 ‐ 1098ﯾﮭﻮدی اور ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮐﭩﮭﮯ اور ﺳﻼﻣﺘ ﺳﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﯿﮟ رﮨﺘﮯ
ﺳﻮال
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮ ﻏﺮض ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮرﺎ ﮨﻮں ۔
ﮐﮧ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس )اﻧﺠﯿﻞ ( ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮئ اﯾﺴﺎ ﻣﻠ ﻧﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﮐﮭﺎ ﮔﻴﺎﮨﻮ  ،ﺑﻠﮧ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﺮب
اور ﯾﮭﻮدی دوﻧﻮں ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﯿﮟ اور ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﮭﺎئ ﻴﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ اﮐﭩﮭﮯ ﮨﻮﮐﺮ اﯾ ﻣﻠ ﺟﺴﮯ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ رﮨﺘﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

اس ﺳﻮال ﮐﺎ ﺟﻮاب درج ذﯾﻞ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﮟ دﯾﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ :
‐ اس ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮئ ﺷ ﺷﺒﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﺒ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻣﻮﺣﺪ اور ﻣﻠﺖ ﺣﻨﯿﻔ ﭘﺮﺗﮭﮯ اور
وہ ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮭﻮدی اﮔﺮﭼﮧ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ اوﻻد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﻠﺖ
اﺑﺮاﮬﯿﻤ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺎ  ،اور ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮐﮧ )ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﮧ (
ﻋﺰﯾﺮ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﯿﮟ ۔
اور ﯾﮧ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺨﯿﻞ اور اس ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﺑﻨﺪﮬﮯ ﮨﻮۓ ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﻘﯿﺮ اور ﮨﻢ ﻏﻨ
ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﺐ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﭼﮫ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﮭ ﮔﯿﺎ اور ﮨﻔﺘﮧ ﮐﮯ دن اس ﻧﮯآرام
ﮐﯿﺎ – اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ان ﮐﮯ ان اﻗﻮال ﺳﮯ ﻣﻨﺰہ اور ﭘﺎک و ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ – اور اﻧﻮں ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﺸﺒﯿﮧ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐ اور اﻧﺒﯿﺎءﮐﻮﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ۔۔۔ اﻟﺦ اور اﺳ ﻃﺮح ان ﮐ اورﺑﮭ ﺧﺮاﻓﺎت اور اﻧﺤﺮاف ﯿﮟ ۔
‐ ﺗﻮﺟﺐ ﯾﮧ اﻓﺘﺮاق اور اﺧﺘﻼف ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﭼﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﻮﺣﺪ اور ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺸﺮک ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮئ اﺧﻮت اور ﺑﮭﺎئ
ﭼﺎرہ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﻠﯿﻞ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ ﺳﮯ ﮐﺎ :
} ) ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ( ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﻣﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮧ ﮨﮯ  ،ﺟﺒﮧ ان
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ﺳﺐ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻗﻮم ﺳﮯ ﺑﺮﻣﻼ ﯾﮧ ﮐﮧ دﯾﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺗﻢ ﺟﻦ ﺟﻦ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯﮨﻮ ان ﺳﺐ
ﺳﮯ ﺑﺎﻟﻞ ﺑﯿﺰار ﯿﮟ  ،ﺗﻢ ﺗﻤﺎرے )ﻋﻘﺎﺋﺪﮐﮯ ( ﻣﻨﺮ ﯿﮟ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ ﺗﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﭘﺮ اﯾﻤﺎ ن ﻧﮧ ﻟﮯ آؤ ۔
ﮨﻤﺎرے اور ﺗﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﮔ ، ﻟﯿﻦ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ اﺗﻨ ﺑﺎت
ﺗﻮ ﮨﻮئ ﺗﮭ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ﺿﺮور اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮوں ﮔﺎ اور ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ﻣﺠﮭﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ
ﮐﭽﮫ ﺑﮭ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻴﮟ ﮨﮯ  ،اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻢ ﺗﺠﮫ ﮨ ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺗﯿﺮی ﻃﺮف ﮨ رﺟﻮع ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور
ﺗﯿﺮی ﮨ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﮯ ۔
اے ﮨﻤﺎرے رب ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ڈال  ،اور اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻤﺎری ﺧﻄﺎؤں اور ﻏﻠﻄﯿﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ
دے  ،ﺑﯿﺸ ﺗﻮ ﮨ ﻏﺎﻟﺐ و ﺣﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ  ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ان ﻣﯿﮟ اﭼﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮧ ) اور ﻋﻤﺪہ ﭘﯿﺮوی ﮨﮯ ﺧﺎص ﮐﺮ ( ﺮ
اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮐ ﻣﻼﻗﺎت ﮐ اﻣﯿﺪ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ  ،اور اﮔﺮ ﮐﻮئ روﮔﺮداﻧ ﮐﺮے ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺎﻟﻞ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﮨﮯ اور ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ { اﻟﻤﻤﺘﺤﻨ( 6 ‐ 4 ) 
ﺗﻮ ﺟﺐ ﯾﮧ دﺷﻤﻨ اور اﻧﻔﺼﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﭼﺎ ﮨﮯ  ،اور ﭘﮭﺮ ﻋﺪاوت ودﺷﻤﻨ اور ﺑﺮات ﮐﺎ اﻇﺎر اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ا س ﻟﻮازﻣﺎت
ﯿﮟ ﻣﺜﻼ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ ﺟﮭﺎد وﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧﺎ اﯾ اﯾﺴﺎ اﻣﺮاور ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﮐﻮئ ﻣﻔﺮ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ
اﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ اور اس ﺳﮯ ﻋﻠﯿﺤﺪ ہ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ا ﺟﺎﺳﺘﺎ ۔
ﺗﻮﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﯾﮧ ﺳﻨﺖ اور ﻃﺮﯾﻘﮧ اور اس ﮐ ﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﻣﻮﻣﻦ اور ﮐﭽﮫ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮں ﺗﻮ اس
ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت اور دﺷﻤﻨ ﮐﺎ وﺟﻮد ﺿﺮوری ﮨﮯ  ،اور ﭘﮭﺮ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺳﻨﺖ و ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﻮ ﺑﺪﻟﮧ ﮨﻮ
ا ﻧﯿﮟ دﯾﮭﻴﮟ ﮔﮯ ۔
‐ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﮐﮧ ﯾﮭﻮدی ﺟﻮ ﮐﮧ ﻇﺎﻟﻢ اور ﻏﺎﺻﺐ ‐ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻇﻠﻢ وﺳﺘﻢ زﯾﺎدﺗ ﮐ اور اﻧ ﺧﯿﺎﻧﺖ اورزﻣﺎﻧﮧ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﮯ اور آج
ﺑﮭ ان ﮐﺎ دﮬﻮﮐﮧ وﻓﺮﯾﺐ اور ﺷﺮو ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺮوف ﮨﮯ ‐ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﻞ ﺟﻞ ﮐﺮرﮨﻨﺎ
ﻣﻤﻦ ﮨ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﻣﺤﺎل ﮨﮯ  ،ﺟﻦ ﮐﮯ آدﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﻧﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ اور ان ﮐﮯ ﺑﯿﭩﻮں ﮐﻮ ﻗﯿﺪ وﺑﻨﺪ ﮐ ﺻﻌﻮﺑﺘﻮں
ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺎ اور ان ﮐﮯ ﮔﮭﺮوں ﮐﻮ ﻣﻨﮭﺪم ﮐﺮ ﮐﮯ ان ﮐ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻏﺼﺒﺎﻧﮧ ﻗﺒﻀﮧ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ  ،اور ان ﮐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ورزق
ﻣﯿﮟ ان ﺳﮯ ﻟﮍ رﮨﮯ ﯿﮟ  ،اور ﭘﮭﺮ ان ﻏﺎﺻﺒﻮں ﻧﮯ ان ﻣﻈﻠﻮم ﻗﯿﺪﯾﻮں ﭘﺮ ﮐﻤﯿﺎئ اور اﺷﻌﺎئ ﺗﺠﺮﺑﺎت ﮐﯿﮱ اور ان ﮐﮯ
ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﻧﺎل ﮐﺮ ﯾﮭﻮدی ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﻟﺎ دﻳﮱ  ،اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ وہ ﻇﻠﻢ وﺳﺘﻢ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﺘﺎ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺴﺎ رﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ؟
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‐ اس ﭘﺮ ﻣﺴﺘﺰاد ﯾﮧ ﯾﮭﻮدی ﻏﺪرو ﻓﺮﯾﺐ اور ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﺪ ﻃﻮﻟ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،ان ﭘﺮﻣﻄﻠﻘﺎ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻃﺮح ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﯿﺎ ﮨ
ﻧﯿﮟ ﺟﺎﺳﺘﺎ ۔
اور اس وﻗﺖ ان ﮐﺎ ﺟﻮ ﺳﻠﻮک ﮨﮯ وہ ﻣﺸﺎﮬﺪات اور دﻻﺋﻞ ﺳﮯ واﺿﺢ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﻮئ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﺪہ ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﮨﮯ ﺟﻮﮨﻮا
ﮨﻮ اور ان ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﻧﮯ اس ﮐ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐ اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ؟
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ان ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﺟﻮ ان ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﻦ
ﮐﻴﮟ ﮔﮱ ﯿﮟ ﮐﻮ ئ ﻧ ﺑﺎت ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﺑﮭ ﻇﺎﺮ ﮨﻮئ ﮨﻮ ۔
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺟﺐ ﺑﮭ ﮐﻮئ ﻋﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐ اﯾ ﻧﮧ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﮯ ﺗﻮڑ دﯾﺘ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ اﯾﻤﺎن ﺳﮯ
ﮨ ﺧﺎﻟ ﯿﮟ اﻟﺒﻘﺮۃ ) ( 100
‐ ﭘﮭﺮ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اس ﺑﺎت ﭘﺮ راﺿ ﺑﮭ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮐﮧ وہ ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻼﻣﺘ ﺳﮯ رﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺣﻢ اور ﺳﻠﻄﮧ
اور ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺲ ﮐ ﮨﻮﮔ ؟ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﺳﻼم ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﺎﻋﺪہ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﻼم اوﭘﺮ ﮨﮯ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮐﻮئ ﻧﯿﮟ آﺳﺘﺎ  ،اور ﭘﮭﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ اﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ رﮨﻨﮯ ﮐ ﺷﺮط ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮭﻮدی ﯾﺎ ﻋﯿﺴﺎئ اﻞ ذﻣﮧ ﮐ ﺷﺮوط ﭘﺮ رﯿﮟ ﮔﮧ اور وہ
ذﻣ ﺑﻦ ﮐﺮ رﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ان ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ اور ﺑﭽﺎؤ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ  ،اور ان ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮨﻢ ﺷﺮط ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺘﺎﺑ
اﭘﻨﮯ ﮐﻔﺮ وﺷﺮک ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻋﻤﻠ اور ﻧﮧ ﮨ ﻗﻮﻟ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﮐ ﺗﺸﯿﺮ اور ﻇﺎﺮا ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ۔
‐ اور اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﯾﮭﻮدی ﺗﻮ اﯾﺴ ﻗﻮﻣﯿﮟ ﯿﮟ ﺟﻮﮐﮧ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ دﯾﻨ اور ﻋﻘﯿﺪﺗﺎ اﯾ دوﺳﺮے
ﺳﮯ ﻧﻔﺮت اور ﻋﺪاوت دﺷﻤﻨ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ اﮐﭩﮭﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﻧﺎﻣﻤﻦ ﺑﻠﮧ ﻣﺤﺎل ﮨﮯ  ،اﻻ ﯾﮧ ﮐﮧ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻗﻮت
ﮐﮯ ﺑﻞ ﺑﻮﺗﮯ ﭘﺮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ ﮐﮯ رﮐﮫ دے ۔
ﺑﻠﮧ اس وﻗﺖ ﯾﮭﻮدی ﺗﻮ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺑﮭ راﺿ ﻧﻴﮟ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮئ ﮔﮍﺑﮍ ﮐﮱ ﺑﻐﯿﺮ اﻣﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ وﺎں رﯿﮟ ،ﺗﻮاﺳ ﻟﮱ
وہ ﻗﻮت ﮐﮯ زور ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ں ﮐ زﻣﯿﻦ ﭼﮭﯿﻦ ﮐﺮ اس ﭘﺮ ﯾﮭﻮدی ﺑﺴﺘﯿﺎں ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ  ،اور وہ ﯾﮧ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﮯ ﻧﺎل ﺑﺎﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ  ،ﻟﺬا ﺑﺖ ﺳﮯ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻣﻠ ﺳﮯ ﺑﮭﺎگ ﮐﺮ
ﭘﮍوﺳ ﻣﻤﺎﻟ ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺎہ ﮔﺰﯾﻦ ﮐﯿﻤﭙﻮں ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔ ﮔﺰار رﮨﮯ ﯿﮟ ۔
‐ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮں ﮔﺎ ﮐﮧ اﮔﺮ آج ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻤﺰور اور ذﻟﯿﻞ ﮨﻮ رﮨﮯ ﻴﮟ – ﯾﮧ ﮐﻤﺰوری اور ذﻟﺖ ان ﮐﺎ دﯾﻦ ﺳﮯ
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دور ﮨﻮﻧﮯ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﮨﮯ – اور ﯾﮧ ﮐﮧ اس وﻗﺖ وہ ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﺳﮯ ﻗﺘﺎل ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﮯ اور ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آزاد ﻧﯿﮟ ﮐﺮوا ﮐﺮ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﮐﮯ اﺣﺎم ﻧﺎﻓﺬ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻨ اور ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﯾﺴﮯ
ﮨ رﮨﺘ دﻧﯿﺎ ﺗ رﮨﮯ ﮔﺎ ۔
ﺿﺮور ﺑﻀﺮور اﯾ دن اﯾﺴﺎ آۓ ﮔﺎ اور ﯾﮧ ﺣﺎﻻت ﭘﻠﭩﺎ ﮐﮭﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اس ﮐ دﻟﯿﻞ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ وﺣ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﯿﮟ اور اﭘﻨ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮐﺘﮯ اﻧﻮں ﻧﮯ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
) ﺗﻢ ﺳﮯ ﯾﮭﻮدی ﻟﮍﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﭘﺘﮭﺮ ﯾﮧ ﮐﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ اے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮧ ﻣﯿﺮے ﭘﯿﭽﮭﮯ ﯾﮭﻮدی
ﭼﮭﭙﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ آؤ اور اﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )  ( 2926ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) ( 2921۔
اور اﯾ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺑﻮ ﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) اس وﻗﺖ ﺗ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﺳﮯ ﻟﮍ ﮐﺮ اﻧﯿﮟ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﮯ  ،ﺣﺘ ﮐﮧ ﯾﮭﻮدی
درﺧﺖ اور ﭘﺘﮭﺮ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﮭﭙﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﭘﺘﮭﺮ ﯾﺎ درﺧﺖ ﮐﮯ ﮔﺎ اے ﻣﺴﻠﻤﺎن اے اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﯾﮧ ﻣﯿﺮے ﭘﯿﭽﮭﮯ
ﯾﮭﻮدی ﭼﮭﭙﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ آﮐﺮ اﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ  ،ﺻﺮف ﻏﺮﻗﺪ ﮐﺎ درﺧﺖ ﻧﯿﮟ ﮐﮯ ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﯾﮭﻮدﯾﻮں ﮐﮯ درﺧﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) ( 2922
اے ﺳﺎﺋﻞ ﮨﻢ آپ ﮐﺎ اس ﺑﺎ ت ﭘﺮ ﺷﺮﯾﮧ ادا ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ آپ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﻣﯿﮟ رﻏﺒﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ
ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ادب اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﮨﻢ آپ ﮐﻮاﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ رب ﮨﻮﻧﮯ اور اﺳﻼم ﮐﮯ دﯾﻦ ﮨﻮﻧﮯ اور ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻧﺒ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮاﯾﻤﺎن
ﻻﻧﮯ ﮐ دﻋﻮت دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﮧ آپ ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دے ﮔﺎ اور آپ ﮐ دﻧﯿﺎاورﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ ،
اور آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﺟﺲ دن ﺣﺴﺎب وﮐﺘﺎب ﮨﻮﮔﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﻣﺎۓ ﮔﺎ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﮟ اور آپ ﮐﻮ ﺮ ﺧﯿﺮ وﺑﮭﻼئ ﮐﻮ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے  ،آﻣﯿﻦ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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