
 المحاضرة ) السادسة(
 الخامسالمبحث 

 نظرة عامة عمى المدارس الكالمية االسالمية )حديث االفتراق(
أختمف المتكممون والمدارس الكالمية في االخذ بالحديث في المجال العقائدي ألسباب بعضيا مبرر 

الكالمي  ىو  المنيجوبعضيا قالوه بدافع التشيي وىيمنة االىواء ، ولعل أبرز ما أثر في وضع 
 .حديث االفتراق 

 أوال : حديث االفتراق 
قال: )اْفَتَرَقِت اْلَيُيوُد َعمى ِإْحدى َوَسْبعيَن ِفْرَقًة ، واْفَتَرَقِت النَّصارى َعمى اْثَنتَْيِن  َأنَّ َرسوَل اهلل 

تي َعمى َثالٍث َوَسْبعيَن ِفْرَقة( بزيادة: )ُكمُُّيْم في  (2). وقد رواه التِّرمِذي (1)َوَسْبعيَن ِفْرَقًة ، َوَتْفَتِرُق ُأمَّ
 النَّاِر ِإالَّ ِممًَّة واِحَدة( قالوا: َوَمْن ىَي يا َرسوَل اهلل ؟ قاَل: )ما َأنا َعَمْيِو وَأْصحابي( .

 ثانيا : موقف المدارس الكالمية من حديث االفتراق .
راق، وقد كان ليذا االختالف أثر في اختمفت المدراس الكالمية االسالمية في األخذ بحديث االفت

موقف المتكممين من المدارس الكالمية المخالفة من المسممين ، وىذا يستدعي جيدًا في االثبات 
 وآخر في النفي .

وعميو يكون الحديث  «كميا في النار إال واحدة»فريق ذىب إلى صحة جل الحديث باستثناء  .1
اْفَتَرَقِت اْلَيُيوُد َعمى ِإْحدى َوَسْبعيَن ِفْرَقًة ، واْفَتَرَقِت النَّصارى »حسب تقديره عمى النحو اآلتي : 

 . «َعمى اثَْنَتْيِن َوَسْبعيَن ِفْرَقًة ، َوَتْفَتِرُق ُأمَّتي َعمى َثالٍث َوَسْبعيَن ِفْرَقة
من  رجح ىذا الرأي ودافع عنو ابن الوزير اليمني في كتابو " العواصم من القواصم "، حيث حذر

ياك واالغترار بـ " كميا ىالكة، إال  »قال ابن الوزير :  «كميا في النار إال واحدة»االغترار بزيادة  وا 
 . (3)«واحدة "  فإنيا زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة ال يؤمن أن تكون من دسيس المالحدة.

ال الى ىذا فريق ذىب إلى القول بعدم صحة الحديث أصال من جيتي السند والمتن ، وقد م .2
الرأي ودافع عنو ابن حزم في كتابو " الفصل في الممل واالىواء والنحل"، ليذا لم يأبو بو في 
تصنيف المدارس الكالمية، فركز  في بيان موقفو منيا عمى المعتقدات نفسيا ومحاكمتيا الى ما 

 قطع بو من أحكام ومعارف .

                                 
أورده الســيد محمــد بــن جعفــر الكنــاني مــن طريــق عــدد مــن الصــحابة رضــي اهلل عــنيم . ن ــم المتنــاثر ، كتــاب  (1)

 ( .11اإليمان ، رقم )
( ، َعـْن َعْبـِد 2441أخرجو الترمذي فـي سـننو ، بـاب مـا جـاء فـيمن يمـوت وىـو يشـيد أن ال إلـو إال اهلل ، بـرقم: ) (2)

 .  اهلِل ْبِن َعْمٍرو رضي اهلل عنيما 
 (114/ 1(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )3)



ة مجوس بيذه  عميو وسمم أن القدرية والمرجئذكروا حديثا عن رسول اهلل صمى اهلل »قال ابن حزم : 
األمة وحديثا آخر تفترق ىذه األمة عمى بضع وسبعين فرقة كميا في النار حاشى واحدة فيي في 

قال أبو محمد ىذان حديثان ال يصحان أصال من طريق اإلسناد وما كان ىكذا فميس حجة  الجنة
 (1)«عند من يقول بخبر الواحد فكيف من ال يقول بو 

لف  الواحدة منيم  حمل جماعة و فريق مال إلى القول بصحة الحديث من أولو إلى منتياه ،  . أ
عمى سمف األمة، والذي يراد بو حسب تقديرىم منيج معين في التعامل مع النصوص  «إال واحد »

 سار في فمكيم في الماضي والحاضر الشرعية ، وقد مثل ىذا االتجاه ابن تيمية ، وابن القيم، ومن 
كما أخذ بو جل ائمة االشاعرة عبر التاريخ ، ومن ىذا المنطمق جعموه حديثا محوريًا في مجموع 

 .  (2)مؤلفاتيم الكالمية ،إذ وضعوه ضابطا رئيسا في تقسيم المدارس الكالمية واتخاذ موقف منيا
 قوا أيضا فريق مال الى القول  بعدم صحة الحديث ، وىؤالء تفر  .3
يؤيد ىذا المعنى ما ورد عن  أقر جماعة بافتراق األمة مع القول بعدم صحة الحديث باطالق ، -

نما الحديث المعروف إنيا »الصنعاني حيث قال :  إن الزيادة بقولو كميا ىالكة إال فرقة موضوعة وا 
 .(3) «تفترق إلى نيف وسبعين فرقة 

حديث آخر مشابو لو في المبنى، ومخالف لو  ذىبت جماعة من ىذا الفريق إلى القول بصحة -
افترقت الييود عمى إحدى وسبعين  « في المعنى ، أسندوه إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :

كميا في  فرقة، وتفترق النصارى عمى اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي عمى ثالث وسبعين فرقة
ورواه الشعراني في الميزان   »وىم الزنادقة .قال العجموني  معمقا عمى الحديث : »الجنة إال واحدة 

وذكر الشيخ عبد الحميم محمود معمقًا  .(4)«من حديث ابن النجار وصححو الحاكم بمف  غريب 
، وقد مال الى  (5)عمى ما وجده في كتاب العجموني ، إنو مما يدعو الى االرتياح ويثمج الصدور

 . (6)ودافع عنو من المتقدمين أبو حامد الغزاليىذا الرأي 
: )وتفترق أمتي( أمة الدعوة ال أمة االستجابة ، المراد باألمة في قولو ىناك فريق يرى أن  .4

                                 
 (131/ 3(الفصل في الممل واألىواء والنحل )1)
ين ر في ذلك : التبصير في الدين االسفرائيني ، الفرق بين الفرق ، البغدادي ، المواقف االيجي ،االعتصام ( 2)

 لمشاطبي 
 (96(افرتاق األمة إىل نيف وسبعني فرقة )ص: 3)

 (171-169/ 1(كشف اخلفاء ت هنداوي )4)

التفكري الفلسفي يف االسالم ، عبد احلليم حممود ،دار الكتاب اللبناين ،ومكتبة ادلدرسة بريوت لبنان (5)
 (111-111م )ص1982ه1412،

 (193فيصل التفرقة ، الغزايل ، )ص (6)



وعميو فإن المراد بالفرق التي تفترق إلييا أمتو ىذه ىي األديان الباطمة الكثيرة الخارجة عن ممَّة 
 من معتزلة وُمرجئة وجيمية وخوارج ... إلخ . المدارس الكالمية اإلسالم ، وليس المراد بيا 
 يدل عمى ذلك أمران اثنان:

في الزيادة التي ساقيا الترمذي: )ُكمُُّيْم في النَّاِر ِإالَّ ِممًَّة واِحَدة( ، وقد عممَت أن  أوليما: قولو 
ل كل الفرق التي َتكاثرت فييا ، ألن الممة ىي الدين ، وال ُيعبَّر عنيا بالِفرقة ، وممَّة اإلسالم تشم
 أصحاب الفرق عمى اختالفيم مؤمنون بوحدانية اهلل تعالى .

قال في صدر الحديث: )افترقت الييود إلى إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت  ثانييما: أن النبي 
ة في البيان  النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة( ومقتضى بالغة المصطفى  ، وكوِنو ُحجَّ

والفصاحة أن يقابل كممة الييود والنصارى بكممة المسممين ، فيقول "وسيفترق المسممون إلى ثالٍث 
نما قال )وستفترق أمتي إلى ثالٍث وسبعين  وسبعين فرقة" ، لكنو َعَدَل عن كممة "المسممين" ، وا 

)وستفترق أمتي( أي أمة الدعوة ومعنى جابة ، فرقة( ، والمراد باألمة ىنا أمة الدعوة ال أمة االست
)إلى ثالٍث وسبعين فرقة( أي إلى أديان مختمفة متناقضة شتى ، والدليل الناطق عمى ىذا أنو قال 
بعد ذلك: )كميم في النار إال ممة واحدة( ولم يقل "إال فرقة واحدة" ،  كميا في النار إال ممَّة واحدة 

كمُّيم أنيم ، بكل مذاىبيا ، بكل أقواميا ، الجامع المشترك بينيا ىي ممَّة اإلسالم بكل فئاتيا 
يست مُّون ب لِّ اإليمان باهلل ، كميم ليم ىوياتيم التي يدخمون بيا غدًا في رحمة اهلل عز وجل ، أال 

 . وىي شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل 
يا الترمذي وآخرون ، ينسجم مع سياق الحديث وِسباقو ، فيذا الَفيم لكممة األمة في الزيادة التي ساق

ويفتح سبيل التوافق واالنسجام مع األحاديث الكثيرة الـُمؤكِّدة بأن من لقي اهلل مؤمنًا بوحدانّيتو ال 
 ُيشرك بو شيئًا دخل الجنة .

 
 

 
 
 


