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

شبهة دعاء عثمان بن عفان على طلحة بسفك دمه !

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 دعا عىل طلحة بن عبيد أن يُسفك َد ُم ُه ,وأهنام كانا يف خالف
شديد!!.
 واستدل بام رواه الطربي قال:
ْس ب ِن سعِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدَ ,ق َالَ :و َح َّد َثنِي َعبْ ُد ا ََّّلل ِ ْب ُن
يم ْب ُن َساِل ٍَ ,ع ْن َأبِيهَ ,ع ْن ُب ْ ِ ْ َ
{ َق َال ُُم ََّم ٌدَ :و َح َّد َثني إ ِ ْب َراه ُ
ت َع َىل ُعثْمـ َ ِ
َع َّيا ِ
ت ِعن َْد ُه َسا َع ًةَ ,ف َق َالَ :يابْ َن
اَّلل َعنْ ُهَ ,ف َت َح َّد ْث ُ
ش ْب ِن َأ ِيب َربِي َع َةَ ,ق َالَ :د َخلْ ُ
َ
ِض َّ ُ
ان َر َ
ِ
ِ
ِ
َالم َم ْن َع َىل َب ِ
َع َّيا ٍ
َالما ِمنْ ُه ْمَ ,م ْن َي ُق ُ
اب ُعثْ َمـ َ
ولَ :ما
ان ,فَ َسم ْعنَا ك ً
ش َت َع َالَ ,فأَ َخ َذ ب ِ َيديَ ,فأَ ْس َم َعني ك َ
اجعَ .فبينَا َأنَا و ُهو واقِ َف ِ
َتنْ َتظِ ُرو َن ب ِ ِه؟ َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ان ,إ ِ ْذ َم َّر طَ ْل َح ُة ْب ُن ُع َبيْ ِد
َ َ َ
ول :ا ْنظُ ُروا َع َسى َأ ْن ُي َر ِ َ َ ْ
فَ ,ف َق َالَ :أين ابن ُع َدي ٍ ِ
اء ُه ْاب ُن ُع َد ْي ٍ
َش ٍءُ ,ث َّم
اَّللَِ ,ف َوقَ َ
سَ ,فن َ
ْ َ ْ ُ ْ
َّ
س؟ فَق َيلَ :ها ُه َو َذاَ .ق َالَ :ف َج َ
َاجا ُه ب ِ َ ْ
ِ
َر َج َع ْاب ُن ُع َديْ ٍ
الر ُج ِلَ ,وال ََي ُْر ُج ِم ْن ِعن ِْدهِ,
َتكُوا أَ َح ًدا َي ْد ُخ ُل َع َىل َه َذا َّ
سَ ,ف َق َال ألَ ْص َحابِه :ال َت َ ْ
ِ
ِ
اَّللُِ ,ث َّم َق َال ُعثْ َمـ ُ
َق َال :فَ َق َال ِِل ُعثْ َمـ ُ
ان :اللَّ ُه َّم اك ِْفنِي َط ْل َح َة ْب َن ُع َبيْ ِد
انَ :ه َذا َما َأ َم َر بِه َطلْ َح ُة ْب ُن ُع َب ْيد َّ
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ِ
اَّللَِ ,فإِ َّن ُه ََح ََل َع ََّ
اَّلل ِ إ ِ يِّن أل َ ْر ُجو َأ ْن َيكُو َن ِمنْ َها ِص ْف ًراَ ,و َأ ْن يُ ْس َف َك َد ُم ُه ,إ ِ َّن ُه
َل َه ُؤالء َوأَ َّلبَ ُه ْمَ ,و َّ
َّ
ئ مسل ِ ٍم إِال ِيف إِح َدى َث ٍ
ِ
اَّلل ِ َي ُق ُ
ا ْنتَ َه َك ِمن يي َما ال ََيِ ُّل َل ُهَ .س ِم ْع ُت َر ُس َ
الث:
ْ
ول َّ
ول " :ال ََي ُّل َد ُم ْام ِر ٍ ُ ْ
ِِ
ِِ
ُي َج ُم ,أَ ْو َر ُج ٍل َقتَ َل َن ْف ًسا ب ِ َغ ْ ِ
ُي َن ْف ٍ
س ",
َر ُج ٍل َك َف َر َب ْع َد إ ِ ْسالمه َفيُ ْقتَ ُل ,أَ ْو َر ُج ٍل َز َنى َب ْع َد إ ِ ْح َصانه َف ُ ْ
ِ
ت َأ ْن أَ ْخ ُر َج فَ َمنَ ُع ِ
انَ ,ق َال ْاب ُن َعيَّ ٍ
يم أُ ْقتَ ُل؟ قَ َالُ :ث َّم َر َج َع ُعثْ َمـ ُ
وِّنَ ,حتَّى َم َّر بِنَا ُُم ََّم ُد ْب ُن
اشَ :فأَ َر ْد ُ
َفف َ
خلُّ ِ
َأ ِيب َبك ٍْرَ ,ف َق َالَ :خلُّو ُه َف َ
وِّن }.

()1

وللر يد عىل هذه الفرية أقول:
 أوالً :الرواية غُي صحيحة:
فسن ُدها فيه ٍ
راو َك َّذاب.
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.
ِ
احلَ ِد ُ
احلَ ِد ُ
يحَ :ف ُه َو ْ
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح َ {:أ َّما ْ
يث ا ْلـ ُم ْسن َُد ا ّل ِذي
الصح ُ
يث ّ
الضاب ِ ِ
الضاب ِ ِ
ط إ ِ ََل ُمنْتَ َها ُه َ ,و َال َيكُو ُن َشا َّذاً َ ,وال ُم َع َّلالً}.
ط َع ِن ا ْل َع ْد ِل ّ
َيتَّ ِص ُل إ ِ ْسن َا ُد ُه بِن َ ْق ِل ا ْل َع ْد ِل ّ

()2

ُ
السند و َعدال ُة الرواة.
والرواية ختالف الرشط األول والثاِّن من رشوط ِص َّح ِة الرواية ومها
اتصال َّ
http://www.youtube.com/antishubohat
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 علل الرواية:
 العلة األوَلُ :ممد بن عمر الواقدي.
كذاب كام قال ُ
وهو رجل َّ
أهل ا ْل ِع ْل ِم باحلديث.
 قال اإلمام شمس الدين الذهبي:
{ ُممد بن عمر بن واقد األسلمي موالهم الواقدي .
 قال أَحد بن حنبل :هو َّ
كذاب يقلب األحاديث.
 وقال ابن معني :ليس بثقة.
ب َح ِديثُه.
 وقال مرة :ال ُي ْكتَ ُ
 وقال البخاري وأبو حاتم :مَتوك.
 وقال أبو حاتم أيضا والنسائي :يضع احلديث }.

()3

 العلة الثانية :االنقطاع.
فاإلمام الطربي ِل يسمع الرواية من الواقدي ألنه ِل يدركه ,وهذا يسمى انقطا ًعا ,واالنقطاع يف
السند علة متنعنا من قبوله.
فالواقدي ُمتَ َّ
وّف سنة  202من اهلجرة ,واإلمام الطربي مولود سنة  222من اهلجرة.
فهاتان علتان متنعنا ُّ
كل ِع َّل ٍة منهام من قبول هذه الرواية.
الع َّلتَ ِ
فكيف وقد اجتمعت ِ
ان يف ِر َواي ٍة واحدة ؟
 ثانياًُ :ح ْكم املحققني عىل الرواية:
لقد َح َك َم علام ُء التحقيق بضعف هذه الرواية يف كتبهم طبقاً لقواعد علم احلديث الرشيف.
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 قال ُمققو تاريخ الطربي:
{ اإلسناد إَل الواقدي منقطع ,والواقدي مَتوك احلديث }.

()2

فكام ترى عزيزي القارئ أن ُمققي تاريخ الطربي َيكمون عىل الرواية بالضعف ,فعىل أي يشء
اعتمد عدنان إبراهيم ليبث يف تالميذه رواية كهذه ؟؟
 ثالثاً :ملاذا توجد مثل هذه الروايات يف كتبنا :؟
البعض عن سبب وجود مثل هذه الروايات ,ويقول أنه طاملا أن هذه الروايات موجودة
يتساءل
ُ
يف كتبكم فهي ُح َّج ٌة عليكم!.
وللرد عىل هذا أقول :أن علامء أهل السنة واجلامعة حينام صنفوا كتبهم ,صنفوها بمناهج خمتلفة
من حيث الصحة والضعف.
فبعض العلامء اشَتط الصحة يف كتابه كاإلمامني اجلليلني البخاري ومسلم يف صحيحهام.
و ُج ُّل العلامء ِل يشَتطوا الصحة ً
أصال؛ وهذا طب ًعا بالنسبة لكتب السنة واحلديث.
أما كتب التاريخ فلم يشَتط العلامء فيها الصحة مطل ًقا وإنام مجعوا ما قدر اهلل هلم أن جيمعوا من
التاريخ ورواياته.
ُخ ْذ ً
مثاال عىل ذلك:
 قال اإلمام الطربي:
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ض ا ْلـم ِ
نيِِ ,مَّا يَ ْستَن ِْك ُر ُه قَ ِ
{ َف َمـا َي ُك ْن ِيف كِتَ ِايب َه َذا ِم ْن َخ َ ٍ
ار ُئ ُهَ ,أ ْو يَ ْستَشْ ن ِ ُع ُه
ـاض َ
رب َذك َْر َنا ُه َع ْن َب ْع ِ َ
ِ
ِ
ِ
س ِ
ت َذل ِ َك ِم ْن
ام ُع ُه ِم ْن أَ ْج ِل َأن َّ ُه َِل ْ َي ْع ِر ْ
ـح ِقي َق ِة ,فَ ْليَ ْع َل ْم َأنَّ ُه َِل ْ ُي ْؤ َ
الص َّحة َو َال َم ْعنَى يف ا ْل َ
ف َل ُه َو ْجهاً يف ي
َ
ض َناقِلِ ِ
قِبَلِنَاَ ,وإ ِ َّن َمـا ُأت ِ َى ِم ْن َقبَ ِل َب ْع ِ
يه إ ِ َل ْين َاَ ,وإ ِ َّنا إ ِ َّنمـَا أَ َّد ْين َا َذل ِ َك َع َىل َن ْح ِو َما ُأ يد َي إ ِ َل ْينَا }.

()5

فاإلمام الطربي َيربنا أننا قد نجد روايات يستنكرها القارئ ويستشنعها السامع ,فيخربنا اإلمام
الطربي أن ذلك ليس منه وإنام هو جمرد ناقل أمني لكل ما كان ُيروى من أخبار وأحداث.
 رابعاً :فامذا علينا أن نفعل:
 يقول الدكتور إبراهيم العَل:
{ اإلسنا ُد البد منه يف ُك يل أمر من أمور الدين ,وعليه االعتام ُد يف األحاديث النبوية ويف األحكام
الرشعية ويف املناقب والفضائل واملغازي والسُي وغُي ذلك من أمور الدين املتني والرشع املبني,
فَشء من هذه األمور ال ينبغي عليه االعتامد ماِل يتأكد باإلسناد ,السيام بعد القرون املشهود هلا
ٌ
باخلُي ...وقد شدد سلفنا الصالح رضوان اهلل عليهم عىل رضورة اإلسناد ,وأنه مطلوب يف
الدين ,وأنه ِمن خصائص ُأ َّمة اإلسالم }.

()6

واستدل الدكتور إبراهيم العَل بكالم الراسخني من أهل العلم عىل أمهية اإلسناد ومكانته.
 روى اإلمام مسلم يف صحيحه قال:
ينَ ,و َل ْو َال ْ ِ
ولِ ْ « :
الد ِ
{ َع ْن َع ْب َد اهلل ِ ْب َن ا ْلـ ُم َب َار ِكَ ,ي ُق ُ
اء» }.
اإل ْسن َا ُد ِم َن ي
اء َما َش َ
اإل ْسن َا ُد َل َق َال َم ْن شَ َ

()2

 خامساً :حتذير النبي من اخلوض يف الصحابة:
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سواء كانوا مسلمني أم ال.
لقد حذرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من اخلوض يف األعراض
ً
 روى اإلمام أَحد:
ِ
ِ ِ
ِ
اهلل
{ عن ابن عمر قال النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ... « :و َم ْن َق َال :يف ُم ْؤم ٍن َما َليْ َس فيه َأ ْس َكن َ ُه ُ
اخلَبَ ِ
ال َحتَّى ََي ُْر َج ِِمَّا َق َ
َر ْد َغ َة ْ
ال » })8(.
ور ْد َغة اخلَبالِ :عصارة أهل النار
َ
فام بالك إذا كان هذا اخلوض يف أعراض خُي الناس بعد الرسل واألنبياء ؟
 روى اإلمام الطرباِّن:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وم
اهلل َع َليْه َو َسلَّ َم َق َال« :إ ِ َذا ُذك َر أَ ْص َح ِايب َفأَ ْمسكُوا َ ,وإ ِ َذا ُذك َرت الن ُُّج ُ
{ َع ْن َث ْو َبا َنَ ,ع ِن النَّب ِ يي َص َّىل ُ
ِ
د ُر َفأَ ْمسكُوا »})9(.
َفأَ ْم ِسكُواَ ,وإ ِ َذا ُذك ِ َر ا ْل َق َ
والرواية صححها العالمة األلباِّن يف صحيح اجلامع الصغُي بمجموع طرقها)10(.

 سادساً :ماذا يريد د/عدنان إبراهيم:
أتساءل ماذا يريد الدكتور عدنان من إثارة هذه الروايات الباطلة التي توغر صدور الناس عىل
أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟ أال َي َس ُع َك السكوت عنهم كام َو ِس َع َم ْن قَ ْبلَ َك ؟
ما فائدة خوضك يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وكالمك فيهم باحلق والباطل ؟
كثُيا ما أسمع عدنان إبراهيم َيتج بكالم اإلمام أَحد بن حنبل واإلمام الشافعي وغُيمها من
ً
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ِ
هؤالء األكابر عقيدهتم واضحة يف الصحابة رِض
فقلت يف نفيس؛ ُك ُّل
األئمة األكابر يف حديثه,
ُ
اهلل عنهم .وهي الَتِض عليهم واإلمساك عام بدر منهمَّ ,
وأن اجتهادهم الصحيح مأجور
وخطأهم مغفور.
اإلمام أبو بكر َّ
اخلالل قال:
 روى
ُ
حرضت
كنت أو
ُ
{ أخربِّن ُممد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم احلريب قال ُ
سمعت أبا عبدالله وسأله ٌ
أكلت
رجل :يا أبا عبداللهِ ,ل خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربمـا
أو
ُ
ُ
مبادرا :ال ْ
تأكل معه }.
معه ,فقال أبو عبد اهلل
ً

()11

وإسناده صحيح كام قال ُمقق الكتاب.
فها هو اإلمام أَحد بن حنبل يمنع السائل من األكل مع من ينتقص سيدنا معاوية.
قبيحا ؟؟
شتام ً
فامذا كان سيقول اإلمام أَحد َع َّم ْن يسب معاوية سبًا رصَيًا ,ويشتمه ً
سب الصحابة رِض اهلل عنهم حتى ال يبوء بقول
أرجو أن يرعوي الدكتور عدنان و َي ُك َّ
ف عن ي
ب َأ ْص َح ِايب فَ َع َليْ ِه َل ْعنَ ُة اهلل ِ َوا ْمل ََالئِك َِةَ ,والنَّا ِ
ني }.
س أَ ْمجَعِ َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم { َم ْن َس َّ

()12

ُ
األلباِّن يف السلسلة الصحيحة.
الشيخ
واحلديث َح َّسنَه
ُّ

()13

وتلك فتن َع َص َم اهلل منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا ,وأذكرك بقول اهلل تعاَل { تِلْ َك ُأ َّم ٌة َق ْد
ون َع َّام كَانُوا َي ْع َملُ َ
َخلَ ْت َهلَا َما ك ََسبَ ْت َو َلك ُْم َما ك ََس ْبتُ ْم َو َال ُت ْسأَ ُل َ
ون }( .سورة البقرة آية.)132
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مكافـح الشبهات – شبهة دعاء عثامن بن عفان عىل طلحة بن عبيد اهلل ]8[ ....

 مراجع البحـث:
( )1تاريخ الرسل وامللوك لإلمام ُممد بن جرير الطربي ج 2ص , 328ط دار املعارف  -القاهرة ,تُ :ممد أبو الفضل إبراهيم.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص , 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ,دار الفكر  -سوريا  ,ت :نور الدين عنَت.
( )3ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 6ص , 223ط دار الكتب العلمية  -بُيوت.
( )2ضعيف تاريخ الطربي ج 8ص , 522ط دار بن كثُي  -دمشق .للشيخني ُممد بن طاهر الربزنجي وُممد صبحي حسن حالق.
( )5تاريخ الرسل وامللوك لإلمام ُممد بن جرير الطربي ج 1ص , 158ط دار املعارف  -مرص ,تُ :ممد أبو الفضل إبراهيم.
( )6صحيح السُية النبوية للدكتور إبراهيم العَل ص ,12طبعة دار النفائس  -األردن.
( )2مقدمة صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج ص , 8ط دار طيبة  -الرياض ,ت :نظر ُممد الفاريايب.
(ُ )8مسند اإلمام أَحد بن حنبل ج 9ص 283ط مؤسسة الرسالة  -بُيوت ,ت :الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )9املعجم الكبُي لإلمام سليامن بن أَحد الطرباِّن ج 2ص , 96ط مكتبة بن تيمية  -القاهرة ,تَ :حدي عبد املجيد السلفي.
( )10صحيح اجلامع الصغُي للشيخ ُممد نارص الدين األلباِّن ص 155ح , 525ط املكتب اإلسالمي  -بُيوت.
السنة لإلمام أيب بكر َّ
اخلالل ج 2ص 228ط دار الراية  -الرياض ,ت :د/عطية الزهراِّن .وسند الرواية صحيح.
( )11كتاب ُ
( )12املعجم الكبُي لإلمام سليامن بن أَحد الطرباِّن ج 12ص 122ط مكتبة بن تيمية  -القاهرة ,تَ :حدي عبد املجيد السلفي.
( )13سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ ُممد نارص الدين األلباِّن ج 5ص 226ط مكتبة املعارف  -الرياض.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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