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

فرية أمر السيدة عائشة بقتل عثمان بن حُنيف!

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله
وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأيب هو وأمي
صىل اهلل عليه وسلم.
ا َّدعى عدنان إبراهيم يف مقطع له منشور عىل اليوتيوب َّ
أن أ َّم املؤمنني السيدة عائشة ريض اهلل عنها
الصحايب اجلليل عثامن بن حنيف ريض اهلل عنه وأنه ملا ٌقتل نتفوا حليته وجفون عينيه!
أمرت بقتل
ي
وعند البحث عن مصدر هذه الفرية نجدها يف تاريخ الطربي.
 روى اإلمام الطربي قال:
{ حدثنا عمر بن شبة ،قال :حدثنا أبو احلس ِن عن أ ِيب ِِمنف ،عن يوسف ب ِن ي ِزيد ،عن سه ِل ب ِن
سعد ،قال :لـ َّمـا أخذوا عثمـان بن حنيف أرسلوا أبان بن عثمـان إَِل عائِشة يست ِشريوَنا ِيف أم ِرهِ،
ِ
ِ
اَّلل ِ يا أم املؤ ِمنِني ِيف عثمـان وصحبت ِ ِه لِرس ِ
اَّلل ِ صىل اهلل
ول َّ
قالت :اقتلوه ،فقالت َلا امرأ ٌة :نشدتك ب ِ َّ
َّ
علي ِه وسلَّم! قالت :ردوا أبا ًنا ،فردوه ،فقال ِ
ت :احبِسوه وال تقتلوه ،قال :لو علِمت أن َِّك تد ِعيننِي
ُّ
ُّ
َِلذا َل أر ِجع ،فقال َلم ُم ِ
اشع بن مسعود :اْضبوه وانتِفوا شعر ِحليت ِ ِه ،فَضبوه أربعِني سوًًا،
ونتفوا شعر ِحليت ِ ِه ورأ ِس ِه وح ِ
اجبي ِه وأشف ِ
ار عيني ِه وحبسوه ؟ }.
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وللر يد عىل هذه الفرية أقول:
 أوالً :الرواية غري صحيحة:
أقول أن هذه الرواية ال تصح فسندها فيه راو كذاب.
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً بقسميه الصحيح واحلسن فقط  ،وجيب أن
تنطبق عىل احلديث الصحيح رشوط مخس وهي:
 -1اتصال السند.
 -2عدالة الرواة.
 -3ضبط الرواة.
 -4انتفاء الشذوذ.
 -5انتفاء العلة.

 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح  { :أما الـح ِديث الص ِ
حيح :فهو احل ِديث الـمسند ا َّل ِذي
َّ
َّ
الضاب ِ ِ
الضاب ِ ِ
ط إَِل منتهاه ،وال يكون شاذا ،وال معلَّ ًال }.
ط ع ِن العد ِل َّ
يتَّ ِصل إِسناده بِنق ِل العد ِل َّ

()2

الَّط الثاين وهو عدالة الرواة.
والرواية تالف َّ
 علة الرواية :أبو ِمنف لوط بن ييى كذاب.
 قال اإلمام شمس الدين الذهبي:
ف ،ال يوثق ب ِ ِه.
{ لوط بن ييى ،أبو ِمنف ،أخباري تال ِ ٌ
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 تركه أبو حاتم وغريه.
 وقال الدارقطني :ضعيف.
 وقال ابن معني :ليس بثقة.
 وقال م َّر ًة :ليس بيشء.


وقال ابن عدي :شيعي حمرتق ،صاحب أخبارهم.

تو ييف سنة سبع ومخ ِسني ومائة }.

()3

 ثانياً :حمققو تاريخ الطربي يض يعفون الرواية:
أقول :لقد حكم حمققو تاريخ الرسل وامللوك لإلمام الطربي عىل الرواية بالضعف
 قال حمققو تاريخ الطربي:
{ إسناده تالف ،فهو من ًريق اَلالك أيب ِمنف ،وَل ترد يف رواية صحيحة أن أصحاب اجلمل
أمروا بقتل وايل البرصة عثمـان بن حنيف ،والرواية التي قبل هذه وهي تكملة الرواية ( )252من
ًريق شعيب عن سيف تذكر أَنم نتفوا شعر وجهه َّ
وأن عائشة أمرت بإًالق رسا حه( ان خلوا
جدا ،فكال اإلسنادين كام ترى ال يمكن
سبيله فليذهب حيث شاء وال حتبسوه) وإسناده ضعيف ً
االحتجاج هبمـا ،وعىل هذه األخبار الواهية املختلفة اعتمد املستَّق األملاين (بروكلامن) يف كتابه
تاريخ الشعوب اإلسالمية ،فقال عن أصحاب اجلمل أَنم قتلوا وايل البرصة ،وعلمـًا بأن هاتني
الروايتني عىل ضعفهمـا َل تذكر أَنم قتلوه ،بل عذبوه ثم أًلقوا رسا حه ،وال يصح }.

()4

واآلن ،ماذا يريد عدنان إبراهيم من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟
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 ثالثاً :تعظيم الصحابة واجب عىل األمة:
ِ
ِ
رسول اهلل ِ صىل اهلل عليه وسلم واجب رشعي عىل هذه األمة.
أصحاب
أقول أ َّن تعظيم
 روى اإلمام مسلم:
{ عن أ ِيب بردة ،عن أب ِ ِ
يه ،قال :ص َّلينا املغ ِرب مع رس ِ
ول اهلل ِ ص َّىل اهلل علي ِه وسلَّم ،ث َّم قلنا :لو
جلسنا حتَّى نص يّل معه ال ِعشاء قال فجلسنا ،فخرج علينا ،فقال« :ما ِزلتم هاهنا؟» قلنا :يا رسول
اهلل ِ ص َّلينا معك املغ ِرب ،ث َّم قلنا :نجلِس حتَّى نص يّل معك العِشاء ،قال «أحسنتم أو أصبتم» قال
اء ،فقال« :النُّجوم أمن ٌة لِلسمـ ِ
اء ،وكان كثِريا ِِما يرفع رأسه إَِل السمـ ِ
فرفع رأسه إَِل السمـ ِ
اء ،فإِذا
ً َّ
َّ
َّ
َّ
ِ
السمـاء ما توعد ،وأنا أمن ٌة ِألصح ِايب ،فإِذا ذهبت أتى أصح ِايب ما يوعدون،
ذهبت النُّجوم أتى َّ
وأصح ِايب أمن ٌة ِأل َّمتِي ،فإِذا ذهب أصح ِايب أتى أ َّمتِي ما يوعدون }.
اهلل أكرب اهلل أكرب ! وأصح ِايب أمن ٌة ِألمتِي أي أمن وأمان ِ
وح ٌ
ألمتي.
فاظ َّ
َّ
()5

أفال يملنا هذا عىل تعظيمهم وتبجيلهم ،وقد جعلهم اهلل َّ
جل جالله أمنًا وأما ًنا َلذه األمة ؟
النبي صىل اهلل عليه وسلم من اخلوض يف أعراض أصحابه ،وَنانا عن سبي ِهم.
ولقد حذرنا ُّ

بخاري:
 روى اإلمام ال
ُّ
ِ
ِ
اَّلل علي ِه وسلَّم :ال تسبُّوا أصح ِايب فلو
اَّلل عنه قال قال النَّب ِ ُّي ص َّىل َّ
{ عن أ ِيب سعيد اخلد ِر يي ريض َّ
ِ
أ َّن أحدكم أنفق ِمثل أحد ذهبا ما بلغ م َّ ِ ِ
د أحدهم وال نصيفه })6(.
ً
فمن امتثل أمر نبيه أفلح ،ومن تن َّكبه ض َّل سعيه يف الدنيا واآلخرة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم } سورة النور .63
{ فليحذ ِر الَّذين ُيالفون عن أم ِره أن تصيبهم فتن ٌة أو يصيبهم عذ ٌ
اب أل ٌ
وهذه شهادة عبد اهلل بن مسعود يف أصحاب نبينا املصطفى صىل اهلل عليه وسلم.
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 روى اإلمام أمحد:
{ عن عب ِد اهلل ِ ب ِن مسعود ،قال " :إ ِ َّن اهلل نظر ِيف قل ِ
وب ال ِعبادِ ،فوجد قلب حم َّمد ص َّىل اهلل علي ِه
وب ال ِعبادِ بعد قل ِ
وب ال ِعبادِ ،فاصطفاه لِنف ِس ِه ،فابتعثه ب ِ ِرسالت ِ ِه ،ث َّم نظر ِيف قل ِ
وس َّلم خري قل ِ
ب حم َّمد،
فوجد قلوب أصحاب ِ ِه خري قل ِ
وب ال ِعبادِ ،فجعلهم وزراء نب ِ يي ِه ،يقاتِلون عىل دِين ِ ِه ،فمـا رأى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ })7(.
املسلمون حسن ًا ،فهو عند اهلل حس ٌن ،وما رأوا س يي ًئا فهو عند اهلل س يي ٌ

 مراجع البحـث:
( )1تاريخ الرسل وامللوك لإلمام حممد بن جرير الطربي ج 4ص ،468ط دار املعارف  -القاهرة ،ت :حممد أبو الفضل إبراهيم.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ، 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت.
( )3ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 7ص ، 88ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )4ضعيف تاريخ الطربي للشيخني حممد ًاهر الربزنجي وحممد صبحي حسن حالق ج 8ص ،662ط دار بن كثري  -دمشق.
( )5صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج ج 2ص  1177ح ،)2531( - 207ط دار ًيبة  -الرياض ،ت :نظر حممد الفاريايب.
( )6صحيح البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ص 203ح ،3673ط دار ابن كثري  -بريوت.
( )7مسند أمحد لإلمام أمحد بن حنبل ج 6ص ،84ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرناؤوط وآخرون.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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