ﻏﯿـﺮت ﮐے ﻧـﺎم ﭘـﺮ ﻗﺘـﻞ ﮐـﺎ ﺷﺮﻋـﯽ
ﺣﮑﻢ  -اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻏﻴﺮت ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻗﺘﻞ ﻛﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻜﻢ
اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳﻮال  :ﻣﻴں ﻏﻴﺮت ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻮ ﻗﺘﻞ
ﻛﺮﻧے ﻛﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہﻮں ،اور
ﻛﺲ
ﺷﺮﻋﻰ اﺣﻜﺎم ﻛے ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﺳﺰا ﻛﻮ دﯾﻨﺎ
ﻃﺮح ﻣﻤﻜﻦ ہے ؟

اﻟﺠﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ
 :رﺳﻮﻟہ اﻟﮑﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻛﺴﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻛﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﻛﺮﻧﺎ ﺑہﺖ ﻋﻈﻴﻢ
.اور ﺑﮍا ﺟﺮم ہے
:اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے
وَﻣ َﻦ ْ ﻳَﻘ ْﺘ ُﻞ ْ ﻣ ُﺆ ْﻣ ِﻨﺎً ﻣ ُﺘ َﻌَﻤ ِّﺪاً{
ﻓ َﺠ َـﺰ َاؤُه ُ ﺟ َﻬ َﻨَّـﻢ ُ ﺧ َﺎﻟ ِـﺪاً ﻓ ِﻴﻬ َـﺎ
وَﻏ َﻀ ِـﺐ َ اﻟﻠ َّـﻪُ ﻋ َﻠ َﻴْـﻪ ِ وَﻟ َﻌَﻨَـﻪُ

}وَأَﻋ َﺪ َّ ﻟ َﻪُ ﻋ َﺬَاﺑﺎً ﻋ َﻈ ِﻴﻤﺎً
اور ﺟﻮ ﻛﻮﺋﻰ ﻛﺴﻰ ﻣﻮﻣﻦ ﻛﻮ ﻗﺼﺪا ﻗﺘﻞ ﻛﺮ {
ڈاﻟے اس ﻛﻰ ﺳﺰا ﺟہﻨﻢ ہے ،ﺟﺲ ﻣﻴں وہ ہﻤﻴﺸہ
رہےﮔـﺎ ،اس ﭘـﺮ اﻟﻠہ ﻛـﺎ ﻏﻀـﺐ ہے ،اور اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے اس ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﻛﻰ ہے ،اور اس ﻛے ﻟﻴے
} ﺑﮍا ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﻛﺮ رﻛﮭﺎ ہے
] اﻟﻨﺴﺎء [93 :
اور اﻣﺎم ﺑﺨﺎرى رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﻤﺎ ﺳے ﺑﻴﺎن ﻛﻴﺎ ہے ﻛہ رﺳﻮل
:ﻛﺮﻳﻢ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ
ﻟﻦ ﻳﺰال اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ (
 ) .ﻳﺼﺐ دﻣﺎ ﺣﺮاﻣﺎ
ﻣﻮﻣﻦ اس وﻗﺖ اﭘﻨے دﻳﻦ ﻛﻰ وﺳﻌﺖ ﻣﻴں ہے ﺟﺐ ”
ﺗـﻚ وہ ﻛﺴـﻰ ﻛـﺎ ﺣـﺮام اور ﻧـﺎﺣﻖ ﺧـﻮن ﻧہﻴں
“ ﺑہﺎﺗﺎ
] اﻟﺒﺨﺎرى[6355 :
اور ﭘﮭﺮ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﷺ ﻧے ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ہے ﻛہ
وہ ﻛﻮﻧﺴے اﺳﺒﺎب ہﻴں ﺟﻦ ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﺎ
ﺧﻮن ﻣﺒﺎح ہﻮﺗﺎ ہے ،اﺳے ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗے ہﻮﺋے
:ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ
ﻻ ﻳﺤـﻞ دم اﻣـﺮئ ﻣﺴـﻠﻢ ﻳﺸﻬـﺪ أن ﻻ إﻟـﻪ إﻻ (
اﻟﻠﻪ وأﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ إﻻ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث  :اﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  ،واﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﻧﻲ  ،واﻟﻤﻔﺎرق ﻟﺪﻳﻨﻪ
) اﻟﺘﺎرك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺟـﻮ ﺷﺨـﺺ ﺑﮭـﻰ ﮔـﻮاہﻰ دے ﻛہ اﻟﻠہ ﻛے ﻋﻼوہ ”
ﻛـﻮﺋﻰ ﻣﻌﺒـﻮد ﻧہﻴں ،اور ﻣﻴں اﻟﻠہ ﻛـﺎ رﺳـﻮل
ہﻮں اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻛﺎ ﺧﻮن ﺑہﺎﻧﺎ ﺣﻼل ﻧہﻴں،
ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ :ﻳﺎ ﺗﻮ وہ ﺷﺎدى
ﺷﺪہ زاﻧﻰ ہﻮ ،اور ﻗﺘﻞ ﻛے ﺑﺪﻟے ﻗﺘﻞ ﻛﺮﻧﺎ،
اور دﻳﻦ ﻛﻮ ﺗﺮك ﻛﺮﻧے اور ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﻋﻠﻴﺤﺪہ
“ ہﻮﻧے واﻟے ﺷﺨﺺ ﻛﻮ

] اﻟﺒﺨﺎرى ، 6370 :اﻟﻤﺴﻠﻢ [3175 :
ﺷﺎدى ﺷﺪہ ﺷﺨﺺ ﻛﺎ زﻧﺎ ﻛﺮﻧﺎ اﻳﻚ اﻳﺴﺎ ﺳﺒﺐ ہے
ﺟﺲ ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﻛﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺒﺎح ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے،
ﻟﻴﻜﻦ زاﻧﻰ ﻛﻮ اس وﻗﺖ ﺗﻚ ﻗﺘﻞ ﻧہﻴں ﻛﻴﺎ ﺟﺎ
:ﺳﻜﺘﺎ ﺟﺐ ﺗﻚ دو ﺷﺮﻃﻴں ﻧہ ﭘﺎﺋﻰ ﺟﺎﺋﻴں

:ﭘہﻠﻰ ﺷﺮط
وہ ﺷﺨﺺ ﺷﺎدى ﺷﺪہ ہﻮ ” ﻣﺤﺼﻦ ” ) اوﭘﺮ ﻛﻰ
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴں اس ﻛﺎ ﺑﻴﺎن ہﻮا ہے ( اور ﻋﻠﻤﺎء
:ﻛﺮام ﻧے اﻻﺣﺼﺎن ﻛﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﺎ ہے
زﻛﺮﻳﺎ اﻧﺼﺎرى رﺣﻤہ اﻟﻠہ اس ﻛﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎن
:ﻛﺮﺗے ہﻮﺋے ﻛہﺘے ہﻴں
اﻟﻤﺤﺼﻦ :ہﺮ وہ ﻣﺮد ﻳﺎ ﻋﻮرت ﺟﻮ ﻣﻜﻠﻒ اور ”
آزاد ہﻮ ﺟﺲ ﻧے ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻜﺎح ﻛے ﺑﻌﺪ وﻃﺌﻰ اور
.ہﻢ ﺑﺴﺘﺮى ﻛﻰ ہﻮ ” اﻧﺘہﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮا
]دﻳﻜﮭﻴں :اﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ [128 / 4 :
:اور ﺷﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴں

:اﺣﺼﺎن ﻛﻰ ﭘﺎﻧﭻ ﺷﺮوط ہﻴں ”
.ﺟﻤﺎع – 1
.ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻜﺎح ﻣﻴں ہﻮ – 2
.ﺑﺎﻟﻎ ہﻮ – 3
.ﻋﺎﻗﻞ ہﻮ – 4
.آزاد ہﻮ .اﻧﺘہﻰ – 5
دﻳﻜﮭﻴں :اﻟﺸﺮح اﻟﺰاد  ،ﻃﺒﻌہ ﻣﺼﺮﻳہ [/ 6 :
]120

:دوﺳﺮى ﺷﺮط
اس ﭘﺮ ﭼﺎر ﮔﻮاہﻮں ﻛﻰ ﮔﻮاہﻰ ﺳے ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮ

ﺟﺎﺋے اور وہ ﮔﻮاہﻰ ﺷﺮﻣﮕﺎہ ﻛﻮ ﺷﺮﻣﮕﺎہ ﻣﻴں
دﻳﻜﮭﻨے ﻛﻰ ﮔﻮاہﻰ دﻳں ،ﻳﺎ ﭘﮭﺮ وہ ﺧﻮد اﭘﻨے
.اﺧﺘﻴﺎر ﺳے ﺑﻐﻴﺮ ﻛﺴﻰ ﺟﺒﺮ ﻛے اﻋﺘﺮاف ﻛﺮ ﻟے
اور ﺟـﺐ اس ﭘـﺮ ﺣـﺪ ﺛـﺎﺑﺖ ہـﻮ ﺟـﺎﺋے ﺗـﻮ ﭘﮭـﺮ
ﻟﻮﮔـﻮں ﻣﻴں ﺳـے ﻛﺴـﻰ ﺑﮭـﻰ ﺷﺨـﺺ ﻛے ﻟﻴے ﺟـﺎﺋﺰ
ﻧہﻴں ﻛہ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ہﻰ اس ﭘﺮ ﺣﺪ ﻻﮔﻮ ﻛﺮ دے،
ﺑﻠﻜہ اس ﻛے ﻟﻴے ﺣﻜﻤﺮان ﻳﺎ اس ﻛے ﻧﺎﺋﺐ ﺳے
رﺟﻮع ﻛﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ،ﭼﺎہے وہ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﭘﻮرے ﻛﺮﻧے ﻳﺎ ﺣﺪ ﻛﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴں ﻧﺎﺋﺐ ہﻮ،
ﻛﻴﻮﻧﻜہ رﻋﺎﻳﺎ ﻣﻴں ﺳے ﻛﺴﻰ اﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻛﺎ ﺧﻮد
ہﻰ ﺣﺪ ﻻﮔﻮ ﻛﺮﻧﺎ ﺑﺪ ﻧﻈﻤﻰ اور ﻓﺴﺎد ﻛﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ہﻮ اور ہﺮ ﻛﻮﺋﻰ اﭨﮫ ﻛﺮ دوﺳﺮے ﻛﻮ ﻗﺘﻞ ﻛﺮﺗﺎ
.ﭘﮭﺮےﮔﺎ
:اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺣﻨﺒﻠﻰ ﻛہﺘے ہﻴں
”ﺗﺤﺮم إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ إﻻ ﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ“
اﻣﺎم ﻳﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻛے ﻋﻼوہ ﻛﺴﻰ اور ﻛے ﻟﻴے ﺣﺪ ”
“ ﻻﮔﻮ ﻛﺮﻧﺎ ﺣﺮام ہے
] اﻟﻔﺮوع [ 63 / 6 :
اور ﻓﻘﮭﺎء اﺳﻼم ﻣﻴں اس ﭘﺮ اﺗﻔﺎق ﭘﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ
:ہے ،ﺟﻴﺴﺎ ﻛہ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋۃ اﻟﻔﻘﮭﻴۃ ﻣﻴں درج ہے
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺪ ﻫﻮ“
اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺤﺪ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻪ
ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻛﺤـﺪ اﻟـﺰﻧﻰ  ،أو ﻵدﻣـﻲ ﻛﺤـﺪ اﻟﻘـﺬف”
 .اﻧﺘﻬﻰ
ﻓﻘﮭﺎء اس ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ہﻴں ﻛہ اﻣﺎم ﻳﺎ اس ﻛﺎ ”
ﻧﺎﺋﺐ ہﻰ ﺣﺪ ﻻﮔﻮ ﻛﺮﻳﮕﺎ ،ﭼﺎہے وہ ﺣﺪ اﻟﻠہ ﻛے
ﺣﻖ ﻣﺜﻼ زﻧﺎ ﻣﻴں ہﻮ ،ﻳﺎ ﭘﮭﺮ آدﻣﻰ ﻛے ﺣﻖ ﻣﻴں
.ﺣﺪ ہﻮ ﻣﺜﻼ ﺣﺪ ﻗﺬف “ اﻧﺘہﻰ
]اﻟﻤﻮﺳﻮﻋۃ اﻟﻔﻘﮭﻴۃ [280 / 5 :

اور اﻳﺴﺎ ﺟﺮام ﻛے ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﺮ ﭘﺮدہ ڈاﻟﻨﺎ ﺗﺎ
ﻛہ وہ ﻣﻮت ﺳے ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺑہ ﻛﺮ ﻟے اﺳے ذﻟﻴﻞ
ﻛﺮﻧے اور اس ﻛے ﻋﻴﺐ ﻛﻮ ﻇﺎہﺮ ﻛﺮﻧے ﺳے ﺑہﺘﺮ
ہے ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﷺ ﻛے ﺳﺎﻣﻨے ﺟﺐ ﻣﺎﻋﺰ
اﺳـﻠﻤﻰ رﺿـﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻨہ ﻧے زﻧـﺎ ﻛـﺎ
اﻋﺘـﺮاف ﻛﻴـﺎ ﺗـﻮ آپ ﷺ ﻧے اس ﺳـے اﻋـﺮاض ﻛـﺮ
ﻟﻴﺎ ،اور اﺳے ﭼﮭﻮڑ دﻳﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻛہ ﻣﺎﻋﺰ ﻧے
ﻛﺌﻰ ﺑﺎر ﺳﺎﻣﻨے آ ﻛﺮ اﻳﺴﺎ ﻛﻴﺎ ﺗﻮ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ
.ﷺ ﻧے اس ﭘﺮ ﺣﺪ ﻻﮔﻮ ﻛﻰ
اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ؛ ﺟﺴے ﻟﻮگ ﻏﻴﺮت ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻗﺘﻞ ﻛﺎ
ﻧــﺎم دﻳﺘے ہﻴں ﻳہ زﻳــﺎدﺗﻰ اور ﻇﻠــﻢ ہے،
ﻛﻴﻮﻧﻜہ اس ﻣﻴں اﺳے ﺑﮭﻰ ﻗﺘﻞ ﻛﻴﺎ ﺟﺎ رہﺎ ہے
ﺟﻮ ﻗﺘﻞ ﻛﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧہ ﺗﮭﺎ ،ﺟﺐ ﻛﻨﻮارى ﻟﮍﻛﻰ
زﻧﺎ ﻛﺮﺗﻰ ہے ﺗﻮ ﻏﻴﺮت ﺳے اﺳے ﺑﮭﻰ ﻗﺘﻞ ﻛﺮ
دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺣﺎﻻﻧﻜہ اس ﻛﻰ ﺷﺮﻋﻰ ﺳﺰا ﺗﻮ اﻳﻚ
ﺳﻮ ﻛﻮڑے اور اﻳﻚ ﺳﺎل ﺟﻼوﻃﻨﻰ ہے ،ﻧہ ﻛہ اس
.ﻛﻰ ﺳﺰا ﻗﺘﻞ ﺗﮭﻰ
:ﻛﻴﻮﻧﻜہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﷺ

ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے

) اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ وﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎم (
ﺟﺐ ﻛﻨﻮارہ ﻛﻨﻮارى ﻟﮍﻛﻰ ﺳے زﻧﺎ ﻛﺮے ﺗﻮ ”
“ اﻳﻚ ﺳﻮ ﻛﻮڑے اور اﻳﻚ ﺑﺮس ﺟﻼوﻃﻨﻰ ہے
]اﻟﻤﺴﻠﻢ[
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﺲ ﻧے اﺳے ﻗﺘﻞ ﻛﻴﺎ ﺗﻮ اس ﻧے اﻳﻚ
ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻔﺲ اور ﺟﺎن ﻛﻮ ﻗﺘﻞ ﻛﻴﺎ ﺟﺲ ﻛﺎ ﻗﺘﻞ
اﻟﻠہ ﻧے ﺣـﺮام ﻛﻴـﺎ ﺗﮭـﺎ.اور اس ﺳﻠﺴـﻠہ ﻣﻴں
ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺴﻢ ﻛﻰ وﻋﻴﺪ ﺑﮭﻰ آﺋﻰ ہے ﻛﻴﻮﻧﻜہ ﺳﻮرۃ
اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻣﻴں اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن
:ہے
وَاﻟ َّﺬ ِﻳـﻦ َ ﻻَ ﻳَـﺪ ْﻋ ُﻮنَ ﻣ َـﻊ َ اﻟﻠ َّـﻪ ِ
إِﻟ َٰﻬ ًـــﺎ آﺧ َـــﺮ َ وَﻻَ ﻳَﻘ ْﺘ ُﻠ ُـــﻮنَ
اﻟﻨَّﻔ ْﺲ َ اﻟ َّﺘ ِﻲ ﺣ َﺮ َّم َ اﻟﻠ َّﻪُ إ ﻻَّ
ِ
ﺑِــﺎﻟ ْﺤ َﻖِّ وَﻻَ ﻳَﺰ ْﻧ ُــﻮنَ ۚ وَﻣ َــﻦ

َ
ﻳَﻔ ْﻌَـﻞ ْ ذ َٰﻟ ِـﻚ َ ﻳَﻠ ْـﻖَ أ ﺛ َﺎﻣ ًـﺎ )(68
ﻳُﻀ َــﺎﻋ َﻒْ ﻟ َــﻪُ اﻟ ْﻌَــﺬَابُ ﻳَــﻮ ْم َ
اﻟ ْﻘِﻴَﺎﻣ َﺔ ِ وَﻳَﺨ ْﻠ ُﺪ ْ ﻓ ِﻴﻪ ِ ﻣ ُﻬ َﺎﻧ ًﺎ
))69
اور وہ ﻟﻮگ اﻟﻠہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ {
ﻧہﯿﻦ ﭘﮑﺎرﺗے اور ﻧہ اس ﺟﺎن ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﺟﺴـے اﻟﻠہ ﻧے ﺣـﺮام ﮐﯿـﺎ ہے ﻣﮕـﺮ ﺣـﻖ ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ اور ﻧہ زﻧﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﺟﻮ ﯾہ ﮐﺮے
 }.ﮔﺎ وہ ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎہ ﮐﻮ ﻣﻠے ﮔﺎ
ـﺎ {
ـﺬاب دﻳـ
ـﺮا ﻋـ
ـﺎﻣﺖ ﻛے روز دوہـ
ـے ﻗﻴـ
اﺳـ
ﺟﺎﺋﻴﮕﺎ ،اور وہ ذﻟﺖ و ﺧﻮارى ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ہﻤﻴﺸہ
} اﺳﻰ ﻣﻴں رہﻴﮕﺎ
]اﻟﻔﺮﻗﺎن [69 – 68

 :آﺧﺮی ﺑﺎت
اور اﮔﺮ ﻳہ ﻓﺮض ﻛﺮ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋے ﻛہ ﻳہ ﻗﺘﻞ ﻛﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮭﻰ ) اﮔﺮ ﺷﺎدى ﺷﺪہ ﻋﻮرت زﻧﺎ ﻛﺮے ﺗﻮ
( ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﻰ اس ﺣﺪ ﻛﻮ ﺻﺮف ﺣﻜﻤﺮان ہﻰ ﺟﺎرى
ﻛﺮ ﺳﻜﺘﺎ ہے ـ ﺟﻴﺴﺎ ﻛہ اوﭘﺮ ﺑﻴﺎن ہﻮا ہے ـ
ﭘﮭﺮ ﺑہﺖ ﺳﺎرے ﺣﺎﻻت ﻣﻴں ﻳہ ﻗﺘﻞ ﺻﺮف ﺷﺒہ اور
ﮔﻤﺎن ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ہﻰ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ،اور ﻛﺴﻰ
ﺑﮭﻰ ﻗﺴﻢ ﻛﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧہﻴں ﻛﻰ ﺟﺎﺗﻰ ﻛہ آﻳﺎ زﻧﺎ
ہﻮا ﺑﮭﻰ ہے ﻳﺎ ﻧہﻴں۔ واﻟﻠہ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب

