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 فہؽقت

 

 و کہ ظؼج غیم ھیںەيستؽو کے قبتھ قبت َهكتوں پؽ يهتًم ھے خ یہ کتبة اقتبظِ

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 57]    .أ  يلَو حنلَحو، گٕؿَهخٌ :1 –ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص کی َ٘ٔض  

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 39]    .ة  Yusra Medical Collegeؿٌٕ، یَٔی' يیڈیکم کخنؾ  38 –ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص کی َ٘ٔض  

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 33]    .ج  يت، گٕؿَهخٌ 41 –ٕٓالص ٔ ؿٕحرخص کی َ٘ٔض  

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 48]    .ظ  ؿٌٕ، گٕؿَهخٌ 24 –ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص کی َ٘ٔض  

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 34]    .ِ  Yusra Medical Collegeؿٕالثی،  36 –ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص کی َ٘ٔض  

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 33]    .و  [ 3121ىًٓزَ  38]  ٍي٠خٌ UK، 28 ڈحکٹَ ؿهیم کے ٓخطٓ –ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص کی َ٘ٔض  

ٕٓحالص ٔ ؿٕحرخص [ 56]    .ؾ  )حَٹَٔیٕ كیًهی يیگِیٍ( پَٔكیَٔ حكًي ٍكین حهظَ کے ٓخطٓ حیک ؿیَ ًٍٓی َ٘ٔض 
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طؼَیلیں هيحۓ رٍِگ ٔ رَطَ کے نی۔ ؿْ کی ًحصِ اليؼخل حَٔخَی حكخ١ہ ٔ طویم ٓے ٍٔی' حنٍٕی'  ٓذ

  ّ پَ ؿٍ کی ييف ٔ طٕٛیق هٕى هخننِ کخثُخص کخ ٔظیلہ ْے،  ْے حٍٔ رے پخیخں ىٍٔى ٔ ٓالو حّ ًحصِ حهي

ٌ   كویوض یہ ْےکہ رـِ ًحصِ  ُی َُيگی ک کی ييف َٓحة کخ كن حىح َہیں ْٕ ٓکظخە يیں حپ هيحَٔيی ح

ًِ يکَو پَٔكیَٔ حكًي ٍكین حهظَ ٛخكذ  ٓذ ٓے رڑی هٕٕ روظی طٍٜٕ کَطخ ْٕں کہ يـٓے حپُے حٓظخ

کی ػٕحو حنُخّ کے ٓخطٓ ٕٓحل ٔ ؿٕحد ک َ٘ٔظٕں پَ ي٘ظًم "حٓظلٔخٍحص" کے ػُٕحٌ ٓے طوهین 

کٕ ههى ٔ ه١َخّ کے كٕحنے کََے کخ َٗف كخٛم ْٕ ٍْخ ْےە كویوض یہ ْے کہ يیں حّ ٓؼخىص 

 َُيگی کخ كخٛم ًٓـٓظخ ْٕںە 

 گَ هزٕل حكظي ُْے ػِّ ٔ َٗف 

 ٌِ يلظَو ٓے ٍحرطے کخ ِٔ پیہى حَٛحٍ طٓخ ؿْ کے َظیـے يیں ػهى کخ حٓظخىِ  حّ طوهین کخ يلَک طُ٘گخ

کخ حْظًخو کیخ گیخە  sessions کے َخو ٓے ٕٓحل ٔ ؿٕحد کی يخْخَہ َ٘ٔظٕں  Sunday Live ُٓڈے الثیٕ 

ِِ  online streaming حّ ىٍٔحٌ  ٌِ ػهى کٕ حٓظخِىيکَو کے ٓخطٓ رَح ٍِؿیَ يیں يویى ؿٕثیُيگخ  کے ًٍیؼے ىیخ

 ٍحٓض حرالؽ کی ٓہٕنض رٓی كَحْى کی گتە

 ٌِ كن کے ن۔ ػهى ٔ آگہی کخ حیک حیٔخ َخىٍ ًهیَِ ْے ؿْ کی ٍُٔٗی ٓے  حٓظلٔخٍحص يیں يظالٗیخ

يٕٟٕػخص کے حػظزخٍ ٓے یہ ٕٓحل ٔ ؿٕحد  ٹٓ ؿخیں گےەٱٌ کے ههٕد ٔ حًْخٌ کے رہض ٓے كـخد ٱ

یَحة رٓی، ؿٍ يیں حنہیخصِ ؿيیيِ کی حَظہخة حًْیض کے كخيم ْیں ؿٍ يیں گہَحة رٓی ْے حٍٔ گِ 

َِ َٕ کی كِ يِض ي  ٱط٘کیِم َٕ کے َوٖ ٔ َگخٍ رٓی ْیں حٍٔ  کَی حٍٔ َظَیخطی حٓخّ کے ٔهًہ کی طـًی

كخَٟ کے َہیں رهکہ حّ کے حکظ٘خف ٓے ػہيِ  حٓظخى کخ طٔهٔم ْیکَِ هئهخل رٓیە حٓظلٔخٍحص كِ 

 ں کی َوخد ک٘خة رٓی ْٕ گیەٶٍطوخء کے حٌ گُض پہهٕکَی حِ ٓهگظے ْٕۓ ئخثم پہ حٓظخًحنؼَٜ کے كِ 

 ِٟ ًٍ يیں یَٔی يڈیکم کخنؾ کی حَظظخيیہ کے نی۔ ط٘کَ ٔ حيظُخٌ کخ حظہخٍ َہ کََخ رہض رڑی حّ 

ظے ْٕۓ کخنؾ آڈیٹٍٕیى كَحْى کیخە حٌ طؼهیًی َخحَٜخكی ْٕ گی ؿُٕٓں َے کًخل ٗلوض ٓے کخو نی

 ٌ کی رے پخیخں ػُخیض ٗخيم ْےەٱ کی کخيیخری ٓے حَؼوخى يیں یویُخ   sessions ٓیُِ٘ 

 

 پؽوفیكؽ يبزت یکے اؾ َیبؾيُعاٌِ

 اَدى يسًوظ گیالَی
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 پیم نفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ کہ ؿْ کے رخٍے يیں نکُٓخ  ّ ٗوٚ کے رخٍے يیں کہ ؿٕ ػزخٍص کے حكخ١ے يیں ْی َہیں آطخٱکیخ نکٕٓں حٍٔ کیٔے نکٕٓں _ _ _  

ٌ کی ٗوٜیض کے کْ پہهٕ ٱيڈطے ْٕۓ ٓیالد کٕ ًٓیٹُخ َخيًکٍ ْٕ ؿخطخ ْے، ٱیخرٕنُخ َٗٔع کَیں طٕ حنلخظ کى پڑ ؿخطے ْیںە هیخالص کے 

پَٓ یہ کہ کٕة طٕ پہهٕ ٓے رخص َٗٔع کَٔں حٍٔ کْ پَ هظى _ حٍٔ پَٓ رٓی َہ ؿخَے کظُے پہهٕ حیٔے ٍِ ؿخثیں ؿٍ کخ حكخ١ہ َہ ْٕ ٓکےە حٍٔ 

ں کی َٔزض کى ي٠ز١ٕ حٍٔ کى ٍٍٔٗ ْٕە يگَ حیٔخ ْے َہیںە حّ ٗوٚ کے رخٍے يیں ٶٌ کی ٗوٜیض کخ حیٔخ رٓی ْٕ کہ ؿٕ ىیگَ پہهٕٱ

نکٓظے ْٕثےہچکچخْٹ َٛف يـٓے ْی ىٍپیٖ َہیں رهکہ َْ ِٔ ٗوٚ حّ حيظلخٌ ٓے گٍِح ْے ؿْ َے یہ ؿٔخٍص کی ْےە يًظخُ 

ههًکخٍ رٓی یہ كن حىح َہ کَ ٓکخ حٍٔ كن حىح رٓی کیٔے ْٕ کہ ِٔ ٗوٚ گَ يؼـِِ َہیں طٕ يؼـِِ ٓے کى رٓی َہیں کہ  لظی ؿیٔخ ػوہي  

 َِ ؿْ کی َُيگی کخ حیک حیک ٓخَْ هخننِ کخثیُخص کے ٓخطٓ کٔی َہ کٔی ١َف ؿڑح ْٕح ْےە کہ ؿْ َےطَؿیلخص کے كهٔلے کٕ حُٓ

حّٔل هَحٍ ىیخە کہ ؿْ َے حپُی َُيگی کٕ هيح کے نیے ٔهق کیخ طٕ حّ کخ كن حىح کَىیخ حٍٔ ؿْ  َٕ َُيِ کَطے ْٕۓ هيح کٕ حَٔخٌ کی طَؿیقِ 

نًهک کی طٔزیق ک ٹٓخَی طٕ َہ َٛف هٕى رهکہ الکٕٓں ىیگَ حكَحى کٕ حّ ٓؼخىص کخ كويحٍ ٹٓہَحىیخە حٍٔ ؿْ َے حٓاليی ٱَے حّ يخنک 

هیخل کخ يظخَِْ کیخ حٍٔ ؿٕ حٓاليی طخٍین کی ِٔ پہهی ٗوٜیض ْے کہ ؿْ َے  َحصِ طخٍین يیں پہهی يَطزہ يظ٘خرہخص ؿیٔے يٕٟٕع پَ ؿ  

كَِٔف يوطؼخص کی رُیخى پَ ػهى حالًٓخء کی حیک رخهخػيِ ٗخم يظؼخٍف کَحة حٍٔ حًٓخء کٕ حٌ کی ٛلخص رو٘ظے ْٕۓ حّ ػهى کٕ 

حپُخ َخو رظخ کَ يِیي کچٓ رظخَے کی ٍَٟٔص َہیں ٍْظی کہ  ٓخثیُٔی رُیخىٔں پَ حٓظٕحٍ کیخ حٍٔ ؿْ پَ ہللا ٍپ حنؼِص کخ حطُخ کَو ْے کہ حٓے

 ِٔ هٕى یہ کخو کَ ىیظخْےە

پَٔكیَٔ حكًي ٍكین حهظَ ٓے پہهے رہض رڑے ػهًخء حٍٔ ك٠الء گٍِے ْیں نیکٍ پَٔكیَٔ ٛخكذ کٕ یہ حيظیخُ كخٛم ْے کہ ؿٕ ػهى ہللا َے 

ٍِ حَٓیں ػطخ کیخ ْے ِٔ ي٘خہي پہهے کٔی رٓی ٗوٚ کٕ كخٛم َہیں  ْٕحە ػهى حالًٓخء کے رخٍے يیٍ کہخ ؿخطخ ْے کہ يلی حنيیٍ حر

کٕ حّ کی ٍٓ گٍ طٓی حٍٔ ِٔ حّ کی يوظهق ؿہخص ٓے ٔحهق طٓے يگَ یہ كویوض ْے کہ حَٕٓں َے حّ ػهى کخ ػًهی ٗکم يیں  ػَری  

ٌ حّ ػهى کے ًٍیؼے حَٓیں َہ َٛف کزٓی ؿخيغ يظخَِْ َہیں کیخ، ؿزکہ پَٔكیَٔ ٛخكذ ٍُٔحَہ ٓیُکڑٔں نٕگٕں ٓے يالهخطٕں کے ىٍٔح

ں کے رخٍے يیں حَہیں آگخِ رٓی کَطے ْیںە حٌ کی ریًخٍیٕں کخ ٶحًٓخء حنلُٔی' ىیظے ْیں رهکہ حٌ کی ٗوٜیخص کے يوظهق رخ١ُی پہهٕ

رُیخى پَ یہ ں کے ًٍیؼے طـٕیِ کَطے ْیںە َٕؿٕحَٕں کی ٗخىیٕں کے ٓهٔهے يیں ِٔ حٓی ػهى کی ٶػالؽ رٓی حَہی حًٓخء حٍٔ ئٌُٕ ىػخ

رظخىیظے ْیں کہ کَٕٔخ َخو آپ کے نی۔ ئُٕں ْٕ گخ حٍٔ یہی حٕٛل َُٕحثیيِ رچٕں کے َخو ٍکُٓے پَ رٓی يُطن کَطے ْٕۓ نٕگٕں کے نی۔ 

 آٓخَی کخ رخػغ رُظے ْیںە 

كَحُ، يِحؽ، ِٔ کہظے ْیں کہ کٔی ٗوٚ کخ َخو ْی حّ کی َُيگی کخ پَٔٹٕکٕل ْےە حّ کے َخو يیں حّ کی َُيگی کے َ٘یذ ٔ 

ریًخٍیخں، ٍُم حٍٔ ىیگَ طًخو پہهٕ پٕٗیيِ ْٕطے ْیں حٍٔ یہ کہ کچٓ َخيٕں کی کچٓ کے ٓخطٓ يٕحَٔض حٍٔ کچٓ ٓے يوخًٛض ْےە رخًْی 

کخ ػهى   Basic Categories حٍٔ كٔخىە یہ ِٔ  يٕحَٔض ٔحنے یکـخ َْٕگے طٕ حيٍ حٍٔ ٓکٌٕ ٍْے گخ حٍٔ يوخًٛض ٔحنے حکٹٓخ َْٕگے طٕ نڑحة

ْے ؿٕ ہللا طؼخنی' َے پَٔكیَٔ ٛخكذ کٕ ػطخ کیخ ْےە یہ حطُخ ئلٍٕ کٍ ػهى ْے کہ ىیکُٓے ٔحال حَگِ٘ض ريَيحں ٍِ ؿخطخ ْےە ْى ؿْ 

ٗوٚ کٕ ٓخنٕں ٓخطٓ ٍُْے کے رخٔؿٕى رٓی َہیں ؿخٌ ٓکظے پَٔكیَٔ ٛخكذ حّ کخ َخو ٍٓ کَ ْی ؿخٌ ؿخطے ْیںە ِٔ کہظے ْیں کہ 

رخَی ىیُے کے نی۔ ٍَٟٔی طٓخ کہ يیں حٌ کے رخ١ٍ کٕ ؿخٌ ٓکٕںە ہللا َے يـٓے یہ ػهى حّ نی۔ ىیخ کہ يیں نٕگٕں کی نٕگٕں کٕ حًٓخۓ ٍ

 ں حٍٔ حٌ کخ ٛلیق طـِیہ کَ ٓکٕںەٶحپُے رخٍے يیٍ کہی ْٕة رخطٕں ٓے ىْٕکہ َہ کٓخ

ٍٔكکَ کَطے ٍْظے ْیںە پَٔكیَٔ حكًي ٍكین کخثیُخطی هَآٌ کے حٌ حنلخظ کے يطخرن کہ ہللا کے رُيے کخثیُخص کے حَٓحٍ ٔ ٍيُٕ پَ رٓی ؿٕ

حٌ کخ  Cosmology ػهٕو پَ هخٙ ىٓظَّ ٍکٓظے ْیں حٍٔ حّ ٓهٔهے يیں َْٕے ٔحنے ٓخثیُٔی طلویوی کخو پَ گہَی َظَ ٍکٓظے ْیںە 

 چٓخ طٕ کہُے نگے کہ کے رخٍے يیں حکؼَ ریخٌ کَطے ٍْظے ْیںە حيَیکہ ؿخَے ٓے پہهے يیں َے پٕ Big Bang پُٔيیيِ ي٠ًٌٕ ْےە 

Cosmology   ٌپَ کٕة طخُِ طَیٍ کظخد يهے طٕ نیظے آَخە ِٔ ٓخثُٔی طلویوخص ٓے هَآٌ کے كوخثن کٕ ػخرض کَطے ْیںە حٌ کے حنلخظ يیں هَآ

ٛخكذ کٕ کظخدِ طلهین ْے حٍٔ ٓخثُْ کظخدِ طلوینە هالة طلوین پَ رٓی هخٙ َظَ ٍکٓظے ْیں، حیک ىكؼہ يیں حٍٔ حیک حٍٔ ٗوٚ پَٔكیَٔ 

کے ٗؼزے ٓے ئُهک طٓے حٍٔ پی حیچ ڈی کَ ٍْے طٓےە پَٔكیَٔ ٛخكذ  Space Technology يهُے کے نی۔ گٕؿَ هخٌ گ۔، یہ ٛخكذ 

 كیَحٌ کٍ ١ٍٕ پَ حٌ کے ٓخطٓ ىٔ گُٓٹے طک َٛف حٓی ٗؼزے کے كٕحنے ٓے گلظگٕ کَطے ٍْےە

ي یہی ٔؿہ ْے کہ حٌ کی يللم يیں ٕٓحل کََے کی آُحىی ْٕطی پَٔكیَٔ ٛخكذ ػهى کی طًخو ٗخهٕں پَ ىٓظَّ ٍکٓظے ْیں حٍٔ ٗخی

ْےە کٕة ٗوٚ کٕة رٓی ٕٓحل حٹٓخٓکظخ ْے حٍٔ پَٔكیَٔ ٛخكذ حَظہخة هُيِ پی٘خَی ٓے حّ کخ ؿٕحد ىیظے ْیں کیَٕکہ ِٔ کہظے 

  ّ خ؟ كَيخیخ يیں ٕٓحل رہض کَطخ ٓے کٔی َے پٕچٓخ کہ آپ کٕ ہللا طؼخنی' َے حطُخ ػهى کیٔے ىی ْیں کہ ػهى ٕٓحل ٓے ْےە ك٠َص ػزخ

ٔٹ پٹخَگ یخ پٔض ػهًی کی رُیخى پَ کیخ گیخ ْٕ ِٔ حّ کخ ٱطٓخە پَٔكیَٔ ٛخكذ ٕٓحل کََے ٔحنے کٕ رہض پُٔي کَطے ْیںە ٕٓحل کظُخ رٓی 

کخ یہ رُیخىی كَم  ؿٕحد حطُے ْی ػهًی حَيحُ حٍٔ ؿخيؼیض کے ٓخطٓ ىیظے ْیںە حیک ػخو ػخنِى ىیٍ یخ ىحٍَٕ٘ حٍٔ پَٔكیَٔ ٛخكذ کی يللم

ْے کہ یہخں ٕٓحل کََے ٔحال ٕٓحل کَطے ْٕۓ گٓزَحطخ َہیں حٍٔ ؿٕحد ىیُے ٔحال حّ هٕف يیں يزظال َہیٍ ْٕطخ کہ کٕة ٕٓحل حیٔخ َہ آؿخۓ 

 ؿْ کخ ؿٕحد حّ کے پخّ َہ ْٕە آؽ طک کزٓی حیٔخ َہ ْٕحە یہ ہللا کخ حَؼخو َہیں طٕ حٍٔ کیخ ْے !!!

کے طلض ِٔ ؿٕ رٓی کہظے ْیں پہهے حّ کٕ هٕى حپُے حٔپَ الگٕ " نى طوٕنٌٕ يخال طلؼهٌٕ "  ہ ْے کہ هَآَی حٕٛلپَٔكیَٔ ٛخكذ کخ کًخل ی

كَيخطے ْیں کہ يیں َے طیْ ٓخل يـخْيِ کیخ، يیں َے ػهى حٍٔ حٓکے يطخرن ػًم کََے ٓے کٔی  کَطے ْیںە ك٠َ رخیِیي حنزٔطخيی  

ٛخكذ حّ ي٘کم طَیٍ کخو کٕ رٓی رآٓخَی حَـخو ىیظے ْیںە حگَ نٕگٕں کٕ طٔزیق کََے کے  حٍٔ چیِ کٕ حپُے نی۔ ي٘کم َہ پخیخە پَٔكیَٔ

حنہی' کَطے ْیںە حگَ نٕگٕں کٕ طٕحٌُ کی طهویٍ کَطے ْیں طٕ هٕى حٌ ک َُيگی حّ کخ حیک  نی۔ کہظے ْیں طٕ هٕى حٌ ٓے کہیں ُیخىِ ًکَِ 

کی رہظَیٍ يؼخل  Normalcy َُيگی کخ ٓزن پڑْخطے ْیں طٕ هٕى ٓخىگی حٍٔ  رہظَیٍ ًََٕہ پیٖ کَطی ْےە نٕگٕں کٕ حگَ َخٍيم حٍٔ ٓخىِ

هخَہ کے ٓخطٓ ٗخپُگ کے نی۔ رٓی ؿخطے ْیںە ِٔ ػخو نٕگٕں کی ١َف  هيح کے ٓخطٓ ٔهض گِحٍطے ْیں ْٔخں حپُے حْمِ  ؿہخں يوهٕمِ ہیںە

ؿیَ يؼًٕنی ْٕطے ْٕۓرٓی ػخو نٕگٕں کی ١َف َُيگی َُيگی گِحٍطے ْیں كخالَکہ ِٔ ػخو َہیں حٍٔ یہی حٌ کے نی۔ ي٘کم کخو ْے کہ 

 گِحٍیںە نیکٍ یویٍ ؿخَیی۔ کہ ِٔ یہ ي٘کم کخو رٓی کخيیخری ٓے کَ ٍْے ْیں حٍٔ حّ ٓذ کچٓ کی ٔؿہ َٛف حٍٔ َٛف ػهى ْےە کیَٕکہ
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 هٜٕٛیخص ْیں، حپُی طَؿیلخص حٍٔ كئى کٕ يظؼیٍ کََخۀِ کہظے ْیں کہ ػهى کی ىٔ رُیخىی 

ٟز٢ ٔ طلًم حگَ کٔی َے كی ُيخَہ ٓیکُٓخ یخ ىیکُٓخ ْٕ طٕ کٔی حطٕحٍ کٕ گٕؿَهخٌ کخ هٜي کَے، طیٍ چخٍٕٓ نٕگ حپُے گَٕخ گٕں ئخثم 

  ِ حپُے گَٓیهٕ ئخثم ٓے نیکَ حپُے ٓهٕک کے ئخكَ ٓے يهظے ْیں حٍٔ حّ کے يخطٓے یہ حیک ٗکٍ َہیٍ پڑطیە هٕحطیٍ  نے کَ حّ ٍح

رچٕں کی ٗخىیٕں کے يٍٕ٘ٔں طک حٌ ٓے پٕچٓظی ْیں حٍٔ حیک حیک ٕٓحل رخٍرخٍ ىَْحطی ْیں يگَ حّ ٗوٚ کخ طلًم ْے کہ هيح یخى 

حّ کے  آؿخطخ ْےە ِٔ حیک حیٔخ ًُٓيٍ ْے ؿہخں َْ ٗوٚ آطخ ْے حٍٔ حپُے ؿى حٍٔ پَی٘خَیخں حّ يیں ڈحل کَ چال ؿخطخ ْےە ِٔ کٔی کٕ

 گُہگخٍ َْٕے کخ حكٔخّ َہیں ىالطخ رهکہ حٓے ہللا کی ٍكًض کی حيیي ىالطخ ْےە ڈْخٍّ رُيْخطخْے، ىالٓہ ىیظخْےە

هَآٌ کی رخص کی ؿخۓ طٕ حَٔخٌ كیَحٌ ْٕ ؿخطخ ْے کہ ؿٕ كٓى حٍٔ حىٍحک حَہیں َٜیذ ْٕح ْے ِٔ گٌٗظہ کت ٛيیٕں يیں ٗخیي ْی  كٓىِ 

ٌِ ٔحكي يیں هَآٌ حٍٔ كيیغ کی ٍُٔٗی يیں ٓهـٓخ ىیظے ْیںە هَآٌ پخک کٔی کٕ كخٛم ْٕح ْٕە رڑے ٓے ر ڑے ئخثم کی گظٓیخں ِٔ آ

طالٔص حٌ کخ يؼًٕل ْے حگَچہ ِٔ َٛف ٔ َلٕ کے طکُیکی يَحكم ٓے َہیں گٍِے نیکٍ ؿٍ نٕگٕ ں َے حَہیٍ طالٔصِ کالِو پخک کَطے ُٓخ ْے 

َ حكًي ٍكین حهظَ کخ يیَی َظَ يیں حیک حٍٔ رڑح کخٍَخيہ یہ ْے کہ حَہٕں َے حٓالو کٕ ِٔ حٌ کی هٕٕ حنلخَی پَ ٍَٟٔ گٕحْی ىیُگےە پَٔكیٔ

کے رؼي  Steps حٓظٕحٍ کَطے ْیں حٍٔ ىٔ طیٍ  Thesis حَظہخة آٓخٌ رُخ کَ پیٖ کیخ ْےە ٍیخٟی یخ كِکْ کے کٔی كخٍيٕنے کیطَف ِٔ حیک  

  ٔ ْیں ؿٕ حَظہخة آٓخٌ حٍٔ هخرِم ػًم ْٕطخ ْےە یہی ٔؿہ ْے کہ حٌ کے يهُے هے کخ كم پیٖ کَ ىیظے حیک ٓخثُٔی َظیـے پَ پہُچ کَ ي

ٍِگَحں ْٕطخ ْے يگَ ؿذ ٔحپْ ؿخطے ْیٍ طٕ رَِگ گ   م کی يخَُي ہهکے پٓهکے ْٕطے ٔحنے ؿذ آطے ْیں طٕ حٌ کے ًُْٕں پَ ئخثم کخ حیک رخ

ٍِحرظال يیں کٕة ٱْیںە کًخل یہ ْے کہ هٕف پَی٘خَی حٍٔ َخ يیي رهکہ َُيگی کی ٱطٕ ْے کہ ؿٕ ِْحٍٔں نٕگٕں کے نی۔ ٍحكض، يیيی کے حّ ىٔ

 ًٗؼیں ٍٍٔٗ ٍکُٓے کخ رخػغ ْےە

) ِٔ ىَٔٓٔں کٕ حپُے َلٕٔں پَ طَؿیق ىیظے ْیں حگَچہ هٕى حَہیں حّ کی  " یٕػٌَٔ ػهی حَلٔٓى ٔنٕکخَخ رہى هٜخٛظہ " هَآٌ کخ حّ آیض 

پُخ آٍحو، ٔهض حٍٔ پیٔہ طک هَرخٌ کَىیظے ْیںە حکؼَ ىیکٓخ ْے کہ نٕگ حیٔے حٔهخص كخؿض ْٕ ( کے يٜيحم پَٔ ٔكیَٔ ٛخكذ نٕگٕں کیهی۔ ح

پَ رٓی حٌ کے پخّ آؿخطے ْیں کہ ؿٕ حٌ کے آٍحو یخ كیًهی کخ ٔهض ْٕطخ ْے يگَ ِٔ کًخل يہَرخَی کَطے ْٕۓ حٌ ٓے َہ َٛف يهظے ْیں 

گَٓحَے حیٔے ْیں ؿٍ کی ِٔ چپکے ٓے يخنی حييحى کَطے ْیں حٍٔ رهکہ حَہیٍ حپُی رے آٍحيی کخ حكٔخّ رٓی َہیں َْٕے ىیظےە ریٕٔیں 

 َلْ کخ َْ كخل يیں هیخل ٍکٓظے ْیںە ٓذ ٓے رڑی رخص کہ حٌ کی ػِصِ 

هيحَٔي حٌ کخ رُیخىی يٕٟٕع ْے حٍٔ حٓالو کٕ ِٔ حّ يُِل طک پہُچُے کے نی۔ ٔحكي ٍحٓظہ گَىحَظے ْیں نیکٍ حّ کخ یہ يطهذ  ُٗخهضِ 

ٍطوخء پَ حٌ کی َظَ َہیں رهکہ كویوض یہ ْے کہ يوظهق َظَیخص حٍٔ يٌحْذ کخ طوخرهی ؿخثِِ نیُے ، َظَیخص حٍٔ حٌ کے حِ َہیں کہ رخهی يٌحْذ

کے رؼي ْی حٓالو کی كوخَیض کے َظیـے طک پہُچے ْیںە ِٔ يـَد کے يٌْزی حٍٔ ؿیَ يٌْزی َظَیخص کٕ حچٓی ١َف پَکٓ چکے ْیںە 

ٌ ٱگِٗظہ رَّ حَہٕں َے الٍْٕ کے نیکچَ يیں طلٜیم ٓے  ٌ کی َظَٔں ٓے حٔؿٓم َہیںە يؼال  ٱگُڈح هيح حٍٔ يٌْذ کے هالف يـَد کخ پَٔپی

 I am a deeply religious حٍٔ یہ رٓی کہ   I do not believe in personal God حػظَحٟخص کخ ؿٕحد ىیخ ْے ؿٍ يیں آیٍ ٓٹخثیٍ کہظخ ْے کہ 

non-believer  ۔ ؿخَے کے رٓی هالف ْے حٍٔ کہظخ ْے کہ يـَری ىحٍَٕ٘ يٌْذ کٕ ػِص ىی Privileging of religion  ْی ٓذ ئخثم کی

 extravagance طٕ يٌْذ کٕ ٟیخع حٍٔ حیک ك٠ٕل چیِ کے ٓخطٓ  (Richard Dawkins) ؿڑ ْےە ػَٜ كخَٟ کخ ٓذ ٓے رڑح يهلي ٍچَڈ ڈحکُِ 

 ہیں کَ ٓکظیەکہظخ ْے حٍٔ یہ رٓی کہ كطَص کٔی ك٠ٕل چیِ کٕ حپُے ْخں رَىحٗض َ

آؽ  .Religion is an insult to human dignity يٌْذ کے رخٍے يیں یٕں ٍهًطَحُ ْے کہ   Steven Weinbergَٕرم حَؼخو یخكظہ كِکْ کخ حٓظخى  

ذ کے کے ىٍٔ يیں يـَری پَٔپیگیُڈح کخ يُہ طٕڑ ؿٕحد ػهًی ٓطق پَ کٕة ىے ٍْخ ْے طٕ ِٔ پَٔكیَٔ حكًي ٍكین حهظَ ْیںە پَٔكیَٔ ٛخك

ِِ ٓهٕک کے ئخكَ کیهی۔ كِْ يِحف کخ َْٕخ الُو ْے کہ حّ  ْخں حػهی' هٔى کی كِْ  يِحف رٓی پخة ؿخطی ْےە ِٔ ًٓـٓظے ْیں کہ ٍح

 کی رئنض ِٔ نٕگٕں يیٍ ئکَحہٹیں رکٓیَطخ ْے حٌ کے ؿى رخَٹظخ ْے حٍٔ پَی٘خَیٕں کٕ کى کََے کخ رخػغ رُظخ ْےە حٌ کے ْخں يِحف حَظہخة

چٕٓ کَ  ںہ طٕ کزٓی حَہیّٜ ٕ ْیںە ؿ  حٍكغ يؼیخٍ کخ ْٕطخْے کہ ؿْ ٓے َْ ٗوٚ يوظٕظ ْٕطخ ْےە پَٔكیَٔ ٛخكذ حَظہخة ََو ه   حػهی' حٍٔ

ہ کیٕں ّٜ ہ کذ آیخطٓخە حیک ىكؼہ يیں َے پٕچٓخ کہ آپ کٕ ؿ  ّٜ رٓی َہ گٍِح ْٕە ِٔ کہظے ْیں کہ حَہیں یخى َہیں پڑطخ ْے کہ آهَی ىكؼہ حَہیں ؿ  

ہ ْے يگَ طٔزیق کے حػَحص ٓے ُحثم ْٕ گیخ ْے حٍٔ پَٓ حَہٕں َے ّٜ ؿ  يیں حَظہخ کخ  Genes َہیں آطخ؟ کہُے نگے رہض آطخ طٓخ رهکہ ًْخٍے ؿیُِ 

ە يیں ُٓخة ؿْ کخ يلہٕو یہ طٓخ کہ ہللا ََيی کََے ٔحال ْے، ََيی کٕ پُٔي کَطخ ْے، ََيی پَ ىیظخ ْے، ٓوظی پَ َہیں ىیظخ كيیِغ ٍٕٓل  

َے پَٔكیَٔ ٛخكذ ٓے حیک رخٍ یہ رٓی پٕچٓخ کہ آپ نٕگٕں يیں حطُی يلزض کیٔے رخَٹظے ْیں کہ َْ ٗوٚ آپکے ههٕٙ کخ حٓیَ َظَ آطخ 

کخ ًََٕہ  ِٜق ػوم ْے حٍٔ پَٓ ًْی٘ہ ٍٕٓل ہللا  َے ًْی٘ہ ًٍُْخة کی کہ نٕگٕں ٓے يلزض کََخ َِ  ّ كيیِغ ٍٕٓل  ْے، کہُے نگے کہ حِ 

ٌ ٱکخيم گَىحَظے ْیں حٍٔ حٌ ٓے رے پُخِ يلزض ٍکٓظے ْیںە  ءکی ًحص کٕ ًََٕہ ؿٕ يَهغء ههٕٙ ٔ يلزض طٓےە ِٔ َی کَیى   ٓخيُے ٍْخ کہ

کے ٓخطٓ يلزض يیں کٔی کٕ  کخ کہُخ ْے کہ ؿْ ١َف هيح کی ًحص کے ٓخطٓ کٔی کٕ َٗیک ٹَٓحَخ َٗک ْے حٓی ١َف ٍٕٓل ہللا  

ػوم ٔ َظَ نگظے ٍْیں گے  کخثُخص کے ٓذ ٓے رڑے ىحٍَٕ٘ ْیں حٍٔ ؿذ طک يؼیخٍِ  کَیى  َٗیک کََخ َٗک ْےە ِٔ کہظے ْیں کہ َزی 

 کی هخِک پخ کٕ رٓی کٕة ًْخَض َہیں پہُچ پخۓگیە يلًي ٍٕٓل ہللا  

 کے ٓوض هالف ْیں حٍٔ هَآٌ ْی کے ًٍیؼے حّ کخ ؿٕحد ىیظے ْیں کہ ريطَیٍ Blind Faith پَٔكیَٔ ٛخكذ هيح کٕ رے ىنیم يخَُے یؼُی 

ؿخٍَٕ يیَے َِىیک ِٔ ْیں ؿٕ ػهى ٔ ػوم ٓے کخو َہیں نیظے، حَيْٕں حٍٔ رۂَں کی ١َف يیَی آیخص پَ گَطے ْیں حٍٔ پَٓ هَآٌ کی ْی حیک 

حٍٔ آیض کخ كٕحنہ ىیظے ْیں کہ ؿٕ ْالک ْٕح ِٔ ىنیم ٓے ْالک ْٕح حٍٔ ؿٕ َُيِ ْٕح ِٔ ىنیم ٓے َُيِ ْٕحە ِٔ ػوم ٓے کخو نیُے پَ 

ِ   کہ ػوم ْی ٓذ ٓے رڑحًٍیؼہ ْے ُٗخهضِ حکٔخطے ْیں  کی ٍٔحیض کَىِ ١ٕیم كيیغ ٓے  هيحَٔي کخە یہخں رٓی ِٔ ك٠َص حرٕ َْیَ

حٓظُزخ١ کَطے ْیں ؿْ يیں ہللا طؼخنی' كَيخطخ ْے کہ يیں َے ػوم ٓے ُیخىِ رہظَ، هٕرٍٜٕص حٍٔ حك٠م کٕة يوهٕم َہیں رُخةە يیں طیَے 

پَٔكیَٔ ٛخكذ ىَیخ يیں ٍِ کَ حّ کے ئخثم کخ ٓخيُخ  َگخەٶحٍٔ یہ کہ يیں طیَے ْی ٓزذ پہچخَخ ؿخٓزذ نٕں گخ حٍٔ طیَے ْی ٓزذ ىَٔگخ 

 ِِ كن پَ چهُے کے كن يیں ْیں حٍٔ طَِک ىَیخ کے ٓوض هالفە ِٔ کہظے ْیں ؿہخں ٹٔٹ َہیں ْٔخں ٍُنٹ َہیںە ِٔ هٕى حّ  کَطے ْٕۓ ٍح

ٹٔٹ ٓے ٍُٔحَہ گٍِطے ْیں حٍٔ َٓ هَٔ ْٕطے ْیںە ٓیُکڑٔں پَی٘خٌ كخل نٕگٕں ٓے يهظے ْیں حٍٔ حَہیں کہظے ْیں کہ ہللا حپُے رُئں 

 يَٟی ئهًخَٕں کیهی۔ رخنؼًٕو حٌ کخ پیـخو یہ ْٕطخ ْے کہ ؿٕ کَطخە َٕؿٕحَٕں کے نی۔ رخنوٜٕٙ حٍٔ ػخوکٕ آُيخطخ ٍَٟٔ ْے يگَ طُگ َہیں 
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کَٔ، طلَیلخص يیں ٔهض گِحٍنٕ، ٹی ٔی ىیکٓ نٕ، کَکٹ کٓیم نٕ يگَ طًہخٍے ٓخيُے طَؿیلخص ٔحٟق َْٕی چخْیں حٍٔ پَٓ ىیگَ طَؿیلخص کے 

ٓخطٓ پٍٕی َُيگی کی رٓی حیک طَؿیق ْے حٍٔ ِٔ ہللا کی ًحص ْےە ِٔ کہظے ْیں کہ حٛم رخص رے ٍَگ َْٕخ ْے ؿْ ٍٕٛطلخل ٓے رٓی 

 ٔ يگَ حّ کخ ٍَگ هزٕل َہ کَٔ، ٍَگ حگَ هزٕل کَٔ طٕ َٛف ٛزـظہ ہللاەگٍَِخ پڑ ؿخۓ طٕ گٍِ

ِ   پَٔكیَٔ ٛخكذ پَ حرٕحنلٍٔ ٍَٕی    کی طٜٕف کی طؼَیق ٛخىم آطی ْے کہ طٜٕف آُحىی ٔ ؿٕحًََىی، طَِک طکهق ٔ ٓوخٔص حٍٔ ىَیخ کخ يخل ٍح

حى ْٕ ؿخۓ حٍٔ پَٔكیَٔ ٛخكذ کے ْخں ًْیں یہ چیِ ٔحٟق كن يیٍ هَچ کََخْےە آُحى َْٕخ ىٍحٛم یہ ْے کہ حَٔخٌ هٕحہِٖ َلْ ٓے آُ

َظَ آطی ْے کہ ِٔ ىَیخ کے يَؿٕرخص ٓے حٔپَ حٹٓ چکے ْیں ە حٓزخد کخ َْٕخ یخ َہ َْٕخ حٌ کیهی۔ رے يـُی ْٕ چکخ ْےە یٕں ك٠َص رخیِیي 

ض کیخ کہ ٔنی کٔے کہظے ْیں؟ طٕ ؿٕحد ىیخ کے هٕل کے يطخرن پَٔكیَٔ ٛخكذ ٔنی ہللا کخ ىٍؿہ ٍکٓظے ْیںە نٕگٕں َے ىٍیخك حنزٔطخَی  

 No fears no frustrations کہ ٔنی ِٔ ْے کہ ہللا طؼخنی' کے حٔحيَ ٔ َٕحْی پَ ٛخرَ ْٕە پَٔكیَٔ ٛخكذ کے ْخں کٕة هٕف ْے حٍٔ َہ كٌِ 

 َہ يلّٕٔ کیخە یہ رخص حٌ کٕ ؿخَُے ٔحنے نٕگ ؿخَظے ْیں کہ حَہٕں َے کزٓی حٌ کے ْخں کٔی هٔى کخ ڈپَیٍ٘ ىیکٓخ حٍٔ

کے هٕل پَ یویٍ ٍکٓظے ْیں کہ  ك٠َص ؿُیي رـيحىی   کی رلغ يیں ِٔ ٛلٕ کٕ حك٠م ًٓـٓظے ْیں حٍٔ Ecstasy حٍٔ ٓکَ  Sobriety ٛلٕ 

ٛلٕ کخ حیک هطَِ ٓکَ کے ًُٓيٍ ٓے حػهی' حٍٔ حك٠م ْےە َلْ کے حٗکخالص حٍٔ حٌ ٓے َزَىآُيخ َْٕے کے رخٍے يیں پَٔكیَٔ ٛخكذ 

کہ کی گلظگٕ ُُٓے کے الثن ْٕطی ْےە ِٔ ًٓـٓظے ْیں کہ ْٕحۓ َلْ پَ هخرٕ پخَخ ُٗخهِض هيح کے ٓلَ يیں حَظہخة ٍَٟٔی ْے کیَٕ

َلْ کی پیَٔی حٍٔ نًزی  يض کے يظؼهن ڈٍطخ ْٕں ِٔ هٕحہِٖ ٱکے يطخرن ٓذ ٓے ُیخىِ هٕكُخک چیِ ؿْ ٓے يیں حپُی  كيیِغ ٍٕٓل  

  َ ٖ    کے يطخرن هٕحہٖ کخ چٕٓڑ ىیُخ رُيے کٕ حيیَ کَ ىیظخ ْےە آٍُٔ ْےە ٓیِي ْـٕی کخ ًکَ  ٓیِي ْـٕیَ ػهی رٍ ػؼًخٌ حنًؼَٔف ىحطخ گُؾ رو

خَخ يُخٓذ ْٕ گخ کہ پَٔكیَٔ ٛخكذ حَہیں حپُخ حٓظخى طٍّٜٕ کَطے ْیں حٍٔ حٌ کخ کہُخ ْے کہ حٔنیخء ہللا، ٕٛكیخء حٍٔ حِْم ہللا يیں آیخ ْے طٕ رظ

  َ ٓے رڑح حٓظخى حٍٔ ىحٍَٕ٘ حَہٕں َے َہیں ىیکٓخە " ک٘ق حنًلـٕد " کے رخٍےيیں ِٔ کہظے ْیں کہ یہ کظخد يیں َے پڑْی َہیں  ٓیِي ْـٕی

پَ ریض گت ْےە پَٔكیَٔ ٛخكذ حپُے حٓی ٍٗظہ کے ٓزذ حپُے آپ کٕ رٓی ٕٛكی، رٍِگ، ٔنی ہللا یخ ٓخروٕں حٍٔ الكوٕں ٓے رهکہ يـٓ 

 يِیٍ ٹخثٹم ٓے رهٕحۓ ؿخَے کے رـخۓ حیک حٓظخى کہهٕحَخ پُٔي کَطے ْیںە

ٍِ کالو ں کہ ہللا کٕ ىٔ چیِیں رہض پُٔي ْیں، ك  يیں َے حپُی َُيگی يیں حٌ ٓے ُیخىِ يہًخٌ َٕحُ حٍٔ رہظَیٍ يیِرخٌ َہیں ىیکٓخە کہظے ْی ٔ

ٍِ ١ؼخو یہی ٔؿہ ْے کہ ِٔ حپُے يہًخَٕں کیهی۔ رہظَیٍ کٓخَٕں کخ حْظًخو کَطے ْیںە َِ حٍٔ ك   ض َت ڈٗیں رُٕح کَ حپُے گَٓ آَے ٔحنٕں کٕ ٔ

گُٓٹے ٕٓ نیظخ ْٕںە طٔزیق حطُی ُیخىِ  پیٖ کَطے ْیں، ٕٓطے رٓی رہض کى ْیںە پٕچُٓے پَ حیک رخٍ رظخَے نگے کہ طیٍ یخ ٓخڑْے طیٍ

 ٹٓ کَ طٔزیق پٍٕی کَطے ْیںە حیٔے يیں َیُي کہخں حٍٔ آٍحو کہخں!ٱٹٓ ٱهيح کٕ رٓی هخٛخ ٔهض ىیُخ ْٕطخ ْےە ٍحص کٕ  ْے، پَٓ يوهٕمِ 

َِ پَٔكیَٔ ٛخكذ هيح کے رہض هَیزی حٍٔ رے طکهق ىٔٓض يلّٕٔ ْٕطے ْیں، ِٔ حّ ٓے رخطیں کَطے ْیں، حّ ٓے حپُ ے ٕٓحالص ُی

ٓی ٓے ٍحرطہ کَطے ٱ ٓی ٓے کَطے ْیں، کٔی رٓی ٓهٔهے يیں ييى ىٍکخٍ ْٕ طٕ كٍٕح  ٱرلغ الطے ْیںە گهے ٗکٕے ْٕں طٕ ِٔ رٓی 

ٌِ ًحصِ كن کے طًخو يَحكم ػزٍٕ کَطے ْٕۓ ُٗخهِض هيحَٔي کی يُِل پخ چکے ْیںە حٍٔ یہی ٔؿہ ْے کہ ہللا  ْیںە نگظخ یٕں ْے کہ ِٔ ػَكخ

َِ كخَٟ يیں کٔی کٕ كخٛم َہیں کیَٕکہ كٕى ٌ کٱَے  ٌ کے روٕل طًخو يَحطذ ُٗخهض کی رُیخى پَ ْیں حٍٔ ٱٕ ِٔ يَطزہ ػطخ کَىیخ ْے ؿٕ ػٜ

ٌ کے َِىیک طّٜٕف َٛف حٍٔ َٛف ؿٔظـٕۓ هيحَٔي ْےە رہظَیٍ ػوم ٱیہ رٓی کہ هيح ٓے رخطیں کی۔ رـیَ حَٔخٌ پٍٕح حَٔخٌ ْی َہیں رُظخە 

َیٍ ػًَ يیں طَؿیقِ حٔل )یؼُی ہللا طؼخنی'( کخ حَظلخد طّٜٕف ْےە پَٔكیَٔ ٛخكذ کٕ ؿخنذ کخ یہ ٗؼَ رہض پُٔي ْے کہ ٔ ٗؼٍٕ کیٔخطٓ رہظ

 ٌ کے كهٔلہء طَؿیلخص کی رہظَیٍ ػکخٓی کَطخ ْےەٱِٔ 

  ٍِ ٍ   گٕ يیں ٍْخ ٍْی  ُٔگخٍٓظى ْخۓ 

 نیکٍ طیَے هیخل ٓے ؿخكم َہیں ٍْخ

پَٔكیَٔ ٛخكذ کخ ٗؼَ ٔ ٗخػَی ٓے رٓی هخٛخ ٗـق ٍْخ ْے رهکہ ِٔ هٕى رٓی ٗخػَی کَطے ٍْے ْیںە ؿخٌ يهٹٍ کی " پیَح ڈحثِ 

الٓٹ " کخ طَؿًہ رٓی ِٔ کَ چکے ْیں کہ ؿْ کے رخٍے يیں َخهيیٍ کخ هیخل طٓخ کہ حّ کظخد کخ حّ هيٍ هٕرٍٜٕص طَؿًہ ْٕ َہیں ٓکظخ 

رٓی یخى ْیں حگَچہ ِٔ كِٜٕل طَؿیقِ حٔل کے ٓلَ يیں ٗؼَ کہُے کٕ حیک ػَٛہ پہهے هیَ رخى کہہ چکے ْیں حٍٔ طٓخ حَہیں ِْحٍٔں حٗؼخٍ آؽ 

ٌ ٱکخ نلع  Photogenic memory حٌ کے حٗؼخٍ ٓخٍے کے ٓخٍے چَحۓ ؿخچکے ْیںە پَٔكیَٔ ٛخكذ کٕ هيٍص َے رال کخ كخكظہ ػطخ کیخ ْے 

پڑْی پَٓ ِٔ رٕٓنی َہیں، یہی ٔؿہ ْے کہ َٕیں ىٕٓیں ؿًخػض طک ِٔ يَ٘م ٔ يـَد کے طًخو  پَ ٛخىم آطخ ْےە حیک رخٍ ؿٕ چیِ حَہٕں َے

 ٌ کخ طـِیہ کَکے حپُے َظخثؾ حهٌ کَ چکے طٓےەٱٌ کے "چخٹ" چکے طٓے حٍٔ ٱػهٕو، کظذ حكخىیغ، كالٓلہء یَٕخٌ ٔؿیَِ روٕل كٕى 

َہیں رهکہ گٌٗظہ ِْحٍ ٓخنٕں کی ٓذ ٓے رڑی ػهًی ٗوٜیض ْیں  يیَی َظَ يیں پَٔكیَٔ حكًي ٍكین حهظَ رال يزخنـہ حّ ىٍٔ ْی کی

کہ ؿٕ َہ َٛف ػهًی ٍٔحیض پَ ىٓظَّ ٍکٓظی ْے رهکہ ئظوزم کخ رٓی پظہ ىیظی ْےە ؿٕ ػهى حٍٔ كٓى ہللا کی ًحص َے حَہیٍ رو٘خ ْے 

ىَیخ کی َُيگی يیں رٓی حد ْى ىَٔٓی ١َف چَٕکہ   ِٔ ٗخیي ْی کٔی کٕ رو٘خ ْٕە حّ نلخظ ٓے ِٔ حٓظخً حنق ػخَی رٓی ْیںە

ًِ ػَٜ رٓی کہظخ ْٕں حٍٔ پَٓ ػَٜ کے  "ٔهِض ػَٜ" ٓے ْی گٍِ ٍْے ْیں حٍٔ حهظظخو کی ؿخَذ ٍٔحں ىٔحں ْیں حّ نی۔ يیں حَہیں حٓظخ

 يؼُی ُيخَہ کے رٓی ْیں حّ نی۔ ِٔ حّ ُيخَے کے رٓی ٓذ ٓے رڑے حٓظخى ْیںە

 َِ ع نکُٓخ يیَے نی۔ َُيگی کے ٓذ ٓے رڑے حػِحُ کی كیؼیض ٍکٓظخ ْے حٍٔ یہ يًکٍ رٓی َظَ کظخد " حٓظلٔخٍحص " کے نی۔ پیٖ نل ُی

حّ نی۔ ْٕح کہ پَٔكیَٔ ٛخكذ کخ كکى طٓخ ٍَٔہ حپُے حٓظخى کے رخٍے يیٍ چُي حنلخظ نکُٓے کخ رٓی كٕٛهہ کى حُ کى يـٓ يیں َہیں طٓخە 

ِِ ُيیں، آكظخدِ ُيخَہ کخ کیخ طؼخٍف کَحۓ گخە حّ کظخد  يیں رُیخىی ١ٍٕ پَ ٕٓحل ٔ ؿٕحد پَ ي٘ظًم َ٘ٔظٕں کٕ ٗخيم کیخ گیخ ْے حٍٔ حیک ًٍ

يوٜي یہی طٓخ کہ نٕگٕں کے پخّ یہ کظخد حیک ٍیلََْ رک کے ١ٍٕ پَ يٕؿٕى ْٕ حٍٔ ِٔ ؿذ چخْیں حّ ٓے ٍُٔ يَِ کے ئخثم پَ حٓظلخىِ 

َی حٍٔ حٌ کی ٹیى کٕ ؿخطخ ْے کہ ؿُہٕں َے حپُی ٗزخَہ ٍُٔ کَ ٓکیںە حّ کظخد کخ رہض رڑح کَیڈٹ يلظَو ٗزیَ حكًي چْٕيٍی، حَـى گیال

يلُض کے ٓزذ حّ کظخد کٕ كویوض کخ ٍٔپ ىیخە يـٓے یویٍ ْے کہ " حٓظلٔخٍحص " کہ ؿْ کخ َخو رٓی پَٔكیَٔ ٛخكذ َے هٕى طـٕیِ 

ٌِ ػهى ٔ كکًض کے نی۔ آگہی حٍٔ ػَكخٌ کخ رہض رڑح ًٍیؼہ رُے گی حٍٔ یٕں ػهى ک  ی ًٗؼیں كَُٔحں کََے کخ ٓلَ ؿخٍی ٍہےکیخ ْے يظالٗیخ
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گخە آهَ يیٍ ىػخ ْے کہ ٍدِ کخثُخص ًْیں حپُی طَؿیلخص کٕ ىٍٓض کََے کی طٕكین ػطخ كَيخۓ حٍٔ حپُی َُيگیٕں کٕ هَآٌ ٔ ُٓض کی 

َِ َٕ طَطیذ ىیُے کے هخرم رُخۓ  حٍٔ یہ ىػخ رٓی کہ حے هيح يیَی ػِص کے نی۔ کخكی ْے کہ يیں طیَح ْی رُيِ ْٕں حٍٔ ٍُٔٗی يیں حُٓ

ٕ رخنکم حٓی ١َف ْے ؿْ ١َف يیں چخْظخ ْٕں يـٓے رٓی حٓی ١َف رُخىے يیَے كوَ کے نی۔ کخكی ْے کہ طٕ ْی يیَح پٍَٔىگخٍ ْے، ط  

 ٕ چخْظخ ْےە آيیٍ ػى آيیٍؿْ ١َف ط  

 ٓپَىو طٕ يخیہء هٕیٖ ٍح 

 کى ٔ ریٖ ٍح ىحَی كٔخدِ طٕ  

 

 اقؽاؼ ازًع کكبَہ

  2011فؽوؼی  01اقالو آثبظ، 
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 [تقواال 46] يسؽو انسؽاو، گوخؽضبٌ 99 –قواالت و خواثبت کی َهكت  .أ 

  

ك کی ؼونُی يیں کیب گؽیؿ کی کوئ ایكی يوؼت قجبة کیب تھے؟ ؾيیُی اوؼ آقًبَی زمبیکے ا کؽثال ( والؼہ 991قوال ًَجؽ 

اقالو کے اوؼاق اہم ثیت کے ضوٌ قے قؽش ھوَے قے ثچ خبتے؟ َہیں تھی کہ تبؼیصِ   

 خواة:

ٍِ ٱنؽَِّزیىِ  ـٰ ًَ  ثِۡكِى ٱهلِل ٱنؽَّۡز

ا َؼّةِ أَۡظِضۡهُِى  یًؽٍ۬ ًِ ب ََّ ًٍُ۬ ـٰ ُيۡعَضَم ِيۡعق ٍ۬ َوأَۡضِؽۡخُِى ُيۡطَؽَج ِيۡعق ٍ۬ َوٱۡخَؼم نِّى ِيٍ نَُّعََك ُقۡهطَ

َٕخ چخْی۔ە رخص یہ ْے کہ ہللا َے کہخ ٗخیي َُيِ َہیں ْٕ ٓکظی ؿْ کٕ ْى ًٓـٓظے ْیں َُيِ ْ value  يیَح هیخل یہ ْے کہ حّ کی ِٔ 

 کہ حَٔخَٕں پَ چخٍ پخَچ هٔى کی آُيخث٘یں َْ ٍٕٛص آثیں گیں حٍٔ َْ رُيے پَ آثیں گیںە

 

 

 

 

 

رخل رچٕں کخ َوٜخٌ، حيٕحل کخ َوٜخٌ حٍٔ ػِص کخ رلَحٌ، َْ آىيی پَ یہ يَحكم گٍِطے ہیں حٍٔ ہللا طؼخنی کی ١َف ٓے کچٓ َہ هٕف حٍٔ َوٜخٌ، 

ء    کچٓ  آُيخثٖ ىٍپیٖ ْٕطی ْےە يگَ ۡٗ َ٘ رہض طٕٓڑح طٕٓڑح، حٌ يٜخثذ ٔ آالو يیں ٓے کچٓ َہ کچٓ ْى پہ ٍَٟٔ گٍِطخ ْےە ػخو ي٘خہيِ ْے  رِ

ٕٓ ؿخۓ طٕ حٌ کی كخنض ىیيَی ْٕ طی ْےە ًٍح ٓخ ٍَٟ چ   ٕحّ رخهظہ ْٕ ؿخطے ہیںەپَ ك حنًی۔  single٘ظَ نٕگ حیک کہ ْى يیں ٓے ری

يظہَ ْٕطے ہیں کہ آِ ٔ كـخں حٌ کخ ٍُٔ يلٞ کیلیخص ًحص کی آُيخثٖ پہ حکؼَ نٕگ رهزال حٹٓظے ہیںە كٌِ ٔ يالل يیں ِٔ حّ هيٍ رے چخٍگی کے 

حّ يؼخيهے يیں چٕٓٹے رڑے کی کٕثی طلٜیٚ َہیں، رهکہ ہًیں حگَ کٕثی يَكهہء آُيخثیٖ ىٍپیٖ ْٕ طٕ ْى  يَِّ کخ يؼًٕل رٍ ؿخطخ ْےە

 ىٓض رٔظہ ىػخ کَ ٍْے ْٕطے ہیں کہ ِٔ کٔی رڑی طکًیم کٕ پہُـے رـیَ ٔحپْ نٕٹ ؿخۓە

 رےًٗخٍ نٕگ حپُے َلْ کی ٔٓؼض کٕ ْی َہیں ؿخَظےە  

 

 
ؿذ ًٍح ٓی رٓی ٛؼٕرض آنگے طٕ چیوُخ چالَخ َٗٔع کَ ىیظے ہیں، پَٓ کزٓی نٕگٕں ٓے ييى کی حنظـخ کَطے ہیں حٍٔ کزٓی رٍِگٕں کی 
 ىػخثیں نیظے َہیں طٓکظےە َْ ٔهض حٌ کے حٟطَحد کخ یہ ػخنى ْٕطخ ْے کہ گٕیخ حّ حنًجیے ٓے َُيِ َہیں رچ کَ گٍِیں گےە ػَٜ كخَٟ کٕ ْى 
 
age of fears and frustration 
   

يلٞ حیک ًٍح ٓخ هٕف نگُے ٓے رُئں يیں ػـیذ ٔ ؿَیذ حيَحٝ پیيح ْٕ ٍْے ہیں، کٔی کے گَىے كیم ْٕ ٍْے ہیں طٕ  کہظے ہیںە

  balanceحثَے ٓے َکم ؿخطخ ْے، حٍٔ کٕة ىکٕ ْخثپَ ٹیٍُ٘ ْٕ ٍْی ْے طٕ کٔی کخ ًہٍ طٕؿہ کے  یکٔی کٕ ٕٗگَ ْٕ ٍْی ْے، کٔ
ٍ   ْےە حّ نلخظ ٓے حگَ آپ ٗہخىصِ ٓے ْی َکم ؿخطخ  حیٔخ طٕ َہیں ْے کہ کٕ ىیکٕٓ طٕ آپ کٕ حّ کی ػظًض کخ ٛلیق حَيحُِ ْٕ گخە  كٔی

 epic َے رہض رڑح حیک  Homer کی كهى چم ٍْی ْے، حٓی ١َف  411گٍِے ْی َہیں ہیں، ؿیٔے حرٓی  heroes طخٍین حَٔخٌ يیں پہهے 
طٓخ، ؿْ َے حیک رہض رڑح ن٘کَ ٍٔکے ٍکٓخ حٍٔ پَٓ حپُی ؿخٌ رٓی ىے ىیە حٌ  Horasho حّ کخ َخو  يیں، ؿخنزخ   poetry ڈٍحيہ نکٓخ ْے، 

کٕ هطَے يیں ڈحنے ٍکٓخە يََے پَ آیخ  Roman empire طٓخ ؿْ َے رہض ىیَ طک  Hannibal طخٍیوی کَىحٍٔں يیں حیک رہض رڑح ْیَٔ کخٍطٓیؾ کخ 
ٓے رَٓی پڑی ْے ؿٍ کٕ ْى  Singular act of bravery حیٔے  ََے ٓے حَکخٍ کَ ىیخە طٕ طخٍینٍٔيیٕں کے كٕحنے کطٕ پَٓ حّ َے هٕى کٕ 

يیں کَرال کے ٗہیي کٕ حیک نلخظ ٓے كیٜهہ کٍ رَطَی  Heroic characters رہض رڑے ْیَُٔ يخٌ ٓکظے ہیں، يگَ رُی َٕع آىو کے طًخو 
 كخٛم ْےە

  
ٍ  حرظالء يیں حگَ کٔی کخ رـہ ٓخطٓ ْٕطخ یخ حّ کی ریٕی ٓخطٓ ْٕطی طٕ کیخ پَٓ حیک رہض رڑح ٕٓحل ؿٕ ًْخٍ  ے ًہٍ يیں حٹٓظخ ْے کہ حیٔے ىٔ

 رٓی ِٔ حٓی ىنیَی ٓے کخو نیظخ یخ کٔی يٜهلض پَ آيخىِ ْٕ ؿخطخ؟
The question is that HussainAS is very different.   

 
آطخ ْے کہ حٌ کے ػِیِ ٔ حهخٍد، حٌ کے ىٔٓض حكزخد ٓخٍے کے ٓخٍے حٌ کخ ٓخطٓ چٕٓڑ گجے حگَ حیک ١َف ًْیں رہض هٕكُخک ػَُٜ یہ َظَ 

رخَيْ ٍکٓے طٓےە حىَْ  ٓے پڑے حْى ػہئپیًخٌ ػخنی يوخو   ں ٓے يُلَف ْٕ گجے ؿُہٕں َے حيخوِ ِٔ ٓخٍے نٕگ حپُے ٔػئ طٕ ىَٔٓی ١َف

خ َٓ َؼ ۡٓ ُٔ خ ااِلا   ٔ ُِّق ََۡل ٍَُس حنًئيٌُٕ  (ٕٙ) َٔاَل ََُكه ٕۡ ُٓ 
[( 62)آیض ًَزَ;  ، حنًٕي23ٌُٕکٔی کٕ حّ کی ٔٓؼض ٓے ُیخىِ کخو َہیں کہظےە ٍِٕٓ ًَزَ حٍٔ ہى )طٕ(   ]طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی 

ََٲصِ  ًَ َٔٱنؼا َٔٱۡۡلََُلِْ  َٕٲِل  ٍَ ٱۡۡلَۡي ٚ   ّيِ َََٔۡو ٕعِ  ـُ َٔٱۡن ِف  ٕۡ ٍَ ٱۡنَو ء   ّيِ ۡٗ َ٘ ََٕاُكى رِ َُۡزُه نَ َٔ َِ زِ ٰب ٜا َِ ٱن ِ ّ٘ رَ َٔ  ( ٍَ ََس (٘٘ٔي ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  

حٍٔ )ىیکٕٓ( ہى طًٓخٍح حيظلخٌ کَیں گے کٔی هيٍ هٕف ٓے حٍٔ كخهہ ٓے حٍٔ يخل حٍٔ ؿخٌ حٍٔ پٓهٕں کی کًی ٓے حٍٔ آپ حیٔے ٛخرَیٍ 

[]طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی   (155آیض ًَزَ; )، حنزوَِ 2ٍِٕٓ ًَزَ کٕ ر٘خٍص ُٓخىیـیے ە   

www.u
rd

uk
ut

ab
kh

an
ap

k.b
log

sp
ot

.co
m



 رَُٔ ريْ، 31 حپَیم 3122 |اقتفكبؼات                                                        پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ             10

www.alamaat.com , www.alamaat.info , www.alamaat.org , www.alamaat.com.pk  

ٍ  ٔحكي يظزخىل كم یہ طٓخ کہ   HeRA had no way out يیيحٌ کَرال يیں ؿزَ ٔ حٓظزيحى کی َٕػیض حطُی ؿخٌ نیٕح حٍٔ حطُی يکًم طٓی کہ   كٔی
ٍ  ہ ًْیں رٓی ىٍپیٖ ْے يگَ ْى کٔی رٓی ٔهض يٜخنلض کَ ٓکظے طٓےە يگَ ٕٓحل یہ ْے کہ کیٕں َہیں کی؟ یہ حنًیّ  کی آُيخثٖ  كٔی

ٓے َہیں گٍِ ٓکظےە حگَ کٕة ٗوٚ حَلَحىی ٓطق پہ يـٓے کہے کہ يیَی رخص يخَٕ ٍَٔہ آپ کٕ ِٓح يهے گی، ٗخیي حَلَحىی كیؼیض يیں 

أص کَ نٕں يگَ ؿذ پٍٕے هخَيحٌ کی روخ حٍٔ ٓخنًیض کخ ٕٓحل ْٕ یخ کٔی حیٔے هطَے کخ رَىحٗض کخ كٕٛهہ ٍکٓظے ْٕۓ يیں حَکخٍ کی ؿَ
کہ آپ کے حَلَحىی ػًم کخ هًیخُِ آپ کے نٕحكویٍ کٕ رٓی رٓگظُخ پڑے گخ طٕ يـٓے یویٍ ْے کہ ٗخیي يیں یہ كٕٛهہ َہ ٍکٕٓں حٍٔ  حكظًخل ْٕ

 ؿخَظے ْٕثے رٓی کہ ٓچ کیخ ْے يیں ٗخیي رخ١م کخ ٓخطٓ ىٔںە
 

  ٍ ٍ  ہ حپُے ػَٔؽ پَ پہُچخ ْٕح طٓخە كی حنلویوض يیٍ رٓی یہ حنًیّ  کے ُيخَے كٔی کے ٔحٍع طٓے،   tradition هى کے ٔحٍع طٓے، حیک حیک ػ كٔی
رخپ ٓے، َخَخ ٓے، ىحىح ٓے حػظوخى   family to family کے َٕحٓے طٓے حٍٔ َٔم ىٍ َٔم  حیک يؼخنی گَٓحَے کے كَى طٓے، ہللا کے ٍٕٓل  

ثٖ َہیں طٓی کہ کی حیک حیٔی ٓطق حٌ طک پہُچظی طٓی ؿٕ ػخو حَٔخَٕں کٕ َٜیذ َہیں ْے طٕ حٌ کے پخّ کٔی هٔى کی کٕة گُـخ
َٓی ١َف ي ػہيی کَطے ْٕثے حپُے آرخإ حؿيحى کے حَظہخة هٕرٍٜٕص حٍٔ پوظہ طَیٍ ٗکم حػظوخى ٓے گَیِ کَ ٓکیںە ىِٔٔ حپُے ئهک ٓے ر

ض َہ نٕ طٕ ؼَے رخٍرخٍ حٌ کے ٓخيُے ٍکٓی کہ حگَ طى ری کیخ طٓی؟ َٛف حیک طٓی حٍٔ ِٔ ك٠َص  ىیکُٓخ یہ ْے کہ حٌ کے پخّ گَیِ کی ٍٕٛص 
آهَ  ە حگَ ىیکٓخ ؿخۓ کہٌ کٕ َٛف ریؼض ٓے گَیِ طٓخحٍٔ حِ  ٌ کٕ ریؼض پَ حَٛحٍ طٓخٓض رَىحٍ َْٕے کٕ طیخٍ ْٕںە يگَ حُيیں حپُے َْ كن ٓے ى

حّ ٕٓحل کخ رٓی رہض ٓخىِ ؿٕحد ْے کہ یہ کٕة كَٟی یخ چٓپی ْٕة كویوض َہہں طٓی کہ یِیي كخٓن ٔ  حَہیں ریؼض ٓے گَیِ کیٕں طٓخ؟
كخؿَ طٓخ، كظی' کہ یہ رخص حُّ کے کالو حٍٔ حُّ کی ػخىحص ٓے رٓی ظخَْ طٓی، ئَّؿہ ری طٓخ )حُّ کی ريکَىحٍی کے ىٓظخٔیِی ػزٕص 

حيیَ حَظہخة كٔن ٔ كـٍٕ کخ ٗکخٍ ْے، رهکہ كخكِع ٗیَحُ َے ؿذ حپُی ؿِل  ػٕحو حنُخّ کخ رٓی یہ حیًخٌ طٓخ کہ یِیي رلؼیضِ  يٕؿٕى طٓے( حٍٔ
 نکٓی کہ

 
ِٗ ٓیّ حُيخ  آلح  ِٔ  حىٍُخ حنٔخه ً    نٓخهخٓى ٔ َہ   ي٘کال ىِ كظخٔنے ٱ حّٔل ٕىِ کہ ػ٘ن آٓخں َ

 
خ رخٍے يیں ٗخیي یہ رخص ي٘ظزہ ْٕ کہ ِٔ َٗحد پیظخ طٓخ یخ َہیں پیظخ طٓخ يگَ حٛم يیں یہ یِیي کحے ٓخهی َٗحد ڈحل پیخنٕں يیںەەەەە طٕكخكع کے 

ض يیں َہ َٛف َٗحد َٕٗی کخ حیک حهَحٍ طٓخ رهکہ حّ کے َُخ کخ ٓخٍح حهَحٍ رٓی يٕؿٕى طٓخە یہ حهَحٍحص یؼیٗؼَ طٓخ حٍٔ رخىٗخِ َْٕے کی ك
ٍ  طٓےە حد حٌ حهَحٍحص کے ٓخطٓ   practical كَٟی رٓی َہیں طٓے  ریؼض ٓے حَکخٍ کََخ رڑح ٔحٟق طٓخە یہ هَیٍ حُ هیخّ ْے کہ حگَ یہ  کخ كٔی

ٍ  رخص  ىے ىیظےەەەەەە "چهٕ یخٍٔ حچٓخ ْی ْٕ گخ، رَح َہیں ْٕ گخەەەەەە چهٕ يیں حّ کے   benefit of doubt کے ػهى يیں َہ ْٕطی طٕ حٓے  كٔی
 چَٕکہ حّ ٔهض یہ حطُخ يٜيهہ ػهى طٓخ کہ طًخو نٕگ رڑے چٕٓٹے َْ کٕة حّ پَ يکًم یویٍ ٍکٓظخ طٓخە حّ نی۔ٓخطٓ حطلخم کَ نیظخ ْٕں" يگَ 

 
   ٍ ِِ ٔهض ْے حٌ طًخو حيَحٝ کخ ٗکخٍ ْے طٕ ِٔ حّ کی ٍیخٓض يیں ٍُْے کٕ طیخٍ طٓے يگَ  كٔی کٕ رٓی حّ کخ پٍٕح یویٍ طٓخ کہ یہ ؿٕ رخىٗخ

َخيًکٍ طٓخە حّ نی۔  حٌ کے نی۔ حپُی پٍٕی ٍٔكخَی، ػهًی، ًُْی ٗلٜیض کٕ حّ کے طخرغ کَ ىیُخ ریؼض کََے ٓے حّ نی۔ گَیِحں طٓے کہ
حگَ ِٔ ریؼض کَطے طٕ پَٓ ىَیخ کخ حٕٛل ؿيح ْٕ ؿخطخە ىَیخ کخ حٕٛل یہی ْٕطخ کہ پَٓ ؿْ   There was no reason کَ ٓکظے طٓے  ِٔ ریؼض َہیں

 پ کٕ َْ هیًض پَ حّ کی يظخرؼض کََی چخْی۔ە آ١َف کٕة ٛخكِذ ؿزَ یخ هيٍ کہے 
 

ہض ْیَُٔ گٍِے ْیں يگَ رؼٞ حٔهخص ْى ٹخثى ىیکٓظے ْیں، ُيخٌ ٔ حَٔخٌ يیں یٕں طٕ ر يِیي رَآں ؿیٔخ کہ يیں َے پہهے ػَٝ کیخ کہ طخٍینِ 
يکخں ىیکٓظے ْیں کہ حگَ حیک ٗوٚ پہ آؽ يٜیزض آطی ْے پَٓ پخَؾ ٓخل رؼي آطی ْے یخ ىّ ٓخل رؼي آطی ْے طٕ حّ کی طکهیق يیں 

م ؿخطخ ْے، حيٍ يم ؿخطخ ْے طٕ رُيِ یہ ٕٓچ کَ ْٕ ؿخطخ ْے، ییچ يیں کچٓ ٔهلہ ي  span light طولیق کخ پہهٕ َکم آطخ ْے، حّ کے ٛييے کخ 
ٍ  هٕى کٕ ىالٓہ ىے نیظخ ْے کہ چهٕ طٕٓڑی ٓی يٜیزض يیں َے آؽ ٓہی ْے، کم پَٓ آٓخَی ْے، نیکٍ یہخں رٓی  کے يؼخيهے يیں  كٔی

کی آُيخثٖ َہیں آة رهکہ رـیَ کٔی ٔهلے کے آپ کٕ ریک   head ىّ ىَٕں کے حَيٍ حیک  پہ ٍٝحكٕحل رخنکم يوظهق َظَ آطی ْےە آپ ٍٕٛصِ 
 ٓے آُيخیخ گیخە   heads ٔهض ٓخٍے 

 
ٍَ ٱۡنَطۡوفِ  َُۡجهَُوََُّكى ثَِهۡىء ٍ۬ ّيِ َؽٲتِ ًحص کی آة  کیلیخصِ  َوٱۡۡلََُففِ  کی آثی، پیخّ رٕٓک َوٱۡنُدوعِ هٕف کی آثی،  َونَ ًَ رخل رچٕں کی آة،  َوٱنثَّ

 intensity ىیکٕٓ طٕ حٌُ کی   scientifically ػِص ٔ طْٕیٍ کی آة، طًخو کی طًخو آُيخث٘یں رڑے طٕٓڑے ٓے ٔهلے يیں حکٹٓی ْٕ گجیںە حگَ آپ 
ٕ طٕ کَد ٔ رال حگَ آپ ىّ پہ پٓیالطے ْ  intensity ْٕ گت ْٕ گی؟ حیک   intensity کظُی رڑْ ؿخطی ْے؟ يیں ٕٓچظخ ْٕی کہ کظُی ُیخىِ  

 There is no way کی رخص ْے طٕ   way out ْٕ ؿخطی ْے کہ طًخو رالثیں ؿًغ ْٕ کَ ىّ ىَٕں يیں ْٕ ؿخثیںە ؿہخں طک   height کی کظُی 
out   ؿٕ ٔحكي way out    ٍ يخٌ َہیں ٓکظخ حٍٔ َہ حّ کخ حیًخٌ حٓے حؿخُص ىیظخ ْےە يیٍ حّ ٓخٍے يُظََخيے کٕ ؿزَ ٔ هيٍ کے حیک  ِٔ كٔی

ؿُگ يیں طٓے طٕ آًٓخٌ پَ رٓی  يُظَ يیں ىیکٓظخ ْٕںە يیَح هیخ ل ْے کہ حّ ٔهض حگَ ك٠َص كٔیٍ ػهیہ حنٔالو ُيیٍ پَ كخنضِ  آكخهی پِْ 
یٔے ٗیطخٌ َے ہللا ٓے کہخ کہ يـٓے حیٕد ػهیہ حنٔالو پَ حػَ ىے، يـٓے حّ پَ گَكض ْٕ ٍْی طٓیە ؿ  maximum battle ٗخیي حیک 

 ىے طٕ ہللا َے ىے ىی حٍٔ پَٓ ك٠َص حیٕد کٕ رخٍِ ٓخل طک کٕڑْ رَىحٗض کََخ پڑح يگَ ِٔ آُيخثٖ حَلَحىی َٕػیض کی طٓی، آٹٓ یخ رخٍِ ٓخل
ٍ ػِیِ ٔ حهخٍد حّ ٓے ئظؼُی' طٓے، حگَچہ حٌ کے چخٍ طچے كٕص ْٕ گ۔ حَہٕں َے ؿٕ حًیض ٓہی ِٔ ٗوٜی طٓی، حٌ کے حہم ٔ ػیخل حٔ

 پَٓ حٌ کی ریٕی کٕ رَٓپٍٕ هييض کََے کخ يٕهغ يالە گٕیخ حگَچہ ٗیطخٌ کٕ يگَ هظم َہیں گی۔ حٍٔ 
 ەطٓخ singular local problem پٍٕی هيٍص ىی گت يگَ ْٔخں حیک 

 
کے يؼخيهے يیں حیک كَى ٓے ْٹ کَ حیک پٍٕح ئهک هطَے يیں پڑ گیخ، ؿذ ٗیطخٌ َے ہللا ٓے حؿخُص يخَگی )يیَح هیخل  حيخو   يگَ ك٠َصِ 

ٍ  ْے( طٕ ہللا َے حٓے ىی ْٕ گی کہ  يیَح حیک يوهٚ کیخ ْٕح رُيِ ْے، ٛخكِذ حهالٙ ْے حّ نی۔ حّ کے پخۓ حٓظوخيض يیں نـِٕ  كٔی
کی آُيخثٖ رهُي کی گت حٍٔ حّ کخ پٍٕے کخ پٍٕح حهظیخٍ ٗیطخٌ کٕ ىیخ گیخ طٕ ىَٔٓی ١َف ہللا   heads َہیں آٓکظی یـُی حیک ١َف پخَچٕں 

رظخة کہ يیَح رُيِ حطُخ ٛزَ ٔحال ْے حٍٔ حطُے یویٍ ٔحال ْے کہ حپُے َٓ پہ يٕؿٕى طًخو طَ رٕؿٓ کے رخٔؿٕى   accomplishment َے ٛزَ کی حیک 
ٓذ ٓے رڑی رخص ْے  کے ػِو حٍٔ حٍحىے کٕ ؿٓکخ َہیں ٓکے گخ حٍٔ ِٔ ًُْی ١ٍٕ پَ ٓاليض ٍْے گخەٕ حّ حپُے یویٍ کٕ هخثى کٓے گخە طُ 
ٍ  ؿٕ ك٠َص   Even in his last speech ًُْی ١ٍٕ پَ ٓاليض ٍُْخ  َے کی، كیَحٌ کٍ رخص ْے کہ حٌ کے نہـے يیں کٕة کًٍِٔی  كٔی
َہیں ْےە ِٔ حیک رڑے ٗخَيحٍ حٍٔ طُخٍٔ يَى کی ١َف کٓڑح ْے ؿٔے حپُخ ہللا رخنکم ٓخيُے َظَ آٍْخ   begging َہیں، حٌ کے حَيحُ يیں کٕة 

حٍٔ ِٔ ؿخَظے رٕؿٓظے ْٕۓ حپُی  ْے، کٕة گهہ َہیں، کٕة ٗکِٕ َہیں ْےە کٔی رُيے کخ طويیَ ٓے حطُخ ُیخىِ ٍحٟی َْٕخ رہض ي٘کم حيَ
ٍ  طٕ حّ نلخظ ٓے يیَح هیخل یہ رے کہ  ے ْیںەطويیَ کے حَـخو کٕ رڑی ٓاليظت ًٍْ کے ٓخطٓ ؿخط  He has always a يُلَى ْےە  كٔی

choice   کٔی رٓی يَكهے پہ ریؼض کَ ٓکظے طٓے، حٌ کے پخّ ػٌٍ رٓی يٕؿٕى طٓخ، ؿخٌ کخ، ػِص کخ، يخل کخ، رٕٓک پیخّ کخە حّ کے ِٔ
 ۓ گخەآڈل ؿٕ ٗخیي ىَیخ يیں َہ پہهے پیٖ آیخ َہ رؼي يیں پیٖ کے ٓخطٓ کٓڑح طٓخ حیک حیٔخ يخ  value رخٔؿٕى ِٔ حهظیخٍح  حیک حیٔی 

 
Therefore, we call HimRA a singular person  يیں ہللا طؼخنی' َے حیک ؿ ْ Maximum height of a character   ٍٔح patience show   کیخە آپ

ؿٕ چیِ ِٔ )یِیي  کہٕ کہ کیٔے طٓخ؟ يیَح هیخل یہ ْے کہ ِٔ كن حنیویٍ طک پہُچے ْٕۓ ٗوٚ طٓے ؿُہیں حپُخ هيح رٓی َظَ آٍْخ طٓخە ؿخنزخ  
ٍ   کے ي٘خْيے يیں طٓیە  ے ن٘کَی( َہیں ىیکٓ ٍْے طٓے ِٔ آپ  ک کٕ ٗخیي يالثکہ رٓی َظَ آٍْے طٓے حٍٔ ہللا رٓی ىکٓخة ىے ٍْخ  كٔی
کے ِٔ حپُی ىٔ ٍکؼخص   worry َظَ آطخ ْے کہ رـخۓ کٔی رڑی   sober act حَہٕں َے کیخ ِٔ حطُخ يظلًم حٍٔ حطُخ   act كظی' کہ ؿٕ آهَی  خەطٓ

يیَح َہیں هیخل کہ حّ ٓے رڑی يؼخل ًْیں   and that is something very very special کَ ٍْے طٓےە   worry کی ًَخُ پٍٕی کََے کی 
 ػخنى يیں کٔی حٍٔ حهيحٍ کے ْیَُٔ يیں َظَ آطی ْٕە طخٍینِ 
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( خُِگ خًم کے ثبؼے يیں کہب خبتب ھے کہ یہ خُگ ايسبةِ ؼقوۖل کے ظؼيیبٌ نڑی گئە آپ اـ ثبؼے يیں کیب  992 قوال ًَجؽ

 قًدھتے ھیں؟

کے  کخ نلع ْی ؿه٢ ْے، حٛلخد طٕ َکهے ْی َہیں طٓے يگَ کچٓ نٕگ ًحطی طؼهوخص کی ٔؿہ ٓے حیک ىٔ ك٠َص ػهی   ٍٕٓل   حٛلخدِ  خواة:

کے ٓخطٓ طٓے )ىَٕٔں رٍِگٕں کی ٗيیي هٔى کی ؿه٢ كہًی کیٕؿہ ٓے( حّ ٔهض طک چَٕکہ ؿ٠َص يؼخٔیہ َے  ٓخطٓ طٓے یخ ؿ٠َص يؼخٔیہ  

ٌ   Claim کٕيض کخ کٕة َہیں کیخ طٓخ، َہ ِٔ ك Claim هالكض کخ کٕة  ٍِ ػؼًخ کخ ؿٕ هٜخٙ طٓخ ِٔ ئجهہ ىٍپیٖ طٓخ،  کَ ٍْے طٓےە رظخَْ هخطهی

حّ کے هالف یہ حیک هخَيحَی رـخٔص نیُخ چخْظے طٓے،  حٌ ؿٕ ههیلہء رَكن طٓے، ؿٕ ٹخثى ؿُخدِ ػهی   حّ نی۔ ْى یہ کہہ ٓکظے ْیں کہ

يیہ کے ٱٕ ٍْخ طٓخە ًْیں حّ پْ يُظَ کٕ َہیں رٕٓنُخ چخْی۔ کہ هزم حُحٓالو رُٕطٓیە یہ ٓذ کچٓ حپُے حیک ٍٗظے ىحٍ کے حَظوخو کیهی۔ ْ

يیہ حپُے آپ کٕ ْی ؿُگی کًخٌ کخ حْم ًٓـٓظے طٓے، حَہیں نیڈٍٗپ کخ ُػى طٓخە ٱهخَيحٌ يیں حهظيحٍ کی هٕحْٖ چهی آٍْی طٓیە رُٕ 

کیهی۔ ؿُگ َہیں ًٓـٓظے حٍٔ ٛلخرِہ  Target ٓے هالكض کے رٓی َظَ آطخ ْےە حّ کے رخٔؿٕى ْى ح Claim حّ کے پیچٓے حیک هخَيحَی 

َ   ٍٕٓل   ٙ   ، ك٠َص ػهی  يیں ٓے حگَچہ ػًخٍ رٍ یخٓ کی ؿُگ  حّ يیں َٗیک طٓے حٓکے رخٔؿٕى ْى حّ کٕ حٛلخد   حٍٔ ك٠َص ػًَ رٍ ػخ

َٕں َے حّ ؿُگ يیں َٗکض کی ٌ يیں رہض کى ٛلخری طٓےە ؿٍ ئهًخٱؿٕ حّ يیں َٗیک طٓے   most of the people َہیں کہہ ٓکظے 

ٌ  ٱ کی  ٌ يیں ُیخىِ طَ َٕ ئهى طٓےە رهکہ حٛلخد َے ٗخیي حّ هٔى کی کٔی ؿُگ يیں كٜہ نیُخ يُخٓذ ْی َہیں ًٓـٓخە ك٠َص ػؼًخ

ى حٌ كظُہ طٕ پہهی ىكؼہ حٛلخدِ ييیُہ رخَْ َکهے حٍٔ کہخ کہ " ْى َے رڑی رڑی ؿُگیں ؿیظی ْیں آپ ًْیں حؿخُص ىیں کہ ْ ٗہخىص هَیذ طٓی

  ٌ  کخ ٔحٓطہ ىیخ حٍٔ کہخ کہ يیں َہیٍ چخْظخ کہ يیَی هخ١َ حٛلخدِ  َے حٌ کٕ ہللا کے ٍٕٓل   ٔ كٔخى کََے ٔحنٕں کٕ رٓگخىیں " طٕ ؿ٠َص ػؼًخ

 ٍٕٓل کخ هٌٕ رہےە طى حپُے گَٓٔں کے ىٍٔحُے رُي کَ کے ریٹٓ ٍْٕ حٍٔ كظُہ ٔ كٔخى کے ٔهض رخَْ َہ َکهٕە

  ٌ طٓی کہ ِٔ حّ هٔى کی  Policy َے حّ ١َیوے ٓے هٔى ىے کَ حَہیں ٔحپْ رٓیؾ ىیخە حٓکے رؼي حٛلخد کی حیک طٕحطَ ٓے  ك٠َص ػؼًخ

ؿُگٕں يیں َٓے ٓے َٗیک ْی َہیں ْٕطے طٓےە نٕگ ًٓـٓظے ْیں کہ یہ حٛلخد کی ؿُگ طٓی حیٔے طٕ رخنکم رٓی َہیں طٓخە ؿُِگ 

َ   ؿًم يیں ؿ٠َص ١هلہ   ْیںە ْٔخں رٓی حّ َٕػیض کی  کی ١َف ٓے رٓی ْٔی ىٔ ٛـخری   و نیخ ؿخطخ ْےە ك٠َص ػهی  کخ َخ حٍٔ ك٠َص ُری

ے حٛلخد کی ؿُگ َہیں کہخ ؿخ ٓکظخ، ؿہخں پیُظیْ، چخنیْ ِْحٍ کخ ن٘کَ ْٕ ْٔخں حیک ىٔ ٛلخری کی ؿُگ کخ کٕة حيکخٌ َہیں پخیخ حٍٔ حٓ

 َٗکض ٓے حٓے حٛلخد کی ؿُگ َہیں کہخ ؿخ ٓکظخە

قؽ تبؼیص يیں ظـ ہؿاؼ يسبثہ کی نہبظت کی ؼوایت يهتی ھے اوؼ ظـ ہؿاؼ اگؽ نہیع ھوتے ہیں تو اـ (  993 قوال ًَجؽ

 ؟ تُبقت قے نڑَے وانوں کی تؼعاظ کب يدًوػہ کیب ثہت ؾیبظِ َہیں َکهتب

يٕؿٕى ْے يگَ حٛلخدِ  history َہیں ٛخكذ يیَح َہیں هیخل کہ حّ ٓے حطلخم کیخ ؿخٓکےە ىٍحٛم ًْخٍے پخّ حّ هٔى کی َٛف  خواة:

 َخو َہیں ْیںە  targeted کے کٕة  ٍٕٓل  

Maximum number of the companion of the Prophet pbuh was counted on the day of Bait e Rizwan   

 ِْحٍ کے هَیذ حٛلخدِ ٍٕٓل  کَ نیخ ؿخۓ طٕ پخَچ ِْحٍ یخ ٓخص  add طٕ ِٔ طیٍ ِْحٍ حٍٔ کچٓ طٓےە حّ يیں حگَ كَٝ کَٔ رؼي کے ٔهض کٕ رٓی 

کہ حٌ کی طؼيحى کے  I don‟t think so كي رٓی طٓے، ٱطٓے ؿٍ يیں پَٓ ؿُگٕں يیں ٗہیي رٓی ْٕۓە حٌ يیں حٛلخدِ ريٍ رٓی طٓے، حٛلخدِ 

حٛلخد کی ىٔ ٛلخریٕں کی طؼيحى ْی َہ پہُچظی ْٕە حنزظہ كٕحنے ٓے یہ يلَٟٔہ ٛلیق ْے، کیَٕکہ کم يال ؿال کے ٗخیي ىّ ِْحٍ طک طٕ 

ٍ   نٔٹیں ٍَٟٔ رُیں گیں، حیک ِٔ ٛلخرہ   ىیکٓیں طٕ ِٔ حٛلخدِ ييیُہ ْی رُظے ْیں  definition کٕ ىیکٓخ، يگَ حٛلخد کی حگَ  ؿُٕٓں َے ك٠ٕ

  ٍ  benefit ٌ کٕ یہ ٱکخ َٗف كخٛم ْٕح،  ٍٕٓل   ٓے رخثیْ ٓخل طَریض نی حٍٔ ٓیکٓخ پڑْخە حٓطَف ِٔ حٛلخد ؿُہیں ُیخٍصِ  کہ ؿُہٕں َے ك٠ٕ

 طٕ ٍَٟٔ ْے يگَ ِٔ طؼهیى ٔ طَریض ٗخیي حٌ کٕ َہیں َٜیذ ْٕةە

آپ َے ضهفبء کی نہبظتوں کب خو پف يُظؽ ثیبٌ کیب، اـ يیں ایک تبثؽ ضهفبۓ ؼانعیٍ اوؼ اـ قكٹى کے (  994 قوال ًَجؽ

خہہ تک کوئی ثبلبػعِ وکؽو ہللا   يت تھبە زُوؼۖ قے نے کؽ زُؽت ػهیؓزوانے قے یہ پبیب خبتبھے کہ یہ ایک ػبؼَی َظبوِ زکو

 ؟َظبوِ زکويت اَہوں َے َہیں ظیب

رہض پُٔي آة کہ طیٍ حٛلخد کی ٗہخىص  Opinion يٍٕم کی  western ؿی يیں آپ کخ ٕٓحل ًٓـٓ گیخ ْٕں، حّ يیں يـٓے حیک  خواة:

ٌِ كکیى يیں ہللا کے طٓخە  indefensible یہ رخص ظخَْ کَطی ْے کہ هالكض کخ ؿٕ ٓٔٹى طٓخ ِٔ رڑح کًٍِٔ حٍٔ  یہ رخص ٓچ رٓی ْے کیَٕکہ هَآ

 کٕ ہللا َے کہخ  ٍٕٓل  

ُاخِّ "  ٍَ ٱن َك ِي ًُ ِٜ ُّ يَۡؼ خ    َٔٱنها ًَ ٍَس حن ٕ ُٓ [  رچخۓ گخ(کٕ نٕگٕں ٓے  حٍٔ ہللا آپ  )"  67 -ثيس ] 

  ٍ ٌِ  ٍکٓظے طٓے يگَ ؿذ یہ آیضِ  Guard  طٕ پہهے ك٠ٕ ٍ   يزخٍکہ هَآ  يؼطم کَ ىیی۔ە Guard َے  كکیى يیں حطَی طٕ ك٠ٕ

The same was not true about his companion  

َے یہ ًٓـٓخ کہ ًْخٍے نی۔ رٓی حّ آیض کخ ح١الم ْے کہ ہللا طؼخنی' حٌ کٕ رٓی نٕگٕں ٓے رـخۓ گخ، طٕ حَہٕں َے ُِٓض  ٍٕٓل   حٛلخدِ 

رٓی یہ رظخطخ ْے کہ حے ہللا کے کیهی۔ يوٜٕٙ طٓخە آیض کخ نہـہ  يؼطم ٍکٓےە يگَ ىٍكویوض یہ كکى آپ    guardپَ ػًم کَطے ْٕۓ  ٍٕٓل  

 ہللا آپ کٕ نٕگٕں ٓے رچخۓ گخە  ٍٕٓل  

ُاخِّ "  ٍَ ٱن َك ِي ًُ ِٜ ُّ يَۡؼ خثيس  َٔٱنها ًَ ٍَس حن ٕ ُٓ [ رؼي کے حٛلخد   ٍکٓے ْٕۓ طٓے ِٔ يؼطم کَىی۔ە guard َے ؿٕ  کے طلض ہللا کے ٍٕٓل   " 67 -] 

کخ ٍٕ رہض رڑْ گیخ، يلظٕكہ هٕو  َے رٓی يؼطم ٍکٓے ؿٔکی ٔؿہ ٓے یہ ٓخٍے كخىػے ًٍَٔخ ْٕۓ، هخٙ ١ٍٕ ؿذ ييیُہ کے حَيٍ نٕگٕں

کے هیيی آَے نگے، حد یہ طٕ َہیں کہخ ؿخٓکظخ کہ حٌ کے ىنٕں يیں ٍَؾ َہیں ْٕگخ یخ حٌ نٕگٕں َے حپُے ىکٓ َہ حٹٓخۓ ْٕں گے ؿٍ کی 

يوخنلض کی ٗيص هخثى ؿخثیيحىیں، گَٓ رخٍ، ریٕں رچے ٓخٍح کچٓ چال گیخ حٍٔ حَہیں ؿاليی َٜیذ ْٕة، طٕ ظخَْ ْے حٌ کے ىنٕں يیں ؿٌرخطی 

 رٓی پیيح ْٕثیںە  situations ْٕ گیە پَٓ حَہٕں َے کت حیٔے کٓیم رٓی ىکٓخۓ حٍٔ  حٓالو يیٍ کت طکهیق ىِ 

طٓےە آپ کٕ یخى ْٕ گخ کہ حیک ىكؼہ نٕگٕں َے  Governor ىي٘ن کے  ؿہخں ًْخٍے طیٍ رڑے حٛلخد ٗہیي ْٕۓ يگَ حّ کیٔخطٓ ٓخطٓ يؼخٔیہ  

َِ كخٍٔم   guards حيیَ حنًٕيُیٍ ٓے گهہ کیخ کہ يؼخٔیہ  نٕگٕں کٕ حَکی  َے حَہیں رهٕحیخ، کٕڑے يخٍے حٍٔ کہخ کہ يؼخٔیہ   ٍکٓظے ْیںە ك٠َص ػً
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  ٔ َِكيخ َے کہخ کہ يـٓے حؿخُص ىیـی۔  کخ، طٕ يؼخٔیہ   خٍٔم  ں َے آُحى ؿُخ طٓخ طى َے کذ ٓے حَکٕ ؿالو رُخنیخ؟ یہ رڑح ي٘ہٍٕ ؿًهہ ْے ك٠َص ػً

ٹٓے گخ ٱکہ يیں رظخٔں ؿْ هٔى کی َُيگی آپ رَٔ کَطے ْٕ حگَ حّ هٔى کی َُيگی يیں ْٔخں رَٔ کَٔں طٕ حگهے ْی ىٌ کٕة َہ کٕة 

ٌ کے ٱے ػخىی ْیں حٍٔ ػخو ١ٍٕ پَ ظٕں ککہ ِٔ نٕگ ٍٔيٍ حٍٔ یَٕخَی رخىٗخْکخ يٕهق طٓخ  حٍٔ يـٓے هظم کَ کے چال ؿخۓ گخە ك٠َص يؼخٔیہ  

َ  ىٓظے طؼیُخص ْٕطے ْیں، حٓهیی۔ يیں َے رٓی حپُی ؿخٌ کیهی۔ یہ طللع حهظیخٍ کیخ ٌ کے كلخظظیٱيلالص پَ   حٌ کی  ە ك٠َص ػً

arguments  ٓے agree  ٕکَ گ۔ حٍٔ حٌ ک guard م کی رخص ٍکُٓے کی حؿخُص ىے ىی، يگَ حپُے نی۔ یہ حْظًخو ٍَٟٔی َہیں ًٓـٓخە حطلخ

حؿخُص  ٍکٓظے يگَ حَہٕں َے حپُے نیی۔ َہیں ٍکٓخ، ك٠َص يؼخٔیہ   guard کَ کے حپُے نی۔ رٓی  agree ْے کہ چخْی۔ طٕ یہ طٓخ حّ يٕهغ پَ ِٔ 

ٍْخ، حّ کی ٔؿہ حٌ کی ْٔی  safe ٍْخ یخ یِیي   Throughout safe  ىے ىیە ييیُہ ٓے رخَْ حّ ٍكـخٌ کی حؿخُص ىے ىیە طٕ يؼخٔیہ  

کزٓی  لخظظی حَظظخيخص طٓے ؿٕ حَہٕں َے رخَْ کی هٕيٕں ٓے نی۔ ْٕۓ طٓے، ؿٕ هالكض يیں ٗخیي يًکٍ َہ طٓخ، حّ نی۔ حيیَ يؼخٔیہ  ك

 ههیلہ َہیں رٍ ٓکےە

 حد یہ ؿٕ طخػَ ْے کہ هالكض حیک ػخٍٟی َظخِو كکٕيض طٓخ، طٕ حّ کے رخٍے يیں ٓچ پٕچٕٓ طٕ يیَح هیخل ْے کہ ٗخیي هالكض هخثى ْی َہ

  ٍ ٍهٜض ْٕۓ طٕ ػیٍ يًکٍ طٓخ کہ رخهی ئهًخٌ يم کَ کٔی هزیهے کے َٓىحٍ کٕ َٓرَحِ رُخنیظے، ىٔ چخٍ ؿُگیں ْٕطیں  ْٕطی، ؿذ ك٠ٕ

يیں کٕة َہ کٕة رخىٗخِ رٍ ْی ؿخطخ، حّ ١َف رے چیُی طٕ َہیں گٍَِی طٓی، يگَ آَے ٔحنے ٔهظٕں کیهی۔ هالكض کچٓ   Shift overحٍٔ 

 Forty ئهًخٌ کزٓی چخْیں طٕ حیک هٔى کخ یہ حگَ آَے ٔحنے  ْٕ گتە Initial processing ے گت یخ یٕں کہہ نیں کہ ى  systems يؼیخٍی 

years model create    َ کی ١َف چٍ نٕ حٍٔ رؼٞ حٔهخص حگَ ههیلہ  کیخ گیخ، طخ کہ حگَ طًہیں ٍَٟٔص پڑے حٍٔ طلل٠خص يٕؿٕى ْٕں طٕ ك٠َص حرٕرک

 Winston کی كکٕيض َے  Neville Chamberlain خَظخ ْٕ طٕ حّ کے نی۔ رٓی پیٖ رُيی کَ ىی گت، ؿیٔے ٔهض حپُے آپ کٕ کًٍِٔ ؿ

Churchill کٕ چٍ نیخە حَہیں ؿُگ کے ُيخَے يیں پظہ چال کہ 

Churchill is a strong prime  

 يیں حٓکی يؼخنیں ًْخٍے پخّ يٕؿٕى ْیںە ؿذ ؿُگ هظى ْٕة طٕ ٓخطٓ ْی  democracy طٕ حّ ١َف ٓے چٍ نیخە يگَ آپ ىیکٕٓ 

Churchill  ِٔ کٕ یہ کہہ کَ حطخٍ ىیخ گیخ کہ Civil    کے نی۔ ئُٕں َہیں ْےە حٓطَف ك٠َص ػهی  ٌِ کے ىٍيیخٌ  ؿُی   کَو ہللا ٔؿہہ حٍٔ ك٠َص ػؼًخ

 ي٘خٍٔص هخثى ْٕة ؿٔے

Togetherness of the elites  

حٍٔ  respectable کے پیچٓے ييیُے کخ حیک پڑح ١زوہ طٓخە چٓ آىيیٕں کی ؿٕ يـهْ هخثى ْٕة حّ يیں ٓذ ٓے ُیخىِ  elite َ کہظے ْیںە ْ

کی كکٕيض هخثى کی گتە حّ  Elite كکٕيض ٓخُی کخ یہ حیک ١َیوہ طٓخ، آؽ کے طُخظَ يیں ًٓـٕٓ کہ حكَحى ٗخيم طٓےە  popular نٕگٕں يیں 

ًَخثُيے آۓ ْٕۓ طٓے حٍٔ ٓخٍی حٓاليی ىَیخ کے  ْےە حّ يیں ؿیَ يًخنک ٓے رٓی general کخ حَظوخد ْے یہ  کے رؼي ك٠َص ػهی  

 کٕ چٍ نیخە ًَخثُيے رٓی يٕؿٕى طٓے، حَہٕں َے آپْ يیں يم کے ي٘خٍٔص کی حٍٔ ك٠َص ػهی  

These are four methods which were demonstrated in the beginning of the muslim history   

 کہ آَے ٔحنے ئهًخٌ حٌ يیں ٓے کٕة رٓی ١َیوہ چٍ ٓکظے طٓےە

کے حَظوخد  حٓالو يیں پہهے آ چکی ْےە ك٠َص ػهی   democracy چُظخ ْے طٕ  democracy حد كَٝ کَٔ آؽ کے ُيخَے يیں حگَ ئهًخٌ 

کٕ،  leader کَے   facilitate إکَیں حٍٔ حٌ کخ چُخ  createە حگَ ْى یہ کہیں کہ حٓی ِْحٍ يُظوذ ًَخثُيے آچکخ ْے  democratic set up يیں 

ْے، ؿیٔے  elite طٕ ِٔ ١َیوہ رٓی آ چکخ ْےە حٓی ١َف كَٝ کٕ کہ يهک رہض رڑے رلَحٌ يیں ْٕ حٍٔ ًْخٍی َگخِء حَظوخد کہے کہ یہ 

کَیں گے کہ آپ هیخىص ُٓزٓخنیںە طٕ یہ َظخِو  request يہيی کخ طٍٜٕ ْے طٕ یہ ١َیوہ رٓی ىٔرخٍِ آؿخۓ گخ، ؿذ ْى حیک ٗوٚ کٕ ؿخ کے 

 كکٕيض ؿٔے ْى هالكض کہظے ْیں

It was not supposed to last longer, it wasn‟t supposed  

ْٕطخ ٍْخ  revive ٍِ ْی َہیں ٓکظی طٓیە يگَ ٔهض کیٔخطٓ ٓخطٓ هالكض ٔحپْ آطی ْےە ؿْ كکًَحٌ کٕ ؿٕ حَيحُ پُٔي آیخ ِٔ یہ ؿخٍی 

ِ  ؿیٔے ك٠َص ػ کٕ ههیلہء هخيْ کہظے ْیںە ٔهض کیٔخطٓ ٓخطٓ ْى َے ىیکٓخ کہ ىَیخ يیں رؼٞ يهکٕں يیں حیٔے رخىٗخِ  ًَ رٍ ػزيحنؼِی

  َ َ   آطے ٍْے ؿُہٕں َے ههلخ کی يظخرؼض کی، ؿُہٕں َے حَٜخف کیخە کچٓ ك٠َص ػً کیطَف ْٕۓە ْى  کی ١َف ْٕۓ، کچٓ ك٠َص حرٕرک

کے ١ٍٕ پَ َہیں طٓخە حٌ چخنیْ يیں آپ کٕ چخٍ هٔى کے   factual happening کے ١ٍٕ پَ طٓخە  perception هالكض  ىیکٓظے ْیں کہ َظخوِ 

 َظخيٕں کخ حیک يخڈل ىے ىیخ گیخ طخ کہ آَے ٔحنے ئهًخٌ حٌ يیں ٓے کٕة رٓی ١َیوہ حهظیخٍ کَ نیںە

کؽتے  criticize  ہضبي western intellectuals کى ػًؽی يیں نبظی کو کی  پؽو فیكؽ يبزت زُؽت ػبئهہؓ (  995 قوال ًَجؽ

 ؟ھیں، آپ کی کیب ؼاۓ ھے

ػًَ کخ طٕ يیں َہیں کہہ ٓکظخ  biologically, practically نلخظ ٓے رخنکم حكًوخَہ ٓخ ْےە  practical ىیکٕٓ حّ يیں حیک طٕ یہ طخػَ  خواة:

 کی ٗخىی ْٕة طٕ حّ ٔهض ِٔ رخنـہ َہیں طٓیں ػخث٘ہ ٛيیوہ  و حنًٕيُیٍ ٱيگَ حطُخ یویُی ْے حٍٔ ٓذ نٕگ ؿخَظے ْیں کہ ؿذ 

She had not reached to the age of maturity   

چُخَچہ َکخف کے رخٔؿٕى حٌ کی ٗخىی کٕ يؼطم کَ ىیخ گیخ، حٓی نی۔ حٌ کٕ گَٓ يیں ٍکٓخ گیخە طیٍ یخ چخٍ ٓخل رؼي ؿذ ٗخىی ْٕة طٕ حّ 

 رُخء پَ ْٕة

Now she had become a mature woman   
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حیک َخرخنـہ ٓے ٗخىی  ْے کہ آپ    reasonپٕچٓظخ ْٕں کہ آهَ ًْخٍے پخّ حّ هٔى کی کیخ   generallyیہ ْے ؿٕ يیں   questionحد پہال 

ؼطم کَ ىیخ گیخ، ٍهٜظی يـطم کَ طٕ َکخف کٕ ي ںحیک ػٍٕص طٓی ؿْ کے ٓخطٓ َکخف ْٕح يگَ ِٔ رخنـہ َہیں طٓی  There is no sense in itکَطے 

يَى ْٕ طٕ يـٓے یہ رظخۓ یخ کٕة رٓی هخٌَٕ ْٕ کہ حیک  reasonable ىی گت حّ ٔهض طک کہ ؿذ طک ِٔ رخنؾ َہیں ْٕثیںە حد کٕة حگَ ىَیخ کخ 

 رخنؾ نڑکی کی ٗخىی طٕ کٔی کے ٓخطٓ رٓی ْٕ ٓکظی ْےە

ہللا کخ حَظوخد  رخهی ٍْخ ػًَ کخ طلخٔص کہ ػًَ يیں طٕحٌُ َہیں طٓخە رہض ٓخٍے نٕگٕں کٕ یہ رخص رڑی کى ًٓـٓ آطی ْے کہ ك٠َص ػخث٘ہ   

َے طًہیں حیک َُٕحثیيِ رچے کی ٗکم يیں يـٓے  ؿزَحثیم   ْے کہ حے ػخث٘ہ   ٍٕٓل   کخ َہیں طٓیںە ًْخٍے پخّ كيیغِ  طٓیں، ٍٕٓل ہللا  

یہ آپ کی ریٕی ْیں طٕ يیں رڑح كیَحٌ طٓخ کہ يیں  َے کہخ یخ ٍٕٓل ہللا   ىکٓخیخ حٍٔ يیں كیَحٌ طٓخ کہ يیں َے حّ کخ کیخ کََخ ْے، ؿذ ؿزَحثیم  

ٍِيلٞ يلّٕٔ کَطخ ْےە  آىيی حپُےَے حّ کٕ کیخ کََخ ْے، پَٓ يیں َے ٕٓچخ ہللا کی يَٟیە ؿذ ْى ہللا پہ آطے ْیں طٕ َْ  آپ کٕ يـزٕ

ہللا کیٕں ریخِ ٍْخ ْے؟ حّ نی۔ آپ َے كَيخیخ کہ ؿٕ ہللا کی يَٟی حٍٔ پَٓ ِٔ پٍٕی رٓی ْٕ کیخ کہظے کہ يـٓے حّ ٓے  حد ہللا کے ٍٕٓل  

ٍ  ٱىٍحٛم طًخو ىیگَ کے حَظوخد کی كکًض رٓی ًْیں ہللا کے هخٌَٕ ٓے َظَ آطی ْےە  و حنًٕيُیٍ ك٠َص ػخث٘ہ ٛيیوہ  ٱگتە   يہخص حنًٕيُی

  personalپہ ْے، يیخں ریٕی کے ٍٗظے َخ١ٕں حٍٔ  conjugal life  ٓے َٛف ٓظَِ كيیؼیں ئَی ْیں، ؿزکہ ىیٍ کخ حیک چٕطٓخة كٜہ ؿٕ

 رخرَکخص کے ١لیم ٍْظی ىَیخ طک پہُچخیخ گیخە  کے ٔؿٕىِ  طؼهوخص پہ ْے ِٔ ك٠َص ػخث٘ہ  

ٍِ يلظَيخص   آپ   ٍ   ٓے هزم ؿٕ هٕحطی  ںکے َکخف يیں طٓیں ِٔ رڑی ػًَ کی طٓی ك٠ٕ

Either they were married before   

 ٔحكي كکًض یہ طٓی کہ ہللا طؼخنی' َے حیک رڑی طخُِ حٍٔ  حَظوخد کی کے حٍٔ حٌ يیں کٕة رخکَِ َہیں طٓیں، ؿٕ طٓیں ِٔ حّ هخرم َہیں طٓیںە آپ  

Fresh memory ٕکی حیک حیک رخص  َہٕں َے هيح کے ٍٕٓل  ٱَْ ٍکٓظی طٓیں، يلزض ٍکٓظی طٓیں حٍٔ ٱٓے رڑح  ہللا کے ٍٕٓل   چُی، ؿ copy 

ٓے چخٍ  و حنًٕيُیٍ ك٠َص ػخث٘ہ  ٱکََخ حپُی َُيگی کخ حٕٛل رُخ ٍکٓخ طٓخە حّ كویوض کخ حَيحُِ حّ حيَ ٓے نگخیخ ؿخ ٓکظخ ْے کہ هخنی 

ْے  authority چخْے حپُخ ْٕ یخ ؿیَ ْٕ ئهًخَٕں کے َْ ١زوے کے پخّ ػخثهی َُيگی پَ حگَ کٕة ٔحكي  ِْحٍ، پخَچ ِْحٍ حكخىیغ ئَی ْیںە

ٍ   طٕ ِٔ ك٠َص ػخث٘ہ ٛيیوہ   کے پخّ ْے حٍٔ حطُخ  کی حیک كيیغ يٕؿٕى ْے کہ ىیٍ کخ حیک چٕطٓخة كٜہ كًیَح   کی ْےە حّ ًٍٟ يیں ك٠ٕ

و ٱ authority ؿذ ػخثهی َُيگی پَ کٕة ئهہ پٕچُٓخ چخْظے طٓے طٕ َٛف حیک ٔحكي  رٓی ُیخىِ پخّ ْے کہ رڑے ٓے رڑے حٛلخدِ ٍٕٓل  

ٍ  ٱطٓیںە طٕ حّ نلخظ ٓے ىیکٓخ ؿخۓ طٕ  حنًٕيُیٍ ػخث٘ہ ٛيیوہ   کے حَظوخد يیں یہ طلخهَ يٕؿٕى ْے کہ ہللا َے حَہیں حپُے ىیٍ کی  و حنًٕيُی

یُہ طَٔیؾ کیهی۔ چُخە حگَچہ ِٔ َزیہ َہیں طٓیں يگَ ٛيیوہ طٓیں حٍٔ حطُی رڑی ٛيیوہ طٓیں کہ حپُے هالف رٓی کٕة رخص ْٕطی طٕ حّ کٕ رٓی رـ

ٍ    remarks ریخٌ کَىیظی طٓیںە ؿذ رٓی کزٓی   رظخة طٕ ِٔ رٓی ریخٌ کَىیە َے کٕة َخٍحٟگی  يیں ك٠ٕ

آؽ َِٔم ئهًخٌ حٍٔ طًخو حَٔخٌ کے پخّ ِٔ ٍٔحیخص رطٍٕ ْيحیض يٕؿٕى ْیں ؿًُیں حیک ػٍٕص َے كیَحٌ کٍ كي طک حطُی ٛيحهض حٍٔ حیًخٌ 

ٕنٕی کے ًٍْ ىحٍی ٓے کخو نیخ ْے کہ حیک حیک رخص حَہٕں َے آپ کٕ رظخىیە يیخں ریٕی کے طؼهوخص يیں حطُی هٕٗگٕحٍی ؿٕ کزٓی کٔی ي

ٍ  ٱيیں آ ْی َہیں ٓکظیە يؼخل کے ١ٍٕ پَ  ٍ   و حنًٕيُی ٓے کہخ کہ آثیں حیک ىٔڑ نگے، طٕ  كَيخطی ْیں کہ ؿذ يیں ؿٕحٌ طٓی طٕ يیں َے ك٠ٕ

ٍ   ٛلٍ ٍ   کخكی ک٘خىِ طٓخ، پَٓ ْى َے ىٔڑ نگخة حٍٔ ك٠ٕ يیں  آهَ ؿذ رٕڑْے َْٕے نگے طٕ پَٓ آگے َکم گ۔، طٕ يیَے ىل يیں ٍْخ، پَٓ ك٠ٕ

ٍ   َے کہخ کہ یخ ٍٕٓل ہللا   َے کہخ حچٓخ ْٕح كٔخد رَحرَ ْٕ گیخە حٓی ١َف ؿذ ك٠َص  آؽ پَٓ ىٔڑ ْٕ ؿخۓ حٍٔ پَٓ يیں آگے َکم گت، ك٠ٕ

ٍ  ٱَے حیک  ػخث٘ہ   ٍ   و حنًٕيُی طى َے حیٔی رخص کہی ْے کہ حگَ ًُٓيٍ کے پخَی يیں يالىی  َے کہخ کہ ػخث٘ہ   کے هالف رخص کہی طٕ ك٠ٕ

ٍ  ٱکڑٔح ْٕ ؿخۓە  ؿخۓ طٕ َے پٍٕی ىیخَض ىحٍی کیٔخطٓ یہ رخص رٓی نکٓی ْے حگَچہ ِٔ حٌ کے هالف ؿخطی طٓیە طٕ ك٠َص ػخث٘ہ  و حنًٕيُی

کخ کٕة طؼهن َہیں طٓخە آپ ىیکٓیں کہ ك٠َص  sexual liberation کخ حَظوخد پٍٕے کخ پٍٕح حنہیخطی حٍٔ رخيوٜي طٓخە حّ يیں کٔی رٓی  ٛيیوہ  

ٍ   ػخث٘ہ    کی كيیغ ْے کہ ُيخَے يیں چخٍ ػٍٕطیں يؼُِ ْیں، کخ کٕة رچہ َہیں ْٕح، گٕیخ حٌ کٕ پیيح ْی پڑْخَے کیهی۔ کیخ گیخ طٓخە یہ ؿٕ ك٠ٕ

   ِ حٍٔ ك٠َص هيیـہ    ٠َص يَیى  ك ُٔؿہ كَػٌٕ، ك٠َص آٓیہ   ،ُٔؿہ ك٠َص حرَحْیى   ك٠َص ٓخٍ

ؿیٔے ػَیي کٕ رخهی کٓخَٕں پَە یہ يؼخل رڑی نطیق حٍٔ هٕرٍٜٕص ْے کہ ػَیي ٓذ يم ؿم کَ  طیَی يؼخل حٌ يیں حیٔے ْےيگَ حے   ػبئهہؓ

کٓخَخ ْےە ١ؼخِو ػَیي يیں رخهی ىَیخ رٓی آپ کے ٓخطٓ َٗیک ْٕطی ْے، طٕ ػَیي ٓے يَحى  popular ذ ٓے ٓکٓخطے ْیں حٍٔ ػَیي ػَد کخ 

ٍ  ٱك٠َص  و ٱئهًہ کخ حپُی يخں ٓے ِٔ ًهیَِء ػهى نیُخ رٓی ٗخيم ْے، ؿٕ يضِ ٱکے ػهى يیں طًخو ىَیخ کخ َٗیک َْٕخ حٍٔ پٍٕی  و حنًٕيُی

  ٍ ٍ  ٱَے رؼي يیں ىیخە  حنًٕيُی کی ػًٜض کی گٕحْی ہللا َے حیک  حیک حٍٔ طلخهَ کخ رٓی حظہخٍ کَطی طٓیں، ِٔ کہخ کَطی طٓیں کہ يَیى   و حنًٕيُی

يگَ گٕحْی کیٔخطٓ ٓخطٓ یہ يض رٕٓنی۔ کہ ْٔخں رٓی ہللا  نٕحة حٍٔ يیَح كوَ یہ ْے کہ ہللا َے هٕى يـٓ پَ گٕحْی ىیەَُٕحثیيِ رچے ٓے ى

ٍَٕ کی  کے ٔحٓطے ٓے ٍٕٓس و حنًٕيُیٍ ػخث٘ہ ٛيیوہ  ٱَے حپُخ يوٜي پٍٕح کیخ حٍٔ ؿٕ طؼهیى ٍْظی ىَیخ کیهی۔ ىیُی طٓی ِٔ رٓی ك٠َص 

 کخ طلخهَ، ػهى حٍٔ حَکخ يوخو رہض يًظخُ َظَ آطخ ْےە نوخظ ٓے ك٠َص ػخث٘ہ ٛيیوہ  ىّ آیخص کیی ٗکم يیں ىیە حّ 

 کؽ ظیںە  explainخبِ کو تھوڑا قب  تِپؽو فیكؽ يبزت زۘ(  996 قوال ًَجؽ 

ٔ َْ كخل يیں هٕىپُٔيی حٍٔ هٕىًَخة کی کٕٖٗ ٔ هٕحہٖ ؿْ ٓے حَٔخٌ کخ َلْ حپُے آپ کٕ رہظَ گَىحَے حٍٔ حپُی طؼَیق  خواة:

ًٍٟ يیٍ هٕى کٕ يظَكغ يلّٕٔ کَےە كِذ ؿخِ کی رہض ٓخٍی ٍٕٛطیں حٍٔ رٓخَض رٓخَض کے ٓظخثٖ کے  طٕٛیق، حپُے يَطزے، طـظیى حٍٔ

ػِص ٓے، يخل ٓے، نٕگٕں کی طؼَیق ٓے یخ حهظيحٍ ٓے، ؿخِ ١هزی کی ّْٕ يیں یہ كَم َہیں ىیکٓخ ؿخطخ کہ طؼَیق کی  ١َیوے ْیں يؼال  

طؼخٍف يیں طؼَیق آَی چخْیی۔، چخے يخل، حهظيحٍ یخ پَٓ ظهى ٓے ْی کیٕں َہ آۓە گٕیخ حپُی ًحص کٕ حؿخگَ کََے کیهی۔  رُیخى کیخ ْے؟ ًْخٍے

ؿخِ  یخ يلظَو حٍٔ يؼُِ رُُے کیهی۔ کٔی رٓی چیِ کخ آَٓح نیُخ حٍٔ حپُے آپ کٕ رخهی يخَيِ نٕگٕں ٓے رہظَ ًٓـُٓے کی کٕٖٗ کََخ كذِ 

خِ کہخں ٓے آة؟ ؿذ کٕة ٗوٚ کٔی کی طؼَیق کَطخ ْے طٕ ال يلخنہ ِٔ رڑح هٕٕ ْٕطخ ْےە ؿیٔے آپ ْےە آپ کہٕ گے حّ يیں كِذ ؿ

کٔی پیَ كویَ ٓے کہیں کہ ك٠َص آپ کی ىػخ ٓے يیَے کخو رٍ گ۔، طٕ ِٔ َہ َٛف هٕٕ ْٕ گخ رهکہ طؼَیق ٔ طٕٛیق کٕ حپُخ كن ًٓـٓے 

ؿخِ کی کٕة َہ  کی رہض ٓخٍی ٍٕٛطیں ْٕ ٓکظی ْیںە َْ حَٔخٌ يیں كذِ  گخ کہ ٓزلخٌ ہللا يیں طٕ ْٕں ْی حّ هخرم، طٕ حّ ١َف حّ

 کٕة ٍٕٛص يٕؿٕى ْٕطی ْےە
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َے ػًؽ کے ثبؼے يیں پوچھب تھب، تو اَہوں َے ثتبیب اـ قتبؼے کے ثبؼے يیں ەەە تو  قے خت َجی کؽیىۖ خجؽائمؑ(  997 قوال ًَجؽ

 ەکی ایک زعیث ھے، يیں اٌ کی ظػب ھوں کے ثبؼے يیں ثھی زُوؼۖ وِ ایک نًجب ھی قهكهہ ثُتب ھے، نیکٍ زُؽت اثؽاھیىؑ

کَیں گے، حنزظہ  calculate کی رخٍی آة گی طٕ ْى آًٓخَی ٹخثى کٕ  ِٔ طٕ هیَ حیک ُيیُی ٔهض کے كٕحنے ٓے ْے يگَ ؿذ ؿزَحثم   خواة:

ٓے كَم طٕ رڑح پڑ ؿخۓ گخ کیَٕکہ ْٔخں طٕ ٓظَ ِْحٍ  کَیں گےە حّ حػظزخٍ calculate کی رخٍی آے گی طٕ ْى ُيیُی ٹخثى  ؿذ ك٠َص حرَحْیى  

ٍ   ٓخل رؼي حیک ٓظخٍِ پیيح ْٕح طٓخە ؿزَحثیمِ  کے روٕل يیں َے آپ کی پیيحثٖ ٓے پہهے حٓے ٓظَ ِْحٍ يَطزہ ىیکٓخ طٓخە ِٔ طٕ هخٛخ ٹخثى  حيی

ؼزہ کی رُیخى ٍکٓی، كَيیٍ کی رُیخى ٍکٓی طٕ حپُے کی ىػخ کے نلخظ ٔهض ًٗخٍ کیخ ؿخۓ گخ ؿذ حَہٕں َے ک رٍ ؿخطخ ْے، يگَ ك٠َص حرَحْیى  

ٌِ كکیى کے پہهے پخٍے يیں ْےە  ریٹے کیٔخطٓ يم کَ ىػخ يخَگیە حّ ىػخ کخ ًکَ هَآ

 

 

 

کی حٔالى يیں ٓے طٓے(  ٔ حًٓخػیم   ك٠َص حرَحْیى   َے ىػخ يخَگی کہ يیں حٔالى يیں ٓے حَہی يیں ٓے )چَٕکہ آپ   کہ ؿذ ك٠َص حرَحْیى  

کی ٍٕٛص  حیک حیٔخ َزی پیيح کَ ؿٕ يیں ١َف طیَی آیخص ُٓخۓ، حٌ کٕ ػهى ٔ كکًض ػطخ کَے حٍٔ حٌ کٕ پخک کَےە يخٗخء ہللا هخنی ك٠ٍٕحکَو  

ٕ ہللا َے طًخو آُيخثٕ٘ں ک کی ٗکم يیں رٓی ِٔ ىػخ هزٕل ْٕةە حگَ ىیکٓخ ؿخۓ طٕ ؿذ ك٠َص حرَحْیى   يیں ْی َہیں رهکہ حٛلخدِ ٍٕٓل  

 ٓے آُيخ نیخ حٍٔ کہخ کہ

خ ِّ اَِيخي   ُاخ ِّٗ َؿخِػهَُك نِه ََس "    " ە ە ە َهخَل اَِ ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ [ "  124 ە ە ە ] 

 َے کہخ  آؽ ٓے ْى َے طًہیں َِٔم حَٔخَی کخ حيخو يوٍَ کیخە ك٠َص حرَحْیى   ہ حے حرَحْیى  ک

ٍِّياظِٗ ًُ َِٔيٍ  ََس "    " ە ە ە َهخَل  ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ [ "  ; طؼخنی' َے كَيخیخطٕ ہللا (کہ حے ہللا يیَی حٔالى کخ کیخ رُے گخ؟) 124 ە ە ە ] 

ََس "  ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ  [ ٍَ ی ًِ هِ ٰب ِيٖ ٱنظا ۡٓ َُخُل َػ [ " ٓے ْى ػہئپیًخٌ َہیں رخَيْیں گے(ؿٕ حٌ يیں ٓے ظخنى ْٕ گخ حّ  )کہ  124" ە ە ە َهخَل اَل يَ

کی حٔالى يیں ٓے ہللا طؼخنی' َے حٌ کے ٓخطٓ ئظوم هیخيض طک یہ  ە حّ کخ يطهذ یہ ْٕ ح کہ ك٠َص حرَحْیى  ؿٕ طى ٓے رُيْخ ْٕح ْے

 يیں ظخَْ ْٕة، حٛلخدِ ٍٕٓل   حَٔخٌ کے حيخو َْٕگےە یہ رخص پَٓ ہللا کے ٍٕٓل   يضِ ٱپیًخٌ رخَيْخ ْٕح ْے کہ ؿٕ ظخنى َہیٍ ْٕں گے ْٔی 

يیں ظخَْ ْٕة حٍٔ پَٓ حٌ ٓخىحص يیں ظخَْ ْٕة ؿٍ کٕ ؿًهہ ئهًخٌ حپٍ حيخو يخَظے ْیںە پَٓ حٌ کے ط٢ٕٓ ٓے ػظیى حن٘خٌ كظٕكخِص 

حٓاليیہ ْٕثیںە ؿہخں ؿہخں حٓالو پٓیال حٌ کے ط٢ٕٓ ٓے پٓیال، ؿہخں ؿہخں ِٔ نٕگ گ۔ حپُے ٔهظٕں کے حيخو ْٕۓە یہ ٔػيِ حد رٓی حٔالِى 

َْ ٗوٚ کٕ پہُـے گخ ؿٕ ظخنى َہیں ْٕ گخە یہٕىی حّ ٔػيِ کے ػًَحص ٓے ًْی٘ہ يلَٔو ٍْے، کیَٕکہ ِٔ ريطَیٍ ظخنى ػخرض يیں  حرَحْیى  

  هيح کٕ پہچخَُے ٓے حَکخٍ کَ ىیخە ْٕۓە حَہٕں َے ٓذ رڑح ظهى یہ کیخ کہ ٍِٕٓل  

 يمطؼبت پؽ ؼونُی ڈانی۔ە قؽ زؽوفِ (  998 قوال ًَجؽ

 چیِیں يیَے ػهى يیں آة ْیں، ؿٔکی ٔؿہ ٓے يیں طٕٓڑح ٓخ ُیخىِ چٕکُخ ْٕ گیخ ْٕں کہ حّ کخ  latest حًٓخء کے رخٍے يیں کچٓ  خواة:

linkage   پہهے رٓی يٕؿٕى طٓخ يگَ ِٔ ػًٕيی ١ٍٕ پَ نٕگٕں کے ػهى يیں َہیں آیخە Archaeological department  پَحَے حًٓخء حٍٔ پَحَی َے

َکخنے ْیں نٕگٕں َے کزٓی حٌ پَ ؿٍٕ َہیں کیخە نٕگٕں َے ًْی٘ہ حٌ کٕ پَحَٓحٍ ػهٕو ًٓـٓخ یخ ػهى کی ُٗخهض  symbols طہٌیزخص کے ؿٕ 

حَٔخٌ َے کالو کََخ َٗٔع کیخ طٕ پٍٕح  ْےە ؿذ Knowledge of basic categories َہ َْٕے کیٕؿہ ٓے حٌ کٕ َظَ حَيحُ کخ يگَ يیَے َِىیک یہ 

يیں ؿٕ ٓذ ٓے پہهے حًٓخء آۓ ِٔ   language ٓے   Transfer of symbols آیخ، نلع پٍٕے یکزخٍگی َہیں آۓە طٕ  کالو حیک ىو ٓے َہیں

 یہی طٓےە 

  کخ يطهذ آٓخَی رُظخ ْےە  wheel حیـخى ْٕحە طٕ  wheel ْے یہ حّ ٔهض پیيح ْٕح ؿذ  symbol کخ  " ِ" يؼخل کے ١ٍٕ پَ ؿٕ 

 يیں رهُي ْیں حٍٔ ِٔ پکخٍ ٍْخ ْےە  يطهذ ْے کہ حیک آىيی کٓڑح ْے ؿْ کے ىَٕٔں رخطٓ حٔپَ ْٕح " ِ" 

حیک حیٔخ يَى ْے ؿٕ گخثیڈ ْے، يٜهق ْے، ٍیلخٍيَ ْے ؿٕ ىَٕٔں رخطٓ کٓڑے  " پڑْی طٕ حّ کخ يطهذ یہ ْے کہس " ١ّ حد ؿذ آپ َے ٍٕٓ

 حد آپ هَآٌ پڑْٕ طٕ آپ کٕ يطهذ حٍٔ رٓی ُیخىِ ٔحٟق ْٕ ؿخطخ ْےە کَ کے آپ کٕ رال ٍْخ ْے کہ یہ آٓخَی کخ ٍٓظہ ْےە 

ٗب  )ٔ" ١ّ ) َو ۡ٘ ٌَ نَِظ َءح َۡ َُخ َػهَۡیَك ٱۡنُو ۡن َِ ّ [ " خ یہ آٓخَی کیهی۔ ْے یؼُیکہ يیں َے ي٘وض کیهی۔ آپ کٕ ٍٓظہ َہیں ىی  ٕ( َيخ  أََ ٍَُس ١ب ٕۡ ُٓ  [)

In the beginning  

ٌِ ػهیہ حنٜهٕس ٔ حنٔالو ْیں ؿٕ  guide حیـخى ْٕح حٍٔ حّ )يٕؿي(  wheel ؿیٔے  َے حٌ کٕ رظخیخ کہ یہ آٓخَی کخ ٍٓظہ ْے، حٓی ١َف پیـًزَح

ًْخٍے ٓخيُے ْیں کہ ىَٕٔں ْخطٓ کٓڑے ْیں حٍٔ نٕگٕں کٕ   symbols پہهے پیيح ْٕۓە حَہٕں َے رخنکم حّ يَى کیطَف پَحَے ًٍٟ يیں ؿٕ 

 َہیں طٓے رهکہ حهالهی  physical symbols پکخٍ ٍْخ ْے کہ حّ ٍحٓظے کی ١َف آٔ حّ يیں آٓخَی ْے طٕ حد ًٓـٓ آطی ْے کہ ِٔ 

symbols  حٍٔ ٍٔكخَی symbols  طٓے، ؿُکی ييى ٓے نٕگٕں کٕ يوظهق ٍٕٛطٕں يیں guide  کیخ گیخە 

ْے یہ َٛف ٓظَ ِْحٍ ٓخل پَحَخ ْےە  gene کخ ؿٕ  language کی گتە یہ يض رٕٓنی۔ کہ  language transfer خیي حّ ١َیوہ ٓے پہهے ٗ

کخ َٓحؽ کٔی رٓی يوهٕم يیں َہیٍ يهظخە حٌ رخٍیوی كوخثن ٓے ػخرض ْٕطخ ْے کہ ُرخٌ کی طَهی کخ  gene ٓظَ ِْحٍ ٓخل ٓے پہهے حّ 

نی۔ ِٔ ٔهض کظُخ ي٘کم ْٕگخ ؿُہٕں َے يخكی حن٠ًیَ ٍ ٓخل پہ يلی٢ ْٕە آپ حَيحُِ کَ ٓکظے ْیٍ کہ حٌ نٕگٕں کے حٍطوخة ٓلَ چخنیْ ِْح

حپُی ؿگہ پہ رہض ُیخىِ  symbol يیں گِحٍحە حّ ىٍٔحٌ حیک حیک  symbols کے حظہخٍ کیهی۔ حطُخ ػَٛہ كو٢ ػاليظٕں پہ حَلٜخٍ کیخ حٍٔ َٛف 

َش  ًَ َٔٱۡنِلۡك َذ  ٰب ُى ٱۡنكَِظ ُٓ ًُ ِّ ُيَؼه َٔ ظَِك  ٰب ُہۡى يَۡظهُْٕح َػهَۡیِہۡى َءحيَ ُۡ  ّيِ
ٕال   ُٓ ٍَ ۡى  ِٓ َٔٱۡرَؼۡغ كِی َُخ  را َِكِّیِہىۡ ٍَ ُي ُِ ٱۡنَلكِیُى )َٔ ِِي ََس(٩ٕٔ اَِاَك أَََض ٱۡنَؼ ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  

حے ہًخٍے پٍَٔىگخٍ حٍٔ حّ ؿًخػض کے حَيٍ حٌ ہی يیں کے حیک حیٔے پیـًزَ رٓی يوٍَ کیـیجے ؿٕ حٌ نٕگٕں کٕ آپ کی آیظیں پڑْ پڑْ 

رالٗزہ آپ ہی ہیں ؿخنذ حنويٍص  ․طؼهیى ىیخ کَیں حٍٔ حٌ کٕ پخک کَىیںکَ ُٓخیخ کَیں حٍٔ حٌ کٕ )آًٓخَی( کظخد کی حٍٔ هٕٕ كہًی کی 

[ ]طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی   (129آیض ًَزَ; )، حنزوَِ 2ٍٕٓس ًَزَ ە  (٩ٕٔکخيم حالَظظخوە )  
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رٓی کیخ   quote هٜٕٛی حًْیض کے كخيم ْٕں گے ؿٍ کٕ ہللا طؼخنی' َے  symbols پَٓ حٌ يیں ِٔ حرظيحة حًْیض کخ كخيم ْٕگخە حٓی ١َف 

 ْےە

 کیكے کیب؟ اـ قبؼے ػًم کے يعاؼج کیب تھے؟ Apply کب کیكے اَعاؾِ نگبیب؟ اٌ کو  Category آپ َے ھؽ (  999 قوال ًَجؽ

ِٖ It is very difficult to answer this question because I had no guide  خواة: حّ ًٍٟ يیں ٕٓحۓ ىٔچخٍ حكخىیغ کے يیَے پخّ کٕة َو

 ٍِ ّ   ٍحہگٌٍ َہیں طٓخە يیَے ٓخيُے ك٠َص حر کی حیک كيیغ طٓی حٍٔ ئُِي حِْم ریض ٓے حیک ٍٔحیض طٓیە نیکٍ ٗخیي ٓذ ٓے ُیخىِ  ػزخ

َ   يیغ طٓیيیَے نی۔ يٕػَ ْٔی ك َ   حٍٔ ك٠َص ػهی   ؿٕ ك٠َص ػً  کے يخریٍ حیک يکخنًے کے ىٍٔحٌ ریخٌ ْٕثیە ؿذ حيیَ حنًٕيُیٍ ك٠َص ػً

کَو ہللا ٔؿہہ ٓے پٕچٓخ ەەەە " یہ کیخ ْے کہ رؼٞ نٕگ رہض َیک ْٕطے ْیں يگَ ًْخٍے ىل حٌ کٕ َہیں ؿخطے، حٍٔ رؼٞ نٕگ  َے ك٠َص ػهی  

ٍ   حٌ کی ىٔٓظی پُٔي کَطے ْیں " طٕ ك٠َص ػهی  حطُے حچٓے َہیں ْٕطے ْیں يگَ ْى  يیں َے یہ رخص ہللا کے  َے كَيخیخ کہ حے حيیَ حنًٕيُی

حٔل حٍٔحف کے ؿٕڑے رُخۓ گ۔ طٕ ہللا طؼخنی' َے کچٓ کی کچٓ يیں يٕحَٔض  ٓے پٕچٓی طٓی طٕ آپ َے حٍٗخى كَيخیخ کہ ؿذ ٍُِٔ  ٍٕٓل  

 ِٔ ُيیٍ پَ آطے ْیں طٕ حٓی َٔزض کے طلض ٍِىػًم ظخَْ کَطے ْیںە  َٓحىی، ؿذحىی، حٍٔ کچٓ کی کچٓ يیں يوخًٛض ٹٹَٓ

يیں َظَ  combinations حٍٔ حٌ کی طَطیذ ٔ طَکیذ کخ رـٍٕ ي٘خْيِ کَ ٍْخ طٓخ طٕ يـٓے طًخو حًٓخء حٌ  study حد ىیکٕٓ ؿذ يیں حًٓخء کٕ 

کخ ػهى  category رُظی ْیں حٍٔ حٌ کے ػالِٔ ًْیں کٔی categories يیں ْیںە رلؼیِض يـًٕثی حٌ کی چٕىِ   symbols of Quran آۓ ؿٕ 

َہیں ْے حٍٔ حٌ کے ٕٓح کٕثی حٍٔحف َہیں ؿٍ کی يٕحَٔض یخ يوخًٛض ٹَٓحثی گت ْےە رؼٞ حٔهخص حًٓخء آُيخثٖ کےنی۔ رٓی حٓظؼًخل 

 ْٕطے ْیںە كَٝ کیـی۔ 

ْٕ گیخ کیَٕکہ   perfect ٓے َٗٔع ْٕطخ ْے، طٕ ْى کہظے ْیں یہ ؿٕڑح  " ـ" َخو َٗٔع ْٕطخ ْے حٍٔ حٓکی ریٕی کخ َخو  ٓے کٕثی " ِ" 

 يیں آ گ۔ ْیںە يگَ ؿذ حٌ يیں پہ آُيخثٖ آۓ گی طٕ   Quranic combinationیہ 

ٓے حٓکی رٓی يلزض ْٕ گیە طٕ یہ  " ِ" ٓے يوخنلض يگَ  " ـ" کی  "و " گٍِے گخە حّ کی ٔؿہ یہ رے کہ  ٌ کے ریچ يیں ٓےٱ " و" 

پیچ يیں ٓے  " ـ" ؿخنذ آۓ گی،  "و " پیيح َْٕخ َٗٔع ْٕ ؿخثیگیە کٌٕ ؿخنذ آۓ گخ حٓکخ كیٜهہ حٓى کَے گخە   rift حیک ْی ؿگہ 

 ٗکٔض کٓخ ؿخۓ گیە

قیکھ قکتب ھے؟  يگؽ قؽ خیكے آپ فؽيبؼھے ھیں کہ اـ کب ڈیٹب يوخوظ َہیں ھے تو پھؽ ػبو آظيی کیكے(  919 قوال ًَجؽ

 اگؽ آپ َے اـ کو اگؽ اظاؼاتی نکم َہ ظی تو آَے وانے ولتوں يیٍ کیب پھؽ یہ ؼاؾ يیں َہیں چال خبۓ گب؟

َہیں رُخَخ چخْظخ، حگَ  authority ْے طٕ يیں حّ کٕ  personal achievement ؿیٔے يیں َے حرٓی ػَٝ کیخ کہ ؿَٕکہ حیک رہض ْی  خواة:

 پَ حٍٔ حپُی  linguistic level کٓم کے کہٕ طٕ ٓچ یہ ْے کہ يیَے حَيٍ طـْٔ طٓخ، كکَ طٓی، يیں َے ڈَْٕڈَخ چخْخ حٍٔ يیں َے حیک 

understanding level  پَٓ حٌ کٕ  پَ حیٔی ٛلخص ڈَْٕڈ نیں ؿٕ رؼٞ حًٓخء کٕ ىی ؿخٓکظی ْیںdemonstrate  ٜيین کَطے ْٕة ؿٍ کی ط

 ْٕثی حَکٕ ٍکٓ نیخ حٍٔ ؿُکی طٜيین َہیں ْٕثی حَکٕ چٕٓڑ ىیخە

 transfer ػهى ھے خو آگے  physical ػهى ھے يگؽ یہ کیكب  Physical قؽ ایک ظفؼہ آپ َے فؽيبیب تھب کہ یہ (  911 قوال ًَجؽ

 ؟َہیں ھو قکتب

کَٔں گخە حد كَٝ کَٔ ىٔ چخٍ حٕٛل ؿخَُے کی رُخء پَ طى نٕگ  draft ّ کٕ ّ يیں حِ ٱيیَح ؿٕ نیکچَ يظ٘خرہخص پَ آگے آٍْخ ْے، يیں  خواة:

 حچٓخ َہیں ْٕگخە حٕٛل طٕ يَطذ کی۔ ؿخٓکظے ْیں يگَ یہ هخنی  حّ کٕ حگَ پَیکٹْ کََخ َٗٔع کَىٔ طٕ حّ کخ كَ٘کیخ ْٕ گخ، ِٔ یویُخ  

physical  ػهى َہیں ْے، کیَٕکہ حٓکخ ُیخىِ ٔحٓطہ mental attitude   حد حیک آىيی کٕ ؿذ طک پٍٕح ػهى َہ ْٕ طٕ ِٔ ًْی٘ہ ٓے ْےە

 ؿهطی کَے گخە

 ؟ٌ کے قبيُے يؼیبؼ تو کوئی ثھی َہیںٱنیکٍ قؽ کچھ نوگ خو اـ کو پؽیکٹف کؽؼھے ھیں (  912 قوال ًَجؽ

 ْے؟ پَیکٹْ طٕ ىٔ چخٍ ىػٕیيحٍ کَ ٍْے ْیںە )ئکَحطے ْٕۓ( پَیکٹْ کَ کٌٕ ٍْخ خواة:

 ٌ کے ثھی یہی ظػوے ھیںەٱقؽ خیكے فؽيبؼھے ھیں کہ يیؽا کوئی گبئیڈ َہیں تھب اقی ِؽذ اپ (  913 قوال ًَجؽ

کے  embarrassment َہٕں حے ٗخیي کہیں ٓے ٍٓ گٍ نے نی ْٕ گیە يیں حّ نی۔ کہظخ ْٕں کہ يیں َے کٔی ٍٕٛص رٓی حّ ٱ خواة:

یے طٕ يیَح ٕٓحل ہللا ٓے یہ طٓخ کہ کیخ پٍٕح هَآٌ ًْخٍے ًٓـُٓے کیهی۔ رهکہ ٓچ پٕچٓ I needed to know it ١ٍٕ پَ هطؼی حهظیخٍ َہیں کیخە 

َہیں ْے؟ کیخ ْى حٓی ١َف گٍِ ؿخثیں گے؟ حگَ ْى َے رؼٞ چیِٔں کے يطخنذ پَ ؿٍٕ کی۔ رـیَ گٍِ ؿخَخ ْے طٕ پَٓ آپ رظخ ىیظے کہ حٌ آیخص 

ظےە يگَ ؿذ پٍٕح هَآٌ ًْخٍے ہی۔ ْی ْے طٕ ًْیں کچٓ َہ کچٓ حّ پہ ؿٍٕ کَٔ حٌ آیظٕں پہ ؿٍٕ َہ کَٔە ٗخیي کچٓ حٓطَف ْى گِحٍِ کَ نی

 کی ٍٓ گٍ طٕ َْٕی چخْی۔ە 

َٗٔع کَ ىیی۔ ْیںە يیں ٕٓچظخ كٍٕی كم َہیں چخْظخ طٓخ، ؿیٔے يیَے ىٔٓظٕں َے كٍٕی كم طالٕ ہللا ٓے یہ ٕٓحل کَ کے يیں کٕثی 

 روُ٘ے َٗٔع کی۔ە clues َہیں کیخە طخ آَکہ ہللا طؼخنی' َے يـٓے حٓکے کچٓ  build thesis ٍْخ ؿٍٕ کَطخ ٍْخ يگَ يیں َے حّ پہ حپُخ کٕثی 

I started arranging them  

کَطخ ْےە حد  confirm کٕ  basic qualities آپ کٕ رظخٔں طٕ َْ حٓى ؿٕ کٔی َخو کے ٓخطٓ ٔحرٔظہ ْے ِٔ حپُی  حٓکے رخٍے يیں حگَ يوظَٜح  

ؿهطی ٓے حّ کے ًٍیؼے ١خهض ١هذ کَ ٍْے ْیں ؿٕ رخنکم ؿه٢ ْےە حّ كي طک طٕ ٹٓیک ْے کہ حّ ػهى کی يیَۓ رہض ٓخٍے حكزخد 

رُخء پَ ْى رڑے رڑے كیٜهے ىے ٓکظے ْیں يکَ ٕٓحل یہ ْے کہ پَٓ ًْخٍی حپُی ػهًیض کی كیؼیض کیخ ْے؟ کیخ یٕں َہیں ْے کہ آپ َے 

کیَٕکہ حَہٕں َے َُيگی يیں   ?Where the authority of a teacher lies ە طٕ پَٓ ٓخص يیں ٓے حیک ٓچ رٕنُخ ْے حٍٔ چٓ ؿٕٓٹ رٕنُے ْیں

َہیں کی ْٕطی، حَہٕں َے ٓیکٓخ کچٓ رٓی َہیں ْٕطخە ِٔ يلٞ ُٓی   observation کزٓی ؿٍٕ َہیں کیخ ْٕطخ، حَہٕں َے کٕثی هخٙ 

 کَ ٍْے ْیںە exercise کٕ   values ُٓخثی 
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  ?Is it a basically one time phenomena (  914 ًَجؽ قوال

   No it is all time. It is a life time phenomena  :خواة

يیں َے حیک ىكؼہ کہخ طٓخ ٗخیي ِٔ حیک ك٠ٕل رخص طٓی یخ ؿه٢ ٓخ ىػٕی' طٓخە يیں َے کہخ طٓخ حگَ کٕثی حٓکخ ٛلیق يخَْ ْٕ طٕ ِٔ َُيگی 

 کَ ٓکظخ ْےە  return رٓی   attitudes ٍٔ آُيخثٖ ىیکٓ ٓکظخ ْے حٍٔ حٌ کے ٓے نیکَ حٓکے يََے طک کے يَحطِذ ٔهض ح

 آپ ظیکھ قکتے ھیں؟(  915 قوال ًَجؽ

   Perhaps I would never like to know َہیں،  خواة:

 کیب چیؿ ھے؟پؽوفیكؽ يبزت یہ کیب ھے کہ ایک ثُعِ آ کؽ ثیٹھتب ھے اوؼ آپ اقکے اَعؼ خھبَک نیتے ھیں، یہ (  916 قوال ًَجؽ

حّ کخ طؼهن حگَ کٔی يَحهزخطی یخ ؿیَ يؼًٕنی چیِ ٓے ْٕطخ طٕ يـٓے رخنکم پظخ َہ نگظخ کیَٕکہ آپ کخ حنہخو حٍٔ يَحهزہ کٔی رٓی  خواة:

ٔهض ؿهطی کَ ٓکظخ ْےە چَٕکہ حٓکخ طؼهن ٗخیي حَظٓخثی ىهین ػهًی ُٗخكض ٓے ْے حٓهی۔ يـٓے ىْٕکہ َہیں ْٕطخە ػهى طٕ َْ ؿگہ 

پٍٕی کَطخ ْےە يؼخل کیے ١ٍٕ پَ حگَ حیک ٗوٚ يـٓے َہیں ًٓـٓ آٍْخ، يـٓے کُلیٕژٌ ْے طٕ يیں حّ کے رخپ ىحىح کخ   observation حپُی 

آثی ْٕ طٕ يیں  genetic disturbance طخ کہ حگَ کٕثی  ی۔و پٕچٕٓں گخ، ِٔ رٓی َٛف آٓخَی کیهَخو پٕچٓ نٕں گخ یخ حٓکی َخَی ىحىی کخ َخ

 يٕؿٕى ْے طٕ background حٓے ؿخٌ ٓکٕںە یہ کخو حطُخ آٓخٌ ْٕطخ ْے کہ حگَ آپ نٕگٕں کے پخّ پٍٕح 

This will become a very easy job.  

 حیًخَيحٍی ٓے يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ يیں َے حپُی ي٘وض رچخَے کیهی۔ یہ ػهى حٓظؼًخل کیخە 

ىٍٔیٖ کٕ ىْٕکہ ىیُخ آٓخٌ ْے، ىٍٔیٖ  حنٹی ٓیيْی رخطیں کَطے ْیں، ِٔ ًٓـٓظے ْیں کہنٕگ ؿٕٓٹ رٕنظے ْیں، نٕگ يـٓ ٓے رڑی 

طٕ هیَ ك٠ٕل ٓخ نلع ْے، ِٔ ًٓـٓظے ْیں کہ حٓظخى کٕ ىْٕکہ ىیُخ ُیخىِ آٓخٌ ْےە حگَ حیٔے نٕگ آثیں گے طٕ يیں کیخ کَ ٓکظخ ْٕںە 

 چپ کَ ؿخطخ ْٕںيـٓے پظخ طٕ نگ ؿخطخ ْے کہ کیخ يٕٕٛف کہہ ٍْے ْیں نیکٍ يیں 

If they are not ready to tell the truth then why should I tell them the truth   

کٔی ٗوٜیض کے ئخثم کی ؿخَکخٍی يیں نٕگٕں کخ یہ ٍٔیہ حیک رڑح ئهہ ْٕطخ ْےە يیَح هیخل ْے کہ ؿٕ نٕگ پَیکٹْ کَ ٍْے ْیں، ِٔ 

ی ِٓح رڑی کڑی ْےە آپ ىیکٕٓ کہ حیک ػخو آىيی ٍُٔيَِ َُيگی يیں ؿٕ كَحڈ کَطخْے رہض رڑی ؿهطی کے يَطکذ ْٕ ٍْے ْیں کیَٕکہ حٓک

حّ کیهی۔ ٗخیي يؼًٕنی ِٓح ْے، يگَ ؿٕ ہللا کے َخو پَ ٔؿخْض ١هزی کیهی۔ كَحڈ کَطخ ْے حٓکی ِٓح ٓوض ْٕطی ْےە پَٓ هيح یہ َہیٍ 

کََے ٔحنی رخص َہیں ْےە نٕگٕں کٕ يَػٕد کََے یخ حپُے طلخهَ کیهیَ  چخْے گخ کہ حَکی كًخهظیں آگے رٓی ؿخٍی ٍْیںە یہ ٹی ٔی پَ ریٹٓ کَ

 حیٔی رخطیٍ کََخ حَظہخثی يٌيٕو ًٓـٓخ ؿخۓ گخە رخهی ہللا رہظَ ؿخَظخ ْےە

 ؟اکتهبف ثھی ھوتب ھے اـ يیں(  917 قوال ًَجؽ

حگَ آپ پٍٕی حکظ٘خف کی حٔل ٔ آهَ طک ْٔٹَی ( حکظ٘خف حٍٔ کیخ ْٕطخ ْےە ئهہ طٕ یہ ْے حٍٔ ک٘ق کیخ ْٕطخ ْےە )ئکَحطے ْٕۓ خواة:

کٔی کٕ حّ کے حَيٍ کی کٕثی رخص رظخىیُخ ٓذ ٓے رڑح ک٘ق  حَٔخٌ کی طخٍینِ حکظ٘خف پَٓٔنیں طٕ ؿخنزخ   پَٓٔنیں، یہی َہیں پٍٕی َٔمِ 

 ْےە

نطًیت کے يتؼهك ثتب ڈاکٹؽ ضبنع ظہیؽ يبزت کو کكی َے آپ کے ثبؼے يیں ثتبیب کہ اقطؽذ آپ َبو قٍ کؽ (  918 قوال ًَجؽ

ظیتے ھیں اوؼ قوال پوچھب کہ کیب یہ يًکٍ ھے؟ تو ڈاکٹؽ يبزت َے فؽيبیب کہ یہ اـ ولت تک يًکٍ َہیٍ خت تک پؽوفیكؽ 

 يبزت کے پبـ خٍ َہ ھو، تو کیب والؼی آپ کے پبـ خٍ ھے؟

هخرم ْی َہیں ًٓـٓخ کہ حَٔخٌ حٌ ٓے هخٛخ ىنچٔپ ٕٓحل ْےە حطلخم کی رخص يیں آپ کٕ رظخٔں يیں َے ؿُخص کٕ کزٓی حّ  خواة:

ظَ يوهٕم ْیں حٍٔ ْى رہظَ يوهٕم ْیںە ہللا َے ًْیں حػِحُ ے رَػکْ يیَح هیخل یہ ْے کہ ِٔ کًحٓک کٕثی حّ هٔى کخ ػهى حهٌ کَ ٓکیںە

َ  ًْیں حپُی رہظَی کےنی۔ حپُے ٓے رہظَ کی ١َف ٍؿٕع کََخ چخْی۔ە حَٔخٌ کیهی۔ رہظَ حٓکخ حپُخ پیرو٘خ ْے حٍٔ  حٍٔ حپُخ هيح ْےە  ـًز

يالثکہ رٓی حّ هخرم َہیں کہ ْى حٌ ٓے ػهى ٓیکٓیں طخ آَکہ ِٔ ہللا کے كکى ٓے ًْیں کٕثی ُٗخهض ىیںە يَح طٕ َُيگی رَٓ ؿُخص کی 

 ٍى ٔ ِگَى حیک آىْ رڑے ؿٍ کٕ يلّٕٔ کیخ ْے )هہوہہ( رخص یہ ْے کہ ؿٍ رڑی ػـهض يیں ْٕطخ ْےە  ١َف ىْیخٌ َہیں گیخە ْخں حکؼَ حِ 

Does he has capacity to learn it is a very difficult question, if I look at them   حنزظہ يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ ٗیطخٌ ىَیخٔی طـَرخص کے

َِ َظ ں يیں َٗیک ْے، ًْخٍے َوخثٚ ٶٓے نیکَ حد طک ِٔ ًْخٍے رہکخٔ َ ْے، کیَٕکہ ك٠َص آىو  نلخظ ٓے طًخو حَٔخَٕں ٓے ُیخىِ يخْ

کَطخ ْے حٍٔ يیَے هیخل يیں   file work يیں َٗیک ْے، ًْخٍے ىؿم ٔ كَیذ يیں ٗےیک ْے، ًْخٍی هٕحْ٘خص يیں َٗیک ْےە حگَ ِٔ 

 ٍَٟٔ ِٔ file work  ٓ ے رڑی الثزَیَی َْٕی چخْی۔ە كَٝ کَٔ کہ حٓے پظخ نگظخ ْے کہ حیک ْٕ گخ طٕ حٓطَف حّ کی الثزَیَی ىَیخ کی ٓذ

َٗیق رُيِ يََے کی کٕٖٗ کَ ٍْخ ْے، حگَ يیَح حٍٔ آپ کخ َخو ِٔ ٍٓ نے طٕ يیَح هیخل ْے ِٔ َخيٕں پَ ؿخۓ گخ، ِٔ کہے گخ کہ ًٍح حّ کخ 

الَخە کْ کْ چکَ يیں یہ پُٓٔے طٓے، کْ کْ چکَ يیں  ِٔ ٓخٍی كخثهیں حٹٓخ کے يیَے پخَّخو ىیکُٓخ، یہ كالں كالں رُيِ ْے، پہهے 

پٓیُکُخ ؿٕ پہهے ٓے حّ کے طـَرے يیں ْےە طٕ يیَح هیخل  bait پُٓٔیں گے، حٓکے نی۔ یہ کخو رڑح آٓخٌ ْےە ًْیں رٓی رڑح آٓخٌ ْے ِٔ 

ى حٓے َہیں ىیکٓ ٓکظے، طٕ حگَ ْى َہیں ىیکٓ ٗیطخٌ ٍَٟٔ کَطخ ْےە حٓهی۔ ہللا کہظخ ْے کہ ٗیطخٌ طًہیں ىیکٓ نیظخ ْے ط  file work حطُخ 

يیَے ہللا کے پخّ ْےە يـٓے پظخ ْے کہ حگَ ىٔ ؿیخد کی هٕطیٍ ْیں، حیک ٗیخ١یٍ حٍٔ ؿُخص ْیں حٍٔ حیک ہللا حٍٔ  advantage ٓکظے طٕ يیَح 

هٕطیں ًْخٍے كن يیں ْٕطی ْیںە  ِٔ ؿیخد کیْیں طٕ  یویٍ ْے کہ ؿذ ؿیخد کی هٕطیں ًْخٍے هالف ؿخطیںيالثکہ ْیں، طٕ يـٓے پٍٕح 

 يـٓے ؿُخص ٓے آؽ طک کٕثی هخٙ ىنچٔپی َہیں ْٕثیە ْخں حگَ کزٓی يالهخص ْٕ گت طٕ آپ کٕ رظخىیں گےە
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پؽ آپ اٌ کے ظؼخبت ظیکھ قکتے  پؽوفیكؽ يبزت خو نوگ ظَیب قے خب چکے ھیں، کیب اٌ کے َبيوں کی ثُیبظ(  919 قوال ًَجؽ

 ؟ھیں

َہیں ْےە يگَ ٓذ ٓے رڑح ػَُٜ یہ ْٕطخ ْے کہ  problem َخو طٕ ٓذ کے حیک ٓے ْٕطے ْیں، کٕثی گیخ کٕثی آیخە حّ کےنی۔ طٕ  خواة:

 ١ٍٕ پَ کٕثی َخو رَح َہیں ْےە ىیکُٓخ یہ ْٕطخ ْے کہ حٌ کی رے طَطیزی کٕ ؿذ آپ ؿٕڑطے ْیں  چخْے رے طَطیذ ْٕ پَٓ رٓی رُیخىی

scramble game   کی ١َف ؿْ يیں آپ ؿًهٕں کٕ ؿٕڑطے ْٕۓ كَف حطٓخطے ْٕ حٍٔ حّ ١َف حیک رخيؼُی كًهہ رٍ ؿخطخ ْےە حَٔخَی کخ ثُخص

  کی ١َف ْےە  scramble رٓی 

حىَْ َہیں کیَٕکہ  ْے ہللا کی ًحصە َخو حگَ کٕثی رٓی ْٕ، حگَ ىّ حرٕرکَ ْیں طٕ ىّ حرٕرکَ ٛيین   clue ْٕطخ ْے حٍٔ ِٔ  clue حّ يیں حیک 

ہللا کے  allergy ! يیَح هیخل ْے کہ ريطَیٍ َخيٕں کی حنَؿی كخل ْٕطخ ْےە ػِیِ ىٔٓظٕ کی ٗلخػض حٍٔ کَو ٗخيمِ  ہللا حٍٔ حّ کے ٍٕٓل  

َخيٕں ٓے ىٍٓض ْٕ ؿخطی ْےە يیں ؿٕ رٓی طٔزیلخص ىیظخ ْٕں حٌ کے پِْ يُظَ يیں یہی ٕٓچ کخٍ كَيخ ْٕطی ْےە حَٔخٌ کخ هالٛہء 

کہ حّ کی ىٍيخَيگی حٍٔ ریًخٍی، حّ کخ كظُہ حٍٔ آُيخثٖ حگَ کٔی َخو ٓے ىٍٓض ْٕ ٓکظے ْیں طٕ رالٗزہ ِٔ ہللا کخ َخو كیخص یہی ْے 

 ْےە

قؽ یہ خو کہب خبتب ھے کہ لیبيت کے لؽیت ػهى اٹھب نیب خبۓ گبە اة خت کہ لؽةِ لیبيت ھی ھے تو آپ (  929 قوال ًَجؽ

 گب؟فؽيبئیں کہ ہللا کیكے ػهى کو اٹھبۓ 

ٔحهغ ْٕثی ْے، ؿْ يیں حَٔخَی  digression يیَے هیخل يیں حّ کی رُیخىی ٔؿہ یہ ْے کہ هَآٌ کی طؼهیًخص ٓے رہض ُیخىِ  خواة:

ًٍْ َے رڑے کًخالص كخٛم کی۔ە یَٕخَی كالٓلہ آۓ پَٓ ٍٔيٍ حٍٔ هِٕو ُْٕى ٔ یہٕى َے رڑے رڑے ػخنى پیيح کی۔ە ػهى کی طَهی کے حٍطوخثی 

پیيح ْٕۓە حَٔخٌ کخ ًٍْ كطَی ١ٍٕ پَ رڑح يظـْٔ ْےە ِٔ َٗٔع يیں كالٓلہء یَٕخٌ ٓے  scientific researcher ڑے رڑے ٓلَ يیں کجی ر

، يُطن، كهٔلہ، كکًض، حٍٔ ٓخثیُِٔ ٓے يظخػَ ْٕطخ چال گیخە َِٔم حَٔخٌ کے َ۔ َ۔ حَک٘لخص َے ئهى ىحٍَٕ٘  logic يظخػَ ْٕح حٍٔ پَٓ 

کہ ِٔ هَآٌ کٕ ٓخطٓ نے کَ چم ٓکےە حٓطَف كهٔلہ حٍٔ يٌْذ، حٍٔ ٓخثُْ حٍٔ يٌْذ يیں ططخروض پِیَی کخ  کٕ ٗخیي يٕهغ ْی َہیں ىیخ

ٌِ يـیي ؿٕ ىٍكویوض کظخِد طوهین طٓی، حگَ ْى هَآٌ كہًی کے کٔی يُخٓذ ىٍؿے پہ ْٕطے طٕ ٗخیي حّ کی  ػًم يلوٕى ْٕ کَ ٍِ گیخە هَآ

یخد ْٕ ؿخطےە حىَْ ٓخثُِٔ آگے رڑْظی ٍہیں حٍٔ حّ کخ يُطوی حَـخو یہ ْٕح کہ ْى پیچٓے حٓخّ پَ کٕثی َظخِو كکَ ط٘کیم ىیُے يیں کخي

ىیکٓظخ ْٕں طٕ يـٓے كیَحَی ٓی  approach ٍِ گ۔ە كظی' کہ ًْخٍے ْخں ػهى يیں ؿٕ رڑے يؼُِ َخو چهے آطے ْیں، يیٍ ؿذ حٌ کی 

 ْٕطی ْے کہ

Why did they consider Quran as the last word of wisdom and knowledge?   

حّ کی ٔؿہ یہ ْے کہ حّ ٔهض کے ٕٗحْي هَآٌ کی کچٓ آیخص کے هالف طٓےە حَہٕں َے هَآٌ کخ ىكخع کََے کی رـخۓ حٌ ٕٗحْي کخ ىكخع 

کَ ىیخە يطخنذ کچٓ حٍٔ رُظے طٓے حَہٕں َے حّ کے يلخْیى کچٓ حٍٔ َکخنُے َٗٔع  inverted avert کیخە حّ ١َف حَہٕں َے حپُی طخٔیالص کٕ 

 َہیں ْےە رهکہ ٓخٍی آیخص   logical sequenceکَىی۔ە ؿْ کی ٔؿہ ٓے ْى طک ؿٕ هَآٌ کی طلخٓیَ پہُچی ْیں حٌ يیں کٕثی 

defensible  َظَ آطی ْیںە 

ی ٓے ػهى کی كکَی ؿہظٕں کخ ؿخيِِ نیظخ ْٕں طٕ يـٓے كیَص ْٕطی ْے کہ ىَیخ حد حیک آُحى ئهًخٌ کی كیؼیض ٓے ؿذ يیں ؿیَ ؿخَزيحٍ

يیں کٕثی حیٔخ ػهى َہیں، کٕثی حیٔخ ىحٍَٕ٘ َہیں ْے ؿٔے هَآٌ پہ حػظَحٝ ْٕە حػظَحٝ طٕ ىٍٔ کی رخص ْے حرٓی ىَیخ هَآٌ کی کچٓ آیخص 

نٕگٕں کٕ کیٕں ًٓـٓ َہیں آطی کہ  ںحیک رڑی ٓخىِ ٓی رخص پظخ َہی کے کٓهُے کی يُظظَ ْےە حَ٘خء ہللا ِٔ حگهے ُيخَٕں يیں کٓهیں گجیںە

َِ كیخص کی رخص کَطخ ْےە ؿزکہ ہللا طٕ ِٔ ْے ؿٕ حرظيحۓ ىَی َِ کخثُخص کی رخص کَطخ ْے، ِٔ آه خ کی رخص ہللا طٕ حِٔل کخثُخص کی رخص کَطخ ْے، آه

 کَطخ ْے، آهَی ىٌ کی طزخْی کخ ًکَ کَطخ ْےەکَطخ ْے، حَظہخۓ ىَیخ کی رخص کَطخ ْے، پہهے ىٌ کی طوهین کخ ًکَ 

( َُ َٕ ٱنهاِطیُق ٱۡنَوِزی ُْ َٔ ٍۡ َههََن  ًُهک]  (ٗٔأاََل يَۡؼهَُى َي ٍَُس حن ٕۡ ُٓ : 14  ]

ِٔ رے هزَ ْٕگخ؟ یہں ِٔ ٕٓحل ْے ؿْ کے رخٍے يیں ْى کى ْی ؿٍٕ کَطے ْیںە ؿخَظے ْٕ يیَے َِىیک ٓذ ٓے ُیخىِ  طٕ کیخ ریچ يیں

ىيخؽ یہی کہظخ ْےە رخص کیخ ْے؟ حیک ئهًخٌ کخ یہ حكًوخَہ ٍٔیہ کہ هيح حّ ٓے کى ؿخَظخ ْےە آپ ُرخٌ ٓے کہٕ َہ کہٕ آپ کخ كیَحٌ کٍ 

ْٕ ٍْی ْیں ہللا حٌ ٓے ال ػهى ْےە آپ  researches ٔحنے ٓخنٕں کے رخٍے يیں چُيحں هزَ َہیں، یخ ؿٕ حّ ٔهض حيَیکہ يیں  ہللا کٕ حٌ ریچ

طَهی کے رہض ٓخٍے ُیُے ١ے کَ گت ْے حٍٔ ہللا ًٍح پیچٓے ٍِ گیخ ْے، یخ یہ کہ ٍٔٓیٕں َے کیًَِٕو کخ   NASAN کخ کیخ هیخل ْے کہ 

َِ حػَ ًْخٍی ٕٓچ کے ح َيحُ حیٔے ػـیذ ٔ ؿَیذ ٍْے كهٔلہ ىیگَ کًخل کَىیخ ؿزکہ ہللا کٕ طٕ پظخ ْی َہیں طٓخە رَٕٓں کے ًُْی ؿًٕى کے ُی

 کَ ٓکظے ْیںە   interpret ٓے رہظَ حَيحُ يیں کہ ْى ىیٍ کٕ ہللا 

 َِ َِ ؿًخػض ْے، حٓی ١َف يٌْزی ؿًخػظٕں کخ رٓی يیُخ رخُحٍ ٓـخ ْٕح ْے، حد ر ٛـیَ يیں ىیکٕٓ ؿٕ رٓی حٹٓظخ ْے ِٔ ىحَخۓ ٍُٔگخٍ ْے، حيی

ٌِ ػَٜ َے حپُے ٔحنے   rigidity ٓ ڈُْگ ىیيی۔ ْیں كخالَکہ ػهًی ١ٍٕ پَ حٌ کے پخّ کٕثی ىنیم َہیں ْےە ١ٍٕ پَ يٌْذ يیں کچ حٌ ىحٍَٕ٘ح

کے َٓے ٓے هخثم ْی َہیں ْیںە کچٓ نٕگ  form of religion پہ هخثى ْیںە کچٓ نٕگ حَظہخثی  form of religion کہظے ْیں ْى طٕ حرظيحثی 

ًٓـٓظے   out of date ًٓـٓظے ْیں، پٍٕے ىیٍ کٕ  out of date کہظے ْیں کہ ىیٍ حّ ٓے آگے ؿخطخ ْی َہیں ْےە کچٓ نٕگ حٓے 

حیک ْیںە کچٓ نٕگ کہظے ْیں کہ یہ يؼخَٗے کٕ آگے چالَے کے نی۔ رے ٕٓى ْےە کچٓ نٕگ کہظے ْیں کہ ىیٍ حّ ُيخَے يیٍ يلٞ 

ٗظزخِ کے رہض کے ١ٍٕ پَ َہیں ٍکٓخ ؿخ ٓکظخە آؽ کے ىٍٔ يیں حنهہکے ىیٍ پَ حِ  practical life ػویيے کے ١ٍٕ پَ طٕ ٍکٓخ ؿخٓکظخ ْے نیکٍ 

حپُے ُیخىِ پہهٕ کٓڑے ْٕ گ۔ ْیںە ٓذ ٓے ُیخىِ كیَحٌ کٍ رخص یہ ْے کہ یہ ٗکٕک ٔ ٗزہخص رخَْ ٔحنٕں کے َہیں رهکہ ْى ئهًخَٕں کے 

ٌ کخ كٜہ ْیںە ئهًخَٕں کی حّ کى كہًی حٍٔ ًُْی پًٔخَيگی کخ حٛم ٓٔذ یہ ْے کہ ْى هَآٌ کٕ حنہخيی کظخد طٕ يخَظے ْیں حیًخ

نیکٍ ًْیں حّ کے حنلخظ ٔ ي٠خيیٍ ٓے ُیخىْ ٓخثُٔی كخٛالص پہ یویٍ ْےە حّ ٓخٍی رلغ کے طُخظَ يیں حپُے آپ کٕ يیں رہض َخالثن 

ٌِ كکیى حطُی هٕرٍٜٕص حٍٔ حطُی ٔحٟق کظخد ْے کہ ٔحهؼظخ   ًٓـٓظخ ْٕں نیکٍ يیَح هیخل ْے حّ يیں کٕثی ٗک کی گُـخثٖ ْی  کہ هَآ

 )حپَٔچیِ(، approaches حطُی حَظہخ کی  progressive knowledge َہیں ْےە يخٗخِ ہللا حطُخ ٗخَيحٍ ػهى حٍٔ حطُخ

I am not crazy about telling you that I read so much of the Quran.   
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 يیں َٛف یہ کہظخ ْٕں کہ چخْے ىییخ حیک ٕٓ رَّ پَحَی ْٕ ؿخۓ طذ رٓی حیک َخٍيم آىيی کٕ َخٍيم طَكًے کے ٓخطٓ هَآٌ کی ؿٕ 

understandings  رٓی آؽ کے ىٍٔ ٓے  يهظی ْیں ِٔ advance  ْٕں گیں حٍٔ طًخو ٓخثُِٔ ٓے ُیخىِ ؿيیي ْٕں گیںە ٓیيْی ٓی رخص

حػظوخى ػہِييخٟی کے يظَٔک ٗيِ َظَیخص ٓے آگے َہیں رڑْ ٓکخ، ؿیٔے ىیکٕٓ َخں ْى نٕگ حرٓی طک حیک کخثُخص ْے کہ حرٓی رٓی ًْخٍح 

 کی حرظيحء يیں ریٹٓے ْٕۓ ٓکڑ ٍْے ْیں، َٓىی نگ ٍْی ْے ًْیں، گخثُخص ٔہیں ٹُٓڈی کٓڑی ْے حرٓیە

 ٌِ  trillions ofحٍٔ  billions ٓے ؿيیي طَ هٕحَیٍ َکم ٍْے ْیںە هيح! َُيگی َْ نلظہ َض َ۔ آكخم کی كئں کٕ چٍْٕٓی ْے، ؿيیي  حے رُيگخ

stars   ًْخٍے حٍىگَى رکَٓے پڑے ْیں، یہ طٕ حرٓی حیک کخثُخص ْے حٍٔ هَآٌ يیں طٕ ِٔ کہہ ٍْخ ْے کہ حیٔی طٕ ٓخص ُيیُیں ْیں، ٓخص

 رَآں ِٔ آؽ رٓی کہہ ٍْخ ْے، هَآٌ حٹٓخ کے ىیکٓ نٕکَٔ گے؟ يِیي  adjust ّ ػظًض حٍٔ حپُی كوخٍص کٕ کہخں ٱکخثُخطیں ْیں، طٕ آپ پَٓ 

َلخدِ " ە ە ە  ٔا َا ٱن َُّ َي ًُ َٗ طَ ِْ ُاًم ]ە ە ە  َٔ ٍَُس حن ٕۡ ُٓ  :88   ]

کہ پہخڑ کٓڑے ْیں یہ طٕ چم ٍْے ْیں، ِٔ طٕ کہہ ٍْخ ْے کہ پہخڑ َٓيت رخىنٕں کی ١َف رٓخگ ٍْے ْیںە حد  کہیں طى گًخٌ کَطے ْٕ

ٓخثُْ رٓی ػخرض کَ چکی ْے کہ پہخڑ چم ٍْے ْیں یخ رٓخگ ٍْے ْیں، يگَ آپ ًٍح َٓٔے نے ؿخَخ حٍٔ حٌ )ػهًخء( ٓے  إيـٓے یہ رظخ

کہیں گے   hundred per cent کخ ؿٕحد يهے گخ کہ کٓڑے ْیںە  hundred per cent طٕ آپ کٕ پٕچُٓخ کہ آیخ پہخڑ کٓڑے ْیں یخ چم ٍْے ْیں؟ 

 کہ پہخڑ کٓڑے ْیںە یہخں طک کہ آؽ کخ ػخنى رٓی حگَ یہ آیض پڑْے گخ َخں کہ 

ْے کہ حرٓی طٕ پہخڑ کٓڑے ْیں نیکٍ هیخيض کے ىٌ چهیں گےە آپ طلخٓیَ  طٕ ِٔ ؿٕحد يیں کہے گخ حّ کخ يطهذ  َا "  َُّ َي ًُ َٗ طَ ِْ َلخدِ َٔ ٔا "  ٱن

 ٓذ يیں یہی نکٓخ ْےە حد حّ ػوم کٕ آىيی کہخں نے ؿخۓ؟ إحٹٓخ کَ نے آ

This is such a non-adjustable understanding of the muslims with the Aaya of Quran.  

 ُيخَٕں يیں هَآٌ ٔحهؼی حٹٓخنیخ ؿخۓ گخەحٌ کٕ ىیکٓظے ْٕۓ هیخل آطخ ْے کہ ٗخیي حگهے 

غاليی کی نؽػی زیثیت کے ثبؼے  قؽ کیب ؾيبَہء آضؽ يیں ہللا کے لواَیٍ يیں تجعیهیبں الئی خبئیں گیں؟ يثالً (  921 قوال ًَجؽ

 يیں ثؼٍ ػهًبء کب ضیبل ھے کہ ػہِع زبَؽ يیں غاليی کب تًوؼ يتؽوک ھو چکب ھےە

ْٕں، کم يیں ؿخييی ٛخكذ کی طوَیَ ٍٓ ٍْخ طٓخ، رڑے ٕٗم ٓے ٍٓ ٍْخ طٓخ، رڑے ػخنى ؿٕ ْیںە ِٔ ؿاليی يیں آپ کٕ يؼخل ىیظخ  خواة:

ىیں گے، َہیں ىیں گے، نیکٍ ِٔ  argument کہ حرٓی ِٔ کٕثی حچٓی  کے يٕٟٕع پَ حپُی ٍحۓ ىے ٍْے طٓےە يیں ریٹٓخ ىل يیں ٕٓچ ٍْخ طٓخ

ٌِ ؿٕ يؼخنیں ىے ٍطے طٓے حیٔے نگظخ طٓخ ؿیٔے ؿ كکیى يیں حیک رخص ٔحٟق  اليی کے رخٍے يیں يیں حَہٕں َے کچٓ ؿخَخ ْی َہیںە حد هَآ

ْے کہ ہللا طؼخنی' َے ؿاليی کٕ هظى َہیں کیخ، رَٕٓں طک چهظی ٍْی، ئهًخٌ كکًَحَٕں کے ُيخَٕں يیں چهظی ٍْی، كظی' کہ ؿاليٕں 

کے ٓخطٓ ىٍپیٖ ٍْخە ٕٓحل یہ ْے کہ ؿاليی کی  يي ٔ ہ ئهہ پٍٕی ٗيّ حٓالو کے رخٔؿٕى ك٠َص ػًَ رٍ ػزيحنؼِیِ کے ىٍٔ يیں ی کے هزٕلِ 

ٍٓى هظى کیٕں َہیں ْٕة؟ رُیخىی ٔؿہ ؿٕ رٓی ٍْی ْٕ يگَ كویوض یہی ْے کہ هَآٌ َے ٍِٓى ؿاليی کٕ هظى َہیں کیخە حّ ٓهٔهے 

كکى ىیخ ْٕ کہ طى ؿاليی هظى کََے کی کٕٖٗ کَٔ  يیں ًْخٍے پخّ کٕثی ٔحٟق ىنیم حٍٔ حیٔخ هخٌَٕ َہیں کہ ہللا طؼخنی' َے حپُے رُئں کٕ

یخ حٓے هظى کَىٔە ْخں یہ کہخ ؿخٓکظخ ْے کہخہلل طؼخنی' َے ؿاليٕں کے نی۔ رہظَیٍ ٓهٕک کخ رُئرٔض کیخە حٌ کی هييخص کخ حٍٔ حٌ ٓے 

 حٍٔ حَہیں آُحى کََے پہ رڑح ػٕحد ٍکٓخ ْےە رہظَ ٍٔیے کخ ًکَ کیخ

Gradually society was moving toward this way.  

حیًخٌ یخ هِٕف هيح ٍکُٓے ٔحنے ئهًخٌ نَٕڈیٕں حٍٔ ؿاليٕں  کہ ؿی ؿالو ٍکُٓخ، ؿالو َہ ٍکُٓے ٓے ُیخىِ ي٘کم ْےە يًکٍ ْے کہ ٛخكذِ 

ٍ کَٔں کہ َیک روظٕ طّٜٕ  scholar کٕ چٕٓڑ رٓی ىیظے ْٕں، يگَ یخٍ حیک يؼًٕنی ٓی رخص کٔی کٕ ًٓـٓ َہیں آطی، يیں حد حٌ کٕ کیٔے 

ْٕگخە هيح َے ؿذ رٓی کٔی حيض کی َّ طک ْٔی هيح ٍْخ ْے، آگے رٓی ْٔی هيح َہیں ْےە پہهے رٓی ِْحٍ ْخ ر ِٔ حیک ٛيی کخ

ػخنیٍ کٕ ٍٕٓح کَٔں، طٕ ؿخ حٍٔ حٌ کٕ طزخِ کَە  يیں َے يُخٓذ ًٓـٓخ کہ هٕوِ  ؿاليی کخ ًکَ کیخ، رطٍٕ ِٓح ًکَ کیخە حّ َے کہخ کہ حّ يٕٓی  

ں َُيِ ٍکٓی ؿخثیں حٍٔ حٌ کے گٕیخ يـٍَٔ هٕيٕں کٕ ؿذ ِٓح ىی، یہٕىی کٕ ؿذ پیـًزَٔں کٕ هظم کََے کی ِٓح ىی طٕ کہخ کہ حٌ کی ریٹیخ

حٍٔ حٌ کی ػِصِ َلْ کٕ ٹٓیْ پہُچےە هيح کے ػٌحد کخ حیک  کخ کیخ يطهذ ْے؟ طخ کہ ؿالو رُیں ریٹے هظم کَ ىی۔ ؿخثیںە ریٹیخں َُيِ ٍکُٓے

ٕٓحل یہ ْے کہ کٌٕ ْے ؿٕ ١َیوہ هٕيٕں کٕ ؿالو رُخَخ رٓی ْےە اليلخنہ پہهے رٓی یہ ٓهٔهہ چهظخ ٍْخ حٍٔ حد طک چم ٍْخ ْےە يیَح رُیخىی 

 کٕ ؿخَظخ ْے حٍٔ یہ گًخٌ کَے کہ آؽ حگَ centuries ں آۓ گی؟ کٌٕ ْے ؿٕ هيح کے ٕٓح آثُيِ آَے ٔحنی یہ کہے کہ آثُيِ ؿاليی َہی

 21st Century  َہیں ٍکٓے گجے طٕ آثُيِ رٓی َہیں ٍکٓے ؿخثیں گے؟ يیں 

 ٓخطٓ يالَے کی کٕٖٗ َہیں کَ ٍْخەيیں حّ کے ڈحَڈے ٓیخٓی ؿاليی حٍٔ يؼخٗی ؿاليی کے 

No, no, I exactly talk about slavery and I say how do you know?   

، حّ ىَیخ کٕ رَرخى کَے گخ طٕ ؿاليی حٍٔ آهخثی کخ ىٓظٍٕ پَٓ ٓے َٗٔع َہ طًہیں کیٔے پظخ ْے کہ ہللا کم کالں کٕ ؿذ حکٓخڑ پچٓخڑ کَے گخ

خكِذ ؿزَ ٔ هيٍ ْے، ِٔ ؿذ ؿخْے ظخنًٕں، رض پَٓظٕں حٍٔ كي ٓے گٍَِے ٔحنٕں کی ِٓح ؿاليی کی کَے گخە ہللا کٌٕ ؿخَظخ ْے؟ ِٔ ٛ

 ٍٕٛص يیں ٍکٓ ٓکظخ ْےە

Simple answer to this question is that nobody knows God and Allah is not of a century, He is not God of one century or a part of 

a century. He knows from the beginning to the end.   
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حگَ هیخيض طک آگے آَے ٔحنے رَٕٓں يیں حگَ ىّ ىٌ رٓی کٔی هٕو کی ؿاليی کے ْیں طٕ رٓی هيح کی آیض هخثى ٍْے گیە ِٔ  كَٝ کَٔ

رہض ٓخٍے  ْٔیں ٍْے گیە ِٔ کہیں َہیں ؿخ ٓکظیە یہ حیک ٓیيْخ ٓخىْخ حٕٛل طٓخ ؿٕ ًْخٍے ری٘ظَ ػهًخء کٕ کزٓی ًٓـٓ َہیں آیخە

 ْےە  local حَظہخثی  approach کی   teachers ئخثم پَ ًْخٍے 

 حد حیک حػظَحٝ یہ ْے کہ ؿی نَٕڈی حٓظؼًخل ْٕطی ْےە

What are the taking about?  

 ْٕطی؟نَٕڈی کے حٓظؼًخل يیں طًہخٍے حّ ٓخٍے ئهے کخ کیخ ىهم ْے؟ طى نَٕڈی چٕٓڑ ىٔ گے حگَ حّ کے حٓظؼًخل کی آیض َہ نکٓی 

Best of all that lets be very clear, lets be very factual   

کہ حگَ کٕثی ؿُگ ْٕ حٍٔ طًٓخٍی ػٍٕطیں نَٕڈیخں رٍ ؿخثیں طٕ نٕگ حٌ کٕ چٕٓڑ ىیں گے؟ هيحَِٔي کَیى کخ كکى َہیں ْے حّ نی۔ چٕٓڑ ىیں 

کَیى كو٢ ًہیں چٕٓڑ ىیں گے؟ ٕٓحل یہ پیيح ْٕطخ ْے کہ هيحَٔيِ گ۔ە یخ ِٔ طًٓیں چٕٓڑ ىیں گے ؿٕ طًہخٍے هَآٌ پَ یویٍ َہیں ٍکٓظے ِٔ ط

ُِؿُگ يیں  َہیں ْےە یہ آؽ رٓی ْٕ گخ، کم رٓی ْٕ گخە كخطق ؿذ رٓی ؿخثیں گے یہی ٓذ کچٓ کَیں گے، حرٓی   involve کٕثی پَحَے حَيح

ں يیں کٕى ٶکیخ طٕ ٓظَ ِْحٍ َٗكخء ػٍٕطٕں َے کُٕ ء کے رخٍے يیں یہ نکٓخ ْٕح ْے کہ ؿذ حَگَیِٔں َے ىنی پَ هز٠ہ 2968کم کی رخص ْے، 

 کَ ؿخَیں ىیں حّ نی۔ کہ

They did not want to be polluted or molested by the Gorkhas   

 )گٍٕکٓے حَگَیِٔں کے كهیق طٓے(ە 

 ئهہ رڑح ٓخىِ ٓخ ْے کہ ہللا طؼخنی' حَے کہخ

ُُڪُىۡ "  ٰب ًَ خء ] ااِلا َيخ َيهََكۡض أَۡي َٔ ٍَُس حنُِّ ٕۡ ُٓ  :24    ]"

حیک گَٓ پَ هز٠ہ کَ نیخ، حّ کے ٓخيخٌ پَ هز٠ہ کَنیخ، یخ حیک ؿْ چیِ کے طى يخنک ْٕ حّ کے حٓظؼًخل پَ کٕثی پخرُيی َہیںە حگَ طى َے 

پَ ( طٕ حد ِٔ يَى ؿْ پَ آپ َے هز٠ہ کیخ ْے، کیخ ِٔ آپ کے نیے نکڑی َہ   Status ػٍٕص پَ هز٠ہ کَ نیخ، حیک يَى پَ هز٠ہ کَ نیخ ) ؿاليی کے 

 ِٔ حپُی ؿخٌ رچخَے کے نی۔ آپ کی  Do you think ٕنی، يََخ؟ کخٹے گخ؟ آپ کے نی۔ چٕنٓخ َہ ؿالۓ گخ؟ کیَٕکہ حد حّ کخ ٍُم کیخ ْے؟ گ

dictation هزٕل َہیں کَے گخ؟ کَے گخ َخں؟ طٕ آپ کی يهکیض يظٍٜٕ ْٕ گخە کیخ ِٔ ػٍٕص ؿْ کے رخٍے يیں رڑے ٕٓحالص کَ کے آپ 

romantic answers   

 ْٕح طٕ  chance کے رؼي َُيگی گِحٍَے کخ ْٕح حٍٔ حّ   Chance پیيح کَ ٍْے ْٕە یخٍ حّ کے پخّ کٓخَخ کٓخَے کخ 

Do you think she will refuse to co-operate during sex?   

حّ رُخ پَ کہخنہخيی کظخرٕں يیں نکٓخ ْٕح آیخ ْےە یہ ْٕ َہیں ٓکظخە یہ ؿیَ يُطوی حٍٔ َخ يًکٍ ٓے حػظَحٟخص ْیںە هيح َہ کَے يگَ كی 

ُِػًم ئَ حنلویوض ٓچ یہی ْےە حنزظہ یہ ٕٓحل رٓی ؿہ چهٍ ٓے ؿيح ٍکٓے، نیکٍ اَکهظے ْیں حٍٔ یہ رٓی يًکٍ ْے کہ کٕثی كخطق حپُخ ١َ

ظے ْیںە يیَے َِىیک طٕ حّ کخ ٓخىِ ٓخ ؿٕحد حپُے پٍٕے کًخل کٕ پہُچ human conduct حیٔخ حٓی ٍٕٛص يیں ْٕ ٓکظخ ْے ؿذ حّ يیں 

 ْے، آپ کہٕ

Yes whatever God has said is true  

ىَْح یخ يوخنق َہیں ْٕطخ ہللا حَٔخٌ رُخ ریٹٓخ ْے حٍٔ حٓے پظخ  behaviour حَٔخٌ رٓی ٔیٔے ْی کَے گخ ؿیٔے ہللا هخْظخ ْےە حَٔخٌ کخ 

 ّ َے كکى ىیی۔ ْیںەٱْے یہ کیخ کَے گخ، حّ کے يطخرن 

ں َے خُہیں ؤیں ٹکؽاتی کہ يبکے اـ لول قے َہ آپ کی تهؽیر تو يسیر ھے يگؽ کیب یہ زُؽت ػًؽ فبؼوقؓ (  922 قوال ًَجؽ

 آؾاظ خُب ھے تى اَہیں غالو کیكے ؼکھ قکتے ھو؟

َ   خواة: ں َے طٕ حَہیں إَے یہ طخٍیوی ؿًهہ رٕال کہ يخ کخ ْے ؿْ يیں آپ   situation کی حّ  حّ يیں ٓذ ٓے رڑح پَحرهى ًْیں ؿ٠َص ػً

  َ کخ حپُخ ؿالو رٓی يٕؿٕى طٓخە ٍىحٛم يٕهغ يلم کی يُخٓزض ٓے حّ ؿًهے کے يلہٕو يیں كَم پڑے گخە  آُحى ؿُخ ْے، ٍَٔہ طٕ ك٠َص ػً

  َ ٓے يهُے ؿخطے طٓے حٍٔ آگے ٓے ىٍرخٌ حَہیں يهُے  یہخں آُحى نٕگٕں کی رخص کَ ٍْے ْیںە ؿذ كخؿض يُي نٕگ ك٠َص يؼخٔیہ   ك٠َص ػً

 یہ َہیں ىیظخ طٓخە حگَ حّ ٍٕٛص يیں ؿالو رٓی ؿخطخ طٕ

application of the direct instructions to the caliph  

  َ کََخ ْے يگَ طى  deal حپُے گٍََٕ ٓے يوخ١ذ ْیں کہ طًہخٍح کخو طٕ حيیَ ؿَیذ ٓذ کٕ حیک ١َف ٓے  کے ُيَے يیں ًٗخٍ ْٕطخ، ك٠َص ػً

ُٓظے ْٕە ْٔخں حگَ ؿالو رٓی ؿخۓ گخ طٕ حّ پہ َے حٌ کٕ ٔهض کی هیي حٍٔ ًٍٓی رُيٕٗں يیں ٍکٓخ ْٕح ْےە طى نٕگٕں کے ئخثم َہیں 

ں َے طٕ حَہیں آُحى ؿُخ ْےە کیَٕکہ حیک ئهى ٍیخٓض يیں ؿالو کخ ٓٹیٹْ حٍٔ حّ کخ پَٔٹٕکٕل حیک آُحى ٗہَی إیہی هٕل ٛخىم آۓ گآ کہ يخ

 ے طولع کٕی یویُی رُخۓە کے ٓخطٓ یکٔخں ١ٍٕ پَ حّ کے كوٕم ک کی كیؼیض ٓے ْٕطخ ْے حٍٔ ئهى ٍیخٓض کخ كَٝ ْے کہ حيیَٔں
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کی رٓی حّ رخص پہ حػظَحٝ ْےە يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ  Voltaire يیَی َظَ يیں حّ ىَیخ کخ کٕثی ًی ٍٔف آُحى َہیں ْٕطخ، حٓی نی۔ يـٓے 

حص نے کَ کٕثی آىيی رٓی آُحى َہیں پیيح  ْٕطخە ِٔ آهَ کٔی کے ْخں پیيح ْٕطخ ْے، کٔی يؼخَٗے يیں ؿُى نیظخ ْے، ٓخٍے ئٍٕػی حػَ

 ْیںە طٕ کَطے acquire پیيح ْٕطخ ْے، پَٓ آپ رہض کچٓ 

I have already mentioned it in many lectures  

رٓی ْٕطے  acquired ْٕطے ْیں حٍٔ پَٓ حّ کے   parental ْٕطے ْیں، حیک حّ کے   genetic کہ آىيی پَ طیٍ حػَحص ْٕطے ْیں، حیک طٕ 

َ  ْیںە حٌ طیٍ هٔى کے حػَحص کے  َِ حػَ حَٔخٌ کی ٗوٜیض کی طؼًیَ ْٕطی ْےە ك٠َص ػً  کے يٌکٍِٕ رخال هٕل کخ يطهذ یہ ْے کہ كخکىِ  ُی

 ٔهض پہ الُو ْے ِٔ حپُے ىٍٔحُے رال طلَین ٓذ کےنی۔ کٓهے ٍکٓےە يیں حگَ ٛخكِذ حهظیخٍ ْٕں طٕ كَحثِٞ يُٜزی کخ طوخٟخ ْے کہ يیں نٕگٕں

حیک کی ىحى ٍٓی کََی ْےە ْٔخں حگَ يیں طوٜیٚ کَٔں گخ طٕ حّ کخ يطهذ ْے کہ يیں کچٓ کٕ  کٕ ىْظکخٍَے ٓے پَْیِ کَٔںە يیں َے َْ

 ؿالو حٍٔ کچٓ کٕ آُحى ًٓـٕٓں گخە

لؽآٌ و قُت قے ثھی ھے اوؼ کیب  logical foundation ھے کیب اـ کی  knowledge پؽوفیكؽ يبزت آپ کو (  923 قوال ًَجؽ

 ؟قکتب ھےاـ کب اقتطؽاج اوؼ اقتُجبِ کیب خب 

ىیکٓظخ ْٕں کہ هَآٌ کے يوخنق کٕثی ٍحۓ طٕ َہیٍ ْے یخ کٔی كيیغ ٓے طٕ َہیں ٹکَحطی؟ کزٓی کزٓی  يیں ٓذ ٓے پہهے خواة:

حَلَحىی ٓطق پہ ٗخیي ىٔ چخٍ ػخىحص حّ کے هالف َظَ آطی ْیں حٍٔ حٌ کی طٜیق ٗخیي يًکٍ ْٕطی ْےە ؿیٔے كَٝ کَٔ حگَ ٓگَیٹ ْی 

 پیُخ ْے، يیں آپ کٕ رظخطخ ْٕں

luckily for me and for many of such absurd people   

چَٕکہ حّ کے يطهن کٕثی ٔحٟغ ْيحیض َہیں ْے حٍٔ حّ کٕ كَحو حٍٔ كالل کٔی ئهے يیں َٗیک َہیں کیخ گیخ، َہ ْی يکَِٔ حٍٔ َہ ْی 

ِِ طُِیٓی يیں ًٗخٍ کیخ گیخ ْے، حّ نی۔ ْى كخثيِ حٹٓخ نیظے ْیں يگَ رخهی يؼخيالص يیں حكظیخ١ کََخ پڑطی ْےە  يکَٔ

 قؽ يیؽا قوال آپ کی غات کے زوانے قے َہیں ثهکہ ػهى االقًبء کے زوانے قے تھب؟(  924 قوال ًَجؽ

 ىیکٕٓ حّ کی يیں کٕثی طٜيین طٕ َہیں کَ ٓکظخ يگَ يیں حّ يیں آپ کٕ یہ کہ ٓکظخ ْٕں کہ خواة:

This is my opinion on this subject and people are not bound to follow it. It is my personal opinion   

کٕثی ىػٕی َہیں ْےە يیں رہض ٓخٍے ئخثم يیں ؿذ هَآٌ يیں رٓی ٍحۓ ىیُے نگظخ  حّ کے يظؼهن يـٓے هطؼخ    یہ حیک ٍحۓ ْی ْےە

ىیُی طٓی، طٕ يیں َے   opinion پَ   Cosmos يیَح حیک نیکچَ طٓخ الٍْٕ يیں، يیں َے  ںە يؼال  ْٕں طٕ رٓی حیک حٕٛل يهلِٕظ هخ١َ ٍکٓظخ ْٕ

 الُو َہیں ْےە  agree پہهے کہہ ىیخ طٓخ کہ آپ کخ 

This is a point of view over here, I‟ll always expect some good theorist in physics or some very good scholars of genetic may 

come up one day and say “ Professor you are wrong the fact is like this”   ٕط  I have to acknowledge it anyway   

 کَطے ْیں ِٔ حطُخ guess work ْى حّ ػهى يیں ؿٕ 

against the general opinion   

 یخ

against confirmed opinion   

يؼخل کے ١ٍٕ پَ حگَ ُيیٍ گٕل ْے حٍٔ حیک آىيی حٹٓ کَ یہ كظٕی' ىے کہ َہیں ٛخكذ ُيیٍ چپٹی ْے طٕ ِٔ حٍٔ هٔى ک  َہیں َْٕخ چخْی۔ە

رچے، رڑے حٍٔ رٕڑْے ٛزق ٔ ٗخو ٹی ٔی پہ ُيیٍ کٕ ىیکٓ ٍْے ْیں حٍٔ ِٔ گٕل ىیکٓ ٍحۓ ًٓـٓی ؿخۓ گی حّ  کی ٔؿہ یہ ْے کہ َْحٍٔں 

 ٍْے ْٕطے ْیںە حد حگ کٕثی حٹٓظخ ْے حٍٔ کہظخ ْے کہ يـٓے يٌْزی رظخیخ گیخ ْے کہ ُيیٍ چپٹی ْے طٕ یہ رڑح ك٠ٕل ٓخ ػًم ْٕ گخە طٕ

I don‟t think so   

 کے رخٍے يیں کٕثی ٍحۓ ْٕ ٓکظی ْے، کٕثی َٗػی ئهہ یخ کچٓ رٓی کٕٖٗ یہ ْٕطی ْے کہ حگَ کٕثی َجی چیِ ْے ؿْ

We can form an opinion just like other people form theoretically, we can form that this is the way we look at the things   

  کٕثی کخ هٔى حّ کٕ هيح ہیں ًٓـٓظخ کہ يوهٕمِ يگَ ؿیٔے یہ ػهى ْے )ػهى حالًٓخء( ؿْ کی آپ رخص کَ ٍْے ْٕ، حّ کے رخٍے يیں َ

Challenge  ىیخ ؿخ ٓکظخ ْے یخ نیخ ؿخ ٓکظخ ْےە This is my opinion  ٌِ ػهى َکم آۓ، ؿْ ٓے نٕگ کہیں کہ ِٔ حّ ْخں حگَ کٕثی حٍٔ يآه

ے رہظَ ًٍُْخثی يم ؿخطی ْے طٕ ٓے ُیخىِ يٜيهہ حٍٔ كکَ حَگیِ ْے، حٍٔ ِٔ کہیں کہ پَٔكیَٔ ٛخكذ آپ ؿه٢ ْٕ، ًْیں طٕ حّ ١َیوے ٓ

 پَٓ يیَی ٍحۓ ٓے حطلخم کََے کی پخرُيی طٕ پہهے رٓی کٕثی َہیں ْےە

 قؽ اگؽ کوئی آ کؽ اپُب َبو غهّ ثتب ظیتب ھے تو؟(  925 قوال ًَجؽ

  .This is his problem not mine  خواة:
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 ؟کیكے ظیں گے  Judgement پھؽ آپ اـ کو (  926 قوال ًَجؽ

حّ کی ٗکم رٓی طٕ ىیکٓ ٍْخ ْٕطخ ْٕں َخە حگَ کٕثی يیَے ٓخيُے آ کے رظخۓ گخ طٕ ك٠ٕل ْی كَکض کَے گخەکیَٕکہ ؿٕ کچٓ يیں  خواة:

 ں گخ حّ کے رخٍے يیں ٓچ ْٕ گخ، چخْے حّ کخ َخو کچٓ رٓی ْٕەإيیں حٓے رظخ

 ؟پؽ چهے خبئیں گے  Face reading پھؽ آپ اـ کی (  927 قوال ًَجؽ

ىٍؿہء كَحٓض ؿٕ ْے حّ يیں چہَِ طٕ ٗخيم ں طٕ حّ يیں إكَحٓض يوظهق ْٕطے ْیںە كَٝ کَٔ حگَ يیں َہ ىیکٕٓں حٍٔ رظخ ىٍؿخصِ  خواة:

 َہیں ْٕ گخ طٕ ك٠ٕل کٕٖٗ کَ ٍْخ ْےە يیں َے حٓے ىیکٓ نیخ ْے، ىیکُٓے کخ ٍطزہ ًٍح ُیخىِ ْٕطخ ْےە

 ھیں کہ اٌ کو نے آئیں؟اقی نی۔ آپ کچھ نوگوں کے ثبؼے يیں کہتے (  928 قوال ًَجؽ

ْے کٔی چیِ کٕ ًٓـُٓے   intensity ْخں ؿیە ِٔ حّ ٔؿہ ٓے ْٕطخ ْے کہ رؼٞ حٔهخص ؿذ ْى َخو ىیکٓظے ْیں طٕ حّ کی ؿٕ  خواة:

ں کے إکے نی۔ حّ کخ ي٘خْيِ کََخ رہظَ ْٕطخ ْےە پَحَے ػهٕو يیں كَحٓض چہَے پہ ؿخطی ْےە كَحٓض کے ؿٕ يآهٌ ْیں چہَے حٍٔ ْخطٓ پخ

پہ ؿخطے ْیںە یہ كَحٓض، َظَکی كَحٓض کہالطی ْے، ؿْ ٓے يیں کخو نے ٍْخ ْٕں  features of body كیچَُ ْیٍ رهکہ پٍٕے کے پٍٕے 

ًُْی ْے يگَ ؿذ حّ کے ٓخطٓ ٓخطٓ چہَِ ىیکٓخ ؿخۓ گخ طٕ ِٔ حّ ٓے طٕٓڑح رڑْ کَ ْےە يگَ  refinement ِٔ ػوم کی كَحٓض ْےە یہ 

کہظے  lie scale ٔے ْى نگخطے ْیں ؿ scale يیں حیک  psychology ِٔ ىْٕکہ ىے ٓکظے ْیںە ىیکٕٓ َخں! آؽ کم  پَٓ رٓی ْى کہظے ْیں کہ

يیں یہ  lie scale کٕ ىْٕکہ ىے ٓکظے ْٕەحگَ آپ کٕ پظخ ْے  lie scale کٕ حگَ آپ پہهے ٓے ؿخَظے ْٕ، طٕ آپ رڑی آٓخَی  Lie Scale ْیںە 

یہ )ػوم  So ریچخٍِ کیخ کَے گخە  lie scale کَ ٍْے ْیں، طٕ حٌ ٕٓحنٕں کٕ ريل ىیں حٍٔ ؿٕحرٕں کٕ ريل ىیں طٕ  check ٕٓحل ْٕطے ْیں حٍٔ آپ 

ْٕطخ ْے کہ حگهے رُيے کٕ ؿٕٓٹ کخ ٓہخٍِ نیُے کی یخ ؿه٢ ریخَی کََے کی گُـخثٖ َہیں ْٕطی،  direct کی كَحٓض کخ ١َیوہء کخٍ( حطُخ 

ٓچخثی طک پہُچظے ْیںە ٕٓ كیٜي طک طٕ هیَ َہیں حنزظہ ؿظُے كیٜي طک ٛلض کے حيکخَخص  hundred per cent حّ نی۔ حّ يیں َظخثؾ 

 ْٕطے ْیںە

اـ کب  قؽ آپ کے قبيُے اگؽ کكی کب َبو نیب خبۓ کہ تكجیر ظے ظیں تو آپ کہتے ھیں کہ وِ َہیں پڑھے گب(  929 قوال ًَجؽ

 ؟کیب يطهت ھیتب ھے؟ آپ کف ثُیبظ پہ ایكب کہتے ھیں

يِحكًِض حًٓخء کی ٔؿہ ٓے رؼٞ حًٓخء يیں حَظہخ ىٍؿے کی يِحكًض پخثی ؿخطی ْےە ػًَ حٍٔ يِحكًِض حًٓخء کی ٔؿہ ػًَ حٍٔ  خواة:

يیَح گًخٌ ْٕطخ ْے کہ کچٓ نٕگ ٗخیي طٔزیق َہ کَ ٓکیں، حٓکے ػالِٔ حّ يیں يخكٕل حٍٔ ي٘خؿم کخ رٓی رہض ػًم ىهم  ٓے رٔخحٔهخص

ْٕطخ ْےە رؼٞ حٔهخص حیٔے نٕگٕں َے طٔزیق پڑْی ْے ؿٍ کے رخٍے يیں يیَح هیخل طٓخ کہ ِٔ َہیں پڑْیٍ گے نیکٍ ِٔ پڑْظے ْیںە رهکہ آؽ 

ٕں طٕ کہظخ ْٕں کہ ہللا طؼخنی' َے حّ َٔم کٕ روٖ ىیخ ْےە یویٍ يخَٕ آؽ کے َٕؿٕحَٕں کٕ ؿذ ىیکٓظخ ْٕں، یہ کٕ ىیکٓظخ ْ  generation کی 

َْ پیيح ْٕطخ ْے، کیَٕکہ یہ رہض ْی ٍؿٕع کََے ٔحنے نٕگ ْیں، حَہٕں َے ؿْ حَيحُ ٓے طٔزیق ٱنڑکے ىیکٓظخ ْٕں طٕ يـٓے حٌ ٓے رہض 

 ٓچی رخص ْےە هيح کٕ ؿخْخ ْے، ًْخٍے ُيخَے يیں حیٔخ َہیں طٓخە َٗٔع کی ْے حٍٔ ؿْ حَيحُ ٓے حَہٕں َے

تو ھًیں پتب ھے نیکٍ کہب خبتب ھے کہ آپ ضواثوں   judgement کے ثبؼے يیں ثتبَب یب ثبلی  personality آپ کب (  939 قوال ًَجؽ

کی تؼجیؽ پہ ثھی ظقتؽـ ؼکھتے ھیں خیكے ایک ضبتوٌ َے کتبة يیں نکھبھے کہ کیكے آپ ٹیهیفوٌ پؽ اـ کے ضواة کی 

 ؟کے ثبؼے يیں آپ َے کت اوؼ کیكے قیکھب dreams ھو خبتی ھے تو  shock تؼجیؽ ثتبتے ھیں اوؼ وِ 

کہ ؿذ آىيی کٕ پڑُْے نکُٓے کخ هز٢ ْٕ طٕ ِٔ َْ چیِ ْی پڑْ نیظخ ْےە يیَح هیخل ْے کہ يیں حّ يؼخيهے يیں  یخٍ رخص یہ ْے خواة:

 آپ ىیکٕٓ َخں Naturally هزطی ٓخ طٓخ کہ يیں ٓڑک کے کُخٍے ٓے ٍیخٟی کی کظخد کخ پَچہ ری حگَ پڑح ْے طٕ حٓے حٹٓخ کَ پڑْ نیظخ طٓخە 

Perhaps, I was very young   

نیٍ رٓی پڑْی ْٕثی طٓیں، ١هِٔى َْٕٗرخ رٓی پڑْی ْٕثی طٓی، ِٔ ٗخیي آٹٕٓیں يیں پڑْی طٓیە يیٹَک يیں طٓخ طٕ يیں َے حٓخطیَ حالّٔ 

رٓی پڑْخ ْٕح طٓخ، طٕ رہض ييطٕں حیک  literature کخ  Havelock Ellis حّ کے ٓخطٓ ٓخطٓ روخٍی َٗیق رٓی پڑْی ْٕثی طٓیە حّ کے ٓخطٓ 

يیں حکؼَ حپُے   During my graduation طٓخ ؿْ يیں َْ هٔى کی چیِیں حپُی حپُی ؿگہ پڑْظخ ٍْخە رؼي يیٍ ؿذ طٕٓڑح رڑح ْٕح رہض رڑح هال 

ە پڑْ ٍکٓخ ْے، کچٓ حچٓی چیِیں رٓی پڑْی ْٕثی طٓیں اآپ کٕ کہظخ کہ یہ يیٍ َے کیخ ریٕهٕكٕں ٔحال کخو کیخ، َْ ؿگہ کچٓ َہ کچٓ گُي، طَک

کَ ٍْخ ْٕں يوظهق حكزخد کی، ىٔٓظٕں کی، حّ ٓے يـٓے  deal يیں  variety ؿٕ  That was all needed خل آطخ ْے کہ حد آ کے يـٓے هی

 حكٔخّ ْٕطخ ْے حّ کخ حیک حیک نلع ٍَٟٔی طٓخە

آپ آگے ظیکھ ؼھے ھوتے ھیں، خیكے ثوثبٌ َبو ھے یب  categories قؽ یہ خو خو َبو ھوتے ھیں اٌ کی ثھی (  931 قوال ًَجؽ

ٹوٹب ھوا َبو ھے یب تیٍ زًوں يیں ھے، ازًع ظو زًوں يیں ھے، اـ ِؽذ یہ ثھی آپ ظیکھ ؼھے ھوتے ھیں اـ کب ثھی 

 ؟ھوتب ھے ثُعے کے اوپؽ effect  کوئی 

ىیکٓ ٍْخ ْٕطخ ْٕں، حّ کے  time effect ىیکٓ ٍْخ ْٕطخ ْٕں، حّ کی ػًَ، ييص ىیکٓ ٍْخ ْٕطخ ْٕں، حّ کے  single syllable َْ  خواة:

يخٟی حٍٔ كخل کے حػَحص ىیکٓ ٍْخ ْٕطخ ْٕں کہ یہ آىيی کْ ًُْیض ٓے َٗٔع کَے گخ؟ کْ ٍكـخٌ طک پہُـے گخ، ٓخٍح ىیکٓ ٍْخ ْٕطخ 

 ْٕںە

 ؟ظے ظیتے ھیں، وِ اتُی خهعی کیكے ظیتے ھیںwithin a second statement يگؽ قؽ آپ (  932 قوال ًَجؽ

ٗخیي ٓیکُڈ رٓی ُیخىِ ْےە حٓکی ٓپیڈ َہیں ْےە حّ کٕ کٔی ٓپیڈ يیں ًٗخى َہیں کیخ ؿخ ٓکظخە يـٓے َہیں پظہ هیخل کی  خواة:

يیَے هیخل ٓے ٗخیي حّ کی ٓپیڈ ٍُٔٗی کی ٍكظخٍ ْےحٍٔ هیخل رٓی طٕ ٍُٔٗی کی ١َف ْےە  km/second 86,000 ٍكظخٍ کیخ ْے؟ يگَ 

 ُیخىِ ْٕ، طٕ حٓی نی۔ يیں یہ ًٓـٓظخ ْٕں کہ ٓخٍے کخو ٗخیي

May be in billionth of second  

آپ ؿٔطَف کًپیٕٹَ پہ کخو کَ ٍْے ْٕ حٍٔ ىیکٓ ٍْے ْٕطے ْیں کہ  يیں ْٕ ؿخطے ْٕں يگَ پَٓ حّ کٕ نلع ىیُے يیں ٔهض نگظخ ْےە ؿخنزخ  

 ْےە رؼٞ کًپیٕٹَ حّ نی۔ رَے نگظے ْیں کہ ٓٹخٍٹ ْی رڑی ىیَ کے رؼي  compatible آپ کی کخٍکَىگی ٓے کظُی  functioning حّ کی 

ْٕطے ْیںە يیَے هیخل يیں کًپیٕٹَ رٓی حّ حَظہخ کٕ پہُچ ٍْے ْیں کہ حىَْ آپ کے يُہ ٓے نلع َکهے حٍٔ حىَْ ٓے ؿٕحد آؿخۓە کًپیٕٹَ 
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 waiting َہیں طٕ کم پہُچ ؿخۓ گخە يیَے هیخل يیں کًپیٕٹَ کخ رہض رڑح کًخل یہ ْٕ گخ کہ حَٔخَی ًٍْ کی حّ حَظہخ کٕ ؿخۓ گخ، آؽ  رٓی یویُخ  

کخ ىٍٔحَیہ کى ْٕ ؿخۓە يیَح هیخل یہ ْے کہ حّ کی ٹِک ٹِک ٓے رٓی َـخص يم ؿخۓ گیە يـٓے یویٍ ْے حَ٘خء ہللا کہ ىٔ چخٍ ٓخل طک آپ 

ِِ ٍحٓض ؿًهہ رٕنٕ گے حٍٔ کًپیٕٹَ َظخثؾ َکخل ىے گخە رهکہ ْٕ ٓکظخ ْے کٔی كي طک حٌ هط١ٕ پہ کخو ْٕ ٍْخ ْٕە يگَ حرٓی طٕ رڑی  رَح

ىرخطے ْٕ حٍٔ حَظظخٍ کَطے ْٕ کہ کذ آٌ ْٕ، کذ کٓهےە حطُخ حَظظخٍ ىيخؽ َہیں کَطخ، ِٔ کٓال ْٕطخ ْے،  key ٕطی ْے کہ آپ یہخں چڑچڑحْٹ یہ ْ

َْ ٔهض کٓال ْٕطخ ْےە كظی' کہ ؿذ آپ ٕٓ ٍْے ْٕطے ْیں طذ رٓی یہ کٓال ْٕطخ ْےە طذ کْ حٍٔ کخو يیں نگخ ْٕطخ ْےەەەەەەە كٔیٍ 

 هیخنٕں يیںە

پؽوفیكؽ يبزت زکًؽاَوں کے ضالف ضؽوج کے ثبؼے يیں خو نؽائّ ھیں ثڑی قطت ھیں اوؼ کیب خو نؽائّ (  933 قوال ًَجؽ

 زبيم َہیں ھے کہ اگؽ وِ غهّ کبو ثھی کؽتے ؼہیں تو آپ ضؽوج َہیں کؽ قکتےەAdvantage ھیں اٌ کی ثُیبظ پؽ زکًؽاَوں کو  

يض حگَ کٔی کٕ َخالثن حٍٔ ؿیَ ٱيض کی ػًَ حكَحى کی ػًَ ٓے ُیخىِ ْٕطی ْے حّ نی۔ ٱهَٔؽ کی َٕػیض یہ َہیں ْےە ىٍحٛم  خواة:

 كطَی كکًَحٌ ًٓـٓظی ْے طٕ كيیغ یہ ْے کہ

You can wait till they go off  

يض کے ٱ حٍٔ Makeup of the Ummah يض کٕ رَرخى کَ ىے گخە طٕ حٛم يیں حّ يیں ٱيگَ ؿذ ؿهيی کَٔگے طٕ یہ طزخِ کَ ىے گخ، پٍٕی 

 حْےە ؿْ کخ يطهذ یہ ْے کہ كکًَحٌ حگَ رَ  precautionary statement رُئرٔض کٕ حٍٔ يهکی ٓاليظی کٕ یویُی رُخَے کے نی۔ یہ حیک 

گ ْٕ طٕ حَظظخٍ کَ نٕ، هٕى ْی يَ کٓپ ؿخۓ گخە ْى َے آٹٓ ٓخل حَظظخٍ کیخ پَٔیِ يَ٘ف چال گیخ، حد ؿال گیخ ْے، ىكغ ْٕ گیخ ْے، حد یہ نٕ

ْیں، حگَ ْى حٌ کے هالف طلَیک َٗٔع کَىیں کہ یہ نٕگ )ؿُہٕں َے حٌ کی ؿگہ نی ْے( حٌ ٓے ريطَ نٕگ ْیںە حٓطَف طٕ حیک اليظُخْی 

 ٓهٔهہ چم َکهے گخە يیَح هیخل ْے کہ یہ رٓی چهے ؿخثیں گے، طًہخٍی ػًَ ُیخىِ ْے حٌ کی ػًَ کى ْےە يیَح هیخل یہ ْے کہ

It is matter of time   

 يض کی ػًَ ُیخىِ ْٕطی ْے، ٔهض ُیخىِ ْٕطخ ْے حٍٔ حٌ کی ػًَ کى ْٕطی ْے، حكَحى کی کى ْٕطی ْےەٱکہ 

 اچھب قؽ یہ خو آپ زؽوف کو ظیکھ ؼھے ھوتے ھیں تو یہ پبکكتبٌ کب خو َبو ھے، کجھی آپ َے اپُے (  934 قوال ًَجؽ

knowledge   کے زوانے قے غوؼ کیب ھے کہ آیب یہ َبو suit  کؽتب ھے یب change   ھوَب چبھی۔ تھب یب اـ کب کوئی effect  ھے

 پبکكتبٌ پؽ؟

َے كَيخیخ طٓخ کہ ُیخىِ يويّ َخو َہ ٍکٓخ کَٔە حچٓخ پخکٔظخٌ ْے،  ٓخٍی رَحثی حٓی کے َخو کی ٔؿہ ٓے ْےە ىیکٓخ ہللا کے ٍٕٓل   خواة:

کیخ پخک نٕگٕں کی ؿگہ ْے یخ هزیغ نٕگ ْٕں گے یہخںە يگَ رہَكخل ْى َے ٓخطٓ رَّ حّ کی ُيیٍ کے ريطَیٍ آػخٍ ىیکٓے ْیںە ہللا کٕ آهَ 

ۓ گی ەەە " چهٕ ىكغ کَٔ ؿٕ رَحثی ىیکُٓی طٓی ىیکٓ نی کہیں َہ کہیں طٕ ٍكى آ ْی ؿخۓ گخ، کزٓی َہ کزٓی طٕ حّ کی ٍكًض ؿٕٕ يیں آ

حد طزيیهی کی ْٕح چم پڑی ْےە پخکٔظخٌ حٓی ١َف ْے ؿیٔے ييیُہ يٍُِٕە ىَٕٔں کخ يطهذ حیک ْی ْے،  There is always a change طٕ 

  ٍ ٍ   پخک نٕگٕں کی ؿگہە ِٔ َٗٔع ٓے پخک طٓخ ك٠ٕ ٓکظیە ْى َخپخکی چٕٓ ْی َہیں ؿذ ْٔخں ْیں حّ کٕ  کے آَے ٓے پخک ْٕحە ك٠ٕ

 حَ٘خء ہللا کہ ْى حٛهی پخکٔظخَی کہهٕحثیں گےە ،پخکیخں چٕٓ گجیںە حيیي ْے کہ ِٔ ٔهض آۓ گخؿؼهی پخکزخُ طٓے، ًْیں َخ

پؽوفیكؽ يبزت یہ خو تًوف کے يطتهف قالقم ھیں اوؼ اٌ کے قبتھ خو يتؼهمیٍ ھیں اٌ کو خت ھى (  935 قوال ًَجؽ

کی ِؽف ؾیبظِ توخہ َہیں ظی خبتیە کیب اَہوں َے اپُے کؽظاؼ کو يسعوظ  character building  کی تؽثیت يیںظیکھتے ھیں تو اٌ 

 کؽ نیب ھے؟

یہ هخنی هٕنی کٕٓکٓخ ٓخُی ْےە ظخَْ ْے کچٓ يخل رٓی طٕ َْٕخ چخْی۔ ریچ يیںە يخل  حٌ يیں ْے ْی کچٓ َہیںە Pity them  خواة:

ْے کٕثی َہیں ىٔکخَيحٍ ریٹٓے ْٕۓ ْیںە کہُے کخ يطهذ یہ ْے کہ ٓالٓم کٕ َہ طؼهیى کی كکَ ْے َہ ٍكـخٌ کی كکَ ْےە حنزظہ ػویيطٕں 

َہیں رُظےە حیک ىَٔٓے کی يوخنلض ْےە حیک ٓهٔهہ کہے گخ  natural block کی كکَ ْے حٍٔ ػویيص يیں يیَح هیخل ْے کہ کزٓی رٓی 

ىَٔٓح رٓی حیٔخ ْی ٍحگ حالپ ٍْخ ْٕ گخە یؼُی ریٍ حنٔهٔالطی کً٘کٖ َٗٔع ْے، حٍٔ حّ  ْى حّ ٓهٔهے ٓے رڑْ کَ ْیںە

 I can not ٓے  ک٘خکٖ کی یـہ ٓے ک٘ض ٔ هٌٕ کے رٓی کخكی ٓهٔهے َکهے ْیںە ؿہخں طک يیَح ي٘خْيِ ْے کہ حد طک ريهًٔظی

call ْی َہیں  ٓالٓم يیں کٕثی ٛخكِذ َظَ ىیکٓخ ْٕ ٓکظخ ْے يیَی حپُی ًحطی کٕطخْی ْٕ، يـٓے کٕثی رُيِ يال َہ ْٕ نیکٍ يیں َے

 ْےە ٓچی رخص ْےە

 ؟َہیں ھو ؼھب ھے  damage  ھے وِ  institution اـ قے تًوف کب خو (  936 قوال ًَجؽ

 institution َہیں ْے حٓی ١َف طٜٕف کخ رٓی کٕثی  institution َہیں ٍْخە ؿیٔے يٌْذ کخ کٕثی  institution طٜٕف کزٓی رٓی  خواة:

 کے ًٍیؼے كخٛم رٓی َہیں کیخ ؿخ ٓکظخە institution ْےە حّ نی۔ حٓکٕ  specialization خص کی َہیں ْےە یہ طٕ َیّ 

 ھے؟ يوفی کوٌ ھوتب(  937 قوال ًَجؽ

ٕٛكی کٕثی رٓی َہیں ْٕطخە ٕٛكی ِٔ رُيِ ْے کہ هيح کے نی۔ حهالٙ ٍکٓظخ ْے حٍٔ پٍٕی ًْض ٓے آگے رڑُْخ چخْظخ ْے يگَ ؿٕ  خواة:

يـزٍٕ رٓی ْےە حّ ٔؿہ ٓے حّ يیں طؼهیى رٓی یہی ْے کہ ؿٕ چیِ يـٓے طُگ َظَی کیٕؿہ ٓے ًٓـٓ َہیں آطی، يیں حپُے ٓے رہظَ 

 .This is all mysticism کَىحٍ ٓے ؿخ کَ پٕچٓ نیظخ ْٕںە 

 ؟چآھے وِ کوئی ثھی ھو خو اٌ چیؿوں پہ پوؼا اتؽتب ھو(  938 قوال ًَجؽ

ْخں! کٕثی رٓی ْٕە ِٔ حَگَیِ رٓی ْٕ ٓکظخ ْے، ْٕ ٓکظخ ْے کہ يیں کٔی حٗکخل پہ ؿًخ ْٕں حٍٔ حّ کخ كم يـٓے کٔی ؿه٢  خواة:

ىَْ رہض ٓخٍی ٱىَْ کٕ ىیکٓخ، ِٔ كَيخطے ْیں کہ يیَے ىل پہ حیک حیٔخ حَوزخٝ طٓخ کہ يیں حِ  آىيی ٓے يم ؿخۓە ك٠َص ٓیيَخ ْـٕیَی  

نیکٍ يیَح حَوزخٝ كم َہ ْٕح، پَٓ ؿذ يیں حیک حیٔے ىٍٔیٕ٘ں کے گَِٔ ٓے يال ؿٕ رخنکم ؿؼم ٓخُ حٍٔ کٓخَے پیُے ٔحنے نٕگ  ؿگہٕں پہ گیخ

پڑح حّ کخ ٔؿہ  إؿخَظخ طٓخ کہ يیں حٛهی ْٕں حٍٔ ِٔ ؿٕٓٹے ْیں، طٕ يـٓ پَ ياليض کخ ؿٕ ىرخ کی كخالَکہ يیں taunting طٓےە حَہٕں َے يـٓ پَ 

ٓے يیَی گَِ ک٘خِ ْٕگتە طٕ ْٕ ٓکظخ ْے کہ کٔی کخكَ ٓے آپ کے ىل کی گَِ ک٘خىِ ْٕ ؿخۓ، کیَٕکہ ِٔ ػهى کی طالٕ يیں َہیں 

 ْے، آپ ْٕە
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یں کہ ایک ؼواج قب چم َکال ھے تکفیؽ کب، خو کوئی اٹھتب ھے ظوقؽے پؽوفیكؽ يبزت آج کم ھى ظیکھتے ھ(  939 قوال ًَجؽ

 ؟کو کبفؽ لؽاؼ ظے ظیتب ھے

رڑی ريهًٔظی ْے! طکلیَ يیں حّ ٔهض طک ؿخثِ َہیں ًٓـٓظخ ؿذ طک آپ کٔی ٓے حیک ٕٓحل َہ کَ نٕ کہ کیخ هيح کٕ يخَظے ْٕ؟  خواة:

 کیخ هيح کے ٕٓح رٓی کٔی کٕ يخَظے ْٕ؟ کیخ ہللا حیک ْے یخ ىٔ ْیں؟ حگَ طیٍ ٕٓحنٕں کخ ؿٕحد حػزخص يیں ىے کہ ہللا حیک ْے حٍٔ يیں حٓی

 طٕ حّ پَ کلَ کخ كظٕی' َہیں نگے گخەکی ػزخىص کَطخ ْٕں 

 ؟لبظیبَی ثھی تو اـ کو يبَتے ھیں(  949 قوال ًَجؽ

يض کخ حؿًخع ْٕ ْٔخں كَى کی ٍحۓ کى ْٕطی ْےە طٕ ٱيض کخ حؿًخع ْٕ چکخ ْےە ؿہخں ٱْخں يگَ هخىیخَیٕں کخ ئهہ یہ ْے کہ ْٔخں  خواة:

يض یک یہ ٱَ ْیںە حؿًخع کٔی حيیَ ١زلے یخ هزیهے کَ ١َف ٓے َہیں ْٕطخ، پٍٕی چَٕکہ حٌ کخ كیٜهہ حؿًخع َے کیخ ْٕح ْے حّ نی۔ ِٔ کخك

ػخرض  حیک يـًٕػی ىیٍ ْٕطی ْےە حگَ کٕثی حَلَحىی كیؼیض يیں کٔی کٕ هطَِ يیں ڈحنظخ ْے طٕ ِٔ ؿه٢ کَطخ ْےە ٔیٔے هخىیخَیٕں کٕ کخكَ

ِٔ رڑے يظوی، رڑے ػزخىص گِحٍ طٓے يگَ حؿًخع ؿًخػض ئهًیٍ َے کََے کے نی۔ رڑح کخو َہیں کیخ گیخ، یہ هٕحٍؽ کی ١َف ْیںە ؿٔطَف 

يض ٓے هخٍؽ کَ ىیخ، حٓی ١َف یہ هٕحٍؽ کی ١َف كي يیں آطے ْیںە حؿًخع َے حَہیں حپُے حَيٍ ٓے هخٍؽ کَ ىیخ ْے کہ یہ ئهًخٌ ٱحَہیں 

 َہیں ْیںە

 ؟غاتی ِوؼ پؽ آپ کچھ گُدبئم ؼکھتے ھیں(  941 قوال ًَجؽ

ًٓـٓظخ ْٕں ؿٕ حَظہخثی پٔض ىٍؿے کی  school )َلی يیں َٓ ْالطے ْٕۓ( ًحطی ١ٍٕ پَ يیں حٌ کٕ ٓذ ٓے َخالثن طَیٍ  خواة:

 I don‟t find any act of wisdom in ًْخَظٕں کے يخنک طٓےە ٗخیي یہی ٔؿہ طٓی کہ يٹٓی رَٓ حؿَحٝ کے پخرُي نٕگٕں َے حٓے حكظیخٍ کیخە 

them  ػوم ٔ ىحَٖ طٕ رہض ىٍٔ کی رخص ْے ٗخیي ِٔ کخيٍ ٓیُْ ٓے رٓی ػخٍی نٕگ ْیںە یہ حیک classical scholastic  هٔى کخ يؼًٕنی

ػهى ٍکُٓے ٔحال ٓکٕل طٓخە ؿْ کٕ يٌْذ کی کٔی حػهی' حؿَحٝ ٓے کٕثی طؼهن َہیں طٓخ حٍٔ ؿٍ کخ يطًغِ َظَ يلٞ ىَیخٔی يَحطذ کخ 

يیں یہ هیخل پیيح ْٕح کہ ىَیخٔی ىیے، طَهی، كٕهیض حٍٔ ػِص ىیە نٕگٕں  offices نٕگٕں کٕ ىل کٕٓل کَ َٕحُح، حٌ کٕ كٜٕل طٓخە حَگَیِٔں َے حٌ 

 ٔؿخْض يٌْزی ٛلض کخ حیک ػزٕص ْٕ ٓکظی ْےە حّ نی۔ کچٓ نٕگ يَُحثیہ ٓے ئُهک ْٕ گ۔ە

 You’reپ يطمئٍ ھیں اوؼ کیب آپ کہہ قکتے ھیں پہ َظؽ ڈانی خبۓ تو کیب آ life پؽوفیكؽ يبزت اگؽ آپ کی (  942 قوال ًَجؽ

successful man   اوؼ ظوقؽی ثبت یہ ھے How would you like history to remember you? 

ٌِ  خواة: ٌِ هخَہ طٓیں، حَہٕں َے  حّ هٔى کی طٕ يیَی کٕثی هٕحْٖ َہیں ْےە يـٓے حیک هخطٕ يلظَو َے ؿٕ ٗخیي حیک ٓلیَ کی هخطٕ

کہخ کہ کچٓ نکٓ ؿخیی۔ ٍْظی ىَیخ طک هخثى ٍْے گخ، طٕ يـٓے رڑی ُْٔی آثی طٓی، يیں َے حّ هخطٌٕ ٓے پٕچٓخ کہ رٓت يُْٕـٕ ىڑٔ یخ 

 I am not interested when I leave world should ْڑپہ يیں رٓی کٔی ٗخػَ کخ کالو یخ کظخد َکهی ْے؟ يیَح کیخ، آپ يَے ؿگ پَ نٕ 

remember me   يگَ ٕٓحۓ ِٔ ىل ؿٕ ہللا کی یخى ٓے يؼًٍٕ ْٕە يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ يیَح حّ هٔى کی کٔی هٕحْٖ ٓے کٕثی

ے نٕگ هٔى ک matter of act ں، يیں ًٓـٓظخ ٍْخ کہ کیًَٕٔٹ رڑے حچٓے حٍٔ رڑے إٔحٓطہ َہیں ْےە يیں آپ کٕ حیک ىنچٔپ رخص رظخ

ْٕطے ْیںە يیں کیًَٕٔٹ کے حَکخٍ کٕ رڑی ٓظخث٘ی َظَٔں ٓے ىیکٓظخ طٓخە يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ ِٔ کى حُ کى ىٔ ک٘ظیٕں کخ ئخكَ طٕ 

َہیں ْے، يیَح هیخل طٓخ کہ ِٔ حیک ٍَگخ حٍٔ یک ١َكہ ْے، ؿیٔے يیں ْٕں، يیَے پخّ هيح کے حػظزخٍ کے ٕٓح کٕثی چخٍِ َہیں، طٕ يیں 

 حّ يیں ئخٔحص حٍٔ كٕٛهہ ْےە  رہض هيٍ کَطخ طٓخ کہ ِٔ حیک حَکخٍ پَ ئهٔم هخثى طٕ ْے،کیًَٕٔٹ کی 

حّ کخيَیڈ کے آهَی ؿًهے کچٓ حٓطَف طٓے کہ يیَی ٓخٍی ؿئؿہي حّ نی۔  ُٕے طُگ کی حیک کظخد پڑْی، ؿْ يیںيیں َے حیک ىكؼہ ي

ْے کہ حیک ِْحٍ ٓخل کے رؼي ؿذ کٕثی هٕو گٍِے حٍٔ يـٓے ىیکٓے طٕ کہہ حٹٓے حّ َے حَٔخَی كالف ٔ رہزٕى کے نی۔ رہض رڑح کخو 

کہظخ ْٕں کہ پیچٓے َخو  romantic habit حْٖ کٕ ٔهٕف رٓی ٍٔيخَٹک َکالە يیں حّ هٕ طٓخە يـٓے رڑی ُْٔی آثی کہ یہ رے َٓحَـخو ىیخ

 چٕٓڑ ىیُخ، یہ کَىیُخ، ِٔ کَ ىیُخە

This is continuity of very morbid romanticism in man   

ں ؿْ ىَیخ َے َہیں ٍُْخ، ؿٍ رُئں َے َہیں ٍُْخ، ؿٍ هزَٔں َے َہیں ٍُْخ، ؿٍ يِحٍٔں َے َہیں ٍُْخ، ؿْ ُيیٍ َے َہیں ٍُْخ، حّ پہ يی

َْ إکیخ َخو چٕٓڑَے کی کٕٖٗ کَٔںە ْخں ٗخیي طٕٓڑی رہض کٕٖٗ کَ ٍْخ ْٕں کہ آگے کٕثی ٓہٕنض يم ؿخۓ حٍٔ ٓخطٓ کٕثی ٓلَی حال

رٓی يم ؿخۓ، آگے ؿخ کَ کٕثی حچٓخ ٓخ يکخٌ يم ؿخۓ، رْ ْٔخں رٓی طٕٓڑی گپ ٗپ ْٕطی ٍْےە يیَح حّ ىَیخ ٓے کٕثی ٔحٓطہ َہیں 

  .When I have to leave this world ْےە 

 Well خیكی کوئی ضواھم ھے؟ خیكے اَہوں َے کہب تھب کہ خت يیں ضعا قے يهوں تو وِ کہے  اػظى  لبئعِ (  943 قوال ًَجؽ

done Mr. Jinnah   

  .Yes you know I have done my job  :خواة

 يیں آپ کٕ حیک رخص رظخىٔں کہ ؿٕ يیَح حپُخ َوطہء َظَ ْے َخں، حّ کے يطخرن

I think I have completed basics. I have not done that job which God has written about my faith and I don‟t know about this but I 

have done that job which was supposed to be done by me.   

ٕ ڈَْٕڈُْے حٍٔ ١هذ کََے يیں حپُخ کخو پٍٕح کَىیخە حّ ٓے ؿٕحَی ٓے يیں كهٔلہء طَؿیلخص کخ هخثم ْٕں حٍٔ يیں َے حپُی حٔنیٍ طَؿیق ک

 حٔل يخَظخ ْٕںە حد آطی ْے طَؿیلخص کی  و پٍٕح کَ نیخ ْے کہ يیں هيح کٕ حپُی طَؿیقِ يـٓے طٔهی ْے کہ يیں َے کى حُ کى حیک کخ

maintenance ٍَٟٔ کی رخص طٕ حّ كٕحنے ٓے يیں حیک ٔػيِ آپ ٓے share ہهی ْی ٗذ کٕ ہللا ٓے کیخ طٓخ، حیٔے کَٔں گخ ؿٕ يیں َے پ

کَٔں گخە  offer ْی کٔی حٟطَحد کی كخنض يیں، يیں َے کٕٖٗ کی طٓی، يیں َے ہللا ٓے کہخ طٓخ ؿہخں طک حهالٙ ْے يیں آپ کٕ 

ں گخ، يگَ يیں ؿہخں طک يیَی رہظَیٍ ًُْی ٛالكیظیں ْیں آپ کخ حػظَحف کَٔں گخە ؿہخں طک يًکٍ ْٕح يیں آپ کٕ پہچخَُے کی ؿئؿہي کَٔ

 ػٕیيحٍ َہیں ْٕںەىي٠ز١ٕی کخ 
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So I am no like those people  

حٍٔ حپُے َلْ پہ حطُخ ط٘يى رَىحٗض کیخە ْى نٕگ حّ ىَیخ کے رخٓی ْیں، َہ ْى حکیهے ْٕ ٓکظے ْیں، َہ  ؿُہٕں َے ٓوض يلُظیں کیں

ں کی كيص ٓہہ ٓکظے ْیں، ٍُْخ حٓی ىَیخ يیں ْے، ىیکُٓخ إحپہخڑٔں پَ ؿخٓکظے ْیں، َہ رَف ُحٍٔں پَ ي٘وظیں حٹٓخ ٓکظے ْیں، َہ ٛلَ

 حٓی ىَیخ يیں ْےە

I will try to be as moderate as possible but I can‟t promise you any strength of the character.   

)ئکَحطے ْٕۓ( ْى ىَٕٔں ؿخَذ ٓے حّ کخ ْےە يیَح هیخل ْے  recorded ْے حٍٔ   registeredِٔ يیَح هیخل ْے کہ ِٔ يؼخْيِ يٍ ٔ ػٍ 

يکًم حكظَحو کیخ ؿخ ٍْخ ْےە حنلًيہللا، طذ ٓے نیکَ حد طک ہللا کی ًحص کے رخٍے يیں کٕثی ٗخثزہ طک يیَے ىل يیں َہیں پیيح ْٕحە يیں 

 ىػٕی' َہیں کََخ چخْظخە

But I think I am one of the greatest believer and with truth of God and I have arguments for that.   

ِِ ُٗخهض کخ طؼهن ْے طٕ  رخهی ؿٕ حَٔخَی ٍٓخثم ٔ ئخثم ْیں، یہ طلٜیالصِ  ػهًیہ کخ ٓلَ ْے ؿٕ طخىِو يَگ ؿخٍی ٍْظخ ْےە ؿہخں طک ٍح

 ِِ ی ْی ١َیوہء ١َین يخٌ ٓکظخ ْٕںە يیَح هیخل ْے کہ کًٍِٔ حّ يیں، يیں کٔی کٕ يويّ َہیں يخٌ ٓکظخ حٍٔ َہ ْی طويّ کٕ يیں ٍح

 ٓیکٓخیخ ؿخطخ طٓخە  کَ ٍْخ طٓخ طٕ ْٔخں exercise کٕ طٕٓڑح ٓخ   (karate) ُٗخكض ْےە ىیکٕٓ ٛخكذ يیں ؿذ کَحٹے

hardness is not the rule, softness is the rule.  

 هخرم َہیں چٕٓڑٔ گےەیہ کَحٹے کخ حٕٛل ْے، آپ ئم کٕ حکڑح کَ حیک ٓوض يکخ طٕ يخٍ نٕ گے يگَ ْخطٓ کٕ رخهی کخيٕں کے 

so you have to be flexible  

َُيگی يیں رؼٞ حٔهخص آپ کٕ طٕحٌُ ٹٕٹُے کے هَیذ پہُچ ؿخطخ ْےە آپ َے کزٓی نکڑی کخ گڈح ىیکٓخ ْے، پَحَے ُيخَے يیں ييحٍی نٕگ حّ کخ 

گٕٓيظخ کَطخ طٓخ، طٕ ِٔ گَىٕ کَطے ْٕۓ کخكی  ىَْٱکے حٔپَ نکڑی کخ گڈح حِىَْ  pedestal طًخٗہ ىکٓخیخ کَطے طٓےە حیک حَٔچے ٓے پیڈٓٹم 

 ں َہیں چٕٓڑطخ طٓخەإپخ َیچے آ ؿخطخ طٓخ نیکٍ

I wish that the people should stay moderate and flexible.   

 یویٍ ٓے حکٓڑَے َہیں چخْجیںە ں حپُے يوخوِ إيگَ حٌ کے پخ

That‟s what my idea of faith is  

آپ حگَ ٕٓچٕ طٕ ِٔ طًخو گُخِ ؿخٍَٕ کَطے  .ػًم ْےہللا ٓے يخیّٕ َہ کَىےە کیَٕکہ یہ ٓذ ٓے رڑح حكًوخَہ ١َُِ  کہ حَٔخَٕں کی هطخ حَہیں

ْیں ؿٕ حَٔخَٕں يیں رڑے ريَخو ًٓـٓے ؿخطے ْیںە کزٓی آپ ؿٍٕ کَٔ طٕ آپ کٕ پظخ چهے گخ کہ طًخو ؿُٔی ريطَیٍ گُخِ ؿٕ حَٔخٌ ًٓـٓظخ 

 يَؿے يَؿیٕں يیں پخۓ ؿخطے ْیںە آپ کی آَکٕٓں کے ٓخيُے ْٕطے ْیںە ْے ِٔ ٗخیي کظٕں يیں، رهیٕں يیں،

then why don‟t you mind them?  

ں کے ىٍيیخٌ إآپ کخ کیخ يطهذ ْے ؿذ آپ حیک يَؿے کٕ حّ کے رچٕں کے ىٍيیخٌ رٓی چٕٓڑ ىیظے ْٕ، حّ کی ریٹیٕں کے ىٍيیخٌ رٓی، يخ

 کیٕں کَطے ْٕ؟ ىٍحٛم آپ ًٓـٓظے ْٕ کہ حّ يیں کٕثی ػخٍ َہیں رٓی چٕٓڑ ىیظے ْٕ، کزٓی آپ َے ٕٓچخ کہ آپ حیٔخ

They have freedom and licence, they can do any ting because they do not know   

حٓی ١َف آپ ؿخٍَٕٔں يیں کزٓی یہ َہیں ىیکٓظے کہ کہیں یہ حّ کخ ریٹخ طٕ َہیں ْے ؿْ ٓے آپ حّ کخ رچہ نیُے کی کٕٖٗ کَ ٍْے 

طٕ ْى حپُی ؿظُی يلَٔيت   He knows we know not حٓطَف ؿٕ ْى ٓے حٔپَ ریٹٓخ ْٕح ْے  because we know they know not ْیں؟ 

 ُخ ہللا کخ کَو حّ کی طؼهیى کی ٍٕٛص يیں آطخ ٍْے گخەػهى کے گهہ گِحٍ رُیں گے حط

And if we consider we are perfect, we are knowledgeable, we know everything we have finished the gateways of incoming 

knowledge, then we are dead (we are no more).   

 long living کزٓی رٓی  emotion طٕ يیں چخْظخ ْٕں آپ َُيِ ٍْٕ، َُيگی يیں ٓیکُٓے، پڑُْے، ؿخَُے کے نی۔، ىیکُٓے کے نی۔ َُيِ ٍْٕە 

هيح ٓے رڑح كویوض پُٔي کٕثی َہیں ْٕطخ، ٍَٔہ ِٔ ىَیخ کٕ، حّ رخ١م ىَیخ کٕ، يُٜٕػی ىَیخ کٕ، ؿْ کٕ ٓخٍے چین چین کَ کہظے  َہیں ْٕطخە

 ٌْذ ٔحنے، طٜٕف ٔحنے، ِٔ یہ َہیں کہظخ ْیں، ي

ِطال   "  ٰب ح رَ ٌَ ٰب َْ َُخ َيخ َههَۡوَض  را ََح]  ٍَ ٍَُس آل ِػً ٕۡ "[   کیخ(يیں َے حٓے رخ١م طوهین َہیں ) 191ٌ; ُٓ

َکهظی ْیںە ُيیٍ ْی  emotional diversions َکهظخ ْےە حٓی ٓے  morbid romanticism َکهظخ ْے حٓی ٓے   حٓی ٓے كوخثن کخ پیڑٌ

یک ْے ٓے ْى ہللا کے حیک حَظہخ ىٍؿے کے حػهی' طَیٍ ػوم ٔ كہى کے يؼیخٍحص يیں ٓے كہى ٔ كَحٓض کی رو٘یٖ چخْظے ْیںە یہ ٹٓ

 کہ کٕثی هيح کی ١َف َہیں ْٕطخ يگَ هيح چخْظخ ْے کہ کچٓ ٌ کچٓ ْى حّ کی ١َف ْٕ ؿخثیںە
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کؽتے ھیں نیکٍ يیں پچھهے آٹھ قبنوں قے ظیکھ  exercise پؽوفیكؽ يبزت ایک ِؽف آپ ضوظ اقًبء کب ػهى (  944 قوال ًَجؽ

 ؟ضؽ اـ کی کیب وخہ ھےؼھب ھوں کہ واَر ِوؼ پؽ کكی اوؼ کی زويهہ افؿائی َہیں کؽتےە آ

يیَے ٍكـخٌ يیں َہ طٕ کٔی هٕص کخ كٜٕل طٓخ َہ يیں کٔی هٜٕٔی يہخٍص کخ هٕحْخں طٓخە يیں آپ کٕ حیک رخص رظخطخ ْٕں ؿٕ ٗخیي  خواة:

 پڑْ ڈحالە حٌ ػهٕو يیں  occult ٓخٍح  کخ رڑح گہَح يطخنؼہ کیخ حٍٔ طوَیزخ   knowledge of occult رڑی ًحطی َٕػیض کی ْےە َٗٔع يیں، يیں َے 

occult knowledge ؿْ يیں ٓلَ، کی ٓخٍی ٗخهیں آ ؿخطی ْیں ، Numerology, Palmistry, Shamanism, Lamaism, Astrology  ٍٔٔؿیَِ ح

حٌ طًخو ِٔ كیَحٌ کٍ ػهٕو ؿٕ نٕگٕں کے نی۔ رڑی كیَص کخ رخػغ رُظے ْیںە يیں ٓذ کٕ رڑی يلُض ٓے پڑُْے کی کٕٖٗ کَطخ ٍْخ يگَ 

آپ َے ؿٕ کچٓ  طًخو ػهٕو يیں حیک چیِ رڑی ؿیَ طٔهی روٖ طٓیە حیک طٕ حٌ ػهٕو يیں حرالؽ کے نی۔ کٔی َہ کٔی چیِ کخ آَٓح چخْی۔ە

 رَطُخ رڑح ٍَٟٔی طٓخ ؿٔے law کَ کے ْی کَ ٓکظے ْیںە ػالِٔ حُیں حٌ يیں حیک  mix up ىَٔٓی چیِٔں کٕ  رٓی کََخ ْے آپ کچٓ

law of willing suspension of disbelieve   

کََخ پڑطخ ْے، ؿذ طک آپ حپُخ طُویيی حػظزخٍ يؼطم َہیں کَطے آپ کٕ حٌ پَ حػظًخى َہیں آطخە  belief suspend کہخ ؿخطخ ْےە آپ کٕ کچٓ َہ کچٓ 

رُيے پخئٹ کے پخّ ؿخثیں طٕ  حٛم يیں حٌ يیں ٓچخثی رہض ؿِٔی، يلئى حٍٔ ػخٍٟی ْٕطی ْےە ْٕ ٓکظخ ْے کہ ىّ يیں ٓے ىٔ

ٓهے کہ حّ َے کچٓ رٓی ٹٓیک َہیں کہخە حکؼَ حٔهخص ْى حپُی ىٍپَىِ کہیں يیَے رخٍے يیں حّ َے ٹٓیک کہخ ْے يگَ پَٓ ؿخثِِ نیں طٕ ػوي ک  

رخَْ چهے ؿخٔ گے  ے ؿی کہ آپہں حٍٔ ِٔ کإهٕحْ٘خص کے ْخطٕٓں هٕىكَیزی کخ ٗکخٍ ْٕ ؿخطے ْیںە حگَ يیَی هٕحْٖ ْے کہ يیں رخَْ ؿخ

ُِ كکَ ٓے ٍٟخکخٍحَہ ١ٍٕ پہ ىٓظزَىحٍ ْٕ ؿخطخ ْٕںە يیں حٓے یہ  َہیں طٕ حیک ىو حّ رخص پَ یویٍ کَنیظخ ْٕںە طٕ يیں ْٔخں حپُے ط٘کیکی حَيح

يیں كویوض کی طالٕ يیں ٍَٟٔ طٓخ نیکٍ حٌ  ؟ يیَے طٕ کٕثی حٓزخد َہیںەں گخإں گخ؟ کیٕں ؿخإکٓظخ کہ طـٓے کیٔے پظہ ْے؟ کیٔے ؿخ

هظى ْٕ ؿخۓە ؿْ يیں کٕثی ىحههی   medium كئى کٕ ىیکٓظے ْٕۓ يـٓے حیٔی ٓچخثی کی طالٕ طٓی ؿْ يیں  partial ػهٕو يیں 

 چیِ حٍٔ کٕثی آَٓح ٗخيم َہ ْٕە

If I am little different from others then I should be a little different from others.   

 يیں حّ آٓے پہ َہ ٍْٕں کہ يیں َے کٕثی كٔخد کظخد کََخ ْےە

I should be directly informed about whatever the information is secondly, it should be very true and very certain   

 ٔخَی ؿهطی کخ حيکخٌ کہ ؿٕ يیں حّ کی يگَ يیں َے حّ يیں ؿهطی کخ حیک حيکخٌ ٍکٓخ، يیَی حپُی هطخ کی گُـخثٖ حٍٔ حَ

understanding   يیں کَ ٓکظخ ْٕں يیَی حپُی کٕثی َہ کٕثی ٍحۓ mix up   ٓکظی ْےە رؼٞ حٔهخص ؿٌرخص کیٕؿہ ٓے ْى حپُے َظخثؾ پہ ْٕ

 کہ ػهى ؿه٢ َہ ْٕ، حٓظخى ؿه٢ ْٕ ٓکظخ ْےە حػَ حَيحُ ْٕ ٓکظے ْیںە يیں ٕٓچظخ طٓخ

in all the knowledge  

ٗزخَہ ٍُٔ کی طلوین ٔ ؿٔظـٕ کے رؼي يیں َے حیک هخٌَٕ ٟٔغ کیخ کہ حّ َٕػیض کے رخهی طًخو ػهٕو حَٔخٌ ٓے کًظَ ْیںە آپ کے كہى ٔ 

حىحٍحک پہ يُلَٜ ْے کہ آپ حَہیں کیخ ٍَگ ىیظے ْیںە آپ کی كَحٓض حٌ ػهٕو کٕ كویوض کخ ٗزہ ىیظی ْے ؿٕ كی َلٔہ كویوض َہیں ْیںە 

 يیں ىیظخ ْٕںە حّ کی يؼخل آپ کٕ

 Since you used to exercise a lot of knowledge  

يیں پٔظٕل نگخ ْٕح طٓخە َٓ پَ پگڑی رُيْی  inner طٕ حیک ىكؼہ حیک يٕنٕی ٛخكذ يیَے پخّ آ گ۔ە يیں َے حٌ کے َٓحپے يیں َظَ ڈحنی طٕ 

ْے طٕ آپ ًْخٍے رخٍے يیں کچٓ رظخثیںە يیں َے حّ ْٕثی طٓی يـٓے کہُے نگے کہ ؿی ْى رڑی ىٍٔ ٓے آۓ ْیں، آپ کخ رڑح َخو ُٓخ 

ں نی۔ حٍٔ رٕال ؿیٔخ ُٓخ طٓخ إپٕنیْ طًہخٍے پیچٓے ْے، طى ڈٍطے پَٓ طے ْٕ، ِٔ ؿٓکخ حٍٔ ؿٓک کَ يیَے پخؿٕح کیخ ْےە  ٓے کہخ کہ طى َے ح

ٔیٔخ ْی پخیخە کہخ حد یہ رظخثیں کْ کخ حؿٕح کیخ ْے؟ يیں َے کہخ حیک نڑکخ حؿٕح کیخ ْےە حّ کے رؼي طٕ ًٓـٓیں کہ ؿی ٓخٍی يِحكًض هظى 

ًُْی ١ٍٕ پَ ِٔ رہض ْٕ گتە حد حگَ ٓچ پٕچٕٓ طٕ حّ يیں ْخطٓ کی نکیَ کخ حطُخ ىهم َہیں طٓخە ْخطٓ کی نکیَ َٛف یہ رظخ ٍْی طٓی کہ 

کی آثیُہ ىحٍ طٓیںە ْخطٓ يیں رْ حطُخ کچٓ طٓخ رخهی حّ کے َٓحپے  إْےە رخهی نکیَیں رڑی گہَی حٍٔ ٗيیي ًُْی ىرخ  morbid ٍٔيخَٹک حٍٔ 

َْ ٓے حؿٕح کخ ػًم ىهم طٓخە يیں َے ىیکٓخ کہ يٕنٕی َے پٔظٕل نگخثی ْٕثی ْےە رخىی حنُظَ يیں ِٔ ٗخ١َ ٓخ نگظخ ْےە يیں َے حىَْ حى

کے رخٍے يیں ٍٓ ٍکٓخ طٓخە ؿذ يیں َے حؿٕح کی رخص کی طٕ ِٔ ٹٓیک َکهیە حؿٕحء کے ٓخطٓ ظخَْ ْے يوخنلض رٓی ْٕ گیە حّ َے پٕچٓخ 

کْ کخ حؿٕح؟ يیں َے ٕٓچخ یخٍ کظُخ رے ٔهٕف آىيی ْے حگَ نڑکی حؿٕح کی ْٕطی طٕ پٕچُٓے کی کیخ ٍَٟٔص طٓی، ٍَٟٔ حّ َے نڑکخ حؿٕح کیخ 

، يیَح ِٔ حَيحُِ رٓی ٕٓ كیٜي ٛلیق َکالە رؼي يیں، يیں َے ٕٓچخ کہ حّ يیں ػهى کظُخ طٓخ حٍٔ كَحٓض کظُی طٓی؟ حّ ٔهض يیَی ػًَ ْے

 رً٘کم حَیْ ریْ ٓخل طٓیە 

َہیں  کی َٕػیض حٍٔ كویوض ؿخٌ چکخ طٓخە یہ ػهٕو كی َلٔہ حطُے حْى occult حیٔے رہض ٓخٍے طـَرخص ٔ كٕحىع ٓے چَٕکہ يیں ٓخٍے 

حپُی ػلم حٌ يیں هیي کَ ٍکٓی ْےە يگَ يـٓے حیٔخ ػهى َہیں چخْی۔ طٓخە يـٓے حیٔے ػهى کی طالٕ طٓی ؿٕ ْٕطے ؿظُخ حَٔخٌ َے 

ٓچخثی پہ يزُی ْٕ، ؿْ يیں ؿهطی کخ حكظًخل َہ ْٕ، ؿہخں حگَ ؿهطی ْٕ طٕ يیَی ١َف ٓے ْٕە ؿذ يیں حًٓخء کیطَف آیخ حٍٔ حٓکے 

ىیکٓے حٍٔ حٌ يیں حطُخ رڑح ٍر٢ ىیکٓخ طٕ يـٓے ٗيص ٓے حكٔخّ ْٕح کہ يیَح ػهى رہض کى ْےە حٓکی ٔؿہ یہ طٓی  يیں َے كیَحٌ کٍ حػَحص

طک ؿخطی ْیںە حًٓخء رخنکم  more than billions کہ ؿٔطَف آپ ىیکٕٓ ٗطََؾ يیں يہَے طٕ َٛف رظیْ ْٕطے ْیں نیکٍ حٌ کی چخنیں 

ٌِ ٔحكي  billion آىيی کخ حیک ٗطََؾ کے يۂَں کی ١َف ْٕطے ْیںە حد حیک  ٓے ُیخىِ حيکخَخص کخ ٕٓچُخ کظُخ ي٘کم ْٕطخ ْےە حٍٔ ِٔ رٓی آ

 يیں

I practiced that you can know only one thing.   
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ُ کًآپ کیَٕکہ نٕگ يلئى ْیںە حپُی هٕحْٖ حٍٔ آٍُٔ يیں يلئى ْیںە حد آپ ىیکٕٓ يیں حّ کی حیک يؼخل آپ کٕ ىیظخ ْٕں، ؿٔکخ طؼهن کى ح

کی كَحٓض ٓے ْے حٍٔ كَحٓض ْی يَکِی کَىحٍ حىح کَطی ْےە پچٓیهے يہیُے حيَیکہ ٓے حیک پیە حیچە ڈیە ڈحکٹَ آ گ۔ە ِٔ يـٓ ٓے 

 کہُے نگے ە ە ە " ؿی ە ە ە

I don‟t believe that you know all these things  

 يیں َے آپ کی کظخریں پڑْی ْیں

He was consultant in Psychology  

ِٔ يـٓے کہُے نگخ کہ يـٓے َہیں یویٍ آطخە يیں حٓی نی۔ آپ کے پخّ آیخ ْٕںە يیں پٕچُٓے آیخ ْٕں کہ یہ کیخ ٗے ْے؟ پَٓ رٕال یہ طٕ 

َٕٔں ریٹٓے ْٕۓ يیں یہ يًکٍ َہیں ْے، طٕ يیں َے کہخ یخٍ حرٓی ْى ى normalcy کے طلض ْی يًکٍ ْےە  abnormal situation کٔی 

 ْیںە طٕ يـٓے چیک کَ نے يیں طـٓے چیک کَ نیظخ ْٕںە حرٓی پظہ چم ؿخۓ گخ کہ َخٍيم کٌٕ ْے؟

If you could point out abnormality in me I will very very happy.  

 َہ ْٕە abnormal يیں هٕى رہض طُگ ْٕں کہ یخٍ کہیں آپ کی کٕثی چیِ 

So we had half an hour talk  

 حٍٔ ٹٓیک آىْے گُٓٹے کے رؼي ِٔ ُُْٔے نگخ کہ

I don‟t see any abnormality  

کی   .P.H.D يیں   Psychology ِٔ رڑح پَی٘خٌ ْٕح حٍٔ پٕچٓخ کہ ِٔ کیخ؟ يیں َے کہخ یخٍ ىیکٕٓ طى َے   but I see abnormality يیں َے کہخ کہ 

 ظخل يیں طى کُٔهٹُٹ ْْٕےە حيَیکہ يیٍ حیک ْٔپ

As a rule, as a normal as a regular normality I should have expected   

گےە طى ئهًخٌ ْٕ طٕٓڑی ٓی يلُض کَ کے ػهِى  إکہ طى يِیي حّ پہ ٍیَٔچ کَٔ گے حٍٔ يِیي يلُض کَ کے طى کٕثی کظخد چٕٓڑ ؿخ

ئهًہ  يضِ ٱٌٕ حهٌ کَ نٕ گے، ؿْ ٓے طًہخٍی ػِص ْٕطی، يیَی ػِص ْٕطی، طى کخ کٕثی َیخ هخَ  behaviourism conduct َلٔیخص يیں 

ىَْ ؿخطے، طى ٓیخٓض ؿیٔی ٱکے حیک ٓخثُْ ىحٌ کے ١ٍٕ پَ پہچخَے ؿخطے، حّ کے رَػکْ طى َے کیخ کیخ ْے؟ کہ رـخۓ حّ کے طى 

 How, How, How you know this? How هَحكخص يیں گُٓٔے کخ حٍحىح ٍکٓظے ْٕ، طى نیڈٍ رُُے کے نی۔ پخکٔظخٌ آ ٍْے ْٕە طٕ حّ َے کہخ 

did you know this?  ٕپخٍٹی يیں حّ َے کہخ یہ ٓچ ْے يیں طٕ ػًَحٌ هخٌ ٓے يهُے آیخ ْٕں، حّ کی  يیں َے کہخ رْ يیں ؿخَظخ ْٕںە ط

 ًٕٗنیض کے نی۔ە

آپ کے ٕٓحل کے پِْ يُظَ يیں گِحٍٕ ْے کہ حّ  but I can make mistake يیں یہ رظخَخ چخْظخ ْٕں کہ حّ ػهى يیں کٕثی کًی َہیں 

ٔهق  ػهى يیں حَٔخَی ٕٓچ کے حيکخَخص حطُے ُیخىِ ْیں کہ يیں ٕٓچ ٍْخ ْٕں طى يیں ٓے حیٔخ کٌٕ ْے ؿٕ حطُے حيکخَخص کے نی۔ َُيگی

 کَ ٓکے؟ ٔیٔے رٓی یہ حرظيحثی َُيگی کخ کخو ْٕطخ ْے، حد ػًَ کے حّ كٜے يیں حگَ آپ رخهی َُيگی پڑُْے نکُٓے يیں گِحٍ رٓی ىٔ

I consider you as a somebody who reads and studies  

 ْے؟ wise پ ٓچ رٕل ىیںە کیخ یہ ىیُخ، آىْی ىَیخ آپ کٕ ؿه٢ کہے، حّ کے رؼي آ decision کیخ کچے پکے َظخثؾ پَ کٕثی  يگَ

Why not you wait for a time in which you can speak the right thing?  

 ھےە کف ولت ھى اـ  hidden  وِ تو يسیر ھے يگؽ پھؽ ثھی يؼیبؼ تو ھًبؼے قبيُے َہیں ھے، يؼیبؼ(  945 قوال ًَجؽ

position  ؟يیں ھوں گے کہ خت ھى فیًهہ کؽ قکیں کہ اة يوؾوں ھے 

  Well, until and unless you keep on asking the questions  خواة:

آپ کٕ رہض ٓخٍے حًٓخء يهظے ْیںە كَٝ کَٔ آپ يـٓ ٓے کچٓ پٕچٓظے ْٕ یخکٕثی رخص ُٓظے ْٕ طٕ آپ کہظے ْٕ کہ حّ کخ کیخ يآهٌ ْے؟ 

ٌِ يیں آپ کٕ يآهٌ رظخطخ ْٕ ں، یہخں یہخں ٓے يیں َے حٓظُزخ١ کیخ ْے، حٍٔ یہ حّ کخ يآهٌ ْےە ٔیٔے حّ ػهى کخ ٓذ ٓے رڑح يآهٌ هَآ

يـیي ْےە يیں ىیکٓظخ ْٕں کہ هَآٌ َے حّ نلع کٕ کظُے يؼُٕں يیں حٓظؼًخل کیخ ْے؟ حٍٔ کہخں کہخں هَآٌ َے حّ کٕ کٍ کٍ يؼُٕں يیں 

ِٔ حًٓخء ػهیليِ کََے کی کٕٖٗ کَطخ ْٕں کہ کْ حٓى کٕ کْ كخل يیں ہللا َے  حٓظؼًخل کیخ ْے؟ يیں ٓذ ٓے پہهے کى حُ کى

پہ پَیکٹْ کََخ َٗٔع کَ ىیظخ ْٕںە َْ حیک كَى    generality حٓظؼًخل کیخ ْے حٍٔ کْ کیلیض کے نی۔ حٓظؼًخل کیخ ْے؟ حّ کے رؼي حٓے 

ے پَ یویٍ ٍکُٓخ ْےە ػخو ٍٔیّ  odd ںە ٓذ ٓے رڑی رخص حیک ٕں کٕ ُٓزٓخنظخ ْٕکی ٗکم ٔ ٍٕٛص ٓے نے کَ حّ کے چٕٓٹے چٕٓٹے ٍٔیّ 

 کخ يظخَِْ کَطے ْیںە drawing room culture ١ٍٕ پَ طًخو نٕگ 

They show you what they are not? You have to look for an odd chance where they behave and do.  
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کؽَب يسیر ھے اوؼ اگؽ  interact پؽوفیكؽ يبزت کیب ػهًبۓ ظیٍ کب زکًؽاَوں کے لؽیت خبَب یب اٌ کے قبتھ (  946 قوال ًَجؽ

 َہیں تو پھؽ زکًؽاَوں کو قیعھب ؼاقتہ کوٌ ثتبۓ گب؟

طؼهوخص ٍکُٓے کی گُـخثٖ ٓۂٍَىیہ ٗیٕم َے َکخنی طٓیە ٔیٔے رخىٗخْٕں  طٜٕف يیں رخىٗخْٕں کے ٓخطٓ يهُے یخ حٌ کے ٓخطٓ خواة:

يیں رٓی كَم ْٕطخ ْےە يؼخل کے ١ٍٕ پَ رؼٞ حٔهخص ِٔ طٕٓڑے رہض ىیُيحٍ، ػزخىص گِحٍ حٍٔ َیک ١زغ ْٕطے ْیں حگَ حَہیں ػخنًخَہ رخص چیض 

 خطٓ حرالؽ کََے يیں ٗخیي کٕثی هزخكض َہیں ْےە يگَ ػًٕيخ  ػهى کخ رٓی ٍكـخٌ ٍکٓظے ْٕں طٕ حٌ کے ٓ ُُٓے کخ ٕٗم ْٕ حٍٔ ِٔ كٜٕلِ 

ٌِ  It is natural حّ يیم يالپ ٓے ػهى کی ٍٕٓحثی ْٕطی ْےە  حهظیخٍ ٓے ىٍٔ ْی ٍُْخ چخْی۔ە رهکہ حٕٛل  ػهى کٕ حٍرخدِ  حّ نی۔ ٛخكزخ

خكذ طٕ ِٔ چٕٓٹے چٕٓٹے ٓیخٓی كخثيے کے رٓی ٗخیي یہی ْےە آپ حّ ئهے کخ حیک پہهٕ ىیکٓی۔، آؽ کال َٕحُ َٗیق ْٕں یخ گیالَی ٛ

نی۔ حٌ گهیٕں يیں رٓی گْٓ ؿخطے ْیں ؿہخں کٕثی َہیں ؿخطخە کٔی گٕحنے کی رٓیُْ يَ گت طٕ ْٔخں كخطلہ پڑُْے چهے ؿخطے ْیں حٍٔ 

وخٛي کے كٜٕل ؿخِ حٍٔ ٓیخٓی ي ٛخكذ ْٔخں پہُچے ْٕں گےە كکًَحٌ ىٌ ٍحص ًحطی حٗظہخ، كذِ  CM حگَ کٔی آىيی کی چٓض گَ گت طٕ 

طٕ چخْی۔  ٔٹ پٹخَگ كَکظیں کَطے پَٓطے ْیںە طٕ حگَ ِٔ حِْم ػهى کے پخّ چهے ؿخثیں طٕ کٌٕ ٓخ آًٓخٌ ٹٕٹ پڑے گخە حٕٛال  ٱکے نی۔ حیٔی 

کہ چَٕکہ ِٔ ہ َہیں َْٕخ چخْی۔ ُیخىِ حَکٔخٍ کے ٓخطٓ حِْم ػهى کے پخّ ؿخثیں حگَ َہیں ؿخطے طٕ رٓی ؿخثیںە يگَ حِْم ػهى کخ یہ ٍٔیّ  کہ ِٔ

َہیں آطے طٕ ػهى ٓکٓخَے کے نی۔ ْى حٌ کے پخّ چهے ؿخطے ْیںە يیَح هیخل ْے کہ کٔی ٛخكِذ حهظيحٍ کخ حَظظخٍ کََخ حِْم ػهى کے نی۔ 

َِ هخطم ْےە ُْ 

 

 

اضتتبو _______________________________________ پہهی َهكت کب   
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 [ قواالت 27]  یكؽی يیڈیکم کبنح 2919 خوٌ، 27 –ةە قواالت و خواثبت کی َهكت 

  

يكهًبٌ کے نی۔ خُت یب ظوؾش کب فیًهہ َیکی یب ثعی کی تؼعاظ پؽ کیب ایًبٌ کب تؼهك َیکی یب ثعی قے ھے؟ (  947 قوال ًَجؽ

 ھو گب یب ایًبٌ کی وخہ قے؟

 خواة:

ٍِ ٱنؽَِّزیىِ  ـٰ ًَ  ثِۡكِى ٱهلِل ٱنؽَّۡز

ا  یًؽٍ۬ ًِ ب ََّ ًٍُ۬ ـٰ َؼّةِ أَۡظِضۡهُِى ُيۡعَضَم ِيۡعق ٍ۬ َوأَۡضِؽۡخُِى ُيۡطَؽَج ِيۡعق ٍ۬ َوٱۡخَؼم نِّى ِيٍ نَُّعََك ُقۡهطَ

 یہ ؿٕ ٕٓحل ْے

Technically it has to do nothing with religion  

كخٛم ْے کہ ىَیخ يیں چهُے کے رہض ٓے  speciality حّ نی۔  perhaps ٓظہ کہظے ْیں حٍٔ حّ کٕ ٍْى ىٍحٛم يٌْذ کٕ حیک چهُے کخ 

ِْ ٱیں يگَ يٌْذ ٍٓظے ْ يُظَ يیں  ّ ٍٓظے کٕ کہظے ْیں ؿٕ هيح کی ١َف ؿخطخ ْےە يٌْذ ؿذ هيح کی ١َف ؿخ ٍْخ ْٕ، آؽ کم کے پ

َظَ یخ يطهٕد ْی َہیں ْے طٕ پَٓ آپ هٕى ٕٓچیں کہ يٌْذ کْ ١َف ؿخ ٍْخ  حگَ ىیکٓیں طٕ يکًم يٌحْذ يیں کہیں هيح کی طالٕ يوٜٕىِ 

کے ٗکخٍ ْٕ ؿخثیں حٍٔ حٛم ؿَٝ ٔ ؿخثیِض يٌْذ ؿٕ ْے ِٔ يٌْذ  surroundings یخ  local prejudices ْٕ گخە حگَ طًخو يٌحْذ کے نٕگ 

کے ١خهظٍٕ ْٕ ٍْخ ْےە يٌْذ  head ْے، ؿٕ حپُے ْی حَيٍ رـیَ کٔی  institution ْے، حیک  formation ٓے َکم ؿخۓ طٕ پَٓ یہ حیک 

  کی طَؿیلخص کٕ يَطذ کََے کخە life ىٍحٛم َخو ْے 

کٕ هيح يهظخ ْے طٕ يـٓے رڑی هٕٗی ْٕ گی، حگَ کَٓچٍ کٕ يهظخ ْٕ گخ طٕ يـٓے رڑی هٕٗی ْٕ گی، کٔی ُْئ کٕ يم  Buddhist حگَ 

يٌْذ ْے،  ؿخۓ طٕ يـٓے کٕثی حػظَحٝ َہیں ْٕ گخ کہ ِٔ کْ ىیٕطخ طک پہُچ ؿخۓە يگَ يٜیزض یہ ْے ؿٕ يٌْذ کخ ٔحٍع ْے، ؿٕ ٛخكذِ 

ہظے ْیں حّ َے حپُے ٍٓظے کٕ يوٜٕٙ کَ ٍکٓخ ْےە ٓذ ٓے رڑی رخص طٕ یہ ْے کہ آىو ػهیہ حنٔالو ٓے نے کَ ؿٔے آپ ہللا حٍٔ هيح ک

طک َٗیؼظیں رينظی چهی آطی ْیں يگَ يٌْذ کخ يوٜي حیک ٍْخ حٍٔ ِٔ طٓخ هيح طک پہُـُخە حد آپ هٕى رظخی۔ حیک ٗوٚ پیيح  يلًي ٍٕٓل ہللا  

ّ کخ حیک ئهک رٓی ْے، ٓهٕک ْے، هخثيِ رٓی ْے، هَیُہ رٓی ْے يگَ حّ کے رخٔؿٕى ِٔ ٱْٕطخ ْے، يٌْزی گَٓحَے يیں ْٕطخ ْے، 

ْٕطی ْیںە يٌْذ کخ ٓذ  precincts هزَ طک هيح ٓے ُٗخٓخ َہیں ْٕطخە آپ حیٔے يٌْذ کٕ کیخ کہٕ گے؟ طٕ كطَی ١ٍٕ پَ يٌْذ کی کچٓ 

   کخ طؼٜذ ٍکٓظے ْیں، blind faith ے کہ ْى يیں ٓے رہض ٓے نٕگ حیک ٓے رڑح هخٌَٕ طلکَ، ؿٍٕ ٔ كکَ حٍٔ ػهى ْےە كیَحَی کی رخص یہ ْ

blind faith  حؿيحى َے ًْیں کٕثی ٶکخ هیخل ٍکٓظے ْیںە حٌ کخ هیخل ْے کہ ؿیٔے آرخ value  ٕىی ْے، حّ ک adhere  کََخ رڑح کًخل ًٓـٓخ

ُِكکَ يَىٔى ْےە یہ يیں حپُی ١َف ٓے  َہیں کہہ ٍْخ رهکہ چَٕکہ هَآٌ يـیي يیں ہللا رخٍ رخٍ حِْم کلَ کٕ ؿخطخ ْےە يگَ ہللا کے َِىیک یہ ١َ

حؿيح کے يٌْذ کٕ طَک کَىیظے، حگَ طى ؿٍٕٔكکَ ٍکٓظے طٕ طى ہللا کی ُٗخكض إحیک ١ؼُہ ىیظخ ْے کہ حگَ طى ٕٓچظے ًٓـٓظے طٕ طى حپُے آرخ

 ٕ ١ؼُہ ىے ٍْخ ْے، ِٔ آپ کٕ ١ؼُہ َہیں ىے ٓکظخ ْے کہکلَ ک کٕ پخ نیظےە کظُی ريهًٔظی کی رخص ْے آپ ًٓـٓظے ْٕ کہ ؿٕ ہللا حْمِ 

 يیَحع يیں آثی ْے طًہیں ئُِي حٍٗخى 

گے؟ کیخ ًٓـٓظے ْٕ کہ َٛف حیک نلع، َٛف حیک نلع  إيٌْذ رٍ ؿخ حٓالو يم گیخ طٕ طى ًٓـٓظے ْٕ کہ طى ٔحٍعِ  کیخ طًہیں يخں رخپ ٓے

َہیں ْےە حّ کے رـیَ طى ہللا کے رڑے يلزٕد رُيے intellectual commitment کے حیًخٌ ٓے ؿْ يیں هیخل کی کٕثی هٕص َہیں کٕثی 

 گے طٕ هيحَِٔي کَیى کٕثی َخ حَٜخكی َہیں کَطخە ىیکٕٓ پیيحثٖ ٓے نے کَ هزَ طک ْى ٓلَ ١ے کَطے ْیںە ؿذ ْى  إًٓـٓے ؿخ

quarantine  ،ٱيیں پہُچظے ْیں ّ galaxial highway  ََی إکہظے ْیں، رظخَْ طٕ رڑی ػـیذ ٔ ؿَیذ رڑی ڈٍحکٕ پہُچظے ْیں، ؿٔے آپ هز

 کہ but the fact is ٗے نگظی ْےە 

it is the gateway to the galaxies  

 گے، ْٔخں آپ ٓے چٕٓٹخ ٓخ ٕٓحل کَطے ْیں، ؿیٔے پخٓپٍٕٹ چیک إکٕ کٕ َکم ؿخ Galaxy یخ ؿُض کی  إکٕ َکم ؿخGalaxy آپ ؿہُى کی 

Check  كَ ْٕطخ ْے، ْٔخں رٓی حیک ٕٓحل ْٕطخ ْے کہ كَ طًہخٍح ٍد کٌٕ طٓخ؟ ؿذ یہ ٕٓحل پٕچٓخ ؿخطخ ْے کہ يٍَ ؼثّۘ  ؿذ طک آپ َے يٍَ ؼثّۘ

properly  ،ہللا پَ ؿٍٕ َہیں کیخ ْٕطخ commitment ے ْٕ " َہیں کی ْٕطی طٕ آپ کزٓی رٓی حٓظلکخو ٓے ؿٕحد َہیں ىے ٓکظےە آپ کہظ

  ي ە ە ەيیَح ٍد ە ە ە ٗخی

ُّ   ہللا هٕى کہظخ ْے کہ رہض ٓخٍے نٕگ کہیں گے ْخں ُٓخ طٕ طٓخ، حیک کهًہ طٕ طٓخ  َّ ااِلا ٱنها ٰب َ "" اَل  اِن
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ُٓخ ْے کٕثی ٍد طٓخ، کٕثی ہللا طٓخ، کٕثی کخثُخص کخ يخنک طٓخ يگَ يیں َے ُیخىِ ؿٍٕ َہیں کیخە طٕ ہللا هٕى ؿٕحد ىیں گے کہ    ُّ َّ ااِلا ٱنها ٰب َ "" اَل  اِن

يیَے رُيے َے ؿٕٓٹ کہخ، حّ َے کزٓی يیَی ١َف ٍؿزض ْی َہیں کی، حّ َے کزٓی يیَح ٕٓچخْی َہیں، یہ ىَیخ کے ي٘خؿم يیں 

 طٓی، ِٔ کیخ طٓی؟ High serious priority هیخل ْی َہیں آيخ کہ ٓخٍی َُيگی کی حیک  حٓطَف گى ٍْخ ْے کہ حّ کٕ کزٓی

 ضواتیٍ و زُؽات!

Entire life is meant for the settlement of your general priorities  

ٕ کزٓی طؼهیى آپ کی طَؿیق ؿيح ؿيح ْٕطی ْیںە آپ رچپٍ ٓے ؿذ رڑْیں ط  priorities حطلخم کی رخص ْے کہ َُيگی کے َْ يَكهے يیں 

آپ کی  political rise ْٕطی ْے، کزٓی ٗخىی طَؿیق ْٕطی ْے، حٍٔ کزٓی رچے طَؿیق ْٕطے ْیںە آگے رڑْ کے آپ کخ حٓظلکخو آپ کے 

 طَهیخں حٍٔ ػِص آپ کی طَؿیلخص ْٕطی ْیںە

The priorities change with pattern of life   

ْى ْٹ کے ىیکظٓے ْیں طٕ پٍٕی حَٔخَی َُيگی کی حیک طَؿیق ْے حٍٔ حّ کے رخٍے يیں ہللا طؼخنی' َے ٓے   local prioritiesيگَ ؿذ حٌ 

 رڑی ٟٔخكض ٓے کہخ کہ يیں َے ػوم ٔ ٗؼٍٕ حٍٔ ْيحیض حّ نی۔ رو٘ی ْے کہ

 " ٍِ ٰب َٔ َ ٗب َػهَٗ ٱۡۡلِ ۡم أَطَ خٌ;  َْ َٔ َ / حإلَ ْۡ ٍَُس ٱنيا ٕۡ ُٓ ح ]  ٍ ُكٕ ٌۡ خ يا
ۡیٰ    َٗ َِ نَۡى يَُكٍ  ْۡ ٍَ ٱنيا ٍ   ّيِ کہ يیں َے ػوم ٔ ٗؼٍٕ، ْيحیض ٔ َُيگی َٛف )1ِكی  ] "  

 يخَٕ، چخْٕ طٕ يیَح حَکخٍ کَ ىٔ(حّ نی۔ رو٘ی ْے کہ چخْٕ طٕ يـٓے 

خ " کخ نلع حٓظؼًخل کَطے ْٕ طٕ حّ يیں کٕثی ٔؿٕى يّ َہیں آطخ ؿذ آپ " حِ  physical element خ " يیں کٕثی يّ آپ َے ىیکٓخ نلع چخطے يیں " حِ 

 کی نٌص َہیں آطی، یہ حیک هیخل ْے، حیک طٍٜٕ ْے، حگَ چخْٕ، حگَ ٕٓچٕ، حگَ يخَٕ، طٕ چخْٕ طٕ يـٓے يخَٕ، چخْٕ طٕ يـٓے طَک کَ ىٔە یہ

pure intellectual guess   

پ يٌْذ کٕ چٕٓڑ ىیـی۔، طًخو يٌحْذ کٕ چٕٓڑ ىیـی۔ طٕ ْی آپ کٕ حیک كیٜهہ کََخ رڑطخ ْےە َُيگی يیں حیک كیٜهہ کََخ پڑطخ ْے حٍٔ ْیںە آ

 ِٔ كیٜهہ آؽ کے ىَٕں يیں رڑے ٗيیي ٍكـخَخص يیں طزيیم ْٕ گیخ ْے کہ

Whether we have to be secularist whether we have to be religionist   

حّ ٓے رٓی آگے رڑْ کَ ْى َے َُيگی حٍٔ کخثُخص کے رخٍے يیں حیک ٕٓچ ٍکُٓی ْٕطی ْے کہ ْى حّ َُيگی حّ کخثُخص حّ ىَیخ يگَ 

 حػهی' کے کٔی حیٔے ٓزذ کٕ ؿخَظے ْیں یخ ؿیٔے يَ٘هی حٍٔ يـَری ؿيیي طَیٍ طٍٜٕحص ْیں کہ یہ ًْخٍے حیک  کی كخکًیضِ 

progressive attitudes   ْیں، یہ Neo Darwinian techniques ٓخطٓ کخثُخص ٗخیي رگڑطی رگڑطی حیک حٓظلکخو پخ گت حٍٔ ًْخٍی  ؿْ کے

 َُيگیخں رٓی حّ ١َف )کٔی طَطیذ يیں( آؿخثیں گجیںە 

 آپ حگَ ؿٍٕ کَٔ طٕ يـَری ىحَٖ کئں ٓے آطخ ْٕح حیک ؿًهہ پٍٕی ٔیٔٹٌَ ًْخَض کٕ ظخَْ کَىیظخ ْے کہ

we only live once  

رْ حیک ْی يَطزہ آۓ ْیں، ؿیُخ ْے، َُيگی ْے، يٕص ْے، حّ کے رؼي رٓال رٕٓیيِ ْڈیٕں يیں رٓی کزٓی ؿخٌ پڑے گیە ىیکٓخ ْى طٕ 

ٌِ كکیى يیں َْ ىٍٔ کے طلکَ کٕ، هيح پہهے ٓے ؿخَظخ ْے کہ حَکخٍ کََے ٔحنے کخ طٍٜٕ کیخ ْٕگخ؟ کیخ ٕٓچ  pre guess ہللا طؼخنی'  کَطخ ْے هَآ

ِْم کلَ َہیں ؿٕ گهی کٕچے يیں ٍیٕڑیخں رخَٹظے پَٓطے ْیںە کلَ ؿٕ ْیں حٍٔ یہخں حِْم کلَ ٓے يَحى ِٔ ح ظخ ْے کہ یہ حْمِ ْٕ گی؟ طٕ ِٔ کہ

ِٔٹ کخَٔٹخثٍ ْے، ؿٕ رَگٔخں ْے، ؿٕ َ٘ٹے ْے، ؿٕ كٹ٘ے ْے، ؿٕ ىَیخ کے طٍٜٕحطی يخكٕل کٕ   leadership یہ ِٔ ْیں ؿٕ ٍٓم ْے، 

ں رخص کَطخ ْے کہ یہ نٕگ کہظے ْیٍ کہ ٔهض ًْیں َُيِ ٍکٓظخ ْے حٍٔ ٔهض ًْیں يخٍطخ ْےە رٓال يََے کے ىیظے ْیںە هيح حٌ کے رخٍے يی

 رؼي ْى ؿیجں گے؟ رٓال رٕٓیيِ ْڈیٕں يیں ؿخٌ پڑْے گی؟

It is very very unscientific, naturally it is absurd   

 حٌ کے پْ يُظَ ٓے حّ يٕؿٕىِ يخكٕل کخ یہ َکهُخ کہ

We only live once is a very natural outcome of the philosophy of the west. Unluckily, we do believe in the philosophy of west  

 So you have to make يگَ ًْیں هٕف یہ کہظخ ْے، ٛيیٕں ٓے ؿٕ ًْخٍے حػٜخد پَ ہللا کخ حیک رٕٓص ٕٓحٍ ْے ْى حّ ٓے رٓی ڈٍیںە 

a very clear decision  ِحّ َلخم کی ؿٕ  کخثُخص ْے حٍٔ کیخ ْى حّ کے يخَُے ٔحنے ْیں؟ کیخ هيح حیک َُيِ، كویوی، يظلَک، كؼخل يخنک

ًْخٍے ىل يیں ٍْظخ ْے کہ يخَُخ ہللا کٕ ْے حٍٔ ؿخَُخ طہٌیِذ يـَد کٕ ْے، حػًخل حپُے َلْ کے يطخرن کََے ْیںە کیخ ْى یہ کََخ چخْیں 

کٕ حیک يکًم ٔؿٕى طٔهیى کَطے ْٕثے حّ پہ یویٍ ٍکٓیں گے؟ آپ کخ کهًہ ؿٕ ْے یہ نلع ػًم کٕ ؿخَے کخ َخو  ٔؿِٕى حنہی' گے یخ ْى ٔحهؼظخ  

 ْے، ْى ٓذ کهًہ پڑْظے ْیں

   ِّ ُٕل ٱنها ُٓ ٍا ي    ًا َل ُّ يُّ َّ ااِلا ٱنها ٰب َ  "   " اَل  اِن

 ٓے پَیکٹیکم کٕ ؿخَے کخ َخو ْےە literal طًخو حیًخٌ  يگَ

If I do believe in a God, if I do believe in a Prophet pbuh   
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يیں پیـًزَ کٕ پیـًزَ کیٕں يخَظخ ْٕں؟ کیخ حّ نی۔ کہ چٕىِ ٕٓ ٓخل پہهے ػَد کے کٔی ٛلَح يیں حیک ػوم يُي حَٔخٌ َے حیک گَْٔی 

طٓی؟ يیں حّ نی۔ َہیں يخَظخ ْٕںە يیں حّ نی۔ يخَظخ ْٕں کہ يیں حَہیں کخثُخص کی ًْیٍ طَیٍ ٗوٜیض کے ١ٍٕ پَ  كکَ کی رُیخى ٍکٓی

، يیں حَہیں حٓطَف يخَظخ ْٕں کہ حَہٕں َے حّ ي٘کم طَیٍ، حػٜخد ٗکٍ يَكهہء كکَ يیں يیَی ًٍُْخثی کی حٍٔ يـٓے حیک ؿخَظخ ْٕں

ی۔ يخَظخ ْٕں کہ حّ کے ػالِٔ يیں کٔی حٍٔ کی ُرخٌ ٔ هیخل ٔ هٕل پَ حػظزخٍ َہیں کَ ٓکظخە ػظًی' کی َ٘خَيْی کی، يیں حّ ن كویوضِ 

کزٓی آپ َے كؾ پہ ؿٍٕ کیخ ْے؟ کزٓی ىیکٓخ کہ كؾ کیخ ْے؟ کزٓی آپ َے ىیکٓخ کہ آپ کظُے ٓکٕنٕں يیں رٹے ْٕۓ ْیں؟ کظُے هیخنٕں 

کے ٕٓح کچٓ رٓی  پ ْٔخں ؿخطے ْٕ طٕ آپ کٕ پظخ نگظخ ْے کہ هيح حٍٔ ٍٕٓل  کٕ ؿخطخ ْےە ؿذ آ simplicity ْیں؟ يٌْذ حپُی  يیں طؤیى

َہیں ْےە کزٓی آپ َے ؿٍٕ کیخ كؾ کے يؼُی پَ؟ یہخں آپ پظخ َہیں کٍ گَْٕٔں يیں رٹے ْٕطے ْیں، کٌٕ ٓے حٓکٕنٕں کی چخٍىیٕحٍیٕں َے 

َْٕخ  religion simplify زخص آپ کے ٓیُٕں يیں ْٕطے ْیں؟ يگَ ؿذ آپ کؼزہ ؿخطے ْٕ كؾ کٕ ؿخطے ْٕ آپ کٕ گٓیَح ْٕطخ ْے، کظُے طؼّٜ 

 َٗٔع ْٕ ؿخطخ ْےە

ultimately that simplification indicates  

 َيض ہللا حٍٔ ٍٕٓل  ْے، طیَٔح کٕثی رُيِ حّ يیں ٗخيم َہیں ْٕطخ، کیَٕکہ رخهی طًخو حكزخد کی ػِص ٔ ك کہ یہ ہللا ْے، ِٔ حّ کخ ٍٕٓل  

 کٕ ػِیِ ْیںە يگَ یہ  کے رخػغ ْےە ًْیں رخهی طًخو نٕگ ػِیِ ْیں، ًْیں هيح کے ٓخٍے ِٔ رُيے ؿِیِ ْیں ؿٕ ہللا حٍٔ حّ کے ٍٕٓل  

religion  ،َہیں ْے religion   حىَْ ْی ؿخۓ گخ ؿیٔے آپ کؼزہ کٕ ؿخطے ْٕ طٕ آپ complication  ٓے ْٕطے ْٕۓ حیک حَظہخثی 

simplification  کٕ ؿخ ٍْے ْٕطے ْٕە آپ کٕ پظخ نگظخ ْے کہ 

Religion means only believing in God and religion means only believing in Prophet pbuh  

پہهے آطخ ہللا آپ کٕ طٕكین ىے طٕ حیًخٌ حیک حَظہخثی ًُْی كیٜهہ ْے، یہ ٗخیي ًٍٓی حػظزخٍ ٓے پہهے آطخ ْے، یہ ٍٕٓيخصِ ىیٍ ٓے رٓی 

ىیٍ ٓے رٓی پہهے آطخ ْےە آپ کی ٍٕٓيخص يیں کٕثی کًی ری٘ی ٍِ ٓکظی ْے، آپ کی ًَخُ يیں کًی  ْےە حیًخٌ ؿٕ ْے ٍٕٓيخصِ 

ـّ  ری٘ی ٍِ ٓکظی ْے، آپ ي يیں ٍُٔے طَک کَ ٓکظے ْٕ، رہض ٓخٍے حػًخل کى پڑْ ؿخطے ْیںە هٕحْٖ طٕ يیَی رٓی رڑی رے کہ ٍحطیں طہ

ہیں ٓکظخ ْٕں، هیخل ْٕطخ ْے، هٕحْٖ ْٕطی ْے، يیں کَ َہیں ٓکظخ کیَٕکہ هیخل حٍٔ ػًم يیں رڑح كخٛهہ ْٕطخ ْےە گِحٍٔں نیکٍ يیں کَ َ

 يگَ ؿٕ هیخل ي٠ز١ٕی ٓے حپُے طٜيیوی نًلخص پہ هخثى ْٕ حٍٔ ؿْ هیخل کٕ یویٍ ْٕ کہ حّ يیں َظَ ػخی کی کٕثی گُـخثٖ َہیںە

 commitment يیں ؿخطخ ْےە يگَ ؿذ آپ کی  re-decision يیں حٍٔ  revision ٍ َْ طٍٜٕ یخى ٍکٓی۔ آپ کی َُيگی يی ضواتیٍ و زُؽات!

intellectual   گی، ٕٓچی ًٓـٓی ْٕ گی، ػهًی ْٕ گی، ىحٍَٕ٘حَہ ْٕ گی طٕ آپ حٓے ِْحٍ يَطزہ ْٕ revise  کَٔ آپ کی هٕصِ حٍحىی

 يـَٔف َہیں ْٕ گی، کًٍِٔ َہیں پڑے گی حٍٔ حٓی کخ َخو حیًخٌ ْےە

By the way politically also I may repeat the words of Quaid e Azam  

 ػخَی َہ کَٔە حّ ٔهض طک کٕثی کخو َہ کَٔ ؿذ طک هٕد حچٓی ١َف ٕٓچ َہ نٕ، ٕٓ يَطزہ ٕٓچ نٕ يگَ ؿذ ٕٓچ نٕ طٕ پَٓ حّ پَ رخٍ رخٍ َظَِ 

That what  ٓکظخ ْے ؿْ َے کى حُ کى هيح کے حٕٛل کٕ حطُی ٓوظی ٓے طٓخيخ ِٔ حچٓخ ئهًخٌ طٓخ یخ کٕثی حٍٔ حچٓخ ئهًخٌ  إآپ رظخ ْٕ

 ْٕح طٓخ کہ كیٜهہ َہ کَٔ، ٕٓچٕ، ؿٍٕ کَٔ، ٕٓ يَطزہ ٕٓچٕ يگَ ؿذ كیٜهہ کَ نٕ طٕ حیک هٕو حیک كَِىٔحكي کیطَف حّ كیٜهے کے پیچٓے کٓڑی

ٕ ١ے کََخ ْٕطخ ْےە هٕد حچٓی ١َف ٕٓچٕ، ہللا پَ حكٔخٌ ْٕح ؿخۓە حیًخٌ کخ رؼیُہ یہی طوخٟخ ْے، آپ َے حیکخ پٍٕی َُيگی کے يَحكم ک

پہ حػظزخٍ ْے طٕ پَٓ آثیں  آپ کٕ ہللا پہ حػظزخٍ ْے، ہللا کے ٍٕٓل   کََخ چٕٓڑ ىٔ حٍٔ ئهًخَی کے ىػٕے چٕٓڑ ىٔ، ؿٍٕ کَٔ، ٕٓچٕ حگَ ٔحهؼظخ  

ہیں کے َخو ٓے گٍِے گی، حَہیں کے َخو ٓے رخثیں ٗخثیں ٓے کخو َہیں چهے گخ، پَٓ پٍٕی َُيگی حّ کے ط٢ٕٓ ٓے گٍِے گی، حَ

ْـَحں ١ے ْٕ گی حٍٔ ِٗذ ٔٛخل رٓی ١ے ْٕ گیە هيح َِٔي کَیى ًْیں طٕكین رو٘ے  ًْخٍی ٛزق ١هٕع ْٕ گی، حَہیں کے َخو ٓے ٗذِ 

 کہ ْى حچٓے حیًخٌ کے يخنک رُیںە

 Sir, we have an online question from Canada, what would be most pragmatic ways to lessen the (  948 قوال ًَجؽ

negative impacts of basic human wants of security, human control, approval and uniqueness on conditioning?  

 Well, technically, this is a match between what man thinks about himself and what is supposed to think by Almighty  :خواة

Allah. All these things which are given to us or which are mentioned in this particular question, they only mean one simple thing 

that how can a man get away from his wishful thinking and his daily necessities and his protective attitudes and thoughtfulness 

about future. This is long distance between a real faith and living faith. The problem is that we have lesser faith in God and have 

more worries about these things.   

 ١ِٕل ػًم ٓے رچٕکخ حٍٗخى ْے کہ  ٍِٕٓل حکَو  

I don‟t know when a child is born to human society   

ْى کہظے ْیں، ْى حٓے ڈحکٹَ رُخثیں گے، كالٓلَ رُخثیں گے، ىحٍَٕ٘ رُخثیں گےە يـٓے حکؼَ هیخل آطخ ْے کہ حَہٕں َے کظُی آٓخَی ٓے 

 يیں طک ي٘ض پـیْ ٓخنٕں کخ حكخ١ہ کَ نیخ ْےە يیں ٕٓچظخ ْٕں کہ ؿْ َُيگی يیں حگهے نًلے کخ کٕثی پظخ َہیں ْےحپُے طٍٜٕ 

How is it possible that we should plan so long?   

 نًزی پالَُگ ِٔ کَطخ ْے ؿْ کخ هيح پَ حػظزخٍ کى ْٕ

and the person who believes in God live day to day moment to moment   
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حكظٔخد یہ َہیٍ ْے کہ ؿٕ آپ نٕگ ٓخل کے رؼي کَٔ یخ ریْ  رہض رڑے ٕٛكیخءکَحو يیں ٓے حیک رڑے حػهی' ىٍؿے کے ٕٛكی َے کہخ کہ

ٓخل کے رؼي، حكظٔخد یہ ْے کہ يیں حپُے يُہ ٓے حیک ؿًهہ کہہ کے ٍکظخ ْٕں حٍٔ ٕٓچظخ ْٕں کہ يیں َے ٹٓیک کہخ یخ ؿه٢ کہخ؟ پَرهى یہ 

 کہ ْے

Whatever the words have been written by my very dear friend in Canada, most probably there are two schemes which are made 

in this universe, one about a human individual by God and the one the individual makes by himself. The distance between the 

two schemes   

حیک ِٔ ؿٕ نٕفِ يللٕظ پہ ہللا َے نکٓی ْے حٍٔ حیک ِٔ حٓکیى ؿٕ يیں حپُے گَىٔپیٖ ٓے هٕى حپُے رخٍے يیں رُخطخ ْٕںە ؿذ ىَٕٔں طيحریَ 

 يیں كَم ْٕ گخ طٕ

We suffer through anxiety, depression, chaotic, insomnia and all those modern most possible fanciful diseases written by the 

western pharmacopeia.   

یہ ٓخٍے کے ٓخٍے ػـیذ ٔ ؿَیذ يظخَْ ًْیں حٍىگَ حّ نی۔ َظَ آطے ْیں کہ ًْخٍح ؿٕ طٍٜٕ ْے حپُی ًحص حپُے طللظخص کے رخٍے يیں ِٔ 

ٛهہ آپ کے هيح حٍٔ آپ کے حّ كَف ٓے ىٍٔ ْے، حّ ٍٔم ٓے ىٍٔ ْے حٍٔ حّ يخنِک کخثُخص کے طلَیَ ٗيْ حَيحُے ٓے ىٍٔ ْےە ؿظُخ كخ

 حٍٔ ىٍى يُي ٍْے گخە پَی٘خٌ كخلحطُخ ْی حَٔخٌ  حَيحُٔں يیں رڑْے گخ

ہللا کٕ کٕثی حٔٹ پٹخَگ هٕص ًٓـٓظے ْیں، آهَ حّ  يـٓے حیک رخص آپ رظخىیں کہ حگَ ٔحهؼی آپ کٕ ہللا پہ حػظزخٍْے، آپ ضواتیٍ و زُؽات!

َ رٓیـُے طٓے طٕ آپ کخ هیخل یہ ْے کہ ِٔ حیک ٹَیهیٍ نٕگٕں کٕ َیچے رٓیؾ کَ َہ پخَی ىیظخ، َہ َے کٕثی ىّ پُيٍِ رهیٍ یخ ٹَیهیٍ نٕگ ُيیٍ پ

ی رہض ػوم آ هٍٕحک ىیظخ، َہ حٓزخد ىیظخ َہ گُيو حگخطخ، َہ چُخ حگخطخ، یہ ٓخٍی چیِیں کیخ حَٔخٌ َے رُخثی طٓیں حٍٔ آپ کٕ طٕ آؽ کی ىَیخ يیں طٕٓڑ

 گت،

Perhaps artificial intelligence   

رظخ  scientific rule َے آپ کٕ حطُخ يـٍَٔ کَىیخ کہ آپ یہ ًٓـُٓے نگے کہ ْى حپُے آهخ ٔ يٕال پہ رٓی کًُي يخٍىیں گےە يگَ يـٓے کٕثی حیٔخ 

ِِ حٍٝ پَ يٕؿٕى    ىیـی۔ کہ حگَ حٓزخد يٕؿٕى َہ ْٕطے، حگَ ىَیخ يیں پہهے ٓے حٓزخد يٕؿٕى َہ ْٕطے طٕ آپ ؿٕ چٓ ٓخص حٍد نٕگ ؿٕ کَ

ِ يَ ْیں کیٔے َُيِ ٍْظےە حگَ ہللا َے پخَی يٕؿٕى َہ ٍکٓخ ْٕطخ طٕ آپ پیخٓے َہ يَؿخطے حٍٔ حگَ پخَی پیُے کے هخرم َہ ْٕطخ طٕ رٓی آپ َُي

کٔی َے ٓکٓخیخ ْےە يیں َے حیک ؿخطےە حگَ آپ َے ُيیُی کخٗض کی طٕ کیخ آپ َے کخٗض کََی ٓیکٓی ْے؟ کیخ آىو ػهیہ حنٔالو کٕ 

 ىكؼہ

Prof. Ian Edgar (Anthropologist)   

ٍِ رهٕؿض کٕ پہُچظخ ْے، آؽ طک يیں َے یہ َہیں ىیکٓخ کہ کٕثی حیک آىْ  ٓے پٕچٓخ کہ یخٍ يـٓے ًٓـٓ َہیں آطی کہ حیک رچہ رَٕٓں يیں ٓ

ؿٍٕ کََے کی، ىحٍَٕ٘ی کی ػًَ ْےە ؿٕحَی رخنکم ْی  حٹٓظے ْی کهًہ پڑُْخ َٗٔع کَىےە آهَ ػًَ نگظی ْے، ٕٓچُے ًٓـُٓے کی،

 یخى ْی کى آطے ْیں پَٓ آ گے رڑْ کے رخل رچٕں يیں گ۔ پَٓ رڑْخپخ آیخە حیٔی ْٕطی ْے کہ هيح حٍٔ ٍٕٓل  

Sans teeth, sans eyes, sans, taste, sans every thing  

یہ ْے کہ ْى  routine of life ل آطخ ْےە يـٓے یہ ًٓـٓ َہیں آطی ؿذ ىحَض گَ گ۔، کخٌ ٍِ گ۔، گٕڈے گٹے ٓخٍے ٍِ گ۔ پَٓ ہللا کخ هیخ

 رڑی ىیَ کے رؼي کہیں ٍٗی يُی آَٗو حهظیخٍ کَطے ْیںە یہ پہهے حَٔخٌ کٕ کیخ ْٕح طٓخ کہ روٕل رخرخۓ حَظَٓٔپخنٕؿی

The first ever Home sapiens were homo religious   

َُيگی پخطے ْی ٓذ ٓے پہهے هيح کخ کیٔے ٕٓچ ٓکظخ ْے؟ طٕ يیں َے حّ ٓے کہخ یخٍ یہ کیٔے ْٕ گیخ؟ حَٔخٌ كٕحّ پخطے ْی، 

ْٕثی ْٕ، کٕثی آًٓخَٕں ٓے پیـخو آیخ ْٕ ە ە ە " ىیظے ْیں ؿٕحد آهَ، حٹٓظے ْیں  alien interference طًہیں کٕثی هیخل َہیں آطخ کہ کٕثی 

يیں ڈحال گیخ ْٕ، کٔی طٍٜٕ يیں کٕثی ؿٓهک آثی ْٕ، حّ کخثُخص کے  كـخد آهَ " کٕثی کٔی حَٔخٌ َے پکخٍح ْٕ، کٔی حَٔخٌ کے ىل

ے يخنک کی یخ حّ َے کٕثی ٔیژٌ ىیکٓخیخ ْٕ، کٕثی ًَخثُيِ حّ کے پخّ آیخ ْٕ، کٕثی پیـًزَ آیخ ْٕ، کٕثی كَٗظہ آیخ ْٕ طزٓی یہ َُيگی آ گ

خ کے کُخٍے َہ حطخٍطخ طٕ َہ پخَی َٜیذ ْٕطخ َہ يچٓهی کٓخَے کٕ کہ پہهے حَٔخٌ کٕ ًُٓيٍ کے یخ ىٍی  It is impossible رڑْی ْے ٍَٔہ طٕ 

 ْٕطیە حّ نی۔ طٕ ِٔ هٔى کٓخطخ ْےە 

ٍَُس حنظِّیٍ ;  ٕۡ ُٓ  [ ٌِ ۡيُظٕ ِا َٔٱن  ٍِ َٔٱنظِّی  "1  " ] 

آؽ رٓی ُٓخ ْے حَـیَ  حٓی نی۔ ِٔ هٔى کٓخطخ ْے کہ حگَ یہ حرظيحثی حٓزخد ىٓظیخد َہ ْٕطے طٕ ُيیٍ پہ َُيگی کی حكِحثٖ يًکٍ َہ طٓیە

 پیٹ کے کیَُٔ کخ رٓی ػالؽ رُظی ْے، ُٓی ُٓخثی ْے،

I don‟t know but it is one of the best food for the stomach   

کے رَگَ کے   MacDonaldآؽ رٓی ُٓخ ْے کہ حّ ُيخَے يیں ؿٕ پہال آىو آیخ ْٕ گخ حٓے ُیظٌٕ َہ يهظخ، حَـیَ َہ يهظی طٕ ِٔ َُيگی کٕثی 

گہيحٗض کے نی۔ هيحَِٔي کَیى َے پہهے ٓے حْظًخو کَ ٍکٓخ طٓخە ٓہخٍے طٕ َہیٍ گِحٍ ٍْخ طٓخە حرٓی طٕ حرظيحثی طَیٍ َُيگی طٓی حٍٔ حّ کی َ

ٌِ كکیى کی یہ آیض ؿٕ ىػٕی' کَطی ْے   حگَ آپ ؿٍٕ کَٔ طٕ هَآ
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ٍَُس حنظِّیٍ ;  ٕۡ ُٓ  [ ٌِ ۡيُظٕ ِا َٔٱن  ٍِ َٔٱنظِّی  "1   " ]

یہ ْے کہ حے نٕگٕ ؿذ طًٓخٍے پخّ َُيگی رَٔ کََے کے نی۔ کچٓ رٓی َہیں طٓخ، ؿذ طًٓخٍے پخّ کٕثی هٍٕحک َہیں  حّ کخ حٛم يطهذ

طٓی، کٕثی ١َیوہء هٍٕحک َہیں طٓخ، طًہخٍے پخّ روخۓ كیخص کخ کٕثی ًٍیؼہ َہیں طٓخ طٕ يیں هيح ْٕں ؿْ َے طًہخٍے نی۔ ُیظٌٕ ٓے طیم 

 ەإکٕ آگے رڑْخ حيَ حَـیَ پیيح کی طخ کہ طى َُيگی

 يیَح هیخل ْے کہ ضواتیٍ و زُؽات!

Only question is that how much we trust in God?  

حیک ٛخكذ يـٓ ٓے کہہ ٍْے طٓے کہ ْى ہللا پہ رڑح حػظزخٍ کَطے ْیںە ِٔ کہُے نگے یہ ؿٕ آپ طٔزیق پڑْظے ْیں يـٓے طٕ یہ رڑی ك٠ٕل 

حػظزخٍ ْےە يیں َے ؿٕحد ىیخ آپ هٕٕ َٜیذ ْٕ، ْى کًٍِٔ نٕگ ْیں، ًْیں یخىحٗض پہ ٓی نگظی ْے، ًْیں طٕ ٔیٔے ْی ہللا پہ رڑح 

َُيگی يیں ئَٜف، حنـُٕٓں يیں ئَٜف، ہللا رٕٓل ؿخطخ ْے پَٓ ؿذ  رَٓٔٓہ َہیں ْے، حٓهی۔ ْى ط٘زیق کَطے ْیںە ٛزق ٔ ٗخو کخٍٔرخٍِ 

ْی َہیں   rank ظہ، َہ يیَح کٕثی رٓخثی كَٗظہ، َہ ْى پیـًزَ، ًْخٍح کٕثی ہللا رٕٓل ؿخطخ ْے طٕ پَؿیلخص يیں َوٚ پڑ ؿخطخ ْےە َہ يیں كَٗ

َِهيٓی  ْے کے ِٔ إَٓٔ ؿٕ  ە َہ طخرؼیٍ يیں َہ طزغ طخرؼیٍ يیں، کٕثی نلع نکٓخ ْٕح طٕ ًْخٍے نی۔ آیخ ْی َہیں ْے، ٕٓحۓ ًْخٍے پیـًز

ں کے ؿٕ پُيٍِ ٕٓ رَّ پہهے حٌ کی چِ٘ى يزخٍک ٓے ًْخٍے نی۔ إُيخَہء آهَ کے ئهًخَٕں کے كن يیں رہے ْٕۓ ْیں، ٕٓحۓ حٌ إَٓٔ

ْى ٓے کٕثی گٔظخهی ْٕثی؟  کی آَکٕٓں يیں إَٓٔ آ گ۔، حٛلخد َے ػَٝ کی یخ ٍٕٓل ہللا   ٌ  ٱرہے ْیںە ؿذ ِٔ طَ٘یق كَيخ طٓے طٕ 

رہض ىیَ کے رؼي آثیں گے، َہ حَہٕں َے  كَيخیخ َہیں طى ٓے گٔظخهی َہیں ْٕثی يیں طٕ حٌ ئهًخَٕں کخ ٕٓچ کے ٍٔ پڑح ْٕں ؿٕ طًہخٍے

کیخ ِٔ ًْخٍی ١َف ْٕں گے؟  يـٓے ىیکٓخ ْٕ گخ، َہ ُٓخ ْٕ گخ، يگَ پَٓ رٓی طًٓخٍی ١َف حیًخٌ الثیں گےە طٕ حٛلخد َے پٕچٓخ یخ ٍٕٓل ہللا  

ٌِ كَيخیخ َہیں کچٓ ػخىطیں حٌ کی حپُی ْٕں گی حٍٔ کچٓ طًہخٍی ١َف ْٕں گیە ظخَْ ْے حد آِد ٗیَیں حٔ ؿٕیں ٔحنے نٕگ طٕ َہیں ٍْے،  ٍ َخ

 حد طٕ رَگَ ٔحنے نٕگ ْیں، کچٓ ػخىطیں ًْخٍی حپُی ْیںە يیٍ طٕ ًٓـٓظخ ْٕں کہ ہللا طؼخنی' َے ًْیں طٕكین رو٘ی ْے حگَ ْى

 Natural particle of faith  

پٍَٔىگخٍ ٓے ًْخٍے ىل یویٍ حٍٔ حهالٙ کے کے يخنک ْٕ ؿخثیں، َیچَل، حیک رخنکم ٍٔحں، يظلَک، چً٘ہء آدِ ٗیَیں کی ١َف طٕ ٍكًِض 

حٍٔ کٌٕ ٓی طَهی حٍٔ  survival َے، ًٍح حپُی َُيگیٕں کخ ؿخثِِ نے نٕە کٌٕ ٓخ  ىٔنض ٓے يٍُٕ ْٕ ؿخثیںە آپ کٕ پظخ ْے کیخ كَيخیخ ٍٕٓل ہللا  

ؿخثِِ نٕ، كَيخیخ کہ ہللا َے ىُٔم حّ کٌٕ ٓی رِىنی حٍٔ کٌٕ ٓی كکٕيض یہ ٓذ حكٔخَے ْیںە ًٍح حّ كيیغ کے يطخرن حپُی َُيگیٕں کخ 

ّ کے نی۔ حیک إَٓٔ َکال، حّ کے نی۔ ىُٔم کی آگ كَحو کَىی کہ ؿْ کی آَکٓ ٓے ہللا کےنی۔ حیک ٱپہ كَحو کَ ىی ؿْ کی آَکٓ ٓے 

 إَٓٔ َکالە

 ضواتیٍ و زُؽات!

It‟s very open offer  

ں َے ًْیں إکظُی رخٍ ْى ٍٔۓ ْٕں گے، کظُی رخٍ ًْخٍی آٍُ ْى کَحْے ْٕں گے، کہ حپُی َُيگی کٕ پَکٕٓ، ؿخَچٕ، ىیکٕٓ، پظخ َہیں کظُی رخٍ

رٓگخیخ ْٕ گخ، ْى َے حِٗک ٍٔحں کے ٓیالد رہخۓ ْٕں گے حپُی هٕحْ٘خصِ َلْ کی رئنض يگَ حیک إَٓٔ ؿٕ ہللا کے نی۔ َکهے ِٔ آپ کٕ 

 ىُٔم ٓے َـخص ىیظخ ْےە 

ََُِْٕح  َٔاَل طَۡل ْٕح  ُُ ِٓ َٔاَل طَ ََحٌ ;  ە ە ە"  ٍَُس آل ِػً ٕۡ ُٓ [ "   (َخ ؿى َہ کََخٓٔظی َہ کَ)139] 

ََحٌ ;  ٍَُس آل ِػً ٕۡ ُٓ  [ ٍَ ُِی ۡئِي ٌَ اٌِ ُكُُظى يُّ ٕۡ َٔأََُظُى ٱۡۡلَۡػهَ ى ْی ؿخنذ يیں ػِص ٔ ؿالل کی هٔى کٓخ کے کہظخ ْٕں کہ حیًخٌ ٔحنٕ ط)  139" ە ە ە   " ]

 ْٕ( ْٕ حگَ حیًخٌ ٔحنے

 ْى ؿخنذ َہیں ْیں طٕ کٕثی َہ کٕثی َوٚ طٕ کہیں ْٕ گخ َخںە ٗخیي ْى حیًخٌ ٔحنے َہیں ْیںە  ٕٓحل یہ ْے حگَ

I am sorry to say, I can say the same about myself and I want to you to think   

 ْى حیًخٌ ٔحنے َہیں ْیںە کہ ْى حگَ ؿخنذ َہیں ْیں طٕ یویُخ  

We should look back and look at our priorities, sort out our priorities. Life is nothing   

 ؟  َُيگی، یہ طویم، یہ ڈٍحٔے یہ ىًْکیخں، آپ کٕ پظخ ْے کہ ٗیطخٌ کیخ کَطخ ْے یہ ػٕحدِ 

ََس ;  ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  [ ٌَ ٕ ًُ ِّ َيخ اَل طَۡؼهَ أٌَ طَُوٕنُْٕح َػهَٗ ٱنها َٔ خ ِء  َ٘ َٔٱۡنَلۡل ِء   ٕ ُّٔ َُُكى رِٱن خ يَۡؤُي ًَ [ "    169" اَِا

١َف هٕف ىالطخ ْے، رٕٓک ٓے ڈٍحطخ ْے، ٍطزٕں کے چٍٓ ؿخَے ٓے ڈٍحطخ ْے  حٍٔ کیخ کَطخ ْے؟ ڈٍحطخ ْے، حیک ١َف طَؿیذ ىیظخ ْے، حیک

حگَ آپ کے حٍٔ یہ کہظخ ْے کہ پظخ َہیں کم کیخ ْٕ گخ يگَ کم کْ کخ ْے؟ حگَ يیں آؽ ہللا کخ ْٕں طٕ کم کْ کخ ْٕں؟ کزٓی آپ َے ؿٍٕ کیخ 

ٔحٍع طٕ کم رٓی ْے، يیَح ٔحٍع طٕ يیَے يََے کے رؼي رٓی ْٔی پخّ ہللا يٕؿٕى ْے حگَ آپ کے ىل يیں هيح کخ حهالٙ يٕؿٕى ْےە يیَح 

 ْے، يیَح يخنک ْٔی ْےە

Why should we succumb by our ugly mundane desires?   
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 کہ ْى حّ کخ حػظزخٍ چٕٓڑ ىیںە 

ٍِ ًحص هيح ْےە  يگَ ؿٍٕ کَٔ  we believe in you ْى پکخٍطے ْیں حٓے کہظے ْیں کہ   maybeرخص حٍٔ کٕثی رٓی َہیں ْے، رخص َٛف حػظزخ

ٕٓچٕ کہ کیخ حیک ىٌ رٓی حیٔخ گٍِح ؿذ يیں ہللا کی هخ١َ ہللا کی هُٕٕٗىی کی هخ١َ حٓزخد کٕ طَک کیخ ْٕە حیک ىٌ رٓی حیٔخ گٍِح، آپ 

خٍ کَٔ کہ حے پٍَٔىگخٍ حیک ىٌ حیٔخ گِحٍ کَ ىیکٕٓ کہ ؿذ آپ کٕ كخؿض ْٕ، آپ کٕ کٔی چیِ کی ٗيیي طَیٍ هٕحْٖ ْٕ حٍٔ آپ ہللا پہ یہ حػظز

 يیں َے حپُے حهظیخٍحص طیَے كٕحنے ک۔ 

َے كَيخیخ ؿْ حَےیہ کہخ کہ حے ہللا طٕ يیَی هٕص ٔ هیخل حٍٔ حٍحىِ ْے، يیں  گَحيت يَطزض   طٕ آپ یویٍ ؿخَٕ کہ ك٠ٍِٕ   " ال كٕل ٔال هٕص حال رخہلل "

گَحيی ْے کہ ؿُض حّ کے نی۔ كَٝ ْٕ گت، ؿُض حّ کے نی۔ كَٝ ْٕ گتە یہ ؿُض  کخ حٍٗخىِ  َے ٓذ رچٓ طیَے كٕحنے کیخ طٕ ٍٕٓل ہللا  

ٍَٔیخص کے طًخو ڈٍحٔے ًْخٍے نی۔ رہض ْی َخهٚ ْٕطے حٍٔ ىُٔم کے ڈٍحٔے رہض يؼًٕنی ْٕطے ْیں حٍٔ حٓی ١َف ًْخٍی َُيگی کی ٟ

 ْیںە

If we trust in God we certainly flourish on earth and in heavens, may Allah be with us.  

 You often state that make God to your top priority, I am ready to accept it however, in all your (  949 ًَجؽ قوال   

books and videos lectures you have not mentioned how I should do that and what should I do afterwards?  

 پہ يزُی ْٕطی ْیں کہ procedures یَی طٕ طًخو گِحٍٗخص يیَح هیخل ْے کہ آپ َے کزٓی ؿٍٕ َہیں کیخ ْٕ گخ، ي خواة:

How can we make Allah as top priority?   

ىے  order طٕ يیں َے ًُْی ١ٍٕ پَ حیک  Allah is my top priority رخص یہ ْے کہ ىيخؽ ٓے حیک چیِ يلٕ َہیں ْٕطی، يیں َے ؿذ یہ کہخ 

کٕ رخیجْ رَّ نگے  ٍٕٓل   رؼي ہللا يیَی طَؿیقِ حٔل ْے يگَ پظخ يـٓے رٓی ْے کہ حگَ حٛلخدِ  ىیخە يیں َے حپُے ًٍْ کٕ کہہ ىیخ کہ آؽ کے

حٔل کی پَىحهض کے  يکًم کََے يیں طٕ يـٓے پَٓ کى حُ کى ؿٕحنیْ ٓخل طٕ نگُے چخْیں َخںە طٕ پٍٕی َُيگی طَؿیقِ   top priority حپُی 

  establish ے آپ حپُی طَؿیلخص کٕ حگَ ىے ىیخ ْے، يیں کہظخ ْٕں کہ حّ ١َیوے ٓ نی۔ ْٕطی ْے، يگَ حیک آٓخٌ ٓخ ١َیوہ يـٓے ہللا َے

 ٍَٟٔ کَ ٓکظے ْیں، ِٔ یہ ْے کہ حگَ يیں چهظخ پَٓطخ، حٹٓظخ ریٹظٓخ ْٕں طٕ هيح کٕ ٛزق ٗخو یخى کَ نیظخ ْٕں  maintain َہیں کَ ٓکظے طٕ 

 

 

 

َہ ٓہی نلع  کہ ٛزق، ىٔپہَ، ٗخو حگَ حٹٓظخ ریٹٓظخ يیں حگَ ىٌ ٍحص کے کُخٍٔں پَ، ٍٕٓؽ کے ١هٕع ٔ ؿَٔد پَ، حگَ يیں هيحَِٔي کَیى کٕ ًُْخ  

 ٌِ كکیى يیں ہللا كَيخطخ ْے  ْی حٓے یخى کَ نیظخ ْٕں طٕ يـٓے یہ یویٍ ْٕطخ ْے کہ ِٔ يـٓے ؿخكهیٍ يیں ًٗخٍ َہیں کے گخە ىیکٓ۔ َخں! هَآ
 کہ 

 

 " َِ ـۡ ٌَ ٱۡنَل ـۡ ح ٌَ ٱۡنَل َءح َۡ ٌا ُه ح اِ ُہٕى   ۡ٘ ٌَ َي ٍَُس رُی  حَٓآثیم / ح ] َِ َكخ ٕۡ ََحءُٓ "[    68: إلٓ

ٛزؾ کخ هَآٌ ًْخٍے پخّ كخَٟ کیخ ؿخطخ ْےە حد حّ ٓے ُیخىِ هٕرٍٜٕص رخص کیخ ْٕ ٓکظی ْے کہ ٛزق کخ هَآٌ ہللا کے پخّ كخَٟ کیخ ؿخطخ 
ْے، ًَخُ کی ٗکم يیں، هَآٌ کی ٍٕٛص يیں، طٔزیلخصِ حنہیہ' کی ٗکم يیں، پَٓ آپ ىٔپہَ کٕ آۓ ٓٔظی کے ٔهض يیں پَٓ طٕٓڑح ٓخ آپ 

کیخ حٍٔ کہخ يیں َے ٓٔظی کے رخٔؿٕى حے يخنِک کَیى طٕٓڑے ٓے ىحَے طٕ آپ کی یخى کے ڈحل ْی ىیے ْیںە پَٓ آپ ػَٜ يیں َے ہللا کٕ یخى 
 ے آۓ ؿهيی يیں پڑے ْٕۓ طٓے، ًَخُ پڑْی، چهظے پَٓطے پَٓ ىٔ ىحَے طٔزیق کے ڈحل ىی۔ە طٕ حٛم يیں طٔزیق " یخِى حنہی' " کٕ ہللا طؼخنی' َ

top priority یخ، ًَخُ کٕ هَآٌ کٕ ًکَ کَطے ْٕۓ حپُی یخى کٕ ٓذ ٓے رڑی چیِ هَحٍ ىیخ ْےەهَحٍ ى 

ذِ "     ٰب ٍَ ٱۡنكَِظ َٗ اِنَۡیَك ِي " ە ە ە ٱۡطُم َيخ  ُأِٔك

کہ حے نٕگٕ! کظخد کی طالٔص کَٔ، طًہیں حٔحيَ ٔ َٕحْی ٓے ٔحهلیض ْٕ گی، 
 یں َے کََے کٕ کہخ حٍٔکْ چیِ ٓے يُغ کیخ يیں َے، کْ چیِ کٕ ي

ٜاهَ ە ە ە  "  سَ َٔأَهِِى ٱن َِ    ٕب َُك ًُ َٔٱۡن خ ِء  َ٘ ٍِ ٱۡنَلۡل ٗب َػ َٓ ُۡ َس طَ ٕب ٜاهَ ٌا ٱن " ە ە ە     اِ

 ًخُ هخثى کَٔ، یہ طًہیں ریلیخثی حٍٔ يُکَحص ٓے ٍٔک ىے گیَ 

َُ ە ە ە  "   ِّ أَۡڪزَ َُ ٱنها ۡك ٌِ نَ َٔ  "

ْےە حّ كٕحنے ٓے يـٓے  نیکٍ ہللا کخ ًکَ حٍٔ ہللا کی یخى طٕ رہض رڑی رخص
  ٙ کی حیک ىػخ یخى آ ٍْی ْےە ؿذ ِٔ ٔكخص پخَے نگے طٕ  ك٠َص حيَرٍ ػخ

كخل ْے حٓی  حَہٕں َے رڑی ػـیذ ٔ ؿَیذ ىػخ يخَگی طٓیە رڑی كٔذِ 
ں خ ْٕں کہ حے يخنک ٔ کَیى طى َے ًْیں رہض ٓخٍی رخطٕنی۔ آپ کٕ ُٓخ ٍْ

آپ کے کََے کخ كکى ىیخە ْى َے رہض ٓخٍی رخطیں حٌ يیں ٓے َہیں کیںە 
َے رہض ٓخٍی رخطٕں ٓے ًْیں يُغ کیخ حے يخنک کَیى ْى َے حّ کے 

زِ  ٜۡ ٍَ طُ َِٔكی  ٌَ ٕ ُٔ ًۡ ٍَ طُ ِّ ِكی ٍَ ٱنها ٰب ۡزَل ُٔ ٌَ )َك ٌَ ٧ُٔلٕ ٔ َُ ِٓ ٍَ طُۡظ َِٔكی خ 
یّ   ِ٘ ََٔػ  ِٝ ٍۡ َٔٱۡۡلَ َٕٲصِ  ٰب ًَ ٔا ُي كِٗ ٱن ًۡ ُّ ٱۡنَل َٔنَ َُّٔو (٨ٔ) (  ٍَُس حن ٕۡ ُٓ  

حٍٔ طًخو آًٓخٌ حٍٔ ُيیٍ يیں حٓی کی كًي ہٕطی ہے حٍٔ رؼي ُٔحل  (٧ٕٔٓطى ہللا کی طٔزیق کیخ کَٔ ٗخو کے ٔهض حٍٔ ٛزق کے ٔهضە )

[]طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی   (18، 17آیض ًَزَ; )، حنَٔو  30ٍٕٓس ًَزَ ە   (٨ٔحٍٔ ظہَ کے ٔهضە )  

سَ  ٕب ٜاهَ َٔأَهِِى ٱن ِذ  ٰب ٍَ ٱۡنكَِظ َٗ اِنَۡیَك ِي ٌا ٱۡطُم َيخ  ُأِٔك  اِ
 َِ َُك ًُ ٱۡن َٔ خ ِء  َ٘ ٍِ ٱۡنَلۡل ٗب َػ َٓ ُۡ َس طَ ٕب ٜاهَ َُ    ٱن ِّ أَۡڪزَ َُ ٱنها ۡك ٌِ نَ َٔ   

ُّ يَۡؼهَُى َيخ ٌَ ) َٔٱنها َُُؼٕ ٜۡ ٍَُس حنَؼُکزٕص; ٘ٗطَ ٕۡ ُٓ  [ )45 ] 
ؿٕ کظخد آپ پَ ٔكی کی گجی ہے آپ حٓے پڑْخ 
کیـیجے حٍٔ ًَخُ کی پخرُيی ٍکٓیے رے ٗک ًَخُ 
)حپُی ٟٔغ کے حػظزخٍ ٓے رے كیخثی حٍٔ 
َخٗخثٔظہ کخيٕں ٓے ٍٔک ٹٕک کَطی ٍہظی 
ہےحٍٔ ہللا کی یخى رڑی چیِ ہے حٍٔ ہللا طؼخنیب 

]طَكًہ  (۴۵خيٕں کٕ ؿخَظخ ہےە )طًہخٍے ٓذ ک
 طٓخَٕی[ حَٗف ػهی
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ْیں حٍٔ طٕ روُ٘ے ٔحال ْےە یہ َْ حَٔخٌ کے ٓخطٓ ْٕ گخ، َْ حَٔخٌ کے ٓخطٓ رخٔؿٕى ِٔ رخطیں کیں، يگَ ػٌٍ کٕثی َہیں ْےە ْى گُخِ گخٍ 
ٍِ حٓظطخػض ْى کچٓ َہ کچٓ کَ  ْٕ گخ کہ رہض ٓخٍی رخطیں ًْیں ہللا کََے کٕ کہظخ ْے، ْى حٌ يیں ٓے ٓخٍی رخطیٍ َہیٍ کَطے ْیںە روي

 نیظے ْیںە رہض ٓخٍی رخطٕں ٓے ًْیں يُغ کَطخ ْے يگَ ْى َے کزٓی

hundred per cent records establish 

رہخَے ڈَْٕڈ الطے ْیںە يگَ طٔزیق حیک حیٔی   َہیں کی۔ە حّ نی۔ کٕثی َہ کٕثی رخطیٍ ٍِ ؿخطی ْیں کہ ْى يًخَؼض ٓے کٕثی َہ کٕثی
 چیِ ْے ؿْ کے رخٍے يیں ہللا َے كَيخیخ 

َُِكىۡ  ۡك ٌِ َّ َك ْٔح ٱنها َُ ُڪ ًۡ َكڪُۡى َكٱ ِٔ ٰب َُ ًَح َه٠َۡیُظى يا ََس;  " َكبِ ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ ؿذ طى کخو کخؽ هظى کَ نٕ َخ طٕ ہللا کٕ حیٔے یخى کَٔ ؿیٔے )  200َءحرَخ َءُڪۡى ]   " ]

 (يخں رخپ کٕ یخى کَطے ْٕ

and this is maintenance of that priority   

کٕ حیٔے یخى کَٔں، ىٌ يیں، ٛزق يیں، آطے ؿخطے ْٕۓ، ؿہخں يـٓے طٕٓڑح ٓخ طخثى يم ؿخۓ يیں هيح کٕ یخى کَحطخ ٍْٕں کہ حے ہللا  کہ يیں ہللا
ىَیخ کے رخٔؿٕى طـٓے َہیں  يیں َے کٓخَخ کٓخیخ، پخَی پیخ، طیَی طؼًظیں گُیں، يیں َے َْ چیِ کی يگَ طـٓے َہیں رٕٓال يیٍ حپُی ئَٜكیخصِ 

 ٍ کیخ هٕرٍٜٕص ٗؼَ ؿخنذ َے کہخ ْے کہرٕٓالە حٔ

  ٍِ  نیکٍ طیَے هیخل ٓے ؿخكم َہیں ٍْخ   ٓظى ْخۓ ٍُٔگخٍ گٕ يیں ٍْخ ٍْی

 کخ کٕثی حٍٔ ١َیوہ حٍٔ ًٍیؼہ َہیں، maintenanceکی  priorityحّ کے ػالِٔ 

سَ  ٕب ٜاهَ َٔأَهِِى ٱن ِذ  ٰب ٍَ ٱۡنِكَظ َٗ اِنَۡیَك ِي َِ " ٱۡطُم َيخ  ُأِٔك َُك ًُ َٔٱۡن خ ِء  َ٘ ٍِ ٱۡنَلۡل ٗب َػ َٓ ُۡ َس طَ ٕب ٜاهَ ٌا ٱن َُ  اِ ِّ أَۡڪزَ َُ ٱنها ۡك ٌِ نَ َٔ     ( ٌَ َُُؼٕ ٜۡ ُّ يَۡؼهَُى َيخ طَ َٔٱنها ٍَُس حنَؼُکزٕص; ٘ٗ  ٕۡ ُٓ  [ )

45    " ]

 يگَ ًْخٍی یخى طٕ رہض رڑی رخص ْےە

گُبِ اوؼ َیکی يیں ازكبـِ پبؼقبئی ظايٍ گیؽ ؼھتب ھےە تؽثیِت َفف کے نی۔ کوئی  ثؽائی يیں ازكبـِ (  959 قوال ًَجؽ

 ػًهی ِؽیمہ تدویؿ کؽ ظیںە

ىیکٕٓ حّ يیں كہى ٔ حىٍحک کی کٕٔٹی پہ حیک رخٍیک ٓخ كَم ْٕطخ ْےە حگَ آپ َیکی کٕ يؼًٕنی ًٓـٕٓ حٍٔ رَحثی کٕ رڑح ًٓـٕٓ  خواة:
َہ پیيح  guiltگُخِ  طٕ ًْخٍے ْخں یہ كکَ ىحيٍ گیَ ْٕطی ْے کہ حكٔخِّ  إْٕ ؿخ  consciousطٕ یہ كَم يٹ ٓکظخ ْے، حگَ آپ هطخ کے ُیخىِ 

زخص ػوم کٕ کٓخ ؿخطے ْیںە کیخ آپ ؿخَظے ْیں کہ طٕرہ کے يطخنذ کیخ ْیں؟ ہ حكٔخّ ػوم کٕ کٓخ ؿخطخ ْےە ٗيیي طؼّٜ ْٕ ؿخۓ کیَٕکہ ی
، يلخٓزہ کے رہض رڑے ٔنی طٓےە حنًلخٓزی   حرٕحنلخٍعحیک يللم يیں طَ٘یق كَيخ طٓےە هٕحؿہ  حنًلخٓزی   حرٕحنلخٍعحٍٔ هٕحؿہ  ٗینِ ؿُیي  

کٕ ٕٓحل رٓیـخ  کے نی۔ ْے کہ يخٗخءہللا آپ کے ْخں حطُی ىٍهُ٘يِ يؼخنیں يٕؿٕى ْیںە حیک هخطٌٕ َے ؿُیي  یہ ٔحهؼہ هخٙ ١ٍٕ پہ هٕحطیٍ 
رڑے كیَحٌ ْٕۓ حٍٔ پٕچٓخ کہ  ٔهض حگَ ْى گًٍَُٕٹ کے نیًپ کی ٍُٔٗی يیں کٕثی کظخد پڑْ نیں طٕ ؿخثِ ْے کہ َہیں؟ ؿُیي   کہ حے ٗینِ 

کہ گًٍَُٕٹ کے نیًپٕں يیں ْى کٕثی کظخد پڑْ نیںە آپ َے پٕچٓخ کہ آپ ْیں کٌٕ؟ طٕ هخطٌٕ َے آپ کٌٕ ْیں؟ یہ حطُخ ػـیذ ٔ ؿَیذ ٕٓحل 

ْٕں طٕ يیَح هیخل  exhibitَے کہخ طیَے نی۔ َخ ؿخثِ ْےە ؿذ طوٕی' کے یہ يؼیخٍ  کی رہٍ ْٕںە ؿُیي   حنلخٍع حنًلخٓزی  ؿٕحد ىیخ کہ يیں حرٕ
 ْے کہ ؿخثِ ٔ َخ ؿخثِ رڑے کڑے ْٕ ؿخطے ْیںە

هيح کٕ حَٔخٌ کی ؿٕ چیِ ٓذ ٓے ُیخىِ پُٔي ْے ِٔ کًٍِٔی ْےە حَٔخٌ کی کًٍِٔی ہللا کٕ رڑی پُٔي ْے  ضواتیٍ و زُؽات!
ر١َ٘یکہ حّ کًٍِٔی يیں طٕرہ حٍٔ ٍؿٕع کخ ٍكـخٌ ْٕ حٍٔ ِٔ ٍكـخٌ آپ کٕ ہللا کی ١َف نے ؿخۓە ہللا کے ْخں یہ ٓذ ٓے رڑی هٕری ْےە 

چیِٔں پَ ي٘ظًم ْےە هطخ کََخ حٍٔ طٕرہ کََخ، رخهی ٍٓى ٔ ٍٔحؽ ْیںە حٛم حكٔخَہء كیخص رْ  ہللا کے َِىیک حَٔخَی َُيگی کخ پٍٕح ٓلَ ىٔ
 یہی ْے، ؿیٔے ِٔ کہظے ْیں کہ 

ٓ   ُی كکخیضِ ٓ     َہ حرظيحء کی هزَ ْے َہ حَظہخ يؼهٕو  ُی ْٔظی طٕ ىٍيیخں ٓے 

روٖ ىیُخە یہ حَٔخٌ کی َُيگی کخ يکًم  ْے کہ هطخ کََخ، طٕرہ کََخ حٍٔ ہللا کخ یویُخ   simpleطٕ حگَ آپ َے حرظيح حٍٔ حَظہخ کی هزَ نیُی ْٕ طٕ 
َے كَيخیخ کہ ََيی چیِٔں کٕ هٕرٍٜٕص کَ ىیظی ْے حٍٔ  ە ہللا کے ٍٕٓل  ٓلَ ْے حٍٔ يیَی رٓی یہی آٍُٔ ْے کہ آپ حپُے آپ کٕ ََو ٍکٕٓ
 حپُے آپ کٕ ََو ٍکٕٓ، هطخ ٔ َٔیخں کٕ حپُخ ٗؼخٍ ًٓـٕٓ حٍٔ َیکی کٕ ؿیَ ؿْ چیِ ٓے ََيی َکم ؿخۓ ِٔ ريٍٕٛص ْٕ ؿخطی ْےە حّ نی۔

 normalْے آپ ؿهطی ٓے حٓے َیکی کخ َخو ىے ىیظے ْٕ، َیکی حیک  normal human activity يؼًٕنی ػًم َہ ًٓـٕٓە َیکی آپ کی
human activity ٕحٌ گٍِطخ ْے، ِٔ حٓے ٓڑک کے پخٍ کَحىیظخ ْے حٍٔ کى ْےە حد ىیکٕٓ َخں! حیک ریچخٍِ حَيْخ کٓڑح ْے، پخّ ٓے کٕثی َٕؿ

 حُ کى حیک ٕٓ حیک يَطزہ ٗخو طک ىَْحطخ ْے کہ يیں َے َیکی کی ْےە کیخ یہ َیکی ْے؟

This is just a human service, this is what you should do, this can happen to you if you are blind  

کہخ ؿخۓ، حَٔخٌ  ْےە آپ حَٔخٌ حّ نی۔ ْٕ حگَ آپ کٕ حٔالِى آىو   human expressionطٕ آپ حّ کٕ َیکی َہ ًٓـٓخ کَٔە َیکی حیک ٍٔٹیٍ ْے، 
کہخ ؿخۓ طٕ ؿظُے حچٓے کخو آپ َٓحَـخو ىیظے ْٕ ِٔ َیچَل ْیںە حٓی ١َف ؿٕ آپ ؿه٢ حَـخو ىیظے ْٕ حٌ کٕ آپ ؿهطی حٍٔ گُخِ کہہ ٓکظے 

 َیکیْٕە ٕٓ 

is not important in the eyes of wise people  

رهکہ کٔی رڑے رٍِگ َے کہخ ْے کہ چٕٓٹے نٕگٕں کی َیکیخں رڑے نٕگٕں کخ گُخِ ْٕطی ْیںە حّ نی۔ کہ چٕٓٹے ىيخؽ چٕٓٹی ٓے چٕٓٹی 
ٔ حَکٔخٍی کے ٓخطٓ یہ ىػخ َیکی پَ طلخهَ کَطے ْیں، چٕٓٹی ٓے چٕٓٹی َیکی کٕ رہظَ ًٓـٓظے ْیں حٍٔ حّ کٕ ؿظالطے ْیںە ػـِ 

يخَگظے کی رـخۓ کہ ہللا يیخں آپ َے ًْیں حّ ػًم کی طٕكین رو٘ی، حیٔے حػًخل حٍٔ رڑْخ، طخ کہ آپ ْى ٓے ٍحٟی ْٕں، ْى طٕ حّ 
ُہ کہخ ْے، کٕثی چیِ َہیں ْےە یہ یخى ٍکُٓخ کہ ہللا َے هیَ حٍٔ َٗ ىَٕٔں کٕ كظ dangerousٓے ؿٍَٔ پخنظے ْیںە هیَ کے ١ُطُے ٓے ُیخىِ 

 گلظہ کہ هیَ حٔ َہ ُٗخٓی ًْیں َٗحٓض ىَٕٔں کٕ آُيخثٖ کہخ ْےە هخنی َٗ کٕ كظُہ َہیں کہخە کیخ هٕرٍٜٕص يَٜع ْے حهزخل کخە ە ە 
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آپ کی ػوم کخ ُیخں ْے، حگَ آپ َٗ ٓے هیَ َہیں َکخل ٓکظے طٕ رٓی آپ کی ػوم کٕثی  حگَ آپ هیَ ٓے َٗ َہیں َکخل ٓکظے طٕ یویُخ  
رہظَ َہیں ْےە حَٔخٌ ِٔ ْے ؿٕ هٕى ؿَٟی ٓے طخک يیں ٍْے حٍٔ ؿهطی ٓے حچٓخثی ڈَْٕڈے حٍٔ پَٓ حچٓخثی ٓے حَکٔخٍ ڈَْٕڈْے طٕ 

 پَٓ آپ کٕ کٕثی پَحرهى پیٖ َہیں آۓ گخە

   ?Why do we occasionally get the feelings that our cries and prayers do not reach our God (  951 ًَجؽ قوال

َے حٍٗخى كَيخیخ حّ آىيی کے رخٍے طى کیخ کہظے ْٕ کہ ؿٕ پَی٘خٌ كخل ْے،  کم ْی يیں َے حیک كيیغ ُٓخثی، ہللا کے ٍٕٓل   :خواة

ؿْ کے کپڑے گَى آنٕى ْیں، حّ کخ چہَِ يٹی يٹی ْٕ ٍْخ ْے حٍٔ ِٔ پکخٍ ٍْخ ْے يیَے يخنک! يیَے ٍد! يیَے آهخ! يگَ حّ کخ کٓخَخ كَحو 

طٕ ِٔ نلع ؿٕ ْى هيح کے ك٠ٍٕ حىح کَطے ْیں، حٌ يیں پخکیِگی کہخں حطُی ْٕ  كَحو حگَ کؼَصِ  إْے، پیٔہ كَحو ْے، نزخّ كَحو ْے، حد رظخ

طٕ كَحو  إٓے آ ٓکظی ْے؟ یہ یخى ٍکُٓخ کہ ہللا کے ْخں حگَ رڑح كَحو ْے طٕ حّ کخ ؿِ رٓی كَحو ْےە یہ َہیں ْے کہ آپ پٍٕح ٍٕٓ کٓخ ؿخ

ْیں ؿْ يیں یہ حيکخٌ پیيح ْٕ ٓکظخ ْےە يگَ كَحو رٓی  conditionsٕٹی نے نٕ طٕ كالل ْٕ گیە یہ ػهیليِ كوہی ْے حٍٔ حّ کی حیک ر

 هخنٚ كَحو ْے حٍٔ كالل رٓی هخنٚ كالل ْے، حّ نی۔ ًْیں کٕٖٗ کََی چخْی۔ە ىَٔٓی رخص یہ ْے کہ

ٕال   )"  ـُ ٍُ َػ ٰب َٔ َ ٌَ ٱۡۡلِ ََحء]  (ََٔٔٔكخ ٍَُس رُی  حَٓآثیم / حإلٓ ٕۡ ُٓ :11   ] "

کی حیک رُیخىی ٔؿہ ْے، ِٔ يیں آؽ آپ کے ٓخيُے ْى رڑے ػـهض پُٔي ْیں، حگَ هزٕنیِض ىػخ يیں ًْیں کٕثی پَحرهى پیٖ آطخ ْے طٕ حّ 

ریخٌ کَ ٍْخ ْٕں حٍٔ حگَ یہ حٕٛل آپ کی َُيگی يیں هخثى ْٕ ؿخۓ طٕ آپ کزٓی َُيگی رَٓ حیک نًلے کے نی۔ رٓی هيح ٓے يخیّٕ َہیں 

يِیي کے  ں حَکٔخٍ ْے کہ ػهىِ ْٕں گےە ٔؿہ یہ ْے کہ ؿذ ػهًی ك٠یهظٕں کٕ طؤیى کَطے ْیں طٕ َْ چٕٓٹخ ىحٍَٕ٘ چخْظخ ْے، حگَ حّ يی

ں كظی' کہ کٕثی حیٔی يُِل آؿخۓ کہ يـٓے إں یخ يیں حّ ٓے رٓی رڑے ىحٍَٕ٘ کے پخّ ؿخإنی۔ يیں کٔی رڑے ىحٍَٕ٘ کے پخّ ؿخ

حكٔخّ ْٕ کہ حّ ٓے آگے کٕثی ػهى ىَیخ يیں يٕؿٕى َہیں ْے، طٕ پَٓ ظخَْ ْے آگے يیں هيح ٓے ١هذ کَٔں گخ، حّ کے ىٍٔ ٓے 

ػهى يخَظے ْٕ، هخننِ ػوم يخَظے ْٕ طٕ پَٓ حّ کٕ یہ  طالٕ کَٔں گخە حٕٛل یہ ْے کہ آپ ؿذ ہللا کٕ ػهِى کم ؿخَظے ْٕ، هخننِ ْيحیض 

کیٕں َہیں ىیظےە ؿذ آپ کی رخص َہیں يخَی ؿخطی طٕ  advantageحٓظلوخم کیٕں َہیٍ ىیظے کہ ِٔ آپ کے نی۔ رزہظَ ٕٓچے، حٓے یہ 

آپ کے چہَے پہ ًَخیخں ْٕ ؿخطی ْے حٍٔ گهہ گِحٍ ١زیؼض ْے کہ رخٍرخٍ حیک ْی رخص کہے ؿخ ٍْے ْیں کہ یخ ہللا ، طهوی حٍٔ ریچخٍگی آٍُىگی

 طٕ ُٓظخ کیٕں َہیں، طٕ ُٓظخ کیٕں َہیں يگَ حّ کخ حٕٛل هَآٌ يیں ىٍؽ ْےە

َ   ناڪُىۡ "    َٕ َهۡی ُْ َٔ خ 
ۡیٰ    َٗ ْٕح  ُْ ََ ٗب  أٌَ طَۡك َٔ ە ە ە " ََٔػ

ٍ حّ يیں طًہخٍے نی۔ هیَ کٔی چیِ ٓے طى کَحْض کٓخطے ْٕ حٔ)

 ْٕطی ْے(

ٗب  أٌَ "   َٔ َ   ناُكىۡ ََٔػ َٗ  َٕ ُْ َٔ خ 
ۡیٰ    َٗ ْح  ە ە ە " طُِلزُّٕ

 (ٍ کٔی چیِ يیں طى يلزض ٍکٓظے ْٕ حٍٔ حّ يیں َٗ ْٕطخ ْےەحٔ)

ٌَ " ە ە ە   ٕ ًُ أََُظۡى اَل طَۡؼهَ َٔ ُّ يَۡؼهَُى  " َٔٱنها

 حٍٔ ہللا ؿخَظخ ْے حٍٔ طى َہیں ؿخَظے

حگَ آپ کٕ پظہ ْٕ کہ ؿْ چیِ ٓے، ؿْ ىػخ ٓے آپ يلزض ٍکٓظے 
ْٕ حّ يیں آپ کے نی۔ َٗ ْے حٍٔ ؿْ چیِ کخ آپ رَح يُخ ٍْے ْٕ 
حّ يیں آپ کے نی۔ هیَ ْے حٍٔ ہللا رہظَ ؿخَُے ٔحال ْے طٕ آپ کٕ ہللا 
ٓے کزٓی ْزی هزٕنیِض ىػخ کی آٍُىگی َہیں ْٕ گیە حَ٘خء ہللا 

کخ حیک  ْٕ ؿخۓە ٔیٔے ِٔ ىػخ رڑی ؿهيی هزٕل کَ نیظخ ْےە آپ کٕ ك٠َص ػًَ كخٍٔم   delayکہ ؿذ ىػخ  You must understandطؼخنی' حنؼِیِ 
نیخ کَٔ هخٌَٕ رظخ ىیظخ ْٕں، كَيخیخ ہللا ىٍٔى کٕ َْ كخل يیں هزٕل کَطخ ْے، طٕ حیٔے کیخ کَٔ کہ ؿذ کٕثي ىػخ يخَگُی ْٕ، پہهے رٓی ىٍٔى پڑْ 

َہیں ْٕ ٓکظخە آپ ىٍٔى حىَْ پڑْ کے ىػخ يخَگ نیخ کَٔ پَٓ حیک ىٍٔى پڑْ  package ignoreٔى پَْ نیخ کَٔ، طٕ ظخَْ ْے کہ حٍٔ آهَ يیں رٓی ىٍ
 نٕ، طٕ كَيخیخ کہ حّ َے َْ كخل يیں ىٍٔى هزٕل کََخ ْٕطخ ْے، ریچ يیں ىػخ رٓی َکم ؿخۓ گیە

 ، پبکیؿِ قے کیب يؽاظ ھے؟ؤھے کہ زالل اوؼ پبکیؿِ چیؿیں کھبہللا تؼبنی' قوؼِ انجمؽِ يیں اؼنبظ فؽيبتب (  952 قوال ًَجؽ

طٕٓڑی ىیَ پہهے يیں َے كالل حٍٔ كَحو پَ طٕٓڑی ٓی گلظگٕ کی طٓیە پخکیِِ حٍٔ ١یذ ؿْ يؼُی يیں ْى نیظے ْیں یخ ًٓـٓظے  خواة:
کی ٔؿہ  Lack of understandingە رؼٞ حٔهخص ْى ْیں طٕ ِٔ چُٓی ْٕثی چیِ ؿیٔے آٹخ چُُٓخ ْے، حّ هٔى کی کٕثی ٗے َہیں ْے

ٌِ كکیى يیں ؿذ یہ آیض حطَی  یخ يزخنـہ آيیِ کَ ىیظے ْیں ؿٕ ہللا کے َِىیک يؼًٕنی ْٕطے ْیںە hyperbolicٓے ْى حٌ حػًخل کٕ  ؿیٔے هَآ
 کہ

ٍَُس حنزَوَ  ٕۡ ُٓ  [ ٍَ َِي ِّٓ َظطَ ًُ َُٔيِلذُّ ٱۡن  ٍَ ٕاٲرِی َّ ُيِلذُّ ٱنظا ٌا ٱنها پخک ٍُْے ٔحنٕں ٓے يلزض ٍکٓظخ رے ٗک ہللا طٕرہ کََے ٔحنٕں ٓے حٍٔ ) 222ََس ; " اِ  " ]

 ْے(

کٕ كکَ ْٕثی کہ ١خَْ کیخ ْے؟ حگَ آپ نلظی ١ٍٕ پَ ؿخثیں طٕ ْى ١خَْ کٕ حیک يزخنـہ حيیِ نلع ًٓـٓظے ْیں کہ ؿٕ حیک  ٍٕٓل   طٕ حٛلخدِ 
ْٕ گیە ٗخیي حّ يیں رخ١ٍ ٗخيم ْٕ ؿخۓە ٗخیي حّ يیں حهالم ٗخيم ْٕ ؿخۓ يگَ ؿذ  involveرڑح نلع ْےە ؿْ يیں رہض رَی ١ہخٍص 

ىٓض نیظے ْیں، کیَٕکہ حّ ٔهض  کٌٕ ْٕطے ْیں؟ كَيخیخ ؿٕ ڈْیهے کے رؼي آدِ  یہ يطخَْیٍ ٕل ہللا  کہ یخ ٍٓ ٓے پٕچٓخ گیخ ٍٕٓل حکَو  
ذ ٓے ڈْیهے کخ ٍٔحؽ طٓخە حّ کے رؼي کٔی َے گَٓ آ کے حپُے آپ کٕ ىْٕیخ، حٓظُـخء کیخ پخَی کے ٓخطٓ طٕ یہ ١خَْ ْٕ گیخە حٓی ١َف ١ی  

َہیں ْےە ِٔ حكٔخّ کہ آپ َے حیک حچٓی يلُض کی حٍٔ ؿٕ ٍُم کًخیخ ِٔ يلُض کے  exceptional physical conditionيَحى رٓی کٕثی 
 ذ ْےەيطخرن طٓخە آپ َے کٔی ٓے کٕثی َخؿخثِ يَحػخص َہیٍ نیں حٍٔ آپ َے حّ کخ پٍٕح كن حىح کیخە ؿْ ٍُم کٕ آپ َے کًخیخ ِٔ ١ی  

ِ   ناُكىۡ  َۡ َٕ ُك ُْ َٔ ْٕح " ُكظَِذ َػهَۡیڪُُى ٱۡنِوَظخُل  ُْ ََ ٗب  أٌَ طَۡك َٔ َػ َٔ  
َ   ناڪُىۡ َٗ  َٕ َهۡی ُْ َٔ خ 
َ   ناُكىۡ ۡیٰ    َٗ  َٕ ُْ َٔ خ 

ۡیٰ    َٗ ْح  ٗب  أٌَ ُطِلزُّٕ َٔ ََٔػ   
( ٌَ ٕ ًُ َٔأََُظۡى اَل طَۡؼهَ ُّ يَۡؼهَُى  ََس "  (  ]َٕٙٔٔٱنها ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ216 ] 

" 
ؿہخى کََخ طى پَ كَٝ کیخ گیخ ہے حٍٔ ِٔ طى کٕ )١زؼخ ( 

رخص يًکٍ ہے کہ طى کِٔی  گَحں )يؼالو ہٕطخ( ہے حٍٔ یہ
حيَ کٕ گَحں ًٓـٕٓ حٍٔ ِٔ طًٓخٍے كن يیں هیَ ہٕ حٍٔ 
یہ )رٓی( يًکٍ ہے کہ طى کٔی حيَ کٕ يَؿٕد 

حٍٔ  ․ًٓـٕٓ حٍٔ ِٔ طًٓخٍے كن يیں )رخػِغ(هَحری ہٕ

ہللا طؼخنیب ؿخَظے ہیں حٍٔ طى )پٍٕح پٍٕح( َہیں ؿخَظےە 
 طٓخَٕی[ ]طَكًہ حَٗف ػهی (۶ٕٔ)
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 ؟َفكی يیں غکؽ قے افُم کیب کوئی ػًم ھے تطهیمِ (  953 قوال ًَجؽ

ٌِ  خواة: کَىیخە ؿیٔے ہللا طؼخنی' َے هٕى كَيخیخ کہ ىٔ چیِیں الُو ْیں، حرظيحۓ كخل  qualifyيـیي يیں  كکَ! ىیکٕٓ ہللا طؼخنی' َے آپ کٕ هَآ

، يگَ حٌ کے ٓخطٓ حٌ يیں، ؿذ کٕثی آىيی طٔزیق ٔؿیَِ کَطخ ْے، ؿیٔے ػخو ١ٍٕ پَ ْى يیں ٓے رہض ٓخٍے نٕگ طٔزیلخص کَطے ْیں

َہیں چهظیں یخ پَٓ ِٔ ؿٍٕ ٔ كکَ کے ػخىی َہیں ْٕطے طٕ ِٔ حیک ىٍؿہء حٓظيالل طک َہیں پہُچظےە ؿیٔے ػخو ١ٍٕ پَ رہض  flightsکی ًُْی 

ٓے نٕگ طٔزیلخص کَطے ْیں، یہ ٔظیلہ حّ کخو کے نی۔، یہ ٔظیلہ حّ کخو کے نی۔ طٕ رٔخحٔهخص ٔظیلہ ِٔ کخو َہیں کَطخە ؿذ ِٔ کخو َہیں 

ْیں کہ یخ ٔظیلہ ؿه٢ ْے یخ رظخَے ٔحال ؿه٢ ْے یخ ٗخیي پَٓ ہللا ْی کٕثی َہیں ْےە طٕ یہ كکَ ٓخطٓ چهظی ْےە ًکَ کے ْٕطخ طٕ ْى کہظے 

 ٓخطٓ ؿذ طک كکَ َہ چهے طٕ حیک

complete harmonious mental state  

 پیيح َہیں ْٕطیە

ٗب ُؿُُ  ََٔػهَ ح  َُٔهُؼٕى   خ    ً ٰب َّ هِیَ ٌَ ٱنها ٔ َُ ُك ٌۡ ٍَ يَ ي ٌِ ََحٌ ; " ٱنا ٍَُس آل ِػً ٕۡ ُٓ  [ ِٝ ٍۡ َٔٱۡۡلَ َٕٲصِ  ٰب ًَ ٔا ٌَ كِٗ َهۡهنِ ٱن ٔ َُ َٔيََظَلڪا ۡى  ِٓ [ "   191ٕرِ

کٕ ہللا کی ١َف نے ؿخطخ ْےە پَٓ ، حیک حهالٙ آپ emotionرهکہ كکَ ْی ًکَ کی يظلَک ْٕطی ْےە ٓذ ٓے پہهے آپ کخ هیخل، آپ کخ حیک 

آپ کے هیخالص آپ کٕ ہللا کی ١َف نے ؿخطے ْیںە پَٓ ِٔ آپ کی ُرخٌ طک پہُچ کے ًکَ ْٕ ؿخطے ْیںە ؿذ آپ ًکَ َٗٔع کَطے ْیٍ طٕ ًکَ 

حّ نی۔ پہهے  طک ؿخ کے حٌ کی طَطیذ ُٕٓحٍطی ْیںە geneی کَطی ْیں حٍٔ پَٓ آپ کے کی ك٠یهظیں ٔحپْ آ کے آپ کے هیخالص کٕ يٜلّ 

ًْیں ٓذ ٓے پہهی رخص ؿٕ هيح کے نی۔ ٍَٟٔی ْے، ِٔ ْٔی ْے ؿٕ ٗیطخٌ کے ؿٕحد يیں ہللا َے کہی ْے کہ حے ٗیطخٌ يـٓے پظخ 

ْے، ؿیٔے ٗیطخٌ َے ىػٕی' کیخ کہ طٕ َے حّ هزیغ کٕ يیَح كَیق رُخیخ، حّ کًٍِٔ، حّ يٹی کے کُٓکظے ْٕۓ گخٍے کی يوهٕم کٕ يیَح 

ی' حٍٔ ہ يیں چًکظے ْٕۓ ٗؼهٕں کی پیيحٔحٍ طٓخە يیں َیهی ٓهگظی ْٕثی آگ کے ػَٔؽ ٓے پیيح ْٕح طٓخ، يیں کظُخ يٜللّ كَیق رُخیخ ؿزک

 پخک طٓخ حٍٔ طٕ َے حّ يٹی ٔحنے کٕ حّ

 ;ٍ ًب َاك ٍَُس حن ٕۡ ُٓ  [ ٍِ خ م   َكٱۡنَلوا ٰب َٜ ۡه َٛ  "14    " ]

کَیى ٓے حّ َے حؿخُص يخَگی حٍٔ کہخ کہ ىیکٕٓ يیں حّ کے آگے رہظَ رُخیخە طٕ هيحَٔيِ  ، حّ ريرٕىحٍ کیچڑ کے ؿَػٕيے کٕ يـٓ ٓۓحنے کٕ

ں گخ، يیں َْ كخل يیں طیَے رُئں کٕ إں گخ، َیچے ٓے آإں گخ، حٔپَ ٓے آإں گخ، رخثیں ٓے آإں گخ، ىحثیں ٓے آإں گخ، پیچٓے ٓے آإٓے آ

 گًَحِ کَٔں گخە 

ىۡ "    ُٓ ٰب َُ ۡي َٕ " أَۡؿ

َے يیں حٌ کٕ پڑٔی ٓے حطخٍ ىٔں گخە ٓیيْے ٍٓظے پہ چهظے ْٕۓ حٌ کٕ پگڈَڈیٕں پہ ڈحل ىٔں گخە حٌ کٕ گًَحِ کَٔں گخە ہللا َے کہخ ْخں طٕ ک

حّ رُيے کٕ کزٓی گًَحِ َہیں کَ گخ، حیٔخ کَ کے ىیکٓ رٓی نے، يگَ حیک رخص یخى ٍکُٓخ يیَح حٍٔ رُيے کخ حیک طؼهن ْے، طٕ ؿٕ يَٟی کَنے طٕ 

 ٓکے گخ

ٜاخكخص ;  ٍَُس حن ٕۡ ُٓ  [ ٍَ ی ِٜ ۡوهَ ًُ ِّ ٱۡن [ "   (ؿٍ کے ىنٕں يیں حیک ًٍِ رَحرَ حهالٙ ْزی يیَے نی۔ يٕؿٕى ْے)160" ااِلا ِػزَخَى ٱنها

ئهى کی كيیغ ْے، آپ ؿخَظے ْیں کہ هیخيض کخ ىٌ کخكی پَإٓٗد ْٕ گخ، حٌ يیں ٓے کچٓ ًْخٍے رٍِگ رچ رٓی  ضواتیٍ و زُؽات!

ؿخثیں گےە حٓی ١َف کچٓ رڑی هٕرٍٜٕص ىحڑْیخں، َٓيت آَکٓیں حٍٔ رڑی ٗخَيحٍ پگڑیخں حٍٔ ؿظُے ههہ ٔ ٍُرلض ٔ کًوٕحد ْیں، كَٗظے حٌ 

 آۓ گی ە ە ە کٕ نے کے ؿُض کٕ ؿخٍْے ْٕں گے، طٕ آٔحُ 

ٌِ كهک حٌ کٕ ؿہُى يیں پٓیُک ىٔ "   " حے كَٗظگخ

پہ كَٗظے کچٓ رٕکٓال ؿخثیں گے،کہیں گے حے پٍَٔىگخٍ حٌ کے َخيہء حػًخل کی  traumatic effect پیيح ْٕ ؿخۓ گخە حّ  dramatic traumaرڑح 

ًْخٍے کخؿٌ هظى ْٕ گ۔ ْیں حٍٔ آپ حٍٗخى كَيخ ٍْے ْٕ کہ حٌ کٕ ؿہُى يیں پٓیُک ىٔە طٕ کہخ يیَح حٍٔ يیَے  ؿَرخ   َیکیخں نکٓ نکٓ کَ َٗهخ  

رُيے کخ حیک يؼخيهہ ْے ؿٔے َٛف يیں ْی ؿخَظخ ْٕں، حٍٔ ِٔ ْے حهالٙە حگَ حیک ًٍِ رَحرَ آپ کے ىل يیں حهالٙ ْے طٕ یویٍ کَٔ هیخيض 

ػخهزض طک رڑی هٕرٍٜٕطی ٓے پہُچیں گےە ْخں ىػخ  حپُی يُِلِ  ٓی پَی٘خٌ َہ کَ پخۓ گیە آپ یویُخ  ض آپ کٕ کزطک ٗیطخٌ حٍٔ حّ کی ًٍیّ 

 َے حٍٗخى كَيخیخ کہ ہللا پہ حپُخ گًخٌ حچٓخ ٍکٕٓە  الُو ْےە ہللا کے ٍٕٓل  

ڈٍٔ، ڈٍ کے کخَپظے ٍْٕە ِٔ رٓی حیٔے حیک ٔنی ہللا رہض ہللا ٓے ڈٍحیخ کَطے طٓے، ًْیں رٓی رڑح ڈٍحیخ ؿخطخ ْے ہللا ٓے، کہ ہللا ٓے ڈٍٔ، 

 إْی ہللا کے ٔنی طٓے رہض ْی ڈٍح کَطے طٓےە ڈٍطے ڈٍطے حیک ىٌ يَ گ۔، ؿذ يَ گ۔ طٕ کٔی ىَٔٓے ٓخطٓ کے ٔنی َے ىیکٓخ، رٓال ُٓخ

حٌ کے ٓخيُے پیٖ ْٕح، ہللا رْ ہللا يیخں َے رالیخ، رڑے ؿ٠ذ کی آَکٓ طٓی حٌ کی حٍٔ يیں  کیخ رُِیخں )کیخ رُخ(؟ حّ ىیْ يیں کیخ ْٕح؟ کہخ

کخ حٍٗخى ْے کہ حے نٕگٕ ہللا پہ گًخٌ  َے کہخ طـٓے يیَی ٓخٍی ٛلخص يیں هٕف ْی یخى طٓخە چهٕ حد یہخں رٓی ڈٍطے ٍْٕە ہللا کے ٍٕٓل  

 ٔ حچٓخ ٍکٕٓ حٍٔ ؿْ کخ گًخٌ حچٓخ ْٕح، ہللا حّ کے گًخٌ کے يطخرن حّ کٕ َٕحُے گخ، پَٓ كَيخیخ یہ ىػخ يخَگظے ٍْخ کَ

ّ " ح    حے ہللا حپُے ىیٍ پہ ًْخٍے ىل کٕ ٓاليض ٍکُٓخ،  خ "َُ یُِ هی ىِ ی ػَ زِ هۡ ه   ضۡ زِ ػَ  ىۡ ٓ  ن

 حٍٔ یہ ىیٍ کیخ ْے؟ ہللا پہ گًخٌ کیٔخ َْٕخ چخْی۔؟ يیں طٕ آؽ طک كیَحٌ ْٕں، يیں ِْحٍ يَطزہ ِٔ كيیغ پڑْٕں طٕ يیَے ىل کٕ طٔهی َہیں

 حکَو   رڑے ىحٍَٕ٘ ٓے َہیں ُٓی ؿٕ ػَد کخ حیک ٛلَحَ٘یٍ رئ کہہ گیخ طٓخە ؿذ ِٔ ٍٕٓلِ ْٕطی کہ حطُی هٕرٍٜٕص رخص يیں َے رڑے ٓے 

هیخيض کے ىٌ كٔخد کٌٕ نے گخ؟ كَيخیخ ە ە ە " ہللا هٕى "ە ِٔ ُْٔخ حٍٔ ُْْ کے چم ىیخە  کے پخّ كخَٟ ْٕح طٕ حّ َے پٕچٓخ یخ ٍٕٓل ہللا  

حٛلخد کٕ رڑح طؼـذ ْٕح، كَيخیخ حّ کٕ ًٍح ٔحپْ رالَخە ؿذ ٔحپْ رالیخ طٕ حّ ٓے پٕچٓخ کٕ رڑح طؼـذ ْٕح،  ؿذ ِٔ ُْٔخ حٍٔ چم ىیخ طٕ ٍٕٓل  

کہ يیخں ُُْٔے ٔحنی کٌٕ ٓی رخص طٓی حّ يیں؟ یؼُی حّ يیں هٕٗی ٔحنی کیخ رخص طٓی؟ طٕ حد ًٍح حّ رئ کخ ؿٕحد ُٓی۔، حّ َے کہخ 
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خنی ظَف كٔخد نیظخ ْے طٕ رڑی ََيی ٓے نیظخ ْے، طٕ ہللا ٓے رڑح ػخنی ْى َے ىیکٓخ ْے کہ َُيگی يیں ؿذ کٕثی ػ ە ە ە یخ ٍٕٓل ہللا  

 ظَف کٌٕ ْٕ گخ؟ طٕ يـٓے یویٍ ْے کہ يیَح کٕثی كٔخد َہیں ْٕ گخە

یخل ْے کچٓ َٕحُٕٗں کٕ ہللا حطُخ يہَرخٌ طٓخ، آپ هٕى یہ ِٔ گًخٌ ْے ہللا کے رخٍے يیں، يیں طٕ كیَحٌ ْٕں کہ يیَح ه ضواتیٍ و زُؽات!

کہ هيحَِٔي کَیى َے کیخ کیخ؟ آپ حّ کے رخٍے يیں ُٓظے ٍْظے ْیں کہ ِٔ ٍكًظٕں ٔحال ْے، کَو ٔحال ْے، ٍكیى ْے، کَیى ْےە ًْیں ٕٓچٕ 

ْ کیخ پظخ ِٔ کیخ ْے؟ ْى َے َُيگی يیں حّ کٕ ىیکٓخ طٕٓڑح ْی طٓخە ْى طٕ ُيیٍ پَ كخىػخص ىیکٓظے چهے آۓ ْیں، ًْیں کیخ پظخ ْٕطخکہ ِٔ ک

، پَٓ ِٔ يلزض حٍٔ حکَو   ٍٕٓلِ  پیـًزَحَہ حٍٔ پَٓ ِٔ حَيحُِ  ٍٕٓل ہللا کٕ طوهین کیخ، پَٓ ِٔ ١َُِ  ٌ حٍٔ ٍكیى ْے؟ طٕ پَٓ حّ َے يلًي  هٔى کخ ٍكًخ

َے حپُی َُيگی يیں نٕگٕں ٓے کیخە ًٍح ٕٓچٕ طٕ ٓہی کظُی يلَٔيیں ٓے ِٔ ٓخیہء  حَْ، ِٔ کَو، ِٔ َٕحُٕ ِٔ ٓهٕک ؿٕ ہللا کے ٍٕٓل  

پٍَٔىگخٍ حٹٓخە يخں َہیں، رخپ َہیں، ؿْ چیِ پہ آَٓح کََخ چخْخ َُيگی کے نی۔ ْٔی ہللا َے حٹٓخنی حٍٔ حطُی يلَٔيیٕں ٓے حٹٓخ ْٕح  ٍكًضِ 

پٍَٔىگخٍ ٍْخە حد یہ ػزٕص طٓخ ؿٕ ہللا  َُيگی پَٓ هيح کے رُئں کے نی۔، ؿخٍَٕٔں کے نی۔، پََئں کے نی۔ ٓخیہء ٍكًضِ  ٍكًض   ًْخٍح ٍٕٓلِ 

ٍیٕں ٓے كیٜهے َہیں ىیظے، ؿٕ کَو کََے ٔحنے ْٕں ِٔ یہ گهہ َہیں کَطے کہ حے ہللا ًْیں خ کہ ٍكى کََے ٔحنے حپُی َُيگی کی يـزَٕے کہ

 کَیى   کی َُيگی یہ رخص رظخطی ْے کہ ِْحٍ يلَٔيیٕں کے رخٔؿٕى حّ ٗلِٚ  طٕ َے کچٓ َہیں ىیخ طٓخە ْى نٕگٕں کٕ کیٕں ىیں؟ ہللا کے ٍٕٓل  

ٍِ َے پٍٕی کخث حَٔخٌ ٓے رخال ْے، ؿٕ حرُخٍيم َہیں ْے، ِٔ حطُخ َخٍيم  ٔؿٕى رو٘خ ْے، حیٔی ٍكًض رو٘ی ْے ؿٕ طٍِٜٕ  ُخص کٕ حیٔخ كٔ

ّ   حَٔخٌ ْے کہ یہ طیٍ چیِیں حکٹٓی ْٕ ؿخطی ْیں )حٌ کی ًحصِ  ض ٔ كیّ إيیں( ہللا کی ٍكًض، حػهی' طَیٍ ػهى حٍٔ رہظَیٍ هٜهظیں، حٍٔ ٍ حهي

 ْیںە ٍی حػظيحل يیں ْیںە حّ حػظيحل کی ٓذ ٓے رہظَ يؼخل يلًي ٍٕٓل ہللا  ض، ٓخٍی کی ٓخٍكیًیّ 

اگؽ کوئی ضبتوٌ الػهًی يیں اثبؼنٍ کؽاۓ اوؼ اقے ثؼعيیں پتہ چهے کہ یہ لتم ھے، پھؽ وِ قچے ظل قے (  954 قوال ًَجؽ

 ؟ھے توثہ کؽ نے تو کیب اـ کے نی۔ يؼبفی

ِٓح َہیں ْے رهکہ ٓخٍی ىَیخ کے هٕحَیٍ يیں حٍٔ  هخرمِ  الػهًی حٓظؼًخل کیخ طٕ الػهًی هطؼخ  ٓذ ٓے پہهے طٕ ؿٕ حَہٕں َے نلع  خواة:

 ًْی٘ہ حیک ؿًهہ رٕنظخ ْے کہ Lawحٓالو کے َٗػی هَٕیٍ يیں رٓی حگَ کٕثی كَم ْے طٕ آپ ىیکٓیں گے ىَیخٔی 

Ignorance of law is no excuse  

 ٓخٍی ىَیخ کخ هخٌَٕ حٓی ؿًهے پَ هخثى ْے،

but with God and in the law of Islam, ignorance of the law is an excuse.  

 ٌِ كکیى يیں نکٓخ ْے کہ يیں حے آؽ طک  حّ ٓے يَحى یہ نیخ ؿخطخ ْے کہ آپ الػهى ْیں، آپ کٕ پظخ ْی َہیںە آپ ىیکٕٓ حّ کے رخٍے يیں هَآ

هٕو پَ طزخْی َہیں رٓیـی، ؿذ طک کہ پهہے ٍٕٓل َہیٍ رٓیؾ نی۔، ؿذ طک کٔی هٕو کٕ رَرخى َہیں کیخ، ہللا کہظخ ْے يیں َے آؽ طک کٔی 

حٌ کٕ پہهے طؼهیى َہیں ىے نی، حٌ کٕ رظخ َہیٍ ىیخ کہ ٛلیق حٍٔ ؿه٢ کیخ ْےە حّ ٔهض طک ِٔ ہللا کے ػٌحد کے کزٓی رٓی كويحٍ َہیں 

 ْٕطےە حٓی نی۔ ہللا کے َِىیک

ignorance is very much excusable  

 ٕ حیک حٍٔ رخص رظخىٔں آپ َے رہض کى یہ ئهہ ُٓخ ْٕ گخ کہيیں آپ ک

There are parents who waste their children deliberately with planning  

 حٌ کٕ ىثیض ىیُی پَطی ْےە ؿذ کٕثی حیٔخ کَ گخ طٕ ِٔ رچے کی ىثیض ىے گخ حٍٔ ٓکہ ٍحثؾ حنٕهض ىے گخە یہ كوہی ئهہ ْے کہ

If some parents deliberately do not want a child  

حٍٔ ِٔ ٟخيغ کَطے ْیں طٕ حَہیٍ ىثیض ىیُی پڑطی ْے، ٓکہ ٍحثؾ حنٕهض يیںە حٌ پہ رچے کے هظم کخ َہیں ىثیض کخ كکى ْٕطخ ْےە ىَٔٓی رخص 

َٔں گخ، چخْے ِٔ پَٓ هطخ کَے، یہ ْے کہ طٕرہ کے رخٍے يیں کٕثی ريگًخَی َہ کَٔ، ؿْ َے طٕرہ کی حٍٔ حٍحىِ کیخ کہ ىٔرخٍِ یہ هطخ َہیں ک

هطخ َہیں کَے گخ، ِٔ يخں کے پیٹ ٓے طخُِ ؿُخ گیخە حّ پَ کٕثی حنِحو َہیں  يگَ ؿْ َے ٓچے ىل ٓے طٕرہ کی حٍٔ حٍحىِ کَنی کہ ِٔ پَٓ

 کخ كیٜهہ ْےە ْٕطخە یہی ہللا حٍٔ حّ کے ٍٕٓل  

 ؟ػًؽ کب ثچہ ھو، پہهے چبؼ يبِ يیں یب اـ کے ثؼعپؽوفیكؽ يبزت اـ يیں یہ ثھی ھوتب ھے کہ کتُی (  955 قوال ًَجؽ

  The only thing is خواة:

ْٕطی  recognitionَے كَيخیخ کہ چخنیْ چخنیْ ىٌ کے ٔهلٕں کے ٓخطٓ ؿخد حّ يیں ٍٔف پیيح ْٕ ؿخۓ طٕ حّ يیں  حکَو   کہ ؿیٔے ك٠ٍِٕ 

ْےە ٍٔف ٓے پہهے ٗخیي رہض ٓخٍے نٕگ ؿٕ ْیں طخُِ طَ ئهے کے يطخرن ِٔ حیک كِیکم ٔؿٕى کٕ يخَُے ٓے حَکخٍ کَطے ْیںە يگَ يیں 

ْٕطی ْے حٍٔ  formکَ نیظخ ْے طٕ رہَ كخل ِٔ َُيگی کی حیک ٗکم  conceiveکٕ  male spermحیک  female eggًٓـٓظخ ْٕں کہ ؿذ حیک 

كکى َہیں نگخ ٓکظےە حّ نی۔ رہظَ هخٌَٕ ِٔ ْے ؿٕ يیں َے حرٓی آپ کٕ رظخیخ ْے کہ حگَ کٕثی حیٔی کًی ری٘ی آپ  حّ پَ ْى يٕص کخ

 کے ًٍْ يیں ْٕ طٕ آپ حّ کی ىثیض ىٔە

 وانی ظػب قے ھی کیوں کؽتے ھیں؟ مَ عضَ ی يۘ ُِ هۡ ضِ ظۡ اَ  ةِ آپ اپُے نیکچؽ کب آغبؾ ھًیهہ ؼَ (  956قوال ًَجؽ 

 یہ ْے کہحٛم يیں رخص  خواة:

Right from the very beginning I thought I was not worth talking about God  

 ٔیٔے طٕ ْى رلغ ٔ يزخكؼہ يیں رہض ٓخٍی رخطیں حیٔی کَطے طٓے
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it was late in sixty seven  

ں إْٕە چخْے يیں پخ expectationکی  hundred per cent truth کہ يیں حیک َٓحؽ يیں نگخ ْٕ طٓخ، حیک ػهى کی طالٕ يیں طٓخ کہ ؿْ يیں 

ں، ٓظَ كیٜي پخنٕں يگَ يیں حیک حٓے ػهى کی طالٕ يیں طٓخ ؿْ کے يظؼهن يیں إں، یہ ػهیليِ رخص ْے کہ يیں ٕٓ كیٜي َہ پخإیخ َہ پخ

ے ْیں ؿٕ كظى کہہ ٓکٕں کہ حّ يیں ٕٓ كیٜي ٓچخثی يٕؿٕى ْےە ىیکٓی۔ رؼٞ ػهٕو حٓظخىٔں ٓے َیچے ٍِ ؿخطے ْیں، رؼٞ ػهٕو حیٔ

گہ ْٕ ؿخطے ْیں حٍٔ پَٓ کٕثی َیخ، رَح حٓظخى آ کَ حّ يیں کٕثی َت طٕؿیہہ حٍٔ َجی طخٔیم کے ًٍیؼے حّ کٕ آگے رڑْخطخ ىیظخ ْےە يگَ رؼٞ ؿ

 کٕ َہیں پہُچ پخطےە یہ ِٔ ػهٕو ْیں ؿٕ هيح ٓے Ultimate heightحٓظخى ًْی٘ہ ْی ػهى کے ٓخۓ يیں ٍْظے ْیں حٍٔ ِٔ حّ ػهى کی 

کہ ْى َے ہللا کی حّ طؼهیى کٕ يکًم كخٛم کَ نیخ ْے ؿٕ ِٔ ًْیں ىیُخ چخْظخ ْےە رؼٞ ىَیخٔی  nobody can ever claimئُهک ْیںە 

 ػهٕو ْیں حٓظخى ػهى پَ كخٔی ْٕطے ْیں حٍٔ هيحثی ػهٕو يیں ػهى حٓظخىٔں پَ كخٔی ْٕطخ ْےە

This is a main difference if you understand  

 يیں َے ٕٓچخ کہ حگَ كَٝ کَٔ آپ کٔی کٕ پڑْخطے نکٓخطے ْیں طٕطٕ پَٓ 

I was not willing to teach, frankly telling you  

 رہض ػَٛہ ٓے يیَی َُيگی کخ یہ هٕىؿَٟخَہ ٓخ ٗؼخٍ ٍْخ کہ حپُے نی۔ َُيگی گِحٍٔ کخكی ْے، هٕى آپ ػٌحد ٓے رچٕ

 ؿہخٌ کیٕں ْٕ ؿہخں طیَح ْے یخ يیَح يـٓے كکَِ    حگَ کؾ ٍٔ ْیں حَـى آًٓخں طیَح ْے یخ يیَح  

يگَ رؼي يیں ؿذ پظخ َہیں کْ ِٓح کے ١ٍٕ پَ يـٓے ههن کی يٜخكزض رو٘ی گت طٕ پٕٓ يیں َے ہللا ٓے حیک ػَٟيحٗض کی کہ حگَ 

 حیٔخ ٍَٟٔی ْے طٕ

 ٕۡ ُٓ ح ]    َ ی ِٜ خ َا   ُ ٰب ۡهطَ ُٓ َٔٱۡؿَؼم نِّٗ ِيٍ ناُيََك  ۡيم    ِٛ َََؽ  ُِٗ ُيۡو َِۡؿ أَۡه َٔ ۡيم    ِٛ ٍَّدِ أَۡىِهۡهُِٗ ُيۡيَهَم  ََحء; "  آهَی كٜہ پَ يیَح 80ٍَُس رُی  حَٓآثیم / حإلٓ   " ] 

 طٓخ کہ حے يخنک ٔ کَیى پَٓ يـٓے ىنیِم ؿخنذ ػطخ كَيخە إرڑح ىرخ

کب يفہوو ھے کہ پیهٍ گوئی کؽَے واال خہُى يیں خبۓ گبە ھى تبؼیص يیں  ؼقولۖ  پؽوفیكؽ يبزت زعیثِ (  957قوال ًَجؽ 

کو اـ ًٍَ يیں کبفی يؼؽوف ظیکھتے ھیں اـ ِؽذ آپ ثھی گبھے ثگبھے پیهٍ گوئی فؽيبتے ھیںە  زُؽت َؼًت نبِ ونی  

 ؟اـ ثبؼے يیں وَبزت فؽيب ظیدی۔

رڑح ؿه٢ کیخ ْے، حیٔی کٕثی كيیغ يیَے ػهى يیں َہیں ْےە ْخٌٍٔ حنَٗیي ٛخكذ یہخں طَ٘یق كَيخ ْیں،  quoteحیک طٕ آپ َے  خواة:

ٌِ  يیں حٌ ٓے ىٍهٕحٓض کَٔں گخ  کہ آؽ ؿخ کے ڈَْٕڈْیںە حٛم يیں یہ کخُْخص حٍٔ ؿُخص کی رخطٕں کے رخٍے يیں ْے کہ ؿظُے رٓی پیـًزَح

حًحثیم کے يکخٗلخص پَٓ  یٕكُخ کے يکخٗلخص، ك٠َصِ  ىحَیخل کے يکخٗلخص، ك٠َصِ  كن ْیں ٓذ َے پیٖ گٕثیخں كَيخثیں ْیںە ك٠َصِ 

ىیکُٓی ْٕطی ْے کہ  authorityکی کچٓ حكخىیغ کٕ ْى پیٖ گٕثی رٓی َہیں رهکہ َُيِ يؼـِحص ًٓـٓظے ْیںە طٕ حٛم يیں  ك٠َص يلًي  

کیخ ؿٕ پیٍ٘ گٕثی ْے ہللا کی ١َف ٓے آ ٍْی ْے یخ پیٍ٘ گٕثی کٔی ٗیطخَی حکظٔخد کی ٔؿہ ٓے آ ٍْی ْےە ؿیٔے ہللا کے 

 خٍے يیں ْی َہیں رهکہ ٓذ ٓے رڑی رخص یؼُی ٗگٌٕ کے رخٍے يیں ْےە ہللا کے ٍٕٓل  َے حیک رخص کہی ؿٕ َٛف پیٖ گٕثی کے ر ٍٕٓل  

َے كَيخیخ ٗگٌٕ نیُخ حچٓخ َہیں ْے يگَ رَح ٗگٌٕ نیُخ ٗیطخٌ کی ١َف ٓے ْے، حچٓخ ٗگٌٕ نیُخ ہللا کی ١َف ٓے ْےە طٕ يیں کٕثی 

َہیں کی، حٍٔ َہ ْی يیں پیٍ٘ گٕثی  quoteثی کزٓی کٕثی حپُی ١َف ٓے پیٍ٘ گٕ پیٍ٘ گٕثی َہیں کَطخە آؽ طک يیں َے هطؼخ  

َِ  ٓیيح ٗینِ  ًٓـٓظخ ْٕں، روٕلِ  حٓے  يیں َے رظخیخ کی ح١الع ًٓـٓظے ْیں "ە ًْیں ؿٕ ہللا کے ٍٕٓل   ٛخىم   ػزيحنوخىٍ ؿیالَی " يوز

ْے حّ يیں کٕثی طلَیق َہیں ْٕ  (writing)يللٕظ کی ػزخٍص  گٕثی َہیں کہہ ٓکظخە ِٔ طٕ كیٜهے ْیں، کخثُخطی كیٜهے ْیںە ِٔ نٕفِ  پیٖ

پ ىیکٕٓ رہض پہهے کی رخص ْے کہ ىؿخل کی پہچخٌ کے رخٍے يیں ہللا کے يخَظے ْیں رؼٞ َہیں يخَظے ْیںە آ ٓکظیە رؼٞ نٕگ حٌ کٕ

پٓیُکے گخە طٕ حگَ  كَيخیخ کہ ىؿخل حیک يهک يیں ىحهم ْٕ گخ حٍٔ حیک ْخطٓ ٓے حّ پَ آگ پٓیُکے گخ حٍٔ ىَٔٓے ْخطٓ ٓے حّ پَ ٍٔٹی ٍٕٓل  

آپ َے حكـخَٔظخٌ يیں ىیکٓخ ْٕ طٕ رؼیُہ یہ ػاليخص ًْیں ْٕطی َظَ آطی ْیںە يیں حكـخَٔظخٌ يیں )حيَیکی كًهے کے ىٍٔحٌ( حّ ٔهض كیَص 

 کی یہ كيیغ یٕں پٍٕی ْٕثی کہ ُىِ ٍِ گیخ ؿذ ہللا کے ٍٕٓل  

American bombers were bombing also and throwing food also at the same time  

يیں َے كيیغ کٕ پٍٕح ْٕطے ىیکٓخە حّ کٕ يیٍ پیٖ گٕثی کیٔے کہہ ٓکظخ ْٕں؟ حرٓی کم کی رخص ْے، يیں حیک كيیغ کے  exactlyطٕ حطُخ 

کے حّ  رخٍے يیں رہض كکَيُي طٓخە يیں َے ىٔٓض حكزخد ٓے رخص رٓی کی، يیں َے کہخ کہ يـٓے ًٓـٓ َہیں آٍْی کہ ہللا کے ٍٕٓل  

ٗک ٔ ٗزہ کی َظَ ٓے ىیکٕٓں؟ يیں حّ کے رخٍے يیں کچٓ يِیي يٕحى يزخٍک يیں کیخ كکًض پٕٗیيِ ْے؟ کیخ يیں حّ كيیغ کٕ  ٕلِ ه

َے كَيخیخ کہ " ئهًخٌ ؿذ هٔطُطُیہ کی كظق ٓے كخٍؽ ْٕں گے حٍٔ  حىَْ حىَْ ٓے ىیکٓ ٍْخ طٓخە ِٔ كيیغ یہ طٓی کہ ہللا کے ٍٕٓل  

خۓ ْٕۓ ْٕں گے طٕ هزَ آۓ گی کہ ىؿخل َکم آیخ ْے "ە طٕ يیں ٕٓچظخ طٓخ کہ هٔطُطُیہ ٓے يَحى طَکی ْے، حَہٕں َے حرٓی ہظٓیخٍ نٹک

ؿیٔے پہهے حیک ٗہَ کخ َخو رٕنظے طٓے طٕ حّ ٓے يَحى حیک يهک ْٕطخ طٓخە حّ ٔهض حیک ٗہَ حٛلہخٌ کخ يطهذ حیَحٌ طٓخە حد ًْیں پظخ ْے 

 کہ

Turkey was such a good friend of Israel  

طٕ ٓهطخٌ يلًي كخطق کے ْخطٕٓں كظق  Constantinopleحٌ يیں حطُی يلزظیں طٓیں، ٕٓنہ ىكخػی يؼخْيے طٓےە يیں حکؼَ ٕٓچخ کَطخ طٓخ کہ 

يیں َے رہض ؿٍٕ کیخ، پَٓ  َے كَيخثی ْے؟ كيیغ پہ رٓی يـٓے ٗزہ َہیں طٓخە ْٕ چکخ ْے، حد کٌٕ ٓی حیٔی چیِ ْے ؿٕ ہللا کے ٍٕٓل  

ٍٍٔٗ کی ١َف يـٓ پہ  کخ ٔحهؼہ آ گیخ طٕ ٍُِٔ  freedom flotillaڈحل ىیخ کہ چهٕ ٔهض آیخ طٕ پظخ چم ؿخۓ گخە يگَ ؿذ یہ  pendingے يیں َے حٓ

ِٔ یہ کہ طَکی آَے ٔحنے ٔهظٕں يیں ٍَٛٔ رينہ نے گخ،  کَ ٓکظخ ْٕںە interpretػیخں ْٕ گیخە حد يیں حّ كيیغ کٕ آگے رڑْخ ٓکظخ ْٕں، 

ػظیى حّ  حيـي ىؿخلِ  ٍَٟٔ يخٍے گخە ِٔ ٔهض ىٍٔ َہیں ؿذ حَٓحثیم حّ کے ْخطٕٓں ٓے يَے گخ طٕ حّ کخ كًخیظی حّ کخ ؿيِ حَٓحثیم کٕ 
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یہ َہیں پظہ کہ آؽ ْے کہ کم يگَ ْٕ گخ حیٔخ ْی،  ػظیى ٕٓو کخ آؿخُ ْٕ ؿخۓ گخە يیں ىحهم ْٕگخ حٍٔ ؿُگِ Middle Eastکی كًخیض کے نی۔ 

 ْٕ گت ْےەحد ِٔ كيیغ رخنکم ٔحٟق 

Turkey will never forget the insult it has already taken from the Israel  

ىٓض طَکٕں َے حّ ٓے ٕٓنہ يؼخْيے ئُٕم کَ ىی۔ ْیںە حَہٕں َے حٌ رخثیْ طَکٕں کخ رينہ ٍَٟٔ نیُخ ْےە طَک يََے ٔحنے ئهًخٌ َِٓ 

 ؿالو َہیں ٍْےە حّ نی۔ یہ ٔحهؼہ رخنکم ٔحٟق ْٕ گیخ ْے کہْیں، يخٍَے ٔحنے ئهًخٌ ْیںە ِٔ ًْخٍی ١َف کزٓی کٔی کے 

any time anything can happen between Turkey and Israel in middle east.  

 ْى پیچٓے آَے ٔحنے ئهًخٌ ْیںە حّ کے رؼي ًْخٍی رخٍی ْےە

کے يتؼهك کجھی َہ  futureآپ َے فؽيبیب ھے کہ ھى ثچے کی پیعائم کے ولت اـ کے پؽوفیكؽ يبزت (  958قوال ًَجؽ 

کو ثہتؽ ثُبَے کے نی۔ قوچُب ثُع کؽ ظیںە کیب  futureقوچیں، یہ ڈاکٹؽ ثُے گب، اَدیُئؽ ثُے گبە اـ کب يطهت ھے کہ ھى اپُے 

 ؟اچھی ايیع ثھی ؼکھُب َیکی َہیں ھے

َہ نگخیخ کَیںە يیَے کہُے کخ يطهذ یہ َہیں طٓخە حد ىیکٕٓ َخں! آپ كَٝ کَٔ یٍٕپ يیں كٔخد کظخد ٓے  guessٛخكذ! آپ رہض ُیخىِ  خواة:

ِٔ نٕگ کہظے ْیں کہ آپ حّ کخ َخو ٍکٓ ىیںە يیں کہظخ ْٕں کہ يیں َخو َہیں ٍکٓظخ  َڈ يیں رظخ ىیظے ْیں رچی ْے یخ رچہ ْےەإحٌ کٕ حنٹَح ٓخ

 ں َخو َہیٍ ٍکٓ ٓکظخەْٕں، ؿذ طک رچہ پیيح َہیں ْٕ گخ يی

because between the cup and lips there are many slips  

 حد ؿذ طک کٕثی چیِ ٔحٟق َہیں ْٕ ؿخطی ریلؼیِض ئهًخٌ يیَح هیخل یہ ْے کہ يیں ہللا پہ ١َٗ َہیں ٍکُٓخ چخْظخە يیں حَظظخٍ کَٔں گخ کہ

کخ كَم رظخ ٍْخ طٓخە يگَ کٕثی ٕٓچ نے طٕ حّ يیں کٕثی كَؽ  attitudeہ آپ کٕ ؿذ رچہ پیيح ْٕ ؿخۓ گخ طٕ يیں حّ کخ َخو ٍکٕٓں گخە يیں ی

َہیں، حگَ کٕثی آىيی پہهے ٕٓچ نے طٕ حّ يیں کٕثی كَؽ َہیں، َہ ہللا کی ١َف ٓے َہ ًْخٍی ١َف ٓے، حنزظہ حگَ آپ حَ٘خء ہللا کہٕ حٍٔ 

َہیں ْٕح، ریچخٍے کخ پظخ َہیں کہ حٓے کٓخَٔی نگی ْٕثی ْے، یَهخٌ  ْے يگَ حرٓی رچہ پیيحيخٗخء ہللا کہٕ طٕ پَٓ حّ کی کٕثی گخٍَٹی 

 ْٕ پڑح ْے حٍٔ حپ حّ کی ڈحکٹَی کے َو٘ے رُخ ٍْے ْٕںە

and how do you know the way he will be brought up and he/she will rise up?  

 چُخ ْے طٕ يیں حٓے رظخ ٓکظخ ْٕں careerحنزظہ حگَ کٕثی گیخٍْٕیں رخٍْٕیں ؿًخػض يیں آ کَ يـٓے کہے کہ ؿی رچے کے نی۔ ْى َے یہ 

because rightly speaking after 10th you might be able to make a decision  

ُجََگ يیں ؿخۓ گخ؟ حّ ٓے پہهے طٕ يـٓے یہ ك٠ٕل ٓی ٕٓچ نگظی کہ یہ ٓخثُِٔ يیں ؿخۓ گخ کہ آٍٹْ يیں، رخثیُٕ يیں ؿخۓ گخ یخ حَـی

ْےە ْٔی رچہ حیک ىٌ حٌ کے ٓخيُے آ کٓڑح ْٕ گخ حٍٔ يٌحم حڑحۓ گخ کہ آپ ؿٕ يَٟی کَ نٕ يیں َے طٕ کََخ ْٔی ْے، يیں َے طٕ ُٕٓکَ 

 کٓیهُی ْےە

َے ضوظ کهی کب  اـ لعؼ ؼَدیعِ ھوۓ کہ آۖپ  تبؼیطی نواھع يهتے ھیں کہ وزی يیں تؼطم کے ثبػث آۖپ (  959قوال ًَجؽ 

 ؟اؼاظِ ثبَعھ نیب اوؼ اـ کے نی۔ ثبلبػعِ ایک پہبڑ پؽ تهؽیف نے گ۔ اـ والؼے يیں کتُی يعالت يوخوظ ھے

کخ یہ حٍحىِ حیک  ىی ْےە يگَ ہللا کے ٍٕٓل   philosophyىیکٓی۔ ٛخكذ! هٕىک٘ی حٓالو َے كَحو کی ْے حٍٔ حّ کے پیچٓے  خواة:

کے ِٔ حنلخظ يٕؿٕى ْیں، حّ ٓے يَحى حیک هٕىک٘ی يَحى َہیں طٓیە ِٔ حیک حیٔخ طخػَ ْے ؿیٔے يیَح هیخل  ؿٌرخطی ٓخ كیٜهہ طٓخە آپ  

ْے ٛزق ٔ ٗخو هٕحطیٍ طٕ رہض ْی رٕنظی ْیں حٍٔ يَى کزٓی کزٓی رٕنظے ْیں )کٔی رڑے ٛييے يیں آ کے( کہ يیَح ؿی چخْظخ ْے يیں 

ں، يگَ حٌ يیں ٓے کزٓی کٕثی يَح ْے؟ حگَ کزٓی حیٔخ ْٕ طٕ آپ کٕ پظخ ْے کہ کظُی َُيگیخں ٍُٕٓ ؿخثیں يگَ حیٔخ کزٓی َہیں ْٕح، إؿخيَ 

نلع رٕل ىیُے یخ کٕثي حٍحىِ ظخَْ کََے ٓے  desperateحیٔے کزٓی رٓی َہیٍ ْٕطخە حَظہخثی حٟطَحد کی كخنض يیں ؿٌرخطی ْٕ کَ کٕثی 

َے حَہیں طیٍ ىٌ کخ ٔهض ىیخە طیٍ ىٌ  ٓے کچٓ ٕٓحل پٕچٓے حٍٔ ہللا کے ٍٕٓل   هٕىک٘ی َہیں ْٕطیە حٛم يیں یہٕىیٕں َے ہللا کے ٍٕٓل  

ٍ   ؿزَحثیمِ  يیں رڑح پَٔپیگُڈِ کیخ حٍٔ رخٍرخٍ حیک  کلَ يیں حیک کخُْہ طٓی ؿٕ ْٔخں گٍِطی طٓی، طٕ حّ َے ييیُہ کی گهیٕں َہیں آۓە حْمِ  حيی

ە ِٔ گهی کٕچے یہ ٍٕٗ يچخطی پَٓطی طٓیە ہللا کے کٕ حّ کے ؿٍ َے چٕٓڑ ىیخ کٕ حّ کے ؿٍ َے چٕٓڑ ىیخ، يلًي   ؿًهہ رٕال کہ يلًي  

كخل ٓے  ی حیٔی ٍٕٛصِ طٓی حٍٔ ٓخٍی َُيگی ہللا کے ٓخطٓ طؼهن يیں حَہیں کزٓ entire approachکی ؿٕ  کٕ رہض ٛييہ طٓخە آپ   ٍٕٓل  

ٔحٓطہ َہیں پڑح طٓخ، حٌ کٕ یہ ٗزہ پڑح کہ ٗخیي يیَی کٔی هطخ کی ٔؿہ ٓے ہللا کی َخٍحٟگی يـٓ پہ آ ٍْی ْے حٍٔ يـٓ ٓے یہ َؼًض 

یخ  يؼطم کَ ىی گت ْےە طٕ ْٔخں كوَِ کچٓ حّ هٔى کخ طٓخ کہ " يیَے ؿی يیں آثی طٓی کہ يیں حّ پہخڑ ٓے حپُے آپ کٕ َیچے گَحىٔں ")

(" حٍٔ يیَے ؿی يیں آیخ "ە يیَح هیخل ْے کہ حیک هیخل ْی ْٕ گخ ؿٕ حٍحىے طک َہیں پہُچخە حّ ١َف طٕ الکٕٓں نٕگ ٕٓچظے ْیں ًْخٍے 

کخ حیک هیخل ٓخ آیخ کہ حچخَک آًٓخٌ يیں  desperationکٕ  ؿی يیں آطخ ْے کہ کچٓ َہ کچٓ کَ گٍِیں يگَ ْى کَطے کچٓ رٓی َہیںە ٍٕٓل ہللا  

ٍ   خ ْٕح، ك٠َص ؿزَحثیمِ طڑحک کٕ  کے ْخطٓ ٓے گیخە َٛف ہللا َے یہ کہخ کہ ؿذ آپ   ٓے ٍٓخنض چُٓی، َہ ہللا آپ   كخَٟ ْٕۓ حٍٔ كَيخیخ آپ   حيی

حٗخءہللا کہہ نیخ کَیں حٍٔ حگَ رٕٓل ؿخثیں طٕ ؿذ یخى آۓ )پڑْ نیخ  کٕثی ٔػيِ کَیں طٕ آپ   ْٕ ؿخۓ، کٕثی ئهہ ْٕ ؿخۓ، ؿذ آپ   delayکٕثی 

 َیں(ەک

کٕ حّ کی کٕثی ٍَٟٔص َہیں طٓیە یہ حٕٛل يیَے حٍٔ آپ کے نی۔ طٓخ حٍٔ ًْخٍی ٔؿہ  حیک رخص یخى ٍکٓی۔ ہللا کے ٍٕٓل   ضواتیٍ و خُؽات!

کخ حیک حٍٗخى رڑح  يض کے نی۔ ْٕطی ْےە ہللا کے ٍٕٓل  ٱٓچی رخص یہ ْے کہ پیـًزَ کی حرظالء  کٕ یہ ىکٓ پہُچخە ٓے ہللا کے ٍٕٓل  

يض کی حّ يیں رٓالثی ْٕطی ْےە یہ ہللا کے َِىیک ٱهٕرٍٜٕص ْے کہ رؼٞ حٔهخص پیـًزَ ٓے ؿهطی حّ نی۔ کَٔحثی ؿخطی ْے کہ 

ٓے چَٕکہ رہض رڑح حٕٛل َکهُخ ْٕطخ ْے، ؿیٔے آپ کہٕ َخں! یَْٕ ػهیہ حنٔالو کٕ طٕ ًْیٍ پظخ  act of Prophetؿهطی َہیں ْٕطی يگَ حیک 

 کٕثی َہیںە رْ هَآٌ ْی رظخطخ ْے، َہ ْى طٓے، َہ آپ طٓےە حیک ٓخَلہ گٍِح يچٓهی کے پیٹ يیں گ۔ حٍْٔی 
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( ٍَ ی ًِ هِ ٰب ٍَ ٱنظا ِّٗ ُڪُُض ِي ََُك اَِ ٰب ۡزَل ُٓ َّ ااِلا  أَََض  ٰب َ ٍَُس حال َزیَخء ; ٨٧" الا  اِن ٕۡ ُٓ  [ )87    ] "

  ْ ْ   يگَ کیخ ْٕح؟ حد ىیکٕٓ کظُی رۓهٕكی حٍٔ كًخهض کی رخص ْٕ گی کہ حگَ کٕثی ٗوٚ کہے ؿی یَٕ  طٕ رڑی ؿهطی کَ گ۔ طٓے، یَٕ

ٓے طٕ یہ ْٕ گیخ يگَ كویوض یہ ْے کہ یَْٕ کی حّ كَکض کٕ ؿے ہللا َے هطخ ًٓـٓخ، ْى حٓے هطخ َہیں کہہ ٓکظے، يیں طٕ کہہ ْی 

  ْ کی ٔؿہ ٓے حطُی رڑی َؼًض يهی ْے کہ يیں حٓے هطخ َہیں کہہ ٓکظخ ْٕں، ْخں ہللا حٓے هطخ کہہ ٓکظخ  َہیں ٓکظخ يـٓے طٕ یَٕ

يیں طٕ  کہہ ٓکظخ ْے، يیں َہیں کہ ٓکظخە imperfectیخ  perfectِ حٓے هطخ کہہ ٓکظخ ْےە کٔی چیِ کٕ ْےە طٕٓڑح ٓخ كَم ْے کہ ٔ

  ْ ْ   ٓے یَٕ ٓے ِٔ هطخ کَٔحثی کیَٕکہ حّ کی ٔؿہ  رہض ْی گ۔ گٍِے ىٍؿے پَ ْٕں، يگَ يیں یہ کہظخ ْٕں کہ ٗکَ ْے ہللا َے یَٕ

 يؼٌٍص َکال کہ ؿْ پَ ہللا کی ٗہخىص آ گت  ُِ يؼٌٍص َکال، حیٔخ هٕرٍٜٕص حَيح ٓے حیک حیٔخ حَيحُِ 

ٍَُس حال َزیَخء ; " ە ە ە  ٕۡ ُٓ  [ ٍَ ُِی ۡئِي ًُ ـِٗ ٱۡن ٰۨ ٲنَِك َُ ٌَ " [   88ََٔك

  ْ کٕ َـخص ىی حٍٔ ْى َْ حّ يٕيٍ کٕ ىیں گے ؿٕ حّ حَيحُ يیں ْى ٓے يؼخكی يخَگے گخە طٕ آپ ىیکٕٓ آپ کٕ ِٔ هطخ نگظی ْے  ْى َے یَٕ

 کزیَ نگظی ْےە کہ ٍكًض حٍٔ َؼًضِ 

It is not possible to object to the prophet‟s deeds because they are very very well guided persons  

 ٍكًض ْٕطی ْیںە يض کے نی۔ رخػغِ ٱحٌ کی هطخثیں َہیں ْٕطیں يگَ 

يمطؼبت کو  کے قبتھە پؽوفیكؽ يبزت آپ اپُے ػهى يیں زؽوفِ captionکی  most urgentیہ ایک قوال ھے (  969قوال ًَجؽ 

 ھے؟ اظاؼاتی نکم کیوں َہیٍ ظیتے، کبفی آقبَی پیعا ھو قکتی ھے اوؼ کیب اـ ػهى کو زبيم کؽَے کے نی۔ تموی' نؽِ

 ٓخثُِٔ کٕ طوٕی' ٓے حطُی َٔزض َہیں ْٕطی خواة:

I have yet to make it a point with whether I know a scientific knowledge  

ْٕں، یخ ٟخرطگی ْٕ  rulesحیک آىيی ؿذ کٔی ػهى کے حٕٛل يَطذ کَ نیظخ ْے، یؼُی حّ کے  but sinceیخ یہ يیَے طویم کی پیيحٔحٍ ْےە 

پہ ْٕطخ  theoretical levelحٍٔ حٌ يیں ئظؼُیخص کے ظہٍٕ کخ کٕثی حيکخٌ َہ ْٕ، کیَٕکہ ٓذ ٓے پہهے کٕثی رٓی هخٌَٕ حٍٔ کٕثی ػهى حیک 

رُظخ ْےە طٕ ؿْ ػهى کٕ يیں َے  lawکے رؼي ِٔ  theory رُظخ ْے، theoryکے رؼي ِٔ  hypothesisْٕطخ ْے،  hypothesisْے، حیک 

hypothetically  حهٌ کیخ ِٔ حد ٗخیيtheoretical limits  ّيیں آ گیخ ْےە يگَ يیں یہ َہیٍ کہہ ٓکظخ کہ يیں حlaw  کی آگہی طک پہُچ گیخ

ل ٔ آهَ، ىَیخ ٔ ػخهزض حٍٔ حٌ کی َُيگیٕں کے رخٍے يیں حطُخ طٕ يـٓے ٍَٟٔص ْی َہیں کہ يیں حَٔخَٕں کی حّٔ ل ْٕںە يیں ًٓـٓظخ ْٕں حّٔ 

 ؿخَُے کی کٕٖٗ کَٔںە

I don‟t have the wish, secondly, purpose of this knowledge was  

خ ْیں؟ حّ کٕ حگَ ػخو کیخ ؿخۓ طٕ يیَح هیخل ْے کہ کى ٓے کی main hindrancesنٕگٕں کٕ ىیکٓخ ؿخ ٓکے کہ حٌ کے حٍٔ ہللا کے ىٍيیخٌ يیں 

، پَٓ حیک ؿيیي طَیٍ ٓخكٹ ٔثیَ يیں کى حٓے کى ٓظَ ِْحٍ حكَحى کخ ڈیٹخ ڈحنُخ پڑے گخ طخ کہ ؿٕ حهٔخو حٌ پَ حػَ کى يـٓے ٓظَ کًپیٕٹَ چخْجیں

کی  finalityىے ٓکظخ ْے ؿٕ کہ  judgementsٔی رُیخىٔں پَ حَيحُ ْٕں گجیں حٌ کخ حىٍحک کیخ ؿخ ٓکےە رالٗزہ یہ ػهى آپ کٕ حَظہخثی ٓخثُ

 كي طک ىٍٓض ْٕںە 

کٕ حطُی پٌیَحثی كخٛم َہیں  Dianeticsًْخٍے ْخں  کہظے ْیںە Dianeticsٓخثیکخنٕؿی کی حیک رَحَچ ْے ؿٔے آپ کٕ حیک يؼخل ىیظخ ْٕں، 

يیں پیە حیچە ڈیە رٓی ْٕ ٍْی ْےە حیک ٓکخنَ آگ۔ حيَیکہ ٓے، طٕ ِٔ  Dianeticsحنزظہ یٍٕپ حٍٔ حيَیکہ يیں حّ کی کخكی يخَگ ْےە آؿکم 

کَ کے حٓے کًپیٕٹَ پَ يوظهق ػُٕحٌ ىیے ؿخطے  hook upکے طـَرخطی ػًم يیں حیک آىيی کٕ کًپیٕٹَ کے ٓخطٓ  Dianeticsرظخَے نگے کہ 

کہظی ْے؟ حٓی ١َف ىَٔٓے حنلخظ ؿیٔے يخں  کیخ blood movementْیںە ػُٕحٌ کچٓ حیٔے ْٕں گے کہ ؿی ٗخىی کے نلع پہ حّ کی 

ْٕ گخ طٕ  over concernکے نلع پہ کیخ کہظی ْے؟ رچے کے نلع پہ کیخ کہظی ْے؟ حهظيحٍ کے نلع پہ کیخ کہظی ْے؟ طٕ ؿْ چیِ پہ ِٔ ُیخىِ 

 concernedٍ حّ چیِ کے رخٍے يیں کَ ىیظخ ْے کہ حّ رُيے کخ ُیخىِ پَحرهى یہ ْے حٔ point outيوٜٕٙ آالص ٔؿیَِ کے ًٍیؼے ِٔ کًپیٕٹَ 

 ْےە طٕ حیک نلخظ ٓے یہ ؿیزی ٓخ ػهى ًٓـٓخ ؿخۓ گخ کہ

A man is known by whatever obsession of mind he is going through and whatever desire he had to do any thing  

 ٌِ کی کٕثی كخثم يٕؿٕى ْے؟ حّ َے کہخ حرٓی طک يیں َے ىٔ رُئں کی كخثهیں طیخٍ  Dianeticsيالهخص يیں َے پٕچٓخ کہ طًہخٍے پخّ  ىٍٔح

 Thisىی طٕ ِٔ يـٓے کہُے نگخ کہ  readingىیظخ ْٕںە يیں َے حّ کٕ  readingکیں ْیںە يیں َے کہخ کہ كخثهیں رُي ٍکُٓخ حٍٔ يیں طًہیں حپُی 

is shocking  ٕآپ کی طreading ٔیہ ؿٕ ػهى ْے  ِٔ آپ َے َٗٔع يیں ىے ىی۔ طٓےە پٕحثُٹ حهٌ کی۔ طٓے حٍٔ پٍٕی ْےە يیں َے طٕ َٛف ى

کہیں يگَ یہ يکخٗلخطی ػهٕو يیں ٓے ْےە ٗخیي حّ يیں ٓذ ٓے رڑی رخص یہ ْے کہ  shockingچخْے حّ کٕ هٕكُخک کہیں یخ حّ کٕ 

ىَْ ٓے حىَْ کََخ چخْٕ گے طٕ آپ کے َظخثؾ َلٔی حٗکخل حّ يیں ٍَٟٔ كخثم ْٕطے ْیں حٍٔ ؿذ آپ حپُی هٕحْٖ کے نی۔ حّ ػهى کٕ ح

 ٍَٟٔ هَحد ْٕں گےە

پؽوفیكے يبزت َظؽ کے ثبؼے يیں ضبيے نوگوں َے قوال پوچھب ھے کہ کیب َظؽ نگُب ثؽزك ھے؟ اـ کی (  961قوال ًَجؽ 

 نؽػی زیثیت کیب ھے؟

چخٍؽ پَ چهظخ ْے حٍٔ حگَ حیکخ كٜہ یخ ؿِ یہ ٓخٍح كخٛم کَ نے طٕ حّ کی ١خهض حٍٔ ؿیَ ٛلض يُيحَہ ٍكـخٌ رڑْ ؿخطخ  118ٓخٍح ىيخؽ  خواة:

کَطخ ْےە حٍٔ ِٔ ىَٔٓے رُيے پَ ؿخ گَطخ ْےە كٔي حٍٔ کیُہ يیں  concentrateْے، طٕ حیک كهیٖ يیں پٍٕے کخ پٍٕح چخٍؽ آپ کی َظَ يیں 

کہ یہ يَکِیض ىے ىیظخ ْے، آپ کے کٔی رٓی ؿٌرے کٕ، َلَص کٕ، يلزض کٕ حٍٔ یہ ؿذ آپ کی َظَ يیں پٍٕے ٓیهِ ؿٕ حطُی ١خهض ْے 

ْیں رخهی ٓیهِ حّ ٔهض حّ کے ریکخٍ ْٕطے ْیں حٍٔ حیک ٓیم حطُخ چخٍؽ يم ؿخطخ ْے طٕ آپ کے ٔژٌ کے ًٍیؼے ِٔ ىَٔٓے رُيے پہ ؿخ گَطخ 
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َطَ کے رخٍے يیں ہللا ْےە ٗخیي آَے ٔحنے ٔهظٕں يیں حّ کخ رٓی کٕثی ٓخثُٔی طٕؿیہہ َکم آۓە طٕ  scientific Phenomenaْے حٍٔ یہ حیک 

کہ یہ نگظی ْےە يگَ حّ کخ ػالؽ رٓی ْےە پہهے کٕثی حٍٔ ١َیوہءکخٍ ْٕطخ طٓخ  so we do believeَے رٓی كَيخیخ کہ یہ نگظی ْے،  کے ٍٕٓل  

 يگَ پَٓ یہ ىػخ آگجی ە ە ە 

ًۡ  ىا ٓ  نهّ حَ  ہللاِ  ىِ ٔۡ رِ "  َٔ َْ َا كَ  ذۡ َْ ح َٔ َْ ىَ َۡ رَ  خ  ٍِ  ] خَٓ زَ َٛ َٔ  خ  ِٜ  كٜ  "  [ یٍك

ہللا کے َخو کے ٓخطٓ کہ حے ہللا حّ کٕ رَحثی ٓے، گَيی ٓے حٍٔ َٓىی ٓےرچخە طٕ یہ طیٍ کیلیظیں ْیں ؿٕ حَٔخٌ پہ َظَ کے ًٍیؼے ١خٍی 

 something is going to happen toْٕطی ْیں یخ حّ کٕ روخٍ چڑْ ؿخۓ گخ یخ حّ کٕ َٓىی کے ٓخطٓ کپکپی نگے گی یخ رَحثی کی ٔؿہ ٓے 

him ٓے پہ چٕٹ آ گت یخ کٔی کخ ْخطٓ ٹٕٹ گیخ یخ کچٓ حٍٔ كخىػہ ْٕ گیخە یہ طیٍ ٍٕٛطیں ْیں ؿٕ َظَ کی ىػخ يیں رظخثی گت ْیںە ؿیٔے يخط

طٕ رچٕں کے نی۔ ػخو ْے، حّ ىػخ کٕ آپ کؼَص ٓے پڑْ ٓکظے ْٕ، آپ طًخو نٕگ حپُے نی۔ پڑْ ٓکظے ْٕە حگَ آپ كلخظظی ١ٍٕ پَ حّ کٕ 

 ٓے رچُے کے نی۔ ٹیکے نگٕحَے پہ ْٕطخ ْےە virusہللا کے ك٠م ٔ کَو ٓے حّ کخ ْٔی ٍُنٹ ْٕ گخ ؿٕ  پہهے پڑْ نیظے ْٕ طٕ یویُخ  

 فعک کے زوانے قے وظبزت فؽيبظیںە لؽِبـ اوؼ ثبؽِ  زعیثِ (  962قوال ًَجؽ 

طٕ ٗخیي حَہٕں َے هٕى ْی کَ نیخ  نگظخ طٕ یہ ْے کہ یہ حیک يؼخيهہ ْے ؿٕ ىٔ ئهًخَٕں کے گَْٕٔں يیں ؿخٍی ْے، يگَ حّ کخ كم خواة:

َ   let sayطٓخە  َ   کہ ك٠َص حرٕ رک ٌ   َے حیک كیٜهہ کیخ، ك٠َص ػً َ   َے حٓے رَهَحٍ کیخ، ك٠َص ػؼًخ َے ؿٕ حیک كیٜهہ  َے رَهَحٍ کیخە ٓیيَخحرٕرک

ٍِ  کیخ حّ يیں ك٠َص ػهی   ّ   کٕ رال کَ حیک رخص کہی کہ ٔحٍػیٍ يیں حر رٓی حطُخ ْی ىػٕی' کَ ٍْے ْیں ؿظُخ آپ کَطے ْیںە يیں رٓی  ػزخ

کٕثی حیٔخ َٓحؽ َظَ َہیں آطخ، ك٠َص  by no chanceَے حّ کی طٕنیض آپ کے ٓپَى کی طٓیە طٕ  یہی کَ ٓکظخ ْٕیں کہ ؿیٔے ٍٕٓل ہللا  

  َ ە چ کَطے چهے آۓ ْیں ٔیٔے ْی حّ کخ هَچ ْٕ گخهَ کخ كیٜهہ یہ طٓخ کہ يیں حّ کٕ چٓیڑٔں گخ ْی َہیں، ؿیٔے حّ کٕ ٍٕٓل ہللا   حرٕرک

ّ   پَٓ ك٠َص ػهی   حّ کی طٕنیض کے حَچخٍؽ ٹَٓےە حٍٔ یہ حٓے ْی هَچ ْٕطخ ٍْخە حگَ یہ كیٜهہ ؿه٢ ْٕطخ طٕ پَٓ کٔی َہ  حٍٔ ك٠َص ػزخ

يزخٍکہ آثی   ٔؿہہ کےپخّ هالكضِ کَو ہللا ك٠َص ػهی   کٔی ىٍٔ يیں آ کے حّ كیٜهے کٕ طزيیم کیخ ؿخطخە يگَ ىیکٓخ یہ گیخ ْے کہ ؿذ ؿُخدِ 

کٕ كیٜهہ ؿه٢ نگظخ طٓخ يگَ  ك٠َص ػهی   طٕ حَہٕں َے رٓی حّ کٕ رخنکم َہیں چٓیڑح حٍٔ كیٜهہ رَهَحٍ ٍکٓخە حد كَٝ کَٔ ْى یہ کہیں کہ ؿُخدِ 

ہ پیچٓے چٕٓڑ ؿخَے ٔحنی رخص طٓیە چَٕکہ حٌ کخ حپُخ طٓخ حّ نی۔ حَہٕں َے كیٜهے کی طٕػین کی طٕ یہ رٓی حیک ؿه٢ ىنیم ْٕ گیەە کیَٕکہ ی

 کے رخٍے يیں کہخ ؿخطخ ْے کہ ك٠َص ػهی  

ریض کی  " طٕ ِٔ كظخٔی' يیں کٔی هٔى کی کٕطخْی رَىحٗض َہیں کَطے طٓےە حگَ يخٌ رٓی نیظے طٕ حہمِ  نلوخٍح ًٔالَ  ٓیق حِ اّل ػهی الَ ال كی' حِ " 

پڑے ْیں حٍٔ حٌ يیں  ْٕ ؿخطخە يگَ يیَے پخّ كظخٔی' ك٠َص ػهی   (convey)١َف ٓے حٓے ٛيهہ کَ ىیظے طٕ کٕثی َہ کٕثی كیٜهہ يَطذ 

كيک پہ کٕة حیٔخ كَف الیخ گیخ ْٕە ػویيص کی ؿہخں  هالكض يیں رخؽِ  کے ىٍِٔ  کٕثی حیک ؿًهہ رٓی حیٔخ َہیں ْے کہ ؿْ يیں ك٠َص ػهی  

ٍکٓظے ْیںە ًْیں حٌ ٓے ُیخىِ کٌٕ ػِیِ ْٕ ٓکظخ ْے؟ ْى  excessive feelingsریض کے نی۔ رہظَیٍ حكٔخٓخص حٍٔ  طک رخص ْے طٕ ْى حْمِ 

ْے کہ ؿذ حیک ئهًخٌ ٛلخری َے حیک یہٕىی کے  ٍٕٓل   طٕ حٌ کے حكٔخٌ يُي ْیںە يگَ هخٌَٕ رٔخحٔهخص ؿٌرخص کی پَٔح َہیٍ کَطخە كيیغِ 

کؼزہ کی  يیں ٍدِ  ی َے رؼي يیں کہخ کہ یخٍٕٓل ہللا  َے یہٕىی کے كن يیں كیٜهہ ىیخ، ُيیٍ کے حیک ٹکڑے کخ، طٕ ٛلخر هالف ىػٕی' کیخ طٕ آپ  

ْخں يـٓے پظخ ْے کہ طى ٓچے طٓے يگَ ىَیخ يیں كیٜهہ ْى ٗہخىطٕں کی رُیخى پَ  َے كَيخیخ هٔى کٓخ کے کہظخ ْٕں کہ يیں ٓچخ طٓخە آپ  

 ئظؼًم ْےە lawکَطے ْیںە طٕ يیَے هیخل يیں یہی 

یہوظی ھًیهہ ضعا کی يهؼوٌ لوو ؼھی ھے اوؼ لؽآٌ يیں ثھی اـ کب انبؼِ يهتب ھےە ػًهی ِوؼ پؽ ثھی (  963قوال ًَجؽ

ػًهی يیں یہ اچبَک تجعیهی  کیبە نیکٍ چُع ظھبئیوں قے ضعائی زکًتِ followکو  dogmaپچھهے ظو ھؿاؼ قبل قے اپُے اـ 

 کیوں؟

يیں آؽ ٛزق ْی هَآٌ کی آیض پَْ ٍْخ طٓخ کہ ْى َے كیٜهہ کیخ ْے ْى طًہیں ىٔرخٍِ حکٹٓخ کَیں گےە يیَح هیخل ْے کہ حّ رخص کٕ  خواة:

ؿٕ  ًٓـُٓے کخ حیک حَيحُ طٕ یہ ْٕ ٓکظخ ْے کہ يیَح ہللا رڑح يہَرخٌ ْے حٍٔ يـٓے يهک ىے گخ، كکٕيض ىے گخ حٍٔ ىَیخ يیں ؿخنذ کَے گخە يگَ

هَآٌ يیں َظَ آطی ْے کہ ىَٕٔں يَطزہ يیں طًہیں حکٹٓخ کَ کے هٕد ؿٕطے يخٍٔں گخە حد ًٓـُٓے کی رخص ْے کہ یہٕى  strategyہللا کی 

 حٓے حّ ١َف ٓے نے ٍْے ْیں يگَ هَآٌ یہ کہہ ٍْخ ْے کہ ؿیٔے طى ٍُٔ آٍٔ حٍٔ ريروض نٕگ ْٕ، رهکہ حٌ کے پیـًزَ کہہ ٍْے ْیں

ٌۡ أَُكٕ ِّ أَ ًُ رِٱنها ََس " " أَُػٕ ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ  [   ٍَ هِی ِٓ ٰب ـَ ٍَ ٱۡن [ "   (حٌ ؿخْهٕں ٓے يـٓے رچخَخ  کہ حے ہللا) 67ٌَ ِي

ٓیُکڑٔں یہٕىی ٓخٍی ىَیخ يیں رکَٓے ْٕۓ کہ یہ ريروض رخٍرخٍ حَہی كًخهظٕں کخ حٍطکخد کَطے ْیںە طٕ ہللا حٌ کٕ ىٔرخٍِ حکٹٓخ کَ ٍْخ ْےە 

 ْیں حٍٔ حطُی ىٍٔ طک رکَٓے ْٕۓ ْیں کہ حٌ يیں ىٔ ىٔ، چخٍ چخٍ کٕ ہللا کیٔے يخٍ ٓکظخ طٓخ؟

I think according to the Quranic technique they had been gathered and they are being gathered  

یَح هیخل یہ ْے کہ هٕيٕں کی َُيگی يیں کٕثی ٕٓ ٓخل، ٕٓح ٕٓ ٓخل ُیخىِ َہیں ْٕطےە حکٹٓخ کَ کے حچٓی يخٍ پڑے گی حٍٔ ي ًٍح

Individual life  يیں ٗخیي ٕٓ ٓخل حیک يکًم َُيگی ْےە يگَ هٕيٕں کی َُيگی طٕٓڑی ١ٕیم ْٕطی ْےە حّ نیے حگَ ىّ پُيٍِ ریْ ٓخل

 ە نی۔ ْیں طٕ آپ كکَ َہ کَٔە حَ٘خء ہللا حٌ کخ ە ە حَہٕں َے گِحٍ

 چٓپے گخ پ٘ظٕں کخ هٌٕ کیَٕکَ  يلَ٘ هَیذ ْے یخٍٔ ٍُِٔ  

 ٌِ  نہٕ پکخٍے گخ آٓظیں کخ  هُـَ ؿٕ چپ ٍْے گی ُرخ

 ؟يسجت اوؼ يوظّت يیں کیب فؽق ھے(  964قوال ًَجؽ

 ْٕطی ْےە حگَ آپ هَآٌ پڑْٕ طٕ يٕىّص کخ ٔىّ کخ نلع  (physical)يلزض ٛلخطی ْٕطی ْے حٍٔ يٕىّص ؿًٔخَی  خواة:

ذِ "  ٰب ِم ٱۡنكَِظ ْۡ ٍۡ أَ َ   ّيِ ََس]  َٔىا َڪِؼی ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  :109    ]"
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 یٍ کخ ًکَ ْٕطخ ْے طٕ ہللا طؼخنی' کہظخ ْے يگَ ؿذ يٕيُ ٓے آیخ ْے حٍٔ ٔىّ کے نلع يیں ؿٔى ٗخيم ْےە

 " ِّ ا خ نِّه يُّ ُكزّ   َٗ
ْح أَ  ٕ ُُ ٍَ َءحَي ي ٌِ ََس ] َٔٱنا ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  :165    ]"

يیں ؿڑَخ، حّ کٕ يلزض کہظے ْیںە یؼُی ٛلخص کے ًٍیؼے حیک ىَٔٓے کٕ چخُْخ يلزض ْےە  کہ ٛلخطی ١ٍٕ پَ هیخل کے ١َیوے ٓے آپْ

ًْی٘ہ يٕؿٕى ٍْظخ  physical aspectچَٕکہ ٔىّ يیں ؿٔى ْے، رض ْے، پظَٓ ْے، حّ نی۔ ٔىّ ؿٕ ْے حّ يیں حیک ؿًٔخَی طؼهن حیک 

ٔىٔى  ٓىِ حِ ْی کَطخ ْےە ہللا کے ىٔ َخو ؿٕ يٕؿٕى ْیں حٌ يیں َْ کی ١َف َ٘خَيٱَْ ْے حٍٔ ؿٕ ٔىّ ْے یہ ؿًٔخَی ٱْےە يلزض ٛلخطی 

َْ کخ رڑْ ؿخَخ ٱک ؿًٔخَی ٔىٔى رَح ىیظے طٓےە کیَٕکہ حّ يیں حِ  کٕ آپ َے ىیکٓخ ْٕ گخ کہ پَحَے ٓخٍے نٕگ يیخں ریٕی کی نڑحثی يیں حٓىِ 

 ْٔخد کے طلض ْےە َیچَل نگظخ طٓخ، يگَ يلزض ؿٕ حٓىِ 

 ہللا نہبة، يًتبؾ يفتی، وايف ػهی وايف اوؼ انفبق ازًع کے ؼوزبَی لع کے ثبؼے يیں کچھ ثتبئیںەلعؼت (  965قوال ًَجؽ

ِٖ  هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص حّ يیں ؿیزض آ ؿخطی ْے، يیں کیخ کَٔں، حٕٛال   خواة: َظَ يیَح ٔحٓطہ  ؿْ ػهى کٕ ْى پَیکٹْ کَطے ْیں حّ کے پی

 ہللا ٗہخد کچٓ پہهے گٍِ گ۔يوظی ٛخكذ حٍٔ حٗلخم ٛخكذ ٓے ٍْخ، حطلخم ٓے هيٍص 

but I was there (Lahore) when he was there  

ْے حٌ يیں ٗخیي رڑح ي٘کم ْے کہ يیں  mysticismں طٕ ؿٕ حیک ؿَُل إٔحٛق ػهی ٔحٛق رٓی ْٔخں طٓےە حد حگَ حیک نلع يیں آپ کٕ رظخ

 کہٕں کہ

any amongst of them was a true mystic, there was no sign of it  

ههیم ؿزَحٌ ٓے طٓخە حَ٘خثیہ کی ُرخٌ ٓے حَہٕں  originحٍٔ حٌ کخ  he was a literary aestheteحنزظہ يیں ٔحٛق ٛخكذ کے رخٍے يیں کہٕں گخ 

 )ُرخٌ ٔ ریخٌ کی كي طک( يیں رڑے حچٓے هیخل پیٖ کی۔ە َے حپُخ حَيحُ حهظیخٍ کیخ طٓخە حٍٔ رڑی هٕرٍٜٕص حٍىٔ

but did he know about the truth? About high relationship of mysticism?  

یہ يـٓے حٌ کی کٔی طلَیَ يیں َظَ َہیں آیخە حٗلخم ٛخكذ ٓے يیَی يالهخص ْٕثی، حَہٕں َے يـٓ ٓے کہخ کہ يیں هيح کے ٍٓظے پَ 

ے نی۔ يًکٍ َہیں ْےە حَہٕں َے چهُخ چخْظخ ْٕں، يیں َے ريهًٔظی ٓے حٌ کٕ طٕٓڑح کٍٕح ٓخ ؿٕحد ىیخە يیں َے کہخ هخں ٛخكذ یہ آپ ک

 کہخ کیٕں َہیں ْے؟ طٕ يیں َے کہخ

one thing you are very possessive and second thing is  

کہ آپ ٔؿخْض ١هذ ْیںە حٌ ىٔ چیِٔں کے ْٕطے ْٕۓ هيح کٕ طالٕ ٍٓظہ َہیں پکڑ ٓکظیە طیَٔ ے يلظی ٛخكذ ْیں، ٓچ پٕچٕٓ طٕ يلظی 

َے حپُی کظخد يیں ؿه٢ ٔحهؼخص کیٕں نکٓے ْیں حٍٔ  هخص رڑے يِے کی ْٕثیە يیں َے حٌ ٓے ٕٓحل کیخ کہ آپٛخكذ ٓے يیَی حرظيحثی يال

ٓے کیٕں نکٓے ْیں؟ کخالٗخِ کخکٕ کخ رخرخ حٍٔ حٓالو آرخى يیں ٓکٕٹَ ٔحال ٔحهؼہ، يیں َے حٌ ٓے کہخ آپ کٕ هیخل  mystic referenceآپ َے 

ريَخو ْٕطخ ْےە طٕ روٕل يلظی ٛخكذ ْٔخں ٓے َکم کَ حٗلخم کے پخّ گ۔ "  فْیں حٍٔ حّ ٓے طّٜٕ  statementsَہیں آیخ کہ یہ رڑی ؿه٢ 

یخٍ حیيے حٍىگَى کٕثی آٍح ٍَٟٔ حے، حیُٕں پظہ کْ ١َف نگ گیخ حے " )رٕنے یخٍ حّ کے آّ پخّ ٍَٟٔ کٕثی آٍحء ْے، حّ کٕ پظخ کیٔے چال( 

رڑی هٕرٍٜٕص حٍٔ ٹٓیٹٓ رٕنظے طٓےە ؿذ ٔحپْ آۓ طٕ حَہٕں َے يـٓ ٓے کہخ کہ آپ کٕ پظخ کیٔے چال؟ يیں َے کہخ ٕٛكی کخ یہ ١َین  پُـخری

، ٕٛكی کٕثی ىػٕی' َہیں کَطخ، ِٔ ریچخٍِ پہهے ْی هيح ٓے ڈٍح ْٕطخ ْے، طى نٕگ حّ پہ هٕحيوٕحِ ؿٕٓٹ ئه٢ کَ ىیظے ْٕە ِٔ ْی َہیں

 ے حٍٔ َہ ىػٕی' کَطخ ْےە یہ يهلٕظخص ػٕحو حنُخّ کے حػظوخىحص کے نی۔ هطََخک ػخرض ْٕ ٓکظی ْیںەطٕ َہ ٔػيِ کَطخ ْ

you are creating a sense of euphoria in people  

نٕگٕں يیں ك٠ٕل حيیيیں پیيح کَطی ْیںە یہ کخٕٔ حگَ کٔی حٍٔ حَيحُ ٓے کی ؿخۓ طٕ ٗخیي يهض کخ كخثيِ ْٕە  euphoric tendenciesحٍٔ یہ 

 يگَ یہ ؿٕ ڈْیَ نگخ کَ آپ يـٌٔرٕں حٍٔ رخرٕں کی کہخَیخں نکٓظے ْیں یہ کى حُ کى طّٜٕف َہیں ْےە

It could be anything, it could be a literary style, it could be mystical writings  

 نیکٍ حّ کخ طّٜٕف ٓے کٕثی طؼهن َہیںە

كَيخثی حٍٔ  Mystic poetryکہظے ْیںە يٕٕٛف کے يظؼهن ي٘ہٍٕ ْے کہ حَگَیِی يیں  Mysticکٕ نٕگ  Johan donne ضواتیٍ و زُؽات!

 ػخٍكخَہ کالو نکٓخە طٕ حّ کے رخٍے يیں حیک ؿًهہ نکٓخ ْٕح کہ

he used to perplex the fair ladies with his metaphysical entities  

يالهخص طٓی یخ کیخ طٓخ نیکٍ طّٜٕف کخ حّ ٓے ىٍٔ کخ رٓی ٔحٓطہ َہیںە يلظی ٛخكذ کہخ کَطے طٓے کہ يیں  حد يـٓے َہیں پظخ یہ طوَیذ رلَِ 

حگَ ٍكـخٌ حّ ١َف آۓ گخ  حّ نی۔ نکٓظخ ْٕں طک کہ نٕگٕں کخ ٍكـخٌ حّ کی ١َف آۓە يیں يلظی ٛخكذ ٓے کہخ کہ ىیکٕٓ يلظی ٛخكذ

طٕ نٕگ هيح طٕ َہیں ڈَْٕڈیں گے، نٕگ طٕ يـٌٔد ڈَْٕڈیں گےە ِٔ طٕ حیٔے نٕگ ڈَْٕڈطے پَٓیں گے کہ ؿٍ کے ٓخطٓ حّ هٔى کی کٕثی 

 ُٗخهض ٔحرٔظہ َہیں ْےە يلظی ٛخكذ يخٗخء ہللا َیّض کے رہض حچٓے طٓے حٍٔ َیک حَٔخٌ طٓے حٍٔ طٔزیلخص کےطے طٓےە حیک ىٌ يـٓے

حَہٕں َے کہخ کہ پَٔكیَٔ ٛخكذ آپ َے يیَے ٓخطٓ رڑح ظهى کیخ ْےە يیں َے پٕچٓخ يیں َے کیخ گٔظخهی کی؟ کہُے نگے حچٓے رٓهے ْى 

 ہللا کی گٕى يیں ریٹٓے طٓے طى َے ًْیٍ َٕکَ رُخ ىیخ ْےە 
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ُیخىِ ْی يہَرخَی کَطے ْیں، حیٔخ کیٕں  حیک ىٌ رڑح ػـیذ ٓخ ٕٓحل کیخ، کہُے نگے يیں ىیکٓظخ ْٕں پَٔكیَٔ ٛخكذ کہ آپ يـٓ پَ کچٓ

ْے؟ حچٓخ! يلظی ٛخكذ طٓے رڑے ٗکی يِحؽ، حٌ کخ هیخل طٓخ کہ ِٔ حىیذ ْیں ٗخیي حّ ٔؿہ ٓے، حَہٕں َے کہخ کہ يـٓے ًٓـٓ َہیں 

حیک ٔحهؼہ آپ حپُی  رَطظے ْیں، يہَرخَی کَطے ْیں؟ يیں َے کہخ ىیکٕٓ يلظی ٛخكذ رخص یہ ْے کہ آطی کہ آپ يیَے ٓخطٓ کیٕں حطُی ٗلوض

کظخد يیں ؿهطی ٓے ٓچخ نکٓ گ۔ ْٕ، يیں حّ کی ٔؿہ ٓے آپ کی رڑی هيٍ کَطخ ْٕں، چَٕک کے رٕنے ِٔ کٌٕ ٓخ؟ يیں َے کہخ آپ کٕ 

 یخى ْے آپ کی ٔحنيِ آپ کٕ ىْهی کے حیک چ٘ظیہ كویَ کے پخّ نے کَ گت طٓیں، حّ كویَ َے کہخ " حیہہ ڈَگَ حے، ىحَي حے، حیُٕں کيی ػوم

ک حچٓخ حٓظخى يهے گخ، طے يیں آکٓیخ يلظی ٛخكذ ٌْٕ طٔی َّٕے پچخَٕے ىے ْٕ گ۔ ْٕ، يیَے َہیں آٔے گی يگَ حیُٕں ُيخَہ آهَ ٔچ آ کے حِ 

ٕٓح طٕحَٕں کٌٕ يهیخ کے " ) یہ رخنکم چـي حٍٔ ؿخٍَٕ ْے، حّ کٕ کزٓی ػوم َہیں آۓ گی، يگَ حٓے ػًَ کے آهَی كٜے يیں حیک حچٓخ 

طٕ يیں َے کہخ يلظی ٛخكذ آپ َّٕے پچخَٕے رَّ کے ْٕ گ۔ ْیں حد يیَے ػالِٔ آپ کٕ کٌٕ يهے گخ؟( يیں طٕ ًٓـٓظخ ْٕں  حٓظخى يهے گخە

 نیکٍ as human being they were all niceحّ کی پیٍ٘ گٕثی يـٓ طک پہُچ گت ْے، حّ نی۔ يیں آپ کی ُیخىِ هيٍ کَطخ ْٕںە 

but some where we can not side with them  

کٕثی رٓی ٗوٚ حچٓخ رُيِ ْٕ ٓکظخ ْے،  کے ٓخطٓ common tendenciesؿیٔے حٗلخم حكًي ٛخكذ کے رخرٕں کے طٌکَے، حد َخٍيم حٍٔ 

 حطُخ ي٘کم ْٕطخ ْے کہ mystic orderٔم ْے حٍٔ حیک کٕثی رٓی ٗوٚ َیک حٍٔ ػزخىص گِحٍ ْٕ ٓکظخ ْے، نیکٍ یہ ٍٓظہ حّ هيٍ ؿخں گ  

I don‟t think they ever understood the nature of the mysticism at all  

کخ حیک كٕل پڑْخ، کٔی َے پٕچٓخ کہ  ؿُیي   ؿذ يیں َے ٗینِ  I was fascinated by one workيیں آپ کٕ يؼخل ىیظخ ْٕںە َٗٔع َٗٔع يیں 

حهٕحل َہیں ُٓے حٍٔ َہ ْی ٍٓ ٓکظخ ْٕںە  طٕكیي کیخ ْے طٕ كَيخیخ هيیى کٕ كخىع ٓے ػهیليِ کََخ طٕكیي ْےە يیں َے حٌ حٛلخد ٓے ِٔ

يیں کزٓی گ۔ ْی َہیںەکٔی ٗین کی ُرخٌ ٓے ؿذ کٕثی ؿًهہ َکهظخ ْے طٕ حطُخ آٓخٌ َہیں َکهظخە حّ  (tension)کیَٕکہ ِٔ حّ حٟطَحد 

 کٕ

pithical, tens and terse 

ٕثی ؿًهہ رخنکم حٓی ١َف َکهظخ ْےە ِٔ حیک کہظے ْیںە یؼُی رڑی کٕكض ٓے ؿیٔے ريٌ ٓے ٍٔف َکهظی ْے، ٕٛكی کی ُرخٌ ٓے ک

ڈ ریظی کی حَظہخ حٍٔ يخِ ٔ ٓخل کی ٍیخٟظٕں کی طهوی ًٕٓۓ ْٕطخ ْےە حٌ نٕگٕں کے ْخں حیٔخ يؼًٕنی ؿًهہ َہیٍ ْٕطخە ِٔ حّ کی ْ

 ؿًهہ يیں َے کہیں َہیں ىیکٓخە

چٕٓٹی ٓی رخص پڑْی طٓی حٍٔ آؽ طک حّ کی نٌص ْی  حنزظہ حیک هٕرٍٜٕص طلَیَ کٕثي رٓی نکٓ ٓکظخ ْےە يیں َے ههیم ؿزَحٌ کی حیک

 Aestheticکی يؼخل ْے، ؿْ َے ؿًخنیخطی حىد  Oscar Wildحىد يیں ىَیخ کخ ٓذ ٓے هٕرٍٜٕص حىیذ طٓخە حٓی ١َف  َہیں گتە حَيحُِ 

literature ٓ کظخ کہ حّ کی َگخٍٗخص هٕرٍٜٕص َہیں کی رُیخى ٍکٓیە حّ کخ کَىحٍ حَظہخثی يکَِٔ حٍٔ ؿهیع طٓخ حّ کے رخٔؿٕى یہ َہیں کہخ ؿخ

 َے نکٓخ Oscar Wildطٓیںە 

Tread lightly, she is near under the snow   Speak gently, she can hear the daisy‟s grow 

آْٔظہ رٕنٕ کہ ِٔ یخًٍٓ کے ؿُچٕں کے کٓهُے کی ٛيح رٓی ٍٓ نیظی ْےە حّ ١َف ههیم ؿزَحٌ َے حیک چٕٓٹخ ٓخ ؿًهہ نکٓخ حٍٔ حطُے 

يوظَٜ ٓے ؿًهے يیٍ رڑی رڑی حَٔخَی کیلیخص کٕ هیي کَىیخە ِٔ نکٓظخ ْے کہ " ِٔ ْیکم کی ٓیڑْیٕں پَ ریٹٓی ْٕثی طٓی، ىٔ يَىٔں کے 

حّ َے آپ کے طویم پہ چٕٓڑ ىیخ، آپ ٕٓچظے ٍْٕ کہ ِٔ کیخ ٍٕٛطلخل ْٕ گیە طٕ حیٔے ؿًهے خل ٍُى حٍٔ حیک َٓم طٓخ " ىٍيیخٌ حّ کخ حیک گ

 يیں َے ٔحٛق ٛخكذ کے ْخں َہیں ىیکٓے

It was a simple strait aesthetic writing  

َہیں کَ  evaluateحٌ کٕ حّ ٓے ُیخىِ يیں  He was literary an aestheteکٔی َے ٔحٛق ٛخكذ کے رخٍے يیں پٕچٓخ طٕ يیں َے کہخ طٓخ 

  ٍ ُٔ يَِ َُيگی حٍٔ ٹی ٔی پہ رخرخثیض کخ حیک پٍٕح ىرٔظخٌ کٕٓل ٍکٓخ طٓخ حٍٔ کچٓ نٕگٕں کٕ ٓکخە هخٌ ٛخكذ کے ٓخطٓ حنًیّہ یہ طٓخ کہ حَہٕں َے 

 يٕؿٕى َہیں طٓی ؿْ کخ ِٔ طٌکَِ کَطے طٓےە رخص هطؼخ   َ طٓےە يیں َے ىٔ حیک کی طلوین کی يگَ حٌ يیں رٓی حیٔی کٕثیِٜ رخرخ رُخَے پَ ي  

perhaps by any odd circumstances, we do come across a person or persons which might exhibit strange fact about life he was 

free  

)طُٜیق کخ "  طالٕ" ؿٍ ىَٕں ِٔ  he was free frank manيگَ حّ کٕ طّٜٕف َہیں کہخ ؿخ ٓکظخە حنزظہ يلظی ٛخكذ کٕ حطُے ىػٕے َہیں طٓے 

رڑح ٗيیي کیَُٔ رٍ چکخ طٓخە يیں  (prostate)نکٓ ٍْے طٓے يیَے پخّ آۓ، کہُے نگے پَٔكیَٔ ٛخكذ حد نکٓخ َہیں ؿخطخە حٌ کخ پَٔٓٹیٹ  َخو(

 رٓی نکٓخەَے ؿٕحد ىیخ آپ یہ کظخد يکًم کَٔ گےە حنلًي ہللا حَہٕں َے ِٔ رٓی کی حٍٔ حّ کے رؼي 

He was such a man who was all the time learning  

يـٓے یہ هٕری يلظی ٛخكذ يیں َظَ آثی کہ ِٔ نًلہء آهَ طک کچٓ َہ کچٓ ٓیکٓ ٍْے طٓےە ہللا طؼخنی' حٌ کی يـلَص كَيخۓ حٍٔ رخهی 

 حَٔخٌ رُيے ٓے رہَكخل گًخٌ کی ؿهطیخں ْٕ ؿخطی ْیںە ٍكًض کَےە رلؼیضِ  ٓذ کٕ رٓی ؿَینِ 

But as an human being they were all nice people  
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زعیث نؽیف کب يفہوو ھے کہ يويٍ کی فؽاقت قے ڈؼو کیوَکہ وِ ہللا کے َوؼ قے ظیکھتب ھےە قوال یہ (  966 قوال ًَجؽ

 ڈؼَب چبھی۔؟ ہللا کے َوؼ قے ظیکھُے کب کیب يطهت ھے؟ھے کہ يويٍ کی فؽاقت کیب ھے؟ يويٍ کی فؽاقت قے کیوں 

كَحٓض ٓے يَحى یہ   يیں آپ کٕ رظخ ٓکظخ ْٕں کہ آپ حػهی' طَیٍ ک٘ق ٔ كَحٓض کے يخنک ْٕ ٓکظے ْیںە as a ruleىیکٕٓ ؿی  خواة:

کے ٓخطٓ گ۔، ِٔ هخطى  َے كَيخیخ کہ حد َزّٕص کخ چٓیخنیٕٔحں كٜہ رخهی ْےە َزّٕص کے رخهی كٜے طٕ ہللا کے ٍٕٓل   ْے کہ ہللا کے ٍٕٓل  

کے ١ٍٕ پَ َزّٕص کی كَحٓض کخ حیک  حنًَٓهیٍ رٓی طٓے حٍٔ هخطى حنزییٍ رٓی طٓےە حد ِٔ ٓخٍی چیِیں طٕ هظى ْٕ گجیں يگَ ٛيهہء ٍٕٓل  

ٔحنٕں کے نی۔ ٍکٓ ىیخ گیخ، ٓچے هٕحد حٍٔ كَحٓض کی ٗکم يیں ىے ىیخ گیخ يگَ کچٓ حٍٔ حٕٛل رٓی كٜہ " كَحٓض " کی ٗکم يیں آَے 

ْیںە يیَے هیخل يیں )كَحٓض یہ ْے( رخنؼًٕو حَٔخٌ ػوم کٕ طیٍ كٜٕں يیٍ طؤیى کَطخ ْےە ٓخثُْ کے كيیي طَیٍ َظَیخص کے يطخرن 

کٓظی ْےە ؿخٍَٕ حٍٔ حَٔخٌ حّ ىٍؿہء حٓظطخػض يیں رَحرَ ْیں حٍٔ حیک ؿیٔی ػوم ٍ (intelligence)ػوم ٔ ٗؼٍٕ  (instinct)حَٔخَی ؿزهّض 

ٓهیى، يؼوٕل یخ  رٍ ؿخطی ْےە ؿْ کٕ آپ ػومِ  intellectٍکٓظے ْیںە ؿذ پڑْخثی نکٓخثی حٍٔ ىحٍَٕ٘ی ٓے رہض ُیخىِ ُیُض يم ؿخۓ طٕ یہ 

رٍ ؿخطی ْے ؿٔے آپ ٔؿيحٌ کہظے  intuitionکَطی ْے طٕ یہ  (concentrate)يؼوٕنیض کہظے ْیںە ؿذ ػوم کٔی َوطہء هخٙ پَ حٍطکخُ 

 کٕ ْٕ ٓکظخ ْے، ِٔ كخكعِ  easternکٕ ْٕ ٓکظخ ْے، کٔی  westernْیںە يگَ ٔؿيحٌ کی كي طک طًخو حَٔخٌ رَحرَ ْیں، یؼُی ِٔ کٔی 

 ٍػہ ْےە يگَ حّ ٓے آگےکخ ي٘ظَکہ ٔ ٗیَحُ کٕ ْٕ ٓکظخ ْے، ؿَيٍ ٗخػَ گٕثٹے کٕ ْٕ ٓکظخ ْےە طٕ ٔؿيحٌ رُی َٕ آىو  

ultimate refinement of the intellectual capacity is known as „ ILHAM ‟  

حنہخو رُئں کٕ َٛف هيح کے ط٢ٕٓ ٓے كخٛم ْٕطخ ْےە حنہخو کٔذ َہیں ْے، حّ يیں حیًخٌ ٗخيم ْٕطخ ْےە یہ حنہخو ْی ِٔ كَحٓض 

ی ْےە حنہخو کے رہض ٓخٍے ١َیوے ْیں ؿیٔے ١٘ض يیں کٕثی پظَٓ ڈحل ْے کہ ؿٕ ہللا کے ك٠ٍٕ ٓے کٔی رُيے کٕ ػطخ کی ؿخط

 ىیُخ، ؿیٔے کٔی هیخل کخ ىل يیں حطََخ، ؿیٔے حچخَکیّض کخ ًٍْ يیں آ ؿخَخە حنہخو کے رہض ٓخٍے ١َیوے ْیں يگَ حٕٛل حیک ْےە

ٔحكي کے نی۔ يوٜٕٙ ْےە ؿٕ  حّ حٕٛل کٕ يیں آپ ٓے آُٗخ کََخ چخْظخ ْٕں طخ کہ یہ َہ ًٓـٕٓ کہ حنہخو کٔی كَىِ  ضواتیٍ و زُؽات!

 کَیى َے كَيخیخ  هیَ کی طالٕ کَے گخ حّ کخ حٕٛل رڑح ٓخىِ ْے کہ هيحَٔيِ  ٗوٚ رٓی حنہخوِ 

خ"  َٓ ٮب ٕا َٓ ََٔيخ  ّ٘ ]  َََٔۡلْ    ٍَُس حن ٕۡ "[   حَٔخٌ کٕ ىٍٓض كَيخیخە  َلِْ  ْى َے 7: ًُْٓ

خ"  َٓ ٮب َٕ َٔطَۡو خ  َْ ٍَ ٕ ـُ خ ُك َٓ ًَ َٓ ًْ ] َكؤَۡن ّ٘ ٍَُس حن ٕۡ "[   حّ پَ كٔن ٔ كـٍٕ حنہخو کی۔ حٍٔ طوٕی' کے هیخالص حنہخو کی۔ە  ْى َے 8: ُٓ

خ )"  َٓ ٮب َُكا خ ) (٩َهۡي أَۡكهََق َيٍ  َٓ ٮب ٓا ًْ ] (ََٓٔٔهۡي َهخَد َيٍ َى ّ٘ ٍَُس حن ٕۡ هیَ پخ گیخ حٍٔ ؿْ َے رَحثی کخ هیخل چُخ  ؿْ َے هیَ چُی ِٔ 10، 9: ُٓ   ]"

 خنیە حّ َے پَحثی پ

 طٕ حگَ آپ ؿٍٕ کَٔ طٕ ىيخؽ پَ 

 !ضواتیٍ و زُؽات

most of you being the science students  

کخ حهظیخٍ ىیخ ؿخطخ ْے( حَ٘خءہللا آَے  إحّ ٓے هیخل پیيح ْٕطخ ْے کہ کٕثی حَٔخٌ ٕٓچظخ َہیں ْے، رهکہ ٕٓچٕحیخ ؿخطخ ْے )ٕٓچ يیں ؿُخ

 ٔحنے ٔهظٕں يیں

sciences have to agree to this little point that we do not think, we are only given the thoughts to think, thoughts to choose  

یہ حیک ئهہ ْے ؿْ کخ طٓیِٔ يیں َے رہض پہهے رٓی پیٖ کیخ طٓخە حّ يیں حرٓی ٗخیي کچٓ ٔهض نگے يگَ یہ رخص رخنکم ٔحٟق ْٕ ؿخۓ 

َٗ کے طٍّٜٕحص ْى پہ حنہخو کی۔ ؿخطے ْیںە حگَ کٕثی ٗوٚ ؿٕ هَآٌ ٔ كيیغ کخ حچٓخ ػخنى ْٕ،  گی کہ ْى هٕى َہیں ٕٓچظے رهکہ هیَ ٔ

هیَ ٔ َٗ يیں كَم کَىے طٕ ِٔ حیک  کَ نے کہ حنہخوِ  (skill develop)هيح ٓے ڈٍَے ٔحال، هيح ٓے يلزض ٍکُٓے ٔحال ْٕ حٍٔ ِٔ یہ َُْ حیـخى 

 ٕ ُيخَے ٓے يُلَى ْٕ ؿخۓ گخەكَحٓض ْٕ گخ کہ ؿ حیٔخ كَیْ، حیک حیٔخ ٛخكذِ 

so you got to find that instrument  

 هیَ چٍ ٓکٕ، حد ْٕطخ کیخ ْے؟ کہ ؿْ ٓے آپ هیَ ٔ َٗ کے هیخالص کی طلَین کَ کے حٌ يیں ٓے هیخلِ 

هیَ رـهی  هیَ نًلخص کی ٗکم يیں آطخ ْے، حنہخوِ  ٗہخد حنيیٍ ٓۂٍَىی َے رظخیخ کہ یہ نًلخص ْٕطے ْیںە حنہخوِ  ٗینِ  ضواتیٍ و زُؽات!

رَهیہ ٍکٓخە هیَ کخ هیخل حیک چًک کی ١َف ىل ٓے گٍِے گخ حٍٔ گى ْٕ  کے کَٕيے کی ١َف آطے ْیں، رؼي يیں طّٜٕف َے حّ کخ َخو طـهّیخصِ 

هیَ حطُخ  ؿخۓ گخ، ؿیٔے کٔی رڑے طخٍیک ًُٓيٍ يیں حچخَک کٕثی يچٓهی حرَٓے حٍٔ طٕٓڑح ٓخ ٍٕٗ پیيح کَ کے پَٓ گى ْٕ چخۓە هیخلِ 

کے هیخل کخ َِٔل کہظے ْیٍ ِٔ آپ کے ىل يیں طٍّٜٕ َہیٍ ْے، ؿٕ هیخل هيح کی ١َف ٓے آیخ ْٕ یخ ؿٔے يالثکہ  (common)يؼًٕنی 

کُیک حچخَک حرَٓے گخ حٍٔ پَٓ گى ْٕ ؿخۓ گخ، آپ حرٓی آگخِ رٓی َہیں ْٕں گے حٍٔ ِٔ گى ْٕ ؿخۓ گآە آپ حگَ حَيْیَے يیں يچٓهیخٌ پکڑَے کخ ٹی

کٕ يیں ىیظخ چهٕں، رہض رَے ٗین حرٕحنل٠م  گےە حّ کی يؼخل آپ إچک نٕ طٕ پَٓ آپ کخيیخد ْٕ ؿخٱهیَ  ٓیکٓ نٕ حٍٔ حپُے هیخالص ٓے هیخلِ 

ں طٓے، َٓىی رڑی ٓوض طٓی، چٹخَٕں ٓے گٍِ ٍْے إهخٙ چم ٍْے طٓےە ٗین َُگے پخ کخ ٔحهؼہ ْے کہ حٌ کے ٓخطٓ حٌ کے يَیيِ  هطهی  

کچٓ کى ْٕ ؿخۓ، ىَٔٓے ں يیں ٍکٓ ىٔں طخ کہ حٌ کی حًیض إطٓے، طٕ يَیي کے ىل يیں هیخل آیخ کہ يیں حپُخ گهٕ رُي پٓخڑ کے ٗین کے پخ

َلْ حطُخ حػهی' ْے کہ ِٔ يیَی حّ هٕحْٖ کٕ هزٕل َہیں کَیں گے، آگے ؿخ کَ حّ َے  طِکیہ حٍٔ ٟز٢ِ  نًلے هیخل آیخ کہ ٗین کخ يوخوِ 

یہ حچخَک يلظَو ٕٔٓٓے حٍٔ حنہخو يیں کیخ كَم ْے؟ کہخ ؿٕ پہهے طٓخ ِٔ حنہخو طٓخ ؿٕ رؼي يیں ْے ِٔ ٕٔٓٓہ ْےە طٕ  پٕچٓخ کہ حے ٗینِ 

ٕک ؿخثیں هیَ کخ ٗکخٍ کَطی ْےە حگَ آپ چٕکْ َہ ْٕۓ طٕ آپ چ   حرَٓطخ ْے حگَ آپ کٕ ػخىص پڑ گت طٕ پَٓ یہ ٗکخٍ ْےە حَٔخَی ػوم هیخلِ 

 گےە
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آپ َے ىیکٓخ َہیں هَآٌ کیخ کہظخ ْے کہ ؿذ حٌ کے ىل ٓے کٕثی ٕٔٓٓہء ٗیطخٌ گٍِطخ ْے طٕ ِٔ چَٕک پڑْظے ْیںە پہهے یہ كخل ْٕطخ 

ٗیطخٌ ٓے چَٕک پڑْظے ْیںە يیَح  هیَ ْٕ ؿخۓ طٕ پَٓ ْى ٕٔٓٓہء هیخلِ  هیخلِ  هیَ ٓے چَٕکظے ْیں پَٓ ؿذ کؼَصِ  ے کہ ْى هیخلِ ْ

 هیخل ْے يیں طٕ كلٹی كلٹی ؿخ ٍْخ ْٕںە ہللا آپ کٕ رَکض ىے طٕ ٗخیي رہظَ ی ْٕ چخۓ

maybe you rise up to sixty per cent  

 حنؼِیِ یہ رڑح آٓخٌ ٓخ کخو ْے کہ آپ حّ هیخل کی كلخظض کَٔ ؿٕ هیَ کٕ نے ؿخطخ ْے، حٍٔ ِٔ رے ٍَگ ْٕطخ ْےەطٕ حَ٘خء ہللا طؼخنی' 

 .I would like you to comment our practical strategy to achieve goals for our nation and umma(  967 ًَجؽ قوال

What should we do? يكهًہ کب ظوثبؼِ ػؽوج ظیکھ ؼھے ھیں تو یہ ػؽوج کف  يتِٱہ آپ قؽ آپ کی ثبتوں قے نگتب ھے ک

 َوػیت کب ھو گب؟ قبئُكی تؽلی ھو گی یب ایک آظھی خُگ کے ثؼع ػؽوج ھو گب؟

 ٛخكذ! ىیکٕٓ خواة:

I will ask you to wait for another fifteen days  

 ْیں کہ حّ يیں ىَٕں يیں كَم پڑطخ ْے حٍٔکیَٕکہ ؿٕ ٓیخٓی َٕػیض کے ْٕطے ْیں یہ رؼٞ حٔهخص حطُے نٕکم ْٕطے 

particularly in reference to Pakistan, we will have to wait for a few more days, may be fifteen days may be thirty days in which 

very important changes might come to this country and its betterment.  

حٓالو کی كي طک )حْى طزيیهیخں يظٕهغ ْیں(ە حد ػهى کی طَٓیم حطُی ي٘کم َہیں ٍْی کہ يیں  يیں حیک نطیق پہهٕ یہ ْے کہ ػخنىِ   حّ

رخص یہ ْے کہ ْى ئهًخٌ ٛيیٕں يہٌد ٍْے، طیَِ ٕٓ ٓخل كکٕيض کی حٍٔ  کہٕں ْى یٍٕپ ٓے پیچٓے ْیں یخ یٍٕپ ْى ٓے آگے ْےە

ظُخ آؽ کے ُيخَے يیں ظهى ٔ ٓظى ْٕطخ ْے، ئهًخَٕں کے ُيخَے يیں کزٓی َہیں ْٕحە آؽ طک ًْخٍے پخّ َہیں ٍْے، ؿ unculturedحطُے 

کٕثی حیٔخ ئهًخٌ رخىٗخِ َہیں ْے کہ ؿْ َے يلظٕف ػالهٕں پَ کٕثی حیٔی ُیخىطیخں کی ْٕںە رڑے يہٌد ٍْے، يخٗخء ہللا ٓپیٍ طک 

 ِٓ خٍحؽ َہیں کیخە يگَ حّ هٔى کخ حَٔخَیض ُٕٓ ٓهٕک ئهًخَٕں َے کزٓی ٍٔح َہیں ٍکٓخ ٔهی كظق کیخە یٍٕپ کٕ حَہٌٕ َے کہخں کہخں طگ۔، 

ؿیٔے آؽ کے يہٌد طَیٍ ىٍٔ يیں ْى يـَری حهٕحو کخ ىیکٓظے ْیںە رڑے رڑے ؿالى رٓی ئهًخَٕں يیں گٍِے ْیں ؿٕ حٓالو ٓے ٗخیي 

ٗخِء ؿٓخں نَُى  طٓےە حّ کی حَگٕٹٓی پہ نکٓخ ْٕح طٓخ " حُ ْیضِ  حطُے يوهٚ َہیں طٓے، ؿیٔے حيیَ طیًٍٕ رَالّ ْےە حٓے نَُِ ؿہخں کہظے

 ٍْےُيیٍ ٔ آًٓخں " يگَ ٓچ پٕچٕٓ طٕ حٌ کٕ ْى ئهًخٌ َہیں کہظے، کیَٕکہ ِٔ َخو کے ئهًخٌ طٓےە يگَ ؿہخں ؿہخں ئهًخٌ كکًَحٌ 

ٍِ ٓی رَے ٍْے ْٕں يگَ ؿیَ حهٕحو کے ٓخطٓ، يلظٕكہ نٕحپُے نٕگٕں کے نی۔ چخْے کظُے ر ٓهٕک ًْی٘ہ يؼخنی  گٕں کے ٓخطٓ حٌ کخ كٔ

 ىیکٓظے ْٕە  progressٍْخە حّ کی ٔؿہ ٓے آپ حٓالو يیں حطُی 

 کٕ كظق َے حطُخ يـٍَٔ کَ ىیخ طٓخ کہ ؿہخں طک ػهى کی كخنض کخ طؼهن ْے طٕ ئهًخَٕں

they understood or they took it for granted  

گخە گٕیخ كظق ْی ًْخٍے ُٔحل کخ رخػغ رُیە حٓاليی يًهکظٕں کے ُٔحل کخ رخػغ كظق طٓیە ٗکٔض ْٕ کہ حد ہللا حٌ پَ کٕثی آكض َہیں الۓ 

طٓخە ػظیزہ رٍ ئهى چخثُہ گ۔ ْٕۓ طٓے، يلًي رٍ هخٓى ىیزم كظق کَ کے ریٹٓخ ْٕح طٓخە  إْی َہیں ٍْی طٓی، ؿيَْ ؿخ ٍْے طٓے پٓیال

چیِ ٓے طٕؿہ ْٹ گتە ػهى ٓے طٕؿہ ْٹ گجی، هَحٌ ٔ كيیغ ٓے طٕؿہ ْٹ ؿيَْ ؿخطے طٓے كظٕكخص طٓیںە طٕ حّ ٓے حیک رہض رڑی 

 گت، ہللا ٓے طٕؿہ ْٹ گتە

in any way, even then  

يـهٕد َہیں ْٕۓ رهکہ کچٓ  in totalityىیکٓخ ْےە پَٓ رٓی ئهًخٌ  ؿٕ کچٓ رٓی طٓخ ْى َے آهَی ػَٔؽ رٓی کٕثی ٓظَِ آٹٓخٍِ ٕٓ طک

 ںە حد ٍٕٛطلخل یہ ْے کہ كہخں طک ػهًیض کخ طؼهن ْےەهٕيیں رخنکم ؿاليی ٓے رچ َکهی

we are equally responding to the whole of the knowledge  

ًْیں كیَحٌ کٍ َظَ آطی ْےە ٗخیي حّ کے حٓزخد ًْخٍے پخّ  technological progressيیں  hemisphereحٍٔ يیَح هیخل ْے کہ یٍٕپ کے 

يٕؿٕى َہیں ْیں، يگَ ٓذ ٓے رڑح حنًیّہ یہ ْے کہ ؿاليی َے ْى ٓے حیًخٌ چٓیٍ نیخ ْے،  organizationsيٕؿٕى َہیں ْیٍە ًْخٍے ْخں 

حیًخَيحٍی چٓیٍ نی ْے، كًیض چٓیٍ نی ْےە ًْخٍی ُٗخهض ؿْ چیِ کی ٔؿہ ٓے طٓی ْى كَٔگِحٗض کَ چکے ْیںە يیں َٕؿٕحٌ 

 يیَحع نٕٹ آۓ گیە یہ َٔم آُحى ْےە یہ ؿالو َٔم َہیٍ ْے، یہ آُحى ْےەيیي ْٕں حٍٔ ىػخ گٕ ْٕں کہ حَ٘خءہللا ًْخٍی ٱَ َٔم کے نی۔ پ  

we have seen in 1947, we sae the days of liberty  

رٓی ؿالو طٓخە حهزخل رخنکم  (intellectual)يگَ پیچٓے ٓے آطی ْٕثی ٗؼٍٕی ؿاليی کی هٜهظیں ؿٌٕ کی طٕں رَهَحٍ ٍْیںە ًْخٍح ىحٍَٕ٘ 

 ْے کہ ٕٓ كی ٛي ٛلیق کہ گیخ

ٌّصِ  حُ ؿالوِ    هَآں يـٕ گَچہ رخٗی كخكعِ   هَآں يـٕ! ن

ٌّصِ  هَآٌ ْی کیٕں َہ ْٕ، حّ نی۔ کہ ؿاليی هَآٌ کٕ رٓی ؿاليخَہ حَيحُ ىے ىے گیە آؽ  هَآٌ يض ١هذ کَ، چخْے ِٔ كخكعِ  کہ ؿالو ٓے ن

 ًْخٍے پخّ ٹیهُٹ ْے، ػوم ْے، رہظَیٍ ىيخؽ ْے، پخکٔظخَی ىيخؽ don‟t feel inferiorکی َٕؿٕحٌ َٔم حنلًي ہللا ًْخٍے حٔپَ رٕؿٓ َہیں 

it is wonderfully through breed brain  
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ْےە ىَیخ کے رہظَیٍ ىيخؿٕں کخ حكظٜخل حّ هطے يیں  through breed brainْٕطخ ْے حٓی ١َف ًْخٍح ىيخؽ  through breed horseؿیٔے 

 َِ  ٛـیَ کخ پخکٔظخَی كٜہ کہظے ْیںەپخیخ ؿخطخ ْے، ؿٔے ْى ر

and I am sure we can master all difficulties in the coming years and we have already gone through it.  

 حٍٔ حيیي ْے کہ حگهے ىَٕں کی رخٍحص يیں ٗخیي ىٔنہخ آپ ْی ْٕں گےە

آپ کے کچھ نبگؽظ ظػوی' کؽتے ھیں کہ آپ ضواة يیں آ کؽ ؼاھًُبئی فؽيبتے ھیں، اـ ظػوی' يیں کف زع (  968 ًَجؽ قوال

 ؟تک قچبئی ھے

 حٛم يیں ْٕطخ یہ ْے کہ َہیں رخنکم حیٔخ َہیں ْےە خواة:

people do look for guidance  

نیں، حٓظخى کٕ طٕ پظخ رٓی َہیں ْٕطخە يیں طٕ حپُی يیٹٓی َیُي ٕٓ ٍْخ ْٕطخ ْٕںە ہللا  guidanceحٍٔ حٌ کخ هیخل یہ ْٕطخ ْے کہ ْى حٓظخى ٓے 

 ؿذ کٔی کٕ ْيحیض ىیُخ چخْظخ ْے یخ ہللا حّ کٕ حٗخٍِ ىیُخ چخْظخ ْے، حٌ کخ یہ ؿٕ َیک گًخٌ يیَی ًحص کے ٓخطٓ ْٕطخ ْے، یہ حٌ کٕ ٍَٟٔ

ْے طٕ ِٔ ٓذ ٓے پہهے ٗیخ١یٍ کے ؿہخٌ ٓے گٍِطی ْےە ٗیخ١یٍ حٓے رہض  حٛم يیٍ ؿذ ٍٔف يالۓ حػهی' کٕ ؿخطی كخثيِ ىیظخ ْےە

ہہکخطے، ڈٍحطے ْیں، رڑے پظَٓ ٹٕٹ ٍْے ْٕطے ْیں، پہخڑ گَ ٍْے ْٕطے ْیں، حرهظے چً٘ے حٍٔ ُنِنے ٔؿیَِ، آهَ يیں کہیں ٍٔف رچ رچخ کَ 

حٍٔ حٗخٍِ ؿخص يهظے ْیںە كَٝ کَٔ حگَ آپ  symptomsٓے آپ کٕ حيؼخل ْےە ْٔخں  حٔپَ َکم ؿخطی ْےە حٔپَ ؿذ َکهظی ْے طٕ يالثکہ کخ ػخنىِ 

کی ُٗخٓخ ٍٕٛص َہ ْٕ، ؿیٔے يیں َے کہخ کہہ رُيے پہ ؿیٔے گًخٌ ْٕ گخ حّ کے يطخرن حّ کٕ ٍٕٛص ٗکم ىکٓخثی ؿخۓ گیە آپ َے 

ؿہخُ ًُٓيٍ ٓے َکخل نیخە طٕ حٛم يیں پیَ کزٓی ُٓخ، رڑے ٔحهؼخص ْیں کہ ْى َے آٔحُ ىی، پیَ ٛخكذ آ گ۔ حٍٔ پیَ ٛخكذ َے آَٓح ىے ىیخە 

ٛخكذ ریچخٍے کٕ طٕ پظخ رٓی َہیں ْٕطخە حیک ٛخكذ چهے گ۔ َخں هٕحؿہ يہَ ػهی کے پخّ، طٕ حَہٕں َے کہخ چپ کَ یہ رخطیں طـٓے َہیں 

کََی ْٕطی ْے، طٕ ؿذ ِٔ ًٓـٓ يیں آثیں گجیںە يالثکہ حپُی حٛم ٗکم يیں طٕ آ َہیں ٓکظےە حَہٕں َے ہللا کے كکى ٓے رُئں کی ييى 

 آطے ْیں طٕ رُيے کی يَؿٕد طَیٍ ٗکم يیں آطے ْیںە

This is the simple story  

ىیُخ ْے طٕ ِٔ حّ کی يَػٕد طَیٍ ٗکم يیں آثیں گےە طخ کہ حّ کٕ ؿیَ يخَّٕ  act of wisdomیخ  wordکٕثی  حگَ هٕحد يیں رٓی حَہٕں َے

 کٕ پٍٕی ١َف ٕٔٛل کَ نے حٍٔ هزٕل کَےە یہ حّ کخ هالٛہ ْےە act of guidanceَہ نگے، حػظزخٍ كخٛم ْٕ حٍٔ ِٔ حّ 

تبج کے زوانے قے پوچھب گیب ھے کہ اـ کی کیب فُیهت ھے؟ اـ کی کیب  پؽوفیكؽ يبزت ظؼوظِ (  969ًَجؽ  قوال

importance ھے آپ کی َظؽ يیں؟ 

کی ٗخٌ کے يطخرن  طخؽ کٕ حٓهی۔ پڑْظخ ْٕں کیَٕکہ حّ کے نلع حَظہخثی هٕرٍٜٕص، يّٜزق، يکّلی' حٍٔ ؿُخد ٍٓخنض يآد   يیں ىٍٔىِ  خواة:

رٓی ہللا کخ ٍَٕ َہیں طٕ کیخ ْے؟ يـٓے طٕ ًٓـٓ َہیں آطیە  ْیںە رؼٞ نٕگٕں کٕ " ٍَٕ يٍ ٍَٕ ہللا " پہ رڑح حػظَحٝ ْٕطخ ْے، حگَ ہللا کخ ٍٕٓل  

 ہ ْے کہ هٕرٍٜٕص طَیٍ نلظٕں يیں ًٓٹخ ْٕح يوظَٜ طَیٍ ىٍٔى ْے، حٍٔ حچٓخ ْے، پُٔيیيِ ْےەطٕ يیَح هیخل ی

 ؟پؽوفیكؽ يبزت ػهى اوؼ توکّم کے نی۔ کوٌ قے اقًبء ؼثّبَی ھیں(  979 ًَجؽ قوال

 کَطے ْیںە ِٔ ruleػهى کے نی۔ ىٔ يوظهق حًٓخۓ حنہیخء ْیں ؿٕ ػهى حٍٔ ٓخثُٔی كوخثن پَ  خواة:

  

َٔٲِكي         ّ ٰب ُكۡى اِنَ ُٓ ٰب َ اِن َٔ َاِكیُى ""  ٍُ ٱن ٰب ًَ َاۡك َٕ ٱن ُْ َّ اِالا  ٰب َ  الا  اِن

 ؿذ آپ یہ پڑْظے ْٕ 

َٔٲِكي   "       ّ ٰب ُكۡى اِنَ ُٓ ٰب َ اِن َاِكیُى "َٔ ٍُ ٱن ٰب ًَ َاۡك َٕ ٱن ُْ َّ اِالا  ٰب َ  الا  اِن

كویوظیں ْیں حّ َخو کے ٓخۓ يیں ىی گت  ؿظُی ػهًی

 ْیںە

َٔٱۡنُلۡهِك "   ٍِ خ َٓ ُا َٔٱن ِق ٱناۡیِم  ٰب َٔٱۡهظِهَ  ِٝ ٍۡ َٔٱۡۡلَ َٕٲصِ  ٰب ًَ ٔا ٌا كِٗ َهۡهنِ ٱن اِ

خ ِء  ًَ ٔا ٍَ ٱن ُّ ِي ََِل ٱنها ََٔيخ  أََ  َّ خ ُا خ يََُلُغ ٱن ًَ َِ رِ َِٖ كِٗ ٱۡنزَۡل ـۡ ٱناظِٗ طَ

َٝ رَؼۡ  ٍۡ ِّ ٱۡۡلَ خ ء   َكؤَۡكیَخ رِ َٔرَغا كِیَہخ ِيٍ ُڪّمِ َىح راش   ِيٍ يا طَِہخ  ٕۡ َي َي

ض    ٰب ِٝ َۡلَيَ ٍۡ َٔٱۡۡلَ خ ِء  ًَ ٔا ٍَ ٱن َِ رَۡی وا َٔ ًُ َلخِد ٱۡن ٔا َٔٱن قِ  ٰب َِيِق ٱنَِّيَ ٜۡ طَ َٔ

 ٌَ و   يَۡؼِوُهٕ ٕۡ ََس]  نَِّو ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  :164    ]"

َِ خو آٹٓ کخو ْیطٕ یہ طً ػهًیہ کے کخو  ں، حٍٔ طًخو ْی طٔوی

 حػظى کے طلض ىٍؽ ْیں ْیںە ِٔ حّ حٓىِ 

َٔٲِكي         ّ ٰب ُكۡى اِنَ ُٓ ٰب َ اِن َٔ َاِكیُى ""  ٍُ ٱن ٰب ًَ َاۡك َٕ ٱن ُْ َّ اِالا  ٰب َ  الا  اِن

 کَطے ْیںە ؿیٔے ruleکے ػالِٔ ػهیى ٔ كکیى کے حًٓخء ؿٕ ْیٍ حٍٔ ًٓیغ ٔ رٜیَ کے حًٓخء ؿٕ ْیں، یہ ػهى ٔ كکًض پہ  حّ

ُكىۡ  ُٓ ٰب اِنَ َٔ    ّ ٰب َ َّ  الا   َٔٲِكي    اِن ٰب َ َٕ  ااِلا  اِن ُْ  ٍُ ٰب ًَ َاۡك َاِكیىُ  ٱن ٌا ( ٖٙٔ) ٱن  كِٗ اِ
َٕٲصِ  َهۡهنِ  ٰب ًَ ٔا ِٝ  ٱن ٍۡ قِ  َٔٱۡۡلَ ٰب خٍِ  ٱناۡیمِ  َٔٱۡهظِهَ َٓ ُا َِٖ ٱناظِٗ َٔٱۡنُلۡهكِ  َٔٱن ـۡ  طَ
َِ  كِٗ خ ٱۡنزَۡل ًَ َّ  يََُلغُ  رِ ُاخ َيخ   ٱن َِلَ  َٔ ُّ  أََ ٍَ  ٱنها خ ءِ  ِي ًَ ٔا خ ء    ِيٍ ٱن  َكَؤۡكیَخ يا
 ِّ َٝ  رِ ٍۡ طَِہخ رَۡؼيَ  ٱۡۡلَ ٕۡ قِ  َٔرَغا  َي ٰب َِيِق ٱنَِّيَ ٜۡ طَ َٔ كِیَہخ ِيٍ ُڪّمِ َىح راش   

ٔا  ٍَ ٱن َِ رَۡی وا َٔ ًُ َلخدِ ٱۡن ٔا ٌَ َٔٱن و   يَۡؼِوهُٕ ٕۡ ض   نَِّو ٰب ِٝ َۡلَيَ ٍۡ َٔٱۡۡلَ خ ِء  ًَ
ََس ]  (ٗٙٔ) ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ  "163 – 164 ] " 

حٍٔ )حیٔخ يؼزٕى( ؿٕ طى ٓذ کخ يؼزٕى )رُُے کخ ئظلن( ہے 

ِٔ طٕ حیک ہی يؼزٕى ِ )كویوی( ہے حٓکے ٕٓح کٕثی ػزخىص 
ٍ ٔ ٍكیى ہےە ) ًب رالٗزہ  (۶ٖٔکے الثن َہیں )ٔہی( ٍك

آًٓخَٕں کے حٍٔ ُيیٍ کے رُخَے يیں حٍٔ یکے رؼي ىیگَے ٍحص 
حٍٔ ىٌ کے آَے يیں حٍٔ ؿہخُٔں يیں ؿٕ کہ ًُٓيٍ يیں چهظے 
ہیں آىيیٕں کے َلغ کی چیِیں )حٍٔ حٓزخد( نے کَ حٍٔ )رخٍٕ 
کے( پخَی يیں ؿْ کٕ ہللا طؼخنیب َے آًٓخٌ ٓے رَٓخیخپَٓ 

ه٘ک ہٕثے پیچٓے حٍٔ ہَ  حّ ٓے ُيیٍ کٕ طَٔطخُِ کیخ حّ کے
ٔ ں کے رينُے يیں  هٔى کے كیٕحَخص حّ يیں پٓیالىثیے حٍٔ ہٕح
حٍٔ حرَ يیں ؿٕ ُيیٍ ٔ آًٓخٌ کے ىٍيیخٌ يویي )حٍٔ يؼهن( ٍہظخ 
ہے ىالثم )طٕكیي کےيٕؿٕى( ہیں حٌ نٕگٕں کے نیے ؿٕ ػوِم 

 ]طَكًہ حَٗف ػهی طٓخَٕی[ (۶۴ٔ)ٓهیى( ٍکٓظے ہیںە )
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رٓی آپ طالٔص کَ ٓکظے ْیںە يوظهق حًٓخء ػهى کی يوظهق  رٓی آپ طالٔص کَ ٓکظے ْیںە یخ نطیق یخ كزیَ یخ ہللا  یخ ًٓیغ یخ رٜیَ یخ كکیى

categories کٕ ٔحٟق کَطے ْیںە يگَ ہللا َے كَيخیخ ْے کہ 

هًخ، ٍد ُىَی ػهًخ، ٍد ُىَی ػهًخ "هم ٍد ُىَی ػ"  

تیٍ ظفؼہ ؾثبَی ِالق ظیُے قے کیب ِالق ھو خبتی ھے یب ایک ِالق تًوّؼ ھوتی ھے، پؽوفیكؽ يبزت (  971 ًَجؽ قوال

 ؟کبؼ ھےنؽیؼت يیں ِالق کب کیب ِؽیمہء 

يیں حٌ کی  He is very intelligentيخو ْیں، حّ نی۔ کہ يیَح هیخل ْے يیَے رڑے يَؿٕد حِ  حػظى حرٕ كُیلہ   يخوِ هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! حِ  خواة:

کہ ہللا ئهًخَٕں کٕ حیٔخ کٕثی كوہیہ ىیے ىیظخ طٕ رڑی گڑرڑ ٛخف ْی ْٕ ؿخطیە يؼخل کے ١ٍٕ   ًْخَض پَ رؼٞ حٔهخص رڑح هٕٕ رٓی ْٕطخ ْٕں

حگَ يیں ٓیڑْی ٓے حطَٔں طٕ  کے پخّ کٕثی كظٕی' نے گیخە حیک ٓیڑْی پَ چڑْے ْٕۓ ٗوٚ َے کہخ ْے کہ يخو حرٕٓلیخٌ ٍٕٓی  پَ حِ 

ْےە ریٕی َیچے چیویں يخٍ ٍْی ْےە کى روض َے َیچے طٕ حطََخ ْی ْے، طٕ طًہیں ١الم، ١الم، ١المە حد ِٔ ریچخٍِ ٓیڑْی پہ ٹُگخ ْٕح 

کے پخّ چهے گ۔ حٍٔ کہخ کہ حّ کخ کٕثی كم رظخثیںە آپ َے کہخ کہ ١الم ْٕ گت  يخو ٍٕٓی  طَے گخ طٕ ١الم ْٕ ؿخۓ گیە نٕگ حِ ٱؿَٕہی 

ىکٓخ ىٔە گَٓ آۓ ىیکٓخ، حَہٕں َے کہخ یہ کٌٕ ٓخ ئهہ ْے، حػظى کے پخّ پہُچے طٕ حَہٕں َے کہخ يـٓے  يخوِ ْےە طٕ پَٓ چهظے چهظے ِٔ حِ 

حّ کٕ کہٕ ٓخيُے ٔحنی ٓیڑْی ٓے حطَ کَ َیچے آ ؿخۓە طٕ كویہہ ؿٕ ْے حیٔی گُـخثٖ َکخنظخ ْے، حیٔی  إحىَْ حیک حٍٔ ٓیڑْی نگخ

validity  ٍٔكخثيِ رٓی يم ؿخۓە يگَ يـٓے كیَحَی ئهًخں کٕ رہظَیٍ  يضِ ٱَکخنظخ ْے کہ ؿٕ کٔی هٔى کے َوٚ کخ رخػغ رٓی َہ رُے ح

يخو رڑی ٓوظی ىکٓخ گ۔ حٍٔ طیٍ ١الهٕں کٕ كظًی هَحٍ ىے ىیخە ًْخٍے پخّ پٍٕی حكخىیغ يیں ىٔ كيیؼیں ْیں حٍٔ ْے کہ حّ يؼخيهے يیں حِ 

 ٛلیق َظَ َہیں آطخە  هَحٍ ىیُے ٔحال كیٜهہ يـٓے کٕثی finalىَٕٔں حكخىیغ آپ کٕ ُٓخ ىیظخ ْٕںە حٌ کی ٍُٔٗی يیں طیٍ ١الهٕں کٕ 

ٌِ  حیک ْے حرٕ ٍکخَہ   ە ِٔ َے كکى ىیخ کہ نٕٹخ ىٔ هخَہ کٕ ١الم ىیە ِٔ ٍٔطی پیٹظی آ گجیں طٕ آپ   کی كيیغ کہ حَہٕں َے يظؼيى يَطزہ حپُی هخطٕ

  ٍ ٍ   يظؼيى يَطزہ هخطٌٕ کٕ ىی گت ١الم ؿٕ طٓی، ؿذ ِٔ ك٠ٕ َے نٕٹخ ىی حٍٔ کچٓ رٓی َہیٍ ْٕح  کے پخّ طَ٘یق الثیں حٍٔ ٍٔثیں پیٹیں طٕ ك٠ٕ

ٍِ  حرٕ ٍکخَہ   )حّ كيیغ کٕ كيیغِ  ٍِ  ٛخكزہ   کہظے ْیں(ە ىَٔٓی كيیغ رڑی ىنچٔپ ْے حّ کٕ ْى حر ، ك٠َص ٛخكزہ   کی كيیغ کہظے ْیںە حر

 ٍِ ّ   ػزيہللا حر ٍ   ػزخ ٍِ  يیں يظؼيى ١الهیں حیک َہیں ًٓـٓی ؿخطی کے پخّ گ۔ حٍٔ کہخ کہ کیخ ُيخَہء هخطى حنًَٓهی ّ   طٓیں؟ حر َے کہخ  ػزخ

  َ يیں يظؼيى ١الهیں حیک َہ ًٓـٓی ؿخطی طٓیں؟ کہخ ْخں حیٔخ ْی ْےە پَٓ پٕچٓخ  ْخں حیٔخ ْی طٓخە پَٓ کہخ کہ کیخ ُيخَہء ٓیيَخ حری رک

نٕگ ُیخىِ ١الهیں  يیں يظؼيى ١الهیں حیک َہ ًٓـٓی ؿخطی طٓیں؟ کہخ ْخں حیٔخ ْی ْےە پَٓ کہخ يگَ ؿذ ػًَ رٍ هطخد   کیخ ُيخَہء حٔحثمِ 

حػظى حّ  يخوِ َے طیٍ ١الهٕں کٕ كظًی هَحٍ ىے ىیخە ك٠َص حِ  ىیُخ َٗٔع ْٕ گ۔، حٍٔ ١الم کٕ حَہٕں َے حیک رہخَہ ٓخ رُخ نیخ، طٕ ػًَ رٍ هطخد  

پ ١الم، طیٍ ىكؼہ ىی گُـخثٖ يٕؿٕى طٓی کہ آحٍٔ حّ يیں حطُی  but this is basically a contractٔهض پہُچے ؿذ یہ كظًی هخٌَٕ الگٕ طٓخە 

 گت ١الهٕں کٕ حیک ْی ١الم ًٓـٓ ٓکظے طٓے، کیَٕکہ ًْخٍے پخّ ىٔ يطهن حكخىیغ يٕؿٕى ْیںە

يخو ػهیليِ ْٕطخ طٓخ، ييیُہ کخ ػهیليِ ْٕطخ طٓخ، يکّہ کخ يخو ػهیليِ ْٕطخ طٓخ، رَٜی' کخ حِ هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! رخص یہ ْے کہ پہهے کٕكہ کخ حِ 

حطُے ُیخىِ طٓے کہ حیک ئهًخٌ ىَٔٓی کٕثی ٍحۓ نے ْی َہیں ٓکظخ طٓخە حّ نی۔ ؿہخں ؿہخں کٕثی كویہہ ریٹٓخ  ػهیليِ ْٕطخ طٓخە كخٛهے

حَہٕں ْٔخں ْٔخں كوہ كخثُم ْٕ گیخە کہیں يخنکی كوہ كخثُم ْٕ گیخ، کہیں كُلی كخثُم ْٕ گیخ، کہیں ؿؼلَیہ كخثُم ْٕ گیخە ؿہخں ؿہخں نٕگ طٓے 

ہیں کی۔، ي٘خٍٔص َہیں کی َہ کَ ٓکظے طٓےە كخٛهے ١ٕیم طٓے حٍٔ ئخثم رہض ُیخىِ پیيح ْٕ ٍْے طٓے َے آپْ يیں رلغ ٔ يزخكؼے َ

 کیَٕکہ نٕگ رے طلخٗہ حٓالو يیں ىحهم ْٕ ٍْے طٓے، حّ نی۔ ِٔ آپْ يیں يٍِٕ٘ َہیں کَ ٓکظے طٓےە آؽ کم حیٔخ يًکٍ َہیں ْےە

today we can know anything about anybody anywhere on God‟s earth so now it is very simple  

ریض کی ٍکٕٓںە حٌ ٓخٍی آٍحء کٕ  کہ يیں یہخں ریٹٓخ ْٕح چہخٍ آثًہ حکَحو کی ٍحۓ حپُے ٓخيُے ٍکٓ نٕںە آثًہ کزخٍ کی ٍکٓ نٕں یخ آثًہء حْمِ 

 ٓخيُے ٍکٓ کے يیں حیک رہظَ ٍحۓ حٍٔ َلیْ كیٜهے پَ پہُچ ٓکظخ ْٕںە

in my opinion Fiqha should under go a second opinion and it should be able now to solve the problems  

، حّ ١َف ؿخيؼہ حالظہَ َے ٗخىی کے رخٍے يیں حیک it is likeableُٓخیخ ْے، حٓی ١َف َکخف کے يؼخيهے يیں ٓؼٕىی ػَد َے حیک كیٜهہ 

decision  نیخ ْےit is also again likeable چَٕکہ 

because of the kind of the situation  

کٔی َہ کٔی ١َیوے ٓے ْى ٍػخیض رٓی نیں يگَ ہللا کی كئى رٓی هخثى يیں ؿخَظخ ْٕں رطٍٕ ئهًخٌ ْى َے کٕٖٗ کََی ْے کہ 

 ٍکٓیںە 

 ؿیٔے حػظَحٝ طٓخ ؿذ كئى ہللا پَ، حًٓزهی يیں رلغ ٔ طکَحٍ ْٕ ٍْی طٓیە طٕ

we do not give this right to Kashmala Tariq, we do not give this right to Perveez Mushrif, who do not understand the teachings of 

God and Prophet pbuh  

يیَی حّ ٔهض رٓی یہی ٍحۓ طٓی کہ حگَ آپ َے كئى ہللا پہ ْی ْخطٓ ٍکُٓخ ْے، طَّٜف رَطُخ ْے طٕ یہ َٛف پخکٔظخٌ کخ ئهہ َہیں ْے، 

ٍِ  کَٔ، حٍٔ طًخو ػخنىِ  ultimate conferenceیہ ؿًهہ ئهًخَٕں کخ ئهہ ْے، طٕ آپ حیک  ، یہ حًٓزهی کے ٶحٓالو رال حٓالو ٓے كًهہ يلکَی

 کخو َہیں ؿُہٕں َے ؿؼهی ڈگَیخں پیٖ کی ْٕثی ْیںە یہ کظُی ػـیذ ٓی رخص ْے نٕگٕں کخ

the criminals are leading the nation  
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هٕى ؿَو کَ ٍکٓے ْیںە حگَ کٕثی پیچخٍِ ؿَیذ آىيی پکڑح ؿخۓ طٕ پخَچ ٓے ىّ ٓخل طک هیي يیں چال ؿخطخ ْے ؿزکہ  ؿُہٕں َے رٌحصِ 

ؿؼهٔخُی حٍٔ ىْٕکہ ىْی کی ٔحٍىحص كَيخٍْے طٓےە حد حگَ یہ كئى ہللا کی طؼزیَ کَیں گے طٕ کٕثی َہ ىَٔٓی ١َف ِٔ پٍٕی هٕو کے ٓخطٓ 

ئهًہ حگَ كئى ہللا پہ  يضِ ٱکٕثی ڈَڈی طٕ يخٍ ْی ؿخثیں گے، حّ کے رؼي کٕثی ؿؼهی کخؿٌ رٓی رُٕح نیں گےە حّ نیی۔ حٕٛل یہ ْے کہ 

 کٕثی كیٜهہ کََخ چخْے

Let all them be together from all countries of the Muslims people, thinkers and philosophers should come. They should sit 

together, they should discuss the problem and come out with a definite result  

 کَٕٔم َے ىیںە حرٓی کم کی رخص ْے يیں حیک كیٜهہ پڑْ ٍْخ طٓخ، چُي ٓلخٍٗخص طٓیں ؿٕ حیک حٓاليک

They were very funny, very funny  

ٌ کخ ىیٍ کے ٓخطٓ ىٍٔ کخ رٓی ٔحٓطہ َہیں طٓخە رٓت يیں َے حپُے ریٕی کٕ كٕٕ کََخ ْے طٕ يیں پٍٕے کخ پٍٕح يٌْذ ريل کَ ىٔں گخە حگَ ٱ

يـٓے حیک كیٜهہ  .This is not religion کٔی هخطٌٕ َے حپُے هخَٔي کٕ هٕٕ کََخ ْے طٕ رخنکم حٓی ١َف کی كالٓلی ِٔ ىے ٍْی ْٕ گیە

ٓزض ٔحال ٔحهؼہ ىَْحَخ ْےە ہللا کے حكکخيخص کی طَ٘یق حپُی يَٟی  کََخ پڑے گخ کہ يیں َے ہللا کی رخص يخَُی ْے یخ ىْٕکہ ىْی ٓے یٕوِ 

پٍَٔىگخٍ کے ٓخۓ يیں حپُے نیے کٕثی  کہ ہللا رٓی َخٍحٝ َہ ْٕ حٍٔ يیں حّ ٍكًضِ  I have to understandکے يطخرن َہیں کی ؿخ ٓکظیە 

ٍكًض رٓی َکخل نٕںە یہ طٕ ؿخثِ ْے يگَ ؿذ يیں حپُے َلٔی حٗکخل کے نی۔ هَآٌ حٓظؼًخل کَطخ ْٕں، هيح کی ٍٟخ کٕ حٓظؼًخل  گُـخثِٖ 

 کَطخ ْٕں، طٕ

that becomes a major fault of destruction.   

 کیب خبۓ؟ interactيؼبنؽتی ؾَعگی يیں لبظیبَی زُؽات قے کیكے (  972 ًَجؽ قوال

کی رخص ْے، ىیکٕٓ  interactionِٔ حَٔخٌ ْیں حٍٔ حَٔخٌ َْٕے کے َخ١ے ْى حٌ کٕ َظَ حَيحُ َہیں کَ ٓکظےە ؿہخں طک حٌ کے ٓخطٓ  خواة:

ٓکظے ْیں،کٕثی كَم پڑطخ ْےە طٕ ِٔ چیِیں ؿٕ آپ ْى ُْئ کے ٓخطٓ کٓخَخ کٓخ نیظے ْیں ر١َ٘یکہ ریچ يیں گٕٗض َہ ْٕ، ٓزِی طٕ کٓخ 

 کی حپُی حكظیخ١ کخ رخػغ ْیں، آپ حٌ کی كلخظض کَ ٓکظے ْٕە رخهی

human relationships یخ   human interaction  

 ػًم حیٔخ َہ ْٕە يیں ؿٕ رخص آپ کٕ رظخ ٍْخ ْٕں یہ طٕ حیک يٌْزی يٍِٕ٘ ْے يگَ ٗخیي يیَح حپُخ ١َُِ  ٍکٓ ٓکظے ْٕە ْخں ٗخیي يیَح حپُخ ١َُِ 

ػًم حیٔخ َہ ْٕە حّ کی رُیخىی ٔؿہ یہ ْے کہ حَٔخٌ کے ىل يیں کٔی چیِ کخ ؿظُخ رڑح طؼٜذ ْٕطخ ْے، حّ کے رہض ٓخٍے حػًخل حّ 

ِٔ  ح َہیں هیخل کہ يـٓے حپُے آهخ حٍٔ ٍٕٓل  طؼٜذ کی ٍُٔٗی يیں ١ے ْٕطے ْیںە يیَے َِىیک يیَ یٍ نگظخ ْٕ، ًْیٍ ٓے ُیخىِ کٕثی ك

ٓے يْ  نگظخ ْٕ حٍٔ کٕثی يٜهق حٍٔ يلظَو نگظخ ْٕە يیَے َِىیک ُيیٍ حٍٔ آًٓخٌ يیں کٕثی هيٍ حیٔی َہیں ؿٕ ہللا کے ٕٓح يیَے ٍٕٓل  

َْ َہیں پیيح ْٕ ٓکظخە ػوهی ١ٍٕ پَ ٱگخ، يیَے ىل يیں حّ کے نی۔  ؿٕ حطُی رڑی ػِص حٍٔ ٔهخٍ پہ ْخطٓ ڈحنے Obviouslyرٓی کٓخطی ْٕە 

يٌْزی ١ٍٕ پَ ہللا ًْیں يُغ َہیں کَطخە ؿذ ُْٕى ٓے يُغ َہیں کَطخ طٕ حگَ کٔی حكًيی کے ٓخطٓ طٕٓڑح ٓخ حٹٓ ریٹٓ نی۔ طٕ کیخ كَؽ ْٕ 

 ٓکظخ ْےە

factually telling you, there is one more reason  

رٓی پڑْظے ْٕ ْٔخں  Zoroasterپڑْظے ْٕ،  Humanismپڑْظے ْٕ،  Jainismپڑْظے ْٕ،  Buddhismیخٌ کے َٗٔع يیں ؿہخں آپ حى کہ طوخرمِ 

 آپ حّ کٕ رٓی پڑْظے ْٕە

Obviously, when they have a claim to be the truth  

 ىل ٓے کہہ ٍْخ ْٕں طٕ آپ حّ ىػٕے کی رٓی ؿخَچ پڑطخل کَطے ْٕ، طٕ رويح آپ کٕ ٛيمِ 

it was below standard of understanding  

ٔحنے نٕگ حّ کی ١َف ٍؿزض پکڑطے ْیںە ؿْ نیٕل پہ آپ حىیخٌ کخ يطخنؼہ کَطے ْٕ حّ يَطزے پہ یہ  .I.Qيیَح حپُخ هیخل یہ ْے کہ رہض کى 

يیں  پہ حٓے يٌْذ کخ ىٍؿہ َہیں ىیخ ؿخ ٓکظخە يؼال   ٓطق (intellectual)يٌْذ َہیں آطخ، حّ کی كیؼیض ْی کٕثی َہیںە ػوم ٔ ٗؼٍٕ کی 

Colonel Harold  کیRespected families of Punjab  پڑْ ٍْخ طٓخە يیں َے هخىیخَیٕں کے رخٍے يیں حیکchapter  ىیکٓخە حّ رخد يیں کََم

 ٛخكذ نکٓظے ْیں

they are the most trustworthy people of the government of England  

ىی ؿخۓ طخ کہ یہ ًَخیخں ْٕںە  (respectabilities)ٌ کٕ َہ َٛف ػہيے ىی۔ ؿخثیں، َٕکَیخں ىی ؿخثیں رهکہ حٌ کٕ يؼخَٗے يیں ػِص ٔ طکَیى ح

ؿذ یہ يًظخُ ْٕں گے طٕ رخهی ئهًخٌ یہ ٕٓچ کَ کہ یہ يٌْذ کی ٔؿہ ٓے ًَخیخں ْیں حٌ کے يٌْذ کٕ هزٕل کَیں گے حٍٔ ٓخطٓ ىیں 

رٓی ىیکٓخ ْے ؿْ يیں ىػٕی' کیخ گیخ ْے کہ حٌ  letterحٍٔ ریً٘خٍ رخهخػيِ طلَیَی كٕحنہ ؿخص يٕؿٕى ْیںە يیں َے ِٔ گےە حّ هٔى کے 

ىے ٍْے  listکہ آپ ريٍی ٛخكزہ کے يظوخرم طیٍ ٕٓ طیَِ کی  It looks funny کے يوٜٕٙ طیٍ ٕٓ طیَِ نٕگ ريٍی ٛلخرہ کے يظوخرهیٍ ْیںە

 یں کہ حٌ کٕ ػِص ىی ؿخۓە آپ حّ کٕ کیٔے پیـًزَ یخ كویَ يخٌ ٓکظے ْیں ؿٕ ىػخ ىے ٍْخ ْٕ کہ ٓهطُضِ ْیں حٍٔ حّ يیں آپ نکٓ ٍْے ْ

 ر١َخَیہ کخ ٍٕٓؽ کزٓی ؿَٔد َہ ْٕ، حٍٔ ِٔ حگهے ْی رَٕٓں يیں ؿَٔد ْٕ گیخە

It is very funny thing  
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یؼُی پیـًزَی طٕ رڑی ىٍٔ ری رخص ْے کٕثی ىٍٔیٖ رٓی ٓچے ىل ٓے ىػخ ىے طٕ ٍٕٓؽ ریچخٍِ هٕى ١هٕع ْٕ ؿخۓ، چہ ؿخثیکہ ؿٍ کٕ ىػخ 

 Intellectually they do not poseىے ٍْے ْٕ حٌ کخ حگهے رَّ ْی ٍٕٓؽ ؿَٔد ْٕ ؿخۓ حٍٔ ر١َخَیہ ًٓٹ کَ ؿِحثَ طک يلئى ْٕ ؿخۓە طٕ 

a threat, unless  کہ آپ کے ىنٕں يیں کـی آ ؿخۓ حٍٔ آپ ىَیخٔی يوخٛي کٕ يويو ٍکٕٓە يیں َے ىیکٓخ ْے کت نٕگ حيَیکہ حٍٔ حَگهیُڈ ؿخَے

 کے نی۔ حكًيیہ ٓے ئُهک ْٕ گ۔ە ئهًخٌ حّ هٔى کی كَکظیں کََخ َٗٔع ْٕ ؿخثیں طٕ پَٓ رڑے كَهے يؼُِ ْٕ ؿخثیں گےە

 قبظات کیب ھے؟ ػمیعتِ پؽوفیكؽ يبزت زمیمتِ(  973 ًَجؽ قوال

ٓخىحص کچٓ رٓی ْٕ، يیں طٕ حیک چٕٓٹی ٓی رخص ؿخَظخ ْٕں کچٓ ٓخىحص کٕ یہ طؼهی' ٍَٟٔ َٜیذ ْے کہ ٗخیي يؼُِ طَیٍ  كویوضِ  خواة:

َے كَيخیخ کہ ؿذ ىَیخ کے ٓخٍے ٓزذ يُوطغ ْٕ ؿخثیں گے يیَے َٔذ کخ پَٓ رٓی  حکَو   نٕگ ْیں، حىَْ ْى حٌ ٓے يظلن ْیں ٍٕٓلِ 

کیخ ؿخۓ گخ، يگَ حّ کے ٓخطٓ حیک  regardکخ َٔذ يٕػَ طَیٍ َٔذ ْٕ گخە حٍٔ حّ کخ  كظَحو کیخ ؿخۓ گخە هیخيض کے ىٌ رٓی ہللا کے ٍٕٓل  ح

ریض طًہخٍے گَٓٔں يیں کظخد ہللا حطَی ْے، پڑْی ؿخطی ْے، آیخص  كہًخثٖ رٓی ْے ؿٕ ٓخىحص کزٓی َہیں پڑْظےە هَآٌ کہظخ ْے کہ حْمِ 

کٌٕ ْے؟ حگَ طى حّ کے رؼي ؿهطی کَٔ گے طٕ طًہیں ػٌحد ىٔگُخ ىیخ ؿخۓ گخە يیں َے آؽ  witnessَٗظے آطے ْیں، طى ٓے رڑح حطَطی ْیں، ك

 طک کٔی ٓیّي کٕ یہ رخص ُٓخطے کزٓی َہیں ىیکٓخە ِٔ حپُی ١َف ؿخطے ْیں یہ رخص َہیں ُٓخطےە

ٓی حچٓخ حَٔخٌ َہیں ْٕ ٓکظخ چہ ؿخثیکہ حچٓخ ئهًخٌ ْٕە ہللا کے هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! يیں آپ کٕ ٓیيْی ٓی رخص ُٓخىٔں، َخ ٗکَ گِحٍ ک

يطهوہ ٓے آُٗخ ْیںە ٓیّي ؿٕ کچَٓ رٓی ْٕ، ؿیٔخ رٓی ْٕ،  کخ کظُخ رڑح حكٔخٌ ْے ْى پَ کہ ْى حٌ کی ٔؿہ ٓے آؽ كویوضِ  ٍٕٓل  

َہیں کے ك٠ٍٕ يیں طٕ يیں  حكظَحو ْے کہ يیں حّ حكٔخٌ يُيی کخ حگَ کٕثی ٗکَیہ حىح کَ ٓکظخ ْٕں، طٕ ہللا کے ٍٕٓل   يیَے نی۔ هخرمِ 

کَ ٓکظخ ْٕںە حّ نی۔  releaseکے ٓخطٓ يلزض حٍٔ ههٕٙ کخ حظہخٍ کَ کے ٗخیي حكٔخٌ يُيی کٕ طٕٓڑح ٓخ رٕؿٓ  ٍٕٓل   ْٕں يگَ يیں حٔالىِ 

ٓخىحص کی هطخثیں حٍٔ گُخِ گُظخ پَٓٔںە يـٓے َٛف حطُخ پظخ ْے کہ يیَے نی۔ ِٔ يلٍٔ حٍٔ حَظہخثی يؼُِ ْیںە  يـٓے ُیذ َہیں ىیظخ کہ يیں

 حگَ ِٔ هطخثیں کَطے ْیں طٕ ہللا ؿخَے حٍٔ ِٔ ؿخَیںە

ھے اگؽ  َہیں conflictآج کم انہعی اَڑَیهُم کب ثڑا چؽچہ ھےە کیب یہ ھًبؼے اػتمبظات قے پؽوفیكؽ يبزت (  974 ًَجؽ قوال

 ؟ھبں تو کیكے

ؿہخں طک يـٓے ػهى ْے حنہيی ؿًخػض حٓاليی کی کٕثی ًیهی ٗخف ْےە )ْخٌٍٔ ٛخكذ یہخں ریٹٓے ْیں ِٔ رہظَ ؿخَظے ْٕں  خواة:

 پخۓ ؿخطے ْیںە Concepts of dogmatism and rigidityگے(ە حّ يیں ْٔی 

حّ يیں حیک رخص يیں رڑی ٟٔخكض ٓے کََخ چخْظخ ْٕں کہ ْى هَآٌ ٔ كيیغ کٕ کْ ١َف حپُے يوخٛي کے نی۔  ضواتیٍ و زُؽات!

ٍِ إحٓظؼًخل کَطے ْیںە روخٍی، ئهى، حرٕ ىح ٛيهخص کخ آؿخُ ْٕطخ ْے،  يخؿہ يیں حٔپَ طهے رخٍِ حكخىیغ يٕؿٕى ْیں، حٔپَ طهےە رخدِ  ى حٍٔ حر

 ، ٍٕٓلِ ٓے حٍٔ حٌ کی ٔحنيِ كٕص ْٕ گجیںە ؿذ ِٔ ٔحپْ آۓ طٕ يخں کٕ ىكُخیخ ؿخ چکخ طٓخە ك٠َص ٓؼي  رٍ ػزخىِ ييیُے ٓے رخَْ ط ك٠َص ٓؼي  

يیں كخَٟ َہ طٓخ، يیَی ٔحنيِ كٕص ْٕ گجیں حٌ کٕ ىكُخیخ گیخە حپ حگَ يیں حٌ کے نی۔ کٕثی ٛيهخص حٍٔ  کے پخّ آۓ حٍٔ پٕچٓخ یخ ٍٕٓل ہللا   حکَو  

َہیں کیخە  reportکی رخص ْے کہ ىَٔٓح کٕثی نل٢ ٓخطٓ َہیں ْے، حٍٔ کٔی كيیغ َے  ، حطلخمَؼىخ؟ كَيخیخ هیَحص کَٔں طٕ کیخ ػٕحد پہُچے گ

 پہُچے گخە (ْخں) َؼىكَيخیخ 

ٍِ  ضواتیٍ و زُؽات! ى طیَٔے ىٍؿہء حٓظُخى إىح ْى کزٓی کہظے ْیں روخٍی ػٜخء حنٜلیلیٍ ْے، ئهى ٛلیق ْے، روخٍی ٛلیق ْے، حر

ِٔ َظَ آطخ ْے حٍٔ ٗخیي حنہيی کے حٓظخىٔں کٕ رٓی َطَ آطخ ْے، ٗخیي ٓؼٕىی ػَد کے ٓهلیٕں کٕ رٓی َطَ آطخ ْٕ  پَ ْےە حد يـٓے رٓی

ػزيحنْٕخد کٕ رٓی َظَ آطخ ْٕ گخ، ىیٕ رُي کے ىیٕرُيیٕں کٕ رٓی َظَ آطخ ْٕ گخ حٍٔ رَیهٕیٕں کٕ رٓی َظَ آطخ ْٕ گخە ٕٓحل  گخ، ٗخیي َـي کے حْمِ 

رخٍِ كيیؼیں ئهٔم، يظٕحطَ، ي٘ہٍٕ، كٍٔ حٍٔ ٛلیق  without any confusionے ٔحنے کٕ ؿذ حطُخ ٔحٟق َظَ آ ٍْخ ْے یہ کہ حیک ػخو پڑُْ

طٕ پَٓ حگَ کٕثي حّ يیں ٗک کَے گخ، اليلخنہ ِٔ حپُے يوخٛي کی هخ١َ کَ ٍْخ ْےە حگَ پَٓ رٓی آپ حّ يیں ٗک کَٔ گے طٕ حپُے يوخٛي کَ 

کخ هٕل ْے ِٔ آپ طک پہُچ گیخ کہ يَىٔں کٕ، يَ گجیٕں کٕ ػٕحد ؿخطخ ْےەە آپ کے هیَحص ٔ  ٍٔ حّ کے ٍٕٓل  هخ١َ کَٔ گےە ؿہخں طک ہللا ح

 ٛيهخص کخ ػٕحد ؿخطخ ْےە حد حگَ

Al-huda takes a different side and different way of thinking  

رٓی کٔی  authority of understandingٕ کْ َے کہخ ْے کہ حپُی ە آپ روخٍی کخ ِٔ رخد پڑْٕ، آپ کإ، آپ هٕى ؿخطٕ چهٕ حٌ کٕ رٓی چٕٓڑ ىٔ

حٓظخى کے كٕحنے کَىٔەە کیخ آپ کے پخّ ػوم َہیں ْے، ىيخؽ َہیں ْے، ٗؼٍٕ َہیں ْے، کیخ یہ رخص ٓخىِ َہیں ْے؟ حٍٔ حّ کے ػالِٔ ؿذ 

يیَی يخں َے كؾ کی َیّض کی طٓی حٍٔ ِٔ يَگتە حد حگَ يیں حّ کی ؿگہ  کے پخّ حیک ٗوٚ آیخ، حّ َے کہخ یخ ٍٕٓل ہللا   ہللا کے ٍٕٓل  

  ٍ َے كَيخیخ کہ حگَ طیَے رخپ پَ هَٝ ْٕطخ حٍٔ ِٔ يَؿخطخ حٍٔ رؼي يیں طٕ حىح کَ ىیظخ طٕ حىح ْٕطخ کہ  كؾ کَٔں طٕ کیخ ػٕحد حّ کٕ پہُچے گخ؟ طٕ ك٠ٕ

َے ىی ْے حگَ طًہخٍح رخپ يَ  حد آپ هٕى ٕٓچٕ کہ يؼخل حطُی ٔحٟق ْے ؿٕ ٍٕٓل ہللا  حىح ْٕ ؿخطخە طٕ  َہ ْٕطخ؟ حّ َے ػَٝ کی یخ ٍٕٓل ہللا  

ؿخۓ حّ کخ هَٝ طى پیچٓے حىح کَ ىٔ طٕ ِٔ هَٝ حىح ْٕ ؿخطخ ْےە حگَ طًہخٍی يخں پَ کٔی ػہي کخ هَٝ ْے حٍٔ طى ریٹخ َْٕے کی كیؼیض 

ە حطُی کٓهی حٍٔ ٔحٟق يؼخنٕں کے رؼي رٓی حگَ نٕگ ػٕحد ٔ ػٌحد کخ حَکخٍ ٓے رؼي يیں كؾ کَ کے حىح کَ ىٔ طٕ ػٕحد طٕ حّ کٕ پہُچ ؿخۓ گخ

ْیں، ػهى رہض آگے حٍٔ  teachersکَطے ْیں طٕ ِٔ ؿخَیں حٍٔ ہللا ؿخَےە حنہيی حیک چٕٓٹخ ٓے ٓکٕل ْے، ؿْ يیں چٕٓٹے چٕٓٹے ٓے 

 طؼخنی' حنؼِیِ، رُيٍِ ریْ يُٹ َکخنٕ حٍٔٔٓیغ ْے حٍٔ يُِنیں آپ کخ حَظظخٍ کَ ٍْی ْٕطی ْیںە پڑْے نکٓے ْٕ يخٗخءہللا 

direct knowledge ability  

 کے ًٍیؼے حپُے حػظوخىحص کٕ پلظہ کَ نٕە

 

 

َهكت کب اضتتبو ____________________ ظوقؽی___________________  
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 قواالت [ 22]  يئ، گوخؽضبٌ 39 –جە قوالت و خواثبت کی َهكت 

  

يیں کہب خبتب ھے کہ وھبں نیطبٌ کب تطت ھے اقی نی۔ خو چیؿیں وھبں خبتی ھیں  Bermuda Triangle(  975 ًَجؽ قوال

 غبئت ھو خبتی ھیںە آپ اـ ثبؼے يیں کیب کہتے ھیں؟

  خواة:

ٍِ ٱنؽَِّزیىِ  ـٰ ًَ  ثِۡكِى ٱهلِل ٱنؽَّۡز

ا  یًؽٍ۬ ًِ ب ََّ ًٍُ۬ ـٰ َؼّةِ أَۡظِضۡهُِى ُيۡعَضَم ِيۡعق ٍ۬ َوأَۡضِؽۡخُِى ُيۡطَؽَج ِيۡعق ٍ۬ َوٱۡخَؼم نِّى ِيٍ نَُّعََك ُقۡهطَ

ٗیخ١یٍ کٕثی كَٗظٕں کی ١َف َہیں ْٕطےە حٌ کے كلخظظی  Obviously آؽ کم ٗیطخٌ کخ طوض پخَی پہ ْےە حد ِٔ پخَی يیں کْ ؿگہ ْے

کَطے ْیں طٕ حَہٕں َے حپُے ٹٓکخَٕں کٕ کہیں کہیں  approachکَطے ْیں، رُيے رٓی حٌ کٕ  approachرُئں کٕ  َظخو ْٕطے ْیںە ِٔ ػًٕيخ  

throw down  رٓی کیخ ْٕ ٓکظخ ْے طخ کہ کٔی آىو ُحى کخ گٍِ َہ ْٕە ؿیٔے ہللا َے حٌ کٕ آىو ُحىٔں کے ػالهٕں ٓے َکخل ىیخ ْےە طٕ آ ریم

يـٓے يخٍ کے يٜيحم حگَ ْى حٌ کے ػالهٕں يیں گٓٔیں گے طٕ ِٔ يِحكًض کََے کی پٍٕی پٍٕی ١خهض ٍکٓظے ْیںە ِٔ آپ کٕ گَٕٓٔہ طٕ 

رُخ ىیں  neuroticرُخ ىیں گے،  psychoticپیيح کَ ىیظے ْیںە آپ کٕ  situationsے ىيخؽ يیں حّ هيٍ پیچیيگیخں حٍٔ ک َہیں يخٍ ٓکظے يگَ ِٔ آپ

 گےە

many kinds of madness can be created by the satanic intrusion  

حٍٔ حّ يیں کٕثی ہللا کخ رُيِ رٓی َہ ْٕ طٕ ِٔ  کیَٕکہ یہ آپ کے هٌٕ حٍٔ ىيخؽ يیں چهظخ ْے، طٕ ْٕ ٓکظخ ْے ؿذ کٕثی ْٔخں ؿہخُ ؿخطخ ْٕ

کہ ْٔخں کٕثی رُيِ َہیں ٍْظخ  one of the quality isحّ پہ حػٍ حَيحُ ْٕطے ْٕں، ؿْ ٓے نٕگ هٕى ک٘ی کَ ؿخطے ْٕں، يَ ؿخطے ْٕں حٍٔ 

 يهیحرٓی طک َہیں  حٍٔ طًخو ؿہخُ هخنی ْٕ ؿخطے ْیںە رہَ كخل یہ حیک حيکخٌ ْے ؿْ کی ٗہخىص هطؼخ  

I just say to you it is just a theoretical thing which could be possible  

 کہ ْٔخں ٗیطخٌ کی كکٕيض ْٕ، رہَكخل یہ ػخرض ْے کہ ٗیطخٌ کی كکٕيض حّ ٔهض پخَی پَ ْےە

 ظخبل قے ثھی ھے؟ کیب اـ کب تؼهك ضؽوجِ(  976 ًَجؽ قوال

ىؿخل ٓے حّ کخ کٕثی طؼهن َہیں ْے، حّ نی۔ کہ َٗٔع ٓے ْی ؿذ ٓے کخثُخص رُی ْے، ؿذ ٓے ہللا آًٓخَٕں پہ  كَٔؽِ  خواة:

 يظًکٍّ ْٕ طٕ ٗیطخٌ ُيیٍ پہ هخثى ْٕح حٍٔ پخَیٕں پہ حّ َے كکٕيض کی حٓخّ ٍکٓیە

 ?Can a boy meet and talk to a girl before Nikah(  977 ًَجؽ قوال

ٔے کخٍٔرخٍی َُيگی کے يیم کََخ ْٕ طٕ رخص چیض طٕ ْٕ ٓکظی ْےە ىیکٕٓ َخں ػخو رخص ؿیض طٕ كطَی ٓی رخص ْے ؿیَکخف َہ رٓی  خواة:

ؿٕل يیں ْٕطخ ْےە حٓی ١َف َُيگی يیں حٍٔ رہض ٓخٍے يٕحهغ حٍٔ رہض ٓخٍی رخطیں ْیٍ ؿٕ ٔیٔے رٓی نڑکٕں حٍٔ نڑکیٕں کے ىٍيیخٌ ْٕ 

ْےە ہللا طؼخنی' َے طى نٕگٕں کٕ حیک ْی ُيیٍ پَ رُخیخ ْے حیک يؼخَٗے يیں رُخیخ ْے،  ٓکظی ْیںە یہ کٕثی حیٔخ كخىػہ طٕ َہیں

institutions  يیں حکٹٓخ کیخ ْٕح ْے يگَ ٗخیي آپ ؿْ هٔى کی رخص چیض کخ ًکَ کَ ٍْے ْٕ ِٔ ٗخیي کٕثی يوٜٕٙ ْےit‟s not the same 

ٍٕٹ، ٍیهٕے حٓٹیٍ٘، رٕٔں يیٍ ٓخٍے نٕگ گلظگٕ کَ نیظے ْیں كظی' کہ ٍَٔہ طٕ رُيِ ؿذ چخْے کٔی هخطٌٕ ٓے رخص کَ ٓکظخ ْےە حثَپ

کے ُيخَے يیں رٓی ًْیں رہض حچٓی  هٕحطیٍ رٓی رخطیں کَ نیظی ْیںە یہ آؽ ْی پہ يٕهٕف َہیں ْے رهکہ پَحَے ُيخَے يیں، ك٠ٍٕ حکَو  

 ٍٔحیخص يهظی ْیں کہ

Ladies would generally talk without any hindrance  

حّ حػظًخى کے ٓخطٓ کہ حٌ رخطٕں يیں حّ هٔى کخ کٕثی يُلی طخػَ َہیں ْٕطخ طٓخ، ؿیٔے آؽ کم هٕحطیٍ ٓے رخص چیض کَطے ْٕۓ  يگَ

ْٕطخ ْےە حگَ ْى حپُے ًٍْ کٕ طٕٓڑح ک٘خىِ کَ نیں، ٔٓیغ حنُظَی کخ يظخَِْ کَیں کہ ِٔ کٕثی  impressionًْخٍے ًٍْ يیں رڑح َخهٚ ٓخ 

 ُيیُی یخ ؿُخطی يوهٕم َہیں ْیں، حپُے گَٓ ٔحنیخں ْیں، گَٓٔں يیں پیيح ْٕثی ْیں، گَٓٔں ٓے حٹٓی ْیں حٍٔػـیذ ٔ ؿَیذ آًٓخَی، 

They are like all common people near all together and we can talk to each other normally  

طٕ پَٓ ٗخیي آپ کے ًٍْ کی کًٍِٔی رٓی ْے حٍٔ ریًخٍی  يگَ آپ حگَ حیک ْی ُحٔیہء َظَ ٍکٓیں گے، حیک ْی َظَیے ٓے رخص کََی ْے،

کیَٕکہ حُل ٓے ػٍٕص حٍٔ يَى کخ ؿٕ  normally it is not alwaysرٓی ْےە حَٔخٌ ٓے کٔی ٔهض رٓی کٕثی رٓی طؼهن ٍکٓخ ؿخ ٓکظخ ْےە 

www.u
rd

uk
ut

ab
kh

an
ap

k.b
log

sp
ot

.co
m



 رَُٔ ريْ، 31 حپَیم 3122 |اقتفكبؼات                                                        پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ             51

www.alamaat.com , www.alamaat.info , www.alamaat.org , www.alamaat.com.pk  

کٕ  آىو   کے نی۔ ْے، َٔمِ  َٔم ٍکٓیں کہ ػٍٕص حٍٔ يَى کخ كـخد حكِحثِٖ  ی ١َف یخىكـخد ْے حّ يیں حیک كکًض پٕٗیيِ ْےە حچٓ

رڑْخَے کے نی۔ ْےە يگَ ِٔ آپ کے نی۔ حیک هخََٕی طوخٟے کے ٓخطٓ ي١َٔ٘ کَ ىیخ گیخ ؿٔے آپ َکخف کہظے ْیںە رهکہ ك٠ٍٕ گَحيیء 

خُی هخطٌٕ کخ َے رٓی حطُی حؿخُص ىی کہ يَى کٕ حؿخُص ْے کہ ِٔ حپُی ریٕی کٕ ىیکٓ نے، یہ َہ ْٕ کہ حّ َے کٔی رہض رَی يٕٹی ط يَطزض  

 طٍّٜٕ پخال ْٕ حٍٔ حٓے حیک ٕٓکٓی ٓڑی نڑکی يم ؿخۓ، حٍٔ ِٔ يخں رخپ ٓے نڑَخ َٗٔع کَىے کہ يیَے طٍّٜٕ کخ آثیُہ ْی طٕڑ ىیخ آپ َےە حّ

 ١َف ىیکٓ نیُخ ؿخثِ ْے يگَ ِٔ يوٜي حٍٔ ْے نیکٍ کٔی ٗوٚ ٓے رخص چیض کََخ حٍٔ رخص ْےە

You can talk to anybody anywhere he could be male or male under circumstances of necessity  

 َکخف ٓے پہهے رٓی آپ رخص چیض کَ ٓکظے ْٕ، ٗخیي رخص چیض ْی َکخف طک پہُچظی ْےە I would say yesيگَ ؿذ َکخف کی رخص آثی طٕ 

 ?Can they go for marriage without taking their parents into confidence(  978 ًَجؽ قوال

ْے کہ يیخں ریٕی کخ ٍحٟی َْٕخ، حٍٔ ىٍحٛم َکخف کی ىٔ رُیخىی َٗحث٢ ْیں، رهکہ َٛف حیک حٛم ْے حٍٔ ىَٔٓی ١َٗ ْےە حٛم یہ  خواة:

َکخف کے نی۔ َہیں ْٕطیە ػخو  ١َٗParticular condition یہ ْے کہ ىٔ گٕحْخٌ َْٕخ ؿٕ حػالٌ ًٓـٓخ ؿخطخ ْے، حّ کے ػالِٔ طیَٔی کٕثی 

کَیى َے ٔحنيیٍ پہ  ُيخَہ رٓی یہی ْے هخٌَٕ رٓی یہی ْے، حٍٔ حٓی نی۔ هيحَٔيِ  خالص يیں يخں رخپ کٕ ٔنی يوٍَ کیخ گیخ ْٕطخ ْے، حٕٛلِ ك

رٓی ٔحٟق کیخ ْے کہ حپُی حٔالى کے كَیق يض رُٕە ؿہخں ِٔ ٗخىی کََخ چخْیں ْٔخں کَٔە رہض ٓخٍح حنًیّہ ًْخٍی هخَيحَی ٍٔحیخص يیں رٓی 

 ْے، ْى ٓوظی رٓی کَطے ْیں، ؿہخنض کخ يظخَِْ رٓی کَطے ْیںە

This is the only right which God has given to woman and she maintained this right in presence of Prophet pbuh  

طٕ حّ کخ  حیک چٕٓٹی نڑکی کی چٕٓٹی ػًَ يیں ٗخىی ْٕ گت، ؿذ ِٔ رڑی ْٕثی حٍٔ رخنؾ ْٕثی طٕ حّ َے ٗخىی ٓے حَکخٍ کَىیخە ؿذ

  ٍ ی، حد ِٔ حَکخٍ کَ ٍْی ْےە طیٍ يَطزہ کے پخّ گیخ حٍٔ کہخ کہ حّ کے هخَيحٌ ٔحنٕں َے حّ کی ٗخىی ١ے کی طٓ هخَيحٌ حٓے نے کَ ك٠ٕ

کیخ يیَح حهظیخٍ ْے کہ  َے حّ نڑکی ٓے حٍٗخى كَيخیخ کہ حگَ طٕ ٗخىی کَ نے طٕ حچٓخ ْے، طٕ حّ نڑکی َے کہخ یخٍٕٓل ہللا   ہللا کے ٍٕٓل  

  ٍ ؼہ، ىٔ ىكؼہ، طیٍ ىكؼہ، ؿذ یہ ْٕح طٕ َے كَيخیخ کہ ْخں ْےە حّ َے کہخ کہ يیٍ یہ ٗخىی َہیں کََخ چخْظیە حیک ىك يیں حَکخٍ کَ ىٔں؟ ك٠ٕ

کی ٍٔحیخص پَ َہیں چهظے، ْى  َے کہخ یہ َکخف َہیں ْٕ گخ حٍٔ َکخف كٔن هَحٍ ىے ىیخە آؽ کے ُيخَے يیں رٓی ْى ہللا کے ٍٕٓل   ہللا کے ٍٕٓل  

کے ریٹٓے ْٕۓ ْیںە حگَ ٗلخف حٍٔ كطَی  طٕ حپُی ىیٕحَگیٕں پَ چهظے ْیں، حپُی ٍٔحیظٕں پَ چهظے ْیٍ، ْى طٕ پظہ َہیں کیخ کیخ ٍٕٓيخص پخل

کٕ پهٹ ؿخثیںە آپ کٕ پظخ ْے کہ ًْیٍ ٗخىی کََخ  ٍٕٓل   حٍٔ َیّخصِ  ٍٕٓل   ٍكـخَخص ْٕں طٕ ٗخیي ىٔرخٍِ حیٔی ٍٕٛص پیيح ْٕ ؿخۓ کہ ْى ُٓضِ 

هّٕ، ؿٍ٘ حٍٔ َخچ گخَے، یہ ؿٕ کیٕں ي٘کم نگظخ ْے؟ کیَٕکہ ْى طٕ ٗخىی کَطے ْی َہیں ْیں، ْى پظہ َہیں کیخ کَطے پَٓطے ْیں، یہ ؿ

ْى َے ٗخىی ریخِ کے ٓخطٓ ١َریہ کیلیظیں نگخ ٍکٓی ْیں، حٌ پَ ىّ ریْ الکٓ ٍٔپیہ هَچ آ ؿخطخ ْے حٍٔ ىَٔٓی يَطزہ ٗخىی کََے کخ 

 كٕٛهہ ْی َہیں ْٕطخە

 ؟يمطؼبت کب ػهى کكی کو قکھبئیں گے کیب آپ کجھی زؽوفِ(  979 ًَجؽ قوال

ٍِ يؼخف کیـی۔ گخ  خواة: ّ   يیں طٕ َْ ٔهض ْی ےٓکٓخَے کٕ طیخٍ ٍْظخ ْٕںە ك٠َحر ٓے کٔی َے پٕچٓخ طٓخ کہ آپ َے حطُخ ٓخٍح ػهى  ػزخ

 ٍِ ّ   کہخں ٓے ٓیکٓ نیخ؟ حر ٍِ  کٕ ہللا کے ٍٕٓل   ػزخ ّ   کی ىػخ رٓی ٗخيم طٓی، كَيخیخ ٕٓحل ٓے، يیں ٕٓحل رہض کَطخ طٓخ، كَيخیخ حر َے  ػزخ

حٍٔ  يیں ٕٓحل رہض کَطخ طٓخ حٍٔ ؿذ طک يـٓے ٕٓحل کخ ؿٕحد َہیں يم ؿخطخ طٓخ يیں ٕٓحل کَطخ ٍْظخ طٓخە حگَ کٕثی حیٔخ ٕٓحل کََے ٔحال ْٕ گخ

 ئهٔم ٕٓحل کَے گخ طٕ يیں رٓی رظخطخ ٍْٕں گخ، ؿٕ يـٓے پظہ ْے، ؿہخں ٍک گیخ ْٔخں رْ ٍک گیخە

عؼِ ثؽـ گؿؼ گ۔، ظؼ ظؼ پؽ ثوقے نیتے، ياللبتیں کؽتے، يگؽ فیٍ ًَیت َہ ھوا، يبَب قوال ھے کہ ػؽيہ پُ(  989 ًَجؽ قوال

کًی يیؽے اَعؼ ھے يگؽ کہبں ھے؟ وِ َظؽ خو يیؽا اَعؼ ثعل ظے نعت قے اـ َظؽ کی تالل يیں ھوںە آج آپ کے ظؼ پؽ زبَؽ 

 ھوا ھوں کیب يیؽے ًَیت يیں وِ َظؽ ھے اوؼ کت؟

کٕ َظَ َٜیذ َہیں يیَح هیخل یہ ْے کہ َظَ کے َظخثؾ ؿٕحٌ کے ًٍْ يیں ْیں ِٔ َٜیذ َہیں ْیںە حگَ حطُی يیَح َہیں هیخل کہ حٌ  خواة:

ِٔ هيح کے حچٓے رُيے ْیںە يگَ حٌ کٕ پظہ َہیں ْے کہ آىيی کٕ َظَ يم ؿخۓ طٕ ْٕطخ کیخ ْے؟ حٌ کٕ یہ  حچٓی حٍٔ يوهٜخَہ ٕٓچ ْٕ طٕ یویُخ  

ٔنیء ُْي یخ ُْيحنٕنی طٓےە ْى َے ىیکٓخ کہ َٗٔع يیں یہ ْٕح  ے ْیں؟ هٕحؿہ يؼیٍ حنيیٍ چ٘ظی حؿًیَی  َہیں پظہ کہ َظَ کے َظخثؾ کیخ ْٕط

  ٍ کخ ْٔخں ٓے گٍِ ْٕحە يؼٜٕو رچے کٕ ىیکٓخ، پُٔي  کہ ؿْ کٕ آپ َظَ کہظے ْیں، ِٔ حیک رخؽ يیں َٕکَ طٓے، يخنی طٓےە هٕحؿہ حرٕحنلٔ

 ىٔڑ کے گ۔ کچٓ پٕٓل حطخٍے، هٕد حچٓی ١َف ٛخف کی۔، پهیٹ ىْٕثی حّ يیں ٍکٓخ حٍٔ كَٜصِ آیخ، کہخ کٓخَے کٕ کچٓ ْے؟ پُٔي کیٕں آۓ؟ 

کی ٌٍَ کی۔ە ہللا کے حّ رُيے کٕ یہ ١َیوہ رڑح پُٔي آیخ، رچے کی ٍٕٛص رڑی پُٔي آثی، آىحد رڑے حچٓے نگے طٕ آپ َے حیک ىحَہ چزخ  هٕحؿہ  

خ آؿخُە پَٓ ْٕح کیخ؟ هٕحؿہ َے رخٍِ ٓخل گَىٕ کخٹی، ٓلَ ٔ ك٠َ يیں گ۔، ػهى کی کے رچے يکے يُہ يیں ٍکٓخ حٍٔ ىػخ ىی، یہ طٓخ َظَ ک

 طالٕ کی، رخٍِ ٓخل کے رؼي ٔحپْ آۓ حٍٔ ُْي حنٕنی رٍ گ۔ە طٕ ىیکُٓخ یہ ْے کہ ًْیں ْٕ کیخ ؿخطخ ْے َظَ کے رؼي؟ 

ٌِ  رخنکم ٓخىِ ٓی رخص یہ ْٕطی ْے کہ ٗذِ  حّٔل پَ طٕ ؿٍ نٕگٕں يیں هخٛیض پخثی ؿخطی ْے یخ  هيٍ کٕ ؿذ ہللا طؼخنی' َظَ کَطخ ْے آًٓخ

ریٹٓے ْٕۓ ْٕطے ْیں، رہض ٓخٍی  (dull)کیخ ؿخطخ ْےە رہض ٓخٍے نٕگ ؽ ریکخٍ  Boost upؿٍ نٕگٌٕ کٕ حّ هخرم ًٓـٓخ ؿخطخ ْے، حٌ کٕ 

ٓے حٌ  ؿزَحثیم   ِْ ْ کَطے ْیںە حّ يَ حيیں حٌ کٕ يَ  هيٍ کٕ ؿزَحثیم ِ  َُگ آنٕى ْٕ ؿخطی ْیں طٕ ٗذِ  نیخهظٕں کے رخٔؿٕى حٌ کی ٛالكیظیں

هيٍ حطُی  هيٍ پخثی کہ َہیں پخثی؟ ٗذِ  کے حَيٍ ِٔ هلظہ ٛالكیظیں ىٔرخٍِ طَ ٔ طخُِ ْٕ ؿخطی ْیںە حگَ کٔی َے ىیکُٓخ ْٕ کہ حّ َے ٗذِ 

ٕ طٕ حّ کے رؼي آپ کی َیکیٕں کی هيٍ پخ نیظے ْ حْى َہیں ْٕطی ؿظُے حّ کے رؼي کے ىٌ حًْیض کے كخيم ْٕطے ْیںە ؿذ آپ ٗذِ 

طٕكین رڑْ ؿخطی ْےە آپ کے حچٓے حػًخل رڑْ ؿخطے ْیںە آپ کی ىٍٓظگیء كکَ رڑْ ؿخطی ْےە آپ کے رہض ٓخٍے ؿه٢ کخو كظى َْٕخ 

ے ْٕطے ْیں ِٔ ٹٕٹ ؿخط morbid hormonesؿهیع هٔى کے  هيٍ کی هخٛیض ْے کہ آپ کے حَيٍ ؿٕ ؿخنزخ   َٗٔع ْٕ ؿخطے ْیںە یہ ٗذِ 

چهظی ْیں حٍٔ پَٓ آپ کے ريٌ کخ حیک حیک ٍَٔگٹخ  magnetic currentsْیں، ْهکے ْهکے إَٓٔ رہظے ْیں، رڑی ْهکی ْهکی ْٕح چهظی ْے، 

ؿٕ إَٓٔ ْٕطے ْی َہیں، ِٔ  هَیذ کََے ٓے ْٕطخ ْےە پَٓ آپ کی آَکٕٓں ٓے حیٔے إَٓٔ رہظے ْیں magneticکٓڑح ْٕ ؿخطخ ْے ؿیٔے 

کیخ ططہیَ ْٕ ٍْی ْےە يگَ ؿذ آپ كخٍؽ ْٕطے ْیں طٕ نگظخ ْے آپ ىْٕۓ گ۔ ْٕ، طخُِ ْٕ گ۔ ْٕە آپ  (hormone) نگظخ ْے کٔی ْخٍيٌٕ

ە يگَ ؿزَحثیم   ِْ کی َیک حػًخل کی طٕكین رڑْ ؿخطی ْےە آپ کے ًٍْ کی ٕٓچیں ريل ؿخطی ْیںە یہ ْٕطی ْے َظَ حٍٔ یہ ْٕطخ ْے يَ 

ذ نیخ ؿخطخ ْے، پہخڑٔں يیں َخچ کٕى، يهُگیض، طهُگیض، ٓخٍح کچٓە ْى نٕگ ًٓـٓظے یہ ْیں ًْخٍے ْخں ريهًٔظی ٓے َظَ کخ رَح ؿه٢ يطه

www.u
rd

uk
ut

ab
kh

an
ap

k.b
log

sp
ot

.co
m



 رَُٔ ريْ، 31 حپَیم 3122 |اقتفكبؼات                                                        پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ             52

www.alamaat.com , www.alamaat.info , www.alamaat.org , www.alamaat.com.pk  

کہ َظَ کے رؼي کچٓ يخكٕم حنلطَص ٔحهؼخص ًٍَٔخء َْٕخ َٗٔع ْٕ ؿخطے ْیںە ريهًٔظی ٓے ًْخٍے ْخں رہض ٓے طّٜٕف کے ٓالٓم 

ے ٓخٍے طّٜٕف کے ٓالٓم آؽ کم حٓی َظَی۔ ٓے ٍٔكخَیض کے طلض پَٔحٌ چڑْظے ْیںە ٓخٍے ک (power concepts)١خهض کے طٍّٜٕحص 

کی كوخَیض ػخرٹ کَطے ْیں، ؿْ کی ٔؿہ ٓے ًْخٍے ًٍْ يیں ٗکٕک ٔ ٗزہخص ؿُى نیظے ْیںە يیَح یویٍ ْے آپ کے ىل کخ هٕف، آپ 

ْٕ گی حٍٔ هيٍ رٓی َٜیذ ْٕ  َظَ رٓی َٜیذ کے ىل کے هٕف کخ حیک ًٍِ کى ْٕ ؿخۓ حٍٔ آپ کے كٌِ ٔ يالل کى ْٕ ؿخثیں طٕ آپ کٕ یویُخ  

 گیە

قوال ھے خی کہ کیب پبکكتبٌ ھًیهہ نٹیؽے قیبقتعاَوں اوؼ ثعػُواٌ، يفبظ پؽقت ثیوؼوکؽیكی یہ ایک (  981 ًَجؽ قوال

 کے تبثغ ؼھے گب؟

 حّ کخ ؿٕحد يیَے هیخل ٓے آپ ٓذ کٕ پظخ ْے کہ کٕثی چیِ ئظوم َہیں ٍْظی،  خواة:

 " ِّ ُاخ ٍَ ٱن خ رَۡی َٓ ِٔنُ ٍَُس ]  َٔطِۡهَك ٱۡۡلَياخُو ََُيح ٕۡ ََحٌُٓ " [  140:  آل ِػً

ے کخ ْٕطخ ْے طٕ کٕثی چیِ ىحثى َہیں ْٕطی، ىٌ رينظے ٍْظے ْیںە هٕيٕں کے ىٌ ًٍح ُیخىِ نًزخثی ٍکٓظے ْیںە حگَ حیک كَى کخ ىٌ حیک يہیُ

پخکٔظخٌ يیں رٓی ِٔ ٔهض ٍَٟٔ آۓ گخ کہ  هيحىحىِ  هٕو کخ حیک ٓخل، ىٔ ٓخل یخ ىّ ٓخل کخ ْٕ گخە حيیي ىے کہ حَ٘خء ہللا طؼخنی' حنؼِیِ يًهکضِ 

  may be in the next election حهظيحٍ آثیں گے حٍٔ ِٔ هض ُیخىِ ىٍٔ َہیں، رہض ؿهي آثیں گےحیًخٌ، حچٓی كطَص ٔحنے نٕگ رََِٓ  ٛخكذِ 

ی حنؼِیِحٍٔ   حَ٘خء ہللا طؼخنب

Pakistan will start improve in the sense of responsibility and political career  

لجؽ کے ػػاة قے ثہت ضوف آتب ھے اـ قے کف ِؽذ ثچب خب قکتب ھے؟ اوؼ خو نوگ ظؼیب اوؼ قًُعؼ يیں (  982 ًَجؽ قوال

 گب؟ ػػاة کیكے ھوڈوة خبتے ھیں اٌ پؽ لجؽ کب 

 هزَ کے ػٌحد ٓے رچُخ طٕ رڑح ْی ٓخىِ ْےە آپ کے نی۔ ىػخثیں يٕؿٕى ْیںە خواة:

آپ یہ ىػخ يخَگظے ٍْٕ، ہللا َْ ىػخ هزٕل کََے ٔحال ْےە حٓی ١َف يََے ٓے ڈٍَے ٔحنے کٕ ىػخ ْے   حنهٓى حَخ حػًٕرک يٍ حنؼٌحد حنوزَ

 کہ

 حنًٕصًَحص حنًٕص ٔ ٓکَحص ـحنهٓى حػًٕرک يٍ حن

 يًکٍ ْے حٍٔ حگَ آپ ِٔ ىػخ پڑْظے ٍْیں ؿیٔے إحّ کخ يطهذ ْے کہ ؿْ چیِ کے نی۔ ىػخ يٕؿٕى ْے حّ کیلیض ٓے رچخ

 س كُٔظہ ٔ هُخ ػٌحد حنُخٍ ٔ هُخ ػٌحد حنوزَ ٔ هُخ ػٌحد حنًیِحٌٍرُخ حطُخ يی حنيَیخ كُٔظہ ٔ كی حالهَ

 چخْی۔ کہ یہ ىػخثیں کٔی رٓی هیًض پَ ٍى َہیں کی ؿخثیں گجیںە ك٠َص ػًَ كخٍٔم  حگَ آپ یہ ىػخثیں يخَگظے ْیں طٕ آپ کٕ طٔهی َْٕی 

کَیى  كَيخطے طٓے کہ ؿْ کٕ یویٍ کََخ ْٕ کہ حّ کی ىػخ هزٕل ْٕثی، طٕ ِٔ پہهے رٓی ىٍٔى پڑْ نے حٍٔ آهَ يیں رٓی ىٍٔى پڑْ نےە هيحَٔيِ 

ٍ یہ حيَ يلخل ْے کہ ىَٕٔں ١َف ٓے ىٍٔى هزٕل کَے حٍٔ ریچ يیں ٓے ىػخ َٗیلہ ْے کہ َْ كخل يیں ِٔ ىٍٔى هزٕل کَطخ ْے، حٔ کی ػخىصِ 

چٕٓڑ ؿخۓە طٕ حّ يیں آپ کی كخثم ٍٔح ٍٔی پٍٕی ْٕ ؿخۓ گی حٍٔ آپ کٕ ىػخ رٓی هزٕل ْٕ ؿخۓ گیە حنزظہ ؿہخں طک هٕف کخ طؼهن ْے طٕ ہللا 

 َے کہہ ىیخ ْے کہ 

ٍُّ ٱۡنُوهُٕدُ "  ٕٮِ ًَ ِّ طَۡط َِ ٱنها ۡڪ ٌِ ٍَُس  ] أاََل رِ ٕۡ "[    (رـیَ َہیں يم ٓکظخکہ طًہیں ىنٕں کخ ح١ًیُخٌ يیَی یخى کے ) 28: حنَّػيُٓ

 هيح کی یخى ىل يیں ٍکٕٓ، طٔهی ٍکٕٓ، ىػخ يخَگظے ٍْٕ حٍٔ حَ٘خء ہللا ِٔ آپ کے ىل ٔ ىيخؽ کٕ يللٕظ کَے گخەطٕ آپ 

ھے کہ ػبو ِوؼ پؽ قبئُكی تسمیمبت کے زبيالت کو لؽآٌ کے تطهیمی ايونوں يیں يُُجّ کیب  Questionیہ (  983 ًَجؽ قوال

 ؟ َظؽ ؼکھ کؽ تسمیك کے ايول و َواثّ َہیں ثُبۓ خب قکتےخبتب ھے، کیب لؽآٌ کے تطهیمی لواَیٍ کو يعِ

ِٔ ٔهض گٍِ گیخە یہ رخص آپ کی ٹٓیک ْے يگَ ِٔ ٔهض گٍِ گیخە ٔهض طذ طٓخ ؿذ ٓخثُِٔ کی حرظيحء ْٕ ٍْی طٓی، نٕگ طَهی کَ ٍْے  خواة:

طٓےە يیَح َٗٔع ٓے هیخل یہ ْے کہ آپ حچٓے ئهًخٌ ْٕطے، حٍٔ آپ کٕ هيح کی رخطٕں پَ یویٍ ْٕطخ طٕ يیں کہہ ٓکظخ ْٕں کہ ؿٕ حّ ٔهض 

وخص کے حػهی' طَیٍ حٕٛل ْیں ِٔ آؽ ٓے پُيٍِ ٕٓ رَّ پہهے ْى َٗٔع کَ چکے ْٕطےە يؼخل کے ١ٍٕ پَ ْى َٗٔع رُیخىی ٓخثُٔی طلوی

َہیں  stationary starْی حّ رخص ٓے کَطے )ہللا پَ یویٍ کے رؼي( کہ کخثُخص يیں طًخو ٓیّخٍگخٌ ْیں، َْ چیِ كَکض کَ ٍْی ْے حٍٔ کٕثی 

ٓے کہ ہللا طؼخنی' َے طًخو كیخص پخَی ٓے پیيح کی ْےە ْى َٗٔع ْی حّ رخص ٓے کَطے ْیں  ْى َٗٔع کَطے ْیں حّ رخص ْےە يؼال  

کہ پہخڑ ُيیٍ کے ٓخطٓ حڑطخنیْ ِْحٍ يیم كی گُٓٹہ کی ٍكظخٍ ٓے رٓخگ ٍْے ْیںە ْى َٗٔع حّ رخص ٓے کَطے ْیں کہ ُيیٍ کُخٍٔں ٓے 

رخطٕں پَ یویٍ کَطے طٕ آؽ ؿْ ؿگہ ٓخثُْ پہُچی ْے ْى طیَِ ٕٓ رَّ حچٓے ئهًخٌ ْٕطے حٍٔ ہللا کٕ  گٓٹظی چهی آ ٍْی ْےە حگَ ْى

 پہهے حّ کخ آؿخُ حّ ؿگہ ٓے کَ ٍْے ْٕطے طٕ آپ کٕ حَيحُِ ْٕطخ کہ

we should have been walking on the moon now  

ْے کہ ْى َے رڑے رڑے نٕگٕں کٕ ىحَخ حگَ ئهًخٌ َے هَآٌ پہ حػظزخٍ کیخ ْٕطخ طٕ َٗٔع ْی ْٔخں ٓے کَطخە يـٓے حكّٕٔ ٓے کہُخ پڑطخ 

ًٓـٓخ، حٍٔ رڑے رڑے ػهًخء کٕ پظخ َہیں کیخ ًٓـٓخ، نیکٍ حكّٕٔ کی رخص یہ ْے کہ حٌ کی ػهًی ك٠یهظیں حٌ کٕ ىْٕکہ ىے گجیں حٍٔ حَہٕں 

 ٌِ َے هَآٌ کی طخٔیم کَ ىی حٍٔ كکیى کی رـخۓ ؿیَٔں کی رخطٕں کٕ طٕؿہ ١هذ ًٓـٓخ حٍٔ ىَٔٓے هیخالص کٕ ػخرض کََے کے نی۔ حَہٕں  َے هَآ

کخثُخص َُيگی کہخں طک ؿخطی ْے؟ آپ کٕ حّ  حّ ١َف ًْخٍی طؼهیًخص پٔض ٍِ گجیں، حٍٔ ؿیَ حهٕحو َے حپُے هٕحَیٍ ي٠ُز٢ کَ نی۔ە حد آهَِ 

 کی ٓخثُِٔ يَطذ کََے کے نی۔ پَٓ هَآٌ کی ٍَٟٔص ْےە
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پوچھتے ھیں کہ ڈاکٹؽ ھوظ ثھبئی کب کہُب ھے اقالو کب  یہ قوال ڈاکٹؽ ھوظ ثھبئی کے ؼیفؽَف قے ھے،(  984 ًَجؽ قوال

قبئُف قے کوئی واقطہ َہیں کیوَکہ اـ کے نی۔ آپ کو اقاليی قبئُف کی ثُیبظ ؼکھُی پڑے گیە ثؽاۓ يہؽثبَی وَبزت 

 فؽيبئیںە

پظہ َہیں کْ حیـُڈے پہ آیخ  يیَح طٕ هیخل ْے کہ حٌ کی رخص ْی َہیں ُُٓی چخْی۔ە ِٔ حیک ٓیيْخ ٓخىْخ ٓخ كِکْ کخ رُيِ ْےە خواة:

ْے؟ حٍٔ حّ حیـُڈے ٓے کخو کَ ٍْخ ْے؟ حؿهذ حيکخٌ یہ ْے کہ حّ کٕ پظخ ْی کچٓ َہیں ْےە حّ َے ٗخیي طٕؿہ ٓے کزٓی هَآٌ پڑْخ 

يـَد ؿذ کٕثی يٌْذ  كکَ کخ كخل آپ کٕ ُٓخ ىیظخ ْٕں، حْمِ  ْی َہیں ْے حگَ پڑْخ ْے طٕ حَہی ٔیٔٹٌَ کی ١َفە يیں حٌ ٔیٔٹٌَ کے ١َُِ 

 هزٕل کَطے ْیں طٕ رـیَ کٔی ىنیم کے هزٕل کَطے ْیںە یٕں ًٓـٓ نٕ

There is no justification for them to accept Christianity in site of always technically scientific laws around them.  

ؿذ ِٔ يٌْذ کٕ هزٕل کَطے ْیں طٕ رـیَ کٔی ىنیم کے کَطے ْیں  حٌ کے پخّ کٔی حپُے يٌْذ کٕ هزٕل کََے کی کٕثی ىنیم َہیں ْے،

 scientificحٍٔ ؿذ يٌْذ کخ حَکخٍ کَطے ْیں طٕ رٓی رـیَ کٔی ىنیم کے کَطے ْیںە ؿذ حٌ کی َیّض حٓالو کٕ ٍى کََے کی ْٕ طٕ ِٔ کٕثی 

law  ِٖههى کَ ىیظے ْیں، ِٔ آَکٓیٍ رُي کَ کے  حٓظؼًخل َہیں کَطے، ِٔ یک ؿُزout of emotions  حَکخٍ کَطے چهے ؿخطے ْیںە یہ پٍٕی یٍٕپی

ِٔ کخٍٹٌٕ کیٕں چٓخپ ٍْے ْیں  حهٕحو کخ حیک يَٝ رٍ گیخ ْے حٍٔ حّ ١َف ِٔ ًْیں ؿگہ ؿگہ ًُْی حًیض ٓے ىٔ چخٍ کَطے ْیںە يؼال  

ل کَطے ْیںە حٌ کٕ پظہ َہیں نگظخ کہ کخ َخو حٓظؼًخ کے رٓی چٓخپظے ٍْے ْیںە رهکہ ريطَیٍ ؿگہٕں پَ ك٠َص ػیٔی   کیَٕکہ ك٠َص ػیٔی  

رخنً٘خكہ طٕ َہیں يگَ يیٍ َے طوخ١ذ کیخ َْٕخ چخْی۔ە يیں َے حیک ىكؼہ ْٕى رٓخثی کٕ کہخ طٓخ،  ْى کْ ْٔظی ٓے يوخ١ذ ْیں حٍٔ ١َُِ 

؟ یخ طٕ ٔحٗگخف حنلخظ يیں حیک رخٍ کہخ طٓخ کہ طى ٓخثُٔيحٌ ْٕ، طى کہظے ْٕ حٓالو يیں ٓخثُٔيحٌ ْی کٕثی َہیں ْے، طى کیخ کَ کے آۓ ْٕ

کہ يیں  ٶکہٕ کہ يیں ئهًخٌ َہیں ٌْٕ حٍٔ حگَ ئهًخٌ ْٕ طٕ طى رٓی ٓخثُٔيحٌ ْٕ، رـخۓ ئهًخَٕں کٕ ١ؼُہ ىیُے کے کچٓ کَ کے ىکٓخ

چَ َہیں ىے ئهًخٌ ْٕں، يیں َے یہ کخٍَخيہ َٓ حَـخو ىیخ ْےە ٍَٔہ حّ رخٍے يیں یہ حطُی كٜٕل رخطیں کیٕں؟ ؿیٔے يیں، كِکْ پہ نیک

١زیؼخص  ٓکظخ، يیں، كٔخد کظخد َہیں کَ ٓکظخ، يیں حّ کخ يخَْ َہیں ْٕں، حٍٔ حّ يٕٕٛع پہ نیکچَ َہیں ىے ٓکظخ، حٓی ١َف حیک يخَِْ 

طٕ  كکَ َہیں ْزی حٓالو پہ نیکچَ َہیں ىے ٓکظخە حگَ ْى حپُی حپُی كئى يیں ٍْیں طٕ ٗخیي ًْخٍے كن يیں حچٓخ ْٕە یہ حیک حكًوخَہ حَيحُِ 

ْیں حٍٔ ٹخَگ يٌْذ يیں يخٍ ٍْے ْیںە حّ هٔى کی كَکخص ٓے یہ نٕگ کٕثی رہظَی َہیں پیيح کَ  PHDحٍٔ کیخ ْے کہ يٕٕٛف كِکْ يیں 

 ٓکظےە

قبئُكی تؼهیى  نوگ ًَبؾ پؽ ثہت ؾوؼ ظیتے ھیں نیکٍ اـ کے نی۔ يؼبيالت پؽ توخہ َہیں ظیتے ضًويبً  ػًويبً (  985 ًَجؽ قوال

 کے زًول يیں اوؼ قبئُكی تؽلی کے زًول يیںە

ِِ  خواة: ػهى کی طهویٍ کی ْے ٗخیي  كٜٕلِ  َے ؿظُی ٍحٓض ػهى ٓے ْٕطخ ْے، حٍٔ ہللا کے ٍٕٓل   ٓخثُٔی طؼهیى یخ طَهی کخ طؼهن طٕ رَح

َے كَيخیخ يیں طًہیں ًَخُ، ٍُِٔ حٍٔ طًہخٍے  حطُی ػزخىحص کے نی۔ رٓی َہیں کیە حرٓی کم ْی يیں حیک كيیغ ُٓخ ٍْخ طٓخ کہ ہللا کے ٍٕٓل  

ّ کخ حػَ کہیں ں، ؿْ کخ حؿَ حٌ ٓے کہیں ُیخىِ ْےە طًہخٍے ٍُٔٔں ٓے حٍٔ ًَخُٔں ٓے حإرہض ٓخٍے حچٓے کخيٕں ٓے رہظَ کخو َہ رظخ

رظخی۔، طٕ كَيخیخ ِٔ آپْ يیں يلزض ٍکُٓخ ْےە ًَخُ حٍٔ  ں، طٕ حٛلخد َے کہخ یخ ٍٕٓل ہللا  إُیخىِ ْےە طًہیں ػٕحد يیں ٓذ ٓے رَی چیِ َہ رظخ

یض حٌ َٔٱَْ ٍکٓیں، يلزض ٍکٓیں، حیک ىَٔٓے کخ حكظَحو کَیں، حَٔخَی ٍٗظٕں کی ٱٍُٔے ٓے رٓی رڑی چیِ یہ ْے کہ حَٔخٌ آپْ يیں 

 ں حٍٔ هخنی ػًهیض ٓے رہض رڑح کخو ْےەإىػخ

قوال ھے کہ ًَبؾ پڑھتے ھیں يگؽ ثبھؽ َکهتے ھوۓ الئٍ َہیں ثُبتے اوؼ وَو کؽتے ھیں يگؽ ثبلی يؼبيالت (  986 ًَجؽ قوال

 يیں يفبئی کب ضیبل َہیں کؽتے، ظؼقت کیب ھے؟

ىٍٓض طٕ ْٔی ْے ؿٕ آپ َے نکٓخ ْے يگَ ٗخیي حَٔخٌ يیں طَطیذ کے هالف رٓی ؿئؿہي يٕؿٕى ْے، حگَ ىٍٔحُے ک٘خىِ ْٕں طٕ  خواة:

ْٕ ؿخۓە الثٍ َْ ٔهض کی ٍَٟٔص َہیں ْے رهکہ ْٔخں  jam packٗخیي هطخٍ رُيی کی ٍَٟٔص َہیں، حّ کی ٍَٟٔص ْٔخں پڑے گی ؿہخں 

يی حکٓٹے َہ َکم ٓکیںە حگَ ئـي کے ىٍٔحُے حطُے ک٘خىِ ْیں کہ ٓخٍے نٕگ رخَْ َکم ٓکظے ْیں طٕ يیں نگُخ پڑے گخ ؿہخں ىٔ آى الثٍ

کٕثی ئهہ طٕ َہیں ْےە رخهی ٟٕٔ کَطے ْیں حٍٔ يؼخيالص يیں ٛلخثی َہیں ٍکٓظے طٕ یہ حنٹخ ىیکُٓخ چخْی۔ کہ کًخل کی رخص ْے کہ حطُے 

َہیں ٍکٓظے يگَ ٟٕٔ کَطے ْٕۓ کَ گ۔ە حّ کٕ حنٹخ ىیکٓیں گے طٕ آپ طٕٓڑح ٓخ حٌ کٕ ٔض حٍٔ َخالثن ْیں کہ کٔی يؼخيهے يیں ٛلخثی ٓ  

 يؼخف کَ ىیں گےە

يیں خو ِبنت  UKیہ ایک قوال اَگهیُڈ قے آیب ھے کہ توھیٍ آيیؿ ضبکوں قے ھًبؼا ضوٌ کھونتب ھے، ھى (  987 ًَجؽ قوال

 ؟َہیں ھیں وِ کیب ؼویّہ اپُبئیں IT Expertsػهى ھیں 

يیں ١خهض َہیں طٓی حٍٔ حٌ پہ رے طلخٗہ ظهى ٔ ٓظى ْٕ  ٍٕٓل   يیَح هیخل ْے کہ آپ کے پخّ ِٔ ٍٔیّہ يٕؿٕى ْے کہ ؿذ حٛلخدِ  خواة:

ٍْے طٓے، آپ کٕ َٛف ًُْی کٕكض رَىحٗض کََی ْے حٌ پہ ؿًٔخَی يظخنى رٓی ْٕ ٍْے طٓے حّ کے رخٔؿٕى حَہٕں َے ٛزَ ٔ طلًم 

ٌِ  ٓے طًخو حػَ کٕ هزٕل کیخە حّ ٍٕٛصِ   كکیى کی حیک آیض آپ کے ٓخيُے ٍُْی چخْی۔ە  كخل يیں هَآ

ٕحْ "  ے رخٍے يیں طـخكم َہ رَطُخ، کہ ًْخٍی یخى يیں ٓٔظی َہ کََخ، ًْخٍ  ُُ ِٓ " َٔاَل طَ

ََُِٕحْ "  ، حكّٕٔ کخ ٗکخٍ َہ ْٕ ؿخَخ(حٍٔ ؿى َہ کََخ)  " َٔاَل طَۡل

حّ ٓے طًہخٍی حْهیض يظخػَ ْٕ گیە كٌِ ٔ يالل کٔی ئهے کخ كم َہیں حٍٔ ؿى کے يَحكم ٓے گٍِ گ۔ طٕ ًْیں ػِص ٔ ؿالل کی هٔى 

 ْے کہ 

 " ٕۡ ٍَ َٔأََُظُى ٱۡۡلَۡػهَ ۡئِيُِی ٍَسُ  ٌَ اٌِ ُكُُظى يُّ ٕۡ ََحٌ ] ُٓ "  [   ى حیًخٌ ٔحنے ْٕ(طى ْی ؿخنذ ْٕ حگَ ط)139: آل ِػً

طٕ حے يیَے رڑے ػِیِ ىٔٓض ؿٕ آپ ْٔخں يٕؿٕى ْٕ، یہ ىیکُٓے کی ٍَٟٔ کٕٖٗ کََخ کہ طى يٕيٍ ْٕ کہ َہیں ْٕ، کیَٕکہ یہ ٔػيِ يٕيُیٍ 

کے ٍٔیّے ْیںە کہ حٌ  حهالٙ ئهًخَٕں کٕ پہُچظخ ْےە یٍٕپ ؿْ هٔى کی كَکظیں کَ ٍْخ ْے یہ حَلَحىی َٗحٍص کٕ پہُچظخ ْے، ٛخكذِ 

ِٔ ٓخٍے  کی هٕو کٕ طٕ حّ رخص کخ کٕثی ْٕٕ ْی َہیں ْے، ؿیٔے ڈحکٹَ آٍو ٓٹَحَگ َے کہخ کہ ِٔ ؿخٌ رٕؿٓ کَ هَآٌ َہیں پڑْظےە
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ظخد يظوخرم يٌحْذ کٕ پڑْظے ْیں نیکٍ هٕف کے يخٍے هَآٌ کٕ َہیں پڑْظےە حٌ کے ىل ٔ ىيخؽ پَ یہ آٓیذ چٓخیخ ْٕح ْے کہ یہ حیک حیٔی ک

ْے ؿْ کے پڑُْے ٓے ٗخیي ًْخٍح ىیٍ ريل ؿخۓ گخە يیں َے ؿیٔے حرٓی آپ ٓے پہهے رٓی ػَٝ کیخ کہ یہ ٔیٔٹٌَ کخ حیک رہض ْی 

َہیں ١هذ کَطے، َہ ػوم کی رخص ُٓظے ْیں،  reasoningػـیذ ٍٔیّہ ْے کہ ؿذ ِٔ کٔی يٌْذ کٕ هزٕل کَطے ْیں طٕ کٔی هٔى کی 

نیظے ْیںە حّ ١َف رـیَ کٔی ىنیم کے يٌْذ کخ حَکخٍ کَ ىیظے ْیں، حیٔے نٕگٕں کخ کیخ رَ يُخَخ؟ حیک حٍٔ  حٍٔ ػـیذ ٔ ؿَیذ يٌحْذ کٕ يخٌ

حٍٔ ہللا ٓے كظق، ََٜص حٍٔ طخثیي  ٶرٓی ٍٔیّہ ہللا َے رظخیخ ْے کہ حگَ حّ هٔى کے كخالص ٓے ٔحٓطہ پڑے طٕ ٓالو کَٔ حٍٔ ٍهٜض ْٕ ؿخ

خَٕں کٕ یہ ہللا کخ ٔػيِ رٓی ْےە آپ یہ کیٕں َہیں ٕٓچظے کہ ًْیں حٍٔ آپ کٕ کظُی يلزض ْٕ گی يخَگٕە حَ٘خء ہللا آپ کی هٕو کٕ ئهً

١خهض ْے، ؿٕ پم رَٓ يیں ىَیخ  هيٍص ْے، ٛخكذِ  ٓے ہللا کٕ ْےە حٍٔ ِٔ ؿٕ ٛخكذِ  ٓے، ٓذ ٓے ُیخىِ يلزض طٕ حپُے ٍٕٓل   ٍٕٓل ہللا  

حٍٔ حَٔيْی کَ ىیظخ ْے، حّ َے رہض ٓخٍی پہهی حهٕحو کٕ ػزَص کخ َ٘خٌ رُخیخ، حٌ کٕ  کٕ كُخ کَ ٓکظخ ْے، يهک حؿخڑ ٓکظخ ْے، رٔظیخں حنٹی

حنہیخء یہ ْے کہ حٌ يیں حیک حیک حگَ َٗ ٓے  حّ يیں ٗخیي كکًضِ رٓی ػزَص کخ َ٘خٌ رُخ ٓکظخ ْےە طٕ حگَ کٕثی ٍکخٔٹ پڑی ْٕثی ْے طٕ 

ٍٓخنض يآد ك٠َص  خل حپُے حّ کَد ٔ رال ٓے گٍَِے کے نی۔ ؿُخدِ ٕٓچظخ ْے طٕ ٗخیي کچٓ رہظَ رٓی ٕٓچظے ْٕں گےە ًْیں كی حنل

کی يلزض ًْخٍے  کی يلزض کٕ حپُے ىل يیں ًٕٓۓ ٍکُٓخ ْےە حگَ ِٔ یہ کٕٖٗ کَ ٍْے ْیں کہ حٌ هخکٕں ٓے آهخ حٍٔ ٍٕٓل   يلًي  

 ٓیُٕں ٓے هظى ْٕ ؿخۓ طٕ ًْیں یہ ٟي ْے کہ ْى حّ يلزض کٕ حپُی هزَ طک پخنے ٍکٓیں گےە

ِِ کیب ایک يوفی اپُے قے پہهے يوفی یب يؽنع کی ؾَعگی کو يعِّ (  988 ًَجؽ قوال زك پؽ چهتب ھے یب وِ اپُی  َظؽ ؼکھ کؽ ؼا

 غات يیں خعا ھوتب ھے اوؼ يبَی قے ال تؼهك ھوتب ھے؟

 کہ طٓخ کہخ ىكؼہ حیک َے حهزخل :خواة

„Every mystic has an individual victor over time and space‟  

َے کہخ طٓخ کہ َْ ِٔ ٗوٚ ؿٕ هيح کی ١َف چهظخ ْے ِٔ حَلَحىی ١ٍٕ پَ ُيخٌ ٔ يکخٌ پَ كظق پخطخ ْےە حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ حپُے حّ 

يخكٕل کے هالف، حٌ کی ٗيطٕں کے هالف، رلَحَٕں کے هالف ِٔ حیک حیٔخ ٍٓظہ حپُخطخ ْے ؿٕ ػًٕيیض کخ َہیں ْٕطخ حٍٔ ِٔ پَٓ حّ ٍٓظے پَ 

ك٠ٍٕ پہُچظخ ْےە ىیکٓی۔ رڑی ٓیيْی ٓی رخص ْے کہ حگَ حیک آىيی حپُے َلْ کی هٕحْ٘خص کے يطخرن َُيگی  چهظے ْٕۓ هيح کے

 ْٕطخ ْے  رَٔ کَ ٍْخ ْٕطخ ْے طٕ حیک ٕٛكی ہللا کی حّ رخص پَ ػًم کَ ٍْخ

ٍۡ َهخفَ "  خ َي َٔ  َٔأَيا ِّۦ  ِّ ر ٍَ ٖب َيَوخَو  َٕ َٓ ٍِ ٱۡن َْ َػ ۡل ُا َٓٗ ٱن ُاخَُػخص]  ََ ٍَُس حن ٕۡ ُٓ  :42   ] "

حپُے آپ کٕ حٓظٕحٍ کَ ٍْخ ْٕطخ ْے حٍٔ حٌ ػخىحص کٕ حهظیخٍ کََے کی کٕٖٗ کَطخ ْے ؿٕ حٓے ہللا  ْٕح کی يوخنلض يیں طٕ ِٔ حپُے َلْ حٍٔ

َْ ْٕطخ ْے طٕ حٌ حٕٛنٕں حٍٔ ٱکے َِىیک نے ؿخثیںە يَٗي کی َُيگی ػزخىص کی َُيگی َہیں ْٕطی، حٓے طٕ حگَ کٔی حٓظخى ٓے کٕثی 

ی ْٕطی ْےە پَٓ ِٔ حٓظخى کی ػخىص کے ٓخطٓ ْى آُْگ َْٕے کی َے حّ کی َُيگی کی ًٍُْخثی ک حٌ رخطٕں کی ٔؿہ ٓے ؿْ

کٕٖٗ کَطخ ْے ٍَٔہ يوٜي يیں حٍٔ َظخثؾ يیں َْ كَى حپُے ہللا کے ٓخطٓ طُہخ ْٕطخ ْے، حپُے يوخو يیں، هیخل يیں طُہخ ْٕطخ ْےە ؿیٔے 

کٓے ؿٕ هٕٕ َظَ طٓے، کچٓ هٕٕ ٔهض طٓے، کچٓ ؿذ هَحٓخٌ کی پہخڑیٕں ٓے گٍِے طٕ كَيخیخ يیں َے ٓیُکڑٔں ٕٛكیخء ىی ْـٕیَی   ٓیّيِ 

ػهًیہ ْے، ػهى کخ ٓلَ ْےە طّٜٕف کٕثی حنٹی چٓالَگیں  هٕٕ هیخل طٓےە یہ يوظهق يَحكم ْیں كکَ ٔ ػًم کےە طًخو، طًخو طّٜٕف ٗہَِ 

آگے رڑُْے کخ یہ طًخو طَ  ػهًیہ ْے، حیک يُِل حٍٔ حیک يوخو ٓے گٍِ کَ يخٍَے کخ ٓلَ َہیں ْے، ؿًُخٓٹک َہیں ْے، طًخو طّٜٕف ٓلَِ 

ًحص ٓے ىَٔٓی کٕ ؿخطخ ْے، حیک ؿى کٕ  کہظے ْیںە حیک کیلیضِ  Journey of out growthٓلَ هيح کی ١َف ًٍُْخة کَطخ ْےە حّ کٕ ْى 

یّے حٍٔ رٓال کَ ىَٔٓے ؿى کٕ هزٕل کََے کخ َخو ْےە ٓذ ٓے رڑی هٕحْٖ یہ ْٕطی ْے کہ ْى ہللا کی هَرض کے نی۔ ِٔ طًخو هخيیخں، حنً

 ٍکخٔٹیں ىٍٔ کَ نیں ؿٕ ًْیں ہللا کے پخّ ؿخَے ٓے ٍٔکظی ْیں، یہ کخٕٔ کچٓ کخيیخد ْٕطی ْیں حٍٔ کچٓ َہیں ْٕطیں يگَ حگَ آپ طلٜیمِ 

 ػهى يیں ْٕ طٕ هيح کی يہَرخَی ًْی٘ہ آپ پَ َخُل ْٕطی ٍْظی ْےە

  ?What is the role of Imran Khan in the current and future politics of Pakistan(  989 ًَجؽ قوال

 رڑح ىنچٔپ ٕٓحل ْے يیں رٓی یہ ٕٓچ ٍْخ ْٕں آؽ کم کہ :خواة

What is possible role of Imran Khan? Probably when we think about his career as a politician  

 ًْخٍے حٍى گَى ْیں personality crisisآؽ کم ؿْ ١َف ْى حیک رہض رڑے رلَحٌ يیں ْیںە یہ ؿٕ 

we can only say he is a honest man and we can say he is courageous, he is bold, he can super power his ideas.  

١ٍٔ حٍٔ َظَیخطی حَٔخٌ ْےە يگَ ٓچ پٕچٕٓ طٕ حّ ٓے حیک ٕٓحل کََے کخ يیں رٓی كن ٍکٓظخ  حّ کخ حپُخ حیک ٔیژٌ ْے، ِٔ حیک يلذِ 

حَٜخف ٍکٓخ، طٕ رٓخثی ؿذ چیق ؿٔٹْ رلخل ْٕۓ طٕ آپ کی طلَیک هخطًے طک  طلَیکِ َے حیک طلَیک چالثی حّ کخ َخو آپ َے ْٕںە آپ 

 پہُچ گت ْےە

So now better change the objectives  

، چیق ؿٔٹْ کخ ٓخطٓ آپ حٓے کہہ رٓی ٍْے کہ آپ َے طلَیک چالثی، حَٜخف کی ؿئؿہي کی، نٕگٕں َے ٓخطٓ ىیخ، آپ کخ ٓخطٓ َہیں ىیخ

خیخ طٓخ ىیخ، آپ َے پَٓ حٌ کخ ٓخطٓ ىیخ حٍٔ يخٗخء ہللا طؼخنی' حنؼِیِ ْى َے حیک يوٜي كخٛم کَ نیخە ْى َے ػينیہ کی رلخنی کے نی۔ ؿٕ هيو حٹٓ

 حَٜخف کخ يِیي ؿٕحُ َہیں رُظخ ِٔ حّ يیں کخيیخد ْٕ گ۔ە ؿذ آپ کخيیخد ْٕ گ۔ طٕ حّ طلَیکِ 

I have already suggested to him  

حَٜخف کی رـخۓ حد آپ پخکٔظخٌ حَٜخف پخٍٹی کی رُیخى ٍکٕٓ، طخ کہ نٕگٕں کٕ ٔحٟق ْٕ ؿخۓ کہ حد آپ طلَیک َہیں ْٕ رهکہ حیک يکًم  طلَیکِ 

کچٓ يیي ْے کہ حَ٘خء ہللا ٱٗؼٍٕی كیٜهے کے ٓخطٓ هٕو کٕ حیک يٕهق ىیُے ٔحنے ْٕە حٍٔ ئظوزم يیں آپ حّ کخ يٍُٕ٘ ١ے کَیںە يـٓے 
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حَٜخف کی َٕػیض ريل ؿخۓ گی حٍٔ حیک يکًم َظخو، حیک  ىَٕں يیں ؿذ ِٔ حّ ١َف پهٹیں گے طٕ حّ کی َٕػیض ريل ؿخۓ گی، طلَیکِ 

 يَر١ٕ هٔى کخ ٓیخٓی الثلہ ػًم طیخٍ ْٕ ؿخۓ گخە 

ٓکظخ، ًْیں حپُے حكزخد يیں، م َہیں ْٕطخ حٍٔ کٕثی حَٔخٌ طًخو ئخثم ٓے حکیال َہیں ًَٹ ک   ْے کہ کٕثی حَٔخٌ ػومِ آپ کے ٓخيُے 

 ػًم ٍکُٓخ چخْی۔، یہ ؿه٢ رخص ْے ىٔٓظٕں يیں حَٗحکِ 

A single leader is not permission able in Islam  

  َ طٕ گٍِ گ۔، حد ْى ئهًخٌ حیک ٍٕٗی' َظخو ٓے آگے رڑْ ٓکظے ْیں حٍٔ ًْخٍے ٍٕٗی' َظخو يیں ٓذ ٓے رڑی رخص یہ  کیَٕکہ پیـًز

خَظٕں کی طْٕیٍ َہ کَیںە حگَ ًْخٍے پخّ حچٓے، هخرم نٕگ، ًٓـٓيحٍ نٕگ يٕؿٕى ْٕں ؿٕ ًْخٍے ٓٔٹى کٕ آگے رڑْخ ْے کہ ْى نٕگ ًْ

ٓکظے ْیں طٕ رـیَ کٔی كٔي، کیُہ حٍٔ رـٞ کے ْى حٌ کی حْهیض حٍٔ نیخهض کٕ طٔهیى کَیں حٍٔ ْى حپُی ؿئؿہي يیں حپُے ىٔٓظٕں حٍٔ 

 يؼخيهے يیں آپ کٕ َہیں پظہحكزخد کٕ ٓخطٓ نے کَ چهیںە حگَ کٔی 

Suppose I have a problem with IT, and I am not an IT specialist  

کے ىٔٓظٕں کٕ کہیں کہ طى آگے رڑْ کَ هیخىص ُٓزٓخنٕە ؿذ کٔی يؼخيهے يیں ًْیں کٔی ػهى کخ َہیں پظخ یخ  ITطٕ ًْیں چخْی۔ کہ حپُے 

 ػهى کى ْے طٕ

We should allow people, we should allow our friends  

ْے حگَ ىٔ  ٍٕٓل   حٍٔ يَحطذ کے كَم َہیں َٛف ػِص کے حػظزخٍ ٓے طٕٓڑح رہض كَم ْٕ ٓکظخ ْے، يگَ ِٔ يَحطذ کخ كَم َہ ْٕە كيیغِ 

حَٔخٌ  رٓیڑی۔ رکَیٕں کے کٔی گهّے يیں پٓیُک ىی۔ ؿخثیں طٕ ِٔ حطُخ َوٜخٌ َہیں کَطے ؿظُخ حَٔخٌ کی ىٔ هٕحْ٘خص َوٜخٌ کَطی ْیںە ِٔ

يؼخَِٗ طوهین کَ نیں ِٔ پیٔے کے نلخظ ٓے َہیں ْٕ ٓکظخ، ىيخؽ کے  classlessکی يخل حٍٔ يَطزے کی هٕحْٖ ْےە حگَ ْى حیک حیٔخ 

ػًم، حهالٙ،  نلخظ ٓے َہیں ْٕ ٓکظخە حیٔخ يؼخَِٗ حیک نلخظ ٓے ٍَٟٔ ْٕ ٓکظخ ْے کہ ػِص، يلزض، كَيض، حیک ىَٔٓے کخ حٗظَحکِ 

آ ٓکظی ْےە حنزظہ ہللا کے ىیٍ يیں َہیں آ ٓکظیە  Classlessnessحیک ىَٔٓے کخ حكظَحو، رَحرَی حٓی ٍٕٛص يیں ْٕ ٓکظی ْےە حّ يیں 

کٔی حٍٔ ١َف کخ ْے حٍٔ ىَٔٓح کٔی حٍٔ ١َف کخ  brainم ْے، يکًم ىيخؽ ْےە حگَ حیک ک   حّ يیں گُـخثٖ ْی َہیں ْے کیَٕکہ ہللا ػومِ 

َہیں ْٕ ٓکظیە ہللا طؼخنی' َے طلخٔص پہ چیِیں طوهین کی ْیں، طلَین کی ْےە حَلَحىی كیؼیض يیں یہ ؿٕ حیک  Classlessطٕ ْٔخں رٓی  ْے

َ   ًََٕے کے نٕگ ْٕطے ْیں، یہ کزٓی رٓی حَوالد َہیں ال ٓکظےە ىیکٓیں َخں ہللا کے ٍٕٓل    کے ٓخطٓ ػـیذ ٔ ؿَیذ نٕگ ٍْےە ك٠َص حرٕرک

َ  کی َٕػیض حٔ ٌ   کٕ ىیکٓیں طٕ رخنکم ىَٔٓی حَظہخ پَ َظَ آطے ْیں، ػهی   ٍ َیّض حیک حٍٔ ١َُ کی ْے، حٍٔ ػً رخنکم کچٓ  رخنکم حٍٔ ْیں حٍٔ ػؼًخ

 ٍِ ٍِ  ئؼٕى   حٍٔ ْیںە حر ّ   حٍٔ ْیں، حر حنؼیٍ حیک ْٕ حٍٔ ١زغ ؿيح  حٍٔ ْیںە طٕ کٔی يؼخَٗے يیں حٛم نطق یہ ْٕطخ ْے کہ حٌ ک َٜذ   ػزخ

ْے ؿْ َے آ گے ؿخ کَ ٓخٍی کخثُخص کٕ ريل  multi genius societyَُيگی حپُخ حپُخ ْٕە ِٔ حیک حیٔی  حَيحُِ  كطَص حنگ حنگ ْٕ حٍٔؿيح ْٕں، 

 ىیخ، ٓخٍی ىَیخ کٕ ريل ىیخ طٕ

We don‟t want a single class attitude  

چخْی۔، حیک هٔى کے ْخطٓ پیَ َہیں چخْیں رهکہ حیک  حیک پگڑی َہیں چخْی۔، حیک هٔى کی يَٕچٓ َہیں چخْی۔، حیک هٔى کی ٗکم َہیں

 هٔى کی ٕٓچ پَ حطلخم چخْی۔ە حگَ کٔی کی يَٕچٓ چٕٓٹی رڑی ْٕ طٕ هیَ ْےە

 ,Is there any hope of improvement in current problem of Pakistan related to good governance(  999 ًَجؽ قوال

load shedding and inflation?  

َے کہخ ْے  specialist scientistنٕڈٗیڈَگ کے رخٍے يیں طٕ آپ ؿخَظے ْی ْٕ حیک رڑی ػـیذ ٓی رخص ؿٔے ًْکَ حیک رڑے  :خواة

يیگخ کهٕٔحٹ رٓی رـهی پیيح کَیں طٕ ْى آٹٓ ٕٓ رَّ طک رـم يیں هٕى کلیم ْٕ ٓکظے  61،111ًْخٍے پخّ حطُخ کٕثهہ يٕؿٕى ْے کہ حگَ ْى 

خ يیگ 61،111ْیںە یہ کٔی ػخو رُيے کخ ریخٌ ْٕطخ طٕ ٗخیي رلَحٌ پڑ ؿخطخ يگَ یہ ڈحکٹَ ػًَيزخٍک يُي کی رخص ْے کہ ْى آٹٓ ٕٓ رَّ طک 

کهٕٔحٹ رـهی پیيح کَ ٓکظے ْیںە حطُی طٕ ًْخٍی ٍَٟٔص ْی َہیں ْےە طٕ رخص یہ ْے کہ ًْیں طٕ ِٔ نٕگ چخْیں ؿٕ حٓے ُٓزٓخل کَ 

ٓکیں، ىیکٓ رٓخل کَ ٓکیں حٍٔ ْى آٹٓ ٕٓ رَّ طک کى حُ کى رـم کے رلَحٌ ٓے رے َیخُ ْٕ ؿخثیںە حّ يیں کٕثی ٗک َہیں کہ ًْخٍح 

 ًکَ ْےە نیکٍ یہ کہُخ رخنکم ؿه٢ ْٕ گخ کہ ًْخٍے پخّ ٔٓخثم َہیں ْیںە ٗک َہیں، َہ ْی ًْخٍی آٍگُخثِیٍ٘ هخرمِ ٍ طُظیًی ڈْخَچہ هخرمِ 

كکٕيظیں کْ نی۔ رُظی ْیں؟ یہ رظخَے کے نی۔ کہ ًْخٍے پخّ ٔٓخثم َہیں ْیںە آپ کخ هیخل یہ ْے کہ كکٕيظیں حّ  ضواتیٍ و زُؽات!

ە آپ ٍٔٹی يخَگٕ طٕ کہیں گے کہ َہیں ْیں resourcesنی۔ رُظی ْیں کہ ِٔ آپ کٕ رخٍرخٍ کہیں کہ ًْخٍے پخّ پخَی َہیں ْے، ًْخٍے پخّ 

خص يخَگ نٕ طٕ کہیں گے کہ ًْخٍے پخّ پہخڑ َہیں ْیں، آپ کٕثی ؿهّہ يخَگٕ طٕ کہیں ؿی ُيیٍ َہیں ؿی ٔٓخثم ْی َہیں ْیں، آپ کٕثی ىْ

 ْےە

This is a very stupid attitude of all the governments.  

گظی ٱرڑی حىَْ ىیکٕٓ آپ کے پخّ ىَیخ کی ٓذ ٓے رڑی يؼخٗی ١خهض ؿخپخٌ کی يؼخل يٕؿٕى ْےە حّ کے پخّ کیخ ْے؟ کیخ ْٔخں گُيو 

حٹٓخ ٍْخ ْے، کیخ کیخ کچٓ کَ ٍْخ ْے، حَہٕں  Scrapٔخ کچٓ رٓی َہی ْےە ٓخٍی ىَیخ ٓے گظے ْیں؟ ىْخطیں رڑی ْیں؟ حیٱْے؟ چخٔل رڑے 

 َے حپُی يخَیٹَی پخنیٔیخں حیٔی رُخ ٍکٓی ْیں کہ يخٗخء ہللا

It is one of the most leading countries.  
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ٕٓنہ کَٔڑ آرخىی ْے ؿزکہ چیٍ کی حیک حٍد ٓے ُیخىِ آرخىی ْےە آپ هٕى حَيحُِ کَ ٓکظے ْیں کہ ِٔ  آپ چیٍ کی يؼخل نیـی۔، ًْخٍی

کہخں پہُچ گیخ حٍٔ ْى کہخں کٓڑے ْیںە ٔٓخثم کی ؿہخں طک رخص ْے، گِٗظہ ىَٕں پخکٔظخٌ کے هيٍطی ٔٓخثم کی ؿٕ نٔٹ آثی طٓی حّ 

 كی ْیں يگَکے يطخرن ًْخٍے يهک کے ٔٓخثم ًْخٍے نٕگٕں کے نی۔ کخ

here is no way to employ to arrange and to use them in the favour of the people.  

آپ کٕٖٗ کَٔ، ىػخ کَٔ حٍٔ حیک حكٔخٌ کَٔ کہ آپ کٔی حیٔے ٗوٚ کٕ يُظلذ َہ کٕ ؿٕ َخ حْم ْٕە هیخىص کٕ حَظوخد رَحىٍی کی رُیخى پَ 

کَٔە آپ کٕٖٗ کَ کے ىیکٕٓ کہ حَ٘خء ہللا کزٓی َہ کزٓی کٕثی کخٍآيي رُيِ آپ ڈَْٕڈْ نٕ گےە َہ کَٔ رهکہ ٛالكیض حٍٔ حْهیض کی رُیخى پہ 

ٓے رچ کَ يهک ٔ يهض کے نی۔ ٕٓچٕ گے، نٕکم ًيہ ىحٍیٕں ٓے  (traps)يـٓے حيیي ْے کہ آَے ٔحنے ٔهظٕں يیں آپ کى حُ کى حٌ پُٓئں 

ىٓظک  REVOLUTIONْٹ کَ حپُی يهکی ًيہ ىحٍی کخ حكٔخّ کَٔ گےە حَ٘خء ہللا حَوالد آپ کے ىٍ پَ ىٓظک ىے ٍْخ ْے يگَ یخى ٍکٓی۔ 

 ىٓظک ىے ٍْخ ْےە EVOLUTIONَہیں ىے ٍْخ رهکہ 

You have to understand and change. You don‟t have to burn yourself into the fire, „understand and change‟.  

 ( کیب نیطبٌ کب کوئی يبظی وخوظ ھے اگؽ ھے تو اـ کی کیب يوؼت ھے؟ 991 ًَجؽ قوال

كَٗظہ َہیں طٓخ يگَ ہللا کی رڑی يہَرخَی طٓی کہ ہللا َے حٓے  ٗیطخٌ ؿٍ ْے، حرهیْ ؿُخص يیں ٓے ْےە هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! :خواة
ی کٓهی چٓٹی ىی، حّ کٕ آگے آَے ىیخ، آگے رڑْ کَ ِٔ حطُخ ػزخىص گِحٍ َکال کہ ِٔ حك٠م حنًالثکہ ْٕح حٍٔ پَٓ حّ کی ػزخىحص كَٗظٕں ٓے رٓ

ٍّٕحص ْیں، یہ حٓی ١َف کے َہیں ْیں ؿْ ١َف آپ رڑْ گجیںە حیک رخص آپ ٓے کہٕں کہ حد رٓی ؿٕ ٗیطخٌ، ؿُخص حٍٔ يالثکہ کے طٜ
ًٓـٓظے ْیں یخ آپ کے ًُْی يیں ْیںە ىٍحٛم ہللا طؼخنی' طوهین کَ ٍْخ طٓخە يیں رٓی حگَ هخنن ْٕطخ طٕ حیٔے ْی کَطخە ىیکٕٓ يیں حیک 

ں حیک رہض رڑح كَم پڑ ؿخطخ ْے، رہض رڑح چیِ رُخطخ ْٕں، ؿذ يیں کٕثی چیِ رُخ ٍْخ ْٕں، طوهین کَ ٍْخ ْٕں طٕ هخنن حٍٔ طوهین کے ٍطزے يی
 رُخ ٍْے ْیںە حٌ کے َخو ٍکٓیں گے Robotsكَم یہ پڑ ؿخطخ ْے کہ ؿیٔے آؽ کے رڑے رڑے ٓخثُٔيحٌ 

T15, A2, 3 plus  
 

يیں یہ طوهیوخص، کٔی  elemental ْٕ ٍْی طٓیں، يوظهق Robotic creationsًٓخَٕں پہ رٓی ؿٕ طوهیوخص ؿخٍی طٓیں حّ يیں يوظهق آىَْ ٱ
 حٓظؼًخل کیخ گیخ، کٔی يیں ِٔە کٔی کٕ ػَُٜ

  
 ٓے (Gaseous volumes)گیٔجیْ ٔحنیٕيِ 

  
 ىی گتە  (base)ؿُخص کٕ حََؿی کی ریْ  ٓے طوهین کیخ گیخە (energy)کٔی کٕ حََؿی 

 
 کی ریْ ىی گتە  (volatile gases)ٗیخ١یٍ کٕ ٔٔنیٹخثم گیٔیِ 

 
رُخ نی۔ ْیں، حٍٔیـُم کخپیخں  (surrogates)پی کَ ٍْخ ْے رهکہ َّٓٔگیٹْ کٕ کخ (pattern)طٕٓڑح ٓخ حگَ آپ ؿٍٕ کَٔ طٕ حَٔخٌ حّ پیٹٌَ 

(original copies)  رُخ نیںە حد کًپیٕٹَ حیٔے رُخۓ ؿخ ٍْے ْیں ؿٍ کٕ حَٔخٌ رڑی ؿيیيطَیٍ ٗکم ىے ٍْخ ْےە آپ َت َت طوهیوخص کَ ٍْے
ؿذ  (Robotic creations)یُِ٘ ح ْٕ، ٓخطٓ ْی ٓخطٓ حٌ کے َخو رٓی ٍکٓ ٍْے ْٕە ْٕح یہ کہ یہ ٓخٍی کی ٓخٍی طوهیوخص یہ ٍٔرٕٹک کَی

رٓی حّ کٕ پظخ طٓیں، ٓخٍی ػخىحص رٓی پظخ طٓیں، حٌ کے هٕحَیٍ رٓی يَطّذ کَ ٍْخ طٓخە يگَ حّ کے  کی ٛلخصہللا طؼخنی' رُخ ٍْخ طٓخ طٕ حٌ 
رٓی ىٔںە ىیکٕٓ هيح کی حٍٔ آپ کی  (artificial intelligence)کٕ آٍٹیلی٘م حَٹیهی ؿُْ  Robotٓخطٓ حّ کٕ هیخل آیخ ە ە ە یخٍ! يیں کٔی 

پڑی ْٕثی ْیں حٍٔ آپ کٕ كی حنلخل کٕثی حیٔخ  )حپُی کالثی کی َٗیخَٕں کی ١َف حٗخٍِ کَطے ْٕۓ(طخٍیں ، یہ ہللا کی ُٛؼض يیں حیک كَم ْے
 يیٹیَیم َہیں يال ْے کہ ؿْ يیں یہ ڈحل ٓکیںە 

ذ ٓے ؿيح َہیں کَ ٓکظےە ہللا طؼخنی' َے ؿ (Robotic creativity)طٕ یہ ٓخٍے ٓٔٹى کٕ آپ کزٓی رٓی کہیں رٓی حّ ٍٔرٕٹک کَیٹیٕیٹی 

ں، حیک چٕحثیْ ٍؿٔٹَ إَہ کَح (register)ں ؿْ يیں ؿزَ ٓے ٍؿٔٹَ إآپ کٕ رُخیخ طٕ حّ َے یہ كیٜهہ کیخ کہ یخٍ حیک حیٔی يوهٕم رُخ

(choice register)  کَٔں کہ حگَ یہ چخْیں طٕ يـٓے يخَیں، چخْیں طٕ َہ يخَیں 

ٍ ح "  خ َكُلٕ اِيا َٔ ح    َ خكِ َٗ خ  زِیَم اِيا ٔا ُّ ٱن ٰب َُ َيۡي َْ خٌ] اَِاخ  َٔ َ / حإلَ ْۡ ٍَُس ٱنيا ٕۡ ُٓ  :3   ] "

ىے ىی گتە آؽ کم ٓخثُٔيحٌ ڈٍطخ ْٕح یہ ٛالكیض َہیں ىیظخ، حّ  (artificial intelligence) ؿخۓ طٕ ًْیں آٍٹیلی٘م حَٹیهی ؿُْ طٕ حگَ ىیکٓخ

رے حَٜخف ظخَْ ْے ٓذ ٓے ُیخىِ  کخ هیخل ْے کہ حگَ يیں َے یہ ٛالكیض کًپیٕٹَ کٕ ىے ىی طٕ ٓذ ٓے پہهے یہ يـٓے ْی يخٍ ىے گخە

 (processing chip)پ کے حَيٍ رُیخىی پَٔٓیُٔگ چِ  (Robot)حَٔخٌ ْی ْےە حّ کٕ آپ کُلیٕژٌ طٕ َہیٍ ىے ٓکظے، ؿذ آپ کٔی ٍٔرٕٹ 

يیں ٓذ کچٓ نکٓخ ْٕح  (genes)طٕ ٍَٟٔ کَٔ گےە آؽ یہ ؿٕ آپ کہظے ْیں کہ آپ کے ؿیُِ  basic instruction feedڈحنٕ گے طٕ حّ يیں آپ 

کخ ْے ؿٔے آپ ٍٔف کہظے ْٕ، حّ کے حَيٍ آپ کی ٓخٍی  (basic gene)ْے، حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ ؿٕ پََٹ آپ کے حَيٍ ریٔک ؿیٍ 

یخٍ رٓی يٕؿٕى ْے حٍٔ حّ کی ٔؿہ ٓے آپ كیٜهہ کََے کخ حهظ artificial intelligenceى ْے حٍٔ ؿٕٕيُگ يٕؿٕى ْے، طًخو پَٔگَحيُگ يپَٔگَح

 رٓی ٍکٓظے ْٕە حد ؿٕ ؿُخص ٔؿیَِ ْیں

They are not superior, obviously in the list of all these robotic creations man is the best, man is the best  

ٓے رہظَ ْےە  creative forcesْے ِٔ رخهی طًخو  (structure)هیخل حٍٔ حّ کخ طًخو طَ ؿٕ ٓٹَکچَ  حّ کی هٕصِ  simulation کیَٕکہ حّ کی

حٓی نی۔ ًْخٍح حَـخو حیک حیٔے ٓٔٹى کے نی۔ رُخیخ گیخ ْے ؿٕ کخثُخص يیں ٓذ ٓے يُلَى ْےە ؿیٔے حّ ُيیٍ کے نی۔ كَٗظے 

ہللا َے طوهین کیخ ْے ؿٕ ؿُض ْے ىٍحٛم آپ حّ  يوخو کے  (utopia)ریٹٓے ْٕۓ ْیں يگَ آپ کخ يوخو حٓے ٓے رٓی رڑح ْے ؿٕ یٕٹٕپیخ 

کہ آپ يٜخثذ ٓے، آالو ٓے، ئخثم ٓے گٍِطے ْٕۓە  only the only test isںە آپ َے ْٔخں ؿخ کَ ہللا کی طخرؼيحٍی کََی ْے يلخكع ْی

کخ ٗکخٍ َہ ْٕ ؿخۓە یہ حٛم يوٜي ْٕطخ ْے ٍَٔہ ٗیطخٌ حٍٔ كَٗظٕں کی رُيے کے  forgetfulness کہیں  basic processing chipآپ کخ 

 ٓکظی ْےە يوخرهے يیں کیخ حًْیض ْٕ 
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( قوال ھے کہ ھًیں ؼقوِل اکؽۖو َے ازكبٌ کؽَے کب زکى ظیب کہ نوگوں پؽ ازكبٌ کؽوە اوؼ پڑھب ثھی یہی ھے  992 ًَجؽ قوال

 يگؽ يیں َے ایک خگہ زُؽت ػهؓی کب ثھی ایک اؼنبظ پڑھب ھے کہ خف پؽ ازكبٌ کؽو اـ کے نؽ قے ثچوە

یہ ْٕطخ ْے کہ رؼٞ حٔهخص نٕگ يٕهغ کخ َخؿخثِ كخثيِ حٹٓخطے ْیںە ٓذ ٓے ريطَیٍ نٕگ ِٔ ْیں ؿٕ  رڑح ئهہ !ضواتیٍ و زُؽات :خواة

کًظَی کخ ٗکخٍ ْٕ طٕ ِٔ کٔی کخ حكٔخٌ  ٕٕ ْٕطے ْیں يگَ حّ کی حیک ٔؿہ ْٕطی ْے، حیک آىيی کیُہ ٔ رـٞ حٍٔ حكٔخِّ يحكٔخٌ كَح
ًـٓے گخ کہ يیں َے كیهے رہخَے ٓے حٓے حپُی ًْيٍىی پَ آيخىِ کَ نیخ يخَظخ َہیںە ِٔ ؿذ کٔی ٓے کخو نے گخ، هييض نے کے یہ ٓ

کََخ ْےە حگَ آپ ح١َحف پہ َگخِ ڈحنٕ طٕ رہض ٓخٍی ؿٕ هیَحص ْے ِٔ ؿزَ کی ١َف ْٕطی ْےە کٕثی  exploitْے حٍٔ يیں َے حّ حػظًخى کٕ 
حطُی يکَِٔ َکخنظخ ْے کہ آپ هیَحص ىیُے پَ يـزٍٕ ْٕ، کٕة حیٔے َی رُخ کَ آطخ ْے کہ آپ هیَحص ىیُے پَ يـزٍٕ ْٕ، کٕثی آٔحُ ٗکم حیٔی ر  

 آِ ٔ كـخں يیں نگخ ْٕطخ ْے طٕ یہ ٓخٍے پیٔے َکهٕحَے کے رہخَے ْیںە ؿٕ يخَگ ٍْخ ْے، ؿٕ ریٹٓخ ْٕح ْے
 

He is professionally a very clever man, he is exploiting either fear or guilt or anything in you to get or extract money from you  
 

ظخَْ ْے حیٔے کٔی ٗوٚ پہ حكٔخٌ کََخ ْٕ طٕ حّ کے َٗ ٓے رچُخ پڑے گخە کیٕں رچُخ پڑے گخ؟ حّ نی۔ کہ حگَ حّ َے آپ کی 
ٕف ىیکٓ نیخ طٕ حٍٔ کًٍِٔی ىیکٓ نی طٕ رخٍرخٍ حّ کخ كخثيِ آٹٓخۓ گخە حگَ حّ َے آپ کی کًٍِٔی رٓخَپ نی طٕ ْٔیں رخٍرخٍ كًهہ کے گخە حّ َے ه

کَو ہللا ٔؿہ  ڈٍحۓ گخ، آپ کے حَيٍ ؿًِىِ ١زیؼض ىیکٓ نی طٕ آپ کٕ رخٍرخٍ پَی٘خٌ کَے گخە یہ رڑے گہَے يطخنذ ٔحنی رخص ْے ؿٕ ك٠َص ػهی  
نی۔  َے کہی يگَ حكٔخٌ کََے کخ يطهذ کچٓ حٍٔ ْےە حكٔخٌ کََے کخ يطهذ یہ ْے کہ آپ نٕگٕں کے ٛهے کی هخ١َ َہیں رهکہ هيح کے

 نٕگٕں ٓے ًْيٍىی رَطٕ حٍٔ ٛهہ رٓی حٓی ٓے ١هذ کَٔە آپ کٕ کٓی پَی٘خَی حٍٔ پَحرهى َہیں آۓ گیە
 

 What is historical back ground of the shia - sunni conflict and what’s the possible root cause of(  993 ًَجؽ قوال

this conflict? 

  It is very long debate :خواة
 

حگَ ْى حگهے ٓیٍ٘ يیں َٗٔع ْی حٓی ٓے کَ ىیں طٕ کٕثی كَؽ َہیں ْٕ گخە کیَٕکہ یہ يٕٟٕع رہض رڑے طخٍیوی حٓزخم يیں ٓے ْے 
  ٓ  ُّی كٔخى ْٕ ؿخۓەحٍٔ آپ کخ کٓخَخ رٓی هَیذ آ ٍْخ ْے طٕ یہ َہ ْٕ کہ کٓخَے پہ ٗیؼہ، 

It is very long historical discussion  
 

ًْیں پُيٍِ ٕٓ ٓخل کے طخٍیوی ٛللخص پَٓٔنُے پڑیں گےە يگَ حیک رخص يیں آپ کٕ ٍَٟٔ رظخ ىیظخ ْٕں کہ ؿذ ىیکٕٓ ؿی حّ کے نی۔ 
 کی رـخۓ ًْخٍی يلزظٕں کی حٓالو يیں کًٍِٔی آثی، ؿذ نٕگٕں َے َیچے حطََخ َٗٔع کَىیخ، ؿذ ہللا حٍٔ حّ کے ٍٕٓل  

 
centricity individuals  

 
ٓ  کٕ پهٹ گت، ؿذ حكَحى يیں پهٹ  ُّی ْٕ گ۔، کٕثی ٗیؼہ ْٕ گ۔ە حد رٓی ؿذ ػهى گجیں طٕ ْى گَْٕٔں يیں رٹ گ۔ە ْى يیں ٓے کٕثی 

كَحى پَ يَطکِ ْٕ ؿخثییں گےە يیَے نی۔ يیَح هیخل یہ کٕ ؿخثیں گےە ؿذ ػهى کى ْٕ گخ طٕ ْى ح ُیخىِ ْٕ گخ طٕ ْى ہللا کٕ ؿخثیں گ۔، ٍٕٓل ہللا  
ٓے کہ حیًخٌ  ًٍُْخثی نی ؿخ ٓکظی ْےە حگَ يیں حیک رخص یہ ٓیکٓظخ ْٕں ك٠َص حرٕرکَ ٛيین  ٓے یکٔخں ١ٍٕ پَ  ٍٕٓل   ْے کہ حٛلخدِ 

کَو ہللا ٔؿہ ٓے ٓیکٓظخ ْٕں کہ يیں َے هيح کٕ  ریى ٔ ٍؿخء کے ىٍيیخٌ ْے طٕ يیں حّ ٓے رٓی کہیں هیًظی ٓزن ك٠َص ٓیّيَخ ػهی  

کخ ْے کہ ْى ىْٕکخ َہیں  ٓذ ٓے رڑح حٕٛل رَطخ ِٔ ك٠َص ػًَ كخٍٔم  حپُے حٍحىٔں کی ٗکٔض ٓے پہچخَخە يیں َے حپُی َُيگی يیں ؿٕ 
ىیظے يگَ ىْٕکے کی َْ هٔى کی پہُچخَظے ْیںە طٕ ِٔ طٕ حیک حیک كَى حیٔخ ْے حٍٔ حیٔے حیٔے َخىٍ حٕٛل ًْیں ىے گ۔ ْیں کہ ْى 

پیخٍے طٓے، ہللا کے يلزٕد طٓےە حیک کے رخٍے يیں َُيگی گِحٍ ٓکظے ْیںە يیں کیٔے حٌ يیں گَْٔی طلَین پیيح کَ ٓکظخ ْٕںە ِٔ ہللا کے 
كی حنـخٍ، حیک کے رخٍے يیں هَآٌ کہہ ٍْخ ْے کہ حے پیـًزَ یہ ؿٕ طیَے ٓخطٓ ؿٕ ؿخٍ يیں طیَح ىٔٓض حٍٔ  هيح کہظخ ْے ػخَی حػُیٍ حٍٔ ٛخكذِ 

 ذ ْیں ؿٍ کے رخٍے يیں کہخ گیخٓخطٓی ْے، ؿْ کٕ ہللا طؼخنی' یہ کہہ ٍْے ْیں کہ حّ ٓے کہٕ کہ طٕ يض ڈٍ حٍٔ ىَٔٓے ٛخك
 
ًَ " حنلن یُظن ػهی نٔخٌ " َ   ػ  حنًَط٠ی' کے رخٍے يیں  ػهی   کی ُرخٌ کخ ٓخطٓ ىیظخ ْےە ؿُخدِ  کہ كن ؿٕ ْے کزٓی کزٓی ك٠َص ػً

ٓے رڑی يلزض ْے حٍٔ ؿْ ٓے ہللا حٍٔ  هیزَ يیں كَيخ ٍْے ْیں کہ آؽ ػهى حّ کے ْخطٓ يیں ىٔں گخ ؿٔے ہللا حٍٔ ٍٕٓل   ٍٕٓل ہللا  
 کٕ رڑی يلزض ْےە  ٍٕٓل  

  ٌ ٓے  ٓے کٔی کٕ نڑحثیں گے، ػهی   یخٍ کیخ ْٕ گیخ ْے ًْخٍی ػوهٕں کٕ کہ ْى حٌ نٕگٕں يیں طلَین کَطے پَٓطے ْیںە کیخ ْى ػؼًخ
ُخص يیں ٓے ْےە كَم ًْخٍی َیّظٕں يیں يیں ْى حّ هٔى کے حهظالكخص ڈَْٕڈیں، یہ ؿٔخٍص َخ يًک ٍٕٓل   کٔی کٕ نڑحثیں گےە حٛلخدِ 

 ػهی   حٍٔ ؿُخدِ  ْے، ًْخٍے حهالٙ يیں ْےە حٌ يیں کٕثی كَم َہیں طٓخە حیک چٕٓٹخ ٓخ ٔحهؼہ آپ کٕ ُٓخطخ ْٕں کہ ؿذ حرٕرکَ ٛيین  
ٍ   حنًَطٜی' ئـيِ  َے ْٔخں  ػهی حنًَط٠ی' ٔكخص پخ چکے طٓےە آپ ىَٕٔں کی آيي ریک ٔهض ْٕثی، طٕ ك٠َص  َزٕی کے ىٍٔحُے پہ آۓ حٍٔ ك٠ٕ

ٍ   كی حنـخٍ، آپ   ٛخكذِ  ػخَی حػُیٍ، آپ   کے ٓخطٓی، آپ   ہللا کے ٍٕٓل   ، آپ  رڑح نًزخ هٜیيِ پڑْخ کہ حے حرٕرکَٛيین   كَيخطے  کے رخٍے يیں ك٠ٕ
  َ َ  ٍْے کہ يیں حرٕرک َے ؿذ یہ ُٓخ طٕ کہخ َہ رخرخ یہ طٕ کٕثی ك٠یهض ْی َہیں ْےە پَٓ حَہٕں َے  حرٕرکَٛيین   آگے رڑْیںە ؿُخدِ  ە ە ە ! آپ   ، ػً

َِ  ػهى، آپ   رخدِ  ، آپ  حیک هٜیيِ َٗٔع کیخ ە ە ە ػهی   کے ْٕطے ْٕۓ هيو کیٔے رڑْخ ٓکظخ ْٕںە هخٛخ ٔهض گٍِ گیخ پہهے آپ،  هيح، يیں آپ   ٗی
ں، حّ ١َف طٕ کٕثی رٓی َہیں ىحهم ْٕ پخۓ گخە کیَٕکہ کٕثی رٓی حَکٔخٍ يیں پہهے آپ يیںە آهَ كیٜهہ ْٕح یخٍ ىَٕٔں حکٹٓے هيو رڑْخطے ْی

يیں ىحهم ْٕ گ۔ە يـٓے َہیں ًٓـٓ  پیچٓے ْٹُے کٕ طیخٍ َہ طٓخ، طٕ ىَٕٔں َے رخالآهَ ْخطٕٓں يیں ْخطٓ ڈحنے هيو رَْخۓ حٍٔ ٍٟٔہء ٍٕٓل  
 آطی کہ ْى حٌ يیں کیٔے طلَین کَ ٓکظے ْیںە

Throughout the Islamic period  

  َ َ   ك٠َص حرٕرک حٓالو  کَو ہللا ٔؿہہ کے پخّ طٓخە ْٔی ػخنىِ  کے ُيخَے يیں چیق ؿٔٹْ کخ ػہيِ ك٠َص ػهی   کے ُيخَے يیں، ك٠َص ػً
ْی هخثى يوخو ههیلہ ْٕح کَطے طٓےە ػوم كیَحٌ ْٕطی ْے، ْى کہخں  کے چیق ؿٔٹْ طٓےە ؿذ ههلخء رخَْ ؿخطے طٓے طٕ ك٠َص ػهی  

 ص کٕ ْٕح ىیظے ْیں؟ یہ طٕ حیک حَظہخثی حَلَحىی ٕٓچ حٍٔ ٗوٜی ٍٔیّہ ْےەٓے حٌ حهظالكخ

I don‟t think this is wise enough to create such a gap between these people.  

 ْى حپُی ػوم رٓی ٟخثغ کَیں گے، حهالم رٓی ٟخثغ کَیں گے حٍٔ ػهى رٓی ٟخثغ کَطے ْیںە
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( قؽ نوگ کہتے ھیں ہللا کی یہ يؽَی ھے ہللا کی وِ يؽَی ھےە قؽ یہ نوگ ہللا کی يؽَی کو خبٌ کیكے  994 ًَجؽ قوال

 نیتے ھیں؟

 يـزٍٕیٕں ٓےە ؿذ ْى حپُی يَٟی کَ چکظے ْیں حٍٔ ؿذ کخو َہیں ْٕطخ طٕ پَٓ ہللا کی يَٟی ْٕطی ْےە :خواة

  ھوتب ھے کہ ہللا کی یہ يؽَی تھی؟ clearنیکٍ قؽ یہ کیكے (  995 ًَجؽ قوال

ىیکٕٓ رخص یہ کہ رُيے کی ػخىص ْے کہ ہللا کی يَٟی کٕ ٓذ ٓے آهَ يیں ؿخطخ ْےە ِٔ پہهے حپُے کخو کَطخ ْے، حٓزخد پٍٕی  :خواة

کخ  ١super natural powerَف طالٕ کَطخ ْے، ڈَْٕڈطخ ْے، حٌ کی کٕٖٗ کَطخ ْے حٍٔ ؿذ ِٔ كیم ْٕ ؿخطخ ْے طٕ پَٓ حّ کٕ کٔی حیک 

هیخل آطخ ْے، يگَ آؽ کم نٕگ ہللا کی يَٟی َہیں گُظے ْیںە آؽ کم نٕگ ىَٔٓی ١َف چم پڑے ْیں، ٓلَ ْٕ گیخ، ؿخىٔ ْٕ گیخ، ػًم ْٕ 

کے گیخ، کٔی َے کخو رخَيْ ىیخ، کٔی َے َظَ رُيی کَ ىی، حد ہللا حٍٔ پیچٓے چال گیخ ْےە ؿٕں ؿٕں ؿہخنض رڑْظی ْے َخ، طٕ هيح نٕگٕں 

َْٕخ کہظے ْیں،  ىل ٔ ىيخؽ ٓے حٍٔ پیچٓے ْٹ ؿخطخ ْےە حّ نی۔ ہللا کی يَٟی، ٛزَ حٍٔ طّٕکم کے رخػغ ْے حٍٔ حّ کٕ ٍحٟی رَ ٍٟخ

readiness  َکہظے ْیںە ٗیکٔپج(Shakespeare)  َے ىٔ ؿًهے حیٔے کہے ْیں کہ کزٓی حٌ کی رڑی طؼَیق کی ؿخطی طٓیە حٌ يیں ٓے

 حیک طٕ

Rightness is all  

 ْے حٍٔ حیک ْے

Readiness is all  

يگَ ئهًخَٕں کے يوّيٍ يیں طٕ حُل ٓے یہ ىَٕٔں ٓچخثیخں َخهخرِم طَىیي حٓزخم کے ١ٍٕ پَ يٕؿٕى ْیںە ْى طٕ ًْی٘ہ ٓے کہظے چهے آۓ 

 ْیں کہ

Rightness is all  ٍٔحReadiness is all  حّ يیںRightness is all کخ يطهذ یہ ْے کہ كن ْی ؿخنذ ْٕطخ ْےە حٓی ١َفReadiness is all   کخ

يطهذ ْے کہ ًْی٘ہ طیخٍ ٍْٕە هًٔض حٍٔ يوّيٍ کے ٓخطٓ يؼخيهہ كہًی کے نی۔ ًْی٘ہ طیخٍ ٍْٕە طٕ یہ حٓی ٔهض ْٕطخ ْے ؿذ ًْخٍے 

ٍ ڈحکٹَ ؿذ رُيے کی ٔكخص َہ ٍٔک ٓکے حٍٔ ؿذ ِٔ يَ ؿیٔے يٕص پہ ْٕطخ ْے کہ حػهی' طَی no way out is leftحٓزخد هظى ْٕ ؿخطے ْیںە 

ؿخۓ طٕ آپ َے ىیکٓخ ْے کہ ؿٕ رٓی نٕگ ؿًغ ْٕطے ْیں، کہظے ْیں کہ ہللا کی يَٟی یہی طٓیە گٕیخ حّ ٓے پہهے ًْخٍی يَٟی چم 

 ٍْی طٓیە

He was trying to save the person, he did his best, he failed  

 حد ہللا کی يَٟی ْےە

  کیب ضعا کو خبَُب اوؼ تكهیى کؽَب َؽوؼی ھے؟ یب ہللا کے ثغیؽ ؾَعگی َہیں گؿؼ قکتی؟(  996 ًَجؽ لقوا

  Well خواة:

طٕٓڑی ٓی حَٔخٌ کٕ رظخَے کی ٍَٟٔص ْٕ گی کہ ہللا کے رـیَ َُيگی گٍِ ٓکظی ْے يگَ ہللا کی يہَرخَی ٓےە حیک رخص ًٍْ يیٍ ٍکٓی۔ 

 کہ حکَ ہللا آپ کٕ يُٕحَخ چخْے کہ يیَے رـیَ طًہخٍی َُيگی َہیں گٍِ ٓکظی طٕ یویُخ  حّ کے پخّ رَے حیٔے ؿٕحُ ْیںە یہ کٕثی پظہ َہیں

پہ حٍٔ يلئى پیًخَے پہ حگَ آپ کٕ ہللا کی ٍَٟٔص َہیں ْٕطیە آؽ َہیں ْے طٕ کم پڑْ ؿخۓە ِػهّض ٔ يؼهٕل ٓے  local instance ْٕطخ کہ حیک

هطغء َظَ ہللا کی ًحص حَٔخَی َُيگی يیں طَؿیقِ حٔنی' کی كیؼیض ٍکٓظی ْے کہ ْى طٔهیى کَ نیں ِٔ ْے یخ َہیںە حگَ ْے طٕ حّ کے رـیَ 

یخ حّ کے ٓخطٓ گِحٍَی ْےە يگَ يـٓے طٕ یہ رڑح ْٕنُخک ٓخ طٍّٜٕ نگظخ ْے کہ ْى هيح کََے کے رؼي ٕٓچیں کہ حّ کے  َُيگی گِحٍَی ْے

 رـیَ رٓی َُيگی گٍِ ٓکظی ْےە يیں ىَْی۔ کٕ یہ رخص َہیں کہہ ٓکظخە

He has the right to deny God and live on his own  

َخو َہیں ْے، ِٔ  ٓی یہ طٍّٜٕ کَ ٓکظخ ْے کہ حّ کے رـیَ َُيگی گٍِ ٓکظی ْےە کیَٕکہ هيح َٛفيگَ هيح کٕ يخَُے ٔحال هيح کٕ يخٌ کَ ر

ييحههض ْےە ِٔ پہال ٓخَْ ىیظخ ْے، ِٔ آهَی ٓخَْ ىیظخ ْے،  alienحیک ئظوم حٍٔ ػوهی ٔ ػًهی ييحههض ْےە آپ کی َُيگی يیں حیک 

ىیظخ ْے، حَٔچخثی حٍٔ پٔظی ْٔی ىیظخ ْے، رچے ِٔ ىیظخ ْے، ریٕی ِٔ ىیظخ ْےە ہللا ِٔ ٍُم ىیظخ ْے، ػهى ىیظخ ْے، ِٔ ػِص ىیظخ ْے، حهالٙ 

ُيیٍ پَ ؿٔے ٓذ ٓے حچٓخ طللہ ىیُخ چخْے حٓے حچٓی ریٕی ىے ىیظخ ْے، یؼُی حیک حچٓی ریٕی يیں رٓی ييحههض کَ ٍْخ ْےە ِٔ آگے 

َِ حػظى رُخ کَ پٓخَٔی پہ نٹکخ ىیظخ ْے، کٔی کٕ ُيیٍ پَ  ؿخ کَ آپ کی ػِص حٍٔ طْٕیٍ يیں رٓی ييحههض کَ ٍْخ ْٕطخ ْےە کٔی کٕ ِٔ ُٔی

يؼًٕنی ٓے كـَے يیں طٕٓڑی ٓی ؿگہ پہ ٍکٓ کَ ٓخٍے ُيخَے کی ػِص ىے ىیظخ ْےە ِٔ طٕ َْ ؿگہ ييحههض کَ ٍْخ ْےە حّ کے رؼي 

 رٓی کیخ یہ يًکٍ ْے کہ ْى حّ کٕ يخٌ کے حّ ٓے طٕؿہ ْٹخنیںە ْخں ؿٕ َہیں يخَظے

It‟s all easy for them, it‟s all good  

 ًْخٍح حٌ ٓے کٕثی گهہ َہیں ْےە

If they can, if they can persist on their faith, they are the most welcome people but I wonder if they can. 

 

َهكت کب اضتتبو ____________________ تیكؽی___________________  
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 قواالت [ 37]  خوٌ، گوخؽضبٌ 13 –ە قواالت و خواثبت کی َهكت ظ

  

 ؟ثیت يیں قے پبَچ يمتعؼ ھكتیوں کو " پُح تٍ پبک " کے نمت قے پکبؼا خب قکتب ھے اھمِ کیب (  997 قوال ًَجؽ

 خواة:

ٍِ ٱنؽَِّزیىِ  ـٰ ًَ  ثِۡكِى ٱهلِل ٱنؽَّۡز

ا  یًؽٍ۬ ًِ ب ََّ ًٍُ۬ ـٰ َؼّةِ أَۡظِضۡهُِى ُيۡعَضَم ِيۡعق ٍ۬ َوأَۡضِؽۡخُِى ُيۡطَؽَج ِيۡعق ٍ۬ َوٱۡخَؼم نِّى ِيٍ نَُّعََك ُقۡهطَ

َ َیک نٕگ گی ئخنک يیں یہ ْے کہ حٌ کٕ هطخ حٍٔ َٔیخٌ ٓے پخک َہیں کہخ ؿخ ٓکظخ حٍٔ یہ ْے کہ هطخ حٍٔ َٔیخٌ کے يَطکذ ْیں ييّ ٱ

حیک كَم ْے ؿٕ حٌ ىٔ ئخنک يیں ْےە ِٔ حٌ کٕ َْ هٔى  طٕ َٛفْیں، حّ کخ يطهذ ْے کہ ِٔ ٓذ ٓے رڑے يؼُِ حٍٔ حچٓے نٕگ ْیںە 

کے هطخ ٔ َٔیخٌ ٓے پخک ًٓـٓظے ْیں حٍٔ ٗخیي رخهی ئهًخٌ َہیں ًٓـٓظےە حنزظہ حٌ کٕ پخک کہُے يیں حّ نی۔ کٕثی كَؽ َہیں کہ 

خ پخک کہظے ْیںە يیَے هیخل يیں حد طٕ ًْخٍے گهی يلهّہ يیں رڑے پخکیِِ نٕگ ریٹٓے ْٕۓ ْیں ؿٍ کٕ ْى ٛزق ٔ ٗخو يَٗي پخک، يٕالَ

 ےَہیں رُظخە یہ طٕ حّ ٓے رڑے ٍطزے کے نٕگ ْیں، رڑی حَٔچخثیٕں ک problemپخک طٕ حد ُیخىِ حچٓخ نلع ْی َہیں ٍْخ حّ نی۔ کٕثی حیٔخ 

 ٌ کٕ حگَ حیٔخ هطخد کَ نیخ ؿخۓ طٕ کٕثی كَؽ َہیں ْےەٍكؼظٕں کے يخنک ْیں یہ نٕگ، حٍٔ حِ 

خبَتے ھیں کہ ػبو ؼوؾيؽِ ؾَعگی يیں ثؼٍ اولبت ایک خبئؿ کبو کے نی۔ ثھی ؼنوت ظیُی پڑتی ھے، آپ (  998 قوال ًَجؽ

 ایكی يوؼتسبل کے تُبظؽ يیں اگؽ ؼنوت کب قہبؼا نیکؽ کبو َکبل نیب خبۓ تو اـ کی نؽػی زیثیت کیب ھو گی؟

کہ حگَ آپ يیں ًْض َہیں ٍْی ْے، حگَ آپ يیں  It is your weaknessًٍِٔیء حیًخٌ کی رخص ْے حٓے ؿخثِ طٕ َہیں کہیں گے ک خواة:

 ؿخٌ کی رخص ْے حّ نی۔ ہللا طؼخنی' َے کہخ ١خهض َہیں ْے یہ آپ کے حٟطَحدِ 

  

 

 

 

يطهن ْے، يَىحٍ كَحو ْے يگَ حگَ ؿخٌ حٟطَحد يیں ْے طٕ پَٓ حگَ طى َے طٕٓڑح ٓخ  ں، ٍٕٓ كَحو ْے كَحوِ يطهن ْی کہ یہ كَحو ْیں، كَحوِ 

 ٍَٟٔص کٓخ نیخ طٕ  رويٍِ 

ِّ "  طى پَ کٕثی گُخِ َہیںە   "    َكاَل  اِۡػَى َػهَۡی

ں یخ طٕٓڑے ٓے يکَ کخ ٓہخٍح إحٓی ١َف ْى َے حّ حَٔخٌ کی حٟطَحری کیلیض ىیکُٓی ْٕطی ْے، حگَ يیں حیًخَيحٍ رَ کَ ٹٕٹ پٕٓٹ ؿخ

کہظخ ْے کہ َلْ کٕ ْالکض يیں يض ڈحنٕ حگَ آپ حطُی ْالکض يیں ە ہللا کخ كکى رٓی یہی ْےە ِٔ ں طٕ ِٔ چیِ رہظَ ْےإنیکَ ٓاليض رچ ؿخ

یخ نڑَخ َٗٔع کَىٔە حّ  إچهے گ۔ ْٕ کہ آپ کخ ؿخثِ کخو رـیَ ٍٕٓص ىیے َہیں ْٕطخ طٕ پَٓ آپ یخ طٕ هٕىک٘ی کَ نٕ یخ رخَْ ؿخ کے ىیٕحَے ْٕ ؿخ

کے رَػکْ آپ ًٓـٓظے ْٕ کہ حّ يؼًٕنی ٓی كَکض ٓے آپ کٕ طٕٓڑح ٓخ كخثيِ ْٕ ٓکظخ ْے حٍٔ ؿخٌ رٓی حٟطَحد ٓے رچ ٓکظی 

 ْےە

but that cannot be called Halaal, that depends on any individual‟s personal conviction, patience and tolerance.  

ٌِ (  999 ؽقوال ًَج زك کے ثبؼے يیں آپ قے ایک ثبؼ قوال کیب گیب تھب تو آپ  پؽوفیكؽ يبزت يوالَب يوظوظی قًیت ظیگؽ ظاػیب

َے فؽيبیب تھب کہ َعی َبنوں کی کیب ثبت کؽتے ھو ظؼیب کی ثبت کؽوە قوال ھوا کہ ظؼیب؟ آپ َے کہب ھبں اثواالػهی يوظوظی ایک 

 ؟ھے یٍ آظيی تھے، کیب اة ثھی آپ کب یہی ضیبلظؼیب تھے، اپُے ػہع کے ایک نبئكتہ تؽ

 یَح َہیں هیخل يیں َے َُيگی يیں کزٓی حٓطَف کہخ ْےە يیَح حپُخ یویٍ ْے کہي خواة:

He was hardly matriculate, he worked he wrote very well  

َٔنَۡلَى  َو  َٔٱنيا ۡیَظَش  ًَ َاَو َػهَۡیڪُُى ٱۡن خ َك ًَ ِّ اَِا َِ ٱنها ۡی ـَ ِّۦ نِ ما رِ ِْ ََٔيخ  ُأ  َِ ِِي ِّ    ٱۡنِوُ َٔاَل َػخى   َكاَل  اِۡػَى َػهَۡی ََ رَخؽ    َا َؿۡی طُ ٟۡ ٍِ ٱ ًَ ٍاِكیى  ) َك    ٍ َّ َؿُلٕ ٌا ٱنها ٍَُس  (٧ٖٔ اِ ٕۡ ُٓ
ََس  حنزََو

ِیَ کے گٕٗض کٕ )حٓی ١َف حّ کے ٓذ حؿِحء کٕ ہللا طؼخنیب َے طى پَ َٛف كَحو کیخ ہے ُيَىحٍ کٕ حٍٔ هٌٕ کٕ )ؿٕ رہظخ ہٕ( حٍٔ هُ
رٓی( حیٔے ؿخٍَٕ کٕ ؿٕ)روٜي طوَد( ؿیَ ہللا کے َخيِى کَىیخ گیخ ہٕە پَٓ رٓی ؿٕ ٗوٚ )رٕٓک ٓے رہض ہی( ریظخد ہٕؿخٔے 

 طؼخنیب ہیں رڑے ر١َ٘یکہ َہ طٕ ١خنذ نٌص ہٕ حٍٔ َہ )هيٍ كخؿض ٓے(طـخُٔ کََے ٔحال ہٕطٕ حّ ٗلٚ پَ کچٓ گُخِ َہیں ہٕطخ ٔحهؼی ہللا
[173، حنزوَِ )آیض ًَزَ; 2ؿلٍٍٕكیىە ٍِٕٓ ًَزَ   ( ]طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی 
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َہیں گُظخ ؿٕ كیٜهہ کٍ كي طک ػهًی طلوین يیں ٌ ػهًخء يیں ٓے ٱٌ کٕ َح ًٓـٓ نیخ ؿخۓ، ريحهالم ًٓـٓ نیخ ؿخۓ يگَ يیں حِ يـٓے ر  

 ًَخیخں طٓےە

 because of his normal education  

طلَیَ رڑی هٕرٍٜٕص طٓی حٍٔ طلَیک ٓے يوهٚ طٓے حّ نی۔ ِٔ حیک رڑی ؿًخػض کٕ طَطیذ ىیُے يیں کخيیخد ْٕ گ۔ە يگَ  يگَ چَٕکہ ١َُِ 

ئخثم ْیں ؿہخں حیًخٌ حٍٔ ىیٍ کخ كیٜهہ ْٕطخ ْے ٗخیي حٌ کی ٍحۓ ٓے حطلخم َہیں کیخ ؿخٓکظخە يیں ؿذ  fatalرہض ٓخٍے ئخثم يیں ؿٕ 

کٕ رٓی ىٍیخ کہہ ٓکظخ ْٕں حٍٔ حٌ ػهًخء کٕ رٓی ؿٕ ىیٍ ٔ ىَیخ يیں  حٍٔ ئهى   یہ کہظخ ْٕں ىٍیخ کٌٕ طٓے طٕ يیَح َہیں هیخل يیں ٗخیي روخٍی  

َِ رظخَْ حَوالری طزيیهیٕں کخ رخػ ٍ  ٶٛـیَ يیں آغ ْٕۓە حگَ ر ٍ   ں طٕ يیں ٗخیي يؼیٍ حنيی کٕ، يگَ رڑی ي٘کم  کٕ ىٍیخ کہہ ٓکظخ ْٕں یخ َظخو حنيی

 َِ ٛـیَ يیں کٕة ػخنى يـٓے حیٔخ َظَ َہیں آطخ ؿٕ ہللا کے ىیٍ کے نی۔ ىٍیخ کی ١َف رہخ ْٕ حٍٔ ىٍیخ کی ١َف حّ َے كٕحثي رخص ْے کیَٕکہ ر

 پہُچخۓ ْٕںە

ں پبنُی چبھئیں اگؽ ھبں تو يكتمجم کے ثبؼے يیں اچھی ايیع ؼکھُب اَكبٌ کی فطؽت ھےە کیب ھًیں آؼؾوئی(  199 قوال ًَجؽ

 ؟کف زع تک

حْهیض ٍکٓظے ْیں یخ َہیں ٍکٓظے، حٍٔ  کََخ ي٘کم ْے کہ ْى آٍُٔثیں پیيح کََے کی (ىػٕی') Claimحٛم يیں ٓذ ٓے پہهے طٕ یہ  خواة:

پَٓ رہض ٓخٍی ًْخٍی هٕحْ٘خص ًْخٍی آُيخثٕ٘ں کخ كٜہ ْٕطی ْیں ؿٕ ہللا َے َْ ٍٕٛص ًْخٍے ههذ ٔ َظَ پَ ٔحٍى کََی ْٕطی ْیںە 

 ػخنى َے کہیں نلع يیں کہخ  حٓی نی۔ پٍَٔىگخٍِ 

ىۡ "  ُٓ ََس ] طِۡهَك أََيخَِیُّ ٍَُس حنزََو ٕۡ " [   (یہ طًہخٍی هٕحْ٘خص ْیں، آٍُٔثیں ْیں) 111:  ُٓ

يیئں کٕ حگَ آپ ٱيیئں ٓے ؿٕ ١ٕیم ْٕں، ٱٌ ٱػًم ٓے رچخ کَٔ،  کی ْے کہ ١ٕلِ  ہللا کے ٍٕٓل   كکَ يگَ آٍُٔ يیں ٓذ ٓے رہظَیٍ ١َُِ 

 کَ يخٍ ىیں گجیںە ْٕ گجیں طٕ آپ کٕ طٓکخ طٓکخيوظَٜ کَىیں طٕ آپ ىیٍ يیں ْٕ، حگَ ِٔ حطُی ١ٕیم 

If wishes were horses then fool would better ride  

 َے ًْیں طُزیہ کی کہ حٌ کخ ٔهلہ يوظَٜ کَ نٕە حّ نی۔ آپ حپُی حيیئں کٕ چٕٓٹخ کَ نٕ، يوظَٜ کَ نٕە ہللا کے ٍٕٓل  

Suppose, I need a thing and I would say ok, if I get it in a week its ok, if don‟t get it in a week forget it.  

کی یہ رخص رہض ُیخىِ هٕرٍٜٕص ْے  حيیي ؿظُی آپ يوظَٜ کَنٕ گے حطُی ؿهيی آپ حّ ػٌحد ٓے َـخص پخنٕ گےە يیَے َِىیک ہللا کے ٍٕٓل  

ْے نٕگ حّ کے آکٔلٍٕڈ ؿخَے کی طیخٍیخں َٗٔع کَ کہ ١ٕیم حيیئں کٕ طَک کَٔ حٌ ٓے رچٕە حرٓی يیں ىیکٓظخ ْٕں حیک رچہ پیيح ْٕطخ 

ٍ ٍْے ْٕطے ْیںە يـٓے یہ رخد رڑی چ   (ي٠خيیٍ) Subjectsىیظے ْیںە رچے حرٓی يیٹَک َہیں کَ پخطے حٍٔ نٕگ حّ کے نی۔ پیەآیچەڈیە کے 

 حكًوخَہ َظَ آطی ْےە

Frankly telling you this is what teases you makes you sad all your life  

 (ػًَ کے نلخظ ٓے) accidental? incidental?، Age wise ًْیں حگهے ىٌ کخ پظہ َہیں کم کیخ ْٕ گخە رٓت آپ نٕگ حچٓے رٓهے ؿخَظے ْٕ

ًْیں کچٓ پظہ َہیں ْٕطخ طٕ ْى حطُی نًزی حيیي کیٕں پخنیں ؿٕ ًْخٍی گَكض ٓے رٓی رخَْ ْٕ حٍٔ ُيخٌ ٔ يکخٌ کی رے پُخِ ٔٓؼظٕں يیں 

 ی، يوظَٜ، پٍٕی َْٕے ٔحنی یخ رخنکم هظى ْٕ ؿخَے ٔحنیەهظَ ؿٍِٔ كم یہ ْے کہ حيیيیں ٍَٟٔ ْٕں يگرکَٓی پڑی ْٕە طٕ رہظَی

ضُؽ ػهیہ انكالو کوٌ تھے؟ ثؼٍ نوگ کہتے ھیں کہ وِ اة ثھی ؾَعِ ھیں اوؼ ہللا کے زکى قے  زُؽت(  191 قوال ًَجؽ

 پبَی پؽ اٌ کی زکويت ھے؟

ك٠َص ه٠َ ػهیہ حنٔالو کے رخٍے يیں کہخ ؿخطخ ْے کہ یہٕى کے پیـًزَٔں يیں ٓے طٓےە کچٓ نٕگ کہظے ْیں کہ حٔنیخء ہللا طؼخنی'  خواة:

َ   supportؿخثذ کے طٍّٜٕ کٕ كيیغ  حنؼِیِ يیں ٓے طٓے حٍٔ ٍؿخلِ  کخ َخو رؼي يیں ىیخ گیخ ْے حّ نی۔ یہ کٕة رٓی  کَطی ْےە طٕ چَٕکہ ه٠

َ   ْٕ ٓکظے ْیں، ؿیٔے ك٠َصِ  کہظے  ٓهیًخٌ ػهیہ حنٔالو کے ُيخَہء حهيّ يیں ك٠َص آٛق رٍ رَهیہ طٓےە کٕثی پظہ َہیں حَہی کٕ ه٠

ٍَٔ حیٔے يٕؿٕى ْیں ؿٍ کی َُيگیخں ١ٕیم ْیںە ؿیٔے ك٠َص رََزخّ ْیں ؿٕ ك٠َص ْٕں، کٕثی کہخ َہیں ؿخ ٓکظخ يگَ کچٓ نٕگ ٟ

کہق ْیں ؿٕ حپُے ٔهض پَ حٹٓیں گے حٍٔ ٔكخص پخثیں گےە کچٓ نٕگٕں کٕ ہللا ١ٕیم ٔهض کے نی۔ َیُي  کے كٕحٍی ْیں، ؿیٔے حٛلخدِ  ػیٔی  

 ٌِ ى َے كالٌ هٕو کے رخُٗئں کٕ يٕص ىی حٍٔ کٔی ٔهض پَٓ حٌ کٕ کَیى يیں حیک آیض کَیًہ پڑْی ْٕ گی کہ ْ ىے ىیظخ ْےە آپ َے هَآ

آثیں گےە طٕ رہض ٓخٍی يوهٕهخص حیٔی ْیں ؿٕ يَے پڑے ْیں یخ ٕٓۓ پڑے ْیں، ؿیٔے  ؽَُيگی ىیں گےە حٓی ١َف یخ ؿٕؽ يخؿٕ

hibernation  يیںfrog  ؿخثذ َُيِ  ہ ٍؿخلِ کچٓ کیلیخص ٔحٍى ْیں کطٕ حیٔی ْی حَٔخَٕں پَ پڑح ْٕطخ ْے حٍٔ چٓ يہیُے کے رؼي حٹٓ ؿخطخ ْےە

ْیں حٍٔ ُيخَہء آكَ طک ٍْیں گے حٍٔ کچٓ نٕگ ئظوم َُيِ ْیں ِٔ رٓی ٍْیں گےە ِٔ ًْیں َکم کَ ييى رٓی ىیظے ْیں ؿیٔے ہللا کے 

 کی كيیغ ْے کہ ؿذ کٕثی ٍٓظہ رٕٓل ؿخۓ، پَی٘خٌ ْٕ طٕ روخٍی حٍٔ ئهى يیں ْے کہ یہ کہے کہ ە ە ە  ٍٕٓل  

 ہللا کے رُئ يیَی ييى کٕ پہُچٕ،  حے حػیَُٕی یخ ػزخى ہللا " "

ؿخثذ يیٍ ٓے ؿٕ ْٕں گے ِٔ حٌ کی ييى کٕ پہُچظے ْیں حٍٔ ٍٓظہ ىکٓخطے ْیںە حٓی ١َف یہ ٓخٍح ئهہ ْے کہ ه٠َ  طٕ يالثکہ حٍٔ ٍؿخلِ 

 رہـہ س  حَـخو ىیظے ْیں، حٍٔ کہُے کی رخص ْے کہ  ػهیہ حنٔالو حٌ نٕگٕں يیں رڑی ًَخیخں كیؼیض ٍکٓظے ْیں، ػهًی ًٍُْخثی کخ کخو َٓ

ّ يلًيی حالَٓحٍ يیں ْے حیک ىكؼہ ٗین ػزيحنوخىٍ ؿیالَی ئُي پہ ىٍّ ىے ٍْے طٓے کہ حچخَک حٹٓے حٍٔ حٹٓ کے کہخ کہ حے حَٓحثیهی حِ 

  ٓ َے کہخ کہ ك٠َص آپ َے کْ کٕ کہخ  ؿذ ٔهض گٍِ کیخ طٕ نٕگٕں حچخَک؟ ْٕح کیخ ْے ٕگ رڑے كیَحٌ ْٕۓ کہ ٗین کٍٕ ؿخ، طٕ نکی رخص 

يض يیں حٓے رڑے رڑے نٕگ ٱکی  یؼُی آپ کے ٍٕٓل   طٓخ؟ کہخ ه٠َ ػهیہ حنٔالو گٍِ ٍْے طٓے يیں َے چخْخ کچٓ طُزیہء ؿخكهیٍ ْٕ ؿخۓە
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َظَ يیں( یہ  طٕ )حْمِ  َح َخُ َہ ٍکٓ ػهى پہ،يٕؿٕى طٓے کہ کہخ ه٠َ ػهیہ حنٔالو گٍِ ٍْے طٓے طٕ يیں َے کہخ حّ يلًيی کی رخص ٍٓ ؿخ، َِ 

 چپکهٖ چهظی ٍْظی ْےە

ثیهتؽ ػهًبء کہتے ھوۓ َظؽ آتے ھیں کہ يغؽة ظاؼانکفؽ ھے اوؼ ھى ظاؼانكالو يیں ؼھتے ھیں، يیؽا قوال یہ (  192 قوال ًَجؽ

 ؟کی ضواھم ؼکھُب کہبں تک خبئؿ ھے permanent residencyھے کہ ظاؼانكالو قے ظاؼانکفؽ يیں خبَب اوؼ 

  Well خواة:

پ ىحٍحنکلَ طٕ يیَح َہیں هیخل ػهًخء کخ یہ كظٕی' ىٍٓض ْےە حٛم يیں حٓے ىحٍحنلَد کہظے ْیں، یہ نلع ىحٍحنکلَ َہیں ْے، کیَٕکہ ٓخٍے یٍٕ

ؿٕ ىحٍحنکلَ ْے ْٔخں رٓی پُيٍِ کَٔڑ ئهًخٌ آرخى ْیںە ؿْ حٛطالف کی ١َف آپ کخ حٗخٍِ ْے  يیں رہض ٓخٍے یہخں طک کہ ٓذ ٓے رڑح

ىحٍحنلَد کہظے ْیں، یؼُی ِٔ يهک ؿْ ٓے ًْخٍی ؿُگ ؿخٍی ْٕە حگَ ىحٍحاليٍ ًْخٍح يهک ْے طٕ ًْخٍے هالف حَڈیخ ىحٍحنلَد ْےە  حّ کٕ

ؿُگ يیں ْٕں گے حٌ کٕ ىحٍحنلَد کہخ ؿخ ٓکظخ ْےە يگَ ىحٍحنلَد يیں یہ کہُخ رخنکم ؿه٢ ْٕ  حٓی ١َف رخهی يًهکظیں ؿٍ ٓے ْى كخنضِ 

طٕ ػَد ٓے  َکهے ْیں یَٔیں ٛيی يیں( ئهًخٌ ؿذ)حٔحثم يیں، ط In the beginning also ٌیَ َہیں ْٕ ٓکظےە رهکہگخ کہ ْى ْٔخں هیخو پ

كخالَکہ حّ ٔهض یہ کخكَٔں کی آرخىیخں یہ )حَڈَٔی٘یخ( کی  Malaysian Borneoحٍٔ  Northern Somatera يٍٕحٗیْ کی آرخىیخں، یہ َٓحَيیپ )

ىحٍحنلَد يیں آۓ حٍٔ رـخۓ حّ کے ِٔ ؿگہ چٕٓڑ کے چهے ؿخطے، ٓخٍے کخ ٓخٍح حَڈَٔی٘یخ ئهًخٌ ْٕ  َُٓيیٍ طٓی، آپ یٕں ًٓـٓی۔ کہ

گیخە طٕ حّ نی۔ حٓالو يیں حّ هٔى کی کٕثی يًخَؼض َہیں آثیە رهکہ ىٍٔ ىٍحُ کے ػالهٕں يیں ؿخَے ٔحنے ؿٕ ًْخٍے ئهًخٌ ْیں ْٔی 

 ذ کچٓ حَہیں کی ٔؿہ ٓے يًکٍ ْٕحەحٍٔ یہ ٓ ْٕح ْےپٓیم ىّ الکٓ يَرغ يیم پَ  کى حُ کى ْٕۓ کہ حٓالو رخػغ

پؽویؿ کیبَی، پؽویؿ يهؽف، زتی کہ ھًبؼے ایک  ھے، يثالً trendؼکھُے کب ثڑا  ھًبؼے ھبں " پؽویؿ " َبو(  193 قوال ًَجؽ

 ؟كؽو پؽویؿ ھےە اـ ثبؼے يیں آپ کی ؼاۓ کیب ھےَبيی ضۘ  کًهُؽ يبزت کب َبوِ

ٛم يیں رخص یہ ْے کہ یہ َخو کًَٕیٹی حٍٔ رَحىٍی کے نلخظ ٓے آطے ْیں ؿیٔے حیَحَی حنُٔم نٕگٕں يیں یہ َخو ٍکُٓے کخ ٍكـخٌ ح خواة:

يیں یہ َخو ُیخىِ پخۓ ؿخطے ْیں، ؿیٔے آپ کے ؿَُل ٛخكذ کخ َخو رٓی حٗلخم پَٔیِ ْے، چَٕکہ حٌ کخ طؼهن کیخَی  Kayaneesُیخىِ ْے، 

ٌ کے َخو کے ٓخطٓ آطخ ْے، حٓی ١َف ؿالو حكًي پَٔیِ َخو کے حیک ػخنى گٍِے ْیں، حٌ کے َخو پَٔیِ کی ٔؿہ هزیهے ٓے ْے حّ نی۔ ح

هٕى هَحد َہیں ْے، پَٔیِ کخ يطهذ ْے پَٔں ٔحال یخ حڑحٌ ٔحال،  پَٔیِ ْٕ گیخ یخ حیٔی کت ىیگَ ٔؿْٕخص ْٕ ٓکظی ْیٍە طٕ نلع پَٔیِ رٌحصِ  ٓے

پظخ َہیٍ نٕگٕں کٕ کچٓ ػویيص ْٕ گی كَٔٔ پَٔیِ ٓے یخ َٔزی ١ٍٕ پَ یخ هخَيحَی ٓالٓم يیں ٓے ْٕں ؿذ كَٔٔپَٔیِ ٍکٓخ ؿخۓ گخ طٕ 

 گےە

Why do they want to keep that in case of also  

ًّخص يیں حٌ حكخىیغ پہ یویٍ َہ ٍکٓظخ ْٕ طٕ ؿخٌ رٕؿٓ کَ حّ  حَے هَٔٔپَیِ َخو ٗخیي يیَح حپُخ هیخل ْے کہ هَٔٔ پَٔیِ کے ٔحني حٌ طًخو طْٕ

ٍکٓخ ْٕە یہ رظخَے کے نی۔ کہ يیں حیک ئهًخٌ طٕ ْٕں يگَ حٌ چیِٔں پہ یویٍ َہیں ٍکٓظخ، حیٔے ْی ْے ؿیٔے ًْخٍے يهک ٓے رخَْ 

ے رہض ٓے نٕگ یِیي َخو ٍکٓظے ْیں حٍٔ رهکہ یِیي کے رؼي رٓی یہ َخو رڑح آیخ ْے، یِیي کخ، طٕ حیک َخو کی ػِص حیک كَى کی ٔؿہ ٓے هطَ

ٍکٓ نیخ ْٕ گخ حٍٔ حچٓے َہیں  يلًي   گَحيی يیں َہیں پڑے گی، ِٔ طٕ حیک كَى ْےە حد ؿهطی ٓے کت نٕگ حیٔے ْٕں گے ؿُہٕں َے حٓىِ 

 ْٕں گے، طٕ ْى حّ َخو کٕ َہیں چٕٓڑ ٓکظےە

 يجبؼک قے ثبثت ھےە ؼکھُے کی فُیهت تو ایک زعیثِ  گؽايی يسًعۖ  اقىِ (  194 قوال ًَجؽ

ٍکٓ نیں حٍٔ نٕگ حچٓے َہ َکهیںە آپ ىٍٔ کیٕں ؿخطے ْٕ، آپ حپُے يیخَٕحنی کی  يلًي   يیں کہہ ٍْخ ْٕں، كَٝ کَٔ حگَ َخوِ  ٓی نی۔ طٕح خواة:

 رخص کَٔ، يلًيهخں ڈحکٕ کی طٕ پَٓ رڑی يٜیزض پڑ ؿخطی ْے َخںە حد یہ َہیں کہ حّ َے یہ َخو کیٕں ٍکٓخ يگَ يیں کہٕں گخ کہ حپُے َخو کی

 ٍْخ ْےە آهَ يیں حیک َٗیلخَہ َُيگی گِحٍ رَکض کی ٔؿہ ٓے ِٔ رٓی ػًَِ 

خت ھیں ثہت قی يهکالت کب قبيُب کؽَب پڑتب ھے تو کیب اـ کب يطهت یہ ھے کہ ہللا تؼبنی' ھى قے َبؼاٌ (  195 قوال ًَجؽ

 ھے؟

 طؼخنی' ٓذ کٕ َخٍحٟگی ٓے رچخۓ حٍٔ ہللا کی َخٍحٟگی کخ ٓذ ٓے رڑح حٍٔ هطََخک ػخنى یہ ْٕطخ ْے کہ هيح کہظخ ْے طى ہللا خواة:

خَخ ٓذ ٓے رڑح ػٌحد، ٓذ ٓے رڑی طکهیق ْےە حٍٔ یہ رہض ٓخٍی يـٓے رٕٓل گ۔ يیں طًہیں رٕٓی گیخە طٕ هيح کی یخى ٓے يلٕ ْٕ ؿ

کے هٕطٕں حٍٔ هٕيٕں کٕ ؿزک آپ طَهی یخكظہ ىیکٓظے ْیں، حٌ کٕ کٓخطخ پیظخ ىیکٓظے ْیں، طٕ یہ ہللا کے َِىیک يلٕ ْٕ چکے ْیں، یخ هظى ْٕ چ

 کخ ؿٕ ہللا کخ يؼیخٍ ْے ِٔ ہللا َے هَآٌ يیں نکٓخ ْٕ ْے كَيخیخ; ْیںە هيح َے حٌ کٕ رٓال ىیخ حٍٔ هيح َہ کَے آپ ہللا کٕ رٕٓنیںە رخهی طکخنیق

 

ًْیں کیخ پڑی ْے کہ کٔی کٕ )  حرِڪُىۡ "  ٌَ ُّ رَِؼ خ يَۡلَؼُم ٱنها ە ە ە " يا

 (ػٌحد ىیں طکهیق ىیں

حگَ طى ًْیں یخى کََے ٔحنے ْٕ حٍٔ )  ََٔءحَيُُظىۡ ە ە ە  " طُۡى  َۡ َك َٗ ە ە ە " اٌِ 

حیًخٌ ٍکٓظے ْٕ ْى پَ طٕ ًْیں کیخ پڑی ْے کہ کٔی کٕ ػٌحد 

 ىیںە

ہللا طٕ یخى هزٕل کََے ٔحال ْے، ) خ" ە ە ە  َٗ  ُّ ٌَ ٱنها خََٔكخ   ً َ ح َػهِی  ە ە ە " ِڪ

 ػهى ٔحال ْےە

ٔحنی آیض ْے کہ ًْیں کیخ پڑی ْے کٔی کٕ طکهیق ىیں حگَ طى  key solutionهٔى کی آیض ْے ؿٔے کہظے ْیں کہ  keyیہ حیک رڑی  طٕ

 ًْیں یخى کََے ٔحنے ْٕ، حیًخٌ ٍکُٓے ٔحنے ْٕ طٕ ًْیں کٕثی يطهذ ْی َہیں ْے کہ طًہیں طکهیق ىیںە

ُّ  يَۡلَؼمُ  ياخ حرِڪُىۡ  ٱنها ٌَ طُىۡ  اٌِ رَِؼ َۡ َك ٌَ  ََٔءحَيُُظىۡ  َٗ ُّ  ََٔكخ ح ٱنها  َ خِڪ َٗ 
خ   ً خء]  (٧ٗٔ) َػهِی َٔ ٍَُس حنُِّ ٕۡ ُٓ  :147 ] 

)حٍٔ حے يُخكوٕ( ہللا طؼخنیب طى کٕ ِٓح ىے کَ کیخ کَیں گے 
ٔ حٍٔ ہللا طؼخنیب رڑی  حگَ طى ٓپخّ گِحٍی کَٔ حٍٔ حیًخٌ نے آ

]طَكًہ حَٗف  (۴٧ٔهيٍ کََے ٔحنے هٕد ؿخَُے ٔحنے ہیںە )
 ػهی طٓخَٕی[
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ٹی يٕٹی چٕٓ حّ آیض کٕ ًٓـٓی۔ حٍٔ ہللا کی یخى ؿخٍی ٍکٓی۔ حٍٔ حٓے آپ يض رٓالی۔ ِٔ آپ کٕ َہیں رٓالۓ گخە ضواتیٍ و زُؽات!

آُيخثٖ حٍٔ ػٌحد يیں حیک كَم ْٕطخ ْے، ػٌحد ٹََٓے ٔحال، ؿهیع طَ حٍٔ حّ ٓے َـخص يًکٍ َہیں ْٕطی حٍٔ طکهیق ٔهظی حٍٔ حیک آَے ؿخَے 

  ٔحنی چیِ ْےە

   " ٌَ ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ اَِاخ  اِنَۡی َٔ  ِّ "ە ە ە  اَِاخ نِها

ے ؿذ ىل پہ کٕكض رڑْ ؿخۓ، طکهیق رڑْ ؿخۓ طٕ يوظَٜ ہللا طؼخنی' ٓ

یہ حهَحٍ کَ نیـی۔ە ہللا طؼخنی' َے آپ کٕ طیٍ رڑی آیخص رو٘ی ْیںە 

 طکخنیق کٕ ٹخنُے کے نی۔ حیک طٕ یہ ْے کہ 

   " ٌَ ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ اَِاخ  اِنَۡی َٔ  ِّ "ە ە ە  اَِاخ نِها

ؿذ کٔی پَ چٕٓٹے يٕٹے هٕف کی، ؿى کی، يخل کے َوٜخٌ کہ 

کٕة آكض آ ؿخۓ طٕ ًْخٍی ١َف ٓے هٕٗوزَی ىٔ،  ؿخٌ کیکی، 

 ىیکٓی۔ ہللا طؼخنی' َے نلع حٓظؼًخل کیخ ْے کہ

َِ ٱ " ە ە ە    ِ ّ٘ رَ یزَش   َٔ ِٜ ى يُّ ُٓ زَۡظ ٰب َٛ ًَح  أَ ٍَ اِ ي ٌِ ٍَ ٱنا َِي زِ ٰب ٜا ە ە ە " ن

کہ ؿذ کٕثی حّ هٔى کی طکهیق آۓ طٕ ًْخٍی ١َف ٓے 

 زَی ىٔ کہ ؿُہٕں َے ٛزَ کیخ حٍٔ یہ کہخ کہهٕٗو

کہ َْ طکهیق ہللا کی ١َف ٓے )  ٌَ  " ە ە ە ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ َٔاَِاخ  اِنَۡی  ِّ ْح اَِاخ نِها  ٕ " َهخنُ

  (کی ١َف پهٹ ؿخۓ گی ْے حٍٔ حٓی

طٕ پَٓ آپ کی طکهیق رٓی چهی ؿخۓ گی آپ کخ ىکٓ رٓی ٍكغ ْٕ گخ حٍٔ ي٘کم ٓے آٓخَی پیيح ْٕ ؿخۓ گیە ىَٔٓی رخص ؿٕ ہللا َے کہی 

  ْ  رٍ يظی کی ُرخٌ يیں کہ ؿذ ِٔ گزَٓح کے چال حٍٔ حّ َے ٕٓچخ کہ ْٕ حّ پَ ُيیٍ طُگ َہ کَیں گے طٕ ْى َے حّ پَ ُيیٍ ك٠َص یَٕ

 طُگ َہ کَیں گے طٕ ْى َے حّ پَ ُيیٍ طُگ کَ ىی 

 " ٍَ ی ًِ هِ ٰب ٍَ ٱنظا ََُك اَِِّٗ ُڪُُض ِي ٰب ۡزَل ُٓ َّ ااِلا  أَََض  ٰب َ ِض أٌَ الا  اِن ٰب ًَ ٖب كِٗ ٱنظُّهُ َُخَى ٍَُس حال َزیَخء]  َك ٕۡ ُٓ  :87   ] "

ْ   ؿذ ْى َے ٕ پخک ْے، طـٓ يیں کٕثی هطخ َہیں، يیَی رُیخى کٕ ظهًخص يیں گٓیَح طٕ حّ َے رڑی ٓخىگی ٓے ًْیں کہخ کہ حے ہللا ط   یَٕ

 َے کہخ  خ ْٕں، يیں َے کی ْےە رڑی ٓخىگی ٓے ہللا کے ٍٕٓل  يیں هطخ ْے، يیں هطخ کَ ٓکظ

ٍَ "  ص روٖ(أيـٓے يیَی هطخ ٓے رَ)  ی ًِ هِ ٰب ٍَ ٱنظا " اَِِّٗ ُڪُُض ِي

ص يخَگی، آُحىی يخَگی، حطُے ٓخىِ ١َیوے ٓے يخَگی کہ َہ َٛف یہ کہ ْى أّ هٕرٍٜٕص حَيحُ يیں يیں يـٓ ٓے رََے حِ  ّأہللا َے کہخ 

 ػظیى ٓے َـخص ىی، يچٓهی کے پیٹ ٓے رهکہ ٔػيِ كَيخیخ  ّ کَدِ ٱٓے ٱَے 

  " ٍَ ُِی ۡئِي ًُ ـِٗ ٱۡن ٰۨ َُ ٲنَِك  ٌَ " ََٔك

کہ حگَ َْ يٕيٍ طُگی يیں، ي٘کم يیں، يٜیزض يیں، ْى ٓے حّ ١َف َـخص يخَگے گخ طٕ ْى حٓے َـخص ىیں گےە حد حطُے رڑے ٔػيے  

 کیٕں َہیں آپ کے رؼي کٌٕ ْے ؿٕ طکهیق يیں ٍُْخ پُٔي کَطخ ْےە 

ٌَ "  کَیًہ پڑْ نیظےە پڑْ نیظے، کیٕں َہیں آپ آیضِ   ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ اَِاخ  اِنَۡی َٔ  ِّ " اَِاخ نِها

کَیًہ کخ، ِٔ کچٓ ُیخىِ ٛلیق َہیں ْےە حیک ىٌ يـهْ رالَے، يلهے  هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! يگَ یہ ؿٕ آپ َے ١َیوہ ڈَْٕڈْخ ْے آپ َے آیضِ 

حٍٔ حگهے ىٌ هيح کٕ رٓال ىیُخ، یہ کٕثی ١َیوہ َہیں، آپ  رالَے، يلهے ٔحنے حکٹٓے کََے حٍٔ ٍٔڑیخں، گیٹیخں حکٹٓی کََخ حٍٔ ٕٓح الکٓ يَطزہ پڑُْخ

کٕ ٓذ ٓے حچٓخ کٌٕ ٓخ ػًم نگظخ طٓخ؟ كَيخیخ طٕٓڑح  ٓے پٕچٓخ گیخ کہ ہللا کے ٍٕٓل   و حنًٕيُیٍ ك٠َص ػخث٘ہ  ٱٕٓ ىكؼہ پڑْ نٕ، ٍُٔ پڑْٕە 

طٕ رٓی آپ کے نی۔ رہظَ ْےە حیک رخٍِ ٕٓح الکٓ يَطزہ پڑْ کے  ىل ٓے کَیًہ کٕ، ههِٕٙ  يگَ يظٕحطَە حگَ آپ طیْ يَطزہ رٓی ٍُٔحَہ پڑْ نٕ، آیضِ 

 رٓال ىیُے ٓے رخص َہیں رُظیە

 وِ ھیں پكُع ؾیبظِ قے قت کو' تؼبنی ہللا خو افؼبل تیٍ کہ ھیں چبھتے پوچھُب ظوقت ایک قے وانُگٹٍ(  196 ًَجؽ قوال 

 I wanted to ask when are you going to deliver your lectureقوال آیب ھے الھوؼ قے کہ  online اوؼ ایک ھیں؟ قے کوٌ

on differences between men and women relationships as per your promise which you made last year in your 

annual session in Lahore.  

یض ٓے يوظهق حكکخيخص ريل ؿخطے ْیںە يؼخل کے یہ ؿٕ پہهے طیٍ حكؼخل ٔحنی رخص ْے، يوظهق حكخىیغ يیں يوظهق يٕحهغ کی َٕػ خواة:

کى  ١ٍٕ پَ کٔی َے حگَ ؿُگ کے ػخنى يیں پٕچٓخ طٕ طیٍ حٍٔ رخطیں ْٕں گجیں، حٍٔ حيٍ يیں پٕچٓخ طٕ طیٍ حٍٔ رخطیں ْٕں گجیںە يگَ ًْخٍے پخّ

ٍِ ی ْے کہ ك  حُ کى ىٔ رخطٕں کی ٟٔخكض رڑی ٛخف ٓظَٓی يٕؿٕى ْے کہ ہللا کٕ ٓذ ٓے ُیخىِ حچٓی رخص یہ نگظ ٍِ هالم، ك  حِ  ٔ هالم، حِ  ٔ

ٍِ ك   ٍِ َے كَيخیخ کہ ٓذ ٓے رڑی ك   هالم حٍٔ ہللا کے ٍٕٓل  حِ  ٔ هالم کی ٛلض یہ ْے کہ ؿذ طـٓے ٓوض ؿّٜہ آۓ طٕ ََيی حهظیخٍ حِ  ٔ

ٍِ کَٔە ىَٔٓح ك   کہ کٓخَخ کٓالَخ، ٍَٟٔ کٓالثیں گےە رخهی يلظهق َٕػیض کی ؿٕ ىَٔٓی ٛلخص ْیں ؿیٔے آپ )هٕحطیٍ( کٕ  ١ؼخو ْے ٔ

 ىیخ گیخ حٍٔ یہ طٔزیق رٓی ىی گت ٛيهخص کخ كکى هٜٕٛخ  

َٕٲِل  ٍَ ٱۡۡلَۡي ٚ   ّيِ َََٔۡو ٕعِ  ـُ َٔٱۡن ِف  ٕۡ ٍَ ٱۡنَو ء   ّيِ ۡٗ َ٘ ََٕاُكى رِ َُۡزُه نَ َٔ
 ًَ َٔٱنؼا ٍَ )ََٲصِ َٔٱۡۡلََُلِْ  َِي زِ ٰب ٜا َِ ٱن ِ ّ٘ رَ َٔ ًَح  ٘٘ٔ  ٍَ اِ ي ٌِ ( ٱنا

( ٌَ ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ اَِاخ  اِنَۡی َٔ  ِّ ْح اَِاخ نِها  ٕ یزَش   َهخنُ ِٜ ى يُّ ُٓ زَۡظ ٰب َٛ  (ٙ٘ٔأَ
ََس[ ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ  :155 – 156 ] 

حٍٔ )ىیکٕٓ( ہى طًٓخٍح حيظلخٌ کَیں گے کٔی هيٍ هٕف 
ؿخٌ حٍٔ پٓهٕں کی کًی ٓے حٍٔ كخهہ ٓے حٍٔ يخل حٍٔ 

ٓے حٍٔ آپ حیٔے ٛخرَیٍ کٕ ر٘خٍص ُٓخىیـیے ە 
)ؿٍ کی یہ ػخىص ہے(کہ حٌ پَ ؿذ کٕثی  (۵۵ٔ)

يٜیزض پڑطی ہے طٕ ِٔ کہظے ہیں کہ ہى طٕ )يغ يخل 
ٔحٔالى كویوظہ (ہللا طؼخنیب ہی کی يهک ہیں حٍٔ ہى ٓذ 
)ىَیخ ٓے( ہللا طؼخنیب ہی کے پخّ ؿخَیٕحنے ہیںە 

 ]طَكًہ حَٗف ػهی طٓخَٕی[ە (۵۶ٔ)
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ّ  يّ هَ  ٕف  ز  َٓ  " َٔ ََ ٕ  رّ ٍَ  ٔ   " ٔفِ حنَّ  َٔ  شِ ثکالَ ًَ حنۡ  ٍّد   خ 

ٛزَی کی ٔؿہ ٓے، ػـهض کی ٔؿہ ٓے ؿہُى يیں ىیکٓی گجی ْیںە ِٔ کہخ گیخ کہ طى يیں ٓے رہض ٓی ٗکخیخص کی ٔؿہ ٓے، رے 

َے  طٕ كَيخیخ ٛيهخص ىیخ کَٔ طٕ پَٓ ٛيهخص يیں حیک طٔزیق رٓی رظخثی ہللا کے ٍٕٓل   رہض ٍٔثیں حٍٔ حَہٕں َے کہخ کہ پَٓ ًْخٍح رُے گخ کیخ؟

 هٕحطیٍ کٕ

ّ  يّ هَ  ٕف  ز  َٓ  " َٔ ََ ٕ  رّ ٍَ  ٔ  " ٔفِ حنَّ  َٔ  شِ ثکالَ ًَ حنۡ  ٍّد   خ 

يم ؿخۓ ؿْ يیں يَى  forumىَْ ؿہخں طک ىَٔٓے ٕٓحل کخ طؼهن ْے يیں رڑی کٕٖٗ کٍَْخ ْٕں کہ کٔی ١َیوے ٓے حیٔخ حچٓخ ٱ حد

پہ رخص ْٕ ٓکےە یہ حیک َلٔیخطی ٔ ػًَحَی ٓخ نیکچَ ْٕ گخ، حّ يیں ُیخىِ طَ ئخثم حَٔخَی  over all human relationshipحٍٔ ػٍٕص کے یخ 

ٍٔیّٕں حٍٔ ػًهی َُيگی کے كٕحنے ٓے ؿُى نیظے ْیںە حگَ ہللا َے يـٓے طٕكین ىی طٕ يیں یہ نیکچَ ٍَٟٔ ىٔں گخ حگَچہ حّ يیں حيکخٌ 

 ظی ْیں، ىَٕٔں ح١َحف ٓے، يگَ یہ يیں ىٔں گخ ٍَٟٔەيٕؿٕى ْے کہ رہض ٓخٍے حَڈے، رٕطهیں حٍٔ ؿٕطیخں پڑ ٓک

يیں قے چبؼ َبو اوّل، آضؽ، ظبھؽ اوؼ ثبٍِ ھیںە یہ چبؼوں َبو ہللا کے ضبو َبيوں يیں  کے َبيوں زُوؼ اکؽوۖ(  197 ًَجؽ قوال

  کے َبيوں کو ہللا کے َبيوں کے قبتھ نًبؼ کیب خب قکتب ھے؟ قے ھیںە کیب َجیۖ

کے َخيٕں يیں ؿذ یہ َخو آثیں گے طٕ يوهٕهخص کی َٔزض ٓے آثیٍ گےە ہللا کخ َخو ؿذ حّٔل نیخ ؿخۓ گآ طٕ  ہللا کے ٍٕٓل  ىیکٓیں ؿذ  خواة:

ٌِ  حّ ٓے يَحى يطهن حّٔل ْےە ؿذ ٍٕٓل   كکیى يیں  کے َخو کے ٓخطٓ حّٔل آۓ گخ طٕ حّ کخ يطهذ ہللا کے رؼي حّٔل آۓ گخە حیٔے ؿیٔے هَآ

ف ٔ ٍكیى ْیںە یہ ؿٕ نلع إيض کی كالف ٔ رہزٕى کے رڑے كَیٚ ْیں حٍٔ ٓخطٓ كَيخیخ کہ یہ ٍٱحپُی  یخ يیَے ٍٕٓل  آپ َے ىیکٓخ کہ كَيخیخ گ

ْیںە حّ نی۔ آپ َخو حٓظؼًخل کَ ٓکظے ْیںە  ف ٔ ٍكیى ٍٕٓل ہللا  إف ٔ ٍكیى ْے یہ ہللا کے رؼي ؿًهہ يوهٕهخص يیں ٓذ ٓے ُیخىِ ٍإٍ

  ٍ  ہ کی حیک كيیغ يٕؿٕى ْے ک ؿیٔے ك٠ٕ

َ   نَ هَ خ هَ يَ  ّٔلَ " حَ   کہ ٓذ ٓے پہهے ہللا َے يیَح ٍَٕ طوهین کیخە  ی "ٍِ ٕۡ ہللا 

 يزخٍکہ آۓ گی  ريل ؿخۓ گیە ؿذ ْى يطهن حّٔل ٔ آهَ يَحى نیں گے طٕ حّ يیں َٛف ہللا ْی کی ًحصِ  rangeّ )َخو( کی َٔزض حٍٔ ٱطٕ یہ 

 " ٍُ َٔٱۡنزَخ١ِ  َُ ِٓ ٰب َٔٱنظا  َُ َٔٱۡۡلَِه ٔاُل  َٕ ٱۡۡلَ ٍَُس حنَليیي]      ُْ ٕۡ ُٓ  :3   ] "

 َہیں ْٕ ٓکظیں ؿذ طک کہ ہللا حّ يیں حؿخُص َہ ىےە convertػخنیہ ْیں ؿٕ رُئں کٕ  یہ ہللا کی چخٍ يوٜٕٙ ٛلخصِ 

ثهمیف کے نی۔ ظوقؽوں  کو ثہت قبؼی چیؿوں پؽ اضتیبؼ ظیب گیب تھب، وِ اپُی يسفم يیں تطتِ زُؽت قهیًبٌؑ(  198 ًَجؽ قوال

قے قوال کیوں کؽتے ھیں؟ ایک اوؼ قوال ھے کہ پبکپتٍ يیں ثبثب فؽیع کے ظؼثبؼ يیں ثہهتی ظؼواؾِ ھے اـ کے ثبؼے يیں 

ٌؑ  کہتے ھیں کہ یہ تطتِ  ؟ ھے، آپ کی کیب ؼاۓ ھے قهیًب

ٌ   ے کہ ؿٕ طلضِ رخص یہ ْ خواة: ٌ   ٓیهًخ کخ طٓخ ْی َہیںە یہ ىٍحٛم يهکہ ٓزخء کخ طٓخ، رهویْ طٕ حّ کخ َخو ًْیں یخى  طٓخ ِٔ طٕ ك٠َص ٓهیًخ

کٔی ؿيیي َخيٕں ٓے  ْے يگَ حّ کخ حٛم َخو کیخ ْے حّ کے رخٍے يیں کٕثی َہیں ؿخَظخە ْٔخں ٍٕٓؽ کی پَٓظٖ ْٕطی طٓی حٍٔ ؿخنزخ  

َِ  fertilityيهظے ؿهظے َخو کے طلض حٌ کے ْخں  ٛيحٍص َٓ  کی ٍٕٓيخص حىح ْٕطی طٓیںە ٍُهیِی کی ٍٕٓيخص کٕ ػخو ١ٍٕ پہ يهکہ ْی کی ُی

ٍ ٔ طٓخ حّ يیں ٍُهیِی کی ٍٕٓيخص کی َٓرَحِ يهکہ ْٕطی طٓیە هٕحطی Temple of the sunحَـخو ىی ؿخطی طٓیںە طٕ يهکہ ٓزخء کخ ؿٕ 

ٓزخء " کے َخو ٓے پکخٍح ؿخطخ ْےە حّ  حَظہخثی يظًيٌ ٍیخٓض طٓی، ؿٔے حد رٓی " يًهکضِ  کك٠َحص! ِٔ ٔٓیغ ٔ ػَیٞ ٍهزے پہ يلی٢ حی

ّ کخ طوض ْزی ٱّ ٔهض کی يہٌد طَیٍ هٕو طٓیە يهکہ کے ىیگَ ٓخُ ٔ ٓخيخٌ کیطَف ٱٔهض کے ٓزخػیٍ حد رٓی رہض ي٘ہٍٕ ْیں حٍٔ یہ 

ٌ  رڑح هٕرٍٜٕص حٍٔ ػ کٕ طوض پَ هز٠ہ يوٜٕى َہیں طٓخە رهکہ يَحى یہ طٓی کہ حّ طوض کٕ ال کَ  ـزذ ٔ ؿَیذ ٓخهض کخ رُخ ْٕح طٓخە ك٠َص ٓیهًخ

یًٍ  يهکہ کٕ هخثم کیخ ؿخۓ کہ حگَ کٕثی ٗوٚ طیٍ ِْحٍ يیم کے ىٍٔی ٓے، يیں ٔػٕم ٓے طٕ َہیں کہہ ٓکظخ ْٔخں ىٍٔی کظُی طٓی، يهکِ 

ّ ٔهض کی يهکہ ٓے رڑح ٱِٔ  يیں حگَ کٕثی ٗوٚ طوض يُگٕح ٓکظخ ْے طٕ یویُخ   حطُی ىٍٔی ٓے پهک ؿٓپکُےيیں حٍٔ یَٔٗهى يیں، يگَ 

کًض طٓیە رخٔؿٕى يلخكظٕں کے ِٔ ه٢ ؿذ يهکہ کٕ حپُے رٔظَ پہ حَٔخٌ ْےە حٓی نی۔ ؿذ حّ کے َْٓخَے ه٢ ٍکٓخ گیخ طٕ رٓی یہی كِ 

 يال ؿْ پَ نکٓخ ْٕ طٓخ ؿیٔے هَآٌ يیں ْے کہ 

َاِكیِى )"  ٍِ ٱن ٰب ًَ َاۡك ِّ ٱن ِى ٱنها ۡٔ ۥ  رِ ُّ اَِا َٔ  ٍَ ٰب ًَ هَۡی ُٓ ۥ  ِيٍ  ُّ ُا  ]( ٖٓاَِا ٍَُس حن ٕۡ " [   30:  ًمُٓ

ٌ   ه٢ يیں یہی نکٓخ ْٕح طٓخ کہ ٓے ْےە طٕ يهکہ كیَحٌ ْی َہیں ْٕثی رهکہ ًٓـٓيحٍ حطُی طٓی کہ حگهے ىٌ  کی ١َف یخ يکظٕد ٓهیًخ

حّ َے ؿذ حپُے ػًخثيیٍ کٕ رالیخ طٕ هخٙ ١ٍٕ پَ یہ ٔحهؼہ حّ کے ًٍْ يیں طٓخە حّ حَے کہخ ە ە ە " یہ ؿٕ کٕثی رٓی ْے )حّ َے ك٠َص 

  ٌ رٓی ْے حطُخ رڑح رخىٗخِ ْے کہ طًخو يلخكظٕں کے رخٔؿٕى ِٔ ه٢ يیَے رٔظَ پَ ڈحل ٓکظخ ْے، کٕ ىیکٓخ طٕ َہیں طٓخ( يگَ ؿٕ کٕثی  ٓهیًخ

طٕ حّ ٓے حپُے َٓىحٍٔں کٕ کہخ ە ە ە کہ ىیکٕٓ ؿٕ کٕثی رٓی ْے رڑح رخىٗخِ ْے، طى َے کہخ طٕ ْے کہ ْى نڑیں گے يگَ ؿذ رخىٗخِ کٔی 

یظے ْیںە حٓخ َہ ْٕ کہ ػظیى حن٘خٌ رخىٗخِ، ؿہخں کخ رٓی ْے، ؿذ طى پَ كًهہ رٔظی يیں ىحهم ْٕطے ْیں طٕ حّ کٕ حؿخڑ کَ ٔیَحٌ کَ ى

 کَے طٕ طًہیں طہہ ٔ رخال کَ ىے، حّ کے ٓخطٓ ٛهق کی رخص چیض کََخ الُو ْےە"

ٔحٟق ْٕ ؿخطخ  حّ کے رؼي ك٠َص ٓهیًخٌ ػهیہ حنٔالو َے حپُے حٌ ٛخكزخٌ کخ ٗکَیہ حىح کیخ ؿٕ طوض الۓ طٓےە حٍٔ حگَ آپ حگهی آیض پڑْیں طٕ

  ٌ يیں طٓی حَہٕں َے ؿُخص ٓے ييى َہیں نی، حَٔخَی ؿیَص کی ٔؿہ ٓے، رهکہ ك٠َص  ْے کہ رخٔؿٕى هّٕص ٔ كَيض کے ؿٕ ك٠َص ٓهیًخ

پٍَٔىگخٍ کخ )ؿٕ ہللا َے حَہیں رو٘ی طٓی حّ کخ( حَہٕں َے ٗکَیہ حىح کَطے ْٕۓ  آٛق رٍ رَهیہ کٕ ِٔ طوض الَے کخ كکى ىیخە حٍٔ حّ ٛلضِ 

 ہخ ک

َِيى   )"   َك
  ٗ ٍَرِّٗ َؿُِ ٌا  ُاًم ]( َٓٗكبِ ٍَُس حن ٕۡ پَ حطُی ٍكًظیں َخُل كَيخثیں َیى ْے ؿْ َے يـٓ کہ رے ٗک يیَح ٍد ؿُی ْے حٍٔ ک) 40:  ُٓ  ] "

 ْیں(
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یہ ؿٕ ىَٔٓح ٕٓحل پٕچٓخ گیخ ْے رہ٘ظی ىٍٔحُے ٔحال! آپ کی كہى ٔ كَحٓض، آپ کخ ىل آپ کخ ىيخؽ حٍٔ آپ کی يلزض ٔ ػویيص ٓذ يم حد 

رہ٘ض َہیں يم ٓکظیە حگَ حّ کے  ؿم کَ یہ كیٜهہ کَطے ْیںە ؿٕ رُيِ رہ٘ظی ىٍٔحُے ٓے گٍِطے ْٕۓ ٗک يیں پڑْ ؿخۓ حّ کٕ یویُخ  

 historicalپخّ حطُے ٓخٍے ٕٓحل ْٕں گے طٕ ِٔ رہ٘ض َہیں پخۓ گخە ٓذ ٓے پہهے طٕ ًْیں حّ هٕل کی ٛيحهض کے نی۔ َْ ٍٕٛص 

reference ں حّ هٕل يیں پٕچُٓخ پڑے گخ، آیخ کہ حّ ػِیِ حٍٔ يلظَو ْٔظی َے یہ کہخ ؿٕ حّ ىٍٔحُے ٓے گٍِ ؿخۓ ِٔ ؿُظی ْٕ گخە پَٓ ًْی

کی ٛيحهض کٕ حٓی ١َف پَکُٓخ پڑے گخ ؿْ ١َف ٍٔحیض حٍٔ ىٍحیض پہ کٔی كيیغ کٕ ٍکٓظے ْیںە يـٓے یہ َہیں پظہ کہ حّ هٕل يیں 

ٛيحهض کظُی ْے؟ کہخں ٓے ي٘ہٍٕ ْٕح؟ کْ َے کہخ؟ حگَ ًْیں حّ کی ٛيحهض يهے گی طٕ پَٓ حّ کی رخهی رخطٕں پَ ْى ؿٍٕ کَیں گےە 

 ہیں کہہ ٓکظخەحّ ٓے ُیخىِ يیں َ

کو  Womenيهک قے ھے، یہ کہتے ھیں آپ اپُے ھؽ نیکچؽ اوؼ پؽائیویٹ يیٹُگ يیں  قؽ یہ ایک قوال ثیؽوٌِ(  198 ًَجؽ قوال

 کؽتے ھیں اوؼ يؽظ زُؽات کو آپ ثہت يظهوو ظبھؽ کؽتے ھیں اـ قے ثہت يبیوقی ھوتی ھے ایكب کیوں degradeثہت 

 ھے؟ 

ٕل کے، حٍٔ يلظَيہ َٔیى هخطٌٕ َے ؿٕ رخص کی ْے هرہ٘ظی ىٍٔحُے کے رخٍے يیں کہخ ْے کہ ػزٕص يہیخ کَ ىیں حّ  يیں َے حرٓی خواة:

کی کى حُ کى حیک كيیغ پہ ٍَٟٔ کخٍرُي ْٕںە رہض ٓخٍے نٕگ  حّ کے نی۔ ػزٕص يہیخ کََخ چخْی۔ يیَح طٕ هیخل یہ ْے کہ يیں طٕ حپُے ٍٕٓل  

کے يطخرن ػٍٕطٕں کی رےكي ٔ  ٍٕٓل   َہیں ٍکٓی ْٕثی يگَ ؿہخں طک يیَح هیخل ْے کہ يیں ُٓضِ کہظے ْیں کہ يیں َے هخٍؿی ُٓض 

و ٱکخ طٕ نہـہ، حَيحُ ْی ريل ؿخطخ ْے ؿذ هٕحطیٍ کخ ًکَ ْٕە  كٔخد هيٍ کَطخ ْٕںە رهکہ حکؼَ يیں َے ٔحهؼہ رٓی ُٓخیخ ْے کہ يیَے ٍٕٓل  

ٌِ ْٕىؽ ٓے گَیں طٕ كَيخیخ حَـ حنًٕيُیٍ ك٠َص ٛلیہ    ٍٕٓل   ٘ہ ُٓزٓخل کے، آرگیُے ْیں، کہیں ٹٕٹ َہ ؿخثیںە يیَح طٕ هیخل ْے کہ ؿاليخ

ٌِ کی ١َف يیں رٓی آرگیُٕں کخ رڑح هیخل ٍکٓظخ ْٕں، حد پظہ َہیں حِ  ٓے گًخٌ ْٕح؟ حّ ١َف کی طلَین کخ يیں طٕ هخثم  يلظَو کٕ کہخں ٌ هخطٕ

 ؼیض ٓے ْےە هٕحطیٍ رؼٞ حٔهخص ئخثم کٕ ىَْحطی حطُخ ُیخىِ ْیں کہ يـزٍٕح  ْی َہیں ْٕںە ْخں حیک رخص ٍَٟٔ ْے حٍٔ ِٔ حٓظخى کی كی

 رٓی حیٔے کَطے ْیںە َىيـٓے کہُخ پڑطخ ْے حگَ يِیي ىَْحیخ طٕ ؿٕ يیَی ىػخ ْے هزٕل َہیں ْٕ گی، يیَح هیخل ْے کہ رؼٞ ي

we are all very much alike, I must say in a way almost in emotional set up  

رٓی کَطے ْیںە رہَ كخل حیک طٓکخ ْٕ حٓظخى کٓی طُگ آ کَ کٕثی ؿیَ  behaveحٍٔ رہض ٓخٍی رخطٕں يیں هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص حیک ١َف ٓے ٍَٟٔ 

 يُخٓذ رخص رٓی کَ ؿخطخ ْٕ گخ، حّ نی۔ يیں يلظَيہ َٔیى هخطٌٕ ٓے يؼخكی کخ ١هزگخٍ ْٕںە

 اػظى   ە اـ کتبة يیں لبئعِکے ایک اػهی' ػہعیعاؼ َے ثھیدی ھے ARYپؽوفیكؽ يبزت یہ ایک کتبة يدھے (  119 ًَجؽ قوال

پبکكتبٌ کے  اػظى يكهًبٌ َہیں تھےە لیبوِ ثبتیں کیں گئیں ھیںە خیكب کہ لبئعِ negativeکی نطًیت کے ثبؼے يیں ثہت 

اػظى تھےە اـ کے ػالوِ ثھی ثہت کچھ نکھب گیب ھے اوؼ ھؽ ثبت ولت خو الکھوں يكهًبٌ لتم ھوۓ اٌ کے لبتم لبئعِ

reference ِِيہؽثبَی یہ کتبة پڑھ کؽ اٌ کب خواة ظیب خبۓ تب کہ ھًبؼی  قے کی گئی ھےە یہ کتبة آپ کو ػُبیت کؽ ؼھب ھوں ثؽا

 و يبزتَِبو ھے " تۘ  ثھی کیب گیب ھے، اـ کتبة کب challengeلوو زمیمت قے آگبِ ھو قکےە اوؼ اـ يًُف کی ِؽف قے 

 يُؿل ھے کہ ثھٹکب ھوا ؼاھی " ؟

ىیکٓی۔ یہ رخص رہض حچٓی کی کہ ًْیں كویوض کخ پظہ نگ ٓکے طٕ ٓچی رخص ْے کہ كویوض طٕ ًْیں پظہ ْے، كویوض طٕ پخکٔظخٌ  خواة:

حّ کخ َظیـہ ىَیخ کی ٓذ ٓے حػظى َے ؿٕ کچٓ رٓی کیخ ْے حّ کخ َظیـہ طٕ ًْخٍے ٓخيُے ْے، حّ کخ َظیـہ پخکٔظخٌ ْے، ْےە هخثيِ 

حػظى کے حّ حٓاليی يهک يیں حیٹًی ١خهض کے يخنک رُےە ْےە حّ کخ َظیـہ یہ ْے کہ ئهًخٌ حٓی هخثيِ  رڑی ١خهظٍٕ حٓاليی يًهکض

 یہ ٓذ حٓی کخ کًخل ْے، حد حّ کی َیّض پَ ٗک ٔ ٗزہ کََخ ًٓـٓ ٓے رخال طَ ْےە ىٍحٛم يیں ٍَٕ يلًي ٛخكذ کی کٕثی ؿیؼیض َہیں

 َے حٓے کہخ ە ە Lord Wavellکے رخٍے يیں کہی طٓی، ؿذ  حػظى  ًٓـٓظخە يـٓے طٕ ِٔ رخص یخى ْے ؿٕ کٔی ؿیَ َے هخثيِ 

„ If one Indian can be a Lieutenant Governor of India why can‟t another be „  

طٕ پَٓ حگَ حیک حَڈیٍ  إُے يٕهّق ٓے ىٓظزَىحٍ ْٕ ؿخکٕ رالیخ حٍٔ ٍٕٗص ىیُے کی کٕٖٗ کی کہ حگَ طى پخکٔظخٌ پہ حپ حػظى  ؿذ هخثيِ 

 َِ َے  حػظى  کٕ ٔحٟق حنلخظ يیں ٍٕٗص ىی طٕ هخثيِ  حػظى  ٛـیَ کخ گٍََٕ رٍ ٓکظخ ْے طٕ ىَٔٓح کیٕں َہیں رٍ ٓکظخە ؿذ حّ َے هخثيِ نیلٹیُیُٹ ر

حٍٔ کہخ ئٹَ ؿُخف! ئٹَ ؿُخف! يگَ حّ َے کٕثی کہظخ ْے کہ يیں پیچٓے رٓخگخ  Lord Wavellْیٹ حٹٓخیخ حٍٔ طیِی ٓے گیٹ کَ ١َف چهےە 

 رخص َہ ُٓی، ؿذ ِٔ ىٍٔحُے طک آیخ طٕ حّ َے کہخ

My Lord I am not here to sell my nation  

آثُيِ حگَ يـٓ ٓے کٕثی رخص کََی ْٕ طٕ يیَے گَٓ آ کَ کََخ، يیں پخکٔظخٌ کے رخٍے يیں طًہخٍی کٕثی رخص هزٕل َہیں کَٔں گخە طٕ حّ َے 

 پظہ ْے کیخ ؿًهہ رٕال؟ حّ کظخد کے يُٜق َے طٕ پظہ َہیں کیخ نکٓخ ْٕ گخ، حّ َے کہخ

My God he is a very stubborn man  

پکڑی ْے حّ  causeحّ َے حػظَحف کیخ کہ حّ ٗوٚ کٕ هَیيَخ ي٘کم ْے، حّ ٗوٚ کٕ حپُے يٕهّق ٓے ْٹخَخ ي٘کم ْے، حّ َے ؿٕ 

کخ حػظَحف يٕؿٕى ْے کہ حَہٕں َے کہخ يیَی َٛف حیک هٕحْٖ ْے ؿذ يیں  حػظى  حٍٔ يیَے پخّ هخثيِ ىَْ کََخ رڑح ي٘کم ْےە ٱىَْ ٓے حِ 

حّ ٓے رڑح ئهًخٌ یہ طٕ َہیں ْٕ ٓکظخ ؿْ َے یہ کظخد نکٓی  well done Mr. Jinnahيـٓے ہللا یہ کہہ ىے کہ  ں طٕإہللا کے ؿ٠ٍٕ ؿخ

ْےە ؿْ ٗوٚ کی َُيگی کی َٛف حیک هٕحْٖ طٓی کہ ؿذ ِٔ ہللا کے ك٠ٍٕ ؿخۓ، حپُخ کخو پٍٕح کََے کے رؼي، پخکٔظخٌ رُخَے کے رؼي، 

 طٕ ٍَٟٔ کہے گخ يگَ ْى ٓذ پخکٔظخَی يم کَ یہ کہ ئٹَ ؿُخف طٕ َے رہض حچٓخ کخو کیخە ہللا well done Mr. Jinnahطٕ ہللا حٓے کہہ ىے کہ 

 کہُے کخ كن ٍکٓظے ْیں کہ

He was the most honest, dedicated and best of the people we got in Pakistan and well done Mr. Jinnah  
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ہللا کی يسجت کے نی۔  ت َے ظؼضواقت کی ھے کہ ظل کو ضبنىقؽ اگال قوال ايؽیکہ قے ھًبؼے ظوق(  111 ًَجؽ قوال

 پبکیؿِ کؽَے کی تكجیر ػُبئت فؽيب ظیںە

حًکخٍ طٕ ٓخٍے ْی هٕرٍٜٕص ْٕطے ْیںە ہللا کخ کٌٕ ٓخ َخو ْے ؿٕ كٍٔ ٔ ؿًخل يیں، کٔی کیلیض يیں کى ْٕ، حٍٔ طٕ حٍٔ يـٓے  خواة:

 حنہی' کٕ طٓخيے ْٕۓ ْیں حٍٔ آٔحُ آطی ْے طوضِ ْٔخد يیں نگظخ ْےە آپ ؿٍٕ طٕ کَٔ هیخيض کخ ىٌ ْے حٍٔ كَٗظے  طٕ ٓذ ٓے رڑح كٍٔ حٓىِ 

 " ٍِ خ ٓا َٕٲِكِي ٱۡنَو ِّ ٱۡن َو  نِها ٕۡ ۡهُك ٱۡنیَ ًُ ٍِ ٱۡن ًَ ِّ ٍَُس حنًئيٍ / َؿخكَ]ن ٕۡ " [   (طٕ ٓہی آؽ يهک کْ کخ ْے؟ إرڑے رڑے ىػٕے ىحٍٔ، رظخ إرظخ) 16:  ُٓ

 كویوی حطَے گخ حكالک ٓے حٍٔ پکخٍ کے کہے گخ  ؿذ حیک يخنکِ 

ۡهكُ "  ًُ ٍِ ٱۡن ًَ ِّ ٍِ  ن خ ٓا َٕٲِكِي ٱۡنَو ِّ ٱۡن َو  نِها ٕۡ ٍَُس حنًئيٍ / َؿخكَ]ٱۡنیَ ٕۡ " [   کخ طٕ ْے، ٔحكي حٍٔ هہخٍ ہللا کخ(حٓی ) 16:  ُٓ

 ٓے هٕرٍٜٕص یہ نگظخ ْے کہ ؿذ ِٔ آًٓخَٕں يیں ١هٕع ْٕ گخ یویٍ کَٔ يـٓے طٕ ِٔ َو٘ہ یخى آؿخطخ ْےە يـٓے طٕ ٓذ

َََهِض حۡ  " ۡٗ أ ٝ  ۡلَٔ خ ٍ َٓ ر  ٍَ  ٍِ ٕ ُۡ ٍَسُ ە ە ە  رِ ٕۡ ُٓ َُِّيَ ] " [  ( حٍٔ ُيیٍ طًہخٍے ٍد کے ٍَٕ ٓے چًک ؿخۓ گی) 69:  حن

 حٍٔ آٔحُ ىے گخ کہ حے كَػَٕٕ، ْخيخَٕ، ًََٔىٔ ە ە ە

َو   " کی يًهکظیں ْیں، آؽ کْ کخ يهک ْے(َخں! کْ  ٶرظخ)  ٕۡ ۡهُك ٱۡنیَ ًُ ٍِ ٱۡن ًَ ِّ ە ە ە " ن

 کٌٕ ؿخنذ ْے؟ 

خٍِ " ە ە ە  (ہللا ْے طٕ ْے ؿٕ ٔحكي ْے، هہخٍ ْے)  ٓا َٕٲِكِي ٱۡنَو ِّ ٱۡن " ە ە ە نِها

ي طٕ آپ یویٍ ؿخَٕ ؿذ ٓے يیں َے یہ آیض پڑْی ْے َخں، طذ ٓے يیں ٔحكي ٔ هہخٍ کخ ًکَ کَ ٍْخ ْٕں، طخ کہ پکخٍ کے کہہ ٓکٕں " ہللا حنٕحك 

 ْیںە حٍٔ حگَ آپ َے ىل کے نی۔ پڑُْی ْے طٕ کهًہء ىل " یخ ْٔخد " ْےە ًحص پہ ؿخطے حنوہخٍ " رخهی ہللا کے ٓذ َخو هٕرٍٜٕص ْیںە کیلیضِ 

حچٓخ طٕٓڑی ٓی کٕٖٗ کَٔ، آپ ًٍح آَکٓیں َہ رُي کَٔ، ْٕٕ ٓے یخ ْٔخد کہٕ پَٓ ىیکٕٓ کہخں ٓے َکهظخ ْےە ٓخٍے کٕٖٗ کَ کے 

یں ْے، َٛف یخ ْٔخد کہہ کَ ىیکٕٓ، حَگهیخں ىل پہ ىیکٓیںە ًٍح حَٔچخ ٓخ ٓخَْ نے کے پڑْٕ، کٕثی حٍٔ کیلیض یخ ؿؼم ٓخُی کی ٍَٟٔص َہ

ىل  َہ ٍکٕٓە آپ ؿذ رٓی پڑْٕ گے آپ ىیکٕٓ گے ْٔخد یہخں ٓے )ىل کی ١َف حٗخٍِ کَطے ْٕۓ( َکهظخ ْے، ٓیُے ٓے، ىل ٓےە یہ ػالؽِ 

 ەْےە ؿظُی يَطزہ ْٔخد پڑْٕ گے حطُی يَطزہ ىل طوٕیّض پخۓ گخ، ي٠ز١ٕ طَ ْٕ گخە َٔیں کٓم ؿخثیں گجیں

َُخ َيۡيَظ َْ  ًۡ َُخ رَۡؼَي اِ ِِۡؽ ُهُهٕرَ َُخ اَل طُ را ََحٌ] ٍَ ٍَُس آل ِػً ٕۡ [  ہللا ْيحیض کے رؼي ًْخٍح ىل ٹیڑْخ َہ کََخ حے 8: ُٓ

ًَش   ٍَۡك َُخ ِيٍ ناُيََك  ۡذ نَ َْ ََحٌ]  َٔ ٍَُس آل ِػً ٕۡ [  حٍٔ حپُی ١َف ٓے ٍكًض ػطخ كَيخ 8: ُٓ

خدُ  ْا َٕ ٍَسُ ]  اَِاَك أَََض ٱۡن ٕۡ ََحٌ ُٓ [  حّ نی۔ کہ طٕ ْٔخد ْےە 8: آل ِػً

ْٔخد ْےە يگَ ْٔخد کخ حیک يطهذ  زض ْے، کهًہء ىل حٓىِ ىل حٍٔ ْٔخد کخ " ْٔخریض " کخ َہیں ىل کخ حٍٔ ْٔخد کخ حیک ٍٗظہ ْے، حیک يل

ىل کخ رٓی کهًہ ْےە حٍٔ ىل کی كظٕكخص کظُی ىٍٔ طک ؿخطی ْیںە ىيخؽ کی  ل کی ٛلض کخ کهًہ َہیں ْے، كظٕكخصِ رٓی ْے یہ َٛف ى

َ حٓے ؿخَُے کی هٕحْٖ ْٕ طٕ كظٕكخص طٕ آپ َے ىیکٓ نی کہ حد کخثُخص ئوَ کَ ٍْے ْٕ يگَ آپ کٕ ىل کی كظٕكخص کخ ػهى َہیںە حگ

  ٍ  کی ِٔ ىػخ ٍَٟٔ پڑْ نیُخ  ك٠َص ٓهیً

 "  ٖ ٍۢ رَۡؼِي ـِٗ ِۡلََكي   ّيِ زَ ُۢ خ الا يَ
ۡذ نِٗ ُيۡهك   َْ َٔ َۡ نِٗ  ٍَّدِ ٱۡؿِل خُد )َهخَل  ْا َٕ ٍَُس  ] (ٖ٘ اَِاَك أَََض ٱۡن ٕۡ روٖ ىے حٍٔ حیٔی  حے ہللا يـٓے) 35:  ٙ  ُٓ   ]"

  ػطخ َہ کی ْٕ کیَٕکہ طٕ ْٔخد ْے( يًهکض ػطخ کَ ؿیٔی طٕ َے ُيیٍ پَ کٔی حٍٔ کٕ

  ٍ َے ؿُخص يیں ٓے حیک رڑے ؿٍ کٕ هخرٕ کیخ طٕ كَيخیخ کہ حگَ يـٓے يیَے  طٕ یہ کهًہ ىٔ ١َف ؿخطخ ْےە یہ حطُی رڑی ىػخ طٓی کہ ؿذ ك٠ٕ

ٌ  رٓخثی ٓ کی ىػخ َہ یخى آطی طٕ يیں حٓے رخَيْ ىیظخ حٍٔ ٛزق طى حٓے حپُی آَکٕٓں ٓے ىیکٓظےە يگَ چَٕکہ حَہٕں َے یہ ىػخ يخَگی کہ  هیًخ

ىل يیں کهًہء ىل ْے، ػالؽ  طٕ ْٔخد ئوَحصِ  يـٓے حیٔی يًهکض ؿٍ ٔ حَْ پَ ػطخ كَيخ کہ ؿْ کی کٕثی يؼخل َہ ْٕ  ْاخدُ  َٕ اَِاَك أَََض ٱۡن

 يیں رٓی کهًہء ىل ْے حٍٔ ىل کخ رٓی کهًہء ىل ْےە

 پُدبثی يیں نکھ کؽ یہ قوال ثھیدب گیب ھے کہ ہللا قے ثُعے کب تؼهك ػمهی ھے یب لهجی؟(  112 ًَجؽ قوال

طؼهن کی پَکٓ ػوم ٓے ْٕطی ْے، يؼخل کے ١ٍٕ پَ طؼهن طٕ ؿٌرے ٓے ْی  ٓے حرظيحء ْٕطی ْےە emotionsيیں ػَٝ کَٔں کہ  خواة:

 َِ ْٕطے ْیںە يگَ حّ کی  elementsػوم ْی ْٕطخ ْے، کٔی يلزض کخ ىل يیں حٹٓ ؿخَخ حٍٔ ٗخیي حّ يیں رہض ٓخٍے  ْٕطخ ْے حٍٔ رـی

ٟٔخكض ػوم ٓے ْٕطی ْےە حگَ آپ ػوم حٓظؼًخل َہ کَٔ طٕ یہ رڑے رڑے ػهًخۓ ىیٍ، رڑے رڑے ىحٍَٕ٘، رڑے رڑے ٕٛكیخء ؿٕ رڑی رڑی 

 حنظلخص ١هذ کَطخيلزض طٕ ىل ٓے َْٕخ چخْی۔، يگَ حّ کے رؼي ىل َطَِ  ؿهطیخں کَطے ْیں، ػهى کے َہ َْٕے ٓے کَطے ْیںە حّ نی۔ آؿخُِ 

نہیخ کی رخرؼيحٍی يیں ْے، حّ کے رؼي ہللا ٓے یہ طؼهن حّ رخص کخ يظوخٟی ْٕطخ ْے کہ آپ ػوم کی حػهی' طَیٍ ٓطق پَ ؿخ کَ كخکًیّض حِ 

 حپُے ىل کٕ ئظلکى کَیںە حّ نی۔ یہ کہخ َہیں ؿخ ٓکظخ کہ کٔی چیِ کٕ ػهیليِ کَ کے ْى کچٓ ؿخَچ ٓکیںە ؿیٔے حهزخل َے کہخ

We may not agree with him    

  ٌِ  نیکٍ کزٓی کزٓی حٓے طُہخ رٓی چٕٓڑ ىے ػوم حچٓخ ْے ىل کے پخّ ٍْے پخٓزخ
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نیکٍ کزٓی کزٓی حٓے طُہخ رٓی چٕٓڑ ىیُے کخ يطهذ یہ َہیں کہ ػوم کٕ چٕٓڑ ىٔ رهکہ حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ کزٓی کزٓی ؿٌرہ رٓی آپ 

 کٕ رہظَ كیٜهہ ىے ؿخطخ ْےە

 يہؽثبَی وَبزت فؽيبئیںە کہ نعیع َفؽت، يسجت کے لؽیت ھوتی ھےە ثؽاِِکہب خبتب ھے (  113 ًَجؽ قوال

 آطخ ْے طٕ آپ یہ کہظے ْیں کہ possessive element يیں ؿٌرخص کے آپ ؿذ :خواة

I hate you, I hate him or I hate everybody  

کٕ یخ َلَص کٕ ؿه٢ يلہٕو ىے ىیخ ْےە يیَے هیخل يیں  hate حگَ ْى ػخو ٍُٔيَِ َُيگی يیں رٓی ىیکٓیں طٕ ْى َے آؽ کم کے ُيخَے يیں نلعِ 

 hateکہ يیں حّ ٓے َلَص کَطخ ْٕںە آؽ کم ؿٕ  I hate herٍحٓظے يیں ؿخطے ْٕۓ حیک يکٓی حگَ ًْیں طُگ کَے طٕ ْى کہظے ْیں ە ە ە 

يیں آطخ ْےە يگَ ؿٕ حٛهی َلَص ْے ِٔ کے يؼُٕں  annoyanceکے يؼُٕں يیں ْٕطخ ْے یخ  dislikeيلخٍٔے يیں حٓظؼًخل ْٕ ٍْخ ْے ِٔ 

رٍ ؿخطخ ْے ؿٕ کٔی هخٙ ْٔظی کے رخٍے  high possessive elementيؼًٕنی يؼًٕنی َخٍحٟگیٕں ٓے ٍَـٕ٘ں ٓے رڑْظی ْٕثی حیک 

 يیں یخ ٗے کے رخٍے يیں يَطکِ ْٕطخ ْےە حٓی نی۔ حرٓی آپ ؿْ کخ كٕحنہ ىے ٍْے طٓے ِٔ ٔیٔٹٌَ يلکَ رٓی یہی کہہ ٍْخ ْےە

He is only referring to the psychological state, he is not referring to the general state. The fact is. When love becomes possession 

and when hate becomes possession both are abnormal or subnormal  

 حٓی نی۔ رُيے کٕ يظٕحٌُ ٍُْخ چخْی۔ە

قبؼے ظیُی يكبنک کے ػهًبء لؽآٌ و زعیث کی ؼونُی يیں اپُے َظؽیبت کی تؽویح کؽتے ھیںە ایک قؽ (  114 ًَجؽ قوال

 ػهى کب پیًبَہ کیب ھوَب چبھی۔؟ نطى خو اثھی َب آگبِ ھو اـ کب اکتكبةِ

كيیغ کی طؼهیى ٔیٔے َٗٔع يیں نٕگ ٓخٍے ْی َخ آگخِ ْٕطے ْیںە يگَ ؿذ ْى طؼهیى كخٛم کَطے ْیں حٍٔ هخٙ ١ٍٕ پَ هَآٌ ٔ  :خواة

كخٛم کَطے ْیں طٕ ًْخٍے رہض ٓخٍے حٗکخل ىٍٔ ْٕ ؿخطے ْیںە پَٓ ًْخٍے هیخل هَآٌ ٔ كيیغ کی کٕٔٹی پَ پَکٓے ؿخطے ْیںە يیں 

طوٜیٚ کَىٔں کہ آپ کی ػوم ٔ ىحَٖ حٍٔ طؼهیى کخ طؼهن حّ رخص ٓے َْگِ َہیں ؿٕ آپ َے ػهًخء ٓے ٍٓ ٍکٓخ ْےە آپ کخ ػهى ِٔ ْے ؿٕ 

هٕى ٕٓچخ، ًٓـٓخ حٍٔ پڑْخ ْٕح ْےە ػهًخء کی يلٞ ُٓی ُٓخثی ٍحۓ کٕ حپُے حٔپَ ئه٢ کََے ٓے ئخثم ؿُى نیظے ْیںە  کچٓ آپ َے

حٍٔ ؿٕ کچٓ آپ کٕ رہظَ نگظخ ْے ْٔی کَٔە ؿیٔے حرٓی يیں َے آپ ٓے  ٶىیٍ يیں کٕثی چَچ َہیں ْےە آپ کٕ کٓال چٕٓڑح گیخ ْے کہ آپ ؿخ

 ٍِ ٍ   کہخ کہ حر یں کہ ىیٍ يؼًٕنی چیِ َہیں ْے حٓے حچٓی ١َف ًٓـٓ نٕ حگَ حیک یَٕیٍٕٓٹی ٓے آپ کٕ يظؼهوہ طؼهیى َہیں كَيخطے ْ ٓیَی

يهظی طٕ حٓے کٔی حٍٔ ٓے كخٛم کَٔە حٍٔ حگَ حیک حٓظخى ٓے َہیں يهظی طٕ ىَٔٓے ٓے كخٛم کَٔە ًْخٍی ريهًٔظی یہ ْے کہ ْى 

حٓی ١َف ْى طؼهیى کٕ ٍٔک ىیظے ْیںە حگَ ْى َے حیک ْی ٗوٚ کے َظَیخطی طوهیي ئهک رُخ نیظے ْیں حٍٔ  حیک حٓظخى کی طؼهیى کٕ حپُخ

ے يیں ؿخَخ ْے طٕ پَٓ ىَٔٓی چیِیں پڑُْے کخ ًْیں كخثيِ َہیں ْٕطخە حّ نی۔ رہظَیٍ ٍٔیّہ یہ ْٕطخ ْے کہ آپ حپُے ػهى کٕ آُحى ٍکٕٓە ؿیٔ

ٍکٓیںە َزّٕص  (questionable)يٕحهٌِ  رڑے ٓے رڑے حٓظخى کٕ رٓی هخرمِ يٕحهٌِ ٍکٓظے ْیںە حّ ١َف ْى حپُے کٔی  ْى حپُے آپ کٕ هخرمِ 

يیں حٍٔ رخهی حٓظخىٔں يیں یہی حیک كَم ْےە َٛف َزّٕص حیک حیٔخ ػهى ْے حٍٔ حیٔی حٓظخىی ْے ؿہخں ْى حپُے آپ کٕ رخنکم ػهیليِ کَ 

ِِ نیظے ْیں حٍٔ ْى کہظے ْیں کہ حّ يیں ًْخٍح کٕثی کخو َہیں کیَٕکہ ْٔخں ْيح ٍحٓض ہللا کی ١َف ٓے آ ٍْی ْٕطی ْےە ؿذ ہللا  یض رَح

 کی ١َف ٓے ْيحیض آطی ْے طٕ

We have no authority to change or cancel it  

یؼُی ْٕ ٓکظخ ْے کہ يیں حچٓی ٕٓچٕں کخ يخنک ْٕں حٍٔ ؿذ يـٓے یہ پظخ نگ ؿخۓ کہ ہللا َے یہ کہخ ْے طٕ يیَی ٓخٍی ٕٓچیں يؼطّم 

کیَٕکہ يیَح ٍد يـٓ ٓے ُیخىِ ػهى ٔحال ْے، يـٓ ٓے ُیخىِ ؿخَُے ٔحال ْے، حّ نی۔ ؿٕ ِٔ كیٜهہ کَطخ ْے ِٔ آهَی حٍٔ ْٕ ؿخثیں گجیں، 

 ٌِ  كکیى يیں ہللا َے حیک حٕٛل ٍکٓخ ْے، ِٔ رڑح هٕرٍٜٕص حٕٛل ْےە رہظَیٍ ْٕطخ ْےە يیں حّ کی يؼخل ىیظخ ْٕں کہ هَآ

َ   ناڪُىۡ "  َٕ َهۡی ُْ َٔ خ 
ۡیٰ    َٗ ْٕح  ُْ ََ ٗب  أٌَ طَۡك َٔ ََس] ََٔػ ٍَُس حنزََو ٕۡ " [  ّ يیں هیَ ْٕطی ْےەطى کٔی چیِ ٓے کَحْض کٓخطے ْٕ حٍٔ ح  216:  ُٓ

َ   ناُكىۡ "  َٗ  َٕ ُْ َٔ خ 
ۡیٰ    َٗ ْح  ٗب  أٌَ طُِلزُّٕ َٔ ََس] ََٔػ ٍَُس حنزََو ٕۡ " [  طى کٔی چیِ ٓے يلزض ٍکٓظے ْٕ حٍٔ حّ يیں َٗ ْٕطخ ْےە  216:  ُٓ

 " ٌَ ٕ ًُ َٔأََُظۡى اَل طَۡؼهَ ُّ يَۡؼهَُى  ََس] َٔٱنها ٍَُس حنزََو ٕۡ " [  حٍٔ ہللا ؿخَظخ ْے حٍٔ طى َہیں ؿخَظےە   216:  ُٓ

رَح ػوم ٔحال رٓی حّ رخص پہ حطلخم کَے گخ کہ ہللا ؿخَظخ ْے حٍٔ ْى َہیں ؿخَظےە ؿذ ًْیں یؼُی ہللا ؿخَظخ ْے حٍٔ طى َہیں ؿخَظےە رڑے ٓے 

ؿخَظے ْیں حٍٔ ْى َہیں ؿخَظےە حّ کے ػالِٔ ٗخیي  ْے طٕ ْى یہی حهَحٍ کَطے ْیں کہ ہللا حٍٔ حّ کخ ٍٕٓل  َزّٕص کے ًٍیؼے ػهى يهظخ 

finality کٔی حٓظخى يیں َہیں آطیە 

اـ قوال يیں ھًبؼے يہًبٌ ظوقت کہتے ھیں ک يیؽی ایک ثیوِ ثہٍ ھیں اوؼ ھًبؼے پبـ ایک پالٹ ھے (  115 ًَجؽ قوال

 قیوَگ قکیى يیں ؼکھُب چبھتے ھیںە کیب یب ايؽ خبئؿ ھے اوؼ کیب يیں ایكب کؽ قکتب ھوں؟ خف کو ثیچ کؽ ھى َیهُم

يیَح هیخل ْے حَہٕں َے ٓذ ٓے رہظَ حٍٔ کًٍِٔ كم ڈَْٕڈح ْے ٍَٔہ طٕ ِٔ ریُک يیں كکْ کَح کے رخهخػيِ ٕٓىی َطخو يیں رٓی  :خواة

يہَرخَی کَ کے حٛم ْی نٕٹخ ىے طٕ رڑی رخص ْےە آؽ کم ؿٕ كکٕيظٕں کے ىحهم ْٕ ٓکظے طٓےە یہ طٕ كکٕيض کٕ هَٝ ىیخ ْے، كکٕيض 

 ٍٔیّے ْیں نگظخ ْے کزٓی َہ کزٓی ٓیَٕگ حٓکیى کی رٓی آكض آ ؿخۓ گیە طٕ يیَح هیخل ْے کہ کٕثی كَؽ َہیں ْےە

کب ثہت چؽچب ھے، لؽآٌ و زعیث کی ؼونُی يیں وَبزت فؽيبئیں کہ اقالو کے َمطہء َظؽ  stem cellآج کم (  116 ًَجؽ قوال

 کی زمیمت کیب ھے؟ اوؼ کیب یہ زالل ھے یب زؽاو؟ stem cellقے 

کے رـیَ َہیں ْٕ ٓکظخە طًخو كالل ٔ كَحو هظى ْٕ گ۔ ْیں ؿذ  ٓذ ٓے پہهی رخص یہ ْے کہ کٕثی كَحو حٍٔ كالل ہللا کے ٍٕٓل   :خواة

ٌِ  ٓے ہللا کے ٍٕٓل   كکیى يیں نکٓخ ؿخ چکخ حٍٔ ؿْ کی ٟٔخكض كَيخثی ؿخ چکی ْے، حّ کے رؼي ىَیخ کخ  چهے گ۔ ْیںە حٍٔ ؿٕ کچٓ هَآ
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حّ نی۔ یہ ٕٓحل آپ َہ کیخ کَیں َْ َ۔ خە کٕثی ٗوٚ، کٕثی كویَ َہ يلکَ َہ کٕثی ىحٍَٕ٘، كالل ٔ كَحو يیں کًی ری٘ی َہیں کَ ٓکظ

رُیخىی ٓیم ْیں ؿہخں ٓے طًخو ٓیم رُظے ْیںە  (cell)رخهی ٍْی ىَٔٓی رخص طٕ چُي ٓیم  ئه۔ يیں کہ یہ كَحو ْے یخ كالل ْےە

پٓهظخ ْےە ْى حٓے  یؼُی حگَ حٓے کہخ ؿخۓ طٕ یہ يخں ٓے ٓخٍے ٔؿٕى کے طًخو ًهیَٔں کی، حٍٔ یہیں ٓے َْ حَٔخٌ ٓخٍے کخ ٓخٍح پٕٓنظخ

 coordinativeحیٔے کہہ ٓکظے ْیں کہ حگَ رخهی چیِیں حكِحثٖ حٍٔ يلَٟٔہ ْیں طٕ یہ ٓیم كویوض ْےە حّ کے رخٍے يیں آپ کٕ حیک 

 ىػخ كَيخیخ کَطے طٓےە كيیغ ُٓخ ٓکظخ ْٕں کہ ہللا کے ٍٕٓل  

 (ػهى ىے حٗیخء کخ کہ حے پٍَٔىگخٍ ًْیں كویوضِ ) " حنهٓى َزُی رلویوض حالٗیخء" 

حٗیخء کے ػهى کخ َخو ْےە ٔیٔے رٓی يیَح هیخل ْے کہ رہض ٓخٍی حیٔی حًیظیں ؿٍ کے كم حرٓی  يیَح طٕ هیخل ْے كویوضِ  stem cellطٕ 

ْیں، یہ ٔحكي ٓیم ْے ؿْ کی كِحثٖ ًْیں کت  failuresْیں یخ ًْخٍے ىل کے  neuron failuresطک يٕؿٕى َہیں طٓے ؿیٔے ًْخٍے 

حَٔخَی حػ٠خء  replacementیخ حّ کی حكِحثٖ حٍٔ حّ کی  multiplicationهٔى کی يٜیزض يیں َہیں ڈحنے گیە يیَح هیخل ْے کہ حّ کی 

ہض ؿهي حَٔخٌ ؿٕ ْے ٓپجَپخٍٹْ کی کی پیَٕي کخٍی يیں حَوالری طزيیهیخں الۓ گیە يیں کزٓی رہض پہهے کہخ کَطخ طٓخ کہ حَ٘خء ہللا طؼخنی' ر

پہ  thorax regionيیں ٓخثُٔيحَٕں َے  Spainحَٔخَی ٓپجیَپخٍٹْ کی كیکٹَی کخ َخو ْےە كخل ْی يیں  stem cellكیکٹَی طیخٍ کَ نے گخ طٕ 

گےە ؿذ ػًَ گٍَِے نگے گی،  کٕ يللٕظ کَٔحىیخ کَیں stem cellکخيیخد طـَرہ کیخ ْےە ِٔ ٔهض ىٍٔ َہیں ؿذ حيیَ نٕگ رڑْخپے کے نی۔ حپُے 

ْی حػهی' طَیٍ يُخٓذ طَیٍ كیکٹَی کے حػ٠خء رـیَ کٔی  کٔی کخ گَىِ گیخ، کٔی کخ ىل گیخ، کٔی کخ َخک َہ ٍْخ، طٕ ڈحکٹَ ك٠َحص كٍٕح  

ّ کی ٔؿہ ٓے هطَے کے حَہیں َکخل کے ىے ىیں گےە يیَح طٕ هیخل یہی ْے کہ حَٔخَی كالف ٔ رہزٕى يیں حیک رہض رڑح هيو ْےە يگَ طى ح

 حَٔخٌ کٕ هيح ًٓـٕٓ طٕ یہ رہض رڑح كظُہ رٍ ؿخۓ گخە

 ہللا کو ھى اپُب ظوقت کیكے ثُبئیں؟(  117 ًَجؽ قوال

ہللا کے پخّ ىٔٓظی کے ٕٓح ْے ْی کچٓ َہیںە رخهی یہ ؿٕ ػٌحد ػٕحد یہ ؿٕ هزَ حٍٔ يٜیزظیں ْیں یہ طٕ ًٓـٕٓ حّ کے نی۔ ْیں  :خواة

حگَ آپ ٕٓچٕ طٕ ہللا حپُے نی۔ حطُخ َخٍحٝ َہیں ْٕطخ ؿظُخ حپُے ىٔٓظٕں کی ٔؿہ ٓے َخٍحٝ ؿٕ ہللا کٕ حٍٔ حّ کے ىٔٓظٕں کٕ َہیں يخَظخە رهکہ 

ٔے کَٓچٍ ریچخٍٔں کٕ ْى طٕ کچٓ َہیں کہظے کہ ہللا طؼخنی' َے حٌ کٕ رٓی روُ٘خ ْٕ طٕ روٖ ىے، ًْیں کیخ حگَ کٔی کٕ ْٕطخ ْےە ؿی

روٖ٘ يهظی ْٕ، يکَ حّ يیں حیک رہض رڑح پَحرهى ْےە یہ هٕل رڑح ي٘ہٍٕ ْے کہ ؿی كالں يٌْذ يیں رٓی َیک نٕگ يٕؿٕى ْیں، كالں 

طے ْیں طٕ يیں کم ْی پڑْ ٍْخ طٓخ کہ ہللا کہظخ ْے کہ یخٍ ؿُہٕں َے يیَی ًحص کٕ َہیں رو٘خ حٌ کے يیں يٕؿٕى ْیں، ُْئ رڑی هیَحص کَ

هيٓی ْے کہ یہ ًٗخٍ يیں َہیں آثیں گےە حَہٕں َے چَٕکہ هيح کے ط٢ٕٓ ٓے کٕثی  هیَ ًٗخٍ َہیں کی۔ ؿخثیں گےە كيیغِ  یہ حػًخلِ 

َے ؿٕ کیخ ْے، طٕ ِٔ طٕ رخنکم ٹٓیک ْےە رڑے حچٓے کخٍَخيے  Mother Teresaَے ؿٕ کچٓ کیخ ْے یخ  George Sonکیخ حّ نی۔  هیَ َہیںکخٍِ 

 ؿخٌ ْخٍ ىی  کی۔، ٛزق ٔ ٗخو حَہٕں َے ؿَیزٕں کی هييض کی،

 ِٓ طٔهیى َے ٓے يگَ ٕٓحل یہ ْے کہ ہللا کہظخ ْے کہ یخٍ حّ َے کًخل کیخ ْے حّ َے ؿٕ ٓذ ٓے رڑح کخو طٓخ کہ يیَے حیک ىٔٓض کٕ 

گخٍ کہظے ْیں حّ کٕ ٓذ ٓے ُیخىِ پیخٍ حپُے ىٔٓظٕں ٓے ْےە حد ىیکٕٓ َخں! ِٔ کت ؿگہ ْی َہیں کیخە طٕ هيح ؿٔے آپ ہللا حٍٔ پٍَٔىِ 

کہظخ ْے کہ ؿٕ يیَے ىٔٓظٕں کے هالف نڑح يیں حّ کے هالف هٕى نڑٔں گخ، يالثکہ کٕ رٓی ریچ يیں َہیں الطخ، حٍٔ حگَ کٔی َے يیَے 

کے هالف حَگهی حٹٓخثی طٕ پَٓ يیں ِٔ حَگهی ٍُْے َہیں ىٔں گخە ِٔ رخٍ رخٍ کہظخ ْے کہ " ىیکٕٓ ؿٕ ىٔٓض ْیں، يـٓے یخى کََے  طٔزیق گِحٍ

ٔحنے ْیں، حٌ کے هالف کٔی َے کٕثی رخص کی یخ حٌ ٓے ؿُگ کی طٕ يیں کٔی ٍٕٛص حٓے َہیں روٕ٘ں گخ "ە حطُی ُیخىِ يلزض حٍٔ پیخٍ 

ٍ  ْے ہللا کٕ حپُے ىٔٓظٕ کی كيیغ ْے ؿْ يیں ہللا هٕى کہظخ ْے کہ حے رُيےيـٓ  ں ٓے طٕ ہللا ٓے  ىٔٓظی کخ آؿخُ کہخں ٓے ْٕ؟ ك٠ٕ

پہ حپُخ گًخٌ حچٓخ ٍکٕٓ حٍٔ هخٙ ١ٍٕ پَ يَطے ٔهضە حٍٔ گًخٌ کی یہ رخص ْے کہ ہللا  َے كَيخیخ کہ طى يیں ہللا پَ حپُخ گًخٌ حچٓخ ٍکٓ ە ٍٕٓل ہللا  

ڈٍح کَطے طٓےە رہض ُیخىِ ڈٍح کَطے طٓےە ٍُٔ چین ٔ پکخٍ کَ ٍْے ْٕطے طٓے، ہللا يخٍے گخ، ہللا یہ کَے گخ، ہللا ِٔ کَے کے ٔنی، ہللا ٓے رہض 

الیخ گخە حیک ىٌ حطلخم ٓے يَ ْی گ۔ە طٕ يََے کے رؼي کٔی َے حٌ کٕ هٕحد يیں ىیکٓخ طٕ پٕچٓخ يیخں کیخ رُیخں )کیخ رُخ( کہُے نگے ہللا َے ر

هيح! ہللا پہ حیٔخ گًخٌ َہیں ٍکُٓخە ہللا ـٓے َٛف يیَح ػٌحد حٍٔ هٕف ْی یخى طٓخ، چهٕ حد یہخں رٓی ڈٍطے ٍْٕە طٕ حے رُيگخٌ حٍٔ کہخ حچٓخ ط

يلزض ٔحال ْے، رے كي پیخٍ کََے ٔحال ْے، حپُے رُئں پَ حّ ٓے ُیخىِ کٕثی يہَرخٌ َہیں ْےە يگَ ًْخٍح کٕثی ًحطی طؼهن َہیں ْے حّ 

حپُے طؼهن ٓے، حپُی َُيگیٕں کی طًخو طَحکیذ يیں ٓے ؿْ کٕ ُیخىِ گى ٍکٓخ ْٕح ْے ِٔ ہللا ْےە پہهے طٕ ْى گهّہ  کے ٓخطٓ، ْى َے پٕ

 کَطے طٓے يٕنٕی ٓے، ؿیٔے حهزخل ٗکِٕ کَطخ طٓخ کہ

 هيح ِٔ کیخ ْے ؿٕ رُئں ٓے حكظَحُ کَے  رٹٓخ کے ػَٕ پہ ٍکٓخ ْے طٕ َے حے ٔحػع 

ظَیلی کی حَظہخ یہ ْے کہ ْى َے حپُی َُيگیٕں يیں ہللا کٕ رہض ىٍٔ ٍکٓخ ْٕح ْےە یہ ؿٕ طٔزیق يیں آپ کٕ ىیظخ ْٕں یویٍ کَٔ َہ يَٝ  ٓظى

کے نی۔ ْے، َہ ػالؽ کے نی۔ ْے، يیں َٛف یہ چخِ ٍْخ ْٕطخ ْٕں کہ ہللا آپ کی َُيگیٕں يیں ٗخيم ْٕ ؿخۓ، طى حّ کی یخى يیں ٗخيم 

 ەإْٕ ؿخ

 

 

طى يـٓے یخى کَٔ يیں طًہیں یخى کَٔں گخ یہی ٗکَ کی رخص ْے، حٍٔ حگَ طى يـٓے یخى کَطے ْٕ طٕ طى کخكَٔں يیں ٓے َہیں ْٕ گے، حٍٔ کہ 

 ؿُض يیں ٓے ْٕ گےە ہللا طؼخنی' ىیکٕٓ ؿی حپُے آپ کٕ یہ کہُخ چخْظخ ْے کہ حگَ طى کخكَٔں يیں ٓے َہیں ْٕ گے طٕ طى حٛلخدِ 

ًَشَ  َاۡك ِّ ٱن ِٔ ٗب ََۡل ٍَُس حال   ]  َكَظَذ َػهَ ٕۡ [  12:  ََؼخوُٓ

ے کیَٕکہ نٕگٕں کے پخّ حهظیخٍ َہیں طٓخ پیيح َْٕے کخ، ْى حپُی يَٟی ٓے َہیں آۓە ٗخػَ کہظخ ْے َخں! " يَح کے کخٕ کہ يخىٍ َہ ُحىے " ح

طٕ پَٓ ہللا َے  ٕگ حپُی يَٟی ٓے َہیں آۓکخٕ کہ يـٓے يخں َہ ؿُظی حٍٔ يیں حّ ؿًٓیهے يیں َہ پڑطخە طٕ هيح کٕ رٓی پظہ ْے کہ یخٍ ن

کہخ حٓے ال حنہ حال ہللا يلًي ٍٕٓل ہللا حّ کخ ٛهہ یہ ىیخ کہ يـٓے يخَُے ٔحنہ کزٓی ػٌحد َہیں پخۓ گخە حیک ىٌ، حیک پم کے نی۔ ؿْ َے 

ے حطَ کَ کهًہ پڑْخ ؿخطخ ْے یہ يوخو ٍَٟٔ َْٕخ چخْی۔ە یہ نلظی ؿٕ ٛزق ٔ ٗخو ٓٹیـٕں پہ، َیچ ىُٔم کی آگ َہیں ؿالۓ گی، يگَ ٛيمِ 

كُ  َۡ ُك ًۡ ٗ  أَ َِٔ َُ ُك ًۡ ٌِ )َكٱ ٔ َُ اَل طَۡكُل َٔ ْٔح نِٗ  َُ ڪُ ۡٗ َٔٱ ََس (ٕ٘ٔۡى  ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ 

پْ )حٌ َؼًظٕں پَ( يـٓ کٕ یخى کَٔ يیں طى کٕ )ػُخیض ٓے یخى ٍکٕٓ َگخ حٍٔ يیَی )َؼًض کی( ٗکَ گِحٍی کَٔ حٍٔ يیَی 

 []طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی   (152آیض ًَزَ; )، حنزوَِ 2ٍٕٓس ًَزَ َخٓپخٓی يض کَٔە 
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َہیں َْٕخ چخْی۔ە آپ حیک يَطزہ ىٌ يیں ىل کٕ پَٓٔل کے ىیکٓ نیخ کَٔ حٍٔ ؿیٔے ك٠َص ٗین ػزيحنوخىٍ ؿیالَی ٓے کٔی َے پٕچٓخ کہ 

ٓے هخنی ْٕ  حػظى کیخ ْٕطخ ْے؟ طٕ کہخ، ؿذ طیَح ىل َْ چیِ حػظى کیخ ْٕطخ ْے؟ حد ْی رہض ٓخٍے نٕگ پٕچٓظے ْیں کہ ؿی حٓىِ  حٓىِ 

حػظى ْٕ گخە ٓذ ٓے پہهے ىل کی ٛلخثی کََخ پڑطی ْے، یہ کٕڑح کَکٹ، یہ يیم، یہ هٕحْ٘خص،  ہللا نے گخ طٕ ِٔ حٓىِ  کَ کٕثی رٓی حٓىِ 

يِ ، ػهیلإیخ ٍُم َہیں يهظخ َہ يهے، ؿخد َہیں يهظی يهے، َہیں هٕٗخيي چخْی۔ يـٓے کٔی کی، طُہخ ْٕ ؿخ إرُيِ کزٓی طٕ کہے ە ە ە " ْٹخ

ؿیَ ٓے  حػظى َکهے گخە ؿذ ىل ١هذِ  " طٕ ِٔ حٓىِ یخ ٍكًٍ یخ ٍكیى یخ کَیى ، يیَے نی۔ هيح رْ ْے " پَٓ آپ کہٕ إ، حکیهے ْٕ ؿخإْٕ ؿخ

 حػظى ْےە هخنی ْٕ طٕ َْ حٓى، حٓىِ 

ھًبؼے ھبں ایک ؼقى ھے خكے چؽثیهی کہتے ھیںە  پؽوفیكؽ يبزت يیؽا تؼهك يوثہ ثهوچكتبٌ قے ھے،(  118 ًَجؽ قوال

اـ کے تست قچ اوؼ خھوٹ کب فیًهہ کؽَے کے نی۔ يهؿو کو آگ کے اَگبؼوں پہ قے گؿؼا خبتب ھے اوؼ ػبو يهبھعِ ھے کہ خو 

 يہؽثبَی اـ پؽ ؼونُی ڈانیںە قچب ھوتب ھے اقے آگ َہیں خالتیە ثؽاِِ

ٍِ  ؿُخدِ  :خواة ریٹٓے طٓےە ِٔ رڑے ٓوض حيخو طٓے حٍٔ رڑے  طیًیہ   يلظَو! رہض پہهے کی رخص ْے، رہض ػَٛہ پہهے کی رخص ْے حيخو حر

کڑٔے حيخو طٓےە ِٔ ؿخرـخ نٕگٕں کٕ يخٍپیٹ حّ نی۔ کَطے کہ کٔی َے ًَخُ َہیں پڑْی، حّ َے یہ َہیں کیخ، حّ َے ِٔ َہیں کیخە يگَ طٓے 

كيیغ کی ١َف َہیں طٓےە طٓے طٕ ٓوض يگَ َیک َیّض رڑے طٓےە رهکہ حنلًيہللا حَہٕں َے حیک رڑی كیٜهہ کٍ  ْمِ رڑے َیک َیّضە آؽ کم کے ح

ؿُگ يیں کهیيی کَىحٍ حىح کیخە حّ ؿُگ يیں حیک رخىٗخِ َے، حیک ؿََیم َے حٍٔ حیک حيخو َے يم کَ ئهًخَٕں کے نی۔ ؿُگ ؿیظیە حٓے 

 ٍِ  حٍٔ ە ە ە  یں رہض رڑی كظق پخثیە حطُی رڑی كظق کے حّ کے رؼي يُگٕنٕں کے كًهے هظى ْٕ گ۔ەؿخنٕص کہظے ْیںە حّ ؿُگ ي يؼَکہء ػی

 پخٓزخں يم گ۔ کؼزہ کٕ ُٛى هخَے ٓے

طٕ حيخو کے ٓخيُے کچٓ نٕگ آے ؿُہٕں َے حپُی ههُيٍیض کے حػزخص يیں یہ ىػٕی' کیخ کہ ْى آگ پہ چم کے ىکٓخ ٓکظے ْیںە طٕ نٕگ رہض 

آؽ کی رخص َہیں، َٛف آپ کے رهٕچٔظخٌ يیں َہیں ْٕ ٍْخ، رڑی ييطٕں ٓے ْٕ ٍْخ ْےە ٔیٔے طٕ ؿخىٔ کی کظخریں  يظخػَ ْٕۓە یہ کٕثی

ىیکٓیں طٕ حّ يیں نکٓخ ْے کہ يیُڈک کی چَری نگخ ىٔ طٕ رٓی آگ کخ حػَ َہیں ْٕطخە رَٓ كخل حّ ٔهض کے حيخو َے ؿذ یہ ىیکٓخ کہ یہ 

حَہٕں َے کہخ کہ حچٓخ ٹٓیک ْے يگَ ْى  ٍ ٔحنے يظخػَ َْٕگے، طٕ حَہٕں َے پَٓحیک كکى ؿخٍی کیخەيظخَِْ کَیں گے حٍٔ رہض ٓخٍے حچٓے ىی

 پہهے آپ کٕ َٓکے ٓے َہالثیں گےە طٕ حٌ کٕ پظخ َہیں طٓخ کہ َٓکے کخ حػَ کیخ ْٕطخ ْےە ِٔ گزَٓح گ۔ حَہٕں َے کہخ کہ ؿی ْى َہیں گٍِطے

ٍِ آگ ٓےە حيخو ٛخكذ َے کہخ َہیں َہیں ْى طٕ َ َے حٌ کٕ ِٓح  طیًیہ   ہالثیں گے طًہیں َٓکے ٓے، پَٓ ؿذ ِٔ كَحٍ كخٛم کَ گ۔ طٕ حيخو حر

ْے، حیک حیٔے يوخو پَ ؿخ کَ ىنیم يَطذ ْٕطی ْےە یؼُی كَٝ کَٔ حگَ کٕثی پیـًزَ آگ ٓے  rarityىی حٍٔ هظم کیخە رخص یہ ْے کہ حیک 

 ےطٓ يللٕظ ٍْے، ؿیٔے ك٠َص حرَحْیى  

 

 

 

 ٌِ کے ُيَے يیں آطے ْیں  rarityؿخنذ کے ٓخطٓ يزؼٕع كَيخطخ ْے حٍٔ حٌ کے يؼـِحص  كن کخ طؼهن ْے طٕ هيح حٌ کٕ ىنیمِ  ؿہخں طک پیـًزَح

 ٌِ كطَص رينُے کی ؿٔخٍص  نیکٍ ٕٓحل یہ پیيح ْٕطخ ْے کہ کٕثی ىّ، ریْ چخالک حٍٔ يکَِٔ كَیذ ٔحنے نٕگ يلٞ ٗؼزيِ گَی ٓے هخَٕ

ں پہ نگخ نٕ گے طٕ آپ آىْخ گُٓٹہ آگ پَ چهظے ٍْٕ گے طٕ آپ کٕ کچٓ ٶکیٔے کَ ٓکظے ْیںە حیٔے حیٔے پیُٹ َکم آۓ ْیں کہ ؿٍ کٕ آپ پخ

ىَیخ يیں  ں حّ ٔهضە حّ چیِ پہ ْى كن ٔ رخ١م کخ كیٜهہ َہیں کَ ٓکظےە حّٔل طٕ یہ حٕٛل ؿه٢ ْے،رٓی َہیں ْٕ گخە حیٔے پیُٹ يٕؿٕى ْی

 آپ َے كیٜهہ یہٕىی کے كن يیں ىے ىیخ حٍٔ آپ   کے حیک كیٜهے پہ ؿذ حیک ٛلخری َے کہخ یخٍٕٓل ہللا   كیٜهہ ٗہخىص پَ ْے ہللا کے ٍٕٓل  

ہخىص َے كَيخیخ کہ ْخں يیں ؿخَظخ ْٕں کہ طى ٓچے ْٕ يگَ ىَیخٔی يؼخيالص کخ كیٜهہ ٗ کٕ پظخ طٓخ کہ يیں ٓچخثی پَ ْٕں، طٕ ہللا کے ٍٕٓل  

 ٌِ حٓالو ْی ريل ؿخۓ گخە ْى کٔی پیَ كویَ کٕ نے ؿخثیں گے طٜيین  ػخنىِ  پَ ْےە حگَ یہ حیک ىكؼہ هخٌَٕ ٹٕٹ ؿخۓ پَٓ طٕ ٓخٍے کخ ٓخٍح هخَٕ

کے نی۔ ؿیٔے حد حٓظوخٍِ يیں ْٕ ٍْخ ْےە ؿذ ؿٕٓٹ رٕنُخ ْٕطخ ْے، ٔػيِ طٕڑَخ ْٕطخ ْے، کٔی هٔى کی ٍهى کی حىحثیگی َہیں کََی 

َیّض َہیں ْے پیٔے ىیُے کیە  ٕ ِٔ ٓیيْخ يٕنٕی کے پخّ چال ؿخطخ ْے کہ ؿی حٓظوخٍِ کَىٔە ِٔ ٓخطٓ رظخ رٓی ىیظخ ْے کہ يیَیْٕطی ط

ؿؼهی ْٕطے ْیں حٍٔ حٓی نی۔ حٌ ٔحهؼخص کی ٗہخىص  يٕنٕی حگهے ىٌ حّ کے كٔخد کخ حٓظوخٍِ کَ کے پکڑح ىیظخ ْےە حیٔے ٔحهؼخص ػًٕيخ  

 خں حیک ىٔ ٓچے رچ کَ َکم رٓی ؿخطے ْٕں گے ْٔخں پیُٹ کخ کًخل رٓی ْٕطخ ْٕ گخەيَطذ َہیں ْٕ ٓکظیە ؿہ

 غُبء اوؼ فمؽ يیں کیب فؽق ھے؟ اوؼ ظوَوں يیں افُم کیب ھے؟(  119 ًَجؽ قوال

كخٛم ْے حٍٔ حٓی نی۔ حّ کٕ ك٠یهض كخٛم ْے  ٍٕٓل   ٍحۓ پخیخ ؿخطخ ْے، کیَٕکہ كوَ کٕ َٔزضِ  حّ يٕٟٕع پہ حٓخطٌِ يیں حهظالفِ  :خواة

  ٌ ٍ   نیکٍ کہظے ْیں کہ حگَ کٕثی ػؼًخ ٍ   ؿیٔخ ؿُی ْٕ طٕ حرًٕ " كوَ يیَے نی۔ حنلوَ كوَی َے كَيخیخ کہ "  ؿیٔے كویَٔں پَ ؿخنذ ْےە ك٠ٕ

کٕ حهظیخٍی  َزٍٕی ْے طٕ ؿْ َے كويـ وَ حٍٔ کیخ ؿُخء حهظیخٍی ْے یخكوَ کی رخص ْےە يگَ ىَٕٔں يیں حیک چیِ كیٜهہ کٍ ْٕطی ْے، کیخ ك

ْے حٍٔ ؿْ حيخٍص يیں هیَحص ْے، حٌ يیں ٓے آپ  (naturalness)ؿُخء ٓے رٓخٍی ْے يگَ ؿْ ؿُخء يیں حیک رے ٓخهظگی  کیخ ِٔ یویُخ  

 ٌِ  كکیى يیں كَيخیخ حك٠م ٔ حػهی کی طوٜیٚ کیٔے کَٔ گے؟ ٗخیي یہی ٔؿہ ْے کہ كویَ کخ حٍٔ ؿُی کخ ٛهہ حیک ْےە ہللا طؼخنی' َے هَآ

  " ٌَ ََُِٕ ۡى يَۡل ُْ َٔاَل  ۡى  ِٓ ف  َػهَۡی ٕۡ ِّ اَل َه نِیَخ َء ٱنها ۡٔ ٌا أَ ٍَُس ُیَْٕ]أاََل  اِ ٕۡ " [  ں پَ ؿى حٍٔ كٌِ َہیں ٍُْے ىیظے(ىٔٓظٕ کہ رال ٗزہ ْى حپُے) 69:  ُٓ

َے حیٔی َُيگی گِحٍی، يگَ ىَٔٓی ١َف کہخ کہ نٕگ ؿٕ ہللا  ہللا کے ىٔٓظٕں يیں كوَ ُیخىِ پُٔيیيِ حٍٔ رخُی ٍکٓظخ ْےە ہللا کے ٍٕٓل  

 کی ٍحِ يیں يخل هَچظے ْیں ە ە ە 

 

 

 َُ ٰب َُخ يَ یَى )ُهۡه ِْ ََٲ ٗب  اِۡر خ َػهَ  ً ٰب هَ َٓ َٔ ح  ى   َۡ ٍُ ُكَِٕٗ رَ ٍَُس حال َزیَخء]( ٩ٙخ ٕۡ ُٓ 

ؿذ حَہٕں َے يظلن ہٕ کَ آگ يیں ڈحل ىیخ طٕ )حّ ٔهض( ہى َے )آگ کٕ( كکى ىیخ کہ حے آگ طٕ ٹُٓڈی حٍٔ رے گَِي ہٕ ؿخ حرَحہیى  کے كن 

 []طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی   (69آیض ًَزَ; )، حنزوَِ 2ٍٕٓس ًَزَ يیںە 

َٔاَل هَ  ۡى  ِٓ ِّ ر ٍَ ۡى ِػَُي  ُْ َُ ۡى أَۡؿ ُٓ  َكهَ
ََٔػاَلَِیَش   ح    َّ ِٓ  ٍِ خ َٓ ُا َٔٱن ى رِٱناۡیِم  ُٓ َٕٲنَ ٌَ أَۡي ٍَ ُيُِلُوٕ ي ٌِ ۡى ٱنا ُْ اَل  َٔ ۡى  ِٓ ف  َػهَۡی ٕۡ( ٌَ ََُِٕ ََس (٧ٕٗيَۡل ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ 

ؿٕ نٕگ هَچ کَطے ہیں حپُے يخنٕں کٕ ٍحص يیں حٍٔ ىٌ يیں )یؼُی رالطوٜیِٚ حٔهخص( پٕٗیيِ حٍٔ آٗکخٍ )یؼُی رالطوٜیِٚ كخالص( ٕٓ حٌ 

 [ًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی  ]طَؿنٕگٕں کٕ حٌ کخ ػٕحد يهے گخ حٌ کے ٍد کے پخّ حٍٔ َہ حٌ پَ کٕثی هطَِ ہے حٍٔ َہ ِٔ يـًٕو ہَٕگےە 
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ََٔػاَلَِیَش   "  ح    َّ ِٓ  ٍِ خ َٓ ُا َٔٱن ى رِٱناۡیِم  ُٓ َٕٲنَ ٌَ أَۡي ٍَ ُيُِلُوٕ ي ٌِ ََس]  ٱنا ٍَُسحنزََو ٕۡ [ "  کی ٍحِ يیں يخل هَچ کَطے کہ ؿٕ ٍحص حٍٔ ىٌ، چٓپخ کے یخ رظخ کے ہللا) 274:  ُٓ

 ْیں(

ىۡ "  ِٓ رِّ ٍَ ۡى ِػَُي  ُْ َُ ۡى أَۡؿ ُٓ ََس]  َكهَ ٍَُسحنزََو ٕۡ [ "  کیخ ْے؟ ِٔ رٓی یہی ْے کہ  ِٔحٍٔ  (کی ١َف ٓے حؿَ حٌ کٕ يهے گخ ہللا) 274:  ُٓ

 " ٌَ ََُِٕ ۡى يَۡل ُْ َٔاَل  ۡى  ِٓ ف  َػهَۡی ٕۡ ََس]  َٔاَل َه ٍَُسحنزََو ٕۡ [ "  ں ْٕ گخ حٍٔ کٕثی كٌِ َہیں ْٕ گخ(حٌ کٕ کٕثی ؿى َہی) 274:  ُٓ

یؼُی ہللا کے ٔنی کٕ رٓی َہیں ْٕ گخ حٍٔ حیک يخنيحٍ ٗوٚ کٕ رٓی َہیں ْٕ گخە حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ ہللا کے َِىیک حیک كویَ حٍٔ حیک  

ُٓخ ىٔں، حیک ىٍٔیٖ  َحرَ ْیں، حٌ يیں کٕثی كَم َہیں ْےە حیک رڑی ي٘ہٍٕ رخص آپ کٕ نطیلظخ  ؿُی ؿٕ ہللا کی ٍحِ يیں هَچ کَطخ ْے ر

کٕثی پچیْ ٓخل رزٕل کے کخَٹٕں پَ ریٹٓخ ٍْخ، رڑی ي٘وض کی، رڑی طکهیلیں حٹٓخثیں طٕ حّ َے پٕچٓخ کہ کیخ يـٓ ٓے رڑح کٕثی كویَ ْے؟ 

  ٍ گے حیک رہض رڑح يلم کٓڑح ْے، ؿخ حٌ ٓے يم ؿخ کے، طـٓے پظخ چم ؿخۓ گخە طٕ ِٔ چهظخ ْٕح آیخ حٍٔ حّ َے ىیکٓخ کہ آ طٕ کہخ حرٕ كلٚ كّيح

ْے، آگے رڑے پخٓزخٌ کٓڑے ْیں، پخٓزخَٕں َے حٓے ٍٔکخ طٕ کہخ يیں ٗین ٓے يهُے آیخ ْٕں حٍٔ آگے چهظخ ٍْخە آگے ؿخ کَ حّ َے ىیکٓخ کہ 

ۓ ْیں حٍٔ حیک رخٍػذ ٗوٜیض رڑے هٕرٍٜٕص نزخّ يیں ٹیک نگخۓ رَحؿًخٌ ْےە طٕ حّ کے ىل يیں کَحْض طکیے نگے ْٕ إرہض ٍیً٘ی گخ

آثی کہ حطُے َخَُٔؼى يیں حطُی ٗخْخَہ َُيگی، یہ نزخّ، یہ ٗخٌ ٔ ٕٗکض رہخں رٓی کٕثی كویَ ْٕ ٓکظخ ْےە ِٔ ؿّٜے ٓے پهٹخ حٍٔ کہخ حّ 

ثی ہللا کخ رُيِ ْٕ، حگَ ْے رٓی طٕ يـٓ ٓے رڑح کیٔے ْٕ گیخ؟ طٕ ؿذ ِٔ چهُے نگے طٕ ٗین َخَُٔؼى يیں يـٓے َہیں يًکٍ نگظخ کہ یہخں کٕ

َہیں َکهی ِٔ كویَ کیٔے ْٕ ٓکظخ ْے؟ حٓی ١َف کخ حیک حٍٔ  revertَے حٓے آٔحُ ىی کہ ؿْ ىل ٓے آؽ طک حَٔخٌ کی  حرٕ كلٚ كّيحى  

يـخْيِ پَ َخُ کَ ٍْخ ْٕطخ ْےە يگَ رہظَیٍ ْٔی نٕگ  یں، کٕثی حپُی ٗيصِ ٔحهؼہ رٓی ْےە حٛم يیں كویَ يوظهق كٕحنٕں ٓے يًظخُ ْٕطے ْ

َے كَيخیخ ٓکَ کخ ًُٓيٍ رٓی ٛلٕ کے حیک هطَے کے رَحرَ  ؿُیي   ْٕطے ْیں ؿٕ ػهًیض کے ٍٓظٕں ٓے گٍِطے ْیںە حّ نی۔ ك٠َص ٗینِ 

  ْٕطخ ْےە

  

the state of being sober, seriousness 
a state of extreme happiness, especially when 

feeling pleasure 

َے کہخ کہ ٓکَ کخ  ؿُیي   ٓکَ کخ ؿٔے آپ يـٌٔریّض کہظے ْٕ، رڑے ٓے رڑح يـٌٔد، ػهى ٔ ىحَخثی کے حیک ًٍے کے رَحرَ َہیں ْٕطخە ٗینِ 

 ًُٓيٍ رٓی ٓہٕ کے حیک هطَے کے رَحرَ َہیں ْٕطخە

There is a lot of difference between state of sobriety and stat of ecstasy  

چیِٔں يیں گى  ecstasyؿٕ ْے چیِٔں کٕ كخٛم کَ کے ٗؼٍٕ کخ كّٜہ رُخ نیظی ْے ؿزکہ  sobrietyٓذ ٓے رہض رڑح كَم یہ ْٕطخ ْے کہ 

 ْٕ ؿخطی ْے حٍٔ حّ کے كیٜهے پَ حػظزخٍ رٓی َہیں کیخ ؿخ ٓکظخە

غیؽ يیں يمیى  کہتے ھیں کہ يیں نبظی نعِ ھوں اوؼ ثكهكهہء تؼهیى ظیبؼٍِ نیُڈ قے قوال ھے، قؽ یہ فِ(  129 ًَجؽ قوال

 ھے؟ زیبت قے ظوؼ ؼھب خب قکتب ھوں، ؼھًُبئی فؽيبئیں کہ نؽػی ِوؼ پؽ کتُب ػؽيہ اپُی نؽیکِ

  !Well :خواة

و حنًٕيُیٍ ٱَے  یہ ْے کہ ك٠َص كخٍٔم  ە رخص إپکڑے َہ ؿخىَْ ٓے ٱىَْ يیَح هیخل ْے کہ آپ ؿہخى يیں ْٕە حد یہ نلع حَٔچخ َہ کََخ کہیں حِ 

 ٓے پٕچٓخ كلٜہ  

 How long a married woman can stay without her husband?  

َ   طٕ آپ    َے حیک حَظظخيی كکى ؿخٍی کیخ طٓخ طًخو كٕؿٕں کیهی۔، ِٔ آؽ رٓی چم ٍْخ ْے کہ َے كَيخیخ طیٍ يخِە طٕ حّ کی رُیخى پہ ك٠َص ػً

after every three months the soldiers should be given holidays  
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 ٌ کٕ يهے، حگَ آپ کے ْخںٱٌ ٓے ٌ کٕ آٍحو يهے حٍٔ حِ حٍٔ حٌ کٕ آٍحو يهُخ چخْی۔، حٌ کٕ گَٓ آَخ چخْی۔ حٍٔ حپُی ریگًخص ٓے حِ 

within three months  

ٍ  ٛ   حٛلخدِ  چخْی۔ە ّلہ کی طوهیي کََیٛ   آَخ يًکٍ َہ ْٕ یخ حٓزخد حطُے َہ ْٕں طٕ آپ کٕ حٛلخدِ  ٓے ػَٝ کی کہ یخ  ّلہ َے حیک ىكؼہ ك٠ٕ

پَ ریٹُٓخ ْے، ًْیں َٜیذ کچٓ َہیں ْےە طٕ کیخ ْى حپُے آپ  ٍٕٓل   ْى پہ رڑح ؿهزہ ْٕطخ ْے، ْى َے طؼهیى كخٛم کََی ْے، ىٍِ  ٍٕٓل ہللا  

ٍ  کٕ َُيگی رَٓ کے نی۔ ؿُٔی ١ٍٕ پَ َخ حْم َہ کَ ىیں؟ طٕ  ں، طى ٍُٔے ٍکٓخ کَٔ، ہللا کخ ٗکَ حىح کیخ کَٔ حٍٔ حّ ٓے َے كَيخیخ کہ َہی ك٠ٕ

 ىػخ کَٔ طخ کہ طًہیں آٍحو يهے، حٍٔ ؿذ طًہیں كَحهی َٜیذ ْٕ طٕ َکخف کَٔ حٍٔ یہ ًْخٍح ١َیوہ ْےە

There are many ways to convince one‟s own self and there are other methods also but your wife might not be agree  

ْى نٕگ هٕى ٓخهظہ ًٍٕٓں ٔ هیٕى يیں رُيْے ْٕۓ ْیںە يگَ آپ یہ کیٕں َہیں ٕٓچظے کہ حگَ آپ کٕ ریگى کے رـیَ ٍُْخ ْے ْٔخں، طٕ آپ 

 کی ریگى کٕ رٓی آپ کے رـیَ ٍُْخ ْےە یہ کیخ يوخرهے کی رخص َہیں ْےە ػٍٕص ٛزَ کَ ٍْی ْے طٕ يَى کیٕں چٓچٍٕٓح َکهے طٕ

In my opinion, you shall have a battle of will between yourself  

حٍٔ رخل رچٕں يیں ٔهض گِحٍٔ، حپُے نی۔ هٕٗی حٍٔ ئَّص کخ رخػغ رُٕ حٍٔ حگَ  إرخهی طیٍ يہیُٕں کے رؼي حگَ آپ چخْٕ طٕ حپُے گَٓ ٔحپْ آ ؿخ

 ٛزَ کَٔ طٕ ہللا کے ْخں رڑح حؿَ ْےە

 Please explain and define emotion, what is functional relation between emotion and conduct and(  121 ًَجؽ قوال

what would you advise for emotional person how can he become normal?  

ٍکٓخ ْٕح ْےە يوظهق کخو کََے  emotionsىٍحٛم حیک هٔى کی طلَیکخص ْیں ؿٕ ريٌ يیں حٹٓظی ْیں، ْى َے حٌ کخ َخو  emotions :خواة

ؿٕ طلَیکخص ًْخٍے ريٌ ٓے حٹٓظی ْیں، ؿیٔے کٕثی کخو کََخ ْے طٕ طلَیک حّ کے يطخرن حٹٓظی ْے یخ کٔی ٗوٚ کے گَٓ  کے نی۔

 emotionؿخَخ ْے طٕ طلَیک حّ ٔهض حّ کے يطخرن حٹٓظی ْےە کٔی يیں ػویيص، کٔی يیں يلزض، کٔی يیں ؿٌرہ طٕ ْى حٓکٕ 

کہظے ْیںە رـیَ  emotionە کٔی كَى یخ هیخل کے نی۔ ؿٕ طلَیک ي٠ز١ٕی ٓے ًْخٍے ؿٔى ٔ ؿخں يیں حٹٓظی ْے حّ کٕ کہظے ْیں

emotion  کے طٕ ٗخیي هيو رٓی گَٓ ٓے رخَْ ٍکٓخ ؿخ ٓکظخ، ؿذ طک کٕثی حیٔی چیِ پیيح َہ ْٕە رهکہ يیں کہخ کَطخ ْٕں ٗخیيemotion 

کہظے  emotionکخ، حٓهی۔ حٓکٕ  motionْے  drive motiveکخ یؼُی كَکض کخ رہال كّٜہ ْےە یہ  motionحٓی نی۔ حّ کٕ کہظے ْیں کہ یہ 

ْٕطخ ْے حٍٔ کزٓی گُـخثٖ کے يطخرن رخَْ َکهظخ ْےە  burst outکزٓی حیک ىو ٓے  emotionيگَ حّ يیں حیک حػظيحل آَخ چخْی۔ە یہ  ْیںە

excessive emotions ے ْیں حٍٔ ًُْی کیلیخص کے يطخرق كیٜهہ َہیں کَطےە هيح ٓے ىػخ رٓی يخَگُی آپ کے كیٜهٕں پَ حػَ حَيحُ ْٕط

حگَ ًْیں ٗؼٍٕی ٓطق پَ حػظيحل کے كٜٕل کے نی۔ ؿئؿہي کََی ْے طٕ ًْیں حپُے ؿٌرخص يیں طٕحٌُ کے نی۔ کٕٖٗ  چخْی۔ حٍٔ حٕٛال  

 emotionَی ٓے نے کَ رڑْخپے طک حیک ٗوٚ رخٍرخٍ حیک کََی چخْی۔ە حّ يیں ہللا ييى رٓی ىیظخ ْے يگَ ٔیٔے رٓی آپ ىیکٓیں طٕ ؿٕح

ە ؿٌرخص يیں رَىحٗض کى گٍِ کے يؼظيل ْٕطخ ْےە ْى ىیکٓظے ْیٍ ًْخٍے ؿٕ نڑکے رڑے نڑحکخ طٓے ؿٕ ٛزق ٔ ٗخو آپے ٓے رخَْ ٍْظے طٓے

ْ   sudden flashْٕ ؿخطی ْے حٍٔ  ٍ ؿّٜہ يیں آ کَ رہض ٓخٍی چیِیں ؿخثذ ْٕ ؿخطی ْیںە طٕ رڑْخپے يیں ىیکٓ کے حٓے پٕچٓیں کہ رخرخ ؿی 

ْ  ِٔ کہے گخ ە ە ِٔ کہے گخ ە ە حٔ ؿی کِ  )حد ؿّٜہ َہیں آطخ( َجیں آَٔيح؟  )کہخں ؿی، حد طٕ ٔهض ْی گٍِ گیخ ْے( ٍ طے ٔهض حی نُگ گیخ حےەظٓے ؿی، 

Oft – repeated emotion also loses its grip and becomes normalcy   

 اقالو يیں َدّی يهکیت کب خو تًّوؼ ھے اـ يیں کیب کوئی کى قے کى زع يمؽّؼ ھے؟(  122 ًَجؽ قوال

ـّی يهکیض کی حپُی کٕثی كي ٍَٟٔ ْٕ گیە یؼُی حگَ يیں چخْٕں  :خواة َہیں حٓطَف کی طٕ کٕثی كي َہیں ْے رہَكخل يیَح هیخل ْے َ

ـّی يهکیض رُخنٕں طٕ ٗخیي یہکہ يیں  طٕ حٓالو يیں يًکٍ َہیں ْٕ گخە يیں َے کم ْی حیک كيیغ پڑْی ْے  ٓخٍی ىَیخ کی يهکیظیں حپُی َ

يالک، کہ حِ  يیں نکٓے يخنکِ  titleَح، ٓذ ٓے ريطَیٍ ٗوٚ ِٔ نگظخ ْے ؿٕ حپُے کہ ہللا کٕ ٓذ ٓے ريطَیٍ ٗوٚ ِٔ نگظخ ْے، ٓذ ٓے ر  

ی حَٔٹ حّ کی چخریٕں  ّٓ ؿٕ حپُے طؼخٍف يیں یہ رٓی نکٓے کہ يیں رہض ٓخٍی يهکیّظٕں کخ يخنک ْٕںە رخهی ؿیٔے هخٌٍٔ طٓخ حٍٔ ُٓخ ْے ح

یخە يهکیّظٕں پَ َخُ ک  ًٓـٓخ، حپُی ًْخَض کی پیيحٔحٍ ًٓـٓخ حٍٔ حپُی ىثٍکٕ حٹٓخطے طٓےە طٕ یہ ِٔ نٕگ ْیں کہ ؿُہٕں َے َْ چیِ کٕ حپُی 

َينْ کی ؿُگ يیں طٓخ، ؿذ ٱحّ کے رَػکْ آپ ىیکٕٓ طٕ ١خٍم رٍ ُیخى َے رڑح هٕرٍٜٕص ؿًهہ کہخ ْے ؿذ ِٔ حّ ؿُگ يیں طٓخە ؿذ 

 َينْ کی ؿُگ يیں حّ ٓے کہخ گیخ کہ حىَْ ْى ١ٍٔ ٓے رہض ىٍٔ ْیں، پَی٘خٌ ْیں، طٕ آپ َے ک٘ظیخں کیٕں ؿالثیں؟ طٕ حّ َے کہخ;ٱ

 هک هيحۓ يخ حٓضهک يخ حٓض کہ يِ َْ يهک يِ   هُيیي ٔ ىٓض هٕیٖ رہ ًٗ٘یَ رَى ٔ گلض 

َْ يهک ًْخٍی يهکیض ْے حّ نی۔ کہ ًْخٍے هيح کی يهکیض ْےە طٕ حٛم رخص ؿٌرے کی ْے ؿٕ کٔی رٓی ػًم کے پیچٓے کخٍكَيخ  کہ

َے طٕ َٗٔع  ْٕطخ ْےە آؽ کے ىٍٔ يیں حگَ يلُض ٓے کًخیخ ؿخۓ طٕ ہللا َے کٔی پَ کٕثی كي َہیں ٍکٓیە رهکہ ك٠َص ػزيحنَكًٍ رٍ ػٕف  

ٓخثی يیں حپُی حیک ریٕی کٕ ١الم ىے ىیظخ ْٕں حٍٔ طى حّ ٓے ٗخىی کَ نیُخە يیں طـٓے حپُی آىْی ؿخثیيحى ْی یہخں ٓے کیخ کہ حَٜخٍ ر

ی ٓے ك٠َص َے کخو َٗٔع کیخە حطُخ کًخیخ کہ يَطے ٔهض  ّٓ ی ال ىٔە پَٓ حّ ٍ ّٓ ىیظخ ْٕںە نیکٍ حَہٕں َے کہخ َہیں يـٓے طى َٛف حیک ٍ

کْ ٔٛیّض يیں چٕٓڑحە ػالِٔ حّ کے کہ حٍٔ کٔی کٕ کیخ ىیخە آپ حطُے يویَّ طٓے حٍٔ حطُے رڑے طٓے طًخو ريٍی رٓخثیٕں کٕ حیک الکٓ ىٍْى كی 

ريٍی حٛلخد کٕ ٔٛیّض يیں چٕٓڑ گ۔ە حٓی ٓے آپ حَيحُِ کَ نیـی۔ کہ )حٓالو يیں( يخل ٔ ىٔنض کی کیخ كي ْٕ گیە آپ  کہ حیک الکٓ ىٍْى

ٕٓح الکٓ َٛف حٌ کے نی۔ چٕٓڑحە حّ ٔهض کخ الکٓ آؽ کخ ىّ پُيٍِ کَٔڑ طٕ ْٕ گخ ْی ە ە ىیکٕٓ حگَ حٌ يیں ٓے ڈیڑْ ٕٓ رٓی طٓے طٕ ڈیڑْ 

 کہخں طک ؿخطی ْےە limitَخں؟ طٕ آپ حَيحُِ نگخ نٕ کہ 

کی زعیث ھے کہ َکبذ کؽو اوؼ اقی ِؽذ کب کكی يهہوؼ نیص کب لول ثھی ھے تو قوال یہ پیعا  زُوؼۖ(  123 ًَجؽ قوال

 ھوتب ھے کہ ظَیبظاؼی کے خھًیهوں کے قبتھ ضعا کی تالل کیكے يًکٍ ھے؟

ْے حٍٔ ٗین کخ کہُخ رٓی ىٍٓض ْےە ىٍحٛم ؿذ آپ هيح کے ٍٓظے کٕ ؿخطے ْٕ طٕ رہض ٓخٍی يـزٍٕیخں  كيیغ رٓی ىٍٓض یویُخ   :خواة

يؼخل کے ١ٍٕ پَ حیک هخطٌٕ کٕ ىیکٕٓ حگَ  ٍٓظے يیٍ كخثم ْٕطی ْیںە حٌ يیں رخل رچے ْیں، ریٹیخں ْیں، حٓی ١َف ىیگَ ٍٗظہ ىحٍیخں ْیںە
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ے طٕ ِٔ حپُے يخں کے يُٜذ کٕ کیٔے رٕٓنے گی، ریٕی َْٕے کے يُخٛذ کٕ کیٔے حّ کے ىل يیں آؿخۓ کہ هيح کی ُٗخهض طک ؿخَخ ْ

 ِْ ْ ىٍٔ ٓے َکم ْ ؿِ ٘ض ڈحل کَ هيح کٕ َہیٍ ؿخ ٓکظےە ْى ؿِ پ   رٕٓنے گیە طٕ طَک کی ّٗيطیں رڑْ ؿخطی ْیں حٍٔ ْى حپُے كَحثٞ کٕ پ

یہ کہہ کَ هٕٕ َہیں کَ ٓکظے کہ حے ہللا يیخں ٓذ کٕ ٍْے ْٕطے ْیں كَحثٞ کے يطخرن ْی هيح کی ١هذ کَ ٓکظے ْیںە ْى ہللا کٕ 

چٕٓڑ کَ چال آیخ ْٕںە ًْخٍے پخّ حیٔی يؼخنیں يٕؿٕى ْیں حیک هخطٍٕ رہض ْی يظّوی طٓی حٍٔ پَْیِگخٍ طٓیە حّ کے هخَٔي َے ٗکخیض کی 

َ  َے حّ کٕ َٜیلض کی کہ حے ری ری پہهے هخَٔي کخ كن حىح کیخ کَٔە حّ ١َف ك٠َ حٍٔ ٍٕٓل ہللا   ٓے رٓی کہخ کہ پہهے  ص ػزيہللا رٍ ػً

 إریض کے نی۔ حچٓخ ْےە حد رظخ حپُی ریٕی کخ كن حىح کیخ کَٔە حّ ١َف كيیغ يٕؿٕى ْے کہ حٓالو يیں ٓذ ٓے حچٓخ ِٔ ْے ؿٕ حپُے حْمِ 

َٕڈُْے کی کیخ ٍَٟٔص ْےە ریض ٓے يهظخ ْٕ، حپُے گَٓ ٔحنٕں ٓے يلزض کََے ٓے يهظخ ْٕ طٕ رُيے کٕ پہخڑ پَ چڑْ کَ ڈْ حگَ حیًخٌ حْمِ 

ًيہ  حّ نی۔ کہُے يیں یہ ٓچ ْے کہ ؿٕ ٗوٚ يـَّى ْے، ؿٕ کى رچٕں ٔحنے ْیں، ؿٍ کی ًيہ ىحٍیخں کى ْیں ِٔ ہللا کی ١َف ُیخىِ

هی َُيگی ىحٍی ٓے ؿخ ٓکظے ْیںە حپُی ًيہ ىحٍیٕں کٕ پٍٕح کَ کے ؿخَخ حٍٔ رخص ْے، ٍٓظہ رخنٕحٓطہ ْٕ ؿخطخ ْےە يگَ يیَح هیخل ْے کہ ػخث

 کی طوهیي کََخ ىَیخ کے َْ َظَثیے ٓے رہظَ ْے حٍٔ رهُي طَ ْےە ٌ  ٱکی َُيگی ٓے يطخروض ٍکُٓخ حٍٔ  يیں ٍٕٓل ہللا  

کب يهہوؼ لول ھے کہ خف نطى کب ػهى اـ کی ػمم قے ثڑھ خبۓ وِ اـ کے نی۔ ایک  زُؽت ػهیؓ(  124 ًَجؽ قوال

 وثبل ثٍ خبتب ھے، اـ کی وَبزت فؽيبئیےە

ں ؿیٔے يیں حکؼَ کہظخ ٍْظخ ْٕں حگَ کٕثی ٶىیکٕٓ یخٍ حّ يیں، يیں حیک آٓخٌ حٍٔ حّ ٓے ًٍح ُیخىِ ًٓـٓ يیں آَے ٔحال ئهہ رظخ :خواة

کَو ہللا ٔؿہہ کے حّ هٕل کے يطخرن ىٍحٛم  ػهی   ٗوٚ حپُے ًٍْ کی حْهیض حٍٔ ڈیٹخ ٓے رڑح ٕٓحل حٹٓخ نے طٕ ِٔ پخگم ْٕ ؿخطخ ْےە ؿُخدِ 

حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ ؿذ ًٍْ کخ ڈیٹخ رہض ُیخىِ رڑْ ؿخۓ حٍٔ حّ کی حٓظطخػض رٓی َہ ْٕ طٕ رٓی َوٜخٌ ْٕطخ ْےە حٓی ١َف ؿذ ًٍْ 

کَو ہللا ٔؿہہ َے رخنکم  ػهی   حپُی حٓظطخػض ٓے رڑح ٕٓحل حٹٓخ نے ؿْ کخ ڈیٹخ حّ کے پخّ َہ ْٕ طٕ رٓی ُٔحل پٌیَ ْٕطخ ْےە طٕ ؿُخدِ 

طُخ ُيیٍ کٕ پهٹظخ ْےە یہ رخص یخى ٍکٓی۔ کہ ؿظُخ رڑح ٱٛلیق حٍٔ يُخٓذ رخص کی ْےە ْى حٓے یٕں کہظے ْیں کہ ؿظُخ ػهى رڑْظخ ْے حٓظخى 

ےە ِٔ هٜٕٛیض َہیں یّض ْٕطی ْطُخ ْی ُيیٍ کٕ پهٹظخ ْےە حّ يیں ُیخىِ ٓے ُیخىِ حػظيحل ْٕطخ ْےە ُیخىِ ٓے ُیخىِ ػًٕيٱکٕثی ػخنى ْٕ 

 إکخ هٕل حّ يیں رہض هٕرٍٜٕص ْے کہ " حّ ُيیٍ کی ١َف ْٕ ؿخ ؿُیي   ڈَْٕڈْ ٍْخ ْٕطخ ْے، ػًٕيیّض کی طالٕ يیں ْٕطخ ْےە ٗینِ 

ٓے چهظے ْیں"ە چُخَچہ ؿذ ٔحهؼی آپ رڑے ىل کے ْٕ ؿخثیں گے، رڑے ػهى کے ْٕ ؿخثیں گے طٕ آپ  ؿْ پَ َیک ٔ ري ٓذ حیک ْی ١َف

حّ ١َف پخک ْٕ ؿخثیں گے کہ ٓذ َیک ٔ ري آپ کے پخّ ٓے ْٕ کَ گٍِ ؿخثیں گےە آپ کی رُیخى يیں َہ کٕثي ؿٍَٔ ْٕ گخ َہ  هطَحص ٓے

کٕثي نٌص ْٕ گی حٍٔ َہ ْی کٕة حًیّض ْٕ گیە ؿذ ػهى َْ هٔى کے ؿٌرخص ٓے پخک ْٕ ؿخۓ طٕ پَٓ ِٔ هخنٚ ػهى ْٕطخ ْے حٍٔ ِٔ ہللا 

 کٔی کٔی کٕ َٜیذ کَطخ ْےە

 قؽ کیب اقالو يیں فیًهی پالَُگ خبئؿ ھے؟(  125 ًَجؽ لقوا

َْ ١َف ٓے ْی ؿخثِ ْے، ٕٓحۓ حّ کے کہ ؿذ رچے رٍ ؿخثیں حٍٔ حٌ کٕ ٟخثغ کیخ ؿخۓ، حّ ٓے پہهے پہهے طکە روخٍی َٗیق  :خواة

حٍٔ هَآٌ حطَ ٍْخ طٓخە حّ کخ کیخ کَطے طٓے يزخٍکہ يٕؿٕى ْےە روخٍی کی ٗخیي چٕىْٕیٍ كيیغ يیں ْے کہ ْى ػِل  يیں ػِل کی كيیغِ 

یخ يَى  spermَے يُغ َہیں کیخە ىیکٕٓ كیخص کخ هخٌَٕ حّ ٔهض الگٕ ْٕ گخ ؿذ يَى کخ  يطهذ ْے ًْیں ہللا َے يُغ َہیں کیخ حٍٔ ًْخٍے ٍٕٓل  

رٓی َہیں ْٕطخ  ٍے حّ پَ هظم کخ گًخٌٱٍے ٱٓے ؿخ يهے، ؿہخں طیَٔی ْٔظی کی حكِحثٖ َٗٔع ْٕ ؿخۓ گیە  eggکخ ؿَػٕيہ ػٍٕص کے 

کی كيیغ كخثُم ْے کہ ؿْ َے آَخ ْے، آَخ ْے حٍٔ طى َے  حٍٔ َہ ْی حّ پَ کٔی هٔى کخ کٕثی حنِحو ْٕ ٓکظخ ْےە طٕ یہخں ہللا کے ٍٕٓل  

 ؿٕ کََخ ْے کَطے ٍْٕە

کؽتب ھےە پؽوفیكؽ يبزت تبؼیص يیں کئ کئ گؿ نًجے اَكبَوں کب غکؽ ھےە لؽآٌ ثھی اـ کی ِؽف انبؼِ (  126 ًَجؽ قوال

کیب يؽَے کے ثؼع ھًبؼے لع ثھی اَہی کی ِؽذ نًجے ھوں گے اوؼ اگؽ َہیں تو کیب اٌ کی يوخوظگی يیں ھى ثوَے َہیں نگیں 

گے؟ اوؼ یہ ثھی ثتب ظیں کہ خُت يیں ھًبؼی نکهیں وھی ھوں گئیں؟ کیب ھى اَہی نکهوں کی ثُیبظ پؽ اپُے ؼنتہ ظاؼوں، 

 گے؟ ػؿیؿوں اوؼ ظوقتوں کو پہچبٌ قکیں

نٹی ٓیيْی ٱؿْ يیں یہ چٕٓٹی يٕٹی، آڑْی طَچٓی،  رٓی ْے حٍٔ face lifterؿُّض کٕ يیں حیک حیٔی نیزخٍٹَی ًٓـٓظخ ْٕں ؿٕ  :خواة

هٔى کی چیِیں َکم ؿخثیں گجیںە حگَ کٔی کخ ٍَگ پٓیکخ ْے طٕ ٕٗم ْٕ ؿخۓ گخ، کٔی کی آَکٓیں ٹیڑْی ْیں طٕ ٓیيْی ْٕ ؿخثیں 

کخ هٕل رٓی ْے کہ ؿُّض يیں حیک ىٔکخٌ ْے  رٓی یہی ٗکهیں نے کے ؿخَخ ْے طٕ پَٓ ؿخَے کخ کیخ كخثيِە ك٠َص ػهی  گجیںە حگَ ؿُّض يیں 

کی هخٛی رڑی يخٍکیٹ  face offْے، ؿُض يیں  face offؿہخں رُيے ؿخثیں گے، ؿٕ يُخٓذ ًٓـٓیں گے حپُے حٔپَ نگخ کَ نے آثیں گےە یہ 

ُي آ گیخ، یہخں کٕثی چہَِ پُٔي آ گیخ، کٕثی هخطٌٕ پُٔي آ گت، یہخں طٕ ہللا ہللا کَ کے آپ حیک ْٕ گیە ؿیٔے كَٙ کَٔ آپ کٕ کٕثی پٔ

ىَٔٓے ٓے گٍِ کَ ْی نیظے ْٕە ؿُّض کخ طٕ يطهذ ْی یہ ْے کہ آپ کی هٕحْ٘خص کی طٔکیٍ کخ حیک حیٔخ ؿہخٌ ؿہخں آپ کی 

ٍٕیں حیک ْی ٗکم کی ْٕں کخ َہیں پظہ کہ ْٔخں کیخ ٓظَّ ك   idealismهٕحْ٘خص کی طکًیم ٓے آپ کٕ ٍٔکخ َہیں ؿخۓ گخە يـٓے آپ کی 

يزخٍکہ ْے  کی حّ يٕٟٕع پَ كيیغِ  کی ١َفە ؿُض يیں هي کے يظؼهن ؿٕ پٕچٓخ گیخ ْے طٕ ٍٕٓل   actressگجیں حٍٔ ِٔ رٓی کٔی حَڈیٍ كهى 

ِ   original mostحٍٔ یہ رڑی ػـیذ ٓی رخص ْے کہ یہ  کی كيیغ ْے ؿٔے ًْخو رٍ يُزّہ )ٛلیلہ ًْخو  كيیغ ْےە یؼُی ك٠َص حرَْٕیَ

  ِ ٍ  رٍ يُزّہ ػٍ حری َْیَ کے ُيخَے يیں ْی يَطّذ ْٕ گجیں  ( َے کخپی کیخ حٍٔ حّ يیں يـًٕػی ١ٍٕ پَ حیک ٕٓ طہظَ حكخىیغ ْیںە یہ ك٠ٕ

ٍ   آیخ، ڈحکٹَ يلًي كًیي ہللا هخٌ کی ُٓي حّ پَ يٕؿٕى lateطٓیںە ؿٕ نٕگ کہظے ْیں کہ كيیغ کخ کخو  کے  ْے کہ یہ حكخىیغ کخ َٔوہ ك٠ٕ

  ٗ آپ کی َظَ کَطخ  ، ْيیظہ  يِ يـًٕػہء كيیغ ٓے ؿٕ يیں طللظہ  ُيخَے يیں ْی يللٕظ طٓخە حّ كيیغ کی ٍٔحیض رٓی حّ حّٔنیٍ ىٓظیخد 

كظّی' کہ آپ رخٍی طٕ حّ کخ هي حیک ِْحٍ گِ طٓے، ؿذ ِٔ ُيیٍ پَ حطخٍے گ۔ حٍٔ پَٓ نٕگٕں کے هي چٕٓٹے ْٕطے چهے گ۔ە  ْٕں کہ ك٠َص آىو  

هي پَ آ گتە ؿْ ٍكظخٍ ٓے هي چٕٓٹے ْٕطے ؿخ ٍْے ْیں حگَ طیٍ ٕٓ ٓخل حٍٔ حَٔخٌ َُيِ ٍْخ طٕ پَٓ ىٍٔریٍ ٓے حَٔخٌ ُيیٍ پَ ڈَْٕڈَخ 

ُيخَے ى ػهیہ حنٔالو کے إْٕطے ىیکٓخ ْےە کزٓی کزٓی ػٕؽ رٍ ػُک يیں رخُیخكض ْٕ گیخ، ك٠َص ىح repeatپڑے گیە حرٓی ْى َے حٓے 

 ْٕ ؿخطخ ْے ؿیٔے ػخنى چُخ کخ هي ْٕ گیخە repeatيیں ؿخنٕص يیں ْٕ گیخە حد رٓی کزٓی َہ کزٓی ِٔ هي 

کے نلخظ ٓے ْے، ًْخٍے پْ يُظَ کے نلخظ ٓے ْےە حگَ حّ ىَیخ يیں آپ كهى ىیکٓظے ْٕ کہ ؿظُی  spanحّ ىَیخ يیں ًْخٍح هي ًْخٍے 

يیں كٹ َْٕے کی ٔؿہ ٓے هي چٕٓٹے ْٕ ؿخطے ْیںە ىَیخ يیں آپ کےهي  spanيگَ حّ  ٓکَیٍ چٕٓٹی طی ؿخطی ْے، هي ْٔی ْٕطے ْیں

حٓی کی ١َف ْٕں گےە يگَ ٗخیي ًْیں  یہ ْیں، ؿذ حیک رہض رڑی کخثُخص کٓهے گی، رہض رڑی کخثُخص کٓهے گی طٕ هي ٔ هخيض رٓی یویُخ  

کے يطخرن ْٕ گخە  spanّ ٱّ ٓخثِ يیں ًْخٍح ِٔ ٓخثِ ٱگے گیە حَيحُِ َہ ْٕ کہ ْى کظُے نًزے هي کے ْیں کیَٕکہ ًْیں ػیٍ يطخروض ن

ْیںە ؿیٔے پہهے ٔیَحَٕں يیں آىو ػهیہ حنٔالو کخ هي ٗخیي حیک ِْحٍ گِ ٍْخ ْٕ حٍٔ ػًَ  ىَیخ کے ٓخثِ ًْخٍے هئں کے يطخرنؿیٔے حّ 
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کی ػًَ َٕ ٕٓ ٓخل حٍٔ کچٓ رَّ طٓی طٕ ال يلخنہ ٔهض حٍٔ ُيخٌ ٔ يکخٌ کے ٓخطٓ هي ٔ هخيض کی طوٜیٚ  رٓی حیک ِْحٍ ٓخلە ك٠َص َٕف  

 چهظی ٍْظی ْےە

 ثھی ھو گی؟ procreationکیب خُّت يیں (  127 ًَجؽ قوال

َہیں ْٕ گیە یؼُی ؿُّض يیں ْى ؿٕ چخْیں گے رُخثیں گے ؿٕ چخْیں گے ْى طوهین کَیں  procreationْٕ گی ٗخیي  Procreativity :خواة

ؿُّض کٕ حیک يکخٌ َہیں حیک ٓظخٍِ ىیخ ؿخۓ گخ، کیَٕکہ يیں ؿُّض کخ ؿٕ ٓخثِ  گےە يیں حّ پَ ُٓي طٕ َہیں ٍکٓظخ يگَ يیَح هیخل ْے کہ حْمِ 

ٌ کخ َٜیذ ْٕ گخە ؿیٔے ك٠َص ٗین ػزيحنوخىٍ ٱّ نلخظ ٓے ؿُّض يیں يکخٌ َہیں ْٕں گے رهکہ ؿُّض يیں حیک حیک ٓظخٍِ ٱ، ىیکٓظخ ْٕں

 َے چہم هخف کے آهَ يیں نکٓخ ْے; ؿیالَی  

  ِِ ِِ  ىلِ  حے ٓظخٍ  آًٓخں ٍحِ يٍ کہ ي٘خرہ ْٔظی ٓخٍ

ٓظخٍے ٓے ي٘خرہ ْےە کہ يیَے ىل کے يطخرن حیک ٓظخٍِ ْٕ گخە يیں َے حٓے ٹٓیک کََخ حے يیَے ىل کے ٓظخٍے طٕ آًٓخٌ کے کٔی 

 طوهین ٍَٟٔ ْٕ گیە ں یخ کَیهے یہ يیَی يَٟی ْےە يـٓ يیں حطُی هيٍصِ إگخٱْٕ گخە چخْے حّ يیں حنیچیخں 

قے آگبھی کہبں تک  ؼقولۖ پؽوفیكؽ يبزت آپ کب لؽآٌ فہًی کب يؼیبؼ کیب ھے؟ لؽآٌ فہًی يیں قیؽتِ(  128 ًَجؽ قوال

 ػهى کؽ قکتے ھیں؟ َؽوؼی ھے؟ ھى ثطوؼ ِبنت ػهى اـ قے کیكے اکتكبةِ

ٌِ  :خواة ٕ يیں ؿظُی کًَٗہ ٓخُیخں ْیں حٌ کے يظؼهن کٕثی ًی كیخص حپُے ٔؿٕى ٓے کٔی هٔى کی کٕثی ٗہخىص ٍَگ ٔ ر   حّ ؿہخ

 ٌِ حیک حیٔے حٓظخى ْیں ؿُہٕں َے َْ حیک نلع حٍٔ ؿًهے کے  پخک حیک حیٔی کظخد ْے حٍٔ يلًي ٍٕٓل ہللا   َہیں ىے ٓکظخە َٛف هَآ

conduct   چٕٓڑی ْیںە ؿْ ٓے ًْیں یہ رٓی نگظخ ْے کہ هَآٌ کخ کیخ يطهذ  کٕ حپُی َُيگی ٓے گِحٍ کَ آپ کے نی۔ ؿًهہ حكخىیغ طللظخ

ثًَ يیں کٕثی حیٔی ٗے َہیں ْےە  گَحثًَ ٓے ًْیں پظہ َہیں چهظخ حّ نی۔ کہ گَح ْے حّ کے يؼخَی کیخ ْیںە حّ کے حػَحص کیخ ْیںە

ًَخیخں ْٕە يیں حّ کی يؼخل آپ کٕ ىے ٓکظخ ْٕں کہ ؿذ  conductٗے َہیں ْے ؿْ ٓے حّ کخ  حیک نلع کے طَؿًے يیں حیٔی کٕة

 ہللا َے هَآٌ يیں کہخ کہ 

 " ٍَ َِي ِّٓ َظطَ ًُ َُٔيِلذُّ ٱۡن  ٍَ ٕاٲرِی َّ ُيِلذُّ ٱنظا ٌا ٱنها ََس]  اِ ٍَُس حنزََو ٕۡ " [   (ٍُْے ٔحنٕں ٓے رڑی يلزض ٍکٓظخ ْےکہ ہللا طٕرہ کََے ٔحنٕں ٓے حٍٔ پخک ) 222:  ُٓ

یہخں  ٓے پٕچُٓخ پڑح کہ یخ ٍٕٓل ہللا   يگَ ؿخ کَ پَٓ ٍٕٓل ہللا   everybody knewطٕ يیَح َہیں هیخل کہ کٔی کٕ نلظٕں کخ طَؿًہ َہیں پظہ طٓخە 

ٍ  يطہّ ١خَْ کٌٕ ْیں؟  ىٓض نیظے ْیں، یؼُی ؿٕ ٛلخثی کخ ُیخىِ هیخل ٍکٓظے  َے كَيخیخ کہ ؿٕ ڈْیهے کے رؼي آدِ  َیٍ کٌٕ ْیں؟ طٕ ك٠ٕ

یخ کٕثی كیَحٌ کٍ نلع َہیں طٓخ رهکہ حٌ ئهًخَٕں کے نی۔ ؿٕ ُیخىِ ٛلخثی کے هخثم ْیں حٌ کے  spiritual wordْیںە ىیکٓیں يطّہَیٍ کٕة 

ی ٛخف َہیں ْیں حٍٔ ِٔ پخَی ٓے ؿٔم کَ کے َے كَيخیخ کہ ْٕ ٓکظخ ْے ؿٕ رخَْ ٓے آۓ حٍٔ یہ هیخل کَے کہ ْى حرٓ نی۔ ہللا کے ٍٕٓل  

حٌ ٛلخثی کَے طٕ پَٓ حٌ کٕ يطّہَیٍ کہخ ؿخۓ گخە حٓی ١َف کچٍ يیں کٕثی هخطٌٕ ریٹٓی ْیں حٍٔ حٌ کخٔ کٓخَخ پکخ کے ؿهيی َکهُخ ْے طٕ پَٓ 

ٛلخص ىیکٓی گجیں ْیں طٕ حٌ کٕ ْ کہظی ْے کہ يیں رَٓ چیِ ٛخف ٓظَٓی کَ کے َکهٕں حٍٔ رہض ٓخٍی هٕحطیٍ يیں یہ کی ٛلخثی کی كِ 

ْى يطّہَیٍ يیں ٗخيم کَیں گےە حٓی نی۔ کٕثی رٓی ؿًهہ کٔی رٓی هیًض پَ آپ کٕ ٟٔخكض َہیں ىیظخ ؿذ طک حّ کی ٟٔخكض ىیُے 

 َہیں ًٓـٓخطخە conductٔحال آپ کٕ حّ ؿًهے کخ 

ە حیچە ڈیە کخ طٓیِٔ نکظٓے ْیںە ١َیوہ ْٔی هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! هَآٌ پڑُْے کخ ٓذ ٓے رہظَ ١َیوہ ْٔی ْے ؿْ ١َیوے ٓے ْى پی

ْے ؿْ ٓے ْى حیى حے کخ يوخنہ نکٓظے ْیںە ْى هَآٌ طٕ پڑْ نیظے ْیں نیکٍ ًْیں پظخ ْی َہیں ْٕطخ هَآٌ کے پیچٓے کیخ ْےە ىیکٓیں 

ػهى طٓخ، یؼُی ہللا َے کٔی رٓی ػهى کٕ ْى حچخَک َہیں حٹٓخ ٓکظےە ػهًیض کی حرظيحء ٓے، حَٔخٌ کی حرظيحء ْےە ػهى ٓے پہهے رٓی 

ٍٔيخ َے  یَٕخٌ کے ػهى ٔ يؼَكض کی حد رٓی ىْٕو ْے، حْمِ  آۓ، حْمِ  Greeksحّ ٔهض رٓی نٕگٕں کٕ کچٓ َہ کچٓ ُٗخهض ىے ٍکٓی طٓیە 

ٌِ  رٓی ػهى ٔ يؼَكض کٕ طَهّی ىی، حْمِ  ْٕطخ  كکیى کے آَے ٓے پہهے یہ ٓخٍے ػهٕو يٕؿٕى طٓےە ًْیں چخْی۔ يَٜ َے رٓی طَهّی ىیە هَآ

ْے کہ حپُخ طٓیِٔ َٗٔع کََے ٓے پہهے حٌ ٓخٍے ػهٕو پہ حیک َظَ يخٍنیں کیَٕکہ رہض ٓخٍے نٕگٕں َے حػظَحٝ کیخ، ؿُہٕں َے هَآٌ پہ 

حػظَحٝ کََخ طٓخ کہ هَآٌ پچٓهے نٕگٕں کے هیخالص کی كٕٹٕ کخپی ْےە طٕ آپ َہ طٕ يُطوی ١ٍٕ پَ حیٔے حػظَحٟخص کخ ؿٕحد ىے ٓکظے ْٕ حٍٔ 

 آپ کٔی ىَٔٓے کٕ ٓـٓخ ٓکظے ْٕە آپ کٕ کیخ پظخ کہ پَحَے هیخالص کیخ طٓے حٍٔ آؽ کے کیخ ْیںە  َہ ْی

حگَ آپ َے هَآٌ کخ ٛلیق ١َؽ ٓے يطخنؼہ کََخ ْے طٕ پَٓ آپ کٕ طًخو پچٓهے هیخالص ٓے آگخْی َْٕی چخْی۔ە حٌ کٕ نے کَ آپ هَآٌ طک 

ػهٕو کٕ ىیکٓیں، ؿہخں آپ يٕؿٕى ْیںە ؿذ طک آپ يخٟی حٍٔ كخل کے طًخو ي٠خيیٍ پڑْ کَ آثیں، پَٓ هَآٌ پڑْیں حٍٔ پَٓ هَآٌ ٓے آگے کے 

کؼزہ کی هٔى ْے هَآٌ کی ًٓـٓ َہیں آے گیە آپ کٕ هَآٌ کخ كہى َہیں يهے گخە كیَص  حّ کخ طوخرم هَآٌ ٓے َہیں کَیں گے، آپ کٕ ٍدِ 

ّ ٔهض رٓی ٱ ٔهض کی هَآَی آیخص کی ٗہخىص ىیظخ ْےە كیَص طٕ یویُخ  ّ ٱ طٕ حد ْٕطی ْے کہ ؿذ آؽ کے ىٌ آپ کخ ػطیى طَیٍ ٓخثُٔيحٌ

م کے ِٔ ٓچخثی َہیں کہہ ٓکظے طٓے ؿٕ هَآٌ کہہ ٍْخ طٓخە حّ نی۔ حگَ آپک نٕگٕں کٕ ْٕطی ْٕ گی ؿذ يَ٘م حٍٔ يـَد کے طًخو ػهًخء يِ 

کٕثی ٗک َہیں ْے کہ هَآٌ ػهى کی ؿخثیض  ّ يیں هطؼخ  ٌ ػهٕو کٕ حچٓی ١َف ؿخَُخ پڑے گخە يیَے َِىیک حٱکٕ هَآٌ ًٓـُٓخ ْے طٕ آپ کٕ 

طوهین  طوهین ْے حٍٔ رخهی طًخو ىَیخ حٓی کظخدِ  ْےە طًخو ػهٕو ٓے رڑْ کَ ػهى ْےە ؿیٔے يیں َے کٔی يٕهغ پَ کہخ طٓخ کہ هَآٌ کظخدِ 

ٕ ٛلیق يؼُٕں يیں هَآٌ پڑُْخ ْٕ کی ٟٔخكض يیں ئَٜف ْےە چخْے حٓے يخَے چخْے َہ يخَےە حّ نی۔ يیَی ىٍهٕحٓض ْے کہ حگَ آپ ک

کخ ؿٕحد  scepticismکی ١َف پڑْی۔ ؿٕ پیچٓے ٓے ئُهک ْٕ ؿخۓ حٍٔ آگے رٓی آپ کے طـْٔ حٍٔ  Theoretical thesisطٕ حٓے حیٔے 

 ىے ٓکےە

يدیع کب ایک ظؼـ ظیُے واال ظوقؽے کو  َے ایک ثبؼ قوال کیب کہ خت لؽآٌِ پؽوفیكؽ يبزت ايبو غؿانی (  129 ًَجؽ قوال

ظیکھتب ھے تو َبضول کیوں ھوتب ھے؟ اقے تو ضول ھوَب چبھی۔ کہ ؼونُی کے فؽوؽ يیں کوئی اوؼ ثھی يعظگبؼ ھےە پھؽ 

خبِ قے ثھؽے ھوتے ھیں، يمًع يمجونیت اوؼ اپُے گؽوِ کب فؽوؽ ھوتب ھے تو ایكب  تِضوظ ھی خواة ظیب اـ نی۔ کہ خت ظل زۘ

 ب ھےە آضؽ ایكب کیوں ھے اوؼ اـ کب تعاؼک کیوَکؽ يًکٍ ھے؟ھی ھوت

حيخو َے ؿٕحد ىے ْی ىیخ ْے طٕ حّ يیں پَٓ يیَی ٍحۓ کی کیخ ٍَٟٔص ْے يگَ رؼٞ حٔهخص ىٔ ٍٕٛطیں ٔحٟق ْٕطی ْیںە ىٔ ٍٕٛطیں  :خواة

حٍٔ  حّ ١َف کہ حیک ىكؼہ يیں حٓاليک یٍَٕٕٓٹی، حٓالو آرخى يیں نیکچَ ىے ٍْخ طٓخ حٍٔ رخٍِ گُٓٹے يیں َے ِٔ نیکچَ ىیخە ىَیخ رَٓ کے ػهًخء
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ٕؿٕى طٓےە ٓخطٓ ٓخطٓ ٕٓحل ٔ ؿٕحد کخ ٓهٔهہ رٓی چهظخ ٍْخە ٛزق ٓخڑْے گیخٍِ رـے يیں َے َٗٔع کیخ ؿٕ ٍحص ٓخڑْے رخٍِ ٓکخنَ ْٔخں ي

ٌِ  After long discussionرـے طک رـیَ کٔی كخطًے کے چهظخ ٍْخ طٕ  يـیي کے طُخظَ يیں آپ کٕ  يیں َے حیک يَٜی ٓکخنَ ٓے پٕچٓخ کہ هَآ

َ ْٕ کہ آپ کی کظخد يیں ؿٕ نکٓی ْٕثی ٟٔخكض ْے ِٔ ٛلیق ْےە طٕ حَہٕں ِٜ یٹٓخ ْٕں حّ کے رؼي رٓی آپ ي  يیں حطُی ٟٔخكظیں ؿٕ ىے ر

َے کہخ آپ کی رخص ٛلیق نگظی ْے يگَ ْى ٍٓک َہیں نیظےە يیَح هیخل یہ ْے کہ رؼٞ حٔهخص حیٔے ػهًخء کی ٟٔخكظٕں ٓے حیک ىَٔٓے 

 يیخںٗوٚ کٕ كن پہُچظخ ْے کہ ْى حٌ ٓے کہہ ٓکیں کہ 

You are not justifying the study of the Quran  

حّ نی۔ ؿذ آپ کٕ ٛخف َظَ آ ٍْخ ْے حٍٔ ٛخف پظخ ْےە ٓخٍے کخثُخطی كوخثن حیک آیض کی طٜيین کَ ٍْے ْیں حّ کے رؼي رٓی حگَ کٕثی 

ٗخو ٓے  کَو ہللا ٔؿہہ ؿذ يًهکضِ  ىَٔٓح حّ کے هالف ىالثم ىے گخ طٕ رڑے حكّٕٔ کی رخص ْےە پَٓ حٌ ػخنًٕں کٕ ؿیٔے ك٠َص ػهی  

ٔحنے ػخنى طٓے حٌ ٓذ کٕ ٍٔک ىیخ حٍٔ َٛف حیک َٕؿٕحٌ کٕ حؿخُص ىی کہ یہ هَآٌ کخ ٔػع کَ ٓکظخ  گٍِے طٕ حَہٕں َے ؿظُے رٓی ٔػع کََے

 طٓےە حیٔخ ٔحهؼہ طٕ ْٕ ٓکظخ ْےە ىَٔٓے طًخو يؼخيالص يیں كـظہ حالٓالو ٗین يلًي رٍ حكًي حنـِحنی   ْےە یہ َٕؿٕحٌ هٕحؿہ كٍٔ رَٜی  

کی رخص ٕٓ كیٜي ٛلیق ْے رهکہ كـظہ حنٔالو ٗین يلًي رٍ حكًي حنـِحنی کخ حیک هٕل ْے کہ آهَی چیِ ؿٕ ٓیُہء حَٔخٌ ٓے َکهظی 

 طؼخنی' حّ ٓے طًخو ئهًخَٕں کٕ يللٕظ ٍکٓے رہَكخل ؿخثِ كي طک ؿٕ ہللا کی ؿخِ ْے، ػِص حٍٔ يظزے کی هٕحْٖ ْےە ہللا ذِ ْے ِٔ ك  

 ىثیٍ ْٕ ِٔ ہللا کے نٕگ ٕٔٛل کَیںە

کب اؼنبظ ھے کہ اگؽ آظيی ؾھع اضتیبؼ کے تو اقے یوں ػهى ػطب کیب خبئیگب، خیكے کُوئیں قے  َجی کؽیىۖ(  139 ًَجؽ قوال

 ب خب قکتب ھے اوؼ اـ کے تمبَے کیب ھیں؟پبَی َکهتب ھےە ؾھع کی يُؿل تک کیكے پہُچ

يیَے حیک ١َف کَکڑ ریٹٓے ْٕۓ ْیں، آپ کٕ پظہ ْے طٕكین ٛخكذ َٕحۓ ٔهض يیں کَکٹ کے رڑے ي٘ہٍٕ طَیٍ  هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! :خواة

طزَِٜ َگخٍ ْیں حٍٔ ؿذ يیں حٌ ٓے ىٍهٕحٓض کَطخ ْٕں کہ یخٍ رہض ىیَ ْٕ گجی ْے طٕ کہظے ْیں کہ حرٓی طٕ ْخٹ حٍُٔٔ آ ٍْے ْیںە يیں 

کَکٹ ْے حٍٔ ؿذ طک  terminologyگهی کَحَی ْےە حٌ کی ٓخٍی کی ٓخٍی ْیں حرٓی طٕ گ  کہظخ ْٕں رْ کَٔ یخٍ نٕگ طٓک گ۔، طٕ کہظے 

طیُٕں ٔکٹیں َہیں گَ ؿخطیں حٌ کخ طزَِٜ پٍٕح َہیں ْٕطخە حرٓی ُْي کے رخٍے يیں پٕچٓخ گیخ ْے حٛم يیں ٍہي حیک حیٔخ نلع ْے کہ ؿْ کٕ 

کخ حٍٗخى ْے کٔی ٗوٚ  یں َے پہهے رٓی آپ ٓے ًکَ کیخ کہ ٍٕٓل ہللا  ریخٌ کیخ ؿخ ٓکظخ ْےە ؿیٔے ي رہض ٓخٍے يؼخَی يیں طلٜیال  

يـٓے آپ ٓے رڑی يلزض ْے، كَيخیخ کہ پَٓ رال کے نی۔ طیخٍ ْٕ ؿخ کیَٕکہ ؿٔے يـٓ ٓے يلزض ْے حّ کی  َے کہخ کہ یخ ٍٕٓل ہللا  

کے کٔی ١َیوہء کخٍ پہ ػًم کَیں  ٍٕٓل   طیِی ٓےە طٕ ؿذ آپ ہللا کے ١َف رال حّ ١َف رڑْظی ْے ؿیٔے پخَی َ٘یذ کٕ رڑْظخ ْے،

کخ ىػٕی' طٕ ٍکٓظے ْیں يگَ يیں ًٓـٓظخ ْٕں نٕگٕں کٕ حیک کخو  ٍٕٓل   کََخ پڑے گخە رہض ٓخٍے نٕگ طوهیيِ  adjustگے طٕ َُيگی يیں حّ کٕ 

کی ١َف ىحڑْی ٍکٓ نیظے ْیںە حّ يیں ي٘وض رٓی َہیں نگظی يگَ ؿٕ رخهی رخ١ُی ػخىحص ْیں  ٓذ ٓے آٓخٌ نگخ ْے کہ ہللا کے ٍٕٓل  

 ٌِ کی حیک حٍٔ ػخىحص حهظیخٍ کَ نٕ، آپ ىحڑْی ٍکٓ نٕ رخهیٕں کٕ يؼخف کَ  هيح حّ کے ػالِٔ هيح کے ٍٕٓل   )حٌ کی كکَ َہیں کَطے(ە حے رُيگخ

 ىٔ، ٗخیي یہ يًکٍ َہ ْٕ ٓکےە 

َے کزٓی يہیُٕں گُيو کی ٍٔٹی َہیں کٓخثی، آٹخ چٓخٌ کے  ٍٕٓل   حیٔے ىٌ رٓی گٍِے، یہ ُہي کی يؼخل ْے کہ كَيخیخ آلِ پہ  ہللا کے ٍٕٓل  

چخْظے طٕ ىَیخ رَٓ کی  َہیں کٓخیخ حٍٔ کٓی ىٔ ٔهض کخ ئهٔم کٓخَخ حٌ کٕ ي٘کم ٓے َٜیذ ْٕطخ طٓخە یہ حهظیخٍی طٓخ حگَ ہللا کے ٍٕٓل  

آپ کٕ یخى ْے ؿذ حٌ کخ حٍٔ هٕحطیٍ کخ طٕٓڑح ٓخ حهظالف ْٕح حٍٔ يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ رڑی يزخٍک طٓیں ِٔ  َؼًظیں كخٛم کَ ٓکظے طٓےە

ٍِ  exception createػٍٕطیں ؿُہٕں َے هَآٌ کے هٕحَیٍ يیں  يلظَيخص طٓیں، ؿٕ ًْخٍی  کَ نیە كخالَکہ چخٍ ٗخىیٕں کخ ًکَ طٓخ يگَ ِٔ ؿٕ هٕحطی

، آُحىی ْے، حهظیخٍ کخ حٓظؼًخل کَٔ طٕ إکٕ چٕٓڑ ؿخ کہ يخل ٔ حٓزخد نے نٕ ؿظُخ چخْے نے نٕ حٍٔ ہللا کے ٍٕٓل  يخثیں طٓیں، ؿذ حٌ کٕ کہخ گیخ 

 ىَیخ کٕ َہیں چُخە حگَ آپ حیٍٕیؾ ىیکٕٓ طٕ يـٓے یہ ح٢ٓٔ رڑی ػـیذ ٔ ؿَیذ َظَ آطی ْے کہ حٌ يیں ٓے کٔی َے رٓی يخل ٔ حٓزخدِ 

One man who stood like Prophet pbuh and eleven women who stood like all the Muslims  

ٍ ٓخٍی هٕحطیٍ َے رال كیم ٔ كـض حّ آكَ کٕ هزٕل َہیں کیخە ہللا کی ١َف ٓے حٌ کٕ ؿٕ حَؼخو ٔ حکَحو کی ىػٕص طٓی، کہخ ًْیں َٛف ہللا حٔ

ٍ  ٱُہي ْے ؿٕ َہ َٛف يَىٔں کے نی۔ رهکہ  كوَ ْے، نٌصِ  کی ٛلزض چخْی۔ە طٕ یہ كوَ ْے، نٌصِ  حّ کے ٍٕٓل   کے نی۔ رٓیە  يہخص حنًٕيُی

كیَحَی کی رخص ْے يیں آؽ رٓی یہ ىیکٓظخ ْٕں، يـٓ ٓے يَىٔں َے کزٓی یہ ٕٓحل َہیں کیخ کہ ْى كالل ٔ كَحو کًخ ٍْے ْیں كخالَکہ 

خّ نٕگ ْیں، يگَ ػٍٕطیں حّ كٕحنے ٓے رہض ٕٓحل کَطی ْیںە ػٍٕطیں کہ ّٔ ظی ْیں پَٔكیَٔ ٛخكذ ًْیں پظہ ْے حّ کی ٓذ رڑے ك

َح حػَ پڑ ٍْخ ْے، ْى کیٔے حٌ کٕ کہیں کہ یہ كَحو کٓخَخ رُي کَٔ ًْیں طٕٓڑح ٍُم ىے ىٔە ػٍٕطٕں کًخثی ٹٓیک َہیں ْے، ًْخٍے رچٕں پَ ر  

ـٓظخ ْٕں کہ یہی ُہي ْےە يیں ٓے رہض ٓخٍی هٕحطیٍ َے يـٓ ٓے یہ رخص کہی ْے کہ هيح کے نی۔ ًْیں کٕثی ١َیوہ رظخثیںە يیں ًٓ

 طَک کَىے طٕ یہ ُہي ْے "ە ُہي کى يیں یہ طؼَیق کَطخ ْٕں کہ " ؿذ حَٔخٌ آثی ْٕثی آٓخَی کٕ حُ هٕى، حهظیخٍح  

قؽ آۓ ظٌ نوگوں کو يؽػوة اوؼ يتوخّہ کؽَے کے نیے یوؼپ اوؼ ايؽیکہ يیں َت َئی پبنیكیبں يتؼبؼف کؽائی (  131 ًَجؽ قوال

 وغیؽِ زبيم کؽ نیں تو اـ يیں کوئي نؽػی ؼکبوٹ تو َہیں ھے؟ contractsکے  settlementیہ خبتی ھیں، اگؽ ھى 

ػُکزٕص ْے َخں، حّ يیں ہللا َے كَيخیخ طخٍ کے حٍٔ ٗیطخٌ کے ىحو طٕ رڑے رٕىے ْیںە يکڑی کے ؿخل کی ١َف، طٕ يکڑی کے  سٍٕٓ :خواة

ؿخنے يیں یہ ٛلض ْے کہ رظخَْ یٕں نگظخ ْے کہ پٓیهظے پٓیهظے ٓخٍے يکخٌ يیں پٓیم گیخ ْےە پَٓ هيح کہظخ ْے کہ كن حیک پظَٓ کی ١َف 

 ْیں، حٌ کخ کٕثی طؼهن cultsخ ْٕح َکم ؿخطخ ْےە طٕ یہ ٓخٍی آطخ ْے حٍٔ ٓخٍے ؿخل طٕڑط

general understanding of the people of west  

رُظے ْیںە چٕٓٹے چٕٓٹے يٌْزی گَِٔ رٍ ؿخطے ْیں، ًٍح ٓی رخص پَ َکم پڑطے ْیں، کٕثی  cultsٓے َہیں ْےە ًْخٍے ْخں رٓی رڑے 

ْٔی ْے ؿیٔے آپ يیَی رخص ُُٓے آ گ۔، آپ کخ  senseيض کی ٱْیں يگَ  cultsخ ْےە یہ ٓخٍے يهظخٌ ؿخ ریٹٓظخ ْے، کٕثی الٍْٕ ؿخ ریٹٓظ

 کٕثی گَِٔ َہیں ْے آپ کخ کٕثی كَهہ َہیں ْےە

maybe you belong to anything? But since you want to learn you have come to me  
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کی ػزخىص کٕثی ٗے َہیں ْے کیَٕکہ آپ کٕ یخى ْے کہ هطزہ كـظہ حنٕىحع طٕ یہ ٓیکُٓے کی ٔؿہ ٓے ْى نٕگ يہٌد ْٕطے ْیںە ٗیطخٌ 

َے كَيخیخ طٓخ کہ ؿہخں طک ْى ئهًخَٕں کخ طؼهن ْے ٗیطخٌ حپُی ػزخىص ٓے يخیّٕ ْٕ چکخ ْےە حد کٕثی  کے ىٌ ہللا کے ٍٕٓل  

 ٌ کیٱ)یٍٕپ( کے ْخں چیِیں ٔحهغ ْیں یہ  ٌئهًخٌ رض پَٓض َہیں ْٕ گخ، حد ِٔ ىٔرخٍِ رظٕں کٕ َہیں پٕؿے گخە حّ نی۔ یہ ؿٕ حِ 

Psychotic, psychedelic instinct  

ْےە ِٔ حطُے رکَٓ گ۔ ْیں، حطُے ریِحٍ ْیں حپُی َُيگی، حپُی كویوظٕں ٓے کہ ػـیذ ٔ ؿَیذ چیِٔں يیں نٌطیں ڈَْٕڈْظے ْیںە ِٔ 

یٍٕپ کے رخٍے يیں یہ کہُخ کہ ٗیطخٌ کے ٓخطٓ کٕثی  just for enjoyحؿظًخػیض يیں کٔی َہ کٔی كًخهض کخ ًٍیؼہ ڈَْٕڈْظے ْیںە 

contract رچ گ۔ ؿه٢ ْےە یہ چُي حیک ریٕهٕف نٕگ ْٕں گے ؿٕ حپُے آپ کٕ رڑح حًٓخٍٹ ًٓـٓظے ْیںە حَہٕں َے کَ کے ِٔ ٔحهؼیcult   رُخ

ٌ يیں َ٘ے حٍٔ ڈٍگِ حٓظؼًخل ْٕطے ْیںە يٕؿٕى ْیں حٍٔ ح cultsکخ رٓی ٍٔحؽ پخیخ ؿخطخ ْےە يوظهق  Satan worshipنی ْٕ گی، ؿیٔے ْٔخں 

 طٕ حٛم يیں

These are psychedelic impressions  

 ؿٕ ًْی٘ہ حهزخٍٔں يیں رڑْخ چڑْخ کَ پیٖ کیے ؿخطے ْیں حٍٔ حّ ١َف آپ کے پخّ رٓی آ ؿخطے ْیںە

They have to do nothing with truth  

ھیں کہ ؼکوع کؽو خجکہ قدعے کب غکؽ اـ يیں َہیں ھےە قدعے کب اـ ایک آیت يیں ہللا تؼبنی' فؽيبتے (  132 ًَجؽ قوال

 يولغ پؽ کیوں زکى َہیں ظیب گیب؟

 يیَح هیخل یہ ْے کہ يوظهق يٕحهغ پہ کٔی يیں ٍکٕع کخ کہخ، کٔی يیں :خواة

َِد ۩ "  َٔٱۡهَظ ۡي  ـُ ۡٓ ٱ ٍَُس حنَؼهن] (٩ٔ)َٔ ٕۡ " [  )کٔی يیں ٓـيِ کََے کخ کہخ( 19:  ُٓ

ٓـيِ طٕ َٗٔع ٓے ْی چال آطخ ْےە ؿیٔے ىَٔٓی ؿگہ پہ ٗیطخٌ ٓے ہللا َے کہخ آىو کٕ ٓـيِ کَٔە يیَح هیخل ْے ٓـيے کخ ؿٕ ًکَ 

 یہ ْے ؿیٔے  هَآٌ يیں ْے، ٍکٕع کی َٔزض رہض ُیخىِ ْے حٍٔ ؿگہ ؿگہ ْےە حنزظہ

 "( ٍَ َاٲكِِؼی َكُؼْٕح َيَغ ٱن ٍۡ ََس] (َٖٗٔٱ ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ  :43  ] "

ے ؿْ کے رخٍے يیں يؼم ي٘ہٍٕ ْے کہ ؿٕ ٍکٕع يیں ٛيهخص ىیظے ْیں، ِٔ ئهًخٌ ؿٕ کہ كکى پْ يُظَ يیں حیک ؿگہ حیٔخ ٍکٕع ْ

کَو ہللا ٔؿہہ کے رخٍے يیں ي٘ہٍٕ ْے کہ ٍکٕع کے ػخنى ١ يیں حَہٕں َے حپُی حَگٕٹٓی ىے   کخ كکى يخَظے ْیںە ك٠َص ػهی  ٍکٕع يیں ہللا

کے رخٍے يیں ي٘ہٍٕ ْےە یہ طٕ َہیں کہخ ؿخ ٓکظخ کہ َٛف ٍکٕع کخ كکى ْے یہ ؿاليٕں کے  ىیە حٓی ١َف ك٠َص ػزيحنَكًٍ رٍ ػٕف  

posture  ُْیںە حگَ آپ ٓچ پٕچٕٓ طٕ ٍکٕع ٔ ٓـٕى، ْخطٓ رخَيُْخ ُيخَہء هيیى ٓے حَٔخٌ کی هييض کََے کے ؿٕ حَيحُ ْیں ِٔ ٓخٍے ًَخ

کت ؿالو حیٔے ْخطٓ رخَيْ کے کٓڑے ْٕۓ، کٕة َیچے يیں ؿًغ ْیںە نیکٍ یہخں حَٔخٌ َٛف ہللا کی هييض کَطخ ْےە پَحَے ُيخَے يیں 

ثی رخىٗخِ کے ٓخيُے آطے ْٕۓ آىْے ٍکٕع يیں ٍْظے طٓےە کٕثی ٓـٕى يیں چهے ؿخطے طٓےە طٕ یہی ؿٕ ْخطٓ رخَيْ کَ کٓڑح ْٕح کٕ

ُُ حَٔخٌ، حَٔخٌ کی طُظیى کَطخ ْے یہ يوظهق رخىٗخِ ؿیٔے ًََٔى کٕ ٓـيِ کیخ ؿخطخ طٓخ كَحػُہء يَٜ کٕ ٍکٕع کیخ ؿخطخ طٓخە طٕ یہ طًخو پٕ

(poses) ُخ چخْخ کہ یہ طًخو کٔی ؿیَ کے نی۔ ئُٕں َہیں ْیںە كخالَکہ حّ کے رؼي رٓی رخىٗخْٕں کے حکٹٓے کَ کے ہللا َے ىٍحٛم یہ کہ

ْخں یہ ٓخٍی چیِیں ْٕطی ٍْی ْیںە يگَ ہللا َے کہخ کہ ٓذ ٓے رہظَ یہ ْے کہ حگَ طى کٔی کی ىل ٓے هييض کََخ چخْٕ حٍٔ ػِص کََخ 

آۓ حٍٔ هَآٌ يیں حٌ کخ َْ ؿگہ ْی ًکَ ْےە ٍکٕع کخ  postureٕع ٔ ٓـٕى کے چخْٕ طٕ ٓذ ٓے ُیخىِ كن طى پَ ہللا کخ ْےە حّ نی۔ یہ ٍک

 رٓی كکى ْے حٍٔ ٓـيے کخ رٓی كکى ْےە

کہُب زؽاو ھےە آپ اـ کے  ظیٍ َے فتوی' ظیب ھے کہ یب ؼقول ہللاۖ ؼاونپُڈی کے ایک ثڑے يهہوؼ، ایک ػبنىِ (  133 ًَجؽ قوال

 ثبؼے يیں کیب کہتے ھیں؟

کیخ  qualifyهیخل ْے كَحو ٔ كالل کذ کے ١ے ْٕ چکے ْیںە كَحو ٔ كالل کی طٕ رلغ ْی َہیں ْےە رخهی آپ َے پہال ؿًهہ  يیَح :خواة

ىیٍ ْیں، پُڈی طٕ حیک چٕٓٹی ٓی ؿگہ ْے حّ يیں ِٔ ًٓخ کیٔے گ۔ )هہوہ( يگَ ئهہ یہ ْے کہ ہللا کے  کہ پُڈی کے حیک رڑے ػخنىِ 

َ   کٕ پکخٍح گیخ، پکخٍح ؿخطخ ٍٕٓل   کٕ پکخٍطے ٍْیں گےە ہللا طؼخنی' ًْخٍی ُرخَٕں کٕ حٓظطخػض  ٍْے گخ حٍٔ هیخيض طک ْى حپُے يلزٕد پیـًز

کٕ ًْخٍے نی۔ َُيِ ٍکٓخ ْٕح  کٕ پکخٍطے ٍْیںە حیک طٕ يٜیزض یہ ْے کہ ہللا َے ًْخٍے ٍٕٓل   ٌ  ٱکَطے ٍْیں حٍٔ  رو٘ے کہ ْى ًکَ ٍٕٓل  

 گَحيیء يلًي   پَ ىٍٔى رٓیـظخ ْٕں طى رٓی پڑْخ کَٔە طٕ حٓىِ  ْے، َْ گٓڑی، ؿذ حّ َے کہخ کہ يیَح رٓی ١َیوہ یہ ْے کہ يیں حپُے ٍٕٓل  

ْٕں کہ حٓاليی کٕ طٕ حّ َے ًْخٍی َْ َْ يیں َُيِ کیخ ْٕح ْےە رخهی پکخٍَے کی ؿہخں طک رخص ْے آپ کٕ كیَحَی کی رخص رظخ ٍْخ 

کٕ پکخٍَے پَ ْٕثیں حٍٔ ىَٕٔں ؿُگٕں يیں ئهًخَٕں َے آٹٓ آٹٓ ٕٓ رَّ کی كظق پخثیە پہهی  ٓهطُض يیں ىٔ رہض رڑی ؿُگیں ٍٕٓل ہللا  

خی۔ە حػخَض كَي ؿُگ يیں ؿذ ٍحڈٍک ؿٕ ٓپیٍ کخ رخىٗخِ طٓخ حّ َے حیک ئهًخٌ هخكهے کٕ نٕٹخ طٕ حیک ػٍٕص َے ىْخثی ىی کہ یخ ٍٕٓل ہللا  

طٕ کیخ طًہخٍح ہللا رٓی آ ؿخۓ طٕ طًہیں ًْخٍے ْخطٓ ٓے  ؿذ حّ ػٍٕص َے یہ آٔحُ ىی طٕ حّ ػالهے کے كکًَحٌ َے کہخ کہ آؽ طًہخٍح ٍٕٓل  

 َِ کًخٌ  َہں رچخ ٓکظخە ؿذ یہ رخص كخٓن طَیٍ گٍََٕ كـخؽ رٍ یٕٓق کٕ پہُچی طٕ حّ َے حٓی ٔهض ١خٍم رٍ ُیخى حٍٔ يٕٓی' رٍ َٜیَ کی ُی

ئهًخَٕں َے آٹٓ ٕٓ رَّ ٓپیٍ پہ كکٕيض کی، َٛف حّ حیک ؿًهے کی ٔؿہ ٓے، ہللا کے  ن٘کَ طَطیذ ىیخە حٍٔ حّ کی ٔؿہ ٓے حیک

 کٕ ؿذ ہللا َے پکخٍحە ٍٕٓل  

کی ؿُگ ْٕ ٍْی طٓی، حّ َے ئهًخَٕں کے حیک هخكهے پہ كًهہ  crusadeىَٔٓح ٔحهؼہ رٓی ٍٓ نیـی۔، ٍؿُخٍڈ ؿٕ کَک کخ ٔحنی طٓخ ؿذ 

کیخە حّ هخكهے يیں ٓهطخٌ ٛالف حنيیٍ حیٕری کی رٓظیـی یخ رٓخَـی رٓی ٓلَ کَ ٍْی طٓیە ؿذ حّ هخطٌٕ کی رخٍی آثی، هخطٌٕ َے پکخٍ 

کٕ یہ هزَ ىی  ىی گجی، ؿذ ٓهطخٌ ٛالف حنيیٍ حیٕری  ە ِٔ رے چخٍی ٗیہي کَ یخ يلًي   حنُزی   ، حّ َے پکخٍ کے کہخ ٔح يلًي  کے کہخ ٔح يلًي  

گت حٍٔ ٍپٍٕٹ يهی طٕ ٓهطخٌ َے هٔى کٓخثی کہ حگَ ہللا َے يـٓے حّ پہ هخرٕ ىیخ طٕ حّ کٕ حپُے ْخطٓ ٓے هظم کَٔں گخ حٍٔ ہللا َے حٓے 

کیخە طٕ يیں ٕٓچظخ ْٕں کہ ًْیں طٕ ػَری  کے ؿذ ِٔ گَكظخٍ ْٕ کے آیخ طٕ ٓهطخٌ َے حٓے حپُے ْخطٓ ٓے هظم ١Battle of Hattinخهض ىیە 
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" پکخٍطے طٓےە ؿٍ کٕ ػَری آطی ْے حٌ کٕ طٕ کٕثی ػـیذ  ْےە يـٓے طٕ َہیں آطیە يگَ ػَد کے نٕگ طٕ ؿخ رـخ " ٔح يلًيح   آطی ْی َہیں

! رخص یہ ْے کہ کٔی کٕ کہُے يیںە طٕ ًْخٍے يٕٕٛف پُڈی کے رڑے ػخنى کٕ کیٔے یویٍ ْےە ىیکٕٓ َخں رخص َہیں نگی طٓی ٔح يلًيح  

کخ حَيحُ ْٕطخ ْے، حٓٹخثم ْے حگَ آپ َے ُيخٌ ٔ يکخں کی هَرض یخ  dramaticsرٓی پکخٍَخ يخٟی يیں يؼیٕد َہیں ًٓـٓخ ؿخطخ طٓخە یہ كَف 

ںە كَٝ کَٔ حگَ هیيیض ریچ يیں ٓے حٹٓخَی ْٕ طٕ يیں حپُے رخپ کٕ ڈحثَیکٹ يوخ١ذ ْٕں گخە حپُے ىحىح کٕ حّ حَيحُ ٓے يوخ١ذ کَ ٓکظخ ْٕ

يیَح ٓهٔهہء َٔذ کٔی رُيے ٓے ؿخ کَ يهظخ ْے طٕ کیخ يیں یہ کہٕں گخ کہ حے آىو طٕ َے يیَے ٓخطٓ کیخ کیخ؟ حیک ٔنی ہللا ٓے ؿذ حٌ 

طی کٕ كٔخد ٔ کظخد کخ پٕچٓخ گیخ طٕ حَہٕں َے کہخ کہ يـٓ ٓے کیخ پٕچٓظے ْٕ، يیں طٕ حّ رخپ کخ ریٹخ ْٕں ؿْ َے ہللا کے ك٠ٍٕ يیں ؿه

کٕثی يِحثوہ َہیںە آپ  کَ نی طٓی، يیں کہخں ٓے طًہخٍے ٕٓحنٕں کے ؿٕحد ىٔںە حٍٔ پَٓ ہللا َے حٓے يؼخف کَ ىیخە طٕ آٔحُ ىیُے يیں هطؼخ  

 طٕ کْ چیِ پہ حػظَحٝ ْے حَہیں؟ يـٓے طٕ َہیں ًٓـٓ آطی کہ کیخ " یخ " ٓـيے يیں ؿخثیں گے، آپ ط٘ہي يیں پڑْیں گے ە ە ە یخ حیٓخ حنُزی  

پہ حػظَحٝ ْے، کہ پکخٍَے پہ حػظَحٝ ْےە حٛم يیں نٕگ یہ ًٓـُٓے ٓے هخَٛ ْیں کہ آٔحُ ؿْ کٕ يَٟی ؿخ کے ىٔ يگَ هيح ًٓـٓ کے 

نؼیٍ کہہ کہ پکخٍ  ُیمِ َہ ىٔە رْ حطُی ٓی رخص ْے حٍٔ طٕٓڑی ٓی رخص رٓی حگَ کٔی کی ًٓـٓ يیں َہ آۓە يیں طٕ ٗیطخٌ کٕ حے ػِح

ُے گخ ؿذ يیں کہٕں گخ حے ٗیطخٌە آٔحُ ىیُے يیں کٌٕ ٓخ َوٚ ْے، پَٓ يیں کہٕں حے ٗیطخٌ حػًٕ رخہلل يٍ ٓکظخ ْٕںە حّ ٔهض کیخ ر

حػظَحٝ َہیںە يیَح هیخل یہ ْے کہ ؿذ حَٔخَٕں کی ػهى يیں يض  کٕثی هخرمِ  حن٘یطٍ حنَؿیى طٕ يیں حّ ٓے پُخِ يخَگٕں گخە طٕ یہ هطؼخ  

ے کَ ىیظخ ْےە حیک ٓیيْی ٓی رخص یہ ْے کہ ؿذ آپ آٔحُ ىے ٍْے ْٕ طٕ آپ حٓے هيح يخٍی ؿخطی ْے طٕ ِٔ حّ هٔى کے ٕٓحل کٓڑ

طٕ حّ ّ پٕچٕٓ َخں  ًٓـٓ کے َہیں ىے ٍْے ْٕ پَٓ رخهی چیِٔں پہ آپ کٕ کیخ كَؽ ْٕ ٓکظخ ْےە حد ؿْ کٔی َے کہخ کہ یخ ٍٕٓل ہللا  

ْےە طٕ پَٓ حّ پہ کٌٕ ٓخ كظٕی'  يیں طٕ کہہ ٍْخ ْٕں ہللا کخ ٍٕٓل   َہیں، کٕ ہللا ًٓـٓظے ْٕ؟ طٕ ِٔ کہے گخ هطؼخ   کہ يلًي ٍٕٓل ہللا  

 َی رخص ْے يٕنٕی ٛخكذ کٕ کہہ ىیُخەنگخثیں گےە ر  

 

 

 

َهكت کب اضتتبو ____________________ چوتھی___________________  
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  قواالت [ 23]  کبنح، یكؽی يیڈیکم الئیخو 25 –ە قواالت و خواثبت کی َهكت ِ

  

يت يیںە اـ کی وَبزت فؽيب ٱَے فؽيبیب کہ " نیص اپُی لوو يیں ایكب ھوتب ھے خیكے َجی اپُی  زُوؼۖ (  134 قوال ًَجؽ

 ؟ظیں اوؼ کیب اـ ولت ھًبؼی لوو يیں ایكب " نیص " يوخوظ ھے

 خواة:

ٍِ ٱنؽَِّزیىِ  ـٰ ًَ  ثِۡكِى ٱهلِل ٱنؽَّۡز

اَؼّةِ أَۡظِضۡهُِى ُيۡعَضَم ِيۡعق ٍ۬ َوأَۡضِؽۡخُِى ُيۡطَؽَج ِيۡعق ٍ۬ َوٱۡخَؼم   یًؽٍ۬ ًِ ب ََّ ًٍُ۬ ـٰ نِّى ِيٍ نَُّعََك ُقۡهطَ

ْیںە يگَ حٌ کے ؿٕ َظخثؾ َکهظے ْیں ِٔ کٔی رٓی  ؿٕ رظخَْ رَے هیَ کے كخيم ْٕطےرہض ٓخٍے كوَے حٍٔ ؿًهے حیٔے ْٕطے ْیں 

يض يیں ْٕطخ ٱکے نی۔ حچٓے َہیں ْٕطےە یہ کہُخ کہ ٗین حپُے نٕگٕں يیں حّ ١َف ْٕطخ ْے ؿیٔے َزی حپُی  social situationهیًض پَ 

يیں  totalityْےە حّ يیں طٕٓڑح ٓخ يزخنـہ ْےە یہی يزخنـہ آگے رڑْ کَ نٕگٕں کے ؿه٢ َظَیخص کی رُیخى رٍ ؿخطخ ْےە حیک طٕ ٗین کزٓی حیک 

حٍٔ هخٙ ١ٍٕ پَ  يض کے نی۔ ْٕطخ ْےٱچٕٓٹے چٕٓٹے كهوٕں يیں ْٕطخ ْے ؿزکہ َزی حیک رہض رڑی  َہیں ْٕطخ، گَْٕٔں يیں ْٕطخ ْے حٍٔ

 حنهؼخنًیٍ ْیں، ُيیٍ ٔ آًٓخٌ يیں حطُی رڑی ؿٕ ٍكًض   ًْخٍے ٍٕٓل حکَو  

religious authority  

کے رؼي، حد َہ یہ ػاليض کٔی ىَٔٓے پَ ٔحٍى ْٕ گی حٍٔ َہ هيح کخ حَظلخد کٔی پَ آۓ گخە طٕ یہ طٕٓڑی ٓی  حد رخهی کٕثی َہیں رچی، آپ  

َح َہیں يُخطے نیکٍ حّ کٕ رطٍٕ حٕٛل َہیٍ حپُخیخ ؿخ طَكغ يیں کٔی ٗین َے هٕى كَيخىی ْٕ طٕ ْى حّ کخ ر   يزخنـہ آيیِ حٛطالف ْے ؿٕ ؿخنزخ  

ٌَٕ طٔهیى َہیں کیخ ؿخ ٓکظخە ٗین رہَكخل حپُے نٕگٕں يیں حطُخ رڑح َہیں ْٕطخ رهکہ ْى حّ ٗین کٕ ؿه٢ ٓکظخ، کٔی هیًض پَ رٓی حٓے هخ

کی كیؼیض کٕ کى کَ ىیظخ ْےە يکَ َزی کٕ یہ كن كخٛم ْے کہ  ًٓـٓیں گے کہ ؿٕ طّٕؿہخص کٕ حپُے ١َف يزٌٔل کَ کے هيح حٍٔ ٍٕٓل  

َے پٕچٓخ کہ ىیَ  ک ٛلخری کٕ رالیخ حٍٔ ِٔ ًَخُ پڑْ ٍْے طٓے، ِٔ ًَخُ پڑْ کے آۓ طٕ آپ  َے حیک ىكؼہ حی ؿیٔے آپ َے ُٓخ ْٕ گخ کہ ٍٕٓل  

ٍ   کیٕں کی، طٕ ٛلخری َے ػَٝ کی کہ يیں ًَخُ پڑْ ٍْخ طٓخە آپ   َے حپُی طٕٛیق  َے كَيخیخ آ ؿخطے طٕ حچٓخ ْٕطخە حّ کی ٔؿہ یہ َہیٍ کہ ؿ٠ٕ

طَ ٱْٕ طٕ کیخ پظخ حگهی ًَخُ ْی يُغ ْٕ ؿخۓە یہ کٕثی پظخ َہیں ْٕطخ کہ ؿذ َٗع  طَ ٍْیٱریخٌ کی ْےە حٓکی ٔؿہ یہ ْے کہ ؿذ َٗع 

طَ ٍْخ ْٕ طٕ حگهے نًلے کٔی كکى کخ پظخ َہیں ْٕطخ کہ کیخ كکى َخُل ْٕ ؿخۓە حٓهی۔ َزی کی ح١خػض هيح کے حكکخيخص ٱٍْی ْے، حٍٔ هَآٌ 

 ے حهظالف ْٕ ٓکظخ ْےەکٕ ًٓـُٓے کے نی۔ رہض ُیخىِ ٍَٟٔی ْے حٍٔ ٗین کے حكکخيخص ٓ

لعقی ھے کہ يیؽے ظوقت يیؽی لجب کے َیچے ھیں خٍ کو يیؽے اوؼ يیؽے ضبو ظوقتوں کے قوا  زعیثِ(  135 ًَجؽ قوال

زك کی ػاليت ھے؟ اوؼ کیب یہ  ضعا کی ياليت، ظوقتبٌِ ًٍ يیں یہ ثھی فؽيبظیدی۔ کہ کیب يطهوقِکوئی َہیں خبَتب، اقی َِ

ضوظ ثؽگؿیعِ ثُتب ھے ضعا  ثھی ظؼقت ھے کہ خو نطى ضعا ک پكُع ھوتب ھے يطهوق اقے پكُع َہیں کؽتی اوؼ خو ثؿػىِ

 تؼبنی' اقے ثؽگؿیعِ َہیں کؽتبە

ْٕطخ طٕ ٓذ ٓے پہهے حَزیخۓ ػهیہ حنٔالو پَ الگٕ ْٕطخ کہ حٌ کٕ ههن کی يِحكًض ىی ؿخطیە  (rule)هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! حگَ یہ هخٌَٕ  :خواة

رے ٗک یہ )حَزیخۓ ػهیہ حنٔالو( کلَ کے يوخرهے يیں ْٕطے ْیںە يگَ ؿٕ نٕگ ہللا کے رُيے ْٕطے ْیں ؿٕ طٔهیى کَطے ْیں، ؿٕ يلزظٕں 

 ٕطی ْےە کخ ٍٔپ حهظیخٍ کَطے ْیں حٌ کی آپْ يیں رڑی ٗيیي يلزض ْ

 " ِّ ا خ نِّه يُّ ُكزّ   َٗ
ْح أَ  ٕ ُُ ٍَ َءحَي ي ٌِ ََس] َٔٱنا ٍَُس حنزََو ٕۡ " [  زیخء ٓے رہض ُیخىِ يلزض ْٕطی ْے(حَحٍٔ ہللا کے رُئں کٕ حپُے حكزخد ٓے حٍٔ )  43:  ُٓ

کَیى حپُے رُئں کٕ هلیہ ٍکُٓے کے نی۔ حَہیں ٍٕٓح کَٔحطخ ْےە یہ ياليظیہ ٓهٕک کخ حٕٛل ْٕ ٓکظخ ْے،  حّ نی۔ یہ هخٌَٕ َہیں کہ هيحَٔيِ 

کٓظخ ْے حٍٔ ؿْ کی ػِص کَطخ ْے حٓے نٕگٕں يیں يؼُِ کَ ىیظخ ْےە رڑی ي٘ہٍٕ ہللا کخ َہیںە ہللا کخ حٕٛل یہ ْے کہ ِٔ ؿْ ٓے يلزض ٍ

ههن کٕ هيح کخ حَؼخو ًٓـٕٓ، پَٓ ؿْ ٗوٚ پَ حّ کے حَؼخيخص ٔحٍى ْٕطے ْیں آپ ىیکٓ ٓکظے ْٕ کہ ِٔ يوهٕم  يكضِ كيیغ ْے کہ يِ 

 کٔی َے حٌ ٓے کخ هٕل ُٓخ ىٔںە  يیں رڑح َٓحْخ ؿخطخ ْےە يیں آپ کٕ ٓیيَخ هٕحؿہ يہَ ػهی  

ُكۡى "  َۡ ُك ًۡ ٗ  أَ َِٔ َُ ُك ًۡ ٕۡ ]َكٱ ََسُٓ " [  152:  ٍَُس حنزََو

يزخٍکہ کے پْ يُظَ يیں پٕچٓخ کہ ہللا کٕ طٕ نٕگ یخى کَطے ْیں يگَ ہللا نٕگٕں کٕ کیٔے یخى کَطخ ْے؟ طٕ كَيخیخ ىیکٓظے َہیں ْٕ  ٔحنی آیضِ  

کہ رُيے طٕ طٕٓڑے ػَٛے کے نیے ْٕطے ْیں ؿزکہ ہللا طٕ ئظوم ْےە طٕ ِٔ ؿذ يَؿخطے ْیں طٕ ہللا نٕگٕں کے ىل حٌ کی ١َف ؿٓکخ ىیظخ 

هيح حٌ کے يِحٍحص پَ آ کے ہللا کی یخى کٕ طخُِ کَطی  طے ْیں، هَآٌ پڑْظے ْیں، ًکَ کَطے ْیں، كخطلہ پڑْظے ْیںە يوهٕمِ ْےە نٕگ ْٔخں آ

  ٍْظی ْےە یہ حیک رڑح يُخٓذ حٍٔ هٕرٍٜٕص ؿٕحد ْےە حنزظہ یہخں حیک چیِ کی ٟٔخكض ٍَٟٔی ْےە
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ٰب ُئْح   ًَ ِِ ٱۡنُؼهَ ٍۡ ِػزَخِى َّ ِي ٗ ٱنها َ٘ خ يَۡو ًَ ٍَُس َكخ١َِ]اَِا ٕۡ [  ّ کے نزخىے طهے ْیںەٱ کے ػخنى ہللا  28: ُٓ

 کہ ػهى پَ کی۔ ْیںەػهى حیک هٜٕٛی ىٍؿخص کی ػاليض ْےە چَٕکہ ہللا طؼخنی' َے ػزخىحص پَ ٍطزے يوٍَ َہیں ک۔ ره

خ ءُ  َ٘ ض   ياٍ َا ٰب ٍََؿ َكُغ َى َۡ ق]( ٧ٙ )ََ ُٓ ٍَُس ُیٕ ٕۡ [  ٍطزے رهُي کَطخ ْٕںە ؿْ کے چخْظخ ْٕں  76: ُٓ

ًِٖ ِػۡهى  ػَ  َم ُڪّمِ  ٕۡ ق]( ٧ٙهِیى   )ََٔك ُٓ ٍَُس ُیٕ ٕۡ [  حٍٔ َْ ػهى ٔحنے کے حٔپَ حیک ػهى ٔحال ْےە 76: ُٓ

 

 

رٓی ْٕطے ْیںە طٕ یہ ػهًخَہ ػخىطیں ؿٕ ْیں ٗخیي ػخو نٕگٕں ٓے ْٹ کَ ؿيحثی حهظیخٍ  cynicآپ کٕ پظخ ْے ُیخىِ رڑے ػخنى طٕٓڑے ٓے 

 کََخ،

 anomie حهظیخٍ کََخ، یہ نٕگٕں کی ػخىطیں ْیں کہ ؿٕ هيح کے ك٠ٍٕ ُیخىِ هَیذ ْٕطے ْیں، حٌ کے حپُے َخُ ْٕطے ْیںە ِٔ ههن ٓے ْٹے 

 

 

پکڑَی ْٕطی ْے،  ی يؼخلٓی کزٓکیَٕکہ ْى َے ؿذ رٍٕ حنؼًم َہ ًٓـٓی۔ گخە ْٕطے ْیں، ِٔ ههن يیں آَخ َہیں چخْظےە يگَ حّ کٕ ىٓظ  

کے يٕهّق کی کَٔ گےە کیَٕکہ ِٔ حیک  آپ ؿذ رٓی َُيگی گِحٍَے کے نی۔ کٔی حػهی' طَیٍ يٕهّق کی طخثیي کَٔ گے طٕ َٛف حپُے ٍٕٓل  

َے ؿٕ  رٓی نًلہ َُيگی ٓے رخَْ َہیں ٍْے، يـخنْ ٓے رخَْ َہیں ٍْے، يوهٕم ٓے رخَْ َہیں ٍْے حٍٔ ػخو كخالص يیں ہللا کے ٍٕٓل  

طٕٓڑح ٓخ  ١َیوہ ًْیں ٓکٓخیخ ْے، ًْخٍے نی۔ ْٔی رہظَیٍ ْےە حگَ حّ کے يوخرهے يیں کٔی رڑے ٓے رڑے ٔنی کخ کَىحٍ رٓی حگَ

 يوخنق ؿخ ٍْخ ْٕ طٕ ْى حٓے طٔهیى َہیں کَطےە

کوٌ قی ھے؟ اقؽاء کے  الًی' کب غکؽ ھے وِ يكدعثُی اقؽائیم کی پہهی آیت يیں خف يكدعِ حقوؼ(  136 ًَجؽ قوال

تؼًیؽ ھ يیں 68الًی' ازؽاو تھی، يكدعِ يمبو پؽ پوؼی ظَیب يیں ایک ھی ػًبؼت تھی خكے يكدع کہتے تھے اوؼ وِ يكدعِ

 کو ظکھبئیں گئیں؟ ھوئی، وِ کوَكی آیبت انکجؽی' تھیں خو ؼقول ہللاۖ

ٌ   ى  إْٔی ْے ؿٕ ك٠َص ىح حهٜی' ٓے يَحى یہخں ئـيِ  :خواة ٓهیًخٌ کہظے طٓے پَٓ  َے هخثى کیە پہهے حّ کٕ ْیکمِ  حٍٔ ك٠َص ٓهیًخ

ٹ گ۔ە پَٓ حٓے ىٔرخٍِ طؼًیَ کیخ گیخە یہ ئـي طٕ ٗخیي حد رٓی حّ يیں کٕثی طَطیذ يیں طزيیهی آثیە ٛهیزی ؿُگٕں يیں حّ کے آػخٍ يِ 

زظہ حّ هیخل ْے کہ حَٓحثیم يیں ْے حٍٔ رڑی ي٘ہٍٕ ئـي ْےە رهکہ یہ ُيیٍ پَ ہللا کے پہهے ىٔ گَٓٔں يیں ٓے حیک ْے، حن ْےە يیَح

حهٜی' حّٔنیٍ ْے حٍٔ کچٓ نٕگ کہظے ْیں کہ ئـيحنلَحو حّٔنیٍ ْےە يیں حیک طٕٓڑح ٓخ حهظالف ٍْظخ ْے، کچٓ نٕگ کہظے ْیں کہ ئـيِ 

كَحو پہهی ئـي ْےە حّ نی۔ ؿذ هَآٌ يیں ہللا طؼخنی' َے  نیکٍ هَآٌ یہ ٔحٟق کَىیظخ ْے کہ کؼزظہ ہللا پہهی ئـي ْے یؼُی ئـيِ 

 كَيخیخ

 

 

 

 

حهٜی' ْے طٕ يیَح هیخل ْے کہ آپ کٕ حپُی يؼهٕيخص ىٍٓض کَ نیُی چخْجیںە يیں آپ کٕ ؿذ هَآٌ کٕ پظخ ْے حٍٔ ہللا کٕ پظخ ْے کہ ئـيِ 

ہللا کی رہض حچٓی ْےە حّ يیں هيح رٓی ١ؼُہ ىیظخ ْےە حیک ىكؼہ رڑح هٕرٍٜٕص ١ؼُہ ىیظخ ْے کہ یہ کزٓی يـٓے  historyں إحیک رخص رظخ

پہهے  پہهے طٓے یخ حرَحْیى   ٌ کٕ طخٍین آطی رٓی ْے کہ آیخ يٕٓی  ٌ ٓے پٕچٓیں کہ حِ ؟ طٕ پہهے حِ پہهے طٓے یخ حرَحْیى   ہ يٕٓی  کہظے ْیں ک

ٌِ ٱّ َے رُخثی ْے، ٱحّ نی۔ رہض حچٓی کہ  historyطٓےە ہللا کی  ّ َے يَطّذ کیخ ْےە حیک رڑے ٱكیخص کٕ  ّ َے نکٓی ْےە حّ ىحٓظخ

نکٓخ حٍٔ رخهی  chapterل ْے کہ " ػـیذ نٕگ ْیں ؿٕ هيح کٕ حیٔے َخٔل َگخٍ کی ١َف ًٓـٓظے ْیں ؿْ َے پہال ي٘ہٍٕ ٓخثُٔيحٌ کخ هٕ

"ە هيح حیٔخ َہیں کہ حّ َے پہهے حكٔخَے کخ پہال كّٜہ نکٓخ حٍٔ رخهی نٕگٕں پہ چٕٓڑ ىیخ کہ طى يکًم کَ نیُخە ہللا َے  کظخد نٕگٕں پہ چٕٓڑ ىی

ٍَ ی ْے، يکًم نکٓی ْےە آكَ طک پہُچخثی ْےە یؼُی ؿٕ کظخد نکٓی ْے پٍٕی نکٓ ی ًِ هَ ٰب ٍَّدِ ٱۡنَؼ  ِّ ُي نِها ًۡ ٍَُس حنَلخطَِلش] ٱۡنَل ٕۡ ٓے َٗٔع  [ 3;  ُٓ

 کی ْے طٕ 

ٍَِػُش )"  ٍَِػُش )ٔٱۡنَوخ ٕۡ ]  (ٕ( َيخ ٱۡنَوخ " [  طک ؿخطی ْےە 2، 1:  ٍَُس حنَوخٍَػشُٓ

 There is meaning of Hadith that seventy thousand angels will bring forth the Arsh of Allah with(  137 ًَجؽ قوال

the golden Chain, and Allah is divided up time, space and weight. Secondly, what is difference between Sufi and 

Faqeeh as explained by Syed Ali Hajveri and Shahab Ud Din Soharwardi?  

هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! ؿٕ پہال ؿًهہ ْے، ٓظَِّْحٍ طٕ يیں َے ٗخیي یہ طؼيحى کہیں َہیں پڑْیە حگَ ْى هَآٌ کے نلع پہ ؿخثیں طٕ هیخيض  :خواة

ّ ٱکے طوض کخ َِٔل ْٕ گخ ْٔخں طؼيحى کخ ٓخٌ ٔ گًخٌ ْی َہیں ْٕ ٓکظخە ْٔخں هٕف ٔ ىْ٘ض کخ حیٔخ ًٓخں ْے،  ؿذ ہللاکے ىٌ 

 هيح ٓے کخَپ ٍْی ْٕ گیە پٍٕی کی پٍٕی طوضِ  ُرَىٓض کی آيي ْے کہ ُيیٍ

ََۡكَُ  ٰب ٌِٖ رَ َٜخ ٱنا ـِِي ٱۡۡلَۡه ۡٔ ًَ ََحِو اِنَٗ ٱۡن ـِِي ٱۡنَل ۡٔ ًَ ٍَ ٱۡن ٖب رَِؼۡزِيِِۦ نَۡیال   ّيِ ََ ۡٓ ٖ  أَ ٌِ ٍَ ٱنا ٰب ۡزَل َُخ  ُٓ ظِ ٰب ٍۡ َءحيَ ۥ  ِي ُّ َِيَ ُُ ۥ  نِ ُّ نَ ٕۡ ۥ     خ َك ُّ َُ ) اَِا ی ِٜ یُغ ٱۡنزَ ًِ ٔا َٕ ٱن ُْٔ )

ََحء] ٍَُس رُی  حَٓآثیم / حإلٓ ٕۡ ُٓ :1 ] 

ِ  )يلًي  ریض یؼُی) حهٜیب  ئـي( ٓے کؼزہ ئـي یؼُی) كَحو ئـي ٔهض کے ٗذ کٕ( ملسو هيلع هللا ىلصِٔ پخک ًحص ہے ؿٕ حپُے رُي

ػـخثزخص هيٍص ىکٓالٔیں رے ٗک ہللا طؼخنیب  کچٓ حپُے کٕ حٌ ہى طخکہ گیخ نے ہیں ٍکٓی رَکظیں َے ہى حگَ گَى کے ؿْ طک( حنًويّ

ََحء، 17ٍٕٓس ًَزَ  رڑے ُُٓے ٔحنے رڑے ىیکُٓے ٔحنے ہیںە  []طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی   1آیض ًَزَ; ) رُی  حَٓآثیم / حإلٓ
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رَِّہخ"  ٍَ  ٍِ ٕ ُُ ُٝ رِ ٍۡ َََهِض ٱۡۡلَ ۡٗ أَ َُِّيَ] َٔ ٍَُس حن ٕۡ " [  گی( حٍٔ ُيیٍ ہللا کے ٍَٕ ٓے چًک ؿخۓ) 69:  ُٓ

  طَے گخ طٕ کہے گخ;ٱطٕ ِٔ ؿٕ آيي ْے حّ کٕ يیَے هیخل يیں حّ ٓے رہظَ حنلخظ يیں ریخٌ ْی َہیں کیخ ؿخ ٓکظخ طٓخ کہ ؿذ ِٔ 

 " ٍِ خ ٓا َٕٲِكِي ٱۡنَو ِّ ٱۡن َو  نِها ٕۡ ۡهُك ٱۡنیَ ًُ ٍِ ٱۡن ًَ ِّ ٍَُس حنًئيٍ / َؿخكَ]ن ٕۡ " [   (يهک کْ کخ ْے؟ إکہ آؽ رظخ) 16:  ُٓ

َظَ یہ ٕٓحل رُظخ ْی َہیں کہ ٓظَّ ِْحٍ، ٓظَّ الکٓ یخ ٓظَّ کَٔڑ كَٗظہ ْٕ گخە يیَح َہیں هیخل کہ ػوم کٕ حٌ رخطٕں  حَٔخَی طـْٔ ٓے هطغِ 

يیں کٕثی يزخنـہ یخ کًی ری٘ی کََی چخْی۔ە نیکٍ ٗخیي ًْخٍی طٔکیٍ حّ يیں ْٕطی ْے کیَٕکہ ٓظَّ ِْحٍ حیک رہض طؼيحى کخ کهًہ ْےە 

ّ ىٌ رخىل پٓٹ ؿخثیں گے، ْٔخٌ طؼيحى َہیں نکٓی ْٕثیە هَآٌ حّ نلخظ ٓے رڑح يوظَٜ ٱطَیٍ گے، ٱم يالثکہ يگَ هَآٌ کہظخ ْے ؿٕم ىٍ ؿٕ

ٕ حگَ حیک ْے کہ ِٔ حٌ گُض ْیں، کیَٕکہ حیک حیک آىيی ک َحٍٔ ؿخيغ ْے کہ آپ کٕ ْٕ ٓکظخ ْے کہ حٌ گُض يالثکہ ٓے ٔحٓطہ پڑے حٍٔ ظخْ

کَیى حپُخ  طَیں گےە حّ ىٌ ٗخیي حیک كَٗظہ ىّ آىيیٕں کٕ َہ ْخَکےە ؿذ ٍدِ ٱطٕ يالثکہ حّ ىٌ  خ ْے طٕ چٓ حٍدحیک كَٗظے َے نے کَ ؿخَ

ؿخِ ٔ ؿالل ظخَْ کَے گخ طٕ ٓظَّ ِْحٍ ٓے طٕ رہض ُیخىِ ْی ْٕں گےە کیَٕکہ ْى ٓظَ ِْحٍ حطُخ ُیخىِ َہیں ًٓـٓظے، ؿذ ْى ىیکٓظے ْیں، 

ٔؿیَِ ْٕطے ْیں حٍٔ ؿٍ حٌ کے حَظظخو ٔ حََٜحو ْٕطے ْیں طٕ ْى ىیکٓظے ْیں کہ ًْخٍح طـَرہ ْے کہ رڑے ىَٕں يیں ؿٕ ٓخالَہ ٕٗ 

ٓیُکڑٔں، ِْحٍٔں حٍٔ کزٓی کزٓی الکٕٓں کی طؼيحى يیں نٕگ حّ حؿظًخع يیں َٗیک ْٕطے ْیںە حگَ ہللا َے حپُی ٗخٌ ٔ ٕٗکض حٍٔ ؿًخل کخ 

آپ کی ٕٓچ  کَطخ ْے کہ حٌ کی طؼيحى ٍَ طٕ َٛف حیک کهًہ ْے ؿٕ ظخْْٕ گیە ٓظَّ ِْح immensityحظٓخٍ کََخ ْے طٕ يیَح هیخل ْے ْٔخں 

ن ىٍ ؿٕم يالثکہ چٓٹظے ْٕۓ رخىنٕں ٓے َیچے حطَیں گے حٍٔ پَٓ ظخَْ ْے کہ َْ آَکٓ حٔپَ نگی ْٕثی ْٕ   ٓے رخالطَ ْٕ گیە حّ ىٌ ؿٕ

 گیە يیَح هیخل ْے کہ َْ آىيی کی آَکٓ يیں ٓظَّ ِْحٍ كَٗظہ ْٕ گخە

، ِٔ حیٔخ ػخنى ؿٕ حَہٕں َے پٕچٓی ْے کہ ٕٛكی حٍٔ كویہہ يیں کیخ كَم ْے؟ هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص كویہہ کخ طؼهن ئخثم ٓے ْےىَٔٓی رخص 

 ْے ؿٔے ہللا َے رڑی رَکض ىے کَ ُيیٍ پَ رٓیـخ ْٕطخ ْےە 

ٗب  )١ّٔ )"  َو ۡ٘ ٌَ نَِظ َءح َۡ َُخ َػهَۡیَك ٱۡنُو ۡن َِ ّ ] (ٕ( َيخ  أََ ٍَُس ١ب ٕۡ " [   هَآٌ کٕ ي٘وض کے نی۔ َہیں حطخٍح( كَيخیخ کہ حے َٓىحٍ ْى َے حٍٔ) 2، 1:  ُٓ

هَآٌ کخ يوخرهہ کٔی ٕٛكی  هيو پہ چهظے ْٕۓ هَآٌ کٕ نٕگٕں کے نی۔ آٓخٌ رُخطخ ْےە ييٍِّ  كویہہ ِٔ ٗوٚ ْے ؿٕ ٍٕٓنٕں کے َوِٖ 

ٔی' رٓی ىیکٓے ْیںە يگَ يُٜذ حگَ ىیکٓخ ٓے َہیں ْٕ ٓکظخە یہ طٕ يًکٍ ْے کہ ٕٛكی، كویہہ رٓی ْٕ، حٍٔ ْى َے کچٓ ٕٛكیخء کے كظخ

ٓظَّ ػخنًٕں  ؿخۓ طٕ ٕٛكی كوہخء کے ئخثم ٓے گَیِ پہ هخثى ْٕطخ ْے حٍٔ كویہہ ههن کی يؼخَٔض پہ هخيى ْٕطخ ْےە كویہہ کخ يَطزہ یویُخ  

چُظخ طٕ يیں كویہہ کٕ چُظخە کیَٕکہ ٓے رٓی ُیخىِ ْٕطخ ْےە حگَ يیَے پخّ حهظیخٍ ْٕطخ کہ حیک كویہہ يیں حٍٔ حیک ٕٛكی يیں کٔی حیک کٕ 

ہللا کے َِىیک ُیخىِ يؼظزَ حَٔخٌ ْےە حهزخل َے کہخ  هيح کے نی۔ آٓخَی پیيح کََخ ْے حٍٔ ِٔ یویُخ   پہ چم کے يوهٕمِ  ٍٕٓل   حّ کخ کخو ُٓضِ 

 طٓخ کہ ٕٛكی ؿٕ ْٕ

„He records an individual victory over time and space‟  

حکیهی َُيگی ْے حٍٔ حکیهی ؿئؿہي ْے، ؿٕ هيح کے ك٠ٍٕ يیں ْےە رؼي يیں حّ کخ كیٞ الکٕٓں نٕگٕں کٕ رٓی  ؿٕ ٕٛكی ْے، ِٔ حیک

پہُچے پَٓ رٓی ٕٛكی پہ َظَ ڈحنیں گے طٕ ِٔ حیک حیٔخ حکیال ٔؿٕى ْے ؿْ َے يؼخَٗے ٓے ْٹ کے هيح کے نی۔ ؿئؿہي کی ْٕطی 

 ْےە

He is top struggle, top brelience, and top intellect  

هيح کے  کًخل ْے، حّ کخ يٕحَُہ ْى کٔی ٍٕٛص رٓی حّ ٗوٚ ٓے َہیں کَ ٓکظے ؿٕ يوهٕمِ  ِٔ حیک حَلَحىی کٔذ ْے یخ حکظٔخدِ 

ؿذ يیں یہخں كویہہ کخ نلع حٓظؼًخل کَطخ ْٕں طٕ حّ كویہہ ٓے يَحى ِٔ َہیں ْے ؿٕ آؽ کم آپ  كٕحثي کے نی۔ ؿئؿہي کَطخ ْےە يگَ

ْٕ ٓکظے ْیں یخ حَْ  ْی ْٕ ٓکظے ْیں یخ حكًي رٍ كُزم   ، حيخو يلًي رٍ حىٍیْ حن٘خكؼی  ے يَحى طٕ حيخو حرٕ كُیلہ  ىیکٓظے ْٕە حّ ٓ

 ْٕ ٓکظے ْیںە رٍ يخنک  

يکّہ يیں ضبَہ کؼجہ کب ِواف کؽتے تھے تو کیب تیٍ قو قبٹھ ثت وھبں يوخوظ ھوتے تھے؟  خت ؼقول ہللاۖ(  138 ًَجؽ قوال

ػًؽِ کے نی۔ تهؽیف الۓ تو کیب اـ ولت ثھی ِواف ایكی زبنت يیں کیب گیب  اوؼ يسبثہ اکؽاوؓ زعیجیہ کے ثؼع خت ؼقول ہللاۖ

 خبتب ھے خجکہ ہللا ؾيبٌ و يکبٌ کی لیع قے آؾاظ ھے؟ کہ ثت ضبَہ کؼجہ يیں يوخوظ تھے؟ ضبَہ کؼجہ کو ہللا کب گھؽ کیوں کہب

ہ ْے کہ ؿذ حٓی ٓے ْی ٓزن يهظخ ْے ؿیٔے آؽ کم كَٝ کَٔ کہ کٕثی کخٍٹٌٕ رُخطخ ْے آپ کٕ ؿّٜہ آطخ پہهے ٕٓحل کخ ؿٕحد ی :خواة

 ْے، ؿیَص آطی ْے يگَ ؿْ چیِ پہ آپ کخ رْ َہیں چهظخ ِٔ هَآٌ کی آیض ؿٕ ْے

 " ٍَ ُِی ۡئِي ٌَ اٌِ ُكُُظى يُّ ٕۡ َٔأََُظُى ٱۡۡلَۡػهَ ََُِْٕح  َٔاَل طَۡل ْٕح  ُُ ِٓ ََحٌ َٔاَل طَ ٍَُس آل ِػً ٕۡ ُٓ " [  (ٓٔظی َہ کَٔ، ؿى َہ کَٔ) 139:  ]

خ ؿذ آپ کٕ ہللا ؿهزہ ىے گخ حٍٔ رہض ػَٛہ ؿذ ئهًخَٕں کٕ ؿهزہ َٜیذ َہیں طٓخ طٕ چخٍَٔخچخٍ حٌ کخ کیخ حیٔی کیلیظٕں ٓے ٔحٓطہ َہیں پڑط

ٕ ؿذ ٔهض آیخ طٕ ہللا َے كکى ىیخ طٓخ؟ ؿٕ ٗخیي ِٔ ئهًخٌ َْٕے کی كیؼیض ٓے رَىحٗض َہیں کَ ٓکظے طٓےە يگَ يیَح هیخل ْے کہ حٌ ک

  ٍ کی َُيگی يیں نکٓی گجی ْے حٍٔ یہی  رظٕں کی پهیيی کٕ يیَے گَٓ ٓے هظى کَٔ حٍٔ حَہیں ْٹخىٔە يگَ حیک رخص رڑی ٟٔخكض ٓے ك٠ٕ

ٓے پہهے ص َزّٕ  ٌِ حکَحو َے ُيخَہء ؿخْهیض يیں رٓی حٍٔ حػال کے رخٍے يیں نکٓی گجی ْے کہ آپ ىَٕٔں ك٠َحصِ  رخص ٓیّيَخ حری رکَ ٛيین  

رٓی کزٓی کْ رض کٕ ٓـيِ َہیں کیخ طٓخ حٍٔ َہ ْی ْخطٓ ؿٕڑے طٓےە رچپٍ يیں ػیٍ يًکٍ ْے کٕثی کہہ ىے پیخيزَ گٍِطے ْٕۓ ٗخیي 

 كَح کے يوخٛي يیں حیک يوٜي یہ رٓی طٓخ کہ حّ َـخٓض ٓے حٍٔ رظٕں کی ََٓیہٕڑح گ۔ ْٕں يگَ حیٔخ َہیں ْٕحە حگَ آپ ٓچ پٕچٕٓ طٕ ؿخٍِ 

پهیيی ٓے ؿٕ يکّہ يیں ؿگہ ؿگہ رکَٓی طٓی، پیخيزَ حّ نی۔ رخَْ َکم ؿخطے طٓے کہ ٗخیي ِٔ یہ يُخظَ رَىحٗض َہیں کَٓکظے طٓےە حٌ 

  ٍ ْٔیں پیيح ْٕۓ، حَہی رظٕں کے ىٍيیخٌ پیيح ْٕۓ حٍٔ حٌ کٕ ىیکٓظے ٍْےە ىیکُٓخ حٍٔ پیخٍ کََخ حٍٔ  کی پیيحثٖ کٕ رٓی ٓخيُےٍکٓی۔، ك٠ٕ

ٍ   valid questionْے، ىیکُٓخ حٍٔ َلَص کََخ حٍٔ ْےە طٕ یہ حّ نی۔ آؽ حیک  َے ١ٕحف رظٕں کخ طٕٓڑح  َہیں رُظخە ْٔخں حگَ رض طٓے طذ رٓی ك٠ٕ

ے گَٓ کخ ١ٕحف کََخ طٓخە يگَ ُیخىِ ي٘ہٍٕ یہی ْے کہ حٌ ىَٕٔں ك٠َحص کے رخٍے يیں ؿٕ كيیؼیں ًْخٍے ْی کََخ طٓخە حَہٕں َے طٕ حپُے ٍد ک
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 ُِ كی حنـخٍ  كکَ طٓخ، ػخَی حػُیٍ ٔ ٛخكذِ  َُيگی طٓخ حیک ْی حَيحُِ  پخّ ئظوم حٍٔ ي٠ز١ٕ ْیںە چَٕکہ ىٔٓض رڑے حچٓے طٓے حیک ْی حَيح

ْے، َزّٕص ٓے پہهے رٓی حَہٕں َے کزٓی کٔی رض کٕ ٓـيِ َہیں کیخ طٓخە َہ ْخطٓ ؿٕڑے  ي٘ظَک ؿٕ رظخثی ؿخطی طٓےە ىَٕٔں يیں هيٍِ 

 طٓے حٍٔ َہ ٓالو ىػخ کی طٓیە

ب ھےە کیب اـ کب يطهت یہ ھے فؽيبتے ھیں کہ تًوّف َفف کی ھؽ نػّت کو چھوڑ ظیُ زُؽت اثوانسكٍ َوؼی (  139 ًَجؽ قوال

 ے چھٹکبؼا زبيم کؽ نیں؟کہ آپ ظَیب کی قبؼی آقبئهوں اوؼ آقبَیوں ق

هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! ؿذ حکخرَیٍ کے حهٕحل کخ ًکَ ْٕطخ ْے طٕ ْى حّ کٕ رہض پُٔي کَطے ْیںە ٗخیي ًْخٍے حَي حیک رہض حػهی' ىٍؿخص  :خواة

کی کے كٜٕل کی هٕحْٖ رٓی کخو کَ ٍْی ْٕطی ْےە کٕة كَؽ طٕ َہیں ْے َخں، حگَ يیں ٕٛكی َہیں رٍ ٓکظخ طٕ يیں کى حُ کى حٌ 

ػهًیہ يیں ؿٕ حػهی' طَیٍ  کٕثی رخص طٕ پُٔي کَ ٓکظخ ْٕںە رہض ٓخٍے نٕگٕں يیں حیک حیٔی كْ ْٕطی ْے کہ ِٔ کٔی رٓی ٗخمِ 

ٍَٕیہ ٓهٔهے کے ًْخٍے حٓظخى ْیںە يگَ  ػهى ٔ ػوم ْٕطی ْے حّ کٕ رڑی پُٔيیيگی ٓے ُٓظے ْیںە هٕحؿہ حرٕحنلٍٔ ٍَٕی   كیؼیضِ 

کیلیض کزٓی َہیں آطی، کہ آپ ىَیخ کے طًخو نٌحثٌ طَک کَ ىیں حٍٔ َُيگی يیں حیٔخ ُہي حهظیخٍ کَیںە یہخں نلع  ؿْ کخ ِٔ ًکَ کَ ٍْے ْیں، یہ

نٌحثٌ کی ًْیں ٟٔخكض کََی پڑے گیە ْٕ ٓکظخ ْے کہ رٕٓک کے ػخنى يیں آپ کٕ حیک ٕٓکٓی ٍٔٹی رٓی رڑی نٌیٌ نگے حٍٔ ْٕ ٓکظخ ْے 

ْے کہ آپ کْ چیِ کٕ نٌص ًٓـٓظے ْٕ حٍٔ  relativeکے طًخو نٌحثٌ رٓی ك٠ٕل نگیںە طٕ نلع نٌحثٌ  کہ رَٓے ْٕۓ پیٹ کٕ رََٓے کے نی۔ ىیُخ

ِٔ طًخو حىٍْٕی هٕحْ٘خص ؿٍ کی ىَیخ يیں آپ آٍُٔ کَطے کْ چیِ کے كٜٕل کے نی۔ ؿئؿہي کَ ٍْے ْٕە حگَ يیں حّ کخ طَؿًہ کَٔں طٕ 

ؿٍ چیِٔں کے نی۔ نٕگ حپُے آپ پَ طَک کخ هخرٕ َہیں پخطےە حگَ کٕثی ٕٛكی ْے طٕ ِٔ ْٕ حٌ کٕ ًْض ٓے طَک کَ ىیُخ يوٜي طّٜٕف ْٕطخ ْےە 

حٌ ٓے پَْیِ کَطخ ْٕح حٌ کٕ طَک کَىے طٕ یہ ٕٛكی کخ ئهک ًٓـٓخ ؿخطخ ْےە یہ  (mentally, analytically, deliberately)حّ کٕ ىحَٔظہ 

يیں ًْخٍے حیٔے رڑے ٕٛكیخء طٓے ؿٕ حنلًيہلل رہض  school of thoughtکت  َہیں ْے کہ ِٔ ىَیخ ٓے ریِحٍ ْیں یخ رٓکخٍی رٍ ؿخطے ْیںە

ؿُیي حیک ٍثیْ آىيی طٓے حٍٔ ٗین ػزيحنوخىٍ ؿیالَی کے رخٍے يیں طٕ  حيیَ طٓے، ٍثیْ طٓے، رهکہ ًْخٍے حپُے حٓظخىٔں يیں ٓے ٗینِ 

١زغ ْے کہ " کظخٌ " )حٓی ٓے کخٍٹٍ نلع َکال ْے( ؿٕ حّ ٔهض کخ ٓذ ٓے يہُگخ کپڑح طٓخە ِٔ حیک َلیْ طَیٍ کخٍٹٍ کٕ  حطُی َلخٓضِ 

َٛف حیک ىٌ پہُظے طٓے حٍٔ ؿٕ حّ ٔهض کخ ٓذ ٓے يہُگخ کپڑح طٓخە ِٔ حیک َلیْ طَیٍ کخٍٹٍ کٕ َٛف حیک ىٌ پہُظے طٓے حٍٔ ىَٔٓے ىٌ 

 ٓےەحٓے ٛيهہ حٍٔ هیَحص کَ ىیظے ط

يخٗخءہللا یہ حهالٙ کے نٕگ ْیں حٍٔ حٌ کخ حیؼخٍیہ ئهک ْے، یہ حیؼخٍ پَ رُیخى ٍکٓظے  ،، ٍَٕیہ ٓهٔهے کے رٍِگ ْیںهٕحؿہ حرٕحنلٍٔ ٍَٕی  

ىیں حٍٔ ْیںە حٌ کخ هیخل یہ ْے کہ طّٜٕف حیؼخٍ ْے حٍٔ حیؼخٍ طذ آطخ ْے ؿذ آپ ىَیخ کے نٌحثٌ کٕ طَک کَ کے حپُے رٓخثیٕں کے نی۔ حٌ کٕ چٕٓڑ 

آپ نٕگٕں کے نی۔ یہ کخكی ْے کہ َُيگی حّ ١َف گٌحٍی ؿخۓ حٍٔ حّ ٓے رڑح طّٜٕف کٕثی رٓی  هٕى حهظیخٍ َہ کَیںە يگَ يیَح هیخل یہ ْے

َے َُيگی گٌحٍی ْےە يیَح هیخل ْے آپ کٕ حچٓخ کٓخَخ رٓی کٓخَخ چخْی۔ حٍٔ رٕٓکخ رٓی ٍُْخ چخْی۔ە آپ کٕ  َہیں ْے ؿیٔے ٍٕٓل حکَو  

ثی حچٓخ نزخّ پہُُخ چخْی۔ حٍٔ کزٓی رَے نزخّ ٓے گَیِ رٓی َہیں کََخ چخْی۔ە آپ کٕ َُيگی کے كَحثٞ پٍٕے رٓی کََے چخْیں حٍٔ حَظہخ

َُيگی کٕ حپُخیخ ؿخۓ طٕ  ٓٹ ؿخثیں طٕ ؿهطی َہیں ْٕطی رهکہ حَٔخٌ ْےە حَٔخٌ ٓے کًی ٔ ری٘ی گِحٍح ؿخۓ، حّ ١َُِ کزٓی کزٓی حگَ چ  

کے رٓی پخرُي ْٕ ٓکظے ْٕە ؿذ ْى کٔی ٕٛكی يیں کٔی ؿٌرے کخ  ٍٕٓل   ٕٛكی ْٕ ٓکظے ْیں حٍٔ ُٓضِ  آپ ٕٛكیٕں ٓے رڑْ کَ

ؿهزہ ىیکٓظے ْیں طٕ ْى حّ کی طؼَیق ٍَٟٔ کَطے ْیں، ٗخیي ًْخٍے حَيٍ حطُی ًْض حٍٔ ١خهض َہیں ْٕطی کہ آ گے رڑْ کَ ْى حطُی ٗيص 

َُيگی ١ے  َُيگی َہں رُخطے، حّ نی۔ کہ حٕٛلِ  کَطے ْیں يگَ ْى حٓے حٕٛلِ  ٓے حّ يوٜي کٕ كخٛم کَ ٓکیںە ْى حٌ کی طؼَیق ٍَٟٔ

َُيگی ٍٔل يخڈل َہیں ْٕ ٓکظخە طّٜٕف يیں  حّ کے ػالِٔ کٕثی حٍٔ حٕٛلِ  کخ ْے حٍٔ ؿٕ حٌ کے حٛلخد کخ ْےە ْے ؿٕ آهخ ٔ ٍٕٓل يلًي  

 كکًض ٓے يطخرلض حهظیخٍ کََخ ْےە َُيگجی ٍٕٓل ِ  کخ يطهذ ١َُِ  ٕٓل  ْے حٍٔ كُخكی حنَّ  ٕٓل  يؼَحؽ كُخكی حنَّ 

قؽ کیُیڈا قے ایک ظوقت پوچھتے ھیں کہ ضیبل کی زمیمیت کیب ھے؟ یہ ثھی وَبزت فؽيب ظیں کہ (  149 ًَجؽ قوال

thought  اوؼthinking ؟کے ظؼيیبٌ فؽق کو کیكے قًدھب خب قکتب ھے 

 کیُیڈح يیں ریٹٓے يیَے حّ يؼُِ ىٔٓض کٕ پظخ َْٕخ چخْی۔ کہ و زُؽات! ضواتیٍ :خواة

I many disagree with all the concepts prevaliking in science about the idea and the mind.  

يیَے ًحطی هیخل يیں ؿٕ يیں طٕٓڑح رہض هَآٌ کٕ ًٓـٓظخ ْٕں کہ حَٔخٌ ٕٓچظخ ْی َہیں ْےە يیَح هیخل یہ ْے کہ حَٔخٌ يیں حیک 

receptor کَیى َے ٟٔخكض ٓے كَيخیخ کہٕ  کَطخ ْےە يیَح هیخل یہ ْے کہ هيحَٔيِ  إيٕؿٕى ْے ؿٕ هیخنٕں کٕ ٕٔٛل کَطخ ْے حٍٔ پَٓ حٌ يیں چُخ

حٌ ی٘خء ہللا طى ٕٓچ رٓی َہں ٓکظے حگَ يیں َہ چخْٕں، طى چخِ رٓی َہیں ٓکظے حگَ يیں َہ چخْٕںە ؿیٔے ىل يیں يوظهق  ٌٔ حالإيخ ط٘خ

ىيخؽ يیں رٓی ىٔ ٍٔثیں چهظی ْیںە حٌ کخ يوٜي طٕ ًْیں پظخ ْے کہ حّ يیں يُلی یخ يؼزض چخٍؽ  ٍٔثیں چهظی ْیں ىل کے حَيٍە حّ ١َف

ٔ پہ يُلی هیخالص حطَ ٍْے ْیں ْےە حٓی ىيخؽ کی حیک ٍَ  dimentionٗخیي هلیہ رٓی ْے ؿٕ حّ کی حنگ چم ٍْخ ْٕ گخە يگَ حیک يوٜي 

 حٍٔ حیک پہ يؼزض هیخالص حطَ ٍْے ْیںە 

ػخنى کی ١َف ٓے آپ کے ْخطٓ يیں حیک حهظیخٍ ٍکٓ ىیخ ؿخطخ ْےە آپ ىیکٕٓ  ٕٓچُے ٔحنے َہیں ْیںە ًْیں ٕٓچٕحیخ ؿخطخ ْےە پٍَٔىگخٍِ ْى 

طٍّٜٕ يیں حگَ کٕثی طُٕع ْٕطی طٕ چٓ حٍد حَٔخٌ کزٓی رٓی ْى هیخل َہ ْٕ پخطے حٌ يیں کچٓ گَِٔ کزٓی رٓی حیک هیخل پَ هخثى َہ  حَٔخٌ

، ْٕطےە حگَ َْ حَٔخٌ کخ حپُخ هیخل حٍٔ حپُی ٕٓچ ْٕطی طٕ یہ ٍٔحثٹی چٓ حٍد حَٔخَٕں يیں ْٕطیە يگَ ْى حَٔخٌ کی َُيگی کخ هالٛہ کَ نیں

ُيیٍ پہ کٕثی حَٔخٌ حٓپی٘م حَٔخٌ َہیں ْے، کٕثی رٓی حَٔخٌ  هَیزخ   یظٕں کخ، حّ کی كکَی ؿہخص کخ طٕ پظخ نگظخ کہ هَیزخ  حّ کی كیؼی

ِٔ ٓیخٓظيحٌ ْے یخ ٕٛكی ْے ِٔ حٓپی٘م حَٔخٌ َہیں ْے رهکہ کچٓ نٕگ حَْ چهے ؿخطے ْیں کچٓ حىَْ چهے ؿخطے ْیںە یہ ١ے  چخْے

 حُو کے رخٍے يیں ٕٓچ ٍْخ ْٕں طٕ طیٍ ِْحٍ ٓخل پہهے يـٓے یخى ْے ٗيِ ٍٓظے ْیں، حگَ يیں آؽ ٕٛكی

Diogenes the Elder  

 رٓی یہی ٕٓچ ٍْخ طٓخە حگَ آؽ يیں ُيخٌ ٔ يکخٌ کے رخٍے يیں ٕٓچ ٍْخ طٕ

Stoic: Zeno of Eliya  
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چٕں يیں حطُخ رڑح كَم َہیں پڑطخە طًخو حَٔخَٕں کٕ هیخل رٓی حٓی ١َف ٕٓچ ٍْخ طٓخە کچٓ يؼهٕيخص کے رڑُْے یخ کى َْٕے ٓے ًْخٍی ٕٓ

 کیخ ؿخطخ ْےە ٕں پہ ہللا کی ١َف ٓے هیخل حنہخوکہ طًخو حَٔخَ Again I assert on thisحنہخو کیخ ؿخطخ ْےە 

 

 

 

 َٗە هیَ حٍٔ حنہخو کَطے ْیں هیخلِ  کٕ رخنکم ىٍٓض کَىیخە حٍٔ پَٓ ْى حّ پَ حنہخو کَطے ْیں هیخلِ  instrumentحَٔخٌ کے  ْى َے َلِْ 

خ ) " َٓ ٮب َُكا خ )٩َهۡي أَۡكهََق َيٍ  َٓ ٮب ٓا ََٔهۡي َهخَد َيٍ َى )ٔٓ) ًْ ّ٘ ٍَُس حن ٕۡ ُخ حّ ُی ِٔ کخيیخد ْٕح، حٍٔ ؿْ َے َٗ چ  پَٓ ؿْ َے هیَ چ  ) 10، 9: ] ُٓ  ] "

 ُخ(َوٜخٌ چ   َے

 حرٓی ٔهض نگے گخە ضواتیٍ و زُؽات!

Another fifty years alteast, if we keep on going  

طٕ یہ ٍحُ کٓم ؿخۓ گخ کہ حَٔخٌ ٕٓچظخ َہیں ْےە حّ نی۔ يیَح هیخل ْے کہ ٓهًخٌ ٛخكذ َے ؿٕ ٕٓحل پٕچٓخ ْے حّ پہ يیَی ٍحۓ یکَٔ 

کَٔں، پچٓهے ىَٕں حیک ٍیَٔچ آثی ْے، حّ ٍیَٔچ کے يطخرن حَٔخٌ کٕثی كیٜهہ کَ ٓی يیں ؿّيص  يوظهق ْے، حنزظہ حّ يیں طٕٓڑی

َے یہ  Psychological boardْی َہیں ٓکظخە یہ رڑی حیک يِیيحٍ ٍیَٔچ ْے ؿٕ حّ يٕٟٕع پہ آهَی ٍیَٔچ ْے، حّ يیں حیک رہض رڑے 

چظخ ٍْےە يگَ َْ كیٜهے ٓے چٓ ٓیکُڈ پہهے حیک كیٜهہ كیٜهہ ىیخ ْے کہ حَٔخٌ کٕثی هیخل ٕٓچ ْی َہیں ٓکظخ، چخْے ؿظُخ يَٟی ٕٓ

کَ کے حّ ٓے كیٜهہ کَٔحنیظخ ْےە یہ حیک طخُِ طَیٍ ٍیَٔچ ْے ؿْ َے هخٌَٕ  over ruleٓے حٹٓظخ ْے ؿٕ طًخو ٕٓچٕں کٕ  libido حّ کے

 کخ ٍطزہ حرٓی ٗخیي كخٛم َہیں کیخ يگَ يـٓے یویٍ ْے کچٓ ػَٛے طک یہ حیک رڑح ىنچٔپ ٓخ هخٌَٕ ٓخيُے آ ؿخۓ گخە 

هیخل ىیخ ؿخطخ ْے کہ ْٔخں ٓے پهٹ کے  یٕں ًٓـٓی۔ کہ حیک آىيی ئـي کٕ ؿخ ٍْخ ْے حٍٔ چٓ ٓیکُڈ پہهے حّ کے ىيخؽ يیں حیک حیٔخ

ِٔ َٗحد هخَے چم پڑطخ ْےە حٓی ١َف حیک ٗوٚ ؿٕ ريَیّظی ٓے کٔی حٍٔ کخو ؿخٍْخ ْے حٍٔ چٓ ٓیکُڈ پہهے حّ كیٜهہ پَ کٕثی چیِ 

ٍ کخيٕں کٕ حّ ؿخنذ آطی ْے حٍٔ حّ کٕ کٔی حٍٔ ١َف نے ؿخطی ْےە حٛم يیں حگَ هيح آپ کٕ ٕٓچُے ىے طٕ يوّيٍحص پٍٕے َہیں ْٕطےە ؿ

ْےە حّ يیں كخالص ٔ ٔحهؼخص ْیں، حّ يیں کخٍکَىگی ْے،  finalityَے آپ کے ًّيے نگخَخ ْے آپ ِٔ کخو َہیں کَٔ گےە چَٕکہ يوّيٍ حٹم ْے، 

 دِ ْےە حّ نی۔ هيح حؿخُص َہیں ىے ٓکظخ کہ نٕگ حپُی حپُی ٕٓچٕں ٓے کظخ frictionless movementحّ يیں ىَیخ کی ٍٔحَی ْے، ِٔ حک 

َٛح١ کی ١َف َٛف حیک رخٍیک حهظیخٍ ْے  يللٕظ يیں طـیَّ پیيح کَیںە حّ کے رخٍے يیں یٕں ًٓـٕٓ کہ آپ کے پخّ پمِ  نٕفِ  يللٕظ يیں حٍٔ

کََخ ْٕطخ ْےە حّ کے ػالِٔ رْ کچٓ رٓی َہیں ْےە َہ آپ کی پیيحثیٖ، َہ آپ کی  role excerciseَے يیں حپُخ ؿْ يیں آپ َے حچٓے حٍٔ ر  

 ، َہ آپ کے ریٕی رچے، َہ آپ کخ يوّيٍ، َہ آپ کی طؼهیى، َہ آپ کخ حَـخو کچٓ رٓی آپ کے رْ يیں َہیٍ ْٕطخەكیًهی

ٓ   ُی كکخیضِ ٓ     َہ حرظيحء کی هزَ ْے َہ حَظہخ يؼهٕو  ُیْٔظی طٕ ىٍيیخں ٓے 

 

 کؽَم ؼاَدھب: قؽ آپ کی َػؼ ھے(  141 ًَجؽ قوال

 کے کًبل ھوتے ھیںخواة اٌ   کے ظؼ قے قوال ھوتے ھیں اٌ  

 اپُے اپُے ضیبل ھوتے ھیں  ھوں گے تدھ قے زكیں ظَیب يیں

 قؽ پؽوفیكؽ اَواؼ ازًع يبزت پوچھتے ھیں کہ کیب يؽف ًَبؾ قے کبو َہیں چم قکتب خو آپ تكجیسبت پؽ ثھی ؾوؼ ظیتے ھیں؟

کے پخّ آ گیخە رّئ َے کہخ یخ ٍٕٓل  ؿٕ ٍٕٓل ہللا  چم ٓکظخ ْے کخٕ کہ آپ ًَخُ پَ ْی هخثى ٍْٕە آپ کی يؼخل حّ رّئ کی ١َف ْے  :خواة

َے كَيخیخ، پخَچ ٔهض کی ًَخُ پڑُْی ْے، ِٔ کہُے نگخ حیک رٓی ُیخىِ َہیں پڑْٕں گخە پَٓ طٕٓڑی  يـٓے ؿُض کے نی۔ کیخ کََخ ْے؟ آپ   ہللا  

حیک  ّ َے ػَٝ کی یخ ٍٕٓل ہللا  ٱْ یخ حَظیْ، ىیَ رؼي حّ َے پٕچٓخ يـٓے حٍٔ کیخ کََخ ْے؟ كَيخیخ رٓت ٍي٠خٌ کے ٍُٔے ٍکُٓے ْیں، طی

حّ ٓے ُیخىِ حیک  ّ َے کہخ یخ ٍٕٓل ہللا  ٱَے كَيخیخ ڈْخثی كیٜي ُکٕس ىیُی ْے،  رٓی ُیخىِ َہ ٍکٕٓں گخە پَٓ پٕچٓخ حٍٔ کیخ کََخ ْے؟ آپ  

رٓی  يِ ؿُض يیں ؿخ ٓکظخ ْے طٕ يیں حٍٔ کٕثیحگَ حّ ١َف رُ پیٔہ َہیں ىٔں گخە ؿذ پخَچٕں حكکخيخص هظى ْٕۓ طٕ حّ َے کہخ یخ ٍٕٓل ہللا  

کؼزہ کی هٔى حگَ یہ حپُے ػہي پہ هخثى ٍْخ طٕ ؿُظی ْےە یہ طٕ  َے كَيخیخ ٍدِ  كخنظٕ ػًم َہیں کََے کخە ؿذ ِٔ پیٹٓ يٕڑ کے چال طٕ ٍٕٓل ہللا  

minimum most طٕٓڑی ٓی ىيخؽ کی هَحری رٓی ٗخيم ە ىیکٕٓ ْى ؿٕ طٔزیق ىے ٍْے ْٕطے ْیں َخں، حّ يیں إْے، حّ پَ هخثى ْٕ ؿخ

ْٕطی ْےە ِٔ هَحری یہ ْے ِ آپ ؿذ طَؿیلخص کَ يَطّذ کَطے ْٕ حٍٔ ہللا آپ کی طَؿیق ْٕ ؿخطخ ْے طٕ ًَخُ ٔ ٍُِٔ حیک حیٔی رخهخػيگی ْے 

ظے ْٕە حّ کے نی۔ ؿْ ٓے حّٔل ْٕ ؿخۓ طٕ کچٓ آپ ُیخىِ کََخ چخْ َٓحَـخو ىیظے ْیںە ؿذ ہللا آپ کی طَؿیقِ  million of muslimsٔے ؿِ 

َْ ُیخىِ ْےە حّ کے نی۔ آپ کے ىل کی هٕحْٖ ْٕطی ْے کہ کچٓ ُیخىِ کَٔںە هَآٌ یہ کہہ ٱآپ کٕ يلزض ُیخىِ ْے، ؿْ ٓے آپ کٕ 

  ٍْخ ْے

ذِ  " ے نی۔ حٔحيَ ٔ َہی ٔحٟق کَ ىے گی( کظخد کی طالٔص کَٔ، یہ طًہخٍ)  ٰب ٍَ ٱۡنِكَظ َٗ اِنَۡیَك ِي " ٱۡطُم َيخ  ُأِٔك

سَ  " ە ە ە ( حٍٔ ًَخُ هخثى کَٔ)  ٕب ٜاهَ ە ە ە "     َٔأَهِِى ٱن

َِ  " ە ە ە ( یہ طًہیں كلٖ حٍٔ يُکَ ٓے ٍٔک ىے گی)  َُك ًُ َٔٱۡن خ ِء  َ٘ ٍِ ٱۡنَلۡل ٗب َػ َٓ ُۡ َس طَ ٕب ٜاهَ ٌا ٱن "  اِ

خ ) َٓ ٕاٮب َٓ ََٔيخ  خ )٧َََٔۡلْ    َٓ َٕٮب َٔطَۡو خ  َْ ٍَ ٕ ـُ خ ُك َٓ ًَ َٓ خ ) ( َهيۡ ٨( َكؤَۡن َٓ ٮب َُكا خ )٩أَۡكهََق َيٍ  َٓ ٮب ٓا ََٔهۡي َهخَد َيٍ َى )ٔٓ) [  ًْ ّ٘ ٍَُس حن ٕۡ ُٓ] 
پَٓ حّ کی ريکَىحٍی حٍٔ پَہیِ گخٍی )ىَٕٔں رخطٕں(  (٧حٍٔ هٔى ہے )حَٔخٌ کی( ؿخٌ کی حٍٔ حّ ًحص کی ؿْ َے حٓکٕ ىٍٓض رُخیخە )

حٍٔ َخ يَحى ہٕح ؿْ َے حّ کٕ )كـٍٕ يیں( ىرخىیخە (ە٩یویُخ  ِٔ يَحى کٕ پہُچخ ؿْ َے حّ )ؿخٌ( کٕ پخک کَ نیخە ) (٨کخ حّ کٕ حنوخ کیخە )
ًْ )آیض ًَزَ; 91ٍِٕٓ ًَزَ  (ٓٔ) ّ٘ [10، 9، 8، 7، حن  ( ]طَؿًہ; حَٗف ػهی طٓخَٕی 

www.u
rd

uk
ut

ab
kh

an
ap

k.b
log

sp
ot

.co
m



 رَُٔ ريْ، 31 حپَیم 3122 |اقتفكبؼات                                                        پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ             81

www.alamaat.com , www.alamaat.info , www.alamaat.org , www.alamaat.com.pk  

َُ  " ە ە ە ِّ أَۡڪزَ َُ ٱنها ۡك ٌِ نَ ٍَُس حنَؼُکزٕص]  ە ە ە َٔ ٕۡ " [  )يگَ يیَی یخى طٕ رہض رڑی رخص ْے( 45: ُٓ

آهَ کچٓ حیٔے َٓ پَٓے رٓی طٕ ْٕں گے ؿٕ رڑی رخص کے نی۔ آيخىِ ْٕں گےە طٕ یہ طٔزیق ؿٕ ْے ہللا کے هَیذ ؿخَے  ضواتیٍ و زُؽات!

ے رـیَ َہیں پڑْ ٓکظےە آپ کٓڑے ْٕ ؿخطے ْٕ، آپ کخ حیک ٟخرطہء کے نی۔ رڑی رخص ْےە پَٓ ہللا يِیي ًکَ کَطخ ْے کہ آپ ًَخُ طٕ ٟٕٔ ک

اّل ڈَْٕڈْظے ْٕ، کیَٕکہ حٔپَ نکٓخ ْٕطخ ْے یہ ىیٕرُيی حٍٔ یہ رَیهٕی ئـي ْےە ٓذ حهالم ْٕطخ ْے، پہهے ئـي ڈَْٕڈْظے ْٕ رهکہ ي  

کََخ ي٘کم ْےە ٓلَ کَطے ْٕۓ ئخؿي ڈَْٕڈُْخ ي٘کم کچٓ ڈَْٕڈُْے کے رؼي ؿذ آپ ًَخُ پڑْظے ْٕ طٕ آپ کٕ پظخ نگظخ ْے کہ یہ ىٔرخٍِ 

 حیک چیِ ہللا َے آُحى کَ ىی ْےە  ۓ کخٍ الَخ ي٘کم ْے، يگَإْے، ٟخرطہء حهالم کٕ رَ

ًۡ كَ "   (یخى کَٔ کٓڑے یخى کَٔ، ریٹٓے یخى کَٔ، کَٔٹٕں کے رم)  ُُٕرِ  َٔ  کۡ خ ٗب ُؿ ََٔػهَ ح  َُٔهُؼٕى   خ    ً ٰب َّ هِیَ " ە ە ە ىۡ ک  ٱنها

 ئخكَص يیں یخى کَٔ، يوخو يیں کَٔ، طکهیق يیں، ػٌٍ يیں یخى کَٔە حطُی ئظؼُیخص ْیں حٍٔ ہللا کٕ یہ یخى حطُی پُٔي ْے کہ كَيخیخ 

َُٔهُؼٕى   "  خ    ً ٰب َّ هِیَ ٌَ ٱنها ٔ َُ ُك ٌۡ ٍَ يَ ي ٌِ ىۡ ٱنا ِٓ ٕرِ ُُ ٗب ُؿ ََٔػهَ ٍَسُ ]  ە ە ە ح  ٕۡ ََحٌ ُٓ رہظَیٍ رُيے يیَے ِٔ ْیں کہ کٓڑے ریٹٓے کَٔٹٕں کے رم ) 191:  آل ِػً  ] "

 ( يـٓے یخى کَطے ْیں

ِٝ  ە ە" ە  ٍۡ َٔٱۡۡلَ َٕٲصِ  ٰب ًَ ٔا ٌَ كِٗ َهۡهنِ ٱن ٔ َُ ٍَسُ ] َٔيََظَلڪا ٕۡ ََحٌ ُٓ "[    کَطے ٍْظے ْیں(کی طوهیوخص پہ ؿٍٕ ُيیٍ ٔ آًٓخٌ  حٍٔ) 191:  آل ِػً

يـٓے طٕ ٔیٔے یویٍ ْے کہ ؿیٔے ڈحکٹَ حٍٔ حَـیُجَ حٍٔ ٓخثُٔيحٌ حگَ طٔزیق رٓی َٗٔع کَ ىیں طٕ ًْخٍی طٕ چٓٹی ْٕ ؿخۓ گیە یہی طٕ 

کَطے يَؿٕد ْے ہللا کٕ، یہی رہظَیٍ نٕگ ْیں کہ ؿٕ ُيیٍ ٔ آًٓخٌ کی طوهیوخص پَ ؿٍٕ رٓی کَیں حٍٔ ٛزق، ىٔپہَ، ٗخو ہللا کٕ یخى رٓی 

ٍْیںە طٕ هيح يؼخيالص ٓے آگے رڑُْے ٔحنٕں کٕ کٔی رہظَ ٛلخص ٓے یخى کَطخ ْےە طٔزیق کََے ٔحنٕں کٕ ٛلخص طٕ حطُی ہللا طؼخنی' َے 

َہ کَیٍە يیَی طٕ یہ کٕٖٗ ْے کہ آپ ٓذ ہللا کے رہض يلزٕد  qualifyرظخثی ْیں کہ رڑے حكّٕٔ کی رخص ْٕ گی حگَ آپ حّ يُِل کٕ 

 ە آپ رہض ٓخٍی هطخثیں کَیں حٍٔ ہللا آپ کی رہض ٓخٍی هطخثیں يؼخف رٓی کَےەرُيے ْٕ ؿخثیں

ھًی اپُی ؾَعگی يیں اػتعال کے لؽیت تؽیٍ کیكے ؼِ قکتے ھیں؟ اوؼ ھى اپُی نطًیت کو کیكے ثہتؽ (  142 ًَجؽ قوال

 ؟ثُب قکتے ھیں

کی آيخؿگخِ ْےە ْى يیں ٓے َْ حیک کٕ کًظَی کے کٔی َہ  inferioritiesٛـیَ ٔ ك٠َحص! يیَح حد رٓی یہ هیخل ْے کہ رَِّ  هٕحطیٍ :خواة

کٔی حكٔخّ ٓے ٔحٓطہ پڑطخ ْےە يیں َے ىیکٓخ ْے کہ ْى يیں ٓے َْ کٕثی چخْے يؼُِ طَ ْٕ، چٕٓٹخ ْٕ یخ رچہ ْٕ، ْى حپُی َُيگی 

َلٔیخص پہ رخص کَطے  ە کٔی ُيخَے يیں ػهىِ کی حرظيحء ْی رڑی يـَٔف ٕٓچٕں ٓے کَطے ْیںە ؿٕ ٓخٍی َُيگی ْى پہ ْخٔی ٍْظی ْیں

 ْٕۓ يیں َے کہخ طٓخ کہ

Psychology if applied to others is a science and if applied to one‟s self is mysticism  

رہ ٓیُہ ٓلَ کَیں َلْ پہهے حیک حٓظخى کے پخّ يللٕظ ْٕطے طٓے، حَہیں هلیہ ٍکٓخ ؿخطخ طٓخ حٍٔ ًٓـٓخ ؿخطخ طٓخ کہ یہ ٓیُہ  ؿٕ ػهٕوِ 

گےە آپ ىػخ ىیـی۔ ىّؿخل کٕ حٍٔ حّ كٔن ٔ كـٍٕ کے يًخنک کٕ کہ حَہٕں َے آؽ َلٔی کیلیخص کَ طَطیذ ىے نیخ ْےە حد َلْ حچُزّخ َہیں 

م رٓی رٍ گیخ ْے، ؿْ کٕ آپ َلْ کہظے ْٕە حّ يیں ؿخٍَٕحَہ هٜخث (packet of instincts)ٍْخە یہ آپ کے َِىیک حد ؿزهظٕں کخ حیک پیکٹ 

ٛـیَ يیں حٹُٓۓحنے طًخو ػهًخء، طًخو ػهًخء يیں يٕؿٕى ْیں حٍٔ ػوم کی حكِحثٖ کے حٓزخد رٓی يٕؿٕى ْیںە یہ کیخ ػـیذ رخص ْے کہ رَِّ 

ْٕ گ۔ە طًخو ػهًخء ًحطی طؼَیق ٔ طٕٛیق يیں پڑ گ۔ە طًخو ػهًخء  schizophrenic، ریچ يیں طًخو ػهًخء کٔی هٔى ک طوٜیٚ َہیں کَ ٍْخ

يیں کٕثی َہ کٕثی گَِٔ کخٹ نیخە آهَ حّ کی کیخ ٔؿہ ْٕ  يلًي ٍٕٓل ہللا   ّيضِ ٱٕں کے حيیَ رُُے کے چکَ يیں پڑ گ۔ە طًخو ػهًخء َے ؿًخػظ

ـذ َظَ آطخ ْے کہ ػهًخء َے حّ هٕى كَیزی ٓے َـخص َہیں پخثیە ٛـیَ کی طخٍین يیں یہ ػ  ٓکظی ْے؟ حرٓی حگَ آپ طٕٓڑح ٓخ ؿٍٕ کَیں طٕ رَِّ 

حٍٔ  methodicallyی ػهًخء طٓے حَہٕں َے كٕى طؼَیلی کے يَٝ ٓے َـخص َہیں پخثیە حد کیخ ػـیذ ٓی رخص ْے حگَ آپ حٌ کٕ ؿظُے رٓ

psychologically  پڑْٕ طٕ آپ کے َّٕے كیٜي ػهًخءnormalcy  پہ پٍٕے َہیں حطَطےە حٌ کی ػـیذ ٔ ؿَیذ رخطیں حٍٔ َوطہ ْخۓ َظَ آپ کٕ يهیں

 گےە

کٕ ىیکٕٓ، کٕثی ٕٛكی آپ ىػٕے ٓے هخنی َہیں ىیکٓیں گےە حّ ٔهض يٕؿٕىِ طًخو ٕٛكیخِ کٔی َہ کٔی رڑے ىػٕی' کٕ حرٓی آپ ٕٛكیخء 

ٍَٟٔ نی۔ ریٹٓے ْٕں گےە يـٓے حیک رخص رظخی۔، کیخ ٍَٟٔی ْے ؿذ يیں حپُخ َخو نکٕٓں طٕ َیچے آٹٓ ٓالٓم نکٕٓں، َو٘زُيیہ، هخىٍیہ، 

ہ؟ آپ ؿٍٕ کَٔ کہ آپ کیٕں نکٓظے ْٕ یہ؟ آپ حیک ْی حٓظخى کے ٗخگَى ْٕطے ْٕە یہ آٹٓ آٹٓ، ىّ ىّ حٔیٔیہ ٔؿیَِ؟ يیں کیخ نکٓظخ ْٕں ی

 ٌِ ، complexityکی ٔؿہ ٓے نکٓظے ْیں یہ  complexطّٜٕف، یہ کیٕں نکٓظے ْیں؟ یہ َٛف حیک  ٓهٔهے ؿٕ آپ َیچے نکٓظے ْیں، یہ رٍِگخ

کہ یہ َہ ْٕ يیں هخنی هخىٍیہ نکٕٓں حٍٔ کٕثی ىَٔٓح ىٔ ٍطزے حٍٔ رڑْخ ىےە ؿْ کی ٔؿہ ٓے نٕگ کہیں کے ِٔ ُیخىِ کخيم  inferiorityیہ 

ٕٛكی ْےە ًْخٍے نٕگٕں يیں یہ حكٔخٓخص حطُے ْخٔی ْیں کہ رڑے ٓے رڑے حٓظخى کٕ حّ کخ ٗکخٍ ىیکٓخ گیخ ْےە حگَ آپ کٕثی ٓهٔہ َہ 

گیە کیخ آپ کی ًحطی هخٛیض یخ آپ کخ ًحطی ػهى حّ ٓے يـَٔف ْٕ ؿخطخ ْے؟ آپ یہ ٓهٔهے نکٕٓ گے طٕ  نکٕٓ طٕ پَٓ کیخ يٜیزض پڑ ؿخۓ

ػظًض ١خٍی ْےە یہ ٗيیي  نٕگ آپ کٕ يخَیں گے حٍٔ َہ نکٕٓ گے طٕ پَٓ نٕگ آپ کٕ َہیں يخَیں گےە ريهًٔظی ٓے َْ ٗوٚ پہ هز٢ِ 

ْیں ؿٕ  serious inferioritiesٛـیَ يیں یہ ػظًض ىیکُٓے ٔحنے نٕگ ْیںە رَِّ  ہ هٕحدِ ی ‟ delusions of grandeur „ٗیِٔكَیُیخ کی ػاليض ْےە 

 ٍِ ٍ   ًْخٍی ًحطی َُيگیٕں يیٍ َٓحثیض کَ گت ْیںە حّ نی۔ ك٠َص حيخو حر َے کہخ طٓخ کہ يٌْذ نیُے ٓے پہهے هٕد حچٓی ١َف ىیکٓ  ٓیَی

کہ ْى رٓی ىػٕی' پُٔي کَطے ْیںە حیک َٗیق آىو کہہ ٍْخ ْے کہ رٓخثی نٕ نیخ کَٔ کہ نے کْ ٓے ٍْے ْٕ؟ کیخ حّ کخ يطهذ یہ طٕ َہیں 

، طٕ آپ کہظے ْیں إآپ ىػخ نے ؿخ I can not work miracleيیَے پخّ یہ ٛالكیض َہیٍ ْے ؿٕ طى ١هذ کَ ٍْے ْٕ، يیَے پخّ َہیں ْےە 

يللٕظ پہ َظَ يخٍی ْے، ْٔخں ٓے طًہخٍح رچہ يـٓے يم  فِ کہ َہیں ؿی َہیں آپ کچٓ طٕ کہٕ َخںە طٕ ِٔ کہظخ ْے ە ە ە " ْخں ؿی يیں َے نٕ

، ِٔ ىػٕی' يخٌ نیظے ْٕە آپ ىػٕی' پُٔي کََے ٔحنٕں يیں ٓے ْٕ پہ آ ْی گیخ ْے "ە آپ ِٔ رخص يخٌ نیظے ْٕ، كٍٕح   listگیخ ْے، آهَ حیک 

 کََے ٔحنٕں يیں ٓے ْیںە یہ ِٔ ريهًٔظی ْے ؿٕ حّ يؼخَٗے يیں ئهٔم ؿخٍی ْےە 
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ٕنی ٓی رخص رظخٔں، آپ پ طٕٓڑی ٓی ػوم حٓظؼًخل کَٔ طٕ هيح کے کٔی رُيے َے کزٓی کٕثی ىػٕی' َہیں کیخە يیں آپ کٕ حیک يؼًآ حگَ

 کہظے ْیںە طٕ ٓکَیہ  statementکے ؿْ کٕ ْى " ٓکَیہ "  odd statementٕٛكیخء کے طٔهٔم پڑْظے چهے آطے ْٕ، ٕٓحۓ حیک آىْ 

statement  کخ يطهذ ْے کہ ٕٛكی پخگم ْٕ گیخ ْےە حگَ ٓچ پٕچٕٓ، حگَ يـٓے آپ کہٕ کہ ٕٛكی حیٔی رخص کہہ گیخ ْےە طٕ يیں کہٕں گخ

ٕ کہ ٕٛكی پخگم ْٕ گیخ ْےە کٕثی َہ کٕثی ٔهض حّ پیچخٍے پَ رٓی آطخ ْٕ گخە یہ َ٘ہء كوخثن ًٍح ُیخىِ حّ کٕ ئظی يیں ڈحل ىیظخ ْٕ گخە ط

ىے ؿخطخ ْے ؿْ ٓے پظخ نگظخ ْے کہ کچٓ يَحطذ حٌ کے رڑے ٓپی٘م ْیںە يگَ ؿذ رٓی ِٔ ْٕٕ يیں آطے  ِٔ کٔی ٔهض حیٔی رخص

 ٓے رڑح ٕٛكی کٌٕ ْے؟ ػهی يَط٠ی   ْیں حٍٔ طٕرہ رٓی کَطے ْیںە رٓال ػهی يَط٠ی   ْیں، ِٔ ًْی٘ہ حّ کی يؼٌٍص رٓی کَطے ْیں

ك٠َصِ ػهی  کَو يلزض کَطے ْیںە طٕ  ِٔ ْے ؿْ ٓے ہللا حٍٔ ٍٕٓل   یںە ػهی  ٓے رڑح کٕثی ؿخَُے ٔحال َہ ٓے رڑح کٕثی ٕٛكی َہیںە ػهی  

کیخ كَيخطے ْیں؟ يیَح هیخل ْے حگَ کٔی َے یہ ىیکُٓخ ْٕ کہ ٍحًُْخثی کہخں ٓے چخْی۔،طٕ آپ يلهے کے ٕٛكی ٓے کیٕں ہللا ٔؿہ 

 ڈَْٕڈْظے؟ ٓے کیٕں َہیں ك٠َصِ ػهی  کَو ہللا ٔؿہ ڈَْٕڈْظے ْٕ؟ 

ٍِ  ؿٕ کہظے ْیں ١خنذ ىػٕی كَيخ ٍْے  يیں َے حپُے هيح کٕ حپُے حٍحىٔں کی ٗکٔض ٓے پہچخَخە یہ کٕة ىػٕی' كَيخ ٍْے ْیں؟ ػهی حر

آًٓخٌ پہ هز٠ہ کے هالف ىنیم ىے ٍْے ْیں کٕثی؟ آپ کٕ َظَ آطخ ْے کہ حَہٕں َے یہ کیخ کہخ ْے کہ آًٓخٌ يیَۓ هز٠ے يیں ْےە ِٔ طٕ 

ِِ حٍحىٔں کی ٗکٔض ٓے پہچخَخ حٍٔ یہ رظخَے ٔحال کٌٕ ْے، ػهی   ْیں کہ يیں َے حپُے هيح کٕ حپُے هیزَ حکٓخڑ  ! کہ يیں ِٔ ْٕں ؿْ َے ىٍٔحُ

َے ىیخ طٓخە ِٔ رظخ ٍْے ْیں کہ يیں ِٔ ْٕں ؿٕ " یيہللا " کہالطخ ْٕں، ہللا کخ ْخطٓ کہالطخ ْٕںە يیں ِٔ ْٕں ؿْ کی ١خهض کَٔ َٟد، يَكذ 

خ حرالؽ حٍحىی ٍکٓظے ْٕۓ، حطُ ىیکٓی ْٕثی ْےە يیں ِٔ ْٕں ؿْ کٕ ِْحٍ آىيیٕں ٓے رڑح آىيی ًٓـٓخ ؿخطخ ْے، حگَ يیں حطُی ي٠ز١ٕ هّٕصِ 

پٍٕی َہیں کَ ٓکظخ طٕ طى کٌٕ ْٕ؟ طى کیٔے حطُے ىػٕے کَطے   achievementsًٍْ ٍکٓظے ْٕۓ حگَ يیں حپُی ٍکٓظے ْٕۓ، حطُی ١خهضِ 

ٍِ  پَٓطے ْٕ؟ حگَ يیں ػهی   حری ١خنذ ْٕ کَ یہ کہہ ٍْخ ْٕں کہ يیٍ َے حپُے هيح کٕ حپُے حٍحىٔں کی ٗکٔض ٓے پہچخَخ ْے طٕ طى کٌٕ  حر

 !ضواتیٍ و زُؽاتٕ رڑے رڑے ىػٕے کَ کے يوهٕم کٕ گًَحِ کَ ٍْے ْٕە حّ نی۔ نٕگ ْٕ ؿ

It is very very important  

آپ  کہ حگَ آپ کٕ ٹیٔٹ ٍکُٓخ ْٕ حچٓخثی رَحثی کخ، حگَ آپ کٕ ٹیٔٹ کََخ ْٕ ٕٛكی حٍٔ ؿیَ ٕٛكی کٌٕ ْے؟ طٕ پهیِ ىػٕی' ىیکٓ نیخ کَٔ، ؿہخں

 ًـٓ ؿخیخ کَٔیہ ٗیطخٌ کخ ٔنی ْٕ ٓکظخ ْے ٍكًخٌ کخ ٔنی َہیں ْٕ ٓکظخەٕ رٓی آۓ طٕ آپ ٓکٕ ىػٕیے کٕ پ  

 اقالو يیں اَب کب کیب تًوّؼ ھے؟(  143 ًَجؽ قوال

هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! يیں حّ ٓے پہهے یہ ٟٔخكض کَىٔں کہ ًْخٍے ْخں رہض ٓخٍی َٗحكض کی هيٍیں حیک نلع يیں يلئى ْٕ ؿخطی  :خواة

رُخ کَ  philosophical wordًْخٍی حَخۓ ٛـیَ یخ حَخۓ کزیَ، پَٓ حّ کٕ  ego centricityیخ  egoْےە ًْخٍی  self respectْیںە ْى کہظے ْیں یہ 

 positiveحّ پَ رڑی گلظگٕ کَطے ْیںە يیں آپ کٕ حّ ١َف نے کَ ؿخ ٍْخ ْٕں ؿٕ رخنکم ٓیيْخ ٓخىْخ ٓخ آپ کی  حٌ کخ يظہَ ْے، ؿٕ رڑح 

 ْےە self respectنٕگ کہظے ْیں کہ یہ ًْخٍی  self respectًٓـٓخ َہیں گیخە ِٔ ْے  negativeْے ؿْ کٕ آؽ طک 

کی پیيحٔحٍ  complexes ًْخٍے  self respectرُظی کیٔے ْے؟  self respectآؽ طک کٔی َے رٓی ؿٍٕ َہیں کیخ کہ  ضواتیٍ و زُؽات!

ًْخٍے ؿه٢ حَيحُٔں کی پیيحٔحٍ  self respectْٕطی ْےە  build کٔی رٓی ٕٓٗم آٍڈٍ يیں ًْخٍی يلَٔيیٕں ٓے self respectْٕطی ْےە 

 ْٕطی ْےە

Entire concept of sef respect is born of our inferiorities and complexes in a social order.   

ں إٔحهؼہ ُٓخ practicalحیک  ْٕثیە يیں آپ کٕ insultحیک آىيی حگَ حّ نی۔ حَخ کخ يخنک ْے کہ ِٔ ًٓـٓظخ ْے يیَی طْٕیٍ ْٕثی، يیَی 

کہخ کہ آپ گٕحْی کے نی۔ طٓخَے يیں آثیں، طٕ  ؿْ پَ کزٓی کزٓی يـٓے ُْٔی رٓی آطی ْےە حیک ىكؼہ حیک طٓخَیيحٍ ٛخكذ َے يـٓ ٓے

رُی )یہ ؿیٔے يیَی ػخىص طٓی، يیں ؿخ کے کَٓی پہ ریٹٓ گیخە طٓخَیيحٍ َے کہخ حے کَٓی طہخڈے ٔحٓطے َہیں   normallyيیں چال گیخ، 

ٍِ  disrespectکَٓی آپ کے نی۔ َہیں رُی( حیک ىو يیَے ٔؿٕى يیں  يَحطذ کی رڑی ٗيیي نہَ حٹٓیە يیں َے ٕٓچخ یخٍ یہ ٗوٚ طٕ  حٍٔ طْٕی

typical education  کخ يخنک ْے حٍٔ یہ حٓی ١َف ْی کہے گخە يیں َے کہخ رہض َٕحُٕ ؿُخد يیں کٓڑح ْٕ ؿخطخ ْٕں، يگَ يیں يهِو کی

كیؼیض ٓے َہیں آیخە آپ َے گٕحْی نیُی ْے طٕ نٕ ٍَٔہ يیں ٔحپْ چال ؿخطخ ْٕںە حطُے يیں حٓے حیک كٌٕ آیخ، کٔی َے پیچٓے ٓے یہ 

ے ؿخ ٍْے ْیںە كٌٕ ُٓظے ُٓظے ِٔ کٓڑح ْٕ گیخ حٍٔ کٓڑح ْٕ کَ رٓخگظخ ْٕح رخَْ َکال حٍٔ رٕال حىَْ ٕٓچ کَ كٌٕ کَ ىیخ، پَٔكیَٔ ٛخكذ طٓخَ

 کٕثی پَٔكیَٔ ٛخكذ آۓ ْیں کہیںە 

حٓکے کٔی حكَٔ َے كٌٕ کَ ىیخ ْٕ گخ حٍٔ کہخ ْٕ گخ کہ پَٔكیَٔ ٛخكذ آ ٍْے  كخل ًٓـٓ ٍْخ طٓخ کہ ؿخنزخ   يیں حد ىل يیں پٍٕی ٍٕٛصِ 

ىَْ ىیکٓخە يیں َے کہخ یخٍ! پَٔكیَٔ طٕ يیں ْی ْٕں ريهًٔظی ٓےە حّ َے کہخ ؿُخد )کَٓی کیطَف حٗخٍِ ٱىَْ آ کَ حّ َے حِ  ْیںە ٔحپْ

کَطے ْٕۓ( یہ کَٓی، یہ کَٓی، پهیِ کَٓی پَ ریٹٓ ؿخی۔ە يیں َے کہخ یخٍ يیں کَٓی پہ َہیں ریٹٕٓں گخە يـٓے پہهی ىكؼہ طى َے رہض رڑح 

ە يیں َے کہخ يـٓے ُیخىِ ىکٓ کَٓی پَ َہیں ریٹٕٓں گخە ِٔ کہُے نگخ کہ پهیِ، پهیِ آپ یویٍ ؿخَیں، يیں َے پہچخَخ َہیںٓزن ىیخ ْےە يیں حّ 

حٓی رخص کخ ْے، پہهے پہچخَخ َہیں حٍٔ حد پہچخٌ گ۔ ْٕە يیں َے کہخ رٓخثی حّ کَٓی پَ ریٹُٓے ٓے يیَی ػِص کى َہیں ْٕطی، َہ يیَی 

ؿذ طى َے کہخ حٹٓ کٓڑے ْٕ طٕ يـٓے حّ رخص کی هٕٗی ْٕثی کہ يیں کچٓ حٍٔ نٕگٕں کے ٓخطٓ حٌ کی رٓی  طْٕیٍ يیں حٟخكہ ْٕطخ ْےە

ى ػِص حٍٔ رے ػِطی کے حكٔخّ ٓے گٍِ گیخ ْٕںە حد يیں ریٹٕٓں گخ َہیںە طٕ کخكی ىیَ حَٛحٍ کَطخ ٍْخ، يُظّیں کَطخ ٍْخە رہَكخل ؿذ کخو هظ

کخ  self respectکہظے ْیںە ْٕ ٓکظخ ْے کہ حگَ يیں  self respectخ یہ چخِ ٍْخ ْٕں کہ ىیکٕٓ حّ کٕ ْى ْٕح طٕ يیں رخَْ َکالە يیں آپ کٕ رظخَ

ٕ يـٓے ؿخَظخ ْی َہیںە آپ کٕ پظخ ْے ُیخىِ طَ نلع کیخ يخنک ْٕطخ طٕ يیں ْٔخں حّ ٓے حنـٓظخ کہ طیَی کیخ يـخل ْے، طٕ َے یہ کیٕں کیخ، ط  

، طٕ ىٍحٛم يیں حنظـخ کَ ٍْخ ْٕطخ ٕ يـٓے ؿخَظخ ْی َہیں ْےخ ْی َہیں ْے " ؿذ يیں یہ کہظخ ْٕں کہ ط  ٕ يـٓے ؿخَظحٓؼًخل ْٕطخ ْے؟ " ط  

 ْٕں کہ یخٍ هيح کے نی۔ يیَے حَيٍ کے ػِّص ىحٍ حَٔخٌ کٕ پہچخَٕە

ؿْ پَ  إیٍ کی ١َف ْٕ ؿخکخ هٕل طٓخە حَہٕں َے کہخ طى حّ ُي هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! حیک ىكؼہ کخ ًکَ ْے کہ يیَے ًٍْ يیں يیَے ٗین، ؿُیي  

ە حّ ریچخٍی کٕ پظخ َیک ٔ ري حیک ١َف ٓے چهظے ْیںە طًہخٍے حَيٍ ُيیٍ کخ حهالم آَخ چخْی۔ کہ َیک ٔ ري حیک ١َف ٓذ حیک ١َف چهظے ْیں

کٕ یخى کَ کے چم ں گٍِے ؿٕ ہللا إرٓی ْٕطخ ْےە ُيیٍ کخ حیک ٹکڑح ىَٔٓے ٹکڑے پَ كوَ رٓی کَطخ ْے کہ آؽ يـٓ پَ حیک حیٔی ْٔظی کے پخ

ؿٕ ٗخیي ٗیخ١یٍ کی طؼَیق يیں ئَٜف طٓخە طٕ َیک ٔ ري حیک ١َف  ں گٍِےإٍْی طٓیە ىَٔٓح گهہ رٓی کَطخ ْٕ گخ آؽ حیٔے ريروض کے پخ
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ە ؿیٔے آپ کٔی هٕل ٓے يظخػَ ْٕطے ْٕ، يیَح هیخل ْے يیں رٓی يظخػَ ٓے ُيیٍ پَ چهظے ْیںە حّ ؿًهے کخ حٓظلوخم طٕ يـٓے پظخ طٓخ

طٕ  يیں کَحکَی ریچ ٍْخ طٓخ I was a sale manطٕ َْ آىيی يیں يٕؿٕى ْٕطی ْےە حیک ىكؼہ يیں حیک ىٔکخٌ پَ ریٹٓخ ْٕح طٓخە  eastheticsخە طٓ

حیک آىيی حَيٍ آیخ، رخنکم ؿٹ ٓخ طٓخ طٕ حّ َے پٕچٓخ کہ یہ پیخنیخں کظُے کی ْیں؟ ٔیٔے حیًخَيحٍی ٓے يیں َے ىّ كیٜي َلغ کخ يخٍؿٍ 

حَيحُِ نگخیخ حٍٔ کہخ یخٍ یہ پیُٔٹٓ ٍٔپے کی ْیںە کہُے نگخ رکٕحّ کَطے ْٕە آپ یویٍ ؿخَٕ ؿیٔے ِٔ کہظے ْیں َخں ە ە ە ِٔ ك٠َص  کٓ کے

  ِ ٍ   َْیَ ں کے َخهُٕں طک پہُچیە يگَ حّ هٔى کخ حگَ آپ کے حَيٍ إَے ؿذ يـٓے ىٔىْ پالیخ طٕ حّ کی ٓیَحری يیَے پخ َے کہخ ؿذ ك٠ٕ

ں کے َخهُٕں إں کے َخهُٕں طک پہُچظی ْےە طٕ يـٓے حپُی ًنّض کخ حكٔخّ حپُے پخإْٕطخ ْے طٕ حّ کی ٓیَحری رٓی پخکٕثی ؿٌرہ پیيح 

 ں کہ حیک طٕ يیںإکٕ رظخ طک يلّٕٔ ْٕحە يیَح ىل چخْخ کہ حّ ریٕهٕف

Post graduate lecturer  

نٹخ ٕ ح  كوَ کََخ چخْی۔، ط   ٓخل پَٔكیَٔ ٍْخ، حٔ ریٕهٕف طـٓے 29ٔپَ ٓے ٱٔپَ ٓے گًٍَُٕٹ کخنؾ الٍْٕکخ، ٱيیں،  English literatureحٍٔ ِٔ رٓی 

يـٓے کہہ ٍْخ ْٕ کہ رکٕحّ کَ ٍْے ْٕ، طٕ يـٓے حطُخ ٗيیي ؿّٜہ آیخ کہ يیں َے کہخ کہ حٓے حیک آىْ طٓپڑ نگخ کَ ٍهٜض کَٔںە حّ ٔهض 

ؿْ پَ َیک ٔ ري حیک ١َف ٓے  إکہ حّ ُيیٍ کیطَف ْٕ ؿخيـٓے یخى آثی  statementّ ٔهض ٗین کی یہ ٱؿذ يیں ٗيیي ؿّٜے يیں طٓخ 

 گٍِطے ْیںە

I swear, suddenly, suddenly  

حیٔے نگخ ؿیٔے يیں رَف يیں ؿى گیخ ْٕں، يـٓے حیٔخ نگآ کہ ٗین یہ کہہ ٍْخ ْے کہ یہ ریٕهٕف حٍٔ ىیہخطی ٓخ رُيِ ْے، ؿذ رٓی 

َکم آۓ  exceptionرخُحٍٔں يیں آطخ ْے یہی کچٓ کَطخ چال ؿخطخ ْےە حگهے ُٓظے رٓی ْیں حٍٔ ْیں رٓی حٓی هٔى کے، طٕ حگَ حٌ يیں حیک 

ٕ رٓی ٕ حٓے حپُے كٔخد ٓے کیٕں پَکٓ ٍْخ ْے؟ ؿیٔے رے ًٗخٍ نٕگ ٍْگٌٍ ٓے گٍِطے ْیں ط  ٍے کٕ کیخ پظخ ْے، ط  طٕ حّ يیں، حّ ریچخ

ٍَٔہ  إحّ کٕ حّ َظَ ٓے ىیکٓ، طٕ يیں َے پظخ ْے حٓے کیخ کہخ؟ يیں َے کہخ یخٍ يیں پیخنیخں َہیں ریچظخ، هيح کے نی۔ ىٔکخٌ ٓے َکم ؿخ

 يیَی ؿہخنض ٔحپْ آ ؿخۓ گیە

پیيح ْٕطی ْیںە حٓی ٓے كطَص يیں  egoْے حّ کے رخٍے يیں ؿذ رٓی طـِیہ کَٔ گے حّ ٓے  self respectیہ ؿٕ  ٍ و زُؽات!ضواتی

ـذ پیيح ْٕطخ ْے، ههن ٓے ػهیليگی ؿُى نیظی ْےە حَخ ْى حّ چیِ کٕ کہظے ْیں ؿٕ کٔی آطخ ْے، حٓی ٓے ٗوٜیض يیں ػ   إطُخ

کََخ چخْظے ْٕ کہ یہ يـٓ يیں ْےە حّ  poseؿه٢ کٕحنٹی کے حكٔخّ ٓے پیيح ْٕطی ْےە ِٔ چیِ ؿٕ آپ يیں َہیں ْے حٍٔ ؿْ کٕ آپ 

َِ  کی کٕثی رُیخى َہیںە self respectکی رُیخى پہ حَخ طوهین ْٕطی ْےە  حػظى يلًيػهی کے ؿیٔے کٔی َے يـٓے پخکٔظخٌ کے ٓخرن ُٔی

رخٍے يیں رظخیخ کہ پچیْ رَّ يیں حیک ىٌ حَہٕں َے حپُی ٓیٹ َہیں چٕٓڑی، پچیْ رَّە حطُے ٍیگٕنَ طٓے، طٕ يـٓے ُْٔی آ گجیە يیں 

 َے کہخ ٍیگٕنَ طٓے کہ پخگم طٓے؟ یہ کیٔے ْٕ ٓکظخ ْے

Was he a man or a machine? Was he doingit deliberately?  

کی  obsessionحٍٔ  possessionکظُخ پخگم طٓخ ؿْ َے ىٔ ىٌ رٓی چٓٹی َہ نی پچیْ رَٕٓں يیںە يیں َے کہخ پخص یہ َہیں ْے، ٗخیي یہ 

 حَظہخ ْے کہ

he never wanted anybody to sit in is chair  

ّ کٕ حّ حكٔخّ ٓے رڑی ؿهٍ ْٕطی طٓیە حّ هٔى کے ٱٹٓ ؿخۓە طٕ حّ کے طٍّٜٕ يیں َہیں طٓخ کہ کٕثی حٍٔ آ کے حّ کَٓی پَ ری

کَطے طٓےە یہ آپ یخى ٍکٓی۔ە یہ حَظہخثیں َہیں طٓیں، ؿُہٕں َے آپ کے نی۔ َو٘ہء كیخص يَطّذ کیخ، ؿُہٕں  existيیں َہیں  حٕٛل ًْخٍے ٍٕٓل  

کی  ٌ  ٱَہیں طٓیە ِٔ گٕٓڑے پہ چڑْے حٍٔ گٕٓڑے ٓے گَے رٓی،  maxmityکے ْخں یہ  ٌ  ٱَے آپ کے نی۔ َُيگی کخ َٜخد يَطّذ کیخ ْے، 

َے حچٓخ کٓخَخ کٓخیخ )ىٔ ىٓظیخں گٕٗض کی کٓخثیں( حٍٔ رٕٓکے رٓی ٍْےە  َہٕں  ٱکًَ يیں طکهیق ْٕثیە ِٔ ئـي يیں ؿخگے حٍٔ ٕٓۓ رٓیە 

ٍِحە طٕ َُيگی کی کٔی رٓی رخص يیں آپ ىیکٕٓ گے َے هٕرٍٜٕص یًُی چخىٍیں رٓی پہُیں حٍٔ کزٓی کزٓی حیک نزخّ يیں رٓی ٔهض گ َہٕں  ٱ

 کہ

Normalcy is the strongest value in humans so wherever there is normalcy there is no ego  

 رْ يیں طٕ یہی کہُخ چخْٕں گخە

 یہ آؾيبئم ھیں یب ػػاة؟اگؽ کكی ضبَعاٌ پؽ ثہت ؾیبظِ يًیجتیں اوؼ يهکهیں آئیں تو کیكے پتب چهے گب کہ (  144 ًَجؽ قوال

 آپ کٕ :خواة

  "  ٌَ ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ اَِاخ  اِنَۡی َٔ  ِّ " اَِاخ نِها

  پڑُْے ٓے پظخ نگ ؿخۓ گخە کیَٕکہ ہللا طؼخنی' َے آپ کٕ كم طٕ ىے ىیخ ە ە ە

ََٲصِ  " ًَ ٱنؼا َٔ َٔٱۡۡلََُلِْ  ٲِل  َٕ ٍَ ٱۡۡلَۡي َََٔۡوٚ   ّيِ ٕعِ  ـُ َٔٱۡن ِف  ٕۡ ٍَ ٱۡنَو ء   ّيِ ۡٗ َ٘ ََٕاُكى رِ ۡزهُ َُ نَ ََس]   َٔ ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ  :155   ] "

، إں گخ کہ آپ رٕٓکے يَ ْی ؿخإں گخە پخَچ ْیڈُ کی آُيخثٖ ٍَٟٔ ْے يگَ یہ َہیں کہ پٍٕی ١َفە رٕٓک حطُی ُیخىِ َہیں الإپخَچ ْیڈ ٓے آُيخ

ء   َہ هٕف حطُخ ىٔں گخ کہ آپ َُيگی ْی َہ گِحٍ ٓکٕ  ۡٗ َ٘  گےە إٛلیق ْے طٕ طى حٌ يَحكم ٓے گٍِ ؿخ approachطٕٓڑح طٕٓڑحە حگَ طًہخٍی  رِ

ََٲصِ " ە ە ە  ًَ َٔٱنؼا َٔٱۡۡلََُلِْ  َٕٲِل  ٍَ ٱۡۡلَۡي َََٔۡوٚ   ّيِ ٕعِ  ـُ َٔٱۡن ِف  ٕۡ ٍَ ٱۡنَو ء   ّيِ ۡٗ َ٘ ٍَ )رِ َِي زِ ٰب ٜا َِ ٱن ِ ّ٘ رَ َٔ  ٔ٘٘ ِّ َٔاَِاخ  اِنَۡی  ِّ ْح اَِاخ نِها  ٕ  َهخنُ
یزَش   ِٜ ى يُّ ُٓ زَۡظ ٰب َٛ ًَح  أَ ٍَ اِ ي ٌِ ( ٱنا

( ٌَ ٕۡ ]  (ٍَٙ٘ٔٲِؿُؼٕ ََسُٓ " [   156، 155: ٍَُسحنزََو
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یویٍ ْے کہ يٜخثذ ہللا کی ١َف ٓے آۓ ْیں طٕ یویٍ کخ ىَٔٓح كّٜہ ْے کہ يٜخثذ ہللا کی ١َف ٔحپْ نٕٹ ؿخثیں گےە ہللا  ؿذ آپ کٕ

آ گجیں، حگَ ریچ يیں طؼٕیٌ آ گ۔، ؿخىٔ آ گیخ، آٓیذ آ گیخ حٍٔ حّ ١َف کے ِٔ رے ًٗخٍ  hurdlesے ؿْ کٕ یویٍ ْے حٍٔ حگَ ریچ يیں کہظخ ْ

يلَٟٔے آ گ۔ ؿٕ ٕٓٓخثٹی يیں حّ ٔهض ًْخٍے ْیں طٕ پَٓ آپ کی رال َہیں َکهے گی، آپ کی رال َہیں َکهے گیە حگَ آپ َے ٓیيْی 

approach خ رال آثی ہللا کی ١َف ٓے ْے، ؿخۓ گی رٓی ہللا کی ١َف، ٕٓحۓ ىػخ کے ریچ يیں کٕثی ىَٔٓح رُيِ ىهم حَيحُی ٍکظٓی حٍٔ کہ

 َہیںە يگَ ىػخ کْ ٓے ْٕ گی؟ ىػخ رٓی ہللا ٓے ْٕ گی

ٌَ  " ە ە ە   ٍَٲِؿُؼٕ  ِّ اَِاخ  اِنَۡی َٔ  ِّ " اَِاخ نِها

ٛلیق ٍْی طٕ یہ آُيخثٖ ْےە هخنی آُيخثٖ ٓے َکهُخ آپ کخ ٔٛق َہیں ْٕ گخە هخنی آُيخثٖ ٓے َکهُخ حٍٔ َـخص پخَخ  approach حگَ آپ کی

 آپ کخ ٔٛق َہیں ْٕ گخە 

َٕٲص   ّيٍِ" ە ە ە  هَ َٛ ٰب ٕٮَِك َػهَۡیِہۡى  نَ ْٔ ش    ُأ ًَ ٍَۡك َٔ ۡى  ِٓ ِّ ر ٍَسُ ] ە ە ە  ٍا ٕۡ ََسُٓ "[    157:  حنزََو

 آُيخثٕ٘ں ٓے َکهیں گے، هخنی آُيخثٕ٘ں ٓے َہیں َکهیں گے  ؿٕ حٌ

ش   " ە ە ە  ًَ ٍَۡك َٔ ۡى  ِٓ ِّ ر ٍا  ٍ َٕٲص   ّيِ هَ َٛ ٰب ٕٮَِك َػهَۡیِہۡى  نَ ْٔ ََسە ە ە ]  ُأ ٍَُسحنزََو ٕۡ [ "  ٌ پَ ىٍٔى ٔ ٓالو حٍٔ ٍكًض ْٕ گی(ہللا کخ ح) 157:  ُٓ

ٌَ  " ە ە ە َظُئ ۡٓ ًُ ُى ٱۡن ُْ ٰب ٕٮَِك  نَ ْٔ ُأ ََس] َٔ ٍَُسحنزََو ٕۡ " [  حٍٔ یہ ْيحیض یخكظہ نٕگ ْٕں گےە ) 157:  ُٓ

ٍکُٓے ٓے ہللا یہ کہہ ٍْخ ْے کہ طى پَ ىٍٔى ٔ ٓالو ہللا کی ١َف ٓے آۓ گخ حٍٔ  approachآُيخثٖ کے َظیـے يیں حیک ٛلض يُي  إحد رظخ

 گےە طٕ إطى پَ ہللا کی ٍكًض ْٕۓ گیە طى پڑْی نکٓی کالّ يیں ٗخيم ْٕ ؿخ

you will be graduatingin the university of God  

ْى ٔ ٕٔٓٓہ کے َٓحد يیں کٕٓ گ۔، آپ ؿخىٔگَیٕں کے كٔخد ْٕ گیە حگَ ریچ يیں ًٍح يٜیزض آثی َہیں حٍٔ آپ ٔ graduationیہ حٛهی 

گےە ؿذ آپ كیم ْٕ گ۔ طٕ يٜیزض َکهے گی ْی َہیں حٍٔ ؿذ يٜیزض َکهے گی  إيیں کٕٓ گ۔ طٕ پَٓ هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص ٗخیي آپ كیم ْٕ ؿخ

 َہیں طٕ آُيخثٖ ػٌحد رٍ ؿخثیگیە

کیب ظػب تمعیؽ کے فیًهے ثعل قکتی ھے؟ ظػب يبَگُے کے نی۔ کیب َؽوؼی ھے کہ ھبتھ اٹھبۓ خبئیں خت کہ (  145 ًَجؽ قوال

کیب ھو ھے تو  decideظل يیں ھؽ ولت ظػبئیں ھوں؟ ظوقؽا قوال خجؽ و لعؼ کے زوانے قے ھے کہ اگؽ ہللا ھی َے قت کچھ 

 ھیں؟ puppetsکیب ھى يؽف 

يیں ٍکٓخ گیخ ْے طٕ آپ  إرخنکم َہیں ْیں، حّ نی۔ کہ ؿذ آپ کخ ٔٛق ْی ٕٓچُے يیں ٍکٓخ گیخ ْے حٍٔ چُخ طٕ ْى Puppets :خواة

puppets  کیٔے ْٕ ٓکظے ْیںە ؿهطیbrain کٕ  إکی یہ ْے کہ ِٔ چُخmisplace  کَ ىیظخ ْےە ْى ٓذ کی حیکmajor کہ  ؿهطی یہ ْے

ہ کہظے ْیں کہ ْى حپُی ٍٔٹی کًخطے ْیں، ْى کٓخطے ْیں، ْى پڑْظے ْیں طٕ ْى حیک ؿذ ْى ی کَ ىیظے ْیںە يؼال   misplaceکٕ  إْى چُخ

يوهٕم ْیںە ُيیٍ پَ طیَِ الکٓ حؿُخّ يٕؿٕى ْیںە ًْخٍے ٕٓح ُيیٍ  singleرہض رَی كًخهض کخ ٗکخٍ ْٕ ؿخطے ْیںە ٔؿہ یہ ْے کہ ْى حیک 

َہیں کَطے، ِٔ ُيیٍ پَ  MCSں ؿخطے، ِٔ آکٔلٍٕڈ حٍٔ کیًَؽ َہیں ؿخطے ِٔ پَ طیَِ الکٓ حٍٔ يوهٕهخص يٕؿٕى ْیںە ِٔ یَٕیٍٕٓٹی پڑُْے َہی

 کَطی ْیںە existيخٍے يخٍے پَٓطے ْیںە يیُڈک ْیں، رُيٍ ْیں، چیَٕٹیخں ْیںە طیَِ الکٓ يوهٕهخص یخ ؿُْ ْیں ؿٕ حَٔخٌ کے ػالِٔ 

Where is that argument?  

کہ ؿذ ْى ٕٓچظے ْیں  argumentٌ کٕ کٌٕ کٓالطخ، پالطخ ْے؟ کظُی ؿه٢ ْٕ ؿخۓ گی یہ ح ?Who feeds themکہ آپ حپُخ کٓخطے کًخطے ْٕە 

ىے ٓکظخ  freedomْےە هيح آپ کٕ کیٔے  misjudgementکہ ْى کٓخطے ْیںە آپ کٕ حكٔخّ ْے کٓخطے ْٕۓ کہ ْى کٓخطے ْیںە یہ حیک 

حَيحُِ نگخیخ ؿخطخ ْے کہ یہ  کخە حّ يیں militaryرٓیؾ ٍْی ْٕطی ْے، چٕٓٹخ ٓخ  contingentکہ ؿذ حیک كکٕيض کٔی ؿگہ  إطٓخ؟ يـٓے رظخ

پہ ؿخ ٍْے ْیں، رخُحٍٔں يیں طٕٓڑح  seclusionيٕٓى ْے، حطُے هیًے چخْیں، یہ ٓخيخٌ چخْی۔، حطُخ كٕڈ چخْی۔، حطُخ ىٔىْ چخْی۔، کیَٕکہ 

کَ ٓکظخ ْے طٕ ِٔ  planکٕ رٓیـخ ؿخطخ ْےە حگَ حّ ىَیخ کخ آىيی یہ  contingentطًخو حٓزخد يہیخ کَ کے حّ  هَیزخ   ْی ؿخثیں گےە طٕ هَیزخ  

رٍِگ ٔ رَطَ هيح ؿْ َے حیک حؿُزی کٕ حیک ٛلَحۓ كیخص يیں رٓیـُخ طٓخ، حّ کے نی۔ رُئرٔض َہ کَطخ، حّ کے نی۔ پخَی َہ يہیخ کَطخ، 

ٓے کیخ آٍُىگی حٍٔ رےچخٍگی کے َٓحد يیں پٓیُک ىیظخ، حّ کٕ َیچے ٍٔٹی کے حٓزخد َہ يہیخ َہ کَطخ، ٍٗظے حٍٔ َخ١ے َہ طوهین کَطخە ح

ْٕٕ رٓی َہ آطخ، يیں َے کیخ کٓخَخ ْے، کیخ حّ کی هٍٕحک نکٓی ْٕثی طٓی؟ کیخ حّ کٕ پظخ طٓخ يیں َے ُيیٍ پَ کیخ کٓخَخ ْے؟  حطَطے ْٕۓ

کَ ٍْی ْے کہ ْى طوهین  convinceآ گجی ْے ؿٕ آپ کٕ  ultimate limitکیخ َہیں کٓخَخ؟ آؽ حگَ آپ يیں پَٕےىٔ رَّ ٗؼٍٕ حٍٔ آگہی کی حیک 

 رڑح ْی چٕٓٹخ ٓخ ًُْی َٓحد ْےە  parochial، رڑح ْی localکے يخنک ْیںە طٕ یہ رڑح ْی 

نکٓی ؿخ چکی ْیںە ؿذ ْى ؿزَ کہظے ْیں طٕ  movementsكی حنلویوض هیخيض طک کے كٔخد نکٓے ؿخ چکے ْیں حٍٔ هیخيض طک کی 

ًْخٍے يَحى یہ َہیں ْٕطی کہ ًْخٍے حٔپَ کٕثی چیِ ٹَٕٓٔی گجی ْےە حّ کے رَ ػکْ حیک نًلہء كیخص کٕ حیک يوخو يیں ًَٕٓے کٕ ؿزَ 

ؼخنی' َے حّ ٔهض، حّ ؿگہ، کََے کٕ ؿزَ کہظے ْیںە كَٝ کَٔ ہللا ط adjustکہظے ْیںە ُيخں کے نًلخص کٕ يوخيخص يیں ًَٕٓے کٕ، حٌ کٕ 

يـٓے حٍٔ آپ کٕ حگَ یہخں آپْ يیں ًٕٓیخ َہ ْٕطخ طٕ ْى کزٓی رٓی حیک ؿگہ َہ حکٹٓے ْٕ ٓکظےە طٕ ْى ؿزَ کہظے ْیں کہ ؿذ کٕثی 

ہظے کَیں، حّ کٕ ْى ؿزَ ک frictionless moveْٕطی ْے، طخ کہ چیِیں  adjustmentًٕٓیخ ؿخطخ ْے حّ کی  نًلہء ُيخٌ کٔی يوخو يیں

ْیںە کخثُخص يیں کٕثی ؿزَ حَٔخٌ کے هالف َہیں ْےە ٍٕٓؽ کخ َٕ کَٔڑ يیم کے كخٛهہ پہ کٓڑح َْٕخ ؿزَ ْے يگَ حَٔخٌ کے هالف َہیں 

يیں ْیںە ٓظخٍٔں کخ  favourْےە چخَي کخ ىٔ حڑْخثی الکٓ يیم پہ کٓڑح َْٕخ ؿزَ ْے يگَ آپ کے هالف َہیں ْےە حّ کے يئؿٍِ آپ کی 

يیں ؿزَ ْے يگَ آپ کے كن يیں ْےە ُيیٍ ؿزَ ْے يگَ آپ کے كن يیں ْےە کٕثي ؿزَ ہللا َے حیٔخ  constellationَْٕخ  گَىٕ يیں هیي

ہظے طوهین َہیں کیخ ؿْ کخ كخثيِ حَٔخٌ کٕ َہیں ْٕطخ ْےە يگَ ؿذ آپ حگَ حهظیخٍحص کٕ ُٓزٓخنظے ْٕ طٕ پَٓ ًّيہ ىحٍی رٓی حٹٓخنٕە حگَ آپ ک
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ْٕں، هٕى پیظخ ْٕں، هٕى ٕٓچظخ ْٕں طٕ پَٓ آپ ًّيہ ىحٍی حٹٓخ نٕ کہ يیں ہللا کے ػالِٔ رٓی حپُی يُِل کخ طؼیٍ کَ ٓکظخ ْٕ کہ يیں هٕى کٓخطخ 

 ْٕںە يگَ حیٔخ يًکٍ َہیں ْےە

هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! حّ نی۔ ؿْ چیِ کٕ ْى ؿزَ ًٓـٓظے ْیں ىٍحٛم ِٔ طٕٓڑے ٓے ػَٛے کے نی۔ ٍُم کًخَخ ْےە حنزظہ ہللا َے آپ کٕ 

یہ ِٔ  It is a protocol of human beingsکہظخ ْٕںە  protocolهظیخٍ ىیخ ْےە یہ ٓخٍی ٓہٕنظیں ْیں، هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص يیں ؿزَ ٔ هيٍ کٕ ح

 حیک کخو کََخ ْٕطخ ْےْیں ؿٕ كخٛم کََے کے رؼي حَٔخٌ کٕ  facilitiesٓہٕنظیں ْیں، ِٔ 

ٍ ح ە ە ە  " خ َكُلٕ َٔاِيا ح    َ خكِ َٗ خ  زِیَم اِيا ٔا ُّ ٱن ٰب َُ َيۡي َْ خٌ]اَِاخ  َٔ َ / حإلَ ْۡ ٍَُس ٱنيا ٕۡ ُٓ :3   ] "

 آپ ہللا کٕ يخَظے ْٕ کہ َہیں يخَظے ْٕە إ، حد رظخکہ یہ ٓہٕنظیں

 .Sir, Mr. Zafer from UK, asks a question that some of his friends are involved in alcohol business(  146 ًَجؽ قوال

The have the argument that it is batter than robbery. They also quote the reference of their Mullah that it is 

permitted to sell alcohol in closed bottles. What is your opinion?  

هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! يـٓے َٛف پہهے كّٜے ٓے حهظالف ْے کہ ِٔ کہظے ْیں کہ یہ چٍٕی حٍٔ َٓهہ رخنـزَ ٓے رہظَ ْےە حٌ کٕ  :خواة

choice  نیُخ چخْی۔ طٓخ، حیک آىْ چٍٕی کَ کے ىیکٓ نیظے، یہ کہخں کےchoices  ْیں یہ کٕثی ًٓـٓ َہیں آیخ کہ حیک رُيِ َٗحد َہ ریچے گخ

َہیں  choicesخٍے گخە یہ کٕثی ػـیذ ٓی رخص ظلَ ٛخكذ َے کی ْےە کیَٕکہ حّ هٔى کے يظوخرم َہیں ْٕطے، طٕ چٍٕی کَے گخ، ڈحکے ي

 ْٕطیںە ِٔ یہ کہہ ٓکظے ْیں کہ ْى َٗحد َہ ریچیں طٕ رٕٓکے يَؿخثیں گےە

even this is not acceptable, it doesn‟t make any sense  

َٗحد کے رـیَ يیَے هیخل يیں نُيٌ يیں یخ حَگهیُڈ يیں یخ حيَیکہ يیں رہض ٓخٍے ئهًخٌ کی گٍِ ْٕ ٓکظی ْےە یہ طى آپ طٕٓڑح ٓخ ١زؼی 

کخ طَّٜف ْےە آپ یہ کیٕں َہیں کہظے کہ َٗحد يیں طٕٓڑے ٓے پیٔے ُیخىِ رچظے ْیںە چَٕکہ ٓخٍے نٕگ پیظے  selfالنچ ْے، یہ طٕ آپ کے 

رٓی نگخیخ ْٕح طٓخە ِٔ  stallگخْک ُیخىِ آطخ ْےە يیں حَگهیُڈ يیں طٓخ، طٕ حیک يیَے ىٔٓض کی ىٔکخٌ طٓی حٍٔ حَہٕں َے َٗحد کخ ْیں حّ نی۔ 

کہُے نگے کہ يیں رڑح َٗيُيِ ْٕں، پَٔكیَٔ ٛخكذ يیں کیخ کَٔں؟ طٕ يیں َے حٓے کہخ حّ کخ طٕ رڑح ٓخىِ ٓخ كم ْےە يیں كویہہ رٍ گیخ َخ 

يیں َے کہخ رڑح ٓخىِ ٓخ كم ْے، حّ کٕ کَحۓ پَ ىے ىٔە طٕ کَحیہ نے حٍٔ ؿٕ ریچظخ ْے حٓے ریچُے ىےە حّ َے حیٔخ ْی کیخە حّ ە ە ە  كٍٕح  

ٕ ؿٕ يَٟی کَطخ پَٓە طٕ كم طٕ َکم آطخ ْےە طٕ يیَح هیخل ْے کہ حگَ ٕ کَحۓ پہ نے نے، يیں َٛف کَحیہ نٕں گخ ط  َے حیک کَٓچٍ کٕ کہخ کہ یخٍ ط  

ٍٔ ِٔ رـیَ کٔی طکهیق کے، َٗحد کٕثی ریچظخ ْے طٕ َ نیخ ؿخۓ طٕ ظلَ ٛخكذ کخ رٓی کخو رٍ ؿخۓ گخ، کَحیہ رٓی يم ؿخۓ گخ ححّ ١َف ک

يگَ ًْخٍے پخّ كيیغ يٕؿٕى ْے کہ ؿٕ  ، يًُٕع َہیں، يکَِٔ َہیںەٌ کے نی۔ كَحو َہیںٱٌ کی ٍٔحیض ْے، ٱٌ کخ يهک ْے، ٱریچظخ ٍْے، 

ِ چخْے پی۔، چخْے ریچے، ىَٕٔں كَحو ْیں، يکَِٔ ْیںە ریچُے ٔحنے طٕ پَٓ رٓی ریچظے ْیںە يیَح هیخل ْے کہ كَحو کخ کخٍٔرخٍ کَے گخ ٔ

 ٗخیي حَگهیُڈ ٓے رٓی ُیخىِ ْٕە traffickingپخکٔظخٌ يیں حَگهیُڈ ٓے ُیخىِ َٗحد رک ٍْی ْےە حّ کی 

 They have been performing Hajj or Umra afterپؽوفیكؽ يبزت ظفؽ يبزت کو یہ ثھی اػتؽاٌ ھے کہ (  147ًَجؽ  قوال

earning from alcohol business.   

 Heحگَ ىیکٓخ ؿخۓ طٕ حّ کے رـیَ گٍِ ْٕ ٓکظی ْےە يگَ ظلَ ٛخكذ کٕ حیک رخص يیں کہُخ چخْظخ ْٕں  ؿیٔے يیٍ َے کہخ کہ حٕٛال   :خواة

is like a journalist  یہ رڑے كٔخّ ْیں، ظلَ ٛخكذ رہض ُیخىِ كٔخّ ْیںەHe is very intelligent  ٌحٍٔ کزٓی کزٓی یہ طُویي يیں ٗخیي ح

کٕ یہ حَيحُِ َہ ٍْے کہ ِٔ هٕى رٓی کزٓی کزٓی حٌ كخالص ٓے گٍِطے ْیں کہ حٌ کخ رٓی طوٕی' رڑح ي٘کٕک ْٕ ؿخطخ ْےە طٕ يیَح هیخل ْے 

کَٔں گخە آپ كَيخیخ کہ ئَّص یہ ْے، ظلَ ٛخكذ  quoteٍَٟٔ  ص کے يظؼهن ٗین ػزيحنوخىٍ ؿیالَی کخ هٕلههن کی رـخۓ يیں ئَّ  کہ ؿیزضِ 

ٕ حپُے کٔی ئهًخٌ رٓخثی کٕ هطخکخٍ ىیکٓے طٕ پہهے حپُے ہللا کخ ٗکَ حىح کَ کہ طى يیں یہ هطخ ٍ نیـی۔ گخ، کہ ئَّص یہ ْے کہ ؿذ ط  ٓ  

  حٓے رٓی حّ هطخ ٓے َـخص ػطخ كَيخۓەَہیں ْے پَٓ حّ کے نیی۔ ىػخ کَ کہ ہللا

ھے، آپ کی اخبؾت قے يیں پڑھے ظیتب ھوںە کہتے ھیں کہ  questionقب  personalپؽوفیكؽ يبزت یہ ایک (  148ًَجؽ  قوال

يیں گؽفتبؼ ھو گیب ھےە ھى چھ قبت  caseھًبؼا ثڑا ثیٹب ػؽفبٌ َواؾ ايؽیکہ يیں اػهی' تؼهیى کے نی۔ گیب ھوا تھب تو وھبں کكی 

يبِ قے آپ کی غاتی ياللبت کے نی۔ کونم کؽ ؼھے ھیں يگؽ يم َہیں پب ؼھےە يؽف تھوڑا قب ولت ظے ظیں تب کہ غاتی 

 ياللبت ھو قکےە  

حگَ رہض ُیخىِ ٓیَیْ ئهہ کَیًہ رٓیؾ ىیں حٍٔ ِٔ ئهٔم پڑْےە حَ٘خء ہللا طؼخنی' حنؼِیِ  آپ حَہیں کہہ ىیں کہ حپُے ریٹے کٕ آیضِ  :خواة

ْے، طٕ حَ٘خء ہللا رہض ؿهي ِٔ ٍْخ ْٕ کَ حٌ کے ٓیُے ٓے آ نگے گخە حنزظہ حٓے طخکیي کَ ىیں کہ ىٌ  drugs‟ traffickingَہیں ْے ؿیٔے 

 کَیًہ ٍَٟٔ پڑْےە يیٍ کى حُ کى طیٍ ٕٓ يَطزہ آیضِ 

 Please eleborat the concept of parda for women according to Islam. If woman does not cover her(  149ًَجؽ  قوال

head but dressing up decently. Is she concider sinful and is she still sign of temptation?    

هٕحطیٍ ٔ ؿ٠َحص! يیں حيَیکہ يیں طٓخ حٍٔ ٍٔؿیُیخ يیں طٓخە کچٕٓ ڈحکٹَٔں ٓے يیَی يالهخص ْٕ ٍْی طٓیە ِٔ ٓخٍے کے ٓخٍے رہض  :خواة

ٓی رُی ْٕثی طٓی حٍٔ حّ يیں ٓخٍے ڈحکٹَ ْی طٓےە طٕ حیک ئهًخٌ ڈحکٹَ َے يـٓ ٓے پٕچٓخ کہ پَٔكیَٔ  localeَٗیق نٕگ طٓےە حیک 

ْیں، رڑے ْی ٛخف ٓظَٓے ْیں حٍٔ ْى حیک ىَٔٓے کٕ ؿخَظے رٓی ْیں، کٕثی پَحرهى رٓی َہیں ْے  decentی ٛخكذ یہخں طٕ نٕگ رہض ْ

حگَ يیں پَىِ حّ ١َف کخ َہ کَٔں طٕ کٕثی ئهہ طٕ َہیں ْے؟ يیں َے کہخ ری ری کٕثی ئهہ َہیں ْے يگَ حیک ئهہ ٍَٟٔ ْے کہ حگَ 

ٓخطٓ کٓڑی ْٕ طٕ يیں یہ کزٓی َہیں کہہ ٓکظخ طى ئهًخٌ ْٕە حگَ يیں ىٍٔ ٓے آ ٍْخ ْٕں  يیں ىٍٔ ٓے آ ٍْخ ْٕں حٍٔ طى حگٕ حٌ نٕگٕں کے

 حٍٔ طى َے كـخد کیخ ْٕ ْے طٕ ىٍٔ ٓے پظخ نگ ؿخۓ گخ کہ یہ ئهًخٌ ْےە

کہ حیک ئهًخٌ  هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! پَىے کخ رُیخىی يوٜي پہچخٌ ْےە ئهًخٌ ػٍٕص کخ طّ٘وٚ حٍٔ پہچخٌە رُٕ هَیظہ يیں ؿذ ٔحهؼہ پیٖ آیخ

ػٍٕص یہٕىی کے پخّ گجی ٕٓىح ٓهق نیُے طٕ حّ َے ىٓض ىٍحُی کی کٕٖٗ کیە حّ ػٍٕص َے حیک ئهًخٌ کٕ ييى کے نی۔ پکخٍحە 
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  ٍ کے ٓخيُے پیٖ ْٕح  ئهًخٌ َے یہٕىی کٕ هظم کَ ىیخ یہٕىی َے حپُے كًخیظی رالۓ حَہٕں َے ئهًخٌ کٕ ٗہیي کَ ىیخە ؿذ یہ ٓذ ك٠ٕ

  ٍ  ًْیں کیخ پظخ طٓخ کہ یہ ئهًخٌ ْے؟ َے ٔؿہ پٕچٓی طٕ یہٕىیٕں َے کہخ کہ حے ہللا کے ٍٕٓل   حٍٔ ؿذ ؿ٠ٕ

She was almost looking like other women  

 حنًٕيُیٍ ٕٓىح   ّو  أکخ حگَ آپ ِٔ ؿًهہ پڑْیں ؿٕ حَہٕں َے  طٕ ًْیں َہیں پظخ طٓخ کہ یہ ئهًخٌ ْےە یہ ٔحهؼہ گٍِ چکخە پَٓ ك٠َص ػًَ كخٍٔم  

کٕە ىٍحٛم پَىِ کخ حیک رُیخىی يوٜي طٓخ حٍٔ ِٔ پہچخٌ کے نی۔ طٓخە حیک ئهًخٌ ػٍٕص  يیں پہچخٌ گیخ ْٕں آپ   ٓے کہخ، طٕ كَيخیخ ە ە ە حے ٕٓىح  

ىكؼہ حیک ْٕٹم  کلَ ٓے یخ حًٓزهی ٓے ػهیليِ پہچخَی ؿخۓە پہچخٌ کی یہ ػاليض حطُی يٕػَّ ْے کہ آپ کٕ پظہ ْٕ گخ کہ حیک رخهی حْمِ 

حنی يیں ڈحکہ پڑحە کچٓ كز٘یٕں َے ِٔ ڈحکہ ڈحال حٍٔ کخكی رڑح ڈحکہ طٓخە ڈحکٕٔں َے ْٔخں کخكی نٕٹ يخٍ کیە حٌ يلٍٜٕ نٕگٕں يیں حیک كـخد ٔ

 هخطٌٕ رٓی طٓیە حیک ڈحکٕ ڈحکہ يخٍطے يخٍطے حّ کے پخّ آیخ حٍٔ رٕال

sister you be a one side I am a muslim, sister you be a one side.  

طٕ ْٔخں رٓی پہچخٌ گیخ کہ یہ ئهًخٌ ػٍٕص ْے، حّ کخ نلخظ کَ ىٔںە ڈحکٕ کہُے نگخ کہ يیں حیک ئهًخٌ ْٕں حّ نی۔ طچٓ پہ َہیں ڈحکہ 

ے نگ ٓکظخە طٕ حگَ حیک ئهى ٕٓٓخثٹی يیں، ؿَُل ئهى ٕٓٓخثٹی يیں رٓی حگَ آپ ىیکٓیں طٕ یہ ؿٕ پَىِ ْے یہ كـخد ْے حّ ١َف ٓ

حٍٔ َلٕٓض  rigidں کے كـخد کی ٍٔحیخص حَظہخثی إحٍٔ ُْئں ٓے آیخ إًْخٍے ْخں ٍحثؾ َہیں ْے ؿییٔے حٓالو يیں ْےە ًْخٍے ْخں ُْئ

ں يیں ػٍٕص هٕف کی ػاليض ْےە إکی كي طک ػٍٕطٕں کٕ هیي کََے ٔحنی طٓیںە ؿٕ حٌ کی ٍٔحیخطخ طٓیں ِٔ هٕف کی ػاليض طٓیںە ُْئ

طَّٜف کی ٔؿہ ٓے ػٍٕطٕں يیں ؿٕ هٕف پیيح کیخ حّ يیں ٓے ٓظّی ٍٔطہ کے هٕف آۓ، پظی ٍٔطہ کے هٕف آۓ  chauvinisticيَىٔں َے حپُے 

 حٍٔ

They did not allow them  

آپ یہ يلخٍِٔ رٓی حگَ ىیکٕٓ  ؿیٔے حٌ کے ْخں ٗخىی کے يٕهغ پہ رٕال ؿخطخ ْے کہ حیک ىكؼہ ؿٕ گجی طٕ ٓخٍی َُيگی کے نی۔ گجیە يؼال  

آپ کی ٕٓٓخثٹی يیں ئظؼًم ْے کہ " ڈٔنی گت ْے حد الٕ ْی آۓ گی " حد الٗیں ْی آطی ْیںە ٔیٔے يؼخَِٗ حطُخ رگڑ گیخ ؿٕ 

 ْے کہ ڈٔنی ؿخطے ْیں الٕ آ ؿخطی ْےە

گٍ ٓکظے ْیںە حٓالو يیں ػٍٕطیں رہض َخٍيم طٓیںە حٓالو يیں  normalيیں َہیں ًٓـٓظخ کہ ْى حٌ ٓخٍی رخطٕں کٕ  ضواتیٍ و زُؽات!

ٍ   هٕنہ رُضِ  ٍ   حؿُخىیٍ کی ؿُگ نڑ ٍْی ْے حٍٔ حکیهے پڑ ٍْی ْیںە كٕنہ رُضِ  حُٔ حپُے رٓخثی کٕ چٓڑٔحَے کے نی۔ پٍٕے ٍٔيٍ ىٓظے پہ  حُٔ

ذ آٹٓ طهٕحٍیں طٕڑ کَ ٔحپْ آطخ ْے طٕ پکخٍ کَ کہظخ ْے " کٌٕ ؿ كًهہ کَ کے حٌ کٕ چٓڑٔح کَ نے آطی ْیںە حٓالو يیں یَيٕک يیں هخني رٍ ٔنیي  

پکخٍ کے کہظخ ْے کہ کٌٕ ْے ؿٕ يـٓ ٓے  كن يـٓ ٓے حىح کَٔحۓ گخ " یہ طهٕحٍ يخَگُے کخ حیک حَيحُ ْےە هخني رٍ ٔنیي   ْٕ ؿٕ حپُی طهٕحٍ کخ

  ٌ ے آ گے کٓڑی طٓی، حّ َے کہخ کہ طى کیٔے کًخَڈٍ ْٕ کہ هیًے کی چٕد طٓخي حپُی طهٕحٍ کخ كن حىح کَحۓ گخ؟ طٕ ُْيِ ُٔؿہ حرٕ ٓلیخ

َہٕں َے کہخ کہ چپ کَ حے ريروض ٍَٔہ حٌ کے ٓخطٓ طیَی گَىٌ ٱطَح ْٕح طٓخە ٱکی آَکٕٓں يیں هٌٕ  َ رٓخگ ٍْخ ْےە هخني رٍ ٔنیي  طًہخٍح ن٘ک

ِْ ٱرٓی  ِْ ڑح ىٔں گخە پَٓ  هٕف نڑطے ىیکٓخ طٕ حّ َے هیًے کی چٕد حٹٓخ کَ آٔحُ ىی ُيِ َے هخني کٕ ؿذ حطُخ رے ُيِ َے حّ پہ ٛزَ َہیں کیخ، 

کہ نؼُض طى ؿیٔے ن٘کَیٕں پَ ؿْ کخ کًخَڈٍ حّ ١َف رے ؿگَی ٓے نڑ ٍْخ ْٕ حٍٔ طى ؿُگ چٕٓڑ کے رٓخگ ٍْے ْٕە حّ ىٌ یَيٕک کی 

final day ٍین يیں آپ کٕ حیٔی الُٔحل کی ؿُگ طٓی ؿْ يیں ٍُرکظَ ٓپخْیٕں ٓے ئهًخٌ كٕؿی نڑ ٍْے طٓےە آپ ىیکٕٓ، ًْخٍی طخ

 يؼخنیں يم ؿخثیں گجیںە 

ِِ  هُٔہ   آپ ك٠َصِ  هي ٔحال یہ ٱػظیى ْے، هٕرٍٜٕص طَیٍ ٗخػَِ ْے، َلیْ ٗخػَِ ْےە ؿذ  کخ ٔحهؼہ حٹٓخ کے ىیکٓ نٕە ِٔ ػَد کی ٗخػَ

 ٌِ  إؿُگ يیں ؿخ کَ هزَ نیظی حٍٔ یہ پٕچٓظی کہ يیَے ریٹٕں کی چٕٓڑٔ، يـٓے یہ رظخ ٔحهؼہ گٍِح، حّ کے چخٍ ریٹے ٗہیي ْٕۓە ِٔ رخٍرخٍ يیيح

َُيِ ْیں طٕ يـٓے حپُے ریٹٕں کی يٕص کی  َُيِ ْیں طٕ ِٔ کہظی کہ حگَ ٍٕٓل ہللا   َُيِ ْیں؟ ؿٍ حٌ ٓے کہخ ؿخطخ کہ يلًي   کہ کیخ يلًي  

پہچخَی َہیں ؿخطی  ہ ػٍٕطیںە کیخ حٌ کے چہَے َظَ َہیں آطے طٓے؟ کیخ هُٔہ  ە آپ کخ هیخل ْے کہ پہچخَی َہیں ؿخطی یکٕثی پَٔحِ َہیں ْے

ٍ   طٓیں؟ کیخ هٕنہ رُضِ  ّ َے چہَِ َوخد ٓے چٓپخیخ ْٕح ٱّ ىٌ ٱپہچخَی َہیں ؿخطی طٓیں؟ هٕنہ کے رخٍے يیں حیک ؿًهہ نکٓخ ْٕح ْے کہ  حُٔ

ٍ   ظخ نگ ؿخطخ کہ یہ هٕنہ رُضِ طٓخە ػخو ١ٍٕ پَ حیٔخ َہیں ْٕطخ طٓخە حگَ چہَِ َہ چٓپخطیں طٕ پ کٕ پہچخَُے يیں ىٕٗحٍی  ْےە يگَ هخني رٍ ٔنیي   حُٔ

 َہٕں َے چہَِ َوخد يیں چٓپخیخ ْٕح طٓخەٱحّ نی۔ ْٕثی حّ ىٌ 

And I know that  ّئهًخٌ ػٍٕص کی یہ ؿٕ پہچخٌ يوّيٍ ْٕثی حّ کے طلخهَ کے نی۔، حّ کی حَيحُ کے نی۔، حّ کے كیٍ٘ کے نی۔، ح

کے نی۔ حٍٔ حّ کے ػهیليِ طّ٘وٚ کے نی۔ ْٕثیە يیں َے حيَیکہ يیں رٓی ىیکٓخ ْے کہ ُْئ ػٍٕطیں ؿذ رخَْ َکهظی ْیں طٕ  styleکے 

حپُے يوٜٕٙ ٓٹخثم ٓے َکهظی ْیں، ُْئٓظخَی نزخّ پہٍ کَ ؿخطی ْیںە حٓی ١َف یہ یہٕىی ػٍٕطٕں کٕ ىیکٓخ ْے کہ ِٔ حپُے يوٜٕٙ 

 ٓٹخثم ٓے ؿخطی ْیںە

must we try to mixup with the other nations as other nations are  

یہ َہیں ًٓـٓ آطی کہ ْى ٗخیي حپُے ٔؿٕى کٕ ؿیَ حْى ًٓـٓظے ْیںە آؽ کم َوخد کے حٔپَ كَحَْ يیں ؿٕ کچٓ ْٕ ٍْخ ْے، ىٍكویوض یہ 

گخ کہ َٓ ڈْخَپُخ حٍٔ گَیزخٌ ڈْخَپُخ ئهًخٌ کخ َوخد ؿْ کے حٔپَ رلغ ْٕ ٍْی ْے یہ حٓالو کخ ئهہ َہیں ْےە ْخں یہ طٕ ٍَٟٔ کہخ ؿخۓ 

کَطخ ْے، حَگهیُڈ  bane ئهہ ْے، يگَ حّ ١َف کے َوخد حٔڑُْخ ئهًخٌ کخ ئهہ َہیں ْےە حّ ىٌ آپ حّ طلٍُّ کٕ کیخ کہٕ گے کہ كَحَْ

هخطٌٕ حّ ١َف يُہ َہیں ڈْخَپے گیە ٕٓ  ٗخو کخ كظٕی' آ گیخ کہ یَٕیٍٕٓٹیٕں يیں کٕثی کَ ىیظخ ْےە يًهکضِ  baneحؿخُص ىیظخ ْے حٍٔ ٗخو 

ە هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص يیَح هیخل ْے کہ ٗخیي آگے چم کَ هٕحطیٍ هٕى ْی یہ كیٜهہ کَ نیں کہ ْى َے َٓ کظُخ ڈْخَپُخ ْے حٍٔ کظُخ َہیں ڈْخَپُخ

ٍِ ہللا کخ كکى رْ ىٔ چیِٔں پہ ي٘ظًم ْے، َٓ ڈْخَپٕ حٍٔ ِٔ رڑح ٍَٟٔی ْے، ِٔ رہض ٍَٟٔی ْےە يیں هٕح يلظَيخص ٓے هٜٕٛی  طی

 َح كَ٘ ْٕطخ ْےەگِحٍٕ کَٔں گخ کہ حکؼَ حیٔخ ْٕطخ ْے کہ کٓخَے پیُے کی حٗیخء يیں حٌ کے رخل چهے ؿخطے ْیں، رڑح ر  
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 کؽَم ؼاَدھب: ثؼٍ نوگوں کو کكی زبل يیں کوئی خیُے َہیں ظیتب، کكی َے کہب ھے کہ(  159ًَجؽ  قوال

 گ يبؼ ظیتے ھیںػهك کے ؼو  ػمم کے قوگ يبؼ ظیتے ھیں

 ظوقؽے نوگ يبؼ ظیتے ھیں   آپ ضوظ تو کوئی َہیں يؽتب

 Heکو ھی نیدی۔ يیؽا ضیبل ھے کہ کوئی نطى اگؽ ياليت قے ونی ثٍ قکتب تو  )آيف ػهی ؾؼظاؼی( يًهکت اپُے يعؼِ

would have been one out of them  اَہوں َے اپُےbody parts donate  کؽَے کب اػالٌ لؽيبیب ھےە ھًبؼے پبـ یہquestion 

 کؽَب خبئؿ ھے؟ لؽآٌ و زعیث کی ؼونُی يیں ثتب ظیدی۔ە   donateآیب ھے کہ کیب اَكبَی خكى کے اػُبء 

  Well :خواة

ريٍ يیں چخٍ رُيے پخَی کے ١هذ گخٍ  يیَح طٕ هیخل ْے کہ یہ کٕثی حٓاليی ئهہ ْی َہیں ْےە آپ کچٓ رٓی کَ ٓکظے ْٕ، ؿیٔے ؿُگِ

ں طٓےە آپ حیؼخٍ يیں کچٓ رٓی کَ ٓکظے ْٕە حیک َے کہخ پہهے حّ کٕ پخَی پالي۔، ىَٔٓے َے کہخ پہهے حّ کٕ پالی۔ كظّی' کہ حیؼخٍ يیں چخٍٔ

حیٔخ ئهہ َہیں ْے کیَٕکہ  ٗہیي ْٕ گ۔ حٍٔ ٗخیي پخَی کٔی کے َٜیذ يیں َہ ْٕحە طٕ حیؼخٍ يیں طٕ آپ کچٓ رٓی کَ ٓکظے ْٕە یہ کٕثی

كٔخد کظخد کے ؿٕ ئخثم ْیں حٌ کخ حّ ئهے ٓے کٕثی طؼهن َہیں ْےە ہللا ِٔ ْے ؿٕ ؿہُى يیں ِْحٍٔں ريٌ ريل ىے گخ، ؿُض يیں 

حیک ك٠ٕل  ريل ىے گخ، هزَ يیں ريل ىے گخە طٕ يیَح َہیں هیخل کہ حّ هٔى کخ کٕثی ئهہ ٔيٕؿٕى ْے کہ آیخ یہ ؿخثِ ْے یخ ؿه٢ ْےە یہ طٕ

ٓی کخٕٔ ْےە ْخٌ حیک هطَِ ٍَٟٔ يٕؿٕى ْےە يیَح طٕ هیخل ْے ٓذ ٓے رڑح هطَِ یہ ْے کہ ٍُىحٍی ٛخكذ کے ىل حٍٔ گَىے نگیں گے 

 کْ کٕ؟ کیخ حیک کخكی َہیں ْے؟ )هہوہہ(

َكبٌ قے يؽف ضعا کی غات تک يسعوظ ھے یب کوئی اَكبٌ کكی ا conceptپؽوفیكؽ يبزت کیب ػهك کب (  151ًَجؽ  قوال

 ثھی ػهك کؽ قکتب ھے؟  

 basicْٕطخ ْٕح هيح طک چال ؿخطخ ْےە يگَ ؿذ ِٔ  literateطَهّی کَطخ کَطخ،  basic emotionيیَح هیخل ْے کہ حیک  ضواتیٍ و زُؽات! :خواة

emotion  ْٕے طbasic emotion  کی طَهّی ظخَْ ْے کٔیobject َہ کٔی  حٍٔ کٔی ٓے ْٕ گی، کٔی َہ کٔی ٗے ٓے ْٕ گی

پیيح ْٕطی  depthحَٔخٌ ٓے ْٕ گیە ؿَٕہی یہ ٓهٔهے يوظهق هٔى کی طٕڑ پٕٓڑ حٍٔ ٗکٔض ٔ ٍیوض کے رؼي آگے ؿخطے ْیں، حٌ يیں 

 ْے، طـَرخص يیں ٔٓؼض پیيح ْٕطی ْے، هیخالص يیں يؼُٕیّض آطی ْے طٕ

The maturity of the basic emotionality if it is educated ends up with God  

ٍ   emotions concentrateيگَ ٍحٓظے يیں طٕ رہض يُِنیں آثیں گجیں، رہض ٓخٍی چیِیں حیٔی آثیں گجیں ؿہخں حّ کخ  کے گخ، چخْے کَے گخ، 

هًٔہ ٓے آگے ؿذ  ْٕ گخ طٕ پَٓ حّ کٕ هيح ٍَٟٔ يهے گخە كٕحِّ  refindْٕ گخ،  matureگخ، َلَص کَے گخە آگے چهظے چهظے ِٔ ؿذ 

emotions  ِيزخٍکہ ْےە پہُـظخ ْے طٕ يخرؼي ١زیؼخص کے کخثُخطی يخنک کی ١َف ؿخطخ ْےە ِٔ ہللا کٕ ًحص 

پؽوفیكؽ يبزت يبفی اوؼ يوفی يیں کیب فؽق ھے؟ اـ يیں اـ ثبت کی وَبزت فؽيب ظیں کہ اٌ ظوَوں (  152ًَجؽ  قوال

 يیں الُم کوٌ ھے؟  

 ٛخكی طٕ ًْيٍى کی ىػخ ْے، هٌٕ ٛخف کََے ٔحنیە )هہوہہ( حگَ آپ ؿٍٕ کَٔ طٕ حیک ٕٛكی کخ هٕل ْے  :خواة

ٜا حَ "  َٔ كزَ حالَ  ض  لَ ِٛ  خء  لَ ن ّ  ً  َٗ  ىۡ ْ  خد  ض ْے حٍٔ یہ ِٔ ٍٕٓؽ ْے ؿْ پہ رخىنٕں کے ٓخۓ ہللا کے ىٔٓظٕں کی ٛلّ  کہ ٛلخۓ ههذ خدلَ ٓۡ خاۡلَ رِ  ٕ  "

َہیں پڑطےە طٕ ٕٛكی رٓی ٛلخء ٓے ْے حٍٔ ٛخكی رٓی ٛلخء ٓے ْےە ؿیٔے يٜللیء هٌٕ رٓی ٛلخء ٓے ْےە طٕ حٌ ٓذ يیں کٕثی 

ں حٍٔ رٓی هخٙ كَم َہیں ْےە آپ یہ کہٕ گے کہ ٛلخۓ ههذ ٕٛكی کی حیک ّٛلض ْے، حّ يیں حٍٔ رٓی هٜٕٛیخص آ ٓکظی ْیں، حّ يی

 حیٔی ّٛلخص آ ٓکظی ْیںە

 ونی اوؼ اقتبظ يیں کوٌ افُم ھے؟  (  153ًَجؽ  قوال

ٌ پڑْ رٓی ٔنی ْٕ ٓکظخ ْےە ٍَٟٔی َہیں ْے کہ حیک ٔنی رہض ٔنی رڑح حٓظخى ْٕطخ ْے، ؿیٔے يیں پہهے کہہ ٍْخ طٓخ کہ حیک حَ  :خواة

آؽ يیں ریًخٍ ْٕں، طٕ  َے كَيخیخ حیک ىٌ ہللا َے کہخ حے يٕٓی   ٍٕٓل حکَو  پڑْخ نکٓخ ْٕ حٍٔ ٹیچَ ْٕە ًْخٍے پخّ حیک كيیغ يٕؿٕى ْے، 

َے کہخ کہ یخہللا طٕ رٓی ریًخٍ پڑطخ ْے؟ ہللا طؼخنی' َے كَيخیخ ە ە ە ْخں! ؿذ يیَے ىٔٓض  آؽ يیں ریًخٍ ْٕں، طٕ ك٠َص يٕٓی   ك٠َص يٕٓی  

ٕ ؿخ َے پٕچٓخ کہ یخہللا طیَح کٕثی ىٔٓض ْے ُيیٍ پَ؟ كَيخیخ ْخں! حیک ْے، ط   ریًخٍ ْٕطے ْیں طٕ يیں رٓی ریًخٍ ْٕ ؿخطخ ْٕںە ك٠َص يٕٓی  

گ۔ طٕ ِٔ کخكی رڑح، ؿہخُی  گ۔ حٍٔ پظخ چال ِٔ حیک يٕچی ْے، ِٔ حىَْ ریٹٓخ ْٕح طٓخە آپ   حٍٔ حّ کی طیًخٍىحٍی کَ، حّ کخ هیخل ٍکٓە طٕ يٕٓی  

ں کخ ٓخثِ َہیں پظخ نیکٍ يیں َے يًکُہ كي طک إکہہ ٍْخ طٓخ کہ یخ ہللا يـٓے طیَے پخ ٓخثِ کخ ؿٕطخ آگے ٍکٓ کَ ٍٔ ٍْخ طٓخە آپ َے ىیکٓخ ِٔ

کٕٖٗ کی ْے حٍٔ یہ ؿٕطخ رُخیخ ْےە ِٔ ُحٍ ٔ هطخٍ ٍٔ ٍْخ طٓخ کہ حگَ يیَی ٛلض ٹٓیک ْٕطی طٕ يیں ٍَٟٔ حّ کٕ يِیي هٕرٍٜٕص کَطخە پَٓ 

کی رَحرَی کَ ٓکظخ ْےە ِٔ ہللا کے ىٔٓظٕں  emotionsرٕں يیں کٔی پیـًزَ کے کٕ هیخل آیخ کہ حیک ٓخىِ نٕف آىيی حپُے ؿٌ ك٠َص يٕٓی  

ٌ پڑْ حٍٔ پڑْے پیيح ْٕ ؿخطخ ْے ؿٕ حَ  qualitative comparisonيیں آ ٓکظخ ْےە ِٔ پیـًزَ َہیں ْٕ ٓکظخ يگَ حهالٙ حٍٔ يلزض يیں حیک حیٔخ 

 نکٓے يیں رَحرَ ْٕ ٓکظخ ْےە 

ە رؼٞ حٔهخص پڑْخ نکٓخ رُيِ حطُخ كَیْ َہیں ْٕطخ ؿظُخ حیک پُڈ کی چٕپخل يیں چخٍپخثی پَ ریٹٓخ حیک پَحَخ رڈْخ حد ىیکٕٓ یہ كَحٓض يیں رٓی ْے

آهَ ْٕطخ ْےە رؼٞ حٔهخص پڑْے نکٓے رٓی حطُی رڑی رڑی  ىیظخ ْے کہ ؿٕ حَٔخَی كطَص پَ رخنکم كَفِ  remarkْٕطخ ْےە ِٔ حیٔخ حیٔخ 

چیِیں ْیں ِٔ کٔی يیں رٓی پیيح ْٕ ٓکظیں ْیںە ؿٕ  basicکہ حٌ يیٍ ػوم کیٕں َہیں آثیە طٕ ؿٕ ؿهطیخں کَطے ْیں کہ ْى ٕٓچظے ْیں 

ئٍٕػی حٔٛخف ْٕطے ْیں ِٔ کٔی رٓی حَٔخٌ يیں يٕؿٕى ْٕ ٓکظے ْیںە حّ نی۔ کٕثی رُيِ، کٕثی رٓی رُيِ ہللا کخ ٔنی ْٕ ٓکظخ ْےە 

 ْےە یہ رہض هٜٕٛی يوخو ْےە different jobحٓظخى حنزظہ طؼهیًخص ٓے آٍحٓظہ ْٕطخ ْےە ِٔ حیک 
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ح کیب آیت ًَجؽ ایک پؽوفیكؽ يبزت ؼيُبٌ کی آيع آيع ھے اوؼ اقی زوانے قے ایک قوال ھےە قوؼح انجمؽ(  154ًَجؽ  قوال

ایک قو چوؼاقی کب زوانہ ظیب گیب ھےە " اوؼ خو نوگ ؼوؾِ ؼکھُے کی ِبلت ؼکھتے ھوں پھؽ ؼوؾِ َہ ؼکھیں تو اٌ کے غّيے فعیہ 

يكکیٍ کب کھبَب ھے" کیب يػکوؼِ آیت يیں تُعؼقت يكهًبٌ کو ثھی ؼوؾِ يیں چھوٹ ظی گئی ھے؟ خیكے ثیًبؼی اوؼ قفؽ 

يیٍ آظيی پؽ ؼػبیت ھےە کیب وِ ثھی ؼوؾِ کب فعیہ اظا کؽ قکتب ھے؟ اـ قبل ؼيُبٌ ثہت گؽيی يیں آ ؼھب ھے اوؼ نوڈ نیڈَگ 

   ثھی اپُے ػؽوج پؽ ھےە

هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص کہ یخى َہیں کٕثی ٍُِٔ چٕٓڑح ْٕ، ؿذ ٓے ْٕٕ ُٓزٓخال ْے يکَ كی حنلخل حّ آیض ٓے كخثيِ حٹٓخَے  ييص ْٕثی :خواة

کی پٍٕی کٕٖٗ کَٔں گخە يیں ٔیٔے کزٓی کزٓی ہللا طؼخنی' کی ًحص کخ رڑح ٗکَ گِحٍ ْٕطخ ْٕں کہ حے ہللا آپ َے ًْخٍے نی۔ َُيگی رہض 

 wideّ پَ كوہخء َے رڑی رہض طؤیى ٍکٓی، کت حیک َے رڑی يیى يین َکخنیە يگَ ؿذ هَآٌ حیک آٓخٌ کَ ىی ْےە یہ ؿٕ آیض ْے ح

statement  ِکٕ حِ ّ يؼُی يیں حٓظؼًخل کَیںە حگَ آپ حِ ٱّ يؼُی يیں حٓظؼًخل کَیں یخ ىے ىیظخ ْے طٕ حّ پَ آپ کخ كن ْے کہ حٓے ح ّ ّ

کَطخ طٕ رٓی آپ كخثيے يیں ْٕە کیَٕکہ آپ کٕ ؿه٢ َہیں کہخ ؿخ ٓکے گخە حّ کی يؼُی يیں حٓظؼًخل کَطے ْٕ ؿْ يیں حیک كویہہ َہیں 

ّ کے يؼُی ْیں حگَ حّ يیں کٕثی حٗظزخِ پیيح ْٕ ؿخۓ یخ ؿهطی پیيح ْٕ ؿخۓ حٍٔ ْٕ ٓکظخ ْے کہ ىٔ حيخيیٍ حّ پَ ٔؿہ یہ ْے کہ ؿٕ حِ 

  ٍ  ْٕ گیەم پہ ؿخۓ حّ کی ِٓح َہیں حهظالف کَ ؿخثیں طٕ کٕثی رُيِ کٔی رٓی 

because it is difference of interpretation  

آیض رڑی ٔحٟق ْےە رہض ْی ٔحٟق ْے کہ حگَ کٕثی ٍُِٔ َہ ٍکٓے طٕ حّ کخ كيیہ حیک ئکیٍ کخ کٓخَخ ْےە حنزظہ ٍُِٔ َہ ٍکُٓے حٍٔ ٍُِٔ 

 ٓخَخ کٓال ىٔ ْٕ طٕ حیک ئکیٍ کٕ کطٕڑَے يیں رڑح كَم ْےە ٍُِٔ طٕڑَے کی کڑی ٔػیي ْےە حگَ َہ ٍکُٓخ 

 "   ٍ كِی ۡٔ ۥ  كِۡييَش   ١ََؼخُو ِي ُّ ٍَ ُيِطیُوََٕ ي ٌِ ََس] ٱنا ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ :184    ]"

یہ َخٍيم آىيی پہ الگٕ َہیں ْٕطخ يگَ هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص ؿٕ يیں رخص کہہ ٍْخ ْٕں یہ ًٍح كوہخء ٓے طٕٓڑی طٕ رڑے رڑے كوہخء َے کہخ کہ 

different  ِئکیٍ کی ُیخىِ ْے؟ کیخ ًْخٍے ٍُٔے کخ ػٕحد کٔی رٕٓکے کٕ  ْے ىیکُٓخ یہ ْے کہ ًْخٍے ٍُٔے کی ٔهؼض ُیخىِ ْے یخ ١ؼخو

ٓے ٍُِٔ ٍکٓ کے ػٕحد کًخ نٕں، کیخ حّ کخ ػٕحد ُیخىِ ْے یخ يیں حیک رٕٓکے کٕ  Individual actکٓخَخ کٓالَے ٓے ُیخىِ ْے؟ حگَ يیں حیک 

ئکیٍ کخ ٛهہ ؿٕ ْے حّ ٓے  ں حٍٔ كيیہ ىٔں طٕ حّ کخ حؿَ ُیخىِ ْے؟ حگَ آپ يـٓ ٓے پٕچٓظے ْٕ طٕ يیَح هیخل ْے ١ؼخوِ إکٓخَخ کٓال

ههوض يیں  out sideْے ؿٕ يیں  valueکَ ٍْخ ْٕںە حیک  inside exerciseے ؿٕ يیں ْ valueُیخىِ ْےە حّ ٍُِٔ ٍکُٓے ٓے ُیخىِ ْےە حیک 

exercise   ُیخىِ ْےە کیَٕکہ ہللا کٕ حگَ ىٔ رہظَیٍ هٜهظیں پُٔي ْیں طٕ حٌ يیں کٓخَخ کٓالَخ رٓی ْےە کیخ آپ َے  کَ ٍْخ ْٕںە حّ کخ ػٕحد یویُخ

کَیى َے حّ  طٕ هيحَٔيِ  إ، کہیں ٓخٹٓ کٕ کٓالإ، کہیں ىّ کٕ کٓالإکٓخَخ کٓال ىیکٓخ َہیں ؿہخں رٓی ٛيهہ ْے، ؿہخں رٓی كيیہ ْے،

يؼخَٗطی هيٍ کٕ آپ کے ًحطی حٔٛخف ٓے رخال ٍکٓخ ْےە حّ نی۔ يیں َہیں ًٓـٓظخ کہ كوہخء کخ یہ طَؿًہ ىٍٓض ْٕ گخ کہ رٓهے چُگے 

کٕ  institutionیخ ِٔ طٔهیى کَطے ْٕۓ ػٌٍ ٍکٓظخ ْے یخ حّ آىيی کٕ یہ َہیں کََخ چخْی۔ە يگَ رٓهے چُگے آىيی کٕ رٓی ػٌٍ چخْی۔ە ک

کٕ يخَظخ ْے، ٍُٔٔں کٕ يخَظخ ْے، ٍُٔٔں کے ػٕحد يخَظخ ْے، پَٓ حّ ٓے پہهٕ  institutionَٓے ٓے يخَظخ ْی َہیںە حگَ کٕثی ئهًخٌ حّ 

ح هیخل ْے کہ حّ يیں کٕثی كَؽ َہیںە )ئکَحطے حیک ئکیٍ کٕ کٓخَخ کٓالطخ ْے طٕ يیَ ٛيهش  طہی کَطخ ْے حٍٔ حّ کے ػٌٍ کے ١ٍٕ پَ 

 I don‟t know what youْٕۓ( حّ ٓخل يیں طٕ حیٔے طیْ ئکیٍ ڈَْٕڈْ ٍْخ ْٕںە ىیکٕٓ ًْخٍی ػخىطیں رڑی ػـیذ ٓی ْٕطی ْیںە 

hav ein your habbits? حٍٔ آؽ طک طٍّٜٕ يیں َہیں  يگَ يیَح طٕ هیخل ْے کہ يیں آطٓ یخ ٓخص رَّ کخ طٓخ طٕ طذ ٓے ٍُٔے ٍکُٓے َٗٔع کی۔

حٍحىی ٓے ٍکٓے ْیں یخ يـٓے ي٘ن  ٕٓٹخ ْٕە يگَ حکؼَ يیں ٕٓچظخ ْٕں کہ کیخ يیں َے یہ هّٕصِ ْے کہ حطُی رڑی َُيگی يیں کٕثی ٍُِٔ چ  

 ِٟ   nostalgiaًٍ يیں حیک حٍٔ حكٔخّ رٓی ْٕطخ ْے، حیک ْٕ گجی ْے؟ طٕ يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ ًْیں ي٘ن ْٕ گت ْے، طٕحطَ ٓے حّ 

ٕٓٹخ، يـٓے حّ کخ طٕ پظہ َہیں ْے ؿٕ ٍُِٔ َہ ٍکُٓے ٓے پیيح ْٕطخ ْے، یؼُی حگَ آپ کخ ٍُِٔ چ  
يگَيـٓے هٕف آطخ ْے، حّ حىحٓی ٓے ؿٕ ٍُِٔ َہ ٍکُٓے ٓے پیيح ْٕطی ْےە حّ نی۔ يیں 

يکخٌ پیيح کََے کخ يگَ ہللا ٍکٓے ؿخ ٍْخ ْٕںە )ئکَحطے ْٕۓ( يیں کٕٖٗ طٕ کَٔں گخ حیک آىْ حِ 
ٕٓٹ ؿخۓ طٕ حیک ئکیٍ کٕ ٍَٟٔ کٓخَخ کٕثی ٍُِٔ چ   by chanceطؼخنی' آپ کٕ طٕكین رو٘ے، حگَ 

 کٓال ىیںە
 

 

یہ ایک قوال کیب گیب ھے کہ پچھهے ظَوں ایک ٹی وی چیُم پؽ کچھ ػهًبۓ کؽاو َے ایک پؽوفیكؽ يبزت (  155ًَجؽ  قوال

کب يفہوو یہ ھے کہ اگؽ ثواة کی َیّت قے کكی خگہ خبَب چبھیں تو ظو خگہیں ھیں، ایک زعیث کی تًعیك کی تھی خف 

الًی'، اـ کی زمیمت کیب ھے؟ اوؼ یہ ثھی ثتب ظیدی۔ کہ اگؽ یہ زعیث ٹھیک ھے تو کیب ھى  زؽاو اوؼ ظوقؽی يكدعِ يكدعِ

   اونیبء ہللا کے يؿاؼوں پؽ خو ثواة کی َیّت قے خبتے ھیں وِ ثھی ظؼقت ھے؟

ىٔ ئـئں کی ١َف ٓلَ کے يظؼهن ؿٕ كيیغ ْے، ئظُي ْے، ي٘ہٍٕ ْے، يظٕحطَ ْے، كٍٔ ْے، ٛلیق ْےە حّ يیں َْ گِ  :خواة

حهٜی' کی ١َف ٓلَ کخ كکى كَحو حٍٔ ئـيِ  َے ػٕحد کی َیّض ٓے ىٔ ئـئں یؼُی ئـيِ  ىَٔٓی کٕثی ٍحۓ َہیں کہ ہللا کے ٍٕٓل  

کیخ ْٕح ْے کہ کٔی رٍِگ کے يِحٍ پَ ؿخَخ ىٍٓض ْے یخ َہیں؟ حیک طٕ ِٔ ئخؿي يیں َہیں  attachٓخطٓ  questionىیخ ْےە يگَ ؿٕ ىَٔٓح 

ِٔ ٗخیي ًْخٍے حهالهی كَحثٞ يیں ٍَٟٔ آطخ ْےە حیک ئهًخٌ کے كَی٠ے يیں یہ ٗخيم ْے کہ يیں ٔیٔے ْی هزَٓظخٌ  secondlyآطے 

کہ حّ ٍٓظے يیں کٕثی هيح کخ ٔنی ٕٓیخ ْٕح ْے طٕ ٹظخ ْٕں حگَ يـٓے یویٍ ْے ٓے گٍِطے ْٕۓ كخطلہ پڑْ نیظخ ْٕںە حّ کخ ػٕحد رخَ

يخَگُے يیَے ىل يیں ُیخىِ حهالٙ ْٕ گخ، ُیخىِ ٕٗم ْٕگخ، كخطلہ پڑُْے کخ یخ يلزض ٍکُٓے کخە ؿہخں طک يِحٍحص پہ ؿخَخ، كخطلہ پڑُْخ، حٍٔ ىػخ 

 ک رخص کہٕںکخ طؼهن ْے طٕ حّ يیں کیخ كَؽ ْٕ ٓکظخ ْے؟ يیں آپ ٓے حی

Why should we create those probles?  

َہ کَٔ حٌ کے يطخنذ يیں کلَ َہیں آطخە آپ کٓیُچخطخَی کَٔ گے َخں، حٍٔ رڑی رخطیں حّ يیں ڈحنٕ گے طٕ کلَیہ کهًخص  forceکہ ؿذ طک آپ 

خ کَ پیَٔں ٓے يخَگظے ْٕ، طٕ آپ حّ حیٔی کٕثي حٛطالف ٗخیي َکم ْی آۓە يؼخل کے ١ٍٕ پَ آپ کٕ کٕة ٗوٚ کہے کہ آپ يِحٍٔں پَ ؿ

www.u
rd

uk
ut

ab
kh

an
ap

k.b
log

sp
ot

.co
m



 رَُٔ ريْ، 31 حپَیم 3122 |اقتفكبؼات                                                        پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ             89

www.alamaat.com , www.alamaat.info , www.alamaat.org , www.alamaat.com.pk  

ہیں ٓے کہٕ کہ يیں َہیں يخَگظخ، يیں ہللا ٓے يخَگظخ ْٕںە ِٔ کہیں گے ە ە ە َہیں طى ؿخطے ْی حٓی نی۔ ْٕە آپ الکٓ کہٕ کہ یخٍ يیں، يیں َ

پہ آؿخۓ طٕ آپ کخ ؿّٜہ کہظخ ْے کہ يیں يـزٍٕ کَے گخە ؿذ حّ يٕهغ  cornersىَْ کے ٱىَْ ؿخطخ، يیں ىػخ يخَگُے ؿخطخ ْٕں طٕ ِٔ آپ کٕ حِ 

آپ گٍِ ٍْے  The fact isػهى ٓے پیيح ْٕطی ْیںە  ٕ ؿٕ يَٟی ًٓـٓ نےە طٕ یہ ٓخٍی رخطیں ؿخْالَہ يزخٍُصِ ٹٓیک ْے یخٍ يیں ؿخطخ ْٕں ط  

ے طٓےە کیخ آپ یہ َہ چخْٕ گے کہ ْـٕیَ کخ يِحٍ َظَ آیخ، آپ کٕ يؼهٕو ْے کہ ِٔ رڑے َیک رُيے طٓے، ہللا کے رڑے حػهی' رُي ْٕ، آپ کٕ ٓیّيِ 

هيح کے حّ رُيے کے نی۔ كخطلہ پڑْ نٕں، ىػخ کَ نٕںە پَٓ حّ هٔى کی کٕثی ىػخ رٓی يخَگ نٕ کہ یخ ٗین یخ ك٠َص يیں ہللا ٓے ىػخ کَطخ 

 ْٕں، آپ رٓی ىػخ کَیں کہ يیَح ہللا يیَی یہ ٍَٟٔص يـٓے ػطخ كَيخ ىےە حّ يیں کہخں ٓے کلَ آ ؿخطخ ْے؟

It is difficult, very difficult  

يیں ْٕ ٓکظخ ْے کزٓی كَم پڑ ؿخطخ ْٕە يگَ ًْیں هَآٌ َے رظخ  languageيیں كَم پڑ ؿخطخ ْٕە ىػخ کی  languageْٕ ٓکظخ ْے کہ ًْخٍی 

ؿذ یہ نٕگ طًہخٍے پخّ آثیں حٍٔ ْى ٓے حپُی گُخْٕں کی يـلَص  ىیخ ْے کہ کیٔے ىػخ يخَگُی ْے؟ هَآٌ َے کہخ ْے کہ حے َزی  

طٕ یہی ١َیوہ ْے ؿٕ ہللا َے هَآٌ  إٌ کے نی۔ ىػخ کَے طٕ ْى روُ٘ے ٔحنے ْیںە رڑح ٓخىِ ٓخ ١َیوہ ْےە کٔی يِحٍ پَ ؿخٕ رٓی حِ يخَگیں، ط  

َیں حٍٔ طٕ رٓی حٌ کے نی۔ ىػخ کَے طٕ ْى روُ٘ے ٔحنے حگَ نٕگ يـٓ ٓے يـلَص کی ىػخ يخَگیں، يـٓ ٓے طٕرہ ک يیں رظخیخ ْے، حے َزی  

، إػٕحد کَٔ، كخطلہ پہُچخ ْیںە ٕٓ ْى َے ىػخ يخَگُے کخ ١َیوہ یہی ىیکٓخ ْے کہ آپ ؿذ کہیں ؿخثیں طٕ حیک طٕ يَكٕم کٕ طٕٓڑی ٓی َطَِ 

کہیں یخ ٗین آپ رٓی يیَے نی۔ ىػخ ١هذ کَىٔ يیَ  حهالٙ پڑْٕ حٍٔ پَٓ ہللا ٓے ىػخ يخَگٕ کہ یخہللا يیں آپ ٓے یہ آٍُٔ کَ ٍْخ ْٕں پَٓ آپ

يوٜي کے كٜٕل کے نی۔، طٕ حّ يیں کٔی هٔى کے کلَ کی آالثٖ َہیں آطیە رڑح َیچَل ْےە ٔیٔے رٓی حگَ ىیکٕٓ طٕ کٕثی ئهًخٌ کلَ 

کہ هيح کظُے ْیں؟ حّ ٓے يیں يهّٕع َْٕخ پُٔي َہیں کَطخە چخْے ِٔ رَیهٕی ْے، ىیٕرُيی ْے، حْهليیغ ْےە حّ ٓے پٕچٕٓ طٕ ٓہی 

ٕ ؿخ ٍْخ ْے کیخ یہ هيح ْے؟ حگَ ِٔ ىَٕٔں کخ ؿٕحد ىے کہ هيح حیک ْے حٍٔ یہ هيح َہیں ْے طٕ آپ پٕچٕٓ طٕ ٓہی ؿْ رٍِگ کے يِحٍ پَ ط  

 گے؟ کیخ حپُے ًٍْ کے آٓیذ کٕ حّ پَ ئه٢ّ کَ ىٔ گے طٕ یہ ٍٓى َٗٔع ٓے ْی ؿه٢ ْےە إکہخں ٓے كظٕی' نگخ

کب والؼہ ھوا تھب اـ قے خو  freedom flotillaکے ثبؼے يیں قوال ھے کہ خو  يہعیؑ پؽوفیكؽ يبزت یہ ايبوِ(  156ًَجؽ  قوال

strategic change  آئی ھے پوؼےregion ؑکب ظہوؼ لؽیت آٌ پہُچب  يیں تو اـ قے کیب آپ قًدھتے ھیں کہ زُؽت ايبو يہعی

 کے وانعیٍ کب َبو کیب ھو گب؟   يہعیؑ ھے اوؼ یہ ثھی پوچھب گیب ھے کہ ايبوِ

ٍِ  يہيی   كيیغ يیں ك٠َص حيخوِ  :خواة ٍِ  inflateکخ طٍّٜٕ  ں کہ يہيی  إػزيہللا آیخ ْےە يیں حیک رخص رظخ کخ َخو يلًي حر  يہيی   ْٕح ْےە طّٜٕ

inflate  ِک طٕ ِٔ حػُخۓ ػَ٘یہ ْٕ گیخ ْےە ؿْ کٕ ْى َے حپُے ًُْٕں ٓے، حپُے ؿٌرخص ٓے، حپُے هیخالص ٓے رہض ُیخىِ ١خهض ىی ْےە ح

  یخ ٗیؼہ حيخيیہ يیں ِٔ آهَی حيخو ْیں ؿٕ كخَٟ ْیں حٍٔ ٔهض پَ حٌ کخ ظہٍٕ ْےە يگَ حْهُٔض حٍٔ ؿٕ ىیگَ ١زوخص ْیں ِٔ رٓی حيخوِ 

ّيض کی حيخيض کے ٱئؼٕى کخ آيي، ٍٔٔى ؿٕ ْے حیک هخٙ ٔهض يیں ىؿخل کے هالف  ِٔ کہظے ْیں کہ حٌ کے ٔؿٕىِ  آهَحنِيخٌ کے هخثم ْیںە

نی۔ ْےە يیں ؿذ حٌ طًخو رخطٕں کٕ پڑْظخ ْٕں طٕ ٕٓچظخ ْٕ کہ ؿی یہ رہض ٓخٍی ؿیَ كطَی چیِیں حيخو کے ٓخطٓ کیٕں َظٓی کی ؿخثیںە 

 کہ ٕٓحل یہ پیيح ْٕطخ ْے

Why we attach unnatural importances?  

حٛم يیں روخٍی کخ ؿٕ ؿًهہ يیں َے ىیکٓخ ْے، يیَح هیخل ْے ِٔ يکًم ْے کہ ُيخَہء آهَ يیں ئهًخَٕں کے گَِٔ کخ َٓىحٍ حیک َیک 

ؿٕ يَٟی  آهَحنِيخں ْیں، ًْخٍی يلزظیں حٍٔ ػویيطیں حٌ کٕ ئهًخٌ ْٕ گخە يیَح هیخل ْے یہ يہيی کخ ٓذ ٓے يکًم طٍّٜٕ ْےە ِٔ حيخوِ 

کَیں گے، َیک ْٕں گےە حٌ  leadّيض کٕ ٱيہيی حّ ٗوٚ کٕ کہیں گے کہ ؿٕ ُيخَہء آهَ يیں حّ  politically, militarilyٍَگ ىے ىیں يگَ 

ریض يیں ٓے ْٕںە رہض ٓخٍی  کے رخٍے يیں کٕثی ٗک ٔ ٗزہ َہیں ْٕ گخە ِٔ ػیٍ يًکٍ ْے ؿیٔے ٍٔحیخص يیں رٓی ْے کہ ِٔ حْمِ 

يیں ٓے ْٕں گےە رخنکم حیٔے ْٕ ٓکظخ ْےە حّ يیں کٕثی حؿُزیض َہیں ْےە ِٔ هیخىص کَیں گے  ٍٕٓل   ٍٔحیخص حّ پَ يظّلن ْیں کہ ِٔ آلِ 

َہیں کَیں گےە َہیں کَیں گے، هیخىص کی كَٙ  show offيگَ حٌ کے رخٍے يیں يِیي ٍٔحیخص ْیں کہ ِٔ حّ کٕ ظخَْ َہیں کَیں گے، حّ کٕ 

 كظق کٕ َخُل کَے گخە رهکہ نٕگٕں کے حَٛحٍ ٓے رچ کَ چٓپ کَ گٕٗہ َ٘یٍ َْٕے کی کٕٖٗ کَیں گےە كظّی' کہ هيح حٌ پہ ػاليضِ 

َْٕے کخ ىػٕی' کَ ٓکظخ ْے، حّ يیں ئهہ ْی کٕثی َہیں  یہ ٓذ ٓے رڑی رخص ْے، کٕثی رٓی ٗوٚ يہيی   ضواتیٍ و زُؽات!

يی يٕؿٕى ْیںە حَڈیخ يیں ىٔ چخٍ يٕؿٕى ْیں، کٕثی پخکٔظخٌ يیں ىٔ چخٍ ىػٕیيحٍ ْیں حٍٔ کچٓ حىَْ پہخڑٔں يیں نڑ ْے حد رٓی رہض ٓخٍے يہ

َْ ىٍٔ يیں يہيی پیيح ْٕطے ٍْے ْیںە يہيیء ٕٓڈحٌ  There is nothing strange about itٍْے ْیں، کٕثی ُيیٍ پَ نڑ ٍْے ْیںە يہي َْٕخ 

 کٌٕ ْے؟ رہض ٓخٍے نٕگٕں َے حَہیں يخَخ رٓیە حد ٕٓحل یہ ْے کہ يہيی  ْے، ؿخٌ پٍٕ کے يہيی آۓ حٍٔ 

ہللا َے کہخ کہ يیں َے  کٕ ٍٕٓح کَٔں گخە ػخنیٍ هٕوِ کخ يوخو رڑح ٓخىِ ْےە ہللا َے کہخ يیں َے كیٜهہ کیخ ْے کہ يیں  هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! يہيی  

َے کہخ حے ہللا  ٹٓ حٍٔ ؿخ ە ە يٕٓی  ٱ کٕ كکى ىیخ ە ە يٕٓی   گخە پَٓ يٕٓی   کٕ ٍٕٓح کَٔں ػخنیٍ هٕوِ كیٜهہ کیخ ْے کہ يیں كَحػُہء يَٜ کٕ، 

ٌ کخ هظم کیخ ْٕح ْے حٍٔ پَٓ يیں حکیال، حٔپَ ٓے يیَی ُرخٌ ٹٓیک َہیں، طٕ یہ آپ کیخ کہہ ٍْے ْٕ؟ طٕ ٱيیخں ئَحۓ گخ يـٓے، حیک طٕ يیں َے 

ری٠خ کے کًَٗے ىیکٓے گ۔ حٍٔ ػٜخۓ ٕںە پَٓی طخٍین َے ٗخْي ْٕثی، یيِ يیَے پیـًزَ ڈٍح َہیں کَطے، يیں ؿٕ ٓخطٓ ْ كَيخیخ يٕٓی  

کے ٓخطٓ طٓخە طٕ  ًُٓيٍ ْٕح، پَٓ ؿٕ کچٓ رٓی ْٕح، رڑے کخٍَخيے ْٕۓە حّ نی۔ کہ هيح يٕٓی   َے رڑے کًَٗے ىکٓخۓ، پَٓ هطغِ  يٕٓی  

گخٍ ْٕ گخ، رْ يہيی طٕ پہهے رٓی پیيح ْٕطے چهے آۓ پٍَٔىِ  ِٔ ْے ؿْ پہ ىٓضِ  يہيی طٕ رڑے پیيح ْٕں گے يگَ هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص يہيی  

ْیں، نیکٍ ُيخَہء آكَ يیں هيح کخ ْخطٓ ؿذ کٔی كَى پہ آ ؿخۓ گخ حٍٔ پظخ نگ ؿخۓ گخ کہ حّ ٗوٚ کٕ َہ طٕ يـهٕد کیخ ؿخ ٓکظخ ْے حٍٔ َہ 

ْٕ گخ حٍٔ  ی گت ْے طٕ پَٓ ِٔ يہيی  ٹٓخ ْے، ؿهزے کی ر٘خٍص حٓے ىٱهى نیکَ ٗکٔض ىی ؿخ ٓکظی ْےە یہ ہللا کی ١َف ٓے كظق کے ػَ 

حّ کٕ ڈَْٕڈُْخ ي٘کم َہیں ْٕ گخ، یہ يیں آپ کٕ رظخ ىٔںە رخهی پیچیيگیٕں ٓے ًْیں کٕثی َٓٔکخٍ َہیںە ِٔ کہخں ٓے آثیں گے، کيَْ 

آهَ يیں ہللا کخ ْخطٓ حیک ؿخثیں گے، یہ ِٔ نٕگ ؿخَیں ؿٕ حٌ ئخثم يیں حنـٓے ْٕۓ ْیںە ًْیں طٕ پظہ ْے حٍٔ رْ حطُخ یویٍ ْے کہ ُيخَہء 

 ٍٕٓح َہیں کَ ٓکظیە ػخنیٍ هٕوِ ْے حٍٔ ؿْ پَ ہللا کخ ْخطٓ آ گیخ حٓے  يہعیؑٔحكي  ، ِٔ كَىِ ٔحكي پہ آۓ گخ كَىِ 

That‟s all  
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کب والؼہ ؼوًَبء ھوا اوؼ اـ قے خو پوؼے  freedom flotillaقؽ اـ قوال کب ظوقؽا زًّہ ثھی ھے کہ خو (  157ًَجؽ  قوال

region  يیںstrategic change ؑء آضؽانؿيبں کی آيع قے؟  آئی ھے اـ کب کیب کوئی تؼهك ھے يہعی 

ٓخ ٔحهؼہ طٓخە حّ نی۔ کہ يیں حیک كيیغ پڑْخ کَطخ طٓخ حٍٔ ٓچ  strangeٔحال ٔحهؼہ رہض  freedom flotillaِٔ  زُؽات! وضواتیٍ  :خواة

 ِٟ َے كَيخیخ کہ ؿذ  كيیغ کے رخٍے يیں يـٓے کٕثی ًٓـٓ َہیں آطی طٓیە ہللا کے ٍٕٓل  ًٍ يیں رڑح پَی٘خٌ طٓخە حّ پٕچٓی۔ طٕ يیں حّ 

ئهًخٌ هٔطُطُیہ کی كظق ٓے كخٍؽ ْٕں گے حٍٔ حرٓی حَہٕں حَے ْظٓیخٍ ىٍهظٕں ٓے نٹکخۓ ْٕں گے کہ هزَ آۓ گی کہ ىؿخل َکم آیخە 

 ذيیں ٕٓچظخ طٓخ کہ هٔطُطُیہ طٕ طَکی ْے حٍٔ طَکی کی كظق کخ کیخ يطه

Since when Turkey will be a part of the battle  

حٍٔ حیک آگے رڑُْے ٔحنے َْ حّٔل ىٓظٕں کی ١َف ِٔ حَٓحثیم ٓے نڑے گخ، کذ نڑے گخ؟ کیٔے نڑے گخ؟ کٕة ًٓـٓ َہیں آ ٍْی طٓیە طٕ 

ْی َہیں ٓکظخە حَٓحثیم کے حٹٓخٍِ طٕ  کَ ٍْخ طٓخ ِٔ یہی طٓی کہ یہ ْٕ faceيیں ٓذ ٓے رڑی پَحرهى ؿٕ يیں  determinationٹخثى کی حّ 

 enmityکی طذ ٓے  Turksڈیلُْ يؼخْيے ْیں طَکی کے ٓخطٓ، طٕ يیں ٕٓچخ کَطخ طٓخ کہ یہ کیٔے ْٕ گخ؟ ػَرٕں کے ٓخطٓ ٔیٔے ْی 

 َے كٔخى کخ ریؾ رٕیخ طٓخ Lawrence of Arabiaْے ؿذ ٓے 

I would not understand  

ٌِ  ٔحال ٔحهؼہ پیٖ آیخ طٕ رخهی نٕگٕں کی ١َف يیَح رٓی چٕىْٕحں ١زن freedom flotillaکہ یہ کیٔے ْٕ گخ؟ يگَ ؿذ  ٔحكي يیں  ٍٍٔٗ ْٕ گیخە آ

situation  ريل گت، حٍٔ طَکی حیکdetermined  ئهىforce  کی ١َف ٓخيُے آيخە حّ َےAnti Israel posture  حهظیخٍ کیخە ىكخػی يؼخْيے ٹٕٹ

 ْےە determinedظوخو يیں گ۔ حٍٔ حرٓی طک ِٔ حّ کے حَ

ْٕ ٓکظخ ْے کہ ٗخیي َکخل رٓی ىے کیَٕکہ  هٕحطیٍ ٔ ك٠َحص! ِٔ حَٓحثیم پَ ٍَٟٔ چڑْے گخ حٍٔ حَٓحثیم کے ىحَض ٍَٟٔ کٓٹّے کَے گخە

ػظیى  ُگِرہَكخل ِٔ ؿالو هٕو َہیں ْے، ِٔ حیک ؿُگـٕ هٕو ْےە ؿذ حَٓحثیم حّ ٓے يخٍ کٓخۓ گخ طٕ يٕٕٛف ىؿخل رخَْ َکم آۓ گخ حٍٔ ؿ

ٌِ  ٕٓو حپُے ٢ٓٔ يیں پہُچ ؿخۓ گیە پَٓ يہيی   هظخل ٓے  رٓی ْٕں گے حٍٔ حٌ کے ٓخْ ہللا کے رہض ٓخٍے رُيے رٓی ْٕں گےە حّ يیيح

ػیٔی ػهیہ حنٔالو ْٕ گخە یہ رخص پٍٕی ْٕگی کہ ؿٕ ؿُگ َٗٔع طَکی کَے گخ حٓے هظى پخکٔظخٌ کَے گخە  ك٠َصِ  کچٓ ػَٛے رؼي َِٔلِ 

 ػیٔی'ػهیہ حنٔالو کے ن٘کَ طک ؿخَخ ْے طٕ حىَْ ٓے ًٍح رچے ٍْٕە َہ کَٔ، َٛف ًٍح يٕنٕیٕں ٓے رچٕە ك٠َص حّ نی۔ آپ كکَ

 

 

َهكت کب اضتتبو ____________________ پبَچھویں___________________  
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 قواالت [ 22]  ؼيُبٌ 17ڈاکٹؽ خهیم کے قبتھ  –ە قواالت و خواثبت کی َهكت و

  

ٌ  (  158 قوال ًَجؽ انًًؽی قے کكی َے پوچھب کہ يوفی کب اَدبو کیب ھے یب اـ کی يُؿل کیب ھے؟ اَہوں َے  زُؽت غانُو

خواة ظیب کہ خت وِ وھبں پہُچ خبۓ خہبں وِ ھوَے قے پہهے تھبە پؽوفیكؽ يبزت قے گػاؼل ھے کہ اـ لول کی وَبزت 

 فؽيب ظیںە

 خواة:

ٍِ ٱنؽَِّزیىِ  ـٰ ًَ  ثِۡكِى ٱهلِل ٱنؽَّۡز

  ِّ اَؼّةِ أَۡظِضۡهُِى ُيۡعَضَم ِيۡعق ٍ۬ َوأَۡضِؽۡخُِى ُيۡطَؽَج ِيۡعق ٍ۬ َوٱۡخَؼم ن یًؽٍ۬ ًِ ب ََّ ًٍُ۬ ـٰ ى ِيٍ نَُّعََك ُقۡهطَ

ە ە یہ ْے کہ ؿیٔے ٗخػَ َے کہخ ە ە  رہض ٓخٍی کہخٔطیں حیٔی ْیں ؿٕ رہض ٓخٍی ؿه٢ كہًیٕں کٕ ؿُى ىیظی ْیںە حّ کخ يوظَٜ يٜههذ

 يؽا کے کبل کہ يبظؼ َہ ؾاظے " "

کے حّ ْٕنُخک  accountabilityحے کخٕ! کہ يـٓے يخں َہ ؿُظی، يـٓ پَ کٕثی كٔخد کظخد َہ ْٕطخ، يیں کٔی يوًٜے يیں َہ پڑطخ، يیں 

 ٌِ ے حػزخص کٕ آ ٍْخ طٓخ، کہہ ٍْے ْیں کہ ؿذ يیں َلی ٓ يَٜی   ىحثَے يیں َہ آطخ، يـٓ پَ ہللا کی َظَ، طُویي حٍٔ حكظٔخد ٓے َہ آطیە ًحنُٕ

ػيو ٓے ٔؿٕى کٕ آ ٍْخ طٓخ، ؿذ يیں رخنکم حرظيحۓ كخل يیں طٓخ حّ ٔهض يیَی َُيگی َہ کٔی كٔخد ٓے آُٗخ طٓی َہ کٔی پَی٘خَی 

 کخ ٗکخٍ طٓی، يـٓ پَ کٔی هٔى کخ رٕؿٓ َہ طٓخە هَحسحنؼیٍ ١خَِْ کخ رڑح هٕرٍٜٕص ٗؼَ ْے;

 رهی' ُىو ٕ هِّٕ ُے ىال چ   طٕ حنٔضِ  ١زمِ  رـٕحدِ 

 رَرکى کخ ؿٕحد ىے ىیخ، ؿذ ٓے يیں َے رهی' کہہ ىیخ ؿذ ٓے يیں َے رال کخ ؿٕحد ىے ىیخ حنٔضِ 

ِِ  ىنى ًْہ هیًہ ُى رخ ىٍِ   ؿى ٔ ه٘ى ٔ رال ٓپخ

 يیَے ىل کے ىٍٔحُے پَ ؿى ٔ ه٘ى ٔ رال کٕ كٕؿٕں َے ڈیَے ڈحل ىی۔ ْیںە طذ ٓے آؽ طک

ٌِ  طٕ يوظَٜح   يَٜی کہظے ْیں کہ کخٕ يیں يیؼخم کی كخنض يیں چال ؿخطخ، حّ ٔهض ؿذ يیں َے رهی' کہہ کَ ٓخَْ  يطهذ یہ ْے کہ ًحنُٕ

  ٌ کی ؿخٌ رٓی َہیں  نیخ طٓخ، يیں ہللا کٕ ؿخٌ چکخ طٓخ حٍٔ يیَے حٔپَ کٕثی حكظٔخد کی َظَ َہ طٓی يگَ ؿذ ٓے ِٔ ىَیخ يیں آیخ ْے حد ًٔحنُٕ

 ٍ َہ آپ کیەچٕٓٹ ٓکظی، َہ يیَی ؿخٌ چٕٓٹ ٓکظی ْے حٔ

So now we are accountable and answerable for our deeds, thoughts and ideals.  

کہظے ْیں کہ يُِل یہ ْے کہ طٕ حپُی  رـيحى   حٓظخى َے ؿٕحد کٕ رہض ٓخىِ کَ ىیخ يیں حّ کٕ ىٔرخٍِ پیچیيِ کَ ىیظخ ْٕں کہ ؿُیيِ  ڈاکٹؽ خهیم:

هے، حٍٔ پَٓ پهٹ حٍٔ حّ ىَیخ يیں حیک حػظيحل ٓے رَٓی ْٕثی َُيگی گِحٍےە َُيگی کخ يوٜي یہ ُٗخهض كخٛم کَ نے ٔؿٕى يیں آَے ٓے پہ

ْے کہ ِٔ طًخو آنٕىگیخں حٍٔ طًخو حكـخد ؿٍ کخ ٔحٓطہ حّ َُيگی ٓے ْے، حٌ ٓے ؿيح ْٕ کَ حپُی حٛهی ُٗخهض کخ حىٍحک ْٕ، پہچخٌ ْٕ، 

ْےە ٗین ػزيحنوخىٍ ؿیالٌ َے رٓی حپُی چہم هخف کی آهَی الثٍ يیں حٗخٍِ کیخ کہ حپُی َخٍيم َُيگی يیں ٔحپْ پهٹ آطخ  Mysticپَٓ حیک 

ٕ کے ٔؿٕى يیں آَے ٓے پہهے ْى ٍَگ ٔ ر   يیَی ْٔظی ٓے ي٘خرہ حیک ٓظخٍِ کہیں ىٍٔ آًٓخَٕں يیں ْےە حیٔخ نگظخ ْے کہ حّ کخثُخصِ 

کََخ حٍٔ حّ کے يطخرن َُيگی کٕ رَٔ کََخ ٗخیي یہی حیک  ٓذ حیک ٔحٟق ُٗخهض ٍکٓظے طٓے، ًْخٍے یہخں آَے ٓے پہهے، حّ کی پہچخٌ

 ٕٛكی کی َُيگی کخ يوٜي َْٕخ چخْی۔ە

يجبؼک ھے کہ ؼاقتے اوؼ ظؼواؾے کی کوئ اھًیت َہیں خت تک آپ  کب لولِ زُؽت ػهی ثٍ ػثًبٌ انھدویؽی (  159ًَجؽ  قوال

   کب يمًع آپ کے قبيُے َہ ھو اـ کی وَبزت فؽيبئیںە

ٌِ  ىیکٓیں :خواة   كکیى يیں ہللا کہظخ ْے هَآ

"  ُّ ُۡ خ َكهٍَ ُيۡوزََم ِي   ُ ِى ِىي ٰب هَ ۡٓ ََ ٱۡۡلِ ََحٌ]ََٔيٍ يَۡزَظؾِ َؿۡی ٍَُس آل ِػً ٕۡ حگَ يیَے پخّ کٕثی حٓالو کے ٕٓح کٔی ٍٓظے پہ چم کے آیخ طٕ يیں ) 85: ُٓ  ] "

  هزٕل َہیں کَٔں گخ( حٓے

طٔهیى ْٕ گی حٍٔ حگَ چٓ حٍد  حٓی نی۔ يیں یہ رُیخىی رخص کہظخ ْٕں کہ حگَ چٓ حٍد نٕگٕں يیں حیک رٓی ہللا کخ ٔنی َہیں ْے طٕ یہ رخص هخرمِ 

ٔنی ْٕح طٕ ِٔ ئهًخٌ ْٕ گخە حّ نی۔ کہ ؿٕ گیٹ ْے یخ ٍحٓظہ ْے حّ پَ ہللا َے الثٍ نگخىی ْےە يـٓے حگَ  نٕگٕں يیں حیک رٓی ہللا کخ
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رئْٹ رٍ کَ هيح يهظخ، يـٓے ُْئ رٍ کے هيح يهظخ، يـٓے کَٓچٍ رٍ کے هيح يهظخ طٕ يیں حٓالو کی کچٓ رُيٗیں هزٕل ْی َہ کَطخ، یہ 

چٕٓڑٔ ؿی هخٛی طپٖ ْٕ ؿخطی ْے ٗخو کٕە يگَ ئهہ یہ ْے کہ حَٔخٌ کٕ يٌْذ کی طالٕ ٍُٔے ْی هزٕل َہ کَطخ، کیخ ٍَٟٔص طٓی 

کََی ْے یخ ہللا کی طالٕ کََی ْے؟ ُيخَے رَٓ يیں ؿذ حَٔخٌ آیخ ْے حٍٔ ؿذ طک یہخں پہُچخ طًخو َٗیؼظیں رينظی ٍْظی ْیں يگَ يٌْذ 

 کٕ پخَخ، ہللا کی ؿٔظـٕ کََخ، ہللا ٓے يلزض ٍکُٓخە یہ يٌْذ کخ حیک رُیخىی کخ حیخ يوٜي کزٓی َہیں ريال حٍٔ ِٔ طٓخ ہللا کی طالٕ کََخ، ہللا

يوٜي طٓخ ؿٕ کزٓی رٓی َہیں ريالە حد كَٝ کَٔ آؽ کے ىٌ رٓی ْى طک حگَ يٌْذ پہُچخ ْے طٕ حّ ٔؿہ ٓے َہیں پہُچخ کہ یہ ٍٓى ٔ ٍٔحؽ 

حپُی يُِل کی ؿٔظـٕ کَ ٍْے ْیں حٍٔ يُِل َٛف حٍٔ َٛف  کخ يـًٕػہ ْےە ْى ٍٓظے يیں َہیں ریٹٓے ْٕۓ رهکہ ْى حّ ٍحٓظے ٓے

يزخٍک ْے، حّ کخ هَد ْے، حّ کی ًْٔخثیگی ْے حٍٔ حّ کی يلزض ْےە یہ َہیں کہ ْى َے حٓالو پَ رَٓٔٓہ کیخ يگَ  ہللا کی ًحصِ 

ْے حٍٔ ہللا حَظوخد ْےە يٌْذ يـزٍٕی  حٓالو چَٕکہ ہللا کخ پُٔيیيِ ٍحٓظہ ْے طٕ حگَ يیں يوظَٜ کہٕں طٕ یٕں کہٕں گخ کہ حٓالو يـزٍٕی

  کَیى َے ىٔ يَطزہ كَيخیخ ْے کہ حٓالو آپ کے نی۔ الُو ْٕ ؿخطخ ْےە حّ نی۔ کہ هيحَٔيِ  ْے حٍٔ يٌْذ يیں پَٓ يٌْذِ 

ٰب "  هَ ۡٓ ِّ ٱۡۡلِ ٍَ ِػَُي ٱنها ي ٌا ٱنّيِ ََحٌ] ىُ اِ ٍَُس آل ِػً ٕۡ "[   پَٓ كَيخیخ َٛف حیک ىیٍ ْے حٍٔ ِٔ حٓالو ْے( يیَے َِىیک) 19: ُٓ

ََ ٱۡۡلِ "  ُّ ََٔيٍ يَۡزَظؾِ َؿۡی ُۡ خ َكهٍَ ُيۡوزََم ِي   ُ ِى ِىي ٰب هَ ََحٌ]ٓۡ ٍَُس آل ِػً ٕۡ یخ طٕ ٕٓح کٕثی کٔی حٍٔ ٍحٓظے پہ چم کَ يیَے پخّ آ حگَ حٓالو کے) 85: ُٓ  ] "

 يیں حٓے هزٕل َہیں کَٔں گخ(

کی يطخروض ٓے ْى ہللا  ْٕطخ ْے حٍٔ ٍٕٓل ہللا   ّ کخ ٍٕٓل  ٱحّ نی۔ حّ ٕٓحل کٕ ٟٔخكض كخٛم ْے کہ يُِل ؿٕ ْے ہللا ْٕطی ْے، 

 ْےە Way to Godکے ٍٓظے پَ گخيٌِ ْٕطے ْیںە يٌْذ َٛف حیک 

It is not the destination.  

حنلخظ حظہخٍ کخ رڑح کًٍِٔ ًٍیؼہ ْٕطے ْیں، یہ يًکٍ َہیں ْٕطخ کہ حیک كوَے يیں حیک رخص کٕ حّ ١َف ٓے ًٕٓ ىیخ ؿخۓ کہ  ڈاکٹؽ خهیم:

َے كَيخیخ کہ يـٓے يوظَٜ حٍٔ ؿخيغ حنکالو رُخیخ گیخ ْے، ؿْ کخ يطهذ یہ طٓخ کہ  ْٕ ؿخثیںە ہللا کے ٍٕٓل   dimentions coverحّ کی طًخو 

 کی ُرخٌ ٓے ٌ  ٱکے کالو يیں َظَ آطی ْے،  ٌ  ٱکٕ حیٔخ کالو ػطخ کیخ گیخ، یہ ٔحنی رخص ؿٕ يیں َے کی ًْخٍے نی۔ ي٘کم ْےە ًْیں  آپ  

 nutshellٌ کخ ٱَے ِٔ كوَے كَيخۓ، پٍٕی ١َف ٓے کٍّٕ کَطے ْیں یخ  ٌ يٕٟٕػخص کٕ ؿٍ کے رخٍے يیں آپ  کت يزخٍک كوَے حىح ْٕۓ ؿٕ حِ 

 ًْیں ىیظے ْیںە

کب لول ھے کہ ضعا ضبيونی ھے اوؼ اقے ضبيونی قے ھی زبيم کیب خب  انعیٍ َمهجُعی ؤزُؽت ثہب(  169ًَجؽ  قوال

 قکتب ھےە وَبزت فؽيبیںە  

ػهیى ًَخیخں ْیںە ِٔ  ًٓیغ حٓىِ  َہیں کہَطخە ہللا کے ؿٕ چٓ رڑے َخو ْیں حٌ يیں حٓىِ  Agreeيیَح هیخل ْے کہ ہللا حّ ٓے  ىیکٓیں :خواة

ُٓظخ ْے حٍٔ رخص کَطخ ْے، هيیَ ْے، يظکهى ْےە حّ نی۔ حّ ٕٓحل کی گُـخثٖ ْی َہیں رُظیە هيح هخيٕٗی َہیں ْے، هيح َُيگی 

طال١ى طوهین کََے ٔحال ْے، پََئں کی چہچہخْٹ پیيح کََے ٔحال  طوهین کََے ٔحال ْے، َُيگی کخ ٍٕٗ طوهین کََیٕحال ْے، ًُٓئٍں کے

 ْےە هيح رخص کَطخ ْے، رخص ُٓظخ ْے حٍٔ کہظخ ْے کہ 

 " َُ ِّ ٍۢ رَی ٗا َػ ٍۡ َك ٗب َي َٔيَۡلیَ َُش    ِّ ٍۢ رَی هََك َػ َْ  ٍۡ هَِك َي ۡٓ یغ  َػِهیى  ش   نِّیَ ًِ َٔ َّ نَ ٌا ٱنها اِ َٔ ٍَُس حال َلَ ]  ٕۡ " [   40خل ; ُٓ

ال رٓی ْےە ہللا کخ رہض رڑح َخو ْے ؿٕ طیٍ َخيٕں يیں ْے ِٔ هيیَ ْے، ِٔ يظکهّى ْے، ِٔ کالو کَطخ ْےە یہ ؿٕ ُٓظخ رٓی ْے حٍٔ ػهى ٔح ہللا

ٓذ ٓے پہهی َُيگی کی آر٘خٍ ْے ؿٕ چم ٍْی ْے حٍٔ گَ ٍْی ْے ِٔ حّ کے پہهے كکى ٓے ؿخٍی ْٕثی، ؿذ حّ َے حیک رخص 

 کہی کہ 

ٌُ  ُكٍ" ە ە ە  )ْٕ ؿخ چم پڑ، طٕ یہ چم ٍْخ ْے(  ە ە ە " َكیَُكٕ

خ   " ًَ ُِ  اَِا َُ ًَح    أَۡي ٍَحىَ  اِ ۡیٰ  خ أَ ُّ  يَُوٕلَ  أٌَ َٗ ٌُ  ُكٍ  نَ ٍَسُ  َكیَُكٕ ٕۡ ُٓ [   ْ حّ کے کالو کخ يلظخؽ ىٔحں ْےە َُيگی حٓی ٔؿہ ٓے ٍٔحں  یہ َظخوِ ) 82:  ی  ] "

 ْے(

يیں َے ػَٝ کیخ طٓخ کہ حنلخظ حظہخٍ کخ رڑح کًٍِٔ ًٍیؼہ ْٕطے ْیں حٍٔ هخٙ ١ٍٕ پَ ؿذ َٕرض طَؿًہ طک پہُچ آۓ طٕ كخالص حٍٔ  ڈاکٹؽ خهیم:

هٕل ْے، ْٕ ٓکظخ کخ  حنيیٍ َو٘زُيی  إرٓی هَحد ْٕ ؿخطے ْیںە يیَح هیخل ْے کہ حّ هٕل کٕ کٔی ؿه٢ ١َیوہ ٓے طَؿًہ کیخ گیخ ْےە رہخ

ْٕ، گلظگٕ حٍٔ کالو َہ ْٕە نیکٍ ؿْ َے طَؿًہ کیخ حّ کٕ ٗخیي  depthْٕ، یخ  composition  ،ْٕunderstandingٓے يَحى  silenceْے یہخں 

کے  يُخٓذ نلع َہ يال ْٕە یہ يیَح هیخل ؿه٢ رٓی ْٕ ٓکظخ ْے نیکٍ رہض ىكؼہ حیٔخ ْٕطخ ْے کہ رڑے حػهی' ىٍؿے کے حهٕحل ؿذ طَؿًہ

 ػًم ٓے گٍِطے ْیں طى ؿٕ آپ کٕ يهظخ ْے ِٔ حٛم رخص ٓے رخنکم رٓی طؼهن َہیں ٍکٓظخە

آؾيبئم يیں ڈال ظیتب کب لول ھے ہللا خت کكی کو ظوقت ثُبتب ھے تو اـ کو اثتالء و  زُؽت لػیم ثٍ ؼیبٌ (  161ًَجؽ  قوال

   ظَیب ػطب کؽتب ھےە وَبزت فؽيبئیںە ھے اوؼ خت کكی کو ظنًٍ ٹھؽاتب ھے تو اقے کثؽتِ

 کہ ْے يؼخل حیک کی حٓی رٓی هٕل یہ حد :خهیم ڈاکٹؽ: خواة

words are in isolation-poor medium of expression  

ْیںە هَآٌ َے کہخ کہ رؼٞ کٕ ىے کَ  patternیہ رخص ٛلیق ْے کہ حیٔخ رٓی ْٕ ٓکظخ ْے نیکٍ حیٔخ َہیں ْٕطخە آُيخثٖ کے رہض ٓخٍے 

آُيخطخ ْٕں، رؼٞ کٕ َہ ىے کَ آُيخطخ ْٕں پَٓ كَيخیخ کہ رؼٞ حیٔے ْیں کہ حٌ ٓے نے نٕں طٕ يـٓے چٕٓڑ كخثیں، رؼٞ حیٔے ْیں حٌ کٕ ىے 

ْى کٔی َلْ پہ حّ کی  کَطخ ْےە ىَٔٓی آیض ْے کہ match کٕ رُئں کے ٓخطٓ petternsىٔں طٕ ِٔ يـٓے چٕٓڑ ؿخثیںە ہللا آُيخثٖ کے 

ًْض ٓے ُیخىِ رٕؿٓ َہیں ڈحنظےە حّ نی۔ َْ آىيی کے نیے َْ ٹیٔٹ َہیں ْٕطخ حٍٔ َْ ٹیٔٹ َْ آىيی کے نی۔ َہیں ْٕطخە یہ رخص کچٓ 

ٜهلض كخالص يیٍ ٛلیق ْے کہ ہللا رؼٞ حٔهخص ؿیٔخ کہ هَآٌ يیں کہظخ ْے کہ حگَ ًْیں ئهًخَٕں کے ىل ٹٕٹُے کخ ٛييہ َہ ْٕطخ، حیک ي
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ىٍپیٖ َہ ْٕطی طٕ ْى کلخٍ کے ىٍٔحُے حٍٔ کٓڑکیخں رٓی َٕٓے چخَيی کے کَىیظےە ِٔ هَآٌ يیں یہ رٓی کہظخ ْے کہ ؿُہٕں َے يـٓ ٓے 

 ٌ کخ کٕة كّٜہ َہیں حٍٔ ؿُہٕں َے ىَٕٔں يخَگیں حٌ کٕ ىَٕٔں ىٔں گخە طٕ کہُے کخ يطهذ یہَہیں ىَیخ هٕد ىٔں گخ يگَ آهَص يیں حِ حِ  ىَیخ يخَگی

 ْے کہ یہ ؿٕ آُيخثٖ کخ پیڑٌ ْے

in isolation yes it does exist but this is not the only pattern of examination  

 ٌِ َ  ىَیخ حٍٔ کؼَصِ  ٌ کٕ کؼَصِ يخل طٓےە حِ  رہض ُیخىِ ٛخكذِ  حٍٔ ك٠َص ػزيحنَكًٍ رٍ ػٕف   ، ك٠َص ػزيہللا رٍ ئؼٕى  ؿُی   ك٠َص ػؼًخ ّٔ يخل يی

ٍ  طٓی ؿٕ حٌ کے ح کی حیک كيیغ ْے کہ حّ پَ ٍٗک ْے ؿْ کی ػًَ ُیخىِ ْے حٍٔ ِٔ َیکیخں کَطخ  یًخٌ کی طوٕیّض کخ رخػغ رُی حٍٔ ك٠ٕ

ْے، حٍٔ ؿْ کے پخّ يخل ُیخىِ ْے ِٔ حٓے ہللا کی ٍحِ يیں هَچ کَطخ ْےە حد آپ حَيحُِ کَ ٓکظے ْیں کہ یہ هٕل ؿه٢ َہیں ْے نیکٍ 

 کخ ؿخثِِ نے کَ حیک يکًم ٍحۓ طک پہُچ ٓکظے ْیںە dimentionsطخ ْےە حّ هٕل کی طًخو ًْیں حیک ٕٓچ کے ػًم ٓے گٍَِخ پڑ

 I came out of ‘Baa – Yazidiyat’ as, a snake from its skin. When I looked, I saw the lover, beloved(  162ًَجؽ  قوال

and the love are one because in that stat of unification all can be one  کب لول ھے، يیں اپُی  زُؽت ثبیؿیع ثكطبيی

تبؼتب ھےە خت يیں َے آَکھیں کھونیں تو ظیکھب کہ ٱ)ثبیؿیعیت( غات کے زًبؼ قے اـ ِؽذ َکال خیكے قبَپ اپُی کیُچهی 

ە ػبنك، يؼهوق اوؼ يسجت ایک ھی پیکؽ يیں ڈھم چکے تھے کیوَکہ اـ نًسہء ويبل يیں ظوئی کب تًوّؼ يٹ خبتب ھے

 وَبزت فؽيبئیںە  

رٓی  statement of ecstasyؿٔے آپ  statementيیں کچٓ كَم ْٕطخ ْےە ٓکَ کی  statementحٍٔ ٛلٕ کی  statementکی  ٓکَ :خواة

يیں رؼٞ حٔهخص حطُخ  statementيُ٘خ نلع ْی َہیں َکم ٍْخ طٓخە ٓکَ کی  کہہ ٓکظے ْٕ، ؿیٔے )ئکَحطے ْٕۓ( حرٓی يـٓ ٓے كٔذِ 

ؿهزہ ْٕطخ ْے کہ کٕة ؿًهہ ْی ٛلیق َہیں َکم ٍْخ ْٕطخە کہُخ کچٓ ْٕطخ ْے یخ رہض ُیخىِ هٕٗی يیں حیٔی رخص ٔحهغ ْٕ ؿخطی ْے کہ 

  ٍ رٓی گى  ٛلَح يیں حیک رئ کخ حَٔٹ گى ْٕ گیخ، ٓخيخٌَے كَيخیخ کہ  کہُخ کچٓ ْٕطخ ْے حٍٔ يُہ ٓے حنلخظ َکم کچٓ ؿخطے ْیںە ؿیٔے ك٠ٕ

 ْٕ گیخ حٍٔ کچٓ رٓی پخّ َہیں ٍْخە رڑح ریِحٍ حٍٔ َُيگی کی يلَٔيیٕں کخ ٗکخٍ ؿذ ِٔ حكّٕٔ کَ ٍْخ طٓخ طٕ حچخَک حّ کخ حَٔٹ حّ کے يخل

رہض ٕ َے يـٓ پَ ًٓیض ٔحپْ آ گیخە ِٔ حطُخ هٕٕ ْٕح کہ حّ َے کہخ ہللا يیں َے طى پَ رہض حكٔخٌ کیخ، رـخۓ یہ کہظخ کہ حے ہللا يیخں ط  

حیٔی ْٕطی  statementحكٔخٌ کیخە حّ َے کہخ کہ ہللا يیں َے طى پَ رہض حكٔخٌ کیخ حٍٔ يیَح حَٔٹ يـٓے يم گیخە طٕ رؼٞ حٔهخص ٓکَ کی 

 ْیں ؿٕ آىيی کٕ حچًُزٓے يیں ٍَٟٔ ڈحل ىیظی ْیںە كیَحٌ کٍ رخطیں نٕگ حٌ ٓے رَی ؿه٢ هٔى کے طٍّٜٕحص کی طلٕیٞ ٍکٓظے ْیںە رخیِیي  

ؿذ يیں َے حپُے َلْ کٕ يخٍح حٍٔ حپُے َلْ کٕ  هي ٓے َکم گیخ ؿیٔے ٓخَپ کیُچهی ٓے َکهظخ ْے، یؼُیْیں کہ يیں حپُی ؿِ  کہہ ٍْے

 يخىیض ٓے َکال، يیں حپُی ٍٔف کے يوخو طک پہُچخ طٕ يیں حّ ١َف ريال ؿیٔے ٓخَپ حپُی کیُچهی ريل نیظخ ْےە  طکهیق ىی يیں حپُے ٔؿٕىِ 

حطُی ٛلیق َہیں ْٕطیە کیَٕکہ ٓخَپ کیُچهی رينُے کے رخٔؿٕى ٓخَپ ْی ٍْظخ ْےە يگَ  statementىیکٓخ ؿخۓ طٕ ٗخیي حیٔی  حگَ يلخٍٔطخ  

کخ هٕل ْے کہ يلزض  ْے کہ کہُے کخ يطهذ یہ ْے کہ يیں َے ؿذ ٍیخٟض کی، يـخْيِ کیخ طٕ ك٠َص رخیِیي   Mysticحّ يوخو کخ  رخیِیي  

َّ ہللا کٕ طالٕ کیخ حٍٔ َلْ يخٍح، حپُے حٔپَ ؿزَ کیخ طٕ يـٓے يؼهٕو ْٕح کہ ِٔ يـٓ ٓے پہهے يیَی طالٕ حٓطَف ْے کہ ؿذ يیں چخنیْ ر

يیں طٓخە حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ آپ ؿْ ٓے يلزض ٍکٓظے ْٕ ِٔ پہهے ٓے آپ کی طالٕ يیں ْٕطخ ْے، ِٔ آپ کٕ ڈَْٕڈ ٍْخ ْٕطخ ْےە 

' َے طوهیوخص رُخثیں حٍٔ حَٔخٌ کٕ هخثى کیخ حّ کٕ حیک يوٜي ىیخ حٍٔ حَٔخٌ ٓے حپی پہچخٌ هَآٌ کی حیک آیض ٗہخىص ىیظی ْے کہ ہللا طؼخنی

 َْ ٓے، يلزض ٓے ٍؿٕع َہیں کیخ طٕ هيح حیک ؿًهہ رٕنظخ ْےٱ١هذ کی، طٕ ؿذ حَٔخَٕں َے حّ کی ١َف 

ََس   ۡٔ َل ٰب ْ  ە ە ە ]    ٱۡنِؼزَخىِ  َػهَٗ " يَ ٍَُسی ٕۡ " [  (حے نٕگٕ يـٓے طى پَ كَٔص آطی ْے) 30: ُٓ

حّ کے رخٔؿٕى طى َے يیَی هيٍ َہ ؿخَی، يیَی ١َف طٕؿہ َہ کی، يـٓ پہ يلزض کی َظَ َہ کی حٍٔ کہ يیں َے ٓذ کچٓ طًہخٍے نی۔ کیخ 

 ٍِ  گخٍ يیں َظَ آطی ْیںەپٍَٔىِ  طى ىَیخ کی ٗہٕحص کے حٓیَ ْٕ گ۔ە کخٕ طى ؿخَظے کہ يظخع ىَیخ ٓے کہیں ُیخىِ هٕرٍٜٕص چیِیں ْیں ؿٕ ىحي

But you did not ralize it 

یخص  ّٔ ٍٔ ٔ ؿًخل کی ىَیخ ْٕطی ْے حّ طک َہیں پہُچظیںە یہی حیک ٓے آگے ؿٕ ك   immediateکٕ رڑْظی ْیں حٍٔ  immediateًْخٍی ك

basic  ٍٔهٍٜٕ ْے ػـهض حimmediacy کخە 

ٓکَ  typicallyُٓخطخ ْٕں یہ  statementيلظَو َے حرٓی ٓکَ کی رخص کی طٕ يیں آپ کٍ حَہیں ٕٓحنٕں يیں ٓے حیک  حٓظخىِ  ڈاکٹؽ خهیم:

 کی كخنض يیں کی گت رخص ْے

He prases me and I prais Him. He worships me and I worship Him. How can He be independent when I help Him and assist Him, 

In my knowing I creat Him  

ؿذ ًْخٍے ي٘خْيے ٓے پیچٓے ٍِ  understandingًْخٍے ػهى ٓے رڑْ ؿخطخ ْےە ًْخٍی  visionرؼٞ حٔهخص ًْخٍح ي٘خْيِ، ًْخٍح 

ؿخطی ْے طٕ ْى حٓے حنلخظ َہیں ىے ٓکظے، ؿذ حنلخظ َہیں ىے ٓکظے، طٕ حیٔے حنلخظ ىیظے ْیں ؿٕ ٛلیق َہیں ْٕطےە يیَی کٕة 

ىٍٔحٌ ِٔ  ٓے گٍِے، کٕة حیٔخ ي٘خْيِ ْٕح ؿْ کے experienceکٔی حیٔے  Probablyكیؼیض َہیں کہ کٔی کے رخٍے يیں ٍحۓ ىٔںە 

 حپُی ُٗخهض کٕٓ ریٹٓے، حٍٔ حَہٕں َے گًخٌ کیخ کہ يیں ؿٕ کچٓ ىیکٓظخ ْٕں ِٔ يیں ْٕں حٍٔ ؿٕ يیں ىیکٓظخ ْٕں ِٔ " ِٔ " ْےە

ٔحكي ْے حٍٔ ًْخٍ كّٜہ َہیں ْے َہ ْى حّ کخ كّٜہ ْیں، حنزظہ ْى حّ کی طوهین ْیں ِٔ هخنن ْےە  یہ حیک َخهٚ طٍّٜٕ ْے، هيح حیک ًحصِ 

پیيح َْٕے ٓے  misconceptionsرڑی ٔحٟق َْٕی چخْی۔ حٍٔ ؿظُی حچٓ ١َف یہ رخص ىيخؽ يیں ٍْے طٕ رہض ٓخٍے حیٔے يـخنطے حٍٔ  یہ رخص

ْے، ًٍْ يیں ٍکٓیں ْى يوهٕم ْیں، حّ کے ػالِٔ ًْیں کٕة َٔزض حّ ٓے َہیں  as a basic principleٍک ؿخطے ْیںە حگَ آپ حٓے 

ہ ْى " ِٔ " ْیں حٍٔ ِٔ " ْى " ْیںە یہ رہض ٓخٍی ؿه٢ كہًیٕں کخ ؿُى ىیظی ْے حٍٔ نٕگ ٓخٍی ػًَ حٌ حگَ ْے طٕ يلزض کیە یہ َہیں ک

 ؿه٢ كہًیٕں يیں گِحٍ ىیظے ْیںە

www.u
rd

uk
ut

ab
kh

an
ap

k.b
log

sp
ot

.co
m



 رَُٔ ريْ، 31 حپَیم 3122 |اقتفكبؼات                                                        پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ             94

www.alamaat.com , www.alamaat.info , www.alamaat.org , www.alamaat.com.pk  

کب فؽيبٌ  اثو ػهی انعلبق   Love is sweetness but its inner realities have bewilderment in its nature(  163ًَجؽ  قوال

 ھے کہ يسجت يٹھبـ ھے يگؽ ظؼزمیمت اقتدبة ھےە وَبزت فؽيبئیںە  

لزض يٹٓخّ ْے نیکٍ ىٍكویوض حٓظـخد ْے، يٹٓخّ طٕ ْے يگَ كـخد ْےە آپ حّ کٕ يـخُ يیں نیُخ ؿخْظے ْیں ي : ڈاکٹؽ خهیم:خواة

يؼُٕں يیں یہ ْٕ گخ کہ كـخد کخ حٹُٓخ يوٜٕى َہیں ْے، یخ كویوض يیں نیُخ چخْظے ْیں؟ ىَٕٔں ٍٕٛطٕں يیں آپ نے ٓکظے ْیںە كویوض کے 

ههذ ٔ ىيخؽ َٜیذ ْٕ گی  ًْٔخثیگی يوٜٕى ْے حٍٔ ًْٔخثیگی يٹٓخّ ْےە حگَ آپ کٕ هيح کی ًْٔخثیگی َٜیذ ْٕ گت طٕ حّ کیلیضِ 

ٚ کٕ حپُی كیؼیض کے يطخرن کہیں، آپ ؿٕ يَٟی َخو ىے نیں حنزظہ ًْٔخثیگی َْ ٗو blessکہیں،  serenityؿْ کٕ نٕگ يوخٗلہ کہیں، 

 نلع ْٕ گخ، آپ حٓے يُخٓزض کہہ ٓکظے ْیںە حٓظخى ٓے ْى َے ٗؼَُٓخ کہ rudeَٜیذ ْٕطی ْےە كیؼیض ٗخیي طٕٓڑح ٓخ 

 يیَی آٍُٔ ٓے کى طَ يیَی طخد ٓے ُیخىِ  ِٔ کچٓ حّ ١َف ٓے حۓ يـٓے حّ ١َف ٓے ىیکٓخ 

لے کخ کَطے ْیٍ نیکٍ کیخ ْى حّ کی ٓکض رٓی ٍکٓظے ْیں؟ رہَكخل ؿذ رٓی حد ْى ٕٓحل طٕ رہض رڑے ىیيحٍ کخ، ؿهٕے کخ یخ يوخٗ

يوخٗلہ َٜیذ ْٕ ِٔ ٗہخىص رٓی ْے حٍٔ ح١ًیُخٌ رٓی ْےە نیکٍ كـخد پَٓ رٓی رَهَحٍ ٍْظخ ْےە يکًم كـخد کخ حٹُٓخ ٗخیي يًکٍ َہیں 

طى هيح کٕ حّ ١َف ٓے ىیکٕٓ گے ؿیٔے طى رخىنٕں کے َے كَيخیخ کہ  کیَٕکہ ؿذ هیخيض کے ىٌ ؿذ هيح کخ ىیيحٍ َٜیذ ْٕ گخ طٕ ٍٕٓل  

 پیچٓے چخَي کٕ ىیکٓظے ْٕە

کخ نلع، طٕ حّ نلع کخ يطهذ ْے كیَحَی کہ يیں  bewildermentطّٜٕف کے نلع ْیں ؿیٔے  typicallyك٠َحص یہ نلع  پؽوفیكؽ يبزت:

پہ َہیں رٕال ؿخ ٓکظخ حگَ كَٝ کَٔ  visionؿظُخ حّ کے حَيٍ گیخ، ؿظُخ ؿٌرہ يلزض يیں آگے رڑْخ يیَی كیَحَی يیں حٟخكہ ْٕحە یہ حیک حَٔخَی 

ے، حگَ ٗخىی ْٕ گت طٕە ىٍحٛم یہ حٓی ُيیُی کے ٓخطٓ ٔحرٔظہ ْٕ طٕ پَٓ كیَحَی کی رـخۓ رچے رڑْیں گ کے کٕة کہے کہ يیں يؼٕ٘مِ 

زَی' کی ١َف حٗخٍِ ْے کہ ؿذ ہللا طؼخنی' کے ٓخطٓ يلزض ْٕطی ْے طٕ ؿٕں ؿٕں هيح کخ کَو حّ کے حٔپَ کٓهظخ ْے طٕ رُيِ ہللا ک   كویوضِ 

 ٌِ  ْےەهيٍص ىیکٓظخ ْے، طٕ حّ کی كیَحَی يیں حٟخكہ ْٕطخ  طؼخنی کٕ حٍٔ ُیخىِ ىیکٓظخ ْے، حّ کے ُیخىِ کًَٗخ

 كیَحں، ؿْ کی كیَحَی َہیں ؿخطی يگَ یہ چ٘ىِ   گَ چیَحکت رخٍ حّ کی هخ١َ ًٍّے ًٍّے کخ ؿِ  

یَحثیخں َظَ آطی ْیں کہ رُيِ كیَحٌ ْٕ ؿخطخ ْےە چٕٓٹی حٍٔ يوظَٜ رخص آپ کٕ رظخىٔںە آؽ کم ٓخثُِٔ يیں حطُی گہَحثیخں حٍٔ گِ  کہ حَلْ ٔ آكخم

ًْیں حٌ كیَحَیٕں ٓے آُٗخ کَح ٍْی ْیں ؿٍ ٓے پہهے ْى طّٜٕف کے ًٍیؼے كیَحٌ ْٕطے طٓےە حد آپ ىیکٓی۔ کہ آپ کی ُيیٍ حیک 

وظَٜ ٓخ ْٕطخ طٓخە حیک ؿخرَ ًحص، حیک هيٍص ؿٕ َُيِ کَطی ْے، ؿٕ يخٍطی ْے، يگَ ْےە پہهے ًْخٍح هيح کخ طٍّٜٕ کظُخ ي cosmosچٕٓٹخ ٓخ 

يٕؿٕى ْیںە كخٛهے حطُے  Glaxiesؿذ ٓے کخثُخص کٓهی ْے طٕ پظہ نگظخ ْے ًْخٍے حّ ٍٕٓؽ ؿیٔے ىٔ حٍد ٍٕٓؽ يٕؿٕى ْیں حٍٔ ىٔ حٍد 

يیں ًْخٍح ٔؿٕى َٛف  microcosmَ ؿذ کٓم ٍْے ْٕں طٕ حطُی رڑی طٍّٜٕ ٓے رخال ْیں حٍٔ كیَحٌ کٍ کخثُخطٕں کے پْ يُظ ُیخىِ کہ چ٘ىِ 

حطُخ ْے ؿیٔے ىَیخ رَٓ کے ٍیگٔظخٌ حکٹٓے ْٕ ؿخثیں طى ًْخٍے ٔؿٕى کی كیؼیض ٍیض کے حیک ًٍِ کے رَحرَ ْےە طٕ پَٓ حّ ریچخٍے ًٍّے 

م ْے طٕ ِٔ یہ حطُی رڑی کخثُخص کخ كخنن پَٓ رٓی ْى َے كیَحٌ َہیں َْٕخ طٕ کیخ َْٕخ ْےە طٕ حطُی رڑی كیَطٕں يیں ًْیں کٕة حػظزخٍ كخٛ

 َْ ٍکٓظے ْیںەٱّ ٓے ٱْے حٍٔ ْى  َْ ٍکٓظخٱٓے کٕة 

ح"    َ ۡڪ ًِ يا  َٗ ٔۡ أَ َُِكۡى َءحرَخ َءُڪۡى أَ ۡك ٌِ َّ َك ْٔح ٱنها َُ ُڪ ًۡ ََ ]     َكٱ ٍَُس حنزََو ٕۡ حؿيح کٕ یخى کَطے ْٕ، يلزض إيـٓے حّ ١َف یخى کَٔ ؿٔطَف حپُے آرخ) 200س ; ُٓ  ] "

 َْ ٓے(ٱٓے، پیخٍ ٓے، 

 " ٌَ خ ُطِلزُّٕ ًا ٗب طُُِلُوْٕح ِي َا َكظا َُخُنْٕح ٱۡنزِ ٍَُس آل ]  نٍَ طَ ٕۡ ََحٌُٓ َہیں پخ ٓکظے، ؿذ طک يـٓ ٓے حٓطَف پیخٍ َہ کَٔ، ؿذ طى کزٓی رَحص ) 92:  ِػً   ]"

  ُی پیخٍی چیِٔں کٕ طَک َہ کَٔ گے(طک طى حپ

ؿذ طک طى حپُی يلزظیں طَک َہ کَٔ گے طذ طک طى يیَی يلزض َہیں پخ ٓکظےە طٕ پظخ یہ نگظخ ْے کہ حّ کخثُخص کی ٔٓؼظٕں کٕ حگَ کٕثی 

ی ػویيص ْے، حٓکی ػزٕىیّض ْےە یہی ِٔ چیِیں ْیں ؿٍ ٓے حّ کخثُخص يیں ٔحكي چیِ ؿٕڑَے ٔحنی ْے طٕ ہللا کی يلزض ْے، رُيے ک

 ئُهک ٓهٔهہء كیخص رُظخ ْے ٍَٔہ طٕ ٔیَحَیخں ْی ٔیَحَیخں ْیںە 

 ىٔ ٗؼَ يـٓے یخى آ ٍْے ْیں حگَ ؿه٢ پڑْٕں طٕ آپ طٜیق كَيخ ىیـی۔ گخە ڈاکٹؽ خهیم:

 کَ رٓی كَ٘ یہی رَپخ ىیکٓخ مطـٓ ٓے يِ  یخٍ ْى ًٓـٓظے طٓے کہ هیخيض ْے كَحمِ 

 ہللا کَے يَكهہء ٕٗم َہ ْٕ ١ے طـهّی ٍٕ َجی رَمِ َْ نلظہ َیخ ١  

 کیب ہللا قے يسجت کؽَے وانے يیں ہللا کے اويبف پیعا ھو خبتے ھیں؟  (  164ًَجؽ  قوال

هَآٌ يیں حیٔخ ْی ْے کہ يیں حّ کے ْخطٓ رٍ ؿخطخ ْٕں، يیں حّ کی ُرخٌ رٍ ؿخطخ ْٕں، حٍٔ پَٓ کہخ ہللا کے  ىٍِّ  : ڈاکٹؽ خهیم:خواة

 ف ٔ ٍكیى ْٕ ؿخطخ ْےەإَے َہیں، ِٔ کُکَیخں ْى َے پٓیکیں طٓیںە حّ کخ يطهذ یہ َہیں ْٕطخ کہ آىيی کهّي ١ٍٕ پَ ٍ ، آپ  ٍٕٓل  

ٓ  يلظَو آپ َے ط ك٠َحصِ  پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك: طّٜٕف کے ْخں يهظی ْیںە كُخكی حن٘ین،  ُی ْٕں گجیں ؿٕ حکؼَ آپ کٕ حْمِ یٍ حٛطالكخص 

حٍٔ كُخكی ہللا، حٛم يیں حّ حٛطالف کخ يطهذ یہ ْے کہ َٗٔع َٗٔع يیں ٗخگَى حپُے حٓظخى کی طوهیي کَطے ْیں، حّ کی  كُخكی حنَٕٓل  

approach  ّیٕں پہ ٓخٍے نٕگ حیک ؿیٔے نزخّ، حیک ؿیٔے رخل، حیک ؿیٔی ُنلیں، حد پُٔي کَطے ْیں، كظّی' کہ آپ َے ىیکٓخ کہ رؼٞ گي

َظَ آطے ْیںە آؽ کم حک حٓظخى کی ظخَْی كُخكی حن٘ین کخ طّٜٕف پگڑیٕں يیں چال گیخ ْے، َْی پگڑیخں، کخنی، پیهی پگڑیٕں کے ؿٕ آپ کٕ 

ہ طٓخ کہ ْى حپُے کَىحٍ کٕ حپُے حٓظخى کے کَىحٍ کے ٓخطٓ كخنض گى ْٕ ؿخَے کخ يطهذ كی حن٘ین ًٓـٓخ ؿخطخ ْےە يگَ حّ کخ حٛم يطهذ ی

identify  ،کٕ ْى كُخكی ّ کخ حَيحُ، حِ ٱّ کی ََيی، ٱٓکے ك٠خثم، ٱّ کی ػخىحص، ٱّ کی هٕریخں كخٛم کََے کی کٕٖٗ کَیں، ٱکَیں ّ

طٕ پَٓ  حٓظخى يٕؿٕى ْےە ہللا کے ٍٕٓل  حن٘ین کہظے ْیںە پَٓ ؿذ كُخحن٘ین ٓے حگے گٍِیں طٕ ظخَْ ْے کہ کخثُخص کخ حیک ػظیى طَیٍ 

 کخ يطهذ یہ ْے کہ كُخكی حنَٕٓل  
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We try to identify with our prophet  

ٓے ُٗخٓخة ْٕ ؿخۓ گی، ؿٍ کٕ آپ ؿذ حپُے رخ١ٍ يیں پیيح کَیں گے  ٍٕٓل   كيیغ آپ پڑْیں گے، هَآٌ پڑْیں گے، طٕ آپکٕ حیٔی ػخىحصِ 

ْٕطے ْیں، طٕ  کے کَىحٍ ٓے ْٕطی چهی ؿخۓ گیە حٍٔ ٗخیي حّ ٓے آگے نٕگ كُخكی حنَٕٓل   ہللا  ٍٕٓل  طٕ ْٕنے ْٕنے آپ کی ي٘خرہضِ 

کی ػخىطیں ْیںە ؿیٔے  کی ػخىطیں ہللا کی ػخىطیں طٓیں حٍٔ ہللا کی ػخىطیں ہللا کے ٍٕٓل   ہللا ْٕ ؿخطے ْیںە کیَٕکہ ہللا کے ٍٕٓل   ِٔ كُخ

کخ حهالم کیٔخ طٓخ طٕ آپ َے كَيخیخ کہ طى هَآٌ َہیں پڑْظے، ؿیٔے هَآٌ طٓخ، ؿیٔے  ٕٓل ہللا  ٓے پٕچٓخ گیخ کہ ٍ ّو حنًٕيُیٍ ك٠َص ػخث٘ہ  ٱ

حٍٔ كُخہللا يیں  طٓے ٔیٔے آپ َے رُُے کی کٕٖٗ کیە طٕ كُخكی حن٘ین، كُخكی حنَٕٓل   طٓے حٍٔ ؿیٔے ٍٕٓل   ہللا َے کہخ ٔیٔے ٍٕٓل  

يیں گى َْٕے ٓے يَحى یہ رخنکم َہیں ْے کہ آپ حّ کے حَيٍ ٍگٕں چهے ؿخطے ْیں رهکہ حّ کخ يطهذ یہ ْے کہ حپُے ٗین  حیک ىَٔٓے

 ٗین کہظے ْیںە کی ػخىحص ٔ هٜخثم کخ َوم کَطے ْیں یخ حٌ کٕ ىل ٓے هزٕل کَطے ْٕۓ حپُے کَىحٍ يیں حٌ ػخىحص کٕ حؿخگَ کََے کٕ يلزضِ 

َ ْے حٍٔ حكطخٍی هَیذ َْٕے کے رخٔؿٕى ِٔ طلٜیهی آپ نٕگٕں ٓے ىٍ ڈاکٹؽ خهیم: ّٔ هٕحٓض کَٔں گخ حّ ٛزَ کی ىػخ کَیں ؿٕ حٓظخى کٕ يی

 ؿٕحد آپ کٕ ىیظے ْیں ؿزکہ ْى ؿیٔے نٕگ ؿٕ كکَی طٔخْم کخ ٗکخٍ ْیں ِٔ رٓخگُے کٕ پٍٕی کٕٖٗ کَطے ْیںە

ثُبَے کی نؽػی زیثیت کیب ھے؟ کیب کوئ ایكی زعیث ھے خو اـ کی يًبَؼت کؽتی  Sketchچہؽے کب (  165ًَجؽ  قوال

 ؟  ھو

، يیں یہ کے حهٕحل کٕ ًٓـُٓے کے نی۔ حَظہخة ٍَٟٔی ْے کہ حٌ کے پیچٓے َہخں َیّخص کٕ ًٓـٓخ ؿخۓ ہللا کے ٍٕٓل   : ڈاکٹؽ خهیم:خواة

 كوَِ حَگهٖ يیں حپُے حٓظخى ٓے ُٓخ طٓخ کہ

To understand deeds of the Prophet you must understand the intentions of the Prophet pbuh  

 کََے کی کٕٖٗ کَیں گے طٕ رڑی ي٠لکہ هیِ ٍٕٛصِ   Followکی َیّخص پَ ؿٍٕ َہیں کَیں گے حٍٔ حٌ کٕ حّ ١َف رؼیُہِ  حگَ آپ ہللا کے ٍٕٓل  

۔ ئٕحک کی طالٕ يیں ٛزق َکم ؿخثیں )ؿیٔے حیک ىكؼہ پَٔكیَٔ كخل پیيح ْٕ گی ؿیٔے حگَ آپ ٓذ نٕگ ُّٓض پٍٕی کََے کے نی

حٓظؼًخلە حٓی ١َف  in particularٛخكذ َے كَيخیخ طٓخ( حٍٔ یہ رخص رٕٓل ؿخثیں کہ ُّٓض کخ يوٜي ىحَظٕں کی ٛلخة طٓخ َہ کہ حّ ئٕحک کخ 

َہیں کٕة رہخَہ ٱں رض پَٓظی حطُے ػَٔؽ پَ طٓی کہ َے ؿذ يُغ كَيخیخ طٜٕیَٔں ٓے، طًخػیم ٓے، طٕ حّ ٔهض يؼخَٗے يی ہللا کے ٍٕٓل  

چخْی۔ طٓخ کٔی کٕ پٕؿُے کخ ؿیٔے ْى ٕٗگَ کے يَیٞ کٕ کہظے ْیں کہ چیُی کے َِىیک رٓی َہیں ؿخَخ طٕ حٌ کے نی۔ )طٜٕیَ ک٘ی( 

و ؿخَخ حٍٔ ِٔ پَىے رٓی پٓڑٔح ىی۔ َے حَظہخة حكظیخ١ کٕ يويّ  حطُی ُیخىِ طٓی کہ ہللا کے ٍٕٓل   pontencyٌ يیں َٗک کی ٱحطُی يہهک طٓیە 

  ٍ َے حٌ پہ حٓطَف ٓے گَكض َہیں  ؿٍ پَ کچٓ طٜخٔیَ رُی ْٕة طٓیںە نیکٍ ًْیں کچٓ حیٔی حكخىیغ رٓی يهظی ْیں کہ رؼٞ يیں ك٠ٕ

  ٌ   basicallyطًخػیم رُٕحیخ کَطے طٓےە طٕ  کیە هَآٌ يیں رٓی ًکَ ْے کہ ك٠َص ٓهًخ

كيیغ ْے )حَٔخٌ کے حػًخل کخ ىحٍٔييحٍ حّ کی َیّظٕں پَ ْے( حّ کے طُخظَ يیں رؼٞ حكخىیغ رہض ٓخٍی ؿٕ  "ُیّخص ًخحالػًخل رخنحَّ " 

كيیؼٕں پہ كکًَحٌ ْٕطی ْیں ؿیٔے حّ كيیغ کٕ كکًَحٌ حكخىیغ يیں ٓے، يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ رہض ٓخٍی كيیؼٕں کٕ ًٓـُٓے کے 

َے يُغ كَيخیخ ْے رؼٞ حٔهخص  حیٔی چیِیں ْیں ؿٍ ٓے ہللا کے ٍٕٓل  نی۔ حّ كيیغ کی ١َف ىیکُٓخ ٍَٟٔی ْٕ ؿخطخ ْےە رہض ٓخٍی 

ٓے رچُے کے نی۔ حٌ ٓے يُغ كَيخ ىیخ حد آپ ىیکٓی۔ حّ ٔهض آهخ ٔ  problem)ئهہ( طٓخ کہ ہللا کے ٍٕٓل َے حّ  problemِٔ حیک حیٔخ 

َيخطے ْیں کہ يیں ٓہٕنض حٍٔ آٓخَی ٔحال ٍٓظہ پُٔي کَطخ َہیں ِٔ هٕى ك ْٕں طٕ کیخ ِٔ گٕٓڑے پہ ٕٓحٍ َْٕخ پُٔي کَیں گے؟ یویُخ   ٍٕٓل  

 آپ کٕ پظخ ْٕ کہْٕں طٕ حّ ٔهض حگَ طٜٕیَ کے رـیَ پٍٕے يؼخَٗے کی ٓیکیٍٕٹی هطَے يیں ْٕ 

law and order disturb  

َ َہیں ْے طٕ آپ کٕ طٜٕیَ کٓیُچٕحَی پڑے گیە حد ٍَٟٔص  identificationْٕ ؿخۓ گخە حگَ آپ کٕ  ّٔ کَ گت ْے حٍٔ حیک نٕکم  exceedيی

situation  حّ ٔهض طٓی طٕ يیَے هیخل يیں يیَی ٍحۓ ْے حّ ٔهض حگَ کٕةsketch  رُٕحطخ ْے طٕ حّ يیں کٕة گُخِ َہیں ْےەUnless  کہ

 حٓکخ يوٜي حّ کی کٕة ػزخىص ْٕ یخ پَٓظٖ ْٕە یہ يیَی ٍحۓ ْے پَٔكیَٔ ٛخكذ حّ کخ ٟٔخكض كَيخ ىیںە

ٍُ رُیخىی ١ٍٕ پَ حگَ آپ ىیکٓیں کہ ہللا کے َخيٕں يیں حیک َخو ْے "  یك:پؽوفیكؽ ازًع ؼف َِّٕٜ ًُ ٍُِة ٱۡن هُِن ٱۡنزَخ ٰب ُّ ٱۡنَو َٕ ٱنها ٍَُس حنَلَ٘]    ُْ ٕۡ ُٓ  ;35 ] 

ٌِ  " کہ ِٔ كکیى يیں ہللا کہظخ ْے کہ طى ِٔ رخص کیٕں کہظے ْٕ ؿٕ کَطے َہیں، حٓی ١َف ظخَْ ْے ہللا حیک کخو ؿٕ رڑے  طٜٕیَ کٖ ْےە هَآ

کََخ چخْی۔ کہ یہ گُخِ ْے  ٓے حٕٛال  ٱٕٗم ٓے آپ کے رخٍے يیں کَ ٍْخ ْے حّ ٓے ٗخیي آپ کٕ حّ ١َف يُغ َہیں کَ ٍْخ ؿٔطَف 

ٍّٕ ْے، ِٔ طٜٕیَ کٓیُچ ٍْخ ْےە پَحَے ُيخَے يیں طٜٕیَ کٓیُچُے کخ ٍٔحؽ طٓخە ك٠َص کیَٕکہ ظخَْ ْے کہ ْى ٓذ ؿخَظے ْیں کہ هيح يٜ

ِ   حرٕرکَ ٛيین    كهٔطیٍ کے ىٍٔحٌ حیک ٍحْذ َے ِٔ طًخو طٜخٔیَ پَ ىکٓخثیں ؿٕ پیـًزَحٌ حکَحو ری رُی ْٕة طٓیں يگَ ؿذ طٜٕیَ رًؼُی   کٕ ىٍٔ

ذ طٜٕیَیں ػزخىحص کے کخو آَخ َٗٔع ْٕ ؿخثیں حٍٔ رؼٞ حٔهخص حَٔخٌ حیک طٜٕیَ کٕ حیک ؿَو رٍ ؿخطخ ْےە ؿ ػزخىص ْٕ ؿخۓ طٕ ِٔ یویُخ  

impression  َٓے رڑْ کَ ُیخىِ حہًیض ىیُخ َٗٔع ْٕ ؿخۓ طٕ حّ پconcentration   حیک  ٔحٍى ْٕ ؿخۓ گی طٕ ِٔ یویُخgeneral attraction  ٓے

کٕ پُٔي َہیں کیخ ؿخ ٓکظخە حگَ آپ َے  Sketchکی حیک ریًخٍی ْے طٕ حیٔے  حَٔخٌ کے ًٍْ obsessionرٍ ؿخطخ ْے حٍٔ  obsessionرڑْ کَ 

کے  کی ٔؿہ ٓے ًْخٍے حٍٔ یٍٕپیٍ کے ىٍيیخٌ ؿُگ َٗٔع ْٕ گت طٓی حّ يیں حَہٕں َے ٍٕٓل   Sketchesؿٍٕ کیخ ْٕ طٕ حرٓی یٍٕپ يیں 

Sketches رُخۓ 

Now they are not called to be the general sketches  

طٓےە حد حّ کخ ؿٕحد ىیُے کے نی۔ ئهًخٌ کیخ کَطخ؟  sketchesطٓے، حٓظہِحثیہ  caricaturalَہیں طٓےە یہ  sketchesیہ کٕة طؼَیلیہ 

کے حٓکین رُخ کے  ٓے رٓی حطُی يلزض کَطخ ْےە چهٕ ك٠َص ػیٔی   ئهًخٌ کے پخّ طٕ چخٍِ ْی کٕة َہیں کیَٕکہ ِٔ ك٠َص ػیٔی  

کٕ  Prophetکے ٓخطٓ، ِٔ طٕ حپُے  Prophetطٕٓڑح ؿّٜہ آۓ يگَ ٕٓحل یہ ْے کہ حٌ کٕ طٕ حطُی ػویيص ْی َہیں حپُے  ىے ىیظخ طخ کہ حٌ کٕ رٓی

کے ٓخطٓ پیخٍ ْے حٍٔ ؿظُخ  َْ ؿخثِ حٍٔ َخؿخثِ کخو کے نی۔ حٓظؼًخل کَطے پَٓطے ْیںە حٌ کٕ کٕة حطُی ػویيص َہیں، ؿظُخ ًْیں حپُے ٍٕٓل  

ْے یخ رخ١ٍ ْے حطُخ کٔی يٌْذ ٔحنے کٕ حپُے پیـًزَ ٓے َہیں ْےە حد ىیکٓیں  ے، چخْے ِٔ ظخَْح  ٓے ْ ػ٘ن ًْیں ٍٕٓل ہللا  
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کہظے ْیں ؿْ يیں کٕة طٜٕیَ  Mahayana orderچٕٓڑح ؿٔے ْى  orderيْخ َے ؿذ ٔكخص پخة طٕ حَہٕں َے حیک رہض رڑح يہخطًخٓيْخٍطخر  

 ض کے ّٓچے پیَٔکخٍ ْیںە يگَ ؿذ حٕٗکخ کخ ُيخَہ آیخ ؿٕ کہيْ يَ ر  َہیں حٍٔ یہ  figure worshipَہیں، کٕة رض َہیں، کٕة 

major most corrupter of Bhuddhisam  

ض يظؼخٍف کَٔحۓ، ض کخ حٛم کهچَ کَپٹ کَىیخ، حٓی َے ر  يْ يَ طٓخ، ِٔ طؼَیق کی رـخۓ نؼُض کخ ئظلن ْے کیَٕکہ يیَے هیخل يیں حٓی ر  

رخنکم ؿخثذ ْٕ گیخ حٍٔ حّ ٔهض پٍٕی ىَیخ يیں  Mahayana Groupيْ کی پَٓظٖ َٗٔع ْٕ گت حٍٔ ٓی کے ٔيخَے ٓے يہخطًخ ر  ٱ

Mahayana Group   ًَخثُيگی کَ ٍْخ ْےە طٕ یہ طٜٕیَ یخ طٜٕیَ ک٘ی حّ ٔهض طک طٕ ٹٓیک ْے ؿذ طک ؿخنذ کے ٗؼَ يیں ض کیيْ يَ ر 

 يالهخص چخْی۔ طوَیذ کچٓ طٕ رہَِ   ٓیکٓے ْیں يخِ ٍهٕں کے نی۔ ْى يٍّٜٕی 

 گُخِ ْٕ ؿخطی ْےە حگَ رخص حّ ٓے آگے رڑْ ؿخۓ طٕ كطَطخ  

Even bittest or slightest vanity can destroy good  

یخ ؿٍَٔ حیک رڑح ٔٓیغ نلع ْے، يطهذ یہ کہ حّ يیں  Vanityَیکیٕں کٕ رَرخى کَ ٓکظخ ْےە نیکٍ  وحیک چٕٓٹخ ٓخ ىکٓخٔح یخ َلْ کخ رہکخٔح طًخ

کہالۓ گی یخ  vanityکہالۓ گی؟ کیخ آٓخثٖ  vanityرہض ٓخٍی چیِیں آ ؿخثیں گجیں نیکٍ ًْیں حّ يیں یہ ىیکُٓخ پڑے گخ کہ کیخ ٍَٟٔص 

ٓے حیک كَى ٓے ىَٔٓے كَى طک کہالۓ گی؟ ٍَٟٔص حپُی ؿٔخيض کے حػظزخٍ ٓے ػًَ کے حػظزخٍ ٓے يؼخَٗے کے حػظزخٍ  vanityًَخثٖ 

کخ ح١الم حّ ٔهض ْٕ گخ ؿذ یخ طٕ آپ چیِیں حپُی ٍَٟٔص ٓے ُیخىِ ٍکٓیں گے یخ آپ کٕة  vanityرينظی چهی ؿخطی ْےە يیَے هیخل يیں 

ْے کہ حپُی چیِ ىکٓخٔے کے نی۔، کٔی کٕ َیچخ ىکٓخَے کے نی۔ یخ پَٔؿیکٍ٘ کے نی۔ ىکٓخثیں گےە ؿْ کی حیک يؼخل كيیغ يیں يهظی 

  ٍ ٔ   کے پخّ آۓ حٍٔ کہخ کہ یخ ٍٕٓل ہللا   کچٓ حٛلخد ك٠ٕ ٓخء کخ ١َیوہ ْے کہ ؿذ چهظے ْیں طٕ حپُے نزخّ کٕ نًزخ ٍکٓظے ْیں، ِٔ ػَد کے ٍ

ُيیٍ پَ ىٍٔ طک گٓٔیٹظخ ْے چال آطخ ْے حٍٔ ؿْ کخ نزخّ ؿظُخ ىٍحُ ْٕطخ ْے حّ ٓے حّ کی ٔؿخْض حٍٔ حّ کے يَطزے کخ حظہخٍ ْٕطخ ْے، 

 ٔے حَگَیِی يیں ْى کہیں گےؿ

This is kind of status symbol in the society 

َے كَيخیخ ؿْ ٗوٚ َے ٹوُٕں ٓے َیچے طک حپُخ نزخّ نٹکخیخ ِٔ ٹوُے ؿہُى يیں ؿخثیں گےە حٓطَف کی چخٍ پخَچ حكخىیغ ْیںە حیک  طٕ آپ  

  ٓ ٍ  ٍ کَ ؿ٠َص حرٕرکَ ٛيین  كيیغ ْے کہ ی رخص  َے  يیَح نزخّ طٕ ٔیٔے ْی نٹکخ ٍْظخ ْےە آپ   کے پخّ آۓ حٍٔ کہخ یخ ٍٕٓل ہللا   ، ك٠ٕ

رٍ ؿخۓ حٍٔ ىیکُٓے ٔحنے  status symbolپَیکٹْ  كَيخیخ یہ طًہخٍے نی۔ َہیں ْےە حنزظہ حیک كيیغ يیں ٔحٟق ١ٍٕ پَ كکى يهظخ ْے ؿذ کٕة

حٓالو يیں کٕة  other than thatِٔ َلْ کخ رہکخٔح ْےە  ٕ یویُخ  یہ يلّٕٔ کَیں کہ حّ کخ طؼهن حَٗحكیہ یخ حػهی' ١زوے ٓے ْے ط

ٍ   vanityٍْزخَیّض َہیں ْے حٍٔ  َے حچٓخ نزخّ پہُُے کٕ کہخ، پہُے ْٕۓ ىیکٓخ طٕ  کخ نلع ْى حچٓے نزخّ پہ حٓظؼًخل َہیں کَ ٓکظےە ك٠ٕ

خۓ یؼُی حٓے حٓظؼًخل کَ کے َیخ نزخّ پہُےە َ۔ نزخّ ٓے ٕ حٓے پہُے، یہ طـٓ پہ هظى ْٕ ؿپُٔي کیخ حٍٔ كَيخیخ ہللا طـٓے َٜیذ کَے، ط  

ٔ   ہللا کے ٍٕٓل   ٕ   َے يُغ َہیں كَيخیخ، حچٓے کٓخَے ٓے يُغ َہیں كَيخیخە هَآٌ يیں ْے کٓخ کخ ح١الم ْى  vanityحٍٔ حَٓحف َہ کَٔ، طٕ  پی

کے پیچے يوٜي کٔی َلْ کی طٔکیٍ ْٕ گخە کخ ح١الم حٓی ٍٕٛص يیں ْٕ گخ ؿذ حّ  Vanityػیٔخثیض کے يؼُٕں يیں َہیں کَ ٓکظےە 

 ْٕ، هٕحِ ِٔ حپُی رہض ُیخىِ ىٔنض کخ حظہخٍ ْٕە status symbolهٕحِ ِٔ ىکٓخٔح ْٕ، هٕحِ ِٔ 

 قبَسہء قیبنکوٹ کے تُبظؽ يیں کیب ھى اَمالةِ فؽاَف کی ِؽف ثڑھ ؼھے ھیں؟(  166ًَجؽ  قوال

حَوالدِ كَحَْ حٌ چیِٔں پہ َہیں آیخ طٓخە حَوالدِ كَحَْ کی طؼَیق یہ ْے کہ ؿَیزٕں کخ حَوالد طٓخ ؿٕ ريطَیٍ  )ئکَحطے ْٕۓ(َہیں  ،َہیں :خواة
ْے، حّ  incidentحگَ ىیکٓخ ؿخۓ طٕ یہ حیک  actuallyَیپیٕ نیٍ رَٕخ پخٍٹ کی ٗہُ٘خْیض پہ هظى ْٕح  هٔى کی ٗہُ٘خْیض پَ هظى ْٕح، یہ

ْٕطخ ٍْخە ًْخٍے يیڈیخ  quoteيیڈیخ يیں طک ١َكہ  incidentْیں حٍٔ َہ ىیکٓخ ؿخۓ طٕ حیٔخ نگظخ ْے کہ یہ  Psychological reasonsکی کچٓ 
ْٕطی ْیںە حیک  sellableکی ؿٕ كخنض ْے آپ ؿخَظے ْیں، رؼٞ حٔهخص یہ حیک يهیٍ ڈحنَ ٓٹٍٕی پٓیُکظے ْیںە حٌ کے نی۔ یہ ٓخٍی چیِیں 

 َکخنیں طٕ nutshellْى حگَ رہض رڑح كخىػہ ْٕح، يگَ حّ كخىػے يیں 
It was occurred because of the inefficiency of Police department  

 
 ؿیٔے حٌ نڑکٕں َے کیخ،

They came and fired at the mob  
 

 حٌ يیں حیک رُيِ يَ گیخ، طیٍ ُهًی ْٕۓ، ٍحص گ۔ ح١الع يهی کہ حٌ ُهًیٕں يیں ٓے يِیي حیک حٍٔ َے ىو طٕڑ ىیخ ْےە
 

I don‟t know exactly but this is what exactly the news is that they fired first  
 

 حَہٕں َے حٌ پَ كًهہ کََخ ْی کََخ طٓخە as a reactionىَٔٓی ١َف ٓے يخٍح گیخە ظخَْ ْے  حیک نڑکخؿْ کے َظیـے يیں 
 

There was no reason  
 

 ْٕح، public justiceَہیں ىیە پَٓ  protectionِٔ ڈٍ گت طٓی حٌ َے حٌ رچٕں کٕ پٕنیْ کخ كن یہ طٓخ، حد ٗخیي پٕنیْ کى طٓی یخ 
 

as people would say it was a public justice  
 

ْے حّ يیں ىٌ کے ؿؾ ٍحص کٕ يوظٕل  referenceيگَ پزهک ؿٔٹْ کزٓی رٓی َخٍيم َہیں ْٕطخە حگَ آپ ىیکٓیں ؿْ حَوالدِ كَحَْ کی یہ 
ؿٕ كیٜهہ ُٓخ ٍْے ْٕطے طٓے طٕ ىَٔٓے ؿؾ ٍحص کٕ حٌ کی  (judges)ْٕطے طٓے حٍٔ ٍحص کے ؿؾ ٛزق کے يوظٕل ْٕطے طٓےە یؼُی ِٔ ؿـِ 

ی ِٔ َٕرض طٕ َہیں ُٓخ ٍْے ْٕطے طٓے ٛزق حٌ کی گَىَیں حطَ ٍْی ْٕطی طٓیںە حرٓ Judgmentگَىَیں حطخٍ ٍْے ْٕطے طٓےە پَٓ ؿٕ ٍحص کٕ 
کی ّٓچٕحیٍ٘ حَلَحىی كي طک ْےە  law and orderحیک رلَحٌ َظَ آ ٍْخ ْے ؿٕ ًْخٍے طًخو ڈیپخٍٹًُٹْ يیں ىیکٓخ ؿخ ٓکظخ ْےە  آثی يگَ
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 ًْخٍے هخََٕی حكکخيخص ىٍٓض َہیں ْیںە حیک كَى کے نی۔ حیک حٓپی٘م آٍڈٍ حیٕ٘ ْٕ ؿخۓ طٕ حّ کی هخ١َ رڑح کچٓ کَ ىیظے ْیں يگَ
 هٕيی ٓطق پَ یخ يؼخَٗطی ٓطق پَ

Law and order probably does not exist  

 
َْ رخ حهظیخٍ حپُی يَٟی کے يطخرن كیٜهے کَطخ حٍٔ کَٔحطخ ْےە ًْخٍی كخنض حگَ کچٓ ي٘خرہہ ْے طٕ ِٔ ٓو١ِٕ ؿََخ١ہ ٓے ْےە حگَ آپ َے 

Fall of Granada  ٕػهى ْٕ گخ کہ حّ يیں ٛزق کٕ حیک چٍٕٔں کخ ٹٕنہ آطخ طٓخ حٍٔ پہهے نٕگٕں کٕ پڑْی ْٕ، حگَ ؿََخ١ہ کخ ُٔحل ىیکٓخ ْٕ طٕ آپ ک
هظم کیخ ؿخطخ طٓخ، پَٓ َیخ حیًخَيحٍ ٹٕنہ حٹٓظخ طٓخە ٱيیي طٕ ْے کہ حٌ  پٓخَٔی چڑْخ ىیظخ طٓخ کہ ْى ٓذ ٓے حیًخَيحٍ ْیںە ٗخو کٕ پَٓ حَہیں

 ٹٕنٕں کٕ طٕحطَ ػیي کے رؼي هظى ْٕ ؿخۓ گی،
I am very sure that Pakistan will be getting very stable situation  

 
 ەحٍٔ ػیي کے رؼي آپ کٕ رہض رہظَ كخالص ٓے ٔحٓطہ پڑے گخ حَ٘خء ہللا

 

 ؟ کیب یہ يًکٍ ھے کہ آپ تفكیؽِ لؽآٌ پؽ يهتًم کوئ کتبة تسؽیؽ فؽيبئیں(  167ًَجؽ  قوال

 ئهہ رظخ ىٔںپٍٕے هَآٌ کی طلٔیَ کََےکخ يیں آپ کٕ چٕٓٹخ ٓے  :خواة
I can not do that  

 
کیٕں کہ رہض ٓخٍی چیِیں ؿٕ يـٓے آٓخَی ٓے ًٓـٓ آ ؿخثیں گی يیں طٕ حٌ يیں ٓے رخ آٓخَی گٍِ ؿخٶں گخ حٍٔ يیَح هیخل ْٕ گخ کہ آپ 

کی ٍَٟٔص َہیں ْےە يگَ ؿذ کٔی ؿگہ طلٔیَ کی ٍَٟٔص پڑے گی ؿیٔے  رٓی گٍِ گ۔ ْیںە طٕ يیں هیخل کَٔں گخ کہ حّ کی طلٔیَ
 يیں هَآٌ کی پہهی آیض پڑْظخ ْٕں

 

"  ٍَ ِّ ُي نِها ًۡ ٍَ ٱۡنَل ی ًِ هَ ٰب ٍَُس حنَلخطَِلش]ّدِ ٱۡنَؼ ٕۡ ُٓ  :2   ] "

 
يـٓے حٌ ٓے حهظالف ْٕطخ ْے کیٕں کہ ؿذ ْى کہظے ْیں ِٔ ٍد حنؼهًیٍ ْے طٕ پَٓ طٕ ؿظُی رٓی طلخٓیَ ؿٕ حّ ٔهض يٕؿٕى ْیں 

ػخنًیٍ کی َْ چیِ کخ ٍد َْٕے کخ يطهذ، َْ چیِ کے ٍُم کی ًّيہ ىحٍی َْٕے کخ يطهذ هخنی حَٔخٌ َہیں ْے حكَحى َہیں ْیںە َْ ِٔ چیِ 
حیٹى حیک نًلے، حیک  29111ٍٕٓؽ کخ ٍد حنؼهًیٍ ْے ؿْ کٕ کى حُ کى  ہللا طؼخنی' َے طوهین کی حّ کخ کٕة َہ کٕة ٍُم يوٍَّ کیخ پَٓ ِٔ

ػخَیے يیں پٓغ کَ هٍٕحک يہیخ کَطے ْیںە پَٓ ِٔ چخَي کخ رٓی ٍد حنؼهًیٍ ْے ؿْ کٕ ِٔ ٍٕٓؽ ٓے چًکُے کی ٟیخء ىے کَ حّ کخ ٍُم 
ء ىے کَ حّ کخ ٍُم يہیخ کَطخ ْے طٕ َْ چیِ کے ْ کٕ ِٔ ٍٕٓؽ ٓے چًکُے کی ٟیخيہیخ کَطخ ْےە طٕ ِٔ چخَي کخ رٓی ٍد حنؼهًیٍ ْے ؿ

کے  Polynationٍُم کی َٕػیض رٓی ريل ؿخطی ْے حٍٔ یہ ٍَٟٔی َہیں کہ یہ کٓخَخ پیُخ ؿٕ ًْخٍح ْے حٓی هٔى کخ ٓذ کخ ٍُم ْٕ ؿیٔے 
ْیںە کٔی کخ ْٕ ٓکظخ ْے حیک  ١َیوے ْیں، حَٔخَٕں، ؿخٍَٕٔں، حٍٔ پََئں کے ًٍحثغ پیيحثٖ ْیںە حٓی ١َف هٍٕحک کے رٓی يوظهق ًٍحثغ

ْهکی ٓی ٗؼخع، کٔی کخ رخىل کخ حیک هطَِ ؿٕ ٓیپ کے يُہ يیں ؿخ کَ يٕطی رُظخ ْے حٍٔ حٓکی هٍٕحک کخ ٓزذ رُظخ ْےە حّ نی۔ ؿذ 
 يیں طلٔیَ پہ حطَٔں گخە

 
If I suppose to explain Quran the way God is  

 
 byٕ پَٓ حیک َہیں ىّ ِْحٍ حیٔی َُيگیخں ْٕں طٕ رٓی پٍٕی َہیں ْٕ ٓکظیںە هَآٌ ًْی٘ہ طٕ يیَح هیخل ْے پَٓ رڑی ي٘کم ْٕ ؿخۓ گی، ط

parts  ٓحطَطخ ْے پڑْظے طٕ ٍْظے ْٕ آپ حٓے يگَ ًٓـby parts  آطخ ْےە ْى ٍٔٹیٍ يیں پڑُْے ٔحنے ؿذ رہض ُیخىِ هَآٌ َٗیق پڑْظے
ٓ آ ؿخۓە ْخں ہللا کے يَٟی ْے کہ کٔی ٔهض ہللا طؼخنی' آپ کے ىل پہ ٍْظے ْیں طٕ یہ ٍَٟٔی َہیں کہ َْ آیض آپ کٕ كٍٕی ١ٍٕ پہ ًٓـ

حیک هَآَی آیض کی طلٔیَ ٔ طخٔیم حطخٍ ىیظخ ْےە هيح یہ ؿه٢ َہیں کہظخ کہ ؿذ حٌ کے ٓخيُے هَآٌ پڑْخ ؿخۓ طٕ حٌ کی آَکٓیں رٓیگ ؿخطیں 
هيح ٓے کخَپظے ْیںە یہ ٛلیق رخص ْے يگَ یہ ْٕطخ حٓطَف  ْیں، حٌ کی ؿهي کے ٍَٔگٹے کٓڑے ْٕ ؿخطے ْیں حٍٔ ِٔ هِٕف هيح یخ يلزضِ 

ْے کہ ؿیٔے هٕحؿہ ٗہخد حنيیٍ ٓۂٍَىی  َے کہخ کہ هَآٌ پڑْظے ْٕۓ طـهّیخص حٍٔ نًلخص کزٓی کزٓی حطَطے ْیںە کٕة نًلہ حیٔخ آ ؿخطخ 
ْے ؿیٔے ًُٓيٍ يیں حچخَک حیک  ْے کہ آپ کٕ هَآٌ کی کٕة آیض چٕٓ ؿخطی ْے حٍٔ یہ چٕٓ ؿخَخ رڑح ػـیذ ٓخ ْےە یہ حیٔے ْی

يچٓهی حرَٓی، حد آپ کخَٹخ نیے طٕ َہیں ریٹٓے ْٕطے کہ حٓی ٔهض ِٔ يچٓهی پکڑنٕ حّ نی۔ ِٔ َکم ؿخطی ْےە ؿٕ ٗوٚ آگخِ ْے ِٔ حّ 
ٕ پڑُْخ ىل کے ًُٓيٍ ٓے حرَٓطے ْٕۓ هیخل کٕ طٓخو نیظخ ْے ؿٕ هَآٌ کی طالٔص ٓے حّ کے ىل يیں حٹٓظخ ْےە حٍٔ حّ کٕ ْی هَآٌ ک

ًّض ٔحنے ْیں ؿٕ هَآٌ کی طلخٓیَ ن کٓظے ْیں يیَح هیخل یہ کہ حگَ کٕة کہظے ْیں حٍٔ یہ طلٔیَ ًٍح ؿيح ْٕطی ْےە رخهی ِٔ نٕگ رڑی ْ
 ٗوٚ نلع رہ نلع حیک حچٓے طَكًے ٓے هَآٌ کٕ طَؿًہ کَ ىے

That is enough  
 

ْٕ طٕ آپ ِٔ ٍَٟٔ نے نی۔ یہ حَٗف رک ڈپٕ کخ  choiceحٍٔ حیک ْے رٓی حیٔخ، يیں هٕى رٓی ْٔی پڑْ ٍْخ ْٕں، حيیي ْے آپ رٓی حگَ آپ کٕ 
َہیں کَطخە  confuseهَآٌ ْےە حّ کٕ طلٔیَ رخحنليیغ یہظے ْیںە حگَ آپ یہ نے ٓکظے ْٕ طٕ آپ نے نیں حّ يیں رڑح حچٓخ طَؿًہ ْے حٍٔ ُیخىِ 

 ذ آپ َے هٕى ىیکُٓے ْٕطے ْیںەيطخن

یہ کیكے يؼهوو کیب خب قکتب ھے کہ کوئ ػًم ضبنى ہللا کی ؼَب کے نی۔ ھے یب يسٍ َفف کی پیؽوی کے (  168ًَجؽ  قوال

 نی۔ ھے؟  

یہ ْٕطی ْے کہ حے ہللا  approachيیں َٛف یہ کہُخ چخْظخ ْٕں کہ ؿذ يـٓے هٕى یہ يلّٕٔ ْٕطخ ْے طٕ يیَی  ڈاکٹؽ خهیم: :خواة

يیں طیَے نی۔ کخو کََخ چخْظخ ْٕں حٍٔ حگَ يیَی َیّض يیں حهالٙ َہیں ْے حٍٔ يیں حّ ٓے آگخْ َہیں ْٕں طٕ حّ يیں حهالٙ ڈحل ىے، حٍٔ 

ٓے حگَ يیں حهالٙ يخَگظے ْٕۓ رٓی کٔی چٓپی ْٕة ىػخ کخ ٗکخٍ ْٕں طٕ يـٓے حّ ٓے َـخص ىیيےە يیں طٕ حپُی گیُي پٍٕی ١َف 

هيح کی کٍٕٹ يیں پٓیُک ىیظخ ْٕں کہ آپ ْی يیَی َیّض کے ؿخَُے ٔحنے حٍٔ آپ ْی يیَی َیّض ىیُے ٔحنے ْیں، آپ ْی طٕكین ىیُے ٔحنے 

 ْیںە آپ يیَے ػًم کٕ هخنٚ حپُی ٍٟخ کے نی۔ کَ ىیـی۔ە یہ طٕ ىػخ کخ يَكهہ ْے، 

ٓخیخ ْٕ حٍٔ يیں آپ ٓے کہٕں کہ ِٔ يیٹٓخ ْٕطخ ْے، آپ يـٓے کہیں کہ حد ٕٓحل یہ ْے کہ آپ کٕ پظخ کیٔے چهے گخ؟ حگَ آپ َے آو َہ ک

ں طٕ رٓی يیں ریخٌ َہیں کَ ٓکظخ کہ آو کخ ًحثوہ کیٔخ ْٕطخ ْےە ِٔ چیُی کیطَف ْٕطخ إکَٔ، يیں ىَیخ ؿہخٌ کے حنلخظ نے آ describeيٹٓخّ کٕ 

خنی' َے َٗیُی يیں حطُی حهٔخو ٍکٓی ْیں کہ حٌ يیں طلَین کََخ ْے، َٗیُی کیطَف ْٕطخ ْے یخ حَگٍٕ کیطَف ْٕطخ ْے؟ کیَٕکہ ہللا طؼ

يهظی ْے ؿٕ حّ ػًم کے ٍم کخ طؼیٍّ کَطی ْےە کٔی ػًم کٕ  indicationي٘کم ْےە حٓی ١َف َْ ػًم کے رؼي ًْیں حیک يوٜٕٙ 

کَطے ْیںە ؿذ کٕة کخو هخنٚ ہللا يهظی ْے حٓے ْى ح١ًیُخٌ کی کیلیض ٓے طؼزیَ  indicationهخنٚ ہللا کی ٍٟخ کے نی۔ کََے پَ ؿٕ 

 ٌِ کے كٕحنے ٓے يیَح هیخل ْے کہ  indicationههذ َٜیذ ْٕطخ ْےە رؼٚ حٔهخص  کے نی۔ کیخ ؿخطخ ْے طٕ حّ کے رينے ًْی٘ہ ح١ًیُخ
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perception  ٕکََے ٔحنے پَ رٓی يُلَٜ ْٕطخ ْے کہ ِٔ کیٔے حّ کperceive  ٕکَطخ ْے، کیٔے حّ کread  کَطخ ْے، ؿیٔے حگَ يـٓے

ْٕطخ ْے نیکٍ حیک ح١ًیُخٌ کی کیلیض ٍَٟٔ  experience pacificحٍىٔ َہ آطی ْٕ طٕ يیں حٍىٔ يیں نکٓی گت طلَیَ کٕ َہیں پڑْ ٓکظخ، طٕ ِٔ 

 ْٕطی ْےە

 اَكبٌ کی يطبنفت کیوَکؽ يًکٍ ھے؟   اَكبٌ ھے، َففِ اَكبٌ کب قت قے ثڑا ظنًٍ َففِ(  169ًَجؽ  قوال

يؼخل کے  ىیکٓی۔ ؿی یہ رہض رڑح ٕٓحل ْے، یہ حّ رخص پَ يُلَٜ ْے کہ آپ کْ چیِ کی يوخنلض کََخ چخْظے ْیں ڈاکٹؽ خهیم: :اةخو

کٕ کُٹَٔل کََخ طٕ رڑح آٓخٌ ْے يـٓے  ١ٍّٕ پَ حگَ کٔی َے يـٓے طٓپڑ يخٍح حٍٔ يـٓے ؿّٜہ آ گیخ حٍٔ يیں حّ کٕ طٓپڑ يخٍَخ چخْظخ ْٕں، حِ 

ػًم پیيح ْٕح ْے، حٍٔ يیں حگَ هيح کٕ یخى کَطے ْی ٍک ّ كَکض کی ٔؿہ ٓے يیَے حَيٍ حیک َلٔی ٍىِ ّ کی حِ ٱٔحٟق َظَ آ ٍْخ ْے کہ 

 ؿخطخ ْٕں حٍٔ هيح يیَے ًٍْ يیں آۓ حٍٔ يیں یہ کہہ کے کہ، يیں هيح کے نی۔ ٍک گیخ طٕ

It is so easy to do  

نیکٍ رؼٞ حٔهخص یہ ْٕطخ ْے کہ آپ کٔی کی ييى کَ ٍْے ْٕطے ْیں، طٕ آپ کٕ پظخ َہیں ْٕطخ کہ حّپ حّ کی ييى کَ ٍْے ْیں یخ حّ کخ 

َوٜخٌ کَ ٍْے ْیںە حٓی ١َف يیں َے حیک ٹیٔٹ ٍکٓخ ْٕح ْے، يیں یہ َہیں کہظخ کہ يیں حّ ٹیٔٹ يیں پخّ ْٕ گیخ ْٕں نیکٍ يیں َے 

ٕح ْے کہ حگَ يـٓے کٔی کی کخيیخری پہ هٕٗی ْٕ طٕ يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ يیں حچٓے كخل يیں ْٕں، حٍٔ حگَ يیں رہَكخل ٹیٔٹ ٍکٓخ ْ

کٔی کی هٕٗی پہ ٔیٔی هٕٗی يلّٕٔ َہ کَٔں طٕ يیں ًٓـٕٓں گخ کہ يیں رَے كخل يیں ْٕں، حٓی ١َف کٔی کی َخکخيی پَ 

ْیں ؿٍ کے نی۔  conditionsہض ٓخٍی حیٔی ركخل يیں ْٕںە حّ ١َف  کًیُےکخ حكٔخّ ْٕ طٕ يیں رَے حٍٔ  relaxationيـٓے ئَّص یخ 

 آپ کٕ

different kinds of test  

ٍکُٓے پڑیں گےە حٓی ١َف آپ يیں کٕة ؿزهّض ْے ؿْ ٓے آپ ٔحهق ْیںە كَٝ کَیں ؿُٔی ؿزهّض ْے حٍٔ آپ رَٕٓں ٓے حّ ٓے 

کَٔں گخە كَٝ کَیں حیٔخ يخكٕل طٓخ ؿْ کی ٔؿہ ٓے ريؿزهّض يـٓ پَ كخٔی ْٕ گت طٕ يیں  strategy developٔحهق ْیں حّ کے نی۔ يیں 

ںە حٓی ١َف حیک حیٔخ إػًهی ١ے کَٔں گخ کہ يیں حّ يخكٕل کٕ حپُے حٔپَ َہ آَے ىٔں یخ حپُے آپ کٕ حّ يخكٕل يیں نے کٕ َہ ؿخ حیک كکًضِ 

ں گخە ِٔ يخكٕل کیخ ْے؟ ٍٕٓس حهالٙ إيهظی ْے طٕ يیں حّ يخكٕل يیں ؿخيخكٕل ْے ؿْ يیں يـٓے حّ ؿزهّض پَ كخٔی َْٕے يیں ييى 

پڑْ ٓکظخ ْٕں، يیں حپُی هٍٕحک يیں حػظيحل ال ٓکظخ ْٕں، حٍٔ يیں ٍُٕٔ کَ ٓکظخ ْٕںە طٕ یہ ِٔ  حَخ ٍری ؿلٍٕ حنَكیىرڑْ ٓکظخ ْٕں، 

strategies یَے َلْ کخ ئظوم ٍّٔیہ ْےە حّ کخ حٛهی كم َکخف ْی ْیں ؿٕ يیں حیٔی کیلیض کے رخٍے يیں حٓظؼًخل کَ ٓکظخ ْٕں ؿٕ ي

 ْے، حیک رٓی ْے، ىٔ رٓی ْیں، طیٍ رٓی ْیں، چخٍ رٓی ْیںە طٕ حّ ١َف ؿٕ ئهہ ْے حّ کے يطخرن آپ

specific strategy develop  

ْٕں گجیں حٍٔ کزٓی حیٔخ رٓی ْٕ گخ کہ آپ کٕ ح١ًیُخٌ ْٕ ؿخۓ گخ کہ يیں َے حّ  permanentْٕں گجیں، کچٓ  transientکَیں گےە کچٓ 

طٕٓڑے کًٍِٔ پڑيں گے طٕ ِٔ ؿزهّض حیک يکّخٍ  check and balanceؿزهّض پَ ىٓظَّ پخنی ْےە ؿَٕہی آپ کٕ طٕٓڑح ح١ًیُخٌ ْٕ گخ آپ کے 

ٍِ آَکٓیں کٕٓنے گخ حٍٔ پَٓ ؿذ آپ ؿزهّض کخ ٗکخٍ ْٕں گے طٕ پَٓ آپ کٕ ٓخَپ کیطَف ؿٕ َٓىی کی ٔؿہ ٓے ٹٓٹَٓح ْٕح طٓخ، كّيص پخ کَ ىٔرخ

آپ حپُے َلْ کخ يٜخنؼہ کَطے ْیں، حپُی  ْے حٍٔ حّ کے نی۔ يیں َے کیخ پیٖ رُيی کََی ْےە يوظَٜح   situationپظہ چهے گخ کہ یہ حیک َت 

ٕ، کٔی کٕ ٕٗم ْٕ کہ نٕگ يیَی رخص ُٓیں طٕ يیَے هیخل کًٍِٔیٕں کٕ رٓخَپظے ْیں، ْٕ ٓکظخ ْے کٔی کٕ ًَٕى ٔ ًَخثٖ کخ ٕٗم ْ

طٕ ِٔ  ّ کی رخص ُٓی ؿخۓٱيیں حیٔخ ٗوٚ حچٓی رخص کََخ َٗٔع کَ ىے طٕ َلْ رَح طُگ َْٕخ َٗٔع ْٕ ؿخۓ گخە حگَ کٔی کٕ ٕٗم ْٕ 

 کی حٍٔ َلْ کے هالف رخْیں َٗٔع کَ ىے گخ طٕ ٗخیي َلْ هٕٕ َہ ْٕە ہللا حٍٔ ٍٕٓل  

 پڑھی خبۓ؟   English Translationلؽآٌ کی کوٌ قی (  179ًَجؽ  قوال

يیں َے ىیکٓی ْیں حیًخَيحٍی کی رخص یہ ْے کہ يیں ٓخٍی يیں ٓے کٕة  English translationsهَآٌ کی ؿظُی رٓی  ڈاکٹؽ خهیم: :خواة

کے نی۔ حٌ کٕ ىیکٓخ، هخٙ هخٙ آیخص کے نی۔ ىیکٓخ، يـٓے رخٍ رخٍ کہُخ پڑطخ ْے کہ کہیں آپ  topicsرٓی َہیں پڑْیە يیں َے هخٙ هخٙ 

کے رخٍے  subjectsطٓےە يیں حٌ  relatedٓے  subjectsيیَے  subjectsکیٕں کہ ِٔ  I was disappointedؿه٢ كہًی يیں َہ پڑ ؿخثیںە نیکٍ 

کے رخٍے  languageف حٌ کی حیک کظخد ْے ؿٕ هَآٌ کی ٶطٓیںە پَٓ حیک ٛخكذ ْیں كٔیٍ ػزيحنَ poorرڑی  translationsيیں ؿخَظخ طٓخە ِٔ 

کََخ پڑطخ  translateيیں ِٔ حگَ آپ رڑْیں طٕ آپ کٕ حَيحُِ ْٕ گخ کہ هَآٌ يیں رؼٞ يوخيخص حیٔے َخُک ْیں، ؿہخں پہ آپ کٕ رڑی حهظیخ١ ٓے 

َ کخ َخو َہیں نٕں گخ، پَٔكیَٔ ٛخ ّٔ کَطے ْٕۓ، ؿْ يیں ہللا کہظخ  translateكذ چخْیں طٕ نے نیں، حَہٕں َے هَآٌ کی آیض کٕ ْےە يیں يل

َ کہظخ ْے کہ حٌ کٕ يلّٕٔ یٕں ْٕح کہ حٌ پَ پہخڑ کٓڑحْے ْى َے حٌ پَ ١   ّٔ کَ ىیخ، گٕیخ يلَٔ کے َِىیک هيح کے نی۔  ٍٕ کٓڑح کَ ىیخ طٕ يل

 minimizeْیں ؿہخں يظَكى حپُی رَ٘ی رویهی کے رخػغ هيح کے کخو کٕ  translationsيلخل طٓخ کہ حّ پہخڑ کٕ حٹٓخطخە حٓی ١َف کت حٍٔ 

ي ٛخكذ کخ ْے،  translationکَطے ْٕۓ َظَ آطے ْیںە حّ نی۔ آپ کٕ  ّٓ کخ رٓی  Pickthallکٕة رٓی پڑْیں، ػهی یٕٓق ٛخكذ کخ ْے، ح

کًخص َہیں ْیں، رخص ٔحٟق َہیں ْے، ْٔخں ىٔ، طیٍ طَحؿى پڑْیں نیکٍ کٕثی رٓی حیٔی آیخص ؿہخں يل translationْے، حد کٕة رٓی 

کے  Arabic grammarىیکٓیںە َٛف حّ آیض کخ طَؿًہ ًٓـٓ نیں، آپ کٕ پٍٕی ػَری رٓی ؿخَُخ ٍَٟٔی َہیں َٛف حّ آیض کے رخٍے يیں 

principles  آ ؿخۓ گیە رخص ْٔی ْے ہللا َے هَآٌ يیں ؿخَُخ ٍَٟٔی ْیں، حٌ کٕ ىیکٓ نیں حٍٔ ىٔ، طیٍ يظَؿى ىیکٓیں، آپ کٕ رخص ًٓـٓ يیں

 ىٔ، طیٍ ؿگہ ٔػيِ کیخ حگَ طى کٕٖٗ کَٔ گے طٕ يیں ٍٓظہ ىکٓخ ىٔں گخە

So God is obliged to guide you if you are in search of God  

ٕٖٗ کََخە ؿذ آپ کٕٖٗ کَطے يیي َْٕے کی ٍَٟٔص َہیں ْےە حگَ آپ کٕ ًٓـٓ َہ آۓ طٕ رٓی هيح کٕ پُٔي ْے آپ کخ کٱآپ کٕ رخنکم َخ 

کَ ٍْے ْٕطے ْیں، آپ کٕ ًٓـٓ َہیں آ ٍْخ ْٕطخ طٕ  concentrateْے کہ ؿذ آپ کٔی ئهہ پَ  scientific psychological factْیں طٕ حیک 

رٍ ٍْے ْٕطے ْیںە آپ حیک ئهے پہ ىٔ ىٌ ؿٍٕ کَ کے طٓک ؿخطے ْیں،  tracksکچٓ َ۔  neuronsکچٓ  cellحّ ٔهض ىيخؽ يیں کچٓ 

exhaust  ،ؿخطے ْیں ْٕsaturate  ؿخطے ْیں حٍٔ کہظے ْیں ْٕI can not understand it  ٕىٔ ىٌ کے رؼي آپ کظخد رؼي يیں کٕٓنظے ْیں آپ ک

answer  پہهے ْی يم چکخ ْٕطخ ْےە چَٕکہ آپ کخ ىيخؽ حّ پہwork ْٕ كخل ْٕطی ْے، طٕ  طخ ْے، پَٓ هيح کی طٕكین حّ يیٍ ٗخيمِ کَ ٍْخ
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آپ رڑے رڑے ٕٓحل پہ ئکَح حٹٓظے ْیں، کہ حطُخ ٓخىِ ٓخ طٓخ حّ کخ ؿٕحد، حطُخ ٓخىِ ؿْ کے نی۔ يیں َے حطُی طگ ٔ ىٔ کی نیکٍ ِٔ طگ ٔ 

ی ْٕطی طٕ آپ کٕ ٗخیي ِٔ ٓخىح ٓخ ؿٕحد ًٓـٓ ىٔ ٍَٟٔی طٓی، طزٓی یہ آپ کٕ ٓخىِ ٓخ ؿٕحد آپ کٕ َٜیذ ْٕحە حگَ آپ َے طگ ٔ ىٔ َہ ک

َہ ىیکٓے ْٕطے طٕ آپ کٕ ِٔ ؿٕحد کزٓی رٓی  ُٔ حیُڈ ڈَٔٹْ()ڈ   Do(s) and don‟t(s)يیں ْی َہ آطخە آپ َے حٌ حيکخَخص پَ ؿٍٕ َہ کیخ ْٕطخ، 

  ٓ ٓ  ٓکٌٕ حٍٔ ح١ًیُخٌ َہ رو٘ظخە رُے رُخۓ،  ےە کٓخَخ پکخ کے کٓخَے يیں ؿٕ يِح ْے ٗخیي يِح َہیں ىیظ ُخۓ، ؿٕحد رؼٞ حٔهخص آپ کٕ ُِٔے 

 ِٔ پکے پکخۓ کٓخَے يیں َہ ْٕە

 کب ظہوؼ کت ھو گب؟   يبو يہعیؑاِ(  171ًَجؽ  قوال

 يیں حّ کے رخٍے يیں حطُخ ْٕی ؿخَظخ ْٕں کہ حكخىیغ حٍٔ ٍٔحیخص ٓے ًْیں پظہ چهظخ ْے کہ حیک حیٔخ ٗوٚ ؿٕ آلِ  ڈاکٹؽ خهیم: :خواة

کے َخو پَ ْٕ گخە ِٔ حیک حچٓخ كکًَحٌ ْٕ گخ، حّ ٓے ُیخىِ يیَے هیخل يیں، يیں َے پَٔكیَٔ  ٓے ْٕ گخ حٍٔ حّ کخ َخو رٓی آپ   ٍٕٓل  

َہیں يهظی کہ ِٔ آپ کی حٔالى يیں ٓے ْٕ گخ، آپ کے َخو پہ ْٕ گخ حٍٔ حیک  descriptionٛخكذ ٓے یہ رٓی ُٓخ ْے کہ ًْیں رہض ُیخىِ 

کخ هٕل ْے کہ ِٔ حیٔی رے هَحٍی کخ ػخنى ْٕ  حّ کخ ظہٍٕ کذ ْٕ گخ؟ حّ کے رخٍے يیں يـٓے ػهى َہیںە ك٠َص ػهی   حچٓخ كکًَحٌ ْٕ گخە

گخ ؿیٔے کٕة ىنہٍ حپُے هخَٔي کے رخٍے يیں ٕٓچ ٍْی ْٕطی ْے کہ ِٔ کیٔخ َکهے گخە ِٔ حیک حرظالء ٔ آُيخثٖ کخ ػخنى ْٕ گخ کہ نٕگ کہہ 

 ٔی کیلیض ْٕ گیەکہ کٕة ْٕ، ِٔ کچٓ حی حٹٓیں گے

ں ٔآپ َے ىیکٓخ ْٕ گخ کہ کٕة ٗوٚ حگَ کٕة چیِ رہظَ ؿخَظخ ْے طٕ ْى رٓی ٓخٍے کے ٓخٍے حّ ٓے حٓظلخىِ کَ پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك:

 طٕ

There is nothing like that concept of Mehdi (Reformer)  

ىٍحٛم هٕيٕں کے ُٔحل يیں کٔی ئیلخ کخ طٍّٜٕ حٌ کے ؿٌرخطی حٍٔ حهالهی َُيگیٕں کخ كّٜہ ْٕطخ ْےە يٕٓی رٍ َٜیَ ؿََخ١ہ ٓے َکم 

گیخ، ِٔ ٔحىی حنکزیَ يیں ڈٔد کے ٗہیي ْٕ گیخ يگَ طیٍ ٕٓ رَّ طک ؿََخ١ہ کی ٔحىیخں حّ کے ٔحپْ آَے کے هٕحد ىیکٓظی ٍْیںە یہ ْٕطخ 

ًْیں ٍٓظہ ىکٓخطی ْے، ؿًٕں ٓے  collective unconsciousnessیخ هٕو کٔی پَی٘خَی يیں ْٕطی ْے طٕ ًْخٍی ْے کہ ؿذ حَٔخٌ 

کخ طٍّٜٕ کٕة آؽ آپ کے نی۔ َیخ َہیں ْے َْ  يہيی   َکهُے کخ کٕة ٍٓظہ ىکٓخطی ْےە ِٔ حگَ يٌْذ ْٕ طٕ رہض حچٓخ ْے حٍٔ حّ يیں ك٠َصِ 

کی کیخ ٍَٟٔص طٓیە حگَ آؽ َہیں ْے پَٓ رٓی ؿذ ػزخٓی  يہيی   ٓے حیک ِْحٍ ٓخل پہهے ك٠َصِ ُيخَے يیں طٓخە حگَ آپ ؿٍٕ کَیں طٕ آؽ 

 کخ، َُيِ طٓخ حٍٔ ههلخء کخ ُيخَہ طٓخ طذ رٓی كخ١ًی طٍّٜٕ ؿٕ طٓخ حيخو يہيی  

through out the ages  

کہیں گ۔ طٕ  كخَٟ حٍٔ ؿخثذ هَحٍ ىیخە طٕ يہيی   کخ حيخوِ  يخويخيیہ کہظے ْیں حَہٕں َے ك٠َص حِ َہیں آۓ طٕ پَٓ حیک كَهہ ؿْ کٕ ْى حِ  ؿذ يہيی  

ْیں َہیں، ئهًخَٕں کے حیک ١زوے کے يطخرن ِٔ َْ ٔهض كخَٟ ْیں يگَ ؿخثذ ْیںە حیک ١زوے کے يطخرن حَہٕں َے ظہٍٕ ٓے ٔؿٕى يیں 

کے رخٍے يیں یویُی ػزٕص ْیں حٍٔ  ے ْیں ؿٕ يہيی  کَٔں حكخىیغ کے حًکخٍ پَ طٕ کچٓ حهٕحل حیٔ relyکہ حگَ يیں طًخو  But the fact isآَخ ْےە 

  ٍ حٗخٍِ کیخ رُٕ ػزخّ کی  کی ٓذ ٓے رڑی كيیغ ْے کہ حّ حيض کخ کیخ كخل ْے ؿْ کے َٗٔع يیں، يیں ْٕں حٍٔ حٌ يیں ٓے ك٠ٕ

نگظخ ْے کہ  ْےە ظخَْ ْے کہ یہ حیک ئظُي طَیٍ كيیغ ْے ؿْ ٓے پظخ ١َف، ؿْ کے ریچ يیں طى ْٕ حٍٔ ؿْ کے آهَ يیں يہيی  

َے َْ كخل يیں آَخ ْے حٍٔ ِٔ ٍَٟٔ ْےە حّ يیں آگے ؿخ کے ئهى يیں ؿیٔے آپ کے َٔذ کی طوٜیٚ يٕؿٕى  ٍَٟٔ ْے، يہيی   يہيی  

کَطخ ْے کہ ُيخَہء  specifyکے َخو پَ ْٕ گخە يگَ روخٍی حّ يیں َٛف حیک ؿًهہ  ٌ کخ َخو آپ  ٱيیں ٓے ْٕں گےە  يلًي   ْے حٍٔ کہخ کہ ِٔ آلِ 

چیِیں ْٹخ  miraclesکخ حٍٔ حگَ  آهَ يیں ئهًخَٕں کے گَِٔ کخ َٓىحٍ حیک َیک حَٔخٌ ْٕ گخە يیَح هیخل یہ ْے کہ حگَ هالٛہ َکخال ؿخۓ يہيی  

ئهًخٌ ْٕ گخە حّ کََے ٔحنہ حیک َیک  leadحٌ پَ پٍٕی حطَطی ْے کہ ُيخَہء آهَ يیں ئهًخَٕں کٕ  statementىی ؿخثیں طٕ روخٍی کی یہ 

 َِ ٛـیَ يیں ؿٌٕ پٍٕ کے يہيی ٓے نے کَ رے ًٗخٍ يہيی آٹٓ یخ ىّ طٕ يیں حیک رخص یخى ٍکٓی۔ کہ َیکخ ئهًخٌ ْى کٔے کہظے ْیں؟ یہ ر

ۓ حٍٔ يیں حرٓی آپ کٕ گُٕح ٓکظخ ْٕںە َْ ىٍٔ يیں کٕة َہ کٕثی يہيی پیيح ْٕطخ ٍْخ، حّ کے يظزّؼیٍ رٓی ْٕۓ، حّ کٕ يخَُے ٔحنے رٓی ْٕ

کٌٕ ْے؟ طٕ ك٠َحص! حیک رخص یخى ٍکٓی۔  پَٓ يہيی يخٍے رٓی گ۔ە کت ٓخٍے پیچ يیں ریچخٍے يہيی يخٍے رٓی گ۔ە ٕٓحل یہ ْے کہ يہيی  

 رڑی يوظَٜ ٓی رخص ْے کہ

Nobody can bring a revolution the time of which is not come  

حرٓی َہ آیخ ْٕە کٕة ٗوٚ كظق حٍٔ ََٜص َہیں پخ ٓکظخ، هيح ؿْ کخ ٓخطٓ َہ ىےە  کٕة ٗوٚ ِٔ حَوالد َہیں ال ٓکظخ ؿْ حَوالد کخ ٔهض

کے آَے يیں رٓی یہ ىٔ كویوظیں كخثم ْیں، حیک حّ کے حَوالد کے آَے کخ ٔهض، حیک هيح کے ٓخطٓ ىیُے کخ ٔهضە آپ کٕ یخى ْے کہ  طٕ يہيی  

ٓے کہخ کے  كَحػُہء يَٜ کٕ ٍٕٓح کََخ ْے طٕ آپ َے يٕٓی   ْے، ْى َے كٕوِ  کٕ ٍٕٓح کََخ خنیٍػ هٕوِ ؿذ ہللا َے حیک كیٜهہ کیخ کہ ْى َے 

َے ػَٝ کی کہ حے ہللا يیں َے حٌ کخ رُيِ  ؿخ حٍٔ حّ هٕو کٕ ٓزن ىے ؿٕ رخُ آثیں طٕ ٹٓیک ٍَٔہ حٌ کٕ طزخِ ٔ رَرخى کَ ىیےە يٕٓی   يٕٓی  

کیخ يیں طًہخٍے ٓخطٓ  يـٓے هظم کَ ىیں گےە طٕ ہللا َے كَيخیخ کہ يٕٓی   يخٍح ْٕح ْے، يـٓے طٕ آپ ئَح ىٔ گے، یہ يـٓ ٓے حَظوخو نیں گے،

َہیں کَ ٓکظخ ٕٓحۓ  achievementاّل، کٕة يٕنٕی، کٕة يـخْي کٔی هٔى کی کٕة گَحيی! یہ رخص یخى ٍکُٓخ کٕة ي   َہیں ْٕں؟ ك٠َحصِ 

ہللا حگَ کٔی کے رٓی ٓخطٓ ْٕ گخ ِٔ كظق يُي ْٕ گخ، ِٔ كظق ٓے کہخ ە ە ە " کیخ يیں طیَے ٓخطٓ َہیں ْٕں "  حّ کے کہ ؿٕ ہللا َے يٕٓی  

 آهَ ُيخٌ ْٕ گخە ٔهض ْٕ گخ، ْٔی يہيی ِ  يخوِ یخد ْٕ گخ، ْٔی حِ 

That is all which I know about this discussion  
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ھواە اـ کے ثبؼے يیں کہب خبتب ھے کہ ايؽیکٍ آؼيی  establishيیں  1992ھے خو  instituteايؽیکہ يیں ایک (  172ًَجؽ  قوال

ثُبَے يیں کبيیبة ھو خبئیں خو ھوا کب ؼش يوڑ  radiationکؽ ؼھی ھےە اـ کب يمًع یہ تھب کہ وِ ایكی  supportاـ کو 

ؼنیں قکتی ھوں، خف کو وِ ثبظل الَے وانی ھوا پہ پھیُکیں گےە خف قے اگؽ وِ چبھیں تو کكی ایک ػاللے يیں ؾیبظِ ثب

کے زوانے قے اٌ کے پبـ  Earth plates يوخوظ ھیںە ظوقؽا reportsھو قکتی ھیںە ايؽیکی يیڈیب يیں اـ کی ثہت قبؼی 

کؽ قکتی ھیںە َیؿ کہب خبتب ھے کہ  moveيُهبء  کو زكتِ  Earth platesثھی يوخوظ ظھیں خو ؾيیٍ کے اَعؼ raysایكی 

لعؼت يیٍ  ڈھوَڈھ نی ھےە يیؽا آپ قے قوال یہ ھے کہ کیب یہ لبَوٌِ strengthيیں کوئ آگ خیكی  Ozone Layerاَہوں َے 

 ؟  زمیمت کیب ھےيعاضهت َہیں؟ کیب والؼی یہ يًکٍ ھے؟ اوؼ اگؽ يًکٍ ھے تو اـ کی ايم 

حٍٔ حگَ حیٔخ خٗخء ہللا پہهی رخص ٓے يـٓے یہ َظَ آیخ کہ آؽ کم ؿٕ رخٍٗیں ُیخىِ ْٕ ٍْی ْیں یہ رٓی حيَیکہ کی ٔؿہ ٓے ْیں ي :خواة

کہ یہ ٓخٍی حیـخىحص ْٕں گی، ٍَٟٔ  But the fact isں گخ کیَٕکہ رخٍٗیں يـٓے رہض ْی پُٔي ْیںە ٶْے طٕ يیں حيَیکہ کخ رڑح كیٍ ْٕ ؿخ

کٕ  کخثُخص هَحٍ ىے کَ حٍٔ حپُے آپ ْٕں گجیںە ىؿم رہض رڑح ىػٕی' ْے، هيحثی رہض رڑح ىػٕی' ْے حٍٔ ؿذ کٕة ٗوٚ ؿٕ حپُی ًحص کٕ يلٍِٕ 

هيح رهُيطَ کَ، حپُے آپ کٕ هيحۓ يطهن کہے گخ طٕ ٍَٟٔی َہیں کہ ِٔ ؿٕ هيح کخ حَکخٍ کَ ٍْخ ْے حپُے آپ کٕ هيح کہےە ِٔ َٛف یہ کہے گخ کہ 

 َخو کی کٕثی چیِ طًہیں حهظیخٍ کے نی۔ چخْی۔ە

We as human being are God, and we human are Gods and out of these human beings, I as human being is the most important 

so I am the God.  

ٔخٌ کٕ هيح هَحٍ ىیخ ؿٕ ىَیخ يیں چم ٍے ْیں، یہ رخآلهَ حَٔخٌ کی هيحة پہ يُظؾ ْٕں گ۔ حٍٔ حَ Neo Darwinian conceptحگَ ىیکٓخ ؿخۓ طٕ 

ؿخۓ گخە حد حٌ ٓخٍی چیِٔں کے ْٕطے ْٕۓ آپ ٕٓچظے ْٕ کہ ييحههض کہخں ْے؟ ًْخٍے پخّ حیک حیٔخ الثلہ ػًم ْے، چخْے ٛيیخں 

ْى َے ٗخیي حیک ىٔ ٓظخٍٔں ٓے َٓگٕٗیخں کی ْیںە يَین ٓے  With utmost progressریض ؿخثیں، حَٔخٌ حّ کے آگے َہ ٹَٓ ٓکے گخە 

 َے ًََٔى کٕ ىی طٓیە  ي ٓے کیں طٕ ىنیم ْٔیں پہ آ کَ ٹَٓے گی ؿٕ ك٠َص حرَحْیى  کیں، چخَ

کٕ  spanٕں ؿٕں ْى کہ يیَح ہللا طٕ يَ٘م ٓے ٍٕٓؽ َکخنظخ ْے حٍٔ حگَ طٕ ٔحهؼی هيح ْے طٕ يـَد ٓے َکخل ىےە ؿ   " ًۡ اِ ََٲ َهخلَ  َٔ ىُ اِۡر ٰۧ ِْ "

ٔٓیغ کَیں گے حیک يلئى پیًخَے پَ حّ چٕٓٹے ٓے گَٓ يیں طٕ يیں رٓی حپُے آپ کٕ هيح ًٓـٓظخ ْٕںە حیک پخکٔظخٌ کی كي طک طٕ 

 ٍُىحٍی ٛخكذ رٓی هيح رُے ْٕۓ ْیں حٍٔ حگَ ىَیخ کٕ نے نیخ ؿخۓ طٕ ٗخیي حيَیکٍ رٓی هيح ْٕںە

But this span is too short  

 کخثُخص رہض رڑی حٍٔ رہض ٔٓیغ ْےە هيح ؿْ ىػٕے پہ ریٹٓخ ْے حگَ حّ کی ح٢ٓٔ َکخنی ؿخۓ طٕحٍٔ 

Out of billions and trillions years of life spans  

 حهظيحٍ کی ْے کہ يیں رٓی کٔی هخرم ْٕں کہ هيح کٕ چیهُؾ کَ ٓکظخ ْٕںە حّ نی۔ يیَح هیخل کہ حرٓی حیک ًٍے َے یہ ؿَحصِ 

There isn‟t options, any chance حٍٔ   chances  

کٕة َہیں ْیںە ْخں یہ ْے يٍُٜٕ كالؽ کی ١َف کٕة ىػٕی کَ کے َٓ کٹٕحنے طٕ حنک رخص ْے، ٔیٔے َظَ طٕ آ ٍْخ ْے، آگے يََے ؿیُے 

 کے ٔهض آ ٍْے ْیںە طٕ يیَح هیخل حّ ىػٕے کخ َظیـہ ْى ؿَیزٕں کٕ رٓگظُخ پڑے گخە رخهی یہ کہ

Nobbody can challenge the supreme authority  

ثؾ حگَ ہللا حطُخ يؼًٕنی ْٕطخ، حطُخ ڈٍح ْٕح ْٕطخ، حطُخ کًٍٍِٔ ْٕطخ طٕ حَٔخٌ کٕ ػوم ْی َہ ىیظخە ظخَْ ْے کہ حّ َے ػوم ىی، حّ کے َظخ

یہ رہض رڑح كَم  He is the createrؿخَچ نی پَٓ کہخ حچٓخ ؿخ َخُ کَ نے حپُے حٔپَە حّ َے حَٔخٌ کٕ ػوم ػطخ کَ ىیە  maximityىیکٓے، حٓکی 

 ْٕطخ ْے حٍٔ ؿٕ يوهٕم ْے ِٔ کہخں طک پَ پٓیالۓ گی؟ کہخں طک ؿَحثظیں حٍٔ ٔٓؼظیں يخپے گی؟

Just a part of his imagination, a wing, ultimately we are.  

 حّ نی۔ کہ حیک آَکٓ ؿٓپکُے ٓے کخثُخص ريل ؿخطی ْے، ہللا هیَ ٍکٓےە

لؽآٌ يیٍ یب آیت ھے کہ ھى تًہیں آؾيبئیں گے، ضیؽ قے ثھی، نؽ قے ثھیە ضیؽ قے آؾيبئم کیكے ھو (  173ًَجؽ  قوال

 قکتی ھے؟  

 َظَ آطے ْیںە instrumentsکَطی ْے، هیَ ٔ َٗ ىَٕٔں  progressیَح هیخل یہ ْے کہ ػوم ؿذ رٓی طَهّی کَطی ْے ي :خواة

Goodness is not what you think is goodness and bad is not bad what you think is bad, if any God orders me that these things are 

bad, maybe an other society considers those very things as virtues.  

خ ٓکظے، ْى رهّی ظخ َہیں کَٓہیں ْےە ْى ک   hard ruleطٕ حچٓخة حٍٔ رَحثی کی طًیِ يیں ًْخٍے پخّ کٕة رخهخػيِ الثلہ ػًم کٕة حیٔخ 

َہیں کٓخ ٓکظے، يیَے ًْٔخیہ يًخنک چیٍ حٍٔ کٍٕیخ يیں ٓذ کٓخطے ْیںە ًْیں ؿْ چیِ ٓے کَحْض آطی ْے حٍٔ ؿْ کے حكٔخّ 

ٓے ٗخیي ًْخٍے ىل حنٹ ؿخثیں، حٌ کے ىل ٍؿزض ٓے حٌ چیِٔں کٕ نپکظے ْیںە طٕ حچٓخة رَحة یہ ٓخٍی کی ٓخٍی چیِیں آپ کی حّ 

Commitment ْیں ؿْ يیں آپ کٔی كویوض کٕ يخٌ کَ کچٓ چیِٔں کٕ حچٓخ حٍٔ کچٓ چیِٔں کٕ رَح ًٓـٓظے ْیںە يیں ہللا کٕ يخٌ  کخ كّٜہ

پیظخ، يیں ہللا کٕ يخٌ کَ ٍٕٓ َہیں کٓخطخ، يیں ہللا کٕ يخٌ کَ رہض ٓخٍے حیٔے کخيٕں ٓے حؿظُخد کَطخ ْٕں كخالکہ يیَے  کَ َٗحد َہیں

حٍىحىی  خٌ ْیں ؿٕ حَہی کخيٕں کٕ رڑے ٕٗم ٓے پٍٕح کَطے ْیںە ٕٓ ًْی٘ہ حیک ًُْی كیٜهہ حٍٔ هّٕصِ ؿیٔے ِْحٍٔں الکٕٓں، کَٔڑٔں حَٔ

کٓخ نیں ؿْ يیں  Hot dogsآهَ کی كیؼیض ٍکٓظی ْےە ؿیٔے نُيٌ ٓے کٔی َے پٕچٓخ کہ پَٔكیَٔ ٛخكذ ْى ِٔ  آپ کے نی۔ كَفِ 
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ے نگخ ە ە ە َہیں َہیں ە ە ە یہ آپ کیخ کہہ ٍْے ْیں؟ يیں َے کہخ يیں کہہ ٍٕٓ کے گٕٗض کی آيیِٕ ْٕطی ْےە يیں َے کہخ کٓخ نٕ، طٕ کہُ

 ،إٍْخ ْٕں ْخں، کٓخ نٕ، ِٔ رٕنے ە ە ە ؿی ِٔ ە ە ە ہللا َے َہیں يُغ کیخ؟ يیں َے کہخ ہللا ٓے يلزض ْے طٕ َہ کٓخ

It is very simple thing  

ٌِ آپ کے كَحو کے ِْحٍٔں كیٜهے رہض ٓخىِ ْٕطے ْیںە حٌ يیں  يُّض َہیں  آپ پہ کٕة ؿزَ َہیں ْٕطخ، کٔی يؼخَٗطی ٍَٟٔص کے يَْٕ

ْٕطےە يگَ ؿذ آپ ہللا کٕ ؿخَظے ْٕ، پُٔي کَطے ْٕ حٍٔ حّ کے كکى کے يطخرن ػًم کََخ چخْظے ْٕ طٕ پَٓ آپ کٕ هیَ ٔ َٗ يیں كَم َطَ 

ىیخ ْےە ؿْ ٓے حّ َے يـٓے يُغ كَيخیخ ْے ِٔ آَخ َٗٔع ْٕ ؿخطخ ْےە يیَے نی۔ هیَ َٛف ِٔ ْے ؿْ کے نی۔ ہللا َے يـٓے كکى 

َٗ ْےە ك٠َحص! حكطخٍی کخ ٔهض رہض هَیذ ْے طٕ يیں حَٓحٍ ٛخكذ ٓے ٍَٟٔ کہٕں گخ کہ آپ ٓے ىٔ رخطیں رٓی کَیں حٍٔ حپ کٕ رڑی حچٓی 

هیَ يیں کََخ چخْٕں گخە کخٍِ  ىػخ ٓے رٓی آُٗخ کَیںە حّ ٓے پہهے کہ يیں يخثیک حَٓحٍ ٛخكذ کے كٕحنے کَٔں، يیں حیک َوطہ ٍَٟٔ ٔحٟق

آُيخثٖ کٕ َٕػیض حّ ١َف ْٕ ٓکظی ْے کہ کٕة َیک آىيی کٔی ريی کٕ طَک کَ کے حپُے آپ کٕ رہظَ ًٓـُٓے نگظخ ْےە طٕ ِٔ ًَخُ پڑْ 

َٕں ْٕ گُخِ کے ٓزذ هيح کے هَیذ ْٕ ؿخطخ ْےە حّ نی۔ هیَ ٔ َٗ ىٔ کَ هيح ٓے ىٍٔ ْٕ ؿخطخ ْے حٍٔ حیک آىيی گُخِ کَ کے حكٔخِّ 

 آُيخثٖ رٍ ؿخطے ْیںە

 rareحٍٔ  uniqueْٕح ْے، یہ رڑح  interactionپَٔكیَٔ ٛخكذ کخ حٍٔ ڈحکٹَ ؿهیم ٛخكذ کخ رٓی ٗکَیہ کیَٕکہ یہ ؿٕ آؽ  اقؽاؼ ازًع کكبَہ:

آؽ رڑی ىیَ کے رؼي  interactionْے کیَٕکہ ْى نٕگ پَٔكیَٔ ٛخكذ کی گلظگٕ ُٓظے ٍْظے ْیں يگَ ڈحکٹَ ؿهیم ٛخكذ کے ٓخطٓ حّ ١َف 

حٛیذ ْٕح ْے طٕ ڈحکٹَ ٛخكذ ٗکَیہ حٍٔ آپ ٓذ کخ رٓی ٗکَیہ ؿٕ حّ يللم کے نی۔ طَ٘یق الۓ ْیںە ىػخ طٕ يـٓے، طٕ حیک ْی آطی 

پَ رٓی کزٓی کزٓی کَ نیخ کَطخ طٓخ کہ " يیَی ًحص کے نی۔ کخكی ْے کہ يیں طیَح ْی رُيِ ْٕں حٍٔ يیَے كوَ کے نی۔  TVْے ؿٕ يیں 

ٕ چخْظخ ْےە ٕ رخنکم حٓطَف ْے ؿٔطَف يیں چخْظخ ْٕں حٍٔ يـٓے رٓی حٓطَف رُخ ىے ؿْ ١َف ط  ی ْے کہ طٕ ْی يیَح پٍَٔىگخٍ ْےە ط  کخك

" 

ح کب ٹبئى ھے، تو کكی َے قوال کیب تھب کہ ھجّہ کب يطهت يیں َے اپُی ِؽف قے 'یہ ؼيُبٌ کب ظٌ ھے، ؾکو(  174ًَجؽ  قوال

ظیکھب تھب وِ گفٹ کؽَب ھے، اگؽ کوئ پبَچ قبل کب ثچہ ھے آپ اـ کے َبو اپُے ظـ الکھ کؽ ظیتے ھیٍ کہ یہ يیں َے اقے ھّجہ 

 ح َہیں ھو گی؟  'َہیں کؽتے اـ پؽ ؾکو useکؽظیب ھے اوؼ اَہیٍ آپ 

ْٕ گیە حّ آىيی پَ َہیں ْٕ گی ؿْ َے ْزّہ کَ نیخ ْے حٍٔ حگَ یہ رّچے ی  ُکٕ'سيهکیض ْے هٕحِ ْزّہ ْٕ یخ ؿیَ ْزّہ، حّ کی ِٔ  :خواة

ُکٕ'س کے ىٌ هَیذ ىے گخە حيخو حرٕ یٕٓق کے رخٍے يیں کظخد حنوَحؽ ي٘ہٍٕ ْے کہ ؿذ  ُکٕ'سيهکیض ْے طٕ رّچے  کی ١َف ٓے حّ کخ ٔحني 

يخل ریٕی کے َخو ْزّہ کَ ىیظے طٓے حٍٔ ؿذ ُکٕ'س کے ىٌ َکم ؿخطے طٕ حٓے ٔحپْ نے نیظےە حیٔی رخطٕں ٓے ٗخیي آطے طٓے طٕ ِٔ ٓخٍح 

 حَٔخَی هٕحَیٍ ٓے طٕ رچخ ؿخ ٓکظخ ْے يگَ ہللا کی یخىحٗض حطُی کًٍِٔ َہیں ْےە یہ ُکٕ'س َہ ىیُے کخ حیک حَظہخة َخهٚ ١َیوہ ْےە حّ کٕ

 ٕ َٗٔع ْی ٓے هظى کیخ ؿخ ٓکظخ ْےەيؼخل َہیں رُخیخ ؿخ ٓکظخ، حّ ک

Any such thing which is gifted to the people either it is forever, tax will be applied on it.  

حگَ ِٔ رّچے کٕ ىے کَ هظى کَ ىے طٕ ْى حّ کی َیّض پہ ٗک َہیں کَ ٓکظے، يگَ یہ َہ ْٕ کہ ُکٕ'س کے يہیُے کے رؼي ِٔ پَٓ ٔحپْ نے نےە 

 كخل يیں حٓکی حؿخُص َہیں ىی ؿخ ٓکظیە ے حيخو حرٕ یٕٓق کیخ کَطے طٓےە حٓی ٍٕٛصِ ؿیٔ

 اگؽ واپف َہ نی خبۓ تو ؾکو'ح کوٌ ظے گب؟  (  175ًَجؽ  قوال

 پَٓ طٕ ُکٕ'س حّ رّچے کی ١َف ٓے ْٕ گی ؿٔے ہللا طؼخنی' َے َٗٔع ٓے حطُخ يخنيحٍ رُخ ىیخ ْےە :خواة

 اگؽ ثچّہ چھوٹب ھو تو؟  (  176ًَجؽ  قوال

چخْے چٕٓٹخ ْٕە ُکٕ'س کے نی۔ ػًَ طٕ َہیں ىیکٓی ؿخطی، ُکٕ'س طٕ پیيحث٘ی رٓی ْٕ ٓکظی ْےە ُکٕ'س کے نی۔ ػًَ کی کٕة هیي  :خواة

ػَٔص ْے طٕ حّ کٕ کہخ ؿخۓ کہ ہللا يیخں کے نی۔ حّ يیں ٓے کچٓ ىٔ طٕ ِٔ ىے گخە حّ رلغ يیں يیَح  َہیں حگَ ِٔ ؿخَظخ ْے کہ ِٔ ٛخكذِ 

حد آ کَ یہ ئخثم حٹٓ ٍْے ْیں ًحطی طـَرہ کخكی ىنچٔپ ْےە پچخّ ٓخٹٓ ٓخل طک يیں ُکٕ'س کے هخرم ْی َہیں طٓخە ّٓچی رخص پٕچٕٓ طٕ 

يیَے هیخل يیں یہ يؼخيالص يٕنٕی ٛخكزخٌ کے نیے ُیخىِ طّٕؿہ ١هذ ْیں، حَہٕں َے کچٓ  ، يگَيیں رٓی حّ کے يظؼهن ؿٍٕ کَ ٍْخ ْٕں حٍٔ

 حپُخ كّٜہ رٓی نیُخ ْٕطخ ْے، حّ نی۔ حٌ کے نی۔ ِٔ کخكی رہظَ ْٕطخ ْےە

يونوی َے ھی خواة ظیب تھب کہ خبئؿ ھےە اـ َے خت یہ پوچھب کہ ھجّہ، گفٹ ھے تو اـ َے کہب کہ ثچّہ ؾکو'ح (  177ًَجؽ  قوال

 َہیں ظے گبە  

 ُکٕ'س رچخَے کے رَٕٓڈے ١َیوے ْیں حٍٔ کچٓ رٓی َہیں ْےە :خواة

ھے کہ اقالو يیں ضوظکهی زؽاو کہب گیب کہ ہللا تؼبنی' کی يؽَی کے ثغیؽ ایک پتب ثھی َہیں ھهتب، یہ ثھی (  178ًَجؽ  قوال

 غٌ قے خبٌ َکبنی، تو پھؽ یہ زؽاو کیوں لؽاؼ ظی؟  ھے، خت اگؽ ػؿاؼائیم آۓ تو اـ َے ہللا کے اِ

َہیں ْٕطخە ؿیٔے حٌ هٕىکٖ  single patternحٛم يیں هٕىک٘ی کے پیچٓے چُي رُیخىی يلَکخص ْٕطے ْیں حٍٔ یہ ٕٓچٕں کخ  :خواة

کیخ  allureكًهہ آٍٔں يیں چم ٍْے ْیںە کچٓ نٕگ َلٔیخطی ١ٍٕ پَ چُي يوٜٕٙ ٕٓچٕں کے آٓیذ کخ ٗکخٍ ْٕ ؿخطے ْیں، ؿہخں حٌ کٕ 

ؿخطخ ْےە حنزظہ کچٓ نٕگ حػهی' يوخٛي کی هخ١َ هٕىک٘ی کَطے ْیں، حیٔخ رہض هخل هخل ْٕطخ ْےە حٓی ١َف ؿخپخٌ يیں هٕىک٘ی 

ٌ کے رخٍے يیں ي٘ہٍٕ ْے کہ کٕة ىٔٓض يالهخص کے نی۔ َہیں آیخ طٕ حپُی َُيکی کخ يوٜي َہیں ٱٍحکخٍی( ٍٓى کے ١ٍٕ پَ ٍحثؾ ْےە )ْخ

کچٓ حیٔی هٕىک٘یخں ْٕطی ْیں ؿٍ کٕ هٕىک٘ی کہُخ رڑح ي٘کم ْٕطخ ْے،  But most probablyًٓـٓخ حٍٔ چٓالَگ نگخة حٍٔ يَ گ۔ە 

يیں ْٕطخ ْےە حّ کی يِیي طلٜیم آپ کٕ ڈحکٹَ ٛخكذ رہظَ رظخ ٓکظے ْیںە کچٓ هٕىک٘یخں حیٔی ْیں  neurosisحٍٔ  psychosisؿیٔے 

ف کَ کے ؿٍٕ ٔ كکَ کی ٛالكیظٕں کٕ هظى کَ کے آپ کٕ إکیخ ؿخطخ ْے، پَٔپیگُڈح کیخ ؿخطخ ْے، ؿہخں آپ کے ىيخؽ کٕ يخ inoculateؿہخں آپ کٕ 

ٍکٓظےە هزم  ْیںە ْى َْ حیک هٕىک٘ی پَ حیک ؿیٔخ كکى َہیں patternک٘ی کے رہض ٓخٍے هٕى ک٘ی کخ طخػَ ىیخ ؿخطخ ْےە حیٔے هٕى

حّ کے کہ َٗػی كکى نگخیخ ؿخۓ، ًْیں كیٜهہ کََخ ْٕ گخ کہ هٕىک٘ی کی َٕػیض کیخ ْے؟ کیخ حّ ٓے رچخ ؿخ ٓکظخ طٓخ؟ کیخ حّ کخ 

ٌ ًٍْ حگَ ٓخنى ْٕطخ، َلیْ ْٕطخ، پٍٕح ْٕطخ طٕ ِٔ یہی كیٜهہ کَطخ؟ ہللا کٕی حیک رخص آپ کٕ یخى ْے کہ ہللا کہظخ ْے " کٕة ًی ْٕٕ حَٔخ
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ىی گت ْٕ گی  fixationى ک٘ی کخ كیٜهہ َہیں کَ ٓکظخ " ظخَْ ْے حّ کے ىيخؽ يیں هَحری ْٕ گی، حّ کٕ ٍٔؿالیخ گیخ ْٕ گخ، حّ کٕ هٕ

 کیخ گیخ ْٕ گخە ؿذ حَٔخَی ًٍْ َخٍيم کیلیخص ٓے ْٹ ؿخطخ ْے طٕ ِٔ هٕىک٘ی کَطخ ْےە paralyzedیخ حّ کٕ 

ہ طٓخ کہ حگَ ٓذ کچٓ ہللا کی يَٟی ٓے ْٕطخ ْے طٕ یہ کیٔے ْٕطخ ْے؟ طٕ يیَے َٓ حٛم يیں آپ ٓے پٕچٓخ ی ڈاکٹؽ خهیم يبزت:

رٓخة! ہللا کی يَٟی ىٔ ١َف ٓے ْٕطی ْے، حیک رالٔحٓطہ حٍٔ ىَٔٓی رخنٕحٓطہە َُيگی يیں ٓخٍے َظخثؾ هٕحَیٍ پَ ػًم کََے ٓے یخ 

کہظخ ْے کہ حٓی کے رُخۓ ْٕۓ هخٌَٕ کے يخَُے یخ َہ يخَُے  هٕحَیٍ پَ ػًم َہ کََے ٓے ظہٍٕ يیں آطے ْیں حٍٔ هيح حَہیں حپُخ حّ نی۔

ٓے ظہٍٕ يیں آطے ْیںە ؿیٔے هَآٌ يیں ٔحٟق ْے ہللا َہیں گًَحِ کَطخ ظخنًٕں کٕ يگَ ِٔ حپُے ظهى کے ٓزذ هٕى ْی گًَحِ ْٕ گ۔ە طٕ 

کَطخ ْے کہ  claimە ہللا ؿذ حٌ کٕ ؿُى ىیظخ ْےطًخو َظخثؾ کٕ  choicesًْخٍے حَيٍ حیک حیٔخ ٓٔٹى يٕؿٕى ْے کہ ًْخٍے حیکٍ٘ حٍٔ ًْخٍی 

يیَی يَٟی ٓے ْٕۓ طٕ ِٔ گٕیخ یہ کہہ ٍْخ ْٕطخ ْے کہ طى َے يیَے کچٓ حٕٛنٕں ٓے حَلَحف کیخ حٍٔ کچٓ حیٔے حٕٛنٕں کی حطّزخع کی ؿٍ 

 کخ یہ الُيی َظیـہ طٓخە

، ہللا طؼخنی' ًْخٍے حّ ٍُٔے کٕ هزٕل كَيخۓ حٍٔ ًْخٍے حّ يلظَو ٍُِٔ طکًیم کٕ پہُچ ٍْخ ْے ك٠َحصِ  پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ يبزت:

 م ریٹُٓے کٕ هزٕل كَيخۓ حٍٔ ًْخٍے حكطخٍکٕ هزٕل كَيخۓە١َف يِ 

There is no time left  

 حیک گُٓٹہ ْٕطخ ْے يـَد کخە کٓخ کَ پڑْٕ یخ چکٓ کَ یخ ًَخُ پڑْ کے کٓخ نٕ،

It is up to you  

گُٓٹے طک آپ کے پخّ ٔهلہ ْٕطخ ْے آپ آٍحو ٓے کٓخ پی کَ رٓی ًَخُ پڑْ ٓکظے ْٕ یخ ًَخُ پڑْ کَ آٍحو يگَ آىْے گُٓٹے ٓے نے کَ پَٕے 

 ٓے کٓخ ٓکظے ْٕە یہ آپ پَ يُلَٜ کَطخ ْےە

 

 

____________________ اضتتبو کب َهكت چھٹی___________________  
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 قواالت [ 45]  ە پؽوفیكؽ ازًع ؼفیك اضتؽ کے قبتھ ایک غیؽ ؼقًی َهكتؾ

  

    

 ەکچھ آپ کے ثچپٍ اوؼ ضبَعاٌ قے يتؼهك ثبت ھو خبۓ پہهے(  179 قوال ًَجؽ

هخَيحٌ رہض رڑح  ًکَ ْٕ ٕٓحۓ حّ کے کہ يیَح رچپٍ ە ە  ْخں کَ نیظے ْیں رچپٍ کی رخطیںە کٕثی حیٔخ ٔحهؼہ يـٓے یخى َہیں ؿٕ هخرمِ  خواة:

طٓخ رخنکم " ٹخنٔٹخة " کے کٔی َخٔل يیں پیٖ ک۔ گ۔ هخَيحٌ کی ١َفە هخَيحٌ يیں رہض ٓخٍے حكَحى ْٕں طٕ ئخثم رٓی رے ًٗخٍ ْٕطے 

ػًم ػًم یہ طٓخ کہ يیں کٕة رٓی ٍىِ ػًم يُلَى حَيحُ يیں ظخَْ کَطخ ْے حٍٔ يیَح ٍىِ کے كٕحنے ٓے گَٓ کخ َْ كَى حپُخ ٍىِ  ْیں حٍٔ حٌ ئخثم

ظخَْ کََے کی رـخۓ پڑْخة کیطَف َکم گیخە حّ کٕ آپ كَحٍ َہیں کہہ ٓکظےە حپُی پٍٕی َُيگی يیں َے کزٓی كَحٍ یخ پُخِ کی ١هذ 

ِِ  يلّٕٔ َہیں کی کیَٕکہ يیں حّ  چیِ کٕ حَٔخٌ کی ٓذ ٓے رڑی رِىنی ًٓـٓظخ ْٕں کہ ِٔ حپُے كخالص کخ ٓخيُخ کََے کی رـخۓ ٍح

كَحٍ کے حهظیخٍ کٕ طَؿیق ىےە يیَی َُيگی يیں حیٔخ ٔهض کزٓی َہیں آیخ کہ ؿذ يیں َے حپُے ئخثم کٕ کٓهی آَکٓ ٓے َہ ىیکٓخ یخ پَکٓخ 

َٜ ْے ڈپَیٍ٘ کخ ْے ٕٓحۓ حّ کے کہ گخْے گخْے يیَی َُيگی يیں حىحٓی ْٕە حٓی ٔؿہ ٓے يیَی َُيگی يیں ؿٕ ٓذ ٓے کى ػُ

 کخ کٕة حیک آىْ ىٌ گٍِح ْٕە

 اثھی یہ ثچپٍ يیں؟(  189 قوال ًَجؽ

َٗٔع ٓے نے کَ آؽ طکە َٗٔع يیں ىٍحٛم يطخنؼہ کی طَؿیزخص حطُی ١خهظٍٕ طٓیں کہ حَہٕں َے يـٓے کٔی حٍٔ ١َف ىیکُٓے ْی  خواة:

هخَيحٌ يیں پڑُْے نکُٓے کخ ٍكـخٌ حرٓی َیخ َیخ طٓخە ؿیٔے کے ػخو ١ٍٕ پَ يظ٢ٕٓ ١زوے ٓے طؼهن ٍکُٓے ٔحنے هخَيحَٕں َہیں ىیخە يیَے 

 ٍِ ػالهہ يیں ْٕطخ طٓخە يگَ یہ َہیں کہخ ؿخ ٓکظخ کہ ِٔ حیک يؼخنی ٗوٜیض  يیں ْٕطخ ْےە يیَے ىحىح يٕنٕی يلًي حًٓخػیم کخ ًٗخٍ يؼُِی

نی۔ حیک يؼخل طٓےە کیَٕکہ حگَ کٕة نٕکم کَٕٔم کخ چیجَيیٍ ْٕ ؿخۓ یخ حّ َے حیک ىٔ ئخؿي طؼًیَ کَٔحة  کے يخنک طٓے یخ ىَٔٓٔں کے

 ں طٕ يیں َہیں ًٓـٓظخ کہ حٓے کٕةْٕ

High sign of respectability  

کہ ؿالل ٔ حکَحو حکٹٓے چم ًٓـٕٓں گخە ػخو ١ٍٕ پَ يیَے هخَيحٌ کے رٍِگ رڑے ٓوض يِحؽ، ؿّٜے ٔحنے حٍٔ يلُظی طٓےە یٕں ًٓـٓ نیـی۔ 

ٍْے طٓےە حٌ کے ٓخطٓ حّ کے ػالِٔ يیں َہیں ًٓـٓظخ کہ يیَے هخَيحٌ کے كٕحنے ٓے کٕة حَظہخة ؿیَ يؼًٕنی رخص يٕؿٕى ْےە ٕٓحۓ 

خ ْٕں حّ کے کہ يیَے ىحىح حٍٔ هخَيحٌ کے ىیگَ رٍِگ ك٠َص هٕحؿہ يہَ ػهی ٗخِ کے كهوہء حٍحىص يیں ٗخيم طٓےە حد يیں یہ ٍحۓ ىے ٓکظ

ِ   کہ گِٗظہ حیک ٛيی يیں حگَ )گٕنڑِ  حّ هطّے يیں كویوی يؼُٕں يیں کٕة ٕٛكی رٍِگ گٍِے ْیں طٕ ِٔ ك٠َص هٕحؿہ يہَ ػهی ٗخ

گَحيی ْےە ْى ٕٛكیخ کَحو کے يوخو کٕ حٌ کے کالو کی ٔؿہ ٓے ؿخَظے ْیںە حیک پیًخَہ ْٕطخ ْے کہ کٕة ٕٛكی  َٗیق ٔحنے( کی ًحصِ 

 َِ ٛـیَ يیں گِٗظہ حیک کْ نہـے يیں کْ حَيحُ يیں رخص کَطخ ْے حٍٔ حّ کی رخطٕں يیں ُٗخهض کظُی ْٕطی ْےە حّ نلخظ ٓے يـٓے ر

ٍ كویوی ٕٛكی ىکٓخة َہیں ىیظخە حٌ کے حیک حیک ؿًهے يیں ِٔ كَحٓض َظَ آطی ْے ؿٕ کے کٕة حٔ ٛيی کے ىٍٔحٌ ٕٓحۓ هٕحؿہ يہَ ػهی  

ٍ   هٕحؿہ ؿُیي   کے ْخں َظَ آطی ْےە يیَے ىحىح کخ حپُے  کے ْخں یخ ك٠َص ػهی رٍ ػؼًخٌ ْـٕیَی   کے کالو يیں ْے یخ ؿٕ ًْیں پیَ ػزيحنوخى

ٓے رہض ػویيص حٍٔ يلزض طٓیە حّ کے ػالِٔ کٕة  یں ك٠َص هٕحؿہ يہَ ػهی  حٓظخى حٍٔ يَٗي ٓے رڑح هَیزی حٍٔ ههزی طؼهن طٓخە حٍٔ حَہ

 هخٙ چیِ َہیں طٓیە رْ یہ ْے کہ پَحَے نٕگ کہظے ْیں کہ حَہٕں َے آٹٓ یخ َٕ رَّ کی ػًَ يیں ًَخُ رڑُْخ َٗٔع کیخ حٍٔ طہـي گِحٍ طٓےە

 ثچپٍ يیں آپ کی واثكتگی تھی اپُے ظاظا کے قبتھ؟(  181 قوال ًَجؽ

َہیں رخنکم َہیںە )ُْٔظے ْٕۓ( رخنکم رٓی َہیں طٓیە کیَٕکہ يیَے ىحىح هہَيخٌ طٓےە ِٔ حطُے ؿّٜے ٔحنے طٓے کہ کٕة حٌ کے  ة:خوا

َِىیک ؿخَے کی ؿَحص رٓی َہیں کَطخ طٓخە كظّی' کہ حٌ کے رّچے رٓی حٌ کے هَیذ ؿخَے ٓے گٓزَحطے طٓے رهکہ ىٓض رٔظہ كخَٟی ىیخ 

رُیخى ٍکٓخ طٓخ حٍٔ حیک ئـي حَہٕں َے هٕى طؼًیَ کَٔحة طٓیە رؼي يیں  ىحىح َے ٗہَ )گٕؿَ هخٌ( يیں حیک رڑی ئـي کخ ُٓگِ کَطے طٓےە

حٓی ئـي يیں حٌ کی هزَ رٓی رُیە يیَے هیخل يیں یہ رٓی حیک كطَی ٓی رخص ْے کہ ؿٕ ٗوٚ ئـي طؼًیَ کَٔحۓ طٕ حّ کی 

 ىی ؿخۓە آهَی آٍحيگخِ رٓی حٓی ئـي يیں رُخ

 ثؿؼگوں کب اظة یب ڈؼ تو اـ ولت ھًبؼے کهچؽ کب ایک زًّہ ثھی تھب؟(  182 قوال ًَجؽ

يیَے ىحىح ٓے حطُخ ڈٍطے طٓے طٕ ًْخٍی کیخ يـخل طٓی کہ حٌ کے هَیذ ؿخطےە هیَ يیَے  يکهچَ کخ كّٜہ ٍَٟٔ طٓخ يگَ رظخَْ يیَے ٔحن خواة:

ٓخطٓ ٗخیي یہ ْٕح کے رہض ُیخىِ يطخنؼہ کی ٔؿہ ٓے يیَی حپَٔچ ىَٔٓٔں ٓے يوظهق ْٕ گت طٓیە يیں حپُے ىحىح ٓے حطُخ ڈٍطخ َہیں طٓخ 

ؿخ کَ حٌ ٓے کچٓ ٓیکُٓے کی کٕٖٗ کَطخە طخْى يیں حٌ کی حیک  َیذنیکٍ حٌ يیں کٕة حیٔی هخٙ رخص رٓی َہیں طٓی کہ يیں حٌ کے ه

هٕری کخ ٍَٟٔ يؼظَف ْٕں حٍٔ ِٔ هٕری طٓی حٌ کی ؿَحص يُيی ؿٕ هخٙ ١ٍٕ پَ ؿَیزٕں کے كوٕم کے نی۔ ْٕح کَطی طٓیە ِٔ ؿَیزٕں کی 

کٕة پَٔحِ َہیں ْٕطی طٓی  حّ رخص کی هطؼخ  رخص کٔی کے رٓی ٓخيُے کََے ٓے َہیں گٓزَحطے طٓےە ِٔ ؿذ نڑَے پَ آطے طٓے طٕ حَہیں 

يوخنق کٌٕ ْےە حّ كٕحنے ٓے ِٔ رے ىٍیؾ هٔى کے ؿُگـٕ طٓےە حٓطَف کہخ ؿخ ٓکظخ ْے کہ يـٓے حپُے ىحىح کے کَىحٍ کخ یہ  کہ حٌ کخ ييِّ 

ٕح ْےە حَظہخة َخپخثیيحٍ حٍٔ َخ رؼي يیں آ کے يیں يلّٕٔ کَطخ ْٕں کہ یہ ٔٛق يیَے حَيٍ رٓی پیيح ْ ٔٛق ًْی٘ہ رہض حچٓخ نگخە ؿخنزخ  

هٕٗگٕحٍ كخالص يیں ؿذ يیں گًٍَُٕٹ کخنؾ الٍْٕ گیخ طٕ يیَح ٔحٓطہ رڑے رڑٔں ٓے پڑحە يـٓے حچٓی ١َف یخى ْے کہ يیَی حیک ؿخَذ حّ 
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کزٓی حٌ ٔهض کے چیق ؿٔٹْ کے ریٹے ریٹظٓے طٓے طٕ ىَٔٓی ؿخَذ گٍََٕ يَ٘هی پخکٔظخٌ يُؼى هخٌ کے ریٹے ریٹٓخ کَطے طٓےەيیں 

 ٓے يَػٕد َہییں ْٕحە

 کوٌ قے چیف خكٹف کے ثیٹے؟(  183 قوال ًَجؽ

ؿٔٹْ کیخَی حّ ٔهض چیق ؿٔٹْ طٓےە رؼي يیں چیق ؿٔٹْ کے ریٹے يیَے رہض حچٓے ىٔٓض ٍْے طٕ یہ كطَی ٓی رخص  خواة:

یخ ؿٕ رہض ٓی چیِٔں کی حًْیض ٓے ٔحهق َہ  ْے کہ يظ٢ٕٓ یخ ؿَیذ گَٓٔں کے رچے ؿُٕٓں َے حرٓی حهظیخٍ یخ حهظيحٍ کخ ًحثوہ َہ چکٓخ ْٕ

 ٌِ يیں ٍَٟٔ ٗخيم ْٕ ؿخطے ْیںە نیکٍ يیَے ٓخطٓ  حهظيحٍ ٔ حهظیخٍ کے يظخػَیٍ ْٕں حٍٔ ِٔ طؼهوخص حٍٔ ٍٔحر٢ کی ىَیخ يیں ؿخ َکهیں طٕ ِٔ ٛخكزخ

يٕؿٕى ْٕطخ ْےە  ٶٍ يیں حیک حكًوخَہ طُخحیٔخ َہیں ْٕح کیَٕکہ یہ چیِ يـٓے ٗخیي يیَے ىحىح ٓے يهی طٓیە رہَكخل حّ ٔهض رُيے کے ًْ

 کًظَی حّ يیں ٍَٟٔ يٕؿٕى ٍْظخ ْےە کًظَی کخ يظخَِْ َہیں کَطخە كخالَکہ حكٔخِّ  ؿذ ِٔ کٔی کے ٓخيُے حكٔخِّ 

 زیؽت ھے آپ کجھی ڈپؽیهٍ يیں يجتال َہیں ھوۓ؟(  184 قوال ًَجؽ

ؿٕ يیں َے ڈپَیٍ٘ يیں گِحٍح ْٕە ؿٍٕٔكکَ کَطے ْٕۓ ٍَٟٔ گِحٍح ْے، حپُی ٓخٍی ػًَ يیں يـٓے کٕة حیک ىٌ رٓی یخى َہیں پڑطخ  خواة:

ٕٓچظے ْٕۓ ٍَٟٔ رَٔ کیخە رؼٞ حٔهخص حنہیخص حٍٔ حنہخيی كکَٔں يیں ٍَٟٔ ٔهض گِحٍح ْےە کیَٕکہ يیَے ٓخيُے ئخثم رہض رڑے طٓےە 

 خ َْٕی چخْیں؟ؿٕحَی يیں يـٓے یہ هیخل ٍَٟٔ آیخ کہ َُيگی کی طَؿیہخص کی يـٓے یخى ْے کہ ػخنىِ 

 گویب آپ کے يكبئم ػبو َوخواٌ قے يطتهف تھے؟(  185 قوال ًَجؽ

حّ کی ٔؿہ یہ طٓی کہ ٗخیي يیں رہض کچٓ پڑْ چکخ طٓخە یہ ىػٕی' آپ کٕ ٗخیي رہض يـٍَٔحَہ نگے يگَ كویوض یہی ْے کہ يیں ؿذ  خواة:

روخٍی رٓی پڑْ ٍکٓی طٓی، يخثیکم  پڑْ ٍکٓے طٓےە كيیغِ  يیٹَک يیں طٓخ طٕ حّ ٔهض طک يیں َے " يٕپخٓخں " کے ٓخٍے حكٔخَے رٓی

ٕٗنٕهٕف کٕ رٓی پڑْ ٍکٓخ طٓخ حٍٔ حگَ ٓچ پٕچٕٓ طٕ كهٔلے يیں رٓی ىٓض ٔ رخُٔ کٕٓل کَ يخٍ ٍْخ طٓخە طٕ نگظخ حیٔے ْی ْے کہ يـٓے 

َ آث ّٔ یںە يیں حَہیں ىیًک کی ١َف چخٹ گیخە حطلخم ٓے ؿگہ حیٔی َٜیذ ْٕ گت کہ ؿہخں ىَیخ کی رہظَیٍ کظذ يـٓے يطخنؼے کے نی۔ يی

حیٔخ کى کى ْی ْٕطخ ْے کہ کٕة رّچہ حطُی چٕٓٹی ػًَ يیں حطُی رڑی رڑی کظخریں حٍٔ حىم يٕٟٕػخص پڑْ چکخ ْٕە يگَ یہخں يیں آپ کٕ حیک 

 رخص يِے کی رظخطخ چهٕں کہ يیں کٕة رہض حچٓخ ١خنذ ػهى َہیں طٓخە

 يیں؟ يیٹؽک قے پہهے یب ثؼع(  186 قوال ًَجؽ

يیٹَک ٓے پہهے حٍٔ رؼي يیں رٓیە يیٹَک يیں یہ طٓخ چَٕکہ حيظلخَخص کے نی۔ ٔهض کى ْٕطخ ْے، حّ نی۔ يیں َے ىٔ طیٍ يخِ کے  خواة:

نی۔ ٹیٍٕٗ يلٞ حیک َخالثوی کی ٔؿہ ٓے نی طٓی ٍَٔہ يـٓے حّ کی کٕة هخٙ هٕحْٖ یخ ٍَٟٔص َہ طٓیە يیں َے کزٓی رٓی 

یٔخ کہ ٔحنيیٍ کی هٕحْٖ طٓی کیَٕکہ حّ ٔهض ىٔ ْی پَٔكیٍ٘ ٓذ ٓے حچٓے ًٓـٓے ؿخطے طٓے، ٓخثُْ َہیں پڑُْی چخْی، ؿ

يیڈیکم، طٕ يیَے ٔحنيیٍ َے يـٓے ٓخثُْ کی ١َف ْی ىْکیم ىیخە حّ كٕحنے ٓے يیَے حٍٔ يیَے ٔحني ٛخكذ کے ىٍيیخٌ  حَـیُجََگ حٍٔ

 رہض ٓے حهظالكخص رٓی ْٕۓە

 ثھبئیوں کی َكجت آپ کی ِجیؼت خعا تھی؟ظوقؽے ثہٍ (  187 قوال ًَجؽ

ْخں ؿی یہ ْٕطخ ْے، ْى نٕگ ىّ رہٍ رٓخة طٓے حٍٔ حیک کے ٕٓح يخٗخہللا ٓذ كیخص ْیںە ْٕطخ کچٓ یٕں ْے کہ َْ رّچہ حپُے  خواة:

ؿٕ رّچے يلَٔم ٍِ ؿخطے  ىّ رّچٕں يیں حگَ کٕة چیِ پٍٕی َہیں ْٕ ٍْی طٕ هخَيحٌ کی ٍٔحیخص کٕ حپُے حَيحُ يیں ٍی حیکٹ کَطخ ْے، يؼال  

يلَٔيی ْٕح ْٕ  يلَٔيی پخنُخ َٗٔع کَ ىیظے ْیں نیکٍ يیَے ٓخطٓ حیٔخ َہیں ْٕطخ طٓخ کہ يـٓے کزٓی حكٔخِّ  ْیں ِٔ حپُے حَيٍ حكٔخِّ 

یں گِحٍح طٕ کیَٕکہ يیں رہض پڑْ چکخ حٍٔ يیں ؿخَظخ طٓخ کہ ؿٕ کچٓ حّ ٔهض ًْیں َٜیذ ْے حگَ یہ رٓی َہ ْٕطخ طٕ حّ ٍٕٛص يیں رٓی ًْ

ہ يیں رہض ٓخٍے يلَٔيیٕں کے يخٍے ْٕۓ نٕگٕں کی َُيگیخں پڑْ چکخ طٓخە یہ ٗؼٍٕ حٍٔ کََخ ْی پڑطخ طٓخە حّ کی حیک ٔؿہ یہ رٓی طٓی ک

 كویوض ُٗخٓی يطخنؼہ َے ػطخ کی طٓیە

 تو کیب آپ ضوظ کو اٌ زبالت کے زوانے قے يف فٹ َہیں قًدھتے تھے؟(  188 قوال ًَجؽ

َہیںە رهکہ حّ کے رَػکْ يیں حپُے رہٍ رٓخثیٕں کے يوخرهے يیں هخَيحٌ يیں ٓذ ٓے ُیخىِ يوزٕل طٓخە حّ کی ٔؿہ یہ رٓی َْگِ  خواة:

طٓی کہ يیَے حٍىگَى يٕؿٕى نٕگ کٔی رٓی يوهٜخَہ يٍٕ٘ے یخطـٕیِ کے نی۔ يـٓ پَ حَلٜخٍ کَطے طٓےە ْٕطخ ىٍحٛم یہ طٓخ، حٍٔ آؽ رٓی ْٕطخ 

 يٜیزض یخ ي٘کم يیں يزظال ْٕطے ْیں طٕ حپُے ئخثم کے كم کے نی۔ يـٓ ٓے يٍِٕ٘ ٍَٟٔ کَطے ْیںەْے، کہ نٕگ ؿذ رٓی کٔی 

نوگوں کو کیكے پتہ چم خبتب تھب اگؽ وِ آپ قے ثبت کؽيں گے تو اـ يكهہ کب کوئ َہ کوئ زم َؽوؼ َکم آۓ (  189 قوال ًَجؽ

 ؟گب؟ کیب نوگ آپ کی غات يیں کوئ ضبو کهم يسكوـ کؽتے تھے

يیَح هیخل ْے يیں ؿْ يخكٕل يیں رٓی گیخ ُیخىِ ىیَ هلیہ َہیں ٍِ ٓکخە ٔؿہ حّ کی یہ ْے کہ َہ چخْظے ْٕۓ رٓی کچٓ حیٔی  ة:خوا

 رخطیں ْٕ ؿخطی ْیں، ؿْ کے رخػغ نٕگٕں کٕ حكٔخّ ْٕ ؿخطخ ْے کہ یہ ٗوٚ ػخو نٕگٕں ٓے ًٍح ْٹ کَ ْےە

 آپ کو یہ ازكبـ ھوا ھو کہ يیں آنکبؼ ھو گیب ھوں؟کوئ ایكب والؼہ خف قے پہهی يؽتجہ (  199 قوال ًَجؽ

آٗکخٍ حّ ١َف ْٕح کہ يیَے ٔحني کٕ رٓی َہیں پظخ طٓخ کہ يیں َے طیٍ چخٍ هٔى کے يولی ػهٕو يیں ىٍؿہء کًخل  )هہوہہ نگخطے ْٕۓ( خواة:

ٓے حطُخ ڈٍطخ طٓخ کہ حیُٹ پَ حیُٹ ٍکٓ کَ  كخٛم کَ ٍکٓخ ْےە يیَے ٔحني يیَے ىحىح کی ١َف رہض ٓوض گیَ حَٔخٌ طٓےە يیں حپُے ٔحني ٛخكذ

گَٓ ؿخیخ کَطخ طٓخە آپ کٕ پظہ ْے کہ حیُٹ پَ کیٕں ٍکٓظے ْیں؟ یہ ىٍحٛم حیک پَحَخ ٹٕٹکخ ْے ؿذ رخپ رہض ٓوض ْٕ طٕ رچے گَٓ يیں ىحهم 

ىٌ ٛزق ٕٓیَے يیَے ٔحني ٛخكذ ە حیک ْٕطے ْٕۓ حیُٹ پَ حیُٹ ٍکٓ کَ ؿخطے ْیں طخ کہ رخپ ٓے ٓخيُخ َْٕے کی ٍٕٛص يیں نڑحة َہ ْٕ

َے ؿگخیخ حٍٔ رڑے ؿّٜے حٍٔ ٓوظی ٓے کہخ کہ " طى َے کیخ طًخٗخ پٓیال ٍکٓخ ْے؟ " يیں َے کہخ کہ يیَح هٍٜٕ کیخ ْے؟ ؿٕ آپ يـٓ پہ هلخ 

ٛخكذ ٓے يهُخ ْے " يیں ْٕ ٍْے ْیں؟ حَہٕں َے کہخ کہ " رخَْ َکهٕ حٍٔ ىیکٕٓ کہ ىٍٔحُے پَ کظُے نٕگ کٓڑے ْیں حٍٔ کہظے ْیں کہ هٕحؿہ 

هٕى َکم کَ گیخ ْٕں يگَ ِٔ نٕگ کہظے ْیں کہ ْى آپ ٓے َہیں، آپ کے ٛخكزِحىے ٓے يهُخ چخْظے ْیںە یہ ٓذ کیخ طًخٗخ ْے؟ يیں َے 

ے نگے کہ کہخ حچٓخ ؿی يیں ىیکٓظخ ْٕںە رخَْ گیخ طٕ ىیکٓخ کہ رخَْ رہض ٓے نٕگ ؿًغ طٓےە يیں َے حٌ کے آَے کخ يوٜي ىٍیخكض کیخ طٕ کہُ

ْى نٕگ آپ ٓے " هًٔض " کے رخٍے يیں پٕچُٓے آۓ ْیںە چَٕکہ َٗٔع ٓے ْی يیَح کخو ٍٟخ کخٍحَہ ْٕطخ طٓخە يیں طـَرخص کیخ کَطخ طٓخە 

ىٍكویوض يیں ٓچخة کی طالٕ يیں طٓخە حّ كٕحنے ٓے يیں طـَرخطی يَحكم ٓے گٍِ ٍْخ طٓخە يیں یہ ؿخَُے کی کٕٖٗ کَ ٍْخ طٓخ کہ 

ْیںە حٌ يیں کیخ كَم ْے؟ يیں ىیکٓ ٍْخ طٓخ کہ ؿٕ نٕگ کہظے ْیں کہ  Prophetic Languagesہخيی، حهالهی حٍٔ ؿَُل ٓٔٹى آف حنہیخطی، حن
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پخئٹَی، ػهى حالػيحى ٔؿیَِ يیں رڑی ٓچخة ْے طٕ حّ کٕ پَکُٓے کے نی۔ يـٓے حیک ػًهی يیيحٌ ىٍکخٍ طٓخە حکؼَ یہ ْٕطخ طٓخ کہ نٕک يـٓ 

حّ  ىٍٓض َکهظخ طٓخە حطلخهخ   کَطے طٓے طٕ يیں حَہیں کچٓ َہ کچٓ رظخ ىیخ کَطخ طٓخ حٍٔ ؿٕ کچٓ يیں حَہیں رظخطخ طٓخ ِٔ حطلخهخ  ٓے کٕة رخص ىٍیخكض 

ًٓـٓ يیں آ گتە َظیـہ یہ طٓخ کہ نٕگ يیَے رخٍے يیں هیخل کََے  Methodologyنی۔ کہہ ٍْخ ْٕں رؼي يیں يـٓے حّ کخ پٍٕح ١َیوہ کخٍ یخ 

ص رظخطخ نگے کہ یہ " ىحَخۓ ٍُٔگخٍ " ْےە يـٓے حپُی طؼَیق ُُٓخ کزٓی حچٓخ َہیں نگظخ طٓخ طٕ يیں حّ پَ طُویي رٓی کَطخ طٓخە يیں آپ کٕ حیک رخ

َ حچٓی َہیں نگظیە يیَح هیخل یہ طٓخ کہ يَ٘م يیں يـَد کے يوخرهے طُویي طٕ پُٔي ْے، يـٓے يـَری كک ٔ يؼیخٍِ  ْٕں يـٓے يـَد کخ حَيحُ

طُویي يـَد  يیں کہیں رہظَ حٍٔ ١خهظٍٕ كکَ يٕؿٕى ْے ؿٕ آپ کٕ ٕٓچُے ًٓـُٓے کی ُیخىِ طلَیک حٍٔ طَؿیذ ىیظی ْےە نیکٍ يؼیخٍ حٍٔ حَيحُِ 

يخص َہیں ىے  ّ کخ حكخ١ہ کَ نیظے ْیںە آپ حَہیںؿخۓ طٕ ِٔ حکخ ُیخىِ طَهّی یخكظہ ْےە حّ نی۔ ًْخٍح کٕة رڑے ٓے رڑح ىحٍَٕ٘ رٓ چال 

 ٌِ يـَد حطُے  ٓکظے نیکٍ ِٔ آپ کٕ ٍَٟٔ يخص ىے ٓکظے یخ كیَحٌ کَ ٓکظے ْیں، يیں َے هخٙ ١ٍٕ پَ ىیکٓخ کہ ٓیخٓی كٕحنے ٓے حْهیخ

 يکًم کَ نیظے ْیں، رخنکم ٗیطخٌ کیطَفە filing ْیں کہ حیک نًلہ َہیں گٍِطخ حٍٔ ِٔ رخص کی طہہ طک پہُچ ؿخطے ْیں، حپُی cheapکًیُے یخ 

ٗیطخٌ کٕ يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ ِٔ رڑی ْی چخالک يوهٕم ْےە ِْحٍْخ ٓخل ٓے ًْخٍی كخثهیں حّ کے پخّ يٕؿٕى ْیںە ًْخٍے يخں 

َہیں کَطخ رهکہ حّ کے  At randomرخپ، ىحىح، پڑىحىح کی كخثهیں حّ کے پخّ يٕؿٕى ْیںە حٓے کٔی کٕ ىْٕکخ ىیُخ ْٕطخ ْے طٕ ِٔ یہ کخو 

)کٔی کی ١َف حٗخٍِ کَطے ْٕۓ( یہ ٛخكذ رہض ُیخىِ كٔخّ ١زغ ْیں طٕ ٗیطخٌ حٌ کی  رَػکْ ِٔ حیک پَكیکٹ ٹیکُخنٕؿٔٹ ْے يؼال  

 خٍِ يهکیض پَ ٔحٍ کَے گخە حٌ کٕ ْٔیں يخٍے گخ ؿہخں ٓے یہ کًٍِٔ ْیںە هیَ ؿذ يیں يؼی كٔخّ ١زغ کٕ ْی َ٘خَہ رُخۓ گخە حٌ کے حكٔخِّ 

طُویي کے كٕحنے ٓے ىیکٓظخ طٓخ طٕ يـٓے ٓذ ٓے پہهے حپُے آپ پَ َظَ ٍکُٓے کی ػخىص پڑ گت طٓیە یؼُی حپُخ َخهي يیں هٕى ْی رٍ گیخە 

 يیں چیِٔں کخ طوخرم کََے، حٌ کخ يطخنؼہ کََے حٍٔ پَٓ حَہیں ًٓـُٓے کے کٕٖٗ کَطخ طٓخە

 پہُچے ھیں؟تو کیب آپ لیبفہ قے اظؼاک تک (  191 قوال ًَجؽ

َہیں یہ ٓخٍے کخو حیک ٓخطٓ چم ٍْے طٓےە آپ یہ َہیں کہہ ٓکظے کہ يیں آْٔظہ آْٔظہ آگے رڑْ ٍْخ طٓخە يیَی ٗيیي هٕحْٖ حٍٔ  خواة:

 ںە ىٍيیخٌ يیں کٕة كخىػہ َہیں پیٖ آیخەٶيطهن ٓے آُٗخ ْٕ ؿخ کٕٖٗ یہ طٓی کہ کٔی ١َف كویوضِ 

ؼ اگؽچہ ثؼع يیں قًدھ آیب نیکٍ کبو يیں َے پہهے ھی نؽوع کؽ ظیب تھب تو کیب آپ اـ آپ َے کہب کہ ِؽیمہء کب(  192 قوال ًَجؽ

 کو انہبو کہیں گے؟

ػخنى کی ؿگہ رخص َہیں کَ ٓکظخە نیکٍ حطُخ يـٓے ٍَٟٔ ػهى ْے کہ يیَح  حّ رخٍے يیں، يیں کچٓ َہیں کہہ ٓکظخ کیَٕکہ يیں پٍَٔىگخٍِ  خواة:

كَيخیخ کَطے طٓے،  ٍحِ ٍْخە آپ   کخ هٕل ْے حٍٔ حٌ کخ یہ هٕل يیَے نی۔ ًْی٘ہ ي٘ؼمِ  كخٍٔم   ًٍْ َٛف حیک طـْٔ کخ ٗکخٍ طٓخە ك٠َص ػًَِ 

ں کہ يیں کهًہ ١یّزہ کخ رٓی پڑْظخ طٓخ طٕ يـٓے ٶحیک رخص رظخ " ْى ىْٕکخ َہیں ىیظے يگَ ىْٕکے کی َْ هٔى پہچخَظے ْیں "ە يیں آپ کٕ

 رہض ػـیذ ٓخ نگظخ طٓخ کہ کهًہ کی حرظيحء حػزخص کی رـخۓ َلی ٓے کیٕں ْٕطی ْے؟

َّ "  کیٕں؟  ٰب َ  " اَل  اِن

 َِ هيح ْیں پہهے حَہیں چیک کَ نٕ، حٌ کٕ  طٕ پَٓ يیَے ًٍْ يیں ًْی٘ہ یہ رخص آة کہ هيح کہظخ ْے کہ يـٓے يخَُے ٓے پہهے ؿٕ چیِیں ؿی

گےە رہض رؼي يیں آ کَ يیں َے حپُے  ٶهيح کٕ هظى کَ ىیخ طٕ طى هٕىروٕى يـٓ طک پہُچ ؿخىیکٓ نٕ، حٌ کٕ حپُے رخ١ٍ ٓے َکخل نٕە طى َے ؿیَِ 

طٕ حٌ کخ حَـخو هيح ْے حٍٔ حگَ کٕة آگے رڑْظی ْیں  کٔی نیکچَ يیں حیک ؿًهہ کہخ طٓخ کہ " طلوین ٔ ؿٔظـٕ حٍٔ ػهى کخٔٗیں حگَ كطَطخ  

كکَ يیں کہخں ؿهطی ٍِ گت  ٗوٚ رظيٍیؾ طَهّی کَطے ْٕۓ هيح طک َہیں پہُچظخ طٕ حٓے چخْی۔ کہ ِٔ یہ ىیکٓے کہ حّ کی حپَٔچ یخ حَيحُِ 

کَطے ْیںە يیَح هیخل ْےە يیں َے حپُی َُيگی يیں کزٓی کٕة ػـیذ ٔ ؿَیذ ٔحهؼہ َہیں پخیخ، ؿْ ١َف نٕگ ػـیذ ٔ ؿَیذ ٔحهؼخص کٕ كٹ 

یہ ْے کہ رخنکم كطَی حَيحُ يیں آگے رڑْظے ْٕۓ َُيگی يیں ؿٕ رٓی َخکخيیخں یخ يلَٔيیخں ٓخيُے آة ْیں حٌ کخ ٓخيُخ کَْے ْٕۓ حپُے 

کٕة ؿه٢  ػًم ظخَْ َہیں کیخە يیں آؽ رٓی یہ ًٓـٓظخ ْٕں کہ آؽ رٓی حگَ يیَے ٓخطٓػًم کخ حظہخٍ کََخ ْٕطخ ْےە نیکٍ يیں َے ِٔ ٍىِ ٍىِ 

ػًم حهظیخٍ کیخ ؿخطخ ْے طٕ يیں یہ َہیں ىیکٓظخ یخ ٕٓچظخ کہ " يیَے ٓخطٓ ْی حیٔخ کْ َے کیخ " حّ کی رـخۓ يیں یہ ىیکُٓے کی ١َُِ 

 کٕٖٗ کَطخ ْٕں کیخ يیں ٔحهؼی حّ کخ ئظلن طٓخ؟ حّ چیِ کٕ ؿخَچُے حٍٔ ًٓـُٓے کی کٕٖٗ کَطخ ْٕںە

 تو کیب پھؽ آپ قچ ثونُے پؽ ثھی آيبظِ ؼھتے تھے؟ ،آگے ثڑھُب نؽوع کیبخت آپ َے يؽزهہ واؼ (  193 قوال ًَجؽ

 يیَے هیخل يیں يیَے ٓچ رٕنُے کے رہض ٓے نٕگ گٕحِ َْٕگےە خواة:

 ثچپٍ يیں يبں ثبپ کے قبيُے ثھی قچ ثونتے تھے؟(  194 قوال ًَجؽ

کزٓی کزٓی ؿٕٓٹ ٓے ٗـم کیخ کَطخ طٓخ يگَ ػخو ١ٍٕ پَ ٓچ ْی رٕنظخ طٓخە رؼٞ حٔهخص ىٔ ىٔٓظٕں کٕ يالَخ ْٕطخ طٓخ ؿٕ  يیں ٍَٟٔطخ   خواة:

آپْ يیں رہض ُیخىِ َخٍحٝ ْٕں طٕ يیں کٔی حیک کے پخّ ؿخ کَ حٓے رظخطخ طٓخ کہ کم يیَی يالهخص ىَٔٓے ىٔٓض ٓے ْٕة طٓی حٍٔ ِٔ 

ە ىَٕٔں ٕ ِٔ َہیں يخَظخ طٓخ يیں حٓے ىٔ چخٍ ىحٓظخَیں ُٓخطخ طٓخ حٍٔ ٗخو طک ِٔ يیَی رخص کخ یویٍ کَ نیظخ طٓخطًہخٍی رہض طؼَیق کَ ٍْخ طٓخ، ط

پَٓ ٓے ىٔٓض رٍ ؿخطے طٓےە چخْے حگهے ىٌ ْی ِٔ ىَٕٔں يـٓ ٓے َخٍحٝ ْٕ ؿخطےە يیَح هیخل یہ ْے کہ حیک رخص ؿٕ يیں َے ہللا ٓے 

ٍٕ پَ يُلی حَيحُ يیں ؿخٍی ٍکٓی ؿخۓ طٕ آگے ؿخ کَ حّ کخ يؼزض َظیـہ َہیں َکهظخ نیکٍ حگَ ٓیکٓی ْے کہ حگَ کٕة يُلی چیِ يکًم ١

کٔی يُلی کخو کے پیچٓے کٕة يؼزض حٍحىِ یخ ٕٓچ ْٕ طٕ ِٔ کخو يُلی ْٕطے ْٕۓ رٓی يؼزض ْٕ ؿخیخ کَطخ ْےە نیکٍ یہ کخو َْ کٔی کٕ 

کے رٓخة رُیخيیٍ کٕ حپُے پخّ ٍٔکُے کی ٹیکُیک رظخة کہ حٌ پَ چٍٕی کخ حنِحو نگخ کٕ حٌ  ُیذ َہیں ىیظخ، ؿیٔے ہللا طؼخنی' َے ك٠َص یٕٓق  

 کَ حَہیں حپُے پخّ ٍٔک نیںە

 خھوٹ ثوال خب قکتب ھے؟ یؼُی يًهستبً (  195 قوال ًَجؽ

رٓی ؿٕٓٹ َہیں رٕال حٍٔ  َہیں، َہیںە ؿٕٓٹ رٕال َہیں ؿخ ٓکظخە ىیکٓیں يیں َٛف حیک ًحص کٕ ْی ؿخَظخ ْٕں ؿُہٕں َے کزٓی يٌحهخ   خواة:

َے کزٓی رٓی ؿٕٓٹ کخ ٓہخٍح َہیں نیخە يیَے َِىیک حگَ ہللا طؼخنی' َے حپُے رُئں يیں کٔی  ٍٓخنض يآد   كیَحٌ کٍ رخص یہ ْے کہ َٓکخٍِ 

َے كَيخیخ کہ " حگَ کٕة  حهيّ ْےە يیں آپ کٕ حیک كیَحٌ کٍ كيیغ ُٓخطخ ْٕں، ٍٕٓل ہللا   کی ًحصِ  کٕ ٓچ کخ يؼیخٍ رُخیخ ْے طٕ ِٔ ٍٕٓل ہللا  

هي پہخڑ َٕٓے کخ ْٕ گیخ ْے طٕ حّ رخص پَ یویٍ کَ نیُخ نیکٍ حگَ کٕة کہے کہ کٔی ٗوٚ کی كطَص ريل گت ْے طٕ ٱطى ٓے یہ کہے کہ 

ٕة رخص يؼخل کے َے حگَ ک ہللا کے ٍٕٓل   هي پہخڑ کے حَيٍ ٓے َٕٓخ َکم آیخ ْےە یؼُیٱحّ رخص پَ َْگِ یویٍ َہ کََخە " آپ كیَحٌ ْٕں گے کہ 

 حهيّ ْےە کی ًحصِ  يلظَو   ١ٍٕ پَ رٓی کی ْے طٕ حّ کخ ٓچ َْٕخ یویُی حيَ ْےە ٓچخة حگَ کٔی ًحص يیں طکًیم پخطی ْے طٕ ِٔ ٍٕٓلِ 
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 گویب خجهّت تجعیم َہیں ھو قکتی؟(  196 قوال ًَجؽ

ىیکٓیں ہللا طؼخنی' َے حَٔخٌ کے َظخو رُخ ىی۔، حّ يیں حیک حٓظؼُخ ْے کہ حگَ ہللا چخْے طٕ ؿزهّض رٓی طزيیم ْٕ ٓکظی ْےە  خواة:

ٓٔٹى ٓیٹ کَ ىی۔، طٕ پَٓ ہللا حّ يیں کٔی هٔى کی ييحههض کی حؿخُص َہیں ىیظخە يگَ حیک ٗن حّ َے )ہللا طؼخنی' َے( حپُے پخّ 

 ي ٔ ٟٕحر٢ٍکٓی ْٕة ْے حگَ کٕة چیِ حّ کے طلض آ ؿخۓ طٕ پَٓ حٓے ٍٔگ رٓی کٕة َہیں ٓکظخە ہللا کہظخ ْے کہ هٕحػ

(Rules and Regulations)  یہ ٓذ حپُی ؿگہ ٹٓیک ْےە يؼخل کے ١ٍٕ پَ یہ کہخ ؿخطخ ْے کہ " يٕص کخ حیک ىٌ يظؼیٍ ْے " نیکٍ يیں حّ رخص

کٕ پهٹظخ ْے طٕ پَٓ کٕة چیِ كکْ َہیں  exception کَ ٓکظخ ْے " ؿذ يیَح ٍد حّ پَ یویٍ َہیں ٍکٓظخ کیَٕکہ طَؿًہ; " يیَح ٍد ؿٕ چخْے

ٍْظیە يٕص رَكن ْے يگَ یہ کہُخ کہ يٕص کخ حیک ىٌ يظؼیٍ ْے یہ ىٍٓض َہ ْٕ گخە یہ ْٕ ٓکظخ ْے کہ حیک رخٍ، ىٔ رخٍ ىػخ کََے ٓے يٕص 

کخ حهظیخٍ حٍٔ يَٟی ْے کہ ِٔ ٹهظی ٍْے يگَ یہ ١ے ٗيِ حيَ حٍٔ الُو ْے کہ آهَٕ يََخ ْےە حَٔخٌ کٕ يٕص ٍَٟٔ آۓ گی يگَ ہللا طؼخنی' 

 ٌِ یہٕى ٓے پٕچٕٓ کہ حگَ ِْحٍ رَّ یہ نٕگ َُيِ  يـیي يیں ہللا طؼخنی' َے یہ رخص کہی ْے " هٕوِ  ؿذ طک چخْے حّ کٕ ٹخنظخ ٍْے کیَٕکہ هَآ

' ؿذ طک چخْے حٓے ٹخنظخ ٍْیں گے طٕ کیخ يَیں گے َہیں؟ حد ىیکٓی۔ کہ حٌ ِْحٍ رَٕٓں کے ىٍيیخٌ کت رخٍ يٕص آ ٓکظی ْے يگَ ہللا طؼخنی

 حٍٔ يّٕهَ کَطخ ٍْےە

 يسفوظ پؽ کیب نکھب ھے؟ تو پھؽ نوذِ (  197 قوال ًَجؽ

يللٕظ يیں ٓذ کچٓ نکٓخ ْے، حّ يیں آپ کے َخو کے ٓخطٓ آپ کی پیيحثٖ کے ٓخطٓ، آپ کی َُيگی کے يوظهق حیَٕٹْ یخ  نٕفِ  خواة:

 ٔحهؼخص کے آگے نکٓخ ْٕح ْے کہ

  The man is going to quit)آپ يَ ؿخثیں گے( 

يیں حّ چیِ کٕ يٕص َہیں کہظخ رهکہ ؿیٔخ کہ ٓٹیؾ پَ ْٕطخ ْے، حیک ؿخَذ ٓے حىحکخٍ ىحهم ْٕطے ْیں حٍٔ ىَٔٓی ؿخَذ ٓے َکم ؿخطے 

ػهى ْے ؿٕ کٔی کخ ِٔ  يزخٍک ُٓخطخ ْٕں ؿٕ آپ رهکہ پٍٕی ىَیخ کے نی۔ حَظہخة كیَحٌ کٍ رخص ْے، یہ ہللا کے ٍٕٓل   ْیںە يیں آپ کٕ كيیغِ 

 ِِ َے كَيخیخ " ْٕ ٓکظخ ْے کہ ہللا طؼخنی' ىَیخ کی ػًَ  ، ٍٕٓل حکَو  هيح کے ٓخٌ ٔ گًخٌ يیں رٓی َہیں آ ٓکظخە يَ٘م ْٕ یخ يـَد حٍٔ رُي

ٕٓ رَّ " آپ کٕ َے كَيخیخ " پخَچ  آىْے ىٌ ٓے کظُی يّيص يَحى ْے؟ " طٕ آپ   َے ىٍیخكض کیخ " یخٍٕٓل ہللا   آىْخ ىٌ رڑْخ ىے " ٛلخرہ کَحو  

 ِِ حٍٝ پَ آثیں گجیں؟ يـٓے طٕ یٕں نگظخ ْے  پظہ ْے کہ پخَچ ٕٓ رَٕٓں يیں کیخ کچٓ ْٕ ٓکظخ ْے؟ حٌ پخَچ ٛيیٕں يیں کظُی َٔهیں حٍٔ کَ

ں، کی پیٖ گٕة کے يطخرن ْى حپُخ ٔهض پٍٕح کَ چکے ْی کہ ؿیٔے ْى نٕگ حَہی پخَچ ٕٓ رَٕٓں يیں ٓے گٍِ ٍْے ْیںە کیَٕکہ " ىحَیخل  

َے حٍٗخى كَيخیخ طٓخە حد ىیکٓیں کہ ؿٕ ہللا رـیَ  حکَو   حٍٔ حد ْى حّ پخَچ ٕٓ رَّ کے ػَٛے يیں ٓے گٍِ ٍْے ْیںە ؿْ کے يظؼهن ٍٕٓلِ 

کٔی کٕكض حٍٔ طَىّى کے پخَچ ٕٓ رَّ ىَیخ کی َُيگی يیں حٟخكہ کَ ٍْخ ْےە طٕ حّ ػَٛہ کے نی۔ حٓے کظُی َت طوهین کََخ ْٕں گیە 

کََخ ْٕ گخە حّ کے ٍُم کخ حْظًخو کََخ ْٕ گخە ہللا کے نی۔ كَى کی َُيگی حٍٔ يٕص کی کیخ كیؼیض ْے؟ حّ  Manageَيگی کٕ حّ کے نی۔ ُ

َے كَيخیخ کہ نٕگ ؿْ ٗوٚ کی َیکیٕں کی ٔؿہ ٓے حّ کی َُيگی کی ىػخثیں کَطے ْیں طٕ ہللا طؼخنی' حّ ٗوٚ کی  نی۔ ٍٕٓل ہللا  

 َُيگی رڑْخ ىیظخ ْےە

 آپ کو اـ کب تدؽثہ ھے؟(  198 قوال ًَجؽ

یٕں يلّٕٔ ْٕطخ ْے کہ يیَے چُي يوهٜیٍ َے يیَی ػًَ پَ رٓی ْخطٓ ٍکٓخ ْٕح ْےە يیں آپ کٕ حیک ٔحهؼہ ُٓخطخ ْٕںە حّ ٔهض  خواة:

ڈی کی  طٓےە َت َت پی حیچ (Enzymologist)هخيَیخص  ٓخل طٓی کہ حيَیکہ ٓے حیک ٛخكذ يیَے پخّ آۓ، ِٔ ٛخكذ يخَِْ  44يیَی ػًَ 

ِ طٓی، ٔیٔے ِٔ پظٓخنٕؿٔٹ رٓی طٓےە يیں کچٓ ریًخٍ طٓخە حَہٕں َے يیَح يؼخثُہ کیخ حٍٔ کہُے نگے کہ آپ ُیخىِ ٓے ُیخىِ طیٍ يخِ حٍٔ َُي

ٍْیں گےە يیں َے پٕچٓخ کہ کیخ کَٔں؟ ٓگَیٹ َٕٗی طَک کَ ىٔں؟ يیَے ىٔٓض َے ؿٕحد ىیخ کہ حد چخْے ٓگَیٹ چٕٓڑ یخ َہ چٕٓڑ کٕة 

ہیں پڑے گخە يیں َے حّ ٓے کہخ کہ ٹٓیک ْے یخٍ يیں َے طیَی رخص ٍٓ نیە ؿذ يیں ٔحپْ آیخ طٕ يیں َے ٕٓچخ کہ يیَے پخّ طٕ كَم َ

یہی حیک ػهّض ْے ٓگَیٹ کی ە ە ە حٍٔ یہ کہہ کہظے ْیں کہ حٓے رٓی چٕٓڑ ىٔ حٍٔ يیں َے حرٓی رہض ٓخٍے رَحَڈ کے ٓگَیٹ چکٓے رٓی 

َے رَحَڈُ کے ٓگَیٹ رٓی طٕ پیُے چخْیں، حّ ١َف يیں َے يِیي ٓگَیٹ پیُخ َٗٔع کَ ىی۔ە يیں َے هٕد َہیںە يیں َے ٕٓچخ کہ ىٔٓ

 ٓگَیٹ پی۔ە کٕة پخَچ ٓخص رَّ حٓی ١َف گٍِ گ۔ە پَٓ يیَح ْٔی ىٔٓض حيَیکہ ٓے ٔحپْ آیخ حٍٔ يـٓے ىیکٓ کَ كیَص ٓے کہُے نگخ،

„Your are still alive?‟  

)طى حرٓی َُيِ ْٕ؟ ە ە ە ؿی ە ە ە حٍٔ پہهے ٓے ُیخىِ ٛلض يُي رٓی ْٕں( طٕ يیَح ىٔٓض يـٓ ٓے  ‟And Healtheir„يیں َے ؿٕحد ىیخ 

طٕ حّ َے يخطٓے پَ  I smoked a littleپٕچُٓے نگخ کہ یہ کیٔے يًکٍ ْٕح کہ طى رچ گ۔؟ کیخ طى َے ٓگَیٹ چٕٓڑ ىی۔؟ طٕ يیں َے کہخ ە ە ە 

طٕ کہُے نگخ کہ طًزخکٕ یخ! حّ کخ يطهذ ْے کہ طًزخکٕ ْی طًہخٍے نی۔ ٗلخ رٍ گیخە يیں َے پٕچٓخ کیٔے؟ ْخطٓ يخٍ کَ کہخ ە ە حٔ يیَے هيح

bronchodilator  ًَرٓی ْےە یہ َُيگی کخ حپُخ حَيحُ حٍٔ طٔهٔم ْےە حد ىیکٓیں َخ رہض ٓخٍے حیٔے نٕگ يٕؿٕى ْیں ؿُہٕں َے ٓخٍی ػ

يگَ ِٔ حیٔے نٕگٕں ٓے رہض پہهے يَ گ۔ ؿُہٕں َے ٓخٍی ػًَ ١َف ١َف کے يًُٕػخص حٍٔ  يًُٕػخص یخ يکَْٔخص کٕ ْخطٓ َہیں نگخیخ ْٕطخ

 يکَْٔخص کٕ ْخطٓ ٓے ؿخَے َہیں ىیخە

 ؟گوؼًَُٹ کبنح کے ثؼع کہبں گ۔ پڑھُے کے نی۔؟ ثُُب کیب چبھتے تھے(  199 قوال ًَجؽ

ٔهض ًْخٍے پخّ حطُے آپٍ٘ رٓی َہیں ْٕطے طٓےە حّ ٔهض يیں َے حَگهٖ نیُگٕثؾ حیُڈ نٹَیچَ يیں پٕٓٹ گَیـٕحیٍ٘ کیە حّ  خواة:

کیَٕکہ حٌ ىَٕں ٓذ ٓے يؼُِ حٍٔ  ٶٓذ ٓے آٓخٌ حٍٔ حچٓی يالُيض یہی ًٓـٓی ؿخطی طٓی کہ حیق حے کََے کے رؼي كٕؽ يیں چهے ؿخ

ظے طٓےە يیں حگَ حپُی َُيگی کے پٕٓٹ گَیـٕحیٍ٘ کے رؼي " ٕٓل َِٓٔٓ " يیں ؿخ ٓکحكظَحو حىحٍِ ًٓـٓخ ؿخطخ طٓخە حّ کے ػالِٔ  هخرمِ 

َِ ٶرخٍے يیں رظخ ىٍحٛم حیک ًُْی کیلیض ٓے ىَٔٓی ًُْی  ‟Mysticism„ػهًیہ ْےە يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ طًخو ں طٕ يیَح ٓلَ حیک ٓی

حیک ػٌحد ٓے کیلیض يیں ىحهم َْٕے کخ َخو ْےە یہ ؿٕ حىَْ حىَْ گٕٓيُے پََٓے ٔحنے ىٍٔیٖ یخ يهُگ ْیں طٕ يیَے نی۔ حٌ کٕ ٕٛكی کہُخ 

کى َہیںە کیَٕکہ يیں ؿخَظخ ْٕں کہ َہ حٌ نٕگٕں کے پخّ ػهى ْے حٍٔ َہ ْی ُٗخهضە يیَح هیخل ْے کہ ؿذ ْى ظخَْی ػهٕو کی حَظہخ کٕ 

ػهى کی ١َف ؿخَے کے نی۔ ًْیں رہض ٓخٍی ًٓـٓ پٕؿٓ حٍٔ حَڈٍٓٹیُڈَگ کی ٍَٟٔص ْٕطی ْےە  Metaq Physicalپہُچظے ْیں طٕ حیک 

َُخ آٓخٌ ْے يگَ هيح کے ١َیوہ کخٍ کٕ ًٓـُٓخ حٍٔ حّ کے يطخرن آگے رڑُْخ رہض ي٘کم ْےە پٕٓٹ گَیـٕحیٍ٘ کے آهَی ٓخل رخص کٕ ؿخ

ههذ " کہہ ٓکظے ْیں يـٓے کٔی چیِ  يیں يـٓے حیک َہخیض ُٓـیيِ َٕػیض کے ئهے کخ ٓخيُخ کََخ پڑحە آپ حّ کیلیض کٕ " حَوزخِٝ 
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يؼَری ػهٕو کی ُٗخٓخة يکًم ْٕ چکی طٓیە حٌ کے كهٔلہ ٔ طخٍین حٍٔ ىیُیخص کى يیں َے  ٓے هٕٗی حّ نی۔ َہیں ْٕطی طٓی کہ

„Out of the way‟  ِپَٓ، حيٍ ػًم ْے طى  ؿخ کے حٌ ػهٕو کی طلٜیم کی طٓیە يیَے ٓخيُے حیک ٕٓحل طٓخ کہ حکَ ػهى ْی ؿَٝ ٔ ؿخیض

 يِیي كهٔلیخَہ حَيحُِ  5ٹ کخ كهٔلہ ٓخيُے آ ٍْخ طٓخ حٍٔ حّ کے ٓخطٓ کے ىٍيیخٌ، ٔؿٕىی 2:81ٓے  2:71َٜیذ کیٕں َہیں ْٕطخ؟ حٌ ىَٕں، 

حٍد حَٔخٌ یہ  7ي٘ظَک یہ طٓی کہ یہ ٓذ هيح کے هالف ؿخ ٍْے طٓےە يیَح هیخل یہ طٓخ کہ حگَ كکَ رٓی حرَٓ ٍْے طٓےە حٌ ٓذ يیں هيٍِ 

 هيح ْے، کیَٕکہ یہکہیں کہ هيح ْے طٕ رٓی يیں حٌ کی ْخں يیں ْخں يالطے ْٕۓ َہیں کہٕں گخ کہ 

Merit of intellect and intelligence  

َہیں رُظخ طٓخە يیَح هیخل یہ طٓخ کہ ؿذ طک آپ يکًم طلوین ٔ ؿٔظـٕ َہیں کَ نیظے حّ ٔهض آپ کٕ یہ کہُے کخ كن كخٛم َہیں ْٕطخ کہ هيح 

ًـٓظخ ْٕں کہ یہ ٕٓحل ٓذ کے ًٍْ يیں آَخ ْے یخ َہیں ْے؟ نیکٍ ؿٕ ُٓـیيِ طَیٍ َٕػیض کخ ٕٓحل يیَے ًٍْ يیں آیخ، حٍٔ يیں ٓ

چخْی۔ حٍٔ يیں كیَحٌ ْٕطخ ْٕں کہ یہ ٓذ کے ًٍْ يیں کیٕں َہیں آطخ؟ يیَے ًٍْ يیں یہ هیخل ًْہ ٔهض يٕؿٌِ ٍُْے نگخ کہ يیٍ کْ 

ں؟ ِٔ آهَ کیخ چیِ ْے؟ چیِ کے نی۔ َُيگی گِحٍ ٍْخ ْٕں؟ کٌٕ ٓی هيٍ حیٔی پخثیيحٍ ْے کہ ؿْ کے نی۔ يیں حپُی َُيگی رَٔ کَ ٍْخ ْٕ

يَطزہ؟ يخل؟ ػِّص؟ ىٔنض یخ ٗہَص؟ چَٕکہ حّ ٔهض طک ٓخیي " ٓيْخٍطٓ ريْخ " کی ٍٔحیخص کٕ ىیکٓظخ ْٕح ٕٓچ ٍْخ طٓخ کہ حٌ کٕ ؿٍ چیِٔں 

يیں ِٔ یہ ًٓـُٓے ىَیخ کی ٔؿْٕخص رہض ٹّٕٓ حٍٔ يؼوٕل طٓیں، يیَے هیخل  ں کہ حٌ کے طَکِ ٶىَیخ پَ يخثم کیخ، حٍٔ يیں آپ کٕ رظخ َے طَکِ 

کی کٕٖٗ کَ ٍْے طٓے کہ آهَ ِٔ کٌٕ ٓخ پخثیيحٍ ػًم ْے ؿْ ٓے ًْخٍی َگخِ ٍُٔٗی پخطی ْے؟ يگَ ؿْ ٕٓحل کخ ٓخيُخ " ريْخ " 

َہیں کَ ٓکخ حّ کخ ٓخيُخ يـٓے کََخ پڑحە ِٔ ٕٓحل یہ طٓخ کہ حیک ١َف ًْخٍی طًخو طَ طَؿیہخص ىَیخ ٓے آگے َہیں رڑْظیں حٍٔ ىَٔٓی ١َف 

کی رخهی ٓچخثیخں ىیکٓی ْٕة طٓیںە  ًخٍی طَؿیلخص رخالۓ کخثُخص چهی ؿخطی ْیںە ْى نٕگٕں کٕ حیًخٌ ٍٔػے يیں يالە يیں َے حپُے َزی  ْ

کََے کٕ طیخٍ َہیں طٓخە چخْے ٓخٍی ىَیخ کے  rejectيیں حٌ کی رظخة ْٕة حّ ٓچخة کٕ طلوین يیں ٍَٟٔ الَخ چخْظخ طٓخ يگَ يیں حّ کٕ 

 کٕ ئظَى کَ ىیںە كالٓلَ رٓی حّ

 آپ کو کوئ ڈؼ تھب؟(  299 قوال ًَجؽ

ڈٍ َہیں طٓخە یہ يیَح طـْٔ طٓخە آپ کے پخّ ٛيحهض کٕ پَکُٓے کخ َٛف حیک ١َیوہ ْے کہ آپ يخٟی يیں ؿخطے ْٕە حرٓی يیں  خواة:

حرخریهیں َہیں طٓیں، رهکہ حرَحہہ کخ ن٘کَ کٔی ىیکٓظخ ْٕں کہ ؿخٔیي ؿخييی ٛخكذ كَيخطے ْیں ٍٕٓسحنلیم يیں ؿٕ ٔحهؼہ ریخٌ ْٕح ْے ْٔخں 

ے يَٝ يیں يزظال ْٕ گیخ طٓخە طٕ يیں ًٓـٓظخ ْٕں کے آپ کٕ یہ کہُے کخ کٕة كن َہیں کہ ْٔخں حرخریهیں َہیں طٓیں، کیَٕکہ آپ حپُے يٕهق ک

ْیںە يیَے پخّ پٕ حّ ػَد ٗہِحىے كن يیں کٕة گٕحْی َہیں ٍکٓظے ؿزکہ يیَے پخّ طٕ حّ ٔحهؼہ کے ػیُی ٗخْيیٍ کے ریخَخص يٕؿٕى 

ٌ کخ نکٓخ ْٕ هٜیيِ يٕؿٕى ْے ؿٕ حّ َے حپُی ػٍٕص یخ يلزٕرہ کے نی۔ نکٓخ طٓخە ِٔ ٗہِحىِ رظخطخ ْے کہ ِٔ ْخطٓی ٔحنٕں کے پخّ گیخ حٍٔ ح

طخ ْے کہ ِٔ حپُے ٓخطٓیٕں گےە حّ کے رؼي ِٔ ٗہِحىِ رظخ ٶکٕ رظخیخ کہ یہ حرَحْیى کے هيح کخ گَٓ ْے، حّ پَ چڑْخة يض کََخ، يخٍے ؿخ

ًٓیض پہخڑٔں يیں چال گیخ حٍٔ پَٓ حَہٕں َے حرَحہہ کے ن٘کَ پَ پََيے حڑطے ْٕۓ ىیکٓے حٍٔ پَٓ حّ ن٘کَ کی طزخْی کخ يُظَ حپُی آَکٕٓں 

 ٓے ىیکٓخە 

کے ػیُی ٗخْيیٍ کخ َْٕخ یہ حٕٛل ْے طًخو هخٌَٕ کخ حٍٔ طًخو طخٍین کخ کہ کٔی رٓی ٔحهؼہ کی ٛيحهض کٕ پَکُٓے کے نی۔ حّ ٔحهؼہ 

ٍَٟٔی ْےە حچٓخ حپ ًٍح يَٜ کی ١َف َگخِ ىحنی۔، آؽ کخ حَٔخٌ کْ ١َف کہہ ٓکظخ ْے کہ ىٍیخۓ َیم ىٔ كّٜٕں يیں طؤیى ْٕح طٓخ یخ َہیں؟ 

ٍِ الکٓ کی حگَ آپ کے ٓخطٓ طٓےە رخ ؿٕ ك٠َص يٕٓی   گُظی کے يطخرن( )رخدِ حىَْ حیک آىيی طٕ َہیں طٓخە ْٔخں رخٍِ الکٓ یہٕىی يٕؿٕى طٓے 

 يؼزض ٗہخىص َہیں گُظے کہ یہ ٔحهؼہ ْٕح طٓخ طٕ حیک ٗہخىص يُلی گٍ نٕ کہ ِٔ ٔحهؼہ ًٍَٔخ َہیں ْٕح طٓخە 

کے  یہ ًْخٍے ؿٕ نٕگ ْیں َخں، آؽ کے ىحٍَٕ٘، حٌ کے پخّ طُویي کخ کٕة يؼیخٍ َہیںە هَآٌ کی رخطٕں کٕ " حٓخ١یَ حالٔنیٍ " هَحٍ ىیُے ٔحنٕں

ىنیم َہیں ْٕطیە آؽ حگَ حیک ٔحهؼہ ًٍَٔخ ْٕطخ ْے طٕ کم کالں حٓے ػخرض کََے کے نی۔ ىٔ گٕحِ طٕ چخْی۔ ْٕطے ْیں حٍٔ یہخں  پخّ هٕى کٕة

ظے طٕ رخٍِ الکٓ نٕگٕں کی گٕحْی يیَٔ َْٕے کے رخٔؿٕى کْ رُیخى پَ هَآٌ کی رخطٕں کٕ حٓخ١یَ حالٔنیٍ هَحٍ ىیخ ؿخطخ ْےە آپ یہ طٕ کہہ ٓک

هى َہیں کہ یہ ٔحهؼہ کیَٕکَ ًٍَٔخ ْٕح نیکٍ آپ حّ ٔحهؼہ کے ٔؿٕى ٓے ْی کیَٕکَ حَکخٍ کَ ٓکظے ْیںە یٕں يیں حّ رخص پَ ْیں کہ ًْیں ػ

طیخٍ َہیں طٓخ کہ حکؼَیض کی ْخں يیں ْخژ يالطے ْٕۓ يیں هيح کے َْٕے یخ َہ َْٕے کخ یویٍ کَ نٕںە پَٓ يیں َے آٹٓ رَّ طلوین ٔ ؿٔظـٕ 

ص کے ؿٕحرخص ڈَْٕڈُْے يیں َٛف کَ ىی۔ە يیَح ٓذ ٓے پہال ٕٓحل یہ طٓخ کہ يیں حّ ىَیخ يیں آُحى آیخ ْٕں کہ کَطٓے ْٕۓ چُي ٕٓحال

 گَ هيح ْے طٕ يیں آُحى َہیں ْٕںەؿالو آیخ ْٕں؟ يیَح هیخل طٓخ کہ ح

 تو پھؽ خواة يال؟(  291 قوال ًَجؽ

يالە یہ کٕة يیَے حَيٍ کی یخ يیَے ٔؿيحٌ کی گٕحْی َہیں کہ هيح ْے رهکہ رخنکم يال حٍٔ رہض ْی يؼزض يال، كظًّی حٍٔ كخثُم ؿٕحد  خواة:

کے ًٍیؼے ػخرض کَ ٓکظخ ْٕں کہ هيح ْےە  External Argumentٍٍٔٗ کی ١َف ػیخں ْٕ گیخ کہ هيح ْے حٍٔ يیں حّ کے يـٕى کٕ حیک  ٍُِٔ 

طٓے آؽ طک حٌ کٕ گٕة  حّ ٔهض کے رُخۓ ْٕۓ ؿٕ پیَحيیٹَُ حٛم رخص یہ ْے کہ َْ ُيخَے يیں هيح حپُے َْٕے کی ىنیم ٓے ْی َُيِ ْٕحە

 ٍ ْٕںەٓخثُٔيحٌ، کٕة ىحٍَٕ٘، کٕة كهٔلہ طٕڑ َہیں ٓکخە حگَ کٕة یہ کخٍَخيہ َٓحَـخو ىے ٓکظخ طٕ يیں آؽ رٓی هيح کٕ چٕٓڑَے کٕ طیخ

I am always ready to learn.  

اليسبنہ َؽوؼت ھوتی ھے، آپ َے تو لُبػت کؽ نی، گھؽ وانے کیب گھؽ کے يؼبيالت چالَے کے نی۔ پیكے کی (  292 قوال ًَجؽ

 ؟کؽتے ھیں

کچٓ ػَٛہ هزم يـٓ ٓے کٔی َے پٕچٓخ طٓخ هيح کخ ك٠م کیخ ْٕطخ ْے؟ طٕ يیں َے حَہیں ؿٕحد ىیخ طٓخ حٍٔ حٓی ؿٕحد يیں آپ کخ  خواة:

يلظخؽ َہ ْٕ، حیٔخ ٍُم ىے ؿٕ حٓزخد کخ يلظخؽ َہ ْٕ، حیٔخ حیًخٌ ىے  ؿٕحد رٓی ي٠ًَ ْے " ؿذ ہللا آپ کٕ حیٔی ػِّص ىے ؿٕ ههن کی

ؿْ يیں آُيخثٖ َہ ْٕ طٕ ًٓـٕٓ کہ ہللا طؼخنی' َے حپُخ ك٠م کَ ىیخ ْےە " یٕں ًٓـٓ نیـی۔ کہ يیَح ٍُم حٓزخد کخ يلظخؽ َہیں ْےە يیں 

يغ ْٕ چکی ْیں حٍٔ يیَح َخَٗ ؿٕ کچٓ يـٓے ىے ؿخطخ ْے يیں کظخریں ٗخ 31طٔزیق رظخَے کے پیٔے َہیں نیظخ ْٕںە حرٓی ىیکٓیں کہ يیَی 

 ٍکٓ نیظخ ْٕںە يیٍ َے کزٓی حّ ٓے پٕچٓخ َہیں، کزٓی حّ ٓے يؼخٟٔہ ١هذ َہیں کیخە
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 آپ کی اھهیہ َے ثھی کجھی تمبَہ َہیں کیب؟(  293 قوال ًَجؽ

یہ ػخىص ْے ٓذ حچٓخ کٓخَے ٔحنے ْیں حٍٔ حیک  ِٔ حّ كٕحنے ٓے يـٓ ٓے ىٔ ْخطٓ آگے ْیںە ًْخٍے گَٓ يیں َٗٔع ٓے ْی خواة:

 ٔهض يیں ٓذ حچٓخ کٓخثیں گے نیکٍ حّ کیٔخطٓ ىَٔٓے ٔهض رٕٓکخ رٓی ٍُْخ پڑے طٕ رٕٓکخ رٓی ٍطٓے ْیںە

 کیب والؼی ایكب ولت آتب ھے کہ خت آپ نوکوں کو ثھوکب ؼھُب پڑے؟(  294 قوال ًَجؽ

ٍحص ْى ىٕٔٓ رُئں کٕ کٓخَخ کٓالطے ْیں حگهی ٛزق ْى نٕگٕں کٕ رٕٓکخ ٍُْخ پڑطخ ْے حٍٔ رخنکم آطخ ْےە رهکہ یٕں ْٕطخ ْے کہ ؿْ  خواة:

حیک ىَٔٓے ٓے پٕچٓظے ْیں کہ ٍحص کے کٓخَے يیں ٓے کچٓ رچخ ْٕح ْٕ طٕ حّ ٓے يُہ کخ ًحثوہ ْی ريل نیںە یہ رخص ًْخٍے ٓخطٓ 

ٍٕ ٓے آ ٍْے طٓےە حَہٕں َے يـٓ ٓے پٕچٓخ الٍْٕ ٓے کٕة چیِ رخنکم كطَی ْےە آؽ ْی کخ ٔحهؼہ ىیکٓیں، يیَے حیک يهُے ٔحنے الْ

يُگٕحَی ْے طٕ رظخ ىیںە يـٓے الٍْٕ کے چُے رہض پُٔي ْیں نکیٍ يیں َے يُغ کَ ىیخ کہ حّ کی کیخ ٍَٟٔص ْے حٍٔ حپ يـٓے يلّٕٔ 

 ْٕ ٍْخ ْے، چُے يُگٕح ْی نیُے چخْی۔ طٓےە

 ھیں؟ ثچوں کی ثھی تو ضواھهبت ھوتی(  295 قوال ًَجؽ

يیں آپ کٕ حیک رخص رظخطخ چهٕں کہ يیَے ریٹے ػزيہللا َے " َٗیؼہ ال " يیں  رچٕں کٕ حٌ کی يَٟی کی چیِیں يم ْی ؿخطی ْیں يگَ خواة:

گَیـٕحیٍ٘ کیە حّ کے رؼي کًپیٕٹَ ٓخثُْ يیں حیى حیْ ٓی کیە ِٔ يـٓ ٓے پیٔے يخَگظخ ْے، يیَے پخّ ْٕطے ْیں طٕ ىے ىیظخ ْٕں 

ٓی حَٛحٍ َہیں کیخە يیں َے کزٓی حّ ٓے حَکخٍ َہیں کیخە يیں حٍٔ حگَ يیَے پخّ َہیں ْٕطے طٕ کہظخ ْے کہ کٕة رخص َہیں ٍُْے ىیںە حّ کز

َے ػزيہللا ٓے کہخ ؿہخں ىل چخْظخ ْے َٕکَی کَ نٕە ِٔ کہظخ ْے کہ يـٓے حیک ىٔکخٌ رُخىیں يیں طٕٓڑح رہض ٍُم حپی يَٟی ٓے کًخطخ 

خَيحٌ يیں ٹیچُگ کخ ٍكـخٌ رہض ُیخىِ ْے، ْى ٍْٕں گخە طٔزیق ِٔ يـٓ ٓے ُیخىِ کَطخ ْےە يخٗخء ہللا حّ کی طؼهیى ئُٕں ْے، يیَے ه

 نٕگ كطَی ١ٍٕ پَ ْی ٗخیي ٹیچُگ ٓے ٔحرٔطہ ْیںە

 فهى وغیؽِ ظیکھتے ھیں؟(  296 قوال ًَجؽ

رہض ٕٗم ٓے ىیکٓظخ ْٕںە يیں ٍحص کٕ طٔزیق کَطخ ْٕں حٍٔ حّ ٓے پہهے پخَچ یخ چٓ ٕٓ نٕگٕں ٓے يهُخ يالَخ رٓی ٍْظخ ْے طٕ  خواة:

 ٓکخ ْٕح ْٕطخ ْٕں طٕ يیں کٕة ىًْخکہ ىحٍ هٔى کی كهى ىیکٓظخ ْٕںەؿذ يیں رہض ط

 قهطبٌ ؼاھی کی فهًیں ظیکھتے ھیں؟(  297 قوال ًَجؽ

َہیں يیں حٍىٔ، پُـخری حٍٔ هخٙ ١ٍٕ ُْئٓظخَی كهًیں َہیں ىیکٓظخ حّ کی ٔؿہ یہ ْے کہ رٓخٍطی كهًٕں کخ يٕٟٕع یخ طٓیى حیک ْے  خواة:

حٍٔ ًْخٍی كهًٕں کخ طکُیکی يؼیخٍ ٔیٔے ْی رہض گٓٹیخ ْےە حد حَگَیِی كهًیں رٓی رکٕحّ ْٕ چکی ْیںە کزٓی کزٓخٍ کٕة حیک آىْ 

 ىیکٓ ٍْخ طٓخە The Book of Eliيهظی ْےە حرٓی ٍحص کٕ يیں  حچٓی حَگَیِی ىیکُٓے کٕ

 گبَے وغیؽِ قُتے ھیں؟(  298 قوال ًَجؽ

گخَے َہیں ُٓظخ َٗٔع ٓے ْیە رْ حگَ کٕة رہض حچٓخ نگ گیخ طٕ حیک آىْ يُٹ کے نی۔ ٍٓ نیظخ ْٕں حّ ٓے ُیخىِ يیَی  خواة:

 حٓظطخػض َہیں ْےە

 کف ِؽذ کؽتھے ھیں؟اـ کے ػالوِ تفؽیر (  299 قوال ًَجؽ

يیں حکؼَ كخٍؽ َہیں ْٕطخ، حگَ کزٓی كَحؿض يهے طٕ ٹی ٔی ٔؿیَِ ىیکٓ نیظخ ْٕں، )حپُے کًَے يیں رڑے ٓے ٹی ٔی کیطَف حٗخٍِ  خواة:

 کخ ٕٗم ْےە کٕة َت چیِ آ ؿخۓ يیں رڑے ٕٗم ٓے هَیيطخ ْٕںە Gadgetsکَطے ْٕۓ( یہ ٹی ٔی ىیکٓ ٍْے ْیں يـٓے حنیکڑحَک 

I even buy thenm at the cost my existence  

 يیَح ٹی ٔی يـٓے ٍحص کٕ ؿگخۓ ٍکٓظخ ْےە حّ کی یہی رخص يـٓے پُٔي ْےە

 اپُے نی۔ نجبـ کب ضوظ اَتطبة کؽتے ھیں؟(  219 قوال ًَجؽ

 يیں حپُے نزخّ کخ ڈیِحثٍ هٕى ٕٓچظخ ْٕںە خواة:

 ھیں؟ ؾيبَے کے زكبة قے نجبـ کب اَتطبة کؽتے(  211 قوال ًَجؽ

حگَ ُيخَہ يـٓے ٔهض ىیظخ طٕ يیں ُيخَے کٕ رہض پیچٓے چٕٓڑ چکخ ْٕطخە کیَٕکہ يیَے هیخل يیں ؿّيص حٍٔ َيٍص يیَی ٍگ ٍگ يیں رَٓی  خواة:

ْٕة ْےە يیں َٕؿٕحَٕں کے ١ٍٕ ١َیوٕں ٓے، حٌ کے حَيحُ ٔ ح١ٕحٍ ٓے، حٌ ٓے ُیخىِ ٔحهق ْٕںە يیں َے حٌ نٕگٕں کے آٓیذ پڑْے ْٕۓ 

ں حپ يیَے حٍىگَى ِْحٍٔں ٶهى ْے کہ حٌ کی ٍحْیں کہخں ٓے َٗٔع ْٕ کَ کہخں پَ هظى ْٕطی ْیںە يیں ؿہخں رٓی ؿخْیں، يـٓے ػ

َٕؿٕحَٕں کٕ ىیکٓیں گے حٍٔ حٓی ٔؿہ ٓے يـٓے حٌ نٕگٕں ٓے رہض ُیخىِ حَْ ْےە يیں ًٓـٓظخ ْٕں کہ حٌ َٕؿٕحَٕں َے آگے چم کَ 

ٕں کہ يیَے َٕؿٕحٌ ىٔٓض ىٔ چیِٔں کے حػَحص ٓے يللٕظ ٍْیںە حٌ پَ ٓیکٕنَحُو کخ حػَ َہ ْٕ حٓخٓی َٕػیض کخ کخو کََخ ْےە يیں چخْظخ ْ

اّل کخە حٌ کٕ َٛف حٍٔ َٛف ئهًخٌ َْٕخ چخْی۔ە حٌ کی ُٗخهض يیں ئهًخٌ َْٕے کے ػالِٔ کٕة حٍٔ چیِ َہیں َْٕی چخْی۔ە حٍٔ َہ ْی ي  

 ْ ٍْے ْیںەہللا کخ ٗکَ ْے ْى حّ كٕحنے ٓے ىٍٓض ًٓض کی ١َف رڑ

 ضونجو کوٌ قی پكُع کؽتے ھیں؟(  212 قوال ًَجؽ

 Chanal)" 6يیَی هٕٗزٕ کخ يؼیخٍ طٕ رہض ك٠ٕل ْے، يگَ رخَْ ٓے ؿظُی رٓی آطی ْٕ رڑی ؿؼهی ْٕطی ْے طخ ْى يـٓے "ٗیُم  خواة:

 ەرہض پُٔي ْے (5

قًدھب خبتب ھےە کیب نوگ ایک کهیٍ نیو  ھًبؼے ھبں يوفی اؾو يیں ظاڑھی اوؼ ػًبيہ کو الؾو و يهؿوو(  213 قوال ًَجؽ

 يوفی قے يم کؽ چوَکتے َہیں ھیں؟

کیخ  (Establish)اّل ْے حّ َے ىحڑْی کٕ رڑی ّٗيص ٓے ٍحثؾ پہهے نٕگ ٍَٟٔ چَٕکظے طٓے نیکٍ حد َہیںە ىٍحٛم ًْخٍح ؿٕ ٍٔحیظی ي   خواة:

لزض ْے يگَ يـٓے حیک رخص کزٓی ًٓـٓ َہیں آة کہ آپ ْٕح ْےە يیں رٓی ىحڑْی کی ػِّص کَطخ ْٕں حٍٔ رخٍیٖ ك٠َحص ٓے يـٓے ي

حّ ُٓض کٕ رخهی طًخو ُٓظّٕں ٓے رخال طَ کیٕں ًٓـٓظے ْیں؟ حیک ػًهی ُّٓض ؿٕ آپ کی َُيگی حٍٔ کَىحٍ يیں کخو آطی ْے ؿٕ آپ کٕ 
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 Externalحیک هخٍؿی يظہَ یخ ئهًخٌ رُُے کی حٛم حْهیض رو٘ظی ْے حّ کٕ َظَحَيحُ کَىیخ ؿخطخ ْے حٍٔ حّ کے رَػکْ ىحڑْی ؿیٔے 

Feature  کٕ کْ ١َف پٍٕح حٓالو هَحٍ ىے ىیظے ْیںە کٔی ُيخَے يیں ىحڑْی ئهًخٌ کے کَىحٍ حٍٔ پٍٕی َُيگی کی ًَخثُيگی کَطی طٓی

حد حّ کے  حد ِٔ رخص طٕ ٍْی َہیںە حکؼَیض کٕ ىیکٓیں طٕ آؽ ىحڑْی طؼّٜذ، کى ػهًی حٍٔ ػوخثي کی رے ؿخ ٓوظی کی ػاليض رٍ چکی ْےە

 ػهى ْےە ٍٕٓل   ٓخطٓ يیَی ٔحرٔظگی َہیں ٍْی کیَٕکہ يیں ؿخَظخ ْٕں کہ ُّٓضِ 

يمطّؼبت پؽ آپ َے تسمیك کی ھے، اٌ کے ثبؼے يیں تو یہ زکى تھب کہ اٌ کی تهؽیر َہیں کیدب  زؽوفِ (  214 قوال ًَجؽ

 قکتی؟

ٍِ  كکى طٕ هیَ َہیں کہخ ؿخ ٓکظخ، حنزظہ كَٔفِ  خواة: ّ   يوطّؼخص کے كٕحنے ٓے حهٕحل رٓی رہض کى ْیںە ُیخىِ حهٕحل ك٠َص حر ٓے  ػزخ

ئَی ْیںە حٍٔ يیَی ؿذ رخٍی آة طٕ يیں رٓی یہی ٕٓچ ٍْخ طٓخ، يیں َے ہللا طؼخنی' ٓے ػَٝ کی کہ ؿذ ٓخٍح هَآٌ ًْخٍے ًٓـُٓے 

يیں رٓی رہض چخالک طٓخ، حّ نی۔ يیں َے ػَٝ پیٖ کی  کے نی۔ َہیں ْے طٕ پَٓ رہض ٓخٍے هَآٌ کی ْى ٓے ؿٕحد ١هزی رٓی َہ کَٔە

ے طٓیە يیں َے کہخ کہ ہللا يیخں کم کٕ آپ کہٕ گے کہ یہ طًہخٍے ًٓـُٓے کے نی۔ طٓخ کیَٕکہ رخٍرخٍ آپ هَآٌ يیں یہی كَيخٍْے ْٕ یہ طًہخٍ

آطخ طٕ حّ کے نی۔ ًْیں ًّيہ ىحٍ َہیں  ًْخٍی ًٓـٓ يیں َہیں ًٓـُٓے کے نی۔ ْے طٕ هَآٌ يیں ٓے حگَ کٕة رخص یخ حّ کخ کٕة كکى

خطیں ٹَٓحیخ ؿخ ٓکظخ، نیکٍ يیں ٓخطٓ ٓخطٓ حٌ كَٔف پہَ ؿٍٕ ٔ كکَ رٓی کَ ٍْخ طٓخە طٕ يـٓے پَٓ ہللا کَیى َے يہَرخی كَيخة حٍٔ رہض ٓخٍی ر

 کٓهُخ َٗٔع ْٕ گجیں، حٍٔ یٕں آْٔظہ آْٔظہ یہ حیک رہض رڑح

Pattern of Knowledge  َٔؿٕى يیں آگیخە حّ پَ يیں َے حیک نیکچَ ىیخ ْےە ؿٕ ٗخیي چٕىِ ٕٓ رَّ يیں پہهی يَطزہ ىیخ گیخ ْٕە يظ٘خرہخص پ

يوطّؼخص پَ یہ نیکچَ ْے حّ يیں، يیں َے رڑے  یؼُی كَٔفِ  Particular formکے ػالِٔ حٌ کی  General formيیں َے نیکچَ ىیخ ْے حٌ کی 

يوطّؼخص کے كٕحنے ٓے ُیخىِ رخص حّ نی۔ َہیں کہ حَخڑیٕں کے ْخطٓ يیں یہ  رلغ الیخ ْٕںە ْخں كَٔفِ کٕ ُیَِ ُٓـیيِ حَيحُ يیں کچٓ رخطٕں 

ًُْی کخ ٗکخٍ ْٕ ٓکظخ  ں ٓے کخو نیُخ َٗٔع کَ ىیظے ْیںە حّ ١َف یہ ػهى حیک هطََخک طٕحٍىِ إکَطخ ْےە حٍٔ نٕگ پَٓ حٹکم پچٕ sufferػهى 

 ْےە

قے تھبو ؼکھب ھے، تو پھؽ ایكی  (Fore Brain)یہ فؽيبتب ھے کہ ھؽ غی ؼوذ کو يیں َے پیهبَی یب  ہللا تؼبنی'(  215 قوال ًَجؽ

 ؟يوؼتسبل يیں اَكبَی آؾاظی اوؼ اؼاظِ کہبں گیب

ًْیں حٛم يیں یہ ىیکُٓخ ْے کہ کٌٕ ٓے حكؼخل يیں ْى آُحى ْیں حٍٔ کٌٕ ٓے حكؼخل َٓحَـخو ىیُے يیں ًْی آُحى َہیں ْیںە  خواة:

 حپُخًْیں 

Area of freedom  طالٕ کََخ پڑطخ ْے، ؿذ طک ًْیں حپُی آُحىی حٍٔ حهظیخٍ کی كئى کخ پظخ َہیں چم ؿخطخ حّ ٔهض طک ْى حّ ٕٓحل کخ ؿٕحد

ػخنى َے حَٔخَٕں کٕ رہض ٓے کخيٕں کے ١َف نے ؿخَخ ْٕطخ ْےە ىٍحٛم ٓخٍے حَٔخٌ ىَیخ يیں آطے آُيخثٖ گخٍِ َہیں ىے ٓکظےە کیَٕکہ پٍَٔىِ 

کَیں حگَ  ٝنی۔ ْی ْیں، کٕة ؿَرض يیں آُيخیخ ؿخطخ ْے طٕ کٕة حيخٍص يیں حٍٔ کٕة يظ٢ٕٓ يیںە حد ہللا کخ ١َیوہء کخٍ یہ ْے کہ كَ کے

ىٍؿے کے يؼیخٍ ٓے آپ کی آُيخثٖ کی ؿخَی ْے طٕ حّ کے نی۔ ِٔ پَٔكیٍ٘ رُخۓ گخ، آؽ ٓے حگَ ٕٓ رَّ پہهے ىیکٕٓ طٕ ُیخىِ  يظ٢ٕٓ

ٕؿٕى ْیں، يخٟی يیں حٌ کخ کٕة ٔؿٕى َہیں طٓخە حّ کخ يطهذ یہ ْٕح کہ هيح پہهے پَٔكیٍ٘ طویهین کَطخ ْے پَٓ نٕگٕں طَ پَٔكیٍ٘ ؿٕ آؽ ي

 هظى ْٕ ؿخۓە  Driveْےە حگَ هيح یہ کخو َہ کَطخ طٕ یہ  Driveکٕ حٌ کی ١َف نے ؿخطخ ْےە یہ 

رٓی حیٔی ْٕی ٍٕٛطلخل ْٕطی طٕ پی٘خَی ٓے طٓخيُخ ىٍحٛم حیک پَٓ ٕٓچی۔ کہ رچٕٓ پڑح ٍْے حٍٔ کزٓی رٓی َہ کخٹے، ٓخَپ کے يظؼهن 

ٍیًٕٹ کُٹَٔل ْے ؿْ کٕ ہللا طؼخنی' هخثى ٍکٓظخ ْےە حّ ٍیًٕٹ کُٹَٔل کٕ آپ کے حَظوخد حٍٔ آپ کی آُحىی ٓے کٕة طؼهن َہیںە یہ َُيگی 

خٍی ٍْےە کٔی هٔى کی يِحكًض ٓخيُے َہ آۓ، كیخص ؿخٍی ٔ ٓ يیں آٓخَیخں پیيح کََے کے نی۔ ْے طخ گہ َُيگی چهظی ٍْے، کخٍٔرخٍِ 

کٕة ىَیخ يیں آَے، یہخں ٓے ؿخَے یخ کٔی هخٙ يوخو پَ ٓے گٍَِے ٓے حَکخٍ َہ کَ ىے، یہ کُٹَٔل ِٔ حَٔخٌ کے ْخطٓ يیں ىے ٓکظخ طٓخە 

حَٔخٌ ؿٕ رڑے ٓیخَے ْٕ گ۔ ْیں اليلخنہ یہ کُٹَٔل حٍٔ حهظیخٍ حّ کے پخّ ْی ٍُْخ طٓخە يیں آپکٕ حیک چٕٓٹی ٓی رظخطخ ْٕں، یہ آؽ ْى 

رٓی نیکٍ ؿذ حّ َے حَٔخٌ کٕ ُيیں پَ رٓیـخ طٓخ، پیيح کیخ طٓخ، طٕ حّ ٔهض َہ رڑے رڑے کخٍٔرخٍ طٓے َہ پی٘ے طٓے طٕ ہللا طؼخنی' کٕ ٔٓخثم 

چٓهیخں پکڑ کَ حَٔخٌ کٓخطخ طٓخ، پَٓ پیيح کََے طٓے طخ کہ رُيِ کٓخطخ پیظخ حٍٔ حپُی ىیگَ ٍَٟٔیخص پٍٕح کَطخ ٍْےە ًُٓيٍ رُخَے طٓے ؿہخں ٓے ي

حّ َے حَٔخٌ کٕ حُٔحٍ رُخَے ٓکٓخۓ ٔؿیَِ ٔؿیَِ حٍٔ آؽ حّ ىٍٔ طک آ پہُچے کہ ؿذ ػوم رہض طَهّی کَ چکی ْے، ٗخ١َ ْٕ چکی ْے 

 نیکٍ یہ ػوم کظُی َخهٚ ْے ؿٕ ْى َے یہ ٕٓچُخ َٗٔع کَ ىیخ ْے کہ

we make it all  

آ ٍْی ْے ؿْ کے هخنن یہ کہظے ْیں کہ حّ ٹیکُخنٕؽ کٕ ييى ٓے حَٔخٌ ؿٕ کچٓ ٕٓچے گخ  (Neno Technology)حرٓی طٕ َیُٕٹیکُخنٕؿی 

 رُخنے گخە

 Craig)لیبيت کی َهبَیوں يیں نًبؼ کؽتے ھیں يگؽ آج قبئُكعاٌ " کؽیگ ویُٹؽ  ؽةِ آپ تو کهوَُگ کو لۘ (  216 قوال ًَجؽ

Venter) ەيًُوػی ضهی۔ کے ظػوے کؽ ؼھب ھے 

چٓ يخِ هزم يیں َے حپُے  کهَُٕگ ىٍحٛم ىّؿخل کی َ٘خَی رهکہ ىّؿخل کی حٛم َ٘خَی ْےە کهَُٕگ کخ پہال طـَرہ َْٕے ٓے طوَیزخ   خواة:

کی ٍُٔٗی يیں کہخ طٓخ کہ حَٔخٌ، حَٔخٌ کخ ًْ٘کم طیخٍ کََے پَ هيٍص كخٛم کَ نے گخە حرٓی رٓی يیَے پخّ  ٍٕٓل   حیک نیکچَ يیں كيیغِ 

َِ کچٓ حیٔے حٗخٍحص ي  رلغ الیخ طٓخ حٍٔ يـَد کے ىحٍَٕ٘ٔں َے کہخ طٓخ کہ ٕؿٕى ْیں ؿُہیں يیں حَگهیُڈ حٍٔ حيَیکہ يیں ُی

„Still we do not have the option‟  

رهکہ يیں َے ٓذ ٓے پہهے حّ ىَیخ يیں یہ َظَیہ پیٖ کیخ طٓخ کہ ىَیخ َٛف حیک ْی َہیں رهکہ حّ کے ػالِٔ رٓی کت ىَیخثں ْیں حٍٔ یہ 

طٍّٜٕ يیں َے حپُی ١َف ٓے پیٖ َہیں کیخ طٓخ رهکہ یہ طٍّٜٕ طٕ يیں َے هَآٌ ٓے حهٌ کیخە حکؼَ نٕگ حّ ٔؿہ ٓے يـٓ پَ طُویي کَطے ْیں 

يِ يیَے هالف ْٕ ؿخطے ْیں کہ يیں کٔی رٍِگ کٕ ریچ يیں چٕٓڑطخ ْی َہیںە حد رخص یہ ْے کہ حَٔخَی كٕحنے ٓے يیں کٔی رهکہ رخهخػ

کی ػِّص طٕ کَ ٓکظخ ْٕں، کٕة رڑے ٛخكذ ْیں، کٕة يٕالَخ ْیں، يگَ ؿہخں طک هَآٌ کی طَ٘یق کی رخص ْے رخٍِ ٕٓ ٓخل طک هَآٌ کٕ 

ک رہض رڑے رڑے َخو ًْخٍے ٓخيُے آطے ْیںە ًْیں کچٓ پُٔي ْٕں گے حٍٔ کچٓ َخپُٔي حٍٔ رؼٞ َخو طٕ َظَحَيحُ کیخ گیخە رخٍِ ٕٓ ٓخل ط
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حیٔے ْیں ؿٍ کخ َخو نیظے ْٕۓ كَٗظے رٓی ٟٕٔ کَطے ْٕں گے، يگَ ٓچی رخص ْے کہ حٌ يیں ٓے کت نٕگ رڑے َخالثن نٕگ طٓےە يیں 

 ٍِ ّ   آپ کٕ حیک چٕٓٹی ٓے رخص رظخطخ ْٕںە ك٠َص حر رؼي ًْیں ٔحٟق ١ٍٕ پَ َظَ آطخ ْے يؼظِنہ، يخطَیيیہ، حػ٘خٍیہ حطُے ُیخىِ ىحٍَٕ٘،  کے ػزخ

 َِ ٍِ هخٙ ١ٍٕ پَ یَٕخَی ػهٕم کے طَحؿى کے ُی ٓیُخ حٍٔ كخٍحری ؿیٔے رڑے رڑے َخو ىکٓخة ىیظے ْیں  حػَ ٍْےە حّ ىٍٔ کے ىحٍَٕ٘ٔں يیں حر

 ٌِ کی رـخۓ یَٕخَی ػهًخء کے ریخٌ کَىِ ؿه٢ ٓه٢ َظَیخص کٕ حپُخ نیخە ظخَْ ْے  كکیى کے يؼخَی ٔ يلخْیى کٕ ًٓـُٓے يگَ حٌ نٕگٕں َے هَآ

کی ٍحۓ ؿذ یَٕخَی ػهًخء حٍٔ حؿیخٍ کے َظَیخص کٕ هزٕل کَیں گے، حٌ پَ حیًخٌ نے آثیں گے طٕ پَٓ ْٔی كخل ْٕ گخ ؿٕ َٓٓیّي کخ ْٕح طٓخە حؿیخٍ 

 هَآٌ کے يؼُی يیں طلَیق ٔ طزّيل کخ آؿخُ ْٕ گیخە کٕ ىٍٓض ػخرض کََے کے نی۔ هَآٌ کٕ طزيیم کیخ ؿخَے نگخە 

ًٗٔی يَطّذ کیخە حّ َے  َے پہال ؿئلِ  (Ptolemy)يیں آپ کٕ حّ کی حیک يؼخل ىیظخ ْٕں، پُيٍِ ٕٓ رَّ هزم ئیلیض يیں رطهیًّٕ 

ٍٔ حٓے ٓچ ًٓـٓخ گیخە طخ آَکہ کہخ کہ ُيیٍ ٓخکض ْے حٍٔ رخهیخ کخثُخص حّ کے گَى گٕٓو ٍْی ْےە " رطهیًّٕ " کی یہ ٍحۓ چهظی گت ح

َے کہخ کہ رطهیًّٕ کخ َظَیہ ؿه٢ ْےە کٕپَ َیکّْ کی ٍحۓ یہ طٓی کہ ٍٕٓؽ ٓخکض ْے حٍٔ رخهی  (Coperrnicus)ء يیں " کٕپَ َیکّْ " 2653

خ ْٕح يهظخ طٓخ کہ ء طک طک ًْیں رٓی حپُی ىٍٓی کظذ يیں حیک كوَِ نک2:91ٓکخثُخص حّ کے گَى گٕٓو ٍْی ْےە ُیخىِ ىٍٔ کی رخص َہیں 

آی۔ حد هَآٌ ٓے ٍؿٕع کَطے ْیں كیَص کی رخص ْے کہ هَآٌ حٌ ىَٕٔں ؿه٢ َطَیخص ٓے  کخثُخص يیں کچٓ ػٕحرض ْیں حٍٔ کچٓ ٓیّخٍے ْیںە

 پخک ْے 

 يوٍَِّ طک چهظے ٍْیں گےە  )طَؿًہ( حٍٔ ْى َے ٍٕٓؽ حٍٔ چخَي کٕ ئوَ کَ ىیخ حٍٔ یہ ٓذ حیک ٔهضِ 

ہ کخثُخص يیں کٕة رٓی چیِ ٓخکض یخ ؿخيي َہیں ْےە ٕٓحل یہ ْے کہ ئهًخَٕں کی طخٍین کے رڑے رڑے َخيٕں َے حّ کخ يطهذ یہ ْٕح ک

 َِ ّٔ هَآٌ یخ کٔی ػخنى َے هَآٌ کے حّ كَيخٌ پَ طّٕؿہ ىیُے  هَآٌ پَ یویٍ َہیں کیخە حّ کے كَيخٌ پَ حیًخٌ َہیں الۓە رخٍِ رَّ طک کٔی يل

ء کے ػَ٘ے يیں آ کَ " ْزم " ىٍٔریٍ هال يیٍ نگ گت، کخثُخص کے ؿخثِے َٗٔع ْٕۓ حٍٔ رخآلهَ 2:91کی ٍَٟٔص ْی َہیں يلّٕٔ کیە 

حّ هخٌَٕ کی طٜيین ْٕ گت کہ کخثُخص کی َْ چیِ گَىٕ يیں ْےە کخثُخص يیں گچٓ رٓی ٓخکض ٔ ؿخيي َہیںە آپ کٕ حَيحُِ ْے کہ ًْخٍے 

ؼیض ئهًخٌ هٕو کیخ َوٜخٌ حٹٓخَخ پڑح؟ حّ کخ ؿٕحد یہ ْے کہ ْى پٍٕے رخٍِ ٕٓ " َخيٍٕ ئهًخٌ ٓخثُٔيحَٕں حٍٔ ػهًخء " کی ٔؿہ ٓے رل

ٓخل کے هٔخٍے يیں چهے گ۔ە رخص یہیں هظى َہیں ْٕطی، حرظيحۓ كیخص کی رخص کیـخے طٕ کٔی َے کہخ کہ َُيگی آگ ٓے رُی، کٔی 

يخهٌ هَحٍ ىیخ حٍٔ هَآٌ َے کیخ حٍٗخى كَيخیخ؟ ہللا طؼخنی' حٍرؼہ کٕ حرظيحۓ كیخص کخ َے کہخ کہ يٹی ٓے حّ کی ط٘کیم ْٕة، کٔی َے ػُخَِٛ 

كَيخطے ْیں " ْى َے طًخو كیخص کٕ پخَی ٓے پیيح کیخ " حگَ ًْخٍے ىحٍَٕ٘، ٓخثُٔيحٌ حّ ٔهض حگَ هَآٌ پَ یویٍ ٍکٓظے حّ کے كَحيیٍ کٕ 

كهکیخص يیں  آگے ْٕطےە رخٍِ ٕٓ رَّ ْى ػهىِ  ًٓـٓظے طٕ آؽ ْى رخٍِ ٕٓ رَّ كیخطیخص کے ٗؼزے يیں ىیگَ يٌحْذ کے يخَُے ٔحنٕں ٓے

 ىَیخ ٓے آگے ْٕطےە ئهًخَٕں پَ ٓذ ٓے رڑح ٓخَلہ گٍِح کہ حَہٕں َے هَآٌ پَ ىیگَ ػهٕو حٍٔ حؿیخٍ کے َظَیخص کٕ طَؿیق ىیە 

ٍ   )ؿالو حكًي پَٔیِ(ٹٓے حیک ٛخكذ ح   ٍ   يلظَو   کی ریخٌ کَىِ كيیغ ؿه٢ ْے، ؿْ يیں ٍٕٓلِ  حٍٔ حَہٕں َے کہخ کہ ك٠َص حرًٕ  َے كَيخیخ " حرٕ ً

  ٍ َے كَيخیخ کہ ٍٕٓؽ ػَٕ کٕ پہُچظخ  ْی رہظَ ؿخَظے ْیںە َزی   َے ؿٕحد ىیخ کہ ہللا حٍٔ حّ کخ ٍٕٓل   پظخ ْے یہ ٍٕٓؽ کہخں ؿخطخ ْے؟ حرًٕ

يزخٍکہ پَ  ؽ کٕ كکى ىیخ ؿخۓ گخ کہ طى َے ٔحپْ َہیں نٕٹُخە حّ كيیغِ ، پَٓ حیک ىٌ ٍٕٓٶْے طٕ پَٓ حٓے كکى ىیخ ؿخطخ ْے کہ ٔحپْ نٕٹ ؿخ

ٔحهؼہ ْےە ٓخثُٔی حػظزخٍ ٓے ىٍٓض َہیں ْے ٔؿیَِ ٔؿیَِە حگَ يٕٕٛف ٛزَ کَ  ؿالو حكًي پَٔیِ َے رہض ٍٕٗ يچخیخ کہ یہ كيیغ هالفِ 

ہ ٍٕٓؽ کی طٕ حیک ْی گَىٕ ْے ؿْ کی ٔؿہ ٓے نیظخ طٕ ٗخیي حٓے حّ كيیغ کٕ ٛيحهض کخ پظہ چم ؿخطخە يٕٕٛف َے حػظَحٝ کیخ ک

ٛزق ٔ ٗخو پیيح ْٕطے ْیں نیکٍ رؼي يیں ؿذ ٓخثُْ َے يِیي طَهّی کی کخثُخص کے يِیي ٍحُٔں ٓے پَىِ حٹٓخ طٕ پظہ چال کہ ٍٕٓؽ کی 

ں حٍٔ حیک حّ کی گَىٕ طیٍ حهٔخو کی ْے، حیک طٕ ریََٔی گهیکٔی يیں، ىَٔٓی ِٔ گَىٕ ْے ؿْ ٓے ٛزق ٔ ٗخو ظہٍٕ يیں آطے ْی

يیم کی ٍكظخٍ ٓے گٕٓيظخ ْٕح ؿْ يوخو طک پہُچظخ ْے حّ کخ َخو ٓخثُٔيحَٕں  261" َْکٕنیٍ " گَىٕ ْے، حّ گَىٕ کے طلض ٍٕٓؽ 

 کخ طَؿًہ " ػَٕ " کے ػالِٔ کیخ ْٕ ٓکظخ ْےە یہ كخل طٓخ ًْخٍے ٓخثُٔيحَٕں حٍٔ ىحٍَٕ٘ٔں کخە Apexٍکٓخ ْے حد  ‟Solar Apex„َے 

 آپ کب لؽآٌ کو پڑھُے اوؼ قًدھُے کب اَعاؾ ػبو نوگوں قے کف ِؽذ يطتهف ھے؟(  217 جؽقوال ًَ

 رْ يیَے پڑُْے حٍٔ ًٓـُٓے کخ حَيحُ ؿيح طٓخە يیں ؿذ رٓی هَآٌ َٗٔع کَطخ ْٕں طٕ پڑْظخ کہ خواة:

ٍَۡيذَ ٔحن ى  ) " ُذ اَل  ٰب ًَٲنَِك ٱۡنڪَِظ  ) ِّ ََس] (ٕ )    كِی ٍَُس حنزََو ٕۡ " [  خد ْے ؿْ يیں کٕة ٗک ٔ ٗزہ َہیں(یہ ِٔ کظ) 2، 1:  ُٓ

ٓے آؿخُ کیٕں کیخ؟ حّ کی رـخۓ هيح َے یہ کیٕں َہیں  Negetive Confirmationحّ يیں ىٔ چیِیں يـٓے پہهے طُگ کَطی ْیں کہ هيح َے 

 كَيخیخ کہ

َذ رِٱۡنَلّنِ  ە ە ە " ٰب ِاَل ٱۡنڪَِظ ََ ُٓ ََس  ە ە ە ] ٍَُسحنزََو " [   ()ْى َے یہ کظخد كن کے ٓخطٓ َخُل کی 176: ٕۡ

حّ کخ كن طٕ یہ رُظخ ْے کہ ِٔ حطٓخٍٹی ْے حٍٔ ِٔ یہ کہہ ٓکظخ ْے کہ ىیکٕٓ یہ کظخد يیں َے كن کے ٓخطٓ َخُل كَيخة ْےە حّ کے 

طٕ نٕگٕں کی چخل ٓے رہض حػهی' ْے، رہض ْٹ کَ حٍٔ رہض يوظهق ْٕطی  رَػکْ كيح حیک ػـیذ ٔ ؿَیذ ؿًهہ رٕل ٍْخ ْےە هيح کی چخل

 ْے حٓی نی۔ طٕ کہظخ ْے کہ  پیچ کٕ حچٓی ١َف ؿخَظخ ٶْےە حّ نی۔ ِٔ َْ چیِ کے ىح

ََس"  ٍَُس حنزََو ٕۡ ُٓ حّ کظخد يیں کٕة ٗک َہیں، ىَٔٓے نلظٕں يیں هيح حَٔخٌ ٓے ٕٓحل کَطخ ْے " کیخ طًہیں حّ کظخد يیں  1:  حن ى  ]   " ]

 ٌِ كکیى کٕ پڑُْخ حٍٔ  کٕة ٗک ْے؟ " یہ حیک َہخیض ْی َلیْ هٔى کخ چیهُؾ ْے ؿٕ هيح َے َْ حّ ٗوٚ کے ٓخيُے ٍکٓ ىیخ ْے ؿٕ هَآ

 ًٓـُٓخ چخْظخ ْےە

 ؟کكی يفّكؽ کی نکھی ھوئ تفكیؽ پڑھتے ھیںآپ (  218 قوال ًَجؽ

ٌِ  يیں کٔی کی خواة: َٗیق کخ حیک حیٔخ َٔوہ يٕؿٕى ْے ؿٕ ْى  نکٓی ْٕة طلٔیَ َہیں پڑْظخ يگَ هٕٕ هًٔض ٓے يیَے پخّ هَآ

 ٌِ يـیي کٕ ًٓـُٓے  ػـًیٕں کے نی۔ رہض ييىگخٍ ػخرض ْٕطخ ْےە يیں ػَری حطُی َہیں ؿخَظخ کہ " نٔخٌ حنؼَد کخ ىػٕی' کَٔںە يـٓے هَآ

 ٌِ ْیں پہهی هٕری حّ يـیي کخ َٔوہ يٕؿٕى ْے حّ کی ىٔ حْى هٕریخں  کے نی۔ حّ کے طَؿًے کی ٍَٟٔص ْٕطی ْےە يیَے پخّ ؿٕ هَآ

َٔوے کی یہ ْے کہ حّ کخ طَؿًہ ٍكیغ حنيیٍ حكًي َے کیخ ْے، يِے کی رخص یہ ْے کہ ٓخطٓ ىَٔٓح طَؿًہ َٕحد ٔكیيحنِيخٌ ٔكیيی َے 

نی' کیخ ْےە َٕحد ٔكیيحنِيخٌ چَٕکہ يوخيی ْیں طٕ یہخں آ کے ْی رٓٹہ ریٹٓ ؿخطخ ْے حٍٔ حیٔخ حّ نی۔ ْٕطخ ْے کہ حگَ کٔی ؿگہ ہللا طؼخ
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کٔی چیِ کے يظؼهن كَيخطخ ْے کہ یہ " نـٕ " رخص ْے، طٕ ٗخِ ٍكیغ حنيیٍ حكًي حّ کخ طَؿًہ " نـٕ " یخ " ك٠ٕل " رخص ْی کَیں گےە يگَ 

ؿذ ٔكیيحنِيخٌ طَؿًہ کَیں گے کہ هيح کہظخ ْے کہ یہ نٕگ " رکٕحّ " کَطے ْیںە حد آپ ىیکٓیں کہ رکٕحّ حیک پَُٓم نلع ْے ؿٕ ْى 

وخنق ٓے کہظے ْیںە حد ہللا طؼخنی' کٔی کٕ یہ َہیں كَيخطے کہ " رکٕحّ رُي کَٔ " کیَٕکہ یہ حیک يوخيی نلع ْے، حّ نی۔ حپُے کٔی ي

حّ کی رـخۓ هيح یہ کہظخ ْے کہ " نـٕ رخص " ْے یخ " رے ْٕىِ " رخص ْےە ُرخٌ کے حٓظؼًخل يیں ًْیں کخكی يلظخ١ ٍُْخ پڑطخ ْےە ٗخِ 

نے ٓے رے يؼخل ْےە حَہٕں َے طَؿًہء هَآٌ يیں کٕة کًی ری٘ی َہیں کی حٍٔ حّ کی ٔؿہ یہ ْے کہ حَہیں ٍكیغ حنيیٍ کخ کخو حّ كٕح

ػَری ُرخٌ پَ يکًم ػزٍٕ كخٛم طٓخە حٌ کے طَؿًے کی ىَٔٓی ٛلض یہ ْے کہ ؿذ کٔی آیض کخ طَؿًہ کَطے ْیں طٕ حّ کے ٓخطٓ 

 کہظے ْیںەئُهک حكخىیغ رٓی ریخٌ کَطے ْیںە حّ کٕ طلٔیَ رخحنليیغ 

 کیب آپ غوؼوفکؽ قے ھی اـ يمبو تک پہُچے یب آپ َے ثھی يؽالجے یب چهّے وغیؽِ کی۔ ھیں؟(  219 قوال ًَجؽ

َخں َخں! حٓظـلَہللا، حٓظـلَہللا ە ە ە يیں طٕ حٌ چیِٔں کخ هخثم َہیں ْٕںە يیں َے حّ هٔى کی کٕة ٍیخٟض َہیں کیە رخص یہ ْے کہ  خواة:

َے كَيخیخ کہ " حیک نًلے کخ طلکَّ طًہخٍی ٓظَ رَّ کخ ٍیخٟض حٍٔ ػزخىص ٓے رہظَ ْے " ػًهی  ُٓخطخ ْٕںە آپ   پخک   کٕ كيیغِ  يیں پَٓ آپ

ػزخىحص ؿٕ رٓی ْیں یہ ي٘وٕں يیں آطی ْیںە آپ پخَچ ًَخُیں حکٹٓی َہیں پڑْ ٓکظے، ههٕٙ ٓے یخ حیک حَيحُ ٓے َہیں پڑْ ٓکظےە كـَ 

ريٌ حپُی ؿگہ، ػَٜ کی ؿهيیخں حپُی ؿگہ، يـَد کی هٕحرُخکیخں حپُی ؿگہ حٍٔ ػ٘خء کے کخ ػـِِ کی کٔهًُيی حپُی ؿگہ ْے حٍٔ ظہَ 

ؿًٔخَی ١ٍٕ پَ ػخىص ڈحنُی پڑطی ْے حٍٔ ہللا طٔخْم حپُی ؿگہە یؼُی پخَچ ًَخُیں حکٹٓی کٕة رٓی َہیں پڑْ ٓکظخە حّ کے نی۔ آپ کٕ 

خٍ پخَچ ٔهض يیَے ك٠ٍٕ آؿخَخ کہ يیَے پخّ طًہخٍی روٖ٘ حٍٔ يؼخكی کخ کٕة طؼخنی' َے ًَخُ کی ٍٕٛص آپ کٕ حیک ػٌٍ رو٘خ ْے کہ " ی

ػٌٍ ٍِ ؿخۓ " ہللا کٕ حّ رخص ٓے کٕة ؿَٝ َہیں کہ آپ ًَخُ کیٔے یخ کْ حَيحُ يیں پڑْ ٍْے ْیںە حگَ آپ رخد حالیًخٌ رلخٍی ىیکٓیں طٕ 

ٍِ  ُ يیں ٕٔٓٓے رہض آطے ْیں " آهخ  ًَخ گهّہ کَ ٍْے ْیں کہ " یخٍٕٓل ہللا   پہهی كيیغ يیں ٛلخرہ کَحو   حیًخٌ ْےە طًخو ًَخُ  َے كَيخیخ ػی

ًَخُ  کے ٔٓخّٔ ًَخُ کخ هیخو طٕڑَے کے نی۔ ْٕطے ْیں کہ ہللا طؼخنی' َے ًَخُ کے رخٍے يیں حیک ْی پخرُيی نگخىی کہ " هیخو، هیخو حٍٔ هیخو "

گے ًَخُ کے نی۔  ٶحیک رہخَہ ْے يیَے نی۔ طًہیٍ روُ٘ے کخە ظخَْ ْے ؿذ طى آهخثى کََے کخ كکى ىے کَ گٕیخ ہللا طؼخنی' كَيخطخ ْے " یخٍ یہ 

طٕ طذ طًٓخٍح کٕة يوخنق رٓی حػظَحٝ َہیں کے گخ کیَٕکہ ًَخُ ہللا کے ٕٓح کٔی حٍٔ کے نی۔ َہیں ْٕطیە یٕں يیَے پخّ حیک ػٌٍ ْٕ گخ 

کے ػالِٔ يیَح هیخل ْے کہ ػًهی ١ٍٕ پَ رہض ْی ي٘کم ْے  طًہیں روُ٘ے کخە طٕ ًَخُ کی پخرُيی حَٔخٌ کخ روٖ٘ کخ ػٌٍ ْے حٍٔ حّ

َ آ ؿخۓ ؿٕ يکًم ههٕٙ حٍٔ ك٠ٍِٕ  ّٔ  ىل ٓے کیخ گیخ ْٕە حهزخل َے ٛلیق کہخ ْے کہ کہ حَٔخٌ کٕ حیک حیٔخ ٓـيِ يی

 ِْحٍ ٓـئں ٓے ىیظخ ْے آىيی کٕ َـخص  ِٔ حیک ٓـيِ ؿٔے طٕ گَحں ًٓـٓظخ ْے  

زض یخ كٕى ٓپَىگی کی ٔحهؼی رہض ي٘کم ٓے يهظخ ْے، ؿْ يیں ههٕٙ يکًم ٓپَىگی، ٔحرٔظگی يلیویٍ کیـی۔ کہ حیک ٓـيِ 

 کیلیض آ ؿخۓە

اثھی آپ َے پبَچ ًَبؾوں کے ولت، اَكبٌ کی َفكیبتی زبنت یب يطتهف کیفیبت کب غکؽ کیب، کیب آپ َہیں (  229 قوال ًَجؽ

 ی يهکم ھوتی ھے؟قًدھتے کہ اـ يًؽوفیت کے ظوؼ يیں ًَبؾ کی ثؽولت اظائیگ

 آپ ؿخَظے ْیں کہ خواة:

„Love‟s labours is always sweet‟  

ٍِ  ٶیویٍ کیـی۔ کہ ہللا طؼخنی' کخ طًخو ىرخ َے حپُے حٛلخد  يخؿہ کی حیک كيیغ ُٓخ کَ آیخ ْٕںە ہللا کے ٍٕٓل   يلزض پَ ْےە يیں حرٓی کم حر

ـّي، ٶٓے كَيخیخ طًہیں حیک حیٔی چیِ َہ رظخ طًہخٍے َٕحكم، طًہخٍے ٛيهخص، طًہخٍی ًَخُٔں حٍٔ طًہخٍے ٍُٔٔں ٓے حك٠م ْٕ؟ ں ؿٕ طًٓخٍی طہ

حٍٗخى كَيخی۔، كَيخیخ " آپْ يیں يلزض ٍکٕٓ " آپ رظخی۔ کہ ؿْ يٌْذ کخ حّٔل ٔ آهَ ْی يلزض  َے ػَٝ کی ە ە ە یخ ٍٕٓل ہللا   ٍٕٓل   حٛلخدِ 

رے كي ٔ كٔخد هٕٕ ْٕۓە ًْخٍے ْخں  ٍٕٓل   آة کہ ؿْ ٓے حٛلخدِ  کخ ١ؼُہ کیخ ىے گخ؟ حیک حیٔی كيیغ Saint Valentineْٕ حّ کٕ 

 یخ حّ کخ نہـہ طزيیم کَ ىیخ ْےە (Tone)کٹَ حٍٔ ٟيی هٔى کے ػهًخء َے يٌْذ کٕ ٹٌٕ 

 اـ کب يطهت یہ ھے کہ آپف يیں يسجت ًَبؾ قے افُم ھو گی؟(  221 قوال ًَجؽ

کی۔ ْیں يیں َےە يیَے هیخل يیں يلزض حٌ ػزخىحص کٕ  Maintainيزخٍکہ کے حنلخظ ْیں ْٔی  حك٠م َہیں ْٕ گیە ؿٕ كيیغِ  خواة:
Compensate ں کہ يلزظٕں يیں رٓی إکَ ىیظی ْےە يیں آپ کٕ رظخCompetition ٕطَؿیق  ْٕطخ ْےە يلزظٕں يیں رٓی آپ حك٠م طَیٍ يلزض ک

ٌِ  يلزضىیظے ْٕ حٍٔ ہللا طؼخنی' کی يلزض ٓے حك٠م حٍٔ حػهی'  كکیى يیں حٍٗخى كَيخطخ ْے کہ طى  کٔی کی ْٕ ٓکظی ْے؟ ہللا طؼخنی' هَآ
َْگِ َہیں پخٓکظے يیَی يلزض کٕ ؿذ طک حّ کے نی۔ حپُی رخهی يلزظٕں کٕ هَرخٌ َہ کَىٔە ْى یہ َہیں کہظے حَٔخٌ ٓے يلزض حك٠م 

کٕة حَٔخَی هَرض یخ ٓخطٓ کخ كٜٕل َہیں ْٕطیە طَیٍ ْے یخ حػًخل ٓے رڑْ کَ ْے يگَ ہللا ٓے ؿٕ يلزض کی ؿخطی ْے حّ کی ٔؿہ 
 ؿذ آپ کٕ ہللا ٓے يلزض ْٕ گی طٕ ٓخٍح ٍَگ 

 

 " ِّ َش ٱنها ـَ ۡز ش   ِٛ ـَ ۡز ِٛ  ِّ ٍَ ٱنها ٍُ ِي َٔ ٍۡ أَۡك ََٔي   ٌَ زُِئ ٰب ۥ  َػ ُّ ٍُ نَ َََٔۡل ََس ]  ٍَُسحنزََو ٕۡ ُٓ  "138  ] "

 
حٍٔ کیخ ہللا کے ٍَگ ٓے رہظَ رٓی کٕة ٍَگ ْے؟ ػزخىص طٕ حّ کٕ کہظے ْیں، يلزض طٕ حّ کٕ کہظے ْیں یہ ٍَٟٔی ْے  ہللا کخ ٍَگ

طَے گخە ہللا کی يلزض ئهًخٌ کخ ئهًخَٕں کے نی۔، ٓذ ٓے پہهی يلزض ؿٕ ْے ِٔ ہللا کی، حّ کے رؼي يلزظٕں کخ ٓیالد َیچے کٕ ح  

 ہٌیذەکهچَ ْے حٍٔ نٕگٕں ٓے يلزض حّ کی ط

 ؟کؽ قکتی ھے Compensateکیب َیّت ػًم کو (  222 قوال ًَجؽ

ِِ  ٍٕٓل   آپ ؿٍٕ کَٔ كيیغِ  خواة: ٍحٓض يکخنًہ يٌْذ کی كطَص ٓے ْٕطخ ْےە یہخں  کی ٍُٔٗی يیں حٛم يیں کٹَپٍ ؿٕ ْے حّ کخ رَح

 ًْیں ػهًخء کی طَىیي حّ ١َف َہیں کََی چخْی۔ ِ کہیں ًَخُ َہ پڑْیںە 

حٌ کخ حٕٛل حنزظہ ِٔ َہیں ْے، ؿٕ ًْخٍے  گخ ؿٕ رخْٕٕ ْیں حٌ کٕ ًَخُ پڑُْی چخْی۔حگَ يیں رٓی چخْٕں طٕ يیں یہ کہٕں    ُي  ًۡ " نِهّا" ٱۡنَل

ػهًخء رظخطے ْیںە حٕٛل یہ ْے کہ ہللا يـٓ ٓے یہ پٕچُٓے کخ كن ٍکٓظخ ْے کہ ؿٕ طى يـٓ ٓے ىػٕی' يلزض ٍکٓظے ْٕ يیَے كکى کٕ 

َد کے نی۔ کٕٗخں ْٕں، طٕ يـٓے کہخ ٔؿہي کَ ٍْخ ْٕںە ہللا کے ه  کیَٕکَ َظَحَيحُ کَ ٓکظے ْٕە ىیکٕٓ يیں حیک هٜٕٛی كیؼیض کے نیے ؿي
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 ِِ ٍحٓض پی حیچ ڈی يیں طٕ َہیں آ ٓکظےە طى حرظيحۓ كخل کٕ یٔے ٍهٜض کَٔ گے؟ یہ پخَچ  ؿخطخ ْے کہ پَحثًَی کالّ پخّ کی۔ رـیَ طى رَح

 يم ٍْی ْے، حٍٔ یہ Over importanceچیِیں ؿٕ حرظيحۓ يٌْذ يیں ْیں حٌ کٕ 

Over importance  ِحٓاليی يیں ٗخيم ْیںە حیک رخص ؿٕ آپ  يلًيیہ حٍٔ ؿًخػضِ  ًْخٍے حٌ ػهًخء َے ىی ْے، ؿٕ حهٕحٌ حنًٔهًیٍ، طلَیک

کٕ رہض ؿٍٕ ٓے ُُٓی ْے ِٔ یہ ْے کہ کٔی ئهًخٌ َے یہ رخص َہیں کہی رهکہ حیک ؿیَ ئهى يـَری ىحٍَٕ٘ َے کہی ٓے حٍٔ حّ 

ٌِ کی یہ رخص ٕٓ كیٜي ىٍٓض ْے، ح ی كیٜي كيیغِ  ّ کے هیخل يیں ئهى هٕحَیٍ ریْ كیٜي هَآ ّٓ يزخٍکہ کی ٍُٔٗی يیں ٟٔغ  كکیى حٍٔ ح

ی كیٜي کی  ّٓ کیے ْیںە ؿذ ْى ىحههی ػزخىص کٕ آطے ْیں طى ْى کہظے ْیں ک ریْ كیٜي حیًخٌ ؿٕ ْے حّ کی رُیخى هخَـی ْے حٍٔ ح

ی كیٜي ىحههی طَریض کخ طٕ کٕة َخو ٔ َ٘خٌ َہیں ٍْخ، حّ ٓخٍی ؿُگ يیں کچٓ ػوهٕں َے ىرخ ّٓ ال، کچٓ ڈح إرُیخى ىحههی طَریض پَ ْےە حّ ح

ی كیٜي ىحههی طَریض حٍٔ حیًخٌ حٍٔ حٓالو کے ىٍٔ ٓے ىٍٔ ْٕ کَ ریْ كیٜي کے نی۔ ؿُگ ٔ ي   ّٓ اّل کے کٹَپٍ حٍٔ کى ػهًیٕں َے کہ ْى حّ ح

 ؿيل يیں ئَٜف ْیںە

 اّقی فیًع اقالو قے آپ کی کیب يؽاظ ھے؟ اـ کی تؽثیت کكطؽذ ھوَی چبھی۔؟(  223 قوال ًَجؽ

، َلخم، حَٔخَی ًْيٍىی یہ حطُی ٓخٍی چیِیں ؿٕ آپ کے حَيٍ يٕؿٕى ْٕطی ْیں آپ کی ؿزهّی حهيحٍ کی، ٕٓٹالػهًی، ّْٕ، ؿ خواة:

َلْ ؿٍ کخ يـًٕػہ ْےە يیں َلْ کی طَ٘یق حّ ١َف کَطخ ْٕں کہ َلْ ىٍحٛم ؿزهّظٕں کے حیک پیکٹ یخ يـًٕػہ کہ َخو ْےە آپ کی ؿٕ 

هًٔض ْےە َلْ کٔی َہ کٔی ٍٕٛص يیں آپ کٕ حکٔخطخ ٍْظخ ْےە پَٓ َلْ کی حپُی َِحکظیں  رُیخىی ؿزهّظیں ْیں َلْ حّ کخ كخٛمِ 

ی كیٜي  ّٓ ْیں، حّ يیں ََگٔیّض ْے، ًَخثٖ پُٔيی ْے، پَٓ حّ کی يِیي َلٔیخطی حنـُٓیں ْیں، ؿٕ ؿزهّظٕں ٓے رُظی ْیںە آپ ح

ہیں کہظخ کہ ریْ كیٜي حٓالو کٕ كَحيٕٕ کَىیںە کیَٕکہ ِٔ طٕ رُیخى حٓالو کٕ رٕٓل کَ ریْ كیٜي پَ کیخ ىػٕۓ حهالٙ ٍکٓظے ْیں؟ يیں یہ َ

ٍحِ ؿْ ٓے آپ يُِل طک  ْے، آپ کٕ ػهى ْے کہ َٗع کیخ ْے؟ ١َیوض کیخ ْے؟ َٗع کی طؼَیق طٕ رہض ْی ٓخىِ ْےە کى ٓے کى ُحىِ 

 ٔهًخٌ ْیں، پہُچ ٓکیں یہ ْے َٗع کی طؼَیقە حد ظخَْ ْے حگَ آپ کٕ کچٓ َہیں آطخ حٍٔ ٓیيْے ٓخىے ي

َہیں ْے يگَ آپ حٌ ػزخىحص کی پخرُيی کَطے ْیں طٕ ہللا رٓی حَہیں هزٕل کَطخ ْے، حٍٔ آپ کٕ ؿُّض ػطخ کَطخ ْےە ىیکٓی۔  (IQ)آپ کخ آة کیٕ 

حگَ ٕٓنہ کَٔڑ ئهًخٌ ْیں حٍٔ یہ ٓذ کے ٓذ ػزخىحص کَ ٍْے ْیں طٕ یہ ٓذ نٕگ ؿُّظی ْٕ ٓکظے ْیں، حٌ کٕ کٕة ي٘کم َہیں آۓ 

ی، نیکٍ حٌ ٕٓنہ کَٔڑ يیں ٓے کى حُ کى حیک کَٔڑ طٕ حیٔے َکهیں گے کہ ؿٕ ًٍح رہظَ کی هٕحْٖ ٍکٓیں گے، ٗخیي ىیُی ػهٕو کے گ

َرض كٜٕل کی هٕحْٖ ٍکٓیں گےە حّ ٓے پَٓ يًکٍ ْے کہ کٕة حیک آىْخ الکٓ حیٔے َکهیں ؿٕ حیٔے َکهیں، ؿٕ هيح کی يلزض حٍٔ ه  

کٔی رٓی ئهًخٌ يؼخَٗے کے حٔپَ کٔی حیک هيح ُٗخّ کخ َْٕخ الُو ْے حٍٔ حگَ آپ حٌ ٓکٕنٕں کی  کے هٕحًُْ٘ي یخ ىػٕیيحٍ ْٕںە

رخص کَطے ْیں طٕ يـٓے حٌ ٓکٕنٕں کی يٕؿٕىگی پَ کٕة حهظالف یخ گهّہ َہیںە نیکٍ حٌ ٓکٕنٕں ٓے پٕچُٓخ چخْی۔ کہ طى کٍ حنـُٕٓں حٍٔ 

 ح ُٗخّ پیيح کََے ٓے کیٕں هخَٛ ْٕ؟ طًہخٍی طَؿیلخص ؿه٢ ْٕ چکی ْیںە چکَٔں يیں پڑے ْٕ؟ طى ٓذ کے ٓذ يم کَ رٓی حیک هي

یؼظیں رينظی ٍْیں، کًی ری٘ی ْٕطی ٍْی، كالل ٔ كَحو کی طوٜیٚ ؿخٍی ٍْی يگَ رُیخىی يوٜي طک َٗ ٓے نے کَ ك٠َص يلًي   آىو  

يیں ٓے هيحُٗخٓی کٕ َکخل ىیخ ؿخۓ طٕ یہ يلٞ  کزٓی طزيیم َہ ْٕح حٍٔ ِٔ رُیخىی يوٜي ْے هيح طک پہُچُخ، هيحُٗخّ َْٕخ، حگَ يٌْذ

يلّٕٔ ْٕ  Nostalgiaػوم ْٕ ؿخطخ ْےە یہی حیک چیِ طٓی کہ ہللا َے حیک يٌْذ ىیخ نٕگٕں کٕ ؿذ  ک يـًٕػہ حٍٔ طَکِ ٍٓى ٔ ٍٔحؽ کخ حِ 

ٌِ حپُے گَٓٔں يیں ؿخثیں ٕٓچیں، ؿٍٕٔكکَ کَیں طٕ حَہیں هيح طک پہُچُے کخ کٕة ٍحٓظہ يم ؿخۓە حّ نی۔  كکیى يیں ہللا طؼخنی' َے ؿذ  هَآ

یخل ْے رخهی حىیخٌ کٕ ئُٕم کیخ طٕ كَيخیخ " حد يـٓ طک )هيح طک( پہُچُے کخ ٍحٓظہ حٓالو ْےە " یہ کٕة يظؼّٜزخَہ ریخٌ َہیں طٓخە نٕگٕں کخ ه

کَ ىیخ گیخ ْے، حیٔی رخص َہیں ْے كَم َٛف حطُخ ْے کہ ِٔ حرظيحة  Discordيزخٍکہ کے َِٔل ٓے رخهی طًخو يٌحْذ حٍٔ حىیخٌ کٕ  حّ كیخصِ 

 طؼهیًخص طٓیں حٍٔ حٓالو َْ كٕحنے ٓے يٌْذ حٍٔ ىیٍ ْےە 

ثًَی ؿًخػض آپ َے كالں ٓکٕل ٓے پخّ کی ْے،   ظخَْ ْے کہ حیى حے پخّ کََے کے رؼي حپُی َیى پهیٹ پَی یہ َہیں نکٓظے کہ پَح

گٍِطے ْٕۓ حػهی' طَیٍ ڈگَی كخٛم کَ چکے ْیںە آؽ ىیٍ يکًم کَ ىیخ گیخ حٍٔ َؼًض طًخو کَ ىی گت، پیـخو  کیَٕکہ آپ پَحثًَی ؿًخػض ٓے

کٕة ٍَٟٔص َہیں ْے کہ آپ حرظيحة ػهٕو کی ١َف ٍؿٕع کَیںە  رٓی يکًم ْٕح حٍٔ پیـًزَ رٓی پٍٕے کَ ىی۔ گ۔ە حد آپ کٕ حّ رخص کی هطؼخ  

ٌِ کے ىّ حكکخيخص  يٕٕٓی   حگَ آپ کٕ َٗفِ  یہٕى کٕ ہللا طؼخنی' َے  کَیى يیں يٕؿٕى ْیںە حگَ آپ کخ هیخل ْے کہ هٕوِ  پڑُْے ْیں طٕ ِٔ هَآ

ٌِ  (Ten Commandments)ىّ حكکخيخص  کَیى يیں رٓی يٕؿٕى ْیںە حگَ حّ ػیٔخثیض کے يظؼهن رخص کی ؿخۓ طٕ ؿٕ  ىی۔ طٓے طٕ هَآ

 ٕى ْیںە حد آپ کٕ حرظيحء کیطَف پهٹُے کی ٍَٟٔص َہیں ْےە يٌْذ آىو  کٕ ىی۔ گ۔ ِٔ رٓی هَآٌ َٗیق يیں يٕؿ حكکخيخص ك٠َص ػیٔی  

كطَی حَيحُ يیں طَهی کَطے ْٕۓ آگے رڑْخ ْے، حٓالو طک آطے آطے ىیٍ حٍٔ يٌْذ يکًم ْٕ گیخ ْےە حد  طک ٓے نے کَ يلًي ٍٕٓل ہللا  

ی هخٛیض یخ ْیض طزيیم ْٕ ؿخطی ْے طٕ يـٓے طزيیم کََے ٓے کٔی ىْخص ک حَخيک ٔیضحگَ يیں حّ ُيخَے يیں ؿذ يـٓے ػهى ْے کہ 

 ے حٍٔ کیخ کہالۓ گخ؟ ک ٔهض کے ٟیخع کیًیخة َٔوے ڈَْٕڈْظخ پَٓٔں؟ یہ ٕٓحۓ کیخ ٍَٟٔص ْے کہ يیں ؿخرَ رٍ كیّخٌ کے

پَٓ ہللا طؼخنی' هَآٌ يیں آگے ؿخ کَ كَيخطخ ْے کہ حد حگَ طى حٓالو کے ػالِٔ کٔی يٌْذ کے ًٍیؼے يـٓ طک حَے کی کٕٖٗ کَٔ گے طٕ 

يیں هزٕل َہیں کَٔں گخە حطُے ٔحٟق كکى کے رخٔؿٕى ًْخٍح حكًن ٓیکٕنَ ؿٕ ْے رخهی يٌحْذ يیں طّٜٕف ڈَْٕڈْظخ پَٓطخ ْےە رهکہ آپ 

ٔٓض ٍكـخَخص، طّٜٕف یخ هيحُٗخٓی کخ َخو ىیخ گیخ ْےە حگَ يخىحو ٹَیٔخ َیک طٓیں حٍٔ حّ َے حَٔخَیض کی رڑی هييض ىیکٓی۔ کہ حَٔخٌ ى

کی ْے طٕ ُيیٍ َے حٓے هخثيِ ىے ىیخ ْے، حّ کی رڑی ػِّص ْٕة ْے، نٕگ حّ کی آهَی آٍحيگخِ پَ ؿخ کَ ىػخ يخَگظے ْیں حٍٔ پٕٓل 

حٍد حَٔخٌ هيح کٕ َہیں يخَظے طٕ یہ رخص ٓچ ْٕ  7ی َہیں کہہ ٓکظے کیَٕکہ حد حگَ کہخ ؿخۓ کہ رٓی چڑْخطے ْیںە يگَ حٓے ْى هيحُٗخٓ

حٍد حَٔخَٕں يیں ٓے حیک رٓی هيحُٗخّ يٕؿٕى َہ ْٕ يگَ حیک رٓی هيحُٗخّ يٕؿٕى ْٕح طٕ  7ٓکظی ْے کیَٕکہ ْٕ ٓکظخ ْے کہ 

  ئهًخٌ ْٕ گخە ئهًخٌ کے ػالِٔ کٕة رٓی هيح کٕ َہیں پخ ٓکظخە

 ٍِ ٕٓحل ْی پیيح َہیں ْٕطخ کیٔے ْٕ ٓکظخ  طٕكیي ٍکُٓے ٔحنے ىیگَ يٌحْذ کے ؿٕ نٕگ ْیں ِٔ هيحُٗخٓی کخ ىػٕی' َہیں کَ ٓکظےە ىی

ْے؟ ِٔ هيح کٕ طٕ حیک يخَظے ْیں، یہ کیٔے يًکٍ ْے کہ آپ يـٓے طٕ يخَیں يیَے ٔؿٕى کخ حهَحٍ کَیں نیکٍ يیَے رہظَیٍ ىٔٓض کے ٔؿٕى 

ؾ کیخ ْے؟ كؾ ٓخٍے کخ ٓخٍح حیک ىٔٓض کی ُّٓض ْی طٕ ْےە هيح کٕ حپُے ىٔٓض رہض ْی ػِیِ ْیںە ؿذ نٕگٕں َے ٓے يُکَ ْٕںە ك

ٓے ٍٔحیض  و حنًٕيُیٍ ك٠َص ػخث٘ہ ٛيیوہ  ٱيٕؿٕى ْی َہیں طٓے آپ ًْیں حىَْ کیٕں ىٔڑحطے پَٓطے ْٕ؟  کہخ کہ ٛلخ حٍٔ ئَِ يیں حرَحْیى  

طٓ طٕ حّ يیں َہیں ْے طٕ پَٓ ًْیں ٛلخ  حرَحْیًی   َہیں، رخهی طٕ طًخو ُّٓضِ  ٔ ئَِ يیں طٕ حرَحْیى  ْے کہ ؿذ نٕگٕں َے کہخ کہ ؿذ ٛلخ 

 رہظَ حٍٔ ئَِ کے ىٍيیخٌ کیٕں ىٔڑحطے ْٕ طٕ هَآٌ يیں ہللا طؼخنی' َے كَيخیخ کہ ٛلخ ٔ ئَِ رٓ ٗؼخثَ ْیںە ہللا کے کہُے کخ يطهذ یہ ْے کہ
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ِیں یخ رخطیں ئُٕد ْیں يیں حٌ کخ رٓی نلخظ ٍکُٓے ٔحال ْٕںە حطُی حچٓی ىٔٓظی ٔحال طٕ حٍٔ کٕة ىٔٓض کے ٓخطٓ ؿٕ چٕٓٹی چٕٓٹی چی

 ْے ْی َہیںە حٓی نی۔ ؿٕ ہللا، ٔىٔى ْے ْٔخد ْےە 

 ؿذ ہللا طؼخنی' كَيخطخ کہ رؼٞ ىنٕں پَ يیں َے يہَ نگخ ىی ْے طٕ پَٓ حَٔخٌ کی حّ ىػخ کے کیخ يؼُی یخ كویوض ٍِ ؿخطی ْے کہ یخہللا

ئظویى پَ چهُے کی طٕكین ػطخ كَيخە یہ ػویيِ حَظہخة َخهٚ ْے کہ ہللا طؼخنی' َے ٓذ ٓے پہهے کہخ کہ يوهٕهخص کے پخّ  يـٓے َٛح١ِ 

حطوخد َہیں طٓخە یؼُی پیيح َْٕے کی چٕحثْ َہیں طٓیە حگَ پٕچٓخ ؿخطخ کہ طى َے پیيح َْٕخ یخ َہیں َْٕخ طٕ رہض ٓے  چٕحثْ َہیں طٓی، كنِ 

نٕگ ٔیٔے ْی رٓخگ ؿخطے، پیيح َْٕے ٓے حَکخٍ کَ ىیظے کہ کٕة ٍَٟٔص َہیں کہ حپُے آپ کٕ حطُے رڑے ٍٓک يیں ڈحنیں، پَی٘خَی  ٓیخَے

 يیں يزظال کَ نیں یہ چٕحثْ ًْخٍے پخّ َہیں طٓیە هيح کے پخّ حَٔخٌ کٕ پیيح کََے کخ كن طٓخە آپ ىیکٓیں طٕ کہ کٕة طٜٕیَ، يٍّٜٕ ٓے یہ

ہ طى َے يـٓے کخال کیٕں رُخیخ یخ پیال کیٕں کیخ؟ يگَ حّ کے رخٔؿٕى ہللا حطُخ يہَرخٌ حٍٔ کَیى ْے کہ حّ َے حپُے حّ ؿزَ کٕ َہیں کہہ ٓکظی ک

کیخە حّ َے کہخ کہ چَٕکہ طًہخٍے پخّ یہ كن َہیں طٓخ کہ حپُی يَٟی یخ حٍحىے ٓے پیيح ْٕطے رهکہ يیٍ َے حپُی يَٟی حٍٔ  (Cover)کٍّٕ 

کہ حپُے حٍحىے ٓے طًہخٍی طوهین کی ْے حّ کے رؼي يیں َے حَٔخٌ پَ ؿزَ کے ١ٍٕ پَ حیک چیِ حپُے حٔپَ الُو کَ نیە ہللا طؼخنی' كَيخطخ ْے 

کٕ حپُے ؿالل پَ حپُے  ٍكًض الُو کَ نیخ ْے کہ يیں َْ كخل يیں حپُی يوهٕم پَ ٍكى کَٔں گخە يیں َے ؿهزہ ىیخ حپُی ّٛلضِ  يیں َے حپُے حٔپَ

ؿ٠ذ پَ، آپ ًٍح رظخ ىیـی۔ کہ ٍكًض يیں ىُٔم آ ٓکظی ْے؟ َہیں آ ٓکظیە حٛم يیں آپ گُخِ ٔ ػٕحد کی حّ حٛطالف کٕ ريل ىیں طٕ آپ کٕ 

 پظہ چهے گخ کہ حیک

Community of high cyber creation  

َہیں  Powersَہیں طٓیە رہض ٓخٍی  simulationَہیں طٓی، ًٓـٓ رٕؿٓ یخ  (Memory)ؿیٔے يالثکہ طٓے، ؿیٔے يالثکہ يیں یخىحٗض 

ُخ ْی ػهى ْے ؿظُخ کہ ٕ پخک ْے، ًْیں طى رْ حطگخٍ ط  طٓیںە آپ کٕ ًٓـٓ آ ؿخۓ گخ کہ يالثکہ َے ہللا طؼخنی' کٕ کیخ ؿٕحد ىیخ طٓخ؟ حے پٍَٔىِ 

 Artificialٕ َے ًْیں رظخیخ ْے، كیڈ کیخ ْےە ْى كو٢ حطُخ ْی ؿخَظے ْیں حّ ٓے ُیخىِ یخ کى َہیں ؿخٌ ٓکظےە یہ ؿْ کٕ حَٔخٌ کٕ ط  

Inteligence ی كیٜهہ کََے ىی گت طٓی، حیک َیخ طـَرہ کیخ طٓخ، ہللا َے کہخ کہ حَٔخٌ کٕ هٕى يیں َے حپُے ْخطٓ ٓے رُخیخ، حٓے ػوم ػطخ ک

کی ٛالكیض رو٘ی، حّ کٕ يخٟی ىیخ، ئظوزم ىیے ىیخ، كخل ىے ىیخ، پٍٕی هّٕص حٍٔ ٛالكیض ػطخ کَىی ػهى كخٛم کََے کی، ٓیکُٓے 

یِحثٍ يیں آگے رڑْ گیخ، طوهیوی کخو ڈکی طٕ یہ ىیگَ يوهٕهخص ٓے آگے رڑْ گیخ، هّٕص يیں آگے رَْ گیخ، ُرخٌ کے كٕحنے ٓے طَهّی کَ گیخ، 

کَ کے حّ َے کہخ کہ يیں يوهٕم يیں طُٕع پیيح کَ ٓکظخ ْٕں، حّ يیں طزيیهی ال ٓکظخ ْٕںە یہ آىيی  Establishں آگے رڑْ گیخ یہ ٓؼخىص يی

يیں حّ کخثُخص يیں حکیال ْٕں آؽ کے حَٔخٌ کٕ طٕ حّ کی ََگٔیض کٓخ گت ْےە حٓے  طٕ گت گٍِی ػوم ْے ؿٕ آؽ طک یہ ًٓـٓظخ ْے کہ

ٌّص نے ڈٔری ْے كخالَکہ كویوض یہ ْے کہ رہض ٓخٍی يوهٕهخص يیں ٓے حَٔخٌ يلٞ حیک يوهٕم ْےە  طٕ حّ کے رخٔؿٕى الکٓ  24ن

 كَٗظٕں کٕ رٓی َہیں يخَظے، ؿُّخص کے ٔؿٕى ٓے رٓی حَکخٍ کَیں گےە طٕ ،يوهٕهخص حَٔخٌ کے َیچے يٕؿٕى ْیں، یہ ؿٕ ىحٍَٕ٘

 

ثهکؽیہ فیًهی يیگؿیٍ 

 َهكت کب اضتتبو ____________________ قبتویں___________________ 

نطیؽتًّت ثبِ  

 

 

 

 ھے، ہللا تؼبنی' لجول فؽيبۓ، )آيیٍ ثى آيیٍ ( ؼقولۖ يیؽا یہ کبو َػؼِ

 ظ ؼکھی۔ گبەنکؽیہ: ظػبوں يیں یب

 miristhere@yahoo.com( ¦ Composerيالذ انعیٍ يیؽ )کًپوؾؼ  : ں کب ِبنتؤػبظۘ
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	سوال نمبر 023 ) پروفیسر صاحب آپ کو  knowledge ھے کیا اس کی  logical foundation بھی ھے اور کیا قرآن و سنت سے اس کا استخراج اور استنباط کیا جا سکتا ھے؟
	سوال نمبر 024 ) سر میرا سوال آپ کی ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ علم الاسماء کے حوالے سے تھا؟
	سوال نمبر 025 ) سر اگر کوئی آ کر اپنا نام غلط بتا دیتا ھے تو؟
	سوال نمبر 026 ) پھر آپ اس کو  Judgement  کیسے دیں گے؟
	سوال نمبر 027 ) پھر آپ اس کی  Face reading  پر چلے جائیں گے؟
	سوال نمبر 028 ) اسی لیۓ آپ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ھیں کہ ان کو لے آئیں؟
	سوال نمبر 029 ) سر آپ کے سامنے اگر کسی کا نام لیا جاۓ کہ تسبیح دے دیں تو آپ کہتے ھیں کہ وہ نہیں پڑھے گا اس کا کیا مطلب ھیتا ھے؟ آپ کس بنیاد پہ ایسا کہتے ھیں؟
	سوال نمبر 030 ) آپ کا  personality کے بارے میں بتانا یا باقی  judgement  تو ھمیں پتا ھے لیکن کہا جاتا ھے کہ آپ خوابوں کی تعبیر پہ بھی دسترس رکھتے ھیں جیسے ایک خاتون نے کتاب میں لکھاھے کہ کیسے آپ ٹیلیفون پر اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ھیں اور وہ  shock ھ...
	سوال نمبر 031 ) سر یہ جو جو نام ھوتے ھیں ان کی بھی  categories آپ آگے دیکھ رھے ھوتے ھیں، جیسے ثوبان نام ھے یا ٹوٹا ھوا نام ھے یا تین حصوں میں ھے، احمد دو حصوں میں ھے، اس طرح یہ بھی آپ دیکھ رھے ھوتے ھیں اس کا بھی کوئی   effect ھوتا ھے بندے کے اوپر؟
	سوال نمبر 032 ) مگر سر آپ  within a second statementدے دیتے ھیں، وہ اتنی جلدی کیسے دیتے ھیں؟
	سوال نمبر 033 ) پروفیسر صاحب حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں جو شرائط ھیں بڑی سخت ھیں اور کیا جو شرائط ھیں ان کی بنیاد پر حکمرانوں کو   Advantageحاصل نہیں ھے کہ اگر وہ غلط کام بھی کرتے رہیں تو آپ خروج نہیں کر سکتے۔
	سوال نمبر 034 ) اچھا سر یہ جو آپ حروف کو دیکھ رھے ھوتے ھیں تو یہ پاکستان کا جو نام ھے، کبھی آپ نے اپنے  knowledge  کے حوالے سے غور کیا ھے کہ آیا یہ نام  suit کرتا ھے یا  change  ھونا چاھیۓ تھا یا اس کا کوئی  effect ھے پاکستان پر؟
	سوال نمبر 035 ) پروفیسر صاحب یہ جو تصوف کے مختلف سلاسل ھیں اور ان کے ساتھ جو متعلقین ھیں ان کو جب ھم دیکھتے ھیں تو ان کی تربیت میں  character building کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ کیا انہوں نے اپنے کردار کو محدود کر لیا ھے؟
	سوال نمبر 036 ) اس سے تصوف کا جو  institution  ھے وہ  damage  نہیں ھو رھا ھے؟
	سوال نمبر 037 ) صوفی کون ھوتا ھے؟
	سوال نمبر 038 ) چآھے وہ کوئی بھی ھو جو ان چیزوں پہ پورا اترتا ھو؟
	سوال نمبر 039 ) پروفیسر صاحب آج کل ھم دیکھتے ھیں کہ ایک رواج سا چل نکلا ھے تکفیر کا، جو کوئی اٹھتا ھے دوسرے کو کافر قرار دے دیتا ھے؟
	سوال نمبر 040 ) قادیانی بھی تو اس کو مانتے ھیں؟
	سوال نمبر 041 ) ذاتی طور پر آپ کچھ گنجائش رکھتے ھیں؟
	سوال نمبر 042 ) پروفیسر صاحب اگر آپ کی  life پہ نظر ڈالی جاۓ تو کیا آپ مطقئن ھیں اور کیا آپ کہہ سکتے ھیں You’re successful man  اور دوسری بات یہ ھے  How would you like history to remember you?
	سوال نمبر 043 ) قائدِاعظمؒ جیسی کوئی خواھش ھے؟ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں خدا سے ملوں تو وہ کہے  Well done Mr. Jinnah
	سوال نمبر 044 ) پروفیسر صاحب ایک طرف آپ خود اسماء کا علم  exercise کرتے ھیں لیکن میں پچھلے آٹھ سالوں سے دیکھ رھا ھوں کہ واضح طور پر کسی اور کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ھے؟
	سوال نمبر 045 ) وہ تو صحیح ھے مگر پھر بھی معیار تو ھمارے سامنے نہیں ھے، معیار  hidden ھے۔ کس وقت ھم اس  position  میں ھوں گے کہ جب ھم فیصلہ کر سکیں کہ اب موزوں ھے؟
	سوال نمبر 046 ) پروفیسر صاحب کیا علماۓ دین کا حکمرانوں کے قریب جانا یا ان کے ساتھ  interact کرنا صحیح ھے اور اگر نہیں تو پھر حکمرانوں کو سیدھا راستہ کون بتاۓ گا؟
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	سوال نمبر 047 ) کیا ایمان کا تعلق نیکی یا بدی سے ھے؟ مسلمان کے لیۓ جنت یا دوزخ کا فیصلہ نیکی یا بدی کی تعداد پر ھو گا یا ایمان کی وجہ سے؟
	سوال نمبر 048 )  Sir, we have an online question from Canada, what would be most pragmatic ways to lessen the negative impacts of basic human wants of security, human control, approval and uniqueness on conditioning?
	سوال نمبر 049 )  You often state that make God to your top priority, I am ready to accept it however, in all your books and videos lectures you have not mentioned how I should do that and what should I do afterwards?
	سوال نمبر 050 ) برائی میں احساسِ گناہ اور نیکی میں احساسِ پارسائی دامن گیر رھتا ھے۔ تربیتِ نفس کے لیۓ کوئی عملی طریقہ تجویز کر دیں۔
	سوال نمبر 051 )  Why do we occasionally get the feelings that our cries and prayers do not reach our God?
	سوال نمبر 052 ) اللہ تعالی' سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ھے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاﺅ، پاکیزہ سے کیا مراد ھے؟
	سوال نمبر 053 ) تخلیلِ نفسی میں ذکر سے افضل کیا کوئی عمل ھے؟
	سوال نمبر 054 ) اگر کوئی خاتون لاعلمی میں ابارشن کراۓ اور اسے بعدمیں پتہ چلے کہ یہ قتل ھے، پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا اس کے لیۓ معافی ھے؟
	سوال نمبر 055 ) پروفیسر صاحب اس میں یہ بھی ھوتا ھے کہ کتنی عمر کا بچہ ھو، پہلے چار ماہ میں یا اس کے بعد؟
	سوال نمبر 056 ) آپ اپنے لیکچر کا آغاز ھمیشہ رَبِ اَدۡخِلۡنِی مۘدخَلَ والی دعا سے ھی کیوں کرتے ھیں؟
	سوال نمبر 057 ) پروفیسر صاحب حدیثِ رسولۖ کا مفہوم ھے کہ پیشن گوئی کرنے والا جہنم میں جاۓ گا۔ ھم تاریخ میں حضرت نعمت شاہ ولیؒ کو اس ضمن میں کافی معروف دیکھتے ھیں اس طرح آپ بھی گاھے بگاھے پیشن گوئی فرماتے ھیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیجیۓ؟
	سوال نمبر 058 ) پروفیسر صاحب آپ نے فرمایا ھے کہ ھم بچے کی پیدائش کے وقت اس کے future کے متعلق کبھی نہ سوچیں، یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ اس کا مطلب ھے کہ ھم اپنے future کو بہتر بنانے کے لیۓ سوچنا بند کر دیں۔ کیا اچھی امید بھی رکھنا نیکی نہیں ھے؟
	سوال نمبر 059 ) تاریخی شواھد ملتے ھیں کہ وحی میں تعطل کے باعث آپۖ اس قدر رنجیدہ ھوۓ کہ آپۖ نے خود کشی کا ارادہ باندھ لیا اور اس کے لیۓ باقاعدہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گۓ اس واقعے میں کتنی صداقت موجود ھے؟
	سوال نمبر 060 ) یہ ایک سوال ھے most urgent کی caption کے ساتھ۔ پروفیسر صاحب آپ اپنے علم میں حروفِ مقطعات کو اداراتی شکل کیوں نہین دیتے، کافی آسانی پیدا ھو سکتی ھے اور کیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیۓ تقوی' شرط ھے؟
	سوال نمبر 061 ) پروفیسے صاحب نظر کے بارے میں خاصے لوگوں نے سوال پوچھا ھے کہ کیا نظر لگنا برحق ھے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ھے؟
	سوال نمبر 062 ) حدیثِ قرطاس اور باغِ فدک کے حوالے سے وظاحت فرمادیں۔
	سوال نمبر063 ) یہودی ھمیشہ خدا کی ملعون قوم رھی ھے اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ھے۔ عملی طور پر بھی پچھلے دو ھزار سال سے اپنے اس dogma کو follow کیا۔ لیکن چند دھائیوں سے خدائی حکمتِ عملی میں یہ اچانک تبدیلی کیوں؟
	سوال نمبر064 ) محبت اور مودّت میں کیا فرق ھے؟
	سوال نمبر065 ) قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، واصف علی واصف اور اشفاق احمد کے روحانی قد کے بارے میں کچھ بتائیں۔
	سوال نمبر 066 ) حدیث شریف کا مفہوم ھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ھے۔ سوال یہ ھے کہ مومن کی فراست کیا ھے؟ مومن کی فراست سے کیوں ڈرنا چاھیۓ؟ اللہ کے نور سے دیکھنے کا کیا مطلب ھے؟
	سوال نمبر 067 ) I would like you to comment our practical strategy to achieve goals for our nation and umma. What should we do? سر آپ کی باتوں سے لگتا ھے کہ آپ ٱمتِ مسلمہ کا دوبارہ عروج دیکھ رھے ھیں تو یہ عروج کس نوعیت کا ھو گا؟ سائنسی ترقی ھو گی یا ا...
	سوال نمبر 068 ) آپ کے کچھ شاگرد دعوی' کرتے ھیں کہ آپ خواب میں آ کر راھنمائی فرماتے ھیں، اس دعوی' میں کس حد تک سچائی ھے؟
	سوال نمبر 069 ) پروفیسر صاحب درودِ تاج کے حوالے سے پوچھا گیا ھے کہ اس کی کیا فضیلت ھے؟ اس کی کیا importance ھے آپ کی نظر میں؟
	سوال نمبر 070 ) پروفیسر صاحب علم اور توکّل کے لیۓ کون سے اسماء ربّانی ھیں؟
	سوال نمبر 071 ) پروفیسر صاحب تین دفعہ زبانی طلاق دینے سے کیا طلاق ھو جاتی ھے یا ایک طلاق تصوّر ھوتی ھے، شریعت میں طلاق کا کیا طریقہء کار ھے؟
	سوال نمبر 072 ) معاشرتی زندگی میں قادیانی حضرات سے کیسے interact کیا جاۓ؟
	سوال نمبر 073 ) پروفیسر صاحب حقیقتِ عقیدتِ سادات کیا ھے؟
	سوال نمبر 074 ) پروفیسر صاحب آج کل الہدی انڑنیشنل کا بڑا چرچہ ھے۔ کیا یہ ھمارے اعتقادات سے conflict نہیں ھے اگر ھاں تو کیسے؟
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	سوال نمبر 075 ) Bermuda Triangle میں کہا جاتا ھے کہ وھاں شیطان کا تخت ھے اسی لیۓ جو چیزیں وھاں جاتی ھیں غائب ھو جاتی ھیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ھیں؟
	سوال نمبر 076 ) کیا اس کا تعلق خروجِ دجال سے بھی ھے؟
	سوال نمبر 077 ) Can a boy meet and talk to a girl before Nikah?
	سوال نمبر 078 ) Can they go for marriage without taking their parents into confidence?
	سوال نمبر 079 ) کیا آپ کبھی حروفِ مقطعات کا علم کسی کو سکھائیں گے؟
	سوال نمبر 080 ) سوال ھے کہ عرصہ پندرہ برس گزر گۓ، در در پر بوسے لیتے، ملاقاتیں کرتے، مگر فیض نصیب نہ ھوا، مانا کمی میرے اندر ھے مگر کہاں ھے؟ وہ نظر جو میرا اندر بدل دے شدت سے اس نظر کی تلاش میں ھوں۔ آج آپ کے در پر حاضر ھوا ھوں کیا میرے نصیب میں وہ نظر...
	سوال نمبر 081 ) یہ ایک سوال ھے جی کہ کیا پاکستان ھمیشہ لٹیرے سیاستدانوں اور بدعنوان، مفاد پرست بیوروکریسی کے تابع رھے گا؟
	سوال نمبر 082 ) قبر کے عذاب سے بہت خوف آتا ھے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ھے؟ اور جو لوگ دریا اور سمندر میں ڈوب جاتے ھیں ان پر قبر کا عذاب کیسے ھو گا؟
	سوال نمبر 083 ) یہ Question ھے کہ عام طور پر سائنسی تحقیقات کے حاصلات کو قرآن کے تخلیقی اصولوں میں منضبط کیا جاتا ھے، کیا قرآن کے تخلیقی قوانین کو مدِنظر رکھ کر تحقیق کے اصول و ضوابط نہیں بناۓ جا سکتے ؟
	سوال نمبر 084 ) یہ سوال ڈاکٹر ھود بھائی کے ریفرنس سے ھے، پوچھتے ھیں کہ ڈاکٹر ھود بھائی کا کہنا ھے اسلام کا سائنس سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ اس کے لیۓ آپ کو اسلامی سائنس کی بنیاد رکھنی پڑے گی۔ براۓ مہربانی وضاحت فرمائیں۔
	سوال نمبر 085 ) عموماً لوگ نماز پر بہت زور دیتے ھیں لیکن اس کے لیۓ معاملات پر توجہ نہیں دیتے خصوصاً سائنسی تعلیم کے حصول میں اور سائنسی ترقی کے حصول میں۔
	سوال نمبر 086 ) سوال ھے کہ نماز پڑھتے ھیں مگر باھر نکلتے ھوۓ لائن نہیں بناتے اور وضو کرتے ھیں مگر باقی معاملات میں صفائی کا خیال نہیں کرتے، درست کیا ھے؟
	سوال نمبر 087 ) یہ ایک سوال انگلینڈ سے آیا ھے کہ توھین آمیز خاکوں سے ھمارا خون کھولتا ھے، ھم UK میں جو طالب علم ھیں IT Experts نہیں ھیں وہ کیا رویّہ اپنائیں؟
	سوال نمبر 088 ) کیا ایک صوفی اپنے سے پہلے صوفی یا مرشد کی زندگی کو مدِّنظر رکھ کر راہِ حق پر چلتا ھے یا وہ اپنی ذات میں جدا ھوتا ھے اور ماضی سے لا تعلق ھوتا ھے؟
	سوال نمبر 089 ) What is the role of Imran Khan in the current and future politics of Pakistan?
	سوال نمبر 090 ) Is there any hope of improvement in current problem of Pakistan related to good governance, load shedding and inflation?
	سوال نمبر 091 ) کیا شیطان کا کوئی مادی وجود ھے اگر ھے تو اس کی کیا صورت ھے؟
	سوال نمبر 092 ) سوال ھے کہ ھمیں رسولِ اکرمۖ نے احسان کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں پر احسان کرو۔ اور پڑھا بھی یہی ھے مگر میں نے ایک جگہ حضرت علیؓ کا بھی ایک ارشاد پڑھا ھے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔
	سوال نمبر 093 ) What is historical back ground of the shia - sunni conflict and what’s the possible root cause of this conflict?
	سوال نمبر 094 ) سر لوگ کہتے ھیں اللہ کی یہ مرضی ھے اللہ کی وہ مرضی ھے۔ سر یہ لوگ اللہ کی مرضی کو جان کیسے لیتے ھیں؟
	سوال نمبر 095 ) لیکن سر یہ کیسے clear ھوتا ھے کہ اللہ کی یہ مرضی تھی؟
	سوال نمبر 096 ) کیا خدا کو جاننا اور تسلیم کرنا ضروری ھے؟ یا اللہ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟

	د۔ سوالات و جوابات کی نشست – 13 جون، گوجرخان [ 37 سوالات ]
	سوال نمبر 097 ) کیا اھلِ بیت میں سے پانچ مقتدر ھستیوں کو " پنج تن پاک " کے لقب سے پکارا جا سکتا ھے؟
	سوال نمبر 098 ) آپ جانتے ھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں بعض اوقات ایک جائز کام کے لیۓ بھی رشوت دینی پڑتی ھے، ایسی صورتحال کے تناظر میں اگر رشوت کا سہارا لیکر کام نکال لیا جاۓ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ھو گی؟
	سوال نمبر 099 ) پروفیسر صاحب مولانا مودودی سمیت دیگر داعیانِ حق کے بارے میں آپ سے ایک بار سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ندی نالوں کی کیا بات کرتے ھو دریا کی بات کرو۔ سوال ھوا کہ دریا؟ آپ نے کہا ھاں ابوالاعلی مودودی ایک دریا تھے، اپنے عہد کے ...
	سوال نمبر 100 ) مستقبل کے بارے میں اچھی امید رکھنا انسان کی فطرت ھے۔ کیا ھمیں آرزوئیں پالنی چاھئیں اگر ھاں تو کس حد تک؟
	سوال نمبر 101 ) حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ بعض لوگ کہتے ھیں کہ وہ اب بھی زندہ ھیں اور اللہ کے حکم سے پانی پر ان کی حکومت ھے؟
	سوال نمبر 102 ) بیشتر علماء کہتے ھوۓ نظر آتے ھیں کہ مغرب دارالکفر ھے اور ھم دارالسلام میں رھتے ھیں، میرا سوال یہ ھے کہ دارالسلام سے دارالکفر میں جانا اور permanent residency کی خواھش رکھنا کہاں تک جائز ھے؟
	سوال نمبر 103 ) ھمارے ھاں " پرویز " نام رکھنے کا بڑا trend ھے، مثلاً پرویز کیانی، پرویز مشرف، حتی کہ ھمارے ایک کمشنر صاحب کا نامِ نامی خۘسرو پرویز ھے۔ اس بارے میں آپ کی راۓ کیا ھے؟
	سوال نمبر 104 ) اسمِ گرامی محمدۖ رکھنے کی فضیلت تو ایک حدیثِ مبارک سے ثابت ھے۔
	سوال نمبر 105 ) جب ھیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ھے تو کیا اس کا مطلب یہ ھے کہ اللہ تعالی' ھم سے ناراض ھے؟
	سوال نمبر 106 ) واشنگٹن سے ایک دوست پوچھنا چاھتے ھیں کہ تین افعال جو اللہ تعالی' کو سب سے زیادہ پسند ھیں وہ کون سے ھیں؟ ایک اور online سوال آیا ھے لاھور سے کہ I wanted to ask when are you going to deliver your lecture on differences between men and w...
	سوال نمبر 107 ) حضور اکرمۖ کے ناموں میں سے چار نام اوّل، آخر، ظاھر اور باطن ھیں۔ یہ چاروں نام اللہ کے خاص ناموں میں سے ھیں۔ کیا نبیۖ کے ناموں کو اللہ کے ناموں کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ھے؟
	سوال نمبر 108 ) حضرت سلیمانؑ کو بہت ساری چیزوں پر اختیار دیا گیا تھا، وہ اپنی محفل میں تختِ بلقیس کے لیۓ دوسروں سے سوال کیوں کرتے ھیں؟ ایک اور سوال ھے کہ پاکپتن میں بابا فرید کے دربار میں بہشتی دروازہ ھے اس کے بارے میں کہتے ھیں کہ یہ تختِ سلیمانؑ ھے، ...
	سوال نمبر 108 ) سر یہ ایک سوال بیرونِ ملک سے ھے، یہ کہتے ھیں آپ اپنے ھر لیکچر اور پرائیویٹ میٹنگ میں Women کو بہت degrade کرتے ھیں اور مرد حضرات کو آپ بہت مظلوم ظاھر کرتے ھیں اس سے بہت مایوسی ھوتی ھے ایسا کیوں ھے؟
	سوال نمبر 110 ) پروفیسر صاحب یہ ایک کتاب مجھے ARY کے ایک اعلی' عہدیدار نے بھیجی ھے۔ اس کتاب میں قائدِ اعظمؒ کی شخصیت کے بارے میں بہت negative باتیں کیں گئیں ھیں۔ جیسا کہ قائدِ اعظم مسلمان نہیں تھے۔ قیامِ پاکستان کے وقت جو لاکھوں مسلمان قتل ھوۓ ان کے ق...
	سوال نمبر 111 ) سر اگلا سوال امریکہ سے ھمارے دوست نے درخواست کی ھے کہ دل کو خالص اللہ کی محبت کے لیۓ پاکیزہ کرنے کی تسبیح عنائت فرما دیں۔
	سوال نمبر 112 ) پنجابی میں لکھ کر یہ سوال بھیجا گیا ھے کہ اللہ سے بندے کا تعلق عقلی ھے یا قلبی؟
	سوال نمبر 113 ) کہا جاتا ھے کہ شدید نفرت، محبت کے قریب ھوتی ھے۔ براہِ مہربانی وضاحت فرمائیں۔
	سوال نمبر 114 ) سر سارے دینی مسالک کے علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے نظریات کی ترویج کرتے ھیں۔ ایک شخص جو ابھی نا آگاہ ھو اس کا اکتسابِ علم کا پیمانہ کیا ھونا چاھیۓ؟
	سوال نمبر 115 ) اس سوال میں ھمارے مہمان دوست کہتے ھیں ک میری ایک بیوہ بہن ھیں اور ھمارے پاس ایک پلاٹ ھے جس کو بیچ کر ھم نیشنل سیونگ سکیم میں رکھنا چاھتے ھیں۔ کیا یا امر جائز ھے اور کیا میں ایسا کر سکتا ھوں؟
	سوال نمبر 116 ) آج کل stem cell کا بہت چرچا ھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ اسلام کے نقطہء نظر سے stem cell کی حقیقت کیا ھے؟ اور کیا یہ حلال ھے یا حرام؟
	سوال نمبر 117 ) اللہ کو ھم اپنا دوست کیسے بنائیں؟
	سوال نمبر 118 ) پروفیسر صاحب میرا تعلق صوبہ بلوچستان سے ھے، ھمارے ھاں ایک رسم ھے جسے چربیلی کہتے ھیں۔ اس کے تحت سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیۓ ملزم کو آگ کے انگاروں پہ سے گزرا جاتا ھے اور عام مشاھدہ ھے کہ جو سچا ھوتا ھے اسے آگ نہیں جلاتی۔ براہِ مہرب...
	سوال نمبر 119 ) غناء اور فقر میں کیا فرق ھے؟ اور دونوں میں افضل کیا ھے؟
	سوال نمبر 120 ) سر یہ فِن لینڈ سے سوال ھے، کہتے ھیں کہ میں شادی شدہ ھوں اور بسلسلہء تعلیم دیارِ غیر میں مقیم ھوں، رھنمائی فرمائیں کہ شرعی طور پر کتنا عرصہ اپنی شریکِ حیات سے دور رھا جا سکتا ھے؟
	سوال نمبر 121 ) Please explain and define emotion, what is functional relation between emotion and conduct and what would you advise for emotional person how can he become normal?
	سوال نمبر 122 ) اسلام میں نجّی ملکیت کا جو تصّور ھے اس میں کیا کوئی کم سے کم حد مقرّر ھے؟
	سوال نمبر 123 ) حضورۖ کی حدیث ھے کہ نکاح کرو اور اسی طرح کا کسی مشہور شیخ کا قول بھی ھے تو سوال یہ پیدا ھوتا ھے کہ دنیاداری کے جھمیلوں کے ساتھ خدا کی تلاش کیسے ممکن ھے؟
	سوال نمبر 124 ) حضرت علیؓ کا مشہور قول ھے کہ جس شخص کا علم اس کی عقل سے بڑھ جاۓ وہ اس کے لیۓ ایک وبال بن جاتا ھے، اس کی وضاحت فرمائیے۔
	سوال نمبر 125 ) سر کیا اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ھے؟
	سوال نمبر 126 ) پروفیسر صاحب تاریخ میں کئ کئ گز لمبے انسانوں کا ذکر ھے۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ھے۔ کیا مرنے کے بعد ھمارے قد بھی انہی کی طرح لمبے ھوں گے اور اگر نہیں تو کیا ان کی موجودگی میں ھم بونے نہیں لگیں گے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جنت میں ھم...
	سوال نمبر 127 ) کیا جنّت میں procreation بھی ھو گی؟
	سوال نمبر 128 ) پروفیسر صاحب آپ کا قرآن فہمی کا معیار کیا ھے؟ قرآن فہمی میں سیرتِ رسولۖ سے آگاھی کہاں تک ضروری ھے؟ ھم بطور طالب علم اس سے کیسے اکتسابِ علم کر سکتے ھیں؟
	سوال نمبر 129 ) پروفیسر صاحب امام غزالیؒ نے ایک بار سوال کیا کہ جب قرآنِ مجید کا ایک درس دینے والا دوسرے کو دیکھتا ھے تو ناخوش کیوں ھوتا ھے؟ اسے تو خوش ھونا چاھیۓ کہ روشنی کے فروغ میں کوئی اور بھی مددگار ھے۔ پھر خود ھی جواب دیا اس لیۓ کہ جب دل حۘبِ جا...
	سوال نمبر 130 ) نبی کریمۖ کا ارشاد ھے کہ اگر آدمی زھد اختیار کے تو اسے یوں علم عطا کیا جائیگا، جیسے کنوئیں سے پانی نکلتا ھے۔ زھد کی منزل تک کیسے پہنچا جا سکتا ھے اور اس کے تقاضے کیا ھیں؟
	سوال نمبر 131 ) سر آۓ دن لوگوں کو مرعوب اور متوجّہ کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں نت نئی پالیسیاں متعارف کرائی جاتی ھیں، اگر ھم یہ settlement کے contracts وغیرہ حاصل کر لیں تو اس میں کوئي شرعی رکاوٹ تو نہیں ھے؟
	سوال نمبر 132 ) ایک آیت میں اللہ تعالی' فرماتے ھیں کہ رکوع کرو جبکہ سجدے کا ذکر اس میں نہیں ھے۔ سجدے کا اس موقع پر کیوں حکم نہیں دیا گیا؟
	سوال نمبر 133 ) راولپنڈی کے ایک بڑے مشہور، ایک عالمِ دین نے فتوی' دیا ھے کہ یا رسول اللہۖ کہنا حرام ھے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ھیں؟

	ہ۔ سوالات و جوابات کی نشست – 25 جولائی، یسری میڈیکل کالج [ 23 سوالات ]
	سوال نمبر 134 ) حضورۖ نے فرمایا کہ " شیخ اپنی قوم میں ایسا ھوتا ھے جیسے نبی اپنی ٱمت میں۔ اس کی وضاحت فرما دیں اور کیا اس وقت ھماری قوم میں ایسا " شیخ " موجود ھے؟
	سوال نمبر 135 ) حدیثِ قدسی ھے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے ھیں جن کو میرے اور میرے خاص دوستوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی ضِمن میں یہ بھی فرمادیجیۓ کہ کیا مخلوقِ خدا کی ملامت، دوستانِ حق کی علامت ھے؟ اور کیا یہ بھی درست ھے کہ جو شخص خدا ک پسند ھوتا ھ...
	سوال نمبر 136 ) سورة بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جس مسجدِاقصی' کا ذکر ھے وہ مسجد کون سی ھے؟ اسراء کے مقام پر پوری دنیا میں ایک ھی عمارت تھی جسے مسجد کہتے تھے اور وہ مسجدِ احرام تھی، مسجدِاقصی' 68ھ میں تعمیر ھوئی، وہ کونسی آیات الکبری' تھیں جو رسول الل...
	سوال نمبر 137 ) There is meaning of Hadith that seventy thousand angels will bring forth the Arsh of Allah with the golden Chain, and Allah is divided up time, space and weight. Secondly, what is difference between Sufi and Faqeeh as explained by Syed...
	سوال نمبر 138 ) جب رسول اللہۖ مکّہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کیا تین سو ساٹھ بت وھاں موجود ھوتے تھے؟ حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہۖ اور صحابہ اکرامؓ عمرہ کے لیۓ تشریف لاۓ تو کیا اس وقت بھی طواف ایسی حالت میں کیا گیا کہ بت خانہ کعبہ میں موجود تھے؟...
	سوال نمبر 139 ) حضرت ابوالحسن نوریؒ فرماتے ھیں کہ تصوّف نفس کی ھر لذّت کو چھوڑ دینا ھے۔ کیا اس کا مطلب یہ ھے کہ آپ دنیا کی ساری آسائشوں اور آسانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں؟
	سوال نمبر 140 ) سر کینیڈا سے ایک دوست پوچھتے ھیں کہ خیال کی حقیقیت کیا ھے؟ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ thought اور thinking کے درمیان فرق کو کیسے سمجھا جا سکتا ھے؟
	سوال نمبر 141 ) کرنل رانجھا: سر آپ کی نذر ھے
	سوال نمبر 142 ) ھمی اپنی زندگی میں اعتدال کے قریب ترین کیسے رہ سکتے ھیں؟ اور ھم اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ھیں؟
	سوال نمبر 143 ) اسلام میں انا کا کیا تصوّر ھے؟
	سوال نمبر 144 ) اگر کسی خاندان پر بہت زیادہ مصیبتیں اور مشکلیں آئیں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آزمائش ھیں یا عذاب؟
	سوال نمبر 145 ) کیا دعا تقدیر کے فیصلے بدل سکتی ھے؟ دعا مانگنے کے لیۓ کیا ضروری ھے کہ ھاتھ اٹھاۓ جائیں جب کہ دل میں ھر وقت دعائیں ھوں؟ دوسرا سوال جبر و قدر کے حوالے سے ھے کہ اگر اللہ ھی نے سب کچھ decide کیا ھو ھے تو کیا ھم صرف puppets ھیں؟
	سوال نمبر 146 ) Sir, Mr. Zafer from UK, asks a question that some of his friends are involved in alcohol business. The have the argument that it is batter than robbery. They also quote the reference of their Mullah that it is permitted to sell alcohol...
	سوال نمبر 147 ) پروفیسر صاحب ظفر صاحب کو یہ بھی اعتراض ھے کہ They have been performing Hajj or Umra after earning from alcohol business.
	سوال نمبر 148 ) پروفیسر صاحب یہ ایک personal سا question ھے، آپ کی اجازت سے میں پڑھے دیتا ھوں۔ کہتے ھیں کہ ھمارا بڑا بیٹا عرفان نواز امریکہ میں اعلی' تعلیم کے لیۓ گیا ھوا تھا تو وھاں کسی case میں گرفتار ھو گیا ھے۔ ھم چھ سات ماہ سے آپ کی ذاتی ملاقات کے...
	سوال نمبر 149 ) Please eleborat the concept of parda for women according to Islam. If woman does not cover her head but dressing up decently. Is she concider sinful and is she still sign of temptation?
	سوال نمبر 150 ) کرنل رانجھا: بعض لوگوں کو کسی حال میں کوئی جینے نہیں دیتا، کسی نے کہا ھے کہ
	عقل کے سوگ مار دیتے ھیں  عشق کے روگ مار دیتے ھیں
	آپ خود تو کوئی نہیں مرتا   دوسرے لوگ مار دیتے ھیں
	اپنے صدرِ مملکت (آصف علی زرداری) کو ھی لیجیۓ میرا خیال ھے کہ کوئی شخص اگر ملامت سے ولی بن سکتا تو He would have been one out of them انہوں نے اپنے body parts donate کرنے کا اعلان قرمایا ھے۔ ھمارے پاس یہ question آیا ھے کہ کیا انسانی جسم کے اعضاء donat...
	سوال نمبر 151 ) پروفیسر صاحب کیا عشق کا concept صرف خدا کی ذات تک محدود ھے یا کوئی انسان کسی انسان سے بھی عشق کر سکتا ھے؟
	سوال نمبر 152 ) پروفیسر صاحب صافی اور صوفی میں کیا فرق ھے؟ اس میں اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ ان دونوں میں اقضل کون ھے؟
	سوال نمبر 153 ) ولی اور استاد میں کون افضل ھے؟
	سوال نمبر 154 ) پروفیسر صاحب رمضان کی آمد آمد ھے اور اسی حوالے سے ایک سوال ھے۔ سورة البقرة کیا آیت نمبر ایک سو چوراسی کا حوالہ دیا گيا ھے۔ " اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ھوں پھر روزہ نہ رکھیں تو ان کے ذمّے فدیہ ایک مسکین کا کھانا ھے" کیا مذکورہ...
	سوال نمبر 155 ) پروفیسر صاحب یہ ایک سوال کیا گیا ھے کہ پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پر کچھ علماۓ کرام نے ایک حدیث کی تصدیق کی تھی جس کا مفہوم یہ ھے کہ اگر ثواب کی نیّت سے کسی جگہ جانا چاھیں تو دو جگہیں ھیں، ایک مسجدِ حرام اور دوسری مسجدِ اقصی'، اس کی حقی...
	سوال نمبر 156 ) پروفیسر صاحب یہ امامِ مہدیؑ کے بارے میں سوال ھے کہ جو freedom flotilla کا واقعہ ھوا تھا اس سے جو strategic change آئی ھے پورے region میں تو اس سے کیا آپ سمجھتے ھیں کہ حضرت امام مہدیؑ کا ظہور قریب آن پہنچا ھے اور یہ بھی پوچھا گیا ھے کہ ...
	سوال نمبر 157 ) سر اس سوال کا دوسرا حصّہ بھی ھے کہ جو freedom flotilla کا واقعہ رونماء ھوا اور اس سے جو پورے region میں strategic change آئی ھے اس کا کیا کوئی تعلق ھے مہدیؑء آخرالزماں کی آمد سے؟

	و۔ سوالات و جوابات کی نشست – ڈاکٹر جلیل کے ساتھ 17 رمضان [ 22 سوالات ]
	سوال نمبر 158 ) حضرت ذالنونؒ المصری سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کا انجام کیا ھے یا اس کی منزل کیا ھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ وھاں پہنچ جاۓ جہاں وہ ھونے سے پہلے تھا۔ پروفیسر صاحب سے گذارش ھے کہ اس قول کی وضاحت فرما دیں۔
	سوال نمبر 159 ) حضرت علی بن عثمان الھجویریؒ کا قولِ مبارک ھے کہ راستے اور دروازے کی کوئ اھمیت نہیں جب تک آپ کا مقصد آپ کے سامنے نہ ھو اس کی وضاحت فرمائیں۔
	سوال نمبر 160 ) حضرت بہاﺅالدین نقشبندیؒ کا قول ھے کہ خدا خاموشی ھے اور اسے خاموشی سے ھی حاصل کیا جا سکتا ھے۔ وضاحت فرمایں۔
	سوال نمبر 161 ) حضرت قذیل بن ریاضؒ کا قول ھے اللہ جب کسی کو دوست بناتا ھے تو اس کو ابتلاء و آزمائش میں ڈال دیتا ھے اور جب کسی کو دشمن ٹھراتا ھے تو اسے کثرتِ دنیا عطا کرتا ھے۔ وضاحت فرمائیں۔
	سوال نمبر 162 ) I came out of ‘Baa – Yazidiyat’ as, a snake from its skin. When I looked, I saw the lover, beloved and the love are one because in that stat of unification all can be one حضرت بایزید بسطامیؒ کا قول ھے، میں اپنی (بایزیدیت) ذات کے حصار س...
	سوال نمبر 163 ) Love is sweetness but its inner realities have bewilderment in its nature ابو علی الدقاقؒ کا فرمان ھے کہ محبت مٹھاس ھے مگر درحقیقت استجاب ھے۔ وضاحت فرمائیں۔
	سوال نمبر 164 ) کیا اللہ سے محبت کرنے والے میں اللہ کے اوصاف پیدا ھو جاتے ھیں؟
	سوال نمبر 165 ) چہرے کا Sketch بنانے کی شرعی حیثیت کیا ھے؟ کیا کوئ ایسی حدیث ھے جو اس کی ممانعت کرتی ھو؟
	سوال نمبر 166 ) سانحہء سیالکوٹ کے تناظر میں کیا ھم انقلابِ فرانس کی طرف بڑھ رھے ھیں؟
	سوال نمبر 167 ) کیا یہ ممکن ھے کہ آپ تفسیرِ قرآن پر مشتمل کوئ کتاب تحریر فرمائیں؟
	سوال نمبر 168 ) یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ھے کہ کوئ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیۓ ھے یا محض نفس کی پیروی کے لیۓ ھے؟
	سوال نمبر 169 ) انسان کا سب سے بڑا دشمن نفسِ انسان ھے، نفسِ انسان کی مخالفت کیونکر ممکن ھے؟
	سوال نمبر 170 ) قرآن کی کون سی English Translation پڑھی جاۓ؟
	سوال نمبر 171 ) اِمام مہدیؑ کا ظہور کب ھو گا؟
	سوال نمبر 172 ) امریکہ میں ایک institute ھے جو 1992 میں establish ھوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ھے کہ امریکن آرمی اس کو support کر رھی ھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسی radiation بنانے میں کامیاب ھو جائیں جو ھوا کا رخ موڑ سکتی ھوں، جس کو وہ بادل لانے وا...
	سوال نمبر 173 ) قرآن مین یا آیت ھے کہ ھم تمہیں آزمائیں گے، خیر سے بھی، شر سے بھی۔ خیر سے آزمائش کیسے ھو سکتی ھے؟
	سوال نمبر 174 ) یہ رمضان کا دن ھے، زکو'ۃ کا ٹائم ھے، تو کسی نے سوال کیا تھا کہ ھبّہ کا مطلب میں نے اپنی طرف سے دیکھا تھا وہ گفٹ کرنا ھے، اگر کوئ پانچ سال کا بچہ ھے آپ اس کے نام اپنے دس لاکھ کر دیتے ھین کہ یہ میں نے اسے ھبّہ کردیا ھے اور انہین آپ use ن...
	سوال نمبر 175 ) اگر واپس نہ لی جاۓ تو زکو'ۃ کون دے گا؟
	سوال نمبر 176 ) اگر بچّہ چھوٹا ھو تو؟
	سوال نمبر 177 ) مولوی نے ھی جواب دیا تھا کہ جائز ھے۔ اس نے جب یہ پوچھا کہ ھبّہ، گفٹ ھے تو اس نے کہا کہ بچّہ زکو'ۃ نہیں دے گا۔
	سوال نمبر 178 ) کہا گیا کہ اللہ تعالی' کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ھلتا، یہ بھی ھے کہ اسلام میں خودکشی حرام ھے، جب اگر عزارائیل آۓ تو اس نے اللہ کے اِذن سے جان نکالی، تو پھر یہ حرام کیوں قرار دی؟

	ز۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کے ساتھ ایک غیر رسمی نشست [ 45 سوالات ]
	سوال نمبر 179 ) کچھ آپ کے بچپن اور خاندان سے متعلق بات ھو جاۓ پہلے۔
	سوال نمبر 180 ) ابھی یہ بچپن میں؟
	سوال نمبر 181 ) بچپن میں آپ کی وابستگی تھی اپنے دادا کے ساتھ؟
	سوال نمبر 182 ) بزرگوں کا ادب یا ڈر تو اس وقت ھمارے کلچر کا ایک حصّہ بھی تھا؟
	سوال نمبر 183 ) کون سے چیف جسٹس کے بیٹے؟
	سوال نمبر 184 ) حیرت ھے آپ کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ھوۓ؟
	سوال نمبر 185 ) گویا آپ کے مسائل عام نوجوان سے مختلف تھے؟
	سوال نمبر 186 ) میٹرک سے پہلے یا بعد میں؟
	سوال نمبر 187 ) دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت آپ کی طبیعت جدا تھی؟
	سوال نمبر 188 ) تو کیا آپ خود کو ان حالات کے حوالے سے مس فٹ نہیں سمجھتے تھے؟
	سوال نمبر 189 ) لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا تھا اگر وہ آپ سے بات کريں گے تو اس مسلہ کا کوئ نہ کوئ حل ضرور نکل آۓ گا؟ کیا لوگ آپ کی ذات میں کوئ خاص کشش محسوس کرتے تھے؟
	سوال نمبر 190 ) کوئ ایسا واقعہ جس سے پہلی مرتبہ آپ کو یہ احساس ھوا ھو کہ میں آشکار ھو گیا ھوں؟
	سوال نمبر 191 ) تو کیا آپ قیافہ سے ادراک تک پہنچے ھیں؟
	سوال نمبر 192 ) آپ نے کہا کہ طریقہء کار اگرچہ بعد میں سمجھ آیا لیکن کام میں نے پہلے ھی شروع کر دیا تھا تو کیا آپ اس کو الہام کہیں گے؟
	سوال نمبر 193 ) جب آپ نے مرحلہ وار آگے بڑھنا شروع کیا، تو کیا پھر آپ سچ بولنے پر بھی آمادہ رھتے تھے؟
	سوال نمبر 194 ) بچپن میں ماں باپ کے سامنے بھی سچ بولتے تھے؟
	سوال نمبر 195 ) یعنی مصلحتاً جھوٹ بولا جا سکتا ھے؟
	سوال نمبر 196 ) گویا جبلّت تبدیل نہیں ھو سکتی؟
	سوال نمبر 197 ) تو پھر لوحِ محفوظ پر کیا لکھا ھے؟
	سوال نمبر 198 ) آپ کو اس کا تجربہ ھے؟
	سوال نمبر 199 ) گورنمنٹ کالج کے بعد کہاں گۓ پڑھنے کے لیۓ؟ بننا کیا چاھتے تھے؟
	سوال نمبر 200 ) آپ کو کوئ ڈر تھا؟
	سوال نمبر 201 ) تو پھر جواب ملا؟
	سوال نمبر 202 ) گھر کے معاملات چلانے کے لیۓ پیسے کی لامحالہ ضرورت ھوتی ھے، آپ نے تو قناعت کر لی، گھر والے کیا کرتے ھیں؟
	سوال نمبر 203 ) آپ کی اھلیہ نے بھی کبھی تقاضہ نہیں کیا؟
	سوال نمبر 204 ) کیا واقعی ایسا وقت آتا ھے کہ جب آپ لوکوں کو بھوکا رھنا پڑے؟
	سوال نمبر 205 ) بچوں کی بھی تو خواھشات ھوتی ھیں؟
	سوال نمبر 206 ) فلم وغیرہ دیکھتے ھیں؟
	سوال نمبر 207 ) سلطان راھی کی فلمیں دیکھتے ھیں؟
	سوال نمبر 208 ) گانے وغیرہ سنتے ھیں؟
	سوال نمبر 209 ) اس کے علاوہ تفریح کس طرح کرتھے ھیں؟
	سوال نمبر 210 ) اپنے لیۓ لباس کا خود انتخاب کرتے ھیں؟
	سوال نمبر 211 ) زمانے کے حساب سے لباس کا انتخاب کرتے ھیں؟
	سوال نمبر 212 ) خوشبو کون سی پسند کرتے ھیں؟
	سوال نمبر 213 ) ھمارے ھاں صوفی ازم میں داڑھی اور عمامہ کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا ھے۔ کیا لوگ ایک کلین شیو صوفی سے مل کر چونکتے نہیں ھیں؟
	سوال نمبر 214 ) حروفِ مقطّعات پر آپ نے تحقیق کی ھے، ان کے بارے میں تو یہ حکم تھا کہ ان کی تشریح نہیں کیجا سکتی؟
	سوال نمبر 215 ) اللہ تعالی' یہ فرماتا ھے کہ ھر ذی روح کو میں نے پیشانی یا (Fore Brain) سے تھام رکھا ھے، تو پھر ایسی صورتحال میں انسانی آزادی اور ارادہ کہاں گیا؟
	سوال نمبر 216 ) آپ تو کلوننگ کو قۘربِ قیامت کی نشانیوں میں شمار کرتے ھیں مگر آج سائنسدان " کریگ وینٹر (Craig Venter) مصنوعی خلیۓ کے دعوے کر رھا ھے۔
	سوال نمبر 217 ) آپ کا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا انداز عام لوگوں سے کس طرح مختلف ھے؟
	سوال نمبر 218 ) آپ کسی مفسّر کی لکھی ھوئ تفسیر پڑھتے ھیں؟
	سوال نمبر 219 ) کیا آپ غوروفکر سے ھی اس مقام تک پہنچے یا آپ نے بھی مراقبے یا چلّے وغیرہ کیۓ ھیں؟
	سوال نمبر 220 ) ابھی آپ نے پانچ نمازوں کے وقت، انسان کی نفسیاتی حالت یا مختلف کیفیات کا ذکر کیا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس مصروفیت کے دور میں نماز کی بروقت ادائیگی مشکل ھوتی ھے؟
	سوال نمبر 221 ) اس کا مطلب یہ ھے کہ آپس میں محبت نماز سے افضل ھو گی؟
	سوال نمبر 222 ) کیا نیّت عمل کو Compensate کر سکتی ھے؟
	سوال نمبر 223 ) اسّی فیصد اسلام سے آپ کی کیا مراد ھے؟ اس کی تربیت کسطرح ھونی چاھیۓ؟




