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ﺳﻮال
ﻣﯿﺮی ﺳﯿﻠ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﮧ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺣﻘﯿﻘ دﯾﻦ ﮐ ﺗﻌﺎرف ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ اس ﻧﮯ
ﺟﻮ ﺳﻮال ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﮐﺌﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ"
ﻣﺠﮭﮯ اس اﻋﺘﻘﺎد ﮐ ﺳﻤﺠﮫ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ وہ ﻣﺎں ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ
ﮐﻮڑے ﮐﮯ ڈرم ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻨﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺑﺖ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﮐﺎم ﮨﻮﺋ ﮨﻮ۔ اور اﺳ ﻃﺮح وہ ﻋﻮرت ﺟﺴﮯ اﺳﺎ ﺑﺖ ﺷﻮق اور ﻣﺤﺒﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﭽﮧ
ﮨﻮﺗﻮ وہ اﭘﻨ اس ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﭽﮧ ﭼﻮری ﮐﺮﺗ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻋﻮرت ﺑﮭ ﮐﺴ ﻏﻠﻂ
ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺳﮯ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎم رﮨ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ وہ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﺘ۔
ﻣﯿﺮے ﺳﻮال ان ﺑﮍوں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮔﻨﺎہ ﮐﮯ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﻣﯿﺮے ﻣﻨﻄﻘ ﺳﻮال ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯿﮟ۔
اور دوﺳﺮے ﻟﻔﻈﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﭼﮭﻮﭨﮯ ﮐﻮ اس ﻟﺌﮯ آزﻣﺎرﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اﺳ واﻟﺪہ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐ
اﺟﺎزت دی ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﺳﮯ ﮐﻮڑے ﮐﮯ ڈﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻨﮯ۔؟ ﯾﮧ آزﻣﺎﺋﺶ ﮐ ﮐﻮﻧﺴ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ۔؟ ﮐﯿﺎ وہ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺟﺴﮯ
اﺳﮯ واﻟﺪﯾﻦ اذﯾﺖ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ اﺳﮯ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻃﻮر ﭘﺮ آزﻣﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔؟ ﯾﮧ آزﻣﺎﺋﺶ ﮐﻮﻧﺴ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ۔؟ اور ﺑﭽﮧ ﮐﺲ ﺑﺎت ﭘﺮ
آزﻣﺎﯾﺎ ﺟﺎرﺎ ﮨﮯ۔؟ ﺑﭽﮧ ﮐﺎں ﺗ ﺗﻠﯿﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔؟ ﺗﻮ اس ﻟﺌﮯ ﻣﯿﺮے ﺳﻮال ان ﺑﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﯿﮟ۔ﮔﻨﺎﺎروں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﯿﮟ۔ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐﻮﻧﮯ ﮐﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ان ﺑﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﺟﺎزت ﮐﯿﻮں دﯾﺘﺎ ﮨﮯ
اﻧﯿﮟ ﺗﻠﯿﻒ ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔؟ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐ ﺳﻤﺠﮫ ﻧﯿﮟ آﺗ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اس اﻟﮧ ﮐ ﺣﻤﺪ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﺮ زﺑﺎن ﺳﮯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔ اور ﺮ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ وہ ﮨ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ اﺳﮯ
ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺟﮧ ﺧﺎﻟ ﻧﯿﮟ اور اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﮐﺎم ﮐﺴ ﺳﮯ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ وہ ﺷﺮﯾﻮں اور ﻣﺸﺎﺑﺖ ﺳﮯ ﺑﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﮨﮯ اور ﺑﯿﻮی اور اوﻻد ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﮯ اور اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻢ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺑﻨﺪوں ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﯿﺎ۔
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"اﺳ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ اور وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور دﯾﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ"
اور درود ﺳﻼم ﮨﻮں ان ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﮧ رﺣﻤ ﻟﻠﻌﺎﻟﯿﻤﯿﻦ اور ﺳﺐ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺠﺖ ﺑﻨﺎﮐﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ
رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﭘﻨﭽﺎﯾﺎ اور اﻣﺎﻧﺖ ادا ﮐﺮدی اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺎد اس ﻃﺮح ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺟﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ
ﺗﮭﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﯿﺪﮬﮯ راہ ﭘﺮ ﭼﮭﻮڑا ﮐﮧ اﺳ رات ﺑﮭ دن ﮐ ﻃﺮح ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﮨﻼک ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ۔
اﺳﮯ ﺑﻌﺪ۔
اے ﻣﯿﺮے ﺑﮭﺎﺋ ﮨﻤﯿﮟ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﮯ اور اﺳﮯ رب اور ﺧﺎﻟﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ وہ رب ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻻ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮨ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﮧ ﮨﻮ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ رب ﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﭘﻨ
ﻣﺨﻠﻮق ﺳﮯ ﻣﻤﺘﺎز ﮨﮯ۔ اﯾﺴ ﮐﻮﺋ ﻣﺠﺎل ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﺳﮯ اور اﺳ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋ ﻣﺸﺎﺑﺖ اور ﻣﻘﺎرﻧﮧ ﮨﻮ اور
اﺳ ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ۔
"اﺳ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ اور وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور دﯾﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ" اﻟﺸﻮری11/
ﺗﻮ ﯾﮧ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﺎﻟ اس ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎﮨﮯ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ اﺳﮯ اﺳﺎ ﮐﻮﺋ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﭼﯿﺰ اﺳ ﻣﻠﯿﺖ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ ﺟﺴ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﺼﺮف ﮐﺮے۔
اور ﮨﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرا رب وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ اﺳ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺲ
ﻣﯿﮟ ﮐﺴ وﺟﮧ ﺳﮯ ﺑﮭ ﮐﻮﺋ ادﻧ ﺳﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﮭ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﮨﮯ وہ ﺟﻮ رب ﮐﮯ وﺟﻮد ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ﮨﮯ
اور اﺳﮯ رب ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ راﺿ ﮨﻮا ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻻزم ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ اﮔﺮ ﻧﯿﮟ ﻻﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ
ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﯾﺴﮯ رب ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻧﺎﻗﺺ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﮧ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﻮڑی ﺳ ﺑﮭ ﻋﻘﻞ اور
اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ رب اس وﻗﺖ ﺗ رب ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ ﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﺎﻣﻞ اور ﻧﻘﺎﺋﺺ اور ﻋﯿﻮب ﺳﮯ ﭘﺎک اور
دور ﻧﮧ ﮨﻮ وﮔﺮﻧﮧ وہ ﺣﻘﯿﻘ رب ﻧﯿﮟ۔
اور اس ﻟﺌﮯ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﯿﮟ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ اس ﮐ ﺣﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﻮڑی ﺳ ﭼﯿﺰ ﺗ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭻ
ﺳﺘﮯ ﻣﺮ ﯾﮧ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ اس ﮐ ﺗﻌﻠﯿﻢ دے ﺗﻮ ﺟﻮ اﺳﮯ اﻓﻌﺎل ﮐ ﺣﻤﺖ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﮭﺎدی ﺟﺎﺋﮯ وہ ﮨﻢ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﮔﮯ
اور اﺳ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﯾﻨﮯ اور ﺟﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﺎص ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭼﮭﭙﺎ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﯿﮟ ﮔﮯ
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اور ﯾﮧ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ اﺳﺎ ﮐﻮﺋ ﻓﻌﻞ ﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﮧ ﺳﮯ ﺧﺎﻟ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺣﻤﺖ واﻻ اور ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ۔
اور اﯾﺴ ﺑﺎت ﺗﻮ ﻣﻠﺤﺪ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺻﻼ رب ﮐﮯ وﺟﻮد ﭘﺮ ﮨ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ وﮨ ﮐﮧ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ اس ﺳﮯ اﻟﮧ ﮐ ﭘﻨﺎہ
ﻣﯿﮟ آﺗﮯ ﯿﮟ۔
اور ﺟﺐ ﮨﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﻓﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﺮ ﮐ ﻣﺎرت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻣﻨﺎﻗﺸﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﻠﮧ ان ﮐ ﺑﺎت ﻣﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ڈاﮐﭩﺮ اور اﻧﺠﯿﻨﺌﺮ وﻏﯿﺮہ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮨﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤ درﺟﮧ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﮧ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮐﮧ ﺮ وہ ﭼﯿﺰ ﺳﻤﺠﮫ
ﺳﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ اﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻻﺋﻖ اور اوﻟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اس ﻋﻠﯿﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻗﺮار ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺟﺴﮯ
ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﻏﺎﺋﺐ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اﺳﮯ ﺳﻤﺠﮫ
ﻧﯿﮟ ﺳﺘﮯ ﺑﯿﺸ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﻤﺖ ﮨﮯ اور وہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔
اور ﮨﻢ اﻧﺴﺎن ﮨﻮ ﮐﺮ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻌﺾ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرا ﻓﺎﺋﺪہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺣﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﺗﮯ
ﯿﮟ اور ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﯾﮧ ﺗﻤﺖ ﻟﺎﺋ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳ ﻋﻘﻞ اور ﺣﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺺ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﻣﺜﻼ وہ ﻣﺮﯾﺾ
ﺟﺴﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﻼک ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ڈر ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ وہ ﯾﮧ دوا ﭘﺌﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﻢ ﺳﮯ اﺳﮯ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑ
ﮨﻮﮔ ﺗﻮ ﺣﻤﺖ اﺳ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس دوا ﮐﻮﭘﺌﮯ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﮐﮍوی ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﻧﯿﮟ ﭘﺌﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﺳ
ﻏﻠﻄ ﮨﻮﮔ اور اﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﮨﻢ اﭘﻨ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺑﺖ ﺳﮯ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭼﮭ اﭼﮭ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﯿﮟ اور اﺳ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﺳﮯ اس ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ ﻗﯿﺎس ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ
ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨ ﺑﺎدﺷﺎﮨ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ وہ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﮯ ﻏﻀﺐ دﻻﺗﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺑﺖ ﺑﮍی
ﺣﻤﺖ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ادراک ﺳﮯ ﮨﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﯿﮟ ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳﺎری ﺳﮯ اور ﺑﻌﺾ ﭼﮭﻮﭨ ﭼﮭﻮﭨ ﺣﻤﺘﯿﮟ
ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ واﺿﺢ ﮨﻮﺟﺎﺗ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ اﭘﻨ ﺣﻤﺘﯿﮟ
دﮐﮭﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ اﻧﮯ دل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﺗﻮ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺑﻌﺾ وہ ﺣﻤﺘﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺑﭽﮯ ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ اور ﭘﮭﺮ اﺳ ﻣﻮت ﻣﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﻤﺠﮫ
ﺳﯿﮟ وہ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﯿﮟ۔ ﺗﻮ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﯾﮧ ﺑﭽﮧ زﻧﺪہ رﮨﺘﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﺑﮍے ﺑﮍے ﮔﻨﺎﮨﻮں اور ﻣﻠ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ
ارﺗﺎب ﮐﺮﺗﺎ ﺟﺲ ﺳﮯ اﺳﺎ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﯾ ﻟﻤﺒ ﻣﺪت ﺗ رﮨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ وہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاہ
ﮐﺮﺗﺎ ﻣﺜﻼ اﭘﻨﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐ اس ﺑﭽﮯ ﮐﺎ ﺣﺎل ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻗﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺧﻀﺮ ﻧﮯ
اﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ )ﯾﮧ ﺳﻮرۃ اﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ(
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اور ﻃﺮح ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﯾﮧ ﺑﭽﮧ زﻧﺪہ رﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﺸﺎﮐﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف
ﺳﮯ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔
اور ﯾﮧ ﮐﮧ اﮔﺮ اﺳﮯ ﻣﻔﻠﻮج ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮯ ﺑﺖ ﺳ ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ رﮐﮭﮯ ﮔ اﮔﺮ وہ ﻣﻔﻠﻮج ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ
ﻣﻌﺎﺻ اورﮔﻨﺎہ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز اﺳﮯ اس ﮐ ﺳﺰا ﻣﻠﺘ‐
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺮ ﻣﺮض اور ﻣﻔﻠﻮج ﮨﻮﻧﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺰا ﮨﻮ ﺑﻠﮧ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ واﻟﺪﯾﻦ ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﮨﻮ ﺟﺲ
ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﻧﮯ ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﯾﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ اﻧﮯ درﺟﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﺋﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﭽﮧ ﺑﮍا
ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﮭ اﻣﺘﺤﺎن ﮨﻮﺗﻮ اﮔﺮ اس ﻧﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺻﺒﺮ ﺑﮭ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺻﺎﺑﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺖ ﺑﮍا اﺟﺮ
ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﺎ ﺣﺴﺎب وﮐﺘﺎب ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ۔
"ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮨ ﮐﻮ اﻧﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﮯ ﺷﻤﺎر اﺟﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ" اﻟﺰﻣﺮ10
اور ﮨﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐ زﻧﺪﮔ ﮨﻤﺎری وﻓﺎت ﭘﺮ ﺧﺘﻢ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺟﺎﺗ ﺑﻠﮧ ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﯿﺸ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺖ اور
ﺟﻨﻢ ﮨﮯ اور اﺳ ﻣﯿﮟ ﺣﻘﯿﻘ زﻧﺪﮔ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻞ ﺧﯿﺮ اﭘﻨﮯ اﭼﮭﮯ اﻋﻤﺎل ﮐ ﺟﻮ ﮐﮧ وہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﯿﮟ اس ﮐ
ﺟﺰا ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺸﺮک ﺑﮭ ۔ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ اﭼﮭ اور ﺑﺮی ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﻮ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺟﺲ ﭘﺮ آزﻣﺎﺋﺶ آﺋ اور اس ﻧﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺻﺒﺮ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺎں ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﻠﮧ
ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺟﺴﮯ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﺑﺘﻼء ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ڈاﻻ ﮔﯿﺎ وہ ﯾﮧ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮے ﮐﮧ اﺳﮯ ﺑﮭ اس ﻃﺮح دﮐﮫ ﭘﮭﻨﭽﺘﺎ ﺗﺎ ﮐﮧ وہ ﯾﮧ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﺟﻮ اﺳﮯ ﻣﻼ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ دﻻﺋﻞ ﺑﺖ ﯿﮟ –
"اور ﮨﻢ ﮐﺴ ﻧﮧ ﮐﺴ ﻃﺮح ﺗﻤﺎری آزﻣﺎﺋﺶ ﺿﺮور ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ دﺷﻤﻦ ﮐﮯ ڈر ﺳﮯ ﺑﮭﻮک اور ﭘﯿﺎس ﺳﮯ ﻣﺎل وﺟﺎن اور
ﭘﮭﻠﻮں ﮐ ﮐﻤ ﺳﮯ اور ان ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دے دﯾﺠﮱ" اﻟﺒﻘﺮہ 155 /
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ "ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﭘﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﮯ ﺑﮯ ﺷ اس ﮐﺎ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ
ﺑﮭﻼﺋ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ اﺳﮯ ﺧﻮﺷ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ اﻟﮧ ﮐﺎ ﺷﺮ ادا
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺗﻠﯿﻒ ﭘﮭﻨﭽﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ اس ﮐﮯ
ﻟﮱ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ" ۔
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اﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ) (2999رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻇﺎﺮ ﮨﻮا ﮐﮧ ﮨﻤﺎری ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻦ ﺑﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﭘﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ آﺗﮯ ﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﻧﮭﯿﮟ ﮐﮧ
وہ ﺑﻄﻮر ﺳﺰا ﮨ ﮨﻮں ﺑﻠﮧ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ رﺣﻤﺖ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﮨﻤﺎری ﻋﻘﻠﯿﮟ ﻗﺎﺻﺮ ﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ
اوﻗﺎت ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﮨ ﻋﺎﺟﺰ آﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ – ﯾﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﯿﮟ ﮐﮧ
ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮨﻢ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻋﺎدل اور ﻋﺎﻟﻢ اور اﭘﻨ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ زﯾﺎدہ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺮ
ﺧﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮ دﯾﮟ اور اس ﭘﺮ راﺿ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور اﭘﻨﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ آپ ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎ ﺑﮭ ﻋﻠﻢ
ﻧﮭﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﭘﻨ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻘﻠﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮍا ﺑﻨﯿﮟ اور ﻓﺨﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور اﭘﻨ ﮐﻤﺰور ﺟﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﮬﻮﮐﮧ ﮐﮭﺎﺗﮯ
ﭘﮭﺮﯾﮟ اور اﻧﺎر ﮐﺮﯾﮟ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ اور اس ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮﯾﮟ اور اﯾﺴ ﺑﺎت ﮐﺴ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﻧﮭﯿﮟ آ
ﺳﺘ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور وہ رب اور ﺧﺎﻟﻖ اور ﻣﺎﻟ اور ﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻤﻞ
ﺣﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻏﯿﺾ ﻏﻀﺐ ﮐﻮ دﻋﻮت دی اور اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﮐﻮﺋ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮭﯿﮟ دے ﺳﺘﮯ ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﺗﻨﺒﯿﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ:
"وہ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ )ﮐﺴ ﮐﮯ آﮔﮯ( ﺟﻮاب دہ ﻧﮭﯿﮟ اور ﺳﺐ )اس ﮐﮯ آﮔﮯ( ﺟﻮاب دہ ﯿﮟ" –اﻻﻧﺒﯿﺎء  32 /۔
اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮐ ﮐﻤﺰوری اور ﮐﻢ ﻧﻈﺮی ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﻮ دﯾﮭﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻓﻮاﺋﺪ ﯿﮟ
اﻧﮭﯿﮟ ﻧﮭﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ اور ﻧﮧ ﺑﺎﻗ دوﺳﺮی ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ارد ﮔﺮد ﯿﮟ اﻧﯿﮟ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ آدم ﮐ اوﻻد
ﭘﺮ ﯾﮧ ﻧﻌﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺟﻮ اﻧﮭﯿﮟ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﭘﮭﻨﭽﺘﮯ ﯿﮟ ان ﮐ ﻣﻘﺪار ﮐﺎ ﻣﻮازﻧﮧ ﻧﮭﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ۔
اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋ اﯾﺴﺎ اﻧﺴﺎن ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺖ اﺣﺴﺎﻧﺎت ﮨﻮں ﻟﯿﻦ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ اﺣﺴﺎن ﻧﮧ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﮯ اﺣﺴﺎن ﮐﻮ
ﺑﮭﻼﻧﺎ اﻧﺎر اور ﻏﯿﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻟﮱ اﭼﮭ اﭼﮭ
ﻣﺜﺎﻟﯿﮟ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﮯ اس ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﯿﺮ اور ﺑﮭﻼﺋ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﯿﮟ اور ﮐﺴ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﮐﺴ ﺑﮭ
وﺟﮧ ﺳﮯ ﺷﺮ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﮭﯿﮟ ‐
اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﮧ اﻧﺒﯿﺎء اور رﺳﻮل اس ﮐ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ آزﻣﺎﺋﺶ اور ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ
ﮐﯿﻮں ؟
ﺗﻮ ﯾﮧ اﻧﮭﯿﮟ ﺑﻄﻮر ﺳﺰا اور اﭘﻨﮯ رب ﮐﮯ ﺎں ان ﮐ ﻗﺪر وﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﻧﮭﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﺳﮯ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﮱ ان ﮐﺎ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺟﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﺎﮐﮧ وہ اﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ
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ﺳﯿﮟ اور ان ﭘﺮ ﯾﮧ ﻣﺼﺎﺋﺐ اس ﻟﮱ ﻟﮭﮯ ﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐﮯ درﺟﺎت ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮے ﺗﻮ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ اور
ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﻮ رد ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮﺋ ﻧﮭﯿﮟ ﮨﮯ اور وہ ﺣﻤﺖ واﻻ اور ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ زﯾﺎدہ
ﻋﻠﻢ اور ﺑﻠﻨﺪ اور ﺣﻤﺘﻮں واﻻ ﮨﮯ ۔
ﺗﻨﺒﯿﮧ :ﺟﻮ ﮐﮧ آپ ﮐﮯ اس ﻗﻮل ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ )ﻣﯿﺮی ﺳﯿﻠ (وہ ﯾﮧ ﮐﮧ ﺑﮯ ﺷ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﺣﺮام ﯿﮟ – اس اﮨﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اور وﺿﺎﺣﺖ ﮐﮯ ﻟﮱ آپ ﻓﺘﻮی ﻧﻤﺒﺮ )  ( 9465اور )
 ( 1200ﮐﺎ اﺳ وﯾﭗ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اور ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ ۔ .
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