
 

 

01 ‘‘تعامل اہل قبلہ’’رشح 
 

 انالکدنیکرپکںوگ ک وکردترجول

 ، متن سفر الحوالی(42حاشیہ )بسلسلہ 

دخاکاککہیکک۔ںیہنکہیکاکیکدبیہیکتقیقحکےہکہککراوت کراتکبسکھچککااجنمکاپکاجانکنکمم

اکیکرفدکیکککوی کوتکاہجنکاِسکےشقنکرپکقیلختکیہکںیہنکوہا۔کرہکزیچکاانپکاکیکوتقکیتیلکےہ۔

ککاتمہکاہج کدرتسکےہ۔ک تبک یھکہیکاولاب یککاجبنکوقوم کاورکاعمرشو ک وکدخا

دلجابزکآپکےککاسےنمکآیتکےہ۔ک ہیکتقیقحکاورک یھکیلجکوہکرک وتکواہ ک،کوہےلرککانلچ

کیک‘ داللئ’گکرکواکےتکسکںیہ۔کامسیجکرظنکےسکرحمومکولکداثتولگکھچککڑبےڑبےکاح

ک۔کہکبجاکیکاورکزیچکےہکاہتبلک وکےلکرککانلچک‘‘اعمرشو ’’،کںیثحبکےلکرککےھٹیبکرںیہکےگ

 ںیہ۔رشو ک وکالچیتکاورکراہکداھکیتکروجکدصوی کاعمکامہرےکاہمٔئکتنسکوہکایتسہ 

ااسننکرپکبسکےسکزایدہکرتمحکاورکااسننک وکبسکےسکزایدہکےنھجمسکواال،ک‘‘ الہکتنس’’

دخاکیککاجبنکےلکرکککڑبےنھکک،کاورکااسننک وکآدودہکر ےنھکاورک کیکوتقتقفشکرکےنکواال

۔واالکجہنمکےہ

1

اسکںیمکااسننکیککاسکاحتلکاکککاابتعرکایککاجاتکےہکاہج کےسکاسک وکدخاکیککک 

 social نیِکامسجامہرےکاہقفءک کیکوتقکامرہکاجبنکاےنپکاسکرفسکاککآاغزکرکانکوہاتکےہ۔ک

scientists ےسکانکاککادتساللکرکانکامہرےکآجکےککدشتک‘‘ رشتعی’’ذٰہلاکک یھکےھتک

کرشتعیکےکک کےککاہی  کاُن کےہ۔ کےسکتہبکفلتخمکراہ کاثمتیلکرپوتس  کای دنسپو 

ےککاکیکڑبےکرفمیکںیمکرھککرکک‘‘ ایلکت’’اورک‘‘ اقمدص’’ وکرشتعیکےکک‘‘ داللئ’’

                                                           
 اککاطمہعلکدیفمکوہاگ۔ک‘‘الحنيفية السمحة’’ںیمکامہرےکومضمنک‘‘ ومدحکرحتکی’’اسکوموضعکرپک   1
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رشحکاعتلمکالہکہلبقہماری نئی تالیف:  124    وک کیکوتقکاسھتکےلرککانلچ‘‘ اتم’’اورکک‘‘دنی’’دمرہسکانبکہیمیت5ؒکککاداریہ:   

 . . . کایقاظ. 4102اوتکربکاتکدربمسک  

 وکاسکیککامسیجکدیچیپویگ کاورکزمکوروی کتیمسکانھجمسک یھک‘‘ااسنن’’،کزینکاھجمسکاجاتکراہکےہ

یھبکک‘‘ داللئ’’سجکےککابثعککامہرےکاہقفءکےککمہفِکرشتعیکےککےھچیپکاکررفامکراہکےہ...

کاحدوث کاککومبجکںیہنکےننبکدےیکےئگکرجتوب ،کاُنکےککاہی  ۔کہکبجکآزاموشئ کاور

 اہی کآےئکروزکذماقکوہےتکںیہ۔

 انجبکاوحلایلکاِنکدوکاومرک وک کیکوتقکذنہکنیشنکرکواےتکںیہ5ک؛اہی 

ےککوابجِکااطتعکوہےنکںیمک ویئکالکمکککتکدخایئکااکحمکاککقلعتکےہکوتکاناہج ک .1

 اہی ؛ ۔ںیہن ویئکثحبککورکدوتسرکوہےنکرپںیہن۔کوخدکاِنکااکحمکےککرشتعیکا

 ؛ااجنمکاپکیکچ‘‘ رشتعی’’یسککیتسہ،کیسککااھتریٹ،کیسککاپرٹنمیلکاکک ویئکاایتخرکںیہن۔ک

رہکاعمہلمکدخاکک،دیقعہ،کابعدت،کامسجاسکںیمکایقتمککتکابک ویئکدترجکںیہن۔ک

الہکتنسکوک’’ یککرشتعیکںیمکےطکوہاکچ؛کاورکوہکایقتمککتکرھتپکرپکریکلکےہ۔

ہیکقحک ۔نکںیمکےسکیسککاکیک یھکزیچک وکےھچیپکرکےنکےککروادارکںیہنا‘‘ اابتع

ےسکویکہکنکہیکاہللکےککدنیکک؛ںیہنکوبقلکاسکںیمک ویئکیمککوپرےکاککوپراکایبنکوہاگ۔

ک) کوہاگcompromiseانتزل ک)( کریپاڈامئ کہی ک وparadigm۔ ککدرتس(

ےسکےھچیپکانٹہ‘‘ ویحکیککاابتع’’اہی کاکیکاچنکےھچیپکانٹہکر ےنھکاککہلئسمکےہ۔ک

2

ک۔ےہک

 اککرےہکاگ۔ ‘‘وپرےکقح’’اطمہبلکایِسکککدتوتکاورکانکاکالہکتنسکیک

                                                           

اورکانکےسکاتچبکرہکہککےھجتک’’(24)ااملدئۃ5ک َواْحَذْرُهْم أَن َيْفِتُنوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل اللَّـُه إِلَْيَك     2

 )رتہمج5کادمحکیلعکالوہری( ۔ک‘‘یسککاےسیکمکحکےسکاکہبکہنکدںیکوجکاہللکےنکھجتکرپکااتراکےہ

هُ َوإِن كَاُدوا لََيْفِتُنونََك  تََّخُذوَك َخلِيًل ۖ    َعِن الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك لَِتْفََتَِي عَلَْيَنا غَْْيَ  َوإِذًا ّّلَ

ک اورکےبککشکوہکرقبیکےھتکہککےھجتکاسکزیچکےسکاکہبکدںیکوجکمہکےنکھجتکرپکذبرہعیکویحک’’(37)االرساء5

  الوہری()رتہمج5کادمحکیلعک ۔‘‘اانپکدوتسکانبکںیلیجیھبکےہکاتہککوتکاسکےککدواکمہکرپکاتہبنکابدنےنھکےگلکاورکرھپکےھجتک
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رپکےلکرککےنلچکںیمکرنیمک یھکوہیگ،کتقفشک یھ۔کسجککقحکاہتبلکولںوگ ک وکاِس .2

کلچکےتکسکوہ کاُسکراتفرکےسکانک وکالچایکاجےئکاگ۔ک اُنکیککاُسکراتفرکےسکوہ

احتلکاککسجکںیمکوہکںیہ،کاابتعرکایککاجےئکاگ۔کاکیکطلغکاحتلک وکحیحصکاحتلکںیمک

رضورکریکدراکرکےہاسکاککایتوجکوجکتنحمکاورکوجکوجک وشش،ککدبےنلکےکےیلکوجکوجک

اپدنبکایککاجےئکاگ؛کاتمہکارگکوہکاسکتنحمکاورکایتریکںیمکتجکےئگکوہےئککولںوگ ک و

کانکیککااطتستعکےسک ںیہکوتکدرایمینکرمہلحکںیمکانکاککذعرکمیلستکایککاجےئکاگ۔ک

کڑبھکرکک کاور کآان’’انکےسکھچککبلطکںیہنکایککاجےئکاگ؛ ولںوگ ک‘‘ رشتعیکرپ

 ںیہنکےننبکدایکاجےئکاگ۔کایکذماقکےکےیلکذعاب

ےککوجکاعمینکںیمہکک‘‘دترج’’اہی کاِسکہلئسمکرپکلیصفتکےسکابتکہنکوہکےکسکیگ،کاتمہک

ںیمکواحضکوطرکرپکےتلمکںیہکاورکامہرےکاہمئکاورکاہقفءکانکاککاابتعرککاورکریسِتکافلخءکتنس

کاورکسجکےسکامہریکرشتعیکیک ،کااسننک flexibilityوتکرُم وتعس،کرکےتکںیہ،

اورکامسجکیمہفکاہنتیکوخوصبرتکوطرکرپکایع کوہیتکےہ،کاسکیککاجبنکاہی کمہکدنچکریمحک

 ااشرےکرکںیکےگ5

 اککوبنیک‘‘ رتتیب’’اورک‘‘ میلعت’’ انکیکرککےککدنیکےککاامعلکرپکالولںوگ ک وکاکیکا

ےنکدہاتیکرفامیئکہککبسکےسکملسو هيلع هللا ىلص  وکنمیکےتجیھبکوتقکآپکجہنمکےہ۔کاعمذ

 ےلہپکاںیہنکوتدیحکاھکسان۔کبجکوہکوتدیحکھکیسکاجںیئکوتکامنزکاورکرھپکزاکت۔ک

 ےککدارئےکںیمکفلکمکرکےتک‘‘ ااطتستع’’وجکااسننک وکاسکیککک5ےککاولرشتعیک

‘‘ ااطتستع’’ںیہ۔کہیکابتکرشتعیکےککایلکتکںیمکآیتکےہ۔کابکہیکوتکولعممکےہکہکک

 ویئکاینپکااطتستعکےسکڑبھککےہ،کب یلک یھکاورکامسیجک یھ۔ککذٰہلاکیتکسامسجینک یھکوہ

 واےل۔ک‘‘ ےنلچ’’واےلکاورکہنک‘‘ الچےن’’ہنکرککفلکمکہنکایککاجےئکاگ؛ک



رشحکاعتلمکالہکہلبقہماری نئی تالیف:  126    وک کیکوتقکاسھتکےلرککانلچ‘‘ اتم’’اورکک‘‘دنی’’دمرہسکانبکہیمیت5ؒکککاداریہ:   

 . . . کایقاظ. 4102اوتکربکاتکدربمسک  

 ًالثمکککرپکرشتعیکےسک یئکاوادہکےتلمکںیہ۔کاککاابتعرکرکان،کسج‘‘ احتل’’یککولںوگ ک

یسککرپکدحکاقمئکرکےنکےسکاممتعنککےککدورانککاککزغواتکوریغہملسو هيلع هللا ىلص ردولکاہلل

کاورکرضحتکرمع اککاسکیککہیکوتہیجکرفامانکہککدنمشکاککالعہقکرقبیکوہےنککرفامان۔ک

دنمشکےسککرکککابمداکاطیشنکآدیمک وکرخابکرکےکاورکوہکزساکےسکاھبگکےککابثع

کےلم کوی اج ک ؛ کڑےاکیکوھچےٹکرشاعمہلم ۔کےسک لککرککڑبےکرشکںیمکاج

3

ک 

ےککانککودرگیکاحصہبکیککاسکدحثیکاورکرمعملسو هيلع هللا ىلص اہقفےئکاالسمکےنکیبن

آاثرکیککاینبدکرپک یئکاکیکاسملئکاذخکےیککںیہ۔کیھبسکںیمکیہیکزیچکشیپکرظنکےہکہکک

کرضوریکےہ۔ ااممککاکیکومعملکےسکیٹہکوہیئکوراحتلکاککبسحِکینیگنسکاابتعرکرکانک

زساںیئکںیہنکدیکاجںیئکیگ۔کاوبکہفینحکاہی ککتکےئگکںیہکہککدارارحلبکںیمکرشیعک

 دورسےکاہقفءک یھکابابتعِرکومضمنکیہیکےتہککںیہ۔ک

 ک کرعفِکرضرکےککااکحم۔ک‘‘ اصمحلکوافمدس’’اسکےککالعوہ ےککومازہنکاککاول۔کزینک

 ۔وریغہ
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