
 

 طعن عدنان إبراهيننإنالصنإبنرالجهين طناوينإعن إبن سهنان ربنرانن
ن. عننن

 

 :وبعد وااله ومن وصحبه وآله هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 

 فً له صوته مقطع فً سااراًا  هللا قبحه إبراهٌم عدنان قال

 الصالة علٌه النبً دعوة هذه بطنه هللا أشبع ال معاوٌة: موقعه

 اهـ.األكل إال له لٌس فهو ، الدعوة وأصابته علٌه والسالم

 

 :أوجه عدة من قوله على ٌجاب

 

 .محرمة باآلارٌن السارٌة أن: أوالًا 

ٰٓأٌها )تعالى قال ـ   أن عسى قوم من قوم ٌسار ال ءامنوا الذٌن ٌ

 .اآلٌة(  منهمـ اٌراًا  ٌكونوا

 .واستهزأ به هزئ ٌقال ، االستهزاء هً والسارٌة



 

 عن تعالى نهى(: ١٧٤٧)تفسٌره فً كثٌر ابن الحافظ قال

 والمراد ، بهم واالستهزاء احتقارهم وهو ، بالناس السارٌة

 المحتقر ٌكون قد فإنه حرام وهذا واستصغارهم احتقارهم: ذلك من

 اهـ.له المحتقر منه الساار من إلٌه وأحب هللا عند قدراًا  أعظم

 

 .المستهزيء هذا من قدراًا  أعظم عنه هللا رضً معاوٌة أن والشك

 

 .الجهال فعل من باآلارٌن السارٌة أن: ثانٌاًا 

 قالوا بقرة تذبحوا أن ٌأمركمـ هللا إن لقومه موسى قال وإذ )تعالى قال

هلٌن من أكون أن باهلل أعوذ قال هزوا أتتاذنا ـ   (  الج

 .الجاهلٌن فعل من نالسااري فعد

 

 الذي بالكالم ٌتكلم الذي هو الجاهل(: ٤٦)تفسٌره فً السعدي العالمة قال

 أكبر من أن فٌرى العاقل وأما ، بالناس ٌستهزئ الذي وهو فٌه فائدة ال

 .مثله آدمً هو بمن استهزاءه والعقل بالدٌن المزرٌة العٌوب

 

 النفاق أهل فعل من بالصالحٌن السارٌة أن: ثالثاًا 

طٌنهمـ إلى الوا وإذا ءامنا قالوا ءامنوا الذٌن لقوا وإذا) تعالى قال ـ   قالوا شٌ

 (مستهزءون نحن إنما معكمـ إنا

 



 ذكر فً اآلٌة هذه أنزلت(: ١/١٥٠)تفسٌره فً القرطبً اإلمام قال

 اهـ.المنافقٌن

 

 النبً ٌؤذي مما الصحابة وأذٌة ، لهم أذٌة بالصحابة السارٌة أن: رابعاًا 

  والسالم الصالة علٌه

 : )والسالم الصالة علٌه النبً قال: عنه هللا رضً المغفل بن عبدهللا قال

 أحبهم فبحبً أحبهم من  رضاًا  أصحابً تتاذوا ال أصحابً فً هللا هللا

 آذى فقد آذانً ومن آذانً فقد آذاهم ومن أبغضهم فببغضً أبغضهم ومن

 حبان ابن وصححه ،  رٌب حسن حدٌث:وقال (٣٨٧١)الترمذي رواه( هللا

(٧٢١٢). 

 قال ، الذنوب كبائر من والسالم الصالة علٌه ورسوله تعالى هللا وأذٌة

 لهم وأعد واآلارة الدنٌا فً هللا لعنهم ورسوله هللا ٌؤذون الذٌن إن)  تعالى

 .( مهٌناًا  عذاباًا 

 آذاه من كل فً عامة واآلٌة(: ١٥٢٥ )تفسٌره فً كثٌر ابن الحافظ قال

 اهـ.هللا آذى فقد بشًء

 

 قال والسالم الصالة علٌه النبً أن عنه هللا رضً عباس ابن حدٌث: اامساًا 

 أشبع ال  )فقال ٌأكل هو: فقلت فجئت: قال(  معاوٌة لً وادع اذهب ) له

( ٢٦٠٤)مسلم رواه(  بطنه هللا

 

 ال أن: معاوٌة على دعاؤه:  (١٥٥٢) مسلم شرح فً النووي الحافظ قال

 :جوابان ففٌه تأار حٌن ٌشبع

 .قصد بال اللسان على جرى أنه: أحدهما

 اهـ.لتأاره له عقوبة أنه: والثانً



 ٌراد وال اللسان على ٌجري الكالم هذا وأن ، أرجح األول والقول: قلت

 (معاذ ٌا أمك ثكلتك) لمعاذ والسالم الصالة علٌه قوله ونظٌره ، وقوعه منه

 .صحٌح حسن حدٌث وقال (٢٦١٦) الترمذي رواه

(: ٧/٢٨)األحوذي تحفة فً المباركفوري العال أبو الحافظ قال

 ظاهره على بالموت علٌه دعاء وهو ، فقدتك أي الكاف بكسر(ثكلتك)قوله

 اهـ.الغفلة من وتنبٌه تأدٌب هو بل ، وقوعه ٌراد وال ،

 لما عنها هللا رضً لصفٌة والسالم الصالة علٌه قوله أٌضاًا  ونظٌره

 (١٧٦٢)البااري رواه( َحلقى َعقرى) حاضت

 (:٣/٦٦٨)الفتح فً حجر ابن الحافظ قال

  ، والحلق بالعقر الدعاء معناه( حلقى عقرى)قوله

 عقر وقٌل تلد ال عاقراًا  جعلها وقٌل جرحها أي هللا عقرها عقرى معنى ثم

 .حلقها فً وجع أصابها أو المرأة زٌنة وهو شعرها حلق حلقى ومعنى ، قومها

 

 هاتٌن أصل فهذا ، للحائض الٌهود تقولها كلمة أنها القرطبً وحكى

 قاتله: قالوا كما حقٌقتهما إرادة بغٌر قولهما فً العرب اتسع ثم ، الكلمتٌن

 اهـ.ذلك ونحو ، ٌداه وتربت ، هللا
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