
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

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

 ("فقهً"على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك 

 جواب سؤال

 أحادٌث افتراق األمة

  محسن العظاماتإلى 

 :السؤال

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

عٌانً تخرٌج حدٌث االفتراق برواٌته الثانٌة التً أ السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، لقد ،أمٌرنا حفظك هللا

نها إحٌث قرأت أن هذه الرواٌة صححها الحاكم بلفظ غرٌب وقال المقدسً عنها " كلها فً الجنة إال واحدة"جاءت 

 وبارك هللا لك فً ،ن ترشدنًأن كان لك فضل وقت إالتً هً أشهر، ف" كلها فً النار إال واحدة"أصح من رواٌة 

. علمك ووقتك

ورواه " للعجلونً ونصها 150 فقد وردت فً كتاب كشف الخفاء ص"صححها الحاكم" بالنسبة لجملة ،أمٌرنا

ٌِّف : "وصححه الحاكم بلفظ غرٌب وهو. من حدٌث ابن النجار (المٌزان)الشعرانً فً  ستفترق أمتً على ن

هً : ، قال العلماء"الهالك منها واحدة: "، وفً رواٌة عند الدٌلمً"وسبعٌن فرقة، كلها فً الجنة إال واحدة

ٌن صحح الحاكم الرواٌة هو أرٌده أأنا أدرك ان الزٌادة التً جاءت بلفظ هم الزنادقة موضوعة، لكن ما . "الزنادقة

 دون زٌادة الزنادقة؟

 

: الجواب

وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته، 

: بالنسبة لسؤالك عن افتراق األمة فما ورد من أحادٌث فً هذا الموضوع ثالثة أصناف: أووًال 

. صنف ٌذكر افتراق األمة إلى ثالث وسبعٌن فرقة -1

" كلها فً النار إال واحدة"وصنف ٌذكر الثالث والسبعٌن مع زٌادة  -2

" كلها فً الجنة إال واحدة"وصنف ٌذكر الثالث والسبعٌن مع زٌادة  -3

فه كما أعلم : أما الصنف األول أي الحدٌث دون زٌادة فهو صحٌح ولم أر أحداًال ضعَّ

ةَع قَعالَع -  رَع ٌْن رَع بِبً هُه
نْن أَع ِب :أخرر أبو داود فً سننه عَع ولُه هللاه سُه ِن » : قَعالَع رَع ٌْ ُهوُد َعلَى إِْحَدى أَْو ثِْنَت ٌَ اْفَتَرَقْت اْل

تًِ َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال  ِن َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال َوَتْفَتِرُق أُمَّ ٌْ َقْت النََّصاَرى َعلَى إِْحَدى أَْو ثِْنَت  .«َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال َوَتَفرَّ

ِب -  ولَع هللاه سُه ةَع أَعنه رَع رَع ٌْن رَع بِبً هُه
نْن أَع ُهوُد َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعٌَن أَْو » : قَعالَع وأخرر الترمذي فً سننه عَع ٌَ َقْت اْل َتَفرَّ

تًِ َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال  ِن َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال َوالنََّصاَرى ِمْثلَ َذلَِك َوَتْفَتِرُق أُمَّ ٌْ ِب «اْثَنَت دِب هللاه بْن عَع ٍد وَع عْن نْن سَع فِبً الْنبَعاب عَع ، وَع

ى ٌسَع الِبٍك قَعالَع أَعبُهو عِب نِب مَع فِب بْن وْن عَع ٍرو وَع مْن نِب عَع حِبٌحٌث :بْن نٌث صَع سَع ٌثٌث حَع دِب ةَع حَع رَع ٌْن رَع بِبً هُه
ٌثُه أَع دِب .  حَع

افترقت الٌهود على إحدى أو اثنتٌن : »قال رسول هللا : وأخرر الحاكم فً مستدركه عن أبً هرٌرة، قال- 

«. وسبعٌن فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتٌن وسبعٌن فرقة، وتفترق أمتً على ثالث وسبعٌن فرقة

. ووافقه الذهبً... وقال هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه، وله شواهد

https://web.facebook.com/hafes12345?hc_ref=ARRXdM2WHNWBNj50WlYa74wc-5xoKp2bl23woRjZIrtjpj7o4A48gLxWmWxlKrTTrBk
https://web.facebook.com/hafes12345?hc_ref=ARRXdM2WHNWBNj50WlYa74wc-5xoKp2bl23woRjZIrtjpj7o4A48gLxWmWxlKrTTrBk


...: فقد وردت أكثر الرواٌات بصحتها أو بتحسٌنها" كلها فً النار إو واحدة"وأما الصنف الثانً بزٌادة 

دِب : أخرر الترمذي فً سننه-  بْن نْن عَع يِّ عَع رِب وْن انَع الثه ٌَع فْن نْن سُه يُّ عَع فَعرِب دَع الْنحَع اوُه ا أَعبُهو دَع نَع ثَع ده نَع حَع الَع ٌْن نُه غَع ودُه بْن مُه حْن ا مَع نَع ثَع ده حَع

ِب  ولُه هللاه سُه ٍرو قَعالَع قَعالَع رَع مْن نِب عَع ِب بْن دِب هللاه بْن نْن عَع ٌدَع عَع زِب ٌَع نِب  ِب بْن دِب هللاه بْن نْن عَع ًِّ عَع ٌقِب رِب َعفْن اٍد األْن ٌَع نِب زِب نِب بْن مَع حْن َوإِنَّ َبنًِ ... » الره

اِر إِوَّ ِملَّةًال َواِحَدةًال َقالُوا  تًِ َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌَن ِملَّةًال ُكلُُّهْم فًِ النَّ ِن َوَسْبِعٌَن ِملَّةًال َوَتْفَتِرُق أُمَّ ٌْ َقْت َعلَى ثِْنَت إِْسَرائٌِلَ َتَفرَّ

ِه َوأَْصَحابًِ ٌْ ِ َقالَ َما أََنا َعلَ ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ  ًَ ٌبٌث «َوَمْن ِه رِب نٌث غَع سَع ٌثٌث حَع دِب ا حَع ذَع ى هَع ٌسَع ... ، قَعالَع أَعبُهو عِب

نُه : أخرر ابن ماجه فً سننه-  ادُه بْن به ا عَع نَع ثَع ده ًُّ حَع صِب اٍر الْنحِبمْن ٌنَع نِب دِب ثِبٌرِب بْن نِب كَع ٌدِب بْن عِب نِب سَع انَع بْن مَع ثْن نُه عُه و بْن رُه مْن ا عَع نَع ثَع ده حَع

ِب  ولُه هللاه سُه الِبٍك قَعالَع قَعالَع رَع نِب مَع فِب بْن وْن نْن عَع ٍد عَع عْن نِب سَع دِب بْن اشِب نْن رَع ٍرو عَع مْن نُه عَع انُه بْن وَع فْن ا صَع نَع ثَع ده فَع حَع ُهوُد َعلَى  »ٌُهوسُه ٌَ اْفَتَرَقْت اْل

ِن َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال َفإِْحَدى  ٌْ اِر َواْفَتَرَقْت النََّصاَرى َعلَى ثِْنَت ِة َوَسْبُعوَن فًِ النَّ إِْحَدى َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال َفَواِحَدةٌ فًِ اْلَجنَّ

تًِ َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال َواِحَدةٌ فًِ  ِدِه لََتْفَتِرَقنَّ أُمَّ ٌَ دٍث بِ ِة َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ اِر َوَواِحَدةٌ فًِ اْلَجنَّ َوَسْبُعوَن فًِ النَّ

ِ َمْن ُهْم َقالَ اْلَجَماَعةُ  ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ اِر قٌِلَ  ِة َوثِْنَتاِن َوَسْبُعوَن فًِ النَّ «. اْلَجنَّ

ًُّ قَعالَع أَعبُهو : وأخرر أحمد فً مسنده-  نِب زَع وْن ِب الْنهَع دِب هللاه بْن نُه عَع رُه بْن هَع نِبً أَعزْن ثَع ده انُه قَعالَع حَع وَع فْن ا صَع نَع ثَع ده ةِب قَعالَع حَع ٌرَع غِب ا أَعبُهو الْنمُه نَع ثَع ده حَع

ا  نَع مْن ا قَعدِب انَع فَعلَعمه ٌَع فْن بِبً سُه
نِب أَع ةَع بْن ٌَع اوِب عَع عَع مُه ا مَع نَع جْن جَع ًٍّ قَعالَع حَع نِب لُهحَع ِب بْن دِب هللاه بْن ٍر عَع امِب بِبً عَع

نْن أَع يُّ عَع ازِب رَع رَع الْنحَع ٍع آخَع ضِب وْن ةِب فِبً مَع ٌرَع غِب الْنمُه

ِب  ولَع هللاه سُه رِب فَعقَعالَع إِبنه رَع هْن ةَع الظُّ الَع لهى صَع ةَع قَعامَع حِبٌنَع صَع كه ِن » قَعالَع مَع ٌْ ِن اْفَتَرقُوا فًِ ِدٌنِِهْم َعلَى ثِْنَت ٌْ إِنَّ أَْهلَ اْلِكَتاَب

 ًَ اِر إِوَّ َواِحَدةًال َوِه ْعنًِ اأْلَْهَواَء ُكلَُّها فًِ النَّ ٌَ َة َسَتْفَتِرُق َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌَن ِملَّةًال  َوَسْبِعٌَن ِملَّةًال َوإِنَّ َهِذِه اأْلُمَّ

«. اْلَجَماَعةُ 

حدثنا عٌسى بن محمد السمسار الواسطً، حدثنا وهب بن بقٌة، حدثنا عبد : وأخرر الطبرانً فً الصغٌر- 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : هللا بن سفٌان المدنً، عن ٌحٌى بن سعٌد األنصاري، عن أنس بن مالك قال

ما  :وما هً تلك الفرقة؟ قال: تفترق هذه األمة على ثالث وسبعٌن فرقة كلهم فً النار إو واحدة، قالوا»: وسلم

. لم ٌروه عن ٌحٌى إال عبد هللا بن سفٌان« أنا علٌه الٌوم وأصحابً

أخبرنا أبو الحسٌن بن الفضل القطان، أخبرنا عبد هللا بن جعفر النحوي، : أخرر البٌهقً فً دالئل النبوة- 

حدثنا ٌعقوب بن سفٌان، حدثنا أبو الٌمان، حدثنا صفوان، عن األزهر بن عبد هللا، عن أبً عامر عبد هللا بن لحً، 

إن أهل الكتاب  »: قالإن رسول هللا : حججنا مع معاوٌة فلما قدمنا مكة قام حٌن صلى الظهر بمكة، فقال: قال

افترقوا فً دٌنهم على اثنتٌن وسبعٌن ملة، وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعٌن ملة ٌعنً األهواء، كلها 

«. فً النار إو واحدة، وهً الجماعة

اقَع : وأخرر الحاكم فً المستدرك على الصحٌحٌن-  حَع نُه إِبسْن دُه بْن مه حَع ، ثنا مُه قُهوبَع عْن ٌَع نُه  دُه بْن مه حَع بهاسِب مُه ا أَعبُهو الْنعَع نَع ثَع ده حَع

ٍر  امِب بِبً عَع
نْن أَع ِب، عَع دِب هللاه بْن نِب عَع رِب بْن هَع َعزْن نِب األْن ٍرو، عَع مْن نُه عَع انُه بْن وَع فْن ، ثنا صَع ًُّ انِب رَع هْن بَع افِبٍع الْن نُه نَع مُه بْن كَع انِب الْنحَع مَع ٌَع ، ثنا أَعبُهو الْن ًُّ انِب غَع الصه

، قَعالَع  ًٍّ نِب لُهحَع ِب بْن دِب هللاه بْن انَع : عَع ٌَع فْن بِبً سُه
نِب أَع ةَع بْن ٌَع اوِب عَع عَع مُه ا مَع نَع جْن جَع ، فَعقَعالَع ... حَع ةَع كه رَع بِبمَع هْن لهى الظُّ ًُّ : ثُهمه قَعامَع حِبٌنَع صَع بِب إِنَّ »: قَعالَع النه

اِر إِوَّ  ُة َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌَن ُكلَُّها فًِ النَّ ، َوَتْفَتِرُق َهِذِه اأْلُمَّ ِن َوَسْبِعٌَن ِملَّةًال ٌْ قُوا فًِ ِدٌنِِهْم َعلَى اْثَنَت أَْهلَ اْلِكَتاِب َتَفرَّ

ًَ اْلَجَماَعةُ  ٌثِب « ...َواِحَدةًال َوِه دِب ا الْنحَع ذَع حِبٌحِب هَع ةُه فِبً تَعصْن جه ا الْنحُه انِبٌدُه تُهقَعامُه بِبهَع سَع
هِب أَع ذِب . ووافقه الذهبً... قال الحاكم هَع

ٌَعى، قَعاالَع : أخرر أبو داود فً سننه-  حْن ٌَع نُه  دُه بْن مه حَع مُه ٍل، وَع بَع نْن نُه حَع دُه بْن مَع ا أَعحْن نَع ثَع ده ، ح : حَع انُه وَع فْن ا صَع نَع ثَع ده ةِب، حَع ٌرَع غِب ا أَعبُهو الْنمُه نَع ثَع ده حَع

، قَعالَع  ةُه ٌه قِب ا بَع نَع ثَع ده ، حَع انَع مَع ثْن نُه عُه و بْن رُه مْن ا عَع نَع ثَع ده هُه قَعالَع : وحَع وَع حْن ، نَع انُه وَع فْن نِبً صَع ثَع ده بِبً : حَع
نْن أَع ، عَع يُّ ازِب رَع ِب الْنحَع دِب هللاه بْن نُه عَع رُه بْن هَع نِبً أَعزْن ثَع ده حَع

ا فَعقَعالَع  هُه قَعامَع فِبٌنَع ، أَعنه انَع ٌَع فْن بِبً سُه
نِب أَع ةَع بْن ٌَع اوِب عَع نْن مُه ، عَع ًِّ نِب زَع وْن ٍر الْنهَع امِب ِب : عَع ولَع هللاه سُه ا فَعقَعالَع أَعالَع إِبنه رَع أََو إِنَّ َمْن َقْبلَُكْم »:  قَعامَع فِبٌنَع

، َوإِنَّ َهِذِه اْلِملََّة َسَتْفَتِرُق َعلَى َثاَلثٍث َوَسْبِعٌنَ  ِن َوَسْبِعٌَن ِملَّةًال ٌْ ثِْنَتاِن َوَسْبُعوَن فًِ : ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب اْفَتَرقُوا َعلَى ثِْنَت

ًَ اْلَجَماَعةُ  ِة، َوِه اِر، َوَواِحَدةٌ فًِ اْلَجنَّ . ، وحسنه األلبانً«النَّ

: فهذه الرواٌة ضعفها كثٌرون ومنهم" كلهم فً الجنة إو فرقة واحدة"وأما الصنف الثالث بزٌادة 

": الضعفاء الكبٌر"أخرج العقٌلً فً - 



ًُّ قَعالَع  شِب انَع الْنقُهرَع وَع رْن نُه مَع دُه بْن مه حَع ا مُه نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع : حَع طِب اسِب ةَع الْنوَع ادَع بَع نُه عُه دُه بْن مه حَع ا مُه نَع ثَع ده ًُّ : حَع لِب بَع ٌلَع الْنجَع اعِب مَع نُه إِبسْن ى بْن ا مُهوسَع نَع ثَع ده حَع

ٌهاتُه قَعالَع : قَعالَع  ٌنَع الزه اسِب ٌَع نُه  اذُه بْن عَع ا مُه نَع ثَع ده الِبٍك، : حَع نِب مَع نْن أَعنَعسِب بْن ٌٍد، عَع عِب نِب سَع ٌَعى بْن حْن ٌَع نْن  ، عَع سِب رَع َعشْن بِبً األْن
نُه أَع دُه بْن رَع َعبْن ا األْن نَع ثَع ده حَع

، قَعالَع  هُه نْن ُه عَع ًَع هللاه ضِب ِب : رَع ولُه هللاه سُه ِة إِوَّ : »قَعالَع رَع ، ُكلُُّهْم فًِ اْلَجنَّ تًِ َعلَى َسْبِعٌَن أَْو إِْحَدى َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال ُق أُمَّ َتَفرَّ

ِ، َمْن ُهْم؟ َقالَ : فِْرَقةًال َواِحَدةًال، َقالُوا ا َرُسولَ َّللاَّ ةُ : ٌَ ٌَّ َناِدَقُة َوُهُم اْلَقَدِر «. الزَّ

فُهوٍظ  حْن رُه مَع ٌْن ٌثُههُه غَع دِب حَع هُهولٌث وَع جْن لٌث مَع جُه ، رَع سِب رَع َعشْن نِب األْن دِب بْن رَع َعبْن نِب األْن ٌهاتُه عَع ٌنَع الزه اسِب ٌَع نُه  اذُه بْن عَع وقال العقٌلً مُه

": الضعفاء الكبٌر"وأخرج العقٌلً كذلك فً - 

ًُّ قَعالَع  ثِب ٌْن الِبٍد الله نِب خَع ًِّ بْن لِب نُه عَع نُه بْن سَع ا الْنحَع نَع ثَع ده اٍد قَعالَع : حَع مه نُه حَع مُه بْن ٌْن ا نُهعَع نَع ثَع ده ، : حَع ٌهاتِب ٌنَع الزه اسِب ٌَع نْن  اٍن، عَع مَع ٌَع نُه  ٌَعى بْن حْن ٌَع ا  نَع ثَع ده حَع

ٍس قَعالَع  نْن أَعنَع ، عَع يِّ ارِب صَع َعنْن ٌٍد األْن عِب نِب سَع ٌَعى بْن حْن ٌَع ٌٍد أَعخِبً  عِب نِب سَع دِب بْن عْن نْن سَع ِب : عَع ولُه هللاه سُه تًِ َعلَى بِْضعٍث »: قَعالَع رَع َتْفَتِرُق أُمَّ

َناِدَقةُ  ًَ الزَّ ِة إِوَّ فِْرَقةًال َواِحَدةًال، َوِه ، ُكلَُّها فًِ اْلَجنَّ «. َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال

ا : وقال العقٌلً ذَع سَع لِبهَع ٌْن لَع ا، وَع ذَع دَع هَع رِب نْن أَعبْن بِبٌهِب أَعوْن عَع
نْن أَع هُه عَع ذَع ٌنَع أَعخَع اسِب ٌَع له  لَععَع ٍة، وَع حه هُه إِبلَعى صِب نْن جِبعُه مِب رْن ٌَع ٌثٌث الَع  دِب ا حَع ذَع هَع

دٍ  عْن ٌثِب سَع دِب نْن حَع الَع مِب ٌٍد وَع عِب نِب سَع ٌَعى بْن حْن ٌَع ٌثِب  دِب نْن حَع لٌث مِب ٌثِب أَعصْن دِب . الْنحَع

: َباب اْفتَِراق َهِذه األمة- كتاب الّسنة وذم اْلبدع  - (267/ 1)جاء فً الموضوعات وبن الجوزي - 

ًُّ قَعالَع  شِب انَع الْنقُهرَع وَع رْن نُه مَع دُه بْن مه حَع ا مُه نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع تِبٌقِب ا الْنعَع أَعنَع بَع انَع قَعالَع أَعنْن رَع كْن نُه بَع ا ابْن أَعنَع بَع ارك قَعالَع أَعنْن بَع اب بن الْنمُه هه ا عبد الْنوَع  أَعنبأَعنَع

نُه  دُه بْن رَع ا األَعبْن نَع ثَع ده ٌهاتُه قَعالَع حَع نُه ٌس الزه اذُه بْن عَع نا مُه ثَع ده ٌلَع قَعالَع حَع اعِب مَع ن إِبسْن ى ابْن ا مُهوسَع نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع طِب اسِب ةَع الْنوَع ادَع بَع نُه عُه دُه بْن مه حَع ا مُه نَع ثَع ده حَع

الِبٍك قَعالَع  نِب مَع نْن أَعنَعسِب بْن ٌٍد عَع عِب نِب سَع ٌَعى بْن حْن ٌَع نْن  سِب عَع رَع ول هللا :األَعشْن سُه تًِ َعلَى َسْبِعٌَن أَْو إِْحَدى : » قَعالَع رَع َتْفَتِرُق أُمَّ

ِة إِو فِْرَقةًال َواِحَدةًال َقالُوا ِ َمْن ُهْم؟ َقالَ : َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال ُكلُُّهْم فًِ اْلَجنَّ ا َرُسولَ َّللاَّ ةُ : ٌَ ٌَّ َناِدَقُة َوُهُم اْلَقَدِر اهُه « الزَّ وَع قَعدْن رَع وَع

دِب  رَع نِب األَعبْن ٌنَع عَع اسِب ٌَع نِب  لَعفِب بْن ن خَع ٌلَع عَع اعِب مَع نِب إِبسْن ى بْن ٌثِب مُهوسَع دِب نْن حَع افِبظُه مِب يٍّ الْنحَع دِب نُه عَع دُه بْن مَع . أَعحْن

ان ٌق ثَع رِب ا : طَع نَع ثَع ده خِبٌلِب قَعالَع حَع ٌُهوسُهف بن الده ا  دثنَع ا العتٌقً قَعالَع حَع أَعنَع بَع انَع قَعالَع أَعنْن رَع كْن نُه بَع ا ابْن أَعنَع بَع ابِب قَعالَع أَعنْن هه دُه الْنوَع بْن ا عَع أَعنَع بَع أَعنْن

ٌنَع  اسِب ٌَع ن  اٍن عَع مَع ٌَع نُه  ٌَعى بْن حْن ٌَع ا  نَع ثَع ده اٍد قَعالَع حَع مه نُه حَع مُه بْن ٌْن ا نُهعَع نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع ثِب ٌْن الِبٍد الله نِب خَع ًِّ بْن لِب نُه عَع نُه بْن سَع ا الْنحَع نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع لِب ٌْن قَع الْنعُه

ٍس قَعالَع  نْن أَعنْن يِّ عَع ارِب صَع ٌٍد األَعنْن عِب نِب سَع ٌَعى بْن حْن ٌَع ٌٍد أَعخِبً  عِب نِب سَع دِب بْن عْن نْن سَع ٌهاتِب عَع ِب :الزه ولُه هللاه سُه تًِ َعلَى : » قَعالَع رَع َتْفَتِرُق أُمَّ

َناِدَقةُ  ًَ الزَّ ِة إِو فِْرَقةًال َواِحَدةًال َوِه «. بِْضعٍث َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال ُكلَُّها فًِ اْلَجنَّ

الِبث ٌق ثَع رِب انَع : طَع مَع ثْن نُه عُه دُه بْن مه حَع ٍر مُه كْن ا أَعبُهو بَع نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع نِب قُهطْن ارَع ا الده نَع ثَع ده يُّ قَعالَع حَع ارِب شَع ا الْنعُه أَعنَع بَع يُّ قَعالَع أَعنْن ٌرِب رِب ا الْنجَع أَعنَع بَع أَعنْن

 ًُّ لِب ٌْن ٌلَع األَع اعِب مَع ا أَعبُهو إِبسْن نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع شِب فهانَع الْنقُهرَع نُه عَع انُه بْن مَع ثْن ا عُه نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع انِب تَع جِبسْن دَع السِّ اوُه نُه دَع دُه بْن مَع ا أَعحْن نَع ثَع ده ًُّ قَعالَع حَع النِب دَع ٌْن الصه

قُهول ٌَع الك  تُه أَعنَعس بن مَع عْن مِب ٌٍد قَعالَع سَع عِب نِب سَع دِب بْن عْن نْن سَع ٍر عَع عَع سْن نْن مِب رَع عَع مَع نُه عُه فْنصُه بْن ول هللا :حَع سُه عت رَع مِب قُهولُه  سَع ٌَع َتْفَتِرُق »:  

َناِدَقةِ  ِة إِو الزَّ تًِ َعلَى بِْضعٍث َوَسْبِعٌَن فِْرَقةًال ُكلَُّها فًِ اْلَجنَّ ةَع : قَعالَع أَعنَعسٌث . «أُمَّ ٌه رِب مُه الْنقَعدَع اهُه رَع ا نَع نه . كُه

 ِ  ففً إسناد كل منها ضعف فً مكان أو أكثر من مكان، وبٌان وَهذه األَحاِدٌث َو َتِصحُّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

: ذلك

: أورد ابن الجوزي فً الموضوعات الرواٌات الثالث أعاله ثم قال- 

ة) اعَع نَع اء الصِّ لَعمَع : قَعالَع عُه

د  رَع َعبْن قَعهُه " أحد رجال السند فً الرواٌة األولى"األْن رَع سَع اده وخلطه وَع نَع هُه ٌاسٌن فَعقلب إِبسْن نْن أَعخذه مِب انَع وضاعا كذابا، وَع كَع

فهان  ان بن عَع مَع ثْن ". وهو أحد رجال السند فً الرواٌة الثالثة أعاله"عُه

ة مَع ٌْن زَع اق بن خُه حَع د بن إِبسْن مه حَع د فَعقَعالَع مُه رَع َعبْن أما األْن ضاع: وَع اب وَع ذه . كَع

أما ٌاسٌن  ٌثه بشًء: فَعقَعالَع ٌحٌى" أحد رجال السند فً الرواٌة الثانٌة"وَع دِب سَع حَع ٌْن قَعالَع النسائً. لَع وك : وَع رُه تْن مَع

ٌث دِب . الحَع

قْنل اء النه لَعمَع ان فَعقَعالَع عُه مَع ثْن أما عُه ار: وَع تِببَع عْن بِبٌل االِب لَعى سَع ٌثِبهِب إِبال عَع دِب بُه حَع تْن ٌَعحِبلُّ كَع ٌث الَع  دِب وك الحَع رُه تْن . مَع
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فْنص بن عمر  أما حَع يُّ " أحد رجال السند فً الرواٌة الثالثة"وَع ازِب اتِبٍم الره ًّي : فَعقَعالَع أَعبُهو حَع قَعالَع الْنعقٌلِب انَع كذابا وَع : كَع

ٌل اطِب وَع بَع ة بِبالْن َعئِبمه ن األْن  (.ٌحدث عَع

:  جاء فً لسان المٌزان وبن حجر العسقالنً-

... عن ٌحٌى بن سعٌد األنصاري - أبرد بن أشرس  -362

. كذاب وضاع: قال ابن خزٌمة

. غٌر صحٌحة" كلها فً الجنة إو واحدة"وهكذا فإن الزٌادة 

ستفترق أمتً على نٌف وسبعٌن فرقة : "وصححه الحاكم بلفظ غرٌب وهو) وأما ما ذكرته فً سؤالك :ثانٌاًال 

جد ما ذكرته فً ... فلم أجد هذا التصحٌح عند الحاكم بقدر ما أعلم ("كلها فً الجنة إو واحدة ومع ذلك فحتى لو وُه

. مكان ال أعرفه أو لم تقع عٌنً علٌه فهً ال تقف أمام أكثر المحققٌن الذٌن ضعفوا تلك الزٌادة

وأن ...  والخالصة هً أن الحدٌث بافتراق األمة إلى ثالث وسبعٌن فرقة دون الزٌادات هو صحٌح:ثالثاًال 

فقد " كلها فً الجنة إو واحدة"وأما الزٌادة الثانٌة ... حسنها كثٌرون" كلها فً النار إو واحدة"الزٌادة األولى 

كلها "وعلٌه فالذي أرجحه هو أن الزٌادة التً ٌؤخذ بها هً ... ضعفها كثٌرون والذٌن صححوها أو حسنوها قلة

فال ٌؤخذ بها، وذلك وفق ما ذكرناه من " كلها فً الجنة إو واحدة"، أما الزٌادة األخرى "فً النار إو واحدة

... رواٌات للزٌادتٌن

 .هذا ما أرجحه، وَّللا أعلم وأحكم
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م 11/01/2018الموافق 

 :على الفٌسبوك (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

 type=3&theater؟/73741828.122848424578904/751685431695197

 :على غوغل بلس (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/3Cc2WHCpoAQ 

: على توٌتر (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/951488292746399744 
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