اتُ
ُشو ُِر ُ َأهْ ُف ِس يَا ُ َو ِم ُْن ُ َس ُِّئَ ُِ
لِلُ َ َْن َمدُ ٍُُ ُ َوو َ ْس َخ ِؼَيُ َُُ ُ َوو َ ْس َخ ْغ ِف ُرٍُُ ُ َوه َ ُؼوُُذُ ِِب َ ُِ
اًْ َح ْمدُُُ ِ َ ُِ
لِل ُ ِم ُْن ُ ُ ُ
الِل ُفَال ُ ُم ِض َُي ُ َُُل ُ َو َم ُْن ًُُضْ َِ ُْي ُفَال ُ َُا ِد َُي ُ َُُل ُ َو َأ ْشَِدُُ َُُأ ُْن ُال ُا ََُل ُاالُ
َأ ْ َْعا ًِيَا ُ َم ُْن َُيَ ْ ِدٍُِ ُ َ ُُ
ِ ِ
ٍنُأ ٓ َمٌُواُ
ولُُ،كالُثؼاىلُ(ُ َُيُ َأَيه َاُ َ ِاَّل َُ
ًمُ َُُلُ َو َأ َُنُ ُم َح َمدً اُ َغ ْبدُ ٍُُُ َو َر ُس ُُُ
ُش َُ
َ ُُ
الِلُ َو ْحدَ ٍُُُالُ َ ِ
اسُ
ون ُ) ُُ،وكالُثؼاىلُ( ُ َُي ُ َأَيه َا ُاًيَ ُ ُ
اث َ ُلوا ُ َ َُ
الِل ُ َح َُق ُثُ َلاثِ َُِ ُ َوال ُثَ ُموحُ َُن ُا ُالَ ُ َو َأه ُُْْت ُ ُم ْس َِ ُم َ
ِ
ر ُ ِم ْْنُ َما ُ ِر َخا ًُال ُ َنثِريًُاُ
س ُ َوا ِحدَ ٍُة ُ َو َذََ َُق ُ ِم ْْنَا ُ َز ْو َ ََجا ُ َوت َ َُ
اث َ ُلوا ُ َ بر َ ُُْك ُ َ ِاَّلي ُ َذََ َل ُُْك ُ ِم ُْن ُه َ ْف ٍ ُ
الِل ُ ََك َُن ُػَََ َْ ُُْك ُ َرِكِب ًا ُ)ُُ،وكالُ
ون ُ ِت َُِ ُ َوا َأل ْر َحا َُم ُا َُن ُ َ َُ
الِل ُ َ ِاَّلي ُثَدَ َس َاءًُ َُ
َو ِو َس ًُاء ُ َواث َ ُلوا ُ َ َُ
ِ
الِلُ َوكُوًُواُكَ ْو ًُالُ َس ِدًدًُاًُ ُ ْط َِ ُْحًَُ ُُْكُ َأ ْ َْعاًَ ُُْكُ َوً َ ْغ ِف ُْرًَُ ُُْكُ
ٍنُأ ٓ َمٌُواُاث َ ُلواُ َ َُ
ثؼاىلُ(ُ َُيُ َأَيه َاُ َ ِاَّل َُ
ولُفَ َل ُْدُفَ َُازُفَ ْوزًُاُ َغ ِظاميًُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ٔأماُتؼد ُ
الِلُ َو َر ُس َُُ
ُذهُوبَ ُُْكُ َو َم ُْنًُ ُ ِع ُْعُ َ َُ
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ُوُمذُة ُأٔيب ُحٌَفةُوماكلُ ُواًشافؼيُ ُو ٔأمحد ُامليلول ُيف ُنخة ُاًفلَ ُاملؼمتدةُ
ػىل ُاملذاُةُا ٔألرتؼةُُ ،ُ ،وُو ُكول ُاٌََرُوماكل ُواًشافؼي ُُ ،وروي ُغنُاًفلِاءُ
اًس بؼةُُ ُ،وُوُادذَارُابنُحزمُمنُاًظاُرًةُُ 0
كالُاًش َخَُلدُامليجدُُ:ذُةُمجِورُ ٔأُيُاًؼملُمنُاملذاُةُا ٔألرتؼةُوغريمهُإىلُ
ٔأهَُخيعةُيفُاًؼَدُخبعبخنيًُُ،فطيُتُْنٌلُجبَوسُُ،نٌلًُفؼيُذكلُيفُدعبةُ
ضالةُادلؼةُُ،كالُماكلُيفُاملدوهةُُ:اخلعةُلكِاُُ،دعبةُاالٕمامُيفُالاسدسلاءُ
واًؼَدٍنُوًومُغرفةُوادلؼةُُ،جيَسُفاميُتُْناًُُ،فطيُفاميُتنيُاخلُعبخنيُِبلجَوسُ
ُ،وكالُاًشافؼيُيفُا ٔألمُُ:غنُغبَدُهللا ُبنُغبدُهللاُبنُغخبةُكالُُ:اًس يةُ ٔأنُ
خيعةُاالٕمامُيفُاًؼَدٍنُدعبخنيًُفطيُتُْنٌلُجبَوسُ( ُكالُ)ُونذكلُدعبةُ
الاسدسلاء ُودعبة ُاًىسوف ُُ ،ودعبة ُاحلج ُُ ،ولك ُدعبة ُحٌلػة ُُ ،كالُ
اًشوَكينُيفُهَيُا ٔألوظارُمؼَلاُػىلُا ٔألثرُاًُساتقُُ:واحلدًرُاًثاينٍُرحجَُاًلِاسُ
ػىلُادلؼةُُ،وغبَدُهللا ُبنُغبدُهللاُاتتؼيُنٌلُغرفتُُ،فالٍُىونُكول ُُ:منُ
اًس يةُدًَالُػىلُ ٔأهناُس يةُاًييبُُنٌلُثلررُيفُا ٔألضولُُ،وكدُوردُيفُالجَوسُ
تنيُدعبيتُاًؼَدُحدًرُمرفوعُرواٍُابنُماخَُُ،ويفُإس يادٍُإسٌلغَيُبنُمسملُ
ُ،وُوُضُؼَف ُُ،وحدًرُابنُماخةُُُوُماُرواٍُ َغ ْن ُ َخا ِب ٍر ُُ كَا َُل ُُ :د ََر َجُ
ول َ ِ
َر ُس ُ
ُالِل ُْ َ ًُ و َم ُ ِف ْع ٍر ُ َأ ْو ُ َأ ْ َ
ًُُُ،ث ُ َكا َم ُُ،
اُُُ،ث ُكَ َؼدَ ُكَ ْؼدَ ة ُ َ
ْضىُُ،فَر ََع َة ُكَائِ ًم ُ َ
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واحلدًرُ ٔأوردٍُا ٔألًباينُيفُضؼَفُابنُماخَُُ،وكالُغيَُُ:مٌىرُُ ُ،وكالُاًيوويُ
يفُاخلالضةُُ:وما ُرويُغنُابنُمسؼودُ ٔأهَُكالُُ:اًس يةُ ٔأنُخيعةُيفُاًؼَدُ
ٌ
دع
بخنيًُفطيُتُْنٌلُجبَوسُُ،ضؼَف ُغريُمذطيُُ،وملًُثبتُيفُحىرٍرُاخلعبةُ
فذحطيُمنُذكلُ ٔأنُمسدٌدُاخلعبخنيُُ :
يشءُُ،واملؼمتدُفَُِاًلِاسُػىلُادلؼةُّ ُ،
ُ-1حدًرُابنُماخةُُ،و ٔأثرُابنُمسؼودُُ،ُوالكٌُلُضؼَفُنٌلُس بقُُ 0
ٔ ُ-2أثرُغبَدُهللاُبنُغبدُهللاُبنُغخبةُُ،وُوُاتتؼيُُ 0
ُ-3اًلِاسُػىلُادلؼةُُ 0
ُ-4وذهرُاًش َخُابنُغثمينيُيفُاًرشحُاملمخعُ ُ ٔأمر ًا ُراتؼ ًا ُ
ُكدُُيخجُتَُُ،كالُرمحَُ
هللاُُ:وكولُُ:دعبخنيُُذاُماُمىشُػَََُاًفلِاءُرمحِمُهللاُ ٔأنُدعبةُاًؼَدُازًذانُ
؛ُ ٔألهَُوردُُذاُيفُحدًرُ ٔأدرخَُابنُماخَُِبٕس يادُفَِ ُهظرُُ،ظاُرٍُ ٔأهََُكنُ
خيعةُدعبخنيُُ،ومنُهظرُيفُاًس يةُاملخفقُػَهياُيفُاًطحَحنيُوغريٌُلُثبنيُلُ
ٔأنُاًييبُُملُخيعةُإالُدعبةُواحدةًُُ،ىٌَُتؼدُ ٔأنُ ٔأهنىىُاخلعبةُا ٔألوىلُثوخَُ
إىلُاًًساءُووغظِنُُ،فإنُحؼَياُُذاُ ٔأضالُيفُمرشوغَةُاخلعبخنيُمفحمتيُُ،معُ
ٔأهَُتؼَدُ؛ُ ٔألهَُإمناُىزلُإىلُاًًساءُودعهبنًُؼدمُوضولُاخلعبةُإٍهينُُ،وُذاُ
احامتلُُ،وُيمتيُ ٔأنٍُىونُاًالكمُوضَِنُوًىنُ ٔأرادُ ٔأنُخيطِنُخبطَطةُُ،وًِذاُ
ذهرُنُووغظِنُتبٔش َاءُذاضةُهبنُُ ُ،وكاًتُاٌَجيةُادلامئةُُ:دعبخاُاًؼَدٍنُس يةُ
ويهُتؼدُضالةُاًؼَدُُ،وذكلُملاُرويُاًًسايئُوابنُماخَُو ٔأتوُداودُغنُغعاءُ
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غن ُغبد ُهللا ُبن ُاًسائة ُُ كال ُُ :شِدت ُمع ُاًييب ُُ ُ اًؼَد ُفٌَل ُكىضُ
اًطالةُكال ُ(ُإانُخنعةُمفنُ ٔأحةُ ٔأنُجيَس ٌَُرعبةُفََجَسُومنُ ٔأحةُ ٔأنُ
ًذُةُفََذُةُ)ُُ،كالُاًشوَكينُُرمحَُهللاُيفُهَيُا ٔألوظارُُ:كالُاملطيفُرمحَُ
هللاُثؼاىلُُ:وفَُِتَانُ ٔأنُاخلعبةُس يةُُ،إذًُوُوحبتُوحةُالجَوسًُِاُ ،وكالُ
اًش َخُابنُِبزُُ :دعبة ُاًؼَد ُدعبخان ُُ ،خيعة ُدعبخني َُكدلؼة ُُُ ،ىذا ُكالُ
ٔأُي ُاًؼمل ُُ ،وكاسوا ُاًؼَد ُػىل ُادلؼة ُُ ،وورد ُيف ُتؼظ ُا ٔألحادًر ُاًيت ُثدل ُػىلُ
ٔأن ُدعة ُاًؼَد ُدعبخني ًُىن ُيف ُ ٔأساهَدُا ُضؼف ُُ ،واًؼمدة ُيف ُذكل ُ ٔأن ُاًؼَدُ
َكدلؼةُ؛ُ ٔألنُاًؼَدٌَُؼامُُ،وادلؼةُغَدُا ٔألس بوعُُ،فاًؼٌَلءُكاسواُضالةُاًؼَدُػىلُ
ضالة ُادلؼة ُُ ،خفعبوا ُدعبخني ُُُ ،ذا ُُو ُاملرشوع ُدعبخان َُكدلؼة ُ؛ ُ ٔألهنا ُغَدُ
اًس ية ُُ ،اًؼَدان ٌُُل ُغَد ُاًس ية ُُ ،وادلؼة ُغَد ُا ٔألس بوع ُُ ،ونذكل ُفَِ ُاًؼميُ
ِبخلرب ُاًضؼَف ُاَّلي ًُؼضدٍ ُكِاس ُاًؼَد ُػىل ُادلؼة ُ،ذالف ُاًس ية ُُ ،وكالُ
اًش َخُضاحلُاًفوزانُُ:اًس ية ُ ٔأنُخيعة ُدعبخني ُيف ُضالة ُاًؼَد ُُ ،وٕاذاُاكذرصُ
ػىل ُواحدة ُفلد ُذاًف ُاًس ية ُُ ،وكال ُادلنخور ُحسام ُادلٍن ُبن ُموىس ُغفاهةُ
ٔأس خاذ ُاًفلَ ُوأٔضول ُخامؼة ُاًلدس ُُ :وذالضة ُا ٔألمر ُ ٔأن ُاَّلي ًُظِر ُيل ُ ٔأن ُيفُ
اًؼَد ُدعبخان ُو ٔأن ُُذا ُمن ُاًؼمي ُاملخوارث ُوكد ُْعي ُتَ ُفلِاء ُا ٔألمة ُػىل ُمرُ
اًؼطورُوا ٔأليمُفالًًُبغيُحرنَُُ ُُ0
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وُوُكولُغعاءُوهلهلُغنُاخلَفاءُ ٔأيبُبىرُوْعرُُوغامثنُُ،وادذَارُابنُحميَةُوابنُ
اًلميُُ،وُوُكولُابنُهمديُو ٔأمحدُو ٔأيبًُوسفُوَلدُُ،وُوُادذَارُاًش َخُس َدُ
ساتقُواًش َخُاحملدثُا ٔألًباينُواًش َخُابنُغثمينيُُُ 0
ذُة ُتؼظ ُ ٔأُي ُاًؼمل ُإىل ُ ٔأهَ ًُُس ًُطالة ُاًؼَد ُإال ُدعبة ُواحدة ُ؛ ُ ٔألنُ
ا ٔألحادًر ُاًطحَحة ُغن ُرسول ُهللا ًُُُ ُ س ُفهيا ُإال ُدعبة ُواحدة ُُ ،كالُ
اًش َخُابنُغثمينيُرمحَُهللاُيفٍُلوع ُاًفذاوى ُُ:املشِورُغيدُاًفلِاءُرمحِمُهللاُ
ٔأنُدعبةُاًؼَدُازًذانُُ،حلدًرُضؼَفُوردُيفُُذاًُُ،ىنُيفُاحلدًرُاملخفقُ
ػىلُحصخَُ ٔأنُاًييبُُ ملُخيعةُإالُدعبةُواحدةُُ،و ٔأرحوُ ٔأنُا ٔألمرُيفُُذاُ
واسعُُُ،وكالُ ٔأًض ًاُُ:اًس يةُ ٔأنُحىونٌَُؼَدُدعبةُواحدةُُ،وٕانُحؼَِاُدعبخنيُ
فالُحرجُٔ ُ ،ألهَُكدُرويُذكلُغنُاًييبُُ،ُ وكالُاًش َخُُيىيُاحلجوريُُ:
اًطوابُ ٔأهناُدعبةُواحدةُُ،وًياُفهياُُشًطُمس خليُُ،وكالُاًش َخَُلَدُفرهوسُ
ثبتُ
كرب ُإىل ُاًطواب ُمن ُكَ ْو َ ُِيل ُاًؼٌَل ُِء ُ ٔأ ُّن ُ ُدعب َُة ُاًؼَ ُِد ُدعب ٌُة ُواحدٌُة ُمل ًُ َ ُِ
ُ :فا ٔأل ُُ
وغامثنُ
وْعرُ َُ
الجَوسُيفُوسعِاُوَِئةُادلؼةُُ،وُوُامليلولُغنُاخلَفاءُٔ ُ:أيبُبىرُ َُ
ُُ
بن ُ َح ْزٍُم ُوُوُ
املذاُة ُا ٔألرتؼ ُُة ُوا ُُ
ُُ
بن ُشؼب َُة ُُ ،ُ ذالفًا ُ ًِ َما ُػَََ ُ
وػًل ُواملغريُِة ُ ُِ
ٍُّ
ٕظالقُاخلُعب ُِةُيفُا ٔألضيًُيرصفُإىل ُاًواحدة ُ ٕا ُّالُإذاُخاءُ
مذُةُادلِورُ؛ُ ٔأل ُّنُا َ ُ
وغريُاُمثيُُذاُاالٕظالقُ
اًس يَةُاًطحَحةُ ِ
دًَ ٌُيُػىلُ ٔأهناُدعبخانُُ،وكدُوردُيفُ ه
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هللا َُ ُو َأ ِ ُيبُ
ول ُ ُِ
نٌلُخاءُمنُحدًر ُابنُغباس ُُكالُ(ُ َشِ ِْدتُُُاً ِؼَدَُُ َم َُعُ َر ُس ُِ
ون ُكَ ْب َُي ُاخل ُْع َب ُِة ُ)ُُ ،ونذا ُزبت ُغن ُابنُ
ان ُُ فَ ُُكهِ ُُْم ُ ََكهُوا ًُُ َطَ ه َُ
بَ ْى ٍُر ُ َو ُ َْع َُر ُ َو ُغثْ َم َُ
اًس يَ ُُةُ ٔأنُ
هللاُ ُِ
بنُغب ُِدُهللاُُ،ُهؼمًُوُزبتُ ٔأ ُُثرُغب ُِدُ ُِ
ْعرُوخاب ُِرُ ُِ
بنُغُخب َُةُكالُ(ُ ه
خيعة ُاالٕما ُُم ُيفُاً ِؼَدٍن ُدُعبخنيًُفطي ُتُْنٌل ُجبَوس ُ)ُُ،وما ُ ٔأدرخَ ُابنُماخَُ
َُ
هللاُْ َ ًُوَُمُاً ِف ْع ُِرُ َأ ُِوُا َأل ْ َ
ةُ
ْضىُفَر ََع َُ
ولُ ُِ
منُحدًرُخابرُُكالُ(ُد ََر َُجُ َر ُس ُُ
كَائِ ًماُ َُُُثُكَ َؼدَُُكَ ْؼدَ ًُةُ َُُُثُكَا َُمُ)ٌَُُ،زمُمحيُادلًََنيُاملخؼارضنيُػىلُثغاٍرُاحلالُفِجوزُ
الكُاحلدًثنيُضؼَفانُالُ
ا ٔألمرانُمج ًؼاُتنيُا ٔألدةلُُ،وُوُ َأ ْو َ ُىلُمنُاًرتحِحًُُ،ىنُ ِ َُ
خج ُهبٌلُ.كال ُاًيووي ُُ:ومل ًُثبت ُيف ُحىرٍر ُاخلُعبة ُيش ٌُء ُُ ،وًىن ُاملؼمتد ُفَُِ
ُُي هُ
اًلِاس ُػىل ُادلؼة ُُ ،وكال ُاًطيؼاين ُُ:وًُس ُفَِ ُ ٔأهنا ُدعبخان َُكدلؼة ُو ٔأهَ ًُلؼدُ
كِاساُػىلُادلؼةُُ،والُ
تُْنٌلُُ،و ُّ
ًؼهلُملًُثبتُذكلُمنُفؼهلُُوٕامناُضيؼَُاًياسُ ً
خيفى ُ ٔأ ُّن ُالاغامتد ُػىل ُكِاس ُمل ُث ُْد َركُْ ُ ِػَ َ ُخَ ُُ ،وظرًق ُ ّ
حصخَ ُغري ُانُظ ًُؼدمُ
مؼلوًَة ُاملؼىن ُفَِ ُمن َُجة ُُ ،و ٔألهَ ُمن َُجة ُ ٔأدرى ُزبدت ُدعبخا ُادلؼة ُِبدلًَيُ
صُ
اس ُُ ،وًو ُ ُّ
اس ُفَغ ْ َُريٍُُ ُػَََ َْ َُِ ُ َُال ًُ ُ َل ُ ُ
ف ُاً ِل َِ ِ ُ
ىل ُ ِذ َال ِ ُ
درو ًخا ُغن ُا ٔألضي ُو َما ُزَبَتَُ ُػَ َ ُ
اًلِاس ٌَُزم ُما ًَُزم ُادلؼة ُمن ُمجةل ُ ٔأحاك ٍُم ُمغاٍرة ٌَُؼَد ُمن ُحِر ُإًلاغِا ُتؼدُ
اخلُعبة ُوحواز ُضالهتا ُكبي ُاًزوال ُوتؼدٍ ُوغريُا ُمن ُا ٔألحاكم ُُ ،وٕاذا ُت َ َع َُي ُاً َال ِزُُمُ
ت َ َع َُيُاملَزو ُُمُُُّ ُ،ثُ ًِ َُمُالًُلاسُمباُُوُ ٔأكربُمْناُويهُ ُدعبةًُوُِمُ َغ َرفَ َُةُ ِتيَ ِم َرَُةُُ،فلدُ
َكهتُ ُدعب ًُةُواحدًُةُػىلُاًطحَحُ ،وكالُاًش َخُسَامينُبنُغبدهللاُاملاخدُُ:ففيُ
كولُ ٔأنرثُ ٔأُيُاًؼملُ ٔأهناُدعبخان ُُ،واملسدٌدُيفُذكلُحدًرُضؼَف ُُ،واًظاُرُ
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منُاًروايتُاًطحَحةُ ٔأهناَُكهتُدعبةُواحدةُُ،ومنُفؼيُ ٔأيُمْنٌلُفا ٔألمرُواسعُ
ُ ،وكال ُاًش َخ ُملبي ُاًوادغي ُيف ُُشًط ُأٔس ئةل ُش باب ُاًؼدٍن ُُ :ا ٔألحادًرُ
املخاكثرة ُيف ُضالة ُاًؼَد ُاًطحَحة ًُُس ُفهيا ُإال ُدعبة ُويه ُ ٔأحادًر ُحٌلػة ُمنُ
اًطحاتةُفإنُكالُكائيُنٌلُكالُاًشوَكينُُ:ثلاسُػىلُادلؼةُُ،فالجوابُ ٔأنُاًرشعُ
ثوكِفيُُ،فاًطحَحُ ٔأهناُدعبةُواحدةُُ،ماُخاءُإالُدعبةُواحدةُ(ُدعبة ُ)ًُىنُ
يف ُاٌَغة ُاًؼرتَة ُ ٔأن ُاخلعبة ُثطدق ُػىل ُاخلعبة ُواًواحدة ُُ ،ومسبٔةل ُاًلِاس ُػىلُ
ادلؼة ُملاذا ُال ًُلُسوهنا ُػىل ُاًىسوف ُما ُيه ُإال ُدعبة ُواحدة ُوملاذا ُال ًُلُسوهناُ
ػىل ُغريُا ُمن ُاَّلي ُورد ُفَِ ُدعبة ُواحدة ُُ ،فاملِم ُاًطحَح ُ ٔأهنا ُدعبة ُواحدةُ
ًؼدم ُورود ُادلًَي ُُ ،فإذا ُكال ُكل ُخشص ُُ:دعبيا ُرسول ُهللا ُٔ ُ أًفِم ُمٌَ ُ ٔأهناُ
دعبخان ُٔ ُ ،أم ًُفِم ُمٌَ ُ ٔأهنا ُدعبة ُواحدة ُ؟ ُُذا ُ ٔأمر ُٔ ُ ،أمر ُأٓدر ُ ٔأًضًُا ُإذا ُكال ُُ:
ودعة ُدعبة ُاًؼَد ُُ ،فاملِم ُهخحدى ُمن ًُلول ُٔ ُ :أهَ ُزبت ُغن ُاًييب ُٔ ُ أهَُ
دعة ُدعبخني ٌَُؼَد ُُ ،فإن ُكال ُكائي ُٔ ُ:أهَ ُكد ُذهرُا ُابن ُدزمية ُوذهر ُاالٕمامُ
اًشافؼيُنٌلُيفُ(ُخمخرصُاملزينُ)ُوذهرُغريُواحدُمنُاملبًٔفنيُدطوضًُاُاًفلِاءُ ٔأهناُ
دعبخان ُُ ،وحول ُثبدًع ُمن ُدعة ُدعبخني ُكال ُُ ُ :ال ُوس خعَع ُ ٔأن ُهلول ُ ٔأهَُ
مبخدعُٔ ُ،أانًُوُذريتُتنيُ ٔأدعةُدعبخنيُوتنيُ ٔأنُخيعةُغرييُ ٔأكولُُ:خيعةُ
غريي ُو ٔأان ُ ٔأس متع ُٔ ُ ،ألن ُاَّلي ُورد ُيه ُدعبة ُُ،وكال ُاًش َخ ُادلنخور ُغبد ُاحليُ
ًوسف ُا ٔألس خاذ ُتلسم ُاًثلافة ُاالٕسالمِة ُجبامؼة ُاخلرظوم ُُ :فاَّلي ُػَََ ُحٌلُريُ
ٔأُيُاًؼملُ ٔأنُيفُاًؼَدُدعبخنيًُفطيُتُْنٌلُجبَوسَُكدلؼةُُ،وذُةُتؼضِمَُكبنُ
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حميَة ُوابن ُاًلمي ُإىل ُ ٔأهَ ًُلذرص ُػىل ُدعبة ُواحدة ُإذ ُمل ًُثبت ُيف ُاًس ية ُ ٔأن ُاًييبُ
ُ دعة ُدعبخني ُُ ،وًُس ُيف ُا ٔألحادًر ُاًثاتخة ُثرصحي ُتذكل ُنٌل ُيف ُحدًرُ
ٔأيب ُسؼَد ُُ كال ُ(َُكن ُاًييب ُُ ُ خيرج ًُوم ُاًفعر ُوا ٔألْضى ُإىل ُاملطىل ُُ،
و ٔأول ُيشء ًُبدُٔأ ُتَ ُاًطالة ُُُ ،ث ًُيرصف ُفِلوم ُملاتي ُاًياس ُُ ،واًياس ُخَوسُ
ػىل ُضفوفِمُ ،فِؼظِم ُوًوضهيم ُوًبٔمرمه ُ)ُمذفق ُػَََ ُُ ،وهبذا ًُؼمل ُ ٔأن ُيف ُاملسبٔةلُ
سؼةُوالًُيىرُػىلُمنُ ٔأذذُتبٔحدُاًر ٔأًنيُُ،وكالُُاًش َخُزًد ُبنُمسفرُاًبحريُ
ٔ ُ:أنُاًواردُيفُاًطحَحُ ٔأنُدعبةُاًؼَدُدعبةُواحدةُُ،وماُوردُمنُ ٔأنُاًؼَدُلُ
دعبخانُفِوُحدًرُضؼَفُُ،وًىنُمذُةُاالٕمامُامحدُوحرىُػَََُْعيُاًياسُ
يفُُذٍُاًبالدُ ٔأهنمُخيعبونُدعبخنيُُ،وٕاالُفاًس يةُاًطحَحةُ ٔأهناُدعبةُواحدةُُ،
ًىن ٌُس خبٔوس ًُِاثني ُاخلعبخني ُيف ُضالة ُاًؼَد ُتبٔهَ ُػَََ ُاًطالة ُواًسالم ُملاُ
دعةُيفُاًرخالُاهرصفُخفعةُِبًًساءًَُذهرُنُُ 0
اخلالصة والراجح
كالُاًش َخَُلدُامليجدُُ:ذالضة ُالجواب ُٔ ُ :أن ُاملسبٔةل ُمن ُمسائي ُالاحهتاد ُُ،
وا ٔألمرُيفُُذاُواسعُُ،وًُسُيفُاًس يةُاًيبوًةُهصُفاضيُيفُاملسبٔةلُُ،وٕانَُكنُ
ظاُرُا ُ ٔأهنا ُدعبة ُواحدة ُُ ،فِفؼي ُاالٕمام ُما ٍُراٍ ُ ٔأكرب ُإىل ُاًس ية ُيف ُهظرٍ ُُ،
ُوكالُاًش َخَُلد ُحاج ُػُىس ُ ُيفُحبثَُدعبة ُاًؼَد ُدعبة ُأٔم ُدعبخانُُ :منُ
ذالل ُغرض ُ ٔأدةل ُاملذُبني ُوٕاٍراد ُما ُ ٔأمىن ُمن ُإٍرادات ُػَهيا ًُُ ،ظِر ُيل ُوهللاُ
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ٔأػمل ُِبًطواب ُٔ ُ ،أن ُكول ُمن ُذُة ُإىل ُ ٔأهنا ُدعبة ُواحدة ُ ٔأكرب ُإىل ُاًطوابُ
وذكلًُالغخباراتُاألٓثَةُُ :
ٔأوال ُُ:اغامتد ُظاُر ُاًيطوص ُمن ُ ٔأهناُدعبة ُواحدة ُُ ،وما ُكِي ُمن ُ ٔأهنا ُحتمتي ُ ٔأنُ
ٍىون ُاملراد ُِبخلعبة ُدعبخني ُورعبة ُادلؼة ُُ ،فِو ُجمرد ُاحامتل ُخماًف ًُ ٔلضي ُملُ
ًبٔتُماٍُرحجَُخبالفُدعبةُادلؼةُُ 0
اثهَا ُٔ ُ:أن ُما ُزبت ُغن ُاًييب ُُ من ُ ٔأهَ ُدعة ُػىل ُاًراحةل ُدًَي ُواحض ُيف ُهوهَُ
دعةُدعبةُواحدةُُ،وماُكِيُمنُ ٔأهَُُيمتيُ ٔأهَُدعةُكامئاُػىلُاًراحةلُفاحامتلُ
تؼَدُُ،و ٔأتؼدُمٌَُاًلولُتبٔهَُدعةُػىلُا ٔألرضُُ،تيُُذاُإنَُكنُحممتالُيفُتؼظُ
اًروايتُفِوُغريُملبولُيفُروايتُ ٔأدرىُُ،واًلولُتبٔهَُُفؼيُذكلُ ٔأحِاانُالُ
ًلدحُيفُاملعَوبُُ 0
اثًثاُُ:ماُػملُمنُاًس يةُمنُ ٔأداءُاًطالةُيفُاملطىلُو ٔأهَُُملٍُىنُخيرجُمٌرباُُ،
فِذا ًُليض ُتبٔهَ ُإما َُكن ُخيعة ُػىل ُاًراحةل ُ ٔأو ُػىل ُا ٔألرض ُويف ُلكخا ُاحلاًخني ُالُ
ًخطورُخَوسُُ،وٕامناٍُىونُالجَوسُػىلُامليربُُ 0
راتؼا ُُ:الاسدٌاد ُإىل ُ ٔأثرُغعاء ُاَّليُفَِ ُ ٔأنُدعبة ُاًؼَدُفهيا ُجشِد ُواحد ُٔ ُ ،ألهياُ
إن ُسَميا ُػدم ُاغامتدٍ ُيف ُاًيلي ُ– ًُؼةل ُاالٕرسال ُُ ،ُ -فِو ُمؼمتد ُكعؼا ُيف ُإزباتُ
اخلالفُيفُ ٔأضيُاملسبٔةلُُ 0
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ذامسا ُُ:إن ُ ٔأنرث ُما ٍُمتسم ُتَ ُمن ُر ٔأى ُغري ُُذا ُاًر ٔأي ُ ٔأن ًُلول ُمل ًُؼرف ُكائيُ
هبذا ُاًلول ُمن ُاًسَف ُُ ،وكد ُثبني ُ ٔأهَ ُكد ُكال ُتَ ُػًل ُواملغرية ُوغريمه ُممن َُكنُ
خيعةُػىلُراحَخَُُ،ومنَُكنُالُخيرجُامليربُإىلُاملطىلُُ،وُوُكولُغعاءُ ٔأًضا ُ
سادسا ُُ:وًو َُكهت ُُذٍُاملسبٔةل ٍُلؼا ُػَهيا ُملا ُختَف ُاًشافؼي ُومن ُتؼدٍ ُغن ُهليُ
االٕحٌلعُفهياُُ،وملاُثٌـزًواُإىلُإزباثَُتبٔحادًرُالُثثبتُوِبًلِاسُػىلُادلؼةُُ 0
ساتؼأُ ُ:أنُكِاسُدعبةُاًؼَدُػىلُدعبةُادلؼةُكِاسُضؼَفُُ،ملؼارضخًَُظاُرُ
اًيص ُفِو ُفاسد ُالاغخبار ُُ ،ونذكل ُُو ُكِاس ُػىل ُاًفارق ُتي ُمع ُاًفوارق ُُ ،وملُ
ًذهر ُمؼمتدوٍ ُوخَ ُاًؼةل ُوال ُظرًق ُثطحَحِا ُُ ،فاالغامتد ُيف ُمثي ُُذا ُا ٔألمرُ
اًخؼبديُاحملظُػىلُاًلِاسُمنُ ٔأضؼفُماٍُىونُمنُا ٔألكُسةُُ 0

إذن فاألمر فيها وادع  ،والذي نراه
راجحًا أنها خطبة واحدة والله أعلم
بعض املراجع
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موكعُالاسالمُسؤالُوحواب
ُموكعُأُٔيُاحلدًرُ
ُموكعُاًش َخُُيىيُاحلجوريُ
موكعُاًش َخُُفرهوس
موكعُظرًقُالاسالمُ
موكعُاًش َخُابنُِبز
ضفحاتُاًش َخُملبيُاًوادغي
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