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  االفتراق تنبيه الحذاق إلى بطالن حديث

 

 بطالن حديث االفتراق تنبيه الحذاق إلى

 

 

 

 

 السقاف بقلم : حسن بن علي

 

 

 

وتحاول  إنَّ أعظم ما يشاع اليوم في سبيل تمكين النزاع بين المسلمين
مة المسلمين الجهات الساعية لتمكين أن تنشره وتغرسه في قلوب عا

المسلمين وخاصة عند محاوالت التقارب بين مذاهب  الفرقة بين
االفتراق الباطل سنداً ومتناً الناص  المسلمين وفرقهم وأفكارهم حديث

واحدة وهي أحد الحروب  على أنَّ جميع فرق اإلسالم في النار إال فرقة
وخوف  اد المسلمين من بعضهمأو قل اإلرهاب الفكري المتسبب في ابتع

القرب من الفرق الهالكة في النار حسب تصوير هذا الحديث الموضوع 
 !! المصنوع

 

 ً ض لنقد هذا الحديث سنداً ومتنا وأبين  وال بُدَّ لي في هذا العجالة أن أتعرَّ
أنَّ االختالف في الرأي والتفكير وبالتالي في مسائل الفروع ليس من 

 !! دابر والفرقة واعتقاد ضالل اآلخرينالتباغض والت موجبات

 

االفتراق هو : )) افترقت اليهود على إحدى  فأقول : إن نصَّ حديث
قت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق  وسبعين فرقة ، وتفرَّ

مسنده  أمتي على ثالث وسبعين فرقة (( رواه أحمد بن حنبل في
وأحمد وغيرهما : )) ( 3993( وغيره وفي رواية ابن ماجه )2/332)

إال واحدة وهي الجماعة (( وفي روايٍة للطبراني : )) ما  كلها في النار
 . (( أنا عليه اليوم وأصحابي

 

وقد روي هذا الحديث من عدة طرق كما بينته بإسهاب في كتابي )) من 
( 634-629البيت صحيح شرح العقيدة الطحاوية (( ص ) فكر آل

طريقة أهل السنة وحسب  قده علىوأختصر ما ذكرته هناك في ن
  : موازينهم الحديثية فأقول

 

أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده محمد بن  ُرِوَي هذا الحديث عن -1
ومالك : )) ليس هو  عمرو بن علقمة وهو ضعيف . قال يحيى بن سعيد
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ما  )) ممن تريد (( وقال ابن حبـــــان: )) يخطىء (( وقال ابن معين
 . (( ن حديثه (( . وقال ابـــن سعـــــــد )) يُْستَْضعَفزال الناس يتقو

 

وروي عن معاوية مرفوعاً وفي السند أزهر بن عبدهللا الهوزني أحد  -2
النواصب الذين كانوا ينتقصون سيدنا علياً عليه السالم وله طامات  كبار

األزدي : يتكلّمون فيه وأورده ابن الجارود في كتاب  وويالت . قال
 . ءالضعفا

 

بن مالك من سبعة طرق كلها ضعيفة ال تخلو من  وروي عن أنس -3
صحيح شرح الطحاوية ((  )) كذاب أو وضاع أو مجهول . ] أنظر كتابنا

 . [ 629ص  371حاشية 

 

مرفوعاً وفي سند روايته عباد بن يوسف  وروي عن عوف بن مالك -4
 . (2089) وهو ضعيف أورده الذهبي في ديوان الضعفاء برقم

 

 وروي عن عبدهللا بن عمرو بن العاصي مرفوعاً عند الترمذي في -5

 . ( وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد اإلفريقي وهو ضعيف5/26السنن )

 

أبي أمامة مرفوعاً عند ابن أبي عاصــــــم في )) السنة  وروي عن -6
 . نسير وهو ضعيف منكر الحديث ( وفي إسناده قطن بن1/25(( )

 

في سنته وفي  ابن مسعود مرفوعاً عند ابن أبي عاصم وروي عن -7
سنده عقيل الجعدي . قال الحافظ ابن حجر في )) لسان الميزان (( 

 . (( قال البخاري منكر الحديث )) : (4/209)

 

رواه ابن أبي عاصم في  وروي عن سيدنا علي كّرم هللا وجهه ممن -8
ُسَليم  ليث ابن أبي( وفي إسناده 995برقم2/467كتابه )) السنة (( )

وهو ضعيف جداً ، وحاله معروف عندهم . قال ابن حجر في التقريب 
 . (( اختلط جداً ولم يتميَّز حديثه فَتُِرك )) : (5685برقم )

 

 : ناحية متنه فنقول هذا من ناحية إسناده وأما من

 

والتي منها ))  نحن نجزم ببطالن هذا الحديث سواء بزياداته أم بدونها ،
 ا في النار إال واحدة (( و )) كلها في الجنة إال واحدة (( فبغضكله

 النظر عن هذه الزيادات نحن نقول بأنَّ أصل الحديث باطل لألمور التالية

: 

 

ألنَّ هللا تعالى يقول عن هذه األمة المحمدية في كتابه العزيز } كنتم  -1
لناكم أمة للناس { ويقول أيضــــــــــاً } وكذلك جع خير أمة أخرجت

هذه األمة هي خير األمم ، وأنها أوسطها  وسطاً { فهذه اآليات تقرر أن
فيقرر أنَّ هذه األمة شر  ؛ أي : أفضلها وأعدلها ، وأما هذا الحديث

على إحدى  األمم وأكثرها فتنة وفساداً وافتراقاً ، فاليهود افترقوا
أ حيث افترقوا وسبعين فرقة ثمَّ جاء النصارى فكانوا شراً من ذلك وأسو

اثنتين وسبعين فرقة ، ثمَّ جاءت هذه األمة فكانت أسوأَ وأَسوأَ حيث  على
وسبعين فرقة ، فمعنى الحديث باطل بصريح القرآن  افترقت على ثالث
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 . األمم وأفضلها الكريم الذي يقرر أن هذه األمة خير

 

من كلَّ  ويؤكد بطالن هذا الحديث من حيث متنه ومعناه أيضاً أنَّ  -2
 صنَّف في الِفَرِق كتب أسماء فَِرق يغاير في كتابه لما كتبه اآلخر ، وال

زالت تحدث في كل عصر فَِرٌق جديدة بحيث أن حصرهم لها غير صحيح 
هـ 429كتب الشيخ عبدالقاهر البغدادي المتوفى سنة  وال واقعي ، فمثالً 

يه ثالثاً وسبعين الفَْرُق بين الِفَرق (( ذكر ف )) كتابه في الِفَرق وهــــو
فرق أخرى ربما تزيد على أضعاف  فرقة وقد حدث من زمانه إلى اليوم

استُحدث من الفرق الجديدة  تلك الِفَرق التي ذكرها ، وقول من قال إنَّ ما
ا ذكره غير صحيح بل باطل ، والواقع يرفضه  ال تخرج في مبادئها عمَّ

 . ويثبت فساده

 

بها المجسمة والنواصب  ه التي يتشبثأنَّ هذا الحديث خاصة بزيادت -3
الكثيرة  والتي هي )) كلهم في النار إال واحدة (( مخالف لألحاديث

 المتواترة في معناها التي تنص على أنَّ من شهد أن ال إله إال هللا وأنَّ 

محمداً رسول هللا وجبت له الجنة ولو بعد عذاب ، ومن تلك األحاديث ما 
م على النار من قال  3/61/1186) رواه البخاري فتح( : )) إنَّ هللا قد حرَّ

( : )) ال يشهد 1/63بذلك وجه هللا (( ولفظ مسلم ) ال إله إال هللا يبتغي
 . (( هللا فيدخل النار أو تطعمه أحد أن ال إله إال هللا وأني رسول

 

أكثرها كالمعتزلة وغيرهم  والفرق المختلفة قليل منها يكفر ببدعته وأما
لذلك  يكفرون كما زعم بعض الناس حتى يستحقوا دخول النارفإنهم ال 

نقل بعض األئمة كالبيهقي وغيره إجماع السلف والخلف على الصالة 
 . [ 4/135ومناكحتهم وموارثتهم ] أنظر مغني المحتاج  خلف المعتزلة

 

مضطرب ففي بعض طرقه )) أال وإنَّ هذه األمة  أنَّ متن هذا الحديث -4
رواه ابن أبي عاصم  (( ث وسبعين فرقة في األهواءستتفرق على ثال

النار ((  ( وفي بعضهـا : )) فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في69)
( وفي بعضها : )) لم ينج منها إال ثالث (( 63رواه ابن أبي عاصم )

( وفي بعضها : )) كلها في النار إال السواد األعظم 71عاصم ) رواه ابن
 !! .... (68) اصم(( رواها ابن أبي ع

 

افترقت  ( قال : )) إنَّ اليهود15/125وفي بعضها كما عند ابن حبان )
على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى على مثل 

 . (( ... ذلك

 

وتالعب بعضهم في متن هذا الحديث أكثر فذكر في آخــره : )) من 
يقيسون األمور بآرائهم  الشيعة (( وبعضهم قال )) شرهم الذين أخبثها

أتباع اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا تعالى ، وفي  (( يشير إلى الحنفية
الجنة إال القدرية (( وفي بعضها ))  بعض رواياتهم التالفة : )) كلهم في

على النبي األكرم صلى  إال الزنادقة (( وهكذا !! وكل ذلك كذب وافتراء
 . هللا عليه وآله وسلم

 

القارىء والسامع في هذه األلفاظ  باحث باألخص وكذاوإذا دقق ال
 . واستعرضها جيداً فيمكن أن يعرف من أين جاءت
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وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث : )) كلهم في النار إال ملة  -5
قالوا ومن هي يا رسول هللا قال : ما أنا عليه وأصحابي ((  واحدة ،

 بن عمرو ، وفي رواية من حديث عبدهللا (5/26وهي رواية الترمذي )
 . (( : )) ما عليه الجماعة

 

 : باطل من القول قلت : وهذا

 

 . أوالً : من جهة اإلسناد فإنه ضعيف كما تقّدم

 

وثانياً : أن عبارة )) ما عليه أنا وأصحابي (( ال يعقل أن يصح صدوره 
 : صلى هللا عليه وآله وسلم ألمور أذكر واحد منها منه

 

في عهد رابع الخلفاء الراشدين سيدنا وموالنا  ابة افترقواوهو أنَّ الصح
هللا عنه وأرضاه إلى ثالث فرق  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي

بنصوص  ، فرقة مع سيدنا علي عليه السالم وهي التي على الحق
 . األحاديث الكثيرة المقطوع بها

 

إمام أهل الحق  الراشدين الذي هو وفرقة قعدت ولم تناصر رابع الخلفاء
قالئل على القعود  ولم تقاتل مع أحد من الفريقين وقد ندم أفرادها وهم

 . بعد ذلك

 

الحديث الذي رواه  وفرقة مع معاوية وحزبه وهي الفئة الباغية بنص
 : ( والذي فيه4/2235/2915( ومسلم )6/30( و )1/541البخاري )

 

 (( ة ويدعونه إلى النارعمــار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجن ))

 . وهذا لفظ البخاري في صحيحه

 

االفتراق مع أي فرقة من  فعبارة )) ما عليه أنا وأصحابي (( في حديث
 !هذه الفرق الثالث تكون ؟

 

حديث االفتراق هذا الذي جعل المسلمين  فالذي أقوله أخيراً : أن
نهم من مخالفيهم أ يتباغضون ويتباعدون وال يتقاربون ويعتقدون في

 !! أصحاب النار باطل سنداً ومتناً !! ولبني أمية اليد الطولى في وضعه

 

 فنحن ال ننكر أنَّ هناك افتراق وال ننكر وجود فرق متخالفة في آرائها

ولكننا ننكر التعداد لها بثالث وسبعين وننكر كونها في النار وننكر كل 
قة واحدة ناجية وهي الحديث من أفكار وأهمها أنَّ هناك فر ما يفيده هذا

واحتكار دخول الجنة على أفراد هذه  !! ما يسمونه بالفرقة الناجية
أنَّ كل مخالف من مذهب  الطائفة المزعومة !! وتجذير الخالف باعتقاد

ونجزم  آخر أو فرقة أخرى ال بد أن يكون في النار !! فهذا الذي ننكره
 !! ببطالنه حسب المقاييس العلمية الثابتة

 

واالفتراق والفرقة : فمن المعلوم أنَّ االختالف  وضوع االختالفأما م
المذاهب والفرق في الفروع سواء  في وجهات النظر واالختالف بين
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األخرى فهي ال توجب  أكانت في فروع االعتقاد أم في الفقهيات واألمور
كثير من  التضاد والفرقة والتنافر على التحقيق خالفاً لما يصنعه ويسلكه

س اليوم وفي السابق حيث نجدهم يتحالفون مع أعداء هللا تعالى النا
ويتألفون معهم والخالف بيننا وبينهم خالف أصلي في أصول  ويتوادون

إلى بقية إخوانهم المسلمين أنهم األضداد  االعتقاد بينما نجدهم ينظرون
يدل إما على الجهل في الدين  واالعــداء !! وهذا إن دلَّ على شيء فإنما

الدنيا  المعتقد أو على تمكن األهواء والشهوات في النفوس وحبو
 . والتعّلق بها أو كال األمريــــن ! نسأل هللا تعالى السالمة

 

 اإلمام الراغب األصفهاني في كتابه )) المفردات في غريب القرآن قال

)) : 

 

االختالف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير اآلخر في حاله أو  ))
أعم من الضد ألنَّ كل ضدين مختلفان وليس كل  ولـه ، والخالفق

الناس في القول قد يقتضي  مختلفين ضدين ، ولما كان االختالف بين
 . (( التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلــة

 

واالختالف منه ما هو جائز ومحمود ، ومنه ما هو محّرم  : قلت
في القرآن الكريم والسنة القسمين  ومذموم ، وقد جاء ذكر كل من

 : ذلك المطهرة الصحيحة فلنذكر بعض النصوص التي وردت في

 

 

 

  يتيع ،،،،

  alaa_abes2 من مواضيع

 محاضرات فيديو خفيفةأ.د.يسرى هانىء 0

 امن الدولة شاهد كيف غطت الصحافة الحرة استجواب الشاطر لضابط 0

 األمة شيخ سلفى يتحدث عن قضايا 0

 الخائنة .. الشيخ حامد العلي حفظه هللا اء دحالن الخبيث وفتحفي هج 0

 !جوجل؟ لماذا تراجع ترتيب هذا المنتدى فى 0

alaa_abes2  

 (فيديو )د.البر ود.يسرى هانىء محاضرات

  الحمد وهللا أكبر وهلل
 

        

alaa_abes2 

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المفضل alaa_abes2 زيارة موقع

 alaa_abes2 من المشاركات المكتوبة بواسطةالبحث عن المزيد 
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 647 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

 : فيها تجويز االختالف ومدحه أوالً : النصوص التي

 

اختلفوا فيه من الحق بإذنه  قال هللا تعالى } فهدى هللا الذين آمنوا لما
 . 213وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم { البقرة : 

 

 اوقال تعالى : } ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة علـــى أصولهــ
. وقد كان الصحابة اختلفوا في قطع األشجار  5فبـإذن هللا { الحشر : 

بني النضير ، فقطع قوم منهم ، وترك آخرون ، قال  وهدم البيوت على
إنَّ في هذه اآلية دليالً على أنَّ كل  : اإلمام الماوردي رحمه هللا تعالى

 . [ 18/8في تفسيره  مجتهد مصيب . ] نقلــه عنــــه القرطــــبي

 

نفشت فيه غنم  وقال تعالى : } وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ
حكمـــاً  القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكالً آتينـــــــا

 . 79وعلمــــاً { األنبياء : 

 

قد خالف اآلخر في حكمه فحكم  وكان كل منهما عليهما الصالة والسالم
 . بشيء مخالف لآلخر

 

 : ابن عمر قال ( عن2/436ي صحيح البخاري )وف

 

ا رجع من األحزاب ال  )) : قال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم لنا لـمَّ
يصلينَّ أحٌد العصر إال في بني قريظة (( فأدرك بعضهم العصر في 

فقال بعضهم : ال نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل  الطريق ،
للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم فلم يُعَّنِف  رنصلي لم ُيِرْد منا ذلك ، فذك

 !! باطل واحداً منهم ، ومعلوم أنه ال يقرهم على

 

( عن عبدهللا بن مسعود أنه سمع 5062برقم /9/101وفي البخاري )
يقرأ آيةً سمع النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قرأ خالفها ،  رجالً 

عليه وآله وسلم فقال : )) إلى النبي صلى هللا  فأخذُت بيده فانطلقُت به
  . (( كالكما ُمْحسن

 

( قال 3/1342/1716( ومسلم )7352برقم  /13/318البخاري ) وروى
 : وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وآله

 

ثمَّ  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمَّ أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ))
 . (( أخطأ فله أجر

 

بقولـــــه ) الحاكم (  ين وهم المقصــــودونوهذا يدل أنَّ العلماء المختلف
ألنَّ غايته  وهو الفقيه المجتهد المؤهل للنظر يثاب سواء أخطأ أم أصاب

الوصول للحق ولرضى هللا تعالى ، وهو وإن خالف المجتهد اآلخر 
في حكم المسألة فهو مثاب ومأجور رغم وقوع الخالف  واختلف معه

 !! بينهما في القضية
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ختلف الصحابة وأكابر العلماء المتفق على جاللتهم وورعهم وقد ا هذا
ولم يكن ذلك داالً باتفاق على أنهم كانوا على  وعلمهم في مسائل كثيرة

 . ضالل

 

 : االختالف وذمـــه النصوص التي فيها تحريم

 

بعدما جاءهم  قال هللا تعالى : } وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من
 . وقال هللا تعالى : } وال تكونوا 19{ آل عمران : العلم بغياً بينهم 

كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
 . 105 : عظيم { آل عمران

 

قوا { آل عمران   . 103وقال تعالى } واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرَّ

 

قال رسول ( عن أبي هريرة 2/975( ومسلم )13/251وروى البخاري )
عليه وآله وسلم : )) ذروني ما تركتكم فإنما هلك َمْن كان  هللا صلى هللا

واختالفهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا  قبلكم بكثرة سؤالهم
 . (( شيء فدعوه منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن

 

م  : ضابط االختالف الجائز واالختالف المحرَّ

 

} وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعدما  قوله تعالى نستفيد من
 . 19آل عمران :  { جاءهم العلم بغياً بينهم

 

فإذا وجد اإلخالص  !! أنَّ ُعْنُصَر الفُْرَقِة المذموم في االختالف هو البغي
والصدق ، وخال القلب عن البغضاء والحسد والظلم وحب الرياسة 

، وكان القلب وضمير المرء التفوق والسيادة وحب قهر الغير  وإظهار
وإعالء الحق والشفقة على المسلمين وإنصاف  مهموماً بخدمة الدين

للبغي كان االختالف  المظلومين وما إلى ذلك من العناصر المضادة
 جائزاً بشرط أن ال يخرج عن إطار الشرع واللغة والضوابط المعروفة

كبر أال وهو التفّرق عند أهل العلم ، وإال كان محرماً مؤدياً إلى محرم أ
واالنقسام إلى شيع وأحزاب } وإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا  والشحناء

أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ،  ربكم فاتقون ، فتقطعوا
 . 54 : فذرهم في غمرتهم حتى حين { المؤمنون

 

 الهوى ومتى تبين للمسلمين بالعلم أو بالقرائن أنَّ دافع المخالف اتباع

أو الترخص لشهوة النفس أو الطمع في أمر دنيوي يضاد المقصد 
تعالى ، أو يضاد مبدأ خدمة الدين وحراسته  األسمى الذي هو رضى هللا

األُْلفَة والرحمة والمحبة لعباد  وصيانته ، أو أنَّ المخالف بعيد عن حب
 ً وكان صاحبه  هللا واالجتماع على طاعته ورضاه كان خالفه مذموما

 . خاسراً ال يجوز إلنسان أن يوافقه أو يؤيده أو يسير معه أو يناصره

 

 وقد يختلف اثنان فيكون كل منهما مخطىء مــــوزور ، قـــال هللا تعالى

ل الكتاب بالحق وإنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي  } : ذلك بأنَّ هللا نزَّ
يهود عزير ابن وقال تعالى : } وقالت ال 176البقرة :  { شقاق بعيـــد
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ابن هللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول  هللا وقالت النصارى المسيح
 . 30يؤفكــــون { التوبة :  الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى

 

اختلفتا وأنَّ كالً منهما على  فهذه اآليات واضحة في أنَّ هاتين الفرقتين
 . ضالل وكفر

 

صيباً على هدى واآلخر مخطئاً على م وقد يختلف اثنان فيكون أحدهما
اقتتل الذين من بعدهم من  ضاللة ، قال هللا تعالى : } ولو شاء هللا ما

كفر {  بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من
 .253البقرة : 

 

تقّدم من  وقد يختلف اثنان فيكون كل منهما على صواب وهدى كما
والتي منها إقرار النبي صلى هللا عليه وآله  بعض األدلة التي سقناها

للمختلفين في صالة العصر في الطريق إلى بني قريظة وفي  وسلم
 . (( الصالة والسالم : )) كالكما محسن القراءة عندما قال عليه

 

 : في الرأي والتنازع ما هو المطلوب الواجب عند وجود الخالف

 

وأطيعوا الرسول وأولي  ا أطيعوا هللاقال هللا تعالى : } يا أيها الذين آمنو
كنتم  األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن
 . 59تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويالً { النساء : 

 

أولي األمر { في اآلية هم العلماء الفقهاء ، قال القرطــبي في  } معنى
 : (5/259تفسيره )

 

 ر بن عبدهللا ومجاهد } أولو األمر { أهل القرآن والعلم وهوقال جاب ))

اختيار مالك رحمه هللا ، ونحوه قول الضحاك قال : يعني الفقهاء 
ً  . (( والعلمـاء في الديــن  : وقال بعد ذلك أيضا

 

هللا وسنة نبيه صلى هللا  أمر هللا تعالى برّدِ المتناَزع فيه إلى كتاب ))
والسنة ،  العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتابعليه وسلم وليس لغير 

 ً  (( ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً وامتثال فتواهم الزما

. 

 

فلذا يجب شرعاً على من رأى خالفاً أن ال يعتزل األمر وأن ال يبعد عنه 
يجب عليه أن يعرف قول كل من الـُمْختَِلَفيِن وأن يجتهد في معرفة  ، بل

ويبدي رأيه فيه ويقوم باإلصالح إن كان مطلوباً شرعاً  ى يقولهالحق حت
المختلفين وجب أن يناصره ويقف معه ، وإذا  ، فإن كان الحق مع أحد

لهما الحق بأي وسيلة يراها  كان الحق ليس معهما فيجب عليه أن يبين
بينهما .  ناجحة وصواباً ، ثمَّ إن أذعنا للحق فيجب عليه أن يصلح

ى ذلك قوله تعالى } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والدليل عل
بينهما { وال يتم الصلح إال بعد فهم القضية الدائرة بينهما  فأصلحوا

معرفة الـُمـِحّقِ من الـُمْبِطل } فإن بغت  ومعرفة الحق فيها ، وبعد
حتى تفيء إلى أمر هللا { أنظر  إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي

الفئتين الناشىء عن  المسلمين والمؤمنين أن ال يتركوا اقتتالكيف أمر 
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الـُمِحقَّة منهما  اختالفهم بل أمر سبحانه بمحاربة الفئة الباغية ومناصرة
 والوقوف معها وإرغام الباغية على الرجوع للحق وعدم ترك هذا األمر

على الدوام إلى حين رجوع الفرقة المخطئة } فإن فاءت فأصلحوا 
. أمر  9إنَّ هللا يحب المقسطين { الحجرات :  بالعدل وأقسطوا بينهما

بالرضوخ للحق وحمل الجميع  سبحانه بإزالة الشحناء والفرقة كما أمر
الباغية ورضخت  على التحاب فيما بينهم وعلى األُْلَفِة إذا عادت الفئة

 . للحق ، وفي هذا دليل واضح على ما ذكرناه وبينَّاه

 

المحق على الباغي االجتماع باألبدان إذ قد يتعذَّر  من نصرة وال يلزم
وتنائي األقطار والواجب من ذلك نصرة فكرة المحق  ذلك لبعد المسافات

أو بالتأليف والتصنيف أو بغير  وشرحها وبيانها للناس سواء بالخطابة
 ً  . ذلك من الوسائل التي توصل صحة الفكرة للناس جميعا
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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 

السقاف أوال المدعو حسن 
******** معطل ))معتزلي(( 

وهو من  وليس من أهل السنة
رؤووس أهل البدعة في عصرنا 
هذا وله كالم كثير في الطعن على 

القيم وغيرهم من  إبن تيمية وإبن
علمائنا فكيف لك أن تثق في هذا 

 !!الرجل

 

  ::عموما
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 :حديث افتراق األمة

قال رسول هللا ــ صلى هللا عليه 
تفرقت اليهود » :ـوآله وسلم ـ

على إحدى وسبعين أو اثنتين 
وسبعين فرقة، والنصارى مثل 

أمتي على ثالث  ذلك، وتفترق
 .«وسبعين فرقة

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 
عن  من طريق محمد بن عمرو،

أبي سلمة، عن أبي هريرة 
 /2مرفوعا بدون ذكر النصارى ــ 

سننه  . وأخرجه أبو داود في332
كتاب السنة، وسكت عنه، في 

. 197 /4باب شرح السنة ــ 
في  وأخرجه الترمذي في جامعه،

كتاب اإليمان، باب ما جاء في 
 افتراق هذه األمة، واللفظ لـه،

وقال الترمذي : حديث حسن 
. وأخرجه ابن 25 /5ــ  صحيح

بنحو لفظ اإلمام  ماجه في سننه
أحمد، في كتاب الفتن، باب 

 . وقال1321 /2افتراق األمم ــ 
األلباني في مواضع حديث  الشيخ

أبي داود والترمذي وابن ماجه 
وأخرجه  .حسن صحيح :جميعا

 /14ابن حبان في صحيحه ــ 
من ترتيب ابن بلبان.  140

المستدرك ــ  وأخرجه الحاكم في
 وقد صححه الحاكم 217، 47 /1

في الموضع الثاني على شرط 
ووافقه الذهبي على ذلك  مسلم،

حين أنه قال في التلخيص؛ على 
في الموضع األول معلقا على 

الحاكم: ما احتج مسلم  كالم
بمحمد بن عمرو منفردا؛ بل 
بانضمامه لغيره. وأخرجه أبو 

مسنده وقال  يعلى في
صحيح..وقال اإلمام أحمد إن لم 

 !!أعرفهم يكونوا أهل الحديث فما

 

 

 

عن تجويز اإلختالف الذي  أما
 أتى به المدعو السقاف ..فهو
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تالف في الفرعيات الفقهية اإلخ
واألحكام المستنبطة كقوله عليه 

حكم الحاكم  الصالة والسالم )) إذا
فاجتهد ثمَّ أصاب فله أجران ، 
 وإذا حكم فاجتهد ثمَّ أخطأ فله أجر

)) . 

 

 

إختالف وإنشقاق األمة إلى فرق 
مثل الشيعة والروافض وإباضية 

 ة..إلخ******** معتزلة

 

 

  الممقوتفهذا من اإلختالف 

 

قُوا  قال تعالى ::: ))إِنَّ  الَِّذيَن فَرَّ
 ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمْنُهْم في

 ((شئ

 

وقال تعالى::: ))َواَل تَُكونُوا 
ُقوا َواْختََلفُوا ِمْن َبْعِد  َكالَِّذيَن تَفَرَّ

َما َجاَءُهُم اْلبَّيِنَاُت َوأُولَِئَك لَُهْم 
 (( َعِظيمٌ  َعذَابٌ 

 

 

  السالم،،و

  الكاظم من مواضيع موسى

 الشيخ المحقق زاهد الكوثري 0

الشيخ إبن باز : كل الجماعات  0
 الفرقة الناجية اإلسالمية داخلة في

        

 موسى الكاظم

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الكاظم البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة موسى

05-07-2007, 22:50   4#   

 alaa_abes2 
 ابن الملتقى

  الملف الشخصي  

 22961 : رقم العضوية

 May 2006 : تاريخ التسجيل

 647 : ركاتالمشا

غير موجود
 

 السالم عليكم

  ال أعرف حسن السقاف أوال

ولكن كنت قرأت كالما للشيخ 
 القرضاوى وأخر لألستاذ السيد

سليمان))من اإلسكندرية(( عن 
ا الحديث من ناحية السند هذ

 بكالمهما والمتن واقتنعت
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ورأيت هذا البحث على أحد 
المنتديات قلت أنقله ليستفيد 

  اإلخوة منه

 

 

 

والذى ال تعرفه أنى جاهل 
  مجهال جهول جهيل جهل

  alaa_abes2 من مواضيع

 تور راغب السرجانىهل الدك 0

الشيخ "علي الطنطاوي" بين  0
 اإلبداع والتنظير

 !تهمة اإلسالم السياسي 0

 حسبنا هللا ونعم الوكيل 0

 القرضاوى فى سطور 0

alaa_abes2  

رى فيديو )د.البر ود.يس محاضرات
 (هانىء

  الحمد وهللا أكبر وهلل
 

        

alaa_abes2 

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المفضل alaa_abes2 زيارة موقع

 alaa_abes2 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

12-07-2007, 19:25   5#   

  محدد وصريح

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 39189 : رقم العضوية

 Jul 2007 : تاريخ التسجيل

 239 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

 بارك هللا فيك أخي عالء

 

هذا العلم  ولكن نرجو أن تنظر عن من تنقل فإن
 دين

 

حسن السقاف هذا صوفي محترق وقد رد عليه 
 العلم الكثير من أهل

 

 وهذا أحد الردود

 

http://saaid.net/book/open.php?cat=8

8&book=1011 

 

بالنسبة لحديث االفتراق فاعلم أن جمهور  أما
 العلماء على صحته ومنهم الترمذي وابن حبان

والحاكم والعراقي وابن تيمية والشاطبي والذهبي 
 العسقالني وإمام المحدثين ابن حجر
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وليست قضية صحة هذا الحديث من ضعفه بمشكلة 
األحاديث الصحيحة والتي  اك غيره الكثير منفهن

تدل على اختالف األمة كحديث " إنه من يعش 
اختالفا كثيرا ..... " إلى آخر  منكم بعدي فسيرى

 الحديث

 

ألفاظ  وأما ما استشكله بعض أهل العلم في بعض
الحديث فمردود عليه فعلى سبيل المثال استشكالهم 

 : فيقال كثرة عدد الفرق في الحديث

 

 .طول عمر هذه األمة وامتدادها كما هو معروف -1

 

أهون شراً من تفرق غيرها من األمم  أن تفرقها -2
 قبلها، وهو ُمقابل بألوان من الخير والفضل تقابل

النقص الحاصل به، والفرقة ال يلزم أن تكون كثيرة 
فرقة، ذاً قد تكون  العدد؛ فلو أن اثنين افترقا العتبر

، ومع ذلك ال تشمل إال قسماً ثالث وسبعين فرقة
  .محدوداً من األمة

 

صلى -هذه الفرق الثنتان والسبعون أخبر النبي  -3
أمته، و"ستفترق هذه  أنهم من -هللا عليه وسلم

األمة" و"ستفترق أمتي", إذاً هم ليسوا بكفار وال 
مسلمون مؤمنون، وقد يكون فيهم  مشركين، لكنهم

كثير كثير من هذه المنافق، أو الكافر، لكن فيهم 
من أهل اإليمان واإلسالم، وإن كان عندهم  األمة

رجحه  نوع من االختالف ونوع من التقصير، وهذا
 .أهل العلم كابن تيمية والشاطبي وغيرهم

 

ولذا يقول ابن تيمية  وهذا وعيد ال يلزم تحققه، -4
:هذا الحديث ليس بأعظم من قوله -رحمه هللا-

يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلماً إِنََّما  الَِّذينَ  تعالى: )إِنَّ 
ُبُطوِنِهْم نَاراً َوَسيَْصلَْوَن َسِعيراً(  يَأُْكلُوَن فِي

يَْفَعْل ذَِلَك  [، وقوله سبحانه: )َوَمنْ 10]النساء:
[. 30ُعْدَواناً َوُظْلماً فََسْوَف نُْصِليِه نَاراً( ]النساء:

مكان توبته من ذلك ال نشهد لمعين بالنار؛ إل ومع
كفر هللا  ذنبه، أو كانت له حسنات محت سيئاته، أو

 .عنه بمصائب وغير ذلك

 

 -رضي هللا عنهم-لم يكن من شأن السلف  -5

االشتغال بتعين هذه الطوائف، كما ذكر الشاطبي في 
-ابن تيمية  الموافقات وابن تيمية وغيرهم، فإن

 يقول: من كان من الثنتين والسبعين -رحمه هللا
الباطن، ومن لم يكن  فرقة منافقاً؛ فهو كافر في

منافقاً في الباطن بل كان مؤمناً باهلل ورسوله لم 
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وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان  يكن كافراً 
ْخَوانَِنا  خطؤه، وإذا قال المؤمن: )َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوإِلِ

يَماِن ( ]الحشر: يقصد  [؛ فإنه10الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاإْلِ
من سبقه من قرون األمة باإليمان، وإن كان قد  كل

أذنب ذنباً؛  أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو
فإنه من إخوانه الذين سبقوه باإليمان؛ فيدخل في 

الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه  العموم، وإن كان من
 ما من فرقه إال وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً؛ بل

 .وذنب يستحقون به الوعيد مؤمنون فيهم ضالل

 

 

 

 

 لكن الغريب بحق وما يتعجب له

 

يستدل بهذا  أن تجد الدكتور يوسف القرضاوي
الحديث في كتابه السنة والبدعة ثم يأتي في مقام 

 ليضعفه آخر

 

 فلماذا هذا التناقض ؟؟؟

  وصريح من مواضيع محدد

  [إمام الحرم المكي ] الشيخ صالح بن محمد آل طالب 0

 يختصر خطبة الجمعة إثر إعياء مفاجئ

 هادئ حول مصطلح الوهابية حوار 0

 بنديكت أنه سيكون من أصحاب النار ؟؟ هل يشعر البابا 0

 إخواني ممكن نتفاهم بهدوء .... هل البحر من حق 0

 !!!السياح ؟؟

وأدخل المستشفى اليوم  ر القرضاوي مريضهل الدكتو 0
 -الخبر نرجو التأكد من صحة-؟؟

 
التعديل األخير تم بواسطة : محدد 

 الساعة 2007-07-12وصريح بتاريخ 
19:59.  

        

 محدد وصريح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وصريح من المشاركات المكتوبة بواسطة محددالبحث عن المزيد 

13-07-2007, 01:37   6#   

  األصلي األزهري 

 مساعد مشرف

 
  الملف الشخصي  

 :األخ محدد

 

أن الدكتور القرضاوي استدل بحديث االفتراق  قلت
 بدعة" في حين ضعفه فيفي كتابه "السنة وال

 :مكان آخر فأقول
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 6778 : ويةرقم العض

 Jul 2003 : تاريخ التسجيل

 1,917 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

 

ال أدري ما عالقة الدكتور القرضاوي  -1
 .اعلم بالنوايا بالموضوع هنا وهللا

 

ليس للدكتور القرضاوي كتاب بهذا االسم بل  -2
وهناك فرق بين الكتاب  هي محاضرة مفرغة

والمحاضرة المفرغة فتنبه!! أو لعل له كتاب جديد 
 .االسم بعد بهذا لم نسمع عنه

 

بودي لو دللتنا على أي صفحة من صفحات  -3
صفحة استدل  46ذات ال المحاضرة المفرغة

الدكتور بالحديث فقد بحثت فيه ولم أجد شيئاً فلعل 
 .فدلني العيب مني

 

الدكتور القرضاوي إنما ضعف زيادة "كلها في  -4
كما ضعفها قبله ابن الوزير  النار إال واحدة" سنداً 

رهما وإنما تكلم عن متن باقي وابن حزم وغي
عليه استشكاالت أما التضعيف  الحديث واستشكل

فإنما أوقعه على هذه الزيادة فحسب وقد سمعت 
الحسن ولد الددو يضعفها أيضاً ألن  الشيخ محمد

الحديث ال يسلم له طريق من علة ومثل هذا النوع 
األحاديث ال تقبل فيه الزيادات واالختالف فيها  من

 .زيادة من هذا النوعوهذه ال

لعلك -عليه فحتى لو استشهد أو استدل  وبناء
 بالحديث فإنما يستدل بالمتن بغير -تعرف الفرق

 ."زيادة "كلها في النار إال واحدة

 

  .أخوك

  األصلي من مواضيع األزهري 

 الموسوعة -الحركة اإلسالميةموسوعة كتب أعالم  0

 الشاملة

داود مما نسب إليه من  سلسلة "أبرياء": براءة سيدنا 0
 الكذب

الكتب الموجودة مشروع جمع  -العودة هديتي بمناسبة 0
 على اإلنترنت لتيسير طلب العلم

 هل فسر السلف الصالح آيات الصفات ؟ )حوار بين 0

 (الدمشقية واألزهري

 المذهب المالكي يوجه المراة ف 0

  األزهري األصلي

 .هللا أكبر وهلل الحمد

والقرآن دستورنا والجهاد  هللا غايتنا والرسول قدوتنا
 .سبيلنا والموت في سبيل هللا أسمى أمانينا
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  :drhanyf@hotmail.comللتواصل

  :drhanyf@maktoob.comوإلرسال أي بريد

 :فهرس مواضيعي

http://www.ikhwan.net/vb/showthrea

 d.php?t=18980 
 

        

 األزهري األصلي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 األصلي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة األزهري

15-07-2007, 04:08   7#   

  محدد وصريح

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 39189 : رقم العضوية

 Jul 2007 : تاريخ التسجيل

 239 : شاركاتالم

غير موجود
 

 
 

اقتباس 
: 

 
 

 

بواسطة األزهري  المشاركة األصلية كتبت 
 األصلي

 

 

    

   

 

 :محدد األخ   
 

ر القرضاوي استدل بحديث قلت أن الدكتو

والبدعة" في حين  االفتراق في كتابه "السنة
 :ضعفه في مكان آخر فأقول

 
القرضاوي  ال أدري ما عالقة الدكتور -1

 .بالموضوع هنا وهللا اعلم بالنوايا
.  

 

 

   
 

 

 اقرأ المشاركة الخامسة تعرف لماذا ذكرت رأي الدكتور

 القرضاوي

   :اقتباس 

     

   

 

 كالما للشيخ القرضاوى ولكن كنت قرأت
 وأخر لألستاذ السيد سليمان))من

اإلسكندرية(( عن هذا الحديث من ناحية 
 والمتن واقتنعت بكالمهماالسند 

البحث على أحد المنتديات قلت  ورأيت هذا
  أنقله ليستفيد اإلخوة منه

 

    

 

 واآلن جاء دوري ألسألك

 

أسألك نفس  بما أنك دخلت في نيتي أجدني مضطرا ألن
السؤال عن الشيخ علي حشيش في هذا الموضوع في 

 10المشاركة رقم 

 

http://www.ikhwan.net/vb/showthread...
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.t=%CD%D4%ED%D4 

  :اقتباس 
 

   
  

   

 

القرضاوي كتاب بهذا  ليس للدكتور -2
االسم بل هي محاضرة مفرغة وهناك 

المفرغة  رةفرق بين الكتاب والمحاض
فتنبه!! أو لعل له كتاب جديد لم نسمع 

  .عنه بعد بهذا االسم

 

   
 

 

عندما راجعته وجدت الكتاب بالفعل محاضرة مفرغة 
 يؤخر كثيرا ولكن هذا لن يقدم أو

 

 هل هذه التفريغات طبعت بدون إذن منه ؟؟

 

ولذا فهو يذكرها في قائمة كتبه تحت  بل هو أذن لها
 " عنوان " محاضرات

 

http://www.qaradawi.net/site/topics/...3

&parent_id=12 

   :قتباسا 

     

   

 

على أي صفحة من  بودي لو دللتنا -3
 46صفحات المحاضرة المفرغة ذات ال
بحثت  صفحة استدل الدكتور بالحديث فقد

فيه ولم أجد شيئاً فلعل العيب مني 
  .فدلني

 

   
 

 

: ولذلك لما كانت األمة وراء  37يقول الشيخ صفحة 
انقسمت  واحدة ولما ظهرت الفرق السنة كانت كلمتها

انقسمت  بل كل فرقة األمة إلى أكثر من سبعين فرقة
 .... إلى فرق

 

4  

   :اقتباس 

     

   

 

إنما ضعف زيادة "كلها  الدكتور القرضاوي -
في النار إال واحدة" سنداً كما ضعفها قبله 

حزم وغيرهما وإنما تكلم  ابن الوزير وابن
عن متن باقي الحديث واستشكل عليه 

إنما أوقعه ف استشكاالت أما التضعيف
على هذه الزيادة فحسب وقد سمعت 

 الشيخ محمد الحسن ولد الددو يضعفها
أيضاً ألن الحديث ال يسلم له طريق من 

علة ومثل هذا النوع من األحاديث ال تقبل 
الزيادات واالختالف فيها وهذه الزيادة  فيه

 .من هذا النوع
-أو استدل  وبناء عليه فحتى لو استشهد

بالحديث فإنما يستدل  -لعلك تعرف الفرق
إال  بالمتن بغير زيادة "كلها في النار

  ."واحدة
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أنا ما أعرفه هو أن الشيخ يوسف يضعف هذا الحديث 
 أحد برامجه وأذكر أنه قال ذلك في

 

لكن يبدو أنك أعرف مني بالدكتور يوسف فحبذا لو 
الذي يقول فيه الشيخ أنه يضعف  دللتني على الموضع

 هذه الزيادة فقط

 

تشكل باقي فقط ويس وحتى لو كان يضعف هذه الزيادة
  المتن الحديث

 

 وكثرة الفرق الواردة في الحديث هي من ضمن

 استشكاالته

 

 فلماذا يستشهد به ؟؟؟

 

 

 

 نفس المشكلة وإليك مثاال آخر تبرز فيه

 

ففي الجزء الثاني من من كتابه "فتاوى معاصرة" 
حكم لمس الرجل للمرأة شكك  في فتوى 293صفحة 

يطعن في رأس الدكتور يوسف في صحة حديث " ألن 
 " حديد خير من يمس امرأة ال تحل له رجل بمخيط من

 

منصوص  وقال " الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع
 " عليه فلم أعثر على ما أنشده

 

فرض  : " على 296ولم يكتفي بذلك بل قال صفحة 
تسليمنا بصحةالحديث أو إمكان أخذ التحريم من مثله ، 

 " ل عليه غير واضحةالمستد أجد أن داللة على الحكم

 

 فنفى الدكتور أن يكون الحديث واقعا على المالمسة

 وحمل الحديث على الجماع

 

ولست أنكر عليه صرف الدليل إلى الجماع بل  -
 - سأذكرها آنفا المشكلة

 

قائال : " الذي  301ثم انتهى الدكتور في صفحة 
القلب من هذه الروايات ألن مجرد المالمسة  يطمئن إليه

 " حراماليس 

 

 له نأتي اآلن لما يتعجب
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وهو أن الدكتور قال في كتابه " فتاوى للمرأة المسلمة 
 14 " صفحة

 

أما ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينها فهو حرام ""
، ألن  - قطعا والتعليل الذي بعدها ال حظ كلمة - قطعا

مسلمة  غير الزوج والمحرم ال يجوز له أن يمس امرأة
يجوز لها أن تمكنه من ذلك ، وفي  وال جسدها وال

رأس أحدكم بمخيط من  ألن يطعن في >> : الحديث
والمخيط  << حديد خير له من أن يمس امرأة ال تحل له

الخياطة كاإلبرة والمسلة ونحوهما . رواه  : آلة
المنذري  الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح كما قال

 "" ورواه البيهقي أيضا

 

 ضينفهاهنا نجد تناق

 

بالحديث الذي شكك في صحته في  األول : االستدالل
 كتابه فتاوى معاصرة

 

نفس المناط الذي رفض  ثانيا : استداله بالحديث في
توجيه الحديث له في كتابه فتاوى معاصرة فهناك قال 

  المالمسة ليست حراما وهنا يقول حرام مجرد

 

 !!!!!!؟؟؟؟ فما هذا

  وصريح من مواضيع محدد

عبد  ختان األنثى وثقب أذنها" مقال ماتع لفضيلة الشيخ 0"
 المنعم الشحات

بهدوء .... هل البحر من حق السياح  إخواني ممكن نتفاهم 0
 !!!؟؟

 حوار هادئ حول مصطلح الوهابية 0

 ؟؟ هل يشعر البابا بنديكت أنه سيكون من أصحاب النار 0

-المستشفى اليوم ؟؟ هل الدكتور القرضاوي مريض وأدخل 0
 -نرجو التأكد من صحة الخبر

        

 محدد وصريح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وصريح البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محدد

15-07-2007, 05:05   8#   

  أبوعماد

 عش مع األصل تسعد بحياتك

  الملف الشخصي  

 22569 : رقم العضوية

 Apr 2006 : تاريخ التسجيل

 2,576 : المشاركات

يترافعوا  ياه لو ان بعض االخوة
  ....على لغة التعصب والجدل

  من مواضيع أبوعماد

ما هي سلبيات وايجابيات زواج  0
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غير موجود
 

 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟ األقارب واألباعد

 !كيف تلتهم كتاباً؟ 0

  ::::اخواني في الملتقى ادخلوا 0

  :::::ر قتل هنيةالحقوا :::: الزها 0

عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل  0
 غزة من

  أبوعماد

ال يوجد في العالم  استمر دائماً ،
شيئاً يمكنه أي يحل محل 

اإلصرار، والموهبة وحدها ال 
كم كبير من الفاشلين  تكفي فهناك

، والذكاء من ذوي المواهب 
وحده ال يكفي فكثير من األذكياء 

يجنوا من وراء ذكائهم ،  لم
والتعليم وحده ال يكفي فالعالم 

 مليء بالمتعلمين عديمي

 الجدوى،
اإلصرار والتصميم  ولكن

  قادران على كل شىء

 

 وكالة أنباء قريباً: فلسطين اآلن

http://www.paltimes.net/arabic/ 
 

        

 أبوعماد

 الشخصي مشاهدة ملفه

 أبوعماد البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

15-07-2007, 12:29   9#   

  المغناطيسي

 مهندس من أرض الشهداء

  الملف الشخصي  

 18296 : رقم العضوية

 Sep 2005 : تاريخ التسجيل

 1,509 : اركاتالمش

غير موجود
 

 
 

إليها األخ مححد  النقطة التي أشار
وصريح حول اضطراب الشيخ حول 
حديث "ألن يطعن في رأس أحدكم 

 حديد خير له من أن يمس بمخيط من
امرأة ال تحل له" كنت الحظته في 

 قراءاتي للشيخ أيام الشباب

األولى..وأبقيتها في نفسي منتظرا 
كلمة فاصلة منه...لكني أعتقد اآلن 

التناقضات التي ال يخلو منها  أنها من
  !كالم البشر

 

 فقط وددت تنبيه األخ أنه عكس عزو

الكالم لمصادره فالشيخ استدل 
زينة في بالحديث في كالمه حول ال

المعاصرة"..ثم عاد وأوله  "الفتاوي
في "فتاوى المرأة المسلمة"..أقول 
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الزمني فآخر  هذا لمراعاة الترتيب
كالمه كان حمل اللمس على الجماع 
كما في فتاوى المرأة..فيحمل المؤخر 

المتقدم لكن يبقى إشكال أن  على
الشيخ لم يعلق على هذا األمر فلعله 

 !نسي

 

تحدث عن حديث الشيخ قد  كما أن
افتراق االمة في آخر كتابه "كيف 

الرجوع  نتعامل مع السنة" ....فأرجو
 .إليه

 

هذا وكل كالمي من ذاكرتي الضعيفة 
  قواها هللا

 

  وهللا اعلم

  المغناطيسي من مواضيع

عاجل::عاجل::كتائب القسام تتوعد أية  0
 !تتدخل في غزة ""قوة دولية

القرضاوي في  نداء .. إلى تالميذ الشيخ 0
 أنحاء العالم

 والغزالي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين القحطاني 0

 -دروسا في فقه الجهاد  القسام تعطي 0
 بالغ عسكري

مقاالت صحفية مختارة / )) شهر  0
  ((11/ شهر نوفمبر 10أكتوبر

        

 المغناطيسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المغناطيسي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

15-07-2007, 12:38   10#   

  غناطيسيالم

 مهندس من أرض الشهداء

  الملف الشخصي  

 18296 : رقم العضوية

 Sep 2005 : تاريخ التسجيل

 1,509 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

هللا  هناك رسالة للشيخ عبد
الجديع حول حديث افتراق األمة 

  ..فلتراجع أيضا

  المغناطيسي من مواضيع

كيف سقطت إمبراطورية الفساد  0
 روبنشتاين داني-في غزة؟!

 عاجل::عاجل::عاجل::أنباء عن0 

سيطرة كاملة للجيش اللبناني على 
 مخيم نهر البارد

جنود روس في  4مصرع وإصابة  0
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...هللا وداغستان هجمات بالشيشان
 !!!أكبر وهلل الحمد

الخداع البصري والسمعي.. في  0
من مدونة  !!- اإلعالنات التجارية

 .األستاذ ياسر

  a!!!Primaverأعينوني على 0

        

 المغناطيسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المغناطيسي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

15-07-2007, 15:36   11#   

  محدد وصريح

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 39189 : رقم العضوية

 Jul 2007 : تاريخ التسجيل

 239 : اتالمشارك

غير موجود
 

 
 

اقتباس 
: 

 
 

 

بواسطة  المشاركة األصلية كتبت 
 المغناطيسي

 

 

    

   

 

وصريح التي أشار إليها األخ مححد  النقطة   
حول اضطراب الشيخ حول حديث "ألن يطعن 

بمخيط من حديد خير له من  في رأس أحدكم
أن يمس امرأة ال تحل له" كنت الحظته في 

الشباب األولى..وأبقيتها  قراءاتي للشيخ أيام
في نفسي منتظرا كلمة فاصلة منه...لكني 

التناقضات التي ال يخلو  أعتقد اآلن أنها من
  !منها كالم البشر

 
الكالم  فقط وددت تنبيه األخ أنه عكس عزو

لمصادره فالشيخ استدل بالحديث في كالمه 
المعاصرة"..ثم عاد  حول الزينة في "الفتاوي

وأوله في "فتاوى المرأة المسلمة"..أقول 
الزمني فآخر كالمه كان  هذا لمراعاة الترتيب

حمل اللمس على الجماع كما في فتاوى 
المتقدم لكن  فيحمل المؤخر علىالمرأة..

يبقى إشكال أن الشيخ لم يعلق على هذا 
 !األمر فلعله نسي

 
الشيخ قد تحدث عن حديث افتراق  كما أن

االمة في آخر كتابه "كيف نتعامل مع السنة" 
 .الرجوع إليه ....فأرجو

 
هذا وكل كالمي من ذاكرتي الضعيفة قواها 

  هللا

 
  وهللا اعلم

 

 

    

 

 بارك هللا فيك أخي المغناطيسي

 

األمر كما ذكرت  شكرا على التنبيه ولكن ليسو
 بالضبط
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فقد اتضح لي بعد المراجعة أن الموضعين اللذين 
  فيه الفتوى هما في نفس الكتاب تباينت

 

 " فالموضع األول هو في كتاب " فتاوى معاصرة

(2/291-302) 

 

وقد ذكرها األخ األزهري األصلي في إحدى مشاركاته 
 هنا

 

http://www.ikhwan.net/vb/showpost.ph

...74&postcount=7 

 

مذكورة في موقع إسالم أونالين ولكن دون ذكر  وهي
 اسم الشيخ

 

http://www.islamonline.net/servlet/S...=

1122528600860 

 

 

 

فهو أيضا  فهو الذي أخطأت فيه الموضع الثاني أما
باب " في شؤون  في كتاب " فتاوى معاصرة " تحت

ى المرأة المسلمة " بعنوان " ذهاب المرأة إل
 " الكوافيرولبس الباروكة

 

 وها هي مقتطفة من الكتاب من موقع الشيخ

 

http://www.qaradawi.net/site/topics/...=

8&parent_id=1 

 

  على الخطأ فوآس

  وصريح من مواضيع محدد

 إخواني ممكن نتفاهم بهدوء .... هل البحر من حق 0

 !!!السياح ؟؟

 الوهابية حوار هادئ حول مصطلح 0

بن محمد آل طالب [  إمام الحرم المكي ] الشيخ صالح 0
 يختصر خطبة الجمعة إثر إعياء مفاجئ

عبد  ضيلة الشيخختان األنثى وثقب أذنها" مقال ماتع لف 0"
 المنعم الشحات

 بنديكت أنه سيكون من أصحاب النار ؟؟ هل يشعر البابا 0

        

 محدد وصريح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وصريح المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محدد البحث عن
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  األصلي األزهري 

 مساعد مشرف

 
  الملف الشخصي  

 6778 : رقم العضوية

 Jul 2003 : تاريخ التسجيل

 1,917 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

أن تكون محدداً فعال وال تدخل  األخ محدد واسأل هللا
 .رج الموضوعبنا في متاهات خا

 

 االستدالل واالحتجاج واالستشهاد؟ هل تعرف بين

 

 :ولكي نعرف الفرق من خالل كالمك

 

موضوع حديث االفتراق ما قاله الدكتور في  في
استشهاداً كما  كتاب "السنة والبدعة" ال يعدو كونه

 .قلنا في البداية

 

 وفي موضوع حديث "المس" فما قاله الدكتور في

ستدالل فكالمه بالفعل متناقض الموضوع الثاني ا
 .مع كالمه األول كما قلت

 

عرفت الفرق اآلن؟ أم أن الموضوع يحتاج إلى  فهل
 كالم كثير آخر؟؟

 

 .لي في الموضوع بعد إذنكم هذه آخر مشاركة

 

  .أخوكم

  األصلي من مواضيع األزهري 

 لغناء بين الحل والحرمةا 0

 القرضاوي مع التالميذ واألصحاب 0

 إعالن هام بخصوص مواضيع األخ الدمشقية 0

 رمضان قراءة سورة العلق في عشاء أول ليلة من 0

 داللتها األدلة القرآنية لمحرمي الغناء ومدى 0

  األزهري األصلي

 .هللا أكبر وهلل الحمد

والقرآن دستورنا والجهاد  هللا غايتنا والرسول قدوتنا
 .سبيلنا والموت في سبيل هللا أسمى أمانينا

  :drhanyf@hotmail.comللتواصل

  :drhanyf@maktoob.comوإلرسال أي بريد

 :فهرس مواضيعي

http://www.ikhwan.net/vb/showthrea

 d.php?t=18980 
 

        

 األزهري األصلي
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 الشخصي مشاهدة ملفه

 األصلي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة األزهري
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  المغناطيسي

 مهندس من أرض الشهداء

  الملف الشخصي  

 18296 : رقم العضوية

 Sep 2005 : تاريخ التسجيل

 1,509 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

أخي  كالمك بهذه الطريقة
األزهري األصلي هو ما جعل 
بعض اعضاء الملتقى يظن 

 بك الكبر والزهو

والغرور...فأرجو أن اليكون 
ظاهر كالمك موافقا لباطن 

  .قلبك والسالم

  المغناطيسي من مواضيع

حتى ال ننس الشيشان ...  0
 .براييف الشهيد القائد /// عربي

  !أزمة التثبّت 0

عاجل::عاجل::كتائب القسام  0
 تقنص جنديين إسرائيليين

صبيحة هذا اليوم::هللا أكبر وهلل 
 الحمد

أزمة الفهم (( بقلم الشيخ  0 ))
 .سلمان

طلب توقيف األخ )))رامي  0
 !شهر سوفت((( لمدة

        

 المغناطيسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المغناطيسي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة
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  المغناطيسي

 هداءمهندس من أرض الش

  الملف الشخصي  

 18296 : رقم العضوية

 Sep 2005 : تاريخ التسجيل

 1,509 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

إلكترونية  أال يملك أحد نسخة
من الكتاب الرائع للشيخ عبد هللا 
بن يوسف الجديع الموسوم بـ 

حديث افتراق  )أضواء على
  األمة( ؟

  المغناطيسي من مواضيع

هل يمكن أن نقول: إحذرن  0
 !اهرةشوارع الق

 القرضاوي والشيعة ـ عصام تليمة 0

 أين أنت شيخنا القرضاوي ؟؟؟ 0

الشيخ سلمان وعلماء  0
 اإلخوان...أين الفرق؟ )المشهد

 (الثاني

 فقهية ألعاب القوى.. رؤية 0
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 المغناطيسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المغناطيسي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة
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  المغناطيسي

 مهندس من أرض الشهداء

  الملف الشخصي  

 18296 : رقم العضوية

 Sep 2005 : تاريخ التسجيل

 1,509 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

  حديث االفتراق

 

 العودة سلمان بن فهد

1/8/1424  

27/09/2003  

 

 

 هذا الحديث المشهور عن النبي

  -صلى هللا عليه وسلم-

تِي َما أَتَى َعلَى  لَيَأْتَِينَّ َعلَى " أُمَّ
إِْسَراِئيَل َحْذَو النَّْعِل بِالنَّْعِل  بَنِي

هُ  َحتَّى إِْن َكاَن ِمْنُهْم َمْن أَتَى أُمَّ
تِي َمْن يَْصَنُع  َعالَنَِيةً، لََكاَن ِفي أُمَّ

قَْت  ذَِلَك، َوإِنَّ َبنِي ِإْسَراِئيَل تَفَرَّ
َعلَى ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّةً، 

تِي َعَلى ثاَلٍَث  ْفتَِرقُ َوتَ  أُمَّ
َوَسْبِعيَن ِملَّةً ُكلُُّهْم فِى النَّاِر إاِلَّ 

َواِحَدةً قَالُوا َوَمْن ِهي يَا  ِملَّةً 
ِ ؟ قَاَل : َما أََنا َعلَْيهِ   َرُسوَل َّللاَّ

 ."َوأَْصَحابِي

 

ومدار كالم األكثرين على هذا 
في  الحديث، بل ال يكاد يتكلم أحد

وذكره، وربما بالغ الخالف إال 
البعض وأكثروا من روايته 

وغيرهم،  وسياقه عند العوام
ممن ال يحيطون بهذا الحديث 

علماً وال يدركون أبعاده، ولذلك 
الضوء على هذا  أحببت أن ألقي

 :الحديث

 

 

هذا الحديث لم يخرجه صاحبا  -
ومسلم؛ وهذا  الصحيح: البخاري

بطبيعة الحال ال يعني عدم 
-عدم تخريجهم له صحته، لكنَّ 

ربما ألنه يتقاصر  -وهللا أعلم
عن شرطهم فيما يخرجونه من 

 .األحاديث
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وأهل  الحديث رواه أحمد -
السنن من طرق، ومن العلماء 

من صححه أو حسنه كالترمذي، 
تيمية،  والحاكم، والذهبي، وابن

والشاطبي، وابن حجر وغيرهم، 
ومنهم من ضعفه كابن حزم 

ومذهب  وابن الوزير وغيرهم،
األكثرين في ثبوت الحديث 
أقوى؛ فإن الحديث بمجموع 
 طرقه ثابت، لكن ال يجب أن

ينظر إليه وكأنه لم يرد في باب 
 .االختالف غيره

 

 صلى هللا-لدينا قول النبي  -1

ةٌ  -عليه وسلم تِي َهِذِه أُمَّ "أُمَّ
 َمْرُحوَمةٌ لَْيَس َعلَْيَها َعذَاٌب فِي

ْنيَا اْلِفتَُن  اآلِخَرِة َعذَاُبَها فِي الدُّ
الَِزُل َواْلقَتُْل" وهذا حديث  َوالزَّ

صحيح رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم، عن أبي موسى وهو 

 صحيح اإلسناد؛ فهذا الحديث

فيه إشارة إلى رحمة هذه األمة، 
وأنه ليس عليها في اآلخرة 

 .الدنيا عذاب، وإنما عذابها في

 

هذه األمة هي أفضل األمم  -2
فهي  -تبارك وتعالى- عند هللا

بمحكمات الكتاب  بيقين قطعي
والسنة أفضل من األمم السابقة، 
أفضل من أمم أهل الكتاب؛ من 

في زمانهم، ومن  اليهود
النصارى في زمانهم، ولذلك قال 

ٍة  ُكْنتُْم َخْيرَ  هللا سبحانه أُمَّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاس( ]آل 

[، وقال سبحانه: 110عمران:
ةً َوَسطاً(  )َوَكذَِلكَ  َجعَْلَناُكْم أُمَّ

[. والنصوص 143]البقرة:
مقطوع  النبوية في ذلك متواترة

بها؛ فهذه األمة هي أفضل 
األمم، وينبغي أال يفهم من 

أقل  الحديث أن األمم السابقة
اً من هذه األمة، وبالتالي اختالف

 .هي أفضل أو أقل شراً 
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عن ابن  في الصحيحين، -3
مسعود رضي هللا عنه قَاَل ُكنَّا 

صلى هللا عليه وسلم  -َمَع النبي 
فقال : " أَتَْرَضْوَن أَْن  فِى قبة -

 تَُكوُنوا ُربَُع أَْهِل اْلَجنَِّة ؟" . قُْلنَا

 نَعَْم . قَاَل : "أتَْرَضْوَن أَنْ  :
قُْلنَا  . "تَُكوُنوا ثُلَُث أَْهِل اْلَجنَِّة ؟

: نَعَْم . قَاَل : "أَتَْرَضْوَن أَْن 
؟" . قُْلنَا  تَُكوُنوا َشْطَر أَْهِل اْلَجنَّةِ 

: نَعَْم . قَاَل : "َوالَِّذي نَْفُس 
ٍد ِبيَِدِه إِّنِي ألَْرُجو أَْن تَُكوُنوا  ُمَحمَّ

 أَنَّ نِْصَف أَْهِل اْلَجنَِّة ، َوذَِلكَ 
يَْدُخلَُها إاِلَّ نَْفٌس ُمْسِلَمةٌ  اْلَجنَّةَ الَ 

ْركِ  إاِلَّ  ، َوَما أَْنتُْم فِي أَْهِل الّشِ
َكالشَّْعَرِة اْلبَْيَضاِء فِي ِجْلِد الثَّْوِر 

َكالشَّْعَرِة السَّْوَداِء فِي  األَْسَوِد أَوْ 
ِجْلِد الثَّْوِر األَْحَمِر"، وبذلك حكم 

عليه وسلم لهذه صلى هللا - النبي
األمة أن نصف من يدخلون 
الجنة هم من أتباعه عليه 

 .والسالم الصالة

 

 -تبارك وتعالى-قد عفا هللا  -4
لهذه األمة عن الخطأ والنسيان، 

في آخر سورة البقرة )َربََّنا  كما
 ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَوْ 

[ وفي 286أَْخَطأْنَا(]البقرة:
َ الحديث الصحيح: "إِنَّ   َّللاَّ

تِي اْلَخَطأَ َوالنِّْسيَاَن  تََجاَوَز َعنْ  أُمَّ
 َوَما اْستُْكِرُهوا َعلَْيِه". وهذا

أيضاً في الجملة معنى  المعنى
مقطوع به متداول عند الفقهاء 

 .واألصوليين

 

سبحانه وتعالى عن  رفع هللا -5
هذه األمة اآلصار واألغالل التي 
 كانت على من كان قبلنا )َوَيَضعُ 

َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَّتِي 
 .[157األعراف:] (َكانَْت َعَلْيِهم

وقد استشكل جمٌع من أهل العلم 
كثرة الفرق في هذه األمة، كما 

مذكور في الحديث، ويمكن  هو
 :أن يُجاب عن ذلك بأجوبة؛ منها

 

وامتدادها  طول عمر هذه األمة -
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 .كما هو معروف

 

 من أن تفرقها أهون شراً  -
قبلها،  تفرق غيرها من األمم

وهو ُمقابل بألوان من الخير 
والفضل تقابل النقص الحاصل 

أن تكون  به، والفرقة ال يلزم
كثيرة العدد؛ فلو أن اثنين افترقا 
العتبر فرقة، ذاً قد تكون ثالث 

فرقة، ومع ذلك ال  وسبعين
تشمل إال قسماً محدوداً من 

  .األمة

 

لدى من  يإنما اإلشكال الحقيق -
يجعل نفسه الفرقة الناجية، ثم 

يصُم اآلخرين بالضالل 
قال النبي  ويتوعدهم بالنار، وقد

: "إِذَا  -صلى هللا عليه وسلم-
ُجُل َهلََك النَّاُس َفُهوَ   قَاَل الرَّ

أَْهلَُكُهْم" . يعني: أشدهم هالكاً، 
وفي رواية "أَْهلََكُهْم " أي تسبب 

  .في هالكهم

 

ثنتان والسبعون هذه الفرق ال -
صلى هللا عليه -أخبر النبي 

أمته،  أنهم من -وسلم
و"ستفترق هذه األمة" 

و"ستفترق أمتي", إذاً هم ليسوا 
 بكفار وال مشركين، لكنهم

مسلمون مؤمنون، وقد يكون 
فيهم المنافق، أو الكافر، لكن 
 فيهم كثير كثير من هذه األمة

من أهل اإليمان واإلسالم، وإن 
وع من االختالف كان عندهم ن

رجحه  ونوع من التقصير، وهذا
أهل العلم كابن تيمية والشاطبي 

 .وغيرهم

 

 وهذا وعيد ال يلزم تحققه، -

-رحمه هللا-ولذا يقول ابن تيمية 
:هذا الحديث ليس بأعظم من 

الَِّذيَن يَأُْكُلوَن  قوله تعالى: )إِنَّ 
أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلماً ِإنََّما يَأُْكلُوَن 

بُُطونِِهْم نَاراً َوَسيَْصَلْوَن  فِي
[، وقوله 10َسِعيراً( ]النساء:
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َيْفعَْل ذَِلَك ُعْدَواناً  سبحانه: )َوَمنْ 
َوُظْلماً فََسْوَف ُنْصِليِه نَاراً( 

ذلك ال نشهد  [. ومع30]النساء:
لمعين بالنار؛ إلمكان توبته من 
ذنبه، أو كانت له حسنات محت 

 كفر هللا عنه سيئاته، أو
 .بمصائب وغير ذلك

 

-ولم يكن من شأن السلف  -
االشتغال بتعين  -رضي هللا عنهم

هذه الطوائف، كما ذكر الشاطبي 
في الموافقات وابن تيمية 

رحمه -ابن تيمية  وغيرهم، فإن
يقول: من كان من الثنتين  -هللا

والسبعين فرقة منافقاً؛ فهو كافر 
الباطن، ومن لم يكن منافقاً  في

بل كان مؤمناً باهلل في الباطن 
وإن أخطأ  ورسوله لم يكن كافراً 

في التأويل كائناً ما كان خطؤه، 
 وإذا قال المؤمن: )َربَّنَا اْغِفْر لَنَا

يَماِن  ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُوَنا بِاإْلِ َوإِلِ
 [؛ فإنه يقصد كل10( ]الحشر:

من سبقه من قرون األمة 
باإليمان، وإن كان قد أخطأ في 

 ل تأوله فخالف السنة، أوتأوي

أذنب ذنباً؛ فإنه من إخوانه الذين 
سبقوه باإليمان؛ فيدخل في 

الثنتين  العموم، وإن كان من
والسبعين فرقة؛ فإنه ما من 

فرقه إال وفيها خلق كثير ليسوا 
مؤمنون فيهم ضالل  كفاراً؛ بل

  .وذنب يستحقون به الوعيد

: مع أن -رحمه هللا-ثم يقول 
ن والسبعين فرقة الثنتي حديث

ليس في الصحيحين؛ فقد ضعفه 
ابن حزم وغيره، لكن حسنه 

صححه كما صححه  غيره أو
الحاكم، وقد رواه أهل السنن من 

 .طرق

 

أن  إن مثل هذا الحديث ينبغي
يوضع في إطاره الصحيح، وإن 
كان ثابتاً عندنا إال أنه ينبغي أال 

وأال يكون سبباً  يُتعدى به قدره،
ة والخالف بين إلشاعة الفرق
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 .المؤمنين

 

وقفت على بحث قيم لألستاذ  وقد
عبد هللا بن يوسف الجديع 

عنوانه "أضواء على حديث 
 .األمة" أنصح بقراءته افتراق

 

وصلى هللا وسلم على نبينا 
  .محمد

 

 

  (اإلسالم اليوم)

  المغناطيسي من مواضيع

  !أزمة التثبّت 0

 !توبة فتاة يابانية 0

الظواهري وسياسته االنتهازية  0
 مشروعه في ترويج

وماذا عن جهاد السني في  0
 الشيعة ؟ صفوف

الشيخ فيصل مولوي في حوار  0
 (موقع )اإلسالم اليوم على

        

 المغناطيسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المغناطيسي البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

16-07-2007, 00:53   16#   

  متغرب

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 18293 : رقم العضوية

 Sep 2005 : تاريخ التسجيل

 289 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

 عليكم السالم

 

 alaa_abes أخي

كما ذكر لك االخوة انتبه من من 
 .تنقل

هذا قد وقعت  حسن السقاف
مناظرته مع الدكتور عدنان 

العرعور في قناة المستقلة وكان 
كاذبة ، وذكر كالما  يأتي بأدلة

عن ابن تيمية فطالبه الدكتور 
 .بديش : عدنان بالدليل فقال

 .هكذا بديش

وفي البال توك في غرفة شيعية 
 :سأله أحد االخوة من اهل السنة

ما موقفك من أمهات المؤمنين؟ 
 فقال موقفي ممتاز
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 .هكذا ممتاز

 .الكثير والكثير

وعندما دخل البال توك كان مع 
 .الشيعة ضد أهل السنة

تنقل عن أي  لذلك تأمل أخي وال
شخص أو موقع لست متأكدا 

 .منه

 .جزاكم هللا خيرا جميعا

الذين بينوا لك  واشكر االخوة
  .هذا

  من مواضيع متغرب

 الكتابيات الزواج من 0

عقيدة حسن البنا ومحمد بن عبد  0
 الوهاب

 بطاقة صالة مغناطيسية في تونس 0

 هل نثق في المرأة؟؟؟؟؟؟؟ 0

 نصيحة للمتزوجات 0

        

 متغرب

 الشخصي مشاهدة ملفه

 متغرب مكتوبة بواسطةالبحث عن المزيد من المشاركات ال

19-07-2007, 15:39   17#   

 ibno taymiya 
 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 35296 : رقم العضوية

 May 2007 : تاريخ التسجيل

 118 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

 .......................منقول النص

 

 

 

 ...ستفترق أمتي

 

الرحمن الرحيم. )رب ابن لي عندك بيتا في الجنة  بسم هللا
 .(الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم

 

لسوء، ومن ليلة السوء، ومن اللهم إني أعوذ بك من يوم ا
السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في  ساعة

 .دار المقامة

 

هللا عليه وسلم: "تفرقت اليهود على  قال رسول هللا صلى
مثل  إحدى وسبعين فرقة، أو اثنتين وسبعين. والنصارى

ذلك. وستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة". أخرجه 
 .هريرة بسند حسن صحيح يالترمذي وأبو داود عن أب

 

 حول هذا الحديث دار جدل طويل وال يزال.فلما ظهرت

الِفَرق بين المسلمين، استند العلماء على هذا الحديث 
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الفرق الثالث والسبعين وتبديعها  ورواياته المختلفة لتعيين
 وتكفيرها، معتمدين على رواية بإسناد غريب للترمذي

وسلم في نهاية الحديث:  يقول فيها الحبيب صلى هللا عليه
قالوا مْن هي يا رسول هللا؟  .""كلها في النار إال واحدة

 قال: "ما أنا عليه وأصحابي". وعند أبي داود: "وإن هذه

الملة ستفترق على ثالث وسبعين، اثنتان وسبعون في 
 ."الجنة النار، وواحدة في

 

الذي كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 
واإلحسان، والذي بينه هللا عز وجل من  واإليمان اإلسالم

وأهل  الفرق في كتابه العزيز هم أهل الكفر والشرك
النفاق. فقد ذكر هللا عز وجل في أول سورة البقرة 

المفلحين في آية، وذكر الذين  المؤمنين الموقنين باآلخرة
كفروا الذين ختم سبحانه على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 

فهم ال يسمعون في آيتين، وذكر المنافقين بكم ُعمي  صم
  .آية الذين في قلوبهم مرض في بضع عشرة

 

فبوضع الحديث بإزاء القرآن ليبينه نفهم أن الِفَرَق الهالكة 
والسبعين فروع تاريخية للشرك والنفاق أخبر  الثنتين

منها. الختم  بفتنها الرسول صلى هللا عليه وسلم وحذر
ب أصل كل الضالالت. ويكون على القلوب ومرض القلو

والمحافظة على سالمتها الفطرية،  إصالح القلوب،
  .وتطبيبها أصال لكل هداية وفالح

 

العلماء اهتموا بتعيين الفرق الضالة التي حادت  هذا. ثم إن
عليه وسلم من أصول  عما كان عليه رسول هللا صلى هللا

بن  االعتقاد أو أصول الشريعة العملية. تكلم عبد هللا
ويوسف بن أسباط رحمهما هللا وقاال: أصول البدع  المبارك

والمرجئة. قال  أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية،
ابن المبارك : ال********ة ليسوا من أمة محمد. وقال 

الحنابلة : ال********ة كفار فال  طائفة من العلماء
فيهم  يدخلون في الثنتين والسبعين فرقة، كما ال يدخل

المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم، وهم 
  .الزنادقة

 

ال********ة هم من أشد الفرق ضاللة، وهم أتباع الجهم 
الصفات التي أثبتها هللا عز وجل  بن صفوان الذين ينكرون

ويقولون  لنفسه وأخبر عنها رسوله صلى هللا عليه وسلم،
وال يباين الخلق، وال لعنهم هللا : إن هللا ال يرى وال يتكلم، 

قدرة وال سمع وال بصر وال حياة. ويقولون بأن  له علم وال
مخلوق. راّدين بذلك  أهل الجنة ال يرون هللا، وأن القرآن

ما أجمعت عليه األمة، وهم أهل السنة والجماعة حشرنا 
 .معهم هللا

 

ومن بعد العلماء األوائل تكلم اإلمام األشعري رحمه هللا في 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وعين منها في كتابه "مقاالت اإلسالميين" خمساً  الِفَرق
وثالثين فرقة من  وأربعين فرقة من فرق الشيعة، وستا

الخوارج، واثنتي عشرة فرقة من المرجئة، وعدَّد طوائف 
  .بها أكثر من مائة فرقة أخرى حتى بلغ

 

األربعة  أما ابن حزم فقد أضاف المعتزلة وعدهم إلى جانب
 .الشيعة والمرجئة والخوارجاألصلية: أهل السنة و

 

كتابه "الملل والنحل" ستا وسبعين  وعدد الشهرستاني في
مع أهل  فرقة َردها إلى ضابٍط عاّمٍ يبيُِّن موضوع خالفها

السنة والجماعة. فذكر القاعدة األولى من ضابطه وهي 
والتوحيد، ما بين مثبت لها وناٍف،  الخالف في الصفات

هلل  الذات والفعل، وما يجب وما بين من يفصل بين صفات
تعالى وما يجوز وما يستحيل. وفي القاعدة الثانية ذكر 

والمتكلمين في القضاء والقدر  الخالف في القدر والعدل،
 والخير والشر والمقدور والمعلوم. وفي القاعدة الثالثة

تعرض للوعد والوعيد والقائلين في اإليمان والتوبة 
والخلود في النار في حق  والتكفير واإلرجاء والتضليل

مرتكب الكبائر. وذكر في القاعدة الرابعة الخالفات بين 
والعقل والرسالة واإلمامة والتحسين العقلي  السمع

 .اإلمامة والتقبيح والصالح واألصلح والعصمة وشرائط

 

ال حاجة بنا أن نقف طويال عند هذه الفرق البائد كثير 
ي الذي فصله نذكر أصول الخالف الفكر منها. لكن

من  الشهرستاني ألن المواضيع التي دار حولها الخالف
طبيعة العقل المشترك األصم األبكم أن يضل فيها في كل 

ثم نرجع إلى أصل البالء  .عصر مثلما ضل عقل األولين
كله وهو ختم هللا جلت عظمته القلوب، ومرضها. ومن 

تجد قوما في زماننا يتهمون كل مسلم ال  مرضها أن
يسمع قط  طابق رأيه مع رأيهم أنه ال********ة وهو لميت

بما هي ال********ة وال له نية وال رأي وال دراية 
  .بالخالف في الصفات

 

أول الفرق الضالة ظهوراً في اإلسالم الخوارج، خرجوا 
هللا وجهه بعد قضية التحكيم في  من صف اإلمام علي كرم

 يندمل! أخبرحرب صفين. وما أدراك ما صفين، جرح ال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بظهورهم فقال: "يخرج 
قوم تحقرون صالتكم مع  ،(في هذه األمة، )ولم يقل منها

صالتهم، يقرأون القرآن ال يجاوز حلوقهم، أو حناجرهم، 
من الدين مروق السهم من الرِميَّة". الحديث رواه  يمرقون

وفي رواية  غيره. البخاري عن أبي سعيد الخدري، ورواه
للبخاري عن علي رضي هللا عنه قال: "إذا حدثتكم عن 

هللا عليه وسلم حديثا فوهللا ألن أخرَّ من  رسول هللا صلى
وإذا حدثتكم فيما بيني  .السماء أحبُّ إليَّ من أن أكذب عليه

وبينكم فإن الحرب خدعة. وإني سمعت رسول هللا صلى 
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ر الزمان أحداُث وسلم يقول: "سيخرج قوم في آخ هللا عليه
قول البرية، ال  األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خير

يجاوز إيمانهم حناجرهم،يمرقون من الدين كما يمرق 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم  .السهم من الرمية

 ."أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

 

تاريخ قتال اإلمام علي ومن بعده لهم، وبقي  مضى
أي خفيفو  المتجدد: شباب سفيهو األحالم،منهاُجهم 

العقول، يقولون كالما خيرا، ويصلون صالة متقنة األركان 
القرآن ال يبلغ نور القرآن أبعَد من  الظاهرة، ويقرأون

هذه هي  حناجرهم. العقول كليلة،والقلوب مغلَّفة مريضة،
معادلة بعض طوائف الشباب المتسائل عن دينه وال من 

األولون في تكفير الخوارج  قف العلماءمجيب. ولئن تو
 األولين، فإن قضية زماننا وما بعده هي ترشيد هؤالء

الشباب. ترشيُدهم آكُد القضايا وإن هم استباحوا ألنفسهم 
استباحة دماء المصلين المقرين " تصرفات طائشةً. وإن

أهون  بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة
دم مسلم واحد" كما يقول اإلمام من الخطإ في سفك 

  .[1اإليمان والزندقة"] الغزالي في كتاب "التفرقة بين

 

المسلمين،  الخالفة الثانية على منهاج النبوة هي مستقبل
وإن تعامل العاملين لإلسالم مع سواد األمة وطوائفها 

وتعامل الجماعات اإلسالمية فيما بينها  وأحزابها السياسية
والتفاهم فيحالَفه  رفق اإلسالمي والتؤدةإما أن يكون بال

ا أن  توفيُق هللا في الدنيا والسعادةُ للجميع في اآلخرة. وإمَّ

عة المكفِّرة المتجهمة  يكون على األساليب العنيفة المبّدِ
  .بعينه عافانا هللا الخوارجية فذاك الضالل

 

 حذرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من داء األمم، وهو

القلبي، فقال: "دب إليكم داء األمم قبلكم: الحسد المرض 
إني ال أقول: تحلق الشعر،  والبغضاء، وهي الحالقة. أما

ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده، ال تدخلون الجنة 
تومنوا، وال تومنوا حتى تحابوا. أال أدلكم على شيء  حتى

السالم فيما بينكم". رواه  إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا
 .رمذي عن الزبير وسنده جيدالت

 

المسلمين من تحاسد وتباغض  اإليمان ُحب، وما في
. وإن حب هللا ورسوله، والحب في  مرض دواؤه التحابُّ

والخلة في هللا، والصحبة في هللا، تثمر الرفق  هللا،
الذلةُ على المؤمنين  والشفقة على الخلق أجمعين. ال تمنع
هللا عز وجل إال من من العزة على الكافرين. وما يحب 

 .بينهما جمع

 

ثائرة نارية ال بد من تسكينها. وإن رسول هللا صلى هللا 
أمر بالستر على المسلمين، وستر حتى  عليه وسلم
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بعضهم.  المنافقين الذين كان يعرفهم ويعرف المسلمون
وكم قال لعمَر وغيره لما هموا بضرب المخالفين 

  ."!يقتل أصحابهمحمدا  "أتريدون أن يتحدث الناس بأن

 

 ذكر اإلمام الشاطبي في كتاب االعتصام "سببين لَسْتر

المسلمين وتجنب تعيينهم بأسماء للطعن فيهم وتفريق 
تعالى ستر على هذه األمة  شمل األمة: السبب األول أن هللا

 في الغالب، بينما كان عصاة بني إسرائيل إذا أذنب أحدهم

. السبب الثاني هو ليال أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة
لو ظهرت مع أن  أن "للستر حكمة أخرى وهي أنها

أصحابها من األمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم 
 ."هللا ورسوله بها األلفة التي أمر

 

نعم، ال بد من ذكر خطإ من أخطأ دون تعصب وال تحامل 
ترجع الخسارة على األمة. وإن ممارسة ما يسمى  لكيال

أن يكون مناصحة  الذاتي في عصرنا ينبغي بالنقد والنقد
فها المحبة وسالمة الصدر. قال  يضبطها الشرع وتلّطِ

أكثر الجهاالت إنما رسخت في قلوب " :اإلمام الغزالي
أظهروا الحق  .العواّمِ بتعصب جماعة من َجَهَلة أهل الحق

في معرض التحّدي واإلدالِل، ونظروا إلى ضعَفاء الخصوم 
الزدراء، فثارت من بواطنهم دواعي وا بعين التحقير

 المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم االعتقادات

الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور 
بطائفة إلى أن اعتقدوا أن  فسادها، حتى انتهى التعصب

 الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول

ء الشيطان بواسطة العناد العمر قديمة. ولوال استيال
االعتقاد مستقّراً في  والتعصب لألهواء لما وجد مثل هذا

  .[2قلب مجنوٍن، فضال عن قلب عاقل"]

 

ما قال، وهو الحق الذي تشهد به  قال الشاطبي: هذا
على ذلك  العوائد الجارية. فالواجب تسكين الثائرة ما قُِدر

 .وهللا أعلم

 

 دس هللا سره: "أنت كدر بالقلت: قال الشيخ عبد القادر ق

صفاء، خلق بال خالق، دنيا بال آخرة، باطل بال حق، ظاهر 
بال إخالص، إخالص بال  بال باطن، قول بال عمل، عمل

إصابة السنة. إن هللا عز وجل ال يقبل قوال بال عمل، وال 
بال إخالص، وال يقبل شيئا بالجملة غير موافق  عمال

وسلم.)...( إن حصل لك  ليهلكتابه وسنة نبيه صلى هللا ع
قَبول الخلق مع كذبك فما حصل لك قبول الحق عز وجل 

بما في القلوب. ال تَُبْهِرْج، إن الناقد بصير. إن  وهو العالم
إلى صورتك، ينظر إلى ما  هللا عز وجل ينظر إلى قلبك ال

وراء الثياب والجلود والعظام. ينظر إلى خلوتك ال إلى 
لت منظر الخلق مزيَّنا ومنظر أما تستحي! جع .جلوتك

سا! إن أردت الفالح فتب من جميع ذنوبك،  الحق منجَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .[3وأخلص في توبتك"]

 

 :له قال تائب قاصد آوى إلى هللا وأخلص قلبه

 

  فحسبي أن آوي إلى الواحـد الفـرد

 

 يبــدي فـإن ســواه ال يُعـيــد وال

 

  هل الغاية القُصوى سوى هللا وحـده

 

 لذي قصد؟ ْيل الحق نيلوهل بعد نَ 

 

  يجل مقـام القُـدس عـن كـل وارد

 

 في الِوْرد وإن كان كل النـاس يطمـع

 

  فـيـا راحـال في بغيـة الحـق إنـه

 

 علـى بُعـد ينـاديك من قـرب وأنت

 

  ومـن سطـع النــور المبـين أمـامه

 

 بالنـص والَوْقـِد؟ فمـا بالـه يبغيـه

 

  خـالقـي أعنـدَك أني ال أرى غـير

 

 الخلق بُحُت بما عنـدي ولوال قصور

 

  ومن لم يكـن للحـق أهــال أضـره

 

ْمـد كإضرار عين  الشمس باألعين الرُّ

 

  فسبحـان من يبـدو إلينــا بذاتـه

 

 من غـير رسـم وال حـد فنـدركــه

 

  نــراه عيـانـا بالقـلــوب وإنــه

 

 حبـل الوريـد إلى العبـد ألقرب من

 

  إلينـا أنعُمـا فات حصـُرهاويسـدي 

 

 تجليه لنا خيـُر ما يُســدي ولكـن

 

  تنـزه عن أن يَسُمـَو الفـكـر نحـَوه
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 وجل عن التكييـِف بالقَـْبـل والبَعـد

 

 

 :وقلت

 

ــةٌ  أتى بكَ    ِللميــدان ِصــدٌق َوهمَّ

 

 والِجــدِّ  أم القَصــُد إظهــاُر المزيَّةِ 

 

  فــاق وَرْينُــهوفي القَلـِب آفــاُت النِّ 

 

 َحبَل المكر والغـدِر والكْيِد؟ وتَْفِتلُ 

 

فــاء مع األَُلى   ستُفضُح في َساح الصَّ

 

  إلى َّللّا قَامــوا بالجهــاد وبِالَكــدِّ 

 

 

 

-------------------------------------------------------

------------------------- 

 

حجر في "فتح الباري" ج  كذا نقل عنه الحافظ ابن [1]
  .300ص  12

 

  .230ص  2الشاطبي في "االعتصام" ج  نقله عنه [2]

 

  .201الفتح الرباني ص  [3]

  ibno taymiya من مواضيع

 نصيحة إلخواننا علماء نجد 0

 ِلَواِلَدْيِه َولَِمْوتَى الُْمْسِلِمين َمْن يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َويُْهِدَي ثََوابَهُ  0

الشيطان بي  من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وال يتمثل 0
 الحقيقة ...هي في

 أخينا القحطاني ...المرجوا الدخول رسالة إلى 0

 اْلُمْسِلِمين تَىيَْقَرأُ اْلقُْرآَن َويُْهِدَي ثََوابَهُ ِلَواِلَدْيِه َولَِموْ  َمنْ  0

ibno taymiya  
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ibno taymiya 

 الشخصي مشاهدة ملفه

 ibno taymiya البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

11-08-2007, 06:30   18#   

  محدد وصريح

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 39189 : رقم العضوية

 Jul 2007 : تاريخ التسجيل

 239 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

الرد وذلك بسبب ظروف آسف على تأخري في 
 البالد سفري خارج

 

 

 نأتي إلى الموضوع

اقتبا 
 :س

 
 

 

بواسطة األزهري  المشاركة األصلية كتبت 
 األصلي

 

 

    

   

 

محدد واسأل هللا أن تكون محدداً فعال  األخ   
  .وال تدخل بنا في متاهات خارج الموضوع

 

 

    

 

 ليست متاهات بل حقائق كال

 

وأنا من عليه أن يسأل هللا أن تكون محددا فال 
اإلجابة على بعض النقاط والتي هي داخل  تهرب من

 الموضوع

 

بفلسفتك ودخولك في  عن الموضوع فأنت من يخرج
نوايا الناس وتوجيه األسئلة لهم وكأنهم جهلة تريد 

 عضالتك كما سيأتي أن تفرد عليهم

  :اقتباس 
 

   
  

   

 
االستدالل واالحتجاج  هل تعرف بين
  واالستشهاد؟

 

    

 

 أعرف الفرق يا محترم نعم

 

وله  -يل إلثبات المدلول االستدالل هو تقرير الدل
 - أخرى معان

 

واالستشهاد هو اإلتيان بالدليل أو معناه على سبيل 
  االحتجاج االستئناس ال

 

واالحتجاج هو إقامة الحجة والبرهان بالدليل 
 العقلي إلثبات صحة القول المنصوص أو االستنتاج
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وخاصة  وما كانت كلمة استدل التي ذكرتها إال سهوا
قرأت هذا الكتاب منذ عام تقريبا ولم  أني كنت قد

 قاله أذكر تماما ما

 

ولقد استدركت ذلك في المشاركة السابعة ولكن حب 
 أعماك الفلسفة

 

  فقد قلت

   :اقتباس 

     

   

 

في الحديث هي  وكثرة الفرق الواردة
 ستشكاالتهمن ضمن ا

 
  ؟؟؟ فلماذا يستشهد به

 

    

 

 

 : تقول ثم

   :اقتباس 

     

   

 

 :خالل كالمك ولكي نعرف الفرق من
 

في موضوع حديث االفتراق ما قاله 

والبدعة" ال  الدكتور في كتاب "السنة
يعدو كونه استشهاداً كما قلنا في 

  .البداية

 

    

 

 

 لك من قبل قلت

 

ة الفرق ولماذا يستشهد بهذا الحديث وتحديدا بكثر
استشكاالته التي أفرد لها ما يزيد  وهي من ضمن

 ؟؟؟ على الصفحتين في بيان علة هذا المتن

 

   :اقتباس 

     

   

 

المس" فما قاله " وفي موضوع حديث
الدكتور في الموضوع الثاني استدالل 

األول  لفعل متناقض مع كالمهفكالمه با

  .كما قلت

 

    

 

 ماذا يفعل الرجل اآلن ؟؟؟ طيب

 

 ؟؟؟ هل سيأثم إذا صافح المرأة عند الدكتور أم ال
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   :اقتباس 

     

   

 
أم أن الموضوع  فهل عرفت الفرق اآلن؟

  يحتاج إلى كالم كثير آخر؟؟
 

    

 

 شكرا للتوضيح الباهر نعم

 

 تيلكن الذي يحتاج إلى كالم كثير هو اآل

   :اقتباس 

     

   

 
الموضوع  هذه آخر مشاركة لي في

  .بعد إذنكم
 

   
 

 

 لن آذن لك حتى ترد على اآلتي كال

 

مستفسرا  أوال : قمت منذ البداية بالدخول في نيتي
فأجبتك  عن السبب الذي جعلني أذكر الدكتور يوسف

  وكانت إجابتي واضحة كالشمس

 

من حقي أن تجبني عن السبب الذي جعلك فكان 
النبي  تذكر الشيخ علي حشيش في موضوع بول

 !! صلى هللا عليه وسلم دون أن يطلب أحد منك ذلك

 

 

هناك فرقا بين الكتاب والمحاضرة  ثانيا : قلت أن
المفرغة وقد أوضحت لك أن المسألة هنا تختلف 

الشيخ يقر بها في قائمة كتبه تحت عنوان  ألن
 راتمحاض

http://www.qaradawi.net/site/topics/...

3&parent_id=12 

 

: قلت أن الدكتور  -وهي ثالثة األسافي  - ثالثا
 ديث بل ضعف زيادة " كلهايوسف لم يضعف الح

في النار إال واحدة " فقط وأكدت على ذلك تأكيدا 
  شديدا

 

 هذا فلم تأتني به وطالبتك بمصدر كالمك

 

 ولعلمي أن الحديث يضعفه الشيخ القرضاوي

 

واتضح لي خالف ما تقول فقد قال  راجعت كالمه
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 الشيخ في كتابه " الصحوة اإلسالمية بين االختالف

في تعليقه  35فرق المذموم " صفحة المشروع والت
هريرة والتي ليس بها زيادة " كلها  على رواية أبي

 : قال " في النار إال واحدة

 

والحديث ـ وإن قال فيه الترمذي: حسن صحيح، 
على محمد بن  وصححه ابن حبان والحاكم ـ مداره

ومن قرأ  عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي،
علم أن الرجل متكلم تهذيب التهذيب"، " ترجمته في

وكل  بإطالق فيه من قبل حفظه، وإن أحدا لم يوثقه
ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو أضعف منه. 

التقريب على أن قال:  ولهذا لم يزد الحافظ في
ال  والصدق وحده في هذا المقام .صدوق له أوهام

يكفي ما لم ينضم إليه الضبط، فكيف إذا كان معه 
 !أوهام؟؟

الترمذي وابن حبان والحاكم من  ومعلوم أن
المتساهلين في التصحيح، وقد وصف الحاكم بأنه 

 .الخطو في شرط التصحيح واسع

وهو هنا صحح الحديث على شرط مسلم، باعتبار 
عمرو احتج به مسلم، ورده الذهبي  أن محمد بن

 بأنه لم يحتج به منفردا، بل بانضمامه إلى غيره

(1/6).  

 

 

 

 

 

 أن الشيخ ال يضعف إال الزيادة فكيف تأتي وتقول

 !!!!المذكورة آنفا وحسب ؟؟

 

 

الناس ما  انتبه جيدا لما تقول واحذر أن يعهد عليك
 يقدح في عدالتك

  وصريح من مواضيع محدد

 إخواني ممكن نتفاهم بهدوء .... هل البحر من حق 0

 !!!لسياح ؟؟ا

وأدخل المستشفى اليوم  هل الدكتور القرضاوي مريض 0
 -نرجو التأكد من صحة الخبر-؟؟

 ؟؟ ن أصحاب النارهل يشعر البابا بنديكت أنه سيكون م 0

محمد آل طالب [  إمام الحرم المكي ] الشيخ صالح بن 0
 يختصر خطبة الجمعة إثر إعياء مفاجئ

 ها" مقال ماتع لفضيلة الشيخختان األنثى وثقب أذن 0"

 عبد المنعم الشحات

  محدد وصريح
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 اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك

 

 تشاء إلى صراط مكستقيم إنك تهدي من
 

        

 محدد وصريح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وصريح المشاركات المكتوبة بواسطة محددالبحث عن المزيد من 

11-08-2007, 07:30   19#   

  محدد وصريح

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 39189 : رقم العضوية

 Jul 2007 : تاريخ التسجيل

 239 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

 وبالنسبة لألخ عالء

 

والفتاوى  هذا موقع يجمع الكتب والرسائل
 والقصائد التي ترد على حسن المالكي

 

aaid.net/R/hsnfrhan/indhttp://s

ex.htm 

  وصريح من مواضيع محدد

ختان األنثى وثقب أذنها" مقال ماتع لفضيلة  0"
 عبد المنعم الشحات الشيخ

بهدوء .... هل البحر من  واني ممكن نتفاهمإخ 0
 !!!حق السياح ؟؟

هل يشعر البابا بنديكت أنه سيكون من أصحاب  0
 ؟؟ النار

 الوهابية مصطلححوار هادئ حول  0

وأدخل  هل الدكتور القرضاوي مريض 0
 نرجو التأكد من صحة-المستشفى اليوم ؟؟

 -الخبر

  محدد وصريح

 اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك

 

 تشاء إلى صراط مكستقيم إنك تهدي من
 

        

 محدد وصريح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وصريح البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محدد

14-08-2007, 02:13   20#   

  محدد وصريح

 عضو مشارك

  الملف الشخصي  

 39189 : رقم العضوية

 Jul 2007 : تاريخ التسجيل

^^^^^^^^^ 

 

  ليراه األخ األزهري يرفع

  ريحوص من مواضيع محدد
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 239 : المشاركات

غير موجود
 

 
 

هل الدكتور القرضاوي مريض  0

نرجو -؟؟ وأدخل المستشفى اليوم
 -التأكد من صحة الخبر

البابا بنديكت أنه سيكون  هل يشعر 0
 النار ؟؟من أصحاب 

إمام الحرم المكي ] الشيخ صالح  0
يختصر خطبة   [بن محمد آل طالب

 الجمعة إثر إعياء مفاجئ

 إخواني ممكن نتفاهم بهدوء .... 0
 !!!السياح ؟؟ هل البحر من حق

 الوهابية حوار هادئ حول مصطلح 0

  محدد وصريح

اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من 
 الحق بإذنك

 

تشاء إلى صراط  إنك تهدي من
 مكستقيم

 

        

 محدد وصريح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وصريح البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محدد

 

  < 3 2 1 3من  1الصفحة 
 

 
  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »

 
 

  (1والزوار  0األعضاء  ) 1الذين يشاهدون محتوى الموضوع اآلن : 

   

 
  79شاهدوا هذا الموضوع :  عدد األعضاء الذين

 ,هتاف المجد ,هانى محمد ,abu khalid, abouzied550 ,من المسلمين (* ,مـصـعـب *)

محدد  ,محدث االخوان ,ahmad.taha ,أبوعبدهللا يحيى ,أبوعماد ,أبو حازم ,متغرب

 ,المسجى ,barhoom_89 ,موسى الكاظم ,نور األزهر ,alaa_abes2 ,مجددة ,وصريح

 ,الفقير الى ربه ,الفارس االسالمي ,البحراني ,الباز االشهب ,المغناطيسي

 ,اسحق بن راهوية ,33ابوالفداء ,ابو معاذ ,ابي عبدهللا سلف ,2510الوسطي

, demo2000بحبك يامصرلكن.؟ ,بنت االوزاعي ,بن وهب, HDRMUT, hamas, hajinabil, 

 ,morabet79 ,حاتم السلفى ,ibno taymiya ,3000حمزاوى ,جندي العقيدة

, nase7, moslimsalafyاألزهر سيف ,شبل البنا ,شمس القرضاوى ,راجي القبول, 
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علي  ,75عماد عقل ,عماد التونسي ,spiderman, samahoo, rasheed ,صدق الوعود
 ,فداء االقصى ,فارس ,yacinrc ,عوادي عبدو ,ائد لمسجديع ,عابرسبيل ,المحروقي

  كماتشو ,وائل جالل الدين محمد أحمد ,فقيٌر الى ربّى ,فريد الصوري ,فجر االسالم

 
 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

 طرق مشاهدة الموضوع

 العادي العرض

 المتطور االنتقال إلى العرض

 الشجري النتقال إلى العرضا

  تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيع ال تستطيع

 كتابة ردود تستطيعال 

 إرفاق ملفات ال تستطيع

 تعديل مشاركاتك ال تستطيع

 
 متاحة أكواد المنتدى

 متاحة االبتسامات

 متاحة [IMG] كود

 معطلة HTML كود
 

 االنتقال السريع إلى
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اللغة العربية --

  األعلى - الملتقى - االتصال بنا 
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