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 احلديٞ افسٚدس

 

       كثر  أو  ألة للمسلمين  كثر من دو أفي حرمة وجود  
 من خليفة.

ٍٔد اخْلُْدِريِّ َؿَٚل: 
ًِ ـْ َأيِب َش َثَْٚ... َظ َٜ اْفَقاِشىِلُّ َحدَّ َّٔ

َِ ـُ َب ُٛ ْب َثِْل َوْه  َحدَّ

 صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ: 
ِ
 َؿَٚل َرُشقُل اهلل

اَم » ُٓ َخَر ِمْْ ْٔ ُِقا ا َتْغِ َؾْٚؿُت ٍَ   35شإَِذا ُبقيَِع خِلَِِٔ

ـْ ظَ  ََِّؿ َؿَٚل: وَظ ِْٔف َوَش َِ ٍرو، َأنَّ افَّْبِلَّ َصذَّ اهلُل َظ ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
 ْبِد اَّللَّ

ِْ٘ن َجَٚء » ُف َمٚ اْشَتَىَٚع، َؾ ًْ
ُِْٔىِ ِْبِِف، َؾ َرَة َؿ َّ َٜ َيِدِه، َوَث ََ ٍْ َْٖظَىُٚه َص ـْ َبَٚيَع إَِمًٚمٚ، َؾ َم

َخرِ  ْٔ َٜ ا ُبقا َرَؿَب   36ش.آَخُر ُيَِْٚزُظُف، َؾْٚضِ
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قُل: وظَ  َُ  صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ َي
ِ
ُٝ َرُشقَل اهلل ًْ

ِّ َٜ َؿَٚل: َش           ـْ َظْرَؾَج

ْؿ » ـُ ْؿ مَجٌِٔع َظَذ َرُجٍؾ َواِحٍد ُيِريُد َأْن َيُنؼَّ َظَهٚ ـُ ْؿ َوَأْمُر ـُ ـْ َأمَٚ                                 َم

ُِقهُ  ْؿ َؾْٚؿُت ُُ َق مَجََٚظَت رِّ ٍَ   37شَأْو ُي

ّٜٔ،افؼيٍٜ ظـ إؿٚمٜ دوفتغ ذم افبالد  إحٚديٞٓك تْ إذ مبٚيًٜ  اإلشالم

 ؾٓذه افْهقص سُيٜ ذم ُتريؿ تًّدد افدول ،خٍِٔتغ هل إؿٚمٜ دوفتغ

ً وجبٝ إزافتف ،اإلشالمٜٔ ، وإزافٜ تًددهٚ إٕام هق ؾ٘ذا تًددت ـٚن ذفؽ مُْرا

 ذم دوفٜ واحدة. بتقحٔدهٚ

ظذ أن اإلمٚمٜ ؾرض، وأنف ٓ بد فِّسِّغ مـ  اتٍؼ إئّٜ رمحٓؿ اهلل تًٚػ

أن ْهػ اديِقمغ مـ افيٚدغ، وظذ أنف ٓ جيقز ويُ  ،إمٚم ئَؿ صًٚئر افديـ

 38ِّسِّغ ذم وؿٝ واحد ذم مجٔع افدٕٔٚ إمٚمٚن، ٓ متٍَٚن وٓ مٍسؿٚن.فيُقن 
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ٍِٔتغ ًَد خلوؿٚل افْقوي ذم ذح مسِؿ:  واتٍؼ افًِامء ظذ أنف ٓ جيقز أن يُ 

ء اتسًٝ دار   39أم ٓ. اإلشالمذم ظك واحد شقا

ـ يْٚزظف ؿريْٜ ظذ اجلزم ذم ؾٕٚمر بىٚظٜ اإلمٚم أمٌر ب٘ؿٚمتف، وإمر بَتٚل مَ 

ـثر مـ أـثر مـ دوفٜ وأدوام إجيٚده خٍِٜٔ واحدًا، وبٚفتِٚل حرمٜ وجقد 

 .حٚـؿ وفق حُّقا بٚإلشالم

 وإؿٚمٜ خالؾٜ ثٕٜٚٔ ؾٔٓٚ. ،افبالدو مْٚزظٜ اخلٍِٜٔ يًْل اؿتىٚع جزء مـ 

ؾ٘ثؿ تَسٔؿ بالد ادسِّغ بًد هدم اخلالؾٜ ذم اشىْبقل هق ذم رؿبٜ ادتّرديـ  

وـذفؽ إثؿ  ،-ـام يسّقهنٚ  –ظذ افدوفٜ إٓذاك وؿٚدة افثقرة افًربٜٔ افُزى 

ظِٔف مـ اهلل مٚيستحؼ، وإثؿ تَسٔؿ  حٚـّٓٚ ٔؿ افسقدان هق ذم رؿبٜتَس

وفتغ، هق ـذفؽ ذم رؿبٜ ـؾ مـ واؾؼ ظذ إؿٚمٜ دوفٜ ؾِسىْٜٔٔ د إػؾِسىغ 

اجلران ـام  (،هيقددوفٜ )ظقن، بجٕٚٛ افؼيػ ـام يدّ  وظٚصّتٓٚ افَدس
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 ّّ ؿ هّن أو صًٚر افًِامٕٜٔ، ؾواًل ظـ أاإلشالم قهنؿ، شقاء رؾًقا ذم ذفؽ صًٚر يس

ًٚ مجًٔٚ ذم ا  .ٚإلشالمُيُّقن ب ٓفٔسقا بخٍِٚء و، فبالد ادَّسّٜ ؿدياًم وحديث
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