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 ثباحلار أبو عم -قناة مكافح الشبهات 

 صفحة أصوات مغاربية أكاذيب نسف
  

 ي اهلل عنهضر (ةأبي هريرحقائق صادمة عن  سبع)ع طقعلى مالرد 

 : عدوب ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله

ن ع ة النبويةن  س  الطعن يف حاول الجديد مغريب  م  اَل غ  افرتاءات  عىل أرد فيه علميبحث  اهذف 

نه ع اهلل ة ريضوهو أبو هرير عند املسلمني، عىل اإلطالق طريق الطعن يف أهم رواهتا وأشهرهم

 .وسلموآله اهلل عليه صىل  الكريم نارسولصاِحب  

  .هبذه احللقة َس الشيطانِ ساوِ نِْسيَن ه وَ َل  جل جالله  باهلل أقسمت  قد و

 قوته:وثم أرد عليه بحول اهلل اآلخر،  وَ لْ ًدا تِ احِ وَ ه افرتاءاتسأعرض وكالعادة 

أبو  الصة:ذه ال  وخرجوا هباملنتقدون ليب هريرة بحثوا يف الدفائن اإلسالمية ]: الكذوب يقول

 .[هريرة كان يدس احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم

------- 

 !!ياتاحليثالنتيجة قبل طرح  وضع لنا الكذوب  ولست أدري ملاذا 

  َاًل و  أ : 

 نْ مَ  ل  و  أَ  مْ ه   ة  ابَ حَ الص   ن  أَ  فال ريب ؛عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم احلديَث  س  د  إذا كان أبو هريرة يَ 

  ، لهنم يعرفون ما قاله الرسول صىل اهلل عليه وسلم مما مل يقله!سيعرف ذلك

الثقة ب هريرة يشهدون ليبريض اهلل عنهم أنفَسهم  الصحابةَ إذا بحثنا يف الكتب سنجد لكننا 

 الصدق والمانة والديانة. و

 هريرة:فهذا يشء من شهادة أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليب 
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َريَْرَة ]يقول له:  ؓ فعبد اهلل بن عمر بن الطاب  يَا أَبَا ه 
ِ
وِل اهلل نَْت َألَْزَمنَا لَِرس  َصىل  اهلل  َعلَيْهِ  ك 

 (1)[.َوَأْعلََمنَا بَِحِديثِهِ  ،َوَسل مَ 

َو  ، سأله رجل فقال له: ؓطلحة بن عبيد اهلل َريَْرَة، َأه  د  َأَرَأيَْت َهَذا اليَََمِِن ، يَْعنِي َأبَا ه  َم  يَا أَبَا ُم 

 َصىل  اّلل   
ِ
وِل اهلل ْم؟!  َأْعلَم  بَِحِديِث َرس  ْم، أَْو َيق ول  َعىَل َعَليِْه َوَسل َم ِمنْك  َنْسَمع  ِمنْه  َما الَ َنْسَمع  ِمنْك 

 َصىل  اّلل   عَ 
ِ
وِل اهلل ْل. لَيْ َرس   َصىل  اّلل   َعلَيِْه ِه َوَسل َم َما مَلْ َيق 

ِ
وِل اهلل وَن َسِمَع ِمْن َرس  ا َأْن َيك  َقاَل: أَم 

 َصىل  اّلل   عَ 
ِ
وِل اهلل َء َله  َضيًْفا لَِرس  لَيِْه َوَسل َم، َوَسل َم َما مَلْ َنْسَمْع َعنْه ، َوَذاَك أَن ه  َكاَن ِمْسِكينًا الَ يَشْ

ن ا َنأِِْت يَ  ن ا َنْحن  أَْهَل ب ي وَتات  َوِغنًى، َوك   َصىل  اّلل   َعلَيِْه َوَسل َم، َوك 
ِ
وِل اهلل ه  َمَع َيِد َرس   د 

ِ
وَل اهلل َرس 

 َصىل  اّلل   َصىل  اّلل   َعلَيِْه َوَسل َم طََريَفِ الن َهاِر، 
ِ
وِل اهلل ك  إاِل  أَن ه  َسِمَع ِمْن َرس   َعلَيِْه َوَسل َم َما مَلْ الَ أَش 

ْل َنْسَمعْ   َصىل  اّلل   َعلَيِْه َوَسل َم َما مَلْ َيق 
ِ
وِل اهلل ول  َعىَل َرس  د  أََحًدا فِيِه َخْْيٌ يَق 

 (2).[، َوالَ ََتِ

ْجرَ َقْد َكاَن أَب و ه  فَ عليها السالم، أما أم املؤمنني عائشة  : َيا ، هتاَريَْرَة ََيْلِس  إََِل ح  ْول  ، ث م  َيق  ث  َفي َحدِّ

ِريَْن مِم ا أَق ْول  َشيْئاً؟
ْن  ، َلكِْن قَاَلْت:مَلْ ت نِْكْر َما َرَواه  َفلََم  قََضَت َصالهََتَا،  َصاِحبََة احل ْجَرةِ، َأت نْكِ مَلْ َيك 

 
ِ
ْول  اهلل مْ  ىل  اّلل   َعلَيِْه َوَسل مَ َص َرس  َدك  د  احلَِديَْث ََسْ  (3)[.يَْْس 

َعْن ف فكان حيدث عن أيب هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،أبو أيوب النصاري وأما 

، َعْن َأبِيِْه، َقاَل: لَيْم  َريَْرَة، َعِن الن بِيِّ َص  َأْشَعَث بِن س  ث  َعْن أيَِب ه  َدِّ ىل  َأتَيْت  املَِديْنََة، فَإَِذا َأب و َأي ْوَب حي 

؟ .َوَسل مَ  اّلل   َعَليْهِ 
ِ
ْوِل اهلل : َوأَنَْت َصاِحب  َرس  لْت  ْوِل قَاَل: إِن ه  قَْد َسِمَع، َوأَْن أ َحدِّ  َفق  َث َعنْه  َعْن َرس 

 
ِ
َث َعِن الن بِيِّ  أََحب  إََِل  ِمنْ   اّلل   َعلَيِْه َوَسل مَ َصىل   اهلل   (4)[.َصىل  اّلل   َعَليِْه َوَسل مَ  َأْن أ َحدِّ

ث أبو هريرة بحديث، فنقلوه البن عمر، فقال: أَ   نِ بْ اِل  ال: فقيَل ، قهِ ِس فْ نَ عىل  َر أبو هريرةَ ثَ كْ وحد 

                                                           

ْسنَد  اإلمام أمحد بن حنبل   (1)  .عادل مرشد، وآخرون -شعيب الرنؤوط بْيوت، ت:  - مؤسسة الرسالة، ط 21ص 8جم 

 .بشار عواد معروف، ت: بْيوت -دار الغرب اإلسالمي ، ط 166ص 6جسنن اإلمام الرتمذي   (2)

 وأصله يف صحيح مسلم. .ؤوطإرشاف شعيب الرنبْيوت، ت:  - مؤسسة الرسالة، ط 607ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (3)

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 606ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (4)

http://www.youtube.com/antishubohat
http://antishubohat.wordpress.com/


 [3] ....!!سبع حقائق صادمة عن أيب هريرةنسف فيديو:  –مكافـح الشبهات 

     http://www.youtube.com/antishubohat                                                      http://antishubohat.wordpress.com 

ر  َش : رَ مَ ع   
ن ا قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فَم َجب  وَ  أَ رَتَ ، ولكنه اجْ مما يقول؟ قال: ال ايئً هل ت نكِ

وا؟!ذنبي إن كنت  َحفِظ  (5).ت  ونَس 

 رة:يسأله يف الدين إَل أيب هري نْ ثابت كاتب الوحي، فكان يرسل مَ وأما زيد بن 

د بنفعن  َم  ، ] قَيِْس بِن ََمَْرَمَة: ُم  الً أَتَى َزْيَد بَن َثابِت   َأن  َرج 
 
ء َعلَيَْك بِأيَِب ، َفَقاَل: َفَسأَلَه  َعْن يَشْ

َرْيَرةَ  َو َوف الٌَن يِف ه   املَْسِجِد، َخ ، فَإِِنِّ َبيْنَََم أَنَا َوه 
ِ
ْول  اهلل َونَْحن   ىل  اّلل   َعَليِْه َوَسل مَ َص َرَج َعَليْنَا َرس 

ر  َرب نَا، فََجَلَس إَِليْنَا، فََسَكتْنَا. ْو، َوَنْذك  نْت ْم فِيِْه(. َنْدع  وا لِل ِذي ك  ْود  َفَدَعْوت  َأنَا َوَصاِحبِي  َفَقاَل: )ع 

َريَْرَة، َفَجعَ  َريَْرَة، فََقاَل:قَبَْل َأيِب ه  ، ث م  َدَعا أَب و ه  ن   ي َؤمِّ
ِ
ْول  اهلل م  إِِنِّ أَْسأَل َك َما َسأَلََك  َل َرس  الل ه 

(.ىل  اّلل   َعلَيِْه َوَسل مَ َص فََقاَل الن بِي   َصاِحبَاَي َهَذاِن، َوَأَسأَل َك ِعلَْمً الَ ي نَْسى. ْوَل  : )آِمنْيَ لْنَا: يَا َرس  فَق 

 
ِ
ْوِس   ، َوَنْحن  نَْسأَل  اهلَل ِعلَْمً الَ ي نَْسى.اهلل ََم الغ الَم  الد   (6)[.َقاَل: َسبََقك 

ِ نفسه بل إن أبا هريرة  جملسه من الكذب عىل رسول اهلل أهل  بعد أن حيذر ال  كان ال يبدأ احلديث إ

، صىل اهلل عليه وسلم، فعن  لَيْب  َرْيَرَة َوَكاَن َيبْتَِدئ  َحِديْثَه  بِأَْن َسِمَع عن أبيه أنه َعاِصم  بن  ك  َأبَا ه 

ْوَل:   َيق 
ِ
ْول  اهلل ْ َمْقَعَده  ِمَن الن ارِ ": ىل  اّلل   َعلَيِْه َوَسل مَ َص قَاَل َرس  أ داً َفلْيَتَبَو  تََعمِّ   (7)."[َمْن َكَذَب َعََل  م 

  ل:ل القائا للمثالكريم تطبيًقا عملي  شاهد عليه سْيى امل وبعد الرد ،الشخصسنكمل كالم هذا 

 .[رفمن يكون وال أحد يع عرفنالصادمة: ال احلقيقة من يكون أبو هريرة؟! ] :يقول

-------------- 

ء الصحابة والتابعون أبا هريرة حق املعرفة، الكل يعرف: اجلواب فيه هو  َف املختلَ  كن  ، لعىل السوا

ا كان ـَ من  إِ ، وَ اَس ن  ال نيَ بَ  هِ اَدى بِ نَ ي   نْ ك  وأغلب الناس مل يكونوا يعرفون اسَمه لنه مل يَ ، اسمه فقط

 ؟! ة كانوا ال يعرفون أبا هريرفعاًل  هل الناسف .أيب هريرةاَدى بنَ ي  وف رَ عْ ي  

                                                           

 .دار الرسالة العاملية، ط 444ص 2جسنن اإلمام أيب داود السجستاِن   (5)

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 616ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (6)

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 603ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (7)
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، اـمً يس اْس ل، يعني فرعون يف فرتة من الزمان كان حيكم مرص فرعون هذا لقب عن شخص: مثال

 ؟!سمها نعرف فرعون لننا ال فهل ننفي وجودَ ، واملؤرخون َمتلفون حول اسمه، لقبهو وإنَم 

 ؟!وفر  عْ مَ  ْيَ غَ  احلقيقي   أيب هريرةَ  اسم   يكونَ  ما هو الضْي أنْ 

، لكنيةهبذه ا أو السماإلسالمية هبذا الَمء المة مشهور بني الصحابة والتابعني وكل عهريرة أبو 

 خصه؟!شفًا يف اَل يف اسم أيب هريرة ِخ  َف اَل الِ جعل نكيف ؟! شخصه فهل هذا يطعن يف

   َبِّ عبد الْ  بن  أبو عمر اإلمام  قال:  

  (8)[.َم له غْيها اْس اَل  نْ مَ قد غلبت َعلَيِْه كنيته، فهو كَ ]و 

  أمحد شاكر ة  مَ ال  العَ  قال:  

  (9)[.ي نَْسى ادَ كَ فَ  ،هِ مِ اْس  ىَل عَ  ْت بَ لَ حتى غَ ، )أبو هريرة( كنيتهب رَ هَ تَ اْش قد ]و 

 :سؤال

 ؟! لتكريتياوب روان بن يعقاملسلمني يعرف أبا املظفر يوسف بن أيوب بن شاذي بن م نَ مِ  نْ مَ 

 السم.من عرشة من املسلمني وغْي املسلمني ال يعرفون هذا ا 9باملئة و 99أكثر من 

 ْس م   وا نكا ءً يعرفه سوا  ل  الك  ال شك  أن ، ف"صالح الدين اليويبلقبه "لكن حينَم أقول 
 أو غْيَ  نيملِ

 ْس م  
 .اللقبالناس هبذا مجيع عند  صالح الدين مشهورٌ  ، لن  نيملِ

 !؟وجوده ه أو يفعلنا نشكك يف شخصيتَي الدين احلقيقيِّ  صالِح  مَ اْس  الناس   ِسَ إذا نَ فهل 

 َيعلنا هذا نشكك يف شخصه؟! يف اسمه وهل إذا اختلف الناس  

 ؟! لِسانهعىل حيًاَصِ  أيب هريرة مَ حتدد اْس  صحيحةً  لدينا روايةً  ن  أَ  صاحب املقطع طيب ما رأي

  ِِن  اَل قَ ْس عَ الْ  ر  جَ ابن َح  ظ  احلافِ  قال: 

                                                           

 بْيوت. - اجليل دار، ط 1771ص 4جاالستيعاب يف معرفة الصحاب   (8)

ْسنَد اإلمام  أمحد بن حنبل   (9)  مرص، بتحقيق: الشيخ أمحد شاكر. - ، ط دار املعارف83ص 12جم 
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 (10)[.َشْمس َعبْد   :اسمي كان قال: هريرة أيب عن سلمة أيب عن عمرو بن ُممد وقال]

 ،عنها َل دَ عْ ي   أن ينبغي وال ،ذلك يف ورد ما ح  َص أَ  خزيمة ابن   ساقها التي الروايةر: ]جَ ثم قال ابن َح 

ِ ذَ  ىوَ رَ  هن  ل  ،متصل صحيح إسناد وهذا ،عمرو بن ُممد عن السيناِن موسى بن لِ ْض فَ الْ  عن َك ل

 (11)[.منقطعة أو السند ضعيفة أما قوالال وبقية

 لكم وأمثاَل ن أنالكو يقولون!عىل عدم معرفة اآلخرين بَم  ونعتمداملشكلة أن الغالم وأمثاله ي

 .إن شاء اهلل باملرصاد

----------- 

  ً[أبا هريرة كان يدلس أن   أورد الذهبي  ]: قال املتكلم: اثاني  

 :لروايةااملقصود يف  "التدليس"ليبنَي معنى  هذه الروايةَ  دَ رَ وْ الذهبي أَ : ت  لْ ق  

  الذهبياحلافظ  قال: 

[ : ْول  ْعبََة يَق  ْوَن: َسِمْعت  ش  .َرَة ي  َريْ ه  َكاَن َأب و َقاَل يَِزيْد  بن  َهار   َدلِّس 

َحاَبِة َكثِْْيٌ : ق لْت   ْم َوالَ َعيَْب فِيْهِ ، َتْدلِيْس  الص  ل ه  َحاَبة  ك  ْم، َوالص  ْم َعْن َصاِحب  أَْكَبَ ِمنْه  ، َفإِن  َتْدلِيَْسه 

ْوٌل  د    (12)[.ع 

حينَم يرة أبا هر أن  ناه التدليس بمعناه املشهور يف زماننا، وإنَم معهو ليس يعني التدليس املقصود 

 صىل سول اهللبكر عن ر عن أيبيرويه ال اًل من أيب بكر الصديق؛ فإنه ثَ مَ سمعه نبويًا يروي حديثًا 

ا بَ أَ  ن  أَ قينًا يَ  يعرف ةَ رَ يْ رَ ا ه  بَ أَ  ن  ، ِلَ ةً ارَشَ بَ اهلل م   ال رسول  قفيقول: وإنَم خيترص وسلم؛  وآله اهلل عليه

 رسول اهلل عىل وا ذبيك ويستحيل أن ،وكذلك غْيه من الصحابة نيٌ مِ أَ  ٌق ادِ َص  ةٌ قَ ثِ  الصديَق  ر  كْ بَ 

 وسلم.وآله صىل اهلل عليه 

                                                           

 السعودية. -، ط وزارة الشؤون اإلسالمية والوقاف والدعوة واإلرشاد 526ص 7ج حجر العسقالِنهتذيب التهذيب البن   (10)

 .527ص 7جهتذيب التهذيب   (11)

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 608ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (12)
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 ْس ي   نْ فَم هي املشكلة أَ 
 ، ويروهيامنه ول اهللن رسع الروايةَ  عَ مِ الذي َس  أبو هريرة الصحايب   طَ قِ

 ؟! عليه وسلممبارشًة عن الرسول صىل اهلل 

 ذلك! يفعلون كثْي يف الصحابة، يعني كثْي من الصحابة كانوا التدليس قال إن هذا والذهبي 

ـلنا ما سمعه عن رسول اهلل فقط، وإن فأبو هريرة مل ينقْل وعليه   منه! أكبَ  بة  صحا ا نقل عنم 

  [باملئات غريبةً  أبا هريرة أورد أحاديَث  ن  الذهبي قال إِ ] م  املتكلِّ قال 

 س   رَ مَ ع   ابنَ  ن  أَ  الذهبي   دَ رَ وْ أَ يف نفس الصفحة  ن  أَ  عَ مَ 
نكر منها شيئًا يرة، هل يب هريأ اديِث أح نْ عَ  َل ئِ

ثَِْيْت أ  التي  لشبهاِت وًصا كان الذهبي يورد اص  خ  من سْي أعالم النبالء وهذه الصفحة  !!فقال: ال

 !ةي  حلياداو صافاإلنا بمنتهى هَنَ اَل طْ ب   ويبنيَ عنها  َب يوَي عليها ْيد  لحول أيب هريرة، 

ْ  الشبهاِت   تلكذَ َخ أَ م لكن هذا املتكلِّ  ه اهلل رمح الذهبي   ن  ه أَ اهديمش ِبَ من كتاب الذهبي دون أن خي 

 !!َنَسَفَها نَْسًفارد عليها وَ 

 !!يرةأيب هر سيدناعىل به مشاهديه لن يبحثوا خلفه عن تدليسه وكذيعتمد عىل أن وذلك لنه 

ْعبَة عن أيب هريرة "تدليس"املتكلم استخدم كلمة ف ِ التي قاهلا ش  ريض، امل  السقيمهِ مِ هْ فَ بِ ا هَ مَ هَ فْ يَ ، ل

يس نفس ديث لبحسب علم مصطلح احل "تدليس"املعنى املعروف عند العلَمء لكلمة  ن  أَ  عَ مَ 

 ل!ب الباطق ثوفالكلمة اليوم تعني الداع وإلباس احل !!الكلمة هلذهملعنى املشهور اليوم ا

 فهل هذا املعنى صدر من أيب هريرة ريض اهلل عنه؟! 

 ؟! يب هعِ تَ  أيب هريرةَ  ةَ ي  م  أ  َوَكأَن  ث املسكني عن أمية أيب هريرة!! حتد ثم

ءة  د ْفظًاديث حِ ، وكانوا حيفظون القرآن واحلنيَ يِّ مِّ أغلب الصحابة كانوا أ  يعلم أن الكل   أو ون قرا

 ! !يكون َمطئًاذلك ، فهل إذا فََعَل أبو هريرة كتابة   

 ي  عىل القل أبو هريرة مل يتحجج بأمِّ 
َم كان يسعى ظه، وإندم حفوع احلديث النبويتعلم رك عىل ت هِ تِ

 .  الناسا بنيهَ رْشِ وسلم والعمل هبا ونَ وآله الرسول صىل اهلل عليه  ةِ ن  دوًما لتحصيل س  
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 الثً ثا:  

 :"االعرتاض عىل عدد أحاديث أيب هريرةمسألة " املتكلم ذكرثم  

 : وإليك اجلواب

 : مثال

 اتنيِ يف هو، فقط سنتني، واشتغل باجلراحة ملدة الدكتوراة يف اجلراحة درجة رجل حصل عىل

َحِة وقته تشغل كانت بأعَمل أخرى السنتني اشتغل هذا الشخص   .اتحتى معن اجِلَرا

 .حتى موتهاًما عَ  48 فقط ملدة عىل حصل عىل الدكتوراة يف اجلراحة واشتغل باجلراحة آخر رجل

راحة تغل باجللذي اشاليس أ ؟من عدد العمليات اجلراحيةالكب  يب  ِص ن  الَمْن ِمنهَم سيكون له ف

 ؟! ، ومل يشتغل بغْيهاحتى ماتَعاًما  48ملدة 

 بعدَ  ةً ارَشَ بَ َة م  فَ اَل  الِْ َل  وَ ه تَ الصحابة إَل النبي صىل اهلل عليه وسلم، ولكن   أبو بكر الصديق هو أقرب  

ِ  ٌت قْ ، فلم يكن لديه وَ مَ ل  َس صىل اهلل عليه وَ  النبيِّ   جْ يَ ل
 أحاديَث  مْ ه  مَ لِّ عَ ي  وَ  الناَس  َث دِّ حَ ي  فَ  َس لِ

 الرشيفة.  ه  تَ ن  الرسول صىل اهلل عليه وسلم وس  

 13 ةيعني مات سن هر،ة أشعَ ْض وبِ  بسنتنيِ  مَ صىل اهلل عليه وسل   ثم إن أبا بكر مات بعد الرسولِ 

ة يالسياسلمة اأمور هجرية، مع اشتغال أيب بكر ب 59 ةِ نَ ، أما أبو هريرة فعاش إَل َس هجرية

ِ  الناس أيب هريرة للحديث وتعليمِ  غِ ر  فَ تَ ، وَ واحلكموالالفة   . ِهمْ أموَر دِين

منذ  بو هريرةأف، ريض اهلل عن اجلميع وعثَمن وعَلي  عمر نفس حال أيب بكر أو قريب منه حال  و

 .ةيالنبو والسنةللحديث املسلمني بتعليم  وفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم وهو مشتغٌل 

ريض اهلل  ن وعَلي وعثَم يثًا من أيب بكر الصديق ومن عمردِ هريرة أكثَر َح فطبيعي جًدا أن يكون أبو 

 عن اجلميع. 

 نس بن أعمر و  بنأكثر من اللفاء الربعة مثل عبد اهلل أحاديَث  وهناك صحابة آخرون هلم عدد  
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 . اًل يلِ  قَ إال نهمدي عن تعليم الناس أمورَ يشء شغلهم يمل  هؤالء ابن مسعود وعائشة، لنمالك و

فان ع بنَ  نَ عثَم َتد، واب أكثر حديثا من أيب بكر الصديقبن الط ستجد عمرَ وعىل سبيل املثال 

 !!ذاوهك ،ا من الثالثةحديثً  الب أكثرَ بن أيب ط عَل  َتد ، وا من االثننيأكثر حديثً 

 سالم اإل ونِ ص  ىل ح  وع ةِ ي  وِ بَ الن   ةِ ن  عىل الس   نيَ قِ ، مشكلة اجلهلة املتسلِّ مرة أخرى أعيد وأكرر 

 يَ عن حَ  صحيٌح  رٌ و  َص ، وليس لدهيم تَ عظيميئًا عن اإلسالم الوًما أهنم ال يعرفون َش م  ع  العظيم 
 اةِ

 .ريض اهلل عنهم حياة أصحابهال الرسول صىل اهلل عليه وسلم و

لن بعض  ،ياتهحيف وهذه الشبهات ه أجاب عن هذه املسائل أن أبا هريرة نفَس  يف المر املضحك

 عنها يف حياة أيب هريرة نفسه.  سألالناس 

  !!لقليلإال أقل  ا ن دينهمع ونَ ف  رِ عْ املسلمني ال يَ  َب لَ غْ أَ  ن  يعتمدون عىل أَ  اإلسالمِ  خصومَ  لكن   

كالم هذا  بحسب - ينبغي، فقبل عمر بن الطاب مَ لَ ْس أَ  الصديَق  بكرِ  اأب من املعلوم أن  ثم أقول: 

 !بن الطابحديثًا من عمر  بو بكر أكثرَ أأن يكون  -الذي أرد عليه الشخص 

نة سحتى اش نه عل ،الصديق حديثًا من أيب بكر عمر بن الطاب أكثر  بخالف هذا، فلكن الواقع 

تى ي عاش حالذ الطاب بعدد أحاديث أيب هريرة بنِ  عمرَ  أحاديِث  هجرية، فهل نقارن عددَ  23

 ؟! هجرية 59سنة 

 ! ويقول املتكلم يف الفيديو: يتساءل املنتقدون من أين أتت كل هذه الحاديث؟

وإثبات   مْ ه  تم إفحام  ، واهنم زميف م  هلة وأن الرد عليهم تَ هؤالء املنتقدين ج ن  عرف أَ ه ال يَ كأن  : قلت  

 !! مْ ه  لَ هْ َج  أظهرَ وعليهم  د  رَ  نْ عىل مَ  دِّ عجزوا عن الر  أهنم و ،وهم أحياءجهلِهم وكذهِبم 

  ، ومها:بنياملتكلم يف الفيديو مأخوذة من كتا شبهاِت  ل  ك  فَ 

  ء كتاب  .السنة املحمديةعىل أضوا

 كتاب شيخ املضْية.  
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وضاح "، ونقل عنهَم املرتزق ال َرمِحَه  اهلل (13)ةُممود أيب ري  اهلالك اب لكذ  من تأليف اوكالمها 

فيهَم بعدة كتب، أذكر منها  ف  رْ عىل كل حَ  د  تم الر   ، وهذان الكتابانِ كثًْيا من أكاذيبه "صائب

ء الكاشفة للعالمة  :كتاَب للقارئ الكريم   اليَمِن يِّ مِ لِّ عَ م  ـى الْ يَ عبد الرمحن بن حَيْ املحقق الضوا

 اهلل. هة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للدكتور مصطفى السباعي رمحن  الس   :وكتاَب  ،رمحه اهلل

كثْي فا، سابقً  ت  َم قلك المرَ  لن   أخرى؛ مرةً  الكاذيَب تلك أن نرد ونبني  مشكلة لكن ليس لدينا

 ونأتيت عليه اءامثَل هذه االفرت ون، فحينَم يسمعني ال يعرفون شيئًا عن أيب هريرةمن املسلم

ا ، فالمرالردود القاطعة عىل كل ما قيل نوفيجد وا ويبحث وا ليسأل  لشاعر:اال كَم ق حق 

 وس   َح ط ِويَْت َأتَاَح لَِسانَ  ****       اهلل  َنرْشَ فَِضيَلة   وإذا َأَرادَ 
 دِ

ودِ ما كان ي ْعَرف  طِيب  َعْرِف ا *  ***  لوال اشتعال  الناِر فيَم جاورت   لع 

ئحة ما كان الناس  طيبةِ  اشتعلت يف الشجارقد لو مل تكن النار ف هذه  ن  عرفون أَ سي ذ  ئِ ِحينَ الرا

ئحة.   الشجار طيبة الرا

ر من أكثهريرة  ديث أيباحأ أن عدد - "وضاح صائب" عن نقاًل  –يف الفيديو  ثم َذَكَر املتحدث

 املسلمني!ين وادويف  احديثً ( 5000)

 .والضعيف الصحيحوفيه كرر، باملهو ومن هذا،  والصحيح أقل  : هذا العدد غْي صحيح، قلت

َمة  أمحد   :عن أيب هريرة شاكرفيقول اْلَعال 

 رٌ ر  كَ ( وفيها م  99710( إَل )7119( حديثًا، من رقم )3848أمحد يف هذا املسند ) ]روى له اإلمام  

ر احلديث أو باملعنى. ظكثْي، باللف  ر ف املكرعد حذ، ويصفو له منها بكعادة املسند يف تكرا

 (14)عىل كل حال[. . هو أكثر الصحابة روايةً خْي كثْي

                                                           

 . رشف الدين املوسوينيللشيعي الرافيض عبد احلس من كتاِب أغلَب افرتاءاته وأكاذيبه  بدوره نقل الذي  (13)

 مرص، بتحقيق الشيخ أمحد شاكر. - ، ط دار املعارف83ص 12جمسند اإلمام  أمحد بن حنبل   (14)
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حيحة والضعيفة ذكره املتكلِّم  لحاديث أيب هريرة حيتوي عىل الحاديث الصوالعدد الذي 

ى حديثًا عند العلَمء كَم ذكرناه سابًقاَس ي   د  نَ َس  ل  ك   ، لن  والسانيد املكررة   (15).م 

دَ فَ التي تَ  الحاديِث  عددَ كَم أن    . قلياًل ئة حديث اميد عن تزبة عن غْيه من الصحا هبا أبو هريرةَ  ر 

( 1375) ا، أيحديثً ( 1500)عدد هذه الحاديث باملكررات، وبدون املكرر ال تتجاوز كَم أن  

 ،ةيب هريرَل أحيتوي الصحيح والضعيف، والضعيف ال يصح سنده إ عددوهذا ال ا.ا تقريبً حديثً 

 ا.حديثً  (1265)وافقه وتابعه عليها من الصحابة حواَل وقد فال نستطيع أن نحسبه عليه، 

 !يف ذلك؟ ة  ابَ رَ غَ هي الْ  فَم .الصحابةبقية عن ا حديثً ( 110) بـفقط د انفرهريرة  اأب وهذا يعني أن  

لنبي صىل اهلل عليه احديث بالفعل عن ( 5000)ريض اهلل عنه روى  أبا هريرةَ  ن  لو افرتضنا أَ  مث

 َض  كه يف حَ يرتوال  وسلم ا للنبي صىل اهلل عليهمً زِ اَل أمل يكن أبو هريرة م   وسلم، فَم هي املشكلة؟

 !؟ر  فَ  َس اَل وَ 

لذي اعلومات امل م  جْ َم هو َح فيف السبوع،  مرات   مخس تهمدرسإَل يذهب  طالبًا ن  أَ لو ف

يف  ل  صِّ حَ ي  َس فَ  !؟فقط معلومات   عرش يوم   ن كل  وِّ دَ ي  فظ وَ كان حيفلو فرضنا أنه  ؟!ه  ل  صِّ حَ ي  َس 

 !! معلومة (2400)يف السنة و، معلومة (200)ر هيف الشو، معلومة (50)السبوع 

 لربع ْت لَ َص وَ التي و مَ ل  َس اهلل صىل اهلل عليه وَ  لرسولِ  أيب هريرةَ  مالزمةِ  ةَ د  م   ن  أَ يعني وهذا 

طلون سالم يعاإل ، لكن أعداءالعقالءالحاديث طبيعي جًدا عند  ا العدد من، وحتصيله هلذسنوات

ِ عقوهلم   والثوابت الراسخة.احلقائق الواضحة  ِي فْ نَ متعمدين ل

سعود، فروى  بن مد اهللاملقطع اضطر للكذب عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وعىل عب مَ دِّ قَ ثم إن م  

 !!اًراذَ هْ مِ اًرا وال ثَ كْ  يكن مِ ملال إن النبي صىل اهلل عليه وسلم عن ابن مسعود أنه ق

 وهذا الكالم مل أجده يف أي كتاب عىل اإلطالق!!

                                                           

 .انظر حلقات الرد عىل امللحد رشيف جابر عىل قناة مكافح الشبهات عىل يوتيوب  (15)
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عىل  َث احلدي س  د  كان يَ  أبا هريرةَ  ويومههم بأن   همشاهدي الشخص الذي يريد أن خيدعأن تخيل ف

 فس املقطع. يف نل اهللالحاديث عىل رسو سِّ دَ يقوم بِ  ه  س  فْ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هو نَ 

ق  للحياء أن ينتحر   بني!! ء الكذال هؤاليف زمن يتحدث فيه أمثاالجل أن تتوارى  ةوحلمروقد ح 

 َعاِصْ ي  يرة مل با هرأفقد اد َعى أن اب، وناقل الكالم عنه كذاب مثله، ذ  ثم إن وضاح صائب كَ   

ِ وَ  ةَ نَ رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال َس   حد التابعني:أ قاله  بَمدلل عىل كذهبَموسأ، فقط فْص ن

مْحَِن احلِْ مسند اإلمام  قد جاء يفف َيِْد بِْن َعبِْد الر  ، ْمَْيِ أمحد َعْن مح  اًل، َلقِيت  ]اَل: قَ يِّ  قَْد َصِحَب  َرج 

َرْيَرَة َأْرَبَع ِسننِيَ َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم  الن بِي     (16)[.َأْرَبَع ِسننَِي َكََم َصِحبَه  َأب و ه 

اح وت، فهل سنوا  أربعالرسول  َب حِ التابعني الذين رأوا أبا هريرة قالوا إنه َص وهذا يؤكد أن  ض 

 ؟!نهعوحكى  الذي رأى أبا هريرة بعينيه الشخص  م أَ  ق  دَ ْص واملتكلم يف الفيديو أَ 

ْ  ان  يَ مْ عِ ت الْ انَ كَ  نْ مَ  ل  يل: قد َض وقد ق   !!يهِ دِ هَت

 رابًعا: 

َكن  احلَ  :أن عمر بن الطاب قال ليب هريرة املقطع م  دِّ قَ م  زعم  َقن   ل  َث، أَوْ ِديْ َلترَْت  َك بِأَْرِض حْلِ

 !!القَِرَدةِ 

 وهذه الكلمة مل يقلها عمر بن الطاب ليب هريرة، وإنَم قاهلا لكعب. 

 
ِ
ْوِل اهلل َكن  احلَِديَْث َعْن َرس  قَ  -َسل مَ وَ َعلَيِْه  َصىل  اّلل   -ولكن عمر قال ليب هريرة: َلترَْت   ن َك َأْو ل حْلِ

  .  بِأَْرِض َدْوس 

 نرواية عل العمر بن الطاب، وهو إقال وحتت الرواية مبارشًة قال الذهبي إن هذا هو مذهب

 هريرة. أيبعمر بقية الصحابة غْي وأمر هبا  الرسول صىل اهلل عليه وسلم. 

  الذهبي احلافِظ   قال : 

                                                           

ْسنَد  اإلمام أمحد بن حنبل   (16)  .بْيوت - مؤسسة الرسالة، ط 224ص 28جم 

http://www.youtube.com/antishubohat
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 َص 
ِ
ْوِل اهلل : أَقِل وا احلَِديَْث َعْن َرس  ْول  َمر  َريِضَ اهلل  َعنْه  َيق  َو َكاَن ع   .َوَسل مَ ىل  اّلل   َعلَيِْه ]َهَكَذا ه 

هِ  -عمر  -َوَزَجَر  َمَر َولَِغْْيِ َحاَبِة َعْن بَثِّ احلَِديِْث، َوَهَذا َمْذَهٌب لِع   ِمَن الص 
  (17)[.َغْْيَ َواِحد 

 بنَ  رَ مَ ع   كأن   رَ مْ لكن المني املحرتم مقدم الفيديو مل يذكر ملشاهديه هذه احلقيقة، فأظهر ال

 !! ديثفمنعه من احلرسول الخياف من أحاديث أيب هريرة أن تكون مدسوسة عىل الطاب 

و هريرة أ أيب شخصعمر مل يمنع أبا هريرة من الرواية طعنًا يف وإًذا وبموجب كالم الذهبي ف

ل جديًدا  ، وإنَم كان عمر يرى أن اإلسالمَ وعدالته تشكيًكا يف صدقه يرى أن ، وسلناني ابال يزا

 .ه ابن سعدما روا هيؤيدو .النبويِّ   باالهتَمم من نرش احلديثََل وْ املرحلة أَ تلك القرآن يف  رْشَ نَ 

   عْ َس  ن  ابْ اإلمام  روى 
 : د 

وَفةَ  أََرْدنَا الَنَْصاِري   َكْعب   بْن   َقَرظَة  عن ] َمر   فََشي َعنَا اْلك  ر   إََِل  ع  ا أَ  ِصَ تَنْيِ  فََغَسَل  فَتََوض  : َوَقاَل  َمر 

ونَ  ْم؟ مِلَ  َتْدر  ْلنَا َشي ْعت ك  ولِ  َأْصَحاب   نَْحن  . نََعمْ : فَق    َرس 
ِ
مْ : فََقاَل  َوَسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل    َصىل   اّلل   َتأْت ونَ  إِن ك 

ْرآنِ  َدِوي   هَل مْ  قَْرَية   َأْهَل  مْ  َفال الن ْحلِ  َكَدِويي  بِاْلق  وه  د  مْ  بِالََحادِيِث  تَص  وا. فَتَْشَغل وه  د  ْرآنَ  َجرِّ  اْلق 

َوايَةَ  َوأَقِل وا  ولِ  َعنْ  الرِّ   َرس 
ِ
وا  ،َوَسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل    َصىل   اّلل   (18)[.رشيككم وأنا اْمض 

نه ع اهلل لعمر ريض ٌب هَ ذْ مَ بالفعل  ر  فالمْ ، المرنفس الطاب ب بن   عمر  أمرهم فهؤالء الصحابة 

ا بأيب هريرة ريض اهلل عكَم يف هذه املسألة   !هوحد نهقال الذهبي، وليس املنع خاص 

 الذهبي يف كتابه تذكرة احلفاظ يقول:و

ْ  نْ أَ  هِ لِ َج ]وقد كان عمر من وَ   يأمرهمسلم وه وآله علي عىل رسول اهلل صىل اهلل ب  الصاحِ  َئ طِ خي 

ِ وَ ، أن ي قِل وا الرواية عن نبيهم   (19)[.القرآن ظِ فْ بالحاديث عن حِ  الناس    يتشاغَل ال  ئَ ل

                                                           

 بْيوت. - الرسالةمؤسسة ، ط 601ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (17)

 بْيوت. -، ط دار الكتب العلمية 87ص 6جالطبقات الكبى لإلمام ابن سعد   (18)

 .عمْيات زكريابْيوت، ت:  -، ط دار الكتب العلمية 12ص 1جتذكرة احل ف اظ لإلمام الذهبي   (19)
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َ معنى الرواية  الذهبي   ن  وطاملا أَ  َح قد بَني  َمذا مل ؛ فلفس الصفحةيف ن ِب الطابن ِ  عمرَ  صودَ مقَوَوض 

ريرة هرة أيب يه صوهل يسعى هذا الشخص لتشو؟! ملشاهديه ا الكالمَ ذيف الفيديو ه م  ينقل املتكل

 واالفرتاء؟! بالباطل عن طريق الكذب والتدليس

فعل  إنَم ،ت  مؤق ل  بشكعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  وحينَم ترك أبو هريرة الروايةَ أقول: 

 عنه. ًة لمْي املؤمنني وخليفة املسلمني عمر بن الطاب ريض اهللاعَ ذلك طَ 

َم يف كاء الراشدين اللف ةِ عَ اطَ بِ  الصحابةَ  رَ مَ صىل اهلل عليه وسلم أَ  الرسوَل  ن  وهذا يشء طبيعي ِلَ 

 حديث العرباض بن سارية: 

ِجذِ ]..  وا َعَليَْها بِالن َوا ِشِديَن امْلَْهِديِّنَي، َوَعض  ا  الر 
ِ
ن ِة اْل َلَفاء ن تِي َوس  ْم بِس     (20)[.َفَعلَيْك 

 .ه  يَ ِص عْ  يَ وال ه  رَ مْ أَ  ععىل أيب هريرة أن يطي َب جَ وَ ، فَ ي  دِ هْ مَ  دٌ اِش رَ  خليفةٌ بن الطاب وعمر 

ِ  اهلل   يِضَ رَ  انَ ف  عَ  بن   عثَمن  املسلمني  وخليفة  املؤمنني  أمْي   َح مَ ولكن بعد ذلك َس  ة ابَ حَ لص  عنه ل

 . ِف اَل اآْل بِ  ه  ت  ظَ فَ حَ وَ  القرآن ة  لَ ، وصار مَحَ المور قد استقرت بالتحديث مرة أخرى، لنه رأى أن  

 ؟!يرةيب هرأذهبي عن نقْل لنا كالَم الي، فلَمذا مل ستدل بالذهبيي ماملتكلِّ  وطاملا أن

  الذهبي احلافِظ   قال : 

 افِظ  احلَ ، امل ْجتَِهد  ، الَفقِيْه  ، اإِلَمام  ] 
ِ
ْوِل اهلل ،  ،َصىل  اّلل   َعَليِْه َوَسل مَ ، َصاِحب  َرس  ْوِس  َرْيَرَة الد  َأب و ه 

اِظ الَثْبَاِت اليَََمِِن ،     (21)[.َسيِّد  احل ف 

  عنه أيًضا قالو : 

  (22)[.يًا صاحَب صيام  وقيام  تِ فْ ا َذكِي ا م  تً بِّ ثَ تَ ا م  ظً افِ كان َح ] 

  امتنعة هريربا إن أقال و ،"شيخ املضْيةتكلم هذا الشخص عن تلقيب أيب هريرة بـ " :اخامًس 

                                                           

ْسنَد  اإلمام أمحد بن حنبل   (20)  .بْيوت - مؤسسة الرسالة، ط 373ص 28جم 

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 578ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (21)

 .جدة - القرآن علوم مؤسسة ،اإلسالمية للثقافة القبلة دار، ط 469ص 2ج الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف  (22)
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صالح لباحلديث  َتاَجرَ هريرة  اأبوزعم أن ! أعطاه معاوية املال فعاد يتكلمحتى عن احلديث  

 ؟!بشيخ املضْية َب قِّ ل  هريرة  اأبوزعم أن  ؟!معاوية

 صالة صىلضت الح  إذا يأكلها مع معاوية، وكان أبو هريرة حيب أكلة اسمها املضْية، ف]وقال: 

 .[ضلخلف عَل، فإذا قيل له يف ذلك قال: مضْية معاوية أدسم، والصالة خلف عَل أف

 ساءل:وأت ،عىل هذا املتكلمالقارئ  َك حَ ْض يَ الخْية حتى الرد عىل النقطة سأبدأ ب

 أين كان يعيش عَل بن أيب طالب وأين كان يعيش معاوية وقت الصومة بينهَم؟!

 الكوفة بالعراق، بينَم كان معاوية يعيش يف الشام؟!أليس عَل كان يعيش يف 

ل بني الش  فكيف كان أبو هريرة   ل؟!ه عاقِ م يصدقالكال اق يف نفس اليوم؟! هل هذارَ ام والعِ يتنق 

كان لدى أيب هريرة ! أم ؟(16F)يمتلك طائرة أبا هريرة كان  ن  م يف الفيديو يعتقد أَ لِّ كاملت أم أن

 عىل اخرتاق احلاجز الزمكاِن؟! ةأم كانت لديه القدر ِن؟!اآلنتقال لال جهاز

 !رشالب قولع عَ ز  وَ  نْ هذه التخاريف عىل عقله قبل أن يتفوه هبا؟! سبحان مَ املتكلم هل عرض 

ينة ش باملد كان يعيالشام، وإنَميف الكوفة وال يف ال يكن يعيش أبا هريرة مل  ن  املضحك أكثر أَ 

 !!وأحسن البكات الصلوات وأزكى التسليَمت، عىل صاحبها أطيب املنورة

  َبِّ الْ  عبد ابن   رَ مَ أبو ع   اإلمام قال : 

َمر   اْستَْعَملَه  ]  يَْسك ن   َيَزْل  َومَلْ  َعلَيِْه، فَأَبَى الَعَملِ  َعىَل  أََراَده   ث م   َعَزَله ، ث م   البَْحَريِْن، َعىَل  ْبن اْلَط اِب  ع 

 (23)[.َوَفات ه   َكانَْت  َوهِبَا املَِدينَةَ 

َ و  ت  ثم إن أبا هريرة   ة.رَ جْ ( من اهلِ 467) ةَ نَ َس  مولودمن اهلجرة، والزَمرشي  (59)ة نَ َس  يفِّ

 ة؟!ص  هبذه القِ  الزَمرشي   مَ لِ ( سنة، فكيف عَ 408أيب هريرة )يعني بني والدة الزَمرشي ووفاة 

 لة كهذه؟!!اية باطرو عىل اعتمد املتحدث   ًدا هلذه الرواية أَْصاًل، فكيفنَ والزَمرشي مل يذكر َس 

                                                           

 بْيوت. - اجليل دار، ط 1771ص 4جاالستيعاب يف معرفة الصحاب   (23)
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  !لبال دلي عن أيب هريرة التي أطلقها هذا الشخص يف كالمه الكذبات وضحهذه من أ

 باحلديث لصالح معاوية؟!ثم هل كان أبو هريرة يتاجر 

 !محلكااسأحكي بعض مواقف أيب هريرة مع بني أمية عموًما لنعرف شخصية أيب هريرة مع 

َى فِيَها َتَصاِويَر، َفَقاَل: َسِمْعت   مِ كَ َدَخَل يِف َداِر َمْرَواَن بن احلَ  ةَ رَ يْ رَ أبا ه   ن  أَ في صحيح مسلم ف فََرأ

 : : َقاَل اهلل  َعز  َوَجل   َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم َيق ول 
ِ
وَل اهلل َوَمْن َأْظلَم  مِم ْن َذَهَب خَيْل ق  َخلًْقا »َرس 

وا َشِعَْيةً َكَخْلقِي؟ فَْليَْخل   وا َحب ًة َأْو لِيَْخل ق  ًة، َأْو لِيَْخل ق  وا َذر   (24)[.«ق 

َ و أ - وهو حاكم املدينة آنذاك -احلكم بنَ  مروانَ  ْق افِ نَ ي أبو هريرة مل ي  يعن   .ه  قَ ل  َت

 .ًمـالْ ظ   مْ هِ دِّ َش وأَ لناس معناه أن هذا الشخص هو أظلم ا "م  لَ ظْ أَ  نْ مَ "وجل   ز  عَ قول اهلل أما و

َريِشِّ  نْ عَ  ةَ بَ يْ ابن أيب َش  ِف ن  َص م  ويف  َ : َسِمعْ ، قَاَل ِهالَل  اْلق  رَ ت  أَب َرْ يَْرَة يَق وا ه 
ِ
َعةِ  َواَن َوأَبَْطأَ ل  مل : بِاجْل م 

ك بِامْلََراِوِح  ح   ت َروِّ
وَن ِمَن احْلَرِ ِريَن ي ْس نَاء  امْل َهاجِ ، َوَأبْ اِردَ  اْلبَ اءَ َوَتْسقِيَك املَْ َتَظل  ِعنَْد بِنِْت ف الَن   ،َلق 

مْ ث م  قَاَل  ،ْمت أَِنِّ َأفَْعل  َوَأفَْعل  َلَقْد مَهَ     (25)[.: اْسَمع وا لَِمِْيك 

َعِة!!أخره عن اجل  تا عىل شديدً  وبخه توبيًخا ملاذا ه؟!قْ أو يتمل   فلَمذا مل ي نَافِْق أبو هريرة مروانَ   م 

مع ية ىل هذه الرواع ه  ن  يع قعت الصحيحة والضعيفة فلَمذا مل ق بني الرواياِت فرِّ يال  مَ  املتكلِّ وبَم أن  

 !ستدل منه؟يالذي الذهبي يف نفس كتاب أهنا 

، َ  قال: َعِن الَولِيِْد بِن َرَباح 
ِ
ْول  مل َرْيَرَة َيق  وا َدفْنَ يْنََم َأرَ حِ َواَن رْ َسِمْعت  َأبَا ه    احلََسَن َمعَ اد 

ِ
ْوِل اهلل   َرس 

، َوإِن  ] :َم يف نفس املقام النبوي الرشيفاّلل   َعلَيِْه َوَسل  َصىل    َما أَنَْت َوال 
ِ
َك، َفَدْعه  َواّلل َِل َلَغْْي  ،  الَوا

ل  فِيََْم الَ َيْعنِيَْك،  َو َغائٌِب َعنَْك إِن ََم ت ِريْد  هِبَا إِرْ َوَلكِن َك َتْدخ  َعاِوَيةَ  .َضاَء َمْن ه     (26)[.َيْعنِي: م 

 كَ اَء سيدِ إرض ! أنت تريد؟تتدخل يف مسألة دفن احلسن بن عَلأبو هريرة يقول ملروان: ملاذا 

                                                           

 وهذه التصاوير كانت ت بْنَى يف هذا الوقت، وليست قديمة. .(2111) - 101 ، حديث رقم:مسلم صحيح  (24)

 الرياض. - الرشد مكتبة، ط 116ص 11ج شيبة أيب ابناإلمام  ف  نِّ َص م    (25)

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 578ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (26)
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 عاوية؟!مصالح فكيف يقال إن أبا هريرَة كان ي تَاِجر  باحلديث ل، وهو غائب عنك. معاوية 

 ؟! لمعاد يتكفأعطاه معاوية املال حتى هريرة امتنع عن احلديث ن أبا خص أثم ادعى هذا الش

د أن أبا هريرة كان قوي ا يف الروايةمعنى وهذا ليس  ام، م هِ قِّ حَ  طلب عىل اإلطالق، بل املرا ن احلك 

 هبذا صدقتي ه كانن  ِلَ  منهم، فيهم حتى يأخذه مَ وإذا منعوا عنه حقه تكل   ،َت ـكَ فإذا أعطوه حقه َس 

ِ هَ الذ   رَ كَ املال، ولذلك ذَ  قه عىل الدنيا وتصد يف ريرةهأيب  دِ هْ عن ز   اق احلديِث يَ يف ِس هذا القوَل  ي  ب

ء   .ها كاملةً ة ليقرأ صفحإَل ال دْ ع  يَ لْ فَ  اءَ َش  نْ مَ ، وَ للقاء اهلل ، واستعدادهواملساكني الفقرا

 كَ  ن  ابْ  ه احلافِظ  قالما ويؤيد ما ذكرته 
ِ  :، قالْي  ث

، فَلََم  َكاَن اْلَغد  َبْعَث إَِليِْه: إِِنِّ َغلِطْت  َومَلْ أ  ]
َريَْرَة بَِِمَئِة دِينَار  ِرْدَك هِبَا، َوإِِنِّ إِن ََم بََعَث َمْرَوان  إََِل َأيِب ه 

ْذَها  َريَْرَة: َقْد أَْخَرْجت َها، فَإَِذا َخَرَج َعطَائِي فَخ  َك. فََقاَل َأب و ه  َق هِبَا. َأَرْدت  َغْْيَ ِمنْه . َوَكاَن قَْد َتَصد 

 (27)[.َوإِن ََم َأَراَد َمْرَوان  اْختِبَاَره  

ِ  املاَل ا هريرة يأخذ بَ أَ  ن  كان املقصود من الرواية أَ  إنْ و ِ  يَث حادلا عَ رَتِ خْ يَ ل ِ َص ل فهل كان  ؛معاويةَ  ِح ال

 سيقول عنه يف نفس الكتاب: الذهبي  

َريَْرَة َوثِيَْق احِلْفِظ، ]  (28)[.َما َعلِْمنَا أَن ه  أَْخَطأَ يِف َحِديْث  َوقَْد َكاَن أَب و ه 

لعقل سقام ا تخيلثم إذا كان أبو هريرة يضع احلديث عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كَم ي

 ؟!والوضاعنيوالبدن؛ فلَمذا مل يتكلم فيه العلَمء كَم تكلموا يف كل الكذابني 

 اَل:كالتمن عدة أوجه ، والرد : خان أمانة املسلمني ورضبه عمر حتى أدماهسادسا 

  أتى هبا منوإنَم، ءم النبالتاب سْي أعالبالرواية من كِ  ِت أْ هذه املرة مل يَ يف املتكلم  :الولالوجه 

 هوحللقة واأول  مع أنه منذوكتاب فتوح البلدان للبالذري،  د  عْ البن َس كتاب الطبقات الكبى 

 يستدل بكتاب الذهبي، فلَمذا فعل ذلك؟!  

                                                           

 اجليزة. -، ط دار هجر 388ص 11جالبداية والنهاية   (27)

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 621ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (28)
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 عالم النبالء سْي أيفلذهبي ا، وأما الرواية ناقصةً  ا رَ كَ ذَ وفتوح البلدان الطبقات  كتايب لن   :اجلواب

ن كتاب ملرواية الكم  وسأقرأ ، هذا االهتاموفيها اجلزء الاص بباءة أيب هريرة من  فذكرها كاملة،

 سْي أعالم النبالء للذهبي:

  الذهبي احلافِظ   قال : 

[: د  َم  ةِ  َمْعَمٌر: َعْن َأي ْوَب، َعْن ُم  َريَْرَة َعىَل البَْحَريِْن، فََقِدَم بَِعرْشَ َمَر اْستَْعَمَل َأبَا ه  ، فََقاَل َأن  ع  آالَف 

و  كِتَابِِه.  َوَعد 
ِ
و  اهلل ِل يَا َعد  : اْستَأْثَْرَت هِبَِذهِ الَْمَوا َمر    َله  ع 

ِ
وِّ اهلل : َلْست  َبَعد  لْت  َريَْرَة: َفق  فََقاَل أَب و ه 

َا. و  َمْن َعاَدامه  وِّ كِتَابِِه، َوَلكِنِّي َعد  : َخيٌْل ن تَِجْت، َوَغل ة  َرقِيْق  َِل، ق لْ ! قَاَل: فَِمْن أَيَْن ِهَي َلَك؟ َوَعد  ت 

ْوه  َكََم قَاَل  َوأ ْعطِيٌَة َتتَابََعْت. وا، َفَوَجد  يَه ، َفأَبَى. .فَنََظر  َمر  لِي َولِّ فََقاَل: َتْكَره   َفلََم  َكاَن َبْعَد َذلَِك، َدَعاه  ع 

ً ِمنَْك  الَم   الَعَمَل، َوَقْد طَلََب الَعَمَل َمْن َكاَن َخْْيا ف  َعلَيِْه الس  ف  نَبِي  اْبن  نَبِيي اْبِن  .ي ْوس  فََقاَل: ي ْوس 

. َرْيَرَة بن  َأَميَْمَة، َوأَْخَشى َثالَثاً َواْثنَتنَْيِ ، َوأَنَا َأب و ه  َقاَل: أَْخَشى َأْن أَق ْوَل  قَاَل: َفَهال  ق لَْت مَخْساً؟ َنبِيي

، َوأَقْيِضَ بَِغْْيِ  َب ظَْهِري، َوي نْتََزَع َماَِل، َوي ْشتََم ِعْريِض بَِغْْيِ ِعْلم  ، َوَأْن ي ْضَ   (29)[. ِحْلم 

ءة أيب هريرة من هذا االهتام فلَمذا أخفا  لمني؟!املتكلم ها افإذا كانت رواية الذهبي حتمل برا

ْوه  َكََم قَاَل أليس قوله: ] وا، َفَوَجد  ءته من هذاوب يرةَ هر أيب ِق دْ [ دلياًل عىل ِص فَنََظر  االهتام؟! فلَمذا  را

ب عن املشاهدين هاتَ خفيأ  ؟!المني أهيا املهذ 

 بن الطابعوه عمر فلَمذا يد ؛أمانة املسلمنيبالفعل خان قد : إذا كان أبو هريرة الثاِنالوجه 

 للوالية مرة أخرى؟! 

هريرة  هو أبو -ى بحسب الطبقات الكب -هبا  َث وحد  هذه الرواية لنا الذي نقل : الثالثالوجه 

 ؟!ْيينسحمد بن مل يهاكِ وحيْ  له فلَمذا كان سْيوهيا ريض اهلل عنه بنفسه، فلو كانت فيها إدانة

 سالمية ومللمة اإلاعىل  نًا لألمانةائِ َخ قًا وَ هريرة إذا كان َسارِ كيف خفي حال أيب  :الوجه الرابع

                                                           

 بْيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 612ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (29)
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 ؟!زماننا معاتيه  سفهاء وإال  ذلكينتبه ل 

معلومة فة ووهذه سْيته معرو منذ متى وأبو هريرة يْسق وخيون المانات؟! :الوجه الامس

ه  من الصحابة والتابعني، أو َمْن جاء بعد ء َمْن َعاَصَ  !ء الربانيني؟العلَم ه منجلميع الناس؛ سوا

 وفيها النصة، ية كاملل الروانقالرواية، وابن كثْي  دَ ك  أَ كثْي  ابنَ  ن  املتكلم قال إِ  :الوجه السادس

ءة أيب هريرة من الْسقة،  ها أ ؟!فهل املتكلم مل يقرأ الرواية عند ابن كثْيعىل برا ءوَ م قرا َة ايب َعلَِم برا

 هريرة، ومع ذلك أخفى ذلك عن مشاهديه؟!

ىل لرسول صاة اال توجد رواية صحيحة يف رضب عمر ليب هريرة إال رواية واحدة، وكانت يف حي

ْ  ر  مَ  عليه وسلم، وكان ع  اهلل  َم 
  :ئًا يف حق أيب هريرة، وهذه هي الروايةطِ

  َريَْرَة، َقاَل:  َأيبعن : روى اإلمام مسلم َثنِي َأب و ه  ، َقاَل: َحد 
 ]َكثِْي 

ِ
وِل اهلل ن ا ق ع وًدا َحْوَل َرس  ك 

 َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل  
ِ
ول  اهلل ، فََقاَم َرس  َمر  يِف َنَفر  ، َوع  َم ِمْن َبنْيِ َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم، َمَعنَا أَب و َبْكر 

ونَنَا، َوفَزِ  ِرنَا، َفأَبْطَأَ َعلَيْنَا، َوَخِشينَا َأْن ي ْقتََطَع د  َل َمْن فَِزَع، فََخَرْجت  َأبْتَغِي َأْظه  نْت  َأو  ْمنَا، فَك  ْعنَا، فَق 

 َصىل  اهلل  َعَليِْه َوَسل َم َحت ى 
ِ
وَل اهلل ْرت  بِِه َهْل أَِجد  َله   َأتَيْت  َحائِطًا لأِْلَنَْصارِ َرس  اِر، َفد  لِبَنِي الن ج 

ل  يِف   ِمْن بِئْر  َخاِرَجة  َباًبا؟ فَلَْم أَِجْد، َفإَِذا َربِيٌع َيْدخ 
بِيع  اجْلَْدَول   - َجْوِف َحائِط  ،  -َوالر  فَاْحتََفْزت 

 َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم، فََقاَل: 
ِ
وِل اهلل َريَْرةَ »َفَدَخلْت  َعىَل َرس  ، َقاَل: « أَب و ه 

ِ
وَل اهلل : َنَعْم َيا َرس  لْت  َفق 

نَْت َبنْيَ « َما َشأْن َك؟» : ك  ْقتََطَع د وَننَا، فََفِزْعنَا،  ق لْت  ْمَت َفأَبْطَأَْت َعلَيْنَا، فََخِشينَا أَْن ت  ِرَنا، َفق  َأظْه 

 الن اس  وَ 
ِ
اَلء ، َوَهؤ  َل َمْن فَِزَع، َفأَتَيْت  َهَذا احْلَائَِط، َفاْحتََفْزت  َكََم حَيْتَِفز  الث ْعلَب  نْت  َأو  َرائِي، فََقاَل: َفك 

َريْ »  َهَذا احْلَائَِط َيْشَهد  أَْن »َوأَْعَطاِِن َنْعَليِْه، قَاَل: « َرةَ َيا َأبَا ه 
ِ
، فََمْن َلقِيَت ِمْن َوَراء اْذَهْب بِنَْعََل  َهاتَنْيِ

ه  بِاجْلَن ةِ  ْ ْستَيْقِنًا هِبَا َقلْب ه ، فَبرَشِّ ، َفَقاَل:«اَل إََِلَ إاِل  اهلل  م  َمر  َل َمْن َلقِيت  ع  َما َهاتَاِن الن ْعاَلِن َيا  ، فََكاَن أَو 

 َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم، َبَعثَنِي هِبََِم َمْن َلقِيت  يَ 
ِ
وِل اهلل : َهاَتاِن َنْعاَل َرس  لْت  َرْيَرَة؟ فَق  ْشَهد  َأْن اَل إََِلَ َأبَا ه 

ت ه  بِاجْلَن ِة،  ْ ْستَيْقِنًا هِبَا قَلْب ه ، َبرش  َب إاِل  اهلل  م   بَنْيَ َثْديَي   فََضَ
َمر  بِيَِدهِ فََخَرْرت  اِلْستِي، فََقاَل: اْرِجْع يَا  ع 
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، فَ  َمر   َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم، فَأَْجَهْشت  ب َكاًء، َوَركِبَنِي ع 
ِ
وِل اهلل َرْيَرَة، فََرَجْعت  إََِل َرس  َو َأبَا ه  إَِذا ه 

 َصىل  
ِ
ول  اهلل َريَْرَة؟»اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم:  َعىَل أَثَِري، فََقاَل َرس  َمَر، « َما َلَك َيا َأبَا ه  : َلقِيت  ع  ق لْت 

َبًة َخَرْرت  اِلْستِي، قَاَل: اْرِجْع، فََقاَل َرس   َب َبنْيَ َثْديَي  رَضْ ت ه  بِال ِذي َبَعثْتَنِي بِِه، فََضَ  َفأَْخَبْ
ِ
ول  اهلل

، َما مَحَلََك َعىَل َما َفَعلَْت؟ يَا»َصىل  اهلل  َعلَيِْه َوَسل َم:  َمر  ي، « ع  ، بِأيَِب َأنَْت، َوأ مِّ
ِ
وَل اهلل َقاَل: َيا َرس 

 َ ْستَيْقِنًا هِبَا قَلْب ه  َبرش  َي يَْشَهد  َأْن اَل إََِلَ إاِل  اهلل  م 
َريَْرَة بِنَْعلَيَْك، َمْن َلقِ  ،«َنَعمْ »ه  بِاجْلَن ِة؟ َقاَل: َأبََعثَْت َأبَا ه 

 َصىل  
ِ
ول  اهلل  اهلل  َعلَيْهِ َقاَل: فاََل َتْفَعْل، فَإِِنِّ أَْخَشى َأْن يَت كَِل الن اس  َعَليَْها، َفَخلِِّهْم يَْعَمل وَن، قَاَل َرس 

 (30)[.«فََخلِِّهمْ »َوَسل َم: 

ةِ، ومل يكن عمر وقتئذ  أمْيً  ر   مؤمنني.ا للوهذه الرواية ليس فيها استعَمل عمر للدِّ

 وكل رواية سوى ذلك يف رضب عمر ليب هريرة ال تصح عىل اإلطالق!

ب أبا ن عمر رضأيها فوحتى الرواية التي ذكرها املتكلِّم من الطبقات الكبى وفتوح البلدان ليس 

 هريرة وال أدماه، الالصة أن املتكلم يَمرس الكذب بشكل مفضوح!!

ْ ثم نقل املتكلم كالًما للكذاب وضاح صائب أن   !! عليهاَمعٌ روايات رضب عمر ليب هريرة جم 

 فأين هذا اإلمجاع املزعوم؟!

  ًوتكذيبها له:: طعن عائشة يف أيب هريرةاسابع ، 

بَْت أبا م  اَل عليها الس   املؤمنني عائشةَ  م  أ   ن  زعم املتكلم أَ   !!رةهري َكذ 

ِ يٌح َصِ  ٌب ذِ وهذا كَ   لبخاري ليسا صحيح هنا يفإقال املتكلم  معتوه! فالرواية التي ال  ، ال يصدقه إ

 :وهذه هي الرواية من صحيح البخاريفيها اجلزء الخْي مما زعمه هذا الكذوب، 

َريَْرَة َقاَل ] ول وَن َأْكثََر َأب و :َعْن َأيِب ه  رَ  إِن  الن اَس يَق   ْواَل آَولَ  ،يَْرةَ ه 
ِ
ثْت  يَتَاِن يِف كِتَاِب اّلل   ،َحِديثًا  َما َحد 

وَن َما َأنَْزْلنَا ِمْن اْلبَ : ث م  َيتْل و ِذيَن َيْكت م  {هْل َدى إََِل اِت َوايِّنَ }إِن  ال  ِحيم  َننَاإِ ،  قَْولِِه الر   ن  إِْخَوا

                                                           

 .(31) - 52صحيح مسلم ، حديث رقم    (30)
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ِق   ْفق  بِاْلَْسَوا ْم الص  ْم اْلَعَمل  يِف  ،ِمْن امْل َهاِجِريَن َكاَن يَْشَغل ه  َننَا ِمْن اْلَنَْصاِر َكاَن يَْشَغل ه  َوإِن  إِْخَوا

 َصىل  اّلل   َعَليِْه َوَسل َم بِِشبَِع بَْطنِهِ  ،َأْمَواهِلِمْ 
ِ
وَل اّلل  َريَْرَة َكاَن يَْلَزم  َرس  َوحَيْض   َما اَل  ،َوإِن  َأبَا ه 

وَن َوحَيَْفظ  َما اَل حَيَْفظ ونَ   (31)[.حَيْض  

ليب هريرة  ْت مَ ل  َس وَ  ْت نَ عَ أهنا أذْ  رج البخاريخا بل يف الرواية له؟! عائشةأم املؤمنني كالم فأين 

 وب:الكذ وهذه هي الرواية من كتاب سْي أعالم النبالء الذي حيب أن ينقل منه، بحديثه

  الذهبي احلافِظ   قال : 

نَاَسةَ ] د  بن  ك  َم  ، َعنْ  ُم  : َعْن إِْسَحاَق بِن َسِعيْد   َقاَل: بِيِْه، أَ الََسِدي 

َرْيَرَة َعىَل َعائَِشَة، فََقاَلْت َله : َأْكثَْرَت يَ  رَ ا أَ َدَخَل َأب و ه  . يَْرَة َعنْ بَا ه 
ِ
ْوِل اهلل  َرس 

 
ِ
. َقاَل: إِْي َواّلل ْهن  لَة  َوالَ الد  ة  َوالَ امل ْكح  ْرآ

ِ
اه ، َما َكانَْت تَْشَغل نِي َعنْه  امل  (32)[.َقاَلْت: َلَعل ه   َيا أ م 

ملفرتي اَم زعم كليه الرواية تقول إهنا أذعنت ملا قاله أبو هريرة، وسلمت له، وليس أهنا ردت عف

 الكذاب!!

 َمله! أعرشأما الزيادة التي زعمها الكذوب فقد نقلها عن وضاح صائب كالعمى، فوقع يف 

امن اخرتاع وَ ، وهي ا يف كتب املسلمنيوٌد هنائي  ج  فهذه الرواية ليس هلا و   اب!ح اْلكَ ض   ذ 

ِ  ةِ ي  وِ بَ الن   ةِ ن  وهذا هو حال أعداء اإلسالم وأعداء الس   التدليس وم إال الكذب يس لدهيل ؛ةِ يفَ الرش 

 عنهم!! ال ينفكوم، هب يٌق ِص احلقائق، ثم يتهموننا نحن بَم هو لَ  سِ مْ والغش وحتريف الوقائع وطَ 

ر  ْسِمَعَها ي  عمد أن ، ويتحجرة أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنهاثم إن أبا هريرة كان َيلس إَل جوا

 !هذه الحاديث التي يقوهلا، ثم يسأهلا هل تنكرين شيئًا مما أقول: فقالت: ال

د هؤالء املجرمون حتريفكيف   ه الوقاحة؟!يها هبذن علويكذبو ةَ َش ائِ املؤمنني عَ  مِّ ف شهادة أ  يتعم 

 !!ن الكذبماهلل هريرة عىل أم املؤمنني كان َساِخًرا؟! أعوذ بثم من الذي قال إن جواب أيب 

                                                           

 .118 رقمحديث  –حفظ العلم باب  –صحيح البخاري   (31)

 بْيوت. - الرسالةمؤسسة ، ط 604ص 2جسْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي   (32)

http://www.youtube.com/antishubohat
http://antishubohat.wordpress.com/


 [21] ....!!سبع حقائق صادمة عن أيب هريرةنسف فيديو:  –مكافـح الشبهات 

     http://www.youtube.com/antishubohat                                                      http://antishubohat.wordpress.com 

 ؟!خريةهل لدى هذا الشخص دليل عىل أن أبا هريرة أجاهبا هبذا اجلواب عىل سبيل الس

ا أم أنه كان حا  ؟!أيب هريرة هِ جْ وَ  ورأى تعبْياِت  ،ِحينَئِذ  هذا املوقف رِضً

 يكذبون؟وروايات ملاذا يدلسون وحيرفون ال؟! ضعيفةال يفهمون وعقوهلم  املخالفنيملاذا مجيع 

 ؟!  قدين الطاعنني يف اإلسالم العظيما هو مستوى احلاق  هل هذا حَ 

 ِب ذِ كَ لبيان  احدٌ و أبًدا عىل املسلمني، فيكفي مقطعٌ  إذا كان أعداؤنا هبذا املستوى فال خوَف  

تهدفني املسنا ن أبنائقبل أن يسقط من عيوومتابعيه  ومشاهديه عيون ُمبيه من م حتى يسقطَ هِ دِ َح أَ 

 .بالتضليل والكذب والتزوير والتدليس

 كلمة أخْية ملن يصدقون هذا الكذوب وأمثاله: 

فة؛ ا للمعرصدرً إذا كنتم تتبعون يف أفكاركم وتقبلون لعقولكم أن يكون هذا الشخص وأمثاله م

 !!فالعيب فيكم أنتم

ِ دَ  اب  رَ غ  الْ  انَ ا كَ ذَ إِ  رَ يْب  افَعيْب  الَقْوِم ال عَ    * ***    م  وْ قَ  يَل ل  اِب لغ 

 ؟!كوتدليس لك وكذبكهْ َج  أنت سعيد بعدما فضحت  هل : املفضوح ورسالتي إَل الكذوب

 كد فضائحاء بعم سعديف اإلسال للطعن نكهل الذين يمولوو؟! ح  حينَم ت فَض  بالسعادة هل تشعر

لس أنك جاهل ومدسعيًدا ومبتهًجا حينَم يعرف مشاهدوك تكون هل و ؟! بعد كل حلقة

اب؟!   واهلل، لست أدري كيف تعيشون هكذا!!وكذ 

 والحمد هلل رب العالمي   

 أبو عمر الباحث
لديه  غفر اهلل له ولوا

http://www.youtube.com/antishubohat
http://antishubohat.wordpress.com/

