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من فوائد حديث االفتراق
بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ أذف األنبقاء وادرشؾغ ،وظذ آخف وصحبف
أمجعغ.
أما بعد :
ؾـظرا حا تعقشف األمة مـ ؾتـ واختالف يف حقاة أؾرادها وتشعب أرائفؿ وأهقائفؿ مما
يسفؿ يف تػرق مجاظتفؿ وذهاب رحيفؿ وتسؾط أظدائفؿ ؾقحسـ بـا أن كؼػ حلظات لنتدبر
وكتؾؿس أهؿ افػقائد وافتقجقفات افقاردة يف حديث االؾساق افذي حذر ؾقف افـبل صذ اهلل
وبغ شبقؾ افـجاة دـ
ظؾقف وشؾؿ مـ أن كسؾؽ مسافؽ األمؿ افسابؼة يف تػرؿفا واختالؾفا ،نّي
أرادها.
وهذه ادؼافة مست نّيؾة مـ ـتاب(:

تعؾقؼات ظذ ذح صقخ اإلشالم حلديث

االؾساق)فؾباحث.
وؿبؾ رسد ؾقائد هذا احلديث افعظقؿ ال بدنّي مـ وؿػة يسرة معف فبقان رواتف وأخػاطف
ودرجتف وأؿقال أهؾ افعؾؿ ؾقف.
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خرجف.
أوال :رواة احلديث ومـ نّي
احلديث ُروي ظـ مخسة ظؼ مـ أصحاب افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـفؿ أبقهريرة
ومعاوية وظبدافؾف بـ ظؿرو افعاص وظؿرو بـ مافؽ وأبق أمامة وجابر وابـ مسعقد وؽرهؿ
مـ األئؿة.
وأخرجف اإلمام أمحد يف مسـده( ) وأخرجف أصحاب افســ ،ـام أصار ادصـػ رمحف اهلل،
ؾلخرجف أبق داود( )وافسمذي وصححف( ) وابـ ماجف( ) وأخرجف أجضا ابـ حبان يف
صحقحف( ) واحلاـؿ يف مستدرـف( ) وؽرهؿ مـ افعؾامء افذيـ يطقل افؽالم يف احلديث
ظـفؿ.

ثاكقا :درجة احلديث ومقاؿػ افعؾامء مـ ذفؽ:

( ) مسند أمحد .)241 /19(12208

السن َِّة.)198 /4( 4596
اب َش ْرِح ُّ
( ) سنن أيب داود -كتاب السنة  -بَ ُ
( ) سنن الرتمذي-أبواب اإلميانَ -ما َجاءَ ِِف افِْ َرت ِاق َى ِذهِ األ َُّم ِة .)25 /5(2640
اب افِْ َرت ِاق ْاأل َُم ِم.)1322 /2(3992
( ) سنن ابن ماجو -كتاب الفنت -بَ ُ
ِ
ِ ِ ِ
َّص َارى فَِرقًا ُمُْتَلِ َفةً.)140 /14(6247
( ) صحيح ابن حبان – كتاب بدء اخللق -ذ ْكُر افْ َرتاق الْيَ ُهود َوالن َ
اِل «ى ِذهِ خبار ص ِحيحةٌ ِِف ْاألَم ِر بِت وقِ ِري الْع ِ
ِ
ِ
اِل ِعْن َد ِاِلختِ ََل ِ
ف
ْ
( ) ادلستدرك على الصحيحني للحاكم  -441فَ ْ
ْ َْ َ
ص ٌِِ :ف تَ ْوق ِري الْ َع َ ْ َ ٌ َ َ
ِ
ِ
ني َ َد ْ ِو ِ َّا َِلْ َُِّرر َجاهُ»(.)217 /1
إِلَْيو َوالْ ُ ُعود بَ ْ َ
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هـاك مـ ضعػ احلديث  ،وأول مـ ظرف ظـف أن ضعػ احلديث ،هق اإلمام ابـ حزم رمحف
اهلل( ) وهق ظؿدة مـ جاء مـ بعده ممنّيـ ضعػف.
واإلمام ابـ حزم رمحف اهلل تعاػ مل يضعػ احلديث مـ جفة إشـاده وفؽـ مـ جفة متـف؛ حقث
أصؽؾ ظؾقف ؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  (( :ـؾفا يف افـار إال واحدة )) ؾؼال :إن هذا يدل
ظذ هالك األمة ـ
وهذا يف كظره خيافػ افـصقص افؽثرة افتل ُب نّيقـت ؾقفا مـزفة هذه األمة وؾضؾفا وـثرهتا إػ ؽر
ذفؽ مـ األمقر.
وافصحقح أنف ظـد افتدؿقؼ يتبغ أن ابـ حزم -رمحف اهلل تعاػ-مل يطعـ يف احلديث مـ حقث
ثبقت أصؾف وإكام ضعـ يف رواية ((:ـؾفا يف افـار إال واحدة)) وافشبفة ظـده فقست صبفة
إشـادية إكام هل صبفة ظؼؾقة مـ حقث معـك هذا احلديث ،وفق طفر فف ادعـك افصحقح
فؾحديث الرتػع ظـف هذا اإلصؽال ،هذا أول مـ ظرف ظـف أنف تؽؾؿ يف ثبقت احلديث  ،وجاء
مـ بعده مـ اظتؿد ؿقل اإلمام ابـ حزم رمحف اهلل ومـ أبرزهؿ افشقـاين  ،وابـ افقزير،
اظتؿدوا ـالم ابـ حزم يف افطعـ يف احلديث ،ظؾام بلن ابـ افقزير ؿد صحح رواية معاوية مـ
هذا احلديث يف ـتاب آخر ويف مؽان آخر وهق يف ـتابف :افروض افباشؿ ( )  ،وافشقـاين ضعـ
أجضا يف فػظة ((:ـؾفا يف افـار إال واحدة)) تبعا حا تؼدم مـ ـالم ابـ حزم.

( ) الفص ِف ادلل واألىواء والنح (.)138 /3
( ) الروض الباسم ِف الذب عن سنة أيب ال اسم  -صلى اهلل عليو وسلم .)528 /2( -
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وجاء ادعارصون وخاصة مـ هلؿ مققل ظكاكقة أو بدظقة ؾطاروا ؾرحا بؽالم ابـ حزم
وضعـقا يف احلديث ،ومـ أبرزهؿ حمؿد زاهر افؽقثري( ) ومعروف تقجفف وؽرضف مـ
افطعـ يف هذا احلديث  ،وـذفؽ مـ جاء مـ بعدهؿ ـعبدافرمحـ بدوي وافؼرضاوي وؽرهؿ
مـ افعؾامء ادعارصيـ.
أما مجاهر افعؾامء ؿديام وحديثا ؾفؿ ظذ تصحقح أصؾ هذا احلديث ،وإكام وؿع
اخلالف بقـفؿ يف بعض أخػاطف يف وصػ افػرؿة افـاحقة ،وهؿ بغ مصحح وحمسـ وابـ تقؿقة
رمحف اهلل تعاػ ،ؿد أصار إػ هذا يف مقضع آخر مـ ـتابف مـفاج افسـة حقث ؿال":مع أن
حديث افثـتغ وافسبعغ ؾرؿة فقس يف افصحقحغ وؿد ضعػف ابـ حزم وؽره فؽـ حسـف ؽره
أو صححف ـام صححف احلاـؿ وؽره وؿد رواه أهؾ افســ وروي مـ ضرق") (.
وؿد صحح هذا احلديث ثؾة مـ افعؾامء مـفؿ ابـ حبان ورواه يف صحقحف( ) ،ومـفؿ احلاـؿ
وؿال :هذه أشاكقد تؼقم هبا احلجة وواؾؼف افذهبل( ) ومـفؿ افزيـ افعراؿل( ) بؾ إن

(

(

( ) م دمات اإلمام الكوثري (ص)114
) منهاج السنة النبو ة (.)169 /5

ِ
ِ ِ ِ
َّص َارى فَِرقًا ُمُْتَلِ َفةً.)140 /14(6247
) صحيح ابن حبان – كتاب بدء اخللق -ذ ْكُر افْ َرتاق الْيَ ُهود َوالن َ
اِل «ى ِذهِ خبار ص ِحيحةٌ ِِف ْاألَم ِر بِت وقِ ِري الْع ِ
ِ
ِ
اِل ِعْن َد
( ) ادلستدرك على الصحيحني للحاكم  -441فَ ْ
ْ َْ َ
ص ٌِِ :ف تَ ْوق ِري الْ َع َ ْ َ ٌ َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ني َ َد ْ ِو ِ َّا َِلْ َُِّرر َجاهُ»(.)217 /1
اِل ْخت ََلف إِلَْيو َوالْ ُ ُعود بَ ْ َ
( ) فيض ال د ر (.)21 /2
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اإلمام افسققضل ظدنّي ه مـ األحاديث ادتقاترة ألنف روي ظـ مخسة ظؼ مـ افصحابة ؾفق مـ
األحاديث ادتقاترة") (.
ومـ ادعارصيـ افشقخ صافح ادؼبع صاحب ـتاب :افعؾؿ افشامخ يف تػضقؾ احلؼ ظذ اآلباء
وادشائخ .وؿال":رواياتف ـثرة يشد بعضفا بعضا بحقث ال يبؼك ريبة يف حاصؾ
معـاها"(.

)

ومـ األئؿة ادعارصيـ افذيـ صححقا هذا احلديث صقخ ادحدثغ افشقخ األفباين ؿال " :ؾؼد
تبغ بقضقح أن احلديث ثابت ال صؽ ؾقف") (.
وفذفؽ تتابع افعؾامء خؾػا ظـ شؾػ ظذ االحتجاج بف ،ومـفؿ افشقخ أمحد صاـر( )
واألركاؤوط( ) وؽرهؿ مـ ادعارصيـ.
يغر ادعـك ،وإكام جاء اخلالف يف صطره
ثافثا :أما أخػاطفؾاخلالف يف صطره األول يسر ال نّي
افثاين ،وهق وصػ افػرؿة افـاجقة ،وذفؽ ما أصار إفقف افشارح رمحف اهلل ،ؾذـر فػظغ:
 - 1ؿافقا يا رشقل اهلل مـ افػرؿة افـاجقة؟ ؿال (( :مـ ـان ظذ مثؾ ما أنا ظؾقف

(

( ) ادلصدر السابق.
( ) العلم الشامخ ِف إ ثار احلق على اآلباء وادلشا خ(.)414
) السلسلة الصحيحة (.)203 /1

(

) نظر :مسند أمحد ت شاكر (.)301 /8

(

) نظر:مسند أمحد – ت األرناؤوط (.)241 /19
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وأصحايب))) (.
 - 2ؿافقا يا رشقل اهلل مـ افػرؿة افـاجقة؟ ؿال (( :هل اجلامظة ،يد اهلل ظذ اجلامظة))) ( .
هذه خالصة رواية هذا احلديث ومـزفتف ومقاؿػ افعؾامء مـف .

(

) عند الرتمذي ،بلفظ [ما أنا عليو وأصحايب]( )323 /4والطرباين ِف الكبري ،بلفظَ [:م ْن َكا َن َعلَى َما أَنَا َعلَْي ِو،

(

) ىذه اجلملة ِل أقف عليها هبذا الرتتيب ِف أي من روا ات احلد ث ،ب ك واحدة من العبارتني وردت ِف روا ة مست لة.

َص َح ِايب](.)152 /8
َوأ ْ
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ؾقائد احلديث:
األوػ  :أن هذا احلديث ظالمة مـ ظالمات كبقة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ومعجزاتف ،وذفؽ
مـ وجفغ:
 - 1أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد أخز ظـ أمقر مضت ال ظفد فف هبا وال يعرؾفا
وهل ـام أخز صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
 - 2أنف أخز ظـ أمقر شتؼع وؿد وؿعت ـام أخز افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
ؾاحلديث مـ ظالمات كبقة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف اإلخبار ظـ اؾساق افقفقد
واؾساق افـصارى واؾساق هذه األمة وؿد حصؾ ـام أخز افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وؿد
أصار إػ ذفؽ اإلمام افبخاري وافبقفؼل رمحفام اهلل تعاػ.
افثاكقة  :أن االؾساق واؿع يف هذه األمة ال حمافة ،وهق حؽؿ ؿدري ـام ؿال اهلل ظز وجؾ  ( :ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭮ) [هقد.]119:
ؾاهلل شبحاكف وتعاػ حلؽؿة يعؾؿفا نّيبغ أن االختالف واؿع يف هذه األمة ،بؾ ويف األمؿ
األخرى ،ؾاالؾساق فقس خاصا هبذه األمة ،وإكام هق يف األمؿ افسابؼة ـام أخز افـبل ظـ اؾساق
افقفقد وافـصارى.
افثافثة  :أن هذا وإن ـان حؽام ؿدريا وهق حصقل االؾساق واالختالف يف األمة إال أن هذا ال
جيقز افرضا بف ذظ ًا بؾ هق خز مـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وادؼصقد مـف افـفل ظـ
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خز افغرض مـف افـفل ظـ االؾساق ؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال :اختؾػت
االؾساق ،ؾفق ٌ
افقفقد واؾسؿت افقفقد وافـصارى وتػسق هذه األمة؛ وهذا خز مـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
وافغرض مـ ذفؽ هق افـفل ظـ االؾساق وظـ افقؿقع ؾقام حذر اهلل مـف شبحاكف وتعاػ وحذر
مـف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
واالؾساق مذمقم ظذ فسان افشارع يف افؼرآن وافسـة وجاءت افـصقص افؽثرة يف افتحذير مـ
االؾساق ومـفا ظذ شبقؾ ادثال :ؿقل اهلل ظز وجؾ(:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [األنعام]153:وهذه اآلية هل
آخر آيات افقصقة افتل ؿال ظـفا ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف " :مـ رسه أن يـظر إػ افصحقػة
افتل ظؾقفا خاتؿ حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افتل ظؾقفا خامتف ؾؾقؼرأ اآليات مـ شقرة األنعام يف
ؿقفف تعاػ ( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿﯀﯁﯂
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [األنعام] ( ) وهق كص رصيح يف
افـفل ظـ االختالف واالؾساق (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) .
ؾقصقة اهلل ظز وجؾ فـا معاذ ادسؾؿغ أال كتبع افسبؾ ادخافػة فسبقؾف ؾـتػرق ظـف.
وؿد أـد اهلل ذفؽ بعد هذه اآلية بخؿس آيات يف افسقرة كػسفا حغ ؿال ظز وجؾ (:ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)
[األنعام .]159 :ومـ هذه افـصقص ؿقل اهلل تعاػ  ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮖ ﮔ ﮕ) [آل ظؿران ]103 :ؾاآلية رصحية يف األمر
باالظتصام بحبؾ اهلل تعاػ ،واالظتصام اؾتعال مـ افعصؿة وهل ادـعة ،وافعاصؿ احاكع
احلامل ،ؿال تعاػ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ) [هقد ]43 :واالظتصام االشتؿساك بافقء (
االشتؿساك بافؽتاب وافسـة ،ـؼقفف تعاػ:

) وادرا د هـا

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

( ) رواه الرتمذي ،وحسنو –سورة األنعام  ، )264 / 5( 3070والطرباين ِف ادلعجم الكبري ، )421 / 8( 9917 -
وقال األلباين " :ضعيف اإلسناد" انظر :صحيح وضعيف سنن الرتمذي.)70 / 7( 3070
( ) النها ة ِف غر ب احلد ث واألثر ( )249/3و نظر :ادلفردات ،للراغب (ص.)337
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من فوائد حديث االفتراق
خرف ،]43 :ثؿ أـد ذفؽ بام نّي
يدل ظذ ظدم االؾساق بؼقفف (مجقعا)
﮳ ﮴) [ ُّ
افز ُ
ؾقجب ظذ اجلؿقع االظتصام بحبؾ اهلل ،ومـ مؼتضقات هذا ظدم االؾساق.
وأـدنّي أجضا بؿمـد ثافث وهق ؿقفف تعاػ( :وال تػرؿقا ) وهق أجضا كص رصيح يف افـفل ظـ
االؾساق.
ويالحظ يف هذه اآلية أهنا بدأت باألمر باالظتصام ،واألمر مـقط باالشتطاظة؛ وفذفؽ ؿال
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ (( :إذا أمرتؽؿ بلمر ؾلتقا مـف ما اشتطعتؿ )) (

) ؾؼد يؼقل ؿائؾ :ال

كستطقع االظتصام واألمر حسب االشتطاظة ،ؾجاءت اآلية حاشؿة هلذه افشبفة بؼقفف
تعاػ (وال تػرؿقا ) ؾال جمال ألحد أن يؼقل :ال كستطقع نّيأال كتػرق؛ ألن افـفل ؽر مؼرون
باالشتطاظة فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ (( إذا هنقتؽؿ ظـ أمر ؾاجتـبقه)) (

).

ـام أن هذه اآلية وصػت افداء وافدواء ،ؾافداء اف ُػرؿة واالختالف ،وافدواء االظتصام
بافؽتاب وافسـة( .

)

وؿد وردت آيات ـثرة رصحية يف افـفل ظـ االؾساق.

( ) رواه البخاري -كتاب اإلعتصام-باب اِلقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )95 /9( 7288ومسلم -كتاب
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ك
يف َوَما َِل َ َ ُعَ ،وََْن ِو ذَل َ
ضُر َورةَ إِلَْي ِو ،أ َْو َِل َتَ َعلَّ ُق بِِو تَكْل ٌ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ ،وتَ ْرك إِ ْكثَا ِر ُس َؤالو َع َّما َِل َ
اب تَ ْوق ِريه َ
الفضائ -بَ ُ
.)1830 /4( 1337
(
(

) التخر ج السابق.
) منهاج أصول السنة واجلماعة ِف التعام مع الفنت العامة ،للباحث (ص.)52
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من فوائد حديث االفتراق
ومـ األحاديث ؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف حديث ابـ مسعقد يف ذحف صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ هلذه اآلية (وأن هذا رصاضل مستؼقام) ؿال ":خط فـا رشقل اهلل خطا ثؿ ؿال هذا
شبقؾ اهلل ،ؿال :ثؿ خط خطقضا ظـ يؿقـف ،ؿال(( :هذه افسبؾ وظذ ـؾ شبقؾ
صقطان))) (.ؾحذر افـبل مـ ذفؽ بافـص افكيح يف هذا ادعـك.
ومـ األحاديث أجضا حديث افعرباض بـ شارية ادشفقر ادعروف حقـام ؿال ؾقف" :وظظـا
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يقما بعد صالة افغداة مقظظة بؾقغة ذرؾت مـفا افعققن
ووجؾت مـفا افؼؾقب ،ؾؼال رجؾ :إن هذه مقظظة مقدع ؾامذا تعفد إفقـا يا رشقل اهلل؟" ؿال:
(( أوصقؽؿ بتؼقى اهلل وافسؿع وافطاظة ،وإن ظبد حبق ،ؾنكف مـ يعش مـؽؿ يرى اختالؾا
ـثرا ،وإياـؿ وحمدثات األمقر ؾنهنا ضالفة ؾؿـ أدرك ذفؽ مـؽؿ ؾعؾقف بسـتل وشـة اخلؾػاء
افراصديـ ادفديغ ،ظضقا ظؾقفا بافـقاجذ))) (.ؾؼقفف :مـ يعش مـؽؿ ؾسرى اختالؾا ـثرا
هق افشاهد وهذا أجضا خز مـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وافؼصد افتحذير وافـفل وأـد ذفؽ
بؼقفف(( :ظؾقؽؿ بسـتل وشـة اخلؾػاء ادفديغ ظضقا ظؾقفا بافـقاجذ )) ؾفذا تلـقد ظذ صدة
االشتؿساك واالفتزام (..ظضقا ظؾقفا بافـقجذ) تلـقد فالشتؿساك ،وبلـز ؿدر ممؽـ ،وهق أن
يعض ظذ ذفؽ بافـقاجذ ،ثؿ أـد بافـفل ظام يضاده وما ُيعد أـز أشباب االؾساق وهل افبدع
واإلحداث يف افديـ ،ؾؼال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(( :وإياـؿ وحمدثات األمقر  ))..ثؿ نّيبغ افعؾة
يف افـفل ظـ ذفؽ ؾؼال(( :ؾنهنا ضالفة)) .
(
(

) رواه أمحد  )435 / 1( 4142 -وقال شعيب األرنؤوط  :إسناده حسن.
)
ِ
اخللَ َف ِاء َّ ِ ِ
ِ
ني  .)28 / 1( -42واحلاكم ِف ادلستدرك )95 / 1( 329
اب اتِّربَ ِاع ُسنَّة ُْ
الراشد َن الْ َم ْهد ِّر َ
رواه ابن ماجة  -بَ ُ
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من فوائد حديث االفتراق
وحديث حذيػة ريض اهلل ظـف ،وهق أجضا أصؾ وظؿدة يف احلديث ظـ االؾساق
واالختالف حا أوصاه افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـد طفقر اخلالف واالؾساق ؾسلل
افؼ وـان حريصا ظذ معرؾتف التؼائف خماؾة أن يؼع ؾقف ،ؾقؼقل:
حذيػة ريض اهلل ظـف ظـ نّي
ـان افـاس يسلخقن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ اخلر ،وــت أشلخف ظـ افؼ خماؾة
أن يدرــل ،ؾؼؾت يا رشقل اهلل إكا ــا يف جاهؾقة وذ ،ؾجاءكا اهلل هبذا اخلر ،ؾفؾ بعد
هذا اخلر مـ ذ؟ ؿال(( :كعؿ)) ؿؾت :وهؾ بعد ذفؽ افؼ مـ خر؟ ؿال(( :كعؿ ،وؾقف
دخـ)) ؿؾت :وما دخـف؟ ؿال(( :ؿقم هيدون بغر هديل ،تعرف مـفؿ وتـؽر)) ؿؾت :ؾفؾ
بعد ذفؽ اخلر مـ ذ؟ ؿال(( :كعؿ ،دظاة إػ أبقاب جفـؿ ،مـ أجاهبؿ إفقفا ؿذؾقه ؾقفا))
ؿؾت :يا رشقل اهلل ،صػفؿ فـا؟ ؾؼال(( :هؿ مـ جؾدتـا ،ويتؽؾؿقن بلخسـتـا)) ؿؾت :ؾام
تلمرين إن أدرــل ذفؽ؟ ؿال (( :تؾزم مجاظة ادسؾؿغ وإمامفؿ)) ؿؾت :ؾنن مل يؽـ هلؿ
مجاظة وال إمام؟ ؿال ((ؾاظتزل تؾؽ افػرق ـؾفا ،وفق أن تعض بلصؾ صجرة ،حتك
يدرـؽ ادقت وأنت ظذ ذفؽ))) ( .
وافـصقص يف هذا ادعـك ـثرة جدا ال يسع افقؿت افؽالم ؾقفا .
ومـ اآلثار ظذ شبقؾ ادثال كلخذ أثرا واحد وهق ؿقل أيب افعافقة رمحف اهلل تعاػ ؿال  " :تعؾؿقا
افؼرآن ؾنذا تعؾؿتؿقه ؾال ترؽبقا ظـف -أي تزهدوا ؾقف وتسـقه -وإياـؿ وهذه األهقاء -افتل
هل افػرق -ؾنهنا تقؿع بقـؽؿ افعداوة وافبغضاء -وهذا مـ أثار االؾساق-وظؾقؽؿ باألمر
(

) رواه البخاري -ادلناقب -باب عَلمات النبوة ِف اإلسَلم )242 / 4( 3606 .ومسلم كتاب اإلمارة -باب األمر بلزوم
اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذ ر الدعاة إىل الكفر.)20 / 6(4890 .
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األول افذي ـاكقا ظؾقف ؿبؾ أن يتػرؿقا "(.

) ؾعـد اؾساق افـاس واختالؾفؿ ظؾقؽ أن تـظر

إػ افذيـ مل يتػرؿقا ،افذيـ شؾؿقا مـ هذه افؾقثات افػؽرية واألهقاء وافبدع ،ؾافرجقع إػ
األمر األول وهق ما ظؾقف اجلامظة ؿبؾ أن يتػرؿقا ،وهق ضريؼ افسالمة وهق افذي بقـف افـبل صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿقوصػ بف افػرؿة افـاجقة حا ذـر هذه افػرق ادختؾػة.
افرابعة :أن االختالف فقس خاصا هبذه األمة ،وفذفؽ أخز صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ
اؾساق ضائػتغ مـ األمؿ افسابؼة ،ومها افقفقد وافـصارى ،وذـر اهلل تعاػ ذفؽ ظـ
ادؼـغ ؾؼال ظز وجؾ:

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)
[افروم ]32-31:بؾ ؿد نّيبغ اهلل تعاػ أن هذا االختالف ؿديؿ يف افبؼية ؾؼال تعاػ( :ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﯓ)[افبؼرة.]213:
اخلامسة :وؾقف مـ افػقائد أجضا افـفل ظـ االؾساق بافـفل ظـ مشاهبة افقفقد وافـصارى
وؿد اؾسؿقا ،نّي
ؾدل احلديث ظذ أن االؾساق ؾقف مشاهبة فؾقفقد وافـصارى ،وؿد أمركا نّيأال
كشابف افقفقد وافـصارى ،نّي
ؾدل ذفؽ ظذ افـفل ظـ االؾساق حا ؾقف مـ ادشاهبة ادـفل ظـفا.

(

) ذم الكَلم وأىلو (.)202 /3
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افسادشة :ظدم االهتامم بؽثرة أهؾ افباضؾ وؿؾة شافؽل ضريؼ احلؼ وافقحشة وضقؼ
افصدر مـ ذفؽ ،وذفؽ ألن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال :إن هذه األمة ؿد تػسق أـثر مـ
اؾساق افقفقد وافـصارى وافـاجقة واحدة ؾال يستقحش ادسؾؿ ؿؾة افسافؽغ.
وهذه ؿضقة يف ؽاية األمهقة ألن اإلكسان إذا رأى ـثرة االختالف واالؾساق وافتـازع وافتـاحر
وافبغضاء يصاب بـقع مـ افقحشة وبـقع مـ اإلحباط وإن ـان االحباط ال يـبغل أن يؽقن فف
شبقؾ إػ ؿؾب ادسؾؿ افذي يعرف ربف ظذ احلؼقؼة وحيسـ افظـ بربف شبحاكف وتعاػ ؾفـا ؾقف
تـبقف ظذ أن اإلكسان ال يستقحش ؿؾة افسافؽغ ؾافـاجقة واحدة مـ ثالث وشبعغ ؾرؿة.
افسابعة :أن احلؼ واحد ال يتعدد ،وهذا رد ظذ مـ يؼقفقن بـسبقة احلؼ  ،ؾقؼقفقن :ـقػ
حتتؽرون احلؼ فؽؿ وتزظؿقن أن ؽرـؿ فقس ظـدهؿ حؼ وأهنؿ ظذ ضالفة ؟ ف احلؼ كسبل
ؾلنت ترى ما أنت ظؾقف هق احلؼ وؽرك يرى أن ما هق ظؾقف هق احلؼ..وهؽذا.
يدل ظذ بطالن ذفؽ أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حا ذـر هذه افػرق وـؾفا مـ هذه األمة،
مـ أهؾ افؼبؾة يعـل مـ ادـتسبغ فإلشالم وفقسقا مـ اخلارجغ ظـف ـؾفا متقظدة بافـار
وافـاجقة واحدة ؾؼط ،ؾدل ذفؽ ظذ أن احلؼ واحد ال يتعدد وماذا بعد احلؼ إال افضالل.
افثامـة :أن هذه افػرق ـؾفا مـ هذه ادؾة ،ؾفل ؾرق إشالمقة ،وـؾفؿ مـ أهؾ ادؾة وأهؾ افؼبؾة،
يدل ظذ ذفؽ ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(( :وتػسق هذه األمة)) وظؾقف ،ؾال تدخؾ ؾقفؿ افػرق
ادـتسبة فإلشالم وهل ؿد خرجت مـف ،ـام شقليت تػصقؾف إن صاء اهلل.
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افتاشعة :احلرص ظذ معرؾة شامت وخصائص افػرؿة افـاجقة فؾتشبث هبا ،وفذفؽ جاء يف هذا
احلديث أن افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ مل يسلخقا ظـ مسافؽ همالء افزائغغ واهلؾؽك إكام
شلخقا ظـ افـاجقة ،وهذا يدل ظذ رضورة أن اإلكسان يسلل ويبحث ويتشبث بسامت
وخصائص وصػات افػرؿة افـاجقة فقسؾؽ شبقؾفؿ فعؾ اهلل أن حيؼه يف زمرهتؿ وهذه ؿضقة
مفؿة جدا يف ؾؼف هذا احلديث.
افعاذة :أجضا هـاك ؾائدة أخرى مفؿة جدا وهل :أن األصؾ يف ادسؾؿ هق افسس ظؾقف ،وذفؽ
أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مل يبغ أشامء افػرق اهلافؽة ومل يسلل ظـفا افصحابة رضقان اهلل
ظؾقفؿ،ؾافصحابة إكام شلخقا ظـ افـاجقة ؾؼط ،ؾاألصؾ هق افسس ظذ ادسؾؿ ادخطئ ادخافػ ،
وؿد ـان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل((:ما بال أؿقام) ( .))..
وهذه ادسلخة ؾقفا تػصقؾ ،ؾفـاك ؿد حيتاج إػ بقان شبقؾ ادجرمغ فؾحذر مـف وفؾتحذير مـف
إذا ـان رضره متعدنّي يا إػ ؽره ويشؽؾ خطرا ظذ اآلخريـ ،ؾػقفا تػصقؾ شقليت افؽالم ظؾقف،
فؽـ األصؾ هق افسس ظذ ادسؾؿ ،ومـ افؾطائػ أن حديث افرجؾغ افذيـ يعذبان يف
ؿزهيام( ) ؿد تعؿد افرواة ظدم ذـرمها مـ باب افسس ظؾقفام ،وألن األصؾ يف مثؾ هذا ظدم
افػضقحة وهذا مـفج ذظل شـل شؾػل جيب أن يسؾؽ.

( ) أي :ما حاذلم وشأهنم .وقد وردت ىذه العبارة ِف أحاد ث كثرية منها ما ىو ِف الصحيحني.
اس ِة
( ) رواه البخاري -كتاب الوضوء-باب ما جاء ِف غس البول )54 /1(218ومسلم -كتاب الطهارة-بَ ُ
اب الدَّلي ِ َعلَى ََنَ َ
الْب وِل ووج ِ
وب َاِل ْستِْب َر ِاء ِمْنوُ.)240 /1(292 .
َ ْ َُ ُ
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وـذفؽ افرجؾ األنصاري افذي ختاصؿ مع افزبر يف ذاج احاء واظسض ظذ حؽؿ افـبل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼال":إكف ابـ ظؿتؽ"( ) حا حؽؿ فف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وهق مـ
األنصار ومـ افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ ومل يذـر اشؿف ،ألن هذا مـ باب افسس ،واألصؾ
افسس ظذ ادخطئ.
ويبغ اخلطل وحيذر مـف ،أما األشامء واألصخاص ؾاألصؾ ؾقفا افسس إال إذا
كعؿ ،ت نّيُبغ ادخافػة نّي
ـاكت ادصؾحة تؼتيض إصفاره واإلظالن باشؿف ؾفذا راجع إػ ادصؾحة افؼظقة إذا ـان رضره
متعدنّي يا ،ـام شبؼ.
احلادية ظؼة :احلرص ظذ مػارؿة ادذاهب افباضؾة ،واحلذر مـ االكتساب إفقفا أو تزيغ باضؾفا
ـام ؿال ظز وجؾ(:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [األنعام]55:
وفذفؽ ـان حذيػة ريض اهلل ظـف يسلل ظـ افؼ خماؾة أن يدرـف وخماؾة أن يؼع ؾقف ،ؾال بلس
أن يعرف اإلكسان مسافؽ افزائغغ ،وأشباب هذه ادسافؽ وخطقرة ذفؽ بضقابط معقـة،
شقليت افؽالم ظؾقفا يف حقـف إن صاء اهلل.
افثاكقة ظؼة :بذل اجلفد واشتػراغ افقشع يف دظقة افـاس إػ كبذ افػرؿة وجماكبة أشباهبا  ،ؾامدام
أن افػرؿة ذ وظذاب  ،وحذر اهلل ظز وجؾ مـفا يف افؼرآن ،وحذر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
مـفا ؾنكف جيب أن يؽقن مـ أوفقيات ضؾبة افعؾؿ وافدظاة وافـاصحغ وادصؾحغ هق دظقة
( ) رواه البخاري -كتاب الصلح -باب إذا أشار اإلمام بالصلح فأىب ،حكم عليو باحلكم البني )187 /3(2708ومسلم-
ِ ِِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم.)1829 /4(2357
اب ُو ُجوب اتِّربَاعو َ
كتاب الفضائ  -بَ ُ
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افـاس إػ كبذ افػرؿة ،وـؾ األشباب افتل تمدي إفقفا ،وإػ االختالف وافشحـاء وافتباؽض بغ
ادسؾؿغ.
افثافثة ظؼة :احلرص ظذ اجتامع ـؾؿة ادسؾؿغ وظذ مجاظتفؿ وهذا ملخقذ مـ أوصاف
افػرؿة افـاجقة حقـام ؿال(( :اجلامظة)) وحث ظؾقفا افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ؾفذا يدل ظذ
احلرص ظذ اجتامع افؽؾؿة؛ ألن اجلامظة ضد افػرؿة ،وأهؾ افسـة واجلامظة إكام ُش نّيؿقا أهؾ افسـة
مؼابؾ أهؾ افبدظة  ،واجلامظة مؼابؾ أهؾ افػرؿة واالختالف ،ؾاجلامظة هدف ومؼصد ذظل
ألهؾ افسـة واجلامظة ،اجتامع افؼؾقب واجتامع افصػ واجتامع افؽؾؿة واجتامع األمة ظذ احلؼ
وهذا مما دل ظؾقف هذا احلديث افؼيػ .
افرابعة ظؼة :معرؾة ادقزان افدؿقؼ افذي تقزن بف هذه افػرق مـ حقث اجلؿؾة ومـ حقث
يسؿفا ظؾقف
اإلؾراد ،ؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حا بغ هالك أـثر األمة وكجاة افػرؿة افـاجقةمل ِّ
افصالة وافسالم إكام هداكا إػ مقزان دؿقؼ ال يتغر وال يتبدل ،كزن بف اجلامظات واألؾراد يف ـؾ
زمان ومؽان وهذا ادقزان يصؾح يف ـؾ زمان ومؽان وهق ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ (( :مـ
ـان ظذ مثؾ ما أنا ظؾقف وأصحايب))ؾافػرؿة افـاجقة هل مـ ـان ظذ مثؾ ماظؾقف افـبل صذ اهلل
نّيلد بام ـان ظؾقف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وأصحابف
ظؾقف وشؾؿ وأصحابف ،ؾؿـ اجتفد يف افت نّي
يف افعؼقدة ويف مصدر افتؾؼل ويف مـفج االشتدالل ويف افعبادة ويف األخالق ويف افسؾقك ويف
مجقع افـقاحل ؾفق مـ افػرؿة افـاجقة ،وبؼدر خمافػتف حا ـان ظؾقف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
وأصحابف بؼدر تؼصره وبعده وخمافػتف فؾػرؿة افـاجقة .
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اخلامسة ظؼة :أن حؽؿ ادـتسبغ إػ هذه افػرق افثالث وافسبعغ أو افثـتغ -ظذ ؿقل
اجلؿفقر  -هق حؽؿ مرتؽب افؽبرة وهق أهنؿ حتت ادشقئة ألهنؿ مجقعا مـ أهؾ افؼبؾة -ـام
تؼدم -وفقسقا خارجغ مـ دائرة اإلشالم ومـ ـان خارجا مـ دائرة اإلشالم ؾال يعد مـ
افثالث وافسبعغ ؾرؿة ،ـام أخرج افعؾامء اجلفؿقة مـ افػرق ظذ اختالف أهؾ افعؾؿ يف هذه
ادسلخة فؽـ افراجح أن ادؼصقد بافثـتغ وشبعغ ؾرؿة هذه افػرق مـ أمة اإلجابة افتل أجابت
افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾفؿ مـ ادسؾؿغ وهؿ مـ أهؾ افؼبؾة وحؽؿفؿ حؽؿ مرتؽب
افؽبرة ؾفؿ حتت ادشقئة إن صاء ظاؿبفؿ اهلل ظز وجؾ بام أحدثقه مـ بدع ثؿ خيرجفؿ مـ افـار،
وإن صاء ظػا ظـفؿ شبحاكف بلي وشقؾة مـ وشائؾ افعػق ادعروؾة مـ افشػاظة وؽرها مـ
مقاكع إكػاذ افعذاب افقشائؾ وهذا يبغ أن معـك ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ((:ـؾفا يف افـار إال
واحدة)) أهنا متقظدة بافـار ومستحؼة فدخقهلا ال اخلؾقد ؾقفا ،مع أهنا ؿد ال تدخؾ فقجقد
مقاكع إكػاذ افقظقد يف أؾرادها ،وهذه مثؾ تقظد اهلل آـؾ افربا وافؼاتؾ وؽرمها مـ أصحاب
افؽبائر بافؾعـ وافـار مع أن ذفؽ ال يعـل ذفؽ افدخقل ؾضال ظـ اخلؾق يف افـار.
وهذا هق افذي أصؽؾ ظذ ابـ حزم ؾضعػ احلديث ألجؾ هذا افؾػظ ألنف ؾفؿ مـف أهنا ـؾفا
يف افـار يعـل أهنا خمؾدة يف افـار وهذا فقس بصحقح ،ويقضحف ما يع:
افسادشة ظؼة :أن هذا احلديث مـ أحاديث افقظقد وهل تابعة فؾـؼطة افتل ؿبؾفا ،وافؼاظدة يف
كصقص افقظقد أهنا متر ـام جاءت وال يتعرض دعـاها ،بؾ يؼال :هؽذا ؿال اهلل وؿال رشقفف
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وكسؽت ،وهذا مذهب ـثر مـ افسؾػ ،ـامفؽ وؽره ،وهذا أبؾغ يف افزجر ،ألن تلويؾفا يبطؾ
مػادها مـ وؿقع افزجر يف افـػقس) ( .
افسابعة ظؼة :افبشارة ببؼاء هذه افػرؿة افـاجقة إػ ؿقام افساظة وهذه بشارة ظظؿك ،اإلكسان
وافغؿ حا يرى مـ ـثرة افباضؾ فؽـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ نّي
بؼ يف
اهلؿ
نّي
ؿد يصقبف رء مـ نّي
احلديث اآلخر افذي ذـر ؾقف بعض خصال افػرؿة افـاجقة ؾؼال (( :ال تزال ضائػة مـ أمتل
طاهريـ ظذ احلؼ ال يرضهؿ مـ خذهلؿ وال مـ خافػفؿ حتك يليت أمر اهلل وهؿ ـذفؽ )).
( )
ؾفذه بشارة مـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن افػرؿة افـاجقة افطائػة ادـصقرة هل باؿقة إػ ؿقام
افساظة ،وأن افـاس بغ خمافػ ِّ
وخمذل وفؽـ تؾؽ ادخافػة وذفؽ افتخذيؾ فـ يرضهؿ بقء؛
وظؾقف ؾال يبؼك ظذ ادسؾؿ إال افبحث ظـفؿ وظـ شامهتؿ وخصائصفؿ فقـضؿ إػ مجاظتفؿ
وشقادهؿ فقحؼ يف زمرهتؿ ،واهلل ادستعان.
هذه بعض افػقائد ادستـبطة مـ هذا احلديث افعظقؿ.

(

) التوضيح الرشيد ِف شرح التوحيد (ص.)271 :

(

) رواه صحيح البخاري -كتاب اِلعتصام -باب قول النيب صلى اهلل عليو وسلمِ« :ل تزال طائفة من أميت ظاىر ن على احلق»
اتلون وىم أى العلم "  )101 /9(7311ومسلم[واللفظ لو] -كتاب اإلمارة -باب قولو صلى اهلل عليو وسلمِ« :ل تزال طائفة

من أميت ظاىر ن على احلق ِل ضرىم من خالفهم» .)1523 /3( 1920



