يم
ِب ْ
الر ِح ِ
الرحْ ٰ َم ِن َّ
س ِم هَّللا ِ َّ

لیڈر یا قائد کی صفات
.

کوی قیامت تک پیدا ہوگا ۔
کوی پیدا ہوا ہے اور نہ
مح ّمد ﷺ سے بڑا لیڈر نہ ہی پہلے
ٴ
ٴ
.

کوی بھی شخص تمام شعبے میں ماہر ہو ہی نہی سکتا۔
مح ّمد ﷺ قرٓان ،معاشیات ،دفاع ،قانون سازی غرض ہر ایک میں ماہر تھے ،مگر ٓاج
ٴ
.

لے قرٓان میں صاف صاف پیغام دیا ہے جس میں لیڈر یا قائد کی صفات کو
ہللا نے اندھیرا و اجاال ساتھ ساتھ اتارا ہے ۔ ہمیں ہر دور کے ٴ
لے کوشاں رہیں گے۔
پہچاننے کا طریقہ بھی ہے کہ وہ مخلص ہونگے اور دکھی انسانیت کی خدمت کے ٴ
.

کوی  ۸۰۰سے زیادہ مقالے لکھے ہیں ،تفصیالت
ہوے ہللا کے فضل سے میں نے
ہوے امت ابرہیم کی فکر کرتے
اسی کو مدّنظر رکھتے
ٴ
ٴ
ٴ
لے ٓاپ میرے ویبسایٹ پر مالحظہ کر سکتے ہیں۔
کے ٴ
.

لے یہ بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود تیّار ہوں اور خود کو  ۱۰۰فیصد ہللا کے حوالے کریں ۔
لیڈر یا قائد بنّے کے ٴ

Look for “Out of the Box Thinking” on Internet / YouTube

دکھاے وہ صرف اور صرف قرٓان ہے۔ ہللا کا بیان حرف ٓاخر ہے ۔ قرٓان میں بعد کا
لے راہ
ٴ
سب سے اچھی کتاب جو ہمیں لیڈر بنّے کے ٴ
مطلب نہ ہی پہلے ہے اور نہ ہی درمیان میں کیونکہ یہ ہللا کا فرمان ہے ۔ ہللا نے قرٓان ٓاسان کرکے اتارا ہے ۔ قرٓان ہمیں موجودہ دور کے
مطابق سمجھنا ہے ۔ تیز ترار گھوڑے کا مطلب بٹن سے تیّار رہنا ہے  ،جدید علوم سے ت ّیار رہنا ہے ۔
.

لے مشعل راہ صرف اور صرف مح ّمد ﷺ ہیں۔ باقی سب سمندر میں پانی کے ایک بوند کی مانند ہیں ۔
سب سے بہتریں قاید اعظم اور ہمارے ٴ
.

قرٓان ہللا کا کالم ،مح ّمد ﷺ کی مستند حدیث کیونکہ یہ انکے منہ مبارک سے ہم تک پہنچا ،انکی مستند سنّت کیونکہ انھوں نے اس پر ۱۰۰
انبیاوں کے واقعات ہیں ۔ یہ سب  ۱۰۰فیصد مستند اور محفوض ہیں جس کی زمہ
فیصد عمل کرکے دیکھایا ،اور اس میں قصصاالنبیا یعنی
ٴ
درس قرٓان
داری خود ہللا نے لی ہے ۔ من گھڑت قصے کہانیوں اور ضعیف حدیثوں نے قوم کا بیرہ غرق کر کے رکھ دیا ہے ۔ جو شخص
ِ
کی محفل سے بھاگے اسکے مسلمان ہونے پر مجھے شک ہے ۔
.

الودڈ اسپیکر
لیڈر یا قائد بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں ۔ جب فون ایجاد ہوتا ہے تو پہلے حرام اور بعد میں حالل ہوجاتا ہے۔ ٴ
حرام اب ہمارے مذہبی رہنما اس کے بغیر تقریر نہیں کرتے۔ پہلے وڈیو یوٹوب حرام تھا اب حالل ہو گیا ہے۔ جب ٹایپڑاٹر اور پرنٹنگ پرس
ّ
گے ہیں ۔ ہمیں اپنی سونچ بدلنی ہے ۔
.ایجاد ٴ
ہوی تو ہماری خطاتی بہت اعلی تھی اب ہم خود جدید ٹیکنولوجی کے غالم ہو ٴ
ہوے قوم کو سہی راستے پر ڈالیں ۔ ترقّی یافتہ ممالک نے جدید علوم کے
ٓاج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم جدید علوم کا فایدہ اٹھاتے
ٴ
ذریع کارٹون اور فلموں کے ذریع لوگوں کے ذہن تبدیل کردیے ہے۔ شمشیر اگر قوم کے محافظوں کے ہاتھوں میں ہو تو حالل ہے اور اگر
ڈاکوں کے ہاتھوں میں ہو تو حرام ،یہی حال جدید ٹکنولوجی کا ہے۔ ہماری سوچ اکیسویں صدی اور اسے بھی ٓاگے کی ہونی
یہ چوروں اور ٴ
لے ۔ اس طرح کی محفلیں باقایدگی سے ضرور ہوتے رہنے چاہیں اور مختلف شعبے میں جو ہمیں
چاہے مگر دکھی انسانیت کی خدمت کے ٴ
ٴ
چاہے تا کہ ہم اپنی اگلی نسل کی تربیت کرسکیں۔
لیڈر یا قائد نظر ٓاتے ہیں انھیں مدعو کرنا
ٴ
We MUST learn “Out of the Box Thinking” and “Critical Thinking”. You can find many good information on Internet / YouTube.
.
ایک مشین ہزاروں انسانوں کو بے روزگار کردیتی ہے مگر میں نے ٓاج تک ایسا انسان نہں دیکھا جو کسی بھی ایک مشین کو بے
روزگار کردے
.

انسان نے جس مشین کو ایجاد کیا اسی مشین نے انسان کو شکست فاش دیدی ۔ ہم میشینوں کو مالزمت دیکر انسانوں کو بے روزگار
کررہے ہیں مگر مشینیں تو کھانا پینا نہیں کرتیں اس وجہ کر کھانے پینے کے کاروبار بند ہو جاینگے
.

کے مقالے بھی تقسیم کر چکا ہوں ۔
ہم ٹرونٹو  ،کینیڈا میں کرسچن مسلم فورم کی  ۷۱سیشن کروا چکے ہیں اور اس میں میں اپنے ٴ
لے بہت سے موضوعات پر تفصیل کے
ہللا کے فضل سے میں نے اپنے ویبساٹ پر بین االقوامی معاشیات اور ا ّمت ابراہیم کی اصالح کے ٴ
ساتھ لکھا ہے ۔ میری یہ گزارش ہے کہ ۔
Ummah Reformer, Globalization and Download PDF eBooks
جاے
میری درخواست ہے کہ میرے مقالے اور ویبسایٹ تمام مدارس میں اور تمام الیبریریز میں بھیجا
ٴ
.
میرا مقصد صرف اور صرف ہللا کی خوشنودی ہے
.

مجھے اس کار خیر میں مدعوع کرنے کا بے حد شکریہ ۔ ٓاج اس پروگرام کو دیکھ کر مجھے ایک امید کی کرن نظر ٓای ہے اور انشا ٴ ہللا
ہم سب نے مل کر اس کار خیر میں دل سے حصہ لینا ہے ۔ انشا ٴ ہللا دنیا کے حالت بدلیں ۔ ہللا سے دعا ٴ گو ہوں  ،کوششیں ہماری اور
کامیابی ہللا کی۔
.

جاوں  -دنیا ہمیں دعا ٴ دے گالیاں نہیں
زندگی میں ایسا
کوی کام کر ٴ
ٴ
Hate Hate NOT Human – Love all Human Unconditionally
ہم پیار سے دنیا بدل سکتے ہیں  ،نفرت سے یا لڑ جھگڑ کر نہیں
www.Global-Right-Path.com
علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمةُ ٱهَّٰلل ِ َوبَ َركَاتُهُ
ساَل ُم َ
ٱل َّ
ارشاد محمود ۔  ۲۰جون ۲۰۲۰
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