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ی کو ہمارنیلی ۔ اای کا لقب دنیلی ہم نے اںی مخلوق جنھییٴ خالٴ ٓاےںی جس می ارن تشترییٴ سے ٓایمشتر
 بات ۔ی کنیلی بسنے والے کھربوں انسانوں کو اںی منی زمی اور نہ ہی تھی ٓاتںی نہںی بات سمجھ میٴکو

 بےل پے بسنے والے سارے انسان بلکنی کہ زمییٴ قوت ٓایسی کے پاس کہاں سے انیلیہللا کو پتہ کہ ا
 انسانوںٹھکری جہاں بای کلی تبدںی می مشترمپیک کو ی نے ٓاہستہ ٓاہستہ ارن تشترنیلیبس تھے ۔ پھر ا

 قتلںی مای دنی کرنے لگے ۔ سب سے پہلے انھوں نے ساراںی منصوبے بندگری و دی دفاعہیکے خالف خف
ییٴ سے جنوب تک بہاشمال مشرق سے مغرب اور ای دری کی پھر الل پانا،ی کا سامان اکھٹا کیو غارتگر

 جس کو صرف اپنے قابویٴ بنانی مشی ہے ۔ پھر نوٹ چھاپنے کی ملتںی مثال نہیٴ کوںی می ماضیجسک
ادہی نے زی اور جس کسںی اجازت نہی اجازت کے چھاپنے کی انکری ملک کو بغی رکھا اور کسںیم

 جگہاںی کارندے اور کٹھپتلنے پر گرا کر دے مارا ۔ پھر اپنی کو زمسےی اسکے پی کوشش کیچھاپنے ک
تی حداہی تمام کارندوں کو بال کر خفںی جسمیٴ بنایاسمبل ی اور مشترکی ۔ پھر انھوں نے اںی دالیجگہ پھ

 ۔ی تھی خبر مل سکتی شازش کہی خفی فون و انٹرنٹ پر انسانوں کو انکونکہی کرتے تھے کینامہ جار
 کوشش کرتا تو فوراً اسے راستے سے اسی کرنے کے خالف کتی ہدای انکی بھی کارندہ کبھیٴاگر کو

ی تڑپ تڑپ کر مرنے لگتی ۔ پھر انسانںی نہ کرتی جریٴ انکے خالف کوی کارندے کبھیطرح ہٹاتے کہ باق
 کھالی )انسان کنیلی انسان نما اںیکہ وہ تو انسان نہونی کینگتی رںی تک نہیٴٴ جوؤیٴ انکے سر پر کوکنیل
اسی کہ پییٴ ٓاواز ٓایٴ سے کوںی  ۔ جب کہی ہوتی انسانوں سے ہمدردونکری بھال کںی( تھے انھٴےیڑی بھںیم

ای ماں ککی جاتا ۔ ٓاخر اای تو اسے دہشتگر کہکر مار دںی بچے بھوک سے بلک رہے ہای ہے یلگ رہ
 ۔ٴکرے جب اسکا گود کا بچہ دودھ سے بلک بلک کر رو رہا ہو ۔ ٓاخر کار سارے کے سارے انسان مرگے

 ۔ںی و نابو کرستی اور مخلوق کو نی تاکہ وہاں کسای کا رخ کارےی اور سیپھر انھوں نے کس

 حال ہوتا ہے ۔یہی تو انکا تےی لںی نہتی کتاب قرٓان سے ہدای کتی ہدای ہللا کمیہاں جو نام نہاد امت ابراھ
ںی اللچ کے انہی کسےی پی کسری وہ بغںی ہوتے ہی جو کہ سچے عاشقان رسول بھایسچے حاضر زندہ اول

 جن کے دلںی کہتے ہی وہکی پکار پر لبی انکو سنتے اور انککنی لںی طرف بالرہے ہوتے ہیخالص ہللا ک
ی تو دفاع کںی والے جب برداشت سے باہر ہوجاتے ہمانی ای ہوتا ہے ۔ کچھ جزباتمانی ای تھوڑا سا بھںیم

مپی مکمل محفوض کسےی جی مشترمپی کںی باتی حاالنکہ دفاع کںی عام انسانوں سے کرنے لگتے ہںیبات
 ہےی جاتی خبر ہو ہی باتوں کی بہت سںی انہونکہی کٴ کو پتہ نہ چل جاےنیلی ہے تاکہ ای پڑتی کرنںیم

 سےی نہ بات کررہا ہو ۔ فون و انٹرنٹ پے تو بہت ٓاسانوںی کی سے ہچھےی سات پردے کے پیٴخواہ کو
 اور اپنوںٴےی رکھالی ۔ اپنا خںی واقف ہی کے اندر دفن خزانے سے بھنی تو زمنیلی اہیپتہ چل جاتا ہے ۔ 

 اچھالنے سے پہلے ہزار مرتبہچڑی دوسرے پر ککی بولنے اور الکھنے، ۔ ٴےی رکھالی خاص خیکا بھ
 کتاب صرف اور صرف قرٓان ہے لحاظہی کتی ۔ حداٴےی کو اپنایسی پالی ۔ پہلے تولو پھر بولو کٴےیسونچ

 ۔ہی شکر،ٴےی دوسروں تک پہنچاغامی بھرا پاری اور اسکا پٴےیقرٓان سمجھکر پڑھ

٪ چلنے کی پوری100 ہوۓ راستے پر  کے بتاۓملسو هيلع هللا ىلص وہ ہیں جنہوں نے رسولملسو هيلع هللا ىلص سّچے عاشقان رسول
 کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے الٹاملسو هيلع هللا ىلص سے کسی صاحابی نے رسول شؓہیکوشش کی – جب حضرت ٓا

 سوال کرڈاال کہ کیا تم قرٓان نہیں پڑھتے ؟اسے



نیتو رحمت العالم ملسو هيلع هللا ىلص رسول ٪ پابند تھے –100 چلتا پھرتا قرٓان تھے – قرٓانی احکامات کے ملسو هيلع هللا ىلصرسول 
– ٓاج ںی ہموجود ںی مثالی بیشمارجسک ، ای معاف ک بھی دشمنوں کونیتھے اور انہوں نے اپنے بدتر

ے عاشقان رسول کہالنے کے مصتحق لوگ صرف وہی ہو سکتے ہیں جنہیں قرٓانی احکامات یاد بھیّسچ
ملسو هيلع هللا ىلص اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں – ٓاج جو بھی سّچے عاشقان رسول  وہہیں اور

وہ کرتا ہے اس سے صرف یہ سوال کرلیں کہ قرٓان میں کیا کیا احکامات ہیں انکی مکملعہونے کا د
ہ و سفید کا پتہ لگجاۓ گاا کرلیں تو سی بھییں پھر اسکو قرٓان سے تصدیقدفہرست بتا -

قرٓانی لباس یا ہللا کی رّسی کو مضبوطی سے پکرنے کا حقیقی مطلب قرٓانی احکامات پر پورے کے پورے
عمل کرنے کا نام ہے – کوئ بھی صرف ملبوسات یا ظاھری بناوٹ کی بنا پر سّچا عاشقان رسول ہو ہی

– نہیں سکتا

 نے نہ ہی کبھی کسی کو توہیں رسالت پر کوئ سزا دی اور نہ ہی کسی صحابی نے کیونکہ جوملسو هيلع هللا ىلصرسول 
کوئ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے اسکا معاملہ صرف ہللا سے ہوتا ہے اور ہللا اس کے لیۓ کافی ہے

 کو پاگل 'مجنون' دیوانہ کہا جس پر ہللا نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو کیونکہ تمہارےملسو هيلع هللا ىلص- کفّار نے رسول 
 – لۓ صرف ہللا کی گواہی کافی ہے

اپنے بّچوں کو جاہل مالؑوں کے فریب سے بچاۓ اور دنیا میں امن کی ٓاواز بلند کیجۓ – قرٓان کو
 -  امن بھرا پیغام پہنچاۓ پیارا سا، اسپر عمل کیجۓ اور دوسروں تک اسکاۓسمجھکر پڑھ

 دکھاوے سے  نہیں بلکہ قول و فعل/عمل سےیسؑچے عاشقان رسول وہ ہیں جو لبادے سے یا ظاہر
ٓاج اگر اندھے و بہرے اور جاہل و –  اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیتےپہچانے جاتے ہیں

جزباتی قوم کو قرٓان کی کوؑی ٓایت بتای جاتی ہے تو یہ ہزاروں سوال کردیتے ہیں، کفر کا فتوا لگا کر
مارنے اور مرنے پر تل جاتے ہیں جبکہ اگر دوسرے قصے کہانیاں سناؑی جایں تو مزے لیکر سنتے ہیں -

 سنیں تمہارے ایک غلط فیصلے سےجزباتی قوم کا ہللا ہی حافظ ہے –  بہری اور جاہل و اندھی واس 
انڈیا کے تیس کڑور مسلمان خطرے میں پڑسکتے ہیں جو اس کے عالوہ ہیں جو اور دوسرے غیر مسلم

ٓاج کی گلوبل دنیا پیار کی زبان –  پہلے ان سب کو امیگریشن دیں پھر بات کریں –ممالک میں بستے ہیں 
   - سمجھتی ہے نفرت کی نہیں

 کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہہللا
ہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لے یہ بحد ضروری ہے کہ ہللا کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق عمل

– کریں

 کا مطلب سمجھکر پڑھنا ہےتالوت
حاالنکہ تم تالوت کرتے رہتے ہو اور اتنا بھی نہی سمجھتے – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – سورۃ

44البقرہ ٓایت 
–  سے دعاً ہے کہ ہمیں قرٓان سمجھکر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماے – ٓامینہللا

-  ٓاپ کو قرٓان کے مطابق بدلیے اور اوروں کو بھی یہ پیغام پہنچایۓاپنے
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