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  رؤية نقدية لفهم حديث افَباؽ األمة كما ترتب عليو من آثار
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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 ةــــــدمــــمق

ع عليها أغلب مشاكلنا ىي مسألة ًر فى إف أكرب مشكلة تواجو ا٤بسلمْب اليـو كٲبكن أف نػي 
 أهنم أمة كاحدة شبهها النيب صلى اهلل عليو كسلم قد نسوا ْبا٤بسلم ككأفالتفرؽ كا٣بالؼ, 

يىاًف يىشيدُّ بػىٍعضيوي بػىٍعضنا» :بالبنياف الواحد اٍلبػينػٍ " مىثىلي  :كبا١بسد الواحد ُ«اٍلميٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًن كى
ًهٍم, كىتػىعىاطيًفًهٍم مىثىلي ا١بٍىسىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضوه تىدىاعىى لىوي  سىائًري  اٍلميٍؤًمًنْبى ُب تػىوىادًِّىٍم, كىتػىرىاٞبًي

يػٍرى  كيٍنتيمٍ } :خّب أمة ىي بل ,ِ"ا١بٍىسىًد بًالسَّهىًر كىا٢بٍيمَّى : عمراف آؿ{ ]لًلنَّاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى
_  مر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكربشركط استمرار ا٣بّبية من األ مادامت متمسكة  [َُُ
 اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىتػىنػٍهىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  تىٍأميريكفى } - يأتياف ُب مرحلة تالية من إدراؾ حقيقتهما اللذين

ا٤بستلـز الثقة  [َُُ: عمراف آؿ{ ]بًاللَّوً  كىتػيٍؤًمنيوفى }كمن اإلٲباف باهلل  [َُُ: عمراف آؿ{ ]
اهلل عليو كسلم إال ليتلو علينا , كبأنو ما بعث نبيو صلى بحانو, كالثقة أف ُب كتابو النجاةبو س

آيات الكتاب, كيأخذ بأيدينا ٫بو تزكية نفوسنا حٌب نتأىب لقبوؿ كالـ رب العا٤بْب, 
 لىقىدٍ }ن الضالؿ بكل أشكالو ا حٌب تتحقق لنا النجاة ما كهنجن منا ما ُب الكتاب منهجن لً عى كيػي 

يًهمٍ  آيىاتًوً  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍليو أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنْبى  عىلىى اللَّوي  مىنَّ   كىيػيعىلِّميهيمي  كىيػيزىكِّ
انيوا كىًإفٍ  كىا٢بًٍٍكمىةى  اٍلًكتىابى  ؿو  لىًفي قػىٍبلي  ًمنٍ  كى    .[ُْٔ: عمراف آؿ{ ]ميًبْبو  ضىالى

فلو راعى ا٤بسلموف تلك ا٢بقيقة, كأهنم ٝبيعا مشمولوف برٞبة كاحدة ىي منهم ٗبنزلة الرحم 
لتخلصوا من كثّب من ا٣بالفات الٍب  (ال الو اال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل)الواحد, ٦بموعوف ٗبيثاؽ 

, كانشغلوا بتلك ا٣بالفات الفرعية كبذلوا فيها ىرمت منها األمة كثقلت هبا أكتاؼ الباحثْب

                                                           
(, كصحيح مسلم  ُِ/ٖ) َِٔٔباب تعاكف ا٤بؤمنْب بعضهم بعضنا ح رقم   -صحيح البخارم كتاب األدب - ُ

 ( ُٗٗٗ/ ْ) ِٖٓٓباب: تراحم ا٤بؤمنْب كتعاطفهم ح رقم   –كتاب: الرب كالصلة كاآلداب 
 (ُٗٗٗ/ ْباب: تراحم ا٤بؤمنْب كتعاطفهم ) –صحيح مسلم كتاب: الرب كالصلة كاآلداب  - ِ
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كما  عصرىمعلى االطالع على ظركؼ  طاقاهتم الذىنية كالبحثية, حٌب غدكا غّب قادرين
 لوال أف اهلل يتغمدنا برٞبتو. مشاكل حقيقية كادت أف تقضي عليهميدكر حو٥بم من 

دكف  دات ُب األحاديثأك بعض الزيا ننا نبِب مسائل كثّبة على بعض األحاديثكمن ذلك أ
لك الزيادات كمقارناهتا بأصوؿ كال ظركؼ ككقائع ت أف نتحقق من أسانيدىا كال نتعقل متوهنا,

كرٗبا يَبتب على ذلك مشاكل كثّبة قد تصل إذل ىدـ أساس من أسس  سالـ كمسلماتو,اإل
كمن  كتنقضي أعمار أجياؿ كاملة دكف حسم فيها.أك سوء فهم أحد مسلماتو, , الدين

كما  -على فرض قبولو  -مة األمثلة على ذلك بعض الزيادات الٍب ٢بقت ٕبديث افَباؽ األ
ا من منها ما اعتربه أصحابو أساسنا من أسس الدين, كجزءن  من آثار متعددة, على ذلك ترتب

الٍب ٙبتكر فهم  , أك"الطائفة ا٤بنصورة""الفرقة الناجية"اإلٲباف, كذلك مثل االعتقاد ٗبا يسمى 
خالفها النار, ليس ىذا فحسب, بل  الدين كتقصره على ٝباعة بعينها ك٘بعل مصّب كل من

ُب الدنيا كجعل قتلهم  -بزعمهم  – ل بعقاب ىؤالء ا٤بارقْب عن الدين٪بد أف البعض عجَّ 
 األحكاـ الٍب ترتبت على الفهم ا٤بغلوط لبعض زيادات تلك هلل. كمنا ُب سبيل اجهادن 

 ,ديث ا٢بكم هبالؾ أكثر األمة اإلسالمية الٍب كصفت ُب غالب النصوص بالرٞبةا٢ب
فَبتب على ذلك اف حلت األيدلوجيات  .كاألفضلية على سائر األمم ,كا٣بّبية ,كالنجاة

العالية كالثوابت الدينية الٍب تتسم بالشمولية كالدٲبومة البشرية ٕبدكدىا الضيقة ٧بل ا٢بقائق 
٥بذا  ,إدراكها الٍب ىي أحد لواـز رٞبة اهلل الواسعة الٍب مشلت كل شيئ بسبب سعة أفق ٧باؿ

كبياف النتائج ا, ا كمتنن سندن ن ىذا ا٢بديث التحقق مالسبب جعلت مهمٍب ُب ىذه الورقات 
أك سوء فهم أحد ألفاظو, ككيف يكمن الٍب ٢بقت بو, على بعض الزيادات  تترتب الٍب

 التعامل معها, كمعا١بة آثارىا.

 وفيقأسأؿ اهلل الت                                                               
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 الحديث روايًةالنظر في 

الٍب  -رضي اهلل عنو- ىريرة أيب ركاية أشهرىا من طرؽ متعددة درى كى حديث افَباؽ األمة 
ياف, معاكية بن أيب سف عن ٙبكي عن ٪باة فرقة كاحدة, كمنها ركاياتكردت بغّب زيادات 

 -رضي اهلل عنهم - , كعبد اهلل بن عمرك بن العاصكعوؼ بن مالك, كأنس بن مالك
 ىم.كغّب 

 ٍبن كىٍىبً  طريقمن  -عنو اهلل رضي- ىريرةعن أيب  األشهر فهي الواردةأما الركاية  -
اًلدو, عىنٍ  بىًقيَّةى, ةى, أىيب  عىنٍ  عىٍمروك, ٍبنً  ٧بيىمَّدً  عىنٍ  خى : قىاؿى  عىٍنو رضي اهلل عنو أنو سىلىمى
 كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى اٍليػىهيودي  افػٍتػىرىقىتً : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى 

ثو  عىلىى ًٍب أيمَّ  كىتػىٍفَبىًؽي  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى النَّصىارىل كىتػىفىرَّقىتً  ًفٍرقىةن,  ثىالى
 ّ«ًفٍرقىةن  كىسىٍبًعْبى 

 اهلل عبد بن أزىركأما ركاية معاكية بن أيب سفياف فقد ركاىا أبو داكد ُب سننو عن  -
 أال: فقاؿ" فينا" قاـ أنو, سيٍفيىافى  أىيب  ٍبنً  ميعىاًكيىةى  عىنٍ  ا٥بوزين, عامر أيب عن ا٢برازم,

 أىل من قبلكم من إف أال: "فقاؿ فينا قاـ -كسلم عليو اهللي  صىلَّى- اللَّوً  رىسيوؿى  فَّ إ
 كسبعْب؛ ثالث على ستفَبؽ ا٤بلة ىذه كإف ملة, كسبعْب ثنتْب على افَبقوا الكتاب

 ْ"ا١بماعة ىي ا١بنة؛ ُب ككاحدة النار ُب كسبعوف ثنتاف

                                                           
( كقاؿ: ىذا حديث ْٖ-ْٕ/ ُ( ك ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ) ُٕٗ/ ْبو داكد ُب سننو )أ - ّ

 صحيح على شرط مسلم, كدل ٱبيىرِّجىاهي.
ة كىزىاد التػٍِّرًمًذٌم  ا١ٍبنَّ  قىاؿى التػٍِّرًمًذٌم حىًديث حسن صىًحيح زىاد أىبيو دىاكيد ُب رًكىايىة ًمنػٍهىا ثًٍنتىاًف كىسىبػٍعيوفى ًُب النَّار كىكىاًحدىة ُب 

ة قىاليوا من ًىيى يىا رىسيوؿ اهلل قىاؿى مىا أىنا عىلىٍيًو كأصحايب انٍػتػىهىى. كىرىكىاهي ا ٍبن حبىاف ُب صىًحيحو كلهم ُب النَّار ًإالَّ ًملَّة كىاًحدى
كىقىاؿى صىًحيح عىلىى شىرط ميسلم كىدل ٱبرجىاهي  ُب النػٍَّوع السَّاًدس من اٍلقسم الثَّاًلث كىا٢بٍىاًكم ًُب ميٍستىٍدركو ًُب كتاب اٍلعلم

ن مىٍقريكنا ًبغىٍّبًًه كىقىاؿى كىقد اٍحتج ميسلم ٗبيحىمد بن عىٍمرك كاستدرؾ عىلىٍيًو الذَّىىيًبٌ ًُب ٨بيٍتىصره فػىقىاؿى دل ٍٰبتىج بًًو مينػٍفىردا كىلىكً 
 (ْْٖ/ ُانٍػتػىهىى.  ٚبريج أحاديث الكشاؼ )

 (ْٕٗٓتاب السنة, باب شرح السنة حديث رقم )سنن أيب داكد , ك - ْ
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 ٍبنً  كىًثّبً  ٍبنً  سىًعيدً  ٍبنً  عيٍثمىافى  ٍبني  عىٍمريككأما حديث عوؼ بن مالك فقد ركم عن  -
ثػىنىا: قىاؿى  ا٢بًٍٍمًصيُّ  ًدينىارو  ثػىنىا: قىاؿى  ييوسيفى  ٍبني  عىبَّادي  حىدَّ  عىنٍ  عىٍمروك, ٍبني  صىٍفوىافي  حىدَّ
, ٍبنً  عىٍوؼً  عىنٍ  سىٍعدو, ٍبنً  رىاًشدً  : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  مىاًلكو

ةه  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ًإٍحدىل عىلىى اٍليػىهيودي  افػٍتػىرىقىتً »  النَّاًر, ُب  كىسىبػٍعيوفى  ا١بٍىنًَّة, ُب  فػىوىاًحدى
بػٍعيوفى  فىًإٍحدىل ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  عىلىى النَّصىارىل كىافػٍتػىرىقىتً   ُب  كىكىاًحدىةه  النَّاًر, ُب  كىسى

ثو  عىلىى أيمًٍَّب  قىنَّ لىتػىٍفَبىً  بًيىًدهً  ٧بيىمَّدو  نػىٍفسي  كىالًَّذم ا١بٍىنًَّة,  ُب  كىاًحدىةه  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثىالى
بػٍعيوفى  كىثًٍنتىافً  ا١بٍىنًَّة,  ٓ«ا١بٍىمىاعىةي : »قىاؿى  ىيٍم؟ مىنٍ  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا: ًقيلى  , «النَّارً  ُب  كىسى

ل بدؿ اليهود كالنصارل, ُب أما ركاية أنس بن مالك فقد جاءت بصيغة بِب إسرائي -
ـي حديث أ ثػىنىا: قىاؿى  عىمَّارو  ٍبني  كرده ابن ماجو ُب سننو عن ًىشىا  ميٍسًلمو  ٍبني  اٍلوىلًيدي  حىدَّ

ثػىنىا: قىاؿى  ثػىنىا: قىاؿى  عىٍمروك أىبيو حىدَّ , ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  قػىتىادىةي, حىدَّ  اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  مىاًلكو
 أيمًٍَّب  كىًإفَّ  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ًإٍحدىل عىلىى افػٍتػىرىقىتٍ  ًإٍسرىائًيلى  بىًِب  ًإفَّ : " كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى

تػىٍفَبىًؽي  ا ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  عىلىى سى ةن  ًإالَّ  النَّاًر, ُب  كيلُّهى  ٔ" ا١بٍىمىاعىةي : كىًىيى  كىاًحدى
كأخرج الَبمزم عن ابن عمرك بن العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  -

 كاف إذا حٌب بالنعل, النعل حذك إسرائيل بِب على أتى ما أمٍب على ليأتْب" قاؿ: 
 تفرقت إسرائيل بِب كإف ذلك؛ يصنع من أمٍب ُب لكاف عالنية أمو أتى من منهم
 ملة إال النار ُب كلهم ملة, كسبعْب ثالث على أمٍب كتفَبؽ ملة, كسبعْب ثنتْب على

 ٕ".كأصحايب عليو أنا "ما: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىي كمن: قالوا كاحدة ",
يب الدرداء كأيب أمامة ككاثلة بن األسقع حديث أآخر كيقَبب من ىذا ما جاء ُب  -

 إسرائيل بِب فإف ,ا٤براء ذركا .."وعنا كلفظو: بن مالك رضي اهلل عنهم مرف كأنس

                                                           
 باب افَباؽ األمم. صححو األلباين -كتاب الفًب   ِّٗٗ( ح رقم ُِِّ/ ِسنن ابن ماجو ) - ٓ
 باب افَباؽ األمم. صححو األلباين -كتاب الفًب   ّّٗٗ( ح رقم ُِِّ/ ِسنن ابن ماجو ) - ٔ
باب ما جاء ُب افَبؽ  –و الَبمزم ُب كتاب اإلٲباف كا٢بديث أخرج َّّٕٖ( ح رقم ُُٓ/ ُُكنز العماؿ )  - ٕ

 . ِّْٔىذه األمة, 
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 على كلهم فرقة كسبعْب ثنتْب على كالنصارل فرقة, كسبعْب إحدل على افَبقوا
 كاف من: "قاؿ األعظم؟ السواد ما اهلل, رسوؿ يا: قالوا". األعظم السواد إال الضاللة

 التوحيد أىل من أحدا يكفر كدل اهلل دين ُب ٲبار دل من كأصحايب, عليو أنا ما على
 اهلل, رسوؿ يا: قالوا". غريبا كسيعود غريبا بدأ اإلسالـ إف: "قاؿ ٍب ," لو غفر بذنب

 كال اهلل, دين ُب ٲباركف كال الناس, فسد إذا يصلحوف الذين: "قاؿ الغرباء؟ كمن
 ٖ".بذنب التوحيد أىل من أحدا يكفركف

بأسانيد  -مع بعض الزيادات ا٤بذكورة  - كقد ركل ا٢باكم ُب مستدركو ىذا ا٢بديث -
 بن كعمرك العاص بن عمرك بن اهلل عبد عن ا٢بديث ىذا ريًكمى  كقد"٨بتلفة كقاؿ: 

 بن كثّب كاآلخر األفريقي, زياد بن الرٞبن عبد بأحدٮبا تفرد بإسنادين ا٤بزين عوؼ
 ٗ".ا٢بجة هبما تقـو كال ا٤بزين, اهلل عبد

ف ُب ألفاظ ا٢بديث إضطرابنا, كأف ُب بعض الركايات ما ليس ُب كبذلك ٬برج بنتيجة كىي أ
, ككل ما زاد (كلها ىالكة إال فرقة) , ك(كلها ُب النار إال كاحدة)األخرل, كخاصة زيادة 

 .على ركاية أيب ىريرة رضي اهلل عنو

 األندلسي حـز بن علي ٧بمد أبواإلماـ  :كمن أشهر من تكلم ُب تضعيف ركاياتو 
ًديثا ذكريكا" ُب الفصل حيث قاؿ:( قْٔٓ)ت  أىف كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى اهلل رىسيوؿ عىن حى

رًيَّة  فرقة كىسبعْب بضع على اأٍلمة ىىًذه تفَبؽ آخر كحديثان  ,اأٍلمة ًذهً ى ٦بوس ةكا٤برجئ اٍلقىدى
افً .. ك  ا١ٍبنَّة ُب  فىًهيى  كىاًحدىة حاشى النَّار ُب  كلهىا  طىرًيق من أصال يصحاف الى  حديثاف ىىذى

ٍسنىاد ا كىافى  كىمىا اإٍلً , َُ"ًبوً  يػىقيوؿ الى  من فىكيف اٍلوىاًحد ًٖبىربى  يػىقيوؿ من ًعٍند حجَّة فػىلىٍيسى  ىىكىذى
ابن الوزير الصنعاين حيث قاؿ:  ما نقلو عنومن نقد للزيادات الواردة على ا٢بديث  ك٩با كجهو

                                                           
ا( ُِٓ/ ٖ)  ركاه الطرباين ُب الكبّب - ٖ  ُٔٓ/ ُ( كقاؿ ا٥بيثمي ُب اجملمع: ) فيو كثّب بن مركاف كىو ضعيف جدن
 (ُِٖ/ ُا٤بستدرؾ على الصحيحْب ) - ٗ

 (ُّٖ/ ّالفصل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل )  - َُ
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 ًإذلى  تفَبؽ ًإنػَّهىا اٍلمىٍعريكؼ ا٢بىًديث كىًإ٭بَّىا مىٍوضيوعىة (فرقة ًإالَّ  ىالكة كلهىا) بقولو الزِّيىادىة ًإف"
ا على زًيىادىة الى  فرقة كىسبعْب نىيف  ا٢بىًديث ُب  الثػِّقىات نقل على زىاد كىمن الثػِّقىات نقل ُب  ىىذى

 ٨بيىالفىة أىف غّب ثًقىة الرَّاًكم كىافى  كىًإف صىًحيح غّب زىاده مىا معال اٍلميحدثْب ًعٍند كىافى  اٍلمىٍشهيور
ا الثػِّقىات ـ ا٢بىًديث ُب  أدرج أىك زىاده ًفيمىا كىم أىنو على الظَّن يػيقىوم حىًديثو ُب  شاركوه ًفيمى  كىالى

ـ من كحسبو الركاة بعض ا ا٢بىًديث فيعلوف كىسلم عىلىٍيوً  اهلل صلى اهلل رىسيوؿ كىالى  دل كىًإف هًبىذى
 ,ًصحَّتو على اتَّفقيوا ٩بَّا لىٍيسى  ًبًصحًَّتوً  حكميوا الًَّذم ا٢بىًديث أصل أىف على ,ًفيوً  مقدكحا يكن
  ًُُفيو." شرائطهما اٍجًتمىاع لعدـ شهرتو مىعى  كىميسلم البيخىارًمٌ  ٘بنبو كىقد

 ركاياتو ؛ "فإفالكثّبين لدل رده عدـ ُب سببنا كانت تعدد ركايات ا٢بديث إذل جانب أف
 نقوؿ إف ذلك ٯبعلنا ُِ."معناىا حاصل ُب ريبة يبقى ال ٕبيث بعضنا بعضها يشد, كثّبة

ألفاظ ا٢بديث يشّب إذل أف ركايتو دل  بعض كلكن االختالؼ ا٢باصل بْب .أصالن للحديث 
خاصة إذا تأملنا كلمة أك أنو دخلتو بعض الزيادات,  ,با٤بعُب كانت كإ٭با تكن باللفظ

ر هبا ا٢بديث ُب أغلب ركاياتو؛ فإف من تتبع مادة افَبؽ كتفَبؽ ُب القرآف دِّ )ستفَبؽ( الٍب صي 
ال يليق أف ينسب إذل األمة  أك النهي عما  إال ُب موضع الذـدل ترد أهنا  كجد الكرًن

انيوا ًدينػىهيمٍ  فػىرَّقيوا الًَّذينى  ًإفَّ }ا٤بخصوصة باألفضلية كالرٞبة كما ُب قولو جل شأنو:   ًشيػىعنا كىكى
 ًمنى  *اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنى  تىكيونيوا كىالى }  قولو سبحانو:ك  [ُٗٓ: األنعاـ{ ] شىٍيءو  ُب  ًمنػٍهيمٍ  لىٍستى 
انيوا ًدينػىهيمٍ  فػىرَّقيوا الًَّذينى  ٍيًهمٍ  ٗبىا ًحٍزبو  كيلُّ  ًشيػىعنا كىكى   [ِّ ,ُّ: الرـك{ ] فىرًحيوفى  لىدى
الًَّذينى  تىكيونيوا كىالى }كقولو:  عىذىابه  ٥بىيمٍ  كىأيكلىًئكى  اٍلبػىيػِّنىاتي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىاٍختػىلىفيوا تػىفىرَّقيوا كى
 بػىٍغينا اٍلًعٍلمي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإالَّ  تػىفىرَّقيوا كىمىا} كمثل قولو تعاذل: [َُٓ: عمراف آؿ{ ]عىًظيمه 
نػىهيمٍ   .[ُْ: الشورل{ ]بػىيػٍ

                                                           
 (ٗٗ -ٖٗافَباؽ األمة إذل نيف كسبعْب فرقة )ص: - ُُ
 ُْْصاحل بن مهدم ا٤بقبلي: العلم الشامخ ُب إيثار ا٢بق على اآلباء كا٤بشايخ  ص  - ُِ
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 أكثر من افَباؽ األمم األخرل كما كلعل الركاية با٤بعُب سرت إذل جعل افَباؽ األمة اإلسالمية
سرت إذل إثبات االفَباؽ ُب أصلو؛ ك٥بذا فنحن ُب حاجة للنظر ُب كل لفظ من ألفاظ 
ا٢بديث الشريف كالبحث عن أصلو, كمقارنة ما حواه مًب ىذا ا٢بديث من حقائق كثوابت 

 الفرؽ اإلسالمية.ها كثّب من النتائج ُب منهجية التفكّب لدل كثّب من يترتب عل
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 13الحديث درايًةفي النظر 

أما عن ا٤بعُب ا٤بفهـو من نص ا٢بديث, فا٤بتفق بْب ٝبيع الركايات ىو ما تضمنتو الركاية 
 ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى اٍليػىهيودي  افػٍتػىرىقىتً »األكثر شهرة بْب الركايات, كىي ركاية أيب ىريرة: 

ثو  عىلىى أيمًٍَّب  كىتػىٍفَبىًؽي  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى النَّصىارىل كىتػىفىرَّقىتً  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى   ثىالى
 من غّب ذكر للزيادات الٍب حصل فيها اختالؼ بْب الركايات, كىي: «ًفٍرقىةن  كىسىٍبًعْبى 

 " ا١بماعة ىي ا١بنة؛ ُب ككاحدة النار ُب كسبعوف ثنتاف" -
ةه " - بػٍعيوفى  كىثًٍنتىافً  ا١بٍىنًَّة, ُب  كىاًحدى : قىاؿى  ىيٍم؟ مىنٍ  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا: ًقيلى  ".النَّارً  ُب  كىسى

 «ا١بٍىمىاعىةي »
 عليو أنا ما: "قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىي كمن: قالوا ,"كاحدة ملة إال النار ُب كلهم" -

 ."كأصحايب
 "األعظم السواد إال الضاللة ُب كلهم"  -

 : أساسيتين قضيتين يتناولوسياق الحديث بدون هذه الزيادات 

ٙبقق كقوع االفَباؽ ُب األمم السابقة, كاإلخبار بوقوعو ُب أمتو صلى اهلل : القضية األكذل
 . عليو كسلم

: التحديد العددم, كزيادة االفَباؽ ُب أمتو صلى اهلل عليو كسلم عن األمم كالقضية الثانية
 السابقة.

 

                                                           
 ,معانيها كاستخراج ,ا٤بركيات كأصناؼ ,الركاة كشركط ,كأحكامها ,الركاية أنواع منو يتعرؼ علمعلم دراية ا٢بديث:  ُّ

 .النقلة تاريخ إذل كٰبتاج كاألصوؿ كالبديع كا٤بعاين كالتصريف كالنحو اللغة من التفسّب علم إليو ٰبتاج ما إذل كٰبتاج
 (ٕٖ/ ُ) األثر أصوؿ إذل النظر توجيو
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 أوًًل: المقصود باًلفتراق في الحديث:

 .اكفرقانن  فرقا أفػٍريؽي  الشيئْب بْب فػىرىٍقتي مشتق من فػىرىؽ أك من فرَّؽ, يقاؿ:  :االفَباؽ ُب اللغة
 ذىىبى : أىم الطُّريؽ, هبم تفرٌقىت: كييقاؿ ُْ.كتػىفىرَّؽى  كافػٍتػىرىؽى  فانٍػفىرىؽى  كتػىٍفرًقىةن, تفريقا الشئ كفرقت

 :ماًلكان  أىخىاهي  يٍرثي عىنوي  اهلل رضيى  نػيوىيرةى  بني  ميتىمِّم كىقىاؿى . مٍذىىبو  ذلإ ًمنػٍهيم كيل  

لىة نىًبتٍ  دل اٍجًتماعو  لطوؿً ...  كماًلكان  كأينٌ  تفىرٍَّقنا فلٌما              مىعا لىيػٍ
ُٓ 

 فرقت :يقاؿ ؛الكالـ ُب كاالفَباؽ باألبداف, التفرؽ ٯبعل كالبعض سواء, كاالفَباؽ كالتفرؽ 
التفرؽ كاالفَباؽ  من فحاصل معُب كل ُٔ.فتفرقا الرجلْب بْب كفرقت فافَبقا, الكالمْب بْب

لذلك كردت مادة تفرؽ, كافَبؽ ُب القرآف الكرًن ُب مقاـ الذـ؛ كما  ؛ىو التباعد كاالختالؼ
الًَّذينى  تىكيونيوا كىالى :}جاء ُب اآليات  ٥بىيمٍ  كىأيكلىًئكى  اٍلبػىيػِّنىاتي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىاٍختػىلىفيوا تػىفىرَّقيوا كى

يعنا اللَّوً  ًٕبىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا} ,[َُٓ: عمراف آؿ{ ]عىًظيمه  عىذىابه  : عمراف آؿ{ ]تػىفىرَّقيوا كىالى  ٝبًى
انيوا ًدينػىهيمٍ  فػىرَّقيوا الًَّذينى  ًإفَّ } ,[َُّ } , [ُٗٓ: األنعاـ{ ] شىٍيءو  ُب  ًمنػٍهيمٍ  لىٍستى  ًشيػىعنا كىكى

انيوا ًدينػىهيمٍ  فػىرَّقيوا الًَّذينى  ًمنى * اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنى  تىكيونيوا كىالى  ٍيًهمٍ  ٗبىا ًحٍزبو  كيلُّ  ًشيػىعنا كىكى {  فىرًحيوفى  لىدى
نػىهيمٍ  بػىٍغينا اٍلًعٍلمي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإالَّ  تػىفىرَّقيوا كىمىا}, [ِّ ,ُّ: الرـك]  [.ُْ: الشورل{ ]بػىيػٍ

ٱبص كالبعض   ُٕ.النَّاسً  ًمنى  طىائًفىةه : كالًفٍرقةي . فىرِّؽا٤بت الشٍَّيءً  ًمنى  الطَّائًفىةي : كالفىرًيقي  كالًفٍرقةي 
ـ(: َُٓٗق/ ُِّّالفرقة باالختالؼ ُب العقائد, كما يقوؿ اإلماـ ٧بمد عبده )ت 

"كليس ما تفَبؽ بو الفرؽ إال االعتقادات, كأما األعماؿ فتلك ما يكوف لكل شخص خاص 

                                                           
 (َُْٓ/ ْانظر: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) - ُْ
 (ِٕٗ/ ِٔانظر:  تاج العركس ) - ُٓ
  (ّْٗ/ ّانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) - ُٔ
 (ََّ/ َُلساف العرب ) - ُٕ



11 
 

, بو, كال تقـو بو الفرقة فرقة .. فما بو االفَباؽ ىو اال عتقاد, كأما الصنائع كالعادات مثالن
  ُٖفليست من ذلك ُب شيء."

فاالفَباؽ مرجعو إذل االختالؼ, كلكن ىل كل اختالؼ يؤدم إذل التفرؽ ا٤بذمـو ا٤بشار إليو 
 ٧بل البحث؟  الشريف ُب اآليات السابقة, كُب ا٢بديث

 حٌبالفرؽ على أف االفَباؽ ا٤بقصود ُب ا٢بديث ليس ىو ا٤بخرج عن ا٤بلة,  مؤرخيإف أكثر 
 نبيهم بعد الناس ختلفا ق(: "ِّْاإلماـ أبو ا٢بسن األشعرم )ت  ا؛ فيقوؿكلو ظاىرن 

 بعض من بعضهم كبرئ بعضان  بعضهم فيها ضلل كثّبة أشياء ُب كسلم عليو اهلل صلى
 , كيبْب ذلكُٗ"عليهم كيشتمل ٯبمعهم اإلسالـ أف إال متشتتْب كأحزابان  متباينْب فرقان  فصاركا

 ال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كقد.. " بقولو: ق(ُْٕأبو ا٤بظفر اإلسفراييِب )ت 
 مثقاؿ قلبو ُب كاف من النار ُب يبقى كال الكرب من ذرة مثقاؿ قلبو ُب كاف من ا١بنة يدخل

 شوائب ٝبيع عن سليم صحيح عتقادبا اإلٲباف من ذرة مثقاؿ ٰبصل كإ٭با ,اإلٲباف من ذرة
 حقيقة لو يتقرر دل كأىلها البدع أكصاؼ العاقل يتبْب دل كما الكفر كأنواع كاإل٢باد البدع

 كىذا حق ككعده ؽدٍ صً  كسلم عليو اهلل صلى النيب ككالـ ٝبيعها عن ا٤بستخلص اإلٲباف
 مشايخ اختلف كقد. كائن ٧بالة ال ا٤بسلمْب بْب فيما الضالؿ فرؽ كجود عن أخرب الذم
 أىل من الفرؽ ىذه كجود يتكامل دل بعضهم فقاؿ ؛فيو ا٤بسلمْب علماء من التحقيق أىل

 ا٤بقاالت عن كيفتشوف التواريخ يتتبعوف الذين كىم الباقوف كقاؿ..  بعد ا٤بسلمْب بْب البدع
 ُب كجدت قد الضالة الفرؽ ىذه ٛباـ فإ اإلسالـ بسمة ا٤بتسمة ا٤بذاىب أرباب من ا٤بنقولة

, كقسم َِ" الفاسدة عقائدىم عن عقيدتو ٲبيز أف احملصل ا٤برء على ككجب االسالـ زمرة
 األىواء أىلك  ,أىل الديانات مطلقنا :إذل ا٤بلل كالنحلكتابو   ق(ْٖٓ)ت الشهرستاين 

ف كل كاحد من ىؤالء يفَبؽ ُب داخلو إذل فرؽ ٨بتلفة, ٍب ذكر ُب ا٤بقدمة كذكر أ .كاآلراء

                                                           
 (ُٕٓتعليقات على شرح الدكاين للعقائد العضدية )ص  - ُٖ
 (ُِ/ ُختالؼ ا٤بصلْب )اميْب ك مقاالت اإلسال - ُٗ
 (ُٓالتبصّب ُب الدين كٛبييز الفرقة الناجية عن الفرؽ ا٥بالكْب )ص:  - َِ
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ا٤بشار إليها ُب  اإلسالمية الفرؽ تعديد عليو يبُب اقانونن الثانية تعقيبا على حديث االفَباؽ 
 ُِا٢بديث الشريف.

 عن بدعهم ٚبرجهم ال فرؽ با٢بديث ا٤برادذلك ا٤بعُب بقولو: " ق( َٕٗ)ت  كيؤكد الشاطيب
 ِِاإلسالـ."

كليس ىو مطلق  -كلو ظاىرنا  -خرج من اإلسالـ ليس ىو ا٤ب :ا٢بديثفاالفَباؽ ا٤بقصود ُب 
ا٤بَبتب إما االختالؼ حٌب يدخل فيو كل اختالؼ ُب الفركع كا١بزئيات, كلكنو االفَباؽ 

ن االعتصاـ ٕببل اهلل الذم ٯبمع ا٤بسلمْب ٝبيعنا ٙبت كالبعد ع ,كالتشيع ,التحزب على
 قاؿ كلذلك كالبغضاء, بالعداكة ا٤بشعر القلوب بتفرؽ مشعرة الفرقة كىذهعد كلية عامة: "قوا
 إ٭با التأليف أف فبْب[ َُّ: عمراف آؿ{ ]تفرقوا كال ٝبيعا اهلل ٕببل كاعتصموا:}-تعاذل  -

 تعلقت ما غّب ٕببل شيعة كل تعلقت إذا كأما كاحد, ٗبعُب التعلق على االئتالؼ عند ٰبصل
 كال فاتبعوه مستقيما صراطي ىذا كأف: }تعاذل قولو معُب كىو التفرؽ, من بد فال األخرل بو

 , كإما أف يكوف االفَباؽ مَبتبناِّ"[ .ُّٓ: األنعاـ{ ]سبيلو عن بكم فتفرؽ السبل تتبعوا
؛ فيتحدد منهج كا١بزئيات الفركع هبا تنضبط الٍب العامة القواعد ىذه فهم ُب االختالؼ على

حسب رؤيتها للحقيقة, كمدل توافق ىذا ا٤بنهج مع التوجو األساسي ُب ضبط كل فرقة 
 حدكد العقائد كحفظ الدين من كجهة نظر كل فريق.

ًمعوا كدلالفرؽ على كضع حد اصطالحي للفرقة,  مؤرخولذلك دل يتفق  على حصر الفرؽ  ٯبي
الشهرستاين يقوؿ   -كما سيأٌب–القائمة حٌب عصر كل منهم عن العدد ا٤بذكور ُب ا٢بديث 

 ِْ".الفرؽ تعديد ُب كاحد منهاج على متفقْب منهم مصنفْب كجدت فما: "ق( ْٖٓ)ت 
ك٥بذا كضع البعض قواعد أك ضوابط كلية يصنف ا٤بخالف ُب كاحدة منها على أنو فرقة, 

 مسألة ُب ما؛ ٗبقالة غّبه عن ٛبيز من كل ليس أف فيو مراء ال الذم ا٤بعلـو منحيث إنو: "
 انفرد من كيكوف. كالعد ا٢بصر حد عن ا٤بقاالت ٚبرج فتكاد كإال. مقالة صاحب دى عي  ما,

                                                           
 (ُِ/ ُانظر: ا٤بلل كالنحل ) - ُِ
 (ُْٕاالعتصاـ )ص  - ِِ
 (َُٕالشاطيب: االعتصاـ )ص:  - ِّ
 (ُِ/ ُا٤بلل كالنحل ) - ِْ
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 ُب ضابط من إذف بد فال.ا٤بقاالت أصحاب عداد ُب معدكدا مثال ا١بواىر أحكاـ ُب ٗبسألة
 صاحب صاحبو كيعد مقالة, يعترب اختالفا فيها االختالؼ يكوف كقواعد أصوؿ ىي مسائل
 ِٓ".مقالة

أربع قواعد كصفها بأهنا من األصوؿ الكبار, كٝبيعها  ق( ْٖٓالشهرستاين )ت كقد عد 
يرجع إذل أصوؿ االعتقاد, حيث يفرؽ بْب االختالؼ ُب كاحد من ىذه األصوؿ األربع, 

 أئمة من كاحد انفراد كجدنا فإذا: "ئي من ا١بزئيات أك فرع من الفركعكبْب االختالؼ ُب جز 
 انفرد كاحدا كجدنا كإف. فرقة كٝباعتو مذىبا مقالتو عددنا القاعدة, ىذه من ٗبقالة األمة
 سواىا كافق ٩بن كاحد ٙبت مندرجا ٪بعلو بل. فرقة كٝباعتو مذىبا, مقالتو ٪بعل فال لةٗبسأ

 غّب إذل ا٤بقاالت تذىب فال مفردا؛ مذىبا تعد ال الٍب الفركع إذل مقاالتو باقي كرددنا. مقالتو
 ِٔ".النهاية

 القواعد األربع هي:وهذه  

 الصفات: مسائل على تشتمل كىي :فيها كالتوحيد الصفات :األولى القاعدة .ُ
 الفعل, كصفات الذات, صفات كبياف ,ٝباعة عند كنفيا ٝباعة, عند إثباتا األزلية,

 .يستحيل كما عليو, ٯبوز كما تعاذل, هلل ٯبب كما
 كالقدر, القضاء,: مسائل على تشتمل كىي فيو: كالعدؿ القدر :الثانية القاعدة .ِ

؛ كا٤بقدكر, كالشر, ا٣بّب كإرادة كالكسب, كا١برب  عند كنفيا ٝباعة, عند إثباتا كا٤بعلـو
 .ٝباعة

 مسائل على تشتمل كىي :كاألحكاـ كاأل٠باء, كالوعيد, الوعد, :الثالثة القاعدة .ّ
 ٝباعة, عند كجو على إثباتا كالتضليل؛ كالتكفّب, كاإلرجاء, كالوعيد, كالتوبة, اإلٲباف,

 .ٝباعة عند كنفيا

                                                           
 (ُِ/ ُا٤بلل كالنحل ) - ِٓ
 (ُّ/ ُالسابق  ) - ِٔ
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: مسائل على تشتمل كىي :كاإلمامة كالرسالة, كالعقل, ,السمع :الرابعة القاعدة .ْ
 كشرائط ,النبوة ُب كالعصمة كاللطف, كاألصلح, كالصالح كالتقبيح, التحسْب,

 ِٕ.ٝباعة عند كإٝباعا ٝباعة, عند نصا اإلمامة,

بذكر ىذه القواعد الكلية ُب تعيْب االختالؼ  ق( ْٖٓالشهرستاين )ت كدل يكتف 
ا عدة طرقن ٘بشم  - من مؤرخي الفرؽ كغّبه الكثّب  -بو الفرقة, كلكنو  الذم ٙبصل

لالستقراء كا٢بساب حٌب يصل بالفرؽ إذل العدد الذم نص عليو ا٢بديث, كىو ثالث 
 .ِٖ".فرقة كسبعْب ثالث إذل فتصل أصناؼ, فرقة كل عن كيتشعب: "..كسبعوف

 , كإف اختلفت طريقتوالفرؽ بْب الفرؽُب  ق( ِْٗ)ت  ككذلك عبد القاىر البغدادم
ر, إال أنو توصل إذل نفس النتيجة؛ كىي حصر الفرؽ ُب ثالث االستقراء كا٢بص ُب

 ضمنو كَب كسبعْب ثالثا مةاأل افَباؽ كيفية ُب: "من كتابو جعل الباب الثاينك  كسبعْب,
, ك٪بد نفس الدافع كالنتيجة ِٗ"ا١بملة ُب االسالـ ملة اسم ٯبمعهم الذين الفرؽ بياف

, حيث يذكر ُب مقدمة التبصّب ُب الدينُب  ق( ُْٕ)  ا٤بظفر اإلسفراييِبعند أيب
 الرسوؿ بو أخرب ما األمة ىذه افَباؽ ُب حقق اهلل أف اعلمتقسيمو للفرؽ اإلسالمية: "

 َّ"فرقة كسبعْب ثالث إذل األمة ىذه افَباؽ من كسلم عليو اهلل صلى

ذكره طرؽ  بعد -قد حسم ىذه ا٤بسألة, حيث يقرر  ق( َٕٗ)ت  إال أف الشاطيب
ؽ بالعدد, سيما رى أنو من الصعب ٙبديد الفً  –القـو ُب حصر الفرؽ ُب ثالث كسبعْب 

ا لالستقراء , كأف كأف الزماف دل ينتهي عند من يؤرخ لظهور الفرؽ, كٯبعل من زمانو حدن
ا٤ببذكلة ُب حصر الفرؽ إ٭با ىي اجتهادات ٤بطابقة الواقع لظاىر نص تلك ا١بهود 

 ا٤بطابقة تكليف ُب ا٤بنة أعطتو ما ٕبسب التعديد كىذا" :ا٢بديث من غّب قطع هبا
 ؿى دى  كال شرعي, دليل ذلك على ليس إذ ا٤براد, بأنو القطع على ال الصحيح, للحديث

                                                           
 (ُّ -ُِ/ ُانظر: ا٤بلل كالنحل ) - ِٕ
  (ُّ/ ُانظر: السابق ) - ِٖ
 (ٖالفرؽ بْب الفرؽ )ص:  - ِٗ
 (ِّالتبصّب ُب الدين كٛبييز الفرقة الناجية عن الفرؽ ا٥بالكْب )ص:  - َّ
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 ال أنو كما نقصاف, كال زيادة غّب من العدة تلك ُب ذكر ما ا٫بصار على اأيضن  العقلي 
 ُّ"بالعقائد البدع تلك اختصاص على دليل

فوقوع االفَباؽ ٗبعُب االختالؼ ا٤بؤدم إذل التفرؽ كعدـ الوحدة ُب أمور أكثرىا عقدم 
 حقيقة كتفرقهم كالنصارل اليهود اختالؼ عن اإلخبارثابت ُب ىذه األمة, كما أف 

أك توقف . كلكن ا٣بالؼ ُب حصر الفرؽ ُب عدد معْب, إنكارىا ألحد ٲبكن ال تارٱبية
استقرائها عند زماف ٧بدد؛ لذلك كاف من ا٤بهم البحث عن حقيقة العدد الوارد ُب 

 ا٢بديث الشريف.

 

 ثانًيا: حقيقة األعداد الواردة في الحديث:

ثالث ك اثنتْب كسبعْب ك  إحدل كسبعْب الوارد ُب ا٢بديث من ا٤بعْب بالعدد ؽرى الفً  ٙبديدإف 
خذه على حقيقتو كتكبد ؛ فالبعض أكاحملدثْبا٤بفكرين القدماء كثّب من  ,معو توقف كسبعْب

ا٤بشاؽ حٌب ٰبصر فرؽ اليهود ُب إحدل كسبعْب كالنصارل ُب اثنتْب كسبعْب كا٤بسلمْب ُب 
 القاىر عبدبتعميم ك٘بزئة كتصنيف أعتقد أنو أخذ من جهده الكثّب مثل  ثالث كسبعْب

  - ّْق( ْٖٓالشهرستاين )ت ك  ّّق( ُْٕ)ت  سفراييِباإلك  ِّق( ِْٗ)ت  البغدادم
 ـ بانقطاعو عند زماهنم.زى أف التجدد ُب االختالؼ دل ٯبي  مع العلم -كما سبق 

 , كردَّ التحديد العددم منو صلى اهلل عليو كسلم ىذا مثلد رً كالبعض األخر استبعد أف يى  
 صحة ُب بعضهم كطعن..  ق(: "َٔٔا٢بديث ٥بذا السبب, كما يقوؿ اإلماـ الرازم )ت 

 أراد كإف القدر, ىذا يبلغ فلم األدياف أصوؿ فرقة كالسبعْب بالثنتْب أراد إف: فقاؿ ا٣برب, ىذا
  ّٓ"ذلك أضعاؼ إذل القدر ىذا تتجاكز فإهنا الفركع

                                                           
 (َُٖاالعتصاـ )ص:  - ُّ
 ُٗانظر: الفرؽ بْب الفرؽ ص  - ِّ
 ِّانظر: التبصّب ُب الدين كٛبييز الفرقة الناجية عن الفرؽ ا٥بالكْب ص  - ّّ
 ُِ/ ُانظر: ا٤بلل كالنحل  - ّْ
 (ُْٖ/ ِِتفسّب الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّب ) - ّٓ
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التكلف ُب حصر الفرؽ على العدد الوارد ُب نص ا٢بديث ىذا كمن احملدثْب الذين انتقدكا 
كا٢بق أف أصوؿ ( حيث يقوؿ: "ـُِٕٗ/ قُِّٗت ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد )

ذل ىذا العدد, بل إنو ال يبلغ نصفو كال ربعو, كأف فركع الفرؽ ٱبتلف العلماء الفرؽ ال يصل إ
تعترب ُب عدؾ الفرؽ أصو٥با أك ُب تفريعها, كأنت ُب حّبة حْب تأخذ ُب العد, بْب أف 

ع أنت آخذ ُب اعتبارؾ؟ فركعها, كإذا استقر رأيك على اعتبار الفركع فإذل أم حد من التفر 
ال ينحصر االفَباؽ فيما كاف ُب العصور  –على فرض صحة ا٢بديث  –نو كُب ا٢بق أ

أف األخذ األكذل, كمن قبل أف يدكف ىؤالء العلماء مصنفاهتم .. من أجل ذلك كلو رأينا 
ىل القركف الثالثة األكذل من أٯباد ىذا العدد من الفرؽ ىره, ك٧باكلة إا ا٢بديث على ظاذهب

الٍب جاء ُب أعقاهبا ىؤالء ا٤بؤلفوف قصور كتقصّب كقصر نظر؛ فإف حديث الَبمزم يتحدث 
ا عن افَباؽ أمة ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم. كأمتو مستمرة إذل أف يرث اهلل األرض كمن عليه

٪بمت ُب ىذه األمة من كىو خّب الوارثْب, فيجب أف يػيتىحىدَّث ُب كل عصر عن الفرؽ الٍب 
م يتحدث فيو ا٤بتحدث, كال عليو إف كاف العدد قد بلغ ما جاء ُب ذذل الوقت الأكؿ أمرىا إ

 ّٔ"ا٢بديث أك دل يبلغ.

ر الفرؽ ُب صٍ ـ( ٞبىٍل العدد على ظاىره, كحى ُٖٕٗككصف الدكتور عبد ا٢بليم ٧بمود )ت 
خي عدد معْب بالسذاجة الفكرية, حيث قاؿ: "لقد أثار ىذا ا٢بديث تفنن كثّب من مؤر 

ر ُب كً نو من احملتم عليهم أف يبلغوا بالفرؽ ا٢بد الذم ذي الفرؽ اإلسالمية, فخيل إليهم أ
ـ ذكر ىذا ا٢بديث ُب مستهل كتابو ُُّٓ -قْٖٓا٤بتوَب سنة الشهرستاين ا٢بديث, ك 

أنو سوؼ  , ٍب اخذ ُب تعداد الفرؽ كحصرىا ُب العدد ا٤بذكور, ككأنو قد تيقنكالنحل()ا٤بلل 
نو قد ٙبقق بكل ما كاف ٲبوج بو بأ –أيضنا  –ككأنو قد تيقن  ال تنشأ حقيقة فرؽ بعده,

من آراء. كقد صنع كثّب غّبه صنيعو ُب حصر ىذه  –على سعتو  –العادل اإلسالمي ُب زمنو 
 ّٕ"ذل االبتساـ لسذاجتها.تدعونا أحياننا إ فرؽ, كعدىا بطرؽال

                                                           
 (ٕ-ٔمقدمة الفرؽ بْب الفرؽ )ص  - ّٔ
 (ّٕ - ِٕفكّب الفلسفي ُب اإلسالـ )ص الت - ّٕ
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ٛبنع من قبوؿ ىذا  ربعة أسبابأ ـ(ََِِ)ت  لدكتور عبد الرٞبن بدكما ككذلك ذكر
أمر مفتعل ال ٲبكن  ّٕ, ِٕ, ُٕر ىذه األعداد احملددة ا٤بتوالية كٍ )أف ذً  :ا٢بديث منها

 .ّٖتصديقو فضالن عن أف يصدر مثلو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم(

اليهود كالنصارل, كىذا كثر تفرقنا من كل من أمة اإلسالـ بأهنا أ كصف ا٢بديثكما أف 
أساءكا كتفرقوا ككانوا شيعنا فأمة اإلسالـ أشد منهم سوءن إذا كانت تلك األمم قد  يقتضي أنو

كتفرقنا, كىذا يتناقض مع ما كرد ُب القرآف الكرًن من كصف األمة با٣بّبية كاالصطفاء, بل 
بأهنا ىي األمة الٍب ستكوف شاىدةن على ٝبيع األمم أماـ رب العا٤بْب ُب يـو ا٢بساب فقد 

يػٍرى  كيٍنتيمٍ }قاؿ تعاذل:   أيمَّةن  جىعىٍلنىاكيمٍ  كىكىذىًلكى }, [َُُ: عمراف آؿ{ ]لًلنَّاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى
اءى  لًتىكيونيوا كىسىطنا . كقد أخربنا النيب صلى اهلل عليو كسلم [ُّْ: البقرة{ ] النَّاسً  عىلىى شيهىدى

, كقد منها أهنا خّب األمم ,متازت هبا على سائر األمماأف لألمة اإلسالمية خصائص عدة 
: قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى, أىيب  عىنٍ ما ركم  منها أحاديثعدة كرد ىذا ُب 

ـى  مىا رل  غيًفرى  قػىٍبًلي, كىافى  أىحىده  يػيٍعطىهينَّ  دلىٍ  ًبًست   األىٍنًبيىاءً  عىلىى فيضٍِّلتي »  كىمىا ذىٍنيب  ًمنٍ  تػىقىدَّ
, لَّ  كىدلىٍ ,  اٍلغىنىاًئمي  رل  كىأيًحلَّتٍ  تىأىخَّرى يػٍرى  أيمًٍَّب  كىجيًعلىتٍ  قػىٍبًلي, كىافى  ألىحىدو  ٙبًى  رلى  كىجيًعلىتٍ  األيمىًم, خى
ا األىٍرضي  , كىأيٍعًطيتي  كىطىهيورنا, مىٍسًجدن ٍوثػىرى  ًإفَّ  بًيىًدًه, نػىٍفًسي كىالًَّذم بًالرٍُّعًب, كىنيًصٍرتي  اٍلكى

ـي  ٙبىٍتىوي  اٍلًقيىامىًة, يػىٍوـى  ا٢بٍىٍمدً  ًلوىاءً  لىصىاًحبي  صىاًحبىكيمٍ   .ّٗ"ديكنىوي  فىمىنٍ  آدى

كقد صنفت كثّب من ا٤بؤلفات ُب ذكر خصائص األمة اإلسالمية كامتيازىا على سائر األمم 
حسب ما كرد عنو صلى اهلل عليو كسلم من أخبار ٩با ال يسع اجملاؿ لتفصيلها ىنا؛ فكيف 

هلل عليو كسلم ما يناقض كل ذلك كٱبرب بأهنا أسوء حاالن كأكثر فرقة من يصدر منو صلى ا
 األمم السابقة؟

                                                           
 ّْمذاىب اإلسالميْب ص  - ّٖ
 ِِْْ( باب ما خص بو عمن تقدمو, ح رقم ُْٕ/ ّكشف األستار عن زكائد البزار )  - ّٗ
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, كترجيح أنو ليس ا٤براد بو العدد حقيقة العدد الوارد ُب ا٢بديثىذا ىو الدافع للبحث ُب 
أف استعماؿ السبعة  :لكذاالختالؼ كاالفَباؽ؛ كدليل  ٦باز عن كثرةىو ا٤بعْب, إ٭با 

ككذلك األحاديث النبوية أكثرىا على  ,كالقرآف الكرًن ,كالسبعْب كاشتقاقاهتا ُب اللغة العربية
 السبعة ذكر تكرر كقد..  معركؼ: العدد من كالسبعة السبع"فػػ اجملاز, كليس على ا٢بقيقة: 

 التضعيف موضع تضعها كالعرب .ا٢بديث كُب القرآف ُب كالسبعمائة السبعْبك  كالسبع
بَّةو  كىمىثىلً }: تعاذل كقولو كالتكثّب  إف: تعاذل ككقولو ,[ُِٔ: البقرة{ ]سىنىاًبلى  سىٍبعى  أىنٍػبىتىتٍ  حى
  َْ".سبعمائة إذل أمثا٥با بعشر ا٢بسنة :ككقولو ٥بم, اهلل يغفر فلن مرة سبعْب ٥بم تستغفر

 اٍستػىٍغًفرٍ }كقد جاءت أقواؿ كثّب من ا٤بفسرين متفقة مع ىذا الرأم عند تفسّب قولو تعاذل: 
؛ فيقوؿ [َٖ: التوبة{ ] ٥بىيمٍ  اللَّوي  يػىٍغًفرى  فػىلىنٍ  مىرَّةن  سىٍبًعْبى  ٥بىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  ًإفٍ  ٥بىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  الى  أىكٍ  ٥بىيمٍ 

 أساليب ُب العرب ألف ٥بم؛ االستغفار ٤بادة احسمن  ذكرت إ٭با السبعْب إف": ابن كثّب
 عليها زاد ما يكوف أف كال هبا, التحديد تريد كال كالمها, مبالغة ُب السبعْب تذكر كالمها
, كركل أبو إسحاؽ الثعليب عن الضحاؾ ُب سبب نزكؿ اآلية, كإيضاح ا٤بقصود ُْ".ٖبالفها

 رل رٌخص قد اهلل إفٌ : »كسٌلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ اآلية ىذه نزلت ٤با من العدد: "
 أىٍستػىٍغفىٍرتى  عىلىٍيًهمٍ  سىواءه : }كجلٌ  عزٌ  اهلل فأنزؿ .«٥بم يغفر أف اهلل لعل السبعْب على فسأزيدف

 غّب االستغفار ٢بصر ليس بالسبعْب التعبّب فكاف. {٥بىيمٍ  اللَّوي  يػىٍغًفرى  لىنٍ  ٥بىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  دلىٍ  أىـٍ  ٥بىيمٍ 
بْب أبو ا٢بسن ي, ك ِْ"ا٤بغفرة كقوع نفي ُب للتأكيد/ للمبالغة كلكن العدد ىذا ُب ا٤بقبوؿ

 سىٍبًعْبى  ٥بىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  ًإف} قولو: "فيقوؿ منشأ ا٤ببالغة ُب العدد سبعْب ق(َْٓ)ت  ا٤باكردم
 العرب ألف العدد ىذا بذكر ا٤ببالغة كجو على ىو كإ٭با, بعدىا ا٤بغفرة لوقوع ٕبد ليس{ مىرَّةن 

 كاف كاحد عليو زيد إذا ٟبسة كىو العقد نصف ُب التعديل ألف كالسبعْب بالسبع تبالغ

                                                           
 (ُْٔ/ ٖلساف العرب ) - َْ
 (ُٖٖ/ ْتفسّب ابن كثّب ) - ُْ
 (ٕٕ/ ٓالكشف كالبياف عن تفسّب القرآف ) - ِْ
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 قد أم سبيع لألسد قالوا كلذلك,  ا٤ببالغة ألقصى كاف اثناف عليو زيد كإذا,  ا٤ببالغة ألدىن
ُب منشأ  ق( ْٖٓالشهرستاين )ت كىذا قريب ٩با ذكره  ,ّْ"مرات سبع قوتو ضوعفت
 األكؿ مصدره فالعدد العدد, ُب يدخل ال الواحد أف على العدد أصحاب كأكثرا٤ببالغة: "

 األربعة كراء كما أربعة, األكؿ كالزكج ثالثة, األكؿ فالفرد. كفرد زكج إذل ينقسم كىو اثناف,
 فردين من مركبة كالستة الدائر؛ العدد كتسمى كفرد, عدد من مركبة فإهنا كا٣بمسة مكرر فهو

كيؤكد ىذا ا٤بعُب  ْْ"الكامل العدد كتسمى كزكج, فرد من مركبة كالسبعة التاـ, العدد كتسمى
 عند السبعوف التفسّب: أىل من ا٤بتأخركف قاؿ: "حيث يقوؿ ق(َٔٔ)ت  اإلماـ الرازم

 عدد ألف شريف عدد كالسبعة مرات, عشر السبعة ٝبع عن عبارة ألنو مستقصاة غاية العرب
 ْٓ".العدد ىذا ىو كاألعضاء, كالنجـو كاألقاليم كالبحار كاألرض السموات

 ثالث كسبعْب,فأكثرىا على  ؛أف العدد الوارد ُب الركايات قد اختلفالرأم  ىذا٩با يؤيد ك 
ترجح ىذا ا٤بعُب الٍب اآلخرل اثنتْب كسبعْب. كما أف ىناؾ من األحاديث كأقلها على 

اهلل عليو كسلم فيما ركاه أبو بكر الصديق  دد سبعْب كما شاهبو؛ مثل قولو صلىاجملازم للع
, مىنً  أىصىرَّ  مىا» رضي اهلل عنو: شراح بعض كذكر  ْٔ«مىرَّةو  سىٍبًعْبى  اٍليػىٍوـً  ُب  عىادى  كىًإفٍ  اٍستػىٍغفىرى

 ال كا٤ببالغة كالتكرير التكثّب بالعدد سبعْب الوارد ُب ا٢بديث ا٤براد أف الظاىرا٢بديث أف 
  ْٕ.التحديد

                                                           
 (ّٖٔ/ ِالنكت كالعيوف ) -تفسّب ا٤باكردم  - ّْ
 (ّْ/ ُا٤بلل كالنحل ) - ْْ
 (ُُِ/ ُٔمفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّب ) - ْٓ
(, كا٢بديث أخرجو أبو داكد كالَبمذم ْٖ/ ِ) ُُْٓباب ُب االستغفار ح  –سنن أيب داكد كتاب الصالة  - ْٔ

ا٤بغِب عن ٞبل األسفار )ص:  -وم. انظر: ٚبريج أحاديث اإلحياء من حديث أيب بكر كقاؿ غريب كليس إسناده بالق
ُّٕ) 

 (َْ/ ٖمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ): القارم ا٥بركم ا٤بال الدين نور ا٢بسن أبو انظر: - ْٕ
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من ىذه الشواىد كغّبىا أف ا٢بق ُب كل زماف كاحد ال يتغّب كال يتبدؿ, كلكن فا٤بستفاد 
من  ر ا٤بدرىؾدٍ االختالؼ حوؿ إدراكو ٱبتلف باختالؼ ا٤بدرًؾ, كأدكات اإلدراؾ, كالقى 

 أف .. اخل, فأراد النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يثبت ىذه ا٢بقيقة مع التأكيد على ا٢بقائق
 الواحدأمتو صلى اهلل عليو كسلم. فا٢بق ىو ا٤بشار إليو ب ّب أمة؛االختالؼ باؽ حٌب ُب خ

 كالبعد ا٣بالؼ كثرة ُب للمبالغة ,(سبعوف) ا٤بذكور العدد على زيادة أمة كل مع ذكره ا٤بتكرر
كما   – (ف الناجي منهم كاحدأمن )عض الركايات ما كرد ُب ب ىذا الفهمكيؤيد  .ا٢بقيقة عن

 كاهلل أعلم. سيأٌب.

: رضي اهلل عنو ىريرة أيب ركاية تضمنتو ما ىوك  - الركايات ٝبيع بْب تفقا٤بفنص ا٢بديث 
 ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى النَّصىارىل كىتػىفىرَّقىتً  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى اٍليػىهيودي  افػٍتػىرىقىتً »

ثو  عىلىى أيمًٍَّب  كىتػىٍفَبىًؽي  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى   فيها حصل الٍب للزيادات ذكر غّب من «ًفٍرقىةن  كىسىٍبًعْبى  ثىالى
ثبت أف كقوع االختالؼ حاصل ُب كل أمة, كليس خاصنا بأمة ي – الركايات بْب اختالؼ

حيث تبْب أف  -ليس ا٤براد هبا الزيادة العددية  الفرؽبعينها, كأف الزيادة ا٤بذكورة ُب عدد 
العدد الوارد ُب ا٢بديث )سبعْب( ليس على حقيقتو؛ فإنو كإف اختلفت اليهود كافَبقوا ُب فهم 

, فقد اختلفت النصارل بعدىم ُب إثبات ا٢بق عليو السالـ الرسالة ا٢بقة الٍب جاء هبا موسى
ما ىو ثابت من قبلو, ككذلك أمة ٧بمد صلى عيسى عليو السالـ, زيادة على  الذم جاء بو

النبيْب صلى اهلل عليو  اهلل عليو كسلم افَبقوا بعده ُب إدراؾ الرسالة ا٢بقة الٍب جاء هبا خاًب
كثر من موضع:  ة ثابتة أقرىا القرآف الكرًن ُب أحقيق كىذهزيادة إدراؾ ما سبق. كسلم, مع 

 اٍختػىلىفيوا فىمىا الطَّيِّبىاتً  ًمنى  كىرىزىقػٍنىاىيمٍ  ًصٍدؽو  ميبػىوَّأى  ًإٍسرىائًيلى  بىًِب  بػىوٍَّأنىا كىلىقىدٍ }كما ُب قولو تعاذل: 
نػىهيمٍ  يػىٍقًضي رىبَّكى  ًإفَّ  اٍلًعٍلمي  جىاءىىيمي  حىٌبَّ  ا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  بػىيػٍ انيوا ًفيمى : يونس{ ]ٱبىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  كى
نىا}, كقولو سبحانو: [ّٗ  مىا اللَّوي  شىاءى  كىلىوٍ  اٍلقيديسً  بًريكحً  كىأىيٍَّدنىاهي  اٍلبػىيػِّنىاتً  مىٍرًنىى  اٍبنى  ًعيسىى كىآتػىيػٍ

, ٍب [ِّٓ: البقرة{ ]اٍختػىلىفيوا كىلىًكنً  اٍلبػىيػِّنىاتي  جىاءىتٍػهيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  الًَّذينى  اقػٍتىتىلى 
 أىنٍػزىٍلنىا كىمىا}يأٌب بياف أف تلك الرسالة ا٣باٛبة ىي ا٤بستوعبة ١بميع ما سبق كما ُب قولو تعاذل: 
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ى  ًإالَّ  اٍلًكتىابى  عىلىٍيكى  , [ْٔ: النحل{ ] يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  كىرىٍٞبىةن  كىىيدنل ًفيوً  اٍختػىلىفيوا الًَّذم ٥بىيمي  لًتيبػىْبِّ
عن االختالؼ أيضنا, بل إف كقوع االختالؼ الذم منشؤه   كليس معُب ىذا خلو تلك األمة

كماؿ ا٢بقيقة كنقص ا٤بدرًؾ, أك إدراؾ ا٢بادث احملدكد لقدًن غّب ٧بدكد خالؼ مرده إذل 
 ٨بيٍتىًلًفْبى  يػىزىاليوفى  كىالى  كىاًحدىةن  أيمَّةن  النَّاسى  ١بىىعىلى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىوٍ } قاؿ تعاذل: ,رب العا٤بْب سبحانو

 ٚبىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  كيٍنتيمٍ  ٗبىا فػىيػينىبِّئيكيمٍ  مىٍرًجعيكيمٍ  رىبِّكيمٍ  ًإذلى  ٍبيَّ }, كياٌب ا١بواب اإل٥بي:[ُُٖ: ىود{ ]
 [ُْٔ: األنعاـ{ ]

ىو لزيادة  فالتعبّب بزيادة االختالؼ كاالفَباؽ ُب أمة خاًب النبيْب صلى اهلل عليو كسلم
ٯبعل من  ذمشرفها, بزيادة إدراكها كتسليمها للرساالت السابقة, كإٲباهنا بالدين الشامل ال

من ٛباـ اإلٲباف, كليس ا٤براد زيادة السوء بزيادة االختالؼ,  االتصديق باألنبياء السابقْب جزءن 
ء األمر اإل٥بي فحينما جا باستيعاب ٝبيع الرساالت السابقة. كلكنو إشارة إذل سعة اإلٲباف

بتصديق ٝبيع رسل اهلل سبحانو كتعاذل, كاف جواب تلك األمة ىو السمع كالطاعة, قاؿ 
ًتوً  بًاللَّوً  آمىنى  كيل   كىاٍلميٍؤًمنيوفى  رىبِّوً  ًمنٍ  إًلىٍيوً  أيٍنزًؿى  ٗبىا الرَّسيوؿي  آمىنى } تعاذل: ًئكى  الى  كىريسيًلوً  كىكيتيًبوً  كىمىالى
ٍعنىا كىقىاليوا ريسيًلوً  ًمنٍ  دو أىحى  بػىٍْبى  نػيفىرِّؽي    .[ِٖٓ: البقرة{ ] كىأىطىٍعنىا ٠بًى
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 زيادات الحديث واآلثار المترتبة عليها

 ًإٍحدىل عىلىى اٍليػىهيودي  افػٍتػىرىقىتً : »عنو اهلل رضي ىريرة أيبذكرنا أف الركاية األكثر شهرة ىي ركاية 
 أيمًٍَّب  كىتػىٍفَبىًؽي  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى النَّصىارىل كىتػىفىرَّقىتً  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ 

ثو  عىلىى كىي الركاية الٍب دل ٰبصل ُب ألفاظها خالؼ كثّب, كدل يواجو  «ًفٍرقىةن  كىسىٍبًعْبى  ثىالى
الوارد ُب القرآف الكرًن كُب غّب ضبط قضايا االختالؼ الٍب ٰبصل هبا االفَباؽ ذ هبا  إال اآلخً 

كقد مر مناقشة ىاتْب  – ىذا من أحاديث نبوية, كالتحقق من العدد الوارد ُب ىذه الركاية
ركم من طرؽ أخرل بزيادات ٨بتلفة ترتب عليها آثار خطّبة  ا٢بديث ىذالكن  -القضيتْب 

أغلب ىذه اآلثار مشكالت تعاين منها األمة اإلسالمية فكرينا كاجتماعينا إذل كقتنا ا٢باضر, 
إذل جانب التدقيق ُب سند الركاية  ,كموضوعي ,كتارٱبي ,عقدية ٙبتاج إذل تدقيق لغوم

 .كمتنها حسب القواعد الٍب اعتمد عليها احملدثوف ُب قبوؿ ا٢بديث أك رده

ا لدل بعض ا٤بفكرين ا٤بعاصرين  كانت  بسبب ما ترتب عليها  ىذه الزيادات رد لمعتمدن
 يرد ا٤بتوف لنقد كضوابط مقاييسحيث كضع البعض  كزياداتو, ٔبميع ركاياتو ا٢بديث كلو

 الٍب رد ىذ ا٢بديث من أجلها:  ا٤بقاييس تلك كمن,  بنجاح منها ٲبر دل إذا ا٢بديث

 الدين من معلـو ىو ما أك, السنة ٧بكم أك القرآف ٧بكم صريح ٱبالف ال أف -ُ
 .بالضركرة

 .بو مقطوع دليل ألم معارضنا أك, العقوؿ لبدىيات منافينا يكوف ال أف -ِ

 نطق من أفصح كبالغة فصاحة مستول إذل يرتقي ال ٕبيث اللفظ ركيك يكوف ال أف -ّ
 .عصره ُب متداكلة تكن دل ألفاظ على يشتمل أك, كسلم عليو اهلل صلى بالضاد

 .قبيلة اك فرقة أك ٤بذىب تركيج أك دعول فيو يكوف ال أف -ْ
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 يقر ظاىرة آثار تثبتها الٍب تلك أك, ا٤بعترب بالتواتر الثابتة التارٱبية الوقائع ٱبالف ال أف -ٓ
 .حدكثها ككقت الوقائع بتلك كارتباطها عالقتها االختصاص أىل

 سبحانو اهلل صفات من العقيدة أصوؿ ُب ا٤بقبوؿ للمعقوؿ ٨بالفنا يكوف ال أف -ٔ
 ُب ٯبب كما الكراـ للرسل بالنسبة ككذلك, ٯبوز كما يستحيل كما حقو ُب ٯبب كما, كتعاذل
 .ٯبوز كما يستحيل كما حقهم

 الوعيد على يشتمل ال كأف, الصغّب العمل على العظيم بالثواب بوعد يرد ال أف -ٕ
   ْٖ.ا٥بينة كاألمور الصغائر على الشديد

البد من  ,ا٢بديث على تلك ا٤بقاييس, كغّبىا من الٍب كضعها أىل االختصاص عرضكقبل 
 كأىم ىذه الزيادات بعد ٝبع ما تكرر منها: ,زيادات ا٢بديث ٙبرم الدقة ُب كل زيادة من

 " .ا١بماعة ىي ا١بنة؛ ُب ككاحدة النار ُب كسبعوف ثنتاف..  " .ُ

ةه ..  " .ِ بػٍعيوفى  كىثًٍنتىافً  ا١بٍىنًَّة, ُب  كىاًحدى : قىاؿى  ىيٍم؟ مىنٍ  اللَّوً  رىسيوؿى  يىا: ًقيلى ". النَّارً  ُب  كىسى
 «ا١بٍىمىاعىةي »

 أنا ما: "قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىي كمن: قالوا ," كاحدة ملة إال النار ُب كلهم..  " .ّ
 ."كأصحايب عليو

 ".األعظم السواد إال الضاللة ُب كلهم.. "  .ْ

ا فكرية معينة لدل البعض أسسن ف وَّ كى كالواقع أف قبوؿ ىذه الزيادات, كأخذىا على ظاىرىا  
 اإلسالمي, لقضايا الشائكة ُب الفكرعليها مرجعياهتم ُب التعامل مع بعض ا٤بفاىيم كانبنت إ

سواء على مستول التأصيل العقدم كالفكرم داخل الفرؽ اإلسالمية فيما بينها, أك على 

                                                           
 (ّٕٔ - ّْٕانظر: د. طو جابر العلواين: إشكالية التعامل مع السنة  )ص  - ْٖ
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صوؿ الٍب كضعها ىؤالء بناء على فهم معْب ٤بدلوؿ مستول التعامل مع ا٤بخالف ٥بذه األ
 ُب ا٢بديث. ىذه الزيادات الواردة

 وأهم المفاهيم والقضايا التي نشأ حولها الخالف بناء على ذلك هي: 

 كاحدة" ذ من بعض ىذه الزيادات مثل:خً ىذا ا٤بصطلح الذم أي  أوًًل: مفهوم الفرقة الناجية:
حيث فهم من ذلك أف ," كاحدة ملة إال النار ُب كلهم", "النار ُب  كسبعوف كثنتاف ,ا١بنة ُب 

االفَباؽ الوارد ُب ا٢بديث ىو ما عرب عنو مؤخرنا بالفرقة با٤بعُب االصطالحي ا٤براد بو كل 
تربطهم معتقدات معينة, ككثّبا ما تعز٥بم عن غّبىم فيكونوف ٦بتمعنا مغلقنا. كقد ٝباعة "

, فرسخ ُب كٞبل العدد الوارد على ظاىره ْٗيفتحوف الباب ٤بن عداىم كالفرؽ اإلسالمية."
كبالغ  أذىاف الكثّبين حصر مفهـو النجاة ُب فرقة معينة, كا٢بكم على بقية الفرؽ با٥بالؾ.

ُب كضع حدكد جامعة مانعة للفرقة الناجية, كحصر مفهومها كمن ٍب أفرادىا فيما  بعضهم
الؾ كعدـ النجاة: "كإذا كاف ا٥بيعتقدكنو كيركف أنو ا٢بق, كأف كل من خالفهم ٰبكم عليو ب

 هم عن فرقتومؤرخو الفرؽ قد تعسفوا ُب تعدادىا, فإف رجاؿ الفرؽ أنفسهم قد دافع كل من
كأما ما عداىا فهو ُب النار. كقد كصل هبم األمر ُب  الناجية,ىي  –كحدىا  -كرأل أهنا  

يدعو إذل السخرية, أك تربير رأيهم أف يتلقفوا كل ما يتوٮبوف أنو يساعدىم, كلو كاف باطالن 
بل إف البعض رفض فكرة أف تشمل النجاة أكثر من فرقة,  ٦َٓبرد ٚبيل ال يقاـ لو كزف."

 :العقيدة ُب األشاعرة منهج, كما يذكر صاحب كتاب: كاعترب ذلك مناقضنا لنص ا٢بديث
 ٯبعلنا ناج كالٮبا كا١بماعة السنة كأىل األشاعرة أف بادعاء األشاعرة بعض مكابرة لكن"

 :الناجية الفرقة عن سؤاؿ بإلقاء نبدأ

                                                           
 (ُّٓا٤بعجم الفلسفي ) ص  - ْٗ
 (ّٕد. عبد ا٢بليم ٧بمود: التفكّب الفلسفي ُب اإلسالـ )ص  - َٓ
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 فقد نصا, منو مفركغ -عقل ذم لكل بداىتو مع-:كا١بواب فرقتاف؟ أـ كاحدة فرقة أىي
 ثالث على األمة ىذه افَباؽ ٢بديث كثّبة ركايات ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب أخرب

 من أحد كال كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما .كاحدة إال النار ُب كلها أهنا: فرقة كسبعن
 مستقيما صراطي ىذا كأف: }تعاذل قولو تفسّب جاء كعليو. اثنتاف أهنا تابعيهم كال أصحابو
 ىي: كالسبل, السنة ىو: ا٤بستقيم الطريق أف{ سبيلو عن بكم فتفرؽ السبل تتبعوا كال فاتبعوه
   ُٓ".بيده كسلم عليو اهلل صلى النيب خط كما كاحد طريق إال ىو كما, األىواء

صطالحي فإف ٙبديد ر تسا٧بنا بأف ا٤بقصود بالفرؽ ىذا ا٤بعُب االقً على الرغم من أنو لو أي  
نا عليو ما أيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو: "الٍب تلتـز ا٤بنهج الذم حدده النالناجية منها, 

 ًىيى  ًفٍرقىةو  أىمِّ  تػىٍعًيْبي  كىأىمَّا , كما يقوؿ اإلماـ ٧بمد عبده: "كأصحايب" أمر ُب غاية الصعوبة
ابيوي  عىلىٍيوً  النَّيبُّ ( كىافى ) مىا عىلىى تىكيوفي  الًٍَّب  أىمً  النَّاًجيىةى  ٍ  فػىلىمٍ  كىأىٍصحى  كيلَّ  فىًإفَّ  اآٍلًف, ًإذلى  رل  يػىتػىعىْبَّ
 ًإفَّ  حىٌبَّ  كىأىٍصحىابيوي, النَّيبُّ  عىلىٍيوً  كىافى  مىا عىلىى نػىٍفسىهىا ٘بىٍعىلي  بًالرِّسىالىةً  لًنىًبيػِّنىا ييٍذًعني  ٩بَّنٍ  طىائًفىةو 
يعى  أىفَّ  عىلىى بػىٍرىىنى  الدَّامىادٍ  ًمّبٍبىاًقرى   النَّاًجيىةى  كىأىفَّ  الشِّيعىةً  ًفرىؽي  ًىيى  ا٢بٍىًديثً  ُب  اٍلمىٍذكيورىةً  اٍلًفٍرؽً  ٝبًى
مىاًميًَّة, ًفٍرقىةي  ًمنػٍهيمٍ   أيمَّةً  ًمنٍ  فىجىعىلىهيمٍ  اٍلًفرىؽً  سىائًرً  ًمنٍ  كىغىيػٍريىيمٍ  كىاٍلميٍعتىزًلىةي  السُّنَّةً  أىٍىلي  كىأىمَّا اإٍلً

ا يىدًَّعي فىكيل   الدٍَّعوىةً   ِٓ"أىًدلَّةن  ذىًلكى  عىلىى كىييًقيمي  اأٍلىٍمرى  ىىذى

 ,أف أكثر أمة الرٞبة ُب النار يستلـز فوؽ أنو ٰبصر ا٤بفاىيم ُب األفراد, فإنو أيضنا الزعمىذا ك 
القرآف الكرًن  إذل جانب أنو يتعارض مع  %ِاثنْب ُب ا٤بائة ا أقل من منهكأف الناجي 

 ختالؿ الفكرم ُب األمة اإلسالمية؛من مظاىر االكثّب  عليوكالسنة الصحيحة, كقد ترتب 
حٌب  النار, مصّبه اكل من خالفهأف  فالكثّب من الفرؽ أخذت تدعي أهنا الفرقة الناجية ك 

إطار ايدلوجي ٱبدـ ا٤بفهـو العاـ الذم كضعتو كل فرقة ٤بصطلح اقش ُب نى تػي   العقائد أصبحت
خرين ىو أساس النجاة, كما يقوؿ الدكتور عبد كأصبح االختالؼ كاالبتعاد عن اآل ,النجاة

                                                           
 (ٓٗسفر بن عبد الرٞبن ا٢بوارل: منهج األشاعرة ُب العقيدة )ص:  - ُٓ
 (ُٓٓالتعليقات على شرح الدكاين للعقائد العضدية )ص  - ِٓ
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تالؼ كاإلغراؽ ُب االبتعاد عن االخ : "أرأيت كيف يػيتىخىذـ(ُٖٕٗ)ت  ا٢بليم ٧بمود
ساس لكاف اإلغراؽ ُب اإل٢باد اساسنا للنجاة, بل ساسنا للنجاة؟ كلو اتبعنا ىذا األاآلخرين أ

ك ٚبيالت اجملانْب أكثر قربنا للنجاة؛ ألهنا أكثر ابتعادنا عن آراء اآلخرين. لكاف التخريف أ
و ُب كىي الكرامية ُب رأم الكرامية, كىي ا٤بشبه رقة الناجية: إهنا ا٤بعتزلة ُب رأم ا٤بعتزلة,الف

كما -يدعي كصالن بليلى كأمسى كل  ّٓ"ن عداىا ُب النار.ف مرأم ا٤بشبهة, ككل فرقة ترل أ
ناس ٰبملوف راية النجاة كالتوقيع باسم رب العا٤بْب بالتكفّب ك٠بعنا بأ - ْٓقاؿ الشاعر

كا٣بركج من الرٞبة, ككأف اهلل قد أككل ٥بم شأف توزيع الرٞبة كالعذاب على أفراد األمة, 
فهؤالء من أين ق(: "َٓٓزارل )ت حامد الغ ىؤالء ىم الذين قاؿ عنهم اإلماـ أبوأمثاؿ ك 

تتميز ٥بم ظلمة الكفر من ضياء اإلٲباف؟ أبإ٥باـ إ٥بي كدل يفرغوا القلوب عن كدكرات الدنيا 
لقبو٥با, أـ بكماؿ علمي كإ٭با بضاعتهم ُب العلم مسألة النجاسة كماء الزعفراف كأمثا٥بما؟ 

 عىنٍ  تػىوىذلَّ  مىنٍ  عىنٍ  فىأىٍعًرضٍ } با٤بُب.. ؾى درى ىيهات ىيهات إف ىذا ا٤بطلب أنفس كأعز من أف يي 
نٍػيىا ا٢بٍىيىاةى  ًإالَّ  ييرًدٍ  كىدلىٍ  ذًٍكرًنىا  عىنٍ  ضىلَّ  ٗبىنٍ  أىٍعلىمي  ىيوى  رىبَّكى  ًإفَّ  اٍلًعٍلمً  ًمنى  مىبػٍلىغيهيمٍ  ذىًلكى ( ِٗ) الدُّ
ًبيًلوً   ٓٓ({ اٍىتىدىل ٗبىنً  أىٍعلىمي  كىىيوى  سى

من علماء ا٢بديث ىذه الزيادة, كاعتربىا متعارضة مع قواطع الدين,  سباب رد كثّبك٥بذه األ 
ة متعددة على ردىا ق( يتربأ من قبوؿ ىذه الزيادة كيذكر أدلَْٖفابن الوزير اليماين )ت 

ا كمتننا :"فياغوثاه ٩بن فيقوؿ كثّبنا من مناقب األمة اإلسالمية,, كيذكر ُب معارضة ذلك  سندن
يػٍرى  كيٍنتيمٍ }تقاص خّب أمة بنص كتاب اهلل )يقبل ٦باىيل الركاة ُب ان {  لًلنَّاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى

                                                           
 (ْٕالتفكّب الفلسفي ُب اإلسالـ )ص  - ّٓ
 ال تقر ٥بم بذاؾ البيت: كل يدعي كصال بليلى ...  كليلى  - ْٓ
( ُٖٔ/ ْ) نسبو البعض إذل قيس بن ا٤بلوح ٦بنوف بِب عامر, كذكره صاحب ٦بمع ا٢بكم كاألمثاؿ ُب الشعر العريب 

 : بعبارة العتاىية أيب إذل منسوبنا
: ا٤بتوَب) ا٤بغريب حجلة أيب بن أٞبد الدين شهاب, كأكرده .بذاكا ٥بمٍ  تىقرُّ  ال كسلمى...  بسلمىٍ  كصالن  يدعى ككله 

 ُ.  ص يواف الصبابةدُب مقدمة  (ىػٕٕٔ
  ُٓفيصل التفرقة ص:  - ٓٓ
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.. كرضي اهلل عن ىذه األمة الكرٲبة,  ٔٓ( كخّب القركف بنص رسوؿ اهلل[َُُ: عمراف آؿ]
, ا٤برحومة الشهداء العدكؿ.. ا٤بعصومة من االجتماع على الضالؿ, ٕٓالسابقة على تأخرىا

على ا٢بق حٌب يقاتل أخرىم الدجاؿ, ا٤بوعودين ُب الكتاب ا٤بسطور ئفة منهم افال تزاؿ ط
, مع كثرة ٖٓثلثيهم بل.. ا٤ببشرين بكوهنم نصف أىل ا١بنة,  باإلخراج من الظلمات إذل النور

أمٍب منهم }تقن طرؽ النقاد ُب حديث: ا. فمن تقدـ من األمم عليهم, كقلتهم بالنظر إليهم
 {ا٢بثيات بعد السبعْب ألفنا, مع كل ألف سبعوف ألفنا الثالث}, كحديث: {ٜبانوف صفنا.

   ٗٓ"..فتدبر ىذا با٤بعقوؿ إف كنت من أىل القبوؿ ٤با صح عن الرسوؿ.

                                                           
 عن كثّب, بن ٧بمد عن (ِِٓٔ) صحيحو ُب البخارم ركاه الذم كسلم عليو اهلل صلى النيب إشارة إذل حديث  - ٔٓ

" خّب :قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب عن عنو, اهلل رضي اهلل عبد عن عبيدة, عن إبراىيم, عن منصور, عن سفياف,
, كتاب: أشهد إذا جور شهادة على يشهد الباب:  (ُُٕ/ ّ)الناس قرين ٍب الذين يلوهنم, ٍب الذين يلوهنم.." 

 الشهادات.  
يد أهنم أكتوا الكتاب من قبلنا" اقتباس من قولو صلى اهلل عليو كسلم: "٫بن األخركف السابقوف يـو القيامة, ب - ٕٓ

انظر: شعيب األرنؤكط ُب حاشيتو كتعليقو كٚبريج   (ٖٓٓ( كمسلم )ٕٖٔالبخارم )يب ىريرة أخرجو من حديث أ
 ُّٖأحاديث: )العواصم كالقواصم( ص 

 عن شعبة, عن غندر, عن بشار, بن ٧بمدإشارة إذل حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم ركاه البخارم عن  - ٖٓ
 «ا١بنة أىل ربع تكونوا أف أترضوف: »فقاؿ قبة, ُب النيب مع كنا: قاؿ اهلل, عبد عن ميموف, بن عمرك عن إسحاؽ, أيب
: قلنا «ا١بنة أىل شطر تكونوا أف أترضوف: »قاؿ نعم,: قلنا «ا١بنة أىل ثلث تكونوا أف أترضوف: »قاؿ نعم,: قلنا

 نفس إال يدخلها ال ا١بنة أف كذلك ا١بنة, أىل نصف تكونوا أف ألرجو إين بيده, ٧بمد نفس كالذم: »قاؿ نعم,
 «األٞبر الثور جلد ُب السوداء كالشعرة أك األسود, الثور جلد ُب البيضاء كالشعرة إال الشرؾ أىل ُب أنتم كما مسلمة,
, كتاب: الرقاؽ. ككرد لفظ الثلثْب ُب ركاية آخرل ا٢بشر كيف(, باب:  ِٖٓٔح: )  (َُُ/ ٖ) البخارم صحيح

( ُّٖٔصلى اهلل عليو كسلم أك ال: فقد ركل الَبمزم ُب صحيحو )بصيغة الشك من الراكم ُب نسبة قو٥با إذل النيب 
ُب جزء من  - حصْب بن عمراف عن ا٢بسن, عن جدعاف, ابن عن عيينة, بن سفياف حدثنا: قاؿ عمر أيب ابنعن 

 إين: »قاؿ ٍب فكربكا, «ا١بنة أىل ربع تكونوا أف ألرجو إين»حديثو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم: " .. ٍب قاؿ: 
 أدرم؟ كال: قاؿ فكربكا «ا١بنة أىل نصف تكونوا أف ألرجو إين: »قاؿ ٍب فكربكا, «ا١بنة أىل ثلث تكونوا أف ألرجو

 عليو اهلل صلى النيب عن حصْب بن عمراف عن كجو غّب من ركم قد صحيح, حسن حديث ىذا.  ال؟ أـ الثلثْب: قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن القرآف تفسّب أبواب, ا٢بج سورة كمنباب:  (ِّّ/ ٓ) شاكر ت الَبمذم سنن". كسلم
 .كسلم

 (ُْٖ - ُِٖ/ ٧ُبمد بن إبراىيم الوزير اليماين: العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم  ) - ٗٓ
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الدراسات األكادٲبية  حٌب تفشى ذلك ا٤برض ا٣بطّب ُب األمة اإلسالمية, كدل ٚبلو منوقد ك 
  .كعدـ التحيزكقاعات البحث العلمي الٍب من شأهنا ا٤بوضوعية 

خرب عنها النيب الٍب أ ينزع عن ىذه األمة أحد أىم صفاهتاكا٢بقيقة أف ىذا الفهم ا٤بغلوط 
 أيمَّةه  ىىًذهً  مًٍَّب أصلى اهلل عليو كسلم من أهنا أمة مرحومة؛ حيث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "

 ا٤بخلوقاتكمن القواعد ا٤بهمة ُب اإلسالـ الٍب من شأهنا التعامل مع كل صنوؼ  َٔ"مىٍرحيومىةه 
 كىتىبى } ىي قاعدة "مشولية الرٞبة" الٍب جاء هبا القرآف الكرًن صراحة, حيث يقوؿ اهلل تعاذل:

كىذه الرٞبة ليست ًحكرنا على طائفة أك مذىب  [ْٓ: األنعاـ{ ] الرٍَّٞبىةى  نػىٍفًسوً  عىلىى رىبُّكيمٍ 
, [ُْٕ: األنعاـ{ ]كىاًسعىةو  رىٍٞبىةو  ذيك رىبُّكيمٍ  فػىقيلٍ  كىذَّبيوؾى  فىًإفٍ }بل ىي رٞبة كاسعة شاملة 

{  كىًعٍلمنا رىٍٞبىةن  شىٍيءو  كيلَّ  كىًسٍعتى  رىبػَّنىا}, [ُٔٓ: األعراؼ{ ] شىٍيءو  كيلَّ  كىًسعىتٍ  كىرىٍٞبىًٍب }
جد جوابنا على ىؤالء الذين يقصركف رٞبة رهبم على فئة دكف فئة إال قولو , كال أ[ٕ: غافر]

 خىزىاًئني  ًعٍندىىيمٍ  أىـٍ } كقولو تعاذل: [ِّ: الزخرؼ{ ]رىبِّكى  رىٍٞبىتى  يػىٍقًسميوفى  أىىيمٍ }جل شأنو: 
 أىنٍػتيمٍ  لىوٍ  قيلٍ } , كقد صدؽ ا٢بق سبحانو إذ يقوؿ:[ٗ: ص{ ] اٍلوىىَّابً  اٍلعىزًيزً  رىبِّكى  رىٍٞبىةً 

ًٍلكيوفى  ىٍمسىٍكتيمٍ  ًإذنا رىيبِّ  رىٍٞبىةً  خىزىاًئنى  ٛبى نٍػفىاؽً  خىٍشيىةى  ألى ا اإٍلً ٍنسىافي  فى كىكى : اإلسراء{ ] قػىتيورنا اإٍلً
 مىا} كىو سبحانو القائل: ,أـ منعها فليس ٤بخلوؽ أف ٲبلك حق منح ىذه الرٞبة [ََُ
 اٍلعىزًيزي  كىىيوى  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  لىوي  ميٍرًسلى  فىالى  ٲبيًٍسكٍ  كىمىا ٥بىىا ٩بيًٍسكى  فىالى  رىٍٞبىةو  ًمنٍ  لًلنَّاسً  اللَّوي  يػىٍفتىحً 

ليس من حق أحد أف يضيق رٞبة اهلل الٍب كصفها سبحانو بالسعة, , ك [ِ: فاطر{ ]ا٢بٍىًكيمي 
 كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  اللَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كىمىا}ل من يشاء ُب رٞبتو دخً فهو كحده الذم يي 

ابنا ٥بىيمٍ  أىعىدَّ  كىالظَّاًلًمْبى  رىٍٞبىًتوً  ُب  يىشىاءي  مىنٍ  ييٍدًخلي ( َّ) حىًكيمنا عىًليمنا : اإلنساف{ ] أىلًيمنا عىذى
, كال أجد ما ترتب على القوؿ . فهذا ىو قانوف الرٞبة الذم سنو اهلل ُب خلقو[ُّ ,َّ

                                                           
ا٢بديث كرد بعدة ركايات أشهرىا: "أمٍب ىذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب ُب اآلخرة إ٭با عذاهبا ُب الدنيا الفًب  - َٔ

 .  ِّْْٓ رقم ح ا٤برحومة األمة ىذه فضائل باب(  َُٓ/ ْ) داكد أيب سننكالزالزؿ كالقتل كالباليا. 
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ا القانوف بكل ذ"الفرقة الناجية" ك"الطائفة ا٤بنصورة" هبذا الفهم ا٤بغلوط إال خرقنا كلينا ٥بػب
 .كلوازموضوابطو 

إذل أنو رغم نقدنا لتلك الرؤية اإلقصائية ُب قصر النجاة على ٦بموعة  لكن ٘بدر اإلشارة ىنا
 أف كل ا٤بفَبقْب ىالكوف إاليقرر:  – قبولوعلى فرض  –من الناس, إال أننا مازلنا أماـ نص 

 ,."األعظم السواد إال الضاللة ُب كلهم" ," كاحدة ملة إال النار ُب كلهم": كاحدة فرقة
ةه " بػٍعيوفى  كىثًٍنتىافً  ا١بٍىنًَّة, ُب  كىاًحدى  فما ا٤براد من الكل "ا٥بالك"ك كمن الواحدة, "النَّارً  ُب  كىسى

 كماذا يعِب كل من ا٥بالؾ كالنجاة الواردين ُب ا٢بديث؟ "الناجية"؟

الوارد كصفها ُب ا٢بديث بالكثرة ا٤بعرب عنها مبالغة بالعدد  -تبْب أف ا٤بقصود من الفرؽ 
ك ا٢بيدة عن أىو مفهـو االفَباؽ الناشيء عن االختالؼ كالتباعد,  –سبعْب كما زاد عليو 

 -بناءن على ذلك  كغالب الظنصلى اهلل عليو كسلم.  ا٤بصطفىا٤بنهج القوًن الذم جاء بو 
 عن ا٣بركج مفهـو حيث من - ا٣بارجْب فمجموعبالكل ىنا اجملموع ال ا١بميع؛  أف ا٤براد
 من كاحد كل على ا٢بكم ا٤براد كليس, النجاة عدـ أك ا٥بالؾ كصف عليو ٰبمل - ا١بماعة

"حكمنا على اجملموع من حيث ىو , كذلك ألف الكل ىو: ا٥بالؾ بتحقق اجملموع ىذا أفراد
كل رجل من بِب ٛبيم ٰبمل الصخرة العظيمة, أم ٦بموعهم ال ٝبيعهم؛ إذ قد   و:٦بموع, ٫ب

فاجملموع ىنا من باب الكل كليس من باب الكلية الٍب  ُٔيكوف فيهم من ال يقدر عليها."
 ٧بموؿ علىزاؿ ا٢بديث  فما ِٔيكوف ا٢بكم فيها شامالن لكل فرد من أفراد ا٤بوضوع.

ل عن ئً ا٤بفاىيم كالضوابط, كليس عن األفراد, كيؤيد ذلك أنو صلى اهلل عليو كسلم حينما سي 
التحديد دل ٯبيب بتسمية ٦بموعة أك فرقة معينة, كلكن أجاب بتحديد منهج كتوضيح 

                                                           
  (ٖٕشرح السلم للملوم )ص  - ُٔ
 الفرؽ بينهما بقولو:  -صاحب السلم  –يوضح األخضرم  - ِٔ

 الكل حكمنا على اجملموع     ككل ذاؾ ليس ذا كقوع            
 ا  ػػػػد عػػلمػػليػػة قػػػو كػػػػكحيثػػػما لكل فػرد حػػكما      فػػإن            
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, حيث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب اإلجابة على سؤاؿ: من ىم يا رسوؿ اهلل: "ما  مفهـو
قنا بعينها, فا٢بق رى كال فً  اكدل ٰبدد أفرادن  ,كُب بعض الركايات: "ا١بماعة" أنا عليو كأصحايب",

 ؼ با٤بنهج كليس باألفراد.رى عٍ يػي 

بػٍعيوفى  كىثًٍنتىافً  ا١بٍىنًَّة, ُب  كىاًحدىةه " حدة ُب قولو:اصلى اهلل عليو كسلم بالو  – تعبّبهك    ُب  كىسى
كناية عن ا٢بق كما يقوؿ الرازم أف يكوف   ٰبتمل – " كاحدة ملة إال النار ُب كلهم", "النَّارً 

 باالتفاؽ كاألمر االختالؼ عن النهي أف: )حديث االفَباؽ( فيو ا٤بعقوؿ كالوجوُب تفسّبه: "
  ّٔ"كاحدا الناجي كاف كذلك كاف كإذا كاحدا, إال يكوف ال ا٢بق أف على يدؿ

 ُب للمبالغة( سبعوف) ا٤بذكور العدد على زيادة أمة كل مع ُب ذكره ا٤بتكرر ىو الواحد ىذا
 كا٤بختلف ا٤بتغّب بل, يزكؿ كال يتغّب ال كباؽ كاحد فا٢بق ؛ا٢بقيقة عن كالبعد ا٣بالؼ كثرة
 أف على يدلنا إ٭با ا٢بديث كىذا. بو كاإلحاطة دركو ُب الدرجات تعدد ك ا٣بالؼ كثرة ىو

 كيتمسك ا٢بقيقة يدرؾ من كجود يندر حٌب كيزداد يكثر بل, ينقضي كال ينتهي ال ا٣بالؼ
, نار من ٝبرة على كا٤باسك دينو على ا٤باسك يكوف حيث, الزماف آخر ُب كذلك, با٢بق

 قولو مثل ُب الواحدة ا٢بقيقة حوؿ الرؤل كتعدد ا٣بالؼ قضية الكرًن القرآف حسم كلذلك
 كىلىوٍ } ,[ُْٔ: األنعاـ{ ] ٚبىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  كيٍنتيمٍ  ٗبىا فػىيػينىبِّئيكيمٍ  مىٍرًجعيكيمٍ  رىبِّكيمٍ  ًإذلى  ٍبيَّ } : تعاذل
ةن  أيمَّةن  النَّاسى  ١بىىعىلى  رىبُّكى  شىاءى   ا٢بق يبقى ذلك كمع .[ُُٖ: ىود{ ] ٨بيٍتىًلًفْبى  يػىزىاليوفى  كىالى  كىاًحدى
 حىٌبَّ  ا٢بٍىقِّ  عىلىى أيمًٍَّب  ًمنٍ  طىائًفىةه  تػىزىاؿي  الى : »كسلم عليو اهلل صلى يقوؿ حيث, مدركوه رى دى نى  كإف
 .ْٔ«اللَّوً  أىٍمري  يىٍأٌبى 

                                                           
 (ُِّ/ ٖتفسّب الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّب ) - ّٔ
عن عبد اهلل بن بريدة, عن سليماف بن الربيع العدكم, قاؿ: لقينا عمر  قتادةٮباـ, عن  عنا٢بديث ركاه أبو داكد  - ْٔ

 فقلنا لو: إف عبد اهلل بن عمرك حدثنا بكذا ككذا فقاؿ عمر: عبد اهلل بن عمرك أعلم ٗبا يقوؿ قا٥با ثالثا ٍب نودم
ال تزاؿ طائفة »فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ:  بالصالة جامعة فاجتمع إليو الناس فخطبهم عمر

 .عمر عن األفرادُب  (ِْ/ ُ) الطيالسي داكد أيب مسند. «من أمٍب على ا٢بق حٌب يأٌب أمر اهلل عز كجل
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مع كونو يعتقد أف الزيادة ا٤بذكورة تتناقض مع سعة رٞبتو تعاذل, كأف   -البعض  كىذا ما دعا
 – تيو التناقض من بْب يديو كال من خلفووؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال يأكالـ رس
  :االحتماالت, كمن ىذه لقبوؿ تلك الزيادة احتماالت ُب كضع لالجتهاد

خاصة كأف علماء  ,الساعة عالمات ظهور ك الزماف خرآب خاصنا ا٢بديث ذلك جعل -
ٚبريج ا٢بديث أكثرىم كضع ىذا ا٢بديث ضمن كتاب الفًب كا٤بالحم كأشراط 

 الصنعاين باألمّب ا٤بعركؼ الصنعاين إ٠باعيل بن ٧بمد الساعة, كمن القائلْب بذلك:
 الًَّذم الدٍَّىر آخر ىيوى  كىالزَّمىاف ا٢بًٍْب ذىًلك أىف يبعد : )كىالى يقوؿ حيث ( قُُِٖ ت)

 دينو على ًفيوً  اٍلقىاًبض كىأىف ا٢ٍبق كخفاء ًفيوً  اٍلبىاًطل كفشو بفساده اأٍلىحىاًديث كىردت
اًفرنا كٲبسي ميؤمنا الرجل ًفيوً  يصبح الًَّذم الزَّمىاف كىأىنو ا١بٍىٍمرىة على كالقابض  كىأىنو كى

 دىالَّة قرائن الٌسنة كتب هبىا شحنت الًٍَّب  ًفيوً  اٍلوىارًدىة اأٍلىحىاًديث فىتلك الٌدين, غربىة زمىاف
ثٍػرىة زمىاف أىنو على  كىافى  ااًلٍفَبىاؽ أىف أىٍيضا ٍٰبتىملكالتدابر . ك  التػَّفىرُّؽ كزماف ا٥بالكْب كى
 كأكثرىا ا٥بالكة من فرؽ بٍعدىىا قرف كل ُب  كىأىف با٣بّبية ٥بىىا اٍلمىٍشهيود اٍلقيريكف بعد من
 .ٓٔالزَّماف( آخر ُب 

: "تفَبؽ أمٍب" أمة مكالبعض يرل أف ا٤بقصود باألمة ُب قولو صلى اهلل عليو كسل -
ي إذل اإلسالـ كمشلو عً كل من دي كليس أمة اإلجابة؛ كأمة الدعوة تشمل  الدعوة 

كىي الٍب افَبقت إذل تلك الفرؽ, فمن أمن منهم  ن أـ دل يؤمنا٣بطاب سواء أمى 
يدخل ُب األمة الناجية كىي أمة اإلجابة, كيستدلوف على ذلك ببعض الركايات الٍب 

كال شك أف سياؽ ا٢بديث كتقدـ  ٔٔجاءت بلفظ: "كلهم ُب النار إال ملة كاحدة".
 ذكر اليهود كالنصارل كافَباؽ كل منهم قد ٰبوالف دكف قبوؿ ىذا الرأم.

                                                           
 (ٕٕ -ٕٓافَباؽ األمة إذل نيف كسبعْب فرقة )ص: - ٓٔ
ذىب إذل ىذا القوؿ بعض العلماء مثل الشيخ ٧بمد سعيد رمضاف البوطي ُب أحاديث لو, كالكاتب اليمِب  - ٔٔ

 .سقاؼ بن علي الكاؼ ُب كتابو )حقيقة الفرقة الناجية( منشورات دار القلم
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ق( رأم خاص ُب ذلك رغم ذكره أف ركاية َٓٓكلإلماـ أيب حامد الغزارل )ت  -
فهو يرل أف الركايات قد تكوف صحيحة ُب النار إال كاحدة" ٨بتلف فيها, "كلها 

)فتكوف ا٥بالكة كاحدة كىي الٍب ٚبلد ُب النار, كيكوف ا٥بالك عبارة عمن كقع اليأس 
الؾ خّب. كتكوف الناجية كاحدة كىي عن صالحو؛ ألف ا٥بالك ال يرجى لو بعد ا٥ب

ب فليس ذً الٍب تدخل ا١بنة بغّب حساب كال شفاعة ألف من نوقش ا٢بساب فقد عي 
بناج إذنا, كمن عرض للشفاعة فقد عرض للمذلة فليس بناج أيضنا على اإلطالؽ.. 
كباقي الفرؽ كلهم بْب ىاتْب الدرجتْب: فمنهم من يعذب با٢بساب فقط, كمنهم 

النار ٍب يصرؼ بالشفاعة, كمنهم من يدخل النار ٍب ٱبرج على قدر  من يقرب من
داللة ا٥بالؾ كالنجاة م لو كجاىتو إذا صرفنا معو كال شك أف ىذا رأ ٕٔخطاياىم..(

 طابقة إذل التضمن.من ا٤ب

كثّب من القضايا الٍب نشأ حو٥با خالؼ كترتب عليها   الحقائق: إدراك  حدود تضييق ثانًيا:
 طويالن  ازمانن من عواقبها  اإلسالمياآلثار السلبية ُب الفكر اإلسالمي, كعاىن اجملتمع  من

قضية تأطّب ا٢بقائق, ككضع حدكد ضيقة ٤بعاين كاسعة, ليس ىذا فحسب بل عمدت بعض 
كضع تصورات حصرية لكل ا٢بقائق إذل  –بناء على ما سبق من فهمهم للنجاة  -الفرؽ 

, حٌب كلو  ية, كرفض كل ما خالف ىذا الفهم, أك دؿ على خالفوالوجودية كالعقدية كالشرع
كاف مقصودىم حفظ الدين ككضع حدكد كاضحة ٤بسألة إبداء الرأم أك االجتهاد ُب أصوؿ 
الدين خاصة العقدية منها, لكن ىذا تضييق لرٞبة اهلل الواسعة, كإغالؽ باب الفكر كالنظر 

في باألخذ بظاىر النصوص دكف تذكؽ أماـ من دل يكن على نفس ىذا الدرب ٩بن يكت
 ا٤بعاين كا٤بقاصد.

                                                           
 (ٕٕ-ٕٔفيصل التفرقة ) - ٕٔ
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رغم بيانو ٤بفهـو الفرقة الناجية, كنقده ٢بصر الفرؽ ُب  -مثالن  – ق( ِٕٔ)ت  ابن تيميةف
, سندهنا دعول بغّب أنو على معتقد الفرقة الناجية بأ منعو لدعول من يعتقدعدد معْب, ك 
 تعيْب كأما. كا١بماعة السنة أىل من كاف كاإلٝباع كالسنة بالكتاب قاؿ فمن حيث يقوؿ:"

 بأف ا١بـز لكن ا٤بقاالت؛ كتب ُب كذكركىم مصنفات فيهم الناس صنف فقد الفرؽ ىذه
 بال القوؿ حـر اهلل فإف دليل من لو بد ال كالسبعْب الثنتْب إحدل ىي ا٤بوصوفة الفرقة ىذه
 اٍلفىوىاًحشى  رىيبِّى  حىرَّـى  ًإ٭بَّىا قيلٍ }: تعاذل فقاؿ خصوصا؛ علم بال عليو القوؿ كحـر عموما؛ علم

ٍٍبى  بىطىنى  كىمىا ًمنػٍهىا ظىهىرى  مىا  كىأىفٍ  سيٍلطىاننا بًوً  يػينػىزِّؿٍ  دلىٍ  مىا بًاللَّوً  تيٍشرًكيوا كىأىفٍ  ا٢بٍىقِّ  ًبغىٍّبً  كىاٍلبػىٍغيى  كىاإٍلً
 ىذه عن ٱبرب الناس من فكثّب كأيضا.. [ّّ: األعراؼ{ ] تػىٍعلىميوفى  الى  مىا اللَّوً  عىلىى تػىقيوليوا
 السنة أىل ىم لو ا٤بوالية متبوعو إذل كا٤بنتسبة طائفتو فيجعل كا٥بول الظن ٕبكم الفرؽ

أنو ُب نفس ا٤بؤلىف يعود  إال ٖٔ".مبْب ضالؿ كىذا البدع أىل خالفها من كٯبعل كا١بماعة؛
 أحق أف يتبْب كهبذا ..كيؤطر تلك الرؤية العامة كٰبصر الفرقة الناجية ُب أىل ا٢بديث: "

ذلك قد يكوف مرضينا إذا ل" كتعليلو .كالسنة ا٢بديث أىل الناجية الفرقة ىي تكوف بأف الناس
تاب اهلل كسنة رسولو لى ما كرد الشرع ٕبسم األمر فيو, أك االحتكاـ دائمنا إذل كاقتصر ع

 أىل ٠باىم الذين الناجية الفرقة كصاؼأ موضحناصلى اهلل عليو كسلم كما يقوؿ ىو 
 ,كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إال لو يتعصبوف متبوع ٥بم ليس الذين: "كالسنة ا٢بديث

 فيها فقهاء كأئمتهم كسقيمها صحيحها بْب ٛبييزا كأعظمهم كأحوالو بأقوالو الناس أعلم كىم
 عاداىا ٤بن كمعاداة كاالىا ٤بن كمواالة اكحبن  كعمال تصديقا: ٥با كاتباعا ٗبعانيها معرفة كأىل
 مقالة ينصبوف فال كا٢بكمة؛ الكتاب من بو جاء ما إذل اجململة ا٤بقاالت يرككف الذين

صلى اهلل  – الرسوؿ بو جاء فيما ثابتة تكن دل إف كالمهم كٝبل دينهم أصوؿ من كٯبعلوهنا
 الكتاب من - كسلم عليو اهلل صلى – الرسوؿ بو بعث ما ٯبعلوف بل -عليو كسلم 

                                                           
  (ّْٔ/ ٦ّبموع الفتاكل ) - ٖٔ
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, لكن األمر دل يكن كذلك, بل أضاؼ ٗٔ".كيعتمدكنو يعتقدكنو الذم األصل ىو كا٢بكمة
الناجية  –ىؤالء ٩بن يسموف أنفسهم الفرقة الناجية أك الطائفة ا٤بنصورة إذل أصوؿ ىذه الفرقة 

اهتم ٤برادات رب العا٤بْب كرسولو الكرًن صلى اهلل عليو كسلم, كجعل ىذه كتفسّب رأيهم  –
م أك تفسّب حٌب يتبْب لو إذا كاف من أىل أاآلراء مرجعيات فكرية ٰبتكم إليها كل صاحب ر 

 من الناس فيو تنازع كمامستكمالن تلك األكصاؼ كالضوابط: " النجاة أك ال, فيقوؿ ابن تيمية
 ذلك كغّب ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ كاألمر كاأل٠باء كالوعيد لقدركا الصفات مسائل
 َٕ"كاالختالؼ التفرؽ أىل فيها تنازع الٍب اجململة األلفاظ كيفسركف كرسولو اهلل إذل يردكنو

 أصوؿ: أٞبد اإلماـ قاؿق( حيث يقوؿ: "ُٕٓنفس الشيء يقرره ابن قيم ا١بوزية )ت 
 كاف ك٥بذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو كاف ٗبا التمسك عندنا السنة

 شهد كما كأصحابو, كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو كاف ما ىو الناجية الفرقة اعتقاد
 عليو أنا ما مثل على كاف من): قولو ُب بذلك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٥بم

 عمى عند الظنية دكف كانت كإف البصائر, أىل عند القاطعة الوجوه هبذه فثبت (كأصحايب
 الطريق ىو اهلل ٤براد ا٤ببْب الصحيح تأكيلو ىو الذم القرآف تفسّب ُب إليهم الرجوع أف القلوب

 ُٕ"ا٤بستقيم

فاألمر ُب النهاية مرده أيضنا إذل التفسّب كالرأم, فما الذم ٲبيز رأينا عن رأم إذا كاف ا١بميع  
 اإلنسانية للحقائق ٨بالف ىذاُب الواقع ك ٕبسب ظنو؟ كلو  –٧بتكمنا إذل الكتاب كالسنة 

 كىكىافى : }كجل عز اهلل يقوؿ حيث, اإلنساف جبلة من كا١بداؿ فاالختالؼ كالتارٱبية؛
ٍنسىافي  , بيد أنو ال توجد فرقة أك ٝباعة اتفقت فيما [ْٓ: الكهف{ ] جىدىالن  شىٍيءو  أىٍكثػىرى  اإٍلً

                                                           
 (ّْٕ/ ٦ّبموع الفتاكل ) - ٗٔ
 (ّْٕ/ ٦ّبموع الفتاكل ) - َٕ
 (٨ُْٓبتصر الصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة )ص:  - ُٕ
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ؼ إذل رأم كاحد؛ حٌب الصحابة الكراـ اختلفوا بينها على ٝبيع الفركع, كردت كل اختال
 .بعده صلى اهلل عليو كسلم

 ُب الدين من ليس الفهـو كتعدد ا٤بدارؾ اختالؼ كنفي, للحقائق اآلحادية النظرة كرةفف
 كضع بل, اإلدراكية التعددية تلك دعوتو ُب فقط يراع دل كسلم عليو اهلل صلى فالنيب, شيء

 حدثوا": كسلم عليو اهلل صلى قاؿ حيث اإلدراؾ ُب ا٤بختلفْب مع كالتعامل لتعاطيها منهجا
 ا٢بديث ىذا ُب لالنتباه ا٤بلفت كالشيء .ِٕ"كرسولو اهلل يكذب أف أٙببوف يعرفوف ٗبا الناس

 تكذيب إذل ا٤بعرفة عدـ تتعدل الٍب, للحقائق اآلحادية النظرة نتيجة على نبوي أنو الشريف
 فتلك ب,ذِّ كى يي  أف كإما, يعي ال أف إما إدراكو على لو قدرة ال ٗبا فا٤بخاطب كرسولو؛ اهلل

 الشاملة الرٞبة تقضيها الٍب, ا٤بعرفية السعة ىذه استبدلت ا٢بقائق إلدراؾ األحادية النظرة
 القرآف نصوص أماـ الفكرم كا١بمود, الظاىرية التطبيقات بعض ُب الدين كحصر, بالتضييق

 أركاف الستكماؿ خرلأ تارة حولو كا٢بـو, تارة التأكيل برفض, ا٤بطهرة النبوية كالسنة الكرًن
, ٨بتلف منظور من ا٢بقائق كفهم التعمق ٧باكالت لكل ا٤بربر غّب كالرفض, مالظاىر  ا٤بنهج
 أك, بناء على ىذا ا٤بنهج كلو اإلسالمي الفكر نقد ُب الفرصة للبعض أعطى ما كىذا

 بتبِب الفكرم ا٣بناؽ ىذا من ا٤بمنهج غّب با٣بركج اآلخر البعض لدل البائسة احملاكالت
: اآلحادية النظرة تلك إذل بالقياس - نظره كجهة - من أكسع باعتباره الغريب ا٤بعرُب ا٤بنهج

                                                           
كراىية   قـومن خص بالعلم قوما دكف  :باب , العلم :كتاب  عن علي موقوفنا.   (ُِٕركاه البخارم ُب صحيحو )- ِٕ

 الناس ٫بدث أف األنبياء معاشر أمرنا: بلفظ -سره قدس- القادر عبد للشيخ الغنية ُب. كركم (ّٕ/ ُأف ال يفهموا )
 تبلغو ال حديثنا قومنا ٗبحدث أنت ما: قاؿ مسعود ابن عن مسلم صحيح مقدمة ُب ما ك٫بوه عقو٥بم, قدر على

 عباس ابن عن كغّبىم الرياضة ُب نعيم كأبو السِب كابن الضعفاء ُب العقيلي كركل فتنة, لبعضهم كاف إال, عقو٥بم
 خالد بن ٞباد طريق من أيضنا الديلمي كركاه عليهم, فتنة كاف إال يفهمونو ال ٕبديث قومنا أحدكم حدث ما: مرفوعنا

 أشياء ٱبفي عباس ابن فكاف, عليهم فتنة فيكوف عقو٥بم ٙبملو ما إال أحاديثي من أمٍب ٙبدثوا ال: رفعو عباس ابن عن
 ٙبتملو ال حديثا قوما ٙبدث ال, عباس ابن يا: رفعو عباس ابن عن أيضنا كللديلمي, العلم أىل إذل كيفشيها حديثو من

 ٗبا ٙبدثوىم فال, رهبم عن الناس حدثتم إذا: مرفوعا كرب معدم بن ا٤بقداـ عن الشعب ُب البيهقي كركل .عقو٥بم
 أحدٮبا فأما كعاءين؛ -كسلم عليو اهلل صلي- النيب عن حفظت: ىريرة أيب عن كصح, عليهم كيشق عنهم يعزب
 (ِِّ/ ُ) ىنداكم ت ا٣بفاء كشفانظر:   .البلعـو ىذا لقطع بثثتو فلو اآلخر كأما, فبثثتو
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 ثانية كمرة, الطبيعية العلـو من ابتداء مرة, متجددة الغرب ُب ا٤بعرفة نظريات كانت ك٤با"
 كراء الىثنا العريب الفكر ظل, اللسانية العلـو من ابتداء ثالثة كمرة, الرياضية العلـو من ابتداء

 صوليوفاأل قاؿ لذلك, كاقعو أدرؾ ىو كال, معرفتو أصَّل ىو فال, السريع اإليقاع ىذا
ا العلم ُب كضعها يكوف عملي أثر منها ينتج ال نظرية مسألة كل إف: القدماء  ترفناك  زائدن

 ا٤بفكرين بْب الفقهية كا٤بمحاكات النظرية ا٤بباريات نشأت.. ٜبنو دفع نستطيع ال, عقلينا
 كجدة, االطالع حداثة ُب مهارتو يظهر, غريب مصدر من ينهل منهم كل, العرب

 الٍب, اإلسالمية للجماعات فَبكناىا ا٤بمارسة أما, كاألعالـ ا٤بذاىب كأ٠باء, ا٤بصطلحات
 على كقدرة نشط عمل, ا٤بثقفْب فقو على فعل كرد النظر على للعمل ا٤بطلقة األكلوية أعطت

   ّٕ."للنصوص حرُب بتطبيق بل, فكر  بال ا١بماىّب ٘بنيد

ىذه كاحدة من أىم القضايا الٍب ترتبت على الفهم ا٤بغلوط  :ثالثًا: قضية تكفير المخالف
 تثبت دل كلو حٌب - ا٢بديث لٞبىِّ أي  أف أريد ال أنِب إذل أشّب أف أكدلبعض زيادات ا٢بديث. ك 

 لكن, األمة كتعانيها عانتهاالٍب  طّبةكا٣ب سلبيةال اآلثار كل ىذه مسئولية - ركاياتوٝبيع 
 ٥با كاالنتصار كاإليدلوجيات األفكار خدمة كإيثار, الفهم سوء ىي كاألخّبة األكذل ا٤بسئولية

 قضاياه كمعرفة الدين ركح فهم على كاآلثار لألقواؿ ا١بزئي الفهم كتقدًن, الدين مصلحة على
  .الكلية

ا٤بنهج الكلي ُب فهم أصوؿ بنية ا٢بقيقة أف قضية تكفّب ا٤بخالف ُب الفركع, ا٤ببِب على 
العقائد, قضية جديدة على اجملتمع ا٤بسلم, سيما هبذ الشكل اإلقصائي الذم يَبتب عليو 
العبث ا٤بوضوعي كاجملتمعي ببعض ا٤بصطلحات اإلسالمية بتغيّب مفاىيمها األصلية كاستبدا٥با 

, كالفرقة كفر, كا٤بواالة, كأىل السنة, كالسلفكال ,٨بتلفة, مثل مصطلح ا١بهادٗبفاىيم 
من ىذه ا٤بصطلحات ا٘بهت األذىاف إذل  ق كاحده طلً حٌب أصبح إذا أي  ,... كغّبىاالناجية

                                                           
 (َُحسن حنفي: حوار ا٤بشرؽ كا٤بغرب )ص  - ّٕ



37 
 

كالذم يعْب على ذلك أف التوثيق العلمي لدل  ل بدالن من ا٤بفهـو األصلي.حى ا٤بمعُب ا٤بنتى 
ومات ككسائل التواصل االجتماعي كاألقواؿ الشفهية لبعض دعاة ا٤بعرفة ىو شبكة ا٤بعل ىؤالء

 تعصبىو ال ليسن كالقياـ بأمر اهلل, كمن ٍب فإف سبب انتشار ىذا النوع من التفكّب
 كمبادئو اإلسالمي الدين أصوؿب درايةال كعدـ هلا١ب ىو ما بقدر ا٢بقائق إدراؾ ُب تقصّبالك 

 .عليها قاـ الٍب

 ملة إال النار ُب كلهم"كمن ا٤بعتمد كأصل من أصوؿ التكفّب كاالستعداء لدل ىؤالء زيادة: 
تأصل ُب فقد  ىذه الواحدة فقط ىي الناجية كالباقي ىالك,حيث يعتقدكف أف ", كاحدة

ليس فقط  – الناجية الفرقةىذه  أفراد أحد بصفتو - عليو الواجب من أفبعض األذىاف 
 ٰبولوف الذين الدين عن ا٤بارقْب ىؤالء يقاتل أف ا٢بكم بتكفّب ا٤بخالف, كلكن ٯبب عليو

 بعض ا٤بغلوط الفهم ىذا عن فنشأ, ا١بماعة ٥بذه كا٣بالص النجاة كٙبقيق األمة انتصار دكف
 أف إذل األمر كتطور .ا٣ببيث ا٤برض معاناة كالعادل األمة منها تعاين الٍب ا٤بتطرفة ا١بماعات

 يعربكف الذين ىم" الناجية الطائفة" أنفسهم يركف ٩بن ىؤالء أف الناس بعض أذىاف إذل تبادر
 الدين ىو اهلل رٞبة من كخركج كتفسيق تكفّب من األمة أفراد بو يرموف ما كأف, اإلسالـ عن

 الدين ىذا عن ا٣بركج أف فوجدكا كاختالفاهتم عقو٥بم يسع أف يستطيع ال الذم ا٢بقيقي
 التشدد من الفرار عن ناشيء اإل٢باد من نوع لدينا فنشأ ا٢بل ىو" ضيقو" من كالفرار

 .كاإلقصاء الديِب

كالناظر ٢بقيقة التكفّب ُب الفكر اإلسالمي ٯبد أنو من أكثر القضايا الٍب ٙبرل فيها 
الدقة كاالحتياط ُب إطالقو على أم ٩بن ينتسب إذل  –على اختالؼ ا٘باىاهتم  –ا٤بسلموف 

 .اإلسالـ

 األطرك  كقد كضع األشاعرة من ا٤بتكلمْب ضوابط ٧بددة للتكفّب يراعى فيها السياقات 
, كا٤بتتبع لعبارات التكفّب ُب كتب علم الكالـ ٯبد كغّبىا..كاالجتماعية كالتارٱبية الفكرية
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سد باب مقصده  ظواىر األقواؿ أك لوازمها, ككال األمرينل على مى أهنا ُب أغلب األحياف ٙبيٍ 
٢بق باألخذ بظاىر القوؿ أك ن ألصوؿ كل فرقة من الزيغ عن االفًب, كٙبرم سالمة غّب ا٤بتقً 

كالسيد الشريف  ق( ٕٔٓ)ت  ل كل من القاضي عضد الدين اإلٯبيالزمو. كقد فصَّ 
الفرؽ لفظ التكفّب من بعض  القوؿ ُب ا٤بسائل الٍب كرد فيها ق( ُٖٔ)ت  ا١برجاين

ذل ىذين األمرين: )ظاىر القوؿ أك الزمو(, بعضها اآلخر كأرجعاىا ُب ٦بملها إالكالمية ل
كمن ذلك ٙبريرٮبا لعبارات الكفر الٍب كجهت للمعتزلة بسبب الزعم ٖبرقهم اإلٝباع ُب بعض 

 ليس ا٣برؽ ذلك :قلنا, كفر ذكرٛبوه الذم اإلٝباع خرؽ أف سلمنا إف ٍبمسائل العقيدة: "
كيؤكد  ْٕ؟"كافر إنو قلتم دل بو يعلم كال الكفر يلزمو كمن, منو الـز أنو غايتو بل مذىبهم

كلذلك فإف   ٕٓ"كاللزـك غّب القوؿ بو.اإلٯبي ىذه القاعدة بقولو: ".. كاإللزاـ غّب االلتزاـ, 
أغلب االختالفات الكالمية ُب فركع العقائد ٰبل بتحرير ٧بل النزاع كبياف حقيقة األلفاظ 

 ف يفرد بالبحث كالتفصيل.كىذا موضوع مهم أرل أ .كلوازمها

 :الٍب كضعها األشاعرة ٢بدكد التكفّب ُب اإلسالـ  الضوابط ىذهكمن 

ف الكفر مسألة فقهية, كال أق( حيث ذىب إذل َٓٓـ الغزارل )ت ما كضعو اإلما  -
 ُب للفرؽ أف الفرؽ: اعلم من تكفّبه ٯبب من ٦باؿ فيها للعقل حيث يقوؿ: "بياف

 الفرقة سول فرقة كل تكفّب إذل الطوائف بعض انتهى فرٗبا كتعصبات, مبالغات ىذا
 ىذه أف شيء كل قبل فاعلم فيو ا٢بق سبيل تعرؼ أف أردت فإذا إليها, يعزل الٍب

 معلومة تكوف تارة فإهنا فعالن, كتعاطى قوالن  قاؿ من بتكفّب ا٢بكم أعِب فقهية, مسألة
كذلك  ٕٔالبتة" فيها العقل لدليل ٦باؿ كال باالجتهاد, مظنونة تكوف كتارة ٠بعية بأدلة

                                                           
 ( ِّٕ/ ٖشرح ا٤بواقف ) - ْٕ

ذكرت النقل بصيغة ا٤بثُب لكل من اإلٯبي كالسيد الشريف؛ ألف كتاب شرح ا٤بواقف ىو من نوع الشرح ا٤بزجي الذم 
 ا٤بًب مع الشرح كأنو نص كاحد متصل.يتكامل فيو 

 (ّّٕ/ ٖشرح ا٤بواقف ) - ٕٓ
 (ُّّاالقتصاد ُب االعتقاد للغزارل )ص:  - ٕٔ
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ألف ما يَبتب على ا٢بكم بالكفر نتائج كلها شرعية, أما صدؽ من يقر باإلسالـ أك  
 صدؽ, كىو منو صدر الذم اللفظ ىذا تعاذل: "أمكذبو فهو موكوؿ إذل اهلل 

 أـ كمالو دمو لعصمة سببان  الشرع جعلو ىل حق, كىو قلبو ُب كجد الذم كاالعتقاد
 إذل فليس جهل, بأنو اعتقاده أك كذب بأنو قولو كصف فأما. الشرع إذل كىذا ال؟

 أك اكافرن  كونو معرفة كأما عقليان  يكوف أف ٯبوز كا١بهل الكذب معرفة فإذان  الشرع,
كبناء على ذلك قرر اإلماـ الغزارل ىذا الضابط ا٤بهم:  ٕٕشرعيان" إال فليس مسلمان 

 فإف. سبيالن  إليو كجد ما التكفّب من االحَباز إليو احملصل ٲبيل أف ينبغي "كالذم
 ٧بمد اهلل إال إلو ال بقوؿ ا٤بصرحْب القبلة إذل ا٤بصلْب من كاألمواؿ الدماء استباحة

 سفك ُب ا٣بطأ من أىوف ا٢بياة ُب كافر ألف ترؾ ُب كا٣بطأ خطأ, اهلل رسوؿ
كقد فصل اإلماـ الغزارل القوؿ ُب ضوابط كل من اإلٲباف  ٖٕ".مسلم دـ من ٧بجمة

 .ا٤بوازين ا٣بمسة للمعرفة ُب القرآف – القسطاس ا٤بستقيمكالكفر ُب كتابو: 
 ُب مقدمة حديثو عن الفرؽ ق( ِّْ)ت  كمنها ما ذكره اإلماـ أبو ا٢بسن األشعرم -

 أشياء ُب كسلم عليو اهلل صلى نبيهم بعد الناس اختلف: "مقاالت اإلسالميْبُب 
 كأحزابان  متباينْب فرقان  فصاركا بعض من بعضهم كبرئ بعضان  بعضهم فيها ضلل كثّبة

فجعل ا١بامع بْب الفرؽ  ٕٗ"عليهم  كيشتمل ٯبمعهم اإلسالـ أف إال متشتتْب
 اإلسالمية ا٤بختلفة, ُب فركع العقائد كمناىج فهمها, ىو اإلسالـ.

 - كفار الفرؽ ىذه بأف قلنا إذا ناأىو: " ثار الشاطيب ُب االعتصاـ سؤاالن مهمناككذلك أ
 كظاىر األمة؟ من يعدكف فكيف كغّبه كافر إذل ينقسموف أك - بو قاؿ من قوؿ على

 األمة من خرجوا فلو كإال األمة, من كوهنم مع ىو إ٭با االفَباؽ ذلك أف يقتضي ا٢بديث

                                                           
 (ُّّاالقتصاد ُب االعتقاد للغزارل )ص:  - ٕٕ
 (ُّٓالسابق  )ص:  - ٖٕ
ٕٗ -  (ُ /ُِ)  
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 التفرؽ أف كالنصارل, اليهود فرؽ ُب الظاىر ككذلك..  ألبتة منها يعدكا دل الكفر إذل
كمن إجابتو على ىذا التساؤؿ توصل إذل أنو  َٖكنصارل؟" ىودا كوهنم مع حاصل فيهم

 ا٤براد ليس بإمكاننا إخراج أم كاحدة من ىذه الفرؽ عن اإلسالـ مادامت اقرت بو: "
 ُٖاإلسالـ." عن بدعهم ٚبرجهم ال فرؽ با٢بديث

: , كىو أفىذا الضابط ا٤بهم ( ق ٕٔٓ ت) الدين اإلٯبي اضي عضدكقد أقر الق -
." ٍب علل ذلك القبلة أىل من أحد يكفر ال أنو على كالفقهاء ا٤بتكلمْب ٝبهور"

 أك ,بعلم عا٤با تعاذل اهلل كوف من القبلة أىل فيها اختلف الٍب ا٤بسائل إفبقولو: "
 عليو اهلل صلى النيب يبحث دل ك٫بوىا جهة ُب كال ,متحيز غّب أك ,العبد لفعل موجدا
 ا٣بطأ أف فعلم, التابعوف كال الصحابة كال فيها بإسالمو حكم من اعتقاد عن كسلم
كمبحث اإلٲباف كالكفر ُب كتب علم الكالـ , ِٖ"اإلسالـ حقيقة ُب قادحا ليس فيها

مشتمل على شواىد عديدة للمنهج األشعرم ُب ٙبقيق مسألة ا٢بكم بالتكفّب أك 
 عدمو بالنسبة للمخالف ُب الفركع.

 

 

 

 

 

                                                           

 (ُْٕاالعتصاـ  )ص:  َٖ -
 (ُٕٓالسابق )ص:  - ُٖ
 (ِّٗا٤بواقف ) ص  - ِٖ
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 الموقف من قبول الحديث

حيث السند, كا٤بًب, كاآلثار ا٤بَبتبة على الزيادات الواردة  بعد النظر ُب حديث االفَباؽ من
ثالثة  كاحد من ُب بعض ركاياتو, فإف ا٤بوقف من قبوؿ ا٢بديث أك رده ال ٱبرج عن

 :احتماالت عقلية

 للرد دكاع من سنده ُب كرد عما النظر كبغض, الركايات تعدد بطريق نقبلو أف إما  -ُ 
 جهة من الكرًن القراف كبْب فيو كرد ما بعض بْب التناقضات من كثّب ستواجهنا كحينئذ
كما تبْب من خالؿ دراسة مًب ا٢بديث   – أخرل جهة من كالواقع العقل ضوابط كبْب كبينها

 ُب ا٤بسلمْب أف أعتقد شناعات من ذلك على يَبتب كما ترتب ما جانب إذل ىذ -كزياداتو
 .قبو٥با على التحايل عن فضالن  قبو٥با عن غُب

 كثّب ُب النظر إلعادة مضطرين سنكوف كحينئذ, السابقة األسباب لنفس نرده أف أك -ِ
, اعتقادىا إبطاؿ أك كتعديلها فهمو سوء أك بالكلية, بو التسليم على ترتبت الٍب األمور من

 ,الركايات من كثّب ُب ا٤بذكور العدد على للفرؽ تقسيمهم ُب ا٤بؤرخْب بعض اعتماد مثل:
 األسفراييِب ٧بمد بن طاىر ك, الفرؽ بْب الفرؽ ُب( قِْٗ ت) البغدادم القاىر عبد مثل

الشهرستاين )ت ك , ا٥بالكْب الفرؽ عن الناجية الفرقة كٛبييز الدين ُب التبصّب ُب( قُْٕ ت)
كمثل فهم بعض الفرؽ ٤بعُب االفَباؽ, كمعُب النجاة,  , كغّبىم.كالنحل ا٤بلل ُب ق( ْٖٓ

 بْب ا٤بفاىيم كاألفراد. كقد تبْب ما ترتب على ذلك.كما ترتب عن ا٣بلط 

سيما  أننا ال نستطيع أف ٪بـز بانتفاء ا٢بديث بالكلية,كدل يتبق إال احتماؿ ثالث كىو:  -ّ
-ما اتفق عليو ا٤بًب بْب ٝبيع الركايات, كما اقتصرت عليو الركاية ا٤بشهورة عن أيب ىريرة 

اًلدو, عىنٍ  يَّةى,بىقً  ٍبن كىٍىبً  طريق من -عنو اهلل رضي  سىلىمىةى, أىيب  عىنٍ  عىٍمروك, ٍبنً  ٧بيىمَّدً  عىنٍ  خى
 عىلىى اٍليػىهيودي  افػٍتػىرىقىتً : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  أنو عنو اهلل رضي عىٍنو

 كىتػىٍفَبىًؽي  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل عىلىى النَّصىارىل كىتػىفىرَّقىتً  ًفٍرقىةن, كىسىٍبًعْبى  ثًٍنتػىٍْبً  أىكٍ  ًإٍحدىل
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ثو  عىلىى أيمًٍَّب   فإفبغّب الزيادات الٍب ترتب عليها ما سبق من إشكاالت.  «ًفٍرقىةن  كىسىٍبًعْبى  ثىالى
, كأف الركاية  للحديث: أف فيما كرد ُب بعض ركاياتو من زيادات ىو أقل ما ٲبكن قولو أصالن

كحينئذو يكوف معيار القبوؿ أك الرفض ىو عرض  ,بعض ىذه الزياداتبا٤بعُب قد سرت إذل 
على القرآف الكرًن كعلى الثابت من السنة النبوية ا٤بطهرة كنقبل  -كليس ظاىر النص-ا٤بعُب 

ه ٘بعلنا يتعارض معهما. كذلك ألف كثرة ركايات ا٢بديث كتعدد أسانيدما قباله كنرفض ما 
و إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم, على حذر من رفض ٦بمل ا٢بديث كنفي نسبة ما كرد في

 كما تبْب.  –أك منطقي, أك اصطالحي  لذلك ٨برج لغوم,خاصة إذا كاف 

مهمة كىي أف ا٢بق كاحد ال يتغّب كأف  يبْب حقيقة كبا١بملة فإف ا٢بديث بركاياتو السابقة
الدعوة الٍب جاء هبا ٝبيع األنبياء من اهلل عز كجل من لدف آدـ عليو السالـ كحٌب خاًب 

من معرفة اهلل الواحد كعبادتو كٙبقيق سعادة اإلنساف كنيل  -النبيْب صلى اهلل عليو كسلم
كالشرائع إال لتنوع الطبائع  كاحدة أيضنا, كما تنوع ا٢باكمية -غايتو الٍب كجد من أجلها

اجملبولة - اإلنسانية ةأضف إذل ذلك أف الطبيع من كل تنزيل.كاألزمنة كاعتبار ا٢بكمة اإل٥بية 
, كأف الناس ُب ىذه أيضنا كاحدة ُب أصلها -على التفكر كالسؤاؿ كالبحث عن األسباب

مكاهنم كمناخهم ٕبسب اختالؼ زماهنم ك ا٢بقيقة الواحدة  تلك ا٢بياة ٨بتلفوف حوؿ درؾ
ةن  أيمَّةن  ًإالَّ  النَّاسي  كىافى  كىمىا}الثقاُب مة كاحدة ُب درؾ ا٢بق أم أ [ُٗ: يونس{ ]فىاٍختػىلىفيوا كىاًحدى

 من ا٣بالق سبحانو كتعاذل عند خلقهم كإشهادىم على أنفسهم بأنو رب العا٤بْب.

ا٢بق الواحد )أك ا٢بقيقة يوجداف مع البشر أينما كجدكا:  شيئْبإذا أدركنا ذلك عرفنا أف ٜبة  
لي, كيزيد االختالؼ ُب كل أمة بتجدد األىواء كاإلنكار ا٤بتعلق بً الواحدة( كاالختالؼ ا١بً 

كمن سبقو   -بنيب كل أمة؛ فإذا كاف موسى عليو السالـ جاء قومو بالدعوة إذل ا٢بق الواحد 
كأدرؾ ا٢بق من  ن أمن بوفإف قومو قد اختلفوا كتفرقوا حوؿ اإلٲباف بو, فمنهم م -من األنبياء

 ,[ُٗٓ: األعراؼ{ ]يػىٍعًدليوفى  كىًبوً  بًا٢بٍىقِّ  يػىٍهديكفى  أيمَّةه  ميوسىى قػىٍوـً  كىًمنٍ }خاللو عليو السالـ 
 عليو. ككذلك الشأف مع عيسى  كإما ٛبسكنا ٗبلةو سابقة عنادنا كتكربناإما كمنهم من دل يؤمن 
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 إذ تبقى نفس االعتقادات السابقة كيزيد عليها االختالؼ الوارد بشأنو عليو السالـ, السالـ
ةه  أيمَّةه  ًمنػٍهيمٍ }: كقد قاؿ اهلل تعاذل عنهم : ا٤بائدة{ ] يػىٍعمىليوفى  مىا سىاءى  ًمنػٍهيمٍ  كىكىًثّبه  ميٍقتىًصدى

 آؿ{ ]يىٍسجيديكفى  كىىيمٍ  اللٍَّيلً  آنىاءى  اللَّوً  آيىاتً  يػىتػٍليوفى  قىاًئمىةه  أيمَّةه  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ } ,[ٔٔ
كىكذا ا٢باؿ مع أمة خاًب النبيْب صلى اهلل عليو كسلم. فتزيد االعتقادات   [ُُّ: عمراف

 ٚبلو كال ,يتغّب ال كاحدا ا٢بق بقاء معبتجدد االختالؼ حوؿ قبوؿ كل نيب من األنبياء, 
{ يػىٍعًدليوفى  كىبًوً  بًا٢بٍىقِّ  يػىٍهديكفى  أيمَّةه  خىلىٍقنىا كى٩بَّنٍ } بو كتؤمن ا٢بق تتبع مقتصدة أمة عن األرض

. كمن أجل ذلك أنزؿ اهلل تعاذل الكتب كالرسل؛ الكتب الشتما٥با على [ُُٖ: األعراؼ]
ةن  أيمَّةن  النَّاسي  كىافى }ا٢بق كالرسل لبياف ىذا ا٢بق كحسم االختالؼ:   النًَّبيِّْبى  اللَّوي  فػىبػىعىثى  كىاًحدى

: البقرة{ ] ًفيوً  اٍختػىلىفيوا ًفيمىا النَّاسً  بػىٍْبى  لًيىٍحكيمى  بًا٢بٍىقِّ  اٍلًكتىابى  مىعىهيمي  كىأىنٍػزىؿى  كىميٍنًذرًينى  ميبىشِّرًينى 
ُِّ] 

فاالختالؼ سنة بشرية, كتشابو األفكار كتقارهبا طبيعي ُب كل األمم كالشعوب, كيبقى مع 
ؤالء ىم الناجوف ٗبطلق النجاة الٍب ال يشوهبا ىك  ,خالؼ تدرؾ ا٢بق بغّب "ذلك أناس "أمة

كىذا اجتهاد ُب فهم كركد معُب ا٢بديث على  .عذاب كال تتعارض مع ٪باة عقب عذاب
, لكننا نرد من كمن ٍب فإف ٥بذا ا٢بديث اصالن ُب ا١بملةاعتبار عدـ رده با١بملة كما تقرر. 

 .ىذه األمة ليست أمة مرحومةركاياتو ما يثبت أف 

 

 

 

 

 



44 
 

 مةــــــاتــــــخ

من قريب أك من  دين اهللقوالن أك مذىبنا يسئ إذل  يإذا كجد من يدعا٣بتاـ أكد القوؿ أنو ُب 
, كإخضاعو للضوابط كاآلليات العلمية ا٤بعتربة لدل العلماء قدٲبنا مناقشتو فينبغيبعيد 

السنة  من أكاستشهاده من القرآف الكرًن ب نغَبكال  -إذا استدعى األمر-كرده  كحديثنا,
من العلماء؛ ألنو لألسف قد يسئ الكثّبكف فهم كتاب اهلل  الثقاتالنبوية ا٤بطهرة أك أقواؿ 

, أك االعتماد على ظواىر النصوص, كرفض أم الذم اعتمدكا فقط على االستشهاد بو ٦بزئنا
 سواء كرد ىذامدخل للتأكيل, أك الربط بْب النصوص كالنظر إليها من خالؿ قواعد كلية, 

عتمد على ركايات ضعيفة كأحياننا كالبعض اآلخر ا هم أك عن غّب قصد.عن قصد من
ا ٤بذىب أك رأم معْب موضوعة لبعض األحاديث رؽ مليئة هبذا ككتب ا٤بذاىب كالف ؛تعضيدن

بذؿ علماء ا٢بديث جهودا ُب دراسة ىذا النوع من كلذلك  النوع من الركايات؛
 استدؿ با١بزئي ُب استنادنا على منق لكثّب من العلماء مادل يقولوف, فً كما لي األحاديث.

مذاىب  ا٤بذاىب كاألقواؿ اعتربت لواـز بعض, ككم كبا٣باص ُب موضع العاـ ,موضع الكلي
.. كغّب ذلك من مغالطات كثّبة أدت إذل أف أساء الكثّبكف فهم اإلسالـ عن طريق كأقواالن

القتاؿ كاإلرىاب كال يقنن الفرقة ك ن الذم يدعو إذل ىؤالء, كظهر للكثّبين بصورة الدي
 االختالؼ .. إذل غّب ذلك من اهتامات نسبت لإلسالـ كىو منها براء.

ينبغي علينا ٝبيعنا أف نتحملو سوينا ٗبعونة  ,مهم كاجبفإذا كنا حقنا ٕباجة إذل التجديد فهذا 
كسلم, مع فهم كمراعاة لزماننا القرآف الكرًن كما ثبت من أقواؿ سيد ا٣بلق صلى اهلل عليو 

فيجب إعادة النظر لكل ىذه اآلراء قدٲبنا كحديثنا دكف تعصب إال ككاقعنا الذم نعيش فيو.
 لنصرة دين اهلل عز كجل كخلوصو من الشوائب الٍب لصقت بو كغيمت الرؤية من حولو.

  لدين اهلل عز كجل اكل طالب للحقيقة ناصر   أسأؿ اهلل تعاذل أف يعْب على ذلك     

 .كصل اللهم كسلم كبارؾ على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب         
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 والمراجع المصادر بأهم ثبت

 بالشاطيب: االعتصاـ, ٙبقيق الشهّب الغرناطي اللخمي ٧بمد بن موسى بن إبراىيم :
 - ىػُُِْ األكذل,: السعودية, الطبعة عفاف, ابن ا٥بالرل, دار عيد بن سليم

 ـ.ُِٗٗ
 بالشاطيب: االعتصاـ, ٙبقيق الشهّب الغرناطي اللخمي ٧بمد بن موسى بن إبراىيم :

 - ىػُُِْ األكذل,: السعودية, الطبعة عفاف, ابن دار ا٥بالرل, عيد بن سليم
 ـ.ُِٗٗ

 فؤاد ٧بمد: ماجو, ٙبقيق ابن القزكيِب: سنن يزيد بن ٧بمد اهلل عبد أبو ماجة ابن 
 ا٢بليب. البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء الباقي, دار عبد

 كاختالؼ اإلسالميْب مقاالت(: )اإلماـ) األشعرم إ٠باعيل بن علي ا٢بسن أبو 
 بّبكت - صيدا, العصرية ا٤بكتبة, ا٢بميد عبد الدين ٧بيي ٧بمد: ٙبقيق(, ا٤بصليْب
 .ـَُٗٗ/ قُُُْ

 با٤باكردم:  الشهّب البغدادم, البصرم حبيب بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي ا٢بسن أبو
الرحيم,  عبد بن ا٤بقصود عبد ابن كالعيوف, ٙبقيق: السيد النكت=  ا٤باكردم تفسّب

 لبناف./  بّبكت - العلمية الكتب دار
 كالنحل, مؤسسة الشهرستاين: ا٤بلل أٞبد بكر أىب بن الكرًن عبد بن ٧بمد الفتح أبو 

 ا٢بليب.
 القرآف الدمشقي: تفسّب ٍب البصرم القرشي كثّب بن عمر بن إ٠باعيل الفداء أبو 

 الثانية: كالتوزيع, الطبعة للنشر طيبة سالمة,دار ٧بمد بن العظيم, ٙبقيق: سامي
 ـ. ُٗٗٗ - ىػَُِْ
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 ا٥بالكْب, الفرؽ عن الناجية الفرقة كٛبييز الدين َب التبصّب: االسفراييُب ا٤بظفر أبو 
/ الكبّب احملدث العالمة حواشيو كعلق أحاديثو كخرج للمؤلف كترجم الكتاب عرؼ
 .ـُٗٗٗ/ ىػُُْٗ سنة ,ُط للَباث, األزىرية ا٤بكتبة الكوثرل, زاىد ٧بمد

 (, التفرقة بْب اإلسالـ كالزندقة فيصل(: )اإلماـ) الغزارل ٧بمد بن ٧بمد حامد أبو
 .ـُْٗٗ/ قُُْْ -ُط, الَباث مكتبة, شوحاف أٞبد: ٙبقيق

 االعتقاد, كضع ُب الطوسي )اإلماـ(: االقتصاد الغزارل ٧بمد بن ٧بمد حامد أبو 
: لبناف, الطبعة – بّبكت العلمية, الكتب ا٣بليلي, دار ٧بمد اهلل عبد: حواشيو
 .ََِْ - ىػ ُِْْ األكذل,

 ٙبقيق, داكد أيب سنن: السًِّجٍستاين األزدم عمرك األشعث بن سليماف داكد أبو :
 .بّبكت – صيدا العصرية, ا٤بكتبة, ا٢بميد عبد الدين ٧بيي ٧بمد

 الطيالسي,  داكد أيب البصرل: مسند الطيالسي ا١باركد بن داكد بن سليماف داكد أبو
 األكذل,: مصر, الطبعة – ىجر الَبكي, دار احملسن عبد بن ٧بمد ٙبقيق: لدكتور

 ـ. ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ
 على النيسابورم: ا٤بستدرؾ الطهماين ٧بمد بن اهلل عبد بن ٧بمد ا٢باكم اهلل عبد أبو 

بّبكت,  – العلمية الكتب دار عطا, القادر عبد مصطفى: الصحيحْب, ٙبقيق
 .َُٗٗ – ُُُْ األكذل,: الطبعة

 الدين بفخر ا٤بلقب الرازم التيمي ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عمر بن ٧بمد اهلل عبد أبو 
 - العريب الَباث إحياء دار( الكبّب التفسّب=  الغيب مفاتيح: )الرم خطيب الرازم
 .ىػ َُِْ - ّ: ط, بّبكت

 ُب الظاىرم: الفصل القرطيب األندلسي حـز بن سعيد بن أٞبد بن علي ٧بمد أبو 
 القاىرة. – ا٣با٪بي كالنحل, مكتبة كاألىواء ا٤بلل
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 (, العربية كصحاح اللغة تاج الصحاح: )الفارايب ا١بوىرم ٞباد بن إ٠باعيل نصر أبو
 -  ىػ َُْٕ ْط, بّبكت - للماليْب العلم دار, عطار الغفور عبد أٞبد: ٙبقيق

 .ـ ُٕٖٗ
 تأليف للملول, السلم شرح على حاشية هبامش ا٤بنورؽ, السلم شرح: ا٤بالكل أٞبد 

 .ـُّٖٗ/ ىػُّٕٓ سنة ّ ط الصباف, على بن ٧بمد العرفاف أىب
 القرآف,  تفسّب عن كالبياف إسحاؽ: الكشف أبو الثعليب, إبراىيم بن ٧بمد بن أٞبد

 الساعدم, دار نظّب األستاذ: كتدقيق عاشور, مراجعة بن ٧بمد أيب اإلماـ: ٙبقيق
 ـ. ََِِ - ىػ ,ُِِْ األكذل: لبناف, الطبعة – بّبكت العريب, الَباث إحياء

 ا٤بوسوعة ترقيم)العريب  الشعر ُب كاألمثاؿ ا٢بكم ٪بيب: ٦بمع ٧بمد بن قبش أٞبد 
 (الشاملة

 كشف(: )الفداء أبو) الدمشقي العجلوين ا١براحي ا٥بادم عبد بن ٧بمد بن إ٠باعيل 
 ا٤بكتبة, ىنداكم بن يوسف بن أٞبد بن ا٢بميد عبد: ٙبقيق(, اإللباس كمزيل ا٣بفاء

 .ـَََِ - ىػَُِْ -ُط, العصرية
 الفتاكل, ٙبقيق:  ا٢براين: ٦بموع تيمية بن ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي

 قاسم بن ٧بمد بن الرٞبن عبد
 كاإلنكليزية كالفرنسية العربية باأللفاظ الفلسفي ا٤بعجم(: )دكتور) صليبا ٝبيل 

 .األكذل الطبعة – إيراف, قم, للنشر القرىب ذكم( كالالتينية
 كا٤بغرب, ٫بو بناء  ا٤بشرؽ حوار(: دكتور)حنفي )دكتور( ك ٧بمد عابد ا١بابرم حسن

للدراسات كالنشر, بّبكت, الطبعة: األكذل,  القومي العريب, ا٤بؤسسة العربية الفكر
َُٗٗ. 
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 با٤بدينة اإلسالمية ا١بامعة العقيدة, ُب األشاعرة منهج: ا٢بوارل الرٞبن عبد بن سفر 
 ٝبادل -اآلخر ربيع كالستوف الثاين العدد عشرة, السادسة السنة: ا٤بنورة, الطبعة

 ـ.ُْٖٗ/ىػَُْْ اآلخرة
 القلم دار منشورات( الناجية الفرقة حقيقة) كتابو ُب الكاؼ علي بن سقاؼ. 
 الطرباين: ا٤بعجم القاسم أبو الشامي, اللخمي مطّب بن أيوب بن أٞبد بن سليماف 

: القاىرة, الطبعة – تيمية ابن مكتبة السلفي, اجمليد عبد بن الكبّب, ٙبقيق: ٞبدم
 الثانية.

 السيالكوتى حاشية كمعو الكالـ, علم َب ا٤بواقف شرح: ا١برجاىن الشريف السيد 
 ٧بمد منشورات الدمياطى, عمر ٧بمود: كصححو ضبطو ا٤بواقف, شرح على كا١بلىب

 . ـُٖٗٗ/ ىػُُْٗ سنة ُط لبناف بّبكت, العلمية, الكتب دار بيضوف, على
 شرح على السيد ٝباؿ الدين ا٢بسيِب األفغاين ك الشيخ ٧بمد عبده: التعليقات 

العضدية, إعداد كتقدًن: سيد ىادم خسركشاىي, مكتبة الشركؽ  للعقائد الدكاين
 ـ.ََِِق/ ُِّْالقاىرة,  –الدكلية, الطبعة: األكذل 

 الصبابة )ترقيم ا٤بوسوعة الشاملة( ا٤بغريب: ديواف حجلة أيب بن أٞبد الدين شهاب 
 كا٤بشايخ, الطبعة اآلباء على ا٢بق إيثار ُب الشامخ العلم: ا٤بقبلي مهدم بن صاحل :

 ق.ُِّٖاألكذل, مصر 
 النظر الدمشقٌي: توجيو ٍب ا١بزائرم, السمعوين موىب, بن أٞبد ابن صاحل بن طاىر 

 – اإلسالمية ا٤بطبوعات مكتبة غدة, أبو الفتاح األثر, ٙبقيق: عبد أصوؿ إذل
 ـ.ُٓٗٗ - ىػُُْٔ األكذل,: حلب, الطبعة

 النبوية, ا٤بعهد العا٤بي للفكر  السنة مع التعامل إشكالية: العلواين )دكتور( جابر طو
  ـ.ُُٖٗق/ َُُْاإلسالمي, 
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 اإلسالـ, دار ا٤بعارؼ, الطبعة:  ُب الفلسفي عبد ا٢بليم ٧بمود )دكتور(: التفكّب
 الثانية.

  ,عبد الرٞبن بدكم )دكتور(: مذاىب اإلسالميْب, دار العلم للماليْب, بّبكت
 ـ.ُٕٗٗ

 الكالـ, علم ُب ا٤بواقف(: كالدين اهلل عضد القاضي) اإلٯبي أٞبد بن الرٞبن عبد 
 .بّبكت – الكتب عادل

 كعلق مشكلو كضبط كفصلو أصولو حقق الفرؽ, بْب الفرؽ البغدادل القاىر عبد 
 .القاىرة الَباث, دار مكتبة ا٢بميد, عبد الدين ٧بٓب ٧بمد/ حواشيو

 الشهّب ا٥بندم الشاذرل القادرم خاف قاضي ابن الدين حساـ بن علي الدين عالء 
 صفوة - حياين كاألفعاؿ, ٙبقيق: بكرم األقواؿ سنن ُب العماؿ ا٥بندم: كنز با٤بتقي
 ـ.ُُٖٗ/ىػَُُْ ا٣بامسة, الرسالة, الطبعة مؤسسة السقا,

 ا٤بفاتيح القارم: مرقاة ا٥بركم ا٤بال الدين نور ا٢بسن أبو ٧بمد,( سلطاف) بن علي 
 - ىػُِِْ األكذل,: لبناف, الطبعة – بّبكت الفكر, ا٤بصابيح, دار مشكاة شرح

 ـ.ََِِ
 األثّب:  ابن ا١بزرم الشيباين الكرًن عبد ابن ٧بمد بن ا٤ببارؾ السعادات أبو الدين ٦بد

 ٧بمد ٧بمود - الزاكل أٞبد طاىر: كاألثر, ٙبقيق ا٢بديث غريب النهاية ُب
 ـ.ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ بّبكت, - العلمية الطناحي, ا٤بكتبة

 الصواعق ا١بوزية: ٨بتصر قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ٧بمد 
 رضواف بن الكرًن عبد بن ٧بمد بن ٧بمد: كا٤بعطلة, اختصره ا١بهمية على ا٤برسلة
 إبراىيم, دار , ٙبقيق: سيد(ىػْٕٕ: ا٤بتوَب) ا٤بوصلي ابن الدين, مشس البعلي

 ـ.ََُِ - ىػُِِْ األكذل,: مصر, الطبعة – القاىرة ا٢بديث,
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 من ا٤بختصر الصحيح ا٤بسند ا١بامع: )ا١بعفي البخارم عبداهلل أبو إ٠باعيل بن ٧بمد 
: ٙبقيق(, البخارم صحيح=  كأيامو كسننو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمور
 ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوؽ دار, الناصر ناصر بن زىّب ٧بمد
 .ىػُِِْ -ُط( الباقي عبد فؤاد ٧بمد ترقيم

 الصنعاين,ا٤بعركؼ ٍب الكحالين ا٢بسِب, ٧بمد بن صالح بن إ٠باعيل بن ٧بمد 
 بن اهلل عبد بن فرقة, ٙبقيق: سعد كسبعْب نيف إذل األمة باألمّب: افَباؽ كأسالفو

 ىػ.ُُْٓ األكذل,: الرياض, الطبعة – العاصمة السعداف, دار سعد
  كالقواسم ُب الذب عن سنة أيب القاسم, ٧بمد بن غرباىيم الوزير اليماين: العواصم

حققو كضبط نصو كخرج احاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة, 
 ـ.ُْٗٗق/ ُُْٓالطبعة: الثالثة, 

 تاج: )الزَّبيدم ٗبرتضى, ا٤بلٌقب الفيض, أبو ا٢بسيِب, الرزٌاؽ عبد بن ٧بٌمد بن ٧بٌمد 
 .ا٥بداية دار, احملققْب من ٦بموعة: ٙبقيق(, القاموس جواىر من العركس

 األنصارم: لساف منظور ابن الدين ٝباؿ الفضل, أبو على, بن مكـر بن ٧بمد 
 ىػ. ُُْْ - الثالثة: بّبكت, الطبعة – صادر العرب, دار

 ٧بمد: ٙبقيق مسلم, صحيح: النيسابورم القشّبم ا٢بسْب أيب ا٢بجاج بن مسلم 
 .العريب الَباث إحياء دار الباقي, عبد فؤاد

 ـُٕٗٗ - ىُّٗٗ القاىرة العربية, اللغة ٦بمع عن الصادر الفلسفي ا٤بعجم. 
 العربية ا٤بملكة النبوية, ا٤بدينة الشريف, ا٤بصحف لطباعة فهد ا٤بلك ٦بمع: الناشر 

 ـ.ُٓٗٗ/ىػُُْٔالسعودية, 
 البزار,  زكائد عن األستار ا٥بيثمي: كشف سليماف بن بكر أيب بن علي الدين نور

 ُّٗٗ األكذل,: بّبكت, الطبعة الرسالة, األعظمي, مؤسسة الرٞبن حبيب: ٙبقيق
 ـ. ُٕٗٗ - ىػ
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 ِِ  ...........................     عليها ا٤بَبتبة كاآلثار ا٢بديث زيادات. ْ

 ِْ      ..............  ا٣بالؼ حو٥با نشأ الٍب كالقضايا ا٤بفاىيم أىم -
 ِْ...............................        الناجية الفرقة مفهـو: أكالن  -
 ِّ.......................        ا٢بقائق إدراؾ  حدكد تضييق: ثانينا -
 ّٔ   ..............................     ا٤بخالف تكفّب قضية: ثالثنا -
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