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 أبو عمر الباحث -قناة مكافح الشبهات 
 الفرقة األباضية تالردود العلمية على افرتاءا

 

 كشف تدليس األباضية على حديث الرؤية !

 : وبعد ،وصحبه ومن وااله ه  وعىل آل   ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل

هبا يف حديث رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة، ومن فقد نرش أحد األباضية هذه الصورة ليطعن 

ا أن يتكلم األباضية يف علم احلديث!! وكتاهبم قائم عىل النقل عن املجاهيل  املؤسف حقًّ

 والروايات املنقطعة واملعضلة واملكذوبة!

 باهلل!!بل مؤلفهم مسند ربيعهم جمهول، وكذلك شيخه ابن أيب كريمة!! وال حول وال قوة إال 
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ا هذا األبايضوالغش بني التدليس أسو ها سا را  التي يَما
 :، فأقول وباهلل التوفيقواخليانة  العلمية 

اًل   يف هذه الروايات؟! الرواية معلولة بالفعل، فَمذا سيفعل األبايضي هذه أن  لو فرضنا: أاوَّ

    البخاري قال اإلمام: 

، وا ] يِّب  يد  ْبن  امْل سا
ع  ِن  سا ا : أاْخَبا ، قاالا يِّ

ْهر  ن  الزي يٌْب، عا عا ناا ش  ا : أاْخَبا ، قاالا
ن  ثاناا أاب و اْلياَما دَّ طااء  ْبن  حا عا

 ،
 
ولا اَّللَّ س  : " ياا را ، أن أبا هريرة أخَبمها، أن الناس قاال وا يي

يدا اللَّيْث  يا ياز 
بَّناا ياْوما اْلق  ى را ْل نارا ة ؟ها  اما

: فاها  ، قاالا
 
ولا اَّللَّ س  : الا ياا را اٌب، قاال وا حا وناه  سا يْسا د  يْلاةا اْلباْدر  لا ر  لا ما  اْلقا

ونا يف  اار  ْل ُت  : ها ونا قاالا اار  ْل ُت 

 : ، قاالا : الا اٌب، قاال وا حا اا سا ْمس  لايْسا د وَنا ل كا يف  الشَّ ذا ْوناه  كا ْم تارا  (1).[..فاإ نَّك 

  البخاري اإلمام  قال و: 

 بْن  ]
 
طااء ْن عا اٍب، عا ها

ْن اْبن  ش  ْعٍد، عا يم  ْبن  سا
ه  ا ثاناا إ بْرا دَّ ، حا

 
 اَّللَّ
بْد  يز  بْن  عا ز  بْد  اْلعا ثاناا عا دَّ يدا حا ياز 

 ،
 
ولا اَّللَّ س  : ياا را ةا أانَّ النَّاس قاال وا يْرا را ْن أايب  ه  يِّ عا

ة  اللَّيْث  يااما
بَّناا ياْوما اْلق  ى را ْل نارا  ؟ فاقا ها

 
ول  اَّللَّ س  الا را

ْل صىل اهلل عليه وسلم : فاها ، قاالا
 
ولا اَّللَّ س  : الا ياا را ؟ قاال وا

يْلاةا اْلباْدر  ر  لا ما  اْلقا
ونا يف  اري ْل ت ضا : ها

 : ، قاالا
 
ولا اَّللَّ س  : الا ياا را اٌب؟ قاال وا حا اا سا ْمس  لايْسا د وَنا ونا يف  الشَّ اري ْوناه  كا ت ضا ْم تارا ل كا فاإ نَّك   (2).[..ذا

  اإلمام مسلم بن احلجاج قالو: 

 ْبن  ]
 
طااء ْن عا ، عا  بْن  أاْسلاما

ْيد  ْن زا ةا، عا ا يَْسا ْفص  بْن  ما ي حا
ثان  دَّ : حا يٍد، قاالا

ع  يْد  ْبن  سا وا ي س 
ثان  دَّ حا وا

: ياا  لَّما قاال وا سا  وا
لايْه  ىلَّ اهلل  عا  صا

 
ول  اهلل س  ن  را ما  زا

، أانَّ نااًسا يف  يِّ يٍد اخْل ْدر 
ع  ْن أايب  سا اٍر، عا ولا ياسا س  را

 : لَّما سا  وا
لايْه  ىلَّ اهلل  عا  صا

 
ول  اهلل س  ؟ قاالا را

ة  يااما
بَّناا ياْوما اْلق  ى را ْل نارا ، ها

 
مْ »اهلل : « ناعا ونا »قاالا اري ْل ت ضا ها

يْلاةا  ر  لا ما  اْلقا
ْؤياة   ر 

ونا يف  اري ْل ت ضا ها اٌب؟ وا حا ا سا ها عا ْحًوا لايْسا ما  صا
ة  ريا
ْمس  ب الظَّه  ْؤياة  الشَّ  ر 

اْلباْدر  يف 

                                                           

 .806حديث رقم  -صحيح البخاري  ( 1)

 .806حديث رقم  -صحيح البخاري  ( 2)
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اٌب؟ حا ا سا يها
ْحًوا لايْسا ف  اَلا « صا تاعا كا وا  تاباارا

 
ْؤياة  اهلل  ر 

ونا يف  اري ا ت ضا : " ما ، قاالا
 
ولا اهلل س  : الا ياا را قاال وا

اا
مه  د   أاحا

ْؤياة   ر 
ونا يف  اري َما ت ضا الَّ كا

ة  إ  يااما
 (3).[..ياْوما اْلق 

 حَّ يف ص   كَّ فالرواية صحيحة ال شا 
ه  ول!ق  ع  عند أويل األفهام والْ ا ها ت  أما من عطل عقله واتبع هوا

 فليس لنا عليه سبيل!

لَّم  ار  خا الب   اإلمام   جا ها نْ م أانَّ ما لا عْ ال يا  املسكنيا  األبايضَّ هذا لعل  :ثانيًا تاكا يِّ يف احلديث عن الرواة الـم 

حَّ من حديثهم ا صا اء  ما قا
 عنهم بال ُتفيهم هو اْنت 

ٍ
ء  ييز!، وليس أنه يأخذ كل َشا

   احلافظ ابن حجر العسقالِنقال: 

يَّ ] ْْص 
 
رْيٍ امْل  بْن  ب كا

 
 اَّللَّ
بْد  ْياى بْنا عا يي  :َيا ار  قاالا الب خا غ ري وا  تاار خيه الصَّ

ن  :يف  ا روى َييى بن بكري عا ما

يخ   التَّار 
 .فاإ ِنِّ أتقيهأهل احْلجاز يف 

يث  :قلت  د  ا يدلك عىل أانه ينتقى حا ذا ي وخهفاها ة  ،ش  ْسا الك سوى َخا ن ما نه  عا ا أخرج عا ا ما اذا
ِل  وا

ة تاابعا ة م  ورا ْشه  اد يث ما ن اللَّيْث ،أاحا نه  عا ا أخرج عا   (4) .[..ومعظم ما

ي وخهوليتدبر القارئ الكريم هذه الكلمة جيًدا: ] يث ش  د  ا يدلك عىل أانه ينتقى حا ذا  [.فاها

رْيٍ أم ال؟!فهل هذه الرواية من صحيح حديث َييى بن   ب كا

هم من الطاعنني يف السي  يا هؤالء األباضية وغري 
 صحيحا  النبوية الصحيحة أنَّ  ة  نَّ والبد أْن ياع 

ما عىل أعىل وأوثق مستوى من التحقيق ه  ب  ت  ليس مثل ك   البخاريِّ  مِّ م املزورة! فهذا الكتاب ص 

 أجوداها.العلمي وأعالها و النقد   العلمي املتني، وراعى البخاريي فيه أاداقَّ قواعد  

فاحلديث صحيح عىل رشط البخاري، وهو صحيح بمفرده، فَم بالك وأنه متاباع من الثقات 

 العدول؟!

                                                           

 .(183) - 302حديث رقم:  -صحيح مسلم  ( 3)

 الرياض. -، ط دار طيبة 1216ص 2مقدمة فتح الباري البن حجر العسقالِن ج هدي الساري ( 4)
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ج  : ثالثًا  البخاري ِلذه الرواية يف صحيحه يعني أَنا صحيحة عند البخاري! إخرا

    ي  فقد قال ار   نفسه:الب خا

يثا إ الَّ بعد أان استخرت اهلل تا ]
د  يح حا

ح   الصَّ
ا أدخلت يف  اَلا وتيقنت  ما تا  عا حَّ

 (5) .[ه  ص 

 : لو كان َييى بن بكري غلط يف هذا احلديث ملا أخرجه البخاري يف صحيحه!رابًعا

   احلافظ ابن حجر العسقالِنقال: 

ة يا ]  لاط فاتاارا أما اْلغا ة يا ث  كْ وا تارا ي وا
او  لاط ي   ؛لي ق  ر من الرَّ  كثري اْلغا

ْون ه  يْث  ي وصف ب كا يَما أخرج  ر  ظا نْ فاحا
ف 

ه  إ نْ   و   لا
 رْ ما  دا ج 

وف بالغلط ع  يًّ و  ا امْلاْوص  ذا اياة غري ها وا نْد غاريه من ر 
نْده أاو ع   ل  ْص أا  امْل ْعتامدا  أانا  ما ل  ا ع 

يق ه الطَّر  ذ  وص ها ص  يث الا خ  ْ  نْ إ  وا  ،احلاد 
ا قااد ٌح طار   نْ ي وجد إ الَّ م   لا ذا قيفا  ب  ي وج   يقه فاها عان  التَّوا

بيله م  كْ احل   ا سا ذا ا ها ة ما حَّ
ء ،ب ص  ْ ل ك َشا ْمد اهلل من ذا يح ب حا

ح   الصَّ
يْسا يف  لا  (6) .[وا

ْض األبايضي بقيةا : كالعادة، خامًسا ل   ل ياْعر  حتى ال يظهر  َييى بن بكري يف همكالموالعلَمء  أقوا

ا فيَم رواه البخاري عنه أنَّ  -املبتوربحسب نقله  -للناس  را ه  ظْ حاول أن ي  ، فتدليسه كًّ  !هناك شا

 !العلَمء الذين تكلموا يف َييى بن بكري ال يشمل روايته عن الليث بن سعد كالما  نَّ أا  واحلقي 

وعنده عنه ما ليس عند  ،أثبت الناس يف الليث بن سعدري: فقد قال ابن عدي: ]َييى بن بك

 (7) .[دٍ حا أا 

ًنا أثبت  وتنقضه  األبايضِّ  نيانا ا هتدم ب  ها دا ْح وهذه الكلمة وا  الناس يف  أساسه، فحينَم يقال إن ف الا

 !إال ما ندر كالم يقال يف تضعيفه ال يشمل روايته عن شيخه هذا يعني أن أيَّ شيخه فالن، ف

 س  وقد 
فقال: سمعت  !: َييى بن بكري أو أبو صالح؟يف الليث تا با ثْ كان أا  نْ ما أبو داود: اإلمام  لا ئ 

 (8) .ابً ت  ك  ، وأبو صالح أكثر َييى بن بكري أحفظيقول:  َييى بن معني

                                                           

 الرياض. -، ط دار طيبة 924ص 2مقدمة فتح الباري البن حجر العسقالِن ج هدي الساري ( 5)

 .1003ص 2ج هدي الساري ( 6)

 .بريوت -دار الفكر ، ط 208ص 11جهتذيب التهذيب البن حجر  ( 7)
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فكالم العلَمء املتكلمني يف َييى بن بكري ال يشمل روايته عن الليث بن سعد، والرواية التي 

 َييى عن الليث!يروهيا  األبايضي  ايعرتض عليه

 (9) .وحمققو األباضية يعرتفون أن َييى بن معني من كبار علَمء اجلرح والتعديل

 :اساد ًس 

  دَّ را  لنا األبايضي  ْض ر  عْ ل يا 
 
رْي  عىل أيب حاتم الرازي والنسائيِّ  العلَمء  يف كالمهَم عن َييى بن ب كا

 عليهَم هو احلقي يف هذه املسألة!! دَّ مع أن هذا الرَّ  !وبيان خطئهَم

ا عىل أيب حاتم والنسائي دًّ  :فقد قال الذهبي را

: لْ ق  ]  صا  جَّ تا قد اْح ت 
رًيا ص  فًا باحلديث وأي ام الناس، با ار  عا  م  لْ ع  الْ  ، وكان غزيرا ا الصحيحني  با اح  ب ه 

  (10) .[ىوا تْ فا الْ ب  

ٍو من الرواة؛ فهذا من أعظم التوثيقوالكل يعلم أن احتجاجا  ار يِّ ومسلٍم برا  !له الب خا

   احلافظ ابن حجر العسقالِنقال: 

يح ألي راوٍ يانْباغ ي لكل منصف أان يعلم أان ]  ح  احب الصَّ يج صا ْر  ْقتاضٍ  َتا انا م  لعدالته ع نْده  كا

عدم غا  بطه وا ة ضا حَّ
ص  ياة  ،ه  ت  لا فْ وا

ة عىل تاْسم  مَّ
ور اأْلائ  ْه  ك من إطباق ُج 

ل  ا انضاف إ َلا ذا يَما ما
الا س  وا

تاابانْي  بالصحيحني
ا معنى ل َيصْل  ،اْلك  ذا ها يح جا رِّ لغري من خ   وا ح   الصَّ

نه  يف  ثااباة إطباق  ،عا وا ب ما فاه 

يل من ذ   ور عىل تاْعد  ا إ ذا خ   ،فيهَما  را ك  اجْل ْمه  ذا ه   جا رِّ ها وللا  اأْل ص 
ا إ نْ  ،يف  ه  يف  املتابعات  جا رِّ خ   فإمَّ لا

ات ما  جا ت دارا اوا ا يتافا ذا ول اْسم  جا را ْخ أا  نْ والشواهد والتعاليق فاها ص  عا ح  ريه ما غا بْط وا  الضَّ
م يف  نْه 

ه  م  لا

ٍذ إ ذا وجدناا لغريه يف  أا 
ينائ  ح  م طاعْ  دٍ حا الصْدق ِلا م وا نْه 

ل ك الطَّ نً م  اب  ا فاذا قا ام لتعديل   ٌل ْعن م  ا اإل ما ذا  ؛ها

بنيا  فاًَسا بقادٍح  فاالا يقبل إ الَّ م  باب م  او   السَّ ا الرَّ ذا ة ها الا دا  عا
ح يف  بطه يْقدا  ضا

طلًقا أاو يف  بطه م   ضا
يف  ي وا

                                                                                                                                                                      

 القاهرة. -، ط دار الفاروق احلديثة 334ص 12ج إكَمل هتذيب الكَمل يف أسَمء الرجال ( 8)

ْسقاط. -، ط مكتبة اجليل الواعد 55صاألباضية ومنهجية البحث عند املؤرخني وأصحاب املقاالت لعيل احلجري  ( 9)  ما

 بريوت. -، ط دار الغرب اإلسالمي963ص 5للذهبي جتاريخ اإلسالم  ( 10)

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


 [6]  .! ..!فرقة األباضيةعىل  ةالعلمي   ودالرد –مكافـح الشبهات 

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

يْن ه ح ،خلاَب ب عا ا الا يْقدا ا ما نْها
م  ح وا ا يْقدا ا ما نْها تاة عا

او  تافا ان اأْلاْسبااب احلاملة لألئمة عىل اجْلْرح م 
قد  ،أل  وا

يح ح   الصَّ
نه  يف  ي خيرج عا

 ياق ول يف  الرجل الَّذ 
ِس  يْخ أاب و احْلسن امْلاْقد  انا الشَّ ازا القنطرةها " :كا ا جا  "ذا

ي بذلك أانه الا ي  
ا قيل ف يه   ت  لْتافا ياْعن  ْتاْصه ،إ َلا ما  ُم 

تْح اْلقشري ي يف  يْخ أاب و اْلفا ا " :قاالا الشَّ ذا كا ها وا

ول ،نعتقد ب ه نق  باياان شا  ،وا ة وا را
ة ظااه  نه  إ الَّ ب حجَّ الا نخرج عا لاباة الظَّن عىل امْلاْعنى  اٍف وا  غا

يد يف  يز 

م ذال ك ا از  من لاوا َما بالصحيحني وا تاابايْه 
ياة ك 

نْي  عىل تاْسم  يْخا ي قدْمنااه  من اتِّفااق النَّاس بعد الشَّ
لَّذ 

اضح م إ الَّ بقادح وا نْه 
يل رواهتَم قلت فاالا يقبل الطْعن يف  أحد م   (11).[تاْعد 

  أيًضا رجا احلافظ ابن حا قال و: 

قد نقل ]  ل  اوا ن بن امْل فاضَّ يد عا
ق يق اْلع  ه   -بن دا ال د  يْخا وا انا شا كا جا لاه  يف   -وا رِّ ْن خ  يما

انا ياق ول  ف  أانَّه  كا

قرر  ازا القنطرة وا ا جا ذا نْي  ها يحا
ح  يج  ِلا ْم االصَّ

ىلا التَّْخر   عا
ان  يْخا قا الشَّ ن  اتَّفا كا ب أانَّ ما

ل  ق يق  اْلع يد  ذا بن دا

الا  دا م ه  ثاباتاْت عا ز  م ْن الا اه  وا جا ا أاْخرا يح  ما
ىلا تاْصح   عا

 
ء لاَما  اْلع 

اق  تِّفا م  ال  ا لْزا
ْست  يق  اال  اق  ب طار  تِّفا ْم ب اال  ت ه 

يلا  ْقبالا التَّأْو  الا تا ًة وا ا فاَسِّ ونا م  ة  ب أاْن تاك  حا
اد  ا اْلع لَّة  اْلقا  إ َلا أاْن تاتابانيَّ

ات ه  وا ة  ر  الا دا  (12) .[عا

 سا عىل النَّ  دَّ الرَّ  نَّ بل إ  
أيًضا صنيع غريه هو وحده، وإنَم الذهبي  صنيعمن ليس ورفض كالمه  يِّ ائ 

  من العلَمء السابقني أيًضا!

 :الذهبي فقال

ل كا يف  ولا يقبل الن اس من النسائي إطالق هذه العبارة يف  هذا] ، وال الذي قبله، كَم لا يقبلوا منه ذا

ي  أاْْحاد بْن صالح  ْْص 
 
 (13) .[امْل

ا عىل دًّ  : أيًضا أيب حاتم والنسائي وقال الذهبي را

                                                           

 الرياض. -، ط دار طيبة 1002ص 2مقدمة فتح الباري البن حجر العسقالِن ج هدي الساري ( 11)

 الرياض. -، ط دار طيبة 487ص 17فتح الباري البن حجر العسقالِن ج ( 12)

 بريوت. -، ط دار الغرب اإلسالمي964ص 5للذهبي جتاريخ اإلسالم  ( 13)
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يِّناً، َييى بن بكري.. ] قاً، دا
اد  ى، صا تْوا ً ب الفا رْيا

، باص  أايَّام  النَّاس   وا
يْث 
فاً ب احلاد 

ار  ، عا ْلم 
يْرا الع  ز  انا غا كا

تَّى  نْه  حا
يِّ م 
ائ  لنَّسا

ا الاحا ل  ي ما
ا أاْدر  ما ٍة.وا ًة: لايْسا ب ث قا رَّ قاالا ما ه ، وا فا عَّ   ضا

ْودٌ  ْرد  ْرٌح ما ا جا ذا ها ان  ، وا يْخا ْد اْحتاجَّ ب ه  الشَّ يْثً فاقا د  ل مت  لاه  حا ا عا ما رً ، وا نْكا ه  ا م  دا تَّى أ ور    (14) .[ا حا

ْكر  وقد ذكره الذهبي يف كتابه: 
  ما لِّ ك  ت   نْ ما ذ 

 (15) .ثقة :، وقالٌق ثَّ وا وهو م   يه  ف 

ل التي نقلها األبايض  ل  -فاألقوا با إليه، ألن العلَمء  -مع برته لبقية األقوا ال تساعده فيَم ذاها

ا!ن  ردوا عليها وبيَّ  طاأاها  وا خا

ترة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال تعتمد عىل  :اسابعً  رؤية املؤمنني رهبم يف اجلنة متوا

 حديث أو اثنني أو ثالثة! 

   الذهبياحلافظ قال: 

ا: ال] ْيثاها
اد  اعا أاحا ، ُجا ْوص   النيص 

ْت ب ه  تارا ا ٌن، تاوا تاياقَّ : فاأاْمٌر م 
ة  را
يااناً يف  اآلخ 

 ع 
 
ْؤياة  اهلل ا ر  أامَّ ، وا يي

ق طْن  ارا دَّ

اا رْي مه  غا ، وا يي
ق  البايْها  (16) .[وا

   ابن كثرياحلافظ قال: 

ترة ]قد ثبتت رؤية املؤمنني هلل عز وجل  يف الدار اآلخرة يف األحاديث الصحاح من طرق متوا

  (17) .[عند أئمة احلديث، ال يمكن دفعها وال منعها

   احلافظ ابن حجر العسقالِنقال: 

                                                           

 بريوت. - الرسالةمؤسسة ط ، 614ص 10جسري أعالم النبالء  ( 14)

ثٌَّق  ( 15) وا  وهو م 
لِّما ف يه  ْن ت ك  ْكر  ما

 .الزرقاء –مكتبة املنار ط ، 197صذ 

 بريوت. - الرسالةمؤسسة ط ، 167ص 2جسري أعالم النبالء  ( 16)

 .الرياض -دار طيبة ط ، 279ص 8تفسري القرآن العظيم ج ( 17)
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ا  
ْم هب  م ه  ا ب إ ْكرا  وا

ة  را
نيا يف  اآْلخ 

ْؤم ن  لْم 
ْؤياة  ل   الري

ه  ذ  ق وع  ها يَّة  ب و   اأْلاْخباار  النَّباو 
ت  اتارا تاوا الا ]وا  وا

 اجْلانَّة 
ا يف 

تا 
ا يف  ك  اذا

يٌد ِل  ز  ياأِْت  ما سا  وا
 التَّْوف يق 

 
ب اَّللَّ اا وا

ن  هب  يَما با اإْل  جا ا فاوا يها
الاةا ف  حا

ما اْست  يْث  تاْرجا  حا
يد  اب  التَّْوح 

ٌة[.  را
اا نااظ  هبِّ َلا را

ٌة إ  ا
ٍذ نااِض 

ئ  وٌه ياْوما ج  نِّف  و   (18)امْل صا

أُجع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُجيًعا بال ُمالف عىل وقوع هذه الرؤية  :ثامنًا 

 للمؤمنني يوم القيامة!

  النووي اإلمام قال : 

نَّة    السي تااب  وا
ة  اْلك  ْت أاد لَّ را قاْد تاظااها اباة  ]وا حا إ ُْجااع  الصَّ  عاىلا إ ثْباات   وا

ة   اأْل مَّ
لاف  ْن سا

ْم م  ه  ْن باْعدا فاما

ْؤم نانْي   لْم 
ة  ل  را

 تاعااَلا يف  اآْلخ 
 
 اَّللَّ
ْؤياة  ىلَّ اَّللَّ   ،ر   صا

 
 اَّللَّ
ول  س  ْن را اب يًّا عا حا ينا صا رْش 

ا ناْحٌو م ْن ع  اها وا را وا

لَّما  سا  وا
لايْه   (19)[. عا

 رؤية رهبم يوم القيامة؟!من املؤمنني حرمان األباضية يف  عىل ماذا اعتمدا  :تاسًعا  

 !!يف مسند الربيع بن حبيب ةضعيف ياتروا ةثالثاجلواب: اعتمدوا عىل 

 :الرواية األوَل

وا ب را ] ا ه  جا ذااتا ياْوٍم فاإ ذا را بَّاٍس أانَّه  خا ن  اْبن  عا  عا
اك  حَّ ن  الضَّ ٍ عا ْيَب  وا ْن ج  ي عا

ن  : بالاغا ب يع  ٍل قاالا الرَّ ج 

بَّ  الا لاه  اب ن  عا ، فاقا
ه  أْس  ه  فاْوقا را ًعا يادا

اف   را
 
ء َما َلا السَّ

ه  إ  ا ًصا باْصا
اخ  بَّه  شا و را بَّكا ب إ ْصب ع كا ياْدع  اٍس: ا ْدع  را

ه ، فاقا  ْن تاناالا لا ه ، وا ا ، فاإ نَّكا لاْن تارا كا ك فَّ يادا ، وا كا ا ْض باْصا اْغض  ى، وا فِّكا اْلي َْسا اْسأاْل ب كا الا اْلي ْمناى وا

ة   را
الا يف  اآلخ  : وا ؟ قاالا

ة  را
الا يف  اآلخ  : وا ل  ج  ْجه  قا ؟ الرَّ : فاَما وا ل  ج  الا الرَّ ئ ٍذ فاقا وٌه ياْوما ج  : }و  اَلا  تاعا

ْول ه 

ار   ه  االابْصا ك 
: }الَّ ت ْدر  ه  تاعااَلا أ  قاْولا بَّاٍس: أالاْستا تاْقرا ٌة{؟ قاالا ابْن  عا را

اا نااظ  هبِّ َلا را
ٌة ا  ا

ك   نَّاِض  وا ي ْدر  ه  وا

بَّاٍس: إ نَّ أا  { ث مَّ قاالا ابْن  عا وا اللَّط يف  اخْلاب ري  ه  ارا وا وا االاْبصا ه  ، وا
ة  يااما

ْم ياْوما اْلق  ه  وه  ج   تانُْض   و 
 
يااءا اَّللَّ

ْول 

                                                           

 .الرياض -دار طيبة ط ، 139ص 10فتح الباري ج ( 18)

 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 15ص 3رشح صحيح مسلم للنووي ج ( 19)
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اب   سا
نا احْل 

رااغ  م   باْعدا اْلفا
 اجْلانَّة 

ول   د خ 
ن  ِلا ْم يف  تاى ياأْذا ْم ما

هبِّ  َلا را
ونا إ  ، ث مَّ يانْظ ر  ق  رْشاا

: اإل  ، ث مَّ قاالا

اةٌ 
احل  ٌة{ ياْعن ي: كا ا

ٍذ بااِس 
ئ  وٌه ياْوما ج  ابا باْعدا }و  ذا ونا اْلعا قَّع  : ياتاوا ٌة{ قاالا را

اا فااق 
، }تاظ ني أاْن ييْفعالا هب 

 الثَّواابا 
ر  أاْهل  اجْلانَّة 

ٌة{: يانْتاظ  را
اا نااظ  هبِّ َلا را

ه : }ا  كا قاْول 
ل  ذا كا ، وا اب  ذا  اْلعا

ة   اما را ةا باْعدا اْلكا اما را اْلكا ، وا اب   (20)[. باْعدا الثَّوا

 :الروايةعلل 

د  العلَمء املعروفني.جمهول الربيع بن حبيب الفراهيدي: .1  ، ول يوثقه أاحا

2.  . ْيَب  وا  االنقطاع بني الربيع وج 

 جويَب: جمهول احلال.  .3

 الضحاك ل ياْلقا ابن عباس. .4

دِّ الرواية ورفضها، فَم بالك هبا  را
ا ل  ها ْحدا لال تكفي وا

لي ع لٍَّة من هذه اْلع   جمتمعة؟!وك 

ع يٌف حتى عند أكَب علَمء األباضية أنفسهم!! ناد  ضا  وهذا السا

يْخ  األباضية حممد يوسف أطفي ش امللقب بقطب األئمة عند األباضية  :قال شا

ط عٌ ] نْقا بَّاٍس م  ْن اْبن  عا اك  عا حَّ الضَّ ا، وا دًّ
ع يٌف ج  ٌ ضا ْيَب  وا ْن ج 

لاك    (21)[. وا

أالَّفا أضف إَل ذلك أن  ز األخذ بأخبار اآلحاد يف باب العقيدة، وا األباضية يقولون بعدم جوا

تااًبا حا 
د  علَمئهم املعارصين ك  بالنقوالت واألقاويل انتصاًرا ِلذا القول؛ فَم بالك إذا كانت  اه  شا أاحا

لي هذه اْلع لال القادحة؟!  هذه األحاديث اآلحاد ضعيفًة أصاًل وفيها ك 

 ولست   كالم؛ فأنا أنقل هذه احلقائق املعلومة عند العلَمء املختصني بالرجال.وحينَم أقول هذا ال

ل كَم يفعل األباضية وأشباههم! س  لِّ دا أ    وال أبرت األقوا

                                                           

 .853ديث: ح -مسند الربيع  ( 20)

 .جدة - ومكتبة اإلرشاد ،ليبيا- بريوت. ودار الرتاث العريب - دار الفتح، ط 89ص 16جوشفاء العليل النيل  كتاب رشح ( 21)

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


 [10]  .! ..!فرقة األباضيةعىل  ةالعلمي   ودالرد –مكافـح الشبهات 

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

ًكا كهذا الذي يف الرواية، فالعرب ال يعرفون من  ْضح  كَم يستحيل أن يقول ابن عباس كالًما م 

[ إ الَّ  ى بـحرف اجلر ]إ َلا دَّ   الرؤية العينية فقط!النَّظار  إذا تاعا

  ة   قال ما  : ورٍ ظ  نْ ن  ما ابْ  اْلعاالَّ

ا أا طا يعني منتظرة فقد أاْخ معنى قوله "إ َل رهبا ناظرة"  ومن قال إ نَّ ]  با  نَّ ، أل  را  ال تقول ناظاْرت   العا

 ناظاْرت  إ ليه ل يكن إ ال :وإ ذا قلتا  ،إ َل اليشء بمعنى انتظرته، إ نَم تقول ناظاْرت  فالًنا أاي انتظرته 

 (22) [.بالعني 

ب  حتى يقع يف خطأ فادٍح  را اًل بلغة اْلعا
اه   كهذا! وابن عباس ريض اهلل عنهَم ليس جا

 :الرواية الثانية

ثاناا الربيع قاالا ] دَّ وهٌ : حا ج  : }و 
ِّ بْن  أايب  طاال ٍب، يف  قاْول ه 

يل  ْن عا يِّ عا
ْعد  ٍر السَّ ْعما ْن أايب  ما ٍد عا امَّ أاْفلاح  ْبن  حم 

ق  }إَل ا رْشا
وا اإل  ه  ْم، وا ه  وه  ج  : تانُْض   و  ٌة{ قاالا را

اا نااظ  هبِّ َلا را
ٌة ا  ا

ٍذ نَّاِض 
ئ  :  ياْوما ٌة{ قاالا را

اا نااظ  هبِّ ر  را
تانْتاظ 

ارا الا ت ْدر   ، ألانَّ األابْصا
ار  ْؤياةا ب األابْصا ي الري

الا ياْعن  ، وا
 اجْلانَّة 

ول   د خ 
هبي ْم يف  ن  ِلا ْم را تاى ياأْذا : ما َما قاالا ه ، كا ك 

} وا اللَّط يف  اخْلاب ري  ه  ارا وا ك  االابْصا
وا ي ْدر  ه  ار  وا ه  االاْبصا ك 

 (23). [}الَّ ت ْدر 

 :الروايةعلل 

د  العلَمء املعروفني. .1  الربيع بن حبيب الفراهيدي: جمهول، ول يوثقه أاحا

دٍ  .2 امَّ  : جمهول.أاْفلاح  بْن  حم 

يي أبو  .3
ْعد  ٍر السَّ ْعما  : جمهول.ما

 .يي د  عْ يف تالميذ عيل بن أيب طالب والرواة عنه اسمه أبو معمر السَّ أحًدا عرف ول أ

                                                           

 .بريوت -، دار صادر 215ص 5لسان العرب ج ( 22)

 .854ديث: ح -مسند الربيع  ( 23)
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ا فهذه رواية ساقطة، وينطبق عىل  ، ب  را عا الْ  ة  غا ل  ل   ٌف ال  متنها ما قلته يف املتن األول، فكالمها ُم 

ةا هلل وحاشا  يَّان  جيهالن  ل غا
ش  را  اْلق 

بَّاس ريض اهلل عنهَم العربيان  ْن يكون عيلي بن أيب طالب وابن  عا
أا

ب  يف كلمة كهذه!! را  اْلعا

 :الرواية الثالثة

بَّاس  عا ] ن  العا يٍْم عا ناا أاب و ن عا ا أاْخَبا : وا  أانَّه  قاالا
ق  ع  ْبن  األاْزرا

ْن نااف  بارْيٍ عا  ْبن  ج 
ع يد  ْن سا اقا عا ْن أايب  إ ْسحا

بَّاٍس:  ٌة{ قاالا اْبن  عا را
اا نااظ  هبِّ َلا را

ٌة ا  ا
ٍذ نَّاِض 

ئ  وٌه ياْوما ج  : }و  اَلا  تاعا
ْن قاْول ه  بَّاٍس عا أالا اْبنا عا ي الا سا وا الذ  ه 

ؤا لاه ، أاْي الا يانْظ ر  إ   ف  الا ك  ، وا
ْْحات ه  را  وا

ت ه  ما ا را كا  وا
اب ه   ثاوا

يْه  يف  ونا إ لا  يانْظ ر 
أاْهل  اجْلانَّة  ، وا

ْْحات ه   ب را
َلا أاْهل  النَّار 

ك   وا ي ْدر  ه  ار  وا ه  األابْصا ك 
: }الَّ ت ْدر  ْم، ألانَّه  قاالا

ه  ار  ْوناه  ب أابْصا { يارا ارا  .[االاْبصا

 :علل الرواية

د  العلَمء املعروفني ه  حبيب الفراهيدي: جمهول، ول يوثقا الربيع بن  .1 م أاحا دَّ  .كَم تاقا

 أبو نعيم: جمهول.  .2

 العباس: جمهول. .3

ْن هو! .4  أبو إسحاق ال أعرف ما

 نافع بن األزرق من غالة اخلوارج، وحتى علَمء األباضية أنفسهم طعنوا فيه! .5

يي ب
م  دا ام  األباضية أبو سعيد الك  ْزي  فقد دعا عليه إ ما ، وقال عنه إنه (25)، ووصفه بالضاللة (24)اْلـخ 

لي بروايته؟!(26) .أئمة اخلوارج الفاسقني املبتدعنيمن   ، فهل بعد ذلك ي ْستادا

ترا  من  فهل بمثل هذه الروايات التالفة نخالف رصيحا القرآن الكريم، ونخالف الصحيحا املتوا

نَّة  الرسول صىل اهلل عليه وسلم وإُجاع   الصحابة ريض اهلل عنهم، ونخالف لغة العرب؟!س 

                                                           

 .182ص 2االستقامة للكدمي ج ( 24)

 .168ص 2االستقامة للكدمي ج ( 25)

 .24ص 3االستقامة للكدمي ج ( 26)
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 [12]  .! ..!فرقة األباضيةعىل  ةالعلمي   ودالرد –مكافـح الشبهات 

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

رْي مع أَنا صحيحة؛ يؤمن ب: عارًشا  بْه  رواية َييى بن  ب كا
رواية الزنديق األبايض الذي ل ت ْعج 

 !!"ب رْش  املرييس"اخلبيث 

ْ أخي أنا ل أخطئ يف كتابة االسم، وأنت  ،القارئ الكريمأخي نعم  ءته!! ْئ ط  القارئ ل َت   يف قرا

اب برش بن غياث مسند الربيع الذي يؤمن به األباضية يروي عن  ذَّ  !املرييسالزنديق اْلكا

يبا وليس هذا فقط؛ بل يف نفس السند الذي فيه املرييس ستجد أيضا 
ص  رٍ  ْبنا  خا ْحدا  البْصي! جا

يب  قال البخاري:  ص  رٍ  ْبن   خا ْحدا  كذاب. :البْصي جا

وَييى بن سعيد األنصاري، وشعبة بن احلجاج، وقال أْحد بن حنبل:  وكذا قال َييى بن معني،

: ليس بثقة، وذكره الدارقطني يف  يي
ائ  له أحاديث مناكري وهو ضعيف احلديث، وقال النَّسا

 الضعفاء واملرتوكني، وقال العقييل: أحاديثه مناكري ال أاْصلا ِلا.

يا لألباضية؟!وهناك إ ُْجااٌع من العلَمء عىل تضعيف اخلصيب بن جا 
ر البْصي، فَمذا باق   ْحدا

يرفضون روايات الثقات املروية بأوثق الضوابط العلمية ويصدقون روايات الزنادقة والكذابني 

 واملجاهيل، واهلل عز وجل هو حسبنا ونعم الوكيل!

 إَل ديان يوم الدين نميض ** وعند اهلل جتتمع اخلصوم.ف

  

 تمت بحمد هللا

 الباحثكتبه أبو عمر 
 غفر هللا له ولوالديه

 هجري  1439من ذي القعدة لعام  11صباح الثالثاء يوم 

 ميالدي 1018من يوليو لعام  24املوافق 

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

