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 أبو عمر الباحث –قناة مكافح الشبهات 
 الكريم أخالق الرسول حول الروافض والشيعة النصارى أكاذيب نسف

 تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم زبيبة الحسين شبهة

 الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله 

  :وبعد

 الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم حول الروافض والشيعة النصارى شبهات على الردود سلسلة هذه 

 !!كيف لنبي من عند اهلل أن يقّبل َذَكَر طفل صغير  قالوا

 

 اكون ببعض الروايات وسنوردها كلها بحول اهلل وقوتهاألّف الضالون تج هؤالءواح

 نرد عليها إن شاء اهلل تعالىثم 

 :(1) الطبرانياإلمام فالرواية األولى ذكرها 

ر عن قابوس بن أبي ظبيان علي الفسوي ثنا خالد بن يزيد العرني ثنا جري حدثنا الحسن بن
رأيت النبي صلى اهلل عليه و سلم فرج ما بين : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  عن أبيه
 . هت  ب  ي  ب   الحسين وقبل ز  فخدي 

إال  رواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال أننا ال نقبلاجله   ال يعلمه هؤالءالذي و 
 .رواية الثقات احلفاظ العدول األثبات فقط 

 . أما رواية الضعفاء واجملاهيل فال تساوي عندنا شيئا
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  :(2) قال اإلمام مسلم

 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ُوُجوِب الرَِّواَيِة َعْن الثَِّقاِت َوَتْرِك اْلَكذَّاِبنَي َوالتَّْحِذيِر ِمْن اْلَكِذِب َعَلى َرُسوِل اللَِّهَباب 

ِحيِح الرَِّوايَاِت َوَسِقيِمَها ُكلِّ َأَحٍد َعَرَف التَّْمِييَز بَ ْْيَ صَ َواْعَلْم َوف ََّقَك اللَُّه تَ َعاََل َأنَّ اْلَواِجَب َعَلى  }
َة ََمَارِِجِه َوالسَِّتا َها ِإالَّ َما َعَرَف ِصحَّ َرَة ِف نَاِقِليِه َوثَِقاِت النَّاِقِلَْي ََلَا ِمْن اْلُمت ََّهِمَْي َأْن اَل يَ ْرِوَي ِمن ْ

َها َعْن أَْهِل الت َُّهِم َواْلُمَعانِدِ  َها َما َكاَن ِمن ْ  .{ يَن ِمْن أَْهِل اْلِبدَعِ َوَأْن يَ تَِّقَي ِمن ْ

 .قابوس بن أبي ظبيانوغيرهم وهو فيه علة ال يعلمها النصارى محل الشبهة وهذا الحديث 

 .وهو رجل ضعيف عند علماء الجرح والتعديل

 .حتج بهوفيه ضعف ال ُي: (3) قال بن سعد

 .ليس بالقوي: (4) قال فيه النسائي

أصل له، ربما رفع المراسيل  يتفرد عن أبيه بما الكان ردئ الحفظ : (5) وقال بن حبان

 .وأسند الموقوف، كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه

 ظ متقاربةابألف :(6) بن أبي الدنيا هارواو

ج كان النيب يفر  }عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه قال عن شيخه إسحاق بن إمساعيل عن جرير 
 .{بيبتهزُ احلسْي ويقبل بْي رجلي 

الطبراني وهي  على علِة أخرى وهذا سند أضعف من سند الطبراني ألنه يزيد علًة

 .إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم  بيان أبي قابوس الحديَثَظ إرساُل

عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  مباشرًة الحديَث التابعُي أن يروَي :ومعنى المرسل

 .كر الصحابيِذ دوَن
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 .شرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلمظبيان أبو قابوس مبا رواهولقد 

 بن أبي الدنيا  رواية وهذه علة أخرى تقدح في إسناد

 والمرسل عندنا من أقسام الحديث الضعيف

قول أهل العلم باألخبار ليس والمرسل من الروايات في أصل قولنا و: (7) قال اإلمام مسلم

 .بحجة

 :فهذه الرواية فيها علتان

 .ضعف قابوس بن أبي َظبيان -1

 .أبي قابوس إرسال َظبيان -2

أنبأ أبو بكر القاضي وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال نا أبو العباس : (8) البيهقي اهورو

محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن عمران حدثني أبي حدثني بن أبي 

كنا عند النبي صلى اهلل عليه و : ليلى قال  ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي

 .عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته سلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ

 .فهذا إسناده غير قوي :مباشرة وهذه الرواية أشار البيهقي بنفسه إلى ضعفها فقال بعدها

 .وهو ضعيف  عبد الرحمن بن أبي ليلىففي سندها محمد بن 

 .ضعيف :(9) قال الشيخ األلباني

حدثنى أبى حدثنى : من طريق محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران(1/137)أخرجه البيهقى

كنا عند النبى صلى : " قال  عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه ابن أبى ليلى عن

 ".زبيبته  وقبل، يتمرغ عليه فرفع عن قميصه فأقبل ، فجاء الحسن ، اهلل عليه وسلم 

 ". إسناده غير قوى: " وقال

وهو ضعيف لسوء ، وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى : قلت

 أهـ.حفظه
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 :(11)لذهبي في ميزان االعتدالقال ا

 ليس بأقوى ما يكون :قال أبو زرعة. 

 1مضطرب الحديث :وقال أحمد 

 ما رأيت أسوأ من حفظه :وقال شعبة. 

 سيء الحفظ جدا :وقال يحيى القطان. 

 ليس بذاك :وقال يحيى بن معين. 

 ليس بالقوي :وقال النسائي. 

 رديء الحفظ كثير الوهم :وقال الدارقطني. 

 عامة أحاديثه مقلوبة :وقال أبو أحمد الحاكم. 

 

أبي خبرناه عاليا أبو محمد إسماعيل بن وأ: قال (11)وروى بن عساكر في تاريخ دمشق

لحاكم أبو أحمد محمد بن محمد القاسم القارىء أنا أبو حفص عمر بن احمد بن مسرور نا ا

حمد الحافظ أنا أبو يوسف محمد بن سفيان الصفار بالمصيصة نا اليمان بن سعيد نا بن أ

رأيت رسول اهلل صلى }نس قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أالحارث بن عطية 

 .{بين رجلي الحسن ويقبل ذكره اهلل عليه وسلم يفرج

 . المصيصي وهو ضعيف اليمان بن سعيدوهذا إسناد ضعيف فيه 

َرَوى اْبُن  : فقال رحمه اهللإلى ضعف هذه الرواية  (12)ولقد أشار اإلمام بن حجر الهيتمي

 -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَأْيت َرُسوَل اللَِّه »َعْن َأَنٍس َقاَل  ِبَسَنٍد َضِعيٍفَعَساِكَر ِفي َتاِريِخِه 

 .«اْلَحَسِن َوُيَقبُِّل َذَكَرُهُيَفرُِّج َبْيَن ِرْجَلْي 

 (13) ذكره الدراقطني في الضعفاء والمتروكين واليمان بن سعيد المصيصي هذا

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبرهيم وأبو الحسن  :قال (14)وروى بن عساكر في تاريخ دمشق

علي بن أحمد قاال نا وأبو منصور بن زريق أنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب أخبرني األزهري 

أنا المعافى بن زكريا نا محمد بن مزيد بن أبي األزهر نا علي بن مسلم الطوسي نا سعيد بن 
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ن جابر بن عبد اهلل قال وحدثنا مرة عامر عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جده ع

هو يفحج بين فخذي أخرى عن أبيه عن جابر قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و

 .لعن اهلل قاتلك الحسين ويقبل زبيبته ويقول

  تالف فيه ضعيف وكذاب وهذا إسناد 

قال : تليها لى سند هذه الرواية فقال في الصفحة التينفسه الكالم ع بن عساكرولقد كفانا 

موضوع إسنادا ومتنا وال أبعد أن يكون ابن أبي األزهر وضعه  (الحديث)الخطيب وهذا اإلسناد

ورواه عن قابوس عن أبيه عن جده عن جابر ثم عرف استحالة هذه الرواية فرواه بعد 

 . ونقص منه عن جده

 سبق ذكرهضعيف وقد فقابوس بن أبي ظبيان 

 متهم بالكذب بن أبي األزهر د َيْزبن َمومحمد 

 :(15) قال بن حجر العسقالني في اللسان

  أبي األزهر وضعه فقد وضع أحاديث ن يكون بنأقال الخطيب ال أبعد. 

  غير ثقة يضع األحاديث على الثقاتوقال الخطيب كان. 

  وقال الدارقطني كان ضعيفا في ما يرويه كتبت عنه أحاديث منكرة 

  أصحاُب َبالفرات حدثني أبو الفتح عبيد اهلل بن أحمد النحوي قال كّذوقال أبو الحسن بن 

 أبي األزهر فيما ادعاه من السماع عن كريب وسفيان بن وكيع وغيرهما  بَن الحديِث

 ليس بالمرضي  :وقال الحسن بن علي البصري. 

 نا أقول كان كذابا قبيح الكذب ظاهرهأو الحديِث به أصحاُبكّذ :وقال المرزباني  

 :قال(16) ورورى اإلمام أحمد في مسنده

ُكْنُت َمَع : َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعِديٍّ، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ُعَمْيِر ْبِن ِإْسَحاَق، َقاَل - 7462 

 َأِرِني ُأَقبِّْل ِمْنَك َحْيُث َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه: اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ، َفَلِقَيَنا َأُبو ُهَرْيَرَة، َفَقاَل

 " َفَقبََّل ُسرََّتُه : " ، َقاَل ِبَقِميِصِه: َفَقاَل: َقاَل.  َوَسلََّم ُيَقبُِّل



 أبو عمر الباحث -مكافح الشبهات 

www.youtube.com/AntiShubohat 

 بسبب عمير بن إسحاق وهذا أيضا إسناد ضعيف 

 .اده ضعيف، تفرد به عمير بن إسحاقإسن: ولذلك قال محقق المسند 

بن حبان في تعليقه على صحيح  ستدرك المحقق على نفسه بأنه حّسن إسناد الحديثولقد ا

، وصححناه برقم ( 5593" )صحيح ابن حبان"في  هذا الحديِث ا حسّنا إسناَدوقد كّن: فقال

 .ك من هنا، واهلل ولى التوفيقَرْدَتْس، فُي( 6965)

 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبان : (17)وروى الحاكم في المستدرك

هريرة أنه لقي الحسن بن الهاشمي ثنا أزهر بن سعد السمان ثنا ابن عون عن محمد عن أبي 

ل ل بطنك فاكشف الموضع الذي قّبرأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قّب}:علي فقال 

 .{لهحتى أقبله و كشف له الحسن فقّب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

: قائال  ه الروايةذالشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه اهلل على همحقق الكتاب ق وقد عّل

 .بان الهاشمي ضعيف كما في الميزانالخضر بن أ

ضعفه الحاكم الخضر بن أبان الهاشمي،  :قال (18)وهذا كالم الذهبي في الميزان

 .الدراقطنيوتكلم فيه ..وغيره

 

  :جميعها وإليك كالم العلماء حول هذه الروايات

ذا قال النسائي وقابوس ه: فقال (19)فرواية الطبراني ضعفها بن الملقن في البدر المنير

 .وغيره ليس بالقوي

 .وقابوس ضعفه النسائي: فقال (21) الحبيرحجر العسقالني في تخليص كما ضعفها بن 

رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه :  فقال( 21) كما ضعفها المقدسي في ذخيرة الحفاظ

 .س وال ُيتابع قابوس عليه مع ضعفهعن بن عبا

 .م ِذْكُر ذلكوقد تقّد وأما رواية البيهقي فقد ضعفها البيهقي نفسه
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ليلى فجوابه من بى أ..وأما حديث : فقال(22)بوضعفها اإلمام النووي في شرحه على المهّذ

 .البيهقى وغيره ضعفه َنأوجه أحدها أنه ضعيف بّي

 .م كالمهوقد تقّد (23)الشيخ األلباني رحمه اهلل في إرواء الغليلوضعفها 

 

 .ضعفها بن عساكر نفسها كما ذكرناهار إلى أشفقد  وأما رواية بن عساكر

 .في كتابه الموضوعات (24) كما أشار إلى ضعفها بن الجوزي

 .الموضوعات أي األحاديث الضعيفة والمكذوبة ومعنى

 .(25)وكذلك فعل الذهبي في ميزان االعتدال

 .(26)وأيضا اإلمام بن حجر الهيتمي

 .(27)السيوطيوضعفها 

 .(28)وضعفها بن عراق الكناني

 .(29)وكذلك أشار الشوكاني إلى ضعفها

 .ومتناوكل هؤالء ينقلون كالم الخطيب بأن هذا الحديث موضوع إسنادا 

 .(31)فها محقق المسند الشيخ األرناؤوطفقد ضع وأما رواية اإلمام أحمد في مسنده

 .(31)تعليقات الحسان على صحيح بن حبانفي ال كما ضعفها الشيخ األلباني

فها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في تحقيقه عَّفقد َض (32)وأما رواية الحاكم في المستدرك

 .للمستدرك

 :الخالصة

 أن هذه الروايات من كل الطرق روايات ضعيفة ال تصح منها رواية واحدة 
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 .حول هذه الشبهة التافهة هم من الملحدين تماماالنصارى وأذناِب إدعاُء وبهذا يسقُط

 .المدعو زورا مقدسا همكتابأختم كالمي أن األخالق الفاحشة والسلوكيات الهابطة ال توجد إال في و

ب وأنبياء اهلل صلوات اهلل عليهم وسالمه جميعا براٌء مما ُنِسَب إليهم في هذا الكتا

 .الموصوف زورا وبهتانا بالقداسة

 :ثـمراجع البح

 .القاهرة  -ط مكتبة بن تيمية  18514برقم  102ص 18ج و 8542برقم  54ص 3املعجم الكبري للطرباين ج( 1) 
 .القاهرة  -ط دار طيبة  5مسلم بن احلجاج صإلمام مقدمة صحيح مسلم  ل( 8)

 . القاهرة -ط مكتبة اخلاجني  544ص 2كتاب الطبقات الكربى البن سعد ج( 3)

 . بريوت-ط دار املعرفة  544ت 882كتاب الضعفاء واملرتوكْي للنسائي ص(5)

 . الرياض -ط دار الصميعي  814ص 8ج البن حبان كتاب اجملروحْي من احملدثْي  (4)

 . السعودية -الدمام  -ط دار بن القيم  325ص 1كتاب العيال البن أيب الدنيا ج( 5)

 .القاهرة  -ط دار طيبة  2مقدمة صحيح مسلم ص( 2)

 .بريوت  -ط دار الكتب العلمية  814ص 1السنن الكربى للبيهقي ج( 2)

 .بريوت  –ط املكتب اإلسالمي  813ص 5إرواء الغليل لأللباين ج( 4)

 .بريوت  -ط دار الكتب العلمية  888ص 5ميزان االعتدال للذهيب ج( 10)

 .بريوت  -ط دار الفكر  888ص 13تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج( 11)

 .مصر  -ط املكتبة التجارية  145ص 2البن حجر اَليتمي ج حتفة احملتاج ِف شرح املنهاج (18)

 .بريوت  -ط املكتب اإلسالمي  504ت 805الضعفاء واملرتوكْي للدراقطين  ص( 13)

 .بريوت  -ط دار الفكر  885ص 15تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج( 15)

 .ط مكتب املطبوعات اإلسالمية  401ص 2لسان امليزان البن حجر العسقالين ج( 14)

 .بريوت  -ط مؤسسة الرسالة  582ص 18مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج( 15)

 .القاهرة  -ط دار احلرمْي  800ص 3املستدرك على الصحيحْي للحاكم ج( 12)
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 .بريوت  -ط دار الكتب العلمية  553ص 8ميزان االعتدال للذهيب ج( 12)

 . الرياض -ط دار اَلجرة  524ص 8بن امللقن جالبدر املنري ِف ختريج االحاديث الواقعة ِف الشرح الكبري ال( 14)

 .ط مؤسسة قرطبة  888ص 1بن حجر العسقالين جتلخيص احلبري ِف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ( 80)

 .ودار السلف بالرياض  ،ط دار الدعوة باَلند 1555ح 254ذخرية احلافظ حملمد بن طاهر املقدسي ص( 81)

 .السعودية  ،جدة  -ط مكتبة اإلرشاد  52ص 8ج اجملموع شرح املهذب للنووي( 88)

 .بريوت  -ط املكتب اإلسالمي  813ص 5إرواء الغليل لأللباين ج( 83)

 .القاهرة  –ط أضواء السلف  802ص 8ج بن اجلوزيالاملوضوعات ( 85)

 .بريوت  -ط دار الكتب العلمية  331ص 5ميزان االعتدال ِف نقد الرجال للذهيب ج( 84)

 .القاهرة  -ط املكتبة التجارية  145ص 2ج اَليتمي حجر بنال املنهاج بشرح املنهاج حتفة (85)

 .بريوت  -ط دار املعرفة  341ص 1جللسيوطي  املوضوعة األحاديث ِف املصنوعة الآللئ( 82)

 .بريوت  -ط دار الكتب العلمية  502 ص البن عراق الكناين املرفوعة الشريعة تنزيه( 82)

 .بريوت  -ط املكتب اإلسالمي  335صللشوكاين  املوضوعة االحاديث ِف اجملموعة الفوائد (84)

 .بريوت  –ط مؤسسة الرسالة  582ص 18جاملسند لإلمام أمحد بن حنبل ( 30)

 .ط دار باوزير  148ص 2جالتعليقات احلسان على صحيح بن حبان لأللباين ( 31)

 .حتقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  -القاهرة  -دار احلرمْي ط  800ص 3جاملستدرك على الصحيحْي للحاكم ( 38)

 تم بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث

 غفر اهلل ولوالديه

 1538 صباح االثنْي ِف الثامن عشر من رجب

 من هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 


