
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

رِ  َهَذا أََبْعدَ » الحدٌثٌن بٌن الجمع ٌْ ةِ  ِمْنَهاجِ  َعلَى ِخََلَفة   َتُكونُ  ُثم  »و« َشر   اْلَخ ُبو   «النُّ

 صباح ابو شتات حمدم  إلى

 :السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم لسالما

 والعافٌة الصحة بوافر نتأو رسالتً تصلك نأ تمنىأ

 وٌستخدمها التناقض ظاهرها فً تحمل حادٌثاأل هذه نأل التالٌة حادٌثاأل لً تشرح أن منك وأرٌد

 ؛منهما للمقصود فهم دون البعض بعضهم على للرد الناس من فئات

 :األول الفرٌق حدٌث

ْعَمانِ  َعنِ  ا: َقالَ  َبِشٌر   ْبنِ  النُّ ِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلَمْسِجدِ  فًِ ا  قُُعود ُكنَّ ُكفُّ  َرُجال   َبِشٌر   َوَكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ  َفَجاءَ  َحِدٌَثهُ  ٌَ

ًُّ  َثْعَلَبةَ  أَُبو ا َفَقالَ  اْلُخَشِن ِ  َرُسولِ  َحِدٌثَ  أََتْحَفظُ  َسْعد   ْبنَ  َبِشٌرُ  ٌَ َفةُ  َفَقالَ  اأْلَُمَراءِ  فًِ ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ ٌْ  ُخْطَبَتهُ  أَْحَفظُ  أََنا ُحَذ

َفةُ  َفَقالَ  َثْعلََبةَ  أَُبو َفَجَلسَ  ٌْ ِ  َرُسولُ  َقالَ  ُحَذ ةُ  َتُكونُ » ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ ُبو  ُ  َشاءَ  َما فٌُِكمْ  النُّ
ْرَفُعَها ُثم   َتُكونَ  أَنْ  ّللا   َشاءَ  إَِذا ٌَ

ْرَفَعَها أَنْ  ةِ  ِمْنَهاجِ  َعلَى ََلَفة  خِ  َتُكونُ  ُثم   ٌَ ُبو  ُ  َشاءَ  َما َفَتُكونُ  النُّ
ْرَفُعَها ُثم   َتُكونَ  أَنْ  ّللا  ُ  َشاءَ  إَِذا ٌَ

 أَنْ  ّللا 

ْرَفَعَها ُكونُ  ا  َعاضّ  ا  ُمْلك َتُكونُ  ُثم   ٌَ ٌَ ُ  َشاءَ  َما َف
ُكونَ  أَنْ  ّللا  ْرَفُعَها ُثم   ٌَ ْرَفَعَها أَنْ  َشاءَ  إَِذا ٌَ  ا  ُمْلك َتُكونُ  ُثم   ٌَ

ة    ٌ ُ  َشاءَ  َما َفَتُكونُ  َجْبِر
ْرَفُعَها ُثم   َتُكونَ  أَنْ  ّللا  ْرَفَعَها أَنْ  َشاءَ  إَِذا ٌَ ةِ  ِمْنَهاجِ  َعَلى ِخََلَفة   َتُكونُ  ُثم   ٌَ ُبو   ُثم   «النُّ

 ...َسَكتَ 

 :أٌضا   اآلخر الفرٌق وحدٌث

َفةُ  عن ٌْ َمانِ  ْبنُ  ُحَذ ٌَ ْسأَلُونَ  الن اسُ  َكانَ » َقالَ  اْل رِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ  أَن   َوَعَرْفتُ  الش ر   َعنْ  َوأَْسأَلُهُ  اْلَخ

رَ  ٌْ ْسِبَقنًِ لَنْ  اْلَخ ِ  َرُسولَ  ٌَا قُْلتُ  ٌَ رِ  َهَذا أََبْعدَ  ّللا  ٌْ ا َقالَ  َشر   اْلَخ َفةُ  ٌَ ٌْ ِ  ِكَتابَ  َتَعل مْ  ُحَذ  ثَ َثََل  فٌِهِ  َما َوات بِعْ  ّللا 

ات   ا قُْلتُ  َقالَ  َمر  ر   َهَذا أََبْعدَ  ّللا ِ  َرُسولَ  ٌَ ر   الش  ٌْ ا قُْلتُ  َقالَ  أَْقَذاء   َعَلى َوَجَماَعة   َدَخن   َعَلى ُهْدَنة   َقالَ  َخ ٌَ 

ًَ  َما َدَخن   َعَلى اْلهُْدَنةُ  ّللا ِ  َرُسولَ  هِ  َكاَنتْ  ال ِذي َعَلى أَْقَوام   قُلُوبُ  َتْرِجعُ  َل  َقالَ  ِه ٌْ ا قُْلتُ  َقالَ  َعَل ِ  َرُسولَ  ٌَ  ّللا 

رِ  َهَذا أََبْعدَ  ٌْ اءُ  فِْتَنة   َقالَ  َشر   اْلَخ ٌَ اءُ  َعْم َها َصم  ٌْ ارِ  أَْبَوابِ  َعلَى ُدَعاة   َعَل ا َتُموتَ  أَنْ  َوأَْنتَ  الن  َفةُ  ٌَ ٌْ  َوأَْنتَ  ُحَذ

ر   ِجْذل   َعلَى َعاض   ٌْ  .«ِمْنُهمْ  ا  أََحد َتت بِعَ  أَنْ  ِمنْ  لَكَ  َخ

 بشرع وستحكم قادمة النبوة منهاجعلى  خالفة نأو هللا بإذن قادم لألمة الخٌر نأ فسر األول فالفرٌق

 ،بعٌنه الخٌر وهو هللا

 أبلغ التً الفتن فترةفً  الإ نحن وما زمانه مضى قد األمة خٌر بأن هبحدٌث ٌحتج الثانً الفرٌق بٌنما

 ...بدٌنه فرارا الناس اعتزال من للمسلم بد ال نهأو ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عنها

 والتقدٌر االحترام بقبول وتفضلوا التوضٌح رجوأ



 :الجواب

 ،وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 ،أحمد أخرجه فقد السؤال فً المذكور الثانً الحدٌث وأما والطٌالسً، أحمد أخرجه األول الحدٌث

َثِنً... :اللفظ بهذا أخرجه البخاري ولكن ًُّ  إِْدِرٌسَ  أَُبو َحدَّ َفةَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  اْلَخْواَلِن ٌْ َمانِ  ْبنَ  ُحَذ ٌَ قُولُ  اْل  كاَنَ » ٌَ

ْسأَلُونَ  الن اسُ  رِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللا ِ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ا: َفقُْلتُ  ،ٌُْدِرَكِنً أَنْ  َمَخاَفةَ  الش ر   َعنْ  أَْسأَلُهُ  َوُكْنتُ  اْلَخ ا ،ّللا ِ  َرُسولَ  ٌَ  إِن 

ا ة  َجاِهلِ  فًِ ُكن  ُ  َفَجاَءَنا َوَشر   ٌ 
رِ  ِبَهَذا ّللا  ٌْ رِ  َهَذا َبْعدَ  َفَهلْ  ،اْلَخ ٌْ  َذلِكَ  َبْعدَ  َوَهلْ : قُْلتُ . َنَعمْ : َقالَ  ؟َشر   ِمنْ  اْلَخ

ر   ِمنْ  الش ر   ٌْ ْهُدونَ  َقْوم  : َقالَ  ؟َدَخُنهُ  َوَما: قُْلتُ . َدَخن   َوفٌِهِ  ،َنَعمْ : َقالَ  ؟َخ رِ  ٌَ ٌْ ًٌِ ِبَغ . َوُتْنِكرُ  ِمْنهُمْ  َتْعِرفُ  َهْد

رِ  َذلِكَ  َبْعدَ  َفَهلْ : قُْلتُ  ٌْ َها أََجاَبُهمْ  َمنْ  َجَهن مَ  أَْبَوابِ  إَِلى ُدَعاة   ،َنَعمْ : َقالَ  ؟َشر   ِمنْ  اْلَخ ٌْ ا: قُْلتُ . فٌَِها َقَذفُوهُ  إَِل ٌَ 

تَ  ِجْلَدتَِنا ِمنْ  ُهمْ : َفَقالَ . َلَنا ِصْفُهمْ  ،ّللا ِ  َرُسولَ  ٌَ : َقالَ  ؟َذلِكَ  أَْدَرَكنًِ إِنْ  َتأُْمُرنًِ َفَما: قُْلتُ . ِبأَْلِسَنتَِنا َكل ُمونَ َو

ُكنْ  لَمْ  َفإِنْ : قُْلتُ . َوإَِماَمُهمْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َجَماَعةَ  َتْلَزمُ   َوَلوْ  ُكل َها اْلفَِرقَ  ِتْلكَ  َفاْعَتِزلْ : َقالَ  ؟إَِمام   َوَل  َجَماَعة   لَُهمْ  ٌَ

 .«َذلِكَ  َعلَى َوأَْنتَ  اْلَمْوتُ  ٌُْدِرَككَ  َحت ى َشَجَرة   ِبأَْصلِ  ض  َتعَ  أَنْ 

 على خَلفة   تكونُ  ثم): األول الحدٌث نهاٌة أن فظننت علٌك، التبس قد األمر أن ٌبدو الكرٌم، األخ

ة   ِمنهاجِ   (،النارِ  أبوابِ  على ُدعاة   اعلٌه َصم اُء، َعْمٌاءُ  فِْتنة  : )قال: الثانً الحدٌث نهاٌة مع متفقة هً (،ُنُبو 

 الثانً الحدٌث وفً النبوة، منهاج على خالفة األول الحدٌث فً: األمة حال ٌكون كٌف تساءلت ولذلك

اُء، َعْمٌاءُ  فِْتنة  )  !(؟النارِ  أبوابِ  على ُدعاة   علٌها َصم 

 بعد ٌسأل لم حذٌفة فإن الثانً، الحدٌث نهاٌة غٌر األول الحدٌث فنهاٌة األخ، أٌها كذلك لٌس األمر إن

 فقد الحالة، هذه دركتهأ إذا ٌفعل بماذا مهتما   كان هو بل النار(، أبواب على )دعاة أي الثانً، الحدٌث نهاٌة

 ٌسأل أن لدٌه المهم فصار النار(، أبواب على )دعاة الحالة هذه إلى المسلمٌن حال ٌصل أن علٌه ثقل

 ...بعدها ٌكون ماذا ٌسأله ولم ،الحالة هذه أدركته إن ٌفعل ماذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 التً الحالة أي الجبري(، )الملك األول الحدٌث فً نفسها الحالة فهً الثانً الحدٌث فً الحالة هذه أما

 ودون علٌهم وجبرا   الناس إرادة رغم ٌكون الذي الجبري الملك ٌعقبها ثم ومن الخالفة زوال بعد تكون

 حتى م4291 سنة الخالفة ألغٌت منذ المسلمون علٌه الذي بالحال أي باإلسالم، الحكم ودون المسلمٌن رضا

 َمنْ  َجَهن مَ  أَْبَوابِ  إِلَى ُدَعاة  ) البخاري فً جاء وكما النار، أبواب على دعاة وجود فٌها وواضح... الٌوم

َها أََجاَبُهمْ  ٌْ  الوصف هذا ٌجد م4291 الخالفة إلغاء بعد المئة السنوات هذه تدبر ومن (...فٌَِها َقَذفُوهُ  إَِل

 !متحققا  

 الحدٌث فً نفسها الحالة هً الجبري( )الملك األول الحدٌث فً الحالة هذه أن على ٌدل الذي أما

 الحالة وتدبر األول، الحدٌث فً الجبري للملك السابقة الحالة تدبر فهو النار(، أبواب على )دعاة الثانً

 الملك الجبري، الملك قبل األول الحدٌث ذكر لقد... انًالث الحدٌث فً الصماء العمٌاء للفتنة السابقة

 األموي العهد فً سنة 4011 نحو استمرت والتً الخلٌفة بٌت فً المتسلسلة الخالفة أي العضود،

 فكانت البٌعة، فً وبخاصة خاللها، حدثت تطبٌق إساءة نإ كتبنا فً عنها قلنا والتً والعثمانً، والعباسً

 المسلمون ٌرضاه لمن البٌعة تكون أن فبدل ذلك، المسلمون واعتاد السابق الخلٌفة ٌتب من لواحد تتم البٌعة

 فٌها ولكن خالفة، كانت المرحلة تلك أن أي الخلٌفة، بٌت فً محصورة البٌعة أصبحت المسلمٌن، عامة من

 الثانً لحدٌثا ذكرها التً هً المرحلة وهذه... بٌته من الخالفة تخرج ال أن على بالنواجذ( الخلٌفة )عض

 هدًٌ بغٌر ٌهدون قوم قال دخنه وما قلت دخن فٌه خٌر) البخاري رواٌة فً كما أو (،َدَخن   على ُهْدنة  )

 .(وتنكر منهم تعرف
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 الملك بعد ستكون النبوة منهاج على الخالفة بأن األول الحدٌث فً ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ٌخبرنا المرحلة هذه بعد

 والدعاة الصماء العمٌاء الفتنة بعد ٌسأل لم عنه هللا رضً حذٌفة فإن الثانً الحدٌث فً وأما... الجبري

 أدركته إن ٌفعل ماذا بالسؤال وانشغل األمر علٌه ثقل بل الشر، هذا بعد ماذا ٌسأل فلم النار، أبواب على

 ...الحالة هذه

 :التالً النحو على هو الحدٌثٌن بٌن الجمع أن والخالصة

 النبوة منهاج على الخالفة أن ملسو هيلع هللا ىلص وأخبرنا شروره، ٌفصل ولم ي،الجبر الملك ذكر األول الحدٌث -4

 ...الجبري الملك هذا بعد ستعود

 هذه بعد ماذا ٌسأل لم أي الصماء، العمٌاء الفتنة تلك بعد ٌكون ماذا ٌسأل لم فحذٌفة الثانً الحدٌث وأما

 هذه أدركته إن هو ٌفعل اذام سأل بل األول، الحدٌث فً الواردة الجبري الملك مرحلة نفسها وهً المرحلة

 ...الحالة

 الملك بعد النبوة منهاج على بالخالفة انتهى األول: مختلفة بل واحدة لٌست الحدٌثٌن فنهاٌة وهكذا

 .بعدها حذٌفة ٌسأل ولم الجبري الملك أي النار أبواب على دعاة مرحلة عند وقف والثانً الجبري،

ا َتُموتَ  أَنْ  َوأَْنتَ ): الثانً الحدٌث عن السؤال خرآ فً ورد ما وهً مسألة بقٌت -9 َفةُ  ٌَ ٌْ  َوأَْنتَ  ُحَذ

ر   ِجْذل   َعَلى َعاض   ٌْ  َذلِكَ  أَْدَرَكنًِ إِنْ  َتأُْمُرنًِ َفَما قُْلتُ ): البخاري رواٌة وفً (ِمْنُهمْ  ا  أََحد َتت بِعَ  أَنْ  ِمنْ  لَكَ  َخ

ُكنْ  َلمْ  َفإِنْ  قُْلتُ  َوإَِماَمُهمْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َجَماَعةَ  َتْلَزمُ  َقالَ   َولَوْ  ُكل َها اْلفَِرقَ  ِتْلكَ  َفاْعَتِزلْ  َقالَ  إَِمام   َوَل  َجَماَعة   لَهُمْ  ٌَ

 .(َذلِكَ  َعلَى َوأَْنتَ  اْلَمْوتُ  ٌُْدِرَككَ  َحت ى َشَجَرة   ِبأَْصلِ  َتَعض   أَنْ 

 النار أبواب على الدعاة هؤالء كل ورأى إلٌه لٌدعو الحق ٌتبٌن لم كان لمن بالنسبة الحال بطبٌعة وهذا

 فً ٌبق وال معهم فلٌسر الحق إلى ٌدعون أناسا   ورأى الحق له تبٌن إذا أما... كلهم ٌعتزلهم أن فعلٌه

 ...النار إلى الدعاة جمٌع ٌعتزل فقط بل اعتزال،

 .وأحكم أعلم وهللا المذكور، النحو على بفهمهما الحدٌثٌن بٌن الجمع فٌمكن وعلٌه
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 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2870670309845641 
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