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

فرية قول ابن عمر :واهًا لريح فالنة !

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 بن اخلطاب ريض اهلل عنه أ َّن ابن عمر
اها لريح فالنة" ؟!!
أعتق جارية وأعطاها لنافع ثم إذا رأى ولد هذه اجلارية اعتنقه وقال "و ً
مستخدما لغة اجلسد يف أسوء معانيها لتصوير ابن عمر يف صورة العاشق الوهلان!.
وبالغ عدنان
ً
 واستدل بمـا رواه اإلمام ابن سعد قال:
{ أخَبنا ُم َّمد بن يزيد بن خني ٍ
س ،قال :سمعت عبد العزيز بن أيب ر َّوادٍ ،قال :أخَبِن ناف ٌع :أ َّن
اَّلل بن عمر كانت له جاري ٌة ،فل َّمـا اشت َّد عجبه ِبا أعتقها ،وز َّوجها مو ًل له " ،قال ُم َّمد بن
عبد َّ
اَّلل بن عمر يأخذ
الما ،قال ناف ٌع :فلقد رأيت عبد َّ
يزيد :قال بعض النَّاس :هو ناف ٌع ،فولدت غ ً
اها لريح فالنة " ،يعني اجلارية ا َّلتي أعتق؟ }.
الصب َّي فيقبِّله ،ث َّم يقول " :و ً
ذلك َّ

()1

وللر ِّد عىل هذه الفرية أقول:

http://www.youtube.com/antishubohat
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 أوالً :الرواية غري صحيحة:
أقول أن هذه الرواية ال تصح ،فسندها ضعيف.
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً 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 إل منتهاه  ،وال يكون شاذا  ،وال مع َّل ًال }.
الضابط عن العدل َّ
يتَّصل إسناده بنقل العدل َّ

()2

 علل الرواية:
العلة األول :عبد العزيز بن أيب ر َّوادٍ.
 قال اإلمام ابن حجر العسقالِن:
{ صد ٌ
وق عاب ٌد ر َّبمـا وهم ورمي باإلرجاء }.

()3

 قال اإلمام ابن حبَّان:
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ها
{ روى عن نافع أشياء ال يشك من احلديث صناعته إذا سمعها أ َّّنا موضوع ٌة ،كان ي ِّدث ِبا تو ً
تعمدا  ،ومن ح َّدث عىل احلسبان وروى عىل التوهم حتى كثر ذلك منه سقط االحتجاج به.
ال
ً
وإن كان فاض ًال يف نفسه  ...قال أبو حاتم :روى عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة
موضوعة ال يل ذكرها إال عىل سبيل االعتبار }.

()4

تنبيه:
روى اإلمام البخاري يف صحيحه لعبد العزيز متابع ًة وليس عىل سبيل االحتجاج به.
وقد ترك اإلمام سفيان الثوري صالة اجلنازة عليه لبدعته وقوله يف اإلرجاء.
العلة الثانيةُ :ممد بن يزيد بن خنيس.
 قال اإلمام ابن حجر العسقالِن:
{ مقبول }.

()5

وهذا يعني أنه يصلح يف املتابعات وليس يف االحتجاج به.
وشيخنا األلباِن يف سلسلته الضعيفة كان يتحدث عن حديث موضوع وكان له متابعة من طريق
ُممد بن يزيد بن خنيس فوصف متابعة ابن خنيس أّنا متابعة واهية.
األلباِن:
 قال الشيخ
ي
{ ثم إن الراوي عنه ابن خنيس ؛ قال احلافظ ":مقبول"  ،قلت :فمثل هذه املتابعة الواهية ال تعطي
احلديث شيئاً من القوة وال ترجه عن كونه موضوعاً }.

()6

 ثانياً :ابن عمر من أورع الصحابة وأتقاهم:
أقول َّ
أن عبد اهلل بن عمر كان من أورع وأتقى أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وتعالوا إل يشء من ورع وتقوى عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه وعن أبيه:
http://www.youtube.com/antishubohat
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عبد اهلل بن عمر أحد الذين أخَبنا اهلل تبارك وتعال يف كتابه العزيز أنه ريض عنهم.
 قال اإلمام الذهبي:
ري ،ث َّم هاجر مع أبيه َل يتلم  ...وهو ِمَّن بايع َتت َّ
الشجرة }.
{ أسلم وهو صغ ٌ

()7

 قال اإلمام الذهبي:
{ قال إبرا هيم :قال ابن مسعودٍ :إ َّن من أملك شباب قري ٍ
الدنيا عبد اهلل بن عمر .
ش لنفسه عن ي
ٍ
اب هو
ابن عون :عن إبراهيم ،عن األسود ،عن عبد اهلل :لقد رأيتنا ونحن متوافرون ،وما فينا ش ٌّ
أملك لنفسه من ابن عمر.
وقال ابن الـمسيِّب :لو شهدت ألح ٍد أنَّه من أهل اجلن َّة ،لشهدت البن عمر .رواه :ثقتان ،عنه.
وقال قتادة :سمعت ابن الـمسيِّب يقول :كان ابن عمر يوم مات خري من بقي.
وعن طاوو ٍ
س :ما رأيت أورع من ابن عمر }.

()8

وهذا يب ِّّي لك ما كان عليه عبد اهلل بن عمر من ورع وتقوى وتعفف وجترد هلل رب العاملّي.
 ثالثاً :عدنان إبراهيم والصحابة:
ما الذي يريده عدنان إبراهيم من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟
ما فائدة طعنه يف صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟
ما اخلري الذي سيعود عىل األمة اإلسالمية من وراء هذا الطعن والغمز واللمز يف الصحابة ؟
كم من شاب مسلم بعيد عن طاعة اهلل سيهتدي بمثل هذا الكالم الساقط؟
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كم من شاب عا ٍ
ص هلل تبارك وتعال سيتوب بسبب كالمك هذا ؟
وكم من ملحد سيؤمن باهلل واإلسالم بعد كالمك هذا ؟
ٍ
ٍ
ٍ
وضعيفة بّي الناس للقدح يف أرشف اخللق بعد الرسل واألنبياء ؟
مكذوبة
روايات
ما فائدة ب ِّث
ٍ
عاقل ً
ما هذا الـخطل الذي ال يقبله ٌ
فضال عن عاَل ٍ
وباحث ؟؟
الرجال الذي يفعل
ث َّم من الذي قال أ َّن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام كان من هذا النوع من ِّ
فعلة كهذه من أجل امرأة ؟
خذ يا عدنان لتعرف هل كان ابن عمر ول ًعا بالنساء كام تصوره أم ال !!
 قال اإلمام الذهبي:
اَّلل عليه وس َّلم :لو تركنا هذا الباب للن ِّساء).
{وقال ناف ٌع :عن ابن عمر :قال رسول اهلل ص َّىل َّ
قال ناف ٌع :فلم يدخل منه ابن عمر حتَّى مات }.

()9

اهلل أكَب اهلل أكَب !! هذا هو العابد الزاهد املتبع مقتفي األثر الرشيف ريض اهلل عنه وعن أبيه.
وانظر أهيا القارئ الكريم إل االتباع املحمود العجيب لكالم الرسول صىل اهلل عليه وسلم !
والعجيب أن عدنان أثناء عرض هذه الروايات الباطلة يقول أن عبد اهلل بن عمر كان تقيًا !!
َّ
وكأن ا بن عمر كان مغر ًما باملرأة!.
عدنان حينام قال كلمة واها لريح فالنة أمسك كتابا وحضنه
ث َّم ملاذا يضع عدنان هذه التحابيش املنفرة عىل الرواية من كيسه ،وملاذا يستخدم لغة اجلسد هذا
االستخدام الفاحش؟ وملصلحة من يتم الكالم عن صحايب جليل ِبذه الطريقة املبتذلة ؟؟
http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية قول بن عمر وا ًها لريح فالنة ]6[ ....

ولغة اجلسد هذه نعرفها ونعرف إل ماذا يريد عدنان إبراهيم أن يوجه قلوب الناس وعقوهلم.
صحيحا:
 رابعاً :ليس كل ما يف الكتب
ً
السنة أو السرية أو حتى التفسري صحيحاً ،ألن علامءنا
أقول :ليس ك يل ما يف كتب التاريخ أو ي
خريا كانوا هيتمون بجمع الروايات وتدوينها يف الكتب حتى ال يضيع يشء منها.
جزا هم اهلل عنا ً
واحد من علامء التاريخ عىل اإلطالق َّ
أن ك َّل ما يف كتابه صحيح .واألصل هو اإلسناد.
وَل يقل
ٌ
 يقول الدكتور إبراهيم العيل:
{ اإلسناد البد منه يف ك ِّل أمر من أمور الدين ،وعليه االعتامد يف األحاديث النبوية ويف األحكام
الرشعية ويف املناقب والفضائل واملغازي والسري وغري ذلك من أمور الدين املتّي والرشع املبّي،
فيشء من هذه األمور ال ينبغي عليه االعتامد ماَل يتأكد باإلسناد ،السيام بعد القرون املشهود هلا
ٌ
باخلري ...وقد شدد سلفنا الصالح رضوان اهلل عليهم عىل رضورة اإلسناد ،وأنه مطلوب يف
الدين ،وأنه من خصائص أ َّمة اإلسالم }.

()11

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

()11

ححها العالمة األلباِن يف صحيح اجلامع الصغري بمجموع طرقها)12(.
والرواية ص َّ

وأخريا ً أذ ِّكرك بقول اهلل تعال:
http://www.youtube.com/antishubohat
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{ تلك أ َّم ٌة قد خلت لـها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون ع َّمـا كانوا يعملون }(.سورة البقرة آية.)134

 مراجع البحـث:
( )1الطبقات الكَبى لإلمام ُممد بن سعد ج 4ص ،156ط مكتبة اخلانجي  -القاهرة ،ت :د عيل ُممد عمر.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ، 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا ،ت :نور الدين عنرت.
( )3تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالِن ص 298ت ،4196ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :عادل مرشد.
( )4املجروحّي من املحدثّي لإلمام ابن حبان ج 2ص ،119ط دار الصميعي  -الرياض ،ت :الشيخ محدي عبد املجيد السلفي.
( )5تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالِن ص 447ت ،6396ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :عادل مرشد.
( )6سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة للشيخ ُممد نارص الدين األلباِن ج 7ص ،322ط دار املعارف  -الرياض.
( )7سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،214ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )8سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،212ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )9سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،213ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :شعيب األرنؤوط.
( )11صحيح السرية النبوية للدكتور إبراهيم العيل ص ،12طبعة دار النفائس  -األردن.
( )11املعجم الكبري لإلمام سليامن بن أمحد الطَباِن ج 2ص ، 96ط مكتبة بن تيمية  -القاهرة ،ت :محدي عبد املجيد السلفي.
( )12صحيح اجلامع الصغري للشيخ ُممد نارص الدين األلباِن ص 155ح ، 545ط املكتب اإلسالمي  -بريوت.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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