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قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب د /عدنان إبراهيم حول الصحابة الكرام

شبهة قول بن سيرين :لم يكن أحد أشد على عثمان من طلحة!

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 رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم.
ادعى الدكتور عدنان إبراهيم أن اإلمام حممد بن سريين التابعي اجلليل قال أنه مل يكن أحد من
أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم أشد عىل عثامن بن عفان من طلحة بن عبيد اهلل!!.
واستدل بام رواه البالذري قال:
{ اْلدائني عن أِب جزي عن أيوب وابن عون عن ابن سريين قال :مل يكن أحد من أصحاب النب ّي
صىل اَّلل عليه وسلم أشد عىل عثمـان من طلحة }.

()1

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوالا :الرواية غري صحيحة:
جدا بل اّتمه علامء اجلر والتعديل بالكذب.
فالسند فيه رجل ضعيف ا
واْلسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاا صحيحاا فقط  ،وجيب أن تنطبق عليه رشوط مخس وهي:
http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com
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اتصال السند.



عدالة الرواة.



ضبط الرواة.



انتفاء الشذوذ.



انتفاء العلة.

الصحيح :فهو الـحديث الـمسند الذي
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصال  { :أما الـحديث ّ
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إَل منتهاه  ،وال يكون شاذا  ،وال معل اال }.

()2

 علة الرواية :أبو جزي نرص بن طريف.كذاب مرتوك احلديث.
 قال اإلمام ابن اجلوزي:
ِل برصي يروي عن قتادة.
{ نرص بن طريف أبو جزي القصاب الباه ّ
قال يزيد بن هارون :تاب يف مرضه من أحاديث ادعاها لعمرو بن دينار فلمـا استقل عاودها.
وقال أْحد :ال يكتب حديثه.
وقال حييى :من اْلعروفني بالكذب ووضع الـحديث وقال :مر اة :ليس حديثه بَشء.
وقال عمرو بن عِل :أمجع أهل العلم باحلديث أنه ال يروى عن مجاعة ،أحدهم نرص بن طريف.
وقال السعدي :ذاهب الـحديث.

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com
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وقال النسائي والرازي والدارقطني :مرتوك.
وقال ابن حبان :ال جيوز االحتجاج به }.

()3

 ثانياا :الرواية ختالف الصحيح:
السرية الصحيحة والتاريخ الصحيح ينفي عن الصحابة ريض اهلل عنهم مثل هذه األفعال التي
حياول عدنان إبراهيم أن يلصقها بالصحابة.
فطلحة بن عبيد اهلل كان يعلم أن عثمـان بن عفان شهيد ومن أهل اجلنة.
 روى اإلمام مسلم:
{ عن أنس بن مالك ريض اَّلل عنه :أن النبي صىل اَّلل عليه وسلم صعد أح ادا ،وأبو بكر وعمر
وعثمـان فرجف ِبم فقال اثبت أحد فإنمـا عليك نب ٌّي وص ِّديق وشهيدان }.

()4

فهذا احلديث يدل عىل أن عثامن ريض اهلل عنه شهيد.
كام كان عثمـان يعلم أن طلحة بن عبيد هلل شهيد ومن أهل اجلنة.
{ عن الزبري ،قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول يومئذ " :أوجب طلحة " حني
صنع برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما صنع ،يعني حني برك له طلحة فصعد رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم عىل ظهره }.

()5

ومعنى أوجب طلحة أي :أوجب اجلنة ووجبت له اجلنة ريض اهلل عنه.

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com
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ومن الطريف أين كلمـا سمعت عدنان إبراهيم يتكلم عن رواية أجدها إما مكذوبة أو ضعيفة !!
وحتى الصحيح من الروايات التي ينقلها ْلشاهديه يلوي أعناقها وحيملها عىل أسوء اْلحامل طاملا
عِل بن أِب طالب أو فاطمة أو احلسن أو احلسني ريض اهلل عنهم أمجعني.
أهنا ال تتحدث عن ِّ
فام فائدة اإلتيان بالروايات الضعيفة واْلكذوبة للقد يف الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم؟

 مراجع البحـث:
( )1أنساب األرشاف لإلمام أْحد بن حييى البالذري ج 6ص ، 201ط دار الفكر  -بريوت ،ت :د/سهيل زكار ،د/رياض زركِل
( )2علوم احلديث لإلمام أِب عمرو بن الصال ص ، 11ط دار الفكر اْلعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت.
( )3الضعفاء واْلرتوكني لإلمام أِب الفرج بن اجلوزي ج 3ص 151ط دار الكتب العلمية  -بريوت ،ت :عبد اهلل القايض.
( )4صحيح البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ص ، 3665 104ط دار بن كثري  -بريوت.
( )5مسند اإلمام أْحد بن حنبل ج 3ص ، 333ط الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

