بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

تخرٌج حدٌث "سٌأتً أقوام ٌوم القٌامة ٌكون إٌمانهم عجبا"...
إلى Azzam Abu Fara
السؤال:
السالم علٌكم ورحمه هللا
تقبل هللا طاعتكم وكل عام وأنتم بخٌر شٌخنا،
كنت بحثت عن تخرٌج هذا الحدٌث فلم أجد له تخرٌجا بهذا اللفظ ..أرجو المساعدة
(سٌاتً أقوام ٌوم القٌامة ٌكون إٌمانهم عجباٌ ،سعى نورهم بٌن أٌدٌهم وبأٌمانهم ،فٌقال :بشراكم الٌوم
وسالم علٌكم طبتم فادخلوها خالدٌن ،فٌغبطهم المالئكة واألنبٌاء على محبة هللا لهم ،فٌقول الصحابة من هم
ٌا رسول هللا؟ قال :لٌسوا منا وال منكم ،فأنتم أصحابً وهم أحبائً هؤالء ٌأتون بعدكم فٌجدون كتابا عطله
الناس وسنة أماتوها ،فٌقبلون على الكتاب والسنة وٌحٌونها وٌقرؤونها وٌعلمونها للناس فٌالقون فً سبٌلها
من العذاب أشد وأعنف مما لقٌتم ،إن إٌمان أحدهم بأربعٌن منكم ،وشهٌد أحدهم بأربعٌن من شهدائكم ،فأنتم
تجدون على الحق أعوانا وهم ال ٌجدون على الحق أعوانا ،فٌحاطون بالظالمٌن من كل مكان ،وهم فً
أكناف بٌت المقدس وفً هذا الوقت ٌأتٌهم نصر هللا وسٌكون عز المسلمٌن على أٌدٌهم ،وقال اللهم انصرهم
واجعلهم رفقائً على الحوض).
وبارك هللا فٌكم.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
ٔ -بالنسبة للنص (الحدٌث) الذي تسأل عنه فإننا لم نقف علٌه بهذا اللفظ فً أي من كتب الحدٌث،
فجعلها من فعل ذلك وكأنها
وٌبدو أن بعض ألفاظه مأخوذة من أحادٌث متعددة ضُم بعضها إلى بعضَ ،
حدٌث واحد:
أ -مع أن األحادٌث المشار إلٌها هً أحادٌث فً أبواب متعددة ،ولٌست رواٌات متعددة لحدٌث واحد...
ب -كما أن بعض األحادٌث فٌها ألفاظ قرٌبة مما ذكر فً النص المسئول عنه ولٌست األلفاظ ذاتها...
ج -وفً النص المسئول عنه أٌضا بعض المعانً الواردة فً بعض األحادٌث مع أن األلفاظ مختلفة...
د -ثم إن األحادٌث التً أخذت منها بعض الصٌغ واأللفاظ فً النص المسئول عنه منها أحادٌث مقبولة
ٌحتج بها ،ومنها أحادٌث غٌر صحٌحة وال ٌحتج بها...
ٕ -وأذكر لك بعضا من تلك األحادٌث المقبولة التً ٌحتج بها:

اس
 روى أحمد فً مسنده عن أبً مالك األشعري أَن َرسُو َل ِضى َ
هللا ﷺ َلما َق َ
ص َال َت ُه أَ ْق َب َل إِ َلى الن ِ
َاء
اعلَموا أَنَّ ِ َّ ِ
لِل َع َّز َو َجل َّ عِ َبادا َل ٌْسوا ِبأ َ ْن ِب ٌَا َء َو َل ش َهد َ
اعقِلوا َو ْ
اس َمعوا َو ْ
ِب َوجْ ِه ِه َف َقا َلٌَ « :ا أَ ٌُّ َها ال َّناس ْ
ٌَ ْغ ِبطه ْم ْاْلَ ْن ِب ٌَاء َوال ُّ
اس
ّللا» َف َجا َء َرجُل م َِن ْاألَعْ َرا ِ
ش َهدَ اء َعلَى َم َجالِسِ ِه ْم َوق ْر ِب ِه ْم مِنْ َّ ِ
ب مِنْ َقاصِ ٌَ ِة الن ِ
اس َل ٌْسُوا ِبأ َ ْن ِب ٌَا َء َو َال ُش َهدَ ا َء ٌَ ْغ ِب ُ
ط ُه ْم ْاألَ ْن ِب ٌَا ُء
َوأَ ْل َوى ِب ٌَ ِد ِه إِ َلى َن ِبً ِ
هللا ﷺ َف َقا َلٌَ :ا َن ِبً هللاِ َناس م َِن الن ِ
ال ْاألَعْ َر ِابً
ُول ِ
َوال ُّش َهدَ ا ُء َع َلى َم َجالِسِ ِه ْم َوقُرْ ِب ِه ْم م َِن ِ
هللا ﷺ لِس َُؤ ِ
هللا ا ْن َع ْت ُه ْم َل َنا ٌَعْ نًِ صِ ْف ُه ْم َل َناَ ،فسُر َوجْ ُه َرس ِ
ار َبة َت َحا ُّبوا فًِ
َف َقا َل َرسُو ُل هللاِ ﷺ« :ه ْم َناس مِنْ أَ ْف َناءِ ال َّن ِ
اس َو َن َو ِاز ِع ا ْل َق َبائ ِِل لَ ْم َتصِ لْ َب ٌْ َنه ْم أَ ْر َحام م َت َق ِ
ضع َّ
ّللا َله ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َم َن ِاب َر مِنْ نور َفٌ ْجلِسه ْم َع َل ٌْ َها َف ٌَ ْج َعل وجوهَه ْم نورا َو ِث ٌَا َبه ْم نورا
َّ ِ
صا َف ْوا ٌَ َ
ّللا َو َت َ
ّللا الَّذٌِنَ َل َخ ْوف َع َل ٌْ ِه ْم َو َل ه ْم ٌَ ْح َزنونَ ».
ٌَ ْف َزع ال َّناس ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َو َل ٌَ ْف َزعونَ َوه ْم أَ ْولِ ٌَاء َّ ِ
ار َق ْوم
 روى مسلم فً صحٌحه عن أبً هرٌرة أَن َرسُو َل ِس َلم َع َل ٌْك ْم َد َ
هللا ﷺ أَ َتى ْال َم ْقب َُر َة َف َقا َل« :ال َّ
شا َء َّ
م ْؤ ِمنٌِنَ َوإِ َّنا إِنْ َ
هللا؟ َقا َل:
ّللا ِبك ْم َلحِقونَ َودِدْ ت أَ َّنا َقدْ َرأَ ٌْ َنا إِ ْخ َوا َن َنا» َقالُوا :أَ َو َلسْ َنا إِ ْخ َوا َن َك ٌَا َرسُو َل ِ
ك ٌَا َرسُو َل هللاِ؟
ْف َتعْ ِرفُ َمنْ َل ْم ٌَأْ ِ
ت َبعْ ُد مِنْ أُم ِت َ
ص َح ِابً َوإِ ْخ َوان َنا الَّذٌِنَ َل ْم ٌَأْتوا َب ْعد» َف َقالُواَ :كٌ َ
«أَ ْنت ْم أَ ْ
َف َقا َل« :أَ َرأَ ٌْ َت َل ْو أَنَّ َرجل َله َخ ٌْل غر م َح َّج َلة َب ٌْنَ َظ ْه َر ْي َخ ٌْل د ْهم ب ْهم أَ َل ٌَ ْع ِرف َخ ٌْ َله؟» َقالُواَ :ب َلى ٌَا
ض أَ َل َلٌ َذادَنَّ ِر َجال َعنْ
هللاَ ،قا َلَ « :فإِ َّنه ْم ٌَأْتونَ غرا م َح َّجلٌِنَ مِنَ ا ْلوضوءِ َوأَ َنا َف َرطه ْم َع َلى ا ْل َح ْو ِ
َرسُو َل ِ
ضال ُّ أ َنادٌِ ِه ْم أَ َل هَل َّم َفٌ َقال إِ َّنه ْم َقدْ َبدَّلوا َب ْعدَ َك َفأ َقول س ْحقا س ْحقا».
َح ْوضِ ً َك َما ٌ َذاد ا ْل َبعٌِر ال َّ
صا َبة مِنْ أ َّمتًِ
 روى مسلم فً صحٌحه عن عقبة قال :سمعت َرسُو َل ِهللا ﷺ ٌَ ُقو ُلَ « :ل َت َزال عِ َ
اعة َوه ْم َع َلى َذلِ َك».
ٌ َقاتِلونَ َع َلى أَ ْم ِر َّ ِ
س َ
ّللا َقاه ِِرٌنَ لِ َعد ِّو ِه ْم َل ٌَض ُّره ْم َمنْ َخا َل َفه ْم َح َّتى َتأْ ِت ٌَهم ال َّ
ازب أَن الن ِبً ﷺ َر َج َم ٌَهُو ِد ٌّا َو َقا َل« :اللَّه َّم إِ ِّنً أ ْ
ش ِهد َك أَ ِّنً
 روى أحمد فً مسنده َع ِن ْال َب َرا ِء ب ِْن َع ِ
أَ َّول َمنْ أَ ْح ٌَا س َّنة َقدْ أَ َماتوهَا».
 روى أحمد فً مسنده َعنْ أَ ِبً أ ُ َما َم َة َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ ﷺَ « :ل َت َزال َطا ِئ َفة مِنْ أ َّمتًِ َع َلى ا ْل َح ِّقّللا َوه ْم َك َذلِ َك
اء َح َّتى ٌَأْ ِت ٌَه ْم أَ ْمر َّ ِ
صا َبه ْم مِنْ َ ْْل َو َ
َظاه ِِرٌنَ َل َعد ِّو ِه ْم َقاه ِِرٌنَ َل ٌَض ُّره ْم َمنْ َخا َل َفه ْم إ ِ َّل َما أَ َ
ِس َوأَ ْك َنافِ َب ٌْ ِ
ّللا َوأَ ٌْنَ ه ْم؟ َقال َِ :ب َب ٌْ ِ
ِس».
َقالواٌَ :ا َرسول َ َّ ِ
ت ا ْل َم ْقد ِ
ت ا ْل َم ْقد ِ
ْت أَ َبا َثعْ َل َب َة ْال ُخ َشنًِ َفقُ ْل ُ
 روى الترمذي فً سننه َعنْ أَ ِبً أ ُ َمٌ َة الشعْ َبانًِ َقا َل :أَ َتٌ ُْف َتصْ َن ُع
ت َل ُهَ :كٌ َ
ِب َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ِة؟ َقا َل :أٌَ ُة آ ٌَة؟ قُ ْل ُ
ضل َّ إ ِ َذا
تَ :ق ْول ُ ُه َت َعا َلى ﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َمنوا َع َل ٌْك ْم أَ ْنف َسك ْم َل ٌَض ُّرك ْم َمنْ َ
ت َع ْن َها َخ ِبٌراَ ،سأ َ ْل ُ
هللا َل َق ْد َسأ َ ْل َ
هللا ﷺ َف َقا َلَ « :ب ِل ا ْئ َتمِروا ِبا ْل َم ْعرو ِ
ف
ت َع ْن َها َرسُو َل ِ
اهْ َتدَ ٌْت ْم﴾ َقا َل :أَ َما َو ِ
اب كل ِّ ذِي َرأْي ِب َرأْ ٌِ ِه
َو َت َناه َْوا َع ِن ا ْلم ْن َك ِر َح َّتى إِ َذا َر َأ ٌْ َت شحا م َطاعا َوهَوى م َّت َبعا َود ْن ٌَا م ْؤ َث َرة َوإِ ْع َج َ
ض َعلَى ا ْل َج ْم ِر لِ ْل َعام ِِل فٌِ ِهنَّ
ص ْبر فٌِ ِهنَّ ِم ْثل ا ْل َق ْب ِ
ص ِة َن ْفسِ َك َودَ ِع ا ْل َع َوا َّم َفإِنَّ مِنْ َو َرائِك ْم أَ ٌَّاما ال َّ
َف َع َل ٌْ َك ِب َخا َّ
هللا
اركِ َ :و َزادَ نًِ َغ ٌْ ُر ُع ْت َب َة قٌِ َلٌَ :ا َرسُو َل ِ
ِم ْثل أَ ْج ِر َخ ْمسِ ٌنَ َرجل ٌَ ْع َملونَ ِم ْثل َ َع َملِك ْم» َقا َل َع ْب ُد ِ
هللا بْنُ ْال ُم َب َ
ٌسىَ :ه َذا َحدٌِث َح َسن َغ ِرٌب.
ٌن مِنا أَ ْو ِم ْن ُه ْم؟ َقا َلَ « :بل ْ أَ ْجر َخ ْمسِ ٌنَ ِم ْنك ْم»َ ،قا َل أَبُو عِ َ
أَجْ ُر َخمْسِ َ
ٖ -األحادٌث المذكورة فً األعلى هً أحادٌث مقبولة ٌحتج بها .ولكن وردت أٌضا أحادٌث فٌها مقال
وقد حوت ألفاظا وصٌغا ٌشبه بعضها بعض ما جاء فً النص المسئول عنه ،وأذكر شٌئا منها لبٌان أن
النص المسئول عنه قد ُر ّكب من أحادٌث متعددة صحٌحة وغٌر صحٌحة:
 جاء فً اإلبانة الكبرى البن بطة قال ﷺ« :رحمة ّللا على خلفائً» ،قالوا :من خلفاؤك؟ قال:«الذٌن ٌحٌون سنتً ،وٌعلمونها عباد ّللا» ،وجاء فً مسند الشهاب القضاعً عن كثٌر بن عبد هللا
المزنً ،عن أبٌه ،عن جده ،قال :قال رسول هللا ﷺ« :إن الدٌن بدأ غرٌبا ،وسٌعود كما بدأ غرٌبا ،فطوبى
للغرباء» ،فقٌلٌ :ا رسول هللا من الغرباء؟ قال« :الذٌن ٌحٌون سنتً وٌعلمونها عباد ّللا» ،وجاء فً
جامع األحادٌث ...[ :اللهم ارحم خلفائً الذٌن ٌأتون من بعدي ٌروون أحادٌثً وسنتً وٌعلمونها الناس

(الطبرانً فً األوسط ،والرامهرمزي فً المحدث الفاصل ،والخطٌب فً شرف أصحاب الحدٌث ،وابن
النجار عن ابن عباس عن علً قال الطبرانً :تفرد به أحمد بن عٌسى أبو طاهر العلوي .قال فً المٌزان:
قال الدارقطنً :كذاب ،والحدٌث باطل .وفً اللسان ذكره ابن أبً حاتم فلم ٌذكر فٌه جرحا وال تعدٌال)،
أخرجه الطبرانً فً األوسط ( ،77/ٙرقم  .)٘4ٗٙقال الهٌثمً (ٔ :)ٕٔٙ/فٌه أحمد بن عٌسى الهاشمً
قال الدارقطنً :كذاب .والرامهرمزي فً المحدث الفاصل (ٔ .)ٖٔٙ/وأخرجه أٌضا :الدٌلمً (ٔ،ٗ74/
رقم ٓ .)ٔ4ٙقال الذهبً فً المٌزان (ٔ ،ٕ7ٓ/ترجمة  )٘ٓ4ووافقه الحافظ فً اللسان (ٔ ،ٕٗٔ/ترجمة
 )7٘ٙكالهما فً ترجمة أحمد بن عٌسى الهاشمً .قال الدارقطنً :كذاب.].
 جاء فً كنز العمال عن أنس قال :قال :رسول هللا ﷺ« :متى ألقى أصحابً؟ متى ألقى أحبابً؟»،فقال بعض الصحابة :أولٌس نحن أحباؤك؟ قال« :أنتم أصحابً ،ولكن أحبابً قوم لم ٌرونً وآمنوا بً
أنا إلٌهم باْلشواق» (أبو الشٌخ فً الثواب) .وجاء فً الفردوس بمأثور الخطاب للدٌلمً عن أنس بن
ص َح ِابً َمتى أ ْلقى أحبابً» َف َقا َل بعض الص َحا َبة :أولٌس َنحن أحبابك َقا َل« :أَ ْنتم
َمالكَ « :متى أ ْلقى أَ ْ
ص َح ِابً غٌر أَن أحبابً قوم لم ٌرونً وآمنوا ِبً أَنا إ ِ َل ٌْ ِهم باْلشواق» .وذكره القشٌري فً الرسالة
أَ ْ
بالسند :أخبرنا علًّ بن أحمد اإلهوازي ،رحمه هللا ،قال :أخبرنا أحمد بن عبٌد البصري ،قال :حدثنا ٌحٌى
بن محمد الجٌانً قال :حدثنا عثمان بن عبد هللا القرشً ،عن نعٌم بن سالم ،عن أنس بن مالك قال :قال
رسول هللا ﷺ« :متى ألقى أحبابً؟» فقال أصحابه :بأبٌنا أنت وأمنا أولسنا أحبابك؟ فقال« :أنتم أصحابً،
أحبابً :قوم لم ٌرونً ،وآمنوا بً ،وأنا إلٌهم باْلشواق أكثر» .وهذا الحدٌث فٌه رواة مطعون فٌهم،
وقال بعض الباحثٌن إنه حدٌث منكر مكذوب ...أي أن هذا الحدٌث لٌس من األحادٌث المقبولة التً ٌحتج
بها.
ٗ -وهكذا ٌتضح أن النص المسئول عنه لٌس حدٌثا للنبً ﷺ ،بل هو نص مركب ،صاغه على ما
ٌبدو شخص مجهول وجمع فٌه ألفاظا وصٌغا جاءت فً أحادٌث مختلفة منها ما هو مقبول ٌحتج به ومنها
ما هو غٌر مقبول وال ٌحتج به ،ولذلك ل ٌصح أن ٌروى هذا النص المسئول عنه بوصفه حدٌثا عن
رسول ّللا ﷺ.
وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
ٕٓ ربٌع األول ٗٗٗٔهـ
الموافق ٕٕٕٓ/ٔٓ/ٔٙم
رابط الجواب من صفحة اْلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/658288322525207

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعلمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعلمٌات حزب التحرٌر

موقع الخلفة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

