ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﻓـﯽ اﻟﺤﮑـﻢ اور ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں
ﮐـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺧـﻮارج ﮐـﯽ
ﻏﻠـﻂ ﻓہﻤـﯽ ﮐـﺎ اذاﻟہ ۔ ﻣﻮﻻﻧـﺎ
ﻃــﺎہﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻤﯽ ﻓﺎﺿــﻞ ﺟــﺎﻣﻌہ
ﺑﻨﻮرﯾہ ﮐﺮاﭼﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﮑﻢ اور ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯽ ﮐﺎ اذاﻟہ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻃﺎہﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﻓﺎﺿﻞ ﺟﺎﻣﻌہ ﺑﻨﻮرﯾہ ﮐﺮاﭼﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﮑﻢ :
’وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎاﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺎوﻟﺌﮏ ﮬﻢ اﻟﮑﺎﻓﺮون‘‘
)اﻟﻨﺴﺎٓء(
اس آﯾﺖ ﮐﯽ رو ﺳے وہ ﺳﺐ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں ﺟﻮ ﮐہ اﻟﻠہ
ﮐﯽ اﺗﺎری ہﻮﺋﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯿﺨﻼف ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﺗے ہﯿں اﺳﯽ
آﯾﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﺤﻘہ آﯾﺎت ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ” وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎاﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺎوﻟﺌﮏ
ﮬﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن “ ﮐہ وہ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ )ﮔﻨﺎہ ﮔﺎر ( ہﯿں ﺟﻮ
ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﯽ اﺗﺎری ہﻮﺋﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗے ان ﺳے ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ” ﮔﻨﺎہ ﮔﺎر“ ﮐﻮن ہے اور”
ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺮک“ ﮐﻮن ہے۔
اﺳﮑے ﻋﻼوہ ﺳﻮرہ اﻟﻨﺴﺎء آﯾﺖ ﻧﻤﺒﺮ  60ﻣﯿں اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ
’’اﻟﻢ ﺗﺮاﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰﻋﻤﻮن اﻧﮭﻢ اﻣﻨﻮ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل
اﻟﯿﮏ و ﻣﺎ اﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮏ ﯾﺮﯾﺪون ان ﯾﺘﺤﺎﮐﻤﻮا اﻟﯽ
اﻟﻄﺎﻏﻮت و ﻗﺪ اﻣﺮوا ان ﯾﮑﻔﺮوا ﺑہ و ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺸﯿﻄﻦ
ان ﯾﻈﻠﮭﻢ ﺿﻠﻼ ﺑﻌﯿﺪ‘‘
”ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﻧے اﻧہﯿں ﻧہﯿں دﯾﮑﮭﺎ؟ ﺟﻦ ﮐﺎ دﻋﻮی ﺗﻮ ﯾہ

ہے ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آپ ﭘﺮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آپ ﺳے ﭘہﻠے اﺗﺎرا
ﮔﯿﺎ اس ﭘﺮ ان ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ہے ﻟﯿﮑﻦ اوہ اﭘﻨے ﻓﯿﺼﻠے
ﻃﺎﻏﻮت ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧہﯿں
ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﯾں ،ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮ
ﯾہ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﮐہ اﻧہﯿں ﺑہﮑﺎ ﮐﺮ دور ڈال دے۔
اﺳﮑے ﺑﻌﺪ اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ آﯾﺖ ﻧﻤﺒﺮ 63ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎءﻣﯿں ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻠﻮک ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں
ﮐہ
’’ﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻠہ ﻣﺎﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻨﮭﻢ و
ﻋﻈﮭﻢ و ﻓﻞ ﻟہﻢ ﻓﯽ اﻧﻔﺴہﻢ ﻗﻮﻻ ﺑﻠﯿﻎ‘‘
’’ وہ ﻟﻮگ ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ان ﮐے دﻟﻮںﮑﺎ ﺑﮭﯿﺪﺧﻮب
ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﭘﺲ آپ ان ﺳے اﻋﺮاض ﮐﺮﯾں اور ان ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﺮﺗے رہﯿں اور اﻧہﯿں وہ ﺑﺎت ﮐہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے دﻟﻮں
ﻣﯿں ﮔﮭﺮ ﮐﺮﻧے واﻟﯽ ہﻮ‘‘
ان آﯾﺎت ﺳے ﯾہ ﺑﺎت روز روﺷﻦ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻋﯿﺎں ہے ﮐہ
اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ہﻤﯿں ﺳﻤﺠﮭﺎﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے رہﺎ
ہے اور ان ﺳے ﻣﻨہ ﻣﻮڑﻧے ﮐﺎ ﻧہ ﮐہ ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے
ﮐﺎ۔ﻟہﺬا ﯾہ ﻟﻮگ )ﺣﮑﻤﺮان وﻏﯿﺮہ( ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿں
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌے ﺟﺎﺋﯿں ﮔے ﻧہ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿں اور ان
ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ
اﻓﺴﻮس آج ﻗﺮآن ﭘﺎک ﮐﯽ اس آﯾﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے اور اﻟﻠہ ﮐے اس ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ڈاﻟﻨے ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے ﯾہ ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﮔﺮوہ اﭘﻨے ہﯽ وﺿﻊ ﮐﺮدہ اﺻﻮﻟﻮں
ﮐے ﺗﺤﺖ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ رہﺎ ہے۔ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﺎ
ﯾہ اﻟﻠہ ﮐے ہﺮ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐﯿﺎ ان ﺳے
ﮐﺒﮭﯽ اﻟﻠہ ﺳے ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ ﺗﻮ
اس ﻃﺮح ﯾہ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺧﻼف ورزی ہے
اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺲ ﺑﺎت ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﮔﺌے ﯾہ ﻟﻮگ
اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد اﭘﻨے آپ ﮐﻮ
ﺣﻖ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﯾں ﯾہ ﮐﯿﺴﺎ اﻧﺼﺎف ہے اﻟﻠہ ہﻤﯿں ﺣﻖ
ﺑﺎت ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے۔
اور ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﻨﺪ
اﺣﻤﺪ ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﻧے اﻟﻠہ ﮐے

ﻧﺒﯽ ﷺﺳے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻟﻮگ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮ رہے ہﯿں
ہﻤﯿں اﺟﺎزت دﯾں ﮐہ ہﻢ ان ﮐﺎﺻﻔﺎﯾﺎ ﮐﺮ دﯾں آپ ﷺﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
” اوﻟﺌﮏ ﻧﮭﺎﻧﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻢ “ ﮐہ ﯾہ )ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ( وہ
ﻟﻮگ ہﯿں ﺟﻦ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے
ﻣﺠﮭے ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ہے۔
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮭﺎﺋﯿﻮ اس ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﻓﺮﻗہ ﻧے ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی
ﻏﻠﻄﯽ ﮐﮭﺎﺋﯽ وہ ﯾہ ہے ﮐہ ان ﻣﯿں اﺻﻼﺣﯽ ﭘہﻠﻮ ﻣﻨﻘﻮد
ہے ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں
’اے ﻧﺒﯽ ﷺﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐے رﺳﺘے ﮐﯽ ﻃﺮف داﻧﺎﺋﯽ
اور ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐے ذرﯾﻌے ﺑﻼؤ اور ان ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ اﺣﺴﻦ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮو۔ ‘ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف آﯾﺖ
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ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﯾﮏ ﻣﯿﺪان
ﺳے ﮔﺰرے ﺗﻮ ﻗﻮم ﻧے دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ ﻟﻮگ ﺑﺖ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮ
رہے ہﯿں ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے آپ ﺳے ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳے ﮐہﺎ ﮐہ
اے ﻣﻮﺳﯽ ہﻤﺎرے ﻟﺌے ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺖ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾں
ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﺖ ہے ﺗﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ﻧے ان ﺳے ﺟﻮ ﺑﺎت ﮐہﯽ ﻗﺮآن ﻧے اس ﮐﻮ ﯾﻮں ﻧﻘﻞ
ﮐﯿﺎ ہے ” اﻧﮑﻢ ﻗﻮم ﺗﺠﮭﻠﻮن “ﺑے ﺷﮏ ﺗﻢ ﺟﺎہﻞ ﻗﻮم
ہﻮﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے
ان ﮐﻮ ﺟﺎہﻞ ﮐہﺎ ۔
آج ﺑﮭﯽ ﻟﻮگ ﺟہﺎﻟﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے درﺑﺎروں  ،ﻗﺒﻮر اور
ﻓﻮت ﺷﺪہ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ہﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﺘے ہﯿں ہﻤﺎرا
ﻓﺮض اﻧﮑﯽ اﺻﻼح ہے ﻧہ ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﮐے ان ﮐے ﻟﺌے
ﻓﺘﻨہ ﺑﻨﯿں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ
اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻘﻮم اﻟﻈﻠﻤﯿﻦ
اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ دﻓﻌہ آﻧﺤﻀﺮت ﷺﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺌے اﯾﻤﺎن ﻻﻧے
واﻟے ﺻﺤﺎﺑہ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭے اﻧہﻮں ﻧے ﺣﻀﻮر ﷺﺳے ﮐہﺎ ﮐہ ”
اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ذات اﻻﻧﻮاط “ ﺗﻮ آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻧے
ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻗﻮم واﻟﯽ ﺑﺎت ﮐہﯽ ہے۔ ﺣﻀﻮر ﷺ
ﻧے اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺪاز اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻃﺎﺋﻒ ﮐے ﻟﻮگ
ﺟﺐ ﻓﺘﺢ ﻣﮑہ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر ﷺﮐے ﭘﺎس اﯾﻤﺎن ﻻﻧے اور

ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﯿﻠﺌے آﺋے ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﺟﻤﻠہ ﻋﺒﺎدات ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ ﺣﻀﻮر ﷺﻧے ﻧﻤﺎز ﮐے ﻋﻼوہ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐے ﺗﺤﺖ وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﭼﮭﻮڑﻧے ﮐﯽ
اﺟﺎزت دے دی ﮐہ وہ ﻟﻮگ آہﺴﺘہ آہﺴﺘہ ﺧﻮد اﺳﻼم ﻣﯿں
اﮔے ﺑﮍﮬﻨے ﭘﺮ ان ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﻟﯿں ﮔے اور ﺟﺐ
اﻧﮭﻮں ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ہﻢ ﻧﻤﺎز ادا ﻧہﯿں ﮐﺮﯾں ﮔے ﺗﻮ آپ
ﷺﻧے ان ﮐﯽ اﺻﻼح اس ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐہ ” ﻻﺧﯿﺮ ﻓﯽ دﯾﻦ ﻻﺻﻼة
ﻓﯿﮭﺎ “ اس دﯾﻦ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺧﯿﺮ ﻧہﯿں ﺟﺲ ﻣﯿں ﻧﻤﺎز
ﻧہﯿں۔
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮭﺎﺋﯿﻮ ان واﻗﻌﺎت ﻣﯿں ﻏﻮر ﻃﻠﺐ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ
ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻗﻮم ان ﺳے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺟﮕہ اﯾﮏ
اور اﻟہ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﮐہ رہﯽ ہے ﯾہ واﺿﺢ ﺷﺮک ہے
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﷺﮐے ﻧﺌے اﯾﻤﺎن ﻻﻧے واﻟے ﺻﺤﺎﺑہ ﺑﮭﯽ
اﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮ رہے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﺻﻼح ﮐﯽ ﺟﺎ رہﯽ ہے۔
ان ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﮍا اﻋﺘﺮاض ﯾہ ہے ﮐہ آپ ﻟﻮگ
اﭘﻨے ﻣﻠﮏ ﻣﯿں ان درﺑﺎروں ﮐﻮ ﮐﯿﻮں ﻧہﯿں ﺗﻮڑﺗے ﯾہ
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺑﻐﺎوت ﮐے اڈے ہﯿں ۔ اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں
ہے ﮐہ ﯾہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺑﻐﺎوت ﮐے اڈے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﺎ ہے۔ اﯾﺴے واﻗﻌﺎت
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں ہﻮﺋے ہﯿں ﮐہ درﺑﺎروں ﮐﻮ ڈﮬﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ
ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮑﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﻧﮑﻼ ﮐہ اﮬﻞ ﺷﺮک و ﺑﺪﻋﺖ ﻧے ان
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻮ ﭘہﻠے ﺳے زﯾﺎدہ ﺑﮭﺮﭘﻮر اﻧﺪاز ﻣﯿں آﺑﺎد
ﮐﯿﺎ۔
اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ہﻤﺎرے ﻟﺌے ﺣﻀﺮت اﺑﺮاہﯿﻢؑ ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﻧﻤﻮﻧہ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے۔آپ اﻣﺎم
اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺗﮭے ،اﻧﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ اہﻢ واﻗﻌہ ﺟﺐ ﮐہ
اﻧﮑﯽ ﻗﻮم ﻣﯿﻠے ﭘﺮ ﮔﺌﯽ ہﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ آپ ﻧے ﺟﺎ ﮐﺮ ﺗﻤﺎم
ﺑﺖ ﺗﻮڑے اور اﯾﮏ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍے ﺑﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اس ﮐے
ﮐﻨﺪﮬے ﭘﺮ ﮐﻠہﺎڑا رﮐﮫ دﯾﺎ ۔
اب ﭼﺎہﯿے ﺗﻮ ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ وہ اس ﺑﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮڑ دﯾﺘے
ﻟﯿﮑﻦ اﻧہﻮں ﻧے ﻣﺼﻠﺤﺖ اور ﻗﻮم ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﻧے ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮐﯿﺎ اور ﺟﺐ ﻗﻮم واﭘﺲ آﺋﯽ ﺗﻮ اﻧﮭﻮں ﻧے
اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳے درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺎ اور ﮐہﺎ ﮐہ ﯾہ

آپ ﮐﺎ ﮐﺎم ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ﺗﻮ آپ ﻧے ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐہ اس
ﺑﮍے ﺑﺖ ﺳے ﭘﻮﭼﮭﻮ ﺟﺲ ﮐے ﮐﻨﺪﮬے ﭘﺮ ﮐﻠہﺎڑا ہے۔ ﻗﻮم
واﻟے ﮐہﻨے ﻟﮕے ﮐہ ﯾہ ﻧہ ﺗﻮ ﺑﻮﻟﺘے ہﯿں ﻧہ ﺗﻮ ﺳﻨﺘے
ہﯿں اور ﻧہ ہﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘے ہﯿں۔ ﯾہﯽ ﭼﯿﺰ ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘے
ﺗﮭے ﮐہ ﺑﺖ ہﻤﺎرے ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﺳے ﺑﮭﯽ ہﻤﺎرے ﻣﻌﺒﻮد ﻧہﯿں
ہﻮ ﺳﮑﺘے
ﻟہﺬا ﺑﺎت ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿں آﺋﯽ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﺖ ﻧہ ﺗﻮڑﻧے
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐے دﯾﻦ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ اس
ﻟﯿے ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺟﻠﺪ ﺑﺎزی ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺳﻮچ
ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے اور ﺗﺐ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف وہﯽ ﮐﭽﮫ
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﺟﺲ ﮐے ہﻢ ﻣﮑﻠﻒ ہﯿں ۔۔۔ ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮت و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺒﻮی ﻣﻨہﺞ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ۔۔۔۔
اﻟﻠہ ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ ﻏﻠﺒہ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐے اس ﺳﻔﺮ ﻣﯿں
ہﻢ ﺳے ﮐﭽﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮوا ﻟے زﻧﺪہ رﮐﮭے ﺗﻮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗے رہﯿں اور ﻣﻮت آﺋے ﺗﻮ ﺷہﺎدت ﮐﯽ اﻓﻀﻞ ﻣﻮت
ﺳے ﻧﻮازے آﻣﯿﻦ ۔
وآﺧﺮ دﻋﻮﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

