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د الُمختصر على مصطفى العدوي في تضعيفه قول رسول هللا الصَّحيح : الرَّ

حين ُسئل عن جماعة اإلخوان المسلمين هل (( ار إال واحدة كلها في النَّ )) 

 تدخل في الِفرق الضالة

 

والصالة على  الحمد هلل الذي بحمده يُفتتح الكالم، وبُشكره يَكثُر اإلنعام،

 .لسالم، وعلى آله والصَّحب الكرامالنَّبي دمحم الُمختار مع ا

لك  وبعد، يا صاحب التوحيد والسُّنة وطالب علمهما ــ سددك هللا وجمَّ

 :بالفقه في شريعته ــ

مقطعًا صوتيًا ومرئيًا " تويتر"فإنَّه حين وَضعت في حسابي على برنامج 

 ودداه ــ في احتسابه رأ  الخوار،، للشيخ مصطفى العدوي ــ أصلحه هللا

أسامة بن الدن شهيدًا عند هللا إْن كان قد قتله اإلخواني وواِجهة أدل التكفير، 

 .األمريكان حقًّا

عدَّة مقاطع صوتية ومرئية لَه، وِمن بالد ُمختلفة، "الواتساب"جاءتني على 

 .فيها انحرافات أُْخرى، وُمخالفات شديدة كبيرة، وعجائب متنوعة

كان أحددا تضعيفه لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الصَّحيح الذي احتجَّ بِه أدل السُّنة وقد 

على أدل البدع واألدواء في ُمختلف العصور والبلدان،  والجماعة والحديث

 :اليوم، وجاء في حديث االفتراق المشهور ن على ذلك إلىزالويوال 

 .((َدةً َها فِي النَّاِر إِالَّ َواحِ ُكل  )) 

ا كان ِمثل هذا التضعيف  :ولَمَّ

، وال ُموِجبٍّ  ٍّ ية الحديثية، وال ِمن جهة سديد ِمن الناح صحيح بغير حق 

 .معناه

ثيًرا، ويُِحبون ويَُصبُّ في مصلحة أدل البِدع واألدواء، ويَفرحون بِه ك

 .إلى تضعيفه مشيختهم بَقه أيًضا عدد ِمنوقد س، انتشاره شديدًا

 .سُّنة، أو بعض ِصغار طلبة العلمويُلب ِس أو يُشِكل على بعض عوام ِ أدل ال
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، وأزيد في ملسو هيلع هللا ىلصغلط الشَّنيع عن ُسنَّة النبي دذا ال دَّ رُ أ أنْ رأيت أنَّ ِمن الواجب 

 .ثبات إخواني الفُضالء ِمن أدل السُّنة والحديث والجماعة

ح حديث  عديدةالسيَّما وقد كتب ُمنذ سنوات  ِرسالة في ِذكر َمن صحَّ

االفتراق ِمن األئمة، وَمن رواه ِمن الصحابة، حين بَغَى عليه بالتضعيف 

بالباطل رأ  الضَّالل اإلخواني يوسف القرضاوي، وصاحبه سلمان 

 .العودة

 .فكتبت دذا الُمختَصر على حين ُعجالة، وِضيِق وقت، ومَرض

 :ــفأقول ُمستعينًا باهلل ــ جلَّ وعزَّ 

ِللشيخ ُمصطفى " اليوتيوب"على جاء في المقطعين الَمرئيين الصوتيين 

 :العدوي ــ أصلحه هللا ودداه ــ

ل ]  .عن تضعيف الحديث، وعن اإلخوان المسلمين :المقطع األوَّ

  :السؤال بقراءة مصطفى العدوي ــــ

 دل اإلخوان المسلمون فِرقة من الواحد وسبعين فِرقة؟

 :بصوته أيًضاــ الجواب ــ

الً   .ادا تَثبتال أرَ  ((كلها في النَّار )) : أنَّ لفظة :اعلم أوَّ

أنَّ اإلخوان المسلمين طرائق قِددًا، ِمنهم الصالحون، وِمنهم دون  :والظاهر

 .[ .ذلك، شأنهم شأن غيردم ِمن أدل الجماعات

 .وهل ُهم ِمن الِفرق الضَّالة عن اإلخوان المسلمين، :المقطع الثاني ]

ل يقول ــــ   :الُمتص ِ

ي ُمعظم لوقتِ ة، دو دِ يَّ وَ شُ  :لو سمحت يا شيخ مصطفى في سؤال ُمهم يَعني

مع جماعة اإلخوان، : إنَّ إحنا نتعاون يعني: بعض العلماء يعني بيقولوا

إنَّ دي  :طبعًا لو قلنا ِكدة إنَّها جماعة ليست دينية، وفي بعض العلماء قال
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ِمن الِفَرق، َزي الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز، والشيخ األلباني، فإحنا 

 .حول الِفَرق :عاوز توضيح يعني: يعني

 . ال، ال، ُعذًرا ُعذًرا ُعذًرا :فقاطعه الشيخ مصطفى العدوي قائًل  ــــ

  .نعم :فقال المتصل ــــ

 .ُكن دقيقًا في نقلك :ــ ثم قال له العدويــ

 .نعم اتفضل :فقال المتصلــ ــ

الكالم يُفهم على غير : دل أنت حتى بَس ال يَعني :ــ فقال له العدويــ

 .وجهه، دل أنت سمعت أو قرأت أنَّ الشيخ ابن باز

 .قرأت نعم :فقال المتصل ــ

اصبر علي  بس اصبر، دل أنت سمعت أو قرأت للشيخ  :فقال له العدوي ــ

اإلخوان ِمن الِفَرق الثالث وسبعين التي دي ِمن أدل  أنَّ : ابن باز أنَّه يقول

 النَّار؟

 ،أنا طبعًا َمْسِمْعتِش ِمن الشيخ ابن باز، لكن طبعًا قرأت :فقال المتصل ــ

 .قرأت بس

 طي ِب أنت لم تَسمع له، دل قرأت له ذلك؟ :فقال له العدوي ــ

  .نعم قرأت :فقال المتصل ــ

ِ  :فقال له العدوي ــ  الكتب؟في أي 

رة عامة عن الجماعة، لكن ما ِديَاش كتاب :فقال المتصل ــ   .دي كانت ُمذك ِ

ال، ال، عفًوا ُكن دقيقًا في النَّقل بارك هللا فيك، إنَّك تَنقل  :فقال له العدوي ــ

ة  عن عالم ِمن أدل العلم فاضل ِمن الفضالء وقد مات، وتَنقل نقوالت ُمِضرَّ

ة، فيَلزم أْن تتأك  .[....د، وأْن تُثبِت الَمصدر، فإنَّك مسئول بين يدي هللاُمِضرَّ

ــ بترقيم  92/ 15" )سلسلة تفسير مصطفى العدوي"ثُمَّ وجدت في 

 (:المكتبة الشاملة
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  :السؤال ]

ة حديث افترقت اليهود على إحدى وسبعين فِرقة، وافترقت )) : ما ِصحَّ

ة على ثلث  النصارى على اثنتين وسبعين فِرقة، وَستفترق هذه األُمَّ

 .((وسبعين فِرقة كلها في النَّار 

 : الجواب

وَستفترق هذه ))  :كل الزيادات التي وَردت في دذا الحديث بعد قوله ملسو هيلع هللا ىلص

ة على ثلث وسبعين فِرقة   .فيها نظر ((األُمَّ

وافترقت النصارى  افترقت اليهود على إحدى وسبعين فِرقة،))  :فالحديث

ة على ثلث وسبعين فِرقة  على اثنتين وسبعين فِرقة، وَستفترق هذه األُمَّ

 .إلى دذا القدر حَسن ((

)) ، و ((الجماعة )) ، و ((ار وكلها في النَّ ))  :وكل زيادة بعد ذلك، كزيادة

 .ُمتكلٌَّم فيها، ((السواد 

ــ رحمهم هللا تعالى ــ،  األوائلبل ِمن ، ِمن المعاصرينليست ُمتكلًَّما فيها 

 .[ .ت رسائل لبعض إخواننا في بيان ذلك كل ِه، فليراجعها َمن شاءوقد أُفِردَ 

 :قلت

د على تضعيفه ــ هداه هللا ــ لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الصَّحيح  وسوف يكون الرَّ

 :أوْجهِمن ِعدَّة  ،((َها فِي النَّاِر إاِلَّ َواِحَدةً ُكل  )) : المشهور

ل   :الوْجه األوَّ

ِمن ُمختلف  ِمن أدل العلمقد وقفت ــ بفضل هللا ــ على أكثر ِمن أربعين 

العصور والبلدان نصَّوا على ثبوت دذا الحديث مع دذا اللفظ، ما بين 

د، أو قائل ن، أو ُمجوَّ ح له، أو ُمحس ِ  .أو ثابت ،ثبَت: ُمصح ِ

ح دذا الحديث، ردًّا على  شيخ أدل وذلك حين كتبت رسالة في ِذكر َمن صحَّ

 .سلمان العودةصاحبه يوسف القرضاوي، والضَّالل 

ن ذهب إلى ثبوت هذا الحديث مع زيادة   :((ا فِي النَّاِر إاِلَّ َواِحَدةً ُكل هَ )) وِممَّ



5 
 

اللكائي، الترمذي، وابن ِحبَّان، والجوزقاني، والحاكم، والبيهقي، وال

ين المقدسي، وعبد الحق اإلشبيلي، وابن العربي  والبغوي، وضياء الد ِ

ين المعافري، وابن تيمية، وأبو إسحاق الشاطبي، وابن كثير، والذدبي، وزَ 

يبي، ودمحم بن  ين الط ِ ين العراقي، وأبو بكر البوصيري، وشرف الد ِ الد ِ

ين السَّ  إبراديم بن المفضَّل، وابن َحَجر العسقالني، وشمس خاوي، الد ِ

ين السيوطي، وعبد الر وف الُمناوي، ودمحم طادر بن علي ؤوجالل الد ِ

الصديقي الهندي الفَتَّنِي، وصالح بن مهدي الُمقبِلي، ودمحم ابن األمير 

الصنعاني، وعبد الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد الوداب، وسليمان بن 

وعبد العزيز ابن باز، وأحمد شاكر،  ِسحمان، وعبد هللا بن علي الوزير،

واأللباني، وابن عثيمين، وربيع المدخلي، وصالح الفوزان، وُمقبل 

الجابري، ودمحم علي آدم الوادعي، وعبد المحسن العبَّاد، وُعبيد بن عبد هللا 

 .، وغيردماإلثيوبي

  :الوْجه الثاني

 .ث مع دذا اللفظتواتر دذا الحدي أنَّ عددًا ِمن أدل العلم قد نصَّوا على

حة وأعلى درجات  في والتواتر  .الثُّبوتالص ِ

كر  .وقد ذكرتهم في رسالتي السابقة الذ ِ

على دذا  واألدواء لم تمنعهم مذادبهم ِمن التَّنصيصبعض أدل البدع إنَّ بل 

 .التواتر

  :الوْجه الثالث

عن أحد ِمن أئمة الحديث ــ وناقشت ــ فيما قرأت وبحثت أنَّه ال يُعرف 

مين، ونُقَّاد الِعلل األوائل ــ رحمهم هللا ــ أنَّه ضعَّف دذا  الحديث، أو الُمتقد ِ

 .ة فيهاللفظدذه 

ى دذوقد   الجليل في عصرنا اإلماموُمقدَُّمهم الحديث  علماءكبير  ه النتيجةقو 

 .باني ــ رحمه هللا ــاألل



6 
 

/ 5" )حيحةسلسلة األحاديث الصَّ "في كتابه حيث قال ــ رحمه هللا ــ 

تضعيف رأس أهل البدعة وكبير الضُّلل  رادًّا (908:ــ رقم 804-855

 :وُمبغض أهل التوحيد والسُّنة زاهد الكوثري ِلهذا اللفظ

مين ضعَّف دذه الزيادة، بل إنَّ » ثين الُمتقد ِ فإن ِي ال أعلم أحدًا ِمن الُمحد ِ

حودا  ادـ.«الجماعة قد صحَّ

 (:908:ــ رقم 855-804/ 5) وقال أيًضا

حوا » حديث تلقَّاه كبار األئمة والعلماء ِمن ُمختلف الطبقات بالقبول وصرَّ

ته  ادـ.«بصحَّ

 :قول الشيخ مصطفى العدوي ــ أصلحه هللا ــ صوابعدم وِمنه يُعلم 

و  ،((الجماعة )) ، و ((ار وكلها في النَّ ))  :وكل زيادة بعد ذلك، كزيادة ]

بل ِمن األوائل ُمتكلٌَّم فيها، ليست ُمتكلًَّما فيها ِمن المعاصرين، ، ((السواد )) 

 .[ ــ رحمهم هللا تعالى ــ

  :الوْجه الرابع

 أدل السُّنةأئمة أنَّ تضعيف دذا الحديث أو دذا اللفظ لم أجده عن أحد ِمن 

رين، وال الُمعاصرين والحديث والجماعة  .األوائل، وال الُمتأخ ِ

بوا،  قوا وغرَّ ولو ُوِجد الشتهر، ولطار به أدل البدع واألدواء، وشرَّ

 .واستطالوا به على أدل السُّنة

  :وكل َمن وقفت على تضعيفه له أو لهذا اللفظ

 .ِمن أدل البدعجدًّا إنَّما دو لعدد قليل ف

 :قول الشيخ مصطفى العدوي ــ أصلحه هللا ــو

، و ((الجماعة )) ، و ((وكلها في النَّار  )) :وكل زيادة بعد ذلك، كزيادة ]

 بل ِمن األوائل، ِمن المعاصرينُمتكلٌَّم فيها، ليست ُمتكلًَّما فيها ، ((السواد )) 

 .[ ــ رحمهم هللا تعالى ــ
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 .إْن أراد بالمعاصرين قِلةً ِمن أدل البدع فصدَق

  :خامسالوْجه ال

 :ُجملة حديث االفتراقف ضعَّ  ـــــ

 .م الظادريابن حزْ الفقيه  ــ 5

 ،، عنه(831/ 3)" حللل واألدواء والن ِ صل في المِ الفِ " قال في كتابهحيث 

 :ساقه معه وعن حديث آَخر

 ادـ.«ن طريق اإلسناد مِ ان أصاًل حَّ ِص دذان حديثان ال يَ  :قال أبو دمحم»

 وعنده تََجهُّم،على طريق الُمعتزلة في باب االعتقاد،  :مابن حزْ أبو دمحم و

 .وبدع غليظة ُكبرى

ة له حديثية في التضعيف، فقد جاء دذا الحديث بأسانيد ثابتة،  وال ُحجَّ

وأسانيد أُْخرى ضعفها يَسير يَنَجبر، وِمن ُطرق صحابة كثُر، بل نصَّ جمع 

 .على أنَّه ُمتواتر

 : أيًضاو

ال يُقبل قوله وقول أمثاله في تضعيف ِمثل دذا الحديث الذي يتعلَّق بأدل 

 والحديث وحيد والسُّنة وفَِرق أدل البدع واألدواء، وتَلقَّاه أدل السُّنةالت

 .في الشريعةجدَّا نصوص عديدة  معناه بالتثبيت واالحتجا،، وَعَضدت

وقد قال إمام الُمحدَّثين في عصرنا العلمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

على رادًّا  (908:ــ رقم 855-804 /5" )حيحةسلسلة األحاديث الصَّ "

 :ابن حزم تضعيفه هذا الحديث

 :فإْن صحَّ ذلك عن ابن حزم، فهو َمردود ِمن وجهين»

ل ة دذه الزيادة، فال ِعبرة  :األوَّ أنَّ النَّقد الِعلمي الَحديثي قد دَلَّ على ِصحَّ

 .بقول ِمن ضعَّفها
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حودا أكثر وأعلم بالحديث ِمن ابن حزم، الِسيَّما ودو  :واآلَخر أنَّ الذين صحَّ

د عند  معروف عند أدل العلم بتشدُّده في النَّقد، فال يَنبغي أْن يُحتجَّ بِه إذا تفرَّ

 ادـ.«الُمخالفة، فكيف إذا خالف؟ عدم

شيخ أدل الضَّالل ورأِسهم في أيَّامنا دذه اإلخواني يوسف القرضاوي،  ــ 9

 .تبعه على ذلك صاحبه سلمان العودةو

 :مع مصطفى العدوي ((كلها في النَّار إال واحدة ))  :ةوضعَّف لفظ ـــــ

من زادد ــ 5  .الكوثري رأ  أدل الضَّالل وكبير أدل البدع في دذا الزَّ

 .اإلخواني الصُّوفي دمحم حسن ِوْلد الدَّدوالمعاِصر و ــ 9

 .ابن الوزير ــ ودو ِمن  أدل القرن التاسع ــوقبلهما دمحم بن إبراديم  ــ 3

في باب االعتقاد، بل  والجماعة ودو أيًضا ليس ِمن أدل السُّنة والحديث

 .عنده زيدية، واعتزال، وله أقوال قبيحة جدًّا في باب االعتقاد

ح جميع الحديث مع دذا اللفظ في بعض كتبهأيًضا فقد و وهللا أعلم أي   ،صحَّ

ر  .قوليه الُمتأخ ِ

سلسلة األحاديث "وقد قال اإلمام األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :، في شأنه(908:ــ رقم 855-804/ 5" )الصَّحيحة

ا ابن الوزير،» فكالمه الذي نقلَه الكوثري يُشِعر بأنَّه لم يَطعن في  وأمَّ

 .بل ِمن حيث معنادا الزيادة ِمن جهة إسناددا،

وما كان كذلك فال يَنبغي الجْزم بفساد الَمعنى، إلمكان توجيهه وْجَهة صالحة 

 .نتِفي بِها الفساد الذي ادَّعاهيَ 

وكيف يُستطاع الجْزم بفساد معنى حديث تلقَّاه كبار األئمة والعلماء ِمن 

تهُمختلف ال حوا بصحَّ  .طبقات بالقبول وصرَّ

 ادـ.«ياًل دذا يَكاد يكون مستح

  :سادسالوْجه ال
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ة ِلمصطفى العدوي ــ أصلحه هللا ودداه ــ وال البن الوزير، وال  ال ُحجَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي دو في تضعيف قولد الدَّ لْ ِلزادد الكوثري، وال ِلمحمد حسن وِ 

ال ، الحديثوال ِلَمن ضعَّف جميع ، (( ا فِي النَّاِر إِالَّ َواِحَدةهَ ُكل  )) : الصًّحيح

 .ىِمن الناحية الحديثية، وال ِمن جهة المعن

ا ِمن الناحية الحديثية  :أمَّ

 .صحيحثابت فالحديث  ــــ

حه جمْ   .وقفت على أكثر ِمن أربعين ِمنهمقد وع كثير ِمن العلماء، وقد صحَّ

بول، وتتابعوا على االحتجا، بالق اه علماء أدل السُّنة والحديث والجماعةوتلقَّ 

 .بِه

بل ُصن ِفت في شرحه وتتبُّع العدد المذكور فيه ِمن الِفَرق ُكتب مستقلة 

 .ُمفردَة

ذَكر اإلمام األلباني ــ رحمه هللا ــ أنَّه لم يَجد أحدًا ِمن علماء الحديث و

مين األوائل ضعَّفه  .الُمتقد ِ

ــ  804 /5" )سلسلة األحاديث الصَّحيحة"فقال ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 (:908:رقم

لفًا عن َسلفٍّ على الحديث ثابت ال َشك فيه، ولذلك تتابع العلماء خ»

 .االحتجا، بِه

ده وُشذوذه، أمثال  وال أعلم أحدًا قد طعن فيه إال بعض َمن ال يُعتدُّ بتفرُّ

 ادـ .«...الكوثري، 

 (:908:ــ رقم 855-804/ 5)وقال أيًضا 

حوا تلقَّاه كبار األئمة والعلمحديث » اء ِمن ُمختلف الطبقات بالقبول وصرَّ

ته  ادـ.«بصحَّ

ُطرقه كثيرة، وبعض أسانيد دذه الطُّرق ثابتة، وبعضها ال تَخلو  وأيًضاــــ 

ي غيره ِ  .ِمن َضعف يَسيرٍّ يَنَجبر بالطُّرق والشوادد، ويُقو 
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 .وجاء أيًضا عن عدد ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ــــ

وبعضهم ِمن أدل فتَشهد أحاديث بعضهم ِلبعض، حتى إنَّ عددًا ِمن العلماء 

أصحاب واتر، ِلكثرة َمن جاء عنهم ِمن متحديث قد نصَّوا على أنَّه البده 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ا لفظة  :(( ا فِي النَّاِر إاِلَّ َواِحَدةهَ ُكل  )) : وأمَّ

 .فقط فإنَّها لم تأت بإسناد ضعيف ــــ

د بها أو خالَف ُمعي ِن واحد في حديث جاءت وليست أيًضا زيادة شاذَّة  ــــ تفرَّ

راوٍّ ضعيف، فيه فيها الثقة َمن دو أوثق ِمنه أو أكثر، وال ُمنَكرة زاددا 

 .وخالَفه الثقات

 .وال معنادا ُمخاِلف ِلنصوص الشَّرعية ــــ

 .أْن يَحكموا بأنَّها ضعيفة أو زيادة ضعيفة حتى يَستقيم له ولَهم حديثيًا

وإْن استقام لَهم ذلك في طريق أو حديث صحابي، فال يَستقيم في الطَّرق 

 . وأحاديث الصحابة األُْخرى

 .ثابتةوُمستقلة مختلفة بل جاءت في ِعدة أحاديث بأسانيد  ــــ

 لماء في راوٍّ يسير، أو اختلف الع وجاءت أيًضا في ِعدَّة أحاديث َضعفُها ــــ

 .دل دو إلى القبول أقَرب أْم إلى الضَّعف فيها

وكذلك تعدَّدت مخارجها وُطرقها، بحيث تَشهد لبعض، وتتقوى أكثر،  ــــ

 .حتى إنَّ بعض العلماء قد َحكم بتواتر حديثها معها

 .ونُصَّ على تواتر الحديث معها ــــ

 : وقد جاءت ِمن حديث

مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد هللا بن سعد بن أبي وقاص، وأنس بن 

عمرو بن العاص، وعوف بن مالك األشجعي، وأبي أَُمامة البادلي، وعبد 

 .هللا بن ساَلم، وجابر بن عبد هللا، وغيردم
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 :وجاءت عن

علي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنه ــ ِمن قوله، بإسناد حسَّنه بعضهم، 

 .أيًضا مرفوعةو

 :عن وجاءت

 .أَُمامة البادلي ــ رضي هللا عنه ــ أيًضا ِمن قولهأبي 

 :وجاءت في

 .بإسناد صحيح إليهــ رحمه هللا ــ التابعي بن دعامة ُمرَسل قتادة 

ين السَّفارين الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه و قال الفقيه شمس الد ِ

 (:23/ 5" )لوامع األنوار البَهية"

ا الحديث الذي أخبَر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص» تَهُ َستَْفتَِرُق إِلَى ثََلٍث َوَسْبِعيَن )) : وأمَّ أَنَّ أُمَّ

 .((فِْرقَةً، َواِحَدةٌ فِي اْلَجنَِّة، َواثْنَتَاِن َوَسْبعُوَن فِي النَّاِر 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، : فُرِوى ِمن حديث

ابن عمرو، وأبي الدرداء، ومعاوية، وابن عبا ، وجابر، وأبي أًَمامة، و

 .وواثلة، وعوف بن مالك، وعمرو ابن عوف الُمَزنِي

 ادـ .«((َواِحَدةٌ فِي اْلَجنَِّة، َوِهَي اْلَجَماَعةُ ))  :فكل هؤالء قالوا

سلسلة األحاديث "وقال العلمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

، رادًّ على رأس أهل البدعة (908:ــ رقم 855-804/ 5" )يحةالصَّح

 :وكبير الضُّلل زاهد الكوثري، وغيره، تضعيفها

ثين » مين ضعَّف دذه الزيادةفإن ِي ال أعلم أحدًا ِمن الُمحد ِ  .الُمتقد ِ

حودا  ادـ.«بل إنَّ الجماعة قد صحَّ

ا تضعيف هذ  :ِمن ِجهة المعنى ةاللفظ هوأمَّ

عن أحد ِمن أئمة أدل السُّنة ــ فيما ذَكر بعض أدل العلم ــ فال يُعرف 

رين،  ،الُمتقدمين والجماعة والحديث  :المعاصرينووالمتأخ ِ
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 .((ُكلَُّها فِي النَّاِر إاِلَّ َواِحَدةً ))  :ملسو هيلع هللا ىلصأنَّه أعلَّ دذا الحديث ِمن جهة معنى قوله 

 .على أدل البِدع واألدواء بل أثبتوه، واستمروا على االحتجا، بِه

 .يُخاِلف نُصوص الشريعة األُْخرى، وأنَّه ال اودذا يَدُلُّ على استقامة معناد

تَشهد و ال إشكال فيه، ومعنادا بالوعيد بالنَّار على سبيل الخصوص والعموم

 .له نصوص كثيرة ُمستفيضة في القرآن والسُّنة الصَّحيحة

 :والحديث والجماعة وكثيرين جدًّا ِمن غيردموال يَدُل أيًضا عند أدل السُّنة 

 .على ُحكم بتكفير، أو خلود في النَّار

م بناء على نُصوص الوعيد على أحد ِمن أدل الِقبلة بعينه بجنَّة أو ال يُحكَ و

 .نصٌّ نبوي صحيحنار، إال َمن َشهد له 

ل ، ونَقوالجماعة أجَمع على ذلك السَّلف الصالح أدل السُّنة والحديثقد و

 .إجماعهم جْمع غفير ِمن العلماء

" سلسلة األحاديث الصَّحيحة"وقال اإلمام األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :ى، في َرد ِ اإلعلل ِمن جهة المعن(908:ــ رقم 804-855/ 5)

ا ابن الوزير،» فكالمه الذي نقلَه الكوثري يُشِعر بأنَّه لم يَطعن في  وأمَّ

 .إسناددا، بل ِمن حيث معناداالزيادة ِمن جهة 

وما كان كذلك، فال يَنبغي الجْزم بفساد الَمعنى، إلمكان توجيهه وْجَهة 

 .صالحة يَنتِفي بِها الفساد الذي ادَّعاه

وكيف يُستطاع الجْزم بفساد معنى حديثٍّ تلقَّاه كبار األئمة والعلماء ِمن 

تهُمختلف الط حوا بصحَّ  .بقات بالقبول، وصرَّ

 ادـ.«د يكون مستحياًل دذا يَكا

/ 1" )منهاج السُّنة النَّبوية"وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

984-982:) 
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فَمن كفَّر الثنتين والسَّبعين فِرقة كلهم، فقد خالف الكتاب، والسُّنة، وإجماع »

 ادـ.«الصحابة والتابعين لهم بإحسان

 :في نقض هذا التوُهم ِمن جهة الَمعنى (915-982/ 1)وقال أيًضا 

بأعظم ِمن  ((ثِْنتَاِن َوَسْبعُوَن فِي النَّاِر َوَواِحَدةٌ فِي اْلَجنَِّة )) : وليس قوله»

إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم } : قوله تعالى

َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك ُعْدَوانًا َوُظْلًما فََسْوَف } : ، وقوله{َسِعيًرا  نَاًرا َوَسيَْصلَْونَ 

ِ يَِسيًرا ، وأمثال ذلك ِمن النُّصوص {نُْصِليِه نَاًرا َوَكاَن ذَِلَك َعلَى َّللاَّ

 .الصريحة بدخول َمن فعَل ذلك النَّار

له حسنات َمَحت ومع دذا فال نَشهد ِلُمعيَّنٍّ بالنار، إلمكان أنَّه تاب، أو كانت 

 ادـ.«سيئاته، أو كفَّر هللا عنه بمصائب، أو غير ذلك، كما تقدم

 (:985/ 1)وقال أيًضا 

وإْن كان ِمن الثنتين والسَّبعين فِْرقة، فإنَّه ما ِمن فِرقة إال وفيها خلق كثير »

يد، كما يَستحقه ستحقون بِه الوعليسوا كفاًرا، بل مؤمنين فيهم َضالل وذْنب يَ 

 .المؤمنين ُعصاة

ته،  إنَّهم  :ولم يَقلوالنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يُخرجهم ِمن اإلسالم، بل جعلهم ِمن أُمَّ

 .يُخلَّدون في النَّار

 ادـ.«فهذا أصل عظيم يَنبغي مراعاته

االنتصار ألهل "وقال العلمة عبد الُمحسن العبَّاد ــ سلَّمه هللا ــ في كتابه 

 (:508: ص" )نة والحديث في رد ِ أباطيل حسن المالكيالسُّ 

ق ُدم ِمن المسلمين، ومستحقُّون لدخول النَّار لبدعهم، ودم تحت رَ ودذه الفِ »

مشيئة هللا، إالَّ الفرقة الناجية التي كانت على ما عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ادـ.«وأصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ

" شرح العقيدة الواسطية"يمين ــ رحمه هللا ــ في كتابه وقال العلمة العث

(9 /370) 
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ال يَلزم ِمن ذلك الخلود في النَّار، : ((كلها في النَّار إال واحدة )) : وقوله»

ا تَستحق به دخول النَّار  ادـ.«وإنَّما المعنى أنَّ عملها ِممَّ

 "العلم الشامخ"كتابه في  ــرحمه هللا ــ صالح المقبلي فقيه قال الو

 (:383:ص)

شد بعضها رواياته كثيرة يَ ، ة إلى ثالث وسبعين فرقةمَّ حديث افتراق األُ »

 ادـ.«يبة في حاصل معنادابقى رِ بحيث ال يَ  ،ابعضً 

  :سابعالوْجه ال

ة إلى فِرق، والذي ِسيق  ل دذا الحديث في افتراق األُمَّ أنَّ َمن كان يُثبِت أوَّ

فينبغي أْن ال تُشكل عليه دذه الزيادة أبدًا، ألنَّ االفتراق  مساق الذَّم ال المدح،

ال واحد وليس بمتعدد، وفِرقته إنَّما يكون عن الحق، والحق وطريقه 

 .اختالف في دذا

ق عن الحق مستفيض في نصوص القرآن والسُّنة النبوية وتضليل الُمفترِ 

 .الصَّحيحة، وُمجَمع عليه

 .فكيف إذا كان افتراقه بِفرقة وجماعة وحزب، دذا أشد

 تضليل الُمفتِرق عن الحق :وهوودذه الزيادة لم تَخَر، عن دذا األصل ــ 

ال تَقتِضي عند أدل السُّنة والحديث وفِرقة ــ، باطل أو ب وأدله وجماعته

 .والجماعة تكفيًرا أو خلودًا بنار

َكفَت النصوص األُْخرى الُمستفيضة بل لو لم يوجد حديث االفتراق أصاًل، ل

 .في حصوله، والوعيد عليه

وبَعة حول دذه الزيادة، ألنَّها لم تأت بُحكم جديد، أو  وال داِعي أيًضا للزَّ

 .ع وموافق للنصوص األُِخرىُمستقل، بل الُحكم الذي فيها ُمتابِ 

ان  :تنبيهان ُمهمَّ

ل  :التنبيه األوَّ

 (:84/ 9" )فتح القدير"ــ رحمه هللا ــ في كتابه  قال الشوكاني
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ا زيادة كونها :قلت»  .((في النَّار إال واحدة )) : أمَّ

ثين، بل قال ابن حزم  ادـ.«"إنَّها موضوعة": فقد ضعَّفها جماعة ِمن الُمحد ِ

 (:928/ 9)وقال أيًضا 

مرفوعة، وال لم تَِصح ال  ((كلها في النَّار )) أنَّ زيادة  :وقد قدَّمنا»

 ادـ.«موقوفة

وقد َردَّ عليه إمام أهل الحديث في هذا العصر العلمة األلباني ــ رحمه هللا 

، (908:ــ رقم 855-804/ 5" )سلسلة األحاديث الصَّحيحة"ــ في كتابه 

 :فقال

ثين: "وال أدري َمن الذين أشار إليهم بقوله»  ".جماعة ِمن الُمحد ِ

مين ضعَّف دذه الزيادة، بل إنَّ  ثين الُمتقد ِ فإن ِي ال أعلم أحدًا ِمن الُمحد ِ

حودا، وقد َسبق ِذكرأسمائهم  .الجماعة قد صحَّ

ا ابن حزم   :وأمَّ

: ، والشوكاني قال عنه"ال يَصح: "النَّقل عنه ُمختِلف، فابن الوزير قال عنه

 ".إنَّها موضوعة"

يَخفى، فإْن صحَّ ذلك عن ابن حزم، فهو َمردود وَشتَّان بين النَّقلين كما ال 

 ادـ.«: .... ِمن وجهين

 :قلت

 .«ال يَِصح»: دو قوله" الِفَصل"ه الذي تقدم عن ابن حزم ِمن كتاب ــــ

اًل في باب االعتقاد على مذدب  ــــ والشوكاني ــ رحمه هللا ــ قد كان أوَّ

 .االجتهاد في فَْهم منهج السَّلف عند التفويض الُمعتِزلة، ثُمَّ وقف بِه

 .ذَكر ذلك شيخنا العالمة دمحم أمان الجامي ــ رحمه هللا ــ، وغيره

فات على " فتح القدير"وتفسيره  قد حصلت فيه تأويالت عديدة في باب الص ِ

 .مذدب األشاعرة
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ُكلَُّها فِي النَّاِر إاِلَّ َواِحَدةً  )): ولعلَّه ــ رحمه هللا ــ َضعف قوله ملسو هيلع هللا ىلص الصَّحيح

  .، ِمن جهة ما تودَّمه ِمن معنًى غير سديد في ِذدنه((

ــ  052: ص) "الفوائد المجموعة"دذا في كتابه نفسه وقد خالف الشوكاني 

، فذَكر الحديث دون تضعيف، بل نَقل ثبوته عن غيره، فكان (18:رقم

 .ِمنه كاإلقرار

 : قالحيث 

ار إال رقة، كلها في النَّ تي على ثلث وسبعين فِ مَّ تفترق أُ )) : حديث»

 .(( ما أنا عليه وأصحابي اليوم: ن هي يا رسول هللا؟ قالمَ : قالوا ،واحدة

وي عن أبي دريرة، وسعد، وابن حسن صحيح، ورُ : "المقاصد"قال في 

 ادـ.«وغيردم ،وجابر ،عمر، وأنس

 :التنبيه الثاني

العزيز بن باز ــ رحمه هللا ــ بأنَّ جماعة اإلخوان اإلمام عبد قول شيخنا 

 .ق الث ِنتين والسَّبعين فِرقة ثابت عنهالمسلمين ِمن الِفرَ 

وقد سمعته بأُْذني، وسمعه كثيرون، ودو ــ بفضل هللا ــ موجود في 

 .، ونُقل في كتب كثيرة"اليوتيوب"

عين لبرنامج الشيخ والتشكيك للسائل فيما قرأه عن اإلمام ابن باز، ولِلمستمِ 

مصطفى العدوي ــ أصلحه هللا ودداه ــ، غير سديد، السيَّما والسائل قد ذَكر 

رة مكتوبة عن دذه الجماعة، فكان المسئول أولى  أنَّه قرأدا في ُمذَك ِ

 .بالسكوت ِمن السائل

وأنا في ظن ِي أن ِي قد أبلغت الشيخ مصطفى العدوي قديًما بكالم ابن باز، 

 .يهوأطلعته عل

ا جماعة اإلخوان المسلمين  :وأمَّ

فهو على معرفة تامة بضالل ُمرشديها، وأنَّهم ليسوا ِمن أدل السُّنة في باب 

 . التوحيد والسُّنة، وباب األسماء والصفات، وأمور أُْخرى في االعتقاد
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دود على جماعتهم،  بل لو در  إنسان ِسيرة أكثر ُمرشديها، وقرأ في الرُّ

 .في التصوف الغالي جدًّا لوجددم قد وقعوا

أعداد كثيرة ِمن كباردم وقد ُصن ِفت كتب عديدة في تبيين ذلك، وما عند 

رموزدم ودعاتهم ِمن بدع كبرى في باب االعتقاد والسُّنة، وتكفير بغير و

يعة الرافضة، وتعاون معهم ومع  ين والوطن، ومواالة للش ِ حق، وخيانة للد ِ

وعلى أدل السُّنة، ووجود رموز لَهم مع أدل الكفر على بالد اإلسالم، 

المنظمات المعادية لإلسالم كالماسونية، وغيردا، وتجويزدم ُحريَّة األديان 

واالعتقاد، ودعوتهم لعدم تحكيم الشريعة ِلَمن وَصل ِمنهم للُحكم، وإباحتهم 

دم  مات ُمجَمع عليها، وطعنهم في أحاديث صحيحة وفي معانيها، ورد ِ ِلُمحرَّ

صحيح "، و "صحيح البخاري"سبب عقولهم وأدوائهم مع أنَّها في لَها ب

 .، ولم يطعن فيها أحد قبلهم"مسلم

مصطفى العدوي أيًضا عن الشيخ والسائل ــ وفقه هللا ــ عاميٌّ ولم يَسأل 

 .عن جماعة وحزبسأله أفراد، بل 

ة، وأدل العلم ِمن أدل التوحيد والسُّنة إذا ُسئلوا عن فِرقة وجماعة مبتدع

ا األفراد فمَ ، ل، يُجيبون بالُحكم عليها ككيانوِحزب وتنظيم ضا ع كونهم وأمَّ

دذه  ون مع ذلك بأمثلة لضالالت أعيانمبتدعة، فبدعهم تتفاوت، وقد يَضرب

 .للتأكيد وزيادة التوضيح والتنفير الجماعات والِفرق

 .ودي جادة السَّلف الصالح أدل السُّنة والحديث والجماعة

والشريعة دَعت النا  إلى دجر أدل البدع، والبُعد عنهم جلوًسا واستماًعا 

لوا، وقراءة، حماية لدينهم، حتى ال يَنحرفوا، أو يَلتبس عليهم الحق فيَِض 

 .وردًعا ألدل البدع حتى يتوبوا

واإلجابة بمثل إجابة مصطفى العدوي ــ دداه هللا ــ يَتكسَّب بها أدل البدع 

ر بِهم أكثرواألدواء، ويَفر  .حوا، وال يَنزِجر بمثلها النا  عنهم، بل تُغر ِ

ة  :نصيحة ُمهمَّ

 :أنصح نفسي وَمن يشتغل بالحديث وعلومة
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المخالفة في الُحكم على األحاديث التي يَستقوي بها إعالن أْن ال يَعجلوا ب

 .أدل البدع واألدواء على تخفيف بدعهم، وَضالل فِرقِهم

ر أصواًل أو  مسلَّمات عند أدل السُّنة في باب التوحيد واالعتقاد أو تُقر ِ

  .والسُّنة والبدعة

 أوأدل البدع،  كالمهمال يُنسبوا إلى أدل البدع، أو يَستقوي ويَحتج بِ حتى 

 .يَثُبُت وال يَرجع َمن دو على بدعة وأَمن دو على حق، بسببهم  زيغيَ 

، به بين أدل تصحيحه وقبوله واالحتجا افكيف إذا كان الحديث مشهورً 

 .العلم ِمن أدل السُّنة والحديث والجماعة

وكيف إذا كان الحديث لم يُعرف إعالله عن أئمة أدل الحديث األوائل، 

  .وكبار أئمة الجْرح والتعديل

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


