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ٔاس حاب الادذالف تني ٔاھل امس يۃ وامض َـۃ وکَف ميکن االثفاق تنيھام
نثار امحد



الدکتور عبدالرؤف ظفر



Contradictions are the basic components of human nature and instinct. If
these differences take the shape of sectarianism ultimately human society
converts to barbarianism. A huge gulf of religious and political differences
has been settled among Muslims, therefore unity and integrity is lacking in
Muslim world especially the discrimination between Shie and Sunni has
created intense of sectarianism. This article aims to minimize the Shie
Sunni disputes so that the Muslims may flourish unity and integrity by
negating these jurisprudential and fractional disputes.

إن من سائص االٔداين ؾيس ہللا ازلّ ٍن ا ِالسالم وھو ازلٍن اشلي كس ادذارہ ہللا مـحادہ کام يف كوهل ثـاىل َ " :و َر ِض ُ
ُت
مَ ُ ُُك ْاال ْسال َم ِدًي ًا " 1وكوهل ثـاىل" :ا َّنن ّ ِازل ٍَن ِؾ ْيسَ َّن ِ
اا ْاال ْس َال ُم " 2۔
ِ
ِ
احلشر من امخفصق  ،وشلا ًلول ثـاىلَ " :وا ْؾخَ ِع ُموا ِ َِب ْحلِ َّن ِ
اا َ َِجَ ًـا َو َال ثَف َّنَصكُوا َو ْاذ ُن ُصوا
فاملصادِ ھو اهمتسک تسًيہ ثـاىل و
ِه ْـ َم َت َّن ِ
اا ؿَوَ َْ ُ ُْك ا ْذ ُن ْي ُ ُْت َأؿْسَ ًاء فَبَم َّن َف ت َ ْ َني كُوُوج ُ ُِْك فَب َْظ َح ْح ُ ُْت ِت ِي ْـ َم ِخ َِ اد َْواًنً َو ُن ْي ُ ُْت ؿَ ََل صَ فَا ُح ْف َص ٍة ِم َن اميَّن ِار فَبَهْلَ َش ُ ُْك ِمْنْ َا
ِ
ِ
3
ون " .
َن َش ِ َِل ًُ َح ِ ّ ُني َّن ُ
اا مَ ُ ُْك أ ٓ َاي ِث َِ مَ َـو َّن ُ ُْك َتَ ْخَسُ َ
افلًٓۃ امكصمية داؾَة اىل الاؾخعام و حتصمي امخفصق ،وابدلوۃ ٰاًۃدمّت ؿيل حتشٍصاالٕفرتاق کام فرساملصظيب ‘‘:ف ٔاوحة
ثـايل ؿوَيا اهمتسک جکذاتہٖ وس يۃ هخِہ ،وامصحوع إمَھام ؾيس االٕدذالف ،و ٔامصًن ابالحامتع ؿيل االٕؾخعام ابمکذاب
ٰ
وامس يۃ اؾخلاد ًا و مع ًال ،و ذمک سخة اثفاق املکمۃ وٕا هخؼام امض خات ،اشلي ًُت تہٖ معاحل ازلهَا وازلّ ٍن ،وامسالمۃ
4
من االٕدذالف ،و ٔامص ابالٕحامتع و هھٰيي ؾن االٕفرتاق ّاشلي حعل ِ ٔالھل امکذاتني’’
ففي ُشا اامححر هعوؽ إىل مٌاكضة االٕدذالف تني املسومني دعوظ ًا امض َـۃواھل امس يۃ,فاالدذالف ابب
واسؽ خس ًا َال تُس ٔان ورشح مفہومَ كدل تَان ٔاهواؿَ وامفصق تني اال ِ
ٕدذالف و امخفصق و كري ذمک من ٔاھم مسائوھا:

ثـصًف االٕدذالف و ٔأهواؾہ:

االٕدذالف ھي من اخلالف ،كال اجن مٌؼور :واخلالف مـياٍ امخضاد وكس ذامفہ خمامفۃ و ذالف ًا۔ و يف املثل :إمنا ٔاهت
ذالف امضحؽ امصاکة ٔاي ختامف ذالف امضحؽ ِالٔن امضحؽ إذا رأٔت امصاکة ھ رتت مٌہ ۔5و كال امصاقة االٔظفہاين :
ُک واحس ظصًل ًا كري ظصًق الٓدص يف حامہٖ ٔاو كومہٖ ،واخلالف ٔا ّمع من امضسٔ ِ ،الن ُ ّ
‘‘ ٔان ٔايذش ُ ّ
ُک امضسٍن
خمخوفان،ومُس ّ
ُک خمخوفني ضسٍن،وملّااکن االٕدذالف تني امياس يف املول كس ًلذيض امخيازع اس خـري ذمک نوميازؾۃ
واجملادمۃ۔ 6ويف ٔامفاظ ٔادصي هلول :إن اخلالف كس ظسكت ؿيل ثحاٍن االٔفاکر والٓراء و كري ذمک من املواكف
واالٔمور ,وامـالكۃ تني اخلالف وامخفصق ،ھو ٔامع من امخفصقً ،لول اجن مٌؼور :وامفصكۃ معسر االٕفرتاق۔ كال
ا ٔلزھصي :امفصكۃ امس ًوضؽ املعسر احللِلي من االٕفرتاق و فارق امضئ مفاركۃ وفصاكا:ابًيہ واالٕمس امفصكۃ ۔7فامل ٔادود من
امخـصًف :االٕفرتاق ،ھو االٕهلعاع من ادلاؾۃ وملس ذ ّم ہللا ٰ
ثـايل يف امفصكان املفاركۃ تني املسومني وهھيي ؾيہ:
8
فلالَ ":وا ْؾخَ ِع ُموا ِ َِب ْحلِ َّن ِ
اا َ َِجَ ًـا َو َال ثَف َّنَصكُوا"
9
وكالَ ":و َال حَ ُكوهُوا َاک َّن ِشل ٍَن ثَف َّنَصكُوا َوا ْدذَوَ ُفوا ِم ْن ت َ ْـ ِس َما َخ َاء ُ ُ امْ َح ُِ ٌَّ ُ
ات"
ُ 10
وكالَ ":و َال ثَيَ َاز ُؾوا فَذَ ْفضَ وُوا َوث َْشُ ََة ِر ُُْك "
 سکالر ،شعبہ علومِ اسلامیہ ،جامعہ اسلامیہ ،بہاولپور
سرگودھا
۔
 چیئرمین ،شعبہ علومِ اسلامیہ ،سرگودھا یونیورسٹی،
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11

وكال" :ا َّنن َّن ِاشل ٍَن فَ َّنصكُوا ِدٍْنَ ُ ْم َو َاکهُوا ِص ََ ًـا مَ ْس َت ِمْنْ ُ ْم ِيف َ ْ ٍء"۔
ِ
۔12
ون"
وكالَ ":وا َّنن َُ ِش ٍِ ُأأ َّنمذُ ُ ُْك ُأأ َّنم ًة َوا ِحسَ ًة َوأًَنَ َ جرُّب ُ ُْك فَاث َّن ُل ِ
13
رش ِن َني (ِ )31م َن َّن ِاشل ٍَن فَ َّنصكُوا ِدٍْنَ ُ ْم َو َاکهُوا ِص ََ ًـا"
وكالَ ":وِال حَ ُكوهُوا ِم َن امْ ُم ْ ِ
املخفصق ٔ ِ ،الن امخفصق من ا ٔلس حاب امل أٔھوکت االٔ
دم
فاالٔايت يف ھشا املوضوع کثرية امل ثسل ؿيل کصاھَۃ ّ
ٔ
امساتلۃ.وامصسول ظيل ہللا ؿوَہ وسمل حشر ٔامذہ من امخفصق و مثل ذمک من االمورامفاسسة ازلّ اؾَہ إيل امخفصق,
ول ِ
ورقة ٔامذہ إيل اموحسة نام يف احلسًر اشلي رواٍ اتو ھصٍصة ريض ہللا ؾيہ كَا َل َر ُس ُ
ہللا ؿَوَ َْ َِ َو َس َّن َمل" :
ہللا َظ َّنَل ُ
رش ُنوا ِت َِ صَ ُْئًاَ ،و َأ ْن ثَ ْـخَ ِع ُموا ِ َِب ْحلِ ِ
ہللا
ہللا ٍَ ْص َ مَ ُ ُْك ز ََال ً َ ،وٍَ ْك َص ٍُ مَ ُ ُْك ز ََال ً  ،فَ َ ْري َ مَ ُ ُْكَ :أ ْن ثَ ْـ ُحسُ و ٍَُ ،و َال ج ُ ْ ِ
ا َّنن َ
ِ
14
َ
ْ
ْ
ِ
ُ
َ
َ
ِ
امس َؤالِ َ ،واضَ اؿَة ام َمالِ " واالٔحادًر اميحوًة کثرية يف ھشا املـين،
َ َِجَ ًـا َوال ثَف َّنَصكُواَ ،وٍَك َص ٍُ م ُْك :كِ َل َوكَا َلَ ،ون ْ َْث َة ُّب
و ٔا ّما أٔحادًر امخفصق ففهيا من امخفعَل وامخوضَح ما س ِيخِيَ إن صاء ہللا تـس تَان ٔاهواع االٕدذالف واالٕفرتاق.
إن احللائق امثاتخۃ ٔان إدذالف االٔراءالافاکر ًوخس تني امياس مٌش وض ٔاة االٕوسان ف ٔاذش ًيؼص يف هؼصات فوسفِۃ
إيل اموحود ٔاو امکون وشلا حنن هلول ٔان اميؼصات ثثري ؿيل امياس ابدذالف ما ثلؽ ؿوَھم ٔاهؼارھم ومّام رحؽ االٕوسان
دعوات يف مشھة املسهَۃ واحلضارات اجسـت فصخات اخلالف ،فلس هلل امضاظيب كول املفرسٍن يف ثفسري الا ٰاًۃ
اميعاري واجملوس واحليَفِۃ
"وال ٍزامون خمخوفني إال من رمح رجک وشلمک ذولھم " -مثل ؾعاء -كال :كال امَھود و ٰ
دصحہ اجن وھة وھو ّاشلي ًؼھص محادي امص ٔاي يف الًٓۃ املشکورة.
وھم اشلٍن رمح رجک احليَفِۃ ّ
و ٔاظل ھشا االٕدذالف ھو يف امخوحِس وامخوحہ نوواحس احلق س ححاهہ ،مفن امياس يف ؿامۃ االٔمصمل خيخوفوا يف
ٔا ّن مھم مسجص ًا ًسجصھم وذامل ًا ٔاوخسھم ا ّٕال ٔاهھم ادذوفوا يف ثـًَِہٖ ؿيل أٓراء خمخوفۃ من كائل ابالٕزيني
15
وابرلسۃ،وابمعحَـۃ ٔاوابزلھص ٔاوابمکواکة،إيل ٔان كاموا ابلٓدمِني وابمضجصوابحلجارةوماًيحخون ٔابًسًھم .
فاالٕدذالف يف أٓراء امياس وأٔفاکرھم ٔامص رضوري ،وال حصج فِہ إذا اکن مخُسري أٔمور االٔمۃ الٔن االٕدذالف
ًفذح ٔاتواب االٕحذھاد وشلا وسؽ ہللا ٰ
ثـايل ؿيل ٔامۃ دمحم ظيل ہللا ؿوَہ وسمل وحود اخلالف امفصوؾي فِھم۔ ِ ٔ
والن
اميؼصايت ال ميکن فِھا االٕثفاق ؿادة خبالف امؼيَات ِالٔن إماکن الادذالف حمال مکن يف امفصوع دون االٔظول
و ٔاًض ًا يف اجلزئَات دون املکَات ،مفثل ھشہ االٕدذالفات تني امياس مُس فامي حصج الٔهھم مل ًحسّمواأٔحاکم االٔظول ٔاو
املکَات .ومو ىصًس ٔان حنيص ٔاس حاب االٕدذالف تني امياس ٔاو هـس ؿسد ا حمسودا مْنا فمل ميکن إحعاؤھا يف ُشا
امححر ،يف احللِلۃ أٔن کثريامن امياس خمخوفون يف ظحاؾھم و ؿاداثھم و أٔؾاممھم و ٔاذالكھم و ظيائـھم ،وذو فٌون
ص ل ال يص ؿسدھا ِا ّالہللا.

ٔأھم أٔس حاب الادذالف تني املسومني
من االٔس حاب امل وكؽ تھا االٕدذالف تني املسومني هيلسم ؿيل أٔهواؿني:
الاول :ا ٔلس حاب امس َاس َۃ۔
ّ
وامثاين :االٔس حاب امفلہَۃ يف امدرشًؽ االٕساليم۔
الادذالف امس َايس:كِادة املسومني تـس رحوۃ امييب ظيل ہللا ؿوَہ وسمل اىل رتہ ؾزوخل اکهت مس ئامۃ رئُس َۃ
وابب امحالء االٔمۃ الاسالمِۃ۔ وھي املس ئوۃ امل ارثحعت تھا َجَؽ مسائل اخلالف ا ٔلدصي ؿيل ٔان ثخالزم مؽ
االٔسس ٔامل وضـھا الٕكامۃ دومۃ۔ ًلول امضھصس خاين:و ٔاؾؼم ذالف تني االٔمۃ ذالف االٕمامۃ ،إذا ما س َّنل س َف يف
االٕسالم ؿيل كاؿسة دًًِۃ مثل ما َس ّل ؿيل االٕمامۃ يف ُک زمان و ماکن۔ 16ومن ھجۃ ٔادص ىصي اهخثاق هؼام اخلالفۃ
يف ازلومۃ االٕسالمِۃً ،لول ازلکخور دمحم سھَل ظلوش۞
’’اهخثق هؼام اخلالفۃ يف ازلومۃ الاسالمِۃ و ھشا اميؼام ًلوم ؿيل مدس ٔا االٕهخزاب املحارش الٕدذَار ٔاظوح املوحودٍن
17
من کحار رخال امعحاتۃ يف امـرص امصاصسي ؿيل االٔكل ،و ٔاظححت امحَـۃ رشظ ًا من رشوظہٖ‘‘
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وكس ّ
دمت ظفحات امخارخي أٔن اجلسال اشلي حصي تني ا ٔلمة الاسالمِة اکن سخدَ اخلالفة واملِادة ٔامل ظارت ىکذۃ
ٔ
ٔ
امحسائَۃ الاحنصافِہ يف امخارخي االٕساليم و جيصي سفک دم املسومني حِامن إحنصف االمۃ ؾن إظاؾۃ االمري و تلي
جيصدھم من احلؼاء اشلي ھو ظفۃ مالزمۃ م ٕالوسان۔ًلول
ؿوَہ۔وِبر امخّاوًل م ٔالاکجص وامـؼامء ٔان ّ
ازلکخورؾحساذلَساخلصوب يف رسامخہ تـيوان:رواًۃ احلسًر تني ال ٕال مامِۃ وامس يۃ واالٕابضَۃ ’’ميَل صھادة ازلکخوراة ،
س يۃ۲۰۰۸م يف اجلامـۃ الاسالمِۃ تھاومحور ابکس خان ،حًر ًلول۔‘‘ ’’فإذا ٔاردًن ٔان هـصف سخة االٕدذالف
وامخفصق ،فـوَيا ٔا ّو ًال ٔان هخحصر من امخربٍص ،و إن اکن ملعس ٔاحصاتہٖ حس يا ،ا ّٕال ٔان مٌھجہم فِہ كعور کحري ؾن مـصفۃ
احللِلِۃٔ ِ ،اله ّہ ال ٌس ّمي االٔص َاء تبٔسامئھا احللِلِۃ ،و جيـل من اخلعا ظوااب و من امسُئۃ حس يۃ والًلص ابالٔدعاء وال
ًـامھجا ،تل ًسافؽ ؾيھا و مَھا  ،و ًلايل يف امخ ٔاوًل م ٔالاکجص وامـؼامء و جيصدھم من اخلعبٔ اشلي ھو ظفۃ مالزمۃ
م ٕالوسان ،و ٔاسواء من ذمک ٔان خج تخوک االٔدعاء و جيـوھا جتصتۃ و كاؿسة ثخين ؿوَھا امس َاسۃ امرشؾَۃ و ًخـسف
يف ٔاتوًل مدادي امرشًـۃ مخًسجم مـھ ًا  18فامخاوًل ؿسو ال فلط زلٍن االٕسالم تل ملک االٔداين فرني ھشا امخاوًل
ون امْ َ ِلک َم ؾ َْن
اشلي كريت امرشائؽ امساموًۃ تعصًق امخحصًف وامکامتن کام هحہ ؿوَہ امضارع احللِلي ّؾزوخلَِ ّ ُ ’’ :صفُ َ
َم َو ِاض ِـ َِ‘‘ 19فعار ھشا امخاوًل ملسمۃ مفساد االٔمۃ و ٔارًلت ازلماء تني االٔمۃ ۔ ًلول اجن املمي’’ :و إذا ٔاتموت دٍن
اميعاري ٕاهّام ثعصكوا إيل إفسادة ابمخ ٔاوًل مبا ال ٍاکد ًوخس كط مثوہ يف ٍء من االٔداين و دذووا إيل
املس َح وخست
ٰ
ذمک من ابب امخ ٔاوًل۔ وکشمک زًندكۃ االٔدم َجَـھم ٕاهّام ثعصكوا إيل إفساد دايًنت امصسل ظووات ہللا وسالم ؿوَھم
20
ابمخ ٔاوًل ،و من ابتہٖ دذووا ،و ؿيل ٔاساسہ تيوا و ؿيل هلعہ دعوا‘‘
وتھشا امسخة امس َايس ثفرتق االٔمۃ االٕسالمِۃ إيل ؿسة مشاھة و تـسھا خار اجلسال فِھم و تيؼص حلائق ىصي انٔ
االٕسامؾَوَۃ من امض َـۃ ًؤمون االٔايت والاحادًر تلري دمَل و تسموا مفہوم الٓايت ابمخ ٔاوًل امـليل واشلھين۔
ٕان االٔمۃ االٕسالمِۃ كس وكـت فِھا االٕدذالف تـس رحوۃ رسول ہللا ظيل ہللا ؿوَہ وسمل ايل حدَحَ ؾزوخل تبٔن من
ھو أٔحق ابالٕمامة تـس امييب ظيل ہللا ؿوََ و سمل ۔ثعو ّـيا إحامتع سلِفۃ تين ساؿسة ٔان االٔهعار ٍصًسون اخلالفۃ
مسـس جن ؾحادة و تـس ِبر ظوًل يف ھشا االٔمص ابًؽ ا ٔلهعار و املھاحصون أٔاب جکص ريض ہللا ؾيہ۔ و ىصي ٔان سـساً
مل ًحاًؽ أٔاب جکص و دصج من املسًيۃ  21إيل اب ِدي ومل ًْث ٔاي فذي ٍۃ۔ و من خاهة أٓدص ىصي ٔان ؿوَ ًا ر ہللا اکن
مض خل ًال يف قسل مِت رسول ہللا ظيل ہللا ؿوَہ وسمل و مل رض يف ھشہ االٔمص امل وكـت يف امسلِفۃ ،و اکن
ٍصي يف هفسہ نوزالفۃ ،و مل ًحاًؽ أٔاب جکص ريض ہللا ؾيہ إيل ٔان ثوفِت زوحذہ إتيۃ امييب ظيل ہللا ؿوَہ وسمل س َسة
فاظمۃ ريض ہللا ؾيہ ،فداًؽ ،تـس س خۃ ٔاصھص من امسلِفۃ۔ ِبَر ٔان احلق واخلري يف مداًـۃ أٔيب جکص ريض ہللا ؾيہ
وشلا مل خيوؽ ًسہ من ظاؾخہ ،و حسم االٔمص إمَہ و ػھصت من حسن إظاؾخہ دلَؽ اخلوفاء اشلٍن س حلوۂ ،اه ّہ اکن هـم
امياحص واملعَؽ واملسدضار االٔمني نوزوفاء وشلا اکهوا ًوموہ و ٌس خزوفوہ ؾيس احلاحۃ کام اس خزوفہ معصريض ہللا ؾيہ
22
ؿيل املسًيۃ حني و ّحہ إيل املادس َۃ
واکن ٍکصہ اخلالف يف االٔ ّمۃ ميک ال ثحس ٔا امفذيۃ فلس هلل اجن االٔزري كعۃ اس خزالف االٔمري ؾيس وفاة معص ريض ہللا
ؾيہ ’’فإذا دصحوا تـس ؾَادة معص ريض ہللا ؾيہ فلال الؾةاس ّ
مـيل ريض ہللا ؾيھام  :ال ثسذل مـھم۔ كال :ا ّٕين أکصٍ
اخلالف ۔ 23مفثل ھشہ املعط من حسن ظاؾخہ دلَؽ اخلوفاء امصاصسٍن ،و من امـمل وامـسل و حق مـصفذہ وکصاھخہ
نوحاظل ،مضھورة موَئۃ يف کخة امخارخيَۃ۔ و اکن ريض ہللا ؾيہ و من اکن كدوہ من اخلوفاء امصاصسٍن۔ امھادٍن االٔمۃ
الاسالمِۃ ؿيل ظصًلۃ امييب حل إذا خاء أٓدص س َاسۃ ؾامثن ريض ہللا ؾيہ کْثت و كوع امفنت فِھا من امحاقَني و
كري ذمک من اشلٍن ًوخسون زوب االٕسالم ؿيل ػاھصھم و كووتھم سوداء وٍصًسون ٔان خيصتوا تياء الاسالم أٔو اکهوا
ٌشاء ون إظفاءہ۔
ٔ
وھم ّاشلٍن كاثووا ؾامثن ريض ہللا ؾيہ ودصحوا ؿيل أٔمري املومٌني ؿيل ريض ہللا ؾيہ واتسؤا امفذيۃ تني املسومني ًلول
امضھصس خاين يف تَان موكفھم وما فـووا’’ :إؿمل ان أ ّٔول من دصج ؿيل أٔمري املؤمٌني ؿيل ريض ہللا ؾيہ حامؾۃ ذمن اکن

القلم  ---جون 2015ء

ٔاس حاب الادذالف تني ٔاھل امس يۃ وامض َـۃوکَف ميکن االثفاق تنيھام)(397

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـہ يف حصب ظفني ،و ٔاصسھم دصوخ ًا ؿوَہ و مصوكا من ازلٍن :االٔصـر جن كُس امکٌسي و مسـص جن فسيک
اهمتميي و زًس جن حعني امعايئ حني كاموا :املوم ًسؾوهيا إيل کخاب ہللا و ٔاهت ثسؾوًن إيل امس َف !،حل كالٔ :اًن
ٔاؿمل مبا يف کخاب ہللا۔ اهفصوا إيل تلِۃ االٔحزاب! اهفصوا إيل من ًلول:کشب ہللا و رسومہ و ٔاهُت ثلومون :ظسق ہللا و
فاضعص إيل ر ّد االٔصرت تـس ٔان
رسومہ۔ كاموا :مرتح ّـن االٔصرت ؾن كذال املسومني و ا ّٕال فـويا جک مثل ما فـويا تـامثن۔
ّ
24
ھزم ادلؽ ،و وموا مسجصٍن وما تلي مٌھم ا ّٕال رشذمۃ كوَوۃ فِھم حضاصۃ كوة۔ فامذثل االٔصرت ٔامصہ‘‘
فھؤالء اشلٍن ثفصكوا يف االٔمۃ الاسالمِۃ و تلوا وامذيـوا ؾن إظاؿة اخلوَفة و فذحواأٔب واب امفنت تـس كذل ؾامثن
ريض ہللا ؾيہ ًلول اجن حميَۃرمحۃ ہللا ؿوَہ  :اکن ملذل ؾامثن من ٔاؾؼم االٔس حاب امل ٔاوحدت امفنت تني
امياس،وثسخدہ ثفصكت االٔمۃ إيل امَوم  25فًض ٔات و جتوت ھشہ امفذيۃ تـس املحاًـۃ ؿيل ريض ہللا ؾيہ ِبَر ًعوحون
املعاص من كذوہ ٔامري املومٌني ؾامثن ريض ہللا ؾيہ مث تس ٔات ھشہ امفذيۃ تـسّ ة إدذالف يف االٔمۃ االٕسالمِۃ و ثفصكت
االٔمۃ ّ
حل امَوم۔ ف ٔاؾؼم االٔدذالفات امل وكـت تـس كذل ؾامثن من هوع افرتاق االٔمۃ املسومۃ س َاس َ ًا فھن مـصکۃ
26
مويس اصـصي و معصو جن امـاص مث مـصکۃ اميھص وان ومـصکۃ ادلل
ادلل ،مـصکۃ ظفني و فِھا حُك احلمکني أٔيب ٰ
امھسي ؿيل ريض ہللا ؾيہ الٕظالح ذات امحني ومزوال امفذيۃ
فإن مـصکۃ ادلل وكـت تني ام املؤمٌني ؿائضۃ و أٔمام ٰ
ح
امھوي واملوحۃ واملوة ًلول اجن ميَۃ :فإن ؿائضۃ مل ثلاثل ومل
امل وض ٔات مبعامحۃ كعاص ؾامثن ،و كس اکًن تـَساؾن ٰ
ختصج ملذال و إمنا دصحت ملعس االٕظالح تني املسومني ،وػيّت ٔا ّن يف دصوھجا معوحۃ نومسومني ،مث ثحني مھا فامي
تـس أٔن حصک اخلصوج اکن ٔاويل ،فاکهت إذا ذکصت دصوھجا ثحيک حل ثحل دامرھا وھکشا ؿامۃ امساتلني هسموا ؿيل
مادذووا فِہ من املذال فٌسم ظوحۃ وامزتري و ؿيل ريض ہللا ؾيہم ومل ٍکن ًوم ادلل مھؤالء كعس يف الاكذخال ومکن
وكؽ الاكذخال تلري ادذَارھم ،ف ٕاه ّہ ملا حصاسل ؿيل ظوحۃ وامزتري وكعسوا االثفاق ؿيل املعوحۃ و ٔاهھم اذا متکٌوا ظوحوا
كذوۃ ؾامثن أٔھل امفذيۃ ،و اکن ؿيل ريض ہللا ؾيہ كري ر ٍاض تلذل ؾامثن وال مـَي ًا ؿيل كذوہٖ۔۔۔ خفيش املذوۃ أٔن ًخفق
فؼن ظوحۃ وامزتري ٔان ؿوَا محل ؿوَھم ،حفمووا دفـ ًا
ؿيل مـھم ؿيل إمساک املذوۃ حفمووا ؿيل ؾسکص ظوحۃ وامزتري ّ
ؾن أٔهفسھم فؼن ؿيل ريض ہللا ؾيہ أٔهھم محووا ؿوَہ حفمل دفـاؾن هفسہ فوكـت امفذية تلري ادذَارھم.
وٕاذا اکهت ھشٍ املـصنة تٌُھام مزيول امفذية و إهھام ٔاي أٔم املؤمٌني ؿائضۃ واالٕمام امھسي ؿيل ريض ہللا ؾيہ ما ٍصًسون
إظالح ذات امحني ۔ ًشکص أٔجن االٔزري :فوام ٔاراد (ؿيل ريض ہللا ؾيہ) املُرس من ّامصتشة إيل امحرصة كام إمَہ اجن مصفاؾۃ
جن رافؽ فلال :اي ٔامري املومٌني ٔاي ٌء حصًس و ٔاٍن ثش ھة تيا؟ فلالٔ :ا ّما ّاشلي ىصًس و هيوي فاالٕظالح إن كدووا ِمٌّا
27
و ٔاخاتوًن إمَہ۔ كال :فإن مل جيَحوًن إمَہ؟ كال :هسؾھم تـشرھم و هـعَھم احلق و هعرب۔۔۔
ىصي ٔاه ّھام كس اتاب تـس املـصکۃ،وھشہ ام املومٌني ثلول :مو اس خلدوت من ٔامصي
ف ٔادع ٔاوا و هؼص ملا ًخعفون تہٖ من امـمل وامـسلٔ ،اال ٰ
ما اس خسجصت ومل أکن دصحت ؿيل ؿيل ريض ہللا ؾيہ اکن ٔاحة إيل من ٔان ٍکون يل من رسول ہللا ظيل ہللا ؿوَہ وسمل
28
ھضامومن خاهة ادص ىصي ٔان ؿوَ ًا ريض ہللا ؾيہ ًلول ؾيس إدذخام
ؾرشة لکھم مثل ٔايب جکص جن ؾحسامصمحن جن احلارث جن
29
ًًذھييٕيل امھودج ٔلم املومٌني و ًلول’’ :کَف ٔاهت اي ٔاماہ؟ كامت خبري ،كال ًلفص ہللا مک ،كامت :وومکھجّز
املـصکۃ حِامن ا
ؿيل ريض ہللا ؾيہ ؿائضۃ ريض ہللا اؾيہتـس املـصکہ ومل حکن فِھم ٌء من امـساوة و كري ذمک من االٔص َاء زًف املووب،
جلک ما ًًدلي مھا من مصکة و زاد و مذاع و
سوي اميسمً ،لول اجن االٔزري :مث ھجز ؿيل ريض ہللا ؾيہ ؿائضۃ ريض ہللاا ؾيہ
ٰ
ّ
ٔ
ٔ
كري ذمک و تـر مـھا ّ
حة امللام وادذار مھا ٔأرتـني إمصاة من وساء امحرصة املـصوفات و سري
ُک من جنا ذمن دصج مـھا إال من ا ّ
مـھا ٔاذاھا دمحم جن ٔايب جکص ،فو ّما اکن امَوم اشلي ارحتوت فِہ ٔااتھا ؿيل ريض ہللا ؾيہ فوكف مھا و حرض امياس خفصحت
ؿيل يف املسمي ا ّٕال ما ٍکون تني املصاءة و تني
وودؾخھم و كامت :اي ّتين ال ًـخة تـضيا ؿيل تـغٕ ،اه ّہ وہللا ما اکن تُين تني ّ
ّ
ِ
ٔاحامئھا ،و إهہ ؿيل مـخخل ملن االٔدِار و كال ؿيل ريض ہللا ؾيہ :ظسكت ،وہللا ما اکن تُين و تٌُھا اال ذاک ،واهھا مزوحۃ
30
دص
هخُِك يف ازلهَا وال ٓ ة۔
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حصي مثل ثوک احلوادث يف ا ٔلمۃ االٕسالمِۃ دعوظ ًا تني امض َـۃ واالٔموًۃ وكري ذمک من اخلوارج (امصاسخِۃ)
فلس ٰ
ٔ
ٔ
ً
ٔ
اشلٍن ؾزموا ؾن ظاؾۃ االمري تـس امخحکمي و ظامحوا المريا ان ٌضھس ؿيل هفسہ ابمکفص وامـَاذ ابہلل و ًـون ثوتخہ،
حل ٍصحـوا ؿوَہ۔ فاالٔمري أٔس خـمل ُک اموسائل امسومَۃ ٔان ٍصحـوا ؾن فـوخھم امسُئۃ ومکن مل ٍصحـوا۔ ف ٔاصار
امعحاتہٖ تلذامھم وھي اکهت مـصکۃ اميھصوان .مث يف س يۃ 61ھجصي وكـت حادزۃ فاحئۃ وھي حادزۃ امکصتالء،كذل س َس
امَوم۔فًش ھشا اخلالف تني امعائفذني يف هوؿني:
ٗا
ثًٰس ھشہ اموكـۃ حل
ص حاب ٔاھل اجليۃ فدـسھا مل ثخفق االٔمۃ وال ٰ
) (1االٕدذالف امس َايس
)2االٕدذالف امفلھيي۔فٌشکصھيا تَان حال مسائل امفلھَۃ ابالدذعار۔

إالدذالف امفلہيي تني امعائفذني
فلس ذکصًن ٔان املسومني اکهوا خيخوفون تـس وفاة امييب ظيل ہللا ؿوَہ وسمل إيل مشاھة يف امس َاسۃ
واالٕؾخلاد وامفلہ۔ وحِر ثفاوت ا ٔلذھان وامـلول وادذوفت وحوہ ازلالمۃ،ف ٕاه ّہ ال ٔاييت االٕثفاق ٕاهّام ٍکون االٕدذالف۔
وھشا من هـم ہللا و فضوہ ؿيل ٔامۃ دمحمًۃ ﷺ ٔاهہ حفغ مھا دًيھا يف ٔاظوھا و ؿيل ٔاساسھا و حفغ ٔاًض ًا كواؿس امرشع
و ٔاحاکمھا ومبا ورد من هعوص كاظـۃ ازلالمۃ۔ الجمال م ٕالدذالف فِھا فمل ٍکن االٕدذالف يف وحساهُذہ ٰ
ثـايل و
املععفي وال يف املصأٓن دعوظ ًا يف ىزومہ من ؾيسہللا و ٔاه ّہ حمفوظ ابمخحصًف وامخحسًل ،وال
صھادة أٓدص هخِہ دمحم
ٰ
ٔ
اخلالف يف ٔامور ًـمل من امرشًـۃ ابمرضورة کٔمص امخحصمي وامخحوَل مثل حصمۃ ارلص واخلزنٍص و اُک املَخۃ و كري
ذمک من املواؿس امـامۃ۔ و ٕاهّام اکن االٕدذالف يف امفصؾَات و يف ٔامور ال متس االٔراکن وال االٔظول امـا ّمۃ مفثل ھشا
الادذالف تني املسومني يف مسائل امفصوع ھو من ٔامور ال ٔابس تہٖ۔ تل من امخُسري املمسوح ۔ فھو ٔامص مس خحسن
ًسل ؿيل ٌرس امرشًـۃ وازلٍن۔
ٔ
حة ٔان
ا
ما
‘‘
:
ًلول
حِر
امعحاتۃ
ٕدذالف
ا
ٌرس
اکن
امفلہ
و
احلسًر
يف
امـامل
ز
وھشا معص جن ؾحسامـزٍ ؒ
ّ
ٔاحصاب دمحم ظيل ہللا ؿوَہ وسمل ال خيخوفون ِ ٔاله ّہ مو اکن كو ًال واحس ًا ماکن امياس يف ضَق ،و ٕاه ّھم ٔامئۃ ًلذسي تھم۔
فوو ٔاذش رخل تلول ٔاحسھم اکن س ي ًۃ مث ًلول امضاظيب تـس تَان كول معص‘‘ :ومـين ھشا ٔاه ّھم فذحوا نوّياس ابب
االٔحذھاد وحواز الادذالف فِہ۔ ِالٔه ّھم مومل ًفذحوہ ماکن اجملخھسون يف ضَق ،الٔن جمال االٕحذھاد و جماالت امؼيون ال
ثخفق ؿادة۔۔۔ کام ثلسم۔۔۔ فِعري ٔاھل االٕحذھاد مؽ حلکَفھم ابٕثحاع ما كوة ؿيل ػيوهھم مذلکفني تبٔثحاع ذالفھم،
وھو هوع من حلکَف ماال ًعاق و ذمک من ٔاؾؼم امضَق۔ فوسؽ ہللا ؿيل االٔمۃ توحود اخلالف امفصؾي  ،فاکن فذح
ابب م ٔال ّمۃ ،نسلدول يف ھشہ امصمحۃ ،فکِف ال ًسذوون يف كسم ‘‘(من رمح رجّک؟’’) فادذالفھم يف امفصوع اکٕثفاكھم
31
فِھا ،واذلس ہلل۔
واالٕدذالف اشلي ًعري إيل امخُسري ھو هـمۃ ورمحۃ نوياس کام ذکص مٌاع ذوَل املعان :واحلق ٔان الادذالف يف
امفصوع ال مٌسوحۃ ؾيہ ،و ٔان مثل ھشا الادذالف ال ٍکون مشموم ًا ما دام مسدٌس ًا إيل وحہ من وحوہ الاس خسالل
ومُس ھياک دمَل ٔارحجٕ ،اهّام ًشم االٕدذالف اشلي ًشکَہ امھوي ،وًؤحجہ امخـعة ،فِـمي ٔاحصاتہ ؾن ازلمَل،
و ول تٌُھم و تني امصضوح نوحق ؾيس ثـارض االٔدمۃ و مـصفۃ امصاحج مٌہا۔ و إذا ّمت االٕثفاق ف ٕااه ّہ ٍکون هـمۃ و
32
رمحۃ۔
و ٔا ّما مٌحي امفلہ االٕمايم وامزًسي مُض حہ کثري ًا من املسائل امفلہَۃ مؽ أٔھل امس يۃ وٕان اکن ِبسة امفصق يف أٔظول
امفلہٖ ًلول ًوسف دمحم معصو يف کخاتہٖ ػ" املسذل إيل أٔظول امفلہ اجلـفصي "وكسم مہ امس َس دمحم امعسر حِر ًلول
يف إحامع امعحاتۃ :هـم إذا أَٔجؽ امعحاتۃ ؿيل وحوب ٍء ٔاو حتصمي ٍء ٔاو إابحۃ ٍء و اکن يف اجملمـني أٔمري
املومٌني ؿيل جن أٔيب ظامة ؿوَہ امسالم ٔاواالٕمام احلسن ؿوَہ امسالم ٔاو االٕمام احلسن ؿوَہ امسالم۔ فإحامع حامؾۃ
امعحاتۃ إذا اکن تھشا امضلک فھو جحۃ ؿيل ر ٔاي االٕمامِۃ زلدول املـعوم ؿوَہ امسالم تني اجملمـني وھو جحۃ ؿيل ر ٔاي
33
ادلھور ملومھم ِبجَۃ ر ٔاي امعحاتۃ امواحس وفذواہ
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و ٔا ّما ادذالف امض َـۃ مؽ امس يۃ يف مسائل امفلہَۃ او يف امدرشًؽ االٕساليم مو هؼص ًن تيؼص معَق فٌـصف
وحوہ ھشہ االٕدذالف:
 .iاالٕدذالف يف فِم املصأٓن
 .iiاالٕدذالف يف ٔاحادًر امصسول ظيل ہللا ؿوَہ وسمل فلس ذکصًن ثـصًف احلسًر ؾيس امس يۃ وامض َـۃ يف
املححر امساتق۔ امل مصت ذکصھا يف امحاب ا ٔلول.
امھسي ؿيل
 .iiiؿسم كدول إدواهيا امض َـۃ ٔاكوال امعحاتۃ يف امدرشًؽ االٕساليم ا َّنٕال إذا اکن يف املس ئوۃ إمام ٰ
وس َس اصاب ٔاھل اجليۃ ريض ہللا ؾنہام۔ وامض َـۃ امزًسًۃ فذـاهميھم ٔاكصب ا ٰٕيل ٔاھل امس يۃ فِيلل امحس
أٔمني يف’’ حضي االٕسالم ‘‘حني ًشکص امض َـۃ امزًسًۃ و ثـاهميھم حِر ًلول:ومن ٔاھم ما تني ٔاًسًيا من
کخحھم کخاب (اجملموع) َجـت فِہ االٔحادًر ٔامل روًت ؾن االٕمام زًس و فذاوًہ مصثحۃ حصثُة امفلہ،
وكس ذکصوا ٔاه ّہ أ ّٔول کخاب َجؽ يف امفلہ ؿيل مشھة امزًسًۃ ،وامصواايت فِہ لکھا ؾن زًس ؾن أٓابئہ من
ؿيل ؿوَہ امسالم و أکْثہ ؿيل ھشا اهمنط؛ و تـضہ
الٓمئۃ فِلول مث ًال :حسزين زًس ؾن ٔاتَہ ؾن خسّ ہ ؾن ّ
فذاوي س ئل فِھا زًس ،مثل :س ٔامت زًس ًا ؾن امصخل ٍکون مہ ٔاكل من مخسني درھام ،كال :مُس ؿوَہ
ظسكۃ امفعص ،وھکشا يف ّ
ُک أٔتواب امفلہ۔۔۔ و تـغ ما روي يف ھشا امکذاب ؾن زًس ؾن ٔاتَہ (ؿيل
زٍن امـاتسٍن) ؾن خسّ ہ (احلسني) ؾن ؿيل ،خيامف ما ٍصوًہ االٕمام ؾن االٕمام امحاكص ؾن ٔاتَہ (ؿيل
زٍن امـاتسٍن) ؾن خسّ ہ ؾن ؿيل۔۔۔ وًـول ذمک امزًسًۃ ٔابن امصواة ؾن زًسھم ؿسول امزًسًۃ اشلٍن ال
34
معـن ؿوَھم ،وامصواة ؾن امحاكصھم االٕمامِۃ ومل ثثخت ميا ؿسامخھم
ٔ
هـم ٔان امض َـۃ مل ٍصحجوا املِاس يف املسائل امفلہَۃ وًـمتسوا ؿيل ٔاكوال ٔامئۃ املـعومني ا ّما االٕحامع وامـلل فلس
ٌس خسمون تھام يف املسائل امرشًـۃ کام ًلول امس َس دمحم أل اکصف ال غظاء":املسومون مذفلون ؿيل ٔان ٔادمۃ االٕحاکم
امرشؾَۃ مٌحرصة يف امکذاب وامس يۃ مث امـلل والاحامع وال فصق يف ھشاتني الامامِۃ و كريھم ،هـم ادذالف
االٕمامِۃ يف أٔمور ،مٌھا ٔان االٕمامِۃ ال ثـمل ابملِاس ،و كس ثواحص ؾن ٔامئخھم ٔان امرشًـۃ إذا كُست حمق ازلٍن،
وامکضف ؾن فساد امـمل ابملِاس خاج ا ٰٕيل فضل تَان ال ًدسؽ مہ امللام ،و مٌھا ٔاهھم ال ًـخربون من امس يّۃ
االٔحادًر اميحوًۃ ا َّنٕال ما ّ
حص مٌھا ؾن ظصًق ٔاھل امحُت ؾن خسھمً ،ـين ما ٍصوًہ امعادق ؾن ٔاتَہ امحاكص ؾن ٔاتَہ
زٍن امـاتسٍن ؾن احلسني امس حط ؾن ٔاتَہ ٔامري املومٌني ؾن رسول ہللا ظيل ہللا ؿوَہ وسمل ،و مٌھا ٔان ابب
35
االٕحذھاد ال ٍزال مفذوح ًا خبالف َجھور املسومني"
فاالدذالف يف أٔحاکم املسائل امفلھَة امل وكـت ابمخاؤًل امـلوَة امل الؿالكة مھا حفسزت امزناع والا هدضار تني
املسومني۔

املسح ؿيل امصخوني
ومن املسائل امفلہَۃ الادذالفِۃ ؾيس امض َـۃ وامس يۃ ،مس ئوۃ قسل امصخوني ٔاو مسحھام يف اموضوء خاء ٔاھل
ِ
امس يۃ و ؿوَہ معوھم ،قسل امصخوني ؾيساموضوواس خسموا تلول ّؾزوخل ‘‘ :فَا ْق ِسوُوا ُو ُحوُ ُ ْ
َُك َو َأًْ ِسٍَ ُ ُْك ا َىل امْ َم َصاف ِق
ِ
َوام َْس ُحوا ج ُِص ُء ِوس ُ ُْك َو َأ ْر ُخوَ ُ ُْك ا َىل امْ َك ْـ َح ْ ِني ۔36و ماروي ؾن ؾحسہللا جن معصريض ہللا ؾيہ كال‘‘ :ختوف ؾيا رسول ہللا
ِ
ظيل ہللا ؿوَہ وسمل يف سفصة ف ٔادرکيا و كس ٔارھلٌا امـرص جفـويا هخوض ٔا و منسح ؿيل ٔارخويا ،كال :فٌادي ٔابؿيل
ً 37
ظوثہ :وًل م ٔالؾلاب من اميّار ّمصثني ٔاو زال ’’ ۔
ہللا ؿَوَ َْ َِ َو َس َّن َمل َر َأى َر ُخ ًال مَ ْم ًَل ِْس ْل َؾ ِلدَ ََِْ
َّن
َ
َ
وٍصوي مسمل ؾن أٔيب ھصٍصہ ريض ہللا ؾيہ:ؾ َْن أ ِيب ُ َُصٍْ َصةَ ،أ َّنن اميَّن ِ َّنيب َظَل ُ
اا ْج ِن َ ْمع ٍصوَ ،أ َّنن َر ُسو َل َّن ِ
فَلَا َلَ :وًْ ٌل ِم ْ َ ْؾلَ ِاب ِم َن اميَّن ِار  38ؾ َْن َؾ ْح ِس َّن ِ
ہللا ؿَوَ َْ َِ َو َس َّن َمل َر َأى كَ ْو ًما َو َأ ْؾلَاُبُ ُ ْم
اا َظ َّنَل ُ
وح ،فَلَا َلَ :وًْ ٌل ِم ْ َ ْؾلَ ِاب ِم َن اميَّن ِار ،أ َْس ِح ُلوا امْ ُوضُ َوء»  39ويف امحاب رواايت کثرية ؿيل وحوب قسل امصخوني يف
ثَوُ ُ
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اموضوء و ؿوَہ معل ٔاھل امس يۃ کشاِل ًيلل إجن كسامۃ يف امللين حِر ًلول :قسل امصخوني واحة يف كول أکْث
40
ٔاھل امـمل و كال ؾحسامصمحن اجن ايب ٰمَيل :احمتؽ ٔاحصاب رسول ہللا ؿيل قسل املسمني ۔
وھة امزحِيل ذالظۃ َأكوال امـوامء ؿيل وحوب قسل امصخوني حِر ًلول :وامواحة ؾيس َجھور
وكس هلل ازلکخور ة
امفلہاء قسل امکـحني ٔاو كسرھام ؾيس فلس ھام مؽ امصخوني ّمصة واحسة ،کلسل املصفلني ،زلدول املاًۃ يف امللَا ٔاي
41
زلدول ما تـس ‘‘إيل’’ فامي كدوھا۔
فھشامشھة َجھور ٔاھل امس يۃ مؽ ٔا دمخھم اميلوَۃ و ٔاما وحہ وحوب املسل ھو كص ٔاة اميعة کام ًلول امضواکين حِر
ًحني سخة اخلالف يف مس ئوۃ ھشا‘‘ :و ٔا ّما املوحدون نومسح ھم االٕمامِۃ فمل ٔايثوا مؽ خمامفذھم نوکذاب وامس يۃ
املخواحصہ كو ًال و فـ ًالِبجۃ هرية ،وحـووا كصاءة اميعة ؾعف ًا ؿيل حمل كومہ جصوؤسُك و مٌھم من جيـل امحاء ازلاذوۃ
42
ؿيل امصؤوس زائسة ،واالٔظل امسحو رؤسُك و ٔارخوُك’’۔
و ٔا ّما ٔاَجؽ فلھاء امض َـۃ وؿوَہ معوھم ٔا ّن الًٓۃ ":فَا ْق ِسوُوا ُو ُحوُ ُ ْ
َُك َو َأًْ ِسٍَ ُ ُْك ا َىل امْ َم َصا ِف ِق
ِ
َوام َْس ُحوا ج ُِص ُء ِوس ُ ُْك َو َأ ْر ُخوَ ُ ُْك ا َىل امْ َك ْـ َح ْ ِني "تيعة أٔر ُخوَ ُ ُْك وامصواايت امل كس دمت ؿيل مسح امصخوني کام ًيلل دمحم
ِ
جن حسن احلص امـاميل ؾن سامل وكامة جن ھشًل كال :سبٔمت ٔااب حـفص ؿوَہ امسالم ؾن املسح ؿيل امصخوني ،فلال:
ھو ّاشلي ىزل تہٖ خربئَل  43كال :وروي ؾن ٔامري املؤمٌني واجن ؾحاس ؾن امييب ظيل ہللا ؿوَہ وسمل ٔاه ّہ ثوضبٔ و
45
مسح ؿيل كسمِہ و هـوَہ ۔ 44كال ورووا ٔاًض ًا ؾن اجن ؾحاس ٔاه ّہ وظف وضوء رسول ہللا مفسح ؿيل رخوَہ ۔
ومباٍصوي اتو داؤد ؾن اجن ؾحاس ،كال :ثوضّ ا امييب ظيل ہللا ؿوَہ وسمل و ٔادذل ًسہ يف االًٔنء مفضمغ واس خًثق
وظة ؿيل ًسًہ ّمص ًة واحسة و مسح جص ٔاسہ و ٔاذهَہ مصة واحسة
ّمصة واحسة مث ٔادذل ًسہ ،فعة ؿيل وھجہ ّمصة واحسة ّ
مث ٔاذش ِم ْل َء ّکف من ما ٍء فَ َص ّش ؿيل كَسَ مِہ وھو مٌخـل 46 .ومثل ھشا ما حيک ؾن اجن ؾحاس ٔاه ّہ كال :ما ٔاخس يف
کخاب ہللا ا َّنٕال قسوخني و مسحخني و روي ؾن اوس جن مامک ٔاه ّہ ذکصمہ كول احلجاج :إقسووا املسمني ػاھصھام
وابظيھام و ذوّووا ما تني االٔظاتؽ ،فإهہ مُس ٌء من اجن أٓدم ٔاكصب إيل اخلحر من كسمِہ۔ فلال َأوس :ظسق ہللا
47
وکشب احلجاج و ثال ھشہ الًٓۃ:فَا ْق ِسوُوا ُو ُحوُ ُ ْ
َُك َو َأًْ ِسٍَ ُ ُْك ا َىل امْ َم َصا ِف ِق َوام َْس ُحوا ج ُِص ُء ِوس ُ ُْك َو َأ ْر ُخوَ ُ ُْك ا َىل امْ َك ْـ َح ْ ِني ۔
ِ
ِ
اجلص يف كومہ ٰ
ثـايل وارخوُك ويه ؾعف ؿيل كومہ جص وسُك ًلول امضواکين :من مل ًوحة قسل
فاحذج تلص ٔاة ّ
ابجلص نوجوار،و
امصخوني۔۔۔۔ فلاموا:و كصاءة حصَحۃ س حـَۃ مس خفِضۃ،واملول ابمـعف ؿيل قسل اموحوہ ،و إمنا كص ٔأ ّ
ٓ
كس حُك جبوازہ حامؾۃ من ٔامئۃ الاؾصاب کسُدوًہ واالٔدفش ۔ 48فاملحساء اخلالف فِھا ھوادذالف تلصاءة الًۃ ذھة
ٔاھل امس يۃ اىل كصاءة انوفغ " ٔارخوُك" تيعحھا وؾعفوھا ؿيل وحوھُك و ٔاًسٍُك حِر ھاممـعوف ؿوَھام کام ًلول
امض َخ امعويس و ٔاما ملصاءة ابميعة ،فلس تٌُا ٔاهھا مـعوفۃ ؿيل موضؽ امصؤوس الن موضـھا اميعة،واحلُك فِھا
خائز الٔهھم ًلومون :مست تلا ٍمئ وال كاؿس ًا۔و ًلومون حسخت تعسرہ وظسرزًس وأٔن
املسح وامـعف ؿيل املوضؽ ٌ
زًس ٍا يف ازلارو معصو ،فريفؽ معصو ابمـعف ؿيل املوضوع وكال امضاؾص:
ھل أٔهت ابؾر حلاحذيا
أٔو ؾحس رب اذاؾون جن خمصاق
ِٔ
ؾحسرب،الن امخلسٍص ابؾر دًيارا،حفموہ ؿيل املوضوع،و كس سوقوا امـعف ؿيل املـين،و إن اکن انوفغ
و إمنا هعة
ال ًلذضَہ كال امضاؾص:
حئين مبثل تين معصو ملومھم
ٔاو مثل ارسة مٌؼور جن س حا۔
49
ملا اکن مـين حئين ھات مثوھم َأو ٔاؾعين مثوھم۔ فامالکم فِہ ظوًل ومل ىصد ٔان هحني ٔاِباث ما ٔاورد فِھا من خاهخِہ
و ٕاهّام ىکذفي مبس خسالثھم اميلوَۃ کام ھو ػاھص امرشًـۃ.فکثري من امصواايت امل وردت يف کخة امض َـۃ دامۃ ؿيل ؿسم
وحوب املسح ؿيل امصخوني ؾيس اموضو ء ٔاو مدني ‘‘ال ٔابس تہ’’و ٔا ّما املسبٔمۃ مل ثلذيض امزناع واجلسال امل ًھسي إيل
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املذال وامخفصفۃ تل هورد ؿيل مسائل االٕحذھادًۃ امفلھَۃ :فامصواايت امل مدني قسل امصخوني :ؾن دمحم جن حسن
امعفار ؾن ؾحسہللا جن مٌحہ ؾن احلسني جن ؿووان ،ؾن معصو جن ذازل ؾن زًس جن ؿيل ؾن أٓابئہٖ ؾن ؿيل كال:
خوست ٔاثوض ٔا ف ٔاكدل رسول ہللا ظيل ہللا ؿوَہ وسمل حني اتخس ٔات يف اموضو فلال يل متضمغ واس خًثق واسنت ،مث
قسوت وھجي زال ً فلال جيزٍک من ذمک ّمصاتن ،كال :فلسوت ذراؾي ومسحت جصايس مصثني فلال كس جيزٍک
من ذمک مصة و قسوت كسيم كال :فلال يل :اي ؿيل ذول تني االٔظاتؽ ال ختول ابميار .۔كال امض َخ :ھشا ھو موافق
نوـ ٔامۃ وكس ورد مورد امخلِۃ ورواثہ لکھم ؿا ّمۃ و زًسًۃ ،واملـووم من مشھة أٔمئخيا ؿوَھم امسالم املول ابملسح ًلول
احلص امـاميلَ :أكول :وكس ثواحص ذمک کام يف أٔحادًر کَفِۃ اموضوء و كريھا ،ھشا متل املسح وٍکون هلوہ نوخلِۃ و
50
متل کون املسل نوخيؼَف ال من اموضوء۔
ھشٍن ومثوَھام مسائل کثرية ّامل ثخـوق ابدذالف امفلھَۃ تني املشاھة اخملخوفۃ ومکن ھشا اخلالف ال ًودّي إيل امزناع
واجلسال تل سخة ورش سنن امصسول ہللا ظيل ہللا ؿوَہ وسمل يف أٔكاممي امـامل لکھا۔ و ٕاهّام ھو امخلوَس اشلي ّ
ؾعل
امـلول و امخـعة ّاشلي ٔامعي االٔتعار واحللِلۃ .واکن ھشا امخـعة وامخلوَس تلري امخحلِق سخة إفرتاق االٔمۃ
االٔسالمِۃ ووكـت امزناع واجلسال تٌُھم حل الٓن ًلول صاہ ويل ہللا ازلھووي حِر يذکص سخة الادذالف يف
الامۃ االٕسالمِۃ:
‘‘وفذيۃ ھشااجلسال واخلالف وامخـمق كصًحۃمن امفذيۃ االٔويل حني جضاحصوا يف املوک؛ واهخرصُک رخل معاحدہ ،فکام
ٔاؾلدت ثوک مواک ؾضوضا وكائؽ ظامء معَاء فکشمک ٔاؾلدت ھشہ ،ھج ًال وادذالظ ًا وصکواکً ووھام ،مامھا من
االٕرخاء فًض ٔات تـسھم كصون ؿيل امخلوَسامرصف،ال ميزيون احلق من امحاظل،وال اجلسل من ا ٕالس خًداط ،فامفلِہ
ًومئ ٍش ھو امْث راملدضسق ثضلضلۃ صسكِہ واحملسث من ؿسّ االٔحادًر حصَحھاو سلميھا ،وھشئھا کھشء االٔسامر تلوة
حلََہ،والأٔكول ذمک لکَا معصدا ،فا ّٕن ِ ٰ ّا ظائفۃ من ؾحادہ ال ًرضھم من ذشمھم ،وھم جحۃ ہللا يف ٔارضہ و إن
كووا،ومل ٔايت كصن تـس ذمک إال وھو أکْث فذيۃ ،و ٔاوفص ثلوَس ًا ٔاو ٔاصس اهزتاؿ ًا م ٔالماهۃ من ظسور امصخالّ ،
حل
اظمبٔهوا ترتک اخلوض يف ٔامص ازلٍن و ٔابن ًلوموا ‘‘إًنّ وخسًن أٓابءًن ؿيل ٔا ّمۃ وٕاًنَّن ؿيل أ ٓ رھم ملذسون’’ و إيل ہللا
51
املض خيک وھو املس خـان و تہٖ امثلۃ وؿوَہ امخالکن۔
واکن يف االٔمۃ الاسالمِۃ رخال تـس ذري املصون اشلٍن ًسؾون امياس إيل احلق وامھسي و إيل امرصاط املس خلمي۔
وًًدھوهھم ؿيل امحلي وامخـعة اشلھين تني املسومني ومکن ھجودھم ٔامثصت و ٔافادت إيل اموكت احملسود۔
فھشہ َأحوال املسومني حِر ًخـعحون من تٌُھم ٔاًن س ين او ٔاًن ص َـي فکِف هخحس و هخلارب تٌُا ال هلعس من
هحشااخلالف امفلھيي تني املسومني ٔان هسؾوا إيل فلہ واحس کام ھي مضلۃ کحرية ورضرنوياس ِبَر ٔان ظحائـھم خمخوفۃ
والٔن ھشہ ازلؾوة تبَمفاظ ٔادصي ھو دؾوة نورصوج من امُرس إيل امـرس و من امسـۃ إيل امضَق۔وٕامنا هلعس ٔامخجية
فجية نوخلارب واموحسة يف االٔمۃ
ؾن ذهصاالٔكوال املخلسمنئ ،ا ّمل ًؤدي امياس إيل امخفصكۃ وامليافصة تني امياس۔
االٕسالمِۃ ٔان هخويق تخِاهھا۔الٔهيا امَوم تـَس من حلِلۃ امرشًـۃ وثـاممي امضارع ۔ وھي امسخة امصئُٰس مھسم اجملمتؽ
الاساليم۔
ً
ًلول َأسس حِسر:ھشا وما ًشھة تيفس املسمل حرسات وميَت كوحہ ٔاسف ًا وحزًن،وھا حنن امَوم َأمام ثَار املحادي ء
امفاسسة والٓراءامھامسة،وامـلائس امسرَفۃ،وٕان دعصھا ؿيل املسومني ال ؾؼم دعص خياف ؿاكدخہ و ختيش ملحخہ إن مل
ًيھج املسومون ملاکحفخھا تخفھمي امخـاممي االٕسالمِۃ واملِام تخعحَلھا معوَ ًا و ٔان ًخحسّ والاتـاداملخسذوني تني ظفوف
املسومني،مھسم اجملمتؽ االٕساليم،وجضوًہ ثـاهميہ ازلًًِۃ واالٔذالكِۃ ،واسددسامۃ تخـاممي إابحِۃ،والًسفؽ ذمک اخلعص
ا َّنٕالابحتاد املکمۃ و فھم االٕسالم فھام حصَح ًا ،و ٔان جس خلي ثـاهميہ من ًًدوؾہ ّاشلي َأراد ہللا ٔان ًٔنذش مٌہ و هددؽ كول
امعا ِد ِك َني ۔(امخوتۃ)119:ھشا ٔان هخذـس ؾن املوو يف االٔمئۃ و
احلق و ٔامئۃ امعسقَ :اي َأ ُّب َا َّن ِاشل ٍَن أ ٓ َمٌُوا اث َّن ُلوا َّن َ
اا َو ُنوهُوا َم َؽ َّن
52
هھُت أٔن جنخھس ؿسم ادفام تـغ املسائل امفصؾَۃ وامفقھَۃ يف امـلائس والاظول ۔
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امخو حِھات وهخاجئ امححر:
َ
 - 1امـفو وامعفح تني املسومني أاي اکن مشُهبم و ثلوَل املزاًسات و املاکًسات امل يه سخة ما حعل و عل
53
يه
ميا مكسومني يف املايض و احلارض " َوا ْن ثَ ْـ ُفوا َوث َْع َف ُحوا َوثَ ْل ِف ُصوا فَا َّنن َّن َ
اا قَ ُف ٌور َر ِح ٌمي " و " ا ْدفَ ْؽ ِابم َّن ِل ِ َ
ِ
ساو ٌة َ َکه َِّن َُ َو ِيل َ ِمح ٌمي  "54ومَكن كسوثيا و أَس خاذًن يف ذاِل رسوميا امكصمي اشلي
أ َْح َس ُن فَ ِا َذا َّن ِاشلي تٌََُْ َم َوتٌََُْ َُ ؿَ َ
سعصأٔروع املعط واحلوداث يف خاهة امـفو وامعفح ؾن الادصٍن و وامخـاٌش مؽ اههيود وواميعاري
وامكفار و امليافلني اشلي اکدوا هل أٔمف هَس.
 - 2حسن املـامةل  :ان من ثـاممي دًًٌا االٕساليم احليَف أٔن ارصسًن اىل حسن املـامةل مؽ امكفار و امليافلني و
كدل ذاِل أٔرصسًن ايل حسن امخـامل فامي تًٌَا " َمث َ ُل امْ ُمؤْ ِم ٌِ َني ِيف ث ََوا ِ ّد ِ ْ َ ،وحَ َص ُ ِ
امحِ ِْمَ ،وثَ َـ ُاظ ِفِ ِْم َمث َ ُل امْ َج َس ِس ا َذا
ِ
ْاص خَ ََك ِمٌْ َُ ؾُضْ ٌو ثَسَ اؾَى َ ُهل َسائِ ُص امْ َج َس ِس ِاب َّنمسَِ ِص َوامْ ُح َّنمى  "55فال وسمح نوزالف تني امس ية و امض َـة
ميخزَل ؾن ُشٍ امخـاممي امىت اکن مِا الاثص امحارز يف وحسة و متاسم امعف الاساليم مٌش وضاثَ الاوىل
 - 3املياداة نوخلصًة تني امس ية و امض َـة و إكامةاميسوات و املؤمتصات شلاِل رمام لکف اهمثن فبٔن من صبٔن ذاِل
ان ًؤدي اىل ثـزٍز الادوة ازلًًٌة وو حسة املکمة و ٕازاةل امفوارق تني امس ية و امض َـة فصسامخيا واحسة يف
ُشا امـامل و يه ثحوَف دٍن ہللا اىل امـامل أَٔجؽ فاذا ثفصكٌا و ادذوفٌا مفن ًلوم ُبشٍ امصساةل امصابهَة ۔
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