
 

 

 طعن المعتزلي عدنان إبراهيم في الصحابي الجليل

  عااوي بن  بي  سيان  ري اا ععن  

 

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

 

 من: ٌسخر وهو موقعه فً له صوتً تسجٌل فً إبراهٌم عدنان قال- 

 من أصبح معاوٌة سب عدم فهل ، معاوٌة شتم عدم السنة أهل عقٌدة

 اهـ.العقٌدة

 

 :ٌلً بما السٌا قوله عن ٌجاب

 سب عن نهٌه والسالم الصالة علٌه النبً عن  استفاض قد  أنه: أوالًال 

 سبهم وأن ، سبهم ُحرمة على والجماعة السنة أهل أجمع وقد ، صحابته

 .وغٌرهم والروافض والنواصب كالخوارج المبتدعة عالمات من

 

 ال)  :والسالم الصالة علٌه النبً قال عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبو قال

 نصٌفه وال أحدهم مد بلغ ما  هباًال  أحد مثل أحدكم أنفق فلو أصحابً تسبوا

 .(٢٥٤١) ومسلم (٣٦٧٣)البخاري رواه(

 لعنة فعلٌه أصحابً سب من:) مرفوعاًال  عنهما هللا رضً عباس ابن وعن

 الجامع صحٌح فً كما اإلسماعٌلً رواه( أجمعٌن والناس والمالبكة هللا

(٦٢٨٥). 



 أحدهم فلمقام محمد أصحاب تسبوا ال:) عنهما هللا رضً عمر ابن قال

 فضابل فً أحمد رواه(  سنة أربعٌن أحدكم عبادة من خٌر ساعة

 ابن عنه رواه ، عنهما هللا رضً عباس ابن قال وك ا(  ١/٥٧)الصحابة

. (٦٦٩)العز أبً البن الطحاوٌة شرح فً كما صحٌح بإسناد بطة

 

 لهم لٌس وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب ٌشتم ال ي) مالك اإلمام قال

. ٢/٥٥٧-للخالل السنة ( سالمألا فً نصٌب قال أو إسم

 

: عنهم هللا رضً الكرام الصحابة فً والجماعة السنة أهل عقٌدة أن: ثانٌاًال 

 وال ، بٌنهم شجر عما والكف ، عنهم وال ب  علٌهم والترضً حبهم

 ال ٌن وهم ، السبٌل غٌر على فهو بسوء  كرهم ومن بجمٌل إال ٌ كرون

 والسالم الصالة علٌه لنبٌهم الصحب فنعم نبٌه لصحبة تعالى هللا اختارهم

 محمد قلب بعد العباد قلوب فً هللا نظر) عنه هللا رضً مسعود ابن قال

 وزراء فجعلهم العباد قلوب خٌر أصحابه قلوب فوجد والسالم الصالة علٌه

 خٌر وهم ،( ٦٧٢) الطحاوٌة فً كما األلبانً وحسنه أحمد رواه( نبٌه

 هللا رضً عمران لحدٌث والسالم الصالة علٌهم والرسل األنبٌاء بعد الناس

 .( قرنً الناس خٌر) الصحٌحٌن فً عنه

 

 ال ٌن وإلخواننا ااغفر لن ربنا ٌقولون بعدهم من جاؤوا وال ٌن)  تعالى قال

. ( ءامنوا  لل ٌن غالًال  قلوبناًال  فً تجعل وال باإلٌمان سبقونا

 

 هللا رسول أصحاب ونحب:  (٤٦٧) الطحاوٌة فً الطحاوي اإلمام قال

 منهم أحد من نتبرأ وال منهم أحد حب فً نفرط وال والسالم الصالة علٌه

 وحبهم بخٌر إال ن كرهم وال ٌ كرهم الخٌر وبغٌر ٌبغضهم من ونبغض

 فً القول أحسن ومن... وطغٌان ونفاق كفر وبغضهم وإحسان وإٌمان دٌن



 دنس كل من الطاهرات وأزواجه والسالم الصالة علٌه هللا رسول أصحاب

 اهـ.النفاق من برئ فقد رجس كل من المقدسٌن و رٌاته

 

 من برئ فقد ) قوله(: ٤٩٠) الطحاوٌة شرح فً العز أبً ابن العالمة قال

 دٌن إبطال قصده زندٌق منافق أحدثه إنما الرفض أصل ألن(  النفاق

 اهـ.والسالم الصالة علٌه الرسول فً والقدح اإلسالم

 

 ٌطعن الرجل رأٌت وإ ا(: ١٣٤)السنة شرح فً البربهاري اإلمام وقال

 قول صاحب أنه فاعلم والسالم الصالة علٌه النبً أصحاب من أحد على

 أصحابً  كر إ ا )والسالم الصالة علٌه هللا رسول لقول وهوى سوء

 بعد الزلل من منهم ٌكون ما والسالم الصالة علٌه النبً علم قد(  فأمسكوا

 إال فٌهم ولواقت ال أصحابً  روا  )وقال خٌراًال، إال فٌهم ٌقل فلم موته

 اهـ.(خٌراًال 

 

 رضً الصحابة سابر فً طعن عنه هللا رضً معاوٌة فً الطعن أن: ثالثاًال 

 .عنهم هللا

 هللا نسأل ولمعاوٌة؟ لهم ما: ٌقول أحمد اإلمام سمعت:) المٌمونً قال

 هللا رسول أصحاب ٌ كر أحداًال  رأٌت إ ا الحسن أبا ٌا: لً وقال ، العافٌة

 .( اإلسالم على فاتهمه بسوء والسالم الصالة علٌه

 أصول شرح فً والاللكابً( ٢٣١)واإلبانة الشرح فً بطة ابن رواه

. (٢٣٥٩)االعتقاد

 

 عن النسابً عبدالرحمن أبو ُسبل(: ١/٣٣٩)الكمال ته ٌب فً المزي وقال

 إنما: فقال والسالم الصالة علٌه هللا رسول صاحب سفٌان أبً بن معاوٌة

 إنما الصحابة آ ى فمن ، الصحابة اإلسالم فباب ، باب لها كدار اإلسالم



 فإنما معاوٌة أراد فمن: قال ، الدار دخول ٌرٌد الباب نقر كمن اإلسالم أراد

 اهـ.الصحابة أراد

 

 :ختاماًال 

 إال قط إنساناًال  ضرب عبدالعزٌز بن عمر رأٌت ما: ) مٌسرة بن إبراهٌم قال

 .( أسواطاًال  فضربه معاوٌة متش إنساناًال 

 

 .(٢٣٨٥)االعتقاد أصول شرح فً الاللكابً رواه

 

 :كتبه

 البدر محمد بن بدر
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