 ‐ 13378ﺟﻦ
ﺳﻮال
ﺟﻦ ﮐﻮن ﯿﮟ ؟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺟﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮق ﮨﮯ اور اﺳﮯ آدم ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ آگ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
" اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮐﺎﻟ ﺳﮍی ﮨﻮﺋ ﮐﮭﻨﮭﻨﺎﺗ ﻣﭩ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮ واﻟ
آگ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ " – اﻟﺤﺠﺮ 27 ‐ 26 /
اور ﺟﯿﺴﮯ ﮨ آدم ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ اوﻻد ﮨﮯ اﺳ ﻃﺮح اﺑﻠﯿﺲ ﮐ ﺑﮭ اوﻻد ﮨﮯ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
" ﻣﺠﮭﮯ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اﺳﮯ اور اس ﮐ اوﻻد ﮐﻮ اﭘﻨﺎ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎ رﮨﮯ ﮨﻮ ؟ وہ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ اﯾﺴﮯ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﮨ
ﺑﺮا ﺑﺪﻟﮧ ﮨﮯ " – اﻟﻒ 50
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﭘﻨ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ
داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﺟﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮے ﮔﺎ وہ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔
اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
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" اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺤﺾ اس ﻟﮱ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﺻﺮف ﻣﯿﺮی ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﯾﮟ ﻧﮧ ﻣﯿﮟ ان ﺳﮯ روزی
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں اور ﻧﮧ ﮨ ﻣﯿﺮی ﭼﺎﮨﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﮭﻼﺋﯿﮟ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮨ ﺳﺐ ﮐﻮ روزی دﯾﻨﮯ واﻻ اور
ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻃﺎﻗﺖ واﻻ ﮨﮯ " – اﻟﺬارﯾﺎت 58 ‐ 56
اور ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺟﻦ ﺑﮭ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﻃﺮح ﻣﻠﻒ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮭ ﯿﮟ اور ﮐﺎﻓﺮ ﺑﮭ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
اور ﮔﻨﺎر ﺑﮭ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
" اور ﯾﮧ ﮐﮧ ﺑﮯ ﺷ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﻮ ﮐﺎر ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﺲ ﺑﮭ ﯿﮟ ﮨﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ ﺑﻨﮯ
ﮨﻮۓ ﯿﮟ " – اﻟﺠﻦ -15 -14
اور آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﻃﺮح ﺟﺰا وﺳﺰا ﮨﻮ ﮔ – ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  " :اور ﺎں ﺑﯿﺸ ﮨﻢ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺑﮯ اﻧﺼﺎف ﯿﮟ ﭘﺲ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﮱ اﻧﻮں ﻧﮯ راہ راﺳﺖ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﯿﺎ اور
ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﯿﮟ وہ ﺟﻨﻢ ﮐﺎ اﯾﻨﺪﮬﻦ ﺑﻦ ﮔﮱ " اﻟﺠﻦ 15 -14
اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺟﻦ اور اﻧﺴﺎن ﺳﺐ رب ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﮭﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮧ ﺗﻮ ﮐﻮﺋ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻧﮧ ﮨ ﻓﺮار ﮨﻮ ﺳﮯ ﮔﺎ ۔
ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
" اے ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﻧﻞ ﺟﺎﻧﮯ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﻞ
ﺑﮭﺎﮔﻮ ﻏﻠﺒﮧ اور ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻢ ﻧﯿﮟ ﺑﮭﺎگ ﺳﺘﮯ " – اﻟﺮﺣﻤﺎن 33
اور ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﮭ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺑﮭﺎﮔﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺗﻮ وہ ﺑﮭﺎگ ﻧﯿﮟ ﺳﮯ ﮔﺎ – ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
" ﺗﻢ ﭘﺮ آگ ﮐﮯ ﺷﻌﻠﮯ اور دﮬﻮاں ﭼﮭﻮڑا ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﭘﮭﺮ ﺗﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﻮ ﮔﮯ " اﻟﺮﺣﻤﺎن 35/
اور ﺟﺐ ﻧﺒ اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ آپ ﮐ ﻃﺮف ﭘﮭﯿﺮ دﯾﺎ
ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻗﺮآن ﺳﻨﺎ اور اس ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮۓ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ :
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
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اور ﯾﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺗﯿﺮی ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟﮧ ﮐﯿﺎ ﮐﮧ وہ ﻗﺮآن ﺳﻨﯿﮟ ﭘﺲ ﺟﺐ ) ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ( ﭘﻨﭻ ﮔﮱ ﺗﻮ ) اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ( ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﺧﺎﻣﻮش ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﭘﮭﺮ ﺟﺐ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ
اﭘﻨ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺧﺒﺮدار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ واﭘﺲ ﻟﻮٹ ﮔﮱ " اﻻﺣﻘﺎف -29
اور ﺟﺐ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻗﺮآن ﺳﻨﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﺟﻦ اﯾﻤﺎن ﻟﮯ آۓ – ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
" اے ﻣﺤﻤﺪ ) ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( آپ ﮐﮧ دﯾﮟ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ وﺣ ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻨﻮں ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ )ﻗﺮآن ( ﺳﻨﺎ
اور ﮐﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺮآن ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ راہ راﺳﺖ ﮐ ﻃﺮف راﮨﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻ ﭼﮯ اور ﮨﻢ ﺮ ﮔﺰ
ﮐﺴ ﮐﻮ ﺑﮭ اﭘﻨﮯ رب ﮐﺎ ﺷﺮﯾ ﻧﮧ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ " – اﻟﺠﻦ 2 -1 /
اور آدم ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اور اﺑﻠﯿﺲ دوﻧﻮں ﺳﮯ ﮔﻨﺎہ ﺳﺮزد ﮨﻮا ﻟﯿﻦ آدم ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اﭘﻨﮯ ﮐﮱ ﭘﺮ ﻧﺎدم ﮨﻮۓ اور ﺗﻮﺑﮧ ﮐ ﺗﻮ ان
ﮐ ﺗﻮﺑﮧ ﻗﺒﻮل ﮨﻮﺋ – اﻟﺒﻘﺮہ 37 /
ﻟﯿﻦ اﺑﻠﯿﺲ ﻧﮯ ﺗﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ۔
" اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﺎ ﮐﮧ آدم ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ ﺳﺠﺪہ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺳﻮاۓ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻧﮯ ﺳﺠﺪہ ﮐﯿﺎ اور اس ﻧﮯ
اﻧﺎر ﮐﯿﺎ " اﻟﺒﻘﺮہ
ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ اﻧﺴﺎﻧﻮں اور ﺟﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐ ﺗﻮ وہ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎ ﭘﯿﺮوﮐﺎر ﮨﮯ اﮔﺮ
اس ﻧﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﻧﮧ ﮐ ﺗﻮ وہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻮ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ
:
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺳﭻ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺳﭻ ﮨ ﮐﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ اور ﺗﯿﺮے ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﯿﮟ )ﺑﮭ(
ﺟﻨﻢ ﮐﻮ ﺑﮭﺮوں ﮔﺎ " – ص
اور ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اوﻟﯿﺎء ﯿﮟ وہ ﺗﻘﻮی اور ﻧﯿ ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺗﻌﺎون
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ اوﻟﯿﺎء اﻟﺸﯿﻄﺎن ﯿﮟ وہ ﮔﻨﺎہ اور دﺷﻤﻨ ﻣﯿﮟ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺗﻌﺎون
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
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اور اﺳ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ ﻧﺒ ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﺑﺖ ﺳﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﮱ ﺗﮭﮯ ﮐﭽﮫ آدﻣ اور ﮐﭽﮫ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﻀﻮں
ﮐﻮ ﭼﻨ ﭼﭙﮍی ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ وﺳﻮﺳﮧ ڈاﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐﻮ دﮬﻮﮐﮧ ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﮟ اور اﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ اﯾﺴﮯ
ﮐﺎم ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﺳﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﯾﮧ اﻓﺘﺮا ﭘﺮدازی ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ اس ﮐﻮ آپ رﮨﻨﮯ دﯾﺠﮱ " اﻻﻧﻌﺎم 112
اور ﺟﻨﻮں ﮐ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺟﯿﮟ ﺗﮭﯿﮟ ﺟﺎں ﺳﮯ وہ ﭼﻮری ﭼﮭﭙﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﺳﻨﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اب ﺟﻮ ﺑﮭ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺷﺎب ﺛﺎﻗﺐ ﺟﻼ
دﯾﺘﮯ ﯿﮟ – ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ :
اور ﮨﻢ ﻧﮯ آﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﭨﭩﻮل ﮐﺮ دﯾﮭﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﭘﺮﯾﺪاروں اور ﺳﺨﺖ ﺷﻌﻠﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﺮا ﮨﻮا ﭘﺎﯾﺎ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮨﻢ
ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺟﮧ ﺟﮧ ﺑﭩﮫ ﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اب ﺟﻮ ﺑﮭ ﮐﺎن ﻟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وہ اﯾ ﺷﻌﻠﮯ ﮐﻮ اﭘﻨ ﺗﺎک
ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ " – اﻟﺠﻦ 9 -8
اور ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ اس زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ وہ ﮨﻤﯿﮟ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ
ﺳﺘﮯ – ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺑﻠﯿﺲ اور اس ﮐﮯ ﻗﺒﯿﻠﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
وہ اور اس ﮐﺎ ﻟﺸﺮ ﺗﻤﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ – اﻻﻋﺮاف
ﺗﻮ ﺟﻮ ﺗﺠﮭﮯ دﯾﮭﮯ اور آپ اس ﮐﻮ ﻧﮧ دﯾﮫ ﺳﯿﮟ ﺗﻮ وہ ﺗﯿﺮا ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺧﻄﺮﻧﺎک دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻟﮱ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﮐﮧ اس ﺳﮯ ﺮ وﻗﺖ ﻣﺘﻨﺒﮧ رﺎ اور اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﯿﻄﺎن ﯿﮟ ان ﺳﮯ ﺑﮭ ﺣﺮاﺳﺖ
ﮐ ﺿﺮورت ﮨﮯ ۔ .
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