بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً")
جواب سؤال
أحادٌث افتراق األمة
إلى محسن العظامات
السؤال:
بسم هللا الرحمن الرحٌم
أمٌرنا حفظك هللا  ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،لقد أعٌانً تخرٌج حدٌث االفتراق برواٌته الثانٌة التً
جاءت "كلها فً الجنة إال واحدة" حٌث قرأت أن هذه الرواٌة صححها الحاكم بلفظ غرٌب وقال المقدسً عنها إنها
فن كان لك فضل وقت أن ترشدنً ،وبارك هللا لك فً
أصح من رواٌة "كلها فً النار إال واحدة" التً هً أشهر ،إ
علمك ووقتك.
أمٌرنا ،بالنسبة لجملة "صححها الحاكم" فقد وردت فً كتاب كشف الخفاء ص 150للعجلونً ونصها "ورواه
الشعرانً فً (المٌزان) من حدٌث ابن النجار .وصححه الحاكم بلفظ غرٌب وهو" :ستفترق أمتً على نٌِّف
وسبعٌن فرقة ،كلها فً الجنة إال واحدة" ،وفً رواٌة عند الدٌلمً" :الهالك منها واحدة" ،قال العلماء :هً
الزنادقة" .أنا أدرك ان الزٌادة التً جاءت بلفظ هم الزنادقة موضوعة ،لكن ما أرٌده هو أٌن صحح الحاكم الرواٌة
دون زٌادة الزنادقة؟
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
أووًال :بالنسبة لسؤالك عن افتراق األمة فما ورد من أحادٌث فً هذا الموضوع ثالثة أصناف:
 -1صنف ٌذكر افتراق األمة إلى ثالث وسبعٌن فرقة.
 -2وصنف ٌذكر الثالث والسبعٌن مع زٌادة "كلها فً النار إال واحدة"
 -3وصنف ٌذكر الثالث والسبعٌن مع زٌادة "كلها فً الجنة إال واحدة"
ضعفه كما أعلم:
أما الصنف األول أي الحدٌث دون زٌادة فهو صحٌح ولم أر أحداًال َّ
هللا « :ا ْف َت َر َق ْت ا ْل ٌَ ُهو ُد َعلَى إِ ْحدَى أَ ْو ثِ ْن َت ٌْ ِن
 أخرر أبو داود فً سننه َععنْن أَع ِببً ه َعُهرٌ َعْنر َعة َعقا َعل َ :عقا َعل َعرسُهو ُهل ه ِبس ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة».
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة َو َت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى َث َال ٍث
ث َو َ
ارى َعلَى إِ ْحدَى أَ ْو ثِ ْن َت ٌْ ِن َو َ
ص َ
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة َو َت َف َّر َق ْت ال َّن َ
َو َ
س ْبعٌِنَ أَ ْو
 وأخرر الترمذي فً سننه َععنْن أَع ِببً ه َعُهرٌ َعْنر َعة أَعنه َعرسُهو َعل ه ِبهللا َ عقا َعل َ « :ت َف َّر َق ْت ا ْل ٌَ ُهو ُد َعلَى إِ ْحدَى َو َ
هللا
ارى ِم ْثل َ َذلِ َك َو َت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َع َلى َث َال ٍث
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة »َ ،عوفِبً ْنال َعباب َععنْن َعسعْن ٍد َعو َعع ْنب ِبد ه ِب
ث َو َ
ص َ
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة َوال َّن َ
ا ْث َن َت ٌْ ِن َو َ
ِبٌث أَع ِببً ه َعُهرٌ َعْنر َعة َعحد ٌث
ٌسىَ :عحد ُه
صحِبٌ ٌثح.
ِبٌث َعح َعسنٌث َع
ْنن َعمالِبكٍ َعقا َعل أَعبُهو عِب َع
ْنن َععمْن ٍرو َعو َعع ْنوفِب ب ِب
ب ِب
 وأخرر الحاكم فً مستدركه عن أبً هرٌرة ،قال :قال رسول هللا « :افترقت الٌهود على إحدى أو اثنتٌنوسبعٌن فرقة ،وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتٌن وسبعٌن فرقة ،وتفترق أمتً على ثالث وسبعٌن فرقة».
وقال هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ،ولم ٌخرجاه ،وله شواهد ...ووافقه الذهبً.

وأما الصنف الثانً بزٌادة "كلها فً النار إو واحدة" فقد وردت أكثر الرواٌات بصحتها أو بتحسٌنها:...
ان ه
الث ْنو ِبريِّ َععنْن َعع ْنب ِبد
 أخرر الترمذي فً سننهَ :عح هد َعث َعنا َعمحْن مُهو ُهد بْننُه َعغٌ َعْنال َعن َعح هد َعث َعنا أَعبُهو دَع اوُه دَع ْنال َعح َعف ِبريُّ َععنْن ُهس ْنف َعٌ َعَ ...« وإِنَّ َبنًِ
هللا
ْنن َععمْن ٍرو َعقا َعل َعقا َعل َعرسُهو ُهل ه ِب
ْنن َعٌ ِبزٌدَع َععنْن َعع ْنب ِبد ه ِب
ْنن ِبز َعٌا ٍد ْناألَع ْنف ِبرٌقِبًِّ َععنْن َعع ْنب ِبد ه ِب
هللا ب ِب
هللا ب ِب
الره حْن َعم ِبن ب ِب
ار إِ َّو ِملَّ ًالة َواحِدَ ًالة َقالُوا
س ْبعٌِنَ ِملَّ ًالة َو َت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى َث َال ٍث
ث َو َ
إِ ْس َرائٌِل َ َت َف َّر َق ْت َعلَى ثِ ْن َت ٌْ ِن َو َ
س ْبعٌِنَ ِملَّ ًالة ُكلُّ ُه ْم فًِ ال َّن ِ
ٌسى َعه َعذا َعحد ٌث
ِبٌث َعح َعسنٌث َعغ ِبرٌبٌث ...
سول َ َّ ِ
ص َحابًِ»َ ،عقا َعل أَعبُهو عِب َع
َّللا َقال َ َما أَ َنا َعلَ ٌْ ِه َوأَ ْ
ًِ ٌَا َر ُ
َو َمنْ ه َ
ار ْنالحِبمْن صِب ًُّ َعح هد َعث َعنا َععبها ُهد بْننُه
 أخرر ابن ماجه فً سننهَ :عح هد َعث َعنا َععمْن رُه و بْننُه ع ْنُهث َعم َعْنن دِبٌ َعن ٍ
ِبٌر ب ِب
ْنن َعسعِبٌ ِبد ب ِب
ان ب ِب
ْنن َعكث ِب
هللا « ا ْف َت َر َق ْت ا ْل ٌَ ُهو ُد َعلَى
ْنن َعمالِبكٍ َعقا َعل َعقا َعل َعرسُهو ُهل ه ِب
ُهف َعح هد َعث َعنا َع
ٌُهوس َع
ْنن َعسعْن ٍد َععنْن َعع ْنوفِب ب ِب
ص ْنف َعوانُه بْننُه َععمْن ٍرو َععنْن َعراشِب ِبد ب ِب
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة َفإِ ْحدَى
ارى َعلَى ثِ ْن َت ٌْ ِن َو َ
ص َ
ار َوا ْف َت َر َق ْت ال َّن َ
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة َف َواحِدَ ةٌ فًِ ا ْل َج َّن ِة َو َ
إِ ْحدَى َو َ
س ْب ُعونَ فًِ ال َّن ِ
ُ
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة َواحِدَ ٌة فًِ
س ُم َح َّم ٍثد ِب ٌَ ِد ِه َل َت ْف َت ِر َقنَّ أ َّمتًِ َع َلى َث َال ٍث
ث َو َ
ار َو َواحِدَ ٌة فًِ ا ْل َج َّن ِة َوا َّلذِي َن ْف ُ
َو َ
س ْب ُعونَ فًِ ال َّن ِ
اع ُة».
سول َ َّ ِ
َّللا َمنْ ُه ْم َقال َ ا ْل َج َم َ
ار قٌِل َ ٌَا َر ُ
ان َو َ
ا ْل َج َّن ِة َوثِ ْن َت ِ
س ْب ُعونَ فًِ ال َّن ِ
هللا ْنال َعه ْنو َعزنِبًُّ َعقا َعل أَعبُهو
ص ْنف َعوانُه َعقا َعل َعح هد َعثنِبً أَع ْنز َعهرُه بْننُه َعع ْنب ِبد ه ِب
ِبٌر ِبة َعقا َعل َعح هد َعث َعنا َع
 وأخرر أحمد فً مسندهَ :عح هد َعث َعنا أَعبُهو ْنال ُهمغ َعِبٌر ِبة فِبً َعم ْنوضِب ٍع َع
ان َعفلَعمها َعقدِبمْن َعنا
ْنن أَع ِببً ُهس ْنف َعٌ َع
ازيُّ َععنْن أَع ِببً َععام ٍِبر َعع ْنب ِبد ه ِب
ْنال ُهمغ َع
او َعٌ َعة ب ِب
ْنن لُه َعحًٍّ َعقا َعل َعح َعججْن َعنا َعم َعع م َعُهع ِب
هللا ب ِب
آخ َعر ْنال َعح َعر ِب
ص َعال َعة ُّ
هللا َ عقا َعل «إِنَّ أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا َب ٌْ ِن ا ْف َت َرقُوا فًِ دٌِنِ ِه ْم َعلَى ثِ ْن َت ٌْ ِن
الظه ِبْنر َعف َعقا َعل إِبنه َعرسُهو َعل ه ِب
صلهى َع
ِبٌن َع
َعم هك َعة َعقا َعم ح َع
ًِ
س َت ْف َت ِر ُق َعلَى َث َال ٍث
ار إِ َّو َواحِدَ ًالة َوه َ
س ْبعٌِنَ ِملَّ ًالة ٌَ ْعنًِ ْاألَهْ َو َ
ث َو َ
س ْبعٌِنَ ِملَّ ًالة َوإِنَّ َه ِذ ِه ْاأل ُ َّم َة َ
َو َ
اء ُكلُّ َها فًِ ال َّن ِ
اع ُة».
ا ْل َج َم َ
 وأخرر الطبرانً فً الصغٌر :حدثنا عٌسى بن محمد السمسار الواسطً ،حدثنا وهب بن بقٌة ،حدثنا عبدهللا بن سفٌان المدنً ،عن ٌحٌى بن سعٌد األنصاري ،عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وسلم « :تفترق هذه األمة على ثالث وسبعٌن فرقة كلهم فً النار إو واحدة ،قالوا :وما هً تلك الفرقة؟ قال :ما
أنا علٌه الٌوم وأصحابً» لم ٌروه عن ٌحٌى إال عبد هللا بن سفٌان.
 أخرر البٌهقً فً دالئل النبوة :أخبرنا أبو الحسٌن بن الفضل القطان ،أخبرنا عبد هللا بن جعفر النحوي،حدثنا ٌعقوب بن سفٌان ،حدثنا أبو الٌمان ،حدثنا صفوان ،عن األزهر بن عبد هللا ،عن أبً عامر عبد هللا بن لحً،
قال :حججنا مع معاوٌة فلما قدمنا مكة قام حٌن صلى الظهر بمكة ،فقال :إن رسول هللا  قال« :إن أهل الكتاب
افترقوا فً دٌنهم على اثنتٌن وسبعٌن ملة ،وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعٌن ملة ٌعنً األهواء ،كلها
فً النار إو واحدة ،وهً الجماعة».
وب ،ثنا م َعُهح هم ُهد بْننُه إِبسْن َعح َع
اق
هاس م َعُهح هم ُهد بْننُه َعٌعْن قُه َع
 وأخرر الحاكم فً المستدرك على الصحٌحٌنَ :عح هد َعث َعنا أَعبُهو ْنال َععب ِبَع
هللاَ ،ععنْن أَع ِببً َععام ٍِبر
ْنن َعع ْنب ِبد ه ِب
ان ْنال َعح َعك ُهم بْننُه َعناف ٍِبع ْنال َعبه َعْنرانِبًُّ  ،ثنا َع
ص ْنف َعوانُه بْننُه َععمْن ٍروَ ،عع ِبن ْناأل ْنز َعه ِبر ب ِب
الص َعهغانِبًُّ  ،ثنا أَعبُهو ْنال َعٌ َعم ِب
صلهى ُّ
الظه َعْنر ِبب َعم هك َعةَ ،عف َعقا َعلَ :عقا َعل ال هن ِببًُّ « :إِنَّ
ِبٌن َع
انُ ...هث هم َعقا َعم ح َع
ْنن أَع ِببً ُهس ْنف َعٌ َع
َعع ْنب ِبد ه ِب
او َعٌ َعة ب ِب
ْنن لُه َعحًٍّ َ ،عقا َعلَ :عح َعججْن َعنا َعم َعع م َعُهع ِب
هللا ب ِب
أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
ار إِ َّو
س ْبعٌِنَ ِملَّ ًالةَ ،و َت ْف َت ِر ُق َه ِذ ِه ْاأل ُ َّم ُة َعلَى َث َال ٍث
ث َو َ
ب َت َف َّرقُوا فًِ دٌِنِ ِه ْم َعلَى ا ْث َن َت ٌْ ِن َو َ
س ْبعٌِنَ ُكلُّ َها فًِ ال َّن ِ
َع
ًِ ا ْل َج َم َ ُ
ْن ُه
ث ...ووافقه الذهبً.
ِبٌح َعه َعذا ْنال َعحدِبٌ ِب
َواحِدَ ًالة َوه َ
اعة »...قال الحاكم َعه ِبذ ِبه أ َعسانِبٌ ُهد ُهت َعقا ُهم ِبب َعها الحُه جه ة فِبً َعتصْن ح ِب
ص ْنف َعوانُه  ،ح
ِبٌرةِبَ ،عح هد َعث َعنا َع
 أخرر أبو داود فً سننهَ :عح هد َعث َعنا أَعحْن َعم ُهد بْننُه َعح ْنن َعب ٍلَ ،عوم َعُهح هم ُهد بْننُه َعٌحْن َعٌىَ ،عق َعاالَ :عح هد َعث َعنا أَعبُهو ْنال ُهمغ َعازيُّ َ ،ععنْن أَع ِببً
ص ْنف َعوانُه َ ،عنحْن َعوهُه َعقا َعلَ :عح هد َعثنِبً أَع ْنز َعهرُه بْننُه َعع ْنب ِبد ه ِب
انَ ،عح هد َعث َعنا َعب ِبق هٌ ُهةَ ،عقا َعلَ :عح هد َعثنِبً َع
وح هد َعث َعنا َععمْن رُه و بْننُه ع ْنُهث َعم َع
َع
هللا ْنال َعح َعر ِب
هللا َ عقا َعم فِبٌ َعنا َعف َعقا َعل « :أَ َو إِنَّ َمنْ َق ْبلَ ُك ْم
ان ،أَع هن ُهه َعقا َعم فِبٌ َعنا َعف َعقا َعل :أَع َعال إِبنه َعرسُهو َعل ه ِب
ْنن أَع ِببً ُهس ْنف َعٌ َع
او َعٌ َعة ب ِب
َععام ٍِبر ْنال َعه ْنو َعزنِبًِّ َ ،ععنْن م َعُهع ِب
مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
س ْب ُعونَ فًِ
س َت ْف َت ِر ُق َعلَى َث َال ٍث
ان َو َ
ث َو َ
س ْبعٌِنَ ِملَّ ًالةَ ،وإِنَّ َه ِذ ِه ا ْل ِملَّ َة َ
ب ا ْف َت َرقُوا َعلَى ثِ ْن َت ٌْ ِن َو َ
س ْبعٌِنَ  :ثِ ْن َت ِ
اع ُة» ،وحسنه األلبانً.
ًِ ا ْل َج َم َ
ارَ ،و َواحِدَ ةٌ فًِ ا ْل َج َّنةَِ ،وه َ
ال َّن ِ
وأما الصنف الثالث بزٌادة "كلهم فً الجنة إو فرقة واحدة" فهذه الرواٌة ضعفها كثٌرون ومنهم:
 -أخرج العقٌلً فً "الضعفاء الكبٌر":

ُهوسى بْننُه إِبسْن مَعاعِب ٌ َعل ْنال َعج َعبلِبًُّ
ان ْنالقُه َعرشِب ًُّ َعقا َعلَ :عح هد َعث َعنا م َعُهح هم ُهد بْننُه ُهع َعبادَع َعة ْنال َعواسِب طِب ًُّ َعقا َعلَ :عح هد َعث َعنا م َع
َعح هد َعث َعنا م َعُهح هم ُهد بْننُه َعمرْن َعو َع
َع
َع
ٌن ه
الزٌ ُه
ْنن َعمالِبكٍ ،
َعقا َعلَ :عح هد َعث َعنا م َعُهع ُهاذ بْننُه ٌَعاسِب َع
س ب ِب
ْنن َعسعِبٌدٍَ ،ععنْن أَع َعن ِب
سَ ،ععنْن َعٌحْن َعٌى ب ِب
هات َعقا َعلَ :عح هد َعث َعنا ْناألب َعْنر ُهد بْننُه أَع ِببً ْناأل ْنش َعر ِب
َعرضِب َعً ه
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالةُ ،كلُّ ُه ْم فًِ ا ْل َج َّن ِة إِ َّو
هللاُه َعع ْننهُهَ ،عقا َعلَ :عقا َعل َعرسُهو ُهل ه ِب
س ْبعٌِنَ أَ ْو إِ ْحدَى َو َ
هللا َ « :ت َف َّر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى َ
سول َ َّ
َّللاَِ ،منْ ُه ْم؟ َقال ََّ :
الز َنا ِد َق ُة َو ُه ُم ا ْل َقدَ ِر ٌَّ ُة».
ف ِْر َق ًالة َواحِدَ ًالةَ ،قالُواٌَ :ا َر ُ
َع
َع
سَ ،عرجُه ٌثل َعمجْن هُهو ٌثل َعو َعحد ُه
ٌن ه
الزٌ ُه
ِبٌث ُهه َعغٌْنرُه َعمحْن فُهوظٍ
وقال العقٌلً م َعُهع ُهاذ بْننُه ٌَعاسِب َع
ْنن ْناأل ْنش َعر ِب
هات َعع ِبن ْناألب َعْنر ِبد ب ِب
 وأخرج العقٌلً كذلك فً "الضعفاء الكبٌر":ٌن ه
الزٌهاتِب،
انَ ،ععنْن ٌَعاسِب َع
ْنن َعخالِب ٍد الله ْنٌثِبًُّ َعقا َعلَ :عح هد َعث َعنا ُهن َعع ْنٌ ُهم بْننُه َعحمها ٍد َعقا َعلَ :عح هد َعث َعنا َعٌحْن َعٌى بْننُه َعٌ َعم ٍ
َعح هد َعث َعنا ْنال َعح َعسنُه بْننُه َععلِبًِّ ب ِب
ض ٍثع
س َعقا َعلَ :عقا َعل َعرسُهو ُهل ه ِب
ْنن َعسعِبٌ ٍد ْناألَع ْنن َع
هللا َ « :ت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى ِب ْ
اريِّ َ ،ععنْن أَع َعن ٍ
ْنن َعسعِبٌ ٍد أَعخِبً َعٌحْن َعٌى ب ِب
َععنْن َعسعْن ِبد ب ِب
ص ِب
ًِ َّ
الز َنا ِد َق ُة».
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالةُ ،كلُّ َها فًِ ا ْل َج َّن ِة إِ َّو ف ِْر َق ًالة َواحِدَ ًالةَ ،وه َ
َو َ
وقال العقٌلًَ :عه َعذا َعحد ٌث
ْنس لِب َعه َعذا
ٌن أَع َعخ َعذهُه َععنْن أَع ِببٌ ِبه أَع ْنو َععنْن أَعب ِبْنردَع َعه َعذاَ ،عولَعٌ َع
ِبٌث َعال َعٌرْن ِبجعُه ِبم ْنن ُهه إِبلَعى صِب حه ةٍَ ،عولَع َعع هل ٌَعاسِب َع
ث َعسعْن ٍد.
ْنن َعسعِبٌ ٍد َعو َعال مِبنْن َعحدِبٌ ِب
ث أَعصْن ٌثل مِبنْن َعحدِبٌ ِب
ْنال َعحدِبٌ ِب
ث َعٌحْن َعٌى ب ِب
السنة وذم ا ْلبدع َ -باب ا ْفت َِراق َهذِه األمة:
 جاء فً الموضوعات وبن الجوزي ( - )267 /1كتاب ّان ْنالقُه َعرشِب ًُّ َعقا َعل
ان َعقا َعل أَع ْنن َعبأ َع َعنا ْنال َععتِبٌقِبًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا م َعُهح هم ُهد بْننُه َعمرْن َعو َع
أَعنبأ َع َعنا عبد ْنال َعوههاب بن ْنال ُهم َعبارك َعقا َعل أَع ْنن َعبأ َع َعنا ابْننُه َعب ْنك َعر َع
ُهوسى ابْنن إِبسْن مَعاعِب ٌ َعل َعقا َعل َعح هد َعثنا م َعُهع ُهاذ بْننُه ٌس ه
الزٌ ُه
هات َعقا َعل َعح هد َعث َعنا األَعب َعْنر ُهد بْننُه
َعح هد َعث َعنا م َعُهح هم ُهد بْننُه ُهع َعبادَع َعة ْنال َعواسِب طِب ًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا م َع
َع
س ْبعٌِنَ أَ ْو إِ ْحدَى
ْنن َعمالِبكٍ َعقا َعل َ :عقا َعل َعرسُهول هللا َ « :ت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى َ
س ب ِب
ْنن َعسعِبٌ ٍد َععنْن أَع َعن ِب
س َععنْن َعٌحْن َعٌى ب ِب
األ ْنش َعر ِب
َّللا َمنْ ُه ْم؟ َقال ََّ :
الز َنا ِد َق ُة َو ُه ُم ا ْل َقدَ ِر ٌَّ ُة » َعو َعق ْند َعر َعواهُه
سول َ َّ ِ
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة ُكلُّ ُه ْم فًِ ا ْل َج َّن ِة إِو ف ِْر َق ًالة َواحِدَ ًالة َقالُواٌَ :ا َر ُ
َو َ
أَعحْن َعم ُهد بْننُه َععدِبيٍّ ْنال َعحاف ُه
ٌن َعع ِبن األَعب َعْنر ِبد.
ِبظ مِبنْن َعحدِبٌ ِب
ْنن ٌَعاسِب َع
ث م َع
ْنن إِبسْن مَعاعِب ٌ َعل َععن َعخلَعفِب ب ِب
ُهوسى ب ِب
ِبٌل َعقا َعل َعح هد َعث َعنا
َعط ِبرٌق َعثان :أَع ْنن َعبأ َع َعنا َعع ْنب ُهد ْنال َعوهها ِب
ب َعقا َعل أَع ْنن َعبأ َع َعنا ابْننُه َعب ْنك َعر َع
ان َعقا َعل أَع ْنن َعبأ َع َعنا العتٌقً َعقا َعل َعحدث َعنا ٌُهوسُهف بن ال هدخ ِب
ٌن
ان َععن ٌَعاسِب َع
ْنن َعخالِب ٍد الله ْنٌثِبًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا ُهن َعع ْنٌ ُهم بْننُه َعحمها ٍد َعقا َعل َعح هد َعث َعنا َعٌحْن َعٌى بْننُه َعٌ َعم ٍ
ْنال ُهع َعق ْنٌلِبًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا ْنال َعح َعسنُه بْننُه َععلِبًِّ ب ِب
ه
هللا َ « :ت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى
الزٌها ِب
س َعقا َعل َ :عقا َعل َعرسُهو ُهل ه ِب
ْنن َعسعِبٌ ٍد األَع ْنن َع
اريِّ َععنْن أَع ْنن ٍ
ْنن َعسعِبٌ ٍد أَعخِبً َعٌحْن َعٌى ب ِب
ت َععنْن َعسعْن ِبد ب ِب
ص ِب
ًِ َّ
الز َنا ِد َق ُة».
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة ُكلُّ َها فًِ ا ْل َج َّن ِة إِو ف ِْر َق ًالة َواحِدَ ًالة َوه َ
ض ٍثع َو َ
ِب ْ
َع َع
َع َع
ان
ارقُه ْنطنِبًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا أَعبُهو َعب ْنك ٍر م َعُهح هم ُهد بْننُه ع ْنُهث َعم َع
اريُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا ال هد َع
ٌريُّ َعقا َعل أ ْنن َعبأ َعنا ْنال ُهع َعش ِب
َعط ِبرٌق َعثالِبث :أ ْنن َعبأ َعنا ْنال َعج ِبر ِب
ان ْنالقُه َعرشِب ًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا أَعبُهو إِبسْن مَعاعِب ٌ َعل األَع ْنٌلِبًُّ
ال ه
صٌْندَع النِبًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا أَعحْن َعم ُهد بْننُه دَع اوُه دَع ال ِّس ِبجسْن َعتانِبًُّ َعقا َعل َعح هد َعث َعنا ع ْنُهث َعمانُه بْننُه َعع هف َع
ْنن َعسعِبٌ ٍد َعقا َعل َعسمِبعْن ُه
ت أَع َعنس بن َعمالك َعٌقُهول َ :عسمِبعت َعرسُهول هللا َ عٌقُهو ُهلَ « :ت ْف َت ِر ُق
َعح ْنفصُه بْننُه ُهع َعم َعر َععنْن مِبسْن َعع ٍر َععنْن َعسعْن ِبد ب ِب
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًالة ُكلُّ َها فًِ ا ْل َج َّن ِة إِو َّ
الز َنا ِد َق ِة»َ .عقا َعل أَع َعنسٌث ُ :هك هنا َعن َعرا ُهه ُهم ْنال َعقدَع ِبر هٌ َعة.
ض ٍثع َو َ
أ ُ َّمتًِ َعلَى بِ ْ
ول َّ
َّللاِ  ففً إسناد كل منها ضعف فً مكان أو أكثر من مكان ،وبٌان
وهَذه األَحادٌِث َو َتصِ ُّح َعنْ َر ُ
س ِ
ذلك:
 أورد ابن الجوزي فً الموضوعات الرواٌات الثالث أعاله ثم قال:اعة:
( َعقا َعل ُهعلَع َعماء ال ِّ
ص َعن َع
ان وضاعا كذاباَ ،عوأَعخذه ِبم ْنن ُهه ٌاسٌن َعفقلب إِبسْن َعناده وخلطه َعو َعس َعر َعق ُهه
ْناألَعب َعْنرد "أحد رجال السند فً الرواٌة األولى" َعك َع
ع ْنُهث َعمان بن َعع هفان "وهو أحد رجال السند فً الرواٌة الثالثة أعاله".
َعوأما ْناألَعب َعْنرد َعف َعقا َعل م َعُهحمهد بن إِبسْن َعحاق بن ُهخ َعز ْنٌ َعمةَ :عك هذاب َعوضاع.
ْنس َعحدِبٌثه بشًءَ .عو َعقا َعل النسائًَ :عم ْنترُه وك
َعوأما ٌاسٌن "أحد رجال السند فً الرواٌة الثانٌة" َعف َعقا َعل ٌحٌى :لَعٌ َع
الحدِبٌث.
َع
الحدِبٌث َعال َعٌ ِبح ُّل َعك ْنتبُه َعحدِبٌ ِبث ِبه إِبال َععلَعى َعس ِببٌل ِباالعْن ِبت َعبار.
َعوأما ع ْنُهث َعمان َعف َعقا َعل ُهعلَع َعماء ال هن ْنقلَ :عم ْنترُه وك َع

َع
ان كذابا َعو َعقا َعل ْنالعقٌلِبًّي :
ازيُّ َ :عك َع
َعوأما َعح ْنفص بن عمر "أحد رجال السند فً الرواٌة الثالثة" َعف َعقا َعل أبُهو َعحات ٍِبم الره ِب
ٌحدث َععن ْناألَع ِبئمهة ِبب ْنال َعب َعواطِب ٌل).
 جاء فً لسان المٌزان وبن حجر العسقالنً: - 362أبرد بن أشرس  -عن ٌحٌى بن سعٌد األنصاري...
قال ابن خزٌمة :كذاب وضاع.
وهكذا فإن الزٌادة "كلها فً الجنة إو واحدة" غٌر صحٌحة.
ثانٌا ًال :وأما ما ذكرته فً سؤالك (وصححه الحاكم بلفظ غرٌب وهو " :ستفترق أمتً على نٌف وسبعٌن فرقة
كلها فً الجنة إو واحدة ") فلم أجد هذا التصحٌح عند الحاكم بقدر ما أعلم ...ومع ذلك فحتى لو وُه جد ما ذكرته فً
مكان ال أعرفه أو لم تقع عٌنً علٌه فهً ال تقف أمام أكثر المحققٌن الذٌن ضعفوا تلك الزٌادة.
ثالثا ًال :والخالصة هً أن الحدٌث بافتراق األمة إلى ثالث وسبعٌن فرقة دون الزٌادات هو صحٌح ...وأن
الزٌادة األولى " كلها فً النار إو واحدة " حسنها كثٌرون ...وأما الزٌادة الثانٌة " كلها فً الجنة إو واحدة " فقد
ضعفها كثٌرون والذٌن صححوها أو حسنوها قلة ...وعلٌه فالذي أرجحه هو أن الزٌادة التً ٌؤخذ بها هً " كلها
فً النار إو واحدة " ،أما الزٌادة األخرى " كلها فً الجنة إو واحدة " فال ٌؤخذ بها ،وذلك وفق ما ذكرناه من
رواٌات للزٌادتٌن...
هذا ما أرجحه ،وَّللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 24ربٌع اآلخر 1439هـ
الموافق 2018/01/11م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10
type=3&theater؟73741828.122848424578904/751685431695197/
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/3Cc2WHCpoAQ
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/951488292746399744
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موقع المكتب اإلعالمً المركزي
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