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 احلديٞ افتٚشع ظؼ

 

سب، فيو مقّدم  صل والنّ شّي األوجود م رَّشح للخالفة ق رَ عند  
 حينعلى غيره من المرشّ 

ذم ؿريش ٓ  73إن هذا إمر" يَقل ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ:

 74"يًٚدهيؿ أحد إٓ ـّبف اهلل ظذ وجٓف مٚ أؿٚمقا افديـ

ل اهلل صذ اهلل ؿٚل رشق:ويًوده مٚ روى افبخٚري ظـ ابـ ظّر أنف ؿٚل

 .75"هذا إمر ذم ؿريش مٚ بَل مْٓؿ اثْٚنٓ يزال "ظِٔف وآلف وشِؿ:

ؾٓذه إحٚديٞ وؽرهٚ ممٚ صح إشْٚده فِرشقل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ ِمـ 

جًؾ وٓيٜ إمر فَريش، ؾ٘هنٚ وردت بهٌٜٔ اإلخبٚر، ومل يرد وٓ حديٞ 
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واحد بهٌٜٔ إمر، وصٌٜٔ اإلخبٚر وإن ـٕٚٝ تٍٔد افىِٛ، وفُْف ٓ يًتز 

 ًٚ ًٚ جٚزم مٚ مل يَسن بَريْٜ تدل ظذ افتٖـٔد، ومل يَسن بٖيٜ ؿريْٜ تدل ظذ ضِب

دب ٓ فِقجقب ؾُٔقن ذط افتٖـٔد وٓ ذم روايٜ صحٔحٜ، ؾدل ظذ أنف فَِّْ 

 76أؾؤِٜ، ٓ ذط إًَٚد.

 :ؾٚئدة أصقفّٜٔ

ذم مقوقع مًرؾٜ ذوط اخلٍِٜٔ، يقجد ذوط إًَٚد ـٖن يُقن ادرّصح 

ًٚ.. ويقجد ذوط أؾؤِٜ ـٖن يُقن ، ُح فِخالؾٜ مسِاًم، ذـراً  ً، ظٚؿاًل، بٚفٌ را

ًٚ رَ جمتٓدًا، ؿُ  . ؾَٔقل افَِٚض تَل افديـ افْبٓٚين رمحف اهلل ذم ذفؽ: يِزم ذم .صٔ

ًٚ جٚزمًٚ  ًٚ ضِب افؼط حتك يُقن ذط إًَٚد أن يٖيت افدفٔؾ ظذ اصساضف متوّْ

 ًٚ ًٚ ـٚن افؼط  حتك يُقن ؿريْٜ ظذ افِزوم ؾ٘ذا مل يُـ افدفٔؾ متوّْ ًٚ جٚزم ضِب

 أؾؤِٜ.

 ويَقل بخهقص هذا احلديٞ:
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أمٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ ذم احلديٞ: ٓ يًٚدهيؿ أحد إٓ ـبَّف 

ؾٕ٘ف مًْك آخر ذم افْٓل ظـ ظدم مًٚداهتؿ، وفٔس تٖـٔدًا ، .احلديٞ..اهلل

وظذ فَقفف: }إن هذا إمر ذم ؿريش{، ؾٚحلديٞ يْص ظذ أن إمر ؾٔٓؿ، 

ًٚ ؾ٘ن ـِّٜ ؿريش اشؿ وفٔس صٍٜ. ويَٚل فف ذم  افْٓل ظـ مًٚداهتؿ. وأيو

اصىالح ظِؿ إصقل فَٛ. ومٍٓقم آشؿ أي مٍٓقم افَِٛ ٓ ُيًّؾ بف 

ًٚ، ٕن آشؿ أي افَِٛ ٓ مٍٓقم فف، وفذفؽ ؾ٘ن افْص ظذ ؿريش ٓ  مىَِ

 ،إمر ذم ؿريش{يًْل أن ٓ جيًؾ ذم ؽر ؿريش. ؾَقفف ظِٔف افسالم:}إن هذا 

ٓ يًْل أن هذا إمر ٓ يهح أن يُقن ذم ؽر ، }ٓ يزال هذا إمر ذم ؿريش{

ؿريش، وٓ أنَّ ـقٕف ٓ يزال ؾٔٓؿ أنف ٓ يهح أن يُقن ذم ؽرهؿ، بؾ هق 

ؾٔٓؿ، ويهح أن يُقن ذم ؽرهؿ، ؾُٔقن افْص ظِٔٓؿ ؽر مٕٚع مـ وجقد 

 ، ٓ ذط إًَٚد.ؾؤِٜؾُٔقن ظذ هذا ذط أؽرهؿ ذم اخلالؾٜ. 

َر رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ ظبد اهلل بـ َرواحٜ،  ًٚ ؾَد أمَّ وأيو

وزيد بـ حٚرثٜ، وأشٚمٜ بـ زيد ومجًٔٓؿ مـ ؽر ؿريش، ؾُٔقن افرشقل 

َر ؽر ؿريش. وـِّٜ هذا إمر تًْك وٓيٜ  صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ ؿد أمَّ
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ًٚ ذم اخلالؾٜ وحدهٚ. ؾُقن افرشقل يقًِل إمر، أي احلُؿ، وفٔسٝ هل ٕه

احلُؿ ؽر ؿريش دفٔؾ ظذ أنف ؽر حمهقر ؾٔٓؿ، وؽر ممْقع ظـ ؽرهؿ 

فِدٓفٜ ظذ ؾتُقن إحٚديٞ ؿد ٕهٝ ظذ بًض مـ هؿ أهؾ فِخالؾٜ، 

 77، ٓ ظذ حك اخلالؾٜ هبؿ، وظدم إًَٚدهٚ فٌرهؿ.أؾؤِتٓؿ
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