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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وكفى  ،وسالـ على عباده الذين اصطفى
أما بعد:
فػػال أ ػػن أف حػػدياا مػػن أحاديػػف ادللػػطفى صػػلى اهلل عل ػػو وسػػل نػػد أشػػذ ح ػ ا مػػن االس ػ اؿ
واخلػػالؼ إف مػػن ح ػػف اإلثبػػا أو مػػن ح ػػف الفه ػ وال وج ػػو ماػػم مػػا ونػػال حلػػديف االف ػًتاؽ ،أعػػٍت
احلديف الذي أشرب ف و النيب صلى اهلل عل و وسل أف أم ػو سػ فًتؽ إأ أكاػن مػن سػبعُت فننػذ ،والػذين
يعنؼ عند كاَت من الناس حبديف (الفننذ الناج ذ).
فلقد تعدد موانف العلماء والدعاة والوعاظ وغَتى يف ىذا احلديف ،ونبم أف أذكػن ارراء حػوؿ
ىذا احلديف ال بد يل من أف أنػف عنػد ب ػاف خنهجػو وح ػ أ مػذ أىػم احلػديف عل ػو ،ومػن سػرعن
على مونف النافُت لو مب نا وجهذ نظنى  ،مونف ادلاب ُت لو ،وتوج هه دلعنػاه ،وأشػ بب ػاف مونػف
العالمذ ال ه د السع د زلمد سع د رمضاف البوطي منو ووجو ترويلو لو.
أوال  :تخريج الحديث وقول المحدثين في درجته:

روي حديف االفػًتاؽ مػن حػديف عػدد مػن اللػاابذ  ،بعػط طننػو وصػل حػد ال ػهنة ،شلػا حػدا
ب ػػبعط ادل ػ حللُت باحل ػػديف إأ احل ػ عل ػػى احل ػػديف ب ػػال واتن ،وس ػػرعن  -يف عجال ػػذ  -للل ػػاابذ
النواة ،ومن أشن حديف كم منه مػن أصػاا ادللػنفا ادل ػهورة ،ولػن أىلػَت إأ مػن أشنجػو مػن
أصاا ادللنفا اليت مل تبلغ حد ال هنة .فرنوؿ:
 -0ح ػػديف أي ىني ػػنة ره ػػي اهلل عنػ ػػو " :افًتن ػ ػ ال هػ ػػود علػ ػػى إحػ ػػدف وسػ ػػبعُت فنن ػػذ ،وافًتن ػ ػ
النلارف على اثن ُت وسبعُت فننذ ،وتفًتؽ أميت على ثالث وسبعُت فننذ"
رواه أمحد ،وأبو داود ،والًتمذي ،وابن ماجو ،وابن حباف ،واحلاك .
ناؿ الًتمذي" :حسن صا ح"
ول س يف احلديف زيادة ":كلها يف النار إال واحدة "!
وىذا احلديف ىو أصح حديف ينوف يف االفًتاؽ.
 - 5حػػديف معاويػػذ بػػن أي سػػف اف رهػػي اهلل عنهمػػا" :أال إف مػػن كػػاف نػػبل مػػن أىػػم ال ػػا
افًتنػوا علػػى ثناػػُت وسػػبعُت ملػػذ ،وإف ىػػذه ادللػػذ سػ فنؽ علػػى ثػػالث وسػػبعُت :ثن ػػاف وسػػبعوف يف النػػار،
وواحدة يف اجلنذ وىي اجلماعذ"،وف ػو زيػادة "وإنػو سػ من مػن أمػيت أنػواـ اػارف ػ تلػه اءىػواء كمػا
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ي جارف ال لب للاحبو" أو"ال لب بلاحبو ال يبقػى منػو عػنؽ وال مفلػم إال دشلػو" وىػذا لفػ أي
داود يف سننو.
رواه أبو داود من طنيق أي ادلحلَتة وبق ذ بن الول د .
وأمحد يف مسنده والدارمي يف سننو عن أي ادلحلَتة.
واحلاك يف ادلس درؾ على اللا اُت من طنيق احل بن نافال.
كله احل بن نافال وأبو ادلحلَتة عبد القدوس بن احلجا وبق و بن الول د عن صفواف نػاؿ حػدثٍت
أزىن بن عبد اهلل عن أي عامن عبد اهلل بن حلي عن معاويذ منفوعا
"أزىػػن" ت ل ػ ف ػػو أبػػو داود وذكػػنه ابػػن اجلػػارود يف الضػػعفاء ،وأورده الػػذىيب يف دي ػواف الضػػعفاء ،ومل
يوثقو سوف العجلي ،وناؿ ابن سعد":نل م احلديف".
 - 0حػػديف عبػػد اهلل بػػن عمػػنو رهػػي اهلل عنهمػػا " :إف بػػٍت إس ػنا م تفنن ػ علػػى ثن ػػُت وسػػبعُت
ملذ ،كله يف النار إال ملذ واحدة ،نالوا  :ومن ىي يا رسوؿ اهلل ؟ ناؿ  :ما أنا عل و وأصااي " .
رواه الًتمذي ،واحلاك  ،من طنؽ عن عبػد الػنمحن بػن زيػاد بػن أنعػ اءفنيقػي عػن عبػد اهلل بػن ي يػد
عن عبد اهلل بن عمنو .
"عبد النمحن بن زياد اءفنيقي :نػاؿ عنػو ابػن عػدي " :عامػذ حدياػذ ومػا ينويػو ال ي ػابال عل ػو" ونػاؿ
عنو أبو احلسن ابن القطاف" :واحلق ف و أنو هع ف ل انة رواي و ادلن نا ".
 - 4حديف أنس بن ماله رهي اهلل عنو:
أ  -رواه ابن ماجو عػن ى ػاـ بػن عمػار حػدثنا الول ػد بػن مسػل حػدثنا اءوزاعػي حػدثنا ن ػادة عػن
أنس ،ولفظو" :إف أميت س فًتؽ على اثن ُت وسبعُت فننذ كلها يف النار إال واحدة وىي اجلماعذ".
وف و "ى اـ بن عمار" ناؿ احلاف ابن حجن عنو " :صدوؽ كرب فلار ي لقن".
وعنعنذ "ن ادة" وىو مدلس.
 ورواه أمحد :عن وك ال عن عبد الع ي بن ادلاج وف عن صدنذ بن يسػار عػن زيػاد عػن أنػس،ولفظو":إف بٍت إسنا م ند افًتن على ثن ُت وسبعُت فننػذ ،وأنػ تفًتنػوف علػى مالهػا ،كلهػا يف النػار،
إال فننذ".
وف ػػو زيػػاد النمػػَتي نػػاؿ عنػػو ابػػن حبػػاف  ":من ػػن احلػػديف يػػنوي عػػن أنػػس أىل ػ اء ال ت ػػبو حػػديف
الاقا ال هجوز االح جا بو".
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 ورواه أمحد عن حسن عن ابن ذل عذ حدثنا شالد بػن ي يػد عػن سػع د بػن أي ىػالؿ عػن أنػسمنفوعا ،وزاد يف آشنه" :نالوا :يا رسوؿ اهلل من تله الفننذ؟ ناؿ  :اجلماعذ اجلماعذ".
ابن ذل عذ :هع ف.
وسعد بن أي ىالؿ :عاصن أنسا ومل يسمال منو فنواي و عنو تعد إرساال شف ا .
 - 2حديف عوؼ بن ماله رهي اهلل عنو" :افًتن ال هود على إحػدف وسػبعُت فننػذ فواحػدة يف
اجلنذ وسػبعوف يف النػار ،وافًتنػ النلػارف علػى ثن ػُت وسػبعُت فننػذ فىحػدف وسػبعوف يف النػار وواحػدة
يف اجلن ػػذ ،وال ػػذي نف ػػس زلم ػػد ب ػػده ل ف ػػًتنن أم ػػيت عل ػػى ث ػػالث وس ػػبعُت فنن ػػذ واح ػػدة يف اجلن ػػذ وثن ػػاف
وسبعوف يف النار ،ن م يا رسوؿ اهلل من ى ؟ ناؿ اجلماعذ".
رواه اب ػػن ماج ػػو م ػػن طني ػػق عب ػػاد ب ػػن يوس ػػف  ،ح ػػدثنا ص ػػفواف ب ػػن عم ػػنو  ،ع ػػن راىل ػد ب ػػن س ػػعد،
عن عوؼ بن ماله.
ن ػ ػػاؿ البوص ػ ػػَتي" :ى ػ ػػذا إس ػ ػػناد ف ػ ػػو مق ػ ػػاؿ ،راىل ػ ػػد ب ػ ػػن س ػ ػػعد  ،ن ػ ػػاؿ ف ػ ػػو أب ػ ػػو ح ػ ػػا  :ص ػ ػػدوؽ،
وعباد بن يوسف مل خين لو أحد سوف ابن ماجو ،ول س لو عنده سوف ىذا احلديف ،ناؿ ابن عدي
روف أحاديف تفند ا ،وذكنه ابن حباف يف الاقا  ،وباني رجاؿ اإلسناد ثقا ".
 - 6حديف عمػنو بػن عػوؼ ادلػ ي رهػي اهلل عنػو" :إال أف بػٍت إسػنا م افًتنػ علػى موسػى علػى
إحدف وسبعُت فننذ كلها هالذ إال فننذ واحدة اإلسالـ ومجاع ه  ،وأهنػا افًتنػ علػى ع سػى بػن مػن
على إحدف وسبعُت فننذ كلهػا هػالذ إال فننػذ واحػدة اإلسػالـ ومجػاع ه  ،إهنػ ي ونػوف علػى اثن ػُت
وسبعُت فننذ كلها هالذ إال فننذ واحدة اإلسالـ ومجاع ه ".
رواه احلػػاك  :مػػن طنيػػق إباع ػػم بػػن أي أويػػس عػػن كاػػَت بػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػنو بػػن عػػوؼ عػػن أب ػػو
عن جده.
وند ناؿ احلاك عن ىذا احلديف بعد رواي و" :تفند بو كاَت بن عبد اهلل وال تقوـ بو احلجذ".
 - 7حػػديف أي أمامػػذ رهػػي اهلل عنػػو" :تفننػ بنػػو إسػنا م علػػى سػػبعُت فننػػذ ،فواحػػدة يف اجلنػػذ،
وسا نىا يف النار ،ول يدف ىذه اءمذ عل ه واحدة ،فواحدة يف اجلنذ ،وسا نىا يف النػار" فقلػ  :فمػا
ترمني ؟ فقاؿ  ":عل ه بالسواد العظ ".
رواه ابن أي ىل بذ عن نطن بن عبد اهلل.
والطػرباي يف ال بػػَت مػػن طنيػػق محػػاد بػػن زيػػد ،ومػػن طنيػػق داود بػػن أي السػػل ه ،ونػني بػػن ح ػػاف،
وسل بن زرين.
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كله نطن ومحاد بن زيد وداود ونني وسل  :عن أي غالب عن أي أمامذ.
وعلػػذ ىػػذا احلػػديف أف أكاػػن الػػنواة عػػن أي غالػػب عػػن أي أمامػػذ إ ػػا رووا حدياػػو يف ىلػػرف اخلػػوار
وأهن ىلن ن لى  ...اخل !
 - 8حديف سعد بن أي وناص رهي اهلل عنو " :افًتنػ بنػو إسػنا م علػى إحػدف وسػبعُت ملػذ،
إف أميت س فًتؽ على مالها ،كلها يف النار إال واحدة ،وىي اجلماعذ".
رواه الب ار وغَته من طنيق موسى بن عب دة عن عبػد اهلل بػن عب ػدة ،عػن عا ػذ بنػ سػعد بػن أي
ناص عن أب ها.
نػػاؿ البػ ار" :ال نعلمػػو يػنوف عػػن سػػعد إال مػػن ىػػذا الوجػػو ،وال نعلػ روف عبػػد اهلل بػػن عب ػػدة ،عػػن
عا ذ ،عن أب ها إال ىذا احلديف".
و""موسى بن عب ده"" :من ن احلديف".
أقوال العلماء في درجته:

ناؿ الس د ال اي يف (نظ ادل ناثن):
أورده يف اجلػػامال اللػػحلَتن مػػن حػػديف اءربعػػذ أصػػاا السػػننن ،عػػن أي ىنيػػنة زاد ادلنػػاوي يف
(ال سَت) برسان د ج دة.
(نل ) وأشنجو أيضا من حدياو أمحد واحلاك .
وأورده ف و يف اجلامالن أيضا من حديف الًتمذي عن عبد اهلل بن عمنو بن العاص.
وأشنجو أمحد وأبو داود من حديف معاويذ بن أي سف اف.
وأشنجو عبد بن مح د يف مسنده من حديف ،سعد بن أي وناص.
وأشن احلاك يف ادلس درؾ والطرباي يف ال بَت عن ،كاَت بن عبد اهلل بن عمنو بن عوؼ بن ماله
عن أب و عن جده منفوعا.
وأشنجو أمحد عن أنس منفوعا.
وأشنجو ابن أي عاص عن علي .
وأشن عبد النزاؽ يف ملنفو عن معمن عػن ،ن ػادة نػاؿ :سػرؿ النػيب صػلى اهلل عل ػو وسػل عبػد اهلل
بن سالـ :على كػ تفننػ بنػو إسػنا م؟ نػاؿ :علػى واحػدة أو اثن ػُت وسػبعُت فننػذ ،نػاؿ :وأمػيت أيضػا
س فًتؽ ماله أو ي يدوف واحدة كلها يف النار إال واحدة.
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فهذا حديث كما تنف وارد من عدة طنؽ برلفاظ سل لفذ ،ولو ألفاظ أشن ،ونػد أشنجػو احلػاك مػن
عدة طنؽ ،وناؿ :ىذه أسان د تقوـ ا احلجذ .وناؿ ال ين العناني :أسان ده ج اد.
ويف (ف ط القدين) أف الس وطي عده من ادل واتن ،ومل أره يف اءزىار.
ويف ىلػػنع عق ػػدة السػػفاريٍت مػػا نلػػو :وأمػػا احلػػديف الػػذي أشػػرب النػػيب صػػلى اهلل عل ػػو وسػػل أف أم ػػو
س ػ فًتؽ إأ ثػػالث وسػػبعُت فننػػذ واحػػدة يف اجلنػػذ واثن ػػاف وسػػبعوف يف النػػار ،فػػنوي مػػن حػػديف أمػػَت
ادلػػنمنُت علػػي بػػن أي طالػػب ،وسػػعد بػػن أي ونػػاص ،وابػػن عمػػن ،وأي الػػدرداء ،ومعاويػػذ ،وابػػن عبػػاس،
وجػػابن ،وأي أمامػػذ ،وواثلػػذ ،وعػػوؼ بػػن مالػػه ،وعمػػنو بػػن عػػوؼ ادلػ ي  00صػػااب ان ،ف ػػم ىػػنالء
نالوا" :واحدة يف اجلنذ" وىي اجلماعذ ،ولف حديف معاويذ ما تقدـ فهو الذي ينبحلي أف يعوؿ عل و،
دوف احلديف ادل ذو علػى النػيب صػلى اهلل عل ػو وسػل اىػػ .ينيػد بػو حػديف العق لػي وابػن عػدي عػن
أنس "تفًتؽ أميت على سبعُت أو إحػدف وسػبعُت فننػذ كلهػ يف اجلنػذ إال فننػذ واحػدة" ن ػم :يػا رسػوؿ
اهلل مػػن ىػ ؟ نػػاؿ" :ال نادنػػذ ،وىػ القدريػػذ" ويف لفػ " :تفػػًتؽ أمػػيت علػػى بضػػال وسػػبعُت فننػػذ كلهػػا يف
اجلنذ إال فننذ واحػدة وىػي ال نادنػذ" ونػد أورده ابػن اجلػوزي يف (ادلوهػوعا ) يف ك ػا السػنذ وتبعػو يف
(الآللئ) وناؿ ابن ت م ذ :ال أصم لو بم ىو موهوع كذ باتفاؽ أىم العل باحلديف.
هذا وند هعف ىذا احلديف ابن ح ـ ،وغم ابػن ت م ػذ يف صػا و بػىعنا

ال ػ مُت عػن خنهجػو،

مال أنو ينف صا و ،فقاؿ " :فمن كفن الان ُت والسبعُت فننذ كله فقد شالف ال ا والسنذ وإمجػاع
اللػػاابذ وال ػػابعُت ذل ػ بىحسػػاف ،مػػال أف حػػديف "الان ػػُت والسػػبعُت فننػػذ" ل ػ س يف اللػػا اُت ،ونػػد
هعفو ابن ح ـ وغَته ،ل ن حسنو غَته أو صااو ،كما صااو احلاك وغَته،ورواه أىم السػنن مػن
طنؽ ،ول س نولو "ثن اف وسبعوف يف النار وواحدة يف اجلنذ" بػرعظ مػن نولػو تعػاأ "إف الػذين يػركلوف
أم ػواؿ ال ػػامى لمػػا إ ػػا يػػركلوف يف بطػػوهن نػػارا وس لػػلوف سػػعَتا" ونولػػو "ومػػن يفعػػم ذلػػه عػػدوانا
و لما فسوؽ نلل و نارا وكاف ذله على اهلل يسَتا" .وأماػاؿ ذلػه مػن النلػوص اللػنخذ بػدشوؿ مػن
فعم ذله النار ومال ىذا فال ن هد دلعُت بالنار ،إلم اف أنو تػا أو كانػ لػو حسػنا زلػ سػ اتو
أو كفػػن اهلل عنػػو بلػػا ب أو غػػَت ذلػػه كمػػا تقػػدـ ،بػم ادلػػنمن بػػاهلل ورسػولو باطن ػا و ػػاىنا الػػذي نلػػد
اتباع احلق وما جاء بو النسوؿ إذا أشطر ومل يعنؼ احلػق كػاف أوأ أف يعػذره اهلل يف ارشػنة مػن ادل عمػد
العػػامل بالػػذنب ،فػػىف ىػػذا عػػاص مسػ اق للعػػذا بػػال ريػػب ،وأمػػا ذلػػه فلػ س م عمػػدا للػػذنب بػػم ىػػو
سلطئ واهلل ند ااوز ذلػذه اءمػذ عػن اخلطػر والنسػ اف" ،ونػاؿ نبػم ذلػه"وإذا نػاؿ ادلػنمن "ربنػا اغفػن لنػا
وإلشواننػػا الػػذين سػػبقونا باإلكاف"يقلػػد كػػم مػػن سػػبقو مػػن نػػنوف اءمػػذ باإلكػػاف وإف كػػاف نػػد أشطػػر
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يف ترويم ترولو فمالف السنذ ،أو أذنب ذنبا فىنو من إشوانو الذين سبقوه باإلكػاف ف ػدشم يف العمػوـ،
وإف كاف من الان ُت والسبعُت فننذ ،فىنو ما من فننذ إال وف ها شلق كاَت ل سوا كفارا بػم مػنمنُت ،فػ ه
ه ػػالؿ وذن ػػب يس ػ اقوف ب ػػو الوع ػػد كم ػػا يس ػ اقو عل ػػاة ادل ػػنمنُت ،والن ػػيب ص ػػلى اهلل عل ػػو وس ػػل مل
خيػػنجه مػػن اإلسػػالـ بػػم جعله ػ مػػن أم ػػو ،ومل يقػػم إهن ػ خيلػػدوف يف النػػار فهػػذا أصػػم عظ ػ ينبحل ػي
مناعاتو".
وند أورده ال وكاي يف الفوا د اجملموعذ وناؿ( :زيادة "كلها يف النار" ال تلح منفوعذ وال مونوفذ).
ثانيًا  -قول النافين للحديث:

تعن كاَت من ادلعاصنين لنفي ىذا احلديف وعدـ نبولو مسػ دلُت علػى ذلػه تػارة بالنقػد الػداشلي
للاديف  ،ونلذ منه تعنه لنقد أسان ده ورواي و ودفعها.
أ – أما من ح ف اإلسػناد فقػد اع مػدوا يف ردىػ ب ػ م ر ػ س علػى اجلػنوع ادلوجهػذ لنواتػو وذلػه
ب نػػاوؿ كػػم إسػػناد علػػى حػػدة ،وىػػو بػػذله تن ػػب عػػن مػػنها اثػػدثُت القػػا علػػى أسػػاس أف ال خ ػ
علػػى حػػديف إال بعػػد مجػػال طننػػو وىل ػواىده ،ءف الضػػعف اث مػػم الناجػػال إأ جػػنع الػػنواة مػػن جهػػذ
الضػػب أو إأ انقطػػاع شفػػي يف السػػند (تػػدل س ،أو إرسػػاؿ شفػػي) إ ػػا هجػػرب ب عػػدد روايػػا احلػػديف
وسلارجػػو  ،ءنػػو مػػا كػػاف خي ػػى مػػن عػػدـ احلفػ والضػػب ينػػدفال بػػورود م ابعػػا أو ىلػواىد للاػػديف
ف ػف ونػػد تػوافن ذلػذا احلػديف ماػػم ىػػذا العػػدد ال بػَت مػن الطػػنؽ واءسػػان د ،لػذله نػػاؿ ابػػن كاػػَت يف
"ال فسَت"" :طننو ي د بعضها بعضا".
نل  :وك مػن حػديف اسػ دؿ بػو ىػنالء وأماػاذل  ،ذكػن ف ػو علػم أكاػن شلػا ذكػن يف ىػذا احلػديف
ومل ت عدد طننو وىلواىده بادلقدار احلاصم يف ىذا احلديف ،ومال ذله ح موا بلالح ها لالح جا ،
وعملوا ا ،بم صنحوا بلا ها.
 ومػػنه مػػن تلقػػف محلمػ ابػػن ت م ػػذ برنػػو لػ س سلنجػا يف اللػا اُت (البمػػاري ومسػػل ) وبػػٌتعل و ،علمػا بػرهن تعػاموا تلػنيح ابػن ت م ػذ ب لػا او بعػد ذلػه ،إف البمػاري ومسػلما رمحهمػا اهلل
تعػػاأ مل يسػ وعبا يف ك اب همػػا مج ػػال اللػػا ح ومل يػػدع ا ذلػه ،بػػم إهنمػػا مل ي ػمنجا بعػػط اءحاديػػف
اليت نص العلماء على تواتنىا.
 أما من جهذ النقد الداشلي (نقد ادلنت) فقد اع مدوا على معاره و برحاديف وآيا وحجاعقل ذ ،من ذله نوذل :
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 إف حديف االفًتاؽ ينايف ويعػار نولػو تعػاأ (كنػ ش ػػن أم رػذ أشنجػ للنػاس) ونولػو سػباانو:(وكػػذله جعلنػػاك أمػػذ وسػػطا) ءف ىػػذه اريػػا تقػػنر أف ىػػذه اءمػػذ ىػػي شػػَت اءم ػ  ،وأهنػػا اءمػػذ
الوس ؛ أي اءفضم واءعدؿ ،وأمػا حػديف االفػًتاؽ فىنػو يقػنر أف ىػذه اءمػذ ىػي ىلػن اءمػ وأكانىػا
ف نذ وفسادا وافًتانا.
 وكما إف حديف أي موسى رهي اهلل عنو (أميت ىذه أمذ منحومػذ لػ س عل ػهػا عػذا يف ارشػنةعػػذابػها يف الػػدنػ ا الفػػنت وال ػ الزؿ والق ػػم) والػػذي حس ػنو احلػػاف ابػػن حجػػن وغػػَته .يعػػار ح ػػديف
االفًتاؽ الػمنذف بعدـ رمحذ ىذه اءمذ ،وأف عذا ا يف الدن ا ،وىي ناج ذ يوـ الق امذ.
ون ػػد ب ػػالغ بعض ػػه يف النف ػػي والنق ػػد إأ أف وص ػػم ب ػػو احل ػػد إأ الطع ػػن بالل ػػا اُت م ػػدع ا خ ػنيا
ال مُت لو.
ثالثًا  -المثبتون للحديث:

من ادلالح أف أكان دعاة السػلف ذ والوىاب ػذ ىبػوا ىبػذ رج رػم واح رػد دفاعػا عػن ىػذا احلػديف وإثباتػو
ودب ػوا يف سػػب م ذل ػػه اءحبػػاث وادلق ػػاال بػػم النس ػػا م اجلامع ػػذ وال ػػب ،ونػػم أف ا ػػد مونعػػا عل ػػى
ال ب ذ العن بوت ذ وموانال ال واصم االج ماعي ي بال ذلنالء الػدعاة إال وت لػ عػن ىػذا احلػديف بناسػبذ
وبحلَت مناسبذ ،وما غنهو من ذلػه إال أف يابػ أنػو ين مػي إأ الفننػذ الناج ػذ ،نػا ال( :نػن فقػ علػى
ال ا والسػنذ وعلػى مػنها السػلف)!! يبػٍت علػى ذلػه ت فػَته لسػا ن ادلسػلمُت ،ف ػم سلػالف ذلػ
ودلسل ه شار من ربقذ اإلسالـ.
وال أحػػب أف أط ػػم بقػػاال تلػػه ل ػ وعها وتواتنىػػا عػػنه  ،بػػم إنػػه ا مػػال أح انػػا بطفػػم تػػن يف
أحضاهن ال يعنؼ كوعو من بوعو فىذا بو خدثه حبديف الفننذ الناج ذ ...
رابعا  -موقف العالمة البوطي رحمه اهلل تعالى من حديث االفتراق:
ً

صػا علػى
لقد تناوؿ العالمذ البوطي رمحو اهلل تعاأ بناسبا عدة ىذا احلػديف ،ماب ػا صػا و بػم نا ا
ت ػواتنه ،ومػػن مب نػػا ادل ػناد منػػو وفػػق نظػػنة ترص ػ ل ذ فقه ػػذ تػػدؿ علػػى فه ػ دن ػػق يعػػرب عنػػو رمحػػو ادلػػوأ
بعبػػارا واهػػاذ ،وذلػػه يف ه ػوء النلػػوص اءشػػنف الدالػػذ علػػى شَتي ػذ ىػػذه اءمػػذ ،مػػال رفضػػو البػػُت
لػػدعوف أصػػاا كػػم مػػذىب أهنػ ىػ وحػػدى أصػػاا الفننػػذ الناج ػػذ ومػػن سػواى مػػن أىػػم النػػار،
فلنس مال إل و ماذا يقوؿ:

8

ود َعلى إِ ْحدى وس ْبعين فِرقَةةً وافْةتَةرقَ ِ
إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عل و وسل ناؿ« :افْةتَةرقَ ِ
ةت
ت الْيَة ُه ُ
ََ َ ْ
َ
َ
النَّصةةارى َعلةةى اثْةنَتَ ةةي ِن وسةةب ِ
ة
عين فِ ْرقَ ةةً» .ىػػذا احلػػديف
عين ف ْرقَ ةةً َوتَة ُْتَ ة ِر ُق أ َُّمتةةي َعلةةى ثَةةالَ َو َسة ْةب َ
ْ ََْ َ

ادل واتن.

وند رواه الًتمػذي ب يػادةُ « :كلُّهةْ فةي النَّةا ِر إِالَّ ِملَّةةً ِ
واحة َد ً» نػالوا :ومػن ىػي يػا رسػوؿ اهلل؟ نػاؿ:
ُْ

«ما أنا عل و وأصااي».

نل  :ىذه ال يادة ذا اللف ىي الوانعذ يف حديف ابن عمنو رهي اهلل عنهمان.
ناؿ :بعف اهلل س دنا زلمدا  إأ الناس مج عا فمنه مػن آمػن بػاهلل تعػاأ وأنػن لنب ػو زلمػد 
بالنسالذ ومنه من مل ينمن ،ف م مػن وجػد يف علػن رسػوؿ اهلل  وكػم مػن وجػد ف مػا بعػد إأ ن ػاـ

السػػاعذ مػػن أمػػذ رسػػوؿ اهلل  فهػػو مػػن (أمةةة الةةدعو مسػػلمُت كػػانوا أو غػػَت مسػػلمُت ،وأمػػا الػػذين
اس جابوا لو وأننوا بنبوتو فه من (أمة االستجابة .
وادلناد باءمذ يف نولو ( :وتفًتؽ أميت) أمذ الدعوة ال أمذ االس جابذ ،وعل و فىف ادلناد بػالفنؽ الػيت
تفػػًتؽ إل هػػا أم ػػو ىػػذه ىػػي اءديػػاف الباطلػػذ ال اػػَتة اخلارجػػذ عػػن ملػػذ اإلسػػالـ ،ول ػ س ادل ػناد ػػا الفػػنؽ
اإلسالم ذ من مع لذ ومنج ذ وجهم ذ وشوار ...
يدؿ على ذله أمناف اثناف:
 أولهمةةا :نولػػو  يف ال يػػادة الػػيت سػػانها الًتمػػذيُ « :كلُّهةةْ فةةي النَّةةا ِر إِالَّ ِملَّ ةةً ِ
واح ة َد ً» ونػػد
ُْ

علمػ أف ادللػػذ ىػػي الػػدين وال يعػػرب عنهػػا بالفننػػذ ،وملػػذ اإلسػػالـ ت ػػمم كػػم الفػػنؽ الػػيت ت ػػاثن ف هػػا
ءف أصاا الفنؽ على اش الفه منمنوف بوحدان ذ اهلل تعاأ.

 ثانيهمة ةةا :أف الن ػػيب  نػ ػػاؿ يف صػ ػػدر احل ػػديف« :افًتن ػ ػ ال هػ ػػود إأ إحػ ػػدف وسػ ػػبعُت فنن ػػذ

وافًتن النلارف إأ اثن ُت وسبعُت فننذ» ومق ضى بالغذ ادللطفى وكونػو حجػذ يف الب ػاف والفلػاحذ
أف يقابم كلمذ ال هود والنلارف ب لمذ ادلسلمُت ف قوؿ (وسػ فًتؽ ادلسػلموف إأ ث ر
ػالث وسػبعُت فننػذ)
ل نو عدؿ عن كلمذ (ادلسلمُت) وإ ا ناؿ «وس فًتؽ أمػيت إأ ث ر
ػالث وسػبعُت فننػذ» وادلػناد باءمػذ ىنػا
أمذ الدعوة ال أمػذ االسػ جابذ ،ومعػٌت «وسػ فًتؽ أمػيت» ،أي أمػذ الػدعوة« ،إأ ث ر
ػالث وسػبعُت فننػذ»،
أي إأ أدياف سل لفذ م نانضذ ىلىت ،والدل م النػاطق علػى ىػذا أنػو نػاؿ بعػد ذلػه« :كلهػ يف النػار إال
ملػػذ واحػػدة» ومل يقػػم (إال فننػػذ واحػػدة) ،كلهػػا يف النػػار إال ملػػذ واحػػدة ىػػي ملػػذ اإلسػػالـ ب ػػم ف ا ػػا،
ب ػػم مػػذاىبها ،ب ػػم أنوامهػػا ،اجلػػامال ادل ػػًتؾ ب نهػػا والػػذي هجعػػم ذلػػا ىويػػذ النمحػػذ مػػن اهلل سػػباانو وتعػػاأ
وهجعلها تدشم إأ بوابػذ النمحػذ اإلذل ػذ والواسػعذ أهنػا مج عػا لق ػ اهلل عػ وجػم وىػي تػنمن أف ال إلػو إال اهلل
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وأف زلمػػدا عبػػد اهلل ورس ػولو ،ىػػذا ىػػو ادلعػػٌت الػػذي نلػػده ادللػػطفى  فادلسػػلموف ال ػػوـ ب ػػم مػػذاىبه ،
الػيت يػدشلوف ػا غػدا يف رمحػذ اهلل

ب م فػننه  ،كلهػ يسػ ظلوف بظػم اإلكػاف بػاهلل ،كلهػ ذلػ ىويػا
ع وجم أال وىي ىلهادة أف ال إلو إال اهلل وأف زلمدا رسوؿ اهلل.
فهػػذا الفه ػ ل لم ػػذ اءم ػػذ يف ال ي ػػادة ال ػػيت س ػػانها الًتم ػػذي وآش ػػنوف ،ينس ػػج م ػػال س ػ اؽ احل ػػديف
وس ػػبانو ويف ػ ح س ػػب م ال واف ػػق واالنس ػػجاـ م ػػال اءحادي ػػف ال ا ػػَتة الػ ػػمنكدة ب ػػرف "م ػػن لق ػػي اهلل منمن ػػا
بوحدان و ال ي نؾ بو ىل ا دشم اجلنذ".
وإذف فىننا على النغ من ال اذين من الضالال والبدع اليت ونع ف ها الفنؽ ،ال ن فن أيا مػنه
ونسرؿ اهلل لنا وذل ادلحلفنة واللفح بػمنو وكنمو إنو أكنـ مسنوؿ.
و ػػذا القػػوؿ مػػن عالم نػػا ال ػػه د يظهػػن جل ػػا أنػػو رمحػػو اهلل اع مػػد مػػنها علمػػاء احلػػديف وعلمػػاء
أصوؿ الفقو يف ال عامم مال ىذا احلديف فهو:
أوال  :مل ي ػنفط احلػػديف ومل يقػػم بعػػدـ صػػالح و لالح جػػا بػػم عمػػم بػػو انسػػجاما مػػال القاعػػدة
القا لذ (إعماؿ الدل م مقدـ على إمهالو ،أو أوأ من إمهالو).
ثان ا :مجال بُت ما تومهو ادل ومهوف أنو تعار بػُت ىػذا احلػديف واريػا واءحاديػف اءشػنف الدالػذ
علػػى شَتيػػذ اءمػػذ ،واجلمػػال بػػُت اءدلػػذ ناعػػدة م فػػق عل هػػا عنػػد علمػػاء احلػػديف وأ مػػذ الفقػػو وأص ػولو،
ح ػػف نػػنروا أنػػو إذا وجػػد تعػػار بػػُت نلػػُت أو أكاػػن مػػن نلػػوص ال ػػا السػػنذ يلجػػر أوال إأ زلالػػذ
اجلمال لدفال ىذا ال عار  ،وبذله ي بُت أف ال عار احلاصػم ىػو تعػار م ػوى ولػ س حق ق ػا ،فػىذا
مل نػ م ن مػػن اجلمػػال بػػُت النلػػوص ومل نسػ طال فهػ كػػم نػػص منهػػا يف هػػوء الػػنص ارشػػن ان قلنػػا إأ
الباف يف اءصح مػن تلػه النلػوص فقػدمناه ،أو حبانػا عػن ادل قػدـ فعػددناه منسػوشا ،وح منػا علػى
ادل رشن برنو ناسخ.
وما وهاو العالمذ البوطي رمحو اهلل تعاأ مػن شػالؿ مػا تقػدـ ك ػن أف نفهمػو مػن كػالـ عػدد مػن
اء مذ ادل قدمُت ،ول ن ل س ذا الوهوع.
يقػوؿ اإلمػاـ الب هقػي يف ك ػا (االع قػاد)" :نػاؿ اهلل عػ وجػم (وال ت ونػوا كالػذين تفننػوا واش لفػوا
مػػن بعػػد مػػا جػػاءى الب نػػا ) ونػػد جػػاء ك ػػا اهلل السػػنذ إمجػػاع اللػػاابذ بىثبػػا مػػا أثب نػػاه مػػن
صفا اهلل ع وجػم ورؤي ػو وىلػفاعذ نب ػو وغػَت ذلػه ،فمػن نفػاه واش لػف ف ػو كػاف ذلػه اش الفػا بعػد
رلػػيء الب نػػذ ،ورد مػػن رد مػػا ورد ف ػػو مػػن السػػنذ الااب ػػذ جهالػػذ ف ػػو بل ومػػو إتبػػاع مػػا بلحلػػو منػػو وترويػػم مػػن
تروؿ ما ورد ف و من ال ا غَت سا غ يف ال نيعذ ،فال وجو لًتؾ الظاىن إال بالو أو با ىو أنػوف منػو
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واهلل يعلمنا من ذله بنمح و ،وي بو أف ي وف اش الؼ أمااذل أريد با روينا يف ىذا احلديف أنػو نػاؿ
(كله ػػا يف الن ػػار إال واح ػػدة وى ػػي اجلماع ػػذ) ويف ح ػػديف عم ػػنو ب ػػن ع ػػوؼ (إال واح ػػدة ى ػػي اإلس ػػالـ
ومجاع و) ويف حديف عبد اهلل بن عمػنو (إال واحػدة مػا أنػا عل ػو وأصػااي) وإ ػا أمجػال اللػاابذ علػى
مسا م اءصوؿ فىنو مل يند عن واحد منه شالؼ ما أىلننا إل و يف ىذا ال ا  ،فرما مسػا م الفػنوع
فما ل س ف و نػص ك ػا وال نػص سػنذ فقػد اج معػوا علػى بعضػو واش لفػوا يف بعضػو ،فمػا أمجعػوا عل ػو
لػ ػ س ءح ػػد سل ػػالف ه ف ػو ،وم ػػا اش لف ػوا ف ػػو فل ػػاحب ال ػػنع ى ػػو ال ػػذي س ػػوغ ذلػ ػ ى ػػذا الن ػػوع م ػػن
االش ػ الؼ ح ػػف أمػػنى باالس ػ نبا واالج هػػاد مػػال علمػػو بػػرف ذلػػه خي لػػف ،وجعػػم للمل ػ ب مػػنه
أجنين وللممطئ منه أجنا واحدا."...
ناؿ رمحو اهلل" :من كفن مسلما على اإلطالؽ ب رويم مل خين ب فَته إياه بال رويم من ادللذ".
وند نص ىلناع احلديف عند ىلنحه حلديف (ال ي وارث أىم مل ُت) نالوا" :اإلسالـ وال فن ،فػىف
ال فنة كله ملذ واحدة عند مقابل ه بادلسلمُت وإف كانوا أىم ملم ف ما يع قدوف".
وأما اإلماـ اخلطاي ف قوؿ" :نولو (س فًتؽ أمػيت علػى ثػالث وسػبعُت فننػذ) ف ػو داللػذ علػى أف ىػذه
الفنؽ كلها غَت شارجُت من الدين ،إذ جعله كله أم و ،وف و أف ادل روؿ ال خين من ادللذ وإف أشطر
يف ترويلو"
وأشػ حباػػي ىػػذا ػػذه الوصػ ذ مػػن اإلمػػاـ ال ػػه د عل ػػو النمحػػذ والنهػواف وذلػػه بناسػػبذ مػػا خلػػم
ال وـ يف كننا الحلايل حفظو اهلل وبالد ادلسلمُت من ىلن من أراد ىلنا بنا وبرم نا ،يقوؿ رمحو اهلل:
(ال أريد أف يريت من يقوؿ يل :ىل عذ وسنذ ،وما إأ ذله  ...أمػاـ ىػذا اخلطػن اءكػرب الػذي يواجػو
جذع اإلسالـ الواحد ،ال هجوز أبدا أف ن ادث عن اءغلاف ادل فننذ ،ىل عي سٍت إأ آشن ما ىنالػه
من اءط اؼ اءشنف.
ارف العػ ػػدو ال ي ػ ػًتبص ال بسػ ػػٍت وال ب ػ ػ عي وإ ػ ػػا ي ػ ػًتبص ػ ػػذا اجلػ ػػذع ،ك ػ ػ وك ػ ػ حػ ػػاوؿ العػ ػػدو
اإلس ػنا لي أف هجعػػم م ػػاعن العػػامل اإلسػػالمي ادل وىجػػذ تػػربد ويػػربد لظاىػػا مػػن شػػالؿ" :ادلسػػرلذ م ػنامنة
ىلػ ع ذ ادلسػػرلذ كػػذا  ،"...ىػػذا حلػػم وكانػ ىنالػػه أوراؽ يػ إسػػقاطها يف أح ػػاء يف لبنػػاف ت ضػػمن
ىذا ال الـ).
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