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

 !ياسر بن مارلع عفان بن عثمان ضرب ةريف

 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

بقدمه يف  ريض اهلل عنه يارسرضب عامر بن  بن عفان ريض اهلل عنه عثامن أنَّ الدكتور عدنان ادَّعى 

 !!.هكان عامر ال حيتبس بول  حتى  حماشه)عورته(

 قال ابن َشبَّةَ  رواهبام  واستدل:  

َة، َعْن َساِِلِ بِْن أيَِب اْْلَْعِد، قَاَل: َدعَ  } رَّ و بْن  م  ثَنِي َعْمر  َضيِْل، َقاَل: َحدَّ َثنَا اْلَقاِسم  بْن  اْلف  ثْمَ َحدَّ ان   ـا  ع 

 َوفِيِهْم َعمَّ  َريِضَ 
ِ
وِل اَّللَّ َ َهْل ـاَّللَّ  َعنْه  َناًسا ِمْن أَْصَحاِب َرس  م  اَّللَّ ك  د  ْم، أَنْش  اٌر، فََقاَل: إِِّني َسائِل ك 

 َكاَن ي ْؤثِر  ق َرْيًشا َعىَل َسائِِر النَّاِس َوي ْؤثِر  َبنِي َهاِشٍم َعىَل َسائِِر ق رَ 
ِ
وَل اَّللَّ وَن َأنَّ َرس  ٍش؟ فََسَكَت يْ َتْعَلم 

ل وا ِمْن ِعنْدِ  َِّة يِف يَِدي ألَْعَطيْت َها بَنِي أ َميََّة َحتَّى َيْدخ  ، فََقاَل: " َلْو َأنَّ َمَفاتِيَح اْْلَن   اْلَقْوم 
ِ
آِخِرِهْم، َواَّللَّ

ْم َعىَل َرْغِم أَنِْف َمْن َرِغَم ". فََقاَل َعمَّ  ْم َوألَْستَْعِمَلنَّه  ىَل َرْغِم أَنْفِي؟ " َقاَل: َعىَل َرْغِم اٌر: عَ ـأل ْعطِيَنَّه 

ثاَْمن  َريِضَ اَّللَّ  َعنْه  َفَوثََب إَِليِْه َفَوطِئَه   َمَر؟ " فََغِضَب ع  َوطْأً َأنْفَِك ". قَاَل: " َوأَنِْف أيَِب َبْكٍر َوع 

وِِّن َعىَل َهَذا َشِديًدا، فَأَْجَفَله  النَّاس  َعنْه ، ث مَّ َبَعَث إََِل َبنِي أ َميََّة، فََقا  أَْغَضبْت م 
ِ
َل: " َأيَا أََخابَِث َخلِْق اَّللَّ
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ِِل  ، َفَقاَل: َما َكاَن َنَوا َبْْيِ ِل َحتَّى أ َراِِّن قَْد أَْهلَْكت ه  َوَهَلْكت  "، َفبََعَث إََِل طَْلَحَة َوالزُّ ج  إِْذ قَاَل ِِل َما الرَّ

ه  َبْْيَ  َقاَل إاِل َأْن أَق وَل َله  ِمثَْل َما قَاَل، َا ِل َفَخْيي ج   ِمْن َسبِيٍل، اْذَهبَا إََِل َهَذا الرَّ
هِ َوَما َكاَن ِِل َعىَل قَْْسِ

 ال أَقْبَل  ِمنَْها َواِحَدًة َحتَّى 
ِ
َو. َفَقاَل: " َواَّللَّ َذ َأْرًشا َأْو يَْعف  وَل َثالٍث، َبْْيَ َأْن يَْقتَصَّ أَْو يَأْخ  َألَْقى َرس 

وَ   َفأَْشك 
ِ
ثْمَ اَّللَّ  ـه  إَِليِْه ". َفأَتَْوا ع 

ِ
 آِخًذا بِيَِدي بِاْلبَطَْحاء

ِ
وِل اَّللَّ نْت  َمَع َرس  ْم َعنْه ، ك  ث ك  اَن. فََقاَل: َسأ َحدي

ْهِر َهَكذَ  لَّ الدَّ ، أَك 
ِ
وَل اَّللَّ ب وَن، َفَقاَل أَب وه : َيا َرس  ْم ي َعذَّ ِه َوَعلَيِْه َوه  َقاَل: َقاَل: "  ا؟َفأَتَى َعىَل َأبِيِه َوأ مي

مَّ اْغِفْر آلِل َيارِسٍ " َوَقْد َفَعلْت   ، اللَّه   (1).{ اْصِِبْ َيارِس 

 أقول: فريةال هعىل هذ وللردي 

  ًصحيحةغْي رواية ال: أوال: 

 . انقطاعفيه ها فسند  

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

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  َو احْلَِديث  الْ  }: الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال : َفه  ا احْلَِديث  الّصِحيح  ْسنَد  اّلِذي ـَأمَّ م 

ه  بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل َيتَّ  ون  َشاذَّ ِصل  إِْسنَاد  نْتََهاه  ، َواَل يَك  َعلَّ م   (2) .{الً اً ، َوال م 
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  .ندالسَّ  اتصال  وهو األول والرواية ختالف الرشط 

 االنقطاع بْي عثامن بن عفان وساِل بن اْلعد :الرواية ةعل 

  ْرَعة ال اإلمام   قال قأبو ز   :يعرا

 (3).{ رسلعن عمر وعثامن وعيلٍّ م   حديثهساِل بن أيب اْلعد: } 

  قال : يُّ  اإلمام الـِْمزي

 (4).{ ي عن حممد بن احلنفيةوِ رْ وإنام يَ  يِلٍّ عَ  نْ مِ  اعٌ ـمَ وال يصح لساِل َس  }

  ابن حجر العسقالِّناإلمام  قال: 

 (5).{ وكان يرسل كثًْيا  ،ثقة :اْلعدأيب بن } ساِل 

الذي عاش سنوات بعد عثامن،  فإذا كان ساِل بن أيب اْلعد أصال ِل يسمع من عيلي بن أيب طالٍب 

 !بن عفان نفسه ؟ عثامنمن  عَ مِ فهل يكون قد َس 

 .املرسل من أقسام احلديث الضعيفومعلوم أن احلديث  مرسلة، و فهذه روايةٌ 

  مسلماإلمام  قال: 

ْرَسل  ـَوالْ } َواَياِت  ِمنَ  م  ةٍ  َليَْس  بِاأْلَْخبَارِ  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  َوقَْولِ  قَْولِنَا، أَْصلِ  يِف  الري جَّ  (6).{ بِح 

  العالئي الدين اإلمام صالح قال: 

رعة وأبا أيب سمعت: حاتم أيب ابن   اإلمام قال}    إال احل جة تقوم وال باملراسيل، جُّ تَ حْ ـ  ي ال: يقوالن ز 
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 (7).{ املتصلة الصحاح باألسانيد

هيم أن حيتج بمثل هذه الروايات  ليقدح يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل فال جيوز لعدنان إبرا

 .عليه وسلم

 ؟ :كتب أخرى تذكر الرواية: ياً نثا 

ئفة الباطلة قال أن يف كتاب   حينام كان يتحدث عدنان إبراهيم عن قصة رضب عثامن لعامر الزا

 ني ، كبْيا يف السي أمر عبيده فمدوا يديه )عامر( وكان ضعيًفاأنساب األرشاف للبالذري أن عثامن 

فَّ برجليه وكان يف الْ  فرضبه يف حماشه، يف املكان احلساس ، فكان بعد ذلك ووطئه وطأً شديًدا ْْيِ ـخ 

ه  ، رضب شديد هذا ! ملاذا ؟؟ وطئه وطأً شديًدا.وأصيب بفتق وأغمى عليه .ال حيتبس بول 

  .لبالذري بالفعللأنساب األرشاف ا منه يف وهذا الكالم وجدت بعًض 

  يُّ رِ ذ  اَل بَ الْ اإلمام   قال: 

ول أَْصَحاب ِمنْ  عدة يِف  والزبْي وطلحة يارس بْن وعامر َعْمرو بْن املقداد إِن ويقال}    َرس 
ِ
 َصىلَّ  اَّللَّ

ثْمَ  أحداث فِيهِ  عددوا كتاًبا كتبوا  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   ثبوه أهنم وأعلموه ه  بَّ رَ  وه  ف  وَّ َخ وَ  انـع  ْ  إِن موا  َِل

ثْمَ  َله   فََقاَل  منه صدًرا فقرأ  بِِه، وأتاه الكتاب عامر فأخذ يقلع،  فََقاَل  بينهم؟ من تقدم أعيل: انـع 

 فأمر يارس، وابن سمية اْبن واهلل ناأ: فقال ة،ميَّ س   ابن يا كذبت: فََقاَل  َلك، همأنصح   ألِّن: عامر

ثْمَ  رضبه ث مَّ  ورجليه بيديه فمدوا َله   اناـغلم  الفتق، فأصابه مذاكْيه َعىَل  اخلفْي يِف  َوِهَي  برجليه انـع 

  (8){. َعلَيْهِ  ِشَ غ  فَ  كبًْيا  ضعيًفا َوَكانَ 

 وهذا واهلل يشء عجيب.



 [5] ....يارس بن امرلع عفان بن عثامن رضبة فري  –مكافـح الشبهات 

http://www.youtube.com/antishubohat                                             http://antishubohat.wordpress.com 

ا ك!! ، ومع ذلك يبني عليها عدنان إبراهيم كالمه و{ ال قَ ي  } البالذري يقول: ف َسلََّمة أهنَّ  !!أمور م 

 أنه يأيت هبا ؟ عدنان إبراهيمأين التحقيق والبحث العلمي والروايات الصحيحة التي يزعم 

 يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟ ح  دَ الساقطة سنًدا ومتنًا ي قْ  هذه الرواياتأفبمثل 

 !؟ و متحيصأنأخذ منها دون حتقيق فيحق لنا أْن الكتب هذه الروايات موجودة يف  أنَّ هل ملجرد و

َسلََّمـات ؟؟ ،وكذا كالم منقول يف كتاب قيل يف أوله: يقال أنه حدث كذا  نصدقه وكأنَّه ِمَن اْلـم 

 ؟ !!وأي دين هذا ؟ أي منهج هذا 

 وند  لْ َخ  ابن   اإلمام   قال:  

 فيها العتامدهم والوقائع احلكايات يف املغالط من قلالنَّ  ةوأئمَّ  ينواملفْسي  خْيللمؤري  وقع ما وكثْيا  }

 احلكمة بمعيار اوهَ َِب  َس  وال بأشباهها قاسوها وال أصوهلا عىل يعرضوها وِل انً يْ مِ َس  أو اغث   النّقل دجمرَّ  عىل

 بيداء يف وتاهوا  احلق عن وا فضلَّ  األخبار يف والبصْية ظرالنَّ  وحتكيم الكائنات طبائع عىل والوقوف

 هي إذْ  احلكايات يف عرضت إذا والعساكر األموال من األعداد إحصاء يف اـَ ميَّ ِس  وال ،والغلط الوهم

 (9){.القواعد  عىل وعرضها األصول إَل اهَ دي رَ  نْ مِ  بدَّ  وال اهلذر ةومطيَّ  الكذب ةمظنَّ 

هيم مما يقرره علم  .للنقل وضوابطورشوط  قواعد  نْ ا مِ ا وخلفً اء األمة سلفً ـفأين عدنان إبرا

 نظرات يف متن الروايةاً: ثالث: 

ً كَ ليقوم عليه عثامن م   يف هذه الرواية الباطلة املكذوبة ما الذي فعله عامر  ويرضبه  ا عن أنيابهرشي



 [6] ....يارس بن امرلع عفان بن عثامن رضبة فري  –مكافـح الشبهات 

http://www.youtube.com/antishubohat                                             http://antishubohat.wordpress.com 

 رضبة شديدة مثل هذه ؟

، وحينام يقول عثامن لعامر يابن سمية ويرد عامر أنه ابن يارس وسمية أِّن أنصحكملجرد أنه قال له 

 يقوم عليه عثامن ليرضبه هكذا ؟؟

 ؟؟ فضاًل عن عاِلٍ وباحٍث  ل الذي ال يقبله عاقٌل بَ خَ ـل والطَ خَ ـما هذا ال

عن  رجه الغضبجال الذي ي  ن الري ن هذا النوع مِ كان مِ ريض اهلل عنه ان ـن الذي قال أن عثممَ  مَّ ث  

 وعيه وجيعله يترصف باملخابيل واملجانْي ؟

هيم حينام أتى  يف معرض حديثه عن مقتل عثامن ثم أن هذه احِلدة والغضبة التي يدعيها عدنان إبرا

 وأنه ممن حرض عىل عثامن وقَتْلِِه ؟هبا يف طلحة بن عبيد اهلل  عدنان برواية يطعن

 !! ن تقرأ سْية عثامن إال وتبكيأوقتها قال عدنان ال يمكنك 

 هل ترى أن رضب عثامن لعامر هبذه الطريقة يشء مبكي ؟فأين البكاء يف هذا املوقف يا عدنان ؟ 

 .!الضحك عىل هذه الروايات املكذوبة الباطلةقد يكون شيئا بالفعل مبكيا ولكنه البكاء من كثرة 

د عليها أن عامر ! هِ يِس إن عدنان وضع بعض التحابيش عىل الرواية من كِ  مَّ ث   بعدها ِل بن يارس ، فزا

 ه ! فأين هذا الكالم يف كتاب أنساب األرشاف أو يف تاريخ املدينة ؟؟يكن حيتبس بول  

 ونسفها متاما تعالوا لنرى ماذا قال النبي صىل اهلل وللرد عىل فكرة غضب عثامن غْي الشعوري 

 .عليه وسلم عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه
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  روى اإلمام أمحد بن حنبل قال: 

تِي َأْرَحم  : " َقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصىلَّ  النَّبِيي  َعنِ  َمالٍِك، ْبنِ  َأنَسِ  َعنْ }  تِي أ مَّ مْ  َبْكٍر، أَب و بِأ مَّ ه   َوأََشدُّ

  دِينِ  يِف 
ِ
َمر   اهلل مْ  ع  ثْمَ  َحيَاءً  َوأَْصَدق ه  مْ  ،ان  ـع  ه  مْ  َثابٍِت، بْن   َزْيد   َوَأفَْرض  ه    لِكِتَاِب  َوأَقَْرؤ 

ِ
يَبُّ  اهلل
 بْن   أ 

مْ  َكْعٍب، ه  مِ  بِاحْلاََللِ  َوَأْعلَم  َعاذ   َواحْلََرا لي  َوإِنَّ  أاََل  َجبٍَل، ْبن   م  ةٍ  لِك  ةِ  َهِذهِ  أَِمْيَ  َوإِنَّ  َأِمينًا، أ مَّ  أَب و اأْل مَّ

بَيَْدةَ  ِح  ْبن   ع  ا   (11){. اْْلَرَّ

  ً؟الصحيح من أين نأخذ التاريخ: رابعا: 

  هيم العيل  :يقول الدكتور إبرا

ويف األحكام  يف األحاديث النبوية ، وعليه االعتامد  أمر من أمور الدين لي البد منه يف ك   اإلسناد  } 

، واملغازي والسْي وغْي ذلك من أمور الدين املتْي والرشع املبْي الرشعية ويف املناقب والفضائل

السيام بعد القرون املشهود هلا  ،ماِل يتأكد باإلسناد من هذه األمور ال ينبغي عليه االعتامد فشءٌ 

مطلوب يف ، وأنه رضوان اهلل عليهم عىل رضورة اإلسناد... وقد شدد سلفنا الصالح باخلْي

 (11).{ ة اإلسالممَّ ن خصائص أ  الدين، وأنه مِ 

 .واستدل الدكتور إبراهيم العيل بكالم الراسخْي من أهل العلم عىل أمهية اإلسناد ومكانته

  يف صحيحه قال اإلمام مسلم روى: 

 ْبَن الْ  نْ } عَ 
ِ
: ـَعبَْد اهلل بَاَرِك، َيق ول  يِن، »م  ْسنَاد  ِمَن الدي ْسنَاد  َلَقاَل َمْن َشاَء َما َشاءَ اإْلِ  (12){. «َوَلْواَل اإْلِ

 ك إذا كان هذا اخلوض يف أعراض خْي الناس بعد الرسل واألنبياء ؟فام بال  
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فام فائدة اخلوض هبذه الطريقة يف أعراض الصحابة ريض اهلل عنهم، وماذا ستستفيد األمة 

 اإلسالمية من هذا الكالم ؟

هيم أن يسكَت  يسعأال   اهلل أن جيمعه معهم يف الفردوس األعىل من اْلنة ؟ لَّ عَ عنهم لَ  عدنان إبرا

 ينصاع لوصية النبي صىل اهلل عليه وسلم ؟أال 

   الطِباِّناإلمام روى: 

وا »َعْن َثْوَباَن، َعِن النَّبِيي َصىلَّ اهلل  َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: }  وم  إَِذا ذ كَِر أَْصَحايِب َفأَْمِسك  كَِرِت النُّج  ، َوإَِذا ذ 

وا  ، َوإَِذا ذ كَِر اْلَقَدر  َفأَْمِسك  وا  (13){.«َفأَْمِسك 

 (14).بمجموع طرقها والرواية صححها العالمة األلباِّن يف صحيح اْلامع الصغْي

ةٌ  تِْلَك   } :اهلل تعاَل بقول كَ ر  ذكي أ  وَ  مْ  َكَسبَْت  َما َهاـلَ  َخلَْت  َقدْ  أ مَّ  اـَعمَّ  ت ْسأَل ونَ  َواَل  َكَسبْت مْ  َما َوَلك 

 (.134آية سورة البقرة){.  َيْعَمل ونَ  َكان وا 
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 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر اهلل له ولوالديه


