ﻣﯿں ﮐﺲ ﮐے ہﺎﺗﮫ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ ﻟہﻮ’’
ﺗﻼش ﮐﺮوں؟ ۔ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
’’ﻣﯿں ﮐﺲ ﮐے ہﺎﺗﮫ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ ﻟہﻮ
ﺗﻼش ﮐﺮوں؟
اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ان اﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ ﻧﺤﻤﺪہ و ﻧﺴﺘﻌﯿﻨہ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮہ و ﻧﻌﻮذ
ﺑﺎﻟﻠہ ﻣﻦ ﺷﺮور اﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﯿﺌﺎت اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﯾﮭﺪہ
اﻟﻠہ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟہ وﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﮬﺎدی ﻟہ و اﺷﮭﺪأن ﻻ
إﻟٰہ إﻻ اﻟﻠہ و أﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪ اًﻋﺒﺪہ و رﺳﻮﻟہ۔ اﻣﺎ

ﺑﻌﺪ !
دﯾﻦ اﺳﻼم اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐے درﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺪل ہے۔ اﺳﮑﯽ
رات ﺑﮭﯽ دن ﮐﯽ ﻃﺮح روﺷﻦ اور واﺿﺢ ہے۔ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﯿں ہﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد ہے اور اﺳﮑﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮیﷺ ﻣﯿں وارد ہے
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ارﺷﺎد ہے:
]ﻟَﻘَــﺪۡ ﻛ َــﺎنَ ﻓ ِــﻰ ﻗ َﺼ َﺼ ِــہِﻢۡ ﻋ ِﺒۡــﺮ َةٌ۬
َ
ﻷِّ ُوْﻟِﻰ ٱﻟۡﺄ ﻟۡﺒَـٰﺐ ِۗ ﻣَﺎ ﻛ َﺎنَ ﺣ َﺪِﻳﺜً۬ﺎ
ﻳُﻔۡﺘَﺮ َىٰ وَﻟَـٰڪِﻦ ﺗَﺼۡﺪِﻳﻖَ ٱﻟَّﺬِى ﺑ َﻴۡﻦ َ
ﻳَـﺪ َﻳۡﻪِ وَﺗَﻔۡﺼ ِـﻴﻞ َ ڪُـﻞ ِّ ﺷ َـﻰۡءٍ۬ وَﻫُـﺪ ً۬ى
وَر َﺣۡﻤَﺔً۬ ﻟِّﻘَﻮۡمٍ۬ ﻳُﺆۡﻣِﻨُﻮنَ[
)ﯾﻮﺳﻒ(111:
’’ﯾہ ﻗﺮآن ﮔﮭﮍی ہﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اﭘﻨے ﺳے ﭘہﻠے
ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ اور ہﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ہے اور
اﯾﻤﺎن ﻻﻧے واﻟﻮں ﮐے ﻟﺌے ہﺪاﯾﺖ اور رﺣﻤﺖ ہے‘‘۔
آج اﻣﺖ ﺟﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿں ﮔﮭﺮی اور ﭘﮭﻨﺴﯽ ہﻮﺋﯽ ہے ،ﺧﺎص
ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯿﻮں ﻣﯿں ﮔﮭﺮا ہﻮا ہے،
ﺟﺘﻨﯽ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮی ﯾہﺎں ہﻮ رہﯽ ہے ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ
ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن دارﻟﺤـﺮب ﻧہﯿں ہے۔ اس ﺳـﺐ ﮐﭽـﮫ ﮐے ﭘﯿﭽﮭے
ﮔﻮﻟﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ اور ﮐﻨﺪﮬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮ رہﺎ
ہے۔ اور اس ﻣﯿں ﺧﻄـﺎ ﮐـﺎروں اور ﻣﺠﺮﻣـﻮں ﺳـے ﮐہﯿں
زﯾﺎدہ ﻣﻌﺼﻮم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑہﺎﯾﺎ ﺟﺎ رہﺎ ہے۔ ﮐﺘﻨﯽ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ان ﺑے ﮔﻨﺎہ ﻧﻤﺎزﯾﻮں ﮐے ﺧﻮن ﺳے رﻧﮕﯿں ہﻮﺋﯽ
ہﯿں ﮐہ ﺟﻦ ﮐﺎ اس ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہﯿں،
اﻧﮑﺎ ﺧﻮن ان ﺑے ﺑﺼﯿﺮت و ﻋﺠﻠﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻔﺘﯿﺎن ﮐے ﺳﺮ
ہے ﺟﻮ ﮐﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﯽ ہﯿں اور ﮐﻢ ﻓہﻢ ﺑﮭﯽ! ﺟﺒﮑہ،
َ
]ﻣَـﻦ ﻗ َﺘَـﻞ َ ﻧَﻔۡﺴ َـۢﺎ ﺑِﻐَﻴۡـﺮ ِ ﻧَﻔۡـﺲ ٍ أ وۡ
ﻓ َﺴ َـﺎد ٍ۬ ﻓ ِـﻰ ٱﻟۡـﺄَرۡضِ ﻓ َڪَﺄَﻧَّﻤَـﺎ ﻗ َﺘَـﻞ َ
ٱﻟﻨَّﺎسَ ﺟ َﻤِﻴﻌً۬ﺎ [
)اﻟﻤﺎﺋﺪہ(32:
’’ﺟﺲ ﻧے ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺧﻮن ﮐے ﺑﺪﻟے ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﯿں

ﻓﺴﺎد ﭘﮭﯿﻼﻧے ﮐے ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور وﺟہ ﺳے ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﻮﯾﺎ
اس ﻧے ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ‘‘
اور اﮔﺮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮑﯽ ﺳﺰا اﺳﻼم
ﻣﯿں وارد ہے۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ـﺪ ً۬ا
ـﺎ ﻣُّﺘَﻌَﻤِّـ
ـﻞۡ ﻣُﺆۡﻣِﻨً۬ـ
ـﻦ ﻳَﻘۡﺘُـ
]وَﻣَـ
ﻓ َﺠ َـﺰ َآؤُ ه ُ ۥ ﺟ َﻬ َﻨَّـﻢُ ﺧ َــٰﻠِﺪ ً۬ا ﻓ ِﻴہَـﺎ
وَﻏ َﻀ ِــﺐ َ ٱﻟﻠَّــﻪُ ﻋ َﻠَﻴۡــﻪِ وَﻟَﻌَﻨَــﻪُ ۥ
َ
وَأ ﻋ َﺪ َّ ﻟَﻪُ ۥ ﻋ َﺬ َاﺑ ًﺎ ﻋ َﻈ ِﻴﻤً۬ﺎ [
)اﻟﻨﺴﺎء(93:
’’اور اﮔﺮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮑﯽ ﺳﺰا ﺟہﻨﻢ
ہے ﺟﺲ ﻣﯿں وہ ہﻤﯿﺸہ رہے ﮔﺎ ،اس ﭘﺮ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻏﻀﺐ
ہے ،اﺳے اﻟﻠہ ﻧے ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ اور اس ﮐے ﻟﺌے ﺑﮍا ﻋﺬاب
ﺗﯿﺎر ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ہے‘‘ ۔
اﺳﻼم ﻣﯿں اﮔﺮ ﮐﻮ ﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻏﻠﻄﯽ ﺳے ﺑﮭﯽ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮدےﯾﺎ ﻣﺎر ڈاﻟے ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﮐے ﻟﺌے دﻧﯿﺎ
ﻣﯿں اس ﻗﺘﻞ ﮐے ﺑﺪﻟے ﺑﮭﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﭼﮑﺎﻧﺎ ہﻮﺗﯽ ہے۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ آﯾﺖ ﻣﯿں ﻣﺰﮐﻮر ہے۔
َ
]وَﻣَﺎ ﻛ َﺎنَ ﻟِﻤُﺆۡﻣِﻦ ٍ أ ن ﻳَﻘۡﺘُﻞ َ ﻣُﺆۡﻣِﻨًﺎ
إِﻻَّ ﺧ َﻄ َـــًٔ۬ﺎۚ وَﻣَــﻦ ﻗ َﺘَــﻞ َ ﻣُﺆۡﻣِﻨًــﺎ
ﺧ َﻄ َــًٔ۬ﺎ ﻓ َﺘَﺤۡﺮ ِﻳـﺮ ُ ر َﻗ َﺒَـﺔٍ۬ ﻣُّﺆۡﻣِﻨَـﺔٍ۬
َ
وَد ِﻳَﺔٌ۬ ﻣُّﺴ َﻠَّﻤَﺔٌ إِﻟَﻰٰٓ أ ﻫۡﻠِﻪِ [
)اﻟﻨﺴﺎء (92 :
’’اور اﮔﺮ ﻏﻠﻄﯽ )ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ(ﺳے ﮐﺴﯽ ﺑے ﮔﻨﺎہ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻔّﺎرہ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﻓﺮض ہے۔ اﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﻼم ﮐﯽ ﮔﺮدن آزاد ﮐﺮے اور ﻣﻘﺘﻮل ﮐے ورﺛﺎء
ﮐﻮ ﺧﻮن ﺑہﺎ ادا ﮐﺮے‘‘
ﯾﻌﻨﯽ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں)ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ ﺧﻄﺎً(
ﻣﻮاﺧﺬہ ہے!][1

ﻣﯿں ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺎﺑﻞ

رﺳﻮ ل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﺣﺠۃ اﻟﻮداع 10ہﺠﺮی 9،ذی اﻟﺤﺠۃ
ﮐﻮﻣﯿﺪان ﻋﺮﻓﺎت ﻣﯿں اﯾﮏ ﻻﮐﮫ ﭼﻮ ﺑﯿﺲ ہﺰار ﮐے ﻗﺮﯾﺐ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮﻣﺎﮐﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ۔
’’ﻟﻮﮔـﻮ! ﻣﯿـﺮی ﺑـﺎت ﺳـﻦ ﻟـﻮ ! ﮐﯿـﻮﻧﮑہ ﻣﯿں ﻧہﯿں
ﺟﺎﻧﺘﺎ،ﺷﺎﯾﺪ اس ﺳﺎل ﮐے ﺑﻌﺪ ﺗﻤہﯿں اس ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﮐﺒﮭﯽ
ﻧہ ﻣﻞ ﺳﮑﻮں۔‘‘
)اﺑﻦ ہﺸﺎم (
’’ﺗﻤہﺎرا ﺧﻮن اور ﺗﻤہﺎرا ﻣﺎل اﯾﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ اﺳﯽ ﻃﺮ
ح ﺣﺮام ہے ﺟﺲ ﻃﺮ ح ﺗﻤہﺎرے آج ﮐے دن ﮐﯽ،رواں ﻣہﯿﻨے
ﮐﯽ اور ﻣﻮﺟﻮدہ ﺷہﺮ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ہے ‘‘ْ
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
ﯾﻮم اﻟﻨﺤﺮـ10ذواﻟﺤﺠۃ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ رﺳﻮ ل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے اﯾﮏ
ﺧﻄﺒہ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اس ﻣﯿں ﺑﮭﯽ آپ ﻧے ﮐﻞ ﮐﯽ )ﭘﭽﮭﻠﯽ
( ﺑﺎﺗﯿں دہﺮاﺋﯿں ۔ﯾہ ﭘﻮﭼﮭﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐہ ﯾہ ﮐﻮ ﻧﺴﺎ
ﻣہﯿﻨہ ،ﮐﻮﻧﺴﺎ ﺷہﺮ اور ﮐﻮﻧﺴﺎ دن ہے ؟ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
’’اﭼﮭـﺎ ﺗـﻮ ﺳـﻨﻮ ﮐہ ﺗﻤہـﺎرا ﺧـﻮن ،ﺗﻤہﺎراﻣـﺎل اور
ﺗﻤہﺎری آﺑﺮو اﯾﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ اﯾﺴے ہﯽ ﺣﺮام ہے ﺟﯿﺴے
اس ﺷہﺮ،اس ﻣہﯿﻨے اور اس دن ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ہے۔‘‘
)ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
اﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﯾہ اﻟﻔﺎظ ہﯿں :
’’ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ ﺧﻮن ،ﻣﺎل اور آﺑﺮو دوﺳﺮے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ
ﺣﺮام ہے‘‘
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
اور اﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﮐے ﯾہ اﻟﻔﺎظ ہﯿں :
’’ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺎ)ﺑﻼوﺟہ( ﻗﺘﻞ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ،ﺟﺲ ﻧے
ﮐﺴﯽ ذﻣﯽ )اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯿں ﻣﻌﺎہﺪے ﮐے ﺗﺤﺖ رہﻨے واﻻ
ﮐﺎﻓﺮ(ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎوہ ﺟﻨﺖ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﭘﺎ ﺳﮑے
ﮔﺎ ‘‘

)ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(
ﯾہ ﺷہﯿﺪ ﻧﻤﺎزی ﺑے ﭼﺎرے زﺑﺎن ِﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳے ﮐہﺘے ہﻮں
ﮔے او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ!ﺗﻢ ہﻢ ﺳے ﮐﺲ ﺑﺎت ﮐﺎ اﻧﺘﻘﺎم اور
ﺑﺪﻟہ ﻟے رہے ہﻮ ؟ﺻﺮف اس ﺟﺮم ﻣﯿں ہﻤﯿں ﭨﮑﺮے ﭨﮑﺮے
ﮐﺮ ڈاﻻ ﮐہ ہﻢ اﻟﻠہ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋے اور اس ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ
ہﻤﺎری ﻃﺮف اﺗﺎرا ﮔﯿﺎاور ﺟﻮ اس ﺳے ﭘہﻠے اﺗﺎرا ﮔﯿﺎ؟
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﮭﯽ ﻧﻮﺣہ ﮐﻨﺎں ہﯿں ﮐہ ہﻤﯿں ﮐﯿﻮ ں ﺑﺎرود ﮐﯽ
ﻧﺬر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ؟ ہﻤﺎرے اﻧﺪر ﺑﺘﻮں ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎﺗﻮ ﻧہﯿں ہﻮ
رہﯽ ،ہﻢ ہﻨﺪوﺳﺘﺎ ن ﮐﯽ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﯽ
ﮔﺌﯿں ﮐہ ﺑﺎﺑﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯽ ﻃﺮح ہﻤﯿں ﺗﺒﺎہ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ؟
اﻓﺴﻮس !ﺗﻮ ﯾہ ہے ﮐہ ﺑﺎﺑﺮی ﻣﺴﺠﺪ ہﻨﺪوؤں ﮐے ﻧﺎﭘﺎک
ہﺎﺗﮭﻮں ﺗﺒﺎہ ہﻮ ﺋﯽ ،ہﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ اﭘﻨﻮں ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں
ﻇﻠﻢ ﮐﺎﺷﮑﺎر ہﯿں ۔
’’اے اہﻞ ﮐﺘﺎب !اﭘﻨے دﯾﻦ ﻣﯿں ﻧﺎﺣﻖ ﺣﺪ ﺳے ﻧہ ﺑﮍﮬﻮ
اور اس ﻗﻮم ﮐﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﻣﺖ ﭼﻠﻮ ﺟﻮ اس ﺳے
ﭘہﻠے ﮔﻤﺮاہ ہﻮ ﭼﮑے اور اﻧہﻮں ﻧے ﺑہﺖ ﺳﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاہ
ﮐﯿﺎ اور وہ ﺳﯿﺪﮬے راﺳﺘے ﺳے ﺑﮭﭩﮏ ﮔﺌے ۔‘‘
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
] ]1ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿں دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﻣﯿں ﻣﻠﻮث ﮔﺮوہ،
اﭘﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿں ﻣﺎرے ﺟﺎﻧے واﻟے ﺑے ﮔﻨﺎہﻮں ﺑﺎرے
ﯾہ ﺗﻠﺒﯿﺲ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ہﻢ ﺗﻮ اﭘﻨے
ہﺪف ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺗے ہﯿں اور اﮔﺮ اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺑے
ﮔﻨﺎہ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﻣﺎرا ﺟﺎﺋے ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ہﻢ ﭘﺮ اس
ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮﺟﮫ ﻧہﯿں  ،ﮐﻮﺋﯽ اﻟﺰام ﻧہﯿں ،ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺼﺎص
ﻧہﯿں۔ وہ ﻟﻮگ ﺑﺲ اﭘﻨﯽ ﻧﯿﺘﻮں ﭘﺮ اﭨﮭﺎﺋے ﺟﺎﺋﯿں ﮔے
اور ہﻢ ﺳے اﻧﮑے ﻗﺘﻞ ﮐے ﺑﺎرے ﯾﻮم ﺟﺰا و ﺳﺰا ﮐے دن
اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﺑے
اﺳﺘﺴﻔﺎر ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ﯾہ اﯾﮏ
ﺗﮑﯽ اور ﺟہﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻣﻮﻗﻒ ہے۔ اور اس ﺑﺎرے ہﻢ
اوﭘﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ واﺿﺢ ﻧﺼﻮص ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﭼﮑے
ہﯿں ﮐہ ﭼﺎہے ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮے
ﯾﺎ ﻏﻠﻄﯽ ﺳے اﺳﻼم ﻣﯿں دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿں ﻣﺠﺮم اور
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺧﺬہ ہے

)ﯾﺎد رہے ﯾہﺎں ہﻤﺎری ﻣﺮاد ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ اور ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ ﮐﺎرواﺋﯿﺎں ﻣﺮاد ہﯿں ﻧہ ﮐہ
ﮐﺴﯽ ﺣﺮﺑﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ ﮐﺎرواﺋﯿﺎں ۔
ﮐﯿﻮں ﮐہ وہﺎں ﮐے ﺿﺎﺑﻄے ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﯿں(۔
اﻟﻠﮭﻢ أرﻧﺎ اﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎ ً وارزﻗﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋہ
وأرﻧﺎاﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻼ ً وارزﻗﻨﺎاﺟﺘﻨﺎﺑہ

