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ت أقبف
ٔسار ِ

يكى رجب ْ1441ـ
 8يبرچ 9119و

شہادت کا مفہوم :حقیقت یا افسانہ
الحمد هلل رب العالمين المائل في كتابه الكريم :
أَ ْي َٕات بَ ْم أَحْ يَبء َٔنَ ِكٍ الَّ تَ ْشعُ ُزٌَٔ }  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرين
وأشهد أن سيدنا ونبينا دمحما عبده ورسوله  ،اللهم صل عليه وعلى آله
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

سبي ِم ّ
ّللاِ
{ َٔالَ تَقُٕنُٕاْ ِن ًَ ٍْ يُ ْقت َ ُم ِفي َ

و بعد :
سنت الہی ہے کہ وه اپنے بندوں ميں سے جنہيں چاہتا ہے چن ليتا ہے
 ،ان کے رتبے کو بلند کرتا ہے  ،ان پر اپنی کرم نوازيوں اور عنايتوں
کے دروازے کهول ديتا ہے اور اپنی رحمتوں اور عطاؤوں سے ان
کی دستگيری فرماتا ہے  ،بالشبہ ممام شہادت لرب کا وه بلند ترين ممام
ہے جس کے ذريعے هللا تعالی اپنی مخلوق ميں سے جس پر چاہتا ہے
{ٔ َي ٍْ ي ُِط ِع َّ
سٕ َل فَأُٔنَئِكَ
انز ُ
ّللاَ َٔ َّ
انعام فرماتا ہے  ،هللا کريم ارشاد فرماتا ہےَ :

صذِّيقِيٍَ َٔان ُّ
َي َع انَّذِيٍَ أ َ َْعَ َى َّ
صب ِن ِحيٍَ َٔ َحسٍَُ أُٔنَئِكَ َرفِيقًب}،
ش َٓذ َِاء َٔان َّ
عهَ ْي ِٓ ْى ِيٍَ انَُّبِ ِيّيٍَ َٔان ِ ّ
ّللاُ َ

(النساء  )67اور جو کوئی هللا اور رسول کی اطاعت کرے تو يہی لوگ
ان (ہستيوں) کے ساته ہوں گے جن پر هللا نے انعام فرمايا ہے جو کہ
انبياء  ،صديمين  ،شہداء اور صالحين ہيں اور يہ بہت اچهے ساتهی ہيں
{ َٔ ِنيَ ْعهَ َى َّّللاُ انَّذِيٍَ آ َيُُٕا َٔيَتَّ ِخذَ ِيُ ُك ْى ُش َٓذَا َء}( .آل عمران  )141ترجمہ اور تاکہ
هللا ايمان والو کو جان لے اور تم ميں سے بعض کو شہادت کا ممام
عطا فرمائے .
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هللا رب العزت نے شہداء کو بہت سے منالب اور انعامات عطا کيے
ہيں جن ميں سے چند ايک آج کی گفتگو ميں آپکے گوش گزار کرتے
ہيں :
هللا تعالی نے شہداء کو سب سے پہال انعام يہ ديا ہے کہ ان کو بلند ممام
ومرتبہ اور اپنا لرب اور پڑوس عطا فرمايا ہے  ،ان کے لئے اجر
عظيم اور نعمتوں کے باغات تيار کيے ہيں  :ارشاد خداوندی ہے :
{ٔان ُّ
ٕر ُْــ ْى} (الحديد  ، )19اور شہداء اپنے رب
ش َٓذَا ُء ِع ُْذَ َر ِبّ ِٓ ْى نَ ُٓــ ْى أَجْ ـ ُز ُْ ْى ََُٔـ ُ
َ
کے پاس ہيں اور ان کے اجر ہے اور ان کا نور بهی ہے  ،کتنا عظيم
شرف اور پڑوس ہے اور اس کے ساته ساته ان کے لئے اجر عظيم
اور ان کے آگے آگے نور ہو گا  ،عالمہ مسروق عليہ رحمہ فرماتے
ہيں  :کہ يہ ممام ومرتبہ شہداء کے لئے خاص ہے اور اس شرف اور
ممام ومرتبے کی عظمت پر اس سے بڑھ کر اور کيا دليل ہو سکتی ہے
کہ نبی کريم ملسو ہیلع ہللا یلص هللا کی راه ميں شہادت کے خواہش مند تهے تاکہ اس
بلند رتبے کا اجر وثواب آپ عليہ الصالۃ والسالم کے حصے ميں لکها
جائے  ،شہداء کے لئے هللا تعالی کے تيار کرده ممام ومرتبے کی
(ٔانَّذِي ََ ْف ِسي
عظمت کی وجہ سے آپ عليہ الصالۃ والسالم نے فرمايا َ :
س ِبي ِم هللاِ ث ُ َّى أُحْ يَب ،ث ُ َّى أ ُ ْقت َ ُم ث ُ َّى أُحْ يَب ،ث ُ َّى أ ُ ْقت َ ُم ث ُ َّى أُحْ يَب ،ث ُ َّى أ ُ ْقتَمُ)
ِبيَ ِذ ِِ نَ َٕ ِددْتُ أ َ َِّي أ ُ ْقت َ ُم ِفي َ

ترجمہ  :اس ذات کی لسم جس کے لبضہ لدرت ميں ميری جان ہے
ميری خواہش ہے کہ مجهے هللا کی راه ميں لتل کيا جائے پهر زنده کيا
جائے پهر لتل کيا جائے پهر زنده کيا جائے پهر لتل کيا جائے پهر
زنده کيا جائے اور پهر لتل کيا جائے ۔ دوسرا انعام شہداء کے لئے يہ
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ہے کہ وه زنده ہيں ان کے رب کے ہاں ان کو رزق ديا جاتا ہے  ،وه
زندگی ہماری زندگی کی طرح نہيں بلکہ وه زندگی انسانی فہم وادراک
سے باالتر ہے اور اسی طرح وه امت کے اذہان ميں بهی زنده ہيں جن
کی ياد کو گردش زمانہ کس ساته فراموش نہيں کيا جا سکتا  ،ارشاد
ّللاِ أ َ ْي َٕات بَ ْم أَحْ يَبء َٔنَ ِكٍ الَّ ت َ ْشعُ ُزٌَٔ }
سبي ِم ّ
{ٔالَ تَقُٕنُٕاْ ِن ًَ ٍْ يُ ْقت َ ُم فِي َ
خداوندی ہے َ
(البمرۃ  )154ترجمہ اور جو لوگ هللا کی راه ميں لتل کئے جائے تم
انہيں مت کہو کہ وه مرده ہيں بلکہ وه زنده ہيں ليکن تمہيں شعور نہيں
 ،اور حضرت جابر بن عبد هللا رضی هللا عنہما سے مروی ہے وه
فرماتے ھيں کہ رسول هللا ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص سے ميری ماللات ہوئی آپ عليہ الصالۃ
السالم نے فرمايا  :اے جابر مجهے کيا ہوا ہے کہ ميں تجهے پريشان
ديکه رہا ہوں  ،ميں نے عرض کی  :اے هللا کے رسول ميرے والد
شہيد ہو گئے اور اہل وعيال اور لرض چهوڑ کر گئے ہيں آپ صلی هللا
عليہ وسلم نے فرمايا  :کيا ميں تميں اس بات کی خوش خبری نہ
سناؤں جس کے ساته هللا نے تمہارے والد سے ماللات کی ہے ؟ انہوں
نے عرض کی ضرور اے هللا کے رسول تو آپ عليہ الصالۃ والسالم
نے فرمايا  :هللا رب العزت نے بغير حجاب کے کبهی کسی سے بهی
کالم نہيں کيا ليکن هللا نے تمهارے والد کو زنده کيا اور اس سے بغير
کسی حجاب کے براه راست کالم کيا  ،هللا نے فرمايا  :اے بندے تو
تمنا کر ميں تجهے عطا کروں گا تو (تمہارے والد نے)عرض کی کہ
اے ميرے رب تو مجهے زندگی عطا کر تاکہ ميں دوبارے تيرے لئے
لڑوں  ،هللا رب العزت نے فرمايا :کہ ميرا فيصلہ ہو چکا ہے کہ وه
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دوباره اس دنيا ميں نہيں لوٹاۓ جائيں گے ۔ انہوں نے کہا کہ اس ولت
ّللا أ َ ْي َٕاتًب بَ ْم أَحْ يَب ٌء ِع ُْذَ َر ِبّ ِٓ ْى
يم َّ ِ
سبَ ٍَّ انَّذِيٍَ قُتِهُٕا فِي َ
يہ ايت نازل ہوئی َ َٔ { :ال تَحْ َ
سبِ ِ
ي ُْزسَ قٌَُٕ } .
تيسرا انعام جو هللا تعالی نے شہداء پرفرمايا وه هللا کريم کا شہداء کو ان
عظيم عنايتوں اور جليل المدر عطاؤوں سے نوازنا ہے جن کے بارے
ميں نبی کريم ملسو ہیلع ہللا یلص نے خبر دی  ،آپ ملسو ہیلع ہللا یلص نے فرمايا  :هللا کے ہاں شهيد
کے کيلئے چه خوبياں ہيں  :اس کے خون کے پہلے لطرے ميں اسکو
بخش ديا جاتا ہے  ،جنت ميں اس کا ممام اس کو دکها ديا جاتا ہے ،
عذاب لبر سے بچا ليا جاتا ہے  ،ليامت کی بڑی ہولناکيوں سے محفوظ
رہتا ہے  ،ايمان کا تاج پہنايا جاتا ہے  ،اور حور العين کے ساته شادی
کی جاتی ہے اور اسکے عزيز والارب کے ستر افراد کے حك ميں اس
کی شفاعت لبول کی جاتی ہے ۔ آپ عليہ الصالۃ والسالم کا فرمان ہے :
لسم ہے اس ذات کی جس کے لبضہ لدرت ميں ميری جاں ہے کہ هللا
کی راه ميں جو شہيد ہوتا ہے وه ليامت کے دن اس حال ميں آئے گا کہ
اس کا رنگ خون کا رنگ ہو گا اور اس کی خوشبو مشک وعنبر کی
خوشبو جيسی ہو گی ۔
ہم اس بات کی يمين دہانی کراتے ہيں کہ يہ عالی ممام اور بلند رتبہ جو
هللا تعالی نے شہداء کے لئے تيار کيا ہے يہ صرف حك کی راه ميں
شہيد ہونے والے کو ہی نصيب ہو گا کيونکہ ايک شخص وه ہے جو
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هللا کی راه ميں شہيد ہوا اور ايک شخص وه ہے جو باطل کی راه ميں
مارا گيا ۔
حك کی راه ميں شہيد وه ہے جس نے ہر سرکش کے خالف ڈٹ کر
وطن کا دفاع کيا اور اپنے اھل وطن اور اپنی سر زمين کی حفاظت
کرتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پيش کر ديا ،
وطن اور عزت وناموس کا ممام اور اہميت جان  ،مال اور دين کے
ممام اور سے کم نہيں ہے  ،يہ ان عمومی مماصد ميں سے ہيں جن کی
حفاظت کے ضرورت ہونے پر شريعت نے زور ديا ہے  ،آپ عليہ
الصالۃ والسالم نے فرمايا  :جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے
لتل کر ديا گيا وه شہيد ہے  ،جو شخص اپنے اہل وعيال ،يا اپنی جان
يا اپنے دين کا دفاع کرتے ہوئے لتل کر ديا گيا وه شہيد ہے  ،ايک
آدمی نبی کريم ملسو ہیلع ہللا یلص کی بارگاه ميں حاضر ہوا اور عرض کی  :يا رسول
هللا آپ کا کيا خيال ہے کہ کوئی شخص آ کر ميرا مال چهيننا چاہتا ہے
 ،آپ نے فرمايا  :تم اپنا مال اسے نہ دو اس نے عرض کی کہ آپ کا
کيا خيال ہے اگر وه مجه سے لڑائی کرے آپ نے فرمايا تم بهی اس
سے لڑائی کرو  ،اس نے عرض کی کہ آپ کا کيا خيال ہے اگر وه
مجهے کر دے  ،آپ ملسو ہیلع ہللا یلص نے فرمايا  :تو تم شهيد ہو ،اس نے عرض کی
کہ آپ کا کيا خيال ہے اگر ميں اس کو لتل کر دوں ؟ تو آپ ملسو ہیلع ہللا یلص نے
فرمايا  :وه جہنمی ہے ۔
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يہاں تک باطل کی راه ميں مارے جانے والے شخص کا تعلك ہے جو
معصوم لوگوں کا ناحك خون بہاتا ہے فرزندانے وطن کو خوف زده
کرتا ہے  ،انکے امن وامان کے لئے خطره بنتا ہے  ،زميں پر انتشار
وفساد پهالتا ہے  ،خودکش دھماکوں اور دہشت گردی کی کاروائيوں
جن کو نہ تو کوئی دين تسليم کرتا ہے اور نہ ہی کوئی عمل لبول کرتی
ہے  ،ان کے ذريعے پرامن لوگوں خوف زده کرتا ہے تو وه ہرگز
شهيد شمار نہيں کيا جائے گا اور اس کو شهيد کہنا ايک بے بنياد جهوٹا
دعوی ہے اور کالم کو اپنے سياق واسباق سے بدل کر پيش کرنا ہے ۔
دہشت گرد جماعت کے بعض جهوٹے دعوؤں کا رد کرنے کے لئے
ازہر شريف نے  9119/9/93کوجاری کرده بيان ميں اس بات کی تاکيد
کی ہے کہ حميمی شہداء وه لوگ ہيں جو ہر سرکش کے خالف ڈٹ کر
اپنے وطن کا دفاع کرتے ہيں اور اس کی مٹی  ،فضاء اور اس کے
مکينوں کی حفاظت کے لئے اپنی جانيں لربان کرتے ہيں اور جو لوگ
اپنے ہم وطنوں کو خوف زده کرتے ہيں  ،ان کے امن و امان کے لئے
خطره بنتے ہيں اوراس کے چاروں طرف فتنہ انگيزی اور ال لانونيت
عام کرنے کے لئے کوشش کرتے ہيں وه شہيد نہيں ۔
يہ بات کسی پر مخفی نہيں کہ ايک مسلمان پر واجب ہے کہ وه اپنے
وطن کا وفادار ،محبت کرنے واال  ،اس کا محافظ اور اپنے لول وفعل
سے اس کا دفاع کرنے واال ہو  ،وطن کی محبت ايمان کا حصہ ہے
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اس بات کی تاکيد اسالمی عميده کرتا ہے اور سنت نبوی بهی کرتی ہے
بلکہ سليم الفطرت اور عمل مند لوگ بهی اس بات پر متفك ہيں ۔
دار االفتاء مصريہ نے بہت سے فتوے جاری کئے ہيں جن ميں کہا گيا
ہے کہ اس طرح کی کاروائياں دہشت گردی ہے اور ان کو سرانجام
دينا خودکشی کی ہی ايک صورت ہے جو هللا رب العزت کے ہاں سب
سے عظيم اور بڑا گناه ہے کيونکہ يہ کام کرنے واال شخص جاہل ہے
جس نے اپنے آپ کو موت کے منہ ميں ڈھکيل ديا ہے  ،حك سبحان
وتعالی ارشاد فرماتا ہے ( :و ال تمتلوا أنفسكم ) (النساء  ، )99ترجمہ
اور تم اپنی جانوں کو ہالک مت کرو ،
اور ہمارے نبی کريم ملسو ہیلع ہللا یلص ارشاد فرماتے ہيں (جس شخص نے اپنے آپ
کو لوہے کے آلہ سے لتل کيا تو لوہے کا آلہ اس کے ہاته ميں ہو گا
جس کے ساته وه جہنم کی آگ ميں ہميشہ ہميشہ کے لئے رہتے ہوئے
اپنے پيٹ کو کاٹے گا اور امام نووی نے اپنی شرح صحيح مسلم ميں
اس حديث پر باب باندھا ہے " :باب غلظ تحريم لتل االنسان نفسہ  ،ان
من لتل نفسہ بشئ عذب بہ فی النار "  ،اور انہيں جيسے لوگوں پر هللا
تعالی کا يہ فرمان صادق آتا ہے { :أَفَ َمنْ ُز ِيّنَ لَهُ ُسو ُء َع ًَ ِه ِّ فَ َزآُِ َح َسًُب} (فاطر
 )8ترجمہ :بهال جس شخص کے لئے اس کا برا عمل آراستہ کر ديا گيا
ہو اور وه اسے اچها سمجهنے لگے ۔
ہم يہ واضح کرتے ہيں کہ جو لوگ اس طرح کی خودکش کاروائياں
سرانجام ديتے ہيں وه غالی خوارج اور ان کے بعد آنے والی گمراه کن
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جماعتوں کے مذہبی افکار کی پيروی کرتے ہيں جو معاشرے کی
تکفيرکرتيں ہيں اور اس کے تمام افراد کو مباح الدم سمجهتيں ہيں ۔
دھماکہ خيزی  ،تباہی  ،تخريب کاری  ،دھوکے سے لتل کرنے اور
خودکشی کو ذريعہ بنانا يہ سب شرعی طور پر حرام کام ہيں اور اس
ميں کوئی اختالف نہيں ہے کيونکہ يہ سارے کام دين متين کی ان
نصوص کے مخالف ہيں جو جان  ،مال اور وطن کی حفاظت کرنے
کے واجب ہونے کا حکم ديتيں ہيں ،تو کسی انسان کا اپنے آپ کو
ہالک کرنے  ،اپنی روح نکالنے  ،دوسروں کی جانوں پر زيادتی
کرنے اور زمين ميں فساد کرنے کے لئے الدام کرنے کو دين متين نے
حرام لرار ديا ہے ۔
اسالم نے خون کی حرمت اور اس کی حفاظت کی ضرورت پر بہت
زور ديا ہے اور نبی کريم ملسو ہیلع ہللا یلص نے حجۃ الوداع کے مولع پر اپنے جامع
خطبے کا آغاز ان کلمات کے ساته کيا ( "اے لوگو ! تمہاری جانيں ،
تمہارے اموال اور تمہاری عزتيں تم پر اسی طرح حرمت والی ہيں
جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت واال ہے  ،جس طرح تمہارا يہ مہينہ
حرمت واال ہے اور جس طرح تمہارا يہ شہر حرمت واال ہے ۔ بيشک
تم اپنے رب سے ماللات کرو گے وه تم سے تمہارے اعمال کے بارے
ميں پوچهے گا  ،تم ميرے بعد کافر يا گمراه نہ ہو جانا کہ ايک
دوس رے کی گردنيں کاٹنے لگ جاؤ ) ،آپ عليہ الصالۃ والسالم نے
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فرمايا ( " آدمی اس ولت تک اپنے دين کی کشادگی ميں رہتا ہے جب
تک وه کوئی ناحك خون نہ بہا دے ) ۔
عبد هللا بن عمر رضی هللا عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا ميں نے
رسول هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کو کعبہ کے طواف کے دوران ديکها آپ فرما رہے تهے
تو کتنا عمده ہے تيری خوشبو کتنی عمده ہے  ،تو کتنا عظيم ہے تيری
حرمت کتنی بڑی ہے  ،اس ذات کی لسم جس کے لبضہ لدرت ميں
ميری جان ہے هللا کے ہاں بنده مومن اور اس کے مال اور خون کی
حرمت تيری حرمت سے بڑھ کر ہے
اسالم نے هللا کی حرام کرده جان کو ناحك لتل کرنے سے روکا ہے
اور اس پر بہت سخت وعيد مرتب کی ہے  ،هللا سبحانہ وتعالی نے
ب َّ
عهَ ْي ِّ َٔنَعََُُّ َٔأ َ َعذَّ نَُّ
ّللاُ َ
َض َ
فرمايا َ َٔ { :ي ٍْ يَ ْقت ُ ْم ُيإْ ِيًُب ُيتَعَ ِ ًّذًا فَ َجشَ ا ُؤُِ َج ََُّٓ ُى خَب ِنذًا ِفي َٓب َٔغ ِ
َعذَابًب َع ِظي ًًب} ( .النساء ،)93ترجمہ  :اور جو شخص کسی مسلمان کو
لصدا لتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ وه ہميشہ اس ميں رہے گا
اور اس پر هللا غضبناک ہو گا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس نے
اس کے لئے زبردست عذاب تيار کر رکها ہے ۔
*

*

*

برادران اسالم :
اس زندگی ميں عظيم مماصد کو پانا اور بڑے اہداف تک رسائی حاصل
کرنا ايسی لربانيوں کا تماضا کرتا ہے جو ان اہداف کی بلندی اور
مماصد کی عظمت وشرف کے مناسب ہو  ،اور ان لربانيوں ميں سر
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فہرست اپنے وطن اور اس کی عزت وناموس کا دفاع کرتے ہوئے هللا
کی راه ميں اپنی جان کی لربانی پيش کرنا ہے ۔
آج جب ہم يوم شہيد منا رہے ہيں تو ہم اپنے لئے اپنی بہادر فوج اور
پوليس کے نوجوانوں اور ان تمام پاکباز ہم وطنوں کی ياد تازه کر رہے
ہيں جو دہشت گردی  ،شر اور اندھيروں کا سامنا کرتے هللا کے
حضور حاضر ہو گئے اور هللا کی خوشنودی سے سرفراز ہوئے ۔
يہ بہادر شہداء ہی حميمی شہداء ہيں  ،حميمت اور دعوے ميں بہت بڑا
فرق ہے  ،يہی بہادر ہيں جنہوں نے ہمارے اندر عزت وولار  ،مروءت
 ،اور جوانمردی کی روح کو پيدا کيا  ،مصر کے ممام اور ولار کی
حفاظت کی اور ابهی تک وطن کے محافظ دہشت گردی اور گمراه کن
تکفيری جماعتوں کا ممابلہ کرتے ہوئے وطن کی راه ميں اپنی جانوں
کا نذرانہ پيش کر رہے ہيں  ،اور ان کے لئے هللا تعالی کی مدد پر ہميں
مکمل يمين اور اعتماد ہے ۔
ہم اپنے لئے هللا تعالی اور وطن کی راه ميں شہادت کی اميد رکهتے
ہيں  ،اور کيونکہ نہ رکهيں جبکہ آپ ملسو ہیلع ہللا یلص نے فرمايا  (:جس نے صدق
دل سے هللا تعالی سے شہادت طلب کی تو هللا تعالی اسے شہداء کے
ممام تک پہنچائے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آ گئی ہو ۔
اس ولت ہمارا وطن عزيز جس مرحلے سے گزر رہا ہے تو ہم سب
کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر اس دشمن اور خطرے سے وطن کی
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حفاظت اور دفاع کريں جو اس کے امن واستمرار کے لئے چيلنج بن
رہا ہو اور تعمير وترلی کے کارواں کو جاری رکهنے کے لئے اپنی
تمام تر صالحيتوں کو بروئے کار اليں  ،ہمارا دين زندگی عطاء کرتا
ہے ناکہ موت  ،تعمير وترلی کا دين ہے ناکہ فساد انگيزی اور تخريب
کاری کا دين  ،ہمارا فرض ہے کہ ہم سب مل کر ہر اس شخص کے
خالف شانہ بشانہ کهڑے ہو جائيں جس کے نفس نے اسے ہمارے اس
وطن کے خالف جسارت کرنے پر اکسايا ہے جسے مختلف سازشيں
اپنے گهيرے ميں لے رہی ہيں جن کا ہدف مصر  ،اس کی عوام اور ان
کی سر زمين کو نمصان پہنچانا ہے جس کے سامنے مصر کے مخلص
بيٹے سيسہ پالئی ديوار بن کر کهڑے ہيں اور اپنی سر زمين کی
حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے اپنی جان ومال کا نذرانہ پيش کر رہے
ہيں  ،مصر عرب کی زره اور اسالم کا ڈھرکتا ہوا دل ہے اس کا دفاع
کرنا شرعی واجب اور دينی حك ہے  ،مصر کو نمصان پہنچانا در
حميمت اسالم کو نمصان پہنچانا ہے اور تمام ممالک ميں مسلمانوں کو
کمزور کرنا ہے  ،ہميں کينہ پرور لوگوں کے کينے  ،مکار لوگوں کی
مکاری اور فتنہ پرور لوگوں کے فتنہ وفساد سے اس ملک کا دفاع
کرنے کے لئے ايک صف بن کر کهڑے ہونا چاہيئے ۔
اے هللا ہميں اپنی راه ميں شہادت نصيب فرما  ،ہميں اپنے مخلص
بندوں ميں سے بنا دے اور ہمارے ملک کو ہر لسم کی برائی اور شر
سے محفوظ رکه ۔

