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 موافقة المشرف
بعداالطالععلىرسالةا١تاجستَتاليتأعدهتاالطالبة:

االسم:ٝتَتةعوناهللفائد
٘ٔٓٓ٘ٚٗٔقمالتسجيل:ر

العنوان:معٌتحديثافًتاقاألمةعنددكاترةجامعةموالنامالكإبراىيم
وافقا١تشرفعلىتقدٯتوإىل٣تلسا١تناقشة.

ماالنج,________________
ا١تشرفاألول,


 الدكتور نصر اهلل سيد 

ٕٕٖٕٕٜٓٓٔٔٓٔٔٓٔٔٛٔرقمالتوظيف:
________________ماالنج,

ا١تشرفالثاين,


 الدكتور عباس عرفان
ٕٕٕٕٜ٘ٓٓٔٗٓٙٓٓٔٔٚٔرقمالتوظيف:

االعتماد
رئيسقسمالدراساتاإلسالمية

 ك حميدةيالدكتورة توت
ٖٕٖٜٖٜٜٓٓٓٙٛٔٗٓ٘ٔرقمالتوظيف:
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:ةاالطالبهت,اليتأعد إبراىيم مالك موالنا

٘ٔٓٓ٘ٚٗٔرقمالتسجيل:فائداهللعونٝتَتةاالسم:
عنىذهالرسالةأمام٣تلسا١تناقشةويقرقبو٢تاشرطاللحصولةالطالبتقددافع

ٜٕ,بتاريخمعةيفالدراساتاإلسالمية,وذلكيفيوماٞتعلىدرجةا١تاجستَت
م.ٕٙٔٓغسطسأ

ويتكون٣تلسا١تناقشةمنالسادات:
..................................رئيسامناقشافتاوي.فيصلد

ٕٖٕٜٗٓٓٔٔٓٓٔٓٔٔٗٚٔ رقمالتوظيف:
أساسيامناقشا..................................يدةٛت.توتيكد
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ٕٕٖٕٕٜٓٓٔٔٓٔٔٓٔٔٛٔرقمالتوظيف:
مشرفامناقشا..................................عباسعرفان.د

ٕٕٕٕٜ٘ٓٓٔٗٓٙٓٓٔٔٚٔرقمالتوظيف:
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 مديرالدراساتالعليا
األستاذ الدكتور بحر الدين
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ٕٖٖٖٜٖٕٜٓٔٓٛٔٔٔٙ٘ٔ :رقمالتوظيف
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 إقرار الطالبة
 

أناا١توقعةأدناه,وبيانايتكاآليت:
االسم:ٝتَتةعوناهللفائد

٘ٔٓٓ٘ٚٗٔرقمالتسجيل:

معٌتحديثافًتاقاألمةعنددكاترةجامعةموالنامالكإبراىيمالعنوان:
اإلسالميةاٟتكوميةماالنج



وفَتشرطللحصولعلىدرجةا١تاجستَتيفأقربأنىذهالرسالةاليتحضرهتالت
الدراساتاإلسالميةكليةالدراساتالعلياّتامعةموالنامالكإبراىيماإلسالمية

اٟتكوميةماالنج,حضرهتاوكتبتهابنفسيومازورهتامنإبداعغَتيأوتأليفاآلخر.
ْتثيفأناأٖتملوإذاادعىأحداستقباالأهنامنتأليفووتبُتأهنافعالليستمن

كليةالدراساتالعلياعلىا١تسؤوليةعلىذلك,ولنتكونا١تسؤوليةعلىا١تشرفأو
ّتامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاٟتكوميةماالنج.

حررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتا٠تاصةومل٬تربينأحدعلىذلك.,وىذا

م.ٕٙٔٓيوليوٜٕباتو,  

١تقرة,الطالبةا                 

ٝتَتةعوناهللفائد  
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 استهالل
 

 قال اهلل تعالى: 

1"واعتصمواْتبلاهللٚتيعاوالتفرقوا"  
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 إىداء
 

 أىديىذهالرسالةإىل:

 

 أيبوأمياللذينربياينوأدباينأحسنالتأديب

)إسراء,اٟتسن,٤تمد,رىفوآدم(زوجيوأوالديقرةأعيٍت  

وأخوايتوصديقايتوأحبايبوأخي  

 وإىلٚتيعا١تسلمُتيفرحاباألرض
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 مستخلص البحث
 

مالكموالناجامعةدكاترةعنداألمةافًتاقحديثمعٌت,مٕٙٔٓ,فائداهللعونٝتَتة
إبراىيم ماجستَت, رسالة اإلسالميةالدراساتقسم, إبراىيممالكموالناجامعة,

ٔ:ا١تشرفالنج.مااٟتكوميةاإلسالمية ٕا١تاجستَت,سيدنصراهللالدكتور( الدكتور(
. ا١تاجستَت,عرفانعباس

.إبراىيممالكموالناجامعة,الدكاترةآراء,األمةافًتاق,اٟتديث:ا١تفتاحيةالكلمات



الناريفكلها"وزيادةاألمةافًتاقحديثحولآراءأربعةللعلماء فيوالواردة" فمنهم,
والزيادةاٟتديثقبلمن الزيادةبدوناٟتديثقبلمنومنهم, إنيقولمنومنهم,

إىلالباحثةدفعوىذا,الزيادةوالاٟتديثاليقبلمنومنهم",اٞتنةيفكلها"ىيالزيادة
للحديثمشًتكمفهومعنالبحث (ٔ)حولرئيسيُتسؤالُتالبحثيتضمنؤّذا,

)؟الدكاترةينتمياآلراءأيإىل ,ٕ اآلراءودحضآرائهمعنللدفاعوماحجتهم(
حيثمننوعهامناألوىلكوهناحيثمنأ٫تيةالدراسةىذهوتكتسب؟ا١تخالفة
.إبراىيممالكموالناجامعةدكاترةآلراءتضمنها

مالكدكاترةمن٥تتارةعينةمعميدانيةدراسةكانتالبحثومنهجية ١تعرفةموالنا
. اٟتديثىذاحولالرأييفاالختالفاتمنللتقليليروهنااليتالسبلو,آرائهم

بصحةيعتقدأكثرىمكانوإن٥تتلفونأيضاىمالعينةأفرادأنالبحثنتائجأظهرت
اٟتديث كوهناحيثمناٟتديثحولاآلراءلكلاحًتاماالدكاترةأظهرا١تقابلويف.

العلماءمناجتهادات ا١تسلمُتتوحيديفالعلماءدورعلىوشددوا, منوحذروا,
 . ا١تسلمُتبُتالفرقةويزيديعمقأنشأنومنذلكألنا١تخالفُتيفالطعن



 ي
 

 شكر و تقدير
 

األنبياء أشرف على والسالم والصالة العا١تُت ريب هلل اٟتمد الرحيم, الرٛتن اهلل بسم
 وا١ترسلُتوعلىآلووأصحابوأٚتعُت,وبعد.

ةىذهالرسالةالعلميةللماجستَت,وىناتريدالباحثةأنتقدممننتهاءكتابايسرالباحثة
ىذه كتابة على وساعدىا ساىم قد ١تن التقدير وأٙتن الشكر أجزل العميق قلبها صميم

الرسالة,وىم:

ا١تشرف بصفتو عرفان, عباس والدكتور األول. ا١تشرف بصفتو سيد, نصراهلل الدكتور
 الباحثة وجها اللذان كتابةالثاين, يف وحكمة وصرب اىتمام بكل عليها وأشرفا وأرشداىا

ىذهالرسالة.
يف ٣تهود٫تا على ٛتيدة توتيك والدكتورة العابدين منَت الدكتور الباحثة تشكر كما
العينة أفراد من الدكاترة كل الباحثة تشكر كما موضوعو. واختيار البحث إجراء تسهيل

الدراسة ىذه يف االشًتاك قبو٢تم ىذاعلى إثراء يف سا٫تت اليت وآرائهم وقتهم وعلى
البحثوالوصولإىلأىدافو.

ٞت عميق شكر الوأخَتا ومن واألصدقاء اتحمًتمُت, العليا الدراسات يف األساتذة ميع
تستطيعالباحثةأنتذكرىمٚتيعاىنا.

ى ا١تاجستَت رسالة وتكون ومثابة, مقبولة أعما٢تم تكون أن اهلل وأسأل نافعةىذا, ذه
ومفيدةللعبادوالبالد,آمُت.


م.ٕٙٔٓيوونماالنج,ي  

 الباحثة,
 ٝتَتةعوناهللفائد
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 الفصل األول : اإلطار العام 

 خلفية البحث .أ
 األرض مالء ٦تا اإلسالم ملة أىل اختالف حقا ا١تزعج وحروبامن فتنا

والذي الصحيح, الدين أتباع أهنم رغم ا١تسلمُت, بأيدي ا١تسلمُت لدماء وسفكا

والتزوير, التحريف من القرآن األول مصدره اهلل الكتبحفظ مع حدث كما

{ اليهود: عن تعاىل قال واإل٧تيل, كالتوراة يثَاقَ ُهمْنَ ْقِضِهمفَِبَماالسابقة َلَعنَّاُىمْمّْ

قَاِسَيةًقُ ُلوبَ ُهمَْوَجَعْلَنا َواِضِعِو....َعناْلَكِلمَ٭ُتَرّْفُونَ قدٕ{مَّ تعاىل اهلل كان وإذا

َوِإنَّاالذّْْكرَنَ زَّْلَنا٨َتْنُِإنَّاحفظمصدرالديناإلسالميمنالتحريفقالتعاىل:}

ٖ{.َٟتَاِفظُونََلوُ

ال وليدة ليست الواحد الدين أصحاب بُت الفرقة األمس,وىذه وال يوم

عليو اهلل صلى الكرمي الرسول بعد ا١تسلمون واحًتفها والنصارى اليهود ابتدعها

{ تعاىل: قال الشقاق وعدم بالوحدة ا١تسلمُت أمر اهلل أن رغم َذاَوَأنَّوسلم, ىََٰ

ُبلَتَ تَِّبُعواَواَلفَاتَِّبُعوهُُمْسَتِقيًماِصرَاِطي ِلُكمِْبيِلوِسََعنِبُكمْفَ تَ َفرَّقَالسُّ اُكمذََٰ ِبوَِوصَّ

                                       
 ٖٔاآلية:سورةا١تائدةٕ
ٜاآلية:سورةاٟتجرٖ
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ُقونََلَعلَُّكمْ وتفرقواإٗ{,تَ ت َّ فاختلفوا السابقة األمم منهج على ساروا أهنم ال

ىلقتلبعضهمالبعض,ووجدمنا١تسلمُتمنيفسراآلياتأوإووصلّٔماألمر

٘.األحاديثعلىىواهليدعمحجتوويربرعدوانوعلىمنخالفو

 صربي جريدةذكر يف حسنُت اٟتفيظ مصر-إيالف-عبد يف حدث ما أن

السياسات لتربير الدين استخدام عن واضحا مثاال يعترب السلطة على صراع من

واألفعال,فهاىوا١تفيتا١تصريالسابقالدكتورعليٚتعةيفيتبقتلأعضاءٚتاعة

عل اٖتاد رئيس عليو يرد مث با٠توارج, وينعتهم ا١تسلمُت ا١تسلمُتاإلخوان ماء

الدكتوريوسفالقرضاويأنا١تنقلبونعلىالرئيسا١تعزول٤تمدمرسيىما٠توارج

ٙالذينخرجواعلىالشريعة.

-موقعٚتاعةاإلخوانا١تسلمُتيفليبيا-ذكرونيسا١تربوكأمايفليبيافقد

وا١تر اإلسالمية اٞتماعات من غَتىم يصفون ا١تتدينُت الشباب من كثَتا اكزأن

ألن وإ٪تا الكفر يوجب االعتقاد يف ٠تلل ال النار, أىل من ٚتيعا بأهنم الدعوية

                                       
ٖ٘ٔاآلية:االنعامسورةٗ
تيمية٘ ابن العباس أبو الدين أصح,تقي ١تخالفة ا١تستقيم الصراط اٞتحيماقتضاء العقلاب ناصر اتحمقق: ,

.ٓٙٔ-ٖٛٔ,صٔ,ج(مٜٜٜٔ-ى ٜٔٗٔ,الطبعة:السابعة,:دارعاملالكتبلبنان,بَتوت)
اٟتفيظٙ عبد حسنُتصربي اال", ىم ا٠توارج والقرضاوي: با٠توارج اإلخوان يصف ,"نقالبيونٚتعة

:http://elaph.com/Web/news/2013/8/832291.html.
.ريخالنقلتإٙٔٓ/ٔ/ٖٔ
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يف وسلم عليو اهلل صلى النيب عناىا اليت ىي الفرق ىذه أن اعتقادىم حسب

االفًتاق, ثالثحديث على ستفًتق اإلسالمية األمة أن الشباب ىؤالء ففهم

ٚكلهايفالنار)إالىم(!!وسبعُتفرقة,

أو النار أىل من بأهنم اآلخرين لنعت اٟتديث تستخدم اليت الفرق تباعمن

و فيوداعش والشك الدين أصول اٟتديثمن أن يعتقدون فهؤالء القاعدة, أتباع

ٛيعتربىوشكيفمنهجهمبالكلية.

الفرق من غَتىا أن بل ا١تتطرفة الفئات ىذه على األمر يقتصر منها,ومل

 وا١تعتزلةماميةاإلالشيعة وكل,ٓٔوالسلفيةٜالرافضة اٟتديث, استخدام أساءوا

معها اٟتق وأن الناجية, الفرقة أهنا تدعي على.طائفة ا١تذكورة الفرق اعتماد رغم

حديثاالفًتاقوتفسَتهلصاٟتهاإالأنىناكمنشككيفصحةاٟتديثأصال

من واهتموا واحدة", إال النار يف كلها " زيادة صحة يف باستخداموأو صححو
                                       

ا١تربوكٚ ,ونيس ؟" ٨تن إال  النار يف ,"كلها
http://ikhwanlibya.or/2951/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D

8%AE- ٔٓ/ٔ/ٕٓٔٙتاريخالنقل
عسكر,ٛ داعش"سامح عند أصل ىو الناجية الفرقة  -https://ar,"حديث

ar.facebook.com/samehasker2/posts/584146301703200قلالنتاريخ 
12/01/2016

عبدالقادرٜ الفرق"السقاف,علوي اللقبموسوعة ىذا الطوائف تنازع الثالث:  ,"ا١تطلب
http://www.dorar.net/enc/firq/415ٕٔ/ٓٔ/ٕٓٔٙتاريخالنقل.

.ٕٛ٘,صٗج,٣تموعفتاوىومقاالتابنبازعبدالعزيزبنباز,ٓٔ
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 األخرينلنعت منهم: النار, أىل من الشوكاينأهنم الوزيروالعالمةاإلمام ؤٔابن

 الددو اٟتسن ٤تمد القرضاوئٕالعالمة يوسف ا١تطَتئٖو قام. وحاكم وقد

 ا١تطَتي حاكم الكويت-الدكتور جامعة واٟتديث التفسَت قسم الشريعة -بكلية

طرقو ّتمع وذلك اٟتديث نقديةببحث دراسة ودراستها ا١تطَتي، كلها وخلص

حاال وأحسنها ومنكرة, ضعيفة وغرائب مناكَت اٟتديث ىذا طرق كل أن على

بن ٤تمد لتفرد ٖتسينو يف كبَت تساىل مع حسن, حديث وىو ىريرة أيب حديث

عمروبو,وىوصدوقلوأوىامخاصةيفروايتوعنأيبسلمةعنأيبىريرة,و٢تذا

ٗٔماءيتقونحديثوكماقال٭تِتبنمعُت.كانالقد

حيث الدين علماء بُت وخالف جدل يدور والزيادة اٟتديث ىذا وحول

الزيادة, وصحة اٟتديث صحة يرى األول الرأي : كالتايل آراء أربعة إىل انقسموا

يقبل الثالث والرأي الزيادة, يقبل ال ولكن اٟتديث صحة يرى الثاين والرأي

                                       
عبداهللالشوكاينالئٔ عليبن٤تمدبن بن )دمشق,بَتوت:دارابنكثَت,دارالكلمفتحالقدير,مٍت٤تمد

.ٛٙ,صٕج,ى (ٗٔٗٔ-الطيب,الطبعة:األوىل
فٕٔ بن بطُت,علي أبا هد على" أميتكالمتعقيبا تفًتق حديث حول ",الددو

http://www.assakina.com/shobhat/8931.htmlٔٓ/ٔ/ٕٓٔٙتاريخالنقل
القرضاوئٖ اإل,يوسف ا١تذمومالصحوة والتفرق ا١تشروع االختالف بُت ولوسالمية  عٍت بلغوا موقع الناشر: (

 .ٕٙ.صٕٓٔٓ,أية(
ا١تطَتيٗٔ حاكم والرد, ول القب بُت فرقة وسبعُت ثالث على أميت تفًتق االفًتاق: صنعاء,حديث جامعة ٣تلة

.ٜٕٓٓ,للقانونوالدراساتاإلسالمية
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ويقول يقبلاٟتديث ال رابع ورأي واحدة, ماعدا اٞتنة يف كلها ىي الزيادة أن

اٟتديثوالالزيادة.

 أسئلة البحث .ب
 سبق ٦تا ,آراءأربعةإىلاألمةافًتاقحديثحولالعلماءاختالفيتبُت

فمنهممنيرىصحةاٟتديث,ومنهممناليقبلالزيادة)كلهايفالنار(,ومنهم

على ينص اٟتديث أن يرى منمن ومنهم واحدة, ماعدا اٞتنة يف الفرق كل أن

صحيح, غَت اٟتديث أن يرى وعرضهادعا٦تا اآلراء ىذه ٚتع ٤تاولة إىل الباحثة

مالك موالنا ّتامعة اإلسالمية الدراسات بقسم الدكاترة من ٥تتارة عينة على

وتفسَت وآرائهم مواقفهم ومعرفة اندونيسيا, بدولة ماالنق ٔتدينة ٢تذاإبراىيم ىم

 علىالنحوالتايل:واألسئلةكانتا٠تالفالكثَتحولىذااٟتديث.

ي .ٔ األربعة اآلراء من رأي أي مننتميإىل ا١تختارة العينة أفراد من فرد كل

 الدكاترةبقسمالدراساتاإلسالمية؟

ٕ.  حجة رأيهةترادكالماىي عن حجو,مللدفاع اآلراءتهمماىي لدحض

ا١تخالفة؟



ٙ 
 

 أىداف البحث .ج
م .ٔ األربعة اآلراء من رأي أي إىل منينتميعرفة ا١تختارة العينة أفراد من فرد كل

 الدكاترةبقسمالدراساتاإلسالمية.

.ا١تخالفةاآلراءلدحضحجتهمومعرفةرأيهم,عنللدفاعالدكاترةحجةمعرفة .ٕ

 فوائد البحث .د
تكتسبىذهالدراسةأ٫تيةمنخاللمايلي:

م الباحثة الحظت حديثأوال: حول اآلراء ١تختلف استعراضها خالل ن

آراء ودحض آرائهم عن الدفاع على فقط ركزوا اآلراء ىذه أصحاب أن االفًتاق

اٟتديث أصبح أن عنو نتج ٦تا -اآلخرين, واالختالف التفرق عن ىو-الناىي

مشًتك فهم إىل التوصل باإلمكان أنو الباحثة وتعتقد لالفًتاق, سببا نفسو

ي اٞتللحديث قبلو ما ىو ا١تشًتك الفهم وىذا إليوتحاولميع, الوصول الباحثة

خاللىذاالبحث.

البحث إلجراء إبراىيم مالك موالنا جامعة على الباحثة اختيار وقع و٢تذا

تدرس وىي اندونيسيا, يف إسالمية جامعة أفضل ىي اٞتامعة ألن نظرا ا١تيداين,

ويرتادىاطالبمنستةةإىلاللغةاالندونيسية,باللغاتالعربيةواإل٧تليزيةباإلضاف
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شعار ترفع إبراىيم مالك موالنا وجامعة البوسنة, و روسيا و ليبيا منها دولة عشر

التميزيفالتعليمهتدفإىلإيصالرسالةالرٛتةاإلسالميةإىلالعاملاٚتع.

الرس وإيصال نشر إىل تسعى ألهنا السالم بلد اندونيسيا أخًتت الةلقد

السالم إىل وتدعو العامل, أ٨تاء ٚتيع إىل ا٠تالفوش,اتحممدية ينبذ مسامل عبها

اإلسال,والتفرقة البلدان عكس ا٠تالفعلى فيها دب اليت األخرى ّٔا,مية  وحل

فتقرفيهاإىلتتليبيا,الذيأصبحبلدي,ومنضمنىذهالدوللدمارا٠ترابوا

واالستقرار وا,األمن التفرقة تفككبسبب إىل أدى ٦تا فيها الفرق وتعدد ٠تالف

الليبيُت.

 رأيندرةثانيا: إىل الدراسات ىذه وميل ا١توضوع ىذا يف السابقة الدراسات

مناآلراءدون٤تاولةالوصولإىلفهممشًتكللحديث,ويتميزىذاالبحثٔتعرفة

ثجديدومنفردوىؤّذاْتآراء٩تبةمنالدكاترةيفجامعةموالنامالكإبراىيم,

مليسبقأنقامبوباحثآخرعلىحدعلمالباحثة.

 حدود البحث .ه
حديث"افًتاقاألمة",و٢تذاالبحثحد تدورىذهالدراسةالبحثيةحول

ّت الدكاترة من ٥تتارة عينة ىو ماالنقمكاين إبراىيم مالك موالنا الذينامعة ,
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باٟت دراية و علم و٢تم العربية اللغة فهم٬تيدون من ٤تدد موقف و٢تم ديث,

ميالدية.ٕٙٔٓسنةيوليوإىلشهرمارساٟتديث,واٟتدالزماينمنشهر

 الدراسات السابقة  .و
السابقة الدراسات بعض على تعثر أن اطالعها حدود يف الباحثة استطاعت

الدراسة. ٔتوضوع ا١تباشرة العالقة عنذات ٮتتلف البحث ىذا أن بالذكر جدير

السابقةيفاألمورالتالية:األْتاث

اٟتايل البحث أن مأوال: ٥تتارة عينة آراء الدراساتيتضمن قسم دكاترة ن

يكونْتثاجديدايف٣تالحديثاالفًتاق.وىؤّذا,اإلسالمية

ثانيا:الدراساتواألْتاثالسابقةكانتدائما٘تيلإىلرأيمعُت,مثٖتاول

 اآلراء ودحض الرأي ىذا اٟتايلا١تدعم البحث عكس وىذا أن,خالفة, حيث

 اٟتايلتحاولالباحثة البحث ٬تعل ٦تا معُت رأي إىل ٖتيز دون اآلراء كل ذكر

.(researcher bias)خاليامنٖتيزالباحث

لبحث٤تاولةلثالثا:البحثاٟتايلٮتتلفعنباقياألْتاثالسابقةيفكونو

و٭تاول اآلراء, كل بُت يقرب مفهوم مرضياعن يكون رأي يف ا١تختلفة اآلراء ٚتع

للجميع.
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حسبو مرتبة الصلة ذات الدراسات ىذه لبعض موجزًا عرضًا الباحثة تقدم

تاريخالنشربدءاًباألحدث:

٘ٔ(ٕ٘ٔٓ)حديثاالفًتاقبُتالثبوتوالسقوطْتثا١ترتضىاٟتسٍت: .ٔ

ْتثامفصالحولأجرىالدكتورا١ترتضىاٟتسٍتأستاذالشريعةّتامعةصنعاء

" بالقول كالمو وبدأ االفًتاق, منحديث ٗتلوا تكاد ال االفًتاق حديث ألفاظ

وأكثرىا اٟتديث روايات فأشهر معناىا, يف يؤثر اختالفا نقلها يف اختالف

مصححُتو٥ترجُت,واقتصرتعلىاإلخباربافًتاقىذهاألمةكماافًتقمنكان

قبلهاوملتشرإىلناجوالىالك ,وملٖتددعددالفرقالناجيةوالا٢تالكة,وملتعُتّْ

أوتصففرقةناجيةأوىالكة,يفحُتأنرواياتأخرىقدتضمنتزيادةتفيد

فمنها ألفاظها, يف كبَت اختالف وقع قد أنو مع واحدة, إال الفرق ّٔالك اإلخبار

ا الفرق فيو ُوصفت ما ومنها الناجية, الفرقة صفة فيو ذُكر ماما ومنها ٢تالكة,

".اقتصرعلىاإلشارةإىل٧تاةفرقةوىالكماعداىا

سبب ىي معناىا يف ما أو فرقة" إال ىالكة "كلها زيادة أن اٟتسٍت قال

أكثر عليها ٢تم اٟتديث نقاد أن اٟتسٍت وأضاف االفًتاق حديث حول اإلشكال
                                       

,"فًتاقبُتالثبوتوالسقوطحديثاال"اٟتسٍت,ا١ترتضىبنزيد٘ٔ
http://almahatwary.org/p7-4-4.htm#_ftn17.ٔ٘/ٔ/ٕٓٔٙتاريخالنقل
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صححه وبعضهم بردىا, وحكم صحتها يف شكك اٟتفاظ فبعض حكم امن

وشددعلىقبو٢تا.

الكرمي,ويرى القرآن نصوص مع يتعارض اٟتديث أن اآلياتاٟتسٍت ذكر مث

مثختمكالموالواردةيفذماليهودوالنصارى,مثاآلياتالواردةيفمدحا١تسلمُت,

يتجاوز ال االفًتاق حديث فإن كلو ىذا وبعد " صحتو-بالقول فرض أن-على

الظنية, األحاديث من تضلييكون يف بو االحتجاج يصح فال ذلك لوعلى

".ا١تسلمُتواٟتكمعليهمبا٢تالك

وكمايتبُت٦تاسبقفأنالباحثاٟتسٍتكانمتأثرابرأيويفموضوعاٟتديث,

صحتو. بعدم يؤمن الباحثفهو ٖتيز بسبب البحث ىذا قوة يف يؤثر ٦تا وىذا

لرأيمعُت.

ب .ٕ االفًتاق حديث ا١تطَتي: حاكم الدراسة إسناديةُت حديثية دراسة والرد قبول

ٙٔقسماٟتديثوالتفسَت؛جامعةالكويت.–(كليةالشريعةٜٕٓٓ)

ىدفتىذهالدراسةلدراسةحديثيةإسناديةلألحاديثالواردةيفافًتاقاألمة

ودراسة مصادرىا, من وٗتر٬تها ٚتعها خالل من فرقة, وسبعُت ثالث على

                                       
.حديثاالفًتاق,ا١تطَتي16
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م صحيحها ومعرفة ومسلمأسانيدىا, البخاري ٕتنب سبب ومعرفة سقيمها, ن

يف ٗتر٬تها وبُت بينهم حالت اليت عللها, وبيان كثرهتا مع طرقها من شيء ٗتريج

صحيحيهما.

وختما١تطَتيْتثوبالقول"وعلىكلفكلطرقىذااٟتديثمناكَتوغرائب

 ىريرة أيب حديث حاال وأحسنها ومنكرة, تساىلضعيفة مع حسن, حديث وىو

روايتوكبَت يف خاصة أوىام لو صدوق وىو بو, عمرو بن ٤تمد لتفرد ٖتسينو يف

بن ٭تِت قال كما حديثو يتقون القدماء كان و٢تذا ىريرة, أيب عن سلمة أيب عن

معُت."

ورغمأ٫تيةىذاالبحثإالأنالباحثا١تطَتياستهلْتثؤتقدمةتوحي

ُتيفاٟتديثيفاطنبيفذكرا١تشككحيث,لقراءْتثوأناٟتديثغَتصحيح

بينماذكرا١تصححُتللحديثيفأقلمنسطر,وأيضاخالل,أغلبمقدمةْتثو

ومل اٟتديث, يف ا١تشككُت كالم ينقل دائما كان اٟتديث حول للبحث استعراضو

فائدة من يقلل ٦تا كالمهم, بُت يقارن ومل للحديث, ا١تصححُت كالم يذكر

 ٖتيز بسبب البحث والصريح((researcher biasالباحث أخذ,الواضح إىل وميلو

كالما١تشككُتدوناعتبارلكالما١تصححُت.
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ٚٔفرقةْٖٚتث٤تمداألمُتالدمشقي:تفرقاألمةإىل .ٖ

يف إلجازة )حامل الدمشقي األمُت ٤تمد حديثأجرى حول ْتثا اٟتديث(

اٟت,االفًتاق صحة يف ا١تشككُت على بالرد فيو اليتوقام العلماء كالم وأورد ديث

ناصيب اٟتديث رواة أحد أن من بالرغم أنو الدمشقي ذكر وقد اٟتديث رواة تزكي

إالأنطريقةاٟتفاظإنا١تبتدعلوبدعتوولنا.يقصد)أزىربنعبداهللاٟتمصي(

مذىب وأن ا١تبتدعة, غالة من ٣تموعة الصحيحُت يف أن الدمشقي وقال روايتو,

مثأوردلاٟتديثأهنميأخذواباٟتديثمنصاحبالبدعةإنكانثقة.ٚتهورأى

من ٣تموعة مرفوعةالدمشقي وأخرى ا١توقوفة العلماء,األحاديث بعض أن وذكر

قدصححوىامثلاأللباينوغَته.

ىذا أ٫تية من يقلل ٦تا صاحبو برأي متأثرا أيضا كان البحث ىذا فإن وىكذا

البحث.





                                       
.http://www.ibnamin.com/73.htm,"فرقةٖٚتفرقاألمةإىل"مُتالدمشقي,٤تمداألٚٔ

.تاريخاالستداللٕٙٔٓ/ٔ/ٙٔ
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 البحث تحديد مصطلحات  .ز
 الحديث

ْىِر الدَّ أْحَداِث من واَٟتَدثاُن اَٟتَدُث حدث القدمي, ضد اللغة: يف اٟتديث

ُث ٭ُتَدّْ َث َحدَّ َمْعروٌف, واَٟتِدْيُث أْحَدَث. والِفْعُل اإِلْبَداُء, أيضًا وىو الّنازَِلِة, ِشْبُو

َحَدثٌ وَرُجٌل األحاِدْيَث, فيو أْكَثروا ُأْحُدْوثًَة فالٌن األحاديِث,وصاَر َكثَُت وَحِدٌث

كما فيكون الرَّْأَي يَرى ٌث و٤ُتَدَّ اَٟتِدْيَث. يُ َزيُّْن ْيٌث وِحدّْ ٢تا. َياِق السّْ َجيُّْد ْيٌث وِحدّْ

رأى.

 وشابّّ أْمراً. واْسَتْحَدْثُت ْيُء, الشَّ وَحَدَث ْحَدُث.
ُ

ا١ت األْشياِء: من واَٟتِدْيُث

وقَ ْومٌ َحَدثٌَة, وشابٌَّة اَٟتِدْيِث.َحَدٌث, ْيِء الشَّ َمْصَدُر واُٟتْدثاُن: ُحْدثاٌن.

ِمثْ ُلو. واْسَتْحَدثَو: أْبَدَعو, ْيَء: الشَّ وأْحَدَث َمْعروَفٌة. و٨َتْوِه الِفْقِو من واألحاِدْيُث

النَّْتاِج. َحِديْ َثُو ٤ُتِْدٌث: وناَقٌة َحِدْيثاً. َجَعَلو أي ىذا: فَ َعَل ما ِحْدثاُن وىذا

اُن:الَفْأُس.واَٟتَدث

ويفاالصطالح:ماأضيفإىلالنيبصلىاهللعليووسلممنقولأوفعلأو

ٛٔتقريرأوصفةَخْلقيةأوُخُلقية.


                                       

.ٕٓٔ,صٔ,جةاتحميطيفاللغ,الصاحببنعبادٛٔ 
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 الفرقة

اللغ التباينا١تعٌت أو االختالف ىو للفرق مصدروي (( : منظور ابن قال ,

وتفارقالقوم:فارق,واالسمالفرقةرقالشيءمفارقةوفراقاً:باينواالفًتاق...وفا

بعضهمبعضاً,وفارقفالنامرأتومفارقةباينها,والفرقوالفرقةوالفريقالطائفةمن

يكون أن بد وال ,)) منو أكثر والفريق الناس, من طائفة والفرقة ا١تتفرق الشيء

ىناكشيئًا٬تبأنٯتيزىذهالطائفةحىتدعيتبو,كأنتكونمقالةأومذىب

ٜٔأورأي.

الفرقةيفاالصطالح:تطلقعلىأمور,أ٫تها:و

وىو:أواًل األصول, يف االختالف وىو فيو واالختالف الدين يف التفرق

اختالفالتضادا١تؤديإىلالتنازعيفالدينوا٠تروجعنالسنة.

يف:ثانًيا أصو٢تم عن ا٠تروج يقتضي أمٍر يف ا١تسلمُت ٚتاعة عن االفًتاق

الشذ أو استحاللاالعتقاد, أو أئمتهم, على ا٠تروج أو ا١تناىج, يف عنهم وذ

السيففيهم,فمنفعلمنذلكشيًئافهومفارق.



                                       
.ٖٓٓ,صٓٔ(,جٗٔٗٔ(,الطبعةالثالثة,صادردار,لبنان:بَتوت)لسانالعرب,ابنمنظورٜٔ
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 األمة

القو عناصر فيها تتوفر البشر من ٚتاعة لغة: األمة التاريخ –مية, –اللغة

اٟتضاريةالثقافيةونواحياألمةترمزإىلالو,اٞتغرافية–الدين-الثقافة–العادات

و اإلنسانية. آّتمللمجموعة الناس اصطالحا: يفاألمة أو واحد دين على عون

ٕٓ.عصرواحد

















                                       
 .ٕٕ,صٕٔ,جلسانالعربابنمنظور,ٕٓ
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 األحاديث الواردة في معنى افتراق األمة  .أ
بزيادة إما وردت األحاديث وىذه األمة افًتاق معٌت يف أحاديث عدة وردت

ال ىذه غَت من أو النار" يف نوع,زيادة"كلها لكل واحدا مثاال أو٢تا,وسنورد

حديثأيبىريرةوالثاينحديثمعاويةبنأيبسفيانرضياهللعنهم.

 ةحديث أبي ىرير  .ٔ
منتاٟتديث:  -أ

ْبِن ِد ٤ُتَمَّ َعْن ُموَسى ْبُن اْلَفْضُل ثَ َنا َحدَّ اٍر َعمَّ أَبُو ُحَرْيٍث ْبُن اٟتَُْسُْتُ ثَ َنا َحدَّ

سَ َأِِب َعْن قَالََعْمرٍو وسلم عليو اهلل صلى اللَِّو َرُسوَل َأنَّ ُىَريْ رََة َأِِب َعْن :َلَمَة

َوَسْبِعَُتِفْرَقًة.َوالنََّصاَرىِمْثَلَذِلَك." تَ َفرََّقْتاْليَ ُهوُدَعَلىِإْحَدىَوَسْبِعَُتأَْواثْ َنتَ ُْتِ

يِتَعَلىَثالٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقةً ."َوتَ ْفًَتُِقأُمَّ

يباٟتديث:غر  -ب

االفًتاق : تعاىل: قال واٞتمع, واالجتماع اٞتماعة خالف َواْعَتِصُمواْ"لغًة

يًعاَوالَتَ َفرَّقُواْ .أي:بعداالجتماع,فاالفًتاقنقيضاالجتماعٕٔ",ِْتَْبِلاهلِلٚتَِ

                                       
ٖٓٔعمران:اآليةآلسورةٕٔ
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 االصطالحو يف واالختالفاالفًتاق الدين يف التفرق منها: أمور على يطلق

فيو َواْختَ َلُفواْ"وقولو: تَ َفرَّقُوْا َكالَِّذيَن َتُكونُوْا تعاىلوقولوٕٕ",َواَل فَ رَّقُواْ": الَِّذيَن ِإنَّ

َكانُوْا ٔتَا يُ َنبّْئُ ُهم مُثَّ اهلِل ِإىَل أَْمرُُىْم َا ِإ٪تَّ َشْيٍء يف ُهْم ِمن ْ لَّْسَت ِشيَ ًعا وََكانُوْا ِدينَ ُهْم

عومنها:ٖٕ",يَ ْفَعُلونَ عهداالفًتاق يف اإلسالم أمة عموم وىم ا١تسلمُت ٚتاعة ن

.الرسولصلىاهللعليووسلموالصحابة

:اليهودية

يهو القبيلة ىذه اسم إ٪تا وقيل للقبيلة, اسم الذالديهود: بقلب فعرب ,

يريدون:داال. النسب إرادة على فيها والالم األلف فأدخلوا اليهود وقالوا:

ا اليهود وٝتيت أاليهوديُت. ىادوا. من ملةتابوا.يشتقاقا إىل حولو الرجل: وىود

ٕٗ.والتهويدأنيصَتاإلنسانيهوديا.وىادوهتود:إذاصاريهوديايهود.

:النصرانية

اٞتليل,أرضمنالسالمعليوا١تسيحقريةوىينصرانة,إىلنسبةقيل

.نصارىوٚتعو,نصراينالديانةإىلوالنسبةونصورية,ناصرةالقريةىذهوتسمى

                                       
٘ٓٔعمران:اآليةآلسورةٕٕ
ٜ٘ٔ:اآليةألنعامسورةاٖٕ
.ٜٖٗ,صٖ,جلسانالعرب,ابنمنضورٕٗ 
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وكتأّمالسالم,عليوا١تسيحيتبعونأهنميزعمونالذينالنصارىدينوىي

ٕ٘اإل٧تيل.

 ا١تلة:

ا١تظفرقال السمعاينأبو اهللصلىالرسولشريعةعنعبارةفهيا١تلةوأما:

منوسلمعليواهللصلىالنيبعلىا١تلكٯُتلوُعماعبارةىيوقيلوسلم,عليو

.الوحي الغزايلقالٕٙ" الذيوالتقديسوالتوحيدالدينأصلعنعبارةوا١تلة"

ٕٚ".الشرائعٚتيعفيوتتفق

:اٞتماعة

عنالشيءٚتع:يقالالتفرق,ضدوىواالجتماع,مناٞتماعةلغتامأخوذة

أيأمرهوأٚتعوىاىنا,ىاىنامنبوجئتإذاالشيءوٚتعتفاجتمع,تفرقة

واٞتميعواٞتماعةالناس,ٞتماعةاسمواٞتمعمتفرقاً,كانبعدماٚتيعاًجعلو

                                       
بٕ٘ سعود ا٠تلف, العزيز عبد والنصرانيةن اليهودية األديان يف أضواء,السعودية)دراسات مكتبة الرياض,

 .٘ٙٔصمٕٗٓٓى /ٕ٘ٗٔالطبعة:الرابعة,,السلف
الشافعيٕٙ اٟتنفي األصول,أبوا١تظفرالسمعاينالتميمي األدلةيف الشافعي,قواطع ٤تمدحسن )لبنان:اتحمقق:

.ٜٖ,صٔج(ٜٜٜٔى /ٛٔٗٔالطبعة:األوىل,يةدارالكتبالعلمبَتوت,
)لبنان:بَتوت:ٖتقيق:٤تمدعبدالسالمعبدالشايف,ا١تستصفى,أبوحامد٤تمدبن٤تمدالغزايلالطوسيٕٚ

.ٚٙٔ,صٔ(جمٖٜٜٔ-ى ٖٔٗٔالطبعة:األوىل,دارالكتبالعلمية
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قالواحىتالناسغَتيفاٞتماعةتستعملوقدكاٞتمع,وآّمع الشجر,ٚتاعة:

ٕٛالنبات.وٚتاعة

:الشرعيفاٞتماعة

أياللغوي؛با١تعٌتالشرعيةالنصوصيفاٞتماعةجاءت التفرقمقابلةيف:

اٟتثّيفالواردةواألحاديثاآليات,منالشرعيةصوصالن٣تموعأنإالوالتنازع,

الدينيفوالتحزبواالختالفالُفرقةعنوالنهياٞتماعة,ومالزمةاالعتصامعلى

.خاصاًشرعياًمعٌتا١تسلمُتٞتماعةجعلت

النصوصتلكدالالتمنا١تأخوذا١تعٌتذلكٖتديديفوقدتعددتاألقوال

ٜٕأقوال:على

أحدىا والثايناإلسالم.أىلمناألعظمالسوادأهنا: العلماءأئمةٚتاعة:

.وآّتهدين

                                       
 .ٖ٘,صٛج,العربلسانمنظور,ابنٕٛ
موسٜٕ بن ىإبراىيم الشهَت )السعوديةاالعتصامبالشاطيب,الغرناطي ا٢تاليل سليم ٖتقيق: الرياض, ابن, دار :

 .ومابعدىآٚٚصٕ,ٔم(جٕٜٜٔ-ى ٕٔٗٔاألوىل,عفان,الطبعة:
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والثالث والرابع.ا٠تصوصوجوعلى-عليهماهللرضوان–الصحابة: ٚتاعة:

وا٠تامس.أمرعلىأٚتعواإذااإلسالمأىل علىاجتمعواإذاا١تسلمُتٚتاعة:

.أمَت

الالتنوع,اختالفمنبهاأغلأن٬تداألقوالتلكيفالنظرأمعنومن

أفرادمنبفردأومعناىا,ببعضاٞتماعةفسرقولصاحبفكلالتضاد,اختالف

وإحاطة.حصراًال٘تثيالًمدلو٢تا,

-ت :حجةاٟتديث 

الًتمذي حبانٖٓصّححو وابن الًتمذي(, سنن ابنٖٔ)يف صحيح يف (

واٟتاكم ا١تستدرك(,ٕٖحبان(, صحي)يف ىريرة أيب حديث أن شرطوقال على ح

"ىذهأسانيدتقامّٔااٟتجةيفتصحيح:اإلماممسلموذكرحديثمعاويةمثقال

ٖٗ)يفاالعتصام(,وصححواأللباينٖٖوالشاطيبىذااٟتديث",

                                       
 .ٕ٘ص,٘ج,الًتمذيسننالًتمذي,عيسىبن٤تمدمرجعسابق:ٖٓ
نبلباابنبًتتيبحبانابنصحيحالتميمي,حبانبن٤تمدٖٔ اتحمقق, :بَتوت,لبنان)األرنؤوط,شعيب:

 .ٓٗٔص,ٗٔج,ٕٚٗٙرقمحديث,(ٖٜٜٔ–ٗٔٗٔالثانية,:الطبعة,الرسالةمؤسسة
 .ٕٛٔ,صا١تستدرك,النيسابورياٟتاكمٕٖ
ٖٖ بالشاطيب, الشهَت الغرناطي موسى بن )االعتصامإبراىيم ا٢تاليل سليم ٖتقيق: عفان,السعودية, ابن دار :

.ومابعدىاٜٛٙ,صٕج(مٕٜٜٔ-ى ٕٔٗٔ:األوىل,الطبعة
,ٔج(ٜ٘ٛٔ,الطبعةالرابعة,:ا١تكتباإلسالميبَتوتلبنان,)سلسلةاألحاديثالصحيحة٤تمداأللباين,ٖٗ

ومابعدىا.ٜٚٗص
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"اٟتديثصحيحمشهوريفالسننوا١تسانيدكسننأيب:وقالٖ٘وابنتيمية

".داودوالًتمذيوالنسائي

لفظترٚتةرواةاٟتديثّٔذاال  -ث

ُحَرْيثٍْبنُاٟتَُْسُْتُأوال:

اٟتجةاٟتافظاإلمام ا١تروزيا٠تزاعيعمارأبو, حصُت,بنعمرانموىل,

حبانابنوقال حريثابناٟتسُتىو: قطبةبنثابتبناٟتسنموىل, موىل,

.حصُتبنعمران

عبدٝتع ا١تباركبناهللمن حازمأيببنالعزيزوعبد, ,عياضبنوفضيل,

,السيناينوالفضل,عينةبنوسفيان,٤تمدبنالعزيزوعبد,اٟتميدعبدبنوجرير

.وطبقتهم

عنوحدث ماجةابنسوىالستةاٞتماعة: الرازيزرعةوأبو, بنواٟتسن,

سفيان والبغوي, اٟتضرميىارونبنو٤تمد, خزٯتةبنبكروأبو, ,صاعدوابن,

.كثَتوخلق,متويو٤تمدبنوإبراىيم

                                       
.ٓٙٔ-ٖٛٔص,اقتضاءالصراط,ابنتيميةٖ٘
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وأربعُتأربعسنةيفاٟتجمنمنصرفابقرميسُتمات.النسائيقووث

ٖٙومئتُت.

ُموَسىْبنُثانيا:اْلَفْضلُ

قريةوسينانا١تروزيموسىبنالفضلاهلل,عبدأبوالثبتاٟتافظ,اإلمامىو

وعاشا١تبارك,ابنمنأسنفهوومائةعشرةٜتسسنةيفمولده.مروأعمالمن

مدةبعده منوٝتعرحل. خالد,أيببنوإٝتاعيلواألعمش,عروة,بنىشام:

ا١تعلم,وحسُتعلقمة,بنعمروبنو٤تمدعراك,بنوخثيمعمر,بناهللوعبيد

.وطبقتهمراشد,بنومعمر

عماروأبوأكثم,بنو٭تِتراىويو,بنوإسحاقحجر,بنعلي:عنوحدث

آدم,بنو٤تمودغيالن,بنو٤تمودخشرم,بنوعليحريث,بناٟتسُت

.وآخرون

"ثقة,:وكيعوقال".ا١تباركبناهللعبدمنأثبت"ىوا١تالئينعيمأبوقال

أحدعنأكتبفلمالعلم,كتبت:راىويوبنإسحاقوقال".أعرفوسنةصاحب

".التميمي٭تِتبنو٭تِتموسى,بنالفضل:الرجلُتىذينمننفسييفأوثق

                                       
ٖٙ الدين اتحمقق,النبالءأعالمسَتالذىيب,مشس )األرناؤوطشعيبالشيخبإشرافاتحمققُتمن٣تموعة:

.ٓٓٗص,ٔٔ(جمٜ٘ٛٔ/ى ٘ٓٗٔالثالثة,:الطبعةالرسالة,مؤسسةمصر,القاىرة:



ٕٖ 
 

أعُتبنىرٙتةدخلليلةالسيناينالفضل"ماتا١تروزيٛتدويوبن٤تمدقال

ٖٚ".ومائةوتسعُتاثنتُتسنةاألولربيععشرحادييفخراسان,علىواليا

دِثالثا: َعْمرِوْبن٤ُِتَمَّ

بن عمرو بن الليثياٟتسنأبواتحمدث,اإلمام,وقاص,بنعلقمة,٤تمد

.وراويتورٛتنالعبدبنسلمةأيبصاحبا١تدين,

بناهللعبدبنوإبراىيمحاطب,بنالرٛتنعبدبن٭تِتوعنعنوحدث

.علقمةبنعمرووأبيوالتيمي,إبراىيمبنو٤تمدحنُت,

بنوعبادعينة,بنوسفيانجعفر,بنوإٝتاعيلوالثوري,مالك,:عنوحدث

.ثَتكوعددعامر,بنوسعيدبشر,بنو٤تمدىارون,بنويزيدعباد,

قالعداديفوحديثو وغَتهالنسائياٟتسن, حامتأبووقالبأس,بوليس:

اٟتديث.""صاحل

أٛتدبناهللعبدوقال عبدبنوالعالءسهيلعنسئلمعُتابن"ٝتعت

حديثهمليس:فقالاهلل,عبيدبنوعاصمعقيل,بن٤تمدبناهللوعبدالرٛتن,

مقروناالبخاريلوروى:قلت.فوقهمىو:قال؟عمروبنفمحمد:لوقيل.ْتجة

                                       
.ٗٓٔ,صٜ,جسَتاألعالمالذىيب,ٖٚ
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منأوثقعجالن"ابنقال٭تِتعنعباسوروى.متابعة"مسلملووروىبآخر,

إسحاق."ابنمنإيلأحبوىو:فقال.عمروبن٤تمد

روىعدي"ابنقال".حديثويشتهى٦تنوىوبالقوي,ليساٞتوزجاين"قال

ٖٛ".ثقة:معُتبن٭تِتعنمرمي,أيببنأٛتدوروىا١توطأ,يفمالكعنو

َسَلَمةََأيبرابعا:

من األوىل الطبقة من الزىري, عوف بن الرٛتن عبد بن سلمة أبو ىو

( عام ولد عهدٜٖ,ى (ٕٕالتابعُت, يف قضاءىا وويل ا١تدينة فقهاء أحد وكان

 الصحابة, عن للرواية ا١تكثرين األثبات الرواة ومن )معاوية, سنة با١تدينة ٜٗتويف

ٓٗ.ى (

                                       
. ٖٙٔ,صٙج,سَتاألعالمالذىيب,ٖٛ
ٖتقيقالكربىالطبقات,سعدبابنا١تعروفالبغدادي٤تمداهللعبدأبوٜٖ , )مد٤ت: بَتوتلبنان,عطا دار:
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التهذيب تقريب يف حجر ابن بن:وقال,ذكره الرٛتن عبد بن سلمة "أبو

عوفالزىريا١تدينقيلاٝتوعبداهللوقيلإٝتاعيلثقةمكثرمنالثالثةماتسنة

ٔٗ".أربعوتسعُتأوأربعومائةوكانمولدهسنةبضعوعشرين

الذىيب عنو الكاشفٕٗوقال يف عنأبو" األئمة أحد الرٛتن عبد بن سلمة

 ".أبيووعائشةوأيبىريرةوعنوابنوعمروالزىريو٤تمدبنعمرو

ُىَريْ رَةَأَِبوخامسا:

( الدوسي صخر بن الرٛتن عبد ُىَريْ رَة ى /ٜٔأبو ٜٜ٘ق. ٚ٘-م

اٟتفاظٙٚٙى / تذكرة كتابو يف الذىيب عنو تكلم ا١تعروف الصحايب أربعةٖٗم( يف

أىلوٜتس أٚتع قد اهلل, رسول صحابة من صحايب ىريرة "أبو وقال: صفحة. ُت

اٟتديثالُسنَّةأنأباىريرةأكثرالصحابةروايًةوحفظًاٟتديثرسولاهلل.اٝتويف

صخر بن الرٛتن عبد اهلل رسول ٝتاه أسلم و١تا صخر بن مشس عبد اٞتاىلية

اهلل عبد بن عدنان بن دوس قبيلة إىل نسبة ٜتسةالدوسي مسنده: زىران. بن
                                       

اتحمققالتهذيبتقريبالعسقالين,حجربنأٛتدالفضلأبؤٗ , )٤تمد: دمشقسورياعوامة , الرشيددار:
.٘ٗٙ,صٔ(جٜٙٛٔ–ٙٓٗٔاألوىل,:الطبعة

:جدةا٠تطيب)السعودية,٤تمد:اتحمقق,الستةالكتبيفروايةلومنمعرفةيفالكاشفالذىيب,الدينمشسٕٗ
الطبعةعلوممؤسسة-اإلسالميةللثقافةلقبلةادار القرآن, جٕٜٜٔ-ى ٖٔٗٔاألوىل,: صٕم(, ,

ٖٗٔ. 
بَتوتاٟتفاظتذكرة,الذىيبالدينمشسٖٗ م(ٜٜٛٔ-ى ٜٔٗٔاألوىل,:العلمية,الطبعةالكتبدار:)لبنان,

.ٕٖٙ-ٛٚ٘ص,ٕج
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مائة ثالث منها ومسلم البخاري يف ا١تتفق حديثا, وسبعون وأربعة وثالٙتائة آالف

وتسعُت بثمانية ومسلم حديثا, وتسعُت بثالثة البخاري وانفرد وعشرون, وستة

حديثا."

ٗتريجاٟتديث:  -ج

أأ وابن حبان, وابن ماجة, وابن والًتمذي, السنن, يف داود أبو يبخرجو

.عاصم,وغَتىم

ألفاظاٟتديث:  -ح

ٗٗأيبداوداٟتديثبلفظ  ٔ.

َعْن َسَلَمَة, َأيب َعْن َعْمرٍو, ْبِن ِد ٤ُتَمَّ َعْن َخاِلٍد, َعْن بَِقيََّة, ْبُن َوْىُب ثَ َنا َحدَّ

اْليَ هُ افْ تَ رََقِت َوَسلََّم: َعَلْيِو اهلُل َصلَّى اللَِّو َرُسوُل قَاَل قَاَل: ُىَريْ رََة, ِإْحَدىَأيب َعَلى وُد

ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت ثِْنتَ ُْتِ أَْو ِإْحَدى َعَلى النََّصاَرى َوتَ َفرََّقِت ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت ثِْنتَ ُْتِ أَْو

يِتَعَلىَثاَلٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقًة. َوتَ ْفًَتُِقأُمَّ



                                       
ٗٗ ِجْستاين, السّْ سليمان داود داودأبو أيب ٤تسنن ٖتقيق اٟتميد,, عبد ا١تكتبة)بَتومد لبنان: صيدا, ت,

.ٜٙ٘ٗرقم,ٜٚ٘ٗ,حرقمٜٛٔ,صٗ(جالعصرية
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ترٚتةرواةاٟتديثبلفظأيبداود  -أ

َداُودََأيبأوال:

بنالرٛتنعبدأٝتاهكذا.عامربنعمروبنشدادبناألشعثبنسليمان

حامتأيب ا٢تامشيالعزيزعبدبن٤تمدوقال. بنبشربناألشعثبنسليمان:

شداد اآلجريعبيدوأبوداسةابنوقال. بنإسحاقبناألشعثبنسليمان:

شدادبنبشَت يفا٠تطيببكرأبوقالوكذلك. تارٮتو" وزاد" بنعمروبنا:

٤تدثالسجستاين,األزديأبوداود,اٟتفاظمقدمالسنة,شيخاإلمام,.عمران

٘ٗالشأن.ىذايفوبرعوصنف,وٚتع,ورحل,ومائتُتاثنتُتسنةولد.البصرة

بَِقيَّةَْبنَُوْىبُثانيا:

٤تمد أبو الثقة, اإلمام اتحمدث آدم, بن عبيد بن سابور بن عثمان ابن

ولدسنةٜتسوٜتسُتومائةان.الواسطيوىب

.وغَتىم,روىعن:ٛتادبنزيدحكاية,وعنيزيدبنزريع

وأروىوعنو مسلم, وأبوبو: عنو, السنة خياط زكريا عن النسائي وروى داود,

وأبوبكرأٛتدبنعليا١تروزي,وخلقسواىم.,وجعفرالفريايب,زرعة

                                       
.ٖٕٓ,صٖٔ,طبعةالرسالة,جسَتاألعالمالذىيب,٘ٗ
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قال معُت, بن ٭تِت عن مرثد, بن ىاشم وىوروى ٝتع ولكنو ثقة؛ وىبان :

أٛتدصغَت وقال كامل:. باٟتناءبن ٮتضب وىب سنةكان يف بواسط ومات ,

ٙٗ.رخوْتشلومطُتوالبغوي.وفيهاأسعوثالثُتومائتُتت

اْلَواِسِطيَُّخاِلدٍثالثا:

 ا١تزينىو الواسطي الطحان يزيد بن الرٛتن عبد بن اهلل عبد بن خالد

,موالىم ثبت عشرثقة سنة مولده وكان وٙتانُت اثنتُت سنة مات الثامنة من

ٚٗ.ومائة

"أ الكمال هتذيب يف ا١تزي عنو ا١تزين,قال د, ٤ُتَمَّ أَبُو ويُقال ا٢تيثم, بُو

.موالىم,الواسطي,يَقاَل:إنوموىلالنعمانْبنمقرنا١تزين

ِإْٝتَاعِ َعن: وإٝتاعيَرَوى ُسَلْيمان, َأيب ْبن ٛتاد ْبن وأفلحيل خالد, َأيب ْبن ل

وغَتىم.,وأيببشر:بيانْبنبشر,ْبنٛتيدا١تدين

إ عنو: الواسطيبْ رَوروى شاىُت ْبن وإسحاق الرازي, موسى ْبن واِىيم أَبُو,

اٟتوضي ُعَمر بن حفص ُعَمر الواسطي, بقية بن ووىب اٞتراح, ْبن ووكيع و٭تِت,

يسابوري.ْبنَسِعيدالقطان,و٭تِتْبن٭َتَِْتالن

                                       
.ٖٙٗصٔٔ,جاألعالمسَتالذىيب,ٙٗ
.ٜٛٔ,صٔ,جالتقريب,العسقالينٚٗ
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قال قال: حنبل ْبن َأْٛتََد ْبُن اللَِّو َعبد َأْخبَ َرنَا : َحامِت َأيب ْبن الرَّْٛتَِن َعْبد قال

.ايفدينووىوأحبإلينامنىشيمأيب:كانخالدالطحانثقةصاٟت

أَ الطَّبَ رَاينَُّوقَال اْلَقاِسِم يَ ُقولُبُو حنبل ْبن َأْٛتَد ْبن اللَِّو َعبد ٝتعت قال: :

َأيب:كانخالدْبنَعبداللَِّوالواسطي,منأفاضلا١تسلمُت.

األ إدريس بن اٟتسُت وسألتوقال عمار-نصاري: بن عبداهلل بن ٤تمد يعٍت

عنجريربنعبداٟتميد,وخالدالواسطيأيهماأثبت؟قال:خالد.-ا١توصلي

جر يقدم شيبة أيب بن عثمان وكان إدريس, بن اٟتسُت خالدقال على يرا

ٛٗالواسطي.

.البقيةسبقذكرىم

ٜٗالًتمذياٟتديثبلفظ  ٕ.

َعْن ُموَسى, ْبُن الَفْضُل ثَ َنا َحدَّ قَاَل: اٍر َعمَّ أَبُو ُحَرْيٍث ْبُن اُٟتَسُْتُ ثَ َنا َحدَّ

َرُسوَلاللَِّوَصلَّى ِدْبِنَعْمرٍو,َعْنَأيبَسَلَمَة,َعْنَأيبُىَريْ رََة,َأنَّ اللَُّوَعَلْيِوَوَسلََّم٤ُتَمَّ

                                       
الكليبٛٗ يوسف بن الرٛتن عبد بن يوسف أٝتهت, يف الكمال الرجالذيب معروف,اء عواد بشار )اتحمقق:

.ٕٓٔ,صٛ(جٜٓٛٔ–ٓٓٗٔالطبعة:األوىل,,مؤسسةالرسالةلبنان,بَتوت:
,الًتمذيسننالًتمذي,عيسىبن٤تمدٜٗ  شاكر ٤تمد أٛتد وتعليق:  وإبراىيمٖتقيق الباقي, عبد فؤاد و٤تمد

عوض شركة,)مصرعطوة الطبعةايبالبمصطفىومطبعةمكتبةالقاىرة,: اٟتليب, -ى ٜٖ٘ٔالثانية,:
 .ٕٓٗٙ,حديثرقمٕ٘,ص٘م(جٜ٘ٚٔ
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َوَسْبِعَُتِفْرَقًة,َوالنََّصاَرىِمْثَل"قَاَل: تَ َفرََّقِتاليَ ُهوُدَعَلىِإْحَدىَوَسْبِعَُتأَْواثْ َنتَ ُْتِ

يِتَعَلىَثاَلٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقةً ".َذِلَك,َوتَ ْفًَتُِقأُمَّ

ترٚتةرواةاٟتديثبلفظالًتمذي  -أ

رْأوال: ِٓ٘مِذيُّالت ّْ

بن الضحاك٤تمد بن موسى بن سورة بن بنعيسى ٤تمد ىو : وقيل ,

يزيد بن اإلمامعيسى العلم, اٟتافظ, : السكن بن سورة البارعبن عيسى, بن

.,وغَتذلكمصنف"اٞتامع",وكتاب"العلل",السلميالًتمذيالضرير

كرب يف أضر أنو والصحيح أعمى, ولد : فقيل فيو, رحلتوهاختلف بعد ,

العلم ولدوكتابتو وارٖتل. ومائتُت عشر سنة حدود فسمعيف والعراق, ٓتراسان

,ومليرحلإىلمصروالشام.واٟترمُت

ق : عن السواقحدث عمرو بن و٤تمد راىويو, بن وإسحاق سعيد, بن تيبة

وأيب منيع, بن وأٛتد الفزاري, موسى بن وإٝتاعيل غيالن, بن و٤تمود البلخي,

العقديم معاذ بن وبشر الزىري, شعيصعب أيب بن أٛتد بن واٟتسن وأيب, ب,

حريث بن اٟتسُت عمار واٟتمادين,وغَتىم, مالك حديث عنده ما فأقدم .

                                       
.ٕٕٚ-ٕٔٚ,صٖٔ,جسَتاألعالمالذىيب,ٓ٘



ٖٔ 
 

البخاري عن أكثر إنو حىت وينزل الربيع, بن وقيس بنوالليث, ىشام وأصحاب ,

عمارو٨توه.

ٛتدبنعبدوأبوحامدأ,وبكرأٛتدبنإٝتاعيلالسمرقندي:أبحدثعنو

,,وأٛتدبنيوسفالنسفيٛتدبنعليبنحسنويوا١تقرئ,وأاهللبنداودا١تروزي

يوسف بن واٟتسُت النسفي, ٛتدويو بن الوراق,وأسد شكر بن وٛتاد الفربري

كت وقد يفوآخرون. حبان ابن وقال البخاري, اهلل عبد أبو شيخو عنو ب

.,وذاكرنٚتع,وصنف,وحفظكانأبوعيسى٦ت:"الثقات"

وقال اٟتفظ. يف ا١تثل بو يضرب عيسى أبو كان : اإلدريسي سعد أبو وقال

تعمربنعلكيقول:ماتالبخاري,فلمٮتلفٓتراسانمثلأيبٝتعاٟتاكم:

عمي حىت بكى والزىد. والورع واٟتفظ, العلم يف سنُت.عيسى, ضريرا وبقي ,

بإس اإلدريسي سعد أبو لوونقل طريناد يف كنت : قال عيسى أبا أن مكة,, ق

معي, اٞتزأين أن أظن وأنا فسألتو, فوجدتو شيخ, حديث من جزأين فكتبت

فسألتو,فأجابٍت,فإذامعيجزآنبياض,فبقييقرأعليمنلفظو,فنظر,فرأىيف

بياضا ورقا بأمري,يدي فأعلمتو ؟ مٍت تستحي أما كلو.فقال: أحفظو : وقلت ,

اقرأ.فقرأقال يصدقٍت: عليو,فلم :تو ؟فقلت ٕتيء أن قبل استظهرت : وقال ,
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بغَت عليوحدثٍت فأعدهتا ىات. : قال مث حديثا, بأربعُت فحدثٍت : قال ماه. ,

أخطأتيفحرف.

 البقيةسبقذكرىم.

ٔ٘ابنماجواٟتديثبلفظ  ٖ.

٤تُْ ثَ َنا َحدَّ َشْيَبَة, َأيب ْبُن َبْكِر أَبُو ثَ َنا َعْمرٍوَحدَّ ْبُن ُد ٤ُتَمَّ ثَ َنا َحدَّ ِبْشٍر, ْبُن ُد مَّ

 اللَِّو َرُسوُل قَاَل قَاَل: ُىَريْ رََة, َأيب َعْن َسَلَمَة َأيب -َعْن َوَسلََّم َعَلْيِو اللَُّو :-َصلَّى

اَلٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقًة.""تَ َفرََّقْتاْليَ ُهوُدَعَلىِإْحَدىَوَسْبِعَُتِفْرَقًة,َوتَ ْفًَتُِقأُمَّيِتَعَلىثَ

ترٚتةرواةاٟتديثبلفظابنماجة  -أ

َٕ٘ماَجوْاْبنُأوال:

ماج ماجةابن بن القزويٍت يزيد بن ٤تمد اهلل عبد أبو ا١تفسر الكبَت ةاٟتافظ

.الربعيصاحبالسننوالتفسَتوالتاريخو٤تدثتلكالديار

 بن اهلل عبد بن ٤تمد وٝتع ومائتُت. تسع سنة ا١تغلسولد بن وجبارة ٪تَت

رمح بن و٤تمد عمار بن وىشام معاوية بن اهلل وعبد اٟتزامي ا١تنذر بن وإبراىيم

                                       
:القاىرة,مصر)و٣تموعةمناتحمققُتاألرنؤوطشعيب:اتحمقق,ماجوابنسنن,ماجةابن٤تمداهللعبدأبؤ٘

.ٕٛٔص,٘,جٜٜٖٔرقم,حديث(مٜٕٓٓ-ى ٖٓٗٔاألوىل,:العا١تية,الطبعةالرسالةدار
 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ,صٕ,جتذكرةاٟتفاظالذىيب,ٕ٘
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وداودبنرشيدوطبقتهم.وعنو٤تمدبنعيسىاألّٔريوأبوعمروأٛتدبن٤تمد

البغدادي روح بن وأٛتد الفامي يزيد بن وسليمان القطان اٟتسن وأبو حكيم بن

اجوقال:عرضتىذهالسننعلىأيبزرعةفنظرفيو,وقال:وآخرون.فعنابنم

أظنإنوقعىذايفأيديالناستعطلتىذهاٞتوامعأوأكثرىا,مثقال:لعلال

يكونفيو٘تامثالثُتحديثا٦تايفإسنادهضعف.قالأبويعلىا٠تليلي:ابنماجو

عراقُتومكةوالشامومصرثقةكبَتمتفقعليو٤تتجبولومعرفةوحفظارٖتلإىلال

قلت:سننأيبعبداهللكتابحسنلوالماكدرهأحاديثواىيةليستبالكثَتة.

وكانتوفاتولثمانبقُتمنرمضانسنةثالثوسبعُتومائتُت.

َٖ٘شْيَبةََأيباْبنُثانيا:

,بنُِعْثَمانَبنِِإبْ رَاِىْيمََشْيَبةََأيبالَقاِضيبن٤تمدبناهللعبد ُخَواْسىَت

اإِلَمامُ الَعَلمُ, اظَِسيّْدُ, اٟتُفَّ "الِكَبارِالُكُتبَِوَصاِحبُ, ْسَندِ:
ُ

ا١ت َصنَّفِ"وَ"
ُ

"ا١ت

ْفِسَْتِ"وَ .الُكْويفُّ,َمْواَلُىمُالَعْبِسيَُّبْكرٍأَبُو",الت َّ

                                       
.٘٘ٔ,صٜ,جسَتاألعالمالذىيب,ٖ٘
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ِعْيفِْيَبةَشََأيببنَِوالَقاِسمَِشْيَبَة,َأيببنُِعْثَمانَاٟتَاِفظَِأُخو الضَّ فَاٟتَاِفظُ.

َوَلُدهُُىوََبْكرٍَأيببنُِإبْ رَاِىْيمُ دَُجْعَفرٍأَبُوَواٟتَاِفظُ, ,َأِخْيوِاْبنُُىوَُعْثَمانَبن٤ُُتَمَّ

.َأَجلُُّهم:َبْكرٍَوأَبُو,ِعْلمٍبَ ْيتُفَ ُهمْ

أَقرَانِِمنَْوُىوَ َحْنَبلٍبنَِأْٛتَدَ: رَاْىَوْيوبنَِوِإْسَحاقَ, ِدْيٍِتّْبنَِوَعِليّْ,
َ

يفا١ت

نّْ ْوِلدِالسّْ
َ

ُهمَْأَسنَُّمِعُْتٍبنَُو٭َتَِْت.َواٟتِْفظَِوا١ت .ِبَسنَ َواتٍِمن ْ

َصيبَّّوُىوَالِعْلمََبْكرٍأَبُوطََلبَ اهللَِعْبدِبنَُشرِْيكُُىوََلوَُشْيخٍَوَأْكبَ رُ,

.الَقاِضي

عَ ُسَلْيمٍبنَِسالَّمِاأَلْحَوصَِأيبَوِمنُو,ِمنْٝتَِ اَلمَِوَعْبدِ, َحْربٍبنِالسَّ َوَعْبدِ,

َباَركِبنِاهللِ
ُ

وعلي,عينةبنَوُسْفَيانَ,اأَلْٛتَرَِخاِلدٍَوَأيب,اَٟتِمْيدَِعْبدِبنَِوَجرِْيرِ,ا١ت

مسهر.بن

د ٗ٘األنصاريبشرْبنثالثا:٤ُتَمَّ

النَّيبّأن:اٟتَتةاْلَولِيدْبنَخاِلدفتحيَ ْومالطائيأوسْبن٠ترميشهدالَِّذيىو

تقدمتوقدخرمي,فأعطيهانفيلة,بنتالشيماءَلوُوىبَوَسلَّمََعَلْيوِاللَّوَُصلَّى

                                       
ابنالدينعزٗ٘ اتحمقق,الصحابةمعرفةيفالغابةأسداألثَت, )عبدأٛتدعادل-معوض٤تمدعلي: ا١توجود

.ٚٚ,ص٘(جٜٜٗٔ-ى ٘ٔٗٔاألوىل:الطبعةالعلميةالكتبمصر,القاىرة:دار
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الشاىدانوََكانَخرمي,يفالقصة د: دمسلمة,ْبن٤ُتَمَّ وقيلبشر,ْبنَو٤ُتَمَّ َكانَ:

.عمرْبناللَّووعبدمسلمة,ْبند٤ُتَمَّ

البقيةسبقذكرىم.

٘٘ابنحباناٟتديثبلفظ  ٗ.

َأْخبَ َرنَا اُل, قَّ الن َّ ُسَرْيٍج ْبُن اْٟتَاِرُث ثَ َنا َحدَّ , اْلُمثَ ٌتَّ ْبِن َعِليّْ ْبُن َأْٛتَُد َأْخبَ َرنَا

سَ َأيب َعْن َعْمرٍو, ْبِن ِد ٤ُتَمَّ َعْن مُشَْيٍل, ْبُن قَاَلالنَّْضُر قَاَل: ُىَريْ رََة, َأيب َعْن َلَمَة,

 َوَسلََّم: َعَلْيِو اللَُّو َصلَّى اللَِّو َرُسوُل ِفْرَقًة," َوَسْبِعَُت ِإْحَدى َعَلى اْليَ ُهوُد افْ تَ َرَقِت

َثاَل َعَلى يِت أُمَّ َوتَ ْفًَتُِق ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت اثْ َنتَ ُْتِ َعَلى النََّصاَرى َوَسْبِعَُتَوافْ تَ َرَقِت ٍث

"ِفْرَقًة.

-أ لفظابنحبانبترٚتةرواةاٟتديث 

اْبنحَبانأوال:

 بكسر ينطق ( ِحبان بن ٤تمد ىو بن ) بناٟتاء معاذ بن حبان بن أٛتد

 معبد بن ) ا٢تاء وكسر السُت بفتح ينطق ( سهيد بن سعيد بن ىديةنبمعيد

                                       
مؤسسة:لبنانبَتوت,)األرنؤوطشعيب:,اتحمققبلبانابنبًتتيبحبانابنصحيحالتميمي,حبانبن٤تمد٘٘

.ٓٗٔص,ٗٔج,ٕٚٗٙرقمحديث(ٖٜٜٔ–ٗٔٗٔالثانية,:الطبعةالرسالة
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ةبنسعدبنيزيدبنمرةبنينطقبفتحا٢تاءوكسرالدالوتشديدالياء(بنمر)

زيدبنعبداهللبندارمبنمالكبنحنظلةبنمالكبنزيدبنمناهبن٘تيمبن

سنة ولد عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن طآتة بن أد بن مر

للهجرة.ٕٓٚ

ومنمصنفاتو:ا١تسند)مسندابنحبان(والصحيح)صحيحابنحبان(

نليلةاٞتمعةلثمانليالبقُتمنشوالسنةأربعوٜتسُتوثالٙتائةوتويفبسجستا

ٙ٘للهجرة.

اْلُمثَ ٌتَّْبنَِعِليّْْبنَُأْٛتَدُثانيا:

اْلموِصِلي التَِّميِمي ِىاَلل بن ِعيَسى بن ٭تِت بن اْلمثٌت بن َعلّي بن َأْٛتد

 يف تصانيف َولو كباًرا ٚتَاَعة ٝتع اْلمسند َصاحب اْٟتَاِفظ غلقت َوَغَته َلُوالّزْىد

.اأْلَْسَواقيَ ْومجَناَزتو

ٚ٘.وََكاَنتَوفَاتوسنةسبعَوَثاَلثماَئةوكنيتوأَبُويعلى



                                       
٘ٙ رمضانرمضان النهرمتويل, وراء ما بالد يف النبوي اٟتديث علم أئمة العامة)مصر, ا١تصرية ا٢تيئة القاىرة:

.ٙ,صٔم(جٕٓٔٓللكتاب,الطبعةاألوىل)
٘ٚ الصفدي, اهلل عبد بن أيبك بن خليل الدين بالوفياتصالح مصطفىالوايف وتركي األرناؤوط أٛتد اتحمقق: ,

.ٛ٘ٔص,ٚج(مٕٓٓٓ-ى ٕٓٗٔ,الطبعةاألويل)لبنان,بَتوت:دارإحياءالًتاث
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ُٛ٘سَرْيحٍْبنُاْٟتَاِرثُثالثا:

سلمة,بنوٛتادسليمان,بنومعتمرالشافعي,عنروىخوارزم,منأصلو

وعنووغَتىم,مهدي,وابنعينة,بنوسفيانزريع,بنويزيد منصوربنأٛتد:

ا٢تسنجايناٟتسنبنوعليالصويف,اٟتسنبنوأٛتدالدنيا,أيبوابنالرمادي,

وغَتىم.

عديابنوقالوالنسائي,زرعة,وأبومعُت,ابنضعفو يسرقضعيف,:

تكلمواإ٪تا:فقالاألزدي,الفتحأبووشككذاب,:مهديابنوقالاٟتديث,

البغاددة,منالشافعيأصحابطبقةيفإسحاقأبوالشيخوذكرهحسدا,فيو

فقال ومنهم: وىوومائتُت,وثالثُتستسنةماتالنقال,سريجبناٟتارث:

ىارونبنموسىوقالاإلمام,مهديبنالرٛتنعبدإىلالرسالةكتابٛتلالذي

اٟتاف وثالثُتتسسنةماتاٟتديث,يفيهمواقعياوكانالنقال,مات:

.ومائتُت



                                       
إٝتٛ٘ الفداء الدمشقيأبو مث البصري القرشي كثَت بن عمر بن اعيل الشافعيُت, عمرطبقات أٛتد  ٖتقيق: ,

 الدينية, الثقافة مكتبة القاىرة: مصر, ( عزب ٤تمد زينهم ٤تمد ٖٔٗٔىاشم, جٖٜٜٔ-ى  صٔم( ,
ٕٔٙ.
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مُشَْيلٍْبنُالنَّْضرُرابعا:

ُخزَاِعيّْبنُِحْجرِبنَِعْمرِوبنُِزَىَْتِبنَِعنَ زَةَبنُِكْلثُ ْومِبنزيدبنخرشةابن

بنِْرَوةَعُبنَِعنَ زَةَبنُِكْلثُ ْومِبنَِزْيدٍَبَدلَيَزِْيدَِإنَّ:َوِقْيلََ٘تِْيٍم,بنَِعْمِروبنَِمازِنِبنِ

أُدّْبنُِمرّْبنَِ٘تِْيمِبنَِعْمرِوبنَِماِلكِبنَِمازِنِبنُِخزَاِعيّْبنَِجْحَدرِبنُِجْلهَمةَ

طَآِتَةَبنِ اِزينُّ,اَٟتَسنِأَبُواٟتَاِفظُاإِلَمامُالَعالََّمةُ.
َ

,الَبْصرِيُّا١ت َمْروَنَزِْيلُالنَّْحِويُّ

.َوَعاِلُمَها

ثَ.ومائةوعشريناثنتُتَسَنةُِحُدْودِيفُوِلدَ َعنَْوَحدَّ ُعْرَوَة,بنِِىَشامِ:

ِلكَِعْبدِبنَِوَأْشَعثَِغَياثٍبنَِوُعْثَمانَ
َ
بنَِوِإْٝتَاِعْيلََحِكْيٍم,بنَِوبَ ْهزِاُٟتْمرَاينّْ,ا١ت

.َكِثَْتٍَوَخْلقٍَخاِلٍد,َأيب

َوَعْنوُ ,َمعِبنُ٭َتَِْت: الَكْوَسُج,َوِإْسَحاقُرَاَىَوْيوبنَُوِإْسَحاقُ٭َتَِْتبنَُو٭َتَِْتُْتٍ

,َسِعْيدٍبنَُوَأْٛتَدُ ارِِميُّ ,َسِعْيدٍبنَُوَأْٛتَدُالدَّ بنَُوَرَجاءُُحَرْيٍث,بنَُواُٟتَسُْتُالرّْبَاِطيُّ

ى, ,َسْلمٍبنَُوُسَلْيَمانُُمَرجَّ َصاِحِفيُّ
َ

,َعْمرٍوبنُنَُوبَ َياا١ت معبدبنَوُسَلْيَمانُالُبَخارِيُّ

 ٜ٘السنجي.

                                       
.ٓٛص,ٛج,سَتاألعالمالذىيب,ٜ٘
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ٓٙابنأيبعاصماٟتديثبلفظ  ٘.

ُدْبُنِبْشرٍثنا َعْنَأيبَسَلَمَة,َعنَأيبأَبُوَبْكٍر,ثنا٤ُتَمَّ ُدْبُنَعْمرٍو, ,ثنا٤ُتَمَّ

قَالَ وَ:ُىَريْ رََة َعَلْيِو اهلُل َصلَّى اللَِّو َرُسوُل قَاَل َسلََّم: ِإْحَدىتَ َفرَّ" َعَلى اْليَ ُهوُد َقِت

- يِتَعَلىَثاَلٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقةً-أَِواثْ َنتَ ُْتِ ".َوَسْبِعَُتِفْرَقًةَوتَ ْفًَتُِقأُمَّ

ترٚتةرواةاٟتديثبلفظابنأيبعاصم  -أ

َعاِصمَأيباِْبنأوال:

ْيَباينّ,أَبُوَبْكٍربُنَأيبَعاِصٍم,َوُىَو:َأٛتَْ اِكبن٥َتَْلٍدالشَّ حَّ دبنَعْمرِوبِنالضَّ

َعِن ْهي َوالن َّ ْعُروف
َ

بِا١ت َواأَلْمر َوالنُّسك َواَٟتِدْيث نَّة السُّ َأْىِل ِمْن الَبْصرَِة, َأْىِل ِمْن

بِالظَّاىِ الَقْوُل َمْذَىَبو وََكاَن تُ رَاب, أَبُو ُهم: ِمن ْ اك, النُّسَّ َصِحَب ْنَكر,
ُ

ثَِقًةا١ت وََكاَن ر,

راً ٔٙ.نبيالًُمَعمَّ

البقيةسبقذكرىم.

                                       
اتحمققالسنة,الشيباينعاصمأيببنبكرأبوٓٙ , )لبنان٤تمد: بَتوتاأللباين , :الطبعةاإلسالميا١تكتب:

 .ٖٗ,صٔ,جٙٙحديثرقم(ٓٓٗٔاألوىل,
 ٖٓٗ.ص,ٖٔج,سَتاألعالمالذىيب,ٔٙ
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ٕٙاٟتاكمالنيسابورياٟتديثبلفظ  ٙ.

ُدْبُن ِو٤ُتَمَّ ٔتَْرَو,ثناأَبُواْلُمَوجَّ يَّارِيُّ َماَأْخبَ َرنَاأَبُواْلَعبَّاِسقَاِسُمْبُنقَاِسٍمالسَّ

ِعيَسى, ْبُن يُوُسُف ثنا , اْلَفزَارِيُّ َعْمرٍو,َعْمرٍو ْبِن ِد ٤ُتَمَّ َعْن ْبُنُموَسى, اْلَفْضُل ثنا

َوَسلََّم: َعَلْيِو اهلُل َصلَّى اللَِّو َرُسوُل قَاَل قَاَل: ُىَريْ رََة, َأيب َعْن َسَلَمَة, أَبُو َثٍِت َحدَّ

يِتَعَلىتَ َفرََّقِتاْليَ ُهوُدَعَلىِإْحَدىَوَسْبِعَُتِفْرَقًة,َوالنََّصاَرىِمْثُلَذِلكَ" ,َوتَ ْفًَتُِقأُمَّ

"َثاَلٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقًة.

ترٚتةرواةاٟتديثبلفظاٟتاكمالنيسابوري  -أ

ْيَسابُورِيّْاْٟتَاِكمِأوال: الن َّ

د دبناهللعبدبن٤ُتَمَّ يبّّْاٟتكمبننعيمبنَٛتَْدَوْيوبن٤ُتَمَّ الطهماينالضَّ

ْيَسابُورِي يفالتصانيفَصاحبالبيعبِاْبناْلَمْعُروفاْٟتَاِكماهللعبدأَبُواْٟتَاِفظالن َّ

َوثلثعْشرينِإْحَدىسنةاألولربيعشهرثَاِلثااِلثْ نَ ُْتِيَ ْومولداَٟتِديثُعُلوم

حَبانْبنَحامتِأيبعلىَٝتَاعوَوأولأَبِيوباعتناءالصغرمناْلعلمَوطلبمائة

قَ ْولوَوقبلَوعدلوجرحكثَتخلقعلىوانتخبَوأَْربَعُتىِإْحدَسنةاْلعرَاقَووصل

ِحيحبالعللومعرفتوعلموَذِلكلسعةيف أيببنَعليّأيبعلىوتفقووالسقيمَوالصَّ
                                       

الكتب:داربَتوت,عطا)لبنانمصطفى:,ٖتقيقالصحيحُتعلىا١تستدرك,النيسابورياٟتاكماهللعبدأبوٕٙ
 .ٕٛٔ,صٔ(,جٜٜٓٔاألوىل,:الطبعة,العلمية
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َماالتصانيفمنَلوَُواتفقَاْلِباَلدمنِإلَْيوِورحلَوَغَت٫تَاالصعلوكيسهلَوأيبُىَريْ رَة

ِحيَحُْتَِٗتْرِيجمنْزءجُألفيبلغَلَعلَّو والشيوخواألبوابوالًتاجموالعللالصَّ

النيسابوريُتوتاريخالصَِّحيَحُْتِومستدركاَٟتِديثُعُلوممعرَفةمثلوآّموعات

ِحيحعلمِإىَلوا١تدخلاأْلَْخَبارمزكىوَكتاب اِفِعيوفضايلاألكليلوَكتابالصَّ الشَّ

دقَالَقوتيَاقَالَمائةَوأَْربعٜتسسنةصفرثامنَوُتويفَّْذِلكغَتِإىَل بن٤ُتَمَّ

دبناهللعبدإٝتاعيلأَبَااإِلَمامَسأَلتاْلَمْقِدِسيطَاِىر َعنّٔراةاأْلْنَصارِي٤ُّتَمَّ

ْيَسابُورِياْٟتَاِكماهللعبدأيب وََكانَقَالََخِبيثرَاِفِضياَٟتِديثيف"ثَِقةفَ َقالَالن َّ

يفالتسننيْظهروََكانَاْلَباِطنيفللشيعةالتعصبَشِديداهللَرَٛتواْٟتَاِكم

ْقِدمي." ٖٙالت َّ

يَّارِيُّثانيا: أَبُواْلَعبَّاِسقَاِسُمْبُنقَاِسٍمالسَّ

بنَأْٛتدبنتْبنمْهديبناْلَقاِسمبناْلَقاِسمواْٝتوالسياري,اْلَعبَّاسأَبُو

الرابعالقرنيفالسٍتالتصوفأعالمومنواٞتماعةالسنةأىلاءعلمأحدسيار,

»السلميالرٛتنعبدأبوعنوقالا٢تجري, أىلمنِعْندىمتكلممنأولَكان:

الذىيبووصفو,«وقتويفِلَساناًاْلَمَشاِيخأحسنوَكانَاأْلَْحَوال,حقائقيفبلدىم

                                       
 .ٜٕ٘,صٖج,بالوفياتالوايفالصفدي,ٖٙ
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»بأنّو ُث,اإِلَماُم,: َحدّْ
ُ

مدنإحدىمرومدينةأىلمنكان,«اِىدالزَّا١ت

ٗٙى .ٕٖٗسنةتويفَّوَرَواُه,اَٟتِديثَكَتبَعا١تاً,َفِقيهاًَكانَتركمنستان,

ُدْبُنَعْمرٍواْلَفزَارِيُّثالثا: ِو٤ُتَمَّ أَبُواْلُمَوجَّ

ْيُخ, ثُاإِلَماُم,الشَّ وِأَبُوَمْرٍو,٤ُتَدّْ َوجّْ
ُ

دُا١ت ,الَفزَارِيُّرٍوَعمْبن٤ُُتَمَّ اللَُّغِويُّ

عَ.اٟتَاِفظُ ٝتَِ ,َوَسْعَدَوْيوِاَٞتْعِد,بنََوَعِليَُّعْثَماَن,بنََعْبَدانَ: بنََوَسِعْيدَالَواِسِطيّْ

رََة,بنََوَسِعْيدَالَفْضِل,بنََوَصَدَقةََمْنُصْوٍر, دِبنُاَٟتَسنُ:َوَعْنوُ.َوأَمثَا٢َتُمُىبَ ي ْ بن٤ُِتَمَّ

,َأيببنُالرَّْٛتَنَِوَعْبدَُحِليٍم, دٍبنَُوَعِليَُّحامتٍِ ,٤ُتَمَّ َنْصرٍَأيببنَُبْكرٍَوأَبُواَٟتِبْييبُّ

ْرَوزِيَّاِن,
َ

ةٌا١ت .َوَٙتَاِنُْتَاثْ َنتَ ُْتَِسَنةَ:تُ ُويفَّْ.َوِعدَّ َ٘ٙومائَ تَ ُْتِ

يُوُسُفْبُنِعيَسىرابعا:

د بن عيسى بن الغسليوسف يف البخاري أخرج ا١تروزي يعقوب أبو ينار

وأيب الفضيل بن و٤تمد موسى بن الفضل عن اٟتديبيةعنو وعمرة والبيوع والصالة

ٙٙ.معاويةقالالبخاريماتسنةتسعوأربعُتومائتُت



                                       
 .ٔٓ٘-ٓٓ٘ص,٘ٔج,سَتاألعالمالذىيب,ٗٙ
 .ٖٚٗ,صٖٔ,جسَتاألعالمالذىيب,٘ٙ
الوليدٙٙ أبو ا١تالكي الباجي أيوب بن سعد خلف اٞتامع,سليمان يف البخاري عنو خرج ١تن والتجريح التعديل

والشؤوناإلسالميةيضاء)ا١تغرب,الدارالباتحمقق:أٛتدلبزار,الصحيح  .ٜٖٕٔص,ٖج(:وزارةاألوقاف
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الَفضلبنُموَسىخامسا:

:وسينانا١تروزيٚٙ,موسىبنالفضلاهلل,عبدأبوالثبتاٟتافظ,اإلمامىو

.مروأعمالمنقرية

.مدةبعدهوعاشا١تبارك,ابنمنأسنفهوومائةعشرةٜتسسنةيفمولده

منوٝتعرحل وعبيدخالد,أيببنوإٝتاعيلواألعمش,عروة,بنىشام:

ومعمرا١تعلم,وحسُتعلقمة,بنعمروبنو٤تمدعراك,بنوخثيمعمر,بناهلل

بنو٭تِتراىويو,بنوإسحاقحجر,بنعلي:عنوحدث.وطبقتهمراشد,بن

و٤تمودغيالن,بنو٤تمودخشرم,بنوعليحريث,بناٟتسُتعماروأبوأكثم,

٭َتَِت.وآخرونآدم,بن سأَلُت وري: الدُّ معُت(وقال بن ٭تي الَفضل)يقصد عن

ٛٙ.بنُموَسىالّسيَناين؟فقال:كانثَِقةً





                                       
.ٖٚ٘,صٚ,جسَتاألعالمالذىيب,ٚٙ
الباجيٛٙ الوليد أيب معُت, بن ٭تِت أقوال اٟتديثموسوعة وعلل والتعديل اٞترح يف عواد, بشار وٖتقيق: ٚتع

 خليل-معروف ٤تمود جهاد خليل, ٤تمد ٤تمود بَتوت: اإلسالم)لبنان, الغرب يدار األوىل, ,الطبعة
 .ٕٙ,صٗ(,جمٜٕٓٓ-ى ٖٓٗٔ
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 حديث معاوية .ٕ
:منتاٟتديث  -أ

عامر أيب عن اٟترازي, عبداهلل بن أزىر حدثٍت قال: عمر, بن صفوان عن

اهلل صلى اهلل رسول إن أال فقال: فينا قام أنو سفيان أيب بن معاوية عن ا٢توزين,

" فقال: فينا قام وسلم آلو و َلُكمَْمنْإنّأالَعليو َعَلىافًتَقُوااْلِكَتابِأْىلِِمنْقَ ب ْ

َوَسْبِعُتََثاَلثٍَعَلىَستَ ْفًَتِقُا١تِّلةََىِذهَِوِإنِّمّلًة,ْبِعُتََوسَثِْنتَ ُْتِ ُعونَثْنَتانِ: يفَوَسب ْ

)اللفظأليبداود(.",اٞتََْماَعةُوىياٞتنةيفَوَواِحَدةٌالّنارِ

غريباٟتديث:  -ب

سبقذكرغريباٟتديث.

حجةاٟتديث  -ت

ا١تستدرك يف اهلل عبد أبو اٟتاكم َىَذاصّححو " َعَلىَصِحيحٌَحِديثٌوقال

األٜٙٮُتَرَّْجاُه",وملَُْمْسِلٍم,َشْرطِ صححو األحاديثوكذلك سلسلة يف لباين

الصراطٓٚ,الصحيحة اقتضاء يف تيمية ابن اإلسالم شيخ صّححو ابنٔٚ,و قال

تيمية:"ىذاحديث٤تفوظمنحديثصفوانبنعمرو,عناألزىربنعبداهلل
                                       

 .ٕٚٔ,صٔ,جا١تستدركالنيسابوري,اٟتاكمٜٙ
ومابعدىا.ٜٚٗص,الصحيحةالسلسلةاأللباين,ٓٚ
 .ٓٙٔ-ٖٛٔص,الصراطاقتضاء,تيميةابنٔٚ
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أيباٟترازي عن منهم:, واحد؛ غَت عنو رواه معاوية؛ عن ٟتي, بن اهلل عبد عامر

"حديثمعاويةإسناده:وقالٕٚأبواليمان,وبقية,وأبوا١تغَتة."وحّسنوابنكثَت

".حسن

ترٚتةرواةاٟتديثّٔذااللفظ  -ث

 َعْمرٍوْبنَُصْفَوانُأوال:

وأبو ودحيم, العجلي, وثَّقو السكسكي, ىرم ابن وابنىو والنسائي, حامت,

سعد,وابنا١تبارك,وغَتىم,وقالالذىيب:"وثقوه",وقالابنحجر:"ثقة."

والتعديل اٞترح كتاب يف الرازي حامت أيب ابن وثقو عمرو بن قالٖٚوصفوان

عمروالرازي: ابن وىو اٟتمصي عمرو بن بن"صفوان اهلل عبد عن روى ىرم بن

رسل,وعنعبدالرٛتنبنجبَتوشريحبنعبيدبسروروىعنأنسبنمالك,م

والوليد الفزاري إسحاق وأبو ا١تبارك ابن عنو روى ٜتَت بن ويزيد سعد بن وراشد

وإٝتاعيلبنعياشوبقيةومبشروأبوحيوةوأبوا١تغَتةوأبواليمانٝتعتأيبيقول

أيب:صفوانبنذلك.ثناعبدالرٛتنأناعبداهللبنأٛتدفيماكتبإيلقالقال

                                       
.ٖٙ-ٖ٘ص,ٔج,البدايةوالنهايةابنكثَت,ٕٚ
الرازيابنأيبحامتٖٚ ,أبو٤تمد ا١تعارفالعثمانية,حيدرآبادالدكن:طبع,)ا٢تنديلاٞترحوالتعد ٣تلسدائرة ة

.ٖٕٗ-ٕٕٗ,صٗ,ج(مٕٜ٘ٔى ٕٔٚٔبَتوت,الطبعة:األوىل,لبنان,–دارإحياءالًتاثالعريب
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بأس. بو ليس عنعمرو معُت بن ٭تِت سألت قال أيب حدثٍت الرٛتن عبد وثنا

دحيما ٝتعت قال أيب حدثٍت الرٛتن عبد وثنا خَتا. عليو فأثٌت عمرو بن صفوان

حريز. وعلى عليو وأثٌت وقدمو عثمان بن حريز من أكرب عمرو بن صفوان يقول:

إبراى بن ٤تمد ثنا الرٛتن عبد بنثنا صفوان يقول: علي بن عمرو ٝتعت قال يم

عن أيب سئل ثقة. عمرو بن صفوان يقول: أيب ٝتعت اٟتديث يف ثبت عمرو

عمروفقال:البأسبو."صفوانبن

"صفوانبنعمرو:ٗٚأماابنحجرالعسقالينفقالعنويفهتذيبالتهذيب

١تازينالصحايببنىرمالسكسكيأبوعمرواٟتمصيروىعنعبداهللبنبسرا

حامت وأبو ودحيم العجلي قال وغَتىم اٟتضرمي عبيد بن وشريح نفَت بن وجبَت

والنسائيثقةزادأبوحامتالبأسبووقالابنسعدكانثقةمأموناوقالأبوزرعة

ابن وذكره ٚتاعة, وٝتي صفوان قال ْتمص أثبت من لدحيم قلت الدمشقي

التمييزلوحديثمنكريفعماربنياسر."حبانيفالثقاتوقالالنسائييف

                                       
العسقالينٗٚ حجر ابن بن التهذ,أٛتد يبهتذيب النظامية:)ا٢تند ا١تعارف األوىلدائرة الطبعة الطبعة: ,,

.ٜٕٗ-ٕٛٗص,ٗ,ح(ٕٖٙٔ
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النبالء أعالم سَت يف الذىيب عنو بن:٘ٚوقال صفوان ىرم,"ىو بن عمرو

اإلماماتحمدث,اٟتافظأبوعمروالسكسكي,اٟتمصي,٤تدثٛتصمعحريزبن

عثمان.قالأٛتد:ليسبوبأس.وقالابنا١تديٍت:كانعند٭تِتالقطانأرفعمن

الر عبد وقال جابر. بن يزيد بن عنوٛتن معُت بن ٭تِت سألت حامت: فأثٌتأبو ,

عليوخَتا.وقالالفالس:ثبتيفاٟتديث.وقالابنسعد:كانثقة,مأمونا.قال

وحريز, صفوان, قال: ؟ ْتمص الثبت من لدحيم: قلت الدمشقي: زرعة أبو

وْتَت,وثور,وأرطاة."

اٟتَْرَازِيُّاهللَِعْبدِْبنُأَْزَىرُثانيا:

منهموثقو وٚتاعة حبان, وابن )يسبالذىيبالعجلي, بالنصب أهتم لكن .

وجهو(. اهلل كرم الثقاتعلي تاريخ كتاب يف العجلي عنو ٙٚقال عبد: بن "أزىر

ثقة." شامي اٟترازي: ٚتيع بن الضعفاءاهلل يف ا١تغٍت يف الذىيب عنو :ٚٚوقال

 َعلّيَرِضياهللَعنُو."َصُدوقلكنوناصيبيَنالمن"

                                       
.ٕٖٛ-ٖٔٛ,صٙج,سَتاألعالمالذىيب,٘ٚ
دارالثقاتتاريخالعجلى,أٛتداٟتسنأبوٙٚ الرياض الطبعةالباز,)السعودية, -ى ٘ٓٗٔاألوىلالطبعة:

.ٜ٘ص,ٔجم(,ٜٗٛٔ
اتحمققالضعفاءيفا١تغٍت,الذىيبالدينمشسٚٚ , الديننورالدكتور: قطر: ( الطبعةثالًتاإحياءإدارةعًت ,

 .٘ٙص,ٔجا٠تامسةوالستُت(
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الثقات يف حبان ابن "ٛٚووثقو قال: اميو الشَّ اْٟترَازِي اهلل َعْبد ْبن اأْلَْزَىر

ْعَمانْبنبشَتروىَعنُوَصْفَوانْبنَعْمروالسْكسِكي ".يرويَعنالن ُّ

عنو التهذيبوتكلم هتذيب كتابو يف العسقالين حجر بن الفضل ٜٚأبو

عبداهللبنٚتيعاٟترازياٟتمصيويقالىوأزىربنسعيد,روىوقال:"أزىربن

بشَت بن والنعمان ا٢توزين عامر وأيب بسر بن اهلل عبد وعن مرسال الداري ٘تيم عن

قال مرة. بن وا٠تليل جعشم بن وعمرو عمرو بن صفوان عنو روى وغَتىم,

وا بنيزيد وأزىر سعيد وأزىربن اهلل بنعبد أزىر مراديالبخاري: مرة نسبوه حد

ىو سعيد بن أزىر أن األثر أىل إمام قول فهذا قلت: حرازي. ومرة ىوزين ومرة

وقال عليا. يسب كان الضعفاء كتاب يف اٞتارود ابن قال وقد اهلل, عبد بن أزىر

ا٠تيل يف كنت قال: أزىر إىل بإسناده ساق مث اٟترازي أزىر ألبغض إين داود: أبو

 بن أنس سبوا فيو."الذين "يتكلمون قال: األزدي عن اٞتوزي ابن وذكر مالك.

بُت الثقات يف حبان ابن وفرق العجلي وثقو وقد مذىبو يف إال يتكلموا مل قلت:

ٓٛ."أزىربنسعيدوأزىربنعبداهلل

                                       
األوىل,:الطبعة,العثمانيةا١تعارفدائرة:الدكنآبادحيدر,ا٢تند)حبانالبنالثقات,التميميحبانبن٤تمدٛٚ

.ٖٛص,ٗج(,ىٖٜٖٔ
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓصهتذيبالتهذيب,العسقالين,ٜٚ
 .ٕ٘ٓصا١ترجعالسابق:ٓٛ



ٜٗ 
 

مل إن وقال: مرة. بن ا٠تليل وعنو ٘تيم عن الراوي اهلل عبد بن أزىر ذكر مث

م أدري فال اٟترازي ىو ا٠تيليكن يف كنت قال اهلل. عبد بن أزىر ذكر مث ىو ن

عنو األشعري سامل بن اهلل عبد طريق من بسنده ذلك وأخرج أنسا سبوا الذين

فجعلالواحدأربعة."

 الدين مشس عنو الكاشفوتكلم يف اهللٔٛالذىيب عبد بن "أزىر أنو: وذكر

عنوعمربنجعثموىوربنٚتيعاٟترازيقيلىوابنسعيدعنعبداهللبنبسر

 ."فضالةوٚتاعةناصيبوفرجبن

ا٢تَْوَزينَُّعاِمرٍأَبُوثالثا:

ُٟتيّ بن اهلل عبد اٟتاء-ىو وفتح الالم والدارقطٍت:"ال-بضم زرعة أبو قال :

ابن وقال "ثقة", الذىيب: وقال وغَتىم, حبان, وابن العجلي, ووثقو بو", بأس

حجر:"ثقة٥تضرم."

ا عنو حجرقال التهذيببن هتذيب ٟتي:ٕٛ,يف بن اهلل أبو"عبد اٟتمَتي

وأيب باٞتابية خطبتو وشهد ا٠تطاب بن عمر عن روى اٟتمصي. ا٢توزين عامر

اليمان أبو ابنو وعنو وغَتىم ومعاوية كرب معدي بن وا١تقدام وبالل ومعاذ عبيدة

                                       
 .ٖٕٔص,الكاشفالذىيب,ٔٛ
.ٖٖٚص,٘جهتذيبالتهذيب,ين,العسقالٕٛ
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الرحيبوأبوسالمعامروراشدبنسعدوأزىربنعبداهللاٟترازيوحيوةبنعمرو

األسودقالالعجليشاميثقةمنكبارالتابعُتوقالابنعمارثقةوقالأبوزرعة

الصحابة تلي اليت العليا الطبقة يف الدمشقي زرعة أبو وذكره بو بأس ال الرازي

روى وقال قلت الثقات يف حبان ابن وذكره اٞتاىلية أدرك فيمن ٝتيع ابن وذكره

وقالالربقاينعنالدارقطٍتالبأسبو."عنوصفوانبنعمرو

الذىيب عنو قال عمر:ٖٛو عن اٟتمصي ا٢توزين عامر أبو ٟتي بن اهلل "عبد

ومعاذوباللوعنوراشدبنسعدوأزىراٟترازيثقة."

بنٟتيبضم:"عبداهللٗٛقالعنوابنحجرالعسقالينيفتقريبالتهذيب

اب ]ويقال: مصغرا وبا١تهملة ثقةالالم اٟتمصي ا٢توزين عامر أبو ٟتي[ بن عامر ن

٥تضرممنالثانية."

ُسْفَيانََأِِبْبنُِمَعاِويَةَرابعا:

 عنو حجرقال التهذيبابن هتذيب بن٘ٛيف سفيان أيب بن معاوية ىو"

أمَت كالب, بن قصي بن مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن حرب بن صخر

                                       
 .ٜٓ٘,صٔج,الكاشفالذىيب,ٖٛ
 .ٜٖٔ,ص,ٔ,جتقريبالتهذيب,العسقالينٗٛ
 .ٕٚٓص,ٓٔ,جهتذيبالتهذيبالعسقالين,٘ٛ
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عب أبو اإلسالم, ملك ىندا١تؤمنُت, ىي وأمو ا١تكي, األموي القرشي الرٛتن, د

بنتعتبةبنربيعةبنعبدمشسبنعبدمنافبنقصي.قيل:إنوأسلمقبلأبيو

 -وقتعمرةالقضاء,وبقيٮتافمناللحاقبالنيب من-صلىاهللعليووسلم

معليووسلصلىاهلل-أبيوولكنماظهرإسالموإاليومالفتح,حدثعنالنيب

,وحدثأيضاعوكتبلومراتيسَتة- -نأختو ,وعنأمحبيبة-أما١تؤمنُت

وعمر, بكر, أيب الُبَخاِريُّ َوانْ َفَرَد َأَحاِدْيَث, أَْربَ َعِة َعَلى َوُمْسِلٌم الُبَخاِريُّ َلُو َوات ََّفَق

بَِأْربَ َعٍة,َوُمْسِلٌمِٓتَْمَسٍة."

ٗتريجاٟتديث   :-ج

وأٛت داود, أبو ا١تسندأخرجو يف العلم,د كتاب يف: "مستدركو" يف واٟتاكم

يف اٟتجة ّٔا تقام أسانيد "ىذه ىريرة: أيب حديث وسياق سياقو بعد وقال

"اإلبانة يف بطة وابن "السنة", يف عاصم أيب وابن اٟتديث", ىذا تصحيح

الكربى":بابذكرافًتاقاألمميفدينهم.
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لفاظاٟتديث:أ  -ح

.ٔ ٙٛداودأبواٟتديثبلفظ 

ثَ َنا َحدَّ اْلُمِغَتَِة, أَبُو ثَ َنا َحدَّ قَااَل: ٭َتَِْت, ْبُن ُد َو٤ُتَمَّ َحْنَبٍل, ْبُن َأْٛتَُد ثَ َنا َحدَّ

قَاَل: ٨َتَْوُه َصْفَواُن, َثٍِت َحدَّ قَاَل: بَِقيَُّة, ثَ َنا َحدَّ ُعْثَماَن, ْبُن َعْمُرو ثَ َنا وَحدَّ َصْفَواُن,

َثٍِتأَْزَىُرْبنُ ,َعْنَأيبَعاِمٍرا٢ْتَْوَزينّْ,َعْنُمَعاِويََةْبِنَأيبُسْفَياَن,َحدَّ َعْبِداللَِّواٟتَْرَازِيُّ

َرُسوَلاللَِّوَصلَّىاهلُلَعَلْيِوَوَسلََّمقَاَمِفيَنافَ َقاَل:"َأاَلِإنَّ أَنَُّوقَاَمِفيَنافَ َقاَل:َأاَلِإنَّ

َأىْ ِمْن َلُكْم قَ ب ْ اْلِملََّةَمْن َىِذِه َوِإنَّ ِملًَّة, َوَسْبِعَُت ثِْنتَ ُْتِ َعَلى افْ تَ َرقُوا اْلِكَتاِب ِل

َوِىَي اْٞتَنَِّة, يف َوَواِحَدٌة النَّاِر, يف ُعوَن َوَسب ْ ثِْنَتاِن َوَسْبِعَُت: َثاَلٍث َعَلى َستَ ْفًَتُِق

 َحِدي»اٞتََْماَعُة يف َوَعْمٌرو ٭َتَِْت, اْبُن ثَ ْيِهَمازَاَد َٕتَاَرى« أَقْ َواٌم يِت أُمَّ ِمْن َسَيْخرُُج َوِإنَُّو

".ِِّْٔمتِْلَكاأْلَْىَواُء,َكَمايَ َتَجاَرىاْلَكْلُبِلَصاِحِبوِ

ترٚتةرواةاٟتديثبلفظأيبداود  -أ

َٚٛداُودََأيبأوال:

سبقذكره.

                                       
 .ٜٚ٘ٗرقمح,ٜٛص,ٗج,داودأيبسنن,داودأبوٙٛ
.ٕٗٓص,سَتاألعالمالذىيب,ٚٛ
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َأْٛتَُدْبُنَحْنَبلٍثانيا:

بناهللعبدبنإدريسبنأسدبنىاللبنحنبلبن٤تمدبنأٛتدىو

بنعكابةبنثعلبةبنذىلبنشيبانبنمازنبنقاسطبنعوفبنأنس

بندعميبنأقصىبنىنببنقاسطبنوائلبنبكربنعليبنصعب

النبتبنٛتلبنا٢تميسعبنعدنانبنمعدبننزاربنربيعةبنأسدبنجديلة

الشيبايناهللعبدأبو-السالمعليهما-ا٠تليلإبراىيمبنإٝتاعيلبنقيداربن

يفالبيهقيبكرأبوالكبَتاٟتافظنسبوساقىكذاالبغدادي,مثا١تروزيمث

صاحباٟتاكماهللعبدأيباٟتافظشيخوعنأٛتدمناقبيفٚتعوالذيالكتاب

.ا١تستدرك

قالأٛتداإلمامبنصاحلعنوروى يلكتابيفبالنسىذاأيبرأى:

فقال النسبينكروملبو؟تصنعوما: قالوا. ٛتلوىومرومنأبوهبووقدم:

ابنوىوأبوهوتويف.ومائةوستُتأربعسنةمناألولربيعيفبغداديفأموفوضعتو

عشرالثايناٞتمعةيومحنبلبنأٛتداهللعبدأبووتويف.أموفكفلتوسنُت,ثالث
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سنة,وسبعونسبعالعمرمنولوومائتُت,وأربعُتإحدىنةسمناألولربيعمن

ٛٛ.اهللرٛتو

دِ:ثالثا ٭َتيَبن٤ُِتمَّ

ىلي,ُذَؤيب,بنفارسبنخالدبناهللَعبدبن٭َتَِتبن٤ُتَمد َعبدأَبوالذُّ

.اٟتافظاإلمام,النَّيَسابُوري,اهلل,

َمنصوربنَسعيدقال َمعُتبنلَيحَِتقلتُ: الزُّىري؟حديثٕتمعالملَِ:

ٜٛ.الزُّىريحديثَٚتع٭َتَِتبن٤ُتَمدكفانا:فقال

اْلُمِغَتَةِأَبُو:رابعا

اهلل,عبدأبو:ويقالعيسى,أبواألمَت.معتببنمسعودبنعامرأيبابن

وقيل ٤تمدأبو: ,الرضوانبيعةشهدوا١تكيدةالشجاعةأويلالصحابةكبارمن.

ٜٓ.القادسيةيوم:وقيلالَتموك,يومعينوذىبتمهيبا,الطوارجالكان

 البقيةسبقذكرىم.

                                       
.ٖٓٛ,صٓٔ,جوالنهايةالبدايةكثَت,ابنٛٛ
ؤسسة:)لبنان,بَتوتالكمالهتذيبا١تزي,اٟتجاجأبوعبدالرٛتنالزكيبنيوسفٜٛ األوىل,الرسالة,الطبعةم

 .ٕ٘ٙ,صٕٙ(جٜٓٛٔ–ٓٓٗٔ
.ٕٕص,سَتاألعالمالذىيب,ٜٓ
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ٜٔاإلمامأٛتدبنحنبلاٟتديثبلفظ  ٕ.

اهلِل َعْبِد ْبُن أَْزَىُر َثٍِت َحدَّ قَاَل: َصْفَواُن, ثَ َنا َحدَّ قَاَل: اْلُمِغَتَِة, أَبُو ثَ َنا َحدَّ

,قَاَلأَبُواْلُمِغَتَِة,,ا٢ْتَْوَزينُّ ,َعْنَأيبَعاِمٍرَعْبِداهلِلْبِنٟتَُيٍّ يفَمْوِضٍعآَخَر:اٟتَْرَازِيُّ

َرُسوَل َصلَّىالظُّْهِر,فَ َقاَلِإنَّ َةقَاَمِحَُت اَقِدْمَناَمكَّ ُمَعاِويََة,فَ َلمَّ َمَع قَاَل:َحَجْجَنا

ا َأْىَل "ِإنَّ قَاَل: َوَسلََّم َعَلْيِو اهلُل َصلَّى اهلِل ثِْنتَ ُْتِ َعَلى ِديِنِهْم يف افْ تَ َرقُوا ْلِكَتابَ ُْتِ

 ِملًَّة َوَسْبِعَُت َثاَلٍث َعَلى َستَ ْفًَتُِق َة اأْلُمَّ َىِذِه َوِإنَّ ِملًَّة, اأْلَْىَواَء,-َوَسْبِعَُت يَ ْعٍِت:

َسَيْخرُجُ َوِإنَُّو اٞتََْماَعُة, َوِىَي َواِحَدًة, ِإالَّ النَّاِر يف ِِّْٔمُكلَُّها َٕتَاَرى أَقْ َواٌم يِت أُمَّ يف

 ِإالَّ َمْفِصٌل َواَل ِعْرٌق ِمْنُو َقى يَ ب ْ اَل ِبَصاِحِبِو, اْلَكْلُب يَ َتَجاَرى َكَما اأْلَْىَواُء تِْلَك

".َدَخَلوُ

ترٚتةرواةاٟتديثبلفظاإلمامأٛتدبنحنبل  -أ

الكلسبقذكرىم.

                                       
ٜٔ الشيباين, عبداهلل أبو حنبل بن حنبلأٛتد بن أٛتد اإلمام ,مسند األرنؤوط شعيب مرشد,-اتحمقق: عادل

القاىرة)مص,وآخرون ر, مؤسسة : الرسالة, األوىل, ٕٔٗٔالطبعة: صٕٛ,ج(مٕٔٓٓ-ى  ,ٖٔٗ,
 .ٖٜٚٙٔحديثرقم
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.ٖ ٕٜاٟتاكماٟتديثبلفظ 

َواْلَعبَّاُسفََأْخبَ َرنَا اْلَقاِضي, ِإْسَحاَق ْبُن ِإْٝتَاِعيُل ثنا اْلَعْدُل, َٛتَْشاَذ ْبُن َعِليُّ ُه

اللَِّو َعْبِد ْبُن َكِثَُت َثٍِت َحدَّ أَُوْيٍس, َأيب ْبُن ِإْٝتَاِعيُل ثنا قَااَل: , اأْلَْسَفاِطيُّ اْلَفْضِل ْبُن

أَ َعْن َزْيٍد, ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمرِو اللَِّوْبِن َرُسوِل َحْوَل قُ ُعوًدا ُكنَّا قَاَل: ِه, َجدّْ َعْن بِيِو,

 فَ َقاَل: َمْسِجِدِه, يف َوَسلََّم َعَلْيِو اهلُل ْعِل"َصلَّى الن َّ َحْذَو َلُكْم قَ ب ْ َمْن َسَنَن لََتْسُلُكنَّ

 َوِإْن ٌر, َفِشب ْ رًا ِشب ْ ِإْن َأْخِذِىْم ِمْثَل َولََتْأُخُذنَّ ْعِل, فَ َباٌع,بِالن َّ بَاًعا َوِإْن َفِذرَاٌع, ِذرَاًعا

ُموَسى َعَلى افْ تَ رََقْت ِإْسرَائِيَل َبٍِت ِإنَّ َأاَل ِفيِو, َدَخْلُتْم َضبٍّ ُجْحَر َدَخُلوا َلْو َحىتَّ

َوَٚتَاَعتُ هُ ْساَلُم اإْلِ َواِحَدٌة ِفْرَقٌة ِإالَّ َضالٌَّة ُكلَُّها ِفْرَقًة َوَسْبِعَُت ِإْحَدى َوِإن ََّهاَعَلى ْم,

َواِحَدٌة ِفْرَقٌة ِإالَّ َضالٌَّة ُكلَُّها ِفْرقًَة َوَسْبِعَُت ِإْحَدى َمْرمَيََعَلى اْبِن ِعيَسى َعَلى افْ تَ رََقْت

فِ ِإالَّ َضالٌَّة ُكلَُّها ِفْرَقًة َوَسْبِعَُت اثْ َنتَ ُْتِ َعَلى َيُكونُوَن مُثَِّإن َُّهْم َوَٚتَاَعتُ ُهْم, ْساَلُم ْرَقٌةاإْلِ

ْساَلُمَوَٚتَاَعتُ ُهْم. "َواِحَدٌةاإْلِ

بلفظاٟتاكمترٚتةرواةاٟتديث  -أ

ْيَسابُورِيّْاْٟتَاِكمِأوال: الن َّ

سبقذكره.

                                       
 .ٕٕٓ,صٔ,ج٘ٗٗحديثرقم,ا١تستدركاٟتاكم,ٕٜ
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 اْلَعْدلَُٛتَْشادٍْبنَُعِليُّثانيا:

اٟتسنأبونيسابورشيخاإلماماٟتافظالثقةالعدلنصر,بنسختويوابن

.يفالتصانصاحب,النيسابوري

فقالاٟتاكمذكره ومائتُتوٜتسُتٙتانسنةولد: الفضلبناٟتسُتٝتع.

.الشعراين٤تمدبنوالفضلا١تفسر,

بنإبراىيمؤّمذانمنده,بن٤تمدمنفسمعوسبعُت,سبعسنةيفوحج

العالف,أيوببن٭تِتؤتكةوطبقتو,أسامة,أيببناٟتارثوببغدادديزيل,

بطوسوٝتعالقاضي,إٝتاعيلوعنعنو,وأكثرعزيز,العبدبنوعلي "ا١تسند"

ٖٜ.ىؤالءوأقراناٟتافظ٤تمدبن٘تيممن

القاِضيِإسحاقبنِإٝتاِعيلُثالثا:

بنإسحاقبنإٝتاعيلإسحاق,أبواإلسالمشيخاٟتافظ,العالمة,اإلمام

البصري,موالىماألزدي,درىمبنزيدبنٛتادالبصرة٤تدثبنإٝتاعيل

.التصانيفوصاحببغدادقاضيا١تالكي,

.الصغرمنبالعلمواعتٌتومائةوتسعُتتسعسنةمولده

                                       
.ٜٜٖ,ص٘ٔج,سَتاألعالمالذىيب,ٖٜ
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منوٝتع وعبدوالقعنيب,إبراىيم,بنومسلماألنصاري,اهللعبدبن٤تمد:

بنوسليمانأويس,أيببنوإٝتاعيلمنهال,بنوحجاجالغداين,رجاءبناهلل

وقالونالزىري,مصعبوأيبمسرىد,بنومسدداٟتماين,و٭تِتوعارم,حرب,

.نافعْترفعليووتالعيسى,

بنعليعناٟتديثوصناعةوطائفة,ا١تعذل,بنأٛتدعنالفقووأخذ

الفقويفعصرهأىلوفاقا١تديٍت, عنوروى. صاعد,وابنالبغوي,القاسمأبو:

الصفاروإٝتاعيلوالنجاد, بنواٟتسنالشافعي,بكروأبوزياد,بنسهلوأبو؛

ٜٗ.كثَتوعددالربّٔارياٟتسنبن٤تمدْتروأبوكيسان,بن٤تمد

اْلَفْضلِْبنُرابعا:اْلَعبَّاسُ اأْلَْسَفاِطيُّ

بناهللعبدبنأٛتدشيخوترٚتةيفكمااألسفاطيىوالفضلبنالعباس

منيونس يفالصفديترٚتووقد".الكمالهتذيب" بالوفياتوايفال" فقال

.البصرياألسفاطيالفضلبنالعباس(البصرياألسفاطي):اهللرٛتو

ٜ٘ومائتُت.وٙتانُتثالثسنةتويفاٟتديث,حسنصدوقاوكان:وقال

                                       
 .ٖٓٗج,صٖٔا١ترجعالسابق,ٜٗ
ٜ٘ الوادعي, ىادي بن ا١تستدركمقبل يف اٟتاكم مرجال صنعاء: )اليمن: األثرية صنعاء جٕٗٓٓكتبة ,ٔم(,

ٔٗٗص
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أَُوْيٍسَأيبْبنُخامسا:ِإْٝتَاِعيلُ

الصدوقاٟتافظاإلمامعامر,أيببنمالكبنأويسبناهللعبدبناهللعبد

.أويسأيببناٟتميدعبدبكرأيبأخوا١تدين,األصبحياهللعبدأبو

بنأٛتدعليوتال,وفاةتالمذتوآخرفكاننافع,علىوجودهالقرآنقرأ

.وغَتها١تصريصاحل

عنوحدث وعبدأنس,بنمالكوخالوبكر,أيبوأخيواهلل,عبدأبيو:

بنوسليمانأنس,صاحبورداننبوسلمةا١تاجشون,بناهللعبدبنالعزيز

عوف,بنعمروبناهللعبدبنوكثَتحبيبة,أيببنإٝتاعيلبنوإبراىيم,بالل

.وعدةالزناد,أيببنالرٛتنوعبد

,بواسطةوالقزويٍتوالًتمذيوأبوداودمسلممثومسلم,البخاري:عنوحدث

بنو٤تمدالدارمي,دسعيبنوعثمان,السلمييوسفبنوأٛتدصاحل,بنوأٛتد

ٜٙ.سواىموخلقالشعراين,٤تمدبنوالفضلالًتمذي,إٝتاعيل

اللَّوَِعْبدِْبنُسادسا:َكِثَتُ

                                       
.ٕٜٖ,ص:ٓٔج,سَتاألعالمالذىيب,ٜٙ
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َزين,
ُ

ىوَكِثَُتْبُنَعْبِداللَِّوْبِنَعْمرِوْبِنَعْوِفْبِنَزْيٍدبنِملَحة,الَيشُكري,ا١ت

َدين
َ

ٜٚ.ا١ت

َمع بن ٭َتَِت ٝتعُت وري: الدُّ بنقال َعمرو بن اهلل َعبد بن َكثَت يَقول: ُت,

ٞتدّْ َدين,
َ

ا١ت َعوف اٟتديث. ضعيُف وكثٌَت صحبٌة, بنه ٭َتَِت قال وري: الدُّ وقال

َمعُت:حديثَكثَتبنَعبداهللبنَعمروبنَعوف,ليسىوبشيٍء.

بن َعمرو بن َعبداهلل بن َكثَت َمعُت: بن لَيحَِت قلُت اٞتُنيد: ابن َعوفوقال

بشيٍء. ليس قال: َزين,
ُ

َزين,-ا١ت
ُ

ا١ت اهلل َعبد بن َكثَت لَيحَِت: قلُت ارِمي: الدَّ وقال

بشيٍء. ليس فقال: ىو؟ َكثَتكيف عن وُسئل َمعُت, ابن ٝتعُت ٤ُترز: ابن وقال

َزين؟قال:ليسبشيٍء.
ُ

وقالابن٤ُترز:ٝتعُت٭َتَِت,وقيللو:َكثَت-بنَعبداهللا١ت

زَ ضعيٌف,بن أَيًضا ِملَحة, بن اهلل َعبد بن وكثَت ضعيٌف, نعم, قال: َمَديٌن؟ يد,

كال٫تا,ولكنذاكخٌَتمنىذا.

َزين,حديثو
ُ

َمعُتيَقول:َكثَتبنَعبداهللا١ت قالابنَأيبَمرمَي:َٝتعُت٭َتَِتبن

بداهلل,َمَديٌنوقالُمعاويةبنصاِلح,عن٭َتَِت:َكثَتبنعَليسبشيٍء,واليكتب.

ضعيٌف.

                                       
وعةأقوال٭تِت,أيبالوليدالباجيٜٚ .ٓٛ,صٗ,جموس
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ٜٛابنأيبعاصماٟتديثبلفظ  ٗ.

َعِن َعْمرٍو, ْبِن َصْفَواَن َعْن َعيَّاٍش, ْبُن ِإْٝتَاِعيُل ثنا اٍر, َعمَّ ْبُن ِىَشاُم ثنا

َعْنُمَعاِويََة,قَاَل:قَالَ , َرُسوُلاأْلَْزَىِرْبِنَعْبِداللَِّو,َعْنَأيبَعاِمٍرَعْبِداللَِّوْبِنٟتَُيٍّ

َةَستَ ْفًَتُِقَعَلىِإْحَدىَوَسْبِعَُتِفْرَقًة,ُكلَُّها"اللَِّوَصلَّىاهلُلَعَلْيِوَوَسلََّم: َىِذِهاأْلُمَّ ِإنَّ

َواِحَدًة,َوِىَياٞتََْماَعُة. "يفالنَّاِرِإالَّ

عاصمأيبابنبلفظترٚتةرواةاٟتديث  -أ

الكلسبقذكرىم.

ٜٜبطةابناٟتديثبلفظ  ٘.

َشِبيٍب, ْبُن اٟتَُْسُْتُ ثَ َنا َحدَّ قَاَل: اُد, النَّجَّ ُسَلْيَماَن ْبُن َأْٛتَُد َبْكٍر أَبُو ثَ َنا َحدَّ

ثَ َناَصْفَواُن ثَ َناِإْٝتَاِعيُلْبُنَعيَّاٍش,قَاَل:َحدَّ اٍر,قَاَل:َحدَّ ثَ َناِىَشاُمْبُنَعمَّ قَاَل:َحدَّ

اأْلَْزىَ َعِن َعْمرٍو, َأيبْبُن ْبَن ُمَعاِوَيَة َع ٝتَِ أَنَُّو ا٢ْتَْوَزينّْ, َعاِمٍر َأيب َعْن اللَِّو, َعْبِد ْبِن ِر

ْبُن َأْٛتَُد ثَ َنا َحدَّ قَاَل: , اْلَعْبِسيُّ ُعْثَماَن ْبُن ُد ٤ُتَمَّ ثَ َنا َوَحدَّ َبْكٍر: أَبُو قَاَل ُسْفَياَن,

                                       
.ٖٖص,ٔج,٘ٙرقمحديث,السنةالشيباين,أبوبكرٜٛ
اتحمقالكربىاإلبانةالعكربي,َبطَّةبابنا١تعروفالُعْكرَبياهللعبيداهللعبدأبوٜٜ ق, منرضا: و٣تموعة معطي

اتحمققُت
 .ٖٓٚص,ٔج,ٕٙٙرقمحديث(ٜٜٗٔوالتوزيع,للنشرالرايةدار:)السعودية,الرياض
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ْبنُ َبْكِر أَبُو ثَ َنا َحدَّ قَاَل: ْبِنيُوُنَس, اللَِّو َعْبِد َعْن ُعبَ ْيَدَة, ْبِن ُموَسى َعْن َعيَّاٍش,

َرُسوَلاللَِّوَصلَّىاللَُّوَعَلْيِوَوَسلََّم يًعا:ِإنَّ ُعبَ ْيَدَة,َعْنبِْنِتَسْعٍد,َعْنأَبِيَها,قَااَلٚتَِ

مِ َوَسْبِعَُت ِإْحَدى َعَلى افْ تَ َرَقْت ِإْسرَائِيَل َبٍِت ِإنَّ قَاَل: َواللََّيايلَ اأْلَيَّاُم َتْذَىَب َوَلْن لًَّة,

َواِحَدًةَوِىَياٞتََْماَعُة. َهايفالنَّاِرِإالَّ يِتَعَلىِمْثِلَهاَأاَلوَُكلُِّفْرَقٍةِمن ْ تَ ْفًَتَِقأُمَّ َحىتَّ









بطةابنبلفظترٚتةرواةاٟتديث  -أ

أوال:ابنبطة

بناهللعبيداهلل,عبدأبوالعراقشيختحمدث,االفقيوالعابدالقدوة,اإلمام

كتابمصنفبطة,ابناٟتنبلي,العكربيٛتدانبن٤تمدبن٤تمد اإلبانة"

.٣تلداتثالثيف"الكربى

بكروأيبالباغندي,بنذروأيبصاعد,وابنالبغوي,القاسمأيب:عنروى

وأيب٥تلد,بنو٤تمداملي,اتحموالقاضيالوراق,وإٝتاعيلالنيسابوري,زيادبن

الكهولةيفورحلالعكربيثابتبنأٛتدبنو٤تمداٟتافظ,نصربنأٛتدطالب
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ْتمص,الصفارعبيدبنأٛتدومنبدمشق,العقبأيببنعليمنفسمع

.وٚتاعة

عنوحدث اهللوعبيداألصبهاين,نعيموأبوالفوارس,أيببنالفتحأبو:

وأبوالربمكي,إسحاقوأبوالعتيقي,٤تمدبنوأٛتداألزجي,العزيزوعبداألزىري

وأخروآخرون,السعدي,عيسىبنأٛتدبن٤تمدالفضلوأبواٞتوىري,٤تمد

.البسريبنأٛتدبنعليباإلجازةعنوروىمن

العكربيعليبنالواحدعبدقال غَتىميفوالاٟتديثشيوخيفأرمل:

ٓٓٔ.اهللٛتوربطةابنمنىيئةأحسن

ثانيا:أبوبكرأٛتدبنسليمانالنجاد

بنسلمانبنأٛتدبكرأبوالعراقشيخا١تفيت,الفقيواٟتافظاتحمدثاإلمام

.ومائتُتوٜتسُتثالثسنةولد.النجاداٟتنبليالبغداديإسرائيل,بناٟتسن

بنوأٛتد-أصحابوخا٘تةوىوإليو,ارٖتل-السجستاينداودأباٝتع

وىاللالربيت,٤تمدبنوأٛتدمكرم,بنواٟتسنطالب,أيببنو٭تِتمالعب,

بنبكروأباجهور,بنويزيدالقاضي,وإٝتاعيل-إليووارٖتل-الرقيالعالءبن

                                       
.ٖٓ٘,صٙٔج,سَتاألعالمالذىيب,ٓٓٔ
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ا١تلكوعبدوالكدٯتي,أسامة,أيببنواٟتارثاٟتريب,وإبراىيم,القرشيالدنياأيب

الطيالسيعثمانأيببنوجعفرالًتمذي,لإٝتاعيبنو٤تمدالرقاشي,٤تمدبن

وصنف,كثَتاوخلقامطينا,اهللعبدبنو٤تمدموسى,بنوبشرا١تثٌت,بنومعاذ

.السننيفكبَتاديوانا

عنوحدث شاىُت,وابنالفقيو,العزيزعبدبكروأبوالقطيعي,بكرأبو:

الفرات,بناٟتسنوأبوالرقي,يوسفبن٤تمدبكروأبومنده,وابنوالدارقطٍت,

بشران,بناٟتسُتوأبورزقويو,وابناٟتاكم,اهللعبدوأبوا٠تطايب,سليمانوأبو

عقيلوابنشاذان,بنعليوأبومردويو,بنبكروأبوا٠ترقي,القاسموأبو

.كثَتوعددبشران,بنالقاسموأبوالباوردي,

الطربيإسحاقأبووقال علىليلةكلويفطرىر,الديصومالنجادكان:

بتلكواكتفىبرغيفو,تصدقاٞتمعةليلةكانفإذالقمة,منوفيًتكرغيف,

ٔٓٔاللقم.

ا١تعمريَشِبيٍبْبنُثالثا:اٟتَُْسُْتُ

                                       
 .ٕٛ,صٕٔا١ترجعالسابق:جٔٓٔ
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علي أبو العراق ٤تدث البارع, آّود, اٟتافظ, بناإلمام, علي بن اٟتسن  ,

تُت.شبيبالبغداديا١تعمري.ولديفحدودسنةعشرومائ

,,وخلفبنىشاما١تديٍت,وعليبنٝتع:شيبانبنفروخ,وأبانصرالتمار

سعيد بن وسويد اٞتبار, عبد بن وسعيد خالد, بن ووىدبة ا١تغلس,, بن جبارة

,وٚتعوصنفوتقدم.وعيسىبنزغبة,ودحيما,وطبقتهمبالشامومصروالعراق

زياد بن سهل وأبو النجاد, بكر أبو : عنو القاضيحدث كامل بن وأٛتد ,,

قانع وأٛتوابن ا١تفيد, أٛتد بن و٤تمد التمار, عيسى بن الطربايند القاسم وأبو ,,

وخلق.

باٟتفظ ويوصف بالفهم, يذكر العلم, أوعية من كان ا٠تطيب ويفقال ,

حديثوغرائبوأشياءينفردّٔا.

ال وكانت ىارون, بن موسى جرحو حافظ, صدوق : الدارقطٍت عداوةقال

,مثإنوتركروايتها.أحاديثأخرجأصولؤّا,وكانأنكرعليوبينهما

وقالعبداناألىوازي:مارأيتصاحبحديثيفالدنيامثلا١تعمري.

ا١تعمر يف تكلمت حىت سنتُت اهلل استخرت : ىارون بن موسى ي,وقال

افًتقنا وما الشيوخ, عن معو كتبت أين اوذلك تلك رأيت فلما قلتحاديثأل, ,:

ّٔا أتى أين ٛتدان؟من بن عمرو أبو رواىا عنو! اٞتنابذي طاىر أيب عن ,. مث
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اٞتنابذي ا١تعمرقال كان يقول: االنتخابي ٢تم أتوىل كنت حديث: مر فإذا ,

,فسألتوعنو.,قصدتالشيخوحديغريب

الغرائب بتلك ينتفع ومل قصده, بنقيض فعوقب : شرا,قلت إليو جرت بل ,

الفقبحاهللالشر.قالابنعقدة:س ألتعبداهللبنأٛتدعنا١تعمري,فقال:

.-يعٍتا١تراسيل-,ولكنأحسبأنوصحبقومايوصلونيتعمدالكذب

قالاٟتاكم:ٝتعتاٟتافظأبابكربنأيبدارميقول:كنتببغداد١تاأنكر

,مرىمإىليوسفالقاضي,وأهنىأثموسىبنىارونعلىا١تعمريتلكاألحادي

أن بينهمابعد توسط القاضي إٝتاعيل ىارونكان بن موسى فقال ىذه, :

,البدمنإخراجاألصولّٔا.فقالا١تعمري:قدأحاديثشاذةعنشيوخثقات

إ٪تا عليو, أعلم ال ثقة شيخ عند غريبا حديثا رأيت إذا كنت أين عاديت من عرف

ٕٓٔفظو,فالسبيلإىلإخراجاألصولّٔا.قرأمنكتابالشيخوأحاكنت

اٍرْبنُِىَشامُرابعا: َعمَّ

الشام,أىلعاملا١تقرئ,العالمةاٟتافظاإلمامأبان,بنميسرةبننصَتابن

.دمشقخطيبالظفري,:ويقالالسلمي,الوليدأبو

                                       
 .ٗٔ٘-ٕٔ٘,صٖٔا١ترجعالسابق:جٕٓٔ



ٙٚ 
 

.ومائةوٜتسُتثالثسنةولدت:قالالباغندي,عنونقل

منوٝتع أيببنالرٛتنوعبدالز٧تي,ومسلمقصة,معولوو٘تتمالك,:

بنواثلةصاحبا٠تطابأيبومعروفاألطرابلسي,بن٭تِتبنومعاويةالرجال,

القرظي,عماربنسعدبنالرٛتنوعبدزياد,بنوىقلٛتزة,بنو٭تِتاألسقع,

,البهراينيحملبنواٞتراحقضاعة,بنورفدةعطية,بنورديحعياش,بنوإٝتاعيل

بنوحفصأسلم,بنزيدبنالرٛتنوعبدإٝتاعيل,بنوحامتعبيد,بنوالبخًتي

بنوسعدالسعدي,بدربنوالربيعا٠تشٍت,٭تِتبنواٟتسنا١تقرئ,سليمان

القاضي,العزيزعبدبنوسويد٭تِت,بنوسعدانا١تقربي,سعيدأيببنسعد

يونس,بنوعيسىمسلم,بنلوليدواإسحاق,بنوشعيبخالد,بنوصدقة

بنوحرملةسويد,بنوأيوب٘تيم,بنوأيوبأعُت,بنوإبراىيمالوليد,بنوبقية

,البزازعمربنوحفص,ا٠تشنيُتعليبنومسلمة٭تِت,بنواٟتسنالعزيز,عبد

ٖٓٔ.الكليبالرٛتنعبدبنوٛتادالثقفي,ىشامبنواٟتكم

يَّاشٍعَْبنُِإْٝتَاِعيلُخامسا:

                                       
.ٕٔٗ:ص,ٔٔج:سابقالرجعا١تٖٓٔ
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اٟتمصيأبوعتبةاألعالم,بقيةالشام,٤تدثاإلمام,اٟتافظسليمابن

.ومائةٙتانسنةولد.موالىمالعنسي,

بناهللوعبداأل٢تاين,زيادبنو٤تمدا٠توالين,مسلمبنشرحبيل:منوٝتع

أيبسننيفوىوذلكصحإننفَت,بنجبَتبنالرٛتنوعبدالبهراين,دينار

,ا٠تثعميالرٛتنعبدبنوأسيدالعنسي,عطيةبنو٘تيمزرعة,بنوضمضم,داود

بنوحريزيزيد,بنوثورالطائي,صاحلبنوحبيبوالزبيدي,سعد,بنوْتَت

بنوصفواناٟتضرمي,بسربناهللوعبدحيوة,بنرجاءبنوعاصمعثمان,

الشاميُتمنوخلقالكناين,سليمبنوسليمانعجالن,بنوثابتعمرو, إىل.

ربيعةبنضمرةعنفَتويينزلأن عنأيضاوروى. بنوسهيلأسلم,بنزيد:

بناهللوعبدحسُت,أيببنالرٛتنعبدبناهللوعبدطوالة,وأيبصاحل,أيب

بنو٭تِتعروة,بنوىشامعقبة,بنوموسىغزية,بنوعمارةخثيم,بنعثمان

فيهموىو.والعراقيُتاٟتجازيُتمنوخلقليم,سأيببنوليثجريج,وابنسعيد,

.اهللشاءإنيتقنو,أنويكادحديثهم,٭تفظفإنوبلده,أىلٓتالفالغلطكثَت

وجاللةاتباع,سنةصاحبالديانة,متُتاللهجة,صادقالعلم,ْتورمنوكان

ووقار.
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عنوحدث شيوخو,منوىمواألعمش,الثوري,وسفيانإسحاق,ابن:

قبلو,ماتواوٚتاعةأعُت,بنوموسىا١تنقري,األغربنوأبيضسعد,بنالليثو

,ىارونبنويزيدفضالة,بنوفرجمسلم,بنوالوليدا١تبارك,وابنالوليد,بنوبقية

اٞتماىروأبومنصور,بنوسعيداليمان,وأبوشريح,بنوحيوة٤تمد,بنوحجاج

,وأبومسهرموسى,بنواٟتكمخارجة,بنموا٢تيث٤تمد,بنومروانالكفرسوسي,

عبيد,وأبوالبيكندي,سالمبنو٤تمدبكر,أبووأخوهشيبة,أيببنوعثمان

عرفة,بنواٟتسناتحماريب,عبيدبنو٤تمدمعُت,بنو٭تِتالسري,بنوىناد

.سواىموأممالتميمي,٭تِتبنو٭تِتاٟتمصي,سعيدبنعثمانبنوعمرو

أحولكان:خيثمةأبووقال.عنسموىلعياشبنإٝتاعيل:عُتمابنقال

ا١تقدميأٛتدبن٤تمدوقال أزرقكان: ا٠تطيبوقال. علىبغدادقدم:

ٗٓٔكثَتا.ببغدادوروىالكسوة,خزانةفوالها١تنصور,

دُ ُعْثَمانَْبنُسادسا:٤ُتَمَّ اْلَعْبِسيُّ

.الكويفيالعبسجعفرأبوا١تسنداٟتافظاإلمام

                                       
 .ٖٖٔ:ص,ٛا١ترجعالسابق,جٗٓٔ
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وعميوأباه,ٝتع بنوعليالَتبوعي,يونسبنوأٛتدوالقاسم,بكر,أبا:

والعالءاٟتارث,بنومنجاباألشعثي,عمروبنوسعيداٟتماين,و٭تِتا١تديٍت,

.سواىموخلقاوىنادا,كريب,وأبااٟتنفي,عمروبن

وعنو دارم,أيببنواا٠تلدي,وجعفروالنجاد,السماك,وابنصاعد,ابن:

بنعليوأبوالناقد,٤تمدبنوسعدالشافعي,بكروأبوا٠تطيب,وإٝتاعيل

.وخلقواإلٝتاعيلي,الدقاق,عبيدبنواٟتسُتالطرباين,القاسموأبوالصواف,

أوعيةمنوكان.منونالوابل؛حظايرزقوملكبَت,تاريخولووصنف,وٚتع

٘ٓٔ.ثقة:جزرةصاحلوقال.العلم

يُوُنسَْبنَُأْٛتَدُابعا:س

التميمييونسبناهللعبدبنأٛتداهلل,عبدأبواٟتافظاٟتجةإلماما

.ٗتميناومائةوثالثُتاثنتُتسنةيفمولده.ٗتفيفاجدهإىلينسبالكويفالَتبوعي

وسفيانذئب,أيبابنومنالَتبوعي,قيسبناهللعبدبنيونسجده:منٝتع

زيدبن٤تمدبنوعاصمقدامة,بنوزائدةصاحل,بنواٟتسنرائيل,وإسالثوري,

                                       
 .ٕٔ,صٗٔا١ترجعالسابق:ج٘ٓٔ
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وخلقعياش,بنبكروأيبمعاوية,بنوزىَتا١تاجشونبنالعزيزوعبدالعمري,

.بلدهْتديثعارفاوكان.كثرغَتىم

عنوحدث وأبوٛتيد,بنوعبدشيوخو,كرباءمنوىوومسلمالبخاري,:

,اٟتلواين٭تِتبنوأٛتدوأبوحامت,الفسوي,ويعقوبريب,اٟتوإبراىيمالرازي,زرعة

.سواىموخلقشريك,بنوإبراىيمالوادعي,حصُتوأبو

زيادبنالفضلقال رجلوسألوحنبل,بنأٛتدٝتعت: ؟أكتبعمن:

.اإلسالمشيخفإنويونس,بنأٛتدإىلارحل:قال

ٙٓٔمتقنا.ثقةكان:حامتأبووقال

َعيَّاشٍْبنَُبْكرِبُوأَثامنا:

اتحمدث,الفقيو,ا١تقرئ,-بالنون-اٟتناطالكويفموالىماألسدي,ساملابن

.األحدبواصلموىلاألعالموبقيةاإلسالم,شيخ

أقوالاٝتوويف عبدبنوحسُتالرفاعي,ىاشمأبافإنشعبة,أشهرىا:

:فقالاٝتو,عنوغَتهآدمبن٭تِتوسألو.شعبة:فقالاٝتو,عنسأالهاألول,

.رؤبةوقيل.مطرفاٝتو:وقيل.٤تمداٝتو:فقالالنسائيوأما.كنييتاٝتي

                                       
.ٙ٘ٗ,صٓٔج:السابقا١ترجعٙٓٔ



ٕٚ 
 

وقيل عتيق: وقيل. سامل: وقيل. وعطاء,وحسُت,وقاسم,وعنًتة,أٛتد,:

.اهللوعبدوٛتاد,

.وتسعُتٜتسسنةولدت:يقولٝتعتو:حامتبنىارونقال

وعرضوالنجود,أيببنعاصمعلىمراتثالثوجودهالقرآن,بكرأبوقرأ

.ا١تنقريوأسلمالسائب,بنعطاءعلىبلغنافيماأيضا

وإٝتاعيلعمَت,بنا١تلكوعبدالسبيعي,إسحاقوأيبعاصم,:عنوحدث

عبدبنوحصُتىريرة,أيبعنحدثوحريث,بنعمروموىلوصاحلالسدي,

بنوىشامواألعمش,الطويل,وٛتيدعاصم,بنمانعثحصُتوأيبالرٛتن,

بنو٭تِتطريف,بنومطرفمقسم,بنومغَتةا١تعتمر,بنومنصورحسان,

منوىو,ثابتأيببنوحبيبالتمار,وسفيانقران,بنودىثما١ترادي,ىانئ

.سواىموخلقعروة,بنوىشامرفيع,بنالعزيزوعبدشيوخو,كبار

عنوحدث ,حنبلبنوأٛتدداود,وأبوووكيع,والكسائي,١تبارك,اابن:

وأبوشيبة,أيببنبكروأبوراىويو,بنوإسحاق٪تَت,بناهللعبدبنو٤تمد

و٭تِتالرفاعي,ىشاموأبوعرفة,بنواٟتسنالطنافسي,٤تمدبنوعليكريب,
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موتاآخرىمكثَت,وخلقالسري,بنوىناداٟتماين, باراٞتعبدبنأٛتد:

ٚٓٔ.العطاردي

ُعبَ ْيَدةَْبنُُموَسىتاسعا:

عبدأبوكنيتونشيطبنعبيدةبنموسى:قيلوقدعبيدة,بناهللعبدأخو

بلده,وأىلالعراقيون,عنوروىا١تدينة,وأىلدينار,بناهللعبديرويالعزيز,

ا١تسكدون٬توجعلواومائة,وٜتسُتثالثسنةبا١تدينة:قيلوقدبالربذة,مات

أنوإالوصالحاوعبادة,وفضال,نسكا,اهللعبادخيارمنوكانقربه,منيفوح

عنويرويمتو٫تا,لوأصلالالذيبالشيءيأيتحىتاٟتفظيفاإلتقانعنغفل

منبواالحتجاجفبطللو,تعمدغَتمناألثباتحديثمنليسماالثقات

.نفسويففاضالكانوإنالنقل,جهة

قَالَا٢تمداين,خربناأ قَالَعلي,بنعمروحدثنا: سعيدبنليحِتذكرت:

.موسىيرضفلمعبيدة,بنموسىحديث

قَالَالثقفي,أخربنا قَالَالليث,بنحامتحدثنا: ا١تديٍت,بنعليحدثنا:

".مناكَتبأحاديث٭تدثضعيف,عبيدةبنموسى":قَالَ

                                       
.ٜ٘ٗ,صٛ:السابقا١ترجعٚٓٔ
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:معُتبنليحِتقلت:يقولالدارمي,ٝتعت:يقول٤تمود,بن٤تمدٝتعت

".ضعيف:"قَالَ؟عبيدةبنموسى

قَالَاٟتنبلي,أخربنا قَالَمعُت,بن٭تِتعنزىَت,بنأٛتدٝتعت: إ٪تا:

ٛٓٔمناكَت.أحاديثديناربناهللعبدعنروىألنوعبيدةبنموسىضعف

ُعبَ ْيَدةَْبنِاهللَِعْبدِعاشرا:

يقالالرٛتن,عبدأخوالكويف,ا٢تذيلمسعودبنهللاعبدابن عامر,اٝتو:

.بالكنيةإاليردالولكن

أشياءعنووأرسلشيئا,أبيوعنروى األشعري,موسىأيبعنوروى.

.وعلقمةمسروقوعنوٚتاعة,عجرة,بنوكعبوعائشة,

يفوخصإبراىيم,بنوسعداألفطس,وساملالنخعي,إبراىيمعنوحدث

سنةيفتويف.وثقوهوآخرون,السبيعيإسحاقوأبواٞتزري,إسحاقوأبواٞتزري,

ٜٓٔ.وٙتانُتإحدى

َسْعدِبِْنتِاٟتاديعشر:

                                       
ابنأٛتدبنحبانبن٤تمدٛٓٔ اتحمققوا١تًتوكُتوالضعفاءاتحمدثُتمنّٓروحُتحبان, , زايدإبراىيم٤تمود:

 (ٖٕٗ,صٕالوعي,)جدار:)سوريا,حلب,الناشر
ٕٕٔص,٘ج,سَتاألعالمالذىيب,ٜٓٔ
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.الزىريةوقاصأيببنسعدبنتعائشة

ُزىرةبنمنافعبدبنُوىيبابنلوويقالأُىيببن:مالكبنسعدوالدىا

عنالصحيحُتيفثبتوقاص.أيببنإسحاق,أبوالزىرّي,القرشيّكالببن

مريضوىوعاده١تاوسلموآلوعليواهللصلىللنيبقالأنووقاصأيببنسعد

"الوداعحجةيفأوالفتحعاميفٔتكة .يلابْ َنةٌإالَّيَرُِثٍِتواَل: يفالنوويفقال"

ا١تبهمات َرتةتابعيسعدبنتعائشةبأنالتجريديفوتعقبوعائشة,اٝتها: تأخَّ

مالكلقيهاحىت ىيسعدذكرىااليتعائشةفإنمرض؛غَتتعقبوىو.

أىلمنأحدوالمالكيدركوالالصغرى,فهيمالكأدركهااليتوأماالكربى,

اهللَصلَّىالنيببعدولدتإ٪تاوالصغرىالكربى,سعدبنتعائشةطبقةالعلم

ٓٔٔا١تؤمنُت.أمهاتمنشيًئاأدركتبأهناترٚتوىاوالبدىر,وسلمعليو





                                       
العسقالينحجربنأٛتدبن٤تمدبنعليبنأٛتدٓٔٔ الصحابة, ٘تييز يف قيقٖت,اإلصابة عبدأٛتدعادل:

ٖٕ٘,صٛه,ج٘ٔٗٔ-األوىل:العلمية,الطبعةالكتب)لبنان,بَتوت:دارمعوض٤تمدوعلىا١توجود
.
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 لمختلف اآلراء حول حديث افتراق األمة عرض تفصيلي  .ب


-السابقذكره-رويعنرسولاهللصلىاهللعليووسلمحديثافًتاقاألمة

٭تتوي ما منها ألفاظ أِببعدة بن معاوية حديث مثل النار يف كلها لفظ على

 وىوحديثأيبىريرة.سفيان,ومنهاماال٭تتويعلىىذهالزيادة

حيث الدين علماء بُت وخالف جدل يدور والزيادة اٟتديث ىذا وحول

كالتايل: آراء أربعة إىل الزيادة,انقسموا وصحة اٟتديث صحة يرى األول الرأي

يقبل الثالث والرأي الزيادة, يقبل ال ولكن اٟتديث صحة يرى الثاين والرأي

كل ىي الزيادة أن ويقول يقبلاٟتديث ال رابع ورأي واحدة, ماعدا اٞتنة يف ها

.اٟتديثوالالزيادة

 الرأي األول: رأي من قبلوا الحديث والزيادة

األلباين وابنالًتمذيومنهم واٟتاكم تيميحبان وابن حجر بن ةاٟتافظ

ا١تتأخرين. من ٚتاعة عليووتابعهم غبار ال ثابٌت اللفظة ّٔذه اٟتديث وعندىم

العل أىل وقواعدهعند باٟتديث م اٟتديث أن ويقولون الصحابة. من عدٌد رواه

بعضهابعًضا .بأسانيديشدُّ
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 :منها

ماأخرجوأٛتديفا١تسند,وابنماجويفسننووغَت٫تامنحديثأنسبنمالك

عنو- اهلل َوَسلَّمَ-رضي َعَلْيِو اللَُّو َصلَّى اللَِّو َرُسوُل قَاَل ولفظو: إِ" :, َبٍِت ْسرَائِيَلإنَّ

َوَسْبِعَُتِفْرَقًة,ُكلَُّها يِتَستَ ْفًَتُِقَعَلىثِْنتَ ُْتِ أُمَّ افْ تَ رََقْتَعَلىِإْحَدىَوَسْبِعَُتِفْرَقًة,َوِإنَّ

اٞتََْماَعة." َوِىَي إالََّواِحَدًة, النَّاِر, وردٔٔٔيف اتحمفوظ ا١تنت "ىذا أيضاً: أٛتد وقال

 منهم الصحابة من ٚتاعة عنوعن لو وجدت وقد عنو اهلل رضي مالك بن أنس

ٕٔٔوحدهسبعطرق."

السنة أحاديث ٗتريج يف اٞتنة )ظالل يف األلباين ٖٔٔوقال اٟتديث":

قطًعا من,صحيٌح ٚتٍع عن وشواىد أنٍس, عن أخرى طرٍق ستَّ لو ألنَّ

الصحيحة"الصحابة(. )السلسلة يف األلباين ا١تش: "(وقال الزيادة كلها اروفيها

صفحات"إليها( تسع قرابة يف كاملة ساقها مث , والدارمي, أٛتد أخرجو ما منها

                                       
.ٜٜٖٔحديثرقم,ٖٓٔ,ص٘ج,سننابنماجو,ابنماجةٔٔٔ
 .ٕٖٙص.",لصحيحةالسلسةا,األلباينٕٔٔ
األلباين,ٖٔٔ السنة٤تمد ٗتريج يف اٞتنة ظالل بَتوت: اإلسالمي١تكتب)لبنان, األوىل,, الطبعة الطبعة:

 .ٕٚ,صٔ,جٖٖ,صٔج(ٜٓٛٔى /ٓٓٗٔ
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معاوية حديث من وغَتىم ماجو وابن داود مثوأبو , قول أيضا تيميةأورد :ابن

.ٗٔٔحديثصحيٌحمشهور

 مالك بن عوف حديث عنو-ومنها: اهلل يف-رضي عاصم أيب ابن عند

نة,وابنماجويفسننووغَت َرُسوَلاللَِّوالسُّ -َصلَّىاللَُّوَعَلْيِوَوَسلَّمَ-٫تا,ولفظو:أنَّ

:قال يف"افْ تَ َرَقْت ُعوَن َوَسب ْ اْٞتَنَِّة يف فَ َواِحَدٌة ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت ِإْحَدى َعَلى اْليَ ُهوُد

فَإِ ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت ثِْنتَ ُْتِ َعَلى النََّصاَرى َوافْ تَ رََقْت النَّاِرالنَّاِر, يف ُعوَن َوَسب ْ ْحَدى

ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت ثالٍث َعَلى أُمَّيِت لَتَ ْفًَتَِقنَّ بَِيِدِه ٍد ٤ُتَمَّ نَ ْفُس َوالَِّذي اْٞتَنَِّة, يف َوَواِحَدٌة

قَ ُىْم؟ َمْن اللَِّو! َرُسوَل يَا ِقيَل النَّاِر, يف ُعوَن َوَسب ْ َوثِْنَتاِن اْٞتَنَِّة يف :الََواِحَدٌة

."٘ٔٔاٞتََْماَعةُ

رجالو جيٌد, إسناده السنة(: أحاديث ٗتريج يف اٞتنة )ظالل يف األلباين قال

اهلل شاء إن ثقة وىو يوسف, بن عبَّاد غَت معروفون, ثقاٌت  .كلهم

الزوائد )٣تمع يف ا٢تيثمي ثقاٌت(:ٙٔٔ(قال )ٗتريجو.رجالو يف العراقي اٟتافظ قال

                                       
تيمية,ٗٔٔ بن الدين الفتاوىتقي ٣تموع قاسم, بن الرٛتن عبد اتحمقق: ورة, ا١تن لطب)ا١تدينة فهد ا١تلك ٣تمع اعة:

 .ٖ٘ٗ,صٖ,ج(مٜٜ٘ٔى /ٙٔٗٔا١تصحفالشريف,
أٛتد٘ٔٔ بن سليمان القاسم الطرباينأبو الكبَت, تيمية,)مصرا١تعجم ابن مكتبة الثانية,القاىرة: الطبعة ,

.ٖ٘ٓٛرقمحديث,ٕٛٙ(صٜٜٗٔ,ٛج
ا٢تيثمي,ٙٔٔ اٟتسن الفوائدأبو ومنبع الزوائد القدسي,٣تمع الدين حسام الاتحمقق: مكتبةقاىرة)مصر, :

 .ٖٕٗ,صٙ(,جمٜٜٗٔى ,ٗٔٗٔالقدسي,



ٜٚ 
 

عددًٚٔٔ(,اإلحياء أورد أن جيادٌبعد أسانيدىا قال: األحاديث, ىذه طرق من .)ا

ٗتريج يف العراقي اٟتافظ جّوده و ا١تستدرك يف اهلل عبد أبو اٟتاكم صّححو قد و

ٜٔٔوصّححوابنتيميةيفاقتضاءالصراط.ٛٔٔ,اإلحياء

األ اٟتديث بصحة يعتقدون الذين اندونيسيا علماء عبدومن بن يزيد ستاذ

 جواس Yazid bin Abdul Qadir Jawas))القدير يعتقد السلفأوىو هنج اتباع ن

ٕٓٔالصاحلىوالسبيلالوحيدلضمانالبقاءضمنحدودالفرقةالناجية.

٭تصر أن وحاول بو, وأخذ اٟتديث, ٢تذا تعرض اتحمدثُت من فريق وىناك

الفرقيفثالثوسبعُتفرقةإحداىنناجية,وىيأىلالسنةواٞتماعة,ومنىذا

ٕٔٔ".اإلمامعبدالقاىرالبغداديصاحبكتاب"الفرقبُتالفرقالفريق

                                       
العراقيٚٔٔ بَتوت:دارابنحزم,الطبعة:األوىل,,لبنان)ا١تغٍتعنٛتلاألسفار,أبوالفضلزينالدينإبراىيم

 .ٖٖٔٔص,ٔ(,جمٕ٘ٓٓ-ى ٕٙٗٔ
ٔٔٛ السبكىوالِعراقي الزبيديوابن الدينٗتريج, علوم إحياء ٤ُتَّمداسِتخرَأحاديث ِبن ٤َتمُود اللَّو عبد أيب اج:

-ى ٛٓٗٔالطبعة:األوىل,(,الرياض,السعودية:دارالعاصمةللنشر)اٟتَّدادٗتريجأحاديثإحياءعلومالدين
 .ٖٕٓ,صٖ,جمٜٚٛٔ

 .ٛٔٔ,صٔ,جاقتضاءالصراطابنتيمية,ٜٔٔ
120Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "KEDUDUKAN HADITS:TUJUH 

PULUH TIGA GOLONGAN UMMAT ISLAM".2004.
. https://almanhaj.or.id/453-kedudukan-hadits-tujuh-puluh-tiga-

golongan-umat-islam.htmlٚٔتاريخالنقل/ٖ/ٕٓٔٙ
الناجية,البغداديقاىرالعبدٕٔٔ الفرقة وبيان الفرق بُت بَتوتالفرق اٞتديدة)لبنان, اآلفاق دار لطبعة:ا,:

.ٗصٔ(,جٜٚٚٔالثانية,

https://almanhaj.or.id/453-kedudukan-hadits-tujuh-puluh-tiga-golongan-umat-islam.html
https://almanhaj.or.id/453-kedudukan-hadits-tujuh-puluh-tiga-golongan-umat-islam.html
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جعلهاو من فمنهم أصو٢تا, حول الفرق عن كتبوا الذين العلماء اختلف

ٜتسة,ومنهممنجعلهاسبعةومنهممنجعلهاأكثر,ومنهممنحاولأنيصل

ا اإلمام وقدذكر فرقة, وسبعون ثالث اإىل أىل بعض عن نقاًل أن,لعلملسفاريٍت

شىت, فرقًا وتتفرق تتشعب فرقة وكل أصو٢تا, جهة من يعٍت ٜتسة البدع أىل

ٕٕٔ.واألصولىيا١تعتزلةوالشيعةوا٠توارجوا١ترجئةواٞتربية

عنوان ٖتت فقال الفرقعشرة, األشعريفاعتربأصول اٟتسن أبو اإلمام وأما

وا٠ت الشيع, أصناف: عشرة ا١تسلمون "اختلف الفرق: وا١تعتزلة,أمهات وارج,

والكالبية اٟتديث, وأصحاب والعامة, والبكرية, واٟتسينية, والضرارية, واٞتهمية,

ٖٕٔأصحابعبداهللبنكالبالقطان.

نظر وجهتا العدد ىذا يف التكثَت,: وللعلماء ىو: بالعدد ا١تقصود أن األوىل

 ٤تصورة أو ٤تدودة الفرق فليست ُمطَّرَح, العدد مفهوم أن وسبعُت,حيث بثالث

لو وقالوا: التكثَت, ٣ترد ا١تقصود وإ٪تا لو, مفهوم ال فالعدد التكثَت, ا١تقصود وإ٪تا

                                       
اٟتنبلي,ٕٕٔ السفاريٍت الدين الفرقةلمشس عقد يف ا١تضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار وامع

دمشق)ا١ترضية ا٠تاسوريا مؤسسة ومكتبتها,: فقُت الثانية ٕٓٗٔ-الطبعة: جمٕٜٛٔ-ى  صٔ( ,ٚٙ
 .ومابعدىا

األشعرئٖٕ موسى أيب اٟتسن ا١تصلُت,أبو واختالف اإلسالميُت مقاالت  ريًت, ىلموت بتصحيحو: ,عٌت
 .٘ٙ,صٔ,جٔ(,مٜٓٛٔ-ى ٓٓٗٔدارفرانزشتايز,الطبعة:الثالثة,:فيسبادن,,أ١تانيا)
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عن تزيد ا٠توارج فرقة سبعُت عن تزيد الرافضة فرق أن لوجدنا الفرق إىل نظرنا

ك القاديانية, قبل, من موجودة تكن مل فرق ظهرت مث فرقة, ٜتسُت أو أربعُت

.آلنتوجدوتظهرفرق,وكلهاتنتميإىلاإلسالموالبهائية,وإىلا

فرقة والسبعُت الثالث ولكن مقصود, العدد إن بعضهم: قال الثانية: الوجهة

من واحدة الشيعة فنقول: الفرق, بأصل نأيت أن فنستطيع وعليو األصول, ىي

ا٠توارج وكذلك أصاًل, يعد وال ٢تا فرع فهو عنها تفرع ما وكل والسبعُت, الثالث

أصلها, ضمن ىو وإ٪تا مستقلة, فرقة يعد ال عنها تفرع ما وكل أيضاً, أصل ىي

( الرقم وسبعونويكون فرقثالث منو تتشعب الذي العام واألصل ا١تنهج ٔتعٌت )

.أخرى

ومنهماإلمامالبغداديحيثيقول:"فهذهاٞتملةاليتذكرناىاتشتملاثنتُت

وعشر روافض, عشرون منها فرقة, وعشرونوسبعُت قدرية, وعشرون خوارج, ون

وسبع ون اثنت ان فه ذه وكرامية وجهمي ة, وضراري ة, وبكري ة ٧تاري ة, وثالث مرجئ ة,

ٕٗٔفرق ة.

                                       
.ٚصٔج,الفرقبُتالفرقالبغدادي,ٕٗٔ
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 رأي من قبلوا الحديث من غير الزيادة الرأي الثاني:

من ىناك العلماء النار(, يف كلها )زيادة رفض لكن اٟتديث قبل منهممن

ال علي بن ٤تمد منصبٕ٘ٔ,شوكاينالقاضي وشغل ومؤرخ و٤تدث فقيو وىو

معاوية, حديث اٟتديث صحة يف ا١تشككُت من كان فقد اليمن, واستنتجقاضي

ضعفإسناداٟتديثلضعفاثنُتمنرواتوو٫تاأزىربنعبداهللاٟترازيوبقية

الوليد, معبن نظره وجهة حسب لتعارضها الزيادة يف أيضا الشوكاين وشكك

و١تافيهامنطعنيفاألمةوتنفَتالناسعننالنصوصوالقواعدالشرعية,الكثَتم

الصحيح, رجال رجالو ىريرة أيب حديث عن الشوكاين وقال أناإلسالم, يعٍت ٦تا

ثابت, صحيح االفًتاق حديث فالأصل فيو, ترد مل النار يف كلها الزيادة لكن

يقومّٔاحجةيفحكمشرعي.

وإيَّاَكوااْلَغًتَاَرب "ُكلَُّهاقال"ٕٙٔ,كتابالعواصموالقواسمأماابنالوزيريف

تكوَن أن يُ ْؤَمُن ال القاعدة صحيحِة غَُت فاسدة, زيادٌة فإهنا " إالََّواِحَدًة َىاِلَكٌة,

"ِمندسيِسا١تالَحِدة.

                                       
بَتوت:دارالكلمالطيب,لطبعة:لبنان,دمشق:دارابنكثَت,سوريا,)فتحالقديرين,٤تمدبنعليالشوكإ٘ٔ

 .ٜٕٗ,صٕ.جه(ٗٔٗٔ-األوىل
الوزيرٕٙٔ إبراىيم بن القاسم,٤تمد أيب سنة عن الذب يف والقواصم )العواصم األرنؤوط, شعيب ٖتقيق: لبنان,,

 .ٙٛٔ,صٔجم(ٜٜٗٔ-ى ٘ٔٗٔ:مؤسسةالرسالةللطباعةوالنشروالتوزيع,الطبعة:الثالثة,وتبَت
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ىذا تناول الذي القرضاوي يوسف الدكتور أيضا ا١تشككُت العلماء ومن

كت يف اإلاٟتديث الصحوة ( يفوذكرٕٚٔ,سالمية(ابو شككوا الذين العلماء أقوال

 زيادة أما قال: الذي الشوكاين منهم الزيادة فقد"صحة واحدة" إال النار يف كلها

."إهناموضوعة:قالابنحزماتحمدثُتضعفهاٚتاعةمن

اٟتديث, صححوا الذين العلماء بعض أقوال القرضاوي ذكر منهممث ذكر

يفالًتمذي كلها زيادة صحة يف ليطعن عاد القرضاوي لكن واٟتاكم, حبان وابن

 يف العلماء بعض أقوال بسبب الليثيالنار, وقاص بن علقمة بن عمرو بن ,٤تمد

٤تمد حديث صححوا الذين أن القرضاوي أضاف مث حجر, وابن ا١تزي قول منها

.يفالتصحيحبنعلقمةأيالًتمذيوابنحبانواٟتاكمىممنا١تتساىلُت

القرضاوي أضاف شرط":مث يف ا٠تطو واسع بأنو اٟتاكم وصف وقد

"التصحيح مسلم,, شرط على اٟتديث صحح قد اٟتاكم أن القرضاوي وأضاف

"أنالذىيبردعلىاٟتاكمبأنمسلممل٭تتجبومنفردا.:"لكنالقرضاويقال

بقولو الزيادة حول تشكيكو يف القرضاوي واستمر :" ّٔذهوقد اٟتديث روي

بن وعوف ومعاوية, عمرو, بن اهلل عبد الصحابة: من عدد طريق من الزيادة

                                       
 .ٕٚ-ٕٙ,صالصحوة,القرضاويٕٚٔ
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بعض إىل بعضها بانضمام قّووىا وإ٪تا اإلسناد, ضعيفة وكلها وأنس, ,مالك,

مُت والذيأراه:أنالتقويةبكثرةالطرقليستعلىإطالقها,وخصوصاًعندا١تتقدّْ

لوطرقعدةضعفوه,كمايبدوذلكيفكتبمنأئمةاٟتديث,فكممنحديث

التخريج,والعلل,وغَتىا!

ال فيما ّٔا يؤخذ معناه.وإ٪تا يف إشكال وال لو,  معارض

"" ألنو كبَت إشكال يف تسبب اٟتديث ىذا أن القرضاوي ألْن,ويرى بابا يفتح

من فيو ما ىذا ويف ا٢تالك, ىو غَتىا وأن الناجية, أهنا فرقة كل عي ٘تزيقتدَّ

 ٕٛٔ."لألمة

وابن الوزير ابن كالم القرضاوي أورد الزيادةمث ىذه يف الذينطعنوا تؤدي,حزم ١تا

.إليومنتضليلاألمةبعضهالبعض,بلتكفَتىابعضهالبعض

ترد مل الذي ىريرة أيب حديث بذكر ا١توضوع ىذا يف كالمو القرضاوي وختم

 الزيادة إنفيو أنوقال على يدل ٦تا ورودىاىذا عدم بدليل صحيحة غَت الزيادة

يفحديثأيبىريرة.

                                       
 .ٕٛصا١ترجعالسابق:ٕٛٔ
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  بزيادة واحدة في النارالرأي الثالث: يقبل الحديث 

 بُت )التفرقة كتابو يف الغزايل حامد أبو النيبٜٕٔ,والزندقة(اإلٯتانذكر أن

قال وسلم عليو اهلل إال:"صلى اٞتنة يف كلهم فرقة, وسبعُت نيفا أميت ستفًتق

فرقة وىي اٟتديث"الزنادقة, وظاىر قال: الروايات. بعض يف اٟتديث لفظ ىذا ,

يعًتفبنبوتو,ومنمل"ستفًتقأميت" :إذقال,يدلعلىأنوأرادالزنادقةمنأمتو

بنبوتو معًتفُت فليسوا والصانع ا١تعاد أصل ينكرون والذين أمتو. من ِإْذ,فليس

 يزعمون موا١توتأن كذلك يزل مل العامل وأن ٤تض, غَتعدم من بنفسو جودا

التلبيس إىل األنبياء وينسبون اآلخر, باليوم وال باهلل يؤمنون وال ٯتكن,صانع, فال

نسبتهمإىلاألمة.

 الرأي الرابع ال يقبل الحديث وال الزيادة

ص يف شكك من العلماء من ٣تموعة عنىناك ناىيك أصال اٟتديث حة

القرضاوي,الزيادة يوسف الدكتور منهم منونذكر ا١تطَتي حامت الدكتور

منالقدامى.أٛتدبنمطَتاٟتكميوا١تعاصرين,وابنالوزير

                                       
,صٔ(,جٖٜٜٔ,الطبعةاالويل,دارالبَتويت)بَتوت,لبنان:التفرقةبُتاإلٯتانوالزندقة,حامدالغزايلأبؤٜٕ

ٔٛ.

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%22
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يف يرد مل األمة افًتاق حديث أن العلماء من الفريق ىذا بو ٭تتج ما وأول

صحة يف ا١تشككُت العلماء رأي حسب وىذا والبخاري, مسلم الصحيحُت

٫ت والبخاري مسلم أن بسبب ىو يشكااٟتديث اٟتديث,اكأيضا صحة يف ن

معٌت تعارض من يرونو ما بسبب اٟتديث صحة يف ا١تشككون العلماء واحتج

األمم, خَت ىي األمة ىذه أن على تنص اليت اآليات بعض مع االفًتاق حديث

ومعبعضاألحاديثاليتتذكرأنىذهاألمةمرحومة.

ةىيأكثرعدداواٞتديربالذكرأنىناكمنالعلماءمنقالأنالفرقةالناجي

تنوع يعٍت اٞتنة يف واحدة و النار يف فرقة وسبعُت اثنان فكلمة ا٢تالكة, الفرق من

كثرهتا, يعٍت وال وتعددىا الفرق الفتاوى, ٣تموع يف تيمية ابن وصف:"قال و٢تذا

األ اٞتمهور ىم و واٞتماعة السنة أىل بأهنا الناجية األعظم.الفرقة والسواد كرب

و الفرق الفرقةأما تبلغ ال و األىواء, و البدع و والتفرق الشذوذ أىل فإهنم الباقية

تكونبقدرىا,بلقدتكون مبلغالفرقةالناجية,فضاًلعنأن منىؤالءقريبًامن

الفرقةمنهايفغايةالقلة,وشعارىذهالفرقمفارقةالكتابوالسنةواإلٚتاع,فمن

"نأىلالسنةواٞتماعة.قالبالكتابوالسنةواإلٚتاعكانم

ما االفًتاق حديث صحة يف ا١تشككون ذكر فقد السند ناحية من أما

اٟتد عن حزم بن ٤تمد أبو ذكر فقد نظرىم, وجهة بو "القدريةييدعمون ثُت:
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 األمة ىذه ٣توس األمةوا١ترجئة "افًتاق يفوحديث كلها فرقة, وسبعُت بضع على

اٞتنة يف فهي واحدة, حاشا يصحان."النار ال حديثان ىذان ٤تمد: أبو قال

الواحد, ٓترب يقول من عند حجة فليس ىكذا كان وما اإلسناد, طريق من أصال

ٖٓٔفكيفمناليقولبو؟"

إبراىيم بن ٤تمد أيضا االفًتاق حديث صحة يف ا١تشككُت العلماء ومن

إىلنيفحديثافًتاقاألمة"ٖٔٔ,(العواصموالقواصم)الوزير,حيثقاليفكتابو

".وسبعُتفرقة,كّلهايفالنار,إالفرقةواحدة,يفسندهناصيب,فلميصحعنو

ٕٖٔ,ومنالعلماءا١تشككُتيفصحةاٟتديثالشيخأٛتدبنمطَتاٟتكمي

عشر, اٟتادي القرن يف اليمن شافعية علماء من وشاعر و٨توي و٤تدث فقيو وىو

ب رسالة يف االفًتاق حديث صحة يف شكك ادحاضالذي يف الغمة كشف عنوان

األمة, افًتاق أحاديثحديث من ىو اٟتديث أن فذكر شكوكو اٟتكمي وركز

يبٌتاآلحاد, أو بو يعمل حجة ليس فهو أنوبالتايل وأشار أصولية, قاعدة عليو

                                       

آٖٔ  الظاىريبن القرطيب األندلسي والنحل,حزم واألىواء ا١تلل يف ا٠تا٧تى(الفصل مكتبة القاىرة,: )مصر,
.ٖٛٔ,صٖج

 .ٓٚٔ ,صٖ,جالعواصموالقواصمابنالوزير,ٖٔٔ
افًتاقاألم,أٛتدبنعليبنمطَتاٟتكميوالشوكاينوا١تقبليوالصنعاينٕٖٔ ,ٖتقيقةرسائلوأْتاثيفحديث

 .ٖٗ,ص(ٜٕٓٓبَتوت,:دارالكتبالعلمية,الطبعةاألويل,,٭تيالسر٭تي)لبنانعبداهللبن
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ا١تعٍت, بالغموض يتسم اليتاٟتديث األصولية والقواعد النصوص مع يتعارض وأنو

.أٚتععليهاأىلالعلم

 معرفة أسباب وأنواع التفرق ومتى كانت نشأتو .ج

 نشأة التفرق في ىذه األمة .ٔ
وال اإلسالمية, األمة يف والتفرق الفرق ظهور بداية ا١تطلب ىذا يستعرض

وحصرىا, الفرق تعداد إىل ا١تطلب ىذا أىدافيهدف من ليس ذلك ألن

البحث.

 ا٠تليفة قتل بعد كان األمة طوائف بُت للخالف ظهور اهللأول رضي عثمان

موقعةصفُت, عنوحيثظهرتبدعيتا٠توارجوالتشيع,وبعدٖتكيماٟتكمُتيف

كان األوضح الظهور وإ٪تا دار, وال إمام وال ٚتاعة آنذاك للشيعة يكن مل لكن

 ٝتوىا ودار, وٚتاعة إمام ٢تم كان حيث ا٢تجرة)للخوارج, على(دار وحكموا ,

,وٚتهورا٠توارجيكفرونعثمانوعليا(كفروحربدار)غَتىممنا١تسلمُتبأهنم

وا٠تروج الدماء, سفك خالفهم من وقتل قتال ا٠توارج واستحل توال٫تا, ومن

ا١تسلمُت على وأغاروا اٟتباب, بن اهلل عبد فقتلوا علي,بالسيف, قاتلهم ولذا

ِإنَّوُعناىمالرسولصلىاهللعليووسلمبقولو: رضياهللعنوواستيقنأهنمىممن
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ِمَن ٯَتْرُقُوَن َحَناِجَرُىْم, ٬ُتَاِوُز اَل َرْطًبا اهلِل, ِكَتاَب ُلوَن يَ ت ْ قَ ْوٌم َىَذا ِضْئِضِئ ِمْن ٮَتْرُُج

ْهُمِمَنالرَِّميَِّة. يِنَكَماٯَتُْرُقالسَّ  ٖٖٔالدّْ

أصحاب عبيد بن وعمرو عطاء بن واصل اعتزل حيث ا١تعتزلة ظهرت مث

بسبب البصري, مناٟتسن و٨تو٫تا الكبائر وأصحاب القدر, مسائل يف ٥تالفتهم

ٖٗٔاألصولالفقهيةوالعقائديةفقالقتادة:أولئكا١تعتزلة,فصارتٝتة٢تم.

وغَت٫تا, اٞتهمية و ا١ترجئة ظهرت جديدةمث فرق ظهور متوانقس,واستمر

ٖ٘ٔالفرقعلىبعضهاوكلفريقيكفراآلخر.

 أسباب تفرق األمة .ٕ
ا١ت ىذا بالكتابيتضمن تعًتف اليت الفرق بُت االختالف أسباب طلب

للتشريع, كمصادر واالٚتاع يفوالسنة الواردة أميت بكلمة ا١تقصودة ىي ألهنا

.اٟتديث

الٮتفىعلىكلذيعقلماٯتربوا١تسلمونيفمشارقاألرضومغارّٔامن

العقدية, وا١تذاىب األصول يف واختالف الكثَتتفرق إىل أدى التنازع٦تا من
                                       

دارإحياءالًتاث)لبنان,بَتوت:٤تمدفؤادعبدالباقي,اتحمقق:صحيحمسلم,مسلمبناٟتجاجالنيسابورئٖٖ
 .ٗٙٓٔ,حديثرقمٕٗٚ,صٕجالعريب

,نشأةالفرقيفاألمةاتحممدية : االختالفيفأصولالدينوأسبابووأحكامو,واالفتاءالرئاسةالعامةللبحوثٖٗٔ
 .ى ٙٔٗٔاإلصدار:-العددالسادسواألربعون ,لةالبحوثاإلسالمية٣ت

 .ٚ,صالفرقبُتالفرقالبغدادي,ٖ٘ٔ

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=6738&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=6636&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Tree&NodeID=6636&PageNo=1&BookID=2
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وبُت التفرق من وتعاىل سبحانو اهلل حذر وقد عليهم, أعدائهم وتسلط والتقاطع

:عاقبتوفقال "َوَأِطيُعوااللََّوَوَرُسوَلُوَواَلتَ َناَزُعوافَ تَ ْفَشُلواَوَتْذَىَبر٭ُِتُكْمَواْصربُواِإنَّ

اِبرِينَ الصَّ َمَع مشٖٙٔ".اللََّو ٞتمع االجتهادات األمة,وتباينت وكلمة منل فهناك

غَته على يقدم أن ٬تب الذي األٝتى ا٢تدف وىو األصل ىو األمة ٚتع أن يرى

قد اليت والقضايا واألسباب ا١تسائل عن التغاضي فيجب مث ومن األىداف, من

الإلوإالاهلل٤تمدرسولاهلل تؤديإىلالتفرقمهماكانت,واعتباركلمنيقول

.غضالنظرعنباقياالختالفاتىومنا١تسلمُتب

عاداى ومن فقط الناجية الفرقة ىي أهنا تعتقد أخرى ملةاوطائفة عن خارج

خالفها من كل لنعت االفًتاق حديث تستعمل الفرق ىذه أن وا١تشكلة اإلسالم,

فرقةال يقولالشيخا١تقبليأنتعيُتالفرقوتعدادىافرقةٖٚٔبأهنممنأىلالنار,

ٯتكنقبولأنالرسولعليوالسالمأرادىذهالفرقبعينها,ويضيفالسبيلإليو,و

فهذا الدين يف االبتداع معيار ىو الفرق لتصنيف ا١تعيار كان إذا أنو أيضا ا١تقبلي

                                       
 ٙٗاآلية:سورةاألنفالٖٙٔ
ٖٔٚ الصنعاين, اٝتاعيل بن األ٤تمد افًتاق حديث فرقةإمة وسبعُت نيف يل ٖتقيق السع, اهلل عبد بن ,دانسعد

 (.ى ٘ٔٗٔ)السعودية,الرياض:دارالعاصمةللنشروالتوزيع,الطبعةاألويل,
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صحيح, غَت البدعا١تعيار بعض و٢تا إال اإلسالمية الفرق من فرقة توجد ال ألنو

ٖٛٔوإناختلفتىذهالفرقيفشناعةالبدع.

رىالشيخالقرضاويأنوالمانعمنأنتتعدداٞتماعاتوالفصائلالعاملةوي

عنو, والدفاع اإلسالم قبيللنشر من ال والتخصص التنوع قبيل من ىذا أن شرط

وتعاون تنسيق بينها يكون أن البد الفصائل ٚتيع أن كما والتناقض, التعارض

يكون٢تاموقفموحديفالقضاياا١تصَتية.و

القرضاويأنمنأسبابالتوحدىوقبولاالختالفيفالفروعباعتبارهويرى

ورٛتة, وتيسَت وعلىضرورة التشدد, عن والبعد الدين يف الوسط ا١تنهج واتباع

ا١تتشأّات, ال اتحمكمات على يفالًتكيز والتسامح عليو ا١تتفق يف والتعاون

عليو, اهلل.ا١تختلف إال إلو ال قال عمن البعدودعوالكف إىل أيضا القرضاوي ا

ٜٖٔعنطعنوٕتريحا١تخالفُتوإىلاٟتوارباليتىيأحسن.

                                       
 .ٖٗص,رسائلوأْتاثيفحديثافًتاقاألمةاٟتكميوالشوكاينوا١تقبليوالصنعاين,,ٖٛٔ
.ٗٗ,صالصحوة,القرضاوئٜٖ
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حديث )يف قال: الذي الددو ٤تمد الشيخ أيضا الزيادة يف ا١تشككُت ومن

أن"ٓٗٔمسجل(, وقال الكلمة, وتوحيد اهلل توحيد بتوحيدين الرسل أرسل اهلل أن

ذكريفسورةاٟتجراتتعاىلاهللإنوقالالددوالفرقةىينوعمنأنواعالعذاب,

ثالثةعشرسببامنأسبابا٠تالف,مثلرفعاألصواتفوقصوتالنيب,وأيضا

والتنابز اللمز وكذلك والسخرية, البغي وأيضا تثبت, بغَت النقل األسباب من

والغيبة, والتجسس با١تسلمُت السوء وظن باألنساب, باأللقاب, التفاخر وكذلك

ا قول أسبابوذكر من أن الددو وذكرالشيخ للحسنات, حالقة الفرقة أن لرسول

أيضا الشيخ وذكر الفرقة, يؤديإىل األعداء إىل ركون أي وأن األعداء, الفرقةىم

من أن الددو الشيخ يقول والغلو, التطرف ا١تسلمُتىو بُت الفرقة أسباب من أن

ينةليسمنسنةالنيبصلىاهللأسبابالفرقةتكفَتا١تسلمُت,وقالالتكفَتدونب

أنواط ٢تم كما أنواط لنا اجعل حديث وذكر وسلم, أن,عليو الليثي واقد أيب عن

٢تا يقال للمشركُت بشجرة مر حنُت إىل خرج ١تا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول

أنواط ذات لنا اجعل اهلل رسول يا فقالوا: أسلحتهم, عليها يعلقون أنواط, ذات

                                       
ٔٗٓ الددو, اٟتسن الدين"٤تمد يف التفرق أسباب من والغلو ",التطرف منحديث الشيخصويت ,موقع

http://www.dedewnet.com/index.php/fiker-islamالنقل ,تاريخ .
ٕ٘/ٓٔ/ٕٓٔٙ 
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صلىاهللعليووسلم:سبحاناهلل,ىذاكماقالكما٢تم ذاتأنواط.فقالالنيب

{ موسى: قَالُواقوم ًالََّنااْجَعلُموَسىيَا... والذئٗٔ,{آ٢ِتٌَة...٢َتُمَْكَماِإ٢تََٰ

قبلكم, كان من سنة لًتكنب بيده صحيح,ٕٗٔنفسي حسن وقال: والًتمذي رواه

عل النيب أن وذكر األلباين, إىلوصححو نبههم بل يكفرىم مل والسالم الصالة يو

خطئهم.

الفرقة أسباب من أن الددو الشيخ التكفَت,يقول وقال ا١تسلمُت, تكفَت

األشعري اٟتسن أبو أن وذكر وسلم, عليو اهلل صلى النيب سنة من ليس بينة دون

عن ا١تروي اٟتديث يف كما الوضوء على يواظب أحد اكفر ال قال موتو عند أنو

على ٭تافظ "ال وسلم: عليو اهلل صلى النيب قال وسلم, عليو اهلل صلى اهلل رسول

مؤمن." إال منٖٗٔالوضوء تكفَت عدم من وغَته تيمية ابن أخذ اٟتديث ؤّذا

إال يكفر ال بقطع رجل أي أسلم إذا وىو األصل أن وقال الوضوء, على واظب

ال من يكفر فال قاصدا يكون أن أو٢تا السبعة التكفَت شروط وذكر يقصدبقطع,

مكرىا يكون ال كذلك ذاتالكفر, حديث وذكر جاىال, يكون ال وكذلك ,

                                       
 ٖٛٔاآلية:سورةاألعرافٔٗٔ
.ٕٓٛٔرقمٗٓ٘,حديث,ص,سننالًتمذيالًتمذي,ٕٗٔ
 .ٕٓٙٚ,ص٘,جا١تسندأٛتدبنحنبل,ٖٗٔ
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علىأنواط اٟتجة تقام أن الرابع الشرط منهم, أحد يكفر مل النيب أن وقال ,

يكون ال أن السادس الشرط الكفر, عليو يثبت أن ا٠تامس الشرط اإلنسان,

أن السابع الشرط والعزة, بالالت تقسموا ال الرسول قول وذكر عادة بأسر مأسورا

٭ترقوهبعدموتوحىتالاليغطيعلىعقلووذكرقصةالرجلالذيأمرأبناءهأن

ٗٗٔيقدراهللعليو,وذكرأناهللتابعليووادخلواٞتنة.

النابلسي راتب الشيخ أن:يقول ٯتكن ال ا١تسلمُت, لكل ا٢تواء ىو "الدين

٭ُتتكر,فهذاالذي٭تتكراإلسالموحده,ويؤكدللناسأنفهمو٢تذاالدينوحده

 أدلة, دون من ضوابط, دون من الصواب يلغيىو بل اآلخر, الطرف ويرفض

ا١تسلمُت, أعداء أكرب ىذا اآلخر, الطرف على يعتدي بل اآلخر, الطرف وجود

٘ٗٔ".بلإنالطرفاآلخرالبعيد)يقصدالعدو(يستعُتّٔذاليفرقا١تسلمُت

                                       
."التطرفوالغلو"الددو,ٗٗٔ
راتب٘ٗٔ ا١تسلم"النابلسي,٤تمد وحدة اٞتمعة",ُتحكم -ٕٜٚا٠تطبة:خطبة

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1411 تاريخالنقل ٕٚ/ٔ/ٕٓٔٙ
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 ما ورد في الفرقة الناجية .ٖ
كايد الباحث ذكرىا والتقسيمات واألقوال اآلراء بعض ا١تطلب ىذا يستعرض

ٙٗٔيوسفقرعوشيفْتثبعنوانحديثافًتاقاألمةوالطائفةالناجية.

الناجية للفرقة متعددة أوصافا ذكرت االفًتاق ٟتديث ا١تختلفة الروايات أن

اٞتماعة ولفظ اٞتماعة, وثالثة فرقة ومرة طائفة فمرة ٥تتلفة بكلمات فوردت

اختلفالعلماءيففهموعلىعدةأقوالمنها:

ظمالسواداألع

وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول ٝتعت مالك بن أنس حديث يف ورد فقد

" يِتِإنَّيقول: َوادِفَ َعَلْيُكمْاْخِتاَلفًاَرأَيْ ُتمُفَِإَذاَضاَلَلٍة,َعَلىَٕتَْتِمعُاَلأُمَّ بِالسَّ

ٚٗٔ"اأْلَْعَظِم.

ط على ٬تتمعون الذين ومعظمهم الناس ٚتلة األعظم بالسواد اعةوا١تقصود

ٛٗٔالسلطانوسلوكالنهجا١تستقيم.

                                       
قرعوشٙٗٔ يوسف كايد الناجيةحديث, والطائفة األمة ,افًتاق الدراسات يف األردنية آّلة العدد ٔاإلسالمية

.ٕ٘ٓٓالسنة
.ٜٖٓرقمٜٙصبنماجةاسنن,ابنماجةٚٗٔ
.ٖٚٚص,لسانالعرب,منظورابنٛٗٔ
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ٚتاعةأىلالعلم

ىذاالرأيأوردهالبخارييفصحيحويفبابقولالنيبصلىاهللعليووسلم

وىذاالرأيٜٗٔالتزالطائفةمنأميتظاىرينعلىاٟتقيقاتلونوىمأىلالعلم.

باٞتما صلة ذو وىو لإلٚتاع تعريفهم خالل من األصوليُت ٚتهور ومنتبناه عة,

أمة من والعقد اٟتل أىل اتفاق بأنو اإلٚتاع عرف الذي والسبكي الغزايل ىؤالء

 األمة علماء ىم والعقد اٟتل وأىل وسلم, عليو اهلل صلى وأىلو٣تتهدوىا٤تمد

ٓ٘ٔ.الرأيفيها

أىلاٟتديث

من أدري فال اٟتديث أىل يكونوا مل إن يقول حنبل بن أٛتد اإلمام كان

عنعليبنا١تديٍتقولوتعليقاعلىحديث"التزالطائفةمنىم؟ورويأيضا

قالىمأىلاٟتديث.ٔ٘ٔأميتظاىرينعلىاٟتق"

                                       
العسقالينٜٗٔ حجر بن علي بن البخاري,أٛتد صحيح شرح الباري ٖتقيقفتح الباقي, عبد فؤاد ,)٤تمد

 .ٕٜٖصٖٔج(,ٜٖٚٔ,دارا١تعرفة:بَتوتلبنان,
السبكيٓ٘ٔ عبدالكايف الطمكتبةالكلياتاألزىرية:القاىرة)مصر,االبتهاجيفشرحا١تنهاج,علي بعةاألويل,,

.ٜٖٛصٕ,ج(ٜٔٛٔ
 .ٜٕٕٕرقمحديث,ٗٓ٘,صٗ,جسننالًتمذي,الًتمذئ٘ٔ
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يكون بأن الناس أحق أن فقال:" أيضا تيمية ابن ذىب الرأي ىذا مثل وإىل

ىيالفرقةالناجيةأىلاٟتديثوالسنةالذينليس٢تممتبوعيتعصبونلوإالرسول

اهلل صلى بُتاهلل ٘تييزا وأعظمهم أحوالو و بأقوالو الناس أعلم وىم وسلم عليو

ٕ٘ٔ."صحيحهاوسقيمها

ٚتاعةالصحابة

مستنا منكم كان من يقول كان وقد مسعود, بن اهلل عبد رأي ىذا كان

كانوا ٤تمد أصحاب أولئك الفتنة, عليو تؤمن ال اٟتي فإن مات, قد ٔتن فليسنت

اختارىماهلللصحبةأعمقهاعلماوأقلهاتكلفا,قومأفضلىذهاألمةأبرىاقلوباو

و٘تسكوأتااستطعتممنفاعرفوا٢تمفضلهمواتبعوىميفآثارىم,إقامةدينو,ونبيو

ٖ٘ٔفإهنمكانواعلىا٢تديا١تستقيم.أخالقهمودينهم,

عمر الراشد ا٠تليفة ذىب ىذا ستةوإىل القيم ابن وساق العزيز, عبد بن

علىأفضليةالصحابةرضواناهللعليهم,ومنىذهاألدلةقولرسولوأربعُتدليال

" وسلم: عليو اهلل صلى َكِثَتًااْخِتاَلفًاَفَسيَ َرىبَ ْعِديِمْنُكمْيَِعشْ....َمنْاهلل
                                       

اٞتوزيةٕ٘ٔ القيم ابن  العا١تُت, رب عن ا١توقعُت :القاىرة)مصر,أعالم األزىرية الكليات ٗ,ج(ٜٛٙٔمكتبة
 .ٕٚٔ-ٖٕٔص

أيبٖ٘ٔ وية,العزابن الطحا العقيدة اإلسالم)لبنان,شرح ا١تكتب يبَتوت: الرابعة,, ص,ٔ(جٜٖٔٔالطبعة
ٖٕٗ. 
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ُكواالرَّاِشِدينَاْلَمْهِديُّْتَا٠ْتَُلَفاءَِوُسنَّةِِبُسنَّيِتفَ َعَلْيُكمْ ؤَِّاَ٘تَسَّ َهااَوَعضُّ َعَلي ْ

َواِجذِ ٗ٘ٔ" ....بِالن َّ

ٚتاعةأىلاإلسالم

ألن وذلك اإلسالم, أىل من ا١تتفقة اٞتماعة ىم اٞتماعة أن السيوطي ذكر

قال: وسلم عليو اهلل صلى ةَقَالَأَو٬َْتَْمعُاَلاللَّوَِإنَّ"النيب دٍأُمَّ َعَلى٤ُتَمَّ

٘٘ٔ."َضاَلَلةٍ

مامٚتاعةا١تسلمُتآّتمعةعلىإ

: وقدأستندأصحابىذاالرأيعلىحديثرسولاهللصلىاهللعليووسلم

يُ َفرَّْق" أَْو َعَصاُكْم, َيُشقَّ َأْن يُرِيُد َواِحٍد, َرُجٍل َعَلى يٌع ٚتَِ َوأَْمرُُكْم أَتَاُكْم َمْن

ٙ٘ٔ".َٚتَاَعَتُكْم,فَاقْ تُ ُلوهُ

                                       
ا٢تنديٗ٘ٔ الكشمَتي شاه معظم بن شاه أنور الًتمذي,٤تمد سنن شرح الشذي الشيخ,العرف تصحيح:

 .ٕٙ,صٕ(,جمٕٗٓٓ-ى ٕ٘ٗٔلطبعة:األوىل,,ادارالًتاثالعريب:بَتوت,,لبنان)٤تمودشاكر
,الًتمذي٘٘ٔ الكبَت الًتمذي-اٞتامع معروفاتحم,سنن عواد بشار بَتوتقق: اإلسالمي)لبنان, الغرب دار :,

 .ٕٚٙٔ.رقم,ٖٙ,صٗ(,جمٜٜٛٔ
العريبوت)لبنان,بَتتحمقق:٤تمدفؤادعبدالباقي,صحيحمسلم,مسلماالمامٙ٘ٔ ,ٖ(,ج:دارإحياءالًتاث

.٘ٗٛٔرقم,حديثٖٓٛٔص
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اٞتماعةا١تتمسكةباٟتقولوقلعددىا

 شامة أبو قال اٟتق"ا١تقدسي: لزوم بو فا١تراد اٞتماعة بلزوم األمر جاء حيث

ألناٟتقالذيكانتعليو,تباعو,وإنكانا١تتمسكباٟتققليالًوا١تخالفكثَتاًاو

نظر وال عنهم, اهلل رضي وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى النيب من األوىل اٞتماعة

كانوأتافعليكاٞتماعةفسدتاإذ:"البيهقيوقال."عدىمإىلكثرةأىلالباطل

".حينئذاٞتماعةأنتفإنكوحدككنتوإنقبلمنعليو
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 الفصل الثالث : منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو .أ
دعامة٦تاتبُتيفمقدمةالبحثكثرةاآلراءوتعارضهاحولحديثافًتاقاأل

اٟت ٢تذا موحد فهم إىل الوصول ٤تاولة إىل أنالباحثة ا١تعقول من فليس ديث,

يكوناٟتديثالناىيعنالفرقةوالداعيإىلالوحدةسبباللفرقة,وترىالباحثةأن

ا٠تاطئ الفهم بسبب جوانبو من جانب يف يكون رٔتا اٟتديث بسبب االختالف

الباحثةإىلسؤالعينة٥تتارةمنالدكاترةبقسمالدراساتٞتأتللحديث,لذلك

توضيحا١تعٌتالدقيقللحديثوٖتديدالفهملعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةّتام

 .الصحيحللحديث

إىلتختارا للوصول األنسب ألنو البحث ىذا يف الكيفي ا١تنهج الباحثة

البحث, ىذا ْتثأىداف رئيسيُت قسمُت إىل تنقسم البحث طرق أن فا١تعروف

نو:أليفيكميوْتثكيفيواختارتالباحثةالبحثالك

البحث يف ا١تطروح فالسؤال ٢تا, األعمق والفهم الظواىر وصف على يركز

الكيفيسؤالمفتوحالنهايةويهتمبالعمليةوا١تعٌت.

يسمى فمثال أكثر: وظيفتو لتعكس أخرى بأٝتاء الكيفي ا١تنهج يسمى وقد

لوصفي(العملا١تيداين,ويسمىأحيانااالثنوجرايف,وىناكفرقبينووبُت)البحثا
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على أساسا يعتمد الوصفي البحث أن الكمي, البحث أنواع ضمن يأيت الذي

األرقامواالستبانات,ويسمىأحياناالبحثالطبيعي,ألنويهتمبدراسةالظواىريف

بل فقط بالوصف يكتفي ال ألنو التفسَتي, البحث يسمى وقد الطبيعي, سياقها

مق.يتعدىذلكللتحليلوالتفسَتوالفهماألع

على للحصول يسعى بل ىي كما األشياء بوصف يكتفي ال الكيفي البحث

كيف معرفة عن ويبحث الشيء, ذلك فيها يكون اليت الكربى للصورة أعمق فهم

آراؤىم وما ّٔا, اتحميطُت الناس يشعر وكيف إليو, وصلت ما إىل األمور وصلت

حو٢تاوماا١تعايناليت٭تملوهناعنها.

باحثةالبحثالكيفيلكونومناسبا٢تذهالدراسةألنالعددال٢تذااختارتال

الدكاترة من ٥تتارة عينة آلراء األعمق الفهم يهم ما بقدر الدراسة ىذه يف يهم

حولىذااٟتديث.

 مجتمع البحث والعينة  .ب
مالك موالنا ّتامعة اإلسالمية الدراسات قسم دكاترة ىو البحث ٣تتمع

 البحث وعينة منوتضإبراىيم, منهم أنمت٣تموعة األول, اعتبارين على اختيارىا

يكونالدكتور٣تيداللغةالعربية,حىتيسهلالتواصلبينووبُتالباحثةاليتالٕتيد

إالاللغةالعربية.
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الثاين ومعرفةأووا١تعيار دراية ٢تم ٦تن الدكتور يكون أن ىو الثاين, االعتبار

من ألنو اٟتديث, ىذا حول إبداءورأي للدكتور ٯتكن ال اٟتديث ّٔذا معرفة غَت

.رأييفموضوعالبحث

مالك موالنا جامعة من العينة تكون أن الباحثة اختارت ١تاذا ذكر سبق وقد

االندونيسية, اٞتامعات أفضل ىي اٞتامعة كون االختيار أسباب وأىم ا١تقدمة يف

ٖتضىرض,وىذهاٞتامعةوكوهناجامعةيرتادىاطالبكثَتونمن٥تتلفبقاعاأل

باحًتاموتقديرمنقبلاٞتهاتا١تختصةيفبلدالباحثة)ليبيا(اليتتوفدا١تئاتمن

طلبةالعلمإىلاندونيسياعموماوجامعةموالنامالكإبراىيمخصوصا.

 مصادر البيانات .ج
مصادرالبياناتيفىذاالبحثتنقسمإىلقسمُت:ا١تصادراألوليةوالثانوية.

بقسم الدكاترة من ٥تتارة عينة األولية ّتامعةا١تصادر اإلسالمية الدراسات

مالكإبراىيم.ناموال

وأماا١تصادرالثانويةالكتبوا١تراجعا١تتوفرةيفا١تكتبةاٞتامعيةأويفالشبكة

العنكبوتيةاالنًتنت.
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 أسلوب جمع البيانات .د
بطريقامتق األولية البيانات ّتمع ٢تذهقابلةا١تةالباحثة وصف يلي وفيما .

:الطريقةوكيفمتإجرائها

ا١تقابلة -أ

مفهوما١تقابلةيفالبحثالعلميبأنو٤تادثةأوحوارموجوبُتالباحثمن

جهة,وشخصأوأشخاصآخرينمنجهةأخرى,بغرضالوصولإىلمعلومات

أد وىي إليها, الوصول الباحث ٭تتاج ٤تددة مواقف أو حقائق مهمةتعكس اة

ٚ٘ٔمنا١تصادرالبشرية.ا١تعمقةللحصولعلىا١تعلومات

مزاياا١تقابلة

ٯتكناستخدامهايفاٟتاالتاليتيصعبفيهااالستبانةكأنتكونالعينةمن -أ

األميُتأومنصغارالسن.

يصل -ب حىت تدر٬تيًا بسؤالو يتعمق أن الباحث يستطيع ْتيث التعمق,

.للحقيقة

                                       
ٛتيدشةٚ٘ٔ نبيل االجتماعي, البحث يف ,ا١تقابلة ٣تلة الثامن العدد واالجتماعية. االنسانية صٕٕٔٓالعلوم ,
ٜٜ.
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اٟت -ت إمكانية توفر إصولعلى مقابلتهم تتم من معظم من ورٔتاٜ٘جابات %

ٛ٘ٔيزيدإذاماقورنتباالستبانة.

الصوت -ث كنغمة ا١تشاعر وتوضح االستجابات تعزز لفظية غَت مؤشرات توفر

.ومالمحالوجو

وقابل -ج عدميا١ترونة أو صعوبتها حالة يف األسئلةللمستجوب وتوضيح الشرح ة

 ٜ٘ٔ.فهمو٢تا

عيوبا١تقابلة

حتمالالتحيزمنقبلالباحثليحصلعلىمعلومةيريدىا,أوماٯتارسومنا -أ

.ومبومنتغَتاتمتحيزةلإلجاباتإ٭تاءيؤثريفاإلجابةأومايق

إىل -ب يؤدي ٦تا آّاملة أو وا٠تجل, با٠توف ا١تقابل شعور مثل: بالعوامل, تأثرىا

ٓٙٔ.اإلدالءٔتعلوماتالتشملاٟتقيقة

                                       
ٔ٘ٛ عدس, الرٛتن وعبد عبيدات, اٟتقذوقان عبد كايد أدواتو, مفهومو العلمي )االردن,أساليبووالبحث

.٘ٗٔص(,هٛٔٗٔ,,الطبعةالسادسةدارالفكرعمان:
ويت:أصولالبحثالعلميومناىجوأٛتدبدر,ٜ٘ٔ وعا)الك  .ٖٓٗم,صٜٛٚٔ,ٗ,طتوكالةا١تطب
ٔٙٓ العساف, ٛتد بن السلوكيةصاحل العلوم يف البحث إىل )السعودية:ا١تدخل األويلطالالعبيكان, ,بعة

 .ٕٜٖ,ص(هٙٔٗٔ
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٧تاح يتوقف الو مستوى على وا١تقابلة ٢تا, وتخطيط تتفق اليت ا١تناسبة األسئلة

البحث,وعلىالكيفيةاليتتتبعلتسجيلا١تعلوماتوالبياناتاليتتسفرفداىأ

ٔٙٔ.عنهاىذها١تقابلة

 ا١تقابلة بدء عند العادة ويف الباحث تدر٬تيايوجبتيبدأ يركز مث عامة, أسئلة و

 فيضيق االىتمام ٤تور علىعلى اٟتصول من يتمكن حىت األسئلة نطاق من

ٕٙٔ.ا١تعلوماتالنوعيةوا٠تاصة

خطواتا١تقابلة

ا١تقابلةمكونةمنثالثخطوات:وكانت

 ا١تقابلة من أيام عدة قبل األوىل: معلوماتقامتا٠تطوة ورقة بتوزيع الباحثة

(information sheet)األر اآلراء عن نبذة على ٖتتوي الدكاترة وأىدافعلى بعة

وطلب ومكانتالبحث. موعد وٖتديد الدراسة يف الدخول على ا١توافقة منهم

ا١تقابلة.

                                       
ٔٙٔ العسل, االجتماعابراىيم علم يف التطبيقية االساليب و النظرية اٞتامعيةبَتوت:)لبنان,أسس ا١تؤسسة

.ٖٔٔ.ص(ٜٜٚٔللدراساتوالنشر
.ٙٓٔصا١ترجعالسابق:ٕٙٔ
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سأل ا١تقابلة بداية يف الثانية: ٘تهيديتا٠تطوة سؤال ا١تستجيب الباحثة

كل قبول ومت ا١تستجيب, ينتمي اآلراء أي إىل ١تعرفة والقبول( التقييم )سؤال

ىذاا٠تصوصمهماكاننوعىذاالرأيحىتوإنا١تستجيبُتالذينلديهمرأييف

 آخر(, رأي لو من )أي األربعة, اآلراء ضمن من يكن تتضمنمل ا٠تطة وكانت

استبعادا١تستجيبُتالذينليسلديهمرأيحولىذااٟتديث.

 الثالثة: باستخدامتأبدا٠تطوة ا١تستجيبُت إىل األسئلة بتوجيو الباحثة

االستبيانمعا١تستجيبُتمنأصحابالرأياألولوالثاينتستخدموااالستبيان,

 اآلخر, الرأي أصحاب و والرابع سؤالوالثالث سؤالُتومت الثالث الرأي أصحاب

ما ٫تا: الطائفةستدخلاليتالوحيدةالطائفةىيإضافيُت ىذه ىي من و النار؟

 اٟتاضر؟ عصرنا أنيف تتضمن الدراسة منهجية الروكانت اآلخرأصحاب أي

ماىوىذاالرأي؟ضافياخاصأّمىو:إفسوفيسألونسؤاال

 أدوات البحث .ه
ٞتمعتستخدما كأداة نفسها الباحثة أي البشرية األدوات البحث ىذا يف

البحث ىذا توفربيانات اليت ا١تفتوحة األسئلة من ٣تموعة من مكون استبيان و

.غلقةللمجيبأكثرحريةيفاإلجابةمناألسئلةا١ت
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االستبيان  ٔ.

questionnaire))

يف خاصة البيانات ٚتع يف ا١تستخدمة األدوات أكثر من االستبيان يعترب

 على اٟتصول تتطلب واليت االجتماعية, آراءمعلوماتالعلوم أو تصورات أو

.األفراد

ومن االستبيان وضع عند العامة القواعد يراعي أن تتطلب االستبيان وصياغة

 طول كبَتاأ٫تها جهدا يتطلب ال حىت الالزم من أطول يكون ال حيث االستبيان

أو ٤ترجة أو زائدة أسئلة وضع يتم ال ْتيث األسئلة نوعية وأيضا آّيبُت, من

ٖٙٔخارجةعنا١توضوع.

باستخدام الشخصية ا١تقابلة طريقة ىي الباحثة تتبعها سوف اليت الطريقة

 وذلك مفتوحة, أسئلة من متكون استبيان للمستجيب فرصة عنإلعطاء يعرب أن

و أعمق, بشكل مثرأيو البحث, على ا١تشرفُت مع ومناقشتها األسئلة عرض مت

حول ا١تالحظات من ا١تزيد على للحصول مناسبا يريانو من على عرضها

                                       
.ٖٖٓا١ترجعالسابق,صٖٙٔ
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ا١تطلوب يقيس أنو لضمان لالستبيان تقييم عمل أجل من وذلك االستبيان,

ٗٙٔقياسو.

موالقبولسؤالالتقيي(ٔجدول)

السؤالا١تستهدفُتالنوع
التقييم سؤال

والقبول
أفراد كل

العينة
؟نتميترأيمناآلراءاألربعةإىلأي

الرأياإلجابة
األول

الرأي
الثاين

الرأي
الثالث

الرأي
الرابع

رأي
آخر

لدي ليس
رأي

يستبعديقبليقبليقبليقبليقبلالقرار














                                       
الرشيدٗٙٔ حصة استبيان", استمارة تُعد http://www.saaid.net/aldawah/520.htm",كيف

.ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٚاالستاللتاريخ
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يان(االستبٕجدول)

السؤالالرقم
؟عتمدعليهالتكوينىذاالرأيتماىياٟتججاليتٔ
ردعلىآراءا١تخالفُت؟تٔتاذإ
ىلتعتقدأنالعددثالثوسبعُتالوارديفاٟتديثىومقصودلذاتوأمٖ

فقطىو١تعٌتالكثرة؟
ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ٗ
؟هناىيالفرقةالوحيدةالناجيةأدعاءبعضالفرقإمارأيكيف٘
مارأيكيفاستعمالىذهالفرقة٢تذااٟتديثلنعتباقيالفرقبأهنممنٙ

؟أىلالنار
يكونٚ أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

؟وتفرقىناكفرق
؟كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميعٛ
لتوحيدا١تسلمُتيفوجهاتنظرمتقاربةوإنكانت٥تتلفةماىيالسبلٜ

لكندونالقدحيفبعضهاالبعض؟
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 تحليل البيانات .و
نظرالطبيعةالبياناتاليتمتاٟتصولعليها)أجوبةعنأسئلةمفتوحة(,فأن

 البيانات اآلراءاٖتليل حسب على وتقسيمها البيانات ىذه ٕتميع على قتصر

عليها البياناتا١تتحصل تبويب ومت ظهورا, واألقل ظهورا األكثر الرأي معرفة مث ,

٘ٙٔ.حسبظهورأفكارومقًتحاتجديدةأومشًتكة



















                                       
ٔٙ٘.JAMES THOMAS AND ANGELA HARDEN. "METHODS FOR 

THE THEMATIC SYNTHESIS OF QUALITATIVE RESEARCH IN SYSTEMATIC 

REVIEWS BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY. 2008; 8: 45
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 حث وتحليلها ومناقشتهابنتائج ال الفصل الرابع :

 response rateستجابة نسبة اال .أ
دكتو)٥تتارةعضاءأعلىا١تعلوماتورقةبتوزيعالباحثةقامت عشر (رأربعة

موعدٖتديدعلىا١توافقةمنهموطلبتبراىيم,إمالكموالناجامعةدكاترةمن

انشغالوبسببالبحثيفاالشًتاكعناعتذرمنالدكاترةمنىناككانا١تقابلة,

وعددىم) %ٕ.ٗٙتساويالعينةمنا١تشاركةنسبةتكونؤّذا,(دكاترةٜتسة

.للمستجيبُتةببالنسمهماكانثالبحموضوعنأيعٌت٦تا,جيدةنسبةوىى

الباحثةا١تقابلةيفالبدءوقبل الدكتورعلىا١تعلوماتورقةبقراءةقامت

األربعةاآلراءمنرأيأيىلإ١تعرفةوالقبولالتقييمبسؤالبدأتمثا١تستجيب

يأقبولشرطمنوكان,إليوينتميآخررأيلونوأمأا١تستجيبالدكتورينتمي

درايةولوالعربية,للغة٣تيداالدكتوريكوننأالعينةفرادأضمنمنيكونلدكتور

فكاناالستبعادقرارماأاٟتديث,ىذاحولرأيلويكوننأواالفًتاق,ْتديث

٢تمكانتالعينةأفرادكلولكناالفًتاق,حديثحولرأيلوليسمناستبعاد

حدمنا١تستجيبُت.أاستبعاديتمملوبالتايلاٟتديثحولآرائهم
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 الهدف األول للبحث ىتوزيع الدكاترة بناء عل .ب
يرأيمناآلراءاألربعةينتميأىلإكانا٢تدفاألولللبحثيتضمنمعرفة

فرادالعينةا١تختارةمندكاترةجامعةموالنامالكإبراىيم.أ

,ةالدكاترآراءبُتواضحااختالفاوجدتوٖتليلهاللبياناتٚتعيخاللمن

الدينعلماءباقيدربنفسعلىسارواأهنمأي األربعةو, اآلراء على توزعوا

:وىي

:األولالرأي والزيادةاٟتديثقبلوا) بنسبةأ,دكاترةٜتسوعددىم( ي

٘٘.ٙ يعٍت ٦تا يفأ%, كلها وزيادة اٟتديث صحة يرون الدكاترة من الغالبية ن

النار.

الثاين و):الرأي اٟتديث قبلوا النارزيادةرفضوا يف دكتور,(كلها وعددىم

%(.ٕ.ٔٔواحد)

(واحدةماعدااٞتنةيفالفرقكل):الثالثالرأي اثنانوعددىم,

أنيرىواآلخرالنار,سيدخلمنىيا١تنافقُتفرقةأنيرىأحد٫تا,%(ٖ.ٕٕ)

.النارستدخلاليتىيوالسنةالكتابٗتالفاليتالفرقة

واحددكتورىناكوكان,(الزيادةوالاٟتديثيقبلال):الرابعالرأي

.الرأيىذاأصحابمن%(ٕ.ٔٔ)
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 الهدف الثاني للبحث ىتوزيع الدكاترة بناء عل .ج

اٟتججاليتاستندعليهاالدكاترةللدفاععنآرائهم  ٔ.

أوردكلفريقمنالدكاترةحججاللدفاععنآرائهموكانتكالتايل:

:رأياألولحججالدكاترةمنأصحابال  -أ

ال أصحاب ذكر )وعددىم الدكاترة من األول ىذاٜتسرأي أن دكاترة(

اٟتديثرواهواخرجوكباراتحمدثُت,وبالتايلفالدكاترةمنأصحابىذاالرأييرون

أنوالبدمنقبولآراءىذااٟتديث.واٞتديربالذكرىناأنىذااٟتديثمليرديف

والبخاري( مسلم صحيح ( شككواالصحيحُت الذين العلماء بعض احتج ؤّذا ,

"أولماٙٙٔسالمية,يفصحةاٟتديث,حيثقالالقرضاوييفكتابوالصحوةاإل

أ٫تية برغم الصحيحُت, من أي يف يرد مل اٟتديث أن ىنا: يعلم أن ينبغي

مل أهنما من يقال وما منهما. واحد شرط على يصح مل أنو على داللة موضوعو,

الصحيح أبوابيستوعبا من ا مهمِّ بابًا يدعا ال أن حرصا ولكنهما مسّلم, فهذا ,

العلمإالرويافيوشيًئا,ولوحديثًاواحًدا".

                                       
 "الصحوةالقرضاوي,"ٙٙٔ
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وردعليهمالعلماءالذينقبلوااٟتديثوالزيادةأناٟتديثصحيحعلىشرط

" اٟتاكم: قال حيث مسلم. مسلم".لكاٟتديث شرط على القرضاويصحيح ن

بق الكالم ىذا رد التصحيح",ولو شرط يف ا٠تطو واسع بأنو اٟتاكم وصف " :

و القرضاوي بوأضاف ٭تتج مل مسلم بأن اٟتاكم على رد الذىيب "أن :

ٚٙٔمنفردا."

وأن اٟتديث بألفاظ يتمسكون أهنم الرأي ىذا أصحاب من الدكاترة وذكر

ماعداواحدةستدخ لألفاظاٟتديثتنصعلىأناألمةستفًتقوأنالفرقكلها

النار.

:الثاينحججالدكاترةمنأصحابالرأي  -ب

عدد لكثرة نظرا النار يف كلها زيادة بصحة يعتقدون ال الرأي ىذا أصحاب

الفرق.

:حججالدكاترةمنأصحابالرأيالثالث  -ت

أن على ينص والذي الثالث الرأي أنصار من الدكاترة من اثنُت ىناك كان

وىيفرقةا١تنافقُت.وىذاٮتتلفاختالفابسيطاالفرقكلهايفاٞتنةماعداواحدة

                                       
ا١ترجعالسابقٚٙٔ
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فرقة ماعدا اٞتنة يف كلها الفرق أن ذكر والذي الغزايل رواه الذي اٟتديث مع

الزنادقة.

حججالدكاترةمنأصحابالرأيالرابع:  -ث

 أنصار من فقط واحد دكتور ىناك كان اٟتديثالرأي يقبل ال والذي الرابع

والالزيادة.

ال حجة ضٍتوكانت ىو إذا آحاد حديث ىذا أن الرأي ىذا صاحبة دكتورة

وىو للقرآن بالرجوع اٟتديث  ىذا مثل تأويل و٬تب الشبهة ٭تتمل وىو الثبوت

بل القرآن يف فرقة وسبعُت ثالث إىل ستفًتق األمة أن ٧تد ال و الثبوت قطعي

سياقيرشدويدفعإىلتوحدا١تسلمُت.وىذااٟتديثإنصحفيجبأنيفهميف

التحذيرمنالفرقة.

اٟتججاليتاستندعليهاالدكاترةللدفاععنآرائهم  ٕ.

:حججالدكاترةمنأصحابالرأياألول  -أ

رغم صحيح اٟتديث قال من وىناك اٟتديث. بألفاظ أ٘تسك قال من منهم

أنا١تعٌتغَتمفهوم.ومنهممنقالالأردآرائهمولكنأ٘تسكبرأيي.
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:نأصحابالرأيالثاينحججالدكاترةم  -ب

تنوعالفرقيفالوقتاٟتاضرمعكوهناكلهاتنتميلإلسالم.نظرالكثرةعددو

:حججالدكاترةمنأصحابالرأيالثالث  -ت

يف وبالفعل النار. ستدخل الفرق أي بأن اٟتديث وضوح عدم قال من منهم

نصوصاٟتديثا١توجودةتذكرفقطأنفرقةواحدةناجية.

اترةمنقالأهنميعتمدونعلىمعٌتاٟتديثحرفيا.منالدك

:حججالدكاترةمنأصحابالرأيالرابع  -ث

قالتالدكتورةصاحبةىذاالرأيأردأنىذااٟتديثآحادوحديثاآلحاد

وأرجح القرآن بآيات مرتبطا اٟتديث ىذا نفهم أن والزم  القرآن, من أعلم ليس

حيثقالٛٙٔ(قواطعاألدلة)وردهالسمعاينيفكتابوأنوللتنبيو.وىذايتفقمعماأ

على اآلحاد( أحاديث مثل ( الواحد خرب عرض إىل يذىبون اٟتنفية بعض أن

قالالسمعاين"وذىبٚتاعةمنأصحابأِبحنيفةإىلأنو٬تبعرضوالقرآن,

علىالكتابفإنمليكنيفالكتابمايدلعلىخالفوقبلوإالفَتدوذىبإىل

ذاكثَتمنا١تتكلمُت."ى

                                       
ٖ٘ٙ,صٔج,قواطعاألدلة,السمعاينٛٙٔ
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يكونوا ال حىت اإلسالم أمة ينبو أن رٔتا يريد وسلم عليو اهلل صلى الرسول

يتكلأمةاإلسالمإنشاءاهللستكونمناألمةالناجيةوحجو,كاليهودوالنصارى

.كلمنيعملالصاٟتاتسيدخلاٞتنةمنالقرآنيفتفسَتالقرآنوأن

الثوسبعُتا١تذكوريفاٟتديثآراءالدكاترةحولالعددث  ٖ.

ىل : اٟتديث يف ا١تذكور وسبعُت ثالث العدد حول الدكاترة آراء اختلفت

العددمقصودلذاتوأمللكثرة.

ذىبأغلبالدكاترةإىلأنالعددليسمقصودلذاتووإ٪تأتعٌتالكثرة.وىذا

وحديثا. قدٯتا ا١تسلمُت علماء أغلب بُت قبوال األكثر الرأي أنىو بسبب وذلك

ورقتو يف اهلل نصر الدكتور يقول كما العدد ىذا فاق قد اإلسالمية الفرق تعدد

 ٖتليلية(عنوانٖتت  Studi Tematik Hadis Aswaja & Perpecahan))دراسة

Umat).ٜٔٙ

اٟتديث بلفظ يتمسكون أهنم قالوا الذين الدكاترة من اثنان ىناك كان لكن

ددمقصود.وقدسبقهمبعضالعلماءيفىذاالرأيوقاموبالتايلفهميرونأنالع

                                       
169Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th.I , Studi Tematik Hadis Aswaja & 

Perpecahan Umat 
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ْتصرالفرقوٝتاىافرقةفرقةحىتوصلالعددإىلثالثوسبعُت.لكنىذاالرأي

أقلقبوالمنالرأيالذييقولأنالعددغَتمقصودوإ٪تأتعٌتالكثرة.

تسميةاالثنُتوسبعُتفرقةآراءالدكاترةحول  ٗ.

تستطي ىل السؤال: الوحول الدكاترة: إجابات معظم كانت الفرق؟ تعدد ع

 كثرهتا, بسبب الفرق ىذه تعدد استطيع الفرقة يف حىت يفوأنو تفريق ىناك ا١تعينة

و السنةاألفكار أىل مثل الفرق من بسيطا عددا الفرق بعضهم ٝتى بينما اآلراء.

ب الفرق ىذه حصر صعوبة يتبُت ىنا ومن ا٠توارج. وفرقة الشيعة كثرهتاوفرقة سبب

ابن أورده ما مع يتفق وىذا وعديدة. جديدة فرق إىل بينها فيما انقسامها وكثرة

 كتابة يف ابليس)اٞتوزي فإن(تلبيس اهلل رٛتو الفرج أبو الشيخ قال " قال حيث

كل وإن الفرق وأصول االفًتاق نعرف إنا فاٞتواب معروفة الفرق ىذه وىل قيل

إىل انقسمت قد الفرق من الفرقطائفة تلك بأٝتاء ٨تط مل وإن فرق

ٓٚٔ".ومذاىبها

                                       
الدينٓٚٔ اٞتوزي,ٚتال ٤تمد بن علي بن الرٛتن عبد الفرج إبليس,أبو توبَتلبنان)تلبيس : الفكردار

.مٕٔٓٓى /ٕٔٗٔالطبعةاألوىل,,للطباعةوالنشر
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آراءالدكاترةحولادعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية  ٘.

تنوعتآراءالدكاترةحولادعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالناجيةالوحيدة.

,دكاترةلىذاكانمنأىلالسنةواٞتماعةفبعضهمقالالبأسإنكانمنيقو

وبعض غَتىم, آراء ٭تًتموا أن بشرط تشاء ما تقول أن فرقة أي حق من قالوا

( الكرٯتة اآلية بذكر ورد الفرق ىذه من سخر َلَدْيِهْمالدكاترة ٔتَا ِحْزٍب ُكلُّ

وىناكمنالدكاترةمنقالأنىذاادعاءباطل,وبعضالدكاترةقالٔٚٔ,(َفرُِحونَ

 لىاٞتميعأنيتقبلاآلراءا١تخالفة.ىذاخطأألناإلسالمدينسالموع

من  بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال حول الدكاترة آراء ٙ.

أىلالنار

 أن على الدكاترة من اٚتاع ىناك كان النقطة ىذه ىواٟتاكمحول اٟتقيقي

وتعاىل سبحانو وغفراناهلل التوبة ىناك أن الدكاترة بعض وذكر ٨تن, والليس اهلل

 أحدإالاهلليعلممنسيدخلاٞتنةومنسيدخلالنار.

                                       
ٕٖسورةالروم:اآليةٔٚٔ
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آراءالدكاترةحولفهماٟتديث  ٚ.

ٖتذير ىو ىل منو ا١تقصود ناحية من اٟتديث فهم حول الدكاترة آراء كانت

منالفرقةأمإقراروتنبؤبأنوالبدأنيكونىناكفرقوتفرق؟

ىذا أن إىل ٘تيل الدكاترة آراء معظم الفرقةكانت من ٖتذير ىو اٟتديث

اهلل ْتبل االعتصام إىل تفرقوا"ودعوة َواَل يًعا ٚتَِ اهلِل ِْتَْبِل وىذإٚٔ".َواْعَتِصُموْا

كتابو يف الشحود نايف بن علي أورده ما مع شبهات"يتفق على الرد يف ا١تفصل

ٖٚٔأعداءاإلسالم"حيثقالىذااٟتديثتنبيوووعيدمنالفرقة.

اعتقدعددقليلمنالدكاترةأناٟتديثىوتنبؤمنرسولاهللصلىبينما

قد االختالف أن الدكاترة أحد وقال ا١تستقبل. يف سيحدث ٔتا وسلم عليو اهلل

من للحديث فهما يضعون الدكاترة أن يتبُت ىنا ومن ٤تمود. وتنوع رٛتة يكون

شأنوأنيلقىقبوالمنأكثرا١تسلمُت.

                                       
ٖٓٔاآليةن:سورةآلعمرإٚٔ
 ٖٖٛ,صٓٔ,جالشاملةا١تكتبة,ا١تفصليفالردعلىشبهاتاعداءاالسالمعليبننايفالشحود,ٖٚٔ
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ولتفسَتللحديثيكونمقبوالللجميعآراءالدكاترةح  ٛ.

اهلل صلى الرسول منهج إىل العودة ضرورة على الدكاترة آراء معظم اتفقت

ا٠تالف ونبذ وسلم ألن,عليو حياتو يف ٚتعهم قد وسلم عليو اهلل صلى فهو

 ولكن منهجو يتبعون كانوا واالختالفا١تسلمُت الفرقة بدأت وفاتو ومنها,بعد

االختالفينشأمنعدمالتمسكبالكتابوالسنة.ٯتكنأننرىإن

ىذا فإن الفرقة من ٖتذير أنو على اٟتديث فسرنا إذا الدكاترة بعض واضاف

الصراط واتباع التوحد إىل الداعي القرآين النسق مع يتفق ألنو اٞتميع من سيقبل

االختال أن وفهموا البعض بعضهم آراء ا١تسلمُت احًتم إذا وأيضا قدا١تستقيم. ف

يكونرٛتةوتوسعةوتنوع٤تمود.

واضافأحدالدكاترةأنوٯتكنللمسلمُتأنٮتتلفوايفبعضا١تسائلالدينية

أو موحدة قيادة ٖتت السياسية ا١تسائل يف يتفقوا أن عليهم لكن ىذا يف بأس وال

 الدول قادة ٯتثل قيادات يفاإلسالمية٣تلس وىذا السياسية. ا١تسائل يف للتنسيق

الدول ٔتنظمة سابقا تعرف ( اإلسالمي التعاون منظمة يف ومتمثل موجود الواقع

ٗٚٔاإلسالمية(. الدول كل تضم ال ا١تنظمة ىذه مااإلسالميةلكن نوعا تعترب و

                                       
 ا١ترجعالسابق.ٗٚٔ
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٢تذه ا١تؤسسة الدول ومن األعضاء. كل على قراراهتا فرض تستطيع وال شكلية

وغَتىا وليبيا والسعودية اندونيسيا ا١تنظمةتو,ا١تنظمة دولةضم وٜتسُت سبع

إسالمية.

آراءالدكاترةحولسبلتوحيدا١تسلمُت  ٜ.

وشددالدكاترةعلىضرورة,كانتآراءالدكاترةمتفقةجداحولىذاا١تفهوم

من األوائل العلماء كبار منهج واتباع ٗتطئتهم وعدم اآلخرين وتفهم اٟتوار

يق حُت ا٠تا١تسلمُت ٭تتمل صواب رأينا " ٭تتملوطأولون خطأ غَتنا رأي

.الصواب" ظلم وعدم القول يف العدل إىل الداعية الكرٯتة اآليات مع يتفق وىذا

قالتعاىل:"َوال٬َتْرَِمنَُّكْمَشَنآُنقَ ْوٍمَعَلىَأالَّتَ ْعِدلُوااْعِدُلوا اآلخرينمهمااخطأوا

ْقَوى لِلت َّ أَقْ َرُب أَي ُّهَأيضاوقال٘ٚٔ".ُىَو بِاْلِقْسِط)"يَا قَ وَّاِمَُت ُكونُوا آَمُنوا الَِّذيَن ا

وقولالدكاترةىنايتفقمعمادعاإليوابنحزمٙٚٔ".ُشَهَداَءلِلَِّوَوَلْوَعَلىأَنُفِسُكمْ

                                       
 ٛ:اآليةا١تائدةسورة٘ٚٔ
ٖ٘ٔاآليةالنساء:سورةٙٚٔ
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قال وُحبّْو,:حيث العدِل على يطبعو أن ا١ترء على تعاىل اهلل نعم أفضل "وجدت

ٚٚٔ".وعلىاٟتقوإيثاره

 يف أُنشد أنو روي طالب أيب بن علي ا١تؤمنُت أمَت عنو-٣تلس اهلل -رضي

قولالشاعر:

فىًتكانيدنيوالغٌتمنصديقو***إذاماىواستغٌتويبعدهالفقر

عرىويفاآلخرالبدر كأنالثرياعلقتّتبينو***ويفخدهالشّْ

بالرغممنأهنماقال:ىذاطلحةبنعبيداهلل,و-رضياهللعنو-قالعلي

ح يف البعضكانا بعضهما مع حرب وروح,الة اإلنصاف, عظمة على يدل وىذا

ٛٚٔا١تودة,وشرفا٠تصومة.

إىل تدعونا اليت األحاديث فلدينا متفائلُت نكون أن ٬تب الدكاترة واضاف

معا والعيش متفتحة,الوحدة وعقول متسعة أفكار لدينا يكون وللعلماء,وأن

ا١تس توحيد يف مهم دور الصحيحوا٠ترباء التعليم طريق عن استخدام,لمُت وٯتكن

ادعاإليونزارعثمانيفالتقنيةلتوصيلالفهمالصحيحلإلسالم.وىذايتفقمعم

                                       
أبوا١تعاطياألخالقوالسَتابنحزم,ٚٚٔ عادل اتحمقق: دارا١تشرقالعريب,الطبعة:األوىل,:القاىرة)مصر,,

 .ٜٓ,صٔج,مٜٛٛٔ ,هٛٓٗٔعام
 .ٕٙٗ,صٔ,جا١تفصلالشحود,ٛٚٔ
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عالميفٕتميعإلاحيثدعاإىلاستخدامتقنيةٜٚٔ,دورالرسالةالتعلمية()كتابو

ىدافهما١تشًتكة.أا١تسلمُتحول



















                                       
عثمانٜٚٔ ٤تمد نزار الكربى, قضاياىم حول ا١تسلمُت توحيد يف اإلعالمية الرسالة ٪توذجاًدور ا١تكتبةفلسطُت ,

 .٘,صٔالشاملة,ج
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 الفصل الخامس: الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .أ

ولللبحثراءالدكاترةحولالسؤالاألآ  ٔ.

 إىل األمة افًتاق حديث حول الدكاترة آراء اختلفت ذكره سبق أربعةكما

آراء.فأكثرىمأيدالرأياألولوالذييؤمنبصحةاٟتديثوالزيادة)كلهايفالنار

)كلهايفاٞتنةثوبعضهمأيدالرأيالثال,وكانعددىمٜتسدكاترةإالواحدة(

واحدة( اثنانإال عددىم ووكان , والرأيأما الثاين الراُت دكتوربع منهما كال أيد

واحد.

راءالدكاترةحولالسؤالالثاينللبحثآ  ٕ.

 بُت توافقا وجدت االختالف ىذا جانب ٢تذاوإىل تفسَتىم يف الدكاترة

,اٟتديث يدعو التفرقةبأنو عن واالبتعاد الوحدة الكرميكم,إىل القرآن يف جاء ا

َأْعَداًء" ُكْنُتْم ِإْذ َعَلْيُكْم اللَِّو نِْعَمَت َواذُْكُروا تَ َفرَّقُوا َواَل يًعا ٚتَِ اللَِّو ِْتَْبِل َواْعَتِصُموا

قُ ُلوِبُكْمفََأْصَبْحُتْمبِِنْعَمِتِوِإْخَوانًاوَُكْنُتْمَعَلىَشَفاُحْفَرٍةِمَنالنَّ اِرَفأَنْ َقذَُكْمفَأَلََّفبَ ُْتَ

( تَ ْهَتُدوَن َلَعلَُّكْم َلُكْمآيَاتِِو اللَُّو ُ يُ بَ ُتّْ َكَذِلَك َها ٌةَيْدُعوَنِٖٓٔمن ْ أُمَّ ِمْنُكْم َوْلَتُكْن )

( اْلُمْفِلُحوَن ُىُم َوأُولَِئَك اْلُمْنَكِر َعِن َهْوَن َويَ ن ْ بِاْلَمْعُروِف َويَْأُمُروَن ا٠تََْْتِ (ِٗٓٔإىَل
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َعَذاٌبَواَل ٢َتُْم َوأُولَِئَك َناُت اْلبَ ي ّْ َجاَءُىُم َما بَ ْعِد ِمْن َواْختَ َلُفوا تَ َفرَّقُوا َكالَِّذيَن َتُكونُوا

( واٟتٓٛٔ(."َ٘ٓٔعِظيٌم والًتاحم االحًتام إىل يدعو بُتكما فيما والتشاور وار

ا,ا١تسلمُت وجد األصولوإن ال الفروع يف سيكون رٛتختالف واالختالف ة,

إىلُتللعا١ت يؤدي ألنو النفس, وميول األىواء حسب اٟتديث تفسَت ٬توز وال ,

فهموفهماخاطئايسئإىلالديناإلسالمي.

 الدكاترة حجة كانت وقد رسولونقلية وسنة اهلل كتاب أوامرىممن واتباع

نواىيهم ,واجتناب عقلية حجج ٢تم ا١تقصودوكانت يكون أن استحالة يف مثال

الكثرةالالعددنويعٍتأالظاىربل٬تبأنيفهمعلىددثالثوسبعُتا١تعٌتبالع

.نفسو

 التوصيات و االقتراحات .ب
من ا١تختارة العينة آراء و ا١تصادر ذكرتو ما ٦تن سواء ذكره سبق ٦تا يتبُت

جدلوخالفحديثافًتاقاألنأوجدتالباحثة,امعةاٞتدكاترة بُتمةمصدر

األويبقي,ا١تسلمُت معٌتا٠تالف حول ىو رىم ويف االفًتاق. الباحثةأحديث ي

                                       
 ٘ٓٔ-ٖٓٔسورةآلعمران:اآلياتٓٛٔ
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 الدكاترة آراء من استنتجتو ما خالل أمن ٯتكن ا٠تالف ىذا أن يزول متإن ذا

عملالتوصياتاآلتية:

.ٔ نوٖتذيرمنالفرقةأفهماٟتديثعلى 

دىلاٖتاإ,وقدسبقذكراآلياتاليتتدعوألنىذايتوافقمعالقرآنالكرمي

ا١تسلمُتونبذا٠تالف.

لةمنسيدخلالنارومنسيدخلاٞتنةهللسبحانووتعاىلأتركمس  ٕ.

ا١تعلوم تعاىلأنمن قال كجماعات, وليس كأفراد الناس سيحاسب :اهلل

" َرِىيَنةٌُكلُّ َكَسَبْت ٔتَا ٔٛٔ".نَ ْفٍس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول وقال َا: ِإ٪تَّ "

َااِلْمرٍِئَمانَ َوى,..."اأْلَْعَماُلبِالن ّْ ومنىنا٬تبعدم٤تاسبةالناسوتركيَّاِت,َوِإ٪تَّ

ذلكهللعزوجل.

                                       
 ٖٛسورةا١تدثر:اآليةٔٛٔ
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خرينيففهمنصاٟتديثاحًتامحقاآل  ٖ.

رسولنيفهماٟتديثوفقاجتهادهوحسابوعلىاهلل,أي٣تتهدأفمنحق

وسلم عليو اهلل صلى فَاْجتَ هَاهلل اْٟتَاِكُم َحَكَم "ِإَذا َأْجرَانِدَ: فَ َلُو َوِإَذامُثََّأَصاَب ,

ٕٛٔ".َدمُثََّأْخَطَأفَ َلُوَأْجرٌَحَكَمفَاْجتَ هَ

السماحباختالفوتنوعا١تسلمُت  ٗ.

اإلإ خاصن وليس عا١تية رسالة اسالم دخلأبقبيلة ىنا ومن معُت, بلد و

األ ٚتيع من فيوالناس اآلف,مم ا١تسلمُت احًتام من ومراالبد ظروفعاخرين ة

عليهم التشدد وعدم ّٔوواالع,حياهتم االحتفاظ يف الشعوب ْتق يتهمًتاف

َوأُنْ َثىساليبأو ذََكٍر ِمْن َخَلْقَناُكْم ِإنَّا النَّاُس أَي َُّها يَا " تعاىل: قال حياهتم.

ٖٛٔ."....َوَجَعْلَناُكْمُشُعوبًاَوقَ َباِئَللِتَ َعاَرفُوا

ماستخداماٟتواركأساسللتفاى  ٘.

إ اهلل أن أمرنا ٨تاور أن ىي باليت الكتاب كتابوأىل يف قال حُت حسن,

اللََّو ِإالَّ نَ ْعُبَد َأالَّ َنُكْم َوبَ ي ْ نَ َنا بَ ي ْ َسَواٍء َكِلَمٍة ِإىَل تَ َعاَلْوا اْلِكَتاِب َأْىَل يَا ُقْل " الكرمي

                                       
 رواهالشيخانمسلموالبخاريٕٛٔ
 ٖٔسورةاٟتجرات:اآليةٖٛٔ
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أَ بَ ْعًضا بَ ْعُضَنا يَ تَِّخَذ َواَل َشْيًئا ِبِو ُنْشرَِك فَ ُقولُواَواَل تَ َولَّْوا فَِإْن اللَِّو ُدوِن ِمْن ْربَابًا

ُمْسِلُمونَ بِأَنَّا األ,ٗٛٔ".اْشَهُدوا ىذا وعلى ٬تب اٟتوارأساس يكون بُتن

ا١تسلمُتأيضا.

االستعانةبا٠ترباء  ٙ.

نأمورا٬تبأنىناكأالإىو٤تورحياةكلمسلم,يسالمنالديناإلأمع

لأيلج ليس ا١تسلم فيها ٬تب بل وحدىم الدين أعلماء أيضا يستشَت ىلأن

األخرى اهلل,االختصاصات رسول عن ورد وسلمفقد عليو اهلل بأصلى راءآخذه

غزوةبدروغزوةا٠تندق.الصحابةكماحدثيف

وأيراءا١تتخصصُتبلويغَترآيقبلصلىاهللعليووسلمذاكانرسولاهللإف

 ٝتاع فاألحرى,قوا٢تمأبعد وغَتىم وقادة رؤساء و علماء من ا١تسلمُت نأبكل

حذو اهلل٭تذوا وسلمرسول عليو اهلل ويعملصلى والويستمعوا ا٠ترباء. بآراء وا

شارواأيالرسولعليوالسالموتفوقوعلىكلمنأحكمةورجاحةريفبداأنشك

فلنتعلممنوونتبعمنهجو.نيعلمناأرادألكنو,عليو
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وبىذاالبحث٦تيزاتوعي  -ج

البحث ىذا كونويتميز جامعةيف دكاترة من ٥تتارة عينة مع نوعو من األول

لوجو٦تايزيدمنضاقداستخدمطريقةا١تقابلةوجهاوكونوأي,موالنامالكإبراىيم

عليهااصدم ا١تتحصل ا١تعلومات ,قية أكما اٟتيادية وذلكاليتن الباحثة اتبعتها

السابقةتقللمناحتماليةٖتيزالباحثة.اآلراءمنيرأيألبعدمالتحيز

,سئلةاتحمددةقبلا١تقابلةوىفا١تقابليعيبىذاالبحثكونومتباستخداماأل

 ا١تستجيبُت سؤال يتم أومل قدرا للبحث سيضيف كان ٦تا متابعة وأسئلة عمقأكرب

منا١تعلومات.

:توصياتللبحثا١تستقبلي  -ح

 الباحثُت اوصي واليتو٢تذا ا١تتابعة أسئلة طريقة باستخدام ا١تستقبل يف

.حسبإجاباهتمضافيةإتتضمنسؤالا١تستجيبُتأسئلة
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 المراجع قائمة

القرآنالكرمي:روايةحفصعنعاصم

تفًتق حديث حول ) الددو ( كالم على تعقيبا  فهد, بن علي بطُت, أبا

 http://www.assakina.com/shobhat/8931.html,أميت النقلتاريخ

ٔٓ/ٔ/ٕٓٔٙ

العز أيب ابن الدين.), عالء بن ٤تمد الدين العقيدة"(.ٜٖٔٔصدر شرح

:ا١تكتباإلسالمي(بَتوتلبنان,,)"الطحاوية

( الرازي. ٤تمد أبو  حامت, أيب ٕٜ٘ٔابن والتعديل"(. آباد",اٞترح )حيدر

العثمانية, ا١تعارف دائرة ٣تلس طبعة ا٢تند: الدكن, العريب الًتاث إحياء –دار

بَتوت(.

( الدين. عز األثَت, ٜٜٗٔابن الصحابة"(." معرفة يف الغابة اتحمقق:أسد ,

 معوض ٤تمد الكتب-علي دار القاىرة: )مصر, ا١توجود عبد أٛتد عادل

العلمية(.

( إبراىيم. بن ٤تمد الوزير, عن"(.ٜٜٗٔابن الذب يف والقواصم العواصم

القاس أيب )"مسنة األرنؤوط, شعيب ٖتقيق: الرسالةبَتوتلبنان,, مؤسسة :

للطباعةوالنشروالتوزيع(.
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."٣تموعفتاوىومقاالتابنباز"بنباز,عبدالعزيز.)ب.ت(.ا

الُعْكرَبي.) اهلل عبيد اهلل عبد أبو َبطَّة, ٜٜٗٔابن الكربى"(. ,"اإلبانة

ويوسف األثيويب, وعثمان معطي, رضا النصر,اتحمقق: سيف بن والوليد الوابل,

الرياض:دارالرايةللنشروالتوزيع(.,وٛتدالتو٬تري,)السعودية

تيمية, )ابن العباس. أبو الدين ا١تستقيم"(.ٜٜٜٔتقي الصراط اقتضاء

اٞتحيم أصحاب )لبنان"١تخالفة العقل, ناصر اتحمقق: عامل,, دار بَتوت:

الكتب(.

أ الدين تقي تيمية, )ابن العباس. ٜٜ٘ٔبو الفتاوى"(. اتحمقق:"٣تموع ,

عبدالرٛتنبنقاسم,)ا١تدينةا١تنورة:٣تمعا١تلكفهدلطباعةا١تصحفالشريف(.

)ا ٤تمد. التميمي, حبان حبان"(.ٖٜٚٔبن البن )ا٢تند"الثقات حيدر,,

آبادالدكن:دائرةا١تعارفالعثمانية(.

)ا ٤تمد. التميمي, حبان ابن"(.ٖٜٜٔبن بًتتيب حبان ابن صحيح

بَتوت,مؤسسةالرسالة(.,,اتحمقق:شعيباألرنؤوط,)لبنان"بلبان

.)ب.ت(."آّروحُت أٛتد بن حبان بن ٤تمد حبان, اتحمدثُتابن من

وا١تًتوكُت داروالضعفاء الناشر: حلب, )سوريا, زايد إبراىيم ٤تمود اتحمقق: ,"

الوعي(.
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)الظاىريطيبالقراألندلسيحزم,ابن .ٜٔٛٛ.)," والسَت األخالق "

(.)مصر,القاىرة:دارا١تشرقالعريب,اتحمقق:عادلأبوا١تعاطي

الظاىري القرطيب األندلسي حزم, ".ابن واألىواء)ب.ت(. ا١تلل يف الفصل

,)مصر,القاىرة:مكتبةا٠تا٧تي(.والنحل"

الدمشقيا الفداء أيب الدين عماد كثَت (.ٜٜٚٔ.)بن والنهاية" ,"البداية

.)مصر:اٞتيزة:ىجرللطباعةوالنشر(,ٖتقيق:عبداهللعبداتحمسنالًتكي

)الفداءأبوكثَت,ابن الشافعيُت"(.ٖٜٜٔإٝتاعيل. ٖتقيق:"طبقات ,

(.أٛتدعمرىاشم,٤تمدزينهم٤تمدعزب)مصر,القاىرة:مكتبةالثقافةالدينية

إٝتاعي الفداء أبو كثَت, والنهاية"(.ٜٙٛٔل.)ابن عبداهلل"البداية ٖتقيق: ,

.)مصر:اٞتيزة,:ىجرللطباعةوالنشر(,عبداتحمسنالًتكي

( ماجة. ابن ٤تمد اهلل عبد أبو  ماجة, ٜٕٓٓابن ت."( ماجو ابن سنن

"األرنؤوط األرنؤوط شعيب -,اتحمقق: مرشد -عادل بللي قره د َعبد-٤تمَّ

ىرة,مصر:دارالرسالةالعا١تية(.الّلطيفحرزاهلل,)القا

منظور ابن مكرم, بن العرب(."ٖٜٜٔ.)٤تمد بَتوت"لسان دار-,) لبنان:

صادر(.
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موسى.) أيب اٟتسن أبو واختالف"(.ٜٓٛٔاألشعري, اإلسالميُت مقاالت

أ١تانيا:دارفرانزشتايز(.)فيسبادن,,:ىلموتريًتتصحيح",ا١تصلُت

٤ت اماأللباين, ناصر )د السنة"(.ٜٓٛٔلدين. ٗتريج يف اٞتنة ",ظالل

.كتباإلسالمي(ا١ت)لبنان,بَتوت:

( الدين. ناصر ٤تمد الصحيحة"(.ٜ٘ٛٔاأللباين, األحاديث ,"سلسلة

(.اإلسالميا١تكتب:بَتوتلبنان,)

ت(. .)ب. حزم بن ٤تمد  والنحل"األندلسي, واألىواء ا١تلل يف ,"الفصل

.ا٠تا٧تى(القاىرة:مكتبة,مصر)

(. الوليد أيب "ٜٕٓٓالباجي, اٞترح(. يف معُت بن ٭تِت أقوال موسوعة

اٟتديث" وعلل بشوالتعديل وٖتقيق: ٚتع معروف عواد ٤تمود-ار جهاد

,٤تمود٤تمدخليل,)لبنان,بَتوت:دارالغرباإلسالمي(.خليل

( أٛتد. ومناىجو"(.ٜٛٚٔبدر, العلمي البحث وك,"أصول الة)الكويت:

ا١تطبوعات(.

,ٖتقيق:٤تمد"الطبقاتالكربى"(.ٜٜٓٔالبغدادي,أبوعبداهلل٤تمد.)

:دارالكتبالعلمية(.بَتوتلبنان,)عطا,
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( القاىر. عبد الفرق"(.ٜٚٚٔالبغدادي, بُت داربَتوتلبنان,,)"الفرق :

اآلفاقاٞتديدة(.

( عيسى. بن ٤تمد ٜٜٛٔالًتمذي, .)" الكبَت الًتمذي-اٞتامع ",سنن

بَتوت:دارالغرباإلسالمي(.,اتحمقق:بشارعوادمعروف,)لبنان

( عيسى. بن ٤تمد الًتمذي"(.ٜ٘ٙٔالًتمذي, أٛتد"سنن وتعليق: ٖتقيق ,

 )ج  شاكر ٤ٔتمد عوضٕ, عطوة وإبراىيم الباقي, عبد و٤تمد )( مصر,,

القاىرة:شركةمصطفىالبايباٟتليب(.

أبو الدين, اٞتوزيٚتال ٤تمد بن علي بن الرٛتن عبد )الفرج .ٕٓٓٓ" .)

(.بَتوت:دارالفكرللطباعةوالنشر,)لبنان",تلبيسإبليس

القيم.) ابن العا١تُت"(.ٜٛٙٔاٞتوزية, رب عن ا١توقعُت )مصر"أعالم ,,

.مكتبةالكلياتاألزىرية(:القاىرة

زيد,اٟتسٍت بن ا١ترتضى .(ٕٓٔ٘) ب." االفًتاق الثبوتحديث ُت

"والسقوط  ,http://almahatwary.org/p7-4-4.htm#_ftn17.  النقلتاريخ

ٔ٘/ٔ/ٕٓٔٙ.

 اٟتفيظ, عبد صربي والقرضاوي:"ٚتحسنُت, با٠توارج اإلخوان يصف عة

.http://elaph.com/Web/news/2013/8/832291.html,:"ا٠توارجىماالنقالبيون
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( نبيل. يف"(.ٕٕٔٓٛتيدشة, االجتماعيا١تقابلة العلوم"البحث ٣تلة ,

.العددالثامن,جتماعيةنسانيةواالاإل

اٟتسن ٤تمد الدين."الددو, يف التفرق أسباب من والغلو حديث",التطرف

 الشيخ. موقع من تاريخ ttp://www.dedewnet.com/index.php/fiker-islamصويت

.ٕٙٔٓ/ٔٓ/ٕ٘النقل

( كثَت. ابن وا١تالحمالنه"(.ٜٓٛٔالدمشقي, الفنت يف ٤تمد"اية ٖتقيق: ,

:دارعاملالكتبللطباعةوالنشر(.القاىرةمصر,)عبدالعزيز,

٤تمد "مُتاألالدمشقي, . إىل األمة ,"فرقةٖٚتفرق

http://www.ibnamin.com/73.htmٕ٘نقلتاريخال/ٓٔ/ٕٓٔٙ.

ةو٦تارستوالبحثالعلميأساسياتوالنظري"(.ٕٓٓٓدويدري,رجاءوحيد.)

,)لبنان,بَتوت:دارالفكرا١تعاصر,الطبعة:األوىل(."العملية

(. ٤تمد اهلل عبد أبو الدين مشس ٕٙٓٓالذىيب, النبالء"(. أعالم ,"سَت

)مصر,القاىرة:داراٟتديث(.

( ٤تمد. اهلل عبد أبو الدين مشس ٜٜٛٔالذىيب, اٟتفاظ"(. ",تذكرة

علمية(.لبنان:دارالكتبال-)بَتوت



ٖٔٚ 
 

٤تمد.) اهلل عبد أبو الدين مشس ٕٜٜٔالذىيب, من"(. معرفة يف الكاشف

الستة الكتب يف رواية )"لو ا٠تطيب, ٤تمد اتحمقق: القبلة,لسعوديةا, دار جدة:

مؤسسةعلومالقرآن(.-للثقافةاإلسالمية

الدين,الذىيب "ا١تغٍتٜٕٓٓ.)مشس اتحمققالضعفاء",يف(. نورالدكتور:

الًتاث(.إحياءإدارة:قطر)عًت,لدينا

,الرشيد حصة, استبيان" استمارة تُعد "كيف ,  

http://www.saaid.net/aldawah/520.htm   ٕٚنقلتاريخال/ٕ./ٕٓٔٙ.

( واالفتاء. للبحوث العامة الدين"(.ٜٜ٘ٔالرئاسة أصول يف االختالف

اتحممدي األمة يف الفرق نشأة : وأحكامو اإلسالمية,"ةوأسبابو البحوث ٣تلة ,

العددالسادسواألربعون(.

الكايف.) عبد علي ا١تنهاج"(.ٜٔٛٔالسبكي, شرح يف مصر,)",االبتهاج

:مكتبةالكلياتاألزىرية(.القاىرة

ِجْستاين,أبوداودسليمان.)ب.ت(. ,ٖتقيق٤تمدعبد"سننأيبداود"السّْ

ةالعصرية(.صيدا:ا١تكتببَتوت,,اٟتميد,)لبنان

ا٠تلف.) العزيز عبد بن اليهودية(.ٕٗٓٓسعود األديان يف "دراسات

)السعودية,الرياض,مكتبةأضواءالسلف(.والنصرانية",
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الدين.) مشس اٟتنبلي, (ٕٜٛٔالسفاريٍت وسواطع." البهية األنوار لوامع

دمشق:مؤسسة,,)سوريا"األسراراألثريةلشرحالدرةا١تضيةيفعقدالفرقةا١ترضية

ا٠تافقُتومكتبتها(.

عبدالقادر علوي الفرق."السقاف, ,موسوعة تنازع" الثالث: ا١تطلب

 اللقب, ىذا   http://www.dorar.net/enc/firq/415الطوائف النقلتاريخ

ٕٔ/ٔ/ٕٓٔٙ.

الشافعي,السمعاين اٟتنفي التميمي ا١تظفر يف(."ٜٜٜٔ.)أبو األدلة قواطع

.)لبنان:بَتوت,دارالكتبالعلمية(,٤تمدحسنالشافعياتحمقق:"األصول

موسى.) بن إبراىيم ا٢تاليل,"االعتصام"(.ٕٜٜٔالشاطيب, سليم ٖتقيق: ,

)السعودية:دارابنعفان(.

نايف,الشحود بن اعداء.)ب.ت(."علي شبهات على الرد يف ا١تفصل

(.ا١تكتبةالشاملة),"االسالم

افًتاقحديثيفوأْتاثرسائل".(ٜٕٓٓ).لصنعاينالشوكاينوا١تقبليوا

)لبنان,بَتوت:دارالكتبالعلمية(.,ٖتقيقعبداهللبن٭تيالسر٭تي,"األمة

علي.) بن ٤تمد القدير".(ٖٜٜٔالشوكاين, ,فتح "( ابنسوريا, دار دمشق:

كثَت,لبنان,بَتوت:دارالكلمالطيب(.
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عاصم.) أيب بن بكر أبو األلباين,"السنة"(.ٜٓٛٔالشيباين, ٤تمد اتحمقق: ,

)لبنان,بَتوت:ا١تكتباإلسالمي(.

عبداهلل.) أبو حنبل بن أٛتد بن"(.ٕٔٓٓالشيباين, أٛتد اإلمام مسند

عادلمرشد,وآخرون)مصر,القاىرة:مؤسسة-,اتحمقق:شعيباألرنؤوط"حنبل

الرسالة(.

عباد بن الصاحب العبا, بن عباد بن ت(.إٝتاعيل )ب. يف"س. اتحميط

."اللغة

( اهلل. عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح ٕٓٓٓالصفدي, الوايف(."

إحياءبالوفيات" دار بَتوت: مصطفى,)لبنان, وتركي األرناؤوط أٛتد اتحمقق: ,

الًتاث(.

 بن ٤تمد إىل"(.ٜٜٗٔٝتاعيل.)إالصنعاين, األمة افًتاق نيفحديث

فرقة سعد"وسبعُت ٖتقيق )السعودية, السعدان, اهلل عبد دار,بن الرياض:

العاصمةللنشر(.

الطرباين أٛتد, بن سليمان القاسم ٜٜٗٔ.)أبو الكبَت"(. )مصر,"ا١تعجم

.القاىرة:مكتبةابنتيمية(
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,عثمان ٤تمد ا١تسلمُت".)ب.ت(.نزار توحيد يف اإلعالمية الرسالة دور

.(ا١تكتبةالشاملة),"حولقضاياىمالكربىفلسطُت٪توذجاً

أٛتد.) اٟتسن أبو ٜٗٛٔالعجلى, الثقات"(. الرياض",تاريخ :)السعودية,

دارالباز(.

ذوقان عبيدات, . الرٛتن عبد اٟتق,كايد.),عدس, عبد (,ٜٜٚٔو

عمان:دارالفكر(.,ردن,)األ"البحثالعلميمفهوموأدواتووأساليبو"

الزبيدي و السبكى ابن و علوم"(.ٜٚٛٔ.)الِعراقي إحياء أحاديث ٗتريج

العاصمة"الدين دار الرياض: )السعودية, اَٟتّداد, ٤ُتَّمد ِبن ٤َتُمود اسِتخرَاج:

للنشر(.

",ا١تغٍتعنٛتلاألسفار."(ٕ٘ٓٓ.)أبوالفضلزينالدينإبراىيم,العراقي

.)لبنان,بَتوت:دارابنحزم(

ٛتد.) بن صاحل السلوكيةا١تد"(.ٜٜ٘ٔالعساف, العلوم يف البحث إىل خل

,)السعودية:العبيكان(."

حجر.) بن أٛتد الفضل أبو ٜٙٛٔالعسقالين, التهذيب"(. ,"تقريب

اتحمقق:٤تمدعوامة,)سوريا,:دارالرشيد(.
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دائرة:)ا٢تند",هتذيبالتهذيب"(.ٜٛٓٔالعسقالين,أٛتدبنابنحجر.)

.(ا١تعارفالنظامية

أٛت حجر.)العسقالين, بن علي بن صحيح"(.ٜٜ٘ٔد شرح الباري فتح

,ٖتقيق٤تمدفؤادعبدالباقي,)لبنان,بَتوت:دارا١تعرفة(."البخاري

حجر,العسقالين بن أٛتد بن ٤تمد بن علي بن اإلصابة(."ٜٜ٘ٔ.)أٛتد

الصحابة ٘تييز )لبنان,ٖت"يف معوض ٤تمد وعلى ا١توجود عبد أٛتد عادل قيق:

.(الكتبالعلميةبَتوت:دار

داعش"سامح,,عسكر عند أصل ىو الناجية الفرقة  -https://ar,"حديث

ar.facebook.com/samehasker2/posts/584146301703200االستدالل تاريخ

ٕٔ/ٓٔ/ٕٓٔٙ

(. ابراىيم (.ٜٜٚٔالعسل, علم" يف التطبيقية االساليب و النظرية أسس

ٞتامعيةللدراساتوالنشر(.,)لبنان,بَتوت:ا١تؤسسةا"االجتماع

الطوسي,الغزايل ٤تمد بن ٤تمد حامد ٖتقيق:"ا١تستصفى(."ٖٜٜٔ.)أبو

.)لبنان:بَتوت:دارالكتبالعلميةالطبعة(,٤تمدعبدالسالمعبدالشايف

حامد.)الغزايل, ٖٜٜٔأبو والزندقة"(. اإلٯتان بُت بَتوت:"التفرقة ,)لبنان,

دارالبَتويت(.
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"(ٕٓٔٓيوسف.),يالقرضاو ا١تشروع. االختالف بُت اإلسالمية الصحوة

.ية(آ)الناشر:موقعبلغواعٍتولو",والتفرقا١تذموم

( يوسف. كايد الناجية"(.ٕ٘ٓٓقرعوش, والطائفة األمة افًتاق ,"حديث

آّلةاألردنيةيفالدراساتاإلسالمية.

شاه.) معظم بن شاه أنور ٤تمد ا٢تندي, ٕٗٓٓالكشمَتي العرف"(.

الًتمذي سنن شرح دار,"الشذي بَتوت: )لبنان, شاكر, ٤تمود الشيخ تصحيح:

الًتاثالعريب(.

يوسف,الكليب بن الرٛتن عبد بن يف(".ٜٓٛٔ.)يوسف الكمال هتذيب

(.لبنان,بَتوت:مؤسسةالرسالة),اتحمقق:بشارعوادمعروف"أٝتاءالرجال

بن,ا١تالكي سعد خلف الباجيسليمان )أيوب .ٕٔٛٗ التعديل(."

)ا١تغرب,,اتحمقق:أٛتدلبزار",والتجريح١تنخرجعنوالبخارييفاٞتامعالصحيح

.الدارالبيضاء:وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية(

"ونيسا١تربوك, يفكلها. النار ؟!… ٨تن ,"إال
http://ikhwanlibya.or/2951/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A

E- ٕٔنقلتاريخال/ٔ/ٕٓٔٙ.
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رمضان.) ٕٓٔٓمتويل, وراء(." ما بالد يف النبوي اٟتديث علم أئمة

)مصر,القاىرة:ا٢تيئةا١تصريةالعامةللكتاب(.النهر",

حديثية(."ٜٕٓٓ.)حاكم,ا١تطَتي دراسة والرد القبول بُت االفًتاق حديث

.اإلسالمية٣تلةجامعةصنعاءللقانونوالدراسات",إسنادية

)مكة",الباعثعلىإنكارالبدعواٟتوادث"(.ٜٔٛٔا١تقدسي,أبوشامة.)

ا١تكرمة:مطبعةالنهضةاٟتديثة(.

٤تمد.) ٕٜٛٔا١تناوب, الصغَت"(. اٞتامع شرح القدير )لبنان,"فيض ,

بَتوت:دارا١تعرفة(.

راتب ٤تمد ٕٚٓٓ.)النابلسي, ا١تسلمُت", وحدة حكم اٞتمعة:(." خطبة

 تاريخ http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1411-ٕٜٚا٠تطبة

.ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٚالنقل

(. اٟتاكم اهلل عبد أبو ٜٜٓٔالنيسابوري, الصحيحُت"(. على ",ا١تستدرك

)لبنان,بَتوت:دارالكتبالعلمية(.,ٖتقيق:مصطفىعطا

اتحمقق:٤تمد,"صحيحمسلم"النيسابوري,مسلمبناٟتجاج.)ب.ت(.

.فؤادعبدالباقي,)لبنان,بَتوت:دارإحياءالًتاثالعريب(
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,اتحمقق:حسام٣تمعالزوائدومنبعالفوائد"(."ٜٜٗٔا٢تيثمي,أبواٟتسن.)

القاىرة:مكتبةالقدسي(.الدينالقدسي,)مصر,

ىادي.) بن مقبل ا١تستدرك(.ٕٗٓٓالوادعي, يف اٟتاكم اليمن:"رجال ( ,"

 اء:مكتبةصنعاءاألثرية(.صنع

          Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th.I ، " tudi Tematik Hadis Aswaja & 

Perpecahan Umat". 
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 المالحق

                    Information sheetلمعلوماتورقة ا.0

 اإلسالميةدكاترةجامعةموالنامالكإبراىيماٟتكوميةعندحديثافًتاقاألمةمعٌت

األخالدكتوراتحمًتم:..................................

السالمعليكمورٛتةاهللوبركاتو

سمالدراساتاإلسالميةباٞتامعة.أناالطالبةٝتَتةفائد,طالبةماجستَتبق

ميداينٞتمعآراء٣تموعة٥تتارةمنالدكاترةباٞتامعة سأقومبعوناهللتعاىلببحث

 face)حولحديثافًتاقاألمة ,واطلبمنحضرتكما١توافقةعلىإجراءمقابلةمعكم

to face interview).منأجلمعرفةرأيكمحولىذااٟتديث

االفًتاق رواهوحديث ما منها طرق بعدة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول رويعن

 داود أبو َوَسلََّم: َعَلْيِو اهلُل َصلَّى اللَِّو َرُسوُل "قَاَل ثِْنتَ ُْتِ أَْو ِإْحَدى َعَلى اْليَ ُهوُد افْ تَ رََقِت

 ثِْنتَ ُْتِ َأْو ِإْحَدى َعَلى النََّصاَرى َوتَ َفرََّقِت ِفْرَقًة, َعَلىَوَسْبِعَُت يِت أُمَّ َوتَ ْفًَتُِق ِفْرَقًة, َوَسْبِعَُت

أَْىَلومارواهأٛتد)"َثاَلٍثَوَسْبِعَُتِفْرَقًة. َرُسوَلاهلِلَصلَّىاهلُلَعَلْيِوَوَسلََّمقَاَل:"ِإنَّ ِإنَّ

َوِإنَّ ِملًَّة, َوَسْبِعَُت ثِْنتَ ُْتِ َعَلى ِديِنِهْم يف افْ تَ َرقُوا َثاَلٍثاْلِكَتابَ ُْتِ َعَلى َستَ ْفًَتُِق َة اأْلُمَّ َىِذِه

َواِحَدًة,َوِىَياٞتََْماَعُة."يَ ْعٍِت:اأْلَْىَواءَ-ِملًَّةَوَسْبِعَُت ,ُكلَُّهايفالنَّاِرِإالَّ
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والزيادة اٟتديث ىذا النار(وحول يف الدين)كلها علماء بُت وخالف جدل يدور

كالت آراء أربعة إىل انقسموا الزيادة,حيث وصحة اٟتديث صحة يرى األول الرأي : ايل

اٟتديث يقبل الثالث والرأي الزيادة, يقبل ال ولكن اٟتديث صحة يرى الثاين والرأي

وال اٟتديث يقبل ال رابع ورأي واحدة, ماعدا اٞتنة يف كلها ىي الزيادة أن ويقول

الزيادة.

 :أىدافالبحث

األرب .ٔ اآلراء من رأي أي إىل معرفة منينتميعة ا١تختارة العينة أفراد من فرد كل

 الدكاترةبقسمالدراساتاإلسالمية.

.ا١تخالفةاآلراءلدحضحجتهمومعرفةرأيهم,عنللدفاعالدكاترةحجةمعرفة .ٕ

يتم سوف ا١تقابلة بداية وىف تقريبا. الساعة حوايل ا١تقابلة تستغرق أن يتوقع

سوف مث ا١تعلومات من ا١تزيد إعطائكم عشرة وعددىا عليكم األسئلة بطرح سئلةأابدأ

حىتيتسٌتيلاالستماعإليهامفتوحة.وسوفأقومبتسجيلا١تقابلةعلىمسجلصويت

إثراء يف ا١تسا٫تة أجل من ا١تقابلة إجراء قبول منكم ارجو البيانات. ٖتليل مرحلة أثناء

ىذاا١توضوع.كماارجوٖتديدموعدللمقابلة.

كمورٛتةاهللوبركاتوٝتَتةفائدوالسالمعلي
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 سؤال التقييم والقبول.ٕ

السؤالا١تستهدفُتالنوع
التقييم سؤال

والقبول
أفراد كل

العينة
؟نتميترأيمناآلراءاألربعةإىلأي

الرأياإلجابة
األول

الرأي
الثاين

الرأي
الثالث

الرأي
الرابع

رأي
آخر

لدي ليس
رأي

يستبعديقبليقبليقبليقبليقبلالقرار
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 .االستبيان 3

السؤالالرقم
؟عتمدعليهالتكوينىذاالرأيتماىياٟتججاليتٔ
ردعلىآراءا١تخالفُت؟تٔتاذإ
ىلتعتقدأنالعددثالثوسبعُتالوارديفاٟتديثىومقصودلذاتوأمٖ

فقطىو١تعٌتالكثرة؟
يعأنتعددىذهالفرق؟ىلتستطٗ
؟هناىيالفرقةالوحيدةالناجيةأدعاءبعضالفرقإمارأيكيف٘
مارأيكيفاستعمالىذهالفرقة٢تذااٟتديثلنعتباقيالفرقبأهنممنٙ

؟أىلالنار
يكونٚ أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

؟وتفرقىناكفرق
؟كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميعٛ
ماىيالسبللتوحيدا١تسلمُتيفوجهاتنظرمتقاربةوإنكانت٥تتلفةٜ

لكندونالقدحيفبعضهاالبعض؟
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 .المقابالت4

ا١تقابلةإجراءموعدتاريخحسبمرتبةوىيالتاليةا١تقابالتإجراءمت

الدكتور:عونالرفيق -أ

ا١ت إجراء مت عن٘ٛٔ,األوىلقابلة يقول وىو الرفيق عون الدكتور مع وكانت

نفسو:"أنامسلمأزىري,ٗتصصيتفسَتدراسةالقرآن".

سؤالوسؤالالتقييموالقبول:إىلأيرأيمناآلراءاألربعةتنتمييادكتورأم

أنلكرأيآخر؟

وى الثالث الرأي أصحاب من أنو " الرفيق: عون الدكتور كلأجاب أن و

ىذه ىي عمن سؤالو وعند واحدة. فرقة ماعدا اٞتنة ستدخل اإلسالمية الفرق

الفرقة:

ماىيالطائفةالوحيدةاليتستدخلالنار؟

٤تمد ملة عن ٗترج اليت وىي ا١تنافقُت فرقة ىي : الرفيق عون الدكتور قال

صلىاهللعليووسلموىيطائفةكبَتةوىميدخلونيفالناردائما.

                                       
ٔٛ٘ٔٛ/ٖ/ٕٓٔٙ
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علىمث إجاباتو وكانت الدكتور على االستبيان أسئلة بطرح الباحثة قامت

النحوالتايل:

ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

أجابالدكتورعونالرفيق:

واٞتماعة السنة أىل أن قالوا العلماء لكن ا١تذاىب أي يشرح مل اٟتديث

.نا١تنافقُتىمالداخلُتيفالنارولكنىناكتفاسَتكثَتةولكنأناأعتقدأ

ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

أجابالدكتورعونالرفيق:

ىذااٟتديثمليشرحوملٮتصصوبعضا١تفسرينقالأنالفرقةالناجيةىم

غَت ىذا ولكن النار, يف داخل وا١تعتزلة الشيعة ,لكن نعم واٞتماعة السنة أىل

.واضحمناٟتديث

ٖ.  تعتقد فقطىل أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن

 ىو١تعٌتالكثرة؟

أجابالدكتورعونالرفيق:

١تعٌتالكثرة

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ
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أجابالدكتورعونالرفيق:

الفرقكثَتةوالاستطيععدىا.

 اجية؟مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالن .٘

أجابالدكتورعونالرفيق:

ىذامنحقهمومنحقنا٨تنأننقولىذا.

أىل .ٙ من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 النار؟

أجابالدكتورعونالرفيق:

التوبة ىناك مث اٞتنة يف وأنا النار يف أنت النار, يف يدخلنا أن حق ٢تم ليس

 توبقبلا١توتوالذىاآلنمنالناجيةقديشركباهللقبلموتو.و٦تكنأنن

 .اهللوحدهالذييدخلنااٞتنةأوالناروليسالفرقأوالناس

ىناك .ٚ يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 فرقوتفرق؟

أجابالدكتورعونالرفيق:

والتفرقوا".ْتبلاهللٚتيعاٖتذيرمنالفرقة"واعتصموا

 كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ .ٛ
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أجابالدكتورعونالرفيق:

أن والبد إخوة وأننا  بيننا انصاف ىناك يكون أن البد قبل من قلت كما

يف الداخلة الواحدة والفرقة  اهلل يف إخوان و٨تن والرسول اهلل وطاعة باهلل نعتصم

 وىمإذايفهمواىذاإنشاءاهللسوفيتقبلواىذااٟتديث.النارىما١تنافقون

واٟتديثضعيفوآحادوالنستطيعأننستخدمويفٖتديدالفرقةألنىذا

ىذ واٞتنة النار ودخول الغيبية وا١تسائل بالعقيدة وأنأيتعلق الغيبية ا١تسائل من

منالقرآنأوالسنةخاصةالاستعملأحاديثاآلحاديفمسائلالعقيدةإالبقرينة

الصحيحة.

لكن .ٜ ٥تتلفة كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 دونالقدحيفبعضهاالبعض؟

أجابالدكتورعونالرفيق:

وأن بينكم السالم افشوا يعٍت  بالسالم يتعلق ألنو السؤال ىذا أحب أنا

بالسال بعث وسلم عليو اهلل صلى اهلل فرقةرسول ألي رٛتة وليس للعا١تُت رٛتة م

ىناك مث االختالف ىناك كان إذا الرأي تبادل يف مشاورة ىناك تكون أن والبد

بعضها تكفر اللعن ٣تال يف فرقة أي تدخل ال حىت بالرب سويا ونعمل تسامح
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يكون أن البد وأكرر التفسَت يف واختالفهم الرأي يف اختالفهم بسبب البعض

 انصافوتعاونوتسامحبينناىذهالسبل.ىناكمشاورةو

السياسة إىل ا١تيل بسبب السياسي آّال يف رأيي يف األمة افًتاق سبب

النار يف وداخل ٣ترم وأنك خطأ أنك لبعض بعضهم يقول حُت لألمة القبيحة

بسببا٠تطأأواالختالفوبسببىذهاألحاديثيعٍتخطأيفالتفسَتوتفسَته

ألىوائهم.

ورمنَتالعابدينالدكت -ب

 ا١تقابلة إجراء عنٙٛٔ,الثانيةمت ويقول العابدين منَت الدكتور مع وكانت

وسط وأنا مذىب بأي ا٘تذىب ,وال الثالث الرأي أصحاب من أنا " : نفسو

وٗتصصيدراساتإسالميةوإدارةتربوية".

ىعلإجاباتووكانتالدكتورعلىاالستبيانأسئلةبطرحالباحثةقامتمث

:التايلالنحو

 ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

                                       
ٔٛٙٔٛ/ٖ/ٕٓٔٙ 
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منَت: الدكتور الواقعأجاب يف ٭تدث ما حيث من  صحيح اٟتديث ىذا

يف ا١تسلمُت كل بأن أومن ال يعٍت واحدة إال النار يف كلها الزيادة ضد أنا ولكن

 .النارإالواحدأوالباقونيفاٞتنة

 ١تخالفُت؟ٔتاذاتردعلىآراءا .ٕ

حرفياوأنالرسولصلىأجابالدكتورمنَت: ٦تكنأهنميعتمدونعلىا١تعٌت

ليس الكثَتة الفنت تأيت سوف أنو ٭تذر و يقول الوقت ذلك يف وسلم عليو اهلل

فقطمنا٠تارجبلمنداخلا١تسلمُت.

فقط .ٖ أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن تعتقد ىل

 ىو١تعٌتالكثرة؟

الأعتقدىذابلللكثرةولكنتفرقاألمةمهماكانأجابالدكتورمنَت:

.لديهمأفكارمتنوعةو٥تتلفةفاختالفهمرٛتة

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ

منَت: الدكتور ا١تعينةأجاب الفرقة يف حىت ألن الفرق أعدد أن أستطيع ال

اآلراءألننانعيشحسبوضعناوكلشخصيديلبرأيوىناكتفريقيفاألفكارو

 .واليتعارضمعالقرآنوالسنة

 مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ .٘
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منَت: الدكتور ىوأجاب وكيف الناجية الفرقة ىو يقول أن يصلح واحد كل

 .٭تًتمآراءالفرقةاألخرى

الفر .ٙ ىذه استعمال يف رأيك أىلما من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا قة

 النار؟

منَت: الدكتور بعضناأجاب ٨تاكم كالناس ٨تن ليس اهلل ىو اٟتقيقي اٟتاكم

فقط نقوم و٨تن األحاديث بتعاليم أمرنا ورسولو القرآن بتعاليم أمرنا فاهلل البعض

 .طبأوامرىمليسأليشخصأوعاملأنيقولىذاالشخصأوالفرقةغل

ىناك .ٚ يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 فرقوتفرق؟

منَت: الدكتور نتنبأأجاب حىت وسلم عليو اهلل صلى الرسول من ٖتذير ىذا

أن على للمسلمُت وتنبيو ٖتذير ىذا وكذلك ا١تستقبل يف التحديات ىذه بوجود

ا كان ومهما كان وضع أي يف ألنيتحد بعضهم ٭تًتمون ولكن اآلراء ختالف

 .مصَتالناسإىلاهللتعاىل

 .كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ٛ

منَت: الدكتور اختالفاتأجاب ىناك سيكون بعد فيما اإلسالمية األمة إن

االختالفات ىذه إن يفهم وأن لذلك يتنبو أن للمسلمُت والبد بينهم اآلراء يف
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مبلتكونرٛتة٢تمأناأوافقعلىاٟتديثاألولفقطمنحيثليستهتديدا٢ت

 الصحةوالروايةوالأقبلاٟتديثالثاينالذيفيوزيادةكلهايفالنارإالواحدة.

٥تتلفةٜ كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي .ما

 لكندونالقدحيفبعضهاالبعض؟

منَت: الدكتور يفأنأجاب االختالف كان مهما اآلخر مسلم كل ٭تًتم

األمور كل يف غَته يكفر وال ٮتطئ ال شخص وكل الًتاحم على ويعيشون الفرقة

لديو شخص كل ألن ٔتذىبو يتمذىب أن غَته ٬ترب أن شخص ألي ٭تق وال

.مذىبوبيئةمناسبةلو

الدكتورةتوتيكٛتيدة -ت

 ا١تقابلة إجراء ٚٛٔ,الثالثةمت  مع  وكانت ٛتيدة توتيك عن.الدكتورة وتقول

" الفقو أصول يف ,وٗتصصي الشافعي ا١تذىب اتباع من إين " : نفسها وكانت.

إجابةالدكتورةعنسؤالالتقييموالقبولكالتايل:

ا١تتواتر عكس الشبهة ٭تتمل وىو الثبوت ضٍت ىو إذا آحاد حديث ىذا

تأويل نستطيع ٨تن و الشبهة ٭تتمل ال الثبوت وذلكقطعي الثبوت ضٍت اٟتديث

                                       
ٕٔٛٚٔ/ٖ/ٕٓٔٙ 
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ثالث إىل ستفًتق األمة أن ٧تد ال و٨تن الثبوت قطعي وىو للقرآن بالرجوع

ا١تسلمُت. توحد إىل ويدفع يرشد بل القرآن يف فرقة منوسبعُت أهنا يعٍت وىذا

أصحابالرأيالرابع.

إذا٬تبفهماٟتديثمرتبطامعالقرآنوليسمستقالوحده.

علىإجاباهتاوكانتالدكتورةعلىاالستبيانأسئلةطرحبالباحثةقامتمث

:التايلالنحو

 ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

الرسوليريدرٔتاأنينبوأمةاإلسالمحىتاليكونواأجابتالدكتورةتوتيك:

ك الناجية األمة من ستكون اهلل شاء إن اإلسالم أمة كل و والنصارى لهمكاليهود

سيدخل الصاٟتات يعمل من كل  أن و القرآن تفسَت يف  القرآن من وحجيت

اٞتنة.

 ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

: توتيك الدكتورة ليسأجابت اآلحاد وحديث آحاد اٟتديث ىذا أن أرد

أنو وأرجح القرآن بآيات مرتبطا اٟتديث ىذا نفهم أن والزم  القرآن من أعلم

 للتنبيو.
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ت .ٖ فقطىل أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن عتقد

 ىو١تعٌتالكثرة؟

توتيك: الدكتورة ليسأجابت  فقط يقارن وسلم عليو اهلل صلى  الرسول رٔتا

 .للواقعورٔتاللكثرةورٔتامقارنة

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ

 .الأستطيعأجابتالدكتورةتوتيك:

 رأيكيفادعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ما .٘

: توتيك الدكتورة ىذاأجابت  أفهم ألين  الرأي ىذا أنصار من لست

 .اٟتديثمرتبطابآياتالقرآن

أىل .ٙ من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 النار؟

 .صارىذاالرأيوالأوافقلستمنأنأجابتالدكتورةتوتيك:

ىناك .ٚ يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 فرقوتفرق؟

ٖتذيروتنبيومنالرسولصلىاهللعليووسلمحىتالأجابتالدكتورةتوتيك:

 .تكونأمةاإلسالممثلاليهودوالنصارى
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 ع؟كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتمي .ٛ

توتيك: الدكتورة مادامأجابت القرآن حسب اٞتنة سيدخلون ا١تسلمُت كل

 .يعملونبفرائضاإلسالمويعملونالصاٟتات

لكن .ٜ ٥تتلفة كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 دونالقدحيفبعضهاالبعض؟

: توتيك الدكتورة أهنمأجابت السلف علماء عمل قد معكما ٮتتلف

رٔتا ولكنهم خطأ اآلخر ورأي صحيح رأيهم أن يرون ال ولكنهم البعض بعضهم

يقولونرأيناصوابو٭تتملا٠تطأورأيغَتنارٔتاخطأو٭تتملالصوابألنالذي

 .يرىاٟتقىواهللوحده

الدكتورفيصلفتاوي -ث

 ا١تقابلة إجراء يقٛٛٔ,الرابعةمت وىو فتاوي فيصل الدكتور مع عنكانت ول

نفسو:"إينمنهنضةالعلماءوٗتصصيدراساتإسالمية".

واليت فتاوي فيصل الدكتور أمام الباحثة قبل من ا١تعلومات ورقة قراءة بعد

تتضمنعرضاآلراءاألربعةحولاٟتديث.

                                       
ٔٛٛٗ/ٗ/ٕٓٔٙ
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كتور ياد تنتمي األربعة اآلراء من رأي أي إىل : والقبول التقييم سؤال سؤالو

ر؟أمأنلكرأيآخ

اٟتديث أن وىو الثاين الرأي أصحاب من أنو فتاوي فيصل الدكتور أجاب

صحيحلكناليعتقدأنكلالفرقستدخلالنار.

على إجاباتو وكانت الدكتور على االستبيان أسئلة بطرح الباحثة قامت مث

النحوالتايل:

 ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

فتاوي:أجابالدكتورفيصل

 أوالإذانظرناإىلالفرقاإلسالميةاليتتتواىلحىتاآلنكثَت.

 ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

أجابالدكتورفيصلفتاوي:

علىحسبفهميإ٪تافهمتنصوصاٟتديثرغمأنعلماءكثَتونيقولون

ل اآلن ولكن ا١تاضي يف يقولون ىم فرقة وسبعون ثالث على ستفًتق األمة وأن

ألنيفاندونيسيامثالليس أهنميعيشونحىتاآلنٯتكنسيقولونمثلماأقول

ة واتحممدي العلماء هنضة ىناك اندونيسيا يف ولكن جدا قليل الشيعة شيعة  ىناك
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ىذه إىل ينتمون ىم ألن الفرقة ىي ىذه وأرى أظن الفرقة وىذه ا٠تَتات وٚتعية

فقط.اٞتماعة٢تاآراء٥تتلفةبُتاآلخرون

فقط .ٖ أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن تعتقد ىل

 ىو١تعٌتالكثرة؟

أجابالدكتورفيصلفتاوي:

لنا يبُت أن يريد كان والسالم الصالة عليو الرسول ألن ىذا من أكثر ٣تازي

 أنأميتستفًتقأكثرمنىذاالزمنأيزمنالرسول.

 ىذهالفرق؟ىلتستطيعأنتعدد .ٗ

 أجابالدكتورفيصلفتاوي:

السنة ألىل آرائهم وينتسبون ينتمون ىم العلماء هنضة اندونيسيا يف ىناك

 واٞتماعةوكذلكاتحممديةألهنميفعقيدهتمٗتتلفعنأىلالسنةواٞتماعة.

 مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ .٘

 اوي:أجابالدكتورفيصلفت

وىو   وسلم عليو اهلل صلى الرسول ىو الناجية الفرقة يفهم من أفهم ٯتكن

لكن واٟتديث بالقرآن يتمسك من واٞتماعة السنة أىل فقط اإلشارة لنا يبُت

العامل  فإذا فهمت ما على يفهمون وىم مكان أي يف ينتشر اآلن ا١تسلمون
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ال كلنا ولكن الرسول ىو الناجية الفرقة يف ٦تكنوالفاىم اهلل وبرٛتة اهلل إال نعرف

ُكلُِّحْزٍبٔتَاَلَدْيِهْمأنتدخلالشيعةاٞتنةورٔتاأناا١تتوقعأدخلاٞتنةفيكونال"

ٜٛٔ".َفرُِحونَ

أىل .ٙ من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 النار؟

 أجابالدكتورفيصلفتاوي:

ماكنانتدينبديناإلسالمال٬توزلناالتكفَتمنكفرفهوأناالاوافقحين

أليب ا١تصلي اختالف يف إسالمية مقالة كتاب نقرأ كنا حينما وكذلك كافر

 فرقة ىناك ويبُت يكتب ىو حينما والواألشعري ينتمي وال يكفر ال فهو فرقة

يتحزبإىلفرقةواحدة.

ٚ.  أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىناكىل يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار

 فرقوتفرق؟

أجابالدكتورفيصلفتاوي:

                                       
ٕٖسورةالروم:اآليةٜٛٔ
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بعد ألن اهلل رسول حرمة على ٖتذير ىذا ٯتكن جانب من صحيح كال٫تا

ناحية ومن بعضا بعضهم يكفر أن الفرق ٢تذه ٬توز وال كثَتة فرق ستكون وفاتو

 .ثانيةٯتكنأنيكونتنبؤمنالرسولأنويعلمماسيحدث

 كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ .ٛ

 أجابالدكتورفيصلفتاوي:

البدلناأننبُتللمسلمُتعلىأنىذاحديثالرسولصلىاهللعليووسلم

وماقصدّٔذااٟتديثإالأنأميتستفًتقإىلكذاوكذاألنكلإنسانلومعرفتو

يف تسبب ا٠تلفية وىذه  واالقتصادية الفكرية للنصوصوخلفيتو فهمهم اختالف 

الدينيةوألنىذهالفرقةستحدثوٗتتلفبعدوفاةرسولاهللصلىاهللعليووسلم

 والبدأن٨تًتماآلراءبُتىذاوىذا.

لكن .ٜ ٥تتلفة كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 دونالقدحيفبعضهاالبعض؟

أجابالدكتورفيصلفتاوي:
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ُكلُُّهْم اأْلَْرِض يف َمْن آَلَمَن َربَُّك َشاَء َوَلْو " الكرمي كتابو يف تعاىل اهلل قال

َيُكونُواُمْؤِمِنُتَ يًعاأَفَأَْنَتُتْكرُِهالنَّاَسَحىتَّ ًةٜٓٔ".ٚتَِ تعاىل")َكاَنالنَّاُسأُمَّ وقال

 رِيَن ُمَبشّْ النَِّبيَُّْت اللَُّو فَ بَ َعَث َواِحَدًة بَ ُْتَ لَِيْحُكَم بِاٟتَْقّْ اْلِكَتاَب َمَعُهُم َوأَنْ َزَل َوُمْنِذرِيَن

َناُت الَِّذيَنأُوتُوُهِمْنبَ ْعِدَماَجاَءتْ ُهُماْلبَ ي ّْ النَّاِسِفيَمااْختَ َلُفواِفيِوَوَمااْختَ َلَفِفيِوِإالَّ

نَ ُهْمفَ َهَدىاللَُّوالَِّذيَنآَمُنواِلَما بِِإْذنِِوَواللَُّويَ ْهِديَمْنبَ ْغًيابَ ي ْ اْختَ َلُفواِفيِوِمَناٟتَْقّْ

َٜٔٔيَشاُءِإىَلِصرَاٍطُمْسَتِقيٍم."

 فهذامنسنتوفالأحدٯتنعسنةاهللفمنمنعسنةاهللفهوكافر.

يف اهلل سنن من ىو االختالف بأن يقر فيصل الدكتور أن على يدل وىذا

حىتوإناختلفنامعهم.األرضوعليناتقبلاآلخرين

سودرمانالدكتور -ج

ا١تقابلة إجراء عنٕٜٔ,ا٠تامسةمت يقول وىو  سودرمان الدكتور مع وكانت

وفقو الزكاة فقو وٗتصصي العلماء هنضة و الشافعي ا١تذىب اتبع إين " : نفسو

الوقفوإينمنأصحابالرأياألولاٟتديثصحيح".

                                       
 ٜٜسورةيونس:اآليةٜٓٔ
ٖٕٔسورةالبقرة:اآليةٜٔٔ
ٜٕٔٗ/ٗ/ٕٓٔٙ
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علىإجاباتووكانتالدكتورعلىتبياناالسأسئلةبطرحالباحثةقامتمث

:التايلالنحو

 ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

 الدكتورسودرمان:أجاب

 .ىناكشواىدكثَتةللحديث

 ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

:سودرمانالدكتورأجاب

ويفعصرناىناك أكثرىذااٟتديثصحيحولكنفهماأللفاظغَتواضحة

 .منثالثوسبعونلكناٟتديثصحيححىتوإنكناالنفهما١تعٌتالصحيح

أم .ٖ لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن تعتقد ىل

 فقطىو١تعٌتالكثرة؟

:سودرمانالدكتورأجابب

 معٌتالكثرة.

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ

:سودرمانالدكتورأجاب
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منعددىذهالفرقوقسمهاليصلإىلالعددبالضبطولكٍتاعتقدأنىناك

العددمقصودبالكثرة

 .فنحنيفاندونيسيالديناالعديدمنأىلالسنةوىمينقسمواإىلفرقأيضا

 مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ .٘

:سودرمانالدكتورأجاب

 .سالموعلىاٞتميعأنيتقبلاآلراءا١تخالفةىذاخطأألناإلسالمدين

من .ٙ بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 أىلالنار؟

:سودرمانالدكتورأجاب

الاعتقدأنىذامنحقهمألناإلسالم٬تبأنيفهماآلخرينوعليناقبول

إنن ا١تشكلة األخرى الديانات من حىت ولكناآلخرين اآلخرين مع بسالم نعيش ا

النعيشبسالممعا١تسلمُت.

يكون .ٚ أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 ىناكفرقوتفرق؟

 :سودرمانالدكتورأجاب
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صلى النيب وفاة عند لكن كثَتة فرق ىناك يكن مل الوقت ذلك يف ألنو تنبؤ

الف ظهرت  وسلم عليو ولكناهلل اإلسالم انتشار بسبب ىذا ورٔتا  واالنقسام رق

العدديعٍتالكثرةوالنقطةرٔتا٩تتلفولكن١تنيريداٞتنةالبدأنيتبعالنيبصلى

 اهللعليووسلممعالفهمالصحيح.

 كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ .ٛ

:سودرمانالدكتورأجاب

من يقبل ْتيث اٟتديث لنفسر  صعب اٟتديثىذا فهمنا إذا لكن  اٞتميع

 .علىأنوٖتذيرمنالتفرقفهذاٯتكنأنيقبلواٞتميع

٥تتلفة .ٜ كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 لكندونالقدحيفبعضهاالبعض؟

 :سودرمانالدكتورأجاب

ا األحاديثواآليات من الكثَت لدينا  متفائلُت نكون أن إىل٬تب تدعونا ليت

الوحدةوالعيشمعا

وعقول  متسعة أفكار لدينا ويكون التعليم أوال ا١تسلمُت لتوحيد الطرق

ىذا العلماء اتفق إذا الناس لتفهيم  يتحاوروا أن ٬تب العلماء ثانيا  متفتحة

سيكونمقبولمناتباعهم
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ا١تعلومات كل لتوصيل العلماء يساعدوا ا٠ترباء  األخرى والنقطة وتوصيل

.الفهمالصحيحلإلسالمالتقنيةمهمةجدا

الدكتورعليٛتدان -ح

وكانتمعالدكتورعليٛتدانوىويقولعنٖٜٔمتإجراءا١تقابلةالسادسة,

العلماء هنضة من األشعرية, والعقائد الشافعي ا١تذىب اتبع إين  " : نفسو

ا١تتس والعقائد ا١تذاىب خالل من والشافعية علومواألشعرية تفسَت وٗتصصي اوية,

القرآن".

ٛتدان علي الدكتور أمام الباحثة قبل من ا١تعلومات ورقة قراءة واليت بعد

تتضمنعرضاآلراءاألربعةحولاٟتديث

كتور ياد تنتمي األربعة اآلراء من رأي أي إيل : والقبول التقييم سؤال سؤالو

أمأنلكرأيآخر؟

أجابالدكتورعليٛتدان:

فرقةواحدةاليتسلمتمنتلكالفرقٚتيعاولونرىيفزماننااألول,الرأي

اإلسالمية  األمة كانت ألن  اٟتديث صحة ظهرت قد  اآلن زماننا  عن ا١تعاصر

                                       

 ٜٖٔ٘/ٗ/ٕٓٔٙ



ٜٔٙ 
 

اقتصادية و سياسية إتاىات و ٥تتلفة عقائد لديهم كانت العامل أ٨تاء ٚتيع يف

ال  نفسها تعترب الفرق كل ولكن جدا اهللكثَتة صلى اهلل رسول عناىا اليت فرقة

النيب يعتربىا إحصائيات توجد ولكنال واٞتماعة السنة فرقةأىل وىي وسلم عليو

صلىاهللعليووسلمأواليعتربىا.

علىإجاباتووكانتالدكتورعلىاالستبيانأسئلةبطرحالباحثةقامتمث

:التايلالنحو

 وينىذاالرأي؟ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتك .ٔ

أجابالدكتورعليٛتدان:

اآلن زماننا يف ا١تعاصر زماننا يف األمة أحوال وىي جدا قوية كانت اٟتجة

و سياسية إتاىات و كثَتة و ٥تتلفة عقائد على تفًتق قد اإلسالمية فاألمة

وفاة بعد كانت اليت الفرق بُت كثَتة اختالفات ىناك ولكن  متنوعة اقتصادية

عليوالسالموا٠تلفاءمعاالختالفاتا١توجودةيفزمانناا١تعاصرألناألمةالرسول

دولة يف اإلسالمية األمة وليس ا١تتنوعة ا١تملكة و الدولة على تفًتق قد اإلسالمية

 واحدةيف٦تلكةواحدةفقط.

 ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

أجابالدكتورعليٛتدان:
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وا١تفًتقُتعلىتوحيداآلراءونبذا٠تالفحىتتكونالبدلكلآراءا١تخالفُت

 اختالفاتموحدةٖتترايةاإلسالم.

ولكنيفاألساساالختالفاترٛتةلألمةليسيفزمانناىذابلظهرتزمن

بينهم وكان واحدة خالفة ٖتت  يتوحدون  كانوا ولكن وسلم عليو اهلل صلى النيب

 التشاورواٟتوار

ا .ٖ أن تعتقد فقطىل أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث لعدد

 ىو١تعٌتالكثرة؟

أجابالدكتورعليٛتدان:

 العدد١تعٌتالكثرة.

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ

أجابالدكتورعليٛتدان:

 .الاستطيع

 مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ .٘

ورعليٛتدان:أجابالدكت

واهللالأصدقمليكنىناكإحصائياتأوالفرقةاليتأعتربىاالنيبصلىاهلل

.عليووسلمبليقولاٞتماعةوكلالفرقتعتربنفسهااٞتماعة
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أىل .ٙ من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 النار؟

أجابالدكتورعليٛتدان:

 إلو سبحانوال اهلل من قضايا النار و اٞتنة قضايا ألن ىذا يف أشكك اهلل إال

وتعاىلو٨تننعتمدعلىالشريعةاليتأعتمدىاالنيبصلىاهللعليووسلممنخالل

القرآنوسنتو.

ىناك .ٚ يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 فرقوتفرق؟

ليٛتدان:أجابالدكتورع

 ملاوافقعلىاالختياريةيفىذاالسؤال.

 .ىذااٟتديثليسٖتذيربلإخباروتنبؤ

 كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ .ٛ

أجابالدكتورعليٛتدان:

وأنو خيالية وليس مستقبلية نظرة كانتلديو وسلم عليو اهلل صلى الرسول أن

 واءيفا١تسائلالسياسيةوالعقيدة.بعدوفاتوستكونىناكفرقةواختالفس
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والبد حياتو يف ٚتعهم قد وىو التفرق ّٔذا تنبأ وسلم عليو اهلل صلى الرسول

.منالعودة١تنهجو

لكن .ٜ ٥تتلفة كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 دونالقدحيفبعضهاالبعض؟

اجابالدكتورعليٛتدان:

ونىناكحوارمتبادلوتشاوروىيالطريقةالوحيدةلتوحيداألمةالبدأنيك

.اإلسالمية

الدكتور٤تمدعوناٟتكيم -خ

ا١تقابلة إجراء وىوٜٗٔ,السابعةمت اٟتكيم عون ٤تمد الدكتور  مع وكانت

ومتخصص  العلماء هنضة ومن الشافعي للمذىب انتمي إين " : نفسو عن يقول

(".يفعلمالشريعة)قانونمدين

اٟتكيم عون ٤تمد الدكتور أمام الباحثة قبل من ا١تعلومات ورقة قراءة بعد

واليتتتضمنعرضاآلراءاألربعةحولاٟتديث
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كتور ياد تنتمي األربعة اآلراء من رأي أي إىل : والقبول التقييم سؤال سؤالو

أمأنلكرأيآخر؟

.إىلالرأياألولأجابالدكتورعوناٟتكيم:

علىمث إجاباتو وكانت الدكتور على االستبيان أسئلة بطرح الباحثة قامت

النحوالتايل:

 ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

أجابالدكتورعوناٟتكيم:

أعلم وىم اتحمدثُت كبار من و٫تا أٛتد رواه وواحد داوود أبو رواه حديث

ال إىل مرفوع واٟتديث يرويو الذي منباٟتديث وىناك وسلم عليو اهلل صلى رسول

ىذين من أكرب ٫تا وداوود فأٛتد كذب ىذا ولكن اٞترح حيث من ضعفو

 .يثُتاٟتد

 ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

أجابالدكتورعوناٟتكيم:

و أٛتد بقوة أعتقد ألنٍت ىذا برأيي ا٘تسك  أن أحب ولكن آرائهم أرد ال

باراتحمدثُتوالأردبأنرأيهمخطأولكنأعتقدداوودمنحيثالعدالةوىممنك

 إنرأييىذاإسالمألناٟتديثرواهكباراتحمدثُت.
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فقط .ٖ أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن تعتقد ىل

 ىو١تعٌتالكثرة؟

أجابالدكتورعوناٟتكيم:

عن ولكن للكثرة سبعون العرب ذكر الناس من بعض حديثىناك ىذا دي

رسولاهللصلىاهللعليو

ذلك يقصد وىو تعاىل اهلل من العلم بأساس ذكرعددا إذا اهلل ورسول وسلم

العددولكنمنحيثا٠تصائصأوالصفةلكلفرقةفرقةالنعرفهاأيالفرقةال

نعرفإالالفرقةالناجية.

 سلمٔتعٌتالعددنفسو.فالعددليسللكثرةإ٪تاذكرهالرسولصلىاهللعليوو

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ

 أجابالدكتورعوناٟتكيم:

افًتاقهم شئ أي يف يذكر مل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول ٯتكنألن ال ال

 إالالفرقةالناجيةفقط.

 مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ .٘

 أجابالدكتورعوناٟتكيم:
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أنا ما حديث إىل يرجع ىذا الناجية الوحيدة الفرقة ىي أهنا  فرقتهم ادعاء

الفرقة قول غَت القول ىذا كان إذا والصحابة للرسول اتباع يعٍت وأصحايب عليو

األصل إىل نرجع ال أم الناجية الفرقة ىل نعرف ولكي القول ّٔذا أقبل ال الناجية

 القرآن مع اتفق وكلما واٟتديث والالقرآن الناجية الفرقة فهذا  الصحيح واٟتديث

ينبغيألحدأنيدعيأنفرقتوناجيةواآلخرالألنالرسولصلىاهللعليووسلم

ناجية غَت وفرقتك مثال أحد قال إذا تفرقوا وال ْتبلي واعتصموا تفريقهما يعلم ال

ال٬تعلالفرقةفرقةبعض.

اٟت .ٙ ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك أىلما من بأهنم الفرق باقي لنعت ديث

 النار؟

 أجابالدكتورعوناٟتكيم:

الفرقة تلك يف  السنة اختالف  ىناك  وماذا فرقة أي ذكر إذا إال الزم ليس

الناجية الفرقة ضد وىذا إ٢تا عليا جعلت السنة عن الشيعة اختالف مثال نقبل لن

.و٬توزنعثهمإذاكانىناكاختالفيفأصولالدين.

ىناك .ٚ يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 فرقوتفرق؟

أجابالدكتورعوناٟتكيم:
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تعاىل اهلل ْتبل يعتصمون األمة تكون بأن األمة بُت التفريق الفرقة من ٖتذير

واٞتمعيةوأاليتفرقوافهنايفاندونيسياتوجداٞتمعيةاتحممديةوٚتعيةهنضةالعلماء

 اإلسالميةوغَتىالكنهاكلهاٖتملالناسإىلالقرآنواٟتديثوسيلة.

 كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ .ٛ

أجابالدكتورعوناٟتكيم:

أنعمت الذين صراط واحد الصراط ا١تستقيم الصراط اىدنا القرآن إىل نأيت

ىذا وأن والصحابة وا١ترسلُت األنبياء من ىم من فاتبعوهعليهم مستقيما صراطي

بأنو نفسره يعٍت االٖتاد يف ىنا األمر اهلل سبيل عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال

.إىلاالٖتادوالصراطا١تستقيميدعو

لكن .ٜ ٥تتلفة كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 دونالقدحيفبعضهاالبعض؟

أجابالدكتورعوناٟتكيم:

حىت الناس اقاتل أن أريد حديثو يف يقول وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول

رسول و٤تمدا اهلل إال إلو ال يعتقدون ا١تسلمون كان مىت اهلل إال إلو ال أن يشهدوا

اهللونكونفرقةواحدةالناجيةوأننبحثعنا١تساواةونتمسكبالقرآنواٟتديث

وا فرقة فرقة أهنم غَت ٚتاعة ٨تن االختالفيعٍت يكون وال للعا١تُت رٛتة الختالف
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٤تمد أمة من فهو اهلل رسول ٤تمدا اهلل إال إلو ال يقول من وكل الدين أصول عن

 ولوكانمنالشيعة.

الدكتورسواندي -د

الثامنة, ا١تقابلة إجراء ٜ٘ٔمت عن يقول وىو  سواندي الدكتور مع وكانت

ات و األول الرأي إىل انتمي "أنا : العلماءنفسو هنضة ومن الشافعي ا١تذىب  بع

وٗتصصيدراساتاقتصادية".

بعدقراءةورقةا١تعلوماتمنقبلالباحثةأمامالدكتورسوانديواليتتتضمن

عرضاآلراءاألربعةحولاٟتديث

كتور ياد تنتمي األربعة اآلراء من رأي أي إىل : والقبول التقييم سؤال سؤالو

ر؟أمأنلكرأيآخ

 ألن األول الرأي أصحاب من أنو سواندي: الدكتور اٟتديثأجاب ألفاظ

كلهايفالنارإالأىلالسنةواٞتماعة.

على إجاباتو وكانت الدكتور على االستبيان أسئلة بطرح الباحثة قامت مث

النحوالتايل:
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 ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي؟ .ٔ

أجابالدكتورسواندي:

أىلألنٍت إال النار يف  الفرق كل اٟتديث ألفاظ اٟتديث بألفاظ ا٘تسك

 .السنةواٞتماعة

 ٔتاذاتردعلىآراءا١تخالفُت؟ .ٕ

أجابالدكتورسواندي:

ا١تخالفُتيدخلونرأيهميفاٟتديثأماأنافأ٘تسكبألفاظاٟتديثفإذاقال

 رسولاهللصلىاهللعليووسلمذلكفأناا٘تسكبو.

تع .ٖ فقطىل أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن تقد

 ىو١تعٌتالكثرة؟

أجابالدكتورسواندي:

 ا١تقصودالعددكماجاءيفاٟتديث.

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ

أجابالدكتورسواندي:

 .ليسكلهامثلأىلالسنةواٞتماعةوالشيعةوا٠توارج

 بعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟مارأيكيفإدعاء .٘
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أجابالدكتورسواندي

 القرآن" يف قيل َفرُِحونَكما َلَدْيِهْم ٔتَا ِحْزٍب يدعونٜٙٔ".ُكلُّ فهم ىؤالء أما

باٟتديث ا٘تسك فأنا أمامسأليت  مسألتهم وىذه ىذا يدعون أهنم البأس إذا ىذا

 .السنةواٞتماعةوىوأنالفرقةالوحيدةالناجيةىمأىل

أىل .ٙ من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 النار؟

أجابالدكتورسواندي:

عن ينطق ال وسلم عليو اهلل صلى  الرسول أن قبل من قلت كما يل بالنسبة

أى ىم الناجية الفرقة أن وسلم عليو اهلل صلى الرسول بقول ا٘تسك وأنا  لا٢توى

السنةواٞتماعة.ىميدخلونالناركلهمبالنسبة٢تذااٟتديثأناالأقبلالتفصيل

النار ستدخل واٞتماعة السنة أىل غَت فرقة أي وأن اٟتديث بألفاظ ا٘تسك لكن

و٭تقلفرقةأىلالسنةواٞتماعةلنعثالفرقاألخرىبأهنايفالنارفهذاحق.

الفر .ٚ من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىناكىل يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم قة

 فرقوتفرق؟

                                       
 ٕٖسورةالروم:اآليةٜٙٔ
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أجابالدكتورسواندي:

أن نفهم أن وا١تهم  الفرق كثرة على يدل واٟتديث  رٛتة تكون  الفرقة

والسنة  والشيعة ٔتذىبهم يتمسكون ا٠توارج مثال رٛتة ا١تسلمُت بُت االختالف

ٮتتلفونحىتتكونٚتاعةكذلكولكنيفالسياسة٬تبأنيتحدا١تسلمونوال

 ا١تسلمُتواحدة.

 كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ .ٛ

أجابالدكتورسواندي:

وغَت وا١تعتزلة والزندقة وا٠توارج الشيعة مثل  ا١تسلمُت فرق من الكثَت ىناك

ذلكوكليتمسكبعقائدىموشرائعهمكلهميدعونأهنمأىلالسنةواٞتماعةىم

 اهتماليتاليعلمهاإالاهلل.يدخلونعلىني

مسائل يف أما السياسية ا١تسائل اختالف يف ا١تسلمُت اٖتاد من البد مث

 .العقائدفمفوضلديهم

لكن .ٜ ٥تتلفة كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي ما

 دونالقدحيفبعضهاالبعض؟

أجابالدكتورسواندي:
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وا الشيعة من كل يفيتمسك ويتحدون السياسة يف وٮتتلفون ٔتذىبهم ٠توارج

.العقائدوالشرائعويكونلديهمرئيسواحد٬تمعهمرغما٠تالفاتالداخليةبينهم

الدكتور٤تمدعبداٟتميد -ذ

وكانتمعالدكتور٤تمدعبداٟتميدويقولعنٜٚٔ,التاسعةمتإجراءا١تقابلة

,زيادةكلهايفبلاٟتديثوالزيادةالذييقاألولنفسو:"أنامنأصحابالرأي

ىذاالذيعرفتووتعلمتويفدراسيت,وٗتصصيلغةعربيةوانتمي,النارإالواحدة

إىلهنضةالعلماء".

علىإجاباتووكانتالدكتورعلىاالستبيانأسئلةبطرحالباحثةقامتمث

:التايلالنحو

 ؟ماىياٟتججاليتتعتمدعليهالتكوينىذاالرأي .ٔ

رأيتأنىذهالفرقةمثلاليهودألهنميفًتقون,وانتميأجابالدكتور٤تمد:

و يقوي و يدل آخر حديث ىناك ألن واحدة إال النار يف كلها الثاين الرأي إىل

ليست أهنا يعٍت األمة افًتقت إذا ",يعٍت أميت تفًتق ال اٟتديث" ىذا معٌت يؤيد

ذاكانتكذلكفأهنادخلتالنارىذارأييوإمنأمة٤تمدصلىاهللعليووسلم,

                                       
ٜٕٔٚٙ/٘/ٕٓٔٙ 
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,وكذلكقولالرسولصلىاهللعليووسلم"الٕتتمعأميتعلىضاللة",وعليكم

اهلل ْتبل واعتصموا " تعاىل قولو القرآن ,ويف اٞتماعة بو وا١تقصود األعظم بالسواد

 ٚتيعاوالتفرقوا",وىذايدعوإىلالوحدة.

 خالفُت؟ٔتاذاتردعلىآراءا١ت .ٕ

أردعليهمباٟتججاليتقلتها,وىيالٕتتمعأميتعلىأجابالدكتور٤تمد:

واألصل ا١تقصودة ,والفرقة األعظم بالسواد وعليكم , اهلل ْتبل واعتصموا ضاللة,

ىياٞتماعةماأناعليووأصحايب,والأدريالتوجدفرقةيفالرأياألولوالثالث

 لكلرأسرأي.والرابعوالالرأياآلخر,

فقط .ٖ أم لذاتو مقصود ىو اٟتديث يف الوارد وسبعُت ثالث العدد أن تعتقد ىل

 ىو١تعٌتالكثرة؟

ثالث اٟتديث يف ا١تذكور العدد وليس الكثرة على ٤تمد:يدل الدكتور أجاب

وسبعونٟتدذاتو,ألنىناكحديثيدلعلىأنأميتمثلزبدالبحر,ىذايدل

 ٤تمد أمة ضعف أهنمعلى إال كثرهتم ,رغم الزمان آخر يف وسلم عليو اهلل صلى

كثَتة فرق ىناك اندونيسيا يف حىت األصل يف وقع اٟتديث ىذا معٌت وأن يفًتقون

 جداالفرقةٔتعٌتآّموعةوالفرقةٔتعٌتاألحزابوالفرقةٔتعٌتاالعتقادالديٍت.

 ىلتستطيعأنتعددىذهالفرق؟ .ٗ
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 ىذهمشكلةمنالصعبتعددىالكثرهتا.أجابالدكتور٤تمد:

 مارأيكيفإدعاءبعضالفرقأهناىيالفرقةالوحيدةالناجية؟ .٘

٤تمد: الدكتور ديٍتأجاب معهد ,ىناك الناجية الفرقة أنو يدعي واحد كل

يفاندونيسيااٝتوالفرقةالناجية١تاذاألنويدعيأنفرقتوفقطاليتستدخلاٞتنةو

ال أىل من ألنأنو ١تاذا واٞتماعة السنة أىل أهنم يقولون والوىابيون واٞتماعة سنة

عليو أنا ما واٞتماعة السنة وأىل الشيعة, ضد واٞتماعة السنة أىل عندىم

الناجية فرقتو أن يدعي واحد كل ورأيي الناجية, الوحيدة ىي وفرقتهم وأصحايب

معا ضمن يكون أن البد االدعاء وحىت النار, ستدخل اهللوإال بكتاب عليكم يَت

لن ّٔما ٘تسكتم إن ما أمرين فيكم ,عرضت وسلم عليو اهلل صلى رسولو وسنة

 تضلواأبدا,ىذاىوا١تعياراألولالعودةإىلكتاباهللوسنةرسولو.

أىل .ٙ من بأهنم الفرق باقي لنعت اٟتديث ٢تذا الفرقة ىذه استعمال يف رأيك ما

 النار؟

 ليسمنحقهمادعاءىذهالفرقةبأهناالناجية.تور٤تمد:أجابالدك

ىناك .ٚ يكون أن البد بأنو وتنبؤ إقرار أم الفرقة من ٖتذير أنو اٟتديث تفهم ىل

 فرقوتفرق؟

 إنوتنبؤمنالرسولصلىاهللعليووسلم.أجابالدكتور٤تمد:
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 .كيفنفسراٟتديثْتيثيقبلمناٞتميع؟ٛ

٤تمد: الدكتور إخبارأجاب ىو ,ولكن يقبلو اٞتميع ْتيث افسره صعب

كثَتة فرق الزمن آخر يف سيكون بأنو وسلم عليو اهلل صلى الرسول من وتنبؤ

ىو ىذا الصدق وسلم عليو اهلل صلى الرسول صفات من ألن سيقع وىذا وتفرق

٬تب اٟتديث ىذا من فاعتبارا االٖتاد إىل يدعو اٟتديث ,وىذا وسيقع الصحيح

 حد.أننت

٥تتلفةٜ كانت وإن متقاربة نظر وجهات يف ا١تسلمُت لتوحيد السبل ىي .ما

 لكندونالقدحيفبعضهاالبعض؟

ىذايفاٟتقيقةدعوةإسالميةمثلىذهوإنكنايفآراء:٤تمدأجابالدكتور

٥تتلفةفنحنيفكتابواحدودينواحدورسولواحدوالبدأننعتصمفاعتصموا

ٚتي اهلل القرآنْتبل ألن اليومية األعمال يف مذاىب الفقو يف وىناك تفرقوا وال عا

ىناك أن ننسى ال ولكن , نفرق ٨تن ١تاذا واحد والرسول واحد واٟتديث واحد

فرق ألن بيننا تفرق أن وتريد اإلسالم عن خارجة ثالثة فرقة  وىناك ثالث رجل

ال ا١تسلمون و٨تن اإلسالم من ا٠تارجية األمور ىذه صفوفناتسد نوحد أن بد

ولكنناالٯتكنأننوحدآرائناواختالفنايفالفروعوليسيفاألصول.
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