
 اختالف؟ بیناہل خیر کے ما تصوف سے متعلق

 

 سوال:

حباب کے مابین خاصی بحثیں اٹھی ہوئی تصوف سے متعلك فیس بک ا

بھی بھیجی جا رہی ہیں(۔ اس سلسلہ کچھ پوسٹیں  نمونے کی ہیں )آپ کو

 میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہے تھے۔

 

 جواب:

 ہیں تفسیریں متعدد فی الولت کی جس ہے لفظ ایسا ایک ‘‘تصوف’’ بھائی

 اس نہ یہ وجہ ہے، ۔میں اس کا مدلول خاصا مختلفوں اور مختلف ذہن

 آپ کہ تک جب ہیں ہوتے واضح بہت زیادہ آپ ہوئے کرتے مدح کی

 کو باتوں کن کن آپ تحت کے اس کہ دیں کر نہ توضیح خاصی اچھی

 ےتکر ہی مسترد خود آپ بھی کو باتوں کن کن اور ہیں رہے کر لبول

پہلے سے یہ واضح ہو اور آپ کا  آپ کے بارے میں ،کم از کم ،)یا ہیں

 کرتے مذمت کی اس نہ اور۔ ع(ل  سے مط   آپ کے ممصود پیشگی مخاَطب

 نہ توضیح علیحدہ سے کہ تک جب ہیں ہوتے واضح آپ کچھ ایسا ہوئے

کم  ،)یا ہیں رہے فرما مذمت کی بات کس تحت کے اس آپ کہ دیں کر

ب مخاطَ  آپ کے تنمید پہلے سے آپ کا نشانہ   اس لفظ کے تحت از کم،

 (۔واضح ہو پر

 



مانتے ہیں کہ اس کے  اصحاب  سنت لفظ تصوف کو اون کرنے والے

اور اس کو باطل کہنے میں ان کو  ھیالیا گیا ہےپ بھی تحت بہت سا باطل

 اصحاب  سنت ۔ لفظ  تصوف کو اون نہ کرنے والےہرگز کوئی تردد نہیں

بھی پائی گئی ہے اور تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے تحت بہت سی خیر 

اس کو خیر کہنے میں ان کو ہرگز کوئی تامل نہیں۔ یعنی اس کی مذمت 

دیں تو آپ غلط نہیں، اور آپ کی وہ ساری مذمت ان باتوں کی کر 

غلط طور پر مانی  ے تحتطرف منصرف ہو جائے گی جو تصوف ک

ہیں۔ اور اگر آپ اس کی ستائش کر دیں تو آپ غلط  اور منوائی گئی

اچھی باتوں کی طرف منصرف ہو نہیں، اور آپ کی وہ ساری ستائش ان 

ہ بات میری ی پس اتی ہیں۔جائے گی جو تصوف میں بہرحال پائی ج

 لفظ اپنا مدلول بتانے میں فی الولت یہ :تو پر محمول نہ ہوگستاخی 

اس  یا تو ہے تا ولتیکہ آپ   non-purposive مفیدغیر  خاصی حد تک

پر  پہلے سے آپ کے مخاَطب یا وہواضح نہ کر دیں  دمصوسے اپنا م

اس موضوع پر  کے پائے جانے کے باعث، اس غموض ۔واضح نہ ہو

ہ لطیفہ یاد آ ہر دو طرف زور لگانے والوں کو دیکھ کر مجھے عموماً و

مزدور ایک بھاری الماری کو اٹھانے میں زور  تا ہے جس میں دوجا

سے لگاتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں اور آخر ان میں 

ر جانے کی ایک تھک ہار کر کہتا ہے: چھوڑ دو یہ الماری ہم سے اند

میں  اندر لے جا رہے تھے؟ تم ،یںائکر کہتا ہے: ہ ا اچھلنہیں۔ تو دوسر

اس مسئلہ پر میری نظر میں طرفین سمجھ رہا تھا باہر لے جانی ہے! 

 ہا ہے۔مابین کچھ اسی طرح کا زور لگ رکے 

 



شروع میں بھی گو  :ت کروں گا کہاس ممام پر میں یہ کہنے کی جسار

یہ لفظ اصحاب  سنت کے مابین متنازعہ رہا ہو گا، تاہم ان آخری ادوار 

ایک  اپنے مدلول سے متعلكمیں تو یہ متنازعہ ہونے کے ساتھ ساتھ 

امکان آ  میں، جس کے نتیجے ابہام بھی پیدا کر چکا ہے غیر معمولی

آپ ’ی خاصی وضاحت کے بغیر آپ کا مخاَطب ایک اچھچکا ہے کہ 

ان بحثوں کے میں یہ بالکل مبالغہ نہیں کر رہا۔ ۔ ‘کی بات غلط سمجھے

ً متفك ہونے کے باوجود ایک دوسرے ‘‘ حمائك’’اکثر شرکاء  میں تمریبا

زور لگا رہے ہوتے  واضح کرنے میں ایڑی چوٹی کا‘‘ ممصد’’پر اپنا 

ک لفظ سے گریز س ایاگر صرف ا   اپنی اس کمیونی کیشن میں یہہیں! 

مسئلہ نہیں؛ میرا مطلب  )ویسے مجھے اس لفظ کے ساتھ کچھ کر لیں

وثوق سے  تو میں ہے خاص ان بحثوں میں اس لفظ سے گریز کر لیں(

نہ ہو سکے گی۔  تک کہ ان کے مابین اختالف کی نشاندہیکہہ سکتا ہوں 

 اور دلجمعی النے عبادت میں ڈوبنے ذکر، فمر، تزکیہ، اخالص، زہد،

میں سے  مباحث حسینان  ایسےخدا سے محبت اور لو لگانے  اور

انکار  کوئی ایک بھی صاحب  سنت کا کونسا مبحث آخر ایسا ہے جس

دین ۔ سکتا تک نہیں پھٹک پاس کے مباحث ان تو ‘اختالف’ کرے گا؟

کے ان سب خوبصورت مباحث میں اصحاب  سنت کے مابین کمیونی 

کو  کوئی وجہ نہیں ہم اس کیشن حد درجہ آسان ہے اور رہے گی۔

بلکہ  ایک ال ینحل بحث۔ مخواہ مشکل کر لیں۔ اور اکثر اولات توخوا

)ہللا کی محبت، ذکر، عبادت میں دلجمعی، زہد  جس لدر یہ مباحث

اہل ایمان کے مابین غیر متنازعہ ہیں اس لدر غیر متنازعہ چیز  وغیرہ(

 ہے ہی نہیں۔ پس غور کرنا چاہئے کہ کیوں دین کا یہ کوئی دین میں

یہ  ہو جائے؟ ترین متنازعہ اہل خیر کے مابین باب غیر متنازعہ ترین

کا کام ہے کہ وہ عمالء  بہت اہم بات ہے، خدا را اس پر غور فرمائیے۔



کا سبب بن رہی  نزاع ایک غیرضروری طور پر بات کا، جو ی ہرایس

اپنے مضمون  خطاب  ایک دوسرے کےلیے ہو، سد باب کریں۔ مختصراً،

؛ اور ا بہام کے موجبات سے باہر رہیں واضح ہوں میں پوری طرح

ً جبکہ  ً کوئی اختالف  حمیمتنفس  خصوصا میں طرفین کے مابین تمریبا

 ۔نہ ہو

 

کسی متعین مدلول  کی طرح اپنے‘‘ فمہ’’یا ‘‘ عمیدہ’’ تصوف ،لصہ کوتاہ

پر داللت کرنے میں بہت واضح لفظ نہیں ہے۔ ایک اصطالح کسی مسئلہ 

کو آسان کرنے کےلیے الئی جاتی ہے نہ کہ ایک آسان مسئلہ کو الجھاؤ 

)ہللا کی  اصل مضمون اس تو یہ ولتالاور فی میں ڈالنے کےلیے۔ 

 سے ہٹ کر، کہ جس میں محبت، ذکر، عبادت میں دلجمعی، زہد وغیرہ(

بحث کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بحث ہی بحث اٹھا  ہللا کا شکر ہے

رہی ہے۔ صرف اگر آپ ایک لفظ کی نزاکت کو پیش نظر رکھ لیں تو 

اس  ختم ہو جاتی ہے۔ ان شاء ہللا ان اکثر بحثوں کی ضرورت ہی

ان مباحث میں جو  ی توہوں گ اگر بحثیں ے تو تبیسے نکل آئ غموض

یا کچھ محدَث  و فنا حلولوجود اور نند وحدۃ الفی الحمیمت متنازعہ ہیں ما

گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے:  بتہالتو  ابھی وغیرہ۔ ریاضتیں

ایک حك بات کے ساتھ ہی بہت سا باطل بھی چال آ رہا ہے اور ایک 

باطل بات کے ساتھ ہی بہت سا حك بھی رد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ 

ی آپ کچھ پختہ بحثوں کی ے نکل کر ہاس س ہے اصطالح کا ابہام۔

طرف بڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ ان کی ضرورت ہو۔ ورنہ ان شاء ہللا 

 سرے سے یہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔

 



اپنی  جبکہ اس کا غموض پر ہی اصرار ہے،تاہم اگر آپ کو اس لفظ 

جگہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہر دو امر کی گنجائش ہونی چاہئے۔ اس 

 مذمت کرنے والے ی چلتی رہنی چاہئے اور ستائش بھی۔کی مذمت بھ

نے ئش کراور ستا کر لی جانی چاہئے‘ باور’کی مذمت اپنے محل پر 

ہر  ۔و گا اور نہ وہجگہ نہ وہ غلط ہ اپنی۔ والے کی ستائش اپنے محل پر

اعلٰی ترین ’’کو  کی بات سدو کے ساتھ حسن  ظن لائم رہنا چاہئے اور ا  

و  وہ مشکل ریاضت بھی جاری پر ہی محمول کروانے کی ‘‘امکان

)ایک متنازعہ اور غیرضروری لفظ پر اصرار کی  نی چاہئے۔رہ ساری

کو  ‘‘مطلك’’ بیان کردہ امام شافعی کے اس باب میں مستمل لیمت!(۔

‘‘ ممید’’کو بھی  ‘‘مطلك’’تو میرے اور آپ کے  کیا جا سکتا ہے‘‘ ممید’’

ایک  کیونکہ فی الحمیمت مذمت کا اپناجا سکتا ہے۔  ے خانے میں رکھاک

میں سے  ہر دو موجبات نا  اور ہے اور ستائش کا اپنا؛  موجب درست

ظاہر ہے یہ عوام کو مسلسل ایک کنفیوژن  ناپید نہیں۔ آج کوئی ایک بھی

؛ اور ان شاء ہللا طرفین سے صبر میں جھونک رکھنے والی بات ہو گی

 مہم جاری رہے گی! وہ مشکل و حوصلہ کی بہترین مشك کروانے کی

سے نکل کر ان تعبیرات کو  یہ ہے کہ اس غموض جبکہ آسان تر بات

استعمال کیا جائے جن میں اختالف اور بحث کی سرے سے گنجائش 

کے باب ‘ مینجمنٹ’کم از کم  ر توانائیوں کی بچتاوامت کے ولت ۔ نہیں

 چاہئے۔ نیجان لی ناءسے ہی آج درخور  اعت

 

 ك۔وہللا الموف   


