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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 هلل وكفى ، وسالـ على عباده الذين اصطفى احلمد

 أما بعد:
ف حػػديا ا مػػن أحاديػػف ادللػػطفى صػػلى اهلل عل ػػو وسػػل  نػػد أشػػذ ح ػػ ا  مػػن االس  ػػ اؿ أفػػال أ ػػن 

، أعػػػٍت ماػػم مػػػا ونػػػال حلػػديف االفػػػًتاؽ وال وج ػػػو فهػػػ ال ثبػػػا  أو مػػػن ح ػػفاإلمػػػن ح ػػف  ف  واخلػػالؼ إ  
وسل  أف أم ػو سػ فًتؽ إأ أكاػن مػن سػبعُت فننػذ، والػذين النيب صلى اهلل عل و  ف واحلديف الذي أشرب 

 .(الفننذ الناج ذ)عنؼ عند كاَت من الناس حبديف ي  
، ونبم أف أذكػن ارراء حػوؿ ىذا احلديف يفاة والوعاظ وغَتى  لقد تعدد  موانف العلماء والدعف

، ومػن   سػرعن  ل ػونهجػو وح ػ  أ مػذ أىػم احلػديف عأنػف عنػد ب ػاف خأف يل من  ىذا احلديف ال بد  
مونػف  بب ػاف وأشػ  ذ نظنى ،   مونف ادلاب ُت لو، وتوج هه  دلعنػاه، ها وجعلى مونف النافُت لو مب ن  

 العالمذ ال ه د السع د زلمد سع د رمضاف البوطي منو ووجو ترويلو لو. 
 أوال : تخريج الحديث وقول المحدثين في درجته: 

، شلػا حػدا لػاابذ ، بعػط طننػو وصػل  حػد ال ػهنةالروي حديف االفػًتاؽ مػن حػديف عػدد مػن 
لللػػػاابذ  -يف عجالػػػذ  -بػػػبعط ادل ػػػ حللُت باحلػػػديف إأ احل ػػػ  علػػػى احلػػػديف بػػػال واتن، وسػػػرعن  

صػاا  ادللػنفا  ادل ػهورة، ولػن أىلػَت إأ مػن أشنجػو مػن أكم منه  مػن  ومن أشن  حديف، النواة
 :فرنوؿأصاا  ادللنفا  اليت مل تبلغ حد ال هنة. 

: " افًتنػػػػ  ال هػػػػود علػػػػى إحػػػػدف وسػػػػبعُت فننػػػػذ، وافًتنػػػػ  حػػػػديف أي ىنيػػػػنة رهػػػػي اهلل عنػػػػو -0
 النلارف على اثن ُت وسبعُت فننذ، وتفًتؽ أميت على ثالث وسبعُت فننذ"
 رواه أمحد، وأبو داود، والًتمذي، وابن ماجو، وابن حباف، واحلاك . 

 ناؿ الًتمذي: "حسن صا ح" 
 ها يف النار إال واحدة "!ول س يف احلديف زيادة:" كل

 وىذا احلديف ىو أصح حديف ينوف يف االفًتاؽ.
: "أال إف مػػن كػػاف نػػبل   مػػن أىػػم ال  ػػا  حػػديف معاويػػذ بػػن أي سػػف اف رهػػي اهلل عنهمػػا - 5

افًتنػػوا علػػى ثناػػُت وسػػبعُت ملػػذ، وإف ىػػذه ادللػػذ سػػ فنؽ علػػى ثػػالث وسػػبعُت: ثن ػػاف وسػػبعوف يف النػػار، 
أنػواـ اػارف  ػ  تلػه اءىػواء كمػا  أمػيتاجلماعذ"،وف ػو زيػادة "وإنػو سػ من  مػن  وواحدة يف اجلنذ وىي
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ي جارف ال لب للاحبو" أو"ال لب بلاحبو ال يبقػى منػو عػنؽ وال مفلػم إال دشلػو" وىػذا لفػ  أي 
 داود يف سننو.

 من طنيق أي ادلحلَتة وبق ذ بن الول د . أبو داودرواه  
 عن أي ادلحلَتة. وأمحد يف مسنده والدارمي يف سننو

 واحلاك  يف ادلس درؾ على اللا اُت من طنيق احل   بن نافال.
كله  احل   بن نافال وأبو ادلحلَتة عبد القدوس بن احلجا  وبق و بن الول د عن صفواف نػاؿ حػدثٍت 

 أزىن بن عبد اهلل عن أي عامن عبد اهلل بن حلي عن معاويذ منفوعا  
ابػػن اجلػػارود يف الضػػعفاء، وأورده الػػذىيب يف ديػػواف الضػػعفاء، ومل "أزىػػن" ت لػػ  ف ػػو أبػػو داود وذكػػنه 

 يوثقو سوف العجلي، وناؿ ابن سعد:"نل م احلديف".
: " إف بػػٍت إسػػنا  م تفننػػ  علػػى ثن ػػُت وسػػبعُت حػػديف عبػػد اهلل بػػن عمػػنو رهػػي اهلل عنهمػػا - 0

 : ما أنا عل و وأصااي " .ملذ، كله  يف النار إال ملذ واحدة، نالوا : ومن ىي يا رسوؿ اهلل ؟ ناؿ 
رواه الًتمذي، واحلاك ، من طنؽ عن عبػد الػنمحن بػن زيػاد بػن أنعػ  اءفنيقػي عػن عبػد اهلل بػن ي يػد 

 عن عبد اهلل بن عمنو .
"عبد النمحن بن زياد اءفنيقي: نػاؿ عنػو ابػن عػدي : "عامػذ حدياػذ ومػا ينويػو ال ي ػابال عل ػو" ونػاؿ 

 حلق ف و أنو هع ف ل انة رواي و ادلن نا  ". عنو أبو احلسن ابن القطاف: "وا
 : حديف أنس بن ماله رهي اهلل عنو - 4
ثنا ن ػادة عػن حػدعػي اثنا اءوز حػدثنا الول ػد بػن مسػل  حػدرواه ابن ماجو عػن ى ػاـ بػن عمػار  -أ 

  ُت وسبعُت فننذ كلها يف النار إال واحدة وىي اجلماعذ".ثنانس، ولفظو: "إف أميت س فًتؽ على أ
 و "ى اـ بن عمار" ناؿ احلاف  ابن حجن عنو : "صدوؽ كرب فلار ي لقن".وف 

 وعنعنذ "ن ادة" وىو مدلس.
ورواه أمحد: عن وك ال عن عبد الع ي  بن ادلاج وف عن صدنذ بن يسػار عػن زيػاد عػن أنػس،  -  

يف النػار،  ولفظو:"إف بٍت إسنا  م ند افًتن  على ثن ُت وسبعُت فننػذ، وأنػ   تفًتنػوف علػى مالهػا، كلهػا
 إال فننذ".

وف ػػو زيػػاد النمػػَتي نػػاؿ عنػػو ابػػن حبػػاف :" من ػػن احلػػديف يػػنوي عػػن أنػػس أىلػػ اء ال ت ػػبو حػػديف 
 الاقا  ال هجوز االح جا  بو". 
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ثنا شالد بػن ي يػد عػن سػع د بػن أي ىػالؿ عػن أنػس حدورواه أمحد عن حسن عن ابن ذل عذ  -  
  من تله الفننذ؟ ناؿ : اجلماعذ اجلماعذ". منفوعا ، وزاد يف آشنه: "نالوا: يا رسوؿ اهلل

 ابن ذل عذ: هع ف.
 ا ومل يسمال منو فنواي و عنو تعد إرساال  شف ا  .وسعد بن أي ىالؿ: عاصن أنس  

: "افًتن  ال هود على إحػدف وسػبعُت فننػذ فواحػدة يف حديف عوؼ بن ماله رهي اهلل عنو - 2
ثن ػُت وسػبعُت فننػذ فىحػدف وسػبعوف يف النػار وواحػدة  اجلنذ وسػبعوف يف النػار، وافًتنػ  النلػارف علػى

يف اجلنػػػذ، والػػػذي نفػػػس زلمػػػد ب ػػػده ل فػػػًتنن أمػػػيت علػػػى ثػػػالث وسػػػبعُت فننػػػذ واحػػػدة يف اجلنػػػذ وثن ػػػاف 
 وسبعوف يف النار، ن م يا رسوؿ اهلل من ى ؟ ناؿ اجلماعذ".

      د بػػػن سػػػعد، رواه ابػػػن ماجػػػو مػػػن طنيػػػق عب ػػػاد بػػػن يوسػػػف ، حػػػدثنا صػػػفواف بػػػن عمػػػنو ، عػػػن راىلػػػ
 عن عوؼ بن ماله.

            نػػػػػاؿ البوصػػػػػَتي: "ىػػػػػذا إسػػػػػناد ف ػػػػػو مقػػػػػاؿ، راىلػػػػػد بػػػػػن سػػػػػعد ، نػػػػػاؿ ف ػػػػػو أبػػػػػو حػػػػػا  : صػػػػػدوؽ، 
، ول س لو عنده سوف ىذا احلديف، ناؿ ابن عدي ويوسف مل خين  لو أحد سوف ابن ماجوعباد بن 

 جاؿ اإلسناد ثقا ".روف أحاديف تفند  ا، وذكنه ابن حباف يف الاقا ، وباني ر 
: "إال أف بػٍت إسػنا  م افًتنػ  علػى موسػى علػى حديف عمػنو بػن عػوؼ ادلػ ي رهػي اهلل عنػو - 6

إحدف وسبعُت فننذ كلها هالذ إال فننذ واحدة اإلسالـ ومجاع ه ، وأهنػا افًتنػ  علػى ع سػى بػن مػن  
هنػ  ي ونػوف علػى اثن ػُت إ على إحدف وسبعُت فننذ كلهػا هػالذ إال فننػذ واحػدة اإلسػالـ ومجػاع ه ،  

 وسبعُت فننذ كلها هالذ إال فننذ واحدة اإلسالـ ومجاع ه ".
رواه احلػػاك : مػػن طنيػػق إباع ػػم بػػن أي أويػػس عػػن كاػػَت بػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػنو بػػن عػػوؼ عػػن أب ػػو 

 عن جده.
 جذ".وند ناؿ احلاك  عن ىذا احلديف بعد رواي و: "تفن د بو كاَت بن عبد اهلل وال تقـو بو احل

: "تفننػػ  بنػػو إسػػنا  م علػػى سػػبعُت فننػػذ، فواحػػدة يف اجلنػػذ، حػػديف أي أمامػػذ رهػػي اهلل عنػػو - 7
وسا نىا يف النار، ول  يدف ىذه اءمذ عل ه  واحدة، فواحدة يف اجلنذ، وسا نىا يف النػار" فقلػ  : فمػا 

 ترمني ؟ فقاؿ :" عل ه بالسواد العظ  ".
 اهلل. رواه ابن أي ىل بذ عن نطن بن عبد

والطػػرباي يف ال بػػَت مػػن طنيػػق محػػاد بػػن زيػػد، ومػػن طنيػػق داود بػػن أي السػػل ه، ونػػني  بػػن ح ػػاف، 
 وسل  بن زرين.
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 .كله  نطن ومحاد بن زيد وداود ونني  وسل  : عن أي غالب عن أي أمامذ
ار  حدياػػو يف ىلػػرف اخلػػو رووا عػػن أي غالػػب عػػن أي أمامػػذ إ ػػا  الػػنواةأكاػػن لػػذ ىػػذا احلػػديف أف وع

 وأهن  ىلن ن لى ... اخل !
رهي اهلل عنو: " افًتنػ  بنػو إسػنا  م علػى إحػدف وسػبعُت ملػذ،  حديف سعد بن أي وناص - 8

   إف أميت س فًتؽ على مالها، كلها يف النار إال واحدة، وىي اجلماعذ".
بػن أي رواه الب ار وغَته من طنيق موسى بن عب دة عن عبػد اهلل بػن عب ػدة، عػن عا  ػذ بنػ  سػعد 

 ناص عن أب ها.
نوف عػػن سػػعد إال مػػن ىػػذا الوجػػو، وال نعلػػ  روف عبػػد اهلل بػػن عب ػػدة، عػػن "ال نعلمػػو ي ػػ: نػػاؿ البػػ ار

 عا  ذ، عن أب ها إال ىذا احلديف".
 و""موسى بن عب ده": "من ن احلديف".

 أقوال العلماء في درجته:
 ناؿ الس د ال  اي يف )نظ  ادل ناثن(: 

زاد ادلنػػػاوي يف  أي ىنيػػػنةللػػػحلَتن مػػػن حػػػديف اءربعػػػذ  أصػػػاا  السػػػننن، عػػػن أورده يف اجلػػػامال  ا
 .برسان د ج دة)ال  سَت( 

 )نل ( وأشنجو أيضا من حدياو أمحد واحلاك .
 .عبد اهلل بن عمنو بن العاصوأورده ف و  يف اجلامالن أيض ا من حديف الًتمذي عن 

 .معاويذ بن أي سف افوأشنجو أمحد وأبو داود من حديف 
 .سعد بن أي وناصوأشنجو عبد بن مح د يف مسنده من حديف، 

كاَت بن عبد اهلل بن عمنو بن عوؼ بن ماله وأشن  احلاك  يف ادلس درؾ والطرباي يف ال بَت عن،  
 منفوعا.عن أب و عن جده 
 منفوع ا. عن أنسوأشنجو أمحد 

 .  عليوأشنجو ابن أي عاص  عن 
من عػن، ن ػادة نػاؿ: سػرؿ النػيب صػلى اهلل عل ػو وسػل  عبػد اهلل وأشن  عبد النزاؽ يف ملنفو عن مع

بن سالـ: على كػ  تفننػ  بنػو إسػنا  م؟ نػاؿ: علػى واحػدة أو اثن ػُت وسػبعُت فننػذ، نػاؿ: وأمػيت أيض ػا 
 س فًتؽ ماله  أو ي يدوف واحدة كلها يف النار إال واحدة.
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اظ أشن، ونػد أشنجػو احلػاك  مػن تنف وارد من عدة طنؽ برلفاظ سل لفذ، ولو ألف فهذا حديث كما
 عدة طنؽ، وناؿ: ىذه أسان د تقـو  ا احلجذ. وناؿ ال ين العناني: أسان ده ج اد.

 ويف )ف ط القدين( أف الس وطي عد ه من ادل واتن، ومل أره يف اءزىار. 
 ػػو ويف ىلػػنع عق ػػدة السػػفاريٍت مػػا نلػػو: وأمػػا احلػػديف الػػذي أشػػرب النػػيب صػػلى اهلل عل ػػو وسػػل  أف أم

سػػػ فًتؽ إأ ثػػػالث وسػػػبعُت فننػػػذ واحػػػدة يف اجلنػػػذ واثن ػػػاف وسػػػبعوف يف النػػػار، فػػػنوي مػػػن حػػػديف أمػػػَت 
، ابػػن عبػػاس، و معاويػػذ، و أي الػػدرداء، و ابػػن عمػػنبػػن أي ونػػاص، و  سػػعدبػػن أي طالػػب، و  علػػيادلػػنمنُت 

ىػػنالء ، ف ػػم صػػااب  ان 00  ادلػػ ي عمػػنو بػػن عػػوؼ، و عػػوؼ بػػن مالػػه، و واثلػػذ، و أي أمامػػذ، و جػػابنو 
"واحدة يف اجلنذ" وىي اجلماعذ، ولف  حديف معاويذ ما تقدـ فهو الذي ينبحلي أف ي عو ؿ عل و،  :نالوا

دوف احلديف ادل ذو  علػى النػيب صػلى اهلل عل ػو وسػل  اىػػ. ينيػد بػو حػديف العق لػي وابػن عػدي عػن 
احػدة" ن ػم: يػا رسػوؿ أنس "تفًتؽ أميت على سبعُت أو إحػدف وسػبعُت فننػذ كلهػ  يف اجلنػذ إال فننػذ و 

اهلل مػػن ىػػ ؟ نػػاؿ: "ال نادنػػذ، وىػػ  القدريػػذ" ويف لفػػ : "تفػػًتؽ أمػػيت علػػى بضػػال وسػػبعُت فننػػذ كلهػػا يف 
اجلنذ إال فننذ واحػدة وىػي ال نادنػذ" ونػد أورده ابػن اجلػوزي يف )ادلوهػوعا ( يف ك ػا  السػنذ وتبعػو يف 

 تفاؽ أىم العل  باحلديف.)الآللئ( وناؿ ابن ت م ذ: ال أصم لو بم ىو موهوع كذ  با
، وند هع   هذا   و بػىعنا  ال ػ مُت عػن خنهجػو،غم  ابػن ت م ػذ يف صػا  و ف ىذا احلديف ابن حـ 

مال أنو ينف صا و، فقاؿ : "فمن كفن الان ُت والسبعُت فننذ كله  فقد شالف ال  ا  والسنذ وإمجػاع 
 فننػػذ" لػػ س يف اللػػا اُت، ونػػد الان ػػُت والسػػبعُت" اللػػاابذ وال ػػابعُت ذلػػ  بىحسػػاف، مػػال أف حػػديف

هعفو ابن حـ  وغَته، ل ن حسنو غَته أو صااو، كما صااو احلاك  وغَته،ورواه أىم السػنن مػن 
طنؽ، ول س نولو "ثن اف وسبعوف يف النار وواحدة يف اجلنذ" بػرعظ  مػن نولػو تعػاأ "إف الػذين يػركلوف 

وف سػػػعَتا" ونولػػػو "ومػػػن يفعػػػم ذلػػػه عػػػدوانا أمػػػواؿ ال  ػػػامى  لمػػػا إ ػػػا يػػػركلوف يف بطػػػوهن  نػػػارا وس لػػػل
و لما فسوؽ نلل و نارا وكاف ذله على اهلل يسَتا". وأماػاؿ ذلػه مػن النلػوص اللػنخذ بػدشوؿ مػن 
فعم ذله النار ومال ىذا فال ن هد دلعُت بالنار، إلم اف أنو تػا  أو كانػ  لػو حسػنا  زلػ  سػ  اتو 

ا الػػذي نلػػد ا و ػػاىن  م ادلػػنمن بػػاهلل ورسػػولو باطن ػػأو كفػػن اهلل عنػػو بلػػا ب أو غػػَت ذلػػه كمػػا تقػػدـ، بػػ
اتباع احلق وما جاء بو النسوؿ إذا أشطر ومل يعنؼ احلػق كػاف أوأ أف يعػذره اهلل يف ارشػنة مػن ادل عمػد 
العػػامل بالػػذنب، فػػىف ىػػذا عػػاص مسػػ اق للعػػذا  بػػال ريػػب، وأمػػا ذلػػه فلػػ س م عمػػدا للػػذنب بػػم ىػػو 

ونػاؿ نبػم ذلػه"وإذا نػاؿ ادلػنمن "ربنػا اغفػن لنػا  ن اخلطػر والنسػ اف"،سلطئ واهلل ند ااوز ذلػذه اءمػذ عػ
     وإلشواننػػػا الػػػذين سػػػبقونا باإلكاف"يقلػػػد كػػػم مػػػن سػػػبقو مػػػن نػػػنوف اءمػػػذ باإلكػػػاف وإف كػػػاف نػػػد أشطػػػر 
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 ، يف ترويم ترولو فمالف السنذ، أو أذنب ذنبا فىنو من إشوانو الذين سبقوه باإلكػاف ف ػدشم يف العمػـو
من الان ُت والسبعُت فننذ، فىنو ما من فننذ إال وف ها شلق كاَت ل سوا كفارا بػم مػنمنُت، فػ ه   وإف كاف

هػػػالؿ وذنػػػب يسػػػ اقوف بػػػو الوع ػػػد كمػػػا يسػػػ اقو علػػػاة ادلػػػنمنُت، والنػػػيب صػػػلى اهلل عل ػػػو وسػػػل  مل 
ي خيػػنجه  مػػن اإلسػػػالـ بػػم جعلهػػػ  مػػن أم ػػو، ومل يقػػػم إهنػػ  خيلػػػدوف يف النػػار فهػػذا أصػػػم عظػػ   ينبحلػػػ

 مناعاتو". 
 .(منفوعذ وال مونوفذ " ال تلح  رزيادة "كلها يف النا) :ؿناو يف الفوا د اجملموعذ ال وكاي أورده  وند

 قول النافين للحديث: -ثانًيا 
تػارة بالنقػد الػداشلي  تعن  كاَت من ادلعاصنين لنفي ىذا احلديف وعدـ نبولو مسػ دلُت علػى ذلػه

 لذ منه  تعنه  لنقد أسان ده ورواي و ودفعها.للاديف ، ون
ىػ  ب ػ م ر ػ س علػى اجلػنوع ادلوجهػذ لنواتػو وذلػه فقػد اع مػدوا يف رد  اإلسػناد أما من ح ف  –أ 

القػػا   علػػى أسػػاس أف ال خ ػػ  مػػنها اثػػدثُت عػػن ، وىػػو بػػذله تن ػػب ب نػػاوؿ كػػم إسػػناد علػػى حػػدة
مػػػن جهػػػذ الػػػنواة  جػػػنعاث مػػػم الناجػػػال إأ  بعػػػد مجػػػال طننػػػو وىلػػػواىده، ءف الضػػػعفعلػػػى حػػػديف إال 

احلػػػديف  ( إ ػػػا هجػػػرب ب عػػػدد روايػػػا ، أو إرسػػػاؿ شفػػػي)تػػػدل س ديف السػػػنشفػػػي أو إأ انقطػػػاع الضػػػب  
بػػورود م ابعػػا  أو ىلػػواىد للاػػديف ينػػدفال عػػدـ احلفػػ  والضػػب   ػػى مػػن كػػاف خي   ، ءنػػو مػػاوسلارجػػو 
ابػػن كاػػَت يف لػذله نػػاؿ ، ن الطػػنؽ واءسػػان دحلػديف ماػػم ىػػذا العػػدد ال بػَت مػػذا اتػػوافن ذلػػونػػد ف  ػف 

 ا".بعضها بعض   "ال فسَت": "طننو ي د  
ن يف ىػذا احلػديف ك ػأكاػن شلػا ذ   م  ل ػن  ف ػو ع  ك ػوك  مػن حػديف اسػ دؿ بػو ىػنالء وأماػاذل ، ذ  نل : 

 ،ومال ذله ح موا بلالح  ها لالح جا  ،بادلقدار احلاصم يف ىذا احلديف هد طننو وىلواىدومل ت عد  
 بلا ها. وابم صنح ،وعملوا  ا

ػػ -   ا اُت )البمػػاري ومسػػل ( وبػػٌت ا يف اللػػومػػنه  مػػن تلقػػف محلمػػ  ابػػن ت م ػػذ برنػػو لػػ س سلنج 
البمػاري ومسػلم ا رمحهمػا اهلل ف إ ،  بعػد ذلػه و لػا ابلػنيح ابػن ت م ػذ تتعػاموا بػرهن   ا  علمػ، عل و

منجا بعػػط اءحاديػػف ػ  ، بػػم إهنمػػا مل يػػهذلػػ مل يػػدع اتعػػاأ مل يسػػ وعبا يف ك اب همػػا مج ػػال اللػػا ح و 
 العلماء على تواتنىا. اليت نص  

عاره و برحاديف وآيا  وحجا على م واالنقد الداشلي )نقد ادلنت( فقد اع مد جهذأما من  -  
 :، من ذله نوذل عقل ذ
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ن ج ػ   ل لن ػ إف - ػن  أ م ػذر أ ش  اس( ونولػو سػباانو: حديف االفًتاؽ ينايف ويعػار  نولػو تعػاأ )ك ن ػ     ش  ػ 
ػػػطا (  ػػػذ ل ه  ج ع ل ن ػػػاك    أ م ػػػذ  و س  ، وأهنػػػا اءمػػػذ ىػػػذه اءمػػػذ ىػػػي شػػػَت اءمػػػ  ر أف  قػػػن  ف ىػػػذه اريػػػا  ت  ء)و ك 

اءمػ  وأكانىػا  ىلػن  ىػي ر أف  ىػذه اءمػذ الوس ؛ أي اءفضم واءعدؿ، وأمػا حػديف االفػًتاؽ فىنػو يقػن  
 وفسادا  وافًتانا . ف نذ  

ػن ة  إف ح ماوك - ػا ع ػذ ا   يف  ارش  ديف أي موسى رهي اهلل عنو )أ م يت  ى ذ ه  أ م ذ  م ن ح وم ػذ  ل ػ  س  ع ل  ػ ه 
ػػػ نػ   ا ال ف ػػػنت   و الػػػ  ال ز ؿ  و ال ق   ػػػم ( والػػػذي حس  ابػ ه ا يف  الػػػد  عػػػار  حػػػديف ي   نو احلػػػاف  ابػػػن حجػػػن وغػػػَته.ع ػػػذ 

 ناج ذ يـو الق امذ. يا، وى عذا ا يف الدن نذف بعدـ رمحذ ىذه اءمذ، وأف  م  ػاالفًتاؽ ال
ونػػػد بػػػالغ بعضػػػه  يف النفػػػي والنقػػػد إأ أف وصػػػم بػػػو احلػػػد إأ الطعػػػن باللػػػا اُت مػػػدع ا خػػػنيا 

 ال  مُت لو.
 المثبتون للحديث:  -ثالثًا 

 دفاعػا  عػن ىػذا احلػديف وإثباتػو واحػدر  ذ رجػمر من ادلالح  أف أكان دعاة السػلف ذ والوىاب ػذ ىبػوا ىب ػ
ػػػ وا يف سػػػب م ذلػػػه اءحبػػػاث وادلقػػػاال  بػػػم النسػػػا م اجلامع ػػػذ وال  ػػػب، ونػػػم  أف اػػػد مونع ػػػا علػػػى ودب 

  عػن ىػذا احلػديف بناسػبذ ال ب ذ العن بوت ذ وموانال ال واصم االج ماعي ي بال ذلنالء الػدعاة إال وت ل ػ
، نػا ال : )نػن فقػ  علػى  ػذبػ  أنػو ين مػي إأ الفننػذ الناجوبحلَت مناسبذ، وما غنهو من ذلػه إال أف يا

ال  ا  والسػنذ وعلػى مػنها السػلف(!!   يبػٍت علػى ذلػه ت فػَته لسػا ن ادلسػلمُت، ف ػم سلػالف ذلػ  
 ودلسل ه  شار  من ربقذ اإلسالـ. 

أحػػب أف أط ػػم بقػػاال   تلػػه ل ػػ وعها وتواتنىػػا عػػنه ، بػػم إنػػه ا مػػال أح انػػا بطفػػم تػػن  يف  وال
 و فىذا بو خدثه حبديف الفننذ الناج ذ ... أحضاهن  ال يعنؼ كوعو من بوع

 موقف العالمة البوطي رحمه اهلل تعالى من حديث االفتراق: -رابًعا 
بػم ناصاػا علػى ، ماب  ػا صػا و  تعاأ بناسبا  عدة ىذا احلػديفالمذ البوطي رمحو اهللعلقد تناوؿ ال

علػػى فهػػ  دن ػػق يعػػرب عنػػو رمحػػو ادلػػوأ  مب ن ػػا ادلػػناد منػػو وفػػق نظػػنة ترصػػ ل ذ فقه ػػذ تػػدؿمػػن   ، و تػػواتنه
، مػػال رفضػػو البػػُت ذ ىػػذه اءمػػذيػػوء النلػػوص اءشػػنف الدالػػذ علػػى شَت بعبػػارا  واهػػاذ، وذلػػه يف هػػ

، الناج ػػذ ومػػن سػػواى  مػػن أىػػم النػػار حػػدى  أصػػاا  الفننػػذكػػم مػػذىب أهنػػ  ىػػ  و لػػدعوف أصػػاا   
 فلنس مال إل و ماذا يقوؿ:
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تَةَرقَةِت » وسل   ناؿ: إف  ر سوؿ  اهلل صل ى اهلل  ع ل و   تَةَرَقِت اْليَةُهوُد َعلى ِإْحدى َوَسْبعيَن ِفْرقَةًة  وافةْ افةْ
َة َوَسةةْبعيَن ِفْرقَةةةً  تَةةِرُق أُمَّتةةةي َعلةةى ثَةةال ُْ ىػػذا احلػػػديف  .«النَّصةةارى َعلةةى اثْةَنتَةةةْيِن َوَسةةْبعيَن ِفْرقَةةًة  َوتَة

 ادل واتن.
مػذ ي ْْ فةي النَّةارِ »ب يػادة:  وند رواه الًت  :  «ِإالَّ ِملَّةًة واِحةَد ً  ُكلُُّهة نػالوا: و م ػن  ىػي  يػا ر سػوؿ  اهلل ؟ نػاؿ 

 . «ما أ نا ع ل   و  وأ ص ااي»
 .نبن عمنو رهي اهلل عنهماانل : ىذه ال يادة  ذا اللف  ىي الوانعذ يف حديف  

  ػو زلمػد إأ الناس مج عا  فمنه  مػن آمػن بػاهلل تعػاأ وأنػن  لنب زلمدا     ناؿ: بعف اهلل س دنا
ػد  يف علػن رسػوؿ اهلل  ػد  ف مػا بعػد إأ ن ػاـ  بالنسالذ ومنه  من مل ينمن، ف م مػن و ج  وكػم مػن و ج 

مسػػلمُت كػػانوا أو غػػَت مسػػلمُت، وأمػػا الػػذين  )أمةةة الةةدعو  فهػػو مػػن  السػػاعذ مػػن أمػػذ رسػػوؿ اهلل 
 .)أمة االستجابة  اس جابوا لو وأننوا بنبوتو فه  من

ال أمذ االس جابذ، وعل و فىف ادلناد بػالفنؽ الػيت  أمذ الدعوة: )وتفًتؽ أميت( ولو وادلناد باءمذ يف ن
تفػػًتؽ إل هػػا أم ػػو ىػػذه ىػػي اءديػػاف الباطلػػذ ال اػػَتة اخلارجػػذ عػػن مل ػػذ اإلسػػالـ، ولػػ س ادلػػناد  ػػا الفػػنؽ 

 اإلسالم ذ من مع  لذ وم نج ذ وجهم ذ وشوار  ...
 يدؿ على ذله أمناف اثناف:

 :لػػو نو  أولهمةةا  :فةةي النَّةةاِر ِإالَّ ِملَّةةًة واِحةةَد ً »يف ال يػػادة الػػيت سػػانها الًتمػػذي ْْ ونػػد « ُكلُُّهةة
علمػػ   أف ادللػػذ ىػػي الػػدين وال ي عػػرب  عنهػػا بالف ننػػذ، ومل ػػذ اإلسػػالـ ت ػػمم كػػم الفػػنؽ الػػيت ت ػػاثن  ف هػػا 

 ءف أصاا  الفنؽ على اش الفه  منمنوف بوحدان ذ اهلل تعاأ.
 :نػػػػيب أف ال ثانيهمةةةةا  :افًتنػػػػ  ال هػػػػود إأ إحػػػػدف وسػػػػبعُت فننػػػػذ »نػػػػاؿ يف صػػػػدر احلػػػػديف

ومق ضى بالغذ ادللطفى وكون ػو حج ػذ يف الب ػاف والفلػاحذ « وافًتن  النلارف إأ اثن ُت وسبعُت فننذ
أف يقابم كلمذ ال هود والنلارف ب لمذ ادلسلمُت ف قوؿ )وسػ فًتؽ ادلسػلموف إأ ثػالثر وسػبعُت فننػذ( 

وادلػناد باءمػذ ىنػا « وس فًتؽ أمػيت إأ ثػالثر وسػبعُت فننػذ»عن كلمذ )ادلسلمُت( وإ ا ناؿ  ل نو ع د ؿ  
، «إأ ثػالثر وسػبعُت فننػذ»، أي أمػذ الػدعوة، «وسػ فًتؽ أمػيت»ومعػٌت أمذ الدعوة ال أمػذ االسػ جابذ، 

يف النػار إال  كلهػ »أي إأ أدياف سل لفذ م نانضذ ىلىت، والدل م النػاطق علػى ىػذا أنػو نػاؿ بعػد ذلػه: 
ومل يقػػم )إال فننػػذ واحػػدة(، كلهػػا يف النػػار إال مل ػػذ واحػػدة ىػػي مل ػػذ اإلسػػالـ ب ػػم ف ا ػػا، « ملػػذ واحػػدة

ب ػػم مػػذاىبها، ب ػػم أنوامهػػا، اجلػػامال ادل ػػًتؾ ب نهػػا والػػذي هجعػػم ذلػػا ىويػػذ النمحػػذ مػػن اهلل سػػباانو وتعػػاأ 
ا مج عػا  ل ق   ػ  اهلل عػ  وجػم وىػي تػنمن أف ال إلػو إال اهلل وهجعلها تدشم إأ بوابػذ النمحػذ اإلذل ػذ والواسػعذ أهنػ
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 فادلسػػلموف ال ػػـو ب ػػم مػػذاىبه ، وأف زلمػػدا  عبػػد اهلل ورسػػولو، ىػػذا ىػػو ادلعػػٌت الػػذي نلػػده ادللػػطفى 
ب م فػننه ، كل هػ  يسػ ظل وف بظػم  اإلكػاف بػاهلل، كلهػ  ذلػ  ىويػا   الػيت يػدشلوف  ػا غػدا  يف رمحػذ اهلل 

 ال وىي ىلهادة أف ال إلو إال اهلل وأف زلمدا  رسوؿ اهلل.ع  وجم أ
فهػػػذا الف هػػػ  ل لمػػػذ اءمػػػذ يف ال يػػػادة الػػػيت سػػػانها الًتمػػػذي وآشػػػنوف، ينسػػػج  مػػػال سػػػ اؽ احلػػػديف 
ػػػبانو ويفػػػ ح سػػػب م ال وافػػػق واالنسػػػجاـ مػػػال اءحاديػػػف ال اػػػَتة الػػػػم نك دة بػػػرف "مػػػن لقػػػي اهلل منمنػػػا   وس 

 دشم اجلنذ". بوحدان   و ال ي نؾ بو ىل  ا  
وإذف فىننا على النغ  من ال اذين من الضالال  والبدع اليت ونع  ف ها الف ن ؽ، ال ن ف ن أيا  مػنه  

 ونسرؿ اهلل لنا وذل  ادلحلفنة والل فح بػم ن و وكنمو إنو أكـن مسنوؿ.
علمػػػاء و ػػذا القػػوؿ مػػن عالم نػػػا ال ػػه د يظهػػن جل  ػػػا أنػػو رمحػػو اهلل اع مػػد مػػػنها علمػػاء احلػػديف و 

 أصوؿ الفقو يف ال عامم مال ىذا احلديف فهو:
أوال  : مل يػػػنفط احلػػػديف ومل يقػػػم بعػػػدـ صػػػالح  و لالح جػػػا  بػػػم عمػػػم بػػػو انسػػػجام ا مػػػال القاعػػػدة 

 القا لذ )إعماؿ الدل م مقدـ على إمهالو، أو أوأ من إمهالو(.
ا  واءحاديػف اءشػنف الدالػذ و تعار  بػُت ىػذا احلػديف واريػثان  ا: مجال بُت ما تومهو ادل ومهوف أن  

علػػى شَتيػػذ اءمػػذ، واجلمػػال بػػُت اءدلػػذ ناعػػدة م فػػق عل هػػا عنػػد علمػػاء احلػػديف وأ مػػذ الفقػػو وأصػػولو، 
ح ػػف نػػنروا أنػػو إذا وجػػد تعػػار  بػػُت نلػػُت أو أكاػػن مػػن نلػػوص ال  ػػا  السػػنذ يلجػػر أوال  إأ زلالػػذ 

ىػو تعػار  م ػوى  ولػ س حق ق  ػا، فػىذا  اجلمال لدفال ىذا ال عار ، وبذله ي بُت أف ال عار  احلاصػم
مل نػػ م ن مػػن اجلمػػال بػػُت النلػػوص ومل نسػػ طال فهػػ  كػػم نػػص منهػػا يف هػػوء الػػنص ارشػػن ان قلنػػا إأ 
الباف يف اءصح مػن تلػه النلػوص فقػدمناه، أو حبانػا عػن ادل قػدـ فعػددناه منسػوش ا، وح منػا علػى 

 ادل رشن برنو ناسخ.
عػدد مػن مػن كػالـ  وك ػن أف نفهمػ تعاأ مػن شػالؿ مػا تقػد ـ رمحو اهللالبوطي العالمذ  وما وهاو

 ، ول ن ل س  ذا الوهوع.اء مذ ادل قدمُت
ت ونػوا كالػذين تفننػوا واش لفػػوا  اإلمػاـ الب هقػي يف ك ػا  )االع قػاد(: "نػاؿ اهلل عػ  وجػم )واليقػوؿ 

بىثبػػا  مػػا أثب نػػاه مػػن مػػن بعػػد مػػا جػػاءى  الب نػػا ( ونػػد جػػاء ك ػػا  اهلل   السػػنذ   إمجػػاع اللػػاابذ 
صفا  اهلل ع  وجػم ورؤي ػو وىلػفاعذ نب ػو وغػَت ذلػه، فمػن نفػاه واش لػف ف ػو كػاف ذلػه اش الف ػا بعػد 

مػػا بلحلػػو منػػو وترويػػم مػػن  إتبػػاعرلػػيء الب نػػذ، ورد  مػػن رد  مػػا ورد ف ػػو مػػن السػػنذ الااب ػػذ جهالػػذ ف ػػو بل ومػػو 
ال وجو لًتؾ الظاىن إال بالو أو با ىو أنػوف منػو يف ال نيعذ، فتروؿ ما ورد ف و من ال  ا  غَت سا غ 
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نا يف ىذا احلديف أنػو نػاؿ يبنمح و، وي بو أف ي وف اش الؼ أمااذل  أريد با ر و  واهلل يعلمنا من ذله 
)كلهػػػا يف النػػػار إال واحػػػدة وىػػػي اجلماعػػػذ( ويف حػػػديف عمػػػنو بػػػن عػػػوؼ )إال واحػػػدة ىػػػي اإلسػػػالـ 

)إال واحػدة مػا أنػا عل ػو وأصػااي( وإ ػا أمجػال اللػاابذ علػى  وعمػن عبد اهلل بن حديف ومجاع و( ويف 
مسا م اءصوؿ فىنو مل يند عن واحد منه  شالؼ ما أىلننا إل و يف ىذا ال  ا ، فرما مسػا م الفػنوع 

واش لفػوا يف بعضػو، فمػا أمجعػوا عل ػو  وال نػص سػنذ فقػد اج معػوا علػى بعضػوفما ل س ف و نػص ك ػا  
و، ومػػػا اش لفػػػوا ف ػػػو فلػػػاحب ال ػػػنع ىػػػو الػػػذي سػػػو غ ذلػػػ  ىػػػذا النػػػوع مػػػن لػػػ س ءحػػػد سلػػػالف ه  ف ػػػ

، وجعػػم للملػػ ب مػػنه  واالج هػػاد مػػال علمػػو بػػرف ذلػػه خي لػػفاالشػػ الؼ ح ػػف أمػػنى  باالسػػ نبا  
ا...".  أجنين وللممطئ منه  أجن ا واحد 

 ل رويم من ادلل ذ".  ناؿ رمحو اهلل: "من كف ن مسلم ا على اإلطالؽ ب رويم مل خين  ب  فَته إياه با
وند نص ىلناع احلديف عند ىلنحه  حلديف )ال ي وارث أىم مل ُت( نالوا: "اإلسالـ وال فن، فػىف 

 ال فنة كله  ملذ واحدة عند مقابل ه  بادلسلمُت وإف كانوا أىم ملم ف ما يع قدوف".
اللػذ علػى أف ىػذه "نولو )س فًتؽ أمػيت علػى ثػالث وسػبعُت فننػذ( ف ػو دوأما اإلماـ اخلطاي ف قوؿ: 

ال خين  من ادللذ وإف أشطر الفنؽ كلها غَت شارجُت من الدين، إذ جعله  كله  أم و، وف و أف ادل روؿ 
 يف ترويلو"

وأشػػ   حباػػي ىػػذا  ػػذه الوصػػ ذ مػػن اإلمػػاـ ال ػػه د عل ػػو النمحػػذ والنهػػواف وذلػػه بناسػػبذ مػػا خلػػم 
 من أراد ىلنا  بنا وبرم نا، يقوؿ رمحو اهلل: ىلن   ال ـو يف كننا الحلايل حفظو اهلل وبالد ادلسلمُت من

)ال أريد أف يريت من يقوؿ يل: ىل عذ وسن ذ، وما إأ ذله ... أمػاـ ىػذا اخلطػن اءكػرب الػذي يواجػو 
فن نذ، ىل عي سٍت إأ آشن ما ىنالػه  جذع اإلسالـ الواحد، ال هجوز أبدا  أف ن اد ث عن اءغلاف ادل

 من اءط اؼ اءشنف.
عي وإ ػػػػػا يػػػػػًتبص  ػػػػػذا اجلػػػػػذع، كػػػػػ  وكػػػػػ  حػػػػػاوؿ العػػػػػدو  لعػػػػػدو ال يػػػػػًتبص ال بسػػػػػٍت وال ب ػػػػػارف ا

ادلسػػرلذ مػػنامنة "اإلسػػنا  لي أف هجعػػم م ػػاعن العػػامل اإلسػػالمي ادل وىجػػذ تػػربد ويػػربد لظاىػػا مػػن شػػالؿ: 
، ىػػذا حلػػم وكانػػ  ىنالػػه أوراؽ يػػ   إسػػقاطها يف أح ػػاء يف لبنػػاف ت ضػػمن "ىلػػ ع ذ ادلسػػرلذ كػػذا ...

 ال الـ(.ىذا 


