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

الجمع بٌن الحدٌثٌن «أَ َب ْع َد َه َذا ا ْل َخ ٌْ ِر َ
اج ال ُّن ُبو ِة»
شر» و« ُثم َت ُكونُ خ ََِل َفة َعلَى ِم ْن َه ِ
إلى محمد شتات ابو صباح
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
أتمنى أن تصلك رسالتً وأنت بوافر الصحة والعافٌة
وأرٌد منك أن تشرح لً األحادٌث التالٌة ألن هذه األحادٌث تحمل فً ظاهرها التناقض وٌستخدمها
فئات من الناس للرد على بعضهم البعض دون فهم للمقصود منهما؛
حدٌث الفرٌق األول:
ان َبشِ ٌر َرجُال ٌَ ُكفُّ َحدٌِ َث ُه َف َجا َء
ُول َّ ِ
هللا ﷺ َو َك َ
ْن َبشِ ٌر َقا َلُ :ك َّنا قُعُودا فًِ ْال َمسْ ِج ِد َم َع َرس ِ
ان ب ِ
َع ِن ال ُّنعْ َم ِ
هللا ﷺ فًِ ْاأل ُ َم َرا ِء َف َقا َل ح َُذ ٌْ َف ُة أَ َنا أَحْ َف ُ
أَبُو َثعْ َل َب َة ْال ُخ َشنًُِّ َف َقا َل ٌَا َبشِ ٌ ُر ب َْن َسعْ د أَ َتحْ َف ُ
ظ َحد َ
ظ ُخ ْط َب َت ُه
ُول َّ ِ
ٌِث َرس ِ
اء ّللاُ أَنْ َت ُكونَ ُثم ٌَ ْر َف ُع َها إ ِ َذا َ
هللا ﷺ « َت ُكونُ ال ُّن ُبوةُ فٌِ ُك ْم َما َ
شا َء
س أَبُو َثعْ َل َب َة َف َقا َل ح َُذ ٌْ َف ُة َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ش َ
َف َج َل َ
َ
اء ّللاُ أَنْ َت ُكونَ ُثم ٌَ ْر َف ُع َها إ ِ َذا َ
اج ال ُّن ُبو ِة َف َت ُكونُ َما َ
اء ّللاُ أَنْ
ش َ
ش َ
أنْ ٌَ ْر َف َع َها ُثم َت ُكونُ ِخ ََل َفة َعلَى ِم ْن َه ِ
شا َء ّللاُ أَنْ ٌَ ُكونَ ُثم ٌَ ْر َف ُع َها إ ِ َذا َ
ضا َف ٌَ ُكونُ َما َ
شا َء أَنْ ٌَ ْر َف َع َها ُثم َت ُكونُ ُم ْلكا
ٌَ ْر َف َع َها ُثم َت ُكونُ ُم ْلكا َعا ّ
شا َء ّللا ُ أَنْ َت ُكونَ ُثم ٌَ ْر َف ُع َها إِ َذا َ َ
َج ْب ِرٌة َف َت ُكونُ َما َ
اج ال ُّن ُبو ِة» ُثم
شا َء أنْ ٌَ ْر َف َع َها ُثم َت ُكونُ خ ََِل َفة َع َلى ِم ْن َه ِ
َس َك َ
ت...
وحدٌث الفرٌق اآلخر أٌضا:
ّللا ﷺ َعنْ ا ْل َخ ٌْ ِر َوأَ ْسأَلُ ُه َعنْ الشر َو َع َر ْف ُ
ت أَن
سول َ ِ
اس ٌَ ْسأَلُونَ َر ُ
ان َقا َل « َكانَ الن ُ
عن ح َُذ ٌْ َف ُة بْنُ ْال ٌَ َم ِ
سول َ ّللاِ أَ َب ْع َد َه َذا ا ْل َخ ٌْ ِر َ
ا ْل َخ ٌْ َر َلنْ ٌَ ْس ِب َقنًِ قُ ْل ُ
اب ّللاِ َوات ِب ْع َما فٌِ ِه َث ََل َث
شر َقال َ ٌَا ُح َذ ٌْ َف ُة َت َعل ْم ِك َت َ
ت ٌَا َر ُ
اعة َع َلى أَ ْق َذاء َقال َ قُ ْل ُ
َمرات َقال َ قُ ْل ُ
ت ٌَا
سول َ ِ
ّللا أَ َب ْعدَ َه َذا الشر َخ ٌْر َقال َ هُدْ َنة َع َلى د ََخن َو َج َم َ
ت ٌَا َر ُ
وب أَ ْق َوام َع َلى الذِي َكا َن ْت َع َل ٌْ ِه َقال َ قُ ْل ُ
سول َ ّللاِ
سول َ ِ
ت ٌَا َر ُ
ج ُع قُل ُ ُ
َر ُ
ّللا ا ْلهُدْ َن ُة َع َلى د ََخن َما ه ًَِ َقال َ َل َت ْر ِ
أَ َب ْعدَ ه ََذا ا ْل َخ ٌْ ِر َ
ار َوأَ ْن َت أَنْ َت ُم َ
صما ُء َع َل ٌْ َها د َُعاة َعلَى أَ ْب َوا ِ
وت ٌَا ُح َذ ٌْ َف ُة َوأَ ْن َت
شر َقال َ فِ ْت َنة َع ْم ٌَا ُء َ
ب الن ِ
َعاض َعلَى ِج ْذل َخ ٌْر َل َك مِنْ أَنْ َتت ِب َع أَ َحدا ِم ْن ُه ْم».
فالفرٌق األول فسر أن الخٌر لألمة قادم بإذن هللا وأن خالفة على منهاج النبوة قادمة وستحكم بشرع
هللا وهو الخٌر بعٌنه،
بٌنما الفرٌق الثانً ٌحتج بحدٌثه بأن خٌر األمة قد مضى زمانه وما نحن إال فً فترة الفتن التً أبلغ
عنها الرسول ﷺ ،وأنه ال بد للمسلم من اعتزال الناس فرارا بدٌنه...
أرجو التوضٌح وتفضلوا بقبول االحترام والتقدٌر

الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
الحدٌث األول أخرجه أحمد والطٌالسً ،وأما الحدٌث الثانً المذكور فً السؤال فقد أخرجه أحمد،
ان ٌَقُو ُل «كاَنَ
ولكن البخاري أخرجه بهذا اللفظَ ... :ح َّد َثنًِ أَبُو إِ ْد ِر َ
ٌس ْال َخ ْو َالنًُِّ أَ َّن ُه َسم َِع ح َُذ ٌْ َف َة ب َْن ْال ٌَ َم ِ
ت أَ ْسأَل ُ ُه َعنْ الشر َم َخا َف َة أَنْ ٌُدْ ِر َكنًَِ ،فقُ ْل ُ
ّللا ﷺ َعنْ ا ْل َخ ٌْ ِر َو ُك ْن ُ
ّللا ،إِنا
سول َ ِ
سول َ ِ
تٌَ :ا َر ُ
اس ٌَ ْسأَلُونَ َر ُ
الن ُ
اء َنا ّللا ُ ِب َه َذا ا ْل َخ ٌْ ِرَ ،ف َهلْ َب ْعدَ ه ََذا ا ْل َخ ٌْ ِر مِنْ َ
ُكنا فًِ َجا ِهلٌِة َو َ
شر؟ َقال ََ :ن َع ْم .قُ ْل ُ
تَ :و َهلْ َب ْعدَ َذلِ َك
شر َف َج َ
تَ :و َما َ
الشر مِنْ َخ ٌْر؟ َقال ََ :ن َع ْمَ ،وفٌِ ِه دَ َخن .قُ ْل ُ
ف ِم ْنهُ ْم َو ُت ْن ِك ُر.
دَخ ُن ُه؟ َقال ََ :ق ْوم ٌَ ْهدُونَ ِب َغ ٌْ ِر هَدْ ًٌِ َت ْع ِر ُ
تَ :ف َهلْ َب ْع َد َذلِ َك ا ْل َخ ٌْ ِر مِنْ َ
ب َج َهن َم َمنْ أَ َجا َب ُه ْم إِ َل ٌْ َها َق َذفُوهُ فٌِ َها .قُ ْل ُ
قُ ْل ُ
ُعاة إ ِ َلى أَ ْب َوا ِ
تٌَ :ا
شر؟ َقال ََ :ن َع ْم ،د َ
ج ْلدَ ِت َنا َو ٌَ َت َكل ُمونَ ِبأ َ ْلسِ َن ِت َنا .قُ ْل ُ
تَ :ف َما َتأْ ُم ُرنًِ إِنْ أَدْ َر َكنًِ َذلِ َك؟ َقال َ:
سول َ ِ
َر ُ
ّللا ،صِ ْف ُه ْم َل َناَ .ف َقال َُ :ه ْم مِنْ ِ
اع َة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوإِ َما َم ُه ْم .قُ ْل ُ
اع َت ِزل ْ ِت ْل َك ا ْلف َِر َق ُكل َها َو َل ْو
اعة َو َل إِ َمام؟ َقال ََ :ف ْ
تَ :فإِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه ْم َج َم َ
َت ْل َز ُم َج َم َ
ص ِل َ
ش َج َرة َحتى ٌُدْ ِر َك َك ا ْل َم ْو ُ
ت َوأَ ْن َت َعلَى َذلِ َك».
أَنْ َت َعض ِبأ َ ْ
األخ الكرٌمٌ ،بدو أن األمر قد التبس علٌك ،فظننت أن نهاٌة الحدٌث األول( :ثم تكونُ خَلفة على
صما ُء ،علٌها دُعاة على أبوا ِ
النار)،
ب
ِنهاج ُن ُبوة) ،هً متفقة مع نهاٌة الحدٌث الثانً( :قال :فِ ْتنة َع ْمٌا ُء َ
ِ
م ِ
ولذلك تساءلت كٌف ٌكون حال األمة :فً الحدٌث األول خالفة على منهاج النبوة ،وفً الحدٌث الثانً
صما ُء ،علٌها دُعاة على أبوا ِ
النار)؟!
ب
(فِ ْتنة َع ْمٌا ُء َ
ِ
إن األمر لٌس كذلك أٌها األخ ،فنهاٌة الحدٌث األول غٌر نهاٌة الحدٌث الثانً ،فإن حذٌفة لم ٌسأل بعد
نهاٌة الحدٌث الثانً ،أي (دعاة على أبواب النار) ،بل هو كان مهتما بماذا ٌفعل إذا أدركته هذه الحالة ،فقد
ثقل علٌه أن ٌصل حال المسلمٌن إلى هذه الحالة (دعاة على أبواب النار) ،فصار المهم لدٌه أن ٌسأل
الرسول ﷺ ماذا ٌفعل إن أدركته هذه الحالة ،ولم ٌسأله ماذا ٌكون بعدها...
أما هذه الحالة فً الحدٌث الثانً فهً الحالة نفسها فً الحدٌث األول (الملك الجبري) ،أي الحالة التً
تكون بعد زوال الخالفة ومن ثم ٌعقبها الملك الجبري الذي ٌكون رغم إرادة الناس وجبرا علٌهم ودون
رضا المسلمٌن ودون الحكم باإلسالم ،أي بالحال الذي علٌه المسلمون منذ ألغٌت الخالفة سنة 4291م حتى
الٌوم ...وواضح فٌها وجود دعاة على أبواب النار ،وكما جاء فً البخاري ( ُد َعاة إِلَى أَ ْب َوا ِ
ب َج َهن َم َمنْ
أَ َجا َب ُه ْم إِ َل ٌْ َها َق َذفُوهُ فٌِ َها )...ومن تدبر هذه السنوات المئة بعد إلغاء الخالفة 4291م ٌجد هذا الوصف
متحققا!
أما الذي ٌدل على أن هذه الحالة فً الحدٌث األول (الملك الجبري) هً الحالة نفسها فً الحدٌث
الثانً (دعاة على أبواب النار) ،فهو تدبر الحالة السابقة للملك الجبري فً الحدٌث األول ،وتدبر الحالة
السابقة للفتنة العمٌاء الصماء فً الحدٌث الثانً ...لقد ذكر الحدٌث األول قبل الملك الجبري ،الملك
العضود ،أي الخالفة المتسلسلة فً بٌت الخلٌفة والتً استمرت نحو  4011سنة فً العهد األموي
والعباسً والعثمانً ،والتً قلنا عنها فً كتبنا إن إساءة تطبٌق حدثت خاللها ،وبخاصة فً البٌعة ،فكانت
البٌعة تتم لواحد من بٌت الخلٌفة السابق واعتاد المسلمون ذلك ،فبدل أن تكون البٌعة لمن ٌرضاه المسلمون
من عامة المسلمٌن ،أصبحت البٌعة محصورة فً بٌت الخلٌفة ،أي أن تلك المرحلة كانت خالفة ،ولكن فٌها
(عض الخلٌفة بالنواجذ) على أن ال تخرج الخالفة من بٌته ...وهذه المرحلة هً التً ذكرها الحدٌث الثانً
(هُدْ نة على د ََخن) ،أو كما فً رواٌة البخاري (خٌر فٌه دخن قلت وما دخنه قال قوم ٌهدون بغٌر هدًٌ
تعرف منهم وتنكر).

بعد هذه المرحلة ٌخبرنا الرسول ﷺ فً الحدٌث األول بأن الخالفة على منهاج النبوة ستكون بعد الملك
الجبري ...وأما فً الحدٌث الثانً فإن حذٌفة رضً هللا عنه لم ٌسأل بعد الفتنة العمٌاء الصماء والدعاة
على أبواب النار ،فلم ٌسأل ماذا بعد هذا الشر ،بل ثقل علٌه األمر وانشغل بالسؤال ماذا ٌفعل إن أدركته
هذه الحالة...
والخالصة أن الجمع بٌن الحدٌثٌن هو على النحو التالً:
 -4الحدٌث األول ذكر الملك الجبري ،ولم ٌفصل شروره ،وأخبرنا ﷺ أن الخالفة على منهاج النبوة
ستعود بعد هذا الملك الجبري...
وأما الحدٌث الثانً فحذٌفة لم ٌسأل ماذا ٌكون بعد تلك الفتنة العمٌاء الصماء ،أي لم ٌسأل ماذا بعد هذه
المرحلة وهً نفسها مرحلة الملك الجبري الواردة فً الحدٌث األول ،بل سأل ماذا ٌفعل هو إن أدركته هذه
الحالة...
وهكذا فنهاٌة الحدٌثٌن لٌست واحدة بل مختلفة :األول انتهى بالخالفة على منهاج النبوة بعد الملك
الجبري ،والثانً وقف عند مرحلة دعاة على أبواب النار أي الملك الجبري ولم ٌسأل حذٌفة بعدها.
ت أَنْ َت ُم َ
 -9بقٌت مسألة وهً ما ورد فً آخر السؤال عن الحدٌث الثانًَ ( :وأَ ْن َ
وت ٌَا ُح َذ ٌْ َف ُة َوأَ ْن َت
ج ْذل َخ ٌْر َل َك مِنْ أَنْ َتت ِب َع أَ َحدا ِم ْن ُه ْم) وفً رواٌة البخاري( :قُ ْل ُ
ت َف َما َتأْ ُم ُرنًِ إِنْ أَدْ َر َكنًِ َذلِ َك
َعاض َع َلى ِ
اع َة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوإِ َما َم ُه ْم قُ ْل ُ
اع َت ِزل ْ ِت ْل َك ا ْلف َِر َق ُكل َها َولَ ْو
ت َفإِنْ َل ْم ٌَ ُكنْ َلهُ ْم َج َما َعة َو َل إِ َمام َقال َ َف ْ
َقال َ َت ْل َز ُم َج َم َ
ص ِل َ
ش َج َرة َحتى ٌُدْ ِر َك َك ا ْل َم ْو ُ
ت َوأَ ْن َت َعلَى َذلِ َك).
أَنْ َت َعض ِبأ َ ْ
وهذا بطبٌعة الحال بالنسبة لمن كان لم ٌتبٌن الحق لٌدعو إلٌه ورأى كل هؤالء الدعاة على أبواب النار
فعلٌه أن ٌعتزلهم كلهم ...أما إذا تبٌن له الحق ورأى أناسا ٌدعون إلى الحق فلٌسر معهم وال ٌبق فً
اعتزال ،بل فقط ٌعتزل جمٌع الدعاة إلى النار...
وعلٌه فٌمكن الجمع بٌن الحدٌثٌن بفهمهما على النحو المذكور ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 41رجب الخٌر 4119هـ
الموافق 9194/19/92م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2870670309845641

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

موقع المكتب اإلعَلمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة
www.alraiah.net

موقع إعَلمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخَلفة
www.khilafah.net

