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ﺳﻮال

ﻣﻦ ﻫﻨﺪو ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام .ﺻﻔﺤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺘ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
وارد اﯾﻦ دﯾﻦ ﺷﻮم و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺛﻨﺎی ﺷﻤﺎ را ﺳﭙﺎﺳﺰارﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﯾﻦ وارد ﺳﺎزد و ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ راه راﺳﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺒﺨﺶ و ﻫﺪاﯾﺖ زود را ﺑﺮای او ﻣﻘﺪر ﺑﺮدان.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ـ ای ﺧﺮدﻣﻨﺪ ـ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راه ﮔﺎمﻫﺎﯾ ﻋﻤﻠ ﺑﺮداری و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﺮای او ﻣﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ،
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻟﺒﯿ ﺑﻮ و ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎور و اﺳﻼم ﺑﯿﺎور و ﻋﺒﺎدت
ﮐﻦ و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻮ ﻧﻤداﻧ ﮐﻪ اﺟﻞ ﮐ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ورود ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در اﺳﻼم آوردن ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻨ آن را از دﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫ داد و ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﯾﺎ روزه ﯾﺎ ذﮐﺮ اﻟﻪ ﯾﺎ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ،اﺟﺮ آن را در ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر و
ﺗﺎﺧﯿﺮ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻦ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺒﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﺎش و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و
اﻧﺎر ﻧﺰدﯾﺎن را ﺑﺰرگ ﻧﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ در راه آن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣدﻫﺪ و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺳﺎزد .از ﺗﻪ دل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺪاد و ﻫﺪاﯾﺖ و ﺻﺒﺮ در راه ﺣﻖ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪی.
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