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

فرية ضرب عثمان بن عفان لعمار بن ياسر!

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

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأيب
هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم.
ا َّدعى الدكتور عدنان َّ
أن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه رضب عامر بن يارس ريض اهلل عنه بقدمه يف
حماشه(عورته) حتى كان عامر ال حيتبس بوله!!.
 واستدل بام رواه ابن َشبَّ َة قال:
{ ح َّد َثنَا ا ْل َق ِ
اسم بن ا ْلف َضي ِلَ ،ق َال :ح َّد َثنِي َعمرو بن مر َةَ ،عن س ِ
اِل ِ ْب ِن َأ ِيب ْ
اْلَ ْع ِد ،قَ َالَ :د َعا عثْ َمـان
َ
ْ
َ
ْ َ
ْ ْ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
اب رس ِ
اَّلل ِ َوفِ ِ
اَّلل َه ْل
ول َّ
يض َّ
اسا م ْن َأ ْص َح ِ َ
اَّلل َعنْه َن ً
يه ْم َع َّمـ ٌار ،فَ َق َال :إ ِ يِّن َسائلك ْمَ ،أن ْشدكم َّ َ
َر َ
س وي ْؤثِر بنِي َه ِ
ِ
ول اَّلل ِ ك َ ِ
اش ٍم َع َىل َسائِ ِر ق َر ْي ٍ
َت
ش؟ فَ َسك َ
َان ي ْؤثر ق َر ْي ًشا َع َىل َسائ ِر النَّا ِ َ
َت ْع َلمو َن َأ َّن َرس َ َّ
َ

آخ ِر ِهم ،واَّلل ِ
اْلن َِّة ِيف ي ِدي ألَ ْع َطيتها بنِي أمي َة حتَّى ي ْدخلوا ِمن ِعن ِْد ِ
ِ
ْ َ َّ
ْ
ْ َ َ َ َّ َ َ
َ
ا ْل َق ْوم ،فَ َق َالَ " :ل ْو َأ َّن َم َفات َ
يح ْ َ
أل ْعطِينَّهم وألَستَع ِم َلنَّهم َع َىل ر ْغ ِم َأن ِ
ْف َم ْن َر ِغ َم " .فَ َق َال َع َّمـ ٌارَ :ع َىل َر ْغ ِم َأن ْفِي؟ " َق َالَ :ع َىل َر ْغ ِم
َ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إ ِ َليْ ِه َف َوطِئَه َوطْأً
اَّلل َعنْه َف َوثَ َ
يض َّ
َأنْف َك " .قَ َالَ " :و َأن ْف أَ ِيب َبك ٍْر َوع َم َر؟ " َف َغض َ
ب عثْ َامن َر َ
ِ
اَّلل ِ َأ ْغ َض ْبتم ِ
وِّن َع َىل َه َذا
َش ِد ً
يداَ ،فأَ ْج َف َله النَّاس َعن ْه ،ث َّم َب َع َث إ ِ ََل َبني أ َم َّي َة ،فَ َقا َلَ " :أيَا أَ َخاب ِ َث َخلْ ِق َّ
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الز َب ْ ِ
ْيَ ،ف َق َالَ :ما كَا َن َن َو ِ
اِل إ ِ ْذ قَ َال ِِل َما
الرج ِل َحتَّى أ َر ِاِّن قَ ْد أَ ْهلَكْته َو َه َلكْت "َ ،فبَ َع َث إ ِ ََل طَ ْل َح َة َو ُّ
َّ
َان ِِل َع َىل قَ ْ ِ
ْسهِ ِم ْن َسب ِ ٍ
َق َال إِال َأ ْن أَق َ
ول َله ِمثْ َل َما قَ َالَ ،و َما ك َ
الرج ِل َف َ
ْي
ْياه َب ْ َ
يل ،ا ْذ َهبَا إ ِ ََل َه َذا َّ
خيَ
ْي َأ ْن ي ْقتَص أَو يأْخ َذ َأر ًشا َأو يعفوَ .ف َق َال " :واَّلل ِ ال أَ ْقبل ِمنْها و ِ
ٍ
اح َد ًة َحتَّى َألْ َقى َرس َ
ول
َ َ
َ
َ َّ
ْ َْ َ
َثالثَ ،ب ْ َ َ َّ ْ َ
ْ

آخ ًذا بِي ِدي بِا ْلب ْطحاءِ
ول اَّلل ِ ِ
اَّلل ِ َفأَ ْشك َوه إ ِ َليْ ِه "َ .فأَتَ ْوا عثْ َمـ َ
َ َ
َ
ان .فَ َق َالَ :سأ َح يدثك ْم َعنْه ،كن ْت َم َع َرس ِ َّ
َّ
ول ِ
َفأَتَى َع َىل َأب ِ ِ
يه َوأ يم ِه َو َعلَيْ ِه َوه ْم ي َع َّذب َ
الد ْه ِر َهك ََذا؟ َق َالَ :ق َال" :
اَّللَ ،أك َّل َّ
ونَ ،ف َق َال َأبوهَ :يا َرس َ َّ
اص ِِب ي ِ
ارس ،ال َّلهم ا ْغ ِفر ِ
آلل َي ِ ٍ
علْت })1(.
ارس " َو َق ْد َف َ
ْ ْ َ
َّ ْ
وللر يد عىل هذه الفرية أقول:
 أوالً :الرواية غْي صحيحة:
فسندها فيه انقطاع.
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً فقط  ،وجيب أن تنطبق عليه رشوط مخس وهي:
 اتصال السند.
 عدالة الرواة.
 ضبط الرواة.
 انتفاء الشذوذ.
 انتفاء العلة.
احل ِديث الص ِ
حيحَ :فه َو ْ
احلَ ِديث ا ْلـم ْسن َد ا ّل ِذي
ّ
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح َ {:أ َّما ْ َ
الضاب ِ ِ
الضاب ِ ِ
ط إ ِ ََل منْتَ َهاه َ ،و َال يَكون َشا َّذاً َ ،وال م َع َّلالً}.
ط َع ِن ا ْل َع ْد ِل ّ
َيتَّ ِصل إ ِ ْسن َاده بِن َ ْق ِل ا ْل َع ْد ِل ّ
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السند.
والرواية ختالف الرشط األول وهو اتصال َّ
 علة الرواية :االنقطاع بْي عثامن بن عفان وساِل بن اْلعد
 قال اإلمام أبو ز ْر َعة العراقي:
وعيل مرسل }.
{ ساِل بن أيب اْلعد :حديثه عن عمر وعثامن
ٍّ

()3

 قال اإلمام الـ ِْم يز ُّي:
{ وال يصح لساِل َس َمـ ٌ ِ ِ
يل وإنام َي ْر ِوي عن حممد بن احلنفية }.
اع م ْن َع ٍّ

()4

 قال اإلمام ابن حجر العسقالِّن:
كثْيا }.
{ ساِل بن أيب اْلعد :ثقة ،وكان يرسل ً

()5

ٍ
طالب الذي عاش سنوات بعد عثامن،
عيل بن أيب
فإذا كان ساِل بن أيب اْلعد أصال ِل يسمع من ي
فهل يكون قد َس ِم َع من عثامن بن عفان نفسه ؟!
فهذه رواي ٌة مرسلة ،و ومعلوم أن احلديث املرسل من أقسام احلديث الضعيف.
 قال اإلمام مسلم:
{وا ْلـمرسل ِمن الرواي ِ
ات ِيف أَ ْص ِل قَ ْولِنَاَ ،وقَ ْو ِل أَ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم ب ِ ْاأل َ ْخ َب ِ
ار َل ْي َس بِح َّج ٍة }.
َ ي َ َ
َ ْ َ

()6

 قال اإلمام صالح الدين العالئي:
{ قال اإلمام ابن أيب حاتم :سمعت أيب وأبا زرعة يقوالن :ال يـ ْحتَ ُّج باملراسيل ،وال تقوم احلجة إال
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باألسانيد الصحاح املتصلة }.

()7

فال جيوز لعدنان إبراهيم أن حيتج بمثل هذه الروايات ليقدح يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم.
 ثانياً :كتب أخرى تذكر الرواية :؟
حينام كان يتحدث عدنان إبراهيم عن قصة رضب عثامن لعامر الزائفة الباطلة قال أن يف كتاب
الس ين
أنساب األرشاف للبالذري أن عثامن أمر عبيده فمدوا يديه (عامر) وكان ضعي ًفا ،كبْيا يف ي
فرضبه يف حماشه ،يف املكان احلساس برجليه وكان يف ا ْلـخ َّف ْ ِ
ْي ووطئه وطأً
شديدا ،فكان بعد ذلك
ً
ال حيتبس بوله .وأصيب بفتق وأغمى عليه ،رضب شديد هذا ! ملاذا ؟؟ وطئه وطأً
شديدا.
ً
بعضا منه يف أنساب األرشاف للبالذري بالفعل.
وهذا الكالم وجدت ً
 قال اإلمام ا ْل َب َالذ ِر ُّي:
ِ
ِ
اَّلل ِ َص َّىل
{ ويقال إِن املقداد ْبن َع ْمرو وعامر ْبن يارس وطلحة والزبْي يف عدة م ْن أَ ْص َحاب َرسول َّ
اَّلل َع َلي ِه وس َّلم كتبوا كتابا عددوا فِ ِ
يه أحداث عثْ َمـان َو َخ َّوفوه َر َّبه وأعلموه أهنم مواثبوه إِن َ ِْل
َّ
ً
ْ َ َ َ
صدرا منه فَ َق َال َله عثْ َمـان :أعيل تقدم من بينهم؟ فَ َق َال
يقلع ،فأخذ عامر الكتاب وأتاه ب ِ ِه ،فقرأ
ً
عامر :ألِّن أنصحهم َلك ،فَ َق َال :كذبت يا ابن سميَّة ،فقال :أنا واهلل ا ْبن سمية وابن يارس ،فأمر
غلمـانا َله فمدوا بيديه ورجليه ث َّم رضبه عثْ َمـان برجليه َو ِه َي ِيف اخلفْي َع َىل مذاكْيه فأصابه الفتق،
ِ
ش َع َليْ ِه }.
َوكَا َن ضعي ًفا ً
كبْيا َفغ َ

()8

وهذا واهلل يشء عجيب.
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أهنا أمور م َس َّل َمة !!
فالبالذري يقول { :ي َقال } !!  ،ومع ذلك يبني عليها عدنان إبراهيم كالمه وك َّ
أين التحقيق والبحث العلمي والروايات الصحيحة التي يزعم عدنان إبراهيم أنه يأيت هبا ؟
سندا ومتنًا ي ْق َدح يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟
أفبمثل هذه الروايات الساقطة ً
أن هذه الروايات موجودة يف الكتب فيحق لنا ْ
وهل ملجرد َّ
أن نأخذ منها دون حتقيق أو متحيص ؟!
كالم منقول يف كتاب قيل يف أوله :يقال أنه حدث كذا وكذا ،نصدقه وكأن َّه ِم َن ا ْلـم َس َّل َمـات ؟؟
أي منهج هذا ؟ وأي دين هذا ؟ !!
 قال اإلمام ابن َخ ْلدون:
وأئمة النَّقل من املغالط يف احلكايات والوقائع العتامدهم فيها
للمؤرخْي
{ وكثْيا ما وقع
ي
واملفْسين َّ
ي
ِ
وها بمعيار احلكمة
جمرد النّقل غثا أو َسميْنًا وِل يعرضوها عىل أصوهلا وال قاسوها بأشباهها وال َس َِب َ
عىل َّ
والوقوف عىل طبائع الكائنات وحتكيم النَّظر والبصْية يف األخبار فض َّلوا عن احلق وتاهوا يف بيداء
الوهم والغلط ،وال ِسيَّمـَا يف إحصاء األعداد من األموال والعساكر إذا عرضت يف احلكايات إ ْذ هي

مظنَّة الكذب ومطيَّة اهلذر وال بدَّ ِم ْن َر يد َها إَل األصول وعرضها عىل القواعد }.

()9

فأين عدنان إبراهيم مما يقرره علمـاء األمة سل ًفا وخل ًفا ِم ْن قواعد ورشوط وضوابط للنقل.
 ثالثاً :نظرات يف متن الرواية:
رشا عن أنيابه ويرضبه
ما الذي فعله عامر يف هذه الرواية الباطلة املكذوبة ليقوم عليه عثامن م َك ي ً
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رضبة شديدة مثل هذه ؟
ملجرد أنه قال له أِّن أنصحك ،وحينام يقول عثامن لعامر يابن سمية ويرد عامر أنه ابن يارس وسمية
يقوم عليه عثامن ليرضبه هكذا ؟؟
ٍ
عاقل ً
خ َبل الذي ال يقبله ٌ
خ َطل والـ َ
ما هذا الـ َ
فضال عن عاِل ٍ
وباحث ؟؟
ِ
ِ
الرجال الذي يرجه الغضب عن
ث َّم َمن الذي قال أن عثمـان ريض اهلل عنه كان من هذا النوع من ي
وعيه وجيعله يترصف باملخابيل واملجانْي ؟
ثم أن هذه ِ
احلدة والغضبة التي يدعيها عدنان إبراهيم يف معرض حديثه عن مقتل عثامن حينام أتى
عدنان برواية يطعن هبا يف طلحة بن عبيد اهلل وأنه ممن حرض عىل عثامن و َقتْلِ ِه ؟
وقتها قال عدنان ال يمكنك أن تقرأ سْية عثامن إال وتبكي !!
فأين البكاء يف هذا املوقف يا عدنان ؟ هل ترى أن رضب عثامن لعامر هبذه الطريقة يشء مبكي ؟
قد يكون شيئا بالفعل مبكيا ولكنه البكاء من كثرة الضحك عىل هذه الروايات املكذوبة الباطلة!.
ثم إن عدنان وضع بعض التحابيش عىل الرواية من كِ ِ
يس ِه!  ،فزاد عليها أن عامر بن يارس بعدها ِل
َّ
يكن حيتبس بول ه ! فأين هذا الكالم يف كتاب أنساب األرشاف أو يف تاريخ املدينة ؟؟
وللرد عىل فكرة غضب عثامن غْي الشعوري ونسفها متاما تعالوا لنرى ماذا قال النبي صىل اهلل
عليه وسلم عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه.
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 روى اإلمام أمحد بن حنبل قال:
س ب ِن مال ِ ٍ
كَ ،ع ِن النَّب ِ يي َص َّىل اهلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم َق َالَ " :أ ْر َحم أ َّمتِي بِأ َّمتِي َأبو َبك ٍْرَ ،وأَ َش ُّده ْم
{ َع ْن َأنَ ِ ْ َ
ِ ِ ِ ِ
ِيف دِ ِ ِ
ِ ٍ َ
َ
يب ْبن
ين اهلل ع َمر َوأَ ْص َدقه ْم َحيَ ً
اء عثْ َمـانَ ،وأفْ َرضه ْم َز ْيد ْبن َثابتَ ،وأقْ َرؤه ْم لكتَاب اهلل أ َ ُّ
َك ْع ٍ
احل َ َال ِل َو ْ
بَ ،و َأ ْعلَمه ْم ب ِ ْ
ْي َه ِذهِ ْاأل َّم ِة َأبو
احلَ َرا ِم م َعاذ ْبن َجبَ ٍل ،أَ َال َوإ ِ َّن لِك يل أ َّم ٍة َأ ِمين ًاَ ،وإ ِ َّن َأ ِم َ
ع َب ْي َد َة ْبن ْ
اْل َ َّراحِ }.

()11

 رابعاً :من أين نأخذ التاريخ الصحيح؟:
 يقول الدكتور إبراهيم العيل:
{ اإلسناد البد منه يف ك يل أمر من أمور الدين ،وعليه االعتامد يف األحاديث النبوية ويف األحكام
الرشعية ويف املناقب والفضائل واملغازي والسْي وغْي ذلك من أمور الدين املتْي والرشع املبْي،
فشء من هذه األمور ال ينبغي عليه االعتامد ماِل يتأكد باإلسناد ،السيام بعد القرون املشهود هلا
ٌ
باخلْي ...وقد شدد سلفنا الصالح رضوان اهلل عليهم عىل رضورة اإلسناد ،وأنه مطلوب يف
الدين ،وأنه ِمن خصائص أ َّمة اإلسالم }.

()11

واستدل الدكتور إبراهيم العيل بكالم الراسخْي من أهل العلم عىل أمهية اإلسناد ومكانته.
 روى اإلمام مسلم يف صحيحه قال:
الدي ِنَ ،و َل ْو َال ْ ِ
{ َع ْن َع ْب َد اهلل ِ ْب َن ا ْلـم َب َار ِكَ ،يقولِ ْ « :
اء» }.
اإل ْسن َاد ِم َن ي
اء َما َش َ
اإل ْسن َاد َل َق َال َم ْن شَ َ

()12

فام بالك إذا كان هذا اخلوض يف أعراض خْي الناس بعد الرسل واألنبياء ؟
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فام فائدة اخلوض هبذه الطريقة يف أعراض الصحابة ريض اهلل عنهم ،وماذا ستستفيد األمة
اإلسالمية من هذا الكالم ؟
يسكت عنهم َل َع َّل اهلل أن جيمعه معهم يف الفردوس األعىل من اْلنة ؟
أال يسع عدنان إبراهيم أن
َ
أال ينصاع لوصية النبي صىل اهلل عليه وسلم ؟
 روى اإلمام الطِباِّن:
{ َعن َثوبا َنَ ،ع ِن النَّبِي ص َّىل اهلل َع َلي ِه وسلَّم َق َال« :إ ِ َذا ذكِر أَصح ِايب َفأَم ِسكوا  ،وإ ِ َذا ذكِر ِ
ت النُّجوم
َ
َ ْ َ
ي َ
َ
ْ
ْ َ َ َ
ْ َْ
ِ
در َفأَ ْمسكوا »})13(.
َفأَ ْم ِسكواَ ،وإ ِ َذا ذك ِ َر ا ْل َق َ
والرواية صححها العالمة األلباِّن يف صحيح اْلامع الصغْي بمجموع طرقها)14(.

َوأذ يكر َك بقول اهلل تعاَل { :ت ِ ْل َك أ َّم ٌة َق ْد َخلَ ْت َلـ َها َما ك ََسبَ ْت َو َلك ْم َما ك ََسبْت ْم َو َال ت ْسأَلو َن َع َّمـا
كَانوا َي ْع َمل َ
ون }( .سورة البقرة آية.)134

 مراجع البحـث:
( )1تاريخ املدينة لإلمام عمر بن شبة ج 3ص ، 1198ط السيد حبيب حممود أمحد  -جدة  ،ت :فهيم حممد شلتوت.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ، 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت.
( )3حتفة التحصيل يف أحكام املراسيل لإلمام احلافظ العِراقي ص ، 121ط مكتبة الرشد  -الرياض ،ت :عبد اهلل نوارة.
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( )4حتفة األرشاف لإلمام أيب احلجاج املزي ج 7ص ، 376ط املكتب اإلسالمي  -بْيوت .ت :عبد الصمد رشف الدين ،زهْي الشاويش.
( )5تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالِّن ص 166ت ، 2171ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :عادل مرشد.
( )6مقدمة صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج ج 1ص ، 18ط دار طيبة  -الرياض ،ت :نظر حممد الفاريايب.
( )7جامع التحصيل يف أحكام املراسيل لإلمام صالح الدين العالئي ص ،36ط عاِل الكتب  -بْيوت ،ت :محدي عبد املجيد السلفي.
( )8أنساب األرشاف لإلمام أمحد بن حييى البالذري ج 6ص ، 162ط دار الفكر  -بْيوت ،ت :د/س َهيل َزكَّار ،د/رياض زركيل.
( )9تاريخ ابن َخلدون لإلمام عبد الرمحن بن َخلدون ج 1ص ، 13ط دار الفكر  -بْيوت ،ت :د/س َهيل َزكَّار ،خليل شحادة.
( )11مسند ا إلمام أمحد بن حنبل ج 21ص ، 416ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )11صحيح السْية النبوية للدكتور إبراهيم العيل ص ،12طبعة دار النفائس  -األردن.
( )12مقدمة صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج ص ، 8ط دار طيبة  -الرياض ،ت :نظر حممد الفاريايب.
( )13املعجم الكبْي لإلمام سليامن بن أمحد الطِباِّن ج 2ص ، 96ط مكتبة بن تيمية  -القاهرة ،ت :محدي عبد املجيد السلفي.
( )14صحيح اْلامع الصغْي للشيخ حممد نارص الدين األلباِّن ص 155ح ، 545ط املكتب اإلسالمي  -بْيوت.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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