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قناة مكافح الشبهات  .أبو عمر الباحث
نسف شبهات عدنان إبراهيم حول الصحابي بُسْر بن أبي أرطأة

فرية قتل بُسْر بن أبي أرطأة لطفلني وبيع املسلمات سبايا !
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل افرتاءات عدنان إبراهيم حول الصحابة ريض اهلل عنهم.
قال عدنان إبراهيم يف مقطع فيديو له منشور عىل موقع اليوتيوب:
[ ماذا فعل برس بن أرطأة ,اقرأوا يف التاريخ؛ كيف ذبح ابني عبيد اهلل بن عباس ؟
أوالد صغار دون العارشة ,ذبحهام بالسكني أمام أمهام ,فذهب عقلها ووسوستُ .جن َّْت املرأة!.
إيش اإلجرام هذا ! برس بن أرطأة الصحايب هذا؛ الذي قال فيه الدارقطني له صحبة وليس له
استقامة .منحرف قال :إنسان منحرف هذا ,برس هذا أول من سبى النساء املسلامت !!
عيل .سبى املسلامت وبعن يف
عيل .يف البالد التي كان والؤها لإلمام ٍّ
ألهنن كن يف معسكر ٍّ
األسواق كإماء عىل حجم سوقهن ! ختيل مسلمة مؤمنة يف سوق النخاسة وتكشف عن ساقها !
الرشيفة املصونة فتباع عىل عظم ساقها .عىل حسب الساق؛ غليظة أو نحيفة .ألن العرب حتب
الساق الغليظة ألهنا حتمل السمن واللحم .واحد يقول يل :هل هذا تاريخ ؟ نعلم هذا جزء من
تاريخ الذين ُيس َّمون بالصحابة ! وهذا يف زمن م ْن ؟ معاوية ! هذا يف خالفة معاوية ! ..نعم نعم.
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بيع املسلامت ,اقرأوا التاريخ .أنا أدعو إخواين :أي إنسان يتفاجأ بكالمي ويقول هذا اإلنسان
غريب يقرأ التاريخ ..أقول له باهلل؛ قف عىل نفسك واصرب عليها وال تبهت .اقرأ قبل أن تتكلم
ال تتكلم بغري علم أو بحث ! اقرأ ْ و ْ
ب ] .انتهى كالمه بترصف يسري جدا.
ابحث ونق ْ
قلت :طريقة عدنان إبراهيم وهو يتكلم ويطلب من املشاهد أن يقرأ ويبحث و ُينقب ت ُْشع ُر
املشاهد أن الرجل صادق فيام يقول ! وهذه واهلل كلمة حق أراد هبا عدنان كبد الباطل !
عموما سنعمل بنصيحة عدنان إبراهيم وسنقرأ ونبحث وننقب ونحقق ما يف الكتب.
ومن يبحث سيجد أن هذا الكالم إنام ذكره اإلما ُم الطربي يف تارخيه.
 روى اإلما ُم الطربي قال:
{ سنة أربعني :ذ ْك ُر ما كان فيها من األحداث فمام كان فيها من ذلك توجيه ُمعاوية برس بن أيب
اَّلل ا ْلب َّكائي ,ع ْن عوانة ,قال:
أرطاة يف ثالثة آالف من املقاتلة إَل احلجاز؛ ف ُذكر ع ْن زياد بن عبْد َّ
أرسل معاوية ابن أيب ُس ْفيان بعد حتكيم احلكمني برس بن أيب أرطاة -و ُهو رجل من بني عامر بن
لؤي يف جيش -فساروا من الشام حتَّى قدموا ا ْملدينة ,وعامل عيل عىل ا ْملدينة ي ْومئ ٍذ أبُو أيوب
األن ْصار ّي ,ففر منْ ُه ْم أبُو أيوب ,فأتى عليًّا بالكوفة ,ودخل برس ا ْملدينة ,قال :فصعد منربها ومل
اَّلل لوال ما عهد إيل ُمعاوية ما تركت هبا حمتلام إال
يقاتله هبا أحد ُ ...ث َّم قال :يا أهل ا ْملدينة ,و َّ
رس ُد ْورا با ْملدينةُ ,ث َّم مىض حتَّى أتى م َّكة ,فخاف ُه أبُو ُموسى
قتلتُه ُث َّم بايع أهل ا ْملدينة  ...وهدم ُب ْ ر
رس :ما كنت ألفعل بصاحب ر ُسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذلك ,فخ َّىل
أ ْن ي ْقتُل ُه ,فقال ل ُه ُب ْ ر
عنه ,وكتب أبُو ُموسى ق ْبل ذلك إَل اليمنْ :
أن خيْال م ْب ُعوثة من عنْد ُمعاوية تقتل النَّاس ,تقتل
اَّلل بن عباس عامال لعيل ,فلام
م ْن أبى أن ُيقر باحلكومة ُث َّم مىض برس إَل اليمن ,وكان عليْها ُعبيْد َّ
واست ْ
اَّلل بن عبد املدان احلارثي عىل اليمن,
بلغ ُه
خلف ع ْبد َّ
مسريه ف َّر إَل ا ْلكُوفة حتَّى أتى عل ًّياْ ,
ُ
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اَّلل بن عباس وفيه ابنان ل ُه صغريان ,فذبحهام
رس فقتل ُه وقتل ْابن ُه ,ولقي برس ثقل ُعبيْد َّ
فأتاه ُب ْ ر
اَّلل بن عباس عنْد رجل من بني كنانة من أهل البادية,
وقدْ قال بعض الناس :إنه وجد ابني ُعب ْيد َّ
فلام أراد قتلهام قال الكنانى :عالم تقتل هذ ْين وال ذنب هلام! فإن كنت قاتلهام فاقتلني ,قال:
أفعل ,فبدأ بالكناين فقتلهُ ,ث َّم قتلهام ُث َّم رجع برس إَل الشام وقدْ قيل :إن الكناين قاتل عن الطفلني
حتَّى قتل ,وكان اسم أحد الطفلني اللذين قتلهام برس:
رس يف مسريه ذلك مجاعة كثرية من شيعة ع ٍّيل باليمن ...
عبد َّ
الر ْْحن ,واآلخر قثم وقتل ُب ْ ر

})1(.

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوال :الرواية غري صحيحة:
ف ساق رط ميل رء بالعلل التي متنعنا م ْن قبوهلا.
فسندُ ها تال ر
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم خربا حتى تنطبق عليه رشوط قبول الرواية بقسميه الصحيح
واحلسن ,وللصحيح رشوط مخس وهي:
 اتصال السند.
 عدالة الرواة.
 ضبط الرواة.
 انتفاء الشذوذ.
 انتفاء العلة.
احلد ُ
احلد ُ
يح :ف ُهو ْ
 قال أبو عمرو بن الصالح { :أ َّما ْ
يث ا ْمل ُ ْسندُ ا َّلذي يتَّص ُل
الصح ُ
يث َّ
الضابط إَل ُمنْتها ُه  ,وال يكُو ُن شا ًّذا  ,وال ُمع َّلال }.
الضابط عن ا ْلعدْل َّ
إ ْسنا ُد ُه بن ْقل ا ْلعدْ ل َّ
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علل الرواية:
 الع َّل ُة األوَل :االنقطاع بني اإلمام الطربي وبني زياد الب َّكائي.
فاإلما ُم الطربي بدأ الرواية بقوله { ف ُذكر } هكذا مبنيًّا للمجهول !
واإلمام الطربي مولود سنة  224من اهلجرية النبوية الرشيفة.
 قال اإلمام الذهبي:
{ م ْولدُ ه :سنة أ ْرب ٍع وع ْرش ْين ومائت ْني }.

()3

أما زياد البكائي فقد ُت ُويف سنة  183من اهلجرة النبوية الرشيفة.
 قال اإلمام الذهبي:
{ تُويف :يف سنة ثال ٍ
ث وثمـان ْني ومائ ٍة }.
ُ

()4

فيكون بني مولد اإلمام الطربي وبني وفاة زيادة البكائي  41سنة من االنقطاع.
ومعلو رم أ َّن اإلنسان ال يبدأ يف سامع العلم بعد والدته مبارشة.
وقد ذكر لنا اإلما ُم الذهبي أ َّن اإلمام الطربي بدأ يف سامع العلم سنة  242من اهلجرة النبوية.
فرتتفع السنون إَل  75سنة من االنقطاع!.
وهذا خيالف الرشط األول من رشوط صحة احلديث؛ وهو اتصال السند.
 قال اإلما ُم أبو عمر ب ُن عبد الرب:
سائر أهل الفقه ومجاعة أصحاب احلديث يف كل األمصار فيام علمت :االنقطاع يف األثر
{ وقال ُ
ر
متصل أم ال ,وقالوا  :إذا ا َّتصل خ ررب وعارض ُه
خرب
ع َّل رة متنع من وجوب العمل به ,وسوا رء عارضه ر
خرب منقط رع مل ُيع َّر ْج عىل املنقطع مع املتصل وكان املصري إَل املتصل دونه }.
ر
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 العلة الثانية :زيا ُد ْب ُن ع ْبد اهلل الب َّكائي ضعيف فري غري روايته عن ابن إسحاق.
 قال اإلمام الذهبي:
{ البكَّائي زيا ُد ب ُن ع ْبد اهلل بن الطفيْل:
قال أ ْْحدُ  ,وغ ْ ُري ُه :ليْس به بأْ رس.
ت م ْن زيادٍ البكَّائي؛ ألن َّ ُه أ ْمىل عليْه م َّرت ْني.
وقال ع ْبدُ اهلل ب ُن إ ْدر ْيس :ما أحدر يف ْابن إ ْسحاق أث ْب ُ
وقال ْاب ُن مع ْ ٍ
ني :ثق رة يف ْابن إ ْسحاق.

وروى :عباس ,عن َييى ,قال :ليس ب ٍ
بت عنْ ُه املغازي.
َشء  ,قدْ كت ُ
ْ
َّ ر
ْ ْ
ْ

وقال ْاب ُن املد ْيني :ال أ ْروي عنْ ُه شيْئا.
ف احلد ْيث ,لكنَّ ُه م ْن أثبت النَّاس يف املغازي ,باع دار ُه وخرج
وقال صال رح جزرةُُ :هو ن ْف ُس ُه ضعيْ ُ
ور مع ْابن إ ْسحاق.
يدُ ُ
وقال النَّسائي :ليْس بالقوي.
وقال أبُو ُز ْرعة :صدُ ْو رق.
َيتج به.
وقال أبُو حات ٍم :ال ُ ْ
الرتمذي :كث ْ ُري املناك ْري }.
وقال ْ

()6

البكائي ثق رة فيام يرويه عن حممد بن إسحاق يف السرية
ونستخلص من كالم العلامء؛ أن زيادا
َّ
غري ذلك فهو ضعيف فيه.
النبوية واملغازي ,أما ُ
 العلة الثالثة :االنقطاع بني عوانة بن احلكم الكلبي وبني وقت حدوث هذه الواقعة.
فعوانة بن احلكم ُتويف سنة  178هجرية.
 قال اإلمام الذهبي:

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات – فرية قتل برس بن أرطاة البني عبيد اهلل وبيع املسلامت سبايا]6[....

عراقي ,يروي عن طائفة من التابعني.
أخباري مشهور,
{ عوان ُة ب ُن احلكم
ر
ٌّ
وهو كويف عداده يف بني كلب ,عامل بالشعر وأيام الناس ,وق َّل أ ْن روى حديثا مسندا ,وهلذا مل
ُيذكر بجرح وال تعديل ,والظاهر أن َّ ُه صدوق.
روى عنْ ُه :زياد البكائي ,وهشام ابن الكلبي ,غريمها .وأكثر عنه عيل ب ُن حممد املدائني ,وأكرب
شيخ لقيه َّ
الش ْعبي.
مات يف سنة ثامن ومخسني ومائة }.

()5

والطربي ذكر الرواية حتت أحداث سنة  42هجرية.
الشعبي ,ومل
فإذا كان عوان ُة يروي فقط عن التابعني ,وأكرب تابعي رآه عوانة هو عامر بن رشاحيل
ّ
صحايب أصال؛ فكيف يروي لنا مثل هذه الرواية فنصدقها ؟؟
أي
ير عوان ُة َّ
ٍّ
 ثانيا :حمققا تاريخ الطربي ُيضع ُفون الرواية:
 هذه الرواية ذكرها حمققا تاريخ الطربي وقاال:
ف }.
إسنا ُد ُه ض ْعيْ ر
{ ْ

()8

 ثالثا :طاملا أن الرواية ضعيفة؛ فلامذا ذكرها الطربي؟
أقول :الرافضة وم ْن نحا ن ْحو ُه ْم وسار عىل درهبم ممن يدَّ ُعون أهنم من أهل السنة واجلامعة كـ
عدنان إبراهيم بسبب جهلهم بكتب أهل السنَّة واجلامعة يسألون دائام هذا السؤال بعد أن ننسف
هلم افرتاءاهتم عن الصحابة؛ طاملا أن الرواية ضعيفة ,فلامذا يروهيا اإلمام الطربي يف تارخيه؟؟
وهذا نفس السؤال الذي يسأله أت ْبا ُع عدنان إبراهيم بعد نسف الروايات حمل استدالهلم !
وللرد عىل هذا السؤال أقول:
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علامؤنا مثل اإلمام الطربي وغريه حينام صنفوا كتبهم هذه مل يشرتطوا الصحة يف كل ما ينقلونه
بل كان هدفهم الوحيد هو مجع وتدوين كل ما قيل يف احلقبة التارخيية اخلطرية.
وسنرضب عىل ذلك مثاال من كالم اإلمام الطربي نفسه يف مقدمة تارخيه.
 قال اإلمام الطربي:
{ فمـا ي ُك ْن يف كتايب هذا م ْن خ ٍرب ذك ْرنا ُه ع ْن ب ْعض ا ْلـمـاضني ,ممَّا ي ْستنْك ُر ُه قار ُئ ُه ,أ ْو ي ْست ْشن ُع ُه
ف ل ُه و ْجها يف الص َّحة وال م ْعنى يف ا ْلـحقيقة ,ف ْلي ْعل ْم أن َّ ُه مل ْ ُي ْؤت ذلك
سام ُع ُه م ْن أ ْجل أن َّ ُه مل ْ ي ْعر ْ
م ْن قبلنا ,وإنَّمـا ُأتى م ْن قبل ب ْعض ناقليه إليْنا ,وإنَّا إ َّنمـا أ َّد ْينا ذلك عىل ن ْحو ما ُأدي إليْنا }.

()9

فهذا اإلمام الطربي جزاه اهلل خريا ُيرص ُح أنه جمرد ناقل أمني هلذه الرتكة الضخمة من األقوال
واألفعال املروية إليه باألسانيد ,فجمع غفر اهلل له كل ما يقال بسنده ,وتركه لنا.
فهل جيوز لنا أن نأخذ كل ما يف الكتاب دون بحث أو متحيص أو حتقيق أو تدقيق ,وننسب
للصحابة ريض اهلل عنه هذه األهوال والروايات املكذوبة التي تنْسب إليهم ُك َّل خب ٍ
يث و ُمنْك ٍر ؟
ُ
ب ُأ ْخرى تذكر الرواية:
 رابعاُ :كتُ ر
الرب:
 قال اإلما ُم أب ُو ُعمر ْب ُن عبد ّ
{ وذكر اب ُن األنباري عن أبيه ,عن أْحد بن ُعبيْد ,عن هشام بن ُحم َّمد عن أيب خمنف ,قال :ملا
رس ب ُن أ ْرطأة إَل اليمن أخرب عبيد اهلل بن العباس بذلك ,وهو عام ُل لع ٍّىل رىض اهلل عنه
تو َّجه ُب ْ ُ
رس اليمن ,فأتى بابني عبيد اهلل بن العباس ,ومها صغريان فذبحهمـا ,فنال
عليها ,فهرب ودخل ُب ْ ر
أمهام عائشة بنت ع ْبد املدان من ذلك أمر عظيم ...ثم وسوست ,فكانت تقف يف املوسم تنشد
هذا الشعر ,وهتيم عىل وجهها }.

()12
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قلت :هذا السند ضعيف جدًّ ا ,مسلسل بالضعفاء والكذابني.
ُ

عل ُل الرواية:
 العلة األوَل :أْحد بن عبيد بن ناصح النَّ ْحوي.
 قال اإلمام اب ُن حج ٍر ا ْلع ْسقالين:
{ أْحد بن ُعبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي...لني احلديث }.

()11

 العلة الثانية :هشام بن حممد بن السائب الكلبي.
 قال اإلما ُم اإلمام شمس الدين الذهبي:
{ هشام بن حممد بن السائب الكلبي أبو املنذر األخباري النسابة العالمة.
قال أْحدُ بن حنبل :إنمـا كان صاحب سم ٍر ونس ٍ
ب ,ما ظنن ُْت أ َّن أحدا َُيد ُ
ث عنه .
وغريه :مرتوك.
وقال الدارقطني ُ
وقال اب ُن عساكر :رافيض ليس بثقة .
قال الذهبي :وهشا رم ال ُيوث ُق به }.

()12

ا ْلع َّلة الثالثة :أبو مـ ْ
خنـف لوط بن َييى.
 قال اإلما ُم شمس الدين الذهبي:
ف ,ال ُيوث ُق به.
{ لوط بن َييى ,أبو خمنف ,أخباري تال ر
تركه أبو حاتم وغريه.
وقال الدارقطني :ضعيف.
وقال ابن معني :ليس بثقة.

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات – فرية قتل برس بن أرطاة البني عبيد اهلل وبيع املسلامت سبايا]9[....

وقال م َّرة :ليس بَشء.
عدي :شيعي حمرتق ,صاحب أخبارهم.
وقال اب ُن ٍّ
ٍ
ت ُُويف سنة سبْ ٍ
ع ومخْس ْني ومائة })13(.
ا ْلع َّلة الرابعة :االنقطاع.
اص هذه الواقعة ,فهو ُمت َّو َّّف  175باتفاق أهل العلم.
ال ي ُشك عاق رل أ َّن أبا خمنف هذا مل ُيع ْ
كام ذكر اإلما ُم الذهبي أعاله.
ب األمر.
أما عن تاريخ والدته
ُ
أظفر به يف الكتب ؛ غري أين وجدت م ْن ُيقر ُ
فلم ْ
فبحثت عنه كثريا ْ
 يقول األستاذ الدكتور َييى ب ُن إبراهيم اليحيى:
{ والدته حول سنة تسعني ,ويكون عمره عند وفاته قرابة السبعني }.

()14

وهذه الواقعة لو حدثت فتكون سنة حدوثها  42هجرية كام قال اإلما ُم ال َّطربي.
فهذه أربع علل يف سند هذه الرواية تكفي الع َّل ُة الواحد ُة منها لرد الرواية ,فام بالك باجتامع هذه
العلل األربعة يف سند الرواية ؟!
 خامسا :رواية بيعه املسلامت سبايا يف األسواق:
 روى اإلما ُم اب ُن أيب شيْبة قال:
{ حدَّ ثنا ز ْيدُ ْب ُن ْ
الر ْْحن ْبن أيب
احلُباب ,قال :أ ْخربنا ُموسى ْب ُن ُعبيْدة ,قال :أ ْخربين ز ْيدُ ْب ُن ع ْبد َّ
سالمة أبُو سالمة ,ع ْن أيب ال َّرباب ,وصاح ٍ
ب ل ُه أ َّهنُمـا :سمعا أبا ذ ٍّر يدْ ُعو ,قال :ف ُق ْلنا ل ُه :رأيْناك
ص َّليْت يف هذا ا ْلبلد صالة مل ْ نر أ ْطول مقاما و ُركُوعا و ُس ُجودا ,فل َّام أ ْن فر ْغت رف ْعت يد ْيك
ربنا ُه " ,قال " :أ َّما ي ْو ُم
فدع ْوت ,فتع َّو ْذت م ْن ي ْوم ا ْلبالء وي ْوم ا ْلع ْورة ! ,قال " :فام أن ْك ْرت ُْم؟ فأ ْخ ْ
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ا ْلبالء ؛ فت ْلتقي فئتان من ا ْلـ ُم ْسلمني في ْقت ُُل ب ْع ُض ُه ْم ب ْعضا ,وي ْو ُم ا ْلع ْورة؛ إ َّن النساء من ا ْلـ ُم ْسلمـات
ف ع ْن ُسوقه َّن ,فأيَّتُ ُه َّن أ ْعظ ُم ساقا ْ
ت أ ْن ال
ُي ْسب ْني فيُكْش ُ
ت عىل عظم ساقها ,فدع ْو ُ
اش ُرتي ْ
الزما ُن ,ولع َّلكُمـا تُدْ ركانه " ,قال :ف ُقتل ُعثْمـا ُن ,و ُأ ْرسل ُمعاوي ُة ْب ُن أيب أ ْرطاة إَل
ُيدْ ركني هذا َّ
ا ْليمن ,فسبى نساء من ا ْلـ ُم ْسلمـات فأُق ْمن يف السوق }

)17(.

قلت :هذا السند ضعيف جدًّ ا ,مسلسل بالعلل.
ُ

علل الرواية:
ـحباب التميمي.
 العلة األوَل :ز ْيدر ب ُن ال ُ
 قال اإلمام أبو حاتم ب ُن حبان:
{كان ممَّن خيطئ ي ْعترب حديثه إذا روى ع ْن ا ْملشاهري وأما روايته عن املجاهيل ففيها ا ْملناكري}.

()16

فالرجل يف نفسه ثقة إذا روى عن الثقات ,فأ َّما إذا حدَّث عن جماهيل أو ضعفاء فيكون يف روايته
عنهم مناكري.
الربذي.
فعمن روى زيد بن احلباب هذه الرواية ؟؟ رواها زيد عن موسى بن عبيدة َّ
الربذي.
 العلة الثانية :موسى بن عبيدة َّ
 قال اإلمام شمس الدين الذهبي:
ب حديثُه.
{ قال أْحدُ  :ال ُي ْكت ُ
وقال النسائي وغريه :ضعيف.
ني.
الض ْع ُ
ف عىل رواياته ب ر
عديَّ :
وقال ابن ٍّ
وقال اب ُن معني :ليس بَشء.
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َيتج بحديثه.
وقال م َّرة :ال ُ ْ
وقال َييى ب ُن سعيدُ :كنَّا نتَّقي حديثه.
وقال اب ُن س ْعد :ثقة ,وليس ب ُح َّج ٍة.
يعقوب ب ُن شيبة :صدوق ,ضعيف احلديث جدًّ ا.
وقال
ُ
قلت مات سنة ثالث ومخسني ومائة })15(.

الر ْْحن ْبن أيب سالمة أبُو سالمة.
 العلة الثالثة :ز ْيدُ ْب ُن ع ْبد َّ
الضبْط واإل ْتقان !!
وهو جمهول احلال ,ال ُي ْعر ُ
ف حا ُله من الثقة و َّ
 ورواية املجهول عندنا يف اإلسالم العظيم غري مقبولة:
 اإلما ُم أبو عمرو بن الصالح:

{ ا ْمل ْج ُه ُ
ول ا ْلعدالة م ْن حيْ ُ
ث ال َّظاه ُر وا ْلباط ُن مجيعا ,وروايتُ ُه غ ْ ُري م ْق ُبول ٍة عنْد ْ
اجلمـاهري }.

()18

الرباب وصاحبه الراويان عن أيب ذر ريض اهلل عنه جمهوالن.
 العلة الرابعة :أبو َّ
فأبو الرباب هذا مل يذكره أحد العلامء بتوثيق إطالقا.
وذ ْك ُر اإلمام البخاري له ليس فيه توثيق له وال تعريف بحاله؛ وعليه فهو جمهول احلال.
 قال اإلما ُم البخاري:
{ أبو الرباب موَل معقل بن يسار ,قال أبو نعيم :نا احلكم أبو معاذ عن أيب الرباب سمع معقل
بن يسار }.

()19

ملحوظة:
بعض الرافضة وأتباع عدنان إبراهيم كذلك بعد أن ننسف ادعاءاهتم حول
كثريا ما َيتج علينا ُ
الصحابة بأن هناك كتبا أخرى غري تاريخ الطربي ذكرت نفس الرواية !
الر َّد عىل هذه الفكرة.
والرد الذي قلته سابقا َيوي َّ
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ولكني أزيد فأقول :نحن كمسلمني من أهل السنة واجلامعة ال نقبل خربا حتى تنطبق عليه
رشوط قبول الرواية التي ذكرناها آنفا.
أصحاب ال ُكتُب التي ذكرت الرواية فليس بينهم وبني أصحاب هذه الواقعة إسناد إليهم.
وأما
ُ
فإذا كنا رفضنا الرواية التي نعرف من الذي رواها أل َّن فيها كذابني أو ضعفاء أو انقطاعا ,فهل
نقبل الرواية التي ال سند هلا أ ْصال ؟؟ ر
قليل من العقل يا سادة !!
 خامسا :ما هكذا تورد اإلبل:
من املعلوم أن الصحابة ريض اهلل عنهم هم نقل ُة الدين وْحل ُت ُه إلينا ,وأهنم بذلوا يف سبيل هذه
الغاية الرشيفة النبيلة الغايل والنفيس.
فال جيوز اخلوض يف سريهتم هبذه الطريقة الفجة التي يستخدمها عدنان إبراهيم والتي ال تنبني
عىل أسلوب علمي صحيح سليم.
فالنقل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهم ,إما أن يكون بالسند الصحيح
الثابت املتصل إليهم وإما نكف ألسنتنا عنهم.
 قال ُ
شيخ اإلسالم اب ُن تيمية:
الر ُس ُ
{ َّ
ول ,ف َّ
الشأْ ُن يف أ ْن ن ُقول ع ْلمـا و ُهو
إن ا ْلع ْلم ما قام عليْه الدَّ ل ُيل ,والنَّاف ُع منْ ُه ما جاء به َّ
النَّ ْق ُل ا ْملُصدَّ ُق وا ْلب ْح ُ
ث ا ْملُح َّق ُق فإ َّن ما سوى ذلك  -وإ َّن ز ْخرف مثْل ُه ب ْع ُض النَّاس  -خزفر
ُمز َّو رق وإ َّال فباط رل ُم ْطل رق }.

()22

فإذا ُكنَّا ال نقبل يف الفقه إال احلديث الذي ص َّح سندُ ُه واجتمعت فيه رشوط قبول الرواية !
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أفنقبل الروايات التي تطعن يف صحابة نبينا صىل اهلل عليه وسلم دون حتقيق أو متحيص ملا يف
هذه الكتب ؟؟
 سادسا :خطورة الطعن يف الصحابة:
سنفرتض بناء عىل ما سبق من أن الصحابة ريض اهلل عنهم هم نقلة إلينا وْحلته إلينا ,فهل الطعن
فيهم من احلفاظ عىل الرشيعة الغراء ؟؟
برس بن أيب أرطأة ريض اهلل عنه روى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حديثني:
 روى اإلمام أبوداود قال:
ٍ
وهب ,أخربين حيوةُ ,عن عياش بن عباس القتبانى,
{ حدَّ ثنا أْحدُ ب ُن صالحٍ  ,حدَّ ثنا عبدُ اهلل ب ُن
عن شييم بن بيتان ويزيد بن ُصبحٍ األصبحى عن ُجنادة بن أيب أُمية ,قالُ :كنَّا مع ُب ْرس بن أيب
ٍ
بسارق يقال له :م ْصد رر ,قد رسق ُب ْ
سمعت رسول اهلل َّ -
صىل
ختيَّة ,فقال:
أرطاة يف البحر ,فأُت
ُ

السفر" ولوال ذلك لقطعتُه} .
اهلل عليه وسلم  -يقول" :ال تُقط ُع األيدي يف َّ

()21

فهذا حديث صحيح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ,وقد تعلمنا منه حكام رشعيا وهو أنه ال
جيوز قطع يد السارق أثناء الغزو.
فهل إذا تم إسقاط برس بن أيب أرطأة ريض اهلل عنه من الصحابة سنعمل هبذا احلديث ؟؟
ايب أسقطناه فلن يبق لنا قرآن وال ُسنَّة !!
وهكذا األمر؛ ُك َّلمـا ش َّكك أحدُ املجرمني يف صح ٍّ
وهكذا يضيع الدين ,ويفقد بر ْيق ُه وهباء ُه يف قلوب املسلمني بسقوط الصحابة من أعينهم !
 قال اإلمام أْحد بن حنبل:
صىل اهلل عليه وسلم  -أو أبغضه لـحد ٍ
ث كان
ْ ْ ُ
{ ومن ا ْنتقص واحدا م ْن أ ْصحاب ر ُسول اهلل ُ َّ -
منْ ُه أ ْو ذكر مساوي ُه كان ُمبْتدعا حتَّى يرت َّحم عليْه ْم مجيْعا ,ويكون قلبه هلم سليام }.

()22
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 سابعا :عقيدة املسلمني يف الصحابة:
 قال اإلمام النووي:
اَّلل عنْ ُه ْم حرا رم م ْن فواحش ا ْملُح َّرمات سوا رء م ْن البس ا ْلفتن
ب َّ
{ وا ْعل ْم أ َّن س َّ
الصحابة ريض َّ ُ
منْ ُه ْم وغ ْ ُري ُه أل َّهنُ ْم ُجمْتهدُ ون يف ت ْلك ْ
الصحابة م ْن
احلُ ُروب ُمتأو ُلون كمـا أ ْوض ْحنا ُه يف أ َّول فضائل َّ
ب ْ
اجلُ ْم ُهور أن َّ ُه
الرشح .قال ا ْلقايض :وسب أحده ْم من ا ْملعاص ا ْلكبائر وم ْذهبُنا وم ْذه ُ
هذا َّ ْ
ُيع َّز ُر وال ُي ْقت ُل ,وقال ب ْع ُض ْ
املالكيَّةُ :ي ْقت ُل }.

()23

 وقال اإلمام النووي:
ات ْاألُ َّمة وأ ْفض ُل ممَّ ْن ب ْعد ُه ْم وكُل ُه ْم
اَّلل عنْ ُه ْم كُل ُه ْم ُه ْم ص ْفو ُة النَّاس وساد ُ
{فإ َّن َّ
الصحابة ريض َّ ُ
عُدُ ر
خل ُ
ول ُقدْو رة ال نُخالة فيه ْم وإنَّمـا جاء التَّ ْ
يط مم َّ ْن ب ْعد ُه ْم وفيم ْن ب ْعد ُه ْم كانت النخال ُة }.

()24

 وقال اإلمام النووي:
{ اتَّفق أ ْه ُل ْ
احلق وم ْن ُي ْعتد به يف ْاإل ْمجاع عىل قبُول شهاداهت ْم ورواياهت ْم وكمـال عدالته ْم ريض
اهلل عنهم أمجعني }.

()27

 قال اإلما ُم اب ُن حجر العسقالين:

ٍ
الصحابة بسبب ما وقع هل ُ ْم م ْن ذلك
{ واتَّفق أ ْه ُل السنَّة عىل ُو ُجوب منْع ال َّط ْعن عىل أحد من َّ
ٍ
ول ْو عرف ا ْملُح َّق منْ ُه ْم أل َّهنُ ْم ملْ ُيقات ُلوا يف ت ْلك ْ
اَّلل تعاَل عن
احلُ ُروب إ َّال عن ْ
اجتهاد وقدْ عفا َّ ُ
ا ْمل ُ ْ
خطئ يف اال ْجتهاد ب ْل ثبت أن َّ ُه ُي ْؤج ُر أ ْجرا واحدا وأ َّن ا ْملُصيب ُي ْؤج ُر أ ْجر ْين }.

()26

بدر الد ْين العيني:
 قال اإلما ُم ُ
{و ْ
الصحابة ,وحسن ال َّظن هبم ,والتأويل
السنة ْاإل ْمساك ع َّمـا شجر بني َّ
احلق ا َّلذي عليْه أهل ّ
اجتهاده
منهم املخط ُئ يف ْ
هلُم ,وأ َّهنُ ْم جمتهدون متأولون مل يقصدوا م ْعصيَّة وال حمْض الدنْيا ,ف ْ
واملصيب ,وقد رفع اهلل ْ
احلرج عن ا ْمل ُ ْجتهد املخطئ يف ا ْل ُف ُروع ,وض َّعف أجر ا ْملُصيب }.

()25
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فريض اهلل عن أصحاب سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم وأرضاهم.
هذا ما أعلم ,واهلل ج َّل يف ُعاله أعىل وأعلم.
فام كان فيه من حق فمن اهلل وحده ال رشيك له ,وما كان فيه من خطأ أو سهو فمني ومن
الشيطان ,واهلل ورسوله منه براء.

 مراجع البحـث:
( )1تاريخ الرسل وامللوك لإلمام حممد بن جرير الطربي ج 7ص ,139ط دار املعارف  -القاهرة ,ت :حممد أبو الفضل إبراهيم.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ,11ط دار الفكر املعاص  -لبنان ,دار الفكر  -سوريا ,ت :نور الدين عنرت.
( )3سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 14ص ,256ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )4سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 9ص ,7ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )7التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد لإلمام أيب عمر بن عبد الرب ج 1ص ,7ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب.
( )6سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 9ص ,7ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )5تاريخ اإلسالم لإلمام شمس الدين الذهبي ج 9ص ,777ط دار الكتاب العريب  -بريوت ,ت :عمر بن عبد السالم تدمري.
( )8ضعيف تاريخ الطربي للشيخني حممد صبحي حسن حالق ,حممد طاهر الربزنجي ج 8ص , 854ط دار ابن كثري  -بريوت.
( )9تاريخ الرسل وامللوك لإلمام حممد بن جرير الطربي ج 1ص , 8ط دار املعارف  -القاهرة ,ت :حممد أبو الفضل إبراهيم.
( )12االستيعاب يف معرفة األصحاب لإلمام أيب عمر بن عبد الرب ج 1ص ,179ط دار اجليل  -بريوت ,ت :عيل حممد البجاوي.
( )11تقريب التهذيب لإلمام اب حجر العسقالين ص 22ت ,58ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :عادل مرشد.
( )12ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 5ص ,89ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :جمموعة من املحققني.
( )13ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 7ص ,728ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :جمموعة من املحققني.

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات – فرية قتل برس بن أرطاة البني عبيد اهلل وبيع املسلامت سبايا]16[....

( )14مرويات أيب خمتف يف تاريخ الطربي ص 29للدكتور َييى بن إبراهيم بن عيل اليحيى ,ط دار العاصمة  -الرياض.
( )17املصنف لإلمام أيب بكر بن أيب شيبة ج 21ص ,253ط دار قرطبة  -بريوت ,ت :حممد ع َّوامة.
( )16الثقات لإلمام أيب حاتم بن حبان الطربي ج 8ص , 272ط دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد  -الدكن  -اهلند.
( )15ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 6ص ,771ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ,ت :جمموعة من املحققني.
( )18علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ,111ط دار الفكر املعاص  -لبنان ,دار الفكر  -سوريا ,ت :نور الدين عنرت.
( )19التاريخ الكبري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ج 9ص ,32ط دائرة املعارف العثامنية -الدكن ,ت :حممد عبد املعيد خان.
( )22جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ج 6ص , 388ط خادم احلرمني الرشيفني  -السعودية.
(ُ )21سن ُن اإلمام أيب داود السجستاين ج 6ص , 478ط دار الرسالة العاملية  -بريوت ,ت :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد كامل قره بليل.
( )22رشح اعتقاد أهل السنة لإلمام أيب القاسم هبة اهلل ا َّ
لاللكائي ص 161دار طيبة  -الرياض.
( )23رشح صحيح مسلم لإلمام حميي الدين بن رشف النَّوو ّي ج 16ص ,93ط دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
( )24رشح صحيح مسلم لإلمام حميي الدين بن رشف النَّوو ّي ج 12ص ,216ط دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
( )27رشح صحيح مسلم لإلمام حميي الدين بن رشف النَّوو ّي ج 17ص ,149ط دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
( )26فتح الباري برشح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسقالين ج 13ص ,34ط دار املعرفة -بريوت ,ت :حمب الدين اخلطيب.
( )25عمدة القاري رشح صحيح البخاري لإلمام بدر الدين العيني ج ,1ص ,212ط مؤسسة الوفاء  -بريوت.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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