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قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب صفحة أصوات مغاربية
الرد على مقطع (سبع حقائق صادمة عن أبي هريرة)

رضي اهلل عنه

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فهذا بحث علمي أرد فيه عىل افرتاءات غ َالم مغريب جديد حاول الطعن يف السنة النبوية عن
طريق الطعن يف أهم رواهتا وأشهرهم عىل اإلطالق عند املسلمني ،وهو أبو هريرة ريض اهلل عنه
ِ
صاحب رسولنا الكريم صىل اهلل عليه وآله وسلم.
ِ
وقد أقسمت باهلل جل جالله َلن ِْس َينه َو ِ
الشيطان هبذه احللقة.
ساو َس
وكالعادة سأعرض افرتاءاته و ِ
اح ًدا ت ِلْ َو اآلخر ،ثم أرد عليه بحول اهلل وقوته:
َ
يقول الكذوب[ :املنتقدون ليب هريرة بحثوا يف الدفائن اإلسالمية وخرجوا هبذه الالصة :أبو
هريرة كان يدس احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم].
------ولست أدري ملاذا وضع لنا الكذوب النتيجة قبل طرح احليثيات!!
َ أو ًال:
َ
احلديث عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ فال ريب َأن الص َح َابة ه ْم َأول َم ْن
إذا كان أبو هريرة َيدس
سيعرف ذلك ،لهنم يعرفون ما قاله الرسول صىل اهلل عليه وسلم مما مل يقله!
أنفسهم ريض اهلل عنهم يشهدون ليب هريرة بالثقة
لكننا إذا بحثنا يف الكتب سنجد الصحاب َة َ
والصدق والمانة والديانة.
فهذا يشء من شهادة أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليب هريرة:
http://www.youtube.com/antishubohat
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فعبد اهلل بن عمر بن الطاب ؓ يقول له[ :يَا َأبا هريْر َة كن َْت َألْ َزمنَا لِرس ِ
ول اهلل ِ َصىل اهلل َع َليْ ِه
َ َ
َ َ َ
وسلم ،و َأ ْعلَمنَا بِح ِديث ِ ِ
ه])1 (.
َ َ َ َ َ َ
طلحة بن عبيد اهلل ؓ ،سأله رجل فقال له :يَا َأبَا ُمَمد َأ َر َأي ْ َت َه َذا اليَ ََم ِِنَ ،ي ْعنِي َأبَا ه َريْ َر َةَ ،أه َو
ِ ِ
يث رس ِ
ول اهلل ِ َصىل اّلل َع َل ْي ِه َو َسل َم ِمنْك ْم؟! َن ْس َمع ِمن ْه َما الَ َن ْس َمع ِمنْك ْم ،أَ ْو َيقول َع َىل
َأ ْعلَم ب ِ َحد َ

ِ ِ
ِ
ون س ِم َع ِم ْن رس ِ
ول اهلل ِ َصىل اّلل َع َليْ ِه
َ
َرسول اهلل َصىل اّلل َع َليْه َو َسل َم َما َمل ْ َيق ْلَ .ق َالَ :أما َأ ْن َيك َ َ
َان ِمس ِكينًا الَ َيشء َله َضيْ ًفا لِرس ِ
َو َسل َم َما َمل ْ َن ْس َم ْع َعن ْهَ ،و َذ َ
ول اهلل ِ َصىل اّلل َع َليْ ِه َو َسل َم،
َ
َْ
اك َأنه ك َ ْ
ول اهلل ِ
َيده م َع َي ِد رس ِ
ول اهلل ِ َصىل اّلل َع َليْ ِه َو َسل َمَ ،وكنا َن ْحن أَ ْه َل بيو َتات َو ِغنًىَ ،وكنا َنأْ ِِت َرس َ
َ
َ

ار ،الَ أَشك إِال َأنه س ِم َع ِم ْن رس ِ
َصىل اّلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم طَ َر َ ِيف الن َه ِ
ول اهلل ِ َصىل اّلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم َما َ ْمل
َ
َ
َنسمع ،والَ ََتِد أَح ًدا فِ ِ
يه َخ ْْي يَقول َع َىل رس ِ
ل])2 (.
ول اهلل ِ َصىل اّلل َع َليْ ِه َو َسل َم َما َمل ْ َيق ْ
َ
ْ َ ْ َ
َ
ٌ
أما أم املؤمنني عائشة عليها السالم ،فَ َق ْد ك َ
َيلِس إ ِ ََل ح ْج َرهتاَ ،في َح ِّدث ،ثم َيق ْولَ :يا
َان َأبو ه َر ْي َر َة َ ْ
ص ِ
احبَ َة احل ْج َرةَِ ،أتن ْكِ ِريْ َن ِمما أَق ْول َشيْئاً؟ َفلََم قَ َض َت َصال ََهتَاَ ،مل ْ تن ِْك ْر َما َر َواهَ ،لكِ ْن قَا َل ْتَ :مل ْ َيك ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ث َسدكم])3 (.
َرس ْول اهلل َصىل اّلل َع َليْه َو َسل َم َي ْْسد احلَد ْي َ َ ْ َ ْ
وأما أبو أيوب النصاري فكان حيدث عن أيب هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ف َع ْن
ِ
ِ
َأ ْش َع َث ِ
صىل
حي ِّدث َع ْن أَ ِيب ه َر ْي َر َةَ ،ع ِن النب ِ ِّي َ
بن س َليْمَ ،ع ْن َأبِيْهَ ،ق َالَ :أتَيْت املَد ْينَ َةَ ،فإِ َذا َأبو َأي ْو َ
ب َ
اّلل َع َلي ِه وسلمَ .فقلْت :و َأن َْت ص ِ
احب َرس ْو ِل اهللِ؟ قَ َال :إِنه قَ ْد َس ِم َعَ ،وأَ ْن أ َح ِّد َ
ث َعنْه َع ْن َرس ْو ِل
َ
َ
ْ َ َ َ
ِ
ه وسلم])4 (.
اهلل ِ َصىل اّلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم أَ َحب إ ِ ََل ِم ْن َأ ْن أ َح ِّد َ
ث َع ِن النب ِ ِّي َصىل اّلل َع َل ْي َ َ َ
وحدث أبو هريرة بحديث ،فنقلوه البن عمر ،فقالَ :أ ْكثَ َر أبو هرير َة عىل َن ْف ِس ِه ،قالَ :
فقيل ِال ْب ِن
( )1م ْسن َد اإلمام أمحد بن حنبل ج 8ص ،21ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :شعيب الرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون.
( )2سنن اإلمام الرتمذي ج 6ص ،166ط دار الغرب اإلسالمي  -بْيوت ،ت :بشار عواد معروف.
( )3سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،607ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :إرشاف شعيب الرنؤوط .وأصله يف صحيح مسلم.
( )4سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،606ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
http://www.youtube.com/antishubohat
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ِ
رتأ َ َو َجبنا قال :فبلغ ذلك أبا هريرة ،قال :فَم
ع َم َر :هل تنكر َشيئًا مما يقول؟ قال :ال ،ولكنه ْ
اج َ َ
ذنبي إن كنت حفِظت ونَسوا؟!)5 (.
َ
وأما زيد بن ثابت كاتب الوحي ،فكان يرسل َم ْن يسأله يف الدين إَل أيب هريرة:
فعن ُمَمد بن َقيْ ِ
يشءَ ،ف َق َالَ :ع َليْ َك بِأَ ِيب
س ب ِن ََم َْر َم َةَ [ :أن َرجالً َأتَى َز ْي َد ب َن َثابِتَ ،ف َسأَلَه َع ْن َ ْ
هر ْير َةَ ،فإِ ِِّن بيْنََم َأن َا َوه َو َوفال ٌَن ِيف املَس ِ
ج ِدَ ،خ َر َج َع َليْنَا َرس ْول اهلل ِ َصىل اّلل َع َليْ ِه َو َسل َم َو َن ْحن
ْ
َ َ
َ َ
َن ْدعو ،و َن ْذكر ربن َاَ ،فج َلس إ ِ َلينَا ،فَس َكتْن َاَ .ف َق َال( :عودوا لِل ِذي كنْتم فِي ِه)َ .ف َد َعوت َأنَا وص ِ
احبِي
َ َ
ْ
ْ ْ
ْ
َ َ ْ
ْ َ
َ
َ

َقبْ َل َأ ِيب ه َريْ َر َةَ ،ف َج َع َل َرس ْول اهلل ِ ي َؤ ِّمن ،ثم َد َعا َأبو ه َريْ َر َة ،فَ َق َال :اللهم إ ِ ِِّن أَ ْسأَل َك َما َسأَلَ َ
ك
ان ،و َأسأَل َك ِعلَْمً الَ ين ْسى .فَ َق َال النبِي صىل اّلل َعلَي ِه وسلمِ :
ِ
ِ
ني) .فَقلْنَاَ :يا َرس ْو َل
(آم ْ َ
َ
َصاحبَ َ
ْ َ َ َ
َ
اي َه َذ َ َ
اهلل ِ ،و َنحن نَسأَل اهلل ِعلَْمً الَ ينْسىَ .ق َال :سب َقكَم الغالَم الدو ِ
س])6 (.
ْ
َ
َ ْ ْ
َ َ َ
َ
بل إن أبا هريرة نفسه كان ال يبدأ احلديث إ ِال بعد أن حيذر أهل جملسه من الكذب عىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،فعن َع ِ
اصم بن كلَيْب ،عن أبيه أنه َس ِم َع َأبَا ه َر ْي َر َة َوكَا َن َيبْتَ ِدئ َح ِد ْيثَه بِأَ ْن
ِ
ِ
ب َع ََل م َت َع ِّمداً َفلْ َي َت َبوأ ْ َم ْق َع َده ِم َن الن ِ
ار"])7 (.
َيق ْو َل :قَ َال َرس ْول اهلل َصىل اّلل َع َليْه َو َسل َمَ " :م ْن ك ََذ َ
سنكمل كالم هذا الشخص ،وبعد الرد عليه سْيى املشاهد الكريم تطبي ًقا عمليا للمثل القائل:
يقول[ :من يكون أبو هريرة؟! احلقيقة الصادمة :ال نعرف من يكون وال أحد يعرف].
-------------ف فيه هو
اجلواب :الكل يعرف أبا هريرة حق املعرفة ،الصحابة والتابعون عىل السواء ،لكن املختلَ َ
اسَ ،وإ ِنمـَا كان
اسمه لنه مل َيك ْن ين َا َدى ب ِ ِه َب َ
ني الن َ
اسمه فقط ،وأغلب الناس مل يكونوا يعرفون َ
ي ْع َرف وينَا َدى بأيب هريرة .فهل الناس ً
فعال كانوا ال يعرفون أبا هريرة؟!
( )5سنن اإلمام أيب داود السجستاِن ج 2ص ،444ط دار الرسالة العاملية.
( )6سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،616ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
( )7سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،603ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
http://www.youtube.com/antishubohat
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اس ًمـا،
مثال :فرعون هذا لقب عن شخص كان حيكم مرص يف فرتة من الزمان ،يعني فرعون ليس ْ
وإنَم هو لقب ،واملؤرخون َمتلفون حول اسمه ،فهل ننفي وجو َد فرعون لننا ال نعرف اسمه؟!
َ
ما هو الضْي ْ
ْي َم ْعروف؟!
أن
يكون اسم أيب هرير َة احلقيقي َغ َ
أبو هريرة مشهور بني الصحابة والتابعني وكل علَمء المة اإلسالمية هبذا االسم أو هبذه الكنية،
فهل هذا يطعن يف شخصه؟! كيف نجعل ِ
ف يف اسم أيب هريرة ِخ َالفًا يف شخصه؟!
ال َال َ
ب:
 قال اإلمام أبو عمر بن عبد ا ْل َ ِّ
ِ
ال اسم له غْيها])8 (.
[وقد غلبت َعلَيْه كنيته ،فهو َك َم ْن َ ْ َ
 قال ال َعال َمة أمحد شاكر:
[وقد ْ
اس ِم ِه ،فَ َكا َد ين َْسى].
اش َت َه َر بكنيته (أبو هريرة) ،حتى َغ َلبَ ْت َع َىل ْ

( )9

سؤال:
َم ْن ِم َن املسلمني يعرف أبا املظفر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب التكريتي؟!
أكثر من  99باملئة و 9من عرشة من املسلمني وغْي املسلمني ال يعرفون هذا االسم.
ِ
غْي
لكن حينَم أقول لقبه "صالح الدين اليويب" ،فال شك أن الكل يعرفه سوا ًء كانوا م ْسلمني أو َ
مشهور عند مجيع الناس هبذا اللقب.
م ْسل ِمني ،لن صالح الدين
ٌ
ِ
احلقيقي َيعلنا نشكك يف شخصيته أو يف وجوده؟!
اس َم صالحِ الدين
ِّ
س الناس ْ
فهل إذا َن َ
وهل إذا اختلف الناس يف اسمه َيعلنا هذا نشكك يف شخصه؟!
اس َم أيب هريرة َ ِ
حيا عىل لِسانه؟!
ص ً
طيب ما رأي صاحب املقطع َأن لدينا رواي ًة صحيح ًة حتدد ْ
 قال احلافِظ ابن َح َجر ا ْل َع ْس َق َال ِِن:
( )8االستيعاب يف معرفة الصحاب ج 4ص ،1771ط دار اجليل  -بْيوت.
( )9م ْسن َد اإلمام أمحد بن حنبل ج 12ص ،83ط دار املعارف  -مرص ،بتحقيق :الشيخ أمحد شاكر.
http://www.youtube.com/antishubohat
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[وقال ُممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال :كان اسميَ :عبْد َش ْمس].

( )10

ثم قال ابن َح َجر[ :الرواية التي ساقها ابن خزيمة أَ َصح ما ورد يف ذلك ،وال ينبغي أن ي ْع َد َل عنها،
لنه َر َوى َذل ِ َك عن ا ْل َف ْض ِل بن موسى السيناِن عن ُممد بن عمرو ،وهذا إسناد صحيح متصل،
وبقية القوال أما ضعيفة السند أو منقطعة].

( )11

املشكلة أن الغالم وأمثاله يعتمدون عىل عدم معرفة اآلخرين بَم يقولون! ولكن أنا وأمثاَل لكم
باملرصاد إن شاء اهلل.
---------- ثان ًيا :قال املتكلم[ :أورد الذهبي أن أبا هريرة كان يدلس]
ليبني معنى "التدليس" املقصود يف الرواية:
قلْت :الذهبي َأ ْو َر َد هذه الرواي َة َ
 قال احلافظ الذهبي:
[ َق َال يَ ِزيْد بن َهار ْو َنَ :س ِم ْعت ش ْعبَ َة يَق ْول :ك َ
َان َأبو ه َريْ َر َة ي َد ِّلس.
ِ
ِ
قلْتَ :ت ْدلِيس الصحاب ِة كَثِْي ،والَ َعي ِ ِ
ْب ِمنْه ْمَ ،والص َح َابة كله ْم
ْ َ
َ َ ٌْ َ
ْ
ب فيْهَ ،فإِن َت ْدليْ َسه ْم َع ْن َصاحب َأك َ َ
عد ْو ٌل].

( )12

يعني التدليس املقصود ليس هو التدليس بمعناه املشهور يف زماننا ،وإنَم معناه أن أبا هريرة حينَم
يروي حديثًا نبو ًيا سمعه َمثَ ًال من أيب بكر الصديق؛ فإنه ال يرويه عن أيب بكر عن رسول اهلل صىل
ارش ًةِ ،لَن َأبَا ه َر ْي َر َة يعرف َيقين ًا َأن َأبَا
اهلل عليه وآله وسلم؛ وإنَم خيترص فيقول :قال رسول اهلل م َب َ َ
ني وكذلك غْيه من الصحابة ،ويستحيل أن يكذبوا عىل رسول اهلل
َب ْكر
َ
الصديق ث ِ َق ٌة َصادِ ٌق َأ ِم ٌ
صىل اهلل عليه وآله وسلم.
( )10هتذيب التهذيب البن حجر العسقالِن ج 7ص ، 526ط وزارة الشؤون اإلسالمية والوقاف والدعوة واإلرشاد  -السعودية.
( )11هتذيب التهذيب ج 7ص.527
( )12سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،608ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
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فَم هي املشكلة َأ ْن ي ْسقِ َط أبو هريرة الصحايب الذي َس ِم َع الرواي َة عن رسول اهلل منه ،ويروهيا
مبارش ًة عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم؟!
والذهبي قال إن هذا التدليس كثْي يف الصحابة ،يعني كثْي من الصحابة كانوا يفعلون ذلك!
وعليه فأبو هريرة مل ْ
أكب منه!
ينقل لنا ما سمعه عن رسول اهلل فقط ،وإنمـا نقل عن صحابة َ
َ
أحاديث غريب ًة باملئات]
قال املتكلِّم [الذهبي قال إ ِن أبا هريرة أورد
مع َأن يف نفس الصفحة أَورد الذهبي َأن ابن عمر سئ ِ َل َعن أح ِ
اديث أيب هريرة ،هل ينكر منها شيئًا
ْ
َْ َ
َ َ
َ ََ
ِ
ِ
ت
ْي ْ
فقال :ال!! وهذه الصفحة من سْي أعالم النبالء خص ً
وصا كان الذهبي يورد الشبهات التي أث َ
ويبني ب ْط َال َهن َا بمنتهى اإلنصاف واحليادية!
ب عنها
َ
حول أيب هريرة ،لْيد عليها وَيي َ
ِ
ب مشاهديه َأن الذهبي رمحه اهلل
لكن هذا املتكلِّم أَ َخ َذ تلك الشبهات من كتاب الذهبي دون أن خيْ ِ َ
رد عليها َو َن َس َف َها َن ْس ًفا!!
وذلك لنه يعتمد عىل أن مشاهديه لن يبحثوا خلفه عن تدليسه وكذبه عىل سيدنا أيب هريرة!!
فاملتكلم استخدم كلمة "تدليس" التي قاهلا ش ْع َبة عن أيب هريرة ،ل ِ َي ْف َه َم َها ب ِ َف ْه ِم ِه السقيم املريض،
َم َع َأن املعنى املعروف عند العلَمء لكلمة "تدليس" بحسب علم مصطلح احلديث ليس نفس
املعنى املشهور اليوم هلذه الكلمة!! فالكلمة اليوم تعني الداع وإلباس احلق ثوب الباطل!
فهل هذا املعنى صدر من أيب هريرة ريض اهلل عنه؟!
ثم حتدث املسكني عن أمية أيب هريرة!! َو َكأَن أمي َة أيب هرير َة َت ِعيبه؟!

ني ،وكانوا حيفظون القرآن واحلديث ِح ْفظًا دون قراءة أو
الكل يعلم أن أغلب الصحابة كانوا أ ِّميِّ َ

كتابة ،فهل إذا َف َع َل أبو هريرة ذلك يكون َمطئًا!!
بأميت ِ ِه عىل ترك تعلم احلديث النبوي وعدم حفظه ،وإنَم كان يسعى
عىل القل أبو هريرة مل يتحجج ِّ
دوما لتحصيل سن ِة الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم والعمل هبا و َن ْ ِ
رش َها بني الناس.
ً
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 ثالثًا:
ثم ذكر املتكلم "مسألة االعرتاض عىل عدد أحاديث أيب هريرة":
وإليك اجلواب:
مثال:
رجل حصل عىل درجة الدكتوراة يف اجلراحة ،واشتغل باجلراحة ملدة سنتني فقط ،ويف ه ِ
اتني
السنتني اشتغل هذا الشخص بأعَمل أخرى كانت تشغل وقته عن ِ
اح ِة حتى مات.
اجل َر َ
رجل آخر عىل حصل عىل الدكتوراة يف اجلراحة واشتغل باجلراحة فقط ملدة َ 48ع ًاما حتى موته.
ف َم ْن ِمنهَم سيكون له الن ِصيب الكب من عدد العمليات اجلراحية؟ أليس الذي اشتغل باجلراحة
ملدة َ 48ع ًاما حتى مات ،ومل يشتغل بغْيها؟!

أبو بكر الصديق هو أقرب الصحابة إَل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ولكنه َت َوَل ْ ِ
ارش ًة بع َد
ال َال َف َة م َب َ َ
َ
النبي صىل اهلل عليه َو َسل َم ،فلم يكن لديه َوقْ ٌت ل ِيَ ْجلِ َس َفي َح ِّد َ
أحاديث
الناس َوي َع ِّل َمه ْم
ث
َ
ِّ
الرسول صىل اهلل عليه وسلم وسنتَه الرشيفة.

ِ
ِ
بسنتني وب ِ ْض َعة أشهر ،يعني مات سنة 13
الرسول صىل اهلل عليه وسل َم
ثم إن أبا بكر مات بعد
هجرية ،أما أبو هريرة فعاش إَل َسن َ ِة  59هجرية ،مع اشتغال أيب بكر بأمور المة السياسية
أمور دِين ِ ِه ْم.
والالفة واحلكمَ ،و َت َفر ِغ أيب هريرة للحديث وتعلي ِم الناس َ
وعَل ريض اهلل عن اجلميع ،فأبو هريرة منذ
ونفس حال أيب بكر أو قريب منه حال عمر وعثَمن
ي
ٌ
مشتغل بتعليم املسلمني للحديث والسنة النبوية.
وفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم وهو
وعَل ريض اهلل
أكثر َح ِديثًا من أيب بكر الصديق ومن عمر وعثَمن
فطبيعي ً
جدا أن يكون أبو هريرة َ
ي
عن اجلميع.
َ
أحاديث أكثر من اللفاء الربعة مثل عبد اهلل بن عمر وأنس بن
وهناك صحابة آخرون هلم عدد
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أمور دينهم إال َقلِي ًال.
مالك وابن مسعود وعائشة ،لن هؤالء مل يشغلهم يشء عن تعليم الناس َ
عمر بن الطاب أكثر حديثا من أيب بكر الصديق ،وَتد عثَم َن ب َن عفان
وعىل سبيل املثال ستجد َ
أكثر حديثًا من الثالثة ،وهكذا!!
أكثر حديثًا من االثنني ،وَتد عَل بن أيب طالب َ
ني عىل السن ِة النب ِوي ِة وعىل حص ِ
ون اإلسالم
مرة أخرى أعيد وأكرر ،مشكلة اجلهلة املتسلِّقِ َ
َ

العظيم عموما أهنم ال يعرفون َشيئًا عن اإلسالم العظيم ،وليس لدهيم َتصور صحيح عن حياةِ
ََ
ٌ
َ ٌ
ً
الرسول صىل اهلل عليه وسلم وال حياة أصحابه ريض اهلل عنهم.

نفسه أجاب عن هذه املسائل وهذه الشبهات يف حياته ،لن بعض
املضحك يف المر أن أبا هريرة َ
الناس سأل عنها يف حياة أيب هريرة نفسه.
ب املسلمني ال َي ْع ِرف َ
ون عن دينهم إال أقل القليل!!
لكن
خصوم اإلسال ِم يعتمدون عىل َأن َأ ْغلَ َ
َ
ثم أقول :من املعلوم أن أبا ِ
الصديق أَ ْسلَ َم قبل عمر بن الطاب ،فينبغي  -بحسب كالم هذا
بكر
َ
أكثر حديثًا من عمر بن الطاب!
الشخص الذي أرد عليه  -أن يكون أبو بكر َ
لكن الواقع بخالف هذا ،فعمر بن الطاب أكثر حديثًا من أيب بكر الصديق ،لنه عاش حتى سنة
ِ
عمر ِ
بن الطاب بعدد أحاديث أيب هريرة الذي عاش حتى
 23هجرية ،فهل نقارن عد َد أحاديث َ
سنة  59هجرية؟!
ويقول املتكلم يف الفيديو :يتساءل املنتقدون من أين أتت كل هذه الحاديث؟!
قلت :كأنه ال َيعرف َأن هؤالء املنتقدين جهلة وأن الرد عليهم َتم يف زماهنم ،وتم إفحامه ْم وإثبات

ِ
أظهر َج ْه َله ْم!!
جهلِهم
وكذهبم وهم أحياء ،وأهنم عجزوا عن الر ِّد عىل َم ْن َرد عليهم و َ
ِ
شبهات املتكلم يف الفيديو مأخوذة من كتابني ،ومها:
َفكل
 كتاب أضواء عىل السنة املحمدية.
 كتاب شيخ املضْية.
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وكالمها من تأليف الكذاب اهلالك ُممود أيب رية(  )13ال َر ِمح َه اهلل ،ونقل عنهَم املرتزق "وضاح
ِ
الكتابان تم الرد عىل كل َح ْرف فيهَم بعدة كتب ،أذكر منها
كثْيا من أكاذيبه ،وهذان
صائب" ً
حييَى ا ْلـم َع ِّل ِم ِّي اليَمِن
للقارئ الكريم
َ
كتاب :الضواء الكاشفة للعالمة املحقق عبد الرمحن بن َ ْ
وكتاب :السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للدكتور مصطفى السباعي رمحه اهلل.
رمحه اهلل،
َ
المر كَم قلت ساب ًقا ،فكثْي
الكاذيب مر ًة أخرى؛ لن
لكن ليس لدينا مشكلة أن نرد ونبني تلك
َ
َ
من املسلمني ال يعرفون شيئًا عن أيب هريرة ،فحينَم يسمعون َ
مثل هذه االفرتاءات عليه يأتون
ليسألوا ويبحثوا فيجدون الردود القاطعة عىل كل ما قيل ،فالمر حقا كَم قال الشاعر:
ان حسودِ
وإذا َأراد اهلل َن ْرش فَ ِضي َلة **** ط ِوي ْت َأتَ ِ
اح ل َس َ َ
َ
َ
َ َ
َ
ف العودِ
النار فيَم جاورت **** ما كان يعرف طِيب َعر ِ
لوال اشتعال ِ
ْ
َْ

فلو مل تكن النار قد اشتعلت يف الشجار ِ
طيبة الرائحة ما كان الناس ِحينَئ ِذ سيعرفون َأن هذه

الشجار طيبة الرائحة.
ثم َذك ََر املتحدث يف الفيديو – ً
نقال عن "وضاح صائب"  -أن عدد أحاديث أيب هريرة أكثر من
( )5000حديثًا يف دواوين املسلمني!
قلت :هذا العدد غْي صحيح ،والصحيح أقل من هذا ،وهو باملكرر ،وفيه الصحيح والضعيف.
فيقول ا ْل َعال َمة أمحد شاكر عن أيب هريرة:
[روى له اإلمام أمحد يف هذا املسند ( )3848حديثًا ،من رقم ( )7119إَل ( )10997وفيها م َكر ٌر
كثْي ،باللفظ أو باملعنى .كعادة املسند يف تكرار احلديث ،ويصفو له منها بعد حذف املكرر
خْي كثْي .هو أكثر الصحابة رواي ًة عىل كل حال].

( )14

ِ
كتاب للشيعي الرافيض عبد احلسني رشف الدين املوسوي.
أغلب افرتاءاته وأكاذيبه من
( )13الذي نقل بدوره
َ
( )14مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج 12ص ،83ط دار املعارف  -مرص ،بتحقيق الشيخ أمحد شاكر.
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والعدد الذي ذكره املتكلِّم لحاديث أيب هريرة حيتوي عىل الحاديث الصحيحة والضعيفة
والسانيد املكررة ،لن كل َسن َد ي َسمى حديثًا عند العلَمء كَم ذكرناه ساب ًقا.
ِ
الحاديث التي تَ َفر َد هبا أبو هرير َة عن غْيه من الصحابة تزيد عن مائة حديث ً
قليال.
كَم أن عد َد
( )15

كَم أن عدد هذه الحاديث باملكررات ،وبدون املكرر ال تتجاوز ( )1500حديثًا ،أي ()1375
حديثًا تقريبًا .وهذا العدد حيتوي الصحيح والضعيف ،والضعيف ال يصح سنده إَل أيب هريرة،
فال نستطيع أن نحسبه عليه ،وقد وافقه وتابعه عليها من الصحابة حواَل ( )1265حديثًا.
وهذا يعني أن أبا هريرة انفرد فقط بـ ( )110حديثًا عن بقية الصحابة .فَم هي ا ْل َغ َر َابة يف ذلك؟!
ثم لو افرتضنا َأن أبا هرير َة ريض اهلل عنه روى ( )5000حديث بالفعل عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،فَم هي املشكلة؟ أمل يكن أبو هريرة م َال ِز ًما للنبي صىل اهلل عليه وسلم وال يرتكه يف َح َض
َو َال َس َفر؟!
فلو َأن طالبًا يذهب إَل مدرسته مخس مرات يف السبوع ،فَم هو َح ْجم املعلومات الذي
َسي َح ِّصله؟! فلو فرضنا أنه كان حيفظ َوي َد ِّون كل يوم عرش معلومات فقط؟! فَ َسي َح ِّصل يف
السبوع ( )50معلومة ،ويف الشهر ( )200معلومة ،ويف السنة ( )2400معلومة!!
ِ
ِ
لرسول اهلل صىل اهلل عليه َو َسل َم والتي َو َصلَ ْت لربع
مالزمة أيب هرير َة
وهذا يعني َأن مد َة
جدا عند العقالء ،لكن أعداء اإلسالم يعطلون
سنوات ،وحتصيله هلذا العدد من الحاديث طبيعي ً
عقوهلم متعمدين ل ِن َ ْف ِي احلقائق الواضحة والثوابت الراسخة.
ثم إن م َق ِّد َم املقطع اضطر للكذب عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وعىل عبد اهلل بن مسعود ،فروى
عن ابن مسعود أنه قال إن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكن ِم ْكثَ ًارا وال ِم ْه َذ ًارا!!
وهذا الكالم مل أجده يف أي كتاب عىل اإلطالق!!

( )15انظر حلقات الرد عىل امللحد رشيف جابر عىل قناة مكافح الشبهات عىل يوتيوب.
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فتخيل أن الشخص الذي يريد أن خيدع مشاهديه ويومههم بأن أبا هرير َة كان َيدس احلدي َث عىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هو َن ْفسه يقوم ب ِ َد ِّس الحاديث عىل رسول اهلل يف نفس املقطع.
وقد حق للحياء أن ينتحر وحلمرة الجل أن تتوارى يف زمن يتحدث فيه أمثال هؤالء الكذابني!!
ِ
اص
ثم إن وضاح صائب َكذاب ،وناقل الكالم عنه كذاب مثله ،فقد اد َعى أن أبا هريرة مل ي َع ْ
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال َسن َ َة َون ِ ْصف فقط ،وسأدلل عىل كذهبَم بَم قاله أحد التابعني:
ِ
ِ
فقد جاء يف مسند اإلمام أمحد َع ْن مح َ ْي ِد ب ِن َع ْب ِد الر ْمح َِن ْ ِ
احل ْم َ ِ
ب
ْي ِّيَ ،ق َالَ [ :لقيت َرج ًال ،قَ ْد َصح َ
ْ
ني كََم ص ِ
ِ ِ
ِ
ني])16 (.
حبَه َأبو ه َر ْي َر َة َأ ْر َب َع ِسن ِ َ
النبِي َصىل اهلل َعلَيْه َو َسل َم َأ ْر َب َع سن َ َ َ
ِ
ب الرسول أربع سنوا ت ،فهل وضاح
وهذا يؤكد أن التابعني الذين رأوا أبا هريرة قالوا إنه َصح َ

واملتكلم يف الفيديو أَ ْص َدق َأم الشخص الذي رأى أبا هريرة بعينيه وحكى عنه؟!
وقد قيل :قد َضل من َكا َنت ا ْل ِعميان هت ِد ِ
يه!!
َ ْ
َْ َْ
 راب ًعا:

زعم م َق ِّدم املقطع أن عمر بن الطاب قال ليب هريرةَ :ل َت ْرتكَن احل ِد ْي َث ،أَ ْو ل ْ ِ
حل َقن َك بِأَ ْر ِ
ض
َ
القِ َر َدةِ!!
وهذه الكلمة مل يقلها عمر بن الطاب ليب هريرة ،وإنَم قاهلا لكعب.
ولكن عمر قال ليب هريرةَ :لتَ ْرتكَن احل ِد ْي َث َع ْن رس ْو ِل اهلل ِ َ -صىل اّلل َعلَ ْي ِه َوسلمَ -أ ْو ل ْ ِ
حل َقن َ
ك
َ
َ َ
َ
بِأَ ْر ِ
ض َد ْوس.
وحتت الرواية مبارش ًة قال الذهبي إن هذا هو مذهب عمر بن الطاب ،وهو إقالل الرواية عن

الرسول صىل اهلل عليه وسلم .وأمر هبا عمر بقية الصحابة غْي أيب هريرة.
 قال احلافِظ الذهبي:

( )16م ْسن َد اإلمام أمحد بن حنبل ج 28ص ،224ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
http://www.youtube.com/antishubohat
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ِ
[ َهك ََذا ه َو ك َ
يض اهلل َعن ْه َيق ْول :أَقِلوا احلَ ِديْ َث َع ْن َرس ْو ِل اهلل ِ َصىل اّلل َع َليْ ِه َو َسل َم.
َان ع َمر َر َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب لِع َم َر َول ِ َغ ْ ِ
ْيه ِ])17 (.
ْي َواحد م َن الص َح َابة َع ْن َب ِّث احلَد ْيثَ ،و َه َذا َم ْذ َه ٌ
َو َز َج َر  -عمر َ -غ ْ َ
لكن المني املحرتم مقدم الفيديو مل يذكر ملشاهديه هذه احلقيقة ،فأظهر ال ْم َر كأن ع َم َر ب َن
الطاب خياف من أحاديث أيب هريرة أن تكون مدسوسة عىل الرسول فمنعه من احلديث!!
وإ ًذا وبموجب كالم الذهبي فعمر مل يمنع أبا هريرة من الرواية طعنًا يف شخص أيب هريرة أو
جديدا بني الناس ،ويرى أن
اإلسالم ال يزال
تشكيكًا يف صدقه وعدالته ،وإنَم كان عمر يرى أن
ً
َ
النبوي .ويؤيده ما رواه ابن سعد.
رش القرآن يف تلك املرحلة أَ ْو ََل باالهتَمم من نرش احلديث
ِّ
َن ْ َ
 روى اإلمام ْابن َس ْعد:

[عن َق َرظَة ْبن َك ْعب الَن َْص ِ
اري أَ َر ْدنَا ا ْلكو َف َة فَ َشي َعنَا ع َمر إ ِ ََل ِصا ر َفتَ َوضأَ َف َغ َس َل َمرتَ ْ ِ
ني َو َق َال:
َ
َت ْدرو َن ِمل َشي ْعتكم؟ فَق ْلنَاَ :ن َعمَ .ن ْحن َأ ْص َحاب رس ِ
ول اّلل ِ َصىل اّلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم فَ َق َال :إِنك ْم َتأْتو َن
َ
ْ
ْ
َ
آن ك ََد ِوي النح ِل َفال تَصدوهم بِالَحادِ ِ
َأ ْه َل َقرية َهلم د ِوي بِا ْلقر ِ
يث َفتَ ْش َغلوه ْمَ .ج ِّردوا ا ْلق ْرآ َن
َ
ْ
ي
َْ ْ َ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ه وسلم ،امضوا وأنا رشيككم])18 (.
الر َوا َي َة َع ْن َرسول اّلل َصىل اّلل َع َليْ َ َ َ ْ
َوأَقلوا ِّ
ب لعمر ريض اهلل عنه
فهؤالء الصحابة أمرهم عمر بن الطاب بنفس المر،
فالمر بالفعل َم ْذ َه ٌ
ْ
يف هذه املسألة كَم قال الذهبي ،وليس املنع خاصا بأيب هريرة ريض اهلل عنه وحده!
والذهبي يف كتابه تذكرة احلفاظ يقول:
ِ
الصاحب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يأمرهم
[وقد كان عمر من َو َجل ِ ِه َأ ْن خيْط ِ َئ
يتشاغل الناس بالحاديث عن ِح ْف ِ
ظ القرآن])19 (.
َ
أن يقِلوا الرواية عن نبيهمَ ،ول ِئَال

( )17سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،601ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
( )18الطبقات الكبى لإلمام ابن سعد ج 6ص ،87ط دار الكتب العلمية  -بْيوت.
( )19تذكرة احلفاظ لإلمام الذهبي ج 1ص ،12ط دار الكتب العلمية  -بْيوت ،ت :زكريا عمْيات.
http://www.youtube.com/antishubohat
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عمر بن ِالطا ِ
ب يف نفس الصفحة؛ فلَمذا مل
وطاملا َأن الذهبي قد َب َ
ني معنى الرواية َو َوض َح مقصو َد َ
الكالم ملشاهديه؟! هل يسعى هذا الشخص لتشويه صورة أيب هريرة
ينقل املتكلم يف الفيديو هذا
َ
بالباطل عن طريق الكذب والتدليس واالفرتاء؟!
أقول :وحينَم ترك أبو هريرة الرواي َة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بشكل مؤقت ،إنَم فعل
ذلك طَا َع ًة لمْي املؤمنني وخليفة املسلمني عمر بن الطاب ريض اهلل عنه.
َ
الرسول صىل اهلل عليه وسلم َأ َم َر الصحاب َة ب ِ َطا َع ِة اللفاء الراشدين كَم يف
وهذا يشء طبيعي ِلَن
حديث العرباض بن سارية:
ال َل َف ِ
اج ِ
اء الر ِ
نيَ ،و َعضوا َع َل ْي َها بِالن َو ِ
ذ])20 (.
[َ ..ف َع َليْك ْم بِسنتِي َوسن ِة ْ
اش ِدي َن ا ْمل َْه ِد ِّي َ
ِ
ِ
ب عىل أيب هريرة أن يطيع َأ ْم َره وال َي ْع ِصيَه.
وعمر بن الطاب خليف ٌة َراش ٌد َم ْهديَ ،ف َو َج َ
ان ر ِ
يض اهلل عنه ل ِلص َح َابة
ولكن بعد ذلك َس َم َح أمْي املؤمنني وخليفة املسلمني عثَمن بن َعف َ َ َ
بالتحديث مرة أخرى ،لنه رأى أن المور قد استقرت ،وصار َمح َ َلة القرآن وح َف َظته ب ِ ْاآل َال ِ
ف.
َ َ
وطاملا أن املتك ِّلم يستدل بالذهبي ،فلَمذا مل ي ْ
كالم الذهبي عن أيب هريرة؟!
نقل لنا َ
 قال احلافِظ الذهبي:
اإلمام ،ال َفقِيه ،املج َت ِهد ،احلافِظ ،ص ِ
احب َرس ْو ِل اهلل ِ َصىل اّلل َع َل ْي ِه َو َسل َمَ ،أبو ه َر ْي َر َة الد ْو ِس،
َ
ْ
ْ
َ
[ َِ
اظ الَثْب ِ
اليَم ِِن ،سيد احلف ِ
ات])21 (.
َ
َ ِّ
ََ
أيضا:
 وقال عنه ً
ِ
ِ
فت ِيا صاحب صيام وقيام])22 (.
َ
[كان َحافظًا متَثَ ِّبتًا َذكيا م ْ ً
خامسا :تكلم هذا الشخص عن تلقيب أيب هريرة بـ "شيخ املضْية" ،وقال إن أبا هريرة امتنع

ً
( )20م ْسن َد اإلمام أمحد بن حنبل ج 28ص ،373ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
( )21سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،578ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
( )22الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ج 2ص ،469ط دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرآن  -جدة.
http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات – نسف فيديو :سبع حقائق صادمة عن أيب هريرة!!]14[ ....

اج َر باحلديث لصالح
عن احلديث حتى أعطاه معاوية املال فعاد يتكلم! وزعم أن أبا هريرة َت َ
ب بشيخ املضْية؟!
معاوية؟! وزعم أن أبا هريرة ل ِّق َ
وقال[ :كان أبو هريرة حيب أكلة اسمها املضْية ،فيأكلها مع معاوية ،وإذا حضت الصالة صىل
خلف عَل ،فإذا قيل له يف ذلك قال :مضْية معاوية أدسم ،والصالة خلف عَل أفضل].
سأبدأ بالرد عىل النقطة الخْية حتى يَ ْض َح َك القارئ عىل هذا املتكلم ،وأتساءل:
أين كان يعيش عَل بن أيب طالب وأين كان يعيش معاوية وقت الصومة بينهَم؟!
أليس عَل كان يعيش يف الكوفة بالعراق ،بينَم كان معاوية يعيش يف الشام؟!
فكيف كان أبو هريرة يتنقل بني الشام والعِ َراق يف نفس اليوم؟! هل هذا الكالم يصدقه عاقِل؟!
أم أن املتك ِّلم يف الفيديو يعتقد َأن أبا هريرة كان يمتلك طائرة ()F16؟! أم كان لدى أيب هريرة
جهاز لالنتقال اآلِن؟! أم كانت لديه القدرة عىل اخرتاق احلاجز الزمكاِن؟!
هل عرض املتكلم هذه التخاريف عىل عقله قبل أن يتفوه هبا؟! سبحان َم ْن َوز َع عقول البرش!
املضحك أكثر َأن أبا هريرة مل يكن يعيش ال يف الكوفة وال يف الشام ،وإنَم كان يعيش باملدينة
املنورة ،عىل صاحبها أطيب الصلوات وأزكى التسليَمت وأحسن البكات!!
ب:
 قال اإلمام أبو ع َم َر ابن عبد ا ْل َ ِّ

الَط ِ
استَ ْع َملَه ع َمر ْبن ْ
اب َع َىل ال َب ْح َر ْي ِن ،ثم َع َز َله ،ثم أَ َرا َده َع َىل ال َع َم ِل فَأَبَى َع َليْ ِهَ ،و َمل ْ َي َز ْل َي ْسكن
[ ْ
فاته])23 (.
امل َِدين َ َة َو ِهبَا كَا َن ْت َو َ
يف َسن َة ( )59من اهلجرة ،والزَمرشي مولود َسن َ َة ( )467من اهل ِ ْج َرة.
ثم إن أبا هريرة تو ِّ َ
يعني بني والدة الزَمرشي ووفاة أيب هريرة ( )408سنة ،فكيف َعل ِ َم الزَمرشي هبذه القِصة؟!
والزَمرشي مل يذكر َسن َ ًدا هلذه الرواية أَ ْص ًال ،فكيف اعتمد املتحدث عىل رواية باطلة كهذه؟!!
( )23االستيعاب يف معرفة الصحاب ج 4ص ،1771ط دار اجليل  -بْيوت.
http://www.youtube.com/antishubohat
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هذه من أوضح الكذبات التي أطلقها هذا الشخص يف كالمه عن أيب هريرة بال دليل!
ثم هل كان أبو هريرة يتاجر باحلديث لصالح معاوية؟!
عموما لنعرف شخصية أيب هريرة مع احلكام!
سأحكي بعض مواقف أيب هريرة مع بني أمية
ً
ِ
يها َت َص ِ
ففي صحيح مسلم َأن أبا ه َر ْي َر َة َد َخ َل ِيف َد ِار َم ْر َو َ
او َيرَ ،ف َق َالَ :س ِم ْعت
ان بن احل َ َك ِم فَ َرأ َى ف َ
ِ
ِ
ِ
َرس َ
ب َخيْلق َخلْ ًقا
ول اهلل َصىل اهلل َع َليْه َو َسل َم َيقولَ :ق َال اهلل َعز َو َجلَ « :و َم ْن َأ ْظلَم مم ْن َذ َه َ
ِ
ة»])24 (.
خلقوا َحب ًة َأ ْو ل ِ َي ْ
خلقوا َذر ًةَ ،أ ْو ل ِ َي ْ
خ ْلقِي؟ فَ ْل َي ْ
َك َ
ْي ً
خلقوا َشع َ
َ
مروان ب َن احلكم -وهو حاكم املدينة آنذاك  -أو َت َل َقه.
يعني أبو هريرة مل ينَافِ ْق
وأما قول اهلل َعز وجل " َم ْن َأظْلَم" معناه أن هذا الشخص هو أظلم الناس و َأشَ ِّد ِه ْم ظلْ ًمـا.
ِ
ِ
ِ
يش ،قَ َالَ :س ِم ْعت َأب َا ه َريْ َر َة يَقول ِمل َْر َو َ
ان َو َأب ْ َطأَ ب ِ ْ
اجلم َع ِة:
ويف م َصنف ابن أيب َشيْبَ َة َع ْن هالَل ا ْلق َر ِّ
ار َدَ ،و َأبنَاء ا ْمل َه ِ
اء ا ْل َب ِ
َت َظل ِعن َْد بِن ِْت فالَن ت َر ِّوحك بِا ْمل ََر ِ
اج ِري َن ي ْس َلقو َن ِم َن ْ
احل َ ِر،
اوحِ َو َت ْس ِقيَك ْ َ
ْ
امل َ
ِ
ْيكم])25 (.
َل َق ْد َ َ
اس َمعوا لَم ِ ْ
مه ْمت أَ ِِّن َأ ْف َعل َو َأ ْف َعل ،ثم قَ َالْ :
َ
مروان أو يتمل ْقه؟! ملاذا وبخه توبي ً
شديدا عىل تأخره عن اجلم َع ِة!!
خا
فلَمذا مل ينَافِ ْق أبو هريرة
ً
ِ
الروايات الصحيحة والضعيفة فلَمذا مل تقع عينه عىل هذه الرواية مع
فرق بني
وبَم أن املتكلِّ َم ال ي ِّ

أهنا يف نفس كتاب الذهبي الذي يستدل منه؟!
ِ
ان ِحين ََم َأرادوا دفْن احلسن مع رسو ِل اهلل ِ
ِ
الول ِ ْي ِد ِ
َ َ ََ َ َ َ َ ْ
َع ِن َ
بن َر َباح ،قالَ :سم ْعت َأبَا ه َر ْي َر َة َيق ْول ملَ ْر َو َ ْ َ
ِ
ِ
الو ِ
اَل َل َغ ْْي َكَ ،ف َد ْعه،
َصىل اّلل َع َليْه َو َسل َم يف نفس املقام النبوي الرشيفَ [ :واّلل َما َأن َْت َوالَ ،وإِن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعن َْكَ .ي ْعنِي :م َع ِ
ة])26 (.
او َي َ
اء َم ْن ه َو َغائ ٌ
َو َلكن َك َت ْدخل فيْ ََم الَ َي ْعنيْ َك ،إِن ََم ت ِر ْيد ِهبَا إ ِ ْر َض َ
أبو هريرة يقول ملروان :ملاذا تتدخل يف مسألة دفن احلسن بن عَل؟! أنت تريد إرضاء ِ
سيد َك
َ
( )24صحيح مسلم ،حديث رقم .)2111( - 101 :وهذه التصاوير كانت تبْن َى يف هذا الوقت ،وليست قديمة.
( )25م َصنِّف اإلمام ابن أيب شيبة ج 11ص ،116ط مكتبة الرشد  -الرياض.
( )26سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،578ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
http://www.youtube.com/antishubohat
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معاوية ،وهو غائب عنك .فكيف يقال إن أبا هرير َة كان يتَ ِ
اجر باحلديث لصالح معاوية؟!
ثم ادعى هذا الشخص أن أبا هريرة امتنع عن احلديث حتى أعطاه معاوية املال فعاد يتكلم؟!
وهذا ليس معنى الرواية عىل اإلطالق ،بل املراد أن أبا هريرة كان قويا يف طلب َح ِّق ِه من احلكام،
فإذا أعطوه حقه َس َكـ َت ،وإذا منعوا عنه حقه تكل َم فيهم حتى يأخذه منهمِ ،لَنه كان يتصدق هبذا
ِ
َ
احلديث عن ز ْه ِد أيب هريرة يف الدنيا وتصدقه عىل
القول يف ِسيَاق
املال ،ولذلك َذ َك َر الذ َهب ِي هذا
اء فَ ْل َيع ْد إَل الصفحة ليقرأ ها كامل ًة.
الفقراء واملساكني ،واستعداده للقاء اهللَ ،و َم ْن َش َ
ويؤيد ما ذكرته ما قاله احلافِظ ْابن َكث ِْي ،قال:
[ َب َع َث َم ْر َوان إ ِ ََل َأ ِيب ه َر ْي َر َة بَِمئ َِة دِين َار ،فَلََم ك َ
َان ا ْل َغد َب ْع َث إ ِ َل ْي ِه :إ ِ ِِّن َغلِطْت َو َمل ْ أ ِر ْد َك ِهبَاَ ،وإ ِ ِِّن إِن ََم
ْي َكَ .ف َق َال َأبو ه َريْ َر َةَ :ق ْد أَ ْخ َر ْجت َهاَ ،فإِ َذا َخ َر َج َع َطائِي َفخ ْذ َها ِمن ْهَ .وكَا َن َق ْد َت َصد َق ِهبَا.
َأ َر ْدت َغ ْ َ

َوإِن ََم َأ َرا َد َم ْر َوان ْ
اخت ِ َب َاره].

( )27

خَِ
وإ ْن كان املقصود من الرواية َأن َأبَا هريرة يأخذ َ
رت َع الحاد َ
املال ل ِيَ ْ
يث ل ِ َصال ِحِ معاوي َة؛ فهل كان
الذهبي سيقول عنه يف نفس الكتاب:
ِ ِ
َان َأبو هرير َة وثِي َق ِ ِ
ِ
ديث])28 (.
[ َوقَ ْد ك َ
احل ْفظَ ،ما َعل ْمن َا َأنه أَ ْخ َطأَ يف َح ْ
َ َْ َ ْ
ثم إذا كان أبو هريرة يضع احلديث عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كَم يتخيل سقام العقل
والبدن؛ فلَمذا مل يتكلم فيه العلَمء كَم تكلموا يف كل الكذابني والوضاعني؟!
 سادسا :خان أمانة املسلمني ورضبه عمر حتى أدماه ،والرد من عدة أوجه كالتاَل:
الوجه الول :املتكلم يف هذه املرة مل يأْ ِ
ت بالرواية من كِتاب سْي أعالم النبالء ،وإنَم أتى هبا من
َ
كتاب الطبقات الكبى البن َس ْعد وكتاب فتوح البلدان للبالذري ،مع أنه منذ أول احللقة وهو
يستدل بكتاب الذهبي ،فلَمذا فعل ذلك؟!
( )27البداية والنهاية ج 11ص ،388ط دار هجر  -اجليزة.
( )28سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،621ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
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اجلواب :لن كتايب الطبقات وفتوح البلدان َذ َك َرا الرواية ناقص ًة ،وأما الذهبي يف سْي أعالم النبالء
فذكرها كاملة ،وفيها اجلزء الاص بباءة أيب هريرة من هذا االهتام ،وسأقرأ لكم الرواية من كتاب
سْي أعالم النبالء للذهبي:
 قال احلافِظ الذهبي:
ِ
رشةِ آالَف ،فَ َق َال
[ َم ْع َم ٌرَ :ع ْن َأي ْو َ
بَ ،ع ْن ُمَمدَ :أن ع َم َر ْ
استَ ْع َم َل َأبَا ه َريْ َر َة َع َىل البَ ْح َريْ ِن ،فَ َقد َم ب ِ َع ْ َ
ال يا عدو اهلل ِ وعدو كِتاب ِ ِه .فَ َق َال َأبو هريرةَ :فقلْتَ :لست بعدو اهلل ِ
َ َْ َ
َ
َ َ
ت ِهب َ ِذهِ الَ ْم َو ِ َ َ
استَأْث َْر َ
ْ َ َ ِّ
َله ع َمرْ :
ِ
ِ ِ
امها .قَ َالَ :ف ِم ْن أَي ْ َن ِه َي َل َ
ك؟! قلْتَ :خيْ ٌل نت ِ َج ْتَ ،و َغلة َرقِيْق َِل،
َو َعد ِّو كتَابِهَ ،و َلكن ِّي َعدو َم ْن َعا َد َ
َوأ ْعطِيَ ٌة َت َت َاب َع ْتَ .فن َ َظرواَ ،ف َو َجد ْوه ك َََم قَ َالَ .فلََم ك َ
َان َب ْع َد َذل ِ َكَ ،د َعاه ع َمر لِي َو ِّل َيهَ ،فأَبَى .فَ َق َالَ :تك َْره
ب ال َع َم َل َم ْن ك َ
َان َخ ْْيا ً ِمن َْك ي ْوسف َع َليْ ِه السالَم .فَ َق َال :ي ْوسف َنبِي ْابن َنب ِ يي ْاب ِن
ال َع َم َلَ ،و َق ْد طَلَ َ
َنب ِ ييَ ،و َأن َا َأبو ه َر ْي َر َة بن َأ َميْ َم َةَ ،وأَ ْخ َشى َثالَثاً َوا ْثنَتَ ْ ِ
ني .قَ َالَ :ف َهال قلْ َت َمخ ْساً؟ َق َال :أَ ْخشَ ى َأ ْن أَق ْو َل

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب َظ ْه ِريَ ،وينْتَ َز َع َم ِاَلَ ،وي ْشتَ َم ِع ْر ِيض].
ض َ
يض ب ِ َغ ْْي ح ْلمَ ،و َأ ْن ي ْ َ
ب ِ َغ ْْي ع ْلمَ ،وأَقْ َ

( )29

فإذا كانت رواية الذهبي حتمل براءة أيب هريرة من هذا االهتام فلَمذا أخفاها املتكلم المني؟!
أليس قولهَ [ :فن َ َظرواَ ،ف َو َجد ْوه ك َََم قَ َال] ً
دليال عىل ِص ْد ِق أيب هرير َة وبراءته من هذا االهتام؟! فلَمذا
أخفي َتها عن املشاهدين أهيا املهذب المني؟!
الوجه الثاِن :إذا كان أبو هريرة قد خان بالفعل أمانة املسلمني؛ فلَمذا يدعوه عمر بن الطاب
للوالية مرة أخرى؟!
الوجه الثالث :الذي نقل لنا هذه الرواية وحد َ
ث هبا  -بحسب الطبقات الكبى  -هو أبو هريرة
ريض اهلل عنه بنفسه ،فلو كانت فيها إدانة له فلَمذا كان سْيوهيا وحيْ ِكيها ملحمد بن سْيين؟!
الوجه الرابع :كيف خفي حال أيب هريرة إذا كان َس ِ
ارقًا َو َخائِن ًا لألمانة عىل المة اإلسالمية ومل
( )29سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،612ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
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ينتبه لذلك إال سفهاء ومعاتيه زماننا؟!
الوجه الامس :منذ متى وأبو هريرة يْسق وخيون المانات؟! وهذه سْيته معروفة ومعلومة
اصه من الصحابة والتابعني ،أو َم ْن جاء بعده من العلَمء الربانيني؟!
جلميع الناس؛ سواء َم ْن َع َ َ
الوجه السادس :املتكلم قال إ ِن اب َن كثْي َأك َد الرواية ،وابن كثْي نقل الرواية كاملة ،وفيها النص
عىل براءة أيب هريرة من الْسقة ،فهل املتكلم مل يقرأ الرواية عند ابن كثْي؟! أم قراها َو َعل ِ َم براء َة ايب
هريرة ،ومع ذلك أخفى ذلك عن مشاهديه؟!
ال توجد رواية صحيحة يف رضب عمر ليب هريرة إال رواية واحدة ،وكانت يف حياة الرسول صىل
اهلل عليه وسلم ،وكان ع َمر َمْطِ ًئا يف حق أيب هريرة ،وهذه هي الرواية:
ول اهلل ِ
 روى اإلمام مسلم :عن َأيب كَثِْيَ ،ق َالَ :حد َثنِي َأبو هريْر َةَ ،ق َال[ :كنا قعو ًدا َح ْو َل رس ِ
َ
َ َ
ِ
ِ
ام َرسول اهلل ِ َصىل اهلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم ِم ْن َب ْ ِ
ني
َصىل اهلل َع َليْه َو َسل َمَ ،م َعنَا َأبو َبكْرَ ،وع َمر يف َن َفر ،فَ َق َ
َأ ْظه ِرنَاَ ،فأَبْ َطأَ َع َليْنَاَ ،و َخ ِشينَا َأ ْن ي ْقتَ َط َع دو َنن َاَ ،وفَ ِز ْعن َا ،فَق ْمن َا ،فَكن ْت َأو َل َم ْن فَ ِز َعَ ،ف َ
خ َر ْجت َأبْتَغِي
ار ل ِ َبنِي النج ِ
ألن َْص ِ
ول اهلل ِ َصىل اهلل َع َل ْي ِه َو َسل َم َحتى َأتَيْت َحائِطًا ل ِ ْ َ
َرس َ
ارَ ،فد ْرت ب ِ ِه َه ْل أَ ِجد َله
بابا؟ فَلَم أَ ِج ْدَ ،فإِ َذا ربِيع ي ْدخل ِيف جو ِ
ف َحائِط ِم ْن بِئْر َخ ِ
ار َجة َ -والربِيع ْ
احتَ َف ْزت،
اجلَ ْد َول  -فَ ْ
َ ْ
َ ٌ َ
ْ
َ ً
َف َد َخلْت َع َىل رس ِ
ول اهلل ِ َصىل اهلل َع َليْ ِه َو َسل َم ،فَ َق َالَ « :أبو ه َر ْي َر َة» َفقلْتَ :ن َع ْم َيا َرس َ
ول اهللَِ ،ق َال:
َ
ت َعلَ ْينَاَ ،ف َ
خ ِشينَا أَ ْن ت ْقتَ َط َع دو َننَا ،فَ َف ِز ْعن َا،
ني َأ ْظه ِر َناَ ،فق ْم َت َفأَب ْ َطأْ َ
« َما َشأْن َك؟» قلْت :كن َْت َب ْ َ
َفكن ْت َأو َل من فَ ِزعَ ،ف َأتَيت َه َذا ْ ِ
حيتَ ِفز الث ْعلَبَ ،و َهؤ َال ِء الناس َو َرائِي ،فَ َق َال:
احلَائ َطَ ،ف ْ
ْ
َ ْ َ
احتَ َف ْزت ك َََم َ ْ
يت ِمن ور ِ
ِ
ِ
ب بِنَ ْع ََل َهاتَ ْ ِ
اء َه َذا ْ
احلَائ ِ َط َي ْش َهد َأ ْن
« َيا َأبَا ه َر ْي َر َة» َو َأ ْع َط ِاِن َن ْع َل ْيه ،قَ َال« :ا ْذ َه ْ
نيَ ،ف َم ْن َلق َ ْ َ َ
َان أَو َل من َل ِقيت عمرَ ،ف َق َال :ما َها َت ِ
ِ
اجلَن ِة» ،فَك َ
رشه ب ِ ْ
ان الن ْع َال ِن َيا
َ ْ
َال إ ِ َ َ
َ
َ
َل إِال اهلل م ْس َتيْقن ًا ِهبَا َق ْلبهَ ،فبَ ِّ ْ
ان نع َال رس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل
ول اهلل َصىل اهلل َع َليْه َو َسل َمَ ،ب َعثَني ِهبِ ََم َم ْن َلقيت َي ْش َهد َأ ْن َال إ ِ َ َ
َأبَا ه َر ْي َر َة؟ فَقلْتَ :ها َت َ ْ َ
إِال اهلل مستَي ِقن ًا ِهبا قَ ْلبه ،برشته ب ِ ْ ِ
ني َث ْديَي َف َ
خ َر ْرت ِال ْستِي ،فَ َق َالْ :ار ِج ْع يَا
ب ع َمر بِيَ ِدهِ بَ ْ َ
ض َ
اجلَنة ،فَ َ َ
َ ْ
ْ ْ َ
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ِ ِ
ِ
َاءَ ،و َركِبَنِي ع َمرَ ،فإِ َذا ه َو
َأبَا ه َر ْي َر َة ،فَ َر َج ْعت إ ِ ََل َرسول اهلل َصىل اهلل َع َليْه َو َسل َمَ ،فأَ ْج َهشْ ت بك ً
َع َىل َأث َِري ،فَ َق َال َرسول اهلل ِ َصىل اهلل َع َليْ ِه َو َسل َمَ « :ما َل َك َيا َأبَا ه َر ْي َر َة؟» قلْتَ :ل ِقيت ع َم َر،
َفأَ ْخبته بِال ِذي بعثْتنِي ب ِ ِه ،فَضب بني َثديي رضب ًة َخررت ِالستِي ،قَ َال :ار ِجع ،فَ َق َال رسول اهلل ِ
ََ َ
ْ ْ
َ
ْ
َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ ْ
َْ
ت؟» َق َالَ :يا َرس َ
ول اهللِ ،بِأَ ِيب َأن َْتَ ،وأ ِّمي،
َصىل اهلل َعلَ ْي ِه َو َسل َمَ « :يا ع َمرَ ،ما َمحَلَ َك َع َىل َما َف َعلْ َ
ِ
ِ
رشه ب ِ ْ
اجلَن ِة؟ َق َالَ « :ن َع ْم»،
َأبَ َعثْ َت َأبَا ه َريْ َر َة بِنَ ْع َليْ َكَ ،م ْن َلق َي يَ ْش َهد َأ ْن َال إ ِ َ َ
َل إِال اهلل م ْستَيْقن ًا ِهبَا قَ ْلبه َب َ
خ ِّل ِه ْم َي ْع َمل َ
َق َال :فَ َال َت ْف َع ْلَ ،فإِ ِِّن أَ ْخ َشى َأ ْن َيتكِ َل الناس َع َل ْي َهاَ ،ف َ
ون ،قَ َال َرسول اهلل ِ َصىل اهلل َع َليْ ِه

َو َسل َمَ « :ف َ
خ ِّل ِه ْم»].

( )30

وهذه الرواية ليس فيها استعَمل عمر ِّ ِ
أمْيا للمؤمنني.
للدرة ،ومل يكن عمر وقتئذ ً
وكل رواية سوى ذلك يف رضب عمر ليب هريرة ال تصح عىل اإلطالق!
وحتى الرواية التي ذكرها املتك ِّلم من الطبقات الكبى وفتوح البلدان ليس فيها أن عمر رضب أبا
هريرة وال أدماه ،الالصة أن املتكلم يَمرس الكذب بشكل مفضوح!!

جم َم ٌع عليها!!
كالما للكذاب وضاح صائب أن روايات رضب عمر ليب هريرة ْ
ثم نقل املتكلم ً
فأين هذا اإلمجاع املزعوم؟!
 ساب ًعا :طعن عائشة يف أيب هريرة ،وتكذيبها له:
زعم املتكلم َأن أم املؤمنني عائش َة عليها الس َالم كَذ َب ْت أبا هريرة!!
ِ
ب َ ِ
يح ،ال يصدقه إ ِال معتوه! فالرواية التي قال املتكلم إهنا يف صحيح البخاري ليس
ص ٌ
وهذا َكذ ٌ
فيها اجلزء الخْي مما زعمه هذا الكذوب ،وهذه هي الرواية من صحيح البخاري:
ون َأ ْكثَر َأبو هرير َة ،و َلو َال آيتَ ِ
ان ِيف كِ َت ِ
اب اّلل ِ َما َحدثْت َح ِديثًا،
َ َْ َ ْ َ
[ َع ْن َأ ِيب ه َر ْي َر َة َق َال :إِن الن َ
اس َيقول َ َ
ون ما َأن َْز ْلن َا ِمن ا ْلبين َ ِ
ِ
ات َوا ْهل َدى إ ِ ََل قَ ْول ِ ِه الر ِحيم} ،إ ِن إ ِ ْخ َوا َننَا
ْ َ ِّ
ثم َيتْلو{ :إِن الذي َن َيكْتم َ َ
( )30صحيح مسلم  ،حديث رقم .)31( - 52
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َان يَ ْش َغلهم الص ْفق ب ِ ْالَس َو ِ
ِم ْن ا ْمل َه ِ
اقَ ،وإِن إ ِ ْخ َوا َننَا ِم ْن ْالَن َْص ِ
ار ك َ
اج ِري َن ك َ
َان يَ ْش َغله ْم ا ْل َع َمل ِيف
ْ
ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َان َي ْل َزم َرس َ
َأ ْم َو ِاهل ِ ْمَ ،وإِن َأبَا ه َر ْي َر َة ك َ
حيض َما َال
ول اّلل َصىل اّلل َع َل ْيه َو َسل َم بِش َب ِع َب ْطنهَ ،و َ ْ
حيض َ
حي َفظ َما َال َحيْ َفظو َن].
ون َو َ ْ
َْ

( )31

ت ليب هريرة
فأين كالم أم املؤمنني عائشة له؟! بل يف الرواية خارج البخاري أهنا أ ْذ َعنَ ْت َو َسل َم ْ
بحديثه ،وهذه هي الرواية من كتاب سْي أعالم النبالء الذي حيب أن ينقل منه الكذوب:
 قال احلافِظ الذهبي:
اق ِ
َاس َة ال َ َس ِديَ :ع ْن إ ِ ْس َح َ
بن َس ِعيْدَ ،ع ْن َأبِيْ ِهَ ،ق َال:
[ُمَمد بن كن َ
ت َيا َأبَا ه َر ْي َر َة َع ْن َرس ْو ِل اهللِ.
َد َخ َل َأبو ه َر ْي َر َة َع َىل َعائِشَ َة ،فَ َقا َل ْت َلهَ :أ ْكثَ ْر َ
ِ
ِ
ِ
تَ :لعله])32 (.
َق َال :إ ِ ْي َواّلل َيا أماهَ ،ما كَانَ ْت تَ ْش َغلني َعن ْه امل ْرآة َوالَ املكْحلَة َوالَ الد ْهنَ .قا َل ْ َ
ف الرواية تقول إهنا أذعنت ملا قاله أبو هريرة ،وسلمت له ،وليس أهنا ردت عليه كَم زعم املفرتي
الكذاب!!
أما الزيادة التي زعمها الكذوب فقد نقلها عن وضاح صائب كالعمى ،فوقع يف رش أعَمله!
فهذه الرواية ليس هلا وجو ٌد هنائيا يف كتب املسلمني ،وهي من اخرتاع َوضاح ا ْل َكذاب!
وهذا هو حال أعداء اإلسالم وأعداء السن ِة الن َب ِوي ِة ِ
الرشي َف ِة؛ ليس لدهيم إال الكذب والتدليس
والغش وحتريف الوقائع و َط ْم ِ
س احلقائق ،ثم يتهموننا نحن بَم هو َل ِص ٌيق هبم ،وال ينفك عنهم!!
ثم إن أبا هريرة كان َيلس إَل جوار حجرة أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،ويتعمد أن ي ْس ِم َع َها
هذه الحاديث التي يقوهلا ،ثم يسأهلا هل تنكرين شيئًا مما أقول :فقالت :ال!
فكيف يتعمد هؤالء املجرمون حتريف شهادة أ ِّم املؤمنني َعائ ِشَ َة ويكذبون عليها هبذه الوقاحة؟!
ثم من الذي قال إن جواب أيب هريرة عىل أم املؤمنني كان س ِ
اخ ًرا؟! أعوذ باهلل من الكذب!!
َ
( )31صحيح البخاري – باب حفظ العلم – حديث رقم .118
( )32سْي أعالم النبالء لإلمام الذهبي ج 2ص ،604ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
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مكافـح الشبهات – نسف فيديو :سبع حقائق صادمة عن أيب هريرة!!]21[ ....

هل لدى هذا الشخص دليل عىل أن أبا هريرة أجاهبا هبذا اجلواب عىل سبيل السخرية؟!
ِ
ِ
تعبْيات َو ْج ِه أيب هريرة؟!
رضا هذا املوقف ِحين َئِذ ،ورأى
أم أنه كان حا ً
ملاذا مجيع املخالفني ال يفهمون وعقوهلم ضعيفة؟! ملاذا يدلسون وحيرفون الروايات ويكذبون؟
هل هذا َحقا هو مستوى احلاقدين الطاعنني يف اإلسالم العظيم؟!
احد لبيان َك ِذ ِ
ب
أبدا عىل املسلمني ،فيكفي
إذا كان أعداؤنا هبذا املستوى فال
َ
مقطع و ٌ
خوف ً
ٌ
َ
يسقط من عيون ُمبيه ومشاهديه ومتابعيه قبل أن يسقط من عيون أبنائنا املستهدفني
أَ َح ِد ِهم حتى
بالتضليل والكذب والتزوير والتدليس.
كلمة أخْية ملن يصدقون هذا الكذوب وأمثاله:
صدرا للمعرفة؛
إذا كنتم تتبعون يف أفكاركم وتقبلون لعقولكم أن يكون هذا الشخص وأمثاله م ً
فالعيب فيكم أنتم!!
ان ا ْلغ َراب َدل ِ َيل َق ْوم **** ف َعيْب ال َق ْو ِم ال َعيْب الغ َر ِ
إ ِ َذا َك َ
اب
ورسالتي إَل الكذوب املفضوح :هل أنت سعيد بعدما فضحت َج ْهلك وكذبك وتدليسك؟!
فضح؟! وهل الذين يمولونك للطعن يف اإلسالم سعداء بعد فضائحك
هل تشعر بالسعادة حينَم ت َ
ومبتهجا حينَم يعرف مشاهدوك أنك جاهل ومدلس
سعيدا
بعد كل حلقة؟! وهل تكون
ً
ً
وكذاب؟! واهلل ،لست أدري كيف تعيشون هكذا!!
والحمد هلل رب العالمي

أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

