
 
 

 

  

 ِٜ ٗ ِٕ ِطخ یَٓۘ  
[ الوؽا]   

 
ٖۡ أَۡهطَخ ِٓ ْٝح  ٌُ ْۡ إَٔ طَُ٘ل َظطَۡؼُظ ۡٓ ِٕ ٱ ِْ اِ ٗ َٝٱۡۡلِ  ِّٖ ـِ ُۡ ََ ٱ َ٘ ۡؼ َٔ ـٰ ٝحْ يَ ٌُ ِٝ َكٱُٗل ٍۡ ٱۡۡلَ َٝ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ ََّ ٍِ ٱُ َٕ اِ ٝ ٌُ ََ طَُ٘ل  

( ٍ۬ ٖ ـٰ طَ ِۡ ُٔ ٖ : ٖٖرِ ٰٔ ََّك ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ  [ )33  ِٙ ْٗ حگَ طْ آٓٔخٗٞں حٍٝ ُٓیٖ کی ٖ ٝ حِ ؿِ  [ حے گَٝ
           کے ٗہ ٗکَ ٓکٞ گےە)ِٓطخٕ(كيٝى ٓے رخہَ ٗکَ ٓکظے ہٞ طٞ ٗکَ ؿخإ طْ رـیَ ٍُٝ 

       [ O ye assembly of Jinns and men! if it be ye can pass beyond the zones of the 
heavens and the earth, pass ye! Not without authority shall ye be able to pass! ] 

 

 
 

کَ  ُے  آٍُٝ  کی  ؿخٗخں مِ ٍۘ   ٛزخكضِ    
ِْ گۘ  ـۘ ٍ کی ؿۘ ىِ  ٍِ ٍٛی ٛے ؿ ٞ کَطۓظ  

 
 

کے ًبم ە ە ە جبؼک ُكتیْںى هۘاۘ  
ػبلن تبةؐ ـ ػلن کے آفتبةِخٌِْں ًے اۘ  

شع ّ ُعایتال پبئ اّؼ توبم ػبلن کے لی۔ ؼۘقے خِ  
 کب قؽ چشوہ ُْۓ، خي کے ثبؼے هیں زضْؼؐ

ە الٌدْم " ە ە کَبثِطسَکب اؼشبظ ُے کہ " اَ  

هػُت اّؼ 

 السبظ

لؽآى کب 

 ًظؽئیہ کبئٌبت

هػُت; 

هبضی، زبل 

 اّؼ هكتمجل 

 ؼقْلۖ قیؽتِ

)کچِ اًْکِے 
 پہلْ( 

 الوؽا

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
، ؼاّلپٌڈی، پبکكتبىە3، چکاللہ قکین 12قٹؽیٹ ًوجؽ  اے، – 143ُبّـ ًوجؽ   

 طَخُِیق: ٛالف حُيیٖ ٓیَ
 حیڈیٖ٘( ٓیک٘ڈٞ )طَطیذِ َٗ 

 ء ؿٔؼظہ حُٔزخٍک2011حگٔض  26
 [ ٠ٍٓخٕ حُکَیْ، یٞ کے ٝیں ٗذِ  27] 
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 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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 فہؽقت
 شتول ُے خْ کہ ظؼج غیل ُیںەپؽ هۘ  بثبتچبؼ ضطّهستؽم کے قبتِ  یہ کتبة اقتبظِ

ِٕ  1ٗٞٹ   < ٓؼُِّ هخٍثیٖ! ىٍٝح
ٓطخُؼہ حّ کظخد ٓیں حگَ آپ 
کٔی هْٔ کی ُیَ، ُرَ، 
پیٖ، كَف، ُلع، ؿِٔہ، 
ٓلخٍٝٙ یخ ُـض کی ؿِطی یخ ٗخ 
ٓ٘خٓذ طلَیَ کٞ ٗٞٹ کَیں طٞ 

 ِٙ كَٓخثیںە حّ کَّ ٓطِغ  حٍُح
طؼخّٕٝ پَ پی٘گی ٗکَیہ حىح کَطخ 

 ٛٞںە
 
 

 ، ثوؼہ قْاالت ّ خْاثبت :311اگكت،  27اًْکِے پہلْ( لیکچؽ  چِکۘ) ؼقْلۖ یؽتِ قِ
ٍ   ٓظخرؼضِ  1.01  ٍ؟کے ُی۔ ػوَ یخ ىِ  ٍٓٞ
 حُہیٰ  هٞفِ  1.02
َ  هحٍٝ  ٓٞٓی   1.03  طوخرَ ِٔیکخ ػِ  ٠
 پخکٔظخٕ کے ٓیخٓی كخَص ٓیں طزيیِی 1.04
ٍ   ىحڑٛی حٍٝ ّٓ٘ضِ  1.05 ٍٞٓ 
 ػوَ کی ّٓ٘ي كيیغِ  1.06
1.07  ِٖ  ٍٓخُض   حٓالّ حیک طزِیـی ٌٓٛذ حٍٝ طٞٛی
ٍ   ٘نِ ٗٔخُ حٍٝ ػِ  1.08 ٍٞٓ 
 ىٗیخ کی رٜالة 1.09
1.10  ۘٓ  ٔظوزَپخکٔظخٕ کخ 
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ِٕ  2ٗٞٹ  هِٔز٘يی ٓـٜے  < ىٍٝح
ٓلظَّ  کچٜ ؿگہٞں پَ حٓظخىِ 

کی کہی ٛٞثی رخص ٓٔـٜ 
ٗہیں آثی ؿْ کٞ ٓیں ٗے 

ٍٝٗ٘خثی ٓیں طلَیَ کَ َم ٓۘ 
ىیخ ٛے، ُہٌح ؿْ کٔی کٞ 
 رہظَ ٓٔـٜ ٛٞ ٝٙ هٞى یخ حٓظخىِ 
ٓلظَّ ٓے ٍحرطہ کَ کے حّ 
کی ىٍٓظگی کی رٜی ح١الع 
کَیںە ٗکَیہ ] ٛللخص ىٍؽ ًیَ 

 ٛیں [
 

 ٛللخص کے ٗٔزَُ:
 کَیںە رَحۓ ٓہَرخٗی کِک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ْاثبتقْاالت ّ خ( ثوؼہ  :311هبؼچ،  26كتمجل )لیکدؽ هػُت; هبضی، زبل اّؼ هۘ
 ٗخؿخثِ ٹیکْ حٍٝ كکٞٓظی ٗظخّ 2.01
 ٝکالء کخ کَىحٍ ٓیخٓی كخَص ٓیں طلَیکِ  2.02
 حرِیْ حٍٝ کٖ كیکٖ حٗکخٍِ  2.03
2.04  ۘٓ  ٔظوزَٗٞحَُٗیق کخ 
 حٍٝ ؿّ٘ض کی كٍٞیں ىٗیخ کی ریٞی 2.05
 يح کی پہچخٕ کی ىُیَهۘ  2.06
 حُٝیخء پَ ىٛ٘ض گَىی ِٓحٍحصِ  2.07
 حٓٔخء کخ ٗوٜیض پَ حػَ 2.08
 ِٔٔخٗٞں کی هيٓخصٓ 2.09
 ٝؿي حٍٝ ٓـٌٝریض 2.10
 ِٓٔٔخٕ حٍٝ ٓخثْ٘ ىحٕ 2.11
 َٓحفحٍٝ حِ  ےَّٓؿٖ کٜخٗ 2.12
 ػٍٞص حٍٝ آرگی٘ے 2.13
 ىٍحکهٔٔہ ٓیں ہللا کی ٓلزض کخ حِ  حِّ كّٞ  2.14
 ٓخص کخ ػيى 2.15
 كطَص ٓے ٓـَ 2.16
 ٘ن حٍٝ ػوَػِ  2.17
 ہللا کٞ ہللا ٓیخں کہ٘خ 2.18
 ریٞیخں حٍٝ كٍٞیں 2.19
 کَ ٓیں ٜٓخثذ حٍٝ آٓخث٘ٞں کخ کَىحٍكِ  َٓحطذِ  2.20
 ُٝی کخ طويیَ کے هالف ُڑٗخ 2.21
 ؿّ٘ظی حٗٔخٕ کی کیٔٔٹَی 2.22
 پخکٔظخٗیٞں کخ ًٛ٘ی کَد 2.23
 ٓگَیٹ ٗٞٗی 2.24
ِٖ ہللا: كۘ  2.25  ًٝم کی حٗظہخء ٔ
 ػوَ کی کٔی ری٘ی 2.26
 گيی ٗ٘یٖ 2.27
 هظالفٍطوخء ٓیں حِ ڈحٍٕٝ حٍٝ هَآٗی ٗظَیہء حِ  2.28
 گ حٍٝ ىّؿخٍکِٞٗ٘ 2.29
 ىٍٝى َٗیق 2.30
 يػضَک حٍٝ رِ ِٗ  2.31
 ٹیچَ کخ ٓوض ٍٝیّہ 2.32
 ِٓٔٔخٕ حٍٝ کخكَ کخ رّچہ 2.33
 رخؿٔخػض ٗٔخُ 2.34
2.35  ِٕ  ٞلظگۘ ٗٔخُ گۘ  ىٍٝح
  ؿّ٘ض کی ک٘ـیٞں کی رخٗٹ 2.36
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 ٍحرطہ کے ُی۔:
 :ٛالف حُيیٖ ٓیَ

miristhere@yahoo.cm  
ی: ٗزیَ حكٔي چٞٛيٍ

info@alamaat.com  
 
 

 ( ثوؼہ قْاالت ّ خْاثبت 3119اکتْثؽ،  21لؽآى کب ًظؽئیہ کبئٌبت  )لیکچؽ 
ْ هۘ  3.01 ّٔ  يح کخ طٍّٜٞٓـ
 ٘خء کی ٓظَٙ ٍکؼظیںػِ  3.02
 ٗلَحفہللا کخ حپ٘ے هخثْ کَىٙ هٞحٗیٖ ٓے حِ  3.03
 ٞىٞى ٝ ٗہۘ ٝكيص حُٞؿۘ  3.04
ِٖ ٗین حِ  3.05  ٞىػَری حٍٝ ٝكيص حُٞؿۘ  ر
 ٗیطخٕ حٍٝ حٗٔخٕ کخ ؿٜگڑح 3.01
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 حے، – 143ّ ٗٔزَ إٛخ
، چـکالُہ 12ٓٹَیٹ ٗٔزَ 

 ، ٍحٍٝ پ٘ڈی، پخکٔظخٕە3حٓکیْ 
 
 
 

 ( ثوؼہ قْاالت ّ خْاثبت :311اکتْثؽ،  15لسبظ ) لیکچؽ هػُت اّؼ اِ
 هَإٓ کخ چیِ٘چ حٍٝ ٛلیق روخٍی 4.01
 َىیٖ ٓے ىٝٓظی 4.02
 يح حٍٝ ٓخث٘ٔيحٕهۘ  4.03
 ٍٝكخٗی ٍٛ٘ٔخ کی پہچخٕ 4.04
 ْہللا کٞ ٓلّٔٞ کَٗے کی كِ  4.05
 هیخٓض کے ىٕ  ہللا کخ ظہٍٞ 4.06
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 ِٙ ٍحٓض ُیکچَ یخ  یہخں ٓے رٜی آپ رَح

 ٓٞحٍ پَ ؿخ ٓکظے ٛیںە

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/
mailto:miristhere@yahoo.cm
mailto:miristhere@yahoo.cm
mailto:info@alamaat.com
mailto:info@alamaat.com
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 ] ُبؼّى الؽشیع [ ۔ ػؽع گؿاؼیں ُن ثِییآ
 )هؼؽّف کبلن ًگبؼ( ّى الؽشیعُبؼۘ

 ۘٓ ٹٜخ ٓکظخ ٱٛخطٜ طٞ ُی۔ ػخ کے پخۓ گخ؟ آىٓی ٓگَ ىۘ  ظ٘کَّ ٛٞکٕٞ ؿخٗظخ ٛے؟ کٕٞ ؿخٗظخ ٛے کہ آٗے ٝحَ کَ کیخ َۓ گخ حٍٝ کٕٞ ٓخ هٞحد 

 ٜیەرٛے ە ە ە آی۔ ػَٝ گٍِحیں ْٛ 

َپخ ٛٞح ە ە ە پَٜ ٝٙ ٓذ ِٓٔٔخٕ کیٔے ٛٞ گ۔؟ کٞة ٓٔـٜ٘خ چخٛے طٞ طَی حٍٝ ٗہ کزٜی کٞة ٓؼَکہ رَ ٱحٗڈٝٗی٘یخ ٓیں کزٜی کٞة كٞؽ 

خ چخٛی۔، ِٓظے ٍٛ٘خ چخٛی۔ە ٓیں رٜی ؿخطخ ٛٞںە کٞة ىَٝٓی ؿگہ ٓے گٞؿَ هخٕ ؿخٗخ چخٛی۔ حٍٝ پَٝكیَٔ حكٔي ٍكین حهظَ ٓے ِٓ٘حۘ 

َ آطی ٛٞە ٛٔی٘ہ، َٛ رخٍە ّٔ  حیٔی ٗہیں ؿہخں ؿخطے ٛٞۓ حیٔی یکٔٞة ٜٗیذ ٛٞ حٍٝ ؿہخں حیٔی ٗخىٓخٗی ٓی

َّٓ ک۔ رـیَ کہخ: حیکٞة ٓـخىٙ ٗ٘یٖ حٍٝ ٗین ٝٙ ٗہیں ِٙ ە پٞچٜخ: آپ حپ٘خ طٌکَٙ کْ ١َف پٔ٘ي کَیں گے؟ حیک ُٔلہ طخ ِٓٞک کخ  ک كویَ، ٍح

ٓی ُی۔ َٛٞ ٓے رٜخگ کَ آیخ طٜخە حپ٘ے ٝحُي کی ىٝکخٕ پَ ٞى کہظے ٛیں کہ حِ حیک ٓٔخكَە پَٝكیَٔ ٛخكذ ٗخیي ط٘ہخة کے آٍُٝ ٓ٘ي ٛٞطے، هۘ 

رَّ پہِے ٝٙ ىٕ ٓیں ٗے ٞٹ پڑیە حیک آىٛ ىٕ ٗہیں، یہ چخٍ ػَ٘ٝں کخ هّٜہ ٛےە پ٘يٍٙ ِوض ٹۘ هریٹٜخ ٍٛظخ حٍٝ حپ٘ے ٓخُک کٞ یخى کیخ کَطخ، پَٜ 

ىیکٜے ٛیں ؿذ ٛـّٞ حیٔخ رے كٔخد ٗہ ٛٞطخ طٜخە حیک ىٕ ٓـٜ ٓے کہخ: ٓیَے ٓخُک ٗے ٓـٜے کزٜی آُٓخثٖ ٓیں ٗہ ڈحَ، حّ کی 

 ٞم ٗے حُزظہ رہضەٓوِۘ 

ٞیْ؟ آىٓی کی ؿّ٘ض چٜیٖ ٞم یہخں کیخ ڈٛٞٗڈٗے آطی ٛے؟ ؿٍَ٘، ٓیخٓظيحٕ، ىٝکخٗيحٍ، ٗخػَ، کٔخٕ، طخؿَ، ىحٍٗ٘ٞ حٍٝ حهزخٍٗيح کی ٓوِۘ هۘ 

 ی٘ں حّ ىِٛیِ پَ چٜٞڑ ؿخطے ٛیںە حپٹٜخۓ ٝٙ آطے ٛیں حٍٝ ٓذ گٹٜڑیخٱگٹٜڑیخں  یُی گت حٍٝ آُٓخثٖ ٓیں ؿٜٞٗک ىیخ گیخە حپ٘ے ُهٔٞں ک

ث٘خص حٍٝ ٕ ٓے کہظخ ٛے، ہللا ٛی آٓٔخٕ ٝ ُٓیٖ، کخٱُلض ٓے رَٜی ٓگَ رے ٍیخ حٍٝ ىٛیٔی آٝحُ ٓیں كویَ ٱْٗ حٍٝ ٱٛٔی٘ہ کی ٛٔٞحٍ، 

ٍ  ٱ حٍّٝ ٛٞٗخ چخٛی۔ە ٓلٔي   كیخص کخ هخُن ٛے حٍٝ ٝٛی آىٓی کی طَؿیقِ   ٛیںە كو٢ ٝٛی حیک ٗٔٞٗہء ػَٔ حٍٝ طٔخّ ر٘ی ٗٞعِ  ّ کے ٍٓٞ

ٓے رظخطے ٛیں: ری ری! آپ ٓوض گیَ رہض ٛیں، آپ کخ رّچہ حّ حٗٔخٕ کے ّٓچے ؿْ هٞحٍە کٞة ٓٞحٍ پٞچٜے رـیَ، ٝٙ آىٓی کخ ِٓٔہ حۘ 

ٓۘ ُی۔ رخؿی ح ٘ظی ٗہیںە رّچے رے هطخ ٛٞطے ٛیں، ٓلزض ٓے حٗہیں ٓکٜخیخ ؿخطخ ٛے، پَٜ ٝٙ حیک ٍٝم ٍٝ رے طٞحُٕ ٛٞح کہ آپ کٔی کی 

ٕ ٓیں رؼٞ پَ حٗہٞں ٗے ٗ٘خٕ ُگخ ىی۔ ٛیںە حپ٘ے هِْ ٓے ٝٙ کی ىػخثیں ٍهْ ٛیں حۘ  کٕٞ ٝ ٓکخں   حّ کی ١َف رڑٛخطے ٛیں، ؿْ پَ ٍَِٓٝ 

کَیْ، یخ ُٝی، یخ ٜٗیَ، یخ ًٝحُـالٍ ٝحَکَحّ، یخ ٝٛخدە ٓٔخكَ  یخ ٓالّ، یخ ٖٓٞٓ، یخ ہللا، یخ ٍكٖٔ، یخ ٍكیْ، یخ ٍرخٗی ُکٜظے ٛیںە چ٘ي حٓٔخءِ 

ٹٜظخ ٛے: حّ آىٓی کٞ ٓیَے رخ١ٖ حٍٝ حكٞحٍ کی هزَ کیٔے ٛٞ گت؟ ٓگَ ّٓچی ٛے حٍٝ ُہـے ٓیں ٗلوض حٍٝ ىػخ ٛے، ؿٞ چٞىٙ ٱچٞٗک 

  ْ ٞں ٓے حىح ٛٞ کَ رخرَکض ٛٞ گت طٜیە چَحؽ ٓے چَحؽ ؿِظخ ٍٛخە کہخ ؿخطخ ٛے کہ حد حٕ کی طؼيحى پخٗچ کے ٛٞٗٹ ٛيیخں هزَ، ؿٞ حرٞحُوخٓ

ِْ کے ط٢ٓٞ ٓے ٍِٛحٝںە کٞة پیچیيٙ ٓٞحٍ ىٍپیْ ػِ  ّ ١خُذِ ٞى حِ َ ٓٔیض هۘ َکٜ ٓے طـخُّٝ کَ چکیە ػَٔحٕ هخٕ حٍٝ ؿٍَ٘ كٔیي گۘ 

ىٝح ٛے حّ ُی۔ کہ ىٝح ہللا کے ٛخطٜ ٓیں ٛےە كویَ کٞة رخص ٗہیں کہظخ، ؿْ پَ ٛٞ،کٞة کَد،کٞة حُـٜٖ، کٞة ٜٓیزض، ٝحں َٛ ىکٜ کی 

کی ٓہَ ٗہیں، ؿْ پَ ہللا کی آهَی کظخد ٓے ىُیَ پیٖ ٗہیں کی ؿخ ٓکظی ە ە ە حٍٝ ٝٙ کٔی چیِ کخ ىػٞے ىحٍ ٗہیں، ػظٔض طٞ  ٓلٔي  

ٖٓ ٛیں؟ کہخ: ىػٞی' رخ١َ ٛٞطخ ٛے، ِٓٔٔخٕ ٛٞں، ٖٓٞٓ رہض ىٍٝ کی رخص ٛے، پخٍٓخة کخ رٜی ًکَ ٗہیںە کٔی ٗے پٞچٜخ: کیخ آپ ٓٞ

 ر٘٘ے کی کٖٞٗ ٓیں ُگخ ٛٞح ٛٞںە

ـّي گِحٍ طٜےە چخُیْ رَّ کی ػِٔی ُٗيگی ِٛحٍٝں  ؿِے آىٓی ىیکٜے ُیکٖ پٍٞح ِٓٔٔخٕ حیک ٛی ٱٓیَے هخٗيحٕ کے ٓزٜی رٍِگ طہ

َ ٓللَ آٍح رٜی، چہَے ٓہَے حٍٝ ُیذ ٝ ُی٘ض ٓیں یکَٔ حیک ىیکٜخە رے طکِق، رے ٍیخ، ٓ٘ـیيٙ ٓگَ گخٛے ٗٞم ٝ ٗ٘گ، ط٘ہخة پٔ٘ي ٓگ

ە " رے ٗک ہللا کے ُٝی ٝٙ ٛیں ؿٞ کزٜی هٞف کخ ٗکخٍ ٛٞطے ٛیں حٍٝ ٗہ ؿْ کخ " َٛ كخٍ ٓیں إػخٓی ُیکٖ ؿٍٞ کَٝ طٞ كیَص ُىٙ ٍٙ ؿخ

کخیض ُرخٕ پَ آطخ ٛی ٗہیںە پیہْ ٗکَ گِحٍ، ٗ ىحّ رٜی ٗہیںە كَفِ ٱچڑچڑحپٖ حٍٝ ٍٗؾ طٞ ىٍٝ کی رخص ٛے، کزٜی حٗہیں ىیکٜخ ٛےە ؿّٜہ، 

پیہْ ٗکَ گِحٍ، ہللا کے ر٘يٝں پَ ٛٔی٘ہ ٓہَرخٕە حّ آىٓی کٞ ىیکٜ کَ پظہ چال کہ حیٔے ٛی پیخٓزَ ٛٞح کَطے طٜے، ؿ٘ہیں ىیکٜ کَ 

ٛے ە ە ە ٗین ٓلَ٘ ٓیں ؿٞ حٗڈٝٗی٘یخ ٝحُے ِٓٔٔخٕ ٛٞۓ ە ە ە حٍٝ ؿہْ٘ ٓے ڈٍحطے ُٓٞٞی ٛخكزخٕ؟ رےٗٔخٍ کٞ ٓیں ٗے ىیکٜخ حٍٝ رَطخ 

 پہ٘چے طٞ حػٔخٍ ٗيحٍىە ؿْ ٓخٍ کے طخؿَ طٜے ٝٛی ٓخٍ ٗيحٍىە

 ِٕ ٍٞ کخ حیک ىٍیخ ِْ کٔے کہظے ٛیںە ۘٗ ىٍحک ٛٞطخ ٛے کہ ػِ كخَٟ پہ گلظگٞ کَطخ ٛے طٞ حِ حٍّٝ کے طخٍین یخ ػَِٜ کَیْ، ٓیَص حٍٝ ػہيِ  كویَ ؿذ هَآ

ِْ ٗہ گَؿظے ىٍحک ٛٞٗے ُگظخ ٛےە طذ حكٔخّ ٛٞطخ ٛے کہ ػِ َ هَحٍ حٍٝ حٗۂخک، كظی' کہ حِ یَٙ ٛٞ ؿخطی ٛے، پٜگخٙ هِ رہظخ ٛے کہ حٍّٝ ِٗ 

 ِٕ ٍٛگٍِ کٞ کیخ  هخٗہ ٛ٘گخٓے ٛیں کیخ کیخە چَحؽِ  رَٓظے ُٓٞٞی کے پخّ ٛے حٍٝ ٗہ ٹخٗگٞں ٓیں ىّ ىرخۓ، ٓ٘ٔ٘خطے ٓیکَُٞ کے پخّ ە ە ە ىٍٝ

 هزَ ٛے؟

ء کے رخٍے ٓیں ٓٞحٍ کیخ، ٛزق کے چخٍ رـے طٜے، ؿذ گلظگٞ طٔخّ ٛٞةە حٗٔخٕ حٍٝ کخث٘خص ٍطوخحِ  ؿذ كِٔلہِ  ٗذ ٓخڑٛے گیخٍٙ رـے طٜے

 ِٕ  کَیْ، حكخىیغ حٍٝ حٛلخدِ  کی طوِین کے ٓخٍے َٓحكَ، ٓـَری ٓخث٘ٔيحٗٞں کے ريُظے حٍٝ ٍكؼض پٌیَ ٛٞطے ٓـخُطٞں ٓیں حٹے طٍّٜٞحص، هَآ

  ٍ َٔحٕ هخٕ ٗے رؼٞ کٞ پڑٛخ ٛٞ، ٓیَے ُی۔ حکؼَ ٗخّ ٗ۔ طٜے، رٍٞیض کخ حیک ُٔلہ کے ٗظَیخصە ٓٔکٖ ٛے ػ کے حكکخٍ ٝ هيیْ پیـٔزَٝں   ٍٓٞ

ِْ کے هِْ کی ٓیخٛی، ٗہیي کے ػِ  ِْ ػزخىص ٓے رڑٛ کَ کیٞں ٛےە یہ کیٞں حٍٗخى ٛٞکخ کہ ١خُذِ ٗہیں آطخ، طذ حكٔخّ ٛٞطخ ٛے کہ ػِ 

ٓٔخٕ کخ ًٍّٙ ًٍّٙ حكي، حكي پکخٍٗے ُگظخ ٛےە حرٜی کچٜ ىیَ پہِے هٕٞ ٓے حك٠َ ٛےە پیچ ىٍ پیچ ُٗيگی حپ٘ے حٍٝحم کُٜٞظی ٛے حٍٝ ُٓیٖ ٝ آ

 ِٕ کَیْ کے ٓٞح کْ ٗے کہخ طٜخ: کیخ طْ ٓٔـٜظے ٛٞ کہ پہخڑ ٓ٘ـٔي ٛیں؟ ٝٙ طٞ ٍٝة کے گخُٞں کی  ٓـٜ ٓے کہخ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے هَآ

کْ ٗے کہخ طٜخ کہ ٓذ ٓیخٍے حپ٘ے ٓيحٍ ٓیں گَىٕ کَطے  پ٘يٍٙ ٛيیخں هزَ )حٍٝ پہِے هالٍٗٞى ٗے ٹٜیک یہی حُلخظ کہے(ڑطے پَٜطے ٛیں ٱ١َف 

کخ ىیزخچہ ُکٜ ىٝە ٓیں حٗکخٍ کَ ىیظخ، ٓیَی رٔخ١  دٛیں؟ کْ ٗے کہخ طٜخ " َٛ ُٗيٙ چیِ کٞ ْٛ ٗے پخٗی ٓے پیيح کیخ " پَٜ رُٞے: ٓیَی کظخ
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يح، ُکٜیں گے طٞ کچٜ رَکض ٛٞ ؿخۓ گیە روۘ ػَكخٕ ٓے طؼِن ؿڑطخ ٛےە پَٜ کہخ: آپ  کیخ ٛے ٓگَ حّ هیخٍ ٓے ؿی هٕٞ ٛٞح کہ ٛخكذِ 

 حٍٝ حط٘ی ػ٘خیض؟ یۓ گی طٞ یہ رٜی حیک حكٔخٕ ٛٞطخ ٓگَ حیٔی ٓہَرخٗآحگَ ٝٙ یہ کہظے کہ حیٔخ کَٗے ٓے طٔہخٍے كّٜے ٓیں هیَ ٝ رَکض 

ِحٍ حٍٝحم ٓیں ٓے حیک ٔی گٞحٛی، ٛٞى پَ ٓذ ٓے رڑی، ٓکَٔ حٍٝ كظّ ّ کے ٝؿۘ ٛےە حۘ  Dataپَٝكیَٔ ٛخكذ کہظے ٛیں: هَإٓ ہللا کخ 

ؿ٢ِ ڈٛٞٗڈ ُٞ، پَٜ طْ آُحى ٛٞە حّ ُی۔ کہ ِٛحٍٝں كٔخهظٞں کے رخٝؿٞى آىٓی طٞ آىٓی ٛی ٍٛظخ ٛے ٓگَ حیک چٜٞٹی ٓی ؿِطی کَٗے کے 

ِٕ گخٍ ٗہیں ٍٙ ٓکظخە پَٜ ٝٙ کہظے ٛیں، رٜخة، پچخّ رَّ پہِے، هۘ گخٍ، پٍَٝىِ رؼي پٍَٝىِ  َٗٝع کیخ طٜخ  کَیْ حّ ُی۔ پڑٛ٘خ ٞى ٓیں ٗے رٜی هَآ

کہ کہیں کٞة ؿِطی ٗکَ آۓە آٹٜ رَّ ؿٍٞ کَطخ ٍٛخ ٓگَ ٝٙ ّٓچخ ٗکال حٍٝ ٓکَٔ ١ٍٞ پَ ّٓچخە ُٗيگی کی ٓذ ٓے رڑی حٍٝ ر٘یخىی ّٓچخةە 

ں طِٔیْ کے ٓٞح حد چخٍٙ کیخ طٜخ؟ ُیکٖ پَٜ ٝٙ حیک رخص حٍٝ کہظے ٛیں: ہللا کی کظخد یہ کہظی ٛے کہ ٝٙ ُٞگ ؿخٍٗٞٝں ٓے رٜی ريطَ ٛی

ِٕ کَ کے رـیَ، هٞى ہللا کی آیخص کٞ ٓخٕ ُیںە طوِیي ٗہیں، ؿٍٞ ٝ كِ ؿٞ ؿٍٞ ٝ كِ  ِٓ  کَ، هَآ كخَٟ یَص ٓیں، طخٍین ٓیں، ػَِٜ کَیْ ٓیں، كيیغ ٓیں، 

 ِّٞ ٓیںەٓیں، آىٓی ٓیں حٍٝ ػَٜی ػۘ 

یَح ٗخّ ِٓٔٔخٕ ٍکٜخ طٞ ٓیں رَیِٞی یخ ىیٞر٘يی ٗہ رَیِٞی، ٝٛخری ٗہ ٗیؼہ، پَٝكیَٔ ٛخكذ ِٓٔٔخٕ ٛیں حٍٝ ٝٙ یہ کہظے ٛیں: ہللا ٗے ٓ

ّ ٗے آىٓی کٞ حیٔخ ٍٖٝٗ ىٓخؽ ػطخ کیخ طٞ ٝٙ طوِیي کیٞں کَے؟ كن حىح ٗہیں ٛٞ ٓکظخە ِٛحٍ پ٘يٍٙ ٓٞ حُلخظ ٓیں، ٱىیٞر٘يی کیٞں ر٘ٞں؟ حٍٝ 

ْ کی حپ٘ی ُٗيگی حیک ٓؼـِٙ ّٞ ٓیں رٜیە هٞى ؿِحّ ٗوٚ پَ ُکٜ٘ے کخ كن حىح ٗہیں ٛٞ ٓکظخ ؿٞ هَإٓ ٓیں ؿ١ٞہ ُٕ ٛٞ حٍٝ ػَٜی ػۘ 

ًٕ ػطخ ٛٞ طٞ حرظيحء کَٝں، ہللا کٞ ٛےە حیک چَحؽ کہ ؿْ ٓے چَحؽ ؿِظے چِے گ۔ە حیک پٍٞی کظخد ُکٜ٘ی چخٛی۔ ٓگَ کیٔے ُکٜٞںە حِ 

ٓۘ  حٓ٘طٍٞ ٛٞ ٹٜخ ٱخ کے ٛخطٜ طٞ ػظ٘کَّ ٛٞ پخۓ گخ؟ آىٓی ٓگَ ىۘ طٞ حرظيحء کَٝںە کٕٞ ؿخٗظخ ٛے کہ آٗے ٝحَ کَ کیخ َۓ گخ حٍٝ کٕٞ ٓخ هٞحد 

 ٓکظخ ٛے ە ە ە آی۔ ػَٝ گٍِحٍیں ْٛ رٜیە

 

 )هؼؽّف کبلن ًگبؼ(ّى الؽشیع ُبؼۘ
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 [:311اگكت  27( ]21ؼقْل )کچِ اًْکِے پہلْ( ضطبة اّؼ قْاالت )قیؽت  -2

ََِّؿیْاۡ  ِٖ حُ یٰط ّ٘ ِٖٓ حُ ِِیْ  یۘغ حَُؼ ِٔ ّٔ ًۘ رِخہلِل حُ  ۡػٞ

 

 ِٖ ـٰ َٔ ََّۡك ِْ ٱہلِل ٱُ ۡٔ ِْ  رِ ََِّكی  ٱُ

 

ح ٍ۬ َ ی ِٜ خ َّٗ ٍ۬ ٘ ـٰ طَ ِۡ ُٓ ِٖٓ َُُّيَٗي  َٝٱۡؿَؼَ ٠ُِّ  ۡيم ٍ۬  ِٛ َََؽ  ۡو ُٓ  ٠ِ٘ َِۡؿ َٝأَۡه ۡيم ٍ۬  ِٛ  ََ ۡيَه ُٓ  ٠ِ٘ ِۡ  ٍَّدِ أَۡىِه

 

( َٕ ُلٞ ِٜ خ يَ َّٔ َِِّس َػ ِؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ ٍَرَِّي   َٖ ـٰ ۡزَل ُٓٔ٨ٓ( َٖ ِِی َٓ َۡ ُٔ ُۡ ٌْ َػ٠َِ ٱ ـٰ َِ َٓ َٝ ٍَّدِ ٨ٔٔ(   ِٚ ُي َُِِّ ۡٔ َل ُۡ َٝٱ  ) ( َٖ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ  (٨ٕٔٱ

َّٜخكخص] ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ  :180 ،182 ] 

 

ٓۘ ِٰ ػَ  َِّ َٛ  َّْ ٜۘ َُِّ حَ   ٓۘ ِٰ ػَ  َّٝ  ي  ّٔ لَ ی   ٍِ َٝ خٍِ رَ  َٝ  ي  ّٔ لَ ی آ ِّ َٓ  ک  ِ ْۡ

  ِٕ کے رخٍے ٓیں گلظگٞ کَٗے کخ ٗخیي ٛی کٞة حَٛ ٛٞە حیک ٝٙ ٓوخّ ٛے ؿٞ ہللا کے ِٗىیک ٓلٔي  ٍٓخُض   یہ ٟٓٞٞع رہض حْٛ ٛے، ٗخ

 کخ ٛے ؿْ کے رخٍے ٓیں ؿخُذ رے رٔی ٓے کہظخ ٛے: ٍٞ ہللا  ٍٓ

ِٕ  کخں ًحصِ   ػخُذ ػ٘خۓ هٞحؿہ رہ یِىحں گِحٗظْ   حٓض ٓلٔي   پخک َٓطزہ ىح

 هسوعۖ کے َٓطزہ کٞ ؿخٗظی ٛےە [پخک ٛی،  کی طؼَیق ہللا پَ چٜٞڑ ىی ٛےە ْٛ ٗہیں، ٝٙ ًحصِ  ] حے ؿخُذ ٓیں ٗے ٍٍٓٞ ہللا  

ٓۘ ٜكِ  ٝ ٓلزض کے ؿذ ْٛ ػویيص ٘خ ؿٞ خٍ ٓے گٍِ ؿخثیں طٞ ؿیٔے حرٜی آپ ٗے حَٓحٍ کٔخٗہ ٓے " ٓٞ ػظیْ آىٓی " کخ ٝٙ ٹخثیٹَ 

  ٍ کے رخٍے ٓیں ُکٜخ گیخ طٜخ ە ە ە ٓـٜے یویٖ ٗہیں کہ کٞة ؿیَ ِْٓٔ رٜی حیٔی رخص ُکٜ ٓکظخ ٛےە ٓـٜے یٞں ُگظخ ٛے کہ ؿذ  ٍٓٞ

ػخُْ ٗے  گخٍِ ٍکٜظخ ٛے کہ طْ ٗے ٓیَے ٛی ٓلزٞد کٞ رِ٘ي ٝ رخَ ٍکٜ٘خ ٛے حٍٝ یہ ؿٞ پٍَٝىِ حٗٔخٗٞں کخ طوخرَ ٛٞطخ ٛے طٞ ہللا حّ ًٖٛ پَ ؿزَ 

 کہخ: 

خە ە ە "  ََّ  َىحٓرَّش   ِٖٓ َّٓ َٞ  اِ ُٛ   ٌُ یَظَِہخٓ  َءحِه ِٛ خ َ٘ ٍَسُ ە ە ە  رِ ۡٞ ُٓ ٞى ] " [  ّ کے ٛخطٜ ٓیں ٗہ ٛٞ()حیٔخ کٞة ًی كیخص ٗہیں ٛے ؿْ کی پی٘خٗی حۘ  56:  ُٛ

ٛٞطی ٛے یخ كیِٜہ کَٗے ٝحَ ىٓخؽ ٛٞطخ ٛےە یؼ٘ی ہللا  Thinking lobeیي ٗلٔیخص آپ کٞ یہ رخص رظخطی ٛے کہ حّ ٓخطٜے کے پیچٜے حٍٝ ؿي 

کہہ ٍٛخ ٛے کہ ىٗیخ ٓیں کٞة حٗٔخٕ، کٞة ٗے، کٞة ٓوِٞم ؿْ کے رخٍے ٓیں ٓیں حٍحىٙ کَ ُٞں کہ حّ ٗے یہ کخّ کَٗخ ٛے طٞ ٝٙ حیٔخ 

 ٓیَے ٛخطٜ ٓیں ٛٞطخ ٛے حٍٝ حّ کے رـیَ ٝٙ کچٜ ٗہیں کَ ٓکظخە Remote controlہ حّ کخ کَ کے ٍٛظخ ٛے کیٞٗک

  

 
 

 (10)ضطبة اّؼ قْاالت ( کچِ اًْکِے پہلْ)یؽتِ ؼقْۖل ە قِ 1

2009اگكت  16: هْؼضہ  

ٍِ : ثومبم   ًْؼ هیؽج ُبل، خہلنکْ

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 5 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

یہ  ٜخٍ ٓیں ُپیٹ ُیخ ٛےە ْٛ حٕ کی ١َف ٓ٘ہ رٜی ٗہیں کَطے، آٗکٜ رٜی ٗہیں حٹٜخطےە ْٛ ٗے ٓوظَٜح  ْٛ ٗے پیـٔزَٝں کٞ ػویيص کے كِ 

ی ػِیليٙ ٛق هَحٍ ىے ىیخ ٛے ٓگَ آپ کخ کیخ هیخٍ ٛے کہ ہللا ٍَٟٝ حٕ ُٞگٞں کہہ کَ کے ٝٙ ہللا کے ٍٍٓٞ حٍٝ ٗزی ٛیں حٕ کٞ حیک رہض رڑ

كکیْ ٓیں كَٓخیخ ٛے کہ ٓیں هٞد حچٜی ١َف ىیکٜ  ؟ ہللا حیٔخ ٗہیں کَطخە حّ ٗے کظخدِ هیخٍ ٓیں کْ ٛٞں گے ٘ے گخ ؿٞ َٓحطذِ کٞ پیـٔزَ چۘ 

ػِْ  چَ ٍٛی ٛٞطی ٛےە ہللا کے ِٗىیک رٜی ٓيحٍؽِ  Testing groundُیظخ ٛٞں کہ ػِْ کہخں ٍکٜ٘خ ٛے؟ حّ ٓے پہِے رٜی حیک رہض رڑی 

طوِین ُگخ ٛٞطخ ٛے حٍٝ ػِْ ٝ ػوَ حٍٝ ىحٖٗ ٓیں ؿٞ رہظَیٖ طوِین ٛٞ آهَ حٓی کٞ یہ  ١ے ٛٞ ٍٛے ٛٞطے ٛیں، ٝٛخں رٜی حیک ٓؼیخٍِ 

 :ٜٓ٘ذ َٓ ٓکظخ ٛے حٍٝ ؿذ ٝٙ هَإٓ ٓیں کہظخ ٛے

خٓءُ  " َ٘ َّٗ َّٖٓ ض ٍ۬  ـٰ ٍََؿ َكُغ َى َۡ َٗ( ٌٍْ۬ ِِی ْ  َػ ِۡ ًِٟ ِػ  َِّ ُُ َم  ۡٞ َك َٝ ق( ]٧ٙ  ُٓ ٍَُس ُیٞ ۡٞ ُٓ  :76 ] "  

 یہ کیٔے ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ٓٞٓی   طٞ آپ کیٔے حٗيحُٙ کَ ٓکظے ٛٞ کہ حیک ٗزی کخ َٓطزہء ػِْ ُٓخٗے ٓیں کٔی ٓے کْ ٛٞ ٓکظخ ٛےە

ٓۘ حۘ  ٔی  حپ٘ے ْٛ چ٘ٔٞں ٓیں ػِْ کی ٝؿہ ٓے ٍٓٞح ٛٞ ؿخۓ؟ یہ کیٔے ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ػی  ٕ ۘٓ  (Philistines)ـظہي یہٞىیٞں ظکزَّ حٍٝ 

وخ١ پَ َٗٓٔخٍ ٛٞ ؿخثیں حٍٝ پَٜ ؿْ ٗزی کے رؼي کٔی ٗزی ٗے آٗخ ٛی ٗہ ٛٞ، ؿٞ ٓخٍے ُٓخٗٞں کخ ٗزی ٛٞ، هیخٓض طک ٓے ػِٔی ۘٗ 

حّ ٗزی ٓے رڑح ٛٞ  (Intellectual)ىحٍٗ٘ٞ ؿْ کخ حهظیخٍ حٍٝ ٓکّہء ٍٓخُض چِ٘خ ٛٞ طٞ پَٜ رٜال کٕٞ ٓخ حگال ُٓخٗہ حٍٝ کٕٞ ٓخ حگال آٗے ٝحَ 

ػِْ ٝ كکٔض کے ٓوخّ ٓے رڑح کْ کخ ٓوخّ ٛٞ  گخ؟ حٕ ٓے رہظَ ٓٞچظخ ٛٞ گخ، حٕ کی كَحٓض ٓے رڑی کْ کی كَحٓض ٛٞ گی؟ حّ

 ۘٓ ٹ٘ے، کٞة ٞة ِٗ ، کٞة رَگٔخں، ک(Russell)کٞ چیِ٘ؾ ىے گخ؟ کٞة ٍَٓ  لکَّ ٗزی  گخ؟ کیخ آپ کخ هیخٍ یہ ٛے کہ کٞة ٓـَد کخ رہض رڑح 

ػوَ ٝ  كکَّ کی ر٘یخى ٛٞ گی، ؿذ طک ٓؼیخٍِ  ٓیخٓظيحٕ ە ە ە؟ یہ حّ هْٔ کے حهَحٍ آپ کٞ حّ ُی۔ ِٓظے ٛیں کہ ؿذ رٜی ىٗیخ ٓیں حؿظہخىِ 

پخ طک رٜی کٞة ًٛخٗض ٗہیں پہ٘چ ٓکے گیە ٓیں آپ کٞ حّ کی چٜٞٹی ٓی ٓؼخٍ ىیظخ  کی هخکِ  ٗظَ ُگظے ٍٛیں گے ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

ە ە ە كیَحٕ ٛٞں گے آپ کٞ ٓؼخٍ ىٝں یخ کیخ کَٝں؟ ؿذ طک آپ رہض پڑٛے ُکٜے ٗہ ٛٞں آپ ٝٙ ٓؼخٍ ٗہیں ٓٔـٜ ٓکظےە یہ كویوض ٛے ٛٞں 

 ِْ حػِی' پَ آد کخ ىٓخؽ كخثِ ٗہ ٛٞ حّ ٝهض طک ٗخیي آپ رٜی ٗہ  ٛجیض کے ٓيحٍؽِ  کہ ؿذ طک آپ رہض پڑٛے ُکٜے ٗہ ٛٞں، ؿذ طک ػِ

 ٓٔـٜ ٓکٞ ە ە ە

Cosmology  ۘٓ رؼي ؿزکہ حرٜی  کے كٍٞح   Big Bangلکَّ کہظخ ٛے کہ حیک رخص پَ ْٛ ٓذ ٗخیي ٓظلن ٛیں کہ کخ حیک ٍحثؾ حُٞهض چٜٞٹخ ٓخ 

کخث٘خص ٗہیں ر٘ی طٜی، حرٜی ٓظخٍے ٝؿٞى ٓیں ٗہیں آۓ طٜے، حرٜی ٓیّخٍٝں کخ ٗخّ ٝ ٗ٘خٕ رٜی ٗہیں طٜخ، حرٜی ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ ٓیں ػظیْ 

ٝؿٞى ٓیں طٜی ٓگَ حرٜی آرخى ٗہ ٛٞة  ٗے کٞة ٍٗگ ٗہ پکڑح طٜخ، حرٜی ٍٓٞؽ طوِین ٗہ ٛٞح طٜخ، ُٓیٖ ٓؼَِٝ  (Galaxies)ں إحُ٘خٕ کہک٘خ

طٜی طٞ حّ ٓے رہض پہِے ؿذ یہ حٗيحُٙ ٛٞطخ ٛے کہ کخث٘خص ٓیں َٛف رخىٍ طٜے، رہض رڑے رڑے رخىٍ ە ە حط٘ے رڑے رڑے رخىٍ کہ حٕ ٓیں 

کے حٍٝ کچٜ رٜی ٗہ طٜخە ْٛ طٍّٜٞ رٜی ٗہیں کَ ٓکظے کہ ٝٙ رخىٍ کظ٘ے رڑے ٛٞں گے ؿٖ  Radiationsٓٞحۓ ٓوظِق گیٔٞں کے ك٘خٍ حٍٝ 

ٓے یہ ٓخٍی کخث٘خص ٝؿٞى ٓیں آةە پَٜ ٝٙ رخىٍ رکَٜے، حٕ کے ٹکڑے ؿٔے، ؿْ کَ ٹٜ٘ڈے ٛٞۓ، ٹٜ٘ڈے ٛٞٗے کے رؼي رڑی رڑی کہک٘خثیں 

ِٕ ٝؿٞى ٓیں آثیں، ٓظخٍے ٝؿٞى ٓیں آۓ، ُٓیٖ ٝؿٞى ٓیں آة، آٓٔ ُٓیٖ ٝؿٞى ٓیں آیخە یہ ٓذ ٓخثْ٘ ىحٗٞں کخ ٓظلّوہ كیِٜہ ٛےە ك٠َص  خ

 کخث٘خص ٓے پہِے کیخ کَ ٍٛخ طٜخ؟  ٓے حیک ٓٞحٍ کیخ: ٛٔخٍح ٍد طوِینِ  گَحٓی َٓطزض   ٗے ك٠ٍِٞ  حرٞ ٍُیٖ ػویِی  

َٕ کَ " ٗے كَٓخیخ:  آپ    ّ کے ٗیچے رٜی ٛٞح طٜی( ٱٜی حٍٝ رّ کے حٝپَ ٱٞں ٓیں طٜخ، ) ٝٙ رخىُ"  حءۘ َٞ َٛ  شۘ هَ ٞۡ كَ ٝ حء َٞ َٛ  شۘ لظَ خ طَ َٔ کَ  خءِ َٔ ػِ  یۡ كِ  خ

یہ رخص ٗظَ حٗيحُ ٗہ کیـی۔ گخ کہ طیٖ ِٛحٍ ٓخٍ کی ػوِی حٍٝ ًٛ٘ی ؿيٝؿہي کے رؼي رہظَیٖ ُیزخٍٹَیٞں کے رؼي، ٛزَ کے رؼي ؿِٔہ  آپ

طٜے حٍٝ کچٜ ٗہ طٜخ حٍٝ پ٘يٍٙ رَّ پہِے ؿذ رؼي رڑے رڑے رخىٍ  کے كٍٞح   Big Bangکَ ٍٛے ٛیں کہ  agreeٓخثْ٘ ىحٕ َٛف حّ رخص پَ 

 ٍِ ٍٞٓ   ّ ٗے كَٓخیخ کہ ٝٙ رخىُٞں ٓیں طٜخە یہ حطلخم ٗہیں ٛٞ  ٓے پٞچٜخ گیخ کہ کخث٘خص ر٘خٗے ٓے پہِے ٍّد حُؼِّص کیخ کَ ٍٛے طٜے؟ طٞ آپ   حکَ

کخث٘خص طٜخە حیک ٝٙ طٜخ ؿٔے ہللا ٗے حپ٘ے ك٠ٍٞ  طوِینِ  حٗٔخٕ حیک چیِ کٞ ىٍیخكض کَ ٍٛی طٜی حٍٝ حیک ٗخٛيِ  ٓکظخ ٗخە ُگظخ یہ ٛے کہ كکَِ 

ػِْ حٍٝ طلوین رخآلهَ حٓی  ٓے طؼِیْ ىی طٜی کہ ؿذ کچٜ رٜی ٗہیں طٜخ طٞ ٓیں یہ کَ ٍٛخ طٜخ حٍٝ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے حػِی' طَیٖ ؿّيصِ 

ۡػظیْ طٜخە ؿظٔخعِ کَ ٍٛی طٜی کہ کخث٘خص ٓے پہِے َٛف رخىُٞں کخ حِ  explainوطے کٞ ۘٗ 

َ   کے ريهٔٔظی ٛے کہ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  یہ رڑی  ػوَ ٓے كخثيٙ ٗہیں حٹٜخطےە ْٛ ٓلزض  کے حػِی' طَیٖ ظَفِ  ٓظزّؼیٖ ٛٞ کَ ْٛ حپ٘ے پیـٔز

ٝ ػویيص حٍٝ ٗؼظٞں کے رؼي حٕ کٞ حپ٘ی ُٗيگی ٓے هخٍؽ کَ ىیظے ٛیںە ٛٔیں کزٜی هیخٍ ٗہیں آیخ کہ ْٛ ؿٞ کظخرٞں ٓیں ٓلظِق ٍُیں حهٞحٍ 

ٍِ پڑٛظے ٛیں کیٞں ٗ ّ   ہ طٜٞڑی ٓی کٖٞٗ کَ کے کٔی كيیغ کی کظخد ٓے کٞة حیٔخ هٍٞ پڑٛیں ؿٞ ٍٓٞ ِٕ  حکَ ٓزخٍک ٓے  کی ُرخ

ٍ  حٍٗخى ٛٞح ٛٞە کیٞں ٗہ ْٛ حّ ۘٗ  پخ پَ چِیںە  کے ٗوِٖ  وطہء ػِْ ٓے آ گہی پخثیں حٍٝ کیٞں ٗہ ْٛ حپ٘ی ٛيحثیض کے ُی۔ حپ٘ے آهخ ٝ ٍٓٞ

  َ ػخُیہ کے رخٍے ٓیں ٗزہخص کی گلظگٞ  کے رخٍے ٓیں ٓظ٠خى حٍٝ ٓـٔٞػی ١ٍٞ پَ حٕ کی ّٛلخصِ  حكّٔٞ کی رخص یہ ٛے کہ ْٛ حپ٘ے پیـٔز

ؿٞ حػِی' طَیٖ ػِٔی حٓظيٍَ ٝٙ ٛٔیں ىے گ۔ ، طٞ کَطے ٛیں ٓگَ حكّٔٞ یہ ٛے کہ ؿٞ طؼِیْ ٝٙ ٓزخٍک ٛٔظی ٛٔیں ىے گ۔ ٛیں

 ٛیں حّ کے رـخۓ َٛف طؼَیق ٝ طٞٛیق پَ حپ٘خ کخّ ٗکخُیںە

يح کٞ رے ىُیَ ٓخٗ٘ے يح کٞ رے ىُیَ ٓخٗٞ، آپ کٞ ٓؼِّٞ ٛے ٗخ کہ ؿذ هۘ ٞچہ ٓیں ٓ٘ہٍٞ ٛے کہ هۘ رخص ٛے کہ ؿگہ ؿگہ، گِی کۘ  رڑی ٓ٘ہٍٞ

کی رخص کی ؿخۓ طٞ ُٞگ رڑی ىٍٝ ٓے ىُیَ َطے ٛیںە رے ىُیَ ٓخٗ٘ے کے ُی۔ رٜی ُٞگ رڑی ىٍٝ ٓے ىُیَ َطے ٛیںە کٔی ٓٔـي ٓیں 

، ُٞگ حیک رخص کہظے ٛیں کہ ہللا ٓیخں کے رخٍے ٓیں گلظگٞ ٗہیں ٛٞ ٓکظی، کیٞٗکہ پہِے " إں چِے ؿخـَٙء کَیْ ٓی، کٔی كۘ إچِے ؿخ

ٓٞ ىَثَ حکٹٜے ک۔ طٜے حٍٝ پَٜ رٜی ٗزے ٓیں  کی ٓؼخٍ ىیـخطی ٛے کہ حٗہٞں ٗے ہللا پَ " یہ کَ ریٹٜخ ٛے، حٓخّ كوَحُيیٖ ٍحُی   ٍحُی  

ٗہیں کَ پخیخ، پَٜ طٍّٜٞ ٓیں حٕ  convinceٞ حپ٘ے آپ کٞ گجیں طٔہخٍی ىُیِیں؟ ە ە ە حرٜی طک طۘ  طٜےە ؿذ ٓٞص آة طٞ ٗیطخٕ ٗے کہخ کہ حد کيَٛ

يح پَ ىُیَ َ ٍٛخ ٛے، طْ ٗیطخٕ ٓے کہٞ کہ ٓیں ٗے ہللا کَیْ حٕ کے هَیذ آۓ حٍٝ کہخ: " حے ٍحُی کیخ كٔخهض کَ ٍٛخ ٛے کہ هۘ  کے َٓٗيِ 
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ٓے ٗکِے گی " ٍحُی ٗے حیٔخ ٛی کیخ حٍٝ ٓ٘خ ٛے کہ آٍحّ ٓے َٓ گیخە آپ کٞ حٕ رخطٞں ٓیں کٞ رے ىُیَ ٓخٗخە حٓکے رؼي طیَی ؿخٕ آٓخٗی 

 :طٞ رڑی ّٓچخة ُگظی ٛے ٓگَ آپ کٞ هَإٓ کی رخص ّٓچی ٗہیں ُگظیە هَإٓ کہہ ٍٛخ ٛے

 

  

 

ٞچظخ ٗہیں ٛے، حٗيٛٞں حٍٝ رہَٝں )ريطَیٖ ؿخٍٗٞ ٓیَے ِٗىیک ٝٙ ٛے ؿٞ ػِْ ٝ ػوَ ٓے کخّ ٗہیں ُیظخ، كہْ ٝ حىٍحک ٓے کخّ ٗہیں ُیظخ، ٓ

 کی ١َف ٓیَی آیخص پَ گَطخ ٛے حٍٝ طوِیي کے ٓٞح حّ کے هیخٍ ٓیں حٍٝ کچٜ ٗہیں ٛٞطخ(

َ٘ش ٍ۬ " پَٜ ٝٙ کہظخ ٛے   ِّ ٖ  رَی ََِي َػ َٛ  ٖۡ َٓ َِِي  ٜۡ َٴٗلَ ە ە ە ] ُِّیَ ٍَُس ح ۡٞ " [  )ؿٞ ٛالک ٛٞح ٝٙ ىُیَ ٓے ٛالک ٛٞح( 40خٍ : ُٓ

ٖۡ كَ "  َٓ َ٘ش ٍ۬ َٝيَۡلی٠َٰ  ِّ ٖ  رَی َٴٗلَ ە ە ە ]    ٠َّ َػ ٍَُس ح ۡٞ " [  )ؿٞ ُٗيٙ ٛٞح ٝٙ ىُیَ ٓے ُٗيٙ ٛٞح( 40خٍ : ُٓ

 ۘٗ زہ ٓیں ٍٛٞ حّ ُی۔ ٓیں آپ کٞ رٜال حّ ریچخٍے ٍحُی کٞ کیخ ٗہیں پظخ طٜخ کہ ہللا ىُیَ ٓے ٛی ِٓظخ ٛے؟ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ آپ پَٜ رٜی 

ٍ   ںإٓزخٍکہ ٍَٟٝ ٓ٘خ کی حیک كيیغِ  ٍٍٓٞ ہللا   رٜی ٛٔیں َٛ رخص رے ػوِی حٍٝ رے ىُیِی ٓے کَٗے  گخ حٍٝ ىیکٜٞں گخ کہ کیخ ہللا کے ٍٓٞ

 کٞ کہظے ٛیں؟ 

  ٍ ٙ   ك٠ٞ  ی ٛٞ ەە ٝٙ کٜڑی ٛٞ گت ەە ٍٝحیض کَطے ٛیں کہ  ؿذ ہللا ٗے ػوَ کٞ پیيح کیخ طٞ كَٓخیخ: " کٜڑ ٗے كَٓخیخ: ك٠َص حرٞ َٛیَ

ی طخرؼيحٍ ٛٞطی ٛے، ٛٔخٍح ؿزِّی ٝؿٞى طٞ حّ کخ طخرؼيحٍ ٗہیں ٛٞطخ، ٛٔخٍے حٗيٍ ریٹٜخ ٛٞح ٛٔخٍح ؿزِّی ٝؿٞى ہللا ٝٙ ٝحكي حیٔی چیِ ٛے ؿٞ ہللا ک )ػوَ ٛی

ِٖ کخ هخثَ ٗہیں ٛٞطخە یہ طٞ ػوَ ٛے ؿٞ ہللا کی هخثَ ٛٞطی ٛےە ؿذ ػوَ کٞ حپ٘ے ٓخٓ٘ے كۘ  ٓۘ پٍَٝىِ  ٔ ٘٘خ گخٍ ٗظَ آیخ ٛٞ گخ طٞ حّ ػخٗن ریچخٍٙ ٗے ؿٞ كکْ 

 پَ ػَٔ کَٗخ طٜخ( حّ  خطٜ

ّٜٞ گت ەە ہللا ٗے پَٜ کہخ پَٜ ٓیَے ٓخٓ٘ے ٓ٘ہ کَ، حّ ّٜٞ، ٝٙ گۘ ہللا ٗے کہخ حے ػوَ کٜڑی ٛٞ ؿخ ەە ػوَ کٜڑی ٛٞ گت ەە ہللا ٗے کہخ کہ گۘ 

کٞة ٓوِٞم رٜی طـٜ ٓے ٗے ٓ٘ہ ٓخٓ٘ے کیخ، ہللا ٗے کہخ کہ ریٹٜ ؿخ، ٝٙ ریٹٜ گت حٍٝ حّ ٗے حپ٘خ ٓوخّ پکڑحە پَٜ ہللا ٗے كَٓخیخ کہ ٓیں ٗے 

 specialٛےە یہ رڑح  Softwareحك٠َ حٍٝ هٞرٍٜٞص پیيح ٗہیں کی " حّ كيیغ ٓے ىٝ رخطیں ٛخف ظخَٛ ٛٞطی ٛیں کہ ػوَ ٓوِٞم ٛے، 

software  طٜخ ؿٔے ہللا ٗے حپ٘ے ٛخطٜٞں ٓے ر٘خیخە طٜٞڑح ٓخ ٓالثکہ کٞ رٜی یہ ىیخە حّ ٓیںartificial intelligence ٓیں ٗہخں طٜیە ح ّ

حػٔخٍ ٝ رَکخص حٍٝ ٓٞچ٘ے کی ٛالكیض ٓٞؿٞى طٜیە ؿذ ٝٙ حٓے ر٘خ ریٹٜخ طٞ حّ ٗے کہخ کہ ٓیں ٗے طـٜ ٓے ُیخىٙ رہظَ، هٞرٍٜٞص حٍٝ 

حك٠َ کٞة ٓوِٞم پیيح ٗہیں کیە ٓیں طیَے ٓزذ ُٞں گخ، ؿٞ ر٘يٝں ٓے ٍٝٛٞ کَٝں گخ ٝٙ طیَے ٓزذ ٍٝٛٞ کَٝں گخ، طـٜے ٓؼیخٍ ر٘خ کَ 

ە ٓیں یہ ىیکٜٞں گخ کہ ُٞگٞں ٗے کظ٘ی ػوَ حٓظؼٔخٍ کی ٛے حٍٝ کظ٘ی ٗہیں کیە حٗہٞں ٗے ػوَ ٓے کظ٘خ ٓٞچخ ٛے حٍٝ ٍٝٛٞ کَٝں گخ

کظ٘خ ٗہیںە حپ٘ے ٓؼخٓالص ٓیں حٗہٞں ٗے کظ٘خ طـٜے حٓظؼٔخٍ کیخ حٍٝ کظ٘خ ٗہیںە ٓیں طیَے ٓزذ ُٞں گخ حٍٝ طیَے ٓزذ ٛی ىٝں گخە ٓیں ؿٞ 

ٞ حپ٘ے ك٠َ ٝ کَّ ٓے حكَحى حٍٝ هٞٓٞں کٞ ٗٞحُٝں گخ طٞ طیَی ٝؿہ ٓے ٗٞحُٝں گخە ٓیں یہ ىیکٜ٘خ چخٛٞں گخ کہ حپ٘ی ػ٘خیخص کَٝں گخ، ٓیں ؿ

حٓخٗض ىی حٓے ُٞگٞں ٗے کیٔے حٓظؼٔخٍ کیخ ٛےە ٓیں طیَے ٓزذ  حٗٔخٕ کٞ رطٍِٞ  ٓیں ٗے ؿٞ ٓذ ٓے َٗحُی چیِ پیيح کی حٍٝ ك٠َصِ 

ں إگخە ؿیٔے ُٞگٞں ٗے طـٜے حٓظؼٔخٍ کیخ ٓیں ٝیٔے ٛی ُٞں گخە ٓیں طیَے ٓزذ پہچخٗخ ؿخىٝں گخ، طیَے ١لیَ ىٝں گخ، طیَے ١لیَ ُٞں 

 ں گخە " إگخە ػزخىحص کے ػٞٝ ٗہیں، ٍُٝٝں کے ػٞٝ ٗہیں رِکہ حے ػوَ ٓیں طیَی ٝؿہ ٓے پہچخٗخ ؿخ

َ ٓیں ٗے طؼخٍف کے ُی۔ ٓوِٞم پیيح کی( ٗ٘خٓخة ں طٞ پٜإ)ٓیں حیک چٜپخ ٛٞح هِحٗہ طٜخ، ٓیں ٗے چخٛخ کہ پہچخٗخ ؿخ ە ە ە ٓولیخ   ِ٘ح  کَ  ٘ضۘ کۘ 

ں گخە حیک ؿخَٛ حٍٝ حیک ػخُْ کی طؼَیق إپیيح کی حٍٝ حّ آُہء ٗ٘خٓخة کٞ ٓیں ٗے ػوَ کہخ حّ ُی۔ حے ػوَ ٓیں طـٜ ٓے ٛی پہچخٗخ ؿخ

ٗکِے گخ ٓگَ ؿٞ رخًٝم ٛے، ؿٞ ٓخٓ٘ے ٓ٘خ ىٝ طٞ ٝٙ طٞ گخۓ کخ چخٍٙ  ح كَم ٛٞطخ ٛےە حیک رڑح حچٜخ ٗؼَ حگَ آپ کٔی ريُٝم کےڑٓیں ر

ِٖ كۘ  ِٖ ًٝم ٍکٜظخ ٛے، ؿٞ كۘ  ٔ ؿہخُض  appreciationکَیْ حپ٘ی يحٝٗيِ کَے گخە هۘ  appreciateحىد کی كَحٓض ٍکٜظخ ٛے ٝٛی حّ ٗؼَ کٞ  ٔ

ص، ٓیَی ں گخە طیَے ٓزذ ٗخٍحٝ ٛٞں گخ، ؿذ طٞ ٓیَی ًحإٓے ٗہیں ٓخٗگ ٍٛخ ٝٙ یہ کہہ ٍٛخ ٛے کہ حے ػوَ ٓیں طـٜ ٓے پہچخٗخ ؿخ

ٞ ٓیَے رخٍے ٓیں ٗزہ کَے گی، ٓیَی ًحص کٞ ٓ٘کٞک کَے گی طٞ کٞ ریخٕ ٗہ کَ ٓکے گی، ٓـٜے پہچخٕ ٗہ ٓکے گی، ؿذ طۘ   کیلیخص

ٞ ٗے حپ٘خ کخّ ٗہ کیخ طٞ طیَی ٓیں طیَی ٝؿہ ٓے ٗخٍحٝ ٛٞں گخە طیَے ٓزذ ٓے حٗٔخٗٞں کٞ ػٞحد ٛٞ گخ حٍٝ یہ یخى ٍکٜ٘خ حے ػوَ! کہ حگَ طۘ 

 ـٜ پَ ػٌحد ٛٞ گخە ٝؿہ ٓے ط

 Blind faithکی یخ حّ حػظزخٍ کی ؿٞ ٓکّہ ٍحثؾ حُٞهض ٛےە ٝٙ  faithکیخ حّ کے رؼي کٞة گ٘ـخثٖ ٍٙ ؿخطی ٛے حّ  ضْاتیي ّ زضؽات!

ٓے ٗکخُظے ٛٞ یخ حّ هْٔ کے کٔی  ؿْ کے چَچے َٛ گَٜ ٓیں ٛیںە ٝٙ رے ىُیَ ٓخٗ٘خ ؿْ کی کہخٗیخں حٍٝ ىَثَ آپ كوَحُيیٖ ٍحُیۘ 

ػوَ ہللا کٞ ٓ٘ظٍٞ ٗہیں ٛے حّ ُی۔ کٖٞٗ کَیں کہ حگَ ػوَ ٓیکٜ٘ی ٛٞ طٞ ػوَ کٞة ىٍٝ ٗہیں  ـِِ كالٓلَ ٓے ٗکخُظے ٛٞە یہ ػِ  حٍٝ

  ٍ ، ٛےە یہ آپ کے ىٍ ٓیں ٛے، آپ کے ىٓخؽ ٓیں ٛے حٍٝ ٓذ ٓے ُیخىٙ ػِْ ٝ ػوَ کی حگَ کٞة ٓؼَكض ٍکٜظخ ٛے طٞ ٝٙ آپ کے َٓکخ

  ٍ ِْ کی ٓؼَحؽ ِْ ٝ ػوَ ٝ حػظيحٍ ٛے حٍٝ یہی ػِ َد، ػِ کخ هۘ  ٕ  ِْ ٝ ػوَ ٝ حػظيحٍ ٓے ىٍٝی ٛے حٍٝ حۘ ٍی، ػِ ٓے ىٝ ٕ  ٛیںە حۘ  ٛٔخٍے ٍٓٞ

 ٛےە

ُْ ٱَُّ  ٌۡ ُز ُۡ ُّْ ٱ ُّٜ ِٚ ٱُ َٝحّٓدِ ِػَ٘ي ٱَُِّ ََّ ٱُيَّ َٗ  َّٕ َٕ )اِ ُِٞ ََ يَۡؼِو  َٖ ي َٴَٗلخٍ( ]ٌِٕٕ ٍَُس ح ۡٞ ُٓ  :22 ] 

)آیض  ، حَٗلخ8ٍٍٓٞٙ ٗٔزَ  رےٗک ريطَیٖ هالثن ہللا کے ِٗىیک ٝٙ ُٞگ ہیں ؿٞ رہَے ہیں گٞٗگے ہیں ؿٞ کہ ًٍح ٗہیں ٓٔـٜظےە

 []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 22ٗٔزَ: 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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کچٜ ػَٛہ پہِے کی رخص ٛے کہ ٓیں ٗے حیک ٗوٚ ٓے ٗہیں ِٓ٘خ طٜخە آپ یویٖ ؿخٗی۔ کہ ٓیَح حّ ٓے ِٓ٘ے کٞ ىٍ ٗہیں چخٙ ٍٛخ طٜخە 

چخٍ حٍٝ ُٞگ رٜی حٕ کے ٓخطٜ طٜےە ٓیں ٗے  کہ کٔی ٓے ِٓے حٍٝ کٔی ٓے ٗہ ِٓےە ىٍٝکٜظخ ٛی ٛے  Choiceآهَ حٗٔخٕ حط٘خ طٞ 

ىَٛ ٛٞ ؿخثیں، ٓیں یہ ٓٞچ کَ کہ ٗخیي ٝٙ چِے گ۔ ٛٞں رخَٛ ٗکال طٞ ٝٙ رخُکَ ىٍٝحُے کے ٓخٓ٘ے حۘ ىَٛ کٖٞٗ کی کہ یہ ىٍٝحُے ٓے حِ 

ٍ   ٓـٜے حیک كيیغِ  کٜڑے طٜےە ٓـٜے ىٍ ٓیں رڑح ٛيٓہ ٛٞح طٞ آپ یویٖ ؿخٗی۔ کہ حّ ٝهض ٍٞٓ   ٍ  ٗے كَٓخیخ کہ  رہض یخى آة، ٍٓٞ

  حٍٝ ىٍٝحُے کے ٓخٓ٘ے ٓض کٜڑے ٛٞٗخ " طٞ طیٖ َٓطزہ ىٓظک ىٝ إے گَٜ ؿخک" ؿذ کٔی 

وطہ ٓٔـٜ ٓیں آیخ کہ حگَ ٝٙ ىٍٝحُے کے ٓخٓ٘ے کٜڑے ٛٞں گے حٍٝ آپ رٜی ٓخٓ٘ے ۘٗ  (Psychological)ٓـٜے پہِی ىكؼہ یہ ٗلٔیخطی 

ٗخچخٍ  ٝ پَٜ ٓلَ ٛے ٛی ٗہیںە ٝٛخں طٞ پَٜ آپ رچ ٛی ٗہیں ٓکظے ٛٞ، آپ رٜی ٓخٓ٘ے، ٝٙ رٜی ٓخٓ٘ے، چخٛٞ ٗہ چخٛٞ، چخٍ ٛٞں گے طٞ

  ٍ ٗے ىٍٝحُے ٓے حیک ١َف ٛٹخیخ کہ حیک ١َف ٛٞ کَ حّ کٞ آٝحُ ىٝ طٞ حّ کخ ٓطِذ یہ  آپ کٞ حّ ٓے ِٓ٘خ ٛی پڑے گخە یہ ؿٞ ہللا کے ٍٓٞ

ٓ٘ے ٓخٓ٘ے آ گ۔ طٞ ىٝٗٞں َٗٓ٘يٙ آىٝ ٗخیي آپ ٓے ِٓ٘خ ٗہ چخٛظخ ٛٞ، ٗخیي حّ کی َّٗ ٍٙ ؿخۓ حٍٝ حگَ آپ  choiceطٜخ کہ حگِے کٞ یہ 

ٍ   إٛٞ ؿخ کَطخە حیک ٛلخری ٗے کہخ: " ٓیں ٓخٍی ُٗيگی  appreciateىیخ ٓیں حّ کٞ رڑح  remarkٗے ؿٞ  گےە حّ كيیغ پَ حیک ٛلخری ٍٓٞ

ں کْ حُ إحٓی ١َف گَٜ ٝحپْ آ ؿخ خ ٍٛخ کہ ٓـٜے ؿٞحد ٗہ آۓ حٍٝ ٓیںكؼہ ىٓظک ىے کَ حٗظظخٍ کَطُٞگٞں کے گَٜٝں پَ ؿخطخ ٍٛخ حٍٝ طیٖ ى

ٍ   کْ ٓـٜے ّٓ٘ضِ  پَ ػَٔ کَٗے کخ ٓٞهغ طٞ ِٓے " یہ ؿٞ رہض ٓے طزِیؾ ٝحُے آطے ٛیں یہ ٗخیي حٓی ١َف ٝحپْ چِے ؿخطے ٛٞں گےە  ٍٓٞ

 ُٞگٞں کٞ کٜی٘چ کَ رخَٛ ُے آطے ٛیںە ٓـٜے طٞ یٞں ُگظخ ٛے کہ ٝٙ ٗخُک طَیٖ ٓوخٓخص ٓے رٜی

  ٍ ٍ   ك٠َص حرًٞ كَٓخطے ٛیں کہ رخهی حٗزیخء کٞ ٓخص ٓگَ ٓـٜے چٞىٙ ٓ٘یَ ٝ ىٝٓض ىی۔ گ۔ ٛیں ؿٖ ٓیں ٓے حیک  کے رخٍے ٓیں ٍٓٞ

  ٍ ٍ  ٗے كَٓخیخ:  رٜی ٛیںە آپ   حرًٞ   طيریَ ؿیٔی کٞة ػوَ ٗہیں ٛے " " حے حرٞ ً

پڑٛظخ ٛے حٍٝ حّ ر٘خ پَ ٝٙ ؿٞ حپ٘خ حٗيحُحٙ هخثْ کَطخ ٛےە ىیکٜی۔ حیک ١َف آپ کے حٗيٍ ٝٙ ٌٓٛذ ٍحثؾ  یؼ٘ی ؿٞ حٗٔخٕ ٓٞچظخ ٛے، کَطخ ٛے،

ِْ؟ کیخ کٔی حٗٔخٕ ِْ؟ ٓـٜے رظخی۔ کٕٞ ٓخ ىٗیخ کخ ػِ ىٗیخ کے ػِّٞ کٞ ىٗیخ کے ػِّٞ هَحٍ ىیظخ ٛےە رٜت کٕٞ ٓخ ىٗیخ کخ ػِ  ّٛے ؿٞ طٔخ

ِٓ  کی كالف ٝ رہزٞى کے ُی۔ چکی ر٘خ ُی٘خ َ ر٘خ ُی٘ے ٓیں کٞة ُیخىٙ كَم آ گیخ ٛے؟ حگَ حّ ٝهض گَٜ گَٜ چکیخں ُگی ٛٞطیں طٞ آؽ آپ حٍٝ كٍِٞ 

 ِٖ ٓۘ  limitکی حیک چٜٞٹی ٓی  technologyٓٞحص کٞ کچٜ ٗہ ىے ٓکظےە ظخَٛ ٛے کہ  ٓہخؿَی َحى رڑٛ کَ رہض رڑی ٛٞ ؿخۓ طٞ حّ ٓے یہ 

َِ طٞ ٗہیں ٛٞطخ کہ حٗٔخٕ کخ ٝٙ کخّ ٌٓٛزی ٗہیں ٍ حٗٔخٕ کخ كالف ٝ رہزٞى حٍٝ روخ کے ُی۔ حگَ ٓخثْ٘ ٗے کٞة کخّ ک۔ ٛیں حٍٝ آپ کے  ٛخە ٗٔ

 حٍٝ ٛٔخٍے کخّ آ ٍٛے ٛیں طٞ ْٛ حٕ کٞ ؿیَ ٌٓٛزی کخّ ٗہیں کہہ ٓکظےە یخ طٞ ٌٓٛذ ٗے طٔخّ طَ ىٗیخ کٞ ؿٜٞٹ کہخ ٛٞ، كَحڈ کہخ ٛٞ، ہللا

 گَ ؿٜٞٹ ٗہیں کہخە ٗے ىٗیخ کٞ حیٔخ ٗہیں کہخ، آُٓخثٖ ٍَٟٝ کہخ ٛے ٓ

ِطال ٍ۬ "  ـٰ خ رَ َٔ َُ٘ہ خ رَۡی َٓ َٝ  َٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ خَٓء  َٔ َّٔ َ٘خ ٱُ خ َهَِۡو َٓ ٍَُس  ] ە ە ە َٝ ۡٞ )حٍٝ ْٛ ٗے ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ حٍٝ ؿٞ کچٜ حّ کے ىٍٓیخٕ ٛے رے كخثيٙ 27:  ٙٓ ُٓ  ]  "

 پیيح ٗہیں کیخ( 

ٗہیں ٛے  testە ە ە ؿہخں  إں کیطَف پہخڑٝں کی چٞٹیٞں پَ چڑٛ ؿخإٓخ، طزّض کے َإحّ کٞ ہللا ٗے ؿٜٞٹ ٗہیں کہخە آپ ؿ٘گَ ٓیں چِے ؿخ

ٗہیں ٛے، چخٛے آپ ِٛحٍ رَّ رٜی کٔی ؿ٘گَ ٓیں حکیِے ؿخ کَ ریٹٜے ٍٛٞ، ؿہخں آپ کخ کٞة ٓؼیخٍ ٛی ٗہیں، کٞة حٓظلخٕ  resultٝٛخں 

گے، حّ ٓیں ریٹٜٞ گےە یہ رڑح ٓ٘کَ کخّ ٛےە پچخّ  إٛی ٗہیں ٝٛخں آپ کخ ٗظیـہ کیخ ٗکِ٘خ ٛے، ٗظیـہ طذ ٗکِے گخ ؿذ آپ ٓوِٞم ٓیں آ

ر٘يے! حد ٓوِٞم ٓیں ؿخ ە ە ە حٗہٞں ٗے کہخ کہ  کٞ کہخ گیخ کہ حے ٓیَے ػـٔی کی ٍیخٟض کے رؼي ٓیّيٗخ ػزيحُوخىٍ ؿیالٗی   َؽِ رَّ کی رۘ 

 ۘٓ ٍ  ٓیں طٞ ٗہیں ؿخٗے کخ ە ە ە ٝٙ ٛخف  ٓوِٞم ٓیں ؿخ ە ە ە حٗہٞں ٗے کہخ کہ ٓیں ٗہیں ؿخٗے  کَ گ۔ە طٜٞڑی ىیَ رؼي پَٜ هزَ آة کہ حے ػزيحُوخى

  ٍ ٕ کے پخّ کٞة ٱْٛ چخٛظے ٛیں کہ آپ ٓوِٞم ٓیں ٍٛٞە حد  کخ ە ە ە پَٜ ریٹٜ ٍٛےە کچٜ ػَٛے کے رؼي ہللا ٗے پَٜ کہخ کہ حے ػزيحُوخى

ے ہللا کی ١َف ٓے ٓٔـٜ٘خە حد چٞکہ یہ كَٓخطے ٛیں کہ حگَ طیَٔی رخٍ کٞة چیِ ٓخٓ٘ے آ ؿخۓ طٞ حٓ چخٍٙ ٗہ طٜخە ػزيحُوخىٍؿیالٗی  

  ٍ گخٍ ٓـٜ پَ حیک ٓہَرخٗی کَٝ، ٓـٜ ٗے کہخ کہ حے پٍَٝىِ  طیَٔی رخٍ طٜخ حِٓی۔ ٓٔـٜ گ۔ کہ ٓلَ ٗہیں ٛے، ؿخٗخ ٛی پڑے گخ ە ە ە ػزيحُوخى

" حٗہٞں ٗے ؿٞحد ىیخ: " ٓـٜے ٓوِٞم  ٞ کیخ چخٛظخ ٛے؟ں گخە ہللا ٗے پٞچٜخ: " حے ػزيحُوخىٍ طۘ ٶٓے حیک ٝػيٙ كَٓخ ىٝ طٞ ٓیں ٓوِٞم چال ؿخ

ٝؿہ ٓے ٛے کہ ؿذ آپ حٕ کی رڑی  ی آُٓخثٖ ٓے رے ٗیخُ کیخ " یہ حٓیٓے آُٓخٗخ ٗہیں " ہللا ٗے کہخ: " ؿخ! ْٛ ٗے طـٜے َٛ ٓوِٞم ک

پ ٝٙ ىػٞے ٗہیں کَ رڑی رخطیں حٍٝ رڑے رڑے کخٍٗخٓے ٓ٘ظے ٛٞ طٞ ٝٙ پہِے ٓے یہ ػہي ُے کَ آۓ طٜے حّ ُی۔ ًٍح ٓللٞظ طٜے، ْٛ حٍٝ آ

 ٓکظے، ًٍح ٕٛٞ ٓے ٍٛ٘خە

ٍ   naturalرؼٞ رخطیں رہض  کی حط٘ی گہَی ٗظَ ٛے کہ ٝٙ ُٗيگی کی چٜٞٹی چٜٞٹی رخطٞں ٓیں آپ کے ُی۔  ٛٞطی ٛیں حٍٝ آپ کے ٍٓٞ

 ِٖ َ   حٍٛٞ ٓظؼیٖ کَ ىیظے ٛیںە ك٠َص حر  ٍٝحیض کَطے ٛیں،  ػٔ

  ٍ   ی٘ض ٛے "ٓؼ ٜقِ " هَچ ٓیں ٓیخٗہ ٍٝی ِٗ ٗے كَٓخیخ:  ٍٓٞ

ٍِ  آپ رٜی رـٹ ر٘خطے ٛٞ، ٓذ ر٘خطے ٛیں ٓگَ ٍٍٓٞ ہللا   ە یہ کیخ کہ آپ ٗے ٓخٍی ػَٔ ک٘ـٞٓی کی ٓگَ رـٹ ىیخ ٛے ٗے یہ کٞة ٗیخ حٛٞ

حّ ٝهض ٹٜیک ٛٞ ؿخطی ٛے ؿذ آپ هَچ ٓیں  economyٗٞ، ٗخ پَ َکٜٞں ٍٝپے ُگخ ىی۔ە ٗخىیٞں پَ حٗيٛٞں کی ١َف رہخ ىی۔ە آىٛی 

 ٛٞە  حػظيحٍ رَطظے

  ػوَ ٛے " ٜقِ " ُٞگٞں ٓے ٓلزض کَٗخ ِٗ ٗے كَٓخیخ:  آپ  

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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 A House‘ٓگَ ْٛ طٞ ٛزق ٝ ٗخّ ُٞگٞں کی ؿیزض پَ ٛٞطے ٛیںە ْٛ ٗے ٓلزض هخک کَٗی ٛےە حیک حٗگَیِی کظخد ٓیں حیک کہخٗی طٜی: 

on Fire’ ٞٗں کٞ آگ ُگی ٍٛے حٍٝ ٓیں یہ طٔخٗخ ىیکٜظخ حّ کے ّٜٓ٘ق ٗے حّ ٓیں ُکٜخ: ٓیں یہ کہے رـیَ ٗہیں ٍٙ ٓکظخ کہ حٓی ١َف ٓکخ

ٍٛٞںە حّ کٞ حٕ ُٞگٞں پَ طَّ ٗہیں آ ٍٛخ طٜخ ؿٞ َٓ ٍٛے طٜےە ٝٙ ُکٜظخ ٛے کہ ؿذ ٓیں ٗے ٝٙ آگ ٓیں ؿِظخ ٛٞح ٓکخٕ ىیکٜخ حٍٝ چیوظے 

ٛے حٍٝ ٓیں ىیکٜظخ ٍٛٞںە هٞحطیٖ ٝ چالطے ُٞگ ىیکٜے طٞ رـخۓ حّ کے کہ ٓیَے ىٍ ٓیں کٞة ٍكْ آطخ، ٓیَح ىٍ چخٛظخ طٜخ کہ یہ طٔخٗخ ُگخ ٍ

 ِٕ ِْ کخ حیک حٍٛٞ ٗے ػِ  هيح ٓے ٓلزض ٍکٜظے ٛٞ طٞ آپ ٓیں آىٛی ػوَ آ ؿخطی ٛےە آپ   ك٠َحص! طٔخٗخ ٗہیں ىیکٜ٘خ چخٛی۔ە ؿذ آپ ر٘يگخ

 یہ رظخیخ کہ 

ٗہیں ٍٛ٘خ طٞ ٓذ ٓے  confuseَ آپ ٗے ِٔٞں حٍٝ ىحٍٗ٘ٞٝں کے ُی۔ ٛے کہ حگ١خُذ ػِ  یہ كيیغ هٜٞٛخ   " ِْ ٛےەػِ  ٜقِ حچٜخ ٓٞحٍ کَٗخ ِٗ " 

پہِے ٓٞحٍ کَٗے ٝحُے کٞ حپ٘خ ٓٞحٍ ٓٔیٹ٘خ چخٛی۔ە حّ کٞ پظہ ٛٞٗخ چخٛی۔ کہ ٓیں کیخ ؿخٗ٘خ چخٛظخ ٛٞںە حگَ آپ پٍٞح حیک رخُ٘ض رَٜ کخ 

 ِْ ٗہیں رڑٛے گخەظے طٞ حّ ٓے ػِ حٍٝ آهَ ٓیں یہ رٜی پظہ ٗہ چِے کہ آپ کیخ پٞچٜ٘خ چخٛظے ٛٞ حٍٝ کیخ ٗہیں پٞچٜ٘خ چخٛ ٶٓٞحٍ ٗکخٍ کے َ

ِْ کی حكِحثٖ حٍٝ رہظَی کخ کٖٞٗ کَٝ کہ حچٜخ ٓٞحٍ کَٝ حٍٝ ٓٞچ ٓٔـٜ کَ کَٝ، ؿْ کے ؿٞحد ٓیں ؿٞ کچٜ آپ کٞ ِٓے گخ ٝٙ آپ کے ػِ 

ٍ   ٜقِ ٓزذ ٛٞ گخ، یہ ِٗ  ظخة ٛیںە ؿذ ٗے ر ػِْ ٛےە حیٔے حٍٛٞ ٓیں ٗے کٔی حٍٝ ٓے ٗہیں پڑٛے یہ طٔخّ حچٜی رخطیں ٓیَے آهخ ٝ ٍٓٞ

آپ ٓٞحُٗہ کَٝ گے طٞ آپ کٞ پظہ چِے گخ کہ پچخّ ٓخٹٜ ٓخٍ رؼي طٞ حیک ريطَیٖ ٗخػَ رٜی کٞة حچٜخ ٗؼَ کہہ ُیظخ ٛے یہ ٓیں آپ کٞ 

ىَٛ رٍٞیض ٓے پڑٛظخ ٍٛخ، ىیکٜظخ ٍٛخ ٓگَ ٓـٜے کٞة ٗؼَ پٔ٘ي ٗہیں ٱىَٛ كویوض رظخ ٍٛخ ٛٞںە ٓیں ٗے حیک ٗخػَ کی حیک کظخد پڑٛی حِ 

ٓیں یہی ٓٞچ ٍٛخ طٜخ کہ حّ ٗخػَ ٓے یہ کہٞں کہ یخٍ ہللا کخ ٝحٓطہ حد ُکٜ٘خ چٜٞڑ ىے ٓگَ حچخٗک ٓـٜے حّ ٓیں ٓے حیک ٗؼَ  آیخە

 ص ٗے یہ ٗؼَ ُکٜخ:أٗظَ آ گیخ، ٓیں ٗے ٓٞچخ کہ یہ کہخں ٓے ٗکَ آیخ ٛے، یہ حٗہٞں ٗے کیٔے ُکٜ ُیخ ە ە ە ؿذ ٓیَ ؿَ

 ّ ٓے رخص کَٗخٱّ ٓے رخص کَٗخ کزٜی کزٜی حِ   ٍحص کَٗخٕ ٓے ٞچے َٛ رہخٗے ٓـٜے ىِ طیَے کۘ  

ٗوخىٝں ٗے حّ ٗؼَ پَ کہخ کہ حیک حچٜخ ٗؼَ ٝٙ ٛٞطخ ٛے ؿْ کخ کٞة ُلع ريٍ ٗہ ٓکےە حچٜی رخص ٝٙ ٛٞطی ٛے ؿْ کٞ کٞة ر٘يٙ ريٍ 

خىٝں ٗے یہ طؼَیق کی ّ کے رخٍے ٓیں ٗوّ حّ کٞ ّٗٞحں حٗؼخّ ٓالە ح ’The old man and the sea‘ٗے ٗخٍٝ ُکٜخ:  Ernest Hemingway ٗہ ٓکےە

کہ یہ حط٘ی چٜٞٹی ٓی کظخد ٛے ٓگَ حّ کخ حیک ُلع رٜی ْٛ ٗہیں ريٍ ٓکظےە ٓیں یہ رظخ ٍٛخ طٜخ کہ ٓیں ٗے ؿذ ٝٙ ٗخػَی کی پٍٞی 

 کظخد پڑٛ ُی طٞ ٓیں ٗے ٓٞچخ کہ یہ ٗؼَ کہخں ٓے حّ ٓیں ٗکَ آیخ؟ ٝٙ ٗؼَ یہ طٜخ:

 طَ گیخ ٛٞ گخٱٍٜٞ کخ چہَٙ َٛ حیک پۘ   خ ٛٞ گخٝٙ رے ٗوخد چٖٔ ٓے گٍِ گی 

ٓیں ٗے رڑی کٖٞٗ کی کہ حّ ٓیں ٓے کٞة ُلع ريٍ کے ىیکٜٞں طٞ ٗخیي ٗؼَ ريٍ ؿخۓ ٓگَ حیٔخ ٗہ ٛٞ ٓکخە یہ طٞ ٛٞطخ ٛے کہ رہض 

ٛی ؿخطی ٛے ٓگَ  ٓخٍی ك٠ٍٞ کٞٗ٘ٞں کے رؼي آپ کٔی ٗہ کٔی حیک آىٛ رہظَ چیِ کٞ ٗکخٍ ٛی ُیظے ٛٞە کٞة ٗہ کٞة رہظَ چیِ رٖ

 ِٕ ِٕ  ٓے ٗکِے ٝٙ " ؿٞحٓغ حُکِْ " ٛٞ ؿٞ رٜی هٍٞ ٍُّیں آپ   ٓزخٍک   حیٔخ طٞ رہض کْ ىیکٜخ گیخ کہ ؿٞ ُرخ ٓزخٍک ٓے حٗٔخٗٞں کی كالف  کی ُرخ

ٍ  ٝ رہزٞى کے ُیے ٗکال ٝٙ ٓی٘خٍٙء ۘٗ   ىػخ ٓخٗگظے طٜے: ٍٞ ٛٞ گیخە ك٠ٞ

ٍٞ ىے، ٓیَی ٓٔخػض ۘٗ  ٍٞ ىے، ٓیَے کخٕ ٓیںۘٗ ٍٞ ىے، ٓیَی ُرخٕ ٓیں " یخہللا ٓیَی ٗظَ ٓیں ۘٗ 
ٍٞ ىے، ٍٞ ىے، ٓیَے پیچٜے ۘٗ ٍٞ ىے، ٓیَے آگے ۘٗ ٍٞ ىے، ٓیَے رخثیں ۘٗ ٍٞ ىے، ٓیَے ىحثیں ۘٗ ٓیں ۘٗ 

 ٍٞ کٞ ُیخىٙ کَ ىے "حے ہللا ٓیَے ۘٗ 
 

ٟۘ  ٛےە آؽ رٜی حیک حیک ؿِٔے ٍٞ ٛٔیں حٕ کے کالّ ٓیں ٗظَ آطخكویوض یہ ٛے کہ آؽ رٜی طٔخّ طَ ۘٗ  ٞك٘خٗی ٛے کہ کٞة ٓیں حیٔی 

کی  ٍ آپ  کٞ ٗہیں ٓخٗظے ٓگَ حٕ کخ ىِ  ٗزّٞص کَ ٓکظخ ٛے حٍٝ حگَچہ یہ ٓخٍی چیِیں حٕ پَ رٜی ٍٖٝٗ ٛیں ؿٞ ٍٍٓٞ ہللا   ٍ ٛی حٗکخٍِ ٓوض ىِ 

ٝٙ کخٍَثَ ٛٞ  ػظٔض کخ حػظَحف ٗہ کَٗے ٓے ڈٍطخ ٛے حٓی ُی۔ ٝٙ کٔی ٗہ کٔی کظخد ٓیں چخٛے ٝٙ ڈحکٹَ کیَٕ آٍّ ٓٹَحٗگ ٛٞ یخ

٘خ، یہ حػظَحف کَٗے پَ ٓـزٍٞ ٛٞطے ٛیںە یہ حػظَحف حٕ کی ر٘یخىی کٞ ٛیَٝ چۘ  ٓیں حپ٘ے پیـٔزَ کٞ چٜٞڑ کَ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا   Heroesؿْ ٗے 

 ٛی حك٠َ حُزَ٘ ٛیںە ػوَ ٓے ٗکِظخ ٛےە ؿخٗ٘ے ٝحَ ؿخٗظخ ٛے کہ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

کی ُرخٕ  کت رخطٞں ٓے حٗٔخٕ هٞكِىٙ رٜی ٛٞطخ ٛے ٝٛخں ٓیں آپ ُٞگٞں کٞ ٍٍٓٞ ہللا   ؿہخں ُٗيگی ٓیں رہض ٓے رلَحٕ آطے ٛیں حٍٝ

  ّٓض ٛے "ٱّٓض ٍكْ كَٓخة گت ٱ" ٓیَی  ٓے ٍٝحیض ٛے کہ  ٓے حیک هٞٗوزَی رٜی ٓ٘خىٝںە ك٠َص حرٞ ٓٞٓی  

ہ ٛی ٛیں، ْٛ ٗے َٛ ٓٔکٖ ٗہی کے ٓزذ ٓے ٛے، یہ ٛٔخٍے کٔی ػَٔ کے ٓزذ ٗہیں ٛےە ٛٔخٍی كَکخص طٞ آپ کٞ پظیہ ٍكٔض حۘ 

کٖٞٗ کی ٛے کہ حپ٘ے پیـٔزَ کے ىحثَٙء ٍكٔض ٓے ٗکَ ؿخثیں ٓگَ حٕ کخ ىحثَٙء ٍكٔض رڑح ٝٓیغ ٛےە ْٛ ٗے َٛ ٓٔکٖ حٍٝ َٛ كخٓوخٗہ 

ٕ   ص کی ٛےە حّ کے رخٝؿٞى حٕ کےأکٖٞٗ کی ٛے، َٛ كخؿَحٗہ ؿَ  ە کخ ٓخیہء کَّ ٓٞؿٞى ٛے ىحثَٙء ٍكٔض ٓیں کٔی ٗہیں آةە ْٛ پَ ح

  ّٓض ٛے "ٱّٓض ٍكْ كَٓخة گت ٱ" ٓیَی ٗے كَٓخیخ:  آپ  

ُٹی ٱؿڑے، رڑی رٔظیخں ٱں یرخهی هٞٓٞں پَ ٍكْ ٗہیں ٛٞح رِکہ ٓٔن ٛٞح، ٝٙ ه٘خُیَ ر٘خۓ گ۔، ُٓیٖ ٓے ٗیٔض ٝ ٗخرٞى ٛٞ گ۔، رڑے ک٘ٞ

 يح کے هہَ کی ٌٍٗ ٛٞة ٗظَ آطی ٛیں ٓگَ آپ  د رٜی هۘ ى ٛٞں، رڑی رٔظیخں حیٔی ٛیں ؿٞ حپڑی ٛیںە ٓٞٛ٘ـٞ ىحڑٝ ٛٞ، ٛڑپہ ٛٞ، ػخى ٝ ػٔٞ

  ّٓض ٛےە حٓے آهَص ٓیں ػٌحد ٗہیں ٛٞ گخ "ٱّٓض ٍكْ كَٓخة گت ٱ" ٓیَی ٗے كَٓخیخ: 
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ٓظّہ ٓیں طیَٔے ىٍؿے کی حیک رڑی كيیغ ٓٔـٜی ؿخطی ٛےە روخٍی حٍٝ ِْٓٔ کے رؼي ٓذ ٓے ٓؼظزَ حری  ى کی ٛلخفِ ٶىح یہ حریِ 

ّٓض کٞ آهَص ٓیں ػٌحد ٗہیں ٛٞ گخە یہ ٛے کہ چِظے چِظے ؿہْ٘ کخ ٗظخٍٙ طٞ کَٝحیخ ؿخۓ گخە حٍٝ ٱکی  ە آپ  ى کی كيیغ ٓخٗی ؿخطی ٛےٶىح
ٍ ٛٞ چکے ٛیںە هٞف ٓے َٓے ؿخطے ٛیں، ڈٍٕٝ کخ هٞف، حَٓیکہ حٓی ٓیں رہض ٓے ُٞگ ِٓح پخ ؿخثیں گےە ٝیٔے رٜی ْٛ کخكی کْ ىِ 

 practicalَٛف ؿہْ٘ کخ هٞف ىکٜخۓ گخ حٍٝ ْٛ ِٓح پخ ؿخثیں گے کیٞٗکہ حد ْٛ   ٓیخں ٛٔیںکخ هٞف، طٍٞح رٍٞح کخ هٞف، ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ہللا

ٗہیں رِکہ حػٜخری هٞف ٓے َٓ ٍٛے ٛیںە حد ؿٞ ٓیں آپ ٓے كيیغ ریخٕ کَٗے ٝحَ ٛٞں یہ ٛے طٞ رہض رڑی هٞٗوزَی ٓگَ آپ کٞ 

کَٝ کہ حّ كيیغ کٞ پڑٛ کہ ٓی٘ہ رخؽ رخؽ ٛٞ ؿخطخ ٛےە آىٓی حپ٘ے ٓٞچ٘خ پڑے گخ کہ کیخ حیٔخ ٛٞ ٓکظخ ٛےە یہ رہض رڑی كيیغ ٛے، یویٖ 

آپ کٞ ٓللٞظ ٓٔـٜظخ ٛے، ؿّ٘ض حٍٝ ؿہّْ٘ َٓے ٓے طٍّٜٞ ٓے ٗکَ ؿخطے ٛیں ٓگَ حّ كيیغ پَ طٜٞڑح ؿٍٞ ٍَٟٝ کَٗخە یہ كيیغ کٔی 

ِٖ  ػخّ ٛلخری ٓے ٗہیں رِکہ ك٠َص ػزيہللا رٖ ٓٔؼٞى    ٗے كَٓخیخ:  لیٖ ٓیں یہ كيیغ ٓٞؿٞى ٛے، آپ  ٓخؿہ حٍٝ ٛلی ٓے ٍٝحیض کَىٙ ٛے، حر

" کٞة ر٘يٙ ٖٓٞٓ حیٔخ ٗہیں ٛے ؿْ کی آٗکٜٞں ٓے آہلل کے ڈٍ کے رخػغ آٗٔٞ ٗکِے، هٞحٙ ٝٙ ٓکٜی 
 ڈَٛ کَ حّ کے گخُٞں طک آ ؿخۓ ٓگَ ہللا حٓے آگ پَ كَحّ کَ ىیظخ ٛے "ە ٍٝکے َٓ کے رَحرَ ٛٞ ح

 

حگَ آپ ؿٍٞ کَٝ طٞ حیٔخ کٞة ر٘يٙ ٗہیں ٛٞ گخ کہ ؿْ کی آٗکٜ ٓے حیک حط٘خ آٗٔٞ ٗکِے ؿظ٘خ  ٓؼخٍ ىی ٛے، photogenicٗے  ٍٍٓٞ ہللا  

ٓکٜی کخ َٓ ٛٞ حٍٝ ٗکَ کَ حّ کے گخُٞں طک آ ؿخۓ حٍٝ حّ کے چہَے کی ٓطق پَ رہہ ؿخۓە گَٜ ؿخ کَ یہ ٓٞچی۔ گخ کہ کزٜی کٞة 

يح کی ٓلزض کے طلض آپ کی آٗکٜ ٓے ٗکال ٛٞ حٍٝ آپ کے ض ٗہیں َٛف هۘ حیٔخ آٗٔٞ ہللا کے ُی۔ ٗکال طٜخ، ؿٞ ٍَٟٝیخص ٝ كخىػخص کے طل

 ٗے كَٓخیخ:  گخُٞں طک رہہ گیخ ٛٞ طٞ آپ یویٖ کَیں کہ آپ کٞ ىُٝم کی کٞة كکَ ٗہیں ٛٞٗخ چخٛیےە آپ  

 ٕ ٓٞ حٝٗٹٞں کیطَف ٛیں ؿٖ ٓیں حیک رٜی ٓٞحٍی کے هخرَ ٗہیں ٛے "حۘ " ُٞگ 

كخٍ ٛٞ گیخ ٛے، حٓکی کیخ ٝؿہ ٛٞ ٓکظی ٛے؟ یہ ؿٞ ُٞگ رڑے رڑے ُحہي ر٘ظے ٛیں، پٜٹے کپڑے، چہَے  یؼ٘ی ہللا کے ِٗىیک ُٞگٞں کخ یہ

  ٍ  ٓؼیخٍ ٓوٍَّ کَ گ۔ ٛیںە آپ   رگخڑے ٛٞۓ، رڑے رڑے ىػٞےىحٍ، ْٛ یہ کَطے ٛیں، ْٛ ٝٙ کَطے ٛیں، آپ حٕ ٓے ىٛٞکہ ٗہ کٜخٗخ، آپ کے ٍٓٞ

 ٗے كَٓخیخ:

ٓۘ " ُہي ؿۘ  وَ کی ُى ٓیں ٍکٜ٘ے ٓیں ٗہیں ٛےە ُہي یہ کپڑے پہ٘٘ے حٍٝ حپ٘ے آپ کٞ رۘ ٞٹخ کٜخٗے، ٓیِے ٜٞٹخ 
 یي کٞ ٓوظَٜ ٍکٜٞ، ُٔزے هٞحد ٗہ پخُٞ "ّٓ ٛے کہ حپ٘ی حۘ 

 

  :ٗے طیٖ َثی٘یں کٜی٘چیں، حیک َثٖ ُٔزی، ىَٝٓی حّ کے هَیذ حٍٝ طیَٔی حّ کے ٓخطٜ حٍٝ كَٓخیخ کہ گَحٓی َٓطزض  ك٠ٍِٞ 

یي ٛے حٍٝ ریچ کی ُکیَ حّ کی ٓٞص ٛے، ّٓ ٗٔخٕ ٛے حٍٝ ُٔزی َثٖ حّ کی حۘ ىَٛ ٛے ٝٙ ح" ؿٞ ُکیَ حِ 
 ٓے آ ُیظی ٛے "یي طک پہ٘چے ٓٞص حۘ ّٓ حّ ٓے پی٘ظَ کہ حٗٔخٕ حپ٘ی حۘ 

 

رٜی ں گخ، حٶکی ١ٞحُض ػوَ کے ٟخثغ کَٗے کے رَحرَ ٛےە ٓیں حکؼَ ىیکٜظخ ٛٞں کہ حیک آىٓی رچہ ُے کَ آطخ ٛے کہ ٓیں حٓے ڈحکٹَ ر٘خ یيّٓ حۘ 

ٝٙ پخٗچٞیں کالّ ٓیں رٜی ٗہیں پہ٘چظخ ٓگَ رخپ کی هٞحٛ٘خص ىیکٜٞ کہ ٝٙ حّ کخ حچٜے ٓے حچٜخ ٓکٍٞ چ٘ظخ ٛے، پَٜ کہظخ ٛے کہ ٓیں 

 حٓے ُ٘يٕ رٜیـ٘خ چخٛظخ ٛٞں، ٓیں کہظخ ٛٞں: " حٝ یخٍ! حرٜی طٞ یہ پخٗچٞیں ٓیں پڑٛظخ ٛے حٍٝ طٔہخٍے هٞحد حط٘ی ىٍٝ طک ؿخ ٍٛے ٛیں، حّ

ٓیں چڑٛ٘خ رٜی حرٜی ٓ٘کٞک ٛے حٍٝ طْ حٓے حٗگِی٘ڈ رٜیؾ کَ ٝٛخں حّ کی گٍٞی ٓے ٗخىی کَٝح کَ حٓے ٝحپْ رٜی ُے آۓ  کخ چٜٹی

 ٍِ ػَٔ ٛٞ ؿخطی  ١َف ٛٔخٍی آٗکٜیں رے ٖ ٓکظے حّحٍٝ هٞحد حط٘ے ُٔزے ٗہیں رۘ  (desires)ػَٔ ٛےە ْٛ حپ٘ی هٞحٛ٘خص  ٛٞ " یہ ١ٞ

ٍِ ٘ظے ػَٔ ٓے گِ٘ظے چۘ ٛیںە ْٛ هٞحد چۘ  ّ   ٍ ؿخطے ٛیںە ٍٓٞ کی حّ كيیغ کے ٓطخرن حگَ طْ حچٜے ٛٞ طٞ ُہي حٍٝ ػزخىص حٍٝ ہللا ٓے  حکَ

 یيیں ٓض رخٗيٛخ کَٝەّٓ یي کٞ ٓوظَٜ ٍکٜٞە حط٘ی ُٔزی حۘ ّٓ ڈٍٗے کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ حپ٘ی حۘ 

ٓیں کٖٞٗ کَ ٍٛخ ٛٞں کہ  ٓیں رٜی یہ حكخىیغ آپ کے ٓخطٜ ٛی پڑٛ ٍٛخ ٛٞں، ٓـٜے رٜی حٕ ٓے ٝٛی ٓزن كخَٛ ٛٞ ٍٛخ ٛے ؿٞ

ٓۘ ٓآپ  اّل کخ هٞف ٛی ٗہیں یکٜیںە حگَچہ یہ ٓٔـي ٗہیں ٛے ٓگَ یہخں آپ ُیخىٙ آٓخٗی ٓے پڑٛ حٍٝ ٓیکٜ ٓکظے ٛیںە ٓٔـيٝں ٓیں 

ٍ   گے کیخ ە ە ە حد ٝٙ ٓؼیخٍ ىیکٜی۔ گخ کہ ہللا کے ِٗىیک حكخىیغِ  ںچٜٞڑطخ طٞ پڑٛی  ػزيہللا رٖ ٗيحى  ٓیں کیخ ٓؼیخٍ پیٖ کیخ گیخ ٛےە ك٠َص  ٍٓٞ

ٗے  ٗے كَٓخیخ کہ حٕ ٓۂخٗٞں کخ ر٘يٝرٔض کٕٞ کَے گخ؟ ك٠َص ١ِلہ   کے پخّ آۓ طٞ آپ   : " ر٘ی ػٍِح کے طیٖ حكَحى ٍٍٓٞ ہللا  ٗے كَٓخیخ کہ

  ْ طٜٞڑے کے ٓخطٜ ُ٘کَ ٓیں پہِے حیک ٛخكذ گ۔ حٍٝ ٝٙ ٗہیي ٛٞ گ۔،  کہخ ْٛ کَیں گے، حٗہٞں ٗے حٕ کٞ ٓۂخٕ ٹَٜحیخە پَٜ ٗزی کَی

كَٓخطے ٛیں کہ ٓیں  ػَٛے کے رؼي پَٜ حیک ُ٘کَ گیخ طٞ ىَٝٓے رٜی ٗہیي ٛٞ گ۔ە طیَٔے گَٜ پَ ٍٛے حٍٝ رٔظَ پَ َٓ گ۔ە ك٠َص ١ِلہ  

ە  ٗے هٞحد ٓیں ىیکٜخ کہ ٝٙ رٔظَ پَ َٓٗے ٝحَ ىٝٗٞں ٓے َٓطزے ٓیں رڑح طٜخە حٗہٞں ٗے كَٓخیخ کہ ٓیَے ىٍ ٓیں کٜٹک پڑ گت کہ یہ کیخ ە ە

 ْٛ ۘٓ ُ ٛٞ گیخە ٓـٜ کیٔے ٓؼِّ  ٘خ طٜخ، ٓگَ رٔظَ ٝحَٗے طٞ ٗہیي کخ رڑح ٓوخّ ٓ٘خ طٜخ، ؿٞ ہللا کے ٍحٓظے ٓیں ؿ٘گ ٓیں گیخ حّ کخ رڑح ٓوخّ 

 ٍِ ّ   ٓے ٍٛخ ٗہ گیخ حٍٝ ٓیں ٗے ٍٓٞ ٗے كَٓخیخ کہ طٔہیں کیخ چیِ ٗخپٔ٘ي آة ٛے؟ حگَ  یہ کیخ ِٓٔہ ٛے؟ آپ   ٓے پٞچٜخ کہ یخ ٍٍٓٞ ہللا   حکَ

ٙ رٔظَ پَ پڑح پڑح حٕ ىٝ ٗہيحء ٓے آگے ٗکَ گیخ ٛے طٞ طٔہیں کیخ چیِ ٗخپٔ٘ي آة ٛے؟ ؿزکہ ہللا طؼخُی' کے ِٗىیک حّ ٓے حك٠َ کٞة ٝ

ٗہیں ؿْ کٞ حٓالّ ٓیں ُیخىٙ ػَٔ ىی ؿخۓ حٍٝ حّ کی طکزیَ، طٔزیق ٝ طہِیَ کے رخػغ حّ کخ ػٞحد حٕ ٗہيحء ٓے رٜی ُیخىٙ رڑٛ ؿخۓ ە ە 

يح کی طکزیَ ٝ طٔزیق ٝ طہِیَ ٓیں رَٔ کَے طٞ حّ کخ ٓوخّ حٕ ٓے رٜی رڑٛ گیخ ؿٞ ہللا یخىٙ ػَٔ ِٓے حٍٝ ٝٙ ُیخىٙ ػَٔ هۘ ە یؼ٘ی ؿْ کٞ ُ
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کی ٍحٙ ٓیں ٗہیي ٛٞۓە كَٝ کَیں کہ حگَ آپ ؿ٘گ ٝ ؿيٍ ٗہیں ٓہخٍ ٓکظے طٞ حٗ٘خء ہللا طؼخُی' آپ کی طٔزیق ٝ طہِیَ آپ کٞ حّ َٓطزے 

 طک پہ٘چخ ٓکظی ٛےە

ٗے حٍٗخى كَٓخة کہ ؿذ کٞة کخّ یخ ٝحهؼہ ٛٞ ؿخۓطٞ یہ ٓض کہخ کَٝ کہ حگَ حیٔخ ٛٞطخ طٞ حیٔخ ٛٞ ؿخطخە ہللا  ٍٝ رڑی حْٛ رخص ٍٍٓٞ ہللا  حیک ح

کی طويیَ ٗہیں ريُ٘ی طٜی، ؿیٔے ٛٞٗخ طٜخ ٝیٔے ٛی ٛٞح ٓگَ ؿذ طْ ' حگَ ٓگَ ' کَطے ٛٞ طٞ ٗیطخٕ کخ کخٍهخٗہ کٍٜٞ ىیظے ٛٞە یہ ' حگَ 

يح کٞ چیِ٘ؾ طٞ ٝیٔخ ٛٞ ؿخطخ، حگَ ٝٙ یہ کَ ُیظخ طٞ رچ ؿخطخە ؿذ آپ حیٔخ کہظے ٛٞ طٞ آپ هۘ  خيح کے ٛخں ؿخثِ ٗہیں ٛےە حگَ حیٔخ ٗہ ٛٞطهۘ ٓگَ ' 

ِّ ، هۘ ىے ٍٛے ٛٞطے ٛٞ طويیَ طک پہ٘چظی ٛے حگَ آپ ٓ٘ہ ٓے ' حگَ ٓگَ ' ٗکخُٞ گے  يح کے ٛخں کٞة ' حگَ ٓگَ ' ٗہیں ٛےە َٛ چیِ حپ٘ے ٓوخ

ٍ  ٗیطخٕ حیک حیٔخ کخٍهخٗہ کٍٜٞ ىے گخ ؿٞ رخآلهَ هۘ  طٞ ٗے  يح کے حٗکخٍ پَ ٓ٘ظَٔ ٛٞ گخە حهظیخ١ کَٝ حٍٝ کزٜی حیٔے ٗہ کہ٘خە ہللا کے ٍٓٞ

 ؿظ٘خ ُٗيگی حٍٝ حٗٔخٗی طؼِوخص کے رخٍے ٓیں رظخیخ ٛے حط٘خ ٗخیي کٔی حٍٝ چیِ کے رخٍے ٓیٖ ٗہیں رظخیخە ؿذ ہللا ٗے حپ٘ے ر٘يے کی طؼَیق

یٚ " ٛے " ّٓض کی كالف ٝ رہزٞى کخ رے كي " كَِ کی طؼَیق كَٓخة طٞ ىٝ ُلع حٓظؼٔخٍ ک۔ کہ یہ ٓیَح ر٘يٙ حپ٘ی حۘ  ٍٝ ؿذ ٍٍٓٞ ہللا  کی ح

 کٞ ٗخیي ْٛ " َُچ " کے ٓؼ٘ٞں ٓیںُلع ٛے کہ ؿْ  (negative)یٚ " حٓظؼٔخٍ کیخ گیخ ؿٞ حیک ٓ٘لی كَیٚ ػِیکْ " یہخں ُلع " كَِ 

 حٓظؼٔخٍ کَطے ٛیںە 

ؿٞ ٛٔہ ٝهض ًٖٛ پَ ٓٞحٍ ٍٛے طٞ ْٛ کہظے  Obsessionرٖ ؿخۓە  obsessionیؼ٘ی ؿذ کٞة هٞحٖٛ آٓیذ رٖ ؿخۓ، ؿذ کٞة هٞحٖٛ 

ٍ   negativeَٙ ٛےە یہخں حیک ػـیذ ٓخ ٓٞحٍ پیيح ٛٞطخ ٛے کہ ہللا ٗے حیک ٛیں کہ یہ كِ  کے ُی۔ کیٞں حٓظؼٔخٍ کیخ؟ حگَ ٓیں یہ  ُلع ٍٓٞ

  ٍ ٙ رہض ُیخىٙ آٍُٝ ٓ٘ي طٜے طٞ حٕ ٓیں ٓے کٞة ُلع ّٝٓض کی كالف ٝ رہزٞى کے ُی۔ رہض ٓ٘ظخم طٜے یخ یہ حپ٘ی حۘ  کہٞں کہ ہللا کے ٍٓٞ

ظخَٛ ٗہیں کَطخ حٍٝ ہللا کٞ رٜی حچٜی ١َف پظہ طٜخ کہ کٔی ُرخٕ کخ کٞة ٗخٍَٓ  (strength)ظخَٛ ٗہیں کَطخ، ٝٙ ١خهض  (intensity)رٜی ّٗيص 

  ٍ ّٓض کے ُی۔ ٍکٜظے طٜےە حِٓی۔ حیک حیٔخ ُلع حٓظؼٔخٍ كَٓخیخ ؿٞ ّ آٍُٝ کٞ پٍٞح ٗہیں کَطخ ؿٞ ٝٙ حپ٘ی حۘ کی ح ُلع رٜی ہللا کے ٍٓٞ
  ٍ  net resultیٚ ٛیں کہ حّ کے ّٓض کی كالف کے حط٘ے كَِ حپ٘ی حۘ  حگَچہ ٓ٘لی طٜخ ٓگَ ٝٙ حٗظہخة ٓؼزض ٓؼ٘ٞں ٓیں حٓظؼٔخٍ كَٓخیخ کہ ٍٓٞ

ّٓض کی کے ىٍ ٓیں حپ٘ی حۘ  ف ٝ ٍكیْ " ٛیںە ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  إٗٔخٗی ٓطق پَ روٖ ىی۔ یؼ٘ی " ٍیٹَ حٓیں ہللا ٗے حٗہیں حپ٘ے ىٝ ٹخث
حُہیہ کے ُی۔ ٝٙ حط٘ی آٍُٝ ٍکٜظے ٛیں کہ حط٘ی کٞة ٗخٍَٓ حٗٔخٕ  روٖ٘ کی حط٘ی ُیخىٙ هٞحٖٛ ٛے، حٕ کی آٓخٗی حٍٝ حٕ پَ ٗٞحُٗخصِ 

ٍ  ٛے ؿٞ ہللا کے ٍ abnormal desireٗہیں ٍکٜظخە یہ حیک  ّٓض کے ُی۔ ٍکٜظے ٛیں حّ ُی۔ ہللا ٗے حّ کٞ حیک ٓ٘لی ُلع ٓے حپ٘ی حۘ  ٓٞ
explain  ّۘٓض کی كالف ٝ رہزٞى کے ُی۔ كِ کیخ کہ ٝٙ حپ٘ی ح  ٍ کے رخٍے ٓیں کہخ کہ یہ "  َٙ کی كي طک رڑٛے ٛٞۓ ٛیںە ہللا ٗے حپ٘ے ٍٓٞ

یْ ' ٛیںە یہ حّ ُی۔ ٛے کہ حیک ُلع کت ٓطق پَ َگٞ ٛٞطخ ٛےە ٛٞ ف یخ ػزيحَُكإف " ٛیں " ٍكیْ " ٛیںە یہ ٗہیں کہخ کہ یہ ' ػزيحَُإٍ

ف ٝ ٍكیْ ٛٞ حٍٝ ٍكٔض إف ٝ ٍكیْ ' ٛٞە ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ حیک پَٗٔپَ حپ٘ے کخُؾ کے ُی۔ ٍإٓکظخ ٛے کہ حیک رخپ حپ٘ی حَٝى کے ُی۔ ' ٍ

  ٖ َِ  حُِؼخُٔی ف ٝ إّٓض کے ُی۔ طٞ حّ ٓے کہیں ُیخىٙ رڑٛ کَ " ٍٍ حپ٘ی حۘ حٝ ف ٝ ٍكیْ " ٛیںإُٓیٖ کے ُی۔ " ٍ ُٓیٖ پَ َٛ چیِ ٓے رڑٛ کَ حٛ

ٗے ٍكیْ " ٛیں ٓگَ ؿذ ْٛ ُٓیٖ کخ ىحثَٙ پٜیال ىیں گے حٍٝ یہی ُلع حگَ ٓخطٞں ُٓی٘ٞں حٍٝ ٓخطٞں کخث٘خطٞں پَ چال ؿخثیگخ طٞ ؿٞ چیِ ہللا 

 ے ٓیں ہللا ٗے کہخ ٛے کہ طوِین کی ٛے، ؿْ ؿْ چیِ کٞ ٍُم ىیظخ ٛے، ؿٞ ؿٞ چیِ ُٗيٙ ٛے ؿْ ؿْ چیِ کے رخٍ

ٍَُس حَُلخطَِلش :  ۡٞ ُٓ [ َٖ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ  ِٚ ُي َُِِّ ۡٔ َل ُۡ ٍ  ٱّ ٱ2" ٱ ٝكیض پہ٘چظی ٛے حٓی ُی۔ ہللا ٗے إیٔیض حٍٝ ٍکی ٍكِ  ّ چیِ کٞ ہللا کے ٍٓٞ   " ]

 كَٓخیخ: 

خٓ "  َٓ يَ  َٝ ـٰ َ٘ ِۡ َٓ ٍۡ ََّ  أَ ش ٍ۬  اِ َٔ َٖ  ٍَۡك ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ِۡ ِّ ٍَسُ  ُ ۡٞ ُٓ [  ْٓ " [  ؿہخں ؿہخں ' حُلٔيہلل ٍد حُؼخُٔیٖ ' ٛے ٝٛخں ٝٛخں ' ٍكٔش حُِؼخُٔیٖ ' ٛےە   107:  ی

ٛے ػخُٔیٖ کخ حٍٝ ٓوخٓخص کخە یہ َٛف ىٗیخ  areaکٞ ظخَٛ کَطے ٛیںە یہ  areaحگَ آپ ىٝٗٞں حُلخظ کی ٓخهض پَ ؿٍٞ کَیں طٞ ىٝٗٞں ُلع حیک 

ٍ  ٗہیں ٛے، یہ پٍٞی کخث٘خص رِکہ کخث٘خطیں ٛیںە  areaکخ  کی ٍكٔض پہ٘چظی ٛٞە ٛٞ ٓکظخ ٛے  ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ٍٓٞؽ کٞ رٜی ہللا کے ٍٓٞ

  ٍ ٍ   کہ چخٗي کٞ رٜی ہللا کے ٍٓٞ ٗے ٝكی کے ًٍیؼے هطخد  کی ٍكٔض پہ٘چظی ٛٞە ؿٖ کٞ آپ رے ؿخٕ کہظے ٛٞ حٕ کٞ رٜی ہللا کے ٍٓٞ

 کہ حگَ طْ چخٛظے ٛٞ طٞ حپ٘ی َٟٓی ٓے آٝ ٍٝٗہ پَٜ ؿزَح  کیخ ٛٞح ٛےە ٍٓٞؽ کٞ رٜی هطخد کیخ ٛٞح ٛے، ُٓیٖ کٞ رٜی هطخد کیخ ٛٞح ٛے 

 گخٍ ْٛ طٞ حپ٘ی َٟٓی ٓے آثیں گے حٍٝ طیَی ح١خػض کَیں گےە ؿہخں ؿہخں ح١خػض ٝ ٍرٞریّضِ آٗخ ٛٞ گخ طٞ حٗہٞں ٗے ػَٝ کی کہ حے پٍَٝىِ 

ِْ گخٍ کخ ٗ٘خٕ ٛے ٝہیں ٝہیں ػِ پٍَٝىِ  َ  ٍكٔض حُِؼخُٔیٖ کخ رٜی ٗ٘خٕ ٛےە ہللا کے ِٗىی ِ َِ إ" ٍ ک حّ کخ پیـٔز  ف ٝ ٍكیْ " ٛےە حد حے حٛ

 َِ َِ  كيیغ! حے حٛ َِ ػِ  حیٔخٕ! حے حٛ ٍ   ػوَ ؿٍٞ طٞ کَٝ کہ حگَ کٞة ٓخٍی كيیغِ  ِْ، حے ٛ پڑٛ ُے طٞ حّ پَ کْ چیِ کخ حػَ ٛٞٗخ چخٛی۔؟  ٍٓٞ

  ٍ َ حّ کے رؼي حّ پَ کیخ حػَ ٛٞٗخ چخٛی۔؟ کَٗخ ٛے حٍٝ ٝٙ كيیغ پڑٛے طٞ پٜ identifyکے ٓخطٜ حپ٘ے حپ کٞ  ؿْ ٗوٚ ٗے رٜی حپ٘ے ٍٓٞ

َِ  ٓؼال   ٍ   ٓیں چخٛظخ ٛٞں کہ ٓـٜے هٜخث حّ ىٍؿہء کٔخٍ کی حیک ؿ٢ِ ًٛ٘ی ٍٕٝ ٗہیں پخٍ ٓکظخە  کی ٓظخرؼض ٜٗیذ ٛٞ ؿخۓ، ٓیں ٍٓٞ

ٍ   گخٍِ ٓیں َٛف یہ آٍُٝ کَ ٓکظخ ٛٞں کہ حے پٍَٝىِ  کی طوِیي روٖ ىےە حّ  کی چ٘ي حیک یخ َٛف حیک ػخىص یخ هٜخثَ ػخُْ ٓـٜے حپ٘ے ٍٓٞ

کَیْ روٖ ىے طٞ حّ کخ حیک هيٍطی ٗظیـہ یہ ٛٞ گخ ە ە ە کہ ٝٙ آىٓی َّٗ حهالم ٝحَ ٛٞ ؿخۓ گخە حّ ٓے  ف ٝ ٍكیْ کی حیک ػخىصِ إٍ

َ   ٓلظی ٗکَ ؿخۓ گیە ٝٙ حپ٘ے ٓخكٍٞ کے ُی۔ " ٍٝف ٝ ٍكیْ " ٛٞ ؿخۓ گخە ٝٙ ٓظخرؼضِ  ِٖ ٓیں كۘ  پیـٔز گَ یہ حهالم ٓے ٗٞحُح ؿخۓ گخ ٓ ٔ

کیٔخ ٝحهؼہ حٍٝ كخىػہ ٛے کہ ؿٞں ؿٞں آپ كيیغ کٞ ُیخىٙ پڑٛظے ؿخطے ٛٞ آپ حط٘ے ٛی ُیخىٙ ٓوض ىٍ ٛٞطے ؿخطے ٛٞە ٓـٜے حّ ٍحُ کی 

 ٓٔـٜ ٗہیں آةە

ِٛ ٓیں طٞ یہ گۘ  ي ہظٜیخٍ ٹَِ " کی کظخد پڑٛ کَ ؿ٘گـٞ حٍٝ ٓوض گیَ ٛٞ ؿخٝ یخ آپ ُٓٔٞی٘ی کخ ٓطخُؼہ کَٗے کے رٔخٕ کَ ٓکظخ ٛٞں کہ آپ " 

ٍِ ر٘ي حٍٝ هٞك٘خک ٛٞ ؿخٝ ٓگَ یہ گۘ  ّ   ٔخٕ ٗہیں کَ ٓکظخ کہ کٞة ٍٓٞ ١یّزہ کے ٓطخُؼے کے رؼي رٜی ٓوض گیَ ٍٙ ؿخۓە حگَ حّ  کی كیخصِ  حکَ

١یّزہ کے ٓطخُؼے کے رؼي رٜی آپ کے ِٓحؽ ٓے ٓوض گیَی ٗہیں گت طٞ یہ آپ کخ ؿ٘ٞں ٛے، آپ ٓؼظيٍ ٗہیں ٛٞ، آپ حػظيحٍ پٔ٘ي  كیخصِ 

 ٗے كَٓخیخ:  خٕ ٗہیں ٛٞە آپ  حٗٔ
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ٍ   " ہللا َٗٓی کَٗے ٝحَ ٛے، َٗٓی کٞ پٔ٘ي کَطخ ٛے، َٗٓی پَ ىیظخ ٛے، ٓوظی پَ ٗہیں ىیظخە"  طٞ حیک ١َف ٛیں حٍٝ ٛٔخٍے  یہ ہللا حٍٝ ٍٓٞ

ٍ  ؿ٘گـٞ ىَٝٓی ١َف ٛیںە یہ کیخ طؤیْ حٍٝ کیخ رٹٞحٍٙ ٛے کہ هۘ  ٛٔخٍے حٍىگَى ٌٓٛذ ُیخىٙ طٞ َٗٓی پَ ُیظے ىیظے ٛیں حٍٝ  يح حٍٝ ٍٓٞ

 کیخ یہ ٗک ٗہیں پڑطخ کہ The have not understood the religionٓوض گیَ ٛٞطخ چال ؿخطخ ٛےە کیخ حّ ٓے یہ ٗک ٗہیں پڑطخ کہ 

These religious people do not know the temper of their Prophet pbuh. They have not understood the mood of God.  

ٗۘ کیخ ح ٓٞحۓ ػخُْ ٗہیں ٛیں؟ کیخ ٛٔخٍی حٕ كٔخهظٞں حٍٝ ٓوض گیَیٞں کٞ ٝؿہ ٓے ِٓٔٔخٕ زہ کی ٝؿہ ٓے ْٛ ٍۘ ٕ کے حّ ٗک ٝ 

ؿ٘گـٞ هّٞ طٍّٜٞ ٗہیں ٛٞطی؟ کیخ یہ كظ٘ہ ٝ كٔخى کی ٓوِٞم ٗہیں ٓٔـٜی ؿخطی؟ کیخ ٛٔیں ؿیَ َٗٓ٘يٙ کَطخ ٛے یخ ٛٔخٍے حپ٘ے ُٞگ 

ٍ  َٗٓ٘يٙ کَطے ٛیں؟ ٝٙ ہللا ؿٞ َّٗ   ف ٝ ٍكیْ ٛے حٍٝإيح کہظخ ٛے کہ یہ ٍؿٞ َّٗ ٛے حٍٝ ؿْ کے حهالم ٝ کَىحٍ کٞ هٞى هۘ  ٛے، ٝٙ ٍٓٞ

 ِٖ ف ٝ ٍكیْ ٛی ٛٞٗخ ٛے ٓگَ کیخ ريهٔٔظی کی رخص إٍ هيّ پَ چِ٘خ ٛے طٞ حّ ٗے حَٛٞ   ؿْ کے ٓخٗ٘ے ٝحُٞں کٞ حگَ حپ٘ے پیـٔزَ کے ٗو

 كَؽ ٓے رخُ ٗہیں آطے،  ٍُٝٞگ ٛیں ؿٞ کٔی هیٔض پَ رٜی هظَ ٝ ؿخٍص ح ٛے کہ ْٛ ؿیَ ٓظٞحُٕ، ؿٜگڑحُٞ، ري١ی٘ض، ريكطَص

  ٍ ٗے كَٓخیخ کہ ہللا َٗٓی کٞ پٔ٘ي کَطخ ٛے، َٗٓی کَٗے ٝحَ ٛے، ٓوظی پَ ٗہیں ىیظخ، َٗٓی پَ ىیظخ ٛے حٍٝ ٗہ ٛی َٗٓی کے ػالٝٙ  ٍٓٞ

 يح ٗے ٓوٜٞٙ کیخ کہکٔی حٍٝ رخص پَ ىیظخ ٛےە یؼ٘ی هۘ 

Kindness is the tone of God  ٙٝ   َ ر٘ي ٛٞ کَ  ف ٝ ٍكیْ " ٛے ٓگَ آپ کْ چکَ ٓیں ٛظٜیخٍإطٞ " ٍ ٛے حّ کخ پیـٔز " ٍكٖٔ ٝ ٍكیْ ٝ کَیْ "

 ِٖ ٍ   پَٜطے ٛٞ؟ آپ کیٞں هظَ ٝ ؿخٍص پَ آٓخىٙ پَٜطے ٛٞ؟ ٛٔخٍے پخّ کٞة حٍٝ ١خهض ٛٞ گی ٗخ ؿْ ٗے ىٗیخ کٞ هخثَ کیخ طٜخ، ٓظزؼی ٓیں  ٍٓٞ

ِّ  ّآؽ طک کْ ٓظِٞ کٞة ؿخٕ طٞ ٛٞ گی ٗخە  ٗے ظخُْ کخ ٌٓٛذ هزٍٞ کیخ ٛے؟ آؽ طک کْ ٓلکّٞ ٗے كخکْ کخ ٌٓٛذ هزٍٞ کیخ ٛے؟ ٝٙ هٞ

 ِٓ يح کٞ چٜٞڑ کَ یَ طٜی ٝٙ حٕ کے ٌٓٛذ پَ کیٞں ٗہ چِی گت؟ ٝٙ ر٘ٞحَٓحثیَ کے هۘ ر٘ی حَٓحثیَ ؿٞ طیٖ ٓٞ ٓخٍ ٓے كَحػ٘ہء َٜٓ کی ح

كخکْ کے ٌٓٛذ پَ ىُی ٗہ ٛٞ گتە آؽ طک طخٍین ٓیں کٞة ٍیکخٍڈ ٗہیں ٛے کہ کٞة ٓلکّٞ  کی پَٓظٖ کَٗے ٝحُی کیٞں " ٍآ " ٝٗيِ ۘهيح

ِٕ يَٛ ؿِ هٞٗی ٓے چال ؿخۓە ٓگَ یہ کیخ ٛٞح کہ ؿِ  کے هيّ گٍِے ٝٛیں ٝٛیں حٓالّ حرٜی طک هخثْ ٝ ىحثْ ٛےە یہ کیخ ٛٞح  ٓلٔي   يَٛ ؿالٓخ

طَحە کیخ کٞة حیٔی طخٍین رظخ ٓکظخ ٛے کہ حٗڈٝٗی٘یخ ٓیں ؿی رٜی ٗہیں حۘ کہ ىٗیخ کی ٓذ ٓے رڑی حٓالٓی ِٓٔکض ٓیں حٓالّ کخ حیک كٞ

ٍ   طَح ٛٞ ٓگَ چ٘ي طخؿَ، ؿٞ حهالمِ کٞة حٓالٓی ُ٘کَ حۘ   ےەٓے ِٓیّٖ طٜ ٍٓٞ

 " ٍَ ٞ ُٓ ََّ َٝأ١َِیُؼْٞح ٱُ  َٚ َّٔ ] أ١َِیُؼْٞح ٱَُِّ ٍَُس َٓل ۡٞ "  [  33ي : ُٓ

ٓۘ کی ' ٓے ' پی۔ ٛٞۓ ؿِ  ٓۘ يَٛ ٓے گٍِطے گ۔  ِک ِٓٔٔخٕ ٛٞطے گ۔ە حهالم ٝ ػَٔ ٓذ ٓے رڑی كظق ٝ کخٍٓخُی ٛے یہ ٗہیں ِکٞں کے 

  ّ کے  کہ ِٓٔٔخٗٞں ٗے ہظٜیخٍ ٗہیں حٹٜخۓ ٓگَ ِٓٔٔخٗٞں ٗے حٓطَف هظَ ٝ ؿخٍص ٗہیں کیە یہ طٍّٜٞ ٓے رؼیي ٛےە حیک ٛلخری ٍٍٓٞ حکَ

کے  َ یہ ٓیَے پخّ ٍٛخ طٞ ٓیَے حػٔخٍ کٜخ ؿخۓ گخە ٓیں آپ  ٓیں ٗے ؿالّ کٞ رَح رٜال کہخ ٛےە حگ پخّ حّ ُی۔ آطے ٛیں کہ یخٍٍٓٞ ہللا  

کے ٓظزؼیٖ طٜے، هیَٜ ٝ کَٔی' کے ٗہیں طٜے  ك٠ٍٞ كخَٟ ٛٞح ٛٞں کہ ٓـٜے حّ کٞ آُحى کَٗے کی حؿخُص ىیـی۔ە یہ حٓالّ حٍٝ ٍٍٓٞ ہللا  

ؿٖ کٞ ْٛ ٗے كظق کیخ ٛےە یہ ؿٞ  إُٞگٞ رخَٛ آ ٗے کہخ کہ حے کہ ؿذ كٔٚ کی ؿ٘گ ٓیں یَٓٞک ؿخٗے کخ ٝهض آیخ طٞ حرٞ ػزیيٙ رٖ حُـَحف  

ٗہیں کَ ٓکظے، حپ٘ے پیٔے ٝحپْ ُے ُٞ کہ ْٛ ٝحپْ  protectکے پیٔے ُی۔ طٜے حد ْٛ طٔہیں ِٓیي  protectionٔہخٍی طْٛ ٗے طْ ٓے 

َۘ ؿخٍٛے ٛیں حٍٝ حٕ ػیٔخثیٞں ٗے آٓٔخٕ کے ٍۘ  ْ پَ كکَٔحٕ ٗہ ٛٞں، حے ہللا حٕ ٝ کٜڑے ٛٞ کَ یہ ىػخ ٓخٗگی کہ یخ ہللا ٛٔخٍے ْٛ هّٞ ٛٝر

ّٓظی ٛٞٗے کے ٗخ١ے ٓے ؿٞ کے حۘ  كخکٔٞں کٞ ىٝرخٍٙ پِٹخە حط٘ے ٓہَرخٕ حٍٝ حط٘ے کَیْ حُ٘لْ كخکْ ٛٔیں کہخں ٓے ِٓیں گے ە ە ە حّ ٗزی  
گ ٝ ؿيٍ ٓیں ٓزظال ِٔخء ٓے کیٞں ٗہیں ِٓظی؟ کیٞں ْٛ ؿ٘ٓے ِٓظی ٛے ٝٙ ٛٔیں ٛٔخٍے ػۘ  َٗٓی حٍٝ حهالم کی طؼِیْ ٛٔیں ٍٍٓٞ ہللا  

 ٛیں؟ ْٛ حپ٘ے چٜٞٹے چٜٞٹے گَٜٝٗيٝں کی كلخظض کے ُی۔ ىَٝٓٝں کٞ ِٓٔ٘ے حٍٝ کچِ٘ے کخ حط٘خ حهظیخٍ کیٞں ٍکٜظے ٛیںە

Why don’t we spread a tolerance and a sense of acceptance between us?  

ٌٓٛذ ٍٙ ؿخطخ ٛے ٓگَ یہ  localizeحٍٝ ٓليٝى طؼَیق ٓیں حیک ح ِٓٔہ ٛے ؿْ کی ٝؿہ ٓے حّ ٝهض حٓالّ حیک ٓوظَٜ طَیٖ ڑیہ حیک ر

يَٛ ہللا کی يَٛ ؿِ کخ ٌٓٛذ کخث٘خطی ٛے، یہ ریٖ حَهٞحٓی ٗہیں رِکہ ریٖ حُکخث٘خطی ٛےە ؿِ  کخ ٗہیں ٛٞ ٓکظخە ٍٍٓٞ ہللا   ٌٓٛذ ٍٍٓٞ ہللا  

ٍ   followکٞ  conceptخ ٛے کہ ْٛ کْ ىَٛ ٍكٔض حُِؼخُٔیٖ کی رٜی ػٔٞٓیّض ٛےە ٓٞحٍ یہ پیيح ٛٞطٱىَٛ ٱٍرّٞریّض ٛے   کَیں؟ هَإٓ حٍٝ ٍٓٞ

 کَیںە followکَیں یخ ْٛ حپ٘ے چ٘ي حیک گَٜٝٗيٝں کے ر٘ے ٛٞۓ حُٛٞٞں کٞ  followکٞ  conceptکے ىی۔ ٛٞۓ 

This is not a battle between the school  

ٍ  آؽ حگَ ر٘٘خ ٛے طٞ ِٓٔٔخٕ ر٘ٞە هۘ  ۡیکٜٞەٹٜ کَ ىکے ُی۔ حٝپَ حۘ  يح حٍٝ ٍٓٞ

َ   حیک رخٍ حیک ٗوٚ ٗے ك٠َصِ  ٓۘ  ػٔ َ   ٘خ ٛے ە ە ە ك٠َصِ ٓے کہخ کہ ٓیں ٗے كالں ػخُْ ٓے یہ  ٗے کٞڑح حٹٜخ کَ حٓے ىے ٓخٍح حٍٝ کہخ  ػٔ

ٍ  کہ حے ريروض ٓیں طـٜے هۘ  ٓۘ کی رخص رظخطخ ٛٞں حٍٝ طۘ  يح حٍٝ ٍٓٞ  ٛٔخٍے ُی۔  ?Who are they٘خ ٍٛخ ٛے ە ە ەٞ آگے ٓے حپ٘ے ػخُْ کی رخص 

ٍ   کٕٞ ٓخ ١َُِ  )کٔی ٓکظذ کخ ٗہیں، کٕٞ ٓخ آىٓی حك٠َ ٛے؟  ٓے پٞچٜخ گیخ کہ یخ ٍٍٓٞ ہللا   ٗے ٗہیں چٜٞڑح؟ ٍٍٓٞ ہللا   ػَٔ ٛٔخٍے ٍٓٞ

ٗے كَٓخیخ: َٛ ٝٙ آىٓی ؿٞ ٛخف ىٍ حٍٝ ّٓچی ُرخٕ ٝحَ ٛٞە ُٞگ ػَٝ گِحٍ ٛٞۓ  آپ   پٞچٜخ گیخ( generallyکٔی ٓکٍٞ کخ ٗہیں یخ ؿٔخػض کخ ٗہیں 

کہ ّٓچی ُرخٕ ٝحُے کٞ طٞ ْٛ ؿخٕ ؿخطے ٛیں کہ ٝٙ ؿٜٞٹ ٗہیں رُٞے گخ ٓگَ یہ ٓؤّٞ حُوِذ کٞ کیٔے پہچخٗیں گے؟ یؼ٘ی ؿْ کخ ىٍ 

  حچٜخ ٛٞ کیٞٗکہ ىٍ طٞ چٜپخ ٛٞح ٛٞطخ ٛےە

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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ِٓ  " پخکیِٙ ىٍ ٗے كَٓخیخ: آپ   ّٔ ٘خٙ، ظۘ یَص ٝحَ ٝٙ ؿٞ گۘ حٍٝ پخکیِٙ   ي ٗہیں کَطخ "ِْ، هیخٗض حٍٝ ك

ٍ پخکیِٙ ٍ پخکیِٙ ٛے حگَ حیک چیِ کٞ رٜی ٍٝک ىیخ ؿخۓ طٞ آپ کخ ىِ یں ٓے حگَ کٞة حیک چیِ رٜی آپ ٓیں ٗہ ٛٞ طٞ ٓٔـٜیں کہ آپ کخ ىِ حٕ ٓ

  ٍ ِْ، ٍ کٞ هَحد کَٗے ٝحُے گ٘خٙ ٛیں ٝٙ ظِ ٗے چخٍ چیِیں گ٘ٞحثیں ٛیںە گ٘خٙ ٝٙ ٗہیں ٛے ؿٖ کٞ آپ گ٘خٙ ٓٔـٜظے ٛٞ، ؿٞ ىِ  ٛے حٍٝ ك٠ٞ

ّٔ هیخٗض حٍٝ   ي ٛیں، ؿٞ یہ ٗہیں کَطخ ٝٙ ہللا کے ِٗىیک ٓذ ٓے رڑح رٍِگ ٛےەك

ٍِ ٓـٜ ٓے حکؼَ ُٞگ ٓٞحٍ کَطے ٛیں کہ طٔزیلخص کی کیخ گ٘ـخثٖ ٗکِظی ٛے؟ کیخ طٔزیق کخٍِ  هیَ ٓیں ٗخَٓ  هیَ ٓیں ٗخَٓ ٛے یخ حػٔخ

کہظخ ٛے کہ یہ گ٘٘خ ٛی ك٠ٍٞ ٛےە حّ پَ ٓیں آپ  ٛے؟ یہ کیخ آپ ُٞگ ىحٗے گ٘ظے ٍٛظے ٛٞ؟ کٞة کہظخ ٛے کہ رـیَ گ٘ے طٔزیق پڑٛٞ، کٞة

  َ ٍ   حیض کَىٙ حیک كيیغِ ٝکی ٍ کٞ ك٠َص حكٔي رٖ ك٘ز َ  ٓ٘خطخ ٛٞںە حِ  ٍٓٞ وہ حٍٝ کے رخٍے ٓیں یہ ٓٔـٜخ ؿخطخ ٛے کہ كِ  ٓخّ حكٔي رٖ ك٘ز

ٍ  حػٔخٍ   ٓے ٍٝحیض ٛے:  کی ٓطخروض کے ُلخظ ٓے ك٘خرِہ ٓیں ٓذ ٓے ٓوض ٛیںە ٝٙ یہ كيیغ َۓ ٛیں ؿٞ ك٠َص حرًٞ

ؿذ آپ  ٓـٜے ٓٔکی٘ٞں ٓے ٓلزض کَٗے حٍٝ حٕ کے هَیذ ٍٛ٘ے کخ كکْ كَٓخیخ"" کْ كَٓخیخ، " ٓیَے هِیَ آهخ ٗے ٓـٜے ٓخص رخطٞں کخ كۘ 

گے، ٝٙ آپ کٞ رٞؿٜ ُگیں گے، آپ حٕ کے ىکٜ ىٍى کٞ ٗہیں  إؿَیزٞں کے هَیذ ٗہیں ٍٛٞ گے طٞ آپ ؿَیزٞں کٞ پٔ٘ي کَٗے ٓے رٜی گٍِ ؿخ

ٜ ٓکٞ گے ە ە ە حُلٔيہلل! آؽ ٝحپڈح ٗے ْٛ ٓذ کٞ ؿَیذ کَىیخ ٛے کیٞٗکہ ْٛ حیک ىَٝٓے کخ ىکٜ طٞ ٓٔـٜ٘ے ُگے ٛیںە یہ کیٔی ٓٔـ

حچٜی رخص ٛے کہ ٛٔیں رٜی پظخ ٛے کہ ىَٝٓے گَٜٝں ٓیں کیخ ٛٞطخ ٛےە ُٞگ پٔی٘ٞں ٓیں ڈٝرے ٛٞطے ٛیں حٕ کٔزوظٞں ٗے حط٘خ کَّ کیخ 

 ىیخ ە ە ە  کہ کہ ٛٔیں حیک ؿیٔخ ر٘خ

کْ كیؼیض ٝحُے کٞ ىیکٜ کَ ؿٍَٝ ٗہ کَٝں حٍٝ  " کْ كیؼیض ٝحُے کی ١َف ىیکٜٞ، حپ٘ے ٓے حٝپَ ٝحُے کی كیؼیض ٗہ ىیکٜٞ "ٗے كَٓخیخ کہ  آپ  

حُٞں کٔظَی ٗہ پخُٞں حّ ُی۔ ریٖ ریٖ ٍٛ٘ے کخ كکْ ٛٞح ٛےە ؿذ آپ حپ٘ے ٓے ٗیچے ٝ رڑی كیؼیض ٝحُے کٞ ىیکٜ کَ ٓیں حپ٘ے حٗيٍ حكٔخِّ 

 کٞ ىیکٜٞ طٞ ٗکَ کَٝ کہ ہللا طؼخُی' ٗے آپ کٞ حط٘خ پٔض ٗہیں ٍکٜخ حٍٝ حٕ کے ُی۔ رٜی ىػخ کَٝ کہ ہللا حٗکی ُٗيگیخں رٜی رہظَ ر٘خىے 

ٍٗظہ ىحٍٝں حٍٝ ػِیِٝں کخ هیخٍ کَٝںە حپ٘ے هَد ٝ ؿٞحٍ ٓیں رٔ٘ے ٝحُٞں ٓے ٗیکی رَطٞں، حٕ کے ٓخطٜ حچٜخة  " ٓیں ِٛہء ٍكٔی کَٝں"

ٓیں ٗہ ڈحٍ ىٝںە ٓیں کٖٞٗ کَٝں کہ حگَ ٓیَح رٜال ٛٞح طٞ   challengesە ٓیں حٕ کے ٓخطٜ حپ٘ے آپ کٞە حٕ کے ٓخطٜ ٓوخٛوض ٗہ رَطٞںکَٝں

 حٕ کخ رٜی رٜال ٛٞە 

َ آهَی ٛ " ّٓچی رخص کَٝں حگَچہ ٝٙ کڑٝی ٛٞ حٍٝ ہللا کے کخٓٞں ٓیں کٔی ٓالٓض کَٗے ٝحُے کی ٓالٓض ٓے ٗہ ڈٍٝں "ٗے كَٓخیخ کہ  آپ  

  ٍ  ٗے ًکَ کیخ ٝٙ رڑی ىُچٔپ ٛے کہ  رخص ؿْ کخ حرًٞ

حّ کخ ٓطِذ ٛے کہ ٗہ  " َ كٍٞ ٝ َهٞس حَ رخہللا کی کؼَص ٓے طالٝص کَٝں کیٞٗکہ یہ کِٔخص ٓـٜے ػَٕ کے هِحٗے ٓے ِٓے ٛیں "

ں یہ کہٞں گخ کہ ٗہ ٓیَی کٞة هّٞص، ٗہ ٓیَح ٓیَی هّٞص، ٗہ ٓیَح کٞة حٍحىٙ، ؿٞ کچٜ ٛے ٓیَے ہللا کخ ٛےە آپ كیَحٕ طٞ ٛٞں گے کہ ؿذ ٓی

 کٞة حٍحىٙ، ؿٞ کچٜ ٛے ٓیَے ہللا کخ ٛے طٞ یہ کہ٘ے کے رؼي ٓیَی کٞة هطخ ٗہیں ٍٙ ؿخطیە ؿذ ٓیں حپ٘خ ٓخٍے کخ ٓخٍح حهظیخٍ هٞى ہللا کٞ

خ ُی۔ ە ە آپ ؿخٗٞ حٍٝ آپ کخ ر٘يٙ ؿخٗے ە ە ە ٓٞٗپ ىٝں حٍٝ کہٞں کہ حے ہللا ٓیں حپ٘ے آپ ٓے رخُ آیخ، ٓیں ٗے حپ٘ے ٗلْ حٍٝ ؿخٕ ٓے ٛخطٜ حٹٜ

ٓیں طٞ ٗلْ ٓے گیخ ە ە ە ٓیں ٗے كیِٜہ کَ ُیخ ٛے کہ ٓیں ٗے کٞة حٍحىٙ ٗہیں کَٗخ، ٓیں ٗے كیِٜہ کَ ُیخ ٛے کے ہللا کہ ٓـٜ ٓے کٞة 

ٓے هزٍٞ کَ ُے حٍٝ ہللا َٛ كخٍ ٓیں طٔزیق هّٞص ٗہیں ٛےە آپ ؿٍٞ کَیں کہ یہ آیض ؿٞ آپ َٛ ٍُٝ پڑٛظے ٛٞ، یہ کظ٘ی رڑی آیض ٛےە حگَ ہللا ح

ؿِطی ٛٞة طٞ آپ ٗے ْٛ٘ کے حٓے کہہ ىی٘خ  ّٓہ ىحٍی کٕٞ ٓی ٍٛی؟ حگَ کٞةهزٍٞ کَطخ ٛے طٞ پَٜ آپ کخ کیخ ٗوٜخٕ ٛے؟ پَٜ آپ پَ ً

ٓیں ٗے حّ  إٜی٘ک ىیخ طٜخ کہ ؿخٞ ٗے ٓـٜ ٓے کیخ کَٝحُیخ ٛےە ىیکٜٞ ٗخ ە ە ە ػوَ ىے کَ حّ ٗے ٓیَی کٍٞٹ ٓیں گی٘ي پٛے کہ حے ہللا یہ طۘ 

ٓے ٓخٗگ٘خ ٛے حٍٝ آپ ٗے رڑی ػوَ ٓ٘يی ٓے کخّ ُیخ کہ حپ٘ے حهظیخٍحص کی ٗلی کَ کے ٝٙ ٓذ ہللا کٞ ىے ىی۔ە حد ہللا ؿخٗے حٍٝ ؿٞ حّ 

 ٗے پیيح کیخە

پڑٛیں گے؟ ىٕ ٓیں کْ حُ کْ ٓٞ  کی طٔزیق ٗہیں " َكٍٞ َٝهٞس حَ رخہللا "ٔوے ٛٞں طٞ کیخ آپ حگَ حط٘ے آٓخٕ ۘٗ  ضْاتیي ّ زضؽات!

ٞ ٗے ٓیَے ٓخطٜ کَٗخ ٛے ە ە ە حٍٝ پَٜ ٝٙ کزٜی آپ کے ٓخطٜ َٓطزہ طٞ حٓے کہٞ کہ حے ٓیَے ٓخُک ٓیَح کٞة حهظیخٍ ٗہیں ٛے ە ە ە کَ! ؿٞ طۘ 

 آپ کٞ رہظَی ٛی رہظَی ٛےە   َح ٗہیں چخٙ ٓکظخ ە ە ە حگَ رخص حّ " ػخُی ظَف " پَ چِی گت طٞؿ٢ِ ٗہیں کَ ٓکظخ ە ە ە ٝٙ کزٜی آپ کخ رۘ 

خء :  " َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ ُٓ ْۡ ە ە ە ] حرِڪُ ٌَ ُٚ رَِؼ َُ ٱَُِّ خ يَۡلَؼ "[   ) ٓـٜے کیخ پڑی ٛے کہ طٔہیں ػٌحد کَٝں(  147َّٓ

ٓـٜے کیخ  کی طٔزیق ٓے یخى کَٝ گے طٞ ٝٙ پہِے ٛی ٓے کہہ ٍٛخ ٛے کہ " َكٍٞ َٝهٞس حَ رخہللا "حگَ آپ حّ کٞ حهظیخٍ ىٝ گے حٍٝ حٓے 

 پڑی ٛے کہ طٔہیں ػٌحد ىٝں 

ْۡ  إِە ە ە "  طُ َۡ ٌَ َٗ  ْۡ ُ٘ظ َٓ َءح خءە ە ە ] َٝ َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ " [   (حگَ طْ ٗکَ کَٗے ٝحُے ٛٞ، ٓیَی طٔزیق کَٗے ٝحُے ٛٞ، ٓـٜے یخى کَٗے ٝحُے ٛٞ) 147:  ُٓ

هَإٓ کی حّ آیض کخ ٓطِذ ٛی  طٔہیں ػٌحد کَٝںە حگَ آپ کٞ گخٍ کے ٓـٜ پَ حیٔخٕ ٍکٜظے ٛٞ طٞ ٓـٜے کیخ پڑی ٛے کہحٍٝ رلؼیض حپ٘ے پٍَٝىِ 

يح طٞ کہہ ٍٛخ ٛے کہ حگَ طْ حیٔخٕ ٝحُے ٛٞ پظہ چَ ؿخۓ طٞ آپ کزٜی ػٌحد ٓیں پڑ ٛی ٗہیں ٓکظےە ٓٞحٍ ٛی ٗہیں پیيح ٛٞطخ ە ە ە رٜت هۘ 

ػیٖ کَٝە طٔہخٍح کخّ رْ یہ ٛے کہ ٓـٜ پَ  إؿخ حٍٝ ٗکَ ٝحُے یؼ٘ی ٓـٜے یخى کَٗے ٝحُے ٛٞ طٞ ٓـٜے کیخ پڑی ٛے کہ طٔہیں ػٌحد کَٝںە

حچٜخ حیٔخٕ ٍکٜ٘خ حٍٝ پَٜ ٓـٜے یخى کَطے ٍٛ٘خە حّ ُی۔ ہللا کٞ حّ کی پٍٞی حٛٔیض حٍٝ كیؼیض رو٘خٗخ حٍٝ کٔی ٗہ کٔی حٗيحُ ٓے حٓے 

 یخى کَٗخ ە ە ە حٓی ٓے ِٓٔٔخٕ ر٘ظخ ٛے حٍٝ یہی حٓالّ ٛےە

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/
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کہ ْٛ ٛٔی٘ہ ىَٝٓٝں کٞ ىیکٜ کَ رڑح ؿِظے ٛیں ٛٔیں پظہ ٛے کہ کچٜ طوَیذ کخٍ ُٞگ، کچٜ ٛے  commonحیک رخص ْٛ ُٞگٞں ٓیں رڑی 

ٜٞٹے ُٞگ رڑے حٓیَ رٜی ٛٞطے ٛیںە ْٛ ؿذ حٕ کی ٓؼخٍ ىیظے ٛیں طٞ کہظے ٛیں کہ ىیکٜٞ ؿی ْٛ ٗٔخُیں پڑٛ پڑٛ رے حیٔخٕ ُٞگ، کچٜ ؿۘ 

ٜاّل کٜخ يح کے ك٠َ ٝ کَّ ٓے ػیٖ کٍَٛے ٛیں، کۘ ٗہ ٍُٝے ٍکٜظے ٛیں حٍٝ هۘ کے طٜک گ۔ ٛیں حٍٝ حٕ کٞ ىیکٜٞ کہ یہ ٗہ ٗٔخُ پڑٛظے ٛیں، 

 ۘٓ ٍ  ٍٛے ٛیں ٓگَ حّ ٝهض ًٍح پیـٔزَ کی ٜٗیلض   ٖ ُی٘خ، حگَ طٔہخٍے ىُٞں ٓیں حّ هْٔ کخ كٔي آۓ، حّ هْٔ کخ هیخٍ آۓ طٞ حپ٘ے ٍٓٞ

  :ٖ ُٞ ە ە ە ! کہٓۘ  adviceکی 

ر٘يے کٞ ٝٙ چیِیں ىے ٍٛخ ٛے ؿٞ حٓے پٔ٘ي ٛیں طٞ یہ " حٓظيٍحؽ " ٛے، یہ ىٛٞکہ ٛےە حّ کٞ ؿذ طْ ىیکٜٞ کہ ہللا حپ٘ے کٔی گ٘خٙ گخٍ 

طٞ حّ کٞ " حٓظيحٍؽ " حَٛ ٗہ ٓٔـٜ٘خە حگَ طْ ىیکٜٞ کہ طٔہخٍی آٗکٜٞں کے ٓخٓ٘ے کٔی گ٘خٙ گخٍ ر٘يے کٞ رہض کچٜ َٓ ٍٛخ ٛے 

 کخ حٓی ىٍؿہ ٓیں آ ؿخٗخ " ؿٜٞٹ کخ آؿخٗخ، ّٓچخة کخ ٗہ ٛٞٗخ، ٓٔـٜ٘خە " حٓظيٍحؽ " کخ ٓطِذ ٛے: " حچٜی ؿگہ پَ کٔی ؿ٢ِ چیِ 

ٛٞ گخ یخ ىٝرخٍٙ آۓ گخ طٞ کیخ حّ ٓیں ٝٛی  cloneآؽ کَ کِٞٗ٘گ ٛٞ ٍٛی ٛےە کٔی ٗے ٓـٜ ٓے حیک ٓٞحٍ پٞچٜخ طٜخ کہ ؿذ آىٓی  ٓؼال  

 ٍِ ّ   ٍٝف ٛٞ گی؟ حگَ ٍٓٞ ٛٞطی طٞ آؽ ْٛ یہ رخص ٓٔـٜ ٗہ پخطےە کظ٘ی كیَحٗی  ٗے ٛٔیں پہِے ٓے رظخ ٗہ ىیخ ٛٞطخ، حیک كيیغ ٓٞؿٞى ٗہ حکَ

کی رخص ٛے کہ کذ کخ ٓٞحٍ حٍٝ حّ کخ ؿٞحد کہ آ ٍٛخ ٛےە ٓٞحٍ حّ كيیغ ٓیں ٓٞؿٞى طٜخ کہ حیک ٗوٚ ىّؿخٍ کے پخّ آۓ گخ حٍٝ 

ے حیک ٓٞحٍ پٞچٜخ کہ کیخ یہ ٞ ٓیَے رٜخة کٞ ٓیَے ُی۔ ُٗيٙ کَ ٓکظخ ٛے؟ ٝٙ کہے گخ! ٛخں! کَ ٓکظخ ٛٞںە حٛلخد ٗپٞچٜے گخ کہ کیخ طۘ 

  )یہ کِٞٗ٘گ ٛے(ٗے كَٓخیخ کہ ٗہیں رِکہ حّ کی ٓؼخٍ ٛٞ گخە  ٝٛی ٗوٚ ٛٞ گخ؟ آپ  

ٗے کظ٘خ ػَٛہ پہِے ىّؿخٍ کی طوِیوخص کے حیک حٓکخٕ کٞ ظخَٛ کیخ  گَحٓی َٓطپض   یؼ٘ی ٗکَ ٝ ٍٛٞص ٓیں حّ ٓے ِٓظخ ؿِظخ ٛٞ گخە ك٠ٍِٞ 

ٗے كَٓخیخ کہ ٝٙ ٗہیں، یہ حٓظيحٍؽ ٛٞ گخە یؼ٘ی ؿذ یہ ر٘خۓ ؿخثیں گے طٞ  یہ ٝٛی ٍٝف ٛٞ گی؟ طٞ آپ  حٍٝ پَٜ ؿذ کٔی ٗے پٞچٜخ کہ کیخ 

ٗیخ١یٖ حّ ٍٝف کی ٓٔخػِض رٖ کَ حّ کے حٗيٍ ٝؿٞى ٍکٜیں گےە یؼ٘ی کِٞٗ٘گ، ٝٙ ر٘يٙ ٗہیں ٛٞگخ رِکہ حّ کی ٓؼخٍ ٛٞ گخە یہ طٞ ٛٞة 

ں ٍٝف ٝٛی ٛٞ گی؟ ٍٝف طٞ َٓٗے کے رؼي ىٝرخٍٙ ٝحپْ ٗہیں آ ٓکظی طٞ ىٍحَٛ حّ ٝهض رٜی کِٞٗ٘گ ە ە ە ٓگَ حگال ٓٞحٍ طٜخ کہ کیخ حّ ٓی

َ کیخ ؿخۓ گخ ؿٞ ىّؿخٍ کٞ رظخۓ گخ حٓظيحٍؽ ٛٞ گخ یؼ٘ی حّ ٍٝف کی ؿگہ کٔی ٗہ کٔی ؿٖ یخ کٔی رٜی حیٔی ٍٛٞص ٓیں حّ کٞ ىحه

ٍ  یخ هیخٍ ىے گخ کہ ٓیں ٗے ٝٛی ر٘يٙ ُٗيٙ کَ ىیخ ٛے ٓگَ ٝٛی ر٘يٙ ُ  ٗيٙ ٗہیں ٛٞ گخ، یہ ٛے کِٞٗ٘گ حٍٝ حٓظيٍحؽ کی طلٜیَە ہللا کے ٍٓٞ

 ٗے كَٓخیخ:

يح کخ ك٠َ ىیکٜٞ حٍٝ پَٜ یہ آیض طالٝص " یہ حٓظيٍحؽ ٛے کہ حٓی حیک حیٔے )گ٘خٙ گخٍ( ر٘يے پَ ؿذ طْ هۘ 
ؿذ ىی۔ گ۔ كَٓخة کہ کیخ طْ ٗے یہ پڑٛخ ٗہیں کہ ْٛ ٗے حٕ پَ َٛ چیِ کے ىٍٝحُے کٍٜٞ ىی۔ یہخں طک کہ 

 پَ هٕٞ ٛٞ گ۔ طٞ ْٛ ٗے حچخٗک حٗہیں پکڑ ُیخ حٍٝ ٝٙ آّ ٹٞٹی ٛٞة ٍٙ گ۔ "
  

پَ آپ کی ٗظَ ٓـٔٞػی ١ٍٞ پَ  caseآپ حٗـخّ طٞ ٗہیں ىیکٜ ٍٛے ٛٞطے، آپ طٞ  حیک ىٝ ٓخٍ ىیکٜ ٍٛے ٛٞطے ٛٞە کٔی رٜی حیٔے  کیٞٗکہ

ے ٛٞە آپ حٕ کٞ حیک ٓخٍ کے ُی۔ یخ پخٗچ ٓخٍ کے ُی۔ ىیکٜظے ٛٞە آپ حٕ ىیکٜ ٍٛے ٛٞط casesٗہیں پڑ ٍٛی ٛٞطیە آپ طٞ چٜٞٹے چٜٞٹے 

ِْ کے حٗـخّ طک ٗہیں پہ٘چے ٛٞطےە ٝٙ ىٗیخ ٓیں رٜی هخَٓ ٝ هخثذ ٛٞطے ٛیں حٍٝ آهَص ٓیں رٜی هخَٓ ٝ هخثذ ٛٞطے ٛیں ٓگَ آپ کخ ػِ 

 حٕ کے رخٍے ٓیں ٓليٝى ٛٞطخ ٛےە 

  ٍ   ٛے، کَ ػَٔ ٗہیں كٔخد ٛٞ گخ "" آؽ ػَٔ ٛے كٔخد ٗہیں ٗے كَٓخیخ:  ٍٓٞ

ٗے آپ کٞ یخى ىَیخ ٛے کہ ىٗیخ ٓیں ٛٞ طٞ ػَٔ ٛے، كٔخد ٗہیں ٛے ٓگَ کَ كٔخد  یہ یخى ٍکٜی۔ گخ کہ رڑے هٞرٍٜٞص حٗيحُ ٓیں ٍٍٓٞ ہللا  

 کیخ ے ٛیں کہ آ گے کے ُی۔ٞە ؿذ آپ َٓطے ٛٞ طٞ ٓالثکہ پٞچٜظٛٞ گخ ػَٔ ٗہیں ٛٞ گخ حّ ُی۔ حهظیخ١ رَطٞ حٍٝ کچٜ ٗہ کچٜ حپ٘ے ٓخطٜ ُے ُ

ٓوظِق ٛیں، ؿٞ آگے ریٹٜے ٛیں ٝٙ کہظے ٛی کہ آگے کے  Attitudesکہظی ٛے کہ پیچٜے کے ُی۔ کیخ چٜٞڑح ٛے؟ رٜیـخ ٛے حٍٝ حَٝى 

خثیں کہ پیچٜے کے ُی۔ کیخ چٜٞڑ کَ گ۔ ٛٞ؟ ىٝٗٞں ٓوظِق ىٗی پیچٜے ٍٙ گ۔ ٛٞطے ٛیں ٝٙ کہظے ٛیںحٍٝ ؿٞ  إُی۔ کچٜ رٜیـخ ٛے طٞ رظخ

ٍ   approachesٛیںە ىٝٗٞں ٓیں  ِْ ٗہیںە كخكع کخ کٞ آپ کی ٓـزٍٞیٞں کخ ػِ  ٓوظِق ٛیںە آپ یہ ٗہیں ٓٞچ ٓکظے کہ ہللا حٍٝ حّ کے ٍٓٞ

 حیک رڑح پَحٗخ ٗؼَ ٛے:

  ِٕ َِ  ىٍٓیخ  رخُی گٞة کہ ىحٖٓ طَ ٓکٖ ٛٞٗیخٍ رخٕ   ىٍیخ طوظہ ر٘يی کَىٙ یْ هؼ

پَ ٓـٜے ُٹخ کَ پَٜ رٜی یہ کہظخ ٛے کہ ٓیں پخٗی ٓے گیال ٗہ ٛٞں( یؼ٘ی حے ٓخُک ٝ کَیْ حگَ آپ ٗے  ىٍیخ کے حیک طوظے یچیچٞں رِ )ػیٖ رِ 

ك٘خ ٓیں پٜی٘ک ٛی ىیخ ٛے طٞ پَٜ کہیں ٗہ کہیں طٞ ىحٖٓ ٍَٟٝ آُٞىٙ ٛٞ گخ ە ە ە حّ  ٛٔیں حّ ىٗیخ ٓیں رٜیؾ ٛی ىیخ ٛے حٍٝ حّ ٓیالدِ 

  ٍ  ٗے كَٓخیخ: ُی۔ ٍٓٞ

)ٓیَح هیخٍ ٛے کہ آپ رٜی ٝٛی یٔخ ٛے کہ ٝٙ پخٗی پَ چِے حٍٝ حّ کے هيّ طَ ٗہ ٛٞں؟ " کیخ کٞة طْ ٓیں ح

ٗے كَٓخیخ: " حٓی ١َف ىٗیخ ىحٍ  حٛلخد ٗے کہخ: " ٗہیں " ە ە ە آپ   کہیں گے ؿٞ حّ ٝهض کے ُٞگٞں ٗے کہخ(
 گ٘خٛٞں ٓے ٗہیں رچ ٓکظخ " ە ە ە

ٍ   ٓٞ حگَ ٗہیں رچ ٓکظخ طٞ حپ٘ی ٓـلَص کٞ آٍُٝ ٍکٜیں، ٍکٜیں حٍٝ رو٘٘ے ٝحُے کٞ حپ٘ے ًٖٛ ٓیں  ٓے ٓلزض ٍکٜیں، حیٔخٕ حپ٘ے ٍٓٞ

 ٍکٜیںە
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 " 

حپ٘ے گ٘خٙ کٞ ہللا کی ٍكٔض ٓے رڑح ٗہ ٓٔـٜ ریٹٜ٘خە حّ ٓے طؼِن طٞڑ    ِٚ ِش ٱَُِّ َٔ ٍَّۡك  ٖ ِٓ َ٘طُْٞح  ََ طَۡو  ْۡ ِٜ ِٔ ََُكْٞح َػ٠َِٰٓ أَُٗل ۡٓ َٖ أَ ي ٌِ َٟ ٱَُّ ِؼزَخِى ـٰ َۡ يَ " ُه

  إيح کی ٍكٔض ٓے ٓخیّٞ ٛٞ ؿخىحّ ٗہ ٛٞٗخ کہ هۘ ٘خ، حط٘ے حۘ ٗہ ُی

ض زلٓرے ٗک ہللا طؼخُی' َٛ گ٘خٙ ٓؼخف کَ ىیظخ ٛےە حّ ٓیں کٞة طوٜیٚ ٗہیں ٛےە یہ حّ کی ٓـلَص حٍٝ   خ"  یؼ  ِٔ َُٗٞد َؿ ٌُّ َُ ٱُ ِل ـۡ َٚ يَ َّٕ ٱَُِّ "  اِ

 کخ حٍٛٞ ٛے کیٞٗکہ ٝٙ کہظخ ٛے: 

ِٓ ػۘ   ٗۘ  یٖ ٓین ٓے رچ٘ے کے ُی۔ حّ ٗے ُلع ٛی ىَٝٓح حٓظؼٔخٍ کیخ: " ؿٔؼیخ  ِٔخء کی  زہ " ہللا ٗے کٞة   " ٌُّ َُ ٱُ ِل ـۡ َٚ يَ َّٕ ٱَُِّ خاِ یؼ  ِٔ "  َُٗٞد َؿ

ٔخٕ ٗہ ٍٛے، ٓیَی کظ٘ی ػَٔ ٛٞ گی ە ە ە ٓیَے کظ٘ے گ٘خٙ ٛٞں گے ە ە ە ٓیں رڑح پّٜ٘ے هخٕ ٛٞں کے رؼي کٔی کٞ گۘ  Totalityٗہیں چٜٞڑحە 

ٝۘ گ٘خٛٞں کخ ە ە ە ٓ َ ٓخٍ کے گ٘خٙ ؿخُذ ٍكٔض پَ ٓیَے ٓخٹٜ ٓظّ  ٓؼضِ گَ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ حّ حٍد ٛخ حٍد، کَٜد ٛخ کَٜد ٓخُٞں کی 

ِٖ آ ؿخثیں گےە ٓـٜے َّٗ آٗی چخٛی۔، ٓیں حۘ  ٗہیں چٜٞ ٓکظخ ٓگَ کیخ ٓیَح ىػٞیء  یکَیْ کی ٍكٔض کے کٔی حیک گٞٗے کٞ رٜ ّ ىحٓ

ہٞں کہ ہللا ٓـٜے روٖ ٗہیں ٓکظخە حگَ ٓیں حیٔخ ٓٞچٞں طٞ یہ حَٛ گ٘خٙ ٛے " رال ٗزہ طٔہخٍح ٍد ٝٙ گ٘خٙ حط٘خ رڑح ٛٞ گیخ ٛے کہ ٓیں یہ ک

 ٛے ؿٞ

 undoubtedly, verily forgives all sins  

 حٓی ُی۔ طٞ ٝٙ ؿلٍٞحَُكیْ ٛےە آپ کیخ ٓٔـٜظے ٛٞ کہ یہ چٜٞٹے ٓے ٗخّ ٛیں؟ حٗہی ٗخٓٞں کے طلض ٓخٍی روٖ٘ حٍٝ کَّ ٛےە

کَٝں گخە ٍحص ُیخىٙ رٜیگ ٍٛی ٛے حٍٝ حٗٔخٕ کٜخٗخ کٜخٗے ٝحَ ٛے،  quoteٛیں ؿٞ ٓیں آپ کٞ  advicesٍٞص ٓی رخطیں ٛیں، کچٜ کچٜ هٞرٜ

حٍٝ ٓیں طٞ آپ کے کٜخٗے ٓیں رخُکَ ٗہیں كخثَ ٛٞٗے ٝحَ  إٝیٔے رٜی آپ کٞ پظہ ٛے کہ ٗٔخُ کٜڑی ٛٞ طٞ ہللا ٗے کہخ ٛے کہ کٜخٗخ پہِے کٜخ

ٍ  ە ە حَٛ ٓیں آ  enjoymentکی رخطٞں ٓے ٝٙ  ؽ آپ کے پخّ حّ ُی۔ آیخ طٜخ کہ آپ کے ٓخطٜ َٓ کَ كيیغ پڑٛٞں طخ کہ ہللا کے ٍٓٞ

  ٙ  ٓے ٍٝحیض ٛے،  ٓلّٔٞ کَٝں ؿٞ کزٜی حٗٔخٕ کی پٍٞی ُٗيگی ريٍ ىیظی ٛےە ك٠َص حرَٞٛیَ

  ٜپے حٍٝ حػالٗیہ ہللا ٓے ڈٍٗخ "چۘ  کہ ٓیَے ٍّد ٗے ٓـٜے ٗٞ رخطٞں کخ كکْ كَٓخیخ ٛے: ""  :ٗے كَٓخیخ ٍٍٓٞ ہللا  

ٍ ٓیں رٜی ڈٍٗخ یہ ٗہیں کہ ٓٔـي ٝ ٓلَحرٞں ٓیں ؿخ کَ ہللا ٓے ڈٍٗخ، ُیخٍص گخٛٞں ٓیں ہللا ٓے ڈٍٗخ، حّ کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ حپ٘ے ىِ 

 ۘٓ  ٘ی۔ گخ آپ کٞ یہ رہض ىٍپیٖ ٛٞطی ٛے: چخٛی۔ حٍٝ ظخَٛ ٓیں رٜی ڈٍٗخ چخٛی۔ە حگِی رخص ًٍح ؿٍٞ ٓے 

حٜٗخف کی رخص ٓیں ٗخٍحٟگی حٍٝ ٍٟخٓ٘يی ٗہیں ىیکٜ٘ی چخٛی۔ە کٔی کی  ٟگی حٍٝ ٍٟخٓ٘يی ىٝٗٞں ٓیں حٜٗخف کی رخص کہ٘خ "" ٗخٍح

کؼزہ کی هْٔ! آپ کٞ حّ  يح ٍّدِ حیک کٞحُٹی ْٛ ُٞگٞں ٓیں آ ؿخۓ طٞ روۘ هٞٗی کی هخ١َ حٜٗخف ٗہیں چٜٞڑح ؿخ ٓکظخ حٍٝ حگَ َٛف یہی 

 ں گخ إؿٞ چیِ ىی ؿخۓ گی حّ کے رخٍے ٓیں، ٓیں ٍَٟٝ آپ کٞ حیک كيیغ ٓ٘خکی ػخىص کے حٗؼخّ کے ١ٍٞ پَ 

حّ ٓے رٜی ِٛہء ٍكٔی کَ ؿٞ طـٜ ٓے ٍٗظہ طٞڑے، حّ ٓے ر٘خۓ ٍکٜ، حٗظوخّ ٗہ ُے،  " ە ە ە " ؿَیزی حٍٝ حٓیَی ٓیں ٓیخٗہ ٍٝی حهظیخٍ کَ

ًِ خٓٞٗی كِ ِْ کَے، ٓیَی هٓے ٓؼخف کَ ىے ؿٞ ظۘ ٱٓے رٜی ىے ؿٞ طـٜے ٓلَٝم ٍکٜے، ٱ زَص ٛٞ کَ ٛٞ، ٓیَح ىیکٜ٘خ ػِ کَ ٛٞ، ٓیَح رُٞ٘خ 

حٍٝ ٓیَح رُٞ٘خ ٗیکی کخ كکْ ىی٘خ ٛٞە حیک ٛی ٓہی ە ە ە حگَ آپ َٜٓٝف ٛٞ طٞ حٕ ٓیں ٓے کٞة حیک ٛی ػخىص حپ٘خ ُٞ، کٞة حیک آىٛ هخٕٗٞ 

 حپ٘خ ُٞ ە ە ە

پَ رڑی ٓوظی ٛے یہ حیک كۂخثٖ ٛے، حّ ٓے ٍَٟٝ رچ٘خ  َی ١َف رچ٘خ ٛے، حّ پَ رڑی ٓوظی ٛےە رؼٞ چیِٝںحیک چیِ ٓے رہض رۘ 

  ٍ ّ   كَٓخ ٍٛے ٛیںە ك٠َصِ  چخٛی۔ ؿٞ ہللا کے ٍٓٞ  ٓے ٍٝحیض ٛے:  ٗيحى رٖ حٝ

ِٗ " ؿْ ٗے ىِ  ِٗ کٜخٗے کے ُی۔ ٗٔخُ پڑٛی، حّ ٗے  َک َک کیخ، ؿْ ٗے ىکٜخٗے کے ُی۔ ٍُٝٙ ٍکٜخ حّ ٗے 
ِٗ کیخ، ؿْ ٗے ىِ   کیخ " َککٜخٗے کے ُی۔ ٛيهہ ىیخ حّ ٗے 

 

َک ٓے رچ٘خ، ٗٔخُ ہللا کے ُی۔ پڑٛ٘خ حٍٝ ٍُٝٙ رٜی ہللا کے ُی۔ ٍکٜ٘خ، یہخں ٓیں ٛيهے کے رخٍے ٓیں حّ كيیغ کٞ ٝحٟق کَ ىٝں کہ ِٗ 

  ٍرّخٗی ٛے: "  حٍٗخىِ 

 

ََُكْٞح َػ٠َِٰٓ  ۡٓ َٖ أَ ي ٌِ َٟ ٱَُّ ِؼزَخِى ـٰ َۡ يَ ِٚ  ُه ِش ٱَُِّ َٔ ٍَّۡك  ٖ ِٓ َ٘طُْٞح  ََ طَۡو  ْۡ ِٜ ِٔ خأَُٗل یؼ  ِٔ َُٗٞد َؿ ٌُّ َُ ٱُ ِل ـۡ َٚ يَ َّٕ ٱَُِّ ُْ ) اِ ََِّكی ٍُ ٱُ ُلٞ ـَ ُۡ َٞ ٱ ُٛ    ُٚ ََٓ : ٖ٘ اَِّٗ ُِّ ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ [ )
53  ] 

هيح کی ٍكٔض ٓے ٗخ حٓیي ٓض  آپ کہہ ىیـیجے کہ حےٓیَے ر٘يٝ ؿ٘ہٞں ٗے )کلَ ٝ َٗک کَ کے( حپ٘ے حٝپَ ُیخىطیخں کی ہیں کہ طْ

39ََٓہٞ رخُیویٖ هيح طؼخُٰی طٔخّ )گِٗظہ(گ٘خہٞں کٞ ٓؼخف كَٓخ ىے گخ ٝحهؼی ٝٙ رڑح رو٘٘ے ٝحَرڑی ٍكٔض ٝحَ ہےە ٍٓٞٙ ٗٔزَ  ُِّ  ، حُ

[( 53)آیض ٗٔزَ:   ]طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی 
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حؿَ ىیخ ؿخۓ گخ حٍٝ طٔہخٍح هٞف حٍٝ  ٜپخ کَ هَم کَٝ، ىٕ کٞ یخ ٍحص کٞ طٞ طٔہیں پَٜ رٜی ہللا کی ١َف ٓےحگَ طْ ہللا کی ٍحٙ ٓیں ىکٜخ کَ یخ چۘ 

ٍ  هِٕ ُے ُیخ ؿخۓ گخ، طْ پَ ٓے حۘ  ٗے کہ  ىحٓیخں ٛٹخ ىی ؿخثیں گجیں، طٔہخٍی ١زیظٞں ٓے ٓالٍ ٗکَ ؿخۓ گخ ٓگَ یہ ؿٞ ہللا کے ٍٓٞ

 ِٗ ٜخٗے کخ ٓطِذ یہ هَإٓ کے ٓطخرن ىک َک کیخ، حّ کخ ٓطِذ حّ ىکٜخٗے کے ٓؼ٘ی ٓیں ٗہیں ٛےە آیضِ ىکٜخٗے کے ُی۔ ٛيهہ ىیخ حّ ٗے 

ٛے کہ ٓیں حٓے ہللا کے ُی۔ ىٝں، چخٛے ٓیں حٓے ٍٖٝٗ کَ کے ىٝںە كيیغ کے ٓطخرن ىکٜخٗے کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ ٓیں ہللا کے ُی۔ 

 openٗہیں رِکہ ُٞگٞں پَ ٍػذ ڈحُ٘ے کے ُی۔ ىے ٍٛخ ٛٞںە یہ ؿٞ ىکٜخٗے کے ٓؼ٘ی ٓیں طٜٞڑح ٓخ كَم ٛے حّ کٞ ًٖٛ ٓیں ٍکٜیٖە ٛيهہ 

ٓکظخ ٛےە ُٞگٞں ٓیں ؿخ کَ حٍٝ ىکٜخ کَ ىیخ ؿخ ٓکظخ ٛے، حّ پَ ٗخُ کیخ ؿخ ٓکظخ ٛے، ر١َ٘یکہ آپ ہللا کے ُی۔ ىے ٍٛے ٛٞ ٓگَ ؿٞ  کیخ ؿخ

 ِٗ َک ٛےە یہ کیخ ٛٞح کہ حیک ٍثْ ٝیٔے طٞ ؿَیذ آىٓی کٞ ٛيهہ ٗہیں ٛيهہ َٛف ُٞگٞں کٞ ىکٜخٗے کے ُی۔ ىیخ ؿخۓ ٝٙ كيیغ کے روٍٞ 

 ِٙ ِٗ ٝ ىیظخ ٓگَ رخىٗخ  َک ٛےەهض کٞ ىکٜخٗے کے ُی۔ پخٗچ کَٝڑ ٍٝپیہ ىے ىیظخ ٛےە حیٔخ ٛيهہ 

 :حگَ حپ٘خ چہَٙ پٔ٘ي آۓ طٞ یہ ىػخ ٓخٗگ ُیخ کَٝ

ِٓ  " حُِْٜ حٗض كٔ٘ض هِوی كلٖٔ هِوی "  یَص رٜی حچٜی کَ ىے کہ ٓیَی یہ حے ہللا طٞ ٗے ٓیَی ٍٛٞص حچٜی ر٘خة ٛے طٞ ٓی١َ 

 ٖ ؿخۓەٍٛٞص ٓیَے ُی۔ ػٌحد کخ رخػغ ٗہ ر

 ٓے پٞچٜخ کہ ٓذ ٓے حچٜے ُٞگ کٕٞ ٓے ٛیں؟  کٔی ٗے آپ  

  " ؿٖ کی ػَٔیں ُٔزی حٍٝ ؿٖ کے حهالم حچٜے ٛیں "ٗے كَٓخیخ:  آپ  

ٙ   آہلل آپ ٓذ کٞ ػَِٔ   ٗے كَٓخیخ:  ٓے ٍٝحیض ٛے: ٍٓٞ ہللا   ىٍحُ رو٘ے حٍٝ حّ کے ٓخطٜ حچٜے حهالم رٜی رو٘ےە ك٠َص حرَٞٛیَ

  ٕ ُ کٕٞ ٛے؟ ہللا ٗے کہخ کہ " ٗے ہللا ٓے پٞچٜخ: حے ٓیَے ٍّد! طیَے ر٘يٝں ٓیں طیَے ِٗىیک ٓذ ٓے ُیخىٙ ٓؼِّ  " ك٠َص ٓٞٓی رٖ ػَٔح

  ؿٞ هيٍص ٍکٜظے ٛٞۓ رٜی ٓؼخف کَ ىے "

ّٔہ رَحرَ رٜی هيٍص ٛٞ ٝٙ ؿذ طک  حّ رخص کٞ رُٜٞ٘خ ٗہیںە ٝیٔے ٓیں ٗے حّ ِٓک ٓیں حیک حُٹی ٍٝحثض ىیکٜی ٛے کہ ؿْ کے پخّ ٗ

ٙ ٓخ رٜی كکٞٓظی یخ کٞة حٍٝ حهظیخٍ ٛٞ، ٝٙ ہللا کے ر٘يٝں پَ طَّ کٜخٗے ٝحَ ٗہیں َ ٗہ ُے رخُ ٗہیں آطخە ؿْ کے پخّ حیک ًٍّ ں کٞ ٍۘ ُٞگٞ

 ٛٞطخە هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! ہللا آپکٞ هيٍص ىے حٍٝ حّ هيٍص کٞ آپ حّ ١َف حٓظؼٔخٍ کَیں کہ آپ ُٓیٖ پَ ہللا کے ٓذ ٓؼُِّ ُٞگ ٛٞںە آپ ؿَیذ

ٌّص ٗہ ِٓےە حگَ آپ حیٔے ر٘ٞ طٞ ہللا ٗے حپ٘ی پَ ٍك ٌّص ٛٞ حط٘ی آپ کٞ حٗظٔخّ ٓیں ُ ْ كَٓخثیں، حٕ پَ طَّ کَیں، حٕ کٞ رو٘٘ے ٓیں ؿظ٘ی ُ

ح١خػض کَٗے ٝحُے ر٘يٝں ٓے حیک ٝػيٙ کیخ ٛے، یہ رڑی هٞرٍٜٞص ٓی رخص ٛے ؿٞ ہللا ٗے کہی ٛے حگَ آپ طٜٞڑح ؿٍٞ کَٝ گے طٞ ٓٔـٜ 

رہض طیِ گَؿظے ٛیں طٞ ْٛ رّچٞں کٞ حٗيٍ ُے ؿخطے ٛیں، هٞى رٜی ڈٍ کَ حٗيٍ چِے ؿخطے ٛیں، رخٍٕ طٞ حپ٘ی ؿگہ كٔیٖ گےە ؿذ رخىٍ  إؿخ

ٛے، آؿکَ طٞ حّ آٍُٝ ٓیں ٛٔخٍے ٛخں رَٓخص ٛی گٍِ گت، ٓخٍے رَٓخص کے حچٜے ٗؼَ رٍٜٞ گ۔، رخٍٕ ٛٞة ٛی ٗہیں طٞ کیخ کَطے، 

)کخٕ ْٛ یہ ٝػيٙ كَٓخطخ ٛے:  ِّٓٙ ٗہیں آیخ ٓگَ ؿٞ ہللا چخٛے ٓٞ کَےە ہللا ٗے حپ٘ے ر٘يٝں ٓے ٓخٍح ٍٝٓخْٗ ؿخٍص ٛٞح، آّ کٜخٗے کخ رٜی

 "  حّ کے ر٘يے ٛٞطے حٍٝ حّ ٝػيے کٞ پہ٘چظے(

ۓ" ں حٍٝ ىٕ ٓیں حٕ پَ ٍٓٞؽ ١ِٞع کَطخ ٍٛٞں حٍٝ حٗہیں گَؽ کی آٝحُ ٗہ آإحگَ ٓیَے ر٘يے ٓیَی ح١خػض کَیں طٞ ٓیں ٍحص کٞ حٕ پَ رخٍٕ رَٓخ

  )رـِی، گَؽ، چٔک یہی ڈٍحٗے ٝحُی چیِیں ٛیں ٗخ(

ں کَ ٍحص رَٜ رخٍٕ رَٓے حٍٝ حٕ کی ٛزق، ٍٓٞؽ ٓے ٓؼطَ ٛٞە حّ هْٔ کی إہللا کہظخ ٛے کہ ٓیں ر٘يٝں پَ حط٘ی كٔیٖ رخٍٕ رَٓخ

حّ ُی۔ ٓیَی ٛٔی٘ہ ٓے  ُٗيگی کی آٍُٝ ُ۔ ٓیں چَحپٞٗـی ؿخٗخ چخٛظخ طٜخ، ىٗیخ ٓیں ٓذ ٓے ُیخىٙ رخٍٕ چَحپٞٗـی ٓیں ٛٞطی ٛے،

ں ؿہخں ٍحص رخٍٕ ٛٞطی ٛٞ حٍٝ ٛزق ٍٓٞؽ ٗکِےە ٓیں کٖٞٗ کَطخ ٛٞں کہ کچٜ ٓظخرؼض إیہ هٞحٖٛ ٍٛی کہ ٓیں کٔی حیٔی ؿگہ ؿخ

ٓیں ٍُٝ ُگے ٗخ کہ ہللا یہخں ٛی حیٔی رخٍٗیں ُگخ ىے کہ ؿٖ ٓیں گَؽ ٗہ ٛٞ، هٞف ٗہ ٛٞ، ٝٙ ڈٍحٗے ٝحُی رخٍٗیں ٗہ ٛٞں، ٝٙ َٗٓی، 

 ض حٍٝ کَّ ٝحُی رخٍٗیں ٛٞںەٓلز

کْ ػَٔی ٓیں ٛیں حٍٝ ٍُم کے ُی۔ رہض  حد حیک رہض ِٓے کی رخص ٓ٘ی۔! آپ ُٞگ رہض ٓل٘ض کَطے ٛٞ، ٝٙ ُٞگ، ٝٙ ٗٞؿٞحٕ ؿٞ حرٜی

پَی٘خٕ ٍٛظے ٛیں، رؼٞ حٝهخص ٓخں رخپ رٜی رہض ُیخىطی کَطے ٛیں، حرٜی رچے پڑٛخة ٓے كخٍؽ ٛٞۓ ٗہیں کہ حٕ کے َٓ پَ ٓٞحٍ ٛٞ 

يح کخ ٝحٓطہ ٛے کٞة ٓخْٗ ُی٘ے کٞة کخّ کَٝ ە ە ە گَٜ ٓیں پڑے ٍٛظے ٛٞ حٍٝ رّچہ کہظخ ٛے کہ هۘ  إکٞة کخّ کَٝ ە ە ە ؿخ إؿخطے ٛیں، ؿخ

ٗہیں ٛٞطخ ؿظ٘خ ٝٙ ڈگَی  depressکَ ٍٛے ٛیں، ؿذ کخّ ِٓے کخ طٞ آپ کی هيٓض کَیں گےە ٝٙ ٗٞؿٞحٕ حط٘خ حپ٘ی پڑٛخة کے ىٍٝحٕ  applyىٝ، 

يح پَ یویٖ ٍکٜخ کَٝە رّچے یہ ٗہیں چخٛظے کہ کَ ٍٛخ ٛٞں کہ هۘ  adviceٛٞطخ ٛے حّ ُی۔ ٓیٖ آپ کٞ ٝحُيیٖ ٛٞٗے کے ١ٍٞ پَ  depressُے کَ 

 ٝٙ ریکخٍ ریٹٜیں، حٗہیں طٜٞڑح ٓخْٗ ُی٘ے ىٝ، حگَ ریْ حکیْ رَّ پخَ ٛے طٞ چٜ ٓہی٘ے حٍٝ ٓہی ە ە ە حٕ کے حػٜخد پَ ٓٞحٍ ٗہ ٛٞح کَٝە

 ٍ۬ َّ ِٓ  ٍِ خ َٜ َّ٘ َٝٱُ  َِ ْ رِٱَُّۡی ُٜ َٞٲَُ ۡٓ
َٕ أَ َٖ ُيِ٘لُوٞ ي ٌِ َٕ )ٱَُّ ُٞٗ َِ ْۡ يَۡل ُٛ  ََ َٝ  ْۡ ِٜ ٌف َػَِۡی ۡٞ ََ َه َٝ  ْۡ ِٜ رِّ ٍَ ْۡ ِػَ٘ي  ُٛ َُ ْۡ أَۡؿ ُٜ  َكَِ

ََٝػاَلِٗیَش ٍ۬ ََس : ( ] ٧ٕٗح  ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ274 ] 
ؿٞ ُٞگ هَچ کَطے ہیں حپ٘ے ٓخُٞں کٞ ٍحص ٓیں حٍٝ ىٕ ٓیں )یؼ٘ی رالطوٜیِٚ حٝهخص( پٞٗیيٙ حٍٝ آٗکخٍ )یؼ٘ی رالطوٜیِٚ كخَص( 

 ، حُزوَس2حٕ ُٞگٞں کٞ حٕ کخ ػٞحد ِٓے گخ حٕ کے ٍد کے پخّ حٍٝ ٗہ حٕ پَ کٞثی هطَٙ ہے حٍٝ ٗہ ٝٙ ٓـّٔٞ ہٞٗگےە ٍٓٞٙ ٗٔزَ  ٓٞ

[( 274)آیض ٗٔزَ:   ]طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
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ُی٘ے ىیظے  رہض ٓے ٗٞؿٞحٕ آ کَ یہی گِّہ کَطے ٛیں کہ ْٛ طٞ پٍٞی کٖٞٗ کَطے ٛیں ٓگَ ٛٔخٍے ٓخں رخپ ٛٔیں چیٖ ٗہیںٓیَے پخّ 

 حیٔے ٓخں رخپ کے ُی۔ هخٙ ١ٍٞ پَ یہ كيیغ ٛے: 

کخ ٍُم  حّ ُی۔ حػظٔخى ٍکٜخ کَٝ کہ آپ کے رّچٞں کٞ حٕ " ٍُم ر٘يے کٞ حّ ١َف طالٕ کَطخ ٛے ؿیٔے حٓے ٓٞص طالٕ کَطی ٛے "

ٓے پٞچٜخ گیخ کہ حّ کے رخٍے ٓیں کیخ حٍٗخى ٛے کہ ؿٞ ٗیکی کخ کخّ کَے حٍٝ حّ کے رخػغ ُٞگ حّ کی طؼَیق کَیں  ڈٛٞٗڈٛ ُے گخە آپ  

 حٍٝ حّ ٓے ٓلزض کَیںە 

  " یہ ٖٓٞٓ کٞ ؿِي ِٓ٘ے ٝحُی هٞٗوزَی ٛے " :ٗے كَٓخیخ کہ آپ  

 ِٓ ٝحهؼی ُٞگٞں کی كالف چخٛٞ، حچٜی رخص کَٝ حٍٝ ُٞگ حّ ر٘خ پَ آپ کی طؼَیق کَیں حٍٝ آپ يح کخ حٗؼخّ ٓٔـٜٞە حگَ آپ هِن کٞ هۘ  يكضِ یؼ٘ی 

 ٓے ٓلزض کَیں طٞ یہ ؿّ٘ض ٓے پہِے ِٓ٘ے ٝحُی هٕٞ هزَی ٛےە

 حد ٓیں آپ کٞ کچٜ ىُچٔذ رخطیں رظخٗخ چخٛظخ ٛٞںە ٓیں حیک كيیغ ىیکٜ ٍٛخ طٜخ کہ 

حرٜی طٞ ٗخیي ٓيی٘ہ ٓیں حیک رٜی  آۓ گخ حٍٝ حّ ٝهض ٓيی٘ے کے ٓخص ىٍٝحُے ٛٞں گے"ي پہخڑ کے پیچٜے ٓے كٱ" ُٓخٗہء آهَ ٓیٖ ىّؿخٍ 

كي پہخڑ کے پیچٜے طٞ حّ ٝهض کچٜ رٜی ٗہیں ٛے ٓگَ یٞں ُگظخ ٱٔخٕ رٜی ٗہیں طٜخ کہ ٓخص ىٍٝحُے ٛٞں گے ىٍٝحُٙ ٗہیں ٛے کٞة حیٔخ گۘ 

ِٓ ٱکَ کے ٍٛے گخ ە ە ە حد ىیکٜیے کہ ػیٖ کی َٛ رخص پٍٞح  ٛے کہ ہللا ٗے رٜی هْٔ کٜخة ٛے کہ حپ٘ے كزیذ   ٍّٞ کْ كي پہخڑ کے پیچٜے 

رٖ ٍٛخ ٛے حٍٝ آپ ؿخٗظے ٛیں کہ ؿذ رٜی ىٖٗٔ كِٔہ کَطخ ٛے طٞ ٓذ ٓے پہِے حثَپٍٞٹ پَ كِٔہ کَطخ  Airportآٍٓی کخ حیک رہض رڑح 

كي ٱٓی ٓوخّ پَ حٍٝ كیَحٕ کٖ رخص یہ ٛے کہ ػیٖ حۘ ٛےە حّ كيیغ کے ط٘خظَ ٓیں یٞں ُگظخ ٛے کہ ىّؿخٍ حّ حثَپٍٞٹ کٞ هز٠ہ ٓیں ُے گخ 

ٓے آگے ٓخص ٓڑکیں ؿخطی ٛیںە کَ ؿذ ٓیں ٗے حّ ػالهے کخ ٗو٘ہ ىیکٜخ طٞ حٕ ٓخص ٓڑکٞں کٞ ىیکٜ کَ كیَحٕ ٍٙ گیخە ٓیں ٗے حٕ 

ٍے ٓخص ٍحٓظے ٝٛخں ٓے ٓظؼِّوہ ُٞگٞں ٓے پٞچٜخ کہ یہ ٍحٓظے کہخں کہخں ٓے ؿخطے ٛیں طٞ حٗہٞں ٗے ٓـٜے ٓخٍی طلٜیَ رظخة کہ پٞ

 ۘٓ ٖ ٗہ ُے حٍٝ كيیغ کٞ ؿ٢ِ ػخرض کَٗے کی ؿخطے ٛیں ؿذ حّ ٗے ٓـٜے یہ رخص رظخة طٞ ٓیٖ ٗے حٓے کہخ کہ آٛٔظہ رٍٞ! کہیں ىّؿخٍ 

هخ١َ ٝٙ آٹٜٞحں ٍٓظہ رٜی کٍٜٞ ىے گخ ٓگَ یہ كیَحٕ کٖ رخص ٛے کہ کظ٘ی ؿِثیخص ٓیں ؿخ کَ كيیغ پٍٞی ٛٞطی ٛےە ٓخص ىٍٝحُٝں کخ 

كي( ٓے ٓخص ٓوظِق ٍٓظے ٗکِظے ٛیں حٍٝ یہ آؽ کی ٱ) Central placeٛٞں گےە حّ حیک  Gatewaysطِذ آؽ کَ کے كٞحُے ٓے ٓخص ٓ

 كي پہخڑ کے پیچٜے حثَپٍٞٹ رٖ ٍٛخ ٛےەٱهزَ ٛے کہ ە ە ە 

ِّ  یہ کخكی ػَٛے کی رخص ٛے کہ ٛی ٗہیں َٓ ٍٛخ طٜخ، كيیغ کیخ ِٓظی ە ە  ي "ىّؿخٍ کٞ هظَ کَیں گے ە ە ە طٞ " ُۘ  ػیٔی   ي " پَ ك٠َصِ " ُۘ  ٓوخ

کے ٗخّ ٓے حیک ؿگہ ٛے ؿہخں حّ ٝهض ٓذ ٓے رڑح كٞؿی حٍٝ ٍٓٞ  ’Lod‘ٗو٘ہ ىیکٜخ طٞ  حە ٓیں ٗے ؿذ حّ پَ طلوین کی حٍٝ ٓخٍ

ِّ  Air baseحثَپٍٞٹ ٛےە حد حگَ آٓٔخٕ ٓے رٜی کٞة ٛیِی کخپٹَ حطَے گخ طٞ حٓے رٜی کٞة  کے حطَٗے  " پَ ػیٔی   ي" ُۘ  چخٛی۔ ٗخ ە ە ە ٓوخ

ٝحُی ٓخٍی رخص یہ ٛے کہ یہ حَٓحثیَ کخ ٓذ ٓے رڑح كٞؿی حٍٝ ٍٓٞ حثَپٍٞٹ ٛے حٍٝ حّ پَ ٓـخٛيیٖ ٗے ریٔیٞں كِٔے ک۔ ٛیں ٓگَ یہ 

حّ ٗہیں کَ ٓکخە یہ حَٓحثیَ کخ ٗٔخث٘يٙ حثَپٍٞٹ ٛے حٍٝ رہض رڑح حٍٝ ٓللٞظ ٛےە كيیغ کے ٓطخرن  crossحط٘خ ٓللٞظ ٛے کہ کٞة حٓے 

 ىّؿخٍ کٞ هظَ کَیں گےە حّ کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ حّ حثَپٍٞٹ ٓے حڑٗے ٝحُے ؿظ٘ے كٞؿی ٓخُ ٝ ٓخٓخٕ ٛیں ٝٙ ػیٔی   ٓوخّ پَ ك٠َصِ 

طَے گخە حَٓیکہ کٞ ِٓک کے ١ٍٞ پَ رَح ٗہ ٓٔـٜٞ، کَٗے کے ُی۔ حَٓیکہ حۘ  supportکے ٛخطٜٞں ؿَم ٛٞں گے، یہیں پَ حّ کٞ  ك٠َص ػیٔی  

ٛی ریٞهٞف ٛیں ؿظ٘ے کہ ْٛ ُٞگ ٛیںە حَٛ ٓیں ؿذ کٞة هّٞص حپ٘ے رْ حٍٝ حهظیخٍ ٓے آگے ٗکَ ؿخطی ٛے، ؿذ ٝٙ ٝٙ ُٞگ رٜی حط٘ے 

حُہیہ کے ػالٝٙ حپ٘ے آپ کٞ حّ كخکٔیّض کخ ِٓحٝحٍ ٓٔـٜظی ٛے طٞ پَٜ ٗخیي ہللا ٓیخں  يحة کٞ چیِ٘ؾ کَٗخ َٗٝع کَىیظی ٛے، كخکٔیّضِ هۘ 

" کزَیخة ٓیَی چخىٍ ٛے ؿٞ حّ چخىٍ کٞ ٓـٜ ٓے چٜی٘٘ے کٞ کٖٞٗ کَطخ ٛے حّ کے كَٓخطے ٛیٖە رو٘٘ے ٝحُے ٗہیں ٛیںە ہللا طؼخُی' 

 يٓی: هۘ  هيیغِ  هالف ٓیٖ هٞى ؿ٘گ کَطخ ٛٞں "

  ٍ ِٓ " ٍحة رَحرَ کِ  :ٗے كَٓخیخ کہ ٍٓٞ  ی٘ے ٓیں ٛٞ گخ ٝٙ کزٜی ؿّ٘ض ٓیں ٗہیں ؿخۓ گخ "زَ رٜی ؿْ ِٓٔٔخٕ کے 

  )حد ؿٍٞ کیـی۔ کہ كيیغ کیخ طٜی حٍٝ ٓٔـٜی کیخ گت(حُٔوّيّ کٞ گ۔ ؿذ كظق ریض  كخٍٝم   ػَِٔ  ك٠َصِ 

ٖ   حٛلخد طَ٘یق َۓ حٍٝ هخُي رٖ ُٝیي   طَ پیٖ کَطے ٛیں، آپ حٝٗٹ ٓے حۘ  یہ رہض رڑی هّٞ ٛے، ْٛ آپ کٞ گٜٞڑح ٗے کہخ کہ حے حٓیَحُٔٞٓ٘ی

ِٙ  کے َ   پَ ٓٞحٍی کَ ُیں طٞ ك٠َصِ  کَّ گٜٞڑے حٍُح ٓۘ حٝٗٹ ٓے حطَ کَ گٜٞ ػٔ َ   ػکخظ ٓیں ك٠َصِ  ٞمِ ڑے پَ طَ٘یق كَٓخ ٛٞ گ۔ە چٞٗکہ   ػٔ

ٗے َٛ َٓطزہ گٜڑ ٓٞحٍی کے ٓوخرِے ؿیظے ٛٞۓ طٜے ؿذ ٝٙ حّ گٜٞڑے پَ چڑٛے حٍٝ گٜٞڑے کٞ رٜی پظہ طٜخ کہ ٓـٜ پَ کٕٞ ٗہہ ٓٞحٍ 

ٗے حٹٜکیِیخں کیں، ٗخُٝحٗيحُ ىکٜخۓ، ٛےە گٜٞڑے کٞ ٛخطٜ کی گَكض ٓے ٛی پظہ چَ ؿخطخ ٛے کہ کیٔخ ٓخُک آ کَ ریٹٜخ ٛے، حّ گٜٞڑے 

َ   طَحیخ طٞ ك٠َصِ حِ  يَٛ ٛے " حٛلخد ٗے رڑح حَٛحٍ کیخ کہ یخ حٓیَ ٓیَح حٝٗٹ کِ  إطَ پڑے " حٓظـلخٍ " پڑٛی حٍٝ كَٓخیخ: " َٱگٜٞڑے ٓے  كٍٞح   ػٔ

  ٖ ٍ   ںٗے كَٓخیخ کہ ٓی کیخ ٛٞح؟ کیخ ٛٞح؟ ە ە ە آپ   حُٔٞٓ٘ی ٓۘ  ٗے ك٠ٞ زَ پیيح ٛٞح طٞ ٝٙ کے ٓی٘ے ٓیں ٍحة رَحرَ رٜی کِ ٘خ ٛے کہ حگَ کٔی ٓے 

ٍٝ آ گیخ ٝ ؿَۘ  کخ ٝٛی ٗخُ ں ُٓخٗہء ؿخِٛیضؿّ٘ض کی هٞٗزٞ ٗہیں ٓٞٗگٜے گخە ؿذ ٓیں گٜٞڑے پَ ریٹٜخ، ؿذ ٓیں ٗے حٓے طٜخٓخ طْ ٓـٜ ٓی

 ٓیں ِٓیي حّ پَ ٗہیں رییٹٜ ٓکظخە طٜخە حّ ُی۔ حد

ٍ   هالمِ کْ حُ کْ حِ ، طٜٞڑح ٗہیں، طؼخُی' ٛٔیں ٓکَٔ ٗہیںہللا  يح ٛٔیں حّ هخرَ کَ ىے کہ ؿذ ٓظطخػض رو٘ے حٍٝ هۘ کی ٓظخرؼض کی حِ  ٍٓٞ

  ٍ ٍ   ْٛ هیخٓض کے ىٕ ہللا کے ٍٓٞ ٝحُی کیلیض ٗہ آۓە کیخ آپ ٗے حّ کخ ٗؼَ ٓ٘خ؟ رہض رڑح ٗخػَ طٜخ،  کے ك٠ٍٞ كخَٟ ٛٞں طٞ ْٛ پَ حهزخ

 رہض رڑی رخص کہہ گیخ:
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 ٌٍ ٛخۓ ٖٓ پٌیَٓلَ٘ ػۘ  ُِٝ ٍۘ  ویَٞ ؿ٘ی حُ َٛ ىٝ ػخُْ ٖٓ كطۘ  

ٓخٗگظخ ٛٞں طـٜ ٓے( یہ  ٞ ؿ٘ی ٛے ىٝ ػخُْ ٓے حٍٝ ٓیں طٞ كویَ ٛٞں، ٓلَ٘ کے ىٕ ٓیَح حیک ػٌٍ هزٍٞ کَ ُی٘خە رْ حیک ٍػخیض)حے ہللا طۘ 

  ٍ  ىیخ:ٗیَحُ ٗے یہ کہہ کَ حپ٘ے َٓ ٓے حطخٍ  ًحص ٓیں ٓے ٛے، ؿیٔے كخكعِ  کے هٞرٍٜٞص طَیٖ حػظَحكخصِ  ٗؼَ حهزخ

 ٞة هّٜہ ٓلظَٜيح رٍِگ طۘ رؼي حُ هۘ  

  ٍ ٌٍ گخٍ ٓـٜے ٓلَ٘ کے ىٕ حیک گ٘ـخثٖ ىے ىی٘خ، حیک ػۘ ٗے رٜی حٗٔخٗٞں کی آٍُٝ کی آهَی رخص کہہ ىی کہ حے پٍَٝىِ  حٓی ١َف حهزخ

 هزٍٞ کَ ُی٘خ:

 گَ كٔخرْ ٍحرزی٘ی ٗخ گِیَ 

 حگَ ٓیَح كٔخد َُّ ٛٞ ٛٞ ؿخۓ

  ِٙ  ٜٓطلے' پ٘ہخں رگیَ حُ ٗگخ

  ٍ  کی ٗظَ ٓے حٝؿَٜ ٓیَح كٔخد ُی٘خ طٞ ٓیَے ٍٓٞ

  ٍ ٕ   کیٞٗکہ ٓیں حط٘خ هطخکخٍ ٝ گ٘خٙ گخٍ ٛٞں کہ ٓـٜے ٓیَے ٍٓٞ کے ك٠ٍٞ ؿخطے ٛٞۓ كـخد آۓ گخە کٕٞ حیٔخ رخپ  ٓے رڑح كـخد آۓ گخە ح

ض ٝ کَّ کے ٓؼیخٍ هخثْ کی۔ حٍٝ ْٛ ُٓخٗہ طک ٓلزظٞں کے ٓؼیخٍ هخثْ ک۔، هِٞٙ کے ٓؼیخٍ هخثْ ک۔، ٍكٔ ِٓے گخ ؿْ ٗے ُٗيگی حٍٝ آهَِ 

  ٍ ْٛ حّ ٓؼُِّ رخپ کے  .We are not worthy sons of our Prophet pbuhکٞ پظہ طٜخ کہ  حّ کخ ِٛہ آؽ کے ىٗٞں ٓیں کیخ ىے ٍٛے ٛیںە حهزخ

ِٖ حط٘ے ٓلظَّ ریٹے ٗہیں ٛیں َّٗ آطی ٛے ٛٔیں حپ٘ے ٝؿٞى ٓے ە ە ە ہللا طؼخُی' طٞ ہللا ٛے، ٛٔخٍح پَٹٞکٍٞ   طٞ ىٗیخ پَ ٛے، ْٛ طٞ طٞٛی

ِٙ َٓحطذ ٓے گٍِطے ٛیں حۘ  کی ٍٓٞحة کخ رخػغ ٛیں حّ  ٕ  کَّ کے ط٢ٓٞ ٓے ؿْ ٓے ْٛ ٗے ٗـخص كخَٛ کَٗی ٛےە ْٛ طٞ حۘ  ّ ٗگخ

 ٍۘ ٍ   ُی۔ حهزخ َٓ٘يٙ ٓے ٗظَ رہض ٗ ٕ  ٱکی ٗظَٝں ٓے حٝؿَٜ كٔخد ُے ُی٘خ،  ٗے کہخ کہ حے ہللا حگَ ٍَٟٝی ٛی كٔخد ُی٘خ ٛٞ طٞ آهخ ٝ ٍٓٞ

گَحٓی کٞ حپ٘ے ٓخٓ٘ے ٍکٜیں، کٖٞٗ کَیں کہ کٔی ٗہ کٔی كي طک حّ  کے حٍٗخىحصِ  ٛٞ گیە ہللا ٛٔیں طٞكین ىے کہ ْٛ ٍٍٓٞ ہللا  

 ػظیْ کی حیک ؿِٜک یخ کٞة حیک ٛی رخص ْٛ ٓیں آ ؿخۓە حهالمِ 

 

 

خ  َٓ ؾُ َػَِیۡ  َٝ ـٰ زََِ ُۡ ََّ ٱ َ٘خٓ اِ
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قْال ّ خْاة 

ًّوب ًُْے ّالے ى قے ؼۘ کی غات کْ هبًٌے اّؼ ٱ زضِْؼ اکؽمۖ  ل؟ [] هتبثؼِت ؼقْۖل کے لی۔ ػمل یب ظِ (  2ە12قْال ًوجؽ 

 ّالؼبت کْ قودٌِے کے لی۔ ػمل قے کبم لیٌب ُْ گب یب ِظل قے؟

ٔخٍ طک ٛی ٍٙ هُق ٝ ٍۘ کے ُۘ  ٕ  ٱپَٜ رخص َٛف  ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ حگَ ػوَ ٓے کخّ ٗہ ُیخ ؿخۓ طٞ کٞة رخص ٛی ٗہیں ِٓے گیە خْاة;

ِٔ  هٔخٍ کے حكٔخٗے کہظے ٍٛٞ گے حٍٝ ٍٍٓٞ ہللا  ُق ٝ ٍۘ ؿخۓ گی، پَٜ کظ٘ی ىیَ طک آپ ُۘ  ٖٔ ٓے کیخ ُی٘خە یٖ طٜے ٓگَ آپ کٞ حّ كۘ رہض ك

ٝحؽ ُی٘خ کخٍ، ٝٙ ٓلزظیں، ٝٙ حهالم، ٝٙ ٍْٓ ٝ ٍ كکَ، ٝٙ ١َینِ  آپ کٞ طٞ حّ چیِ ٓے ُی٘خ ٛے ؿٞ ٝٙ آپ کے ُی۔ چٜٞڑ گ۔ە آپ کٞ طٞ ٝٙ ١َینِ 

  ٍ ٓے ہللا ُی٘خ ٛےە ٹٜیک ٛے کہ یہ رٜی ػٞحد کخ رخػغ ٛے حٍٝ رڑی رَکض کخ رخػغ  ٛےە آپ کٞ طٞ حٕ ٓے هَإٓ ُی٘خ ٛےە آپ کٞ طٞ حپ٘ے ٍٓٞ

خٕ رٖ ػخرض   کی ٓيفِ  ٛے کہ ٍٍٓٞ ہللا   ّٔ ٍ   ٛٞں یخ آؽ کخ کٞة ٗخػَ ٛٞ، طؼَیقِ  ٓزخٍک حٍٝ طؼَیق ٛٞ، ٝٙ هٞحٙ ك ر٘ظخ پَ طٞ ٓذ کخ كن  ٍٓٞ

 ٍِ ٍ   ٛے ٓگَ ْٛ ٗے ُٗيگی ٓیں ؿٞ کخٍکَىگی ىکٜخٗی ٛے ٝٙ حهٞح ٍ   ٓے ىکٜخٗی ٛےە حكخىیغِ  ٍٓٞ ٓے ىکٜخٗی ٛے، هَإٓ ٝ كيیغ  ٍٓٞ

 کے حػٔخٍ ٓے ْٛ ٗے حپ٘ے آپ کٞ حٓظٞحٍ کَٗخ ٛےە

 ؟ہللا کے ضْف قے کیب هؽاظ ُے [ الہی'  ضْفِ ] (  2ە13قْال ًوجؽ 

 ٓے طٞ ڈٍح ٛی ٗہیں ؿخ ٓکظخە ہللا کے هٞف ٓے رڑح حیک طٜخٗیيحٍ کخ هٞف ٛٞطخ ٛےە ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ حپ٘خ هیخٍ ٛے کہ ہللا ٓیَح خْاة;

حگَ کٔی ٗوٚ کے گَٜ ٓیں کٞة هزَ آ ؿخۓ ٗخ کہ پُٞیْ ٝحُے آپ کٞ رال ٍٛے ٛیں طٞ آپ کٞ ہللا کی ٗٔزض ُیخىٙ هٞف ٛٞطخ ٛے ٓگَ ْٛ 

ٗہیں ر٘ظخە حط٘ے رڑے کخ حط٘ے چٜٞٹے کے  parameterرَحرَ ٗہیں ٛیںە ٝٙ  sizesٓکظخ کیٞٗکہ یہ  حّ کٞ هٞف ٗہیں ٓخٗظےە ہللا ٓے ڈٍح ٗہیں ؿخ

ٓکّہ کہخ کَطے ٹٜ کَ کہٞ کہ حے ہللا ٓیخں! ٓـٜے ڈٍح ُے ؿیٔے کلخٍِ ٱٗہیں ر٘ظخە یہ طٞ حد آپ کی گٔظخهی ٛے ٗخ کہ آپ  parameterٓخطٜ 

ٛٞطخ ٛےە حط٘ے رڑے ہللا ٓیخں کے ٓخطٜ ٛٔخٍح کٞة گَیڈ ٗہیں ر٘ظخە ٓیَح کیخ حٍٝ آپ کخ کیخ ە طٜےە هٞف کخ کٞة ُٕٝ ٛٞطخ ٛے، حّ کخ کٞة گَیڈ 

ە ە حّ پٍٞی ىٗیخ کے حٗٔخٕ رٜی حگَ حکٹٜے ٛٞ ؿخثیں طٞ ہللا کے ٓخطٜ ٝٙ کٞة ٓوخٛٔض ٗہیں ُے ٓکظے، ُڑ ٗہیں ٓکظے، ؿٜگڑ ٗہیں 

يح کے هٞف کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ حّ كخِٛے ٓے ڈٍٝ ؿٞ طٔہخٍی ك٠ٍٞ َ هۘ ٓکظے حٍٝ ٗہ ٛی حّ کے ڈٍ ٓے ٝٙ ُٗيٙ ٍٙ ٓکظے ٛیںە ىٍحٛ

 ەإيح کی ٓلزض ٓے ىٍٝ ٗہ ٛٞ ؿخكَکخص کی ٝؿہ ٓے طٔہخٍے حٍٝ ہللا کے ریچ ٓیں پڑ ؿخۓە هٞف یہ ٛے کہ طْ هۘ 

ِّ حرٜی ٛے ىِ   ِٗ  ُقِ ک حٍٝ ٓہی ُۘ چِٞ حِ   َىگی ٓے گَیِٓپۘ  ٍ کٞ ٓوخ  کٖػ٘زَیں ٓیں 

ْٝح ٱَُِّ "  َُ ُُ ًۡ حَكٱ ٍ۬ َ ُۡ ًِ يَّ  َٗ ٝۡ أَ ْۡ أَ ُُ ْۡ َءحرَخَٓء ًُ َِ ًۡ ٌِ ًَ ََس] َٚ  ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ  :200ۡ  ] "

يح ٓے ٓلزض کَ ٍٛخ ٛٞ طٞ حّ ٓلزض ٓے ىٍٝی کخ هٞف ٛی حِٛی هٞف ٛٞطخ ٛےە ٝٙ حّ رخص ٓے ڈٍطخ ٛے کہ ٓیں حیٔی ؿذ کٞة هۘ 

 حُہی' ٛےە كَکض ٗہ کَ ریٹٜٞں ؿٞ ٓـٜے حپ٘ے ٓلزٞد ٓے ىٍٝ کَ ىےە یہی هٞفِ 

ُْتب ُے تْ پِؽ  intellectualپیغوجؽ اپٌے ؾهبًے کب قت قے ثڑا  ] هْقؑی اّؼ ضضؑؽ کب ػلوی تمبثل [(  2ە14قْال ًوجؽ 

 ؟هْقیؑ، ضضؽؑ قے ػلن لیٌے کیْں گ۔

ٜےە حٗہٞں ٗے ؿ٢ِ ٛی پیـٔزَ طٜے، ٝٙ ہللا کے ٓلزٞد طَیٖ ر٘يے ط ؿخطی طٜی حّ ٝهض ُٓیٖ پَ ٓٞٓی   limitؿہخں طک پیـٔزَ کی  خْاة;

ٕ کٞ حپ٘ے ٱپیـٔزَ طٜے حٍٝ حّ ٝهض ٓخٍی ىٗیخ ٓے ُیخىٙ ٓؼُِّ طَیٖ ٗوٚ طٜےە ہللا ٗے  declaredٓلَٟٝہ ٗہیں رِکہ  ٔخٕ ٗہیں کیخ طٜخە ٝٙگۘ 

 ٗے کٔی طکزَّ کے طلض یہ کہخ ٛٞ کہ حے ہللا ٓٞٓی   ٛخطٜ کی ُکٜی ٛٞة طوظی ػطخ کی طٜیە پَٜ یہ کیٔے ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ك٠َصِ 

َ  ٗے هٓیں ٛی ٓذ ٓے ُیخىٙ پڑٛخ ُکٜخ ٛٞ ٓکظخ ٛٞںە ہللا  ٓیَے ػِْ کٞ ٗہ ؿخٗخ  ٕ کی طؼِیْ ٓکَٔ کی کہ حے ٓٞٓی  ٱکی ٍٛٞص ٓیں  ٠

ٔخٕ کَطخ ٛٞں کہ ٓیں ٛی ىٗیخ کخ ٓذ ٓے رڑح ػخُْ ( ٗے کہخ کہ حے ہللا ٓیں گۘ ە ە ە حگَ ىٝ پیـٔزَٝں کخ طوخرَ کَیں طٞ حیک پیـٔزَ )ٓٞٓی  

ٗے كَٓخیخ کہ ٓخٍی ىٗیخ حگَ ٓٔ٘يٍ ٛٞ ؿخۓ حٍٝ  ( ٓے ؿذ حٕ کے ػِْ کے رخٍے ٓیں پٞچٜخ گیخ طٞ آپ  ٓآد   ٍ ىَٝٓے پیـٔزَ )ٍٓخُضِ ٛٞں حٝ

ٗگِی کٞ ُگے گخ، ہللا کے ٓوخرِے ٓیں طٔہخٍح ػِْ حّ ٓے رٜی کْ ٛےە یؼ٘ی حیک ١َف ٱٗگِی ڈرٞ ىٝ طٞ ؿٞ پخٗی طٔہخٍی ٱطْ حّ ٓیں پ٘ی 

ٗے كوخثن پَ ٗظَ ٍکٜظے ٛٞۓ کہخ کہ ٗخیي ٓیں ٛی رڑح ػخُْ ٛٞں کیٞٗکہ ٓیں ٛی  ە ىَٝٓی ١َف ٓٞٓی  ہ ػخُْ ٛےػِْ کخ ی حٗکٔخٍِ 

 dimensionٓیَح ػِْ رہض رڑح ٛے حٍٝ ٓیں طـٜے ػِْ کی حیک حٍٝ  پیـٔزَ ٛٞںە حّ پَ هيح ٗے حٕ کٞ ڈحٗٹ پٜٹکخٍ ٗہیں کی حٍٝ کہخ کہ ٓٞٓی  

کے رے ٛزَی کی ٝؿہ ہللا یہ ریخٕ کَ ٍٛخ  ے ٗہیں ٓؼِّٞ ە ە ە حٍٝ حگَ آپ حّ آیض کٞ پڑٛیں طٞ ٓٞٓی  ٓکٜخٗخ چخٛظخ ٛٞں ؿٞ کہ پہِے طـٜ

 ٛے:

 

 

 ٞ کیٔے ٛزَ کَ ٓکظخ ٛے(ّ پَ طۘ چیِ طـٜے پٍٞی هزَ ٗہیں حۘ  کی )ؿْ

َ   ؿذ ك٠َصِ  ؿذ ٝحهؼہ هظْ ٛٞ گیخ طٞ  ٗہیں آة؟ dimensionٝحپْ پِٹ گ۔ طٞ آپ کخ کیخ هیخٍ ٛے کہ پیـٔزَ کے ػِْ ٓیں ٝٙ ىَٝٓی  ه٠

َ   طٜی ٝٙ رٜی ٓٞٓی   dimensionؿٞ ػِْ کی ىَٝٓی  یہ ٗہیں کہہ ٓکظے طٜے کہ ٓیں آپ ٓے ُیخىٙ ؿخٗظخ  کے ػِْ ٓیں آ گت حٍٝ حد ه٠

َ   ٓٞٓی   ٛٞںە ہللا ٗے ٝحهؼظخ   ٞ کٔی چیِ ک ٓے ٓکَٔ کیخە هَإٓ ٛٔیں یہ رظخ ٍٛخ ٛے کہ حگَ ہللا کے ِٗىیک ٓٞٓی   کے ىػٞے کٞ ٝحهؼہء ه٠

ح ) ٍ۬ َ ِٚۦ ُهۡز ْۡ طُِل٢ۡ رِ خ َُ َٓ َُ َػ٠َِٰ  زِ ٜۡ ًَۡیَق طَ ٍَُس حُکٜق( ]٨َٙٝ ۡٞ ُٓ  :68 ] 

ٍَُس حُکٜق، 18ٍٓٞٙ ٗٔزَ  پ کے حكخ١ہ ٝحهلیض ٓے رخہَ ہیںەحیٔے حٍٓٞ پَ آپ کیٔے ٛزَ کَیں گے ؿٞ آحٍٝ )رٜال(  ۡٞ )آیض  ُٓ

 []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 68ٗٔزَ: 
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َ   کخ ػِْ ٗہیں رٜی طٜخ طٞ ہللا ٗے ك٠َصِ  حّ ٝهض ٝٙ ٓذ ٓے رڑے ػخُْ  کٞ ػطخ كَٓخیخ حٍٝ یوی٘خ   کے ٝحهؼے ٓے ٝٙ ػِْ رٜی ٓٞٓی   ه٠

 طٜےە

پبکكتبى کے قیبقی زبالت آًے ّالے ظًْں هیں کف  ] پبکكتبى کے قیبقی زبالت هیں تجعیلی [(  2ە15قْال ًوجؽ 

 زع تک تجعیل ُْں گے؟

 Van Sandarsریٔخٍ طٜخ حٍٝ َٛ ١َف ٓے حّ پَ حكٞحؽ چڑٛی ٛٞة طٜیں طٞ ؿٍَ٘  ؿذ طَکی کی ؿ٘گ ٛٞ ٍٛی طٜی حٍٝ طَکی َٓىِ  ْاة;خ

 حؽ کخ ؿٍَ٘ طٜخ، حّ ٗے کہخ کہحكٞطَکی کی 

I can no longer defend Turkey طٞ ؿخ ٍٛخ کہخ کہ طۘ  ٓیں طَکی کی ِٓیي كلخظض ٗہیں کَ ٓکظخ، ٓیں ؿخ ٍٛخ ٛٞںە هِیلہ ػزيحُلٔیي ٗے ٞ

ّ ٗے ٱٗخیي ٝٙ طَکی رچخ ُےە ٝٙ حٓے ُے آیخ حٍٝ  إٛے ٓگَ ٓیں پیچٜے ٓے کْ کٞ هیخىص ىٝں؟ طٞ حّ ٗے کہخ کہ ٜٓطلے' کٔخٍ کٞ ُے آ

ِٖ ٱ َِ  ّ ٝهض کے كخطلی ں ػِّص کخّ ٗہی ػخُْ کٞ رَی ١َف ٗکٔظیں ىیں، ٓگَ حّ کے رؼي ؿٞ کچٜ حّ ٗے طَکی کے ٓخطٜ کیخ ٝٙ کٞة هخر

م ريَ، حٓے ٓلکّٞ ٝ ٓـزٍٞ هّٞ ر٘خ ىیخ، حّ ٓے حّ کی ىی٘ی ٍٝحیخص چٜی٘٘ے کٞ کٖٞٗ کی، طٜخە حّ ٗے حّ ػِّص کے ريُے طَکی کخ ٍۘ 

ػظیْ  حٓے حیک ك٠ٍٞ هْٔ کے ٓیکَُٞ ٓخكٍٞ ٓیں ُے گیخە رخص یہ ٛے کہ هٞٓٞں کٞ ٗؼٍٞ ٛٞٗخ چخٛی۔ کہ حٗہیں کذ ُیڈٍ ريُ٘خ ٛےە ؿ٘گِ

حػظْ کٞ یہ ٓٔـٜ کَ کہ یہ َّٗ ىٍ ٛے، ؿ٘گ کے كخَص کے ُی۔ ُٓٞٝں ٗہیں ٍٛے گخ ٛٹخ کَ چَچَ کٞ گِی٘ڈ کے ُٝیَِ َٗٝع ٛٞة حٍٝ حٗ

 َِ خ گیخ حٍٝ چَچَ ٗے ٝٙ ؿ٘گ ؿیض ُی ە ە ە آپ حٕ کٞ کیٞں حُِحّ ىیظے ٛٞ ؿٞ حٝپَ ریٹٜے ٛیں؟ آپ حپ٘ے آپ کٞ حُِحّ کیٞں ٗہیں حػظْ ر٘خ ىیُٝی

ٓۘ ىیظےە حیک ٓـٔٞػی ِّٓی  َىٙ پڑی ٛیںە ْٛ ٓیں ػوَ ٗہیں ٍٛیە ؿذ ْٛ ٓیں ٛی ػوَ ٗہیں كَحٓض کٜٞ گت ٛےە ٛٔخٍی ًٛخٗظیں 

ٛی ؿ٢ِ ٛٞ گ۔ ٛیں، ؿذ ْٛ حپ٘ے ٛخطٜٞں ٓے حپ٘ے حٗظوخد کی حِٛیظیں طزيیَ ٗہیں کَطے، حپ٘ی ٗؼٍٞی حِٛیظیں  إٍٛی، ٛٔخٍے چ٘خ

 ٜ کَ ظخُٔٞں کخ ٓخطٜ ىیظے ٛیں طٞ پَٜ ِٓک کخ یہی كخٍ ٛٞ گخ، حّ ُی۔ حَٛٞ  طزيیَ ٗہیں کَطے، ْٛ حگَ حپ٘ی رَحىٍیٞں کی هخ١َ ؿخٕ رٞؿ

 ِہ ٗہیں کَٗخ چخٛی۔ەپخکٔظخٗیٞں کٞ گِ 

یؽتِ ؼقْۖل پؽ ػول کؽتے ُْۓ آپ ظاڑُی کیْں آپ اتٌے اچِے همؽّؼ ُیںە قِ  ] ظاڑُی اّؼ ۘقٌّتِ ؼقْۖل [ ( 2ە16قْال ًوجؽ 

 ًہیں ؼکِتے؟

چٜخ ٓوٍَّ ٗہ ٍٛظخە پَٜ پظہ ٗہیں ٓیَے گِے ٓیں کظ٘ی هَحٗیں پڑطیں، کظ٘ے چٔچ چی٘ی کے کٜخٗے پڑطے حٍٝ پَٜ پَٜ ٗخیي ٓیں حط٘خ ح خْاة;

ٓۘ ٓیں پظہ ٗہیں کظ٘ی َٓطزہ حٓے کۘ  ّ٘ظیں حّ ٝهض رٜی ُٗيٙ ٜـالطخ ە ە ە رخص یہ ٛے کہ ىحڑٛی حد ىیٖ کی ػالٓض ٗہیں ٍٛیە رہض ٓی 

ّ ُٓخٗے ٓیں رٜی آپ گّٜٞ ٓکظے ٛٞ؟ ّ ٝهض ؿٞ ُزخّ ػَد ٓیں طٜخ ٝٙ پہٖ کَ حِ ٱکہ  طٜیں حد رٜی ُٗيٙ ٛیںە کیخ آپ ٓٞچظے ٛٞ

ٍِ  choiceٓؼی٘ض طَهّی کَطی ٛے، ٓؼخَٗص طَهّی کَطی ٛے طٞ چیِیں ريُظی ٛیںە حگَ ٓیَے پخّ یہ  ٍ   ٛٞ کہ ٓیں هٞ کی حهالهی  ٍٓٞ

ٓۘ ٓظخرؼض  physicalکی  ٕ  ٱٛٞ کہ ٓیں  choiceیخ ٓیَے پخّ  ںٓظخرؼض کَٝ ّ٘ض کی ٓظخرؼض کیٞں کَٝں؟ کیخ ٍٍٓٞ کَٝں طٞ ٓیں َٛف حیک ٛی 

ٓۘ  ہللا   ٓۘ  ّ٘ضِ کی کٞة حٍٝ  ّ٘ض طَک کی ٛے طٞ ظخَٛٙ ٗہیں ٛے کہ ؿْ کی ٓظخرؼض ٓـٜ پَ كَٝ ٛےە حگَ کٞة ٗوٚ یہ کہے کہ ٓیں ٗے 

 ۘٓ ٓۘ ّ٘ظٞں پَ ػَٔ کَطخ ٛٞە ٓیٓـٜے آپ ىٗیخ ٓیں کٞة حیٔخ ر٘يٙ رظخ ىیں ؿٞ حّ ٝهض ٓخٍی  ّ٘ظٞں کی رٜی رخص ٗہیں کَطخ، ٓیں ں حٗيٍٝٗی 

 ۘٓ ٍِ َٛف ظخَٛٙ  ّ   ّ٘ظٞں کی رخص کَطخ ٛٞں، ؿیٔے ٍٓٞ کے ُزخّ ٓیں گَیزخں کے پخّ طیٖ گٜ٘ڈیخں پڑی ٛٞطی طٜیں حٍٝ حٕ کخ گَیزخٕ حٝپَ  حکَ

ٍِ ٱں؟ کیخ ٝٙ ؿٞطے ؿٞ ٓے کٜال ٛٞطخ طٜخە ٓیں آپ ٓے پٞچٜظخ ٛٞں کہ کیخ حّ ٝهض ػِٔخۓ ظخَٛ ٝٛی ُزخّ پہ٘ے پَٜطے ٛی  ّ ٝهض ٍٓٞ

  ّ ٍ   حکَ یہ  پہ٘ظے طٜے؟ حٓے هطؼخ   پہ٘ظے طٜے ٛٔخٍے ػِٔخۓ حٓالّ آؽ ٝٛی پہ٘ے پَٜطے ٛیں؟ کیخ ٝٙ ٝٛی چخىٍیں پہٖ ٍٛے ٛیٖ ؿٞ ٍٓٞ

حٕ طٜخ طٞ ٓـٜے َحى ٗہیں ٛے کہ ٓیں ىحڑٛی ٗہ ٍکٜ٘ے کے كن ٓیں ىُیَ ىے ٍٛخ ٛٞںە یہ حیک حطلخم ٛے، حطلخم یہ ٛٞح کہ ؿذ ٓیں ؿٞٓۘ 

گظے طٜے حٍٝ رخهی کے ٗکِظے ٛی ٗہیں طٜےە ىٝ ٱٛی کخ رہض ٗٞم طٜخە ٓیں ٗے ىحڑٛی ٍکٜ٘ے کی کٖٞٗ کی ٓگَ ٓیَے ىٝ چخٍ رخٍ ڑىح

ال ٍٙ کَطخ طخ کہ ٓخٍے رخٍ حکٹٜے ٗکَ آثیں ٓگَ پَٜ رٜی ریچ ٓیں ه shaveٕ کٞ رِیڈ ٓے ىَٛ ٗکَ آۓە ٓیں َٛ ٍُٝ حۘ ٱىَٛ ٗکَ آۓ، ىٝ چخٍ چخٍ حِ 

 ؿخطخە پَٜ ريهٔٔظی ٓے ٓیں ٗے کٖٞٗ ٛی چٜٞڑ ىی کہ " َ كٍٞ ٝ َ هٞس حَ رخہلل "

ّالی زعیث قٌبئ ُے اـ کب زْالہ  کٌؿاً هطفیبً " " ۘکٌتۘ آپ ًے خْ ػمل اّؼ  ] زعیثِ ػمل کی قٌّع [ ( 2ە17قْال ًوجؽ 

 ثتبی۔ کہ کیب یہ طسیر قٌّع قے ثبثت ُیں؟

ِٖ  خْاة; کے رخٍے ٓیں طٜٞڑح  " ٓولیخ   کِ٘ح   ٘ضۘ " کۘ کی كيیغ ٛے حٍٝ  ٛےە یہ حرٍُٞیٖ ػویِی   quotedٓخؿہ حٍٝ ٗٔخة ٓیں  ػوَ ٝحُی كيیغ حر

 ۘٗ ِٖ  زہٓخ  هیخّ ُگے حٍٝ رہض ٛلیق ُگے طٞ پَٜ حّ کٞ حكخىیغ ٓے ٗکخُظے  ٍَٟٝ ٛے ٓگَ ٓلّيػیٖ کخ هٍٞ ٛے کہ ؿذ کٞة رخص رہض هَی

 ٗہیں ٛیںە 

کٞة حیٔی چیِ ٗہیں ٛے ؿْ کٞ ْٛ كٔن ٝ كـٍٞ کہیں رِکہ یہ ٝٙ ٝحكي كيیغ ٛے ؿٞ هَإٓ کے ٓطخرن  ںیغ ٓیٝحُی كي " کِ٘ح   ٘ضۘ " کۘ 

 ِٕ  كکیْ ٓیں ہللا طؼخُی ٗے ػوَ ٝ ٓؼَكض حٍٝ ػِْ کخ حیک ٓزذ حٍٝ ٝؿہ یہ رظخة کہ: ٛے کیٞٗکہ هَآ

 

 

 

کخٍ کَ ىٝ( حّ ُی۔ حّ ٍٝحیض کٞ حگَ آپ كيیغ ٗہ رٜی )طٔخّ ػوَ ٝ ٗؼٍٞ ٓیں ٗے طٔہیں حّ ُی۔ ىیخ کہ طْ ٓـٜے پہچخٗٞ یخ ٓیَح حٗ

ٍِ ٓٔـٜیں طٞ طذ رٜی یہ حِ  )ٓیں حیک چٜپخ ٛٞح  ٓخ حكززض ػٖ ػَف كوِلض حُوِن ُیؼَكٕٞ " ٓولیخ   ٘ض کِ٘ح  " کۘ هَإٓ کے ٓطخرن ٛے  ٓی هٞ

ٍ ح ) ًَُلٞ خ  َّٓ اِ َٝ ح  ٍ۬ َ خًِ َٗ خ  َّٓ ََ اِ زِی َّٔ ُٚ ٱُ ـٰ َ٘ َيۡي َٛ خٕ]( ٖاَِّٗخ  َٔ ٗ َٕ َ / ح ۡٛ ٍَُس ٱُيَّ ۡٞ ُٓ :3 ] 

کٞ )رٜالثی ُرَحثی پَ ٓطِغ کَکے ( ٍٓظہ رظالیخ )یؼ٘ی حكکخّ کخ ٓوخ١ذ ر٘خیخ پَٜ( یخطٞ ٝٙ ٗکَ گِحٍ )حٍٝ ٖٓٞٓ ( ہٞگیخ یخ ہْ ٗے حُٓ

خٕ، 76ٍٓٞٙ ٗٔزَ  (ٖٗخٗکَ)حٍٝ کخكَ ( ہٞگیخ ە ) َٔ ٗ َٕ َ / ح ۡٛ ٍَُس ٱُيَّ ۡٞ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 3)آیض ٗٔزَ:  ُٓ
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( ٓیَے هیخٍ ٓیں حّ ٍٝحثض ٓیں کٞة حیٔی طٞ ٓیں ٗے حپ٘ے طؼخٍف کے ُی۔ ٓوِٞم کٞ پیيح کیخ ںإهِحٗہ طٜخ ٓیں ٗے چخٛخ کہ آٗکخٍ ٛٞ ؿخ

 ٓالّ ٛےەحِ  كيیغ ٛے یخ هالفِ  َٗع ٛے، هالفِ  رخص ٗہیں ٛے ؿْ کی ر٘خء پَ یہ کہخ ؿخ ٓکے کہ یہ هٍٞ هالفِ 

 Danielاهؽیکہ هیں ایک یہْظی قکبلؽ ُیں خي کب ًبم  ] اِقالم ایک تجلیغی هػُت اّؼ تُْیِي ؼقبلۖت [ ( 2ە18قْال ًوجؽ 

Piers  اًہْں ًے اکثؽ اقالم کے ضالف لکِب ُے اّؼ اقالم پؽ اًکب خْ ثٌیبظی ُےەcriticism  ُے، اـ هیں ٍّ یہ کہتے ُیں کہ

Islam is too missionizing while Judaism is not.  اقالم ثہت ؾیبظٍ تجلیغی هػُت ُے خجکہ یہْظیّت ًہیں ُے( اـ(

ال یہ ُے کہ گْخؽٍ کے ّالؼہ کے زْالے قے ثتبی۔ کہ کیب اـ کؽ قکتے ُیں؟ ظّقؽا قْ defendاػتؽاع کْ ُن کف طؽذ 

 ؟طؽذ تُْیيِ ؼقبلتۖ ُْ خبتی ُے

ٓۘ  خْاة; ِٖ رؼٞ حٝهخص حیٔخ ٛٞطخ ٛے کہ حگَ کٔی ِٓٔٔخٕ کٞ کٔی ػیٔخة ٓے ٓوخُلض پڑ ؿخۓ طٞ رؼٞ   ٍٓخُض   لٔي پٔ٘ي ُٞگ طٞٛی

ّ   ٛیںە ٓیَح ٗہیں هیخٍ کہ کٞة ٗوٚ ك٠ٍِٞ ٌٍ ٓٔـٜظے کٞ ِٓٔٔخٗٞں کٞ رٜڑکخٗے کے ُی۔ ٓذ ٓے آٓخٕ طَیٖ ػۘ   ںکی ٗخٕ ٓی حکَ

ِٖ  blatantحط٘ی  ٛےە ٛٔخٍح ِٓک چٞٗکہ ٛٔی٘ہ کٔی ٗہ  plottingکے ؿٞ ٝحهؼخص ْٛ ُٞگ ىیکٜظے ٛیں یہ حیک  ٍٓخُض   طٞٛیٖ کَطخ ٛٞە طٞٛی

ے ٓیں حیٔے ٓٞؿٞى ٛیں ؿٞ َٛ ٝهض حّ کٔی كظ٘ہ ٝ كٔخى کی ُى ٓیں ٍٛظخ ٛے حٍٝ رہض ٓخٍے " ؿٞ كَٕٝ " گ٘يّ ٗٔخ ُٞگ حّ ٓؼخَٗ

١زوہ ٛے، ٝٙ  Fifth columnist)َٗحٗگیِ( یخ  sabotageؿٞ  ِٓک کے ُی۔ کٔی ٗہ کٔی كظ٘ے کی طالٕ ٓیں ٍٛظے ٛیں حّ ُی۔ ػٔٞٓخ  

 پہِٞ  Weakestهّٞ کخ ٓذ ٓے کٍِٔٝ پہِٞ ڈٛٞٗڈطخ ٛے حٍٝ ٛٔخٍی هّٞ یؼ٘ی ِٓٔٔخٗٞں کخ 

ٍُ ٱَُِّ "  ٛیں حٍٝ ٛٔیں حّ کٍِٔٝی پَ كوَ ٛے ە ە ە  ٞ ُٓ ٍَّ ٌيٍ۬  َّٔ َل ُّٓ ِٚ    " 

 ِٖ ِٟ  ٍٓخُض   ٓگَ ٛٔیں حّ کٍِٔٝی کٞ ٝؿہ ٓے كظ٘ہ ٝ كٔخى کخ ٗکخٍ ٗہیں ٛٞٗخ چخٛیےە ْٛ طٞٛی ٍ  کے  کے ىَٝٓے  ٖٔ ٓیں ہللا حٍٝ ٍٓٞ

 ٗے كکْ ىیخ ٛے کہ حكٞحٙ پَ ٓض کیٞٗکہ ہللا کیخە reactهٞحٗیٖ کی هالف ٍُٝی کَطے ٛیں ؿیٔخ کہ ْٛ ٗے گٞؿَٙ کے ٝحهؼہ کے كٞحُے ٓے 

ں کٞ طزخٙ إرِکہ پہِے طٜيین کَٝ حٍٝ یہ کذ ہللا ٗے کہخ ٛے کہ حگَ حیک ٗوٚ ِِّٓ ٛے طٞ طْ پٍٞے هخٗيحٕ کٞ طزخٙ کَ ىٝ یخ پٍٞے حیک گخ إؿخ

 ٛےە یہ ٝٛی ٗہیںکَ ىٝە ٓیَے ِٗىیک یہ کٔی ٓیخٗے، ٓٔـٜيحٍ حٍٝ حچٜے ِٓٔٔخٕ کخ کخّ 

Fifth columnist agents  ٞٛیں ؿ٘ہٞں ٗے ٛٔخٍی کٍِٔٝی کخ حیک َٓطزہ پَٜ كخثيٙ حٹٜخٗخ چخٛخ ٛےە ٓیَح هیخٍ ٛے کہ حٓالّ کmissionizing 

حٓالّ ٓیں رخهخػيگی ٓے  ٝٙ ػیٔخة کہہ ٍٛخ ٛے ؿٞ ٛٔی٘ہ حٓالّ پَ کٔی ٗہ کٔی كٞحُے ٓے ط٘ویي کَطخ ٍٛظخ ٛےە آؽ طک طخٍینِ 

یں کٞة حٓالٓی ٖٓ٘ ٗہیں رٜیـخ گیخە ؿِیَٙ ٗٔخۓ ػَد کے رخَٛ کٞة طزِیـی ٖٓ٘ ٗہیں رٜیـخ ٓٞحۓ آؽ کے ىٗٞں کے کٔی ؿیَ ِٓک ٓ

َِ  گیخە ٛٔخٍے طزِیـی رٜخثیٞں کٞ طٞ پظہ ٛی ٗہیں چِظخ کہ ٝٙ کیخ کَ ٍٛے ٛیںە ؿذ ٍٍٓٞ ہللا   ػَد ٗے  کے ىٍٝ ٓیں ٖٓ٘ رٜیـے گ۔ حٍٝ حٛ

ٍِ كّلخظ کٞ ٗہیي کَٗخ َٗٝع کَ ىیخ طٞ پَٜ یہ ١َیو ٕٱ ٗے كّلخظ کَحّ کخ ىَٝٓے  پخک   ہ ٛٔی٘ہ ٛٔی٘ہ کے ُی۔ طَک کَ ىیخ گیخ حٍٝ ٍٓٞ

  ٍ ٗے كَٓخیخ کہ ؿْ هزیِے کٞ حٓالّ کی ٍَٟٝص  ػالهٞں ٓیں ؿخٗخ ٓ٘غ کَ ىیخ حٍٝ حٓکی ؿگہ ٗیخ ١َیوہ ڈٛٞٗڈح گیخ حٍٝ ٝٙ ١َیوہ یہ طٜخ کہ ك٠ٞ

 ہ ٓیں آ کَ حٓالّ کی طؼِیْ كخَٛ کَیں حٍٝ پَٜ ٝٙ حپ٘ی هّٞ کٞ پِٹ ؿخثیں ە ە ە یؼ٘ی ٓيی٘ Central Capitalٛٞ ٝٙ حپ٘ے ىّ ُٞگ رٜیـے ؿٞ 

)طزِیـی  missionaryٕ ىٗٞں ؿٞ ٓہخؿَص َٗٝع ٛٞة ٛے حّ کخ طٞ کٞة ؿٞحُ ٓـٜے ٗظَ ٗہیں آطخە ىَٝٓی رخص یہ ٛے کہ حٓالّ ٗے یہ حِ 

 ِٓ  ٓیں یخ کہیں حٍٝ ە ە ە ٖ٘ ؿہخں رٜی ؿخطے طٜے حكَیوہؿٔخػظیں( کہیں ٗہیں رٜیـیںە ػیٔخة 

They have never come across the Muslim missionaries.  

 ِٓ ِٓ حُزظہ یہ ؿظ٘خ حٓالّ پٜیال ٛے یہ  يح کے ٝٙ ر٘يے ؿٞ ٖ٘ ٓے ٗہیں پٜیال یؼ٘ی حُٝیخء ہللا طؼخُی' حُؼِیِ هۘ َ٘٘ی ؿٌرے ٓے پٜیال ٛے، 

ؿہخں کہیں رٜی گ۔ حٗہٞں ٗے  َے حٛلخد ٓظخٍٝں کیطَف ٛیں( ٝٙ حٛلخد  " )ٓی ک حُ٘ـّٞحٛلخريح کی ٓلزض ٓیں َٓهَٝ ٛٞۓ ؿیٔے " هۘ 

کَیں گے کہ  calculateيَٛ رٜی گ۔ ٝٛخں حٗہٞں ٗے ٍٝٗ٘ی پٜیالةە حد آپ حٗڈیخ ٓیں کیخ ٝٛخں ٍٝٗ٘ی پٜیالة، حٓی ١َف ہللا کے ُٝی ؿِ 

 ِٓ ، ؿِٗی کے ٓلِّے ٓے چال ػِی رٖ ػؼٔخٕ ٛـٞیَی  کی ٝؿہ ٓے پٜیال؟ ٝٙ  missionariesَ٘٘ی کہخں ٓے آۓ؟ کیخ ٝٛخں حٓالّ ٝٛخں 

ِٓ  ٛٞح ىٍٝیٖ ِٓ ؿٞ َٛف حیک حکیال آىٓی طٜخ ٝٙ  ٍ  َ٘٘ی ٗہیں طٜخە ٝٙ حپ٘ی ًحص ٓیں هۘ ٖ٘ ٍَٟٝ طٜخ ٓگَ  کے ٓخطٜ ؿٞ  کَ  يح حٍٝ حّ کے ٍٓٞ

َ   ُيیٖ گ٘ؾِ حیک آىٓی طٜخە هٞحؿہ كَیيح ٓے ٗزٜخیخە ٝٙ حیک حٗٔخٕ طٜخ ە ە ە هٞحؿہ ٓؼیٖ حُيیٖ چ٘ظی  ٱچِے  َٛف حیک آىٓی طٜخە هٞحؿہ  ٗک

  ّ َٛف حیک آىٓی طٜخە  َٛف حیک آىٓی طٜخ ە ە ە حٍٝ کچٜ ػَٛہ پہِے کی رخص ٛے کہ هٞحؿہ ٓہَ ػِی   ىِٛی   حیک آىٓی طٜخە هٞحؿہ چَحؽِ  ٗظخ

ٗے رٜی کٔی کٞ ُرَىٓظی حپ٘ی  یہ ٝٙ ُٞگ طٜے ؿ٘ہٞں ٗے ہللا کے ك٠ٍٞ ٓے یہ آ گہی پخة حٍٝ یہ حکیِے ٓوظِق ؿگہٞں پَ گ۔ ٓگَ حٗہٞں

ىَٝٓی هْٔ کی ٛے، ہللا ٗے طٔخّ حٗٔخٗٞں کے ٓخطٜ حیک ٝػيٙ کیخ طٜخ کہ ٓیں کٔی  ١missionaryَف ٗہیں رالیخە حَٛ ٓیں حٓالّ ٓیں 

  ٍ  ٗہ رٜیؾ ُٞں :  هّٞ کٞ طزخٙ ٗہیں کَٝں گخ ؿذ طک حٕ کے پخّ ٍٓٞ

ََّ ە ە ە "  ِٕ  اِ خ َٔ ِٚۦ رِِِ ِٓ ۡٞ ٍَ ە ە ە  َه ۡٞ ُٓ " [  ٓی هّٞ کی ُرخٕ ٓیں( ٱ)ٓگَ  4:  ٕحرَحٛیْ سُ ]

  ٍ ٕ کی ؿگہ ہللا ٗے یہ کخّ حُٝیخء ہللا ٓے ُیخ کہ حّ کٞ ؿٖ ػالهٞں کی ٱطٞ ىٗیخ ٓے چِے گ۔، ٍٓخُض طٞ حد آٗی ٛی ٗہیں، حد  حد ٍٓٞ

پہ ٗہیں ٓخٍح، کٔی کٞ ٍحص کٞ ؿگخیخ كالف ٝ رہظَی ٓ٘ظٍٞ طٜی ٝٛخں حّ ٗے حپ٘ے ر٘يے رٜیـے حٍٝ حٗہٞں ٗے کٔی کٞ گٜٔیٹخ ٗہیں، چٜخ

َِ ٕ کے ۘٗ يح ٗے حۘ ٗہیںە رْ ٝٛخں ؿخ کَ ریٹٜے حٍٝ هۘ  ٛـیَ کے کَٝڑٝں ُٞگ ِٓٔٔخٕ ٛٞ گ۔ە ٓگَ حیٔخ ٍٞ کٞ پٜیالیخ، پَٜ ىیکٜظے ٛی ىیکٜظے ر

َِ ْٛ ٗے ػۘ  ء کی کٞة حیٔی حؿظٔخػی کٖٞٗ ِٔخٓیَے ػِْ ٓیں ػۘ ٛـیَ کی پٍٞی طخٍین ىیکٜ ُیں طٞ کْ حُ کْ ِٔخء ٓے ٗہیں ٓ٘خ، حگَ آپ ر

يَٛ ىیکٜٞ گے ٝٛخں آپ کٞ حیک ُٝی ہللا ٍَٟٝ ِٓے گخە کہیں ٓٞؿٞى ٗہں ٛے ؿٖ کے ٛخطٜٞں پَ کٞة ٗہَی ِٓٔٔخٕ ٛٞ گیخ ٛٞە ٛخں ؿِ 

خریں طٞ ّ ٓ٘کَ ٓیں پڑٛ گ۔ کہ کظِٔخء حِ ّ ٝهض کے ػۘ یٞٓق ِٓیْ چ٘ظی ریٹٜخ ٛٞح ٛے، کہیں حؿٔیَ کخ ُٝی ریٹٜخ ٛٞح ٛےە حَٛ ٓیں حۘ 
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َح رٜال کہ٘خ َٗٝع کَ ىیخە ُٞگ ٗہٞں ٗے حّ ؿٜگڑے ٓیں آ کَ ُٝیٞں کٞ رۘ ٕ )حُٝیخء( کی کَ ٍٛے ٛیں طٞ حۘ ٱٛٔخٍے پخّ ٛیں حٍٝ ُٞگ ٓظخرؼض 

 ٕ کے پخّ ُے ؿخطے طٜےە آپ کٞ پظہ ٛے کہ حگَ ُٓٞٞی ٓے ٌٍٗٝٗیخُ چٜٖ ؿخۓ طٞ کیخ ٛٞطخ ٛے؟ ٌٍٗٝٗیخٝ حۘ 

یہ، حٓی ٝؿہ ٓے طٜخە یہ ٓچ ٛے کہ ػِْ ٹَحٗٔلَ ٗہیں ٛٞطخ، پیَٝں کے حَٝىٝں کے  ف طٔخّ پَٝپیگ٘ڈٙ چال، كویوظخ  یہ رؼي حُٝیخء ہللا کے هال

ٍ   ػخ ػطخ ٛے " پخّ حٕ پیَٝں کی ىػخ ٍَٟٝ ٛے ٓگَ ػِْ ٗہیں ٛےە " طؼِیْ حکظٔخد ٓے ٛے، ىۘ  کخ ریٹخ  یہ ٗہیں ٛٞ ٓکظخ کہ ٗین ػزيحُوخى

  ٍ ٓۘ  ہ ػِی رٖ ػؼٔخٕ ٛـٞیَی  ٛٞە هٞحؿ رٜی ٗین ػزيحُوخى َِ  ّ حِٛیض کخ کٞة ُٝی ٛی ٗہیں ٗکَ ٓکخەٱَیي ٗکال ٛی ٗہیں، کخ طٞ کٞة   حٛ

ِٔخء کے ٛخطٜٞں پَ ِٓٔٔخٕ ٗہیں ٛٞۓ، ُٞگ حُٝیخء ٗکے حچٜے هخرَ ٗخگَىٝں کی ٝؿہ ٓے چِظخ ٍٛخ ٓگَ ُٞگ ػۘ ٘ٔض کخ کچٜ ِِٓٔہ حۘ چِ 

ٕ کٞ ىیکٜ کَ کہخ کہ " حگَ یہ ہللا کے ر٘يے ٛیں طٞ م کی ٝؿہ ٓے ِٓٔٔخٕ ٛٞۓە ُٞگٞں ٗے حۘ ٕ کی ٓلزظٞں حٍٝ حٕ کے حهالہللا کے ٛخطٜ پَ حۘ 

 ِٕ ٝهض ىیکٜے، ٝٙ ٓ٘يٍٝں ٓیں گ۔ ٓگَ حٗہیں ہللا کے  پَٜ ْٛ رٜی حّ ہللا کٞ ٓخٗظے ٛیں " حٗہٞں ٗے حپ٘ے پَٝٛض ىیکٜے، رڑے رڑے ؿخرَح

 حیٔے ر٘يے کہیں ٗہ ِٓےە

There were two appeals of Islam in sub-continent, the person and the message.  

حیک طٞ یہ کہ حٓالّ رہض هٞرٍٜٞص حٍٝ ٓیيٛخ ٓخىح ٓخ ٌٓٛذ طٜخ، حٝپَ ٓے ؿ٘ہٞں ٗے حپ٘خیخ ٛٞح طٜخ ٝٙ رڑے هٞرٍٜٞص ُٞگ طٜےە حّ ٝؿہ 

 ّ َٓ٘٘ی ٛے طٞ ٓیں یہی کہٞں گخ کہٓے حٓالّ پٜیالە حیٔخ کٞة َٓ٘٘ی ٛے ٛی ٗہیں ٛے حگَ کٞة یہٞىی یہ حػظَحٝ کَے کے حٓال

He has no authority on the historical movements of religions.  

شك هدِے یک شطض یہ کہتب ُے کہ هیں ػبشكِ ؼقْۖل ُْں اّؼ هیؽا ػِ ا [ شكِ ؼقْلۖ ًوبؾ اّؼ ػِ ] (  2ە19قْال ًوجؽ 

 ؟ُے ثطشْا ظے گب هگؽ ٍّ ًوبؾ ًہیں پڑُتب تْ کیب ایكب کؽًب ظؼقت

ٛٞطی ٛےە آپ حگَ ٓـٜ ٓے کہٞ کہ ٗٔخُ ٗہ پڑٛ٘خ ىٍٓض ٛے طٞ ٓیں کہٞں گخ کہ ٗہیں کیٞٗکہ ٓـٜے  academicsحیک چیِ طؼِیْ حٍٝ  خْاة;

پہ ٍحۓ ىی٘ے کے هخرَ ٗہیں ٛٞطخە ٓیں یہ ٗہیں کہہ ٓکظخ کہ حّ آىٓی کخ  finalityپظہ ٛے کہ یہ ىٍٓض ٗہیں ٓگَ ٓیں کٔی حٗٔخٕ کی 

ّ ٗے ٗہیں ؿخٗخە ٛخں! آپ حكؼخٍ کے رخٍے ٓیں ٍحۓ ّ ٗے ؿّ٘ض ٓیں ؿخٗخ ٛے حٍٝ حِ خ ٛے حٍٝ حّ آىٓی کخ حٗـخّ یہ ٛٞٗخ ٛےە حۘ حٗـخّ یہ ٛٞٗ

ُے ٓکظے ٛٞ کہ حگَ کٜخٗخ ٗہیں کٜخطخ طٞ ٓیں کہٞں گخ کہ ٗہیں حٓے کٜخٗخ چخٛی۔، حگَ حیک حٗٔخٕ ٗٔخُ ٗہیں پڑٛظخ طٞ ٓیں کہٞں کہ حٓے 

کہ  کَ ٓکظے ٛیں Adviceُہـے ٓیں حٓے  Moderateحٍٝ  Slightُے ٗہیں ٍکٜظخ طٞ ٓیں کہٞں کہ یخٍ ٍکٜ ُٞە ْٛ رہض پڑٛ٘خ چخٛی۔، یہ ٍٝ

یہ  رٜت یہ کخّ ٹٜیک ٗہیں ٛے، حیٔے ٗہ کَٝ، یہ ؿ٢ِ ٛے، ٗٔخُ پڑٛخ کَٝ ُیکٖ حگَ ٝٙ حیٔخ ٗہیں کَطخ طٞ ٓیں حّ پَ یہ ٍحۓ ٗہیں ىے ٓکظخ کہ

ٍِ  ٔیکخكَ ٛٞ گیخ ٛے یخ ؿہّ٘  ٍ   ٛٞ گیخ ٛےە حّ کی ٝؿہ یہ هٞ  ٓیَے ٍحٓظے ٓیں كخثَ ٛے: ٍٓٞ

" حیک آىٓی ٓخٍی ػَٔ ؿ٢ِ کخّ کَطخ ٛے حٍٝ آهَ ٓیں ٝٙ کٞة حیٔی ٗیکی کَ ؿخطخ ٛے کہ حّ کخ 
ٓوخّ ؿّ٘ض ٛٞطخ ٛے حٍٝ حیک ٗوٚ ٓخٍی ػَٔ ٗیک کخّ کَطخ ٛے حٍٝ آهَ ٓیں حیٔخ کخّ کَطخ ٛے ؿٞ 

 ىیظخ ٛے " ْ کخ ِٓح ٝحٍ ر٘خحٓے ؿہّ٘ 
 

ٓۘ  یہ ٛلخفِ   ص ٗہیں ٛٞطی کہ ٓیں حیٔی رخص کَٝں:أٖ ُیـیے ؿْ کی ٝؿہ ٓے ٓـٜے یہ ؿَٓظّہ کی كيیغ ٛےە حیک حٍٝ كيیغ رٜی 

 ٍِ ٍٞٓ "   ّ ٍ   کے پخّ حیک ٗوٚ آیخ حٍٝ پٞچٜخ کہ یخ ٍٍٓٞ ہللا   حکَ ٗے  هیخٓض کذ آۓ گی؟ " طٞ ك٠ٞ
ٗے كَٓخیخ: "  ّ ٗے کہخ: " کٞة هخٙ ٗہیں کی " آپ  ٱ ٞ ٗے حّ کے ُی۔ کیخ طیخٍی کی ٛے؟پٞچٜخ کہ طۘ 

ٗے پٞچٜخ: " کیخ ٛيهخص رہض  ّ ٗے کہخ: " حط٘ی طٞ ٗہیں پڑٛیں " آپ  ٱکیخ ٗٔخُیں رہض پڑٛی ٛیں؟ " 
ٗے كَٓخیخ کہ  حط٘خ طٞ ٓیَے پخّ طٜخ ٛی ٗہیں کہ ٓیں ىیظخ " آپ   ّ ٗے کہخ: " یخ ٍٍٓٞ ہللا  ٱىی۔ ٛیں؟ " 

ٓے ٓلزض رہض ٛے  ٓـٜے آپ   هیخٓض کٞ پٞچٜظخ ٛے؟ حّ ٗے کہخ: " یخٍٍٓٞ ہللا   ٞپَٜ کْ رَطے پَ طۘ 
 ٓی کے ٓخطٜ حٹٜخۓ ؿخثیں گے ؿٖ ٓے ٝٙ ٓلزض کَطے ٛیں "ٱٗے كَٓخیخ: " ُٞگ هیخٓض کے ىٕ  " آپ  

 

ِٕ  إحد حّ كيیغ کے رؼي رظخ زخٍک ٓے کچٜ حٍٝ ٗکَ ٓۘ  کہ ٓیں حّ ِٓٔے کے رخٍے ٓیں کیخ کہہ ٓکظخ ٛٞں ؿٞ آپ پٞچٜ ٍٛے ٛٞە حّ ُرخ

ٓۘ ٍٛخ ٛے، حِ  ِٖ ٖ ُیـی۔ کہ حِ ىَٛ ٓے کچٜ حٍٝ ٗکَ ٍٛخ ٛےە حٓی ٓے ٓظؼِوہ حیک حٍٝ رخص  ٓخّ ٗے ؿٞ رہض ٓوض گیَ طٜے حِ  طیٔیہ   ٓخّ حر

کی کٜخٍ کٜ٘چٞحة ٛے، ِٔخء ٞ رخُ ٗہ آیخ طٞ ؿیٔے ٓیں ٗے رخهی ػۘ ٞ رڑح ٓلزظٞں پَ ٍُٝ ىیظخ پَٜطخ ٛے، حگَ طۘ کٞ ه٢ ُکٜخ کہ طۘ  حرٞحُلٖٔ ٗخًُی  

ِّ ٓے ُکٜخ کہ حے حِ ٱٗے  ٓخّ ٗخًُی  طیَی گَىٕ رٜی کٜ٘چٞح ىٝں گخە حِ  َِ  ٓخ كيیغ ٓیں طیَی ١َف حیک ٓظلّن ػِیہ كيیغ رٜیؾ ٍٛخ ٛٞں حگَ  حٛ

ُٝی  ٓخّ ٗخًُی  حِ  ٓخّ ٗے حٕ ٓے کزٜی ٗہں پٞچٜخەحٍٝ حگَ ؿ٢ِ ٗہیں طٞ هخٕٓٞ ٛٞ ؿخٗخە پَٜ حّ کے رؼي حِ  یہ ؿ٢ِ ٛے طٞ چٞحد ىٛی کَ ُی٘خ

 ِٖ ِّ ، حِ طیٔیہ   طٜے حٍٝ حر َِ  ٓخ ِٖ حّ کے رؼي حِ  طوٞی' طٜےە حٛ کٞ ٗہیں پٞچٜخە ؿٞ كيیغ حٗہٞں ٗے  ٓخّ حرٞحُلْ ٗخًُی  ٗے کزٜی حِ  طیٔیہ   ٓخّ حر

ے ٝحَ کہہ رٜیـی طٜی ٝٙ یہی طٜی کہ ُٞگ هیخٓض کے ىٕ حّ ٓے ٓخطٜ حٹٜخۓ ؿخثیں گے ؿٖ ٓے حٗہیں ٓلزض ٛٞ گی ە ە ە حػظَحٝ کَٗ

 ٓکظخ ٛے کہ ؿْ کے ٓخطٜ ٓلزض ٛٞ حّ کے هٜخثَ رٜی حپ٘خٗے چخٛجیں ە ە ە ٓگَ یہ طٞ ْٛ کہظے ٛیںە

ػب ُے کہ اے ہللا ُویں ظًیب هیں ثِالئ ػطب فؽهب اّؼ آضؽت هیں ثِی ثِالئ لؽآى هیں ظۘ  ] ظًیب کی ثِالئ [ ( 2ە:1قْال ًوجؽ 

 ں ظًیب کی ثِالئ قے کیب هؽاظ ُے؟ػب هیػطب فؽهب اّؼ ُویں ظّؾش قے ثچبە اـ ظۘ 

ٞ ہللا ٗے حیک ؿِٔے ٓیں ٓٔیٹخ ٛےە رٜالة ٝٙ ٓخٍے کخّ ٛیں ؿٞ هَإٓ رظخطخ ٛے حٍٝ ٝٙ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ حط٘ے رڑے حكکخٓخص ک خْاة;

كیِٜہ ٛے، حچٜے  ٓخٍی هَحری ٝٙ ٓخٍی هَحریخں ٛیں ؿٖ ٓے هَإٓ ٓ٘غ کَطخ ٛے حّ ٓیں حٝحَٓ ٝ ٗہی ىٝٗٞں ٛیںە هَإٓ کیخ ٛے؟ یہ کظخدِ 
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َے ٛیں طٞ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ هَإٓ پڑٛ٘خ چخٛی۔ حٍٝ ىیکٜ٘خ چخٛی۔ کہ ہللا َے ٓیں كیِٜہ ىیظی ٛے کہ یہ کخّ حچٜے ٛیں حٍٝ یہ کخّ رۘ حٍٝ رۘ 

 کٞ کٕٞ ٓے کخّ پٔ٘ي ٛیں حٍٝ کٕٞ ٓے ٗہیںە

 پبکكتبى کب هكتمجل کیب ُے؟ ] پبکكتبى کب هكتمجل [ ( 2ە21قْال ًوجؽ 

حٍٝ ٝٓٞٓہ کی حیک َِٓٔٔ  یہ ٓٞحٍ طٞ آهَی ٛے ٓگَ پخکٔظخٕ کخ ٓٔظوزَ آهَی ٗہیں ٛےە ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ یہ رٜی ْٝٛ خْاة;

campaign  ٛے ؿٞ َٛ پخکٔظخٗی کے ًٖٛ کٞ ىی ؿخطی ٛےە آؽ کیخ ٛٞ گخ؟ کَ کیخ ٛٞ گخ؟ پَٓٞں کیخ ٛٞ گخ؟ ٛخۓ پخکٔظخٕ ە ە ە ٛخۓ

ٛٞح ٛے پخکٔظخٕ کٞ؟ حٹٜخثیْ ٓخٍ طک َٓی ُ٘کخ ؿٞ حیک چٜٞٹخ ٓخ ِٓک ٛے طخَٓ ٹخثیگَ رخؿیٞں کے ٓخطٜ پخکٔظخٕ ە ە ە ٓیں کہظخ ٛٞں کیخ 

ُڑطخ ٍٛخە ٓیں آپ ٓے ٓٞحٍ پٞچٜظخ ٛٞں کہ کیخ حٹٜخثیْ ٓخٍ ٓیں َٓی ُ٘کخ ٹٞٹ گیخ؟ کیخ آپ کخ یہ هیخٍ ٛے کہ رخؿیٞں ٗے َٓی ُ٘کخ پَ 

َٓی ُ٘کخ ٗے حٕ کے آگے ٛخطٜ ؿٞڑ ىی۔ طٜے یخ ٝٙ طؤیْ ٛٞ گیخ طٜخ؟ حیٔخ رخُکَ ٗہیں ٛٞح طٜخە  هز٠ہ کَ ُیخ طٜخ؟ کیخ آپ کخ هیخٍ یہ ٛے کہ

ٕ کے پخّ كکٞٓض طٜی، ٓخُٝٓخٓخٕ طٜخ، ٓذ کچٜ طٜخ پَٜ ٱحد آپ ٓـٜے حیک ىَٝٓی رخص کخ ؿٞحد ىیـی۔ کہ ١خُزخٕ کٞ ؿِزہ كخَٛ طٜخ، 

ِىٍ ٓی ؿٔخػض طٜی حٗہٞں ٗے كِٔہ کَ ىیخ حٍٝ ١خُزخٕ کٞ پٔپخ کَ ىیخ حٍٝ حیک کٍِٔٝ رۘ  ٕ پَ حَٓیکہ ٗے كِٔہ کَ ىیخ یخ " ٗٔخُی حطلخى " ؿٞٱ

ٝٙ پہخڑٝں ٓیں ؿخ گٜٔےە ؿٞ ١خُزخٕ حیک چٜٞٹے ٓے گَٝٙ کی ٝؿہ ٓے حپ٘ے ِٓک کخ ؿِزہ چٜٞڑ گ۔ طٞ آپ کخ کیخ هیخٍ ٛے کہ ىٗیخ کہ 

Top professional پَ هز٠ہ کَ ُی٘خ ٛے؟ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ یہ هٞحد طٞ کٞة ٓاّل ٛی ىیکٜ آٍٓی کے ٓخٓ٘ے کٜڑے ٛٞ کَ حٗہٞں ٗے پخکٔظخ ٕ

آىٓی یہ هٞحد ٗہیں ىیکٜ ٓکظخە ٛخں یہ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ آپ کٞ ٓخٍ ىیخ، ٓـٜے ٓخٍ ىیخ، ىّ رّچے ٓخٍ ىی۔، ٓوِٞم  sensibleٓکظخ ٛےە حیک 

ٔکٖ ٛےە حگَ ْٛ ُٞگ ط٘گ ٛیں طٞ حپ٘ے ٛخطٜٞں ٓے ط٘گ ٛیںە کٞ ىٛ٘ض ُىٙ کَ ىیخ ٓگَ کٔی ِٓک پَ حیٔے گَٝٛٞں کخ هز٠ہ کَ ُی٘خ ٗخ ٓ

ٛٔی٘ہ ٛٔخٍی ٓلزظیں ٛٔخٍی ٍٓٞحثیٞں کخ رخػغ ر٘ظی ٛیںە حد حگَ آپ ٗے یہ كکٞٓض رٹٜخة ٛے طٞ حّ کخ رخػغ آپ هٞى ٛیںە کَ ؿْ کٞ 

٘٘خ حپ٘خ َٓىحٍ حیک حیٔخٗيحٍ آىٓی چۘ  ّ کخ رخػغ رٜی آپ ٛٞ گےە ؿْ ىٕ آپ ٗے كیِٜہ کَ ُیخ کہ ْٛ ٗے كٔذ ٗٔذ ٓے ٛٹ کَٱرٹٜخٝ گے 

 ٓی ىٕ پخکٔظخٕ ريٍ ؿخۓ گخ حٍٝ پخکٔظخٗیٞں کخ ٜٗیذ ريٍ ؿخۓ گخەٱٛے طٞ رْ 

ٓۘ  آپ ٗے کزٜی ٓہيی   کے هٞحد ىیکٜ ىیکٜ کَ ٛزق ٝ ٗخّ آپ ُٞگ پخگَ ٛٞۓ ٍٛظے ٛٞ ٓگَ  ٘ی ؿٞ روخٍی ٓیں ىٍؽ ٛےە ٓہيی  کی طؼَیق 

ٓۘ  آپ ٗے کیخ ٓہيی   ؿٞ روخٍی ٓیں ىٍؽ ٛے کہ ُٓخٗہء آهَ ٓیں ِٓٔٔخٗٞں کے گَٝٙ کخ َٓىحٍ حیک ٗیک ِٓٔٔخٕ ٛٞ گخە ٘ی ٛے کی طؼَیق 

ٓی ىٕ ِٓٔہ ٱحّ کے ػالٝٙ حٍٝ کچٜ ٗہیںە ُٓخٗہء آهَ طٞ حد َٗٝع ٛٞ چکخ ٛےە ؿْ ىٕ آپ کٞ پخکٔظخٕ ٓیں حیک ٗیک كکَٔحٕ َٓ گیخ 

ّٓہ ىحٍی ٛ كَ ٛٞ ؿخۓ گخە آپ ٓے ٓـزض ٛےە آپ ٗے طٞ ہللا پَ  (democracy)ے ٓگَ آپ کٞ طٞ ؿٔہٍٞیض کٖٞٗ کَٝ، ٓٞچٞ، یہ آپ کی ً

پَ طکیہ کَ ٍٛے  democracyچٜٞڑح ٛی کچٜ ٗہیں ٛےە حگَ ہللا پَ چٜٞڑطے طٞ کہیں ٗہ کہیں ٓے آپ کٞ ٗیک ِٓٔٔخٕ ٗکخٍ ٛی ىیظخە آپ طٞ 

 یں ٛٞح ٓگَ یہ کہ آپ کخ حٗظوخد ٓـزٍٞ ٛےە٘ٞ، ٗکخُٞ حپ٘ے ریچ ٓیں ٓے کٔی ِٓٔٔخٕ کٞە پخکٔظخٕ کٞ کچٜ ٗہٛٞ طٞ پَٜ چۘ 

 

 کب اضتتبم ____________________ پہال لیکچؽ اّؼ قْاالت___________________ 
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 [:311 هبؼچ 19( ]44ضطبة اّؼ قْاالت ) هػُت; هبضی، زبل اّؼ هكتمجل -3

یطٰ اۡ  ّ٘ ِٖٓ حُ ِِیْ  یۘغ حَُؼ ِٔ ّٔ ًۘ رِخہلِل حُ ََِّؿیْۡػٞ  ِٖ حُ

 

 ِْ ََِّكی ِٖ ٱُ ـٰ َٔ ََّۡك ِْ ٱہلِل ٱُ ۡٔ  رِ

 

ح ٍ۬ َ ی ِٜ خ َّٗ ٍ۬ ٘ ـٰ طَ ِۡ ُٓ ِٖٓ َُُّيَٗي  َٝٱۡؿَؼَ ٠ُِّ  ۡيم ٍ۬  ِٛ َََؽ  ۡو ُٓ  ٠ِ٘ َِۡؿ َٝأَۡه ۡيم ٍ۬  ِٛ  ََ ۡيَه ُٓ  ٠ِ٘ ِۡ  ٍَّدِ أَۡىِه

 

( َٕ ُلٞ ِٜ خ يَ َّٔ َِِّس َػ ِؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ ٍَرَِّي   َٖ ـٰ ۡزَل ُٓٔ٨ٓ َۡ ُٔ ُۡ ٌْ َػ٠َِ ٱ ـٰ َِ َٓ َٝ  )( َٖ ِِی َٓٔ٨ٔ( َٖ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ  ِٚ ُي َُِِّ ۡٔ َل ُۡ َٝٱ  )ٔ٨ٕ) 

َّٜخكخص] ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ  :180 ،182 ] 

 

ٓۘ ِٰ ػَ  َِّ َٛ  َّْ ٜۘ َُِّ حَ   ٓۘ ِٰ ػَ  َّٝ  ي  ّٔ لَ ی   ٍِ َٝ خٍِ رَ  َٝ  ي  ّٔ لَ ی آ ِّ َٓ  ک  ِ ْۡ

ے کہ کیخ ہللا ٗے حٗٔخٕ کٞ پیيح کیخ یخ حٗٔخٕ ٗے ہللا ٖ ٛےە ىیکٜ٘خ یہ ٛؿٍٞ ٝ كکَ ٝحَ حٍٝ كیِٜہ کۘ  ٓٞچ ٝحَ ٛے، ،ٛے آؽ کخ ٟٓٞٞع ىُچٔپ 

يح حیک ٓلَٟٝہء كیخص ٛے حٍٝ حٗٔخٕ کیخ حیک كخىػے کی پیيحٝحٍ ٛے؟ کیخ کخث٘خص ٓیں کٞة حیٔخ ط٠خى کٞ پیيح کیخ؟ ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ کیخ هۘ 

 يح ٛی حیٔخ ٓـزٍِٞ ح کی حّ طکٕٞ ٓیں حیک هۘ ييح کے ػزٞص ٓیں ٛٔیں طِّٔی روٖ ٓکظخ ٛے؟ کیخ کخث٘خص، حٗٔخٕ حٍٝ هۘ ٓٞؿٞى ٛے ؿٞ هۘ 

ٕ ٓیں ٱٓلٞ ٛے ؿْ کے كن ٓیں کٞة ٠ٓز١ٞ ىُیَ ٓٞؿٞى ٗہیں حٍٝ کیخ ٝٙ طٔخّ ىَثَ ؿٞ كالٓلہء َٓ٘م ٝ ٓـَد ىیظے آۓ ٛیں، کزٜی 

كِٔلیٞں ٓے ُے کَ آؽ  Greekٹٜےە ٱ secularsٹٜے حٍٝ کزٜی ٱٝحُے   )كِٔلہء ط٘کیک( Skepticsٹٜے، کزٜی ٱٹٜے، کزٜی ٍّٝحهیہ ٱحَٗحهیہ 

ّٖ ٝ گۘ هۘ  طک ٔخٕ طٞ رہض ٛٞح، حطّلخهخص کی رخطیں طٞ رہض ٛٞثیں ٓگَ ؿذ رٜی کزٜی حیٔخٕ، آُٓخثٖ ٓیں آیخ طٞ یہ رہض رڑح ِٓٔہ پیيح ٛٞ يح پَ ظ

ە ٛٔیں یہ ىیکٜ٘خ هیخٍ کی پَٓظٖ٘ کَطے چِے آ ٍٛے ٛیں گیخ کہ کیخ هيح کخ کٞة كظّٔی ػزٞص ٓٞؿٞى ٛے یخ ْٛ رَٓٞں ٓے حیک ٍٝحیضِ 

 َِ رلغ  ٛٞ گخ کہ ٛٔخٍی پَٓظٖ ٛٔخٍے حپ٘ے ًٖٛ کے کٔی آٓیذ کی ١َف طٞ ٗہیں ٛے؟ آؽ کخ ٟٓٞٞع حّ ُلخظ ٓے پہِے کزٜی ُی

 ٗہیں آیخە آؽ ٓیں حّ پَ َٛف ٌٓٛزی ٗوطہء ٗظَ ٓے ٛی رخص ٗہیں کَٝں گخە

 Everybody isؿٍٞ ٝ كکَ کَ ٍٛی ٛیںە كیَحٗی کی رخص ٛے کہ کی ٗخهیں، َِٓٔٔ ہللا پَ  Cosmologyحٍٝ  Anthropologyىٝ رڑے ػِّٞ 

looking for a theory of every thing  ١زؼیخص ىحٕ حیٔیtheory  حیٔخ ٗوطہء ٗظَ ڈٛٞٗڈ ٍٛے ٛیں ؿٞ طٔخّ ٓٔخثَ کَ كَ کَ ىے، حیٔی

theory  ِخثیں، ؿْ ٟٓٞٞع پَ ٍکٜیں، ؿْ يَٛ ُے کَ ؿَٓحٍ کٞ كَ کَ ىےە حیٔخ هیخٍ ؿٞ کْ ٝ ریٖ ْٛ ؿِ ؿٞ پٍٞے کخث٘خطی حsituation  َپ

 حّ کٞ ػَٔ ىٍآٓي ٓیں َثیں طٔخّ کے طٔخّ ٓٔخثَ كویوض كخٕ ٛٞ ؿخثیں حٍٝ ْٛ رڑی طِّٔی ٓے کہہ ٓکیں کہ

  

  

([33)ضطبة اّؼ قْاالت ]هبضی، زبل اّؼ هكتمجل : هػُت  

  2009هبؼچ  08: هْؼضہ

:  ثومبم  
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This is a theory if applied to everything, solves everything.  

، ١زؼیخص ىحٕ حیٔخ ٗہیں کَ ٓکے، كالٓلَ حیٔخ ٗہیں کَ ٓکے ٓگَ ٓگَ ريهٔٔظی ٓے حیٔخ ٗہیں ٛٞحە ٍیخٟی ىحٕ حیٔخ ٗہیں کَ ٓکے

یخ کٞة  ?Do we have a theory of everythingرلغ َِٓٔٔ ؿخٍی ٛےە آی۔ آؽ آپ کٞ ٓیں طٜٞڑح ٓی یہ رظخٗے کی کٖٞٗ کَٝں گخ کہ 

ُٓخٗے کٞ ٛٞ، کٔی رٜی كخٍ کٞ ٛٞ،  ػخُْ ٛے ؿٞ حٕ ٓخٍی چیِٝں کٞ ؿخٗظے ٛٞۓ ؿذ کٞة رخص کَطخ ٛے طٞ ٝٙ کٔی رٜی حیٔخ هاّلمِ 

ٓۘ  situationکٔی رٜی   طِن كویوض حٍٝ ّٓچخة ٛٞطی ٛے حٍٝ حٓے کٔی رٜی هیٔض پَ ٍىّ ٗہیں کیخ ؿخ ٓکظخەکی ٛٞ ٝٙ رخص پَٜ حیک 

ٍٝ َِٓٔٔ ٓٞؿٞى ٍٛخ ٓگَ آپ کٞ حیک ِٓے کی رخص رظخٝں کہ ٓخثْ٘ َِٓٔٔ ؿِطیخں کَطی ٛے ح ٌٓٛذ حٍٝ ٓخثِ٘ٔ ٓیں حیک ط٠خىِ 

ٓیں ٛے ٓخثْ٘ حپ٘ے رخٍے ٓیں ٓ٘کٞک ٛے کہ ٛٔخٍح کٞة كیِٜہ چخٛے ٝٙ  illusionsَِٓٔٔ ؿِطیخں کَطی ٍٛیە ٓخثْ٘ آؽ رٜی 

relativity  چخٛے ٝٙ ٗیٞٹٖ کی ،ٞٛTheory of gravity  چخٛے کخث٘خطی كویوض ٓیں کٞة ،ٞٛcertainty  یخuncertainty  کیخ ٝحهؼی آهَی ،ٞٛ

 ے ٓگَ ٝٙ هٞى یہ کہ٘ے پَ ٓـزٍٞ ٛیں کہ ٗہیںەكَ ٛے یخ آهَی رخص ٛ

We are exploring the possibility  ٍیخٟی ىحٕ یہ ٓٞچظخ ٛے کہ ٓیں ٗے یہ ؿٞ كخٍَٓٞ ٗکخَ ٛے یخ ٓٞچخ ٛے یہ پہِے ٓے کخث٘خص ٓیں

 ڑ ؿخطخ ٛےەُٓٞے ٓے ؿۘ ٓٞؿٞى طٜخ یخ ٓیَی ٓٞچ کے ٓطخرن کخث٘خص ٓیں حّ هيٍ كَ ٓٞؿٞى ٛیں کہ کٞة ٗہ کٞة كَ ح کے ٓیَے كخٍ

There is uttered confusion about theory and reality  

ە ە ە ٓگَ کچٜ كویوظیں حیٔی ٛیں، کچٜ رخطیں حیٔی ٛیں  confusedؿظ٘ی رڑی ٓخثْ٘ حط٘خ رڑح رلَحٕ، ؿظ٘خ رڑح ٓخثْ٘ ىحٕ حط٘خ ٛی ُیخىٙ 

کَٗخ چخٛیں، حگَ ہللا کٞ ىی ٛٞة  compromiseٍ ٌٓٛذ کے ٓخطٜ کَٗخ ٛےە حگَ ٓخث٘ٔيحٕ حٍٝ ىحٗ٘ٞ compromiseؿٖ کے ٓخطٜ ٛٔیں 

 کَٗخ چخٛیں طٞ پَٜ ْٛ ىیکٜظے ٛیٖ کہ کیخ كَ ٗکِظخ ٛےە  compromiseکٔی کظخد کے ٓخطٜ 

ٍِ حُـَِص ؿکیٞں طخُٔٞى ٗہیں؟ کیٞں ُرٍٞ ٗہیں؟ کیٞں ؿیَ ٗہیں؟ خحٗکیٞں طَ َٓکِ هَإٓ ٛٞ گخە ٓگَ هَإٓ ٛی کیٞں؟  ّٓیَی حّ گلظگٞ کخ طٔخ

ٕ  کیٞں ٗہیں؟  کَطے ٛیں، ؿذ  challengeکٞ  total realityرڑی هخٙ ٝؿہ ٛے ٝٙ یہ کہ ؿذ ْٛ کٔی  حیک ٗہیں؟ حّ کی ٗـٔہء ِٓیٔخ

ٓۘ ٛٔیں هۘ  طِن کے رخٍے ٓیں ؿٍٞ کَٗخ ٛٞطخ ٛے، ؿذ ْٛ ٓخثِ٘ٔ کے حهظالف کے هالف حیک ٠ٓز١ٞ طَیٖ ىُیَ پیٖ کَٗے کے ُی۔ يحۓ 

کَطی ٛے؟ آپ کہہ ٓکظے ٛٞ کہ طخُٔٞى ہللا کی کظخد ٛے، آپ کہہ  representٛے کہ کیخ چیِ ہللا کٞ  ٛٔیں ىیکٜ٘خ ٜڑے ٛٞطے ٛیں طٞک

کَ ٍٛے  discuss، ٓیں رٜی یہی کہظخ ٛٞں کہ ٛخں ٝٙ طٜیں ە ە ە ٓگَ ہللا ٓے طٞ پٞچٜ ُٞ ؿْ کٞ ْٛ ٓکظے ٛٞ کہ حٗخؿیَ ہللا کی کظخد ٛے

گخٍ( کیخ طٞ چخٛظخ ٛے کہ ْٛ حٕ کظخرٞں ٓے طیَی طٜيین کَیں طٞ ٝٙ کہظخ پٍَٝىِ  so calledگخٍ ) حے پٍَٝىِ  ٛیں، ؿْ کٞ ْٛ پٞؿظے ٛیں کہ حے

 ٛے کہ

No, not at all  ٹٜیک ٛے یہ ٓیَی کظخریں طٜیں، ٓیَے حُلخظ طٜے، یہ ٓیَی رخطیں طٜیں ؿٞ ٓیں ٗے پیـٔزَٝں کے ًٍیؼے حپ٘ے ر٘يٝں طک

 forwardکَٗخ ٛے، ٓیَے ٗخّ کے ٓخطٜ حگَ طْ ٗے ىُیَ  quoteکٞ ٝٙ ٓ٘ي ٗہیں ىے ٍٛخ، حگَ طْ ٗے ٓـٜے پہ٘چخثیں ٓگَ حپ ٓیٖ حٕ کظخرٞں 

 کَٗی ٛے طٞ حد ىُیَ حٗـیَ ٓے ٗہیں ؿخۓ گیە کیٞں رٜت حیٔخ کیخ پَحرِْ ٛٞ گیخ حد؟ کیٞٗکہ ٝٙ طَِٔٔ ؿخٍی ٗہیں ٍٙ ٓکخە

کّْ ؿ٢ِّ طٜخ یخ ٛلیق، ؿ٢ِّ طٜخ یخ ٛلیق، کخپَِٗ  (Ptolemy)ٗہیں ٛٞحە رطِیّٔٞ ٝٙ حُٔیّہ ٓخثْ٘ کے ٓخطٜ  حیک حُٔیّہ ٌٓٛذ کے ٓخطٜ ٛٞح

کَطخ  ownٓے ٱ ط٘خ ٛی ٓلظَّ ٓخٗظخ ٛے،ٱٓے آؽ کخ ٓخثْ٘ ىحٕ رٜی ٱرٜی ٓخٗظخ ٛے،  (Russell)ٓے ٍَٓ ٱگِیِیٞ ؿ٢ِّ طٜخ یخ ٛلیق ٓگَ 

ٓی ١َف هخثْ ٛےە ٝٙ کہظخ ٛے کہ یہ ٝٙ ٱحٍٝ حّ کے ٗظخثؾ پَ  کَطخ ٛے ownکٞ  progressّ کی ٱکَطخ ٛے،  ownٛے حّ کی ؿِطیٞں کٞ 

ٓگَ ٌٓٛذ ٓیں حیٔخ ٗہیں ٛےە ؿذ  we owned themە ػظیْ طَ ُٞگ طٜے کہ ؿ٘ہٞں ٗے ٓخثِ٘ٔ کخ آؿخُ کیخە یہ ٛٔخٍے رخپ ىحىح طٜے

ٓے ٱٗہٞں ٗے ٱٗہیں ٓخٗخ،  progressٌٛذ کٞ کٞة ٗہٞں ٗے ٓٱٓے ر٘ٞحَٓحثیَ ٓے رخَٛ ٗہیں ؿخٗے ىیخە ٱطَح طٞ حٗہٞں ٗے ٱيح ر٘ٞحَٓحثیَ پَ هۘ 

family God یە حپ٘ے هخٗيحٕ کخ كَى ر٘خ ُیخە ؿِ ر٘خ ُیخ َٞ َٛ ْ   ٝٙ يح ٛےەٗہیں کَطخ، ٝٙ حیک هخٗيحٕ کخ هۘ  existخ ر٘ٞحَٓحثیَ ٓے رخَٛ ح  حٍٝ ٓٞٓی   حرَحٛی

حیک هزیِے کی ِٓکیض ر٘خ ىیخە رؼي  کیخ reduceث٘خطی ٓخُک کٞ رخٝؿٞى ر٘ٞحَٓحثیَ کے طؼّٜزخص ٗے حیک ػخُٔی کخيح ٛٞٗے کے کخ هۘ  حٍٝ ػیٔی  

 ٓیں ػیٔخة آۓە

Christains accepted the God of Israil but Jews never accepted the new Prophet of God  

ْ   یہ حیک رہض رڑح حُٔیّہ طٜخە ػیٔخثیٞں ٗے ٓٞٓی   حٍٝ  impostorَ یہٞىیٞں ٗے حٗہیں پَ حػظَحٟخص ٗہیں کی۔ ٓگ پَ حػظَحٟخص ٗہیں کی۔، حرَحٛی

out caste  ٗخکخٍٙ( هَحٍ ىیخ حٍٝ حیک ٛی ٌٓٛذ کی ٍٝحیظی(movement  کٞ کخٹ ىیخ 

يح كیِٔی رٖ يح هزیِے کخ طٜخ حد حٕ کخ هۘ هۘ  ح کٞ ِٓیي رخٗيٛخ حٍٝ ُپیٹخە پہاليٗہٞں ٗے هۘ ٱٓگَ َٗٝع َٗٝع کے ػیٔخة رٜی یہٞىی طٜے حّ ُیے 

 ّ کے رخٍ رّچے رٜی ٛٞ گ۔ەٱُی حٍٝ ّ ٗے ٗخىی کَ ٱگیخە 

They did not allow God to function as a total power.  ٕکخث٘خطی هاّلهیّض کی کٞة چیِ ہللا ٓیں ٗہ ٍٛی حیٔے ُگخ کہ ٝٙ حیک ٛی هخٗيح

ّ کٞ ٓخٕ ُیخ؟ ٗہیں ە ە ە ٗہٞں ٗے حٓالٱٓٞؿٞى ٛےە حّ کے رؼي حٓالّ آیخە کیخ  حٍٝ حٓی كیِٔی کی هيٍٝهیٔض حّ ٓیںٓے طؼِن ٍکٜظخ ٛے 

Religion again retarded پچِٜی کِیٔخة (hierarchy)  كکٞٓض ٗے ٗ۔religious revolution )ٓے حٗکخٍ کَ ىیخ، حٓالّ   )ٌٓٛزی حٗوالد

ٓیں  totalityیک يح کخ ٓظوخرَ كَف ٓٔـٜخ ٓگَ حٓے حکٞ ٍٍٓٞ ٓخٗ٘ے ٓے حٗکخٍ کَ ىیخ حٍٝ ہللا کٞ هۘ  ٍٍٓٞ ہللا   ٓے حٗکخٍ کَ ىیخ، ٓلٔي

 ػخُْ ٓخٗ٘ے ٓے حٗکخٍ کَ ىیخە یہ حیک حُٔیّہ طٜخە گخٍِ پٍَٝىِ 
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The rift which did not come into sciences, it came into religion.  

ٌٓٛذ ٓیں چ٘ي گَٝٛٞں ٗے ؿیٔے آؽ آپ کے ٌٓٛذ کے حٗيٍ ٝٛی گَٝٙ حپ٘ی حپ٘ی طؼزیَحص کٞ ٓٔظوَ کَ کے ىیٞحٍٝں ٓیں ٓٔیٹ کے 

 ٓیں کٜٞ گ۔ە یّ ريهٔٔظٱٌٓٛذ طٜے ٝٙ  کَ ٍٛے ٛیں حٓی ١َف ؿٞ آكخهیض حٍٝ حػِی' طَیٖ ٓطخُذِ  (finalize)كظّٔی  حٓے

ّ   )طٍٞحص ٓیں کظخدِ  genesis ٓخثْ٘ حٍٝ ٌٓٛذ ٓیں ٓذ ٓے رڑح حهظالف کچٜ حٍٝ طٜخ حٍٝ  پیيحثٖ( کی ٝؿہ ٓے آیخ کیٞٗکہ ٗظَثیہء آى

ٓے ُے کَ  (Darwin)ڈحٍٕٝ  after long researchesحٕ کخ هیخٍ یہ طٜخ کہ  ثیہء حٗٔخٕ هخثْ کیخەٓخثِ٘ٔ ٗے رڑی ػَم ٍیِی کے رؼي ٗظَ

Kipler حٗہٞں ٗے حیک پَٝٓیـَ طک(procedger)   رڑے ىحٍٗ٘ٞٝں ٗے حّ پہ كکٔض کے ٓٞطی رَٓخۓَٓطّذ کیخ حٍٝ رڑے 

and they came out with the very sure researches, very sure researches  

ّ  ىحٗٞں ٗے رؼي ٓیں طزيیَ ٛٞ ؿخطخ ٛے ٓگَ ٓخثْ٘  ؿٞ ٓخثْ٘ کخ ٛے ٝٙ َٛ یویٖؿٞ رؼي ٓیں طزيیَ ٛٞ ؿخطی ٛیں  ( ڈٛٞٗڈح) trace کٞ آى

يح کی ١َف ٓے ٗہیں طَح، کٞة هۘ ٱکٞة آىّ ٗہیں طٜخ، کٞة حچخٗک ٗہیں  They said: No Adamە ٓے ٹَیْ کیخ کیخ، کخث٘خطی ٛٔٹَی ٓیں

ّ  طَحە هۘ ٱ  )ٓخَِٛ  Anthropologistحیک  ،( ٛٞٗے کی كیؼیض ٓےكیخطیخص )ٓخَِٛ  Biologenحیک  ٗہٞں ٗےٱطَطخە ٱکہخں ٓے  يح ٛی ٗہیں طٜخ طٞ آى

كیؼیض ٓے حپ٘خ حیک پٍٞے کخ پٍٞح ٍؿٔٹَ َٓطّذ کیخە  یٛٞٗے ک( كِِٞٓ کے ٓخَٛ) expertise of fossils( ٛٞٗے کی كیؼیض ٓے، ػَٔحٗیخص

 ٗہٞں ٗے کہخ کہٱ

 no mankind was on earth  

 ٝیٔے ە ە ە  حٗہیں ٓ٘خرہض ٗظَ آة ؿٞ آؽ کے حٗٔخٕ ٓیں ٛےەٓوِٞم ٓیں حیک  حیک کَٝڑ ٓخٍ پہِے 

کٞ کہخ گیخ کہ یہ ٝٙ پہِی ٓوِٞم ٛے ؿٞ  Homonides ٓگَە ٝٓیں رٜی ڈٍ ٞںهٞحرىیکٜ ُٞ طٞ  آؽحگَ آپ حّ ٓوِٞم کٞ  ضْاتیي ّ زضؽات!

ىٝ ٹخٗگٞں پَ کٜڑی ؿٞ حٗٔخٕ ٓے ٓ٘خرہ طٜیە ٗظَ آة ُٓیٖ پَ ٛٔظی  حیک حیٔیکَٝڑ ٓخٍ پہِے حٗٔخٕ کے ٓ٘خرہ ٗظَ آطی ٛےە 

ِٓ حٗٔخٕ حكَیوہ ح ٛٞح ىٝ ٹخٗگٞں پَ کٜڑ ٗے حّ ٓے ٹَیْ کَٗخ َٗٝع کَ ىیخە یہٓخث٘ٔيحٗٞں  الە ىّ َکٜ ٓے ُے کَ پ٘يٍٙ َکٜ كِِٞٓ ٓیں 

 ٛٔیں حّ کخ ٝؿٞى ٗظَ آطخ ٛے حٍٝ حّ کے ىٓخؽ کی ٓويحٍ چٜ ٓٞٓخٹٜ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ ٛےە حیک ػـیذ ٝ ؿَیذ ٓی ٛٔظی طکٓخٍ 

١َف ٗہیں طٜخ ٓگَ حط٘خ  ٛٔخٍی طٞ خ حٍٝ ٝٙ رخُکَؿٞ آؽ ٓے ىّ َکٜ ٓخٍ پہِے ٗظَ آة حٍٝحّ کخ رَیٖ چٜ ٓٞ ٓخٹٜ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ کخ طٜ

کیٹیگَی )ٗظَ ٓے  ؿذ ْٛ ٓخثِ٘ٔ کی  ٍکٜخە Homo Habilisحٓـي ٓٔـٜخ حٍٝ حّ کخ ٗخّ ْٛ ٗے  ٓے ؿيِّ ٱ طٜخ کہ ْٛ حٗٔخٗٞں ٗے ٓ٘خرہ

حٗٔخٕ ٛے یہ ؿٞ ٛٔخٍی  Habilis، طٞ ْٛ ٗے کہخ کہ یہ حٗٔخٕ کے ُی۔ حٓظؼٔخٍ ٛٞطخ ٛے Homoطٞ ُلع  ىیکٜظے ٛیں( ٓے چِے آطے ٛیں

ە حّ ٓے آگے رڑٛظے ٛٞۓ چٞىٙ َکٜ ٓخٍ پہِے ٛٔیں ُٓیٖ پَ حیک ىَٝٓح حٗٔخٕ ٗظَ آطخ ٛے، یہ حٗٔخٕ ریْ ِٛحٍ ٓخٍ ١َف ٓ٘خرہ ٛے

حٗٔخٕ ٓے  ٓے ُے کَ ىٝ َکٜ ٓخٍ طک رٜی ٗظَ آیخ یہ حكَیوہ، یٍٞی٘یخ، ؿخٝح، چیٖ ٝؿیَٙ ٓیں رٜی ٗظَ آیخ حٍٝ حّ کے ىٓخؽ کخ كـْ پہِے

گیخٍٙ ٓٞ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ طک  آٹٜ ٓٞ پچخّ ٓے ُیکَ رڑٛ گیخ طٜخە پہِے حٗٔخٕ کخ ىٓخؽ چٜ ٓٞ ٓخٹٜ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ طٜخ ٓگَ حّ کخ

یخ  رڑٛ گیخە یہ کیٔے رڑٛ گیخ؟ ٗہ ٓخث٘ٔيحٕ کٞ پظخ چَ ٓکخ، ٗہ ٛٔیں پظہ ٛےە َٛف ہللا ؿخٗظخ ٛےە گیخٍٙ ٓٞ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ ىٓخؽ ٝحَ

 حٗٔخٕ کٜڑح ٛٞ کے چِظخ طٜخ، کِہخڑے ٓے ُڑطخ طٜخ، ؿخٍٗٞ طٜخ ٓگَ آىٓی کٞ ١َف طٜخە 

کخ ٓطِذ ٛے کٜڑح ٛٞح ە ە ە ؿذ ْٛ حّ ٓے آگے رڑٛظے ٛیں طٞ ٛٔیں حیک  Eructusٍکٜخ ٛےە  Homo erectusّ حٗٔخٕ کخ ٗخّ ٱآؽ ْٛ ٗے 

ّ کخ َٓ رڑح، ُٔزٞطَح، کّيٝ کی ١َف حٍٝ آٗکٜیں رخَٛ کٞ ىٙ ٓ٘خرہہ ٛے، حِ حٍٝ ػـیذ ٝ ؿَیذ حٗٔخٕ ٗظَ آطخ ٛے ؿٞ ٓٞؿٞى حٗٔخٕ ٓے ُیخ

آؽ رٜی ٛٔخٍے ٛخں کت ُٞگ کّيٝ کی ١َف کے َٓ ٝحُے ٛٞطے ٛیںە ٝٙ کّيٝ ؿیٔے َٓ  ٛےە حطلخهخ   رِی ٛٞة ٛیں ٓگَ ُگظخ حٗٔخٕ ٛیٱ

ظے ٛیںە ٛٔیں یہ َٓحؽ ٗظَ آیخ کہ ٗخیي یہ رٜی ٛٔخٍے کہ Homo Neanderthalهي کے طٜے رٞٗٞں کی ١َف ە ە ە حٕ کٞ  ٝحُے حٗٔخٕ چٜٞٹے

آرخٝحؿيحى ٓیں ٓے ٛےە ِٓیي آگے رڑٛظے ٛٞۓ حد ٛٔیں حیک حٍٝ حٗٔخٕ ٗظَ آٍٛخ ٛے حٍٝ یہ حٗٔخٕ آپ ٓے یؼ٘ی ٓٞؿٞىٙ حٗٔخٕ ٓے رہض 

یخٕ کے ُٓخٗے ٓیں ٛٔیں ٗظَ آطخ ٛےە ٓگَ کے ىٍِٓٓیٖ  ٗخثیٖ كخثیٞ پٞحثی٘ٹكٍٞ ِٓیٖ ٓے ُیکَ ٕٝ  پٞحثی٘ٹیہ ٕٝ ُیخىٙ ٓ٘خرہض ٍکٜظخ ٛےە 

ٍکٜ ىیخ، یؼ٘ی ٓٞچ٘ے ٝحَ حٗٔخٕە حد ؿٞ حٗٔخٕ ٛٔیں ٗظَ آطخ ٛے ْٛ  Sapienْٛ ٗے حّ کخ ٗخّ ػـیذ ٍکٜ ىیخ ٛے ْٛ ٗے حّ کخ ٗخّ 

 ەٛے Homo Sapien Sapien ٛٔخٍح ٗخّ  technicallyآؽ رٜی  –کہظے ٛیںە یہ ْٛ ٛیں، یہ آپ ٛیں  Homo Sapienحٓے 

)ٓٞچ٘ے ٝحَ حٗٔخٕ( ر٘خ ٛے  Homo Sapienٍطوخة ٓ٘خٍُ ١ے کَطخ ٛٞح حِ  (Homo erectus)ٓخثْ٘ کہہ ٍٛی ٛے کہ ُٓیٖ پَ چِظخ ٛٞح حٗٔخٕ 

  ّ  يح کیخ کہظخ ٛے؟ک ر٘ظی ٛے کہ ْٛ حٓے طِٔیْ کَیں ٓگَ آپ طٜٞڑح ٓخ ؿٍٞ کَیں کہ هۘ کہخں ٓے آیخ؟ کیخ طۘ  طٞ ٌٓٛذ آهَ کیخ چیِ ٛے؟ آى

Father Smith William  ،ٗے کہخ:ٱٗے پٍٞی ٗظَیخطی كیخص پَ ؿٍٞ کَٗے کے رؼي حیک رڑی ػـیذ ٝ ؿَیذ رخص کی ّ 

‘All human beings in the begining believed in one God’.  

ٗٔخ حٗٔخٕ، ٝٙ  كیخطیخص کے ٓلکَیٖ حّ رخص پَ حطلخم کَطے ٛیں کہ یہ کیٔے ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ٝٙ هٕٞ رہخطخ ٛٞح ؿ٘گِی ؿخٍٗٞ یؼ٘ی طٔخّ

رٖ ؿخطخ ٛے،  Homo Sapienآٹٜ ٓٞ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ ىٓخؽ ٝحَ حٗٔخٕ حچخٗک  كخٓن ٝ كخؿَ حٗٔخٕ ؿٞ ػوَ ٓے ٓؼٌٍٝ ٛے ٝٙ طوَیزخ  

ٓے ىٝ ِٛحٍ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ ٛٞ ؿخطی ٛےە آپ کٔی ٓخث٘ٔيحٕ ٓے پٞچٜ کَ ىیکٜ ُٞ کہ یہ  حچخٗک حّ کے ًٖٛ کی ٓويحٍ پ٘يٍٙ ٓٞ

ٛٞح؟ حیک ىّ ٓے ًٛ٘ی ٓويحٍ آٹٜ ٓے یخ ٗٞ ٓٞ ٓے رڑٛ کَ ىٝ ِٛحٍ کیٔے ٛٞ گت؟ یہ ٝٙ رہض رڑح ٓٞحٍ ٛے ؿْ کخ ؿٞحد آؽ کیٔے ٛٞ 
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 Homoطک ٗہیں ىیخ ؿخ ٓکخ حٍٝ حٓکخٕ رٜی ٓٞؿٞى ٗہیں ٛے کہ حّ کخ كَ ِٓے کہ حچخٗک حٗٔخٕ کخ ىٓخؽ کیٔے رڑٛ گیخ حٍٝ ٝٙ کیٔے 

Sapien ؟ )ٓٞچ٘ے ٝحَ حٗٔخٕ( ٛٞ گیخ 

يحۓ ٝحكي " کی حیک " هۘ  (Homo sapien)ٗے کہخ کہ كیَحٕ کٖ رخص یہ ٛے کہ طٔخّ َٗٝع کے ٓٞچ٘ے ٝحُے حٗٔخٕ  Father Smithؿیٔے 

 پَٓظٖ کَطے طٜے رِکہ ڈحکٹَ کیَٕ آٍّ ٓٹَحٗگ ٗے رڑے چٜٞٹے ٓے هٞرٍٜٞص كوَے ٓیں ڈحکٹَ ٓٔظٜ کی ٍحۓ کٞ ىَٛحیخ حٍٝ ٓکَٔ کیخ کہ

The most strange thing about humen is that Homo sapien is Homo religious.  

کی  united nationsرڑے ٓ٘ہٍٞ حیک  طٜخ حٍٝ یہ رڑی كیَص کی رخص ٛے کہ پہال ٓٞچ٘ے ٝحَ حٗٔخٕ ٌٓٛزی حٗٔخٕ ٛےە ٓیں حٗگِی٘ڈ ٓیں

كٍٞڈ ٓیں ٛٔخٍی پخٗچ گٜ٘ٹے ٓالهخص ٛٞةە ْٛ  رَیڈ he head off me to see meحی حیٖ حیڈگَ  طٜے پَٝكیَٔ anthropologistُٔٹ پہ حیک 

طٞ ٓیں ٗے حّ ٓے کہخ کہ حٗظَٜحپخُٞؿی پَ ٓیَے حیک ٓٞحٍ کخ ؿٞحد ىٝ ە ە ە رہض رٜال ٛٞ گخ ە ە ە ٓیَح  ےطٜ کَ ٍٛے Thesis dicsuss ؿذ

ٝ كالٍ ٓے رےٗیخُ، هظَ ٝ ؿخٍص حٍٝ رٜی حٍٝ آپ کخ رٜیە ٓیں ٗے حّ ٓے کہخ: " ٓـٜے یہ رظخٝ کہ حیک ؿ٘گِی ؿخٍٗٞ، ٗکخٍ کٜخطخ، كَحّ 

هٕٞ ٓیں ُپٹخ ٛٞح یہ حٗٔخٕ ٓذ ٓے پہِے ٌٓٛزی کیٔے ٛٞ گیخ؟ ٌٓٛذ طٞ رہض رؼي کی رخص ٛےە رہض ؿٍٞ کَٗے کی رخص ٛےە رہض 

ٌٓٛذ  ٓٞچخ ؿخطخ ٛے، ٛٔخٍی آؽ کی ِٗٔیں ٌٓٛزی ٗہیں ٛٞطیں، ْٛ کہظے ٛیں، ٗٞؿٞحٕ ٛے یخٍ، چٜٞڑٝ حٓے ٌٓٛذ کخ کیخ پظہە رّچے کٞ

 ٌٓٛزی ٛٞ گیخ؟ یہ کیٔے ٛٞح؟ Homo sapienکخ کیخ پظخ؟ ُیکٖ یہ کیٔے ٛٞ گیخ؟ کہ 

In the beginning all humans believed in one GOD and that was sky-high GOD.  

ِٕ  کَطے طٜے حٍٝ حٓے ٓخٗظے طٜے(يح کی پَٓظٖ کٔی هۘ ٝٙ آٓٔخٗٞں کی رِ٘يی پَ ) ، ىٍٗيے طٜے، ٓطِن طٜے، ٝك٘ی طٜے ٝٙ ؿخٛال

طہٌیذ ٝ طّٔيٕ ٓے ػخٍی طٜے، حهالم ٝ ٍٝحیض ٓے ػخٍی طٜے ٓگَ یہ کظ٘ی كیَحٕ کٖ رخص ٛے کہ ٝٙ هيح کٞ ٓخٗظے طٜےە حّ ٗے ؿٞحد ىیخ: 

 " ٓیں ٗہیں ؿخٗظخ؟ " 

 ٓیں ٗے حّ ٓے کہخ کہ

Why don’t you include one option, an alien interference into the earth   

 Alien interferenceحثي کیٞں ٗہیں کَ ُیظے حٍٝ ٝٙ یہ کہ ُٓیٖ پَ کٞة ُ optionحپ٘ی ؿگہ ىٍٓض ٓہی ٓگَ آپ حیک  anthropologyطٔخّ 

)ریَٝٗی ٓيحهِض( ٛٞة ٛٞ، ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ کٔی ٗے حٗٔخٕ کٞ ُٓیٖ پَ کخٗض کیخ ٛٞ، ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ کٔی ٗے ُٓیٖ پَ حٗٔخٕ کی 

ِٕ  ٛٞ، ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ کٔی ٗے ٓوظِق َٓحكَ ٓے گِحٍ کَ طيٍیـخ   (progress)کٞ آگے رڑٛخیخ  (gene)ؿیٖ  ٓکَٔ کی ر٘یخى  حیک حٗٔخ

 ّ ٗے کہخ:ٱٍکٜی ٛٞ؟ 

‘There could be an option but we are not very sure’  

یخ گیخ حٍٝ کہخ گیخ کہ ٌٓٛذ )كیخطیخص( کخ یہ طٍّٜٞ ٌٓٛذ کے هالف پیٖ ک Biology)یہ ٛٞ ٓکظخ ٛے ٓگَ حرٜی ٛٔیں ٓکَٔ یویٖ ٗہیں ٛے( 

يح کی ػزخىص کَٗے ُگخە هۘ  Homo sapienوطہء ٗظَ ٓے طٞ کٞة حٗٔخٕ ُٓیٖ پَ گَحیخ گیخ ٓگَ ٓیں کہظخ ٛٞں کہ یہ کیٔے ٓٔکٖ ٛے کہ کے ۘٗ 

ر٘خ حٍٝ  Habilisر٘خ،  Erectusٍطوخء پخطخ ٛٞح ٓے ُے کَ حِ  Neanderthalطخٍح ؿْ ١َف ٌٓٛذ پیٖ کَطخ ٛےە ٝٙ طٞ ٱيح ٗے حّ ١َف ٗہیں ٓے هۘ ٱ

ٛےە حّ کخ ٌٓٛذ ٓے کٞة ٝحٓطہ ٗہیں ٓگَ كیَحٗی کی  (Biological progress)ٍطوخء پَٜ ٝٙ حٗٔخٕ ر٘خ ؿیٔخ ٝٙ آؽ ٛےە یہ حیک كیخطیخطی حِ 

إٓ پڑٛخ هَ ٓے پٞچٜخ کہ کیخ حّ ٗے رخص ٛے کہ حیک رخٍ ؿذ ٍَڈ ٍَٓ ػیٔخثیض پَ رڑے ُرَىٓض حػظَحٟخص کَ ٍٛخ طٜخ طٞ کٔی ٗے حّ

ِٔی ٓ٘خكوض، پہِے ٛے؟ حّ ٗے کہخ: " ٓیں کیٞں هَإٓ پڑٛٞں، ٝٙ رٜی طٞ رخهی حُہخٓی کظخرٞں کی ١َف ٛے " حط٘خ رڑح كالٓلَ حٍٝ حط٘ی رڑی ػِ 

 کزٜی ٗہیں ىیکٜی گت کہ حّ ٗے یہ کظخد ٗہیں پڑٛی، ٝٙ یہ کظخد پڑٛ٘ے پَ یویٖ ٗہیں ٍکٜظخ حٍٝ کہظخ ٛے کہ:

 ‘All gospel truth is alike’  ٓگَ هَإٓ، رخثزَ کی ١َف ٗہیں ٛے، هَإٓ طخُٔٞى کی ١َف ٗہیں ٛے، هَإٓ حٕ طٔخّ کظخرٞں کی ١َف ٗہیں ٛےە آؽ

يح ٓے پٞچٜظے ٛیں کہ حگَ ْٛ طیَح ػزٞص چخٛیں طٞ ٛٔیں کہخں ٓے ِٓے گخ؟ طٞ ٝٙ یہ يح کے كن ٓیں ىُیَ ىی٘ے ُگظے ٛیں طٞ هۘ ؿذ ْٛ هۘ 

ٓے ٓ٘ٔٞد ٛیں ٝٙ ٓیَح کالّ طٜخ ؿٞ ُٞگٞں طک پیـٔزَٝں کے ًٍیؼے پہ٘چخیخ گیخ طٜخ، ٓگَ حد ٓیں حٕ کی  کہظخ ٛے کہ ؿٞ کظخریں ٓیَے ٗخّ

 کیخ ٛے، ٝٙ کہظخ ٛے  ڈیَطٜيین ٗہیں کَطخ ە ە ە کیٞں ٗہیں کَطخ؟ ہللا ٗے ىٝ حُِحّ ُگخۓ ٛیں حٕ ُٞگٞں پَ ؿ٘ہٞں ٗے حّ کی کظخرٞں ٓے 

َّْ ە ە ە "  ُٚ  ػُ َٕ ٖ  ِٓ   ُيَلَُِّكَٞٗ ٞ ُٔ ْۡ يَۡؼَِ ُٛ َٝ  ُٙ ُِٞ خ َػَو َٓ ََس ]رَۡؼِي  ٍَُسحُزََو ۡٞ کہ ) حچٜی ١َف ؿخٗ٘ے رٞؿٜ٘ے کے رخٝؿٞى حٗہٞں ٗے ٓیَی آیخص ٓیں  75"  ُٓ  ] "

کَ ٓکظخ ٛٞں ؿْ کے ٓطخُذ ريٍ ىی۔ گ۔، ؿْ کی حؿَحٝ ريٍ ىی گجیں، ؿْ کٞ حٗہٞں  ownآیض کٞ کیٔے طلَیق کی( حد ٓیں حّ 

 چ ىیخە ىَٝٓح حُِحّ یہ ٛے:َٓحء کے ُی۔ ریٱٗے 

ِِیال  "  خ َه ٍ۬ ٘ َٔ ِٚۦ ػَ َٕ رِ ٝ َُ َظ ۡ٘ يَ َٝ ِذ  ـٰ ڪَِظ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ُٚ ٍَ ٱَُِّ َِ خٓ أَٗ َٓ  َٕ ٞ ُٔ ُظ ٌۡ َٖ يَ ي ٌِ َّٕ ٱَُّ ََس] اِ ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ: 274   ] "

 God says, I can’t take a risk of humen protection anyطٜٞڑے طٜٞڑے ٓخٍ کے ُی۔ ریچ ىی۔(  ٝ كَٝف ) حٗہٞں ٗے ٓیَی کظخد کے ٓؼخٗی

more  ۘآهَی ٜٗیذ ٛٞ گی، حد ٓیں  يح کہظخ ٛے کہ ٛيیٞں ٓے گٍِطے ٛٞۓ حّ هخكِہء حٗٔخٕ کٞ حد ٛيحیضِ هrisk حد ٓیں   ٗہیں ُے ٓکظخە

ّٓہ ُیظخ ٛٞں حٍٝ ٝٙ کظخد هَإٓ ٛےە  حگَ ٓیَح حٗکخٍ کَٗخ ٛے طٞ حّ رخٍ رخٍ پیخٓزَ ٗہیں رٜیؾ ٓکظخ، پیـخّ هظْ کَ کے حد ٓیں َٛف حیک کظخد کخ ً
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کظخد ٓے کَٝ، ٓیَح حهَحٍ کَٗخ ٛے طٞ حّ ٓے کَٝە ٓـٜ پَ حػظَحٝ کَٗخ ٛے طٞ هَإٓ ٓے کَٝ، ٓیَی طٜيین کَٗی ٛے طٞ هَإٓ ٓے کَٝ 

 کیٞٗکہ

ُٖ  اَِّٗخ"  َ٘خ َٗۡل ُۡ َِّ َٗ  ََ ًۡ ٌِّ ُٚ  َٝاَِّٗخ ٱُ َُ   َٕ ِلُظٞ ـٰ ٍَسُ  ََُل ۡٞ ُٓ حري طک حّ کی  هیخٓض طک، خد ٛے ؿٔے ٓیں ٗے ٗخٍُ کیخ ٛے حٍٝ ٓیں) یہ ٝٙ کظ 9:  حُِلـَ ]  ] "

 كلخظض کَٝں گخ( 

ْٛ ٗے حکَ ٍیلَْٗ ُی٘ی  ُی٘ی ٛے، Quranic referencٛٞ حگَ ْٛ ٗے  cosmologyٛٞ، چخٛے ٝٙ  anthropologyٝٙ  آؽ کے ىٍٝ ٓیں چخٛے

 ُیں گے reference ٛے طٞ پَٜ ْٛ هَإٓ ٓے

Who is wrong? Who is right? Who is true? Who is untrue?  

 ، ٓؼخكی چخٛظخ ٛٞں ؿ٘خدِ ٛٔیں هَإٓ کی ١َف ؿخٗخ پڑے گخ کہ ٛٔیں هَإٓ کیخ کہظخ ٛے؟ ٓؼخف کیـیے گخ یہخں حیک حٍٝ ؿِٔہء ٓؼظَٟہ ٛے

ِٖ ٓيرّ  رڑے رڑے كالٓلَ، حٍٝٓخؿي ٓیَ ٛخكذ ٓے کہ پَٜ هَإٓ کخ ٓطخُؼہ حٓی ١َف کیخ ؿخۓ گخ ؿْ ُیٍٞ پہ ٓخث٘ٹیٔٹ،  ؿٞ ٛیں  ٝهض َی

کہ هَإٓ کی حّ آیض حٍٝ ٓخث٘ٔيحٗٞں کے حٕ ٗظخثؾ ٓیں کیخ  َیں گےكیِٜہ کپَٜ ٓٞچ کے  حٕ آیخص پہ ؿٍٞ ٝ كکَ ٓے حٍٝ حٗظہخة ّٓ٘وض ٓے

 كَم ٛے؟

 حیک رڑح كَم یہ ٛے کہ

Sciences had been wrong through the time, sciences had not been right, Ptolemy was not right, Coper Nicus was not right, 

Gellelio was telling half truth 

ؿذ ؿ٢ِ طٜخ حٍٝ  (Coper Nicus)کّْ ؿ٢ِ رخص کہہ ٍٛخ طٜخ، کخپَ ِٗ  (Ptolemy)ٓخثِ٘ٔ ٛيیٞں ٓے ؿ٢ِ رخص کَ ٍٛی طٜیں، رطِیّٔٞ  )

ِٟ  biologyہ ٍٛخ طٜخ؟ ٓیں آپ کٞ َٛف ، طٞ ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ هَإٓ حّ ٝهض کیخ کہ)گِیِیٞ آىٛی ّٓچخة ریخٕ کَ ٍٛخ طٜخ ٖٔ ٓیں )كیخطیخص( کے 

يح پَٓض طٜخە حد ىیکٜی۔ کہ پہال حٗٔخٕ هۘ  ڈحکٹَ ٓٔظٜ کے كٞحُے ٓے ٓیں ٗے آپ کٞ ٓ٘خیخ ہللا طؼخُی' کی کچٜ آیخص ٓ٘خطخ ٛٞںە پہال ٗظیـہ

 هَإٓ کیخ کہظخ ٛے؟: 

خ"  َٓ َٝ  َٕ ُّ  ًَخ خ َّ٘ ٓ  ٱُ ََّ ش ٍ۬  اِ َّٓ ٍَُس ە ە ە ۡهَظَُِلٞحْ َكٱ َٝٲِكَيس ٍ۬  ُأ ۡٞ ُٓ ّٓض طٜے، ٓیَے ٛی ر٘يے ٱَٗٝع ٓیں ٓذ ٓـٜ پَ یویٖ ٍکٜظے طٜے، حیک  19:  ُیْٞٗ]  ] "

ف کیخە طٜے، حیک َٗٔ، حیک حیٔخٕ حٍٝ حیک ىیٖ پَ هخثْ طٜے پَٜ ٓیں ٗے حٗہیں کٜال چٜٞڑ ىیخ حٍٝ چ٘خٝ کے ُی۔ آُحى کَ ىیخ حٍٝ حٗہٞں ٗے حهظال

ِٖ يح ٓٓگَ یہ کیخ؟ هۘ  کخ  Biologiansیخ ىػٞی' طٞ کچٜ حٍٝ کہظخ ٛے ە ە ە یہ رخص یخى ٍکٜی۔ کہ  (Biologians)كیخطیخص  ے پٞچٜ٘خ چخٛی۔ کہ ٓخَٛی

کے رـیَ، کٔی رٜی هْٔ کی  discussionحٍٝ ِٗٔی  geneticىػٞی' آؽ کے ىٍٝ کی رخص ٛے حٍٝ هَإٓ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے کٔی رٜی 

 ە ؿیٔے ٗزخطخص کٞ حگخطخ ٛٞں گخیخٱ حّ ١َف حٗٔخٕ کٞ ُٓیٖ ٓے ی رخص کَطخ ٛے کہ ٓیں ٗے ك٠َصِ طلوین کے رـیَ حیک رڑی ػـیذ ٓ

 

 

 (ٗزخطخص کیطَف گخیخٱ)حٍٝ ہللا ٛی ٗے طْ کٞ ُٓیٖ ٓے 

ّ  ٱیؼ٘ی  ٓیں ٗے کے ٝحهؼے پَ ٓیں رؼي ٓیں رخص کَٝں گخ( حیک ١َف ٝٙ کہظخ ٛے کہ  ّ ٗے یہ ٗہیں کیخ کہ ٓیں ٗے حٓے ُٓیٖ پَ گَحیخ )آى

گخیخ، رخهی چیِٝں حٍٝ ٗزخطخص کی ١َف ٓیں ٗے حٗٔخٕ کٞ رٜی ُٓیٖ ٓے ٱگخیخ ٛے ؿیٔے رخهی چیِٝں کٞ ٱٓی ١َف ٱُٓیٖ ٓے حٗٔخٕ کٞ 

  ّ پیچٜے ؿخطخ ٛے، ؿہخں طک حرٜی کٞة ٓخثْ٘ ٗہیں گت  کہخں ٓے آ گیخ؟ ہللا حّ ٓے رٜی پَٝحٕ چڑٛخیخ حٍٝ رڑٛخیخ ە ە ە پَٜ یہ کیخ ٛٞح؟ آى

 طک ہللا ؿخطخ ٛے، ٝٙ حٗٔخٕ کے پہِے ؿیٖ طک ؿخطخ ٛے:ٝٛخں 

 

 

 

 

 

ح"   ٍ ٞ ًُ ٌۡ َّٓ خ 
ۡیـٴ ٍ۬ َٗ  ٌُٖ ْۡ يَ َُ َِ ۡٛ َٖ ٱُيَّ ِّٓ  ٌٍٖ۬ ِٖ ِكی ـٰ َٔ ٗ َۡ أَط٠َٰ َػ٠َِ ٱۡۡلِ َٛ " 

 ِّٓ  ٌُْ زََظ  ٗ ُٚ أَ خ )َٝٱَُِّ ِٝ َٗزَخط ٍ۬ ٍۡ ٍَُس ُٗٞف]( ٧َٖٔ ٱۡۡلَ ۡٞ ُٓ: 17 ] 

ٍَُس ُٗٞف، 71ٍٓٞٙ ٗٔزَ  (٧ٔحٍٝ ہللا ٗے طْ کٞ ُٓیٖ ٓے حیک هخٙ ١ٍٞ پَ پیيح کیخ ە ) ۡٞ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 17)آیض ٗٔزَ:  ُٓ

 َّٓ خ 
ۡیـٴ ٍ۬ َٗ  ٌُٖ ْۡ يَ َُ َِ ۡٛ َٖ ٱُيَّ ِّٓ  ٌٍٖ۬ ِٖ ِكی ـٰ َٔ ٗ َۡ أَط٠َٰ َػ٠َِ ٱۡۡلِ ح )َٛ  ٍ ٞ ًُ َ ح )ٌٔۡ ی ِٜ خ رَ یَؼ  ِٔ َٓ  ُٚ ـٰ َ٘ ِۡ َؼ ـَ ِٚ َك ِِی خؽ ٍ۬ َّٗۡزَظ َ٘ ۡٓ

ِٖٓ ُّٗۡطَلش  أَ  َٖ ـٰ َٔ ٗ َ٘خ ٱۡۡلِ ( ٕ( اَِّٗخ َهَِۡو
ٍ ح ) ًَُلٞ خ  َّٓ اِ َٝ ح  ٍ۬ َ خًِ َٗ خ  َّٓ ََ اِ زِی َّٔ ُٚ ٱُ ـٰ َ٘ َيۡي َٛ خٕ: ٖاَِّٗخ  َٔ ٗ َٕ َ / ح ۡٛ ٍَُس ٱُيَّ ۡٞ ُٓ [ )1 ،2 ،3 ] 

ٗہ ٓیں حیک حیٔخ ٝهض رٜی آچکخ ہے ؿْ ٓیں ٝٙ کٞثی چیِ هخرَ طٌکَٙ ٗہ طٜخ )یؼ٘ی حٗٔخٕ ٗہ طٜخ رِکہ ٗطلہ رےٗک حٗٔخٕ پَ ُٓخ

ہْ ٗے حُّ کٞ ٓو١ِٞ ٗطلہ ٓے پیيح کیخ حّ ١ٍٞ پَ کہ ہْ حّ کٞ ٓکِق ر٘خثیں طٞ)حٓی ٝحٓطے ( ہْ ٗے حٓکٞٓ٘ظخ  (ٔطٜخ ( ە )

ٜالثی ُرَحثی پَ ٓطِغ کَکے ( ٍٓظہ رظالیخ )یؼ٘ی حكکخّ کخ ٓوخ١ذ ر٘خیخ پَٜ( یخطٞ ٝٙ ہْ ٗے حُٓکٞ )ر (ٕىیکٜظخ )ٓٔـٜظخ( ر٘خیخ ە )

خٕ، 76ٍٓٞٙ ٗٔزَ  (ٖٗکَ گِحٍ )حٍٝ ٖٓٞٓ ( ہٞگیخ یخ ٗخٗکَ)حٍٝ کخكَ ( ہٞگیخ ە ) َٔ ٗ َٕ َ / ح ۡٛ ]طَؿٔہ: حَٗف ( 3، 2، 1)آیض ٗٔزَ:  ٱُيَّ

 [ػِی طٜخٗٞی  
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 َِ یہ پہِی َطی ٛے کہ آیض ٟٝخكض ک ىَٝٓیًکَ ٗے ٗہ طٜخ( هَإٓ کی  )رال ٗزہ حٗٔخٕ ُٓخٗے ٓیں رہض ػَٛہ حیٔے ٍٛخ ٛے کہ کٞة هخر

 كخُض کیخ طٜی؟ كَٓخیخ:

خؽ ٍ۬ "  )ٓیں ٗے پَٜ حٗٔخٕ کٞ ىَٝٛے ٗطلے ٓے پیيح کَٗخ َٗٝع کَ ىیخ(   َ٘ ۡٓ
ِٖٓ ُّٗۡطَلش  أَ  َٖ ـٰ َٔ ٗ َ٘خ ٱۡۡلِ " اَِّٗخ َهَِۡو

َِ ٱٛخف ظخَٛ ٛے کہ یہ پہِی ٓٹیؾ طٜی، ؿْ کخ ًکَ ہللا   کی كخُض طٜیە  single cellًکَ ٗے طٜخە ٝٙ  ّ آیض ٓیں کَطخ ٛے کہ ٝٙ ٗخهخر

 ٓے پڑٛیں طٞ هيح یہ کہہ ٍٛخ ٛے کہ scientific viewحگَ هَإٓ کی حٕ آیخص کٞ ٓالثیں حٍٝ 

Humans I brought you out of a single cell  ( ِْٝحكيٙ  حے حٗٔخٗٞ ٓیں ٗے طٔہیں حیک حیٔے ٗل(single cell)  ٍِطوخء ىیخٓے ح)  ؿْ کی

ٹٜخٗے ٱٹٜخیخ، ٱة ٗ٘خهض ٗہیں طٜی، ؿْ کخ کٞة ًکَ ٗہیں طٜخە ْٛ ٗے حّ كخُض ٓے آپ کٞ کٞة كیؼیض ٝ حٛٔیض ٗہیں طٜی، ؿْ کی کٞ

١ٞ کَ ىیخ ٓگَ یہخں رخص هظْ ٗہیں ٛٞطیە حرٜی طلہ ٓوِۘ ٓے طوِین َٗٝع کَ ىیە حد ْٛ ٗے ۘٗ  (double cell)کے رؼي ْٛ ٗے ىَٝٛیے ٗطلے 

ِٚ یہ حٗٔخٕ ؿ٘گِی حٍٝ ٝك٘ی ٛے:   حّ َٗٔ کٞ آگے رڑٛخثیں حٍٝ ىیکٜیں کہ کیخ یہ ٛٔخٍے ٓوخٛي کٞ پٍٞح کَطخ ٛے ْٛ ٗے چخٛخ کہ َّٗۡزَظِِی

کَٗے کے کچٜ ػَٛے کے  (develop)پَٜ ْٛ ٗے حّ حٗٔخٕ کٞ ٓٔخػض کخ ٓٔٹْ ىیخ، ٓٔخػض کخ ٓٔٹْ طَهّی   ح"   َ ی ِٜ خ رَ یَؼ  ِٔ َٓ  ُٚ ـٰ َ٘ ِۡ َؼ ـَ " َك

 رؼي ْٛ ٗے حّ کٞ رٜخٍص کخ ٓٔٹْ ىیخە

 ػخُْ ٗے كَٓخیخ کہ گخٍِ كیخص ىیخ ؿخطخ طٞ پٍَٝىِ  ىیخ ؿخطخ یخ کٞة ٓوٜيِ  taskرٜی حٗٔخٕ حّ هخرَ ٗہیں طٜخ کہ حٓے کچٜ حّ کے رؼي کیخ ٛٞح؟ ح

طٞ  ٛٞیض رو٘ی حٍٝ حیک کخّ ىیخ: " چخحد ْٛ ٗے حّ کٞ ػوَ ىی، ٗؼٍٞ ىیخ، ٓؼَكض ىی، ٛيح  ح"   ٍ ًَُلٞ خ  َّٓ اِ َٝ ح  ٍ۬ َ خًِ َٗ خ  َّٓ ََ اِ زِی َّٔ ُٚ ٱُ ـٰ َ٘ َيۡي َٛ " اَِّٗخ 

 ٓـٜے ٓخٗٞ، چخٛٞ طٞ ٓیَح حٗکخٍ کَ ىٝ "

ّ   (Quranci dramatic effect)یہخں ٛٔیں حیک ىَٝٓے هَآٗی ٝحهؼہ  ٛے، ٛٔیں  ٓے ٝحٓطہ پڑطخ ٛے ٝٙ یہ کہ ٛٔیں پظخ ٛے کہ آٓٔخٕ پَ آى

ٛخ ٛے طٞ یہ کیخ ِٓٔہ ٛے؟ کیخ ہللا طَ ٍٱٍطوخء کَ ٍٛخ ٛےە ہللا کے هٍٞ کے ٓطخرن آٓٔخٕ ٓے رٜی کٞة پظخ ٛے کہ ُٓیٖ پَ رٜی حٗٔخٕ حِ 

 کٞ ىٝٗٞں آیخص ٓیں کٞة كَم آ گیخ ٛے؟ حیٔخ رخُکَ ٗہیں ٛے رِکہ ہللا ٗے چخٛخ: 

ٌٍَ۬  ا٠ِِّٗە ە ە "  ِٝ  ك٠ِ َؿخِػ ٍۡ ِِیَلش ٍ۬  ٱۡۡلَ ََس ] ە ە ە  َه ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :30   ] "

َٓ  Robosٖ رٜی طوِین کی۔ ؿِ  Robosرڑے  ىٝں، ٓیں ٗے artificial intelligenceٓیں چخٛظخ ٛٞں کہ کٔی کٞ  طٜےە  Robosِک رٜی طٜے، 

طوِین کَٝں  Roboَحُے، هٞرٍٜٞص، ٓگَ حد ٓیں چخٛظخ ٛٞں کہ کٞة حیٔخ ک۔ ٛٞۓ ٛیں، رڑے رڑے، ِٗ  Robos createىَٛ ٓیں ٗے حط٘ے ٱىَٛ حِ 

  ەؿٞ ٓٞچے، ٓٔـٜے حٍٝ كیِٜہ کَے کیٞٗکہ ٓیں ٗے حّ ٓے یہ ٓوٜي كخَٛ کَٗخ ٛے

ىے  artificial intelligenceٗیّض یہ ٛے کہ ٓیں حیک حیٔی ٓوِٞم ر٘خٝں ؿٔے رہض ٓخٍی  ٓیَی  " ٍ ح ًَُلٞ خ  َّٓ اِ َٝ ح  ٍ۬ َ خًِ َٗ خ  َّٓ ََ اِ زِی َّٔ ُٚ ٱُ ـٰ َ٘ َيۡي َٛ " اَِّٗخ 

 کٞ Robosىٝںە كیِٜہ کَٗے کی ٛالكیض ىے ىٝں ٓگَ آؽ کخ ٓخث٘ٔيحٕ یہ ٗہیں چخٛظخ حّ کٞ كکَ ٛے کہ آؽ حگَ ٝٙ حپ٘ے 

Artificial intelligence  ىے ىے حٍٝ كَٝ کَیں کہ ٝٙ کہے کہ َٛ رے حیٔخٕ کٞ ٓٞص کی ِٓح ٛٞ طٞ حّ ٗے ٛخطٜ ٓخٍ کَ ٓذ ٓے پہِے ٓخُک

ٓی پَ ػَٔ کَٗخ ٛےە حرٜی آپ ىیکٜٞ کہ ٱّ ٗے طٞ ٱٓے ِٓی ٛٞة ٛے ٱ dictation ٛی کٞ هظْ کَ ىی٘خ ٛےە ٝٙ ریچخٍٙ طٞ ٓـزٍٞ ٛے ؿٞ 

رڑے ٛٞ گ۔ ٛیں، ٝٙ هطَٗخک ٛٞ گ۔  Robosؿخ ٍٛے ٛیں،  Aliensآ ٍٛے ٛیں،  Aliensیِی كِٔیں حٓی ٟٓٞٞع پَ ٛیںە رے ٗٔخٍ حٗگَ

کَیْ حّ هٞف ٓیں َٓ گت ٛےە ٓگَ هيحٝٗيِ  artificial intelligenceٛیں، ٝٙ هٞك٘خک ٛٞ گ۔ ٛیںە کیٞں ٛٞ گ۔ ٛیں؟ حّ ُی۔ کہ حٕ کٞ 

 ٓزظال ٗہیں طٜخە

یک ٓوِٞم کَ َٗحَ کَ ىٝں، رڑح کَ ىٝں، رہظَ کَ ىٝں، ٓیں ُٓیٖ ٓے آگے ٗکِظے ٛٞۓ ؿٞ حپ٘ی کخث٘خص طوِین کَ ٍٛخ حّ ٗے چخٛخ کہ ٓیں ح

َِ  vice regentٛٞں حّ کے ُی۔ ٓیں حیک  حٗٔخٕ  ٓوٍَّ کَ ىٝں طٞ حّ کی ٗظَ ُٓیٖ پَ چِظے پَٜطے حٗٔخٕ پَ پڑی حٍٝ حّ ٗے کہخ کہ حے ٗٔ

ٓگَ یہ ؿٞ ُٓیٖ پَ چَ پَٜ ٍٛخ طٜخ، یہ طٞ چٜ ٓٞ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ کخ طٜخە آۓ رڑٛ کَ گیخٍٙ ٓٞ کیٞرک ٓیں طٔہیں ُٓیٖ ٓے حٹٜخٝں گخ 

کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ ٛے پَٜ یہ کیٔے ٓٔکٖ طٜخە حّ کخ  2222ٓی٘ٹی ٓیٹَ کخ ٛٞ گیخ حٍٝ آؽ حٗٔخٕ کے رّچے کے ًٖٛ کی ٓويحٍ رٜی 

ؽ( گْ ٛٞ گیخ ٛے، ٓخثِ٘ٔ ٓے گْ ٛٞ گیخ ٛے، ٛٔخٍے ٌٓٛزی ىحٍٗ٘ٞٝں ٓے )َٓح clueٓطِذ ٛے کٞ کٞة چیِ ڈٛٞٗڈٛ٘ی ٛے، کٞة 

حٍٝ ٍٝف آٓٔخٕ  رٜی گْ ٛٞ گیخ ٛے کہ آهَ کیخ ٝحهؼہ پیٖ آیخ طٜخ؟ حگَ ؿٍٞ کَیں طٞ آؽ رٜی ٝٛی ٝحهؼہ پیٖ آطخ ٛے، ريٕ ُٓیٖ پَ ر٘ظخ ٛے

ٓیں ٍٝف پڑطی ٛےە پہِے ٝٙ حیک ٓخىی ٝؿٞى ٛٞطخ ٛے، طَ کَ رّچے ٱطَطی ٛےە كيیغ کے ٓطخرن طیٖ ٓخٙ کے رؼي آٓٔخٗٞں ٓے ٱٓے 

Habilis  ٍٝحErectus  ٍَٓٛٞطخ ٛے، ٗخHomo sapien  ٙٝ ٞٗہیں ٛٞطخ ٓگَ ؿذ حّ ٓیں ٍٝف پڑطی ٛے طHomo sapien  ؿخطخ ٛےە ٞٛ 

ّ   پہِے رٜی یہی ٛٞح کہ آٓٔخٗٞں پَ حیک ٝؿٞىِ  طَے ٛٞۓ آىّ کٞ ؿگہ کہخں ٱں ٓے ٍکٜخ ٓگَ آٓٔخٗٞ ٍٝف طوِین ٛٞح، حّ کخ ٗخّ ہللا ٗے آى

کَٗی ٛٞطی ٛے طٞ حٕ کٞ ٝؿٞى چخٛی۔ ٛٞطخ ٛے کیٞٗکہ ٛٞحثیں،  procreationٓے ِٓظی؟ کہظے ٛیں کہ ؿّ٘خص )آط٘ی ٓوِٞم( کٞ ؿذ 

زٜی ٗہیں کَ ٓکظیں حّ ُی۔ یہ ٝؿٞى ڈٛٞٗڈطے ٛیں حٍٝ یہ آط٘ی ٓوِٞهخص، یؼ٘ی چٜپکِیٞں ٓیں، ک procreationٛٞحٝں ٓے َٓ کَ طٞ 

ٓے گٍِطے ٛیں حٍٝ یہ رّچے ٗہیں ىیظے،  procreation processکٔی رچٜٞ ٓیں، کزٜی کٔی ٓخٗپ کی ٍٛٞص ٓیں ڈَٛ آطے ٛیں حٍٝ 

 حٗڈے ىیظے ٛیںە
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 ہللا طؼخُی' ٗے ؿذ یہ حػالٕ کیخ طٞ كَٗظٞں ٗے حیک ٟٝخكض چخٛی )حػظَحٝ ٗہیں کیخ( حٗہٞں ٗے ہللا ٓے حیک ٟٝخكض چخٛی: 

ٞٓ ە ە ە "  ُُ َُ  حْ َهخ َؼ ـۡ يُ  َٖٓ كِیَہخ أَطَ ِٔ ِليُ  كِیَہخ ُيۡل ۡٔ خٓءَ  َٝيَ َٓ ُّ َُيَ  ٱُّيِ ََُٝٗوّيِ ِيَى  ۡٔ زُِّق رَِل َٔ ُٗ ُٖ ََس ە ە ە ] ََٝٗۡل ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :30 ] "  

ُٓیٖ ٓے حے ہللا یہ حٗٔخٕ ؿٔے ْٛ ىیکٜ ٍٛے ٛیں، یہ ؿٔے آپ ر٘خٗخ چخٙ ٍٛے ٛیں، یہ ؿٞ پیچٜے ٓے چال آٍٛخ ٛے ؿْ کٞ آپ ٗے 

 گخیخ ٛے، یہ طٞ رَرخىی کخ ٓظہَ ٛے، یہ طٞ ىٍٗيگی کخ ٓظخَٛٙ کَطخ ٛے، یہ طٞ ٝك٘ی ٛے، ؿ٘گِی ٛے، هٞٗوٞحٍ ٛے، کیخ آپ حّ حٗٔخٕ کٞٱ

 حٍٟی ىی٘خ چخٛٞ گے؟ ہللا ٗے كَٓخیخ:  هالكضِ 

َٕ  ە ە ە" ٞ ُٔ ََ طَۡؼَِ خ  َٓ  ُْ ََس ە ە ە ] ا٠ِِّٓٗ أَۡػَِ ٍَُسحُزََو ۡٞ " [   ں ؿخٗظخ ٛٞں حٍٝ طْ ٗہیں ؿخٗظے()ٓی 30:  ُٓ

ِْ ٱٝٙ کیخ چیِ ٛے ؿٞ كَٗظے ٗہیں ؿخٗظے طٜے؟  کخث٘خص ٗے كَٗظٞں کٞ ٝٙ چیِ ُرَىٓظی ٗہیں ٓٔـٜخةە  َ ٗے، ٍّدِ کۘ  َ ٗے، ىحِٖٗ کۘ  ّ ػخُ

ّ  ػِ  ّ ٗے کہخ: ٓیں طٔہخٍی كيٝىِ ٱ ّ  ّ ٗے ٱِْ رٜی ٓٔـٜخطخ ٛٞںە پَٜ ػِ  کی كيٝىِ  ِْ ٓٔـٜظخ ٛٞںە ٓیں طٔہیں آى کٞ  چ٘ي حٓٔخء آى

 ٓکٜخۓ 

 " َْ َّ  ََٝػَِّ خٓءَ  َءحَى َٔ ۡٓ خ ٱۡۡلَ َٜ َِّ ًُ  َّْ ْۡ  ػُ َُٟہ ََ ٌَشِ  َػ٠َِ َػ ٕٓٮِ ـٰ َِ َٔ ُۡ ََس ە ە ە ] ٱ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :31   ّ ىٝٗٞں کی  ٓالثکہ کٞ رٜی ٝٛی حٓٔخء رظخۓ، ٓالثکہ حٍٝ آى  ] "

ّ  إطْ رٜی پڑٛ کے آ إکالٓیں حکٜٹی ُگخىیں حٍٝ کہخ ؿخ کٖٞٗ  إ، ٓیں ىٝٗٞں کٞ ٗٔزَ ىٝں گخە ٍُُٹ ٓیں ىٝں گخ، ؿخإطْ رٜی پڑٛ کَ آ ، حٍٝ آى

 کَ ُٞ، ىّ ِٛحٍ ٓخٍ ُے ُٞ ە ە ە ریْ ِٛحٍ ٓخٍ ُے ُٞ ە ە ە حّ کے رؼي پَٜ آٗخ ە ە ە

ؿیٖ ٓ٘ظَکہ ٛے،  كیَص کٞ رڑٛخ ىے کہ یہ حٗٔخٕ ؿذ ٓے چال آطخ ٛے، ؿْ کخ آپ کٞ حیک حیٔی رخص رظخطخ ٛٞں ؿٞ ٗخیي آپ کی گ٘ـخثِٖ 

 َِ  ٛےە  FOXP2کخ ٗخّ  (gene)ٗہیں طٜخە حّ ؿیٖ  (chip)پ کخ چِ  (language)حٗٔخٕ ٓیں ُرخٕ  ٓظَّ ِٛحٍ ٓخٍ پہِے حّ ٗٔ

Forkhead box P2 (FOXP2) as a molecular window into speech and language, check detailed article on the web, by clicking below 

mentioned link: http://www.uni-tuebingen.de/cog/teaching/ss2007/sem_language/LanguageEvolution/FisherMarcus_NatRevGen06.pdf 

 

ٓظَّ ِٛحٍ ٓخٍ ٓے پیچٜے حٗٔخٗٞں ٓیں ٗظَ ٗہیں آطخە رخٝؿٞى حّ رخص کے  FOXP2ٗے كخٍ ٛی ٓیں حٓے ىٍیخكض کیخ ٛےە ٓخثْ٘ ىحٗٞں 

ٓظَّ ِٛحٍ ٓخٍ ٓے  (gene)حٗٔخٕ ُٓیٖ پَ کٔی ٗہ کٔی ٗکَ ٓیں ٓٞؿٞى ٛے ٓگَ گلظگٞ حٍٝ ػوَ ٝحَ یہ ؿیٖ  حیک حٍد ٓخٍ ٓے  کہ

  ّ ٓیں کٞة كَم ٛے یخ ٗہیں؟  Robosالثکہ کے ٹیٔٹ کی رخص کَ ٍٛخ طٜخە آپ ؿٍٞ کیـی۔ کہ ٓالثکہ حٍٝ حٍٝ ٓ پیچٜے ٗہیں ؿخطخ ە ە ە ٓیں آى

ٓ  ٱٓالثکہ ٗے   ٖ حٍٝ ٓالثکہ کے كَم کخ پظخ چِظخ ٛےە حٗہٞں ٗے کہخ ّ کالّ کے حهظظخّ پَ ہللا کٞ ؿٞ ؿٞحد ىیخ حّ ٓے آى

َ٘يَ  َهخُُٞحْ "  ـٰ ۡزَل ََس ە ە ە ] ُٓ ٍَُسحُزََو ۡٞ " [  ٞ پخک ٛے( )حے ہللا طۘ  32:  ُٓ

َْ  ََ ە ە ە "  ِۡ خٓ  ِػ َ٘ َُ  ََّ خ اِ َ٘خٓ  َٓ َظ ۡٔ ُْ  أَٗضَ  اَِّٗيَ     َػَِّ ِِی َؼ ُۡ ُْ ] ٱ َلٌِی ُۡ ََس ٱ ٍَُسحُزََو ۡٞ ِْ ٛے ؿظ٘خ طٞ ٛٔیں ػخُْ، ٛٔیں َٛف حط٘خ ٛی ػِ  گخٍِ )حے پٍَٝىِ  32:  ُٓ  ] "

 رظخطخ ٛے( 

ٝ کَیْ ٛٔیں َٛف حط٘ی ٛی ٓؼِٞٓخص ٛیں ؿظ٘ی طٞ ٛٔیں رظخۓ، حّ ٓے ُیخىٙ ٗہ ٛٔخٍے ٗہٞں ٗے کظ٘خ ٓخىٙ ٓخ ؿٞحد ىیخ کہ حے ٓخُک ٱ

ّ  ِْ ٛے، ٗہ ػوَ ٛے، ٗہ ىحٖٗ ٛےە پَٜ هۘ پخّ ػِ   ٞ ًٍح رظخ کہ طْ ٗے کیخ یخى کیخ ٛٞح ٛے؟ ، طۘ يح ٗے کہخ کہ رٜت آى

 " ٍَ ُّ  َهخ ٓـٴَخَى ـٰ ُْٜ يَ ِزۡج  ٗ ْۡ  أَ خٕٓٮِِہ َٔ ۡٓ خٓ  رِؤَ َّٔ ُٛ  َكَِ زَؤَ  ٗ ْۡ  ْأَ خٕٓٮِِہ َٔ ۡٓ ََس ە ە ە ] رِؤَ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :33  ] "

ىّ ٓے ریْ یـ٘ی َٛ کخث٘خطی ٗے پَ ػوَ ٝ ٓؼَكض ٓے طَّٜف كَٓخیخ کیٞٗکہ ك٠َص َٗٝع ٛٞ گ۔ ە ە ە حٍّٝ ٝ آهَ، حیک ٓے ىّ ٗخّ، 

ّ  آ چکی طٜیە پَٜ  Cosmmic intelligenceآ چکی طٜی حٍٝ  Artificial intelligenceحد حّ ٓیں  ٗے هطخ کی حٍٝ ٝٙ ؿّ٘ض ٓیں ٍٛ٘ے کے  آى

هخک ؿّ٘ض  هخرَ ٗہ ٍٛے حد ٓٞحٍ یہ ٛے کہ ٝٙ کیخ رخص طٜی؟ ؿْ کی ٝؿہ ٓے ٝٙ ؿّ٘ض ٓیں ٍٛ٘ے کے هخرَ ٗہیں ٍٛے طٜے کیٞٗکہ ٝؿٞىِ 

ّ   طٜے، ٗیخ ٝؿٞى چخٛی۔ طٜخ، حّ ُی۔ ٍٝفِ  ۔یٛٓیں ٗہیں ٍٙ ٓکظخ، حٓے کچٜ ٗ۔ پیٹَٕ چخ  : کخ ٍِٗٝ َُّ طٜخ آى

َ٘خە ە ە "  ِۡ ُه زِطُٞحْ  َٝ ۡٛ ْۡ  ٱ ٌُ ٝ ٍ۬  رَۡؼ٠ُ ََس ]ە ە ە  ُِزَۡؼٞ  َػُي ٍَُسحُزََو ۡٞ " [  طَٝ، طْ ٓیں ٓے حیک ىَٝٓے کخ ىٖٗٔ ٛےە( ٱ)ْٛ ٗے کہخ ٗیچے  36:  ُٓ

خهی حٍٝحكی ٓوِٞهخص ٖ کی ١َف کی ٓوِٞم طٜخ ؿیٔے رطَطخ، کہخں ؿخطخ؟ ٝٙ رٜی طٞ ؿِ ٱطَٝ طٞ ریچخٍٙ ٗیچے کہخں ٱؿذ كکْ ٛٞح کہ ٗیچے 

ّ   طٜیں، ك٠َصِ  طیخٍ ٛٞ ٍٛخ طٜخە یہ  Body factorرٜی حٓی ١َف کی ٓوِٞم طٜے پَٜ ؿّ٘ض ٓے ٗکخٍ کَ کہخں ؿخطے حّ ُی۔ ٗیچے حٕ کخ  آى

Homo sapien  ٙٝ ٛےە یہHomo sapien  طٜخ ؿْ کے رخٍے ٓیں کہخ ؿخطخ ٛے کہ چٞطٜیIce age کے رؼي ٛٔیں َٛف حیک حٗٔخٕ ٗظَ آطخ 

ّ   Homo sapienحٍٝ ٌٓٛزی حٗٔخٕ ٛے حٍٝ یہ  well guidedٛے، یہ ٓٞچظخ ٛٞح ٓٔـٜيحٍ،   ٛےە آى

  ْ ّ   حگَ حرَحٛی چخُیْ ِٛحٍ ٓخٍ ٓے ٓظَّ ٍِٛح ٓخٍ طک ر٘ظخ ٛےە حّ ٓے پیچٜے  کخ ٝهض حٝٓطخ   کے ُٓخٗہ کے ط٢ٓٞ ٓے ىیکٜیں طٞ آى

  ّ ّ   کے ُٓخٗے ٓیں آى ٓظَّ ِٛحٍ ٓخٍ طک  (chip)پ کخ چِ  languageرخطیں کَطے ٛیں حٍٝ طلوین کے ٓطخرن  کخ َٓحؽ ٗہیں ِٓظخ چٞٗکہ ك٠َص آى

ّ   ؿخطخ ٛےە حّ ُی۔ ٓظَّ ِٛحٍ ٓخٍ طک آطے ٛٞۓ ْٛ ىیکٜظے ٛیں کہ ك٠َصِ  ِٖ  Biologiansکخ رؼی٘ہ ٝٛی ٝهض ر٘ظخ ٛے ؿْ کٞ  آى  )ٓخَٛی

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/
http://www.uni-tuebingen.de/cog/teaching/ss2007/sem_language/LanguageEvolution/FisherMarcus_NatRevGen06.pdf
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ّ   )كـَی ُٓخٗہ( کہظے ٛیںە New stone ageیخ  Neolithic ageكیخطیخص(  ٛٔیں ػـیذ ٝ ؿَیذ ٗظَ آطخ ٛےە آهَ  حّ ٝهض ٓے پیچٜے کخ آى

 Dormant)رَكخٗی ىٍٝ( ٓے ٗکِ٘ے کے رؼي یہ حٗٔخٕ  ice age کہظخ ٛے کہ Will Durantحٗٔخٕ ٓیں یک ىّ یہ طزيیِی کیٔے آ گت؟ 

condition  ِخُکَ حیٔے طٜخ ؿیٔے حّ ٓیں کٞة كویویض ٗہیں ٓخکض طٜخ ؿٞ رَكخٗی ىٍٝ ٓے ٗکال طٜخ حٍٝ ر ٓیں طٜخ یخ َٓح پڑح طٜخە حیک ٝؿٞى

طٜی پَٜ آٓٔخٗٞں ٓے حیک رہض رڑح ٗؼِہء ُٗيگی آیخ حٍٝ ٝٙ حّ کے ٓخطٜے پَ گَح حٍٝ حچخٗک حٗٔخٕ کخ ىٓخؽ رڑٛ گیخ، یہ ٓخص ٓٞ کیٞرک 

 ٓی٘ٹی ٓیٹَ ٓے ىٝ ِٛحٍ کیٞرک ٓی٘ٹی ٓیٹَ طک چال گیخە 

ٓۘ  یں؟کہظے ٛآی۔ ىیکٜی۔! ٗین ٓلی حُيیٖ ػَری ٛخكذ کیخ  حٗٔخٕ ُٓیٖ  ٞںطيّ ٓلی حُيیٖ ػَری ٓخث٘ٔيحٕ ٗہیں طٜے ٝٙ کہظے ٛیں کہ 

کے ىٍٝحٕ حٗٔخٕ ُٓیٖ پَ چخُیْ ِٛحٍ ٓخٍ طک ٓخکض ٝ ٛخٓض پڑح ٍٛخە ہللا حّ پَ چخُیْ ِٛحٍ ٓخٍ ؿٍٞ کَطخ ٍٛخ پَٜ  ice ageپَ پڑح ٍٛخە 

ّ   ٗخگہخں حّ پَ طـِّی كَٓخة حٍٝ یہ ٓٞچظخ ٛٞح حٗٔخٕ ٛٞ گیخ طٜےە آپ کٞ ٓخث٘ٔيحٕ حٍٝ ٛٞكی کے ریخٕ ٓیں  حٍٝ یہ ٓٞچظخ ٛٞح حٗٔخٕ آى

ِٖ ُیخىٙ كَم ٗظَ ٗہیں آۓ گخ کہ حِ   ػَری رخص کَ ٍٛخ ٛےە ىَٛ حر

 یخ ُٓیٖ پَ حٗٔخٕ کے ٝؿٞى کخ كیخطیخطی ٓظخَٛٙە آی۔ حد Biologoical setupرخص کَ ٍٛخ ٛے ٓگَ ٗظخثؾ حیک ٛیںە یہ ٛٞح  Will Durantىَٛ حۘ 

ٗۘ کی ١َف چِظے ٛیںە آهَ یہ کخٓٔخُٞؿی ٝحُے هۘ  Cosmological setupىَٝٓی ١َف  زہ ٍٛظخ ٛےە يح کٞ کیخ ٓٔـٜظے ٛیں؟ حٕ کٞ رہض 

حٕ ٓیں رہض ٓے یہ ٓٔـٜظے ٛیں کہ کخث٘خص حُهٞى ٝؿٞى ٓیں آ گت ٓگَ ؿٞں ؿٞں ٝٙ حّ کے حٗيٍ گٜٔظے ٛیں طٞ کہظے ٛیں کہ ُٓخٗہ 

ٍٞ پَ ٍَٟٝ هيح کٞ ٗہ ٓخٗ٘ے ٝحُے حیک حٍٝ هۘ  Physicistي ٛے، حري ُٓخٗہ ٛے ە ە ە طٔخّ رڑے رڑے كالٓلَ، ىحٍٗ٘ٞ، حريیض ٍکٜظخ ٛے، ُٓخٗہ حر

ٓوظِق ٗکِیں ر٘خطخ ٛےە ٓظخٍے ٹٞٹظے حٍٝ ر٘ظے ٛیں حٍٝ  (material)ٓظلن ٛیں کہ ُٓخٗہ حريی ٛے حٍٝ ُٓخٗے کے حٗيٍ ٛی کخث٘خص کخ ٓخىٙ 

یٖ پیيح ٛٞطخ ٛےە ٓگَ هَإٓ کخ هخُن کچٜ حٍٝ کہظخ ٛےە پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے ٝٙ کہظخ ٛے کہ ىیکٜٞ یہ ی حیک ؿِ حّ ٓیں حٗٔخٕ کخ رٜ كخىػظخ  

کہظے ٛیں  کَ ٍٛخ ٛے( guess)حیٔخ ُگظخ ٛے کہ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے هيح حٕ کے ٓ٘ہ حٍٝ حًٛخٕ کی رخطیں ٹ٘ے، ٝحثٹ ٛیڈ حٍٝ رَگٔخں ٹ٘ے، كِ طٔخّ ِٗ 

 کہ 

َٓٗے کے رؼي رٞٓیيٙ ٛڈیٞں ٓیں رٜی ؿخٕ پڑٛ ٓکظی ٛے؟ حیٔخ کیٔے ٛٞ  ٛٞۓ حٍٝ ُٓخٗہ ٛٔیں ٓخٍے گخ رٜال " ْٛ ُٓخٗے ٓیں پیيح

  ٓکظخ ٛے؟ "

کَطخ ٛے، حپ٘ے ر٘يٝں کے رخٍے ٓیں پہِے ٛی ٓے حٗيحُٙ کَ کے کہظخ ٛے کہ  pred-understandکَطخ ٛے،  pre-guessیؼ٘ی هيح هَإٓ ٓیں 

 ےەىیکٜٞ! ُٞگ حیٔی رخطیں کَیں گ

ٓٞچ کخ كخَٓ ٗہیں  meta physicalطَیٖ  ِٓىٍٝ ٛےە ٝٙ حیک حػِیٰ  (west)پظہ ٗہیں ُٞگٞں کی کیخ ٍحۓ ٛے ُیکٖ ٓیَی ٍحۓ یہ ٛے کہ ٓـَد 

ٓٞؿٞىحطی حٍٝ  hemisphereهیخَطی ٝ طٍّٜٞحطی ٛے حٍٝ ىَٝٓح  hemisphereٛیںە حیک  hemispheresٛٞ ٓکظخە حٗٔخٕ کے ىٓخؽ کے ىٝ 

رہض  hemisphereٍٝ رڑی ٍیَٔچ کے رؼي هٞى ٛی حٗہٞں ٗے حػالٕ کیخ کہ َٓ٘م ٝحُٞں کخ طٍّٜٞحطی، ٝؿيحٗی حٍٝ حُہیخطی حیـخىحطی ٛے ح

رہض حچٜے ٛیںە ٹیک٘خُٞؿی حٍٝ طلوین ٝ ؿٔظـٞ  (cell)ر٘خٗے ٝحُے ٓیَ  (Creative things)١خهظٍٞ ٛے حٍٝ ٓـَد ٝحُٞں کے ٓ٘ـی پیڑٛی 

طوِین کَ ٍٛخ ٛے یخ ؿٞ ریچخٍٙ کٞة ِٓىٍٝی کَ ٍٛخ ٛے یخ حیک ؿہخُ  instrumentےە حیک ٗوٚ ؿٞ حیک ٛ activityکی  hemisphereحٓی 

ػخّ کہہ ىے ە ە ە ٛخں حگَ حّ کی رخهی طؼِیْ رٜی حٓی ٓوخّ ٓے يح پَ گلظخٍِ کی کیِیں ر٘خ ٍٛخ ٛے کیخ آپ حّ کٞ یہ كن ىیظے ٛٞ کہ ٝٙ هۘ 

 حهالهیخص کخ ٗہیں رِکہ ٹیک٘خُٞی کخ  western Hemisphereٍٞ پَ طٔخّ ٓـَد رِکہ طٔخّ آگے ٗکَ ؿخۓ طٞ حُگ رخص ٛے ە ە ە ٓـٔٞػی ١

hemisphere   آپ کے ٓٔض حُٞؿٞى، طٍّٜٞ پَٓض َٓ٘هیٞں ٓے رہض آگے ٛےە یہ َٓ٘م حٍٝ ٓـَد ٓیں  )کَّٙ( ٛےە حّ ٓیں یوی٘خ ٙٝ

 ر٘یخىی كَم ٛےە

 هٞى کٞ پیيح کَ ٓکظی ٛے؟ حیک رڑح ٓٞحٍ کخث٘خص یہ پیيح کَطی ٛے کہ کیخ کخث٘خص

Can universe create itself?  رہض حچٜے حچٜے ىٓخؽ حّ پَ ؿٍٞ کَطے ٛیںە حیک ٓخثْ٘ ىحٕ کہظخ ٛے کہ ٓخث٘ٔيحٗٞں کخث٘خص کے ٝؿٞى

خص کٞ ر٘خیخ یخ يح ٗے کخث٘ؿ٢ِ ٛٞ گخ کہ هۘ  thesisپیٖ ٗہیں کَ ٓکظے طٞ یہ  mechanicsپیٖ کَٗخ ٛٞ گخە حگَ ٝٙ  mechanicsٓیں آٗے کخ کٞة 

 Big Bangحٗٔخٗٞں ٗے یخ یہ حُهٞى ٝؿٞى ٓیں آ گتە حیک حٍٝ رڑح ىُچٔپ ٓٞحٍ ٓخث٘ٔيحٕ پٞچٜظے ٛیں کہ کخث٘خص پوِین کَٗے ٓے پہِے یخ 

ٓے پہِے هيح کیخ کَ ٍٛخ طٜخ؟ طیَٔح حّ ٓے رٜی رڑح ىُچٔپ ٓٞحٍ ٛے آپ ٗخیي حٓے پخگَ پٖ ٓٔـٜیں ٓگَ ٛے ىُچٔپ ٓٞحٍ کہ 

خث٘خص طوِین کَٗے کے ُی۔ ٝٛی ُٔلہ کیٞں چ٘خ؟ کٞة حٍٝ کیٞں ٗہیں چ٘خ؟ حگَ آپ ؿٍٞ کَٝ طٞ یہ رےطَطیذ ٓٞحَص َٛ حٗٔخٕ کے يح ٗے کهۘ 

ًٖٛ ٓے حرَٜطے ٛیںە حیک ػخّ ٓخىٙ ٓخ حٗٔخٕ ؿٞ طٍّٜٞ پَٓض ٛٞ ٝٙ رٜی حٕ هیخَص کخ ٗکخٍ ٛٞطخ ٛے کہ ہللا کہخں ٓے آ گیخ؟ کخث٘خص 

ڑٕ ١٘ظَی آٓٔخٕ پَ کٜڑی یٔے ٓیں آؽ کَ کے ؿٞ كخَص ىیکٜظخ ٛٞں طٞ ٓـٜے پٍٞح پٍٞح یویٖ ٛے کہ حگَ کٞة حۘ کہخں ٓے پیيح ٛٞ گت؟ ٝ

يح ٛٞں ٓخٗظے ٛٞ کہ ٗہیں حٍٝ حّپ کہیں کہ ٗہیں ٓخٗظے ە ە ە ٓیَح هیخٍ ٛے کہ حَٓیکہ حّ پَ ٓیِحثَ رٜی  ٛٞ ؿخۓ حٍٝ آپ کٞ آٝحُ ىے کہ ٓیں هۘ 

ٕ ١٘ظَی ٓے ڑٓے حّ پَ كخثَٗگ َٗٝع کَ ىیں ٓگَ ؿذ کٞة حػَ ٗہیں کَے گخ طٞ حّ حۘ  B52ٔخٍے ؿیٔے پٜی٘ک ىے گخ، ٛٞ ٓکظخ ٛے ٛ

يح ٓخٗظے ٛٞ یخ ٗہیں؟ ٓیں طْ ٓیں ٓے رہض ٓٞں کٞ ٓٞص حٍٝ ٓٞص کٞ ُٗيگی ىے ٓکظخ ٛٞںە پَٜ ْٛ کہیں گے " آٝحُ آۓ گی کہ طْ ٓـٜے هۘ 

 ِّ  یہٞى ٗے ہللا کے  چِٞ رظخٝ ػخرض کَٝ " یہی هٞ

  ٓخطٜ کیخ طٜخ کہ رظخٝ

ط٠َٰ "  ۡٞ َٔ ُۡ ۡیَق طُۡل٠ِ ٱ ََس] َُ ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ :260    ]"
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يح کیٔے رخٍ رخٍ یہ ٓٞحٍ هَإٓ ٓیں آطخ ٛے َٛ ٓٔـٜيحٍ آىٓی، َٛ پیـٔزَ ہللا ٓے پٞچٜظخ ٛے حٍٝ َٛ ؿخَٛ هّٞ رٜی پٞچٜظی ٛے کہ هۘ 

 يح کہظخ ٛے:ُٗيٙ کَطخ حٍٝ کیٔے ٓخٍطخ ٛے طٞ هۘ 

 

 

 

 طٔہیں ٓخٍح ٓیں ٗے

 "( َٕ ٝ َُ ْۡ طَ٘ظُ َٝأَُٗظ ِؼَوُش  ـٰ َّٜ ُْ ٱُ ٌُ ۡط ٌَ ََس](َ٘٘كؤََه ٍَُس حُزََو ۡٞ پَٜ حیک رَم آة آٓٔخٕ ٓے، رـِیٞں کخ حیک هہَ آیخ حٍٝ هّٞ یہٞى کٞ ٓخٍ گَحیخ،  55: ُٓ  " ]

 آىٛے ُٗيٙ ٍٛےە ٝٙ حٗہیں ُے کے ٗکَ گیخە ٝٙ ٍٝٗخ پیٹ٘خ َٗٝع ٛٞ گ۔ە 

"  ٌُ ـٰ َ٘ َّْ رََؼۡؼ ْۡ ػُ ٌُ طِ ۡٞ َٓ ٖ  رَۡؼِي  ِّٓ ََس] ە ە ە ْ  ٍَُس حُزََو ۡٞ " ُٗيگی ىی  ٓیں ٗے طٔہیں ٓٞص کے رؼي پَٜ  [ 56: ُٓ

َٕ ە ە ە  " ٝ َُ ٌُ ۡ٘ ْۡ طَ ََس] ََُؼَِّڪُ ٍَُس حُزََو ۡٞ " طخ کہ طْ ٓـٜے ٓخٗٞ حٍٝ ٗکَ کَٝ ە ە ە   [ 56: ُٓ

ُ ىے کہ ٓیں طٔہیں ٓخٍ ٓکظخ ٛٞں حٍٝ طٔہیں ُٗيٙ کَ ٓکظخ ٛٞں حٍٝ ڑٕ ١٘ظَی آؽ رٜی آپ کے َٓ پَ آ ؿخۓ حٍٝ آٝححگَ حیٔی ٛی کٞة حۘ 

 Becauwe God is known by theٓـيے ٓیں گَ پڑٝ گےە  حّ کخ ٓظخَٛٙ رٜی کَے طٞ آپ ہللا کے رخٍے ٓیں ُیخىٙ ٗہیں ٓٞچٞ گے كٍٞحۘ 

function he does.  ۘے ٛٞٗے ٓے ٗہیں ؿخٗخ ؿخطخ ٓگَ ؿٞ ٛلخص ہللا کی ًحص يح حپ٘ے حكؼخٍ ٓے پہچخٗخ ؿخطخ ٛے( ٝٙ حپ٘ے ٓٞٹے پظِ)کیٞٗکہ ه

 ٛلخص ٛٞطی ٛیں حٍٝ حّ ٓٞهؼہ پَ رٜی ٓخث٘ٔيحٕ كیَحٕ ٛیںە decisiveٓے ِٓ٘ٔک ٛیں ٝٛی 

چٞطٜخ ٓٞحٍ رہض ٛی ىُچٔپ ٛے کہ ہللا ٓیخں کٞ کیخ ٓٞؿٜی ە ە ە؟ یہ ٓٞحٍ آپ ٗہیں کَ ٍٛے ٛٞ، ىٗیخ کے رہض رڑے ٓخث٘ٔيحٕ یہ ٓٞحٍ 

 ٛیں کہ ٝٙ حٍُ ٓے کخث٘خص کی طوِین کے رـیَ رٜی ٓطٔجیٖ ریٹٜخ طٜخ طٞ حٓے ٛٞح کیخ ە ە ە؟ ٗخػَ رٜی کہظخ ٛے:کَ ٍٛے 

 )حے کخٕ کہ ٓخں ٓـٜے ٗہ ؿ٘ظی(  َٓح ٍح کخٕ کہ ٓخىٍ ُحىے 

آٍحّ ٓے ریٹٜخ ٛٞح طٜخ پٞ پَٜ ہللا  ٓخں کٞ ٛٞح کیخ کہ حّ ٗے ٓـٜے پیيحثٖ کے ؿٜ٘ـٜٹ ٓیں ڈحٍ ىیخە ٓخث٘ٔيحٕ کہظخ ٛے: " یخٍ حچٜخ رٜال

کخث٘خص پَ ٓـزٍٞ کیخ؟ " یہ ٓٞحَص آپ کے رٜی ٛٞ ٓکظے ٛیں ٓگَ حّ کخ ؿٞحد رڑح ٓخىٙ ٓخ ٛے ە ە ە حیک حٍٝ رڑح  کْ ٗے ٗے حٓے طوِینِ 

ە ە ە  ىیخ حد ؿٞ چخٛٞ کَٝ ٓٞحٍ ٛے کہ کیخ ہللا ٓیخں کخث٘خص ٓیں ىهَ ىیظخ ٛے یخ حٓے ر٘خ کَ كخٍؽ ٛٞ گیخ ٛے کہ " ؿخٝ! ٓیں ٗے طٔیہیٖ ر٘خ

 ۘٓ لکَ ٗے حیک چخٛے رٖ ر٘ٞ، چخٛے کچٜ حٍٝ ر٘ٞ ە ە ە ٓیَح حد طْ ٓے کٞة ٝحٓطہ ٗہیںە ؿخٝ َٓٝ! هٞى ٛی ىٗیخ ٓ٘زٜخُٞ ە ە ە حیک ٓـَری 

 ٛٞطی ٛے(  quoteable)حچٜی رخص طٞ ٓذ کی رہض حچٜی رخص کہی 

ے رؼي یہ کہہ کَ پیچٜے ٗہیں ٛٹ ؿخطخ کہ رخهی رخد هٞىروٞى پٍٞے ٛٞ ؿخثیں گے " ٍَٓ کہظخ ٛے کہ " حیک ٜٓ٘ق کظخد کخ پہال رخد ُکٜ٘ے ک

يح کخث٘خص کٞ کٜال چٜٞڑ کے كخٍؽ ٛٞ گیخ ٛے رِکہ ٝٙ حد رٜی ىهَ ىے ٍٛخ ٛے، َٛ کے رؼي هۘ  Big Bangرِکہ یہ کہخ ٛی ٗہیں ؿخ ٓکظخ کہ 

ے رخَٛ ٛےە ػیٔخة رٜی یہی ٓٔـٜظے ٛیںە حٓالّ کخ رٜی ٝٙ ُٞگ یہی يح کخث٘خص کچیِ ٓیں ىهَ ىے ٍٛخ ٛےە یہٞى کخ هیخٍ یہ طٜخ کہ هۘ 

طٍّٜٞ پیٖ کَطے ٛیں كخَٗکہ حٓالّ حٕ ُٞگٞں ٗے ٗہیں پڑٛخ حِٓی۔ حٓالّ کے رخٍے ٓیں حٕ کی ٍحۓ رڑی ٓ٘کٞک ٛٞطی ٛے، حٓالّ کے 

 ُؼہ رڑح ٓطلی ٛٞطخ ٛےە رخٍے ٓیٖ ٓـَریٞں کی ٍحۓ رڑی حكظیخ١ ٓے پڑٛ٘ی چخٛی۔ حّ ُی۔ کہ حٕ کخ حٓالّ کخ ٓطخ

؟ رِکہ ڈحکٹَ کیَٕ آٍّ ٓڑحٗگ ٗے کہخ کہ " ّٓچی رخص یہ ٛے کہ کٞة رٜی ٓـَری هَإٓ پڑٛ٘خ ٛی ٗہیں چخٛظخ " کیٞں ٗہیں پڑٛ٘خ چخٛظخ ە ە ە 

حٕ کے ں ؿالٓی ٓیں گِحٍ ىی ٛیں حّ کٞ پڑٛ٘ے کے رؼي ْٛ ٗخیي پَٜ ٗخیي حٓے یہ هٞف ٛٞ کہ ؿْ کظخد ٗے ٛٔخٍی طیَٙ ٓٞ ٛيیخ

 ؿالّ ٗہ ٛٞ ؿخثیںە

Hardly any western would try to read whole of the book.  

کَطے ٛیں حٍٝ ٝٛی رخص کہظے ٛیں  repeatٝٙ هَإٓ ٗہیں پڑٛظے، حٕ کے پڑٛے ُکٜے ُٞگ رٜی هَإٓ کے رخٍے ٓیں ٓ٘ی ٓ٘خة رخطٞں کٞ 

 ؿیٔے ؿیِٔ ؿیِ٘ ٗے کہی کہ

God is a mathematician َٛ ،وطہء ٗظَ ٓے ىیکٜظخ ٛےە حیک ک٘ٞیں کخ ٓی٘ڈک، کٔی آكظخری حٍٝ کخث٘خطی چیِ کٞ حپ٘ے ٛی ۘٗ  َٛ آىٓی

يح حیک ٍیخٛی ىحٕ ٛےە ٓخثْ٘ ؿذ ٓخىٙ رخص کَطے ٛیٖ يح کٞ ىیکٜے حٍٝ ٓٔـٜے گخ حٍٝ کہے گخ کہ هۘ ٓے هۘ  angelٍیخٟی ىحٕ حپ٘ے ٛی 

ثٖ ٓٹخثٖ ٛے حٍٝ ىَٝٓی ١َف رڑی ٓؼٜٞٓیض ٓے کہظخ ٛے کہ " کخث٘خص کے کخ حُزَٹ آ relativityطٞ رڑی ػـیذ ٓی کَطے ٛیںە حیک ١َف 

 َِ َِ  ٓظؼِن ٝحكي ٗخهخر  كہْ کیٞں ٛے؟ " کہ حط٘ے رڑے كہْ رخص یہ ٛے کہ یہ هخر

understandable mechanism  کٞ ہللا ٓیخں ٗے طٜٞڑح طٜٞڑحpartially  َِ  كہْ کیٞں ر٘خ ىیخ ٛے؟ هخر

ٖ  رَۡؼِي  ِّٓ  ٌُْ ـٰ َ٘ َّْ رََؼۡؼ َٕ )ػُ ٝ َُ ٌُ ۡ٘ ْۡ طَ ْۡ ََُؼَِّڪُ ٌُ طِ ۡٞ ََس] (َٙ٘ٓ ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ :56 ] 

ََس]پَٜ ہْ ٗے طْ کٞ ُٗيٙ کَ حٹٜخیخطٜٔخٍے َٓؿخٗے کےرؼيحّ طٞهغ پَ کہ طْ حكٔخٕ ٓخٗٞ گےە  ٍَُس حُزََو ۡٞ ]طَؿٔہ: حَٗف ( 56)آیض ٗٔزَ:  ُٓ

 [ػِی طٜخٗٞی  
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 ٕ کٞ ٓگَ ىیکٜظے ٍٛےکیخ ىیکٜظے ْٛ حۘ   ٛےٗظَ ىیکٜظے ٍ ظَفِ  ؿِٞٙ رويٍِ  

ٍٛخە حیک ػـیذ رخص یہ ٛے کہ کٔی ٗے  ٗظَ حٓے حیک ٓليٝى ُحٝیے ٓے ىیکٜظخ ٛے ٛےە َٛ ٛخكذِ  partial out lookیہ طٜٞڑی طٜٞڑی یخ 

 یہ ىیکٜ٘ے کی کٖٞٗ ٗہیں کی کہ

There was a theory of every thing ِٞں گخە آؽ کے ىٕ کخ ر٘یخىی ٟٓٞٞع یہی ٛے کہ یہ ىیکٜ٘خ ٛٞ ٓیں حرٜی آپ کٞ حّ کی ١َف ُے کَ چ

 گخ کہ

Is something reliable, factual, trustworth in Islam or not? More trustworth than all the scientific observations of the world.  

ِّ کہظخ ٛے کہ یہ ػظیْ حُ٘خٕ ٓگَ ٗہخیض ٗخُک ٗ Robert Boyle)ٍحرَٹ رٞحثَ(  َِ  ظخ كکَ ٝ ٗظَ کٞ ىػٞص ىیظخ ٍٛخ  ػخُْ َٛ طخٍیوی ىٍٝ ٓیں حٛ

ٗے کی، حّ ٗے کہخ کہ  James Jeansٛے حٍٝ ُٞگ حّ پَ ؿٍٞ کَطے ٍٛے ٛیںە ُٞگ آٓٔخٕ ٍَٟٝ ىیکٜظے ٍٛیں ٛیںە ٓذ ٓے حچٜی رخص 

ٗہیں  Mechanismخص کی کہ کخث٘خص حیک " یہ کخث٘خص حیک ػظیْ ٓ٘یٖ ٗہیں رِکہ حیک ػظیْ هیخٍ کیطَف ُگظی ٛے " حّ ٗے رڑی حچٜی ر

ُگظیە کخث٘خص حیک ػظیْ ٓ٘یٖ ٗہیں ٛے رِکہ حیک ػظیْ هیخٍ کیطَف ُگظی ٛےە حد ٓیں آپ کٞ حٕ كیَص ٗخک ٓٞحُٞں کے ؿٞحد رظخطخ ٛٞں 

 ؿٖ کی ػخّ ١ٍٞ پَ ٟٝخكض ٗہیں ٛٞطیە

ٛٞة؟ حٓے کہ حّ ٗے کخث٘خص ر٘خىی؟ حّ کخ ؿٞحد َٛف حٓالّ ىیظخ ٓیں ٗے حیک ٓٞحٍ پڑٛخ طٜخ کہ ہللا حچٜخ رٜال ریٹٜخ طٜخ، حٓے کیخ طکِیق 

ٛےە ٓخٍی کخث٘خص کے رخٍے ٓیں حّ ٗے کہخ کہ ٓیں حیک چٜپخ ٛٞح هِحٗہ طٜخ، ٓیں ٗے چخٛخ کہ آٗکخٍ ٛٞ ؿخٝں، طٞ ٓیں ٗے ٓوِٞم کخ حپ٘ے 

یہ ٛخپکِ٘  ٓے پہِے کیخ کَ ٍٛخ طٜخ؟ Big Bang؟ ٝٙ يح ؿٞحد ىیظخ ٛے کہ ٓیں ٗے کخث٘خص کیٞں طوِین کیطؼخٍف کے ُی۔ پیيح کیخە َٛف هۘ 

(Hopkins)  ۘيح کیخ کَ ٍٛخ طٜخ طٞ ٓیں ٓخٍح ٛی ریچخٍٙ رڑح پَی٘خٕ ٛے کہ  " حگَ ٓـٜے پظہ چَ ؿخۓ کہ کخث٘خص ر٘خٗے ٓے حیک ٓیک٘ڈ پہِے ه

ٞ ؿٍٞ طـٜے ػِْ ٛٞطخ یخ کٔی ٗے رظخیخ ٛٞطخ، طۘ  کَ ىٝں " ە ە ە رٜت ٗیک روض! یہ طٞ رڑح ٓخىٙ ٓخ ٓٞحٍ ٛے حگَ explainكِٔلہ ٛخۓ کخث٘خص 

ٗے كَٓخیخ " ٝٙ ىٛ٘ي ٓیں طٜخ  يح کیخ کَ ٍٛخ طٜخ؟ " آپ  کخث٘خص ر٘خٗے ٓے پہِے هۘ  ٓے پٞچٜخ گیخ: " یخٍٍٓٞ ہللا   طٞ کَطخ ٗخ حّ پَ ە ە ە ٍٍٓٞ ہللا  

 َِ يح کخث٘خص ر٘خٗے ٓے پہِے کیخ کَ ٍٛخ ؿٞحد چخٛی۔ کہ هۘ  کٞ Hopkinsٓخیہ رٜی ٛٞح طٜی حّ کے حٝپَ رٜی ٛٞح طٜی " یؼ٘ی حگَ  حّ کے ُی

  ٍ  ٓیں طٜخە حّ کے حٍىگَى ٓو٘خ١یٔی رخىُٞں کے ٛـّٞ طٜےە  " ػٔخء "ؿٞحد ىے ٍٛے ٛیں کہ ٝٙ  طٜخ طٞ ك٠ٞ

 " ٌٍٕ۬ ٠َ ُىَهخ ِٛ َٝ خِٓء  َٔ َّٔ ٓ ا٠َُِ ٱُ ٰٟ َٞ َظ ۡٓ َّْ ٱ ْٓ حُٔـيس / ُكَِّٜض : ] ە ە ە  ػُ ٍَُس ٰك ۡٞ ُٓ11  ]  "

 حّ کے حٍىگَى ٛـّٞ ک۔ ٛٞۓ طٜیں حٍٝ حّ ٗے حّ ٓے کخث٘خص ر٘خٗی َٗٝع کیە moisturizing gasses خٕ ٓیں طٜخٝٙ ىهّ 

يح ؿِطی ٗہیں کَطخە ٌٓٛذ کے حٗکخٍ پَ آٗے حد حٕ كوخثن کٞ ١َف آی۔ ؿہخں ٓیں آپ ٓے کہہ ٍٛخ طٜخ کہ ٓخثْ٘ ؿِطی کَطی ٛے ٓگَ هۘ 

پَ طٜخە حیک حٍٝ هزطی هْٔ کے كالٓلَ  cosmologyپَ طٜخ حٍٝ ىَٝٓح  anthropology۔ حیک طٞ ٝحُے ىٝ رڑے ىَثَ ٓیں ٗے آپ کٞ ٓٔـٜخ ىی

ٗہیں کیخە حّ ٗے َٛف  discussيح حٍٝ ٌٓٛذ کٞ )کخٍٍ ٓخٍکْ( کہظے ٛیںە ٓگَ حّ ٗے هۘ  Karl Marks ےيح پَ حػظَحٟخص ک۔ ؿٔٗے رٜی هۘ 

 یہ کہخ:

Religion is an opium 

کی ؿ٘گ کخ  have or have notیہ ىحٍ حٓے ؿَیذ کٞ ٓالٗے کے ُی۔ حٓظؼٔخٍ کَطے ٛیں طخ کہ ٓخٍ ٝ ؿخثیيحى ٌٓٛذ حیک حكیٕٞ ٛےە َٓٓخ

 Russiaکہخں ٛے؟ یہ ہللا ؿخٗظخ ٛےە ٗہ  synthesisطؼٔیَ ٛٞطے ٍٛظے ٛیںە  (anti thesis)طلوین  حٍٝ ٍىِّ  (thesis)یہ طٔخٗخ چِظخ ٍٛےە طلوین 

کٞ رَٝۓ کخٍ آطے ىیکٜخە یہ حیک حُٔیّہ ٛےە یہ ٓخٍے حػظَحٟخص  synthesisٔیِّٞٗ ٓیں ْٛ ٗے کٔی حٍٝ ؿگہ کخ كٍٜٞ کیخ ٗہ ک synthesisٗے 

 ٓٞؿٞى ٛے؟ حپ٘ی ؿگہ پَ ٓگَ ٓٞحٍ یہ ٛے کہ ٛٔخٍے پخّ کیخ ػزٞص ٛے کہ ہللا طؼخُیٰ 

Logical positivists ؿْ چیِ کخ  )ٓ٘طوی حٓظيٍَ( ٝحُٞں ٗے حّ پَ رڑح حػظَحٝ کیخە حٗہٞں ٗے کہخ کہdata  ٛی ٗہیں ٛے ٝٙ کیٔے ٝؿٞى

ٍکٜ ٓکظی ٛے؟  حگَ حیک حٗيٛخ آىٓی ؿْ ٗے ٛخطی کزٜی ٗہیں ىیکٜخ حّ ٓے پٞچٜ کَ ىیکٜٞ کہ ٛخطٜی کیٔخ ٛے طٞ ٝٙ کزٜی یہ رظخٗے 

ُٞگ حّ کٞ ُے کَ آۓ حٍٝ  کے هخرَ ٗہیں ٛٞ گخە حّ کے ُی۔ ٛخطٜی کٞة چیِ ٗہیں ٛے ە ە ە ؿیٔے " ٍَ رـٜکٞ " کہ ؿذ ٛخطٜی گٍِ گیخ طٞ

ٞ ىحٗخۓ ٍُٝگخٍ ٛے رظخ طٞ ٓہی کہ یہ کْ چیِ کے ٗ٘خٕ ٛیں؟ حّ ٗے کہخ ُٞ رٜال ە ە ە طٔہیں ٓخىٙ ٓے رخص ٓٔـٜ ٓیں ٗہیں پٞچٜخ کہ طۘ 

ے رخٍے ٓیں " يح کآة ە ە ە کہ یہ َٕٛ ؿٞ ٛے ٗخ یہ چکی کے پخٹ رخٗيٛ کَ کٞىح ٛے یہ ٗ٘خٕ حّ کے ٛیں ە ە ە حٓی ١َف یہ ٓخثْ٘ ىحٕ هۘ 

 ٍَ رـٜکٞ " ؿیٔی رخطیں کَطے ٛیں حٕ کٞ پظخ ٛی ٗہیں ٛے ٝٙ کہظے ٛیں:

There is no data of God and if there is not dat of God, God is non sense.  

 ٛی ٗہیں ٛےە  senseحّ هیخٍ ٓیں کٞة 

ص ؿٞ حپ٘ے آپ کٞ پٍَٝىگخٍ کہے، کٞة ًحص ؿٞ حپ٘ے آپ کٞ ہللا يح کہے، کٞة ًحٓگَ آپ کخ کیخ هیخٍ ٛے کہ حگَ کٞة ًحص ؿٞ حپ٘ے آپ کٞ هۘ 

claim  ٕکَے حگَ ٝٙ یہ کہے کہ یہ کظخد پٍٞی کی پٍٞی ٓیَے حُلخظ ٛیں، یہ هَإٓ ٓیَح ٛے، حّ کخ َٛ ُلع ٓیَح ٛے طٞ آپ کخ حیٔخٕ کظ٘خ آٓخ
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 حگَ ہللا حیک ؿِطی کَے طٞ ٝٙ ہللاحٗٔخٕ ٍٛظخ ٛے حٍٝ  ە ٓذ ٓے رڑی آٓخٗی یہ ٛے کہ حگَ حٗٔخٕ ٍِٛح ؿِطیخں کَے طٞ پَٜ رٜیٛٞ ؿخۓ گخ

 ٗہیں ٍٛظخە

How easy it is to find one mistake from Quran. Just find one mistake from the Quran and there is not God.  

یویٖ کَ ٓکظے ٛیں؟ كَٝ کَٝ  کظ٘ی آٓخٕ رخص ٛے ٓگَ آی۔ ىیکٜیں کہ کٖ چیِٝں ٓے ْٛ یہ ػزٞص حکٹٜے کَ ٓکظے ٛیں کیٔے ْٛ یہ

 يح کہظخ ٛے کہ: هۘ 

سَ "  ٰٞ َُ َِّ ْح ٱُ ُٞ َءحطَ َٝ َس  ٰٞ ََِّٜ ْٞح ٱُ ُٓ ٍَُس حُ] َٝأََهخ ۡٞ " [   11: شظّٞرَ ُٓ

طٞ ٗہیں ٛے، یہ کٞة حیٔی رخص طٞ ٗہیں ٛے ؿْ ٓیں ٓخث٘ٔيحٕ  scientific factکہظے ٛیں کہ ْٛ یویٖ ٗہیں کَطے یہ کٞة  ٓگَ ْٛ

طک  Big Bangٓے پٞچٜظخ ٛٞں کہ طْ کظ٘ے ػَٛے کے رؼي  cosmologistکیں کہ یہ ؿ٢ِ ٛے کخ ٗہیں ٛے ٓگَ ٓیں طلوین کَ کے کہہ ٓ

کخ یہ ٓظلن ػِیہ كیِٜہ ٛے حٍٝ یویٖ ٛے کہ ٍٛے گخ ٓگَ ىیکٜٞ طٞ ٓہی کہ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ  cosmologyپہ٘چے ٛٞ طْ حٍٝ طٔہخٍی ٓخٍی 

 ٛے کہ ٓیں ٗے کخث٘خص ر٘خة ٛےە  پخّ کیخ commentپہِے رٜی کٔی ٗے کخث٘خص پَ 

َٴٗزیَخء : "  ٍَُس ح ۡٞ ُٓ ْح ە ە ە ] ٓٝ َُ َل ًَ  َٖ ي ٌِ ََ ٱَُّ ْۡ يَ َُ َٝ
 " [   ?How dare you deny meرڑے ١٘ط٘ے ٓے ٝٙ کہ ٍٛخ ٛے 30أَ

خ"  َٔ ُٜ ـٰ َ٘ خ َكَلَظۡو ٍَۡطو ٍ۬ خََٗظخ  َُ  َٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َّٕ ٱُ َٴٗزیَ ە ە ە أَ ٍَُس ح ۡٞ ُٓ )کیخ طٔہیں پظہ ٗہیں کہ ؿِٔہ کخث٘خص پہِے حیک ٝؿٞى طٜی پَٜ  30خء :  ە ە ە ]   ]"

 ٓیں ٗے حٓے پٜخڑ کَ ؿيح کَ ىیخ ە ە ە( حٓی ٓے ٓظَّٜ ىَٝٓی آیض ؿٍٞ کیـ۔ 

٠ۡء  َك٠ّ  " ە ە ە َٗ  ََّ ًُ خِٓء  َٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ خ  َ٘ ِۡ ََٝؿَؼ َٴٗزیَخء :   ٍَُس ح ۡٞ ُٓ [ "   ٞ پخٗی ٓے پیيح کیخ()حٍٝ ٓیں ٗے طٔخّ كیخص ک 30 ە ە ە ]

 ر٘ي کَ ىیخ کہ chapterٓ٘یں طٞ آپ کٞ پظہ چِے گخ کہ ٓخثْ٘ ىحٗٞں ٗے یہ  statementsکی یہ  Jeansحگَ آؽ حکیٔٞیں ٛيی ٓیں آپ ڈحکٹَ 

All life is created out of water.  حٓی ١َف ٝٙ َٛف حیک ٗظَیہء کخث٘خص(Thesis of universe) :پَ ٓظلن ٛٞ ٍٛے ٛیں 

In the beginning there was one big mass and that was torn apart.  

حٍٝ یہ ٓخٍی کخث٘خص حٓی ىٛٔخکے کخ رکَٜحٝ ٛےە آگے چِی۔ ە ە ە ٓیں ٗے آپ ٓے کہخ طٜخ کہ ٓخثْ٘ ؿِطیخں کَطی ٍٛی، ٓگَ ہللا ٗے 

 ؿِطی ٗہیں کی کیٞٗکہ حگَ ہللا ؿِطی کَے طٞ ٝٙ ہللا ٗہیں ٍٛظخە 

ِٙ  ی کٖٞٗڑٓیں ٗے ر كَحٍ ٗہیں َٓ ٍٛخە طیٖ  کی، پچخّ رَّ ٓے ُگخ ٛٞح ٛٞں کہ هَإٓ ٓیں کٞة ؿِطی ڈٛٞٗڈٝں حٍٝ ؿخٕ چٜڑحٝں ٓگَ ٍح

ِٛحٍ ٓخٍ هزَ ٓٔیق ٓیں ىٗیخ کخ پہال ٛجیض ىحٕ رطِیّٔٞ کہظخ ٛے کہ ُٓیٖ ٓخکض ٛے حٍٝ ٓخٍے ٓیّخٍے حّ کے گَى گٜٞٓظے ٛیںە 

ٓیں کخپَ ٗکّْ ٗے کہخ کہ رطِیّٔٞ ؿ٢ِ ٛےە حّ ٗے کہخ کہ ٍٓٞؽ ٓخکض ٛے  ء1542خ ٍٛخ پَٜ رطِیّٔٞ ؿ٢ِ طٜخ ٓگَ حّ کخ یہ ٗظَیہ چِظ

ٓیں ْٛ ٗے ؿٞ کخٓٔخُٞؿی پڑٛی حّ  1957ُٓیٖ ٗہیں حٍٝ ٓخٍی کخث٘خص ٍٓٞؽ کے گَى گٜٞٓظی ٛےە حّ کے رؼي ریٔٞیں ٛيی آ گتە 

خٍ ٛیںە حٗيحُٙ کَیں کہ ریٔٞیں ٛيی طک یہ ِِٓٔہ چِظخ ٍٛخە ٝحپْ ٓیں یہ ُکٜخ ٛٞح طٜخ کہ آٓٔخٕ ٓیں کچٜ ٓظخٍے ػخرض ٛیں حٍٝ کچٜ ٓیّ 

 حّ کی ١َف چِیں ؿْ ٗے یہ کخث٘خص ر٘خة ٛے ٝٙ کیخ کہہ ٍٛخ طٜخ؟

ِٙۦ  "  َِ ۡٓ ََٲصِِۭ رِؤَ وَّ َٔ ُٓ  َّ ٞ ـُ ُّ٘ َٝٱُ  ََ َٔ َو ُۡ ٱ َٝ  َْ ۡٔ َّ٘ ََحف]  َٝٱُ َٴػ ٍَُس ح ۡٞ ٓیں ٗے ٍٓٞؽ چخٗي ٓظخٍے ٓذ  حُؼِیِ( کہ ىیکٜٞ )ٓزلخٕ ہللا ٝ طؼخُیٰ   [ 54: ُٓ "

 آپ حّ ٓے پٞچٜٞ: " حے ٓخُک ٝ کَیْ! کہخں کہخں کٜڑے کی۔ ٛیں حٍٝ کہخں کہخں چِظے ر٘خۓ ٛیں "  َ ک۔ ە ە ە حگَٓٔوّ 

ّٔ ٍ۬ " ٝٙ كَٓخطخ ٛے:  َٔ ُّٓ  ٍ۬ َ ٟٓ ا٠َُِٰٓ أََؿ َِ ـۡ  يَ
ٍ۬ َ َٔخٕی ]ًُ ٍَُس ُو ۡٞ " [  وٍَّٙ طک ە ە ە(  )طٔخّ چَ ٍٛے ٛیں ٝهض ٓ 29: ُٓ

يح کٞ ٓخٕ ٓکظخ ٍ طِٔیْ ٝحَ ٛٞ طٞ حّ حیک آیض ٓے یخ حٓی کے طوخرَ ٓے ٝٙ هۘ کخث٘خص کی هْٔ کٜخطخ ٛٞں کہ حگَ کٔی کخ ىِ  ٓیں ٍّدِ 

ٛے؟ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے ؿذ ٓخثِ٘ٔ ؿ٢ِ کہہ ٍٛی ٛیں، رطِیّٔٞ ؿ٢ِ کہہ ٍٛخ ٛے، کخپَ  exactitudeٛے کہ کیخ حطٜخٍٹی ٛے؟ کیخ 

ـۡ " ، گیِیِیٞ آىٛے ٓچ پَ ٛے ٓگَ هَإٓ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے حپ٘ے هٍٞ پَ کٜڑح ٛے: ٗکّْ ؿ٢ِ کہہ ٍٛخ ٛے َ ٍ۬ يَ ًُ ٍ۬ ّٔ َٔ ُّٓ  ٍ۬ َ ٟٓ ا٠َُِٰٓ أََؿ "  یَِ

آؽ کٕٞ ٓچخ ٛے؟ ٛزَ آ گت، ٓظخٍے ٗظَ پڑ گ۔، ُٞگٞں کی چ٘ٔکیں ُڑٗے ُگیں،  (ٓوٍَّٙ طک چَ ٍٛی ٛے کخث٘خص ٓیں َٛ چیِ ٝهضِ )

 یکٜ ىیکٜ کَ حٍٝ آهَی كیِٜہ یہ ٛٞحەؿڑ گجیں ٓظخٍے ىٍحطیں حۘ 

Everything is moving in the universe 

پَٜ ٝحپْ آۓ حطلخم کَٗے کے ُی۔ حٍٝ هَإٓ کٞ ّٓچخ ػخرض کَٗے کے ُی۔  ە ە ە حٓی ١َف رڑح ٗخّ ٛٞ حُزَٹ آثٖ ٓٹخثٖ کخ، رڑی ىّٛٞ ٓچی، 

Relativity طٜخ کہ طوِین ٛٞة، ٓخثْ٘ کی ىٗیخ ٓیں حٗوالد آیخە هالٛہ یہ 

universe is expanding 
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 کخث٘خص پٜیَ ٍٛی ٛےە ًٍح پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پیچٜے ؿخی۔ حٍٝ ىیکٜی۔ ؿْ ٗے کخث٘خص ر٘خة ٛے ٝٙ کیخ کہہ ٍٛخ ٛے: 

خٓءَ "  َٔ َّٔ خ َٝٱُ َٜ ـٰ َ٘ ۡی َ٘ ٍَسُ  ە ە ە رِؤَۡيْیي ٍ۬  رَ ۡٞ ُٓ ٌّحٍیَخص ] " [  رخُٝ ٓے ر٘خیخ(  )ْٛ ٗے آٓٔخٗٞں کٞ حپ٘ے هّٞصِ  47:  حُ

َٕ  َٝاَِّٗخ ە ە ە"  ُؼٞ ِٓ ٞ ُٔ ٍَسُ  َُ ۡٞ ُٓ ٌّحٍیَخص ] " [  پٜیال ٍٛے ٛیں(  حٓے )حٍٝ ْٛ 47:  حُ

 حد رظخی۔ کہ

Is this the expanding universe of Eien Stein or the expanding universe of ‘Lord God’?  

ہللا کی پٜیِظی ٛٞة کخث٘خص ٛےە ٓگَ حٍٛٞ یہ ٛے کہ  حٜٗخف ٓے کہی۔ کہ کیخ یہ حُزَٹ آثٖ ٓٹخثٖ کی ٝٓیغ ٛٞطی ٛٞة کخث٘خص ٛے یخ یہ

رٜی حٓے  ص آُٓخ پیـٔزَ ٗےٲٗہیں ِٓے گخ کیٞٗکہ ظخَٛ ٛے آپ حّ هخرَ ٗہیں ٛیںە آپ ٓے پہِے رٜی حیک رڑے ؿَ يح آپ کٞ ٝؿٞىح  هۘ 

 ىیکٜ٘ے کی کٖٞٗ کی طٜیە

 

ۡ

 

 

ہ طٞ رخ١٘ی ١ٍٞ پَ حط٘ے ٠ٓز١ٞ ٛیں حٍٝ ٗہ ٛی ٛٔخٍی آٗکٜٞں ٝٙ طٞ حیک ُٔلہ رٜی حٓے ٗہیں ٓہخٍ ٓکخ طٞ ْٛ کہخں ٓہخٍے گےە ْٛ ٗ

ٓیں حط٘ی ک٘خىگی ٛے کہ ْٛ ہللا کٞ ٓٔیٹ ٓکیںە ْٛ حٓے ىیکٜ ٗہیں ٓکیں گے ٓگَ حیک رخص کخ یویٖ ؿخٗی۔ کہ ہللا حپ٘ے ٝؿٞى ٓے 

ؿذ آپ هَإٓ کی حیک حیک آیض کٞ َٛ کی ٓٞؿٞىگی کی ىُیَ هَإٓ ٛےە  ی ىُیَ ٓے پہچخٗخ ؿخطخ ٛے حٍٝ حّٗہیں رِکہ حپ٘ی ٓٞؿٞىگی ک

 حٗيحُ ٓے پَکٜٞ گے طٞ ہللا کٞ ؿخٕ ؿخٝ گےە  ١scientificَیوے ٓے 

ُٚ    ە ە ە " ُظ ـٰ َٔۡض َءحيَ ٌذ ُأۡكٌِ ـٰ ٍَسُ ە ە ە ًَِظ ۡٞ ُٓ ٞى ] ُٛ  :1   ] "

 ٓیں آُٓخة گت ٛیںە ٛے کہ یہ آیخص َٛ ىٍٝ، َٛ ُٓخٗے حٍٝ َٛ ٝهض یہ ہللا کی ٓلکْ آیخص ٛیںە هَإٓ ٓیں ہللا کخ ىػٞیٰ 

رہض ٓے ُٞگ کہظے ٛیٖ کہ هَإٓ کی کچٜ آیخص ٓوخٓی ٛیںە کیخ آپ کٞ ٓؼِّٞ ٛے کہ یہ کیخ ٛٞ ٍٛخ ٛے؟ یہ حّ ُیے کہخ ؿخ ٍٛخ ٛے طخ کہ 

ے کَ ىٝە " یخٍ! یہ طٞ ُٞکَ ٛیں، یہ طٞ حّ ٝهض کے ُیے طٜیں، حد ٛٔخٍے ُی۔ طٜٞڑی ٛیںە " ؿیٔ neglectپہِے ٛی ٓے کچٜ آیخص کٞ 

کٜیؼٚ " طٞ ٓٔـٜ ٛی ٗہیں آطے طٞ حّ ُی۔ ؿٞ چیِ ٓٔـٜ ٗہیں آطی حٓے چٜٞڑ ىٝە  –كٔؼٔن  –كَٝ کَٝ کٞة ٗوٚ کہظخ ٛے: " حُْ 

ٓگَ ہللا کہظخ ٛے کہ هَإٓ کٞ ؿٍٞٝكکَ ٓے پڑٛٞە حد رڑے رڑے ىحٍٗ٘ٞ ٗ۔ ٗکَ آۓ ٛیں، ىیٖ ُٞٗڈٝں کٜٞٗڈٝں کے ٛخطٜٞں ٓیں آ ؿٞ گیخ ٛےە 

کچٜ آیخص ُٞکَ ٛیںە طٞ حگَ ُٞکَ آیخص ٛیں طٞ پَٜ رٜخة! آپ کٞ طٞ ٍَٟٝص ٛی ٗہیں ٛیے حٗہیں پڑٛ٘ے کیە کظ٘ی رے  ٝٙ کہہ ٍٛے ٛیں کہ

ە ٝٙ آپ ٓے کہہ ىیظخ حّ هْٔ کخ ؿزَ ر٘يٝں پَ ٗہیں ٍکٜظخ َٜٓف پڑٛخة ٛٞطی ٛٞ گی ؿٞ آپ کے کٔی کخّ کی ٗہیں ٛےە ٓگَ ہللا طؼخُیٰ 

آؽ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ رؼي طک کیٔے آٓکظی ٛیں؟ یہ  localطٔہخٍے ُی۔ ٛیں حٍٝ چ٘ي ُٞکَ ٛیں ٓگَ کہ كالں كالں ٓپخٍے ٓے چ٘ي آیخص 

کہظے  intellectualُٞگ پٜیال ٍٛے ٛیں ؿٞ هٞى کٞ  (lesser educated)حكٔوخٗہ طٞؿیہخص حٍٝ حّ هْٔ کی طؼِیٔخص ٓؼخَٗے ٓیں کْ كہْ 

ٓۘ ٛیں ٓگَ حٕ کٞ یہ کہ٘خ رڑی ُیخىطی کی رخص ٛے حٓی ُی۔ ر  اّل هطَٙء حیٔخٕ "ە ە ەڑح ٓ٘ہٍٞ ٓلخٍٝٙ ٛے کہ " ٗیْ كکیْ هطَٙء ؿخٕ حٍٝ ٗیْ 

 ْٛ ٗے یہ ىیکٜ٘خ ٛے کہ

The argument is based upon one major fact  

ٍٝ کَٝں ىے ٍٛی ٛے یہ حپ٘ے آپ کٞ ہللا کہہ ٍٛی ٛے، ٓـٜے حٓے ہللا ٗہیں ٓخٗ٘خ ٓگَ ٓیں حطٜخٍٹی کٞ چیک َٟ versionحطٜخٍٹی ٛٔیں ؿٞ 

گخە حگَ ٓخث٘ٔيحٕ ٓـٜے یہ کہظخ ٛے کہ َِٓٔٔ طـَرخص کَٗےکے رؼي ٓیں حّ ٗظیـے پَ پہ٘چخ ٛٞں کہ پخٗی ٛٔی٘ہ ڈِٛٞحٕ کٞ ؿخطخ ٛے 

طٞ ٓیں ؿذ ىٝ، چخٍ، ىّ طـَرخص کَٝں گخ طٞ ٓیں ٓخٕ ؿخٝں گخ کہ ٓخث٘ٔيحٕ ٓچ کہظخ ٛے ٓگَ ٓیں یہ کہظخ ٛٞں کہ ؿذ آپ پٍٞے هَإٓ کٞی 

ہ ٓخث٘ٔی ٝؿٞٛخص کٞ چیک کَٝ گے طٞ آپ کٞ ہللا کٞ ٓخٕ ُی٘خ چخٛی۔ە ٓیں ٗے آپ کٞ ىٝ یخ طیٖ ٓخث٘ٔی ٝؿٞٛخص ٓ٘خة ٛیں حٍٝ طٔخّ ؿِٔ

حگَ ٓخٍی  ultimately God is rightکے كٞحُے ٓے آپ کٞ رظخ ٍٛخ طٜخ کہ  anthrooplolgyیہ حیک ٓٞ چٜظَ ٓے رٜی ُیخىٙ ٛیںە ؿیٔے ٓیں 

حٗـخّ طک پہ٘چ ؿخثیں ٝٙ ٝٛی  researches يح ٓے ٗہیں َٓ ٍٛیں ٛیں طٞ ٝٙ حرٜی ٍٓظے ٓیں ٛیں، ٓگَ ؿٞهۘ طلویوخص ٓٔظلکْ ٛٞ کَ 

ِّ  researches completeٛیں ؿٞ هَإٓ کی آیض کے ٓطخرن ٛٞ ؿخطی ٛیںە ٝٙ  کخث٘خص  ٛٞ ؿخطی ٛیں حٍٝ هَإٓ حرٜی هظْ ٗہیں ٛٞحە هَإٓ حٗـخ

يح کٞ ہ٘چے، ؿہخں حرٜی ؿيیي حٗٔخٕ ٗہیں پہ٘چخە ؿيیي حٗٔخٕ حپ٘ی ٛيی کے ط٢ٓٞ ٓے هۘ طک ؿخ ٍٛخ ٛے ؿہخں حرٜی ٓخث٘ٔيحٕ ٗہیں پ

challenge  ۘيح یہ ٛيی هظْ کَ کے رہض آگے ٗکَ گیخ ٛےە کَ ٍٛخ ٛے ٓگَ ه 

 

َٖٓ كِ  ٍَِى  ٕ  ُرٞ َٟ أَ خ ُِٗٞى َٛ خ َؿخَٓء َّٔ َٖ )َكَِ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ  ِٚ َٖ ٱَُِّ ـٰ ۡزَل ُٓ َٝ خ  َٜ َُ ۡٞ ٖۡ َك َٓ َٝ  ٍِ َّ٘خ ٍَُس حُ] (٠٨ ٱُ ۡٞ ُٓ ََّ٘ٔ :8 ] 

ٓٞ ؿذ حّ آگ کے پخّ پہ٘چے طٞحٕ کٞ )ٓ٘ـخٗذ ہللا( آٝحُ ىی گجی کہ ؿٞ حّ آگ کے حٗيٍ ہیں )یؼ٘ی كَٗظے( حٕ پَ رٜی رَکض ہٞ 

( حّ پَ رٜی ر ٍَُس حُە کے ہے حٍٝ ٍد حُؼخُٔیٖ پخک ہے َکض ہٞ یہ ىػخ رطٍٞ طلیہ ٝ ٓالّحٍٝ ؿٞ حّ کے پخّ )یؼ٘ی ٰٓٞٓی  ۡٞ ُٓ ََّ٘ٔ :

 []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 8)آیض ٗٔزَ: 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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 ، ؿذ کخث٘خص َٓىٙ ٛٞ ؿخۓ گی، ؿذ ُٗيگی هظْ ٛٞ ؿخۓ گیەؿذ ٍٓٞؽ ُپیٹ ُیخ ؿخثیگخ، ؿذ ٓظخٍے ىٛ٘يَ ؿخثیں گے

 

 

 

 

يح حپ٘ی کخث٘خص کٞ حٗـخّ طک پہ٘چخ چکخ ٛےە کیخ آپ حٓے ؿ٢ِ ػخرض کَٗخ چخٛظے هَإٓ پٍٞی ىٗیخ کی ُٗيگی کٞ حٗـخّ طک پہ٘چخ چکخ ٛے، هۘ 

 طک رٜی ٗہیں پہ٘چےە Mid term statement يح کیٛیں؟ ٓگَ حرٜی طٞ آپ هۘ 

ؼۡ "  ِٓ  ِٝ ٍۡ َٖ ٱۡۡلَ ِٓ َٝ َٞٲص ٍ۬  ـٰ َٔ َٓ ۡزَغ  َٓ ٌِٟ َهََِن  ُٚ ٱَُّ َّٖ ٱَُِّ ُٜ ٍَُس ح] َِ ۡٞ " [ )ْٛ ٗے ٓخص آٓٔخٕ طوِین کی۔ حٍٝ حٓی ١َف کی ٓخص ُٓی٘یں( 12:  مُطاّلَ ُٓ

حرٜی ٓخث٘ٔيحٕ ٝٛخں کہخں پہ٘چخ ٛے ە ە ە حرٜی طک ٝٙ پہِی کخث٘خص کی ىِٛیِ پَ ُٗيگی کے َٓحؽ ڈٛٞٗڈٛ ٍٛخ ٛےە حد کہیٖ َٓین ٓیں 

 خى کَ کے َٓین کی رَكٞں ٓیں ُٗيگی ڈٛٞٗڈٛ ٍٛے ٛیںە ریچخٍے کٞ رَف ِٓی ٛےە ٝٙ هَإٓ کی حٓی آیض پَ ر٘ی

٠ۡء  َك٠ّ  " ە ە ە َٗ  ََّ ًُ خِٓء  َٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ خ  َ٘ ِۡ ََٝؿَؼ َٴٗزیَخء :   ٍَُس ح ۡٞ ُٓ   )ْٛ ٗے طٔخّ كیخص کٞ پخٗی ٓے پیيح کیخ(  [ " 30 ە ە ە ]

رَف ٛے طٞ پخٗی ٛے حٍٝ حٍٝ پَٜ ُٗيگی رٜی ٛٞ گی، کیٞٗکہ یہ آیض رظخطی ٛے کہ ؿہخں پخٗی ٛٞ گخ ٝٛخں ُٗيگی ٛٞ گی حگَ َٓین ٓیں 

 طٞ ٛٞ گیە هَإٓ کے حٗہی ُلظٞں کی كظٔی ر٘یخى پَ ٝٙ َٓین ٓیں ُٗيگی ڈٛٞٗڈٛ ٍٛے ٛیںە lifeکٔی ٗہ کٔی هْٔ کی کٞة 

ىٝ یخ پَٜ حّ کخ حط٘ے كظٔی، یوی٘ی ُہـے ٓے آپ ٓے رخص کَ ٍٛخ ٛے طٞ یخ آپ حّ کٞ ؿ٢ِ ػخرض کَ  ؿذ ىُیَ یہ ر٘ظی ٛے کہ حگَ کٞة

پیيح کَ ىٝ یخ حّ کے کٔی ٍُُٹ کی ؿِطی ػخرض کَ ىٝ یخ حّ  exceptionیخ حّ کے ىػٞے ٓیں  It’s pure scientificطِٔیْ کَ ُٞە  ىػٞیٰ 

آپ  کی کہی ٛٞة کٔی آیض کٞ ٛی ؿٜٹال ىٝ ٓگَ طٜٞڑح ٓخ هیخٍ ٍکٜ٘خ کہ یہ ٛٞى رٜخة کخ کخّ ٗہیں ٛے، یہ پَٝیِ رٜخة کخ کخّ ٗہیں ٛےە

ٓیں طٞ حیٔے ٗہیں ٛے  physicsحٹٜ کَ کہے گخ کہ پَٝكیَٔ ٛخكذ آپ یہ ؿِطی کَ ٍٛے ٛٞ  physicistٓیَی ٓؼخٍ ُے ُٞ ە ە ە حگَ ٓـٜے کٞة 

ٓـٜے  scientistٗہیں ٛٞںە حگَ ٓیں ؿِطی کَ ٍٛخ ٛٞں طٞ ٓیں حٓے ٓخٗظخ ٛٞں ٓگَ ؿذ ٝٙ  physicistطٞ ٓیں کہٞں گخ کہ آپ ٹٜیک ٛٞ، ٓیں 

گخ کہ آپ کخ ىیٖ یہ کہظخ ٛے طٞ ٓیں کہٞں گخ کہ رٜخة طْ ٗے هَإٓ پڑٛخ ٛی ٗہیں ٛے طٞ طْ کیٔے کہہ ٓکظے ٛٞە یؼ٘ی ؿذ طک کہے 

ٗہیں ٍکٜٞ گے ؿیٔے ٓخث٘ٔيحٕ ؿذ ٌٓٛذ طک آطخ ٛے طٞ ػـیذ حكٔوخٗہ رخطیں کَطخ ٛےە ٓیں آپ  researchىٝٗٞں ١َف آپ حیک هْٔ کی 

 ٍص هٍٞ ٓ٘خٗخ چخٛظخ ٛٞں، ٝٙ کہظخ ٛے:کخ حیک هٞرٜٞ Robert Boyleکٞ 

ٓے هخٍؽ کَ ىیں،  researchيح کٞ ٓٞٛٞؽ ٓے هخٍؽ کَ ىیں، هيح کٞ حپ٘ی " کٔخٍ ٛے کہ طٔخّ ٓخث٘ٔيحٕ ِٛحٍ کٖٞٗ کَطے ٛیں کہ هۘ 

يح ح ٛے ٝٙ هۘ يح کٞ حپ٘ے هیخَص ٓے كخٍؽ کَ ىیں ٓگَ ػـیذ رخص یہ کہ ٓذ ٓے رڑح ِٓٔہ ؿٞ طٔخّ ٓخث٘ٔيحٗٞں کے ٓے پَ چڑٛخ ٛٞهۘ 

 ٛےە"

 ە ە ە ٝٙ کہظے ٛیں: يح حٕ کخ ِٓٔہ ٗہ ر٘ےیؼ٘ی طٔخّ ٓخث٘ٔيحٕ ُٗيگی پَٜ کٖٞٗ کَطے ٛیں کہ کْ حُ کْ هۘ 

يح کے رخٍے ٓیں ٗہیں ٓٞچظےە ٝٙ ٓلَٟٝہ ٛے، ٝٙ یہ ٛے، ٝٙ، ٝٙ ٛے" ٓگَ ىٗیخ کے طٔخّ كالٓلَٝں، طٔخّ ٓخث٘ٔيحٗٞں کخ رڑح " ْٛ هۘ 

يح کٞ ؿ٢ِ ػخرض کَ ىٝ طٞ ٗـخص ٛٞ ؿخۓ ە ە ە حگَ ٝٙ ؿ٢ِ ػخرض ٗہیں ٛٞ ٍٛخ طٞ چپکے ٓے حٓے ٓخٕ ُی٘ے ٓیں رٜت هۘ يح ٛے ە ە ە طٞ ِٓٔہ هۘ 

 کیخ طکِیق ٛے طٔہیں " ە ە ە

 ِٕ  ٓیں پٍٞپ ٓیں ٌٓٛزی طلَیکخص حٹٜیں ؿٖ ٓیں (Middle ages)ی حُٰٝ  ؿذ هَٝ

Protestant, Calvinism, Reformation, Renaissance 

اّل " کے هالف ٓۘ  کے هالف ٓخٍح یٍٞپ رـخٝص کَ ٍٛخ طٜخ حٍٝ حٗہٞں ٗے " حهظيحٍِ  Italian Churchںە حٕ طلَیکخص کخ پْ ٓ٘ظَ یہ ٍٛخ کہ ٗخَٓ طٜی

 ۘٓ  اّل طٞ کٔی هیٔض پَ ؿّ٘ض ٗہیں ُی٘ے ىے ٍٛخ طٜخ، ٝٙ کہظخ طٜخؿہخى َٗٝع کیخ ٛٞح طٜخ ە ە ە کیٞں کیخ ٛٞح طٜخ؟ کہ 

I have two certificates of redemption  

ٍَۡص ) ِّٞ ًُ  ُْ ۡٔ َّ٘ ًَح ٱُ ٍَۡص )ٔاِ ٌََي ُّ ٱٗ ٞ ـُ ُّ٘ ًَح ٱُ اِ َٝ ٍَُس حُظّکٞیَ ( ]ٕ(  ۡٞ ُٓ :2 – 1 ] 
ٍَُس حُ (ٕذ ٓظخٍے ٹٞٹ ٹٞٹ کَ گَ پڑیں گےە )حٍٝ ؿ (ٔؿذ آكظخد رے ٍٗٞ ہٞ ؿخٝے گخە ) ۡٞ ]طَؿٔہ: حَٗف ػِی ( 1 – 2)آیض ٗٔزَ: : ظّکٞیَُٓ

 [طٜخٗٞی  

خ ) َٜ حَُ َِ ُۡ ُِ  ُٝ ٍۡ َُِِِض ٱۡۡلَ ُۡ ُُ ًَح  خ )ٔاِ َٜ ُٝ أَۡػَوخَُ ٍۡ َََؿِض ٱۡۡلَ َٝأَۡه خ )ٕ(  َٜ خ َُ َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ٗ ٍَ ٱۡۡلِ ََٝهخ ُع أَۡهزَخٖ(  ٌ ٍ۬ طَُلّيِ ٕٮِ َٓ ۡٞ خ )( يَ َٛ خ )ٍَٗ َٜ َك٠ٰ َُ ۡٝ ٍَرََّي أَ  َّٕ ٍَُس ( ]٘( رِؤَ ۡٞ ُٓ
َِ حُ  [ 1 – 5:  ُشُِّ

حٍٝ حّ كخُض کٞ ىیکٜ کَ  (ٕحٍٝ ُٓیٖ حپ٘ے رٞؿٜ رخہَ ٗکخٍ پٜی٘کے گیە ) (ٔؿذ ُٓیٖ حپ٘ی ٓوض ؿ٘زٖ ٓے ہالثی ؿخٝے گیە )
حّ ٓزذ ٓے کہ آپ کے ٍد  (۴( هزَیں ریخٕ کَٗے ُگے گیە )حّ ٍُٝ ٓذ حپ٘ی )حچٜی رَی (ٖکخكَ آىٓی کہے گخ حّ کٞ کیخ ہٞحە )

ٍَُس   (۵کخ حّ کٞ یہی كکْ ہٞگخە ) ۡٞ َِ حُُٓ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 1 – 5)آیض ٗٔزَ: : ُش ُِّ

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 36 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

ی ىٍؿے کی ؿّ٘ض کخ، حٓیَ آىٓی کے ُی۔ حٍٝ ىَٝٓح حّ ٗے ؿّ٘ض کے كٍٜٞ حٍٝ ٗـخص کے ُی۔ ىٝ َٓٹیلیکیٹ ٍکٜے ٛٞۓ طٜے حیک حػِٰ 

ّٖ کخ ؿَیذ آىٓی کے ُی۔ ە ە ە آپ ٗے ٗخیي حىٰٗ  َِ  Martin Forkی ىٍؿے کی ؿ حػظْ طٜخ ؿٔے " َٛ٘ی کخ ٗخّ ٓ٘خ ٛٞ گخ ٝٙ حٗگِی٘ڈ کخ ُٝی

ظْ " ٗے حّ کخّ پَ ُگخیخطٜخ کہ ٓـٜے َٛ ٍٛٞص پیٔے حکٜٹے کَٗے ٛیںە " ٓخٍٹٖ كٍٞک " کٞ رخىٗخٙ کخ کخٗٹخ کہظے طٜےە ٝٙ ؿَیزٞں کے ٛ٘

ٌح ىَٝٓی ٓیَے كٞحُے کَە پَ گٍِ ٍٛی ٛے، طـٜے َٛف حیک ٍٝٹی چخٛی۔ ُہٰ  low levelپخّ ؿخطخ طٞ کہظخ کہ یخٍ طیَی ُٗيگی طٞ پہِے ٛی 

َ آىٓی کے پخّ ؿخطخ طٞ کہظخ: " یخٍ طْ ػیٖ ٝ ػَ٘ص کَ، کَ کے رڑے ٓٞٹے ٛٞ گ۔ ٛٞ، طٔہخٍح ٓخٍ رٜی ٓیَح ٛی ٛے، ؿذ ٝٙ کٔی حٓی

كخُظٞ ىٝ ٍٝٗہ طٔہخٍی ٓوظی آ ؿخۓ گی " حّ کے رخٍے ٓیں کہخ ؿخطخ ٛے کہ حّ کخ کخٗٹخ َٛ ٍٛٞص چِظخ طٜخ، ٝٙ َٛ ٍٛٞص َٛ ر٘يے ٓے 

 َ٘ی ٛ٘ظْ " کی كکٞٓض کے هِحٗے کٞ رَٜ ىیخە ٝٙ رڑح ٓ٘ہٍٞپیٔے ٗکِٞح ُیظخ طٜخ حٍٝ حّ ٗے " ٛ

Lord of exchequer طٜخە 

کی طلَیک آة، ٌٓٛذ پَ حػظَحٟخص َٗٝع ٛٞۓ، ٓیکَُٞحُّ آیخ، حٍٝ پَٜ ٍكظہ ٝكظہ ٓیکَُٞحُّ کی  enlightenmentٓیں یہ کہہ ٍٛخ طٜخ کہ ؿذ 

کخ آپْ ٓیں  progress of manحٍٝ  enlightenmentٞکَیٔی، ٓیکَُٞحُّ، گَى ریٹٜ٘ی َٗٝع ٛٞ گت طٞ حّ كٞحُے ٓے ٓٞحٍ یہ ٛے کہ ڈیٔ

)ٓیں حپ٘ے ٛخں کی رخص ٗہیں کَ ٍٛخ، کیخ طؼِن ٛے؟ کیخ ىحڑٛی ٝحَ ٹٜیک ١َف گخڑی ٗہیں چال ٓکظخ؟ کیخ ُٓٞٞی حچٜی كخثَ ٍٝک ٗہیں کَ ٓکظخ؟ 

ػخُْ ٗے ىیٖ کٞ ریچ٘خ َٗٝع کیخ ٛٞح طٜخ یؼ٘ی حٕ ىٗٞں ؿذ ٓخٍٹٖ  ٓگَ حَٛ رخص یہ طٜی کہ حّ ٝهض ىیٖ کے ٛٔخٍح طٞ ٓذ کچٜ کَ ٓکظخ ٛے(

طلَیک َٗٝع ٛٞة طٞ ٍٖٝٓ کیظُٜٞک پخىٍیٞں کخ یہ كخٍ طٜخ کہ ٝٙ ؿّ٘ض کے َٓٹیلیکیٹ ریچظے طٜےە ىّ پخٝٗڈ ٓیں رڑی  Calvinistُٞطَٜ کی 

حیک پخٝٗڈ حیک ىٕ ٓیں رٜی ٗہیں ِٓظخ طٜخە ٝٙ ؿّ٘ض کہخں ٓے ؿّ٘ض حٍٝ پخٗچ پخٝٗڈ ٓیں چٜٞطی ؿّ٘ضە حد ؿَیذ کیٔے ىے پخٗچ پخٝٗڈە حٓے طٞ 

وطہءٗظَ ٛے ؿٞ ٌٓٛذ کٞ َٓے ُیظخ، ٝٙ پخىٍی کٞ کہخں ٓے ىیظخە یہ ٝٙ ٓؼیخٍ طٜے ؿٖ کے هالف ٓیکَُٞحُّ ٗے رـخٝص کیە ٓیکَُٞحُّ ٝٙ ۘٗ 

کے ٜٓ٘ق ٛیںە ٓذ ٓے پہِے 'ٛخُی ٛخکْ '  ٓے َٛ هْٔ کی ىٗیخٝی كيٝى ٓے ٗکخُ٘خ چخٛظخ ٛےە ' ٛخُی ٛخکْ ' حٍٝ ' رَیڈ َ ' حّ

 ٗے یہ ُلع حٓظؼٔخٍ کیخ حٍٝ حّ ٗے حپ٘ے ؿِٔے ٓیں کہخ کہ

Secularism and religion are as apart as the land from the sea. 

ؿگہ حّ ٗے  ُٓیٖ، ٓٔ٘يٍ ٗہیں ٛٞ ٓکظی حیٔے ٛی ٌٓٛذ، ٓیکَُٞحُّ ٗہیں ٛٞ ٓکظخ حٍٝ ىَٝٓی ؿیٔے ٓٔ٘يٍ، ُٓیٖ ٗہیں ٛٞ ٓکظخ،

 ر٘٘خ پڑے گخە " (atheist)کہخ: " حگَ طٔہیں ٓیکَُٞ ٛٞٗخ ٛے طٞ طٔہیں حیک حچٜخ 'َىیٖ' 

 systemsحٍٝ رخهی  (democracy)یہ ٟٝخكظیں کَطے ٛٞۓ ْٛ آؽ کے ىٍٝ طک آطے ٛیں کہ ٓخڈٍٕ ُٓخٗے ٓیں ٌٓٛذ، ٓیکََُحُّ، ؿٔہٍٞیض 

 حٍٝ کیخ ٌٓٛذ حٕ كخَص ٓیں ُٗيٙ ٍٛے گخ؟ رخص یہ ٛے کہکے ٛخطٜٞں کْ هْٔ کے ٓٔخثَ کخ ٓخٓ٘خ کَ ٍٛخ ٛے 

It’s a discussion of morality  ٍَٝیہ حهالهیخص ٓے ٓظؼِوہ رلغ ٛے(ە ٓخث٘ٔی حٍٝ ٛ٘ؼظی حیـخىحص ٗے حٗٔخٕ کٞ حیکخ ػـیذ ٝ ؿَیذ ؿ(

 رو٘خ ٛےە

 He is considering himself to be the god of earth, like Americans who teach their children that all Americans are like gods. 

 يح کیطَف ٛیں(يح ٓٔـٜ ٍٛخ ٛے، ؿیٔے حَٓیکی حپ٘ے رچٞں کٞ ٓکٜخطے ٛیں کہ طٔخّ حَٓیکی هۘ )حٗٔخٕ حپ٘ے آپ کٞ ُٓیٖ کخ هۘ 

خں ُڑطخ ٛے؟ کہخں ؿ٘گ یہ كِٔلہ ىٗیخۓ ٓـَد ٓیں ٓوزٍٞ ٛٞ ٍٛخ ٛےە ِٓٔہ یہ ٛے کہ یہ ٌٓٛذ کے هالف کیٞں ٛیںە ٌٓٛذ حٕ ٓے کہ

ٛٞطی ٛے؟ کیخ ٌٓٛذ کہظخ ٛے کہ ٓل٘ض ٗہ کَٝ، ٛيحهض ٗہ رَطٞ، کیخ ٌٓٛذ کہظخ ٛے کہ طْ حهالم ٗہ رَطٞ، آهَ کْ ؿگہ ؿخ کے ٌٓٛذ حٕ 

 کے هالف رخص کَطخ ٛے؟ یہ ؿٞ ٓیں آپ کٞ رخص رخص ٍٛخ ٛٞں یہ ٝٙ رخص ٗہیں ٛے ؿٞ ػخّ ُٞگ ٓٞچظے ٛیںە یہ حیک هٜٞٛی رخص ٛے کہ

پیيح کَ چکخ ٛے، حط٘خ  egocentricityؿيیي ُٓخٗے ٓیں ٓیکَُٞحُّ کیٞں ٌٓٛذ کے هالف ٛے؟ حّ کی ٝؿہ یہ ٛے کہ آؽ کخ حٗٔخٕ حط٘ی 

 ٛٞ چکخ ٛے ؿیٔے هَإٓ ٗے کہخ:  over confidentٓظَّٔى ٛٞ چکخ ٛے، حپ٘ے آپ ٓیں حط٘خ 

َٞ ٍ۬ ە ە ە  " ُٜ خ َؿ ٍ۬ ٓ َٕ ظَُِٞ خ ًَ    ُٚ ٍَسُ اَِّٗ ۡٞ ُٓ َٴ  ] َِحدح " [   82:  ك

کے حّ ُی۔ هالف ٛے کہ  moralityکَ چکخ ٛے حٍٝ یہ  under estimateکَ چکخ ٛے یؼ٘ی ٝٙ رخهی كوخثن کٞ  over estimateٝٙ حپ٘ے آپ کٞ 

 ٗخ( کزٜی هيح کٞ هزٍٞ ٗہیٖ کَطیە)حَ  egoیہ حپ٘ی ًحص ٓے رخَٛ کٔی کخ كکْ ٓخٗ٘خ ٗہیں چخٛظخە حّ کی 

Morality is basically religious  ٙٝ حهالهی هٞحٗیٖ ر٘یخىی ١ٍٞ پَ ٌٓٛزی ٛیںە ٓیکَُٞحُّ ٌٓٛذ کٞ حّ ُی۔ ٗہیں ٓخٗظخ کیٞٗکہ یہmoral 

ٛٞطے ٛیںە یہ طٞ ْٛ ؿْ٘ پَٓظی کہ هخٕٗٞ پخّ کَ ٍٛخ ٛے، یہ طٞ حٕ کی  issueيح کی ١َف ٓے هٞحٗیٖ ٗہیں ٓخٗ٘خ چخٛظخ ؿٞ هۘ 

properties ٞکے هٞحٗیٖ پخّ کَ ٍٛخ ٛے، یہ ط Freedom of sexes  ۘيح کے حكکخٓخص کٞ کیٔے ٓخٗے؟ ٝٙ حیک کے هٞحٗیٖ پخّ کَ ٍٛخ ٛےە یہ ه

 ؿِٔہ ػخّ ١ٍٞ پَ رُٞظخ ٛےە

What God has to do with our private matters?  ۘيح کٞ ٛٔخٍے ًحطی ٓؼخٓالص ٓیں ٓيحهِض کخ کٞة كن ٗہیں(ە )ه 

 یں ٓخٗ٘خ چخٛظےە کیٞں ە ە ە ؟ ٝٙ کہظے ٛیں: ٝٙ ہللا کٞ ٓخٗ٘خ چخٛظے ٛیں ٓگَ ہللا کخ كکْ ٗہ

God has to do nothing with our private life. 
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ْٛ حٗٔخٗٞں ٗے ڈیٔٞکَیٔی کے ًٍیؼے ؿٞ هٞحٗیٖ ر٘خۓ ٛیں ٝٙ رہظَیٖ هٞحٗیٖ ٛیں حٍٝ کٔی کٞ یہ كن كخَٛ ٗہیں کہ ٝٙ حهالهیخص کی 

کے هٞحٗیٖ کٞ  moralityالف ٛیں کیٞٗکہ ٌٓٛذ حٗہیں حهالهیخص ٓکٜخطخ ٛےە حٍٝ یہ ر٘یخى پَ حٕ هٞحٗیٖ کٞ ؿ٢ِ کہےە ٝٙ حّ ُی۔ ٌٓٛذ کے ه

 ٛے: " حے ہللا ٓیخں optionٍکٜ ىیخ ٛےە یہ رہض رڑح هٞرٍٜٞص  optionهزٍٞ ٗہیں کَ ٓکظےە حّ کی ٝؿہ ٓے حٗہٞں ٗے ٌٓٛذ کے حٝپَ حیک 

خٍے پہِٞں ٗے طٞ طـٜے رخَٛ ٗکخٍ ىیخ طٜخە" چِٞ ْٛ طـٜے ہللا ٓخٕ ٛی يح ٍٛ٘خ ٛے یخ ٗہیں ٍٛ٘خ ٛے، ْٛٔٛ طـٜے ٓخٕ ُیظے ٛیں، طـٜے هۘ 

ْ کَ ٍٛے ٛیں حّ کٞ ىیکٜ حٍٝ یہ ٞ حیٔخ کَ کہ َٗحد پی٘ے کی حؿخُص ىے، ىےە یہ ؿٞ کچٜ ُٛیظے ٛیں ٓگَ حپ٘ی َٗحث٢ پَ ٓخٗیں گےە طۘ 

ە ە ْٛ چٞٗکہ حٓٔزِیٞں ٓیں ریٹٜ کَ كیِٜے کَ چکے ٛیں حّ ُی۔ َے کَ ە ٞ حپ٘ے هخٕٗٞ ٝؿیَٙ پَ ٓٞىح آؽ طـٜے ىٗیخ کے ٓخطٜ کَٗخ پڑے گخ، طۘ 

يح ٓخٕ ُیں گےە ٌٓٛذ، ٓیکَُٞحُّ حٍٝ ڈیٔٞ کَیٔی کی یہ ٠ٓلکہ هیِ كخُض آؽ طک پہ٘چ چکی ٛے حٍٝ ٕ کٞ ٓخٕ ُے طٞ ْٛ طـٜے هۘ ٞ حِ حگَ طۘ 

 ۘٓ ٍٛخ ٛے، ٗہ حٕ کٞ پظہ ٛے کہ ٝٙ کْ ١َف ٓٞچ ٍٛے ٛیں،  ٘ٞ ە ە ە! حٕ کٞ ٗہیں پظہ کہ کیخ كخثيٙ ٛٞ ٍٛخ ٛے حٍٝ کیخ ٗوٜخٕ ٌٛٞٓٛذ کخ 

کْ ١َف هیخٍ کَطے ٛیں، ٝٙ َٛف حّ رخص ٓیں ىُچٔپی ٍکٜظے ٛیں کہ ٝٙ کہیں کہ ْٛ ٗہیں ٓخٗظے کیٞٗکہ ٌٓٛذ َػِٔی حٍٝ کْ 

 ں ٗے آپ ٓے کہخ طٜخػِٔی کخ ٗ٘خٕ ٛٞ گیخ ٛےە حد حگِے ُٓخٗے کی ١َف آی۔ حٍٝ ىیکٜی۔ کہ ٌٓٛذ ٓیں کیخ ٛٞ ٍٛخ ٛےە ؿیٔے ٓی

I will go back again and I’ll tell you that theory of ‘all things’ is God and nothing else. 

ؿْ ہللا کٞ پظہ ٛے کہ ٓیں ٗے ُٓیٖ کیٔے ر٘خة، ٓیں ٗے آٓٔخٕ کیٔے ر٘خیخ، ٓیں ٗے حّ ٓیں کیخ حٍٛٞ ٍکٜے، ٓیں ٗے حّ کٞ کیخ 

کٕٞ ٓے ر٘يے پیيح کی۔ حٍٝ کہخں طک کَٝں گخ حٍٝ ٓیَے ٍُٓٞٞں ٗے ٓیَح پیـخّ پہ٘چخیخە کٔخٍ کی رخص ٛے طوِیوی ٍٗگ ىیخ، ٓیں ٗے حّ ٓیں 

يح ٗے رٜی کٞة ٗٞآرخىی ُٓیٖ پَ طوِین کی ٛےە كَم یہ ٛے کہ کہ آؽ رٜ ْٛ ُٞکَ ٗٞ آرخىیٞں کخ ًکَ کَطے ٛیں حٍٝ یہ ٗہیں ٓٞچظے کہ هۘ 

 ٗٞآرخىیخطی ٗظخّ طوِین کَطے ٛیں حٍٝ ہللا ٗے یہ ٗظخّ ٍكْ ٝ کَّ کے ُی۔ طوِین کیخەْٛ ىَٝٓے ُٞگٞں پَ ؿزَ ٝ ٓظْ کے ُی۔ یہ 

َٔشَ "  ََّۡك ِٚ ٱُ ِٔ ًََظَذ َػ٠َِٰ َٗۡل َٴَٗؼخّ : "  ٍَُس ح ۡٞ ُٓ  [ 12  " ]

ہ کخث٘خطی ٓخٗہء آهَ ٓیں ٓخثْ٘ ٛٔیں کیخ ىیظی ٛےە ٓخثْ٘ کہظی ٛے کٓیں ىیکٜ٘خ چخٛظخ ٛٞں کہ ٓخثْ٘ ٛٔیں کیخ آكَ کَطی ٛے؟ ُ

 ١ٍٞ پَ

Cold stars are extracting energy from the warm stars.  

 َِ كَحٍص ؿخٍی ٛےە گَّ ٓظخٍٝں ٓے كَحٍص ٗکَ کے ٹٜ٘ڈے ٓظخٍٝں کٞ ؿخ  کچٜ گَّ ٓظخٍے ٛیں حٍٝ کچٜ ٹٜ٘ڈے ٓظخٍے ٛیں، یہ طَٓی

ے حّ ُی۔ حٗـخّ یہ ٛے کہ کچٜ حٍرٞں ٓخُٞں کے رؼي ٍٛی ٛے ٓگَ ٹٜ٘ڈے ٓظخٍے گَّ ٛٞٗے کے رؼي گَّ ٓظخٍٝں کٞ طَٓیَ ٗہیں کَ ٓکظ

 ۘٓ ٗہیں ٛٞ گخ کیٞٗکہ گَّ ٓظخٍٝں کی كَحٍص هظْ ٛٞ ؿخۓ  chanceَىٙ، ین رٔظہ حٍٝ هخُی ٛٞ گی حٍٝ کٔی کی ُٗيگی کخ کٞة طٔخّ کخث٘خص 

ٍ ٛٞ گخ ؿہخں پَ کٔی رٜی كخٍ گی حٍٝ ٹٜ٘ڈے ٓظخٍٝں کی كَحٍص رٜی ٓخطٜ ٛی هظْ ٛٞ ؿخۓ گی حٍٝ پٍٞی کخث٘خص حیک ین رٔظہ ٓٔ٘ي

 )حهظظخّ( ٛے ؿٞ ٓخثْ٘ پیٖ کَ ٍٛی ٛےە  endٓیں ُٗيگی پ٘پ ٗہیں ٓکظیە کخث٘خص کخ یہ ٝٙ 

َى َکٜٞں ٓیخٍچے گّٜٞ ٍٛے ٛیں، ؿیٔے ہللا ٗے هَإٓ ٓیں کہخ کہ حگَ ٓیں ٍىگِ ٓخثْ٘ یہ پیٖ کَطی ٛے کہ ُٓیٖ کے حِ  endىَٝٓح 

 ٓخثْ٘ کہظی ٛے کہ We will be just historyطٞ طْ ُٓیٖ ٝحُے هٞحد ٝ هیخٍ ٛٞ ؿخٝە آٓٔخٗٞں ٓے حیک پظَٜ پٜی٘ک ىٝں 

Asteroids are coming very close to the earth  حٍٝ ؿذ رٜی کٞة رڑحasteroid  ْٛ ُٓیٖ ٓے ٹکَح گیخ طٞ ْٛ ٍهٜض ٛٞ ؿخثیں گےە

  Total Annihilationحٗٔخٗٞں کی روخء ٗہیںە ٛٔخٍح حٗـخّ ٓٞص ٛےە 

کْ ٛٞ گت ٛے، كَحٍص رڑٛ ٍٛی ٛے،  layerحیک طیَٔح حٗـخّ ؿٞ ٛٔیں ٓخثْ٘ رظالطی ٛے ٝٙ طٞ ٍُٝ آپ حهزخٍٝں ٓیں پڑٛظے ٛٞ کہ حٝ ُٕٝ 

 َِ  آد آٗے ٝحُی ٛےە هطزیٖ پَ رَف پگَٜ ٍٛی ٛے حٍٝ ٓخٍی ُٓیٖ ُی

ْ حیک ىَٝٓے کٞ هظَ کَیں گے، ٓخٍیں گے، ٓیں ٗے رٜی ٓٞچخ ٛٞح ٛے کہ آرخىی رڑٛ ٍٛی ٛے، ٍُم کْ ٛٞ ٍٛخ ٛے، ٛ endحٍٝ حیک 

ؿیٔے حد ٛٞٗخ َٗٝع ٛٞ گیخ ٛےە پَٜ طٜٞڑے ٓے ُٞگ رچ ؿخثیں گے ؿٖ کٞ ُٓیٖ پٍٞی آ ؿخۓ گی حٍٝ حٕ کٞ ٍٝٹی رٜی پٍٞی آ ؿخۓ گی 

  .Most of the people have to dieحّ ُی۔ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ 

ے کہ حهظيحٍ کٜٔکظخ ٛٞح کٔی ٓخث٘ٔيحٕ کے ٛخطٜ ٓیں آ ؿخۓ حٍٝ ٓخث٘ٔيحٕ کٞة حیک پخٗچٞحں حٍٝ آكَی حٗـخّ یہ رٜی ٛٞ ٓکظخ ٛ

romantic  ٖطٜٞڑح ٛی ٛٞطخ ٛے یخ حّ ٗے ؿٍِ حُـَِص طٜٞڑی ٛی گخٗی ٛےە ٝٙ حٗيحُٙ ُگخۓ گخ کہ آکٔیـٖ حط٘ی ٛے، رَف حط٘ی ٛے، کخٍر

٘ے حٗٔخٕ ُٓیٖ پَ چخٛیں حٍٝ ٝٙ رخهی حٗٔخٗٞں کٞ ٛٹَِ کی ١َف گیْ ڈحة حکٔخثیڈ حط٘ی ٛے، پَٝٹیِ٘ حط٘ی ٛیں، ٛخٍِٓٞٗ حط٘ے ٛیں ە ە ە حط

ٛے،  endیہ رڑح ٗیچٍَ ٓخ ٘گٜخ ىے گخ حٍٝ یہ حیک رہض هيٍطی ٓخ حٗـخّ ٛٞ گخە آپ کہظے ٛیں کہ یہ کیٔے ٛٞ گخ ٓگَ ٓیں کہظخ ٛٞں کہ ٓۘ 

رخٍ ُگی ٛٞطی ٛے کہ پخٗی کی هِّض پخکٔظخٕ حٍٝ رٜخٍص ًهخثَ کی کٔی، ُٓیٖ کی هِّض، ؿیٔے آپ َٛ ٍُٝ حهزخٍ ىیکٜظے ٛٞ، حیک هزَ رخٍ

ٌح َٓٝ گے حٍٝ ٓخٍٝ گےە کیخ پَٜ آپ ٓیں ؿ٘گ کخ ٓزذ ر٘ے گی، حیٹٔی ؿ٘گ کخ ٓزذ ر٘ے گی، پخٗی کے رـیَ آپ ُٗيٙ ٗہیں ٍٙ ٓکظے ٛٞ ُہٰ 

کخ ٝػيٙ کَطخ ٛے، ٝٙ ؿٞ  ُِٝ  ؿٞ آپ ٓے ٍۘ یي َٛف ہللا کے ٓخطٜ ٛےە ٝٙ ہللآّ ٱیي َٛف ٌٓٛذ کے ٓخطٜ ٛے، ّٓ ٱیي ٛے؟ ّٓ ٱکے پخّ کٞة حٍٝ 

 پَ هخثْ ٛےە claim٘ظخ ٛے حٍٝ ؿٞ پہِے ٘ظخ ٛے، ٝٙ ؿٞ آپ کٞ حٍرٞں ٓخُٞں کی کہک٘خٗی ُٗيگی کے ُی۔ چۘ آپ ٓے کچٜ کٞ حٗؼخّ کے ُی۔ چۘ 

ٌٍَ۬  ا٠ِِّٗە ە ە "  ِٝ  ك٠ِ َؿخِػ ٍۡ ِِیَلش ٍ۬  ٱۡۡلَ ََس  ە ە ە ]َه ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :30  ] "

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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 كکٞٓض کے ُی۔ حّ کی ح١خػض ٍَٟٝی ٛے ؿیٔے حهزخٍ ٗے کہخ: حٍٝ حّ

 ِٛحٍ ٓـيٝں ٓے ىیظخ ٛے آىٓی کٞ ٗـخص  ٞ گَحں ٓٔـٜظخ ٛےٝٙ حیک ٓـيٙ ؿٔے طۘ  

ٛٔخٍے پخّ ٗہیں ٛے حٍٝ حگَ ٛے طٞ هَإٓ کی کٔی حیک آیض کٞ  reasonحگَ ْٛ حٓے طِٔیْ کَطے ٛیں ؿْ کٞ ؿٜٹالٗے کی کٞة 

ٞى کٞ ٍُٝآٍٝ ٓٔـٜظے ٛٞ حٍٝ ىُیَ ٝحُے ٛٞ طٞ هَإٓ کی حیک آیض ؿٜٹال ىٝ ٓگَ حّ کی طٜيین کے ُی۔ حٕ پڑٛ حٍٝ ؿٜٹالٗخ ٛٞ گخە حگَ ه

uneducated :ر٘يے کے پخّ ٗہ ؿخٗخ 

َٕ )" ە ە ە  ٞ ُٔ ََ طَۡؼَِ  ْۡ ُ٘ظ ًُ َِ إِ  ًۡ ٌِّ ََ ٱُ ۡٛ ْح أَ ٓٞ ُِ ـٴَ ۡٔ ٍَُسحُّ٘لَ : َٖٗك ۡٞ ُٓ  [ )43 ] " َِ   ے حگَ طْ ٗہیں ؿخٗظے(ًکَ ٓ )پْ پٞچٜ ُٞ حٛ

 ٗے کہخ ٛے: رِکہ حّ کے پخّ ؿخٗخ ؿٔے ہللا طؼخُیٰ 

ِْ ە ە ە "  ِۡ ِؼ ُۡ َٕ ك٠ِ ٱ ُوٞ ِٓ ََّٲ ََحٕ :  ە ە ەَٝٱُ ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ "  [  ِْ ٝحُے()پوظہ ػِ 7]

 طِے ٛیںە ِْ كخَٛ کَطے ٛیں حٍٝ ٝٙ ػخُْ ہللا کے ُزخىےِْ كَحٓض ٓے ٛےە ؿٞ ہللا کے ر٘يے ٛیں ٝٙ ہللا کے هٞف ٓے ػِ ػِ 

ُٓئْح  "  ـٰ َٔ ُؼَِ ُۡ ِٙ ٱ ٖۡ ِػزَخِى ِٓ  َٚ ٠ ٱَُِّ َ٘ خ يَۡو َٔ ٍَُس  ] ە ە ە اَِّٗ ۡٞ " [  ّ کے ػخُْ ٛی ڈٍطے ٛیں(ٱّ کے ر٘يٝں ٓیں ٓے ٱ)رے ٗک ہللا ٓے  28:  َكخ١َُِٓ

 طٞ پَٜ یوی٘خ  

The religion offers you very brillian end of this world.  

ىَٛ ہللا ٓیخں کظ٘خ ٓخٍ ُے ٱٓیٖ کٞ ىَٝٓی ُٓیٖ ٓے ريٍ ىیں گےە ىیکٜی۔! یہخں ًهخثَ کی کظ٘ی کٔی ٛے حٍٝ کہظخ ٛے کہ ْٛ حّ ُ ۘهيح

کے ریٹٜے ٛٞۓ ٛیںە ٝٙ كَٓخطے ٛیں کہ ْٛ حّ ُٓیٖ کٞ ُٓیٖ ٓے ريٍ ىیں گےە ٝٙ كَٓخطے ٛیں کہ ْٛ طٔہیں حیک حیٔی ؿّ٘ض ٓیں ُے 

 Do we really believe in God andں کے حٍرٞں حٍٝ کَٜرٞں ٓظخٍٝں ٓے رٜی ُیخىٙ ٛےە کے ؿخثیں گے ؿْ کی چٞڑحة، ُٓی٘ٞں حٍٝ آٓٔخٗٞ

then we claim we are Muslims.  

 ٛیںە حٓالّ حیک حرظيحة هيّ ٛے movementsحٓالّ حٍٝ حیٔخٕ ىٝ 

It’s a quantum jump, It’s a suddenness.  

ٛے کہ ؿذ  quantum jumpیں ٛےە ؿذ حیک آىٓی کِٔہ پڑٛظخ ٛے طٞ یہ رٜی حیک )حچخٗک طزيیِی( ٓ quantum jumpsکخث٘خص ٓیں َٛ چیِ 

 آپ حپ٘ی رے هزَی حٍٝ َػِٔی ٓے کہظے ٛیں 

 ِٚ ٍُ ٱَُِّ ٞ ُٓ ٍَّ ٌيٍ۬  َّٔ َل ُّٓ  ُٚ ََّ ٱَُِّ َٚ اِ ـٰ ٓ اَُِ ََ ٓیں ڈحٍ طٞ آپ حپ٘ی ؿخٕ کٞ ػٌحد ٓیں ڈحٍ ىیظے ٛیںە ٓیں ٓچ کہہ ٍٛخ ٛٞں کہ ْٛ حپ٘ی ؿخٕ کٞ ػٌحد  "    " 

يح طک پہ٘چ٘ے کے ُی۔ آپ کٞ کظ٘ے ِٓیٖ حٍٝ رِیٖ يح ٗہیں ٓگَ َٛف حیک ہللا، طٞ پَٜ حّ حیک هۘ ُیظے ٛیں کیٞٗکہ ە ە ە َحُہ حَ ہللا کٞة هۘ 

کے يحٝٗي طک پہ٘چ٘ے هۘ  کَٗخ ٛٞطخ ٛےە یہ رلغ ٛے، یہ ؿيُیخص ٛے، یہ ؿٍٞٝكکَ کی ؿ٘گ ٛے کہ ْٛ ٗے َٛف حیک ّٛلضِ  rejectيحٝں کٞ هۘ 

يح، آٓظی٘ٞں کے چٜپے ٛٞۓ ىیٞطخ، ٛٔخٍے رخ١ٖ کے ٗلخم، ٛٔخٍے رٍِگٞں کی يحٝں کی ٗلی کَٗخ ٛٞطی ٛے، حهظيحٍ کے هۘ کظ٘ے هۘ  ُی۔

 َِ کَىحٍ، ٛٔخٍے ٍْٓ ٝ ٍٝحؽ، ٛٔخٍی ٓٞچیں ؿٞ کٔی ٗہ کٔی ٓوٜي ٓے ٝحرٔظہ ٛٞطی ٛیںە حٕ ٓے آُحى ٛٞ کَ ْٛ  ٍٝحیظیں، ٛٔخٍح ؿہ

ٕ کی حٛٔیض کْ کَٗی ٛٞطی ٛےە ؿذ ٱرَٜے ٛٞۓ ؿٞ هٞحٛ٘خص ٝ هیخٍ ٛیں ٱر٘خ کَ، ٗخگٞں کیطَف  Top priorityحپ٘ی  ػخُْ کٞ گخٍِ ٗے پٍَٝىِ 

ٞٹیخں ٍ ٓیں 'كَؽ' رڑٛ ؿخۓ، حیٔی رۘ آپ کے هٞرٍٜٞص گَٜٝں کے آ گے رخڑیں رے ٓہخٍ ٛٞ ؿخثیں طٞ ٝٙ آپ کٞ کخٹ٘ی پڑطی ٛیںە ؿذ آپ کے ىِ 

ٍ کی حّ ٓذ ٝ ٗظْ کٞ کخٹ٘خ ٛٞطخ ٛے طخ کہ آپ یہ ٓٔـٜ ٓکیں کہ حػظيحٍ ہ چَ ٓکے طٞ آپ کٞ حپ٘ے ىِ رڑٛ ؿخثیں ؿہخں ػوَ کخ ؿخٍٗٞ ٗ

 کیخ ٛے؟ 

ٗـخص ٛے حٍٝ حگَ آپ حّ کے ٓخطٜ ٝحرٔظہ  ٓخُکِ  ّٝٙ ٗے آپ کے ُی۔ ٍکٜے ٛیں، ٱػخُیہ  طزخصِ يح آپ ٓے کیخ ڈیٔخٗڈ کَطخ ٛے حٍٝ کیخ ٍۘ هۘ 

)کْ ؿخٍف( کَٗخ ٛےە حٕ ٓے  Ton downحٗٔخٕ کٞ  ًحصِ  کَٗخ ٛےە طکزَّحصِ  Tone downکٞ ْٛ ٗے  ٗـخص ٛٞں گےە ٓخثِ٘ٔ ٛٞں طٞ ٛخكذِ 

 ؿالّ کیطَف ٓيى ُی٘ی ٛے، حٗہیں حپ٘ے ًٖٛ کخ آهخ ٗہیں ر٘خٗخە

There is no conflict between science and religion. Only science has to behave  

ٗہیں ٛےە َٛف ٓخثْ٘ کٞ هٞى کٞ ىٍٓض کَٗخ ٛٞ گخە ىٝ حٍٝ ىٝ چخٍ کی هالهیّض ٓیں ٝٙ حپ٘ے آپ  ٌٓٛذ حٍٝ ٓخثْ٘ کے ىٍٓیخٕ کٞة ط٠خى

 ػخرض ٗہیں کَ ٓکظخ حٍٝ حیک moralistٗہیں ػخرض کَ ٓکظیە کٞة ٓخث٘ٔيحٕ حپ٘ے آپ کٞ  moralistکٞ 

versatile changeable information  
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ِْ حٍٝ هَإٓ ٗے ٛٔیں رظخیخ ٛے کہ کٞ چیِ٘ؾ ٗہیں کَ ٓکظخە طخٍین، كِٔلہ، ػِ  ultimate wordکی ٝؿہ ٓے ٝٙ ہللا کی كّوخٗیّض حٍٝ حّ کے 

)كخَٛ کَىٙ( کَىٙ ٗظخثؾ حّ ٝهض طک ٛلیق ٛیں ؿذ طک ٝٙ هَإٓ کے ٓخطٜ ٛیںە ؿذ طک کٞة ٍیَٔچ هَإٓ  gainرخهی طٔخّ حٗٔخٗٞں کے 

ٓخثْ٘ رٜی چِ٘ے کخ ٍٓظہ ٛے، ىٝٗٞں ٍٓظے حٗکٔخٍ ٓے طک ٗہیں پہ٘چظی طٞ ٝٙ ٍٓظے ٓیں ٛے، ٌٓٛذ رٜی چِ٘ے کخ ٍٓظہ ٛے، 

کَیْ کی ٗ٘خهض طک  يحٝٗيِ ٓے ٗہ چِیں طٞ ىٝٗٞں ٍحٓظے رخآلهَ هۘ  over estimationٓے ٗہ چِیں حٍٝ  under estimationچِظے ؿخثیں، 

 پہ٘چظے ٛیںە

خ  َٓ ؾُ َػَِیۡ  َٝ ـٰ زََِ ُۡ ََّ ٱ َ٘خٓ اِ
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قْال ّ خْاة 

لن ّ قتن کے ًظبم کے ثبؼے هیں کْئ آپ ًے ًبخبئؿ ٹیکكؿ اّؼ ظۘ  [ ًبخبئؿ ٹیکف اّؼ زکْهتی ًظبم] (  3ە12ًوجؽ  قْال

 ؟لیکچؽ ًہیں ظیب اّؼ ًظبم کی تجعیلی کے ثغیؽ هؼبشؽے کی اطالذ کیكے هوکي ُے

ۓ طٞ پَٜ َٓلخُہ حٜٗخف پَ َٟد ُگظی ٛٞ ؿخ diversionیؼ٘ی حٍٛٞ حٍٝ حهالم ٓے  major priorityؿذ کٔی ٓؼخَٗے ٓیں حیک  خْاة;

ّ  ٓیخٕ حیک رہض رڑح هال آؿخطخ ٛےە ك٠ٍٞ ظیـے ٓیں ػٞحّ حٍٝ كکَٔحٗٞں کے ىٍٛے حٍٝ حّ کے ٗ حّ ٗوٚ کٞ ػخَٓ رٜی ٗہیں ر٘خطے طٜے  حکَ

ٝ ؿَیذ حٍٛٞ ٌٓٛذ کے  ؿَیذ حٍٛٞ آؽ کے ٛیں حٍٝ کیخ ػـیذ ؿٞ هٞى حّ کی هٞحٖٛ کَطخ طٜخە چِی۔ ٓیں آپ کٞ رظخطخ ٛٞں کہ کیخػـیذ ٝ

  ٍ َ  ُکٞ ٛیں کہ ك٠ٞ ٍ  ٓے حیک ٗوٚ ٗے ىٍهٞحٓض کی کہ ٓـٜے ػخٓ ٗے حٗہیں ٓوٍَّ ٗہیں كَٓخیخ حٍٝ حٍٛٞ یہ ٍکٜخ کہ  س ٓوٍَّ کیخ ؿخۓە ك٠ٞ

هظيحٍ آ ؿخطخ ؿٞ هٞى کہظخ ٛے یخ ٓخٗگظخ ٛے حّ کٞ ْٛ ػخَٓ ٗہیں ٓوٍَّ کَیں گے کیٞٗکہ حّ ٓیں َٛ ٍٛٞص حیک ٝؿخٛض ١ِزی حٍٝ هٞحٖٛ  ح

ٛے ٓگَ ٛٔخٍح ؿٔہٍٞی ٗظخّ َٗٝع ٛی حّ ىػٞے ٓے ٛٞطخ ٛے کہ ٓیں ٛی آپ کے ٓٔخثَ کخ كَ کَٝں گخ حٍٝ ٓیں ٛی ٝٙ ٝحكي ًٍیؼہ 

ٗے رخىٗخٙ ٓے کہخ کہ ٓیں كلیع حٍٝ حٓیٖ ٛٞں، ٓیں هٞی  یٞٓق   ٛلیق ٛے، ؿیٔے ك٠َصِ  ٛٞںە حیک پیـٔزَ کی ًحص ٓیں طٞ یہ ىػٞیٰ 

يح کی طخثیي ٓے حیٔخ ؿِٔہ کہہ ٓکظخ ٛے ٓگَ هِحٗٞں کی رٜی كلخظض کَٝں گخ حٍٝ طیَے ٓؼخٓالص کی رٜی طٞ پیـٔزَ، هۘ ٛٞں، ٓیں طیَے 

 کٞة رٜی ىَٝٓح ٗوٚ حیٔخ کہ٘ے کخ كن ٗہیں ٍکٜظخە

َٝٙ یخ گَٝپ ٛے یہ آپ ٓیں یہ ر٘یخىی كَم ٛٞطخ ٛے کہ حیک پخٍٹی حػالٕ کَطی ٛے کہ ؿی ْٛ یخ ٛٔخٍح ؿٞ گ individual electinsپخٍٹی یخ 

کَ ىیں کہ ٝٙ ِٓک ٝ  allowکی هيٓض کَے گخە ىَٝٓی پخٍٹی حّ چیِ کی طَىیي کَطی ٛے ٓگَ آپ کیخ کَطے ٛیں؟ حگَ ْٛ کٔی پخٍٹی کٞ 

ے کہ ٍکٜظی ٛے حّ کٞ ٓکَٔ کَے طٞ پَٜ آپ کیخ کَطے ٛیں؟ ىیکٜ٘خ یہ ٛ ض کی هيٓض یخ ػٞحّ کے ُی۔ ؿٞ آٍُٝ ٍکٜظی ٛے یخ ؿٞ ىػٞیٰ ِّ ِٓ 

هيٓض حُ٘خّ کے ُی۔ ٗکَ ٍٛے ٛیں  ٛٞں یخ ؿٖ کٞ یویٖ ٛٞ کہ ٝٙ ٝحهؼظخ   well committedیہ ٝٙ ُٞگ ٛٞٗے چخٛیں ؿٞ رہظَ طؼِیْ یخكظہ حٍٝ 

ٓے پٞچٜخ گیخ کہ کیخ حپ٘ی هّٞ ٓے ٓلزض کَٗخ طؼّٜذ ٛے؟ )یہ رڑح حچٜخ ٓٞحٍ ٛے حٍٝ آپ کے  گَحٓی َٓطزض  حٍٝ هيٓض کَیں گےە ك٠ٍِٞ 

ِْ پَ ٓيى کَٗخ طؼّٜذ ٛےە" طؼّٜذ یہ ٗہیں کہ طْ حپ٘ی هّٞ ٗے كَٓخیخ: " ٗہیں ٓگَ حپ٘ی هّٞ کے ظۘ  ٓٔخثَ کخ كَ ٛے( آپ   politicalرہض ٓے 

ٌٍ ٍکٜظے ٛیں ٝٙ یہ ِْ پَ ٓيى کَٝە ْٛ حپ٘ے ٓیخٓی ٗظخّ ٓیں ؿٞ حیک رڑح ػۘ ٓے ٓلزض ٗہ کَٝ ٓگَ طؼّٜذ یہ ٍَٟٝ ٛے کہ حپ٘ی هّٞ کے ظۘ 

ں حٍٝ ْٛ ؿخٗظے ٛیں کہ یخ حٗظوخد کے ُی۔ ْٛ حّ ٓیں حپ٘ی ٗٔزض، ًحص حٍٝ رَحىٍی ٍَٟٝ ُے کَ آطے ٛی  selectionُیٹیکَٛے کہ کٔی پٞ

 حٗٔخٕ، هيٓضِ  یہ ظخُْ ٛیں، ْٛ ؿخٗظے ٛیں کہ یہ ؿٜٞٹے ٛیں، ْٛ ؿخٗظے ٛیں کہ یہ حیٔخ کٞة کخّ کَٗے کے ُی۔ ٗخ حَٛ ٛیںە یہ هيٓضِ 

 کٞ ٝٝٹ ىیظے ٛیں طٞ ْٛ طؼّٜذ کی ٌٍٗ ٛٞ ؿخطے ٛیںە حٕ ۔ ٗخ حَٛ ٛیںە حٓے کے رخٝؿٞى ؿذ ْٛهّٞ کے ُی هخٗيحٕ حٍٝ هيٓضِ 

ٹیکْ ٛٞں یخ ٗہ ٛٞں ٓٞحٍ یہ ٛے کہ آپ ٹیکْ هٞٗی ٓے کیٞں ٗہ ىٝ، ؿذ آپ حٕ ٓڑکٞں ٓے گٍِطے ٛٞ حٍٝ آپ کٞ ٓ٘خٓذ، ٓظٞحُٕ حٍٝ 

کیخ ٛے؟ ٓیں ٗے پچِٜے ٓہی٘ے ٛی  returnگےە پخکٔظخٕ ٓیں ٹیکِٔ کخ حچٜی ٓڑکیں ٗظَ آثیں طٞ آپ ٹیکْ ىی٘ے کٞ ٓخثی٘ڈ ٗہیں کَٝ 

ىیکٜخ کہ ٓخص ِٛحٍ ٓے ُے کَ ٓخٹٜ ِٛحٍ طک گیْ کے رَ آۓ ٛیں طٞ کٔی ظخُْ كکَٔحٕ ٗے یہ ٓٞچخ کہ یہ کیٞں آۓ ٛیں؟ حٕ ُیڈٍٝں 

ى کَطے ٛٞە ْٛ طٞ ؿ٘ٞں حٍٝ ٓلزض ٓیں ٝٝٹ کی ٓيى کٕٞ کَ ٍٛخ ٛے؟ ٓٞحۓ آپ کے حٍٝ کٞة ٗہیں کَ ٍٛخە آپ ٝٝٹ کے ًٍیؼے حٕ کی ٓي

ىے ٍٛے ٛیںە ْٛ طٞ حٜٗخف کٞ ٝٝٹ ٛی ٗہیں ىے ٍٛے، ْٛ طٞ حهالم کٞ ٝٝٹ ٛی ٗہیں ىے ٍٛےە ْٛ حپ٘ے ٓٔخثَ کٞ ٝٝٹ ٗہیں ىے ٍٛے 

ٝٙ ٓ٘ظوذ ٛٞطے ٛیں آپ  کخ ًٍّٙ رَحرَ هیخٍ ٗہیں ٛٞطخە ؿٞٗہی interestsٛیںە ْٛ طٞ حٕ رے ٍكْ ُٞگٞں کی ٓيى کَ ٍٛے ٛیں ؿٖ کٞ ٛٔخٍے 

کی ٓیٍٔٞی حٕ کے ًٖٛ ٓے ٛٞح ٛٞ ؿخطی ٛے حّ ُی۔ یہ ٓٔـٜ٘ے کی کٖٞٗ کَٝ کہ آپ کْ کٞ ٝٝٹ ىیظے ٛٞ حٍٝ کْ ُی۔ ٝٝٹ 

ىیظے ٛٞ پَٜ آپ کے ٓٔخثَ كَ ٛٞں گےە ٓٔخثَ آپ ٗے هٞى كَ کَٗے ٛیں، یہ آپ کے ٗٔخثی٘يے ٗہیں کَیں گےە حٕ کے پخّ حیٔخ کٞة 

 ەًٍیؼہ ٗہیں ٛے

But if you put on one honest and sincere man whichyou believe honest and sincere  

حٍٝ َٛ چیِ ٓے رڑٛ کَ كیِٔی ٓے رڑٛ کَ، َٛ هيٍ ٓے آگے ؿخ کَ آپ كیِٜہ کَیں کہ ْٛ ٗے حیک حیٔخٗيحٍ کٞ ٝٝٹ ىی٘خ ٛے، ْٛ ٗے حیک 

حٍٝ ٗہ کٔی حیٔے ظخُْ کٞ ؿٖ کٞ ْٛ رخٍرخٍ پَکٜظے ٛیںە ٖٓٞٓ حیک ٍٓٞحم  کٞحُٹی کٞ ٝٝٹ ىی٘خ ٛے، ْٛ ٗے ٗہ كیِٔی کٞ ٝٝٹ ىی٘خ ٛے

آپ رخٍرخٍ حٓی ٍٓٞحم ٓے ڈٓے ؿخطے ٛٞە حّ ُی۔ آپ حچٜخ ِٓٔٔخٕ ر٘٘ے کی  ٓے رخٍرخٍ ڈٓخ رٜی ٗہیں ؿخطخە آپ ٖٓٞٓ ٗہیں ٛٞە

 کٖٞٗ کَٝە

خْ قیبقی زبالت چل ؼُے ُیں کیب اى هیں  اـ ّلت [ کالء کب کؽظاؼّۘ قیبقی زبالت هیں تسؽیکِ ] (  3ە13قْال ًوجؽ 

گِؽ ثیٹِ کؽ تجعیلی کب اًتظبؼ کؽًب چبُی۔ یب ػولی طْؼ پؽ اـ هیں شبهل ُْ کؽ اپٌب کؽظاؼ اظا کؽًب چبُی۔ ە ە ە کیب ظُؽًب 

 ّؼ ؼـ ًتبئح هؽتّت کے گب؟ آپ کب اـ ثبؼے هیں کیب ضیبل ُے؟پبکكتبى کی تبؼیص پؽ ظۘ 

 ڑے هَیذ کے حػَ َٓطّذ کَے گخ، یہ كخَص کچٜ ىٗٞں ٓیں هظْ ٛٞ ؿخثیں گےە حرٜی طٞ حیک ؿ٘گٍٝ ٍّ ٗہیں رِکہ رىۘ  خْاة;

strategy of terrorism ُڑی ؿخ ٍٛی ٛےە 

It is a psychological warfare between the parties. One party is tactically trying to delayed the matter end get advantage and 

other party is putting the pressure on to get advantage.  
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ٓگَ ِٓٔہ یہ ٛے کہ حگَ ٓیں یہ کہ٘خ چخٛٞں کہ ؿذ ْٛ حپ٘ی حّ ػظیْ ُیڈٍٗپ کٞ ىیکٜظے ٛیں طٞ ريهٔٔظی ٓے ٓیں گٞحٙ ٛٞں کہ ؿٞ 

یں آپ ٓے پٞچٜظخ ٛٞں کہ حگَ ٗوٜیظیں ٛیں حٗہٞں ٗے ٝٙ ٓذ ٝػيے کی۔ طٜے ؿٞ حٗہٞں ٗے طٞڑ ىی۔ طٞ ٓ حػِیٰ  رٜی حّ ٝهض کی ٓوظيٍِ 

ّٓہ ىحٍطَیٖ حكَحى آپ حط٘ی حچٜی پُٞیٖ٘ پَ ؿخ کَ ْٛ حپ٘ے رخٍے ٓیں گۘ  ٔخٕ ٍکٜظے ٛیں کہ ْٛ ؿٜٞٹ رٍٞ ىیں گے ٓگَ حگَ آپ کے ِٓک کے ً

یِ پَ ٛٞطخ ٛے طٞ ٗہیں طٞ ؿذ آپ کخ ٛخطٜ كیِٜے کی ىِٛ هِزخ   ٓے َِٓٔٔ ؿٜٞٹ رٍٞ ٍٛے ٛٞں طٞ پَٜ آپ کٞ کیخ کَٗخ چخٛی۔؟ حگَ ًٛ٘خ  

ٗہیں کَطے ٍٝٗہ آپ کٞ رّچہ ّٓوہ کی رخىٗخٛض، ٗظخّ  deserveحّ ٝهض آپ کٞ یہ ٓٞچ٘خ حٍٝ ٓٔـٜ٘خ چخٛی۔ کہ حیٔے كکَٔحٕ ىٝرخٍٙ آٗخ 

 ۘٝ کی کالء ّٓوہ کی ڈٛخة گٜڑی کی رخىٗخٛض کیٞں ٗہیں یخى آطی؟ ٛٔخٍے کیخ طؼّٜزخص ٛیں؟ ٓیں آپ کٞ حیک رخص رظخٝں کہ یہ ؿٞ طلَیک )

طلَیک( چَ ٍٛی ٛے یہ ٓیَے ُی۔ رہض حچٜی طلَیک ٛے حّ ُی۔ ٗہیں کہ یہ چٞٛيٍی حكظوخٍ ٛخكذ کے ُی۔ چالة ؿخ ٍٛی ٛےە ًحطی 

 ١ٍٞ پَ ٓیں حٕ پَ یویٖ ٗہیں ٍکٜظخ ٓگَ ٓـٜے حیٔخ ٓلّٔٞ ٛٞطخ ٛے کہ یہ حیک حیٔی طلَیک ٛے ؿْ کے پیچٜے ُٞگ ؿٔے ٛٞۓ ٛیںە 

ٛٞں کہ ُٞگ پہِی رخٍ یہ ٓٔـٜے ٛیں کہ ٛلیق کیخ ٛے حٍٝ ؿ٢ِ کیخ ٛےە حٕ کے طؼّٜزخص حّ طلَیک  ٓیں حیٔخ حّ ُی۔ ٓلّٔٞ کَطخ

کَٗے کے ُی۔ حیٔخ ٗہیں کَ ٍٛےە حگَ ػٞحّ آؽ طک حّ طلَیک کے ٓخطٜ  supportٓیں حهَحى کے پیچٜے ٗہیں ٛیںە ٝٙ کٔی حیک آىٓی کٞ 

ے کہ ػٞحّ حُ٘خّ کٞ یہ حكٔخّ ٛے کہ ؿٞ کچٜ ٛٞح ٛے ٝٙ ؿ٢ِ ٛے حٍٝ ٝٙ چِ٘ے ٓیں ىُزَىحٗظہ ٗہیں ٛٞة طٞ حّ کی َٛف حیک ٝؿہ ٛ

حّ کٞ ىٍٓض کَٗخ چخٛظے ٛیںە حٓی ١َف آپ پ٘ـخد ٓیں طزيیِی ىیکٜ ٍٛے ٛیں حّ کخ طؼِن ٗٞحَُٗیق ٓے ٗہیں، حّ کخ کٔی حٍٝ ٓے 

َٛف حیک ٓطِذ ٛے کہ حٕ کٞ یہ ٓؼِّٞ ٛے کہ رٜی طؼِن ٗہیں ٛےە حگَ ُٞگٞں کی حیک رڑی طؼيحى گَٜٝں ٓے رخَٛ آ ٍٛی ٛے طٞ حّ کخ 

یہ ؿ٢ِ ٛٞح ٛےە طٞ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ حد ُٞگٞں ٓیں یہ حكٔخّ پیيح ٛٞ ٍٛخ ٛے کہ ٛلیق کیخ ٛے حٍٝ ؿ٢ِ کیخ ٛےە یہ ىیکٜظے ٛٞۓ 

 ّٓیي ٛے کہ حگِے طیٖ چخٍ ٓخُٞں ٓیں ُٞگ حپ٘ے ُی۔ کٔی ٛلیق آىٓی کٞ ٓ٘ظوذ کَیں گےەٱ

ي فیکْى فؽهبتے ُیں کہ ُن خْ کہتے ُیں ٍّ ُْ خبتب ُے; " کۘ  ہللا تؼبلی   [ ي فیکْىثلیف اّؼ کۘاِ اًکبؼِ] (  3ە14قْال ًوجؽ 

 کْ قدعٍ کیْں ًہیں کیب؟ آظمؑ  ثلیف ًے ہللا کے کہٌے پؽ زضؽتِ " لیکي اِ 

ٖ كیکٕٞ " کے طلض ٛی طٜخە ْٛ ٜی " کۘ رِیْ کخ ؿٞ کچٜ کَٗخ طٜخ ٝٙ رهيح ٓخٍی رخطیں طٞ ٓذ کٞ ٗہیں رظخطخ ە ە ە ىٍحَٛ حّ ٗے حِ  خْاة;

ٓے ٗہیں ىیکٜظے یخ ٓیں حّ کٞ حّ ١َف ٗہیں ىیکٜظخە ٓیَی  pattern ٓے ٗہیں ىیکٜظے یخ حّ ُلع کٞ حّ  patternکخث٘خص کٞ حّ 

interpretation  ِہیں ٛےە حّ ٓللٞظ، ٓخٓٹَ پالٕ ٛےە حّ رخص کٞ ٓٔـٜ٘خ کٞة ٓ٘کَ ٗ طٜٞڑی ٓی ٓوظِق ٛےە ٓیَح هیخٍ ٛے کہ یہ ُٞف

 sourcesکٞ حّ ١َف ٓٔـٜیں کہ ْٛ حیک رٔظی رٔخٗخ چخٛظے ٛیں، حّ ٓیں رٔ٘ے ٓے پہِے حّ کخ ٗو٘ہ طیخٍ کَطے ٛیںە حّ کے 

ىیکٜظے ٛیں کہ حّ ٓیں کظ٘ے ر٘يے رٔظے ٛیں، حٗہیں کظ٘خ پخٗی چخٛی۔، ک٘ظی گیْ حٍٝ رـِی چخٛی۔ە حگَ ْٛ ػخّ چٜٞٹے ٓے حٗٔخٕ 

 Go ahead, startرٔخٗے کے ُی۔ حط٘ے ٓخٍے پالٕ ر٘خطے ٛیں، پَٜ ْٛ حیک ٓخٓٹَ پالٕ ر٘خ کے کہظے ٛیں حیک چٜٞٹی ٓی کٔیٞٗٹی 

working on this plan  ِؿخگَ ٱپالٕ ر٘خیخ کہ ٝٛخں کیٔے ُٗيگی کٞ  ػخُْ ٗے کخث٘خص حٍٝ ُٗيگی کے رخٍے ٓیں حیک ٓخٓٹَ گخٍِ حٓی ١َف پٍَٝى

ٍُم حّ ٓیں ٍکٜ٘خ ٛے، کظ٘خ پخٗی ٍکٜ٘خ ٛے حٍٝ کظ٘ے هل٢ ىی٘ے ٛیں؟ کیٞٗکہ یہ ؿزَ ٝ هيٍ کی  کَٗخ ٛے، ٝٛخں حٗٔخٕ کظ٘ے ٛٞں گے، کظ٘خ

ٓللٞظ ٓیں کیخ کچٜ ٗہیں ُکٜخ ٛٞطخ، حّ  ٓللٞظ کہخە ُٞفِ  ىٗیخ ٛے، آُٓخث٘ٞں کی ىٗیخ ٛے طٞ حّ ٗے ٓخٍح ٓخٓٹَ پالٕ ر٘خ کے حٓے ُٞفِ 

 ِٕ  آیض ٓے ىی ٛے:  كکیْ ٓیں ہللا ٗے حّ کی حیک چٜٞٹی ٓے ؿِٜک هَآ

خ"  َٓ ِٝ  ك٠ِ َىحٓرَّش ٍ۬  ِٖٓ َٝ ٍۡ ََّ  ٱۡۡلَ ِٚ  َػ٠َِ اِ خ ٱَُِّ َٜ ُه ُۡ ٍَسُ ە ە ە  ٍِ ۡٞ ُٓ ٞى ] " [  )ُٓیٖ پَ حیٔخ کٞة ؿخٍٗٞ ٗہیں ؿْ کخ ٍُم ہللا پَ ٗہ ٛٞ( 6:  ُٛ

گجیں، پی٘ے طوِین کی۔ گ۔، حگَ  ر٘خة jobs ٓللٞظ ٓیں ٓذ ٓے ُیخىٙ ر٘يٝں کے ٍُم کی كکَ کی گت ٛے، حٕ کٞ گ٘خ گیخ ٛے، یؼ٘ی ُٞفِ 

آپ حٕ پچخّ ٓخُٞں کے پی٘ے ىیکٜٞ حٍٝ پچِٜے پچخّ ٓخُٞں کے پی٘ے ىیکٜٞ طٞ آپ كیَحٕ ٍٙ ؿخٝ گے کیٞٗکہ حٕ ٓیں کٞة ٓٔخػِض ٗہیں 

ٛٞ ٍٛخ  ٓے ITٗہیں طٜی، آؽ َٛ کخّ  (IT)ٛے کہ پہِے ُٞگ کٖ ًٍحثغ ٓے کٔخطے طٜے حٍٝ حد کٖ ًٍحثغ ٓے کٔخطے ٛیںە پہِے آة ٹی 

 ٛےە pre-guessedٛےە ؿٞں ؿٞں حٗٔخٕ رڑٛظے ٛیں حٕ کی حهيحٍ رٜی ريُظی ٛیںە یہ ٓذ کچٜ 

خ"  َٓ ِٝ  ك٠ِ َىحٓرَّش ٍ۬  ِٖٓ َٝ ٍۡ ََّ  ٱۡۡلَ ِٚ  َػ٠َِ اِ خ ٱَُِّ َٜ ُه ُۡ ٍِ  ُْ خ َٝيَۡؼَِ َٛ ََّ َظَو ۡٔ خ ُٓ َٜ َىَػ ۡٞ َظ ۡٔ ُٓ ٍَسُ ە ە ە  َٝ ۡٞ ُٓ ٞى ] ُٛ  :6   ] "

 ىٍؽ ٛے: ںْ ٗے کہخں کہخں ؿخٗخ ٛے؟ کہخں کہخں ٍک٘خ ٛے؟ کیخ کیخ کخّ کَٗے ٛیں ٓگَ یہ کہخحٍٝ ہللا کٞ پظہ ٛے کہ ک

َ ٍ۬  ە ە ە " ذ ٍ۬  ك٠ِ ًُ ـٰ َظ ُِ  ٍ۬ ٖ زِی ٍَسُ ە ە ە  ُّٓ ۡٞ ُٓ ٞى ] " [  ٓللٞظ ٓیں ٛے( )ٓذ کچٜ ُٞفِ  6:  ُٛ

ُٗيگی آُحى  ُحى ٗہیں چٜٞڑح گیخە آپ کخ کٞة حٗيحُِ آُحى ٗہیں چٜٞڑی گتە آپ کخ ٍُم آ physical movementحّ ٓخٓٹَ پالٕ ٓیں آپ کی کٞة 

ٗہیں چٜٞڑح گیخ، ٓٞحۓ حیک کے ە ە ە کہ ْٛ ٗے ىیکٜ٘خ یہ ٛٞطخ ٛے کہ یہ ٓخٍی ُٗيگی کی حهيحٍ کْ ُی۔ ر٘ی ٛیں؟ حگَ كَکض کَ ٍٛے 

زَیّض ٗہیٖ ٛے، حّ کخ ٓطِذ یہ ٓطِذ ؿ ٛیں طٞ کیٞں کَ ٍٛے ٛیںە حگَ ْٛ کٞة کٖٞٗ کَ ٍٛے ٛیں طٞ کیٞں کَ ٍٛے ٛیں؟ حّ کخ هطؼخ  

ّٓے ٍُم ٛے، ُٗيگی ٛے، رچے ٛیں،  ّٓے کیخ کخّ ٛے؟ ہللا کے ً ّٓے کیخ کخّ ٛے حٍٝ ہللا کے ً ٛے کہ آپ کٞ كیِٜہ کَٗخ ٛٞطخ ٛے کہ ٓیَے ً

 ُٗيگی ٛیںە ػِّص ٛے، طٞٛیٖ ٛے، َٓحطذِ 

"  َٖ ِّ ي َّ٘خِّ  ُُ َٞٲصِ  ُكذُّ  ُِِ َٜ َّ٘ َٖ  ٱُ خٓءِ  ِٓ َٔ زَِ٘ی ٱُِّ٘ ُۡ َِ  َٖ َٝٱ ِطی ـٰ َ٘ َو ُۡ ٱ عِ  َٝ َۡ َل ُۡ َٝٱ  ِْ ـٰ َؼ ۡٗ َٝٱۡۡلَ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ ُۡ َِ ٱ َوۡی ُۡ َٝٱ ِش  ِل٠َّ ُۡ َٝٱ ِذ  َٛ ٌَّ َٖ ٱُ ِٓ ََِس  َو٘طَ ُٔ ُۡ یَخٱ ۡٗ ِس ٱُيُّ ٰٞ َلیَ ُۡ ُغ ٱ ـٰ َظ َٓ ًَٲَُِي    

ـٴَخدِ ) َٔ ُۡ ُٖ ٱ ۡٔ ُٙ   ُك ُٚ ِػَ٘ي ََحٕ] (َٗٔٝٱَُِّ ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ  :14   ]"

ي آپ ٓے ہللا ٗے کہخ: : حے حٗٔخٕ! حے هِیلۃ ہللا كی حٍَٝ! یہ طیَح پَٹٞکٍٞ ٛےە طٔہیں ػِّص حٍٝ ٝهخٍ کے ٓخطٜ یہ ٓذ کچٜ ىی٘ے کے رؼ

 پیيح کیخ گیخ ٛےە
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You are born with dignity, you are born within parents because you can not survive alone  

ّ  ٛٞ طۘ  special creation، طْ طْ ٝحكي حیٔے رچے ٛٞ، طْ ؿخٍٗٞ کے رچے ٗہیں ٛٞ کی حَٝى ٛےە طْ حپ٘ے ٓخں رخپ کے رـیَ ٗہیں ُٗيٙ ٍٙ  ٞ آى

ىی گتە حّ ٓخٍے پَٝٹٞکٍٞ ٓیں کچٜ حٓظؼ٘خء  protectionٓکظے حّ ُی۔ پہِے ٓخں رخپ ىیے گ۔، گَٜ ػطخ کیخ گیخ حٍٝ ٓخٍی 

(exceptions)  َٛیں ٓگ ٍَٟٝexceptions  حیکgeneral law ٗہیں ٛٞطخە general law  ّیہی ٛے ؿٞ ہللا ٗے ىیخ ٛٞح ٛے پَٜ حّ کے رؼي ح

 ٗے کہخ کہ ىیکٜٞ حٗٔخٗٞ! یہ طٔخّ ٓہُٞظیں ٓیں ٗے طٔہیں َٛف حیک کخّ کے ُی۔ ىی ٛیں: 

ٍ ح ) ًَُلٞ خ  َّٓ اِ َٝ ح  ٍ۬ َ خًِ َٗ خ  َّٓ ََ اِ زِی َّٔ ُٚ ٱُ ـٰ َ٘ َيۡي َٛ خٕ]( ٖاَِّٗخ  َٔ ٗ َٕ َ / ح ۡٛ ٍَُس ٱُيَّ ۡٞ  [  طٞ ٓـٜے ٓخُٞ چخٛے طٞ ٓیَح حٗکخٍ کَ ىٝ()چخٛے  3:  ُٓ

ٓللٞظ حّ کے ٓٞح کچٜ ٗہیں طٜی کہ ؿذ ڈٍحكٹ٘گ ٛٞ  ٛیں حٍٝ ُٞفِ  well protectedحٍٝ  well measuredیہ طٔخّ حٓزخد ؿٞ ر٘خۓ گ۔ یہ 

ٝؿٞى ٓیں ٗہیں آٗخ ٛے رِکہ چکی، ٗو٘ہ رٖ گیخ، ہللا ٗے حٍحىٙ کیخ طٞ کہخ: " کٖ كیکٕٞ " طٞ کٖ كیکٕٞ ٓے َٓحى کٔی کخث٘خص کخ حچخٗک 

 ؿَحء ٛٞ ؿخٗخ ٛےەٓخٓٹَ پالٕ کخ حِ 

 آپ کے ضیبل هیں ًْاؾ شؽیف کب هكتمجل کیب ُے؟ [ ًْاؾ شؽیف کب هكتمجل] (  3ە15قْال ًوجؽ 

ؿذ ٗہیں ٛےە ٓگَ حیک ػخّ حٗيحُے کے كٞحُے ٓے  affiliationٓیَی پیپِِ پخٍٹی حٍٝ ِْٓٔ ُیگ ىٝٗٞں ٓیں ٓے کٔی کے ٓخطٜ  خْاة;

ٗظَ آطی ٛےە حّ کی  Pakistani egoپخطخ ٛٞںە ٓـٜے حّ کے حٗيٍ هيٍے ُیخىٙ  (administrator)ٓے ًٍح رہظَ ٓ٘ظظْ ٱٓیں ىیکٜظخ ٕٛٞ طٞ 

)حٗخ( رٜی حّ کے حٗيٍ ٛٞ گی ە ە ە پچِٜی ٓؼخُٞں کٞ ىیکٜظے ٛٞۓ ْٛ حیٔخ کہہ ٓکظے ٛیں ؿیٔے کِ٘ٹٖ ٗے رخٍرخٍ حٓے ٓ٘غ  egoحپ٘ی 

ؿخُذ ٍٛیں حٍٝ حّ ٗے ٛيٍ کِ٘ٹٖ کٞ  feelingsٓی رخص پَ حَٛحٍ کَطخ ٍٛخ کہ ٓیں ىٛٔخکہ کَٝں گخە حّ کے حٝپَ یہی پخکٔظخٗی کیخ ٓگَ ٝٙ ح

deny  کیخ حٍٝ حیٹٔی ىٛٔخکہ کَ ىیخ، ؿْ کخ ٛٔیں رؼي ٓیں حُكي كخثيٙ پہ٘چخە حّ ٓیٖ کٞة ٗک ٗہیں کہ حٓی کی ٝؿہ ٓے حٗڈیخ پخک

tention ٗے ٝحُے حٗڈیٖ كِٔے رٜی حٓی ُی۔ كخثَ ٛٞ چکے ٛیں کہ حٗڈیخ کٞ پظخ ٛے کہ حّ کخ حیک پَحثْ ٓ٘ٔٹَ یہ ىکٜخ کْ ٛٞةە رؼي ٓیں آ

رٜی ٛیں حٍٝ یہ حٗہیں حٓظؼٔخٍ رٜی کَ ٓکظخ ٛے حّ ُی۔ ٓیں یہ  sourcesکے پخّ حیٹٔی ًٍحثغ رٜی ٛیں حٍٝ  خٕچکخ ٛے کہ پخکٔظ

ٓے هيٍے رہظَ ٛے حٍٝ ٓیَے هیخٍ ٓیں حگَ ٝٙ رے حیٔخٕ ٛے طٞ رٜی حّ کٞ  contemporariesٓٔـٜظخ ٛٞں کہ حّ ُلخظ ٓے ٝٙ حپ٘ے 

آىٓی  corruptِٓیي طیٖ ٓخٍ ِٓ٘ے چخٛجیں حٓے ُی۔ کہ ٛٔخٍی ػخىص ٛے کہ ْٛ آىٛے گَے ٛٞٝں کٞ پَٜ ٛیَٝ ر٘خ ىیظے ٛیں حیک حٗظہخة 

ٓؼیخٍ رٖ ؿخطخ ٛے حّ ُی۔ ٓذ ٓے رہظَ ١َیوہ یہ ٛے کہ  ؿذ ٓخٍ، ڈیڑٛ ٓخٍ ٓیں ٗکخَ ؿخطخ ٛے طٞ ٝٙ ٛٔخٍے ُی۔ ٓظِٞٓیض کخ حیک

حٓی ٝهض ٛٞ گی ؿذ ْٛ حٕ کٞ کخٍکَىگی کخ پٍٞح ٓٞهغ ىیں حّ ُی۔ ٓیَح  proper assessmentحٓے حّ کخ ٝهض پٍٞح کَٗے ىیخ ؿخۓە حیک 

ًحطی ٍحۓ پٞچٜیں طٞ حگِے طیٖ ٓخٍ حّ هیخٍ یہ ٛے کہ ٝٙ ىٝرخٍٙ ٗخیي آۓ گخ کیٞٗکہ ُٞگ حّ کے رخٍے ٓیں ٓٞچ ٍٛے ٛیںە حگَ آپ ٓیَی 

 کے ٛیںە

ٌّت کی زۘ] (  3ە16قْال ًوجؽ  ایک شطض اپٌی ثیْی کے قبتِ اچِب ثؽتبّ ًہیں کؽتب زبالًکہ اـ  [ ْؼیںظًیب کی ثیْی اّؼ خ

 کی ثیْی اـ کے پْؼے زمْق اظا کؽتی ُے لیکي ٍّ شطض ثظبُؽ ًیک ُے، ًوبؾی ُے، پؽُیؿگبؼ ثِی ُے تْ کیب ٍّ خٌّت

، تْ ْؼیں ثِی ػطب کی خبئیں گئیں زبالًکہ اـ کب ظًیب کب تدؽثہ تْ کچِ اچِب ًہیں گؿؼاهیں چال خبۓ گب اّؼ کیب پِؽ اـ کْ زۘ 

 ؟اـ کے ثبؼے هیں آپ کیب فؽهبتے ُیں

ص ٛے کہ ٓیَے ٓخطٜ ریٹٜے ٛٞۓ طٞكین ٛخكذ پٞچٜ ٍٛے ٛیں کہ ٝٙ کٕٞ ٓی ریٞی ٛیں؟ ٓیں ٓٔـٜظخ ٛٞں کہ یہ رڑی حچٜی رخ خْاة;

 هخٝٗي پَ حپ٘ے كوٞم ؿظالۓ ؿخثیں ٓگَ

We are exploiting God and Prophet pbuh for our own purposes  

کٞ حّ کے رخٍے ٓیں ىی۔ ٛیںە ؿذ هخٝٗي کی رخٍی آۓ طٞ  ٗيؿذ ریٞی کے كوٞم کی رخص آطی ٛے طٞ ٝٙ كوٞم گ٘ٞحطی ٛے ؿٞ ہللا ٗے هخٝ

ٓگَ  In both cases I think we exploit the bood of Godریٞی کخ ٛےە ٝٙ ٓخٍے حپ٘ے رظخۓ گخە  ٝٙ حیٔخ حیک كن رٜی ٗہیں رظخۓ گخ ؿٞ

 ِٕ  ٝحهؼہ ٛے طٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ٝٙ هخٝٗي رہض ريهٔٔض ٛےە factualٓلظَّ ٓٞحٍ کَ ٍٛی ٛیں حگَ حّ حّ هْٔ کخ کٞة  ؿیٔے یہ هخطٞ

 Atheists say that God was dead and reason was born and wel all are [ ضعا کی پہچبى کی ظلیل] (  3ە17 ًوجؽ قْال

reasonable please depate?  

ىُچٔپی ٗہیں ٛے، ٛٔیں کٔی رخص  یہ طٞ آپ کٞ پظہ ٛے کہ ٓیں حٓی رخص پَ حط٘خ ١ٞیَ ُیکچَ ىے کَ آیخ ٛٞںە ٛٔیں حّ رخص ٓے خْاة;

يح کٞ ٗہیں ٓخٗظخ طٞ کیخ حّ کے پخّ حٗکخٍ ٛٞ کَ کہہ ٓکظخ ٛے کہ ٓیں هۘ  کے ٓـ٘ٞٗخٗہ طؼّٜذ ٓے کٞة ٝحٓطہ ٗہیں ٛےە کٞة رٜی کٜڑح

يح کٞ ٓخٗظے ٛیں طٞ کیخ حٕ کے پخّ حهَحٍ کی ىُیَ ٛٞطی کی ىُیَ ٛٞطی ٛے؟ ٗہیں ە ە ە حٓی ١َف ٛٔخٍے ِٛحٍٝں ُٞگ کہظے ٛیں کہ ٝٙ هۘ 

ٛیںە  faithٓ٘کَ رخص ٛےە یہ رہض ٛٔض کخ کخّ ٛےە ىٝ هْٔ کے  يح کٞ ؿخٗ٘خ پہچخٗ٘خ حیک رڑیٛے؟ ٗہیں ە ە ە ٓٞحٍ یہ ٛے کہ رہَ كخٍ هۘ 

ٕ پڑٛ کیخ کَے گخ، کْ يح کخ ؿخٗ٘خ ٛے طٞ ؿَیذ کیخ کَے گخ، حَ کٔی ٗے ٓـٜ ٓے ٓٞحٍ پٞچٜخ طٜخ کہ حگَ پڑٛے ُکٜے آىٓی کخ کخّ ٛی هۘ 

ٍکٜظخ ٛے کہ حّ کے پخّ ًٛخٗض ٛے،  یہ ىػٞیٰ ِْ کیخ کَے گخ؟ طٞ ٓیں ٗے حّ ٓے یہی کہخ طٜخ حٍٝ حد رٜی یہی کہہ ٍٛخ ٛٞں کہ ؿٞ ػِ 

َِ ٍکٜظخ ٛے کہ حّ کے پخّ ػِ  ؿٞ یہ ىػٞیٰ  کہظخ ٛے، ؿٞ ٓٔـٜظخ ٛے کہ ٓیں ػوَ ٝ كہْ  intellectualىٗیخ ٓیں حپ٘ے آپ کٞ  ِْ ٛے، ؿٞ طوخر

 یں ٛے حٍٝ ٝٙ ٓٔـٜظخ ٛے کہيح کٞ ک٘لَّ کَے حٍٝ حگَ کٞة حیٔخ ٗہکخ حیک ىٓظٍٞ حٍٝ ٓی٘خٍ ٛٞں، حّ کٞ طٞ چخٛی۔ کہ ٝٙ هٞى هۘ 

I don’t have the time, I don’t have the patience  

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 43 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

ٓیَے پخّ حط٘ی حٓظؼيحى، حط٘ی حٓظوخٓض ٗہیں ٛے طٞ پَٜ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ٝٙ کٞة ہللا کخر٘يٙ طالٕ کَےە یہی حیک آٓخٕ ١َیوہ ٛے کہ 

ٛے ٛیںە کیٞٗکہ ٝٙ ٗوٚ حّ کے ُی۔ ٓل٘ض کَ چکخ ٛے حٍٝ یہی پَٜ ٝٙ کٔی پَ حػظزخٍ کَے ؿیٔے ْٛ ٓذ ُٞگ حػظزخٍ کَطے چِے آ ٍ

ٍ  حُٰ  ہیہ ٛےە َٝیضِ حُٰ  چیِ َٝیضِ  ّٓض کے حُٝیخء ر٘ٞحَٓحثیَ کے پیـٔزَٝں کی ١َف ٱٗے حپ٘ے کالّ ٓیں كَٓخیخ کہ ٓیَی  ہیہ کخ ًکَ ہللا کے ٍٓٞ
 ّٓض کٞ َٛ ُٓخٗے ٓیں ٍٛ٘ٔخة ٓہیخ کَطے ٍٛیں گےەٱٛیںە کیٞٗکہ ٝٙ ٓیَی 

آج کل کے اّلیبۓ کؽام کے هؿاؼات کْ ظُشت گؽظّں ًے اپٌے ًشبًے پؽ  [ اّلیبء پؽ ظُشت گؽظی هؿاؼتِ ] (  3ە18قْال ًوجؽ 

للٌعؼ ثِی شبهل ُیں خٌہْں ًے آپ کی ّالظت کی ضْشطجؽی آپ کی ّالعٍ هستؽهہ کْ ظی  ؼکِب ُْا ُے اّؼ اى هیں ٍّ هؽظِ 

 ے؟تِی، آپ اـ ثبؼے هیں کیب اؼشبظ فؽهبئیں گ

حّ ٝحهؼے کخ کٞة ػزٞص ٓیَے پخّ ٗہیں ٛے کہ ٝٙ ٓچ ٛے یخ ٗہیں ە ە ە ٓیں ٗے ٓ٘خ ٛے کہ ٓیَی ٝحُيٙ ٓیَی پیيحثٖ کے ٝهض  خْاة;

 رخُکَ حکیِی طٜیں حٍٝ رہض گٜزَحة ٛٞة طٜیںە یہ ٗٞٗہَٙ کخ ٝحهؼہ ٛے حّ ٝهض حٗہٞں ٗے هٞحد ٓیں " کخکخ ٛخكذ " کٞ ىیکٜخە ٓیَح هیخٍ ٛے

کٞ کچٜ حّ هْٔ کخ ٝیٔے رٜی حٗظیخم ٛٞطخ ٛے کہ ٜٓیزض کے ٝهض کٔی ٗہ کٔی حُٝیخۓ کَحّ کی ُیخٍص کَٗخ حٕ کخ ٓ٘ـِہ کہ هٞحطیٖ 

ٛٞطخ ٛے طٞ حّ ٓیں حیٔی کٞة رخص ٗہیں ٓگَ ؿٞ حٕ کے ِٓحٍحص کی رے كَٓظی کَ ٍٛخ ٛے یخ حپ٘ے طؼّٜزخص کٞ ظخَٛ کَ ٍٛخ ٛے طٞ ٝٙ یہ 

 ٍِ ِٕ  رخص ٗہیں ؿخٗظخ کہ هٞ ِٕ  هَآ  ؿ٘گ ٓیں چٞٹ کٜخیخ ٛٞح ٗہیي ُٗيٙ ٛے: كکیْ کے ٓطخرن ٝٙ ُٗيٙ ٛیںە حگَ ٓیيح

 " ََ َٖٔ طَُوُُٞٞحْ  َٝ ُِ  َُ َِ  ك٠ِ ُيۡوَظ زِی َٓ  ِٚ َٞٲُص   ٱَُِّ ۡٓ ََس ە ە ە ] أَ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  "154  ۘٓ " [  َىٙ ٗہ کہٞ()ؿٞ ہللا کی ٍحٙ ٓیں ٓخٍح ؿخۓ حٓے 

 ٍِ ٍِ  حگَ ٗہیي ُٗيٙ ٛے، روٞ ْ  کَ ٍٓٞ  ی ٛے " ٗٔ٘یَ ٓے حُٰٝ  رخُ٘لْ، ؿہخىِ " ؿہخىِ ، ی

َٓظی کَیں گے طٞ حٕ ٗہيحء کخ طٞ کچٜ ٗہیں رگڑے گخ ٓگَ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ حٕ طٞ ٝٙ حیک رہظَ ٗہیي ٛٞۓە حگَ حٕ ٗہيحء کی هزَٝں کی رے كۘ 

 کی حپ٘ی ػخهزض ٛٔی٘ہ کے ُی۔ رگڑ ؿخۓ گیە

ظف اثؽ ُْتب ُے لیکي آپ کیكے ًبم کے غؼیؼے بهْں کب شطظیبت پؽ ًِ ً [ اقوبء کب شطظیت پؽ اثؽ] (  3ە19قْال ًوجؽ 

 شطظیت کی توبم پؽتیں افشبء کؽ ظیتے ُیں؟

ِٕ  That’s my trade secret خْاة; كکیْ پڑٛظے ٛٞۓ ٓـٜے هیخٍ آیخ کہ  ٓیں ؿذ آپ کی ١َف طٜخ، ١ِذ ٝ طالٕ ٓیں ٍٛظخ طٜخ طٞ حیک ىٕ هَآ

 ٓیں ٍُٝ پڑٛظخ ٛٞں:

 "( ْٓ ٍَۡيذَ ( ٔحُٓ  ََ ُذ  ـٰ ڪَِظ ُۡ ِٚ ًَٲَُِي ٱ َٖ )    كِی ظَِّوی ُٔ ِۡ ِّ ُ ٟ ي ٍ۬ ُٛ ََس (ٕ  ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ  [  :2 – 1   " ]

ِٖ  ٓگَ یہ پظہ ٛے رخهی آیض کخ طٞ ٓـٜے  ْٓ "  ءكخَٟ یہ کہظے ٛیں کہ یہ ػَد کخ طکیہ کیٞں پڑٛظے ٛیں؟ پَٜ ٓیں ٗے کہخ کہ رؼٞ ٓلکَّی " حُٓ

ػَد کخ طکیہء کالّ، ہللا هٞحٓوٞحٙ ٹَحٗٔلَ کَ ٍٛخ ٛےە ٓیں طٞ پ٘ـخری رُٞ٘ے ٝحَ ٛٞںە " ٓـٜے یہ طکیہء ہ " یہ کالّ طٜخ طٞ ٓیں ٗے ٓٞچخ ک

کالّ ٝحُی رخص ٛلیق ٗہیں ُگیە ٓیں ٗے حیک ىٕ ہللا ٓے کہخ کہ حگَ ٓخٍح هَإٓ كہْ ٝ كَحٓض کے ُی۔ ٗہیں ٛے، ٓـٜ٘ے کے ُی۔ ٗہیں 

ٓوطّؼخص طٞ ٗکَ گ۔، پَٜ حٕ کے ٓخطٜ  ٞں یہ کہظے ٍٛظے ٛٞ کہ ؿٍٞ ٝ كکَ کَٝ ە ە ە یہ چٞىٙ كَٝفِ ٛے طٞ پَٜ آپ هٞحٙ ٓوٞحٙ َٛ ٝهض کی

ِٓ٘ٔک آیخص پٜی ٗکَ گجیں حٍٝ حگَ یہ ٍحُ ٛیں ؿٞ کِٜ٘ے ٝحُے ٗہیں ٛیں طٞ پَٜ هَإٓ پڑٛ٘ے کخ کیخ كخثيٙ ٛےە یہ حیک هْٔ کی گٔظخهیء 

ٍٛخ ٓگَ ٓیں ٗے کٞة ؿِيی ٗہیں کیە حَٛ ٓیں ػِْ ٓیں ؿِيی ٓہِک ٛٞطی ٛےە حیک ىٕ هیخٍ کَ کے ٓیں ڈٛٞٗڈطخ پَٜطخ ٍٛخ حٍٝ ٓٞچظخ 

 ِٖ ػَری کے رخٍے ٓیں " ُٞثیْ ٓیٔیٖ٘ " کی کظخد پَ رلغ ٛٞ ٍٛی طٜی، ُٞثیْ ٓیٔیٖ٘ ٗے حرٖ ػَری کے رخٍے ٓیں حیک ؿِٔہ ُکٜخ  حر

 کہ:

He was a specialist of the catagories 

subject of catagories  کخ ُلع ٓیَے ًٖٛ ٓے چٔٹ گیخەWhat catagories?  حَٛ ٓیں ؿْ حٗگَیِ ٗے یہ ُکٜخ طٜخ حّ کٞ رٜی کچٜ پظخ ٗہیں

ٛٞ گیخە ٓیں آؽ رٜی  stickکخ ُلع ٓیَے ىٓخؽ ٓے  catagoriesە پظہ ٗہیں طٜخطٜخ حٍٝ ؿْ کے رخٍے ٓیں ُکٜخ ؿخ ٍٛخ طٜخ حّ کٞ رٜی کچٜ 

 طٜی کہٓٔـٜظخ ٛٞں کہ یہ حیک حُہخٓی ٓٞچ 

Suddenly it came in my mind that when God created all these things there there must be simple and initial catagoreis  

َٗٝع ٛٞة ٛٞ گی، حٓٔخء َٗٝع ٛٞۓ ٛٞں گے، ؿذ کظخرض َٗٝع ٛٞة ٛٞ  languageٛیں طٞ ؿذ  catagoriesٓیں ٗے ٓٞچخ کہ حگَ ٝٙ 

 ر٘ی ٛٞ گیە  basic categoryیذ ىی٘خ َٗٝع کیخ ٛٞ گخ طذ رٜی طٞ کٞة گی، ؿذ حٗٔخٕ ٗے طَط

َِ  پَٜ ٓیں ٗے حیک ىٕ ٓٔ٘يِ  ٗے پٞچٜخ: " یہ کیخ رخص ٛے  ٚ ٓے ك٠َص ػَٔ كخٍٝم  ریض ٓیں حیک كيیغ پڑٛی کہ ك٠َص ػِی کَّ ہللا ٝؿ حٛ

ہیں ُگظے، ٛٔیں حچٜے ٗہیں ُگظے حٍٝ رؼٞ رڑے هزیغ، کہ رؼٞ ُٞگ رڑے حچٜے، رڑے ٗیک، رڑے ػزخىص گِحٍ ٛٞطے ٛیں ٓگَ ٛٔخٍے ىٍ کٞ ٗ

ٛٞطے ٛیںە حّ کے رخٝؿٞى ٛٔیں رڑے حچٜے ُگظے ٛیں حٍٝ ْٛ حٕ کی ىٝٓظی چخٛظے ٛیںە طٞ یہ  حیٔے ٝیٔےرڑے رے حیٔخٕ حٍٝ رڑے 

ٍ  ٓے پٞ گَحٓی َٓطزض  ٗے كَٓخیخ: " حے حٓیَحُٔٞٓ٘یٖ ٓیں ٗے یہ ٓٞحٍ ك٠ٍِٞ  ػِی   ٓؼخِٓہ کیخ ٛے؟ " ك٠َصِ   ٗے كَٓخیخ کہ: چٜخ طٜخ طٞ ك٠ٞ

 ؿذ آٓٔخٕ پَ ہللا ٗے حٍٝحف کے ُ٘کَ طَطیذ ىی۔ طٞ رؼٞ کی رؼٞ ٓے ٓلزض حٍٝ رؼٞ کی رؼٞ ٓے ٓوخُلض ٹَٜحىی ە ە ە " " 
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  ّ  ٓے کہخ کہ  ًٍح حّ رخص پَ ؿٍٞ کیـ۔ گخ ە ە ە آپ کٞ یخى ٛے کہ ُٓیٖ پَ رٜیـ٘ے ٓے پہِے ہللا ٗے آى

  ٓیں ٓے رؼٞ کٞ رؼٞ کخ ىٖٗٔ ٹَٜحیخ "طَٝ ْٛ ٗے طْ ٱ" ٗیچے 

ٜٞ کٞ آپ کخ ٓوخُق ٹَٜحیخ ٛے، چۘ ؿٞ ٓخٗپ آپ کٞ ڈٓظخ ٛے طٞ حّ ریچخٍے کخ کٞة هٍٜٞ ٗہیں ٛے، ہللا ٗے حٓے آپ کخ ٓوخُق ٹَٜح ىیخ ٛے، رِ 

یخ چیِ ٛے ؿٞ رڑے رڑے ٓخٗپٞں کٞ ٓخٍ ُیظخ ٛے طٞ ظے کٞ آپ کخ ٝكخىحٍ ٹَٜحىیخ، حٍٝ رِی کٞ گَٜکخ ؿخٍٗٞ ر٘خ ىیخە كخَٗکہ حگَ ىیکٜخ ؿخۓ طٞ ٗیَٞ ککۘ 

ىی حٍٝ کچٜ کٞ کچٜ کی ٓٞحٗٔض ىے ىیە ك٠َص ػِی کَّ ہللا ٝؿٚ كَٓخطے ٛیں کہ  يح ٗے کچٜ حٓٔخء کٞ کچٜ حٓٔخء ٓے ٓوخُلض ىےهۘ 

ے ٛٞطے ٛیںە حّ کخ طٞ چخٛے ٝٙ ؿہخں رٜی ٛٞں ؿيَٛ رٜی ٛٞں ٝٙ حٗہی حٓٔخء کے ٓطخرن كَکض کَ ٍٛ پَ آطے ٛیںحٗٔخٕ ؿذ ُٓیٖ 

آپ طٞ آٍحّ ٓے گَٜ ریٹٜے ٛٞ، َٗیق ٛٞ، ٗیک ٛٞ، آپ کٞ پَحرِْ ٛی  حیک حٍٝ رٜی ٓطِذ طٜخ کہ حٕ حٓٔخء کے ًٍیؼہ ُٞگ آُٓخۓ ؿخثیںە ٓؼال  

رخٍ رٖ يح حیک حیٔخ حْٓ آپ کی ُٗيگی ٓیں ُے آۓ گخ کہ ٝٙ آپ کے ُی۔ ٝکٞة ٗہیں ٛےە آپ طٞ ٛزق ٝ ٗخّ رڑے حچٜے ؿخ ٍٛے ٛٞ ٓگَ هۘ 

 ِّ  آپ کہٞ گے کہ ٓیَح کیخ هٍٜٞ طٜخەُـٜ ؿخٝ گے حٍٝ پَٜ ٗٔیض ٓیں حۘ ٱ ؿخۓ گخە ٗہ چخٛظے ٛٞۓ رٜی آپ حّ کے ىح

I didn’t wan to be this but you were in it. You were made to suffer.  

 ٓوطّؼخص کہالطے ٛیںە یہ حٓٔخء ٛیں ؿٞ كَٝفِ 

And after this I went on to discover and to know almost everything  

ِْ کی كي طک ٛےە حٓی ٝؿہ ٓے ٓیں ُٞگٞں کٞ ؿخٗظخ ٛٞں حٍٝ ٓـٜے ٗخیي یہ ٓہُٞض حّ ٗہیں کیخ ؿخ ٓکظخ ؿٞ َٛف ػِ  ؿْ کخ ىػٞیٰ 

 ەُی۔ رٜی ہللا ٗے ىی کہ ٓـٜے رہض ٓے ُٞگٞں ٓے ِٓ٘خ ٛٞطخ ٛےە حگَ ٓیں حٕ پَ حػظزخٍ کَ ُٞں طٞ َٛ حیک ٓے ىٛٞکہ کٜخٝں

But it is never, never used, never, never thought, never, never considered to ba a quality. It is just a help from God to 

understand people as it is.  

شتہ پبًچ ظًیب هیں ایک ػبم تبثّؽ یہ ُے ثلکہ پؽاپیگٌڈٍ ُے کہ هكلوبًْں ًے گػ [ هكلوبًْں کی ضعهبت] (  3ە:1قْال ًوجؽ 

قْ ثؽـ قے ظًیب کْ کچِ ًہیں ظیب یؼٌی ػلْم ّ فٌْى اّؼ فلكفہ کے زْالے قے ە ە ە اـ کی کیب ّخہ ُے اّؼ اـ هكلے کب 

 کیب زل ُے؟

 (Armada)ء ٓیں ر١َخٗیہ کخ آٍٓیڈح 1588یہ حیک حیٔی ٍحۓ ٛے ؿٞ کخكی ؿخٛالٗہ هْٔ کی ٛےە پخٗچ ٓٞ رَّ طٞ رہض ٛٞطے ٛیںە  خْاة;

)پَطگخٍ( حٍٝ ٓپیٖ کے گَٝٛٞں کے ٓخطٜ حٗگَیِ رلَیہ کی ؿ٘گ ٛٞةە حّ  Portugeseٛےە آٍٓیڈح حیک رلَی ؿ٘گ ٛے ؿْ ٓیں رڑح ٓ٘ہٍٞ 

ٓیں ِٓکہ حُِرظٜ كخطق ٍٛیںە حگَ طخٍین ٓٔن کَ ىے ؿخۓ یخ ٗہ ؿخٗی ؿخۓ طٞ حّ ٓیں ١خُزؼِٔٞں کخ کٞة هٍٜٞ ٗہیں ٛٞطخە حّ كٞحُے ٓے چخٍ 

ِٙ  ١ٞ ٓٞؿٞى ٛے ؿٞ ِٓکہءهطۘ  ِٕ  ر١َخٗیہ ٗے ٗخ رلَ ٝ رَ ْٛ چٞٗکہ ىٖٗٔ ٓے  طَکی کٞ ُکٜے حٍٝ حٕ کخ ٟٓٞٞع حیک ٛی ٛے: " حے ِٓطخ

 Queenُکٜے ؿخ ٍٛے ٛیں  lettersء ٓیں یہ 1588ؿ٘گ کے ُیے ؿخ ٍٛے ٛیں طٞ ْٛ پَ ٓہَرخٗی کَٗخ حٍٝ پیچٜے ٓے حٗگِی٘ڈ کخ هیخٍ ٍکٜ٘خ " 

of England  ِٙ حے رخىٗخٙ! ْٛ رہض رڑی ؿ٘گ ُڑٗے ؿخ ٍٛے ٛیں طٞ ٛٔخٍح گَٜ هخُی ٛٞ ؿخۓ گخ، طْ پِیِ طَکی کٞ کہ  کی ١َف ٓے ٗخ

 ٛٔخٍے گَٜ کخ هیخٍ ٍکٜ٘خ حٍٝ حّ کی كلخظض کَٗخ ە ە ە 

ء ٓیں حٍٝٗگِیذ ٓلی حُيیٖ ػخُٔگیَ ِٓٔٔخٗٞں کخ حیک حیٔخ رخىٗخٙ طٜخ ؿْ 1727حَٛ ٓیں حٕ ىٗٞں ِٓٔٔخٗٞں کے ػَٝؽ کخ یہ ػخُْ طٜخ کہ 

ػؼٔخٗیہ کخ  رخٍے ٓیں کہخ ؿخطخ ٛے کہ حّ کے رَحرَ کی ِٓط٘ض َٛف " حٗٞکخ " کٞ ٜٗیذ ٛٞةە حّ ٝهض حی٘یخۓ کٞچک ٓیں ِٓط٘ضِ  کے

ٓیں  (Persia)کہظے ٛیںە حٓی کے ٓخطٜ حیَحٕ  The magnificentٓذ ٓے رڑح رخىٗخٙ ِٓطخٕ ِٓیٔخٕ ًی٘خٕ طٜخ ؿْ کٞ حٗگَیِ رٜی 

Suffwaids َٝؽ کخ یہ ػخُْ طٜخ کہ حّ کے رخىٗخٛٞں کے ٓخطٜ حػظْ )ٛلٞی كکَٔحٕ( کے ػ(The Great)  ٍُٝگخیخ ؿخطخ طٜخە یہ کٞة حط٘ی ى

کی رخص ٗہیں ٛےە ُٓٞہٞیں حٍٝ ٓظَٛٞیں ٛيی ٓے ُیکَ حرٜی طک رٔ٘کَ کٞة ىٝ طیٖ ٓٞ ٓخٍ گٍِے ٛیں ٓگَ حٕ ىٝ طیٖ ٓٞ ٓخُٞں 

ػؼٔخٗیہ حپ٘ے ريطَیٖ كخٍ ٓیں رٜی کٔی کے  ٓیخٕ رٜی ٍٛےە ِٓط٘ضِ ٓیں حٝٗچ ٗیچ رٜی ٛٞطی ٍٛی، ِٓٔٔخٕ كظق ٝ ٗکٔض کے ىٍ

 پٍٞی ٛٞة کہ  کی حیک پی٘گٞة رہَكخٍ ؿِزے ٓے رچ ٗکِی حٍٝ ٍٍٓٞ ہللا  

ّٓض کزٜی ؿالّ ٗہیں ٛٞ گیە حد رٜی ؿٞ رڑی حهٞحّ ٱّٓض کے ٓٔخُک طٞ ٛٞ ؿخثیں گے ٓگَ ٱیؼ٘ی  ّٓض کزٜی ؿالّ ٗہیں ٛٞ گی "ٱ" ٓیَی 
پ ىیکٜیں طٞ رڑی ٓے رڑی كکٞٓض ٓیں رٜی ُٝحٍ آۓ ٛیں چخٛے ٝٙ كَحْٗ کی ٛٞ یخ حٗگَیِ کی ٛٞ یخ حٹِی کی ٛٞ آپ حٕ کخ ٛیں حٕ کٞ آ

يح کے هٞحٗیٖ طٞڑطی کہ َٛ ٝٙ كکٞٓض ؿٞ هۘ  ًکَ کیٞں ٗہیں کَطے ٛٞە حٕ كکٞٓظٞں کٞ رٜی ٛيیٞں طک ُٝحٍ ٍٛے ٛیںە آپ کٞ یخى ٛٞٗخ چخٛی۔

ٍی ىٗیخ یہ کہظی ٛے کہ طخٍین ٓے کٞة رٜی ٓزن ٗہیں ٓیکٜظخ حّ ُی۔ کہ ٝٙ حٍٛٞ طخٍین ٗے ٗہیں ر٘خۓ ٛے حّ پَ ُٝحٍ آطخ ٛےە ٓخ

 ٛٞطے ٝٙ رٜی ہللا ٛی ٗے ر٘خۓ ٛٞطے ٛیں حٍٝ ؿٞ هّٞ رٜی حٕ ٓے حٗلَحف کَطی ٛے حپ٘ی ِٓح ٍَٟٝ پخطی ٛےە

 ػبلن کف کْ کہتے ُیں؟ّثیت کب خع کیب ُے اّؼ هدػۘ َّ  [ یتّثِع اّؼ هدػۘخَّ] (  3ە21قْال ًوجؽ 

ًٌّ کی رہض  Ecstasyکے کٔی ُٔلے ٓیں چِے ؿخٗے کٞ کہظے ٛیںە  ecstasyٝؿي حٍٝ طٞحؿي حٍٝ ٝحؿي کٔی رٜی حٗزٔخ١ یخ  خْاة; یخ طِ

ٝؿي رٜی ٛٞطخ ٛے، کٔی ٗؼَ پَ رٜی ٝؿي آ ٓکظخ ٛےە کٔی آیض پَ رٜی ٝؿي آٓکظخ ٛےە کٔی  Poetic ٓخٍی هٔٔیں ٛٞطی ٛیںە

ٛٔک پَ رٜی ٝؿي آ ٓکظخ ٛےە ٛٔخٍے پخّ هٞحؿہ هطذ حُيیٖ روظیخٍ کخکی کی ٓؼخٍ ٓٞؿٞى ٛےە حٕ کی ٝكخص حٓی ٝؿي کے حٍ کی ىهّٞ 

 ػخُْ ٓیں ٛٞةە ٝحهؼہ کچٜ یٞں ٛے کہ هٞحٍ ٗے ؿذ ٗؼَ پڑٛخ:
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ِٕ کۘ   َِ  ٘ظگخ ـّ  َٛ ُٓخں حُ ؿیذ ؿخٗے ىیگَ حٓض  طِٔیْ ٍح ه٘

 ۘٓ کی حّ  emotionsحٍ کٞ یہ كکْ ٗہیں ٛٞطخ کہ آ گ۔ حٍٝ یہ کیلیض چِظی ٍٛی کیٞٗکہ هّٞ  ٖ کَ ك٠َص کٞ كخٍ پڑ گیخ، ٝٙ ٝؿي ٓیںیہ 

intensity  ٓیں ٝٙ ٛخطٜ ٍٝک ىے ٍٝٗہ ؿْ کٞ كخٍ پڑح ٛٞ حّ کے ٓکظہ(coma)  ّٓیں چِے ؿخٗے کخ ڈٍ ٛٞطخ ٛےە ٓگَ، حگَ ' طٞحؿي ' کے ح

ٛےە حٓی كخٍ ٓیں هٞحؿہ هطذ حُيیٖ روظیخٍ کخکی کی ٝكخص ٛٞ گت حٍٝ ؿخٍی ٍٛے طٞ ٓٞص ٝحهغ ٛٞ ؿخطی  (continuity)کخ طَِٔٔ  كخٍ

حٍ ٗے ٓخُ پَ ٓے ٛخطٜ چٜٞڑح طٞ حّ کے ٛخطٜ ُهٔی ٛٞ چکے طٜے حٍٝ هٕٞ رہہ ٍٛخ طٜخە یہ کیلیض َِٓٔٔ طیٖ ىٕ طک ؿخٍی ٍٛیە ؿذ هّٞ 

 کخ حیک (ecstasy)ٝؿي حٍٝ طٞحؿي 

extreme possessive moment ٛے ؿْ ٓیں حٗٔخٕ حپ ٌۘ ٝد طٞ ' ؿٌد ' کے ُلع ٓے آپ یہ ٘ی ػوِی گَكض کٞ کٜٞ ىیظخ ٛےە رخهی ٍٛخ ٓـ

ؿخٕ ُٞ کہ آپ کظ٘ی چیِ حپ٘ے حٗيٍ ٓٔیٹ ٓکظے ٛٞە حّ کخ ٓطِذ ٛے ٓٔیٹ٘خ کہ آپ کظ٘ی چیِ یخ کظ٘ی آ گہی ٓیٔٹ ٓکظے ٛٞ، کظ٘خ 

ٌۘ  ِْ ٓ٘زٜخٍ ٓکظے ٛٞە آپ کخ ظَفؿٍَٝ ٓ٘زٜخٍ ٓکظے ٛٞ، کظ٘ی حٗخ حٍٝ کظ٘خ ػِ  ٌۘ ؿذ چِٜک ؿخۓ طٞ آپ ٓـ ٝد حٍٝ ٝد ٛٞ ؿخطے ٛٞە ٓـ

 ٌۘ ٌۘ رخهی ُٞگٞں کخ كَم َٛف یہ ٛے کہ ٓـ ٝد کہظے ٛیں کہ ٝٙ ہللا کی ٓلزض ٓیں َٓٗخٍی کٞ ؿٌد کَطخ ٝد کٞ ْٛ َٛف حّ ُی۔ ٓـ

ٌۘ  ْٗ کٞ ؿٌد کَطخ ٛے، هَرض کٞ ؿٌد کَطخ ٛےە ؿذ حّ کخ ظَفٱٛے،  ُی۔ کہ حّ کے پخّ ٝد ٛٞ ؿخطخ ٛے حّ چِٜک ؿخۓ طٞ ٝٙ ٓـ

 ک٘ٹٍَٝ کی گ٘ـخثٖ ٗہیں ٍٛظیە

That is the moment of ecstasy  ْٔؿذ ٝٙ کٔی ٛلض ٓ٘ي آىٓی کے هخرٞ ٓے ٗکَ ؿخۓ طٞ ٝٙ ؿٌد کی کیلیض ٓیں چال ؿخطخ ٛےە ىٝ ه

ُٝی کے ٛخطٜ ٓے ' ٛلٞ کے ٛٞكیخء ٛٞطے ٛیں حیک ' ٓکَ ' کے ٛٞكیخء ٛیں حٍٝ ىَٝٓے ' ٛلٞ ' کے ٛٞكیخء ٛیںە ؿذ کٔی ' ٛلٞ ' کے 

چِی ؿخۓ، ٗؼٍٞ چال ؿخۓ حٍٝ ٝٙ ٝحپْ ' ُٔلہء ٛلٞ ' کٞ ٗہ پِٹ ٓکے طٞ ٝٙ ٓکَ یخ  patience' چال ؿخۓ طٞ ٝٙ ' ٓکَیہ ' ٛٞ ؿخطخ ٛےە ؿذ 

 ؿٌد ٓیں چال ؿخطخ ٛےە

م کب ُؽ فؽظ گلیلیْ اّؼ اگؽ ػؽثْں هیں اشؼؽی اّؼ غؿالی ًہ پیعا ُْتے تْ ػؽة لْ [ هكلوبى قبئٌكعاى] (  3ە22قْال ًوجؽ 

 ؟ًیْٹي ُْتبە کیب آپ اـ قے اتفبق کؽتے ُیں

ٓیَح حیٔخ هیخٍ ٗہیں ٛےە حّ ٝهض رڑے رڑے ِٓٔٔخٕ ٓخث٘ٔيحٕ پیيح ٛٞۓ ٓگَ یٍٞپی رڑے ٓظؼّٜذ ٛٞطے ٛیںە حٗہٞں ٗے کزٜی  خْاة;

 Dark ages ofض طٜے، آپ ؿخٗظے ٛٞ کہ حٕ کٞ حّ حكٔخٕ کخ ٗکَیہ حىح ٗہیں کیخ، یٍٞپ کے پخّ حّ ٝهض کچٜ رٜی ٗہیں طٜخ، َٗی ؿہخُ

Europe ،ْکہظے ٛیںە یؼ٘ی چٞىٛٞیں حٍٝ پ٘يٍٝٛٞیں ٛيی ٓیں یٍٞپ حپ٘ی طلوین ٝ ؿٔظـٞ، طؼِی 

Scepticism, Reformation And Renaissance 

َ ٝٙ حّ کخ ًکَ ٗہیں کَطےە کے ُی۔ َٓ٘م کخ ٓلظخؽ طٜخە حٕ کخ حیک حیک ٓخْٗ َٓ٘م ٓے ه١َزہ ٓے حٍٝ رـيحى ٓے ر٘يٛخ ٛٞح طٜخ ٓگ

 ٗخیي حّ کی ٝؿہ یہ ٛے کہ ٝٙ حٓالّ ٓے رہض ٗلَص کَطے ٛیں ٓگَ ىَٝٓی ١َف ىیکٜیں طٞ ' ڈیکخٍٹ ' ؿٞ آؽ ٓـَد ٓیں

Father of philosophy  ِٓخٗخ ؿخطخ ٛے حٍٝ ح ِّ ، کَطخ ٛےە آپ حٓے چٍٞی کہٞ گے quote٘خ ؿخطخ ٛے ٝٙ ' ؿِحُی ' کی حیک حیک ٓؼخٍ كِٔلہ گِ  ٓخ

 ٓخّ ؿِحُی ُکٜظے ٛیں ٓگَ حهَحٍ ٗہیں کَطخەَٓهہ کہٞ گے، ٓگَ ٝٙ رؼی٘ہ ٝٛی رخطیں ُکٜظخ ٛے ؿٞ حِ 

 ۘٔ ٍِ ؿِحُی ؿہخں َٓ٘ف ٓیں ٌٓٛذ کی ٗ ٌٓٛذ کخ رخػغ ر٘خ حٍٝ ٍٖٝٓ کیظُٜٞک چَچ کے ُٝحٍ کخ  ٞى کخ رخػغ ر٘خ ٝٛخں ٝٙ ٓـَد ٓیں رٜی ُٝح

ٖ ؿِحُی ٛیںە حّ ُی۔ حٗہی کی کظخرٞں ٗے ٝٙ طلَیک پیيح کی ؿْ ٓے یٍٞپ ٓخّ ٓلٔي رِ ّ حِ ظہ حَٓالـّ حگَ ٓیں حِٛی رخٗی ٓٔـٜٞں طٞ كۘ 

طٜی حٍٝ ٍٝٗ٘ی ٛٞطی طٜی طٞ حّ  street lightٓیں  streetکے ىٓخؽ ٍٖٝٗ ٛٞۓ حّ ُی۔ کہ ؿذ ه١َزہ ٓیں ٓظَّ ِٛحٍ كٔخّ طٜے حٍٝ َٛ 

ىٗیخ کی ٓذ ٓے ٓہ٘گی ُٓیٖ ِٓظی ٛے ٝٛخں گٜٹ٘ے گٜٹ٘ے کیچڑ  ّ ٝهضحُیِے ' ٓیں ؿہخں ح ِ' ٗخٗ ٝهض یٍٞپ کے رہظَیٖ ٓلِٞں ٓؼال  

ّ ؿالظض ٓے ٗہیں گٍِطی طٜیںە حّ ٝهض َٓحء کی ػٍٞطیں ؿذ طک حپ٘ے پخث٘چے گٜٹ٘ٞں ٓے حٝپَ ٗہیں حٹٜخ ُیظی طٜیں حۘ ٱکٜڑح ٛٞطخ طٜخ حٍٝ 

ِٕ  (Cordoba)ه١َزہ   ٓخّ طٜخ ؿٞ حد ْٛ ٓیں حٍٝ ِٓٔٔخٗٞں ٓیں ٗہیں ٛےەحِ کخ  civic senseٛلض کے حُٛٞٞں حٍٝ  ٛلض ٝ ٛلخة حٍٝ كلظخ

هؼػؼت کے قبتِ ایک قْال ُے کہ اتٌے قبؼے لْگْں کْ کِبًب کِالًے پؽ  [ هؽغّي کِبًب اّؼ اقؽاف] (  3ە23قْال ًوجؽ 

لٌچ کب هْطْف پیكہ ضبئغ کؽًے قے ثہتؽ ًہیں تِب کہ ٍّ پیكہ ضؽّؼت هٌعّں کی فالذ ّ ثہجْظ پؽ ضؽچ کیب خبتبە آپ کے هؽّغي 

 پؽ یہ اثؽ ُْا ُے کہ ٍّ یہ قْال پْچِ ؼُے ُیںە

ٓـٜے یہ حكٔخّ ٛے کہ ٓیں آپ کی کْ هيٓض کَطخ ٛٞںە ٓیَے پخّ آپ  هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! )ٝٙ پظہ ٗہیں حرٜی طک ٓٞۓ کیٞں ٗہیں( خْاة;

ٔخٕ پٍٞح کَے ٓگَ رخص  حػِْ( ہللا آپ کخ ٗیک گۘ يح ٓے کٞة ٝحٓطہ یخ ٍر٢ ٛے )ٝہللأخٕ ٛے کہ ٗخیي ٓـٜے هۘ يح کے ُی۔ آطے ٛٞ، آپ کخ گۘ هۘ 

ٍ  یہ ٛے کہ هۘ   کے ٛلخریٞں ٓیں ٓے حیک ٛلخری ٗے گِی ٓڑی کٜـٍٞیں ٓٔـيِ  يح کے ُی۔ کیخ کَٗخ چخٛی۔ ە ە ە ٓيی٘ہ ٍٓ٘ٞٙ ٓیں ك٠ٞ

ٗے ىیکٜ ُیں ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ہللا ٗے ُلخهہ )ہللا ٗزٞی کے ىٍٝحُے پَ ٍکٜ ىیں یہ ٓٞچ کَ کہ ٓیں ٗے طٞ کٜخٗی ٗہیں طٞ چِٞ ؿَیزٞں کٞ کٜالىٝںە 

  کٍٜٞ کَ ىیکٜ ُیخ(

طَ آة کہ حے ُٞگٞ یہ ٓذ کچٜ ٓیں ىی٘ے ٝحَ ٛٞں، یہ ٓخٍح ٓیَح ٓخٍ ٛے، ٓیں ٗے طٔہیں ػطخ ٝ روٖ٘ کی ٱحّ پَ هَإٓ کی پٍٞی آیض  كٍٞح  

طْ ٗے گِی ٓڑی کٜـٍٞیں ىی٘ی ٛیں طٞ ٓیں هزٍٞ ٗہیں ٛے، ٓیَح ٛی ٓخٍ کٜخ کَ ٓیَے ٛی ُ۔ گِی ٓڑی کٜـٍٞیں ە ە ە حے ٗخَثوٞ حگَ 

ٛٞ، کَٝں گخە حگَ طْ حپ٘خ رہظَیٖ ٓخٍ ہللا کے ٍحٙ ٓیں ٗہیں ىے ٓکظے طٞ ىٍٓیخٗہ ىے ىٝ طٞ هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! یہخں آطے رٜی آپ ہللا کے ُی۔ 

 Alice in wonderlandہ ٖٓ ُیں ؿٞ رڑح پَحٗخ ٛے، کٜخطے رٜی ہللا کے ُی۔ ٛٞ، ٛخثغ رٜی ہللا کے ُی۔ ٛی کَطے ٛٞە " ٟخثغ " کخ حیک ُطیل

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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 Timeطٞ ٝٙ کَىحٍ ؿٞحد ىیظخ ٛے کہ  Don’t waste timeػَّ حٍٝ رڑح ٗخٗيحٍ ُطیلہ ٛے کہ حیک کَىحٍ ىَٝٓے ٓے کہظخ ٛے کہ ٓیں حیک رڑح ٓٞ

wasted is also time  کٔی ؿخٍٗٞ کے ٓ٘ہ ٓیں، یخ کٔی چیٞٗٹی ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ٟخثغ ٛٞٗے ٝحَ کٜخٗخ رٜی ٛيهہ ٛٞطخ ٛےە ٝٙ کٔی ٗہ

 کے ٓ٘ہ ٓیں چال ؿخطخ ٛے 

 ِٖ ّ   حٍٝ طیَٔی حٍٝ آهَی رخص کہ حر ٓے کٔی ٗے پٞچٜخ کہ یہ حَٓحف کیخ ٛے طٞ حٗہٞں ٗے ؿٞحد ىیخ کہ: َ هیَ كی حََٓحف )حَٓحف  ػزخ

ٖ ٛے کہ ٓیں آپ کے ُی۔ حّ ٓے رٜی ُیخىٙ کَٝںە ٓیں کٞة هیَ ٗہیں( ٓگَ َ حَٓحف كی حُویَ )هیَ ٓیں کٞة حَٓحف ٗہیں( ٓیَی هٞحٛ

 seven starػخ ٛے کہ ٓیَے پخّ حط٘خ ٛٞ کہ ٓیں آپ کٞ حرٜی ٓیں آپ کٞ كٍٞ ٓٹخٍ ٛٞٹَ کخ کٜخٗخ کٜالٗے کی کٖٞٗ کَطخ ٛٞں ٓگَ ٓیَی ىۘ 

 وَ ٗہ کَٝ ە ە ەـٞ ٗہ ٍکٜٞ، رۘ ٛٞٹَ کخ کٜخٗخ کٜالٝںە حے ٓیَے ػِیِ ؿْ ٗے یہ ٓٞحٍ کیخ ٛے رۘ 

 ًے ػْؼت کْ آثگیٌے قے کیْں تشجیہ ظی؟ ًجی پبکؐ  [ ػْؼت اّؼ آثگیٌے] (  3ە24ْال ًوجؽ ق

ٍ   خْاة; ّّ حُٔٞٓیٖ٘ کٞ کٞة ٱٔخٕ طٜخ کہ کخ ٛٞىؽ گَ پڑح حٍٝ گۘ  ّّ حُٔٞٓ٘یٖ ك٠َص ٛلیہ  ٱٗے حٗـ٘خء ٓے حّ ٝهض کہی ؿذ  یہ رخص ك٠ٞ
  ٍ  ٗے رڑی كٜخكض ٓے كَٓخیخ:  چٞٹ ٗہ آ ؿخۓ طٞ ك٠ٞ

طَیٖ حىری ِٓحؽ، هٞرٍٜٞص حىحثیگی، حپ٘ی ریٞی ٓے  کخ حػِیٰ  ٓیَح هیخٍ ٛے کہ حّ ٓے ٍٍٓٞ ہللا  ٗـ٘خء ٓ٘زٜخٍ کَ، آرگی٘ے ٛیں " " حے ح

پظخ ٗہیں حّ ٓیں حٍٝ کیخ کچٜ آ ؿخطخ ٛےە یہ حیک ٓکَٔ طَیٖ چٜٞٹخ ٓخ ؿِٔہ ٛے ؿٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ػخثِی ُٗيگی کے ُی۔ رے ْٗ ە ە ە ٱ

ٛیں کیہ حٕ کخ  )ٓوض گیَ( ُٞگ ٛیں ؿٞ ریٞی کی طؼَیق کَٗے ٓے یہ ٓٔـٜظے rigidْٛ ٓیں ٓے رہض ٓے حیٔے  كي هٞرٍٜٞص ٛےە

ٍ   َٓ ٗیچخ ٛٞ ؿخۓ گخ ٗے رڑی هٞرٍٜٞطی ٓے ُٞگٞں کٞ رظخیخ ٛے کہ حے ُٞگٞ حپ٘ی ریٞیٞں ٓے َّٓٝص حٍٝ  طٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ہللا کے ٍٓٞ

 ـہ حهظیخٍ کَٝ حٍٝ حپ٘ے حٗيحُ چخٛے ٗخػَحٗہ کَ ُٞەٓلزض رَطٞ حٍٝ حٕ کے رخٍے ٓیں حچٜخ ُہ

عا ُویں اًكبى قے هسجت تْ ُْ خبتی ُے هگؽ ضۘ  [ ظؼاکضوكہ هیں ہللا کی هسجت کب اِ اـِزّْ] (  3ە25قْال ًوجؽ 

 قے ًہیں ُْتی اـ کی کیب ّخہ ُے؟

ٜۘ  يحٜٞ ٓکظے ٛیں حّ ُی۔ حٕ ٓے ٓلزض ٛٞ ؿخطی ٛے ٓگَ هۘ حٗٔخٗٞں کٞ حٗٔخٕ چۘ  خْاة; يح کی ٓلزض کٞ ٞ ٗہیں ٓکظےە هۘ کٞ ْٛ چ

ٓے آگے ؿخٗخ پڑطخ ٛے حّ ُی۔ کہ  smellٓے آگے ؿخٗخ پڑطخ ٛے،  taste)ٗظَ( ٓے آگے ؿخٗخ پڑطخ ٛے،  visionٓلّٔٞ کَٗے کے ُی۔ 

ض پَٓظی کٞ پظہ ٛے کہ رۘ  حّ کے حٗيٍ هیي ٍٛظخ ٛےە کیخ آپهٔٔہ کخ ر٘خ ٛٞح ٛے حٍٝ ٝٙ حٕ كّٞ  حِّ ٛےە كّٞ  sentientر٘یخىی ١ٍٞ پَ حٗٔخٕ 

زظی خ طٜخ طٞ ُٞگٞں کٞ ٝٙ ىٍٝی رڑی چۘ يح چٞٗکہ كٞحّ ٓیں ٗہیں آطحّ ٓیں ٗہیں آطخ طٜخ، هۘ يح كّٞ کیخ ٛے حٍٝ یہ کیٞں پیيح ٛٞة؟ حّ ُی۔ کہ هۘ 

ٛی ٍکٜظے طٞ حٍٝ رخص  ە حگَ ٝٙ یہخں طکحّ کے ىٍٓیخٕ َٗخ چخٛظے طٜےض پَٓظی َٛف حّ ُی۔ َٗٝع ٛٞة کہ ُٞگ ہللا کٞ حپ٘ے كّٞ طٜیە رۘ 

 ض پَٓظی کخحّ ٓیں َٗے کے رؼي حٗہٞں ٗے حٕ پظَٜٝں کی ػزخىص رٜی َٗٝع کَ ىی حٍٝ یہ رۘ طٜی ٓگَ كّٞ 

Basic psychological back ground  

کی ٓلزض کے يح ض پَٓظی پیيح ٛٞةە هۘ هٔٔہ کی گَكض ٓیں َٗخ چخٛظے طٞ رۘ  حِّ حٍٝ ػظٔض کٞ حپ٘ے كّٞ  realityٛے کہ ُٞگ حیک ىٍٝ کی 

 ُی۔ رٜی

ultimat refinement of the sentient sense  

پیيح ٛٞطی ٛے حٍٝ پَٜ آپ  ultimate refinementچخٛی۔ە حٕ ٓے آگے گٍِ کَ طؼّوَ پیيح ٛٞطخ ٛےە  refinementهٔٔہ کی  حِّ چخٛی۔ە كّٞ 

 يح کٞ پخ ٛی ُیظے ٛٞەهۘ 

کوت ُے؟ ؾهیٌیں قبت، آقوبى قبت، ؼّشٌی کے ؼًگ قبت، زِ قبت کے ػعظ هیں کیب  [ قبت کب ػعظ] (  3ە26قْال ًوجؽ 

کؼجہ اّؼ طفب ّ  هیں لسظ قبت قبل، شبظاثی قبت قبل، لیع قبت قبل، طْافِ  یْقفؑ  کہف کی تؼعاظ قبت، ػہعِ  اطسبةِ 

 فبق ُے؟هؽٍّ کے چکؽ ثِی قبت ُیںە کیب یہ طؽف اتّ 

ِ٘ٔک کی ٛیںە کہیں چخٍ کخ ػيى ٓۘ  کیلیظیںيح ٗے َٛ ػيى کے ٓخطٜ کچٜ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ یہ َٛف ٓخص کخ ػيى ٛی ٗہیں رِکہ هۘ  خْاة;

ىٝ كَٗظے هزَ پَ کٜڑے ٛیں، ىٝ آپ کے ٗخٗٞں پَ کٜڑے ٛیںە حگَ آپ ؿٍٞ کَٝ طٞ حّ هْٔ کی  رٜی ٛے حٍٝ ىٝ کخ ػيى رٜی حْٛ ٛے ٓؼال  

١َف پخٗچ کے ػيى کی ٓؼخُیں رٜی کخكیە ؿٖ  رے ٗٔخٍ حیٔی ٓؼخُیں ٗظَ آثیں گجیں ؿٖ ٓیں َٛف ىٝ ٛی کخ ػيى ٗظَ آۓ گخە حٓی

ٗے ؿظ٘ی چیِیں رٜی ر٘خة ٛٞں گجیں حٕ کی گ٘ظی حٍٝ حٕ کے حػيحى ٓوٜٞٙ کی۔  كَٗظٞں ٗے ػَٕ حٹٜخیخ ٛٞح ٛے ٝٙ آٹٜ ٛیںە ہللا طؼخُیٰ 

کے طلض ٛے، ؿیٔے گےە یہ َٛف ٓخص کے ػيى کے ٓخطٜ ٗہیں ٛٞ ٓکظخ رِکہ یہ َٛ ػيى کے ٓخطٜ ٓوٜٞٙ ٛٞ گخ کہ یہ حّ ػيى ٛٞں 

حٗیْ کخ ٛ٘يٓہ کچٜ ُٞگٞں کے ِٗىیک رہض حْٛ ٛے کیٞٗکہ ىُٝم حٍٝ ؿّ٘ض کے كَٗظے حٗیْ ٛیں حٍٝ ' رْٔ ہللا ' کے كَٝف رٜی حٗیْ 

ٛے ؿٞ حیک ٓے ىّ طک ٛےە َٛف ٓخص کخ ػيى ٛی ٓوٜٞٙ ٗہیں ٛےە حّ کی  departmental divisionە یٞں ٓٔـٜی۔ کہ یہ ٛیں

 ٛے ٓگَ کٞة حیٔی ٗہیں ؿْ کٞ ٓٔـٜ٘ے کی حُـٜٖ ىٍپیٖ ٛٞە reasonےە ہللا کے پخّ ٗہیں ٛ reasonکٞة 
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ٌْ ٌْ کہ پہبڑ اپٌی خگہ قے ُٹ گیب تْ هبى لیٌب هگؽ اگؽ یہ ۘق زعیث ُے کہ " اگؽ یہ ۘق  [ طؽت قے هفؽفِ] (  3ە27قْال ًوجؽ 

طؽت ُے خْ ًبلبثل تغیّؽ ہ ٍّ کْى قی فِ بم کیب تْ یمیي ًہ کؽًبە قْال ُے ککطؽت کے ضالف کہ کكی شطض ًے اپٌی فِ 

 ُے؟

کخ کیّ٘ٞ حط٘خ ٝٓیغ ٛے کہ حّ ٓیں ٓخٍح ؿزَ ٝ هيٍ رٜی آ ؿخۓ گخە حیک ىَٝٓی كيیغ حّ كيیغ  حّ كيیغ ڈاکٹؽ ػجعالدلیل; خْاة;

 :کَطی ٛے کہ explainکٞ رہظَ ١ٍٞ پَ 

گِحٍطے ٛیں ٓگَ آهَی ػَٔ ٓیں ؿ٢ِ كیِٜہ کَ کے حٗکخ حٗـخّ رَح  " کچٜ ُٞک حیٔے ٛیں ؿٞ حیٔخٕ ىحٍ پیيح ٛٞطے ٛیں، حیٔخٗيحٍی پَ ُٗيگی

ٛٞ ؿخطخ ٛےە کچٜ حیٔے ُٞگ ٛیں ؿٞ َٗٝع ٓیں ؿِطی کَطے ٛیں، ىٍٓیخٕ ٓیں ؿِطی کَطےٛیں ٓگَ آهَ ٓیں ٛلیق كیِٜہ کَ ُیظے ٛیںە 

)رَحة( کی یخ هطخ کی گ٘ـخثٖ  evilں ٛے یؼ٘ی کٔی ٗوٚ ٓی pre dominant attitudeطَص ٓیں ر٘یخىی ١ٍٞ پَ یہ کٔی ٗوٚ کخ كِ  "

ٓۘ  حٓظؼٔخٍ کَیں ٓؼال   attitudeُلع حٓظؼٔخٍ ٗہ کَیں  evilٍکٜ ىی گت ٛے رِکہ ُیخىٙ ٓ٘خٓذ یہ ٛٞ گخ کہ آپ  ظّ٘يى حیک ٗوٚ رہض ُیخىٙ 

ٔخٕ حهظیخٍ کَطخ ٛے ٛے طٞ ٓظّ٘يى ٛٞٗخ حّ کی كطَص ٛےە حد ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ كطَص کخ یہ ٍكـخٕ کْ ١َف ؿخطخ ٛے؟ حگَ ٝٙ ٗوٚ حی

حٍٝ ؿہخى ٓیں ؿخطخ ٛے طٞ حّ کخ یہ طّ٘يى حٓالّ کی كٔخیض ٓیں حٓظؼٔخٍ ٛٞ ٍٛخ ٛے حگَ ٝٛی ٗوٚ ؿَحثْ کی ىٗیخ ٓیں چال ؿخطخ ٛے طٞ 

ں ٓٞؿٞى هٞى ٗخیي حچٜی یخ رَی ٗہ ٛٞ ٓگَ ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ كطَص ٓی طَص رٌحصِ حّ کخ طّ٘يى ؿَحثْ کی ىٗیخ ٓیں حٓظؼٔخٍ ٛٞ گخە یؼ٘ی كِ 

یخ  tendencyُے کَ پیيح ٛٞطخ ٛےە ٝٙ  tendencyٝٙ ٍكـخٕ کْ ١َف حٓظؼٔخٍ ٛٞطخ ٛےە َٛ آىٓی پیيحث٘ی ١ٍٞ پَ یخ ٍٓٞٝػی ١ٍٞ پَ حیک 

 ؿخطخ ٛےە  کٜ٘خ یہ ٛٞطخ ٛے کہ ٝٙ کْ ٓٔض ٓیںَح یخ حچٜخ ٗہیں ٛٞطخە ىیٍكـخٕ رٌحطہ رۘ 

َِ حّ کے ػالٝٙ پَٝكیَٔ ٛخكذ ٗے حّ كيیغ کے كٞحُے ٓ حػَ ٛٞطے ٛیںە  ے حیک َٓطزہ یہ رخص کی طٜی کہ ْٛ طیٖ هْٔ کے حػَحص کے ُی

ؿٖ ٓیں ٓے حیک حػَ ٝٙ ٛے ؿٞ ْٛ حپ٘ے ٓخكٍٞ، حپ٘ی طؼِیْ حٍٝ حپ٘ے حكزخد ٓے ُیظے ٛیںە حّ ٓے پہِے ْٛ پَ حیک حػَ ٝٙ ٛٞطخ ٛے ؿٞ 

parental  َٛٞطخ ٛے حٍٝ حّ ٓے رٜی ُیخىٙ ٠ٓز١ٞ حػgenetic ٓی ٛٞطخ ٛےە حgenetic  حػَ کے رخٍے ٓیں حّ كيیغ ٓیں رخص کی گت ٛے

ٍ   طَی ٍكـخٗخص کٞ هظْ ٗہیں کیخ ؿخ ٓکظخە حگَ آپ ؿٍٞ کَیں طٞ حٛلخدِ ٕ كِ ٱکہ  ٍٞٓ   ٍ ٓے طَریض پخة ٓگَ حٕ ٓذ کے ٍكـخٗخص،  ٗے ٍٓٞ

ٕ  يح ؿۘ طَیٖ ٓؼیخٍحص پَ ٛٞٗے کے رخٝؿٞى ؿۘ  طؼِیْ کے حػِیٰ  ٓے ٓوظِق ٗظَ آطخ  ك٠َص ػِی   attitudeکخ  يح ٛیںە آپ ىیکٜظے ٛیں کہ ػؼٔخ

َ   attitudeکخ  ٛےە ك٠َص ػِی   ٍ   كَٜص حرٞرک ٝكخص پخ ؿخطے ٛیں طٞ آپ ىیکٜظے ٛیں کہ ك٠َص حرٞرکَ  ٓے ٓوظِق ٗظَ آطخ ٛےە ؿذ ٍٓٞ

ٍ   ٛيین   ُٹے پخٝں پَٜ ؿخٝ ٞ کیخ طْ حۘ حّ ىٗیخ ٍهٜض ٛٞ ؿخثیں ط ٝٛخں پہ٘چ کَ ٝٙ آیض طالٝص کَطے ٛیں ؿْ ٓیں ہللا کہظخ ٛے کہ حگَ ك٠ٞ

  َ ٍ   گے؟ ؿزکہ ػٔ طَی ٍكـخٗخص ٝكخص پخ گ۔ ٛیں طٞ ٓیں حّ کخ َٓ هِْ کَ ىٝں گخە آپ ؿٍٞ کَیں طٞ یہ كِ  کہظے ٛیں کہ ؿْ ٗے کہخ کہ ك٠ٞ

یہ ٛے کہ  ٓیں حیک ٛلیق كیِٜہ کَٗے کی حِٛیض ٛے ؿزکہ ىَٝٓح آىٓی حّ كيیغ کخ ٓطِذ moment of crisisٛیںە حیک آىٓی ٓیں حّ 

کْ ٓوٜي کے ُی۔  potentialsَٛ ٗوٚ ٍٓٞٝػی ١ٍٞ پَ کچٜ ر٘یخىی ٍكـخٗخص ُے کَ پیيح ٛٞطخ ٛےە ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ ٝٙ ر٘یخىی ٍكـخٗخص یخ 

 حٓظؼٔخٍ ٛٞطے ٛیںە

الجبل  شك پؽ ؼّشٌی ڈالیںە آپ ػمل پؽ ؾیبظٍ ؾّؼ ظیتے ُیں خجکہکے ًظؽیہء ػِ  الجبلؒ  [ شك اّؼ ػملػِ] (  3ە28قْال ًوجؽ 

 عا تک پہٌچٌے کب اُن غؼیؼہ لؽاؼ ظیتے ُیںەشك کْ ضۘ ػِ 

ِْ حپ٘ی حٗظہخ کٞ پہ٘چظخ حهزخٍ کی ٗخػَی ٓیں رٜی حٍٝ رخهی رٜی َٛ ؿگہ آپ ىیکٜظے ٛیں کہ ؿذ رٜی کٞة ػِ  ڈاکٹؽ ػجعالدلیل; خْاة;

 رخطیں کَطخ ٛےە حّ کی حیک ٓؼخٍ یہ ٛے: ٛے یخ کٞة حظہخٍ کَٗے ٝحَ ؿذ ریخٕ کَٗے کی حٗظہخ طک پہ٘چظخ ٛے طٞ ٝٙ کچٜ حیٔی ٛی

ِٕ   ِّٓض ٓے ٛے ط٘ہخ کچٜ ٗہیں  كَى هخثْ ٍر٢ِ    ىٍیخ کچٜ ٗہیں ٓٞؽ ٛے ىٍیخ ٓیں حٍٝ ریَٝ

ٍ  حٓی ١َف ػوَ حٍٝ ػِ   کہظے ٛیں کہ ٘ن کی رخص کَطے ٛٞۓ حهزخ

 طیَح ػالؽ ٗظَ کے ٓٞح کچٜ حٍٝ ٗہیں  َى کے پخّ هزَ کے ٓٞح کچٜ حٍٝ ٗہیں هِ  

 ١َف ٝٙ کہظے ٛیں:حٓی 

ِٕ حچٜخ ٛے ىِ    ٓے ط٘ہخ رٜی چٜٞڑ ىےُیکٖ کزٜی کزٜی حِ   ػوَ  ٍ کے ٓخطٜ ٍٛے پخٓزخ

  ٍ ٛے  (tool)٘ن کیە ػوَ ر٘یخىی ١ٍٞ پَ چیِٝں کٞ ٓٔـٜ٘ے حٍٝ ؿخٗچ٘ے کخ حیک حُٝحٍ ٗے ٗہ طٞ ػوَ کی ٗلی کی حٍٝ ٗہ ٛی ػِ  یؼ٘ی حهزخ

 ٘ن پڑٛ ُکٜ کَ رخُؾ ٛٞطخ ٛے طٞ حّ کے رخٍے ٓیں حهزخٍ کہظخ ٛے:ُیکٖ ؿذ ػِ حٍٝ ػوَ حٓزخد کی ر٘یخى پَ كیِٜے کَطی ٛے 

 رخّ حرٜی طٔخٗخۓ ُذِ  ػوَ ٛے ٓلِٞ   ٘ن ٝى ٓیں ػِ َٗٔۘ  ٞى پڑح آطِٖ رے هطَ کۘ  

 یخ ؿذ حّ کخ ػوَ کے ٓخطٜ ٓٞحُٗہ کَطخ ٛے طٞ کہظخ ٛے:

ٓۘ ػِ   خٍ ٓے ٓٞ رٜیْ ر٘خ ُیظی ٛے ػوَ ػیّ    یْہ ُحٛي ٗہ كکِ اّل ٛے ٗ٘ن ریچخٍٙ ٗہ 

ٍ  حّ ٓیں حهزخٍ یہ ٗہیں کہہ ٍٛے کہ ػِ  ٍ  ٓے کٔی ٗے پٞچٜخ کہ ػِ  ٘ن ػوَ ٓے رڑٛ کَ ٛے ؿیٔے حهزخ  ٘ن کی حٗظہخ کیخ ٛے طٞ حهزخ

 ٘ن کی طٞ کٞة حٗظہخ ٗہیں ٛے طٞ حّ ٗے پٞچٜخ کہ پَٜ آپ ٗے کیٞں کہخ کہ:ٗے کہخ کہ ػِ 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 48 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

 ٘ن کی حٗظہخ چخٛظخ ٛٞطیَے ػِ  

  ٍ ِٓ ٗے ؿ طٞ حهزخ  َٜػہ ٗہیں پڑٛخ:ٞحد ىیخ کہ کیخ طْ ٗے حّ ٗؼَ کخ ىَٝٓح 

 ٓیَی ٓخىگی ىیکٜ کیخ چخٛظخ ٛٞں 

ک ىَٝٓے کٞ ٗظَ آثیگیە حگَ آپ ٓٞچیں کہ آیخص ٓیں ط٠خى ٛے طٞ حیٔخ ٗہیں ٛٞطخ رِکہ یہ حِ  ٓیں رٜی یہی چیِ حگَ آپ ؿٍٞ کَیں طٞ هَإٓ

compliment کٞ ٓال کَ پڑٛیں طٞ آپ کے پخّ پٍٞح  کَ ٍٛی ٛٞطی ٛیںە حگَ آپ ىٝٗٞں رخطٞںimage  ِىٍحک( آۓ گخ ؿیٔے پَٝكیَٔ ٛخكذ ٗے )ح

گے حٍٝ آپ کٖٞٗ  پ رہض ٓے ٓٞحَص کَٗے ٓے ٍک ؿخثیںٛے، حگَ حّ کٞ ًٖٛ ٓیں ٍکٜیں طٞ آ Gestalt theoryحیک رخٍ کہخ طٜخ کہ حیک 

کی حیک چٜٞٹی ٓے ٓؼخٍ یہ ٛے کہ حگَ آپ کٞ چخٍ  Gestalt theoryیںە کَیں گے کہ پہِے ُیخىٙ ٓؼِٞٓخص كخَٛ کَ ُیں حٍٝ رؼي ٓیں ٓٞحٍ کَ

ٛے آپ حّ کٞ کَٓی ٗہیں کہہ  topٹخٗگیں حٍٝ کَٓی کخ رخهی كّٜہ ػِیليٙ ىے ىیخ ؿخۓ طٞ آپ کہیں گے کہ یہ چخٍ ٹخٗگیں ٛیں حٍٝ یہ 

ٛٞطخ  applyٛے حٍٝ یہی حٍٛٞ   Working relationshipیکحٍٝ حّ کی ٹخٗگٞں کے ىٍٓیخٕ ح topٓکظےە ر٘یخىی ١ٍٞ پَ ٓیِ کٞ ٓیِ کہ٘خ حّ کے 

 conceptحهظیخٍ کَطے ٛیں حّ کٞ ٓٔـٜظے ٛیں طٞ کْ ٓؼِٞٓخص کے ٓخطٜ آپ کخ  conceptپَە ؿذ آپ کٞة رٜی  conceptٛے کٔی رٜی 

حّ ُی۔ رہظَ یہ ٛٞ گخ کہ کٔی ٗہیں ٛٞں گےە  validکے رخٍے ٓیں ؿٞ ٓٞحَص حٹٜخثیں گے ٝٙ رٜی  conceptرٜی ؿ٢ِ ٛٞ گخ حٍٝ آپ حّ 

ِْ كخَٛ کَ ٓکظے ٛیں ٝٙ ؿٔغ کَ ُیں پَٜ کٔی ٓے ٍحۓ ُیں، حّ پَ رلغ کَیں حّ کے رؼي ؿٞ رٜی ٟٓٞٞع کے رخٍے ٓیں ؿظ٘خ رٜی ػِ 

ٓہ ٓٞحٍ حٹٜے گخ ٝٙ حیک رخُؾ ٓٞحٍ ٛٞ گخە ٛٞ ٓکظخ ٛے حّ ٓٞحٍ کخ ؿٞحد ٗہ ٛٞ ؿیٔے حرٜی کٔی ٗے ٓٞحٍ کیخ طٜخ کہ ٓخص کخ ٛ٘ي

يح ٘ن ' ر٘یخىی ١ٍٞ پَ حیک حیٔخ ٓوخّ ٛے ؿہخں پہ٘چ٘ے کے رؼي حٗٔخٕ حٓزخد ٓے ؿۘ کیٞں حْٛ ٛے؟ حّ کخ ٓوظَٜ ؿٞحد یہ ٗکال کہ ' ػِ 

٘ن ؿخَٛ ٗہیں ٛٞطخ رِکہ پڑٛخ ُکٜخ ٛٞطی ٛےە ػِ  educatedؿخٛالٗہ ٗہیں ٛٞطی یہ پڑٛی ُکٜی حٍٝ  choiceٛٞ کَ كیِٜہ کَطخ ٛے ُیکٖ یہ 

 ٛٞطخ ٛےە

لؽآى ّ زعیث کی ؼّشٌی هیں ثتبئیں کہ کیب ہللا کْ ہللا هیبں کہٌب خبئؿ ُے؟  [ ہللا کْ ہللا هیبں کہٌب] (  3ە29ْال ًوجؽ ق

 ُوبؼی هكدع کے هْلْی طبزت ًے ایكب کہٌے قے هٌغ فؽهبیب ُےە

حؿہ حٍٝ پَٜ حّ کے حٝپَ کٞة ٛے ؿیٔے کٞة چٞٛيٍی، کٞة ٍ relativeکی حیک ڈگَی ٛے حٍٝ ٓیخں کی ڈگَی  respectٓیخں،  خْاة;

ٓیخں ْٛ حپ٘ے رٍِگٞں کٞ کہظے طٜے ؿیٔے ٓیں حپ٘ے ىحىح کٞ ٓیخں ؿی کہظخ طٜخە ٓیخں کے ُلع ٓیں ٗٔزی رٍِگی  ٓہخٍحؿہ ٛے طٞ ػٔٞٓخ  

ٍ   ultimateٗہیں ٛے رِکہ یہ  ے كخَٗکہ حّ کخ ف ' ٛے ' ٍكیْ ' ٛٶہللا ٗے کہخ کہ ٓیَح پیـٔزَ ' ٍ کٞ هٞى رٍِگی ٛےە ؿیٔے ہللا کے ٍٓٞ

  ٍ ف حٍٝ ٍكیْ کہٞ گے طٞ ہللا کیٔے رَح ٓ٘خۓ گخ كخَٗکہ ہللا ٗے هٞى حٓے یہ کہخ ٛٞح ٛے ٶکٞ ٍ پیـٔزَ ہللا ٗہیں ٛےە ٓگَ حگَ آپ ہللا کے ٍٓٞ

پَحٗخ ٛے کہ ' ٓیخں ٘ن ٓال ٛٞطخ ٛے طٞ ' ٓیخں ' کخ حٓظؼٔخٍ رڑح ٛے ٓکَ حّ ٓیں ٓلزض حٍٝ ػِ  Degree of respectabilityطٞ ىٍحَٛ یہ حیک 

 virtualٛٞطی ٛے یہ حیک  respectرٍِگ کے ُی۔  حٓظؼٔخٍ ٛٞطخ ٛے ؿْ کی آپ کے ىٍ ٓیں  ultimateع حیک ؿخٗے طے حٝ ؿخٗے ' ە ە ە یہ ُل

variation طٞ  ٛٞ ؿخۓ گیە ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ کٞة ٗوٚ کہے کہ " ٓیں ٓیخں کٞ آهَی ٗہیں ٓخٗظخ " ە ە ە ٓگَ حیک ٗوٚ کہظخ ٛے کہ ٓیں

 حّ کی ٓکَٔ ٓظخرؼض کَطخ ٛٞں " ٓیَح ٓیخں طٞ ہللا ٛے " ہللا کہظخ ٛے کہ

٠َُٰ  ََ ە ە ە "  ۡٞ َٓ  ْۡ ُٜ ٍَُس  ] َُ ۡٞ يُٓ َّٔ ٛیں ؿٞ ٓلزض حٍٝ  حٕ کخكَٝں کخ طٞ کٞة َٓٞ ٛی ٗہیں ٓگَ ٛٔخٍح َٓٞ ٛےە یہ ٓوظِق حُلخظ 11:  َٓل  ] "

respectability  ٞٞی ٛخكذ کخ ٓیخں کٞة ٗہیں ٛٞ گخ ٗہ ىٗیخ ٓیں ٗہ آهَص ٓیں ە ە ە حّ ُی۔ حٗہٞں ٗے حیٔخ ؿخگَ کَطے ٛیںە ٗخیي حٕ ُٓٞٱک

 کہخ ٛٞ گخە

ْؼیں هلیں گئیں تْ اى کی ثیْیبں کعُؽ خبئیں گئیں اّؼ اگؽ خٌّت هیں هؽظّں کْ زۘ  [ ْؼیں اّؼ ثیْیبںزۘ] (  3ە:2قْال ًوجؽ 

 هؽظ کعُؽ خبئیں گے؟هؽظّں کْ یہی ثیْیبں خٌّت هیں هلیں گئیں تْ ثیچبؼے 

ٓؼخَٗٙ ٛےە حّ ٓیں َٛ چیِ ٛی َٓىٝں کے ط٢ٓٞ ٓے ٛٞ ٍٛی ٛےە رٜت حٕ ریچخٍیٞں کخ رٜی طٞ هیخٍ کَٝ  shauvinisticآهَ یہ  خْاة;

ؿٞ حط٘ی ٓ٘کَ ٓے آپ ؿیٔے ٝك٘یٞں کے ٓخطٜ گِحٍح کَطی ٛیںە ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ ؿٞ یہخں حچٜے ٝٙ ٝٛخں رٜی حچٜے ە ە ە ؿ٘ہٞں 

َّٝص حٍٝ ٓلزض کیٔخطٜ یہخں ُٗيگی گِحٍىی ٝٙ ٝٛخں رٜی َّٓٝص حٍٝ ٓلزض کے ٓخطٜ ُٗيگی گِحٍ ىیں گےە ؿ٘ہیں یہخں حپ٘ی ریٞی ٓے ٗے ٓ

ں ٍٞ ٗہیں ُگے گیە ٓیَح طٞ هیخٍ ٛے کہ ریٞیخں ُیخىٙ ٓظِّٞ ٛٞطی ٛیحچٜی کٞة ٗہیں ُگی، ٗہیں ٝٛخں رٜی ریٞی ٓے حچٜی کٞة كۘ 

یہ  )یہ ٓیں ػٍٞطٞں کی طؼَیق ٗہیں کَ ٍٛخ ٛٞں(ٛٞطخ ٛےە   choiceٛی ٗہیں ٛٞطخ ؿزکہ َٓى کے پخّ  choiceَح کیٞٗکہ حٕ کے پخّ کٞة ىٝٓ

ٗہیں  ٛٞطخ  choiceٛیں ٝٛخں ٛٔخٍے ٓؼخَٗے ٓیں حیک ریٞی کے پخّ کٞة حٍٝ  choicesكویوض ٛے کہ ؿہخں َٓى کے پخّ حیک، ىٝ یخ طیٖ 

ُیخىٙ   ٓے ٗہ گٍِے حٍٝ یک ١َكہ كیِٜہ کَےە حّ ُی۔ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ ػٍٞطٞں کٞ ٗٔزظخ   ٓیں strong headsؿذ طک کہ ٝٙ رہض ٓخٍے 

ٗے كَٓخیخ  ْ٘ ريُی ؿخ ٓکظی ٛےە ك٠َص ػِی  کَیْ کخ یہ حكٔخٕ ٛے کہ ؿّ٘ض ٓیں ؿِ يحٝٗيِ رہظَ َٓى چخٛی۔ ٛٞطے ٛیںە ٓگَ پَٜ رٜی هۘ 

ريٍ ٓکظے ٛیںە حیک حٗگِٖ کی كِْ  favourite faceں ؿخ کَ آپ حپ٘خ کٞة رٜی کہ ؿّ٘ض ٓیں حیک رخُحٍ ٛے، رخُحٍ ٓیں حیک ىٝکخٕ ٛے ؿہخ

طٜخ، ٗخیي آپ ٗے ىیکٜی ٛٞ، حّ ٓیں َٓؿَی کی یہ حٗظہخء ىکٜخة گت ٛے کہ حیک کخ چہَٙ ىَٝٓے پَ ُگخ ىیخ  Face offطٜی ؿْ کخ ٗخّ 

ٓۘ  Choicesآپ کے ُی۔  حٍٝ ىَٝٓے کخ طیَٔے پَ ُگخ ىیخ ە ە ە ٓگَ ؿّ٘ض یوی٘خ   کٞ هیي کیخ  Choicesطِن کی حیک رڑی ىٗیخ ٛےە ىٗیخ ٓیں آپ کے 

کی ؿگہ ٛے، ؿْ کٞ آپ حٕ طٔخّ ؿٔٞں، ىکٜٞں، رے چی٘یٞں حٍٝ ٗوٜخٗخص کے ريُے ٓیں هَیيطے ٛٞ ؿٞ  Choicesؿخطخ ٛے ٓگَ ؿّ٘ض آپ کے 

 ؿخطخ ٛےە َٔ آُحىی حٍٝ حهظیخٍ کخ هخٕٗٞ ىیخٟٞخٗے ٓیں ؿٞ ؿّ٘ض ٓیں هخٕٗٞ ٛے ٝٙ آپ کٞ ٓکآپ حّ ىٗیخ ٓیں ٓہظے ٛٞە حّ کے ػِ 

کخ حیک ػَٜ٘ ٛٞطخ ٛےە ٓیں پَٝكیَٔ ٛخكذ  holistic teachingکچٜ حیٔے ٓٞحٍ آ ؿخطے ٛیں ؿْ ٓیں حیک هْٔ کی  دلیل;ڈاکٹؽ ػجعال

رظخٗخ چخٛظخ ٛٞں کہ ْٛ  کی حؿخُص ٓے حٕ پَ رخص کَطخ ٛٞں ؿیٔے کٔی ٗے پٞچٜخ کہ آپ ػوَ کٞ حٛٔیض ىیظے ٛیں یخ ٍٝحیض کٞ؟ ٓیں ٗہیں

ّ کے رخٍے ٓیں ْٛ ٓلظخ١ ٛٞطے ٛیںە حّ کٞ ٱطَے ٱىٝٗٞں کٞ حٛٔیض ىیظے ٛیں ُیکٖ ٝٙ ٍٝحیض ؿٞ ػوَ ٝ كہْ کی کٔٞٹی پَ پٍٞی ٗہ 
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ٗہیں کَطے کیٞٗکہ ػوَ ٓ٘خٍُ ١ے کَطی ٍٛظی ٛے حٍٝ رؼٞ رخطیں حّ ٝهض ٛٔیں ٓٔـٜ ٗہیں آطیں ؿیٔے پَٝكیَٔ ٛخكذ  رٜی ْٛ ٍىّ 

 آیض حیک 

٠ۡء  َك٠ّ  ە ە ە "  َٗ  ََّ ًُ خِٓء  َٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ خ  َ٘ ِۡ ٍَسُ ە ە ە  ََٝؿَؼ ۡٞ ُٓ َٴٗزیَخء ] "  [  30:  ح

کَطے ٛیںە ؿذ حّ آیض کی طلٔیَ َٗٝع ٛٞة طٞ کچٜ ُٞگٞں ٗے یہ طلٔیَ کی کہ ہللا ٗے حٗٔخٕ کٞ ٓخىٙ ٓ٘ی ٓے پیيح کیخ  quoteرہض 

ٓۘ کیٞٗکہ حٕ کے ُی۔ یہ طٍّٜٞ ٓٔکٖ ٗہیں طخٛ ک َ ٗے حّ آیض کخ طَؿٔہ یہ ہ پخٗی ٓے كیخص پیيح کی ؿخ ٓکظی ٛے حٓی ١َف حیک حیک  ّٔ ل

رخُٝ ٓے پیيح کیخ ٛے ُیکٖ حّ کخ ُلظی طَؿٔہ یہ ٛے : " حٍٝ پیيح کیخ پخٗی ٓیں ٓے َٛ چیِ كیخص ٝحُی کٞ ە ە ە  کیخ کہ ہللا ٗے حٗٔخٕ کٞ ٍُِٝ 

ؿخطیە ؿْ ٗے ٓٞحٍ کیخ ٛے حّ کخ حٗخٍٙ كيیغ کی ١َف ٛےە كيیغ ٓیں کچٜ  " حگَ ْٛ حٗظظخٍ کَطے طٞ ٛٔیں حّ آیض کی ٓٔـٜ آ

طَطیں ٓگَکٔی آٗے ٝحُے ػہي ٓیں ٝٙ چٔکظی ىٓکظی ٓچخة رٖ ٱحیٔی ٍٝحیظیں ٛیں ؿٞ کٔی ػہي ٓیں ػوَ کی کٔٞٹی پَ پٍٞی ٗہیں 

 ؿخطی ٛیں، 

  ؿخطخ ٛےە "" ٗخهٖ ٗہ رڑٛ٘ے ىٝ ٗیطخٕ کٞ ریٹٜ٘ے کخ ٓٞهغ َٓ  ٗے کہخ کہ: ؿیٔے آهخ  

رخثیخُٞؿی ٗہیٖ پڑٛی طٞ حّ کے ُی۔ حّ كيیغ کٞ ٓٔـٜ٘خ ًٍح ٓ٘کَ ٛٞ ؿخۓ گخە ؿذ طک ٓخثْ٘ کخ ٝؿٞى ٗہیں طٜخ  حگَکٔی ٗے ٓخثیکَٝ

 حىح کَٗخ ٓ٘کَ طٜخە حّ كيیغ کخ كنّ 

  ْٜ ؿخطخ ٛےە "" ىٝىٛ کٞ ڈٛخٗپ ىٝ، ٗیطخٕ گۘ حٓی ١َف 

ٞح ٛےە حّ كيیغ کٞ آپ حّ ٝهض طک ٗہیں ٓٔـٜ ٓکظے ؿذ طک آپ حّ ىٍؿہء کٔخٍ طک یہخں ٗیطخٕ ریکٹَیخ کے ٓؼ٘ٞں ٓیں حٓظؼٔخٍ ٛ

 حیض ىٝٗٞں کخ حكظَحّ کَطے ٛیںە "ٝٗہیں پہ٘چظےە ٓیں پہال كوَٙ ىٝرخٍٙ ىَٝٛحطخ ٛٞں کہ " ْٛ ػوَ حٍٝ ٍ

کؽ هتؼیّي فِ  ؽاتتِ هظبئت کكی ثِی اًكبى کے ه [ کؽ هیں هظبئت اّؼ آقبئشْں کب کؽظاؼفِ هؽاتتِ] (  3ە31قْال ًوجؽ 

 کؽ کیْں هتؼیّي ًہیں ُْتے؟فِ  کؽًے کے لی۔ ُیںە قْال یہ ُے کہ هظبئت ُی کیْں ە ە ە آقبئشْں قے هؽاتتِ 

کَ ٓظؼیٖ ٛٞطے ٛیں رِکہ حَٓحف، طؼیّٖ حٍٝ ٓہُٞظٞں ٓے رٜی َٓحطذ ٓظؼیّٖ ٛٞطے ٛیںە كِ  یہ ؿ٢ِ ٛے کہ ٜٓخثذ ٓے َٓحطذِ  خْاة;

يح ىٝٗٞں رِکہ طیٖ ١َیوٞں ٓے حٗٔخٗٞں کٞ آُٓخطخ ٛےە ؿَرض، حٓخٍص حٍٝ ىٍٓیخٗے ٍٓظے ٓے ە ە ە یہخں َٛ ہ هۘ ٓظؼيى َٓطزہ ىیکٜخ گیخ ٛے ک

ُٔلہ َٛ ١َیوہء ُٗيگی آُٓخثٖ ر٘خ ٛٞح ٛےە ٓیَح ٗہیں هیخٍ کہ حّ ىٗیخ ٓیں آطے ٝهض، پیيحثٖ کے ٝهض یخ ٗؼٍٞ کی ػَٔ طک پہ٘چظے ٝهض 

ہی ٛٞ رِکہ َٛ ٝهض حٗٔخٕ آُٓخیخ ؿخ ٍٛخ ٛے کزٜی ُہـے ٓے، کزٜی حٗيحُ ٓے، کزٜی آپ کخ کٞة رٜی ُٔلہ کٔی آُٓخثٖ ٓے ط

کَ، طٔخّ طَ ػوَ ٝ ٓؼَكض حٍٝ رڑے رڑے حٗٔخٗٞں کی ُٗيگیٞں کے حكٞحٍ کٞ ىیکٜ کَ ْٛ ٗے كِ هٍٞحک ٓے ە ە ە ٝیٔے رٜی ٓطخُؼہء طخٍین، حٗيحُِ 

 حیک حٍٛٞ ر٘خیخ ٛے:

Adversity is the school of all greatness  )کہ ؿَرض ٛی طٔخّ ػظٔظٞں کخ گہٞحٍٙ ٛے( 

حػظْ کٞ ُے ُیں، حّ کے رخٍے ٓیں طخٍین آپ هخثيِ  ؿٞ ؿَیذ ٗہیں ٛے، ٝٙ ػظیْ ٗہیں ٛے، یخ ؿظ٘ے رٜی ػظیْ طَ ُٞگ ٛٞ گٍِے ٛیں ٓؼال  

ِٔ ٓیں ُکٜخ گیخ ٛے کہ ىّ ٓخٍ طک ریچخٍٙ كٹ پخطٜ پَ پیيٍ ؿۘ  ں ٓیخد کَٗے کے ُی۔ ە ە ە َٛف ٝٛی ٗہییٹظخ ٍٛخ حپ٘ی ٝکخُض کٞ کخٞطیخں گٜ

 ٛےە

ّٔخى هّٜخد    Attila The Hunکے حٓظخى( ٛٞں یخ ٝٙ کٞة حیَحٕ کخ گٍٞگخٕ ٛٞ،  )ٗین ػزيحُوخىٍ ؿیالٗی   ٝٙ چخٛے ؿُٞیْ ٓیٍِ ٛٞی یخ ك٠َص ك

ٕ ٓیں پہ٘چے ٛیںە حد ٓیں آپ ٓے ٛٞ یخ چ٘گیِ هخٕ ٛٞ، ىٗیخ کے طٔخّ ٓؼظزَ حٍٝ رڑے ُٞگ ؿَرظٞں کے ٓکٍٞ ٓے ٗکَ کَ ػظٔظٞں کے ٓیيح

حیک رڑح ِٓے کخ ٓٞحٍ کَطخ ٛٞںە ًٍح ٓٞچ ٓٔـٜ کَ ؿٞحد ىیـی۔ گخ ە ە ە حگَ ؿَرض ٛی ػظٔض کخ ٓؼیخٍ ٛٞ طٞ آپ ٓیں ٓے کظ٘ے ُٞگ ؿَیذ 

ْٛ ؿَرض هزٍٞ کَٗخ  یہ ٗہ ٛٞ کہ حگِے ىٕ ٓے ٛی ؿَیذ ٛٞٗخ َٗٝع ٛٞ ؿخثیں ە ە ە حَٛٞ   ٛٞٗخ پٔ٘ي کَیں گے؟ ًٍح ٓٞچ کَ ؿٞحد ىیـی۔ گخ

ِْ ٛے کہ حّ ٍحٓظے ٓے گٍِطے ٛٞۓ ْٛ رڑے ٓے رڑے ٓؼیخٍ رٜی كخَٛ کَ ٓکظے ٛیںە حد حٓخٍص کٞ ٗہیں چخٛظے رخٝؿٞىیکہ ٛٔیں ػِ 

ٕ ٓے ؿیِٔی ٓلّٔٞ کَطخ طٜخە ٓیں ىیکٜی۔ ٓیں حیک چٜٞٹخ ٓخ ٝحهؼہ آپ کٞ ٓ٘خطخ ٛٞں: " ٓیَے حیک رڑے ػِیِ ىٝٓض طٜے َٛ کٞة حۘ 

رے ٗیخُ هْٔ کخ طٜخ، ٓیں حٕ ٓے حط٘خ ؿیِْ طٞ ٗہیں ٛٞطخ طٜخ ٓگَ ٓـٜے یہ هیخٍ ٍَٟٝ آطخ طٜخ کہ ٓیَی ػَٔ ٓیں ٓیَے پخّ پٜٹخ ٛٞ طٜٞڑح 

ٝٙ كٞص ٛٞ گ۔ ٛیں، حّ ٝهض ْٛ  ٛےە حیک ىٕ ٓیں ٗے ٓ٘خ کہ حچخٗک حیْ َٓٓیڈیِ ٓ٘گٞحة 282ؿٞطخ رٜی ٗہیں ٛے حٍٝ ٓٞٛٞف ٗے 

ْ ٓخ ٛٞح، ٓیں ٗے پٞچٜخ ٞىکۘ طٜیە پظہ چال کہ حٗہٞں ٗے هۘ ىٝٗٞں کی ػَٔ ٓظخثیْ رَّ  ّٔ ٘ی کَ ُی ٛےە ٓیں رڑح كیَحٕ ٛٞح، ٓـٜے طـ

٘ی کی ٛےە ٞىکۘ رٜخرٜی کے ١ؼ٘ے پَ هۘ  ی٘ی کی ٛے طٞ یویٖ ؿخٗی۔ ٓـٜے پظہ رظخیخ گیخ کہ حٗہٞں ٗے حپ٘ٞىکۘ کہ کْ رخص پَ حٗہٞں ٗے هۘ 

ّٔض،  282ڈیِ یؼ٘ی حٕ کے پخّ آٓخث٘یں طٞ رہض طٜیں، َٓٓی ُیَٝ کے رَحرَ طٜی حٍٝ ٓیں  nervous capacityحٍٝ  strengthرٜی طٜی ٓگَ ٛ

 کخ ٓخُک طٜخە nervous strengthرٜٞکخ ٗ٘گخ طٜخ، پٜٹے ٛٞۓ ؿٞطے طٜے ٓگَ کچٜ 

ٓیں ٓزن ٓیکٜ يح آُٓخثٖ ٓیں حیک ٛی ١َف ٓے کیٞں ؿخطخ ٛے ٛخں حیک حٍٛٞ ٍَٟٝ ٛے کہ آپ حپ٘ی ؿَرض یہ ٗہیں کہخ ؿخٓکظخ کہ هۘ 

 ّٔ ي کَٗخ چٜٞڑ ىیـی۔ طٞ آپ ٗکَ ؿخثیں گےە آپ یہ ٓٞچیں کہ ؿَرض کیٞں آثی ؿخی۔ طٞ آپ حّ ؿَرض کے كّٜخٍ ٓے ٗکَ ؿخثیں گےە آپ ك

ٛے حٍٝ حٓخٍص کیٞں آة ٛے؟ آپ ٗے حیک كيیغ ٗہیں ٓ٘ی کہ رؼٞ ُٞگ حیٔے ٛیں ؿٖ کٞ حگَ ہللا، حٓیَ کَ ىے طٞ ٝٙ حیٔخٕ ٓے ٗکَ ؿخثیں 

رؼٞ ُٞگ حیٔے ٛیں کہ حگَ ہللا حٕ کٞ ؿَیذ کَ ىے طٞ ٝٙ حیٔخٕ ٓے ٗکَ ؿخثیںە ٓیں آپ کٞ حیک رڑی هٞرٍٜٞص كيیغ ٓ٘خطخ ٛٞں: ٍٍٓٞ حٍٝ 

 ٗے كَٓخیخ:  ہللا  
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ٞگٞں کے " حٗٔخٕ کخ کچٜ پظہ ٗہیں ٛٞطخ ٝٙ ٛزق ِٓٔٔخٕ ٛٞطخ ٛے طٞ ٗخّ کخكَ ە ە ە حٍٝ ٗخّ کٞ حیٔخٕ ٛے طٞ ٛزق ٗہیں ٛے ە ە ە ٓٞحۓ حٕ ُ

 ِْ ٓے ُٗيٙ ٍکٜے " ؿٖ کے ىٍ ہللا ػِ 

 ِْ ١ِذ کیخ کَیںە ہللا كَٓخطے ٛیں:حّ ُی۔ چخٛے ؿَرض ٛٞ، چخٛے حٓخٍص ٛٞ، چخٛے ىٍٓیخٕ ٛٞ َٛ كخٍ ٓیں ہللا ٓے ػِ 

 " ِّ َّ٘خ َٖ ٱُ خ رَۡی َٜ ُُِٝ ُّ َُٗيح َي ٱۡۡلَيَّخ ِۡ ٍَُس  ] َٝطِ ۡٞ ََحُٕٓ "  [  ٕ ٗہیں ٍٛ٘ے ىیظے()ْٛ ُٞگٞں پَ حیک ؿیٔے ى140:  آٍ ِػٔ

حٍٝ حگَ کٞة َِٓٔٔ ؿَیذ ٍٙ ٍٛخ ٛے طٞ ٝٙ ٓزن ٗہیں ٓیکٜ ٍٛخە رٜت کالّ پخّ کَٝ گے طٞ آ گے رڑٛٞ گے ٗخ ە ە ە حگَ آپ َِٓٔٔ حیک 

ےە ؿیٔی ُٗيگی گِحٍ ٍٛے ٛٞ طٞ یویٖ ؿخٗٞ کہ آپ کخَٛف حیک ٛی پَحرِْ ٛے کہ ہللا ؿٞ آپ کٞ ٓکٜخٗخ چخٙ ٍٛخ ٛے ٝٙ آپ ٓیکٜ ٗہیں ٍٛ

کَ ؿخٝ گے، حٓی ىٕ آپ حّ کیلیض ٓے ٗکَ ؿخٝ گےە ُٞگ حّ رخص پَ ٍٝطے ٛیں کہ یخہلل ْٛ ٓے حیک ىٕ رٜی یہ ىکٜ  learnآپ ؿْ ىٕ 

رَىحٗض ٗہیں ٛٞطخە حّ ٜٓیزض کٞ حٹٜخە کٞة حّ ٓے رٜی آ گے رڑٛ کَ ىٝ چخٍ ُٔلٞں کی رخص کَطخ ٛے کہ یخ ہللا حٓی ٝهض حّ ٜٓیزض 

 َىحٗض ٗہیں کَ ٓکظے طٞ ہللا کہظخ ٛے کہ:کٞ حٹٜخ ُے ْٛ حٓے ر

 " ََ ٌَِِّقُ  َٝ خ ُٗ  ٔ ََّ  َٗۡل خ اِ َٜ َؼ ۡٓ ٍَسُ ە ە ە     ُٝ ۡٞ ُٓ " [  62:  حُٔئٕٓ٘ٞ ]

ٞ پہِے پَ ٛی چین حٹٜخ ٛے ە ە ە آپ ٓٞچی۔ کہ ؿْ کی گ٘ـخثٖ پچخّ پخٝٗڈ ٍکٜی ٛے حٍٝ طۘ  capacity of sadnessٓیں ٗے طٞ طیَے حٗيٍ 

ٗلْ ٓے ُیخىٙ رٞؿٜ ٗہیں ڈحَ " حٍٝ آپ پہِے  ر٘خیخ ٛے ٝٙ طٞ یہ کہظخ ٛے کہ " ْٛ ٗے کٔی حٗٔخٕ پَ حّ کی ٝٓؼضِ ؿْ ہللا ٗے آپ کٞ 

يح آپ کٞ یہ رخٍٝ کَحطخ ٛے کہ آپ ٓیں کظ٘ی ک٘خىگی ٛےە رؼٞ حٝهخص ٜٓخثذ آپ کے ىٕ ٓے ٛی کہ٘ے ُگظے ٛٞ کہ ٓیں َٓ گیخ ە ە ە هۘ 

پخطے  matureکے ُی۔ آطے ٛیںە ؿذ آپ حّ گَىٕ ٝ رال ٓے ٗکِظے ٛٞ طٞ آپ حپ٘ے آپ کٞ ٗلْ کی ک٘خىگ کی حٓظطخػض ظخَٛ کَٗے 

 ِٕ  ٛٞ ؿخطخ ٛےە veteran soldierؿ٘گ ٓے گٍِ ؿخطخ ٛے طٞ  ٛٞ، رخُکَ حٓی ١َف ؿیٔے ٓظَٙ ٓخٍ کخ حیک ٗخٍَٓ ٍیکَٝٹ ؿذ حیک ىٕ ٓیيح

کب ایک لْل ُے کہ ّلی ُویشہ تمعیؽ  لمبظؼ خیالًیؒ زضؽت شیص ػجعا [ ّلی کب تمعیؽ کے ضالف لڑًب] (  3ە32قْال ًوجؽ 

 ؟کے ضالف لڑتب ُے، اـ کب کیب هطلت ُے

یہ هٍٞ ٓیں ٗے پڑٛخ طٞ ٗہیں ٛےە رؼٞ حٝهخص ٗین کے ٓخطٜ حیٔے هٍٞ ٓ٘ٔٞد ٛیں ٓگَ ٗین کخ ؿٞ هٍٞ ٓیں ؿخٗظخ ٛٞں ٝٙ طٞ حّ  خْاة;

ٓۘ ىٍؽ ٛے کہ " طٞ هۘ  ٓے رِکَ رَػکْ ٛے حٍٝ ٝٙ كظٞف حُـیذ کے حرظيحة ٛللخص ٓیں خٍ کے َىٙ ؿۘ يح کے ٛخطٜ ٓیں حیٔے ٛٞ ؿخ ؿیٔے  ّٔ
ُٹخطخ پِٹخطخ ٛےە یہ طٞ طويیَ کے ٓخطٜ چِ٘ے کی رخص ٛےە ٓیَح ٗہیں هیخٍ کہ ٗین ٗے َٟٓی ٓے حۘ  یٛخطٜ ٓیں ٛٞطخ ٛےە ؿٔے ٝٙ حپ٘

 ۘٛ يح ٛٞطی ٛے ؿیٔے ٗیطخٕ ؿۘ  approachی کی ٞكحیٔی رخص کزٜی کہی ٛٞە ٛخں! رؼٞ حٝهخص یہ ٛٞطخ ٛے کہ طويیَ کے ٓٔخُک پَ 

ٍؿیْ ؿٞ حُٝیخء کی آُٓخثٖ کے ُی۔ ٓ٘ہٍٞ رٜی ٛے حٍٝ حّ کے ُی۔ حیک هٜٞٛی ٹیک٘خُٞؿی رَطظخ ٛے طٞ حیک رخٍ ك٠َص ٗین ؿخٓؼہ 

پَ حطَ کَ چال گیخە  رـيحى ٓیں ىٍّ ىے ٍٛے طٜے کہ حٝپَ ٓے حیک رہض رڑح ٓخٗپ گَح حٍٝ ٗین کی گَىٕ کے گَى حّ ٗے چکَ ُگخیخ حٍٝ ُٓیٖ

ٗین ٗے ؿذ ىٍّ هظْ کیخ حٍٝ رخَٛ ٗکِے طٞ رخَٛ حیک رڑح ٓکَٝٙ ٍٛٞص ٗوٚ کٜڑح طٜخە حّ ٗے کہخ کہ حے ٗین کیخ طٔہیں پظہ َٛ کہ ٝٙ 

گَ رہض ٖ ٛٞں حٍٝ ٓیں ٗے رڑے رڑے ُٞگٞں کٞ، رڑے رڑے حُٝیخء کٞ آُٓخیخ ٛے رہض ٓٞں کے حٗيٍ حٟطَحد ٗہیں آیخ ٓٓخٗپ ٓیں طٜخ، ٓیں ؿِ 

ٞ ٝحكي حیٔخ ٗوٚ ٛے ؿْ کے ظخَٛ ٝ رخ١ٖ ٓیں کٞة رٜی حٟطَحد ٗہیں آیخە يح طۘ هۘ  ٓٞں کے حٗيٍ حٟطَحد آیخ ٓگَ حے ٗین، حے َٓىِ 

ٓۘ ٗین ٗے کہخ: " حے ریٞهٞف طۘ  ك٠َصِ  وّيٍ کے هخثَ ٛٞطے ٛیں ٝٙ ٞ طويیَ کے ٛخطٜ ٓیں حیک کیڑح ٛی طٞ طٜخ، طـٜ ٓے کیخ ڈٍٗخ طٜخ " ؿٞ ُٞگ 

هْٔ کے ُٞگ ٛٞطے ٛیںە ٓیں ٗہیں ٓٔـٜظخ کہ ٗین ٗے کزٜی کٞة حیٔی رخص کہی ٛٞ کہ  differentہخىٍ، رہض ىُیَ حٍٝ رہض ٛی رہض ر

ُٝی کٞ طويیَ کے هالف ُڑٗخ ٛٞطخ ٛےە َٛف حیک كٞحُے ٓے یہ ؿِٔہ ىٍٓض ٛے: حیک ىكؼہ ٓیں ٗے حیک ٗؼَ ُکٜخ طٜخە یہ رہض پَحٗخ ٗؼَ 

 ُکٜخ:ٛے ؿٞ ٓیں ٗے حّ ٟٓٞٞع پَ 

  ِٓ  ٕٞ ٜٗیذ ٍٛخٓیں حپ٘ی ٗٞٓیء هٔٔض ٓے هۘ   ظخٍٙ ٓیَح ٍهیذ ٍٛخحٍُ ٓے ٓیَح 

حّ کخ رخُکَ ٓطِذ یہی ٛے کہ رؼٞ حٝهخص ْٛ ريهٔٔظیٞں کے هالف ُڑطے ٛیں حٍٝ حٗہیں هزٍٞ کَطے ٛیں طٞ ىٍحَٛ ْٛ هٕٞ ٜٗیذ 

 ٛٞطے ٛیںە

ٌّتی اًكبى کی کیوكٹؽی] (  3ە33قْال ًوجؽ  ضبکی ُے اّؼ ضبکی  لیکچؽ هیں کہب ُے کہ اًكبى فطؽتبً آپ ًے اپٌے  [ خ

کی زیثیت هیں ٍّ خٌّت هیں ًہیں ؼٍ قکتب تِب اـ لی۔ اـ کْ ؾهیي پؽ ثِیدٌب الؾهی تِب تْ کیب خٌّت هیں اًكبى کی خت 

 ؟تجعیل کؽ ظی خبۓ گی chemistryثِیدب خبۓ گب تْ اـ کی 

ٔخ ٛی ٛٞ گخە حگَ آپ ٗے هَإٓ پڑٛخ ٛٞ طٞ آپ کٞ پظخ ٛٞ گخ کہ ؿہْ٘ ٓیں حٗٔخٕ کے رے ؿّ٘ض ٓیں رٜی حٍٝ ؿہّْ٘ ٓیں رٜی حی یوی٘خ   خْاة;

 ٗٔخٍ ريٕ ريُے ؿخثیں گے طخ کہ ػٌحد کخ ػخىی ٗہ ٛٞ ؿخۓە

هظْ  pain perceptionکے رؼي حٗٔخٕ ىٍى کٞ ٓلّٔٞ ٗہیں کَ ٓکظخ حٍٝ  De-burnحّ ٓے ٓـٜے حیک رخص یخى آة کہ  ڈاکٹؽ ػجعالدلیل;

 dematogogistsگخة ؿخۓ گیە حّ رخص پَ ٱٛٞ ؿخطی ٛیں حّ ُی۔ پَٜ حّ کی ٗت ؿِي  nerve endings destroyٛے کیٞٗکہ  ٛٞ ؿخطی

 ِٖ -deٛے ٍٝٗہ حّ ُٓخٗے ٓیں یہ رخص کٞة رٜی ٗہیں ؿخٗظخ طٜخ کہ  divine informationِي( ؿیَص کخ حظہخٍ کَطے ٛیں کہ یہ کٞة ؿِ  )ٓخَٛی

burn ٗ ّٞٔہیں کَ ٓکظےەکے رؼي آپ ىٍى ٓل 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 51 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

ٓیں حیک ٓٞحٍ کخ ؿٞحد ىی٘خ چخٛظخ ٛٞں ؿٞ پَٝكیَٔ ٛخكذ ٓے رخٍٛخ پٞچٜخ ؿخطخ ٛے، ٝٙ ٓٞحٍ ىحڑٛی ٓے ٓظؼِن  ڈاکٹؽ ػجعالدلیل;

كیٜي كخَٟیٖ رـیَ ىحڑٛی کے ٛیں ؿٞ آؽ کے  92ٛےە حّ کے رہض ؿٞحد ٛیںە حیک ؿٞحد ٓیَے پخّ رٜی ٛے ؿٞ ٓیَے ُی۔ ٛے کہ 

َ ٗظَ آطخ ٛےە کیخ ٓخٟی ٓیں ؿِٔہ حٗزیخء کخ رٜی یہی پَٗٔپَ طٜخ؟ ىحڑٛی کے ِٓٔے پَ ٍٝٗ٘ی ڈحُیں کیخ حّ کخ ٌٓٛذ کخ ؿٍَ٘ پَٗٔپ

َٓى کی پَىٙ ىحٍی ٓے کٞة طؼِن ٛے؟ حّ ٓٞحٍ کے رہض ٓے ؿٞحد پَٝكیَٔ ٛخكذ ٗے ىی۔ ٛٞۓ ٛیں حٍٝ حٕ کظخرٞں ٓیں ٓٞؿٞى ٛیںە 

طٜخ، ٓـٜے ٝٙ ىُچٔپ ُگظخ ٛے پظہ ٗہیں آپ کٞ ىُچٔپ ُگے یخ ٗہ ُگےە ٓـٜے حیک حٓظخى ٓیں آپ کٞ حپ٘خ ًحطی ٓٞهق پیٖ کَٗخ چخٙ ٍٛخ 

َ ٛیںە ٓـٜے حٕ ٓے هۘ  ّٔ ٍ  ٓ٘ظلذ کَٗخ ٛے، ٓـٜے ىّ، گیخٍٙ، رخٍٙ یخ ریْ حٓخطٌٙ ٓی کے رخٍے ٓیں  يح کے رخٍے ٓیں ٓیکٜ٘خ ٛے، ٍٓٞ

ْ  ػظّ حٓظخىِ ٓیکٜ٘ے کے ُی۔ ٓـٜے حیک حیٔخ حٓظخى ڈٛٞٗڈٗخ ٛے ؿٞ حۘ  یٖ کے هَیذ طَیٖ ٛٞە ٓـٜے گیخٍٙ ٓیں ٓے ىّ آىٓی رخٍِ  ی

  ٍ ِٛ  ِٓظے ٛیں، ٓیں حٕ ٓیں حپ٘ے ٍٓٞ ٍ  لض ٗہیں پخطخ ٓگَ ٓـٜے حیک ٗوٚ رے ٍِ کی کٞة  کی رہض  یٖ ِٓظخ ٛے، حّ ٓیں، ٓیں حپ٘ے ٍٓٞ

 ٓے ٓ٘ظوذ کَطخ ٛٞںەٓخٍی ّٛلخص پخطخ ٛٞں حّ ُی۔ ٓیں حۘ 

ُؽ پبکكتبًی غٌُی کؽة هیں هجتال ُے، خْ ُؽ ؼّؾ کكی ًہ کكی  [ غٌُی کؽة پبکكتبًیْں کب] (  3ە34قْال ًوجؽ 

ّالؼہ کی ّخہ قے تبؾٍ ُْتب ُےە ُن کت تک اى زبالت کْ اپٌے هْافك ثٌبًے هیں کبهیبة ُْں گے اّؼ اهي ظیکِیں گے؟ کت 

 ؟ثیؽًّی طبلتْں کْ هبؼ ثِگبئیں گےکیب زبالت ثہتؽ ًُْگے یب ثہت ظیؽ ُْ چکی ُے

  خْاة;

 ٞ حگَ ٓیَح ٗہیں ر٘ظخ ٗہ رٖ حپ٘خ طٞ رٖطۘ   پخٗی پخٗی کَ گت ٓـٜ کٞ هِ٘يٍ کی یہ رخص  

هٍٞ کی ٗ٘خٗيٛی کَطے ٛیںە ٛٔیں  upperپخکٔظخٕ ٓیں ؿخٍی ٍٛظے ٛیں یہ پخکٔظخٕ کے ٠ٓز١ٞ طَیٖ ؿٞ  حػٜخد ٗکٖ ٝحهؼخص یہ طٔخّ

 ۘٓ کی ر٘یخى حٕ  پٌیَ ٛٞةە ٛٔیں پظہ ٛے کہ پخکٔظخٕٗوٚ کے ٛخطٜٞں ٝهٞع وِٚ حٍٝ ٗیک ٗیّض پظخ ٛے کہ پخکٔظخٕ کی ر٘یخى حیک حٗظہخة 

 حیک کِٔہ کٞ ر٘خیخ: priorityکے ًٍیؼے ٍکٜی گت ؿ٘ہٞں ٗے حپ٘ی ُٗيگی کی طٔخّ طَ   )حژىٛخّ( mobُٞگٞں کے حّ 

  ِٚ ٍُ ٱَُِّ ٞ ُٓ ٍَّ ٌيٍ۬  َّٔ َل ُّٓ  ُٚ ََّ ٱَُِّ َٚ اِ ـٰ َ ٓ اُِ ََ  "    " 

 ٔظخٕ کخ ٓطِذ کیخ؟ ؿ٘ہٞں ٗے پکخٍ کَ کہخ: پخک

ە ە ە حٕ کی هَرخٗیخں ٟخثغ ٗہیں ؿخ ٓکظیںە ٓـٜے یویٖ ٛے کہ پخکٔظخٕ کٞ   رلؼیض ِٓک کٔی رٜی ريروض کی ٗظَ    " ُٚ ََّ ٱَُِّ َٚ اِ ـٰ َ ٓ اُِ ََ  "

حَٓیکہ ٓیں حیک  ٖ َىٕ " کے ٓخروہ چیق ٗےٗہیں ُگ ٓکظی ٓگَ حیک رہض رڑح ػـیذ ٓخ حطلخم طخٍین ىَٛح ٍٛی ٛےە کچٜ ىٕ پہِے " رِ 

حٗٹَٝیٞں ىیخ ؿٞ رڑح ىُچٔپ ٛےە حّ ٓیں ٓٞؿٞىٙ كکَٔحٗٞں کے رخٍے ٓیں رڑی ٗخهٚ رخطیں رٜی ٛیں ٓگَ حَٓیکہ کے رخٍے ٓیں حّ ٗے یہ 

ڑے ّ حكٔن طَیٖ حهيحّ ٓیں ؿٞ حّ ٗے پخکٔظخٕ حٍٝ حكـخٗٔظخٕ ٓیں کیخ ٛے حگَ ٝٙ پخکٔظخٕ کٞ آُحى ٗہیں چٜٞٛخف ٛخف کہخ ٛے کہ ٗخیي حۘ 

گخ حٍٝ ُٞگٞں کٞ حپ٘ے كوٞم ٗہیں ِٓیں گے طٞ ىٗیخ ٓیں کزٜی رٜی حَٓیکٖ ٓلخى ٗہیں ٛٞ ٓکظخ حٍٝ یہ کہ حكـخٗٔظخٕ حّ کٞ رٜی حٓی ١َف 

کٞ کیخە ٓیَح هیخٍ ٛے کہ پخکٔظخٕ کے ٜٗیذ ٓیں ٗخیي ٓپَپخٍٝ کٞ ٹکڑے ٹکڑے کَٗخ ُکٜخ  Russia ٹکڑے ٹکڑے کَ ىے گخ ؿٔطَف حّ ٗے

ْ رٜی ٛیں ٓگَ ٓیں آپ کٞ حیک حٍٝ كیَص حٗگیِ رخص حٓی كٞحُے ٓے ٓ٘خطخ ٛٞں ە ە ە حّ رخٍ ؿذ حٗڈیخ رہض طیخٍ ٛٞ کَ آیخ حٍٝ ٛےە َٓے طٞ ٛ

هیخٍ کیخ ؿخطخ طٜخ کہ حیٔے ٝهض ٓیں ؿذ ْٛ حّ رخٍڈٍ پَ رٜی ُڑ حٍٝ َٓ ٍٛے ٛیں حٍٝ حگَ حٗڈیخ رٜی آ گیخ طٞ ْٛ کیخ کَیں گے ٓگَ كیَص 

)ٝٙ كِٔہ کَ کَٗے ٝحَ ٛے طٞ حّ ٗے ؿٞحد ىیخ کہ " آے ٗخ كیَ " ە ە ە  attackؿْ ر٘يے ٓے رٜی ٓیں ٗے رخص کی کہ حٗڈیخ حٗگیِ رخص ٛے کہ 

ٓیں كیَحٕ ٍٙ گیخ کہ ٓیں ؿْ ػٍٞص ٓے رٜی پٞچٜ ٍٛخ ٛٞں حٍٝ ؿْ َٓى ٓے رٜی پٞچٜ ٍٛخ ٛٞں، ٝٙ آگے ٓے یہی کہہ ىیکٜے(  طٞکے 

کے کہ ٛٔیں کٞة حػَ ٛی ٗہیں ٛٞطخ کہ کٞة كِٔہ کَے گخ ە  risksط٘ے ػخىی ٛٞ چکے ٛیں ىٛٔخکٞں کے حٍٝ ٍٛخ ٛے کہ آۓ ٗخ كیَ ە ە ە ْٛ ح

 ە ەحیٔی هّٞ کے ٓخطٜ ُڑٗخ ٓ٘کَ ٛےە

آپ قگؽیٹ پیتے ُیںە خبًتے ُیں کہ قگؽیٹ هیں کتٌے ؾُؽ ُْتے ُیں اّؼ آپ اپٌے  [ قگؽیٹ ًْشی] (  3ە35قْال ًوجؽ 

 اـ کب شکبؼ کؽتے ُیںە ّضبزت کؽیںە کْ ثِی ںؽظ کے لْگْؼظگِ اِ 

ٓۘ ٓیں آپ کٞ حّ کی ٛلخة پیٖ ٗہیں کَ ٓکظخە یہ حیک رہض رۘ  ڈاکٹؽ ػجعالدلیل; خْاة; گَحٓی کٞ ٛے حٍٝ َٗيِ َی ػخىص ٛے ؿٞ ٓیَے 

ٔخٍے ُی۔ ىػخ ە آپ ُٞگ ٕٛ ٓے ُڑ چکخ ٛٞں ٓگَ یہ کہظے ٛیں کہ پہِے طْ چٜٞڑّٝ پَ حِ ٓیں رٜی حّ ٓیں ٗخَٓ ٛٞں حٍٝ ٓیں کت رخٍ حِ 

 َی ػخىص ٛے حٍٝ ٓگَیٹ ٗہ پی٘ے ٝحُٞں کٞ ٓٞؿٞىگی ٓیں ٓگَیٹ پی٘خ طٞ حیک ٗخ ٗخثٔظہ رخص ٛےەرہض رۘ  کیـی۔ە یہ ٝحهؼظخ  

ٝیٔے حگَ آپ حّ کی طلٜیَ ٓیں ؿخٗ٘خ چخٛٞ طٞ آپ َٗٓ٘يٙ ٛٞ ؿخٝ گے کیٞٗکہ آپ کٞ ٓگَیٹ کے حٝٛخف  پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ;

کَطخ ٛٞں ٓگَ ٓیں ًحطی ٓطق پَ حّ کے ٓيحٝے کی  ِّٞ ە ە ە رہَكخٍ ٓیں ٗخیي حیک ؿِطی کَطخ ٛٞں حٍٝ یوی٘خ  کے رخٍے ٓیں ٗہیں ٓؼ

کی ٓٞؿٞىگی ٓیں کیٞں ٓگَیٹ کیٞں پیظخ ٛٞں طٞ یہ حیک ىُچٔپ ٓٞحٍ ٛےە  non-smokersکٖٞٗ رٜی ٍَٟٝ کَطخ ٛٞںە رخهی یہ رخص کہ 

ە ؿذ ٓیں حیک ُٔلہ رٜی كخٍؽ ٗہیں ٛٞں، ؿذ ٓیں چٜض پَ ٗہیں ؿخ ٓکظخ، کٜیظٞں ٓیں کٜڑح ٛٞ  طٞ پَٜ ُٞگ ٓـٜے كخٍؽ چٜٞڑ ىیخ کَیں ٗخ ە ە

ٓیَح یہ طٜٞڑح ٓخ ؿزَ ٓیَے حكزخد کٞ حٹٜخٗخ پڑے گخ ٓگَ ؿٞ رخص ٓیں آپ کٞ رظخٗخ چخٛظخ ٛٞں ٝٙ ُیخىٙ  کَ ٓگَیٹ ٗہیں پی ٓکظخ طٞ ٓـزٍٞح  

ٗـخۓ( )حِ  enjoyکَٝ گے طٞ  understandٗہیں کَٝں گخە ٓگَ آپ حگَ  explainّ کٞ ٓیں ُیخىٙ ٛے طٞ ح psychologicalىُچٔپ ٛےە یہ طٜٞڑح ٓخ 

" کَٝ گے: ٝهض کے حیک رہض رڑے ٓخثیکُٞٞؿٔٹ کے ٓخطٜ ٓیَی رڑی آٗ٘خة حٍٝ ىٝٓظی طٜیە ٝٙ رٜی رہض ٓگَیٹ پیظے طٜےە ٓؼخً ہللا، 

؟ ٕ ٓے پٞچٜخ: " ڈحکٹَ ٛخكذ! ٓگَیٹ کے رخٍے ٓیں آپ کی کیخ ٍحۓ ٛےٕ حۘ ہ ٓیں ٗے حیک ىِ ٓیں حط٘ے ٗہیں پیظخ، طٞ ٛٞح یہ ک   َِ ِل ـۡ َظ ۡٓ ٱ َٝ  َٚ " ٱَُِّ

 ٜیَ ٛ٘ٔی ٛ٘ٔے حٍٝ کہخ:" طٞ ٝٙ رڑی گٔزِ 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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' It is partly anal, partly oral and partly sexful ' 

ٛے کہ ؿْ کے طلض  reasonکیخ کٞة حٍٝ رٜی ٓیں ٗے حٕ طی٘ٞں ُلظٞں پَ رڑح ؿٍٞ کَ کے کہخ کہ یہ طٞ ٓخٍی کی ٓخٍی ٗخهٚ رخطیں ٛیں طٞ 

 Fidget)حٟطَحٍی كَکخص کٞ ک٘ٹٍَٝ کَٗے ٝحُی چیِ ٛے(ە  ‘ It is the greatest fidget control ‘ٓگَیٹ هزٍٞ کیخ ؿخۓ طٞ حٗہٞں ٗے کہخ: 

ىَٛ ٱىَٛ هخٍٕ، کزٜی ْ پَ کزٜی حِ ؿٔ ک٘ٹٍَٝ کیخ ٛٞطخ ٛے؟ حگَ آپ ىیکٜیں طٞ رؼٞ ُٞگ هٞحٙ ٓوٞحٙ کی كَکخص ٓیں ٓزظال ٛٞطے ٛیں ٓؼال  

 ٜـخ ٍٛخ ٛےەٜـخ ٍٛخ ٛے، کٞة ٗخک کۘ هخٍٕ ە ە ە ؿیٔے حٗڈیخ ٓیں هخٍٕ ىٍٝ کَٗے ٝحُی کَیٔٞں کے ؿٞ حٗظہخٍ چِظے ٛیں کہ کٞة کخٕ کۘ 

That looks so much funny, it seems as if almost monkeys are within us  

ٓۘ ٛٞ طٞ ٝٙ ٓخٍے کخ ٓخٍح حٟطَحد حۘ ٓگَ حگَ آپ کی حٗگِیٞں ٓیں ٓگَیٹ  لظٔغ ٛٞ ؿخطخ ٛے حٍٝ آپ کی رخهی كَکخص هخٕٓٞ ٛٞ ّ ١َف 

 ک٘ٹٍَٝ کہظے ٛیںە fidgetٓیں یہ كَکخص رہض ُیخىٙ ٛٞطی ٛیں حّ ُی۔ حّ کٞ  intellectualsؿخطی ٛیںە 

ٖ ُیـی۔ کہ ٓۘ  حّ کے ػالٝٙ ٌٓٛزخ   فیك اضتؽ;پؽّفیكؽ ازوع ؼکہ ػوَ کظ٘ی ػیّخٍ ٛٞطی ٛےە )هہوہہ(  آپ ٗے ىیکٜخ ڈاکٹؽ ػجعالدلیل;

 ِٙ طِ٘یہی ٛےە حطلخم ٓے ٓگَیٹ پَ یہ طی٘ٞں كظٞے ٗہیں ُگظےە  َٗع کٞة ٗ۔ ٓٔخثَ ٗہیں ر٘خطی، َٗع ٓیں كَحّ ٛے، ٓکَٝٙ ٛے حٍٝ ٓکَٝ

 ۘٓ ر٘يٙ ٛٞںە ٓٞچظخ حّ  imaginativeٖ ُیـی۔ یہ رڑی ىُچٔپ ٛےە یہ ٓیَی حپ٘ی ٛےە ٓیں طٜٞڑح ٓخ )هیخُی( حّ کے ػالٝٙ حیک حٍٝ رخص 

  :حٗيحُ ٓے ٛٞںە ٓـٜے حیک كيیغ یخى آطی ٛے کہ

 َِ ی َّٗ ٛٞح چِے گی ؿٞ حٕ کے گِے ٓیں کٞة ؿيٝى پیيح کَے ڑحیٔخٕ حٹٜخ ُی۔ ؿخثیں گے کہ حیک ر " هیخٓض ؿذ رہض هَیذ آۓ گی طٞ حٛ

 گی " 

ہہ ٍٛے ٛیں کہ آپ ػوَ کخ ٗخؿخثِ حٓظؼٔخٍ کَطے ٛیںە )هہوہہ( حٍٝ ٓـٜے ُگظخ ٛے کہ ٝٙ ' ٛٞح ' ٓگَیٹ ٛٞ گیە ڈحکٹَ ٛخكذ ٓـٜے ک

 lungsٓخٍ ٛے حٍٝ ٓیں طیِ ىٝڑطخ ٛٞں، طخُٙ ٛٞح، ٓخْٗ کٞ رلخٍ ٍکٜ٘ے حٍٝ حپ٘ے  65رہَكخٍ ٓیں آپ کٞ حیک پکی رخص رظخطخ ٛٞںە ٓیَی ػَٔ 

کَٗی ٛے طٞ حّ کخ ٓيحٝح رٜی کَٗخ چخٛی۔ە حٓے کی ٛلض کے ُی۔ ە ە ە ٓیں ٓٔـٜظخ ٛٞں کہ حگَ آپ ٗے حیٔی کٞة رٜی ػخىص حهظیخٍ 

ٓیں  rare casesک٘ٹٍَٝ کے رٜی کخّ آطی ٛےە حٍٝ کچٜ  gastricٍُٕٝ حٍٝ طیِ ىٝڑٗخ چخٛی۔ە حّ کے رخٍے ٓیں حیک رخص حٍٝ رٜی ٛے کہ یہ 

Bronchial diluter ٛی ٛیںە ںرٜی ٛےە ٓگَ یہ ٗہیں کہخ ؿخ ٓکظخ کہ حّ ٓیں ٓخٍی هَحریخ 

کی کہخٗی طٞ پڑی ٛٞ گیە حّ کٞ ٗٞم طٜخ کہ ٓیں ٓٞص ٓے رچ ؿخٝں طٞ حّ ٗے ٓٞص کے كَٗظے کٞ  (sysy phus)ی كْ آپ ٗے ٓیٔ

dodge  ۘٗے َکٜٞں رکَیٞں حٍٝ رٜیڑٝں کخ حیک ٍیٞڑ پخَ، ؿذ حّ کٞ پظہ چال کہ حّ ٗے آؽ گٍِ ؿخٗخ ٛے طٞ ٝٙ حیک ىی٘ے کی کٖٞٗ کیە ح ّ

ىَٛ ٛخطٜ ٓخٍے ٱىَٛ ٛخطٜ ٓخٍے، کزٜی گْٜ گیخە حد ٓٞص کخ كَٗظہ آ گیخ، حّ ٗے رڑح ٍُٝ ُگخیخ کزٜی حِ یڑ کی کٜخٍ پہٖ کَ رٜیڑٝں ٓیں رٜ

ُیکٖ ٝٙ رٜیڑٝں ٓیں ٗکَ گیخە ٓخٍی رٜیڑیں حیک ؿیٔی طٜیں، آهَکخٍ ٝٙ ٝهض گٍِ گیخ ؿْ ٓیں حّ کی ٓٞص آٗی طٜیە حّ ٗے کٜخٍ حطخٍ 

یِ( ٓٞص کے هيح کٞ کہظے )ٛیڈِ  Hadesیِ( کٞ ىٛٞکخ ىے ىیخە یٞٗخٗی ىیٞٓخَة کہخٗیٞں ٓیں یڈِ )ٛ Hadesىی حٍٝ ٛ٘ٔخ، آ ٛخٛخٛخ ە ە ە ٓیں ٗے 

ٞ ُٗيٙ رٜی طٔہخٍے ٓخطٜ ٗٔٹظے ٛیںە حٗہٞں ٗے حّ ٓے کہخ کہ طۘ طٜےە " حُٝٔپک گخڈ " ٗے کہخ کہ طْ ٗے ٛٔخٍے ٓخطٜ كَحڈ کیخ ٛے طٞ ْٛ 

ک پظَٜ حٹٜخ حٍٝ پَٜ حّ کٞ پہخڑ کی چٞػی طک پہ٘چخە ؿٞٗہی ٝٙ چٞٹی طک پہ٘چظخ ٝٙ ٍٛے گخ ٓگَ طیَی ِٓح یہ ٛے کہ پہخڑ کے ٗیچے ٓے حی

ٗیچے ٓے  كْ " حّ ّٓ٘وض ٓیں َٜٓٝف ٛے، ٝٙ یپظَٜ پَٜ ٗیچے گَحىیخ ؿخطخە طذ ٓے ُے کَ حد طک یٞٗخٗی ىیٞ ٓخَ کے ٓطخرن " ٓیٔ

 ە ە ە ؿذ کٞة ٓگَیٹ پیظخ ٛے طٞ پَٜ ٝٙ پظَٜ رٜی حٹٜخۓ ە ە ە پظَٜ حٹٜخ کَ حٝپَ ُے ؿخطخ ٛے حٍٝ حٝپَ ٓے ٝٙ پَٜ گَح ىی۔ ؿخطے ٛیں

 ultimate refined beautyهؼوْلی غّق کی اقتطبػت قے آگے ثڑُ کؽ  [ ًتہبءغّق کی اِ كيِہللا; زۘ] (  3ە36قْال ًوجؽ 

 تے ُیں؟کؽًے کے لبثل ُْ قک appreciateكي کْ تک کب قفؽ کیكے طے ُْ قکتب ُے ُن کف ظؼخے هیں ہللا کے زۘ

ر٘یخىی ١ٍٞ پَ حّ کے ُی۔ )ؿٔخُیخص(  I think generally it is not a specific question about quality of aesthetics a man has ;خْاة

aesthetics  ِٗہیں رِکہ ح ِٛ خ حٗٔخٕ ٓے ١ِذ کَطخ ٛےە ہللا ٗے ٗیطخٕ ٓے کہخ طٜ ّلض ٛے ؿٞ ہللا طؼخُیٰ هالٙ چخٛی۔ ٛٞطخ ٛے حٍٝ یہی ٝٙ 

 ٝپَ ٓے، ٗیچے ٓے، ىحثیں ٓے، رخثیں ٓے ە ە ە ٞ ٓیَے ر٘يٝں کٞ گَٔحٙ کَے گخ، ظخَٛ ٓے، رخ١ٖ ٓے، حۘ کہ رالٗزہ طۘ 

 " ََّ َٖ  اِ ی ِٜ ۡوَِ ُٔ ُۡ ِٚ ٱ َّٜخكخ]  ِػزَخَى ٱَُِّ ٍَُس حُ ۡٞ " [   160ص: ُٓ

هالٙ هالٙ ٛے حٍٝ ؿذ حِ ؿٞ ٍٗگ پکڑطی ٛے ٝٙ حۘ يح کے ك٠ٍٞ ٓذ ٓے رڑی کٞحُٹی َٔحٙ ٗہیں کَ ٓکظخە هۘ ٞ گۘ ٓگَ ٓیَے ٓوِٚ ر٘يٝں کٞ طۘ 

ِکہ ٝٙ ٛٔی٘ہ رڑٛظخ ٛی ٍٛظخ ٛےە حّ ُی۔ ہللا ٗے رٜی ٓلزض ڈیٔخٗڈ کی ٛےە پیيح ٛٞ ؿخۓ طٞ حّ کی ٓويحٍ کْ ٝ ریٖ ٗہیں ٛٞطی ر

 ٗے کہخ:  ٓلزض حیک حیٔخ ؿٌرہ ٛے ؿٞ کٔی ىَٝٓے ؿٌرے ٓے ريٍ ٗہیں ٓکظخ حٍٝ ؿٞ ٛلخۓ هِذ ٛے حّ کے رخٍے ٓیں ٛٞكیخء

" حُٜلخء ّٛلض حَكزخد " ّلض ٛے(ِٛ ٛلخۓ هِذ ہللا کے ىٝٓظٞں کی ) 

" ْٝٛ ٕٗٔٞ رخَ ٓلخد " )یہ ٝٙ ٍٓٞؽ ٛیں ؿٖ پَ رخىُٞں کے ٓخۓ ٗہیں پڑطے( 

ٛے  هالٙ طَهّی پٌیَ کٞحُٹی ٛے حٍٝ ٛلخۓ هِذ کے ٓخطٜ حّ ٓیں حٟخكہ ٛٞطخیہ ٛٔی٘ہ چٔکظے ٍٛظے ٛیں حّ ُی۔ ٓیَح یویٖ ٛے کہ حِ  

ِْ )ؿٌرخص( ٓے ٗہیں ٛیںە ىٍؿخص ػِ  emotionsُہیہ " ٓے َٓكَحُ ٛٞطخ ٛےە رخهی ؿٞ ىٍؿخص ٛیں، ٓؼخف کیـی۔ گخ ٝٙ حٰ  حٍٝ حٗٔخٕ " ٓلزضِ 

 ِٕ   :ٗے كَٓخیخ ٛے کہ كکیْ ٓیں ہللا طؼخُیٰ  ٓے ٛیں ؿیٔخ کہ هَآ
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خٓءُ "  َ٘ َّٗ َّٖٓ ض ٍ۬  ـٰ ٍََؿ َكُغ َى َۡ قە ە ە ]  َٗ ُٓ ٍَُس ُیٞ ۡٞ " [  )ؿْ کے چخٛظخ ٛٞں ىٍؿے رِ٘ي کَطخ ٛٞں( 76:  ُٓ

ٌٍْ۬ ە ە ە "  ِِی ْ  َػ ِۡ ًِٟ ِػ  َِّ ُُ َم  ۡٞ َك ق] َٝ ُٓ ٍَُس ُیٞ ۡٞ " [  ِْ ٝحَ ٛے(ِْ ٝحُے کے حٝپَ حیک ػِ )حٍٝ َٛ ػِ  76:  ُٓ

 

ًَُلٞ"  [ ػمل کی کوی ثیشی] (  3ە37قْال ًوجؽ  خ  َّٓ اِ َٝ ح  ٍ۬ َ خًِ َٗ خ  َّٓ ََ اِ زِی َّٔ ُٚ ٱُ ـٰ َ٘ َيۡي َٛ ح )اَِّٗخ  خٕ]( ٍٖ  َٔ ٗ َٕ َ / ح ۡٛ ٍَُس ٱُيَّ ۡٞ )ُن ًے 3: ُٓ  ] " 

ی توبم ثچْں هیں ایک خیكی ػمل پیعا کؽتب ُے؟ اقے ؼاٍ ظکِبئ اة چبُے الؽاؼ کؽے یب اًکبؼ( قْال یہ ُے کہ کیب ہللا تؼبل  

 لیْل ُے؟ اـ کی اپٌی غْؼ ّ فکؽ کیب ُے؟ (.I. Q)کیب ػمل کب کن یب ؾیبظٍ ًُْب آئ کیْ 

)ًٛخٗض( ُیظے  intelligenceحَٛ ٓیں ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ آپ ػوَ ٓے کیخ َٓحى ُیظے ٛیںە حگَ آپ ػوَ ٓے َٓحى  اکٹؽ ػجعالدلیل;ڈ خْاة;

 ٛیں طٞ ًٛخٗض کی کخكی هٔٔیں ٛیںە

Intra personal intelligence ،)رخٛٔی طؼِوخص پَ ٓز٘ی ًٛخٗض( 

personal intelligence ،)حٗلَحىی ًٛخٗض( 

social intelligence ،)ٓٔخؿی ًٛخٗض( 

musical intelligence ًَٛخٗض(، / ٓٞٓیوخطی )ٓیُٞیک 

mathematical intelligence  َكٔخری ًٛخٗض(، حرٜی طک ىٍیخكض کی گت ٗٞ ًٛخٗظیں ٛیں ؿٞ حٗٔخٗی ًٖٛ کی رہظَیٖ ٛالكیظیں ٛیں حگ(

حٗٔخٗٞں کٞ حٕ طٔخّ ػوِٞں کی کچٜ ٓويحٍ، کٔی ری٘ی کے  ػوَ کٞ حّ آیض کے كٞحُے ٓے ىیکٜخ ؿخۓ طٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ہللا ٗے طٔخّ

کی ٍٛٞص ٓیں ىی ٛےە کٔی آىٓی ٓیں حٕ ػوِی ٛالكیظٞں ٓیں ٓے کٞة ٛالكیض رہض ُیخىٙ ٛے طٞ کٞة ىَٝٓی  ratioٓخطٜ ٓوظِق 

یٖ ؿٞ رال ٓوٜي ٗہیں ٛ combinationsٛالكیض رہض کْ ٛےە رؼٞ ُٞگٞں ٓیں ٓذ ٛی ٛالكیظیں رہض حچٜی ٓويحٍ ٓیں ٛیںە یہ ٓوظِق 

پیيح ٗہ ٛٞە حگَ  (social friction)ٛیں رِکہ هَإٓ ٓیں حیک آیض ٛے کہ ْٛ ٗے ٓوظِق پی٘ے ر٘خۓ طخ کہ طٔہخٍے ىٍٓیخٕ کٞة ٓٔخؿی ٍکخٝٹ 

 ٓخٍے ١زیذ ٛٞطے طٞ َٓیٞ کٕٞ ٛٞطخ؟ حگَ ٓخٍے ٓٞحٍ ٛٞطے طٞ گخڑی کٕٞ چالطخ؟ حّ ٓیں کٞة َٗف ٗہیں ٛےە

There is no virtue in being a doctor or a patient or a student or a teacher  

ٛیں، ؿٖ ٓیں حٗٔخٕ ڈحُے گ۔ ٛیں حٍٝ حّ پی٘ے حٍٝ ٗؼزے کی ٓطخرن آپ کٞ ًٛخٗض کی ٓويحٍ حٍٝ  patternsیہ ٓذ آُٓخث٘ٞں کے 

ٓويحٍ کے ٓطخرن ہللا کخ ػَكخٕ كخَٛ حهٔخّ ىی گت ٛیںە رخهی ٍٙ گت ہللا کی پہچخٕ طٞ َٛ ٗوٚ کٞ حّ کٞ ىی گت ػوَ کی حهٔخّ حٍٝ 

 کَٗخ ٛے ؿیٔے یہ کہخ گیخ:

 ٓیَی آٍُٝ ٓے کٔظَ ٓیَی طخد ٓے ُیخىٙ  ّ ١َف ٓے ىیکٜخّ ١َف ٓے آۓ ٓـٜے حِ ٝٙ کچٜ حِ  

خ کہ ِْ حیک ٓخطٜ رڑٛے، ؿیٔخ کہ پَٝكیَٔ ٛخكذ ٗے کہحٍٝ ٛٔخٍح ػِ  perception، ٛٔخٍی understandingىػخ یہ کَٗی چخٛی۔ کہ ٛٔخٍی 

ِٔی هطخثیں کَیں گے ؿٞ آؽ کَ کے ُٞگ کَطے ٛیںە ٓیں )ٓٔخٝی( ٗہ ٛٞ طٞ آپ رہض ٓخٍی ػِ  parallelحگَ آپ کخ ٓ٘خٛيٙ حّ کے ٓخطٜ 

ٗہیں ؿخٗظے ؿٞ ْٛ آؽ ٛزق  aspectکٞة ػخُْ طٞ ٗہیں ٛٞں رِکہ َٛف آپ کٞ رظخ ٍٛخ ٛٞں کہ رہض ٓے ػخُْ حیٔے ٛیں ؿٞ ٌٓٛذ کخ ٝٙ 

discuss ٍٜکٜ٘ے کے رخٝؿٞى ٝٙ ؿ٢ِ ٗظخثؾ طک پہ٘چظے ٛیںە حّ کے ُی۔ ؿٞ ػوَ چخٛی۔ ٝٙ ے حٍٝ حّ کی ٝؿہ ٓے کؼیَ ػِ کَ ٍٛے ط ِْ

پ٘ی ىُیَ کْ ١َف حٓظٞحٍ کَطے ٛیںە ٓیں آپ کٞ )ٓ٘طوی ًٛخٗض( کہظے ٛیں کہ آپ ح reasoning intelligenceحیک حٍٝ ػوَ ٛے ؿٔے 

 کخ ر٘یخىی حٍٛٞ یہ ٛے کہ حگَ  reasoningحٗظخ ٓ٘طن آطخ ٛے ُیکٖ ر٘یخىی ١ٍٞ پَ ٓ٘طن یخ  یہخں ٓ٘طن طٞ ٗہیں پڑٛخ ٓکظخ حٍٝ ٗہ ٛی ٓـٜے

حٓی  (A = C)طٞ پَٜ ' حے ' رٜی ' ٓی ' کے رَحرَ ٛٞ گخ  (B = C)حٍٝ ' ری ' رَحرَ ٛے ' ٓی ' کے  (A = B)' حے ' رَحرَ ٛے ' ری ' کے 

reasoning intelligence  یي ٗہیں کَطخ کہ ٝٙ ّٓ يح آپ ٓے یہ حۘ يح طک رڑٛظے ٛیںە حّ ٓیں هۘ حٓظؼيحى کے ٓطخرن هۘ کی ر٘یخى پَ آپ حپ٘ی ػِٔی

 ٓظؼيحى ٓے ُیخىٙ پہچخٕ ٓخٗگظخ ٛےە ٓوظِق ُٞگ ہللا کی ٓوظِق حهٔخّ کی پہچخٕ ٍکٜظے ٛیںەآپ ٓے آپ کی حِ 

بیْـ تْ ًہیں ًُْب پڑے گب پؽّفیكؽ طبزت آپ کب گّعی ًشیي کْى ُْ گب اّؼ ُویں ه [ گعی ًشیي] (  3ە38قْال ًوجؽ 

 ؟کیًْکہ قبل هیں ظّ ّلت کب اچِب کِبًب آپ کے ثؼع ُویں کہبں قے هلے گب

ٛٔخٍے طٔخّ حكزخد ہللا کے  گّيی ٛٞ گی طٞ گّيی ٗ٘یٖ ٛٞ گخ ە ە ە ْٛ رـیَ گّيی کے ٛیں حٍٝ حٗ٘خء ہللا طؼخُیٰ  ضْاتیي ّ زضؽات! خْاة;

ِْ ٛے کہ حٓظخىٝں کی رخص رظخٝں حٍٝ حیک حُٛٞی ٓی رخص رظخٝں، ٓـٜے ػِ  passionٞ حیک ك٠َ ٝ کَّ ٓے گّيی ٗ٘یٖ ٛیںە حد ٓیں آپ ک

کی کٔی حٍٝ چیِ پَ ٓیَح کٞة ٗخُ حٍٝ طلخهَ ٗہیں ٛے ُیکٖ ٓیَح یہ هیخٍ ٛے کہ ٓیں پیيحث٘ی ٹیچَ ٛٞںە َٗٝع ٓے ٛی ٓیَح ٹیچ٘گ ٓے 

ِٓے گی طٞ ٓیں ٹیچ٘گ چٜٞڑ ىٝں گخ حٍٝ ٓیں ٗے حیٔخ  ٖٓے پَٝٓٞٗ ٝحٓطہ ٍٛخ  رِکہ ہللا ٓے ٓیَح حیک ػہي ٍٛخ کہ ؿذ ٓـٜے ٹیچ٘گ

ىَٛ چال آیخ کیٞٗکہ حٗہٞں ٗے ٓـٜے رطٍٞ پَٗٔپَ طَهّی ىی٘ی طٜی آپ کٞ حیک حطّلخم کی ٛی کیخ حّ ُی۔ ٓیں ٍَٛٞ کی ٗٞکَی چٜٞڑ کَ حِ 

حٓی پَ ٓیں ٍیٹخثیَ ٛٞحە کٔی هْٔ کی کٞة طَهّی  رخص رظخٝں ؿٞ آپ کٞ ٗخیي رڑی ٠ٓلکہ هیِ ُگے کہ ٓیں ؿْ گَیڈ پَ رَٜطی ٛٞح طٜخ

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 54 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

ٗہیں ِٓیە ريهٔٔظی ٓے رخُکَ آهَی ٝهض پَ آ کَ حٕ ٗخَثوٞں ٗے ٓـٜے طَهّی ىی٘ے کی کٖٞٗ کی ؿٞ ٓـٜے کٔی رٜی ٍٛٞص ٠ْٛ 

 ٗہیں ٛٞ ٓکظی طٜی حّ ُی۔ ٓیں ٗٞکَی چٜٞڑ کَ گَٜ چال آیخە

خّ ٛے؟ ٓخٗخء ہللا آپ ٓیں ٓے رہض ٓے حٓظخى ٛٞں کےە حپ٘ے حپ٘ے پَٝكیٖ٘ حٍٝ ٹیک٘یک حيک رہض رڑح ٓٞحٍ یہ ٛے کہ حیک حٓظخى کخ کیخ ک

ٗے رڑی ٓ٘خٓذ رخص کہی، ٓٞٛٞف رڑے ٛی ٓظالٗی حٍٝ ؿٔظـٞۓ هِذ ٝ ًٖٛ کے ٓخُک طٜےە  Renignonٓیں َٛ ر٘يٙ حٓظخى ٛٞطخ ٛےە 

ٞ گ۔ە ٓگَ ؿذ ٓیں ٗے حٕ کے كٞحُہء طّٜٞف ٓے کظخد پڑٛی ٛ ٛٞۓ، کزٜی ٛ٘يٝ، کزٜی یہ، کزٜی ٝٙ، حٍٝ رخآلهَ ِٓٔٔخٕ ٛٞىکزٜی ٝٙ ر

کی ىٗیخ ٓے ٗکِظے  Academicsَى ٓے کٞة ٓ٘خٓذ ح١الع ٗہیں ِٓیە ٍىگِ طٞ ٓلّٔٞ ٛٞح کہ ٗخیي طّٜٞف کے ِِٓٔے ٓیں حٗہیں حپ٘ے حِ 

 ٛٞۓ طّٜٞف کی ىٗیخ حیک ػـیذ ٝ ؿَیذ ىٗیخ ُگظی ٛے ٓگَ 

ے ؿخ ٍٛخ ٛٞں حٓے رڑے ؿٍٞ ٓے ٓ٘ی۔ گخ ە ە ە یہ آپ کے یخى ٍکٜ٘ے کی رخطیں ٛیںە رہض ؿٞ رخص ٓیں آپ ٓے کہ٘ ضْاتیي ّ زضؽات!

ٕ پَ کی رخطٞں کی یخى ٍکٜ٘ے کے ٓوخُق ٛیںە رہض ٓے ُٞگٞں کٞ حۘ  ّ ػظیْ حٓظخى  ٓے ُٞگ كيیغ کے ٓوخُق ٛیں، رہض ٓے ُٞگ حۘ 

technical حػظَحٝ ٛے حٍٝ رہض ٓے ُٞگ َٓے ٓے كيیغ کے ٓ٘کَ ٛیں ٓگَ حی ِٕ حٓالٓیہ کی ر٘یخى  ک ػـیذ رخص آپ کٞ رظخىٝں کہ هخٗٞ

ی كیٜي كيیغ پَ ٛےە یہ رخص حچٜی ١َف یخى ٍکٜی۔ گخ کہ ٝٙ ُٞگ ؿٞ كيیغ کی ٓوخُلض کَطے ٛیں ٝٙ  ّٓ ریْ كیٜي هَإٓ پَ ٛے حٍٝ رخهی ح

ػخُْ ٝ كخَٟ ٓ٘ي ٗہیں ٍکٜظخە حّ  یہ طٞ کہہ ٓکظے ٛیں کہ کٕٞ ٓے كيیغ کٍِٔٝ ٛے حٍٝ کٕٞ ٓی رہظَ ٛے ٓگَ حّ کے ُی۔ آؽ کخ کٞة

ٓخّ ِْٓٔ رٖ كـخؽ کی ٓٞص کخ ٝحهؼہ ریخٕ کے ُی۔ ٝٙ ُٞگ ٓ٘ي ٛیں ؿ٘ہٞں ٗے حپ٘ی پٍٞی کی پٍٞی ُٗيگیخں كيیغ کے ُی۔ ٝهق کیںە حِ 

ٗیں طٜخ کہ ٝٙ کیخ کَطخ ٛٞںە ٝٙ حٗظہخة حٗۂخک ٓے حیک كيیغ ڈٛٞٗڈ ٍٛے طٜے حٍٝ ٓخطٜ ٓخطٜ کٜـٍٞیں کٜخ ٍٛے طٜے حٍٝ حٗہیں یہ حكٔخّ 

کَ ٍٛے ٛیںە ؿذ كيیغ ِٓی طٞ کـٍٜٞٝں کخ پٍٞح ٹٞکَح هظْ ٛٞ گیخ حٍٝ ك٠َص کی ٝكخص ٛٞ گت، یؼ٘ی حّ هيٍ حٗۂخک ٓے حٕ ُٞگٞں ٗے 

ذ ٝ کخ یہ هخٕٗٞ رڑح ػـی ٓخّ روخٍی  کخ حیک هخٕٗٞ حپ٘ی كيیغ ٓے ىیخە حِ  memoryٗے  ٓخّ حٓٔخػیَ ٓلٔي رٖ روخٍی  كيیغ پَ طلوین کیە حِ 

 َِ كيیغ آپ کٞ کْ ١َف حیک َکٜ ٓے ُیخىٙ حكخىیغ یخى ٛیں حٍٝ آپ رُٜٞے ٗہیں ٛیں طٞ  ؿَیذ ٛےە کٔی ٗے حٕ ٓے پٞچٜخ کہ حے پیـٔز

 memory)یخىىحٗض( کخ حیک رڑح حٍٛٞ ىیخ ٛے کہ  memoryّ ٓليع ٗے حٗہٞں ٗے كَٓخیخ کہ ٓیں ٗظَ کَطخ ٍٛظخ ٛٞںە یہ رخص یخى ٍکٜی۔ گخ کہ حۘ 

کہی ٛٞة  یىٝ حٍٝ رخٍرخٍ حپ٘ epititive sentenceکی ٗخثن ٛٞطی ٛے، رکَٜ ؿخٗے کی ٗخثن ٛٞطی ٛے طآٗکہ آپ حٓے رخٍرخٍ حیک رُٜٞ٘ے 

 ٍٛظی ٛے ٍٝٗہ آپ ٓذ کچٜ رٍٜٞ ؿخطے ٛٞە stableرخص کٞ ىَٛحطے ٍٛٞ طٞ پَٜ آپ کی یخىىحٗض 

 ّٓ ٍِ ؿْ ١َف ٛٔخٍے حٓالٓی هٞحٗیٖ ریْ كیٜي هَإٓ پَ ٓ٘ظَٔ ٛیں حٍٝ ح ٍ   ی كیٜي هٞ پَ ٓ٘ظَٔ ٛیں حٓی ١َف طّٜٞف کخ رٜی  ٍٓٞ

ی كیٜي آپ کے رخ١ٖ پَ  ّٓ حیک هخٕٗٞ ٛے ؿٞ ٓیں آپ کٞ حپ٘ی ١َف ٓے پیٖ کَ ٍٛخ ٛٞں کہ ریْ كیٜي طّٜٞف ظخَٛ پَ َگٞ ٛٞطخ ٛے حٍٝ ح

کَٗخ ٛٞطخ ٛے حّ کی ح٢ٓٝ ىیکٜٞ طٞ رظخَٛ َگٞ ٛٞطخ ٛے حگَ آپ ٗٔخُٝں کی ح٢ٓٝ ىیکٜٞ حٍٝ ؿٞ کچٜ آپ ٗے پٍٞے ٓخٍ ٓیں ہللا کے ُی۔ 

َ یہ ٓذ حگَ پخٗچ ٝهض کی ٗٔخُ آپ پڑٛ ُیظے ٛٞ طٞ پَٜ آپ کٞ حٍٝ کچٜ ٗہیں کَٗخ پڑطخە پَٜ ٓخٍ ٓیں حیک رخٍ ُکٞس، حیک ٓہی٘ے کے ٍُٝے ە ە ە حگ

ی كی ّٓ ٜي ٝٙ چیِیں ٛیں ؿٞ حپ کے رخ١ٖ ٓیں آپ کَ ٍٛے ٛٞ طٞ آپ ِٓٔٔخٕ ٛٞە آپ ِٓٔٔخٕ ٛٞٗے کے ٗخ١ے حپ٘خ كَٝ حىح کَ ٍٛے ٛٞە ح

ّٔ هۘ  ٛے، ٗخؿخثِ طٞهّؼخص  psssessionی٘ہ ٛے، ي ٛے، کِ يح کے ٓخطٜ طؼِن پَ ٓز٘ی ٛیں حٍٝ حّ ٓیں کیخ کچٜ ٗہیں آطخە حّ ٓیں ؿیزض ٛے، ك

)حپ٘ے  dogmaticکٔی  ، طويیَ کے ٓٔخثَ ٛیں حٍٝ ٗہ ؿخٗے کیخ کیخ ٛیں ؿٞ آپ کے ًٖٛ ٝ هِذ ٓے طؼِن ٍکٜظے ٛیںە حّ ُی۔ آؽ طکٛیں

 کہخ طٜخ کہ ٗیَحُ ٗے رڑح ١ِ٘ح   ػویيے پَ ؿٔے ٛٞۓ( ػخُْ کٞ طّٜٞف کی ٓٔـٜ ٗہیں آةە كخكعِ 

 ٞ ۘٓ َُ کظہء رخٍیک طَ  ۘٗ یَحُ( ٗہ َٛ کہ َٓ رہ طَحٗي هِ٘يٍی ىحٗي  / حیں ؿخٓض حِٗـخٓض کہ ِٛحٍ  ِٗ  )كخكِع 
 

Understanding ٛ يح کی ٍٟخ یں حٍٝ آپ کی ًٛیٖ طَیٖ ػوَ حّ کخّ ٓیں َٜٓٝف ٛٞطی ٛے حٍٝ هۘ حٍٝ ٓؼَكض کے ٍِٛحٍٝں رخٍیک طَ ٗکظے

ًٌّ کٞ  weedingکَ ٛی ٛٞطی ٛے،  bifurcateٓیں  کَ ٍٛی ٛٞطی ٛےە حٕ ري َٓٗض پٞىٝں کے َٓ کخٹ ٍٛی ٛٞطی ٛے، ٗخػَی کے طِ

ٓۘ  selfؿٞ  delicaciesٓٹخ ٍٛی ٛٞطی ٛے، هٞحٛ٘خص کے طَّٔى کٞ ٓٹخ ٍٛی ٛٞطی ٛے حٍٝ رخٍیک طَیٖ  ِ٘ٔک ٛٞطی ٛیں حٕ کٞ آپ ٓے 

 طّٜٞف ٓیں رڑی ٓہخٍص حٍٝ رخٍیکیٞں ٓے کخٹ ٍٛے ٛٞطے ٛیںە

This is not the job of an un-educated man.  یہ حیک ٓ٘کَ حَٓ ٛے ؿْ کے ُی۔ طؼِیْ کخ ٛٞٗخ رہض ُیخىٙ ٍَٟٝی ٛےە ٍَٟٝی ٗہیں کہ

ٍ کی هٞحٖٛ، ہللا کی طالٕ، ١ِذ ٝٙ آپ کے کظخری حٍٝحم ٛٞں ٓگَ حّ کے ٓخطٜ ىِ  ٛٞں، ٍَٟٝی ٗہیں کہ academics ٝٙ آپ کے كِیکَ 

 ّ کی ٛٔٔخثیگی ٓیں رٔ٘ے کی آٍُٝ ٓذ ٓے رڑح ٓلَک ٛٞطی ٛےەحٍٝ حۘ 

The day if you have not the love os God you will certainly succeed, but I want to tell you the difference of a teacher  

Renignon ٗے کہخ کہ 

Teacher’s job is to initiate not to educate.  طؼِیْ یخ حیـٞکیٖ٘ کیخ ٛے؟ کظخد ىیکٜی، کظخد پڑٛی حٍٝ کظخد پڑٛخةە حّ ٓے ُیخىٙ حیک

)ىٍٝ  discretionحیک حٓظخى کی  initiationحٓظخى کٞ کیخ ؿَٝ ٛے یخ پَٜ آهَ ٓیں پَچے آۓ، ٗٔزَ ُگخۓ حٍٝ كٔخد کظخد رَحرَ کیخ ٓگَ 

ِْ کخ ٓؼیخٍ یہ ٛے، حّ کخ ػِ  ِْ پَ پہِی ٗگخٙ ڈحُے طٞ طّٜٞف کی ٗگخٙ ٛٞە حٓے پظہ ٛٞ کہ ٓیَے ١خُذِ ػِ  حٗيی٘ی( ٛےە ؿذ ٝٙ حپ٘ے ١خُذِ 

یہ ٛے حٍٝ ٓیں ٗے حّ کٞ ُٗيگی رَٜ کے ٓٔخثَ کے ُی۔ طیخٍ کَٗخ ٛے، حّ  understandingحهالم یہ ٛے، حّ کخ کَىحٍ یہ ٛے، حّ کی 

ں ٗے کالّ کے ُی۔ ٗہیں، ڈگَی کے ُی۔ ٗہیں رِکہ ُٓخٗے رَٜ کے ٓٔخثَ کے ُی۔ طیخٍ کَٗخ ٛے حٍٝحّ کی هزَ طک حّ کی حٓظؼخٗض کٞ ٓی

ٓے رڑح حٓظخى کٕٞ ٛٞ ٓکظخ ٛے حٍٝ ٝٙ کظ٘ے رڑے حٓظخى ٛیں، ٓیں آپ کٞ حیک رڑے  کَٗی ٛےە حیک حچٜخ حٓظخى حیٔخ ٛٞطخ ٛے حٍٝ ٓلٔي  

ِٔٞں پَ ٗخُحں ٛٞطخ ٛے )یہ حٓظخى کخ ٝٛق ٗہیں ٛے( ٓگَ ِْ پَ یخ چ٘ي ١خُذ ػِ ػِ  حیک حٓظخى حپ٘ے کٔی حیک ١خُذِ  ەحٓظخى کخ كَم رظخطخ ٛٞں

http://www.alamaat.com/
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http://www.alamaat.org/
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ىٍؿے پَ ًٍح ؿٍٞ کیـی۔ کہ حیک ريطٔیِ طَیٖ کالّ حّ کے كٞحٍ کَ ىی گت، ؿٞ هخطَ، هٞٗی، ريطہٌیذ حٍٝ حٍّٝ  حّ ػظیْ حٍٝ ٓزخٍک ٛٔظی  

کْ ىٍؿے کے حٓظخى  ٍٓخُض ٓآد  ٓے َٛف حیک ُڑکے کٞ ٗہیں حٹٜخیخ، حیک كَى کٞ ٗہیں حٹٜخیخ، َٓکخٍِ  ّ  ٱکی ٍٕٗٞ پٔ٘ي کالّ طٜی حٍٝ 

 ٛیں کہ ىٗیخ کی ريطَیٖ کالّ کٞ ريٍ کے ىٗیخ کے رہظَیٖ حٗٔخٗٞں ٓیں ٍکٜ ىیخە 

يگی ٓیں حیٔخ ٓؼخَٗٙ ٗہیں ىیکٜخ، ٝحكي پَ ٗہیں پَ ٗہیں گتە کزٜی آپ ٗے ُٗ ٝٙ کیٔے حٓظخى طٜے، ٝٙ کیٔی طؼِیْ طٜی کہ ؿٞ َٛف كَىِ 

ٗہیں کیخ، "  propagateٗے کالّ ٗہیں ڈٛخُی،  ّ  ٱحٗٔخٕ ٓیں حیٔخ ُٔلہء حٓظخى ٗہیں آیخ، حیٔے هٞرٍٜٞص ٗخگَى ٗہیں آۓ،  کزٜی طخٍینِ 

  َ َ   کٔی حٍٝ ِٓحؽ کے حیک چٜپخٝ حٍٝ ىَٝٓح ٗکخُٞ " ٝحَ کخّ ٗہیں کیخ، ٝٙ حیک ٛی هْٔ کے ُٞگ ٗہیں طٜے، حرٞرک کٔی حٍٝ ِٓحؽ  طٜے، ػٔ

ٕ   ػِی   کے، ؿ٘خدِ   کٔی حٍٝ ١َُ کے طٜےە آپ ىیکٜیں طٞ ٓہی کہ ٝٙ کْ هْٔ کے ُٞگ طٜے، کیخ هيٍِ  کٔی حٍٝ ىٍؿہء ٓوخّ کے، ػؼٔخ

 ۘٓ  ٍ كـظہ  ٍٟٞحٕ ٓیں یہ ٓخڑٛے طیٖ ِٛحٍ طٜے حٍٝ هطزہء ٗے حّ کالّ ٓیں حرٜخٍی ە ە ە یہ ريٍ ٓیں طیٖ ٓٞ طیَٙ طٜے، ریؼضِ  ٘ظَک ٍٓٞ

يح حُٞىحع ٝحُے ىٕ یہ حیک َکٜ طٜےە یہ حیک َکٜ ُٝی طٜے، یہ ٗہ ٓٔـٜ٘خ کہ یہ کٞة چٜٞٹے ٓٞٹے ُٝی طٜے، یہ ٝٙ ُٞگ طٜے ؿٖ کے ُی۔ هۘ 

ٍ   ٗے هَإٓ ٓیں ٓ٘ي ىی کہ ٓیں حٕ ٓے ٍحٟی ٛٞح، یہ ٓـٜ ٓے ٍحٟی ٛٞۓە کیخ حٛلخدِ  کے رؼي کٔی کے ُی۔ یہ ُکٜخ ٛٞح آۓ گخ؟  ٍٓٞ

؟ کیخ کٞة ہللا کی ُرخٕ ٓے ٖٓ پخۓ گخ کہ ْٛ ہللا کے ِٗىیک ٓؼظزَ ٛیں، ْٛ ٓوٜٞى ٛیں ة حپ٘ی طٜيین هَإٓ ٓے ڈٛٞٗڈٛے گخکیخ حد کٞ

حیٔخ کزٜی رٜی ٗہیں ٛٞ گخ حّ ُیے کہ یہ ٝٙ کالّ طٜی ؿٔے حیک ػظیْ طَیٖ حٓظخى ٗے ریک ٝهض، ریک ػہي، حیک طؼِیْ ٓے حط٘خ ٓؼظزَ 

ٓۘ حٍٝ ٓوّيّ کَ ىیخ کہ ٝٙ آؽ  ِٕ رٜی ُٓخٗے کے  ٍ   گَحٓی ٛیں ؿٖ کٞ ْٛ حٛلخدِ  َٗيح کہظے ٛیںە حّ ُی۔ یہ کٞة ٗخٍَٓ رخص ٗہیں ٛے،  ٍٓٞ

 طک ٗہیں ُے ؿخ ٓکظخە perfectionكکَ کٔی ٗخگَى ٓیں ٛٞطی ٛے حٓظخى حٓے  ؿٞ ٛالكیضِ 

ٞ ۓ ٛیں حٓے طٔزیق َٗٝع کی۔ ٛٞۓ حٍٝ طۘ کٔی ٗے ٓـٜ ٓے کہخ کہ آپ کخ كالں ٗخگَى كالں کخّ کَ ٍٛخ ٛے، ٓیں ٗے کہخ کہ طیٖ ىٕ ٛٞ

هِذ ريٍ ؿخطی ٛے، ًٖٛ ريٍ ؿخطے ٛیں، هیخٍ ريٍ ؿخطے ٛیںە رخٍرخٍ آپ حیک ٓزن کٞ ىَٛحطے  کیخ ٓٔـٜظخ ٛے کہ طیٖ ىٕ ٓیں ٓخٛیضِ 

ں ؿخٝ، آپ گَٝٙ رٖ کے رظخطخ ٛٞں ە ە ە آپ هیخٓض کے ٓیيحٕ ٓی Fool proof methodologyٛیںە رڑح ٓخىٙ ٓخ ٓزن ە ە ە ٓیں آپ کٞ حّ کی 

ٍ   ّٓضِ ٱٗہیں ؿخٝ گے، آپ  ٞچے ٓیں رٔ٘ے ٝحُے حٓظخى ٗے آپ کٞ رٖ کے ؿخٝ گے حٍٝ ہللا آپ ٓے پٞچٜے کہ حیک ٓؼُٔٞی ٓے گِی کۘ  ٍٓٞ

 کیخ ٓکٜخیخ طٜخ؟ طٞ آپ حٓے َٛف یہی ؿٞحد ىیں گے ٗخ کہ ْٛ ٗے حّ ٓے َٛف حیک ٛی رخص ٓیکٜی:

Allah is the top priority يح يح آپ کٞ ِٓح ىے گخ ە ە ە؟ ًٍح ٓٞچٞ طٞ ٓہی کہ کیخ حّ رخص پَ هۘ حٍّٝ ٛے( طٞ کیخ حّ رخص پَ هۘ  ٛی طَؿیقِ  )ہللا

کٞ ًٛ٘ی ١ٍٞ پَ ٓالٓض ٍکٜ٘ے کے ُی۔ حے ہللا ْٛ ٗے ٛزق ٝ ٗخّ  Top priorityآپ کٞ ِٓح ىے گخ کہ ؿذ آپ حّ ٓے کہیں گے کہ حّ 

 طٔہیں یخى کیخە

  ِٖ  ُیکٖ طیَے هیخٍ ٓے ؿخكَ ٗہیں ٍٛخ  ُٝگخٍْ ٛخے ٍۘ ظِٓ  گٞ ٓیں ٍٛخ ٍٛی

کیخ، ْٛ ٗے رہض ٓے چیِیں طَک کیں، کزٜی کٜخٗخ چٜٞڑ ىیخ،  missحے ہللا ٓیخں ْٛ ٗے طـٜے رہض  ْٛ ٛزق ٝ ٗخّ طـٜے یخى کَطے ٍٛےە

هیخٍ ٓے ؿخكَ ٗہیں ٍٛخ " ە ە ە کزٜی پی٘خ چٜٞڑ ىیخ، کزٜی ریگْ ٓے ٗخٍحٝ ٛٞۓ، کزٜی هخٝٗي کی َٓطخری کی، یہ ٓذ ٍٛخ ُیکٖ " طیَ 

یچٜے کیخ حّ رخص پَ ہللا آپ کٞ ڈحٗٹ رٜٹکخٍ کَے گخ حٍٝ کہے گخ کہ یخٍ! کٔخٍ ٛے، طٔہیں طٞ چخٛی۔ طٜخ کہ طْ حپ٘ی ُٗيگی گِحٍطے، طْ ٓیَے پ

ّ   کیٞں پڑ گ۔ طٜے، ٓیَی طٔزیق کیٞں کَطے ٍٛے؟ حٍٝ طیَٔح حٍٛٞ حٓی ػظیْ حٓظخىِ  يحٍ ٛے، حكَح١ ٝ طلَیع ٓے کخ ٛے حٍٝ ٝٙ حػظ ٓلظَ

 رے ٗیخُی ٛے

We don’t want to change ourselves into robos again  

کیٞں  artificial intelligenceر٘٘ے ٓے ٛی طٞ ٍٝکخ ٛےە ہللا ٗے ٛٔیں ٓ٘یٖ ر٘٘ے ٓے ٛی طٞ ٍٝکخ ٛے ٍٝٗہ آپ کٞ  robosہللا ٗے ٛٔیں 

چخٛظخ طٜخ کہ َٛ حٗٔخٕ ىَٝٓے ٓے ٓوظِق ٛٞ، َٛ حٗٔخٕ ٓوظِق ٍٛے، حّ کی ٍٛخثٖ، ىیظخە ہللا ٗے آپ کٞ حٗلَحىیض رو٘ی ٛے ہللا طٞ 

حیک ٍٛےە ٝٙ ٓیَے ُی۔ حهالٙ ٍکٜظخ ٛٞحٍٝ ٓیں  approachٍٛے ٓگَ حّ کی  differentُٗيگی  حّ کی ؿَرض، حّ کی حٓخٍص، حّ کخ حٗيحُِ 

 حّ کے ُی۔ حهالٙ ٍکٜٞں: 

 " ْۡ ًُ َۡ ًُ ًۡ ٠َُِٓٗٝ أَ ًُ ًۡ ََسُٓ ە ە ە ] َكٱ ٍَُس حُزََو " [  )طْ ٓـٜے یخى کَٝ ٓیں طٔہیں یخى کَٝں گخ( 216:  ٞۡ

ٛٞ کہ طْ ٓـٜے یخى کَٝ طٞ ٓیں طٔہیں یخى کَٝں گخە ؿذ  يح کخ یہ ىػٞیٰ ہی پَ حػظَحٝ کَے ؿذ کہ هۘ حُٰ  کٕٞ حیٔخ ٗوٚ ٛے کہ ؿٞ طٔزیقِ 

ٍ ٓے حٓے ىِ  ٛے، ٛٔخٍی یخى ٓیں هخٓی ٛے، ٗخیي طہہِ آپ حٓے یخى کَطے ٛٞ طٞ آپ کٞ ٗک ٛٞطخ ٛے کہ ٗخیي ٛٔخٍی یخى ٓیں کٔی 

ٗہیں یخى کَ ٍٛے، ٗخیي َٛف ٛٔخٍی ُرخٕ َٛ ٍٛی ٛے، ٗخیي ٛٔخٍے ىٓخؽ ٓیں رہض ٓے حٍٝ هیخَص رٔظے ٛیں ٓکَ حگَ ٗٔخُ ٓیں 

 ِٖ ٍ   رخد حَیٔخٕ ٓیں پہِی كيیغ یہ َۓ ٛیں: حٛلخدِ  ٓخّ روخٍی  حیٔخٕ ٛے ە ە ە حِ  ٝٓخّٝ کخ آٗخ ػی ٗٔخُ  ٗے ػَٝ کی کہ یخ ٍٍٓٞ ہللا   ٍٓٞ

ِٖ ٗے كَٓخیخ کہ  ٓیں ٝٓٞٓے رڑے آطے ٛیں طٞ آپ   َٝں کٞ کیخ ٝٓٞٓے آٗے ٛیں، حگَ آپ حچٜے ٛٞ طٞ ٝٓٞٓے آثیں گے، رۘ  حیٔخٕ ٛے " " ػی

ِٖ طْ هۘ  ے ٝٓخّٝ ہی ٓیں کظ٘حُٰ  خىِ حیٔخٕ ٛیں طٞ ٛٔہ ٝهض ی يح کے ٓخٗ٘ے ٝحُے ٛٞ طٞ طٔہیں ٗیطخٕ رہکخطخ ٛے ە ە ە حگَ ٗٔخُ ٓیں ٝٓٞٓے ػی

َِ حُٰ  ٗہ آثیں گے طٞ پَٜ کیخ آپ یخىِ   activityٛے، یہ کٞة حٝٹ پٹخٗگ  activityهيح حیک ٗخٍَٓ  هيح کٞ چٜٞڑ ىٝ گے؟ ًکَِ  ہی چٜٞڑ ىٝ گے؟ کیخ آپ ًک

کَ آطی ٛے؟ حٍٝ کٞة ّ ٗٗہیں ٛےە ٓـٜے طٞ ٓٔـٜ ٗہیں آطی کہ ىٝ چخٍ طٔزیلخص پڑٛ٘ے ٓے ريٕ کیٔے پٍٜٞ ؿخطخ ٛے حٍٝ کیٔے ىۘ 

vestigial organ  کیٔے ػَٝؽ پخ ؿخطخ ٛے؟ ە ە ە حٍٝ یہ ُٞگٞں ٓیں حٗظہخة هَحكخص هْٔ کی ؿٞ رخطیں ٓ٘ہٍٞ ٛیں کہ كالں هْٔ کی طٔزیق

ں؟ کیخ کَیٔہ پڑٛٞ گے طٞ ؿْٔ پٜٹ ؿخۓ گخ، چٜخُے ٗکَ آثیں گے، ٓگَ کیٞ ٓے یہ ٛٞ ؿخطخ ٛے، كالں طٔزیق ٓے ٝٙ ٛٞ ؿخطخ ٛےە حگَ آیضِ 

 کَیٔہ کے کچٜ حٍٝ ٓوخٛي رظخ ٍٛخ ٛے، هَإٓ طٞ رظخ ٍٛخ ٛے:  کَیٔہ حّ ُی۔ ر٘ی ٛے؟ هَإٓ طٞ آیضِ  آیضِ 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/
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ُٚ " ە ە ە  ـٰ َ٘ ۡی َـّ َٗ َٝ  َٖ ِٓ  ِّْ ـَ ُۡ َٴٗزیَخء]   ٱ ٍَُس ح ۡٞ ُٓ : 88    ]"

ے ؿْ ٓے ٗـخص ىی( حٍٝ یہ رخص یخى ٓ)حّ آیض کے ريُے، حّ حپَٝچ کے ريُے، حّ ُلع کے ريُے ؿٞ حّ ٗے ٓـٜ ٓے کہخ، ٓیں ٗے حۘ 

ِٖ ٍکٜی۔ کہ ہللا کٞ رٜی کزٜی ُلع رہض حچٜے ُگظے ٛیںە آپ کی حىحثیگی، آپ کی طؼَیق، آپ کخ كۘ  ِٖ حىح، آپ کخ كۘ  ٔ طکِّْ حٓے رٜی  ٔ

 رہض پٔ٘ي ٛےە 

  ٍ   ٚ "كی ٓزخٍکخ   ١یزخ   یَح  کؼ " حُلٔي ہللا كٔيح  کے ٓخٓ٘ے حپ٘ے ٍد کی طؼَیق حٕ حُلخظ ٓیں کی:  حیک رخٍ حیک ريٝی ٗے ٍٓٞ

 ۘٓ ٍ  یہ    " ىیکٜٞ كَٗظے ؿٜکے پڑطے ٛیں کہ حّ کخ ػٞحد کیخ ُکٜیں "ٗے كَٓخیخ:  ٖ کَ ك٠ٞ

یہ حط٘ی هٞرٍٜٞص حىح ٛے رخص کہ٘ے کی، حط٘خ كٔیٖ کِٔہ ٛے کہ كَٗظے ؿٜکے پڑطے ٛیں کہ ْٛ حّ کخ ػٞحد کیخ ُکٜیںە یہ طٞ ٓخٍے 

کَیْ کیٔے کہہ ٓکظخ ٛے کہ طٔہخٍی یخى ٓـٜے  يحٝٗيِ حپ٘خ ُی، طٞ هۘ  exceptional way of appreciation of Godحّ ٗے طٞ  ٍیکخٍڈ طٞڑ گیخە

 َٓؿٞد ٗہیں ٛےە آپ حیک رخٍ یخى کَٝ گے طٞ ٝٙ آپ کٞ ىّ رخٍ یخى کَے گخە آپ کی یخى ٗخهٚ ٛٞ گخ ٓگَ ؿذ حّ کے ريُے آپ کٞ ہللا یخى کَے

ٛٞ گیە یہی یخى آپ کٞ حػظيحٍ کی ١َف رڑٛخ کَ ُے ؿخۓ گیە پَٜ یہ ہللا کخ کخّ ٛے کہ ٝٙ آپ کٞ َٛ گخ طٞ ہللا کی یخى ؿیٔی کٞة یخى ٗہیں 

 ِٕ  كَٓخیخ: ںكکیْ ٓی ٓ٘کَ حٍٝ کَد ٝ رال ٓے ىٍٝ ٍکٜےە یہ حّ کخ ٝػيٙ ٛےە ىیکٜیے ىٝٗٞں ١َف حّ کے ٝػيے ٛیںە ہللا ٗے هَآ

خ"  َّٓ  َُ ُٚ  يَۡلَؼ ْۡ  ٱَُِّ حرِڪُ ٌَ ٍَ ە ە ە ] رَِؼ ۡٞ خءُٓ َٔ "  [  ) ٛٔیں کیخ پڑی ٛے کہ طٔہیں ػٌحد کَیں(147:  ُس حُِّ٘

َِ کیخ حّ هۘ  طِن کہظے ٛٞ کہ ٝٙ حٗٔخٗٞں پَ هخَٛ ٝ ؿخرَ کی ١َف ٢ِّٔٓ ٛےە یہ َٓ٘م ٝ ٓـَد ٓۘ  يح کٞ آپ ٗخ حٜٗخف کہظے ٛٞ؟ حّ کٞ ؿخر

 ۘٓ َٛ ٝ ؿخرَ ٛےە ٝٙ طٞ کہظخ ٛے کہ حٍے ر٘يٝ ٓـٜے کیخ پڑی ٛے رخٍے ٓیں ٛے کہ ٝٙ ِٓح ىی٘ے ٝحَ هخ يح کےاّلیخطی طٍّٜٞ ٛے ؿٞ هۘ ٓیں حیک 

 کہ طٔہیں ػٌحد ىٝںە 

ََس   ۡٔ َل ـٰ ِؼزَخىِ  َػ٠َِ " يَ ُۡ ْٓ ە ە ە ]    ٱ ٍَُسی ۡٞ ُٓ :30 " ]

هالٙ ٓے ٓـٜے پکخٍے، کٞة ٓیَی ١َف پِٹے، کٞة حپ٘ے ہللا طٞ کہظخ ٛے کہ حے ُٞگٞ ٓـٜے طٞ یہ كَٔص ٍٛظی ٛے کہ کٞة ٓیَح ر٘يٙ حِ 

 خٍ ٓیں ٓـٜے ٓؼُِّ ؿخٗےەهی

ُُٞحْ  َُٖ"  َ٘خ ََّ  طَ زِ ُۡ خ طُِ٘لُوٞحْ  َكظ٠َّٰ  ٱ َّٔ ِٓ  َٕ ََحٕ ] طُِلزُّٞ ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ ٍِ ََحٕ /آ )طْ ٓـٜے کیٔے پخ ٓکظے ٛٞ ؿذ طک ٓیَے ُی۔ حپ٘ی ٓلزظیں ٗہ  92:  ِػٔ  ]  "

 هَچ کَٝ(

زظال ٛٞ یہ طٞ ىٗیخ کی ٝؿہ ٓے ٛےە ىٗیخ کی ٓلزظیں طَک کَ کے حرظالۓ ًٖٛ ٓیں طْ ٓیہ ؿٞ ىٗیخ کخ َٓحد حٍٝ هٞحٛ٘خص ٛیں، یہ ؿْ 

طٜٞڑح ٓخ آکے رڑٛٞ، طٞ ٓیں طٔہخٍے حٓظوزخٍ کے ُی۔ کٜڑح ٛٞںە طْ ٓیَی ٓلزض حّ ٝهض طک ٗہیں پخ ٓکظے ؿذ طک حپ٘ی چٜٞٹی چٜٞٹی 

 ٛے، آپ کٞ ٓلزض ىی٘خ چخٛظخ ٛےەگخٍ آپ ٓے ٓلزض ١ِذ کَطخ ٓلزظیں طَک ٗہ کَٝە یہ طٞ ٓلزظٞں کخ ٓیچ پڑح ٛٞح ٛے، پٍَٝىِ 

ْۡ ە ە ە "  ُُ ْۡ َءحرَخَٓء ًُ َِ ًۡ ٌِ ًَ  َٚ ْٝح ٱَُِّ َُ ُُ ًۡ ََ ە ە ە ]  َكٱ ٍَُس حُزََو ۡٞ " [  )آپ حٓے حیٔے یخى کَٝ ؿیٔے حپ٘ے آرخٝ حؿيح کٞ یخى کَطے ٛٞ( 200س : ُٓ

حە ە ە " پیخٍ ٓے، هِٞٙ ٓے ە ە ە  ٍ۬ َ ُۡ ًِ يَّ  َٗ ٝۡ أَ ٍَُس حُزَ ە ە ە ]  أَ ۡٞ ُٓ ََ " [  )پْ ًٍح ُیخىٙ یخى کَٝ( 200س : َو

ٓٔـٜظے  top priorityطٔہخٍح ٍد حّ رخص کخ ٗٞم ٍکٜظخ ٛے کہ حّ کے ر٘يے حكٔخٕ ٓ٘يی ٓے، ٓلزض ٓے، حهالٙ ٓے حپ٘ے ٍد کٞ 

 ٛٞۓ ٛٔی٘ہ حپ٘ے ىٍ ٓیں رٔخۓ ٍکٜیں طٞ پَٜ ہللا آپ کٞ حػظيحٍ ُٞٹخ ىیظخ ٛےە ٝٙ کہظخ ٛے:

خ"  َّٓ  َُ ُٚ  يَۡلَؼ ْۡ  ٱَُِّ حرِڪُ ٌَ خءە ە ە ] رَِؼ َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ " [  )ٓـٜے کیخ پڑٛی ٛے کہ طٔہیں ػٌحد کَٝں( 147:  ُٓ

ْۡ  إِ ە ە ە"  طُ َۡ ٌَ َٗ  ْۡ ُ٘ظ َٓ َءح خء] ە ە ە َٝ َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ " [  )حگَ طْ ٓـٜے یخى کَٗے ٝحُے ٛٞ حٍٝ ٓـٜ پَ حیٔخٕ ٍکٜ٘ے ٝحُے ٛٞ( 147:  ُٓ

َٕ  ە ە ە"  ًَخ َٝ  ُٚ َ   ٱَُِّ ُِ خ خ حَٗ ٍ۬ ٔ خء]  (٧ٗٔ) َػِِی َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ " [  )ٝٙ ٗکَ هزٍٞ کَٗے ٝحُہ ؿخٗ٘ے ٝحَ ٛے( 147:  ُٓ

ض ٛے ؿٞ ٓٔخػض ٝ رٜخٍص ٓے ٓلَّٝ ٛے؟ ٝٙ طٞ ىُیَ يح کٞة رۘ هۘ  ٙ ریٹٜخ ٛٞح ٛے ە ە ە؟ کیخ طٔہخٍحطْ ٓٔـٜظے ٛٞ کہ ٝٙ کٞة حٗيٛخ، رہَ

ٛٞح  builtکٞة حیٔخ ٍد ٗہیں ٛے ؿٞ ؿہالء کی ٓؼَكض ٓے ٍد ر٘ظخ ٛےە ٝٙ هٞف ٓے ٓے ؿخطخ ٛےە ٝٙ ٓے ِٓظخ ٛے حٍٝ ىُیَ ٓے ٛخطٜ 

 ِْ کٞ طوِین کَٗے ٝحَ ٍد ٛے حٍٝ ػوَ کٞ طوِین کَٗے ٝحَ ٍد ٛےەٍد ٗہیں ٛے، ٝٙ آٓیذ ُىٝں کخ ٍد ٗہیں ٛے، ٝٙ طٞ ػِ 

َ٘ش ٍ۬ "  ِّ ٖ  رَی ََِي َػ َٛ  ٖۡ َٓ َِِي  ٜۡ َٴٗلَ ە ە ە ] ُِّیَ ٍَُس ح ۡٞ "[   )ؿٞ ٛالک ٛٞح ٝٙ ىُیَ ٓے ٛالک ٛٞح( 40خٍ : ُٓ

َ٘ش ٍ۬ ە ە ە "  ِّ ٖ  رَی ٖۡ َك٠َّ َػ َٓ َٴٗلَ ە ە ە ]    َٝيَۡلی٠َٰ  ٍَُس ح ۡٞ "[   )ؿٞ ُٗيٙ ٛٞح ٝٙ ىُیَ ٓے ُٗيٙ ٛٞح( 40خٍ : ُٓ
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ٌْ ە ە ە "  یٌغ َػِِی ِٔ َٔ َُ َٚ َّٕ ٱَُِّ اِ َٴٗلَ ] َٝ ٍَُس ح ۡٞ "[   ِْ ٝحَ ٛے()طٔہخٍح ٍد ٓ٘٘ے ٝحَ ٛے حٍٝ ػِ  40خٍ : ُٓ

رٍٜٞ ؿخۓ گخ حٍٝ طٔہخٍی هَحریخں یخى ٍکٜے گخە کیخ ٝٙ َٛف طٔہیں ٓخٍٗے پَ  ںٔخٕ کَطے ٛٞ کہ ٝٙ طٔہخٍی ٗیکیخکیخ حّ ٍد کے رخٍے ٓیں طْ گۘ 

َ   ال ٛٞح ٛے؟ کیخ آپ ٗے ٝٙ كيیغ ٗہیں ٓ٘ی ؿٞ ك٠َصِ طۘ  ٍ ْ ٗے ىِ خ ؿَٛف حّ ُی۔ چٜپخطے طٜے کہ ِٓٔٔخٕ رے ػَٔ ٛٞ ؿخۓ گخ کہ ػٔ

ىُٝم كَحّ ٛٞ ؿخۓ گی حٍٝ کیخ هٞرٍٜٞص كيیغ، ہللا کے  ّ پَ ٗخٍِ ٘خٙ ٓؼخف ٛٞ گ۔ حٍٝ حۘ ٓے حیک َٓطزہ َ حُہ حَ ہللا کہہ ىیخ حّ کے طٔخّ گۘ 

  ٍ كَحّ کَ ىی گت ٛے حٕ ٓیں ٓے حیک ٝٙ ٗٞؿٞحٕ ٛے ؿْ کی آٗکٜ ٓے ہللا کے ُی۔ حیک آٗٔٞ ٗکالە کی ٛے کہ آٹٜ چیِٝں پَ ىُٝم  ٍٓٞ

ٔخٕ ػخٗوی " کظ٘ی ٓوظَٜ ٛے، ٗـخص کظ٘ی ٓوظَٜ ٛے کہ حیک آٗٔٞ ؿٞ ہللا کے ُی۔ ٗکِے، کزٜی آپ کٞ هیخٍ آیخ؟ کزٜی آپ کے گۘ  صِ ٲ" رَ

ػخُْ کے ُی۔، کیخ حپ٘ے  گخٍِ ٓیں آیخ کہ ْٛ ُٗيگی ٓیں کظ٘ی رخٍ ٍٝۓ، چیوے، ْٛ ٗے کظ٘ی رخٍ ؿ٘ٞں آٓیِ کَحٛیں ٗکخُیں ٓگَ کیخ حپ٘ے پٍَٝىِ 

 ، کیخ حپ٘ے ٓخُک کے ُی۔ ٛٔخٍی آٗکٜٞں ٓے حیک رٜی آٗٔٞ ٗکال؟ ٓلٖٔ کے ُی۔

طَح؟ ػٌحد کی آیخص کْ پَ ٗخٍُ ٛٞثیں؟ حیک طہخة هَإٓ ٱيح کٞ کہظے ٛٞ کہ ٝٙ ؿخرَ ٝ هخَٛ ٛے، ىیکٜٞ طٞ ٓہی کہ ػٌحد کْ پَ آپ حّ هۘ 

ٝٙ ػٌحد حرٞؿہَ حٍٝ حّ کی ًٍیّض کے ُی۔ ٗہیں طٜخ؟ کیخ ٓکّہ کے ُی۔ ٗہیں طٜخ؟ کیخ  ػٌحد کی آیخص ٓے رَٜح ٛٞح ٛے طٞ کیخ ٝٙ ػٌحد کلخٍِ 

کٞ ١خثق  ؟ کیخ حٕ ُٞگٞں کے ُی۔ ٗہیں طٜخ ؿٞ ٍٍٓٞ ہللا  خحرٞٓلیخٕ حٍٝ حّ کی ًٍیّض کے ُی۔ ٗہیں طٜخ؟ کیخ هزیِہء هَیٖ کے ُی۔ ٗہیں طٜ

ٓکّہ ٓیں ىحهَ ٛٞۓ طٞ کیخ  ؟ ؿْ ىٕ آهخۓ ٍكٔض  ٓیں پظَٜ ٓخٍطے طٜے؟ یہ ٓذ ػٌحد کی آیخص حٗہی کلخٍ کے ُی۔ طٜیں ٓگَ ٗظیـہ کیخ ٗکال

کَ کے رظخ ٓکظخ ٛے کہ حیک َکٜ کے ٗہَ ٓیں کظ٘ے ػٌحد یخكظہ ٛٞۓ؟ ؿہخں طک ٓـٜے یخى ٛے  calculateآپ ٓیں ٓے کٞة طخٍین ىحٕ یہ 

پِیيی ٓیں  یطٜےە ٝٙ حپ٘كٔخد ٓے گٍِ گ۔  ٝ حیک َکٜ کی آرخىی ٓیں ٓے چخٍ پخٗچ ُٞگ ػٌحد کے ُی۔ حُگ کی۔ گ۔ کیٞٗکہ ٝٙ كيّ 

ٓۘ ٗیطخٕ کٞ رٜی ٓخص کَ گ۔ طٜے حّ ُی۔ ہللا حۘ  ٍ  ٕ کٞ ٓؼخف ٗہیں کَے گخە یہ ٝٙ   کٞ رے كيّ  َ٘کیٖ حٍٝ کخكَیٖ طٜے ؿ٘ہٞں ٗے ہللا کے ٍٓٞ

٘ے کخ ٛےە حگَ گَحٓی! یہ ٝهض یہ ىیکٜ٘ے کخ ٗہیں ٛے کہ ٓیں کٕٞ ٛٞں؟ یہ ٝهض ِٓک کٞ ىیکٜ كٔخد حًیظیں پہ٘چخثیں طٜیں طٞ ك٠َحصِ  ٝ

هالٙ ٝ ٓلزض ٓے آپ  ُٞگ حّ ِٓک کے ُی۔ ىػخ کَٝ حٍٝ پَٜ رٜی حّ ِٓک کٞ هٔخٍے ٓیں پخٝ طٞ یہ کزٜی رٜی ٗہیں ٛٞ ٓکظخ حّ ُی۔ حِ 

  ٍ  هیخٓض کذ آۓ گی؟ "  " یخ ٍٍٓٞ ہللا  ٓے پٞچٜخ گیخ کہ  کہ ك٠ٞ

 ں ٛٞ گخ " " ؿذ حیک ر٘يٙ رٜی ہللا ہللا کہ٘ے ٝحَ ٓٞؿٞى ٗہیٗے كَٓخیخ کہ  آپ  

کٔخٍ کی رخص ٛے کہ  ىٝ ِٛحٍ ر٘يٙ ہللا ہللا کہ٘ے ٝحَ یہخں ٓٞؿٞى ٛے حٍٝ پَٜ رٜی هیخٓض آ ؿخۓ، حّ ِٓک پَ کٞة ظِٔض آ ؿخۓ یخ حّ پَ 

کٞة ػٌحد آ ؿخۓ ە ە ە کْ کی ٓـخٍ کہ حّ ِٓک کی ١َف آٗکٜ حٹٜخ کَ رٜی ىیکٜے ٛخں، ٓگَ ٛٔیں حپ٘ی ٓیَ ٍَٟٝ ٛخف کَٗی ٛےە 

ّٓہ ىحٍیخں ٛیںە ٛٔیں حِ ٗہ ٛٞٛٔیں پظ ىَٛ رٜی کچٜ طّٞؿہ کَٗی چخٛی۔ە کچٜ طؼٔیَی کَىحٍ ٛٔیں خ چخٛی۔ کہ ْٛ پَ ِٓک ٝ هّٞ کی رٜی ً

حپ٘ی ٓٞٓخثٹی ٓیٖ پیٖ کَٗے ٛیںە حگَ آپ کے هیخٍ ٓیں کٞة حیٔخ حٗٔخٕ ٛے ؿٞ رخ کَىحٍ ٛے حٍٝ حیٔخٗيحٍی ٓے آپ کےُی۔ کخّ کَ 

َ آپ ٓے ٝػيے طٞ ٔیٞں ٗہیں رڑٛخطےە حّ کے رـخۓ آپ حیٔے ُٞگٞں کٞ آگے رڑٛخطے ٛٞ ؿٞ َٗٔ ىٍ ٗٓکظخ ٛے طٞ آپ حّ کٞ آگے ک

ٞٝ آپ کٞ ٓخىگی کے ١ؼ٘ے ىیظے ٛیںە کَطے چِے آۓ ٛیں، ؿٞ َٗٔ ىٍ َٗٔ طوَیذ کخٍیخں کَطے چِے آۓ ٛیںە ؿٞ آپ کے كوٞم کے ػِ 

کْ ٛے؟ کیخ ٝٙ رہض رڑے ىحٍٗ٘ٞ ٛیں؟ کیخ ؿٜٞٹ رُٞ٘خ ٛی  wisdomی ٓے آپ ک wisdomکَٗخ ٛےە کیخ حٕ کی  exploitؿ٘ہٞں ٗے آپ کٞ 

ٍ  كىحٖٗ کی ػالٓض ٛے کہ ؿْ کی ٝؿہ ٓے آپ رخٍرخٍ پَی٘خٕ ٛٞطے ٛٞە ٓیں ٗے آپ کٞ حیک  ٓے ؿذ  يیغ ٓ٘خة طٜی کہ ہللا کے ٍٓٞ

 ٗے كَٓخیخ کہ:  پٞچٜخ گیخ کہ کیخ هّٞ ٓے ٓلزض کَٗخ طؼّٜذ ٛے؟ طٞ آپ  

 ِْ پَ حپ٘ی هّٞ کی ٓيى کَٗخ ٍَٟٝ طؼّٜذ ٛےە "ٓے ٓلزض کَٗخ طؼّٜذ ٗہیں ٛے ٓگَ ظۘ " ٗہیں حپ٘ی هّٞ 

کَ، حیک ٗت ٓٞچ حٍٝ حیک ٗ۔ حیٔخٗيحٍحٗہ ہللا آپ کٞ رٜی حّ طؼّٜذ ٓے رچخۓ حٍٝ ٛٔیں رٜی طٞكین رو٘ے کہ ْٛ ٓذ َٓ کَ حیک ٗت كِ 

 ۘٓ يح ٗے رڑی ٟٝخكض ٓے كَٓخیخ کہ طْ پِٹ ؿخٝ گے طٞ ٓیں ٞ کیٞٗکہ هۘ رَکض ٛ ِک ٝ ِّٓض کے ُی۔ رخػغِ طلکَّ کی ر٘یخى ٍکٜ ٓکیں ؿٞ حّ 

 پِٹ ؿخٝں گخە طْ ُٞٹ آٝ گے طٞ ٓیں ُٞٹ آٝں گخە

ؼتمبء اّؼ لؽآًی ًظؽیہء کے ًظؽیہء اِ  ڈاؼّىکیب  [ ضتالفؼتمبء هیں اِ اّؼ لؽآًی ًظؽیہء اِ ¦ Darwinى ڈاؼّ] (  3ە39قْال ًوجؽ 

 ؟ضتالف ُےؼتمبء هیں کْئ هوبثلت ُے یب اِ اِ 

ٓیں ؿخٗخ پڑے  back groundکَ پخٝںە یہ ٓٔـٜ٘ے کے ُی۔ آپ کٞ طٜٞڑح  explain ٓیں کٖٞٗ کَٝں گخ کہ آپک کٞ ڈاکٹؽ ػجعالدلیل; خْاة;

ٗہیں  missing linkػَٔ ٛے حٍٝ حّ پٍٞے ػَٔ ٓیں کٞة  (smooth)حیک ٍٝحں  developmentی ک (embryo)گخە ٓخں کے پیٹ ٓیں حیٔزَیٞ 

رخهخػيٙ ١ٍٞ پَ حیک َٓكِے  stagesٛےە حگَ ٓخثیکَٝ ٓکٞپ کے ًٍیؼے حّ ٓخٍے ػَٔ کٞ ىیکٜخ ؿخۓ طٞ پظخ چِظخ ٛے کہ حیٔزَیٞ کی ٓوظِق 

ٗہیں ٛٞطخە یہ ٝٙ رخص ٛے  missing linkحٍٝ حٕ َٓحكَ کے ىٍٓیخٕ کٞة ٓے رہض ٍٝحٗی ٓے گٍِ کَ ىَٝٓے َٓكِے ٓیں ىحهَ ٛٞطی ٛیں 

حیک ٍٝحں حٍٝ حیک َٓكِے ٓے  evolutionٍطوخء یخ ٗے رٜی یہ ٗہیں کہخ کہ حِ  ڈحٍٕٝؿہخں ْٛ ڈحٍٕٝ کے ٓخطٜ حطلخم ٗہیں کَطے حٍٝ کزٜی 

ٍطوخء ٓیں یہی ٝٙ رخص ٛے ؿْ ٓے ٛٔیں حطلخم ٗہیں ٛے ؿزکہ ٝحَ ػَٔ ٛےە ٗظَیہء حِ ىَٝٓے َٓكِے طک ٍٝحٗی ٓے َِٓٔٔ چِ٘ے 

 if you can notکے آهَی ٛللے ٓیں ڈحٍٕٝ ٗے یہ کہخ کہ ٓیں حیک طٜیٍٞی پیٖ کَ ٍٛخ ٛٞں  chapterحٓکے رَػکْ حپ٘ی کظخد کے آهَی 

find the missing links  َِ کی حیک ٝٓیغ  fossilsہ ٓٔـٜی ؿخۓە حد یہ ىیکٜ٘خ ٛے کہ ؿذ ٛٔیں هزٍٞ ٗ طٞ ٓیَی طٜیٍٞی ٓکَٔ ١ٍٞ پَ هخر

ّ ٓے ظخَٛ ٛٞطی ٛے حیک ىۘ  cropٗہیں ِٓےە حٕ كِِٞٓ کی پٍٞی حیک  fossilsٓويحٍ پخٗی کے حٗيٍ ٓے ِٓی حٍٝ حّ ٓے پہِے ٛٔیں کٞة 

 missing)ے کے ىٍٓیخٕ ٓیں ٛٔیں کٞة ٍحرطہ کے ظخَٛ ٛٞٗ speciesکے ؿخثذ ٛٞٗے حٍٝ ىَٝٓی  speciesحٍٝ ٛٔیں پظہ چِظخ ٛے کہ حیک 

link)  ٗہیں ِٓظخە یہ رخص ٛٔیںfossils کے ٓطخُؼہ ٓے ىٍیخكض ٛٞة ٛےە 
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حٍٝ كیِٜہ آپ پَ چٜٞڑ ىیظخ ٛٞں کہ آپ حّ ٓے کیخ ٗظیـہ ٗکخُظے ٛیںە ڈحٍٕٝ ٗے حیک ٓ٘خٛيٙ کیخ حٍٝ حیک  رظخطخ ٛٞں factsحد ٓیں آپ کٞ ىٝ 

theory  ر٘خةەThe origin of species  ّٓیں حّ ٗے حobservation  ٍِطوخء پَ حیک طٜیٍٞی ر٘خة کہ چیِیں حیک ىَٝٓے ٓے ٝؿٞى ٓیں آثیں حٍٝ ح

 یکیخ، ُیکٖ حٕ ٛ supportحٍٝ ٓوظِق ٓخث٘ٔٞں ٗے  (genetics, anthropology, fossils)ٛٞحە حّ طٜیٍٞی کٞ ؿی٘یخص، ػَٔحٗیخص، كِِٞٓ 

)ٓکظزہء كکَ( ٓٞؿٞى ٛیںە حیک ٓکظزہء كکَ ٝٙ ٛے ؿٞ  schools of thoughtالف رٜی ىَثَ ىی۔ طٞ ىٝٗٞں ٓخثِ٘ٔ ٗے ڈحٍٕٝ کی طٜیٍٞی کے ه

evolution  کخ ٓکَٔ ١ٍٞ پَ هخثَ ٛے حٍٝ حّ کی كٔخیض کَطخ ٛے حٍٝ حٗہیanthropologists  ٞکے ىٍٓیخٕ حیک حیٔخ گَٝٙ رٜی ٓٞؿٞى ٛے ؿ

evolution  ِپَ هزٍٞ ٗہیں کَطخە هَإٓ ٓیں  ٍطوخء( کے ٗظَیہ کٞ ٓکَٔ ١ٍٞ)حevolution  کے رخٍے ٓیں ٓ٘يٍؿہ ًیَ آیخص ٓٞؿٞى ٛیں " ہللا چیِٝں

 خ ٛےەطکٞ ػيّ ٓے ٝؿٞى ٓیں َ

 

 

 )حگَ ٝٙ چخٛے طٞ طْ کٞ ك٘خ کَ ىے حٍٝ طٔہخٍی ؿگہ ٗت هِوض پیيح کَ ىے(

خُٓء  ە ە ە "  َ٘ خ يَ َٓ نِ  ِۡ َو ُۡ ِِيُي ك٠ِ ٱ ٍَُس ] ە ە ە يَ ۡٞ  [  ٓیں ؿْ کٞ چخٛظخ ٛے ُیخىٙ کَطخ ٛے ە ە ە( پیيحثٖە ە ە ) 1:  َخ١ِ كَ ُٓ

خ َٓ نۡ  "  َٔ َ٘ٗ  ٖۡ ٝۡ  َءحيَش   ِٓ خ أَ َٜ ِٔ َ ٍ۬  َٗۡؤصِ  ُٗ٘ َہخٓ  رَِوۡی ۡ٘ ِّٓ  ۡٝ خٓ  أَ َٜ ِِ ۡؼ ََس] ە ە ە ِٓ ٍَُسحُزََو ۡٞ )ؿذ ْٛ کٔی آیض کٞ ٓ٘ٔٞم کَطے ٛیں طٞ حّ ٓے رہظَ  106:  ُٓ  " ]

 ػطخ کَ ىیظے ٛیں یخ حّ ؿیٔی(

 ٗے کہیں حّ رخص کی طَىیي ٗہیں کی کہ ٝٙ حیک ىَٝٓی چیِ ٝؿٞى ٓیں ٗہیں َطخ رِکہ حّ ٓے رہظَ َطخ ٛےە كَم َٛف حیک ٛے ە ە ە ہللا

ٍِ  حگَ آپ یہ ٍطوخء کٔی كي طک ٓٔـٜ آ ؿخۓ گخ کہ هَإٓ کے روٍٞ ْٛ حیک ٓے حِ  ىٝ ُلع یخى ٍکٜ ُیں طٞ آپ کٞ ڈحٍٕٝ کخ حٍٝ هَإٓ کخ طّٜٞ

ٓیں  transitionف ؿخطے ٛیں طٞ حّ ٓے رہال ٓٹخ ىیظے ٛیںە حگَ ہللا چخٛے طٞ حٓے ٗہ ٓٹخۓە حگَ ٝٙ چخٛے طٞ حٓی کٞ ىَٝٓے کی ١َ

 evolutionىیکٜی کہ ْٛ ؿذ  termڈٛخٍ ىے، ٝٙ حّ پَ هخىٍ ٛےە یہ ؿٜگڑٗے کی رخص ٗہیں ٛے ٓگَ ٓـٔٞػی ١ٍٞ پَ ٓیں ٗے کہیں پَ حیک 

کَٗخ ٛے ؿزکہ  moveطک حیک ٝهلے کی ٍٛٞص ٓیں  stageٓے ىَٝٓی  stageٛیںە ٝٙ حیک  quantum jumpsکی رخص کَطے ٛیں طٞ ٝٙ 

طک پہ٘چ٘ے کخ حیک ػَٔ ٛے ؿٞ كخَص حٍٝ  speciesٓے ىَٝٓی  speciesڈحٍٕٝ کے ٗظَی۔ پَ یویٖ کَٗے ٝحُٞں کخ هیخٍ ٛے کہ یہ حیک 

کے رؼي حّ ٓے طٜٞڑی ٓی ٓوظِق  speciesە حیک ےخّ کَٗے ُگٓے ٓوظِق ٛٞ کَ ک geneىَٝٓی  geneٓخكٍٞ پَ ٓ٘لَٜ ٛے یؼ٘ی حیک 

یخ كطَص ٗے  natureکٞ  speciesٍطوخء کے ػَٔ ٓیں آةە ْٛ حّ ٓے ٓکَٔ ١ٍٞ پَ حطّلخم ٗہیں کَطےە ٝٙ گَٝٙ کہظخ ٛے کہ حِ  speciesىَٝٓی 

 )ٓيحهِض( کیخە interveneٗے  ٓ٘ظوذ کیخ ٓگَ ْٛ کہظے ٛیں کہ ہللا طؼخُیٰ 

آپ کی کتبة هیں لکِب ُے کہ ظّخبل کلًٌْگ کے غؼیؼے اًكبى کْ ؾًعٍ کؽے گب کیب  [ کلًٌْگ اّؼ ظّخبل] (  3ە:3قْال ًوجؽ 

اـ اًكبى هیں ؼّذ ُْ گی اّؼ ؼّذ کْى پًِْکے گب؟ ّیكے تْ آخکل اـ هكلے کْ قودٌِب اتٌب هشکل ًہیں ُے کیًْکہ ثہت 

آپ کہتے ُیں کہ ؼّذ تمكین ًہیں ُْ  هٌتمل ُْ ؼُی ُےە قے قیبقی لیڈؼّں هیں ایک ُی ؼّذ اّؼ ثعؼّذ ظّقؽے هیں

 قکتی تْ پِؽ کلًٌْگ هیں کْى قی ؼّذ ُْ گی؟

ّ ٱ technically)ٗوَ( حٓظيٍحؽ ٛےە حٓظيٍحؽ  copy)ٗوٍٞ( ٛٞطی ٛیں، ٍٝف کی  copiesحَٛ ٓیں ؿیٔے َٛ چیِ کی ٗٔزَ ىٝ  خْاة;

ٍ  ىٍؿے طک ُے ؿخة گت چیِ کٞ کہظے ٛیںە ٓگَ کِٞٗ٘گ ٓیں  ٗے ٓٔـٜخ ىیخ کہ ؿذ  حَٛ ٍٝف ٗہیں ٛٞطیە یہ ٓٞحٍ رڑی ٟٝخكض ٓے ٍٓٞ

ٗے كَٓخیخ کہ ٗہیں حّ کی ٓؼخٍ  ىّؿخٍ کٔی کٞ هظَ کَے گخ حٍٝ حّ کٞ ُٗيٙ کَے گخ طٞ حٛلخد ٗے پٞچٜخ کہ کیخ یہ ٝٛی ٗوٚ ٛٞ گخ؟ آپ  

گ ٓے ر٘خ ٛٞح ٝؿٞى( ٓیں حٍٝ حَٛ ٓیں پخیخ ؿخطخ ٛے ٝٛی ٗخیي ٍٝف )کِٞٗ٘ clone entityحٍٝ حَٛ کٞ ىیکٜ ُیں طٞ ؿٞ كَم  cloneٛٞ گخە حگَ آپ 

حٍٝ حّ کے حٓظيٍحؽ کخ كَم ٛےە حٓظيٍحؽ یہ ٛے کہ ٍٝف حپ٘ی طوٞیّض حٍٝ کخِٓیّض ٓیں حّ ريٕ ٓے ٗکَ ؿخطی ٛے حٍٝ حّ کی ؿگہ حٓی 

حّ کی ىَٝٓی ٟٝخكض یہ ٛے کہ چٞٗکہ یہ  کی ١َف کی ٓؼخٍ آ ؿخطی ٛےە ٝٙ ٓؼخٍ ؿٞ ٍٝف ٗہیں ٛے ٓگَ حٓظيٍحؽ طک پہ٘چی ٛٞة ٛےە

ٖ یخ حیک ٗخهٚ ٍٝف، ٍٝف رٜی ٗہیں رِکہ حیک ٗخهٚ ١خهض ٗیطخٕ کخ کخّ ٛے، ىّؿخٍ کخ کخّ ٛے طٞ حّ کی ؿگہ حیک ؿّ٘خطی ٓوِٞم یخ حیک ؿِ 

ِی ؿخطی ٛے، حّ کٞ ْٛ کی رٜیـی ٛٞة ٍٝف طٞ حیک ىكؼہ آطی ٛے حٍٝ چ حّ حٗٔخٕ پَ هز٠ہ کَطی ٛے ؿٞ ٍٝف ٗہیں ٛٞطیە ہللا طؼخُیٰ 

 حٓظيٍحؽ کہظے ٛیں کہ یہ حٓی ىٍؿے پَ پہ٘چی ٛٞة حیک چیِ ٛے ؿٞ ؿٜٞٹی ٛٞطی ٛےە

ُؿاؼّں ظؼّظ شؽیف کتبثْں هیں هلتے ُیں خي کی ػلیسعٍ ػلیسعٍ ضظْطیت ُےە غُي  [ ظؼّظ شؽیف] (  3ە41قْال ًوجؽ 

 پ خْ ظؼّظ شؽیف پڑُتے ُیں ٍّ ثتبی۔ەتػثػة کب شکبؼ ُْ خبتب ُے کہ کًْكب پڑُب خبۓ؟ پؽّفیكؽ طبزت آ

ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ ُٞگ حپ٘ے ٗٞم حٍٝ حٗظیخم ٓیں ىٍٝى َٗیق ٓیں کچٜ رڑٛخ ُیظے ٛیں حٍٝ کچٜ کْ کَ ُیظے ٛیں ٓگَ ٛٔخٍے  خْاة;

ِٙ  کخث٘خص   حرَحٛیٔی ٛے ؿٞ ك٠ٍِٞ  پخّ ىٝ ٓٔظ٘ي ىٍٝى ٛیںە حٕ ٓیں کٞة کٔی ری٘ی ٗہیںە حیک طٞ ىٍٝىِ  ض َٓٝی ٛے حٍٝ ىَٝٓح ٍحٓ ٓے رَح

 رٜی ٓخىٙ ٓخ ٛے ؿٞ ٛٔی٘ہ پڑٛخ ؿخطخ ٛے: 

 ٍِ  ٓلٔي ٝ رخٍک ٝ ِْٓ " " حُِْٜ َٛ ػِی ٓلٔي ٝ ػِی آ

  ٍ پَ ىٍٝى پڑٛ٘ے کے ٓخطٜ ٓخطٜ ٓالّ رٜی پڑٛخ  یہ ٓوظَٜ ٓخ ىٍٝى ٛے حّ ٓیں " رخٍک ٝ ِْٓ " کے حُلخظ حّ ُی۔ آطے ٛیں کہ ك٠ٞ

 ؿخۓە

ؤۡ  إِ َ٘ ْۡ  يَ ۡزڪُ ِٛ ٌۡ ن ٍ۬  َٝيَۡؤصِ  ُي ِۡ ٍَُس ] (ٙٔ) َؿِييي ٍ۬  رَِو ۡٞ  [ 16:  َخ١ِ كَ ُٓ
ٍَُس ؿخثے حٍٝ ٗجی ٓوِٞم ُے آثے  حگَ ٝٙ چخہے طٞ طٔہیں ُے ۡٞ كٔي ]طَؿٔہ: ح( 16)آیض ٗٔزَ: : َ خ١ِ كَ ُٓ

 [ػِی
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ۘقلطبِى ًِظیؽ 
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ٜخ ٛے کہ " ِٛی ہللا ػِیہ ٝ آُہ ِْٝٓ " پڑٛظے ٛیں حٍٝ حّ کٞ ٓکَٔ ىٍٝى ٓٔـٜظے ٛیں ٓگَ ٓیں حیٔخ رہض ٓے ُٞگٞں کٞ ٓیں ٗے ىیک

َِ حُٰ  یخىِ  ٗہیں ٓٔـٜظخە یہ ىٍٝى ٗخٓکَٔ ٛےە حَٛ ٓیں ؿٞ ُرخٕ ٌُصِ  ٓے گٍِطی ٛے ٝٛی حِٛی  ٜٓطلیٰ  ہی ٓے گٍِطی ٛے، ؿٞ ُرخٕ ًک

ٍ   رڑح ػٞحد حٍٝ رہض رڑی ػِّص ٛےە یہ طٔزیقِ  ىٍٝى ٛٞطخ ٛے حٍٝ ىٍٝى پڑٛ٘ے کخ ر٘یخىی ٓوٜي رہض ٗے  طٔزیلخص ٛے ؿْ کے رخٍے ٓیں ك٠ٞ

کخ  ٞ حٍٝ کچٜ ٗہ پڑٛے حٍٝ ىٍٝى ٛی پڑٛے طٞ کلخیض کَے گخە ؿٞ ِٓٔٔخٕ ُرخٕ ٓے ہللا ٗہ کہے حٍٝ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  ٓے كَٓخیخ کہ حگَ طۘ  کؼذ  

 ِّ ٍ  ٞ ٓکظخ ٛےە حَٛ ٓیں ْٛ ىٍٝى پڑٛظے ٛی حٓٔخۓ گَحٓیء پٍَٝىِ گَحٓی حپ٘ی ُرخٕ پَ ٗہ َۓ طٞ حیٔخ کٞٗٔخ ىٍٝى ٛ ٗخ  گخٍ حٍٝ آهخۓ ٍٓٞ

 ًِ ٌّ ٌّص کے ُی۔ ٛیںە یہ کیٔے ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ حّ حىٍٛٞے ؿِٔے ٓیں ٛٔخٍح یہ طِ حیٔخٕ پٍٞح ٛٞ ؿخۓە حّ ُی۔ کٖٞٗ  کے ٗخّ کی ُ

  ٍ  پَ طالٝص ٛٞ: ىٝٗٞں کے ٗخٓٞں کی آپ کی ُرخٕ کیـی۔ کہ ىٍٝى ٓیں ہللا حٍٝ حّ کے ٍٓٞ

  ٍِ ٓلٔي ٝ رخٍک ٝ ِْٓ " " حُِْٜ َٛ ػِی ٓلٔي ٝ ػِی آ

 عػت کیب ُے؟ؽک کیب ُے اّؼ ثِ شِ  [ عػتؽک اّؼ ثِشِ] (  3ە42قْال ًوجؽ 

يػض کخ ُلظی ٓطِذ ٛے " ٗت چیِ " ە ە ە کیخ ػـیذ رخص ٛے کہ ُٓخٗہ ؿظ٘ی رٜی ٗت چیِیں ٗکخُے ٛٔیں پٔ٘ي ٛیں ٓگَ ىیٖ رِ  خْاة;

َح کہظے َح کہظے ٛیں طٞ ىیٖ ٓیں ٗت چیِ ٗکخُ٘ے کے ٓؼ٘ٞں ٓیں حّ کٞ رۘ يػض کٞ رۘ کخ ٗکخُ٘خ ٛٔیں پٔ٘ي ٗہیں ٛےە ؿذ ْٛ رِ  ٓیں ٗت چیِ

ٍِ ٛیںە " رِ  يػض کٞ ؿِٔہ ٝٓؼض ٓے ُے ؿخ کَ ٓوظَٜ ىیٖ ٓیں کٔی ٗت چیِ کے ٗکخُ٘ے کٞ کہظے ٛیںە حد حگَ ْٛ رِ  يػض " ىٍحَٛ حٛٞ

 يػض کیخ یہ ٓطِذ ر٘ے گخ:ظَٜ کَیں گے طٞ رِ کَیں گے حٍٝ پَٜ حٓے ِٓیي ٓو

 کٞ ريٍ ىےە " understandingم ريٍ ىے یخ ؿٞ حّ کی " ٝٙ چیِ ؿٞ ىیٖ کخ ٍۘ 

ٍطيحى آیخ طٞ حٗہٞں ٗے ىیٖ کٞ طٞ هخثْ ٍکٜخ، ہللا کٞ ٓخٗ٘خ طٞ هخثْ ٍکٜخ ٓگَ ٗٔخُیں يػض کی حیک ٓؼخٍ ٛٔخٍے پخّ ٓٞؿٞى ٛے کہ ؿذ كظ٘ہء حِ رِ 

ٌّحد حٍٝ ٓـخف کی ٗخىی ٛٞة طٞ حٗہٞں ٗے ٗخىی کی هٞٗی ٓیں حیک ٗٔخُ ٓؼخف  طیٖ کَ ُیں حٍٝ حّ پَ رٜی ٓٔظِحى یہ کہ ؿذ ِٓٔیٔہ ک

 يػض ٛےەکَ ىیە ىیٖ کٞ حّ ١َف کے طلخهَحص کے ُی۔ حٓظؼٔخٍ کَٗخ رِ 

ىٍٝى َٗیق کیٞں پڑٛظے ٛٞ، یہ کخ ُلع ؿٖ ٓؼ٘ٞں ٓیں حٓظؼٔخٍ ٛٞطخ ٛے ٝٙ رڑح ػـیذ ٝ ؿَیذ ٛے کہ حًحٕ ٓے پہِے  يػضٛٔخٍے ٛخں رِ 

ِٟ رِ  ي کَ ٍٛخ ٛے ٝٙ کہظخ ٛے کہ ٓیں ٗے ٍَٟٝ پڑٛ٘خ يػض ٛےە حد ٓٞحٍ یہ ٛے کہ حگَ کٔی ٗے پڑٛ ُیخ طٞ حّ ٓیں کیخ كَؽ ٛے؟ ٓگَ ؿٞ 

ٛیں طٞ پظہ چِظخ کَطے  bifurcateٓٔخثَ کٞ  technicallyٛے، یہ حًحٕ کخ كّٜہ ٛے ٓگَ ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ حًحٕ کی کیخ كیؼیض ٛے؟ ؿذ ْٛ 

ٍ   ّٛے کہ کہ یہ طٔخ ٞ ٗے پَ ىٍٝى پڑٛخ حٍٝ ؿخ کَ حًحٕ ىیە حد ىَٝٓے ٗے کہخ کہ طۘ  رلغ ٛی ؿیَ ٓؼوٍٞ ٛے کہ حیک ٗوٚ ٗے حپ٘ے ٍٓٞ

َِ ىٍٝى پڑٛخ، یہ رِ  ٛے طٞ  يػضؿیَ ٓالٗخ، رِ  یض ٛے؟ حگَ حّ کے ٓخطٜ کٞة ُلعِ ؼهزٍٞ ٛےە ِٓٔہ یہ ٛے کہ حًحٕ کی کیخ كی يػض ٛے، یہ ٗخهخر

ٖ   ٗے َٗٝع کی طٜیە ؿ٘خدِ  كخٍٝم  يػض ػَِٔ پَٜ ٓذ ٓے رڑی رِ  ٗے ؿ٘ٞىٙ ُٞگٞں کٞ ؿگخٗے کے ُی۔ حًحٕ ٓیں " حُِٜٞس هیَ ٖٓ  حٓیَ حُٔٞٓ٘ی

ّ کٞ رٜی ٛٞ ؿخۓ ح addحُّ٘ٞ " کے حُلخظ کخ حٟخكہ کیخ کیٞٗکہ حًحٕ حیک حػالٕ ٛے حٍٝ حگَ حػالٕ ٓیں کٞة چیِ ٓلیي یخ ؿیَ ٓلیي ُگے حٍٝ ٝٙ 

َ   يػض ٗہیں کہظےە کٞة رٜی ٗوٚ حٓیَحُٔٞٓ٘یٖ ك٠َصِ رِ  يػظی ٗہیں ٓٔـٜظخ کیٞٗکہ حٗہٞں ٗے ٓ٘خٓذ ٓٔـٜخ کہ رہض ٓے کٞ رِ  ػٔ

حیٔے ِٓٔٔ٘خٝں کٞ ؿگخٗے کے ُی۔ حًحٕ ٓیں حٕ کخُلخظ کخ حٟخكہ کَ ُیخ ؿخۓ ؿٞ ؿخگ٘ے کے رخٝؿٞى کِٔٔ٘يی ٓے رٔظَٝں ٓے چٔٹے 

 َیەيػظیں رۘ يػظیں حچٜی حٍٝ کچٜ رِ کَ ىیخ کہ کچٜ رِ  addٗہیں حٹٜظے ە ە ە پَٜ ُٞگٞں ٗے یہ  ٍٛظے ٛیں حٍٝ ٗٔخُ کے ُی۔

يػظیں ؿہخُض ٛیں حٍٝ کٔی ٗے کہخ کہ رخرخ یہ ٗہیں ٛٞ ٓکظخە آهَ ٗت چیِٝں ٗے طٞ آٗخ ٛی ٛےە " کٔی ٗے کہخ کہ طٔخّ رِ  شٟالُ شيػ" کَ رِ 

چٜی ٛٞٗگی حٍٝ کچٜ ٗت رخطیں حچٜی ٗہیں ٛٞٗگیە حَٛ ٓیں َٛ ٝٙ ٗت رخص ؿٞ ٌٓٛذ ٗض ٗت چیِٝں ٗے آٗخ ٛے حّ ُی۔ کچٜ ٗت رخطیں ح

کے ُی۔ هخثْ ٛیں، حٕ پَ حػَ ڈحُے ٝٙ َٛف  ّٓضکٞ ريٍ ىے حٍٝ حّ کے حٕ هٞحػي ٝ ٟٞحر٢ کٞ ؿٞ طٔخ حۘ  priorityحٍٝ  (centricity)کی َٓکِیّض 

ُی۔ آپ کٞ ؿ٘گ ُڑٗخ پڑے گی یخ حّ ر٘يے کٞ حپ٘ے ىیٖ ٓے ٗکخُ٘خ پڑے گخ ٍطيحى ٛٞ گی ؿْ کے حِ  يػض ٛی ٗہیں رِکہ حیک حیٔی ٍٛٞصِ رِ 

يػض کخ رہض ٍٗٞ ٓچخطے ٛیں ٓگَ ٝٙ هٞى هَإٓ ٓے آیخص ٗکخٍ کے ٓگَ ٓیں ٗے حیٔے ُٞگٞں پیَٝں حٍٝ ُٓٞٞیٞں کے ٝظخثق ىیکٜے ؿٞ رِ 

ُکٜخ ٛٞح ٗہیں ٛٞطخە  ٚ۔ پی ُٞ ە ە ە " ٓگَ هَإٓ ٓیں یہ رٌحطُٞگٞں کٞ ىے ٍٛے ٛٞطے ٛیں ە ە ە " یہ پخٗی ُٞ، ٗلخء کے ُی۔ پی ُٞ، ٗظَ کے ُی

یہ حٕ ُٞگٞں کے حکظٔخد ٛیں ؿ٘ہٞں ٗے ىیکٜخ کہ یہ آیض پڑٛ٘ے ٓے ٓـٜے ٗلخء ٛٞ گت طٜی طٞ حّ آیض کٞ ٝٙ ٓ٘زٜخٍ ُیظے ٛیں ٓگَ 

ہ پڑٛ ُٞ یہ ٛٞطخ ٛے، ٝٙ پڑٛ ُٞ یہ ٛٞطخ كَٝ کَٝ کہ حگَ کٔی کٞ ٗلخء ٗہ ٛٞ ؿیٔے حٓی حٓظخى ٗے کٞة ٝظیلہ رظخیخ کہ یہ چخُیْ ىكؼ

ٛےە كَٝ کَٝ کہ حگَ یہ ٗہ ٛٞ طٞ ؿٞ پڑٛ٘ے ٝحَ ٛے ٝٙ کہے گخ کہ ىیکٜ ُیخ ٛے هَإٓ رٜی پڑٛ کے، كيیغ رٜی پڑٛ کے، کچٜ كَم ٗہیں 

ُٞگٞں کٞ یہ رظخطے ٛیں کہ ػخ ٓے رٜی کچٜ ٗہیں ٛٞطخ ە ە ە حّ ُی۔ حیٔی ٝٙ چیِیں ؿٖ پَ ُٞگ ّٗيص ٓے حهظٜخٙ کَطے ٛیں حٍٝ پڑطخ، ىۘ 

ِْ ٝ كکَ کی کظخد ٛے، حّ کے ُی۔ یہ چیِیں حٕ ٓوخٛي کے ُی۔ ٛیں یہ ؿ٢ِ ٛےە هَإٓ کے حیٔے ٓوخٛي ٓظؼیٖ کَٗخ ؿ٢ِ ٛےە هَإٓ ػِ 

ِٗ حیٔے ٓوخٛي ٓظؼیٖ کَٗخ ؿٖ کے ُی۔ هَإٓ ٗہیں ر٘خ یوی٘ی رِ  ِٗ يػض ٛےە ؿہخں طک  َک َک کخ طؼِن ٛے، ٓیں حّ رخص کخ هخثَ ٛٞں کہ 

 حیک ىحهِی کیلیض ٛے هخٍؿی ٗہیں ە ە ە

ِْ ٓـٜے ٛے كۘ   حگَچہ رض ٛیں ؿٔخػض کی آٓظی٘ٞں ٓیں    حًحں َ حُہ حَ ہللا ک

حٍٝ حیک ٛلخری کی  ٓخٓہ  ٱکٕٞ ىیکٜے گخ؟ ٓی٘ے کٕٞ چیَے گخ ە ە ە؟ ٛٔخٍے پخّ  ٓگَ آٓظیٖ کٕٞ ؿٜخٗک کَ ىیکٜے گخ؟ گَیزخٕ کے حٗيٍ

کی طِٞحٍ حّ کی گَىٕ ٓیں  ٓخٓہ  ٱکہخ،  ٹٜخة طٞ حّ ٗے ٱں ٗے حیک کخكَ پَ طِٞحٍ كيیغ ٓٞؿٞى ٛے کہ ؿذ حٗہٞ َ حُہ حُہ ہللا ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا

حّ  ٗے ىُیَ ىی کہ یخ ٍٍٓٞ ہللا   ٓخٓہ  ٱٍىٙ حٍٝ ٗخٍحٝ ٛٞۓ طٞ حّ پَ حُكي آُۘ  کے ك٠ٍٞ ٓیں پیٖ ٛٞح طٞ آپ   طَ گتە یہ ٓؼخِٓہ ؿذ ٍٍٓٞ ہللا  ٱ

 کِٔہ پڑٛخ طٜخە ٗے طِٞحٍ کے هٞف ٓے 
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 ٍ چیَ کَ ىیکٜخ طٜخ "ّ کخ ىِ " کیخ طْ ٗے حۘ ٗے كَٓخیخ:  آپ  

  ٍ ٓخٓہ کے حّ كؼَ ٓے رَی ٛٞں، حے ہللا ٓیں ٱٓخٓہ کے حّ كؼَ ٓے رَی ٛٞں، حے ہللا ٓیں ٱرخٍرخٍ كَٓخطے طٜے کہ یخ ہللا ٓیں  حٍٝ ك٠ٞ

ِٗ ٱ  How manyرہض ٍَٟٝی ٛے کہ  inquiryے حیک ٓخىٙ ٓی ُگخٗے ٓے پہِ َک کخ كظٞیٰ ٓخٓہ کے حّ كؼَ ٓے رَی ٛٞں حّ ُی۔ 

gods do you believe in?  ۘيحٝں پَ یویٖ ٍکٜظے ٛٞ؟( آپ کْ کٞ هۘ )آپ کظ٘ے ه ِٗ َک کَ ٍٛخ ٛے طٞ آپ حّ يح ٓٔـٜظے ٛٞ؟ حگَ کٞة ر٘يٙ 

ٓۘ ٓے ؿخ کَ پٞچٜٞ حگَ ٝٙ کہظخ ٛے کہ ٓیں هۘ   یں کہہ ٓکظےەَ٘ک ٗہيحۓ ٝحكي پَ یویٖ ٍکٜظخ ٛٞں طٞ پَٜ آپ حٓے 

ثچے خبًٌب چبُتے ُیں کہ ٹیچؽ اتٌی قطت کیْں ُْتی ُیں اّؼ اى کب ػالج کیب  [ ٹیچؽ کب قطت ؼّیّہ] (  3ە43قْال ًوجؽ 

 ؟ُے

ٓیں ٗے طٞ ُیخىٙ طَ یہ ىیکٜخ ٛے کہ ٹیچَ ٗہ َٛف ٓوض ٛٞطے ٛیں رِکہ ٓوظی کے ػخُْ ٓیں رہض ٓے ًٛیٖ رچٞں کخ ٛلخیخ رٜی  خْاة;

گَٜ ٓے ُڑ کَ ٗکِے ٛیں طٞ حچٜے رِٜے  ی۔ ٛیں حٍٝ حٓظخى ؿی یخ حٓظخٗی ؿیرؼٞ حٝهخص آپ ٗے رڑے حچٜے پیپَ ک ؼال  کَ ؿخطے ٛیں ٓ

ٗٔزَ ُے ٍٛے ٛٞطے ٛیںە یہ حٕ کی حٗيٍٝٗی کیلیخص کخ حػَ ٛٞطخ ٛےە حٓخطٌٙ کی ُٗيگی کٞة کٹی  %33كَٓٹ ڈٝیژٕ گٜٔیٹ گٜٔخٹ کَ 

ٓیں كخثَ ٗہ ٛٞٗے ىے حٍٝ  teachingکہ حیٔخ طٞ کٞة حٓظخى ٗہیں ؿٞ حپ٘ی ًحطی کیلیخص کٞ حپ٘ی  پٜٹی طٞ ٗہیں ٛٞطی حٍٝ ؿٍٞ ٓے ٓ٘ی۔ گخ

 ؿٞ حٓظخى حیٔخ ٛٞ گخ ٝٙ طٞ پَٜ ُٓخٗے پَٜ کخ حٓظخى ٛٞ گخە

گؽ اکؽ ثچہ هكلوبى کے گِؽ هیں پیعا ُْ اّؼ هؽ خبۓ تْ ٍّ خٌّت خبۓ گب اّؼ ا [ هكلوبى اّؼ کبفؽ کب ثچہ] (  3ە44قْال ًوجؽ 

 ؟کبفؽ کے گِؽ پیعا ُْ اّؼ هؽ خبۓ تْ خہٌن هیں خبۓ گب، کیب یہ ثے اًظبفی ًہیں

ٓیَح هیخٍ ٛے کہ یہ رے حٜٗخكی ٗہیں ٛےە آپ کٞ حیک رہض ٓخىٙ ٓی رخص ٓٔـٜ٘ی چخٛی۔ کہ ٓخں رخپ ِٓٔٔخٕ، رچے ِٓٔٔخٕە  خْاة;

 ٓخں رخپ ٛ٘يٝ، رچے ٛ٘يٝ

because he has not got the chance to develop to see and to know  

حّ کی ٓؼخٍ حّ ١َف ٛے کہ حگَ آپ حیک ٓ٘یٖ ٓیں ىٝىٛ حٍٝ پخٝڈٍ ڈحٍ کَ آثْ کَیْ ر٘خٗے کی کٖٞٗ کَ ٍٛے ٛٞ، ٝٙ پظِی ٛٞ ٓکظی 

ٛے، گخڑٛی ٛٞ ٓکظی ٛے ٓگَ ٝٙ آثْ کَیْ ٛی کی کٞة هْٔ ٛٞ گیە یہ کزٜی ٗہیں ٛٞ ٓکظخ کہ آپ ىٝىٛ ڈحُٞ، آثْ کَیْ پخٝڈٍ ڈحُٞ 

ِْ رخٍیکیٞں طک ؿخ کَ ػِ کی   (gene)یْٖ ٓیں ٛے ؿٞ ؿِ یہ چیِ ْٛ ٓے رہظَ ہللا کے ػِِ  ٍٝ ریچ ٓیں ٓے هہٞٙ ٗکَ ٍٛخ ٛٞە ر٘یخىی ١ٍٞ پَح

ٍکٜظخ ٛے کہ کلَ کے حّ حٗظَحک ٓے کلَ ؿْ٘ ُے ٍٛخ ٛے حٍٝ حیٔخٕ کے حّ حٗظَحک ٓے حیٔخٕ ؿْ٘ ُے ٍٛخ ٛےە حّ کی ٝؿہ یہ ٛے 

ٓ٘ظوَ ٛٞ ٍٛی  willَ ٝٛی كطَص ُے ٍٛخ ٛے ؿٞ حّ کے ٓخں رخپ کی ٛےە حگَ ٝٙ ِٓٔٔخٕ کخ رچہ ٛے طٞ حّ کٞ ٛی کہ رچہ ر٘یخىی ١ٍٞ پ

ٛے ؿٞ حّ کے ٓخں رخپ کی ٛے حّ ُی۔ حگَ ِٓٔٔخٕ کخ رچہ ؿّ٘ض ٓیں چال ؿخۓ طٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ػیٖ ىٍٓض ٛے حٍٝ حگَ کٔی کخكَ 

 ٍ حگَ کٔی کخكَ کے رچے کٞ ہللا ؿہْ٘ ٓے ٗکخٍ کَ ؿّ٘ض ٓیں ُے آۓ طٞ ٝٙ ٓخُک ٛے ە ە ەکخ رچہ ؿہْ٘ ٓیں چال ؿخۓ طٞ ػیٖ ىٍٓض ٛے حٝ

ظًّْں کب هؿٍ ثبخوبػت ُے قبلی   ؾاُع کی ًوبؾ ُْ کہ هہ کش کی شؽاة [ ثبخوبػت ًوبؾ] (  3ە45قْال ًوجؽ 

 کیب آپ اـ قے اتّفبق کؽتے ُیں؟

ٓے ٓلَّٝ ٛٞںە ٓیں حٗيٍٝٗی ١ٍٞ پَ یہ رہظَ ٓٔـٜظخ ٛٞں کہ کٔی ٗٞؿٞحٕ  ؿی ٛخں رخُکَ! ٓگَ ػَٛہ ٛٞح ٓیں رخؿٔخػض ٗ٘ے خْاة;

ٓۘ کے پیچٜے ٗٔخُ پڑٛ ُٞں  ؿذ ٓیں ؿٔؼہ کے ُی۔ ؿخیخ کَطخ طٜخ حٍٝ ؿٔؼہ کے ُی۔ ؿخٗخ َُّ ٓٔـٜظخ طٜخ طٞ  ٖ طٞ ٗہیں ٍٛے()ػخُْ ك٠َحص 

ٓیں طوَیَیں ٓ٘٘ے ریٹٜ ؿخطخ طٜخە ُٔزی ُٔزی طوخٍیَ ٛٞطی  ٓـٜے رڑی طِوی ٛٞطی طٜی کیٞٗکہ کخكی ُٔزے ٓٔے طک ؿٔؼہ چِظخ طٜخە پَٜ

ىحّ حٍٝ ریِحٍ ٛٞ ٍٛی ٛٞطیں کہ َٓٞٗخ ٛخكذ حپ٘ی ٝؿخٛض کے ُی۔ طوخٍیَ كَٓخٍٛے ٛٞطے ٛیں حٍٝ ُٞگ حۘ  prolongطٜیں حٍٝ طوخٍیَ حّ ُی۔ 

ىٝ یخ حڑٛخة رـے رٜی ؿٔؼہ کے ُی۔ ؿخٝ طٞ ٓخٍح ریٹٜے ٛٞطےە هخٙ ١ٍٞ پَ َٓىیٞں ٓیں طٞ حیک رـے ؿٔؼہ هظْ ٛٞ ؿخٗخ چخٛی۔ە حگَ آپ 

ٌٍ ىے ىیخ حٍٝ ٓیَح گٜٹ٘ہ هَحد ٛٞ ىٕ ؿٔؼہ ٓیں گٍِ ؿخطخ ٛےە ٓخٍح ىٕ طٞ ؿٔؼہ ٗہیں ٛٞطخ ٗخە آپ کٞ حهظٜخٍ کَٗخ چخٛی۔ە پَٜ ہللا ٗے ٓـٜے ػۘ 

ِّض کے ِٓ  آپ کٞ طٞكین ىے ؿٔخػض هخثْ کَٗے حٍٝ کؼَصِ  گیخە ٓگَ ٓیں آپ کٞ ٜٗیلض کَطخ ٛٞں کہ ٗٔخُ، رخؿٔخػض ٛی پڑٛخ کَیں حٍٝ ہللا طؼخُیٰ 

 ؿٞٙ ٓے ٗہیں ؿخطےەٝٛٞٗے کیە ٓـٔٞػی ١ٍٞ پَ آؽ کَ ُٞگ ٓٔـيٝں ٓیں ىٛٔخکٞں کی  stableٓخطٜ 

ًوبؾ کْئ  ظُؽ ظیکِ ؼُے ُْتے ُیں اّؼ اگؽ ظّؼاىِ ٱظُؽ هكدع هیں کئ ًوبؾی اِ  [ ْفتگًۘوبؾ گۘ  ظّؼاىِ] (  3ە46قْال ًوجؽ 

 ظیب خبۓ تْ کیب اـ قے ًوبؾ ٹْٹ خبتی ُے؟ خولہ کہہ

طٜے کہ ٛلخری ىٍٝحُے کی ک٘ڈی کٍٜٞ کَ ىٝرخٍٙ ٗٔخُ ٓیں  casesە ؿذ حٓالّ آیخ طٞ حیٔے رٜی طٞ حیٔخ ٗہیں طٜخ ؿی ٗہیں حرظيح   خْاة;

ے طٜے کیٞٗکہ حّ ٝهض ' ٝحپْ آؿخطے طٜےە رؼٞ حٝهخص حیٔخ رٜی ٛٞطخ طٜخ کہ ؿذ ٝٙ ٓـيے ٓیں ؿخطے طٞ چٞٗکہ حٕ کے رخٍ کِٜے ٛٞط

ٹٞپیخں ٹخپیخں ' طٞ ٗہیں ٛٞطی طٜیں، آؽ کَ ٛی یہ ُیخىٙ ٛیں طٞ ٓـيے ٓیں ؿذ حٕ کے رخٍ آگے گَطے حٍٝ ٝٙ ٓـيے ٓیں ٛی حپ٘ے رخٍ 

  ٍ ٔی کی " ٓیں ٓٔـٜظخ ٛٞں کہ ٗٔخُ ٓیں حگَ کٞة حیَٔؿ٘ ٝٗے كَٓخیخ کہ " ٓ٘ؼَ کٞ چٜٞڑ ىٝ، ٓ٘ؼَ کٞ چٜٞڑ ى ٹٜیک کَٗے ُگظے طٞ ك٠ٞ

situation  ۘيح طٞ یہ کہظخ ٛے کہ رٜٞکخ پہِے کٜخ ٛی ُے طٞ حچٜخ ٛے ٍٝٗہ ٗٔخُ ٓیں ٓـٜے يح ٗے آپ کٞ حط٘خ پخر٘ي ٗہیں کیخ ٛٞحە ٝٙ هۘ آ ؿخۓ طٞ ه

کی  ٗہیں ٛے ٓگَ ٍٍٓٞ ہللا   restrictionٓیں حیٔی کٞة  mannerismٛی کٞٓظخ ٍٛے گخ " یہ حیک َُٓی رخص ٛے کہ ٗٔخُ کے 

instructions  ٜٓیں کچrestrictions  ٓٞؿٞى ٛیں کہ ٗٔخُ، رخٝهخٍ ١َیوے ٓے پڑٛ٘ی چخٛی۔، حّ ٓیں كَکض کْ ٛٞٗی چخٛی۔ە ىیکٜخ گیخ

ٜـخ ٍٛے ٛیںە حیٔے ُگظخ ٛے کہ ٗٔخُ ٗہیں پڑٛ ٍٛے رِکہ حٗہیں کٹَٜٔ ُگے ىَٛ کۘ ٱىَٛ ٛے کہ ُٞگ ٗٔخُ ٓیں ٓٞٗچٜیں َٓٝڑ ٍٛے ٛیں حٍٝ حِ 

 ِْ کٜڑح ٛٞٗخ حٍٝ ُیخىٙ كَکض ٗہ کَٗخ ُیخىٙ رہظَ ١َیوہء ٗٔخُ ٛےە ؿٞ ُٞگ ُیخىٙ  stableٗہیں ُگظخە ٗٔخُ ٓیں  decentٔخُ ٓیں ٗ ٛٞۓ ٛیں طٞ ػخُ

َٛ َٛ کے ٗٔخُ پڑٛ ٍٛے ٛٞطے ٛیں طٞ یہ ُگظخ ٛے کہ یہ هٞحُی کَ ٍٛے ٛیں حٍٝ حکؼَ حكزخد کٞ ىیکٜخ کہ ٝٙ رڑے ٛی ريٟٝغ ٗکَ ٓیں 

ٙ حچٜے رِٜے ٛٞطے ٛیں، ک٘گٜی پٹی ٓذ ٓالٓض ٛٞطی ٛے ٓگَ ٗٔخُ کٞ ؿخثیں طٞ ػـیذ ٓخ كِیہ ر٘خ کَ ؿخطے ٗٔخُ پڑٛظے ٛیںە رخَٛ ٝ
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ٛٞ کَ ؿخیخ کَٝە حّ هخرَ طٞ ُگٞ کہ طْ ىیکٜے ؿخٝ،  presentableيح ٗے کہخ کہ ٗٔخُٝں ٓیں ُی٘ض کَ کے ؿخیخ کَٝ، ٍٓ٘ٞ کے ؿخیخ کَٝ، ٛیںە هۘ 

 ؿخٝەکی۔  appreciateطْ چخٛے ؿخٝ، طْ 

هغؽة ًے خت خٌّت ثبًٹٌے ّالْں کے ضالف ثغبّت کی اّؼ قیکْلؽاؾم اپٌب  [ خٌّت کی کٌدیْں کی ثبًٹ] (  3ە47قْال ًوجؽ 

 ّعت پكٌع ُیں ٍّ ثِی خٌّت کی چبثیبں ثبًٹ ؼُے ُیںەلیب تْ آج ُوبؼے خْ شِ 

ِْ ٓے كخٍؽ ُٞگٞں کخ یہی ٍٝیّہ ٍٛخ کہ ؿذ ٝٙ ػِ  كکَ ٓیں، ٌٓٛزی کظہء هیخٍ ٓیں، َٛ ٌٓٛذِ یہ حیک ؿیٔی کہخٗی ٛے، َٛ ۘٗ  خْاة;

 agents of Godهالٙ ٗہ ٍٛخ طٞ حٗہٞں ٗے حپ٘ی حؿخٍٙ ىحٍی حٍٝ كکٞٓض هخثْ کَٗے کے ُی۔ حپ٘ے آپ کٞ ِْ ٝ ػَٔ کخ حِ ٛٞۓ، ؿذ حٕ ٓیں ػِ 

ے َٛحٓخں کَیں حٍٝ حپ٘ی هيٍص ٓے حٕ ٓے َٓ پَ هز٠ہ کیخ حٍٝ یہ چخٛخ کہ ٝٙ ہللا کے ر٘يٝں کٞ هٞف ٓ sourcesيح کے طٔخّ ٓوٍَّ کیخ حٍٝ هۘ 

ۡ: هَإٓ ٓیں کہظخ ٛے کہ رٹٍٞیںە یہی ہللا طؼخُیٰ 

 

 

 

 

 ۘٓ ٖ ُٞ کہ هیخٓض کے یہ ٝٙ ُٞگ ٛیں ؿٞ ہللا کے کالّ کٞ حٕ رخطٞں ٓے ریچظے ٛیں حٍٝ یہ حپ٘ے پیٹٞں ٓیں ؿہْ٘ کی آگ ؿٔغ کَطے ٛیں حٍٝ 

 حُیْ ٓے ٓخٍے گخە ٌحدِ يح حٕ ٓے کالّ ٗہیں کَے گخ حٍٝ حٗہیں ػىٕ هۘ 

 

 کب اضتتبم ____________________ ظّقؽا لیکچؽ اّؼ قْاالت___________________ 

لطیؽتوّت ثبِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َّٕ َٖ  اِ ي ٌِ ُٔ  ٱَُّ ُظ ٌۡ ِِیال  يَ خ َه ٍ۬ ٘ َٔ ِٚۦ ػَ َٕ رِ ٝ َُ َظ ۡ٘ يَ َٝ ِذ  ـٰ ڪَِظ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ُٚ ٍَ ٱَُِّ َِ خٓ أَٗ َٓ  َٕ ََ يُ ٞ َٝ  ٍَ خ َّ٘ ََّ ٱُ ْۡ اِ ِٜ َٕ ك٠ِ ُرطُِٞٗ ُِٞ ًُ خ يَۡؤ َٓ ٕٓٮَِي  ـٰ َُ ْٝ ِش  ُأ َٔ ـٰ ِویَ ُۡ َّ ٱ ۡٞ ُٚ يَ ُْ ٱَُِّ ُٜ ُٔ ِّ ڪَِ
( ٌْ حٌد أَُِی ٌَ ْۡ َػ ُٜ َُ َٝ  ْۡ ِٜ ی ُِّ َِ ََ ُي ََس] (٧َٗٔٝ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :174 ] 

حّ ٓیں کٞثی ٗزہ ٗہیں کہ ؿٞ ُٞگ ہللا طؼخُٰی کی رٜیـی ہٞثی کظخد )کے ٠ٓخٓیٖ( کخحهلخ کَطے ہیں حٍٝ حّ کے ٓؼخٟٝہ ٓیں 

کَطے ہیں حیٔے ُٞگ حٍٝ کچٜ ٗہیں حپ٘ے ٗکْ ٓیں آگ )کے حٗگخٍے( رَٜ ٍہے ہیں حٍٝ ہللا طؼخُٰی حٕ ٓے  )ىٗیخ کخ( ٓظخعِ هِیَ ٍٝٛٞ
ٗہ طٞ هیخٓض ٓیں )ُطق کے ٓخطٜ( کالّ کَی٘گے حٍٝ ٗہ )گ٘خٙ ٓؼخف کَکے(حٕ کی ٛلخثی کَیں گے حٍٝ حٕ کٞ ِٓحثے ىٍىٗخک ہٞگیە 

ََس ٍَُسحُزََو ۡٞ  [ػِی طٜخٗٞی   ]طَؿٔہ: حَٗف( 174)آیض ٗٔزَ: :  ُٓ

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 62 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

 [3119 اکتْثؽ 21( 17ضطبة اّؼ قْاالت ) ] لؽآى کب ًظؽیہء کبئٌبت -4

ََِّؿیْاۡ  ِٖ حُ یٰط ّ٘ ِٖٓ حُ ِِیْ  یۘغ حَُؼ ِٔ ّٔ ًۘ رِخہلِل حُ  ۡػٞ

 

ِْ رِ  ََِّكی ِٖ ٱُ ـٰ َٔ ََّۡك ِْ ٱہلِل ٱُ ۡٔ 

ح ٍ۬ َ ی ِٜ خ َّٗ ٍ۬ ٘ ـٰ طَ ِۡ ُٓ ِٖٓ َُُّيَٗي  َٝٱۡؿَؼَ ٠ُِّ  ۡيم ٍ۬  ِٛ َََؽ  ۡو ُٓ  ٠ِ٘ َِۡؿ َٝأَۡه ۡيم ٍ۬  ِٛ  ََ ۡيَه ُٓ  ٠ِ٘ ِۡ  ٍَّدِ أَۡىِه

 

( َٕ ُلٞ ِٜ خ يَ َّٔ َِِّس َػ ِؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ ٍَرَِّي   َٖ ـٰ ۡزَل ُٓٔ٨ٓ( َٖ ِِی َٓ َۡ ُٔ ُۡ ٌْ َػ٠َِ ٱ ـٰ َِ َٓ َٝ  )ٔ٨ٔ )( َٖ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ  ِٚ ُي َُِِّ ۡٔ َل ُۡ  (٨َٕٔٝٱ

َّٜخكخص] ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ  :180 ،182 ] 

 

ٓۘ ِٰ ػَ  َِّ َٛ  َّْ ٜۘ َُِّ حَ  َٝ خٍِ رَ  َٝ  ي  ّٔ لَ ٓۘ  ٍِ آی ِٰ ػَ  َّٝ  ي  ّٔ لَ ی  ِّ َٓ  ک  ِ ْۡ 

 

 کخث٘خص ٓیں رڑی ػَٔ گٍِ گت ٛے: ّ ٓؼخٗوہء كویوضِ حِ 

ِْ گٍِ ٍٛی ٛے   ؿخٗخں کی آٍُٝ ُے کَ مِ ٍۘ  ٛزخكضِ   ـۘ ىٍ کی ؿۘ  ؿ  ٞ کَطۓظ

رہض ػَٛے ٓے ٓیں حّ رخص پَ ؿٍٞ کَطخ ٍٛخ کہ حگَ هيح طوِین کَٗے ٝحَ ٛے طٞ ٓخثْ٘ کی كویوض کیخ ٛٞ ٓکظی ٛے؟ ہللا کے طیٖ رڑے 

 ۘٓ ٓۘ َیي، هَ ٗخّ ٛیں  طٞ کخّ ٛٞ ؿخطے ٛیںە کالّ كَٓخطخ ٛے  يٍص ٍکٜ٘ے ٝحَ ٛے کہ ؿذظکِّْە ٝٙ حٍحىٙ کَٗے ٝحَ، کالّ کَٗے ٝحَ حٍٝ هۘ يیَ حٍٝ 

 ۘٓ ٓۘ حٗٔخٕ کی یہ ريهٔٔظی ٍٛی کہ ٝٙ  يٍص چٜیٖ ُیە حٓی هيٍص کٞ ؿذ طٜٞڑے ٓے كّٜے ّ ٓے هۘ ظکِّْ ٍٛخ ٓگَ ہللا ٗے حۘ َیي ٍٛخ، 

طٞحُٕ ٖ ٝ رِجیَ رٖ ؿخطخ ٛےە ١خهض کخ یہ ػيّ ٓیں حٗٔخٕ پخ ُیظخ ٛے طٞ کزٜی ٓظکزَّ، کزٜی كَػٕٞ، کزٜی ٛخٓخٕ، کزٜی ّٗيحى حٍٝ کزٜی رۘ 

ٗے ؿّ٘ض کے ُی۔ آپ کے حٗيٍ ٍکٜ ىیخ ٛے طخ کہ آپ کی ٛيحهض، آپ کی حٓخٗض، آپ کخ ٗؼٍٞ، آپ کخ حهالم حٍٝ آپ کی  ہللا طؼخُیٰ 

commitment  ۘيح کخ ٝؿٞى ؿٞ پَکٜ ُی ؿخۓ کیٞٗکہ حیٔخ ٗہ ٛٞ کہ آپ یہخں ٓے ٗکَ کَ حٝپَ ؿخ کَ ٓکَ ٝ كَیذ کی کٞة ٝحٍىحص کَ ؿخثیں حٍٝ ه

 َے ٓیں پڑ ؿخۓەهطحٖٓ ٛے ٝٙ کخث٘خطی 

ٛیں ٝٙ ٓخثِ٘ٔ ٓے کچٜ حطّلخم کَطے رٜی ٛیں حٍٝ  Quranic viewsكیَحٕ کٖ رخص یہ ٛے کہ ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ کے رخٍے ٓیں ٛٔخٍے ؿٞ 

حٍٝ ر٘ظخ ٛے  degree)ٛخة پخطٜیِٔ(،  Hypothesisک ؿخطی ٛیں یؼ٘ی ؿذ کٞة ٗہیں رٜی ە ە ە ؿِٔہ ٓخثِ٘ٔ ؿذ کٔی كویوض پَ آ کَ ٍۘ 

degree  هخٕٗٞ ر٘ظخ ٛے طٞ ٝٙ هخٕٗٞ هَإٓ کے ٓطخرن ٛٞ ؿخطخ ٛےە رہض ػَٛہ پہِے ٓخثِ٘ٔ َٗٝع ٛٞثیں طٞ ٓذ ٓے رڑیlocal  ٓوخُلض

 ٛٔخٍے ٓخٓ٘ے یہ آة کہ

Perhaps sciences are anti religion  ٗخیي ٓخثْ٘ ٌٓٛذ کے هالف ٛے(ە( 

  

  

([06)ضطّبة اّؼ قْاالت ]لؽآى کب ًظؽیہء کبئٌبت   

  2009اکتْثؽ  10: هْؼضہ

:  ثومبم  
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ٞ ٘خ ٛے حٍٝ ؿًٖٛ ٗے رۘ  کخ حیک حیٔخ گَٜٝٗيٙ ٛے کہ ؿٔے حٗٔخٗٞں کی ٗلٔیخصِ  Make beliefٌٓٛذ کے رخٍے ٓیں یہ کہخ ؿخطخ طٜخ کہ 

كویوظٞں ٓے رہض ىٍٝ هٞحد ٝ هیخٍ کخ حیک حیٔخ كّٜخٍ ٛے ؿٔے كوخثن ٓے کٞة ٝحٓطہ ٗہیں ٛےە حّ کی حیک رہض رڑی ٝؿہ طٜیە 

ريٍ   ٗے حٍحىٙ کیخ حٍٝ کالّ كَٓخیخ طٞ حّ کی ٓؼخٍ ؿ٘گِٓخثْ٘ حٍٝ ٌٓٛذ ٓیں حیک رہض رڑح كَم آیخە ٓخثِ٘ٔ طٞ کچٜ رٜی ٗہیں طٜیں، ؿذ ہللا

ٓیں ٗظَ آطی ٛے ؿذ حّ ٗے حپ٘ے پیـٔزَ حٍٝ ِٓٔٔخٗٞں ٓے حیک رڑی هٞرٍٜٞص رخص کہی کہ ٓیں ٗے پخٗچ ِٛحٍ كَٗظٞں ٓے طٔہخٍی ٓيى 

" ٓیں چخٛظخ طٞ ٓالثکہ کے رـیَ رٜی ٓيى کَ ٓکظخ کیە ٓیں چخٛظخ طٞ ٓالثکہ کے رـیَ رٜی ٓيى کَ ٓکظخ طٜخە یہ ؿٞ ؿِٔہ حّ ٗے رَٞ کہ ە ە ە 

 طٜخ " ە ە ە حٓی ١َف

 ٓخث٘ٔی كویویض پیٖ کی کہ ؿذ ٓالثکہ ٗے حٗہیں ٓلَحد ٓے آٝحُ ىی (scientific)ٗے ہللا کے ٓخٓ٘ے حیک  کَیخ  ُؿذ 

 " ُٚ َ٘خَىۡط ٌَشُ  َك ٕٓٮِ ـٰ َِ َٔ ُۡ َٞ  ٱ ُٛ َٝ  ٌٍْ۬ ٠َِِّٜ َهخٕٓٮِ ََحدِ  ك٠ِ ُي ۡل ِٔ ُۡ َّٕ  ٱ َُىَ  َٚ ٱَُِّ  أَ ِ ّ٘ ََحٕ]  ە ە ە رِیَۡلی٠َٰ  ُيزَ ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ  :39   ]

٘ک ٛٞں حٍٝ ٗے کہخ کہ حّ ٓیں کٞة ٓخث٘ٔی كویوض ٗہیں ٛے، ٓیں طٞ رخُکَ هۘ  ْٛ طـٜے ریٹخ ىی٘ے ٝحُے ٛیں طٞ ُکَیخ   کہ حے ُکَیخ  

ىے ٓکے طٞ ہللا ٗے کہخ کہ حیک طٞ طْ ُٞگ ٓـٜ  ٓیَی ریٞی رخٗـٜ ٛے، حیٔی طٞ کٞة كویوض ىٗیخ ٓیں ٓٞؿٞى ٗہیں ؿٞ حّ ٝهض ٓـٜے رچہ

 ٍِ کخ  ىحٝى   ٓے ىػخ کَطے ٛٞ حٍٝ حٝپَ ٓے ٓـٜ پَ ٗک کَطے ٛٞ ە ە ە حیک ١َف طٞ ٛزق ٝ ٗخّ ُگے ٛٞ ىػخ ٓیں کہ حے ہللا ریٹخ ىے، ریٹخ ىے، آ

 ۘٓ ٞ ُے آۓ ٛٞ طٞ ٓ٘ٞ کہ حگَچہ ٓخثْ٘ حیک ٖ ُی ٛے حٍٝ طٔہخٍی رخص ٓخٕ ُی ٛے طٞ طْ ریچ ٓیں ٓخثْ٘ کٝحٍع ىے، حد حگَ ٓیں ٗے ىػخ 

)چیِٝں حٍٝ حٗٔخٗٞں کے ىٍٓیخٕ ٍکخٝٹ( کٞ کْ کَٗے کے ُی۔  frictionكویوض ٛے ؿٞ ْٛ ٗے حپ٘ے ر٘يٝں کی آٓخٗی کے ُی۔ حٍٝ ُٓیٖ کی 

 یٞں کہہ ىیخ کَٝ ە ە ەطٔہیں ػطخ کی ٛے ٓگَ حَٛ رخص یہ ٛے کہ ؿذ طٔہیں هیخٍ آۓ کہ ہللا کیخ ٛے حٍٝ کیخ کَ ٓکظخ ٛے طٞ ُٛٞے ٓے 

َّٕ " ە ە ە  َٚ  اِ َُ  ٱَُِّ خ يَۡلَؼ خٓءُ  َٓ َ٘ ٍَسُ ۩ ] يَ ۡٞ [ "  )رے ٗک ٓیَح ٍد طٞ ؿٞ چخٛے کَ ٓکظخ ٛے( 9:  حَُلؾّ  ُٓ

يح کے آگے آپ حٓی کی ر٘خة ٛٞة حیک كویَ هيٍص هۘ  رٜال حیٔے ؿخُذ حٍٝ ٛخكذِ  حّ کے ُی۔ کٔی هْٔ کی کٞة ٍکخٝٹ ٗہیں ٛے ە ە ە

َِ ٓی ٗے ٍکخٝ  حٗٔخٕ کخ رہض رڑح ٟیخع ٛےە ٹ کے ١ٍٞ پَ پیٖ کَ ىٝ طٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ یہ ػو

ذ حٍٝ ٓخثْ٘ ٓیں کٞة طٜخىّ ٗہیں طٜخ ُیکٖ حیک حطّلخم رڑح ػـیذ ٝ ؿَیذ ٛٞ گیخ ٝٙ حطّلخم یہ طٜخ کہ ٓخثِ٘ٔ کی ٓوخُلض ٓیں کٞة ٌٛٓ

)رطِیّٔٞ( حچٜخ ٓخث٘ٔيحٕ  Ptolemy حهظالف پیيح ٗہیں ٛٞح ٓؼال   ٓظٜخىّ ٗوٜیض پیيح ٗہیں ٛٞةە ٓخث٘ٔيحٗٞں ٓیں کزٜی آپْ ٓیں کٞة

)یٞٗخٗی( رہض حچٜے ىحٍٗ٘ٞ  Greeksْ( رہض رڑح ٓخث٘ٔيحٕ طٜخ ٓگَ ؿ٢ِ طٜخە حٓی ١َف رہض ٓے کَ )کخپَ ِٗ  Copernicusطٜخ ٓگَ ؿ٢ِ طٜخ، 

طٜےە گِیِیٞ حٍٝ حّ کے رؼي آٗے ٝحُٞں کی رہض )ٍٝٓی( رہض حچٜی طلوین ٝحُے طٜے ُیکٖ ؿ٢ِ  Romansطٜے ٓگَ ؿ٢ِ طٜے حٍٝ رہض ٓے 

٘خ ُیخىٙ ٓی ؿِطیخں ٗکِیںە ٗخیي حگَ ٓخث٘ٔی ؿِطیٞں کخ ٗٔخٍ کیخ ؿخۓ طٞ ؿٞ كوخثن ٓخثْ٘ ىحٗٞں ٗے ىٍیخكض ک۔ ٛیں حٕ ٓے ِٛحٍ گۘ 

ٗہیں کہخ رِکہ حٗہٞں ٗے حیک ىَٝٓے  ٕ کی ؿِطیخ ٗکَ آثیں گجیں ٓگَ ٓخث٘ٔيحٗٞں ٗے کزٜی یہ ٗہیں کہخ کہ " گِیِیٞ " ؿٜٞٹخ طٜخ حٍٝ کزٜیحۘ 

 ِّ َٗف ىیخ حٍٝ حیک ىَٝٓے کی هيٓخص ٝ ٓؼی کی طؼَیق کیە حگَچہ کٞة رٜی ُٓخٗہ گٍِح ٛٞ، کظ٘ی  کی ػِّص کی، حیک ىَٝٓے کٞ ٓوخ

ؿ٢ِ رخص رٜی کٔی ٓخثْ٘ ىحٕ ٗے کی ٛٞ ٝٙ حّ ٝهض حّ ٗے رڑی ٛلض ٓے کی ٛٞ گی ٓگَ آٗے ٝحُے ُٞگٞں ٗے، آٗے ٝحُے 

ّ رٜخة کے کخّ کٞ َٓحٛخ حٍٝ حّ کی طؼَیق کی ؿْ ٗے حپ٘ی ُٗيگی کٞ رڑی حیٔخٗيحٍی ٓے کٔی طلویوی ٝ ٔيحٗٞں ٗے حپ٘ے حۘ ٓخث٘

 ؿٔظـٞ کی ١َف ُگخیخ طٜخە

ٓیں حیک کٔخٍ یہ ٛٞح کہ ؿذ ٌٓٛذ َٗٝع ٛٞح طٞ ٓذ ٓے پہِے حیک رڑی آكض حّ پَ یہٞى ٗے ڈٛخة حٍٝ حّ پَ هز٠ہ کَ کے ریٹٜ  ٌٓٛذ

يح طٜخە حٕ ٓے پٞچٜخ گیخ کہ کْ کی يح کی ٛٞح طک کٔی هّٞ کٞ ٗہیں ُگ٘ے ىیە حٕ کے هیخٍ ٓیں ٝٙ َٛف ر٘ی حَٓحثیَ کخ هۘ هۘ  گ۔ یؼ٘ی

  ْ َ   ػزخىص کَٝ گے طٞ حٗہٞں ٗے کہخ: " حے ہللا ْٛ طیَی ػزخىص کَیں گے حٍٝ حرَحٛی کے ٍد کی کَیں گے حٍٝ  کے ٍد کی کَیں گے حٍٝ حٓٔخػی

 َیں گے " ە ە ە کے ٍد کی ک حٓلخم  

ِّ  .God was a family matterیؼ٘ی  ِّ یہٞى ٗے ہللا کٞ ٓکَٔ ١ٍٞ پَ حیک هخٗيحٗی هۘ  هٞ کَطخ طٜخ، ٝٙ  existیہٞى ٓے رخَٛ هيح  يح ر٘خ ُیخ کہ هٞ

کے ُی۔ ٓوٜٞٙ طٜخە چِی۔ یہٞى حٗہی  کٞ پخُظخ طٜخ، حٗہی کی كلخظض کَطخ طٜخ حٍٝ یہ " یہٞح " یخ ٍّدِ  familyيح طٜخ، حٗہی کی َٛف حٗہی کخ هۘ 

يح پَ حّ هْٔ کخ كن ؿٔخ ُیخ ؿخۓ کہ آٗے ٝحُے کٔی حگَ کٔی هّٞ کی یہ ؿ٢ِ كۂی ٛٞ رٜت گت طٞ کٞة پَحرِْ ٗہیں طٜخ ٓگَ ؿذ هۘ 

ِّ  localيح رڑح ر٘يے کخ كن حّ پَ رخُکَ ٍى کَ ىیخ ؿخۓ طٞ هۘ  خە ٝٙ حیک هزخثِی ٓخ ٍد طٜ localیہٞى کخ ٍد رڑح  )ٓوخٓی( ٓخ ٛٞ ؿخطخ ٛےە ٗخیي هٞ

ہللا کٞ ُٓی٘ی پیيحٝحٍ ٓٔـٜظے ٍٛے، هخٗيحٗی حٍٝ هزخثِی پیيحٝحٍ ٓٔـٜظے  anthropologistهيح طٜخە ٗخیي حٓی ٝؿہ ٓے آٗے ٝحُے ٓخٍے 

 ٍٛےە حٕ کخ هیخٍ طٜخ کہ هزخثَ ٗے ؿٞ حپ٘ے حپ٘ے ٍد پخُے ٛیں حٕ ٓیں حیک ہللا رٜی ٛےە

 رٜی ٗہیں َۓ طٜےە ٝٙ َٗیؼضِ  کٞؽ ٗیخ ىػٞیٰ  ػیٔی   ر٘یخىی ١ٍٞ پَ حَٓحثیِی طٜے حٍٝ ك٠َصِ  رٜی (Early Christians)َٗٝع کے ػیٔخة 

 کٞ ظخَٛی ػَٔ پَ ٍُٝ ىی٘ے کی رـخۓ حٗيٍٝٗی ٗیّخص Philistinesٓٞٓٞی ٛی َۓ طٜے حٍٝ حّ کے رؼي ؿذ حٗہٞں ٗے یہٞىی ٍرّیٞں کٞ حٍٝ 

ٍِ  Concept of Godٗے  Christiansح ٓگَ ٕ ٓیں آپْ ٓیں طٜخىّ ٛٞکے ىٍّ ىی٘ے َٗٝع کی۔ طٞ حۘ  يح( کٞ طٜٞڑح ٓخ پٜیالیخە حد ٝٙ َٛف هۘ  )طّٜٞ

يحٝٗي هۘ  رٜی یہٞىی طٜے حّ ُی۔ ٝٙ حّ ِٓکیّضِ  early Christiansيح طٜخ ٓگَ چٞٗکہ یہٞىی ٍرّیٞں کخ ٗہیں رِکہ ؿَیزٞں حٍٝ ٓٔخکیٖ کخ رٜی هۘ 

کہ ہللا یہٞىیٞں کخ ٛی ٗہیں حد ٛٔخٍح رٜی ٛے رِکہ ٝٙ کچٜ حٍٝ آگے رڑٛ گ۔ حٍٝ حٗہٞں ٓے رخُ ٗہ آۓە حد حٗہٞں ٗے ِٓیي طوٜیٚ یہ کَ ىی 

حد  And they localized the God in a very small patternٗے حٓے هخٗيحٕ رٜی ىے ىیخ، ریٞی ىے ىی حٍٝ حّ کے رچے رٜی پیيح کَ ىی۔ە 

يح ٗہیں ٛٞ ٓکظخ حّ ُی۔ ؿیٔے یہٞىیٞں ٗے يح ٓذ کخ هۘ کَ ىے طٞ حیٔخ هۘ  يح رخٍ رچے ىحٍ ٛٞ ؿخۓ حٍٝ ریگٔخص رٜی ٍکٜ٘خ َٗٝعؿہخں هۘ 
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يح کٞ ػیٔخثیٞں کخ كن ٓخٗ٘خ ر٘ي کَ ىیخ حٓی ١َف ؿذ ػیٔخثیٞں ٗے حٓے حپ٘ے ٓخطٜ ٓوٜٞٙ کیخ طٞ کٔی حٍٝ کٞ یہ كن ٗہ ىیخ کہ ٝٙ هۘ 

  رخُکَ ٓوظِق ٛٞ گیخەٓخٗظے، ؿخٗظے یخ حٓے طِٔیْ کَطےەحط٘ے ٓیں هَإٓ آ گیخ ٓگَ هَإٓ ٓیں طٞ ہللا

کخ حٗظظخٍ کَ ٍٛخ طٜخ کہ کٞة طٞ آۓ، ٓـٜے ٓیَی  هَإٓ ٓیں ہللا چٜٞٹے گَٜٝٗيٝں ٓے رخَٛ ٗکال، ٗخیي ٝٙ رہض ىٗٞں ٓے ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

  ٍ ں یہ کہٞں گخ کہ کخ کٞة رہض رڑح ٝٛق ٓٔـٜظخ ٛٞں حٍٝ حگَ ٓیں هَإٓ کی رہض رڑی طؼَیق کَٝں طٞ ٓی ١َف ٓخٗے ە ە ە حگَ ٓیں آهخ ٝ ٍٓٞ

ٍ   ٗے ہللا کٞ حیٔخ پیٖ کیخ ؿیٔے ہللا طؼخُیٰ  هَإٓ ٗے حٍٝ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا   ٗے ہللا کی حٍٝ  ٛےە حّ ُیخىٙ ٓیں ٗہیں کہہ ٓکظخ کہ آهخ ٝ ٍٓٞ

( ٝٙ کخث٘خص )حد ٝٙ ٓوخٓی ٗہیں ٛے Now he is no more a local Godکی ٝیٔی پہِے کزٜی ٗہ طٜیە  presentationيحٝٗي کی ؿٞ هۘ  طٍِّٜٞ 

 طؼَیق کَیں طٞ آپ حٓے کہہ ٓکظے ٛیں کہ یہ کظخدِ  practicalکخ ٓخُک ٛے، ٝٙ پٍٞی کی پٍٞی کخث٘خص کخ طوِین کخٍ ٛےە حگَ آپ هَإٓ کی 

ہ طوِین ٛےە ظخَٛ ٛے کہ حّ ٓیں یہ طٞ رظخیخ ؿخۓ گخ کہ پَٜ کْ ٗے پیيح کی۔ حٍٝ ٓزِیخں کْ ٗے پیيح کیں ٓگَ یہ ٗہیں رظخیخ ؿخۓ گخ ک

کچٖ ٓیں کْ کْ ١َیوے ٓے حّ کٞ پکخٗخ ٛے حٍٝ حّ ٓیں کٕٞ ٓے ٜٓخُلے ڈحُ٘ے ٛیںە ظخَٛ ٛے کہ رہض رڑے رڑے هٞحٗیٖ کی كي 

 طک طٞ ہللا آپ کٞ رظخۓ گخ کہ ؿٞ چیِیں حّ ٗے ر٘خة ٛیں حٕ کے ر٘یخىی حٍٛٞ کیخ ٛیںە

خُٓء ۩ ە ە ە " یہ ٓچ ٛے کہ  َ٘ خ يَ َٓ  َُ َٚ يَۡلَؼ َّٕ ٱَُِّ ٍَ اِ ۡٞ ُٓ " [  )ٓیَح ٍد ؿٞ چخٛظخ ٛے کَ ٓکظخ ٛے( 9:  حَُلؾّ  سُ ]

 scientific provessesهٞى ٝٙ حٕ  ٘ی ٛے حّ کٞ ْٛ ٓخثْ٘ کہظے ٛیںە رٌحصِ حّ ٗے چۘ  methodologyحٍٝ  executuionٓگَ ؿٞ ١َیوہ، 

کیخ ٛے حٍٝ حگَ حّ ٗے ُٓیٖ کی )ٓخث٘ٔی ١َیوہء ٛخۓ کخٍ( ٓے آُحى ٛے ٓگَ حگَ حّ ٗے حیک رچے کی پیيحثٖ کخ ػَٛہ ٗٞ ٓخٙ ٓوٍَّ 

ٓے  processٓیں حّ ٗے ؿْ  processingپیيحثٖ کخ ٝهلہ حیک حٍد ٓخٍ حیک ىٕ کے رَحرَ ٍکٜخ ٛے طٞ یہ حّ کی حپ٘ی َٟٓی ٛے حٍٝ 

کخّ ُیخ ٛے ٝٙ ٗخیي حّ ٗے حٓی ُی۔ هخثْ کیخ کہ ؿذ ُٞگ حٓے ؿخٗ٘ے حٍٝ ٓٔـٜ٘ے کی کٖٞٗ کَیں گے طٞ حٕ ١َیوٞں ٓے گٍِطے 

ِٕ ہیہ کٞ ؿخٕ ؿخثیں گےە حّ ٗے حپ٘ے ػِ حُٰ  کٔضِ ٞۓ ٝٙ كِ ٛ كکیْ ٓیں رخٍرخٍ حٓظؼٔخٍ ٛٞطخ  ِْ کے ٓخطٜ حیک هٜٞٛی ُلع کخ حٟخكہ کیخ ؿٞ هَآ

ِٕ ٱکخ ُلع ٛے،  executionٛے کہ ٓیں " ػِیْ " رٜی ٛٞں حٍٝ " كکیْ " رٜی ٛٞںە حگَ "ػِیْ " حٍٛٞ کخ ُلع ٛے طٞ " كکیْ "  ٝهض کخ  ّ ىٍٝح

ٔخٕ کَے کہ ُٓیٖ ٗخیي چخٍ حٍد ٓخٍ ٓیں ر٘ی حٍٝ حگَ ہللا یہ ٛے ؿٞ ُٓیٖ پَ ر٘يے ٗے حٍٝ ٝهض ٗے گِحٍٗخ ٛٞطخ ٛےە حگَ ٓخثْ٘ یہ گۘ ُلع 

کہے کہ ٓیں ٗے ُٓیٖ کٞ چخٍ ىٗٞں ٓیں ر٘خیخ ٛے طٞ حّ ٓیں طٜخىّ ٝحهغ ٗہیں ٛٞطخە ٛٔیں َٛف پیٔخٗہ ىٍٓض کَٗخ ٛٞطخ ٛےە حگَ کٔی 

ٍٓض کَطے ٛٞۓ آپ یہ کہظے ٛٞ کہ حیک ِٛحٍ ٓیَ رَحرَ ٛے حیک حٗچ کے طٞ آپ رڑی آٓخٗی ٓے یہ کہہ ٓکظے ٛٞ کہ ٗو٘ے کخ پیٔخٗہ ى

آٓٔخٕ ٝ ُٓیٖ کخ ٝٙ ہللا کے ِٗىیک حیک حٍد ٓخٍ رَحرَ ٛے حیک ىٕ یخ کْ ٝ ریٖ  ە ە ە حٓی ١َف ؿذ  یہخں ؿٞ پیٔخٗہ ہللا ٗے ىیخ ٛے طوِینِ 

 ٛیں طٞ آپ کی کخث٘خص کی ػَٔ ٹٜیک چٜ حٍد ٓخٍ ٗکَ آطی ٛے حٍٝ آپ کٞ پظہ چِظخ ٛے کہ  حٕ پیٔخٗٞں کٞ ُے کَ آگے چِظے

ّ ٍ۬ " ە ە ە  ظَِّش أَيَّخ ِٓ ََحفە ە ە ] ك٠ِ  َٴػ ٍَُسح ۡٞ ُٓ  :54  " ]

حٓظؼٔخٍ کیخە حیک  کَیْ ٗے يحٝٗيِ کَٗخ ٛٞطخ ٛے ؿٞ هۘ  adjustکخ کیخ ٓطِذ ٛے کہ چٜ ىٕ ٓیں ہللا ٗے یہ کخث٘خص ر٘خةە َٛف آپ کٞ ٝٙ پیٔخٗہ 

 ِٕ ٗظَ ٓے ٓٔـٜ٘ے کی کٖٞٗ کَطے ٛٞ طٞ آپ یہ ٗہیں  وطہءكکیْ ٓیں ٛے آپ ُٞگ ؿذ حٓے حپ٘ے ۘٗ  رخص رڑی ػـیذ ٝ ؿَیذ هَآ

ِٕ  presentَٓحكَ ٓیں حط٘ے رڑے طوِین کخٍ کٞ ٗخیي  ٓٞچظے کہ ْٛ طوِین کے رڑے حىٗیٰ  كکیْ ٓیں حگَ ہللا کی ١َف  ٗہیں کَ ٓکظےە هَآ

 کٞ ىیکٜٞ طٞ آپ کٞ رہض آٓخٗی ٓے حٕ کی ٓٔـٜ آٗخ َٗٝع ٛٞ ؿخطی ٛےەٓے چیِٝں 

The whole procedure is very visible, very easy to understand  

آط٘ی گُٞہ کٔی رٜی ٝهض هیخٓض هیِ  hugeٓگَ حگَ ٓیں حپ٘ی ١َف ٓے ٍٓٞؽ کی ؿٔخٓض حٍٝ هيحٓض کٞ ىیکٜ٘خ َٗٝع کَ ىٝں کہ یہ 

ٝٙ ػظٔض رڑی  ّيص ىیکٜ کَ رٜی ٓـٜے هٞف آطخ ٛے طٞ آپ کٞ یوی٘خ  خثِ ٓٞچ کَ ٓـٜے هٞف آطخ ٛے حٍٝ ؿٖ کی كِ ٛٞ ٓکظخ ٛے ؿْ کخ ٓ

ٛٞح چَحؽ ە ە ە آپ كیَحٕ ٛٞطے ٛٞ کہ ٝٙ ہللا کَیْ حٓے " چَحؽ " کہظخ ٛےە چٜٞٹخ ٓخ حیک ىیخ، ؿِظخ  يحٝٗيِ كیَحٕ کٖ ُگے گی ؿْ کے طلض هۘ 

کٞ رڑے كویَحٗہ حٗيحُ ٓے، چیِٝں  statementخ ٛٞح چَحؽ کہہ ٍٛخ ٛے حٍٝ کزٜی کزٜی ہللا کٔی رڑی کٔی ٓخثِ کخ ٛے ؿٞ ٍٓٞؽ کٞ ؿِظ

 کٞ حط٘خ چٜٞٹخ کَ کے ٛٔیں ىیظخ ٛے کہ ْٛ كیَحٕ ٛٞ ؿخطے ٛیں کہ ٝحهؼی ہللا کظ٘خ رڑح ٛٞ ٓکظخ ٛےە ٓیَح طٞ یہ هیخٍ ٛے کہ ؿذ آپ " ہللا

 حکزَ " کہظے ٛٞ طٞ حّ کخ ٓطِذ یہی ٛے کہ 

  ہللا ٛی رڑح ٛے

، ٓخُٝ ٓخٓخٕ، حط٘ی ُِٓ٘ٞں حٍٝ رِ٘يی پَ ؿخ کَ حپ٘ی ػوَ کی ٓکَٔ matterحٍٝ کت رڑحة کے هخرَ ٛی ٗہیں حّ ُی۔ کہ حّ ٓخٍے 

exertion  ٍِ  کخث٘خص کظ٘خ رڑح ٛٞ گخە کخث٘خص طک ٗہیں پہ٘چ ٓکظے طٞ پَٜ هخُنِ  کے رؼي رٜی ْٛ حرظيحۓ كخ

حٍٝں رَّ گٍِے، حٗٔخٕ ٗے رڑی ّٓ٘وض کی، رڑی ٓل٘ض کی حٍٝ رڑی ٛی رَرخىیخں ىیکٜیں، رہض ًٍح ؿٍٞ کیـی۔ کہ ّٓيص ٛٞة، ِٛ

ٓخث٘ٔيحٕ َٓے، رہض ؿخٕ ؿٞکٜٞں کے رؼي رخآلهَ حٗہٞں ٗے کیخ كیِٜے ک۔ ٛٞں گے ؿٞ چٞىٙ ٓٞ رَّ پہِے ٗہ کٔی ٗے ؿٍٞ کیخ، ٗہ 

 ىیں کہ ٓـٜے طٞ ٓیَے ہللا ٗے یہ رظخیخ ٛے:  ٗے ىٝ آیخص ریخٕ کَ ىیکٜخ، ٗہ ٓٞچخ ٓگَ ؿٜٹ ٓے ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

 " ْۡ َُ َٝ ََ  أَ خ يَ َٔ ُٜ ـٰ َ٘ خ َكَلَظۡو ٍَۡطو ٍ۬ خََٗظخ  َُ  َٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َّٕ ٱُ ْح أَ ٓٝ َُ َل ًَ  َٖ ي ٌِ ٍَسُ  ە ە ە ٱَُّ ۡٞ ُٓ َٴٗزیَخء ] " [  30:  ح
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کے ُی۔ حٓظؼٔخٍ  universeحٓظؼٔخٍ کَطخ ٛے طٞ ٝٙ حّ پٍٞی  یہخں ہللا " ٓٔٞص " کخ ُلع حٓظؼٔخٍ کَطخ ٛے ٓگَ ؿذ ہللا " ٓٔخء " کخ ُلع

ٗہیں ٛٞ پخیخە حّ آیض ٓیں  adjustٛٞح ٛےە رہض ٓخٍے ٗخٍكیٖ حّ ٓؼخِٓے ٓیں رہض ؿِطی کَطے ٛیں ؿْ کی ٝؿہ ٓے حٕ ٓے هَإٓ 

 حیک چٜٞٹے ٓے ؿِٔے ٓیں رظخطخ ٛے کہ ہللا طؼخُیٰ 

َُ  ە ە ە"   َٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َّٕ ٱُ خأَ َٔ ُٜ ـٰ َ٘ خ َكَلَظۡو ٍَۡطو ٍ۬ ٍَسُ  ە ە ە خََٗظخ  ۡٞ ُٓ َٴٗزیَخء ] " [  30:  ح

ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ حّ ٗے حیک ٓخىے ٓے ر٘خۓە حّ آیض ٓے یہی رخص ٗکِی کہ ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ َٛف حیک ٗہں ٛے، ٓخثِ٘ٔ حرٜی  یہ ٓذ

ِٛیِ ٓے آگے ٗہیں ٗکَ ىحؽ طک ٗہیں گت، کخث٘خص کی ِٜے ٛیںە ٛزَ کی آٗکٜ رٜی حرٜی حّ ٓؼَکۘ  optionsحّ ٗظیچہ پَ ٗہیں پہ٘چیں ٓگَ 

يح کہظخ ٛے کہ حے ٗخىحٗٞ! حے ٓؼٜٞٓٞ! حٓی ١َف کی چٜ حٍٝ ٛیںە یؼ٘ی ٓخص ٓے رخَٛ ٗہیں ؿخ ٓکی حٍٝ هۘ  ٓکی،  " حهطخٍ حُٔٔٞص "

 آٓٔخٕ حٍٝ ٓخص ٛی ُٓی٘یں ٛیںە

ٓیں حٓظؼٔخٍ  textureحٍٝ کْ  contourۓ کہ کٔی ُلع کٞ کْ هَإٓ کٞ ٓٔـٜ٘ے کے ُی۔ َُّ ٛے کہ حّ کے ُی۔ طٜٞڑح ٓخ طَىّى کیخ ؿخ

کیخ ؿخطخ ٛےە ؿذ ْٛ " ٓٔخء " کخ ُلع حٓظؼٔخٍ کَطے ٛیں طٞ ہللا ٓیخں ٗے کٞة هخٙ ٟٝخكض ٗہیں کی رِکہ رہض ٓخىٙ ٓخ حیک ُلع رٍٞ 

 ىیخ: 

َّ٘خ َََُٝويۡ "  يَّ خٓءَ  َُ َٔ َّٔ یَخ ٱُ ۡٗ زِیَق ] ٱُيُّ ـٰ َٜ َٔ ِکرِ ُٔ ٍَُسحُ ۡٞ ُٓ  :5( ِٕ "  [  ىٗیخ کٞ چَحؿٞں ٓے ٓـخیخ ٛے( ْٛ ٗے آٓٔخ

ٛلَح کی ١َف رکَٜے ٛٞۓ ٗظَ آطے ٛیں طٞ ٝٙ حیک آٓٔخٕ ٛےە  ٘ض ٓظخٍے، َٓحدِ ٕ گِ ٗظَ طک حَ  ٹٜخطے ٛٞ حٍٝ آپ کٞ كيِّ ٱؿٞٗہی آپ ٗظَ 

طٞ آپ کخث٘خص کٞ ىیکٜ ٍٛے ٛٞە ٓے ىیکٜٞ  scientific measureرظخَٛ حگَ آپ  طک آپ کی ٗظَ ؿخطی ٛے ٝٙ آٓٔخٕ ٛے ٓگَ ںؿہخں ؿہخ

يح طٞ ؿہخں ؿہخں طک ٗظَ ؿخ ٍٛی ٛے حیک کخث٘خص ٛے ؿٔے آپ ىیکٜ ٍٛے ٛٞە آپ کی ٗظَ َٛف حیک کخث٘خص طک ٓليٝى ٗہیں ٛے رِکہ هۘ 

ٝٙ  ٓیں ٛے visionکہہ ٍٛخ ٛے کہ پٍٞی ىٗیخۓ آٓٔخٕ کٞ ٓیں ٗے ٓظخٍٝں ٓے ٓـخیخ ٛے یؼ٘ی ؿہخں رٜی کٞة ٓظخٍٙ ٛٔخٍی آٗکٜ کے 

 آپ کی ُٓی٘ی کخث٘خص کخ كيٝى ٓظؼیٖ کَ ٍٛخ ٛےە 

حد آپ حّ ٓے حٗيحُٙ کَ ُیـی۔ کہ ٝٙ حیٔی ٛی ٓخص کخث٘خطٞں کخ هخُن ٛے حٍٝ حیٔی ٛی ٓخص   َّ٘خ َََُٝويۡ "  يَّ خٓءَ  َُ َٔ َّٔ یَخ ٱُ ۡٗ زِیقَ  ٱُيُّ ـٰ َٜ َٔ " رِ

حٗٔخٕ ٗظَ ٗہیں آیخە حّ ٟٓٞٞع پَ  ٓخص ُٓی٘ٞں ٓیں کٞة ٝؿٞىِ ُٓی٘ٞں کخ رٜی ٝٙ هخُن ٛےە حٗٔخٕ رڑح پَی٘خٕ ٛٞطخ ٛے کہ حرٜی طک حٕ 

کخ َٓحؽ ڈٛٞٗڈٛظخ ٗظَ آطخ ٛے کیٞٗکہ حٗٔخٕ کے طٍّٜٞ ٓیں یہ هٞف حرٜی طک ٓٞؿٞى ٛے  aliensحٗٔخٕ ٗے ِٛحٍٝں كِٔیں ر٘خثیں ؿٖ ٓیں ٝٙ 

ؿٔے  But God is very sureکٞة َٓحؽ ٗظَ ٗہیں آیخ کہ کٞة حٍٝ طہٌیض یخكظہ حٗٔخٕ ٛی ٛٔخٍے حٝپَ ؿِزہ ٗہ كخَٛ کَ ُے ٓگَ حرٜی حٓے 

 آپ ہللا کہظے ٛیں ٝٙ رڑے یویٖ ٓے یہ رخص کہظخ ٛے:

 ُٚ ٌِٟ " ٱَُِّ ۡزغَ  َهَِنَ  ٱَُّ َٞٲص ٍ۬  َٓ ـٰ َٔ َٓ  َٖ ِٓ َٝ  ِٝ ٍۡ ٍُ  ٱۡۡلَ َِّ َ٘ َّٖ يََظ ُٜ ۡؼَِ ِٓ  َُ ۡٓ َّٖ  ٱۡۡلَ ُہ َ٘ ٍَُسحُطاّلَمە ە ە ] رَۡی ۡٞ [ "  کْ حطَطخ ٛے(ٛٔخٍح كۘ )حٕ ٓخٍی ُٓی٘ٞں ٓیں  12:  ُٓ

کْ ٛے حٍٝ ٓخٍی ُٓی٘ٞں ٓیں حطَ ٍٛخ ٛے، ٓخٍی ُٓی٘یں حیک ٛی ٝهض ٓیں کْ " كَٓخیخ: حگَ هَإٓ كۘ کْ؟ ہللا ٗے هَإٓ کٞ " كۘ کٕٞ ٓخ كۘ  

judge حپ٘خ ، ٛٞ ٍٛی ٛیں حٍٝ ٓخٍی ُٓی٘ٞں کے حٗٔخٕ حگَ ؿّ٘ض ٓیں ؿخٗے کی کٖٞٗ کَیں طٞ ؿّ٘ض طٞ رَٜ ؿخۓ گی، رڑی ٜٓیزض پڑے گی

ٗہیں ٍٛظخە ْٛ طٞ رہض پیچٜے ٍٙ ؿخثیں گے ٓگَ ؿذ ؿّ٘ض کی ٝٓؼض ىیکٜظے ٛیں طٞ طِّٔی ٛٞ  chanceكخٍ ىیکٜظے ٛٞۓ طٞ ٛٔخٍح کٞة 

  ٗے حیک چٜٞٹخ ٓے ؿِٔہ کہخ: ؿخطی ٛےە ؿّ٘ض کے رخٍے ٓیں ہللا طؼخُیٰ 

ْ کی چٞڑحة ٓخطٞں آٓٔخٗٞں حٍٝ ُٓی٘ٞں ٓے رٜی رڑی طْ ُٞگ حیک حیٔی ؿّ٘ض ٓیں ىحهَ کی۔ ؿخٝ گے ؿ  " ػَٟٜخ حُٔٔٞص ٝحٍَٝ "

ٓیں ٛی ؿخثیں طٞ ٓ٘کَ ٓے کٞة حیک ٓظخٍٙ ٛی  galaxial orderٛےە ٓالكظہ كَٓخی۔ کہ حگَ ْٛ ٓخٍے حٗٔخٕ یہخں ٗکَ کے َٛف حپ٘ے 

َے ؿٞحَٛحص کے پہخڑ ُے ُٞ، َ کَ پخثیں گے ە ە ە ؿظ٘ی ّٛٞ ٛے ُٓیٖ کی ُے ُٞ، ؿظ٘خ حهظیخٍ ٛے حٓظؼٔخٍ کَ ُٞ، ٓٞٗے چخٗيی، ٛیپۘ 

یہ کہ ىٝ رِیٖ کے هَیذ طٞ  ٓٔ٘يٍ ُے ُٞ ٓگَ پَٜ رٜی حط٘ی رڑی کخث٘خص ٓیں کٞة كَم ٗہیں پڑے گخە ٝٛخں حٍد ٛخ حٍد ُٞگ ٛٞں گےە ٓوظَٜح  

galaxies  َٛف آپ کےorder  ٓیں ٛیں حٍٝ حیکgalaxy کظ٘ے ٛی حٗٔخٕ  ٓیں کْ حُ کْ ىٝ رِیٖ ٓظخٍے آپ کٞ َٓ ؿخثیں گے طٞ پَٜ چخٛے

ٗے کٔخٍ رخص کہی ە ە ە حّ ٓے پظہ چِظخ ٛے کہ یہ ٓخص ُٓی٘یں هخُی ٗہیں ٛیںە یہخں ٓخثِ٘ٔ  ؿّ٘ض ٓیں چِے ؿخثیں ە ە ە ٓگَ ٍٍٓٞ ہللا  

رڑے رڑے  ٓیں cosmologyکخ حىٍحک هظْ ٛٞ ؿخطخ ٛے حٍٝ یہ حیک رخص رظخىٝں کہ آپ یہ ٗہ ٓٔـٜیں کہ ٓخثِ٘ٔ طٔخّ طَ كوخثن پَ ٛیںە حگَ آپ 

 ِْ  theoryپَ چَ ٍٛی ٛےە حیک  guess workكِکیخص(  ٓخث٘ٔيحٗٞں کٞ ىیکٜیں طٞ آپ کٞ پظہ چِے گخ کہ ٓخٍی کی ٓخٍی کخٓٔخُٞؿی )ػِ

ٛیں حٍٝ کزٜی  basicsٛےە كوخثن کچٜ رٜی ٗہیں ٛیں َٛف  networkکے ٹٞٹ٘ے حٍٝ ىَٝٓی طٜیٍٞی کے ىٍٓیخٕ طٔخّ حٗٔخٗی ًٛخٗظٞں کخ 

ْ ٛٞ ؿخطی ٛے، کزٜی ٝٙ کہ حیک كویوض َٓحد کی ١َف چٔک ىکٜخ کَ حٕ کٞ کٔی هخٕٗٞ کی هزَ ىے ؿخطی ٛے حٍٝ پَٜ گۘ  حیٔخ ٛٞطخ ٛے

کی طٜیٍٞیخں  Quantumپَٜ ٝٙ رٜی ؿخثذ ٛٞ ؿخطی ٛےە پَٜ ٝٙ  ٛٞ ؿخطی ٛےە Relativity Specialر٘ظی ٛے، کزٜی  certainty of lawحچخٗک 

 یں ريٍ ؿخطی ٛیںە یہ ٌٓحم ہللا کَطخ ٛی ٍٛظخ ٛےە حّ ٗے رڑی هٞرٍٜٞص رخص کہی:ٓ Uncertaintyر٘ظی ٛیں ؿٞ پَٜ 

 

 

 

 ْۡ ُٜ َؼُِ َٓ  َِ َؼ َٔ ًَ ٌِٟ َهيَ  ٱَُّ ۡٞ َظ ۡٓ ح ٱ ٍ۬ ٍ خٓ  َٗخ َّٔ َٟخَٓءصۡ  َكَِ خ أَ َٓ  ۡٞ َٕ )َك ٝ َُ ِٜ ََّ ُيۡز ض ٍ۬  ـٰ َٔ ْۡ ك٠ِ ظُُِ ُٜ ًَ ََ طَ َٝ  ْۡ ِٛ ٍِ ٞ ُ٘ ُٚ رِ َذ ٱَُِّ َٛ ًَ    ُٚ ََس ](٧َُٔ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  "17 ] " 
گ ؿالثی ہٞپَٜ ؿذ ٍٖٝٗ کَىیخہٞ)حُّ آگ ٗے(حّ ٗوٚ کے حٕ کی كخُض حّ ٗوٚ کی كخُض کےٓ٘خرہ ہے ؿْ ٗے)کہیں(آ

گَىحگَىکی ٓذ چیِٝٗکٞ)حیٔی كخُض ٓیں(ِٓذ کَُیخہٞہللا طؼخُٰی ٗےحٕ کی ٍٝٗ٘ی کٞحٍٝ چٜٞڑ ىیخ ہٞ حٕ کٞ حٗيٛیَٝں ٓیں کہ کچٜ 
ََس ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 17: )آیض ٗٔزَ:  ىیکٜظےرٜخُظےٗہ ہٞںە 
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ە ە ە حیک هخٕٗٞ ە ە ە رَح ٍٗٞ ٝ ؿٞؿخ ە ە ە ٗٞرَ حٗؼخّ ە ە ە حیٞحٍڈُ ە ە ە ٝؿیَٙ ٝؿیَٙ ە  hypothesisە ە ە رـِی کی چٔک ە ە ە حیک  طٜٞڑی ىیَ کے ُی۔

ػوَ ٝ ٓؼَكض ٍحثؾ ٛٞٗخ َٗٝع ٛٞ گیخە حّ طٜخىّ ٓیں رٜی  الک ٓظؼیں ٛٞٗخ َٗٝع ٛٞ گجیں، ٗیخ ٓکظہءحك ە ە پَٜ کٞة طٜیٍٞی آ گت، ٗت هيٍِ 

 ِٕ کخٍ کی هزَ ىیظخ  حٍُ پَ پہ٘چ ؿخطے ٛیںە حٓی ُی۔ ہللا هَإٓ ٓیں حپ٘ے ١َینِ  آهَ کہیں ٗہ کہیں ٓل٘ض کَٗے ٝحُے ّٓچے ُٞگ کٔی هخٗٞ

 ہللا کہظخ ٛے: ٛے ٓؼال  

 " ْۡ َُ َٝ ََ  أَ خٱَُّ  يَ َٔ ُٜ ـٰ َ٘ خ َكَلَظۡو ٍَۡطو ٍ۬ خََٗظخ  َُ  َٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َّٕ ٱُ ْح أَ ٓٝ َُ َل ًَ  َٖ ي ٍَسُ  ە ە ە ٌِ ۡٞ ُٓ َٴٗزیَخء ] )پٍٞی کخث٘خص پہِے حیک ٝؿٞى طٜخ، ٓخص کخث٘خطیں  30:  ح  ] "

 يح کَ ىیخ(طِن طٜیں، پَٜ ْٛ ٗے حٗہیں پٜخڑ کے ؿۘ ٓۘ  حٍٝ ُٓی٘یں پہِے حیک ٝؿٞىِ 

ٞى کے پٜٹ٘ے ٓے پَٜ کیخ پیيح ٛٞح ٛٞ گخ؟ رڑے رڑے رخىٍ پیيح ٛٞۓ، کخث٘خطیں ٗہیں رِکہ رڑے رڑے رخىٍ پیيح ٛٞۓ طٜےە ٹخ حٍٝ حّ ٝؿۘ ٞى پٜیہ ٝؿۘ 

ٍ   كيیغِ   ٗے كَٓخیخ: کخث٘خص ر٘خٗے ٓے پہِے ہللا کہخں طٜخ؟ آپ   ٗے یہ ٓٔـٜ٘ے ٓیں ٛٔخٍی ٓيى كَٓخة، پٞچٜخ گیخ یخ ٍٍٓٞ ہللا   ٍٓٞ

 ُٞں ٓیں طٜخ(ى)ٝٙ طٞ رخ " كی ػٔخءِ  ٚ" کخٗ

طِن ؿْ کی ہللا ٗے كزَ ىی ؿذ حّ ٓۘ  ٞىِ کخث٘خص رخىُٞں ٓیں طٜخ حٓی ُی۔ ُگظخ یہ ٛے کہ ٝٙ ٝؿۘ  یؼ٘ی کخث٘خص طوِین کَٗے ٓے پہِے ٍّدِ 

کیخ کَ ٍٛخ طٜخ؟ یہ ٓٞچ٘خ رخىٍ پیيح ٛٞۓ حٍٝ ہللا حٕ رخىُٞں ٓیں طٜخە ٝٙ کخّ کَ ٍٛخ طٜخە ٝٙ  hugeکٞ پٜخڑح گیخ ؿذ ٝٙ پٜٹخ طٞ حّ کے رؼي 

 ِٕ كکیْ ٓیں کی کہ ٓیں  ٓٔـٜ٘خ ٛٔخٍح کخّ ٗہیں ٛے ٓگَ حّ ٗے ٛٔیں ١َیوہء کخٍ کی هزَ ٍَٟٝ ىیە حیک رخص حّ ٗے رڑے پیخٍ ٓے هَآ

 حّ ر٘يے ٓے ٗلَص کَطخ ٕٛٞ ؿْ کٞ ٓیں ٗےحپ٘ی ٓذ ٓے هٞرٍٜٞص چیِ ىے ىی حٍٝ ٝٙ ٓذ ٓے ُیخىٙ ؿخَٛ ٗکالە 

 

 

 

 ٍ ٓیَے ِٗىیک ٝٙ ٛے ؿٞ ػوَ ٝ ٓؼَكض حٓظؼٔخٍ ٗہیں کَطخ ؿٞ حٗيٛٞں حٍٝ رہَٝں کیطَف ٓیَی آیخص کٞ ىیکٜظخ ٛے()ريطَیٖ ؿخٗٞ

 ِٛ ّلض ػطخ یہ ريطَیٖ ؿخٍٗٞ ٛیں، حٗہیں حٗٔخٕ طٞ کہظے ٛی ٗہیں، یہ ؿخٍٗٞٝں ٓے رٜی ريطَیٖ ؿخٍٗٞ ٛیں، حٕ کٞ ٓیں ٗےحیک ؿیَ ٓؼُٔٞی 

ے حٓے کزٜی حٓظؼٔخٍ ٗہیں کیخ حٍٝ ٝٙ رخآلهَ ٓیَی ٍٟخٓ٘يی کے حَٛ ٗہیں ٛیںە حچٜے ُٞگٞں کی کی، حیک ٝٛق ػطخ کیخ ٓگَ حٗہٞں ٗ

 ٓؼخٍ حّ ٗے هَإٓ ٓیں یٞں ىی:

 َٖ ي ٌِ َٕ  " ٱَُّ ٝ َُ ًُ ٌۡ َٚ  يَ خ ٱَُِّ ٍ۬ ٔ ـٰ ح هِیَ ْۡ  ََٝػ٠َِٰ  َُٝهُؼٞى ٍ۬ ِٜ ٞرِ ُ٘ ََحٕە ە ە ] ُؿ ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ  :191   " ]

ے ٛیں، ٛزق ٝ ٗخّ ٓیَے ىٛیخٕ ٓیں ٍٛظے ٛیں، ٓیَے هیخٍ ٓیں ٍٛظے ٛیں، ٓیَی یخى ٓیں ٍطٜے ٝٙ ٛزق ٝ ٗخّ ٓیَی یخى کَطے ٍٛظ

 ٛیںە حّ کے ػالٝٙ کیخ کَطے ٛیں؟

 َٕ َُٝ َٝيََظَلڪَّ نِ  ك٠ِ " ە ە ە  ِۡ َٞٲصِ  َه ـٰ َٔ َّٔ ِٝ ] ٱُ ٍۡ ََحَٕٝٱۡۡلَ ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ  :191 " ] 

ی ٛے ؿٞ آىّ ٓیں ٗے طوِین کی۔ ٛیں ٝٙ حٕ پَ ؿٍٞ ٝ كکَ کَطے ٛیں، ٓٞچظے ؿٞ چیِ ٓیٖ ٗے ر٘خة ٛٞة ٛے ؿٞ ُٗيگی ٓیں ٗے طوِین ک

ٍ ٓیں ٗوٖ کَٗے کی کٖٞٗ کَطخ ٛے؟ حٍٝ یہ ہیہ کٞ ٛٔخٍے ىِ ُٰ حِ  کیٞں ر٘خیخ؟ کیخ ٝٙ حّ ١َف حپ٘ی هيٍصِ  ے ٛیں کہ یہ ہللا ٗے کیخ ر٘خیخ حٍٍٝٛظ

ح١خػض کی َٓٗض حهظیخٍ ں حٍٝ ْٛ حپ٘ے ًٛ٘ی طکزَّحص ٓے گَیِ کَیںە ْٛ هيیَ کے طکزَّحص کٞ ٓٔـٜی طٔخّ حّ ُی۔ طٜخ کہ ْٛ حپ٘ے ٍّدِ 

حهظیخٍ کَیں حٍٝ حٓالّ پَ ٍٛیں، پَٜ حّ کے رؼي ْٛ حّ کخث٘خص کی كظق کخ طلخهَ كخَٛ کَیں گے ؿٞ ٛٔیں ٓٞص کے رؼي  کَیں، طِٔیْ

 كخَٛ ٛٞ گیە

حٍٝ ىیکٜیں کظ٘ی ٓيطیں گٍِیں، کظ٘خ  " كیخص کٞ پخٗی ٓے پیيح کیخ حٍٝ ٓیں ٗے طٔخّ" حّ ٓے حگِی چٜٞٹی ٓی آیض ٓیں ہللا کہظخ ٛے کہ 

ٛٞۓ حٍٝ حیک طیَٔح رٜی آ گیخ ؿٞ  confirmحڑٛخة ِٛحٍ ٓخٍ گٍِ گ۔ حٍٝ ٓخث٘ٔيحٗٞں کٞ ریٔٞیں ٛيی ٓیں یہ ىٝ هٞحٗی  ٝهض گٍِ گیخ، طوَیزخ  

ِْ ٓیں ِْ ٓیں آیخ پَٜ ٓخٍی ىٗیخ کے ػِ یہ ٓخث٘ٔيحٗٞں کے ػِ ِْ ٓیں طٜخە حّ کے رؼي ِْ ٓیں ٗہیں طٜخە ٓگَ هَإٓ کے ػِ پہِے کٔی کے ػِ 

َ کَ حٍٝ ٝٙ هخٕٗٞ یہ طٜخ کہ یہ ٍٓٞؽ، چخٗي، ٓظخٍے ٓخٍے کے ٓخٍے ْٛ ٗے ٓٔوّ  تآیخ حٍٝ هَإٓ حٍٝ ٓخثْ٘ ٓیں یہ ٓطخروض طوِین ٛٞ گ

 ىی۔ حٍٝ حٕ ٓذ ٓیں حیک هخٕٗٞ ٍکٜ ىیخ:

 " ٍ۬ ّٔ َٔ ُّٓ  ٍ۬ َ ٟٓ ا٠َُِٰٓ أََؿ َِ ـۡ  يَ
ٍ۬ َ َٔخٕی ]ًُ ٍَُس ُو ۡٞ ُٓ :29   ] "

کیخ  گطِن طٜی ؿٔے پٜخڑ کے حُٓۘ  ٞىِ ِْ ٓیں رٜی ٛٞ ٓکظے ٛیں کہ کخث٘خص حیک ٝؿِ یہ طیٖ رڑے هٞحٗیٖ ٛیں ؿٞ کٔی ػخّ حٗٔخٕ کے ػِ 

حهظظخّ  گیخ، طٔخّ كیخص پخٗی ٓے پیيح کی گت حٍٝ کخث٘خص ٓیں َٛ چیِ چَ ٍٛی ٛےە حطّلخم ٓے چِظے چِظے حٗٔخٕ کے ٓخث٘ٔی ٓلَ کے

 يح ىے ٍٛخ ٛےەپَ ْٛ کہہ ٓکظے ٛیں کہ آؽ کخ حٗٔخٕ حٕ طیٖ حُٛٞٞں کٞ پہچخٕ گیخ ٛے ٓگَ حرٜی طٞ رہض ٓے هٞحٗیٖ ٍٛظے ٛیں ؿٞ هۘ 

 َّٕ َٝحّٓدِ  ََّ َٗ  اِ ِٚ  ِػ٘يَ  ٱُيَّ ُّْ  ٱَُِّ ُّٜ ُْ  ٱُ ٌۡ ُز ُۡ َٖ  ٱ ي ٌِ َٕ  ََ  ٱَُّ ُِٞ َٴَٗلخٍ] (ٕٕ) يَۡؼِو ٍَُسح ۡٞ ُٓ  :22 ] 
َٴَٗلخٍ ٍَُسح ۡٞ ُٓ ( 22: )آیض ٗٔزَ:  رےٗک ريطَیٖ هالثن ہللا کے ِٗىیک ٝٙ ُٞگ ہیں ؿٞ رہَے ہیں گٞٗگے ہیں ؿٞ کہ ًٍح ٗہیں ٓٔـٜظےە 

 []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  
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 " ََ ُْ  أَ ٖۡ  يَۡؼَِ ُِٔک] ە ە ە  َهَِنَ  َٓ ٍَُس حُ ۡٞ " [  )کیخ ٝٙ ٗہیں ؿخٗظخ ؿْ ٗے پیيح کیخ( 14:  ُٓ

 یخ ریٔٞیں ٛيی کخ ىحٍٗ٘ٞ ٓـٜ ٓے چٜپخ ٛٞح ٛےە رڑے ٓخىٙ ُہـے ٓیں ٝٙ کہظخ ٛے کہ ک

 ٝحُے، ە ە ە High engineeringٝحُے،  Sky scrappersیہ رڑے رڑے 

Who have classic perfection in human aesthetics?  

کیخ ٛے، ٓیں، ؿْ کیخ یہ ٓـٜ ٓے چٜپے ٛٞۓ ٛیں؟ کیخ طٔہخٍح یہ هیخٍ ٛے کہ ٓیں، ؿْ ٗے یہ حرظيحء ر٘خة ٛے، ؿْ ٗے حٗـخّ طوِین 

َِ ىٗیخ ٓے پچخّ ِٛحٍ ٓخٍ پہِے كِ  ؽ ٝ ُٝحٍ کی ىحٓظخٗیں ُکٜی ٛیں حٍٝ ٓیں، ؿٞ طوِینِ ٝٗے هٞٓٞں کٞ ػَ حٗٔخٕ ُکٜ َٛ كخٍؽ  طَص حٍٝ طويی

 :ٓللٞظ ٓیں ٍکٜ ىیخ ٛے ٗے ُٞفِ ٛٞ ریٹٜخ ٛٞں، ٓخٓٹَ پالٕ ٓیں 

 

 

 

خ"  )حٍٝ ُٓیٖ پَ کٞة حیٔخ ًی كیخص ٗہیں ؿْ کخ حیک حیک ىحٗہ ٓـٜ پَ ٗہیں(  َٓ ِٝ  ك٠ِ َىحٓرَّش ٍ۬  ِٖٓ َٝ ٍۡ ََّ  ٱۡۡلَ ِٚ ٱ َػ٠َِ اِ خ َُِّ َٜ ُه ُۡ ٍِ "

ٓـٜے پظہ ٛے کہ کہخں کہخں کٔی ٗے ؿخٗخ ٛے، ؿ٘گَ ؿخٗخ ٛے، گَٜ ؿخٗخ ٛے، ٓخطٞیں ٍِٓ٘ پَ ٍٛخثٖ    ُْ َٝيَۡؼَِ خ "  َٛ ََّ َظَو ۡٔ خ  ُٓ َٜ َىَػ ۡٞ َظ ۡٔ ُٓ َٝ"

یہ ٓذ ٓیں ٗے ُکٜ ىیخ ٛے کہ ٝٙ کہخں ٓٞٗپخ ؿخۓ گخ، کہخں کہخں کٜخۓ گخ، کْ ٓے ىٝٓظی ٍکٜے  حهظیخٍ کَٗی ٛے یخ ٗیچے ٍٛ٘خ ٛے،

 گخ، کہخں حٹٜے کخ، کہخں ریٹٜے گخ حٍٝ كیخص کے حّ ؿ٘گَ ٓے کْ ١َف گٍِے گخە کیخ ٓـٜ ٓے یہ ٓذ پٞچٜظے ٛیں؟

حٍٟی ٛے کخّ  رڑی حچٜی ُٗيگی گٍِے گی، ٗخیي ٝٙ ؿّ٘ضِ  كَٝ کَٝ کہ آپ کخ کٞة ػِیِ حَٓیکہ ؿخ ٍٛخ ٛے، ٝٛخں آپ کٞ رڑح کخّ ِٓے گخ،

ٗ٘خٕ رٜی ُگخ ٛٞح ٛے، پَٜ ٓٔظوزَ هٕٞ آث٘ي ە ە ە حگِی ِٗٔٞں کی پڑٛخة ُکٜخة ە ە ە  کخؽ کے ٓؼخِٓے ٓیں، ڈحَُ رڑے حچٜے ٛیں حٕ پَ

ٞڑے چٔخٍ " پیچٜے ٍٙ گ۔ ٛیں حٍٝ رڑے رڑے َٓىحٍ چۘ ٝؿیَٙ ٝؿیَٙ ە ە ە حٍٝ ٓذ ٓے رڑی رخص یہ کہ پیچٜے ٍٙ ؿخٗے ٝحُٞں ٓیں ٓؼُِّ ە ە ە یہ " 

حَٓیکہ چِے گ۔ ٛیںە گَٜ ٓے حیک ؿَیذ آىٓی چال ؿخطخ ٛے حٍٝ پَٜ آٗکٜ حٹٜخ کَ گَٜ کیطَف ٗہیں ىیکٜظخە ؿذ حٓے رٜیـ٘ے ُگظے ٛیں طٞ 

  ی رخص کَ ٍٛخ ٛٞں، ٝیٔے حٗگِی٘ڈ ٝحُے ٝحپْ آ ؿخطے ٛیں()یہ ٓیں حَٓیکہ کحیک هیخٍ ٍَٟٝ آطخ ٛے کہ یہ حیک رخٍ گیخ طٞ پَٜ ٝحپْ ٗہیں آٗے ٝحَ ە ە ە 

ٍ ؿٞ گیخ ٓٞ گیخ ە ە ە کہ٘ے کٞ ٓذ یہ ٛی کہہ کَ ؿخطے ٛیں کہ ؿِيی پیٔے کٔخ کَ ٝحپْ آ ؿخثیں گے ٓگَ کٞة کْ ٛی ٝحپْ آیخە ْٛ ىِ 

ٜے کپڑے رہٖ ٍٛے ٛیں، رڑے رڑے ٓیں ی ٓٞؿٜظے ٛیں کہ حگَ حط٘ی حچٜی ؿگہ چِے گ۔، حط٘ی حچٜی هٍٞحک کٜخ ٍٛے ٛیں، حط٘ے حچ

Sky scrappers  َۘح ٓ٘خۓ گخە َٛ کٞة ٝٛخں ؿخٗخ حٍٝ ٍٛ٘خ پٔ٘ي کَے گخ ە ە ە ٓگَ حگَ ٛٔیں یہ پظخ ٛٞ کہ َٓٗے ٓیں ٍٙ ٍٛے ٛیں طٞ کٕٞ حّ کخ ر

ں هْٔ کٜخ کَ کہظخ ٛٞں کہ هزَٝں کے رؼي رڑح حچٜخ ٓہَرخٕ ٓخُک حٝپَ ریٹٜخ ٛے، رڑح حچٜخ ٓکخٕ ِٓے گخ، کٜخٗے پی٘ے کی كَحهی ٛٞ گی طٞ ٓی

 پَ َث٘یں ُگی ٛٞں کہ ٓیں پہِے ؿخٝں، ٓیں پہِے ؿخٝں ە ە ە ٓگَ ە ە ە ٗخىحٗٔظگی ٛی ػٌحد حٍٝ ٗخىحٗٔظگی ٛی ٍكٔض ٛے ە ە ە 

َ   یہ ؿٞ ٛٔیں هٞف حٍٝ ریْ ٝ ٍؿخ کے ىٍٓیخٕ ٍکٜخ گیخ یہی رڑی رخص ٛےە حٓی كٞحُے ٓے ّٛيینِ  حیٔخٕ کہظے ٛیںە  کے حیٔخٕ کٞ رہض رڑح حکز

َ   کٔی ٗے پٞچٜخ کہ حیٔخٕ ٓیں ّٛيینِ  کخ ِٓٔک کیخ طٜخ طٞ رظخیخ گیخ کہ " ریْ ٝ ٍؿخء کے ىٍٓیخٕ طٜخ، پٞچٜخ گیخ کہ ریْ ٝ ٍؿخء کیٔے؟  حکز

َ   ّٛيینِ  ؿٞ ؿّ٘ض ٓیں  ٔخٕ ٛٞطخ ٛے کہ ٓیں ٗخیي ٝٙ پہال ٗوٚ ٛٞںٗے كَٓخیخ کہ " ؿذ ٓیں حپ٘ی ٗیکیٞں کٞ ىیکٜظخ ٛٞں طٞ ٓـٜے گۘ  حکز

ىحهَ ٛٞں گخ حٍٝ ؿذ ٓیں حپ٘ی هطخٝں کٞ ىیکٜظخ ٛٞں طٞ حّ هٞف ٓے کخٗپظخ ٛٞں کہ ىُٝم ٓیں رٜی ٗخیي پہال ٗوٚ ٓیں ٛی ٛٞں " 

 کَٗے ُگٞە  dictateٗہ حط٘خ رے هٞف ٍکٜٞ حٓیي کٞ کہ ہللا کٞ  حّ ُی۔ حیٔخٕ " ریْ ٝ ٍؿخء " کے ىٍٓیخٕ ٛےە

لِ  " ـۡ َٚ يَ َّٕ ٱَُِّ َ : ە ە ە اِ َٓ ُِّ ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ ُٗٞد ە ە ە ] ٌُّ حٍٝ ٗہ حط٘ے ڈٍٝ کہ ڈٍطے ڈٍطے َٓ ؿخٝە حیک ہللا کے ُٝی رڑی ػزخىحص  53َُ ٱُ حٕ ہللا یـلَحٌُٗٞد " [  

 ِْ ٓؼخٍ ٓیں ہللا کے ك٠ٍٞ پیٖ ٛٞۓ طٞ ہللا ٗے کہخ کہ کیٞں رٜت ٓیَی  کَطے طٜے حٍٝ رہض ڈٍطے طٜےە آهَ ڈٍطے ڈٍطے كٞص ٛٞ گ۔، ػخُ

ٗظَ آیخ کہ ٓیں ڈٍحٗے ٝحَ ٛٞںە چَ حد حىَٛ رٜی ڈٍطخ ٍٙە طـٜے ٓیَی کٞة حٍٝ چیِ یخى ٛی  patternٗوٜیض ٓیں کیخ طـٜے حیک ٛی ٓخٍی 

  ّ  کی حیک كيیغ ٓزخٍکہ ٛے کہ:  ٗہیں آةە ٍٍٓٞ حکَ

 ٔخٕ ٓے چخٛے "ٓے حچٜے گۘ ٛی۔ کہ حۘ ٓے چخ" ؿْ ٗے ہللا کٞ چخٛ٘خ ٛے حۘ 

ٔخٕ ٛٞ حٍٝ ریچ ٓیں پَٜ گڑرڑ ٛٞ کخّ آۓ گخ حٍٝ هخٙ ١ٍٞ پَ َٓطے ٝهض کخّ آۓ گخە یہ ٗہ ٛٞ کہ پیچٜے حچٜخ گۘ ٔخٕ ٛی حّ ُی۔ کہ طٔہخٍح گۘ 

ٗۘ  scepticismٗخَٓ ٛٞ کَ  fussکی  inquiryؿخۓ یخ ریچ ٓیں ٓے آطی ٛٞة  ٔخٕ حچٜخ زہ( کخ ٗکخٍ ٛٞ ؿخٝە آهَ طک ہللا ٓے گۘ )ٗک ٝ 

ٍِ ٍکٜٞە حیک كيیغ ٓیں پہِے رٜی کت رخٍ ٓ٘ ّ   خ چکخ ٛٞں کہ حیک رّيٝ ٍٓٞ ُٝ كٔخد کٕٞ ُے گخ؟ کے پخّ آیخ حٍٝ پٞچٜخ کہ هیخٓض کے ٍۘ  حکَ

ٍ  ٗے كَٓخیخ کہ ہللا هۘ  آپ   ـّذ ٛٞح کہ حّ ٓیں ٛ٘ٔ٘ے کی کیخ رخص ٛے؟  ٞى، ٝٙ ٛ٘ٔخ حٍٝ ْٛ٘ کے چَ ىیخە ك٠ٞ ـّذ ٛٞح، حٛلخد کٞ طؼ کٞ طؼ

ٞ ٛ٘ٔخ کیٞں؟ طٞ حّ ٗے کہخ: " ٗے حٓے ٝحپْ رِٞحیخ حٍٝ پٞچٜخ کہ طۘ  کیخ رخص ٛے؟ آپ   حگَ ہللا كٔخد ُے گخ طٞ ڈٍٝ، حّ ٓیں ٛ٘ٔ٘ے کی

َٓخ ِٝ  ك٠ِ َىحٓرَّش ٍ۬  ِٖٓ َٝ ٍۡ ََّ  ٱۡۡلَ ِٚ  َػ٠َِ اِ خ ٱَُِّ َٜ ُه ُۡ ٍِ  ُْ خ َٝيَۡؼَِ َٛ ََّ َظَو ۡٔ خ ُٓ َٜ َىَػ ۡٞ َظ ۡٔ ُٓ َٝ  ٍ۬ َ ذ ٍ۬  ك٠ِ ًُ ـٰ َظ ُِ  ٍ۬ ٖ ِزی ٞى]  (ٙ) ُّٓ ُٛ ٍَُس ۡٞ ُٓ  :6 ] 
 کے ًٓہ ٗہ ہٞ حٍٝ ٝٙ ہَ حیک کی ُیخىٙ ٍہ٘ے حٍٝ کٞثی) ٍُم کٜخٗے ٝحَ( ؿخٗيحٍ ٍٝثے ُٓیٖ پَ چِ٘ے ٝحَ حیٔخ ٗہیں کہ ح ٓکی ٍُٝی ہللا

ٞى کی ؿگہ کٞ حٍٝ چ٘ي ٍُٝ ٍہ٘ے کی ؿگہ کٞ ؿخٗظخ ہے ٓذ چیِیں کظخد ٓزیٖ )یؼ٘ی ُٞفِ ٓللٞظ( ٓیں )٠٘ٓز٢ حٍٝ ٓ٘يٍؽ ہیںە ُٛ ٍَُس ۡٞ ُٓ 
 []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 6: )آیض ٗٔزَ: 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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ْٛ ٗے حکؼَ ىٗیخ ٓیں ىیکٜخ ٛے کہ ؿذ کٞة ػخُی ظَف كٔخد ُیظخ ٛے طٞ َٗٓی ٓے ُیظخ ٛے حٍٝ ہللا ٓے رڑح ػخُی ظَف کٕٞ  یخٍٍٓٞ ہللا  

  ٍ  ٔخٕ ٛے ؿٞ ٛٔیں حپ٘ے ٍد پَ ٍکٜ٘خ چخٛی۔ۀخٕ کظ٘خ حچٜخ ٛےە " یہ ٝٙ گۘ پَ گۘ کٜٞ حّ رّيٝ کخ حپ٘ے ٍد یٗے كَٓخیخ کہ ى ٛٞ گخ، طٞ ك٠ٞ

حد ىٝرخٍٙ ٓخثْ٘ حٍٝ ٌٓٛذ کی ١َف ٝحپْ آطے ٛیں کہ ٌٓٛذ ٓیں کیخ حْٛ ٝؿہ ٛٞة کہ ٝٙ ٓخثْ٘ ٓے حُگ ٛٞ گیخ؟ پچِٜے ِٛحٍ رَّ 

آۓ حٍٝ ریچ ٓیں ىَٝٓی رہض ٓی طزيیِیخں آثیںە  (Romans)آۓ، ٍٝٓی  (Greeks)ىَٛ ٓے یٞٗخٗی ٛٞحە كخىػہ یہ ٛٞح کہ حِ  ہٓیں حیک كخىػ

حٛٔیض کٞ کْ کَ کے پیٖ کیخە هَإٓ کٞ حیک حیٔی کظخد ٓٔـٜخ  intellectualی٘خ حٍٝ كخٍحری ؿیٔے ىحٍٗ٘ٞٝں ٗے حٓالّ کی یخ هَإٓ کی ِٓ 

ِٝ ٓخثْ٘ طٜخ حّ کے َ طٜی حٍٝ ؿْ کخ حیک ؿۘ کۘ  پَ پٍٞح ٗہیں حطَطیە کٔخٍ کی رخص ٛے کہ حیک کظخد ؿٞ scientific standardsؿخٗے ُگخ ؿٞ 

 ٞد ٛٞ گیخە ٓے ٓـِۘ  institutionِٝ ٓے ٓـِٞد ٛٞ گیخە یؼ٘ی هخُن حپ٘ے طوِین کَىٙ حیک ؿۘ  ٛے،َ ؿٞ ٔخٕ ٍکٜخ ؿخٗے ُگخ کہ کۘ رخٍے ٓیں یہ گۘ 

حهظیخٍ کَٗے َٗٝع کی۔ ؿ٘ہٞں  explanatory methodsٔخٕ ِٓٔٔخٗٞں ٓیں پیيح ٛٞحە حّ کی ٝؿہ ٓے حٗہٞں ٗے حیٔے یہ حیک ػـیذ ٓخ گۘ 

ٗے هَإٓ کٞ رہض ىٍٝ کَ ىیخە حیک ِٛحٍ ٓخٍ یہ طٔخٗخ ٛٞح، حیک ِٛحٍ ٓخٍ ٓے حگَ ٓخث٘ٔيحٕ کچٜ کہہ ٍٛخ طٜخ حٍٝ ٝٙ ؿ٢ِ کہہ ٍٛخ طٜخ طٞ 

 ِٓ ِٖ ی٘خ، حِ ُٞگٞں ٗے هَإٓ پَ حػظزخٍ ٗہیں کیخە كخٍحری،  ِٖ ٗي حٍٝ حِ ٍۘ  ر پ رڑی ػِّص ٝ َٓطزہ ىیظے ٛٞ ريهٔٔظی هِيٕٝ ؿیٔے رڑے ٗخّ ؿٖ کٞ آ ر

ِٖ کٞ طَؿیق ىیەکٔی ٗے حِ  (Current scientific opinions)ٓے حٕ ُٞگٞں ٗے هَإٓ کی رـخۓ ٓٞؿٞىٙ ٓخث٘ٔی آٍحء  ٗي ٓے پٞچٜخ کہ کیخ ٍۘ  ر

ے ٓے ؿٞحد ىیخ کہ طْ ػخى ٝ ػٔٞى ٔظخهخٗہ کالّ ٓے ڈٍطخ ٗہیں ە ە ە؟ کیخ طـٜے ػخى ٝ ػٔٞى کے كخٍ کخ ٗہیں پظہ ە ە ە؟ حّ ٗے آگٞ حپ٘ے گۘ طۘ 

ػخى حٍٝ ػٔٞى طٜے رٜی کہ ٗہیںە ٓیَے پخّ طٞ کٞة ػزٞص ٗہیں ٛےە حگَ یہ کے ػٌحد کی رخص کَطے ٛٞ ٓـٜے طٞ یہ یویٖ رٜی ٗہیں کہ 

inquiry  َکے ُہـے ٓے کہخ ؿخطخ حٍٝ پَٜ حّ پinquiry  طٞ ٝٙ رڑی کی ؿخطی یہ ىیکٜ٘ے کے ُیے کہ ٝٙ ٛیں کہ ٗہں طٞ حّ كٞحُے ٓے

ِٖ حچٜی رخص طٜی حٍٝ ہللا کٞ رٜی پٔ٘ي آطی ٓگَ رظخَٛ حٓظہِحة حٗيحُ ٓے حّ ٗے کہخ کہ کٕٞ ٓے ػخى ٝ ػٔٞى کخ ػٌحد ە ە ە؟ کخٕ کہ آؽ حِ   ر

 ٕ ٛيیٞں ٓیں ٗکَ آۓ ٛیںەٗي ُٗيٙ ٛٞطخ طٞ ػخى ٝ ػٔٞى کے ٝٙ طٔخّ آػخٍ ىیکٜ ُیظخ ؿٞ حِ ٍۘ 

ٛۘ ٛۘ آؽ کے رڑے رڑے ىحٍٗ٘ٞٝں ٗے کہخ کہ "  ٛۘ ي  ٛۘ ي کخ ٝحهؼہ رڑح ك٠ٍٞ ٓخ ٛے، یہ  ٛٞ گخ ؿٞ طیٖ ِٛحٍ ٓیَ  messengerي ٍَٟٝ کٞة طیٍِكظخٍ ي 

 ۘٓ ٖ ٛے حٍٝ ٗہ پَٗيٙ ە ە ە حرٜی طک ٓـٜے طٞ ٓٔـٜ ٗہیں آة کہ ٓزخء ٓیں گیخ ٛٞ گخ حٍٝ حگِے ىٕ ٝحپْ آ گیخ ٛٞ گخە یہ ٗہ طٞ کٞة ؿِ  ِکِ ىٍٝ 

ٛٞطی طٞ پَٜ یہ ٓٔکٖ طٜخ کہ ٝٙ حگِے ىٕ ٝحپْ آ  electronic transportationیخ طٞ ُٓخٗے ٓیں کٞة کیٔے حگِے ىٕ کٞة ٝحپْ آ ٓکظخ ٛے 

ٕ   communication systemsؿخطخ ٓگَ حّ ُٓخٗے کے  ٗے کٞة ر٘يٙ رٜیـخ رٜی طٜخ طٞ ٝٙ پچیْ یخ طیْ ٓخٍ رؼي  کٞ ىیکٜظے ٛٞۓ حگَ ِٓیٔخ

ٝٙ ٝهض گٍِ گیخ، ٓخثِ٘ٔ آ  ٗے حیک هّٞ ىیکٜی ٛے کہ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی ٛےە ٝحپْ آیخ ٛٞ گخ یہ رظخٗے کے ُی۔ حے پیـٔزَ ٓیں

  گجیںە

حرٜی پچِٜے ىٝٗٞں کی رخص ٛے ىٝ چخٍ ٓخٙ پہِے " ٓزخثیٖ " کی کٜيحة َٗٝع ٛٞة، ؿذ کٜيحة َٗٝع ٛٞة حٍٝ ٓذ ٓے پہِے ؿٞ 

 ٓظٕٞ ٗکال حّ کے رخٍے ٓیں، ٓیں ٗے حیک حهزخٍ ٓیں حیک ٍپٍٞٹ پڑٛیە

That was a nation which used to worship sun  

 ِّ ٓزخ کخ ؿٞ ٓذ ٓے پہال ٗ٘خٕ ٗکال ٝٙ یہ طٜخ کہ یہ هّٞ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی ٛےە یٞں ُگظخ ٛے کہ ٝٙ حٗظظخٍ کَ ٍٛے طٜے  یؼ٘ی هٞ

 کہ هَإٓ کے یہ حُلخظ کذ پٍٞے ٛٞں: " حے رخىٗخٙ ٓیں ٗے حیک هّٞ ىیکٜی ٛے ؿٞ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی ٛے "

کَ ُیظے ٛٞ، آپ کخ ىٓخؽ هَحد ٛے، حط٘ی ٗخٗيحٍ حٗٔخٗی ٓل٘ظٞں کٞ آپ کٞة حٛٔیض ٗہیں  quoteرہض ٓے ىحٍٗ٘ٞ کہظے ٛیں کہ هَإٓ کٞ 

کَ ُی، رْ حٓی کخّ ٓیں ُگے ٛٞۓ ٛٞ ە ە ە ٓگَ ٗظَیخطی ١ٍٞ پَ  (fix)ٹٜخ کَ هَإٓ ٓیں كکْ ىَٛ ٓے ؿٞں ٛی حیـخى آة آپ ٗے حۘ ىیظے، حۘ 

ِٓ هَإٓ ٝ  حگَ آپ ال کے پڑٛیں طٞ آپ کٞ ػـیذ ٝ ؿَیذ كوخثن کخ حكٔخّ ٛٞ گخە ٓذ ٓے رڑی حّ كویوض کخ حكٔخّ ٛٞطخ ٛے كيیغ کٞ 

  ّ   :گَحٓی ٛے کہکخ حٍٗخىِ  کہ ٗہ یہ ُٓیٖ پہِی ُٓیٖ ٛے، ٗہ یہ آهَی ٛے، ٍٍٓٞ حکَ

کہ پَٜ رٜی  (ے آپ کٞ حّ کی ٓؼخٍ ىے چکخ ٛٞںؿّ٘ض حط٘ی رڑی ٛے ؿیٔے ٓیں پہِ)ؿذ ُٞگ ؿّ٘ض ٓیں ىحهَ کَ ُی۔ ؿخثیں گے، ظخَٛ ٛے " 

ؿّ٘ض ٓیں ؿگہ رچ ؿخۓ گی حٍٝ ؿذ ٝٙ ؿگہ رچ ؿخۓ گی طٞ ٗ۔ ُٞگ پیيح کی۔ ؿخثیں گے، پَٜ ٗ۔ َٓے ٓے آُٓخث٘یں َٗٝع ٛٞں گجیں حٍٝ 

 " پَٜ حٕ کٞ ؿّ٘ض ٓیں ىحهَ کیخ ؿخۓ گخە

یں حٍٝ َٛ ُٓیٖ ٓخص َٓطزہ ؿْ٘ ُے گی یؼ٘ی حٗچخّ َٓطزہ یہ رخص ٛے ؿٞ ٛٔیں رظخطی ٛے کہ ٓخص ُٓی٘یں ٛ symbolicیہ َٛف حیک 

process  گخە حّ ٓخٍے ٞٛprocess  ۘٓ گَ ٛٔخٍی کخث٘خص کی طؼٔیَ ٓیں چٜ حٍد ٓخٍ ُگے طٞ آپ ح ّيص حّ ١َف ٗکَ ٓکظی ٛے کہخکی 

 ۘٓ یہ طٞحطَ ؿخٍی ٍٛے گخ، ُٞگ  ّيص ٛے ؿْ ٓیں ٓخص ُٓی٘ٞں کخآٓخٗی ٓے کہہ ٓکظے ٛیں کہ یہ ریخُیْ یخ پی٘ظخُیْ حٍد ٓخٍ کی 

حٍد ٓخٍ کے رؼي كٔخد کظخد کی آهَی ٓخػظیں آثیں ە ە ە  45پَکٜے ؿخثیں گے، ؿّ٘ض ٓیں رٜیـے ؿخطے ٍٛیں گے حٍٝ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ 

 کہ یہ َٛف ٓیَی ٍحۓ ٛے ٓگَ ؿذ ٓیں حپ٘ی ٍحۓ ىیظخ ںٓگَ ٜٓ٘ق ٓے ٓظلن ٛٞٗخ ٍَٟٝی ٗہیں ٛےە یہ ٓیں پہِے آپ ٓے کہہ چکخ ٛٞ

ٓۘ  ںٛٞ ْ طٞ یہ رے ر٘یخى ٗہیں ٛٞطی رِکہ یہ حیک گہَے  ّٔ طخُؼے پَ ر٘یخى ٍکٜظی ٛےە ٓیں آپ ٓے رٜی یہی رخص کہظخ ٛٞں کہ ؿذ آپ کخ طـ

 کَ ٓے ؿخثیں طٞ آپ کٞ رٜی رڑی کَٗٔخطی رخطیں ٗظَ آثیں گجیںەریيحٍ ٛٞ حٍٝ ؿذ آپ هَإٓ ٝ كيیغ کے ٓطخُؼے ٓیں ؿخثیں حٍٝ ؿٍٞ ٝ كِ 

کی  Big crunchکے رخٍے ٓیں هَإٓ ٓیں طخثیي ٛٞ گت ٓگَ هَإٓ  Big bangرخص کی ١َف آطخ ٛٞںە یہ طٞ ػخرض ٛٞ چکخ ٛے کہ حد ٓیں حگِی 

کی ٓطخروض کے ٓخطٜ  Big crunchطخثیي کَطخ ٛٞح ٗظَ ٗہیں آطخە ٓیں ٓؼٌٍص هٞحٙ ٛٞں کہ آپ کخ ٓـٜ ٓے ٓظلن ٛٞٗخ ٍَٟٝی ٗہیں ٓگَ هَإٓ 

 آطخە هَإٓ کخث٘خص کے پٜیالٝ کی رخص طٞ کَطخ ٛے حٍٝ رڑے ٓخىٙ ٓے حُلخظ ٓیں کہظخ ٛے کہ ِظخ ٛٞح ٗظَ ٗہیںِظخ ؿۘ ِٓ 
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خٓءَ "  َٔ َّٔ خ َٝٱُ َٜ ـٰ َ٘ ۡی َ٘ َٕ  َٝاَِّٗخ رِؤَۡيْیي ٍ۬  رَ ُؼٞ ِٓ ٞ ُٔ ٍَسُ  َُ ۡٞ ُٓ ٌّحٍیَخص ] "  [  ) ْٛ ٗے حّ کخث٘خص کٞ ر٘خیخ حٍٝ ْٛ حٓے پٜیال ٍٛے ٛیں(47:  حُ

ث٘خص کے ٓکڑٗے کی رخص ٗہیں کَطخ حّ ُی۔ ٗہیں کَطخ کہ هَإٓ حیک ٗ۔ ١َیوہء کخٍ کی هزَ ىیظخ ٛے، حیک ػـیذ یہ طٞ ٝٙ کہظخ ٛے ٓگَ ٝٙ کخ

پٍٞی کخث٘خص ٓے حپ٘ے طؼِن کٞ ٝحٟق کَطخ ٛےە حّ آیض کٞ ٓٔـٜ٘ے کے ُی۔ حیک رخص یخى  ٝ ؿَیذ ٓی ٝٙ آیض ٛے ؿْ ٓیں ہللا طؼخُیٰ 

کَ ٍٛی ٛیں حٍٝ ؿٞ  lose ٛے کہ گَّ ٓظخٍے یخ ؿظ٘ی رٜی ؿِ٘ے ٝحُی چیِیں ٛیں یہ حپ٘ی كَحٍص ٍکٜی۔ گخ ە ە ە کخث٘خص کخ حیک ر٘یخىی حٍٛٞ

ٗہیں ٛے حّ ُی۔ طٔخّ گَّ  source)ؿٌد( کَطی ٛیں حٍٝ چٞٗکہ کخث٘خص ٓیں كَحٍص کخ کٞة حٍٝ  gainٹٜ٘ڈک ٝحُی چیِیں ٛیں ٝٙ كَحٍص 

كخَٛ کَ ٍٛی ٛیں ؿذ ٝٙ حیک ىٍؿے پَ آ کے رَحرَ ٛٞ ؿخثیں گجیں طٞ پَٜ ىٝٗٞں چیِیں حپ٘ی كَحٍص کٜٞ ٍٛی ٛیں حٍٝ ٹٜ٘ڈی چیِیں كَحٍص 

  ەهخٍؽ ٛٞٗخ َٗٝع ٛٞ ؿخۓ گی (lose)١َف كَحٍص 

حٗـخّ حّ پٍٞی کخث٘خص کخ یہ ٗظَ آطخ ٛے کہ یہ پٍٞی کی پٍٞی كیخص ٗخکخٍٙ رٖ ؿخۓ گیە یہ ٓکَٔ ٗخکخٍٙ کخث٘خص رٖ  scientificکہ حیک  كظّیٰ 

ر٘ي کَ ىے گی کیٞٗکہ کخث٘خص حپ٘ے ٝؿٞى کے رخَٛ ٓے  (sbsobption & losing)ؿْ ٓیں كَحٍص طٔخّ ١َف ٓے ؿٌد حٍٝ حهَحؽ ؿخۓ گی کہ 

کچٜ ٗہیں ُے ٍٛی حٍٝ ٗہ حپ٘ے ٝؿٞى ٓے رخَٛ کچٜ ىے ٍٛی ٛے حّ ُی۔ حیک ٓظلن ػِیہ حٍٛٞ یہ ٛٞ گخ کہ یہ کخث٘خص ىٝٗٞں ١َف ٓے 

ٗظَ ٓے کٞة كظّٔی كیِٜہ کیخ ؿخۓ گخ طٞ حیک ٓکَٔ ریچخٍگی،  کظہءحٍٝ حگَ رہض آگے رڑٛ کَ ٓخث٘ٔی ۘٗ حپ٘ی كَحٍص حٍٝ ُٗيگی کٜٞ ىے گی 

 ِٕ پخک  ٓکَٔ ٓٞص حٍٝ ٓکَٔ ین رٔظگی ٛے ؿٞ حّ کخث٘خص کخ حٗـخّ ٛے ٓگَ طٜٞڑے ٓے كَم کے ٓخطٜ ە ە ە یہ آیض آپ ٗے رہض ىكؼہ هَآ

 ٓیں طالٝص كَٓخة ٛٞ گی، یہ رڑی ػـیذ ٝ ؿَیذ ٛے:

 

 

 

 

 

 

 

ٍٞ کی ٓؼخٍ حیٔی ؿیٔے حیک ١خم کہ حّ ٓیں چَحؽ ٛے، ٝٙ چَحؽ حیک كخّٗٞ ٓیں ٛے ٝٙ ٍٞ ٛے آٓٔخٗٞں حٍٝ ُٓیٖ کخ حّ کے ۘٗ ہللا ۘٗ )

ٍٞد کخ ٗہ پچْٜ کخ، هَیذ ٛے کہ حّ کخ طیَ كخّٗٞ گٞیخ حیک ٓظخٍٙ ٛے ٓٞطی ٓخ چٔکظخ ٍٖٝٗ ٛٞطخ ٛے، رَکض ٝحُے پیڑ ُیظٕٞ ٓے ؿٞ ٗہ پۘ 

 ٍٞ ە ە ە (ٍٞ پَ ۘٗ ٜے حگَچہ حٓے آگ ٗہ چٜٞۓ، ۘٗ ٹرَٜک حۘ 

حّ آیض ٓیں کچٜ رخطیں ػـیذ ٝ ؿَیذ ٛیں هخٙ ١ٍٞ پَ یہ رخص کہ یہ حیک حیٔخ چَحؽ ٛے ؿْ کی كَحٍص ٓیں کزٜی کٔی ٗہیں آطیە حّ 

ٛے حٍٝ طٞحٗخة کٜٞ ٍٛی ٛے ٓٞحۓ کخث٘خطی ُٗيگی کے رخٍے ٓیں ٛٔخٍح ر٘یخىی هٞف یہ ٛے کہ حّ کخث٘خص کخ َٛ ًٍٙ طٞحٗخة کٞ هخٍؽ کَ ٍٛخ 

حٕ رڑے رڑے حیٹٔٞں کے پٜٹ٘ے حٍٝ پَٜ ؿِ٘ے کے ٛٔخٍے پخّ حّ طٞحٗخة کخ کٞة حٍٝ ًٍیؼہ ٗہیں ٛےە ٓگَ ٛٔخٍح یخ ٓخثْ٘ کخ یہ هٞف رے 

 ٍِ ی ر٘یخى حیک حیٔے چَحؽ هَإٓ ہللا یہ کہظخ ٛے کہ یہ ؿٞ ٓیں پٍٞی کخث٘خص کٞ ُٗيگی حٍٝ كَحٍص ىے ٍٛخ ٛٞں حّ ک ر٘یخى حّ ١َف ٛے کہ روٞ

 ٞ کزٜی هظْ ٗہ ٛٞ گیەکی ١َف ٛے ؿْ کی كَحٍص حٍٝ َُ 

 So the idea of losing energy in the universe is anti Quran  

 )کخث٘خص ٓے كَحٍص کخ هظْ ٛٞ ؿخٗخ حیک حیٔخ ٓٞؿٞىٙ ٓخث٘ٔی ٗظَیہ ٛے ؿٞ هَإٓ کے هالف ٛے(

ٍٞ ٛے کہ ؿیٔے حیک ١خهچے ٓیں حیک چَحؽ ؿِظخ ٛٞ، ٓؼخٍ ىی ٛے کہ ہللا حّ ١َف کخث٘خص کخ ۘٗ يح ٗے حیک حیک حٍٝ رخص ٓ٘ی۔ ە ە ە یہخں هۘ 

حّ کے رؼي حیک آث٘ہ ٛٞ حٍٝ ٍٝٗ٘ی کخ حیک ِِٓٔہ آگے چَ ٍٛخ ٛٞ حٍٝ یہ طٔخّ ٍٝٗ٘ی ؿٞ ٛٔیں کخث٘خص ٓیں ٜٗیذ ٛٞ ٍٛی ٛے یہ پٍٞی 

ٗہیں ٛٞطخ حّ ٓیں کزٜی کٔی ٗہیں ٛٞطیە حّ  injuredؿٞ کزٜی رٜی ٛے  sourceٓے ٗکَ ٍٛی ٛے حٍٝ یہ ٝٙ  sourceکی پٍٞی حیک 

ٍٞ ٛے ٝٙ کزٜی رٜی کْ ٗہیں ٛٞطخ حٍٝ ٗہ ٛی ُیخىٙ ٛٞطخ ٛےە ؿٞ ٓويحٍ ہللا ٗے حّ کی َٓطّذ کَ ىی ٛے ُی۔ حّ کخث٘خص ٓیں ؿظ٘خ رٜی ۘٗ 

 حٟق ٗہیں ٛےەٝٙ حٓی ١َف ٍٛے گی ە ە ە ٓگَ حیک كَم کے ٓخطٜ ؿٞ حرٜی ٓخث٘ٔيحٗٞں کے ٓخٓ٘ے ٝ

حیک رخص پَ ؿٍٞ کیـی۔ گخ ە ە ە حّ کے رخٍے ٓیں حرٜی كخٍ ٛی ٓیں طـَرخص رٜی ٛٞ ٍٛے طٜے، حهزخٍحص ٓیں ٍپٍٞٹْ رٜی آثیں کہ حگَ 

)ىٛخص( کی حیک  metalٓے گٍِح ؿخۓ طٞ کْ ١َف  (high speed velocity)کٞ حٗظہخة طیِ ٍكظخٍی  (protons)کٔی حٗيٛیَے ؿخٍ ٓیں پَٝٹخٗٞں 

ٍٞ ٓے ٗکَ ر٘ظی ٛے حٍٝ کْ ١َف پَٝٹخٕ ىٛخص ٓیں ڈِٛظے ٛیںە حٓی ١َف یہ حیک ػـیذ ٝ ؿَیذ ٓٞحٍ ٛے کہ کْ ١َف ہللا کے ۘٗ 

 ٞى پٌیَ ٛٞة؟ کیٔے ٓٔکٖ ٛے؟کخث٘خص ٝؿۘ 

 ُٚ َٞٲصِ  ٍُُٗٞ  ٱَُِّ ـٰ َٔ َّٔ ِٝ  ٱُ ٍۡ َُ  َٝٱۡۡلَ َؼ ِٙۦ َٓ ٍِ س ٍ۬  ُٗٞ ٰٞ ٌَ ۡ٘ ِٔ زَخفٌ  كِیَہخ ًَ ٜۡ زَخفُ  ِٓ ٜۡ ِٔ ُۡ َُِّؿخَؿشُ     َُُؿخَؿش   ك٠ِ ٱ ًٌَذٍ۬  ًَؤَََّٗہخ ٱُ ۡٞ ًَ  ٍ۬ ٟ ََس ٍ۬  ِٖٓ ُيَٞهيُ  ُىٍِّ ـَ ش ٍ۬  َٗ َُ ََ ـٰ زَ ُّٓ 
ُٚ َٗ  َُۡيُظَٞٗش ٍ۬  ۡٔ َٔ ۡٔ ْۡ طَ َُ ۡٞ َُ َٝ َُۡيُظَہخ ُي٠ٓ٠ُِء  ٌَخُى  رِیَّش ٍ۬ يَ َۡ ََ َؿ َٝ هِیَّش ٍ۬  َۡ َٗ  ََّ ٌٍٍ۬ ٍ ٍ۬ خ ٌٍ َػ٠َِٰ ُٗٞ خٓءُ     ُّٗٞ َ٘ َٖٓ يَ ِٙۦ  ٍِ ٞ ُ٘ ُِ ُٚ َّ٘خِّ  يَۡہِيٟ ٱَُِّ ُِِ ََ ـٰ َؼ ۡٓ ُٚ ٱۡۡلَ َُِد ٱَُِّ َٝي٠َۡ   

( ٌٍْ۬ ٠ۡء  َػِِی َٗ  َِّ ٌُ ُٚ رِ ٍُّ٘ٞ]  (َٖ٘ٝٱَُِّ ٍَُسحُ ۡٞ ُٓ  :35 ] 
یض کی كخُض ػـیزیہ حیٔی ہے ؿیٔے )كَٝ کَٝ ہللا طؼخُٰی ٍٗٞ )ہيحیض( ىی٘ے ٝحَ ہے آٓٔخٗٞں کخ حٍٝ ُٓیٖ کخ حّ کے ٍٗٞ ہيح

حیک ١خم ہے )حٍٝ( حٓٔیں حیک چَحؽ )ٍکٜخ ہے حٍٝ( ٝٙ چَحؽ حیک ه٘يیَ ٓیں ہے )حٍٝ ٝٙ ه٘يیَ حیک ١خم ٓیں ٍکٜخ ہے حٍٝ( ٝٙ 
ؿخطخ ه٘يیَ حیٔخ ٛخف ٗلخف ہے ؿیٔخ حیک چٔکيحٍ ٓظخٍٙ ہٞ )حٍٝ( ٝٙ چَحؽ حیک ٗہخیض ٓلیي ىٍهض )کے طیَ( ٓے ٍٖٝٗ کیخ 

ہے کہ ٝٙ ُیظٕٞ )کخ ىٍهض( ہے ؿٞ )کٔی آڑ کے( ٗہ پٍٞد ٍم ہے حٍٝ ٗہ پچْٜ ٍم ہے حّ کخ طیَ )حّ هيٍ ٛخف حٍٝ ِٓگ٘ے ٝحَ 
ہے کہ( حگَ حّ کٞ آگ رٜی ٗہ چٜٞثے طخہْ حیٔخ ٓؼِّٞ ہٞطخ ہے کہ هٞى روٞى ؿَ حٹٜے گخ )حٍٝ ؿذ آگ رٜی ُگ گجی طذ طٞ (ٍٗٞ 

ٰی حپ٘ے )حّ( ٍٗٞ )ہيحیض( طک ؿْ کٞ چخہظخ ہے ٍحٙ ىیظخ ہے حٍٝ ہللا طؼخُٰی ُٞگٞں )کی ہيحیض( کے ُیے ػِی ٍٗٞ ہے )حٍٝ( ہللا طؼخُ
ٍُّ٘ٞ)یہ ٓؼخُیں ریخٕ كَٓخطخ ہے حٍٝ ہللا طؼخُٰی ہَ چیِ کٞ هٞد ؿخٗ٘ے ٝحَ ہےە  ٍَُسحُ ۡٞ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 35: )آیض ٗٔزَ:  ُٓ
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ٞى ٓیں آ گیخ حٍٝ حگَ ٍٞ ٛے طٞ حّ ٓے ٓخىٙ کیٔے ٝؿۘ ہیخص پَ ٓٞحٍ کَطے طٜے، ٓخىیض ٝحُے کہظے طٜے کہ حگَ ہللا ۘٗ پَحٗے ُٓخٗے ٓیں ُٞگ حُٰ 

کہ آثٖ ٓٹخثٖ  )ىَثَ( ىی۔ ؿخطے طٜے كظّیٰ  argumentsٍٞ کخ ح١الم ٗہیں ٛٞ ٓکظخە ٝٙ رڑے رڑے ٞى ٛے طٞ ك٘خ پٌیَ ٛے پَٜ حّ پَ ۘٗ ٓخىی ٝؿۘ 

ٍ ٓخىٙ حیک ىَٝٓے حٝ energyکے هٞحٗیٖ ىے کے یہ ػخرض کَٗخ َٗٝع کَ ىیخ کہ  speedهٞحٗیٖ یخ  mathematicalکخ ٝهض آ گیخ کہ ؿذ حّ ٗے 

یہ حّ پَ  ٓیں ريٍ ؿخطخ ٛے ٓگَ energyٓخىے کی ٗکَ حهظیخٍ کَ ُیظی ٛے حٍٝ ٓخىٙ  energyٓیں ريٍ ٓکظے ٛیں یؼ٘ی کخث٘خص ٓیں 

کے طلض آپ طٞحٗخة حٍٝ حّ کے طؼخَٓ کٞ ىیکٜ  Theory of relativity ٓے گِحٍ ٍٛے ٛٞە ٓوظَٜح   speedٓ٘لَٜ ٛے کہ آپ حٓے کظ٘ی 

ٓگَ ٓیں کچٜ حٍٝ رخص کہظخ ٛٞں ە ە ە ١خهچہ طٞ حپ٘ی ؿگہ ٛے، َُٝحٍ ە ە ە ؿیَ ٓظـیَ ە ە ە حیک حیٔخ چَحؽ ؿْ کٞ ُٞ ٗہ حٝپَ ٛٞ گی ٓکظے ٛٞ 

 ٗہ ٗیچے ٛٞ گی، ٗہ کْ ٛٞ گی، ٗہ ُیخىٙ ٛٞ گیە حیک َِٓٔٔ طٞحٗخة حٍٝ حیک َِٓٔٔ ُٗيگی ىی٘ے ٝحَ ہللا ە ە ە ٓگَ ٝٙ ٗہیں، حّ کے رخَٛ

ؽ کے رخَٛ( ؿٞ ٍٝٓ٘ی پٜٞٹ ٍٛی ٛے حّ ٗے آگے كیخص کی طوِین کی ٛے، طٞحٗخة کی ٗکَ رٜی حهظیخٍ کی ٛے حٍٝ ٓخىی )حّ چَح

 ِٕ ٞى کے ىٍٓیخٕ رہض ٓے حیٔی ٍٛٞطیں ٛیں ؿٖ ٓے کٞة آگخٙ ٗہیں، ؿٖ ٓے ٍٞ حٍٝ ٝؿۘ ٛے کہ ۘٗ  ٗخٍطخ  ٓـیي ٓیں حِ  ٝؿٞى رٜی پخیخ ٛےە هَآ

ٍ کے ١ٍٞ پَ کخث٘خص ٓیں کچٜ رٜی ٗہیں ٓخٗخ ؿخطخ طٜخ ٓگَ حد ٍكظخٍ کے ُی۔ پالُٓہ کخ ٝؿٞى ٓخٓ٘ے آیخ ٛے حرٜی ٓخثِ٘ٔ رٜی آگخٙ ٗہیںە ٓؼخ

ٍٞ کخ حٗؼکخّ یخ حَٗحم ٛے حّ طٞ ُگظخ حیٔے ٛے کہ ہللا یہ ٝحٟق کَٗخ چخٛظخ ٛے کہ ٓـٜے طٞ کٞة حػَ ٗہیں ٝحهغ ٛٞطخ ٓگَ ؿٞ َٛف ٓیَے ۘٗ 

 پَ کخث٘خطٞں کی ُٗيگی ٓ٘لَٜ ٛےە

"  ُٚ ٍُ  ٱَُِّ َٞٲصِ  ُٗٞ ـٰ َٔ َّٔ ِٝ  ٱُ ٍۡ ٍُّ٘ٞە ە ە ]  َٝٱۡۡلَ ٍَُسحُ ۡٞ کے ُی۔ حٓظؼٔخٍ ٗہیں  power houseٍٞ کخ ُلع رٌحطہ طٞحٗخة کے کٔی رٜی آیض ٓیں ۘٗ  35:  ُٓ  ] "

ٓیں ہللا کخ ٓؼـِٙ ٗہیں ٛے حّ کظخد کخ ە ە ە  (miracle)ٛٞح کٔی رٜی آیض ٓیں چخٗي کٞ ؿِظخ ٛٞح چَحؽ ٗہیں کہخ گیخە یہ رٜی حیک ٓؼـِٙ 

ٓٔـٜظخ، حگَ آپ ہللا کٞ ٓخٗٞ طٞ پَٜ کٞة ِٓٔہ ٗہیں ٛے ٓگَ حگَ آپ ہللا کٞ ٗہیں ٓخٗظے طٞ یہ حّ کظخد کخ ٓؼـِٙ ٛے کہ پٍٞی کظخد ٓیں 

 ٍٓٞؽ کٞ ؿِظخ ٛٞح چَحؽ کہخ گیخ حٍٝ چخٗي حّ ٓے ٍٖٝٗ ٛٞحە

 ََ ََٝؿَؼ  "  ََ َٔ َو ُۡ َّٖ  ٱ ح كِیِہ ٍ۬ ٍ ٔۡ َٝؿَ  ُٗٞ َّ٘ ََ ٱُ خ )َؼ ََحؿ ٍ۬ ِٓ ٍَُسُٗٞف] (َْٙٔ  ۡٞ [ "  حٍٝ کیخ چخٗي کٞ حٕ کے ىٍٓیخٕ ٍٖٝٗ حٍٝ کیخ ٍٓٞؽ کٞ چَحؽ() 16:  ُٓ

هٞى ؿِظخ ٛٞح هَحٍ ىیخ گیخ ٛٞە حّ کے رَػکْ کٞة  یؼ٘ی كیَحٕ کٖ رخص یہ ٛے کہ حیک آیض رٜی حیٔی ٗہیں ٛے ؿْ ٓیں چخٗي کٞ رٌحصِ 

 ٛٞح ٗہ هَحٍ ىیخ گیخ ٛٞە حیٔی آیض ٗہیں ٛے ؿْ ٓیں ٍٓٞؽ کٞ ؿِظخ

This is a major fact of cosmic interpretation  ۘکَیْ آپ کی حّ کخث٘خص کخ كّٜہ ٛی يحٝٗيِ ٓگَ حیک رہض رڑح ٓٞحٍ یہ پیيح ٛٞطخ ٛے کہ ه

ے ٓؼخٍ ىی ٛے، ٗہیں ر٘ظخ ٝٙ طٞ کہظخ ٛے کہ ٓیں طٞ ١خهچہ ٓیں ٛٞں، ٓـٜ ٓے طٞ ٛٞ کَ چیِیں گٍِ ؿخطی ٛیںە ہللا ٗے ١خهچے ٓے حپ٘

ٗے حَٗحهیہ کے ٗخّ ٓے حپ٘ے حیک كِٔلے ٓیں ىی طٜی ؿٔے  Platinus of Egyptٗے حٍٝ حّ ٓے پہِے  Dinesisحیٔی ٛی ٓؼخٍ 

ٗٞكال١ٞٗی ٗظَیہ کہظے ٛیں حٍٝ رؼي ٓیں حٓی حَٗحهی كِٔلے پَ ؿٍٞ کَطے ٛٞۓ َٓٞٗخ ٍّٝ ٗے رٜی ؿٔخىحص حٍٝ ٗزخطخص ٝؿیَٙ پَ حپ٘خ 

ٍٞ ٗے حٗٔخٕ کی ًٛخٗض ٓیں حپ٘ے ٝؿٞى کٞ ٓکَٔ طَح طٞ حّ ٗے ٓوظِق ٍٛٞطیں حهظیخٍ کیں حٍٝ رآلهَ حّ ۘٗ ٍٞ ٗیچے حۘ ذ یہ ۘٗ كِٔلہ ىیخ کہ ؿ

ٍٞ ٗکَ ٍٛخ ٛے حّ کخ حّ ٓے کٞة ٝحٓطہ ٗہیںە حّ هٞى ٝٙ طٞحٗخة ؿْ کے پْ ٓ٘ظَ ٓے یہ ۘٗ  ٍٞ ٓخىیض ٓیں ڈٛال ٛےە رٌحصِ کیخ حٍٝ ۘٗ 

؟ ٓگَ حیک چیِ ؿٞ ٛٔیں ٓٔـٜ يَٛ ٛےؿگہ ؿ٢ِ ٛٞ ؿخطخ ٛے یؼ٘ی یہ کہ٘خ رڑح ٓ٘کَ ٛے کہ ہللا کیخ ٛے؟ کِ  ٞىیض کخ كِٔلہ حپ٘ی١َف ٝؿۘ 

ٞى کے ٍٞ حٍٝ ٝؿۘ ٍٞ ٛی حّ پٍٞے ٝؿٞى کخ هخُن ٛے ٓگَ ۘٗ هٞى ٗہیں رِکہ حّ کخ پیيح کَىٙ ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ کخ ۘٗ  يح رٌحصِ ٓیں آطی ٛے کہ هۘ 

ِْ ٓیں ٗہیں ٛیں حٍٝ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ آٗے ٝحُی کی حیٔی ٛیں ؿٞ ْٛ ٓیں ٓے کٔی کے ػِ  energyىٍٓیخٕ کظ٘ی ٍٛٞطیں طٞحٗخة حٍٝ 

 کٞ طٞحٗخة حٍٝ ٓخىے کے ىٍٓیخٕ ٓٞؿٞى ٍٛٞطٞں کٞ ٓٔـٜ٘ے کے ُی۔ رے طلخٗخ ٓل٘ض کَٗی پڑے گیە ٛيیٞں ٓیں حٗٔخٕ

ٗہیں کَطخ یخ ٓیَے ِٗىیک ٗہیں کَطخە ٓؼخف کیـی۔ گخ ە ە ە  accept)کخث٘خطی ٓکڑحٝ( کٞ رخُکَ  cosmic crunchٓیں آپ ٓے کہہ ٍٛخ طٜخ کہ ہللا 

حٓکٞ رڑح آٓخٕ ر٘خ ىے گخە هیخٓض کٞ طٞ ٝٙ رہض رڑح ػَٔ  يح کی ١َف ٓے کالّ کَٗے ٝحَ ٗہیں ٛٞں ٓگَ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ ہللا طؼخُیٰ ٓیں هۘ 

ٓیں کہخ کہ یہ پٍٞی کخث٘خص  thesisٗیکَٜح ٗے حپ٘ے  هَحٍ ىیظخ ٛے ٓگَ حّ پٍٞی کخث٘خص کٞ ٓٔیٹ٘خ حّ کے ُی۔ رہض آٓخٕ ٛےە چ٘يٍح

 massیہ ٓٞچ کَ هٞف ُىٙ ٛٞ گ۔ کہ حط٘خ رڑح  cosmologistsٓٔٹظے ٓٔٹظے ٝحپْ حٓی ؿگہ آ ؿخۓ کی ؿہخں ٓے یہ َٗٝع ٛٞة طٜی طٞ 

کخ كَ یہ ٗکخَ کہ حّ کخ حٗکخٍ کَ ىیخ کہ یہ  ىٝرخٍٙ ٓٔٹے گخ ە ە ە؟ یہ ٓٔٹ کَ ؿخۓ گخ کہخں ە ە ە؟ آهَ یہ کظ٘خ رڑح گُٞہ ٛٞ گخ طٞ حٗہٞں ٗے حّ

ٍے ٛی حّ کی حیک ّٓيص ٓظؼیٖ کَ ُی حٍٝ حیک كي ٓوٍَّ کَ ُی کہ یہخں آ کَ یہ ٓیں ٗہیں ڈِٛے گخ، حّ کے رـخۓ حٗہٞں ٗے حۘ  massکٔی 

contraction  ٓکڑحٝ( ٍک ؿخۓ گخە هَإٓ کی یہ ىٝ آیخص(cosmic reality ٛ ْٛیںە حیک ٝٙ ؿْ ٓیں ہللا کے ۘٗ کٞ ٓٔـٜ٘ے کے ُی۔ رہض ح ٍٞ

 کی ٓؼخٍ کٞ چَحؽ ٓے ٝحٟق کیخ گیخ ٛے حٍٝ ىَٝٓی آیض: 

 " ُٚ ٍُ  ٱَُِّ َٞٲصِ  ُٗٞ ـٰ َٔ َّٔ ِٝ  ٱُ ٍۡ ٍُّ٘ٞە ە ە ]  َٝٱۡۡلَ ٍَُسحُ ۡٞ حٕ ىٝٗٞں آیخص کٞ ٓال کَ ىیکٜخ ؿخۓ طٞ پظہ چِظخ ٛے کہ یہ کخث٘خص ىٍٓیخٕ ٓیں آ کَ  35:  ُٓ  ] "

ٛے ؿٞ رہض رڑح ٛے ە ە ە ٗخیي  visionطؼِن آؽ طک ٓخث٘ٔی ٗظَیخص ٓے ٗہیں ٛےە آپ کٞ رظخ ىٝں کہ هَإٓ حیک ٓکڑے گیە حٓکخ کٞة 

حّ رکَٜطی ٛٞة کخث٘خص  ٛٞں گجیںە حَٛٞ  ٗہیں  slowيح کے ِٗىیک چیِیں ٓٔظوزَ ٓیں کزٜی ٓخث٘ٔيحٕ حّ كویوض طک پہ٘چ ؿخثیں کہ هۘ 

 ۘٓ چیِٝں کٞ ٓٔض ٍكظخٍ ٛٞ کے ٝحپْ پِٹ٘خ چخٛی۔ ٓگَ حّ  خ ٝٙ ؿٜٹکخ هظْ ٛٞ گخ طٞ حَٛٞ  ک Big bangٔض ٛٞٗخ چخٛی۔ کیٞٗکہ ؿذ کٞ 

يح ٗے کٞة حیٔخ ر٘يٝرٔض کیخ ٛٞح ٛے کہ ریچ ٓیں آ کَ ػظیْ هيٍص ٝحُے ٍد کی ٗظَ ٓیں حیٔخ ٗہیں ٛے رِکہ حیٔخ ُگظخ ٛے کہ ؿیٔے هۘ 

ٞ ؿخثیں گجیںە ر١َخٗیہ ٓیں کچٜ طـَرخص ٛٞۓ ؿْ ٓے پظخ چال کہ حیٔخ ِٓے گی حٍٝ چیِیں ِٓیي طیِ ٍكظخٍ ٛٞٗخ َٗٝع ٛ pushحٓے کٞة 

 ٛٞ ٍٛخ ٛے کہ چیِیں حٍٝ طیِ رٜخگ٘خ َٗٝع ٛٞ گجیں ٛیںە  كویوظخ  

 " ُٚ َٞٲصِ  ٍُُٗٞ  ٱَُِّ ـٰ َٔ َّٔ ِٝ  ٱُ ٍۡ ٍُّ٘ٞە ە ە ]  َٝٱۡۡلَ ٍَُسحُ ۡٞ " [  Relativity is not the last speedٓیں حیک ٗت كویوض ٛٔخٍے ٓخٓ٘ے آ ٍٛی ٛے کہ  35:  ُٓ

کیٞٗکہ ٍٝٓ٘ی کی ؿٞ ٓٞؿٞىٙ ٍكظخٍ حیک َکٜ چٜیخٓی ٍِٛح ٓیَ كی ٓیک٘ڈ ٛے حّ ٓے رٜی کت گ٘خ ُیخىٙ طیِ ٍكظخٍی ٓے چیِیں حپ٘ے 
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ْ طٜٞڑح ٛیں کہ رخآلهَ کخث٘خص کی َٛ چیِ رٜخگظے رٜخگظے حپ٘خ ٝؿٞى کٜٞ ریٹٜے گیە ٛ pushesَٓکِ ٓے رٜخگ٘ے کٞ طیخٍ ٛیں حٍٝ حط٘ی ُیخىٙ 

 ٓخ رٜخگظے ٛیں طٞ طٜٞڑح ُٕٝ طٞ کْ ٛٞطخ ٛی ٛے ٗخ ە ە ە طٞ یٞں ٓٔـٜی۔ کہ ؿذ کخث٘خطی ٝؿٞى رٜخگیں گے، رہض طیِ رٜخگیں گے طٞ یہ حط٘ی

ّ کے ٞى کے َٛ ًٍّے کٞ کٜٞ ریٹٜیں گے حٍٝ پَٜ ٝٛی طٞحٗخة کخ حیک رَٜپٍٞ ٓٔ٘يٍ ٛٞ گخە حٛٞ ؿخۓ گی کہ رخآلهَ یہ حپ٘ے ٝؿۘ  dietingگہَی 

 :رکَٜٗے پَ ؿٞ ہللا ٗے هَإٓ کی آیض ریخٕ کی ٛے ٝٙ رڑی ٛی ػـیذ ٛےە ٝٙ ٓیں آپ کٞ ٓ٘خطخ ٛٞں

 " َّ ۡٞ ِٟٞ يَ خٓءَ  َٗۡط َٔ َّٔ ط٠َِّ  ٱُ َُ  َِّ ـِ ِ ّٔ ڪُُظذِ  ٱُ ِۡ َٴٗزیَخءە ە ە ]     ُِ ٍَُسح ۡٞ ْٛ آٓٔخٕ کٞ ُپیٹیں گے ؿیٔے کخؿٌٝں کخ ١ٞٓخٍ ُپیٹخ  )ؿْ ىٕ 104:  ُٓ  ] "

 ؿخٗخ(

ِْ کخّ هظْ کَ کے رکَٜے ٛٞۓ کخؿٌٝں کخ ڈٛیَ ؿِيی ؿِيی ٓٔیٹ ُے ە ە ە حٓی ١َف ػِ  ؿیٔے کٞة ؿِيی ؿِيی حٹٜظخ ٛٞح ١خُذِ  حیٔے

ٗے رڑی هٞرٍٜٞطی ٓے حّ حٗيحُ ٓیں ریخٕ کیخ ٛے کہ ؿذ ْٛ هظْ کَٗخ چخٛیں گے ە ە ە حٍٝ هٞحطیٖ ٝ  کخث٘خص کے هخطٔے کٞ ہللا طؼخُیٰ 

ّ ك٘خ ٓے ّ کخ حۘ ك٘خ ٛےە حِ  localوطہ یہ ٛے کہ " ك٘خ کہیں ٗہیں ٛے " ە ە ە آپ کی ُٓیٖ کی ك٘خ حیک خ ٓخ ۘٗ ك٠َحص! ریچ ٓیں حیک چٜٞٹ

 کٞة طؼِن ٗہیں ٛے ؿٞ هيح هَإٓ ٓیں کہظخ ٛے کہ

 " [ ٍ۬ ٕ ٖۡ َػَِۡیَہخ َكخ َٓ  َُّ ًُٖ ٰٔ ََّك ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ   :36   ] "

يح کہظخ ٛے کہ ْٛ حّ ُٓیٖ کٞ کٔی ىَٝٓی ُٓیٖ ٓے ريٍ ىیں ؿْ ٓیں هۘ  حّ کخ حٍٝ ٝحٓطہ ٛےە یہ حیک چٜٞٹی کخث٘خص کی ك٘خ ٛے

 گےە یہ ُٓیٖ کٔی ىَٝٓی ُٓیٖ ٓے ريُی ؿخۓ گیە ٗخیي پیچٜے پَٜ کٞة ٓوِٞم طیخٍ ٛٞ ٍٛی ٛٞە

 َٓح ٍح کخٕ کخ ٓخىٍ ٗہ ُحىے 

 )حے کخٕ کہ ٓـٜے ٓخں ٗہ ؿ٘ظی(

ٓللٞظ پَ ىٍؽ ٛٞ  ٓے ٗہ گٍِٗخ پڑطخ ٓگَ ُگظخ ٛے کہ ؿْ کخ ٗخّ ُٞفِ  accountabilityحٍٝ ٓـٜے كٔخد کظخد ٓے ٗہ گٍِٗخ پڑطخ، ٓـٜے حّ 

 یخ  cosmological endگیخ طٞ حّ کی ؿخٕ رچ٘خ ٓلخٍ ٛے ٓگَ ٓیں یویٖ ٓے کہہ ٓکظخ ٛٞں کہ کخث٘خص کخ ٓکَٔ 

 " [ ٍ۬ ٕ ٖۡ َػَِۡیَہخ َكخ َٓ  َُّ ًُٖ ٰٔ ََّك ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ   :36   ] "

یک کچٜ حٍٝ ٛے کہ یہ کخث٘خص رٜخگظے رٜخگظے حپ٘خ ٝؿٞى کٜٞ ىے گی حٍٝ طٞحٗخة کخ حیک ریکَحں ٓٔ٘يٍ پیچٜے ٍٙ ؿخۓ حىح ہللا کے ِٗى کی ١َُِ 

 ِْ حپ٘ی کظخرٞں کے حٗزخٍ ٓٔیٹ ُیظخ ٛے ە ە ەػِ  ٹٜظخ ٛٞح ١خُذِ يح حپ٘ے ٝؿٞى ٓیں ٓٔیٹ ُے گخ ؿیٔے کٞة ؿِيی ٓے حۘ گخ ؿٔے هۘ 

 

خ  َٓ ؾُ َػَِیۡ  َٝ ـٰ زََِ ُۡ ََّ ٱ َ٘خٓ اِ
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قْال ّ خْاة 

ّْؼهدكّن ضۘ] (  4ە12قْال ًوجؽ  عا لیکچؽ هیں ہللا کے ُبتِ اّؼ ثبؾّ کب غکؽ کیب ُےە کیب اـ قے هدّكن ضۘ آپ ًے  [ عا کب تظ

 ؟کب تظّْؼ غُي هیں ًہیں آتب

ْ ٛٞ ؿخۓ طٞ حٓے ٍٝکخ کیٔے ؿخ ٓکظخ ٛے؟ حگَ ٝ خْاة; ّٔ ٞى حپ٘ے ٛخطٜٞں حٍٝ پخٝں ٙ هۘ ٓیں آپ ٓے حیک ٓٞحٍ پٞچٜٞں گخ کہ حگَ ٝٙ ٓـ

 :حّ ٗے کہخ ْٛ حّ پَ کیخ کہہ ٓکظے ٛیں؟ ؿیٔے کخ ًکَ کَے طٞ

خٓءَ "  َٔ َّٔ خ َٝٱُ َٜ ـٰ َ٘ ۡی َ٘ ٍَسُ ە ە ە  رِؤَۡيْیي ٍ۬  رَ ۡٞ ُٓ ٌّحٍیَخص ] " [  رخُٝ ٓے ر٘خیخ( )ٓیں ٗے آٓٔخٗٞں کٞ حپ٘ے ٍُِٝ  47:  حُ

خُلض کَ ٍٛخ ٛے ؿْ کٞ ٓیں ٗے حپ٘ے ٛخطٜٞں ٓے ر٘خیخە پَٜ ٝٙ کہظخ ٛے کہ ّ حٗٔخٕ کی ٓوٞ حِ حٓی ١َف حّ ٗے ٗیطخٕ ٓے کہخ کہ طۘ 

ٞى کخ هیخٓض کے ىٕ ؿذ ٓیَی ٓخم )پ٘ڈُی( کُٜٞی ؿخۓ گیە ٝٙ حپ٘ے آپ کٞ ٓٔیغ کہظخ ٛے حٍٝ رٜیَ کہظخ ٛےە یہ ٍَٟٝی ٗہیں ٛے کہ ٝؿۘ 

ٞى کخ ؿٞ طٍّٜٞ ٍکٜظخ ٛٞ گخ ى کخ طٍّٜٞ ٛےە ہللا حپ٘ے ٝؿۘ ٞؿٞ طٍّٜٞ ٛٔخٍے ُی۔ ٛے ٝٛی حّ کخ ٛٞ ؿیٔے ٛٔخٍے ُی۔ ُٓی٘ی یخ هخکی ٝؿۘ 

کَطخ  suitٞى ٛٞ یخ هیخٍ ٛٞ، طٍّٜٞ ٛٞ یخ َٓحد ٛٞ یہ ٓذ حٓی کٞ ٝٛی ؿخٗظخ ٛے کہ ٝٙ کیٔخ طٍّٜٞ ٛٞ گخە حّ ُی۔ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ ٝؿۘ 

 ٛے کہ ٝٙ کیٔے چیِٝں کٞ ىیکٜظخ ٛےە

( ؼکؼتیں خْ قکْل کی کتبثْں 28شبء کی قتؽٍ )هیؽا قْال یہ ُے کہ ػِ  [ شبء کی قتؽٍ ؼکؼتیںػِ] (  4ە13قْال ًوجؽ 

 ٌّت اّؼ ًْافل کی الگ الگ اُویت ُے؟هیں ظؼج ُیں یہ کف ًے اّؼ کیْں شبهل کیں ُیں خجکہ فؽع، ۘق 

 ٗے کٞة رٜی ػزخىص آپ کی ط٘گی حٍٝ ٓ٘کَ کے ُی۔ ٗہیں ٍکٜی رِکہ ٝٙ کہظخ ٛے:  ہللا طؼخُیٰ  خْاة;

 

 

 َإٓ ٓ٘وض کے ُی۔ ٗہیں حطخٍح()ْٛ ٗے ه

 ۘٓ ٓٞکّيٙ حٍٝ ؿیَ ٓٞکّيٙ ٓیں كَم کَ ىیخ گیخ ٛے،  ّ٘ضِ آپ ٗٞحكَ کی رخص کَطے ٛٞ ؿزکہ ٓیں آپ ٓے حیک ٓیيٛی ٓی رخص کَطخ ٛٞں کہ ؿذ 

 ۘٓ َِ  ّ٘ضِ ؿذ   ٗیچے چِے ؿخثیں گےە ٓٞحهٌٙ ٗہیں طٞ ٗٞحكَ طٞ حٍٝ ٓٞکّيٙ کخ طَک رٜی آپ کے ُی۔ هخر

ٗٔخُ طک چِے ؿخٝ گے طٞ ٝٙ َٛف ىٝ ٍکؼض ٛے حٓی ُی۔ ' ٓلَ ' یخ ' هٞف ' ٓیں ٗٔخُ حپ٘ی حِٛی  originalکہ ؿذ آپ حَٛ رخص یہ ٛے 

 كخُض کٞ چِی ؿخطی ٛےە 

" کَ یَ ؿؼٞح حُی حَٛ " )َٛچیِ حپ٘ے حَٛ کٞ ُٞٹ ؿخطی ٛے( 

ی حَٛ كخُض کٞ ٝحپْ چِی ؿخطی ٛےە یؼ٘ی ىٝ کے كخَص ٛٞں طٞ ٗٔخُ حپ٘ crisisَٗٝع ٓیں َٛف ىٝ ٍکؼض ٗٔخُ طٜی حٍٝ حد رٜی ؿذ 

ٓے کہخ  ٗے ؿیٔے ك٠َص ػخث٘ہ   ٍکؼض ە ە ە ٓگَ ؿٞں ؿٞں حٓالٓی طہٌیذ آگے رڑٛی حٍٝ ػزخىحص ٓیں ػزٞص ٝ حٓظلکخّ ٛٞح طٞ ٍٍٓٞ ہللا  

 ۘٓ َ رٜی ٗخَٓ ٛٞۓە حد رٜی ّ٘ظیں رٜی ٗخَٓ ٛٞثیں، ٗٞحكکہ حے ػخث٘ہ کیخ ٓیں ہللا کخ ٗکَ گِحٍ ر٘يٙ ٗہ ٛٞں ە ە ە پَٜ ٗٔخُ ٓیں 

approach   يح کٞ ٓ٘خٗخ ٍَٟٝی ٛے حٍٝ حگَ آپ پٍٞے کی طٜی کہ حگَ آپ کٞ ٗٞم ٛے، حٓظلکخّ كخَٛ ٛے، هۘ  طٞ ٝٛی ٛے ؿٞ ٍٍٓٞ ہللا

 ۘٓ ، حگَ ؿی ٗہیں گخٍ کی حّ ٓے رڑی حٍٝ کیخ ػالٓض ٝ آٍُٝ ٛٞ گی ٓگَپٍَٝىِ  َدِ ّ٘ظیں حٍٝ ٗٞحكَ رٜی حىح کَ ُٞ طٞ ٓخٗخء ہللا هۘ ح١ٔی٘خٕ ٓے 

 ٍِ ّ   چخٛظخ طٞ كَٝ ٓے چٜٹکخٍٙ ٗہیں ٛےە حگَ آپ ٍٓٞ  ٗے كَٓخیخ:  کی رخص کَطے ٛٞ طٞ آپ   حکَ

 )ٗٔخُ ٓیَی آٗکٜٞں کی ٹٜ٘ڈک ٛے( " حُِٜٞس هَس ػی٘ی "

ے ٗہ پڑٛ ٓکیں ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ آپ کے ُیے حیٔخ ٗہ ٛٞ، آپ ٗے رٜخگ ىٝڑ ٓیں، حكَحطلَی ٓیں ٗٔخُ پڑٛ٘ی ٛٞطی ٛے یخ حکَ آپ یکٔٞة ٓ

طٞ پٍٞے هَإٓ ٓیں ٗٔخُ کے رخٍے ٓیں حیک كکٔض یہ ٛے کہ ہللا ٗے ٗٔخُ کٞ َٛف حهخٓض کے ٓؼ٘ٞں ٓیں حٓظؼٔخٍ کیخ ٛےە آپ کٞ حّ پَ ؿٍٞ 

ٛے کہ ٗہیں کیخ رِکہ حّ رخص پَ ٍُٝ ىیخ ٛے کہ حٓکٞ هخثْ کَٝ ە ە ە حّ کی ر٘یخىی ٝؿہ یہ  demandکَٗخ چخٛی۔ کہ ہللا ٗے ٗٔخُ ٓے کچٜ 

ٓے  moodٓے پڑٛے گخە آىٓی حیک ىٕ کی ٗٔخُ رٜی حٓی  moodیہ طٞ کہخ ٛی ٗہیں ؿخ ٓکظخ کہ آىٓی ٓخص ىٗٞں کی ٗٔخُ حیک ٛی 

ٓے پڑٛٞ گے، َٛ  moodٗہیں پڑٛ ٓکظخە آپ كـَ حٍٝ ظہَ کٞ حیک ١َف ٓے ٗہیں پڑٛ ٓکظے، ػَٜ حٍٝ ١َف ٓے پڑٛٞ گے، ٓـَد کٔی حٍٝ 

 ۘٓ ٘ۘ حُـٜ ٔظی،ٗٔخُ کے ٝهض  ٓے  ٠ٞعٞع ٝ هۘ ٖ، طٔخَٛ، ًٛ٘ی یکٔٞة رخُکَ ٓوظِق ٛٞطے ٛیں حٍٝ حگَ آپ یہ کٖٞٗ کَٝ کہ آپ ه

ٗہیں ىیخ رِکہ َٛف حهخٓض پَ ٍُٝ ىیخ  ٶىرخ internal ٓخٍی ٗٔخُیں پڑٛٞ طٞ پَٜ آپ حیک رٜی ٗہیں پڑٛ ٓکظے، حّ ُی۔ ہللا ٗے حّ ٓیں ُیخىٙ

 چ ٝهض ىٓض رٔظہ آ کَ ٓیَے ك٠ٍٞ کٜڑے رٜی ٛٞ گ۔ طٞ ٓیں رہض ٓخٍی ػ٘خیخص کَٗے ٝحَ ٛٞں "ەٛے کہ ٗٔخُ کٞ هخثْ کَٝ کہ ە ە ە " حگَ پخٗ

وُ  ُۡ َ٘خ َػَِۡیَي ٱ ُۡ َِ خٓ أَٗ َو٠ٰٓ )َٓ ۡ٘ َٕ َُِظ َءح ٍَُس ١ٰٚ ] (َٕۡ ۡٞ ُٓ  :2 ] 
ٍَُس ١ٰٚ  ہْ ٗے آپ پَ )هَإٓ ٓـیي( حّ ُیے ٗہیں حطخٍح کہ آپ طکِیق حٹٜخثیںە ۡٞ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 2: )آیض ٗٔزَ:  ُٓ
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کہب کہ پبًچ ُؿاؼ فؽشتْں ًے لیکچؽ هیں اپٌے آپ ًے  [ ًسؽافہللا کب اپٌے لبئن کؽظٍ لْاًیي قے اِ] (  4ە14قْال ًوجؽ 

ٍّ طجؼی ػوؽ قے تْ کؽاـ کؽ چکی ُیں هگؽ اى کے کی ثیْی کے ثبؼے هیں کہب گیب کہ  هكلوبًْں کی هعظ کی  اّؼؾکؽیبؑ 

)طجؼی لْاًیي( لؽآى قے ظبُؽ ُْتے  psychic lawsثچہ ُْ گبە ظّقؽی طؽف قے ظیکِب خبۓ تْ آپ کے لیکچؽ کے هطبثك 

 کؽ ؼُب ُےە تْ یہ violateْظ اى لْاًیي کْ ْظ یب ہللا ضۘکؽتے ُیں خجکہ ظّقؽی طؽف لؽآى ضۘ runُیں اّؼ ٍّ کبئٌبت کْ 

violation  ضالف ّؼؾی( کیْں ُے؟ ظبُؽ ُے کہ اـ کی(applications ۘهّہ اـ ُیںە هیؽا ضیبل یہ ُے کہ آج توبم هكلن ا 

violation  کی هٌتظؽ ُے کہ پبًچ ُؿاؼ کی ثدبۓ پبًچ الکِ فؽشتے کیْں ًہیں آ ؼُے یب تكجیسْں قےdrones  ًیچے کیْں

 ؟ًہیں گؽ ؼُے ە ە ە

ٗہیں ٛے ە ە ە ٓیں ٗے حپ٘ے ُیکچَ ٓیں کہخ  interestکٞ گَح ىیظخ ٛٞں ٓگَ ٓـٜے حّ ٓیں کٞة  dronesں طٞ ٓیں کْ کَیآپ ٓـٜے كۘ  خْاة;

 ِٕ )طؼٔیَ( کی ١َف آطخ ٛے طٞ حّ کے حٍحىے، هيٍص حٍٝ  executionيح َٓطّذ کَطخ ٛے ٓگَ ؿذ هۘ  rulesِْ ٛے حٍٝ ػِ  كکیْ کظخدِ  طٜخ کہ هَآ

يح کہظخ ٛے کہ یہ ٓخٍے هٞحٗیٖ ٛے حٓے ْٛ ٓخثِ٘ٔ کخ ٗخّ ىیظے ٛیںە ىَٝٓی رخص یہ ٛے کہ هۘ  areaکخ  executionکالّ کے ىٓیخٕ ؿٞ 

 ؿٞ ٓیں ٗے ر٘خۓ ٛیں یہ ٓوظِق کیلیظٞں پَ ر٘خۓ گ۔ ٛیں ٓگَ یہ ٓیَے حّ حهظیخٍ پَ َٟد ٗہیں ُگخطے ؿٞ حّ ٟٖٔ ٓیں ٛے کہ:

َّٕ " ە ە ە  َٚ  اِ َُ  ٱَُِّ خ يَۡلَؼ خٓءُ  َٓ َ٘ ٍَسُ ۩ ] يَ ۡٞ  [ "  ٍّد ؿٞ چخٛظخ ٛے کَطخ ٛے( )رے ٗک ٓیَح9:  حَُلؾّ  ُٓ

ٓللٞظ ٓیں طَّٜف کے هخرَ  حٍٝ یہ ٗہیں کہ ہللا حپ٘ے ر٘يٝں کی ٍٟخ کخ پخر٘ي ٛے رِکہ ر٘يے ہللا کی ٍٟخ کے پخر٘ي ٛیں حٍٝ ٝٙ ؿذ چخٛے ُٞفِ 

ؼخٍ ىی کہ َٛ چیِ ٛٞٗے کے رخٝؿٞى ہللا ُٓیٖ کی ػَٔ پخٗچ ٓٞ رَّ ِٓیي رڑٛخ ىیظخ ٛے حٍٝ پ٘يٍٙ حٍٝ ٛے ؿیٔے ٓیں ٗے آپ کٞ ُٓیٖ کی ٓ

 ِٕ كکیْ ٓیں ہللا ٗے رخٍرخٍ  ِٗٔیں پیيح کَ کے حٕ کے حٓزخد رٜی ٓہیخ کَ ٓکظخ ٛے طٞ کٞة حٗٔخٕ ہللا پَ یہ ١َٗ َگٞ ٗہیں کَ ٓکظخە هَآ

ہ ٓیں طٔہیں کٜالطخ ٛٞں، طْ ٓـٜے ٗہیں ٓخٍطے رِکہ ٓیں طٔہیں ٓخٍطخ ٛٞںە یہخں ہللا ٗے حپ٘ے یہی کہخ ٛے کہ طْ ٓـٜے ٗہیں کٜالطے رِک

يح ٛٞٗے کٞ رٜی هخثْ کیخ ٛٞح ٛےە ہللا رہض ٓہَرخٕ ٛے، ٓچ پٞچٜٞ طٞ آپ پَ طٞ َٓے ٓے ٓوظی کَطخ ٛی ٗہیں ٛےە ٝٙ کہظخ ٛے کہ حگَ هۘ 

حّ ٗہ حپ٘ی ٗہ رچےە ٝٛخں رٜی طٞ ْٛ حّ کخ ٗخؿخثِ كخثيٙ حٹٜخ ٍٛے ٛیں ؿہخں  پَ ؿخٝں طٞ طْ ٓیں ٓے کٞة رٜی ُٗيٙ lawsٓیں حپ٘ے 

 ٍكٔض کخ ًکَ کیخ کہ:

ِٚ  َػ٠َِٰ  ًََظذَ ە ە ە "  ِٔ َٔشَ  َٗۡل ََّۡك َٴَٗؼخّ] ە ە ە ٱُ ٍَُسح ۡٞ ُٓ  :12  ٍ کے رخٍے ٓیں  حّ ٗے کہخ کہ ٓیں حط٘خ ٓہَرخٕ، حط٘خ ٍكیْ ٝ کَیْ ٛٞں حٍٝ حپ٘ے ٍٓٞ   ] "

کٔی ٗے پٞچٜخ کہ ہللا ػٌحد کیٞں ٗہیں کَطخ طٞ ہللا ٗے هَإٓ ٓیں کہخ کہ حے پیـٔزَ حٕ ٓے کہہ ىٝ ک طٔہخٍے ٛٞطے ٛٞۓ ٓیں  کہخ: ؿذ

کیٔے حٕ پَ ػٌحد کَ ٓکظخ ٛٞںە آپ ؿٍٞ کَٝ کہ ٝٙ ہللا ؿٞ حط٘خ ٍكیْ ٝ کَیْ ٛے کہ حپ٘ے ٓہَرخٕ ر٘يے کی ٓٞؿٞىگی ٓیں ُٞگٞں پَ ػٌحد 

پَ آپ حُِحّ ٗہیں ڈحٍ ٓکظے کہ ٝٙ کیٞں ٗہیں حیٔخ کَطخە ٝٙ کہظخ ٛے کہ حچٜخ حگَ ٓیں ٓخٍے هٞحٗیٖ حٓی ١َف َگٞ  ٹخُے ٍکٜظخ ٛے طٞ حّ

 کَٝں طٞ پَٜ طْ رچ کَ کہخں ؿخٝ گے؟ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ حّ ٓیں رٜی ہللا کی پ٘خٙ ٛےە

He has categorically created life and laws and he does not interfere much in it  

)حٓظؼ٘خة( كیؼیض  exceptionalٗظَ ٛٞ ؿخۓ، ؿْ کٞ ٝٙ چخٙ ریٹٜے طٞ پَٜ حّ کی حپ٘ی حیک ٓگَ ؿٞحٓے پٔ٘ي آ ؿخۓ، ؿٞ حٓکخ ٓ٘ظٍِٞ 

 رٜی طٞ ٛٞطی ٛے ٗخ ە ە ە

All miracle or ‘karamat’ is born out of this liking 

حٍٝ طَّٜف ٓیں رہض كَم   violationٗہیں رِکہ طَّٜف ٛٞطخ ٛےە  violation)طٔخّ ٓؼـِحص حٍٝ کَحٓض حٓی چخٛض ٓے پیيح ٛٞطے ٛیں( یہ 

ٓیں هخٕٗٞ ٓخُ حپ٘ے هخٕٗٞ کی ٓخٛیض ريٍ  caseٛے ؿٞ هخٕٗٞ کٞ طٞڑطخ ٛےە حّ  culpritکخ ٓطِذ ٛے کہ کٞة ٓـَّ یخ  violationٛٞطخ ٛےە 

هٞى ٛی حػالٕ کَ ىے کہ ؿٞ کچٜ ٓیں پہِے کَ ٍٛخ طٜخ ؿ٢ِ  ىیظخ ٛےە ٝٙ ٓخُک ٛے، ٓوظخٍ ٛے، کَیْ ٛے رِکہ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ کَ کٞ ٝٙ

ٗہیں ٛٞ گخە یہ حّ کی ١خهظٞں کخ طَّٜف حٍٝ  violationٛے ە ە ە چِٞ! ٓخٍے ؿہْ٘ ٓیں ؿخٝ! چٜٹی کَٝ ە ە ە طٞ ٝٙ طذ رٜی ٹٜیک ٛٞ گخ حٍٝ یہ 

 یخ کہہ ٓکظخ ٛے؟حپ٘ے هٞحٗیٖ پَ حّ کی كکٞٓض کخ ٗخّ ٛے ە ە ە ہللا، ہللا ٛے ە ە ە کٞة حٓے ک

ْظ کے الف ثبًی کے ّزعت الشہۘ  ظعدّ ْظ اّؼ هْؼ زاّلج کے ّزعت الْخۘ هٌظۘ آپ  [ ْظْظ ّ شہّۘزعت الْخۘ] (  4ە15قْال ًوجؽ 

 ؟ثبؼے هیں کیب ؼاۓ ؼکِتے ُیں

ٜۘ ٓیں  خْاة; َٛ ٓظِّٞ کٞ ٛیَٝ  طَص ٛے کہ ْٛكِ ٍٞ کخ ٓؼخِٓہ طٞ رہض ٓ٘کٞک ٛےە یہ ٛٔخٍی حٕ ىٝٗٞں ٓے ٓظلن ٗہیں ٛٞں کیٞٗکہ ٓ٘

 ٜۘ ٜۘ ر٘خ ُیظے ٛیںە حٕ ٓیں ٓ٘ ٍٞ کی طؼِیْ ىیکٜی ؿخۓ، حگَ ٌٓٛذ حٍٝ ُٗيگی کے رخٍے ٓیں حّ کی ٓٞچ ىیکٜی ٍٞ رٜی ٛے ٓگَ حگَ ٓ٘

ٓیں رٜی ٗہ ٝٙ طّٜٞف ٓیں ٗٔخٍ ٛٞطخ ٛے حٍٝ ٗہ ٛی ٝٙ حٗـٌحد کی کیلیظٞں ٓیں ٛےە حگَچہ ٓیَے حٓظخى ٓلظَّ  categoryؿخۓ طٞ کٔی 

حّ کے رخٍے ٓیں ٛٔيٍىحٗہ ٍٝیہ ٍکٜظے ٛیں ٓگَ ٓیَح حیٔخ هیخٍ ٗہیں ٛےە حٓظخى حٍٝ ٗخگَى ٓیں رٜی حهظالف ٛٞ  ی رٖ ػؼٔخٕ ٛـٞیَی  ػِ

ٜۘ  ںٓکظخ ٛےە ْٛ حّ رخٍے ٓیں ُیخىٙ ٝحٟق ػزٞص ٍکٜظے ٛی  ٓیں ٗہیں ٍکٜ ٓکظےە categoryٍٞ كاّلؽ کٞ کٔی طّٜٞف کی کہ ْٛ ٓ٘

کے ٓخطٜ کٔی هیٔض پَ رٜی ٜٓخُلض ٗہیں کَ ٓکظخ  ideaخٍے ٓیں آپ ٗے پٞچٜخ ٛے ە ە ە ە ٓیں طٞ حٕ کے حّ ٗین ٓـّيى حُق ػخٗی کے ر

ٝؿہ ٓے ىٍؿہء حكٔيیض پٍٞح ٛٞح  یّٓض کے کٔی ر٘يے کٱٓـّيى ٗے حیک هٍٞ ىیخ: " کٔی ٗزی کخ حیک ِٛحٍ ٓخٍ کے رؼي حّ کی  کہ ٗینِ 

طَیٖ رٍِگٞں ٓیں  ٓخٗخ ؿخۓ یخ حٓے حػِیٰ  mysticة ٓ٘کٞک حٍٝ ٗخهٚ ٛے چہ ؿخثیکہ حٓے حٍٝ ٝٙ ٓیں ٛٞں " ٗین ٓـّيى کخ یہ هٍٞ حٗظہخ

ٍکٜخ ؿخۓە حَٛ ٓیں حگَ ٗین ٓـّيى ٗہ ٛٞطے طٞ َُٓح ؿالّ حكٔي رٜی ٗہ ٛٞطےە کیخ آپ ؿخٗظے ٛیں کہ حٗہی کے ٗظَیہء " ٓـّيىیض " ٓے 
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َِ خكذ ٗے رٜی ىػٞیٰ آگے رڑٛظے ٛٞۓ ' طـيیي ' حٍٝ ' ٓـّيىیض ' کی ٝؿہ ٓے َُٓح ٛ ِٔخء ٛـیَ کے رہض ٓخٍے ػۘ ء حكٔيیض کیخ طٜخە ٛٔخٍے ر

 ؿخثِٙ ُیں طٞ  technicallyحیٔے ٛیں کہ ؿٖ کخ حگَ آپ 

They have been playing very dangerously with the faith. They were just gaming with the faith. 

هیخٍ ٓے َٓػٞد ٛٞ ؿخثیں ٓگَ حٕ کے کچٜ  ٛیٖ ُٞگ طٜے کہ ْٛ حٕ کے طوّيِّ حٍٝ حیٔی رٜی رخص ٗہیں ٛے کہ ٝٙ کٞة رہض رڑے ً

 ىػخٝی حٍٝ کچٜ رخطیں حیٔی ٛیں کہ حگَ حٕ کٞ ٓخٕ ُیخ ؿخۓ طٞ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ ٛٔخٍح حپ٘خ ٌٓٛذ هخٛخ ٓ٘کٞک ٛٞ ؿخطخ ٛےە

ػؽثی ُیںە اى  ثيِ ثبًی تْ شیص اِ  ّزعت الْخْظ کے فلكفے کے [ ْظػؽثی اّؼ ّزعت الْخۘ اثيِ شیصِ] (  4ە16قْال ًوجؽ 

 کے ثبؼے هیں هیں کكی ػبلن ًے اچِی ؼاۓ ًہیں ظی هگؽ آپ کی ؼاۓ اى کے ثبؼے هیں اچِی ُےە اـ کی ّضبزت کؽیںە

رٜت آپ کٞ کْ ٗے ٓیَی ٍحۓ رظخة؟ ٓیَی ٍحۓ رٜی حٕ کے رخٍے ٓیں رہظَ ٗہیں ٛے ٓگَ حّ ٓے یہ ٍَٟٝی ٗہیں ٛے کہ ٓیں حٕ  خْاة;

ٗہیں کَٓکظےە  discardکٞ  levelٕ کے ػوِی ٕ کٞ یخ حۘ ٗہ کَٝںە حد ٓـَد ٓیں رٜی رہض رڑے ىحٍٗ٘ٞ رٔظے ٛیں طٞ ْٛ حۘ  quoteکٞ کزٜی 

ِٖ ٗے حِ  ٗہخد   ٗینِ  کی ٍحۓ حیک هْٔ کی ٓیَی ٍحۓ ٛےە حٗہٞں ٗے ؿیزض ٗہیں کی،  ٗہخد   ػَری کے رخٍے ٓیں حیک ٍحۓ ىی طٜیە ٗینِ  ر

ٗہخد ٓہٍَٝىی ' حّ ٓے ِٓ٘ے گ۔ حٍٝ حٕ کی  ' ٗینِ  حَٓحٍ ٛےە ؿذ ڑے ِٓیوے ٓے یہ کہخ کہ ٝٙ ٛخكذِ ٗکخیض ٗہیٖ ٓگَ حٗہٞں ٗے ر

کے رخٍے ٓیں ؿٞ  ٗہخد   ػَری ٗے ٗینِ  حَٓحٍ ٛے ؿزکہ ٗینِ  آپْ ٓیں رخطیں ٛٞثیں طٞ حٗہٞں ٗے حّ کے رخٍے ٓیں یہ کہخ کہ ٝٙ ٛخكذِ 

ٗے حٕ کے رخٍے ٓیں ؿٞ رخطیں کیں ٝٙ ٓلی حُيیٖ ػَری کٞ  ٗہخد   ٛیں ٓگَ ٗینِ  کَطی confirmکی ٗیکی کٞ  ٗہخد   رخطیں کیں ٝٙ ٗینِ 

doubtful  کَ ىیظی ٛیںە یؼ٘یHe talks of secret things  ؿیٔے ٝٙ حُـٜی حُـٜی رخطیں کَطخ ٛے یخpithical  ِە ە ە آؽ حگَ کٞة ٗوٚ ح ِٖ  ر

ٓۘ  He talks in pithicalػَری کخ ٓطخُؼہ کَے طٞ ٝٙ یہی کہے گخ کہ   ـِّن رخطیں کَطخ ٛےەیؼ٘ی ٝٙ ٓ٘کَ حٍٝ 

کے رخٍے ٓیں رظخ ٓکظخ  subjectحکَ حّ ٍٛٞص کٞ ىیکٜخ ؿخۓ طٞ ٛٔیں ُٞگٞں ٓے کچٜ ُیخىٙ ىُچٔپی ٗہیں ٛٞطی ٓؼخٍ کے ١ٍٞ پَ ٓیں حیک 

ِٖ ٛٞں کہ حِ  ِْ  subjectػَری ٗے حیک  ر حکزَ کہخ  ّ ٗے حٕ کٞ ٗینِ حٓال کٞ رہض ػـیذ ٝ ؿَیذ کَ کے پیٖ کیخە حّ ِِٓٔے ٓیں ٓخٍے ػخُ

' ٓیں پیٖ کیخ حٍٝ حٕ کٞ پڑٛ کَ حٕ ٓیں ٓے کٔی کٞ کچٜ كخَٛ ٗہ ٛٞحە یؼ٘ی  ٓکّیہ كظٞكخصِ ' حّ کٞ حٗہٞں ٗے ' كٜٞٙ ' ٓیں پیٖ کیخ حٍٝ 

ِٖ حِ  کہ حَٛ رخص کٞ ػَری پَ ؿٞ ٓذ ٓے رڑی ط٘ویي ٛٞ ٓکظی ٛے ٝٙ یہ ٛے کہ یہ حط٘خ ٓ٘کَ ٛے حٍٝ حط٘ی پیچیيگی ٓے رخص کَطخ ٛے  ر

کٜٞ ىیظخ ٛےە حگَ آپ ؿٍٞ کَٝ طٞ یہی رخص ُٞگٞں ٗے ' ٗخٓٹَے ڈیْٔ ' کے رخٍے ٓیں کی کہ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ حّ کے هٞحد ّٓچے ٛٞں، ٛٞ 

کَ ىیخ ٛے ٓگَ  confuseٓیں حّ ١َف حٕ کٞ پیٖ کیخ ٛے کہ حٕ کٞ  quatrainٓکظخ ٛے کہ حّ کی پی٘یٖ گٞثیخں ّٓچی ٛٞں ٓگَ حّ ٗے 

ِٖ پَ کخّ کیخ ؿْ پَ حِ  subjectِحٍ ٓخٍ کے رؼي ؿذ ٓیں ٗے حٓی حیک ٛ ػَری ٗے کیخ طٜخ حٍٝ ٓیَح هیخٍ طٜخ حٍٝ ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ حگَ کٞة  ر

 ٍکٜظخ ٛٞں ؿٞ کٔی کٞ رٜی رظخۓ ؿخ ٓکظے ٛیںە  scientific rulesکے رخٍے ٓیں پٞچٜے ؿْ کے رخٍے ٓیں کچٜ  subjectٓـٜ ٓے حّ 

ِٔیّض ٝ هخرِیّض کے پَحٗے ُٓخٗے ٓیں ؿٞ ػِّٞ طٜے حٕ کی آ گہی کخ رخػغ ُیخىٙ طَ کْ كۂی طٜیە َٛ ىحٍٗ٘ٞ ٗے ٛی ػِ ٓیَح هیخٍ ٛے کہ 

ٔخٕ کَطخ ٛٞں کہ ىٗیخ کخ آهَی رڑح ػخُْ ٓیں ٛی ٛٞںە ٓذ ػخُٔٞں رڑے رڑے ىػٞے ک۔ ؿیٔے ' ٗین ٝٛخد حٗؼَی ' ٗے کہخ کہ ٓیں یہ گۘ 

یَحع ٓیں چٜٞڑح ٛی ٛے ٗخ ە ە ە حد ٍٙ گ۔ ْٛ طٞ ْٛ ٓیں ٓے رٜی رہض ٓے ىػٞے ىحٍ ٛیں، کٔی طٞ ٛٔخٍی ٓ ٗے کٞة ٗہ کٞة ىػٞیٰ 

 َِ ٛی ٹٜٞٗک ىیخ ە ە ە یہ طٞ ٛٔخٍی رٜی ػخىص ٛے،  ٝهض کہخ، کٔی ٗے ٗین حَٓالّ کہخ حٍٝ کٔی ٗے ٗزّٞص کخ ىػٞیٰ  ٗے حپ٘ے آپ کٞ حٓی

 َِ کَ ىیظخ ٛٞں ە ە ە کیٞٗکہ ٓیں ٗے رٜی  ە ە ە ٓیں رٜی حیک چٜٞٹخ ٓخ ىػٞیٰ ٛـیَ ٓیں َٛ ػخُْ ٛی کٔی ٗہ کٔی ىػٞے کخ ٗکخٍ ٛے ر

ِٖ کیخ ٛے ؿْ کٞ حِ  touchکٞ  subjectحٓی  ِٖ ػَری ٗے کیخ طٜخە ؿذ ٓیں حِ  ر کٞ ىیکٜظخ ٛٞں طٞ ٝٛخں  subjectػَری کے كٞحُے ٓے حّ  ر

 ں طٞ ٓیں حّ کے حٍٛٞ َٓطّذ کَ ُیظخ ٛٞں یؼ٘یکٞ ىیکٜظخ ٛٞ subjectٓـٜے کٞة حٍٛٞ ٗہیں ِٓظخ حٍٝ ؿذ ٓیں حپ٘ے ٛخں حّ 

I’m a little less confused than Sheikh e Arabi  ُِـٜخٝ ٓیں ٛٞں(ػَری کے ٓوخرِے ٓیں کْ حۘ  )ٓیں ٗین 

ٞى کے پٍٞے طٍّٜٞ ٓیں ؿٞ ٓذ ٓے رڑی ؿِطی ٛے ٝٙ یہ ٞى کے كِٔلہ ٓیں حیک رہض رڑی ؿِطی ٛےە ٝؿۘ ٞى حٍٝ ٝكيص حُ٘ہۘ ٝكيص حُٞؿۘ 

پیٖ کیخ ؿخۓ طٞ حیک رہض رڑے ٛ٘يٝ ػخُْ )ٝٙ طٜے  ٞى کٞ ٓوظَٜح  َی٘لک ٛیں رِکہ حگَ ٝؿۘ  يح کخ حیک ؿِِٝ کہ ْٛ ٓٔـٜظے ٛیں کہ ْٛ هۘ  ٛے

طٞ ِٓٔٔخٕ ٓگَ ٛ٘يٝٝں ٗے حٕ کٞ ٛ٘يٝ ر٘خ ُیخ( ٓ٘ٞ ٗے حّ کی ٟٝخكض حیک ٓؼخٍ ٓے پیٖ کی ە ە ە ' ٓ٘ٞ ' ٗے ' َٓٔطی ' ٓیں حپ٘ے ریٹے 

ە ؿذ حّ ٗے پٞچٜخ کہ ٗیٞح، ٝٗ٘ٞ حٍٝ رَٛٔخ کیخ ٛیں؟ ' ٓ٘ٞ ' کٞ ' ٗٞف ' کے ٓخطٜ ٓٔخػَ ٓٔـٜخ ؿخطخ ٛے حٍٝ حگَ ٓ٘ٞ ٓے حّ کٞ ىٍّ ىیخ

کے ریٹے ٗے پٞچٜخ طٞ ٝٙ ٗیٞح، ٝٗ٘ٞ حٍٝ رَٛٔخ کٞ ػِیليٙ هيحٝں کی كیؼیض ٓے ٗہیں پٞؽ ٓکظے طٜےە ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ حّ ٗے ' ٓ٘ٞ ' 

 ِٛ ِٛ لّ ٓے پٞچٜخ ٛٞ کہ یہ  يح کخ كّٜہ ٛیں ؿْ کٞ ْٛ ّلخص ٛیں یخ حٓی هۘ خص کیخ ٛیں ؿٞ ٗیٞح، ٝٗ٘ٞ حٍٝ رَٛٔخ کی ٛیں؟ کیخ یہ ػِیليٙ 

 ِٓ ال کَ َٝە ' ٓ٘ٞ ' ٗے حّ ٓے پٞچٜخ کہ رظخ حّ پخٗی ٓخٗظے ٛیں طٞ ' ٓ٘ٞ ' ٗے کہخ: ریٹے طْ ُگٖ ٓیں پخٗی ُے کَ آٝ حٍٝ حّ پخٗی ٓیں ٗٔک 

خ طٔخّ ؿگہ ٗٔک ٛےە حیٔی طٞ کٞة ؿگہ ٗہیں ٛے ؿہخں ٗٔک ٗہ ٛٞ " حّ ٗے کہخ کہ حچٜخ ٹے ٗے کہخ: " حرّ ٓیں ٗٔک کہخں ٛے؟ حّ کے ری

خ حیٔی رٜی کٞة ؿگہ ٗہیں ؿہخں ٗٔک ٗہیں ٛے " ' ٓ٘ٞ ' ٗے کہخ: " ریٹخ حٓی ریٹخ حد ٝٙ ؿگہ رظخ ؿہخں ٗٔک ٗہیں ٛےە حّ ٗے کہخ: " حرّ 

 ٞى ٛےە ٝؿۘ  ٓکظخ، ٗہ ٛی هخٍؽ کَ ٓکظخ ٛےە " یہ ٝكيصِ  ٗہیں کَ locateػخُی کٞ  ٞىِ ١َف ٓوِٞم ٓیں طٞ حّ ٝؿۘ 

ٞى کخ ٝؿۘ  یؼ٘ی ہللا کٞ طْ حّ کی طوِیوخص ٓیں ٓے ٓؼيّٝ ٗہیں کَ ٓکظے حٍٝ یہ رٜی ٗہیں کہہ ٓکظے کہ ٝٙ یہخں ٛےە پٍٞے کخ پٍٞح ٝكيصِ 

 ؿٞ كِٔلہ ٛے ٝٙ

One in many, many in one 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/
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ٝى کَطخ ٛے حٍٝ ٝٙ َٛ چیِ ٓیں ٓٞؿٞى ٛٞطخ ٛے ە ە ە ٓگَ ٗؼطخف ٓیں حپ٘ی حٗیخء ٓیں ٝىۘ ؼکخّ ٓیں یخ حپ٘ے حِ ٞى حپ٘ے حٗٓیں ٛےە یؼ٘ی حیک ٝؿۘ 

کَٗے کے ُی۔ حگَ کٞة آپ پَ  conveyکٞ  faithپَ  intellectual levelىٍحَٛ یہ َٛف رخطیں ٛٞطی ٛیں، یہ رخطیں حّ ُی۔ ٛٞطی ٛیں کہ 

 َ ىیظے ٛٞەحػظَحٝ کَطخ ٛے طٞ آپ حّ ١َف کے ىَث

If you want me to tell you I don’t believe in this sense  )ٓیں آپ کٞ ٛخف گٞة ٓے رظخٝں کہ ٓـٜے حّ رخص پَ رخُکَ یویٖ ٗہیں ٛے(

ٍٞ کخ ۘٗ يح حیک ٍٞ کخ كّٜہ ٛٞں؟ کیٞٗکہ هۘ ٍٞ کخ كّٜہ ٛٞں طٞ ٓٞحٍ یہ ٛے کہ کْ ۘٗ يح کے ۘٗ کیٞٗکہ ٓـٜے پظہ ٛے کہ حگَ آپ یہ کہٞ کہ ٓیں هۘ 

ٍِ ٍٞ، هۘ ٗہیں ر٘خ ٛٞح حٍٝ ۘٗ  ّ   يح کخ ٛے ٛی ٗہیںە یہ طٞ حّ کے كـخرخص ٛیں ؿیٔے ٍٓٞ  ٓزخٍکہ ٛے کہ: کی كيیغِ  حکَ

 ٍٞی حٍٝ ٓظَّ ِٛحٍ كـخد ٗخٍی ٛیں "" ہللا کے حیک َکٜ چٞحُیْ ِٛحٍ كـخرخص ٛیں، حٕ ٓیں ٓظَّ ِٛحٍ كـخد ۘٗ 

 ِْ ٛے:ٛٔیں ُے ىے کہ کچٜ حٗٞحٍ کخ ػِ 

Electrica, gamma rays, Alfa rays, and Beta rays and more. 

ٍٞ کخ كّٜہ ٛٞ؟ ٍٗٞی حٍٝ ٍٞی حٍٝ ٗخٍی ٛٞں طٞ آپ کیٔے ٓٔـٜ ٓکظے ٛٞ کہ آپ حّ کے کْ ۘٗ يح کے ٓظَّ ِٛحٍ كـخد ۘٗ ٝؿیَٙ ٓگَ ؿْ هۘ 

خ حٕ کے حٗيٍ ٓٞؿٞى ٛے حّ کٞ آپ کیخ ٞى حیک ُکٜ چخُیْ ِٛحٍ ٗؼخػی ُہَٝں کے پیچٜے پٞٗیيٙ ٛے یٗخٍی کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ ؿٞ ٝؿۘ 

ٍٞ کخ ْٛ رٜی حیک كّٜہ ٛیںە آپ یہ ٍٞ کے ر٘ے ٛٞۓ ٛیں؟ ٛخں آپ کہہ ٓکظے ٛٞ کہ حّ کے طوِیوی ۘٗ کہیں گے کہ ْٛ حّ کے کْ ۘٗ 

ہ طْ َٗٝع حٍّٝ ٓے یخ حیک ىٍؿہء طوِین ٛٔخٍح ٓذ کے ٓخطٜ رَحرَ ٛے، ؿیٔے ہللا کہظخ ٛے ک ءہوطکہہ ٓکظے ٛٞ کہ كیخص کے حیک ۘٗ 

طلہء ٝحكي طٜے پَٜ ٓیں ٗے طٔہیں ٓو١ِٞ کیخ، رکٜیَح حٍٝ پٜیالیخ، پَٜ طٔہیں ػوَ ىی حٍٝ ٍٝٗ٘ی ىیە یہ رخص طٞ ْٛ ٓخٕ وطہ یخ ۘٗ ٓیں حیک ۘٗ 

 ٓکظے ٛیں ٓگَ حّ کے ػالٝٙ حّ ٓے ُیخىٙ ْٛ کٞة گٔظخهیء هیخٍ ٍٝح ٗہیں ٍکٜ ٓکظے کیٞٗکہ یہ طٍّٜٞ آگے کہیں ٗہیں رڑٛظخە

گے حٍٝ پٍٞی ىٗیخ حّ کے ػالٝٙ ٛے، پہال رخىحّ کہخں  ٶطٞ آپ ٓ٘کَ ٓیں پڑ ؿخ ٶَ ٓذ ٓے پہِے پیيح ٛٞٗے ٝحُے ىٍهض طک چِے ؿخآپ حگ

پَ ؿخطے ٛٞ طٞ آپ کٞ پظخ ٛی ٗہیں چِظخ کہ یہ  original basisٓے آ گیخ یہ آپ کٞ ٗہیں ٓؼِّٞە یہ ٓخثْ٘ ٛے، یہ هیخٍ ٗہیں ٛے ە ە ە ؿذ آپ 

ٓیں آۓ  geneؿْ ٗے ٓٔٞة ٛے حّ کے حكکخٓخص حیک حیک کَ کے آپ کے  genetic strengthچیِیں کیٔے آ گجیں؟ یہ  ٓخٍی کی ٓخٍی

ٞى ٞى حٍٝ ٗہۘ ٓوظِق ٛےە حّ ٓیں ٝؿۘ  processٛیں، هٞحٙ ٝٙ ؿخٍٗٞ کخ ٛے، هٞحٙ كیخطیخص کخ ٛے، ٗزخطخص کخ ٛے یخ ؿْ کخ رٜی ٛے ە ە ە یہ 

ٍکٜیں کہ آپ َٛف حیک  ُی۔ ٓیيٛی ٓخىی ٓی ر٘يگ َُّ ٛےە حپ٘ے حٗيٍ یہ حكٔخّ َُٓخ   کی کٞة گ٘ـخثٖ ٗہیں ٛےە رْ ٛٔخٍے

ٓخطٜ یخ حّ کے ١لیَ كَکض يح کے حٗٔخٕ ٛیں حٍٝ یہ رٜی ًٖٛ ٓیں ٍکٜیں کہ آپ کظ٘ے رٜی ػوَ کے کے كخَٓ ٛٞں گے ٓگَ یہ ػوَ هۘ 

ٛٞں کیٞٗکہ ٓیں طٞ حیک ٓخیّٞ آىٓی ٛٞں، ٓیں طٞ حیک ریکخٍ، كَٔص ٝ کَطی ٛے کٔی حٍٝ چیِ کے ٓخطٜ ٗہیںە ٓیں طٞ ہللا کخ ٗکَ حىح کَطخ 

 یخّ کخ ٓخٍح ٛٞح حٗٔخٕ ٛٞں، ٓـٜے طٞ ٓٔـٜ ٗہیں آطی کہ حّ ٓخٹٜ ٓظَّ ٓخٍ کی ُٗيگی کخ کیخ كخثيٙ ە ە ە 

ە پَٜ حگَ ٓیں ٗے ُٓیٖ ە ە ە ٓیَے طٞ ٝؿٞى ٓیں ٓٞص ٓذ ٓے رڑے ٗؼٍٞ کی ٍٛٞص ٓیں ٓٞؿٞى ٛے طٞ ٓٞص کخ هٞف ُے کَ ٓیں پیيح ٛٞح

ٓیں پیيح ٛٞ کَ ٓخٹٜ ٓظَّ ٓخٍ ٓیں َٓٗخ ٛے طٞ پَٜ کْ چیِ کٞ ٓیں حپ٘ی ٗـخص کخ رخػغ گٖ ٓکظخ ٛٞں؟ ٝٙ کٕٞ ُٞگ ٛیں ؿٞ کہظے ٛیں 

کہ کٞة کظخد ُکٜ ؿخٝ پیچٜے یخى ٍٙ ؿخۓ گی؟ حگَ کٞة َٓ ؿخطخ ٛے طٞ حّ کے پیچٜے حّ کی ٗخػَی حّ کے کْ کخّ کی ٛے؟ یخ حگَ 

یں ؿذ یہ ٓخٍی چیِیں حّ کٞ پہ٘چیں گٓ٘ؼوي کَ ىیں گے طٞ حّ کٞ کیخ كخثيٙ؟ حّ کٞ كخثيٙ طٞ طذ ٛٞ گخ  sessionُٞک حّ کی یخى ٓیں حیک 

ّٓیي هخثْ ٛے حٍٝ ٝٙ " ہللا " ٛے ە ە ە ٝٙ آپ کٞ ٝػيٙ ىیظخ ٛے کہ ٓیں طٔہیں ىٝرخٍٙ ُٗيٙ حٹٜخٝں ٱە ە ە حّ ُی۔ ُٗيگی ٓیں َٛف حیک چیِ ٓے 
خ، ٝٙ ٝػيٙ ىیظخ ٛے کہ ٓیں طٔہیں ىحثٔی ُٗيگی ىٝں گخ ە ە ە ٝٙ ٝػيٙ ىیظخ ٛے کہ ٓیں ٗے آپ کٞ ؿّ٘ض ىی٘ی ٛے ە ە ە ٝٙ آپ کٞ روٖ٘ کخ گ

 ّٓیي ٗہیں ٛے حٍٝ حٓی کٞ حگَ ْٛ چٜٞڑ ؿخثیں گے طٞ پَٜ پیچٜے کیخ ٍٙ ؿخۓ گخ؟ٱٝػيٙ ىیظخ ٛےە حّ کے ػالٝٙ طٞ ُٗيگی ٓیں حٍٝ کٞة 

ٍِ  [ شیطبى اّؼ اًكبى کب خِگڑا] (  4ە17قْال ًوجؽ  ًکبؼ کؽ ظیب تِب اّؼ قے هبًٌے قے اِ ہی هیں اِ ال   شیطبى ًے تْ ثبؼگب

 ؟اًكبى کے قبتِ شیطبى کب کف ثٌیبظ پؽ خِگڑا شؽّع ُْا

ٍ ٓیں حٕ کٞ حهظيحٍ ىی٘خ ٓخٗ٘ے یخ ٗہ ٓخٗ٘ے کخ حهظیخٍ طٞ ٗخیي ٓذ کٞ ٛی ٛےە حیک حهظیخٍ ٓیں َٛف ٓخٗ٘خ ١َٗ طٜخ حٍٝ ىَٝٓے حهظیخ خْاة;

 ِٕ كکیْ پڑٛیں طٞ حّ حهظیخٍ کی ؿ٘گ ٓیں ٗیطخٕ ٓخٍح گیخە حّ ٝهض ٓخٗ٘ے یخ ٗہ ٓخٗ٘ے کخ کٞة ؿٞحُ ٗہیں طٜخ کیٞٗکہ  ١َٗ طٜخە حگَ آپ هَآ

ِٙ ٗیطخٕ، ٓالثکہ حٍٝ آىّ، هۘ  آرخٝ حؿيحى کے  ٍحٓض ىیکٜ چکے طٜے حٍٝ ٝٙ ٛٔخٍی ١َف طٞ ٗہیں طٜےە ٗیخ١یٖ کٞ ؿْ ١َف حپ٘ے يح کٞ رَح

vision  پَ حػظٔخى ٛے ٛٔیں حّ ١َف ٗخیي حط٘خ ٗہیں ٛےە ر٘یخىی رخص یہ ٛے کہ ىٝٗٞںcommunities  ّٗیخ١یٖ حٍٝ حٗٔخٕ ػزخىص حٍٝ ح

 حهظیخٍ کے ُی۔ طوِین ک۔ گ۔ طٜےە

خ"  َٓ َّٖ  َهَِۡوضُ  َٝ ـِ ُۡ َْ  ٱ ٗ ََّ  َٝٱۡۡلِ ِٕ  اِ ٍَُس  ] ُِیَۡؼُزُيٝ ۡٞ ٌّحٍیَخصُٓ " [   56:  حُ

 
ؿٖ کٞ ْٛ ػوِیٖ ٓیں ٓے ٓٔـٜظے ٛیں، ُٓیٖ کخ ػوَ یہ ىٝٗٞں هٞٓیں ٛیں ٓگَ ىٝٗٞں کے ىٝٓیخٕ حَٛ ٓیچ  communitiesیہ ىٝٗٞں 

حٍٟی پَ پڑح حٍٝ ػِْ  ؿٞ ٛے ٝٙ هالكضِ  matchؿخٗ٘ے یخ ٗہ ؿخٗ٘ے کخ ٝؿہ ٓے ٗہیں پڑح، رِکہ یہ طٞ ػوَ کخ ٓٞحٍ ٛےە ٗیطخٕ حٍٝ حٗٔخٕ کخ 
 پَ هظْ ٛٞ گیخە

"  ًۡ اِ َٝ  ٍَ ٌَشِ  ٍَرُّيَ  َهخ ٕٓٮِ ـٰ َِ َٔ ِۡ ٌٍَ۬  ا٠ِِّٗ ُِ ِٝ  ك٠ِ َؿخِػ ٍۡ ََس ] ە ە ە َهِِیَلش ٍ۬  ٱۡۡلَ ٍَُسحُزََو ۡٞ [ "  حٍٝ ؿذ طٔہخٍے ٍد ٗے كَٗظٞں ٓے كَٓخیخ 30:  ُٓ

ٌٍَ۬  ا٠ِِّٗ ە ە ە"  ِٝ  ك٠ِ َؿخِػ ٍۡ ََس ] ە ە ە َهِِیَلش ٍ۬  ٱۡۡلَ ٍَُسحُزََو ۡٞ ٞ حیٔے کٞ ٗخثذ کَے گخ ٝٙ رُٞے کیخ طۘ  پ٘خ ٗخثذ ر٘خٗے ٝحَ ٛٞںٓیں ُٓیٖ ٓیں ح 30:  ُٓ  " ]

 ؿٞ حّ ٓیں كٔخى پٜیالۓ گخ حٍٝ هٞں ٍیِیخں کے گخ 
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حْ   ە ە ە"  ٓٞ َُ  َهخُُ َؼ ـۡ يُ  َٖٓ كِیَہخ أَطَ ِٔ ِليُ  كِیَہخ ُيۡل ۡٔ خٓءَ  َٝيَ َٓ ََس ] ە ە ە ٱُّيِ ٍَُسحُزََو ۡٞ [ "  ُٞظے ٛیںە حٍٝ ْٛ طـٜے َٓحٛظے ٛٞۓ طیَی پخکی ر 30:  ُٓ

ُّ َُيَ   ە ە ە"  ََُٝٗوّيِ ِيَى  ۡٔ زُِّق رَِل َٔ ُٗ ُٖ ََس ] ە ە ە ََٝٗۡل ٍَُسحُزََو ۡٞ ٖ یہخں حرِیْ ٓالثکہ ٓیں ٗخَٓ طٜخ حٍٝ حّ کٞ ؿٞ پخٍٹی ر٘خیخ گیخ ٛے ٝٙ ؿِ  30:  ُٓ  " ]

ٖ رٜی حّ ٓیں ٗخَٓ طٜےە ؿذ حٕ ٓذ کیخ طٞ ؿِ  کے ١ٍٞ پَ ٗہیں ر٘خیخ گیخ رِکہ حٓے ٓالثکہ ٓیں ٗخَٓ ٍکٜخ گیخ حٍٝ ٓالثکہ ٗے ؿذ حهَحٍ

 ٓے َٓ کَ کہخ: 

 

 

 

 کَطخ ٛے( feedٞ ٛٔیں )ٛٔیں   کچٜ پظہ ٗہیں ٛٔیں طٞ َٛف حط٘خ پظخ ٛے ؿظ٘خ طۘ 

 هظْ ٛٞطخ ٛے طٞ پَٜ ہللا کہظخ ٛے  matchؿذ یہ 

ًۡ ە ە ە "  اِ َ٘خ َٝ ِۡ ٌَشِ  ُه ٕٓٮِ ـٰ َِ َٔ ِۡ ُيٝحْ  ُِ ـُ ۡٓ َّ  ٱ ٍَسُ  ] ە ە ەِۡلََى ۡٞ ََسُٓ )حد طْ پَ كَٝ ٛے کہ طْ آىّ کٞ ٓـيٙ کَٝ( حّ ٓـيے کے رخٍے ٓیں ہللا  30:  حُزََو  " ]

کخ كکْ یہ طٜخ کہ یہ طؼظیْ ٛے كَحثٞ کی ٝؿہ ٓے ٗہیں ٛےە یہ حّ ػِْ کی ٝؿہ ٓے طٜخ ؿٞ آىّ کے ٝؿٞى ٓے طٔخّ ٓوِٞهخص پَ هخثْ 

 ٛٞح حٍٝ ؿْ کی ٝؿہ ٓے ٝٙ

ِٝ  ە ە ە " ٍۡ ٍَُس ە ە ە  َهِِیَلش ٍ۬ ك٠ِ ٱۡۡلَ ۡٞ ُٓ کخ ٗہیں ٛےە ٗیطخٕ طٞ حرٜی  faithٓوٍَّ ٛٞح حّ ُی۔ ٗیطخٕ ٓے ٛٔخٍح ؿٜگڑح یویٖ حٍٝ 26:  ٙٓ ]   ] " 

ُٗيٙ ٛے حٍٝ ْٛ َٓ چکے ٛیںە ٛٔخٍے پظہ ٗہیں کظ٘ے كّٜے پہِے َٓ چکے ٛیںە ٝٙ طٞ ہللا کٞ ىیکٜ چکخ ٛے طٞ پَٜ کیٔے ٝٙ حّ یویٖ ٓے 

ٛےە ٛٔیں ٛی یہ یویٖ ٗہیں ٛے، ْٛ ٓیں ٛی ٗکٞک ٓٞؿٞى ٛیں، ْٛ ٗزہ کَطے ٛیں، ٗیطخٕ طٞ رخُکَ  حهظالف کَ ٓکظخ ٛے کہ ہللا

 ٗزہ ٗہیں کَطخە حگَ هَإٓ کٞ ىیکٜیں طٞ حّ ٓیں ٗیطخٕ رخٍرخٍ حیک ٛی رخص کہظخ ٛے، ؿذ کٞة گ٘خٙ کَطخ ٛے طٞ ٝٙ یہی کہظخ ٛے ؿخٝ طٔہخٍح

 َح ٛٞە رۘ 

َٚ  أََهخفُ  ا٠ِِّٗٓ "  َٖ  ٍَدَّ  ٱَُِّ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ ٍَُسحَُلَ٘] ٱ ۡٞ " [  ٝٙ طٞ رڑح هزیغ ٛے، هٞى ٓذ کچٜ ؿخٗظخ ٛے حٍٝ ڈٍطخ ٛے، َٛف ٛٔیں پٜ٘ٔخطخ ٛےە 16:  ُٓ

 

 کب اضتتبم ____________________ كؽا لیکچؽ اّؼ قْاالتتی___________________ 

لطیؽتوّت ثبِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ٘يَ  َهخُُٞحْ  ـٰ ۡزَل ُٓ  ََ  َْ ِۡ خٓ  ِػ َ٘ َُ  ََّ خ اِ َ٘خٓ  َٓ َظ ۡٔ َؼِِی أَٗضَ  اَِّٗيَ  َػَِّ ُۡ ُْ  ُْ ٱ ٌِی َل ُۡ ََس ] (ٕٖ) ٱ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ : 32 ] 
)كَٗظٞں ٗے( ػَٝ کیخ آپ طٞ پخک ہیں ہْ کٞ ػِْ ہی ٗہیں ٓگَ ٝہی ؿٞکچٜ ہْ کٞ آپ ٗےػِْ ىیخ رےٗک آپ رڑے ػِْ ٝحُے ہیں 

ََس ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  ( 32: )آیض ٗٔزَ:  كکٔض ٝحُے ہیںە 
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 [:311 اکتْثؽ 15 (16ضطبة اّؼ قْاالت ) لسبظ ]هػُت اّؼ اِ -5

ََِّؿیْاۡ  ِٖ حُ یٰط ّ٘ ِٖٓ حُ ِِیْ  یۘغ حَُؼ ِٔ ّٔ ًۘ رِخہلِل حُ  ۡػٞ

 

 ِْ ََِّكی ِٖ ٱُ ـٰ َٔ ََّۡك ِْ ٱہلِل ٱُ ۡٔ  رِ

 

ح ٍ۬ َ ی ِٜ خ َّٗ ٍ۬ ٘ ـٰ طَ ِۡ ُٓ ِٖٓ َُُّيَٗي  َٝٱۡؿَؼَ ٠ُِّ  ۡيم ٍ۬  ِٛ َََؽ  ۡو ُٓ  ٠ِ٘ َِۡؿ َٝأَۡه ۡيم ٍ۬  ِٛ  ََ ۡيَه ُٓ  ٠ِ٘ ِۡ  ٍَّدِ أَۡىِه

 

 ٍَ َٖ ـٰ ۡزَل ُٓ( َٕ ُلٞ ِٜ خ يَ َّٔ َِِّس َػ ِؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ َٖ )٨ٓٔرَِّي  ِِی َٓ َۡ ُٔ ُۡ ٌْ َػ٠َِ ٱ ـٰ َِ َٓ َٝ  )ٔ٨ٔ( َٖ ی ِٔ َِ ـٰ َؼ ُۡ ٍَّدِ ٱ  ِٚ ُي َُِِّ ۡٔ َل ُۡ َٝٱ  )ٔ٨ٕ) 

َّٜخكخص] ٍَُس حُ ۡٞ ُٓ  :180 ،182 ] 

 

ٓۘ ِٰ ػَ  َِّ َٛ  َّْ ٜۘ َُِّ حَ   ٓۘ ِٰ ػَ  َّٝ  ي  ّٔ لَ ی   ٍِ َٝ خٍِ رَ  َٝ  ي  ّٔ لَ ی آ ِّ َٓ  ک  ِ ْۡ

Denial of God  ٍِيح( حٍٝ ہللا کخ ٝؿۘ هۘ  )حٗکخ ۘٓ ِٕ ٞى یٞں طٞ  ىٗیخ ٓیں آٗکٜ کُٜٞی  يطّٞں ٓے رلغ ٓیں ٍٛخ ٛے ٓگَ ؿذ رٜی حٗٔخٕ ٗے حّ طّٔي

ٓظَٙ َکٜ ٓوِٞم کٞ حپ٘ی ؿالٓی ٓیں ىیکٜخ ُٓیٖ پَ  ٞى کٞ حپ٘خ ٓوخرَ ٗہ پخیخە حّ ٗےحپ٘ے آپ کٞ ط٘ہخ پخیخ، ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ ٓیں کٔی حٍٝ ٝؿۘ 

ٞى ؿْ ٗے حپ٘ے آپ کٞ رہض رڑے ١٘ط٘ے حٍٝ رخىٗخٛض ٓیں ىیکٜخ، ؿْ حّ ٓیں پیيح ٛٞحە حیک حیٔخ ٝؿۘ  egoistic selfٓخ،  naturalیک حٍٝ ح

 کٞ كخَٛ کیخ حٍٝ حیک رہض memorable activityٗے َٛ 

strong, selfish, egoistic ُ ی۔ حٓظؼٔخٍ کَ ٓکظخ طٜخ ٓگَ حپ٘ے حٝپَ حٗٔخٕ پیيح ٛٞ گیخە حد حیٔخ حٗٔخٕ کٔی رٜی چیِ کٞ حپ٘ے ٓوخٛي کے

کٞ ٓخٗ٘خ حّ کے رْ کی رخص ٗہیں طٜیە حیٔخ حٗٔخٕ َٛ ُٓخٗے ٓیں ٓٞؿٞى ٍٛخ حٍٝ آؽ طک ٓٞؿٞى  authorityکٔی حٗـخٗی حٍٝ حٕ ىیکٜی 

کخ حط٘خ حٗکخٍ طٞ يح ٛےە ٛخں پہِے حیک ػٞحٓی حكظٔخد حٍٝ حپ٘ے ؿیٔے رہض ٓے کٍِٔٝ ُٞگٞں کی ٗہخىطٞں کی ٝؿہ ٓے حّ ٗے ٗخیي هۘ 

يحٝں کے يحٝں ٓیں رخٗٹ٘ے کی حِٛیض كخَٛ کَ ُیە ىٍكویوض َٗک کے رخٍے ٓیں یخ رہض ٓخٍے هۘ يح کٞ رہض ٓخٍے هۘ ٗہ کیخ رِکہ حّ ٗے هۘ 

 َِ َِ  کلَ کی حٍٝ هٜٞٛخ   رخٍے ٓیں حٛ ظخ يح یہ ٓخٍے کخّ کیٔے کَ ٓکٓکّہ کی ٍحۓ حیک ١َف ٓے رہض هیٔظی ُگظی ٛے کہ رٜال حکیال هۘ  حٛ

، ٛزَ حٍٝ حّ هْٔ کے رہض کی طٞ ٍَٟٝص ٛٞ گیە ٓٞ حٗہٞں ٗے رڑی حهظیخ١ ٓے َص ٝ ٓ٘خص، ػِیٰ  assistanceٛے؟ حّ کٞ کچٜ ٗہ کچٜ 

کے کٔخَص ٗے حٓے  intellectرٜی کٞة پچِٜے ىٝ طیٖ ٓٞ ٓخُٞں ٓے ٛے حٍٝ حٗٔخٗی  human egoض طوِین کَ ُی۔ە ٓگَ یہ ٓے رۘ 

ٞى ٞى کخ ؿٞ هۘ ىیخ ٛے کہ حد ٝٙ ٟٝخكض ٓے حٗکخٍ کَ ٍٛخ ٛے کٔی رٜی حیٔی ًحص کخ، کٔی رٜی حیٔے ٝؿۘ حیٔی رِ٘ي ٍِٓ٘ طک پہ٘چخ 

کٞ ىکٜخۓ رـیَ حّ کٞ ىیکٜ ٍٛخ ٛے، ؿٞ حّ پَ ٗگَحٗی کَ ٍٛخ ٛے حٍٝ حّ پَ كکٞٓض کَ ٍٛخ ٛےە ىٍحَٛ حد ٝٙ حپ٘ی كکٞٓض کٔی کٞ رخٗٹ٘خ 

 ٗہیں چخٛظخە

  

 
 

 ([05)ضطّبة اّؼ قْاالت ]لسبظ هػُت اّؼ اِ 

  2009اکتْثؽ  04: هْؼضہ

:  ثومبم  

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 78 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

ٗے َِٓٔٔ  schools of thoughtٛٞ گخە ٓظؼّيى  unjustifiable actیںە حگَ آپ حٕ ىَثَ پَ ؿٍٞ ٗہ کَٝ طٞ یہ يح کے پخّ رڑے ٠ٓز١ٞ ىَثَ ٛهۘ 

ٗخَٓ طٜے حٍٝ یہ کٞة آؽ کے ىٕ  anthropologistsحٍٝ  semanticsيح کخ حٗکخٍ کیخ ؿٖ ٓیں کٔیٞٗٔٹ، ِٓٞٗٔٹ، ٓ٘طوی حٓظيٍَ ٝحُے، هۘ 

ٓؼیخٍ  حٗکخٍ کٞ حپ٘ی ًٛخٗض کخ حػِیٰ  يح کخ حٗکخٍ کیخ حٍٝ حّيح ٛٞطے ٍٛے ٛیں، ؿ٘ہٞں ٗے هۘ ٗہیں ٛٞۓ، َٗٝع ٓے حیٔے گَٝٙ پی پیيح

ٓے آگخٛی حٍٝ ٛيحیض پخة آپ حٕ کٞ پیـٔزَ کہہ ُیں،  يح کی ١َفٓٔـٜخ ٓگَ حیک رخص ٍَٟٝ ٗظَ آطی ٛے کہ کچٜ حیٔے ُٞگ ؿ٘ہٞں ٗے هۘ 

ِٖ ٍٍٓٞ کہہ ُیں، ٝٙ َٛ ُٓخٗے ٓیں ٗظَ آطے ٛیںە ہللا پَ  يح ٗے یہ کیخ کہ حّ کی ٝؿہ ٓے حیک ٌٓٛذ کخ هۘ  ٓذ ٓے رڑح حػظَحٝ ٓ٘کَی

ؿخُ کیخ رے ٗٔخٍ هظَ ٝ ؿخٍص َٛف ٌٓٛذ کے ٗخّ پَ ٛٞة حٍٝ رے ٗٔخٍ طہٌیزیں حّ آٞى پیيح ٛٞح حٍٝ ٌٓٛذ ٗے ُٓخٗے ٓیں هظَ ٝ ؿخٍص کخ ٝؿۘ 

کَ  highlightہ ٛٞطی ٛے کہ ٝٙ حیک چٜٞٹے ٓے ٝحهؼے کٞ حط٘خ ٓیں ی referencesکے ٗخّ پَ ؿَم ٛٞثیںە حیک رڑی ػـیذ ٓی رخص حٕ کے 

 ىیظے ٛیں، حط٘خ رڑح کَ ىیظے ٛیں کہ حیٔے ُگظخ ٛے کہ حٍّٝ ٝ آهَ َٛف ٌٓٛذ ٛی كٔخى کَطخ ٍٛخ ٛےە 

ں ؿٞ ٓذ ٓے رڑی ٓی Iberian Peninsulaحگَ حرظيحۓ ُٓخٗہ ٓے ُیکَ حد طک کی ؿ٘گٞں کی طخٍم کخ ؿخثِٙ ُیخ ؿخۓ طٞ آپ کٞ پظہ چِے گخ کہ 

ِٕ  Iliumٗے  (Agamemnon) ؿٞ ىّ ٓخٍ ؿخٍی ٍٛی ؿہخں حیگخ ٓیٔ٘خٕ  Troyؿ٘گ ٛٞة، ؿ٘گِ  ؿ٘گ کیخ حٍٝ رے ٗٔخٍ ُٞگ  کے هالف حػال

کہظے ٛیںە طخٍین  Helen of Troyهظَ ٛٞۓ، حطلخم ٓے یہ کٞة ٌٓٛزی ؿ٘گ ٗہیں طٜی رِکہ یہ حیک ػٍٞص کے حؿٞحء کی ؿ٘گ طٜی ؿٔے 

ض ٓی ؿ٘گیں ٛٔخٍے ٓخٓ٘ے ٛیں ؿٞ ٌٓٛذ کی ر٘یخى پَ ٗہیں ٛٞثیںە ْٛ ىیکٜظے ٛیں کہ پَحٗے ُٓخٗے ٓیں حیک رہض رڑی ٓیں حیٔی رہ

حٍٝ ػظیْ ؿ٘گ کی حرظيحء ٛٞة ؿْ ٓیں ٓپخٍٹخ حٍٝ یٞٗخٕ ٓذ ٓے رڑے كظ٘ہ ٝ كٔخى ٓیں چِے گ۔ە یہ یٞٗخٗیٞں کے ٓخطٜ هٞص ٝ حهظیخٍ حٍٝ 

 Alexander the Greatحػظْ یخ حیَحٕ کے حیک رخىٗخٙ ٗے َِٓٔٔ ٓپخٍٹخ پَ كِٔے کی۔ە ْٛ ٓک٘يٍِ ٓخُی ٓلخىحص کی ؿ٘گ طٜی ؿْ ٓیں 

 کخ ٗخّ طٞ ٓ٘ظے ٛیں، آؽ طک ٓٔـٜ ٗہیں آة کہ ٝٙ ٛ٘يٝٓظخٕ ٓیں حپ٘خ ٌٓٛذ پٜیالٗے آیخ طٜخ یخ ٌٓٛذ کے ٗخّ پَ ؿ٘گ کَٗے آيخ طٜخ؟

ٝٓطی کے ە ە ە آپ  ٓیں رے چخٍٙ ٌٓٛذ ٗخَٓ ٗہیں طٜخ ٓٞحۓ َٓ٘مِ  یخ کی ری٘ظَ ؿ٘گٞںٗآگے رڑٛظے ٛٞۓ ْٛ ىیکٜظے ٛیں کہ ى

 ِٖ ٛي ٓخُہ ؿٞ كَحْٗ حٍٝ حٗگِی٘ڈ ٓیں ؿخٍی ٍٛی حٕ ٓیں کٕٞ ٓخ ٌٓٛذ ٗخَٓ طٜخ؟ حگَ آپ حٓے ٓے  ٌٓٛذ ٓے پٞچٜیں کہ ؿ٘گِ ٓ٘کَی

 ػظیْ حٍّٝ حٍٝ ؿ٘گِ  ( ٓیں ڈحَ ٛٞح ٛے، ؿ٘گِ)ُهْ هٍٞىٙ کیلیض traumatic phobiaرڑی ؿ٘گٞں کٞ ىیکٜیں ؿ٘ہٞں ٗے ىٗیخ کٞ آؽ طک حیک 

پَ آؽ رٜی ٗظَ ڈحُیں طٞ ىٗیخ کی ٓذ  ە حگَ ىٗیخ کی رَرخىیٗخَٓ طٜخ؟ حّ کخ طٞ آؽ طک پظہ ٗہیں چَ ٓکخ ںحٕ ٓیں ٌٓٛذ کہخ ػظیْ ىّٝ ە ە ە

َی ١َف ٓؼُٔٞی چ٘ي ُٞگ ٛیں طٞ حّ ٓے ُیخىٙ ؿيیي طَیٖ ؿ٘گٞں ٓیں ٛٔیں ٗظَ آطخ ٛے کہ حیک ١َف ٓخٍی ىٗیخ کی هٞطیں ٛیں حٍٝ ىٝٓ

 کٞ ٌٓٛذ کے ٗخّ پَ ؿ٘گ کیٔے کہہ ٓکظے ٛیںە

If there is no other party to fight you  ِكَد ٗہیں ٛیں، طٔہخٍح کٞة ٍُٝ ٗہیں چِظخ حٍٝ کٔی هْٔ کی حیٔی  ؿہخں طٔہخٍیے پخّ آَص

 آپ ٌٓٛذ کٞ کیٔے حُِحّ ىے ٓکظے ٛٞە١خهض ٗہیں ٛے ؿٞ آپ کٞ ٌٓٛذ کے ٗخّ پَ ؿ٘گ آُٓخ کہہ ٓکے طٞ پَٜ 

ؿذ ِٓٔٔخٗٞں ٗے حپ٘ی ىكخػی ؿ٘گیں َٗٝع کیں طٞ ؿ٘ک کے هخٕٗٞ ٍَٟٝ ريٍ ىی۔ە حٕ ٓیں ٓذ ٓے رڑے هٞحٗیٖ یہ طٜے کہ َٓٓزِ 

ٜ ٗہیں حٹٜخٗخ ە ە ە ٗہ ُٓخٗہء چیِٝں کٞ ٗہیں کخٹ٘خ، ىٍهظٞں حٍٝ كِٜٞں کٞ ٗہیں کخٹ٘خ، رٞڑٛٞں کٞ هظْ ٗہیں کَٗخ، رچٞں کٞ ٗہیں ٓخٍٗخ، ػٍٞطٞں پَ ٛخط

 ٍِ ِّ  ٛٞۓ ؿ٘گ ٓیں ىحهَ حٍّٝ ٓیں حٍٝ ٗہ ٛی ُٓخٗہء آهَ ٓیں رِکہ یہ هٞحٗیٖ َٛف حٍٝ َٛف حٓالّ کٞ ط٢ٓٞ ٓے حٛٞ حٗٔخٗیض کی  ٍٝٗہ حكظَح

 logical constructٗہ کٞة  )ٓ٘طن حٍٝ ٓ٘خٛيٙ ٝحَ( کہظخ ٛے کہ َٛ ىٓخؽ ٓیں کٞة logical positivistکٞة ٍٛٞص پہِے ٓٞؿٞى ٗہیں طٜیە حد 

)ٓ٘طوی ٝؿٞى( طٞ ٛٞطخ ٛی ٛےە َٛ ىٓخؽ ٓیں کٔی چیِ کخ کٞة ٗہ کٞة ٗو٘ہ طٞ ٛٞٗخ چخٛی۔ە ٓیِ چخٛے چخٍ ٹخٗگٞں کخ ٛٞ، طیٖ ٹخٗگٞں کخ 

ؿخۓ طٞ ٛٞ، ىٝ ٹخٗگٞں کخ ٛٞ یخ چٜ ٹخٗگٞں کخ ٛٞ ٓگَ ؿذ رٜی آپ کے ٓخٓ٘ے کٞة حیٔی چیِ َة ؿخۓ گی ؿْ پَ کٞة چیِ ٍکٜ ىی 

ًٖٛ ٓیں ٛٞٗخ چخٛی۔ حٍٝ حگَ  logical constructی چیِ کخ ر٘یخىی ڈٛخٗچہ یخ حیک یہ حػظَحف کَٝ گے کہ یہ ٓیِ ٛےە کٔ ر٘یخىی ١ٍٞ پَ آپ كٍٞح  

 illogicalٗہیں ٛے طٞ ٝٙ  logical constructيح کخ کٞة ٛے ٛی ٗہیں ٛےە حگَ هۘ  logical constructيح کخ کٞة آپ حٗٔخٗٞں ٓے پٞچٜیں طٞ هۘ 

existence  ۘيح پَ حػظَحٝ کَٗے ٝحُے رہض ٓے ٛیںەٞى ٛی ٗہیں ٍکٜظخە هۘ ٞى( ٛےە ٝٙ طٞ ٝؿۘ )ؿیَ ٓ٘طوی ٝؿ 

يح طٞ کٞة ٗہیں ٛےە رٹٖ ىرخطے ٛی حیک يح کٞ ىیکٜخ ٛے ٓگَ هۘ حٕ ٓیں ٓے حیک ٛخكذ یہ کہظے ٛیں کہ یہ ؿٞ رہض ٓخٍے ُٞگٞں ٗے هۘ 

simulation software  حیک کخ ٓخُک ە ە ەsimulation software  طٞ َٛ حیک کےbrain  َٓیں ٛے، ٓٞ حگbrain  ،ٗے کچٜ حیٔی ٗکِیں گٜڑ ُیں

 يح ٛے یہ طٞ طٔہخٍح حپ٘خ کٔخٍ ٛےەيح کہظے ٛٞ طٞ پَٜ حّ کخ ٓطِذ یہ ٗہیں ٛے کہ هۘ کٞة حیٔے ؿیَ ٓؼُٔٞی طخػَحص گٜڑ ُی۔ ؿٖ کٞ طْ هۘ 

طٜے ٝٙ ٓخٍے کے ٓخٍے  cosmologicalطٜے یخ  ontologicalُلخى کے طٔخّ ىَثَ هٞحٙ ٝٙ خ کہ حِ ُلخى کے ٗ۔ طٍّٜٞحص ٗے ٛٔیں رظخیٓـَد یخ حِ 

پَ ؿٞ هٞى  moveکَٗے ٝحَ ٛے طٞ رخص ؿخ کَ هظْ ٛٞ ؿخطی ٛے حیک حیٔے  moveؿ٢ِ ػخرض ٛٞ گ۔ە ؿذ آپ کہظے ٛٞ کہ کخث٘خص کٞ کٞة 

move  کہ َٛ چیِ کخ کٞة ر٘خٗے ٝحَ ٛے کیٞٗکہ آهَ ٓیں رخص ؿخ کے حیٔے ر٘خٗے ٗہیں ٛٞطخ حٍٝ ٝٙ ہللا ٛے حّ ُی۔ آپ کیٞں یہ کہظے ٞٛ

کَطخ  convinceكخىع ٛٞ ؿخطخ ٛے یہ رخآلهَ  logicalٝحُے پَ ٍکظی ٛے ؿْ کٞ کٔی ٗے ٗہیں ر٘خیخە یہ ؿٞ ر٘٘ے حٍٝ رگڑٗے کے ىٍٝحٕ حط٘خ رڑح 

 ٛے کہ یہ ىحٓظخٕ ٛے، یہ طٞ کچٜ رٜی ٗہیں ٛےە

يح پیخُ کے چِٜکے کیطَف ٛے، حگَ آپ چِٜکے حطخٍطے ؿخٝ طٞ آهَ ٓیں کچٜ رٜی ٗہیں ٗکِے ٓے پٞچٜٞ طٞ ٝٙ کہے گخ کہ هۘ حگَ کٔی كالٓلَ 

گخە آپ هٞى ٛی ُلع گٜڑطے ٛٞ، ہللا کٞ ٗخّ ىیظے ٍٛظے ٛٞ، کٞة " ٍكٔخٕ " کہے، کٞة " ٍكیْ " کہے، کٞة " ٓالّ " کہے، کٞة " ٖٓٞٓ " 

  .This is not a God at allثیں گے طٞ پیخُ کے ریچ ٓیں کیخ ٍٙ ؿخۓ گخ؟ آهَ ٓیں هخُی هُٞی طٍّٜٞ ٍٙ ؿخۓ گخە کہے ە ە ە یہ چِٜکے حطَطے ؿخ

يح کٞ ٗہ ٓخٗ٘ے کے رخٝؿٞى پَٜ ْٛ ٓیں ٓے کچٜ ُٞگ کہظے ٛیں کہ ہللا ٛٔیں طِّٔی رو٘ظخ ٛے، طٞ رہض ٓے ُٞگ حیٔے ٛیں ؿٞ هۘ 

ٛٞطخ ٛے کہ  ٛے؟ هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! چٞں ؿٞں ْٛ آگے رڑٛظے ؿخطے ٛیں ٛٔخٍح یہ ىػٞیٰ طِّٔی ٓیں ٛیںە حد حٕ کٞ کٕٞ طِّٔی رو٘ظخ 
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ىیکٜٞ ؿی آثٖ ٓٹخثٖ ہللا کٞ ٓخٗظخ طٜخە ْٛ کہظے ٛیں کہ رڑے رڑے ػخُْ حٍٝ ىحٍٗ٘ٞ ہللا کٞ ٓخٗظے طٜے، ٓگَ ٝٙ حّ ١َف ٗہیں ٓخٗظے طٜے 

 ؿٔطَف آپ ٓخٗظے ٛٞ ٝٙ حّ هْٔ کے ؿِٔے کہہ ٓکظے ٛیں:

Science without religion is lame and religion without science is blind  

ٌٓٛذ ٓخثْ٘ کے رـیَ حٗيٛخ ٛےە آثٖ ٓٹخثٖ کے رخٍے ٓیں یہ ؿِٔے رڑے ٍٜٓ٘ٞ ٛٞۓ کہ حّ ٗے ٌٓٛذ کے كن ٓیں حیک ریخٕ ىیخ ٓگَ 

 حّ کخ حگال ریخٕ طٞ ٓ٘ٞ، ٝٙ رڑی ٓوظی ٓے کہظخ ٛے:

I don’t believe in personal God  ۘيح ٗظَ ٗہ ٛی ٓیں ٓخٗظخ ٛٞں( ٓـٜے طٞ کہیں رٜی حیٔخ هۘ  يح کٞ ٗہیں ؿخٗظخ)ٓیں طٞ کٔی رٜی ًحطی ه

کَٗے کے ُی۔ حپ٘ے كن ٓیں ىٍٝ حُکخٍ حٍٝ ػـیذ ٝ ؿَیذ ىَثَ َطے ٛیں ؿٞ   convinceٗہیں آیخ " ٓؼظَكیٖ رٔخحٝهخص ٓخٗ٘ے ٝحُے ىَٝٓے کٞ

يح کے كن ٓیں کٞة ىُیَ ٗہیں ٛٞطی، کَ ٍٛے ٛٞطے ٛیں ٝٙ کہظے ٛیں کہ هۘ  misquoteٙ کٔی کٞ ىَثَ ٛٞطے ٛی ٗہیں ٛیں یخ ٝ كویوظخ  

ٗہ ٛٞٗے ٝحُی ٛٞطی ٛےە حّ ُلخظ ٓے حػظَحٝ کَٗے ٝحُے هيح پَ رَٜپٍٞ حػظَحٝ کَطے ٛیں حٍٝ حگَ ہللا کے رخٍے ٓیں ٗظَیخص کٞ ٓوظَٜ کَ 

 ْٛ کہظے ٛیں کہ ؿخطی ٛےە ٓؼال   کی ىُیَ رٖ survival of the fittestىیخ ؿخۓ طٞ ٝٙ 

God is a super human and super natural  ِطَی ١خهض ٛے ٝٙ ؿیَ آىٓی، ؿیَ طَی ٗہیں حیک ؿیَ كِ ٝٙ حٗٔخٗٞں ٓے رڑی ًحص ٛے، ٝٙ ك

ُی ٛےە چٞٗکہ ؿٔٔخٗی حٍٝ ؿیَ كویوی ٛےە ٝٙ حیک ٓخرؼي حُطزیؼخطی حٍٝ ٓخرؼيحُ٘لٔیخطی ١خهض ٛےە حط٘ی رڑی ١خهض ٛے کہ ٝٙ ؿیَ ٓؼٔٞ

ٝٙ ؿیَ ٓؼُٔٞی ٛے حّ ُی۔ حّ کٞ ٓؼٍٔٞ کے ٓطخرن ریخٕ ٗہیں کیخ ؿخ ٓکظخە یہ ٛٔخٍح هٍٞ حٍٝ یویٖ ٛے کہ حٓی ٗے کخث٘خص طوِین کی 

 ٛے حٍٝ ؿٞ کچٜ رٜی ٛے حٓی ٗے طوِین کیخ ٛےە 

ٜٞڑ ىٝ ە ە ە ؿ٘گَ چٜٞڑ ىٝ ە ە ە ؿخٍٗٞ چٜٞڑ ىٝ ە ە حػظَحٝ کَٗے ٝحُے کہظے ٛیں: " رٜخة! یہ طٞ رڑح آٓخٕ ٛے آگَ حپ کٔی رٜی چیِ کٞ کٜال چ

ٗہ کہیں  ػخُْ ٓیں کٞة چیِ چٜٞڑ ىٝ، ٝٙ كخىػے ٓیں ؿخثیں یخ رَرخى ٛٞ ؿخثیں آهَ کہیں ٗہ کہیں طٞ آ کے ٝٙ ٹَٜ ٛی ؿخثیں گےە کہیں ە طوِینِ 

ظے ٍٓ٘ٞطے آهَ کٔی ٗہ کٔی ؿگہ ٓٔظلکْ کٔی ٗہ کٔی حٍٛٞ پَ حٕ کخ حٓظلکخّ طٞ ٛٞ ٛی ؿخۓ گخ حّ ُی۔ حط٘ی رے پ٘خٙ كطَص ر٘

ٛٞ کت ٛے حٍٝ حّ ٓٔظلکْ ٛٞٗے ٓیں کچٜ حیٔے حٍٛٞ ٟٝغ ٛٞ گ۔ ٛیں ؿْ کٞ آپ کہظے ٛٞ کہ یہ کْ ٗے ر٘خیخ؟ یہ کظ٘ی پیچیيگی 

 يح  طٞ ٗہیں کہخ ؿخ ٓکظخە "ٓے ر٘خ؟ ٝٙ کظ٘ی ٗلخٓض ٓے ر٘خ؟ ظخَٛ ٛے حّ کٞ هۘ 

New Darwinion concept  ٍِٝكخَٟ ٓیںە حیک کظخد ڈحکٹَ آٍّ  يح کخ حیک رڑح كَیق رٖ کَ ٓخٓ٘ے آیخ ٛے هخٙ ١ٍٞ پَ ىٍِٝ ٓیں هۘ  كخَٟ رٜی ى

ٛےە ٓیں ٗے رڑے ُٞگٞں ٓے حّ کی طؼَیلیں ٓ٘ی ٛیں ٓگَ  ‘ Mohammad ‘پَ ُکٜی ٛے، حّ کخ ٗخّ  کخث٘خص  حٓٹَحٗگ ٗے ك٠ٍٞ ٍَِٓٝ 

ٓٞؿٞى  referenceپَ ُکٜی ؿخ ٍٛی ٛے ٓگَ حّ ٓیں روخٍی کی َٛف حیک  حیک رخص کی ٓـٜے ٍَٟٝ كیَص ٛٞة کہ کظخد ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

 ّ آىٓی کے طخػَحص ریخٕ ک۔ گ۔ ٛیں ٓگَ ؿٞ ٍٍٓٞ ہللا  ّ آىٓی کے طخػَحص ریخٕ کی۔ گ۔ ٛیں، حۘ ىَٛ ٓے رہض ٓی آٍح ٛیں، حِ ىَٛ حۘ ٛےە حِ 

کی گت  quoteٓی ٍٝحیض  ّ کی َٛف حیک حىٗیٰ ٛے حۘ کی ُٗيگی پَ ٓذ ٓے رڑی ٓخهٌ  کخث٘خص  ٍَِٓٝ کی ٓیَص کی ر٘یخى ٛے، ؿٞ ك٠ٍِٞ 

 ٛےە

Is this the way to write a book about the Prophet pbuh?   

کیخ یہ ١َیوہ ىٍٓض ٛے کہ طخٍین کی ٓٔظ٘ي طَیٖ آٍح کٞ چٜٞڑ کے ْٛ حپ٘ی ١َف ٓے َٛ هْٔ کے ُٞگٞں کی ٍحۓ حکٹٜی کَ کے حیک 

کی ٗظَ ٓیں طخٍین کخ رہض رڑح ػخُْ رٖ کے حرَٜح ٛے ٓگَ ٓٞٛٞف كَٓخطے ٛیں کہ  ٗيی ؿٞ کہ ؿیَ ِٓٔٔٞںکظخد ُکٜ ىیںە ِٓیٔخٕ ٍۘ 

ٛ٘يٝٓظخٕ ٓیں ٓخٍی ؿ٘گیں ٌٓٛزی ؿ٘گیں ٛیں حٍٝ طٔخّ ؿ٘گٞں کخ رخػغ ٌٓٛذ ٛے ٝٙ کہظخ ٛے کہ ٌٓٛذ کٞ آپ چٜٞٹے چٜٞٹے ُلطٞں 

ٛی۔ حّ ُی۔ حّ ٗے حپ٘ی ١َف ٓے ٌٓٛزی ُٞگٞں کٞ ٗہیں کَٗخ چخ blameٗہ کَیں، ٛٔیں ٌٓٛزیض یخ ٌٓٛزی ُٞگٞں کٞ  explainٓیں 

کظخد ُکٜیە حیٔے کٍِٔٝ  unethicalحٍٝ  unhistoricalحٗظؼخٍ ىَٗے کے ُی۔ حپ٘ے آپ کٞ پظہ ٗہیں کظ٘خ رڑح ٜٓ٘ق ٓٔـٜظے ٛٞۓ حیک حٗظہخة 

"  (Edward Gibben)زٖ ن ىحٕ حیڈٍٝڈ گِ حٍٝ کْ ػوَ ٍٓٞهیٖ حٍٝ رٜی ٛیں، پہِے رٜی گٌٍے ٛیں، آؽ رٜی ٛیںە حیٔخ ٛی حیک ؿیَ ِْٓٔ طخٍی

 ٍِ ٜخثیخں رٜی ٛیں حٍٝ هخٓیخں رٜی ٛیں حٍٝ ٓخٍی هخٓیخں حّ چکے رخٍے ٓیں ُکٜظخ ٛے کہ حٕ کی ح ٍٝٓہ " ٓیں ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا   ػَٝؽ ٝ ُٝح

 کی هٞى ٓخهظہ ٛیں حٍٝ آهَ ٓیں حیک ؿِٔہ ُکٜظخ ٛے

Still I can not say whether he was a Prophet or an imposter? 

کی ٛے ؿٞ حىٍٛٞی ٍٙ ؿخطی ٛےە رخص حٕ ٓٞچٞں کی ٛے ؿٞ کٔی ٓکَٔ ٗ٘خهض طک ٗہیں پہ٘چظیںە رخص حّ  intellectualismرخص حّ 

ٓیں ٓـَد رہض رَطَ ٛٞ گیخ یخ  intellectual activityٓے آگے ٗہیں رڑٛظخە یہ طٞ ٝٛی ٛٞح کہ کچٜ  limitationsِْ کی ٛے ؿٞ حپ٘ی ٓليٝى ػِ 

یہ ٛے کہ ٌٓٛذ ٛٔیں ؿکڑطخ ٛے، ر٘ي کَطخ ٛے،  ٛےە ٓخثْ٘ کخ ىػٞیٰ  scientificکچٜ ٓیں ٌٓٛذ رہض رَطَ ٛٞۓ یخ حٕ کی ٍحۓ ُیخىٙ حٍٝ 

کَٗخ پڑطخ ٛے، کٕٞ ٓخ ٌٓٛذ  explainپخر٘ي کَطخ ٛے، هیي کَطخ ٛے حٍٝ هظَ کَطخ ٛے ە ە ە ٓگَ ٓٞحٍ یہ ٛے کہ کٕٞ ٓخ ٌٓٛذ ە ە ە؟ یہ آپ کٞ 

 خر٘ي کَطخ ٛے؟ ٝٙ ٌٓٛذ ؿٞ کہظخ ٛے:ٓخثْ٘ کٞ پ

خٓءُ "  َ٘ َٖٓ يَ َش  َٔ ِلڪۡ ُۡ ََس]    ە ە ە ُيۡئط٠ِ ٱ ٍَُسحُزََو ۡٞ [ "  ؿٔے چخٛظخ ٛے كکٔض ػطخ کَطخ ٛے() 269:  ُٓ

حە ە ە "  ٍ۬ َ ؼِی َُ ح  ٍ۬ َ َش َكَوۡي ُأٝط٠َِ َهۡی َٔ ِلڪۡ ُۡ َٖٓ ُيۡئَص ٱ ََس] َٝ ٍَُسحُزََو ۡٞ [ "  کؼیَ ػطخ کَ ىی( خ کی حٓے هیَِ ؿٔے ْٛ ٗے كکٔض ػط) 269:  ُٓ
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ُکٜی، حّ ٓیں  The God Delusionٗے حیک کظخد  Richard Dowkinsکیخ یہ رخص ٓخثْ٘ کے هالف ٛے؟ یہ ٌٓٛذ طٞ حیٔی رخص ٗہیں کَطخ 

ٍٞی ىٗیخ ٓیں کَطخ ٛٞں کہ ؿٞ رٜی یہ کظخد پڑٛ٘خ َٗٝع کَے گخ، آهَ طک ؿخطے ؿخطے ىَٛیہ ٛٞ ؿخۓ گخە پ ٜٓ٘ق ٗے کہخ کہ ٓیں یہ ىػٞیٰ 

ىیکٜیں کہ حّ  کخ ىػٞیٰ  seduo intellectualحیک آىٓی ٗے حٓے ه٢ ُکٜخ کہ یخٍ! طیَی کظخد پڑٛ کٞ ٓیں ىَٛیہ ٛٞ گیخ ٛٞںە یؼ٘ی آپ حّ 

يح کے ٗہ ٛٞٗے کے رخٍے ٓیں حط٘ے ٠ٓز١ٞ ىَثَ ٛیں کہ حٕ کٞ پڑٛ٘ے کے رؼي کیخ کہ " ٓیَے پخّ هۘ  ٗے کظخد َٗٝع کَطے ٛیں یہ ىػٞیٰ 

 ِٔی ٛٞ کۂِی یخ ؿیَ ػِ حٗٔخٕ ىَٛیہ ٛٞ ؿخۓ گخە " کیخ یہ حّ رخص کخ حظہخٍ ٗہیں ٛے کہ حّ ٗے یہ حٍحىٙ کیخ ٛٞح ٛے چخٛ۔ ٝٙ ػِ 

‘ In this book intentionally I’m trying to prove no God ‘ 

ہ٘خ چخٛی۔: " ٓیں یہ طٞ کہہ ٓکظخ ٛٞں کہ ٓیں ٗظَ طلویوی ٗہیں ٛٞطخە حّ کے رـخۓ حٓے یہ ک وطہءکٔی رٜی ػخُْ کخ یہ حٗيحُ حٍٝ یہ ۘٗ 

يح ٗکال طٞ رہض رہظَ ٛے، ٗہ ٗکال طٞ ٝٙ حّ کی ٓلخُلض ٓیں ؿخۓ گیە " طلوین کخ حٗيحُ طٞ یہ ٛٞطخ حپ٘ی طلویویض کخ آؿخُ کَ ٍٛخ ٛٞں، حگَ هۘ 

 ػخرض کَ ىٝں گخە argumentsے هالف حپ٘ی يح ککَ ىیخ ؿخۓ کہ ٓیں ٍَٟٝ هۘ  declareٛے، طلوین کخ حٗيحُ یہ طٞ ٗہیں ٛٞطخ کہ پہِے ٓے 

يح کے كن ٓیں ىَثَ ىی۔، چٞٗکہ ٝٙ ٓخٍے کے ٓخٍے يح کے هالف ىی۔ حٍٝ ؿظ٘ے ُٞگٞں ٗے هۘ پظہ یہ چال کہ حٗٔخٕ ٗے ؿظ٘ے ىَثَ هۘ 

ٞگٞں کخ رٜی ُٓخٗہ آگے يح کے رـیَ ُيح ٍٓیيٙ ُٞگٞں کخ حٍٝ هۘ حٗٔخٗی ًٖٛ ٓے پیيح ٛٞۓ طٜے حّ ُی۔ ٝٙ حیک ىَٝٓے کخ طٞڑ ر٘ظے گ۔ە هۘ 

يح کٞ ٓخٗخ، حٗہٞں ٗے ریچ ٓیں ڈٛیَ يح کٞ ٓخٗخ، ٗہ ؿیَ هۘ ؿ٘ہٞں ٗے ٗہ حیک هۘ  رٜی آیخ part of humanرڑٛظخ ٍٛخ، حگَچہ حّ ٓیں حیک طیَٔح 

يحٝں کخ ٓیِہ ُگخ ُیخ، هۘ گخ ٛٞح ٛےە حٗہٞں ٗے طٞ کخ ؿ٘گَ حۘ  gods and goddessesيح ٍکٜ ىی۔ە حگَ آپ حپ٘ی ٛٔٔخثیگی ٓیں ىیکٜں طٞ ٓخٍے هۘ 

يح يح ؿۘ ىیٞطخٝں کی ٗخىیخں کَحثیں، رچے کی۔، ىٝطے پٞطے ٛٞۓ، هخٗيحٕ ر٘خۓە کیخ آپ کٞ حّ رخص کخ پظہ ٛے کہ َٛ طیَٔے ٛ٘يٝٓظخٗی کخ هۘ 

يحثیخں ريُ٘خ يح طٞ آپ کے ٛٔٔخۓ ٓیں ٍٛظے ٛیںە ْٛ كیَحٕ ٝ پَی٘خٕ ٛیں کہ َٛ ىَٝٓے ُٔلے پَ ٝٛخں هۘ طی٘ظیْ کَٝڑ هۘ  ٛے؟ طوَیزخ  

ىَٛ ٓے ٗکِے طٞ رَٛٔخ کی آؿٕٞ ٓیں آ ٍگخٙ کی گَكض ٓے ٗکِے طٞ َٓٓٞطی کی گَكض ٓیں آ گ۔، حۘ َٗٝع ٛٞ ؿخطی ٛیںە حرٜی حّپ ىۘ 

ط٘ی يح ە ە ە حط٘خ رڑح ِٓک ٛے حٍٝ ٓخٗخء ہللا حىَٛ ٓے گ٘گخ ىیٞی آ گت، یؼ٘ی هيّ هيّ پَ حیک ٗیخ هۘ گ۔، ٝٛخں ٓے ٗکِے طٞ ؿٔ٘خ ىیٞی آ گت، حۘ 

ىَٛ هَإٓ ٝحَ حیک کی ١َف ُگے گخە حِ  familyرڑی ػوَ کخ ٓخُک ٛےە رَٖٛٔ ٓیخٗے ٛٞطے ٛیں ٓگَ حط٘ے ٓخٍے ىیٞطخٝں ٓیں طٞ ٝٙ حیک رڑی 

 يحٝں کخ طٞ ٓٞحٍ ٛی پیيح ٗہیں ٛٞطخەهيح طٜخ، ٝٙ طٞ حّ ٟٓٞٞع پَ کٔی کی رخص ٛی ٗہیں ٓ٘ظخ، ىَٝٓے هۘ 

 " ۡٞ َُ  َٕ خ خٓ  ًَ َٔ شٌ  كِیِہ َٜ ُٚ  ََّ اِ  َءحُِ َيطَخ ٱَُِّ َٔ َٴٗزیَخء]ە ە ە  ََُل ٍَُسح ۡٞ ُٓ  :22  ] "

يح ٛٞطے طٞ كٔخى ٛٞ ؿخطخە کیخ طْ رے ٝهٞف ٛٞ ە ە ە طْ ٓیں ػوَ ٗہیں ٛے ە ە ە ىٓخؽ ٗہیں ٛے ە ە ە ٓٞچظے ٗہیں ٛٞ کہ حگَ کخث٘خص ٓیں ىٝ هۘ 

ٕ ٓیں يح ٛٞں حۘ يح یخ ىٝ هۘ ٓیں حّ ١َف ٗہیں کَ ٓکظخ کہ چخٍ هۘ یہ کیٔے ٛٞ ٓکظخ ٛے؟ ٓیں حپ٘ی ِٓٔکظیں کٔی ٓے رخٗٹظخ ٗہیں پَٜطخە 

 يح رٖ کے ریٹٜ ؿخٝںەهۘ  superiorٓے ٓیں 

کے ػالٝٙ ؿذ ْٛ رـخٝطٞں کے َٓطکذ ٛٞطے  egoيحة پَ ؿٞ رہض ٓے ٗ۔ ٗ۔ حػظَحٟخص پیيح ٛٞۓ حّ کی رڑی ٝؿہ یہ ٛے کہ حٗٔخٗی هۘ 

کے هالف ؿہخى کَطخ ٛے پَٜ آگے ؿخ  parental tyrannyٝطٞں کی َٓطکذ ٛٞطی ٛےە ٝٙ ٛیں طٞ حیک حٹٜظی ٛٞة ٗٞؿٞحٗی کْ حُ کْ طیٖ رـخ

 tyrannyيحة ]ٝحُيیٖ، هٞحٗیٖ حٍٝ كکٞٓظی ؿزَ[ کے هالف ؿہخى کَطخ ٛے حٍٝ آهَ ٓیں ٝٙ هۘ  political tyranniesحٍٝ  tyrannyکے ٝٙ حیک ِٓکی 

 main idealٝ ىٓخؽ حّ هْٔ کی ؿ٘گ ٝ ؿيٍ ٓیں طٞ َٜٓٝف ٍٛظے ٛیں ٓگَ کے هالف ؿہخى کَٗے پَ آٓخىٙ ٛٞطخ ٛےە ٗ۔ حٹٜظے ٛٞۓ ىٍ 

 یہ ٛے کہ

Mostly God is accepted or denied by personal wishful thinking.  

ي کَطخ ٛٞںە ْٗ ٝحَ ٟٓٞٞع ُگظخ ٛے حٍٝ ٓیں حّ کی رخطیں ُیخىٙ پٔ٘يح کے ٟٓٞٞع پَ رخص کَٗخ ُیخىٙ حچٜخ ُگظخ ٛے، ٓـٜے یہ ُیخىٙ حۘ ٓـٜے هۘ 

حٓے ُیخىٙ ٓخٗظخ ٛٞںە ٓیں پچِٜے ىٗٞں هَإٓ کی حیک آیض پڑٛ ٍٛخ طٜخ،  ٓیَح هیخٍ یہ ٛے کہ ٓـٜ ٓے ُیخىٙ ٝٙ، كویوی ٛے، ٓیں حّ ُی۔

 ٓیں ٗے کہخ کہ ہللا ٓیخں! طٞ ٗے رٜی کٔخٍ کَ ىیخ، یہ کیخ طٞ ٗے ٛٔخٍح ریَٙ پخٍ کیخ ە ە ە! ٝٙ کہظخ ٛے:

 

 

 

 "ٌِٟ َََى ٱَُّ ـٰ ٌَ ) طَزَ ٠ۡء ٍ۬ َهِيي َٗ  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِٰ  ُٛ َٝ ُي  ِۡ ُٔ ُۡ ِٙ ٱ ُِٔک] (ٔرِیَِي ٍَُسحُ ۡٞ [ "  رڑی رَکض ٝحَ ٛے طیَح ٍد ٝٙ رڑی هيٍص ٝحَ ٛے() 1:  ُٓ

 "ٌِٟ صَ  َهَِنَ  ٱَُّ ۡٞ َٔ ُۡ سَ  ٱ ٰٞ َلیَ ُۡ ْۡ  َٝٱ ًُ َٞ ُِ ْۡ  ُِیَۡز ٌُ ُّ ُٖ  أَي َٔ َٔال ٍ۬  أَۡك ُِٔک]  ە ە ە   َػ ٍَُسحُ ۡٞ ُٓ  :2 ]  "

كیخص طٞ کٞة ٗے ٛی ٗہیں ٛے یہ طٞ ْٛ ٗے طٔہخٍی ُٗيگی کٞ ریچ ٓیں ٓے طٞڑح ٛےە حّ آیض کٞ ًٍح ؿٍٞ ٓے ٓٔـٜ ُیـی۔ە  ٓٞص حٍٝ

يح کہظخ ٛے کہ " ْٛ ٗے طٞ آپ کٞ ریچ ٓیں هی٘چی ٓخٍی ٛے حیک ١ٞیَ ُٗيگی ؿٞ آپ کٞ كیَحٗی ٛٞ گی کہ ٛٔخٍے ٓخطٜ کیخ ٛٞح ٛے؟ هۘ 

 ٗے کَٝڑٝں ٓخٍ طک آگے ؿخٗخ طٜخ حّ کے ریچ ٓیں ْٛ ٗے حیک کخٹ ڈحٍ ىی  کَٝڑٝں ٓخٍ ٓے آ ٍٛی طٜی حٍٝ حّ

ٌِٟ رِ  َََى ٱَُّ ـٰ ٌَ )طَزَ ٠ۡء ٍ۬ َهِيي َٗ  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِٰ  ُٛ َٝ ُي  ِۡ ُٔ ُۡ ِٙ ٱ َٔال ٍ۬ ٔیَِي ُٖ َػ َٔ ْۡ أَۡك ٌُ ُّ ْۡ أَي ًُ َٞ َس ُِیَۡزُِ ٰٞ َلیَ ُۡ َٝٱ َص  ۡٞ َٔ ُۡ ٌِٟ َهََِن ٱ ٍُ )( ٱَُّ ُلٞ ـَ ُۡ ُِ ٱ ِِي َؼ ُۡ َٞ ٱ ُٛ َٝ  ٕ )

ِک :  ُٔ ٍَُسحُ ۡٞ ُٓ [1 – 2 ] 
ؿْ ٗے ٓٞص حٍٝ ُٗيگی کٞ پیيح کیخ طخکہ طٔہیں ( 1) ہَ چیِ پَ هخىٍ ہےٝٙ ًحص رخ رَکض ہے ؿْ کے ہخطٜ ٓیں ٓذ كکٞٓض ہے حٍٝ ٝٙ 

ٍَُس ١ٰٚ  ە  (2) آُٓخثیں کہ طْ ٓیں کْ کے کخّ حچٜے ہیں حٍٝ ٝٙ ؿخُذ رو٘٘ے ٝحَ ہے ۡٞ  ػِی[ كٔي]طَؿٔہ: ح(  2 – 1: )آیض ٗٔزَ:  ُٓ
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َِ  ؿزَح   ٓٞص حٍٝ ُٗيگی ؿٞ طْ ىیکٜ ٍٛے ٛٞ حّ کٞ طوِین کیخە ْٛ ٗے ْٛ ٗے "  كیخص ٓیں حّ  طٔہخٍے طِٔٔ ٌِٟ صَ  َهَِنَ  ٱَُّ ۡٞ َٔ ُۡ سَ  ٱ ٰٞ َلیَ ُۡ " َٝٱ

 كّٜے کٞ ڈحٍ ىیخە رٜال کیٞں؟

)طَِٔٔ( ؿٞ حٍد ٛخ حٍد ٓخٍ ٓے آ ٍٛخ طٜخ حٍٝ حّ ٗے رہض آگے ؿخٗخ طٜخ، حّ کٞ ْٛ  sequenceٔہخٍح ٝٙ ط  " ْۡ ًُ َٞ ْۡ  ُِیَۡزُِ ٌُ ُّ ُٖ  أَي َٔ َٔال ٍ۬  أَۡك "  َػ

کَٗے طٜے ە ە ە حّ کے رؼي طْ رٔظَ رٍٞیخ ٓ٘زٜخٍ کے آگے چِے  checkٗے ریچ ٓیں ٓے طٜٞڑح ٓخ طٞڑ ىیخ کیٞٗکہ طٔہخٍے حػٔخٍ طٜٞڑے ٓے 

ىَٛ ٓے ٓالیخ حٍٝ ٛ کَ ٓیں كیَحٕ ٛٞ گیخ کہ یہ ٛٔخٍے ٓخطٜ کیخ ٛٞح؟ یہ طٞ حیک هْٔ کی حکیڈٓی ٛے، ہللا ٓیخں ٗے حِ گ۔ە حّ آیض کٞ پڑ

 ىَٛ ٓے رٜی ٓالیخ، حیک ١ٞیَ طَیٖحۘ 

billion years of galaxial life  آگے ؿخ کے )کہک٘خٗی ُٗيگی( کٞ حّ ٗے ریچ ٓیں کہخ کہ رْ کچٜ ىیَ پخٗچ ىّ ٓ٘ٹ طٔہیں آُٓخ ُٞں رِکہ

کہخ: " ٗخیي حیک ىٕ " ە ە ە ؿذ حّ ُٗيگی کٞ ىیکٜٞ گے طٞ یہی کہٞ گے کہ ْٛ ىٗیخ ٓیں ٗخیي حیک ٗخّ ٍٛے طٜے یخ حیک ٛزق ٍٛے طٜے، 

گخٍ کخ ٗکَ ٛے کہ ْٛ ٝحپْ ٛٞۓ ە ە ە یؼ٘ی رؼي ٓیں ؿٞ طٜٞڑح رہض کخٓیخد ٛٞ گیخ، پخّ ٛٞٗے ٝحَ پَٜ ْٛ ٗے کخّ هظْ کیخ حٍٝ پٍَٝىِ 

candidate آگے ؿخ کے یہی کہے گخ کہ ٗکَ ٛے، یہ طٜٞڑح ٓخ ػَٛہ هظْ ٛٞح، حد ْٛ کخٓیخد ٛیںە ٙٝ 

کخٍٍ ٓخٍکْ ٗے کہخ: " ٌٓٛذ حكیٕٞ ٛے " ؿ٘خد! آپ کے حّ هٍٞ کخ رہض ٗکَیہ ە ە ە ٓگَ ٛٞح کیخ؟ حّپ کٞ کیخ طکِیق ٛٞة ە ە ە؟ ٝٙ کہظے 

ە ە ە " ٹٜیک ٛے، کَطے ٛیںە  " چَچ حٓیَ ٛے حٍٝ چَچ کٞ ٓخٗ٘ے ٝحَ ؿَیذ  َطے ٛیںپخىٍی ٌٓٛذ کٞ حپ٘ی ًحص کے ُی۔ حٓظؼٔخٍ ک" ٛیں: 

ٔظے ٛیں " ە ە ە ٓگَ حگَ ٛے " ە ە ە آپ ٗے ىٍٓض كَٓخیخە " چَچ ظخُْ ٛے، كکٞٓظیں هخثْ کَ ٍٛخ ٛے حٍٝ ىَٝٓے حٕ کے حكکخٓخص کے طِے پِ 

کٞ ٓخٗٞ گےە ىَٛیض کے  یں حیک ٌٓٛذ کٞ کَٝ گے یخ آپ کزٜی ٌٓٛزی ىػٞیٰ كیؼیض ٓ localکَٗخ ٛٞ طٞ کیخ حپ٘ی  rejectآپ ٗے ٌٓٛذ کٞ 

ٓخثْ٘ پَ پٍٞح ٗہیں حطَطی " ْٛ ٓخٗظے ٛیں کہ ٗہیں حطَطی، یہ ٓچ ٛے، یہ ْٛ ٗے ٗہیں رِکہ حٕ کے  ٛيحهضِ  ٜٓ٘لٞں ٗے کہخ: " رخثزَ ٓؼیخٍِ 

 ِٖ ٍ پَ پٍٞی ٗہیں حطَطی حّ ُی۔ رخثزَ ؿ٢ِ ٛے حٍٝ رخثزَ کخ ٜٓ٘ق رٜی کے ٓؼیخ questioningػوَ ٗے کہخ کہ رخثزَ  ٓخث٘ٔيحٗٞں حٍٝ ٓلکَّی

کَ ٍٛے ٛیں، ؿْ کخ ٝٙ حٗکخٍ  rejectحٗہٞں ٗے یہ ٗہ ىیکٜخ کہ ؿْ چیِ کٞ ٝٙ  ؿ٢ِ ٛےە ٹٜیک ٛے ْٛ یہ رخص طِٔیْ کَطے ٛیں ٓگَ ػٔٞٓخ  

، ٓیں ٗے ؿٞ حكکخٓخص رٜیـے طٜے ُٞگٞں ٗے حٕ کٞ رٜی ٛی ٗہیں کَطخە ٝٙ کہظخ ٛے کہ حٕ کظخرٞں ٓیں ownکَ ٍٛے ٛیں ہللا طٞ حّ کٞ 

 گلظگٞ رٜی ريٍ ىیخ حٍٝ ٓیَے رظخۓ ٛٞۓ حكکخٓخص رٜی حٗہٞں ٗے ريٍ ىی۔ ە ە ە  ٓٔن کَ ىیخ حٍٝ ٓیَح حٗيحُِ 

 َّْ ُٚ  " ە ە ە ػُ َٕ )ِٓ    ُيَلَُِّكَٞٗ ٞ ُٔ ْۡ يَۡؼَِ ُٛ َٝ  ُٙ خ َػَوُِٞ َٓ ََس] (٧ٖ٘  رَۡؼِي  ٍَُسحُزََو ۡٞ پَٜ حٗہٞں ٗے ريٍ ىیخ ؿخٗظے رٞؿٜظے ٛٞۓ حٍٝ ٝٙ هٞد )75:  ُٓ  ] " 

 ٓٔـٜظے طٜے(

يح کی ٗہیں ٛیں، ٝٙ ٛیں ە ە ە ٓگَ ْٛ ٗے طٞ حّ هۘ  Ten commandmentsيح ٗے یہ ٗہیں کہخ، ْٛ یہ ٗہیں کہظے کہ ْٛ یہ ٗہیں کہظے کہ هۘ 

 ِٝ يح کے ٓخطٜ آپ کٞ حیک ح ٛے یخ ٗہیں ٛے؟ آهَ هۘ يکہ هۘ  رلغ ٛے، ؿْ کے حٝپَ ْٛ ؿ٘گ کَ ٍٛے ٛیں کی ٍحۓ ُی٘ی ٛے ؿٞ ٓؼخٍ

ِٓ کہظخ ٛے کہ هۘ  logical positivistطٞ ٛے ٗخںە  documentary evidenceحٜٗخف طٞ کَٗخ پڑے گخ کیٞٗکہ آپ کے پخّ حّ کی  َے ٓے يح کخ طٞ 

data  ۘيح کہظخ ٛے کہ ٓیَح ٛی ٓٞؿٞى ٗہیں ٛے حٍٝ هdata  ُٓیٖ پَ ٓٞؿٞى ٛے ٓگَ ٝٙ کٞٗٔخData, own  کَطخ ٛے؟ ؿذ ْٛ کٔی پَ رلغ

کَ ٍٛے ٛیں؟  discussionکٞ ٓخٓ٘ے ٍکٜ کے حّ پَ  dataرلغ ر٘خطے ٛیں طٞ ىیکٜ٘خ یہ ٛے کہ ْٛ کْ  کَطے ٛیں یخ کٔی کٞ ٓؼخٍِٝ 

ْٛ کہظے ٛیں کہظے کہ ٝٙ ؿ٢ِ ٛیں،  ںٞى کہخں ٛلیق حٍٝ کہخں ؿ٢ِ ٗکِظخ ٛے؟ ْٛ ىَٛیٞں کٞ یہ ٗہیيح کٞ ٝؿۘ کہخں ٓے پظہ چِے گخ کہ هۘ 

 کزٜی پَکٜخ ٛی ٗہیں ٛےە dataيح کخ کہ طْ ٗے هۘ 

Christianit is not the data of God, Judaism is not the data of God, Buddhism is not the data of God 

 َح ٛےەکَطخ ٛے کہ کٞة ہللا ٓٞؿٞى ٛے طٞ ٝٙ کہظخ ٛے کہ یہ کظخد ٓیَی ٛے، هَإٓ ٓی ٛخں ُٓیٖ پَ حکَ کٞة یہ ىػٞیٰ 

ٞ ٛے حگَ ٓـٜے ؿ٢ِ لظگۘ " ٗوٖ ُِٗ٘خ حٌُکَ ٝ حٗخ ُہ ُللظٕٞ " )ٓیں ٗے یہ ًکَ ٗخٍُ کیخ ٛے، یہ ٓیَے ُلع ٛیں، یہ ٓیَح حٗيحُ ٛے، یہ ٓیَی گۘ 

 ػخرض کَٗخ ٛے طٞ پَٜ حّ کظخد کٞ ؿ٢ِ ػخرض کَٝە

 "( ْٓ ذُ  ًَٲُِيَ ( ٔحُٓ ـٰ ڪَِظ ُۡ ِٚ  ٍَۡيذَ  ََ  ٱ ٍَ ] (ٕ)ە ە ە     كِی ۡٞ ََسُٓ [ "   2 – 1:  ُسحُزََو

If you want to approach me, if you want to prove me wrong, This is the book, this is my data, prove it wrong and I’m no 

where. I’m not there.  

ٕ ىحٍٗ٘ٞ ىَٛیٞں ٓے ٗہ ٛٞح، آپ ٝٙ ؿ٢ِ ػخرض کَىٝە ٓگَ هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! ؿٞ کخّ ٓخث٘ٔيحٗٞں ٓے ٗہ ٛٞح، ح informationحّ کی کٞة 

آپ کٞ یویٖ ٛٞٗخ چخٛی۔ کہ ؿْ هَإٓ کٞ ْٛ ٓخٗظے ٛیں، ْٛ ٝحهؼی  because the onus of the argument lies on youکَٗخ ٗہ رُٜٞ٘خە 

حٟخص ٛیں؟ هَإٓ ٓیں ٓخٗظے ٛیں حٍٝ حٓطَف کے ٓلَٟٝٞں ٓیں ٗہیں ؿخٗخ، یہ حیک کخّ کزٜی ٗہ کَٗخ، آپ کٞ پظخ ٛے کہ هَإٓ پَ کیخ حػظَ

ىَٛ ٓے گٜٔیٹ کے هَإٓ کے ٜٓ٘ق ٗے ٍحۓ ؿٔغ کی ٛٞة ٛےە ىَٛ حۘ کہظخ ٛے کہ " حِ  Anthoropologistپچِٜی آٍحء رہض ُکٜی ٛیںە 

ہہ ىیخ ٛے حٗہٞں ٗے طٞ ک Shrewd)ًٛیٖ( طٜخە " کیخ رخص ٛے ە ە ە!  shrewdکی ىحٓظخٗیں ُیظخ ٛےە هَإٓ کخ پیـٔزَ رڑح  civilizationsهَإٓ پَحٗی 

کظخد کہظخ ٛے کہ ٓیں ؿْ ٗوٚ کٞ کظخد ىے ٍٛخ  ی ٛےە ّٜٓ٘قِ ِّٓ حٍٝ آپ هٕٞ ٛٞ گ۔ ٓگَ هَإٓ کخ ٜٓ٘ق کہظخ ٛے کہ ٓیَح پیـٔزَ طٞ حۘ 

ٕ پڑٛ " ٗہیں ٛےە حٝپَ رہض رڑح ی کخ ٓطِذ " حَ ِّٓ ٗہیں کَطخە حۘ  information, shareی ٛے، ٝٙ طْ ٓیں ٓے کٔی کے ٓخطٜ کٞة ِّٓ ٛٞں ٝٙ حۘ 

حٓظخى طٜخ، ٝٙ کٔی َٗیک حٓظخى کٞ کزٜی هزٍٞ ٗہیں کَ ٓکظخە حّ ٗے ٟٝخكض ٓے رظخیخ ٛے کہ ٓیَح ٗخگَى کٔی حٍٝ ٓے پڑٛخ ٛٞح 
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ٗہیں ٛےە حّ کی طؼِیْ ٓیں کٔی حٍٝ حٓظخى کی طؼِیْ ٗخَٓ ٗہیں ٛے حٍٝ یہ حّ ُی۔ ٛے کہ کَ کٞ کٞة یہ ٗہ کہے کہ پظہ ٗہیں یہ حَُ 

ٓیں ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ کے کٔی كَى ٝ رَ٘،  informationی ٍکٜخ کہ حّ کی ِّٓ ذ کی ٍحۓ طٜیە حّ ُی۔ حّ کٞ حۘ کی ٍحۓ طٜی یخ كالں ٛخك

ٓیں ٛی حٓے طؼِیْ ىیظخ ٛٞں، ٓیں ٛی حٓے  He is only the carries of my informationٖ کی کٞة ٍحۓ ٗخَٓ ٗہیں طٜیە ِک حٍٝ ؿِ َٓ 

ِٕ ػِ   ىح ٛٞطے ٛیںە حّ ُی۔ٓے ح ٓلٔي   ِْ ىیظخ ٛٞں، ٓیَے ُلع ٛی ُرخ

The only source of my knowledge in my book is Muhammad pbuh 

حّ ٓے ُیخىٙ هَإٓ کخ کٞة ػزٞص ٛی ٗہیں ٛےە آپ ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ ٓے ىَثَ ڈٛٞٗڈٛ َٝ، آپ ؿہخں ٓے َٟٓی هَإٓ  ضْاتیي ّ زضؽات!

 کے رخٍے ىَثَ حکٹٜے کَ ُٞە

There is no argument for the Quran to be a book of God, no argument except one: Muhammad pbuh said, it’s the book os God. 

ی کیٞں ٍکٜخ گیخ؟ ِّٓ حّ کے ػالٝٙ ُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ ٓیں حٍٝ کٞة ىُیَ ٗہیں ٛے کہ هَإٓ ہللا کی کظخد ٛےە حد آپ کٞ ٓٔـٜ آة کہ پیـٔزَ کٞ حۘ 

 byکیٞں کہِٞحیخ گیخ؟ حٓیٖ ٝٙ حّ ُی۔ ٗہیں طٜے کہ ُٞگٞں کی حٓخٗظیں ٍکٜظے طٜےە یہ طٞ حیک حد آپ کٞ یہ رٜی پظہ چال کہ ٛخىم حٍٝ حٓیٖ 

product  ۘيح کے حیک حیک ُلع کی حٓخٗض ٍکٜظخ ٛے طٞ ُٓیٖ پَ رٜی حٓخٗض کخ كن طٞ حىح ٛٞ گخ ٗخ ە ە ە ُٓیٖ پَ ٝٙ طٜخە حگَ حط٘خ رڑح آىٓی ٛے ؿٞ ه

ػِٔیہ، ػوِیہ حٍٝ  حٗہیٖ حٓیٖ کخ ُوذ ىے ٍکٜخ طٜخ ٓگَ ىٍحَٛ ٝٙ حّ ُیے حٓیٖ طٜے کہ ہللا ٗے حٓخٗضِ  حط٘ے حچٜے حٓخٗض ىحٍ طٜے کہ هالثن ٗے

 ٌٓٛزیہ ؿٖ حٕ کٞ ىی طٜی ٝٙ حّ کے حیک حیک ُلع کٞ حٗظہخة هِٞٙ حٍٝ حٓخٗض ٓے ُٞکٞں طک پہ٘چخثیںە

 کٞ چٜپخطے طٞ ٝٙ حّ آیض کٞ چٜپخطے ؿْ ٓیں حٗہیں ُی٘ذ   هَإٓ ٓیں کٔی آیض کہظی ٛیں کہ حگَ ٍٍٓٞ ہللا   ّّ حُٔٞٓ٘یٖ ػخث٘ہ ٛيیوہ  حۘ 

  ٍ طٜے کہ یہ ػـیذ ٓخ کخّ ٛے کیٞٗکہ ُیي ٓیَح ٓ٘ہ رَٞ ریٹخ  over conscious ٓے ٗخىی کَٗے کخ كکْ ىیخ گیخ طٜخ حّ ُی۔ ہللا کے ٍٓٞ

ُٓخٗہ طک یہ حٍٛٞ ے ٓیَے پیـٔزَ! ٓیں آهَِ ٛے حٍٝ ٓـٜے كکْ ىیخ ؿخ ٍٛخ ٛے کہ حّ کی ریٞی ٓے ٗخىی کَ ُٞںە ٓگَ ہللا ٗے کہخ کہ ح

ی ٗہیں ٛے حٍٝ ٓیں ٗے هیخٓض طک کے ُی۔ یہ حِٛ¸ؿٜٞڑٗخ چخٛظخ ٛٞں کہ یہ ٍٗظے كویوی ٗہیں ٛیںە یہ طٔہخٍح حپ٘خ ٓٞچخ ٛٞح ٍٗظہ ٛے

ی ٍػخیض ٗہیں ىٝں گخ حٍٝ ک regardهخٕٗٞ چٜٞڑٗے ٛیں حّ ُی۔ حكّٔٞ حے پیـٔزَ! حّ ٓؼخِٓے ٓیں، ٓیں آپ کے َّٗ ٝ كیخ حٍٝ ُٞگٞں کے 

ٍِ  پَٜ آپ   ٗوٞحٓظہ کہیں ٓگَ رہَكخٍ ٍحٟی رَٟخ ٛٞ کَ ٝٙ پیـخّ )آیض( رٜی آپ طک پہ٘چخ ىیخە حّ حٓیٖ حٍٝ حٓخٗض ىحٍ کے  ٗے، چخٛے آپ رخى

کچٜ ہللا ٗے  کیە ؿٞ information, shareکی، ٗہ پیچٜے ٓے کٞة  information, shareًٍیؼے آپ کٞ هَإٓ ٓال ؿْ ٗے ٗہ آگے ٓے کٞة 

 کَ ىیخە shareحٓے ىیخ حّ ٗے آپ کے ٓخطٜ 

But not with his own authority 

يح کے هالف ِٓیں گجیں، یخ ٌٓٛذ کے هالف ِٓیں گجیں، حٕ ٓیں ٍَڈ رَٹَی٘ڈ ٍَٓ رڑے ٗٔخیخں ٛیںە حّ ٗے حپ٘ے هۘ  argumentsآپ کٞ ؿظ٘ی 

ٓٔخٕ کٞ ىیکٜظے آیض پَ ٝٙ ط٘ویي کی کہ رے چخٍے ٌٓٛزی پَی٘خٕ كخٍ حٍٝ ىٍى ٓ٘ي هالف ػیٔخثیض کے ىكخع کٞ رَرخى کَ ىیخە حّ ٗے ػیٔخث

ىَٛ طٞ ٌٓٛذ کی ػٜٔض ٝ ػظٔض ٛی هظْ ٛٞطی ؿخ ٍٛی ٌٓٛذ کہخں ٓے آ گیخ؟ حِ  ىٍحُِ  کہ یہ ظخُْ كالٓلَ کہخں ٓے آ گیخ؟ یہ ىٓضِ 

حے  .Why should i? All gospel truth is alikeحد ىیخ طٞ حّ ٗے ؿٞ ?Have you read the Quranٛے پَٜ کٔی ٗے حٓے حیک ه٢ ُکٜخە 

 ِٕ )ٓٞٓٞی َٗیؼض کے ىّ حكکخّ( پڑٛے، ؿ٘ہٞں ٗے طٍٞحص پڑٛی،  Ten commandmentsيح! ؿ٘ہٞں ٗے طخُٔٞى پڑٛی، ؿ٘ہٞں ٗے هۘ  ر٘يگخ

ٕ   ؿ٘ہٞں ٗے ٗـٔخصِ  کہ کیخ  ںٛخ ٝٙ ًٍح حیٔخٗيحٍی ٓے رظخثیپڑٛے، ؿ٘ہٞں ٗے حٗخؿیَ پڑٛیں، ؿ٘ہٞں ٗے یٞك٘خ، ٓظی، َٓهْ حٍٝ ُٞهخ پڑ ِٓیٔخ

 ٕ ؿیٔخ ٛے؟ٝٙ هَإٓ ؿیٔے ٛی ٛیں؟ کیخ هَإٓ حۘ 

There is no way, nothing is alike  ْٛ َکٞة چیِ رٜی ٓ٘ظَک ٗہیں ٛے کٔی ٗے ٓیں حٕ کخ حٗظَحک ٗہیں ٛےە حد ىکٜ٘خ یہ ٛے کہ آه

خص یہ ٛے کہ آپ کخ هَإٓ پڑٛ٘ے کخ ١َیوہ حط٘خ ٗخهٚ ٛے ە ە ە ٓؼخف کْ ١َف هَإٓ پڑٛظے ٛیں؟ هَإٓ کی کیخ ىُیَ ٗکِظی ٛے؟ ِٓے کی ر

کیـی۔ گخ چخٛے آپ کٔی ٓکظذ ٓیں ؿخ کَ پڑٛظے ٛٞ، چخٛے آپ کٔی ٓکٍٞ ٓیں پڑٛ ٍٛے ٛٞ، چخٛے کٔی یٞٗیٍٞٓٹی ٓیں پڑٛ 

ە حیک رخص کخ طٞ آپ کٞ پظخ ٛٞٗخ ٍٛے ٛٞ، چخٛے آپ ىٗیخ ٓیٖ کٔی رٜی َٓکِ ٓیں پڑٛ ٍٛے ٛٞ، ٓیں ٗے هَإٓ کخ ٓطخُؼہ ٗخهٚ پخیخ ٛے

چخٛی۔ کہ حگَ ىٗیخ حّ هْٔ کے حػظَحٝ کَطی ٛے طٞ آپ یہ ىیکٜیں کہ آپ حّ کظخد کٞ کْ ١َف پڑٛظے ٛٞە کیٞں آپ کٞ ہللا کے رخٍے ٓیں 

ے؟ ْٛ ٗے ٝٙ يَٛ ٛٝٙ ىُیَ ٗظَ ٗہیں آطی ؿٞ آپ کے ىٍ کٞ طٔکیٖ ىے، حٓے ٠ٓز١ٞ کَے، آپ کٞ ٓٔـٜ آۓ کہ هيح ٛےە ٝٙ کٕٞ ٛے؟ کِ 

authority ی ڈٛٞٗڈٛ٘ی ٛے ؿْ کے رخٍے ٓیں یہ ُٞگ کہظے ٛیں کہ یہ طٍّٜٞحطauthority  ٛے، ؿْ کے رخٍے ٓیںcosmologist  کہظخ ٛے

 طٞ ٗطَ آطخ ٛے  designطٞ ٗطَ آطخ ٛے،  orderکہ " 

ٝیٔے رٜی پیيح ٛٞ  designپیيح کَ ىی ؿخثیں طٞ یہ ٛٞ ٓکظخ ٛےە حگَ كظ٘ہ ٝ كٔخى کی طوِیوخص  developرٜی  automaticallyیِحثٖ ڈٓگَ یہ 

ٓکظخ ٛے حّ ُی۔ کہ حگَ آپ ٹٞٹی پٜٞٹی ُکیَٝں کخ ٝیٔے ٛی چٜٹخ ٓخٍ کے ىیکٜٞ، ٝیٔے ٛی آپ آٓٔخٕ کٞ ىیکٜ ُٞ طٞ رکَٜطے ٛٞۓ 

ىَٛ رکَٜٗخ ٛٞح طٞ آپ ىَٛ حۘ ىٝ، حِ  کخ حیک ىٛزہ رٜی ُگخ paintرخىٍ رخآلهَ کٞة ٗہ کٞة طٜٞیَ ر٘خ ٛی ُیظے ٛیں حٍٝ حگَ آپ کٔی کٜڑکی پَ 

ٗکَ طٞ  abstractٗہ ٓہی  definiteکہظے ٛٞ، یخٍ! کٔخٍ کی رخص ٛے حّ کے حٝپَ کظ٘ی هٞرٍٜٞص طٜٞیَ رٖ گت ٛےە آپ کہظے ٛٞ کہ چِٞ 

پ کٞ کیخ حػظَحٝ رٖ ٛی گت ٛےە ٝٙ رٜی طٞ آٍٹ ٛے، حٓی ١َف حگَ کخث٘خص ٓیں رکَٜطے، ٹٞٹظے پٜٞٹظے کٞة طَطیذ آ گت ٛے طٞ حّ پَ آ

 يح کخ ٛٞٗخ کہخں َُّ آطخ ٛے؟ٛے؟ حّ پَ هۘ 

They have an argument in that.  طٞ پَٜ ٛٔیں ىُیَ کہخں ٓے ِٓظی ٛے؟ آپ کخ ٓطِذ ٛے کہ ْٛ پیچٜے ؿخطے ٛیں حٍٝ پیچٜے ؿخ کے

 ِْ پخّ ؿخٝ ػالٓہ كوَحُيیٖ ٍحُی  حٓالّ ٓیں ؿْ کے حّ حكٔن کی ١َف ٓٞچظے ٛیں ؿْ ٗے ٍحُی کی ىحٓظخٕ پٜیال ٍکٜی ٛےە )ػخُ

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
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کی ٓؼخٍ رہض پیٖ کیـخطی ٛے( ػالٓہ كوَحُيیٖ ٍحُی ٗے کْ ٓے کْ ٗ٘خٗٞے ىَثَ ہللا پَ ؿٔغ کی۔ ٛٞۓ طٜےە یٞٗخٗیٞں کے ػِْ کی ٝؿہ 

ٗ٘خٗٞے ىَثَ  کے ٍحٛزیٖ کی ٝؿہ ٓے ە ە ە ٝٙ رہض رَح ىحٍٗ٘ٞ طٜخە حّ ٗے ہللا کے حٝپَ Alexandriaِْ کی ٝؿہ ٓے کے ػِ  Romansٓے، 

 کی ٝهخص کخ ٝهض هَیذ آ گیخ کہ حّ گی( آۓ)یہ رخص ًٍح ؿٍٞ ٓے ٓ٘یں کے طٞ آپ کٞ ٓٔـٜ پیٖ کی۔ 

 طٔہخٍے ٓخطٜ ٛی ؿخۓ گخ کٞة ٓٞىحة  ٗذ طٜٞڑی ىیَ حٍٝ ٹَٜ آهَِ  چَحؽِ  

)یہ ىحٓظخٕ رڑی ٓ٘ہٍٞ ٛے َٛ ە ٗیطخٕ ٗے کہخ: ٗذ طَٜطَٜح ٍٛخ طٜخ ە ە ە حٍٝ ٝٙ حیٔخٕ رٍٜٞ گ۔ آهَِ  طٞ ك٠َص رٜی چِ٘ے کٞ آ گ۔ ە ە ە چَحؽِ 

" ٍحُی کہخں گ۔ طیَے ىَثَ، آؽ ٓیں ٗے طیَی َٛ ىُیَ ٓیں ٗک پیيح کَ ىیخ ٛے " ٝٙ حط٘ے پَی٘خٕ ٛٞۓ  پڑٛ٘ے ٝحَ آپ کٞ یہ کہخٗی ٓ٘خۓ گخ(

ٗے آٝحُ ىی ک حے رے ٝهٞف!  ُيیٖ کزَیٰ کہ پظخ چال، حیٔخٕ ؿخ ٍٛخ ٛے، هظْ ٛٞ ٍٛخ ٛے، حّ گٜزَحٛٹ ٓیں حٕ کے ٗین ٝ َٓٗي ٗین ٗـْ ح

ٞ آؽ يح کٞ رے ىُیَ ٓخٗظخ ٛٞں " ٗیطخٕ ٗے کہخ: " طۘ يح کٞ رے ىُیَ ٓخٗظخ ٛٞںە ٍحُی ٗے کہخ: " ٛخں ٛخں ٓیں هۘ یہ کیٞں ٗہیں کہظخ کہ ٓیں هۘ 

 ٓیَے ٛخطٜ ٓے رچ ٗکال " ە ە ە

ٖۡ َك٠َّ "  َٓ َٝيَۡلی٠َٰ  َ٘ش ٍ۬  ِّ ٖ  رَی ََِي َػ َٛ  ٖۡ َٓ َِِي  ٜۡ َ٘ش ٍ۬  ُِّیَ ِّ ٖ  رَی َٴٗلَ ] ە ە ە    َػ ٍَُس ح ۡٞ )ؿٞ ٛالک ٛٞح ٝٙ ىُیَ ٓے ٛالک ٛٞح، ؿٞ ُٗيٙ ٛٞح ٝٙ ىُیَ  40خٍ : ُٓ  ] "

 ٓے ُٗيٙ ٛٞح(

ٌْ ە ە ە"  یٌغ َػِِی ِٔ َٔ َُ َٚ َّٕ ٱَُِّ اِ َٝ َٴٗلَ ]  ٍَُس ح ۡٞ " [  ِْ ٝحَ ٛے حٍٝ ٓ٘٘ے ٝحَ ٛے()رے ٗک ہللا ػِ  40خٍ : ُٓ

خٍے ىَثَ ٗہیں ٓ٘ظخ، طٔہخٍی رخطیں ٗہیں ٓ٘ظخ، کیخ کْ ٛٔظی ٛے کہ ْٛ حپ٘ے حیٔخٕ کے ُی۔ کٞة ىُیَ ٛی ٗہیں یہ ٗہیں کہ ٝٙ طٔہ

)ػوِی  intellectual supremacyی رخطٞں پَ طٞؿہ ٗہ ىے حگَ طْ ٗے َٓىحٗہ ٛے ە ە ە حهزخٍ ٗے کہخ طٜخ کہ رٜت چٜٞٹی ٓٞٹ ٍکٜظے، کیخ ٛٔضِ 

 حُہخّ ٓیں ىحهِہ چخٛظے ٛٞ طٞ: )حُہخٓی( حٗظہخ طک پہ٘چ٘خ چخٛظے ٛٞ، حگَ طْ ِٓٔکضِ  intuitionalرَطَی( كخَٛ کَٗی ٛے، حگَ طْ 

 َٓىحٗہ یِىحں رہ کٔ٘ي آٍٝ حے ٛٔضِ  

ہللا ٛے، حٓی پَ کٔ٘ي پٜی٘ک کے ىیکٜٞ ٗخ کہ آگے ٝٛخں ٓے رٜی کٞة آٝحُ آۓ، کٞة َُُے، کٞة کخٗپے، ¸رٜت چٜٞٹے ٓٞٹے ٗکخٍ چٜٞڑٝ

 رَىٙ ىحٍ کہے: کٞة ٓٔظٍٞ، کٞة

 كٌٍ حے پَى گیخى پَىٙ ىٍے پیيح ٗي 

ٍِ  هگؽ ضْاتیي ّ زضؽات!  ِْ ٛے ٝٙ آپ کٞ هَإٓ کے رخٍے ٓیں پَکٜ٘خ ٛٞ گخەػِ  حیک حٛٞ

You must know whatever knowledge was existing before Quran came.  

ٗہیں کیخە حگَ آپ هَإٓ ٓے پہِے کے ػِّٞ ؿخٗظے ٛیں طٞ آپ کٞ  repeatکیٞں؟ کْ حُ کْ آپ کٞ یہ طٞ پظہ چِے گخ کہ هَإٓ ٗے کٔی چیِ کٞ 

کی  Democratic Greeksػخُْ ٓیں ؿٞ ٓذ ٓے ٓؼُِّ طہٌیذ ٓخٟی کے حىٝحٍ ٓیں گٍِی ٛے ٝٙ  حچٜی ١َف پظہ ٛٞٗخ چخٛی۔ کہ طخٍینِ 

جیں، ؿٞ حكال١ٕٞ ٝ ٓوَح١ ٝ حٍٓطٞ کی طہٌیذ طٜی، ؿْ ٓیں رڑے رڑے كالٓلَ حٍٝ رڑے رڑے هیخٍ پیيح ٛٞۓ، ؿٞ رڑی رڑی رخطیں کہی گ

ە یہ ٗہ رخطیں ٛیں ٝٙ آپ کے ػِْ ٓیں ٛٞٗی چخٛجیںە حیٔخ ٗہ ٛٞ کہ آپ هَإٓ پڑٛظے ٛٞۓ یہ کہٞ کہ حچٜخ، یہ طٞ حٍٓطٞ پہِے کہہ چکخ ٛے

 ٛٞ کہ آپ کہیں کہ حّ

Theoratical thisis of Quran کٞ ٓؼِّٞ ٛٞٗخ چخٛی۔ کہ پہِے کیخ آیخ؟ حٓی  )هَإٓ کے ٗظَیخص( ٓے حكال١ٕٞ کے ٍحۓ ؿِٜک ٍٛی ٛےە آپ

طہٌیذ کے   Alexandriaکے ؿٞ رٜی کٔخَص ٛیں، طؼِیٔی یخ ٓٔخؿی کٔخَص ٝٙ آپ کے ػِْ ٓیں ٛٞٗے چخٛجیںە ١Roman civilizationsَف 

ػِٔی، حٍٝ ٓخث٘ٔی كخُض  کچٜ ٗہ کچٜ ٗکخص آپ کے ًٖٛ ٓیں ٛٞٗے چخٛجیں طخ کہ آپ کٞ ٓؼِّٞ ٛٞ کہ ؿذ هَإٓ آیخ طٞ ُٞگٞں کی ًٛ٘ی،

ە حّ کے رؼي آپ کٞ یہخں طک کہخں ٓے آ گیخ informerکیخ طٜی؟ طزٜی آپ هَإٓ َٗٝع کَ ٓکظے ٛٞە طزٜی آپ کٞ پظہ چِے گخ کہ کہ حٗٞکٜخ 

ِّ رٜی آٗخ چخٛی۔ە حّ کَٓی کے ػۘ  یہ  specialistة كخَٟ کخ کٞ ِْ طک رٜی پہ٘چ٘خ چخٛی۔ طخ کہ ىٍِٝ ػِ  ِْ طک رٜی آٗخ چخٛی۔ آپ کٞ حپ٘ے ٓوخ

 ٛے رْ ە ە ە simulation softwareيح َٛف ٗہ کہہ ٓکے کہ طٔہخٍح هۘ 

You must have a reason to say ther is something different about him who set this.  

ٛخ، یہ چیِ٘ؾ ىٗیخ کے طٔخّ ٓیں رٜی حپ٘ی ١َف ٓے کٞة چٜٞٹخ ٓٞٹخ چیِ٘ؾ ىے ٓکظخ ٛٞںە یہ چیِ٘چ آپ کٞ ٗہیں ىے ٍ ضْاتیي ّ زضؽات!

ِٖ  ىحٍٗ٘ٞٝں، طٔخّ ٓخث٘ٔيحٗٞں حٍٝ حػِیٰ  کٞ ٛے، ًٍح ؿٍٞ کَ ُی٘خ، پَٜ آپ کٞ  futureکٞ ٛے،  presentکٞ ٛے،  pastٝهض کٞ ٛے،  طَیٖ ٓلکَّی

هَإٓ کی  ?From where did you bring all thisيح ٗے ُٓخٗے کے ٓخطٜ کیخ کیخ ٛے؟ ٓیَی رخص ٓٔـٜ آۓ گیە پَٜ ٛٔیں پظخ چِے گخ کہ هۘ 

ہللا ٗے حیک ٍٓٞس ٛے ؿْ کٞ ٓیں ٗے ؿظ٘خ پڑٛخ، ؿظ٘خ ؿٍٞ کیخ، رڑح كیَحٕ ٛٞح، ٓیں ٗے کہخ: " یخٍ! کیخ کٔخٍ کی ٗے ٛے ؿٞ یہ ٛے " 

 كَٓخیخ: 

 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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 )یہ کظخد ٛے ؿْ کی َٛ آیض ؿخٗچ پَکٜ کے، ٓیں ٗے طلخٓیَ کے ُی۔ چٜٞڑی ٛے(

یخ ٛے ە ە ە " حٍٝ حّ ٗے ، " حّ کٞ ٓیں ٗے پَکٜخ ٛے، َٛ آیض کٞ ٓیں ٗے ؿخٗچخ ٛے، ٓٔظلکْ کِ ٛے ُلع important" ؿخٗچ پَکٜ " یہ رڑح 

کے  Languageؿخٗ٘ے ٝحُے طٜے؟ ػَد ٗے طٞ حٓے َٛف حیک ٛی ١َیوے ٓے ؿخٗچخ ٛےە  ٕٓٔظلکْ کْ کے ُی۔ کیخ ٛے؟ ػَد ٓیں کٞ

 َِ ٔخٍ کی ُرخٕ ٛے، یہ ؿیَ حٗٔخٗی ُرخٕ ٛےە رہض ٓے ػَد حٓی ٝؿہ ٓے ػَد ٗے طٞ حهَحٍ کَ ُیخ کہ ْٛ ٗے پَکٜخ، یہ ک ُلخظ ٓے، حٛ

 ِٓٔٔخٕ ٛٞ گ۔ کہ حّ ُرخٕ کخ ْٛ ٓے طٞڑ ٗہیں ٛٞ ٓکظخە 

ٍَس ٍ۬  َكۡؤطُٞحْ "  ٞ ُٔ ِٚ ە ە ە ِّٖٓ رِ ۡؼِِ ََس] ِّٓ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :2 2  َِ ٛٞ طٞ ػَد! حگَ طْ ٓیں ٛٔض ٛے طْ ىَٝٓٝں کٞ ػـٔی کہظے ٛٞ، گٞٗگخ کہظے  )حے حٛ  " ]

 پَٜ آٝ حٍٝ حّ ؿیٔی حیک ٍٓٞس ُے آٝ(

ٞى کی ٓگَ هۘ  ٖىحٍ یہ کہ٘ے کے ُی۔ ٗہیں حٹٜخ کہ ٓیں حٓکے ٓوخرِے ٓیں حچٜی ُرخٕ ُکٜ ٓکظخ ٛٞںە حیک یخ ىٝ ٗے کٞٗ ٓگَ کٞة ىػٞیٰ 

ِٖ  حّ ٝهض ُرخٕ کخ کٞة ٓؼیخٍ ٛٞ گخ ٗخ، ؿْ کٞ یہ طٔخ Sorry! It’s not possibleٛی حهَحٍ کَ ٍٛے ٛیں کہ  ٗہیں کَ  touchيح هۘ  ٓؼظَٟی

 کَ ٍٛخ ٛےە ٓکے، ٓگَ هَإٓ حّ ُٓخٗے ٓیں هظْ طٞ ٗہیں ٛٞ گیخ طٜخە هَإٓ ٓیَے ُٓخٗے طک آیخە آپ کے ُٓخٗے طک آیخ پَٜ هَإٓ یہ ىػٞیٰ 

َ  )حَُٓ"  ْ  َهِزی ٌِی ٕۡ َك ِٖٓ َُُّي َِۡض  َّْ ُكِّٜ ُٚ   ػُ ُظ ـٰ َٔۡض َءحيَ ٌذ ُأۡكٌِ ـٰ ًَِظ  ٔ)  [ ُٛ ٍَُس ۡٞ  [ " 1:  ٞىُٓ

یہ ٛے کہ ٓیں ٗے هیخٓض طک کے ُی۔ حٕ آیخص کٞ ٓٔظلکْ کَ ىیخ ٛے ٓیں ٗے حٕ کٞ ؿخٗچخ ٛے، پَکٜخ ٛے ە ە ە  ٝٙ کہظخ ٛے کہ ٓیَح ىػٞیٰ 

کْ کے ُی۔ ؿخٗچخ یخ پَکٜخ ٛے؟ َٛ چیِ کخ ٓذ ٓے رڑح حٓظلخٕ ُٓخٗہ ٛٞطخ ٛےە ريُظے ٛٞۓ ٝهض ٛٞطے ٛیںە ُٓی٘ٞں کخ گٜٹ٘خ رڑٛ٘خ، 

ٗظَ ٍکٜظے ٛٞۓ، ٓلَ  ظے ٛٞۓ ْٓٞٓ، حٗٔخٗی هخكِٞں کخ حىٍ ريٍ حٍٝ کیخ کیخ رظيیِیخں ٗہیں آطیںە حٕ ٓخٍی کخث٘خطی طزيیِیٞں کٞ ٓيِّ ريُ

ِٖ ٗظَ ٍکٜظے ٛٞۓ ہللا ٗے آیخص کٞ پَکٜخ حٍٝ حّ کی طلٔیَ کٞ ُٓخٗے پَ چٜٞڑ ىیخ ە ە ە کہخں حیک پہیہ، حیک طِٞحٍ، حٗٔخٕ کٞ ٓيِّ  ؟ حیک ٗلض ٍٝؿ

ٛالکض کظ٘ے  ؿ٘گ طٜی حٍٝ آؽ ڈیڑٛ، ىٝ ٓٞ رَّ کے رؼي حٗٔخٕ کے حٗيحُِ  طک ٓظخعِ  middle agesٜٞٹی ٓی طٞپ؟ یہ ٓخٍے حٗٔخٗٞں کی چ

 ِٕ  ٝحُٞں ٗے کہخ Greeksؿ٘گ ٓیں حیک آىٓی کٞ هظَ کَٗخ ٓ٘کَ طٜخە  رڑٛ گ۔ ٛیںە آپ ٓٞچ ٗہیں ٓکظے کہ کہخں کٔی ٝهض ٓیں ٓیيح

Ajax the great, a host in himself  کہAjax   ٗے کہخ کہ ٛٔخٍے پخّ ػِی  حط٘خ رڑح پہِٞحٕ ٛے کہ حکیال حیک ُ٘کَ کے ُی۔ کخكی ٛےە آپ

َِ  ی  َٓط٠ٰ  ػزيٝ  هيح ٛیں، یي ہللا ٛیں، حیک حیٔخ ١خهظٍٞ ٛخطٜ ؿٞ ىّ ىّ، ریْ ریْ پہِٞحٗٞں کٞ پچٜخڑ ٓکظخ ٛےە ؿْ ٗے ػَٔٝ رٖ ٗی

ٍٝ حیک ِٛحٍ پہِٞحٗٞں کے رَحرَ طٜخە ٓگَ یہ هَإٓ ٛٔخٍے ُٓخٗے طک ٓللٞظ کیٔے ٍٛخ؟ چِی۔ ؿیٔے پہِٞحٕ کٞ رٜی پچٜخڑ ىیخ ؿْ کخ ُ

 chanceُٓخٗہ ٓے ٛٞ گخ، ٝهض کے طـیَّ ٛٞٗگے ٍٝٗہ چیِیں ٓللٞظ ٗہیں ٍٛظیںە پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ طک طٞ حٕ کے ٓولٞظ ٍٛ٘ے کخ کٞة  كخىػخصِ 

پ٘يٍٛٞیں حٍٝ ُٓٞہٞیں ٛيی ٓیں حٗگَیِی ُکٜی گت، حّ کٞ ْٛ ٓخڈٍٕ حٗگِٖ  ٗہیں ٍٛظخە ٓیں آپ کٞ حیک رڑی ٓ٘ہٍٞ ٓؼخٍ ىیظخ ٛٞں کہ

ٗے حٗگَیِی ٗخػَی ُکٜی حٍٝ رڑح ٓ٘ہٍٞ ٛٞح حٍٝ  Chaucer)چَٞٓ( ٓٔـٜخ ؿخطخ ٛےە  Chaucerکہظے ٛیں، حّ کخ ٓذ ٓے رڑح ّٜٓ٘ق 

ٓۘ طٔخّ حٗگَیِٝں ٗے کہخ کہ یہ ٛٔخٍح حط٘خ ػظیْ ٗخػَ ٛے کہ حّ ٗے ٗت ُرخٕ کی حرظ ٖ کے طٞ ىیکٜٞ کہ کیخ ٓخڈٍٕ حٗگِٖ يحء کی ٛے ًٍح آپ 

 آپ کٞ ٓٔـٜ آ ؿخۓ گی؟ ە ە ە

Wan that Aprille with its showers soote 
The drought of March hath perced to the roote 

ی ٛے آپ کے پخّ کْ كخٍ ؿٞ ٝٛخں ٓے ٗکِ modern Englishطٞ ٓٞحٍ یہ پیيح ٛٞطخ ٛے کہ کظ٘ے ٓخٍ گٌٍے؟ چخٍ پخٗچ ٓٞ ٓخٍ ٓیں 

 Chaucerکے ُٓخٗے کی حٗگِٖ کٞ ٓٔـٜ٘ے کے ُی۔ آپ کٞ  Chaucerٓیں پہ٘چی ٛےە حپ آپ ٓخڈٍٕ حٗگِٖ کٞ پہ٘چخٗظے ٛیں ٗہیں ٛٞە 

 :ىَٛ هَإٓ ٓیں ػـیذ رخص ٛےحۘ کے ُٓخٗے کخ حٓظخى چخٛی۔ە آؽ کَ طٞ حٓظخى رے چخٍے حّ ُرخٕ کی حىحثیگی ٓے َچخٍ ٛیںە ٓگَ 

ُٖ  ە ە ە"  َ٘خ َٗۡل ُۡ َِّ َٗ  ََ ًۡ ٌِّ ُٚ  َٝاَِّٗخ ٱُ َُ   َٕ ِلظُٞ ـٰ ٍَسُ ََُل ۡٞ ُٓ " [  )ْٛ ٗے یہ ًکَ ٗخٍُ کیخ حٍٝ ْٛ ٛی حٓکی كلخظض کَٗے ٝحُے ٛیں( 9:  حُِلـَ ]

ٞ ؿیٔے هَإٓ کَ ٓٔـٜ آٍٛخ طٜخ ٝیٔے ٛی هَإٓ آؽ رٜی ٓٔـٜ آ ٍٛخ ٛےە ٓیں ٗے آپ ٓے کہخ طٜخ کہ ٓیں آپ کٞ ٗہیں ٓخٍے ُٓخٗے ک

کٞ ىٍٝ ٓے َٝں گخ، پَٜ آپ ٓے حُظـخ ٛے کہ آپ  informationحیک ىػٞص ىیظخ ٛٞں کہ ٓـٜے آپ ڈٛٞٗڈ کے ىیـی۔ گخ حٍٝ رظخی۔ گخ، ٓیں حّ 

 حّ کخ ؿٞحد ىیـی۔ ە ە ە

کہظخ ٛے  Richard Dowkinsکَطی ٛےە ٝٙ ٓٔـٜظی ٛے کہ ْٛ رہض آگے رڑٛ گ۔ ٛیںە  cosmologyٌٓٛذ کی ٓذ ٓے رڑی ٓوخُلض 

کہ ٌٓٛذ کٞ کیخ پظہ کہ کخث٘خص کیخ ٛے؟ حّ ٗے ٌٓٛذ کے هالف رلغ کَطے ٛٞۓ ٓذ ٓے پہِے کخٍٍ ٓیگخں کخ كٞحُہ ىیخ ٛے ؿٞ رڑح 

 ۘٓ اّل کٞ ىے ىیخ ؿخۓ یخ ُٓٞٞی کٞ حچٜخ ّٜٓ٘ق، ٍحثیٹَ حٍٝ ٓخث٘ٔيحٕ طٜخە حّ ٗے رڑی ٓوظَٜ رخص کی ٛے کہ حگَ حّ ٝٓیغ طَ کخث٘خص کخ هخکہ 

کٔی ٌٓٛزی ػخُْ کٞ ىے ىیخ ؿخۓ طٞ ٝٙ کہے گخ کہ ٓـٜے یہ ٗہیں چخٛی۔، ٓیں طٞ حٓے ٓخٗظخ ٛی ٗہیں ٛٞں، یہ ٛے ٛی ىے ىیخ ؿخۓ یخ 

ٛے، هَحكخص ٛے، یہ کٞة ٗے ٗہیں ٛے، کٞة حٗٔخٕ چخٗي طک ٗہیں پہ٘چخە ٛٔخٍے ہللا ٗے  ، یہ کخث٘خص ٛی ٗہیں ٛے، یہ رکٞحّٗہیں ٛے

يح کی کخث٘خص ٗہیں ٛےە کخٍٍ ٓیگخں ُ٘خ ٛے؟ حّ ٗے حّ کخ کیخ کَٗخ ٛے؟ ٗہیں یہ ٛٔخٍے ٝحُے هۘ حط٘ی رڑی کخث٘خص ُے کَ کیخ ؿٜٞٗک ڈح

ٕۡ حَُٓ ِٖٓ َُُّي َِۡض  َّْ ُكِّٜ ُٚ   ػُ ُظ ـٰ َٔۡض َءحيَ ٌذ ُأۡكٌِ ـٰ َ  )  ًَِظ ْ  َهزِی ٞى]  (َٔكٌِی ُٛ ٍَُس ۡٞ ُٓ  :1 ] 
حَُح )کے ٓؼ٘ی طٞ ہللا کٞ ٓؼِّٞ( یہ )هَإٓ( حیک حیٔی کظخد ہے کہ حّ کی آیظیں )ىَثَ ٓے( ٓلکْ کی گجی ہیں پَٜ )حّ کے 

ٞى ٓخطٜ( ٛخف ٛخف )رٜی( ریخٕ کی گجی ہیںە  ُٛ ٍَُس ۡٞ  [طٜخٗٞی   ػِی َٗف]طَؿٔہ: ح( 1: )آیض ٗٔزَ:  ُٓ
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کَطخ ٛے حٍٝ کہظخ ٛے کہ کٞة ىی٘ی ػخُْ کخث٘خص کے حّ آكخهی طٍّٜٞ کٞ هزٍٞ ٗہیں کَ ٓکظخ ؿٞ حّ ٝهض  representٌٓٛزی ُٞگٞں کٞ 

science ثْ٘ کے هالف ٛےە ٓیَے هیخٍ ٓیں حْٛ رخص یہ ٛے کہ ْٛ ىیکٜیں کہ ىے ٍٛی ٛےە حّ ُی۔ هيٍطی ١ٍٞ پَ طٔخّ ٌٓٛذ ٓخ

sciences  کذ، کیخ کَ ٍٛی طٜیں؟ حٍٝ هَإٓ کذ، کیخ کہہ ٍٛخ طٜخ؟ آی۔ ْٛ پیچٜے چِظے ٛیں حٍٝ ىیکٜظے ٛیں کہGreeks  یٞٗخٗیٞں( کخ ٗظَیہء(

ؿٔے آپ حٍىٝ ٓیں رطِیّٔٞ کہظے ٛیں، ٝٙ حیک رڑے  Ptolemyکے پخّ کیخ ٗظَیخص طٜے؟ پچِٜے ُٓخٗے ٓیں  Greeksٓٔخٝحص کیخ طٜخ؟ 

cosmologist  کے ١ٍٞ پَ ٗظَ آطخ ٛے، ٝٙ کہظخ ٛے کہ ٓخٍی کخث٘خص ػخرض ٝ ٓیّخٍ ٓے رَٜی پڑی ٛےەstationary stars  ٍٝحmoving stars 

 ٓے رَٜی ٛٞة ٛےە

But the earth is a stationary and is the center of universe  

ِے کخث٘خص کخ ٝحكي ٗظَیہ یہ طٜخ کہ ُٓیٖ ٓخکض ٛے حٍٝ ٓخٍی کخث٘خص حّ َٓکِی ٓیّخٍے کے گَى گّٜٞ ٍٛی ٛےە پَٜ هَإٓ آ هَإٓ ٓے پہ

کّْ ٗے حّ ٗظَیہ کی ٓوخُلض کّْ حٍٝ گِیِیٞ کخ ُٓخٗہ آ گیخە کخپَ ِٗ آ گجیںە کخپَ ِٗ  Sciencesگیخە رخص آگے چِظی گتە ُٞگ ٓخڈٍٕ ٛٞطے گ۔ە 

)رطِیّٔٞ( کخ ٗظَیہ  Ptolemyخ ٗہیں ٛے رِکہ ٍٓٞؽ ٓخکض ٛے حٍٝ ٓخٍی کخث٘خص حّ کے گَى گّٜٞ ٍٛی ٛےە حّ ٗے کی حٍٝ کہخ کہ حیٔ

 ٍى کیخ حٍٝ حپ٘خ ٗظَیہ ىیخە ًٍح ؿٍٞ کیـی۔ گخ کہ ہللا کیخ کہظخ ٛے:

ِٙۦ  ە ە ە "  َِ ۡٓ ََٲصِِۭ رِؤَ وَّ َٔ ُٓ  َّ ٞ ـُ ُّ٘ َٝٱُ  ََ َٔ َو ُۡ ٱ َٝ  َْ ۡٔ َّ٘ ٍَُسحَ] ە ە ە    َٝٱُ ۡٞ ََحفُٓ ْٛ ٗے ىٕ ٍحص، ْٗٔ ٝ هَٔ حٍٝ ٓظخٍے ّٓٔوَ کی۔ ٛٞۓ ٛیں ) 54:  ٴػ  " ]

 یؼ٘ی هخٙ هْٔ کی هیي ٓیں ڈحُے ٛٞۓ ٛیں حٍٝ حٕ ٓیں طٔہخٍے ُی۔ آیخص ٍکٜی ٛٞة ٛیں(

چٞٗکہ  )ؿیَ ٓخث٘ٔی( ٓخ ُگظخ ٛےە non-scientificحّ هیي ٓے ہللا کی کیخ َٓحى ٛے؟ کْ هْٔ کی هیي ٓیں ٍکٜے ٛٞۓ ٛیں؟ یہ طٞ 

ْ ٓیٖ ٛےە ْٛ ٓٔـٜ٘خ چخٛظے ٛیں کہ یہ کیخ ٛے؟ ٍٓٞس یٰ  exact and trueٓے ٛے ؿٞ کہ رڑی  informationٛٔخٍح ٓوخرِہ حیک حیٔی 

 حّ کخ ٓطِذ ٗظَ آۓ گخ:

 " ََ  ُْ ۡٔ َّ٘ ـِ  ٱُ زَ  ٘ ََ يَ َٔ َو ُۡ ٍَِى ٱ خٓ إَٔ طُۡي َٜ ْٓ ە ە ە ] ٠ َُ ٍَُسی ۡٞ [ " خیخ(ٍٓٞؽ کزٜی چخٗي کٞ ٗہیں پکڑ پ) 40: ُٓ

 " یہ ؿٞ طٔہخٍح هیخٍ ٛے کہ کہیں حٝپَ ٹکَ ٗہ ٛٞ ؿخۓ، یہ کزٜی ٗہیں ٛٞ گخە "

َہخٍِ " ە ە ە  َّ٘ خرُِن ٱُ َٓ  َُ ََ ٱَُّۡی ْٓ ە ە ە ] َٝ ٍَُسی ۡٞ " [ حٍٝ ٍحص ىٕ ٓے آگے ٗہیں رڑٛ ٓکظی() 40: ُٓ

 ٓـٜے َٛف حّ ٓٞحٍ کخ ؿٞحد چخٛی۔ کہ کیٞں ٗہیں رڑٛ ٓکظی ە ە ە؟

َ ٍ۬ َٝ " ە ە ە  ًُ  َٕ زَُلٞ ۡٔ ْٓ ] ك٠ِ َكَِي ٍ۬ يَ ٍَُسی ۡٞ " [ )َٛ حیک حپ٘ے حپ٘ے ىحثَے ٓیں طیَ ٍٛے ٛیں( 40: ُٓ

  ?Is there anybody on God’s earth ضْاتیي ّ زضؽات!

کہخں ٓے آة ٛے؟ کیخ ؿ٢ِ آة ٛے؟ کیخ پ٘يٍٙ  informationُٓیٖ ٝ آٓٔخٕ ٓیں کٞة حیٔخ ىحٍٗ٘ٞ ٓٞؿٞى ٛے ؿٞ حٜٗخف ٓے کہے کہ یہ 

ٗہیں طٜخ حٍٝ حگَ طٜے طٞ ٝٙ ىَٝٓی رخص کہہ  cosmologistرَّ پہِے ؿذ ٛخٍٝڈ ٗہیں طٜخ، ىٗیخ ٓیں کٞة یٞٗیٍٞٓٹی ٗہیں طٜی، کٞة ٓٞ 

ٍٛے طٜے، ٝٙ کچٜ حٍٝ کہہ ٍٛے طٜےە کٞة کہہ ٍٛخ طٜخ کہ ُٓیٖ ٓخکض ٛے کٞة کہہ ٍٛخ طٜخ ٍٓٞؽ ٓخکض ٛے ٓگَ ؿٞ حٝپَ ریٹٜخ ٛٞح طٜخ، 

 Absolutely, nobody isٍٛخ طٜخ ٝٙ کیخ کہہ ٍٛخ طٜخ؟ کیخ هَإٓ کخ هخُن حٕ کخ ٓخطٜ ىے ٍٛخ طٜخ؟ ٝٙ کہظخ طٜخ کہ ٗہیں ە ە ە هيحة کَ  ؿٞ ىػٞیٰ 

right, I’m right.   :حّ ٗے كَٓخیخ 

 " ُٚ ٌِٟ ٱَُِّ َٞٲصِ  ٍََكغَ  ٱَُّ ـٰ َٔ َّٔ َِ  ٱُ ۡی ـَ ي ٍ۬  رِ َٔ ََٗہخ َػ ۡٝ ََ ٍَُسحَُّػي] ە ە ە طَ ۡٞ " [ ٙ ٛے ؿْ ٗے آٓٔخٗٞں کٞ رِ٘ي کیخ رـیَ ٓظٞٗٞں کے()ہللا ٝ 2: ُٓ

کَے، ہللا  createحرٜی یہ آٍٹ آ ٍٛخ ٛے کہ ٓظٞٗٞں کے رـیَ ػٔخٍطیں ر٘خٗے کٞ کٖٞٗ کَی ؿخ ٍٛی ٛے ٓگَ یہ حط٘خ رڑح ٗہیں ٛٞح کہ آٓٔخٕ 

 ٗے كَٓخیخ:

 " ُٚ ٌِٟ ٱَُِّ َٞٲصِ  ٍََكغَ  ٱَُّ ـٰ َٔ َّٔ َِ  ٱُ ۡی ـَ ي ٍ۬  رِ َٔ ََٗہخ َػ ۡٝ ََ ٰٟ  َّْ ػُ     طَ َٞ َظ ۡٓ ِٕ  َػ٠َِ ٱ َۡ َؼ ُۡ ََ  ٱ وَّ َٓ َٝ  َْ ۡٔ َّ٘ ََ  ٱُ َٔ َو ُۡ ٱ َٝ     ٍ۬ َ ًُ َِٟ ـۡ َ ٍ۬  يَ ٠ ِۡلََؿ ٍ۬ ّٔ َٔ ٍَُسحَُّػي] ە ە ە ُّٓ ۡٞ ہللا )2: ُٓ ]  "

ٍٙ طک چَ ٓوَّ  ٗے آٓٔخٕ کٞ رـیَ ٓظٞٗٞں کے رِ٘ي کیخ پَٜ رِ٘ي ٛٞح آٓٔخٗٞں کٞ حٍٝ ٍٓٞؽ حٍٝ چخٗي ٓظخٍے ْٛ ٗے ّٓٔوَ کی۔، یہ طٔخّ ٝهضِ 

 ٍٛے ٛیں(

ؿٍٞ کَیں کہ هَإٓ کخ ّٜٓ٘ق کیخ کہہ ٍٛخ ٛے کہ حٕ ٓیں ٓے کٞة ٓخکض، کٞة ػخرض ، کٞة حیٔخ ٓظخٍٙ ٗہیں، کٞة حیٔی چیِ ٗہیں ؿٞ 

ٍٝ ح rightٓگَ  ?Who’s right? Who’s wrongٓوٍَّٙ طک چَ ٍٛے ٛیںە پَٜ آؽ آپ کْ کخ ٓخطٜ ىٝ گے؟  کخث٘خص ٓیں کٜڑی ٛٞە یہ طٔخّ ٝهضِ 

wrong  کخ كیِٜہ کٞة حط٘خ ٓؼُٔٞی ٗہیں ٛٞطخە آپ کٞ ٓؼِّٞ کَٗخ ٛے کہ یہ کْ ٗے کہخ ٛے؟ یہ کیخ ٗے ٛے؟ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے ٗہ کٞة

 exact statementsِْ ٝحَ، پَٜ کْ ٗے کہخ ٛے یہ؟ یہ کٕٞ ٛے ؿٞ حط٘ی ُیزخٍٹَی، ٗہ ٓکظذ، ٗہ کٞة یٞٗیٍٞٓٹی، ٗہ کٞة ػخُْ، ٗہ کٞة ػِ 

یں ٛیں یہ ہٗ romantic statementsيح یہ آپ کٞ کہہ ٍٛخ ٛے حٍٝ یہ يح کخ ػزٞص ٗہیں ٛے، هۘ يح ٗظَ ٗہیں آطخ، ُٞگٞں کے پخّ هۘ ے؟ هۘ ىے ٍٛخ ٛ

كوخثن ٛیںە حیک رخص یخى ٍکٜی۔ گخ کہ حٗٔخٕ ِٛحٍ ؿِطی رٜی کَے طٞ  scientificطَیٖ  ٓی٘ٹ ٝیِ٘ٹخثٖ ڈے کخ ه٢ ٗہیں ٛےە یہ طٞ حػِیٰ 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ

 
  

 
Page 86 of 108                       ّیں شت ؼهضبى الکؽین، یْ کے( قیکٌڈ ایڈیشي 38) ء3122، اگكت 37خوؼتہ الوجبؼک،  اضتتبم; تبؼیص 

 

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

ہللا حیک ؿِطی رٜی کَے طٞ ہللا ٗہیں ٍٛے گخە یخ طٞ حگَ ؿِطی کَے طٞ ٓیں ٓخٕ ُٞں کہ یخٍ ٝحهؼی یہ رٜی حیٔے ٛی طٜخە حٗٔخٕ ٛے ٓگَ 

New-Darwinianism :طٞ حد آة ٛے ٓگَ رہض ٓخٍ پہِے کٔی ٗے حّ کظخد کی كکٔض کٞ پَکٜخ، ؿخٗچخ حٍٝ حیک آیض چٜٞڑ ىیە حّ ٗے کہخ 

خ"  َٓ ِٝ ٱۡۡلَ  ك٠ِ َىحٓرَّش ٍ۬  ِٖٓ َٝ َٴَٗؼخّە ە ە ]  ٍۡ ٍَُسح ۡٞ " [  )ُٓیٖ پَ کٞة حیٔخ ؿخٍٗٞ ٗہیں ٛے( 38:  ُٓ

ََ  ە ە ە"  َٝ  ٍ۬ َ ٕٓٮِ ـٰ َ١  َُ ِٚ  يَِطی َ٘خَكۡی ـَ ٓ  رِ ََّ ٌْ  اِ َٓ ٌُْ ُأ َؼخُُ ۡٓ َٴَٗؼخّە ە ە ]  أَ ٍَُسح ۡٞ " [  ّٓظیں)حٍٝ آٓٔخٗٞں پَ کٞة حیٔخ پَٗيٙ ٗہیں حڑطخ، ٓگَ ٝٙ طٔہخٍی ١َف حۘ  38 : ُٓ

 ٛیں(

This is the origin of the species.  طٔہخٍی ١َف ٙٝspecies  ٛیں، ٝٙ حکیِے حکیِے پیيح ٗہیں ٛٞۓ، حیٔخ ٗہیں ٛے کہ کٞة َٝحٍع، حکیال کّٞح

ڑ کے آ گیخ ٛٞە حیٔخ ٗہیں ٛے کہ کٞة پَٗيٙ رـیَ کٔی َٗٔ کے آ گیخ ٛےە یہ طٔہخٍی ١َف پیيح ٛٞۓ ٛیں، ؿیٔے طْ حیک ٗوطہء ؿیَ حۘ 

ٛےە حیک رڑی ىُچٔپ  originٓے ٝهٞع پٌیَ ٛٞۓ، حٓی ١َف حّ ٓذ کخ رٜی  single cellٓٞؿٞى ٓے ٓٞؿٞى ٛٞۓ، ؿیٔے طْ حیک 

statement  ٛے ؿٞ ٗخیي آپ کے ػِْ ٓیں ٗہ ٛٞ، رہض کْ ُٞگٞں کے ػِْ ٓیں ٛٞ گی ٓگَ حّ کٞ رہض پہِے ٓے حّ کخ ػِْ طٜخ کہ یہ

 حیٔے ٛے: 

 "ََٟ ٍَ  َٝطَ ـِزَخ ُۡ َيس ٍ۬ طَلۡ  ٱ ِٓ ُزَہخ َؿخ ََّ٘ٔە ە ە ]  َٔ ٍَُس حُ ۡٞ "  [  )طٔہخٍح پہخڑٝں کے رخٍے ٓیں کیخ هیخٍ ٛے کہ یہ کٜڑے ٛیں یخ چَ ٍٛے ٛیں؟(88:  ُٓ

ُٞگ ریٹٜے ٛٞۓ ٛٞ، ىحٍٗ٘ٞ ریٹٜے ٛٞۓ ٛٞ طٞ آپ کخ کیخ هیخٍ ٛے کہ پہخڑ  intelligentآپ هٞى ٓٞچ ُیـی۔، آپ ؿٞ حّ آهَی ُٓخٗے کے 

؟ ؿذ طک آپ کٔی ؿیخُٞؿی کے ٓخَٛ کے پخّ ٗہ ؿخٝ آپ ٗہیں ؿخٕ ٓکظے کہ پہخڑ ُٓیٖ کے ٓخطٜ چخُیْ چَ ٍٛے ٛیںکٜڑے ٛیں یخ 

 ِٛحٍ ٓیَ كی گٜ٘ٹہ کی ٍكظخٍ ٓے رٜخگ ٍٛے ٛیںە ہللا آپ ٓے پٞچٜظخ ٛے:

 "ََٟ ٍَ  َٝطَ ـِزَخ ُۡ َيس ٍ۬ طَلۡ  ٱ ِٓ ُزَہخ َؿخ ََّ٘ٔە ە ە ]  َٔ ٍَُس حُ ۡٞ "  [  طے ٛٞ کہ پہخڑ کٜڑے ٛیں(ٔخٕ کَ)طْ گۘ  88:  ُٓ

َلخدِ ە ە ە "  َّٔ ََّ ٱُ َٓ  َُّ ُٔ ٠َ طَ ِٛ ََّ٘ٔە ە ە ]  َٝ ٍَُس حُ ۡٞ " [  ڑ ٍٛے ٛیں()یہ طٞ َٓٓت رخىُٞں کی ١َف حۘ  88:  ُٓ

 یہ کٔخٍ کی رخص ٛے، ٓیں پَٜ حّ آیض پَ ٝحپْ ؿخطخ ٛٞں ؿٞ پہِے کہی طٜی:

َّْ    حَُٓ"  ُٚ   ػُ ُظ ـٰ َٔۡض َءحيَ ٌذ ُأۡكٌِ ـٰ َ  ) ًَِظ ْ  َهِزی ٕۡ َكٌِی ِٖٓ َُُّي َِۡض  ٞى]  (ُٔكِّٜ ُٛ ُس ٍَ ۡٞ )یہ کظخد ؿْ کی آیظیں كکٔض ٓے رَٜی ٛیں پَٜ طلٜیَ 1:  ُٓ  " ] 

 کی گت ٛیں كکٔض ٝحُے هزَىحٍ کی ١َف ٓے(

 )هالرخُ( ٗے ك٠خۓ رٔی٢ ٓیں هيّ ٍکٜخ، طٞ حّ ٗے حیک پیـخّ ُٓیٖ پَ رٜیـخ، Astronautؿذ پہِے 

The most beautiful sight on earth is that the mountains are running along the earth as multi-coloured clouds. 

 ِٖ حٝپَ ؿخ کے ؿٞ ُلع رٍٞ ٍٛخ ٛے ٝٙ طٞ هَإٓ کی کخپی ُگظے ٛیں ٓگَ ٝٙ  (first astronaut)رط١ٞہ  یہ ٛے " حكکٔض " کخ ٓطِذە ك٠خة حر

   It looks like another verseٛخ ٛے ە ە ەطٞ حپ٘ے ُلع رٍٞ ٍ ٙهَإٓ ٗہیں پڑٛ ٍٛخ ٝ

َلخدِ  ە ە ە" َّٔ ََّ ٱُ َٓ  َُّ ُٔ ٠َ طَ ِٛ ََّ٘ٔە ە ە ]  َٝ ٍَُس حُ ۡٞ ٔے َٓٓت ٍٗگ کے رخىٍ ؿخ ٍٛے ڑے ؿخ ٍٛے ٛیں، ؿیکہ ُٓیٖ پَ پہخڑ حیٔے حۘ ) 88:  ُٓ  ] "

 ٛٞں(

 حیک حیک آیض پَکٜی۔ە ضْاتیي ّ زضؽات!

I want to say that you work out that who is saying this? Who is right?  

 طٞ ٗہیں ٛیںە یہ ٓلَٟٝہ طٞ ٗہیں ٛے، یہ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

He does not claim it.  

كویوظیں ریخٕ کَ ٍٛخ ٛے؟ ًٍح آگے چِظے ٛیںە کٞ ىیکٜٞ کہ یہ کٕٞ ٛے ؿٞ حط٘ی   authorityٝٙ طٞ کہظے ٛیں کہ یہ ہللا ٗے کہخ ٛے پَٜ حّ

 ک چٜٞٹی ٓی آیض ٓیںآگے ٓیں آپ کٞ حی

cosmological heights  ّرٜی رظخٝں گخە هَإٓ کی حversion  ّپَ پہِے کٔی کخ ىٛیخٕ ٗہیں گیخ ٛٞ گخە حهَ ْٛ ٗے حinformation  ِّٞکٞ ٓؼ

یيٛی ٓخىی طٞ کَٗخ ٛےە یخ پَٜ آپ حٓے ؿ٢ِ ػخرض کَٝە ؿخٕ چٜٞٹ ؿخۓ حٍٝ آىٓی آُحى ٛٞ، ٗہ آٓٔخٗٞں پَ گ۔ ە ە ە ٗہ كٔخد کظخد، ٝٙ ٓ

ٓے رخص ٛے کہ ؿْٔ ٝ ؿخں ٓے گ۔، ٛڈیخں هخُی ٛٞثیں حٍٝ ٍحکٜ ىٍیخۓ گ٘گخ ٓیں رہخ ىی ە ە ە پَٜ طٞ ٝٛی ُٞگ ّٓچے ٛیںە پَٜ طٞ کٞة 

 چیِ كویوض ٛی ٗہیں ٍکٜظیە ہللا ٗے كَٓخیخ: 
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"  (How dare you deny me?) ٍکَٗے  طْ ٓیَح حٗکخ  ْۡ ََُٝ ََ  أَ حْ  يَ ٓٝ َُ َل ًَ  َٖ ي ٌِ ە ە ە " ٱَُّ

 ص کیٔے کَ ٓکظے ٛٞ؟ٲکی ؿَ

"  ْۡ َُ َٝ ََ  أَ َٝ  يَ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َّٕ ٱُ ْح أَ ٓٝ َُ َل ًَ  َٖ ي ٌِ )کیخ طْ ٗہیں ؿخٗظے کہ یہ آٓٔخٕ،   ٱَُّ "

 یہ ُٓی٘یں ە ە ە

خ " َٔ ُٜ ـٰ َ٘ خ َكَلَظۡو ٍَۡطو ٍ۬ خََٗظخ  )حیک ٝؿٞى طٜے، یہ ٓذ ِٓے ٛٞۓ طٜے، یہ   ە ە ە    َُ "

 پٜخڑ کے رکٜیَ ىیخ( طٜی، پَٜ ْٛ ٗے حٗہیں ؿزَح   ٓخٍی کخث٘خص حیک ٝؿٞى

 

Now there are about thirty six thesis on the origin of the earth and the origin of universe, but the most accepted thesis till now 

is big bang in them. 

ىیخە کیخ آپ حّ رخص کٞ ٓٔـظٜے ٛیں؟ یہ آؽ ٓے پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے هَإٓ  يح کَٞى طٜے، پَٜ ْٛ ٗے حٓے پٜخڑ کے ؿۘ پٍٞی کخث٘خص حیک ٝؿۘ 

 کہہ ٍٛخ ٛےە پَٜ حگِی آیض ٓیں حّ ٗے رخص کٞ ٓوظَٜ کَ ىیخە

٠ۡء  "  )ْٛ ٗے پخٗی ٓیں ٓے َٛ ًی كیخص کٞ پیيح کیخ(  َٗ  ََّ ًُ خِٓء  َٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ خ  َ٘ ِۡ " ََٝؿَؼ

ە " ْٛ ٗے پخٗی ٓیں ٓے َٛ ًی كیخص کٞ پیيح کیخ " حیک ١َف طٞ حّ ٗے کہخ کہ یہ کٞة ٍٝٓخٗٞی حكٔخٗے ٗہیں ٛیں ضْاتیي ّ زضؽات!

 ٞى طٜیەکخث٘خص پہِے حیک ٝؿۘ 

It was one mass, we torn it apart 

 حٍٝ ىَٝٓی ١َف کہخ کہ

We created all life out of water. 

 lawsآگے حٍٛٞ رٖ گت ٛیں،  Theoriesیں ڈَٛ گ۔ ٛیںە ٓ hypothesisحد ؿذ کہ آپ حیک ٓخڈٍٕ ٛيی ٓیں ٍٛظے ٛٞ، حد رڑے رڑے ٗظَیخص 

رٖ گ۔ ٛیں ٓگَ ُٗيگی کے رخٍے ٓیں ٓذ ٓے ُیخىٙ ٠ٓز١ٞی ٓے هخثْ ٍٛ٘ے ٝحَ هخٕٗٞ ؿْ کے رؼي حّ پَ ِٓیي رلغ ٗہیں ٛٞطی ە ە ە 

  All life is created out of waterکی ُرخٗی:  (James Jeans)َٓ ؿیِٔ ؿیِ٘ 

٠ۡء  َك٠ّ  ە ە ە " ر٘ی ٛے( )طٔخّ ُٗيگی پخٗی ٓے  َٗ  ََّ ًُ َٔخِٓء  ُۡ َٖ ٱ ِٓ َ٘خ  ِۡ ٍَسُ ]  ََٝؿَؼ ۡٞ َٴٗزیَخء ُٓ "  [ 30:  ح

ٗۘ کظ٘خ آٓخٕ ٛے حٕ ىَثَ ٓے حّ رخص کٞ ؿخٗ٘خ کہ هۘ  زے ٓیں ٍٛظے ٛیں کہ يح ٛے یخ ٗہیں ٛےە یہ طٔخّ طٍّٜٞحص ؿْ کے رخٍے ٓیں ُٞگ 

 يح ر٘يٝں ٓے حپ٘ی ىُیِیں ؿٔغ ٗہیں کَٝحطخەکٞ پَکٜ٘خ کظ٘خ آٓخٕ ٛےە هۘ  يح ٛے کہ ٗہیں ٛے هَإٓ کے حٕ ىَثَ ٓے حٕهۘ 

It’s not a matter of drawing room talks.  َحگَ حّ کے پخّ حپ٘ے ُی۔ کٞة ىُیَ ٗہ ٛٞطی طٞ ٝٙ ىٗیخ ٛی طوِین ٗہ کَطخە ٝٙ ؿٞ ػِْ ٝ ػو

ٍ ٝ كکَ کی ٛيحیض کَ ٍٛخ ٛے، ؿٞ ٓٞچ٘ے، ٓٔـٜ٘ے کی ٛالكیظٞں کٞ ُٗيگی ىی٘ے ٝحَ ٛے، ؿٞ پیيح کَٗے ٝحَ ٛے، ؿٞ آپ ُٞگٞں کٞ ؿٞ

 پَ كَٔص کَطخ ٛے کہ حے ُٞگٞ! طْ ٓٞچظے کیٞں ٗہیں ٛٞە

َٕ  أََكالَ "  ٝ َُ َٕ  يََظَيرَّ َءح َۡ ُو ُۡ خءە ە ە ]  ٱ َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ "[   )کیخ طْ هَإٓ پَ ؿٍٞ ٗہیں کَطے( 82:  ُٓ

یہ ٓخٍے کے ٓخٍے كوخثن ە ە ە یہ هخُی ٗہیں ٛیںە حرٜی طٞ ُٗيگی هظْ ٗہیں ٛٞة، یہ چَ طٔہیں پظہ ٗہیں چِظخ کہ كویوض کیخ ٛے؟ حٍٝ 

 ٍٛی ٛےە آپ کخ هیخٍ یہ ٛے کہ ہللا آپ کٞ ٗہیں ؿخٗظخ؟ حّ ٗے حیک چٜٞٹخ ٓخ ؿِٔہ ُکٜخ:

 " ََ ُْ  أَ ٖۡ  يَۡؼَِ ُِٔک]  ە ە ە َهَِنَ  َٓ ٍَُس حُ ۡٞ كوخثن کی طٔہیں پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے هزَ ىے ٍٛخ  )حٍے طْ کظ٘ے ٗخىحٕ ٛٞ ؿٞ حط٘ے رڑے14:  ُٓ  ]  "

ّ کے ٓے رچ ؿخٝ گے؟ کیخ طٔہخٍح هیخٍ ٛے کہ کٞة حٗٔخٕ حۘ  scanningّ کی ٛے کیخ طْ ٓٔـٜظے ٛٞ کہ طْ حکیٔٞیں ٛيی کے ُٞگ حۘ 

scan  :ہ ٛے کہ ٓیں ٗے کیخ طوِین کیخ ٛے؟ ٓـٜے حچٜی ١َف پظ ٓے پٍٞی ُٗيگی رچ ٗکِے گی؟( ٝٙ کہظخ ٛے  " ََ ُْ  أَ ٖۡ  يَۡؼَِ " ە ە ە َهَِنَ  َٓ

 کیخ کَٗخ ٛے حٍٝ کہخں کَٗخ ٛے؟

َٞ  َٝ  ە ە ە"  َُ  ٱَُِِّطیقُ  ُٛ َوزِی ُۡ ُِٔک]  ٱ ٍَُس حُ ۡٞ ُطیق یہ ٛے کہ ُٓیٖ کی ٓخطٞیں طہہ طک رٜی حگَ آپ ٓیں  )ٝٙ ُطیق ٛے، هزیَ ٛے( 14:  ُٓ  ] "

 ے ُے آۓ گخە کٞة حیک هٞری رٜی ٛٞ گی طٞ ٝٙ هیخٓض کے ىٕ حٓے آپ کے ٓخٓ٘

 ََُٝ ََ  ْۡ أَ خ  يَ ٍَۡطو ٍ۬ خََٗظخ  َُ  َٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َّٕ ٱُ ْح أَ ٓٝ َُ ًََل  َٖ ي ٌِ ٱَُّ

َٔخ ُٜ ـٰ َ٘ ٠ۡء  َك٠ّ  َكَلَظۡو َٗ  ََّ ًُ َٔخِٓء  ُۡ َٖ ٱ ِٓ َ٘خ  ِۡ ََٝؿَؼ  ( َٕ ٞ ُ٘ ِٓ    (ٖٓ أََكاَل ُيۡئ

ٍَسُ  ۡٞ ُٓ َٴٗزیَخء ]  [ 30:  ح

کیخ حٕ کخكَٝں کٞ ٗہیں ٓؼِّٞ ہٞح کہ آٓٔخٕ حٍٝ ُٓیٖ 

)پہِے( ر٘ي طٜے پَٜ ہْ ٗے ىٝٗٞں کٞ )حپ٘ی هيص ٓے( 

کٍٜٞ ىیخ حٍٝ ہْ ٗے )رخٍٕ کے( پخٗی ٓے ہَ ؿخٗيحٍ چیِ کٞ 

ر٘خیخ ہے کیخ )حٕ رخطٞں کٞ ٖٓ کَ( پَٜ رٜی حیٔخٕ ٗہیں 

 ] طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی [ (َٖٓطےە )
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 "(   ُٙ ََ ح يَ ٍ۬ َ ٍَّس  َهۡی ًَ  ٍَ ۡؼَوخ ِٓ  َۡ َٔ َٖٔ يَۡؼ ُٙ   )٧َك ََ ح يَ ٍ۬ َّ َٗ ٍَّس ٍ۬  ًَ  ٍَ ۡؼَوخ ِٓ  َۡ َٔ َٖٓ يَۡؼ َٝ َُِش : ٨(  ٍَُس حُُِّ ۡٞ ُٓ )ؿٞ حیک ًٍّٙ رَحرَ رٜالة کَے حٓے ىیکٜے 8، 7( ]  ]  "

 گخ حٍٝ ؿٞ حیک ًٍّٙ رَحرَ رَحة کَے حٓے ىیکٜے گخ(

 ػخ یہ ٛے کہ ٝٙ هیَ ٝحُے كّٜے کٞ ٛٔخٍے ٓخٓ٘ے ٍکٜ ىےەی حٓے َٗ ٝحُے كّٜے پَ طٞ پَىے ڈحٍ ىے حٍٝ ىۘ ہللا طؼخُ

ِٕ  calculateحرٜی طک ٓخث٘ٔيحٗٞں ٗے حٓے ُیخىٙ  رخطیں ٛیں کہ  advanceكکیْ ٓیں حط٘ی  ٗہیں کیخ ٓگَ ٝٙ کٖٞٗ ٓیں ُگے ٛٞۓ ٛیںە هَآ

ُٓخٕ ٝ ٓکخں حٕ كيٝى ٓے گٍِطے ٛٞۓ یہ ٓظ٘خرہ آیخص رٜی رخآلهَ ٓکَٔ  ظخٍ ٓیں ٛیں کہحٗٔخٕ حرٜی حّ ٓوخّ طک ٗہیں پہ٘چےە ْٛ حٗظ

 حػزخص ٓیں ڈَٛ ؿخثیں:

َٕ  أََكالَ  ە ە ە"  ۡٝ ََ َٝ  َٗۡؤط٠ِ أََّٗخ يَ ٍۡ خ ٱۡۡلَ َٜ ُٜ ٖۡ  َُٗ٘و خٓ  ِٓ َٜ ََحكِ َٴٗزیَخءە ە ە ] أ١َۡ ٍَُسح ۡٞ ک٘خٍٝں ٓے  کہ ْٛ ُٓیٖ کٞ حّ کے )کیخ طْ ٗہیں ىیکٜظے 44:  ُٓ  " ]

کیخ طٔہیٖ ٗہیں پظہ کہ ْٛ ُٓیٖ کے ک٘خٍے طٜٞڑے طٜٞڑے گٜٹخ ٍٛے ٛیں؟ ُیخىٙ گْٜ گ۔ طٞ یہ کٜڑکٜڑحٛٹ کے ٓخطٜ  گٜٹخطے آ ٍٛے ٛیں(

رخَٛ ٗکَ کے کٜٞ ؿخۓ گیە یہ ػـیذ ؿیَ َٓة ٓی رخص ٛے کہ ْٛ ُٓیٖ کٞ ک٘خٍٝں ٓے گٜٹخطے چِے آ ٍٛے ٛیںە طٜٞڑی طٜٞڑی ُٓیٖ 

کہ ُٓیٖ ک٘خٍٝں ٓے گٜٹ ٍٛی  .Our geologian have a big task to establish this fact about the earthٔٹ ٍٛی ٛےە ک٘خٍٝں ٓے گٜ

 ٛےە ہللا ٗے كَٓخیخ:

 " ُٚ ٌِٟ ٱَُِّ ۡزغَ  َهَِنَ  ٱَُّ َٞٲص ٍ۬  َٓ ـٰ َٔ َٓ  َٖ ِٓ َٝ  ِٝ ٍۡ َّٖ  ٱۡۡلَ ُٜ ۡؼَِ ٍَُسحُطاّلَم] (ٕٔ) ە ە ە ِٓ ۡٞ ُٓ  :12   " ]

ٝحُٞں کے پخّ طٞ َٛف حیک کخث٘خص کی حیک ىِٛیِ کخ  cosmologyٝحُٞں کخ ہللا ٗہیں ٛےە  cosmologyٞٹخ ہللا ٗہیں ٛے ە ە ە یہ ٜخٍح چٜٞٹخ ٓطٔ

ُلخى ٝحُے ٛٔیں ١ؼ٘ہ ىیظے ٛیں کہ ہللا ٝہللا کٞة ٗہیں ٛے ە ە ە یہ رہض رڑی کخث٘خص ِْ ٛے، حُٹخ ٛٔیں ١ؼ٘ہ ىیظے ٛیںە آپ حٗيحُٙ کَٝ کہ حِ ػِ 

رہض رڑی ٛے، طْ طٞ رَهؼے ٓیں ُپٹے ٛٞۓ ٛٞ، طٔہیں طٞ َٛف حٗيٍ کی ُٗيگی کخ پظخ ٛے حٍٝ ٓخث٘ٔيحٕ کخث٘خطی  designingی ٛے، حّ ک

  يح کہظخ ٛے: ٝٓؼظٞں ٓیں ؿخ ٍٛخ ٛے ٓگَ هۘ 

 " ُٚ ٌِٟ ٱَُِّ ۡزغَ  َهَِنَ  ٱَُّ َٞٲص ٍ۬  َٓ ـٰ َٔ َٓ  َٖ ِٓ َٝ  ِٝ ٍۡ َّٖ  ٱۡۡلَ ُٜ ۡؼَِ ٍَُسحُطاّلَمە ە ە ] ِٓ ۡٞ ہللا طٞ ٝٙ ٛے ؿْ ٗے حّ هْٔ کی ٓخص کخث٘خطیں طوِین )12:  ُٓ  ] " 

 حٍٝ ٝٙ ٓخص ُٓی٘یں هخُی ٗہیں ٛیںە  (کیں ٛٞثیں ٛیں حٍٝ ہللا طٞ ٝٙ ٛے ؿْ ٗے حّ هْٔ کی ٓخص ُٓی٘یں طوِین کیں ٛٞة ٛیں

ٍُ " ە ە ە  َِّ َ٘ َُ  يََظ ۡٓ َّٖ  ٱۡۡلَ ُہ َ٘ ٍَُسحُطاّلَمە ە ە ] رَۡی ۡٞ ٓیں ہللا کخ كکْ حطَطخ ٛے حٍٝ ْٛ ٝٛخں رٜی ٝحٍع ٛیںە ٓخٍی ُٓی٘ٞں پَ حٕ ٓخٍی ُٓی٘ٞں 12:  ُٓ  ]   "

 ٙ حٓظلخٕ ىیظے ٛیںەٝحٗٔخٕ رٔظے ٛیںە ٓخٍی ُٓی٘ٞں پَ 

 "ٌِٟ صَ  َهَِنَ  ٱَُّ ۡٞ َٔ ُۡ سَ  ٱ ٰٞ َلیَ ُۡ ْۡ  َٝٱ ًُ َٞ ُِ ْۡ  ُِیَۡز ٌُ ُّ ُٖ  أَي َٔ َٔال ٍ۬  أَۡك ِکە ە ە ]    َػ ُٔ ٍَُسحُ ۡٞ ُٓ  :2  ]  "

 
خ ٛے کہ کچٜ ُٞگ ٓٔـٜیں گے، کچٜ ٗہیں ٓٔـٜیں گے ٓگَ رہض آٗے ٝحُے ُٞگ ٗخیي ٓیَی رخص ٓٔـٜ ؿخثیںە ہللا کہظخ ٛے کہ ٓـٜے پظ

 ٗخیي ٓـٜے ہللا طِٔیْ کَیںە ٓیں حٕ کے ىٍ ٍٖٝٗ کَٝں، حٕ کے ىٓخؿٞں کٞ ٝٓؼظیں ىٝں طٞ ٝٙ یہ رخص ٓٔـٜ ؿخثیںە
 

حْ " ە ە ە  ٓٞ ُٔ َّٕ  َُِظۡؼَِ َٚ  أَ ٠ۡء ٍ۬ هَ ًُ  َػ٠َِٰ  ٱَُِّ َٗ  َِّ ٌٍَ۬ ٍَُسحُطاّلَم] ە ە ەِيي ۡٞ ُٓ  :12   ]  "

 
ؿخٕ ُیں کہ حٕ کخ ہللا کظ٘ی رڑی هيٍص ٝحَ ٛے کیٞٗکہ حٕ طٔخّ ُٓی٘ٞں ٓیں حیک ٛی ٝهض ٓیں ہللا کخ كکْ حطَطخ ٛےە حٕ  طخ کہ ٝٙ یہ رخص

طٞ پَٜ ؿّ٘ض ٓیں رہض ؿگہ رچ ؿخۓ گی،  ٗے كَٓخیخ: ؿذ ؿّ٘ض ٓیں ُٞگ ىحهَ کَ ىی۔ ؿخثیں گے ُٓی٘ٞں کے رؼي رٜی ُٓی٘یں ٛیںە ٍٍٓٞ ہللا  
 پَٜ ہللا ٗ۔ ُٞگ پیيح کَے گخ، ٗ۔ َٓے ٓے حٗہیں آُٓخۓ گخ پَٜ حٕ کے ىحهِے َٗٝع ٛٞ ؿخثیں گےە

 
It is an enternal continuous process of distances. 

 
ٕ ٝٓؼظٞں کٞ ىیکٜ ٓکےە ٓگَ آهَ حٕ کے ٓے گٍِطے ٛٞۓ آؽ کخ کٞة حٗٔخٕ حّ هخرَ ٗہیں ٛے کہ ٝٙ ح processحّ  ضْاتیي ّ زضؽات!

ٓے طٞ پٞچٜ کے  cosmologistحٍٝ ٛٔخٍے روٍٞ َٛف ؿٞ كَم ٛے ٝٙ یہ کہ آهَ ٝٙ کیخ چیِ ٛے ًٍح حّ کی ٝٓؼض طٞ ىیکٜٞ ە ە ە کٔی 
ں آٓٔخٗٞں حٍٝ ُٓی٘ٞں کے ىیکٜٞ، ہللا کہظخ ٛے کہ ىٝڑٝ، رٜخگٞ، ہللا کخ ٗخّ ُٞ طخ کہ طٔہیں حّ ؿّ٘ض ٓیں ىحهَ کیخ ؿخۓ ؿْ کی چٞڑحة ٓخطٞ

 رَحرَ ٛےە
 

I leave you guessing on this issue and if you find the author of all these informations, I will delighted to know. 
 

ّ رظخ ٓکظے ٛٞ چٜٞڑطخ ٛٞں حگَ آپ یہ طٔخّ ٓؼِٞٓخص ٓہیخ کَٗے ٝحُے ّٜٓ٘ق کٞ طالٕ کَ ٓکظے ٛٞ، حّ کخ ٗخِٓٔے کخ كَ آپ پَ  ٓیں حّ
 يح ٓٞؿٞى ٛےەيح کے ػالٝٙ رٜی کٞة هۘ طٞ ٓـٜے یہ ؿخٕ کَ هٞٗی ٛٞ گی کہ هۘ 

 
 
 

ۡ خ   َٓ ؾُ َػَِیۡ  َٝ ـٰ زََِ ُۡ ََّ ٱ َ٘خٓ اِ

ۡ

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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قْال ّ خْاةۡ

تِب " فبتْ  Challangeپؽّفیكؽ طبزت! آپ ًے فؽهبیب کہ لؽآى کب ایک  [ لؽآى کب چیلٌح اّؼ طسیر ثطبؼی] (  5ە12قْال ًوجؽ 

هثلہ " اـ کب خْاة شبیع کبفؽ تْ ًہیں ظے قکے لیکي هكلوبًْں ًے طسیر ثطبؼی کے تیي قپبؼے لکِ کؽ  َي هثلثكْؼح ه

 هیں کیب ضیبل ُے؟ اّؼ لؽآى کب پہالکے اػالى کے قبتِ لؽآى هدیع کے چیلٌح کب ثِؽ پْؼ خْاة ظے ظیب ُےە آپ کب اـ ثبؼے هؼَ 

 ؟زؽف کیب ُے

ٓے ٛے  ٛےە هَإٓ کخ آؿخُ  " ق "هَإٓ کخ پہال كَف ىیکٜ٘خ ٛے طٞ  ٛےە حگَ َٛف ُلعِ  ٛی " ق "هَإٓ کخ پہال كَف  خْاة; ِْ ٱہلِل "  ۡٔ "رِ

 کخ كّٜہ رٖ ؿخطخ ٛےە  کیٞٗکہ ؿذ کٔی کظخد کٞ کٔی َكوے کے رـیَ ٗہ پڑٛخ ؿخۓ طٞ ٝٙ حّ کی

 حّ ُی۔ 

ِْ "   ٛےە حّ ٓٞحٍ کخ ؿٞحد کہ " هَإٓ کخ چیِ٘ؾ " ە ە ە " ة "پہال كَف  حّ کی پہِی آیض ٛے حٍٝ حّ کخ  ََِّكی ِٖ ٱُ ـٰ َٔ ۡك ََّ ِْ ٱہلِل ٱُ ۡٔ " رِ

ٍَس ٍ۬  َكۡؤُطٞحْ ە ە ە "  ٞ ُٔ ِٚۦ ە ە ە ] ِّٖٓ رِ ۡؼِِ ََس ِّٓ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  "23   ] "

كخَٓ ٛٞطی کیلیخص کی  scepticرؼٞ حٝهخص رڑی  understandingحگَ آپ کٞ یخى ٛٞ طٞ ٓیں ٗے حپ٘ی طوَیَ کے ىٍٝحٕ یہ کہخ طٜخ کہ ٛٔخٍی 

ٓخڑٛے ٓخص ِٛحٍ حپ٘ی کظخد ٓیں  ٗے طوَیزخ   چٜ َکٜ حكخىیغ طٜیں حٍٝ روخٍی   ٛےە ٓؼخٍ کے ١ٍٞ پَ رہض ٓے ُٞگ یہ کہظے ٛیں کہ طلَیزخ  

ؿٔغ کیں طٞ حّ کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ حكخىیغ هخٛی ؿ٢ِ ٛٞ ٓکظی ٛیں یخ حّ کخ ٓطِذ یہ ٛے کہ رخهی حكخىیغ ٛلیق ٗہیں ٛیںە حّ 

 ٗے آٹٜ ِٛحٍ حكخىیغ ؿٔغ کیں طٞ یہ حیک پہِٞ ٛےە  ُی۔ روخٍی  

کیں یخ حیک ٗوٚ ٗے چٜ َکٜ ٓیں ٓے ٓخڑٛے ٓخص ِٛحٍ  collectحگَ ْٛ ىَٝٓی ١َف ٓے ىیکٜیں طٞ ٝٙ ُٞگ ؿ٘ہٞں ٗے حكخىیغ 

ٞں گے؟ کٞة آپ ٓیں ٓے رظخ حٍٝ ٓوض ٛ High, strict)ط٘ویي( کظ٘ے  criticism کیں طٞ آپ کخ کیخ هیخٍ ٛے کہ حّ کے ٓؼیخٍِ  quoteحكخىیغ 

 ِّ حكخىیغ ٓیں ٓے ٓخٍی  ٓکظخ ٛے کہ حّ ٗوٚ ٗے کظ٘ی رے پ٘خٙ ٓل٘ض، هِٞٙ حٍٝ ؿخں ٗؼخٍی رَطی ٛٞ گی ؿْ ٗے حط٘ے رڑے ٛـٞ

ٓیں  حكخىیغ کٞ ىیکٜیں، ٍٝحیض حٍٝ ىٍحیض کٞ ىیکٜیں طٞ ٘خە حّ ُلخظ ٓے حگَ ٓؼیخٍِ ُٗيگی ُگخ کَ ٓل٘ض حٍٝ ّٓ٘وض کَ کے ٛلیق كيیغ کٞ چۘ 

ْ   آپ ٓے هٔٔیہ کہظخ ٛٞں کہ ؿٞ ٓؼیخٍ روخٍی   ٓیں  کڑے حٍٛٞ حٗہٞں ٗے ٍکٜے ٛیں حٕ پَٗے ٍکٜے ٛیں، ٍٝحیض حٍٝ ىٍحیض کے ؿٞ  حٍٝ ِٓٔ

 رٜی پٍٞح ٗہیں حطَطخە حگَ ٓیں رٜی حّ ُٓخٗے ٓیں ٛٞطخ حٍٝ حگَ ٓیں ٗے کٞة ٍٝحیض ُی ٛٞطی طٞ ٓیں هْٔ حٹٜخ کَ کہہ ٓکظخ ٛٞں کہ روخٍی  

کے ؿظ٘ے ٓؼیخٍ ٛٔخٍی ٗظَ ٓے  criticismی رٜی كٔخثض ٗہ کَطے، ٝٙ حط٘ے ٓوض طٜے کہ آؽ طک پٍٞی ىٗیخ ٓیں، َٓ٘م ٝ ٓـَد ٓیں ٓیَ

ٍ   پَ رڑح ٗخُ ٛے، حٕ ٓیں ٓے حیک ٗوٚ رٜی كيیغِ  (Standard of criticism)گٍِے ٛیں رِکہ ٓـَد ؿْ کٞ حپ٘ے ط٘ویي کے ٓؼیخٍ  کے  ٍٓٞ

 َحەٓؼیخٍ پَ پٍٞح ٗہیں حط

ٓیں آپ کٞ حیک رڑی ىُچٔپ رخص رظخٝں کہ ٓیں کچٜ ػَٛہ پہِے حٗگِی٘ڈ گیخ طٞ ٝٛخں حیک پَٝكیَٔ ٛخكذ ٓیَے پخّ طَ٘یق َۓە ٝٙ 

Anthropology  کے پَٝكیَٔ طٜے، حٗہٞں ٗے حیک کظخد ُکٜی طٜی ؿٞ ٗخیي حٕ ٓے ُکٜٞحة گت طٜی، ؿیٔخ کہ حٗہٞں ٗے کہخ ە ە ە حّ کظخد

ٓۘ  ‘ Dreams of Mulla Umar ‘کخ ٗخّ طٜخ  ( ۘٓ ٍ  اّل ػَٔ کے هٞحد( حّ کظخد ٓیں  کے رخٍے ٓیں رظیْ هٞحد ٗوَ کی۔ طٜے کہ  اّل ػَٔ ٗے ٍٓٞ

ٓـٜے یہ، یہ ر٘خٍطیں ٜٗیذ ٛٞة طٜیںە ؿذ حّ ٗےکہخ کہ کہ پَٝكیَٔ ٛخكذ ٓیں ٗے آپ کٞ حیک کظخد رٜیـی ٛے حّ ُی۔ کہ آپ چیک 

 ٓیں ٗے ٓخٍی کظخد پڑٛ٘ے کے رؼي کظخد پَ یہ ُکٜ ىیخ کہ: کَ کے رظخثیں کہ یہ کہخں طک ىٍٓض ٛے؟

’ This is all rubbish ‘ 

ٝٙ رَیڈكٍٞڈ ٓیں ٓیَے پخّ پخٗچ گٜ٘ٹے کی ٗ٘ٔض ٓیں ٍٛخ حٍٝ حّ کخ  He must be very frustratedطٞ پَٝكیَٔ کٞ حط٘خ ؿّٜہ آیخ، ظخَٛ ٛے 

 ٗے كَٓخیخ:  ہ ٗہیں ٛے کہ ٍٍٓٞ ہللا  هيیغ ٜٓيّ حیک ؿِٔہ ٓـٜے كیَص ُىٙ کَ گیخە ٝٙ کہ٘ے ُگخ: کیخ یہ ك

' ٓیں ٗے کہخ: ' ٛخں ٹٜیک ٛے، یہ رخص ٓچ ٛےە حٗہٞں ٗے کہخ کہ پَٜ طٔخّ ىیکٜخ حّ ٗے ٓـٜے ىیکٜخ "  ںؿْ ٗے ٓـٜے هٞحد ٓی" 

dreams کہخ کہ ىیکٜٞ رٜخة!  ؿٞ ٗوَ ٛٞۓ ٛیں ٝٙ ؿ٢ِ کیٔے ٛٞ ٓکظے ٛیںە رخص طٞ حٕ کی ٓؼوٍٞ حٍٝ ُرَىٓض طٜی ٓگَ ٓیں ٗے حٗہیں

ِٓ  رخص یہ ٛے کہ ٍٍٓٞ ہللا   حٓالٓیہ ٓیں ٓے ِٛحٍٝں، َکٜٞں ُٞگ ٛیں حٍٝ ٛٔیں کٔی کے ىیکٜ٘ے  ِّضِ کٞ هٞحد ٓیں ىیکٜ٘ے کے ٗخثن 

گی طٞ  ٗے کٞؽ رخص کہی ٛے طٞ ٝٙ كيیغ ٛے حٍٝ ؿذ ٝٙ كيیغ ٛٞ ٓگَ حگَ ٍٍٓٞ ہللا   This is a personal visionپَ کٞة حػظَحٝ ٗہیں ٛےە 

حّ پَ ٍٝحیض ٝ ىٍحیض ٍَٟٝ َگٞ ٛٞ گی، چخٛے ٝٙ هٞحد ىیکٜےە حگَ ٝٙ هٞحد ٓیں آثیں حٍٝ ُٗيٙ حٗٔخٗٞں کی ١َف حٗہٞں ٗے کٞة رخص کہی 

ٝ ىٍحیض کے حٍٛٞ َگٞ ٛٞں گے حٍٝ ؿذ ٍٝحیض ٝ  حٍٝ کٔی ٗے ٓ٘ی ٛے طٞ پَٜ حّ پَ ٍٝحیض ٝ ىٍحیض کے حٍٛٞ َگٞ ٛٞں گے حٍٝ ؿذ ٍٝحیض

ٓۘ  ىٍحیض  اّل ػَٔ کے طٔخّ هٞحرٞں کٞ پَکٜخ ؿخۓ طٞ حّ ٓیں ٓے کٞة رٜی ٓچ ػخرض ٗہیں ٛٞطخەکے حُٛٞٞں پَ 

رہض ٓے ُٞگ حكخىیغ پَ حّ ُی۔ ٓؼظَٝ ٛٞطے ٛیں کہ یہ هَإٓ کی ٓؼَ ٛیں ؿیٔے یہ رخص کہ " ٓؼِہ " ٓگَ حیک ٓخىٙ ٓخ ٓٞحٍ یہ پیيح 

ًِ ٛٞطخ ٛے کہ ؿْ هۘ  ٍِ ّٓہ ُيح ٗے هَإٓ کی كلخظض کخ  ًِ  یخ ٛے ٝٙ حٕ حػٔخ کٞ ػخرض  ہ کیٔے ٗہ ُیظخ ؿ٘ہٞں ٗے حٕ آیخصّٓ هَإٓ کی كلخظض کخ 

  َ کخ ػَٔ ٓٞؿٞى ٗہیں ٛے یخ حٕ کے ٓخطٜ  کَٗخ طٜخ حٍٝ حٗہیں آگے رٜیـ٘خ طٜخە كَٝ کَیں کہ حگَ هَإٓ کے حُلخظ ٛیں حٍٝ حٕ کے ٓخطٜ پیـٔز

ٓیں  (void)َف ٓٔـٜخ ؿخۓ گخە حّ ٓے پہِے یہ رخص یخى ٍکٜی۔ کہ هَإٓ هال حػٔخٍ ٓٞؿٞى ٗہیں ٛے طٞ حّ کٞ کٔط پیـٔزَ کی ٟٝخكضِ 
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ِٕ  ٛےە هَإٓ ُٞفِ  ٓیں ٛے ؿذ طک حٓکخ  voidهيٍ کی ٍحص کٞ حطَح ٛےە هَإٓ حّ ٝهض طک  حٍّٝ پَ ٛے یخ ٗذِ  ٓللٞظ پَ ٛے یخ آٓٔخ

explanatory  ٗخٍف( ٗہیں ٛےە حّ کخ(executor  ٗہیں ٛےە 

The first thing is how to prove it is the word of God? The second thing is how to perform according to the word of God?  

َ  حگَ ٗٔخُ کخ كۘ  َ   کْ ٛے طٞ ٗٔخُ حىح کَٗے کخ ١َیوہ آپ کٞ پیـٔز رظخۓ  performanceکی  رظخۓ گخە حگَ هَإٓ ٓیں حیک آیض ٝحٟق ٗہیں ٛے طٞ پیـٔز

 ٛےە هَإٓ ؿذ یہ کہظخ ٛے کہ گی کہ حّ کی كویوض کیخ

ُٖ  يَۡؤطِیَيَ  َكظ٠َّٰ  ٍَرَّيَ  َٝٱۡػُزيۡ "  یَِوی ُۡ ٍَسُ   (٩٩) ٱ ۡٞ ُٓ  [ 99:  حُِلـَ ]

ی کہ طٞ یویٖ طک )حٍٝ ػزخىص ک۔ ؿخ كظٰ ٩٩حٍٝ آپ حپ٘ے ٍد کی ػزخىص کَطے ٍہیجے یہخں طک کہ آپ کٞ ٓٞص آؿخثےە ) "  ] حَٗف ػِی طٜخٗٞی [ (

 پہ٘چے(

ٓیںە ؿذ هَإٓ  understandingیہ كَم ٛے  طَحؿْ حّ کخ طَؿٔہ یویٖ کَطے ٛیں حٍٝ پیـٔزَ حّ کخ طَؿٔہ ٓٞص کَطے ٛیںە یخىٙ طَُطٞ ىٗیخ کے 

 کی آیض:

 " [ َٖ َِي ِّٜ َظطَ ُٔ ُۡ َُٝيِلذُّ ٱ  َٖ َّٞٲرِی َٚ ُيِلذُّ ٱُظَّ َّٕ ٱَُِّ ََس : اِ ٍَُس حُزََو ۡٞ ُٓ222   ] "

یہ ُٞگ کٕٞ ٛیں؟ )آپ ٓـٜے ىٗیخ ٓیں کٞة ٗوٚ رظخ ىیں ؿٞ " ٓظطَٜیٖ " کخ طَؿٔہ ٝٙ کَے ؿٞ  کے رخٍے ٓیں پٞچٜخ گیخ کہ یخ ٍٍٓٞ ہللا  

  ٍ ٍ   ه٠ٞ  ىٓض ُیظے ٛیںە " " کہ ؿٞ ڈٛیِے کے رؼي آدِ ٗے كَٓخیخ:  ٗے کیخ( ە ە ە ك٠ٞ

Those who are a little more clean 

ٍ  ِٓٔہ یہ ٛے کہ ٝٙ ُٞگ رٜی ٛخف ٓظَٜے ٛیں ؿٞ ڈٛیِہ حٓظؼٔخٍ  ٗے كَٓخیخ کہ ہللا حٕ کٞ ٓطہَیٖ کہہ ٍٛخ ٛے ؿٞ  کَطے ٛیں ٓگَ ك٠ٞ

 ىٓض ُیظے ٛیںە ڈٛیِے کے رؼي آدِ 

This is only explained by the Prophet pbuh 

کے ُی۔  intellectualٓیں آطی ٛےە ہللا کخ ٌٓٛذ کٔی حیک  execution of religion order یہ ٟٝخكض كِٔلہء ٌٓٛذ ٓے ٗہیں آطیە یہ

 ٗہیں ٛےە

Arm chair thinkers  ٍٞ٘ٗکے ُی۔ ٗہیں ٛے ؿٞ ریٹٜخ هَإٓ کے رخٍے ٓیں حپ٘ے کے ُی۔ ٗہیں ٛے، ىحthesis  ُکٜظخ ٛے ە ە ە ٓیں ٗے حیک

 ٓلظَّ کٞ ىیکٜخ ؿٖ کخ طؼِن پ٘ـخد ٓے طٜخ، ؿالّ حكٔي پَٝیِ حٕ کخ ٗخّ طٜخ، ٝٙ حیک ِٓٔہ ُکٜظے ٛٞۓرخٍرخٍ یہ ؿِٔہ ُکٜظے:

 "  ،  َِ ِل ـۡ َظ ۡٓ ٱ َٝ  َٚ ، " " " حیک رخص کَطے ٛیں حٍٝ ٓخطٜ ُکٜظے اۡ " ٱَُِّ ًۘ رِخہلِل  َِ ۡػٞ ِل ـۡ َظ ۡٓ ٱ َٝ  َٚ ًۘ رِخہللِ  " كَٝ کَٝ ٝٙ رخص ٓچ ٛٞة طٞ پَٜ یہ اۡ  " ٱَُِّ ۡػٞ

کہہ ٍٛے ٛیں  يَٛ ؿخۓ گخ؟ حگَ ٝٙ رخطیں ٝیٔی ٛی ٛیں ؿیٔے حٗہیں حكخىیغ ریخٕ کَ ٍٛی ٛیں یخ ؿیٔے ٍٍٓٞ ہللا  کِ  "   َِ ِل ـۡ َظ ۡٓ ٱ َٝ  َٚ  " ٱَُِّ

َِ  " ٞ پَٜ ط ٍ   کْ پَ پڑٛ ٍٛے ٛیں ە ە ە؟ کیخ هٍٞ ٝ كؼ ٍٞٓ   ٍ َِ  پَ پڑٛ ٍٛے ٛیں؟ پَ پڑٛ ٍٛے ٛیں؟ کیخ ہللا کے ٍٓٞ ِل ـۡ َظ ۡٓ ٱ َٝ  َٚ " ٱَُِّ

ِٕ  social setupکٔی  کے حٗٔخٗٞں ٓے  basic intelligenceٝحكي کے ُی۔ ٗہیں حطَح رِکہ  كکیْ کٔی كَىِ  یخ ٓؼخَٗطی ٗظخّ کے حٗيٍ هَآ

کے حٗٔخٗٞں کی ١َف رڑٛخ ٛےە حگَ ػٔٞٓی ُٞگ یہ کہیں کہ هَإٓ طٞ ٓخٍح َٛف ًٛیٖ ُٞگٞں گے ُی۔  highest patternکَ ٝٙ  َٗٝع ٛٞ

 ٛے،

arm chair physicians  ،کے ُی۔ ٛےarm chair intellectuals  کے ُی۔ ٛے طٞ حّ هَإٓ کی کیخ كیؼیض ٝ حٛٔیض ٍٙ ؿخۓ گی؟ حگَ ٓیں یہ

کَ ٍٛخ ٛٞں حٍٝ حگَ آپ کٞ ٓ٘٘ے کخ ٗٞم ٛے  suggestکے هَإٓ کٞ حّ ١َف ٝحٟق کَٗخ چخٛظخ ٛٞںە ٓیں طٞ آپ کٞ ٓٔـٜٞں کہ ٓیں پڑٛ ُکٜ 

ٓے ىُچٔپی ٛے، ؿٖ کٞ  technologyٓے ىُچٔپی ٛے ٗہ  cosmologyطٞ آپ ٖٓ ٍٛے ٛیں ٓگَ حٕ ُٞگٞں کخ کیخ ر٘ے گخ کہ ٗہ حٕ کٞ 

 ِٓٔٔہ ٓے ٗکَ ؿخثیں گے؟ ّٓضِ ٘خ ٗہیں آطخ، کیخ ٝٙ حۘ ٗہیں آطی، ؿٖ کٞ ٗخیي ُکٜ mathematicsحرظيحة 

The Quran always starts from the basic human intellect  

طک پہ٘چظخ ٛے ؿٞ  (Highest most intelligencia)طَیٖ ًٛخٗظٞں  هَإٓ َٛ ٓطق پَ حٗٔخٗی ًٖٛ کی طَریض کَطخ ٛٞح آگے رڑٛظخ ٛٞح حٕ حػِیٰ 

properly  ًَٛ٘ی ١ٍٞ پcommit  ۘکَ کے ه ٍِ ٍ   يح طک پہ٘چظی ٛیں حٍٝ حٓکے ُی۔ ٛٔیں حكؼخٍ ٝ حػٔخ کی ٟٝخكض کی حُكي ٍَٟٝص ٛےە  ٍٓٞ

 ٓیں آپ کٞ حیک ًحطی ٓؼخٍ ىیظخ ٛٞں:

ٓیں ٗے حیک ٗوٚ ٓے هَٝ ُیخ، ٝٙ طوخٟخ کَٗے آ گیخ، ٓیں ٗے ىٍٝ ٓے حّ کی ٗکَ ىیکٜی طٞ ٓیں ٗے ٓٞچخ کہ رٜخگ ؿخٝں، حّ ٝهض 

 ہیں طٜے طٞ ٓیں رٜخگ گیخە آىٛے ٍٓظے طک پہ٘چخ طٞ ٓیں ٗے حپ٘ے آپ ٓے کہخ: " یخٍ رخص ٓ٘ٞ " ٓیَے پخّ پیٔے ٗ
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خ ە ە ە "  یؼ ٍ۬ ِٔ ِٚ َؿ ََِّس َُِِّ ِؼ ُۡ َّٕ ٱ خء]َكبِ َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ ُٓ  :139   ]

 طٞ حّ ٗوٚ ٓے حّ ُی۔ رٜخگ گیخ کہ ُٞگٞں کے ریچ طیَے گَیزخٕ ٓیں ٛخطٜ ڈحُے گخە

I came back and faced the situation, I was ready. 

کی حیک كيیغ یخى آ گت، حٗہٞں ٗے رٜی حیک ٗوٚ کخ هَٝ ىی٘خ طٜخ، ٝٙ  کخث٘خص   ٓگَ آپ کٞ پظہ ٛے کہ ٓیں کیٞں ٝحپْ آ گیخ؟ ٓـٜے ك٠ٍِٞ 

  ٍ ٍ   حیک یہٞىی طٜخ حّ ٗے هَٝ کخ ٓطخُزہ کیخە ك٠ٞ ڑٛی پَ ٛخطٜ ڈحُظخ طٜخ کہ کی ىح ٗے ٓؼٌٍص کیە ٝٙ ٓلض حُلخظ رُٞ٘ے ُگخ حٍٝ رخٍرخٍ ك٠ٞ

َ   ٓلٔي   ٍ   طْ طٞ ٛٔی٘ہ یہی کہظے ٛٞە ك٠َص ػٔ ِٖ  ٓخطٜ طٜے، حٗہٞں ٗے کہخ کہ حے ريروض حگَ پَٜ طْ ٗے ك٠ٞ ٓزخٍک پَ ٛخطٜ رڑٛخیخ  کی ٍی

  ٍ َ   طٞ ٓیں طیَی گَىٕ کخٹ ڈحُٞں گخە ك٠ٞ ٘خ ٛے، حّ کخ ٓـٜ پَ كن طٞ رخَٝ ٛٞ گیخ ٛے، ٓیں ٗے حّ کخ هَٝ ىی پیچٜے پِٹے حٍٝ كَٓخیخ: " ػٔ

ٍ   ٛےە " یہ ٍٛٞصِ  ٛے ؿٞ ٓیں ٗے حىح کَٗخ ّ  کیخ کہ ك٠ٍِٞ  convinceٓوَٝٝ طٜےە یہ ٝٙ رخص طٜی ؿْ ٗے ٓـٜے  كخٍ طٜی کہ ؿذ ك٠ٞ  حکَ

 حیٔی ػظیْ طَیٖ حٍٝ رٍِگ طَیٖ ٛٔظی حگَ حٕ ٓؼخٓالص حّ هيٍ كن ٗ٘خّ ٛٞ ٓکظی ٛے طٞ پَٜ ٓیَی کیخ كیؼیض ٛےە

Why should I avoid  ٓیں حٓی ٝهض ٝحپْ گیخە َٛف حّ كيیغ کٞ یخى کَٗے کے ُی۔ ٓیں آپ کٞ یہ رخص رظخ ٍٛخ ٛٞںە ٓیں ٝحپْ آ کَ حٓی

کَے ە ە ە طٞ حّ ٗے ىٍٝ ٓے کہخ کہ ٓیں آؽ ؿخ ٍٛخ ٛٞں حگِے ٛلظے  insultح ٛٞ کَ حّ کخ حٗظظخٍ کَٗے ُگخ طخ کہ ٝٙ آۓ حٍٝ ٓیَی ؿگہ پَ کٜڑ

 پَٜ آٝں گخە 

یہ ٓٔـٜظے ٛیں کہ ٝٙ كيیغ کے رـیَ ُٗيگی گِحٍ ٓکظے ٛیں، ٝٙ كٔخهض کی ىٗیخ ٓیں رٔظے ٛیںە کٔخٍ کی رخص ٛے کہ رـخۓ  ؿٞ ُٞگ

کَٗے ٓیں كوَ  copyحٓکے ٝٙ ُٞگ پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ کے رؼي حپ٘ے حٓظخى کے کٔخَص کخ ٓـٔٞػہ ىیکٜیں حٍٝ حٕ کی حیک حیک كَکض کٞ 

ٍ  ٓلّٔٞ کَیںە ٝٙ حٕ حٛلخد پَ رٜی گِ ٛٔیں پہ٘چخ ىیخە آؽ  کی حیک حیک رخص کٞ ؿٔغ کیخ حٍٝ ٛيهظخ   ہ کَطے ٛیں ؿ٘ہٞں ٗے حپ٘ے آهخ ٝ ٍٓٞ

پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ کے رؼي ٓیَے پخّ هَإٓ کٞ ٓخٗ٘ے کی کٞة ىُیَ ٗہیں ٛے، ٓیَے پخّ ِٓٔٔخٕ ٛٞٗے کی رٜی کٞة ىُیَ ٗہیں ٛےە ٓیں 

ٍ ؿٞ حٕ کے روٍٞ هَإٓ ٗخ١ن طٜے حٕ کی ٝؿہ ٓے ٓیں حّ ىُیَ طک پہ٘چخ ٛٞںە طَیٖ ٓؼیخ کی ُٗيگی کے حّ حػِیٰ  طٞ ٓلٔي ٍٍٓٞ ہللا  

ٓـٜے یہ كن كخَٛ ٛے کہ ٓیں کچٜ حكخىیغ کٞ ٓخٗٞں یخ ٗہ ٓخٗٞں ٓگَ ٓیں پ٘يٍٙ ٓٞ رَّ پہِے كخَٟ ٗہیں طٜخە یہ یخى ٍکٜ٘خ کہ ٓیَی 

ے كخكظے کٞ، حپ٘ی ُٗيگی کی ؿيٝؿہي کٞ، حپ٘ی طٔخّ ٓل٘ض کٞ یخىحٗض ٓیَے ٓخں رخپ کی رخطیں رٜی یخى ٗہیں ٍکٜظی حٍٝ حٕ ُٞگٞں ٗے حپ٘

کٞ ؿخطخ ٛے کہ چٜ َکٜ  روخٍی   creditحٕ حكخىیغ کے ٓـٔٞػے کے ُی۔ ؿٔغ کَٗے ٓیں ُٗيگیخں گِحٍیںە آپ كیَحٕ ٛٞطے ٛٞٗگے کہ یہ 

یغ ٝٙ کیٞں ٗہیں ؿٔغ کَ ٓکظخ طٜخە ؿذ حكخىیغ ٓیں ٓے ؿخٕ ٓخٍ ٓخٍ کے حٗہٞں ٗے ٓخڑٛے ٓخص ِٛحٍ حكخىیغ کٞ ٓ٘ظوذ کیخە رخهی حكخى

هالٙ حٍٝ ٓو٘ض کخ ِٛہ ّ کے حِ ؿٔغ کَ کے آپ کٞ کیٞں ٗہ ىے ىیظخ؟ کیخ حۘ  حیک ٗوٚ کے پخّ چٜ َکٜ حكخىیغ ٛیں طٞ ٓخٍی حٓی ١َف

هطخ رٜی ٛٞ ٝٙ ُلظی ؿ٢ِ طٜخە ٛخں! هطخ کے حٓکخٗخص هَإٓ ٓیں ٗہیں روخٍی ٓٞؿٞى ٛیں حٍٝ  آؽ کخ ِٓٔٔخٕ یہ ىی٘خ چخٛظخ ٛے کہ روخٍی  

 ٓکظی ٛےە

ِٙ پَ ٗزہ ٛے ٝٙ ٓوۘ  standardٓگَ ؿْ ٗوٚ کٞ روخٍی کے  َٜٓ کخ ٝٙ ه٢ پڑٛ ُے ؿٞ َٜٓ ٓیں طخٍین کے ٗٞحٍىحص ٓیں ٓے ٗکال  ٞهْ، ٗخ

ِِ  ٍٓخُض ٓآد   ٛےە ٝٙ ه٢ ؿٞ َٓکخٍِ  ٞ پڑٛ ُیں ؿٞ ٞهْ کٞ طزِیؾ کے ُی۔ ُکٜخ طٜخ حٍٝ پَٜ ٛلیق روخٍی ٓیں رٜی حّ ه٢ کَٜٓ ٓوۘ  ٗے ػِی

کی ٛےە یہ کہخں کے ُٞگ ٛیں ؿٞ حط٘ی رڑی رخص کہہ  collectionٗے ؿ٢ِ  ٗے ٗوَ کیخ ٛےە حگَ کٞة كَم ٗظَ آۓ طٞ پَٜ کہ٘خ کہ روخٍی   روخٍی  

کیخ طْ ٍٛے ٛیں ە ە ە ًٍح حیک ُطیلہ ٓ٘ی۔ ە ە ە " حیک ٗوٚ کہظخ ٛے کہ ٓیَے ِٗىیک حرخریِیں ٗہیں طٜیں " ٓیں حّ ٓے پٞچٜظخ ٛٞں کہ 

 ٝٛخں ٓٞؿٞى طٜے ە ە ە؟

Were you the eye witness?  حیک ٗوٚ کہظخ ٛے کہ َٜٓ ٓیں ىٍیخۓ ٗیَ ٗہیں پٜٹخ طٜخ رِکہ کچٜ حٍٝ ٝحهؼہ ٛٞح طٜخ ە ە ە کیخ ٓیں ٝٛخں طٜخ یخ

 طْ ٝٛخں ٛے ە ە ە؟ طخٍین حٍٝ هخٕٗٞ کے ٓذ ٓے رڑی گٞحٛی ػی٘ی ٗہخىص ٛٞطی ٛےە

All evidences unnecessary, if you find an eyewitness. 

حد حگَ ٝحهؼہء حرخریَ کے رخٍے ٓیں آپ ٗے ػی٘ی ٗخٛي کی رخص ٓ٘٘ی ٛے طٞ ٝٙ ُ٘کَ حرَٛہ کخ گخثیڈ طٜخ ؿٞ حیک ػَد َٓىحٍ طٜخە ٝٙ ػَد 

حّ ٝحهؼہ کخ َٓىحٍ ٗخػَ طٜخ حٍٝ حٓے کٔی ٓے ٓلزض طٜیە حّ ٗے ٗخػَی کَ کے ٝٙ هٜیيٙ حپ٘ی ٓلزٞرہ کٞ ىیخ حٍٝ حّ ٓیں حّ ٗے 

 آٗکٜٞں ىیکٜخ كخٍ ُکٜخە ؿذ ٝٙ هٜیيٙ ُکٜ ٍٛخ طٜخ طٞ حّ ٗے ىٝ ؿِٔے رڑے ىُچٔپ ُکٜے حّ ٗے کہخ:

ح " ٓیں حرَٛہ کے ُ٘کَ کٞ گخثیڈ کَ کے َیخە پَٜ ْٛ ٗے ىیکٜخ کہ آٓٔخٕ پَ پَٗيے آۓ، پَٜ ٓیں ٗے حرَٛہ کخ ُ٘کَ ىیکٜخ طٞ حرَٛہ کخ ٓخٍ

ٔے ٓیں حٕ کے رخپ کٞ ٗٞکَ ٛٞں کیٞٗکہ حٕ کخ ٝحپٔی کخ ٍٓظہ ٓؼِّٞ ٗہیں طٜخ ە ە ە حٍٝ حے ٓیَی ٓلزٞرہ! ُ٘کَ ٓـٜے ڈٛٞٗڈٛ ٍٛخ طٜخ ؿی

ٝٙ پظَٜ گَے حٍٝ پَٗيٝں ٗے ٝٙ پظَٜ گَحۓ حٍٝ ْٛ َٓ ٍٛے طٜے طٞ ٓیں ڈٍ ٍٛخ طٜخ کہ کٞة پَٗيٙ ٓیَے َٓ پَ آ کے ک٘کَ ٗہ گَحىے طٞ ٓیں ؿذ 

 ْٜ گیخە "رٜخگ کے حیک پہخڑ کی کٜٞٙ ٓیں گۘ 

 visualکے ٛٞطے ٛٞۓ کٕٞ یہ ٗک کَ ٓکظخ ٛے کہ ٝٙ پَٗيے طٜے یخ کٞة َٓٝ طٜخ ؿزکہ ٝٙ پٍٞے کخ پٍٞح  personal evidenceحط٘ی رڑی 

گ٘ظی کے ٓطخرن رخٍٙ َکٜ یہٞىی  کخ ُ٘کَ گٍِ ٍٛخ طٜخ طٞ طٍٞحص ٓیں رخدِ  حّ کے ٓخٓ٘ے پیٖ کَ ٍٛخ ٛےە حٓی ١َف ؿذ ٗیَ ٓے ٓٞٓی  

َ ٓے گٍِے ە ە ە ىٝ ٛی ٗہخىطیں ٛٞ ٓکظی ٛیںە یخ طٞ رخٍٙ َکٜ یہ کہیں کہ حٓی ١َف ٛٞح ٛے یخ رخٍٙ َکٜ ٓیں ٓے کٞة حیک ىٍیخۓ ٗی

ہ یہٞىی یہ کہے کہ حیٔخ ٗہیں ٛٞح طٜخە کٔخٍ کی رخص ٛے کہ حٕ رخٍٙ َکٜ ٗے ٗہخىص ىی کہ یہ ٝحهؼہ ٛٞحە حیک یہٞىی ٗے رٜی یہ ٗہیں کہخ ک
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گَ کٔخٍ کی رخص یہ ٛے کہ پ٘يٍٝ ٓٞ رَّ رؼي آپ کخ " یہٞىی " کہہ ٍٛخ ٛے کہ حیٔخ ٗہیں ٛٞح، آپکخ " ِٓٔٔخٕ " کہہ ٍٛخ حیٔخ ٗہیں ٛٞحە ٓ

 ٛے کہ حیٔخ ٗہیں ٛٞحە

How can we trust him against all those twelve lac people’s witness?  

َٓطّذ کَطے ٛیںە ٓیَح ٗہیں هیخٍ کہ حٕ ٓے رڑح ؿخَٛ کٞة ٓٞؿٞى ٛٞ ٓکظخ  theoretical thesisپَ ریٹٜ کے  armed chairیہ ٝٙ ُٞگ ٛیں ؿٞ 

 ٛےە

 ۘٓ  کی حكخىیغ پَ حیک حػظَحٝ کیخ: كيیغ ٓیں ٛے کہ َ ٗے روخٍی  لکّ حیک رڑے 

َٓطزہ کہخ ٜق ػخُْ ٛے( ٓٞٛٞف ٗوخى كَٓخطے ٛیں کہ " ؿْ ٗے ىٝ )ٝٙ ٗہیں ؿخٗظخ حّ ُی۔ ٝٙ ِٗ  ٜق ػخُْ ٛے "" ؿْ ٗے کہخ َ حىٍی، ٝٙ ِٗ 

 َ حىٍی، ٝٙ پٍٞح ػخُْ ٛٞ گیخ "

کخ ە ە ە كخَٗکہ كيیغ رڑی ٝحٟق ٛے کہ ؿْ کٞ آطخ ٛے ٝٙ رظخ ىے طٞ ٝٙ ػخُْ ٛے حٍٝ ؿْ کٞ  criticismیہ ِٓحكیہ حٗيحُ ٛے کٔی چیِ پَ 

ىٍ ٓے یہ  ؿخٗ٘خ " ە ە ە حگَ کٞة ٛيمِ ِْ کے ىٝ كّٜے ٛیں: " ؿخٗ٘خ یخ ٗہ ٗہیں آطخ ٝٙ کہہ ىے کہ ٓیں ٗہیں ؿخٗظخ طٞ ٝٙ رٜی ػخُْ ٛےە ػِ 

کے  ٜق ػخُْ ٛےە ٓیں حّ رخٍے ٓیں آپ کٞ حیک كيیغ ٓ٘خطخ ٛٞں: ك٠َص ػزيہللا رٖ ٓٔؼٞى  حػظَحف کَے کہ ٓـٜے حّ کخ ٗہیں پظہ طٞ ِٗ 

 ِٖ " ٓیں ٗہیں ؿخٗظخ، ؿخٝ کْ ٛے؟ حٗہٞں ٗے کہخ: حّ رخٍے ٓیں آپ کخ کیخ كۘ  ٓٔؼٞى   پخّ حیک ٗوٚ رخَٛ ٓے آیخ حٍٝ حّ ٗے کہخ کہ حے حر

کے پخّ گیخە  ػِی   ٓے پٞچٜ ُٞە ٝٙ ك٠َصِ  ػِی   ىَٛ گیخ، حّ ػخُْ ٗے کہخ کہ ٓیں رٜی ٗہیں ؿخٗظخ، حیٔخ کَٝ ؿ٘خدِ كالں ٓے پٞچٜٞ " ٝٙ حۘ 

زيہللا رٖ ِْ َٛف ػحیک ٛلخری ٗے ىَٝٓے کے پخّ پہ٘چخیخ پَٜ ىَٝٓے ٗے طیَٔے کے پخّ ە ە ە حیک ٗے کہخ: " حے ٓخىٙ ىٍ! حّ کخ ػِ 

ٞ ٓـٜے ىٝڑح ىٝڑح کے پخگَ کَ ٍٛخ طۘ  کے پخّ آیخ حٍٝ کہخ: " ػزيہللا رٖ ٓٔؼٞى   کے پخّ ٛےە " ٝٙ پَٜ ٝحپْ ك٠َص ػزيہللا رٖ ٓٔؼٞى   ٓٔؼٞى  

ٝٗگخ ٞ ٓـٜے رظخ ٗہیں ٍٛخ" حٗہٞں ٗے کہخ کہ " ٓیں حّ رخص کٞ طَؿیق ىٛے، ٓذ کہہ ٍٛے ٛیں کہ حّ رخص کخ َٛف طـٜے ٛی پظہ ٛے حٍٝ طۘ 

ٓے کٞة رخص ٗہیں کَٝں گخ" حٍٝ یہ آؽ کے ػخُْ ٛیں ە ە ە ! ؿٞ رے َٓٝپخ کہخٗی یہ كيیغ کے  authorityپَ  کہ ٓیں َٓ ؿخٝں ٓگَ ٍٍٓٞ ہللا  

 رخٍے ٓیں ٓ٘خطے ٛیں حٍٝ حكخىیغ پَ حػظَحٝ کَطے ٛیں یہ ػخُْ ٗہیں ٛیںە

کہ حّ کی ٝؿہ حكخىیغ ٗہیں ٛیں رِکہ حّ کی ٝؿہ ٍٝحثیٖ   ٍکٜی ؿذ ْٛ رہض ٓخٍی حكخىیغ کے ٗخهٚ ٛٞٗے کی رخص کَطے ٛیں طٞ یخى

پَ ٛےە  attitudesكيیغ پَ گلظگٞ ٗہیں ٛے رِکہ ٍحٝی حٕ کے ٜٓيهّہ حٍٝ ؿیَ ٜٓيهّہ  ٛیںە آپکٞ پظہ ٛٞٗخ چخٛی۔ کہ ٍٝحیض ٝ ىٍحیض ٓیں حُلخظِ 

کٔی ّٓچے ر٘يے ٓے ٛٞ ٍٛی ٛے یخ  series of transferenceکَٗخ ٛے کہ پیـخّ کی  confirmکالّ رؼي ٓیں آۓ گخ، پہِے ْٛ ٗے یہ 

کیـخطی ٛے یؼ٘ی حٓظخى کی  کٔی ؿ٢ِ ر٘يے ٓے ٛٞ ٍٛی ٛے؟ كخٍ یہ ٛے کہ ٝحهيی کی كيیغ هزٍٞ ٗہیں کی ؿخطی حٍٝ حٓلخم کی

ٍٛی ٛےە حّ  هزٍٞ ٗہیں کی ؿخ ٍٛی حٍٝ ٗخگَى کی هزٍٞ کی ؿخ ٍٛی ٛےە رخپ کی هزٍٞ ٗہیں کی ؿخٍٛی حٍٝ ریٹے کی هزٍٞ کی ؿخ

ٛے کہ  strictکی ٝؿہ َٛف حٕ کے کڑے طَیٖ ٓؼیخٍحص ٛیں ؿٞ کْ حُ کْ ٓیَے ُٓخٗے کخ طٞ کٞة ػخُْ ػزٍٞ ٗہیں کَ ٓکظخە حٕ کی ٍحۓ حط٘ی 

کہہ  رٜی حٕ کٞ ػزٍٞ ٗہیں کَ ٓکظخە رخهی ٍٛخ یہ ٓٞحٍ کہ هَإٓ کی ٓؼیض ٓیں ٛٞٗخ ە ە ە ٛخں، حٍٝ آپ کیخ teacherىٗیخ کخ کٞة ٓوض طَیٖ 

 ٍِ ٍ   ٓکظے ٛٞ کہ حگَ كيیغ ٓؼُِّ ٛے طٞ حّ ُی۔ کہ ٝٙ حكؼخ ّّ ٛیں طٞ یہ هَإٓ کے ٓطخرن ٛیںە کیخ آپ حّ هٍٞ کٞ ٗہیں ؿخٗظے کہ ؿذ حۘ  ٍٓٞ
ٍ   حُٔٞٓ٘یٖ ك٠َص ػخث٘ہ ٛيیوہ    کخ حهالم کیٔخ طٜخ؟ طٞ حٗہٞں ٗے كَٓخیخ:  کے پخّ ُٞگ پٞچٜ٘ے آۓ کہ ہللا کے ٍٓٞ

ٛظے" ٓگَ ٓٞحٍ یہ پیيح ٛٞطخ ٛے کہ کٕٞ پٞچٜے گخ؟ حٍٝ کٕٞ کہے گخ؟ ؿذ کٔی ٝهض ٝٙ حٓظخى ریٹٜظخ ٛے ە ە ە حٍٝ پظہ " کیخ طْ هَإٓ ٗہیں پڑ

)ٓوظِق  multi facetٗہیں کہخں کہخں ٓے آ کے ُٞگ حٕ ٓے ٓٞحٍ پٞچٜظے ٛیںە حٕ ٓے رخطیں پٞچٜظے ٛیںە حد ٝٙ ُٞگ ؿٞ آطے ٛیں ٝٙ 

کے  ػزيحُوخىٍ ؿیالٗی   خطے ٛیں پَٜ حٕ کے گٞحٙ ٝٙ ُٞگ ٛٞطے ٛیں ؿٞ حٓظخى کے پخّ ٛٞطے ٛیںە ٗینِ پہِٞٝں( پَ ٓٞحَص کخ حیک ڈٛیَ ُگ

کیخ ٛٞ گخ؟  standardٕ کی ٓـِْ ٓیں ؿخطے طٜےە حد حٕ ُٞگٞں کخ ٕ کخ ٝػع ٓ٘٘ے کے ُی۔ حۘ ُٓخٗے کے ُٞگ کہظے ٛیں کہ ٓظَّ ِٛحٍ ُٞگ حۘ 

یٍٞٓٹی کخ پَٝكیَٔ ٛٞ گخ طٞ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ىَٝٓح کٞة آّ ریچ٘ے ٝحَ ٛٞە هيٍطی ١ٍٞ کے ٛٞں گے؟ حگَ کٞة یٞٗ standardکیخ ٓذ حیک 

ٞ ٓیں یخ حّ حٗيحُ ٓیں کٞة ٗہ کٞة ُلظی کٔی ری٘ی آ ؿخۓ گی کیٞٗکہ َٛ حٗٔخٕ حیک ٛی ١َف لظگۘ پَ ؿذ رخص آگے رڑٛے گی طٞ حّ گۘ 

ٛٞ گیخ ٛے طٞ ْٛ  short calibreحُلخظ ٛے حٍٝ حگَ کٞة  گَ کٞة طلخٝصِ ًٛ٘ی ١ٍٞ پَ کٔی چیِ کٞ یخى ٍکٜ٘ے کے هخرَ ٗہیں ٛٞطخ، چ٘خٗچہ ح

 ِٕ ٓیں کٞة  versionکے ریخٕ کَىٙ حُلخظ کے  ٗہیں ٛٞ ٓکظخ ٓگَ حگَ ٍٍٓٞ ہللا   Calibre shortكکیْ کے حُلخظ ٓیں یہ  ؿخٗظے ٛیں کہ هَآ

کٜظے ٛٞۓ كیِٜہ ُے ُیظے ٛیںە رؼٞ حٝهخص یہ ٛٞطخ ٛے کہ حٓکی ٓظلّوہ ٍحۓ کٞ ٓخٓ٘ے ٍ ْٹخ حّ هْٔ کخ ُلع آ ؿخطخ ٛے طٞ ٛچٜٞٹخ ٓٞ

کچٜ حكکخٓخص پہِے حٍٝ کچٜ حكکخٓخص رؼي ٓیں آۓ حٍٝ رؼي ٓیں آٗے ٝحُے حكکخٓخص کی ٝؿہ ٓے پہِے آٗے ٝحُے حكکخٓخص هظْ کَ ىی۔ گ۔ە 

 یں ٛے رِکہٗہ contradictionٗظَ آطی ٛیں ٓگَ حّ کی ٝؿہ  contradictoryحّ ُی۔ رؼٞ حكخىیغ آپ کٞ َٛف 

progressive religion of the statements ٛیںە آپ هَإٓ ٓیں رٜی حیٔے ٛی پخثیں گےە 

خ"  نۡ  َٓ َٔ َ٘ٗ  ٖۡ ٝۡ  َءحيَش   ِٓ خ أَ َٜ ِٔ َ ٍ۬  َٗۡؤصِ  ُٗ٘ َہخٓ  رَِوۡی ۡ٘ ِّٓ  ۡٝ خٓ  أَ َٜ ۡؼِِ ََس ە ە ە ]    ِٓ ٍَُسحُزََو ۡٞ )ؿذ ْٛ کٔی آیض کٞ ٓ٘ٔٞم کَ ىیظے ٛیں طٞ حّ ٓے  106"  ُٓ  ] "

 رہظَ آیض ػطخ کَ ىیظے ٛیں(

ظے ٛیں؟ ہللا کٞ ٓ٘ٔٞم کی ٍَٟٝص کیٞں پڑ گت؟ ٗخیي ُٞگ حیک چیِ کٞ ٗہیں ؿخٗظے کہ یہ ٗٔن ٝ یٓگَ ٓٞحٍ یہ ٛے کہ ٓ٘ٔٞم کیٞں کَ ى

 ٓ٘ٔٞم ٓذ حٗٔخٕ پَ ہللا کی ٍكٔض کی ٝؿہ ٓے ٛے حٍٝ یہ حّ ُی۔ ٛے کہ ہللا ٗے كَٓخیخ: 
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کٞ ٛٹخ  standardكَٝں پَ رٜخٍی پڑے گخ " پَٜ كَٓخیخ: " ٓیں ٗے طٔہخٍی کٍِٔٝی ىیکٜی ٛے حد ٓیں حّ " طْ ٓیں ٓے حیک ٖٓٞٓ ىٝ ٓٞ کخ

  ىیظخ ٛٞں، حد یہ ٛے کہ طْ ٓیں ٓے حیک ىٝ پَ ؿخُذ آۓ گخە "

ٝ ٓٞ کخ ٛی هخٕٗٞ طک پہ٘چے گخ حّ پَ ى limitیہ َٛف حّ ٝؿہ ٓے ہللا ٗے کیخ کہ ٝٙ ىٝ ٓٞ ٝحَ هظْ ٗہیں ٛٞح کہ ؿٞ رٜی حیٔخٕ کی حّ 

ص ٝ ٛٔض ىی٘ے کے ُی۔ یہ کہخ کہ حیک ِٓٔٔخٕ ىٝ کخكَٝں پَ ؿخُذ آۓ گخ حٍٝ یہ ػٔٞٓی هخٕٗٞ ٲٛٞ گخ ٓگَ ػٔٞٓی ١ٍٞ پَ حیک ٖٓٞٓ کٞ ؿَ

 ک٘ٔیَ ء کی ؿ٘گ کخ حیک ٝحهؼہ رظخ ٓکظخ ٛٞں کہ ؿذ ٛٔخٍح حیک ٓیـَ یخ کیپٹٖ حکیال65رٖ گیخ حٍٝ پہال هٜٞٛیض ٓیں چال گیخە ٓیں آپ کٞ 

ٓیں پٍٞے ىٝ ٓٞ حٗڈیٖ آٍٓی کے ر٘يٝں کٞ گَكظخٍ کَ کے َیخ طٜخە ٝٙ ٛیِی کخپٹَ ٓیں طٜخ، حّ ٗے آٝحُ ىی کہ طْ ٓذ گٜیَے ٓیں آگ۔ ٛٞ 

ء کی ؿ٘گ کے رخٍے ٓیں کٔی كٞؿی ٓے ؿخ کے یہ پٞچٜ ٓکظے ٛٞ کہ کْ ١َف 65ہٌح یہ ؿگہ چٜٞڑ کے چِے ؿخٝ ە ە ە حرٜی رٜی آپ ُٰ 

ٝیٔے ٛی كخَص ٓے ىٝچخٍ ٛیںە حگَ کٞة ْٛ پَ ؿخُذ آۓ حٍٝ ْٛ  ٝ ٓٞ ُٞگٞں کٞ هیي کَ کے َیخ طٜخە حٓی ١َف ْٛ آؽ رٜیحیک آىٓی ى

پالٓی  ْ ؿٍٞ کَیں طٞ ٛ٘يٝٓظخٕ ٓیں ؿ٘گِکٛٞ گخە حگَ حّ کے رَػ applyٓیں ٓے کٞة حیٔخٕ ٝحَ ٛٞ طٞ حّ پَ رٜی یہ ىٝ ٓٞ ٝحَ حٍٛٞ 

ِحٍ ٓپخٛی رٜی ٍَڈ کالثیٞ کے طیٖ ِٛحٍ ٓپخٛیٞں ٓے ٗکٔپ کٜخ گ۔ ە ە ە یہ کٞة ٗخ ٓٔک٘خص ٗہیں ٛیںە ٓیں َٓحؽ حُيُٝہ کے پچخّ ٛ

کے  يح کے هٞحٗیٖ َٛف ٓوٜٞٙ ُٞگٞں کے ُی۔ ٗہیں ر٘خۓ ؿخطے رِکہ ٝٙ ػٔٞٓیض ٓیں ؿخطے ٛیںە حٓی ١َف حكخىیغ ٛٔیں ٍٍٓٞ ہللا  هۘ 

ِٔخء کٞ کیخ پظہ؟ یہ طٞ ٛٔیں ِْ ٓیں ٗہیں آ ٓکظخە ٛٔخٍے ػۘ زٜی رٜی ٛٔخٍے ػِ هَإٓ کے حّ ٓؼظيٍ حٗيحُ کٞ ٓکٜخطی ٛیں ؿٞ ٗخیي ک

 ٗکٞک کی ١َف ُے ؿخٗے کی کٖٞٗ کَطے ٛیںە

ٓیں كخٍ ٛی ٓیں حیک ِٓٔہ ٖٓ ٍٛخ طٜخە ٓیں کٔی کٞ ؿ٢ِ ٗہیں کہٞں گخ ٓگَ ؿذ ٓیں ٝٙ ریخٕ ىیکٜ ٍٛخ طٜخ طٞ ٓـٜے كیَص یہ ٛٞ ٍٛی 

ٗے کخ یہ ١َیوہ ٛے، ٗخیي پ٘خٍٝ ٓیں حػالٕ ٛٞح کہ چخٍ ٓٞ ُٞگٞں ٗے چخٗي ىیکٜخە ٛٔخٍے ٛخں حػالٕ ٛٞح طٜی کہ کیخ حّ ِٓٔہ کٞ كَ کَ

ىَٛ ٛی ػیي ٓ٘خةە حٗہٞں ٗے رٜی حػالٕ کیخ کہ ؿْ ٗے کہ چخٗي ىکٜخة ٗہیں ىیخ حٍٝ حّ کے حگِے ىٕ ْٛ ٗے ػیي ٓ٘خةە ٓیں ٗے رٜی حِ 

ٙ ه٠خ کَےە ٓیَے ًٖٛ ٓیں حیک ػـیذ ٓخ هیخٍ آیخ کہ حگَ یہ حیک چٜٞٹخ ٓخ کخّ کَ ُیظے کہ ؿذ ٍُٝٙ ٗہیں ٍکٜخ حٍٝ ؿْ کخ حیک ٍُٝٙ ٍٙ گیخ ٝ

ىَٛ پ٘خٍٝ ٓے چخٍ ٓٞ ُٞگٞں کی گٞحٛی آة کہ ْٛ ٗے چخٗي ىیکٜخ ٛے طٞ حٕ کخ حیک كن ر٘ظخ طٜخ کہ حىَٛ کے ُٞگ آٓٔخٕ ىیکٜ کَ حۘ 

confirm ٛ ے حٍٝ حگَ ٛٞطخ طٞ کہظے کہ ٛخں ٛے حٍٝ رـخۓ ه٠خ کے ِٓٔٔخٗٞں ٓے یہ کہظے:کَیںە حگَ چخٗي ٗہیں طٜخ طٞ کہہ ىیظے کہ ٗہیں 

ُّ  " ە ە ە كِۡييٌَشٍ۬  ٖ ٍ۬  ١ََؼخ ٌِی ۡٔ ََس ]ە ە ە  ِٓ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  "184 ] "  

ٍح ٛٞ ؿخۓ گخە حے ِٓٔٔخٗٞں! ػیي ٛٞ گت ٛے ؿذ رخَٛ ٗکِٞ طٞ كطَحٗے کے ٓخطٜ كيیہ ٓیں ؿَیذ آىٓیٞں کٞ کٜخٗخ کٜالىٝە طٔہخٍح ٠ٍٓخٕ پٞ

یویٖ طٜخ کہ حگَ حّ ١َف ٛٞطخ طٞ یہ ١َیوہ ہللا کٞ ُیخىٙ پٔ٘ي آطخ کیٞٗکہ حّ ٗے ُکٜخ ٛٞح ٛے کہ ٓـٜےکٜخٗخ کٜالٗخ ٓذ ٓے ُیخىٙ  ٓـٜے

 پٔ٘ي ٛے ٓگَ ٓٞحٍ یہ ٛے کہ کیخ ٓـٔٞػی ١ٍٞ پَ ؿِطی ٗہیں ٛٞ ٓکظی ە ە ە؟ ؿذ حیک رخٍ حُـیَیخ ٓیں ٓوض گَٓی پڑی طٞ ٓلظی حػظْ

یہ ٛے  ٗے حػالٕ کیخ کہ حّ ىكؼہ ٠ٍٓخٕ کے ٍُٝے کٞة ٗہ ٍکٜے کیٞٗکہ ؿخٕ کے ٟیخع کخ هطَٙ ٛے، گَٓی رہض ُیخىٙ ٛے حٍٝ ٓیَح كظٞیٰ 

یہ طٜخ کہ کٞة  کہ کٞة رٜی ِٓٔٔخٕ ٍُٝٙ ٗہ ٍکٜے طٞ کٞة پَحرِْ ٗہیں ٛٞ گیە پَٜ کت ُٞگٞں ٗے ٍکٜے ٛٞٗگے ٓگَ ٓلظی حػظْ کخ كظٞیٰ 

 یہخں حیک كویہہ هَإٓ کی حّ آیض پَ ػَٔ کَطخ ٛے: .That’s where religion is made easyٍُٝٙ ٗہ ٍکٜےە 

َو٠ٰٓ ١ٔٚ )"  ۡ٘ َٕ َُِظ َءح َۡ ُو ُۡ َ٘خ َػَِۡیَي ٱ ُۡ َِ خٓ أَٗ َٓ ٍَُس ١ٰٚ ](  ۡٞ " [  )ٓیں ٗے هَآٍ کٞ ٓ٘وض کے ُی۔ ٗہیں حطخٍح( 2 – 1:  ُٓ

َ   طٞ ك٠َصِ  ٓیں هل٢ پڑح كخٍٝهی   حٓی ٝؿہ ٓے ؿذ حیک رخٍ ىٍِٝ  ِٚ  ػٔ یي کخ هَإٓ کخ هخٕٗٞ ٓؼطَّ کَ ىیخ ە ە ە " چٞٗکہ ٍٝٹی َٓ ٛی  هطغِ  ٗے ٗ

ٗہیں ٍٛی، كخهہ ُىگی ٛے طٞ ٓیں ٛخطٜ کخٹ٘ے کی ِٓح ٓؼطَّ کَ ٍٛخ ٛٞں " طخ ٝهظیکہ كخَص ٗخٍَٓ ٗہ ٛٞ ؿخثیں، طخ ٝهظیکہ ٍیخٓض حپ٘ے 

 ّ پَ ىٗ٘خّ ١َحُی ە ە ە رٜتّ پَ ىٗ٘خّ ١َحُی، کزٜی حۘ ٜی حِ ز١َ کكَحثٞ ٗہ پٍٞے کَےە یہخں ىیکٜی۔ کہ حیک ٍُٝے کی هخ

Just try to come up and see whether they are wrong or right. How can you tell they are wrong? 

ٛٞ گیخ طٞ کیخ هیخٓض آ  آپ ٗے طٞ کٖٞٗ ٛی ٗہیں کی، ٗہ پ٘ـخد ٓیں، ٗہ ٓ٘يٛ ٓیں کہ چٜض پَ ؿخ کَ چخٗي ىیکٜیںە حگَ حیک ٍُٝٙ کْ رٜی

ؿخۓ گی، کیخ ہللا ٓیخں کٞ آپ کے ٍُٝے هٕٞ کَطے ٛیں؟ کیخ حّ ٗے هَإٓ ٓیں رظخیخ ٗہیں کہ طٔہخٍح هَرخٗیٕٞ کخ گٞٗض ٓـٜے ٗہیں پہ٘چظخ، 

ٞ َحة کی حّ ٗے حپ٘ے ُی۔ کیە ٓـٜے طٓـٜے طٞ طٔہخٍی ٗیظّیں پہ٘چظی ٛیںە ؿْ ٗے حچٜخة کی حّ ٗے حپ٘ے ُی۔ کیە ؿْ ٗے رۘ 

هالٙ پہ٘چظخ ٛےە حگَ ٝٛی طْ ٓیں ٗہیں ٛے طٞ طْ کخٛے کٞ حپ٘ی حپ٘ی ػزخىطٞں ٓے ٓـٜے هٕٞ کَٝ گے؟ حّ ١َف طٔہخٍی ٗیّض حٍٝ حِ 

 کٜزی ٗہ کَٗخە

Until we know the attitude of the Prophet pbuh according to the verses of the Quran, we can understand nothing about God.  

آپ کٞ حپیَ کَطے ٛیں یخ آپ  standardsُی۔ كيیغ ٓے ٓـخثَص حچٜی ٗہیں ە ە ە ٛخں، آپ کی َٟٓی ٛے کہ آپ ىیکٜٞ کہ کٕٞ ٓے  حّ

ی کہ " ١ٞٓخ حٓخّ ٓخُک " کٞ ُٞگ کہظے ٛیں کہ یہ ٓذ ٓے ُیخىٙ ُے آٝ حٍٝ پَٜ كيیغ کخ ٓطخُؼہ کَٝ كظّٰ  criticismحپ٘ی ١َف ٓے حیک ٗیخ 

standardize ٓخّ حْٗ رٖ ٓخُک کی حكخىیغ پَ ػَٔ کَ ُٞە ْٛ کٔی كيیغ کٞ ٗہ طٞ ٞ آپ ١ٞٓخ پَ ػَٔ کَ ُٞ یخ حِ طٜے، طneglect  کَ ٓکظے

 کَ ٓکظے ٛیںە rejectٛیں حٍٝ ٗہ 
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)الظیي( ظّقت ُے، هیں اـ ظّقتی کْ اقالم کی زعّظ  Atheistهیؽی ایک  [ الظیي قے ظّقتی] (  5ە13قْال ًوجؽ 

 ؟قکتی ُْںهیں ؼٍ کؽ کیكے ًجبٍ 

ٓیں رٜی رڑی هٔٔیں ٛٞطی ٛیںە آپ حٕ ٓے ىٝٓظی ٍکٜ ٓکظے ٛٞ ە ە ە کٜخٝ پیٞ، ػیٖ کَٝ ە ە ە حگَ ٝٙ كَحّ کٜخ ٍٛخ  Atheist خْاة;

ٍکٜ٘خ ٓٔ٘ٞع ٗہیں ٛے،  relationshipٛے طٞ آپ ٗہ کٜخٝ، رِکہ حٓے حط٘خ كالٍ کٜالٝ کہ ٝٙ كَحّ ٓے ٛی ٍک ؿخۓە حّ ٓے ىٝٓظی یخ کٞة 

ٗۘ ْٛ حّ  حگَ ٝٙ  زہ ٛٞ کہ یہ ٛٔخٍے ٌٓٛذ پَ کٔی ٗہ کٔی ١َف حػَ حٗيحُ ٛٞ ٍٛی ٛےە ٓؼال  ؿگہ ىٝٓظی طَک کَطے ٛیں ؿہخں ٛٔیں 

ٓیں  faithکَٗے کے ُی۔ ٓ٘خٓذ ىَثَ ٗہیں ٛیں طٞ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ آپ حپ٘ے  faceٛے، ٗخٗيحٍ ٛے حٍٝ آپ کے پخّ حّ کٞ  impressiveرڑح 

ٝٙ آپ پَ كخٝی ٛٞ ٓکظخ ٛے کیٞٗکہ حّ کے پخّ ٠ٓز١ٞ کِچَ حٍٝ ٠ٓز١ٞ ىَثَ ٛیں طٞ ٝٛخں کٍِٔٝی آپ کے ٌٓٛذ کٍِٔٝ پڑ ؿخٝە ٍكظہ ٝكظہ 

ؿٞ ٓٞچ ٓٔـٜ کے ٌٓٛذ هزٍٞ کَطے ٛیں ٝٙ رہض كَحم ىٍ، كَحم ىٓض حٍٝ كَحم ِٓحؽ ٛٞطے  کی ٗہیں ٛٞ گی رِکہ آپ کی ٛٞ گیە حَٛٞ  

 ُٞگٞں ٓے ُیخىٙ هٞرٍٜٞص ٛٞ ٓکظخ ٛےە ٛیںە ٓیَح ٗہیں هیخٍ کہ کٞة ٗوٚ رٜی ٌٓٛزی

I don’t think so, I don’t know  کہ آپ کٕٞ ٓے ٌٓٛذ کٞ ٓخٗظے ٛٞ حٍٝ کٕٞ ٓے ٌٓٛذ کٞ طِٔیْ کی۔ ریٹٜے ٛٞ؟ حیٔخ ٛٞ ٛی ٗہیں

 ٍٞ ىٝڑطخ ٛےەۘٗ ٓکظخە ہللا ٗے هَإٓ ٓیں ٝػيٙ کیخ ٛٞح ٛے کہ ٓیَے ر٘يے، ٓـٜے چخٛ٘ے ٝحُے، ؿٞ ِٓٔٔخٕ ٛیں حٕ کے آگے آ گے ٓیَح 

Obviously they are mor attractive than any body else as God said.  

ر٘يٙ کٕٞ ٛٞ ٓکظخ ٛے؟ ٓیَح هیخٍ ٛے  attractiveٍٞ چَ ٍٛخ ٛٞ حٕ ٓے ُیخىٙ هٞرٍٜٞص، رخٝهخٍ حٍٝ ؿٖ کے آگے پیچٜے، ىحثیں رخثیں ہللا کخ ۘٗ 

 ہ آپ حپ٘خ ٌٓٛذ ًٍح ٹٜیک کَ ُٞەٓے ڈٍٗے کی کٞة ٍَٟٝص ٗہیں رِک atheistکہ آپ کٞ 

( ہللا اـ کبئٌبت 3لسبظ کْئ هكلہ ُے؟ )( کیب هػُت کے هبًٌے ّالْں کے لی۔ اِ 2) [ عا اّؼ قبئٌكعاىضۘ] (  5ە14قْال ًوجؽ 

ہللا کب قت  scientistsی تکؽین کؽتب ُے هگؽ یہی قْچ ّ ثچبؼ کؽًے ّالے اشطبص یؼٌی ڑپؽ قْچ ّ ثچبؼ کؽًے ّالْں کی ث

 ؟ہلے اًکبؼ کؽتے ُیںە ٍّ ایكب کیْں کؽتے ُیںقے پ

ِٖ  حَٛ ٓیں یہ ىٍٓض ٗہیں ٛےە ٓذ حیک ؿیٔے ٗہیں ٛٞطے ٓگَ ٓذ ٓے ريطَیٖ رخص یہ ٛے کہ ؿیٔے ٗینِ  خْاة; ػَری ٗے کہخ  حر

 ٛٞطخ ٛےە  intellectّ کخ حپ٘خ کے ُی۔ حۘ  intellectualحکزَ " ٛےە ٓذ ٓے رڑح ِٓٔہ کٔی  ِْ كـخدِ کہ " ػِ 

This is a big dilemma, more psychological and scientific attitudes. 

کے ٓطخرن کخث٘خطی  (delebrations)کَ ؿذ ٓیں ىیکٜ ٍٛخ ٛٞں کہ ٓیَی رخطیں ٛلیق ٛیں، ٓیَی ٓو٘ض کے ٗظخثؾ ٛلیق ٛیں، ٓیَے ؿٍٞ ٝ كِ 

 scientificٕ ُٞ طٞ ٓیں کہظخ ٛٞں کہ ٓیَے پخّ کٞة حٍٝ آكخهی ٓٔخثَ كَ ٛٞ ٍٛے ٛیں طٞ حچخٗک ٓـٜے کٞة کہظخ ٛے کہ طْ ٌٓٛذ کٞ ٓخ

evidence  ۘيح کٞ ٓخٗظخ ٛے یخ ٗہیں ٛے، کٞة ٓؼخٍ ٗہیں ٛے طٞ ٓیں کیٔے حّ کے رـیَ حٓے ٓخٕ ٓکظخ ٛٞں حّ ُی۔ ؿٞ رٜی ٓخث٘ٔيحٕ ه

ٓیں ٗے  کی ٛے researchَ ٓٔخثَ پ scientificکخ ٓخٓ٘خ کَطخ ٛےە ؿْ ١َف رخهی ُٞگٞں ٗے  ےٓخٗ٘ے کٞ کٖٞٗ کَطخ ٛے ٝٙ حّ ِٓٔ

ٓیں ٓـٜے حیک پَٝكیَٔ ٗے پٞچٜخ کہ طْ ٗے هيح کٞ  westکی ٛےە ٓـٜے حرٜی طک یخى ٛے کہ  researchرخُکَ حٓی ١َف ہللا کے طٍّٜٞ پَ 

ٗہیں کیخ، رْ  ُٹخ ٗہیں ُٹکخ، ٓیں ٗے کٞة ؿٔگخىڑ کخ ٍٝپ حهظیخٍکیٔے طالٕ کیخ؟ ٓیں ٗے حٓے کہخ کہ رٜخة ٓیں ٗے کچٜ ٗہیں کیخ، ٓیں حۘ 

ِْ کی ١َف ؿيٝؿہي کیە ٓـٜ ٓیں ٓچخة کٞ ؿخٗ٘ے کی هٞحٖٛ طٜی حٍٝ ُیخىٙ طَ هٞحٖٛ یہ طٜی کہ ہللا ٓے ػِ  ٓیں ٗے حیک ػخّ ١خُذِ 

يَٛ ٓے گٍِٝں ؿخٕ چٜڑحٝںە ٓچ یہی طٜخ حٍٝ حّ کی ٝؿہ یہ طٜی کہ ٓیَی ُٗيگی ٓیں َٛ ؿگہ حیک هٞف ٓخ طٜخ، حیک ٝٓٞٓہ طٜخ کہ ؿِ 

ؿٞ پیچٜے ٓے چِے آ ٍٛے طٜے، حّ هٞف ٝ َٛحّ ٓے رچ٘ے کے ُی۔ ٓیں  conceptsگخ، ہللا یہ کَے گخ، ہللا ٝٙ کَے گخە ٝٛی  ہللا ٓخٍے

يح کے ہیں ٛے طٞ ؿخٕ چٜٞٹ ؿخۓ گیە حٓطَف ٓیں ٗے هۘ ٗے كیِٜہ کیخ کہ چِٞ یخٍ! حّ کٞ ڈٛٞٗڈ کے ٛی ٍٛٞ، حگَ ٝٙ ٛے طٞ ٹٜیک، حگَ ٗ

يح پَ ک۔ گ۔ رڑے رڑے پَ طالٕ ٗہیں کیخە حٕ كالٓلَٝں حٍٝ ىحٖٗ ٍٝٝں کے هۘ  levelکی، حّ کٞ ٓیں ٗے چٜٞٹے طٍّٜٞ پَ آٹٜ ٓخٍ طک طلوین 

 يح کٞ پَکٜ٘خ َٗٝع کیخە)َىیٖ( کہخ ؿخ ٓکظخ ٛے حٍٝ ٓیں ٗے حّ ٓؼیخٍ پَ هۘ  atheistحػظَحٟخص ٓیَے ٓخٓ٘ے طٜے ؿٖ کٞ ٝحهؼی 

يح کے رخٍے ٓیں حیک رہض رڑی کٍِٔٝی ٗظَ آة ٝٙ ٓیں آپ ے ٓخثْ٘ ىحٗٞں ٓیں هۘ ک cosmologyٓـٜے ٓخثْ٘ ىحٗٞں ٓیں هخٙ ١ٍٞ پَ 

 ٓے ریخٕ کَٗخ چخٛظخ ٛٞں، آپ ؿخٗظے ٛیں کہ حُیگِی٘ڈٍ كِیٔ٘گ حیک کِچَ پِیٹ پَ طلوین کَطخ ٍٛخ، ٝٙ حیک پِیٹ ٍکٜ کے حّ پَ ؿَػٞٓٞں کی

كیٖ٘  ،َػٞٓٞں کے پخُ٘ے کٞ رٜی کہظے ٛیںؿ) cultureٹٜ کے ىیکٜظخ طٜخ ە ە ە ٱٹٜ ٱحكِحثٖ کَ ٍٛخ طٜخ ە ە ە رخٍٙ ٓخٍ گٍِ گ۔ ە ە ە ٍحطٞں کٞ 

خ ٛے حّ کٞ رٜی کِچَ کی ١َف ٛی ٛٞطے ٛیں، ؿذ یہ پٜیِظخ ٛے طٞ رخُکَ ؿَػٞٓٞں کی ١َف پٜیِظخ ٛے ٓخثْ٘ ىحٕ ؿٞ ؿَػٞٓے پخُظ

ض کَ ُیظخ ٛے، ٓخة ٓیٖ حٍٝ حیٔی ٛی کٞة چیِیں حٓی رٜی کِچَ ٛی کہظے ٛیں( رخٍٙ ٓخٍ رؼي حچخٗک حُیگِی٘ڈٍ كِیٔ٘گ پِ٘ٔیٖ ىٝیخك

 labourیخ پچیْ ٓخٍ کی حیک رڑی ٗيیي  ْیخكض ٛٞثیںە حچخٗکیض رڑح حػَ ٍکٜظی ٛے ٓگَ حّ حچخٗکیض کے پیچٜے حٹٜخٍٙ، ری١ٍَف حچخٗک ى

 ٛٞطی ٛےە حط٘ی ٓل٘ض کے رؼي ؿذ ٝٙ کچٜ ىٍیخكض کَ ُیظے ٛیں طٞ حیٔے حُلخظ کہظے ٛیں: 

Excellent …! Very good …! Exceptional hard work …! This is a meticulous work …! Dedicated, great people work with … but 

when they talk about God they talk like quacks.  

ٛۘ ٓگَ ؿذ ٝٙ هۘ  ظخ ٛے ؿیٔے گِی ٓیں ر٘يٍ ٝحَ ٞى رٜخة ٛٞں یخ حُطخف رٜخة ٛٞں یخ َٓکخٍ رٜخة ٛٞں طٞ ُگيح کی رخص کَطے ٛیں، چخٛے ٝٙ 

کَی کخٕٝ ٛٞطی ٛے، ٗہ حٗہٞں ٗے کٞة ٕ کی کٞة كِ ٕ کخ کٞة ٓطخُؼہ ٛٞطخ ٛے، ٗہ حٗہٞں ٗے کٞة ؿٍٞ کیخ ٛٞطخ ٛے، ٗہ حۘ کٜڑح ٛے، ٗہ حۘ 

research ٞخ ٓطخُؼہ ٛٞطخ ٛے حٍٝ حٓالّ ک ٗے كيیغ پڑٛی ٛٞطی ٛے، ٗہ طخٍینِ  ںکی ٛٞطی ٛے، ٗہ حٗہٞں ٗے هَإٓ پٍٞح پڑٛخ ٛٞطخ ٛے، ٗہ حٗہ

ٓیں حّ پَ رخص کَطے ٛیں ە ە ە رخُکَ حیٔے ؿیٔے ٓیں حّ ٝهض  funniest wayٗہ ٛی حٗہیں ٌٓحٛذ کخ حىٍحک ٛٞطخ ٛےە ٝٙ ػـیذ ٓے 
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ٔن پَ ُیکچَ ىیظخ حٍٝ رڑح ٓخ ٛخٍ ٓخث٘ٔيحٗٞں ٓے رَٜح ٛٞطخ، ؿٞ یہ طٞهغ کَطے کہ کذ یہ حك atomic physicsکے رـخۓ  thesisٌٓٛذ کے 

يح پَ رخص کَ ٍٛے ٛٞطے ٛیں طٞ کْ هيٍ رے ٝهٞف ُگ ٍٛے ٛٞطے ٛیں، آپ یہ حٍٝ ٛٔخٍی ؿخٕ چٜٞٹ ؿخۓە حٓی ١َف ؿذ یہ ُٞگ هۘ  ۓؿخ

ٕ پڑٛ ٛٞطے ٛیں حّ ُی۔ ٓیں حٕ کٞ ٍٓ٘ٞٙ ىیظخ ٛٞں کہ ؿْ رخص کخ طٔہیں پظہ ٗہیں، حّ پَ کیٞں حپ٘ی ٍحۓ ؿخٕ ٗہیں ٓکظے کہ ٝٙ کظ٘ے حَ 

 ،ٝحهؼہ پیٖ آیخ practicalخطٜ حیک ىیظے ٛٞە ٓیَے ٓ

ٓیں  balanceٓیں ٗے هَإٓ کے كٞحُے ٓے ؿذ یہ کہخ کہ ہللا ٗے پہخڑ ُٓیٖ ٓیں گخڑے ٛیں طک کہ ُٓیٖ کٞ ُے کے ىٝڑ ٗہ ؿخثیں حٍٝ ُٓیٖ 

 :کے ٛیڈ ٗے ٓـٜے حیک ه٢ ُکٜخ physcis departmentحػظْ یٞٗیٍٞٓٹی حٓالّ آرخى کے ٍٛے، طٞ هخثيِ 

My dear professor if you come at university I’ll teach you about that, you should not talk on these realities. We have not such 

evidence, this is not right. 

 :ٓیں ٗے ؿٞحد ٓیں َٛف حیک رخص کہی کہ

Sorry professor, you are not a professor of Geology, you are a professor of physics, do ot involve yourself into other peoples’ 

job. 

ِْ ٗہیں کیٞں ىی ٛیں؟ ظخَٛ ٛے کہ ٓیں ٗے یہ ػِ  geological statementsكخٍ طٞ یہ ٛے کہ كِکْ ٝحَ ٓـٜے ١ِ٘ کَ ٍٛخ ٛے کہ طْ ٗے 

ٓخطٜ ؿظ٘ی طؼِیٔخص ٓیِیں گجیں چخٛے ٝٙ ٓخثْ٘ پڑٛخ کیٞٗکہ ٓـٜے ٓخثْ٘ ىحٕ طٞ ٗہیں ر٘٘خ ٓگَ ٓـٜے حپ٘ے ہللا کے ٓخطٜ یخ هَإٓ کے 

 ٓے ػخرض ٛٞں، آٍٹْ ٓے ٛٞں یخ کٔی رٜی حٍٝ ًٍیؼے ٓے ٛٞں حٕ کٞ کٞة ؿٜٹال ٗہیں ٓکظخە

ٛۘ  statementکخ ػزٞص کہخں ٓے كخَٛ کَٝں ە ە ە  statementٛے، آپ ٓـٜے رظخی۔ کہ ٓیں حّ  statementہللا کی حیک  ي ػـیذ ٓی طٜی 

 ۘٛ  ٕ ِٙ کے  ي ِٓیٔخ ِٓٔکض ىیکٜی ؿٖ کی حیک ِٓکہ طٜی حٍٝ ٝٙ هّٞ  ػخُْ! ْٛ ٗے حیک رڑی ػـیذ حٍٝ حػِیٰ  پخّ آیخ حٍٝ کہخ: " حے رخىٗخ

ٛۘ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی طٜی "  ٛۘ هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! آپ پظہ کَٝ کہ  ي کٕٞ ٛخكذ طٜے؟ ٓـٜے طٞ ٗہیں پظہ ە ە ە رہض ٓے ُٞگ طٞ حٕ کٞ ي 

 ۘٛ ۘٛ کہظے ٛیں کہ پَٗيے کہخں رُٞظے ٛیں حٍٝ پیـٔزَ  intellectualsَٗيے کیٔے رٍٞ ٓکظے ٛیں، آؽ کَ کے ي ٛی ٗہیں ٓخٗظے، رٜال پي 

  ٕ ٗے چیٞٗٹیٞں ٓے کٞة هطخد ٗہیں کیخ، ٓگَ حٗہیں طٜٞڑح ٓخ حٗظظخٍکَ ُی٘خ  کیٔے حٕ ٓے رخطیں کَ ٓکظے ٛیں؟ حیک ٛخكذ ٗے کہخ ِٓیٔخ

طٞ كٍٞی كیِٜے کَطے ٛیںە حّ ٗے کہخ کہ چیٞٗٹیخں ٓ٘ظی ٛیں ٗہیں ٛیںە طیٖ ٓخٍ  چخٛی۔ طٜخ طخ کہ ٗخیي کٞة ٗہخىص ٗکَ آۓ ٓگَ ْٛ

پہِے طک چیٞٗٹیخں ٗہیں ٓ٘ظی طٜیں، ٓخث٘ٔيحٗٞں کٞ کچٜ پظخ ٗہیں طٜخ کہ چیٞٗٹیخں ٓ٘ظی ٛیںە یہ ٓذ ىحٓظخٕ ٛے حٍٝ کٞة کالّ ٗہیں 

  ٕ  ےەرخص ٛ ک٘خیظخ   ٗے کٞة رخص ٗہیں کی، یہ حٗخٍطخ   ٛٞح، ِٓیٔخ

ٓۘ  One mega hertz (1MHZ)هٔٔظی یہ ٛٞة کہ ؿيیي طلویوخص ٓیں پظہ چال کہ ري ٘ظی ٛے، حٗخٍٙ ُیظی ٛے، پَ چیٞٗٹی رخص کَطی ٛے، 

چِیں! حد رظخثیں کہ هَإٓ کٞ ّٓچخ کہیں یخ حٕ کٞ ّٓچخ کہیں؟ آپ هٞى کہظے ٛٞ کہ ٗہخىص ىٝ، حد ٗہخىص َٓ گت ٛے کہ چیٞٗٹیخں کالّ 

ِٛ  پَ ە ە ە حد ٓـٜے کیخ پظہ کہ ہللا طؼخُیٰ  mega hertz 1ی ٓ٘ظی ٛیں ٓگَ رٜی کَطی ٛیں، رخطیں رٜ ّلض ىی ٛٞ ٗے پیـٔزَ کٞ ٝٙ کٕٞ ٓی 

ٕ   mega hertz 1گت کہ ٝٙ  ؿیَ ٓؼُٔٞی حٗٔخٕ ٛے، ٝٙ کٞة ػخّ ر٘يٙ طٞ ٗہیں ٛے، ٓگَ یہ  پَ رٜی رخص ٖٓ ُیظے ٛٞٗگے، ظخَٛ ٛے ِٓیٔخ

 ٛیں، یہ کالّ کَ ٓکظی ٛیںە ٗہیں ػخرض ٛٞ گیخ کہ چیٞٗٹیخں رہَی

ِٓیں گے،  evidenceکٞ َٝں ە ە ە هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! آپ  evidenceؿذ ٓیں ٗے ٝٙ ًکَ پڑٛخ طٞ ٓیں پَی٘خٕ ٛٞح کہ ٓیں کہخں ٓے 

archaeologists  ِٖ آپ کٞ حّ  evidence" کے آػخٍ کٞ پَُٜٝیں گے طٞ  ِٓیں گے، ؿذ آپ " ٓزخثیٖ evidenceهيیٔہ( ٓے آپ کٞ آػخٍِ  )ٓخَٛی

 ۘٓ ٜی حرٕ کٞ ڈٛٞٗڈٛیں گے حٍٝ ىیکٜیں گے کہ یخٍ یہ کیخ ە ە ە ىَٛ ْٛ ؿخثیں گے، حۘ ٞىٙ طہٌیذ ٓے ِٓیں گے ؿہخں ٝٙ طزخٙ ٛٞح، رَرخى ٛٞح، حۘ كَ

 ۘٛ ۘٛ ي ٗے پہِی رخص کہی کہ " ٝٛخں حے رخىٗخٙ! ْٛ ٗے حیک هّٞ ىیکٜی ٛے ؿٞ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی ٛے " کیخ آپ ؿخٗظے ٛیں کہ ي 

کی ؿگہیں ِٓی ٛیں حٍٝ ٓذ ٓے كیَحٕ کٖ، ٓذ ٓے پہِے یہ رخص ٓخٓ٘ے آة کہ یہخں حیک حیٔی  Sebainsچِٜے طیٖ چخٍ ٓخُٞں ٓیں پ

 ِّ ٓزخ آرخى طٜی ؿٞ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی طٜیە ؿٞ پہال ٓظٕٞ ٗکال ٝٛی حپخُٞ کخ طٜخە ٍٓٞؽ حٍٝ حٓکی پَٓظٖ کخ ٗکالە حد طٞ ہللا کی  هٞ

ٛۘ رخطیں كیَحٕ ٗہیں کَط ٛۘ یں ٓگَ ٓیں طٜٞڑح ٓخ كیَحٕ ٛٞح کہہ پہِی رخص هَإٓ ٓیں  ِّ ي  ٓزخ ٍٓٞؽ کی پـخٍی طٜیە یہخں  ي ٗے یہ کہی کہ هٞ

archaeology  ٗے ؿٞ کٜيحة کی طٞ پہِی رخص یہ کہی کہ یہ هّٞ ٍٓٞؽ کی پَٓظٖ کَطی طٜی ە ە ە 

کخ  ی ٛے، ٓیَے ٗین ٝ َٓٗي ٓیّيٗخ ػِی رٖ ػؼٔخٕ ٛـٞیَی  ِْ ٓیں طٔخّ ُٞگٞں کی ٓيى ُی٘خ پڑطػِ  حّ ُی۔ طالِٕ  ضْاتیي ّ زضؽات!

ِْ ٓے كخَٛ کَ ؿٞ طـٜے هَإٓ کی ٟٝخكض کے ُی۔ طٜٞڑح طٜٞڑح َٛ حّ ػِ  حٍٗخى ٛے کہ حگَ طٔہیں ہللا کے رخٍے ٓیں ؿخٗ٘خ ٛے طٞ پَٜ

طٔخّ ػِّٞ ٓیں ٓخَٛ طٞ ٗہیں ٛٞ ٍَٟٝی ٛے حٍٝ حگَ آؽ کے ُٓخٗے ٓیں آپ حٓے كخَٛ کَٗے کی کٖٞٗ کَیں گے طٞ هيٍطی ١ٍٞ پَ ْٛ 

ِْ کے ٓظلوہ ٗظیـہ کٞ ٓٔـٜ ٓکظے ٓگَ ْٛ ٓوظِق ػِّٞ کٞ پڑٛ کَ ًٛخٗض کے حّ ىٛخٗے طک طٞ ؿخٓکظے ٛیں ؿہخں ْٛ کٔی هخٙ ػِ 

 level of maturityًٛ٘ی ٓؼیخٍ كخَٛ کَ ُیظے ٛٞ حٍٝ ِٓیي پَٝحٕ چڑٛظے ٛٞ حٍٝ ؿذ آپ کخ ًٖٛ آگے رڑٛظخ ٛے طٞ حیک  یکٓکیںە ؿذ آپ ح

 mathematicsِْ کی کٞة رٜی رخص رآٓخٗی ٓٔـٜ ُیظے ٛٞ کیٞٗکہ یہ ٍَٟٝی ٗہیں ٛے کہ آپ ٓخٍی حیٔی ٛے ؿہخں آپ کٔی رٜی ػِ 

ِٖ  Newtonٓیکٜ ُیں ٓگَ ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ ؿٞ آهَی ٗظیـہ ٗکِے حّ کٞ آپ ؿِيی ٓٔـٜ ُیںە   ٗے پظہ ٗہیں کظ٘ے ٓخٍ ُگخٗے کے رؼي هٞحٗی

حیک ٓوظِق چیِ ٛے حٍٝ ؿذ حّ  researchحّ ٓے ؿٞ ٗظیـہ ٗکال حّ کٞ آؽ رچے رٜی ٓٔـٜ ؿخطے ٛیں حّ ُی۔  كَکض ىٍیخكض ک۔ ٓگَ

کخ ٗظیـہ كخَٛ ٛٞطخ ٛے طٞ ٝٙ حیک ٓخىٙ ٓی رخص ٍٙ ؿخطی ٛےە ٓطِذ یہ کہ ٓخث٘ٔيحٕ ٌٓٛذ کے رخٍے ٓیں ُیخىٙ ٓل٘ض ٗہیں کَٗخ ؿظ٘ی 

 حد ىیکٜی۔ هَإٓ ٓیں حیک: sorry to sayکہ حط٘ی ْٛ هَإٓ کے ُی۔ ٓل٘ض ٗہیں کَطے  آؽ ْٛ ُٞگ ٓل٘ض کَطے ٛیںە ٝیٔے ٓیں کیخ کہٞں
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ٝحكيس " ش" کخٕ حُ٘خّ حٓ ّٓض طٜے(ٱ) ٓذ حٗٔخٕ حیک  

 ِٗ کہخں ٓے ِٓے  evidenceريٍ ُی۔ حٍٝ ٗت رخطیں ٗکخٍ ُیںە ٓیں ٓٞچ ٍٛخ طٜخ کہ حّ کی  theemeَک کیخ حٍٝ حپ٘ے حپ٘ے رؼي ٓیں ُٞگٞں ٗے 

ض پَٓظی طٜی، طٞ ٓٞحٍ یہ طٜخ کہ یہ ِْ حَٛ٘خّ طٜخ ٝٛخں رٜی رۘ ض پَٓظی طٜیە حّ کے پیچٜے ػِ طک طخٍین ؿخطی طٜی ٝٛخں رۘ  گیە ؿہخں

evidence  ّکہخں ٓے ِٓے گی پَٜ ٓیں ٗے رڑی ٓ٘ـیيگی ٓے ىٗیخ کی طٔخmythologies  ۘيح کخ ٓطخُؼہ کیخە ٓیں حّ چکَ ٓیں طٜخ کہ ه

ِْ حَٛ٘خّ حٍٝ ػِ  mythologiesح کے حٗکخٍ کخ ٓٞهغ َٓ ؿخثیگخ حّ ُی۔ ٓیں ٗے رڑی کٖٞٗ کی حٍٝ ٓخٍی يکی ؿِطی پکڑٝں حٍٝ ٓـٜے هۘ 

یخ کٞة رٜی  Greek mythologyطک آیخە حیک ٓٞحٍ ٓیں آپ ٓے ٍَٟٝ پٞچٜٞں گخ کہ ؿذ آپ  Greek mythologyٓے گٍِطے ٛٞۓ 

mythology  ٞٛ حطلخم کی رخص ٛے کہ آپ ُیخىٙ پیچٜے ٗہیں ؿخطےە آپ ٍحثؾ حُٞهض طٞ  )ٓیں َٛف ىٝ یخ طیٖ ٓؼخُیں ىٝں گخ(پڑٛظےmythology  طک

طٜی،  Afroditeطٜخ،  Zeusکے کت ىیٞطخ طٜےە حٕ ٓیں  Olympiaآپ کٞ رظخطی ٛے کہ  Greek mythologyٛی ؿخطے ٛٞ، ٍحثؾ حُٞهض 

حٍٝ پیچٜے ؿخٝ طٞ آپ کٞ ػـیذ ٝ ؿَیذ ىحٓظخٕ ٗظَ آطی ٛیں ٓگَ حگَ آپ طٜٞڑح ٓخ  godsٛیلخٓٹْ طٜخە آپ ٓٞچظے ٛٞ کہ یہ طٞ پخٗچ چٜ 

کہظی ٛے  mythologyٓے پیيح ٛٞۓ طٜےە حّ کے رخٍے ٓیں  (Chronus)کے طٔخّ ىیٞطخ َٛف حیک ىیٞطخ کَْٝٗ  (Olympia)ٛے کہ حُٝٔپیخ 

گیخ حٍٝ َٗٝع ٓیں ٝٙ کَیٹ کے حیک  حپ٘ے رہٖ رٜخثیٞں کٞ ُے کے رٜخگ Zeusخ طٜخ حّ ُی۔ طحپ٘ے رچے پیيح ٛٞطے ٛی کٜخ ؿخ chronusکہ 

  ەؿِیَے ٓیں ؿخ کے آرخى ٛٞ گیخ

يح کی پَٓظٖ کَطے ٍٛے ؿذ ٝٙ پَٓظٖ َٗٝع ٛٞة طٞ ٝٙ ٝحكيحٗیض حٕ ٓے رَىحٗض ٗہیں حد ُطیلہ یہ ٛے کہ َٗٝع ٓیں طٞ ٝٙ حیک هۘ 

 ٛٞطی طٜی حّ ُی۔ حٕ کٞ ٝٙ ؿگہ چٜٞڑ کَ کٔی حٍٝ ؿگہ ؿخٗخ پڑح

They had to shift their place to built other temple at some other place  

ظٞں کی ِٗٔیں حٍٝ حٕ کے ض ٛیں حٍٝ پَٜ رۘ ض ٛی رۘ ض پَٓظی َٗٝع ٛٞة، حد آی۔ ًٍح حٗڈیخ کخ كخٍ ىیکٜیں کہ حٗڈیخ ٓیں رۘ رۘ  حٍٝ حیٔے

کخ  Aryansیخ ٓیں ىحهَ ٛٞۓ طٞ یہ ٓٞحكي طٜے حٍٝ ؿذ حٗڈ (Aryans)کے آؿخُ کٞ ىیکٜیں طٞ آٍیخ  Indian mythologyآرخٝحؿيحى ە ە ە ٓگَ ؿذ آپ 

ِٛ يح طٜخ حٍٝ حّ کخ ٗخّ حِ َٛف حیک هۘ  ٓۘ ٗيٍح طٜخ، حگَ آپ حّ کی  ٝحكي طٜخ حّ ُی۔ کہ حّ  يحۓ٘یں طٞ آپ کٞ پظہ چِے گخ کہ ٝٙ ٝحهؼی هۘ ّلخص 

 ِٛ  ّلخص طٜیںکی ىٝ 

God of swarg and God of thunder 

يح طٜخ ە ە ە ػٌحد ىی٘ے ٝحَ، ػٞحد ىی٘ے ٝحَ حٍٝ ؿِح ٝ ِٓح کخ ٓخُک حیک ٛی يح طٜخ حٍٝ ِٓح ىی٘ے ٝحَ هۘ ؿّ٘ض کخ هۘ  یؼ٘ی ًٝحُـالٍ ٝحَکَحّ ە ە ە ٝٙ

کَ ىیخە یہ حیک  attachطٜخە ؿٞٗہی ٝٙ حٗڈیخ ٓیں ىحهَ ٛٞح طٞ یخٍ ُٞگٞں ٗے حٓکی ىٝ ٗخىیخں کَحثیںە ٓظَٜح حٍٝ ٍٝٝٗخ ىیٞیٞں کے ٓخطٜ حّ کٞ 

trinity يح رِ٘ي ٛٞ گیخە ؿْ کخ ٗخّ رَٛٔخ حٍٝ ٝحكيحٗیض هظْ ٛٞ گتە کچٜ ػَٛے کے رؼي ىٝرخٍٙ ٝحكيحٗیض ٗے ؿٕٞ ٓخٍح حٍٝ پَٜ حیک هۘ  ترٖ گ

 هخثْ ٛٞ گتە trinityطٜخ حٍٝ حٓی ُٓخٗے ٓیں ٗیٞح حٍٝ ٝٗ٘ٞ آ گ۔ حٍٝ پَٜ حیک 

first trinity to the second trinity طِوہ کیخ ٛے؟ طٞ حّ ٗے ٓۘ  يح کی كویوضِ ٹے ٗے پٞچٜخ کہ هۘ َٓٔطی ٓیں ؿذ ' ٓ٘ٞ ' ٓے حّ کے ریح

ٛےە هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! آپ کٞ ٓؼِّٞ  constructiveٛے حٍٝ  destroyerطِوہ ٝحكي ٛے ٓگَ حّ کی حٓؼخٍ ىٝ ٛیں " ٝٙ ٓۘ  کہخ: ە ە ە " كویوضِ 

ٓیں ؿخٗے کی  detailsٍٛ٘ے ىٝە حط٘ی  ٗہیں کہ حیک آیض کے ُی۔ کظ٘ی ٓل٘ض کَٗخ پڑطی ٛے حّ ُی۔ ؿٞ ؿیٔخ ٛے حّ کٞ ٝیٔے ٛی

  ٍَٟٝص ٗہیں ٛےە

ؼّزبًی ؼٌُوب کی پہچبى آج کل کے اـ هبظی ظّؼ کے تٌبظؽ هیں  ایک اػلی   [ ؼّزبًی ؼٌُوب کی پہچبى] (  5ە15ًوجؽ  ْق

 ثیبى فؽهبی۔ە

ض طالٕ کَطے ٛٞ، کی رـخۓ رۘ  ٓذ ٓے رڑی پہچخٕ ٓیَے ِٗىیک یہ ٛے کہ آپ ر٘يے کٞ هطخ کخ كخَٓ ٓٔـٜیں، ؿذ آپ ٍحٛ٘ٔخ خْاة;

ض طَحٕ ُیظے ٛٞە کٞة رٜی ٍحٛ٘ٔخ ؿذ ُٓیٖ پَ آطخ ٛے طٞ حپ٘ی رہض ٓخٍی کٍِٔٝیٞں ؿذ آپ حٕ کٞ َك٘خ حٍٝ َهطخ ٓٔـٜظے ٛٞ طٞ آپ حیک رۘ 

ے پَٜ حّ کے ِْ ٝ ىحٖٗ ٜٗیذ ٛٞطخ ٛٛے یخ ػِ  هالٙ ٜٗیذ ٛٞطخٓظطخػض ٜٗیذ ٛٞطی ٛے یخ کٞة حِ ٓے پَٝحٕ چڑٛظخ ٛےە پَٜ حّ کٞ حِ 

رؼي ُٞگ حّ ٓے ٍحٛ٘ٔخة ١ِذ کَطے ٛیں ٓگَ حٓکخ یہ ٓطِذ ٗہیں ٛے کہ حٓے پیـٔزَ کی ١َف ٓٔـٜخ ؿخۓە یہ رخص آپ کٞ یخى ٍکٜ٘ی 

ـۘ چخٛی۔ کہ ؿذ آپ کی ١ِذ حٍٝ ؿۘ  ک ؿخطخ ٛے، ض کخ ٗکخٍ ٛٞ ؿخطے ٛیں حٍٝ آپ کخ ًٖٛ ٍۘ ٞ ٗے ٛظٜیخٍ ڈحٍ ىی۔ طٞ آپ کٔی ٗہ کٔی رۘ ٔظ

ظخى ٓے ىَٝٓے حٓظخى کے پخّ ؿخطے ٛیں، طیَٔے یخ چٞطے کے پخّ ؿخطے ٛٞ، ٝٙ حٓظخى کٜزی رٜی ٍٝكخٗی ػخُْ ٗہیں ٛٞ آپ حیک حٓ

ٓکظےە ٍٝكخٗی طٞ ُلع ٛی ك٠ٍٞ ٛےە ٓیں طٞ َٛف طؼِیْ کے رخٍے ٓیں کہٞں گخ ٝٙ ٗوٚ کزٜی حچٜخ حٓظخى ٗہیں ٛٞ ٓکظخ ؿٞ حپ٘ے 

ْ کٞ پخر٘يِ ٗخگَى کٞ حپ٘ے حهٞحٍ کخ پخر٘ي کَطخ ٛےە ٝ ّٔ ٓالَٓ کَطخ ٛےە  ٙ ٗوٚ کزٜی حچٜخ حٓظخى ٗہیں ٛٞ ٓکظخ ؿٞ حپ٘ے ٗخگَى کے طـ

  There is a difference in teaching and initiationکَےە  initiateِْ کے ُی۔ ِْ کٞ ػِ ػِ  حٓظخى کخ کخّ یہ ٛے کہ ١خُذِ 

کَےە ٝٙ کالٓیں ٗہیں پڑٛخطخ َٛف کٍّٞ  initiateِْ کے ُی۔ حٍٝ حٓے ػِ ِْ کٞ ىیکٜے، ؿخٗچے، پَکٜے ػِ  حٓظخى کخ کخّ یہ ٛے کہ حپ٘ے ١خُذِ 

ِّ ػِ  هظْ ٗہیں کَحطخ رِکہ ٝٙ حپ٘ے ١خُذِ  ِْ ٓیں ٗ٘خهض کی ١ِذ ػِ  ِْ پیيح کَطخ ٛے، ٝٙ حپ٘ے ١خُذِ طؼِیْ پیيح کَطخ ٛے، آٍُٝۓ ػِ  ِْ ٓیں ٛٞ

يح کے ُی۔ کی، ؿخٗ٘ے، ٓٞچ٘ے کے ُی۔ ِیْ كخَٛ کی حٍٝ هۘ پیيح کَطخ ٛے حٍٝ ٓیَح حیک حٍٛٞ ٍٛخ ٛے کہ ؿْ ٗوٚ ٗے ؿظ٘ی رٜی طؼ

ـۘ ِْ کی ؿۘ کی طٞ ٓیں ٗے رہض پہِے حیک رخص کہی طٜی کہ ػِ  ٞ، ٓل٘ض حٍٝ ًٖٛ کی ١ِذ کی َٛف حیک ٍِٓ٘ ٛے حٍٝ ٝٙ ہللا ٛےە حگَ ٔظ

ـۘ کٞة ٗوٚ حّ ؿۘ  کہخں ؿ٢ِ ٛٞ گت؟ حّ  approach ِْ کے رؼي ہللا طک ٗہیں پہ٘چخ طٞ حّ کٞ پِٹ کے ىیکٜ٘خ چخٛی۔ کہ ٓیَیٞۓ ػِ ٔظ

ىٍٓض کَٗی ٛٞ گیە ٓیں ٗے ہللا کٞ ٗہیں ر٘خیخ، ہللا ٗے ٓـٜے ر٘خیخ ٛے، ٓیں ٗے ہللا کٞ حپ٘ے ُی۔ ٗہیں ر٘خیخ،  approachکٞ ٝحپْ آ کے حپ٘ی 
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ے پہِے حٗٔخٕ کٞ ہللا ٗے حّ ُٓیٖ ک ہللا ٗے ٓـٜے حپ٘ے ُی۔ ر٘خیخ ٛے حّ ُی۔ ٓیں حٓے طالٕ ٗہیں کَ رِکہ ٝٙ ٓـٜے طالٕ کَ ٍٛخ ٛےە

initiate  ٍٝکیخ ٛے حinitiation :کخ َٛف حیک ٓوٜي ٛے 

 

 

 

  ّ ِٔی کے ٗخثزے کٞ ىٍٝ کَٗے کے ُی۔ ٓالثکہ کٞ رٜی ٝٛی حٓٔخء ٓکٜخۓ ٓگَ ٓالثکہ آگے ػِ  کٞ حٓٔخء ٓکٜخۓ، ْٛ ٗے ١خُذِ  ْٛ ٗے آى

  ّ ّ   ٗہ رڑٛ ٓکے حٍٝ آى  ح کی ٗ٘خهض کے هخرَ ٛٞح، حّ ُی۔ ہللا ٗے حٓے آگے رڑٛخیخە حّ ٗے پٞچٜخ:يحّ هخرَ طٜخ کہ ٝٙ هۘ  آگے رڑٛ گیخە آى

 ٍَ ُّ  " َهخ ٓـٴَخَى ـٰ ُْٜ يَ ِزۡج  ٗ ْۡ  أَ خٕٓٮِِہ َٔ ۡٓ خٓ  رِؤَ َّٔ ُْٛ َكَِ زََؤ  ٗ ْۡ  أَ خٕٓٮِِہ َٔ ۡٓ ٍَ  رِؤَ ْۡ  َهخ ْۡ  أَُهَ أََُ ٌُ ُْ  ا٠ِِّٗٓ  َُّ خ طُ َؿیۡ  أَۡػَِ َٓ  ُْ َٝأَۡػَِ  ِٝ ٍۡ ٱۡۡلَ َٝ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َّٔ َٕ )َذ ٱُ ٞ ُٔ ُظ ٌۡ ْۡ طَ ُ٘ظ ًُ خ  َٓ َٝ  َٕ  ](ٖٖۡزُيٝ

ََس ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :31 " ] 

 ٍَ ُّ  " َهخ ٓـٴَخَى ـٰ ُْٜ يَ ِزۡج  ٗ ْۡ  أَ خٕٓٮِِہ َٔ ۡٓ ََس ]ە ە ە  رِؤَ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :33   ّ [ "  ! ؿٞ ْٛ ٗے طٔہیں ٓکٜخیخ طٜخ حّ کخ کیخ کیخ؟()حے آى

خٓ  ە ە ە"  َّٔ ُْٛ َكَِ زََؤ  ٗ خٕٓٮِہِ  أَ َٔ ۡٓ ََس ]ە ە ە  ْۡ رِؤَ ٍَُسحُزََو ۡٞ [ "  حٍٝ ٓیں ٗے یہ رٜی کیخ( )ٓیں ٗے یہ کیخ ہللا 33:  ُٓ

 حٓظخى رہض هٕٞ ٛٞح حٍٝ رَٞ" " ٝحٙ ە ە ە " ؿذ ٗخگَى ٗے یہ ٛٞٗہخٍی ىکٜخة طٞ حٓظخى ٗے حّ پَ ٗخُ کیخ حٍٝ طلخهَ کیخ:

ٍَ ە ە ە "  ْۡ  َهخ ْۡ  أَُهَ أََُ ٌُ ُْ  ا٠ِِّٗٓ  َُّ َّٔ َؿیۡ  أَۡػَِ خ طُزۡ َذ ٱُ َٓ  ُْ َٝأَۡػَِ  ِٝ ٍۡ َٝٱۡۡلَ َٞٲصِ  ـٰ َٔ َٕ ٞ ُٔ ُظ ٌۡ ْۡ طَ ُ٘ظ ًُ خ  َٓ َٝ  َٕ ََس ] ُيٝ ٍَُسحُزََو ۡٞ )کیخ ٓیں ٗہ کہظخ طٜخ! ىیکٜخ  33:  ُٓ  " ]

 ە ە ە ىیکٜٞ یہ کیٔے رٍٞ ٍٛخ ٛے؟ کیٔے رظخ ٍٛخ ٛے؟ ٓیں ٗہ کہظخ طٜخ ؿٞ ٓیں ؿخٗظخ ٛٞں ٝٙ طْ ٗہیں ںکیخ چیِ ٗکِی ٛے یہ كظ٘ہء آهَُٓخ

 ِْ پَ طٜخ ٝٙ ّٓچخ ٗکال(ػِ  ٓیَے ١خُذِ  ؿخٗظے، ٓیں ؿخٗظخ ٛٞں ؿٞ طٔہخٍے ىُٞں ٓیں ٛے حٍٝ ؿٞ طْ چٜپخطے ْٛ ٓگَ ؿٞ ٓیَح ىػٞیٰ 

 ٝٙ ٛٔیں ڈٛٞٗڈ ٍٛخ ٛے، ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ حّ کٞ ْٛ ٓے کٞة کخّ ٛٞ ە ە ە ضْاتیي ّ زضؽات!

ٓۘ   ؿِظے َٛ ٗذ ٛیں آٓٔخں پہ چَحؽ   کخ ْ٘ظظَ کِ ؿخٗے یِىحں ٛے 

 ٓے حٗلَحف کَطے ٛٞ، ؿذ آپ ٗخَثوی کَطے ٛٞ طٞ ٝٙ کہظخ ٛے: ؿذ آپ حّ کی طؼِیْ

ََس  "  ۡٔ َل ـٰ ِؼزَخىِ  َػ٠َِ يَ ُۡ ْٓ ە ە ە ]    ٱ ٍَُسی ۡٞ " [ )حے ُٞگٞ ٓـٜے طْ پَ كَٔص آطی ٛے( 30: ُٓ

یخ کْ هٞف ٓیں ْٛ پڑ گ۔، آپ کٞ حیک  ٓیں ٗے کظ٘ے ٗخُ ٓے طٔہیں ُٓیٖ پَ پیيح کیخ، کٔخٍ کی رخص یہ ٛے کہ ْٛ کٖ چکَٝں ٓیں پڑ گ۔

حٓے چٜٞڑٗے کے ُی۔ ؿخطی ٛےە حّ کے رڑے ٗخُ ٗوَے  familyچٜٞٹی ٓی رخص رظخطخ ٛٞں کہ حگَ ٛٔخٍح کٞة ر٘يٙ حَٓیکہ ؿخطخ ٛے طٞ پٍٞی 

یي ّٓ للٞں کی حۘ حٹٜخۓ ؿخطے ٛیںە ٓذ رڑے هٕٞ ٛٞطے ٛیں کہ ٗخیي یہ آهَی ٓالهخص ٛی ٗہ ٛٞ، یہ طٞ ؿخ کے ػیٖ کَ ُے، کٔی کٞ ط

 ٛٞطی ٛےە

Do you know why it is so . . .? land of opportunity, land of comfort, land of luxuries. Every thing is there. 

ٞى حٓے چٜٞڑٗے ؿخطے ٛیں، ْٛ حچٜی ١َف ؿخٗظے ٛیں کہ کٜخۓ گخ، پی۔ گخ، ػیٖ کَے گخ ە ە ە حّ کے رّچے ػیٖ کَیں گے ە ە ە ْٛ هۘ 

ظخ ٛے یہ حٹٜخٍٙ، ریْ ٓخٍ کے رؼي آۓ، ِٓے یخ ٗہ ِٓے ە ە ە هٞحطیٖ ٝ ك٠َحص! حگَ ٛٔیں پظہ ٛٞ کہ ْٛ حیک حیٔے ِٓک ٓیں ؿخ ٍٛے ٛٞ ٓک

ٛیں ؿہخں ٗہ کٞة ؿْ، ٗہ کٞة ٝك٘ض، ٗہ آٍُٝ، ٗہ کٞة ىٍى ە ە ە کٜال کٜخٗخ، ٓیٞے ؿٞ َٟٓی ػیٖ کَٝ طٞ ٓـٜے هْٔ ٛے ہللا کی کہ طْ 

ٛے کہ ؿْ  estrangementىَٛ کیخ کَ ٍٛے ٛٞ؟ ؿخٝ كَحم ىٗیخ ٓیں ە ە ە یہ ٛٔخٍی َىٓظی هزَ ٓیں ىرخ کَ آٝ ە ە ە رٜت حِ حپ٘ے رٞڑٛٞں کٞ ُر

رڑح  standardکی ٝؿہ ٓے ْٛ حگِے ؿہخٕ ٓے ڈٍطے ٛیںە رٜت حگال ؿہخٕ طٞ آٍحّ کخ ٛے، آٓخثٖ کخ ٛے، کِٜی ىٗیخ کخ ٛے حٍٝ حّ کخ 

low یہ کٞة َٹَی ٗہیں ٛے، حگال ٛےە یہ کٞة حَٓیکہ ٗہیں ٛے ،standard  رڑحlow  ٛےە حگالstandard  رڑحsimple  ٛے کہ پٍٞی ُٗيگی ٓیں

 حگَ حیک ىكؼہ رٜی طْ ٗے ىٍ ٓے یہ کہخ ٛٞ:

" حٜٗي حٕ َ حُہ حَ ہللا ٝ حٜٗي حٕ ٓلٔي ػزيٙ ٝ ٍُٓٞہ " 

Passport is stamped, visa is given, galaxial world is open, go and enjoy . . .  َیہ رہض ٓخىٙ ٛےە آپ ٗے حپ٘ی ٍحٛٞں کٞ رہض ٓ٘کَ ک

يح کیٞں ٗکَ گیخ ە ە ە؟ آپ ٗے ریچ ٓیں آپ کے طٍّٜٞ ٓے ٝٙ هۘ  .It is too simple to be a Muslim, it is too simple to love Godىیخ ٛےە 

ٛٞ؟ کیخ طٔخّ حیـ٘ٹ آؽ طک ٹٜیک ٗکِے ٛیں ە ە ە حٍٝ طٞ حٍٝ رٹٜخ ُی۔ ٛیںە کٔی ٓٔـي کے ُٓٞٞی کٞ ریچ ٓیں کیٞں ُے آۓ  ںحیـ٘ٹ کیٞ

يح کخ هٞف کَٝ، ٓیيٛے ٓخىے ؿخٝە ػاّلٓہ حهزخٍ ٗے رڑی ٓ٘ہٍٞ رخص کہی کؼزے طک ُے ؿخٗے ٝحُے حیـ٘ٹ طک كَحڈ کَ ٍٛے ٛیںە رٜت هۘ 

ِٔخء کے پخّ رٜی ؿخٗخە ؿذ ٗخظَٙ کی ػۘ  ؿذ ١ِذ ٛٞ گی طٞ آپ حٕ There is no church in Islam, every body has the right طٜی کہ

 َْ َّ  ََٝػَِّ خٓءَ  َءحَى َٔ ۡٓ خ ٱۡۡلَ َٜ َِّ ًُ  َّْ ْۡ  ػُ ُہ َٟ ََ ٌَشِ  ٠َػَِ  َػ ٕٓٮِ ـٰ َِ َٔ ُۡ ٍَ  ٱ زِـٴ٠ُِٗٞ َكَوخ  ٗ خٓءِ  أَ َٔ ۡٓ ٓءِ  رِؤَ ََ ُٓئ ـٰ ْۡ  إِ َٛ ُ٘ظ ًُ  َٖ ِيهِی ـٰ ََس ] (ٖٔ) َٛ ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ  :31 ] 
حٍٝػِْ ىیيیخ ہللا طؼخُٰی ٗے)ك٠َص(آىّ) ( کٞ )حٕ کٞ پیيح کَ کے(ٓذ چیِٝں کے حٓٔخء کخپَٜ ٝٙ چیِیں كَٗظٞں کے ٍٝرَٝ کَىیں 

ََسپَٜكَٓخیخکہ  ٍَُسحُزََو ۡٞ ُٓ ( 31: )آیض ٗٔزَ:  رظالٝٴ ٓـٜ کٞحٓٔخء حٕ چیِٝں کے)یؼ٘ی ٓغ حٕ کے آػخٍ ٝ هٞحٙ کے(حگَطْ ّٓچےہٞە 
 []طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی  
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ِْ کی ٍَٟٝص ٛٞة طٞ آپ کٔی رڑے ػخُْ کے پخّ ؿخٗخ حّ ٓے ٍَٟٝص ٛٞ گی طٞ ٍَٟٝ کٔی ُٓٞٞی ٓے پڑٛ ُی٘خە حگَ حّ ٓے ُیخىٙ ػِ 

 ُیخىٙ ؿخٗ٘ے کٞ ٍَٟٝص ٛٞة طٞ کٔی یٞٗیٍٞٓٹی کے پَٝكیَٔ کے پخّ چِے ؿخٗخە

It depends on you. How much do you want? How much do youneed? 

گخٍ! طٞ ٗے ٓـٜے رڑی ِٓح ىی گخٍ ٓے کہخ کہ حے پٍَٝىِ هالٙ کٞ ٍى ٗہیں کیخ ؿخے گخە یہ ٛٞ ٛی ٗہیں ٓکظخە ٗیطخٕ ٗے پٍَٝىِ ٓگَ آپ کے حِ 

ٓۘ  ٝپَ ٓے آٝں گخ، ٗیچے ٓے آٝں گخ، ٓیںٗخ، حّ ر٘يے کے ُی۔ ە ە ە ٓیں حّ کے آ گے ٓے آٝں گخ، پیچٜے ٓے آٝں گخ، حۘ  طِن حٓے 

ٞ کَ ُے ؿٞ کَٗخ گٜیَٝں گخ حٍٝ ٓیں حٓے گَٔحٙ کَٝں گخ، طیَے ٍٓظے ٓے ٛٹخٝں گخ حٍٝ حٓے ؿہّْ٘ ٓیں ڈحُٞح کے ٍٛٞں گخە ہللا ٗے کہخ: طۘ 

 َٔحٙ کَے گخ ٓیں ؿخٗظخ ٛٞں:ٞ ٓخٍے ُٞگٞں کٞ گۘ ٓخ ٍٓظہ ٛے، طۘ  simpleچخٛظخ ٛے، ٓیَح رڑح 

 " ََّ ۡوَِ  اِ ُٔ ُۡ ِٚ ٱ َٖ ِػزَخَى ٱَُِّ ی َّٜخكخ]  ِٜ ٍَُس حُ ۡٞ "[    160ص:  ُٓ

ٗے كَٓخیخ کہ حگَ ہللا کے  َٔحٙ ٗہیں کَ ٓکظخە ٍٍٓٞ ہللا  ٞ کزٜی گۘ ٓے طۘ ٛے حۘ  هالٙ ٓٞؿٞىٍ ٓیں ٓیَے ُی۔ ًٍّٙ رَحرَ حِ ٓگَ ؿْ ر٘يے کے ىِ 

خۓ طٞ ہللا ٗے ىُٝم طْ پَ كَحّ کَ ُی۔ طٔہخٍی آٗکٜٞں ٓے ٓکٜی کے َٓ کے رَحرَ رٜی آٗٔٞ ٗکَ آۓ حٍٝ ڈِٛک کَ طٔہخٍے ٍهٔخٍ طک آ ؿ

کظ٘خ هَیذ، کظ٘خ آٓخٕ حٍٝ کظ٘خ ٓخىٙ ٛے ٓگَ کٞة آؽ کی رخص ٗہیں ٛے کہ آپ ٌٓٛذ  passportىی حٍٝ طٔہیں ىُٝم پَ كَحّ کَ ىیخە ؿّ٘ض کخ 

 کٞ طٞ ؿخٗظے ٛٞ ٓگَ ہللا کٞ ٗہیں ؿخٗظےە

We are worshipping a religion without God 

حٹکے ٛٞۓ ٛیں یہ ىیٞر٘يی ٛے ە ە ە یہ ٝٛخری ٛے ە ە ە یہ كالں ٛے یخ یہ كالں ٛےە رٜت ٓيٍٓٞں ٓے ٓیں ٗے کیخ  ْٛ طٞ ٓيٍٓٞں ٓیں

ِْ كخَٛ کَٗخ ٛے، حچٜے حٓظخى طٞ کہیں رٜی ٛٞ ٓکظے ٛیں، ٝٛخری حچٜخ حٓظخى ٛٞ ٓکظخ ٛے، ىیٞر٘يی ٛٞ ٓکظخ ُی٘خ ٛے؟ ٓیں ٗے طٞ ػِ 

 ٛے،

You want to learn but not because of a school or a college 

يح کخ ٗؼٍٞ حٍٝ حّ کی ٓلزض کخ حیک ًٍّٙ رٜی ىَ ىے گخ طٞ ٓیں حّ کخ ٗخگَى ٛٞںە ٓگَ ْٛ طٞ یہ ىیکٜظے ٛیں ٛخں حٕ ٓیں ٓے ؿٞ ر٘يٙ هۘ 

ے کے ُی۔ رے طٞ ٓخٍے ٛی ُگے ٛٞۓ ٛیں، ٓذ ریٹٜے ٛٞۓ ٛیںە ىٛڑح ىٛڑ رَٜطیخں رٜی ٛٞ ٍٛی ٛیںە ِٓٔٔخٕ حٕ ٓیں ؿخٗ school کہ 

پہِے رٜی حیٔے کت  Everybody is crazyيح ٗ٘خّ ٗہیں ٗکِظخ، كکٞٓظیں هخثْ ٛٞ ٍٛی ٛیں ە ە ە چیٖ رٜی ٛیں ٓگَ حٕ ٓیں کٞة هۘ 

 ٕ کخ حیک ٓکخٗلہ ٓ٘٘ے ٓیں رڑح ٓوض ٛے، ٝٙ کہظے ٛیں: کخ ٗخّ طٞ آپ ٗے ٓ٘خ ٛٞ گخە حۘ  ع ىِٛٞی  ٓٞٛٞف گٍِےە ٗخٙ ُٝی ہللا ٓليّ 

ِْ " ٓـٜ پَ ہللا ِْ   ٗے حٗؼخّ کیخ کہ طْ پَ حٓ )حٍٝ آهَی ؿِٔہ رڑح ٞ ػخُْ کخ َٓىحٍ ٛے ػیٔٞی ىٝٗٞں کخ ؿالٍ ٝحٍى ٛٞطخ ٛے حٍٝ طۘ  ٜٓطلٞی حٍٝ حٓ

 ٞ ٛے طٞ ٓہيی کی کٞة ٍَٟٝص ٗہیں ە ە ە " حد ْٛ ٓٔـٜظے ٛیں کہ ؿذ طۘ  ىُچٔپ طٜخ(

 يح کی ١َف کیخ ُے کے ؿخٗخ ٛےەٗہٞں ٗے ر٘يٝں کٞ هۘ ٛٔخٍے ػخُْ طٞ حپ٘ی طؼَیق ٝ طٞٛیق ٓے رخَٛ ٗہیں ٗکَ ٓکظےە ح

 ؟ہللا هسكْـ کؽًے هیں کیكب ُے [ فہللا کْ هسكْـ کؽًے کی زِ ] (  5ە16قْال ًوجؽ 

یہ کیلیض کخ ٓٞحٍ ٗہیں ٛے، رؼٞ حٝهخص یہ کہخ ؿخطخ ٛے کہ ہللا کٞ ىیکٜخ ٗہیں ؿخٓکظخ، ٹٜیک ٛے ٛٞح رٜی ىیکٜی ٗہیں ؿخ  خْاة;

چیِیں ٛیں ؿٞ ٗظَ ٗہیں آطیںە ٛٔخٍی ٗظَ پَ رہض ٓے كـخد ٛیں ؿْ کی ٝؿہ ٓے ْٛ ٗہیں ىیکٜ ٓکظےە ٛٔخٍی ٓکظی، رہض ٓخٍی 

خص کٞ ٗہ ىیکٜ٘ے کخ كـخد ٛے، ٓالثکہ کٞ ٗہ ىیکٜ٘ے کخ كـخد ٛےە ٗخیي آپ کٞ پظہ رٜی ٗہ چِے کہ حّ ٝهض کظ٘ے ٓالثکہ یہخں ٗظَ پَ ؿّ٘ 

 feelيح طوَیذ کخٍ رٜی ٛٞطے ٛیں حٍٝ طؼٔیَ کخٍ رٜی ٛٞطے ٛیں ٓگَ یہ ؿٞ کہخ ؿخطخ ٛے کہ هۘ ٓٞؿٞى ٛیں یخ کظ٘ے ؿّ٘خص ٓٞؿٞى ٛیںە ٝٙ 

 ٗہیں ٛٞطخ یہ ؿ٢ِ ٛےە کٔی رٜی ُٔلے ٓیں کٔی هخٙ كَیکٞٗٔی پَ ٝٙ ٓلّٔٞ ٛٞ ؿخطخ ٛےە

It is a question of frequency  كَیکٞی٘ٔی ٙٝgain  ٓے رٜی هَیذ ٛٞطخ ٛےە یہ ٹٜیک کَ ُیظے ٛٞ طٞ حّ ٝهض ہللا ٝحهؼی آپ کی ٗہ ٍگ

حٍٝ ٓلّٔٞ ٓے رٜی ُیخىٙ  ںٛے کہ ْٛ حٓے ٗہیں ىیکٜ ٓکظے ٓگَ رہض ٓی چیِیں ْٛ ٗہیں ىیکٜ ٓکظے ٓگَ ٓلّٔٞ کَ ُیظے ٛی

رٜی ٍ ٝ ٗظَ ٓیں پخ ُیظے ٛیں حٍٝ حّ  ٝهض ٝٙ ٛٔخٍی ٗظَ ٓیں رٜی ٛٞطخ ٛے حٍٝ حكٔخّ ٓیں یہ چیِ ٛے کہ ْٛ حٓے پٍٞے کخ پٍٞح حپ٘ے ىِ 

 ە ە ە

ە ٝٙ یہ کہ ؿذ آپ طٔخّ حٓزخد پٍٞے کَ ُٞ حٍٝ حٓزخد ٓخٍے کے ٓخٍے ٗخکخّ ٛٞ ؿخثیں طٞ آپ حپ٘ے ہللا کٞ ؿخٗ٘ے کخ حیک ١َیوہ رڑح ِٓے کخ ٛے

حگَ يح کٞ پکخٍٝ ە ە ە پَٜ کَ ُیں کہ حد کٞة ٓزذ ٗہیں ٍٛخ کہ ٓیں حّ ٓ٘کَ ٓے ٗکَ ٓکٞں حٍٝ پَٜ آهَ ٓیں آ کے هۘ  convinceًٖٛ کٞ 

کخّ ٛٞ ؿخۓ طٞ ہللا کٞ ىحى ىٝ حٍٝ یہ ٓلّٔٞ کَٝ کہ ٝٙ ٛے ٓگَ ؿذ کخّ ٛٞ ؿخۓ، آٍُٝ پٍٞی ٛٞ ؿخۓ، ؿذ ٓ٘کَ ٓے ٗکَ آٝ طٞ ہللا کٞ 

 ٓلّٔٞ کَٗے کی رـخۓ آپ ہللا کٞ رٍٜٞ ؿخطے ٛٞ حٍٝ کہظے ٛٞ کہ یہ طٞ حیٔے ٛی ٛٞٗخ طٜخە

It was natural to be done  یہatheist يح ٛٔی٘ہ كوخثنِ يح کخ رڑی ّٗيٝٓي ٓے حٗکخٍ کَطے ٛٞ ٓگَ هۘ ٛیںە ٝٛخں آپ هۘ  رٜی یہی کہظے 

ِْ ٗہیں ىیظخ حٍٝ حیک ح یک هيّ پَ آپ کٞ ٝحٟق کَٗخ ٛے کہ حے ر٘يے! ىیکٜ ِْ ىیظخ ٛےە ٝٙ آپ کٞ هٞحد ٝ هیخٍ ٓیں ػِ ُٗيگی ٓیں آپ کٞ ػِ 

 ٓیَے ٓٞح حٍٝ کٕٞ ٛے ؿٞ یہخں کچٜ کَ ٓکظخ ٛےە
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 ۘٓ ٠طَد کٞ )کٕٞ ٛے ؿٞ   "َّٖٓ ـِ  أَ ََّ  یذُ ُي ٠ۡطَ ُٔ ُۡ ًَح ٱ ُٙ  اِ "  ە ە ە َىَػخ

 ٟطَحد ٓیں ٓکٕٞ رو٘ظخ ٛے(حِ 

)کٕٞ ٛے کہ ؿذ طْ پْٜ٘ ؿخطے   قُ  ە ە ە"  ِ٘ ٌۡ يَ ءَ  َٝ ٓٞ ُّٔ "  ە ە ە ٱُ

ٛٞ، حُـٜ ؿخطے ٛٞ، ٓزظالۓ رال ٛٞطے ٛٞ، ٜٓخثذ ٓیں پڑے 

 ٛٞطے ٛٞ طٞ طٔہخٍی ٜٓیزض کی گَٛیں کُٜٞظخ ٛے(

)کٕٞ ٛے طٔہیں ُٓیٖ   ؼَ  ە ە ە"  ـۡ ِٝ َٝيَ ٍۡ ْۡ ُهََِلخَٓء ٱۡۡلَ "  ە ە ە ُِڪُ

، کٕٞ حپ٘ے گَے پڑے ر٘يٝں کٞ حٹٜخ کَ كِک آٗ٘خ کَطخ ٛے؟ کٕٞ حیک رے ىٍى حٍٝ ؿیَ ٓؼوٍٞ آىٓی کٞ ُٞگٞں کخ َٓىحٍ ٓیں ػِّطیں رو٘ظخ ٛے

 ر٘خطخ ٛے؟(

ِٚ  ە ە ە"  طٞ ٛے حٍٝ طٞ کٞة ٗہیں ٛے()ہللا ٛی   َغ ٱَُِّ َّٓ  ٌٍ۬ٚ ـٰ "  ە ە ە    أَِءَُ

ٍَسُ  ە ە ە"  ۡٞ ُٓ  [ َٕ ٝ َُ َُّ ٌَ خ طَ َّٓ  
ََّ٘ٔ َهِِیال ٍ۬ "  [  )ٓگَ طْ ٓـٜ کٞ رہض کْ یخى کَطے ٛٞ( 62:  حُ

 َِ طِن ٓٔـٜ ُیخ ٛےە کیخ ٓیں َٛف ِٓح کے ُی۔ ریٹٜخ ٛٞح ٛٞں؟ ٓیں ٓۘ  پَٜ ہللا کہظخ ٛے کہ یخٍ! کٔخٍ کی رخص ٛے کہ طْ ٗے ٓـٜے حط٘خ ؿخر

ُٹخ ٓـٜ پَ طٜٞپے ؿخ ٍٛے ٛٞ کہ ٓیں ٍكْ پکخٍ ٍٛخ ٛٞں ە ە ە ٓلزض ٓلزض پکخٍ ٍٛخ ٛٞں ە ە ە کَّ کَّ کی ٛيح رِ٘ي کَ ٍٛخ ٛٞں ٓگَ طْ حۘ ٍكْ 

 رڑح ٓوض ٛٞں، ٓیں رڑح ؿخرَ ٛٞں، ٓیں رڑے ؿٞطے ٓخٍٗے ٝحَ ٛٞں، ٝٙ کہظخ ٛے: ٗہیں یہ ؿ٢ِ ٛے ە ە ە

 

خ"  )ٛٔیں کیخ پڑی ٛے کہ طٔہیں طکِیق ىیں(  َّٓ  َُ ُٚ  يَۡلَؼ حرِڪُ ٱَُِّ ٌَ " ە ە ە ْۡ رَِؼ

، حگَطٔہخٍح حیٔخٕ )حگَ طْ ٛٔخٍی یخى کَٗے ٝحُے ٛٞ  ْۡ  إِ ە ە ە"  طُ َۡ ٌَ َٗ  ْۡ ُ٘ظ َٓ َءح " ە ە ە َٝ

 ٹٜیک ٛے طٞ ٛٔیں کیخ پڑی ٛے کہ طٔہیں ِٓح ىیں(

ِْ ٝحَ طخ ٛے حٍٝ ٝٙ ػۘ )ہللا طٔہخٍی یخى هزٍٞ کَ  َٕ  ە ە ە"  ًَخ َٝ  ُٚ ح ٱَُِّ  َ ُِ خ خ َٗ ٍ۬ ٔ " َػِِی

 ٛے(

ِْ کی ِْ کی هيٍ کَطخ ٛے حٍٝ ػِ ِْ ٝحَ ٛے حٍٝ ػِ حیک رخص یخى کٜی۔ گخ کہ ہللا ػِ 

يح کی طالٕ ؿخٍی ٍکٜ٘ی چخٛی۔، چخٛے آپ ٗے حیک ؿٔخػض پڑٛی ٛے یخ ىّ پڑٛی ٛیں یخ چخٛے آپ ٗے پی حیچ ڈی کی ٛٞة ٛےە هۘ 

 ِْ ٓیں ٛےەٗ٘خهض ػِ 

٠ ٱَُِّ "  َ٘ خ يَۡو َٔ ُٓئْح  اَِّٗ ـٰ َٔ ُؼَِ ُۡ ِٙ ٱ ٖۡ ِػزَخِى ِٓ ٍَُس  ] ە ە ە َٚ  ۡٞ "  [  )ٓذ ٓے ُیخىٙ ہللا ٓے حٓکے ػخُْ حٍٝ حّ کے ٗ٘خٓخ ٛی ڈٍطے ٛیں(28:  َكخ١َُِٓ

ِْ ٝحُے ٛی حّ کے گٔظخم رٜی يح کے كَیق ٹٜہَطے ٛیںە ػِ هخُٚ کے رـیَ هۘ  ِْ ٝحُے ٛی ٛيحیضِ يح کٞ ؿخٗظے ٛیں، ػِ ِْ ٝحُے ٛی هۘ ػِ 

ِْ حٍٝ ٗ٘خهض کٞ ىی ٛے حط٘ی ػِ  Superior evalutionٗے ؿظ٘ی  ِْ ىَٝٓی هْٔ کخ ٛٞطخ ٛے حّ ُی۔ ہللا طؼخُیٰ یں ٓگَ ٝٙ ػِ ٹَٜطے ٛ

 ٓوٍَّ کی۔ طٞ َٛ چیِ کے ىٍؿخص ٓوٍَّ کَ کے حّ ٗے کہخ کہ: حٗٔخٕ کٔی حٍٝ ٗے کٞ ٗہیں ىی رِکہ ؿذ ىٗیخ ٝ ٓخ كیہخ ٓیں حّ ٗے ىٍؿخصِ 

ض ٍ۬ "  ـٰ ٍََؿ َكُغ َى َۡ خٓءُ  َٗ َ٘ ق] ە ە ە َّٖٓ َّٗ ُٓ ٍَُس ُیٞ ۡٞ " [  )ٓیں ؿْ کے چخٛظخ ٛٞں ىٍؿخص رِ٘ي کَطخ ٛٞں( 76:  ُٓ

ٌٍْ۬ ە ە ە "  ِِی ْ  َػ ِۡ ًِٟ ِػ  َِّ ُُ َم  ۡٞ َك ق]َٝ ُٓ ٍَُس ُیٞ ۡٞ " [  ِْ ٝحَ ٛے(ِْ ٝحُے کے حٝپَ حیک ػِ ) حٍٝ َٛ ػِ  76:  ُٓ

ْؼ تْ ًظؽ هیں ُْ گب؟ کیًْکہ ًۘ shapeکب ظہْؼ لیبهت کے ظى کف  ہللا [ لیبهت کے ظى ہللا کب ظہْؼ] (  5ە17قْال ًوجؽ 

 ؟ًہیں آًب

 حط٘ی ٓوظَٜ ٗہیں ٛٞطی ؿظ٘ی آپ ٓٔخؿي ٓیں ىیکٜظے ٛٞ یخ ٓکخطذ ٓیں ىیکٜظے ٛٞە Religious world خْاة;

Religion is cosmic knowledge  ۘؿْ ٓیں ٛٔیں ِٛحٍٛخ ػ ِٗ ْ  ٝ کَطخ ٛےە یہ آپ کے كِ وٞں کخ ؿخثِٙ ُی٘خ ِّٛٞٞ کی چٜٞٹی چٜٞٹی  ّٔ طـ

 حپ٘ے طٍّٜٞ ٓے physicistکے ط٢ٓٞ ٓے ىیکٜ کَ كیَحٕ ٛٞە حیک  professionپَ ٓ٘لَٜ ٛےە ٛٞ ٓکظخ ٛے کہ حیک ٓیڈیکَ ڈحکٹَ ہللا کٞ حپ٘ے 

ٖ کے ٗکِظی ٛیںە ٓی ح١الع ر shockingِّٞ ٓے طٜٞڑی طٜٞڑی آگہی ُے ٍٛخ ٛٞ حّ کے ُی۔ کچٜ چیِیں ىیکٜ ٍٛخ ٛٞطخ ٛےە ؿٞ طٔخّ ػۘ  

 ِٕ ٌّص کے ُی۔ پڑٛظخ ٛٞں: حّ كٞحُے ٓے هَآ  کَیْ ٓیں حیک رہض رڑی هٞرٍٜٞص آیض ٛے رِکہ حکؼَ ٓیں حٓے حّ کی ُ

رَِّہخ َٝأَ "  ٍَ  ٍِ ٞ ُ٘ ُٝ رِ ٍۡ َََهِض ٱۡۡلَ َە ە ە ] ٗۡ َٓ ُِّ ٍَُسحُ ۡٞ " [  ٍٞ ٓے چٔک ؿخۓ گی()هیخٓض کے ىٕ ُٓیٖ طیَے ٍد کے ۘٗ  69:  ُٓ

َّٖٓ ََّ  ُيـِیذُ  أَ ٠ۡطَ ُٔ ُۡ ًَح ٱ ُٙ  اِ ِ٘قُ  ىََػخ ٌۡ ٞٓءَ  َٝيَ ُّٔ ؼَ  ٱُ ـۡ ِٝ َٝيَ ٍۡ ْۡ ُهََِلخَٓء ٱۡۡلَ ََّٓغ ُِڪُ  ٌٍ۬ٚ ـٰ  أَِءَُ

ِٚ ٱ َُِّ( َٕ ٝ َُ َُّ ٌَ َ َّٓخ ط  
ٍَسُ   (ٕٙ َهِِیال ٍ۬ ۡٞ ُٓ  [ ََّٔ٘  [ 62:  حُ

یخ ٝٙ ًحص ؿٞ رے هَحٍ آىٓی کی ٓ٘ظخ ہے ؿذ ٝٙ حّ کٞ پکخٍطخ ہے حٍٝ )حّ 

کی( ٜٓیزض کٞ ىٍٝ کَ ىیظخ ہے حٍٝ طْ کٞ ُٓیٖ ٓیں ٛخكذ طَٜف ر٘خطخ ہے 

ہے )ٓگَ( طْ ُٞگ )یہ ٖٓ کَ رظالإ کہ( کیخ ہللا کے ٓخطٜ کٞثی حٍٝ ٓؼزٞى 

 ] طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی [ (۶ٕرہض ہی کْ یخى ٍکٜظے ہٞە )

خ َّٓ  َُ ُٚ  يَۡلَؼ ْۡ  ٱَُِّ حرِڪُ ٌَ ْۡ  إِ رَِؼ طُ َۡ ٌَ َٗ  ْۡ ُ٘ظ َٓ َءح َٝ  َٕ ًَخ َٝ 

 ُٚ ح ٱَُِّ  َ ُِ خ خ َٗ ٍ۬ ٔ خء]  (٧ٗٔ) َػِِی َٔ ٍَُس حُِّ٘ ۡٞ ُٓ  :147 ] 

کیخ  )حٍٝ حے ٓ٘خكوٞ( ہللا طؼخُٰی طْ کٞ ِٓح ىے کَ

کَیں گے حگَ طْ ٓپخّ گِحٍی کَٝ حٍٝ حیٔخٕ ُے 

ٝٴحٍٝ ہللا طؼخُٰی رڑی هيٍ کَٗے ٝحُے هٞد ؿخٗ٘ے  آ

 ] طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی [ (۴٧ٔٝحُے ہیںە )
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 طٜٞڑی ٓی ٓوظی رٜی ٓٞؿٞى ٛےە كخَٗکہ حّ ٓیں

ٍِ  ە ە ە"  خ َّٜ َو ُۡ َٞٲِكِي ٱ ُۡ ِٚ ٱ َُِِّ  َّ ۡٞ یَ ُۡ ُي ٱ ِۡ ُٔ ُۡ ِٖ ٱ َٔ ِّ ٍَُسحُٔئٖٓ/َؿخكَ] ُ ۡٞ ُٓ  :16   ] "

؟ کٕٞ ؿخٍؽ رٖ؟ کٕٞ ٓخ حٝرخٓخ؟ " یہ ٓذ حّ ٝهض ىَٝٓی ١َف ٝٙ هیخٓض کے ىٕ کی ٟٝخكض کَطخ ٛے" کٕٞ ٓخ رخىٗخٙ؟ کٕٞ چ٘گیِ هخٕ

 ْ ٓٔکی٘ی ٓیں ٛٞں گے؟ ٝٙ کہے گخ: حد رظخٝ ە ە ە؟ پظخ ٗہیں ک

َّ  " رظخٝ طٞٓہی آؽ ِٓک کْ کخ ٛے؟    ۡٞ یَ ُۡ ُي ٱ ِۡ ُٔ ُۡ ِٖ ٱ َٔ ِّ ُ "

ٍِ "  یہ ٓذ ٓیَح ٛی طٞ ٛےە ٓیں ٛی ٝحكي ٝ هٜخٍ ٛٞںە   خ َّٜ َو ُۡ َٞٲِكِي ٱ ُۡ ِٚ ٱ َُِِّ "

ٓیٔیں کُٜٞی ؿخثیگی طٞ ہللا  ػيٙ كَٓخیخ ٛے کہ ٓخمِ رہض ٓے ٓوظِق ُٞگٞں پَ گَ ٍٛے ٛٞں گے ٓگَ ؿٞ حّ ٗے ٝ aspectsرہض ٓخٍے 

 حّ ٝهض حپ٘ی ٓخم کُٜٞے گخە رڑح ٓ٘کَ ٛے کہ آپ چیِٝں کٞ حٓی ١َف ریخٕ کَیں ؿْ ١َف ٝٙ ٛیںە حگَ حكخىیغ ٗہ ٛٞں طٞ

You are shoked into silence  ۘی حٍٝ َٛف يح حپ٘ی ٓخم کُٜٞے گخ یؼ٘ی حپ٘ی پ٘ڈُی کُٜٞے گخە ٝٙ هیخٓض کے ىٕ ٗظَ آۓ گه َِ حیٔخٕ  حٛ

 کَطی ٛےە  ruleحٓے پہ٘چخٗیں گے یہخں پہِی آیض 

رَِّہخ َٝأَ "  ٍَ  ٍِ ٞ ُ٘ ُٝ رِ ٍۡ َََهِض ٱۡۡلَ َە ە ە ] ٗۡ َٓ ُِّ ٍَُسحُ ۡٞ خد ىَٝٓح هطّ  69:  ُٓ  ] " 

َّ  " ْٛ ِٓٔٔخٗٞں ٓے ٗہیں ٛے کیٞٗکہ ْٛ طٞ کہظے ٛیں:    ۡٞ یَ ُۡ ُي ٱ ِۡ ُٔ ُۡ ِٖ ٱ َٔ ِّ ُ "

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٛیں کہ ِٓٔکض حٓی کی ٛے، رخىٗخٛض حٓی کی ٛے، ُٓیٖ حّ کی ٛے، آٓٔخٕ حٓی کخ ٛےە حّ آیض ْٛ طٞ کہظے 

   "  َّ ۡٞ یَ ُۡ ُي ٱ ِۡ ُٔ ُۡ ِٖ ٱ َٔ ِّ ُ "

ە ٛٔخٍح طٞ حّ ٓیں الم ِٓٔٔخٗٞں پَ ٗہیں ٛٞطخ کہ رے ٗک حے ہللا یہ آپ ٛی کخ ٛےە ْٛ طٞ َٗٝع ٓے ٛی حهَحٍ کَطے ٍٛے ٛیں١ّ کخ حِ 

 ّ ١َف ٛٞ گخ:ٞ ٛٔخٍے ُی۔ آیض ٛے کہ ٓخم کُٜٞی ؿخۓ گی حٍٝ ٓخم کخ ٓظخَٛٙ حِ کچٜ رٜی ٗہیں ٛے ٓگَ ؿ

رَِّہخ َٝأَ "  ٍَ  ٍِ ٞ ُ٘ ُٝ رِ ٍۡ َََهِض ٱۡۡلَ َە ە ە ] ٗۡ َٓ ُِّ ٍَُسحُ ۡٞ " [  ٍٞ ٓے چٔک ؿخۓ گی( )ُٓیٖ طیَے ٍد کے ۘٗ  69:  ُٓ

ٓۘ  ٓگَ ٗخیي حّ ٝهض رٜی آٗکٜٞں پَ كـخد ٛٞە ُٓیٖ پَ ىٝ  ultraطیِ ٛے حٍٝ ىَٝٓے کی  infraredظخە حیک کی ٍٝ حیک کۘ َؿخ حؿخٍٗٞ ٛیں حیک 

violet  ۘٓ ظے کٞ ىیکٜٞ طٞ حّ کٞ ٗیطخٕ ٗظَ آ ؿخطخ ٛےە حگَ حیک ٛی َؽ کٞ ٓالثکہ ٗظَ آ ؿخطے ٛیںە کۘ رہض طیِ ٛےە آپ ٗے ىیکٜخ ٛٞ گخ کہ 

َِ  َُٓیٖ پ حیٔخٕ ٓیں حٍٝ ىَٝٓٝں ٓیں كَم ٛٞ گخە حیک حپ٘ے  ىٝ ؿخٍٗٞٝں کٞ ػِیليٙ ػِیليٙ ٓوِٞم ٗظَ آطی ٛے طٞ هیخٓض کے ىٕ رٜی حٛ

 گخٍ ىیکٜیں گے حٍٝ ىَٝٓے پٍَٝىِ  ٍٞ ٓے ٓخمِ حیٔخٕ کے ۘٗ 

ٍِ "  کخ ؿالٍ ىیکٜیں گےە  خ َّٜ َو ُۡ َٞٲِكِي ٱ ُۡ ِٚ ٱ َُِِّ "

کے  relationshipٍٞص کے کَ ٓـٜے حیک هخطٕٞ کخ ه٢ ٓال، ؿْ ٓیں حٗہٞں ٗے ُکٜخ کہ رخهی رخطٞں کخ طٞ آپ ٗے رڑح ًکَ کیخ ٛٞح ٛے، َٓى ٝ ػ

 کی ٛےە speechکے رخٍے ٓیں ٗہ آپ ٗے کٞة کظخد ُکٜی ٛے، ٗہ کٞة  family relationshipرخٍے ٓیں حٍٝ 

And she was very right. You pray to God and request to God for me also and ‘ Inshah Allah Talaa ’ next time will meet 

ٛٞ ؿخثیں یخ  defensive ىں گےە پَٜ رہض ٓخٍی هٞحطیٖ ٓـٜ ٓے ٗخٍحٝ ٛٞں یخ ٍحٟی ٛٞں حٍٝ رہض ٓخٍے َٓکٞ کُٜٞی chapterْٛ حّ 

aggressive  ؿخثیں طٞ ٓیں ٗے ّٓچی رخص ٍَٟٝ کَٗی ٛےە حگَ ہللا ٗے ٓٞهغ ىیخ، حؿخُص رو٘ی طٞ کٔی ٞٛmajor session  ٓیں حّ حیک

 هخٙ ٟٓٞٞع پَ رخص کَٝں گخە 

Looking at the modern text of the life it is very important that ladies particularly working ladies should be able to adjust. 

َٖٓ  ُِّ َٝطُِؼ خُٓء  َ٘ َّٖٔ طَ ِٓ َي  ِۡ ُٔ ُۡ ُِِع ٱ َٝطَ٘ خُٓء  َ٘ َٖٓ طَ َي  ِۡ ُٔ ُۡ ِي طُۡئط٠ِ ٱ ِۡ ُٔ ُۡ َِِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ خٓءُ  ُه َ٘ َٖٓ طَ  ٍُّ ٌِ طُ َٝ خُٓء  َ٘ َُ طَ َوۡی ُۡ ٠ۡء ٍ۬  رِیَِيَى ٱ َٗ  َِّ ًُ  اََِّٗي َػ٠َِٰ 
( ٌٍَ۬ ََحٕ : ( َٕٙهِيي ٍَُسآُِؼٔ ۡٞ ُٓ [26 ] 

ُٞں کہجے کہ حے ہللا ٓخُک طٔخّ ِٓک کے آپ ِٓک ؿْ کٞ چخہیں ىیيیظے ہیں حٍٝ ؿْ ٓے ملسو هيلع هللا ىلص)حے ٓلٔي ( آپ )ہللا طؼخُٰی ٓے( ی

حٍٝ ؿْ کٞ آپ چخہیں ؿخُذ کَىیظے ہیں حٍٝ ؿْ کٞ آپ چخہیں پٔض کَىیظے ہیں آپ ہی کے حهظیخٍ ٓیں  چخہے ِٓک ُے ُیظے ہیں
[ہےٓذ رٜالثیەرالٗزہ آپ ہَ چیِ پَ پٍٞی هيٍص ٍکٜ٘ے ٝحُے ہیں ە   ]طَؿٔہ: حَٗف ػِی طٜخٗٞی 

http://www.alamaat.com/
http://www.alamaat.info/
http://www.alamaat.org/
http://www.alamaat.com.pk/


ۘقلطبِى ًِظیؽ 

 [ حَُٔح ]

 پؽّفیكؽ ازوع ؼفیك اضتؽ
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ٓالُٓض کَٗے ٝحُی هٞحطیٖ کٖٞٗ کَ ٍٛی ٛیں کہ ٝٙ حٓالّ کٞ، ہللا کٞ حپ٘ے هَیذ ٍکٜظے ٛٞۓ ٓؼخَٗے ٓیں کْ ١َف ُٗيگی کٞ ُٓخٗے 

یٖە ؿٞں ؿٞں ُٓخٗے ريُظے ٛیں طٞ ٓؼی٘ض ريُظی ٛے حٍٝ ٓؼخَٗص ريُظی ٛے حٍٝ حٕ طزيیِیٞں کٞ ْٛ کے طوخٟٞں کے ٓطخرن گِحٍ ٓکظی ٛ

 ٗہیں رٜال ٓکظےە ٝٙ طزيیِیخں َٛ ؿگہ آثیں گجیں، ٍیڈیٞ آثیں گے، ٹیِی ٝیژٕ آثیں گے، کٔپیٞٹَ آثیں گےە

We should not be afraid of these changes  

کی حٓخّ ٠ٓز١ٞ ٍکٜ٘ی ٛٞطی ٛے کہ  relationshipيح کے ٓخطٜ ٛٔخٍے طؼِن حٍٝ ٔیں ر٘یخىی ١ٍٞ پَ هۘ حٕ طزيیِیٞں کٞ هزٍٞ کَطے ٛٞۓ ٛ

ٓخّ ُیٖ حُؼخريیٖ کے پخّ حیک ٗوٚ کَطخ چِٞں کہ حِ  quoteيح ٓے ىٍٝ گ۔ رـیَ ُٓخٗٞں کٞ هزٍٞ کَطے چِے ؿخثیںە ٓیں یہخں ىٝ رخطیں ْٛ هۘ 

يح ُٓیٖ کی گہَحثیٞں ٓیں رٜی ىیکٜ ُیظخ حٍٝ رخَۓ کخث٘خص ٓیں رٜی ىیکٜ ُیظخ ٛےە یہ ے کہ هۘ گیخ حٍٝ کہخ کہ ٍٓٞس كيیي ٓیں ؿٞ یہ ُکٜخ ٛ

کہ آؽ کے ُٓخٗے طک  ںٓخّ ُیٖ حُؼخريیٖ ٗے ؿٞ ؿٞحد ىیخ ٝٙ ٓیَے ُی۔ رڑح كیَحٕ کٖ ٛےە ٓیں ٓٞچظخ ٛٞحِ  ّ ٝهض ك٠َصِ کیٔے ٛٞطخ ٛے؟ حۘ 

 ٓخّ کی ٗظَ گتە حٗہٞں ٗے کہخ:حِ 

كی آهَحُِٓخٕ " " ُِٗض ُِٔظؼویٖ  

آهَ کے ُٞگ آثیں گے طٞ حٕ کٞ یہ رخص رڑی آٓخٗی ٓے ٓٔـٜ آ ؿخۓ گیە ؿذ  ۓ گیە ؿذ ُٓخٗہءآحے ىحٍٗ٘ٞ! طـٜے یہ رخص ٗہیں ٓٔـٜ 

هزَ ىیں گے طٞ حٕ کٞ پظخ چَ ؿخۓ گخ، ؿذ  حیکَٔے ٗکِیں گے طٞ حٕ کٞ پظخ چَ ؿخۓ گخ، ؿذ ُٞگ  ٝپَ ٓے ٓکخة ُیذ ُٓیٖ کے ًهخثیَ کیحۘ 

يح کیٔے ٗہیں ىیکٜ ُیں گے طٞ حٕ کٞ پظخ چَ ؿخۓ گخ کہ حگَ حٗٔخٕ ُٓیٖ کے رخ١ٖ ٓیں ىیکٜ ٓکظخ ٛے طٞ هۘ ٓے يٍ ؿٜخٗک٘ے ٝحُی آٗکٜ حٗ

ٓی ١َف حیک ٛخكذ ك٠َص ؿٞحد ىیخە حِ  exactٓخّ ُیٖ حُؼخريیٖ کی رٜیَص کہخں طک آة حٍٝ حٗہٞں ٗے کظ٘خ ىیکٜ ٓکظخە ٓیں كیَحٕ ٛٞں کہ حِ 

ّ  ػزيہللا رٖ ػ ِٖ کے پخّ چِے گ۔ حٍٝ کہخ کہ حِ  زخ ّ   ر ٍ  ػزخ ػخ ىی ٛے ٛٔیں کٞة ِٓٔہ ىٍپیٖ ٛٞطخ ٛے طٞ ْٛ ٗے ىۘ  ! آپ کٞ ہللا کے ٍٓٞ

کْ ٛٞ ؿخطی ٛے طٞ آپ ٓے ٍٛ٘ٔخة ُے ُیظے ٛیں ٓگَ ؿذ  understandingآپ کے پخّ آؿخطے حٍٝ ىیٖ ٓیں کٞة ِٓٔہ پیيح ٛٞطخ ٛے یخ 

 طٜخ، حٗہٞں ٗے كَٓخیخ:  validکے پخّ ؿخثیں گےە ٓٞحٍ آپ ٗہیں ٛٞں گے طٞ پَٜ ُٞگ کْ 

" حُوَإٓ یلَٔ ء حُِٓخٕ " )َٛ ُٓخٗہ هَإٓ کی حپی طلٔیَ کَے گخ(  

ٝٛی ٍٛیں گجیں، ٗٔخُیں پخٗچ ٓے طیٖ ٗہیں ٛٞں  Basicsهَإٓ طٞ ٝٛی ٍٛیگخ ٓگَ حّ کی طلٔیَ کے حٗيحُ طٜٞڑے طٜٞڑے ٍَٟٝ ريُیں گےە 

ٓۘ گجیں  ٓیں حکؼَ ٓٞچظخ کہ حگِی َٓطزہ ٠ٍٓخٕ ٓیں َٛ ٍُٝ حیک ر٘يے کٞ  )ٛخں حیک ىٝ ُحثي طٞ ٛٞ ٓکظے ٛیں(ہیں ٛٞں گے ٍُٝے کْ ٗ ٖ ُٞ()

کَ ىیں طٞ پَٜ ٛٔخٍے ُی۔ ٛی ٓٔخثَ پیيح ٛٞطے ٛیں،  refuseکیخ کَٝں گخە رؼٞ حٝهخص ْٛ هٞى ٛی کٔی چیِ کٞ  restکٜخٗخ کٜال کَ هٞى 

ِٓ  هَٜ کے رخٍے ٓیں ؿٍٞ کَٝ آپ ٗٔخُِ  یَ پَ ٛٞں، کْ ٓوخّ پَ ٛٞں، کْ ؿگہ ٛٞں؟ ِٓے کی کہ ؿذ ٓٔخكَ چِظخ ٛے طٞ گ٘ظخ ٛے کہ کظ٘ے 

رخص یہ ٛے کہ ُٞگ کہظے ٛیں کہ ْٛ طٞ گخڑی پَ آٍحّ ٓے ٓلَ کَ ٍٛے ٛیں، پہِے ُٓخٗے ٓیں گٜٞڑے  طٜے، حد طٞ آپ کخٍ ٓیں ٓلَ کَ 

آىٓی گَطخ ٛے طٞ حط٘ی ؿِيی ٗہیں َٓطخ ؿظ٘خ حیکٔیڈٗٹ ٓیں َٓ ؿخطخ ٛےە ٓٞحٍ  ٍٛے ٛٞ ، حّ ٓیں کیخ طکِیق ٛے ە ە ە ىیکٜی۔ گٜٞڑے ٓے

ّ یہ ٛے کہ آپ کیٞں حّ ٗکظے کے پیچٜے پڑ گ۔ ٛٞ؟ ٝٙ رٜی ٓٞحٍی ٛے، یہ رٜی ٓٞحٍی ٛے، حّ کے حٝپَ رٜی ٗٔخُ پڑٛ ٓکظے ٛٞ، حِ 

طیِ ٍكظخٍ کخٍ ٓے حطَ کے ٗٔخُ پڑٛ٘خ حٍٝ گٜٞڑے کٞ طٜٞڑی  آپ ٓـٜے رظخی۔ کہ ٓڑک پَ چِظی ٛٞة ٝیٔے حَٛٞ   کے حٝپَ رٜی پڑٛ ٓکظے ٛٞە

ىیَ کٜڑح کَ کے ٗیچے حطَ کے ٗٔخُ پڑٛ٘خ، ىٝٗٞں ٓیں ٓے کٕٞ ٓخ کخّ آٓخٕ ٛے؟ حگَ گٜٞڑے ٓے ٗیچے حطَ کے ٗٔخُ پڑٛ٘خ آٓخٕ ٛے طٞ پَٜ 

ّ پَ رٜی حٓی ١َف ٗٔخُ پڑٛٞ گے آپ کٞ ٓٔـٜ ٗہیں آطی کہ َٛ ٓٞحٍی ؿٞ ريُظی ؿخطی ٛے ٝٙ حّ ُٓخٗے کی ٗ٘خهض ٛےە آپ ح

 پَٜ ٛےە  milesٗے پڑٛی طٜیە حٓی ١َف  َُٞک   ؿیٔے حّ ُٓخٗے پَ ٛخكذِ 

 ۘٓ اّل ٗے حٍٗخى كَٓخیخ کہ هَٜ پچٜظَ ٓیَ پَ ٛے، کٔی كکیْ حیک رخص ؿٞ ٓـٜے ٓٔـٜ ٗہیں آطی ٛے ٝٙ ٓیں آپ کٞ ٓٔـٜخىٝں کہ کٔی 

ِْ  ٗے کہخ کہ پی٘ظخُیْ ٓیَ پَ ٛے، کٔی ٗہ کہخ کہ  حڑطیْ ٓیَ پَ ٛےە ٓیں حیک ىكؼہ رہض كیَحٕ ٛٞح، ٓیں ٗے حیک حچٜے پڑٛے ُکٜے ػخُ

ىیٖ ٓے پٞچٜخح کہ ٓـٜے رظخٝ کہ هَٜ ' ٓیِٞں ' پَ ٛے یخ ٓلَ پَ ٛےە یؼ٘ی حگَ پی٘ظخُیْ ٓیَ ٓے ٓیں چٞحُیْ ٓیَ پَ ٛٞح طٞ ٓیں ٓٔخكَ 

کہ آپ کخ ٓلَ حیک کیلیض ٛے، ٓلَ ٓیِٞں پَ ٗہیں رِکہ یہ حیک کیلیض ٛے، حد ٛٞں کہ ٓوخٓی ٛٞں ە ە ە ر٘یخىی ١ٍٞ پَ ٓٞحٍ یہ ر٘ظخ طٜخ 

َ   حّ کخ ًٍح حٗيحُٙ ٖٓ ُٞ، ٓیں ٗے ك٠َصِ  َ   کے كظخٝی ٓیں پڑٛخ طٞ پظہ چال کہ ؿ٘خدِ  ػٔ طیٖ کّٞ پَ ٓلَ کی ٗٔخُ پڑٛظے طٜےە روخٍی  ػٔ

ٓيی٘ہ ٓے رخَٛ  ػِی   ە روخٍی ٓیں كيیغ ٓٞؿٞى ٛے کہ ؿ٘خدِ ٓیں ٛے کہ ك٠َص ػِی کَّ ہللا ٝؿہہ ٗہَ ٓے ٗکِظے ٛی پڑٛ ُیظے طٜے

! ٗے كَٓخیخ کہ ٹٜہَٝ ٓیں ىٝ ٍکؼض ٗٔخُ پڑٛ ُٞںە ُٞگٞں ٗے کہخ: یخ ػِی   کْ آیخ کہ ٝحپْ ُٞٹ آٝ ؿذ ٝحپْ آٗے ُگے طٞ ك٠َص ػِی  آۓ طٞ كۘ 

َ   behaveّ ١َف حۘ  " آپ ؿٍٞ کَیں کہ ػِی  ، حٗہٞں ٗے كَٓخیخ، "ْٛ حرٜی ٗہَ ٓیں ىحهَ طٞ ٗہیں ٛٞۓ ٗہَ طٞ یہ ٗظَ آ ٍٛخ ٛے ّ حِ  کَیں، ػٔ

 ؿخٶکَیں حٍٝ ٛٔخٍے پیچٜے حٹٜظَ ٓیَ پڑے ٛیںە حد یہ حیک ظخَٛی چیِ ٛے کہ ؿذ آپ پخٗچ ٓیَ پَ رٜی چِے  ١behaveَف 

Where you are not easy 

طکِلی، ٝٙ آٓخٗی ٗہیں ٍکٜظے طٞ ٝٙ چخٛے  ؿہخں آپ حپ٘ی َٟٓی ٓے رخطٜ ٍّٝ ٗہیں ڈٛٞٗڈ ٓکظے، ؿہخں کٔی کے گَٜ ؿخ کے ٝٙ رے

 ىّ ٓیں ىٍٝ ٛٞ یخ پچیْ ٓیَ ىٍٝ ٛٞ آپ ٓٔخكَ ٛٞە

Where ever you are uneasy 

  ٍ  ٗے كَٓخیخ: ك٠ٞ
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 کڑح ٛے "" ٓلَ ػٌحد کخ ٹۘ 

ٝٛخں آپ ٓٔخكَ ٛٞە ٓلَ پیيح ٛٞ گیخ  کیٞٗکہ حّ ٓے ر٘یخىی ١ٍٞ پَ حیک رے آٍحٓی حٍٝ طکِیق کخ حكٔخّ پیيح ٛٞطخ ٛےە ؿہخں حكٔخِّ 

كَٝ کَٝ ٓیں حیک ٗہَ ٓیں ٛٞ، ٓیں حّ ٗہَ کے رخُحٍ یخ كالں ؿگہ ؿخطخ ٛٞںە ٓـٜے هیخٍ آطخ ٛے کہ ٓیَے پخّ حط٘خ ٹخثْ ٛے کہ ٝحپْ  

پ٘ے ّ ٗہَ ٓیں ٓـٜ پَ ٓلَ کی ٗٔخُ ٝحٍى ٗہیں ٛٞطی ٓگَ ؿْ ُٔلے ٓیں آپ حؿخ کے آٍحّ کَ کے ٟٝٞ کَ کے ٗٔخُ پڑٛ ُٞں گخ، چ٘خٗچہ حۘ 

کَٗخ ٍَٟٝی ٛے، ر٘یخىی  sort outٓلَ پڑٛ ٓکظے ٛٞە حّ هْٔ کے ٓٔخثَ کٞ حد ٛٔخٍے ُی۔  ٗہَ ٓے رخَٛ ٗکِظے ٛٞ طٞ آپ ٗٔخُِ 

ٌٓٛذ پَ ٓٞحٍ حٹٜخۓ رـیَ ؿٞ حپ٘ی ؿگہ پَ رہض ٠ٓز١ٞ حٍٝ ٛلض ٓ٘ي ر٘یخى پَ کٜڑح ٛے حٍٝ هٜٞٛی ٓطخُذ ٍکٜظخ ٛے ٛٔیں حپ٘ی ٌٓٛذ 

 ٍٜٞح ٓخ ريُ٘خ ٛٞ گخەکٞ ط understandingکی 

 

 کب اضتتبم ____________________ چْتِب لیکچؽ اّؼ قْاالت___________________ 

لطیؽتوّت ثبِ  

 

کے( کظخد کی ٓکَٔ کٔپُٞٗگ حهظظخّ پٌیَ ٛٞةە ، ی٠ٍٓٞخٕ حُکَیْ ٝیں ٗذِ  27ء )ؿٔؼظہ حُٔزخٍک، 2011حگٔض  26آؽ ٍٓٞهہ:   

 لجْل فؽهبۓ، )آهیي ثن آهیي ( ی ُے، ہللا تؼبل ؼقْلۖ هیؽا یہ کبم ًػؼِ

 ػبّں هیں یبظ ؼکِی۔ گبەشکؽیہ; ظۘ

miristhere@yahoo.com ( ¦ Composerٍُٞ پٛالف حُيیٖ ٓیَ )کٔ ذ: ں کخ ١خُِ ؤػخىۘ 
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Confusion ¦   لدِياۘ

ں ثؽاۓ هہؽثبًی هطلغ فؽهبئیںەلؽآى کے ًوجؽؾ ثشوْل قْؼح کے ًبم چبہی ظؼج غیل آیبتِ   

 ظؼقتگی  کٌفیْژى طسفہ ًوجؽ

  ٍٓٞس حٍٝ آیض ٗٔزَ  

  = کَ یَؿؼٞح حُی حَٛ 74

 ًشبًعُی ظؼج غیل پتہ پؽ کؽیں ثػؼیؼہ ای هیلە

 

Salah Ud Din Mir 
miristhere@yahoo.com 
 
Ch. Shabbir Ahmed 
info@alamaat.com 
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Darwinian Theory’s illustration 

 

ۡۡۡۡۡ 

 

HumanEvolution 

Human evolution has been a process of vertical evolution, just like much other organic evolution on earth. Anthropology is study of human beings from a biological, 

social, and humanistic perspective. The field of anthropology is divided into two major areas: physical anthropology deals with the biological evolution and the 

physiological adaptations of humans; sociocultural anthropology concerns with the ways in which people live in society—that is, the ways in which their language, 

culture, and customs develop. We are interested in biological evolution here. Note that the following picture of human evolution is pieced together by scientists 

based on fossils they got in the regions of Africa, Europe and Asia; therefore, it is possible that some of the picture presented here may be disputed. 

 

During the period between 1 million to 3 million years ago the descendants of present day humans, called Homo Habilis (refer to Figure above) coexisted in East 

Africa with other advanced man-ape forms known as Australopithecus Boisei and Australopithecus Robustus. They (Homo Habilis) stood 1.5 meters (approximately 5 

feet) tall and weighed 45 kilograms (approximately 100 lb.). Their brain size was between 600 and 800 cubic centimeters. They had started using tools more than 3 

million years ago, so the name Homo Habilis, meaning handy human. Earliest known use of tools by human ancestors in Africa is dated to about 2.5 million years 

ago. This shows that early human ancestors were also eating meat. It is not clear though, if Australopithecus Boisei and Australopithecus Robustus were also using 

tools. Australopithecus Boisei and Australopithecus Robustus were mostly vegetarian, Homo Habilis added meat to its diet by both hunting and scavenging. 

The descendants of these three known species of hominids lived in present day Ethiopia and surrounding regions, between 3 to 5 million years ago, called as 

Australopithecus afarensis (refer to the Figure above). These ancient ancestors of humans lived in savannas and woodlands of Africa, and walked on two legs 

(thereby had their hands free to use tools) and were mostly vegetarian. Their brain size was no more than that of present day Chimpanzees (400 to 500 cubic  

centimeters) and possessed somewhat large, projecting canine teeth. The nature of human evolution before the age of Australopithecus afarensis is uncertain; 

between 7 and 20 million years ago, plenty of apelike animals were widely distributed in African and Eurasian continents. 

Homo Habilis led their way to the next step in human evolution, called as Homo Erectus. The brain size of this human like creatures steadily rose to ,140 

cubic centimeters. Finally, the present day humans evolved along these lines of vertical change, called Homo sapiens. Homo erectus evolved into Homo apiens 

200,000 to 300,000 years ago. These early Homo sapiens were not identical to that of present day humans (since the evolutionary change in human volution is 

Australopithecus Afarensis 

( 5 – 3 million ears ago in eastern and 
southern Africa ) 

Homo Habilis 

( 2 million years ago in eastern Africa, 
1.5 meters tall and weighed 45 Kg ) 

Homo Erectus 

( 1.5 million years ago in Africa, 
Europe and Asia ) 

Homo Sapiens 

( 0.5 million years ago to present day ) 

Homo Sapiens Neanderthalis 

( 100,000 – 35000 years ago in Europe, 
Extinct ) 

Australopithecus Boisei 

( 2 million years ago in eastern 
Africa, 1.5 meters tall, Gorilla like,  

Extinct ) 

Australopithecus Robustus 

( 2 million years ago in southern 
Africa, 1.5 meters tall, Gorilla like,  

Extinct ) 

Darwinian Theory of Evolution 
Darwin, Charles Robert (1809-1882) wrote a book about  
evolution called On the Origin of Species in which he  
discussed his theory of evolution by Natural Selection.  
Hence, he became founder of widely accepted modern  
evolutionary theory, which forms a basis for many disciplines  
of science. The modern interpretation of Darwin's Theory is  
Neo-Darwinism; it incorporates all the knowledge of  
evolution of the present day from genetics, ecology and  
other disciplines. 
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gradual), modern human body shape first appeared 90,000 years ago. One more group of humans classified as Homo Sapiens Neanderthalis ived in Europe about 

100,000 years ago. They are believed to be branched out from Homo Erectus. It is not clear if there were any interbreeding between 

Homo Sapiens and Neanderthals. They became extinct 35,000 to 40,000 years ago. Some scientists though, believe that they are parallel evolution to that of 

human evolution and are not branched out of Homo erectus (this is due to their appearance: a low, Sloping forehead, large brow ridge and a large face 

withoutchin). Homo sapiens or present day humans are classified as mammalian order primates. Bipedalism or walking on two legs, which evolved 3 to 5 million 

years ago, led to number of skeletal modifications in the mower spinal column, pelvis and legs. Modern human brain size is between 1300 and 1500 cubic 

centimetres. The increase in brain size may be related to human behavior. Starting from east and southern Africa, they started moving outward 500,000  years ago. 

They learnt crossing oceans about 50,000 years ago and reached several islands and Australia. It is only less than 30,000 years ago, that humans reached Americas. 

In the earlier stages of human evolution (more than 1 million years ago) there was a pattern of sexual dimorphism (having different forms for males and females). 

Males had height more than 1.5 meters and weighed about 68 Kg while females had a height of 0.9 to 1.2 meters and weighed about 27 to 32 kg. This difference 

started vanishing 1 million years ago. Another difference between ancient humans and modern humans is the gradual ecrease in sizes of face, jaws and teeth. As 

the face, jaws and teeth became smaller, the brain size expanded. Thus, the relatively small face of modern humans is located below, rather than in front of, the 

large, expanded brain case. 

 

Modern day human beings show continuous variation from one region to another. This evolutionary change is believed to have started from Homo erectus when 

they started to spread all over the continents of Africa, Asia and Europe about a million years ago. In the opinion of some scientists, human development since the 

time of Homo Erectus has been one of continuous, in-position evolution. That means, they have been continuously adapting to the local conditions of the 

regions where they settled and started to evolve toward Homo sapiens. Other scientists believe that the racial differences are a relatively recent phenomenon. 

It is believed that sometime during 10,000 years ago, language developed among humans as a part of social interaction. It is during this period that humans began 

to domesticate plants and animals. This agricultural revolution led to human societies and eventually led to human civilization. 

Darwin's theory of evolution due to natural selection is based on the following assumptions: 

1. There are inheritable variations among the members of a population; 

2. Many more individuals are produced each generation than can survive and reproduce. This statement is based on Malthus' observation that populations 
can increase geometrically (1-2-4-8-16) while the food supply can increase only arithmetically (1-2-3-4-5); 

3. Individuals with adaptive characteristics are more likely to be selected to reproduce by the environment; 
4. Gradually, over long periods of time, a population can become well adapted to a particular environment; 
5. The end result of organic evolution is many different species, each adapted to specific environments 

Support for Darwin's theory of evolution came from tortoises and finches on the Galapagos Islands, an archipelago 600 miles west of the coast 
of Ecuador. 

 All are "variations on a theme" 

 Each island has its own unique species 

 

 

Darwin could not account for either mechanism of trait transmission or the basis of variability among individuals 

1. Was a contemporary of Mendel, but apparently did not know of his work. 

2. Weakness is compensated by neo-Darwinism or synthetic theory of evolution, developed in the 1930's and 1940's. 
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Scientific evidence supports evolution 

Fossils 

 Types include actual preservation, petrification, imprints, molds, casts, footprints & trails, borings, and coprolites. (You gotta be a special person to do 
research on coprolites.) 

 

 Can be dated by radioactive isotopes in fossil or in geological formation in which fossils are found 

 Requires long periods of time and unusual conditions for fossil preservation 

 Some are still alive!! 

 Homologous features 

 

 Comparing the structural details of features found in different but related 
organisms reveals a basic similarity. 

 Quintessential example is the forelimb of mammals - human arm, cat forelimb, 

whale front flipper, bat wing. 

Although function is quite different, "there is no over-riding mechanical reason for them to be 
so similar structurally." 

 Comparing the structural details of features found in different but related 

organisms reveals a basic similarity. 

 Quintessential example is the forelimb of mammals - human arm, cat forelimb, 

whale front flipper, bat wing. 

 Although function is quite different, "there is no over-riding mechanical reason for 

them to be so similar structurally." 

 

Homoplastic features 

 Reflect responses of dissimilar organisms to identical environmental challenge, e.g. flight led to evolution of wings in arthropods and birds. 

 Similarity of desert euphorbs and cacti reflect responses to hot, dry environments. 

Developmental features are retrained in vertebrate embryos 
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 All vertebrate embryos have segmented muscles, gill pouches, a tubular heart without left & right sides. 

 "Evolution is a conservative process, and natural selection builds on what has come before rather than starting from scratch." 

The Genetic Code is Universal 

Proteins indicate degree of relatedness. Differences in Amino Acid Composition of the Protein Cytochrome C obtained from a  

Variety of Organisms on the Evolutionary Scale. (FromAtlas of Protein Sequence and Structure, 1967-68 by Margaret O. Dayhoff and  

Richard V. Eck. Washington D.C.: National Biomedical Research Foundation. 

Number of different amino acids found in human cytochrome C as opposed to selected organisms 

 Organism # of amino acids different Where they are compared to humans in the phylogenetic tree. 

Human 0 Self (Family Hominidae, Order Primates) 

Monkey 1 Different family (Pongidae), same order (Primates) 

Pig, bovine, sheep 10 

 

Different order (Carnivora), same class (Mammalia) 

Horse 12 

Dog 11 

Rabbit 9 

Chicken, Turkey 13 

Different class (Aves), same phylum (Chordata) - homeothermic 

Duck 11 

Rattlesnake 14 

Different class (Reptilia), same phylum (Chordata) - poikilothermic 

Turtle 15 

Tuna 21 Different class (Ostheichthys), same phylum (Chordata) - poikilothermic 

Moth 31 Different phylum (Arthropoda), same Kingdom (Animalia) 

Candida fungus 51 Different Kingdom (Fungi) 

Evolutionary hypotheses can be tested experimentally 

 For guppies, size, color, and time required to reach sexual maturity are genetically determined 

 When populations of guppies are transferred to "high predation areas", they become smaller, and reach sexual maturity sooner. 
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FOXP2 

The eloquent ape: genes, brains and the evolution of language 
Simon E. Fisher* and Gary F. Marcus‡ 
Abstract | The human capacity to acquire complex language seems to be without parallel in the natural world. The origins of this remarkable trait have long resisted adequate explanation, but advances 
in fields that range from molecular genetics to cognitive neuroscience offer new promise. Here we synthesize recent developments in linguistics, psychology and neuroimaging with progress in 
comparative genomics, gene-expression profiling and studies of developmental disorders. We argue that language should be viewed not as a wholesale innovation, but as a complex reconfiguration of 
ancestral systems that have been adapted in evolutionarily novel ways. 

Linguistics 
The scientific study of 
language. 

Phonetics 
The study of the production, 
perception and physical 
properties of speech sounds. 

Phonology 
The study of the sound systems 
of languages and the ways in 
which speech sounds can be 
combined. 
 

Cerebral cortex 
The outer layer of the 
mammalian cerebrum, which is 
involved in processes such as 
sensation, perception, 
cognition and (in humans) 
language. 
 
*Wellcome Trust Centre for 
Human Genetics, University 
of Oxford, Roosevelt Drive, 
Oxford OX3 7BN, UK. 
‡Department of Psychology, 
New York University, 
6 Washington Place, New 
York 10003, USA. 
Correspondence to S.E.F. 
e-mail: simon.fisher@well. 
ox.ac.uk 
doi:10.1038/nrg1747 

Human language seems to be unique in the natural world. Non-human 
communication is predominantly restricted to simple messages such as 
alarm calls and identification signals, with little in the way of complex 
structure1,2. By contrast, the average human has access to a 
vocabulary of tens of thousands of words and can, guided by an 
intricate set of structural rules, assemble them into a potentially infinite 
number of meaningful sentences, referring not only to the here and 
now, but also to the past, the future and the abstract3,4. 
Remarkably, this rich linguistic system is usually acquired without 
conscious effort or formal instruction. The drive to acquire language is 
so robust that a lack of aural input does not necessarily abate it; deaf 
babies who are exposed to sign language babble using their hands5, 
and deaf children who have had little access to sign-language input can 
develop language-like gesture systems6. In comparison, no other living 
primate naturally acquires more than a few signals, and these are 
combined in rudimentary ways2. Given such sharp distinctions 
between communication in humans and that found in other species, 
language has often been investigated as an isolated phenomenon. 
Experts in linguistics have studied aspects of language that include its 
sound systems (phonetics and phonology), the ways in which words 
can be put together from smaller meaningful units (morphology), and 
the principles that govern sentence construction (syntax) and meaning 
(semantics), with little or no reference to the biology or psychology of 
non-human species. Similarly, neuroscientists who seek to understand 
the neural basis of human communication have tended to focus their 
attention on two regions of the cerebral cortex that were thought 
 
 

to provide specialized human-specific ubstrates for processing 
language — Broca’s area (commonly described as the seat of 
grammar) and Wernicke’s area (described as the seat of meaning 
and sound structure)7,8. 
These efforts have proved effective for many purposes, such as 
clarifying the nature of language (BOX 1) and probing 
electrophysiological activity in the brain 
during the production or comprehension of a sentence. Even so, 
although researchers have made progress by studying language 
purely on its own terms, it does not follow that language should be 
studied in this way. Few 
if any phenotypic traits are entirely without precedent. 
The avian wing, for example, can be thought of as a specially 
modified version of the basic vertebrate forelimb — an idea that is 
supported by a well-described molecular and developmental 
basis9. As suggested by Darwin over a century ago10, the 
behavioural and cognitive peculiarities of Homo sapiens — 
including our extraordinary capacity for language — should be 
similarly explicable as the product of descent with modification17. 
Here we argue that with recent progress  across many disciplines 
— including genetics and genomics, which are the focus of this 
article — the scientific community is finally approaching a position 
in which it can fulfil Darwin’s promise.  
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The FOXP2 gene. 
The first direct evidence of a specific gene that influences speech and language acquisition has come not from complex traits, but from an 
unusual autosomal dominant form of communication disorder101 that is caused by mutation of the forkhead box P2 (FOXP2) gene, which 
encodes a forkhead box transcription factor102. The con-sequences of FOXP2 disruption differ from typical SLI in that they include prominent 
difficulties in learning and producing sequences of movements that involve the mouth and lower part of the face103. Affected individuals have 
problems with speech articulation (developmental verbal dyspraxia or DVD), which are accompanied by wide-ranging deficits in many aspects 
of language and grammar104,105. Crucially, although general intelligence varies among individuals who carry the same FOXP2 mutation, speech 
and language deficits are always evident, even for children with normal non-verbal intelligence105. Moreover, the associated problems with 
processing language and grammar are not exclusively tied to speech — they are evident in the written domain and occur for comprehension as 
well as expression105. (For more detailed discussion see REFS 47,106,107.) The link between FOXP2 and disordered language was initially 
identified through genetic studies of a large three-generational family (known as KE)108,109, in which affected members carry a heterozygous 
missense mutation that alters the DNA-binding domain of the FOXP2 protein102 (FIG. 1a). The KE substitution markedly affects the function of the 
encoded protein (J. Nicôd, 
S.C. Vernes, F.M. Elahi, A.M. Coupe, L.E. Bird and S.E.F., unpublished observations). FOXP2 mutations are not a predominant cause of 
language impairment110; however, a second heterozygous point mutation in FOXP2 was recently identified that co-segregates with speech and 
language deficits in another family111. This nonsense mutation severely truncates the protein, deleting essen-tial functional motifs, including 
protein–protein interac-tion domains, the DNA-binding domain and suspected nuclear localization signals111. Independent chromosomal aberrations 
(including translocations and deletions) that disrupt FOXP2 are associated with speech and language deficits102,109,112. 
    
A naive view of language evolution might predict that genes such as FOXP2 are unique to humans, or at least are substantially different in non-
speaking spe-cies. Instead, the FOXP2 sequence is highly conserved, even in distantly related vertebrate species 113–115. Despite this 
conservation, there has been a profound (>60-fold) increase in amino-acid substitution rate in the human lineage114 — of 3 substitutions that 
distin-guish the human FOXP2 protein from its mouse coun-terpart, 2 occurred on the human branch after splitting from the chimpanzee113 (FIG. 

1b). (The acceleration is unlikely to be due to relaxation of functional constraint, because the FOXP2 protein shows little polymorphism in current 
human populations110.) Examination of the human within-species variability in intronic sequences that flank the substitutions indicates a 
selective sweep (BOX 3) that probably occurred within the past 200,000 years113,114. In short, one (or both) of the amino-acid substitutions or 
unidentified regulatory sequences in the flanking introns seem to have been subject to positive selection in recent human history. These studies 
also dispel the idea that genetically mediated language impairment must be atavistic in nature. Pathological mutations of FOXP2 (REFS 102,111) are 
distinct from the putative adaptive changes that occurred during human evolution113,114 (FIG. 1a) and do not reflect reversions to the ancestral 
state. 

Molecular windows into language origins 
The discovery of language-related genes offers new routes for addressing old questions about human evo-lution. In the case of FOXP2, the 

human version of the gene seems to influence the development and function.[ Cclick for detailed document ] 
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	سوال نمبر 30۔2 ) [ درود شریف ] ھزاروں درود شریف کتابوں میں ملتے ھیں جن کی علیحدہ علیحدہ خصوصیت ھے۔ ذھن تذبذب کا شکار ھو جاتا ھے کہ کونسا پڑھا جاۓ؟ پروفیسر صاحب آپ جو درود شریف پڑھتے ھیں وہ بتایۓ۔
	سوال نمبر 31۔2 ) [ شِرک اور بِدعت ] شِرک کیا ھے اور بِدعت کیا ھے؟
	سوال نمبر 32۔2 ) [ ٹیچر کا سخت رویّہ ] بچے جاننا چاھتے ھیں کہ ٹیچر اتنی سخت کیوں ھوتی ھیں اور ان کا علاج کیا ھے؟
	سوال نمبر 33۔2 ) [ مسلمان اور کافر کا بچہ ] اکر بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ھو اور مر جاۓ تو وہ جنّت جاۓ گا اور اگر کافر کے گھر پیدا ھو اور مر جاۓ تو جہنم میں جاۓ گا، کیا یہ بے انصافی نہیں؟
	سوال نمبر 34۔2 ) [ باجماعت نماز ] زاھد کی نماز ھو کہ مہ کش کی شراب  دونوں کا مزہ باجماعت ھے ساقی کیا آپ اس سے اتّفاق کرتے ھیں؟
	سوال نمبر 35۔2 ) [ دورانِ نماز گۘفتگۘو ] مسجد میں کئ نمازی اِدھر ٱدھر دیکھ رھے ھوتے ھیں اور اگر دورانِ نماز کوئ جملہ کہہ دیا جاۓ تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ھے؟
	سوال نمبر 36۔2 ) [ جنّت کی کنجیوں کی بانٹ ] مغرب نے جب جنّت بانٹنے والوں کے خلاف بغاوت کی اور سیکولرازم اپنا لیا تو آج ھمارے جو شِدّت پسند ھیں وہ بھی جنّت کی چابیاں بانٹ رھے ھیں۔

	3- قرآن کا نظریہء کائنات [ خطاب اور سوالات (06) 10 اکتوبر 2008]
	سوال نمبر 01۔3 ) [ مجسّم خۘدا کا تصوّر ] آپ نے لیکچر میں اللہ کے ھاتھ اور بازو کا ذکر کیا ھے۔ کیا اس سے مجسّم خۘدا کا تصوّر ذھن میں نہیں آتا؟
	سوال نمبر 02۔3 ) [ عِشاء کی سترہ رکعتیں ] میرا سوال یہ ھے کہ عِشاء کی سترہ (17) رکعتیں جو سکول کی کتابوں میں درج ھیں یہ کس نے اور کیوں شامل کیں ھیں جبکہ فرض، سۘنّت اور نوافل کی الگ الگ اھمیت ھے؟
	سوال نمبر 03۔3 ) [ اللہ کا اپنے قائم کردہ قوانین سے اِنحراف ] آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ پانچ ھزار فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی  اورزکریاؑ کی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ طبعی عمر سے تو کراس کر چکی ھیں مگر ان کے بچہ ھو گا۔ دوسری طرف سے دیکھا جاۓ تو...
	سوال نمبر 04۔3 ) [ وحدت الوجۘود و شہۘود ] آپ منصۘور حلّاج کے وحدت الوجۘود اور مجّدد الف ثانی کے وحدت الشہۘود کے بارے میں کیا راۓ رکھتے ھیں؟
	سوال نمبر 05۔3 ) [ شیخِ ابنِ عربی اور وحدت الوجۘود ] وحدت الوجود کے فلسفے کے بانی تو شیخ اِبنِ عربی ھیں۔ ان کے بارے میں میں کسی عالم نے اچھی راۓ نہیں دی مگر آپ کی راۓ ان کے بارے میں اچھی ھے۔ اس کی وضاحت کریں۔
	سوال نمبر 06۔3 ) [ شیطان اور انسان کا جھگڑا ] شیطان نے تو بارگاہِ الٰہی میں اِسے ماننے سے اِنکار کر دیا تھا اور انسان کے ساتھ شیطان کا کس بنیاد پر جھگڑا شروع ھوا؟

	4- مذھب اور اِلحاد [ خطاب اور سوالات (05) 04 اکتوبر 2009]
	سوال نمبر 01۔4 ) [ قرآن کا چیلنج اور صحیح بخاری ] پروفیسر صاحب! آپ نے فرمایا کہ قرآن کا ایک Challange تھا " فاتو بسورۃ من مثله " اس کا جواب شاید کافر تو نہیں دے سکے لیکن مسلمانوں نے صحیح بخاری کے تین سپارے لکھ کر مثلہ معه کے اعلان کے ساتھ قرآن مجید کے...
	سوال نمبر 02۔4 ) [ لادین سے دوستی ] میری ایک Atheist (لادین) دوست ھے، میں اس دوستی کو اسلام کی حدود میں رہ کر کیسے نباہ سکتی ھوں؟
	سوال نمبر 03۔4 ) [ خۘدا اور سائنسدان ] (1) کیا مذھب کے ماننے والوں کے لیۓ اِلحاد کوئ مسلہ ھے؟ (2) اللہ اس کائنات پر سوچ و بچار کرنے والوں کی بڑی تکریم کرتا ھے مگر یہی سوچ و بچار کرنے والے اشخاص یعنی scientists اللہ کا سب سے پہلے انکار کرتے ھیں۔ وہ ایس...
	سو نمبر 04۔4 ) [ روحانی رھنما کی پہچان ] ایک اعلیٰ روحانی رھنما کی پہچان آج کل کے اس مادی دور کے تناظر میں بیان فرمایۓ۔
	سوال نمبر 05۔4 ) [ اللہ کو محسوس کرنے کی حِس ] اللہ محسوس کرنے میں کیسا ھے؟
	سوال نمبر 06۔4 ) [ قیامت کے دن اللہ کا ظہور ] اللہ کا ظہور قیامت کے دن کس shape میں ھو گا؟ کیونکہ نۘور تو نظر نہیں آنا؟
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