب پینا اور سور بیبی حضرت عیسٰی اور

 !!کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ دوستوں کو توضرور اکٹھے کھانا پینا چاہئے

منہاج القرآن کے زیر اہتمام مساجد  نصرانی۔ ڈاکٹر طاہر یہ زہر اگل چکا ہے کہ  ٤
کے ممبران یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ  MQI میں عبادت کر سکتے ہیں، تو کیا

مریم کے جعلی مجسموں کو بیبی مسجد میں حضرت عیسٰی علیہ السالم اور  نصرانی
 پوج رہے ہوں؟

کا کوئی ممبر اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ گنبد خضرٰی کی MQI ۔ کیا ۱
کے برابر لگانا، قرآن کی اور حضور صلی ہللا علیہ " صلیب"اور " اوم"صویر کو ت

 وسلم کی سخت توہین نہیں ؟؟؟
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کا کوئی ممبر یہ ثابت کرسکتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں میں اور MQI ۔ کیا  ٢
 نہیں ؟توہین وں کے گرجوں میں میالد منانا میالد شریف کی نصرانی

 کبر بادشاہ کے کفر سے کس طرح الگ ہے؟۔ مختلف ادیان کو مالنا ا۲

۔ کیا یہ تمام معامالت اس بات پر داللت نہیں کرتے کہ ڈاکٹر طاہر اور اس کی ۹
 تنظیمیں کفر سے راضی ہیں؟

کہ وہ حق پر ہیں اور کافر رہنا  کیا یہ تمام باتیں کافروں کو یہ پیغام نہیں دیتیں، - ۲
 قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟؟؟ ان کے لئے بالکل درست ہے اور انہیں اسلم

 آیانہیں یہ تمام سواَلت بہت سے ویب سائٹ پر بھی ذکر کئے، لیکن کوئی جواب 
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 ٤ فصل

 ڈاکٹر طاہرکا کرسمس منانا
وں کے ساتھ دوستی کو فروغ دینا نصرانینے  ء کے بعد ڈاکٹر طاہر٦٠٠۵؍ستمبر ۵۵

کرسمس کی ایک تقریب میں  -شروع کیا اور کرسمس کی تقاریب منعقد کرنے لگا 
تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر نے ایک ایسا جملہ بو ال جوکہ اسالم پر ایک بہت بڑ 
اداغ اور علمائے اہلسّنت کے لئے ایک عظیم دھکا ہے ۔ایمان والوں کی خودساختہ 
تعریف پیش کرتے ہوئے عیسا ئیوں اور یہودیوں کو بھی ایمان والوں میں شامل کر 

لے کہ ہم اس کی گھناؤنی تقریر کا تجزیہ کریں قارئین سے گزارش دیا،اس سے پہ
 ۔:ہے کہ چند احکام شرعیہ کو مد نظر رکھیں

ِ اَْلِْسَلُم َوَما اْخَتلََف الَِّذْیَن اُْوُتْوا اْلکِٰتَب ِاَلَّ ِمْن َبْعِد َماَجاَء ُهُم الْ 
ٰ
ْیَن ِعْنَدّللٰا ا ِانَّ الدِّ ِعْلُم َبْغے 

َ َسِرْیُع اْلِحَسابِ  َبْیَنُھْم َوَمنْ 
ٰ
ِ َفِانَّ ّللٰا

ٰ
بے شک ہللا کے یہاں : ۔ ترجمہ یَّکْفُْر بِٰاٰےِت ّللٰا

اسالم ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آچکا 
اپنے دلوں کی جلن سے اور جو ہللا کی آیتوں کا منکرہوتو بیشک ہللا جلد حساب لینے 

 ( ۵۹ۂ آل عمران آیت سور)واالہے۔

لُِموَن  س  َ َحقَّ ُتَقاتِِهۦ َوََل َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأَنُتم مُّ
قُوْا ٱَّللَّ َہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱتَّ ٰٓأَیُّ ـٰ اے : ۔ ترجمہ -َی

ہللا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر  !ایمان والو
 (۵٠٦سورۂ آل عمرانآیت )مسلمان۔

َم ٰخلِِدْیَن فِْیَھا اُْوٰلِٰٓءَک ُهْم َشرُّ ِانَّ  الَِّذْیَن َکَفُرْوا ِمْن اَْہِل اْلکِٰتِب َواْلُمْشِرِکْیَن فِْی َناِر َجَھنَّ
ۃِ  بیشک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں : ۔ ترجمہ اْلَبِریَّ

 ( ٢بینہ آیت  سورۂ)ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔

 قرآن کی آیت اور صریح احکام کا انکار کفر ہے  ۔ 
  کسی شخص کی تعظیم اس وجہ سے کرنا کہ وہ کفریہ مذہب کا پیشوا ہے، کفر

 ۔ . ہے
 اسالم کو دیگر ادیان کے برابر ٹھہرانا کفر ہے ۔ 
 کفر پر راضی ہونا، کفر ہے ۔ 
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  ہو ۔ایسی تقاریب کا منانا کفر ہے، جس کی بنیاد شرک وکفر 
 یہ  -یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہود و نصارٰی جنت میں جائیں گے یا جہنم میں

 کفر ہے ۔

 میں کرسمس کی تقریب میں ڈاکٹر طاہرکی تقریر ٢۱۱٦

ِض َما لََھا ِمن َقَرارٍ  َر  ِق ٱۡل  ُتثَّت  ِمن َفو   َكَشَجَرٍۃ َخبِیَثٍة ٱج 
اور : ۔ ترجمہً  َوَمَثلُ َكلَِمٍة َخبِیَثٍةً۬

گندی بات کی مثال جیسے گندہ پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے 
 (٦٢سورہ ابراہیم، آیت ) -کوئی قیام نہیں۔

 ڈاکٹر طاہرکی تقریرپر کرسمس 

اج کی یہ تقریب جو کرسمس سلپریشن کے سلسلے میں تحریک منہاج القرآن کی "
ف سے منعقد ہوئ کی طر (  DC FM )طرف سے اور مسلم کرسچن ڈائلوگ فورم 

ہے جس میں ہمارے مسیحی بھائی اور ان کے موقر اور محترم رہنما ان کے دیگر 
مذہبی اور سماجی نمائندگان پادری صاحبان اور دیگر مسیحی برادری سے تعلق 

رکھنے والے ہمارے مرد اور خواتین حضرات  اس دعوت پر تشریف الۓ ہیں میں 
پر ان کی آمد پر خصوصی خوش امدید  سمیم قلب سے کرسمس پروگرام میں شرکت

 !کہتا ہوں اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر مبارک پیش کرتا ہوں

کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو 
ربیع االول کو مسلمان عید  ۵٦ –اسالمی عقیدے میں عید میالد النبی کی اہمیت ہے 

یہ حضور نبی کریم کا یوم میالد  –کو کہتے ہیں  htribمیالد  –ہیں  میالد النبی مناتے
،یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری 
دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو حضرت سید نا عیسٰی علیح سالم حضرت یسوع 

ی یوم عید یسوع مسیح علیھ مسیح علیح سالم  ان کی والدت اور پیدائش کا دن یعن
لہذا یہ بھی  –تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے  –سالم مناتے ہیں 

اور مسلمان اسالمی عقیدے کے مطابق اس وقت تک مسلمان  –ایک قدر مشترک ہے 
نہیں ہوسکتا ،کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز ،روزہ ،حج ،زکات کے تمام ارکان ادا 

قرآن مجید پر ایمان رکھنے ، اسالم کی جملہ تعلیمات پر ایمان کرنے کے باوجود 
بھی رکھے اور عمل بھی کرے مگر ان تمام ایمان کے گوشوں ،تقاضوں اور 

ضرورتوں کو پورا کرنے کے باوجود اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے وہ یہ 
رسالت ہے کہ سیدنا عیسٰی علیح سالم ،حضرت یسوع مسیح علیح سالم کی نبوت کا ،

کا ،آپ کی بزرگی کا ،آپ کے معہجزات کا ،آپ کی کرامت کا ،آپ کی عظمت کا 
ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا ،ان کے پیغام کا اگر  -اگر وہ 
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وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو تمام ایمان مختلف حقائق پر الۓ 
 وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا  ھوئے اس کو فائدہ نہیں دینگے

اور نون بلیورز   (believers)پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز
(ere hnltn nrn ) نون بیلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی  –کی تقسیم آتی ہے

اوربیلیورز ان کو کہتے ہیں جو ہللا کی بھیجی ہوئی وحہی پر  –اصطالح میں 
تو  -مذہب ان کا کوئی بھی ھو –مانی کتابوں پر پیغمبروں پر ایمان التے ھوئے ،آس

جب بیلیورز اور نون بیلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے 
یہ -ہوتے ہیں لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ تین مذاہب بیلیورز میں شمار

ی آسمانی کتاب پر،آسمانی نبی اور پیغمبر کفار میں شمار نہیں ہوتے اور جو کسی بھ
اور بیلیورز کی پھر  –پر ایمان نہیں التے وہ نون بیلیورز کے زمرے می آتے ہیں 

تو خود قرآن کریم میں کفار کے لئے  –آگے تقسیم ہے اہل اسالم اوراہل کتاب کی 
ائی سے تو قرآن مجید کا اگر گہر.احکام اور ہیں اوراہل کتاب کے لئے احکام اور ہیں

مطالعہ کیا جاۓ اور سنت محّمدی کا اور حضور علیہ سالم کی تعلیمات کا تو واضح 
طور پر یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان ،وحی آسمانی اور آخرت پر ایمان النے کا 
،انبیاء اور رسل اور پیغمبروں اور ہللا کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان النے کا، جزا 

یہ وہ مشترکات ہیں جنکی بنیاد پر یہ  -کا علی ھذا القیاس اور سزا پر ایمان رکھنے 
 عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں 

آپ کی عبادت کا وقت ھو -آپ اپنے گھر میں اے ہیں قطعا کسی دوسری جگہ پر نہیں
 تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کرینگے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو –جاۓ 

کے لئے نہیں کھولی ( n nei)القرآن کسی ایک وقت یا ایونٹ جاۓ تو مسجد منہاج 
یہ اس لئے نہیں کھولی تھی کہ ایک وقت  –تھی ابدااآلباد تک آپ کے لئے کھلی ہے 

کوئی سیاسی کام تھا یا سیاسی دور تھا یا شاید کوئی سمجھے کہ سیاسی ضروریات 
کو اس بیان سے میں سے تھی ،اب تو میری کوئی سیاسی موحتاجی نہیں ہے آپ سب 

بری الذمہ کرتے ہوئے اب تو جو یہ سیاست کےاوپر غالب ہے می تو انہیں جوتے 
کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست  -جوتا مار چکا ھوں–کی نوک سے ٹھکرا چکا ھوں 

اب بھی اگر آپ کو بالیا اور ویلکم کیا ہے اور تقریب منعقید کی اور مسجد  –کی 
تواس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اقدام کسی غرض کھلے رہنے کا بھی اعالن کیا ہے 

  "شکریہ –پر مبنی نہیں ہوتا ہمارے ایمان پر مبنی ہوتا ہے 

 :اور تقریب کے دوران خرافات کا جایزہ  ڈاکٹر طاہر کی تقریر
۔ بہت سی جگہ پر تقریر میں ڈاکٹر طاہر نے پادریوں کو تعظیم سے پکارا جب کہ ۵

رد میں، قرآن کے رد میں اور رسول صلی ہللا  انکی پوری زندگی وحدت اٰلہی کے
 علیہ وسلم کے رد میں گزرتی ہے ۔
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۔ کرسمس منھاج القرآن کے تحت تشکیل دیا گیا اور ڈاکٹر طاہر اسکے سربراہ ہیں  ٦
کرسمس منانا خود ہی توحید کے خالف ہے، نافرمانی کا نشان ہے اور اس کیلئے  -

 ی تقریب منعقد کرنا کتنا بدترین جرم ہے تعظیم کا اظہار کرنا بےدینی ہے تو پور

کی  (MQI) وہ  کے تحت منعقد کی گئی اور(MCDF) ۔ خیال رہے کہ یہ تقریب ٢
 پر مشتمل ہے ۔چیلوں ایک شاخ ہے یہ تنظیم مسیحی پادریوں اور ڈاکٹر طاہر کے 

اہل )قرآن فرماتا ہے کہ صرف مومنین  -کو اپنا بھائی اور بہن بتایا گیا  نصرانیوں۔  ٤
 .آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیںمنافق و کافر  –آپس میں بھائی ہیں ( ایمان

کو کرسمس ساتھ میں منانے پر شکریہ ادا کیا اور مبارک باد دی جبکہ نصرانیوں ۔ ۱
ہللا کے بیٹے کی منانا کرسمس  – یہ مکمل طور پر غیر اسالمی جشن ہے ۔ معاذہللا

تو یہ تو انہیں انکے شرک پر  - وں کا عقیدہ ہےنصرانییہ  -پیدائش کی یاد منانا ہے
 مبارک باد دینا ہوا۔

یہ حضور صلی ہللا علیہ وسلم  -عید میالد النبی کو کرسمس کے برابر ٹھرایا گیا  - ٢
میالد منانے کا مقصد  ،اور اس پیغام کی جو وہ لیکر آئے کی شان میں گستاخی ہے

اور  –ہے  کرانا پیغام پر عملتعلیمات اور لوگوں کو حضور صلی ہللا علیہ وسلم کی 
 منانا کفر ہے ۔ "خدا کے بیٹے کا میالد"

۔ یہ کہنا کہ کرسمس منانا حضرت عیسٰی علیہ السالم کی پیدائش کا دن منانا ہے ۲
کے بیٹے کی پیدائش منانا  کہ کرسمس منانا نعوذ باہلل خداہے، اصل بات کو چھپاتا 

 ہے ۔

کی ( عید میالد النبی ،اور کرسمس)۔ یہ کہہ کر کہ بنیادی طور پر دونوں تقریبات ۹
رہے ہیں اور  کے شرک کو نظر انداز کر رانیوںنصڈاکٹر طاہر  –اصل ایک ہے 
دونوں کے فرق رہا ہے وہ کوشش کر شاید  – .رہا ہے توہین کر کی عید میالد النبی

میالد النبی "رہا ہے کہ بکواس کو دہرا  اس رشید گنگوہی کیپھر کو مٹانے کی یا 
 ( معاذہللا)۔" منانا کنہیہ کی پیدائش کا دن منانے کے برابر ہے

کرسمس اور میالد النبی کے منانے کے متعلق کہتا ہے کہ ان دونوں میں ۔ وہ ۹
انہیں تین نصرانی حالنکے السالم میں ہم انہیں نبی مانتے ہیں جبکہ  –اشتراک ہے 

حضور صلی ہللا ہم خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں یا ہللا کا بیٹا مانتے ہیں اور 
انہیں  نصرانیاور ہللا کا محبوب جبکہ  ہللا کا آخری نبی مانتے ہیں کوعلیہ وسلم 

 !ہرگز ہللا کے نبی نہیں مانتے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں
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بجائے اس کے  -وں کو خوش کرنا ہے نصرانی۔ ڈاکٹر طاہر کے اقوال کا مقصد ۵٠
 نے اور اسالم قبول کرنے کی دعوت دے ڈاکٹر طاہر مسلمانوں کہ انہیں کفر چھوڑ

 !رہا ہے کو دھمکاحضرت عیسٰی علیہ السالم کو نہ ماننی کے خوفناک انجام سے کو 
حضور  نصرانیتو جب ایک نبی کے انکار سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، تو کیا 

 کے انکار سے کافر نہیں؟

، اسی طرح رہا ہے۔ جس وجہ سے وہ مسلمانوں کو کفر کے انجام سے ڈرا ۵۵
 اسالم کی دعوت کیوں نہ دی؟ڈرایا؟  کو کفر سے کیوں نہیں نصرانیوں

اس بنیادی اصول کے  –اور یہودیوں کے کفر کا انکار بھی کفر ہے  نصرانی ۵٦
تحت جس طرح کفر کا الزام شیعہ، اور قادیانی پر الگو ہوتا ہے اسی طرح ڈاکٹر 

 طاہر پر بھی الگو ہوتا ہے

جود، پورے قرآن کو وں اور یہودیوں کے ہللا کو ایک نہ ماننے کے باونصرانی۔  ۵٢
 جھٹالنے کے باوجود، اور نبی پاک کو جھٹالنے کے باوجود، ڈاکٹر طاہر کے نزدیق

 ! اہلے ایمان ہیںوہ 

یہ تینوں کفّار میں شمار نہیں  –اور یہودی  نصرانی، کہ مسلمان ہےآگے کہتا  – ۵٤
اور  حالت میں بھی یایمان ک –تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ برابر ٹھہرایا . ہوتے

! مسلمانوں جاگو، سوچو! یعنی یہ تینوں برابر ہیں. کافر نہ ہونے کی حالت میں بھی
 کیا تم یہودیوں اور عیسایوں کے برابر ہو؟

مسلمانوں کے لئے بھی یہ کہتا  –طاہر کی حماقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ڈاکٹر - ۵٥
 اس کے پاگلپن کا کوئی عالج بھی ہے؟ ! ہے کہ وہ کفّار نہیں

اور  نصرانیکہ  –ڈاکٹر طاہر نے دونوں طرف سے اپنے عقیدہ کو بیان کر دیا  ۵٢
یہ قرآن کی کتنی آیات کا ! ہللا، ہللا. یہودی اہلے ایمان بھی ہیں، اور کّفار بھی نہیں

 !کھال رد ہے؟ اور اس خبیث کا دعوی ہے وہ قرآن کے راستے پر ہے

یہ خبیث خدا کو ! آگے کہتا ہے، کہ اہلے ایمان کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے – ۵۲
اور بھولے بھلے مسلمان اس کو اسالم کا مبلغ ! جھوٹا ثابت کرنے پر تال ہے

ہو  نصرانیاگر کوئی اسالم چھوڈ کر یہودی ہو جائے، یا ! مسلمانوں! سمجھتے ہیں
تو کیا تم  –وال کے مطابق جّنتی ہے فارمنیے طاہر کے ڈاکٹر جائے، تب بھی وہ 

 اسالم کو چھوڑنا پسند کروگے؟ 
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کیا یہ اّمت ! نہیں پڑھا سے ڈاکٹرطاہر سمجھتا ہے قرآن کو آج تک کسی نے غور ۵۹
 مسلمہ کو گالی نہیں دے رہا؟ 

امت مسلمہ پر ایک اورتہمت لکاتا ہے کہ احادیث کا بغور مطالعہ کیا جانے تو  ۵۹
 .ت پر ایک اور افترا ہےیہ امّ  !پتا چلیگا

 نصرانیقرآن اور حدیث دونوں ہی متفقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہودی اور  ٦٠
کافر ہیں اور ان کا ٹھکانا جہّنم ہے، جبکہ ڈاکٹر طاہر کچھ اور ہی سمجھا نا چاہتا ہے 

انہیں  نصرانییہ تمام ڈرامہ اس لئے ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ  -
 طرح ہیں اور انہیں بھائی یا مومن کہنے میں ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کی 

وہ کہتا ہے کہ اس کی تنظیم  -وں کے لئے ڈاکٹر طاہر کی محبت دیکھو نصرانی ٦۵
یعنی وہ ! عیسایوں کا اپنا گھر ہے( جس میں ایک مسجد بھی شامل ہے)کی عمارت 

ہیں جیسا کہ شراب پینا خنزیر کا  تمام تر معامالت وہاں پر انجام دے سکتےاپنے 
یہ سب کام منھاج القرآن کی عمارت کے اندر کر  نصرانی! گوشت کھانا وغیرہ

کہ تمہاری تنظیم کو چال کون رہا ہے؟ اور  سکتے ہیں ،تو ڈاکٹر طاہر ہمیں بتاؤ
تمہاری عمارت کے لئے چندہ کس نے دیا ہے؟ اور کس کے کہنے پر تم کرسمس 

 ہو ؟ تےمنعقد کر

ڈاکٹر طاہر نے انہیں مکمل اجازت دی کہ وہ منھاج القرآن کی کسی بھی مسجد  ٦٦
کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں ( جو کہ مکمل طور پر بدل چکی ہے )میں اپنی انجیل 

اور وہ تین خداؤں کے نام پر عبادت بھی کرسکتے ہیں اور انہیں کوئی روک ٹوک 
رت بیبی مریم کے مجسموں کو نہیں اور وہ وہاں حضرت عیسی علیہ السالم، حض

اور صلیب کو آویزاں کر سکتے ہیں ور انہیں سجدہ بھی کر سکتے ہیں، کیا ہللا رب 
؟ مختص ہیںالعزت نے حکم نہیں دیا کہ مسجدیں صرف اسی کی عبادت کے لئے 

اور ڈاکٹر طاہر چاہتا ہے کہ بیت ہللا کی بےحرمتی ایسے شرکیہ افعال کے ساتھ 
 ۔! ہمیشہ جاری رہے

م تر اقدامات جو اس نے اور اس کی تنظیموں نے ڈاکٹر طاہر یہ کہتا ہے کہ تما ٦٢
تو یہ خوفناک گناہ اس کے تمام ! اٹھائے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہیں

یہ تمام کفر  !۔جاگو اے ڈاکٹر طاہر کے چاہنے والوں –پیروکاروں کے سر پر آتا ہے 
 !!کا ذمےدار تم سب کو ٹھہراتا ہے

یہ یقیناً  -انجیل سے ہوئی ( تحریف شدہ)ب کی ابتداء تالوت قرآن مجید اور تقری ٦٤
 قرآن کی سنگین بےحرمتی ہے ۔
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ڈاکٹر طاہر تقریب میں پادریوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے گلے ملتے ہوئے آیا  ٦٥
 ردجبکہ وہ پادری اعالنیہ طور پر اپنے گلوں میں پہنی ہوئیں صلیبوں سے قرآن کا 

 تھےکر رہے 

پادریوں سے تحائف قبول کئے  نصرانیمومبتیان جالئی گئیں، کیک کاٹا گیا،  ٦٢
ایک ہی برادری ہیں اور  نصرانیمسلمان اور ’’گئے، اور ڈاکٹر طاہر نے یہ بھی کہا 

 ‘‘ یہ دونوں امن کے خواہاں ہیں

بشپ سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ مسلمانوں  نصرانیاسی تقریر کے دوران  ٦۲
الفاظ  -پھر گانا بجایا گیا  -وں کے بارے میں اپنے خیاالت کا اظہار کرے نصرانیاور 

 ۔ " آؤ ملکر کرسمس منائیں"یہ تھے، 

بشپ سے دعا ء کرنے کی گزارش کی گئی اور  نصرانیتقریب کے اختتام پر  ٦۹
اے ہمارے "کی، دعا بشپ نے اپنے کفریہ اور شرکیہ الفاظ سے نصرانیپھر اس 

باپ "اس دعا کے اختتام پر اس نے یہ کفریہ الفاظ کہے، ‘‘ اے ہمارے فادر فادر،
اس دوران ڈاکٹر طاہر اور اس کے ! استغفرہللا" ،بیٹے اور مقدس روح کے نام سے

بشپ کی دعا میں ہاتھ باندھے مؤدب کھڑے رہے، پھر ڈاکٹر طاہر  نصرانیچیلے اس 
 راہا ۔نے اس بشپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے خوب س

ء  2003اس حقیقت سے بھی خبردار ہوں، کہ یہ تمام تقریبات سن! قارئین حضرات
 سے مسلسل اسی طریقہ کار پر منعقد ہوتی آرہی ہیں۔

 قرآن عظیم کا فیصلہ 

رکھا ہے، ہم قرآن پاک ہی " منہاج القرآن"چونکہ ڈاکٹر طاہر نے اپنی تنظیم کا نام 
گا کہ ڈاکٹر طاہر قرآن کا منکر ہے، سے وہ ثبوت پیش کرینگے جس سے ثابت ہو

کی تنظیم حقیقت میں قرآن کا راستہ اس قرآن کا بےشرمی سے رد کرتا ہے، اور 
دیکھو، ! اے مسلمانوں". منہاج الشیطان"نہیں، بلکہ شیطان کا راستہ ہے، یعنی 

 نصرانیفرماتا ہے، ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں، یہودیوں اور  اقرآن کی
 کیا تم قرآن کو چھوڈ کر ڈاکٹر طاہر کی بکواس پر ایمان َلوگے؟ –کے بارے میں 

 : منے صرف چند ثبوت رکھے جاتے ہیںاآپ کے س

تمام انسانیت کو نبی کریم صلی ّللا علیہ وسلم پر ایمان َلنا، اسلم قبول کرنا . ١
 ۔:ضروری ہے 
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نجات پانے کیلئے سب کو  - اسالم ہی ہللا تبارک و تعالٰی کے نزدیک مقبول مذہب ہے
 اسالم قبول کرنا پڑے گا۔ 

ِ اَْلِْسَلُم َوَما اْخَتلََف الَِّذْیَن اُْوُتْوا اْلکِٰتَب ِاَلَّ ِمْن َبْعِد َماَجاَء ُهُم الْ 
ٰ
ْیَن ِعْنَدّللٰا ا ِانَّ الدِّ ِعْلُم َبْغے 

َ َسرِ 
ٰ
ِ َفِانَّ ّللٰا

ٰ
بے شک ہللا کے یہاں : ۔ ترجمہ ْیُع اْلِحَسابِ َبْیَنُھْم َوَمْن یَّکْفُْر بِٰاٰےِت ّللٰا

اسالم ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آچکا 
اپنے دلوں کی جلن سے اور جو ہللا کی آیتوں کا منکرہوتو بیشک ہللا جلد حساب لینے 

 (۵۹سورۂ آل عمران آیت )واالہے۔

اِس َولِیُ  َکَر اُْولُْوا اَْلَْلَبابِ ٰهَذا َبٰلٌغ لِّلنَّ لَِیذَّ اِحٌد وَّ َما ُهَو ِاٰلٌہ وَّ یہ : ۔ ترجمہ ْنَذُرْوا بِٖہ َولَِیْعلَُمْوآ اَنَّ
لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس لئے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں اور اس لئے کہ 

ہ سور)وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور اس لئے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔
 (٥٦ابراہیم آیت 

لِکُلِّ َقْوٍم هَ  َمآ اَْنَت ُمْنِذٌر وَّ ٖہ ِانَّ بِّ ْن رَّ : ۔ ترجمہ ادٍ َوَیقُْولُ الَِّذْیَن َکَفُرْوا لَْوَلآ اُْنِزلَ َعلَْیِہ ٰاَیٌۃ مِّ
اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم تو ڈر 

 (۲سورہ رعد آیت )ہادی۔ سنانے والے ہو اور ہر قوم کے 

ُ بِکُلِّ 
ٰ
َن َوَکاَن ّللٰا بِٖیٰ ِ َوَخاَتَم النَّ

ٰ
ُسْولَ ّللٰا َجالِکُْم َوٰلکِْن رَّ ْن رِّ ٌد اََبآ اََحٍد مِّ َشْیٍء َماَکاَن ُمَحمَّ

ا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں ہللا کے رسول ہیں : ۔ ترجمہَعلِْیم 
 (٤٠سورہ احزاب آیت  )ر سب کچھ جانتا ہے اور سب نبیوں کے پچھلے او

 

 کفر کی ہرگز معافی نہیں . ٢

فُِر َما ُدوَن َذٲلَِك لَِمن َیَشآٰءُ  َرَك بِِهۦ َوَیغ  فُِر أَن ُیش  َ ََل َیغ 
َتَرٰ ٰٓ  ۚإِنَّ ٱَّللَّ ِ َفَقِد ٱف  ِرك  بِٱَّللَّ  َوَمن ُیش 

ا  ا َعِظیم  م   اسے نہیں بخشتا -ترجمہ  –إِث 
ٰ
کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے  بے شک ہللّا

اور جس نے خدا کا شریک ٹھرایا اُس نے ( ۵۱۵ف)نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے 

 ( ٤۹سورہ نساء آیت . )بڑے گناہ کا طوفان باندھا

فُِر َما ُدوَن َذٲلَِك لَِمن َیَشآٰ  َرَك بِِهۦ َوَیغ  فُِر أَن ُیش  َ ََل َیغ 
ِ َفَقد  َضلَّ  ۚءُ إِنَّ ٱَّللَّ ِرك  بِٱَّللَّ  َوَمن ُیش 

ا لََۢ َبِعید  ـٰ ہللا اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے : ترجمہ  - َضلَ
اوراس سے نیچے جو کچھ ہے ، جسے چاہتا ہے معاف فرمادیتا ہے۔ اورجو ہللا کا 

  (۵۵٢آیت  ۱۵۵النساء۔)شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ 
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 !وہ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں –یہودی اور نصرانی کافر، مشرق ہیں . ٣

َ َوََل ُنْشرِ 
ٰ
اَ ْہلَ اْلکِٰتِب َتَعالَْوا ِالٰی َکلَِمٍۃ َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنکُْم اََلَّ َنْعُبَد ِاَلَّ ّللٰا ا قُلْ ٰیٰٓ َک بِٖہ َشْیء 

ِخَذ َبْعُضَنا َبْعضا  اَْرَبا َلَ َیتَّ ا ُمْسلُِمْونَ وَّ ِ َفِاْن َتَولَّْوا َفقُْولُْوا اْشَھُدْوا بِاَنَّ
ٰ
ْن ُدْوِن ّللٰا ا مِّ ۔  ب 

تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے یہ : ترجمہ
کہ عبادت نہ کریں مگر خدا اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی 

بنا لے ہللا کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ ایک دوسرے کو رب نہ 
 ( ٢٤آل عمران آیت نمبر)رہوکہ ہم مسلمان ہیں۔ 

َبآِءِهْم َکُبَرْت َکلَِمۃ  َتخْ  ا۔ َمالَُھْم بِٖہ ِمْن ِعْلٍم َوََل َِلٰ ُ َولَد 
ٰ
َخَذ ّللٰا ُرُج ِمْن َوُیْنِذَر الَِّذْیَن َقالُْوا اتَّ

ااَْفَواِهِھْم ِاْن  قُْولُْوَن ِاَلَّ َکِذب  اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ ہللا نے اپنا : ۔ ترجمہ یَّ
کو ئی بچہ بنایا، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا 

سورۃالکہف آیت ) بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
٤،٥ ) 

َخُذْوا اَْحبَ  ِ َواْلَمِسْیَح اْبَن َمْرَیَم َوَمآ اُِمُرْوآ ِاَلَّ لَِیْعُبُدْوآ ِاتَّ
ٰ
ْن ُدْوِن ّللٰا ا مِّ اَرُهْم َوُرْهَباَنُھْم اَْرَباب 
ا ُیْشِرُکْونَ  ا ََلِاٰلَہ ِاَلَّ ُهَو ُسْبٰحَنٗہ َعمَّ اِحد  ا وَّ انہوں نے اپنے پادریوں اور : ۔ ترجمہ ِاٰلھ 

الیا اور مسیح ابن مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر جوگیوں کو ہللا کے سوا خدا بن
یہ کہ ایک ہللا کو پوجیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسے پاکی ہے ان کے 

 (٢۵سورۂ توبہ آیت ) شرک سے۔

َثٍةً۬  ـٰ َ َثالُِث َثلَ
ْا إِنَّ ٱَّللَّ ٌهً۬ َوٲِحٌدً۬  ۘلََّقد  َڪَفَر ٱلَِّذیَن َقالُوٰٓ ـٰ ٰٓ إِلَ ٍه إَِلَّ ـٰ ا  ۚ َوَما ِمن  إِلَ  َوإِن لَّم  َینَتُھوْا َعمَّ

ُھم  َعَذاٌب أَلِیٌم  نَّ ٱلَِّذیَن َكَفُروْا ِمن  بیشک کافر ہیں وہ جو کہتے : ۔ترجمہ -َیقُولُوَن لََیَمسَّ
ں کہ ہللا تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی ہی

بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب 
 ( ۲٢سورۂ مائدہ آیت ) پہنچے گا۔

 ۔:،منکر قرآن اور رسالت صلی ّللا علیہ وسلم ہیں  نصرانییہودی اور . ٤

ُ َقالُْوا ُنْؤِمُن بَِمآ اُْنِزلَ َعلَْیَنا َوَیکْفُُرْوَن بَِما َوَرآَء ٗہ َوُهَو َوِاَذا قِیْ 
ٰ
لَ لَُہْم ٰاِمُنْوا بَِمآ اَْنَزلَ ّللٰا

ْؤِمنِْینَ  ِ ِمْن َقْبلُ ِاْن ُکْنُتْم مُّ
ٰ
ق ا لَِّما َمَعُھْم قُلْ َفلَِم َتْقُتلُْوَن اَْنبَِیآَء ّللٰا ور ا: ۔ ترجمہ اْلَحقُّ ُمَصدِّ

جب ان سے کہا جائے کہ ہللا کے اتارے پر ایمان الؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا 
اس پر ایمان التے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حاالنکہ وہ حق ہے ان کے پاس 
والے کی تصدیق فرماتا ہوا، تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں 

 ( ۹۵سورہ بقرہ آیت ) ا۔اپنی کتاب پر ایمان تھ
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ْنُھْم لََیکُْتُمْونَ  اْلَحقَّ َوُهْم  اَلَِّذْیَن ٰاَتْیٰنُھُم اْلکِٰتَب َیْعِرفُْوَنٗہ َکَما َیْعِرفُْوَن اَْبَناَءُهْم َوِانَّ َفِرْیق ا مِّ
جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں : ۔ ترجمہ َیْعلَُمْونَ 

اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بیشک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر جیسے آدمی 
 (۵٢٢:سورۃ البقرۃ )حق چھپاتے ہیں۔

 :یہودی اور نصرانی اب اہل کتاب نہیں رہے. ٥

ِ لَِیْشَتُرْوا
ٰ
بِٖہ َثَمنا  َقلِْیل   َفَوْیلٌ لِّلَِّذْیَن َیکُْتُبْوَن اْلکِٰتَب بِاَْیِدْیِہْم ُثمَّ َیقُْولُْوَن ٰهَذا ِمْن ِعْنِد ّللٰا

اَیکِْسُبْونَ  ا َکَتَبْت اَْیِدْیِہْم َوَوْیلٌ لَُّہْم ِممَّ تو خرابی ہے ان کے لئے : ۔ ترجمہ َفَوْیلٌ لَُّہْم ِممَّ
جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے 

ے ہاتھوں کے لکھے عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہے ان کے لئے ان ک
 ۔(۲۹سورۂ بقرہ، آیت نمبر)سے، اور خرابی ان کے لئے اس کمائی سے۔ 

 ۔:یہودی اور نصرانی کا مقدر جہنم ہے. ٦

َم ٰخلِِدْیَن فِْیَھا اُْوٰلِٰٓءَک ُهْم شَ  رُّ ِانَّ الَِّذْیَن َکَفُرْوا ِمْن اَْہِل اْلکِٰتِب َواْلُمْشِرِکْیَن فِْی َناِر َجَھنَّ
ۃِ  بیشک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں : ۔ ترجمہ اْلَبِریَّ

 ( ٢سورۂ بینہ آیت نمبر)ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔

 ۔: مسجدیں صرف ّللا کی عبادت کے لئے ہیں. ٧

ا ِ اََحد 
ٰ
ِ َفلَ َتْدُعْوا َمَع ّللٰا

اور یہ کہ مسجدیں ہللا ہی کی ہیں تو  :۔ ترجمہ َواَنَّ الَمٰسِجَد َّلِلٰٰ
 (  ۵۹سورۃ الجن آیت نمبر)ہللا ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ 

  :منہاج کے کارکنوں کی طرف سے جوابات

ڈاکٹر طاہر کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کو مناظرہ کی دعوت ڈی گی لیکن اس 
ودہ حرکتوں میں اضافہ کرتا نے کبھی ان کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنی بیہ

سال کے انتظار کے بعد،  ٥سرگودھا پاکستان کے مفتی فضل رسول صاحب نے . رہا
پنے ا –قرآن کی فریاد "جو کہ ایک رسالہ . اس پر کفر اور ارتداد کا فتوٰی لگایا

فتوٰی دیکھ کر چند منہاج القرآن کے  –ہوا  شائع کے نام سے" ماننے والوں سے
ے آپ کو بچانے کی کوشش کی ۔ منہاج القرآن کے کارکنوں نے جو کارکنوں نے اپن

دلیلیں پیش کی ہیں، اس میں ایک حقیقت چھوڑ دی ہے کہ نبی پاک صلی ہللا تعالٰی 
علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم تعداد میں یہودی اور نصرانی اہل کتاب مانے 

دور میں کسی  اور آج کے -جاتے تھے۔ بلکہ اکثر اس وقت مشرک ہو چکے تھے 
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ایک بھی یہودی اور نصرانی کے پاس صحیح کتاب موجود ہی نہیں ۔ ہم نے آپ کو 
اب ڈاکٹرطاہر اور اس  –بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں، خاص طور پر قرآن پاک سے 

 ! سنو دلیلیںکے پیروکاروں کی قرآن کے خالف 

طاہر نے لکھا ہے ان کے  جو بظاھر ڈاکٹر‘‘ اسالم اور اہل کتاب’’ایک مضمون  -.۵
ء میں شائع ہوا  ۔ اس نے اپنے الفاظ ٦٠۵۵جوالئی  -میں ‘‘ علماء’’سہ ماہی رسالے 

دیا یہ کہہ کر کہ یہودی اور نصرانی کتابوں کے ماننے والے  سے کھیلنا شروع کر
۔ اس نے اپنے مضمون میں اس بات کا اقرار ( تھا تقریر میں ان کو اہل ایمان کہا)ہیں۔

اب یہ اپنے الفاظ کی وجہ سے خود الجھن  -یہودی اور نصرانی مومن نہیں  کیا کہ
میں آگیا ہے۔ ان غلطیوں کی وجہ سے جو اس نے تقریروں میں کیں۔ لیکن دوبارہ 

 ہکفری یعنی)میں اپنی ویب سائٹ پر ایک لمبا مضمون لکھا اپنے پہلے موقف  ٦٠۵٢
بات ابھی تک کہی جا سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ . کے حق میں( الفاظ والی تقریر

 کہ یہ کفر سے خوش ہے۔

اس کے ماننے والوں نے ایک آیت پیش کی۔ جہاں مشرکہ عورت سے نکاح کی  -.٦
اجازت نہیں دی گئی، لیکن نکاح کی اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ ایمان لے 
۔  آئے۔ یہ آیت کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ اہل کتاب کی عورت کافرہ نہیں

لئے کہ امید ہے اس نکاح کی اس وقت اجازت ہے جب وہ حقیقت میں اہل کتاب ہو، 
لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اہل کتاب عورت  -کہ وہ جلد اسالم قبول کر لگی 

سے نکاح حضرت عمر رضی ہللا تعالٰی عنہ کے زمانے سے منع کر دیا گیا ۔ اور یہ 
آپ اس کتاب . اس میں چھپا ہےہے، ‘‘ بدعۃکتاب ال’’نام  ان کی خود کی کتاب جس کا

 ؍ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ۵۹٢، ص٦باب نمبر ۱کی فصل نمبر

۔ اس آیت میں . تمام اّمت کا اس پر اتفاق ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے
صرف مشرکہ عورت کا نہیں، بلکہ مشرک مرد کا بھی ذکر ہے۔ آیت میں آگے لکھا 

۔ ‘‘مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہواور بے شک مسلمان غالم ’’ہے 
یہاں پر لفظ مومن آیا ہے، تو کیا اب منہاج القرآن کے ماننے والے یہ ثابت کرسکتے 

ہیں کہ اس میں یہود اور نصارٰی شامل ہیں؟ کیا یہ لوگ ثابت کرسکتے ہیں کہ 
؟ مسلمان عورت مشرک مرد سے، یا یہودی سے، یا نصرانی سے نکاح کرسکتی ہے

 :ہرگز نہیں۔ پوری آیت کریمہ یوں ہے

ِمنَّ  ٰى ُیؤ  ِت َحتَّ ـٰ ِرَك ُمش  ُكم   َۚوََل َتنِكُحوْا ٱل  َجَبت  ِرَكٍةً۬ َولَو  أَع  ش  ن مُّ ٌرً۬ مِّ ِمَنٌة َخی  ؤ   مُّ
ً۬
 َوََل ُتنِكُحوْا  ۗ َوَۡلََمٌة

ِمُنواْ  ٰى ُیؤ  ِرِكیَن َحتَّ ُمش  ش   ۚٱل  ن مُّ ٌرً۬ مِّ ِمٌن َخی  ؤ  ٌدً۬ مُّ َجَبُكم   َولََعب  ارِ  ِۗرٍكً۬ َولَو  أَع  ُعوَن إِلَى ٱلنَّ ٰٓٮ َِك َید  ـٰ   ۖ أُْولَ
نِِهۦ فَِرِۃ بِإِذ  َمغ  ِة َوٱل  َجنَّ ْا إِلَى ٱل  ُعوٰٓ ُ َید  ُروَن  َۖوٱَّللَّ اِس لََعلَُّھم  َیَتَذكَّ تِِهۦ لِلنَّ ـٰ ُن َءاَی   - َوُیَبیِّ

ن نہ ہوجائیں اور اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلما:ترجمہ
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بیشک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی اور مشرکوں کے 
نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ الئیں اور بیشک مسلمان غالم مشرک سے اچھا 
ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتاہو وہ دوزخ کی طرف بالتے ہیں اور ہللا جنت اور بخشش 

سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتاہے کہ  کی طرف بالتاہے اپنے حکم
 (٦٦۵آیت  سورۃ البقرۃ)کہیں وہ نصیحت مانیں۔

انہوں نے ایک اور آیت پیش کی جس میں نبی پاک صلی ہللا علیہ وسلم کو حکم  - ٢
 ۔ : ہوا، کے وہ اہل کتاب سے یوں مخاطب ہوں

اَ ْہلَ اْلکِٰتِب َتَعالَْوا ِالٰی َکلَِمٍۃ سَ  ا قُلْ ٰیٰٓ َ َوََل ُنْشِرَک بِٖہ َشْیء 
ٰ
َواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنکُْم اََلَّ َنْعُبَد ِاَلَّ ّللٰا

ا ُمْسلِمُ  ِ َفِاْن َتَولَّْوا َفقُْولُْوا اْشَھُدْوا بِاَنَّ
ٰ
ْن ُدْوِن ّللٰا ا مِّ ِخَذ َبْعُضَنا َبْعضا  اَْرَباب  َلَ َیتَّ ۔  ْونَ وَّ

ہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے یہ تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلم: ترجمہ
کہ عبادت نہ کریں مگر خدا اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی 
ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے ہللا کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ 

 (٢٤سورۂ آل عمران آیت )رہوکہ ہم مسلمان ہیں۔ 

ہ آیت بتا رہی کہ مسلمان کے عقائد اور یہودی اور انہوں نے کہا کہ ی - جواب
، آیت کریمہ میں لکھا واپنی آنکھیں کھول! نصرانی کے عقائد ملتے جلتے ہیں۔ قارئین

ہے کہ نبی پاک صلی ہللا علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف بالیا، اس سے صاف ظاہر 
ر وہ ایمان نہ پر اگ’’ہے کہ وہ راستے سے بھٹکے ہویے تھے، آگے آیت میں ہے کہ 

یعنی انہوں نے ایمان کے بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے یعنی توحید کو، تو ‘‘ الئے
! لیکن منہاجی احمقوں کو نظر نہیں آتا –ان کو واپس راہ کی طرف بالیا جارہا تھا ۔ 

حقیقت یہ  تو منہاج القرآن کے کارکنوں نے اس آیت کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟
وہ رواج جہاں )‘‘ مباہلہ ’’ صلی ہللا علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہیں ہے کہ نبی پاک

کے ( لوگ وعدہ لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہللا تو جھوٹوں کو تباہ کر دے
مقابلے کے لئے بالیا جائے، لیکن نصرانیوں نے مقابلہ سے منع کردیا۔ تو منہاج کے 

 کارکنوں نے اس آیت کو کیوں نہیں لکھا؟ 

َنآَٰءُكم  َونِسَ  َنآَٰءَنا َوأَب  ُع أَب  ْا َند  ِم َفقُل  َتَعالَو  ِعل  ِد َما َجآَٰءَك ِمَن ٱل  َك فِیِه ِمنَۢ َبع  آَٰءَنا َفَمن  َحآٰجَّ
ِذبِیَن  ـٰ ڪَ

ِ َعلَى ٱل  َنَت ٱَّللَّ َعل لَّع  َتِہل  َفَنج  ے پھر ا: ترجمہ -َونَِسآَٰءُكم  َوأَنفَُسَنا َوأَنفَُسُكم  ُثمَّ َنب 
محبوب جو تم سے عیسٰی کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آچکا 

تو ان سے فرمادو آؤ ہم بالئیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور 
تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر ہللا 

 (٢۵آیت  سورۂ آل عمران)کی لعنت ڈالیں۔ 
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منہاج القرآن نے دعوٰی کیا کہ نبی پاک صلی ہللا علیہ وسلم نے نجران کے - ٤
نصرانیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی ۔اسی بنیاد پر ڈاکٹر 

طاہرنے اپنی مسجدوں میں عبادت کی اجازت نصرانیوں دیدی، اور بہت سے 
( ویمبلی کی تقریب میں)ں کو پکاریں، مشرکوں کو بھی اجازت دی کہ وہ  اپنے خداؤ

 ۔

پھر  - میں دیا جا چکا ہے ٦ اس دعوے کا جواب بہت تفصیل سے فصل نمبر  جواب
 آیتوں کا ذکر کر دیا ہے، جو ڈاکٹر طاہرکے دعوے کا رد کرتی ہیں ۔ ‘ ٦’بھی یہاں 

ا ِ اََحد 
ٰ
ِ َفلَ َتْدُعْوا َمَع ّللٰا

اور یہ کہ مسجدیں ہللا ہی کی ہیں تو  :۔ ترجمہ َواَنَّ اْلَمٰسِجَد َّلِلٰٰ
 ( ۵۹سورۂ جن آیت . )ہللا کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو

ِ ٰشِھِدْیَن َعٰلیٰٓ اَْنفُِسِھْم بِاْلکُْفِر اُْوٰلِٰٓءَک َحبَِطْت 
ٰ
ْعُمُرْوا َمٰسِجَد ّللٰا َماَکاَن لِْلُمْشِرِکْیَن اَْن یَّ

اِر ُهْم ٰخلُِدْونَ  مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ ہللا کی مسجدیں آباد : ۔ ترجمہ اَْعَمالُُھْم َوفِی النَّ
کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے اور وہ 

 ( ۵۲سورۂ توبہ آیت )ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔

 وہ دعوٰی کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی ہللا عنہ نے سییدنا  داؤد - ٥
 میں نماز ادا کی۔   (Temple)معبد کےعلیہ السالم 

معبد بذات خود غلط خیال دالتا ہے کہ اس کے تصور  سب سے پہلے لفظ - جواب
وہ  ‘Temple’ سے بتوں کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اکثرلغتیں وضاحت کرتی ہیں۔ لفظ

جگہ استعمال ہوتا ہے جسے خاص کردیا گیاہو دیوتاؤں کی پوجا کیلئے۔ اس بات کو 
جائے کہ حضرت داؤد علیہ السالم اور حضرت سلیمان علیہ السالم کے یاد رکھا

 (Temple)استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اور لفظ ‘ مسجد’زمانے میں لفظ 
یہان تک کہ آج تک اس جگہ کو جوکہ .  معبدکا اصل مطلب ہوگا عبادتگاہ یا 

کی عبادت  سلیمان ’حضرت سلیمان علیہ السالم نے عبادت کے لئے بنائی تھی۔ اسے
کہاجاتا ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی درست سوچ میں یہ خیال کر سکتا ہے کہ ان ' گاہ

دنوں انبیاء علیہم السالم نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوگی جو کہ بتوں کی پوجا کے 
  لئے استعمال ہو؟ ۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی ہللا تعالٰی عنہ

’Jerusalem‘  کرنے کے بعد اور آپ کو وہ چرچ  تشریف لے گئے۔ اس کو فتح
دکھایا گیا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ سیدنا داؤد علیہ السالم نے تعمیر کروایا 

بعض تاریخ داں یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ فقط سیدنا سلیمان علیہ السالم نے ہی )تھا۔ 
اس  سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے انکار کردیا تھا( ایک ایسی عمارت تعمیر کی تھی

چرچ کے اندر نماز پڑھنے سے ۔ اور آپ نے باہر صحن میں سیڑھیوں کے پاس 
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نماز ادا فرمائی اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جس جگہ حضرت عمر رضی ہللا 
کہا ‘ مسجدعمر’عنہ نے نماز ادا فرمائی، وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، جسے 

ت جسے وہ ظاہر نہیں کرتے وہ یہ جاتا ہے، اور یہ آج تک موجود ہے۔ ایک اورحقیق
ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی ہللا تعالٰی عنہ شہر بیت المقدس میں اسلے داخل 

ہوئے جب مسلمانوں نے وہاں کے مکینوں کے ساتھ ایک طویل جنگ کی۔ اور اس 
 شہر کے پادری اس شہر کو حضرت عمر رضی ہللا عنہ کے ہی حوالے کرناچاہتا تھا 
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 ٥ فصل
 طاہر پر کفر اور ارتداد کے واضح فتوےڈاکٹر 

بہت اور گمراہ ہونے کے  کے( مرتد ہو جانے)ڈاکٹر طاہرکے خالف کفر اور ارتداد 
ان میں بہت سارے حضرت موالنا ابو داود صادق صاحب سارے فتوے موجود ہیں ۔ 

ان میں کچھ کا ذکر ان کی . میں جمع کئے گئے ہیں" خطرے کی گھٹی"کی کتاب 
 :ساتھ مندرجہ ذیل ہیںوجوہات کے 

مفتی محبوب رضا خان کی طرف سے جاری کیا گیا  -. ١فتوٰی رقم 
 (کی دہائی میں ١۲۲۱ –دارالعلوم امجدیہ کراچی، پاکستان )فتوٰی۔

کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے میں اہر کا یہ دعوٰی کہ تمام فرقوں کے ڈاکٹر ط : وجہ
کے مطابق  پر ۔ یعنی ڈاکٹر طاہر بس چند معمولی اختالفات ہیں غیر اعتقادی مسائل

ہیں ۔ اس قول میں بہت ساری مستند ‘ مسلمان’تمام قسم کے شیعہ، دیوبندی، وہابی 
ان کے کفریات کو جانتے ہوئے ان کو مسلمان ۔ ڈاکٹر طاہر . حدیثوں کا انکار ہے

  :کہتا ہے

 : شیعہ کا کفر ثابت ہے، ان وجوہات کی بناء پر

کا انکار، سیدنا ابوبکروعمر وعثمان رضی ہللا عنہم کو قرآن کریم کا مکمل ہونے 
برا بھال کہنا، حضرت ابوبکر رضی ہللا عنہ کی صحابیت کا انکار، ام المومنین 

سیدنا علی رضی توہمات لگانا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی ہللا عنہا کو گلیاں دینا،
کو انبیاء کے برابر ہللا عنہ کو نبی اور ہللا کے برابر کا درجہ دینا، اپنے اماموں 

 وغیرہ ماننا 

  :مسلک دیوبند کا کفر ثابت ہے ان وجوہات کی بناء پر

دیوبندی علماء اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہللا رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے۔ 
حضور علیہ الصلٰوۃ والسالم کے علم کو ایک پاگل اور جانور جتنا تصور کرتے 

م کو حضور علیہ الصلٰوۃ والسالم کے علم سے ہیں، شیطان اور ملک الموت کے عل
 زیادہ مانتے ہیں، وغیرہ ،
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ان  مسلکوں کا کفر بھی ثابت ہے۔ ڈاکٹر طاہرقادیانی، نیچری، وغیرہ اسی طرح 
  !وجوہات کو جاننے کے باوجود ان تمام مرتددوں کو مسلمان کہتا ہےسب 

ری کردہ کفر کا مفتی محمد فضل رسول سیالوی کی جانب سے جا -. ٢فتوٰی رقم 

(ء٢۱١١دارالعلوم غوثیہ رضویہ، سرگودها پاکستان اپریل )فتوٰی   

اسے خدا یا  نصرانیوں کے ساتھ کرسمس منانا یہ جانتے ہوئے کہ نصرانی :۵وجہ 
 خدا کے بیٹے کی پیدائش کا دن تصور کرتے ہیں۔ 

 اور یہودی ایمان والے ہیں۔ نصرانیڈاکٹر طاہرکا یہ دعوٰی کرنا کہ  :٦ وجہ

 .اور یہودی کافر نہیں ہیں نصرانییہ دعوٰی کرنا کہ  ڈاکٹر طاہرکا ٢ وجہ

 

کفر کا فتوٰی کردہ مفتی کوثر حسن رضوی کی جانب سے جاری   - ٣فتوٰی رقم 
 ( ء٢۱١١دسمبر  -دارالعلوم نوری، بلرامپور یوپی انڈیا )

چار دیوبندی اور مرزا غالم احمد معروف فتوٰی حسام الحرمین جوکہ  :۵ وجہ
 اس کو ماننے سے ڈاکٹر طاہر کا انکار ۔ –قادیانی کو کافر قرار دیتا ہے 

کہ وہ ہللا رب  کافروں اور شرکیہ مذاہب کے پیشواؤں سے گزارش کرنا :٦ وجہ
العزت کے نام کے بجائے اپنے مذہب کے مطابق اپنے خدا کو پکاریں اور ان سے 

 دعا مانگیں

 

مفتی محمد اخترحسین قادری کی جانب سے جاری کیا گیا کفر کا  - ٤فتوٰی رقم  
 ( ء٢۱١٢جامعہ علیمیہ، بستی، یو پی، انڈیا فرویری )فتوٰی 

ڈاکٹر طاہرکا یہ دعوٰی کرنا کہ تمام فرقوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق  :۵وجہ 
 . نہیں، بس معمولی غیر اعتقادی مسائل پر اختالف ہے

 اور یہودی بھی ایمان والے ہیں۔  نصرانیڈاکٹر طاہرکا یہ دعوٰی کرنا کہ  :٦وجہ 

 اور یہودی کافر نہیں ہیں۔ نصرانیڈاکٹر طاہرکا دعوٰی کرنا کہ  :٢وجہ 
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 کتاب کی آخر میں چسپاں ہےنسخہ فتوے کا ایک 

مفتی شمشاد مصباحی، مفتی نظام الدین اور موَلنا یاسین اختر  - ٥فتوٰی رقم 
جامعہ امجدیہ غوثیہ، )کفر اور ارتداد کا فتوٰی    -جاریکردہ مشترکہ  مصباحی کا

 (گھوسی ،انڈیا

ڈاکٹر طاہرکا دعوٰی کرنا کہ تمام فرقوں کے درمیان بنیادی عقیدہ میں : ۵وجہ 
سب مومن ( یعنی شیہ، وہابی، دیوبندی، وغیرہ) اور وہ سب  -کوئی  فرق نہیں  

 . ہیں

وں کے ساتھ کرسمس منانا اس بات کو جانتے ہوئے نصرانیڈاکٹر طاہر کا  :٦وجہ 
 کہ وہ اسے خدا یا خدا کے بیٹے کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔

 اور یہودی ایمان والے ہیں۔  نصرانیڈاکٹر طاہرکا یہ دعوٰی کرنا کہ  : ٢وجہ 

 اور یہودی کافر نہیں ہیں۔ نصرانیڈاکٹر طاہرکا یہ دعوٰی کرنا کہ  : ٤وجہ 

حاالنکہ  -معروف فتوٰی حسام الحرمین کی تصدیق کرنے سے انکار کرنا  :۱وجہ 
اس پر تمام اہلے سّنت کے علماء کی تصدیق ہے، جن میں حرمین شریفین کے 

 علماء بھی شامل ہیں۔ 

کافروں اور شرکیہ مذاہب کے پیشواؤں سے گزارش کرنا کہ وہ ہللا رب  :٢وجہ 
مطابق جس طرح چاہیں، اپنے خدا کو  العزت کے نام کے عالوہ اپنے مذہب کے

 پکاریں اور ان سے دعا مانگیں۔

 .کتاب کی آخر میں چسپاں ہےنسخہ فتوے کا ایک 

اوپر دے گئے فتووں کے عالوہ بہت سارے علماء نے بھی ڈاکٹر طاہر کے خالف 
 . فتوے دے ہیں، جن میں یہ دونوں بھی قابل گور ہیں

مصباحی، مفتی محمد نظام الدین رضوی مفتی محمد احمد اعظمی  - ٦فتوٰی رقم
کفر اور ارتداد کا فتوٰی  جامعہ  -،مفتی اختر مصباحی، کا جاریکردہ مشترکہ 

 (ء ٢۱١١اکتوبر)اشرفیہ، مبارکپور،انڈیا۔
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مفتی اختر رضاخاں صاحب کے ذریعے، مرکزی داراَلفتاء، بریلی  -.  ٧فتوٰی رقم 
 (ء٢۱١٢مارچ )کردہ بیان ۔کی طرف سے جاری ( ء٢۱١٢مارچ )شریف، انڈیا۔

 

کیا ان مفتیان کے واضح کر دینے کے بعد بھی، کسی کو ڈاکٹر طاہر کے مرتد و 
 بےدین ہونے میں شک ہے؟ 
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  ٦فصل 
 کے کرتوتوں کی فہرست ساتھیوں ڈاکٹر طاہر اور اس کے

ان کی حرکتوں سے اسالم کے تمام بنیادی اصولوں کا رد ثابت ہوتا ہے، جس کو 
حظہ ان کے جرائم کی مختصر فہرست مال! کے ساتھ ایمان سمجھتے ہیںوہ ڈھٹائی 
 !، اور غور کیجئے کہ وہ قرآن کا راستے پر ہیں یا شیطان کے راستے پرفرمائیے

 کلمہ طیبہ کا رد. 
 
 ہللا کی وحدانیت اور پاکی کا رد 

 
 قرآن پاک کی سینکڑوں آیات کا رد 

 
  قرآن پاک کی بےحرمتی اور گھناونی توہین 

 
 وٹے خواب سنا کر حضور کی توہین جھ 

 
 اہل سّنت کے بہت سارے بنیادی اصولوں کا رد 

 
  حدیث مبارکہ کا رد 

 
  میالد شریف کی توہین 

 
  گمبد خضرٰی کی توہین 

 
  شرک، کفر اور ارتداد سے رضامندی 

 
 رنا امشرکوں اور کافروں کو شرک اور کفر پر ابھ 

 
  علماء اور مجتہدین کی توہین 
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 کوئی ان کو مسلمان قرار دے سکتا ہے؟؟؟؟؟کیا اب بھی 

 

‘‘ PAT /TMQ /MQI”  کے ممبران کو سچی وپرخلوص نصیحت 

 ۔اگرچہ وہ تمہارے باپ یا بھائی ہوں -کافروں سے الگ ہو جاؤ  

لَِیآَٰء إِِن  َوٲَنُكم  أَو  ْا َءاَبآَٰءُكم  َوإِخ  ِخُذوٰٓ َہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ََل َتتَّ ٰٓأَیُّ ـٰ نِ َی ـٰ ِیَم َر َعلَى ٱۡل  ڪُف  َتَحبُّوْا ٱل    ۚٱس 
لُِمونَ  ـٰ ٰٓٮ َِك ُهُم ٱلظَّ ـٰ نُكم  َفأُْولَ ترجمہ ۔ اے ایمان (  ٦٢سورۃ التوبۃ آیت )۔ - َوَمن َیَتَولَُّھم مِّ

اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان پر کفر پسند ! والو
 ے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ کریں، اور تم میں جو کوئی ان س

 شیطان تو تمہیں جہنم میں ہی ڈهکیلنا چاہتاہے۔

َبهُ  ُعوْا ِحز  َما َید  ۚا إِنَّ ِخُذوہُ َعُدٰو   َفٱتَّ
ً۬
َن لَُكم  َعُدوٌّ ـٰ َط ی  ِعیرِ  إِنَّ ٱلشَّ ِب ٱلسَّ ـٰ َح  – ۥ لَِیُكوُنوْا ِمن  أَص 

ے دشمن سمجھو، وہ تو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس -ترجمہ 
 (٢سورۂ فاطر آیت )اپنے گروہ کو اس لئے بالتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ 

 !بدعقیدہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدهے راستے پر ہیں

لَةُ  ـٰ لَ ِہُم ٱلضَّ لَِیآَٰء ِمن ُدو َۗفِریق ا َهَدٰ  َوَفِریق ا َحقَّ َعلَی  ِطیَن أَو  ـٰ َی َخُذوْا ٱلشَّ ُھُم ٱتَّ ِ  إِنَّ ِن ٱَّللَّ
َتُدونَ  ھ  ُہم مُّ َسُبوَن أَنَّ ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی ترجمہ  – َوَیح 

 کو چھوڑ کر شیطانوں کو و الی بنایا اور سمجھتے 
ٰ
گمراہی ثابت ہوئی انہوننے ہللّا

 ( ٢٠ سورۂ اعراف آیت.۵)  - یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں

وَنُہم  َعِن ٱ ُہم  لََیُصدُّ َتُدونَ َوإِنَّ ھ  ُہم مُّ َسُبوَن أَنَّ بِیِل َوَیح  اور بیشک وہ  -ترجمہ  – لسَّ
سورۂ ) -شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں 

 (٢۲زخرف آیت 

 شیطان اور جس کو شیطان نے بے وقوف بنایا سب ساتھ  جہنم میں جائیں گے

َمٮ ٍِذً۬  ِرِمیَن َیو  ُمج  َفادِ َوَتَر  ٱل  َص  نِیَن فِى ٱۡل  َقرَّ اور اس دن تم مجرموں کو  -ترجمہ   – مُّ
سورۂ ابراہیم آیت )۔  -دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے ُجڑے ہوں گے

٤۹) 
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َقِرینُ  َس ٱل  ِن َفبِئ  ِرَقی  َمش  َد ٱل  َنَك ُبع  نِى َوَبی  َت َبی  لَی  ـٰ ٰىٰٓ إَِذا َجآَٰءَنا َقالَ َی  یہاں -ترجمہ  – َحتَّ
تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا ہائے کسی طرح 

سورۂ )مجھ میں تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی ُبرا ساتھی ہے ۔ 
 (٢۹زخرف آیت 

 دین حق پر رہو، بےدینی چھوڑ دو

َ َحقَّ ُتَقاتِِهۦ َوََل 
قُوْا ٱَّللَّ َہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱتَّ ٰٓأَیُّ ـٰ لُِموَن  َی س  اے : ۔ ترجمہ -َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأَنُتم مُّ

ہللا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر  !ایمان والو
 (۵٠٦سورۂ آل عمرانآیت )مسلمان۔

ُمؤ   َر َسبِیِل ٱل  بِع  َغی  ُھَدٰ  َوَیتَّ
َن لَُه ٱل  ِد َما َتَبیَّ ُسولَ ِمنَۢ َبع  ِمنِیَن ُنَولِِّهۦ َما َوَمن ُیَشاقِِق ٱلرَّ

مَ  لِِهۦ َجَھنَّ ا َۖتَولَّٰى َوُنص  اور جو رسول کا خالف کرے بعد  -ترجمہ  –  َوَسآَٰءت  َمِصیر 
اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم 
اُسے اُس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا 

 (۵۵٥سورۃالنساء آیت ) -ی بری جگہ پلٹنے کی ہ

 ۔اپنے کئے پرتوبہ کرو اور ّللا کی پناہ میں آجاؤ وہ جو سب سے برتر واعلٰی ہے

ِم َوَباِطَنهُ  ِث  ِھَر ٱۡل  ـٰ َتِرفُونَ  ۚۥ   َوَذُروْا َظ َن بَِما َكاُنوْا َیق  َزو  َم َسُیج  ِث  ِسُبوَن ٱۡل   –  إِنَّ ٱلَِّذیَن َیك 
چھوڑ دو کھال اور چھپا گناہ وہ جو گناہ کماتے ہیں عنقریب اپنی اور  -ترجمہ 

 ( ۵٦٠سورۃ االنعام آیت )  -کمائی کی سزا پائیں گے 

ہُ  فِر  َتغ  ِد َربَِّك َوٱس  هُ  َۚفَسبِّح  بَِحم  ا   إِنَّ اَبَۢ تو اپنے رب کی ثناء کرتے  -ترجمہ  –ۥ َڪاَن َتوَّ
بے شک وہ بہت توبہ قبول ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو 

 ( ٢سورۃ النصر آیت ) -کرنے واال ہے 

کے ممبران کو جو TMQ /MQI/MCDF ہماری مخلصانہ نصیحت ہے
ڈاکٹرطاہراور اس کی گستاخیوں کو جانتے ہوئے یا انجانے میں اس کی تائید کرتے 

رہے، وہ فوراً اس سے اپنا دامن چھڑائیں اور وہ حضرات جو ڈاکٹرطاہرکے ان 
ں میں شریک نہیں، مگر دل میں اس کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ بھی کامو

 ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ 

خدا کے لئے اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں،ایسے فتنوں سے 
 ہمیشہ دور رہیں اور اہلسٰنت کے دامن کو ہمیشہ پکڑ کر رکھیں
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راستے پر چال اور ہمیں اہل حق ہللا عزوجل سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھے 
ان گنت درودوسالم ہوں آقائے دوجہاں پر،آپ کی  - میں شامل رکھ اور مسلمان اٹھا۔

 آل پاک پرآپ کے اصحاب پر اور تمام امت مسلمہ پر ۔

 ابوالمصطفٰی عاقب القادری

 ه ١٤٣٤ربیع اَلول  ١/   ٢۱١٣؍جنوری ١٤بروز پیر 
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  ٧ فصل
 ڈاکٹر طاہر پر کفر کے چند فتووں کے نسخے:  اتتعلیق
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  ٨ فصل
 پادری کے امراض ڈاکٹر :  نظم

 
 ٹیڑھی راہ چالتے یہ ہیں - سچ میں جھوٹ مالتے یہ ہیں
 
 دین نیا پھیالتے یہ ہیں - باطل سے حق چھپاتے یہ ہیں
 
 کہالتے یہ ہیںپر طاہر  - من کے گندے دل کے انجس
 

 ڈاکٹر خود کو جتاتے یہ ہیں - مرض  مہلک کے ہیں حامل
 

 رستے سے بہکاتے یہ ہیں - راہ  قرآں نام ہیں رکھتے
 

 رب سے دور لے جاتے یہ ہیں - منہاج الشیطان کے یہ بانی
 

 گرگٹ کو شرماتے یہ ہیں - جیسی محفل ویسی رنگت
 
 ہیں دنیا پر للچاتے یہ - ایماں کے اپنے کرتے سودا
 

 عداوت اُس سے رکھاتے یہ ہیں - جس حاکم نے ان کو نوازا
 

 کفر کا پیالہ پالتے یہ ہیں - سنّیت کا جام دکھا کر
 

 کفر کے پیر جماتے یہ ہیں - صلح  کلّیت کے حامی
 

 جھوٹے خواب ُسناتے یہ ہیں - اپنی ساکھ بنانی ہو جب
 
 ساتھ ٹکٹ دلواتے یہ ہیں - نبی کو بھی محتاج بتاتے

 
 اماموں سے ٹکراتے یہ ہیں - تقلید کے جھوٹے دعوے کرتے
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 داڑھی چھوٹی رکھاتے یہ ہیں - بوحنیفہ کے خواب میں تلمیذ

 
 اپنا امام بناتے یہ ہیں - رافضی وہابی دیوبندی کو
 
 اپنا بھائی بتاتے یہ ہیں - ماں کو جو ہیں گالی دیتے

 
 ہیںکھاتے یہ رکس کو دوست  - اصحاب  نبی پر طعنے کستے

 
 اُن کو گلے لگاتے یہ ہیں - ہللا رسول کو جن سے نفرت

 
 اُن سے محبت بڑھاتے یہ ہیں - ہللا نبی سے جن کو عداوت

 
 تعظیم سے سر جھکاتے یہ ہیں - مندر میں گرجاؤں میں

 
والی کرسمس رچاتے یہ ہیں - ہولی کھیلتے رنگ اُڑاتے  د 

 
 ہیںمیالد  نبی مناتے یہ  - نجس جگہ پر ُبتوں کے آگے
 
 اوم تک لکھواتے یہ ہیں - پاک نبی کے نام کے ساتھ

 
 صلیب کو لٹکاتے یہ ہیں - کے برابر خضریٰ گنبد  

 
 مسجد میں گھسواتے یہ ہیں - نبی نے حرم سے جن کو نکاال

 
 اُس میں صلیب التے یہ ہیں - مسجدیں تو ہللا کے گھر ہیں

 
 ہیںاُن کو مؤمن بتاتے یہ  - قرآن نے کہا ہے جن کو کافر

 
 اُس کے گیت گاتے یہ ہیں - شاتم  نبی سے ا ن کی مؤّدت

 
 اُن پر خوب غّراتے یہ ہیں - حب  رسول میں ہوئے جو ممتاز
 
 کافر کو بہالتے یہ ہیں - توہین  نبی کی دے کر اجازت
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 دیوبند کو لجاتے یہ ہیں - توہیں کی اجازت ایسے دیتے
 

 ے یہ ہیںشرک کی محفل سجات - نام لے کر قرآن و نبی کا
 

 سب کو سر پہ بٹھاتے یہ ہیں - ت سکھ و سادھوپادری پنڈ
 
 قرآن سے مالتے یہ ہیں - وید گرنتھ انجیل و توراہ

 
 اُن کا وقار بڑھاتے یہ ہیں - خلق میں جو ہیں سب سے بدتر
 

 کیا کیا نام چڑھاتے یہ ہیں - ہللا رب العزت پر بھی
 

 بتاتے یہ ہیںسب نام الٰہ کے  - شیوا شنکر رام و کرشنا
 

 اپنے ا ذن سے کراتے یہ ہیں - اوم گنیش ہر ُبت کی پوجا
 

 شرک پر یوں اُکساتے یہ ہیں - پکارو تم جس کو بھی چاہو
 

 الزام نبی پر لگاتے یہ ہیں - کفر سے راضی شرک سے راضی
 

 اُس میں جھوٹ مالتے یہ ہیں - نبی کے قول کو پیش کرکے
 

 ان مالتے یہ ہیںسب اَدی - دین  اکبر کے ہیں مجدد
 

 سب کو ہم سمجھاتے یہ ہیں - چھوڑو تم منہاج الشیطاں
 

 کو کب ڈراتے یہ ہیں 'عاقب' – رب تو ہے میرا حامی یا
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 بمقابلہ ڈاکٹر منہاجی( یعنی ّللا کا کلم)قرآن مجید 

 منہاجی عقیدے کی چند جھلکیاں

 

 دعویٰ طاہر منہاجی کا  ّللا کا سچا کلم –قرآن مجید 
اور فرضی ناموں کی  ، شیطانوں کیمشرک بتوں کیکافر اور 

 .مسلمان صرف ّللا کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں
 

 (٤-٦، کافروں ۵٠٤، یونس ٤٠، یوسف ۵۵۲، نساء ۵٢٥سورہ بقرہ )

ایک خدا کی عبادت اسی  مسلمان، کافر اور مشرک، سب 
 کرتے ہیں

 
 (٦٠۵۵،لندن، ستمبر 'کانفرنسانسانیت کے لئے امن 'تقریر )

 صرف ّللا کی عبادت کی جائے، اسی  سے دعا کی جائے
 
 

 (۹۲، نساء ۵۹، ٢، ٦، ال عمران ٦۹٢سورہ بقرہ )

ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے رب سے 
 دعائیں کرنے، اس کی عبادت کرنے کی اجازت ہے

 
 (٦٠۵۵ستمبر کے بعد انٹرویو، ' انسانیت کے لئے امن کانفرنس')

 یہودی اور نصرانی اہل ایمان نہیں
 

 (٢-۵، بینه ٢۵، ال عمران ۵٤٥، ۲٢-۲٥سورہ بقرہ )

 یہودی اور نصرانی اہل ایمان ہیں
 

 (٦٠٠٢کرسمس کی تقریب کے دوران تقریر، جنوری )

 یہودی اور نصرانی کافر ہیں
 

 (٢٠، توبہ ۲٢، مائدہ ۲۵-۲٠، ال عمران ۹۹-۹۹سورہ بقرہ )

 اور نصرانی کافر نہیں ہیںیہودی 
 

 (٦٠٠٢کرسمس کی تقریب کے دوران تقریر، جنوری )

مسجدیں صرف ّللا کی عبادت کے لئے ہیں، تو اس کے ساتھ 
 کسی اور کی عبادت نہ کی جائے

 
 (۵۹، جن ۵۲سورہ توبہ )

وہ مسجد میں  –جو تین خدا میں مانتے ہیں  –نصرانی 
 اپنی عبادت کر سکتے ہیں

انسانیت کے '، اور ٦٠٠٢تقریب میں تقریر، جنوری کرسمس کی )
 (٦٠۵۵کے بعد انٹرویو میں ، ستمبر ' لئے امن کانفرنس

ّللا کے رسول کو حکم ہے کے توحید کا پیغام دیں اور کفر، 
 شرک سے روکیں

 
 (٢٢، رعد ۵٠٤، یونس ۹۹-۹۲، قصص ۵٢٦سورہ انعام )

 نبی کریم نے خود اپنی مسجد میں مشرک نصرانیوں کو
 عبادت کرنے کی اجازت دی

 
 (٦٠۵۵کے بعد انٹرویو ، ستمبر ' انسانیت کے لئے امن کانفرنس')

 قرآن مکٰمل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی
 

 (۹، حجر ۵۵٥، انعام ٤۵سورہ بقرہ )

کتابوں سے مختلف " مقٰدس"ہم قرآن کے ساتھ دوسری 
 چیزیں ملینگے

(٦٠۵۵، لندن، ستمبر 'کانفرنسانسانیت کے لئے امن 'تقریر )   

جو ّللا کا راستے سے روکتے ہیں، وہ مخلوق میں سب سے 
 بدتر ہیں

 
 (٢، بینه ۵٥، کہف ٤٥-٤٤، اعراف ۵٢۲، نساء ۵۵٤سورہ بقرہ )

 کٰفار کے رہنما عظیم ہیں، محترم ہیں
 

، تقریر دوران ٦٠٠٢کرسمس کی تقریب میں تقریر، جنوری )
 (٦٠۵۵، لندن، ستمبر 'کانفرنسانسانیت کے لئے امن '

 

 !فیصلہ کرو مسلمانوخود اب آپ 

 ّللا کا کلم سچا ہے یا ڈاکٹر طاہر؟

 آمین –ّللا ہمارے ایمان کی حفاظت فرماۓ 


