بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

س ْب ِع َ
ين فِ ْرقَةً»
شرح حديث « َوتَ ْفتَ ِرق أ َّمتِي َ
علَى ثَ ََلث َو َ
إلى عبد للا عمر
السؤال:
سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أنا عبد هللا من أفغانستان حفظكم هللا يا شيخنا
قال رسول ﷺ« :ستنقسم أمتي إلى ثَلثة وسبعين فرقة وكلها في النار ما عدا واحدا»
أرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث؟؟
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
أولً :إن الحديث الذي تسأل عنه ليس بالصيغة التي وردت في سؤالك ،وقد تعرضنا في جواب سؤال
أصدرناه في  24ربيع اآلخر 1439هـ الموافق 2018/01/11م لهذا الحديث الشريف بروايات متعددة
في بعضها زيادات مختلفة ،وخلصنا في نهاية الجواب إلى أن (الحديث بافتراق األمة إلى ثالث وسبعين
فرقة دون الزيادات هو صحيح ...وأن الزيادة األولى "كلها في النار إل واحدة" حسنها كثيرون ...وأما
الزيادة الثانية "كلها في الجنة إل واحدة" فقد ضعفها كثيرون والذين صححوها أو حسنوها قلة ...وعليه
فالذي أرجحه هو أن الزيادة التي يؤخذ بها هي "كلها في النار إل واحدة" ،أما الزيادة األخرى "كلها في
الجنة إل واحدة" فال يؤخذ بها ،وذلك وفق ما ذكرناه من روايات للزيادتين ،)...وبناء على ما أوردناه في
جواب السؤال المشار إليه فإن من الروايات التي يمكن االعتماد عليها واالستدالل بها الروايات التالية:
س ْب ِعينَ
عن أَبِي ه َُري َرة َ أَن َرسُو َل ّللاِ ﷺ قَا َل« :تَفَ َّرقَتْ ا ْليَهود َ
علَى إِ ْحدَى َو َ
 أخرج الترمذي في سننه َعن
َارى ِمثْ َل ذَ ِلكَ َوت َ ْفت َ ِرق أ َّمتِي َ
علَى ث َ ََلث َو َ
أ َ ْو اثْنَتَي ِْن َو َ
س ْب ِعينَ فِ ْرقَةً»َ ،وفِي البَاب َ
س ْب ِعينَ فِ ْرقَةً َوالنَّص َ
سىَ :حد ُ
ص ِحيح .وفي
عو ِ
عمرو َو َ
عب ِد ّللاِ ب ِن َ
سعد َو َ
ِيث أ َ ِبي ه َُري َرة َ َحدِيث َح َ
ف ب ِن َما ِلك قَا َل أَبُو ِعي َ
َ
سن َ
علَى
سو ُل ّللاِ ﷺ «َ ...و ِإ َّن َب ِني ِإس َْرا ِئي َل تَفَ َّرقَتْ َ
عمرو قَا َل قَا َل َر ُ
عب ِد ّللاِ ب ِن َ
عن َ
رواية أخرى للترمذي َ
ي َيا
س ْب ِعينَ ِملَّةً َوت َ ْفت َ ِرق أ َّم ِتي َ
س ْب ِعينَ ِملَّةً كلُّه ْم ِفي النَّ ِار ِإ َّل ِملَّةً َو ِ
علَى ث َ ََلث َو َ
ِث ْنتَي ِْن َو َ
اح َدةً قَالوا َو َم ْن ِه َ
سن غ َِريب...
ّللا قَا َل َما أَنَا َ
علَ ْي ِه َوأ َ ْ
َرسو َل َّ ِ
سى َهذَا َحدِيث َح َ
صحَا ِبي» ،قَا َل أَبُو ِعي َ
عب ِد ّللاِ ب ِن لُ َحي ،قَا َلَ :ح َججنَا َم َع
ع ِ
امر َ
عن أَبِي َ
 وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين َصلى ُّ
ب تَفَ َّرقوا فِي
ي ﷺ« :إِ َّن أ َ ْه َل ا ْل ِكتَا ِ
ام ِحينَ َ
الظه َر بِ َمكةََ ،ف َقا َلَ :قا َل النبِ ُّ
ُمعَا ِويَةَ ب ِن أَبِي سُفيَانَ  ...ثُم َق َ
ي
س ْب ِعينَ ِملَّةًَ ،وت َ ْفت َ ِرق َه ِذ ِه ْاْل َّمة َ
دِينِ ِه ْم َ
س ْب ِعينَ كلُّهَا فِي النَّ ِار إِ َّل َو ِ
علَى ث َ ََلث َو َ
علَى اثْنَتَي ِْن َو َ
اح َدةً َو ِه َ
ث ...ووافقه الذهبي.
يح َهذَا ال َحدِي ِ
ا ْل َج َماعَة »...قال الحاكم َه ِذ ِه أ َ َ
سانِي ُد تُقَا ُم بِ َها ال ُحجةُ فِي ت َص ِح ِ
 -وأخرج نحوه أبو داود في سننه ،وابن ماجه.

ثانيا ً :أما المعنى الذي نرجحه لهذا الحديث فكما يلي:
 -1الفُرقة والتفرق كثر استعمالها في الشرع بمعنى االختالف في العقيدة وأصل الدين واالختالف في
القواطع والبينات:
عذَاب
 قال تعالىَ ﴿ :و َل تَكونوا كَالَّ ِذينَ تَفَ َّرقوا َوا ْختَلَفوا ِم ْن بَ ْع ِد َما جَا َءهم ا ْلبَ ِينَات َوأولَئِكَ لَه ْم َع َِظيم﴾.
اب إِ َّل ِم ْن بَ ْع ِد َما جَا َءتْهم ا ْلبَيِنَة﴾.
 قال تعالىَ ﴿ :و َما تَفَ َّر َق الَّ ِذينَ أوتوا ا ْل ِكت َ َ
اب إِ َّل ِم ْن بَ ْع ِد َما جَا َءهم ا ْل ِع ْلم
الدينَ ِع ْن َد َّ ِ
 قال تعالى﴿ :إِ َّن ِف الَّ ِذينَ أوتوا ا ْل ِكت َ َ
اْلس ََْلم َو َما ا ْخت َ َل َ
ّللا ْ ِ
ب﴾ .
ت َّ ِ
َب ْغيا ً َب ْينَه ْم َو َم ْن َيكْف ْر ِبآ َيا ِ
س ِريع ا ْل ِح َ
ّللا َ
سا ِ
ّللا َف ِإ َّن َّ َ
ّللا ث َّم ينَبِئه ْم
شيَعا ً لَسْتَ ِم ْنه ْم فِي َ
ش ْيء إِنَّ َما أ َ ْمره ْم إِلَى َّ ِ
 قال تعالىِ ﴿ :إ َّن الَّ ِذينَ فَ َّرقوا دِينَه ْم َوكَانوا ِِب َما كَانوا يَ ْفعَلونَ ﴾.
 -2الجماعة هنا في هذه األحاديث تطلق في الشرع على جماعة المسلمين المجتمعة على العقيدة
اإلسالمية ،وقد وردت نصوص شرعية تبين هذا المعنى ومن ذلك الحديث المتفق عليه عن عبد هللا بن
س ِلم يَ ْ
ّللا إِ َّل ِب ِإ ْحدَى
ّللا َوأَنِي َرسول َّ ِ
مسعود قَا َل :قَا َل َرسُو ُل ّللاِ ﷺَ « :ل يَ ِح ُّل دَم ا ْم ِرئ م ْ
شهَد أ َ ْن َل إِلَهَ إِ َّل َّ
ث َ ََلث الثَّيِب َّ
ع ِة» ،وهذه رواية مسلم .ففي هذا الحديث
س َوالت َّ ِارك ِلدِينِ ِه ا ْلمفَ ِارق ِل ْل َج َما َ
الزانِي َوالنَّ ْفس بِالنَّ ْف ِ
الشريف بين النبي ﷺ أن ترك الجماعة هو الخروج عن الدين وتركه ألنه جعل التارك لدينه مفارقا
للجماعة فعُلم من ذلك أن مفارقة الجماعة بهذا المعنى هي الكفر والخروج عن الدين والملة...
 جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ما يلي:ار ُق ِمنَ
ع ِة َكذَا فِي ِر َوايَ ِة أَبِي ذَر َ
اركُ ِلل َج َما َ
ع ِن ال ُكش ِمي َهنِي ِ َو ِللبَاقِينَ َوال َم ِ
َار ُق ِلدِينِ ِه الت ِ
[ ...قَولُهُ َوال ُمف ِ
اركُ لَهُ مِنَ
ار ُق ِلدِينِ ِه قَا َل ِ
ِين لَ ِكن ِعن َد الن َ
ار ُق ِلدِينِ ِه ه َُو الت ِ
ي ال َم ِ
س ِفي ِ َوالس َرخ ِسي ِ َوال ُمست َم ِلي َوال َم ِ
الطيبِ ُّ
الد ِ
َار ُق
َار ُق ِلل َج َما َ
ع ِة َولَهُ فِي ِر َوايَ ِة الثو ِري ِ ال ُمف ِ
اركُ ِلدِينِ ِه ال ُمف ِ
ق َوه َُو ال ُخ ُرو ُج َوفِي ِر َوايَ ِة ُمس ِلم َوالت ِ
ال ُم ُرو ِ
ي ِصفَة ِللت َّ ِار ِك أ َ ِو
ع ِةَ ...وا ْلم َراد بِا ْل َج َما َ
ع ِة َج َماعَة ا ْلم ْ
ي فَ َ
ِلل َج َما َ
ارقَه ْم أ َ ْو ت َ َركَه ْم بِ ِال ْرتِدَا ِد فَ ِه َ
س ِل ِمينَ أ َ ْ
ج ِم ْن
س ِل ِمينَ َو َخ َر َ
ق أَي ِ الَّذِي ت َ َركَ َج َماعَةَ ا ْلم ْ
قَ ...وقَا َل البَي َ
ضا ِو ُّ
ي الت َّ ِارك ِلدِينِ ِه ِصفَة مؤ َِكدَة ِل ْل َم ِار ِ
ا ْلمفَ ِار ِ
ج ْملَتِ ِه ْم ]...انتهى.
«وت َ ْفت َ ِرق َه ِذ ِه ْاْل َّمة»َ « ،و ِإ َّن َه ِذ ِه ا ْل ِملَّةَ
 -3قوله ﷺ في الروايات المختلفة للحديثَ « :وت َ ْفت َ ِرق أ َّمتِي»َ ،

ست َ ْفت َ ِرق» ،واضح منه أن األمة أو الملة هنا هي أمة اإلسالم التي آمنت بدين اإلسالم فقد أضاف الرسول
َ
ﷺ في رواية األمة إلى نفسه «أ َّمتِي» وعرفها ﷺ في روايات أخرى بأنها « َه ِذ ِه ْاْل َّمة»« ،و َه ِذ ِه ا ْل ِملَّةَ»،
وواضح أن الحديث عن أمة محددة وعن ملة محددة ،وهي أمة اإلسالم...
 -4االختالف في اإلسالم كما هو معلوم ،منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح ،فأما االختالف
الممدوح فهو االختالف في المسائل االجتهادية بناء على االختالف في فهم النصوص ،وللمصيب فيه
س ِم َع
عم ِرو ب ِن العَ ِ
عن َ
أجران وللمخطئ أجر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه َ
اص أَنهُ َ
ان َو ِإذَا َح َك َم فَا ْجت َ َه َد ث َّم أ َ ْخ َ
طأ َ فَلَه أَجْر»،
َر ُ
سو َل ّللاِ ﷺ َيقُو ُلِ « :إذَا َح َك َم ا ْلحَا ِكم فَا ْجت َ َه َد ث َّم أَص َ
َاب فَلَه أَج َْر ِ
وأما االختالف المذموم فمنه االختالف في العقيدة والبينات والقواطع وهو اختالف يخرج صاحبه عن
اإلسالم ،ومنه اختالف بناء على األهواء كاختالف أهل البدع الذين ال يكفرون ببدعتهم ،ومنه اختالف على
اإلمام وطاعته إلى غير ذلك من االختالف المذموم الذي ال يخرج به صاحبه عن اإلسالم...

ثالثا ً :بناء على المَلحظات المذكورة في اْلعلى وبأخذها في الحسبان يمكننا فهم الحديث الشريف
حول افتراق اليهود والنصارى وافتراق أمة اْلسَلم ...ويكون شرحه على النحو التالي:
 -1أرسل هللا سبحانه موسى عليه السالم بدين الحق إلى بني إسرائيل فآمن به من آمن واجتمعوا معه
على عقيدة الحق والتوحيد فصاروا بذلك ملة واحدة مؤمنة ...ولكن خرج مع الوقت عن هذه الملة جموع
س ْب ِعينَ ِملَّةً» ،ففارقوها
ب تَفَ َّرقوا ِفي دِي ِن ِه ْم َ
علَى اثْنَتَي ِْن َو َ
من الناس اختلفوا معها في الدين « ِإ َّن أ َ ْه َل ا ْل ِكت َا ِ
في عقيدتها وفي البينات وقواطع دين موسى عليه السالم فخرجوا عن دينه وأصبحوا كفارا ،وقد بلغت هذه
ب
الفرق التي خرجت عن دين موسى وأصبحت ملال أخرى باختالف آرائها في أصل الدين « ِإ َّن أ َ ْه َل ا ْل ِكتَا ِ
س ْب ِعينَ ِملَّةً» ،بلغت سبعين أو إحدى وسبعين فرقة ،وهي كلها ملل كفر
تَفَ َّرقوا فِي دِينِ ِه ْم َ
علَى اثْنَتَي ِْن َو َ
ومن أهل النار ،وأما الملة التي بقيت على دين موسى أي على ملة موسى عليه السالم وهي الملة الواحدة
والسبعون أو الثانية والسبعون فهي من أهل الحق ومن أهل الجنة وهي التي كانت الفرقة الناجية من أتباع
نبي هللا موسى عليه الصالة والسالم...
 -2وكذلك أرسل هللا سبحانه عيسى عليه السالم بدين الحق إلى بني إسرائيل فآمن به من آمن
واجتمعوا معه على عقيدة الحق والتوحيد فصاروا بذلك ملة واحدة مؤمنة ...ولكن خرج مع الوقت عن هذه
الملة جموع من الناس اختلفوا معها في الدين ،ففارقوها في عقيدتها وفي البينات وقواطع دين عيسى عليه
السالم فخرجوا عن دينه وأصبحوا كفارا ،وقد بلغت هذه الفرق التي خرجت عن دين عيسى عليه السالم
وأصبحت ملال أخرى باختالف آرائها في أصل الدين ،بلغت إحدى وسبعين فرقة ،وهي كلها ملل كفر ومن
أهل النار ،وأما الملة التي بقيت على دين عيسى أي على ملة عيسى عليه السالم وهي الملة الثانية
والسبعون فهي من أهل الحق ومن أهل الجنة وهي التي كانت الفرقة الناجية من أتباع عيسى عليه
السالم...
 -3ثم أرسل هللا سبحانه نبيه محمدا ﷺ بدين الحق وعقيدة التوحيد فآمن به المسلمون واجتمعوا على
العقيدة التي آمن بها النبي ﷺ وصحابته الكرام فصاروا باجتماعهم هذا أمة اإلسالم وملة اإلسالم
والجماعة ...ولكن خرج (وسيخرج) أقوام من هؤالء المسلمين عن دين محمد ﷺ وفارقوا (وسيفارقون) ما
كان عليه النبي ﷺ وصحابته وجماعة المسلمين من إيمان بعقيدة اإلسالم وأخذ بقواطع اإلسالم وبيناته...
وصار كل قوم من هؤالء الخارجين عن اإلسالم فرقة وملة مختلفة عن ملة اإلسالم ألنهم آمنوا بعقائد
تخالف عقيدة اإلسالم ...وقد بلغت أو ستبلغ تلك الفرق التي كان أتباعها من أهل اإلسالم ثم خرجوا عن
اإلسالم ،بلغت أو ستبلغ اثنتين وسبعين فرقة/ملة ،وهي كلها فرق كفار وهم من أهل النار ...وبقيت
الفرقة/الملة الثالثة والسبعون وهي الفرقة األم التي هي الجماعة وملة اإلسالم المؤمنة بما كان عليه النبي
ﷺ وصحابته الكرام ،المتمسكة بقواطع اإلسالم وبيناته ،وهي أمة اإلسالم المؤمنة بالل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من هللا تبارك وتعالى ...وهي األمة اإلسالمية
بعمومها ،وهي الفرقة الناجية وهي من أهل الجنة ،فهي الفرقة والملة المجتمعة على ما عليه النبي ﷺ
وأصحابه ،وهي الجماعة.
رابعا ً :بناء على هذا الشرح لمعنى الحديث وواقعه يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
 -1الفرقة الناجية هي أمة اإلسالم بمفهومها العام وهي التي اجتمعت على عقيدة اإلسالم وقواطع
الدين وبيناته مهما اختلفت بأصحابها اآلراء واألفكار والمذاهب في سائر المسائل من فروع العقيدة وأحكام
الشريعة ...إلخ ،وسبب نجاتها وكونها من أهل الجنة هو إيمانها بعقيدة اإلسالم وقواطعه وبيناته ...وعليه:
أ -فأهل السنة والجماعة من أهل الكالم كاألشعرية والماتريدية وسائر المذاهب الكالمية ،وكذلك من
يطلق عليهم لفظ "السلفية" ،وأهل الحديث ،وغيرهم من أصحاب المقاالت والمذاهب الفكرية اإلسالمية...

كلهم من أهل الفرقة الناجية بإذن هللا ألنهم من أتباع محمد ﷺ المؤمنين بعقيدة اإلسالم وقواطعه وبيناته...
والخالفات التي بينهم ال تخرجهم عن اإلسالم.
ب -والمذاهب الفقهية المختلفة من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم من المذاهب الفقهية،
وأتباع المجتهدين المختلفين ...كلهم من أهل الفرقة الناجية بإذن هللا ألنهم من أتباع محمد ﷺ المؤمنين
بعقيدة اإلسالم وقواطعه وبيناته ...والخالفات التي بينهم ال تخرجهم عن اإلسالم.
ج -والجماعات اإلسالمية والحركات اإلسالمية العاملة في الساحة في عصرنا هذا كحزب التحرير
واإلخوان المسلمين وجماعة التبليغ والجماعات الجهادية ،والجماعات السلفية وغيرها ...كلهم من أهل
الفرقة الناجية بإذن هللا ألنهم من أتباع محمد ﷺ المؤمنين بعقيدة اإلسالم وقواطعه وبيناته ...والخالفات
التي بينهم ال تخرجهم عن اإلسالم.
ولذلك ل يصح ْلية مجموعة من أمة اْلسَلم أن تدعي بناء على هذا الحديث الشريف أنها هي
الفرقة الناجية والطائفة الناجية ْلن معنى ذلك أن تخرج من خالفها من المسلمين من دائرة اْلسَلم إلى
دائرة الكفر وهذا ل يصح بحال ،فجميع المسلمين المؤمنين بعقيدة اْلسَلم المتمسكين بقواطعه وبيناته
هم من أهل الفرقة الناجية بإذن للا.
 -4إن الفرق التي خرجت عن اإلسالم فأصبحت كافرة واستحقت بذلك أن تكون فرقا هالكة من أهل
النار هي الفرق التي خالفت الدين وشذت عن عقيدة المسلمين وتجاوزت اإلسالم وقواطعه وبيناته فأشركت
مع هللا غيره أو اتخذت نبيا بعد محمد ﷺ أو أنكرت سنة رسول هللا ﷺ أو نحو ذلك ...كالدروز والنصيريين
والبهائيين والقاديانيين وغيرهم من الفرق الكافرة الخارجة عن اإلسالم ...ونظائرها من اليهود الذين
خرجوا عن دين موسى عليه السالم القوم الذي جعلوا عزيرا عليه السالم ابن هللا ،ومن أتباع عيسى عليه
السالم الذين جعلوه ابن هللا ...فهؤالء شذوا في عقيدتهم عن عقيدة هذين النبيين الكريمين ودينهما فأصبحوا
بذلك من الكافرين.
آمل أن يكون معنى الحديث قد أصبح بهذا الشرح واضحا ،وهللا أعلم وأحكم
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
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رابط الجواب من صفحة اْلمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2850550205190985

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

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

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعَلميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخَلفة
www.khilafah.net

