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 أبو عمر الباحث .قناة مكافح الشبهات 
 الصحابة حولافرتاءات د/ عدنان إبراهيم  نسف

 بسفك دمه !على طلحة  عفان بن عثمان دعاء شبهة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 

 وبعد: 

بأيب  الكريم نارسولالدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب  شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه

 .هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم

وأهنام كانا يف خالف  ,َدُمهُ بن عبيد أن يُسفك طلحة دعا عىل عثامن  أنَّ الدكتور عدنان ادَّعى 

 !!شديد.

 قال الطربي رواهبام  واستدل:  

ثَنِي َعبُْد ا } ِهيُم ْبُن َساِِلٍ, َعْن َأبِيِه, َعْن ُبْْسِ ْبِن َسعِيٍد, َقاَل: َوَحدَّ ثَنِي إِبَْرا ٌد: َوَحدَّ  بُْن َقاَل ُُمَمَّ
ِ

َّللَّ

ْثُت ِعنَْدُه َساَعًة, َفَقاَل: َيابَْن ـَعىَل ُعثْمَ َعيَّاِش ْبِن أيَِب َربِيَعَة, َقاَل: َدَخلُْت  ُ َعنُْه, َفتََحدَّ اَن َرِِضَ اَّللَّ

اَن, فََسِمْعنَا َكالًما ِمنُْهْم, َمْن َيُقوُل: َما ـَعيَّاٍش َتَعاَل, فَأََخَذ بِيَِدي, َفأَْسَمَعنِي َكالَم َمْن َعىَل َباِب ُعثْمَ 

ِجَع. فَبَيْنَا َأنَا َوُهَو َواقَِفاِن, إِْذ َمرَّ طَْلَحُة بُْن ُعبَيِْد َتنْتَظُِروَن بِِه؟ َوِمنُْهْم مَ  ْن يَُقوُل: اْنظُُروا َعَسى َأْن يَُرا

 
ٍ
ء , َفَوقََف, َفَقاَل: َأيَْن اْبُن ُعَديٍْس؟ فَقِيَل: َها ُهَو َذا. َقاَل: َفَجاَءُه اْبُن ُعَديٍْس, َفنَاَجاُه بََِشْ

ِ
, ُثمَّ اَّللَّ

ُجِل, َوال ََيُْرُج ِمْن ِعنِْدهِ, َرَجَع ابْ  ُكوا أََحًدا َيْدُخُل َعىَل َهَذا الرَّ ُن ُعَديٍْس, َفَقاَل ألَْصَحابِِه: ال َتََتْ

, ُثمَّ َقاَل ُعثْمَ ـَقاَل: فََقاَل ِِل ُعثْمَ 
ِ

اللَُّهمَّ اْكفِنِي َطلَْحَة ْبَن ُعبَيِْد  :انُ ـاُن: َهَذا َما َأَمَر بِِه َطلَْحُة بُْن ُعبَيِْد اَّللَّ
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, َوَأْن يُْس   إِِّني ألَْرُجو َأْن َيُكوَن ِمنَْها ِصْفًرا
ِ

 َوأَلَّبَُهْم, َواَّللَّ
ِ
ُه ََحََل َعََلَّ َهُؤالء , َفإِنَّ

ِ
, إِنَّهُ َفَك َدُمهُ اَّللَّ

 َيقُ 
ِ

وُل: " ال ََيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إاِل يِف إِْحَدى ثاَلٍث: اْنتََهَك ِمنيي َما ال ََيِلُّ َلُه. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

َجُم, أَْو َرُجٍل قَتََل َنْفًسا بَِغُْيِ   َنْفٍس ", َرُجٍل َكَفَر َبْعَد إِْسالِمِه َفيُْقتَُل, أَْو َرُجٍل َزَنى َبْعَد إِْحَصانِِه فَُُيْ

ُد بُْن اُن, قَ ـَففِيَم أُْقتَُل؟ قَاَل: ُثمَّ َرَجَع ُعثْمَ  اَل اْبُن َعيَّاٍش: َفأََرْدُت َأْن أَْخُرَج فََمنَُعوِِّن, َحتَّى َمرَّ بِنَا ُُمَمَّ

 (1).{ َأيِب َبْكٍر, َفَقاَل: َخلُّوُه َفَخلُّوِِّن 

 أقول: فريةال هعىل هذ وللردي 

  ًصحيحةغُي رواية ال: أوال: 

 . ابذَّ كَ فيه راٍو ها فسندُ 

 وهي: رشوط مخستنطبق عليه فقط , وجيب أن  إال حديثاً صحيحاً  واملسلمون ال يقبلون يف دينهم

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  ا احْلَِديُث الّصِحيُح: َفُهَو احْلَِديُث الْ  }: الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال ُمْسنَُد اّلِذي ـَأمَّ

 (2) .{الً اً , َوال ُمَعلَّ بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل ُمنْتََهاُه , َواَل يَُكوُن َشاذَّ ِصُل إِْسنَاُدُه َيتَّ 

  الرواة. دالةُ عَ وند السَّ  اتصاُل  ومها الرواية ةِ حَّ الثاِّن من رشوط ِص واألول والرواية ختالف الرشط 
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 الرواية لعل: 

 قدي. ُممد بن :العلة األوَل  عمر الوا

 .باحلديث مِ لْ عِ الْ  اب كام قال أهُل وهو رجل كذَّ 

  اإلمام شمس الدين الذهبي: قال 

 ُممد بن عمر بن واقد األسلمي موالهم الواقدي .} 

    اب يقلب األحاديثكذَّ قال أَحد بن حنبل: هو. 

   :ليس بثقة وقال ابن معني. 

   :هيثُ دِ َح  ُب تَ كْ ال يُ  وقال مرة. 

    مَتوك البخاري وأبو حاتم:وقال. 

  (3).{ وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع احلديث 

 االنقطاع. :العلة الثانية 

قدي ألنه ِل يدركه واالنقطاع يف وهذا يسمى انقطاًعا, , فاإلمام الطربي ِل يسمع الرواية من الوا

 السند علة متنعنا من قبوله.

قدي ُمتَوّفَّ   .من اهلجرة 222الطربي مولود سنة اإلمام من اهلجرة, و 202سنة  فالوا

 .منهام من قبول هذه الرواية ةٍ لَّ عِ  فهاتان علتان متنعنا كلُّ 

 ؟واحدة  ةٍ ايوَ يف رِ  انِ تَ لَّ العِ  وقد اجتمعتفكيف  

  :ًم املحققني عىل الروايةكْ حُ ثانيا: 

 احلديث الرشيف.يف كتبهم طبقاً لقواعد علم هذه الرواية بضعف التحقيق  علامءُ  مَ كَ لقد َح 
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  ُمققو تاريخ الطربي قال: 

قدي مَتوك احلديث {}  قدي منقطع, والوا  (2).اإلسناد إَل الوا

َيكمون عىل الرواية بالضعف, فعىل أي يشء  القارئ أن ُمققي تاريخ الطربي يفكام ترى عزيز

 اعتمد عدنان إبراهيم ليبث يف تالميذه رواية كهذه ؟؟

 ؟ :هذه الروايات يف كتبنا ملاذا توجد مثل: اً ثالث 

, ويقول أنه طاملا أن هذه الروايات موجودة عن سبب وجود مثل هذه الروايات يتساءل البعُض 

 عليكم.! ةٌ يف كتبكم فهي ُحجَّ 

بمناهج خمتلفة هل السنة واجلامعة حينام صنفوا كتبهم, صنفوها أ: أن علامء وللرد عىل هذا أقول

 .من حيث الصحة والضعف

 .البخاري ومسلم يف صحيحهام اجلليلني اشَتط الصحة يف كتابه كاإلمامنيفبعض العلامء 

 .بالنسبة لكتب السنة واحلديثطبًعا  هذاو ؛أصاًل الصحة  وا العلامء ِل يشَتط ُجلُّ و

ما قدر اهلل هلم أن جيمعوا من أما كتب التاريخ فلم يشَتط العلامء فيها الصحة مطلًقا وإنام مجعوا 

 .التاريخ ورواياته

 عىل ذلك:  مثااًل  ذْ ُخ 

 الطربياإلمام  قال:  
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َّا يَْستَنِْكُرُه قَاِرُئُه, َأْو يَْس }  تَْشنُِعهُ َفَمـا َيُكْن يِف كِتَايِب َهَذا ِمْن َخرَبٍ َذَكْرَناُه َعْن َبْعِض اْلـَمـاِضنَي, ِِم

َُّه َِلْ يَْعِرْف َلُه  ِة َواَل َمْعنَى يِف اْلـَحقِيَقِة, فَلْيَْعَلْم َأنَُّه َِلْ يُْؤَت َذلَِك ِمْن َساِمُعُه ِمْن أَْجِل أَن حَّ َوْجهاً يِف الصي

يْنَا َذلَِك َعىَل َنْحِو َما   (5){. ُأديَي إَِليْنَاقِبَلِنَا, َوإِنََّمـا أُتَِى ِمْن قَبَِل بَْعِض َناقِلِيِه إَِليْنَا, َوإِنَّا إِنَّمـَا أَدَّ

 يخربنا اإلمامف ,فاإلمام الطربي َيربنا أننا قد نجد روايات يستنكرها القارئ ويستشنعها السامع

 .من أخبار وأحداث أن ذلك ليس منه وإنام هو جمرد ناقل أمني لكل ما كان يُروى الطربي

  ًفامذا علينا أن نفعل: رابعا: 

  هيم العَل  :يقول الدكتور إبرا

ويف األحكام  يف األحاديث النبوية , وعليه االعتامدُ أمر من أمور الدين لي البد منه يف كُ  اإلسنادُ } 

, واملغازي والسُي وغُي ذلك من أمور الدين املتني والرشع املبني الرشعية ويف املناقب والفضائل

السيام بعد القرون املشهود هلا  ,ماِل يتأكد باإلسناد من هذه األمور ال ينبغي عليه االعتامد فَشءٌ 

, وأنه مطلوب يف رضوان اهلل عليهم عىل رضورة اإلسناد... وقد شدد سلفنا الصالح باخلُي

 (6).{ ة اإلسالممَّ ن خصائص أُ الدين, وأنه مِ 

 .واستدل الدكتور إبراهيم العَل بكالم الراسخني من أهل العلم عىل أمهية اإلسناد ومكانته

  يف صحيحه قال مسلماإلمام  روى: 

 ْبَن الْ  نْ } عَ 
ِ
ْسنَاُد َلَقاَل َمْن َشاَء َما َشاءَ »ُمبَاَرِك, َيُقوُل: ـَعبَْد اهلل يِن, َوَلْواَل اإْلِ ْسنَاُد ِمَن الدي  (2){. «اإْلِ

 حتذير النبي من اخلوض يف الصحابة: اً خامس: 
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ًء كانوا مسلمني أم  لقد حذرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ض سوا   .المن اخلوض يف األعرا

  :روى اإلمام أَحد 

َمْن َقاَل: يِف ُمْؤِمٍن َما َليَْس فِيِه َأْسَكنَُه اهللُ ... وَ  : »وسلمقال النبي صىل اهلل عليه عن ابن عمر } 

َّا َقاَل    (8).{ «َرْدَغَة اخْلَبَاِل َحتَّى ََيُْرَج ِِم

 النار أهل ِعصارة: اخلَبال وَرْدَغة

ض خُي الناس بعد الرسل واألنبياء ؟  فام بالك إذا كان هذا اخلوض يف أعرا

   الطرباِّناإلمام روى: 

, َوإَِذا ُذكَِرِت النُُّجوُم إَِذا ُذكَِر أَْصَحايِب َفأَْمِسُكوا »َعْن َثْوَباَن, َعِن النَّبِيي َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: } 

, َوإَِذا ُذكَِر اْلَقَدُر َفأَْمِسُكوا   (9){.«َفأَْمِسُكوا

 (10).بمجموع طرقها والرواية صححها العالمة األلباِّن يف صحيح اجلامع الصغُي

 إبراهيم عدناند/ماذا يريد : اً سادس: 

 عىلالناس  وغر صدورالتي ت أتساءل ماذا يريد الدكتور عدنان من إثارة هذه الروايات الباطلة

 ؟ َك لَ بْ قَ  نْ مَ  عَ ِس كام وَ عنهم  السكوت َك عُ َس أال يَ  أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟

 وكالمك فيهم باحلق والباطل ؟ ما فائدة خوضك يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

هيم َيتج بكالم اإلمام أَحد بن حنبل واإلمام الشافعي  وغُيمها من  كثًُيا ما أسمع عدنان إبرا
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  لُّ كُ  ؛يف نفيس كابر يف حديثه, فقلُت األئمة األ
ِ
عقيدهتم واضحة يف الصحابة رِض  األكابر هؤالء

الصحيح مأجور  اجتهادهم وأنَّ  ,. وهي الَتِض عليهم واإلمساك عام بدر منهماهلل عنهم

 .وخطأهم مغفور

   ل اإلمامُ روى  :قال أبو بكر اخلالَّ

هيم احلريب قال كنُت أخربِّن ُممد بن موسى }  بة إبرا  أو حرضُت  قال سمعت أبا بكر بن سندي قرا

 ا أكلُت ـِل خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربم ,يا أبا عبدالله :أبا عبدالله وسأله رجٌل  أو سمعُت 

 (11).{ معه ال تأكْل  :افقال أبو عبد اهلل مبادرً  ,معه

 .كام قال ُمقق الكتاب إسناده صحيحو

  .من األكل مع من ينتقص سيدنا معاويةَحد بن حنبل يمنع السائل أفها هو اإلمام 

 ؟؟ ويشتمه شتاًم قبيًحا ,يسب معاوية سبًا رصَيًا نْ مَّ فامذا كان سيقول اإلمام أَحد عَ 

ال يبوء بقول  حتىالصحابة رِض اهلل عنهم  عن سبي  فَّ كُ ويَ  أرجو أن يرعوي الدكتور عدنان

 َوامْلاََلئَِكِة, َوالنَّاِس أَمْجَعِنيَ  } عليه وسلمالنبي صىل اهلل 
ِ
 (12).{ َمْن َسبَّ أَْصَحايِب فََعلَيِْه َلْعنَُة اهلل

 (13).ةصحيحالسلسلة اليف  األلباِّنُّ  ه الشيُخ نَ سَّ َح واحلديث 

ةٌ  تِلَْك   } اهلل تعاَل وأذكرك بقول ,اهلل منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا مَ َص عَ  تلك فتنو  قَدْ  أُمَّ

 (.132آية سورة البقرة){.  َيْعَملُونَ  َكانُوا  َعامَّ  ُتْسأَُلونَ  َواَل  َكَسبْتُمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسبَْت  َما هَلَا َخلَْت 
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 :مراجع البحـث 

 . ُممد أبو الفضل إبراهيمالقاهرة, ت:  - املعارفدار ط ,  328ص 2جُممد بن جرير الطربي لإلمام تاريخ الرسل وامللوك   (1) 

 ., ت: نور الدين عنَت  سوريا -دار الفكر ,  لبنان -, ط دار الفكر املعارص  11علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص  (2) 

 .بُيوت -, ط دار الكتب العلمية  223ص 6الذهبي ج شمس الدين ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام  (3) 

 .للشيخني ُممد بن طاهر الربزنجي وُممد صبحي حسن حالق .دمشق -بن كثُي , ط دار  522ص 8جضعيف تاريخ الطربي   (2) 

 .إبراهيم الفضل أبو ُممد: ت مرص, -, ط دار املعارف  158ص 1تاريخ الرسل وامللوك لإلمام ُممد بن جرير الطربي ج  (5) 

 األردن. - طبعة دار النفائس, 12ص للدكتور إبراهيم العَل صحيح السُية النبوية(  6) 

 ., ت: نظر ُممد الفاريايبالرياض - دار طيبةط ,  8صمسلم بن احلجاج  لإلماممقدمة صحيح مسلم   (2) 

 .وآخرون , ت: الشيخ شعيب األرنؤوطبُيوت -مؤسسة الرسالة  ط 283ص 9جُمسند اإلمام أَحد بن حنبل   (8) 

 القاهرة, ت: َحدي عبد املجيد السلفي. -ط مكتبة بن تيمية ,  96ص 2جاملعجم الكبُي لإلمام سليامن بن أَحد الطرباِّن   (9) 

 .بُيوت - اإلسالمي املكتبط ,  525ح 155صللشيخ ُممد نارص الدين األلباِّن  غُيصحيح اجلامع الص( 10)

ل لإلمام الُسنة كتاب  (11)  وسند الرواية صحيح. .طية الزهراِّند/ع, ت: رياضال - دار الرايةط  228ص 2جأيب بكر اخلالَّ

 .َحدي عبد املجيد السلفي, ت: القاهرة -مكتبة بن تيمية ط  122ص 12ج َحد الطرباِّنأسليامن بن لإلمام  املعجم الكبُي (12)

 .الرياض -مكتبة املعارف  ط 226ص 5جحاديث الصحيحة للشيخ ُممد نارص الدين األلباِّن سلسلة األ (13)

 

 تمت بحمد اهلل

 الباحثكتبه أبو عمر 
 غفر اهلل له ولوالديه


