ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ہﺘﮭﯿﺎر اﭨﮭﺎﻧے ﮐﯽ
ﻣﺬﻣﺖ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ہﺘﮭﯿﺎر اﭨﮭﺎﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ !
ﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ہﺮ ﻣﻮڑ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻢ
رہﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮﺗﯽ ہے۔اور وہ ﭼﯿﺰﯾں ﮐہ ﺟﻦ
ﭘﺮ
ﮐے وﺟہ ﺳے اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻢ رب ﮐﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮ
ﺑﯿﭩﮭے ،ان ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﺳﺨﺘﯽ ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ان ﺳے روﮐﺘﯽ ہے اور ان ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺳﺨﺖ وﻋﯿﺪﯾں ﺳﻨﺎﺗﯽ ہے۔اﺳﯽ ﻟﺌے ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐﯽ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿں اس ﻋﻤﻞ ﮐﻮ “ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ” ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ ہے ۔

ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺬاﻗﺎً
اﭨﮭﺎﻧﺎ ہے ۔اﺳﯽ ﻟﺌے
ہﺘﮭﯿﺎر
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻧے اس ﺳے ﺳﺨﺘﯽ ﺳے روﮐﺎہے۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” ﻻ ﻳﺸﻴﺮ أﺣﺪﮐﻢ إﻟﯽ أﺧﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري
أﺣﺪﮐﻢ ﻟﻌﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻨﺰع ﻓﻲ ﻳﺪه ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة ﻣﻦ
اﻟﻨﺎر”
ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ آدﻣﯽ اﭘﻨے ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف اﺳﻠﺤہ
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﺷﺎرہ ﻧہ ﮐﺮے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ
ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘـﺎ ﮐہ ﺷﺎﯾـﺪ ﮐہ ﺷﯿﻄـﺎن اس ﮐے ہـﺎﺗﮫ ﺳـے
اﺳﻠﺤہ ﭼﻠﻮا دے اور ﭘﮭﺮ وہ دوزخ ﮐے ﮔﮍﮬے ﻣﯿں ﺟﺎ
ﮔﺮے۔
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺮواﺻﻠۃ واﻵداب ،ﺑﺎب
اﻟﻨﮭﯽ ﻋﻦ اﻻﺷﺎرۃ ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻟﯽ ﻣﺴﻤﻞ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
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ﯾہﺎں اِﺳﺘﻌﺎرے ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﯿں ﺑﺎت ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہے ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ ہﺘﮭﯿﺎر ﮐﺎ اﺷﺎرہ ﮐﺮﺗے ہﯽ وہ ﺷﺨﺺ ﻃﯿﺶ
ﻣﯿں آﺟﺎﺋے اور ﻏﺼہ ﻣﯿں ﺑے ﻗﺎﺑﻮ ہﻮ ﮐﺮ اﺳے ﭼﻼ
دے۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ اور ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧے
ﮐے ﻟﺌے اﺳے ﺷﯿﻄﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨﺴﻮب ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﺗﺎﮐہ
ﻟﻮگ اِﺳے ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻓﻌﻞ ﺳﻤﺠﮭﯿں اور اس ﺳے ﺑﺎز
رہﯿں۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ اور ﺟﮕہ ﭘﺮ اس ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
“ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺴﻼح ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ”
ﺟﺲ ﻧے ہﻢ ﭘﺮ اﺳﻠﺤہ اﭨﮭﺎﯾﺎ ﺗﻮ وہ ہﻢ ﻣﯿں ﺳے)ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿں ﺳے(ﻧہﯿں۔
)ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﺷﮭﺮاﻟﺴﻼح(
ﯾہـﺎں اﯾـﮏ ﺑـﺎت ﻣﻠﺤـﻮظ ﺧـﺎﻃﺮ رہے ﮐہ اس اﺳـﻠﺤہ
اﭨﮭﺎﻧے ﺳے ﻣﺮاد ﻗﺘﺎل ﮐﯿﻠﺌے اﺳﻠﺤہ اﭨﮭﺎﻧﺎ ہے ﻧہ
ﮐہ اﭘﻨےاور دوﺳﺮوں ﮐے دﻓﺎع ﮐﯿﻠﺌے اﺳﻠﺤہ اﭨﮭﺎﻧﺎ

ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎ
ب”ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری “ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
“اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼح ﻟﻘﺘﺎﻟﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
إدﺧﺎل اﻟﺮﻋﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻟﺤﺮاﺳﺘﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﻓﺄﻧﻪ
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ”
“ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼح” ﺳے ﻣﺮاد آدﻣﯽ ﭘﺮ اس ﮐﻮ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﯾﺎ اس ﭘﺮ رﻋﺐ ڈاﻟﻨے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے اﺳﻠﺤہ
اﭨﮭﺎﻧـﺎ ہے ﺟﺒﮑہ اﭘﻨے ﯾـﺎ دوﺳـﺮوں ﮐے دﻓـﺎع ﻣﯿں
ـﻞ ﻧہﯿں
ـﺪ ﻣﯿں ﺷﺎﻣـ
ـﺎ ﻧے واﻻ اس وﻋﯿـ
ـﻠﺤہ اﭨﮭـ
اﺳـ
ہﻮﺗﺎ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ان ﮐﯿﻠﺌے اﺳﻠﺤہ اﭨﮭﺎ رہﺎ ہے ﻧہ
ﮐہ ان ﭘﺮ اﺳﻠﺤہ اﭨﮭﺎ رہﺎ ہے)ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻠﺤہ وہ اﭘﻨے
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧہﯿں اﭨﮭﺎرہﺎ ﺑﻠﮑہ اﭘﻨے آپ اور اﭘﻨے
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮﺣﻤﻠہ آور ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﮐہ اﭘﻨے آپ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے ،ﮐے ﺧﻼف اﭨﮭﺎ رہﺎ ہے(
ﺳﻼح )ہﺘﮭﯿﺎر( ہﺮ وہ ہﺘﮭﯿﺎر ہے ﺟﻮ ﺟﻨﮓ ﻣﯿں ﻣﺎرﻧے
ﮐے ﻟﺌے اﺳـﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗـﺎ ہے ﺟﯿﺴـے ﻧﯿـﺰہ ،ﺗﻠـﻮار،
ﺑﻨﺪوق ،ﭘﺴﺘﻮل ،ﮐﻼﺷﻨﮑﻮف ،ﺧﻨﺠﺮ وﻏﯿﺮہ ﻟہٰﺬا ان ﺳے
ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ )اور اﺳﯽ ﻃﺮح اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯿں
ـﺎہے وہ
ـﺮام ہےﭼـ
ـﺎ ﺣـ
ـﻮ ڈراﻧـ
ـﯽ( ﮐـ
رہﻨے واﻟے ذﻣـ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺪہﻮ ﯾﺎ ﻣﺬاق ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﻣﯿں ﺳے
ﮐﺴﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭﯽ اﺷﺎرہ ﮐﺮﻧﺎ ﻧہﺎﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ہے،
ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہےﮐہ ﺷﯿﻄﺎن وہ ہﺘﮭﯿﺎر اس ﺳے ﻏﯿﺮارادی
ﻃﻮر ﭘﺮ ﭼﻠﻮا دے اورﺳﺎﻣﻨے واﻻ ﺷﺨﺺ ﻗﺘﻞ ہﻮﺟﺎﺋے
اور ﯾہ ﺷﺨـﺺ اس وﺟہ ﺳـے ﺟہﻨﻤـﯽ ﺑـﻦ ﺟـﺎﺋے۔ ﻟﯿﮑـﻦ
ﺑﺪﻗﺴﻤﺘﯽ ﺳے اﺳﻼم ﮐﯽ اس ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐے ﺑﺮﻋﮑﺲ آج ﮐﻞ
ہﺘﮭﯿﺎر ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﺶ اور اس ﮐﺎ ﺑےﺟﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑہﺖ
ﻋﺎم ہﻮﮔﯿﺎ ہےﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺧﻮﺷﯽ ﮐے ﻣﻮﻗﻌے ﭘﺮ ہﻮاﺋﯽ
ﻓﺎﺋﺮﻧﮓ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ رواج ﺑﮍﮬﺘﺎ ﺟﺎرہﺎ ہے ﺟﻮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐے ﺧﻼف ہے اور اس ﮐﯽ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﺑﮭﯽ آﺋے دن
ﺳﺎﻣﻨے آﺗے رہﺘے ہﯿں۔واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠہ اﻟﻌﻈﯿﻢ
اﺳـﯽ ﻃـﺮح اﯾـﮏ اور ﺟﮕہ ﭘـﺮ ﻧـﺒﯽﷺ ﻧے
ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺋے:
“ﻣﻦ ﺳﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎ”

ﯾہ اﻟﻔـﺎظ

ﺟﺲ ﻧے ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮ ﺗﻠﻮار اﭨﮭﺎﺋﯽ ﺗﻮ وہ ہﻢ ﻣﯿں
ﺳے ﻧہﯿں۔
)ﻣﺴﻠﻢ،ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ
إﻻ اﻟﻠﻪ،ح(162:
اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ اور ﺟﮕہ ﭘﺮ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
َ
َ
“ﻣَـﻦ ْ أ ﺷ َـﺎر َ إِﻟَـﯽ أ ﺧ ِﻴـﻪِ ﺑِﺤ َﺪِﻳـﺪ َةٍ،
ـﯽ
ـﻪُ ﺣ َﺘَّـ
ـﺔَ ﺗَﻠْﻌَﻨُـ
ـﺈِ نَّ اﻟْﻤَﻼَ ﺋ ِﮑ َـ
ﻓ َـ
َ
َ
ـﺎه ُ ﻷِ ﺑِﻴـ
ـﺎنَ أ ﺧ َـ
ـﺪ َﻋ َﻪُ ،وَإِنْ ﮐ َـ
ﻳ ـ
ـﻪِ
َ ُ
وَأ ﻣِّﻪ”
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨے ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺘﮭﯿﺎر ﺳے اﺷﺎرہ ﮐﺮﺗﺎ
ہے ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘے اس ﭘﺮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﺐ
ﺗﮏ وہ اس اﺷﺎرہ ﮐﻮ ﺗﺮک ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺧﻮاہ وہ اس ﮐﺎ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ)ہﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ( ہﻮ۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺮواﺻﻠۃ واﻵداب ،ﺑﺎب
اﻟﻨﮭﯽ ﻋﻦ اﻻﺷﺎرۃ ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ  ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
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ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺﮐے ارﺷﺎد ﮔﺮاﻣﯽ“وان ﮐﺎن اﺧﺎہ ﻻﺑﯿہ
واﻣہ” )اﮔﺮﭼہ وہ اس ﮐﺎ ﺳﮕﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ہﻮ(ﺳے ﻣﻘﺼﻮد
ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺘﮭﯿﺎر ﺳے اﺷﺎرہ
ﮐﺮﻧـﺎ ﻣﻨـﻊ ہے ،ﺧـﻮاہ اس ﺷﺨـﺺ ﮐے اس ﮐے ﮔﮭﺮﯾﻠـﻮ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ہﻮں اور اﭼﮭﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺬاق ہﻮ۔
ﻋﻼوہ ازﯾں اﯾﺴے اﺷﺎرہ ﮐﺮﻧے واﻟے ﭘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﯽ
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﻧﺎ اس ﺑﺎت ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ اﯾﺴﺎ
اﺷﺎرہ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ہے۔
)ﺷﺮح اﻟﻨﻮوی(170 /16 :
ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻣﺎم ﻧﻮوی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻧے اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب
رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﻣﯿں ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ دوﻧﻮں ﺣﺪﯾﺜﻮں ﭘﺮ
درج ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ہے:
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺘﮭﯿﺎر وﻏﯿﺮہ ﺳے اﺷﺎرہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ،اﺷﺎرہ ﺧﻮاہ ﻣﺬاق ﺳے ہﻮ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳے،

ﻧﯿﺰ ﺑے ﻧﯿﺎم ﺗﻠﻮار ﮐﻮ ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ﻟﯿﻨے ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ۔
)رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ص(520
آپ ﻏﻮر ﮐﯿﺠﺌے ﮐہ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺬاﻗﺎً
ہﺘﮭﯿﺎر اﺗﮭﺎﻧے ﮐﯽ اﺗﻨﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺳے ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ہے اور اس ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺨﺺ ﮐﻮاﺗﻨﯽ ﺳﺨﺖ وﻋﯿﺪ
ﺳﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ہے ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ اذﯾﺖ دﯾﻨﺎ ،ﯾﺎ
اس ﮐﯽ ﭘﭩﺎﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ ،ﯾﺎ اس ﮐﻮ زﺧﻤﯽ ﮐﺮﻧﺎ ،ﯾﺎ اس
ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ہﺎں ﮐﺲ ﻗﺪر ﺳﻨﮕﻴں
ﺟﺮم ہﻮﮔﺎ-
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ﺻﺮف ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﭘﺮ اﺳﻠﺤہ اﭨﮭﺎﻧے
ﺳے ہﯽ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اﺳﻠﺤہ ﮐﯽ
ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دﯾﺎ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺟﺎﺑﺮ
ﻧﻤﺎﺋﺶ
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
“ﻧَﻬ َﯽ ر َﺳُﻮلُ اﷲ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ
َ
أ نْ ﻳُﺘَﻌَﺎﻃ َﯽ اﻟﺴ َّﻴ ْﻒُ ﻣَﺴ ْﻠُﻮﻻً ”
رﺳـﻮل اﮐـﺮم ﷺ ﻧے ﻧﻨﮕـﯽ ﺗﻠـﻮار ﻟﯿﻨے دﯾﻨے )ﯾﻌﻨـﯽ
ﭘﮑﮍاﻧے ﺳے( ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ۔
)ﺗﺮﻣﺬي ،ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﺴﻠﻮﻻ ،464 : 4 ،رﻗﻢ(21632 :
ﻧﻨﮕﯽ ﺗﻠﻮار ﮐے ﻟﯿﻨے دﯾﻨے ﻣﯿں ﺟہﺎں زﺧﻤﯽ ہﻮﻧے ﮐﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ہﻮﺗﺎ ہے وہﺎں اﺳﻠﺤہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﺳے اﺷﺘﻌﺎل
اﻧﮕﯿﺰی ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺧﺪﺷہ رہﺘﺎ ہے۔ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺧﯿﺮ
و ﻋﺎﻓﯿﺖ اور ﻣﺬہﺐ اﻣﻦ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ہﻮﻧے ﮐﺎ اس ﺳے
ﺑﮍا اور ﮐﯿﺎ ﺛﺒﻮت ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﷺ
ﻧےﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼاﺳﻠﺤہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻟﮕﺎ دی،
ﺗﺎﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮہ اﻣﻦ و آﺷﺘﯽ ﮐﺎ ﮔہﻮارہ ﺑﻦ
ﺟﺎﺋے ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮرہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﻟﻔﻆ “ﻣَﺴ ْﻠُﻮل”
اس اَﻣﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ﮐﺮ رہﺎ ہے ﮐہ رﯾﺎﺳﺖ ﮐے ﺟﻦ
اداروں ﮐے ﻟﯿے اﺳﻠﺤہ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ہﻮ وہ ﺑﮭﯽ اس ﮐﻮ
ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳے ﺑﭽﺎﻧے ﮐے ﻟﯿے اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﮐﺮﯾں۔

درج ﺑﺎﻻ ﺑﺤﺚ ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺟﺐ اﺳﻠﺤہ ﮐﯽ
ﻧﻤﺎﺋﺶ ،دﮐﮭﺎوا اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮف اس ﺳے اﺷﺎرہ
ﮐﺮﻧﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﻊ ہے ﺟﺒﮑہ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﻣﯿں اﺳﻠﺤہ
ﻟہﺮاﺗے ہﻮﺋے اﺳﻼم ﮐے ﻧﻔﺎذ ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ آﺗﺸﯿں ﮔﻮﻟہ
و ﺑﺎرود ﺳے ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﮐے ﺟﺎن و ﻣﺎل ﮐﻮ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﻧﺎ
ﮐﺘﻨﺎ ﻗﺒﯿﺢ ﻋﻤﻞ اور ﻇﻠﻢ ہﻮﮔﺎ! اور ﯾﺎد رہے ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿں ﯾہ ﻃﺮﯾﻘہ ہﻤﯿﺸہ ﺳے ﺧﻮارج ﮐﺎ رہﺎ ہےﮐہ
وہ ﮐﺴـﯽ ﻣﺴـﻠﻢ ﮐـﻮ ﻗﺘـﻞ ﮐـﺮﻧے ﺳـے ذرہ ﺑﮭـﺮ ﻧہﯿں
ہﭽﮑﭽﺎﺗے۔ﭼﻨــﺎﻧﭽہ آپ دﯾﮑــﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ داﻋــﺶ اور
ﮐے ﻟﻮگ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے ذرہ ﺑﮭﺮ ﻧہﯿں ہﭽﮑﭽﺎﺗے اور اﺳﯽ
ﭘﺮ ﺑﺲ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ وہ ان ﮐﻮﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری اور ﻓﺮض ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ۔

