
ِحيِم ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم هَّللاَّ

ليڈر يا قائد کی صفات
.         

محّمد ملسو هيلع هللا ىلص سے بڑا ليڈر نہ ہی پہلے کویٴ پيدا ہوا ہے اور نہ کویٴ قيامت تک پيدا ہوگا ۔
.         

فاع، قانون سازی غرض ہر ايک ميں ماہر تھے، مگر ٓاج کویٴ بھی شخص تمام شعبے ميں ماہر ہو ہی نہی سکتا۔محّمد ملسو هيلع هللا ىلص قرٓان، معاشيات، د
.         

ساتھ ساتھ اتارا ہے ۔ ہميں ہر دور کے لےٴ قرٓان ميں صاف صاف پيغام ديا ہے جس ميں ليڈر يا قائد کی صفات کوہللا نے اندھيرا و اجاال 
پہچاننے کا طريقہ بھی ہے کہ وہ مخلص ہونگے اور دکھی  انسانيت کی خدمت  کے لےٴ کوشاں رہيں گے۔

.         

 سے زيادہ مقالے لکھے ہيں، تفصيالت۸۰۰ ہوےٴ امت ابرہيم کی فکر کرتے ہوےٴ ہللا کے فضل سے ميں نے کویٴ اسی کو مّدنظر رکھتے
کے لےٴ ٓاپ ميرے ويبسايٹ پر مالحظہ کر سکتے ہيں۔

.         

 فيصد ہللا کے حوالے کريں ۔۱۰۰ کے لےٴ يہ بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود تيّار ہوں اور خود کو ليڈر يا قائد بنّے
Look for “Out of the Box Thinking” on Internet / YouTube

 ہميں ليڈر بنّے کے لےٴ راہ دکھاےٴ وہ صرف اور صرف قرٓان ہے۔ ہللا کا بيان حرف ٓاخر ہے ۔ قرٓان ميں بعد کاسب سے اچھی کتاب جو
مطلب نہ ہی پہلے ہے اور نہ ہی درميان ميں کيونکہ يہ ہللا کا فرمان ہے ۔ ہللا نے قرٓان ٓاسان کرکے اتارا ہے ۔ قرٓان ہميں موجودہ دور کے

مطابق سمجھنا ہے ۔ تيز ترار گھوڑے کا مطلب بٹن سے تيّار رہنا ہے ، جديد علوم سے تيّار رہنا ہے ۔
.         

اعظم اور ہمارے لےٴ مشعل راہ صرف اور صرف محّمد ملسو هيلع هللا ىلص ہيں۔ باقی سب سمندر ميں پانی کے ايک بوند کی مانند ہيں ۔سب سے بہتريں قايد 
.         

۱۰۰ ملسو هيلع هللا ىلص کی مستند حديث کيونکہ يہ انکے منہ مبارک سے ہم تک پہنچا، انکی مستند سنّت کيونکہ انھوں نے اس پر قرٓان ہللا کا کالم، محّمد
ں کے واقعات ہيں ۔ يہ سب   فيصد مستند اور محفوض ہيں جس کی زمہ۱۰۰فيصد عمل کرکے ديکھايا، اور اس ميں قصص االنبيا يعنی انبياوٴ

داری خود ہللا نے لی ہے ۔ من گھڑت قصے کہانيوں اور ضعيف حديثوں نے قوم کا بيرہ غرق کر کے رکھ ديا ہے ۔ جو شخص درِس قرٓان
کی محفل سے بھاگے اسکے مسلمان ہونے پر مجھے شک ہے ۔

.         

دڈ اسپيکرليڈر يا قائد بننے  ميں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہيں ۔ جب فون ايجاد ہوتا ہے تو پہلے حرام اور بعد ميں حالل ہوجاتا ہے۔ الوٴ
م تھا اب حالل ہو گيا ہے۔ جب ٹايپڑاٹر اور پرنٹنگ پرسوڈيو يوٹوب حراحرام اب ہمارے مذہبی رہنما اس کے بغير تقرير نہيں کرتے۔ پہلے 

ايجاد ہویٴ تو ہماری خّطاتی بہت اعلی تھی اب ہم خود جديد ٹيکنولوجی کے غالم ہو گےٴ ہيں ۔ ہميں اپنی سونچ بدلنی ہے ۔
.         

ٓاج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم جديد علوم کا فايدہ اٹھاتے ہوےٴ قوم کو سہی راستے پر ڈاليں ۔ ترقّی يافتہ ممالک نے جديد علوم کے
ذريع کارٹون اور فلموں کے ذريع لوگوں کے ذہن تبديل کرديے ہے۔ شمشير اگر قوم کے محافظوں کے ہاتھوں ميں ہو تو حالل ہے اور اگر

ں کے ہاتھوں ميں ہو تو حرام  يہی حال جديد ٹکنولوجی کا ہے۔ ہماری سوچ اکيسويں صدی اور اسے بھی ٓاگے کی ہونی،يہ چوروں اور ڈاکوٴ
چاہےٴ مگر دکھی انسانيت کی خدمت کے لےٴ ۔ اس طرح کی محفليں باقايدگی سے ضرور ہوتے رہنے چاہيں اور مختلف شعبے ميں جو ہميں

ليڈر يا قائد نظر ٓاتے ہيں انھيں مدعو کرنا چاہےٴ تا کہ ہم اپنی اگلی نسل کی تربيت کرسکيں۔
We MUST learn “Out of the Box Thinking” and “Critical Thinking”. You can find many good information on Internet / YouTube.

ايک مشين ہزاروں انسانوں کو بے روزگار کرديتی ہے مگر ميں نے ٓاج تک ايسا انسان نہں ديکھا جو کسی بھی ايک مشين کو بے         .
روزگار کردے

.         

ايجاد کيا اسی مشين نے انسان کو شکست فاش ديدی ۔ ہم ميشينوں کو مالزمت ديکر انسانوں کو بے روزگارانسان نے جس مشين کو  
کررہے ہيں مگر مشينيں تو کھانا پينا نہيں کرتيں اس وجہ کر کھانے پينے کے کاروبار بند ہو جاينگے

.         

ن کروا چکے ہيں اور اس ميں ميں اپنے کےٴ مقالے بھی تقسيم کر چکا ہوں ۔ سيش۷۱ہم ٹرونٹو ، کينيڈا ميں کرسچن مسلم فورم کی 

 اپنے ويبساٹ پر بين االقوامی معاشيات اور اّمت ابراہيم کی اصالح کے لےٴ بہت سے موضوعات پر تفصيل کےہللا کے فضل سے ميں نے
ساتھ لکھا ہے ۔ ميری يہ گزارش ہے کہ ۔
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 ميرے مقالے اور ويبسايٹ تمام مدارس ميں اور تمام اليبريريز ميں بھيجا جاےٴميری درخواست ہے کہ 
.         

صرف ہللا کی خوشنودی ہےميرا مقصد صرف اور 
.         

 مدعوع کرنے کا بے حد شکريہ ۔ ٓاج اس پروگرام کو ديکھ کر مجھے ايک اميد کی کرن نظر ٓای ہے اور انشاٴ ہللامجھے اس کار خير ميں 
ہم سب نے مل کر اس کار خير ميں دل سے حصہ لينا ہے ۔ انشاٴ ہللا دنيا کے حالت بدليں ۔ ہللا سے دعاٴ گو ہوں ، کوششيں ہماری اور

کاميابی ہللا کی۔
.         

ں - دنيا ہميں دعاٴ دے گالياں نہيں زندگی ميں ايسا کویٴ کام کر جاوٴ
Hate Hate NOT Human – Love all Human Unconditionally

ہم پيار سے دنيا بدل سکتے ہيں ، نفرت سے يا لڑ جھگڑ کر نہيں
www.Global-Right-Path.com

ِ َوبََرَكاتُهُ ٱلسَّاَلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ ٱهَّٰللَّٰ

Learn Leadership Skills Session-2 held on Saturday 20-JUN-2020      -      ۲۰۲۰ جون ۲۰ارشاد محمود  ۔
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