 ‐ 11783ک&;1740#ا ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺎﺣﻮل م&;1740#ں پ&;1740#دا ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﭘﺮ
ﻣﺴﺌﻮل&;1740#ت ﮨﮯ
ﺳﻮال
وہ ﺑﭽﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺣﻮل اور دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ اور ﺗﺮﺑﯿﺖ اور ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎ ﭘﺎﺋ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻧﺰدﯾ ﻋﺎدی ﻗﯿﺪوں ﺳﮯ
ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺒﻌ ﻣﯿﻼن ﮨﻮﺗﺎ اور اﻧﮯ ﻧﺰدﯾ ﮐﺌ ﻗﺴﻢ ﮐ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ﺗﻮ وہ ﺑﭽﮧ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮨﻨﺪو ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿﮟ
ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﺗﻮ ﺟﺐ ﺑﮍا ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻨﺪو ﺑﻨﮯ ﮔﺎ۔ اور اﺳ ﺑﻨﺴﺒﺖ ﺗﻮ ﮨﻨﺪو دﯾﻦ ﮨ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﮨﻢ ﻓﺮض ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ اﯾﺴﺎ ﺣﺎل ﮨﻮ ﮐﮧ وہ ﺑﭽﺒﻦ ﺳﮯ ﮨ اﺳ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻨﺪو ﺟﮍ ﭘﮍ ﭼﺎ ﮨﮯ
ﮐﮧ ﭘﻠﮯ ﺑﮭ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮨﻨﺪو ﮨ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﺳﻼم ﮐﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺎﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﮐﻮﻧﺴﮯ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﮯ
دﯾﻦ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻧﺌ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے ﮔﺎ؟
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺸﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﮨﻢ اﺳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺎ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺮﯾﻨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﮯ؟
ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﺧﻮف دﻻﺗ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻋﻼوہ اور
دﯾﻦ ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اب ﻣﯿﺮا ﮐﯿﺎ ﺣﺎل ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻗﺎﻋﺪہ ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺮ ﻓﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮐﮧ وہ
ﭼﮭﻮﭨ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﮨ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺗﺠﺮﺑﮯ ﺳﮯ ﮔﺬر ﺳﮯ اور اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے؟
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺸﯿﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ روﺣﺎﻧ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ )ﺪاﯾﺖ( ﯾﺎ ﮐﮧ ان ﮐ ﻧﻔﺴﯿﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﻠﻖ
ﮨﮯ۔ آپ ﺳﮯ ﮔﺬارش ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﺪﻟﯿﻞ ﺟﻮاب ارﺳﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﭘﺲ آپ ﯾﺴﻮ ﮨﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﺎ ﻣﻨﮧ دﯾﻦ ﮐ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟﮧ ﮐﺮدﯾﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ وہ ﻓﻄﺮت ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ اس ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﻮ ﺑﺪﻟﻨﺎ ﻧﯿﮟ ﯾ دﯾﻦ ﺳﯿﺪﮬﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ"
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اور اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
)ﺮ ﺑﭽﮧ ﻓﻄﺮت )اﺳﻼم( ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﮯ ﯾﻮدی ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧ ﯾﺎ ﻣﺠﻮﺳ ﺑﻨﺎدﯾﺘﮯ ﯿﮟ( اﺳﮯ ﺑﺨﺎری اور
ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻓﻄﺮت ﺳﮯ ﻣﺮاد ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﺎ اس ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎن
ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اﻧﮯ دﯾﻦ ﺳﮯ ﭘﮭﯿﺮادﯾﺎ اور ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اﻧﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ اﻧﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺎ اور
اﻧﯿﮟ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺴ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﻮﺋ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﮟ اﺗﺎری۔
اور اﺳﺎ ﻣﻌﻨ ﮐﮧ ﺮ ﺑﭽﮧ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻃﺮح ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳ ﺗﻮﯾﻦ اﯾﺴﮯ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﺟﺐ اﺳ ﻋﻘﻞ ﮐﮭﻠﮯ اور اس ﭘﺮ اﺳﻼم اور اﺳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دے ﮔﺎ
۔ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺶ ﻧﮧ آﺋﮯ ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﮨﺸﺎت اور ﺗﻌﺼﺐ ﺗﻮ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐ ﭘﯿﺮوی اﺳﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﺑﮭﺎرے ﮔﺎ ﺗﺎﮐﮧ وہ ﮐﻮﺋ ﻋﺪہ اور ﻣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﮯ اور ﺗﻌﺼﺐ اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﺑﮭﺎرے ﮔﺎ ﮐﮧ آﺑﺎء اﺟﺪاد اور ﺑﮍوں
ﮐ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮو اﮔﺮﭼﮧ وہ ﺪاﯾﺖ ﭘﺮ ﻧﮧ ﮨ ﮨﻮں۔
ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ۔
"ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دادا ﮐﻮ )اﯾ راہ ﭘﺮ اور( اﯾ دﯾﻦ ﭘﺮ ﭘﺎﯾﺎ اور ﮨﻢ ﺗﻮ اﻧ ﮐﮯ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ"
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ
"اور وہ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﮍوں اور ﺳﺮداروں ﮐ ﻣﺎﻧ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ راہ راﺳﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﭩﺎ دﯾﺎ"
ﺗﻮ ﺟﺐ ﺮ ﺑﭽﮧ ﻓﻄﺮت ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﺴﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﺎ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳ ﻓﻄﺮت ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ اور اﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﯾﮧ ﮐﮧ وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا اور ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ ﭘﺮورش ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
اور ان ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ وہ ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ اﯾﺴ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﭘﯿﺶ آﺗ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐ ﻓﻄﺮت ﮐﻮ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﮐﮧ
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وہ ﮐﺎﻓﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ اور ﮐﻔﺎر ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾﻮدﯾﻮں ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں اور ﻣﺠﻮﺳﯿﻮں اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﺮورش ﭘﺎﺗﺎ
ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﻮ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا اور اﺳﮯ ﺪاﯾﺖ وﺳﻌﺎدت ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ
دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺟﻮﮐﮧ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﮯ اور ﭘﺮورش ﭘﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔
اور اﯾﻤﺎن ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ اور ﺪاﯾﺖ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﻣﯿﺴﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ وہ ﯾﮧ ﻣﯿﺎ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ
ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ اﺳﮯ اس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﮔﻨﺎہ ﭘﺮ ﺳﺰا ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔ ﺑﻠﮧ
اس وﻗﺖ ﮨﻮﮔ ﺟﺒﮧ اﺳﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ دﻋﻮت ﭘﻨﭽ اور اس ﻧﮯ اس ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﯿﺎ اور اﺳﮯ ﺗﺒﺮ
اور اﭘﻨﮯ آﺑﺎ واﺟﺪاد اور ﻣﻠ ﮐﮯ دﯾﻦ ﭘﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺒﻮل ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﭘﺮ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ
دﻋﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﭼ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﭘﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﮐ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور وہ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﮐﻔﺮ ﭘﺮ اﺻﺮار ﮐﺮﺗﺎ
رﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور ﮨﻢ ﮐﺴ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗ ﻋﺬاب ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ رﺳﻮل ﻧﮧ ﺑﮭﯿﺞ دﯾﮟ"
اور ﺳﻮال ﻣﯿﮟ آﭘﺎ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ )ﯾﮧ اﯾ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺠﮭﮯ ﺧﻮف زدہ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔( ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎت
ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ آپ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻧﻌﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ اور اﮔﺮ اور دﯾﻦ ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ڈر ﺗﮭﺎ ﮐﮧ
آپ اس ﺑﺎﻃﻞ دﯾﻦ ﭘﺮ ﮨ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﺘﮯ ﻟﯿﻦ ﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺴ ﺑﻨﺪے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭﻼﺋ ﮐﺎ ارادہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﺌﮯ
ﺪاﯾﺖ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﻣﯿﮟ آﺳﺎﻧ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ ﻣﻠﺖ ﮐﻔﺮ ﺳﮯ ﻧﺎل ﮐﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﮐ ﻃﺮف ﻟﮯ آﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ
ﺳﺐ اﻣﻮر اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯿﮟ۔
اور ﺳﻮال ﻣﯿﮟ آﭘﺎ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﮐﮧ )ﯾﮧ ﻗﺎﻋﺪہ ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﮐﮧ( ﯾﮧ ﺳﻮال ﺑﺎﻃﻞ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ
اﺳ ﺣﻤﺖ اور ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺟﺎﻟﺖ ﮨﮯ۔
اور ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾ ﮨ ﻓﺮﺻﺖ ﮨﻮ ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﮯ ﺑﺸﺮی دﯾﻦ ﺑﺖ زﯾﺎدہ
ﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ اﺳﻼم ﮐ ﺪاﯾﺖ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐ ﻣﺸﯿﺖ اور اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐ
ﻗﺪرت دی ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺣﻖ وﺑﺎﻃﻞ اور ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺪ اور ﻧﻘﺼﺎن دہ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﻟﮧ ﮐ دی ﮨﻮﺋ ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﺮق
ﮐﺮﺳﮯ۔
اور ان ﮐﮯ دﻻﺋﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨﯿﮟ دے ﮐﺮ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ اﺳﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾﮧ ﮐﮧ ﺑﻨﺪے ﮐ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ
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ﻣﺸﯿﺖ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﮯ۔ ﺑﯿﺸ وہ وﮨ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﻋﺪل وﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدے اور ﺟﺴﮯ
ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ وﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮدے۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﯾﮧ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺟﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﮨﮯ )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص( اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﯿﺪﮬ راہ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ
ﭼﺎﮨﮯ اور ﺗﻢ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﭼﺎہ ﺳﺘﮯ" .
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