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 ربيطاينبقمل يوسف ش بري أ محد ال



آنية  الآايت القرأ

قال هللا تعاىل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني هل الهدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوهل ما توىل ونصهل هجمن ( ١)

(: هذا مالزم للصفة ال وىل، ولكن قد تكون اخملالفة لنص ٢/٤١٢وساءت مصريا. قال احلافظ ابن كثري يف التفسري )

نه قد مضنت هلم العصمة يف اجامتعهم  الشارع، وقد تكون ملا أ مجعت عليه ال مة احملمدية فامي عمل اتفاقهم عليه حتقيقا، فاإ

صىل هللا عليه وسمل. وقد وردت يف ذكل أ حاديث حصيحة كثرية، قد ذكران مهنا  من اخلطأ ، ترشيفا هلم وتعظامي لنبهيم

العلامء من ادعى تواتر معناها، واذلي عول عليه الشافعي رمحه هللا يف  طرفا صاحلا يف كتاب أ حاديث ال صول، ومن

الاحتجاج عىل كون االإجامع جحة حترم خمالفته هذه الآية الكرمية بعد الرتوي والفكر الطويل. وهو من أ حسن 

ن اكن بعضهم قد استشلك ذكل واستبعد ادلالةل مهنا عىل ذكل، انهتىى.   الاس تنباطات وأ قواها، واإ

. قال ش يخ وكذكل جعلنامك أ مة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليمك شهيداوقال هللا تعاىل:  (٢)

وقد جعلهم هللا شهداء عىل الناس وأ قام شهادهتم  ،والوسط العدل اخليار (:١٩/١٧٧االإسالم ابن تميية يف فتاويه )

مقام شهادة الرسول. وقد ثبت يف الصحيح أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل مر عليه جبنازة فأ ثنوا علهيا خريا فقال: وجبت 

وجبت مث مر عليه جبنازة فأ ثنوا علهيا رشا فقال: وجبت وجبت قالوا: اي رسول هللا ما قوكل وجبت وجبت؟ قال: 

ذه اجلنازة أ ثنيمت علهيا خريا فقلت: وجبت لها اجلنة وهذه اجلنازة أ ثنيمت علهيا رشا فقلت: وجبت لها النار أ نمت شهداء ه

ذا اكن الرب قد جعلهم شهداء مل يشهدوا بباطل ذا شهدوا أ ن هللا أ مر بيشء فقد أ مر به ،هللا يف ال رض. فاإ ذا  ،فاإ واإ

بل  ،يف ال رض ولو اكنوا يشهدون بباطل أ و خطأ  مل يكونوا شهداء هللا ،شهدوا أ ن هللا هنىى عن يشء فقد هنىى عنه

ال احلق وكذكل ال مة ال تشهد عىل هللا  ،زاكمه هللا يف شهادهتم كام زىك ال نبياء فامي يبلغون عنه أ هنم ال يقولون عليه اإ

ال حبق  ، انهتىى. اإ

آاثر الصحابة ريض هللا عهنم  ال حاديث النبوية وأ

ن هللا ال جيمع أ ميت، أ و قال: أ مة محمد صىل هللا عليه عن ابن معر أ   (١) ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: اإ

ىل النار، رواه الرتمذي ) س ناده:  (٢١٦٧وسمل، عىل ضالةل، ويد هللا مع امجلاعة، ومن شذ شذ اإ وقال بعد الالكم يف اإ



عت اجلارود بن معاذ يقول: مسعت عيل بن احلسن، وتفسري امجلاعة عند أ هل العمل مه أ هل الفقه والعمل واحلديث، ومس

يقول: سأ لت عبد هللا بن املبارك: من امجلاعة؟ فقال: أ بو بكر ومعر، قيل هل: قد مات أ بو بكر ومعر، قال: فالن 

وفالن، قيل هل: قد مات فالن وفالن، فقال عبد هللا بن املبارك: أ بو محزة السكري جامعة: وأ بو محزة هو محمد بن 

منا قال هذا يف حياته عندان مميون  ، انهتىى. واكن ش يخا صاحلا، واإ

س ناد  س ناده: قد اس تقر اخلالف يف اإ وقال االإمام احلامك بعد ما روى هذا احلديث بعدة طرقه ونبه عىل الاختالف يف اإ

ال يسعنا أ ن حنمك أ ن لكها محموةل عىل  هذا احلديث عىل املعمتر بن سلامين، وهو أ حد أ راكن احلديث من س بعة أ وجه،

ذا قلنا  اخلطأ  حبمك الصواب لقول من قال عن املعمتر، عن سلامين بن سفيان املدين، عن عبد هللا بن دينار، وحنن اإ

ن املعمتر بن سلامين أ حد أ مئة احلديث، وقد روي  ىل اجلهاةل فوهنا به احلديث، ولكنا نقول: اإ هذا القول نسبنا الراوي اإ

هذا احلديث بأ سانيد يصح مبثلها احلديث فال بد من أ ن يكون هل أ صل بأ حد هذه ال سانيد، مث وجدان للحديث عنه 

شواهد من غري حديث املعمتر ال أ دعي حصهتا وال أ حمك بتوهيهنا بل يلزمين ذكرها الإجامع أ هل الس نة عىل هذه القاعدة 

 عبد هللا بن عباس، انهتىى.   من قواعد االإسالم، مفمن روى عنه هذا احلديث من الصحابة

عىل الضالةل  -أ و قال هذه ال مة  -وعن ابن عباس حيدث أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: ال جيمع هللا أ ميت ( ٢)

( هبذا اللفظ. وروى غري واحد ٧٠٢( والبهيقي يف ال سامء والصفات )١/٢٠٢أ بدا ويد هللا عىل امجلاعة، رواه احلامك )

 احلديث مقترصا عىل امجلةل ال خرية. قال الرتمذي: حسن غريب.  (٢١٦٦اكلرتمذي )

عن أ يب برصة الغفاري صاحب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: سأ لت و  (٣)

ا، وسأ لت ريب عز وجل أ ربعا فأ عطاين ثالاث ومنعين واحدة: سأ لت هللا عز وجل أ ن ال جيمع أ ميت عىل ضالةل فأ عطانهي

هللا عز وجل أ ن ال يظهر علهيم عدوا من غريمه، فأ عطانهياو وسأ لت هللا عز وجل أ ن ال هيلكهم ابلس نني كام أ هكل 

ال مم قبلهم فأ عطانهيا، وسأ لت هللا عز وجل أ ن ال يلبسهم ش يعا ويذيق بعضهم بأ س بعض مفنعنهيا، رواه أ محد 

( خمترصا، وفيه ١٣٩٠عبد الرب يف جامع بيان العمل وفضهل ) (، ورواه ابن٢١٧١والطرباين يف الكبري ) (٢٧٢٢٤)

 . ، انهتىى: حصيح لغريهيف تعليقه عىل مس ند االإمام أ محد قال ال رنؤوط. امجلةل املقصودة

ذا رأ يمت و  (٤) ن أ ميت ال جتمتع عىل ضالةل، فاإ عن أ نس بن ماكل يقول: مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: اإ

س ناد ضعيف. ٣٩٥٠ابلسواد ال عظم، رواه ابن ماجه )اختالفا فعليمك   ( ابإ

وعن أ نس بن ماكل عن النيب صىل هللا عليه وسمل أ نه سأ ل ربه أ ربعا: سأ ل ربه أ ن ال ميوت جوعا فأ عطي ذكل،  (٥)

م وسأ ل ربه أ ن ال جيمتعوا عىل ضالةل فأ عطي ذكل، وسأ ل ربه أ ن ال يرتدوا كفارا فأ عطي ذكل، وسأ ل ربه أ ن ال يغلهب



( ١/٢٠٣عدو هلم فيس تبيح بأ سهم فأ عطي ذكل، وسأ ل ربه أ ن ال يكون بأ سهم بيهنم فمل يعط ذكل، رواه احلامك )

س ناد ضعيف، وذلا قال: نه ممن ال مييش يف مثل هذا الكتاب، لكين ذكرته اضطرارا، انهتىى.  ابإ  أ ما مبارك بن حسمي فاإ

، عن أ يب ذر قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: من فارق امجلاعة شربا فقد خلع ربقة االإسالم من عنقهو  (٦)

واه احلامك من حديث ابن معر ور(. ١/٢٠٣( واحلامك )٤٠٥٨( والزبار )٢١٥٦٠( وأ محد )٤٧٥٨أ بو داود )رواه 

 وغريه فلرياجع. 

وعن أ يب بكر بن أ يب زهري الثقفي عن أ بيه قال: مسعت النيب صىل هللا عليه وسمل ابلنباة أ و ابلنباوة يقول: يوشك  (٧)

والثناء  أ ن تعرفوا أ هل اجلنة من أ هل النار، أ و قال: خيارمك من رشارمك. قيل: اي رسول هللا، مباذا؟ قال: ابلثناء احلسن

س ناد احلديث حصيح، ومل خيرجاه. فقد ذكران ١/٢٠٨الس ئي، أ نمت شهداء بعضمك عىل بعض، رواه احلامك ) ( وقال: واإ

تسعة أ حاديث بأ سانيد حصيحة يس تدل هبا عىل احلجة ابالإجامع، واس تقصيت فيه حتراي ملذاهب ال مئة املتقدمني ريض 

 هللا عهنم، انهتىى. 

ن هللا تعاىل قد أ جار أ ميت من أ ن جتمتع وعن كعب بن عامص ( ٨) ال شعري مسع النيب صىل هللا عليه وسمل يقول: اإ

 (. ٩٢و  ٨٢عىل ضالةل، رواه ابن أ يب عامص يف الس نة )

ن هللا أ درك يب ال جل املرحوم واخترص يل ( ٩) وعن معرو بن قيس أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: اإ

براهمي خليل هللا، وموىس صفي اختصارا فنحن الآخرون، وحنن  ين قائل قوال غري خفر: اإ السابقون يوم القيامة، واإ

ن هللا عز وجل وعدين يف أ ميت وأ جارمه من ثالث: ال يعمهم  هللا، وأ ان حبيب هللا، ومعي لواء امحلد يوم القيامة، واإ

 االإس ناد. وهو منقطع  (٥٥بس نة، وال يس تأ صلهم عدو، وال جيمعهم عىل ضالةل، رواه ادلاريم )

ن هللا مل يكن ليجمع أ مة محمد عىل ضالةل، رواه ابن  (١٠) وقال أ بو مسعود البدري ريض هللا عنه: عليمك ابمجلاعة، فاإ

( عىل رشط مسمل ٤/٥٥٢وحصحه احلامك )( مفصال يف قصة صفني. ٣٧٨٧٤و  ٣٧٦٧٠و  ٣٧٦١٥أ يب شيبة )

ن هللا تعاىل لن جيمع جامعة وأ قره اذلهيب، ولفظ احلامك: عليمك بتقوى هللا،  ولزوم جامعة محمد صىل هللا عليه وسمل، فاإ

ايمك والتلون يف دين هللا، وعليمك بتقوى هللا واصربوا حىت يسرتحي بر  ن دين هللا واحد، واإ محمد عىل ضالةل، واإ

 .ويسرتاح من فاجر، انهتىى

ن هللا عز وجل نظر يف قلوب العباد  (١١) فاختار محمدا فبعثه برساالته وانتخبه بعلمه، وقال عبد هللا بن مسعود: اإ

آه املؤمنون  مث نظر يف قلوب الناس بعده فاختار هل أ حصابه جفعلهم أ نصار دينه ووزراء نبيه صىل هللا عليه وسمل، مفا رأ

آه املؤمنون قبيحا فهو عند هللا قبيح، رواه أ بو داود الطياليس ) ( وأ محد ٢٤٣حس نا فهو عند هللا حسن، وما رأ

( وأ قره اذلهيب، وس ياق احلامك: ما رأ ى املسلمون حس نا فهو عند هللا ٤٤٦٥( وغريهام، وحصحه احلامك )٣٦٠٠)



آه املسلمون سيئا فهو عند هللا يسء، وقد رأ ى الصحابة مجيعا أ ن يس تخلفوا أ اب بكر ريض هللا عنه،  حسن، وما رأ

 انهتىى.  

ل: قام فينا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مقايم فيمك، وعن ابن معر أ ن معر بن اخلطاب خطب ابجلابية، فقا (١٢)

ن الرجل ليبتدئ ابلشهادة  فقال: اس توصوا بأ حصايب خريا، مث اذلين يلوهنم مث اذلين يلوهنم، مث يفشو الكذب حىت اإ

ن الش يطان مع الواحد، وهو من االثنني أ بعد ، ال خيلون قبل أ ن يسأ لها، مفن أ راد منمك حببحة اجلنة فليلزم امجلاعة، فاإ

الرتمذي ( وحصحه ١١٤، رواه أ محد )أ حدمك ابمرأ ة، فاإن الش يطان اثلهثام، ومن رسته حسنته وساءته س يئته فهو مؤمن

 (. ١/١٩٧( واحلامك )٧٢٥٤و  ٥٥٨٦و  ٤٥٧٦ابن حبان )( و ٢١٦٥)

ذا اكنت جامعهتم متفرقة يف ( واس تدل به عىل جحية االإجامع. قال: ٤٧٣ورواه االإمام الشافعي يف الرساةل )ص  اإ

البدلان، فال يقدر أ حد أ ن يلزم جامعة أ بدان قوم متفرقني، وقد وجدت ال بدان تكون جممتعة من املسلمني والاكفرين 

نه ال ميكن، ول ن اجامتع ال بدان ال يصنع شيئا فمل يكن للزوم وال تقياء والفجار، فمل يكن يف لزوم ال بدان معىن، ل  

ال ما علهيم جامعهتم من التحليل والتحرمي والطاعة فهيام. ومن قال مبا تقول به جامعة املسلمني فقد لزم  جامعهتم معىن، اإ

من ا تكون الغفةل يف الفرقة، جامعهتم، ومن خالف ما تقول به جامعة املسلمني فقد خالف جامعهتم اليت أ مر بلزوهما، واإ

ن شاء هللا  ، انهتىى. فأ ما امجلاعة فال ميكن فهيا اكفة غفةل عن معىن كتاب وال س نة وال قياس، اإ

 ه.١٤٤٠العارش من شهر رمضان  عنه يف اليوم عفا هللاأ محد الربيطاين حرره يوسف ش بري 


