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

فرية قول عمر :أستخلف رجالً مل يُحسن أن يُطلق امرأته !

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 معرض طعنه عىل عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه َّ
أن عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه قال عن ابنه عبد اهلل :أستخلف رجال مل حيسن أن يطلق امرأ ته ؟!!
 واستدل بمـا رواه البالذري قال:
اَّلل
يع ،ثنا األعمش ،عن إبراهيم ،قال :قال عمر ريض َّ
{ ح َّدثني أْحد بن هشام بن َبرام ،ثنا وك ٌ
تعاَل عنه " :لو كان أبو عبيدة بن اْل َّراح ح ًّيا الستخلفته ،فقال رج ٌل :يا أمري الـمؤمنني فأين أنت
اَّلل أردت َبذا القول ،أستخلف رجال مل
اَّلل ما َّ
اَّلل ،و َّ
اَّلل بن عمر؟ فقال عمر :قاتلك َّ
عن عبد َّ
حيسن أن يط ِّلق امرأ ته ؟ }.

()1

وللر ِّد عىل هذه الفرية أقول:
 أوالا :الرواية غري صحيحة:
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أقول أن هذه الرواية ال تصح فسندها مرسل ضعيف.
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاا صحيحاا فقط  ،وجيب أن تنطبق عليه رشوط مخس وهي:
 -1اتصال السند.
 -2عدالة الرواة.
 -3ضبط الرواة.
 -4انتفاء الشذوذ.
 -5انتفاء العلة.

الصحيح :فهو احلديث الـمسند ا َّلذي
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح  {:أ َّما الـحديث َّ
الضابط إَل منتهاه  ،وال يكون شا ًّذا  ،وال مع َّل اال }.
الضابط عن العدل َّ
يتَّصل إسناده بنقل العدل َّ

()2

السند.
والرواية ختالف َّ
الّشط األول وهو اتصال َّ
 علة الرواية :اإلرسال بني عمر بن اخلطاب وإبراهيم النخعي.
 قال اإلمام ابن أيب حاتم:
{ وقال أبو زرعةَّ :
إن إبراهيم دخل عىل عائشة وهو صغري ،ومل يسمع منها شيئاا.
قال أبو زرعة :إبراهيم النخعي عن عمر مرسل وعن عيل مرسل وعن سعد بن أيب وقاص مرسل.
سمعت أيب يقول :إبراهيم النخعي عن عمر مرسل }.

()3

والـمرسل من أقسام احلديث الضعيف:

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية طعن عمر يف ابنه عبد اهلل ]3[ ....

 قال اإلمام مسلم:
الروايات يف أصل قولنا ،وقول أهل العلم باألخبار ليس بح َّجة }.
{ والـمرسل من ِّ

()4

 قال اإلمام ابن أيب حاتم:
الصحاح املتَّصلة،
{ سمعت أيب وأبا زرعة يقوالن :ال حيتب باملراسيل وال تقوم الـح َّجة باألسانيد ِّ
وكذا أقول أنا }.

()5

فإذا كان إبراهيم النخعي أصال مل يسمع من عمر بن اخلطاب الذي عاش سنوات بعد عمر ،فهل
يكون قد سمع من عمر نفسه ؟!
فهذه رواي ٌة مرسلة ،ومعلوم َّ
أن احلديث الـمرسل من أقسام احلديث الضعيف ،فال جيوز لعدنان
إبراهيم أن حيتب بمثل هذه الروايات ليقدح يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
تنبيه:
روى اإلمام أبو بكر اخلالل نفس الرواية وبنفس هذا االنقطاع بني عمر وإبراهيم النخعي.

()6

كذلك رواها عمر بن شبة يف تاريخ املدينة.

()7

 وروى البالذري قال:
يل بن زيد ،عن أيب رافع ،أ َّن عمر بن اخل َّطاب ،كان
{ حدَّثنا ع َّفان بن مسلم ،ثنا ْحَّاد بن سلمة ،أنبأ ع ُّ
مسندا ا إَل ابن عبَّاس ،وكان عنده ابن عمر وسعيد بن زيد ،فقال :اعلموا أ ِّّن مل أقل يف الكاللة شيئاا ،ومل
اَّلل .فقال سعيد بن زيد:
أستخلف بعدي أحداا ،وأن َّه من أدرك وفاِت من سبي العرب فهو ح ٌّر من مال َّ
أما أن َّك لو أرشت برجل من املسلمني ائتمنك النَّاس .فقال عمر :قد رأيت من أصحايب حر اصا سيِّئاا،
اَّلل وهو عنهم راض ،ث َّم قال :لو
الستَّة الَّذين مات رسول َّ
وإ ِّّن جاع ٌل هذا األمر إَل هؤالء الن َّفر ِّ
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أدركني أحد رجلني فجعلت هذا األمر إليه لوثقت به :سالـ ٌم موَل أيب حذيفة ،وأبو عبيدة بن اْل َّراح.
اَّلل
اَّلل ما أردت َّ
اَّلل .و َّ
اَّلل بن عمر؟ فقال له :قاتلك َّ
فقال له رج ٌل :يا أمري املؤمنني ،فأين أنت عن عبد َّ

الرجل املغرية بن شعبة }.
َبا .أستخلف رجال مل حيسن يط ِّلق امرأ ته ؟ قال ع َّفان :يعني ب َّ

()8

جدا ،وخيالف الّشط الثالث.
وهذا إسناد فيه عيل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ا
 قال اإلمام ابن حجر العسقالّن:
ف }.
{ عيل بن زيد بن جدعان ،ضعي ٌ

()9

وعليه فالسندان ضعيفان وال حيتب َبمـا.
 ثانياا :عبد اهلل بن عمر من أعلم الصحابة:
أقولَّ :
أن عبد اهلل بن عمر كان من أعلم وأفقه أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وتعالوا إَل يشء من علم عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عن وعن أبيه:
 روى اإلمام البخاري:
اَّلل عليه وس َّلم قال :إ َّن من الشَّ جر شجر اة ال يسقط ورقها
اَّلل ص َّىل َّ
اَّلل بن عمر أ َّن رسول َّ
{ عن عبد َّ
اَّلل
وهي مثل املسلم ،حدِّثوّن ما هي؟ فوقع النَّاس يف شجر البادية ووقع يف نفِس أ ََّّنا النَّخلة ،قال عبد َّ
اَّلل عليه وس َّلم :هي النَّخلة قال عبد
اَّلل ص َّىل َّ
اَّلل أخِبنا َبا فقال رسول َّ
فاستحييت فقالوا يا رسول َّ

ب إ ََّل من أن يكون َل كذا وكذا }.
اَّلل فحدَّثت أيب بمـا وقع يف نفِس فقال ألن تكون قلتها أح ُّ
َّ

()11

واحد من الصحابة
وهذا يبني لك ما عليه عبد اهلل بن عمر من الفطنة والذكاء والعلم ،فلم ينتبه
ٌ
إلجابة السؤال غريه ريض اهلل عنه ،وترصح أن الرواية أن عمر علم بفطنة وذكاء ابنه عبد اهلل.
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وال يفوتني أن أنبه َّ
أن اإلمام البخاري بوب عىل هذه الرواية بباب {باب الفهم يف العلم }!.
 قال اإلمام الذهبي:
{ قال مال ٌك :كان إمام النَّاس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد اهلل بن عمر ،مكث ستِّني سن اة يفتي النَّاس }.

()11

عيل بن أيب طالب كان إمام هدى ،فلقد أراد أن يوَل ابن عمر عىل أهل الشام.
وإذا كان عدنان يرى أن َّ

 قال اإلمام الذهبي:
الرْحن! إنَّك
عيل ،فقال :يا أبا عبد َّ
{ ابن عيينة :عن عمر بن نافع ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،قال :بعث إ ََّل ٌّ
رج ٌل مطا ٌع يف أهل َّ
الشام ،فِس فقد أ َّمرتك عليهم.
اَّلل عليه وس َّلم وصحبتي إ َّياه ،إالَّ ما أعفيتني.
فقلت :أذكِّرك اهلل ،وقرابتي من رسول اهلل ص َّىل َّ
يل ،فاستعنت عليه بحفصة ،فأبى ،فخرجت لي ا
ال إَل مكَّة ،فقيل له :إنَّه قد خرج إَل الشَّ ام.
فأبى ع ٌّ
فبعث يف أثري ،فجعل ا َّلرجل يأِت املربد ،فيخطم بعريه بعَممته ليدركني.
قال :فأرسلت حفصة :إنَّه مل خيرج إَل َّ
الشام ،إنََّم خرج إَل مكَّة ،فسكن }.

()12

ولقد حذرنا النبي صىل اهلل عليه وسلم من اخلوض يف أعراض أصحابه وأمرنا باإلمساك عنهم.

 روى اإلمام الطِباّن:
{ عن ثوبان ،عن النَّب ِّي ص َّىل اهلل عليه وسلَّم قال« :إذا ذكر أصحايب فأمسكوا  ،وإذا ذكرت النُّجوم
فأمسكوا ،وإذا ذكر القدر فأمسكوا »}.

()13

فمن امتثل أمر نبيه أفلح ،ومن تن َّكبه ض َّل سعيه يف الدنيا واآلخرة.
يم } سورة النور .63
{ فليحذر الَّذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتن ٌة أو يصيبهم عذ ٌ
اب أل ٌ
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( )5املراسيل لإلمام عبد الرْحن ابن أيب حاتم ص ،7ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شكر اهلل بن نعمة اهلل جوقاّن.
السن َّة لإلمام أيب بكر َّ
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تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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