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هذا الحديث المشهور عن النبي -صلى هللا عليه وسلم " -لَيَأْتِيَ َّن َعلَى أ ُ َّمتِي َما
أَتَى َعلَى َبنِي ِإس َْرائِي َل َح ْذ َو النَّ ْع ِل ِبالنَّ ْع ِل َحتَّى ِإ ْن َكانَ ِم ْن ُه ْم َم ْن أَتَى أ ُ َّمهُ َعالَنِ َيةً،
صنَ ُع ذَلِكَ َ ،وإِ َّن بَنِي إِس َْرائِي َل تَفَ َّرقَ ْ
س ْبعِينَ ِملَّةً،
لَ َكانَ فِي أ ُ َّمتِي َم ْن يَ ْ
علَى ثِ ْنتَي ِْن َو َ
ت َ
َوتَ ْفتَ ِر ُق أ ُ َّم ِتي َعلَى ثَالَ ٍ
احدَةً قَالُوا َو َم ْن هِي
ار ِإالَّ ِملَّةً َو ِ
ث َو َ
س ْبعِينَ ِملَّةً ُكلُّ ُه ْم ِفى النَّ ِ
ص َحا ِبي" .ومدار كالم األكثرين على هذا
َّللا ؟ قَا َل َ :ما أَنَا َعلَ ْي ِه َوأ َ ْ
يَا َر ُ
سو َل َّ ِ
الحديث ،بل ال يكاد يتكلم أحد في الخالف إال وذكره ،وربما بالغ البعض
وأكثروا من روايته وسياقه عند العوام وغيرهم ،ممن ال يحيطون بهذا الحديث
علما ً وال يدركون أبعاده ،ولذلك أحببت أن ألقي الضوء على هذا الحديث:
 هذا الحديث لم يخرجه صاحبا الصحيح :البخاري ومسلم؛ وهذا بطبيعة الحالال يعني عدم صحتهَّ ،
لكن عدم تخريجهم له -وهللا أعلم -ربما ألنه يتقاصر عن
شرطهم فيما يخرجونه من األحاديث.
 الحديث رواه أحمد وأهل السنن من طرق ،ومن العلماء من صححه أو حسنهكالترمذي ،والحاكم ،والذهبي ،وابن تيمية ،والشاطبي ،وابن حجر وغيرهم،
ومنهم من ضعفه كابن حزم وابن الوزير وغيرهم ،ومذهب األكثرين في ثبوت
الحديث أقوى؛ فإن الحديث بمجموع طرقه ثابت ،لكن ال يجب أن ينظر إليه
وكأنه لم يرد في باب االختالف غيره.
ْس َعلَ ْي َها
 -1لدينا قول النبي -صلى هللا عليه وسلم" -أ ُ َّمتِي هَ ِذ ِه أ ُ َّمةٌ َم ْر ُحو َمةٌ لَي َ
عذَابُ َها ِفي الدُّ ْن َيا ْال ِفتَنُ َو َّ
الزالَ ِز ُل َو ْالقَتْلُ" وهذا حديث صحيح
اب ِفي ِ
َعذَ ٌ
اآلخ َر ِة َ
رواه أحمد وأبو داود والحاكم ،عن أبي موسى وهو صحيح اإلسناد؛ فهذا
الحديث فيه إشارة إلى رحمة هذه األمة ،وأنه ليس عليها في اآلخرة عذاب،
وإنما عذابها في الدنيا.
 -2هذه األمة هي أفضل األمم عند هللا -تبارك وتعالى -فهي بيقين قطعي
بمحكمات الكتاب والسنة أفضل من األمم السابقة ،أفضل من أمم أهل الكتاب؛
من اليهود في زمانهم ،ومن النصارى في زمانهم ،ولذلك قال هللا سبحانه ُ (:ك ْنت ُ ْم
َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
(و َكذَلِكَ َجعَ ْلنَا ُك ْم
ت ِللنَّاس) [آل عمران ،]110:وقال سبحانهَ :
سطاً) [البقرة .]143:والنصوص النبوية في ذلك متواترة مقطوع بها؛
أ ُ َّمةً َو َ
فهذه األمة هي أفضل األمم ،وينبغي أال يفهم من الحديث أن األمم السابقة أقل
اختالفا ً من هذه األمة ،وبالتالي هي أفضل أو أقل شراً.
 -3في الصحيحين ،عن ابن مسعود رضي هللا عنه قَا َل ُكنَّا َم َع النبي  -صلى هللا
ض ْونَ أَ ْن تَ ُكونُوا ُربُ َع أَ ْه ِل ْال َجنَّ ِة ؟"  .قُ ْلنَا  :نَعَ ْم
عليه وسلم  -فِى قبة فقال  " :أَتَ ْر َ
ض ْونَ أَ ْن تَ ُكونُوا ثُلُ َ
ض ْونَ
ث أَ ْه ِل ْال َجنَّ ِة ؟"  .قُ ْلنَا  :نَ َع ْم  .قَا َل " :أَتَ ْر َ
 .قَا َل " :أتَ ْر َ
أَ ْن تَ ُكونُوا ش ْ
س ُم َح َّم ٍد بِيَ ِد ِه إِنِي
"والَّذِي نَ ْف ُ
َط َر أَ ْه ِل ْال َجنَّ ِة ؟"  .قُ ْلنَا  :نَعَ ْم  .قَا َل َ :

س ُم ْس ِل َمةٌ ،
أل َ ْر ُجو أَ ْن تَ ُكونُوا نِ ْ
ف أَ ْه ِل ْال َجنَّ ِة َ ،وذَلِكَ أَ َّن ْال َجنَّةَ الَ يَ ْد ُخلُ َها إِالَّ نَ ْف ٌ
ص َ
اء ِفي ِج ْل ِد الثَّ ْو ِر األَس َْو ِد أَ ْو َكال َّ
َو َما أَ ْنت ُ ْم ِفي أَ ْه ِل الش ِْر ِك ِإالَّ َكال َّ
ش ْع َر ِة
ض ِ
ش ْع َر ِة ْال َب ْي َ
اء فِي ِج ْل ِد الثَّ ْو ِر األ َ ْح َم ِر" ،وبذلك حكم النبي -صلى هللا عليه وسلم لهذه
الس َّْودَ ِ
األمة أن نصف من يدخلون الجنة هم من أتباعه عليه الصالة والسالم.
 -4قد عفا هللا -تبارك وتعالى -لهذه األمة عن الخطأ والنسيان ،كما في آخر
اخ ْذنَا إِ ْن نَسِينَا أَ ْو أ َ ْخ َ
طأْنَا)[البقرة ]286:وفي الحديث
(ربَّنَا ال ت ُ َؤ ِ
سورة البقرة َ
ُ
َ
ْ
َّللا تَ َج َاوزَ َع ْن أ َّمتِي ال َخ َ
طأ َوالنِ ْس َيانَ َو َما ا ْست ُ ْك ِرهُوا َعلَ ْي ِه" .وهذا
الصحيحِ " :إ َّن َّ َ
المعنى أيضا ً في الجملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء واألصوليين.
 -5رفع هللا سبحانه وتعالى عن هذه األمة اآلصار واألغالل التي كانت على من
ص َرهُ ْم َو ْاأل َ ْغال َل الَّتِي َكان ْ
َت َعلَ ْي ِهم) [األعراف.]157:
ض ُع َع ْن ُه ْم ِإ ْ
(ويَ َ
كان قبلنا َ
وقد استشكل جم ٌع من أهل العلم كثرة الفرق في هذه األمة ،كما هو مذكور في
الحديث ،ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأجوبة؛ منها:
 طول عمر هذه األمة وامتدادها كما هو معروف. أن تفرقها أهون شراً من تفرق غيرها من األمم قبلها ،وهو ُمقابل بألوان منالخير والفضل تقابل النقص الحاصل به ،والفرقة ال يلزم أن تكون كثيرة العدد؛
فلو أن اثنين افترقا العتبر فرقة ،ذا ً قد تكون ثالث وسبعين فرقة ،ومع ذلك ال
تشمل إال قسما ً محدودا ً من األمة.
 إنما اإلشكال الحقيقي لدى من يجعل نفسه الفرقة الناجية ،ثم يص ُم اآلخرينبالضالل ويتوعدهم بالنار ،وقد قال النبي -صلى هللا عليه وسلم" : -إِذَا قَا َل
اس فَ ُه َو أَ ْهلَ ُك ُه ْم"  .يعني :أشدهم هالكاً ،وفي رواية "أَ ْهلَ َك ُه ْم " أي
َّ
الر ُج ُل َهلَكَ النَّ ُ
تسبب في هالكهم.
 هذه الفرق الثنتان والسبعون أخبر النبي -صلى هللا عليه وسلم -أنهم من أمته،و"ستفترق هذه األمة" و"ستفترق أمتي" ,إذاً هم ليسوا بكفار وال مشركين،
لكنهم مسلمون مؤمنون ،وقد يكون فيهم المنافق ،أو الكافر ،لكن فيهم كثير كثير
من هذه األمة من أهل اإليمان واإلسالم ،وإن كان عندهم نوع من االختالف
ونوع من التقصير ،وهذا رجحه أهل العلم كابن تيمية والشاطبي وغيرهم.
 وهذا وعيد ال يلزم تحققه ،ولذا يقول ابن تيمية -رحمه هللا:-هذا الحديث ليسبأعظم من قوله تعالى( :إِ َّن الَّذِينَ يَأْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل ْاليَتَا َمى ُ
ظ ْلما ً إِنَّ َما يَأْ ُكلُونَ فِي
بُ ُ
(و َم ْن يَ ْف َع ْل ذَلِكَ
سيَ ْ
صلَ ْونَ َ
طونِ ِه ْم نَاراً َو َ
س ِعيراً) [النساء ،]10:وقوله سبحانهَ :
عد َْوانا ً َو ُ
ص ِلي ِه نَاراً) [النساء .]30:ومع ذلك ال نشهد لمعين بالنار؛
ف نُ ْ
ُ
ظ ْلما ً فَ َ
س ْو َ
إلمكان توبته من ذنبه ،أو كانت له حسنات محت سيئاته ،أو كفر هللا عنه
بمصائب وغير ذلك.
 ولم يكن من شأن السلف -رضي هللا عنهم -االشتغال بتعين هذه الطوائف ،كماذكر الشاطبي في الموافقات وابن تيمية وغيرهم ،فإن ابن تيمية -رحمه هللا-
يقول :من كان من الثنتين والسبعين فرقة منافقاً؛ فهو كافر في الباطن ،ومن لم
يكن منافقا ً في الباطن بل كان مؤمنا ً باهلل ورسوله لم يكن كافراً وإن أخطأ في

(ربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِإل ْخ َوانِنَا الَّذِينَ
التأويل كائنا ً ما كان خطؤه ،وإذا قال المؤمنَ :
ان ) [الحشر]10:؛ فإنه يقصد كل من سبقه من قرون األمة
َ
اإلي َم ِ
س َبقُونَا ِب ْ ِ
ً
باإليمان ،وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة ،أو أذنب ذنبا؛ فإنه من
إخوانه الذين سبقوه باإليمان؛ فيدخل في العموم ،وإن كان من الثنتين والسبعين
فرقة؛ فإنه ما من فرقه إال وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً؛ بل مؤمنون فيهم ضالل
وذنب يستحقون به الوعيد.
ثم يقول -رحمه هللا :-مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين؛
ف قد ضعفه ابن حزم وغيره ،لكن حسنه غيره أو صححه كما صححه الحاكم،
وقد رواه أهل السنن من طرق.
إن مثل هذا الحديث ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح ،وإن كان ثابتا ً عندنا
إال أنه ينبغي أال يُتعدى به قدره ،وأال يكون سببا ً إلشاعة الفرقة والخالف بين
المؤمنين.
وقد وقفت على بحث قيم لألستاذ عبد هللا بن يوسف الجديع عنوانه "أضواء
على حديث افتراق األمة" أنصح بقراءته.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.

