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 المـقـدمـة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يا افاملآخذ على عدنان عرعور كثرية وخطرية ، وله تقلبات حول قض: أما بعد 
ق ومنهج السلف ، فإذا أخذ يف قضية من جهة قفز إىل خيالف فيها دين اهلل احل

 .إىل جهة أخرى جديدة  ر  جهة أخرى ، فإذا أخذ من اجلهة األخرى ف
ولنضرب مثاًل لتقلبه وتلونه يف بيان أسباب وضعه لبعض القواعد اليت شغب 
بـها على املنهج السلفي وأهله ، فلقد انتحل ألمثال هذه القواعد عددًا من 

 :منها الكالم اآليت األسباب 
  :قال لعدنان عرعور " الطائفة املنصورة " يف شريط  ـ  1

يف خضم هذه األحداث . احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل » 
املتوالية على أّمة اإلسالم ويف جليج هذه األعاصري اليت عصفت بأّمة اإلسالم ميخر 

واج أو بني أمواج الفكر املتالطمة اإلسالم يف عباب البحر اهلائج بني هذه األم
وتنـاحر الفرق اإلسالمية وكيد أعداء األمة احملمدية هذا اإلسالم يف هذا العباب 
اهلائج ينادي أصحابه النجاة النجاة إننا خنطئ كثريًا حني نظن أن ما أصاب 
املسلمني هو من كيد أعدائهم فحسب إننا خنطئ اخلطأ اجلسيم عندما نظن أن ما 

هو بكيد أعدائها فحسب إمنا أصاب … به أّمة اإلسالم  من كوارث و أصيبت 
أّمة اإلسالم أو إمنا حتطمت عزة املسلمني على صخرة التفرق مبعاول الكيد واخليانة 
والغدر واخلديعة فتعاونت صخرة التفرق من تلك املطرقة اللئيمة فتحطمت عـزة 

ترابـها الغيبة والنميمة والتـفرق املسلمني وأمطرت السماء واباًل من الذل على أرض 
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والتشاحن والتباغض فنبتت أمة هزيلة منكوسة يأتيها املوت من كل مكان وما هي 
مبيتة وأّّن هلا أن متوت وحمال عليها أن متوت وقد وعدها اهلل عزوجل بالتمكني يف 

وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في  األرض 
األرض  

واهلل عزوجل ال خيـلف امليعاد مث صحا شباب هذه األمة اهلزيلة ( 1)
يسألون ما السبيل ما الطريق َمثلهم كمثل قوم ضلوا طريقهم يف الصحراء فوجدوا 
أمامهم ثالثاً وسبعني طريقاً كل طريق من هذه الطرق كتب عليه من هنا النجاة كل 

ل والواعي يقف وقفة املتأمل طائفة تنادي عندي النجاة وأنا السبيل، ولكن العاق
ليفتش عن الطريق قبل سلوكه فإنه من الصعب على النفس أن ترتاجع بعد السلوك 

مبا أعتقد يف نفسي أن يف مثل  م، فبحثنا وحماضرتنا اليوم على طول مين وصرب منك
هذا خريًا عظيمًا للمسلمني ال بد من أن نقعد قواعد ونؤصل أصواًل ويف هذه 

لطريق حىت نسلكه وحنن آمنون مطمئنون ، لقد ضّل من ضل من األصول نعرف ا
تلك الطوائف بسبب أن مل يكن بني أيديهم أصول فتارة يقولون مثل اخلوارج 
وغريهم قواًل فريجعون عنه غدًا أصاًل ويقولون القول يف املساء ويعدلون عنه يف 

الدنيوي فال حنيد فهل لك أن تؤصل أصواًل كتلك اليت أّصلها أهل العلم .. الصباح 
 .عنها 

إن اإلسالم أحرى وأوىل بتلك القواعد من قواعد الفيزياء والكيمياء ، لقد 
أصلوا أصواًل ال يستطيع عاقل أن حييد عنها ، هي أهم بكثري ، أصول اإلسالم 

أهم من  8=4+4بكثري جدًا أهم من   ho = h  oأصول هذا الطريق أهم من 
، مثة قواعد ومفاهيم وأصول وأسس وصفات ومميزات هلذا املعادالت الكيمياوية 

الطريق لعلي أستطيع أن آتـي ببعضها إن شاء اهلل عزوجل بني يدي حماضرتـي أو  

                                                           
 .  55: النور (  )
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كلميت وسؤال هل هناك من خطورة للخروج عن منهاج يف أهل السنة واجلماعة 
 إنكم تفخمون املسألة أكثر من حقها إنكم جتعلون أنفسكم وبأيديكم مفاتيح

اجلنة وكل الناس يف النار لعلي أضرب مثالني أشعركم بـهما خبطورة اخلروج عن 
 « . مث ذكر املثالني .   املنهاج 

انتبه أيها القارئ الكرمي لألسباب اليت ذكرها عدنان هنا لوضع القواعد 
خضم هذه األحداث املتوالية على أّمة يف : " وتأصيل األصول أال وهي قوله 

يج هذه األعاصري اليت عصفت بأّمة اإلسالم ميخر اإلسالم يف عباب اإلسالم ويف جل
 .اخل ، واليت بأسباهبا وآثارها حتطمت عزة املسلمني "  البحر اهلائج بني هذه األمواج

فلهذا قعد قواعد وأصل أصواًل أمنت من قواعد وأصول العلوم الدنيوية الفيزياء 
آخر الدعاوى اليت تراها يف هذا املقال  والكيمياء فال يستطيع أحد أن حييد عنها إىل

. 
فقواعده وأصوله حسب دعواه النقاذ األمة كلها وإخراجها من خضم هذه 

 .األحداث إىل آخر دعاواه العريضة 
افهم هذه األسباب اليت ادعاها لوضع القواعد واألصول وقارن بينها وبني ما 

والنتاقض والتباين  يدعيه من أسباب يف مقاالت وحماضرات أخر لرتى التالعب
 .الشديد بني هذه األسباب 

له عنوان يف موعظة عن اهتمامه بوحدة  حتّدث عدنان يف شريط ليسـ  2
 :األمة وجده يف ذلك مث قال خالل حديثه 

فالدواء موجود يف الكتاب والسنة فلريجع إىل هذا الطائفة املنصورة اليت » 
 .ا من املميزات من األسس والصفات ما ذكر وهل ذكرها النيب 

هذا أمر خاص وال أريد أن ينتشر  –وباملناسبة فقد عكفت على هذا األمر 
بني الناس بـهذا األمر ألين كنت تواق إىل توحيد األمة اإلسالمية وهكذا كل مسلم 
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كيف توحد األمة ، .. ، لكن عكفت على الكتاب والسنة باستخراج صفات 
يف أمر الطائفة املنصورة ، فبدأنا نستخلص  فرأيت أاّل سبيل إاّل مبا ذكره النيب

منها األصول ونتبع القواعد ، ونستلهم من الكتاب والسنة األسس فخرجت معنا 
باقات عطرة عليها أدلة عظيمة من الكتاب والسنة ، إذا بـها تصل إىل عشر أصول 

اسية وقواعد كثرية ومفاهيم التغيري ، هل نغري بانقالب عسكري أم نغري مبظاهرة سي
، أو بربملان يصوت فيه على دين اهلل عزوجل ، أم بسياسات خفية وتكتيكات 

احلقيقة أنا يف . شيوعية ما أنزل اهلل بـها من سلطان ، قد َبني هذا أو ضح بيان 
انتهيت من مخسة أجزاء ذكرت فيها مفاهيم وضوابط أرجو اهلل سبحانه . صدد 

 .« ق يوتعاىل التوف
ت العطرة استنبطها من الكتاب والسنة ألجل التغري فهذه القواعد والباقا

 .السياسي يف حياة األمة كلها 
 :له يف مرسيليا يف فرنسا يف شريط اطلق عليه اسم استفسارات وجهتـ  3

لذهيب وصلوا لح النووي والعسقالين وصلوا رّ ألين رأيت كيف ج  » : قال 
 ابن تيمية والذهيب ما أقول خبيث لكن غيب وصل إىل ،..  اخلبيث احلداد إىل

عمد السائل " نصحح وال جنرح " يف هذه املناسبة خالف معترب فقلت حهم رّ ج
ايش " نصحح وال جنرح : " ل الشيخ بن عثيمني ، قال له الشيخ أاخلبيث ملّا س

 يقصد أوكذا ؟
 . قال يقصد يقصد أهل البدع 

ر يعرف النيات ما شاء اهلل فضاًل عن التحريف واالفرتاء والكذب واخليانة صا
 .«  -السائلون اجملهولون  -



 

 

  ـ 6دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 

تقّعد للشباب فقط ، أليس النساء أكثر أهل النار ،  –أهكذا يكون التقعيد 
حيتجن إىل تقعيد فهل نضع هلن  قواعد أخرى ، أليس الشيوخ واآلخرون  نألس

ترتكهم مفلوتني أترتكهم هكذا وأنت مسؤوٌل عنهم أوالكهول حباجٍة إىل قواعد 
وختتار الشباب فقط ، مهما عللت وبررت فإهنا تعليالت باردة ، مرة ؟ واعد بدون ق

 .مجاح الذين يقاومون احلكام من الشباب بـها تقول أيضاً تريد أن تكبح 
ه قلت هذا الكالم ، وتأيت بتربيرات، احو فما قلت هذا بالنص ، ولكن مبعناه ب

 ذيتهم سابقًا وإىل اآلنآكما والصحيح أنك ما تريد إال مقاومة السلفيني وإيذاءهم  
 .كنت تتحاشى من أموٍر اآلن جهرت بـها و تؤذيهم ،  تزال ال

فأهنت العلماء وبعد إهانتهم ترى أنه لو يأيت مئات منهم ال ميكن أن تقبل  
كالمهم ، وتقول إنك صاحب الدليل وحنن أهل الدليل ، فإذا جاء احلق عليك 

فإذا جاء كالم أحٍد مثل  هتينهمم رأسًا ولو قرره مئات العلماء ال ترفع لكالمه
فإذا زعمت أهنم معك  –وهم واهلل  ليسو معك  –األلباين أو ابن باز كما تزعم 

شيخي وشيخي  وقال شيخاي وسألت شيخي وإىل آخره ، قائالً رفعت من شأهنم 
. !!! 

فإذا جاء من يقول باحلق والدليل وخالفك هجت وثرت عليه وزجمرت وفعلت 
 .األفاعيل 

 .؟  -تبارك وتعاىل  –أهكذا الدعاة إىل اهلل 
 " :االختالف ، أنواعه ، وأحكامه : " يف شريط بعنوان ـ  4
 :وقبل أن أخوض يف األنواع ال بد من اإلشارة إىل النقاط التالية » 

أن املسلم يبقى مسلمًا مهما فجر ، ومهما فسق ، ومهما ابتدع ، وأن : أواًل 
 .إال الكفر  األخوة ال يبطلها مبطلٌ 
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الكبار والصغار أدركوا هذه  من لو أن شباب الصحوة اإلسالمية ومن معهم
أن املسلم مهما كان فاسقًا فاجر ، فله عليك حق : القضية اجلديرة باالهتمام 

األخوة بقدر ما قّدر الشرع ، من الضوابط اليت وضعها العلماء وليس اآلن حمل ذكر 
 .، مادام يف دائرة اإلسالم الواسعة حمل ذكرها ، أخوك رغم أنفك  –

 :ولألخوة حقوق منها 
اإلنصاف حىت مع أعداء  –عز وجل  –اإلنصاف ، بل قد علمنا اهلل  -1

وال تبخسوا الناس أشيآءهم  : اهلل ، وقال 
(1). 

قد بلغ عن بعض املسلمني من العداوة ما تبلغ هذه العداوة بينه وبني  فإنه
أنواع الشتم والقذف ، بينما  بأبشعخاه املسلم املخالف الكافرين ، ويذهب ليسم أ

 .يتبسم يف وجه اآلخرين 

  إنما المؤمنون أخوة
(2) . 

 .مادام مسلماً مل يكفر فهو أخوك  . ((المسلم أخو المسلم  ))
إن هلذه األخوة حقوقاً ضيعها كثري من املسلمني ، ومن أهم هذه احلقوق  -2

 .(3)"التناصح ال التفاضح " 

                                                           
 .   85: هود .  85: األعراف (  )

 .  1 : جرات احل(  )

يعين أن أخاك مهما كان فجوره ولو أعلنه أو بدعته ولو رفضًا يدعو إليه ، فال جيوز (  )
نقده ؛ ألن ذلك من التفاضح ، وليس هذا من دين اهلل يف شيء وال يعرفه السلف 
الصاحل ، وميكن أن نسمي هذا منهج املداهنة ، وقد يكون من مناهج املنافقني الذين 

 . نكر وينهون عن املعروف  يأمرون بامل
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فالواجب على املسلمني أن يتناصحوا ، ال أن يتفاضحوا ، أن يسرت بعضهم 
 .على بعض ، ال أن يشهر بعضهم ببعض ، األمر غري ذلك متاماً 

 .ينبغي أن ننطلق من حسن الظن ، ال من سوء الظن  -3
ت تتكر وتتكر وتتكر اأن هذه احملاضر : املشكلة اليت أنا ال أعرف حاًل هلا 

ب اجلمعة حسن الظن ، ونسمع يف احلاضرات حسن الظن ، وتسمعون يف خط
عليه الصالة  –ونقرأ يف الكتب حسن الظن ، ويأمرنا اهلل حبسن الظن ، ويقول 

 : -والسالم 

(( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ))
(1)  

 .« ومع ذلك ال ننطلق إال من سوء الظن 
خوان املسلمني السياسي على منهج اإل ئرهذا الكالم من عدنان يدل أنه سا

الطوائف حتت رايٍة واحدة ، الرافضي ، والباطين ، والصويف الغايل  كلالذي جيمع  
ن هلم أباضي ، وغريهم وكل من يدخل حتت اإلسالم، و القبوري ، والزيدي ، واإل

حقوقًا مهما بلغوا من الفجور والبدع والضالل ؛ كالرفض ، ومذهب اخلوارج ، 
 .املرجئة ، إىل آخره  واملعتزلة ، وغالة

وسيأيت استكمال التعليق على هذا يف اإلجابة على السؤال احلادي والعشرين 
 .إن شاء اهلل 

 
 

   
                                                           

وعدنان من أسوء الناس ظناً وطعناً يف أهل احلق السلفيني ، بل هو من أشد الناس حرباً (  )
 . عليهم ودفاعاً عن أهل البدع 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .(1)احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى
 :أما بعد 

 -حفظه اهلل–دخلي فهذه أسئلة مهمة نوجهها إىل شيخنا ربيع بن هادي امل
حول بعض ما قاله عدنان عرعور يف رده على فتاوى علماء أهل السنة يف إبطال 

 .القواعد اليت عرضها عليهم أحد الشباب من بعض دول أوربا 

 . (2)سلفينيوحول طعنه يف الشيخ ربيع بن هادي املدخلي وغريه من ال

                                                           
 هذه الصفحات تفريغ ألشرطة تضمنت إجابات ألسئلة وجهت للشيخ  ( )

 بغي عدنان دفع " مسيت بـ  –حفظه اهلل  –ربيع بن هادي عمري املدخلي 
 . "على علماء السنة واإلميان 

إن طعون عدنان وردوده على علماء السنة واإلميان اليت سيجدها القارئ يف هذا املؤلف (  )
هي من كالمه املستخرج  –حفظه اهلل  –واليت قام بالتعليق عليها الشيخ ربيع املدخلي 

الشريط " هـ   4 مريكا جلسة مع عدنان عرعور يف أ" الشريط : من األشرطة التالية 
أبو رافع وعدنان : " الشريط الرابع " هـ   4 أسئلة شباب دربران : " الثاين والثالث 

لقاء مع عدنان يف متيشجن يف : " الشريط اخلامس " هـ   4 عرعور لقاء يف كندا 
وليس هلذا " استفسارات ، يف فرنسا : " الشريط السادس واألخري " هـ   4 أمريكا 
 .تاريخ  الشريط
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ـها الفتنة عن الشباب نسأل اهلل أن يسدد الشيخ يف اإلجابة اليت يدفع اهلل ب
الذين حيبون احلق وينشدونه بتلهف وأن تكون اإلجابة شافية كافية وال سيما حول 
هذه القواعد اليت وضعها عدنان وأبطلها العلماء وعلى رأسهم الشيخ حممد ابن 

 .صاحل العثيمني والشيخ صاحل الفوزان 
   

 : السؤال األول
 :عن قول عدنان اآليت 

 «  الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها
فهذا الرجل الذي يسأل ( 1)

فكيف أفىت العلماء يف عنٍي . األسئلة على اهلاتف جمهول غري معروف عند العلماء 
 –عز وجل  –لكن يل معهم موقف بني يدي اهلل . بناءًا على مكاملة من جمهول 

اإلسالمية ،  مل تغرب ظفري ، ولكن غربت املسلمني وغربت املراكزفهذه الفتنة 
بني الشباب ووصلت إىل حد الضرب كان سببها الشيوخ وهذا وأحدثت فتنة  

لو . ليه كان سببه الشيوخ ؛ ألهنم ما تثبتوا  من يسمعهالكالم مسجل فليسمعه 
 .«  كيف قال هذا هو موجود  –أين قال هذا  –قالوا . أهنم تثبتوا 

 : لجـوابا
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .لصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه احلمد هلل وا
 :أما بعد 

                                                           
 .   6 : احلجرات(  )
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. التسديد والتوفيق لقول احلق ورد الباطل  –تبارك وتعاىل  –فإين أسأل اهلل 
أن ينفع عباده املؤمنني الذين يتطلعون إىل معرفة  –تبارك وتعاىل  –الذي أسأل اهلل 

 .ل الناس اأقو  احلق وإىل التميز بني احلق والباطل يف
أن عدنان يشرتط على املفيت إذا جاءه : أرى هذا الكالم الذي عرضته علي  

 أين قال هذا ؟ ومن قال هذا ؟: سؤال أن يتثبت 
 . وهذا ال ي عرف ، والتثبت موضعه غري االستفتاء 

 :ربنا قال للجاهلني 

  فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون
(1). 

 : ؤال بأي صيغة من السائل ال يلزمه أن يتثبت ويقول والعامل إذا جاءه س
 قال هذا ىتمن قال هذا الكالم ؟ وأين قائل هذا ؟ وأين قيل هذا الكالم ؟ وم

 .؟ ال يلزمه هذا  الكالم
لتبس عليه وجيهل أحق أ  من إجابة هذا العامل يف أمٍر  دةهدف السائل االستفا

 .؟أصواب أم خطأ ؟ هو أم باطل 
 .مل أن جييب على السؤال الذي ط رح فيه هذا الكالم املعني فوظيفة العا

 هذا الكالم قاله فالن أو ما قاله فالن ، أ :جييب اليشرتط أن يتثبت 
 .وال جيب أن يعرف السائل 

فعدنان يرى أنه ال بد من معرفة السائل وهذا الذي سأل العلماء هم ال 
 : نييعرفونه ، فقد جانبوا الصواب يف نظره من ناحيت

                                                           
 .  7 :واألنبياء  ،  4  :النحل (  )
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 .ناحية عدم التثبت من 
 .ومن ناحية أن السائل جمهول 

 –عليه الصالة والسالم  –فهذا الرسول الكرمي : وهذا كالم ال يقوله أحد 
ي سأل يف كثري من املناسبات ، فال يأيت هنا مببدء التثبت ، مبدء التثبت يف غري هذه 

 .املواطن ولكل مقام مقال 
 فأحج عنه ؟أاحلج أدركت أيب شيخاً كبريا  إن فريضة اهلل يف: ة أمر اتسأل 

 .نعم : قال 
 وال يعرف أباها ، هل هو فعالً  املرأة خثعمية ال يعرفها رسول اهلل 

 .وال يثبت وال شيء مل يستفصلها  أيثبت على الراحلة الال يستطيع احلج و 
– عليه الصالة والسالم  –أجابـها يعين على مقدار سؤاهلا 

؟ تعرفون هذه املرأة ؟ تعرفون أباها ؟ هل أبوها صحيح يعين من أنت : ما قال 
 .أنه مريض ال يستطيع أن يثبت ؟ ما قال هذا الكالم كله 

ويأتيه األعرايب يسأله ، ويأتيه الناس يف حجة الوداع ويف غريها ، وتنهال عليه 
 .األسئلة من هنا وهناك 

 .أفعل  قدمت  وأخرت  . وشأن قضايا املناسك 
 حرج ال حرج ، ال يقول من أنت ؟ من هذا وهل صحيح قدمت وجييب ال

 .؟ … وأخرت وهل وهل وهل 
فهذا الكالم الذي يقوله عدنان كالم ال يقوله أهل العلم وشرط أو شروط مل 

إىل يومنا هذا ما يشرتطون مثل  ختطر ببال العلماء ، والعلماء من عهد الرسول
 .هذه الشروط 
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األعراب ، يسأهلم الناس من مشارق األرض  الصحابة ي سألون ، يسأهلم
ومغاربـها يف أيام احلج ، فيجيبون السائل وحيلون مشكلته ، وقد يكون السائل 

، وقد يكون يكذب ، وقد يفرتض أشياء غري موجودة ، وهذا ال يهمهم  اً مغالط
 .فيما يظهر هلم من إشكال  للسائلوإمنا جييبون على هذا السؤال وحيلون 

 . ة أو شروط ما أنـزل اهلل بـها من سلطان فهذه أسئل
واحلق أن عدنان ضخم هذه األمور وضخم كتاباته ، واشرتط شروطًا ما أنزل 

ي سكت الناس عن نقده يدرك الرجل أن  ناهلل بـها من سلطان ، وأصلها أنه يريد أ
 أنه جاهل غري عامل ، ويف كتاباته ويف كالمه –واهلل أعلم  –عنده أخطاًء ويدرك 

 .يقع يف مشاكل ويف باليا 
مثل هذه التهاويل إلسكات  حولكن يريد أن متشي رغم أنوف الناس ، فيطر 

 . -والعياذ باهلل  –أسلوب إرهايب : الناس ، هذا أسلوب كما يقال 
طرح عدنان ، السائل وملا رأى إجابات الشيخ ابن العثيمني على أسئلة سأله 

 أجزاء كتابهالصور يعين اشرتط يف بعض هذه التهاويل يف صور وأشكال من هذه 
 . السبيل 

 :قال السائل 
يشرتط بعضهم فيمن يسمع من شخٍص خطًأ أو وقف على أخطاء يف  " 

كتاب أن يستفصل أو ينصح قبل أن حيكم وقبل أن يبني هذه األخطاء ، وقال من 
 ."خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات املنافقني 

خ تدندن يت والكالم الذي يقوله حول إجابة املشافشروطه هنا يف التثب: أقول 
 .حول هذا األصل الفاسد وغريه من أصوله الفاسدة 

 :أجاب الشيخ بن عثيمني على هذا السائل بقوله 
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  .ال هذا غلط ، هذا غلط 
 .وال شك أن هذا غلط : أقول 
  إ  وا إن جاءكم فاسق بنبـا الذين آمنـيا أيه وا ، ـما تثبت:  فقولـه

ينوافتب
(1). 

 . هذا استدالل باآلية يف غري موضعها 
ويقول إنه جمهول ويسأهلم على  اءواشرتاطه أن يكون السائل معلوماً لدى العلم

 .كل هذا كالٌم باطل ، وقد تقدم الكالم فيه   اهلاتف
والعلماء ال يزالون يف كل زمان ومكان تأتيهم األسئلة ممن ال يعرفون فيجيبون 

 .لتهم ئعلى أس
ابن باز وعلى أعضاء هيئة اإلفتاء كل يوم الشيخ م من األسئلة تنهال على وك

الشيخ األلباين و ال مئات األسئلة من رجال ونساٍء من اجلزيرة ومن غريها ، ه، تن
تنهال عليه األسئلة من أناس ال يعرفهم فيجيب على مقدار السؤال وال يكّلف اهلل 

 . نفساً إال وسعها 
ربنا وال  تكليف اهلل الناس فوق طاقتهم فمؤداه  ولو طبقنا هذا الشرط
إذا كان كل سائل يسأل الناس ، ولضاعت مصاحل  تحملنا ما ال طاقة لنا به 

، فكم يلحق الناس من احلرج ، وكم تتعقد فونه لنا ناس يعرّ أونأيت بأناس يزكونه و 
تاهات ال تنحل ، وال تأيت اإلجابة على األسئلة ويدخل الناس يف م مشاكلهم فال

 .أول هلا وال آخر 
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فتاوى العلماء  نوعلى كل حال فمقتضى هذه الشروط اليت يشرتطها عدنان أ
اليت ال تتوفر فيها هذه الشروط اليت يقوهلا من التثبت ومن نفي اجلهالة عن السائلني 
على قوله تبطل أكثر فتاوى العلماء ؛ ألهنا جتاوب وإجابات ال توجد فيها هذه 

 .الشروط 
 .م  نع

   

 
 

 : السؤال الثاني
 :وما رأيكم يف كالم عدنان اآليت : فضيلة الشيخ 

أنه .. من القضاء الذي أمجعت عليه األمم يهود ونصارى وجموس وأحكام و» 
والقضاء جيب السماع من الطرف الثاين ، ميكن ما  الدعوىيف حالة القضاء احلكم 

ميكن تعبري شامي خيتلف عن التعبري  قصد هذا ، ميكن ما أراده ، ميكن زلة لسان ،
 .السعودي ، ميكن تعبري مغريب خيتلف عن التعبري املشرقي 

يعين عندما ؟ كيف بكفر   -فقضوا دون أن يسمعوا من الطرف الثاين بكفر
 .ينكر رجل النية يف اإلسالم 

 .شو حكمه ؟ شو حكمه عندك ؟ ينكر النية ، شو حكمه ؟ كافر 
ا أنه إنسان ينكر النية يف اإلسالم جملرد أنه واحد فكيف قضوا ورضوا وقبلو 

 .جمهول اهلوية على اهلاتف 
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على العلم وعلى التقوى ، ما شاء اهلل على الفهم ، ما شاء اهلل ما شاء اهلل 
كن بني سواحد باهلاتف من أوربا يتكلم يف عنٍي معلومٍة معروفٍة سباقٍة إىل الدعوة ت

 .« بتوا من هذه القضية ؟ أن يتثمنعهم أظهرهم ، فما الذي 

 : الجـواب
عجب أشد العجب من خلط هذا الرجل يف كالمه عن العلماء ، ويف لنإنا 

إهانته هلم ، ويف تعظيم نفسه يف هذا املقام ، نعجب أشد العجب ، ونعجب أشد 
 .من هذا أنه خيلط بني القضاء وبني الف تيا 

ها من باب القضاء وهذا خلٌط جابتهم من الفتاوى ، وتارًة يعترب إفتارًة يعترب 
غريب ومغالطة شنيعة منه ، مع األسف وضع نفسه موضع املوجه لعلماء كبار 
أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أفنوا حياهتم يف العلم ويف الفتيا ويف القضاء ، 

 .ويعرفون ما يلزمهم عندما يسأهلم السائل وعندما يقضون يف القضايا 
أنه ال جيوز القضاء على : كالمه يف حالة القضاء وعلى كل حال ي فهم من  

 .الغائب يف أي حال من األحوال 
وهذا كالٌم باطل ؛ فهناك أحوال كثرية جيوز فيها القضاء على الغائب وال 
يشرتط حضوره ، وال يلزم القاضي أن يسمع من الطرفني ، وهذا أمٌر مقرر ودليليه 

 با سفيان رجٌل شحيح وإنه إن أ)) :  للنيب  تأن هند بنت عتبة قال
 .ال يعطيين ما يكفيين وولدي أفآخذ من ماله ؟ 

 .  ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك : قال 
 حىت يسمع هذا الكالم ، : ائتوين به أين هو أين أبو سفيان ؟ : ما قال 
وهو غائب ، أجاز هلذه املرأة زوجة أيب سفيان أن تأخذ  رسول اهلل حكم عليه 

 .لو مل يرَض ، فهذا حكم على الغائب من ماله و 
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 : ويف املذاهب مذهب أمحد والشافعي ومالك وغريهم من علماء األمة 
 .يف حقوق العباد ويف املعامالت جيوز القضاء على الغائب  –أنه يف احلقوق 

 :فهنا أنا أسوق ما قاله البخاري 
  ن عائشة وروى باسناده إىل عروة ع" باب القضاء على الغائب : " قال 

أن أبا سفيان رجٌل شحيح  )):  أن هندًا قالت للنيب :  -رضي اهلل عنها  –
 . ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف :  فأحتاج أن آخذ من ماله ، فقال 

 .فهذا اإلمام البخاري يرى جواز احلكم على الغائب 
  [ :  7 صفحة    اجلزء ] يف " الفتح " قال احلافظ يف 
 ( :الغائب  قوله على) 

أي يف حقوق اآلدميني دون حقوق اهلل باالتفاق حىت لو قامت البينة على 
 .غائب بسرقة مثاًل حكم باملال دون القطع 

  أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد ومجاعة ؛: قال ابن بطال 
 .احلكم على الغائب 

  [ :   1صفحة   اجلزء " ] الكايف " وقال ابن عبد الرب يف 
 " :باب جامع القضاء يف الدعوى " 

على الغائب يف احلقوق كلها واملعامالت واملداينات وسائر احلقوق إال  ىيقض
 إال أن تطول غيبته ويضر ذلك خبصمه ، فيه العقار وحده فإنه ال حيكم عليه 

 .فإن كان كذلك ؛ حكم عليه فيه ، هذا حتصيل مذهب مالك 
 .قضاء على الغائب أجوز وإذا جاز القضاء على امليت كان ال

 الغائب يف مذهب اإلمام أمحد  وكذلك جيوز القضاء على. 
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 [ .  4-  صفحة  4 اجلزء ] انظر املغين 
وحكى صاحب املغين اخلالف يف ذلك ، ورجح اجلواز واحتج حبديث عائشة 

 .يف قصة هند ، وألزم أبا حنيفة بالتناقض 

ر العلم ، وال يعرف شروط اإلفتاء عدنان ال يعرف قدر العلماء ، وال يعرف قد
، ومع ذلك يتطاول على العلماء ، وجيعلهم أجهل الناس ، فاألمم كلها تشرتط يف 

اليهود ، القضاء و الدعوى أن يسمع القاضي من الطرفني هذا يعرفه األمم كلها 
والنصارى واجملوس ، وهؤالء العلماء جيهلون هذه األمور اليت يعلمها أ مم الكفر مبا 

 .يف نظر عدنان فيهم اليهود والنصارى واجملوس 

 .ما الداعي ملثل هذا الكالم ؟ 

 وأظنك هترف كثريًا بأدب اخلالف ،  –قشهم بأدب اهب أنك عامل ن
 .فهل هكذا يناقش العلماء ؟ 

لو كنت على صواب وعلى علم وبصرية ملا جاز لك أن هتني العلماء هذه 
مرتبة األمم الكافرة مبا فيهم اليهود والنصارى  اإلهانة وجتعلهم يف مرتبٍة أدّن من

 .واجملوس 

 أهذه هي األخالق اليت تنادي بـها يا عدنان ؟

 " .إنا هلل وإنا إليه راجعون " 

 : وال أطيل الكالم واملقصود حاصل ونأسف أشد األسف 

العلماء ؛ يتعاىل بنفسه ويشمخ بـها  يه هؤالءأنه يف املوقف الذي يهني ف
ب اإلسالمية واألخالق اإلسالمية اليت ادع األسف ، وهذا جمانب لآلويتطاول م
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تدعوا إىل األدب وإىل التواضع وإىل احرتام اآلخرين وال سيما علماء كبار ، يكربونه 
 .إن شاء اهلل  –تبارك وتعاىل  –علماً وسناً ومنـزلًة يف أعني الناس وعند اهلل 

   
 .جزاكم اهلل خريا 

 : السؤال الثالث
 :ما رأيكم يف كالمه السابق الذي قال فيه : حفظكم اهلل 

ميكن ما قصد هذا ، ميكن ما أراده ، ميكن زلة لسان ، ميكن تعبري شامي » 
 .خيتلف عن التعبري السعودي ، ميكن تعبري مغريب خيتلف عن التعبري املشرقي 

ا يعين عندمكفر فقضوا دون أن يسمعوا من الطرف الثاين يف كفر كيف يف  
 .«  ينكر رجل النية يف اإلسالم

 : لجـوابا
  :بسم اهلل 

 ذا الرجل جعل لنفسه منـزلة وجعل لكالمه منـزلة مل يسبق ألحٍد أن ـه
له أنه  وضع نفسه أو وضع غريه فيها ، فالعلماء يسمع كالم العامل أو غريه فسيتبني

  ،خطأ فيوجه إليه النقد ، يروي حديثًا يغلط فيه يقول أخطأ فالن 
فالن كثري اخلطأ فالن منكر احلديث ، ما يستدعي هذا الراوي ويقول  ، فالن ووهم

ميكن قصدت كذا ، أخربين ماذا أردت لعلك قصدت كذا قلت كذا قلت كذا ، 
حيكم على كالمه باخلطأ ، ويقرأ كتاباً فيجد فيه أخطاء فيؤلف عليه جملدات يناقش 

أحد مثل هذا األسلوب الذي يقوله هذا العامل فيما يرى أنه خطأ ، وال يقول 
 .عدنان 
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يف كلماٍت صاحب أيب حنيفة ناقش الشافعي مالكًا ، وحممد بن احلسن 
يف أحكام أصدروها ، وما أحد قال له ملاذا ما ذهبت إىل حممد بن احلسن و قالوها 

 .، ملاذا ما ناقش مالكاً يف حياته ملاذا ؟ ملاذا ؟ ملاذا ؟ 
األغبياء الذين يقولون مثل هذا الكالم ويعرتضون مثل ما قال هذا إال اجلهلة و 

 .هذه االعرتاضات 
هذا  ونينتقدون الناس يف عقائدهم يف أقواهلم ويف أعماهلم ويعترب كان السلف و 

من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ويفتون فيما يصلهم من األقوال ، وال يقول 
 .أو أراد كذا  –راد كذا أحد ملاذا مااستدعيتم القائل وقلتم ماذا أ

إن عدنان بـهذه األساليب يعين يهدف قصدًا أو بغري قصد إىل إبطال 
مدلوالت اللغة العربية ؛ فإن اللغة العربية كما عرفها أهلها هلا دالالت ، داللة 

 إخل، املنطوق ، وداللة املفهوم ، وداللة املطابقة ، وداللة التضمن ، وداللة االلتزام 
 كالم اهلل فيفسرونه بـهذه الدالالت ، ويأتون إىل كالم الرسول  فيأتون إىل

فيفسرونه بـهذه الدالالت ، ويأتون إىل كالم العلماء فيفسرونه بـهذه الدالالت ؛ 
عدنان له منـزلة تفوق القرآن والسنة ، وتفوق كالم العلماء، مث  فهل يعين ، أن

 .من هذا النقد ما يغضبون هم وإخواهنم وأقاربـهم ؤ العلماء ي نتقدون وأبنا
انتقده الدارقطين ، وانتقد مسلمًا انتدق الدارقطين ، وانتقد ، وانتقد البخاري 

غري وغريه من األئمة الكبار الفحول ، ما أحد يغضب مثل هذا الغضب ، ويهني 
 . قدامهأالعلماء ويدوسهم ب

األمر من أجل أمثال عدنان وسيد قطب ؟ وهل نبطل بطل داللة اللغة نفهل 
 .باملعروف والنهي عن املنكر والنقد العلمي 

 :سؤال  ينأنا لـّما يأتي
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أجيب بأن هذه قاعدة " نصحح وال جنرح : ما رأيكم يف قول القائل : يقول 
باطلة ختالف نصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل ، وقد ألف العلماء  

ويف النوعني جتريح األلوف بالكذب كتباً يف اجلرح فقط وكتباً يف اجلرح والتعديل معاً 
والبدع واألخطاء دون تعرض ملا يسميه عدنان بالتصحيح  جاءتين هذه القاعدة 

  ، كالم مغريبأو خيتلف فيه كالم مشرقي الكالم عريب ب
  .كالم مشرقي أو كالم مغريبميكن قصد كذا ميكن زلة لسان   فال يلزمين أن أقول

 !.ا الكالم قاعدة تضعها تقول زلة لسان ما هذ
 " .ال عالقة للنية بالعمل : " ما رأيكم فيمن يقول : قال 

 ية باملعىن جتوز ، اهذا ورد إن مل يكن نص كالمك فهو مبعناه والرو 
قاعدتك يف النية وكل ما دار حول النية من كالمك  خذوأنا كنت أمتىن أن السائل أ

. 
بأكثر مما أدانوك به على  وواهلل لو اطلع العلماء على كالمك يف النية ألدانوك

 .الشاب هذا الكالم الذي نقله 
 بنصه وحروفه ال أخرم منه شيئًا من شريط  كالم عدنانوأنا اآلن سأعرض  

لريى العلماء وطالب العلم هل ظلم السائل [    ] رقم " الطائفة املنصورة " 
لو عدنان وحّرف كالمه وخان فيه وكذب وافرتى عليه كما ادعى عدنان ، وهل 

مسع العلماء كالمه برمته أكانوا حيكمون بصحة كالمه وسالمته وقوة تقعيده، أم 
 .باجلهل والتخبط ، ويدينون كالمه وتقعيده بالركة والبطالن  سيدينونهأهنم 

 :وهذا نص كالمه 
 :يقول  –عز وجل  –أما ختشى أن تأيت اهلل يوم القيامة فإذا اهلل »  
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 الً قل هل ننئكم باألخسرين أعما   الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 

(1) . 
وها هنا اقتطع حماضريت بني قوسني ألبني قاعدًة من قواعد معرفة احلق اليت 

 :مسعتم بعضها أال وهي 
 أن احلق ال يتعلق بالنيات ، احلق ال يتعلق بالنيات ال من قريب وال " 

 " .من بعيد 
 .كيف هذا ؟ 

 .مهما حسنت نية الفاعل ال يقبل منه العمل ما مل يكن عمله مصيباً 
 :فاآلية تقول 

  قل هل ننئكم باألخسرين أعمااًل  يل ؛  ضاسم تف: ؛ واألخسرين 
أخسر الناس يوم القيامة عماًل أولئك الذين جاءوا مطمئنني أهنم على اهلدى : أي 

جعل اهلل عملهم هباًء منثوراً  –وجل  عز –والسداد حىت ما إذا وقفوا بني يدي اهلل 
صاحلة ،  نيتناعشر سنوات ، يارب س ِجن ا يارب : ، الينفعهم وقتئٍذ أن يقولوا 

يارب جاهدنا عشرين سنة ، يارب ألّفنا مخسني كتاب ، ال ينفعهم ذلك إن مل 
 .يكونوا يف الطريق الصحيح وهو طريق الطائفة املنصورة 

النية إذًا ال تقدم وال تؤّخر يف العمل  ، حماضريترجع إىل ألف: خنتم القوس 
د للعمل ، إذا فسدت النية مل يكن للعمل عي الفاسد شيء ، إذا فسد العمل مل

مل يكن للعمل أيُّ أمهية سواءٌ ، آسف ، الصاحل مل يكن للعمل ، إذا صلحت النية 

                                                           
 .  14 - 1 : الكهف (  )
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ن الوقت صلح العمل أم فسد العمل ، وال أريد أن أدندن حول هذه الناحية ؛ أل
 .« دون ذلك 

 التعليق على هذا الكالم : 
الرجل يف أثناء حماضرته ويف خالل الكالم على الطائفة املنصورة خطر بباله 

 .قاعدة واهلل أعلم 
وأنا ها هنا اقتطع حماضريت بني قوسني ألبني قاعدًة من قواعد معرفة » : فقال 

 .« احلق اليت مسعتم بعضها 
 :عدة فقال مث ساق ما يزعم أنه قا

أن احلق ال يتعلق بالنيات ، احلق ال يتعلق بالنيات ال من قريب وال أال وهي » 
 .« من بعيد 

مث تسائل وذهب ليبني للناس ويدلل على وجهة نظره وما يؤكد به صحة هذه 
 :جاء بعبارٍة أخرى ثانية فقال  إىل أن! القاعدة ، فتخبط يف الكالم 

 .« ر يف العمل الفاسد شيء النية إذاً ال تقدم وال تؤخّ » 
 :مث قال مرًة أخرى 

 إذا صلحت النية مل يكن للعمل أي أمهيٍة سواٌء صلح العمل أم فسد » 
 .« ل مالع

فهل هذه العبارات الثالث ؛ هي القاعدة اليت وعد بـها ، أم هي قواعد كل 
 .ل األخرى ، أم هي قواعد متضاربة واحدة تكم  

 :ففي العبارة األوىل 
 .« ن احلق ال يتعلق بالنيات ال من قريب وال من بعيد أ» 
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 :ويف العبارة األخرية 
 .« للعمل أي أمهيٍة سواٌء صلح العمل أم فسد مل يكن إذا صلحت النية » 

 .التضارب ، وهذا الكالم الركيك  هذاال ترى أ
أهذا يصلح أن يكون تقعيدًا يظبط به شباب األمة ، أم أنه جيعلهم يف 

 . وبلبلة ياع متاهات وض
 .وهل قواعده املزعومة ختص الشباب فقط ، فهل هكذا يعمل العلماء ؟ 

 .نأيت إىل هذه العبارات واحدًة واحدة لنبني مدى صحتها من فسادها 
 

 : العبارة األولى: أواًل 
 .« أن احلق ال يتعلق بالنيات ال من قريب وال من بعيد » 

 .نيات به من قريب ومن بعيد ما املراد باحلق هنا الذي نفى تعلق ال
فاهلل حق ، والنبيون حق ، والكتب حق ، واجلنة حق ، والنار حق ، واملالئكة 

 .حق ، وخلق اهلل السموات واألرض باحلق ، وأرسل الرسل وأنزل الكتب باحلق 
ت ال من قريب وال من اكيف تصور أن معرفة هذا احلق وذاك ال يتعلق بالني

 .بعيد 
احلق يريد بذلك وجه اهلل وجزاءه العظيم يف هذا أدلة معرفة  إذا تعلم إنسان

اآلخرة ، هل ال تنفعه هذه النية ال من قريب وال من بعيد كما يقول هذا الرجل، 
م العلم الشرعي حق فللنية بـهذا التعلم ارتباط قوي ، فإن صلحت النية بأن أراد لُّ تع

وبسطت له املالئكة أجنحتها رضاً  بـهذا التعلم وجه اهلل نفعه ذلك ورفعه به درجات
مبا يصنع ، وإن أراد بذلك أن يقال عامل أو قارئ أو أراد بذلك الدنيا أو غري ذلك 



 

 

 ـ 25دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 
 

ة ؛ أثرت هذه النية يف عمله فأفسدته ، فيقول اهلل له يف اآلخرة ئمن األغراض الدني
فيسحب  إمنا تعلمت ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ، مث ي ؤمر به: 

على وجهه يف النار ، وهذا يدل على شدة ارتباط النية بالعمل وباحلق ، والعمل 
رًا ونفعًا ، وهكذا يقال يف اجلهاد واإلنفاق والبذل والرب ضجزٌء منه سلبًا وإجيابًا 

صلحت ، لحت وصحت صواإلحسان ، فإن مدار كل هذا وغريه على النية ، فإن 
 .األعمال توصحت األعمال ، وإن فسدت فسد

على كل حال هذه العبارة باطلة ، وإن قصد بـها ما قصد ، ولنصحح هذا 
 .املعىن الذي يهدف إليه هذا الرجل 

 .إنه يريد فيما يبدوا أن جيعل موافقة العمل الش رعي شرطاً يف قبول العمل 
 :إن لقبول العمل شرطني : فيقال 

 . وهو إرادة وجه اهلل بـهذا العمل: اإلخالص 
 .فقته للشرع امو : ثاين وال

م  الناس هذا نظنُّ أن الرجل يريده ، لكن ال يصح أن نعرب عن هذا وحنن نعل  
 .معرفة قواعد احلق ال ينبغي أن نعرب مبثل هذه العبارات الركيكة الباطلة 

 : إن للعمل شرطني : فالعبارة الصحيحة عن هذا املراد أن يقال 
 . مها اإلخالص ، واملتابعة 

أمٌر معروٌف لدى السلف ، وقد نقلوا عن الفضيل بن عياض أنه قال يف وهذا 
 : -تبارك وتعاىل  –قوله 
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  ليبلوكم أيكم أحسن عمال
(1). 

 .أخلصه وأصوبه : قال 
 .ما أخلصه وأصوبه ؟ : قيل يا أبا علي 

إن العمل إذا كان خالصًا ومل يكن صوابًا مل يقبل ، وإذا كان صوابًا ومل : قال 
الصًا مل يقبل حىت يكون خالصًا صوابًا ، فاخلالص ما كان هلل ، والصواب يكن خ

 .ما كان على السنة 
 .التعبري الصحيح و هذا هو الفقه الصحيح 

 : -تعاىل  –وكذلك فهم العلماء من قول هلل 
  فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عماًل صالحًا وال يشرك بعبادة ربه 

أحداً 
(2)  : 

 .وموافقة الشرع شرطان يف قبول العمل أن اإلخالص 
فرتك عدنان منهج السلف وتعبريهم واستدالهلم فكانت النتيجة هلذا السلوك 

 :هذا التعبري الفاسد الباطل 
 أّن احلق ال يتعلق بالنيات ، احلق ال يتعلق بالنيات ال من قريب وال من » 

 .فأبعد النجعة « بعيد 
لعلم يؤمنون باالرتباط الوثيق بني النية وكل مسلم وخاصًة العلماء وطالب ا

والعمل ، بني النية ومعرفة احلق وطلبه ، وأن النية أهم من العمل ، وقد تنفع 
 .صاحبـها وإن مل يعمل نتيجة عجزه عن العمل وصدق نيته 

                                                           
 .   : امللك (  )

 .  1  : الكهف (  )
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 :يف غزاٍة فقال  كنا مع النيب : قال  –رضي اهلل عنه  –فعن جابر 
م مسيرًا وال قطعتم واديًا إال كانوا معكم إن بالمدينة لرجااًل ما سرت ))

((حبسهم المرض 
(1). 

 :قال  وعن سهل بن ح نيف أن النيب 
من سأل اهلل الشهادة بصدق بّلغه اهلل منازل الشهداء وإن مات على  ))
((فراشه 

(2). 
 ويكتب للمريض واملسافر مثل ما كان يعمل يف صحته وإقامته بنيته 

 .الصادقة 
 :قال  أن رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –األشعري فعن أيب موسى 

 له مثل ما كان يعمل  افر كتبس رض العبد أومإذا  ))
 

((مقيماً صحيحا 
(3). 

فهذا ميكن أن نقوله يف تصحيح هذه العبارة أو بيان فسادها ، وتصحيح 
 .التعبري الذي ينبغي أن يقوله املسلم وهو يعّلم عوام املسلمني 

 . «ة إذاً ال تقدم وال تؤخر يف العمل الفاسد شيء الني» : وقـوله 

                                                           
 . رواه مسلم ، ورواه البخاري من رواية أنس (  )

 . مسلم ، وأبو داود ، والرتمذي ، والنسائي (  )

 . رواه البخاري (  )
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عبارٌة ركيكة بعيدة جدًا عن تقعيدات العلماء وعباراهتم ، فالعمل ال  ههذ
حيكم عليه بالفساد تلقائيًا وإمنا حيكم عليه بالفساد لتخلف شرط أو شروط من 

ائياً، شروطه ، أو لوجود مانع مينع من صحته ، فهذا حكم على العمل بالفساد تلق
 . يئاً مث ادعى أن النية ال تقدم وال تؤخر فيه ش

والعلماء ال يقولون مثل هذا الكالم ال حيكمون على العمل بالفساد إال إذا 
 ا وجد مانٌع مينع من صحته ،  اختل شرط من شروطه أو شروط وإال إذ

 . يءٌ هذا ش
 :والشيء الثاين 

 ا وهو النية ، حنكم على العمل بالفساد لتخلف شرط من شروطه هن
 .فإذا ختلفت النية أو فسدت النية حكمنا على العمل بالفساد والبطالن 

أومل يوافق العمل ما شرعه اهلل بأن كان مبتدعًا حنكم عليه حينئٍذ بالفساد ؛ 
 . -تبارك وتعاىل  –ألنه مل يوافق شرع اهلل 

 .« ر إن النية ال تقدم وال تؤخ» : فالعبارة فاسدة ال سيما وهو يقول 
وقد تبني للسامع يعين فساد هذه العبارة وأهنا بعيدة عن تقعيدات العلماء وعن 

 .تعبرياهتم العلمية 
 :وقوله في العبارة الثالثة 

 .« إذا صلحت النية مل يكن للعمل أمهية سواءٌ صلح العمل أم فسد » 
مه ما معىن هذه العبارة مع األسف ؟ هي مناقضة لكالمه األول ؛ فإنه يف كال

األول ضّيع مكانة النية وأمهيتها ، وهنا يف هذه العبارة ضّيع أمهية العمل ، فبأي 
 ؟هي القاعدة اليت وعد بإسدائها وإزجائها إىل الشباب  ؟أيهما و  ؟ العبارتني نأخذ

 .وهذا ال حيتاج إىل كثري كالم فإنه واضح الفساد والبطالن 



 

 

 ـ 29دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 
 

 .ا ؟ صلح العمل أم فسد إذا صلحت النية مل يكن للعمل أمهية ؛ كيف هذ
يف نظر  –تبارك وتعاىل  –إذا صلح العمل ماله قيمة ليس له وزن عند اهلل 

اآليات  عشراتيف باإلميان يقرن العمل الصاحل  –سبحانه وتعاىل  -واهلل  ،  عدنان
 .من القرآن الكرمي ويشيد مبكانته وبالعاملني للصاحلات 

والسالم من اخلسران لعباده إال ملن  – تبارك وتعاىل –والنجاة ما كتبها اهلل 
 .يأيت باإلميان والعمل الصاحل فقد ضّيع العمل هنا وضّيع النية هناك 

فهل آية اهلل اليت احتج بـها تدل على هذا التناقض ، وهذا التهافت ، وهذا 
إىل جانب معاٍن أ خرى فاسدة  –نسأل اهلل العافية  –االضطراب ، وهذا الضياع 

 .اآلية الكرمية محّلها هذه 
 .املنصورة بأن أعماهلم تذهب هباًء منثوراعدا الطائفة ومنها حكمه على من 

 أهل البدع ال سيما إذا جاهدوا إلعالء كلمة اهلل  اهلل على فهل كذلك حكم
،  -عز وجل  –ذوا يف اهلل أو مثاًل ، وعندهم نية خالصة فيها و  –جل وعال  –

 وتذهب هذه األعمال هباًء منثورًا ،  يئاً ش أحيبط اهلل أعماهلم وال يبقي هلم
ال يرد من أعماهلم إال فيما خالفوا فيه الشرع ، وهناك  –تبارك وتعاىل  –أو أن اهلل 

وينقذهم  –تبارك وتعاىل  –هلم أعمال أخرى صاحلة وافقت الشرع يتقبلها اهلل 
 .بإمياهنم ومبا صلح من أعماهلم ينقذهم من النار 

أهنم  –واهلل أعلم  –ليهم حكم الكفار ، ومعىن ذلك على كل حال حكم ع
إذا ذهبت أعماهلم هباًء منثورًا  أهنم من اخلالدين يف النار ، إىل غري ذلك من 

 .الفساد والركة يف التعبري وما شاكل ذلك من األقوال اليت يدركها العاقل النبيه 
ضجة ، فهل يستحق سؤال الطالب الذي وجهه إىل العلماء يستحق هذه ال

من خصوم الدعوة السلفية ، فقد  هاوإهانة العلماء هذه اإلهانة اليت مل نسمع
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خاصم البوطي والغزايل والتلمساين وغريهم من أهل البدع تكلموا على أهل السنة 
ة واإلهانة ألهل السنة واحلق إىل ءوأساءوا إليهم ، ولكن يف نظري ما بلغوا يف اإلسا

 .هذا الرجل املغرور املسكني  هذه الدرجة اليت أهاهنم بـها
وهل إذا تأمل السامع احلصيف النبيه عبارة الطالب اليت يسئل عنها العلماء 

 .« ال عالقة للنية بالعمل ال من قريب وال من بعيد » : وهي هذه 
إذا وقف عليها املنصف ووقف على عبارة عدنان أحيكم عليه بأنه خائن ؛  

أنه سينحي بالالئمة على عدنان ويعفي  كما قال عدنان وكاذب ومفرٍت ، أو
الطالب ، فإن أمامه عبارات مهلهلة مضطربة متناقضة فعرّب عنها بـهذا املعىن الذي 

 .له  لماً على عدنان وال ظ يعترب فيه جتنياً ال 
هل يستحق ما عمله الطالب كل هذه الضجة الكربى اليت أهان فيها العلماء، 

 .جله السلفيني عموماً ؟ وأهان فيها الطالب ، وأهان من أ
لو كان مصيباً ومل خيطئ وأخطأ عليه الطالب فعاًل ملا كان له أن يرتكب هذا ؛ 

 فرتي على اهلل فكيف وهو املخطئ واملتجين على كالم اهلل ، وهو امل
 –وما يتنـزه عنه  –سبحانه وتعاىل  –، والقائل عليه ما يرده  -تبارك وتعاىل  –

الم اهلل ، فهو الذي يستحق التأديب ويستحق الزجر وينـزه عنه ك –جل وعز 
واإلهانة ال الطالب السائل الذي حترّي من هذا الكالم واضطرب أمامه فعرّب عن 

 .قاعدة عدنان مبا ال يبعد عن عبارة عدنان 
وعلى كل حال على العلماء أن ينظروا يف جناية هذا الرجل على السلفية  

ه سدح نفمّل وتأول و و ركوا أهدافه وأغراضه ، وإن أوالسلفيني وعلى العلماء ، وليد
 .بالباطل 

   
 .جزاكم اهلل خريا 



 

 

 ـ 31دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 
 

 : السؤال الرابع
ما تعقيبكم على كالم عدنان اآليت هل هو صواب أو : حفظكم اهلل عز وجل 

 : -أحسن اهلل إليكم  -غلط 
لذهيب وصلوا لح النووي والعسقالين وصلوا رّ إلين رأيت كيف ج  » : قال 

ما أقول خبيث لكن غيب وصل إىل ابن تيمية والذهيب  ،..  بيث احلداد إىلاخل
عمد السائل " نصحح وال جنرح " يف هذه املناسبة خالف معترب فقلت حهم رّ ج

ايش " نصحح وال جنرح : "  ل الشيخ بن عثيمني ، قال له الشيخأاخلبيث ملّا س
 يقصد أوكذا ؟

 . قال يقصد يقصد أهل البدع 
 فضاًل عن التحريف واالفرتاء والكذب واخليانة صار يعرف النيات ما شاء اهلل

 .«  -السائلون اجملهولون  -

 : الجـواب
وسوف نعلق  ؟رض السؤال واجلواب يتبني هل كالم عدنان خطأ أو صواب لع

أن  –تعاىل  –ويلهمنا إياه ، ونسأله  –تبارك وتعاىل  –بعد ذلك مبا ييسره اهلل 
 .الصوابيوفقنا لقول احلق و 

السائلني الذين سألوا ابن عثيمني من أوربا ، وجواب الشيخ ابن أسئلة وإليك 
 :ذا السائل هلعثيمني 

فهذه جمموعة أقوال مشائخ الدعوة السلفية يف إبطال قواعد :  قال المقدم
 .أن ينفع بـهذه املادة  –تعاىل  –ومقاالت عدنان عرعور الردية ، سائلني اهلل 
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 الكلمة األوىل لسماحة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني واآلن مع 
 : -حفظه اهلل تعاىل  –

حنن جمموعة من الطالب ونريد أن نتعلم دين اهلل احلق الذي  :  السائليقول 
كان عليه رسول اهلل وأصحابه ، وتابعهم عليه علماء السنة واهلدى ، وقد تلتبس 

ض املنتسبني للعلم املعاصرين ، وخاصة ما علينا بعض األمور خاصة اليت يطرح بع
 :ق باألصول والقواعد مثل القواعد اآلتية ليتع

 : ما قيل يف أخطاء أهل البدع والرواة يقول : األولى 
 .«   نصحح وال جنرح» 

 .هذا غلط ، بل جنرح من عاند احلق :  جواب الشيخ
 .بارك اهلل فيكم :السائل 
 .نعم : الشيخ 
 .«   من َحكم ح كم عليه» : لقاعدة الثانية شيخنا تقول طبعاً ا: السائل 

 .أبداً هذه قواعد مداهنة : جواب الشيخ 
 .بارك اهلل فيكم : السائل 
 : شيخنا قاعدة ثالثة تقول : السائل 

 .«  ال عالقة للنية بالعمل ال من قريب وال من بعيد» 
 . ((بالنيات  إنما األعمال )):  هذا كذب ؛ لقول النيب : جواب الشيخ 

 .نعم : الشيخ 
 :القاعدة الرابعة شيخنا يقول : السائل 

يشرتط بعض الناس يف جرح أهل البدع وغريهم أن يثبت اجلرح بأدلة قطعية » 
 .؟ « الثبوت 

 .هذا ليس بصحيح : جواب الشيخ 
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 :طبعاً مازال قاعدتني شيخنا فقط : السائل 
 :القاعدة اخلامسة تقول 

 من يسمع من شخص خطأ أو وقف على أخطاء  يشرتط بعضهم يف» 
أو بدع يف كتاب أن يستفصل أو ينصح قبل أن حيكم ، وقبل أن يبني هذه 

 .هذا صحيح  :  الشيخ وقال، « األخطاء والبدع 
 :لكن شيخنا قال : السائل 

 .« ومن خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات املنافقني » 
 .هذا غلط : جواب الشيخ 

 .م نع: السائل 
 :يقول السادسة القاعدة األخرية شيخنا : السائل 

 : نصاف عند النصيحة والتحذير من البدع وأهلها أنه من العدل واإل» 
 .« أن نذكر حسناهتم إىل جانب سيئاهتم 

 .ال ، ال ، ال هذا غلط : أقول لك : جواب الشيخ 
 :طبعاً شيخنا تبعاً هلذه القاعدة يقول : السائل 

نصاف أن تذكر رت حماسن أهل السنة إنه من العدل واإلإنك إذا ذك» 
 .؟  « حسناهتمإىل جانب  مساوئهم

 :امسع يارجل ، امسع يارجل : الشيخ 
يف مقام الرد ما حيسن أين أذكر حماسن الرجل ، إذا ذكرت حماسن الرجل وأنا 

 .أرد عليه ضع ف ردي 
 .حىت من أهل السنة شيخنا : السائل 

  .وغري أهل السنة  لسنةا أهل: جواب الشيخ 
 .نعم ؛ بارك اهلل فيكم : السائل 
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 .!!!                                           أرد عليه ؛ كيف أرد عليه وأروح أمدحه ؛ هذا معقول: الشيخ 
 .خالص يا شيخ : السائل 

كانت هذه بعض انتقادات لقواعد عدنان عرعور ، لفضيلة : قال المقدم 
 . -حفظه اهلل تعاىل  –ة الفقيه األصويل حممد بن صاحل العثيمني الشيخ العالم

واآلن مع الكلمة الثانية ملساحة الشيخ العالمة حممد بن صاحل : قال المقدم 
 : -حفظه اهلل تعاىل  –العثيمني 

 .نعم : الشيخ 
 .السالم عليكم : السائل 
 .وعليكم السالم : الشيخ 
 .الشيخ حممد بن عثيمني : السائل 
 .نعم : الشيخ 
 . عندنا أسئلة من هولندا يا شيخ : السائل 
 .تفضل  –حياكم اهلل : الشيخ 
بعض املقاالت لو تفضلتم يا شيخ بالتعليق عليها ، وهل هي موافقة : السائل 

 .ملا عليه أهل السنة واجلماعة 
 .نعم : الشيخ 
 : يقول : السائل 

اجلماعات اإلسالمية ي عد ومن تتبع أسباب االنشقاقات اليت حصلت يف » 
 .« معظمها أسباب أخالقية ال عقدية وال منهجية 

 .فما قول مساحتكم ؟ 
بل هي عقدية ومنهجية ؛  –هذا غري صحيح  –هذا غري صحيح : الشيخ 

 .اخلوارج هلم منهج والشيعة هلم منهج وهكذا 
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 :وقال  -أثابكم اهلل : السائل 
مل تكن  إن  ية وأنا مقٌر بذلك واجتهاد اتاختالفات اجلماعات اختالف» 

 .«  (1)كذلك ألخرجناهم بسهولة من دائرة اإلسالم
 .فما قول مساحتكم ؟ 

هو ال شك أن بعضها اجتهادي وبعضها عنادي واستكبار، : جواب الشيخ 
فما كان احلق فيه واضحًا فاملخالف معاند مستكرب ، وما كان مشتبهًا فهو حمل 

 .اجتهاد 
 .هلل أثابكم ا: السائل 
 :يقول : السائل 

إذا كانت املسألة دراسة لعني الرجل فال بد من ذكر احلسنات والسيئات » 
 حىت خنرج بنتيجة الذي يعمل هذا هو الذهيب وكذلك أصحاب اجلرح 

 .« والتعديل 
أن علماء اجلرح والتعديل إذا تعرضوا لذكر حال الرواة يذكرون : فهل صحيٌح 

 .احلسنات والسيئات معاً ؟ 
هذا إذا كنا نريد  –بارك اهلل فيك  –إيه ، ال ، ال ، شوف : جواب الشيخ 

 أن نرد على شخٍص فهذا ال نذكر حسناته ؛ ألن هذا ي ضعف جانب الرد ، 
 .وإذا أردنا أن نذكر حياته كرتمجة فال بد من ذكر اجلميع 

 .أثابكم اهلل : السائل 

                                                           
 من قال من العلماء إن االختالفات غري االجتهادية خترج املختلفني عن دائرة  ( )

إن هذا الرجل يتكلم جبهل شديد ، فكم من أقوال أهل األهواء ما هو قائم ! اإلسالم ؟
 . على اهلوى وليس من أبواب االجتهاد ، ومع ذلك مل يكفرهم أهل السنة 



 

 

  ـ 36دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 

لسين بقراءة كتب سيدق ما قول مساحتكم يف رجل ينصح الشباب ا: السائل 
 " معامل يف الطريق " و " يف ظالل القرآن " قطب ؟ وخيص منها 

 .، دون أن ينبه على األخطاء املوجودة يف هذه الكتب ؟ " ملاذا أعدموين " و 
أن من كان ناصحًا هلل ورسوله :  -بارك اهلل فيك  – رأيأنا : الشيخ 

يف التفسري وغري التفسري ، فهي  على قراءة األقدمنيالناس وللمسلمني أن حيث 
 .أبرك وأنفع وأحسن من كتب املتأخرين 

ففيه طوام ، لكن نرجوا اهلل أن يعفو عنه –رمحه اهلل  –وأما تفسري سيد قطب 
وكذلك وصفه ،  (قل هو اهلل أحد ) ، فيه طوام كتفسري االستواء وتفسري سورة 

 .ال ينبغي أن يصفه به  مبالبعض الرسل 
 .ثابكم اهلل أ: السائل 
 . بس : الشيخ 
 .طيب يا شيخ سؤال أخري لو تفضلتم ؟ : السائل 
 .نعم : الشيخ 

 هذه املقاالت موجودة يف كتب وأشرطة رجل يدعى : السائل 
 .فهل تعرفونه مساحتكم ؟ وما قولكم فيه ؟  عدنان عرعور ،

مواقيت  –أظنُّ يف املواقيت  اً ما نعرف إال أن له كتاب –ما نعرفه : الشيخ 
احلج ، منعت دار اإلفتاء من تداوله ملا فيه من األخطاء ، أما غري هذا ما أدري عنه 

 .شيء 
 .أثابكم اهلل : السائل 
  .بارك اهلل فيك : الشيخ 
 .جزاكم اهلل خريا : السائل 
  .آمني  :الشيخ 
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته : السائل 
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  . وبركاته وعليكم السالم ورمحة اهلل: الشيخ 
واآلن مع الكلمة الثالثة لسماحة العالمة الشيخ حممد ابن : قال المقدم 

 .حفظه اهلل تعاىل  –عثيمني 
  .نعم : الشيخ 
 .يا شيخ  –السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته : السائل 
   .وعليكم السالم : الشيخ 
 .يا شيخ حممد : السائل 
 .ورمحة اهلل وبركاته : الشيخ 

 -إن شاء اهلل–هذه بعض أسئلة يا شيخ لو مسحت أطرحها عليك : ائل الس
 :ماقولكم يا شيخ يف املقالة التالية 

بعد عشر سنوات يصبح الناس كلهم موحدين ، فال حنتاج إىل دراسة كتب » 
 " احلموية " و " الواسطية " و" الطحاوية " العقيدة مثل 

 .« " جوهرة التوحيد " و " التدمرية " و 
 .نعم : لشيخ ا

 .إي نعم شيخنا : السائل 
 .هذا ، هذا يتمىن أن يكون ، وإال خيرب أن يكون : الشيخ 
هو ، هو اآلن يقول بعد عشر سنوات يصبح الناس كلهم موحدين : السائل 

 .فال حنتاج إىل هذه الكتب اليت طرحتها عليك 
اس بعد عشر هل هو يتمىن على اهلل أن يكون الن: أقول ؛ قوله هذا : الشيخ 

 .سنني موحدين ، أو خيرب خرب جازم ؟ 
ماذا  –واهلل يا شيخ هو اآلن طرح هذا الكالم ما ندري ماذا يقصد : السائل 
 .يقصد بـهذا 
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 .املهم ال بد من دراسة العقيدة : الشيخ 
هلل أكرب ، نعم ، نعم ، معىن هذا ، هذا الكالم غري صحيح يا ا: السائل 

 .شيخ ؟ 
 .حيح ؛ ألن الناس اآلن حباجة غري ص: الشيخ 
 .نعم ، نعم : السائل 
 .ما أكثر الزائغني يف باب العقيدة  : الشيخ 

 نعم ، جزاكم اهلل خريا ، يف كذلك سؤال ثاين يا شيخ ، : السائل 
 : يقول كذلك 

 .« إذا حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أجرت » 
 .فما هو قول مساحتكم يف هذا ؟ 

 . وإيش املعىن ؟: الشيخ 
 .« إذا حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أجرت » : هو قال : السائل 
  .ها ؟ : الشيخ 
 .هذه قاعدة هو قعدها : السائل 
 .هذا صحيح  -« إذا دعوت أجرت » : الشيخ 
 . «حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أجرت » : نعم ، قال : السائل 
 .، هذا صحيح « إذا دعوت أجرت » : أقول : الشيخ 
 .م نع: السائل 
 .« إذا حكمت حوكمت » : ولكن وإيش معىن : الشيخ 
 .نعم ، نعم : السائل 
  .ها : الشيخ 
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نعم ، هو رمبا يقصد يف هذا إذا حكمت على أشخاص فسوف : السائل 
 .حتكم ، هذا رمبا قصده يف هذا الكالم 

  .إذا كان يريد أن خيوفكم  من الرد على أهل البدع : الشيخ 
 .نعم : السائل 

 .فال ي همن كم : يخ الش
 .اهلل أكرب ، حياكم اهلل يا شيخ : السائل 
 .نعم : الشيخ 
هذا هو يا شيخنا نسمع  –بارك اهلل فيكم  –حياكم اهلل ، يا شيخ : السائل 

 .منكم هل هذا الكالم صحيح أو ال ؟ 
 .ها : الشيخ 
 .مستشكل علينا األمر على هذا الكالوافنحن موجودون يف أوربا : السائل 
 . -بارك اهلل فيك  –أنا ودي : الشيخ 
 .نعم : السائل 
 .لو كان عندك مسجل تسجله : الشيخ 
طيب ، طيب هو مسجل على كل حال  –خري إن شاء اهلل  –نعم : السائل 

 .هذا الكالم يا شيخ ، وحىت موجود يف بعض كتبه 
 .تسجل كالمي أنا  هال ، ال ، ال ، ما تسجل كالم: الشيخ 
 .يا شيخ  –شاء اهلل  إن –كالمك مسجل  :السائل 
 .اآلن مسجل اآلن ؟ : الشيخ 
 .مسجل اآلن ، احلمد هلل : السائل 
 .احلمد هلل : الشيخ 
 .حياكم اهلل وبارك فيكم يا شيخ : السائل 
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 .حياك : الشيخ 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  –حياك اهلل  -: السائل 
 .ة اهلل وبركاته وعليكم السالم ورمح: الشيخ 

   

 واآلن وبعد عرض أسئلة السائلني اليت وجهت للشيخ بن عثيمني ، 
 : وعرض إجاباته على هذه األسئلة يتبني 

نصحح وال " ل السائل عن قصد عدنان من قاعدته أبن عثيمني مل يساأن 
لم ل بني أّن قصد عدنان أهل البدع والرواة ، فأ، وأن السائل األول حني س" جنرح 

 .هل البدع بأخيصص القاعدة 
فهل يصح رمي عدنان للسائل بالتدخل يف النيات ورميه باخليانة واالفرتاء إىل 

 .آخر دعاوى عدنان 
 .وتبني أن عدنان هو الظامل املفرتي على السائل 

 بن عثيمني أبطل كل قواعد عدنان دون أن يستفسر اوتبني أن 
اإلجابة عما مسعه من يف يق الشرعي أي استفسار وال لوم عليه فقد سلك الطر 

 القواعد الباطلة ، ويف اإلجابة على األسئلة يف املرة الثانية مل يذكر السائل قاعدة 
 إىل آخره ، " إذا حكمت حكمت " وال قاعدة " نصحح وال جنرح " 

ين اخليانة أب السائل ؟ ال شيء ، و نومل يسأله ابن عثيمني أي سؤال ، فما هو ذ
ال ذنب على السائل إال أنه سأل عن قواعد  ؟ سائر دعاوى عدنانواالفرتاء و 

عدنان الفاسدة فبني ابن عثيمني فسادها وهذا ال يرضي عدنان فقال ما قال ، ويف 
ا ، استفسر الشيخ عن  ماملرة الثالثة س ئل عن قاعدتني واستفسر عن كل واحدٍة منه

سة العقيدة ، وبأنه إذا كان كل واحدٍة منها وأجاب يف النهاية بأنه ال بد من درا
التخويف من الرد على أهل البدع فال " كمت و إذا حكمت ح" القصد من قاعدة 
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وما فهمه   ،ي همّنكم ذلك ، قال هذا بفهمه ال أن السائل تدخل يف نية عدنان
" ل يف هذه املرة عن قاعدة االشيخ هو املتبادر من هذه القاعدة ومل يرد أي سؤ 

أن ابن عثيمني سأل عن القاعدة فتدخل : بطل قول عدنان ف" نصحح وال جنرح 
 . السائل يف نية عدنان ومحلها على أهل البدع
   

 : السؤال الخامس
 " نصحح وال جنرح " نرجو منكم التعليق مبا ترونه حول قاعدة عدنان 

هل هي صحيحة كما يرى هو يف دفاعه عنها ، أم هي غري صحيحة من الناحية 
 .الشرعية 

 : لجـوابا
 .بسم اهلل 

 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 ، وإن خالفت قاعدته الثانية " نصحح وال جنرح " هذه القاعدة 

دي واملقصود واحد وهو ؤ ، أو حكمت لفظًا فامل" إذا حكمت حوكمت " 
إسكات السلفيني عن إبراز ما عندهم من حق وإبطال ما عند غريهم من الباطل، 

 .اهتم عن نقد أهل البدع والضالل وإلسك
وعلى كل حال فمهما كان قصده فهي باطلة صيغًة ومقصدًا ، ومل نسمع له 
ا واضٌح من نقد  دلياًل عليها إىل اآلن ، ولو استدل هلا لوقع يف اجملازفات ، وبطالهن 

إال ألهل الباطل نقدًا جمردًا ليس فيه ، القرآن الكرمي يف آيات كثرية ويف سوٍر كثرية 
 .ذلك النقد والتجريح إلعداء اهلل من الكفار واملنافقني وغريهم 
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 ةً ، ونقد السلف الصاحل ، وكتب اجلرح والتعديل وخاص ونقد الرسول 
الكتب اليت خصصت للجرح ، فإن كل ترمجٍة وردت يف كتب اجلرح اخلاص تردُّ 

 .هذه القاعدة الفاسدة وتبطلها 
" الضعفاء " يف اجملروحني كتاب  ومن تلكم الكتب اليت خصصت للطعن

للعقيلي ، " الضعفاء " للنسائي ، وكتاب " الضعفاء واملرتوكني " للبخاري ، وكتاب 
للدارقطين ، وكذلك  " الضعفاء واملرتوكني " و " البن حبان " اجملروحني " وكتاب 

 .ط كتب اجلرح والتعديل املشرتكة مليئة بالنقد اجملرد الذي ليس فيه إال اجلرح فق
 أل ناس مكتفيًا بذكر العيب فقط ؛  ويكفينا من ذلك نقد النيب 

((بئس خطيب القوم أنت  )): كقوله للخطيب 
(1 ) . 

((ابن العشيرة   –أو  -بئس أخو العشيرة ،  )):  وكقوله 
(2) . 

أما معاوية فصعلوك ال مال له ، وأما أبو الجهم فضراٌب   )):  وكقوله 
((عن عاتقه  هع عصاال يض –أو  –للنساء 

(3)  . 

((إنما هذا من إخوان الكهان  )): اجلنني  دية ملن أراد إسقاط وكقوله 
(4). 

إسقاط منهج النقد بقواعده الفاسدة ، وإسقاط منهج  يريدفماذا يقال ملن 
 .النقد إسقاٌط ألصل عظيم ال يقوم اإلسالم إال به 

   

                                                           
 . (  871) صحيح مسلم كتاب اجلمعة حديث (  )

 ، من حديث عائشة (    61) حيح البخاري كتاب األدب حديث ص(  )
 .  -رضي اهلل عنه –

 . قيس  بنت، من حديث فاطمة (  481 كتاب الطالق   8 ) صحيح مسلم (  )

 ( .  68 ) ومسلم يف القسامة (  5758) البخاري يف الطب حديث ( 4)
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 : السؤال السادس
 .جزاكم اهلل خريا  

 « إذا حكمت حوكمت » رأيكم يف قول عدنان حول قاعدته ما 
 : -أحسن اهلل إليكم  –من كالمه اآليت بصوته 

الذي يعارضها يستتاب عندي ، " إذا حكمت حوكمت " هذه القاعدة » 
 .ثالثاً وإال يموت ُكفراً الذي يعارض هذه القاعدة يستتاب 

 ن خيالف م –أمام اهلل  ستتحاكمإذا حكمت على العباد : نقول
 .؟ هذا

"  حكمت حوكمت " ياخي كالم عريب مبني  –هؤالء قوٌم  عطلوا عقوهلم 
 .مبين للمجهول 

 ،  اً إذا كذبت على واحد ، إذا حكمت على واحد ، إذا ظلمت واحد
 .ماذا سيكون مصريه ؟ 
 :يغفل عنه بيعين هذا الكالم ما  –احملاكمة أمام اهلل 

 .وإما حمار  إما زنديق ، وإما متعجل عنصري ،
 نقول يا عباد اهلل أطلقوا ألسنتكم يف احلكم على العباد ستتحاكمون 

 .« أمام اهلل 

 : الجـواب
 .والسالم على رسول اهلل  ةاحلمد هلل والصال

 :وبعد 
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فكالم عدنان على من خالفه يف هذه القاعدة ، وإصداره هذه األحكام على 
كم بالزندقة على من خيالفه ، وينادي من خيالفه يناقض فيه هذه القاعدة ، فإنه حي

 .باستتابته ، واالستتابة ال تكون إال من ردٍة ، إىل آخر األحكام عليهم بأهنم محري
يستتاب ثالثًا وإال ميوت كفراً ، وأكد ذلك : بل ملاذا نذهب بعيداً وهو يقول 

 .باحلكم  بالعنصرية والزندقة 
م واحلكم اخلاطئ وتقع فيما ب الناس من الظلهذه أحكام يا عدنان أترهّ 

العلماء وطالب العلم  واملسلمون مجيعًا ال ينكرون أن اهلل ، ينقض قاعدتك هذه 
 ال ذرة ، ال ينكر أحٌد من العلماء قما تظاملوا فيه ولو يف مثيحيكم بني عباده ف

وال من غريهم من املسلمني هذه العقيدة العظيمة اليت ال يكون املرء مسلمًا إال إذا 
العلماء وطالب العلم ، إمنا أنكروا صيغتك هذه ، بـها  –تبارك وتعاىل  –ان اهلل د

 .يف مواجهة املنهج السلفي ، ويف الدفاع عن أهل البدع 
وأنا إىل يومي هذا ال أرى أحكامك وخصومتك وحربك إال على السلفيني، 

لعلمانيني ، وما رأينا منك مثل هذه األحكام على أهل البدع الكربى وال حىت على ا
 .هذا شيء 

وردت نصوص يف احلكم بغري ما أنزل اهلل ، ووردت نصوص يف : الشيء الثاين 
وأنواعهم وأن بعضهم إىل النار وبعضهم إىل اجلنة ، وورد وعيد شديد على  ةالقضا

وعلى من يتعلم وال يريد بـها  –سبحانه وتعاىل  –من جياهد وهو ال يريد وجه اهلل 
إياكم : ، فال يصح أن نأيت إىل اجملاهدين ونقول  –وتعاىل  تبارك –وجه اهلل 

 .توعد من جاهد ال يريد بذلك وجه اهلل   واجلهاد ؛ ألن رسول اهلل
؛ ألن  اً ال تتعلموا ألن يف هذا خطر : وال نأيت إىل طالب العلم والعلماء ونقول 

 .قال كذا فيمن ال يطلب العلم لوجه اهلل  الرسول 
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ن ينتقد أهل البدع ، وعلى من حيكم عليهم مثاًل بأهنم فاعرتاضك على م
مبتدعة مثل اعرتاضك على من جياهد مبثل هذه النصوص ، وعلى من يتعلم مبثل 

هذا الوعيد ، وعلى من يصلي بنصوص من يصلي مثل هذه النصوص اليت ورد فيها 
 .رياًء 

 ، ا وضع إنسان قاعدة إذا صليت هلكت ، وراح يشيع هذه القاعدة  إذ
  ين فويل المصل :  -تبارك وتعاىل  –أنا أريد قول اهلل : فإذا سئل يقول 

هم عن صالتهم ساهون  نالذي
 .، وساق نصوصاً فيمن يصلي رياًء (1)

 .إذا جاهدت حوسبت : ولو وضع إنسان قاعدة للمجاهدين ، فقال 
 .إذا تعلمت حوكمت : إذا وضع إنسان قاعدًة للمتعلمني ، فقال 

اعدة للمنفقني أمواهلم  فيما يبدوا للناس يف سبيل اهلل ، وضع قاعدة ووضع ق
 .إذا أنفقت هلكت أو حوسبت : وقال 

أو قل ما تشاء من عبارات التنفري والتحذير ، فإذا اعرتض على قواعده جاء 
عليه  –مثاًل يف قضية اجملاهد ، وقضية املنفق ، وقضية املتعلم ، جاء بقول النيب 

 : م الصالة والسال
رجٌل استشهد فأتي به فعرفه : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه  ))

دت ، هقاتلت فيك حتى استش: فما عملت فيها ، قال : نعمه فعرفها ، قال 
ليقال إنك جريٌء فقد قيل ، ثم أُمر به فسحب  تكذبت ، ولكن قاتل: قال 

 .على وجهه حتى أُلقي في النار 

                                                           
 .  5-4: املاعون (  )
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: وقرأ القرآن ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال وعلمهورجٌل تعلم العلم 
: تعلمت العلم  وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال : فما عملت فيها ، قال

قيل ،  دكذبت ، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فق
 .ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار 

ن أصناف المال ، فأتي به فعرفه نعمه ورجٌل وسَّع اهلل عليه وأعطاه م
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق : فما عملت فيها ، قال : فعرفها ، قال 

كذبت ، ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل : إال أنفقت فيها لك ، قال  فيها
((، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار 

(1) . 
 ن أن يضعها رجل مثل عدنان ، اعد اليت ميكو فما الفرق بني هذه الق

 .« إذا حكمت حوكمت أو إذا حكمت ح كمت » : وبني قاعدة عدنان 
قاض في الجنة : ة ثالث ةالقضا )): ما الفرق بينها إذا جاء يستدل حبديث 

((وقاضيان في النار 
وساق احلديث ، قابله من وضع القاعدة يف منع اجلهاد ،  (2)

 اق والبذل يف سبيل اهلل ، قابله بـهذا احلديث ، ومنع طلب العلم ، ومنع  اإلنف
 .ما الفرق ؟ 

 واحد يف اجلنة ، وهؤالء ثالثة كلهم يف النار ، و ذاك فيه ثالثة اثنان يف النار 
التقعيد  اآلخرين ما الذي يسوغ لعدنان أن يقّعد على هذه الطريقة ، وحيرم على

 .على نفس الطريقة 

                                                           
 . رواه مسلم (  )

أخرجه أبو داود و الرتمذي وابن ماجه والبيهقي واحلاكم، انظر الإلرواء حديث  صحيح(  )
  (.4 6 )رقم 
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 : ناس التحذير من اإلنفاق ، وقال كذلك لو أن إنسانًا أكد على ال
ال تبطلوا صدقاتكم  :  -تبارك وتعاىل  –إذا أنفقت هلكت ، وساق قول اهلل 

بالمن واألذى 
 .، فهذا املرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس ال يقبل اهلل منه  (1)

فهل مننع الناس من اإلنفاق يف سبيل اهلل ، ونضع لذلك القواعد مثل قواعد 
، وحنتج ونستدل مبثل احتجاجات واستدالالت عدنان ، هل هذا يسوغ  عدنان 

 .؟وهل يقره من له عقل ودين  ؟يف اإلسالم 
أنا سقت هذه النصوص والنصوص كثرية يف بطالن قاعدة عدنان على هذه 

 .الطريقة يف التقعيد 
 .عدنان يقّعد ملنع السلفيني من احلكم على أهل البدع 

عدنان والتقعيد بـهذه الطريقة ، ال يكون بـهذا أبداً ،  ما هكذا يكون النهي يا
وحتثُّ الناس على أن حيذروا  بل تسلك مسلك السلف يف التحذير من البدع ،

روا منهم ويذموهم وينفروا منهم  يحذّ فأهل البدع دعاة على أعيان منهم وأن ينّصوا 
وفّسقوا مثاًل ،  الصاحل ولو تكلموا يف العصاة وتكلموا يف غريهمكما فعل السلف 

إن اهلل حرم الفسق وحرم الظلم وحرم املعاصي وو إىل آخره ، وال تضع : تقول 
 . القواعد ملنع الناس أن يتكلموا يف هذا الباب وحيذروا 

فيه هدم ، هذا التقعيد على هذه األسس املتهاوية هذه الطريقة من طرق 
مر مثاًل باجلهاد ، وتأمر لقواعد اإلسالم ذاهتا ، ورد للنصوص الشرعية اليت تأ

البدع والكالم عليهم ، والتحذير منهم من  لباملعروف وتنهى عن املنكر، ونقد أه
 .باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

                                                           
 .  64 : البقرة (  )



 

 

  ـ 48دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 

ن و ر ذفلو جئت تقول مثاًل هلؤالء الذي يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وحي
، ويف النار برحاك درت ، إذا أمرت باملعروف هلكت : من البدع ، جئت بقاعدة 

 .؟ ، هذا غلط يقول لك يا فالن  ما هذه القاعدة
ما هو غلط ، أنا أقصد احلديث حديث أسامة بن زيد الذي رواه ال قلت 

 :يقول  البخاري وغريه ، أنه مسع رسول اهلل 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور   ))

أي فالن ما : لحمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه ، فيقولون كما يدور ا
كنت آمر : شأنك ؟  ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال 

 بالمعروف 
 . ((وال آتيه وأنها عن المنكر وآتيه 

فلو وضع إنسان قاعدة لتحذير الشباب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
أمرت باملعروف هلكت ويف النار برحاك درت ، ورحت هتيج إذا : وأطلقها هكذا 

، فإذا نوقشت يف ذلك هجت على ؟ بـهذه القاعدة وتشرق بـها وتغرب بـها 
العلماء وطعنت فيهم وجهلتهم وسفهتهم ، وسفهت وأهنت من يسأهلم ورميته 

 .بالتحريف والتبديل 
 :فإذا قيل ما الدليل ؟ 

 .ة وقاضيان يف النار القضاء ثالثة قاض يف اجلن: قلت 
إذا صليت : لو أن إنسانًا وضع قاعدًة يقول فيها : فما رأيك يا عدنان 

منها وما ذا  هحوسبت ، وأرسلها هكذا ، وخاف الناس منها وما عرفوا مقصود
 .ترمي إليه 
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 فإذا اعرتض معرتٌض على هذه القاعدة قلت أو قال من وضعها ، 
 :  قال رسول اهلل 

الصالة ، يقول ربنا : سب الناس به يوم القيامة من أعمالهم أول ما يحا ))
نقصها ، فإن  مانظروا في صالة عبدي أتمها أ: عز وجل للمالئكة وهو أعلم 

ا هل لعبدي و انظر : تامة ، وإن كان انتقص منها شيئًا قال  ت لهكانت تامة كتب
األعمال  أتموا لعبدي فريضته ، ثم تؤخذ: له تطوع قال  من تطوع ، فإن كان

((على ذاكم  
(1) . 
على الوضع  هل نضع قاعدةً فشأن من يصلي ال بد أن حياسب ،  افانظرا هذ

 ضاهاالقاعدة يف الناس على إطالقها ويكون مقت هذه الذي ذكرته لك ونشيع
هذه القاعدة غري صحيحة فإهنا تفيد : إنسان وقال  الرتهيب من الصالة ، فإذا جاء

القاعدة وجاء عدنان إذا كان هذه صالة ، جاء الذي وضع التنفري والتحذير من ال
 .وضعها وساق احلديث لتصحيح قاعدته 

 :  بقول النيب أيضاً ، ويستدل ؟ أيقول الناس إن هذه القاعدة صحيحة 
 في  بين الناس العبد الصالة ، وأول ما يقضىبه أول ما يحاسب  ))

((الدماء 
(2). 

 .كد قاعدته بـهذا النص أيضاً ؤ في
 :حديث ثالث 

 ن صلحت صلح سائر إأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصالة ، ف ))

                                                           
 .رواه أمحد يف مسنده وأبو داود والنسائي وغريهم عن أيب هريرة (  )
ر رواه النسائي وابن نصر يف الصالة وابن أيب عاصم يف األوائل والطرباين يف الكبري ، انظ ( )

   ( .رضي اهلل عنه ) عن عبد اهلل بن مسعود (   74 ) الصحيحة لأللباين 
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((مله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ع
(1) . 

 إذا صليت حوسبت ، : أليس هذا الذي يسوق هذه األدلة كلها لقاعدته 
أو حوكمت ، أو هلكت ، أو إىل آخره ، أليس له أدلة أقوى من أدلتك على 

 .ا حكمت حوكمت إذ: قاعدة 
فانظر ماذا يؤول إليه تقعيدك ، وكيف يفتح الباب على مصراعيه للتالعب 
بالنصوص ، والتحذير من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ومن الصالة والصيام 

 . والزكاة وهكذا 
هكذا يستطيع كثرٌي من الناس أن جيروا على منوالك يف التقعيد ، فيأتون مبثل 

، فإذا ضيقوا وحوسبوا على فساد تقعيداهتم جاءوا مبثل ما تستدل به  هذه القواعد
 .يداتعوهل العلماء يسكتون عن مثل هذه التق؟ أو أقوى منه ، وهل يسّلم هلم 

 هذه القاعدة أيضًا باإلضافة إىل ما سبق من بيان فسادها تزداد فساداً 
 .إذا كان هناك أحاديث تبطل هذا العموم واإلطالق فيها 

يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا من غير  )):   ن ذلكم قول النيب فم
((حساب وال عذاب 

(2) . 
 وورد يف بعض األحاديث وقد صحت أنه يضاف إىل كل ألٍف 

 . (3)سبعون ألفا

                                                           
رواه  النسائي والطرباين يف األوسط وابن نصر يف الصالة والضياء يف املختارة ورواه أمحد (  )

 ( . 58  ) أيضاً ، انظر الصحيحة 

 حلاكم يف ، وا(  1587 ) ، والطرباين (  66 / ) رواه اإلمام أمحد يف مسنده (  )
 .  -رضي اهلل عنهما  –عن ابن عباس (  4 5/ ) "املستدرك  "

 . (  6 4) ، والبيهقي يف كتاب البعث (  51 / ) رواه اإلمام أمحد (  )
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 :قال  ويرد عليه حديث النيب 
 أليس قال اهلل : فقالت عائشة من حوسب يوم القيامة عذب ،  ))

 ليس ذاك الحساب :  فقال،  اسب حسابًا يسيرًا فسوف يح : عز وجل
((العرض من نوقش الحساب يوم القيامة ُعذب ذاك إنما 

(1). 
 . ((ليس من أحد يحاسب إال هلك  )): سلم ملويف لفظ 

فأوىل الناِس بـهاتني املكرمتني هم أولئك الذين يأمرون باملعروف وينهون عن 
حّملون ألوان األذى من أهل البدع ومن املنكر وحيذرون من البدع وأهلها ، ويت

أعواهنم وممن يدافع عنهم ، أوىل الناس بـهذه املكرمة إن شاء اهلل الذين يتبنون منهج 
 ،  السلف يف النقد القائم على كتاب وعلى سنة رسول اهلل 

من عارض ، إن شاء اهلل يرجى هلؤالء أن يدخلوا يف هذه النصوص  هموإن عارض
، أو من أحق الناس بـهذا الوعد العظيم ، فال حياسبون وال يعذبون شاء اهلل وهم إن

 .ال حياسب الكثري منهم 
 .فما بقي هلذه القاعدة يا عدنان ؟ مالذي بقي هلا ؟ 

العلماء الذين انتقدوك على علم وعلى بصرية ، وأدركوا فسادها بأي صيغة 
 ومن ،  موضعه ومنوضعته يف غريالذي وردت ، والشروط اليت اشرتطها من التثبت 

كلها شروط باطلة تريد بـها إبطال احلق وإهانة أهله ومصاولتهم وحماربتهم   ، ومن ،
. 

على السلفيني مثل حربك وحرب أمثالك ، وكل هذا حربًا واهلل ما وجدنا 
 .تفعله حتت شعار السلفية 

                                                           
 . رواه البخاري يف مواضع ورواه مسلم (  )
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إن قواعدك باطلة ، إن قواعدك باطلة ، إن قواعدك فاسدة ، : فيا عدنان 
 دافها فاسدة ، وما افتعلته من مربرات هلا كل ذلك من التلبيس وأه

إنك وضعتها للشباب ،  : يا عدنان كل ذلك من التلبيس ، فأنت تارة تقول 
تقّعد للشباب فقط ، أليس النساء أكثر أهل النار ، أليس  –أهكذا يكون التقعيد 

اآلخرون والكهول حيتجن إىل تقعيد فهل نضع هلن  قواعد أخرى ، أليس الشيوخ و 
؟ ترتكهم مفلوتني بدون قواعد أترتكهم هكذا وأنت مسؤوٌل عنهم أحباجٍة إىل قواعد 

وختتار الشباب فقط ، مهما عللت وبررت فإهنا تعليالت باردة ، مرة تقول أيضاً 
 .مجاح الذين يقاومون احلكام من الشباب بـها تريد أن تكبح 

ه قلت هذا الكالم ، وتأيت بتربيرات، احو فما قلت هذا بالنص ، ولكن مبعناه ب
 ذيتهم سابقًا وإىل اآلنآوالصحيح أنك ما تريد إال مقاومة السلفيني وإيذاءهم كما 

 .كنت تتحاشى من أموٍر اآلن جهرت بـها و تؤذيهم ،  التزال
فأهنت العلماء وبعد إهانتهم ترى أنه لو يأيت مئات منهم ال ميكن أن تقبل  

احب الدليل وحنن أهل الدليل ، فإذا جاء احلق عليك كالمهم ، وتقول إنك ص
فإذا جاء كالم أحٍد مثل  هتينهمولو قرره مئات العلماء ال ترفع لكالمهم رأسًا 

معك  افإذا زعمت أهنم -معك  اواهلل  ليس اومه –األلباين أو ابن باز كما تزعم 
 آخره شيخي وشيخي  وقال شيخاي وسألت شيخي وإىل، قائالً  ارفعت من شأهنم

. 
فإذا جاء من يقول باحلق والدليل وخالفك هجت وثرت عليه وزجمرت وفعلت 

 .األفاعيل 
 .؟  -تبارك وتعاىل  –أهكذا الدعاة إىل اهلل 

واهلل ما أحد آذى املنهج  – الكالم هذاأنت تستحق واهلل يا عدنان غري 
 .فاتق اهلل  –السلفي وأهله مثلك 
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رهبم وتضع القواعد الشيطانية حملاربتهم وتؤيد حتارهبم بشىت األساليب وتقع د حل
 .مما يبالغون  أكثروتأيت بأدلٍة تبالغ فيها  –منهج املوازنات 

 :مث إذا قيل لك إنك تقول مبنهج املوازنات ؟ 
أنا ما أقول مبنهج املوازنات ، أنا على طريقة شيخي ابن باز : تقول 

فيما ترى أنت رفضته ومع ذلك  ، اآلن تقلد ، فإذا جاء احلق عليك(1)واأللباين
تدعو إىل التحاكم تدعو إىل التحاكم إىل أناس مث صرت تسبهم وتشتمهم وتؤصل 

أنه ال داعي للتحاكم ؛ ألن  رأى من حتاربـهم وتفرتي عليهمالقواعد حلرهبم ، وإذا 
وهم متنازلون عن حقهم ، احلق هلم ، ؛ ألن ال جيوز هلم أن حياكموك و احلق هلم 
أنك تسبهم بألفاظ ال يقوهلا السوقة ،  حىت وهذا يبلغهم من زمن قدمي ، تسبهم ، 

وقد أعلنت مثل هذا كما سبق قريبا بل وتكفر كالكلب ، واحلمار وو إىل آخره ، 
، ومع ذلك فإين ملا دعوت إىل التحاكم ، لب يت هذه الدعوة ، وبلغتها لباسم ، 

إن اخلصام : ظرت يف األمر ، فقلت فقت على املباهلة مث ناو فودعوت إىل املباهلة، 
وبينه يف سيد قطب ويف غريه من املسائل العظيمة ، وقد أيدين العلماء فيما   بيين

فيه ربيعاً يؤيد  ارتك قيل وقال ، وليكتب عدنان موافقة العلماء فيما أيدو نكتبت ، فل
 .مثل العلماء ، ماهو بعامل ولكن نريد أن نسرتيح من شره 

شناه قك أيها السامع الكرمي فساد القواعد الثالث وغريها مما ناواآلن قد تبني ل
من قواعد عدنان وكالمه ، ومن تلكم القواعد اليت انتهينا اآلن من مناقشتها وهي 

                                                           
مع أن الشيخني قد اختلفت وجهة نظرمها فابن باز ال يرى املوازنات ، واأللباين صرح  ( )

أن منهج املوازنات  بدعة وكرر ذلك ، لكنه يرى أنه يف حال الرتمجة تذكر احلسنات ب
والسيئات  ، والصواب مع ابن باز واألدلة وكتب اجلرح تؤيده ، فظهر لك بطالن تعلق 

 . عدنان بالشيخني  ألنه ال يعرف مذهب الرجلني وإمنا جيازف كعادته 



 

 

  ـ 54دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 

، كما قاهلا بلسانه ، تبني لك « حوكمت  -أو–إذا َحَكْمَت حوكمت » : قوله 
 .فسادها وفساد ما مر  

األسئلة إىل العلماء وبأي الصيغ صيغت واآلن نريد أن نسوق كيف وجهت 
 .هذه القواعد ، لرتى كما قررنا بطالهنا يف ضوء األدلة وكما أدرك العلماء بطالهنا 

س ئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، أول مرة عن ست قواعد من قواعد 
« إذا َحَكْمَت ح كمت » : عدنان فأبطلها كلها ، ومن هذه القواعد قاعدة 

 . " هذه قواعد مداهنة :  "َحَكَم ح كم عليه ، فقال بصيغة من 
 .وما معها من القواعد اليت س ئل عنها  هايقصد

وس ئل مرًة أخرى من هولندا عن هذه القاعدة وغريها من أقوال عدنان ، 
 َت ح ِكْمَت ، إذا َحَكمْ » : وكانت صيغة هذه القاعدة يف هذا السؤال 

: ، فأجابه " وإيش املعىن : " السائل بقوله ، فسأل الشيخ « وإذا دعوت أ جرت 
هو رمبا : بأهنا قاعدة قعدها ، فسأله مرة ثانية عن معناها ، فأجابه السائل بقوله 

كم هذا رمبا قصده بـهذا  يقصد يا شيخ بـهذا إذا حكمت على أشخاص فسوف حت 
 .الكالم 

على أهل البدع إذا كان يريد أن خيوفكم من الرد : " فقال الشيخ ابن العثيمني 
 " .وت أ جرت صحيح عأقول وإذا د: " ، وقال قبلها " من كم ه، فال ي  

وهذه أيضًا حتتاج إىل تفصيل ، فإن كانت الدعوة إىل حق : وأقول أنا ربيع 
وصاحبها خملص يف دعوته فهو مأجور ، وإذا كانت الدعوة من مبتدع أو إىل بدع 

 .واب جهنم فهو مأزور ، وقد يكون من الدعاة على أب
له كتاباً أّن ما نعرفه ، إال : " وس ئل الشيخ ابن العثيمني عن عدنان ، فقال 

منعت دار اإلفتاء من تداوله ، ملا فيه من  -هكذا َحد   -أظنه يف املواقيت 
 " . األخطاء ، وأما غري هذا فال أدري عنه شيء 
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الكتاب الذي فالشيخ ابن العثيمني ال يعرف هذا الرجل إال عن طريق هذا 
، [ هـ 7 4 /  / ، وبتاريخ  1  1 ]من دار اإلفتاء رقم  فتوى صدرت

بن  وعليها أمساء اللجنة الدائمة لإلفتاء ، ومن ضمنهم مساحة الشيخ عبد العزيز
بن باز ، ورد يف هذه الفتوى قول هيئة كبار العلماء ، وبعد دراسة اللجنة  عبد اهلل

 :مبا يلي  تلإلفتاء أجاب
 ن صدر من مساحة املفيت العام ، بيان حول الكتاب املذكور ، سبق وأ

 : هذا نصه 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه » 
 .أمجعني 

قد بني مواقيت اإلحرام ، اليت ال جيوز مبن مّر بـها   فإن رسول اهلل : وبعد 
مث ذكر املواقيت ذا احلليفة واجلحفة ،  –رام زها بدون إحاو يريد احلج أو العمرة جت

مث  –فإنه حيرم من منـزله  املواقيت هذه دونمنـزله ن اومن ك، وقرن املنازل ، ويلملم 
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض اإلخوة يف هذه :  -قال 

اد ميقات حياول فيه إجي" أدلة اإلثبات على أن ج دة ميقات " األيام ك تيب امسه 
، حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً  زائٍد على املواقيت اليت وقتها رسول اهلل 

ن طريق عن طريق البحر أو عللقادمني يف الطائرات إىل مطارها ، أو القادمني إليها 
اإلحرام إىل أن يصلوا إىل جدة ، وحيرموا منها ألهنا  واالرب ، فلكل هؤالء أن يؤخر 

يقايت السعدية واجلحفة ، فهي ميقات وهذا خطأ واضح بزعمه وتقديره حتاذي م
له بصرية ومعرفة بالواقع ؛ ألن جدة داخل املواقيت ، والقادم إليها ال  يعرفه كل من

، أو حياذيه براً أو حبراً أو  بد أن مير مبيقات من املواقيت اليت حددها رسول اهلل 
، ملا  احلج أو العمرة لقوله  جوًا ، فال جيوزله جتاوزه بدون إحرام إذا كان يريد

هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد  )): حدد هذه املواقيت 
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 للحاج جيوز ، فال  ((الحج أو العمرة 
واملعتمر أن خيرتق هذه املواقيت إىل جدة بدون إحرام مث حيرم منها ؛ ألهنا داخل 

هذا صاحب ل ما تسرع إليه ثإىل ممنذ سنوات املواقيت ، وملا تسرع بعض العلماء 
فأفىت بأن جدة ميقات للقادمني عليها ، صدر عن هيئة   (يعين عدنان  )الكتيب 

وذكروا األدلة على بطالن قوله ، مث  –كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده 
ولواجب النصح هلل ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث :  -قالوا 

 .غرت أحد بالكتيب املذكور ، وباهلل التوفيق ي، إصدار هذا البيان حىت ال  واإلفتاء
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 .عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز :  الرئيس  

 .عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ : نائب الرئيس 
 :-ذكر األعضاء فقال  مث -

عبد اهلل بن عبد الرمحن الغديان ، بكر بن عبد اهلل أبو زيد عضو ، : عضو 
 .« صاحل الفوزان الفوزان عضو 

فهذه سابقة لعدنان ، فال ندري أيعتربها تزكيًة من الشيخ عبد العزيز بن باز، 
 سيما أن ثالثة منهم فإذا كان يعتربها تزكية فليعترب انتقاد العلماء لقواعده تزكية ، وال

يراها كان العثيمني ، والغديان ، والفوزان ، وإن  : من هيئة كبار العلماء ، وهم 
على ابن باز ، ومن شاركه يف إصدار الفتوى ضد كتيب يهجم جرحًا فعليه أن 

 .عدنان 
أما الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان فقد سئل عن قواعد عدنان ، ومن ضمنها 

، فأبطل « إذا َحَكْمَت ح ِكْمَت ، وإذا دعوت أ جرت » :  هذه القاعدة بلفظ
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حمدثة ماهلا أصل ، وحذر : القواعد اليت سئل عنها كلها ، وقال عن هذه القاعدة 
 .من عدنان 

» : وس ئل ابن غديان عن بعض قواعد عدنان ومن ضمنها هذه القاعدة بلفظ 
 .من عدنان ، فبني ما فيها من خلل وحذر « من َحَكَم ح ِكم عليه 

وس ئل الشيخ عبد احملسن العباد عن بعض أقوال عدنان ، ومن ضمن ما س ئل 
 نصحح » : ، وقاعدة « إذا َحَكْمَت ح ِكْمَت » : هذه القاعدة بلفظ  هعن

 .، فذكر عدنان بسوٍء وحذر منه « وال جنرح 
وس ئل الشيخ أمحد بن حيىي النجمي مرتني عن قواعد عدنان وبعض أقواله ، 

، ومرة « من َحكم ح كم عليه » : ن ضمن ما س ئل عنه هذه القاعدة مرًة بلفظ وم
، فأبطل ذلك « إذا َحكمت ح وكمت ، وإذا دعوت أ جرت » : أخرى بلفظ 

 .وحّذر من عدنان 
 : -حفظه اهلل  –املدخلي  بن هادي زيد الشيخوس ئل 

  «تقول نصّحح وال جنرح »  :القاعدة األوىل :  السائل قال
 .؟  ا قول مساحتكم يف هذه القاعدةفم

هذه القاعدة ليست من قواعد أهل العلم :  -حفظه اهلل  – الشيخ فأجاب
الذين يعتّدون بعلمهم وإمنا قواعد العلماء سابقاً  الربانينيليست من قواعد العلماء 

التصحيح والتجريح ملن يستحق التجريح، وعلى  يستحقالتصحيح ملن : والحقًا 
  وما ،وأتباعهم إىل يوم الدين   الصاحلل السنة واجلماعة السلف هذا مشى أه

وهذه من املغالطة ، صاحبها إما أن  ،اجلرح والتعديل عن األذهان ببعيد  كتب
 .أن يكون ملّبساً ومضلالً للناس فحسبه اهلل  وإمايكون جاهالً  

 .أن يهديه ويرده إىل احلق رداً مجيالً  اهلل ونسأل
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 إذا حكمت حوكمت » : لقاعدة الثانية تقول لسبة النب:  السائل قال
 .؟مساحتكم على هذا الكالم  تعليقفما هو  «وإذا دعوت أجرت 

وهذا أيضاً ، وهذه قاعدة خاطئة باطلة ، قد يكون :  -حفظه اهلل  – فأجاب
ال يرتكس فيه من جيهل ، ئملن يتصدى لرد اخلطأ وبيانه للناس ل الرتهيباملراد منها 

ينصر السنة وينشرها وال يتم نصر السنة ونشرها على الوجه األكمل  ملنيب والرته
حتارب السنن وتريد أن حتّل حمّلها ، فهذه قاعدة أيضاً   اليتإال بدحض البدع 

شى عليه  تصدركسابقتها قاعدة خاطئة ال  إال من إنسان يريد أن يغالط نفسه وخي 
بعلم أو جبهل فإذاكان بعلم فقد  غريه سواءً  يغالطوكذلك يريد أن  [يتلفها  ]أن 

ارتكب أيضاً خطئاً كبرياً ألنه ال جيوز ألحد  فقدارتكب مأمثاً عظيماً وإن كان جبهل 
،  السماءبعلم م تَـيَـّقْن كالشمس يف رابعة  إال أن يقول على اهلل أو على رسوله 

 أمفهوٌم هذا ؟ 
 . أثابكم اهلل:  السائل قال

شيء من  مأقوال عدنان ، فما ي عرض عليهوهناك علماء سئلوا عن بعض 
هذا حصل من العلماء بغري تواطؤ ،  كلله أو قواعده إال وبينوا فسادها ، و اأقو 

ون من منهل واحد ، فتشابـهت فتاواهم ، ينهلون من كتاب اهلل ـوذلك ألهنم ينهل
ومن سنة رسول اهلل ومن منهج السلف الصاحل ومن أصوهلم وفقههم ، فلم يظلموا 

نان ، وكلما جاءت هذه القاعدة يف صيغة من الصيغ ، بينوا فسادها وبطالهنا ؛ عد
له  ألنه ال يسمعها إنسان عرف منهج السلف وعرف طرفًا من العلم إال وتبني

فسادها وب طالهنا ، صياغًة واستدالاًل إذا ساق عليها األدلة ، فإنه لو ساق األدلة 
علماء ، كما سريفضون القواعد اليت ت نسج على اليت قاهلا مؤخرًا ملا قبل ذلك منه ال

عدنان وجترى يف جمرى قواعده ، كمثل القواعد اليت افرتضناها وبينا أنه قواعد منوال 
أقوى من  تال فرق بينها وبني قاعدة عدنان ، مع أهنا من حيث االستدالال

طال استدالل عدنان ، ولو اتسع املقام لسقنا لكم كالم العلماء الذي تضمن إب
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غري موفق يف أقواله سواٌء كانت  –واهلل أعلم  –قواعد وأقوال كثرية لعدنان ؛ ألنه 
 . تيداً ، أو بأي أسلوب كانعتق

وعباراته تأيت معضلة ، وتأيت ملتبسة ، ، فالرجل مسكني غري موفق يف أقواله 
وت ربك السامعني ، وقد بينوا له هذا وشكوا له هذا األسلوب ، وهو قد يعرتف 

 .ياناً بأن هذا األسلوب أسلوب غري سليم أح
حسب ما  –تبارك وتعاىل  –ومن هنا أنا نصحته بأنه يرتك الدعوة إىل اهلل 

يدعي ؛ ألن ما ي فسد أكثر وأكثر أضعافًا مضاعفة مما ي تصور أنه يصلح ، فالشر 
غالب على أسلوبه ومنهجه وتقعيده وما رجح فساده َحر َم لرجحان فساده على ما 

 .ور أنه سيصدر عنه من إصالح يتص
وأعيد له هذه النصيحة بعد سبه للعلماء وإهانته هلم ، وبعد ردي هذا عليه 
اثلها من  وإبطال هذه القواعد مرًة أخرى باألدلة الواضحة ، وبيان فساد ما مي 

ته وفتن تهالقواعد ، فنصيحًة هلذا الرجل لسالمة نفسه ولسالمة شباب األمة من بلبل
أعلى هذه القواعد ؟ أعلى الكذب  . ، وعلى ماذا حيسده ربيع بيته ، أن يلزم

على أي شيء حتسد يا عدنان ،  سبه لعلماء املنهج السلفي ؟أعلى  ؟ الفاسدة
واهلل إن بعض أعمالك لتجعل اإلنسان خيجل أمام اهلل وأمام الناس أن يكون 

سدك على شيء ، منافساً لك فيها ، ونعوذ باهلل أن ننافسك أو ننفس عليك أو حن
 –فإن هذا شيء ال حتسد عليه ، والعاقل املسلم يسأل اهلل العافية ويضرع إىل اهلل 

م هذا أنت وغريك فهأن ي عافيه مما ابتالك به من الباليا املدمرة ، فا –تبارك وتعاىل 
وال تلبس على الناس ، فإننا ال حنسد واهلل أحدًا يقدم خريًا لإلسالم ، ون دين اهلل 

احلسد من خصال اليهود ، ونربأ إىل اهلل مما رميتنا به ، وقد يكون هذا داؤك  بأن
 حرباً لغريهوقد تكون حركاتك هذه حرباً لربيع يف الدرجة األوىل ، ويف الدرجة الثانية 

من السلفيني ، فلو كان هناك جمال للرمي باحلسد ، لكنت واهلل األوىل أن ترمي 
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يف العامل اإلسالمي ال من مثل  اً اهلل أنين أمتىن رجااًل ك ثر بـهذا الداء ، أما أنا فأشهد 
بن حنبل ، وأمثال هؤالء اعدنان وال مثل ربيع ، بل أمتىن من أمثال ابن تيمية وأمحد 

وينتشروا يف العامل اإلسالمي إلنقاذ كثري منهم مما وقعوا فيه من البدع  اأن يكثرو 
  .فيه من االحنراف  واوالضالل ، وما وقع

معاجلة أمثال عدنان ملشاكل املسلمني ال تزيدهم إال بالًء ودمارًا ، فياويل ف
األمة إذا تصدى هلدايتها وإصالحها من أمثال هذا الرجل ، يتصدى إلصالحها 
أمثال مشايخ العلم املوجودين ومن هو أكرب منهم كأمثال ابن تيمية ، وحنن نتمىن 

، يزيدهم العلم الكثري وأن يرزقهم اجلاه أن يزيد اهلل العلماء املوجودين من العلم 
والقبول لدى األمة حىت ينتشر فيهم احلق واخلري ، وحىت ينكشف عنهم ما نزل بـهم 

 .من الكوارث ، وما نزلت بـهم من الباليا 
أما هو فقد عرف منهجه ، وع رفت أخالقه ، وعرفت سريته وعرفت مقاصاده 

ا ب ني له خطؤه ، ال يعاجل وال يراجع من خالل مواقفه وتصرفاته ، وال سيما إذ
العلماء على أسلوب املتواضعني ، بل يراجع ذلك على أسلوب االستهانة والتحقري 

هذه الفتنة ما غربت ظفري ، ولكنها غربت : وأسلوب التعايل والرتفع ، فيقول 
 .املسلمني وغربت املراكز اإلسالمية 

القوة والعظمة والشجاعة ، ما شاء اهلل يا عدنان إىل أي درجة وصلت من 
نك لرتتعد من اإلجابة إإنين أعتقد أنك ال متلك احلد األدّن من القوة والشجاعة و 

 أنا صعلوك أنا يل أطفال ، : على أضعف األسئلة ، فتقول غري مرة 
ولكن السر يف أن الفتنة ال تغرب ظفرك ؛ ألنك جمند إلثارهتا فهي تسرك وتفرحك 

 .وال تضرك  
فسك يف هذه املنـزلة العظيمة ، وتضع العلماء يف أخس املنازل ، كيف تضع ن

 حتت اليهود والنصارى واجملوس ، فال علم ، وال تثبت ، وال ورع ، 
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 وال تقوى وال ، وال ، وال ، أمثل هذا الرجل يصلح حلمل العلم ونشره ؟ 
 . -نسأل اهلل العافية -

ورطات كبرية ، يف تقعيدك أعيد لك النصيحة يا عدنان ، لقد واهلل تورطت ت
ويف حماربتك العلماء بـهذا األسلوب الذي ال يعرف حىت من أشد أهل البدع على 
أهل السنة ، فنصيحيت لك مرًة أخرى أن تلزم بيتك ، وتريح الناس والعلماء 
والسلفيني واملنهج السلفي من أفكارك وقواعدك الباطلة اليت حتامي بـها عن أهل 

 –ما أنشأهتا إال هلذه األهداف شئت أم أبيت ، وقد عرفنا ذلك البدع والضالل ، و 
من مواقف كثرية ومن و ما نتهمك وإمنا عرفنا ذلك من حرب طويلة  –واحلمد هلل 

تقلبات ومن وعود كاذبة عرفها ربيع وغريه ، ومن تصرفات سيئة ، ع رفت عنك يف 
 .خري لك بشاور ، وعرفت عنك يف غريها ، فافهم هذا واستفد منه فإنه 

   

 .جزاكم اهلل خريا 

 : السؤال السابع
 :  -أحسن اهلل إليكم  -حفظكم املوىل ، ما تعليقكم على كالم عدنان اآليت 

نصحح : عمد السائل اخلبيث ، ملا سأل الشيخ ابن عثيمني قال له الشيخ » 
أهل البدع  ، ما شاء اهلل فضاًل عن  يقصدوجنرح ، إيش يقصد أو كذا ، قال 

لتحريف واالفرتاء والكذب واخليانة صار يعرف النيات ، السائلون اجملهولون ، وإذا ا
سقط اجلاهلون سقطت أجوبة الشيوخ معهم، ملاذا ؟ ألن أجوبة الشيوخ كانت 

 .«لة جمهول ثبتت اآلن لدينا خيانته حتريفه كذبه دخوله يف النياتئعلى أس
 : لجـوابا

 :ول اهلل وبعد احلمد اهلل والصالة والسالم على رس
 :فإن كالم عدنان هذا عليه مآخذ من جهات 
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سائل واحد ، واألمر من  أنه يوهم السامعني أن السؤال ما صدر إال: األولى 
 الواقع خبالف ذلك ، فإن األسئلة صدرت عن عدد من السائلني ، ثالثة 

 .أو أكثر 
ك أسئلة كانت يوهم أن السؤال ما كان إال بصيغة واحدة ، بينما هنا: ثانيًا 

بصيغ خمتلفة ، منها ما هو باملعىن الذي ال جيوز أن يسمى حتريفًا وال كذبًا وال 
 عرب عن حديث  افإذ –وهلل احلمد  –خيانة ، فإن الرواية باملعىن أمر جائز 

رسول اهلل باملعىن تعبريًا صحيحًا ق بل منه احلديث باملعىن ، فإذا عرب أحد عن كالم 
ًا صحيحًا باملعىن قبل منه ، وال جيوز ملسلم أو ال يقول شخص من البشر تعبري 

 .مسلم إنه كذب أو خيانة 
وهذا السائل الذي سأل ابن عثيمني ، سأل بصيغة من صيغ عدنان عرعور، 

 : ، وصيغة « كمت و إذا َحكمَت ح  » : له صيغتني كما ذكرنا ، صيغة  فإن
» : ل ابن عثيمني بـهذا اللفظ، فالسائل يف هذه املرة سأ« إذا َحكمت ح ِكمَت » 

 .« إذا َحكمت ح ِكمت 
وإمنا " يقصد أهل البدع " ملا سأله ابن عثيمني مل جيب مبا قاله عدنان : ًا لثثا

ومل يقل أهل البدع " إذا تكلم يف أشخاص أو حكم على أشخاص : " أجابه بقوله 
عدنان، أنه وال غريهم ، ومع ذلك فإن ابن عثيمني ، أجاب مبا يفهمه من كالم 

يقصد الدفاع عن أهل البدع ، فقال من قبل نفسه بعد ما مسع إجابة الطالب بأنه 
إذا كان » : نفسه قال  دعن من يقصد أشخاصاً ومل ينص على أهل البدع ، أجاب

، هذا « يقصد الرتهيب أو التحذير من نقد أهل البدع أو كما قال فال يهمن كم 
 . رف ومل خين ومل يفرِت ومل يكذب قول ابن عثيمني ، فالطالب مل حي

وباملناسبة أحب أن أذكر القراء بأن الشيخ ابن العثيمني س ئل عن قاعدة 
 :عدنان هذه بصيغتني 
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 من َحكم ح كم » : كان السائل قد سأل باملعىن فقال :الصيغة األوىل 
 .مبا ي دين هذه القاعدة  -دون أن يسأله  -، فأجابه الشيخ « عليه 

، سأل ؟ فأجابه « إذا َحكمت ح ِكمَت » : ملا س ئل بلفظ : ة الثانية ويف املر 
السائل مبا مسعتم ومل يعني أهل البدع ، وابن عثيمني من عند نفسه َحكم على هذه 

 .القاعدة بـهذا اللفظ ، مبثل ما حكم عليها باللفظ األول باملعىن 
يرتكب شيئاً  وإذن ؛ فالطالب مرًة أخرى مل يكذب ومل حيرف ومل خين ومل

يستحق به الذم ، وأما كونه جمهواًل فهو معروف عند غري عدنان ، فال جيوز أن 
هله أويتجاهله فإنه جيي طلق عليه اجلهالة ، وهو معروف عند غريه ، فإذا كان هو 

معروف عند غريه هذا شيء ، وقد قدمنا فيما سلف يف هذه املناقشة لعدنان أنه ال 
ن معلومًا ، وضربنا عددًا من األمثلة من األسئلة اليت يشرتط يف السائل أن يكو 

عليه الصالة  –، والسائلون غري معروفني ، فأجابـهم  وجهت لرسول اهلل 
، ومل يسأهلم عن أعياهنم وعن أشخاصهم وعن تزكياهتم وعن أمانتهم  -والسالم 

عي ، فأجاب على السؤال الذي وج ه له باحلكم الشر عن ذلك وصدقهم مل يسأل 
 .الذي تتطلبه إجابة هذه األسئلة 

إنه سقط هذا اجلاهل فسقطت أحكام العلماء اليت بنيت : فقول عدنان 
 . مل يكذب ومل حيرف : كالم باطل ؛ ألنه أواًل   –كالم باطل   ،عليه

ال يشرتط يف السائل أن يكون معلومًا ، والعلماء هم أعرف بـهذه : وثانيًا 
أو يعرفها وي لبس على الناس بـهذه األساليب ، فثبتت  القضايا وعدنان ال يعرفها ،

هذه األجوبة من العلماء ؛ ألن السائل كان أمينًا ودقيقًا يف نقله ، والسائل مل 
يتدخل يف النيات كما زعم عدنان ، ومل حيرف ومل ي بدل ، فالسؤال سليم صحيح ، 

لها تتفق، لفظان من واإلجابات من العلماء الذين وردهتم األسئلة ، بثالث صيغ وك
صياغة عدنان ولفظ باملعىن ، وأجابوا على هذه القاعدة بإسقاطها ، فسقطت 
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 هذا قواعد عدنان اليت تناهض منهج السلف ، وختالف النصوص، وطريقه يف
  .التأصيل طريقة أهل البدع 

له عدنان هذه االهتامات ، وهذا الشتم  وإليكم سؤال السائل الذي وجه
 .ا رميه باخلبث والكذب الشنيع ، ومنه

إليكم صيغة السؤال الذي وجهه إىل ابن العثيمني ، وسأله عن قصده ، 
 :فأجابه خبالف ما ينسبه إليه عدنان 

 : يف كذلك سؤال ثاين يا شيخ ، يقول كذلك  :السائل 
 .« إذا حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أجرت » 

 .فما هو قول مساحتكم يف هذا ؟ 
 . ؟ وإيش املعىن: الشيخ 
 .« إذا حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أجرت » : هو قال : السائل 
  .ها ؟ : الشيخ 
 .هذه قاعدة هو قعدها : السائل 
 .هذا صحيح  -« إذا دعوت أجرت » : الشيخ 
 . «إذا حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أجرت » : نعم ، قال : السائل 
 .، هذا صحيح « إذا دعوت أجرت » : أقول : الشيخ 

 .نعم : ئل السا
 .« إذا حكمت حوكمت » : ولكن وإيش معىن : الشيخ 
 .نعم ، نعم : السائل 
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  .ها : الشيخ 
نعم ، هو رمبا يقصد يف هذا إذا حكمت على أشخاص فسوف : السائل 

 .حتكم ، هذا رمبا قصده يف هذا الكالم 
  .إذا كان يريد أن خيوفكم  من الرد على أهل البدع : الشيخ 
 .م نع: السائل 
 .فال ي همن كم : الشيخ 
 .اهلل أكرب ، حياكم اهلل يا شيخ : السائل 
 .نعم : الشيخ 

 : السؤال الثامن
 :على كالمه اآليت  –حفظكم اهلل  –مارّد فضيلتكم 

دعوه عند الشيخ ابن العثيمني طيب أاآلن لنري من هو الكاذب اآلن ، » 
اكم إىل الكتاب والسنة ، أو يأىب انتهت املشكلة ، فإذا أىب ثبت أنه ال يرضى التح

التحاكم إىل الكتاب والسنة ، وثبت أنه يكذب ، هذا الشيخ ابن العثيمني اآلن 
 : حي ، وال أتصور أنه بعد سنتني ثالث أطال اهلل يف عمره لو تويف يقول 

 .« دعاين إليه وهو مريض 
 : لجـوابا

 إن شاء اهلل ؛ ك يا عدنان لربيع ورميه بالكذب ، ال يضر ربيعاً حإن جر 
أن طعن الكذابني ، وأهل : ألنه معلوم مقرر عند أهل السنة واجلماعة وغريهم  

البدع ، فيمن عرفوا بالصدق واألمانة ال يضرهم أبداً ، فألف عدنان من أمثالك من 
أهل الكذب والتحريف والتلبيس ال يزيد ربيعًا إن شاء اهلل عند العقالء إال ثقًة 

ربيعاً ال يكره شيئاً أكثر من الكذب وال ي بغض أكثر من الكذابني، وطمئنينًة ؛ ألن 
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وهو حيارب الكذب ويريب أبناءه وإخوانه وتالميذه على الصدق بكل صراحة ، 
 .وهذا شيء معروٌف عنه 

 وأما تلفيقاتك لتبني منها أن ربيعًا يكذب ، فهذا من تلفيق األفاكني ، 
ني عن منهج السلف ، الذي حتاربه يا عدنان بشىت برأ اهلل منه عباده املؤمنني املناضل

نه إن شاء اهلل رفع راية السنة يف مواجهة ألالطرق امللتوية ، فأنت ما حتارب ربيعاً إال 
أهل الباطل ، فأنت حتاربه من هذا املنطلق وال يستبعد من أمثالك أن يرموا ربيعاً 

كهانة وما ضر ذلك بالكذب ، فلك أسالف رموا األنبياء بالكذب والسحر وال
أولئك ، ورموا أئمة اإلسالم واملصلحني مبثل هذه االهتامات ، ولكن ذلك ال 

نا ، وال يزيدك ري ضرنا دعواك أننا نكذب إن شاء اهلل ، اليضيهم ، فأنت ال ري يض
وعند املؤمنني إال سقوطاً ، فإىل اهلاوية يا عدنان إن شاء  –تبارك تعاىل  –عند اهلل 

أقول هاوية النار ، ولكن اهلاوية يف الدنيا إال أن تتوب، فإنك هويت اهلل تعاىل ال 
وسقطت بـهذه املقاومة وعرف الناس أنك كذاب ملبس ، ألست الذي تدعي أنك 

هذه  » :  نفسه فقالأكثر الناس دراسًة على الشيخني ، وقد كذبك الشيخ األلباين 
لوائلي الذي يعترب أول أو ، وكذبك سليم اهلاليل ، وكذبك خري الدين ا« مبالغة 

إنه ال يعرفك وال يعرف هذا عنك ،  : من أوائل طالب الشيخ األلباين ، فقال 
كذبك تالميذ الشيخ ابن باز جلساؤه واملوظفون معه ، وتبني هنا افرتاؤك على 

 .السائل وجمازفاتك ، كما وضحنا ذلك آنفاً 
 " احنرافاته  عدنان عرعور وبعض" واألخ عبد القادر جنيد يف كتابه 

 –حفظه اهلل  –وقد سألت الشيخ عبد العزيز الراجحي » : قال  [ 1  ]يف ص 
مالزمًة طويلة ، ومن  –رمحه اهلل  –وهو ممن الزموا دروس الشيخ عبد العزيز بن باز 

ما أذكر أنه قرأ على : " أكثر طالبه أخذاً عنه ، عن األستاذ عدنان عرعور ، فقال 
، وقال عن كالمه هذا ليس بصحيح يريد " ن ح ضوره قلياًل الشيخ ابن باز ، وكا

دعواه أنه أكثر الناس أخذًا ودراسة عن الشيخ ابن باز ، وقرأت هذا الكالم على 
 –الشيخ عبد العزيز الناصر يف مكتبه بدار اإلفتاء بالطائف، وهو ممن الزم الشيخ 

فتاء وبدأت هذه املالزمة من بدار اال ةطويالً يف دروسه يف بيته ويف مكتب –رمحه اهلل 
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سنة ، ومما قرأه  سنيبساعات أي حنو تسع ومخهـ  إىل قبيل وفاة الشيخ  7  عام 
مع شرحه للنووي ثالث مرات ، فقال " صحيح مسلم " على الشيخ ابن باز كتاب 
ليس بصحيح ، حضر عند الشيخ قلياًل ، أما كونه : " يل يف حق هذا الكالم  

، وقرأت هذا الكالم على " قرأ كتابًا والزمه فال أحفظه على الشيخ ، و  جلس
: " كتبة بدار اإلفتاء بالطائف ، فكتب يل مبن سعد الشويعر يف  حممد الشيخ

كنت عند الشيخ من مثان عشر سنة ، مالزمًا له وما رأيت هذا الشخص ولو رأيته 
رمحه اهلل  –ن باز اآلن ما عرفته ، وعملي مع مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل ب

هـ ومل أره ، وقد يكون درس على الشيخ  41 بدأ من مطلع شهر شعبان سنة  –
اهـ ، وقرأته أيضًا عرب اهلاتف على الشيخ سعد بن " قبل أن ألتحق بالعمل عنده 

 " .هذا الكالم غري صحيح : " عبد اهلل احلمني ، فقال يل 
سموات واألرض أنه مجعين لقاء أما أنا فأقسم باهلل العلي العظيم ، فاطر ال

إنه درس : باألستاذ عدنان عرعور يف منـزل أحد األخوان وبتنا عنده سويًا فقال يل 
استفاد منه قاعدة واحدة كما استفادها من  اً على الشيخ ابن باز تسع سنني وال يوم

، وكان الشيخ األلباين ، ومن يومها وأنا كلما قابلته أو مسعت عنه ذكرهتا وكأهنا للتو 
 . هـ 4 4 هـ أو    4 ذلك يف العام املوافق 

فقد أرسلت إليه هذا  –رمحه اهلل تعاىل  –أما بالنسبة للشيخ العالمة األلباين 
الكالم عن طريق أحد طالبه ، وعرب الفكس ، فكتب عليها الشيخ خبط يده 

سن ، وقرأت هذا الكالم على الشيخ علي بن ح" فيها مبالغة " وبالقلم الرصاص 
يف األردن حنو عشرين سنة  له إن الشيخ األلباين: عبد احلميد عرب اهلاتف فقال يل 

 .انتهى « ومل حيضر إليه عدنان عرعور إال حنو ثالث مرات ، وذلك فيما يذكر 
فهذا االدعاء العظيم الذي يدعيه عدنان ، بالنسبة لدراسته على الشيخني ،  

هادات هؤالء يف تكذيبهم له ، ولكنه كل العقالء يعرفون أنه كذب ، ومسعتم ش
يسلك مسالك الصوفية الباطنية يف التأويالت ، فكل باطل من أباطيله له تأويل 
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فيخرج يف زعمه بـهذه التأويالت من املآزق اخلطرية اليت يقع فيها ، ولكن عند من 
 هيفيدخيرج ؟ عند أمثاله من امللبسني واملراوغني ، وأما عند العقالء واملنصفني فال 

 .ذلك عندهم شيئاً 
أما ما يتعلق باملطالبة باحملاكمة عند ابن عثيمني ، فقد طلب هذا منه وأرجف 
عليه إرجافًا شديداً وتظاهر بأنه مظلوم وأنه ظلمه ربيع وو إىل آخره ، فاتصل علي 
ابن العثيمني يعرض علي احملاكمة ، فأقنعته بأن هذه األمور ال حياكم فيها ، فإن 

وفعل وفعل وفعل، مث هل  بدعيةع عن أهل البدع ووضع قواعد فاسدة هذا داف
ال : عندك استعداد أن تدرس كل ما دار بيين وبني عدنان يف الكتب واألشرطة قال 

إذًا أواًل يعين تعرف أنت أن أمثال هذا الرجل ال : ، ما عندي استعداد ، قلت 
اجلاين على منهج السلف حياكم وال يستجاب لدعواه هذه ؛ ألنه هو املبطل وهو 

وهو كذا وكذا وكذا ، فأرى أنك تنصحه بأن يتوب إىل اهلل ويرجع ، فاقتنع بـهذا 
 .(1)ابن العثيمني ، وهو حي اآلن اسألوه

أنا مل نرض  بالتحاكم إىل اهلل ، فهذا باطل ، وأبرأ إىل اهلل من هذا، : أما قوله 
اٍع له ولغريه إىل االحتكام إىل وأعوذ باهلل من ذلك ، وأنا واهلل داع بصدق ، د

الكتاب والسنة ، فهل هو حيتكم إىل الكتاب والسنة ، هل حك م كتاب اهلل وسنة 
مواقفه من سيد قطب ، هل أنصف ربيعاً اهلل يف الرسول يف قواعده ، هل حّكم 

 هو خمالف ألحكام اهلل  –عز وجل  –فيما يقوله فيه منطلقًا من أحكام اهلل 
ال يرضى الرجوع إليها وهذا أمر واضح ، هذه كتبه موجودة ، وهذه و  –عز وجل  –

إىل اهلل منه ، فلوا أين ظلمته ودعاين إىل  ءنا به ، حنن برأتهيبأشرطته موجودة ، وما 
له جمال أن يكون  التحاكم ، وأبيت وأين افرتيت عليه كما يقول وأبيت ، كان ممكن

                                                           
، يف أشرطة مسموعة بعنوان  -رمحه اهلل  – هذا يف حياة الشيخ ابن عثيمنيصدر ردي  ( )

 " .دفع بغي عدنان على علماء السنة واإلميان " 
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 هو الذي أشاع االفرتاء ، د باالفرتاء ،، لكن هو الذي بدأ بالظلم ، هو الذي انفر 
، مث ننظر فيه هل هو أخرجهمن كتيب ومن أشرطيت  أْخرِْجه   هذا الذي تنسبه إيلّ 

، ودعاوى هذا  يبهتناعلينا و  وريستحق هذا الكالم ، وإال هو زور وبـهتان ، كما ي ز 
تكلموا ها ، وأباطيله كثرية ، وقد كتب الناس و ؤ الرجل كثرية جدًا يصعب استقصا

عليه الصالة والسالم  –على احنرافاته ، ومل يرجع إىل كتاب اهلل وإىل سنة رسول اهلل 
، هؤالء ناقشوه من منطلق سلفي وعلى ضوء الكتاب والسنة، فلو كان صادقاً  -

أواًل العلماء الذين مل ينطلقوا إال من منهج سلفي وهم  ميف دعواه إىل التحاكم حلك
 –عليه الصالة والسالم  –ا كتاب اهلل وسنة الرسول الكرمي على الصواب ومل خيالفو 

لرجع عن أخطائه واحنرافاته اليت ناقشوه فيها ، و كل هؤالء الذين انتقدوه ،   موحلكّ 
ولكن رأيتم أنه من بني له احلق يسبه ويشتمه ويتهمه بـهذه االهتامات والتجهيل 

 .أنه راض حبكم اهلل وإىل آخره ، كيف ي صّدق هذا يف دعواه إىل التحاكم و 
   

 .أحسن اهلل إليكم 

 : السؤال التاسع
 :-سدد اهلل خطاكم على اخلري واهلدى-ما تعليقكم أيضاً على كالمه اآليت 

عندي جواب على أن تقول يل أنت قلت كذا أو كذا ، وأما هؤالء » : قال 
، ممن يف بعضهم يؤسفين أن أقول لك ، كتبت هلم رسالة ، بعض هؤالء الشيوخ 

أرسل يل األخطاء فما أرسلها ومنهم العبيالن : صرح أن عندي أخطاء ، فقلت له 
، وأنا متعجب جدًا ، قلت ألخينا ، كتبت له رسالة ، قلت مسعتك يف الشريط 
تقول عدنان عنده أخطاء ، اكتب يل األخطاء فما كتبها ، فال أدري ملاذا مل 

من منطقة معينة مشهورون معروفون بالكرب  يكتبها ألنه ما وجدها أو ِكرباً ، يف ناس
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عدنان أو : فما كتب ، ليش ما يكتب ، هذا من الظلم أن تقف على املنرب وتقول 
 .« زيد عنده أخطاء ، فجاءك زيد فقال أعطين أخطائي أصححها 

 : الجـواب
له  هذا الكالم أنه طلب من الشيخ العبيالن أن يكتب يف عدنان يدعي

القوم الذين كتبوا لك ، وبينوا أخطاءك يف  : ، ونقول لعدنان ه فلم يستجب ءأخطا
كتب، وتكلموا يف حماضرات سجلت يف أشرطة ، وبينوا أخطاءك ، هل استفدت 
من هذه املالحظات ومن بيان األخطاء اليت ذكرت يف ردودهم عليك ، أو األمر 

محار وهذا بالعكس مل تستفد ، وأهنتهم وذهبت توزع هلم االهتامات باجلهل وهذا 
جاهل وهذا كذا ، واآلن أنت تشتم العبيالن وتتهمه بالكرب ، ومل تقتصر على ذلك 
بل وسعت دائرة االهتامات إىل قومه وعشريته ، فهل هذا شكر منك حلسن اجلوار 
 فتقدم هلم هذه اهلدية شكرًا هلم على حسن جوارهم لك ، 

 .  -ال حول وال قوة إال باهلل  -
كتب لك كتابًا وبني فيه فلو  تستفد من املالحظات  على كل حال أنت مل

احنرافاتك لسببته وشتمته ، كما شتمت من هو أكرب منه من علماء هذه األمة ، 
ك وكفاه أن يكتب لك ما كتبه غريه وما قاله غريه؛ شر  فاحلمد هلل الذي محاه من 

ن ألن هذا من فروض الكفايات ال من فروض األعيان ، ولو كتب لك اآلن م
جديد عند مساع كالمك هذا ، كتب لك أخطاءك وقدمها لك ، هل أنت مستعد 

 .للرجوع إىل احلق ؟ ما أظن هذا وما أبعده 
   

 .أحسن اهلل إليكم 

 : السؤال العاشر
 : -أثابكم اهلل  -بصوته ما رأي فضيلتكم يف قول عدنان اآليت 
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هو ملنصرم ، هل يف هذا الشهر ا: هنا سؤال أتى من أحد الشباب يقول » 
صحيح أن الشيخ عدنان قد التقى بالشيخ حممد الصاحل بن عثيمني حفظه اهلل 

 .وأطال يف عمره ، وكانت هنالك تزكية لك ، فهل هذا صحيح يا شيخ ؟ 
التمثيل  من ما بالك تسأل عن التأصيل ، مث أنت دخلت يف التمثيل ، هذا

لشيوخ الذين تكلموا يف الشريط سواء فيه تزكية أو غري تزكية ، يعين هو يلزم ا
بعضهم معظمهم حيتاجون تزكية مين ، يعين هم حيتاجون تزكية ، ما نعرفهم يف 
الدعوة السلفية، أنت تعرف واحد امسه ع بيد اهلل يف الدعوة وطاف عندكم ودعا إىل 
الدعوة السلفية ، أنت بتعرف واحد امسه كذا وكذا وكذا ، طاف يف هذه البالد 

حيتاجون يقدموا ، هاذو ال يف بعض وة السلفية قبل عشرين سنة وعرف بالدع
 .« ها مش العكس عليأوراقهم حىت حنن نصادقهم 

 : الجـواب
 :بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، أما بعد 

فهذا الكالم يكفي العاقل مساعه واحلكم على قائله ، مث هؤالء العلماء الذين 
، هم أفضل منه وال نسبة بينه وبني أي واحد منهم،  ينتقصهم ، وحيط من قدرهم

ال يف الصدق وال يف العلم والفضل ، وال أيضاً يف غري ذلك من األخالق والصفات 
، فهل يقول مسلم عاقل  -تبارك وتعاىل  –ة إىل اهلل اهي من مقومات الدع يتال

، فلهذا يقابلهم  مثل هذا الكالم يف أناس انتقدوه حبق ، الرجل ال يريد نقدًا أبداً 
بـهذه األساليب ، لو أهنم أخطاءوا عليك وناقشتهم مناقشة علميًة يف زعمك هلان 

أن يبلغ بك التطاول والتعايل إىل هذه الدرجة ، و األمر ولو كنت على باطل ، وأما 
وأنه ما يعرفون ، وأنك أنت املعروف ألنك تطوف يف الدنيا ، وفالن هل تعرفونه ، 

معروفون عند الناس بالفضل والعلم واملنـزلة ، اليت تليق بالدعاة ومحلة احلق أن هؤالء 
الت األحزاب اأهل البدع واألحزاب وخنعلى العلم الشرعي ، وهل تطوافك هذا 
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يرفعك عند اهلل وعند الناس ، ولو كان أحدهم ال يعرف ، إن شاء اهلل أنه صدق 
، فلو مل يعلموا وهم (( لخفي إن اهلل يحب العبد التقي ا )):  عليه قول النيب 

لكانوا أعلى منـزلًة عند اهلل منك ؛ ألن هؤالء ما عرفوا إال  –إن شاء اهلل  –أتقياء 
اتصال بالعامل ، فهو يف بيته تأتيه  –وهلل احلمد  –باملنهج السلفي ولكثري منهم 

األسئلة ويلقي احملاضرات مثل الشيخ عبيد الذي نصصت عليه ، يلقي احملاضرات 
طيب مشهور بالعلم صيت يف العديد من دول أوروبا ، ولعله يف أمريكا وله 

 األقطار وطاف هنا وهناك فإنه ال قدرجاب والفضل ، خبالف عدنان ولو جال و 
له عند أهل احلق ، وقد يكون ليس له منـزلة حىت عند أهل البدع الذين تربطهم به 

الشيخ ابن باز ما  ، هذا التطواف فما يغين عنك -تبارك وتعاىل–روابط يعلمها اهلل 
وانتشر صيتهم يف الدنيا ، فهل ، ابن تيمية ما طوف ، األلباين ما طوف ، طوف 

تجارى الَكَلب يأنت أفضل منهم ألنك تطوف ، وتتجارى بك األهواء كما 
عند اهلل أو عند العقالء  هذا ، هل ينفعك أمثالك  بصاحبه كما وصف الرسول

تقول مثل هذا الكالم ، وتربأ بنفسك عنه ، ولكن مع األسف  ، ليتك يا عدنان ما
 .ال حياة ملن تنادي

   

 .جزاكم اهلل خريا 

 : السؤال الحادي عشر
 :على كالمه اآليت  -بارك اهلل فيكم  -كذلك ما تعليقكم 

اإلمام : ملاذا يالم سيد قطب وال يالم اإلمام أمحد قبل هذه كلمة قلت » 
ال : وأنا يريدون أن يعرفونين باإلمام أمحد ،قلت  ،و، و، ن وأمحد من أئمة الدي

يالم أي إمام يف كل خطأ ، هو نفسه على رأسهم ، ما يالم ليه ؛ ألن اللوم يعين 
فكيف يالم سيد وال : أنه عن غري علم أو عن غري إخالص ، مث على أسلويب قلت 
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إن اهلل يقول : ثل قالوا محد فكيف ، فأخذوا هذا وجعلوه من قويل ، ماإلمام أيالم 
قل ال تسئلون عما أجرمنا  : عن األنبياء أهنم جمرمون 

(1 ) ». 

 : لجـوابا
هذا كالم باطل جرى فيه عدنان على عادته من ختليص نفسه من الورطات، 

الكالم يف  يكوا إلبه ، فالذين نسءوتوجيه اللوم واالهتامات إىل من يبني أخطا
ك بنصه مل يزيدوا فيه ومل ينقصوا ، ومل ينسبوا إىل عدنان اإلمام أمحد ، أخذوا كالم

شيئًا مل يقله ، فهذه االهتامات اليت يوجهها هلم اهتامات باطلة ، قائمة على الظلم 
ه أبداً ئوقائمة على هذا املنهج الفاسد الذي يسري عليه عدنان ، فهو ال يعرتف خبط

 ئهى الفطرة يف االعرتاف بأخطا، ال يعرتف على طريقة علماء السنة ، ال جيري عل
إن حصل بأندر من النادر اعرتاف باألخطاء اخلفيفة ، أما األخطاء الغليظة فال 

 .يرجع عنها ، بل يصب اللوم والتشويه والطعون إىل من ي بني خطأه 
وإليكم نص كالمه الذي قاله يف هذا الشريط ومل يسبق منه ثناء على اإلمام 

خاصة من الثناء  بصفةه ، ومل يقل كلمًة يف اإلمام أمحد أمحد على النحو الذي قال
وا كالمه اآلن لرتوا أنه هو الظامل الذي يفرتي على الناس عالذي يدعيه ، فامس

ويقوهلم مامل يقولوا ، ويشّبه أقواهلم بأقوال الكفار يف األنبياء ، فريفع من مكانة 
 .نفسه وحيط من اآلخرين ، بـهذا األسلوب السيئ 

ربيع الثاين  1 ]املؤرخ بـ " أنواع اخلالف " وا كالمه اآلن من شريط وامسع
 :من أعوام اهلجرة [  8 4 
إنكار ، ال لوم على أحد ال  ال لوم هناك: القاعدة األخرية يف هذا اخلالف » 

ال لوم يعين معناه ما يف سوء خلق وسوء أدب ، مهما كانت : اجملتهدين ، أقول 

                                                           
 .  5 : سبأ (  )
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نت الفتوى ملاذا ؟ ألنك أقريت أن هذا عامل وعامل معترب ، الفتوى ؟ نعم ، مهما كا
 .وعامل معترب …… أقريت أنه عامل 

يف املسجد ،   نجيوز التخطئة وحيرم الطعن ، ولو كا: السابعة واألخرية  القاعدة
مادام شعار هذه احملاضرة حماضرة تربوية عن كل يوم يومني ثالث يكتبون قاعدة من 

 ، هذه هي الرتبية فإذا اختلف (1)ن عليهاذه القواعد ويتدربو ه
أو كتب كل فإذا اختلف الناس يف املسجد طبعًا أنا أعرف مسجد كم ما خيتلف، 

يف فتاوى ولو كانت فإذا اختلفوا يشري إىل القاعدة خالص يكفي هذا طيب 
؟  عظيمة طيب ، هل هناك أعظم من فتوى التكفري يوجد أعظم من فتوى التكفري

تارك الصالة ملاذ ؟ ؛ ألن لذلك ال نلوم اإلمام أمحد يف تكفريه ال يوجد ومع 
–منهم على مذهب أمحد كفار ، فلماذا ي الم سيد قطب % 11املسلمني صار 

منه بعض العبارات العامة ونقول هذا يكفر اجملتمعات مع  تإذا صدر  -رمحه اهلل
اإلمام أمحد وقد ، وال أريد اخلوض يف هذا املوضوع ، كمثال ، وال يالم  لالتفصي
على الشعوب كلها بالكفر ، وبالتايل فإن مصر وسوريا والشام وباكستان   َحَكمَ 

كلهم شعوب غري مسلمة ، وصارت اجملتمعات جمتمعات دار حرب كلهم كفار إال 
يف بعض البلدان ، % 1 ،1 املصلني ، كم نسبة املصلني يف أوطاننا واهلل ما يزيد 

ارب فيها اهلل ورسوله خاصة يف بعض املدن الكبرية جهاراً هناراً ، ال لوم ، ال  اليت حي 
الصني  نسبة املصلني فيها ؟ مليون  كم  من ا ملسلمني يعين% 81حظوا كم كفر 

وبقية  511 ترياناأظن يف  إخواننا يا نسبة املصلني يف ألبانيا% 4أو %  أظن إما 
أظن واحد يف العشرة  ثالثة آالف من كل بلد ، يعين نييعين ألف ألف 511املدن 

التخطئة وحيرم  وزجي: إذا هذا جمتمع كافر كله ، ومع ذلك نقول …… آالف 
من  شيءالطعن ، صار أنا عندي مثال حساس بس ال أريد اخلي احملاضرة ماشية ب

 .« اهلدوء والنظام ، مهما كانت فتوى العامل تقول له أخطأت 

                                                           
 .أتريب الشباب على قواعدك الباطلة ، إن هذا هلو السعي يف األرض بالفنت والفساد (  )
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د قطب بإمام أهل السنة رن فيه سيقإن سياق هذا الكالم الذي ي: أقول 
 :مقارنة باطلة ؛ ألن سيد قطب  –رمحه اهلل تبارك وتعاىل–واجلماعة اإلمام أمحد 

 قررمن أهل البدع والضالالت الكربى وليس من أهل السنة ، وهو قد : أواًل 
ه عاملًا ، وأن تكون بحاأن من شروط اخلالف املعترب أن يكون ص: يف قواعده 

يكون من أهل البدع ، وسيد قطب ليس بعامل وأصوله  أصوله صحيحة ، وأن ال
حياته إىل أن مات ، يف عقائده ويف  ءفاسدة ، وهو ليس من أهل السنة أبداً من بد

ا اجلاهل الضال ، بإمام  منهجه ويف تصرفاته ويف إىل أخره ، فهل يليق أن يقرن هذ
 ! .أئمة السنة ؟

باإلمام أمحد ، واملهول عليه ، هذا  سياقة هذا الكالم على النحو املندد: ثانيًا 
 .هذا اإلمام  ةال يصدر من إنسان يعرف مكان

قواعد اإلنصاف أو قواعد " هو قال يف شريط آخر وهو كما أعتقد : ثالثًا 
 –إنه هذا للمرة املائة يذكر اإلمام أمحد يعين يسوقه يف هذه السياقات " معرفة احلق 
ء قصد ذلك عدنان أو مل يقصد هذا السياق قدره سوامن اليت حتط  –واهلل أعلم 

الذي ساق فيه حكم أمحد على تارك الصالة أنه كافر ساقه سياقًا ظاملًا يف غاية 
هل هناك أعظم » : الظلم ، ويربز اإلمام أمحد يف أخس الصور ؛ ألنه هول وقال 

، هذا هتويل على أمحد وإرجاف عليه « من التكفري هل هناك أعظم من التكفري 
األنظار عن التكفري القائم على وجه األرض من سيد قطب  فويل عليه لصر وهت

ومن أتباعه ، وحتويل أنظار الناس إىل اإلمام أمحد بأنه أكرب مكفر ملاذا ؟ ؛ ألنه 
، كلها ، هذا ، إرجاف على  اجملتمعات، ومرة قال % 81باملائة ومرة % 11يكفر 

صة وهو يعتذر مبثل ما مسعتموه من اإلمام أمحد ، ال يقبل من عدنان أي عذر خا
التمويه والتلبيس ، هذا الكالم جيب أن يبكي منه عدنان ، وأن ي علن خطأه، 

أن أمحد يكفر اجملتمعات كلها : واحنرافه وجنايته على اإلمام أمحد ، أنت تقول 
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ويعترب بلدان املسلمني دار كفر ، مصر باكستان البلد الفالين ، البلد الفالين،كلها 
 !تارك الصالة ؟تكفري ار حرب عندك ، هذا قول اإلمام أمحد يف د
أمحد حكم على أفراد خيلون ويهدمون ركنًا من أركان اإلسالم العظيمة ، كأفراد  

،  يةفقط، تركت سيد قطب وهونت من تكفريه الصريح للمجتمعات اإلسالم
التكفري اليت  وحولت جرميته إىل هذا اإلمام العظيم الذي حيارب التكفري ، جرمية

سيد قطب ويشحن بـها كتبه ، حولتها إىل اإلمام أمحد ، سيد قطب هو  يتعمدها
عبارات عامة ، عنده نصوص واضحة   هالذي يكفر اجملتمعات ، وليس عند

" كالشمس يف تكفري اجملتمعات اإلسالمية شعوبًا وحكامًا ، وقد شحن كتبه بـهذا 
، هذا فرق كبري جداً جداً جداً ، ال " الطريق معامل يف "  و" العدالة " و " الظالل 

جيوز املقارنة بني إمام حيارب التكفري ، وحيارب اخلوارج ، وحيارب البدع ، وي كفر 
تارك الصالة  مشاركًا لغريه من أئمة اإلسالم من الصحابة وغريهم ، ختصه من بني 

الة ، وتركز على العلماء السابقني والالحقني واملوجودين الذين يكفرون تارك الص
نك يف هذا إاإلمام أمحد ملاذا ؟ ملاذا ؟ ، ما السر يف الرتكيز على اإلمام أمحد ، مث 

 –أعلم واهلل  –السياق ، أعطيت سيد قطب منـزلة عظيمة اليستحقها ، وجتعل 
ضالالته كلها من اخلالفات املعتربة ، من اخلالف املعترب جتعل طعنه يف الصحابة 

هنا أخطاء ، وما تقول إووحدة الوجود ووإىل آخره ، وكثريًا ما تقول والقول باحللول 
إهنا بدع وضالالت وكفريات إال إذا ض ويقت تقوهلا كذباً وختلصاً ، أما الذي تدندن 
حوله فإنه ما عنده إال أخطاء، وأحياناً ترجع عن األخطاء وتقول أنه عاد إىل منهج 

فعل وتفعل وتفعل إجالاًل لسيد قطب السلف ، وتفرتي ذلك وتتكلفه وتتصنعه وت
، وتعظيمًا له وتنويهًا بشأنه بدل أن تذكر فضائل اإلمام أمحد ومنـزلته وتشيد بـها 
وتدعو الشباب إىل أن جيعلوا منه أسوة ، وقدوة حسنة ، تأيت مبثل هذه األشياء يف 

مسلم  سياق التكفري والتضليل ، هذه واهلل جناية على اإلمام أمحد ، وما يسمعها
صادق إال ويقشعر جلده ويستنكر هذا الكالم ويستقبحه ويستقذره إال من مرض 
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قلبه من أمثالك فإنه قد يهون عليه هذا التشويه لإلمام أمحد ، ولكن ويضره أن 
 .ميس سيد قطب من قريب أو بعيد 

وأخريًا ؛ ورد يف عبارة عدنان كالم يتهرب به من مسؤوليته يف هتويله على 
فكيف يالم سيد وال يالم أمحد فكيف : مث على أسلويب قلت » : د قوله اإلمام أمح

 ، فأخذوا هذا وجعلوه من قويل ، مثل قالوا إن اهلل يقول عن األنبياء 
قل ال تسئلون عما أجرمنا  : أهنم جمرمون 

(1 ) ». 
ماهو أسلوبك الذي متيزت به عن علماء األمة وطالب العلم ، وهل جيوز لك 

مزيني ر وب الغريب ، أسلوب إيش ؟ أسلوب احلداثيني هذا ؟ ، أسلوب الهذا األسل
من الفرق الضالة ، أي أسلوب هذا ؟ ملاذا ما تتكلم بالكالم الواضح البني ، أجتعل 
من أسلوبك هذا امللتوي مربراً لك بأن تقول الباطل مث تبحث لك من خمارج وتقول 

 .أسلويب 
   

 .جزاكم اهلل خريا 

 : ثاني عشر  السؤال ال
 :أيضاً فما تعليقكم يا شيخنا وأظهر بكم احلق على كالمه وعذره اآليت 

 ال أعلم أحدًا تكلم يف املنهج ، : مل أقل هذا يا أخي وإمنا قلت » 
ما قلت عامل وال سلفي وال غريه ، ال أعلم أحدًا تكلم يف املنهج عفوًا يف قضايا 

ما هذه العبارة أفأنا ما زلت عليه ، و  املنهج مثل سيد ، أما املعىن الذي قصدته
فأعلنت تراجعي عنها ألنه َفِهَم الناس خطًأ ، يعين االغتياالت واالنقالبات 

 .« واملظاهرات 
                                                           

 .  5 : سبأ (  )
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 : الجـواب
 :بسم اهلل ، اجلواب على هذا من وجوه 

 .ه بأمانة مقل نص كالنأنه مل ي: األول 
هج ، كالم باطل ، فإن نص  بيانه عن املنهج وتفسريه ملا يقصده باملن: ثانيًا 

كالمه الذي قاله سابقًا يدل أنه ما يريد باملنهج االغتياالت وما شاكلها ، بل يزيد 
 .ما هو أوسع من ذلك 

الذي يلح عليه ويركز عليه ؛ فيه حث " ملاذا أعدموين " إن كتاب : وثالثًا 
هلذا الكتاب  على قضايا االغتياالت والتفجري والتخريب وصنع املتفجرات ، فتزكيته

سابقًا والحقًا دليل على عدم صدق عدنان وعلى عدم نصحه لإلسالم واملسلمني 
، ويف كالمه الذي أخذ عليه سابقًا ونوقش فيه نسب قضايا املنهج إىل كتب لسيد 
قطب مل تعاجل قضايا املنهج على غرار ما يقوله عدنان من تفجري وما  شاكل ذلك 

املقومات " وال يف " اخلصائص " وال يف " املعامل " يف  وال" الظالل " ، فال ذكر يف 
 :ال ذكر حسب إطالعي هلذه األشياء اليت يعتذر بـها عدنان فيؤخذ عليه " 

 .حتريفه للنص الذي قاله : أواًل 
يف اعتذاره البارد بقوله إمنا قصدت قضايا املنهاج أي التخريب : وثانيًا 

صد هذا ال من قريب وال من بعيد ، وإمنا واالغتياالت وما شاكل ذلك وهو مل يق
 -عليه الصالة والسالم–قصد قضايا أساسية يف الدين ، ويف سرية الرسول الكرمي 

سيد قطب يف تفوقه الذي ال  به وما شاكل ذلك مما سيوضحه كالمه الذي مدح
 .ي لحق فيه يف قضايا املنهاج 

 :امسعوا كالمه الذي قاله يف املنهج وأخذ عليه 
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 عاجل القضايا املنهجية" واقعنا املعاصر " طيب كتاب  »: يف أحد أشرطته قال 
 . –رمحه اهلل  –وسيد قطب 

 .؟ " خصائص التصور اإلسالمي "  :قال أحد احلضور وكتاب 
 .خصائص ؟ :  عدنان

 . أو ما أشبهه خصائص التصور اإلسالمي: أحد احلضور 
 لتصور اإلسالميخصائص ا"  عظيم  جداً أحسنت هذا كتاب : عدنان 

 عاجل قضايا منهجية رائعة ،  هبوننصح  كتاب عظيم جداً   ،"  ومقوماته
 عاجل قضايا منهجية ، هو" معامل يف الطريق " عاجل قضايا منهجية ، " الظالل " 

 –ممن كتب يف هذا العصر يف  قضيا املنهاج ، ومعظم ما كتبه كان مصيباً فيه  يعين 
  . -رمحه اهلل 

 " .ملاذا أعدموين " له يف املنهاج ، كتاب وأحلى كتاب 
 " .ملاذا أعدموين " أضرب مثااًل ألحلى كتاب له يف املنهاج كتاب 

رجل مظلوم جعله اهلل شهيداً من شهداء اإلسالم ، أال وهو سيد لأضرب مثااًل 
إن استشهدت بكالم سيد قطب عند بعض الناس ،  يويليا و  –رمحه اهلل  –قطب 

 له ماله وعليه ما عليه ، فإنه تكلم يف قضايا املنهاج   ؟ الرجل َمهلِ 
في قضايا المنهاج مثل ما تكلم  تكلم على وجه األرضتكلم ال أعلم أحدًا 

وضع النقاط على احلروف ، ووصف الوضع ف،  -رمحه اهلل  –سيد قطب  ـهاب
يف املسلمة املكي ، ووصف الوضع املدين ، ووصف الرتبية ، ووصف اجلماعات 
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" ملاذا أعدموين " و " معامل يف الطريق " لل ، ومن أعظم كتبه حكتبه ، و   بعض
 .« ، وما تكلم فيها (1)وتصوره عن اجملتمعات اإلسالمية

هذا ما قاله أيها العاقل املسلم املنصف ، فهل ترى فيه ظاًل من : اجلواب 
مه صدق عدنان ، أال ترى أنه برت ما قاله وتالعب فيه وغري مقصده وفسر كال

ضد ما يدعيه لسيد " ملاذا أعدموين " خذ عليه مبا ال يدل عليه ، بل يف أالذي 
قطب وهلذا الكتاب ، فإنه كما أسلفنا فيه تربية على االغتياالت وعلى صنع 

ملاذا " املتفجرات وعلى تدمري املنشاءات ، فهذا هو املنهج الذي متدحه متدح 
كيف متدحه   –ما شاء اهلل  –ما قرأته  ملا فيه من هذه الطوام ، ستقول" أعدموين 

اطلعت عليه،  ! لى كتاب ، وأنت ما اطلعت عليهحومتدحه ومتدحه ، وتقول هو أ
ماكرة ،  ةنأخذ بكالمك ، وعرفت ما فيه من شرور وحتيل الشباب عليه بطريق

القضايا اليت حتدث عنها يف كالمك الذي انتقدت فيه ال تريد ما تزعمه اآلن من 
نهج اجلديدة اليت زعمتها من إنكار التفجري واالغتياالت وما شاكل ذلك قضايا امل

، سيد قطب مل يتكلم يف هذه األشياء ، إمنا تكلم على اإلخوان املسلمني أو 
تياالت وهذه غواإلوالتدمري اجلماعات اإلسالمية من ناحيٍة سياسية ، أما التخريب 

إال توجيه شبابه إليها " دموين ملاذا أع" احلاجات ، فما كان موقف سيد قطب يف 
" الظالل " ليس فيه هذه القضايا اليت تقوهلا ، " املعامل " وليس فيها أي زجر ، مث 

ليس فيه هذه القضايا اليت " اخلصائص " ليست فيه هذه القضايا اليت تقوهلا ، 
تقوهلا ، وأنت تقول أنه بني العهد املكي وما أوسعه والعهد املدين ، والقضايا 

                                                           
يف سيد قطب وكتبه الذي مث بعد هذا اإلطراء  .يقصد تكفريه للمجتمعات اإلسالمية (  )

ال يصدر إال ممن قرأ كتب سيد قطب قراءة مستوعبة ، يقول يف بعض أشرطته اليت 
مل أقرأ كتب سيد إال قلياًل قليل من الظالل ، " : " الرباءة " سجلت يف فرنسا بعنوان 

 . أو حنو هذا الكالم فماذا يقال يف هذا الرجل " ست أو عشر صفحات من العدالة 
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لرتبوية ، والقضايا كذا وكذا ، فأنت ما كنت قصدت إال مدح سيد قطب والغلو ا

نه يتفوق على العلماء يف بيان املنهج اإلسالمي عموماً ، وقولك أ الناس فيه وإشعار
أنت ما قلت عامل ، أنت رفعته فوق مرتبة العلماء ، كلمة عامل بالنسبة للهاالت 

شيء، فإذا كان هو بني قضايا بهي اليت نسجتها حول سيد قطب تتضاءل ما 
 .!!!املنهج لدرجة مل يلحقه فيها أحد ، فهذا فوق العلماء ، فوق العلماء 

وعلى كل حال أنا أرجو القارئ أن يتأمل عذره البارد الكاذب ، ويتأمل كالمه 
الذي غال فيه يف سيد قطب ويف كتبه ويف منهجه ، وهو واهلل ما بني إال شر املناهج 

 كتبه ، فكتبه ال خري فيها ، ومل ي بني فيها منهجًا صحيحاً، وأفسد منهج وأضلها يف
ال إله إال اهلل ، وكّفر األمة ظلمًا ، فمنهج سيد قطب شر  معىن األنبياء ، وأفسد

و فيه وجيعله يف مرتبة مل لودمار لإلسالم واملسلمني ، وعدنان ميدحه بالباطل ويغ
يف وأي تضليل لشباب األمة مثل هذا يلحقه فيها أحد ، أي ختريب وأي حتر 

التضليل الذي يسلكه عدنان ، وما يكتفي بتشويه من ينتقده ، بل جيعل لنفسه 
إنسان قد برع يف التالعب بالكالم ويف التلبيسات ويف جييدها إال خمارج باطلة ال 

، أرجو أن يعد السامع الفطن هذا من أكاذيب عدنان -نسأل اهلل العافية  –احليل 
 !!! .ليالته الغريبة العجيبة ، ع ّدوا هذا يف كذباته اليت ال يلحق فيها وتض

ق ؛ أزيد بياناً لتعلق عدنان بسيد قطب وتعظيمه ، واالعتماد عليه بوبعد ما س
 :ويف قضايا العقيدة ال املنهج فقط ، فلقد نقل عنه هذا النص اآليت 

تكاملة ، وليس جمرد إن االعتقاد باأللوهية الواحدة قاعدة ملنهج حياة م» 
يف الضمائر ، وحدود العقيدة أبعد كثرياً من جمرد االعتقاد الساكن،  مستكنةعقيدة 

 .« إن حدود االعتقاد تتسع وترتامى حىت تتناول كل جانب من جوانب احلياة 
أضواء إسالمية على عقيدة " وكنت قد علقت على هذا الكالم يف كتاب 

أزعج عدنان جداً ، وأزعج مقدسي سيد قطب  ابت، فهذا الك" سيد قطب وفكره 
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، فتحرك عدنان بـهذا الكتاب إىل الشيخ األلباين يف الشام ، وكنت قد افتتحت 
وسخريته به ،  –عليه السالم  –هذا الكتاب بطعن سيد قطب يف نيب اهلل موسى 

وثنيت بطعنه يف الصحابة وعلى رأسهم عثمان ، طعوناً شنيعة خبيثة قد يعجز عنها 
الة الروافض ، وثلثت بالكالم على العقائد ، عقيدته يف تعطيل الصفات ، وقوله غ

خبلق القرآن ، وقوله باحللول ، ووحدة الوجود ، واجلرب، وقوله بأزلية الروح ، وإنكاره 
عليه  –للمعجزات ، معجزات الرسول وما أكثرها ي نكر أن تكون من دالئل نبوته 

ثرية ، مث حتدثت عن التكفري واالشرتاكية وما شاكل ، إىل أشياء ك-الصالة والسالم 
ذلك ، وأكثرت النقل من كالم سيد قطب يف التكفري ، نقلت عنه نصوصًا  كثرية 
واضحة يف التكفري ، يف تكفري األمة ظلمًا وعدوانًا بدون علم وبدون فهم وبدون 

لروافض التكفري، بل سار فيه على طريقة اهذا إىل منهج املؤمنني يف  تالتفا
واخلوارج ، ال على أصول أهل السنة واجلماعة ، وكان كالمه واضحًا جدًا يف 
التكفري يف نصوص كثرية ، فماذا فعل عدنان املاكر احملامي عن أهل البدع والضالل 
، ركض بـهذا الكتاب إىل الشيخ األلباين ، وقرأ عليه منه هذا النص ، وكان الشيخ 

ل سيد قطب ، وأنه يقول باحللول وبوحدة الوجود ، األلباين يعرف يف اجلملة ضال
وأنه جاهل يف نفس الوقت ، لكن مل يدرس منهج سيد قطب يف التكفري وال أقواله 
يف التكفري ، فعدنان هذا ترك كل شيء ، ترك سّبه ملوسى وسّبه للصحابة ، 
وتعطيله للصفات ، واعتقاده للحلول ووحدة الوجود ، ترك هذه األشياء وترك 

صوصه الواضحة يف التكفري ، وجاء إىل هذا النص الذي قرأته عليكم ؛ ألن فيه ن
، أو عبارة حنوها «  يريد أن يقعد للتكفري » : إمجااًل ، وكنت قد علقت عليه بقويل

، فعرض كالمي هذا على الشيخ األلباين وعرض عليه هذه القاعدة ، فقال األلباين 
 ال ، صحيح كالمه : 
على  لشاهد أن الشيخ األلباين بعد هذا ، درس كتيب وعرف أينهذا صحيح  ، وا

العواصم مما يف كتب سيد " حق يف مناقشيت لسيد قطب وغريه ، وعلق على كتايب 
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أصبت يا شيخ ربيع أو يا أخ ربيع أو أيها الربيع أصبت : وقال "قطب من القواصم 
إسالمية أن سيد ثقافة أدّن يف كل ما انتقدت فيه سيد ، وتبني لكل من عنده 

قطب ال يعرف اإلسالم أو جيهل اإلسالم أصوله وفروعه إىل آخر كالمه فجزاك اهلل 
 .خريا 

يف نظري ملوقفه األول الذي أوصله إليه عدنان وظل متعلقًا به ، مث تغيري فهذا 
ملا عرض هذا النص استغل هذا الكالم من الشيخ األلباين وجعل له سببًا آخر غري 

كنت قد نقلت كالم سيد هذا يف كتايب : " ي ، قال وهو الكاذب السبب احلقيق
أخرجه عدنان الكتاب هذا  ، اخل" ... هذا مستشهدًا به ، مث رأيت أحد األخوة 

مث رأيت بعض األخوة "  ،4 4 أو    4 تقريبًا والقصة يف عام  6 4 يف عام 
خطأته  هل ما" قد خطأ سيد قطب يف هذا ، بل وضلله "  –يعين ربيعًا  –

كاملة مث كتبت فيه أربعة كتب ، هو   ةوضللته إال يف هذا النص أمل أكتب فيه كتاب
فأيد الشيخ حفظه اهلل كالم " يعرف هذا ليكون حكمًا مرتضى ، فقط يف هذا 

سيد وأعجب به ، وقال هذا هو املعىن الصحيح للعقيدة ، واستدل لذلك بأدلة من 
نعم لكن لو عرف تكفري سيد " سبعون شعبة اإلميان بضع و : الكتاب والسنة منها 

: " ، مث قال عدنان  -قطب ما قال هذا الكالم ولقال صدق ربيع إىل آخره 
 –لكالم الداعية سيد قطب  –هذا الشاهد  –واملتأمل املنصف لكالم الداعية 

هذا والذي بعده جيد أنه موافق ملذهب السلف ولكالم اإلمامني  –رمحه اهلل تعاىل 
يعين يف توحيد الربوبية وهو " ،  -رمحهما اهلل  -يم وحممد بن عبد الوهاب ابن الق

ال يعرفه ، سيد قطب ال يعرف توحيد الربوبية وال توحيد األلوهية خيلط بينهما ؛ 
 منهج ، والظاهر أن سيد قطب يف آخر حياته قد تأثر بـهذا املنهج" ألنه جاهل 

أي عقيدة ؟ العقيدة عند سيد " هم عليها أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها وتربيت
قطب احللول ووحدة الوجود ، وأنت تلبس على الناس وتومههم أهنا العقيدة السلفية 



 

 

  ـ 84دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 

" سبيل من ؟ سبيل السلف يقصد " وتربيتهم عليها وسلك سبيله : قال بعده  –
ًء كذبت واهلل ما ترك شيئًا ، بل ما يزداد على مر األيام إال سو "  وترك ما عداه 

األستاذ الفاضل حممد حفظه اهلل بذلك وكتبه  هخو أوقد أخربين : " قال  –بالًء و 
كتبه األخرية اليت أهلك فيها نفسه وأهلك فيها األمة وشباب " األخرية تؤكد ذلك 

 .يقول تؤكد ذلك  –األمة 
أنه يوافق منهج السلف ، وأنه مثل حممد بن : فهذه شهادة زور لسيد قطب 

ن القيم بل وابن تيمية كما ذكر يف مكان آخر ، وقرنه بـهؤالء يف عبد الوهاب واب
تقرير قضايا التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات ، إىل 
 أشياء كثرية تدل على جمازفة هذا الرجل وجرئته على اهلل 

امل وال سلفي أنا ما قلت أنه ع: وتلبيسه على الناس ، فيقول  –تبارك وتعاىل  –
وال غريه ، وأنت ما قلت أنه عامل بل جعلته يف مرتبة ابن تيمية ويف مرتبة ابن القيم 
ويف مرتبة حممد بن عبد الوهاب أئمة التوحيد ، ويف تقرير قضايا التوحيد ، 
واستشهدت هنا أنه رجع إىل منهج السلف واستشهدت بأخيه ، أخوه نفسه ما 

ه شهادات مزورة ، ويقول بأنه ما خالف أخي يعرف منهج السلف ، وشهد ألخي
الكتاب وال السنة ، وكتاباته ومنهجه وحياته كلها خمالفة للكتاب والسنة إال ما شاء 

 .اهلل ، الذي يأيت اتفاقاً ال انطالقاً من منهج السلف 
الشاهد أن عدنان كثري التلبيس وكثري التالعب ، وعنده شهادة زور كربى هنا 

بابن تيمية وابن القيم وابن عبد  هقرنيعلى منهج السلف ، وأنه  لسيد قطب ، أنه
الوهاب ، أنا أذكر ابن تيمية ألنه ذكره يف مكان آخر ، وقرنه به ، ويف هذا الكتاب 

، وهو يأخذ تسمياته  -والعياذ باهلل  -وهو تيٌه ال خمرج منه " التيه واملخرج " 
 شاكل ذلك ،  وعباراته ، من عبارات سيد قطب وحممد قطب وما

أخذه من  " املعامل يف املنهج " فهذه العبارة موجودة يف كالم حممد قطب ويقول 
لسيد قطب ، ويقول السبيل أخذه من املعامل  ، حىت يف " معامل يف الطريق " كلمة 
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وتسميات كتبه ، فهو مولع ولوعاً   تسميات كتبه يشتقها من عبارات سيد قطب
شديدًا وجيعل كالمه من األساسيات واحملاور  اه غلو ويغلو في، شديدًا بسيد قطب 

يل إىل كتبه ويشيد بـها ، كتبه األخرية اليت أحال إليها ، وكتبه األخرية تؤكد أي   وحي 
خصائص " فيه الدمار و " ملاذا أعدموين " فيه الدمار ، " املعامل " كتب ؟ ، 

األخرية تدينه ، وال عالقة فيه الباليا والفلسفات والكالم الفارغ ، فكتبه " التصور 
له ال يف كتبه القدمية وال األخرية مبنهج السلف أبدًا ، وهو كغريه من أهل الضالل 
من أهل التصوف واالعتزال والتجهم ، وقد تبىن قضايا أساسية من هذه الفرق ، 
وهذا يشهدله بأنه رجع إىل منهج السلف ، وكتبه األخرية تؤيد ذلك ، أعوذ باهلل 

 .الزور ومن هذا التضليل من هذا 
   

 .أحسن اهلل إليكم 

 : السؤال الثالث عشر
على كالم عدنان اآليت جزاكم اهلل عنا  -حفظكم اهلل  -ما تعليقكم 

 :واملسلمني خريا 
هؤالء القوم لو كانوا يف عهد البخاري ، البخاري ؛ معظم الشيوخ يف ذلك » 
البلد وه شيوخ كبار ، أنا احلمد هلل ما أدخل د عبد عوا البخاري اهلل أكرب ، بالزمان 

إال ويستقبلين عدد أكرب ، وما آيت بلدًا آخر إال ويستقبلين عدد أكرب وأكرب، لكن 
البخاري ما أحد استقبله يف نيسابور بعد الفتنة ، وعزل هذا املظلوم من قبل 

ة ما أتكلم عنها وبني اإلمام البخاري ، طبعًا الناحية العلمي احلاسدين ، الفارق بيين
 أِسم  دمي و ق، الفارق أنه خلوق فما واجه ، أما أنا سأواجه ، واهلل سأطؤهم ب

أنوفهم وأعلمهم أهنم يسخرون ويكذبون ، وامليدان بيننا ، هذا الفارق البخاري 
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دًا  وبغيًا وثرثرة وكذباً سخلوق ، أما أنا ، فسأريهم ماذا فعلوا بالصف السلفي ح
 .« وافرتاء 

 
 

 : وابالجـ
 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، أما بعد 

فهذا الكالم السيئ على أهل املنهج السلفي طالبًا وعلماء ، ال يصدر من 
إنسان عرف السلفية أو حيرتمها ، لو كان حيب السلفية وحيرتمها ، ملا تطاول هذا 

تسوى أعلى من التطاول ، وملا مشخ بأنفه هذا الشموخ الذي يتكلم فيهم من م
مسعت يف خطابات الدكتاتوريني مثل هذا اخلطاب الذي ما مستوى اجلبارين ، أنا 

 قائله املثل  على عدنان ومثل هذا الطعن والتشويه الذي يصدقيقـوله 
، هذا التهديد بأن ستطؤ خصومك ومنهم العلماء ، « رمتين بدائها وانسلت » 

ء النبالء ، وإمنا يقوله السوقة الذين ال بقدميك هذا ما يقوله العقالء وال الشرفا
 .يعرفون قدر أنفسهم وال يعرفون قدر العلم وال قدر العلماء 

وملاذا تقرن نفسك بالبخاري ، أي مناسبة بينك وبينه ليس بينك وبينه مناسبة  
 .ال يف علم وال منـزلة وال خلق وال ورع 

انًا يف العلماء وابن تيمية ألنبياء وأحياأنت تلصق نفسك بالبخاري وأحيانًا يف 
وهم يف واٍد ، هؤالء محلة  وإىل آخره ، ليس هناك نسبة بينك وبينهم ، أنت يف وادٍ 

راية السنة وأئمة اإلسالم وأنت رجٌل جاهل ضال حتارب املنهج السلفي وتقدس 
 .أهل البدع وحتامي عنهم فليس هناك مناسبة بينك وبينهم 
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هل احلق ، يعين دسها أناس من أمثالك وقضية البخاري حصلت فتنة بني أ
ا فتنة بينه وبني إخوانه كما تفعل أنت اآلن ، ولكن عرفوا بعد ذلك برآءة و فأوجد

 .البخاري مما اهتَم به فعادت األمور إىل جماريها 
وأما قولك أنه ما استقبله أحد أو ما كان أحد يستقبله ، وأنت يستقبلك عدد 

 .له العقالء أكرب وأكرب ، هذا كالم ما يقو 
 .؟ أين التواضع وأين الصدق يف احلديث 

أنت يف مقام أعلى من البخاري ترفع نفسك وختفضه ، وإن قلت ال أقصد 
الناحية العلمية ، هذا من حيلك وإال إذا مل تقصد الناحية العلمية فما عالقتك به، 

 .وأنت من حسدك ؟ وعلى ماذا حتسد ؟ 
، وكان لو يسمع ألف حديث يف جلسة البخاري كان أحفظ الناس يف عصره 

واحدة حيفظها ، واحتل منـزلة علمية كبرية بني أئمة السنة واحلديث ، وأنت لست 
ليس من ذلك يف شيء ، أنت ال من ناحية علمية وال من نواحي أخرى أبدًا ، 

هناك مشابـهة بينك وبينه ، لو ذهبت إىل ناس من أحط اخللق وشبهت نفسك 
 .بـهم لك ذلك 

ما تشبه نفسك بأهل هذه املرتبة العظيمة ومحلة راية السنة والتوحيد ، فهذا وأ
 .غلط ، ومغالطة للناس 

أكثر وأكثر ، هل أنت أجل من البخاري ،  نمث ماذا تريد أن الناس يستقبلو 
أكرمك بأكثر مما أكرم به البخاري ، أو ماذا تريد  –سبحانه وتعاىل  –أو أن اهلل 

 .بـهذا الكالم ؟ 
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ويستقبلون  البابوات ( الفنانني ) ويستقبلون ( كيسنجر ) ناس يستقبلون ال
والدجاجلة أعداد باأللوف واملاليني يستقبلوهنم ، فهل هذا مقياس ؟ وهل هو دليل 

 !.على أن هذه األصناف أهل حق وعلى احلق ؟
 إذا استقبلك الرعاع من أمثالك هل هذا مقياس أنك على احلق ، 

 .باطل ؟ هذا ليس مقياساً إال عند أمثالك وأن خصومك على ال

 .كم أعداد هؤالء الذين يستقبلونك ، ما ندري ؟  –واهلل  –مث ما ندري 
ه مبا ال يستقبل به األمراء وال نأما البخاري فكان ال ينـزل بلدًا إال ويستقبلو 

مرحلتني أو ثالث ويضربون له اخليام ويكرمونه  ةالعلماء ، ويستقبلونه من مرحل
رامًا ال يكرم  مثله امللوك واحلكام ، خرج بعد الفتنة ال يريد فتنة خرج خ فيًة ، إك

ٍِ  لكنه ما وصل إىل ٍٍ  .من البلدان اليت قصدها إال ويستقبل بأعداد هائلة بلٍد
وأنت كم يستقبلونك واهلل ما ندري ؟ ومن هم الذين يستقبلونك ، ذاك 

لك ؟ العوام ، واجلهلة والكذابون يستقبله العلماء وأهل احلديث ، وأنت من يستقب
مثلك وهذه األنواع فما قيمة هؤالء الذين يستقبلونك ؟ وما قيمتك إذا استقبلك 

 .؟أمثال هؤالء من احلزبيني واجلهلة والرعاع 
 .مث أنت هل تقدر على أن تطأ أحداً بقدميك ، ال تستطيع 

وتتعاىل  فاعرف قدرك ، أنت لست شيئًا ، أنت لست شيئًا ، حىت تتطاول
بنفسك وتشمخ بـها إىل هذه الدرجة ، جيب أن تعرف آداب طلب العلم ، وكيف 
تتعامل مع العلماء ، وكيف تتعامل مع من ينتقدونك أو تنتقدهم ، وانظر إىل 

 :العظماء من علماء السلف 
 كما يروي عنه أبو عاصم أنه كان كثرياً   –رمحه اهلل  –فهذا ابن جريج 

 :  ما يقول 
 .من الشقـاء تفردي بالسـؤدد و ديار فسرت غري مسود     خلت ال

 : -رمحه اهلل  –ويقول إبراهيم النخعي 
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 وإن زماناً أكون فيه فقرياً لزمان سوء تكلمت ولو وجدت بـداً مل أتكـلم
وإّن هذا ليصدق على مثلك حقًا ، إن قاهلا إبراهيم وابن جريح تواضعًا فهي 

 .نعم  .تنطبق عليك  –واهلل  –
 .جزاكم اهلل خريا 

   

 
 

 : السؤال الرابع عشر
 :على كالمه اآليت  -جزاكم اهلل خريا  -ما تعليق فضيلتكم 

 هذه كتب سيد قطب ، يعين هذا  -حفظك اهلل -يا شيخ : السائل » 
يف الصحابة  بعض كتبه الطعن  وكذا يعين مسعنا أنه فيه كالم ويف" ملاذا أعدموين " 
. 

، هل خيلو كتاب من  سنة رسول اهلل و دت عن كتاب اهلل إذا ابتع: عدنان 
 .أخطاء ؟ 

 . -أستغفر اهلل  –ال : السائل 
 .الصحابة  مسبةما فيه ، مافيه " ملاذا أعدموين "  –ال : عدنان 
 .فيه بعض األشياء يعين : السائل 
 .ال ، ال : عدنان 
 " .ملاذا أعدموين " ال أنا ما أقصد : السائل 
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عن هذا وما أريد أن أكرر أنا تكلمت أما الكتب األخرى نعم ، آ : عدنان 
 .تكلمت يف أشرطة 

هم الذين يعين ، يعين ، يعين مسعناه يدندنون حوله ، يعين ملاذا : السائل 
 .الشيخ عدنان يعين يتكلم عن سيد قطب وكذا وكذا 

 .مثل ما تكلم عليه الشيخ ربيع ، شو تكلم عليه ، تكلم عنه : عدنان 
 .ما نعرف : سائل ال

 .تكلم الشيخ ما تعرف : عدنان 
 .ن شهر أقل م… ما نعرف ـــ امسع بـهذه الفتنة عندي : السائل 
 .آ ، ال : عدنان 
ما أدري ما قال الشيخ على سيد ، وإمنا مسعنا أن هناك أشرطة : السائل 

 .يتكلم فيها عدنان عن سيد قطب 
 . ما مسعت ماذا قال ربيع عن سيد ؟: عدنان 
ما استحضر األشرطة ، إبراهيم األخضر أرسل قلت أنا ما مسعت :  السائل 
عدنان عرعور ماكان ، ماكان  –فوجئنا ملا دافع عن عدنان عرعور  .يل األشرطة 

 .عدنان عرعور 
 .ها ، ها ، ها ، : عدنان 
 .قدمية ، قلت أنا ما مسعت يعين ما  فتنة قال هذه: السائل 
 .آه : عدنان 
 .واهلل جديد هذا األمر بالنسبة يل ، يعين واهلل ما كنت أعرف : السائل 
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وقع يف أخطاء ويف أخطاء كثرية وبعضها   –رمحه اهلل  –سيد قطب : عدنان 
 كما يراه ربيع ، وال نرى ( ماسوين ) كبري ، ولكن حنن ال نراه 

سيد عبد الناصر ويل أمر كما يرى بعضهم يرى بعضهم هذا ، عبد الناصر ويّل أمر 
على  –أعوذ باهلل من الضالل  -هذه األمة السالم ،  ى، فعل( ماسوين ) قطب 

أخطاء ، ( ماسوين ) هذه األمة السالم ، إذا كان عبد الناصر ويّل أمر وسيد قطب 
 .أخطاء 

ه ، وأتراجع عن كل لفٍظ صدري مين ، وكذلك بأحث على كتفال أما أنا 
لتحذير منها ، وهناك أخطاء للزخمشري أعرتف أن هناك أخطاء كثرية لسيد جيب ا

 جيب التحذير منها ، لكن هل هذا وجوب عيين هذا وجوب على 
 .« من ؟  

 : الجـواب
 :تعليقي على هذا الكالم 

أن هذا الرجل يقطر قلبه حقدًا على السلفيني وليس هلم يف صدره أي منـزلة 
والظلم والضالل واجلهل  فهو ي هينهم ويبالغ يف إهانتهم ويرميهم باالفرتاء والكذب

 .إىل أخره  ،و، و،و
فأشد ما يصفه به أنه خمطئ،  –فما شاء اهلل  –أما سيد قطب إذا جاء ذكره 

 . -اهلل أكرب  –عنده أخطاء كثرية 
 : لمهيتعلم منه الدعاء فع جاء أبو بكر إىل النيب 
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اغفرلي وال يغفر الذنون إال أنت ف (1)اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراً  ))
((نك أنت الغفور الرحيم إمن عندك وارحمني ة مغفر 

 (2)  . 
فعلى منهج عدنان يكون سيد قطب أفضل من أيب بكر ، ملاذا ؟ ألنه ليس 

 .عنده إال أخطاء ال ظلم وال بدع 
 ، هذا يقوله  ((اللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري  ))
 .  حممد

 –ما شاء اهلل–فقط  أن ليس عند إال خطعدنا نطقفإذا كان سيد قطب يف م
ما  –إن شاء اهلل  -خطأ اجملتهدين فهو له إصابات كثرية له فيها أجران وله أخطاء 

 .ر لواحد جينـزل عن درجة اجملتهدين يف إصابة األ
قصد أن يثاب على خطئه وال يضلله أبدًا ، يعدنان  منطقكلمة خطأ يف 

الشنيعة أن يطلقها على السلفيني ، وانظر ملا لكن يسهل عليه كل األلفاظ القاسية 
سئل عن كتبه ، هل هناك كتاب بعد كتاب اهلل يسلم من اخلطأ ، يعين بعد كتاب 

كلها تصري يف   –بارك اهلل فيك  –سلم وعقائد أهل السنة ماهلل ، البخاري و 
 .مستوى كتب سيد قطب ،  متيع وتالعب مث يأيت إىل ربيع ملا سئل عنه 

 .مثال ما قال ربيع  قلت: قال 
بوحدة الوجود ) ضالله ويدينه   ربيع ألف مخسة مؤلفات يف سيد قطب ، بني  

 .، وأنت تدافع عنه ( بسبه ملوسى ) ، وأنت تدافع عنها ، ويدينه ( 

                                                           
 .أن يعرتف على نفسه بالظلم ال اخلطأ   ر كيف يعلمه رسولانظ(  )
 .رواه البخاري ومسلم (  )
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هل سبه ملوسى خطأ ؟ هل سبه لعثمان خطأ ؟ هل طعنه يف الصحابة يقال 
 .له عند أهل السنة خطأ ؟ 

، قالوا فهو زنديق «  من انتقص صحابياً واحدًا فهو زنديق» : السلف قالوا 
 .« من انتقص صحابياً واحداً فهو رافضي خبيث » : تعبريهم  انظر

 ع منهم ؟ر أين أنت عن منهج السلف، أنت أو 
تتحّلى بالورع والزهد ، إذا جاء أهل  –ما شاء اهلل  –هذا كله الذي جيعلك 

 .البدع وعلى رأسهم سيد قطب 
ذا جاء ذكر السلفيني وأئمتهم وعلمائهم فال ورع وال سلف وال أدب وال وأما إ

 .هلذه األخالق اليت تتحّلى بـها  –ما شاء اهلل  –م روءة 
هات يف أي كتاب قلت ، يف أي ( ماسوين ) أنا ما قلت عن سيد قطب أنه 

 .شريط ، يف أي مكان ، التستطيع أن تثبت هذا ، هذا من أكاذيبك 
ما تعين الكفر ، أناس ( ماسوين ) كلمة ( ماسوين ) قلته ، أنه مث افرض أين 

وميشون معهم ، وقد تكلم على هذا علماء مصر واململكة، ( باملاسونية )  خيدعون
 .فلماذا هتّول بـهذا ؟ ( ماسوين ) وما كفروا من قيل فيه 

 أن مجال عبد الناصر ويّل أمر املسلمني ؟ لعلك أنت قلت ، : مث من قال 
 . -ضالل  –قال السلفيون هذا ، مث تضلل من يقول هذا الكالم  ما

ما تقول ضالل ، يف هذا ملاذا وسيد قطب يقول باحللول ووحدة الوجود ، 
 السياق الذي حتامي عن سيد قطب بأسلوب ما كر ومتيع ، 
 ما ينسب إليه من الضالل وهتّون منه ، مث تربز ربيعًا أسوأ من سيد قطب الذي 

اًل من أصول اإلسالم إال وزلزله ، وال عقيدًة فاسدًة من ك ربيات البدع إال ما ترك أص
ربيعاً أسوأ منه ، يف مسع من يسمع كالمك، وهذا من التميع والتالعب  وجتعلقررها 
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نعوذ باهلل من هذه   -فنعوذ باهلل–بت عليه وصار طبعًا من طبعك أالذي د
 .األحوال السيئة 

 .نعم 
   

 .يكم أحسن اهلل إل
 : السؤال الخامس عشر

 : -جزاكم اهلل خريا  - ةما تعليقكم على دعوى عدنان اآلتي
 . تأنا ما وجد» 

 .تدافع ؟ :  أحد احلضور 
وال أدافع ؛ ألين إمنا أداهن حىت اآلن أداهن ربيع حقيقًة ، أنا أداهن : عدنان 

 .تقاء شره ا –ها  –ربيع 
 .ألن هذه وصية الشيخ ابن باز 

 ( .وأقسم باهلل العظيم  -وأقسم باهلل العظيم  -باهلل العظيم أشهد ) 
باالبتعاد عن ربيع خشية أن  حينأين عرضت عليه املشكلة قبل وفاته فنص

 .يؤذيين 
يؤذيك ، هذا فعل كيت وكيت وكيت ، ( أشهد باهلل العظيم قال يل حي ) 

 .ايش لك عالقة فيه  –يفعل  –فعل مع فالن كذا 
 ( .أتركه : ) قال يل ذا كه( أتركه ) 

 : وغضب ورفع صوته علي قال ( أتركه : ) قلت كذا وكذا ، قال يل 
 .نعم ( أتركه ) 

 .ايش قال الشي ابن باز فيه ؟ : أحد احلضور 
وبيين وبينهم مباهلة يف املسجد احلرام ، بـهذا الكالم إذا أنكروه، ما : عدنان 

 .داعية قصمنا ظهره  اننديصلح هذا كلما طلع ع
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 ( حممد حسان عنده أخطاء )  –( أبو إسحاق احلويين عنده أخطاء ) 
قصدي ال خيلوا إنسان من أخطاء ، لكن هكذا يعين ، فالن ( أنا عندي أخطاء ) 

 .« ( عشرة  –تسعة  –مثانية  –سبعة ) تعامل القضية ، اآلن 

 : لجـوابا
  : -تبارك وتعاىل  –قول نقرأ قول اهلل نهنا 

 نوا يفتب بنبإ  ن آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها الذي
(1). 

؛ ألن هذا الرجل كذوب  –تبارك وتعاىل  –فنحن علينا أن نتبني كما أمر اهلل 
 .بالقسم  ها، ولو أكد كذبته هذه اليت نراها أهنا كذب أكد

 :فاهلل يقول 

  حاّلف مهين وال تطع كل  هماز مشاء بنميم
 .، إىل أخره (2)

باز ينظر إىل ربيع بـهذا املنظار، فبينهما من احملبة واملودة ما ال أتصور أن ابن 
؛ ألنّا يربطنا به املنهج  –إن شاء اهلل  –بني أفضل األساتذة مع أفاضل الطالب 

به ويطعنه من  مسحالصحيح والعقيدة الصحيحة والوالء الصحيح ، وعدنان يت
ته بأذين ومسع غريي أنه خلفه ، وقد مّرت بكم شهادة عبد القادر جنيد ، وأنا مسع

 . يطعن يف الشيخ ابن باز ، وأنه ال يؤصل 
األلباين راح يتعلق بـهما ويقول شيخي، بوهو حينما اضطر إىل التمسح به و 

وعرفتم كذبه يف هذا ، وقد كذبه عدد كبري يف دعواه تلك ، وحنن اآلن نكذبه يف 
 .هذه الدعوى 

                                                           
 .  6: احلجرات (  )

 .    -1 : القلم (  )
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 فإمنا هو زجٌر له ؛ ألنه  وغضب" أتركه ، أتركه " فإن الشيخ قال له 
 .رأى فيه كذباً وافرتاًء على ربيع فزجره  –واهلل أعلم  –

أما أنه حيذره من أذى ربيع ، فهذا ليس بصحيح وال يصّدق فيه عدنان ولو 
 .حلف ، فإن أمثاله حيلفون على الكذب والفجور 

 أخرب أما اعرتافه باملداهنة ، فاملداهنة يف دين اهلل قبيحة ، واهلل قد و 
 .أن الكفار يودُّون املداهنة ، هنى رسولنا على املداهنة :  الرسول 
  ودُّوا لو تدهن فيدهنون  حاّلف مهين وال تطع كل  هماز مشاء
بنميم 

 .إىل أخره  .(1)
 .ففي اإلسالم املداراة ، لكن أظنه ما يفرق بني املداهنة واملداراة جلهله 

 .ء من دينك ألجل الدنيا أن تتنازل عن شي: ـ فالمداهنة 
 .أن تتنازل عن شيء من دنياك ألجل دينك : ـ والمداراة 

وحنن ال نستجيز ملسلم أن يداهن ، ال ربيعًا وال غريه ، وإذا داهنته على 
حسب كالمك فأنك ختشى أن يصدع فيك باحلق ، ولن يقول فيك وال يف غريك 

ز ظلم أحٍد يف صغري وال يف كبري ، ستجينالباطل إن شاء اهلل ؛ ألننا وهلل احلمد ال 
وهذه كتبنا اليت رددنا فيها على أهل األهواء وأهل الفنت ال نورد إال أقوااًل ثابتة 

 .من ربيع  كعنهم من أصواهتم أو من كتبهم ، فما هو األذى الذي حلق
أنت الذي آذيته واعتديت عليه ، والناس يشهدون أنك اعتديت ويطالبونك 

العدوان وعن هذا الظلم ، وواصلت وواصلت ظلمك وعدوانك  بالرتاجع عن هذا
 .على ربيع وهو ال يدفع إال بعض شرورك وأذاك 

                                                           
 .    -1: القلم (  )



 

 

 ـ 97دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 
 

أننا ال نقبل هذا الكالم  ، وأن الشيخ بن باز ال ميكن أن يذم : والشاهد 
ربيعاً من أجل عدنان وال من أجل غريه إن شاء اهلل ، وتزكيته لربيع وإخوانه موجودة 

 .ي بـهذا القدر فتنكو ومنتشرة 
   

 .جزاكم اهلل خريا 

 : السؤال السادس عشر
 : -حفظكم اهلل  –ما تعليقكم على كالمه اآليت 

أنا عيب أقول لكم أن الشيخ ناصر كان عندي مرة يف البيت ، فسألته  ، » 
 "  .يا بين احلسد : " ما أسباب خروجك من اجلامعة ، فقال يل : سألته 

آلن ، مث أرسلت له ابين وصهري وإيش وسبعة شباب ، فما فهمت هذا إاّل ا
 .فذهبوا إليه وأرادوا يناقشوه حىت حتل املشكلة 

 ما هي أخطاء عدنان يف العقيدة ؟ ، : إن قال هلم ، أن قال هلم ، قالوا له 
أنا اآلن : ما وجدوا ، وما هي أخطاء يف املنهج ، ما وجدوا ، وقال هلم حرفيًا 

أحسب حساب  ضلف لاير ، وإذا أردت أن أذهب إىل الرياأ 5 راتيب أكثر من 
دوالر ، وأنا خارج أحسب حساب، 51 دوالر  11 لاير يعين  511التذكرة 

فأدركوا  –هآ  –عدنان ملاذا يطوف باملشرق واملغرب من أين يأيت بثمن التذاكر 
 .الناس حقيقة اخلالف 

واحد بعدين اخلرب ستة  وحدثين بـها واحد اثنني ثالثة وكل –بس  –واهلل قال 
 .أشهر 

أنت اقرتح اقرتاحك أكتب أخطاء عدنان : له  مث اتصل يب بعض األخوة قالوا
 .وحنن نتفاهم 
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ما عندي إال اقرتاح واحد ؛ عدنان يرتك السفر والدعوة إىل اهلل، : وقال هلم 
 .بس ، قال وتنتهي املسألة 

 :وهؤالء اإلخوة اسألوهم موجودون 
الفروائي ، اتصلوا بـهم لتجدوا هذا اخلرب / جلوابرة ، والدكتورباسم ا/ الدكتور

غرب لشرق يوم يف القال يقف عن الدعوة وال يسافر يوم يف ا: عندهم ، قالوا له 
 .« يوم يف الصني 

 : الجـواب
 .بسم اهلل 

 :التعليق على هذا الكالم 
احلسد ، وهو سؤال األلباين ما أسباب خروجه ، ويقول أنه أجابه بأنه : أواًل 
 .حكاية هذا الكالم يف ال يصدق 
على فرض أن هذا جواب من الشيخ األلباين على سؤاله ، فإن األلباين : ثانيا 

سد ، ولكن حيسده أهل الشر من أهل البدع واملتعصبني للمذهبية العمياء   .حي 
هم يعتزون به ، ومنهم ربيع ويتمنون األلوف من أمثاله يف فوأما أهل السنة 

دنيا ، فال حيسدونه وال حيسدون ابن باز وال حيسدون أحداً من أعالم السنة ، إمنا ال
يعتزون بـهم ويؤازروهنم ويناصروهنم ويشجعوهنم على محل لواء السنة ، وعدنان على 

 .؟ماذا حيسد ؟ على ماذا حيسد 
 :الذين أرسلهم ومعهم ابنه قصتهم هي كاآليت 

يل حنن شباب جئناك من الرياض وحنب  أن ابنه اتصل علي  من مكة ، وقال
كلمتك يف الزيارة   الذيأنا : زيارتك فقلت تفضلوا ، مث اتصل به مرًة أخرى ، فقال 

 .وأنا ولد عدنان 
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ال أرى وجهك وال وجه أبيك ، ال أراكما ، فتلطف ، وتلطف ، : فقلت 
 .وتلطف ، فرمحته وظننت به خرياً 

، إن اهلل خيرج احلي من امليت ، له تفضل ، لعله خيتلف عن أبيه  وقلت
 . -واهلل أعلم  –فجاءين ومعه نفر ال أدري كم عددهم شباب أظنهم سوريني 

 .ال كالم متأدبون وال نقاش وال حوار ، نلسو اوهم ج، وجلسوا وأنا أحتدث 
 .تريدون شيئاً ؟ : فسألتهم 

 .ال : قالوا 
وت ال كالم أبداً سكتوا شرحت هلم ماذا عند عدنان من املخازي ، وهم سك

 .،مل حياور أحٌد ومل جيادل أحٌد منهم، وملا استئذنوين لالنصراف قمت معهم
 .جانباً وكلمين بيين وبينه  يب حىفأخذين ابنه فانت

 .  ماذا تريد من الوالد : قال يل 
 :والدك أريد منه ما يأيت : قلت 

 ب يف معظم أن الشيخ ربيعًا أصا: هو قال يف أحد أشرطته يف فرنسا أظنه 
 :ما انتقد فيه سيد قطب ، فأريد أن يبني 

 .إما أن يبني يل هذا املعظم الذي أصبت فيه  -1
 .وإما أن يبني يل ما عداه من اخلطأ حىت أ راجعه  -2

 .هذا  الذي دار بيين وبني ابنه 
هذا الرجل دائماً : رمبا قلت ، يف خالل كالمي عن أخطائه واحنرافاته ، قلت 

ن أين له األموال هلذه األسفار ؟ ، أشري إىل أنه جمنٌد من أهل الضالل يسافر ، م
والبدع احملاربني ملنهج أهل السنة واجلماعة ، فهو يركض هنا وهناك حلرب أهل السنة 
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له على نشر الفنت  له ، حسداً  واجلماعة وتفريقهم ومتزيقهم ، فأنا أ رِد  هذا ال حسداً 
 ة وأهلها ، ، على الكذب ، على مقاومة السن

 .على ماذا ؟ 
 .ما حسدته 

 " .ناس عرفوا هذا الذي عرفوا ، فهم الناس ، فهم الناس " قال 
العقالء األفاضل من أهل السنة الذين  من همماذا ؟ الناس ما فهموا ، فهموا 

ئي وباسم اجلوابرة كان احلوار بيين افِهموا كالمي أنين أحسدك على اخلروج ، والفرو 
ور كثرية أنت ختفيها وختفي حقائقها ، منها سر احملاكمة وهو طويل وبينهم يف أم

 .وافقت على احملاكمة حني عرضا علي  
إذا كان صادقاً  هإن الشيخني مريضان على فراش املوت ، ولكن: وقلت 

 .فلنحتكم إىل العب اد والفوزان ، فرفض واعتذر وهترب 
 .األصل الشيخان األلباين وابن باز : وقال 

 .ال حماكمة وال كذا ؛ ألن كتيب حكم عليها : بعد ذلك أنا قلت  مث
فلماذا أدخلها مرًة أخرى يف احملاكمات ، هذا الذي أريد ، مدار اخلصومة هي  

 .كتيب ، ما هو الكالم ؟ 
أما الكالم الذي قال وقلته ، وهو قال أكثر مين ويفرتي علي  ، أنا متنازل عن 

 فيه شيٌء يسقط وإذا قال يف شيء يسقط ، أنا متنازل ؛ إذا قلت ، حقي 
 .لكن يبقى اآلن عليه أن يوافق العلماء فيؤيد كتيب كما أيدوها وحكموا هلا وتنتهي 

إذا ذهبت إىل الغرب ال تتكلم ، فذهب يتكلم : له  وبل غين األخ باسم أنه قال
نه يف ربيع ويتكلم ويفرتي ويكذب ويفرتي ويكذب ويهو ل ويؤول إىل آخره ؛ أل

 .راغب يف الفتنة ، راغب يف الفساد ، جمنٌد لذلك 
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هذا الذي دفعين أن أستنكر رحالته اخلبيثة ؛ ألنين أتصور أنه ال ميتلك هذه 
األموال ، وإمنا هناك من ورائه أيٍد خبيثة حزبية وغريها تتخذ منه سالحًا لضرب 

الدنيا يف العامل ،  الدعوة السلفية ومتزيق وتفكيك أهلها ، فالسلفية كانت تعج بـها
ما وجدت أحداً ملا جئت إىل الغرب ، السلفية كانت متأل : ليس كما يقول ، يقول 

 الدنيا ومتأل مسعها وبصرها يف أوربا وأمريكا ، 
جاء هو وجمندوه لتفكيك السلفيني ومتزيقهم وحتويل الكثري منهم ، وجنحوا يف ذلك و 

السلف ، حولوهم إىل  أحزاب لئيمة دنيئة فحوّلوا كثرياً من الشباب السائر يف طريق 
 .، وحولوا أخالقهم ومنهجهم إىل أخالق رديئة ومناهج فاسدة 

فهو من الساعني يف األرض بالفساد ، وما تساءلت وما أقول اليرحل إال 
 . -اهلل على احلاسدين  ةفلعن –لكف فساده ال حسداً له 

   

 .جزاكم اهلل خري اجلزاء 

 : شرالسؤال السابع ع
 :حفظكم اهلل على كالمه اآليت  –ما تعليق فضيلتكم 

كان أخونا ربيع يقذف بالتهم من مكاٍن بعيد وقريب ، وكنت أحتسب » 
ذلك عند اهلل خشية من إثارِة الفتنة ، وأين مل أرد على كل افرتاٍء أو كذب قام به 

بد املالك أو ربيع أحدهم سواًء كان هذا املبتدي اجملهول الفارسي أو اجملهول الثاين ع
 .« ؟ 

 :الجـواب  
 ( .رمتين بدائها وانسلت : ) اجلواب على هذا 
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تنص عليها ، ربيع مل  ملأين التهم اليت يقذفك بـها ربيع من مكان بعيد ، ملاذا 
يتكلم فيك إال حبق ، ومل يصفك بشيٍء مما ترى أنه قذفك به ، وهذا من تسمية 

فتجعل احلق باطاًل والباطل حقًا ، واإلنصاف  الباطل باحلق ؛ ألنك تقل ب األمور
 .والعدل ظلماً والظلم عداًل ، فأنت ت قل ب األمور 

 .هات هذه الت هم اليت تزعمها وأنين أقذف بـها من مكاٍن بعيد 
د ل الناس عليها وقل يف كتابه الفالين ويف شريطه الفالين ، بعد فتنتك الطويلة 

 .جيدك له ووإىل أخره ودفاعك عن سيد قطب بالباطل ومت
لك  وانربىربيع ، ساكت عنك صابٌر علي أذاك ، إىل هذا احلد ومل يرد عليك 

لهم وتقول أهنم مبتدئون وإهنم هك بالعلم واحلجة والربهان فتجنمن مسيتهم يناقشو 
جمهولون وإهنم كذا ، وما من واحٍد منهم إال هو أفضل منك وأعلم باحلق منك 

منك وردوا عليك يف ضوء منهج السلف وبقواعد السلف، وأعلم باملنهج السلفي 
فتجلهم وتكذبـهم وجتعل حججهم وبراهينهم كذبًا وافرتاًء ، ما رأينا إنسانًا يقلب 

 .األمور مثلك يا عدنان ، فاتق اهلل 
أثبت ، ال تقول اهتموين وكذبوا علّي وافرتوا علّي ، هكذا يستطيع أي دجال 

 أي أفاك يستطيع أن يدعَي مثل هذه الدعاوى، لكنأن يقول مثل هذا الكالم ، و 
:  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .   

فهات مناقشات هؤالء الذين مسيتهم وبنّي كيف افرتوا عليك وكذبوا عليك، 
أنت الذي تفرتي وتكذب على الناس وجتعل احلجج واألدلة والرباهني الساطعة على 

 .اهتامات و وكذباً  ضاللتك واحنرافاتك جتعلها افرتاءات
 .افرتائي عليك من كتيب ومن أشرطيت بأحتداك أن تأيت 
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وأحتداك أن تأيت بأقوال من ذكرت من كتبهم وأشرطتهم لتبني أهنم افرتوا عليك 
 .وكذبوا عليك ، وإال فأنت الكذاب املفرتي 

وأنا أطلب من الناس الذين يسمعون هذا الكالم أن يطالبوك ببيان ما قلت ، 
 .جزت فأنت املفرتي فإن ع

   

 .أحسن اهلل إليكم 

 : السؤال الثامن عشر
 : -جزاكم اهلل عنا خريا  –ما تعليقكم حفظكم اهلل على كالمه اآليت 

هل أخينا ، أو هل أخونا الفارسي والعبد املالك وربيع ، هؤالء اإلخوة هل » 
 .تعلمون هلم أثر دعوي يف أوربا ؟ 

 .ال : أحد احلضور 
 .باهلل العظيم  وااشهد :عدنان 

 .نشهد باهلل العظيم : أحد احلضور 
طيب ، ال تعلمون هلم أثر دعوي يف أوربا ال يف كتٍب وال يف أشرطة : عدنان 

أتصور أهنم إذا جاءوا إىل العوام أو غريهم يكونون من املنفرين أكثر من  ا، بل أن
ج ، وأنتم تعلمون الدعاة ؛ ألهنم سيبحثون معهم قضية سيد قطب وقضية اخلوار 
 .عوام املغاربة وعوام اجلزائرين وعوام املغاربة وحالتهم اليت يرثى هلا 

وقد جئنا قبل سنوات واهلل ما جند مركزًا يف بعض الدول األوربية ، وال أريد 
، ما وجدنا أحداً يؤوينا إال بعض املراكز " أملانيا " سس منها يتحأذكر امساً حىت ال 

ن بعض احلزبيني أو من بعض املغاربة العوام ، أن هذه الفتنة  اليت عطفت علينا م
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: ل اإذ ق –رمحه اهلل  –كشفت الغطاء عن حقيقة قولة إمام هذا العصر األلباين 
 .أصيبت األمة اإلسالمية يف عقيدهتا وأصيب السلفيون يف أخالقهم  –لقد أصيب 

وقصرنا يف  –ها  –يف التصفية  -لقد سعينا يف الرتبية : مام وقال هذا اإل
 .« الرتبية وهذا أمٌر مشاهد 

 : الجـواب
 :اجلواب على هذا اهلراء واإلفك 

ومن ذكر معه ال يتبجحون بأعماهلم وآثارهم ، ولكن حيث  اً أن الشيخ ربيع
 :امتحننا هذا املنحرف فإن  نبني مضطرين كما اضطر غرينا 

وربا وأمريكا بكثرٍي من احلمد هلل الدعوة السلفية انتشرت يف األرض وامتألت أ
جهود  -وهلل احلمد–الشباب السلفي السائر على منهج السلف ، والسبب يف هذا 

بن باز ، جبامعاهتم ومدارسهم ونشرهم االسلفيني يف العامل من اململكة وعلى رأسهم 
للكتب يف العامل ، وجهود الشيخ األلباين وتالميذه وجهود إخواننا أهل احلديث 

يف دول أوربا  تشريناهلند وباكستان وبنجالديش و السودان وغريها منوالسلفيني يف 
، وكان لربيع وإخوانه دوٌر يف دعم هذه  -تبارك وتعاىل  –وأمريكا ينشرون دعوة اهلل 

، وكثر  –واحلمد هلل  –الدعوة بالكتب وباألشرطة اليت انتشرت يف أوربا ويف أمريكا 
ى ربيع أنه يقطن يف املدينة مث مكة ، فيأتيه ، وقد مّن اهلل عل وناألصدقاء واحملبي

الناس من كل فٍج عميق يف ع قر داره ، من رؤوس السلفيني ومن طالهبم ويزودهم 
ما يستطيع ، ويذهبون إىل بلداهنم وقد استفادوا  ربنصائحه وبكتبه وبأشرطته بقد

بط وثيقة منه ومن غريه ، فربيع وإخوانه وإن مل يذهبوا إىل أوربا ، لكن هناك روا
 .بينهم وبني الدعاة وطالب العلم يف أوربا قبل أن يعرفوا عدنان 

قد أفاق ما " أمحد سالم " ومما أذكره أن أناساً من أمريكا كانوا يأتونين ، وكان 
، وكان يتعاطف مع " حممد سرور زين العابدين " ة ورّد فيها على بشاء اهلل فرتة طي
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 أو مركز واحد ، وكان ربيع هو ومراكزه إن كان له مراكز 
أنه ينشر كتب ربيع وهو  ةيأتيه ويذكر له أنه ينشر كتبه ، يذكر الشوع"  ةالشوع" 

ن إىل هذا اأو غريه وما ك" سيد قطب " من أوائل من نشرها سواٌء يف الرد على 
" واستمال "  ةالشوع" الوقت ذكٌر لعدنان وال نسمع عنه شيئًا ، حىت استمال 

وحيله ، وكنت قد حذرهتما منه ، فلما استماهلما  بإغرائاتهاهلم استم" أمحد سالم 
أصبح له موطئ قدم وإال ال يقبله أحد ، ونأخذ شاهداً من كالمه أنه ما وجد أحداً 

حمدثًا مثله حيارب  يؤوان أال يريدونه وال ميكن  ينيؤويه ؛ ألن السلفيني املوجود
 .الدعوة السلفية 

 ي إليها فأووه ؛ و هي األوكار اليت يؤ  زبيةوأما احلزبيون ؛ فمراكز احل
 تلف ا، واألرواح جنود جمندة ما تعارف منها " الطيور على أشكاهلا تقع " ألن 

 .ختلف اوما تناكر منها 
إىل اآلن السلفيون ال يريدونه ال يف أوربا وال يف أمريكا وال يف اململكة وال يف 

و ممن استماهلم مبغرياته ومشاكله وبالياه مكان وال يؤونه ، وإمنا يؤويه احلزبيون أأي 
، اآلن وهو كما ترى إىل "  ةالشوع" الذي أصبح معه ، و " أمحد سالم " مثل 

 .اآلن يقول ما يف إال عوام ما يف إال عوام مغاربة وكذا وكذا 
إذا كان إىل اآلن ال يوجد إال عوام أمامك ، إذًا أنت ما أخرجت علماء 

حنن لو جئنا ال جند إال هؤالء على حسب ما تقول ، حنن ختاطبهم وخياطبونك ، و 
نتصور لو جئنا لوجدنا سلفيني ك ثر وقد ذهب من ذهب إىل أوربا ووجد األلوف 

 .املؤلفة من السلفيني الذين ال يؤونك وال تراهم 
 :وهؤالء الذين تستشهد هبم 

 .مساكني عوام  –إما أهنم جيهلون الواقع ـ 
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شهادة الزور على طريقة اخلطابية ، فيشهدون لك أنه  وإما أنك ربيتهم علىـ 
 .ال أثر هلؤالء يف الدعوة إىل اهلل 

األلباين ، فأنت ال تصدق؛  وأما زعمك عن أخالق السلفيني ونسبة ذلك إىل
ألنك معروف بالكذب ، األلباين نستبعد أن يقول هذا الكالم يف السلفيني نستبعد 

لفيني فمن أمثالك الذين يلبسون لباس ، فإن كان يشكو من أخالق بعض الس
 .السلفية وليسوا بسلفيني حقيقيني 

يتمتعون بالعقيدة الصحيحة واملناهج الصحيحة  –واحلمد هلل  –فالسلفيون 
واألخالق العالية ، فإن كان األلباين يشكو من أخالق بعض من ينتمي إىل السلفية 

، مث يسيئون إىل السلفية فمن أمثالك من الذين يلبسون لباس السلفية زورًا 
بأخالقهم وأعماهلم ، ومن ترّديك يف األخالق املنحطة سبك للعلماء وإهانتك 
للسفليني وافرتاؤك يستمر عليهم ، فإن كان فعاًل شكوى من األلباين وحنن نستبعد 

 .، فإمنا هي من أمثالك على ما وصفت 
   

 .أحسن اهلل إليكم 

 : السؤال التاسع عشر
سدد اهلل خطاكم على  –ق فضيلة شيخنا على دعاوى عدنان اآلتية وما تعلي

 : –طريق اخلري واهلدى 
السلفية أال وهي الرجوع إىل الكتاب والسنة ،  سهم أل  ضيكفي نق» 

والتحاكم إليها ، ملاذا عدنان منذ بدء الفتنة أراد أن يطفئها واهلل يعلم ذلك 
فواهلل الذي ال إله إال  –آه  –خواننا ويدعوهم إىل التحاكم فال يتحاكمون ، وأما إ

هو جيب عليهم توبات وإال يستتابون ؛ ألن الشيخ ربيع كتب يف كتابه ردًا علّي 
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عدنان دعاين إىل التحاكم وليس من الالئق أن أحتاكم مع هذا امللبس : يقول 
 .املموه 

  –عز وجل  –ألمر من اهلل ذرٌة من ديٍن أو علٍم هل يقول مسلٌم فيه 
 :ليس من الالئق ، شوفوا كم يف هذا : رسوله أو 

فال وربك ال يؤمنون حتى  رٌد للنصوص اليت أمرت بالتحاكم : أواًل 
فيما شجر بينهم  كيحّكمو 

(1) . 
 وبني ربيع أم ال ؟ يدخل يف اآلية ؟ هذا شجار بيين

 .نعم : احلضور 
، على  فال وربك ال يؤمنون : يقول  –عز وجل  -طيب ؛ اهلل  عدنان 

ها  –ها  –ها  –التفصيل املعروف عند أهل السنة واجلماعة حىت ال يقول تكفريي 
 . -ها  –ها  –

أتأثر  -واهلل–، ولكين واهلل أنا ما أتأثر وال ظفري  وال متأثر نعلي بـهذه الفتنة 
على املراكز اليت حصلت فيها فتنة ، أما أنا ملا قال حرفياً ضرين ذلك ، م أتأثر هعلي

 .« وحزنت حزناً شديداً أنا وزوجيت ، ألين حريف وألهنا تزوجت ِحريف املسكينة و ، 
 .ساخر على طريقة جمان املمثلني  متباكٍ قال عدنان هذا الكالم بصوت 

 :الجـواب  
 . سبحانك هذا بـهتان عظيم: أقول 

                                                           
 .  65: النساء (  )
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عدنان هو الذي يسعى يف الفتنة من بداية أمرها إىل هنايتها وال يزال يركض  هبا 
 .مل يسع يف إطفائها أبداً بل هو يسعى يف اشتعاهلا و 

فتزداد ( البنـزين ) فحركاته وأعماله ومواقفه مثل ناٍر تشتعل فيصب عليها مادة 
 .اشتعااًل ، إنه يقلب األمور 

 على كل حال بدء  معرفيت بـهذا الرجل وجدته يدعي السلفية ، ولكين 
أصيل ، وقد يتكلم عند غريي مبا هو الحظت أن يغمز يف الشيخ ابن باز لِعدم الت

 . أدهى وأمر من هذا 
مث مجعين به جملٌس يف الرياض يضم عدنان ويضم شبابًا سلفيني يشكون من 
فتنته ، وأنه يدعي أن املنهج السلفي غري مؤصل ، وأن شيوخ السلفية غري مؤصلني، 

 .إن التأصيل عند سيد قطب ، ودار النقاش يف هذا األمر : ويقول 
كيف يا عدنان تقول يف املنهج السلفي أنه غري مؤصل وهو يقوم : لت له وق

على الكتاب والسنة ، ويقوم أيضًا على تأصيل أصول الفقه وأصول احلديث 
وأصول أخرى وأصول العقيدة ، وما هو التأصيل عند سيد قطب وهو وقع يف 

 .ضالالت كربى من رفض وغريه ؟ 
 .ي يف التطبيق إنه يصيب يف التأصيل وخيط: فقال 

: مث استمر احلوار بيننا وبينه ، فتغري أسلوبه مكراً ، وعرف سوَء تصرفه ، فقال 
 ، ( مخس وعشرين سنة ) أن الشيخ األلباين يكفر سيد قطب منذ  

وبوحدة الوجود ، ومع ذلك ال وأنا أعرف أن األلباين ال يكفره ، وإمنا يدينه باجلهل 
قال كالمًا آخر يف سيد قطب واهلل ما صدقته ، ، و كفره ؛ ألنه يعذر باجلهل ي

 .ولكن سكت عنه كفاً لشره ، مث سافرت إىل املدينة 
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إن عدنان أعاد الفتنة : أولئك الشباب وقالوا  يب وبعد يوم أو يومني اتصل
واجلدال يف سيد قطب كما هي عادته ، فسكت  وماذا أصنع ليس يل عليه من 

 .سلطان 
  –نزلت يف أحد الفنادق  –رياض وعلم يب مث بعد مدة عدت  إىل ال

 . ملاذا ؟  –وإذا به يتصل علّي ملاذا ما تنـزل عند أخيك 
أهنينا الفتنة فإذا بك تثريها من جديد مع : فذّكرته مبا جرى يف اجللسة السابقة 

 .يا عدنان  ملاذا تفعل هذا ؟ ، الشباب 
 .حصل بيين وبينه نقاش أردت أن أعرف حقيقة منهجه 

 .ما رأيك يف الكوثري هل هو سيٌن أو مبتدع ؟ : ألته فس
 .فأىب أن جييب ، لف ودار وثرثر بكالم فارغ حىت انتهى 

 .هل الكوثري سين أو مبتدع ؟ : عدت عليه السؤال أف
 .فلم جيب ومل يبدعه 

 .غدة ، وكررت السؤال ومل يبدعه ، فأقفلت عليه السماعة  وسألته عن أيب
 .  بدأت أشك يف منهجه أنت كذاب ، و : وقلت 

فكان أول من حترك " أضواء إسالمية " مث إنين ألفت  كتابًا يف سيد قطب 
درسه هو والقطبيون أو أنه من  –اهلل أعلم  –بالفتنة وحترك ملقاوميت بأسلوب ماكر 

عند نفسه ، ال يستطيعون أن يواجهوا هذا الكتاب ، مفلسون ما عندهم أي حجة 
 .أدنا به  سيد قطب  يردون بـها احلق الذي

مباذا يواجهين ومبن يواجهين ، ذهب إىل علم و ففكر يف حيلة كيف يواجهين    
هو الشيخ األلباين ، وكنت قد صد رت هذا الكتاب بطعنه يف و من أعالم السنة أال 
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نيب اهلل موسى للفت نظر السلفيني وغري السلفيني إىل ظلم هذا الرجل واحنرافه ، 
هتّوره حىت ال خيجل من السخرية والطعن يف األنبياء، وثنيت بطعنه وب عده عن احلق و 

شنيعة ال تصدر من غالة الروافض ، وثلثت   اً يف الصحابة وال سيما عثمان طعون
بالعقيدة بتفاصيلها من الصفات وخمالفته هلا يف تعطيل الصفات ويف وحدة الوجود 

 .وضالالت كثرية كلها كفر  ويف احللول ويف القول باجلرب والقول خبلق القرآن ،
مث تعرضت لتكفريه للمجتمعات اإلسالمية باجلهل والضالل ال بعلم وال مبنهج 

 . صحيح
ياً ففماذا صنع عدنان يف كيده ومكره وحيلته ، ترك كل هذا ، ولو كان سل

صادقًا لقرأ على األلباين طعن سيد قطب يف نيب اهلل موسى وسأله عن حكم اهلل 
عطيله للصفات وقوله باحللول ووحدة الوجود وكان يسأله لو كان فيه وسأله عن ت

وعلى رأسهم عثمان ، ولو كان  سلفيًا صادقًا عن طعنه يف أصحاب حممد 
سلفيًا صادقًا لسأله عن هذه األشياء ، ولكان سلفيًا صادقًا لسأله عن النصوص 

 .الواضحة يف التكفري 
عن نٍص جممل الذي ليس عنده ماكر ، فسأل األلباين  –ولكن الرجل ماكر 

خلفية عن التكفري الواضح الصريح من سيد قطب قد يستحسن هذا الكالم  
أدرك النتيجة ووجه هذا النص ، فأجابه األلباين بأن هذا كالٌم ، و هذا الرجل وعرف 

حق ومن خيالفه خمطئ أو معىن هذا الكالم ، ففرح به وراح ينشره يف العامل وتأثر به 
" قول معتدل لأللباين "  " أنصف سيد قطب " ملاذا ؟ ؛ ألن األلباين  يون كثريفسل
يعين الشيخ ربيعاً ظلم سيد قطب ، " قول منصف لأللباين " " قول حق لأللباين " 

وهذه حماربة ماكرة ، مث شعر بالندم والمه الناس فكتب يل كتابًا من سبع صفحات  
فيه نقد لسيد قطب ،  سصادق وليكله هراء ومتويه وكالم فارغ ليس فيه اعتذاٌر 

 .فرميت هذا الكالم الفارغ أمام الرسول الذي سل مين هذا الكتاب
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ه ، فدعاين باسم اجلوابرة إىل امث بعد مدٍة ذهبت إىل الرياض وال أريد أن أر 
 ىمنـزله وحضر اجمللس عدٌد من القطبيني الغالة عرفتهم من خالل النقاش ، وانرب 

طويل ضمنه أن هناك من يطعن يف روموز احلركة اإلسالمية أحدهم يتكلم يف كالم 
 .مثل املودودي والنبا وسيد قطب ، ففهمت أنه يقصدين 

 .فقلت للقوم عن إِذنكم سوف أتلكم ؛ ألن الرجل يقصدين 
فقاموا ميوهون واهلل أعلم أن القصة مبي تة ، وأبر ئ  منه بامسًا ألنه جيهل هذا 

 .ومايعرف هذه األشياء 
هو يقصدين وأنا سأتكلم وما كنت واهلل أريد الكالم يف سيد قطب، : ت قل

ولكن حيث تكلم الرجل على هذه الشاكلة فال بد من الكالم ، تكلمت ، بينت 
ضالل سيد قطب ، فقاموا جيادلون جمادلة العميان األطفال ال حجة عندهم ، 

علي  هكذا ، حىت وشارك عدنان مشاركة دبلوماسية يف النقاش يعين مطاطية معي و 
انتهى اجمللس وفيه سجل هذا اجمللس مبا يسؤوهم وخيزيهم ، فأخذت الشريط 

أرجوك أن ال تنشر هذا الشريط : ووضعته يف جييب ، وخرجت فلحقين باسم وقال 
 .، وفهمت أنين لو نشرته سيكيد له هؤالء القطبيون 

يته إىل اآلن ، ال أر سوف ال أنشره ، ووضعته يف بييت ، وواهلل ما : فقلت له 
 .أدري أين ذهب ، واحلمد هلل وفيت بوعدي وال أزال وفياً بوعودي 

 .؟مث قال يل عدنان هذا يكفي 
ال يكفي ال بد من الكتابة ، أن تكتب يف سيد قطب ، أو أن تطلب : قلت 

من األلباين أن يقول كالمًا ينقض كالمه ويرد على الشريط ويدين سيد قطب ، 
 .ة فالتزم بالكتاب
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مث اجتمعنا يف اليوم الثاين يف بيت إيهاب ودعانا للغداء وحضر عدنان وحضر 
السلفيني ، ودار النقاش وأدنت عدنان وأدنته بأنه قطـبـيٌّ وأنه  نامن إخوانجيد عدٌد 

 .ال بد أن يرجع ، يرجع ويكتب والتزم بالكتابة 
إهناء اخلالف ، مث بعد مدة يشيع أننا ملا اجتمعنا يف بيت باسم اتفقنا على 

: وقال كالماً هذا مضمونه يف خطاٍب وجهه إيل  زو ر تارخيه وغريه وصل إيل  يف ليلة 
، وكان الشيخ بن باز مريضًا يف مستشفى الطائف يف [  1 4 / حمرم /    ] 
 وهو مرض املوت ،  –رمحه اهلل تعاىل  –الوقت  اهذ

 :قال يف هذا الكتاب ، أما بعد 
ه وأشهد أن ال إله إال اهلل ويلُّ الصابرين ، وأشهد أن حممداً فأمحد اهلل وحد

 .ورسوله صلى اهلل عليه وآله وصحبه أمجعني  هعبد
مجيع  ةهذا وقد كنا جلسنا يف الرياض قبل سنتني من تارخيه ، ومتت إزال

االشكاالت بيننا وما حصل من سوء تفاهم ونفيت وقتئٍذ ما نسب إليك من 
 ذلك من االفرتاءات وخرجنا متفقني على أن تكف لسانك اهتامي باحلزبية وغري

باسم اجلوابرة / وحتفظ كالمك ويشهد على ذلك أكثر من أٍخ فاضل منهم الدكتور 
خالد العنربي وغريمها ، وها أنت رجعت عن وعدك ونقضت عهدك / واألستاذ 

غمز بشهادِة عشرات من األخوة ، وما سجل يف بعض املكاملات مع األخوة  من ال
والطعن الصريح واهلل حسيب فيما تنسب إيل  مما ال صحة له ، بل هو افرتاء مبينٌّ 

 .على الظنون الفاسدة والنقول املكذوبة 
لقد كان الواجب علينا يف هذه األيام أن نقف صفًا واحدًا يف وجه الكائدين 

ومقوضي  هلذا املنهج العظيم املرتبصني بـهذا البلد الطيب األمني ، ناشري الفنت
األمن ، اخلارجني عن منهج أهل السنة واجلماعة يف القول والعمل ، ال أن ننقب 

 .عن عيوب بعضنا ونشغل بـها أنفسنا عن أعدائنا احلقيقني 
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هذا احلد ، ولعلي أقرأ بقية الكالم بعد بيان كذبه وافرتائه يف هذا  دأقف عن
 :الكالم 

لس ال أذكر تارخيه وأظنه يف آخر يقول هنا قبل سنتني ، وكان هذا اجمل: أواًل 
  ، وكان ، بل هذا الغالب على ظين[  4 4 ] أو أول عام [    4 ] عام 

هـ كما ذكرت لكم 1 4 حمرم/  كتابة هذا خلطاب أو وصلين هذا اخلطاب يف 
 .هـ 1 4 

إن اجللسة  كانت قبل سنتني ، وهي كانت قبل سنوات ، وماذا يريد : فيقول 
حمرم ، /  يريد أن يكذب ؛ ألنه أرّخ هذا الكتاب الذي وصلين يف بـهذا التاريخ ؟ 

، فزور وكذب يف التاريخ وزّور وكذب يف الكالم ، 8 4 /1 /8 أّرخه بتاريخ 
وهذه اجللسة يقول أننا اتفقنا فيها وخرجنا متفقني على أن تكف لسانك وحتفظ  

سم اجلوابرة با/ كالمك ويشهد على ذلك أكثر من أٍخ فاضٍل ومنهم الدكتور 
 .خالد العنربي وغريمها / واألخ األستاذ 

 :وقد طلبت من اإلخوان أن يشهدوا مبا جرى بيننا فكتبوا الشهادة اآلتية 
باسم / بناء على طلب الشيخ ربيع بن هادي حول ما جرى يف بيت الدكتور

يع مج ةفيه إزال متاجلوابرة مع األخ عدنان عرعور من أنه وقع حبٌث علميٌّ بينهما 
 .االشكاالت بينهم وخروجهما متفقني 

والذي وقع هو حبث عاٌم يف أمور مشكلة حول  ، مل حيصل شهد أن ذلكنف
 .سيد قطب مل يتم عليها أواًل أو آخراً أيُّ اتفاق بينهما 

 .أن يكتب ذلك كتابة  –يعين عدنان  –وقد طلب الشيخ ربيع منه 
 . للخري واهلل املوفق
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.  1 4 /  /  مث كتب التاريخ  –وعليه التوقيع  -باسم فيصل اجلوابرة 
 .خالد العنربي / والتوقيع الثاين 

من إخواننا احلجاج السلفيني ومن  فيه عددهذه الكتابة يف جملس  تكانو 
 .السعوديني ممن شارك يف هذه اجللسة 

إيهاب وكان مما جرى يف األخ وهناك شهود آخرون حضروا اجللسة يف بيت 
يدًا ملطالبة عدنان بالكتابة يف نقد سيد قطب واالعتذار عن فعلته هذه اجللسة تأك

 .الشنعاء 
مث قد مسعتم هتاويل عدنان حول التحاكم ، وأنه حاكمنا إىل اهلل ورسوله 

 :ورفضنا ، وأن ذلك كفٌر  إىل آخره ، وأضاف إىل ذلك قوله 
  –عز وجل  –هل يقول مسلٌم فيه ذرٌة من ديٍن أو علٍم ألمٍر من اهلل 

 " .ليس من الالئق : " أو رسوله 
أنا ما قلت هذا الكالم الذي قولنيه ونسبه إيل  عدنان بـهذا الشكل وعلى هذه 

 .الصورة 
 وال أقصد احتقاره ألنه شاميٌّ ، وإمنا أقصد أمًر آخر يقصده كل مسلم 

انقضاض الشهب السلفية على أوكار " وهو أنين قلت خالل ردي عليه يف كتايب 
 :حقيقة املطالبة باحملاكمة : احلادي والعشرون : قلت " اخللفية  عدنان

تشدق عدنان كثريًا بقصة املطالبة باحملاكمة ، وكذب كذبات يف عرضها » 
 .على الناس ، ويف تصويرها على خالف حقيقتها وواقعها ، وزيف فيها هنا وهناك 

حل من ضمنها أنه وبينه ، وأهنا أخذت مرا والقصة طويلة يعرفها الواسطة بيين
 .ا أريد ، ومن ذلك تردده يف احملاكمة إىل الفوزان والعّباد مباستعد للكتابة 
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يل أنه من غري الالئق الدخول مع هذا امللبس املموه يف  رأيي وترجحمث استقر 
 . حماكمات ، وكتيب قد حكم فيها العلماء وأيدوها 

ا ، وقد حسم فيها فمن السخف إدخاهلا يف متاهات ودهاليز ال هناية هل
 .األمر

فما على عدنان إاّل أن يسري وراء العلماء ، ومنهم الشيخ حممد ناصر الدين 
 .« األلباين يف تأييدها ، واعرتافه خبطئه 

 .فانظر كيف برته عدنان وحّرفه ليوافق ما يلبس به على الناس 
نه طلب إىل اهلل وإىل رسوله ؛ أل –والعياذ باهلل  –فأنا مل أرفض احملاكمة 

تنازلت عنه ، تنازلت عن حقي فاحملاكمة إىل أشخاص ، ورأيت أن احلق يل أنا 
وعن حق املنهج السلفي وعن حقوق السلفية وعن أذاه وعن سبه وعن شتمه ، وال 

الفتنة مبوافقة العلماء وال أريد الطعن يف نسبه هذا كذب ، هل من  إهناءأريد إال 
هب إىل حماكمات وحقه واضح ، إذا اتضح حقه احلق مث يذ للرجل الالئق أن يكون

حاكمة إىل مالذي دفعين إىل عدم تلبييت لل هذاواضح  فحقيانتهى كل شيء ، 
 .وترجح يل   وفالن فالن

 اكمة إىل اهلل وإىل كتابه يف حٍق له فهذا مل حيصل ، أما أنه دعاين إىل احمل
 . هذا كذب 

هذا كله  –والعياذ باهلل  –دين وعلم  فتكفريه لنا ، وقوله أننا ما عندنا ذرة من
لو كان عنده أدّن بصرية : " ظلٌم منه ، مث إنه هّول على قضيٍة سابقة حينما قلت 

 .أو حنو هذا " ما فعل هذا 
تكلم عن منهج املوازنات وساق أدلة استدل  هعلى كالمه ألن اً قلت هذا ردّ 

 .بـها استدالالً باطالً 
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 .وجه ال يرضاه اهلل مث قال بعد سوقه أدلته على 
إن من اإلنصاف عند تنـزيل األحكام على األعيان ويف جمال الرتمجة : قال 

من أهل املنهج الواحد ،  قلألشخاص أن نرى حسنات املخالف وسيئات املواف
 .سيئة  قومن العمى واإلجحاف أن ال نرى للمخالف حسنة وال للمواف

 .قال هذا الكالم  هكذا
م الباطل رددت عليه من ظلمه وافرتائه ومساواته للسلفيني أنا رددت هذا الكال

 .بغريهم من احلزبيني الظاملني 
أعين  –هذا  فعلأدّن بصرية من اإلسالم ما  هلو كان عند: قلت بعد ذلك 

 .يف هذه القضية 
أهل البدع باحلق ، على هو رمانا بالعمى ، أليس رمينا بالعمى إذا حكمنا 

ذا رمانا بالعمى فله احلق ولو كان  إيعين  –فيًا للبصرية أليس رمينا بالعمى هو ن
 .فنحن ما شاء اهلل نكفره  هكالمه باطاًل ، وإذا أجبناه ورددنا ظلمه مبثل

أنت كفرتنا إذا كان هذا تكفرياً كفرتنا أوالً وكفرتنا أخرياً يف هذا الكالم : طيب 
 .، وأنت تدندن كثرياً حول تكفرينا 

 .فما هو منهجك ؟ 
قلنا على غري بصرية  ايسمع القائلون الذين يرددون افرتاءه هذا أننا كفرناه وأنول

 .رددنا كالمه مبثله  ا، ليفهموا أن
واآلن هذه مظامل ومظامل ومظامل جديدة ومنها تكفرينا ، فليسمعوا وليكفوا 

 .شرهم 
أن ن وأكاذيب عدنان كثرية ومتويهاته وتلبيساته كثريٌة جدًا ، وأنا ال أتصور اآل

يقول كالمًا خاليًا من تلبيس أو كذب هذا حسب دراسيت له وقد أكون خمطئًا يف 
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لكن تصوري عم ا عرفته من كالمه الذي  –اهلل أعلم  –بعض األشياء ما أدري 
تتبعته ، فإن كان قد قال حقاً خالصاً جمرداً يف أماكن ما رأيتها فهو يرجع إىل قصور 

ى إال تلبيساً وكذباً وحتريفًا ، و ، وإىل آخره ، وقواعده البشر ، أما فيما رأيته فما أر 
 .هي عن املنكر االفاسدة هذه ما هي إال مضادة ملنهج اهلل احلق اآلمر باملعروف والن

   

 .جزاكم اهلل خريا 

 
 : السؤال العشرون

 : -أحسن اهلل إليكم  –ما تعليقكم حفظكم اهلل على قوله اآليت 
سلفيتنا أقوى من : ذا الرجل املتكرب على األلباين قال واهلل العظيم قال ه» 

 .« سلفية األلباين ، فكيف يرضى بالتحاكم ؟ كيف يرضى ، ما يرضى ؟ 

 : الجـواب
أقول حنن يربطنا باأللباين عقيدة ومنهج ، وحنن جنلُّه وحنرتمه لعقيدته وعلمه 

البدع إياه عن  تصديه ألهل الباطل وألهل البدع ورمي  أهلو ومنهجه الصحيح  ، 
كر عليها بالكتاب والسنة ومنهج السلف و ؛ ألنه تصدى ألباطيلهم ،  ةقوٍس واحد

 .الصاحل نعرف هذا له 
 " :سلفيتنا أقوى من سلفية األلباين : " وهذا الكالم الذي قلته 

قلته يف خالل الدفاع عنه ، ورد الطعون عليه ، وهذا شريط مسجل فليسمعه 
 .منتشر  وهو يقةمن يريد أن يعرف احلق
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وهل عدنان يردد هذا الكالم صادقًا ؟ ومن منطلق الغرية على السنة وعلى 
استغالٌل ماكر ، إن التصاقه باأللباين استغالٌل ماكر ، فهو ليس  هواأللباين ، أو 

 .على منهجه ، وبعيد عن منهج األلباين 
عنها ويضع  ألن منهج األلباين حماربة البدع صغريها وكبريها ، وهذا يدافع

القواعد حلماية أهل البدع ، وميشي مع أهل البدع وميشي مع احلزبيني ، بل ميشي يف 
ظين مع أشد أعداء األلباين ، ورأيت شيئًا يف كالم عدنان يدل على هذه الصلة ، 
ومنها أهنم ميدونه بأشرطة ال ميكن أن يعلمها ، موجودة عند أناٍس من رؤوس 

 دباين سبًا شديدًا وافرتوا عليه ، وأنه عدٌو حملمد بن عباحلدادية الذين سبوا األل
الوهاب وعدٌو لدعوته وعدٌو هلذه الدولة وو إىل آخره ، هؤالء ميدونه مبعلومات ال 
يعرفها أعرف أهنا من عندهم ، وما مسعنا له كلمة ال يف شريط وال يف كتاب يواجه 

 .بـها هؤالء الذين يعادون األلباين 
 . لة على تالميذ األلباين عرضت هذه املقو 

 " .هذا ال شيء فيه : " أما تالميذ األلباين قالوا 
من األدلة أنه يتقصد الفتنة قصداً  ذايهّول ويريد الفتنة ، وهأن وعدنان يريد 

 .ويتقصد التحريش تقصداً 
وإال لو كان صادقًا حبه واحرتامه لأللباين لرد على أعدائه الذين ألفوا فيه 

ن فيه ويقولون أنه يطعن يف دعوة حممد بن عبد الوهاب ويطعن الكتب يطعنو 
 :ويطعن إىل آخره ، ويعرفهم أمسيهم له 

، وغريهم من الذين كتبوا يرد عليهم " العسكر ، موسى الدويش ، با مشيل " 
ن كان صادقاً وإن كان شجاعاً ، وإن كانت الدنيا فتنة ، إوأعلنوا ، يرد عليهم اآلن 

د عليهم ، فإن مل يرد عليهم فهو صديقهم ومتماىل معهم ر فره يالدنيا ال هتز ظ
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أظن أهنم أمدوه بـها ، فإن سكت ومل يرد عليهم فاألمر كما  اليتوميدونه باملعلومات 
 .ذكرت أنا 

ومما يؤكد كذبه وأباطيله يف الدعوى إىل التحاكم وأن ذلك منه تلبيس ، وأننا 
قد و بالرتاجع  وعودهأن ذكرناه من  حنن أصحاب احلق وعلى منهج السلف ما سبق

 .عرفتم ذلك 
هو األمري و وأضيف لكم جديدًا اآلن ، وذلك أنه طلب من أحد األفاضل 

 :سعود بن سلمان الدكتور يف جامعة أظنُّ امللك سعود 
إن عدنان مستعٌد ألن يرتاجع مستعٌد أن : طلب منه أن يتصل يب ويقول يل 

 .املهم .. ع أو حنو هذا الكالم يوقع على ما تكتبه يف هذا الرتاج
إن هذا الرجل غري صادق وإنه قد وعد وعوداً كثرية وما يفي ، فأحل : فقلت له 

 .علي  هذا الرجل الفاضل أن أكتب 
فكتبت وأرسلت ما كتبته من توبة عدنان ورجوعه إىل : فقلت طيب أكتب 

 .ع عليها احلق إىل هذا األمري الفاضل ، فعرضها على عدنان فأىب أن يوق
 .يكتب ما ي شعر بتوبته ورجوعه إىل احلق ونكتفي بذلك : فقلت لألمري 

 .سابقاهتا من الوعود الكثرية الباطلة  حقتفلم يكتب ، فل
وطعن يف العلماء ورأى نفسه أنه دخل  بطمث إنه ذهب إىل أمريكا وخبط وخت
 .يف مأزق خطري فذهب يتّلمس املخرج 
ٍد من اإلخوة السلفيني ومنهم حسني بن عودة ذهب إىل الشام واجتمع مع عد

العوايشه ، وسليم بن عيد اهلاليل ، وعلي حسن عبد احلميد احلليب ، ومشهور بن 
 .حسن آل سلمان 
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واتفقوا معه على أن يكتب تراجعه ، وكتب تراجعًا طوياًل ووافقتهم على هذا 
ل ، وإىل يومنا هذا الرتاجع بشيء من التعديل ، وقالوا سوف يوافق على هذا التعدي

 .بسابقاهتاقت مل يوقع على ما اتفقوا عليه وال على العبارة املعدلة وحل
واملهم من هذا أن أنبه كل عاقل إىل أن احلق معنا وأن عدنان على الباطل ، 

 .وأن ما يهّول به من الدعوة إىل التحاكم كله تلبيس وقلب لألمور واحلقائق 
   

 .جزاكم اهلل خريا 

 : ال الحادي والعشرونالسؤ 
 :ما هو تعليق شيخنا على كالم عدنان اآليت 

 :وقبل أن أخوض يف األنواع ال بد من اإلشارة إىل النقاط التالية » 
أن املسلم يبقى مسلمًا مهما فجر ، ومهما فسق ، ومهما ابتدع ، وأن : أواًل 

 .األخوة ال يبطلها مبطٌل إال الكفر 
الكبار والصغار أدركوا هذه  من مية ومن معهملو أن شباب الصحوة اإلسال

أن املسلم مهما كان فاسقًا فاجر ، فله عليك حق : القضية اجلديرة باالهتمام 
األخوة بقدر ما قّدر الشرع ، من الضوابط اليت وضعها العلماء وليس اآلن حمل ذكر 

 .حمل ذكرها ، أخوك رغم أنفك ، مادام يف دائرة اإلسالم الواسعة  –
 :خوة حقوق منها ولأل

اإلنصاف حىت مع أعداء  –عز وجل  –اإلنصاف ، بل قد علمنا اهلل  -1
وال تبخسوا الناس أشيآءهم  : اهلل ، وقال 

(1). 

                                                           
 .   85: هود .  85: األعراف (  )
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ن بعض املسلمني من العداوة ما تبلغ هذه العداوة بينه وبني مقد بلغ  فإنه
القذف ، بينما أنواع الشتم و  بأبشعالكافرين ، ويذهب ليسم أخاه املسلم املخالف 

 .يتبسم يف وجه اآلخرين 

  خوة إإنما المؤمنون
(1). 

 .مادام مسلماً مل يكفر فهو أخوك  . ((المسلم أخو المسلم  ))
إن هلذه األخوة حقوقاً ضيعها كثري من املسلمني ، ومن أهم هذه احلقوق  -2

 " .التناصح ال التفاضح " 
يتفاضحوا ، أن يسرت بعضهم  فالواجب على املسلمني أن يتناصحوا ، ال أن

 .على بعض ، ال أن يشهر بعضهم ببعض ، األمر غري ذلك متاماً 
 .ينبغي أن ننطلق من حسن الظن ، ال من سوء الظن  -3

ت تتكر وتتكر وتتكر اأن هذه احملاضر : املشكلة اليت أنا ال أعرف حاًل هلا 
الظن ،  وتسمعون يف خطب اجلمعة حسن الظن ، ونسمع يف احلاضرات حسن

عليه الصالة  –ونقرأ يف الكتب حسن الظن ، ويأمرنا اهلل حبسن الظن ، ويقول 
 : -والسالم 

 . (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ))

 . (1)« (2)ومع ذلك ال ننطلق إال من سوء الظن

                                                           
 .  1 : احلجرات (  )

 ب أن حيسن بـهم الظن ، صحيح أنت ال تنطلق إال من سوء الظن مبن جي(  )
وأما السلفيون فمالذي يوجب عليهم إحسان الظن بأهل الفجور والبدع الكربى 

 .املعاندين 
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 : الجـواب
 .احلمد هلل 

السياسي على منهج اإلخوان املسلمني  ئرهذا الكالم من عدنان يدل أنه سا
الطوائف حتت رايٍة واحدة ، الرافضي ، والباطين ، والصويف الغايل  كلالذي جيمع  

ن هلم أباضي ، وغريهم وكل من يدخل حتت اإلسالم، و القبوري ، والزيدي ، واإل
حقوقًا مهما بلغوا من الفجور والبدع والضالل ؛ كالرفض ، ومذهب اخلوارج ، 

 .آخره واملعتزلة ، وغالة املرجئة ، إىل 
فإن هلم حقوقاً عظيمة على بعضهم بعضا ، ومن هذه احلقوق اإلنصاف ، أي 

أن تستخدم منهج املوازنات مع كل من يصدق عليه اسم اإلسالم ولو كان : 
رافضياً صوفياً غالياً ، تذكر حسناته إىل جانب أخطائه ، إن تكلمت وانتقدت وإال 

ض والصوفية والقبورية وغريهم ، فاألصل السكوت والسرت على إخوانك من الرواف
الكتب ونشروا يف ذلك يف تسرت عليهم وال تشهر بـهم ، وال تفضحهم حىت لو ألفوا 

هدمنا ـم ولو بـهالصحف ، فينبغي أن ترِفق بإخوانك وأن تسرت عليهم وال تشّهر 
كنتم   : يعين أصل األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي مّيز اهلل به هذه األمة 

ير أمة ُأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل خ


(2). 
 : -تبارك وتعاىل  –وقوله 

                                                           
 

 .الوجه األول (   ) رقم " االختالف ، أنواعه ، وأحكامه : " من شريط بعنوان (  )
 .  1  : آل عمران (  )
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  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأُمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر 

(1). 
ورِثها عن البنا ، وعن و لنستخدم هذه القاعدة العظيمة اليت وضعها عدنان 

أو سعوا  -أمثال هؤالء الذين غلواسار على هنجهما ن ماألفغاين ، و مجال الدين 
إىل جتميع املسلمني على أي شيء كانوا ، يعين نستخدم هذه القاعدة ولو أدت إىل 
ما أدت إليه ، ألن الذي يهمنا اآلن هو أن جنمع املسلمني حتت شعار واحد وحتت 

أمعن يف البدعة وغال  مهما،  راية واحدة ، فال تفاض ح مهما بلغ من الفجور أخوك
يف األولياء وغال يف سب األصحاب وطعن يف زوجات الرسول ، وفعل وفعل ال 

 .تشّهر بأخيك 
له عليك حقوق ال تشهر به وال تنتقده ، فهذه قاعدة هي أصل لكل قواعد 

 . وقلبها بـهذا املعىن " نصحح وال جنرح " عدنان ، ومنها 
اضح ، ال يبعد أهنا أخذت من القاعدة الذهبية وهذه القاعدة نتناصح وال نتف

واليت " نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بضعنا بعضا فيما اختلفنا فيه " قاعدة البنا 
توسعت وتوسعت حىت أصبحت اآلن على أيدي كثري من اإلخوان دعوة إىل وحدة 

 .وحدة   األديان ، ودعوة إىل توحيد األمة مبا فيهم الروافض والباطنية حتت راية
 :على كل حال عدنان غضب ملا فسر بعض الناس قاعدته 

أنا ما : ، غضب وقال " إذا حكمت حكمت " " نصصح وال جنرح " 
ا يف أهل البدع هذا كذب هذا افرتاء هذا ، هذا ، هذا ، والواقع أن هذه حصرهت

القاعدة وشرحها وما دار حوهلا يفضح عدنان ويبني هدفه من وضع هذه القاعدة 

                                                           
 .   7: التوبة (  )
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غريها ، واليت هتدف إىل حماربة املنهج السلفي وتدافع عن البدع وأهلها وتفضحه و 
 .يف تأييده ملنهج املوازنات 

 .فاحلمد هلل الذي كشف أهل الباطل 
إجماع الصحابة : أما حنن فواهلل نبغض أهل البدع ، ولقد حكى البغوي 

 نتقرب إىل اهلل ، فنحن واهللوالتابعين ومن بعدهم على بغض أهل البدع وإهانتهم 
، وهذا أمر أمجعت عليه األمة  بدعهمببغض أهل البدع ونشّهر بـهم إذا هم نشروا 

بتجريح أهل البدع ونقدهم وفضحهم وحتذير الناس منهم ، واملقام ال يتسع وإال 
عدة اخلبيثة اليت اكثرية على هذا ، وكتب اجلرح والتعديل كلها هتدم هذه الق  األدلة

، وهتدم هذه القاعدة السياسية املاكرة ، اليت أسسها مجال الدين  جاء بـها عدنان
األفغاين وغريه ، وتوسعت وطورها عدنان وحوهلا إىل قواعد، يعين اإلخوان املسلمني 

 .، فجمدوا عليها " نتعاون فيما اتفقنا عليه : "اكتفوا بقاعدة 
ه األهداف أما عدنان فإنه قد توسع وتوسع وأكثر من القواعد الباطلة هلذ

 .السياسية وحتت ستار الطائفة املنصورة 
 " :ينبغي أن ننطلق من حسن الظن : " وقوله 

يذكرين مبا كان يوصي به البنا مجاعته وأتباعه بأن حيسنوا الظن بإخواهنم ، 
 .وهلذا كانت بيوت اإلخوان املسلمني ومراكزهم مفتوحة لكل أهل املذاهب 

ه احلكاية ، ذكر اإلباضية والزيدية والعلماء يف وذكر عبد املتعال اجلربي يف هذ
يعين العلماء هؤالء يعين الباطنية ،  –وكذا  سورياإيران واهلند ومشال أفريقيا ومشال 

قال جنتمع مع بعض واإلسالم يسعنا وكنا جنتمع فال جيرح أحٌد منا مشاعر  فكنا
 .أخيه فال نذكر مسائل اخلالف 



 

 

 ـ 125دفع بغي عدنان على علماء السنة واإليمانـ ـــــــــ 
 

إحسان الظن واملبالغة يف ذلك وحسن الظن وصية البنا ببفهذا عدنان أخذ 
باخلوارج واملعتزلة واملرجئة والصوفية القبورية وال نفضحهم مبا عندهم من الضالل ؛ 

 .ألن ذلك ينايف حسن الظن الذي قرره البنا ، وقلده يف ذلك عدنان وأمثاله 
   
 .جزاكم اهلل عنا واملسلمني خري اجلزاء 

 : السؤال الثاني والعشرون
 : -سدد اهلل خطاكم  –وما تعليق فضيلة شيخنا على كالمه اآليت 

 ." إمنا كان قول املؤمنني أن يقولوا مسعنا وأطعنا " أين » 
 .قال اهلل ، يقول ليس من الالئق 

 .ولكن أنتم ما تعرفون بعض الناس يتكربون 
هو يتحاكم مع شامي مع مغريب ، هم من شعب اهلل املختار الذين ولدوا من 

 .(1)«بر آدم ؟ د
 : الجـواب

هذا كالٌم شنيع ال يقبله مسلٌم وال يهودٌي وال نصرايٌن و الغريه ، إنه ينايف 
ة األنبياء ، وينايف إكرامهم واحرتامهم ، وينايف العقيدة اإلسالمية وآدابـها يدعق

وأخالقها ، كثريًا ما مسع الناس عدنان ينادي باألخالق ، واألخالق ، واألخالق، 
 . عرفت أخالقه يف هذه اجلوالت والصوالت اليت جيوهلا على السلفيني لقد 

يف هذا الرجل يف قوهلم وعلى كل حال أترك اجملال للعلماء وألهل السنة ليقولوا 
 .هذه القضية وغريها 

                                                           
 . يف فرنسا " استفسارات " قال هذا الكالم القبيح يف شريط  ( )
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فإن هذا الكالم تعجز العبارة عن الوفاء مبا يدل على جرأة هذا الرجل وسوء 
ا الشعب املسلم الذي أكرمه وأواه فيقذفه مبثل هذا أدبه واحرتامه للعلماء ، وهلذ

الكالم ، شعب اهلل املختار كله يهودي يتبجح اليهود ، فيصف بـها هؤالء املسلمني 
، فهل لو  -عليه الصالة والسالم  –، ويتجاوز ذلك إىل إهانة هذا النيب الكرمي 

 .؟   مسع آدم أو أي إنسان مهما بلغ من السقوط ؛ أيسره هذا الكالم
 .نسأل اهلل العافية لنا ولألمة اإلسالمية ولإلسالم من أمثال وأمناط هذا الرجل

جزاكم اهلل خريا وأثابكم على هذه األجوبة السديدة حول هذا الشبهات 
 .والكذبات العرعورية 

من شيخنا نصحيًة لعموم نطلب وختامًا هلذه اجللسة املباركة إن شاء اهلل تعاىل 
 .اهلل يردبـها إخواناً لنا إىل احلق رداً جيمال ؟  الشباب السلفي لعل

إين أسأل اهلل أن يبارك يف عمري وأن يوفقين لالستمرار يف نشر احلق : اجلواب 
 .والسنة والذب عنهما وعن أهلهما وقمع أهل الباطل ومنهم عدنان 

وأنصح الشباب السلفي يف العامل الذين خيدعون بعدنان وأمثاله من احلزبيني 
على غاية احلذر من تلبيس هؤالء وفتنتهم وشرورهم وال سيما  وابتدعني أن يكونوامل

عدنان الذي يلبس اللباس السلفي زوراً ، وحيارب أهله ودعاته حربًا ال ي عرف مثلها 
واهلل حبًا هلم  وأنفرهممن أشد أهل البدع ، أحذرهم من هذا الرجل أشد التحذير 

وهم واهلل يف غنيٍة عنه ألنه ال يأتيهم إال  وا يف طريق السلف ،ري وأريد أن يس
بالقواعد الباطلة واهلراء والكالم الفاسد ، فأحذرهم منه ومن أالعيبه وأكاذيبه 

 .وتلبيساته ، وأن يعتربوا أن اإلسالم ال يؤخذ من أمثال هؤالء 
 :وقد قال علماء السلف كابن املبارك وأمثاله 

 " .ون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ" 
 فال يؤخذ الدين من امللبسني األدعياء ، وال من الواضحني يف الضالل ، 

لني يف اهلل االثقات العدول املو العلم من أهل  العلمخذون أوال من غريهم ، وإمنا ي
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واملعادين فيه واملنابذين للباطل والداعني إىل احلق وإىل اهلدى املستقيم ، عليهم أن 
منهم  اً فيسمعوا أو يقرؤوا لكل من هب ودب ؛ ألن كثري  او رعوال يتسخيتاروا ويتثبتوا 

بني حٍق وباطل فيقرؤون ألمثال من ذكرت فيخرجونه عن  نيف مرحلة البداية ال مييزو 
 :ا تلك املقولة املضللة و منهج اهلل إىل مناهجهم الفاسدة ، فليحذر 

 ، نقرأ يف الكتب ونسمع من األشخاص وما كان من حٍق أخذناه " 
 " .وما كان من باطٍل رددناه 

 .هذا ما تيسر ذكره  
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 

 الموضوعات فهرس

 الصفحة                                                                   عو الموض
  ...............................................................: المقدمة  

 طعن عدنان يف العلماء ومن سأهلم ،  عن: السؤال األول
 ..............................وبيان كذب وجهل عدنان 

 ت درجة طعن عدنان يف العلماء وجعلهم حت عن: الثاني    السؤال
 يف اجلهل ،  واجملوساليهود والنصارى 

  ..................................…ودفع هذا البغي 
 شروط عدنان على أهل الفتوى ،  عن: الثالث    السؤال

 . ….………………..…جهله وضالله وبيان
كذب عدنان وافتعاله سببًا لوضع بعض قواعده الفاسدة،   عن: الرابع    السؤال

 …… ..………...……ه على السائل افرتائ وبيان
  ……....……" وال جنرح  نصحح" قاعدة عدنان  عن: الخامس    السؤال
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 " حكمَت ح ِكمَت  إذا" قاعدة عدنان  عن: السادس    السؤال
 . …….…….....……بإبطاهلا باألدلة  واإلجابة

 اهتام عدنان للسائل بالكذب واخليانة ،  عن: السابع    السؤال
 …...….…… …………بدفع ذلك  واإلجابة

 . ….....دعوة عدنان إىل التحاكم، وبيان زيف دعاواه  عن: الثامن    السؤال
 دعواه أنه طلب من بعض ا لشيوخ  عن: التاسع    السؤال

 ... …………...……يبني له أخطاءه كتابياً   أن
 حول تزكية ابن عثيمني املزعومة لعدنان ،  عن: العاشر    السؤال

 .. ...…………………………ذلك   وبيان
 إساءة عدنان إىل اإلمام أمحد ،  عن: الحادي عشر    السؤال

 ... ......…………بدفع تلبيسه  واجلواب
 إشادة عدنان بسيد قطب ومنهجه ،  عن: الثاني عشر    السؤال

 . …..……………ببيان تلبيسه  واجلواب
 تشبه عدنان نفسه بالبخاري ،  عن :الثالث عشر    السؤال

 .. ….....……ببيان بعده عن ذلك  واجلواب
  ......  مقالة عدنان يف دفاعه عن سيد قطب وكتبه عن: الرابع عشر    السؤال
 … .....………متسح عدنان بالشيخ ابن باز  عن: الخامس عشر    السؤال
  ......متسحه باأللباين ، وجتنيه على الشيخ ربيع  عن: السادس عشر    السؤال
 …............…..كته رمي غريه بعيوب قد اهن عن: السابع عشر    السؤال
 . …......……………رميه لألبرياء بعيوبه  عن: الثامن عشر    السؤال
 سؤال عن تلبيسه وبرته لكالم الشيخ ربيع  عن: التاسع عشر    السؤال

 ……………………مغالطاته  وبعض
 .........…………تظاهره بالدفاع عن األلباين  عن: العشرون    السؤال
 عدنان ،  قواعدعدة هي أم قا عن:  والعشرونالحادي    السؤال
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 ومنهجهمينطلق يف حرب السلفيني  ومنها
 ... …….………احلق 

هم شعب اهلل املختار :  الفظيعةكلمة عدنان   عن:  والعشرونالثاني    السؤال
 …......................دبر آدم خرجوا من 
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