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 العرعور عدنان يدعو إلى وحدة األديان

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
بتاررح  " برناام  ماع ساورحا حان النصار"بعناوان  الفضاايي، " قناة وصاال"فقد وقفُت على كالم لعدنان عرعور بثته 

 (.م22/3/2102)
 :عجيب وغرحب  ومنه قوله إجاب، على سؤال وجهه له مقدم الربنام  حاصلهتكلم بكالم 

 جبلِّيَّ، لإلنسان؟( 0.......)إذن أتى اإلسالم ": املقدم -0 
. فحساب -صالى اهلل علياه وسالم-حا آ أحسنت  اإلسالم  حعين واإلسالم ليس هاو الا أ أتاى باه  ماد : عرعور

حااان عيساااى  ماااا   اعاااتال    العقيااادة    العقيااادة   اعاااتال    العقيااادة  و    هاااو  حااان إباااراهيم   حااان موساااى   
اإلميانيااا   حعااين   حوجااد   العياارة مالحااأل عااال  بااأل ا نبياااا   مساارل، اإلميانيااا  والعقياادة إ القااا   إ ااا   مساارل، 

 ."الحيتهالتيرحع والبيوع ما بيوع وا نكح، حسب ما كان كل زمان  ما حعلم اهلل من ص
 

  ولاايس بياانهم اعااتال    العقياادة واإلميانيااا   لكاان اليهااو  والنصااار  نعاام اإلسااالم  حاان ا نبياااا  يعااا  : أقوو  
 .وغريها وا نبياا  يعا    العقيدة واإلميانيا  -عامت ا نبياا–عالفوا رسول اهلل وامليركأل 

 لكن ما هو هد  عدنان من ه ا الكالم؟
 ؟-صلوا  اهلل عليهم أ عأل-ر على إبراهيم وموسى وعيسى و مد وما هدفه من ا قتصا

الاا حن حمعمااون أن ملاا، إبااراهيم أوسااع ماان ملاا،   نااه حرحااد السااري وراا الاادعاة إر ملاا، إبااراهيمأ -واهلل أعلاام-الظاااهر 
  الساو ان  مترا د هلا ه الادعوة ثالثا، ماؤ ق ا  وقاد عُ   زعمهام إبراهيم تيمل املسالمأل واليهاو  والنصاار  مد؛  ن مل، 

 .وكان اإلعوان املسلمون من كل البلدان حياركون   ه ه املؤمترا  وحؤحدوهناحين اك حتت إشرا  الرتايب 
يُم حَاُهو  حًّاا َوَ  : )من مل، اليهو  والنصار  وامليركأل  فقال -عليه السالم-وقد برأ اهلل عليله إبراهيم  َما َكاَن إ بْارَاه 

ا َوَما َكاَن م َن اْلُمْير ك ألَ َنْصرَان يًّا َوَلك    (.ْن َكاَن َحن يف ا ُمْسل م 
 .  وهدم لتلبيساهتمباسم مل، إبراهيم ففي ه ا النص القرآين بطالن الدعوة إر وحدة ا  حان

                                                 
 .كالمه هنا غري مفهوم  - 0
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 .نعم: قال املقدم -2

ن املنكاار   إذن نرجااع ا،ن  هاا ا الااري العظاايم بعااد أن أماار داا ا  أماار بوحاادة الصاا   أحاا : "فقااال عاادنان عرعااور
اعتصموا حبامي معاأل   :   مل حقل"اعتصموا حببل اهلل: "حقول لليعوي  حقول للعامل  حقول للمؤمنأل! ه ا؟ حا سبحان اهلل

 ."مل حقل  حظ؛ مل حقل آمنوا اعتصموا بنيبٍّ  ون ا نبياا  ه ه قضي، مهم،
 

أماار بوحاادة ( حعااين وحاادة ا  حااان)    اإذن نرجااع ا،ن  هاا ا الااري العظاايم بعااد أن أماار داا ":  حااظ قولااه: أقوو  
 ".؟  ه ا الص  أحن املنكر

مماا حؤكاد أن الرجال حادعو إر وحادة ا  حاان وإر وحادة الصا  باأل املسالمأل  ".  ها ا أحن املنكر": انتبه لقوله 
ساالم حعتاام واليهااو  والنصااار  وساااير أهاال امللاال والاادروز واإلصاعيلياا، والنصااريح،  وهاا ا أماار عطااري حسااتنكره كاال م

 فإهناا أ حاان كفرحا،املوجاو ة  أعما  نفسه أن الدحن عند اهلل اإلساالم  وماا عاداه مان ا  حاان  باإلسالم  وحعتقد 
 .معا ح، لإلسالم وأهله كما سيريت بيان ذلكو  ف،وشركي، و رَّ 
 .مما حؤكد أنه حدعو إر وحدة ا  حانبأل ا مم واليعوي  وحدة الص  و عوته إر

  جماال    ايص عناه  أأ   جماال مان اهلاروي  (حعين وحدة ا  حاان ووحادة الصا )هي واجب شرعي ": قولهو 
 ".همنه  ما   عندنا  رحق آعر غري 

 
 .حن إر اإلسالم ا  جمال للهروي منه  حعين    رحق للناس  يعا  إ  وحدة ا  حان

 
 (.واعتصموا حببل اهلل  يعا  ): مث استدل على ه ا الوجوي ال أ    يص عنه بقوله تعار 
م  اهنعلاااى اعاااتال  أ حااا ووحااادة ا  حاااان  فهتااا  بالنااااس   كااال مكاااانإر وحااادة الصااا   تاااهمث صاار ب بدعو  -3

 :فقال
 ".أحها الناس   كل مكان  وأحها املسلمون   كل مكان "
 

 .مبا فيهم الروافض والبا ني، على اعتال  أصنافهم املعا ح، لإلسالم واملسلمألأأ 
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  حعاين حان املسايحي مطلاوي (اعتصموا حببال اهلل: )  كل مكان؛ ه ه ا،ح، تقول (0)وأحها املسيحيون": مث قال
علااى  وهكوو تكوكوو دكواووياكت تكوو دحكوكوو دكواووياكت تكوو دمنااه ا عتصااام حبباال اهلل  واليهااو أ مطلااوي منااه  

 ".ا عتصام حببل اهلل الصحيح
 :وه ا فيه تلبيس  سيفضحه ما بعده مباشرة  أ  وهو قوله  حعين على منه  وترصيل وتيرحع عدنان

باالتوراة الا أ نامل علاى موساى  باالقرآن الا أ   -علياه الصاالة والساالم-حعين باإلجنيل ال أ نمل علاى عيساى  "
 ".نمل على  مد

 
 .هك ا بدون صالة و  تسليم على  مد وموسى عليهما الصالة والسالم

وأ عل   ا عتصام حببل اهلل الصحيح التوراة واإلجنيل احملرفأل واملبادلأل   وحدة ا  حان بالدعوة إرأ  تراه صر ب 
له التوحيد فيهما قد حو  بيها ة اهلل وإ اع املسلمأل على ه ا التحرح  والتبدحل  وعلى كفر املتدحنأل دما؛  ن 

إر الكفاار والياارك والضااالل الكفاار ر      ساايما وقااد أاااا  اليهااو  والنصااااليهااو  والنصااار  إر الكفاار والياارك
 .وتك حب ما جاا به من الدحن من قرآن وسن،  وتك حبه -صلى اهلل عليه وسلم-برسول اهلل  مد 

علاااى وحااادة  (واعتصاااموا حببااال اهلل  يعاااا  )قاااول اهلل تعاااار  محااالحيااا  مث انظااار إر هااا ا االهااال وا فااارتاا علاااى اهلل 
ومبااا جاااا بااه  -صاالى اهلل عليااه وساالم-مبحمااد املااؤمنأل   إر املساالمأل فقاا املوجااه الرباااين ذلااك ااطاااي  ا  حااان 

فيهااا موجااه أن ااطاااي ( واعتصااموا حبباال اهلل  يعااا  )أن ا،حاا، الكرمياا، الوااااح ماان كتاااي وساان،   والاادليل االلااي 
 .  وأنه    عل  هل ا  حان ا عر   و   عل للتوراة واإلجنيلللمسلمأل فق 

 : تعار قول اهللالدليل  
ااَن الَّاا  حَن أُوتُاوا اْلك تَاااَي حَاااُر هوُكْم بَاْعااَد إ ميَااان ُكْم َكااا) وََكْيااَ  َتْكُفااُروَن َوأَنْاااُتْم ف ر حَن حَاا أَحاهَهااا الَّاا  حَن آَمنُااوا إ ْن ُتط يُعااوا َفر حق ااا م 

اْم ب اللَّاه   ارَاُم ُمْساَتق يُم  تُاتاَْلى َعَلْيُكْم آحَاُ  اللَّه  َوف يُكْم َرُسولُُه َوَماْن حَاْعَتص  حَاا أَحاهَهاا الَّا  حَن آَمنُاوا اتاَُّقاوا فَاَقاْد ُهاد َأ إ َر ص 
يع ااا َوَ  تَاَفرَّقُااوا َواذُْكااُروا ن ْعَمااَت اللَّااه  َعلَااْيُكْم إ ْذ  اللَّااَه َحااقَّ تُاَقات ااه  َوَ  مَتُااوُتنَّ إ  َّ َوأَنْاااُتْم ُمْساال ُموَن  َْباال  اللَّااه   َ  ااُموا حب  َواْعَتص 

ااَن النَّااكُ  َهااا َكااَ ل َك ْنااُتْم أَْعااَداا  فَاارَلََّ  بَاااأْلَ قُالُااوب ُكْم َفَرْصااَبْحُتْم ب ن ْعَمت ااه  إ ْعَوان ااا وَُكْنااُتْم َعلَااى َشااَفا ُحْفااَرُة م  ناْ ار  َفرَنْاَقاا َُكْم م 
ُ اللَُّه َلُكْم آحَات ه  َلَعلَُّكْم تَاْهَتُدونَ   (.حُابَاألِّ

 .ملسلمأل وعاص دم  و  خيال    ه ا فيما أعلم إ  عدنانفااطاي   ا،حتأل موجه إر ا -0
 .املؤمنأل فق ب ه ا ااطاي عاصف
إر الاار ة عاان  حاان اإلسااالم  وأن  اااعتهم تااؤ أ   رهم ماان أن حطيعااوا فرحقااا  ماان أهاال الكتااايحاا َّ اهلل  إنَّ مث   -2

 .وأعربهم أن من حعتصم باهلل فقد هدأ إر صرام مستقيم

                                                 
 .أأ على اعتالفهم - 0
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املغاحر لدحن أهل الكتاي التوراة واإلجنيال  -صلى اهلل عليه وسلم-هو ا عتصام مبا جاا به  مد وا عتصام باهلل 
 .احملرفأل املبدلأل

صالى -صاح إ  باتبااع ماا جااا باه  ماد تالتقاو  و   هكاون ها ت  و  مث أمر املسلمأل بتقو  اهلل حق تقاتاه -3
إر غاري ذلاك مماا ...وتصادحق وعاده ووعيادهاجتنااي نواهياه  من تصدحق أعباره وامتثاال أواماره و  -اهلل عليه وسلم
 .مث الثبا  على ذلك حن املما   -صلى اهلل عليه وسلم–جاا به  مد 

با عتصااام حبباال اهلل وهااو القاارآن ومبااا جاااا بااه  -صاالى اهلل عليااه وساالم-آمنااوا مبحمااد الاا حن مث أماار املساالمأل  -4
 .ما اليهو  والنصار ن حرفهاوالسن،    التوراة واإلجنيل الل 

 .شركا   واإلميان كفرا   واحلق با ال  أهلهما وعدنان حعلم برن التوراة واإلجنيل قد حرفا وبد  فرصبح التوحيد عند 
-أن حعملاوا إ  مباا جااا باه  ماد  للمسالمأل اإلجنيال مان التحرحا   فإناه    اوز َسال مَ التاوراة و  تْ مَ ل  وحان لاو َسا

 .فإن شرحعته ناسخ، لليرايع قبلها  -صلى اهلل عليه وسلم
 .ولكنها السياس، الفاجرة املهلك،  اليت تؤ أ إر الغش وااداع وحترح  اإلسالم  حعلم ه اعدنان 

واعتصاموا حببال اهلل ) تفساري قاول اهلل تعاار صحاب، والتابعأل وعلماا السال  إرونسرل عدنان من سبقك من ال 
 ؟؟ألالتوراة واإلجنيل احملرفب ا عتصامبل اهلل من ا عتصام حبن وأ  برنه  عوة لكل ا  حان(  يعا  

 ؟ أهك ا حكون الترصيل ال أ ترج  به؟اأهك ا تكون الرتبي، اليت هت أ د
وتربيااا، تؤ حاااان مبااان حنخااادع باااك إر اإلمياااان بوحااادة ا  حاااان  وإر وحااادة الصااا  ماااع اليهاااو  والنصاااار   لترصاااي

د ماانهم عااداوة أشااد كفاارا  ماان اليهااو  والنصااار   وأشااتلااك الطواياا  الاايت هااي والنصااريحأل واإلصاااعليأل والاادروز  
 .وحقدا  على اإلسالم واملسلمأل

 
 : مث أكد عدنان ما  عا إليه من وحدة ا  حان ووحدة الص  بقوله -4
 ".فنحن وقتئ  اعتصمنا حببل اهلل (0)إننا إن متسكنا به حقيق،  مبا نمل   ه ه الكتب الثالث "
 

 .ن أعظم الك ي على اهلل  وتركيد للدعوة إر وحدة ا  حانوه ا م
  هااال امللااال كلهااام  وحؤكاااد هلااام وجاااوي التمساااك باااالقرآن والتاااوراة واإلجنيااال احملااارفألموجاااه هناااا عااادنان  خطاااايف
 .بيها ة اهلل وإ اع املسلمأل واملبدلأل

 .وله ولإلسالم واملسلمألفمن متسك مبا فيهما  فهو كافر بالقرآن   اري ومضا  له  وعدو هلل ولرس
 .وعدنان ومن على هنجه مضا ون هلل ولرسوله ولكتابه وللمؤمنأل

                                                 
 .ك ا  - 0
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 :على بطالن الدعوة إر وحدة ا  حان ما حريتومن الرباهأل 
طَّاااي   -راااي اهلل عنااه-رو  اإلمااام أمحااد وغااريه ماان حاادح  َجاااب ر  بْاان  َعْبااد  اللَّااه   -أ راااي اهلل - َأنَّ ُعَمااَر بْااَن ااَْ

َّ  -هعنا ااْن بَاْعاض  أَْهال   -َصاالَّى اللَّاُه َعَلْياه  َوَساالَّمَ -أَتَاى النَّايب  ِّ علاى اْلُكتُاب  فَاَقاارَأَُه ب ك تَااُي َأَصاابَُه م  َصاالَّى اللَّاُه َعَلْياه  َوَساالََّم  النَّايب 
ااي ب يَااد ه  لَ  طَّاااي  َوالَّاا  أ نَاْفس  ااَب فَاَقاااَل أَُمتَاَهوُِّكااوَن ف يَهااا حَااا ابْااَن ااَْ َااا بَاْيَضاااَا نَق يَّاا،  َ  َتْساارَُلوُهْم َعااْن َشااْيُا فَاَغض  ْئااُتُكْم د  َقااْد ج 

ااي ب يَااد ه  لَااْو َأنَّ ُموَسااى َصاالَّ  ُقوا ب ااه  َوالَّاا  أ نَاْفس  بُوا ب ااه  َأْو ب َبا  ااُل فَاُتَصاادِّ َااقٍّ فَاُتَكاا ِّ ُوُكْم حب  ى اللَّااُه َعَلْيااه  َوَساالََّم َكاااَن َحيًّااا َمااا فَاُيْخاارب 
َعُه إ   ِ  َوس   ِ  ِ  ". َّ َأْن حَاتَّب َعين  

َعُه : " -َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّمَ  - ومنه قوله ي ب َيد ه  َلْو َأنَّ ُموَسى َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َكاَن َحيًّا َما َوس  َوالَّ  أ نَاْفس 
  ِ  ِ  ِ  .(0)"إ  َّ َأْن حَاتَّب َعين  

و  تعليقااه عليااه   ( 01) باان أيب عاصاام علااى هاا ا احلاادح  " الساان،"وحساانه العالماا، ا لباااين   تعليقااه علااى 
 (.011)برقم " امليكاة"

 .  وقد ساقه من عدة  ر  من عد  من املصا ر(33-6/34" )اإلرواا"و   
  ومعلااوم أن أهاال الكتاااي قااد حر فااوا التااوراة واإلجنياال  فجعلااوا فيهااا التوحيااد شااركا   واحلااق بااا ال   واهلااد  اااال   

 .  وحتبعوا ما جاا به-صلى اهلل عليه وسلم-أن حرتكوا هاتأل الدحانتأل احملرفتأل  وحتبعوا  مدا  عليهم جب  تم فوا
ُهْم َحْساَمُعوَن  ): والقرآن قد ناصَّ علاى حتارحفهم ها ا  قاال تعاار -ي اناْ نُاوا َلُكاْم َوقَاْد َكااَن َفر حاْق م  أَفَاَتْطَمُعاوَن َأْن حُاْؤم 
 (.ُُيَرُِّفونَُه م ْن بَاْعد  َما َعَقُلوُه َوُهْم حَاْعَلُمونَ  َكاَلَم اللَّه  مُثَّ 

ع ه  : )وقال تعار   وصفهم  (.ُُيَرُِّفوَن اْلَكل َم م ْن بَاْعد  َمَواا 
 :-راي اهلل عنهما-ومن هنا قال الصحايب االليل عبد اهلل بن عباس  -جا
تَاااُبُكْم الَّاا  أ أُنْاام َل َعلَااى َرُسااول  اللَّااه  َصاالَّى اللَّااُه َعَلْيااه  َوَساالََّم َأْحااَدُث َكْيااَ  َتْساارَُلوَن أَْهااَل اْلك تَاااي  َعااْن َشااْيُا وَك   "

ُلوا ك َتاَي اللَّه  َوَغياَُّروُه وََكَتبُاو  َثُكْم َأنَّ أَْهَل اْلك َتاي  َبدَّ اْن ع ْناد  ا ب رَحْاد حه ْم اْلك تَااَي َوقَااُلوا ُهاتَاْقَرُاونَُه َ ْض ا ملَْ ُحَيْب َوَقْد َحدَّ َو م 
اْن اْلع ْلام  َعاْن َمْسارَلَت ه ْم َ  َواللَّاه  َما َهااُكْم َماا َجاااَُكْم م  ُهْم َرُجاال  َحْسارَُلُكْم َعاْن الَّا  أ اللَّه  ل َيْيتَاُروا ب ه  ََثَن ا قَل ايال  َأَ  حَاناْ اناْ ا رَأَحْانَاا م 

 ".أُْنم َل َعَلْيُكمْ 
 (.1023)  (1022)  (1363)  (2630)حدح  " صحيحه"رواه البخارأ   

 (.01/062)و ( 3/241)  والبيهقي (01001)حدح  ( 6/001)حدح  " مصنفه"ورواه عبد الرزا     
 : قال اليافعي عن أهل الكتايو 
ْم َوقَاااُلوا  " ُلوا ك تَاااَي اللَّااه  وََكَتبُااوا اْلك تَاااَي ب رَحْااد حه  ااْن ع ْنااد  اللَّااه  ل َيْيااتَاُروا ب ااه  ََثَن ااا  )َوقَااْد َأْعبَاَرنَااا اللَّااُه ب اارَناَُّهْم قَااْد بَاادَّ َهااَ ا م 

 (.01/062" )السنن الكرب  للبيهقي"   "ا،حَ،َ ( قَل يال  

                                                 
 .-صلى اهلل عليه وسلم-فإ ا ُيكم بيرحع،  مد   من السماا   آعر الممان -عليه السالم-وإذا نمل عيسى  - 0
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 .وه ا أمر مسلَّم به عند علماا اإلسالم
 ؟مفرحن ح هب عدنان بنفسه وباملسلمأل وغريه

 يعااا  إر الاادعول   اإلسااالم أمااا كااان الواجااب عليااه أن حاادعو املساالمأل إر التمسااك باإلسااالم  وحاادعو ا ماام 
 ؟؟والتمسك به وحده

املؤمنأل مرمورون جبها  أهل ا  حان الكافرة  يعا  من حهو  ونصار  وهندوك وجموس حان حياهدوا أن    نَّ إ - 
 اخل...إله إ  اهلل وأن  مدا  رسول اهلل 

ا َرُساوُل أُم ْرُ  َأْن أُقَات َل النَّ : "-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  اَس َحنَّ َحْيَهُدوا َأْن َ  إ َلَه إ  َّ اللَُّه َوَأنَّ ُ َمَّاد 
َساابُاُهْم َعلَاى اللَّه  َوحُق يُموا الصَّاَلَة َوحُاْؤتُاوا المََّكااَة فَاإ َذا فَاَعلُاوا َذل اَك َعَصاُموا م اينِّ   َمااَاُهْم َوأَْماَواهَلُْم إ  َّ  ْسااَلم  َوح  َاقِّ اإْل   حب 

 (.22)حدح  " صحيحه"  ومسلم   (20)حدح  " صحيحه"  أعرجه البخارأ   " اللَّه  
 .ومرمورون بدعوهتم إر اإلسالم    با حتا  معهم -ها

إ نَّااَك تَاْقااَدُم َعلَااى قَاااْوُم أَْهاال  ك تَاااُي : "ملعاااذ باان جباال ملااا أرسااله إر الاايمن -صاالى اهلل عليااه وساالم-قااال رسااول اهلل 
ْاَس فَاْلَيُكْن َأوََّل مَ  ََ ْم  ُْهْم َأنَّ اللَّاَه قَاْد فَااَرَع َعلَاْيه  َصاَلَواُ     حَااْوم ه ْم ا َتْدُعوُهْم إ لَْيه  ع َباَ ُة اللَّه  فَإ َذا َعَرُفوا اللََّه َفَرْعرب 

اْن أَْماَواهل  مْ  ُْهْم َأنَّ اللََّه فَااَرَع َعلَاْيه ْم زََكااة  م  َلت ه ْم فَإ َذا فَاَعُلوا َفَرْعرب  ُهْم  َولَياْ اناْ َاا َفُخاْ  م  َوتُااَر ه َعلَاى فُاَقارَاي ه ْم فَاإ َذا َأ َااُعوا د 
حاادح  " صااحيحه"  ومساالم   (0403)حاادح  " صااحيحه"  أعرجااه البخااارأ   " َوتَاااَو َّ َكاارَاي َم أَْمااَوال  النَّاااس  

(01.) 
  

وسان، ولادعوا  الرسال  يعاا ؛  فالدعوة إر وحدة ا  حاان وأعاوة ا  حاان ومسااواة ا  حاان مضاا ة لإلساالم كتاباا  
حيااا  أن  عاااوهتم قامااات علاااى توحياااد اهلل وإعاااالص الااادحن كلاااه هلل و اربااا، اليااارك بااااهلل وكااال ماااا حناااا  وحعاااارع 

 . عوا  هؤ ا الرسل  و  سيما  عوة عامت ا نبياا صلوا  اهلل وسالمه عليهم  يعا  
 .هاحملرف، املبدل، والدعوة إلي حان ان  والتمام ا وأعطر وأشد ما حنا   عوا  الرسل الدعوة إر وحدة ا  حا

 

 
 
 
 :مث قال عدنان -0
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أرحد أن أعرب الناس  يعا   واملسلمأل واليعب السورأ خباص،  أن الوحدة عري  والتفر   شر  أُعيد أن الوحادة  "
مااذا ... (2)نااس متفار  حكاون ال(0)  الوحدة كل عري  و  التفر  كل شر  تصوروا عندما حكون الناس متفرِّقاون

 تكون النتيج،؟
مان اهلل قادرا   ومان  -عفوا  –إذن  الوحدة نعم، والتفر   نقم،  التفر   نقم، من اهلل  إذا تفرقنا ستكون نقم، علينا 

 ".  ومن العبا  فعال  (3)العبا ة ومن العبا ة
 

والنصااار  إر وحاادة ا  حااان ووحاادة  مبااا فاايهم املساالمون واليهااو   هاا ه  عااوة ثالثاا، أو رابعاا، للناااس  يعااا  : أقوو  
ن ان احملرفتاا  وأن الوحدة على ه ا الوجه عري من متيم املسلمأل عن أهل الدحانا  الكاافرة مباا فيهاا الادحانتالص 

 .اليهو ح، والنصراني،املبدلتان 
والبعثياأل   روزدحادة ماع النصاار  والنصاريح، واإلصاعليا، والاالو إر لياعب الساورأ بصاف، عاصا، حدعو عادنان او  

أهل ها ه النحال شار  مفارق، وحر  أن   الكافرة عن أهل ه ه املللالتميم عري للمسلمأل   سورحا من وحر  أهنا 
 .بل و  مفارقتهم كل شر

 .وهك ا تكون الرتبي، العرعورح،  وهك ا حكون الترصيل
 . ب اتباعهما   تيرحع عدنانالل ان الرتبي، وذاك الترصيل  تلك

 .عن أهل ا  حان الكافرة   حكم اهلل ورسوله واملؤمنألاملسلمأل  متيم   نتيج،  ان من وُي ر عدن
 .نعم،  والتفر  نقم، من اهلل -وحدة ا  حان ووحدة الص -الوحدة وحؤكد عدنان أن 

 .من أك ي الك ي على اهلل وعلى القرآنوه ا 
 :ومن الرباهأل على ك ي ه ا القول وه ه الدعوة املدمرة ما حريت

ااُ وا َ   آَمنُااوا الَّاا  حنَ  أَحاهَهااا حَااا: )تعاااراهلل  لو قاا -0 ُمْ  َوَماانْ  بَاْعااضُ  َأْول يَااااُ  بَاْعُضااُهمْ  َأْول يَااااَ  َوالنََّصاااَر  اْليَاُهااو َ  تَاتَّخ   حَاتَاااَوهلَّ
ْنُكمْ  ُهمْ  فَإ نَّهُ  م  ناْ  َأنْ  ََنَْياى حَاُقولُاونَ  ف ايه مْ  ُحَسار ُعونَ  َمَرعْ  قُاُلود  مْ      الَّ  حنَ  فَاتَاَر  الظَّال م ألَ  اْلَقْومَ  حَاْهد أ َ   اللَّهَ  إ نَّ  م 
اايبَاَنا َ  َأنْ  اللَّااهُ  فَاَعَسااى َ اي ااَرةْ  ُتص  اانْ  أَْماارُ  َأوْ  ب اااْلَفْتح   حَااْريت  ااه مْ      َأَساارهوا َمااا َعلَااى فَاُيْصااب ُحوا ع ْنااد ه   م   َوحَاُقااولُ  نَااا  م ألَ  أَنْاُفس 
ر حنَ  َفَرْصَبُحوا أَْعَماهُلُمْ  َحب َطتْ  َلَمَعُكمْ  إ ناَُّهمْ  أمَْيَاهن  مْ  َجْهدَ  ب اللَّه   أَْقَسُموا لَّ  حنَ ا أََهُؤَ ا   آَمُنوا الَّ  حنَ   (.َعاس 

 
أن حتخاا وا اليهااو  والنصااار  أولياااا  فهاا ا حااد فاصاال   اإلسااالم بااأل  ا،حااا لقااد هنااى اهلل املااؤمنأل   هاا ه  -أ

 . حانا ع لدابر الدعوة إر وحدة ا وق  املؤمنأل وبأل اليهو  والنصار 
                                                 

 .ك ا  - 0
 ."ألمتفرق"لعله  - 2

 .ك ا - 3
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 .بعض  حنامه اهلل املؤمنأل عن توليهم بعضهم أولياا وأن هؤ ا الكفار  -ي
ماان اهلل عظاايم   ااب أن  علااه املساالمون نصااب  حكاام اهلل تعااار علااى ماان حتااو هم برنااه ماانهم  وهاا ا حكاام -جاا

  ذلاك ا مار الا أ حادعو إلياه غاريهم مان الكفاار وأن ُي روا أشد احل ر مان تاوا اليهاو  أو النصاار  أو  أعينهم
 .عدنان

  (الظَّااال م ألَ  اْلَقاْومَ  حَاْهااد أ َ   اللَّاهَ  إ نَّ : )ليهاو  أو النصااار  فقاالمان تااوا اماا ساال  مان حتاا حر املسالمأل  أكاد - 
ا هااو الكفاار وحكاام علاايهم باارهنم  اااملون  والظلاام هناا  حتناااول اليهااو  والنصااار  وماان حتااو هموهاا ا اااارب الرباااين 

 ؟؟واملهالكالكفرح، والعياذ باهلل  فهل حرحد عدنان أن  ر املسلمأل إر اهلاوحا  
 َأنْ  ََنَْيااى حَاُقولُااونَ  ف اايه مْ  ُحَسااار ُعونَ  َمااَرعْ  قُالُااود  مْ      الَّاا  حنَ  فَاتَاااَر : )ولعاادنان وأمثالااه نصاايب ماان قولااه تعااار -هااا
يبَاَنا  .(َ اي َرةْ  ُتص 

 .واايي، من إصاب، الدايرة متوفرة عند عدنان وأمثالهسارع، فمرع القلوي وامل 
 
َا: )تعار وقول اهلل -2  َوَمانْ  رَاك ُعاونَ  َوُهامْ  المََّكااةَ  َوحُاْؤتُاونَ  الصَّاَلةَ  حُق يُمونَ  الَّ  حنَ  آَمُنوا َوالَّ  حنَ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َول يهُكمُ  إ  َّ

ااْميَ  فَااإ نَّ  آَمنُااوا   حنَ َوالَّاا َوَرُسااوَلهُ  اللَّااهَ  حَاتَاااَولَّ  ااُ وا َ   آَمنُااوا الَّاا  حنَ  أَحاهَهااا حَااا اْلغَااال ُبونَ  ُهاامُ  اللَّااه   ح  َااُ وا الَّاا  حنَ  تَاتَّخ     حااَنُكمْ  اَّتَّ
 الصَّااَلة   إ َر  نَااَ حْاُتمْ  َوإ َذا ُماْؤم ن ألَ  ُتمْ ُكْنا إ نْ  اللَّاهَ  َواتاَُّقاوا َأْول يَاااَ  َواْلُكفَّاارَ  قَااْبل ُكمْ  م نْ  اْلك َتايَ  أُوُتوا الَّ  حنَ  م نَ  َوَلع ب ا ُهُمو ا

 (.حَاْعق ُلونَ  َ   قَاْومْ  ب رَناَُّهمْ  َذل كَ  َوَلع ب ا ُهُمو ا اَّتََُّ وَها
 

 :ما حريت  ه ا،حا   ه
وعلاى إعاواهنم املاؤمنأل  وها ا حتضامن  -صالى اهلل علياه وسالم-اهلل وعلى رسوله  قصر اهلل و ح، املؤمنأل على -أ
 .وإبطال الدعوة إر وحدة ا  حان  في موا ة املؤمنأل للكافرحنن

أن ماان حتااور اهلل ورسااوله واملااؤمنأل أهناام حاامي اهلل وأهناام الغااالبون  عااداا اهلل ورسااوله واملااؤمنأل  فماان أعظاام  -ي
  وها ا   خيطار الكافرحن توا اهلل ورسوله واملؤمنأل  و  حفعال ذلاك إ  حامي اهللأسباي نصر اهلل للمؤمنأل على 

 .ببال عدنان
 .حنهى اهلل وُي ر املؤمنأل أن حتخ وا ال حن اَّت وا  حنهم هموا ولعبا  من اليهو  والنصار  والكفار أولياا -جا

 .النداا إر الصالة والصالة هموا  ولعبا   نهؤ ا الكفار على اعتال  أ حاهنم حتخ و وأن 
اإلسااالم وأهلااه  فهاال ُيتماال املساالمون الصااا قون هاا ا ا حتقااار هلاام فااإذا كااان هاا ا واقااع أعااداا اهلل ومااواقفهم ماان 

بادحاناهتم  إر عل  اإلساالمفضال  عن الدعوة   إر موا هتماللعب وا ستهماا  فضال  عن الدعوة ولدحنهم  وه ا 
  .معهم وا حتا  دا و عوة املسلمأل إر وحدة الص 
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نَّا تَاْنق ُمونَ  َهلْ  َتاي  اْلك   أَْهلَ  حَا ُقلْ : )تعار اهلل لو وق -3 نَاا أُنْام لَ  َوَماا ب اللَّاه   آَمنَّاا َأنْ  إ  َّ  م  انْ  أُنْام لَ  َوَماا إ لَياْ  َوَأنَّ  قَاْبالُ  م 

ااُقونَ  َأْكثَااارَُكمْ  اانْ  ب َياارٍّ  أُنَابِّااُئُكمْ  َهاالْ  قُاالْ  فَاس  اابَ  اللَّااهُ  َلَعنَااهُ  َماانْ  اللَّااه   ع ْناادَ  َمُثوبَاا،   َذل ااكَ  م  ُهمُ  َعاالَ َوجَ  َعَلْيااه   َوَغض  ااناْ  اْلق ااَرَ ةَ  م 
ااب يل   َسااَواا   َعاانْ  َوَأَاااله  َمَكان ااا َشاار   أُولَئ ااكَ  الطَّاااُغو َ  َوَعبَاادَ  َواْاَنَاااز حرَ   ب اااْلُكْفر   َ َعلُااوا َوقَاادْ  آَمنَّااا قَاااُلوا َجاااُاوُكمْ  َوإ َذا السَّ

َاا أَْعلَامُ  َواللَّاهُ  ب اه   َعَرُجاوا َقدْ  َوُهمْ  ُهمْ  َكث اري ا َوتَااَر  َحْكُتُماونَ  َكاانُوا مب  اناْ امُ  َواْلُعاْدَوان   اإْل مثْ       ُحَساار ُعونَ  م   السهاْحتَ  َوَأْكل ه 
 (.حَاْعَمُلونَ  َكانُوا َما لَب ْئسَ 

 
 .  ه ه ا،حا  حال اليهو  وواقعهم املظلم تعار حبأل اهلل

أهنم آمنوا بااهلل وماا أنملاه علاى نبياه واملؤمنأل ومبا جاا به  -اهلل عليه وسلمصلى -فهم حنقمون على رسول اهلل  -أ
 .من القرآن والسن، -صلى اهلل عليه وسلم- مد 

-نمل على  مد أُ   حؤمنون مبا  اليهو  حفيد برنوحنقمون عليهم اإلميان بالكتب املنامل، على رسله من قبل  وه ا 
  -عليهماا الصاالة والساالم-ى وعيساموساى ومانهم   نامل علاى الرسال الساابقألو  مباا أُ   -صالى اهلل علياه وسالم

و    فومهااا  هناام   حؤمنااون و  حطيقااون مااا فيهمااا ماان الاادعوة إر التوحياادفقااد اعتاادوا علااى التااوراة واإلجنياال  وحر  
 .ا من أعال  وأحكام َّتال  أهوااهممحطيقون ما فيه

بل والطعان     وأ على الكفر واليركل حنط؛  ن املبدَّ  "لل   املبدَّ مَّ انؤمن باملن" :هنا حقول علماا اإلسالمومن 
 .-عليهم الصالة والسالم-ا نبياا 

املثوب، لعاين ه ه ومن حُبألِّ اهلل أن اليهو  من شر الناس مثوب، عند اهلل  وه ه املثوب، هي النار وبئس القرار   -ي
  وأاال عان ساواا السابيل شار النااس مكاناا  وأهنام   ومساخهم إر قار ة وعناازحر  اهلل املناامل، علايهم وغضابه علايهم

 .عمحر ابن اهلل: وأهنم من عب ا  الطاغو   ومن كفرهم وشركهم أهنم حقولون
 .مث بألَّ ما حتصفون به من النفا 

  باأل فارِّ   و  حُ الوحادة معهام  حناا  وصافا  إر وإذا كان ه ا حال اليهو   فهل ُيرتم اإلسالم واملسلمأل مان حادعو 
 ؟؟  حن اليهو  احملر اإلسالم  حن اهلل احلق وبأل

 
اانْ  َكَفااُروا الَّاا  حنَ  إ نَّ : )تعااار اهلل لو وقاا -4  َشااره  ُهاامْ  أُولَئ ااكَ  ف يَهااا َعال ااد حنَ  َجَهاانَّمَ  نَااار       َواْلُمْياار ك ألَ  اْلك تَاااي   أَْهاال   م 

ااُر اْلرَب   اْلرَب حَّاا،   َا   أُولَئ ااَك ُهااْم َعياْ لُااوا الصَّاااحل  ااْن حَتْت َهااا  حَّاا،  إ نَّ الَّاا  حَن آَمنُااوا َوَعم  َْْاار أ م  َجاامَاُهُهْم ع ْنااَد َردِّ ااْم َجنَّاااُ  َعااْدُن 
َي َربَّهُ  ُهْم َوَرُاوا َعْنُه َذل َك ل َمْن َعي  َي اللَُّه َعناْ ا َرا   (.اْ َنْاَهاُر َعال د حَن ف يَها أََبد 
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مصااري هااؤ ا ف؛ منأل أحكامااا  وجاامااوبااأل املااؤ    اهلل بااأل الكفااار ماان أهاال الكتاااي وامليااركألفاار   ا ا،حاا  ه  هاا
 .الكفار إر النار عالدحن فيها  وهم شر الربح، عند اهلل واملؤمنأل

 مث راااى اهلل  رداام جنااا  ْاارأ ماان حتتهااا ا هنااارحقااابلهم املؤمنااون العاااملون  فهاام عااري الربحاا،  وجااماههم عنااد  
 .كما   آح، أعر   وراوان من اهلل أكرب  ورااهم عن ردم عنهم 

 
 (.ف ر حنَ حَا أَحاهَها الَّ  حَن آَمُنوا إ ْن ُتط يُعوا َفر حق ا م َن الَّ  حَن أُوُتوا اْلك َتاَي حَاُر هوُكْم بَاْعَد إ ميَان ُكْم َكا: )تعاراهلل ل و قو  -0
ااُ وا َ   آَمنُااوا الَّاا  حنَ  أَحاهَهااا حَااا: ))تعااارولااه وق -6 اانْ  ب طَانَاا،   تَاتَّخ   بَااَد    قَاادْ  َعن ااتهمْ  َمااا َو هوا َعبَااا    وَنُكمْ حَااْرلُ  َ   ُ ون ُكاامْ  م 

 .(تَاْعق ُلونَ  ُكْنُتمْ  إ نْ  اْ،حَا    َلُكمُ  بَاياَّنَّا َقدْ  َأْكبَارُ  ُصُدورُُهمْ  َُّتْف ي َوَما أَفاَْواه ه مْ  م نْ  اْلبَاْغَضااُ 
َقل بُااوا أَْعَقاااب ُكمْ  َعلَااى حَاااُر هوُكمْ  ُرواَكَفاا الَّاا  حنَ  ُتط يُعااوا إ نْ  آَمنُااوا الَّاا  حنَ  أَحاهَهااا حَااا: )تعااار ولااهوق -1 اار حنَ  فَاتَاناْ  اللَّااهُ  بَاال   َعاس 

ر حنَ  َعياْرُ  َوُهوَ  َمْوَ ُكمْ   (.النَّاص 
فه ه ا،حا  فيها حت حر شدحد من  اع، الكفار  وفيهاا بياان ماا تاؤ أ إلياه ها ه الطاعا، مان الكفار وااساران   

 .الدنيا وا،عرة
م     وأن الكااافرحن   حاارلوهن  حعااين ماان الكفااار واملنااافقألتخاا  املؤمنااون بطاناا، ماان  وهنااموفيهااا التحاا حر ماان أن ح

 .محقصرون   ع  هن
ااُ وا َ   آَمنُااوا الَّاا  حنَ  أَحاهَهااا حَااا: )  تفسااري هاا ه ا،حاا، -رمحااه اهلل-قااال اباان كثااري  اانْ  ب طَانَاا،   تَاتَّخ   حَااْرُلوَنُكمْ  َ   ُ ون ُكاامْ  م 

اانْ  اْلبَاْغَضااااُ  بَااَد    قَاادْ  َعن ااتهمْ  اَماا َو هوا َعبَااا    ااَواه ه مْ  م   ُكْنااُتمْ  إ نْ  اْ،حَااا    َلُكاامُ  بَاياَّنَّااا قَاادْ  َأْكبَااارُ  ُصااُدورُُهمْ  َُّتْف ااي َوَمااا أَفاْ
 (:تَاْعق ُلونَ 

رونه وماا حضام  حُْطلعاوهنم علاى سارايرهم: ناهي ا عبا ه املؤمنأل عن اَّتاذ املنافقأل بطانا،  أأ  حقول تبارك وتعار "
َحْساااَعْوَن   فاااالفتهم وماااا حضااارهم بكااال : أأ ؛ عااادايهم  واملناااافقون جبهااادهم و ااااقتهم   حااارلون املاااؤمنأل َعبَاااا 

 .رجهم وَحُيق  عليهمون ما حعنت املؤمنأل وُيممكن  ومبا حستطيعونه من املكر واادحع،  وحو   
اْن ُ ون ُكامْ   تَاتَّ ): تعار وقوله اُ وا ب طَانَا،  م   ؛هام عاص ا، أهلاه: وبطانا، الرجال .مان غاريكم مان أهال ا  حاان: أأ (خ 

 ."أمره ،ال حن حطلعون على  اعل
 

 :   تفسري ه ه ا،ح، -رمحه اهلل-وقال القر يب 
  (:ن كر منها مسرلتأل) فيه ست مسايل "

اَن  إ نْ :" وهاو متصال مباا سابق مان قولاه. أكد اهلل تعار المجر عن الركون إر الكفاار -ا ور: "قال ُتط يُعاوا َفر حقاا  م 
وبطانا، الرجال عاصاته الا حن . سامى باه الواحاد واالماعوالبطانا، مصادر  حُ . [011: آل عماران]" الَّ  حَن أُوُتوا اْلك تاايَ 
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إذا كان عاصا  ،  انَ طَ طونا وب  ن بُ طُ طن فالن بفالن حبْ وبَ . حستبطنون أمره  وأصله من البطن ال أ هو عال  الظهر
 :قال الياعر. به

 يت من  ون كل قرحببَ يْ وهم عَ ... انيت طَ م وب  عْ ناَ  لصاييأولئك عُ 
اا  اَلااووُ  الاَ َعاا ُ  (0)ا هااوااهنااى اهلل عاام وجاال املااؤمنأل داا ه ا،حاا، أن حتخاا وا ماان الكفااار واليهااو  وأهاال  -الثانياا،

نبغاي لاك كل من كان على عال  م هبك و حناك فاال ح: وحقال. حفاواوهنم   ا،راا  وحسندون إليهم أمورهم
 :أن حتا ثه  قال الياعر

  قرحن باملقارن حقتدأ فكل... عن قرحنه  لْ را   تسرل وسَ عن امل
املرا على  حن عليله : )قال -َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّمَ -عن النيب  -راي اهلل عنه- و  سنن أيب  او  عن أيب هرحرة

 مث بااأل  . اعتااربوا الناااس بااإعواهنم: أنااه قااال -هلل عنااهراااي ا- وروأ عاان اباان مسااعو (. فلينظاار أحاادكم ماان خيالاال
حعااين   حرتكااون االهااد   . حقااول فسااا ا(   حَااْرُلوَنُكْم َعبااا   : )تعااار املعااذ الاا أ  جلااه هنااى عاان املواصاال، فقااال

 ".حرتكون االهد   املكر واادحع،فسا كم  حعين أهنم وإن مل حقاتلوكم   الظاهر فإهنم   
 

  وما حنطوأ عليه من الضالل املدمر  فهل حدرك عدنان عطره الثورة السورح، حقيق، عدنان ومنهجهلقد أ هر  
 ؟وعطر  عوته على اإلسالم واملسلمأل

  ؟وهل حنقا  هو وأمثاله للرباهأل الرباني، الدامغ، لوحدة ا  حان و عاهتا
لاااك حتجلاااى    عوتاااه هااا ه إر وحااادة   وذلقاااد عااااع هااا ه الفتنااا، مباااا حضاااا  اإلساااالم عقيااادة ومنهجاااا  وأعالقاااا   

 .ا  حان
مااذا "  برناام  ( هاا01/1/0432)و  ليلا، ا حاد املوافاق   "وصاال"صار ب   قنااة  وله سوابق عطرية  منها أناه

 .برقوال حتربأ منها اإلسالم واملسلمون" حرحد اليعب السورأ
 ".سيحيأل   ميكل، لنا معهموامل..حنن مع كل علوأ شرح ...ع كل شيعي شرح محنن : "قوله -منها

راااي اهلل –وعماار وعثمااان  وقصااده بالياايعي الياارح  الااروافض الاا حن حكفاارون الصااحاب،  وعلااى رأسااهم أبااو بكاار
 .-عنهم

وُيرفاون القارآن حترحفاا  كفرحاا   وحقا فون الصاحاب، دا ا التحرحا     -رااي اهلل عنهاا- منأل عاييا،وحق فون أم املاؤ 
حتصارفون   كال ذرة مان ذرا  الكاون  وحعبادوهنم ماع حعلماون الغياب و ن فيهم أهنام وحؤهلون أهل البيت  فيعتقدو 

اهلل بعبا ا  تفو  عبا ة الوثنيأل  وحستعملون التقي، اليت هي النفا  والك ي الكباار  وحا كرون هلاا مان الفضاايل 
 .اليت حفرتوهنا ما  علها تسع، أعيار الدحن

                                                 
 .حر  القر يب أن ه ه ا،ح، تتناول أهل ا هواا من الروافض وااوارج وغريهم - 0
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 .ه معهمبرنو   بالير  صفهم عدنانفمن ه ا حاهلم ح
 !!أم   ماذا؟وأعالقهم فال ندرأ أهو معهم   عقايدهم ومناهجهم 

عادنان  أهاو كفارهم بااهلل الا أ حفاو   حنلهام و  ندرأ ملاذا حص  النصريح، برهنم علوحون  وما هو الير  ال أ 
 كفر اليهو  والنصار ؟

إر آعاار    و  جبناا، و  نااار  اي و  عقااايو  ثااو   و  باارمر و  هنااي  فهاام   حؤمنااون باااهلل و  برسااوله و  بكتابااه
 .كفرحاهتم

 .ومع ه ا حصفهم بالير  وحعتم برنه معهم
إن اهلل هو )كفروا باهلل أشد الكفر  فقالوا أما املسيحيون فال ميكل، له و مثاله معهم   عقايدح، و  غريها  وإن  

-مبحماد عاامت ا نبيااا  مع كفارهم  (املسيح ابن اهلل):   أو قالوا(إن اهلل ثال  ثالث،: )  أو قالوا(املسيح ابن مرمي
 .ومبا جاا به  و عنوا فيه وك بوه -صلى اهلل عليه وسلم

 .وهك ا تكون الرتبي،  وهك ا حكون الترصيل الل ان حتباهى دما عدنان
 .جبمع، اليرفاا العلوحأل( ها00/1/0432)ومن َثار ترصيل عدنان  وَثار منهجه أن حطالب بتسمي،  ع، 

 : قالحي  
هنااك مان العلاوحأل شارفاا  هنااك اابام  العلاوحأل لنثبات هلام أنَّ  (0)شارفاا -أأ االمع، -يها لكن حنن نسمِّ "...

عالياا، لكاان ُيااول  وهناام و ون ا نيااقا  هااو عااو   بُ عاان مااا  اارأ  وب رُتَااواهلل مااا أكاا ي أصاادقايي   حراااون 
إذا  ها ه االمعا، تسامى  عا، شارفاا ... رو  لكن أبياركمحعين هلم ...يع بربنايهم وأسرهم وحصعب عليهمظالتف

 ...".العلوحأل  وك لك   مانع شرفاا الدروز هناك بالدروز فيه شرفاا   الدروز
 

 .امللحدة ناشئ عن الدعوة إر وحدة ا  حانالطواي   ومتجيده هل ه
 

رفاا  وحثباات هلام الياار   وحقسام باااهلل الكاافرحن  فيخصااهم جبمعا، اليا( النصااريح،)انظار إر ها ا التكاارمي للعلاوحأل 
  .  وما حدرحه أهنم فرحون ورااون مبا  رأأنه ما حك ي  وأن له أصدقاا منهم  وأهنم   حراون مبا  رأ

اار  : )  فاارحن أناات ماان قااول اهلل تعااار!!أصاادقاا ماان النصااريح،حااا عاادنان لااك  نُااوَن ب اللَّااه  َواْليَاااْوم  اْ،ع  ااُد قَاْوم ااا حُاْؤم   َْ   َ 
ريَتَاُهمْ  ميَاَن حُاَوا هوَن َمْن َحا َّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَاُهْم َأْو أَبْاَناَاُهْم َأْو إ ْعَوانَاُهْم َأْو َعي   أُولَئ َك َكَتَب    قُاُلود  ُم اإْل 

ااْن حَتْت َهااا اْ َناْ  َْْاار أ م  ُلُهْم َجنَّاااُ   ْنااُه َوحُااْدع  ُهْم َوَرُاااوا َعْنااُه أُولَئ ااَك َوأَحَّااَدُهْم ب ااُروُب م  ااَي اللَّااُه َعااناْ َهاااُر َعال ااد حَن ف يَهااا َرا 
ْمَي اللَّه  ُهُم اْلُمْفل ُحونَ  ْمُي اللَّه  َأَ  إ نَّ ح   (.ح 

                                                 
 .ك ا  - 0
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ُهمْ : )وقوله تعار اناْ اْنُكْم َوَ  م  ْم َماا ُهاْم م  َب اللَّاُه َعلَاْيه   ل ُفاوَن َعلَاى اْلَكا  ي  َوُهامْ َوُيَْ  َأملَْ تَاَر إ َر الَّ  حَن تَاَولَّْوا قَاْوم ا َغض 
 (.حَاْعَلُمونَ 

اْنُكْم وَ : )وقوله تعار يَم َوالَّ  حَن َمَعُه إ ْذ قَاُلوا ل َقْوم ه ْم إ نَّاا باُاَرآُا م  اْن َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوْة َحَسَنْ،    إ بْارَاه  مم َّاا تَاْعبُاُدوَن م 
نُاااوا ب اللَّااه  َوْحااَدُه إ  َّ قَاااْوَل إ بْااارَاه يَم   َ ُ ون  اللَّااه  َكَفْرنَااا ب ُكااْم َوبَااَدا  ا َحاانَّ تُاْؤم  اااَنُكُم اْلَعااَداَوُة َواْلبَاْغَضاااُا أَبَااد  نَانَااا َوبَاياْ ب ياااه  بَاياْ

َنا َوإ   ْلَنا َوإ لَْيَك أَنَاباْ ريُ َ َْستَاْغف َرنَّ َلَك َوَما أَْمل ُك َلَك م َن اللَّه  م ْن َشْيُا َرباََّنا َعَلْيَك تَاوَكَّ  (.لَْيَك اْلَمص 
 .وحضفي الير  على الدروز  وأن هناك بالدروز شرفاا

 
 :ه حانه بالبا ل  فيقولعدنان  وحواصل

 َّ  احلقااو  إر أهلهااا ر   احلقااو  إر أهلهااا أن ننسااى املااااي  وأنااا أتعهااد عاان أهاال إذا سااق  هاا ا النظااام ورُ "
عات احلقاو  إر أهلهاا أنناا علاى اساتعدا  أن ننساى ها ا إذا سق  ها ا النظاام ورج... محاة بال ا  وعن امليارق،

كذو ادكتغككه و تكتمت،و مجحكوكجودمكفويكتمو كتم وي املااي املؤمل    ها ا   وأدكنعيشكمع ًكفيكمجتمو كوتاويب
ه ا الكالم ا عري  وإذا  ه ه  ع، شرفاا العلوحأل و  مانع حنضم عليها  ع، شرفاا الطوايا   وقلات لكام مايا، 

ماان املساالمأل ماان هاام أعااس بكثااري ماان العلااوحأل أو ا صاااعيليأل أو .... ماان املساالمأل ... ماان أهاال ماارة هناااك 
 "...الدروز إذا  اإلنسان ُياسب مبا عمل ومبا ارتكبت حداه ه ا أرجو أن حكون آعر كالم  ا وأنا مسؤول عنه

 .أأ منطلق حنطلق ه ا الرجل من و  ندرأ  بنسيان املااي مهما كانوامليارق، فرتاه حتعهد عن أهل محاة  -0
واإلصاااعليأل والاادروز والطواياا  ا عاار    جمتمااع واحااد ( النصااريح،)وبعااد أن حعاايش املساالمون مااع العلااوحأل  -2

 .بإذن اهلل حغياه التسامح و رأ    مه الصد 
  تااااي هلااامو  ك  وهااا ه  عاااوة إر الوحااادة ماااع هااا ه الطوايااا  امللحااادة الااا حن هااام أكفااار مااان اليهاااو  والنصاااار 

علااى و حاانهم وحياااهتم قايماا،   مث كياا  حصاا  هاا ه الطواياا  الضااال، بالصااد   فحكمهاام حكاام املرتاادحن وأسااوأ
 .المندق، والك ي والغدر

 .مث حكرر وص  اليرفاا للطواي  كلها
العلااوحأل أو اإلصاااعليأل أو فاايحكم علااى بعااض املساالمأل باارهنم أعااس بكثااري ماان   مث حتمااا   بااه االهاال واهلااو 

اهلابطا، من ه ه ا حكام  ون  ومل حصدر ه ا احلكم ااطري   مرة واحدة بل   مئ، مرة  فليعجب املسلموزالدر 
 .ومن أحكامه للنصريح، واإلصاعلي، والدروز بالير على املسلمأل  
  عوحعاراهم   أحكامهم على أهل البدع والضالل مبا حستحقونه من التبادحُياري أهل السن،  هه ا مع العلم أن

 .ه ا املنه  من سنوا   والو  وهو حسري على لوحرمي هو وحمبه السلفيأل بالغ
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علايهم -حساتدل فياه مبثال قاول اهلل لرساله   "منه  الدعوة   اوا الواقع املعاصار"كتابا  صاه   وما كفاه حن أل  َ  
رْي ل قَ )ومنهم عامت ا نبياا  -الصالة والسالم ُنونَ إ ْن أَنَا إ  َّ َن  حْر َوَبي  َوَما أَْرَسْلَناَك إ  َّ ُمَبيِّار ا )  وقوله تعار (ْوُم حُاْؤم 

يم  : )وقوله تعار  (َوَن  حر ا ري ا َوَن  حر ا َوَ  ُتْسَرُل َعْن َأْصَحاي  االَْح   (.إ نَّا أَْرَسْلَناَك ب احلَْقِّ َبي 
علاى أعااداا اهلل  ولايس للاادعاة إر بغاريه  حساتدل مبثال هاا ه ا،حاا  علااى أناه لايس ل نبياااا أن ُيكماوا بااالكفر و 

 .على أعداا اهلل ورسله أحكام ا نبياافيها ا،حا  اليت  اهلل أن حبدعوا أو حكفروا أعداا اهلل  وكتمَ 
علااى ااااوارج باارهنم شاار االااق وااليقاا،  وأهناام ميرقااون ماان  -صاالى اهلل عليااه وساالم- مااد أحكااام الرسااول  وكااتمَ  

 .بقتلهم وقتاهلم -صلى اهلل عليه وسلم-من الرمي،  وأمره الدحن كما مير  السهم 
 .على الف ر  اهلالك، برهنا   النار -صلى اهلل عليه وسلم-حكمه  وكتمَ  
 .أحكام الصحاب، وأحكام أيم، اإلسالم   كتب العقايد وكتب االرب والتعدحلكتَم و  
 :املنه  السلفي وأهله  مثلاعرتعها اد   إليه على قواعد با ل،وبذ ه ا الكتاي امليار  

 .قاعدة نصحح و  جنرب
 .التعليم والبالغ   احلكم واحلساي

 (.التنفي )التعليم   القضاا 
 .النصيح،   الفضيح،

 .وإذا تورعت عوفيت... وكمتإذا حكمت حُ 
 الادعوة  أماا إ القواعد البا ل، حصول و ول على املنه  السلفي وأهلاه  ُيارم علايهم ا حكاام  فلايس هلام ود ه 

نه  أهاال الساان،  وحدناادن  وحلحااق ا نبياااا والرساال وماانهجهم مبااا حكااام علااى أهاال الضااالل والتحاا حر ماانهم فااال  
 .من اال   وحترحفا  لنصوص الكتاي والسن، وما حبنيه عليهاحول منهجه وأصوله  ا  كثري 
 :حؤكد ما سل  بقولهمث 
َوَما َجَعْلَناَك َعلَاْيه ْم َحف يظ اا َوَماا أَنْاَت : )شرن الدعاة قال تعاروأصرب من ه ا أن الوكال، على العبا  ليست من "

 (.011:ا نعام)ا،ح، ...( َعَلْيه ْم ب وَك يلُ 
االه عَ : )وقااال تعااار َااا َحض  ااه  َوَمااْن َااالَّ فَإ  َّ َهااا َوَمااا أَنْااَت إ نَّااا أَنْامَْلنَااا َعَلْيااَك اْلك تَاااَي ل لنَّاااس  ب اااحلَْقِّ َفَماان  اْهتَااَد  فَل نَاْفس  َلياْ
 (.40:الممر( )َعَلْيه ْم ب وَك يلُ 

َاا أَنْاَت نَا  حْر َواللَّاُه َعلَاى ُكالِّ َشاْيُا وَك يالْ : )أن ر  اهلل تعار أمر الوكال، لنفسه  فقال سبحانه: بل أشد من ه ا ( إ  َّ
 (.02:هو )

َنا احلْ سَ : )وقال سبحانه َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلياْ  (41:الرعد( )ايُ فَإ  َّ
 .أن مرجع احلكم  ومآل الفصل حرجع إر اهلل تعار: أأ



 15 

 ."فالرسل وا نبياا والدعاة من بعدهم مل حوكلوا على الناس وإ ا وكلوا على  عوة الناس  وفر  كبري بأل ا مرحن
 
عوة فقاا   أمااا ماان جاارأة هاا ا الرجاال أن ُيكاام حاان علااى ا نبياااا والرساال قباال الاادعاة وُيصاار مهماااهتم   الاادف

فيااا هلاا ماان جارأة و حااا لاه ماان ! ا حكاام علاى الكااافرحن واملنحارفأل مبااا حساتحقون فقااد حرمهاا علاايهم ها ا البهلاوان
 .تطاول

وال أ حدحن به كل مسلم أن رسل اهلل وأنبيااه أكرم الناس أعالق ا وأشدهم صرب ا وأعالهم حلم ا وحكم،  وأقواهم 
كبار ا وعنااااا  ا وإصاااارار ا علااااى ُكفاااارهم وشااااركهم أصاااادروا ا حكااااام علاااايهم مبااااا حجاااا،  مث إذا رأوا ماااان أقااااوامهم اساااات

حسااتحقون  ل ُقااوة َو يهاام هلل واحاارتامهم للحااق  وبُغضااهم للظلاام والياارك باااهلل  وهاام داا ا  مااو ون عنااد اهلل وعنااد 
 .حكامهم ومواقفهم أعلى املنازل وأعظم االماا عند اهللراملؤمنأل  حنالون بصربهم وحلمهم مث ب

وللاادعاة إر الكتاااي والساان، وماانه  الساال  أسااوة بالرساال   الاادعوة إر اهلل باحلجاا، والربهااان واحلكماا، واملوعظاا، 
 .احلسن، و  ا حكام على أعداا اهلل وأهل ا هواا

 
 .مث أكد عدنان مرة أعر  ما قرره سلف ا م ن ُ اصرة الرسل وا نبياا وحتدحد صالحياهتم

 :فقال 
 .  حتجاوز البيارة والن ارة  وما تتضمن من بالغ وتعليم  وقد حصرها سبحانه   ه ا وحدو  الدعوة" 

ُنونَ : )فقال تعار ُ د  ا مهم، الرسل   الدعوة رْي ل َقْوُم حُاْؤم   (.033:ا عرا ( )إ ْن أَنَا إ  َّ َن  حْر َوَبي 
 (.06:الفرقان/010:اإلسراا( )اَوَما أَْرَسْلَناَك إ  َّ ُمَبيِّر ا َوَن  حر  : )وقال سبحانه

جند كثاريا  مان الادعاة حظناون أهنام مساؤلون عان البيار  د ورغم صراح، ه ه النصوص   حتدحد مهم، الداعي،  فق
: إن مل حهتدوا  وعن  اسبتهم إن مل حستجيبوا  فراحوا ُيكمون عليهم  وحنف ون احلكم  رغم صراح، قوله تعاار

يم  إ نَّا أَْرَسْلَناَك ب احلَْ ) ري ا َوَن  حر ا َوَ  ُتْسَرُل َعْن َأْصَحاي  االَْح   (.001:البقرة( )قِّ َبي 
لن  د نصاا  واحادا  حارمر كال مسالم بااحلكم علاى  -صلى اهلل عليه وسلم-إن الباح    كتاي اهلل وسن، رسوله 

 .العبا   بل النصوص ترت  ترمره بالدعوة  وحت ره من احلكم  وأنه هلل وحده
نَاُهْم حَاْوَم اْلق َياَم،  ف يَما َكانُوا ف يه  خَيَْتل ُفونَ : )رقال تعا  ".(003:البقرة( )فَاللَُّه َُيُْكُم بَاياْ

 
 ؟أحن واعَت ا،حا  الكثرية الصرُي،   أحكام ا نبياا على الكافرحن من أقوامهم؟: أق  
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-ح، برحكاام ا نبيااا ثارية املصارِّ ها ه النصاوص الكوقد ر  ُ  على ها ا الكتااي   مقاال  وحال نقلاُت فياه ه ا 
 -صااالى اهلل علياااه وسااالم- ماااد اهلل لرساااوله نقلاااُت أمااار و   الكاااافرحن مااان أقاااوامهمعلاااى  -علااايهم الصاااالة والساااالم

 (.َ  أَْعُبُد َما تَاْعُبُدونَ  ُقْل حَا أَحاهَها اْلَكاف ُرونَ ) :باحلكم على الكافرحن والنداا عليهم بالكفر  قال تعار
أنيار ها ا املقاال إن وساو  على الضالأل واملنحارفأل   -صلى اهلل عليه وسلم- لسن، أحكام الرسولونقلُت من ا

 .  وقت  حقاهلل شاا 
 

كعنكتإلسالمكتًكوه تكملحقكفي كمن ق ةكملميث  كتم مكوضع كعين دكمل عبكتم، رمحكذعيي
ك

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .هداه اتبع ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 اهلل قاال الا أ اإلساالم  حان ؛احلاق الادحن للنااس ناوابيِّ حُ  أن اإلساالم علمااا علاى الواجبا  أوجب فمن – بعد أما

ر حنَ ) :فيه َرة  م َن اْاَاس  ْنُه َوُهَو    ا،ع  َر اإل ْسالم    حن ا فَاَلْن حُاْقَبَل م    (.َوَمْن حَاْبَتغ  َغياْ
ْساَلَم   حن االْ : )تعار وقال يُت َلُكُم اإْل   (.يَاْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم   حَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم ن ْعَميت  َوَرا 
 .سواه  حنا   حراى و   -وسلم عليه اهلل صلى-  مد  م، اهلل رايه ال أ الكامل احلق الدحن ه ا
 الكافرحن اهلل أعداا من فهو  ..أو ..أو فرعوني، وأ جموسي، أو نصراني، أو حهو ح، من ا  حان من غريه راي ومن 
 .الضالأل وامليركأل

    جهاانم نااار   املؤباد باااالو  الوعياد أشااد وتوعادهم  بكفاارهم وحكامَ   والنصااار  واليهاو  امليااركأل اهلل ذمَّ  وقاد
ْلُمْيار ك أَل    نَاار  َجَهانََّم َعال اد حَن ف يَهاا أُولَئ اَك ُهاْم إ نَّ الَّ  حَن َكَفُروا م ْن أَْهال  اْلك تَااي  َوا: )تعار قوله والوعيد ال م ذلك ومن

 (.َشره اْلرَب حَّ،  
الدميقرا يااا،  ياااه لإلساااالم  ومنطلقاااا  مااان النحااالالساااورح، مضاااا ا  ف ةلثاااور لميثاقاااا  أناااه وااااع عااادنان  هااا ا ومااان أواباااد

 . والليربالي، والقوانأل الواعي،

 
وإذ أعااا نا مااان النبياااأل ميثااااقهم ومناااك ومااان ناااوب وإباااراهيم ): ل اهلل تعاااارقاااو بهااا ا امليثاااا  البا ااال صااادَّر عااادنان 

 .(وموسى وعيسى ابن مرمي وأع نا منهم ميثاقا غليظا
 .له من االل وحا هلا من جرأة على اهلل فيا

 .نه ه ا امليثا  االاهلي ملن أشد أنواع التحرح  لكالم اهللإن استيها ك د ه ا،ح، الكرمي، على ما تضم  
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ه ا امليثا  ال أ أع ه اهلل على هؤ ا ا نبياا الكرام إ ا هو للثبا  على  حن اهلل وأمهه التوحيد  وعلى الدعوة ف 
 .االا ة إر توحيد اهلل وإعالص الدحن له  وليس إر شيا مما حقرره عدنان وحدعو إليه

 .وعلى املسلمأل أن حلتمموا ه ا امليثا  العظيم عقيدة  و عوة  وعمال  
 
 :إ الههتد  الثورة السورح، إر ما ميكن : " قال عدنان عرعورمث

حترحر اليعب الساورأ مماا أصاابه مان الظلام والعبو حا، ومصاا رة احلرحاا  وسالب الكراما، وماا حال باه مان الكساا  
 ".وعلق الفواى والطايفي، ا قتصا أاملاا والكسا  
لااادعوة إلياااه  والااادعوة إر إعاااالا كلمااا، اهلل ولتكاااون هاااي و   ليعتهاااا التوحياااد واأحااان ا هااادا  اإلساااالمي، : أقاااول

 ؟العليا  وكلم، ال حن كفروا هي السفلى
 

 :أما تفصيال   اإلصالب والبناا: "مث قال عدنان
 ".إصالب ما أفسد النظام وبناا مستقبل زاهر لليعب السورأ العظيم "

وأحاان  ؟حيااد وإحااالل الكفاار واإلحلااا  مكانااهوغااريه ماان التو  النظااامفاارحن إصااالب مااا أفسااد أأ علااى غااري اإلسااالم  
 .ما أفسده من التيرحعا  العا ل، وغري ذلك من أسس اإلسالمإصالب 
 

 ".ا قتصا ح،النهض، الفكرح، والتنمي، : "مث قال
 أأ غري اإلسالمي،  فرحن النهض، اإلسالمي، أحها الرجل؟؟

 
 ".العدال، وامان حقو  اإلنسان وخباص، كرامته : "مث قال
 .فيضمن  هل الضالل حرحاهتم   ا  حان والعقايد وا ْاها  الضال،على املنه  الدميقرا ي والليرباا  أأ 

 .أما حقو  اهلل فال امان هلا
 

 "(إن أرحد إ  اإلصالب ما استطعت)امان احلرح، للجميع   شعارنا   ذلك : "مث قال
وها ا عاأل اإلفساا  فاال تامج بكاالم اهلل احلاق لتمياي،   نحرح، وأعوة ا  حاان ومسااواة ا  حااأأ على  رحق،  عاة 

 .الفسا  واإلفسا 
 

 ".إنياا هيئ، أو الن، من كاف، ا  را  امليارك، لتسلم السلط، : "قال عدنان
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ه ه اللجن، من كاف، ا  را   وه ا منه تقرحر للدميقرا ي، والليربالي، والعلماني، وحرح، التادحن  تلاك النحال : أق  
اري اإلساااالم   عقاياااده ومناهجاااه وشاااعايره  وحتااااري أحكاماااه العا لااا،  و  ماااانع عناااده أن حكوناااوا مااان النصاااريح، الااايت حتااا

 .والنصراني، واإلصاعيلي، والبعثي، وغريهم
 

 ".(إن أرحد إ  اإلصالب ما استطعت)امان احلرح، للجميع   شعارنا   ذلك  : "قال عدنان
 .حرحد امان حرح، التدحن برأ  حن

 .حرا  ه ه ا،ح،   ه ا السيا  من افرتاا الك ي على اهلل و حنهوإ 
 

 ".قيام نظام شعايب حر و ستورأ مدين ليس بعسكرأ عرب انتخابا     ل رقاب، عربي، و ولي، : "قال عدنان
قياام نظاام إساالمي وحكام إساالمي و ساتور إساالمي حقاوم علاى الكتااي والسان،  بال ُحيارِّع قياام : مل حقل عادنان

ظاااام شاااعيب حيااارتك فياااه اليهاااو أ والنصاااراين واليااايوعي والنصاااريأ والبعثاااي واإلصااااعيلي والصاااو  القباااورأ وصاااوفي، وحااادة ن
 .الوجو 

 .قصد احلرح، اليت حنا أ دا الدميقرا يون والعلمانيون والليرباليون  أأ حرح، ا  حانح   "حر: "قولهو  
 .فعدنان حضمن ه ه احلرح، لكل ه ه ا  حان

 :ه ه الثورة مبا ئ: "انقال عدن
الاا أ أنيااره اليااعب السااورأ مبادييا حاان حااتم تعدحلااه والتصااوحت عليااه ماان قباال  0101اعتماا   سااتور ساان،  -0

 ".الضرر د ا اليعب العظيم أحلقتاليعب وإلغاا القوانأل واملراسيم العسكرح، اليت واعها ه ا النظام واليت 
هاال  عاو  الياعب الساورأ إر اعتماا  كتااي اهلل وسان،   فعبحكام الياعب باليا ؛ه ه هي الدميقرا يا،: أقول

سورحأل   ؛البيرحاكمي،   عقايدهم وعبا اهتم و عوهتم إر اعتما  حاكمي، اهلل بد   من  -صلى اهلل عليه وسلم-رسوله 
 .أو غريهم  كانوا

 
أجاال أأ ساابب كاااان أو سااورح،  ولاا، واحااادة ترادااا   حتجاامأ ووحاادة شااعبها   حسااااوم عليااه ماان  : "وقااال عاادنان

 ". افع
اليااعب أن   عااوة هلاا او طلااق إسااالمي نهاال هاا ا احلاادح  عاان وحاادة اليااعب السااورأ داا ه اللهجاا، ماان م: أقوو  

   أو هو من منطلق آعر مصا م لإلسالم؟-صلى اهلل عليه وسلم– م وحدته على كتاي اهلل وسن، رسولهحقي
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عظماى   الدولا، وقضااحا الدساتور وتطبيقاه وتكاون قراراهتاا ماعا  الا كم،  ستورح، لفض الن إنياا : "قال عدنان
 ".ملمم، خيضع  حكامها االميع وليس لرييس االمهورح، و  لغريه سلط، عليها

 
هاال اإلسااالم عناادك   حصاالح لفااض الناااماعا   ولاايس أهااال  لاا لك؟ لقااد أنساااك اهلااو  واهلااوس السياسااي : أقوو  

ااْن : )وحتكيمااه   القضاااحا الكاارب  والصااغر   كمااا قااال تعااارالاادميقرا ي الاادعوة إر اإلسااالم وتطبيقااه  َوَمااا اْعتَاَلْفااُتْم ف يااه  م 
اْنُكمْ : )  وقال تعار(َشْيُا َفُحْكُمُه إ َر اللَّه   فَاإ ْن تَانَااَزْعُتْم     حَا أَحاهَهاا الَّا  حَن آَمنُاوا َأ  يُعاوا اللَّاَه َوَأ  يُعاوا الرَُّساوَل َوأُوا  اْ َْمار  م 

ْر َوَأْحَسُن شَ  ر  َذل َك َعياْ ُنوَن ب اللَّه  َواْليَاْوم  اْ،ع   (.تَْرو حال  ْيُا فَاُر هوُه إ َر اللَّه  َوالرَُّسول  إ ْن ُكْنُتْم تُاْؤم 
 .وانظر إليه حلمم االميع وخيضعهم للقوانأل االاهلي،  و  حلممهم و  خيضعهم  حكام اإلسالم

 
 ".جميع وخباص، بأل الطواي  وا  يا  وبأل القوميا  وبأل الرجال والنسااحتقيق العدال، لل : "قال عدنان

حساااب سااايا  كالماااك وساااباقه أفهااام أناااك   ترحاااد العدالااا، اإلساااالمي،  وإ اااا ترحاااد العدالااا، املنبثقااا، عااان : أقووو  
 .الدميقرا ي، وعن الدستور ال أ   خيضع لإلسالم و  ُيكمه

 
 ".العدل بأل أ يا  اجملتمع  ون متييم بينهم وإقام،ا نب  الطايفي، بكل أشكاهل : "قال عدنان

 
  تسامح   و تقاوم علاى حرحا، الادحن ومسااواة وأعاوة ا  حاان ه ه  ميقرا يا، واااح،  تلاك الدميقرا يا، الايت: أق  

 .للمسلم أن حتميم عن غريه 
أَفَاَنْجَعاُل اْلُمْسال م أَل  : )ماا فقاالهل ترحد أن تساوأ باأل املسالمأل واجملارمأل  واهلل تباارك وتعاار قاد بااحن وفار  بينه

أَْم : )  وقاال تعاار(إ نَّ َلُكاْم ف ياه  َلَماا ََّتَياَّاُرونَ ( 31)َما َلُكْم َكْيَ  حَتُْكُموَن أَْم َلُكْم ك َتاْي ف ياه  َتْدُرُساوَن ( 30)َكاْلُمْجر م أَل 
َب الَّ  حَن اْجتَاَرُحوا السَّيَِّئا   َأْن جَنَْعَلُهْم َكالَّ  َا   َسَواا  َ َْياُهْم َومَمَاتُاُهْم َساَا َما َُيُْكُمونَ َحس   (.  حَن آَمُنوا َوَعم ُلوا الصَّاحل 

 .احلق والبا ل  والطيب واابي بأل فاهلل سبحانه وتعار مييم 
، حان املطلقا، باأل كال الطوايا  ونبا  الطايفياالصاا  والطاا   وأنات تادعو إر املسااواة باأل املسالم وغاريه  و بأل و 

 .ال أ   حراى اهلل  حنا  سواه وحفرع متيمه وأهله  الطايف، القايم، على اإلسالم
 .ومن سار على هنجهم الدميقرا يون والليرباليونإ  فه ه املساواة   حدعو إليها 

 
إر حتعاون وحتكافل اليعب السورأ بعضه مع بعاض علاى احلاق واااري لبنااا ها ا البلاد  ون النظار  : "قال عدنان

 ".م هب أو قومي، وخباص،   حال الكوارث واملصايب والظرو  العصيب، اليت حتعرع هلا بلدنا احلبيب أو حن 
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هااال كااال الياااعب الساااورأ وعاصااا، النصاااار  والنصاااريح، واإلصاعيليااا، والاااروافض حعرفاااون احلاااق وحعرتفاااون باااه : أقووو  

 وُيرتمون أهله حن تيرع هلم ه ا التيرحع؟
ت يماا عادا الطايفا، الايت راا  وحتعااونون علياه  ال، تر  احلق وااري ما هم عليه من الضاللإن ه ه الطواي  الض

 .وبأل الضالل واهلد   فدع التلبيس واال  بأل احلق والبا ل أحكاما  عقيدة  ومنهجا  و ؛ باهلل ربا  وباإلسالم  حنا  
 
كاال  حنااه ولكاال عقيدتااه ولكاال م هبااه أن حعاايش اليااعب السااورأ   جااو ماان التسااامح وااااري فل : "قااال عاادنان 

 ".ولكل رأحه ولكل قوميته
 

ه ه  عوة صارع، إر حرح، ا  حان والتدحن وأعاوة ا  حاان واملسااواة باأل الضاالل واهلاد  وإساقام الاو ا : أق  
 .والرباا ال أ أكده اإلسالم واملسلمون

 ن عاهلا َّتفى على الناس تعلمإو  ومهما تكن عند امرئ من عليق،
 
 ".ن ُياور   م هبهأحبأل رأحه و  أنرأأ  أومعتقد  أوم هب  أوُيق لكل  حن  : "قال عدنان مث
 

 .ه ه  عوة إر حرح، ا  حان وأعوة ا  حان: أق  
 مير به على جي  الكالي  ومن حكن الغراي له  ليال  

 
والتبااحن   الاره   ا جتماعيا،  التجر  للثورة    ب على االميع ْاوز ااالفا  احلمبيا، واالفياا : "قال عدنان

 ".عن املطامع احلمبي، والطايفي، من أجل حتقيق أهدا  الثورة وا رتفاع
 

حنسى املسلمون  حنهم وحنسجموا مع كل أهل النحال مان أجال  نْ و  َ   تعين ه ه الفقرة التجر  للثورة   هلل: أق  
 .دا  اإلسالمي،  من أجل حتقيق ا ه  حتقيق أهدا  الثورة وأهدا  عدنان

 
نتقااادم دااا ا املياااروع اإلصاااالحي وهااا ا امليثاااا  الثاااورأ للتحااارر مااان هااا ا النظاااام الطااااغي  إذوإنناااا  : "قاااال عااادنان

 ".ما أفسده   ولتحقيق احلرح، والعدال، والتنمي، والكرام، فإننا نستمد قوتنا من اهلل العلي االبار وإصالب
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 النبياأل كماا   ا،حا، الايت صاد رَ امليثاا  الغلايظ الا أ أعا ه اهلل علاى حتقدم عدنان مبيثا  ثورأ   إساالمي  فارحن 
 ؟اليت تسيطر على عقله  فهل ه ه ا،ح، تعين حتقيق ا هدا  الدميقرا ي، والليربالي، هدا ميثاق

 .باحلرح، والعدال، ما تدعو إليه املاسوني،  وما حدعو إليه العلمانيون والليرباليونوحقصد عدنان  
  

 :ونناشد خبطابنا ه ا: "دنانقال ع
حستياعر بكال ماا لدحاه مان اإلمكانياا  االباارة والقادرا   أن وانتماااتاه أ يافاهاليعب السورأ ا يب بكل : أو  

 ".الكامن، اليت متنحنا ممحدا من الصرب والصمو  وممحدا من العطاا وممحدا من التضحي، حن حسق  النظام
 
 .ة والقدرا  والعطاا والتضحيا  حرحدها عدنان لغري اهللكل ه ه اإلمكانيا  االبار : أق  ك

 .االبارة والقدرا  اإلمكانيا و  صرب  جل اهلل و  رجاا للنصر من اهلل  بل ا عتما  على 
ا  االبااااارة حواجااااه عااادوا  جبااااارا    حاااارحم  وميتلاااك اإلمكانيااااإ اااا حوجهااااه إر شااااعب أعااامل والاااانف  مث إن ااطااااي 

ل ح حبهم ه ا االبار ذبح النعاج والدجاج  وعدنان حعر  كال ها ا  وماع ها ا حغارر مَّ عُ ة حقابلها أناس واإلمكانيا  املدمر 
 .لمَّ دؤ ا الضعفاا العُ 

 
 

نكون على قدر املسؤولي، املنا ، برعناقنا وأن ننطلاق  أن أ يافهمنناشد املؤمترحن على فتل  : ثانيا : "قال عدنان
 ". اعي، أو ايفي، لتحقيق مصا  شخصي،  أوعنصرح،  أوحمبي، من مصلح، شعبنا   من منطلقا  

 
 أحن مصلح، اإلسالم وإعالهه على النحل واحلمبيا ؟: أق  

 
حكونوا عونا لليعب السورأ    أننناشد قو  العدل واحلرح، والكرام،   كل أقطار املعمورة : ثالثا : "قال عدنان

 ".من الكرام، واحلرح، والعدال، امليروع،ثورته حن ُيقق ما حققوا وحنال ما نالوا 
 

حناشد القو  كلها مبا فيها قو  الظلم والكفر وا ستعبا  ال حن أافى عليهم قو  العدل واحلرحا، والكراما، : أق  
لينصااروا اليااعب السااورأ لينااالوا مااا نالااه أعااداا اإلسااالم ماان الكراماا، واحلرحاا، والعدالاا، امليااروع،  حعااين الاايت شاارعها أعااداا 

إلساااالم انطالقاااا مااان الدميقرا يااا، والليرباليااا، الااايت حتاااررهم مااان الااادحن  مث تكاااون النتيجااا، اساااتعبا  قاااو  هااا ه احلرحااا، والعااادل ا
 .املمحفأل لليعب السورأ
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 عقيدتاااه حقيقااا، عااان بنفساااه كيااا  قاااد عااادنان أن وُيرتماااه احلاااق حعااار  الااا أ الكااارمي القاااارئ حااار  النهاحااا، و 
 الصاادع علااى جاارأة الناااس أشااد ماان وأنااه أعاار   ميااا حن أو آعاار وا    ه  الساال عقياادة ماانو  وا    وأهنمااا  ومنهجااه
 اهلل مان عاو   ون داا وحساتعلن وحساتعلي  داا وحناا أ  ولا، عليهاا حقايم أن حرحاد الايت  الكرب  والضال     بلبالبا ل
   :حقول حاله فلسان  عليه والغيورحن اإلسالم علماا وانتقا ا  مبواق  مبا ة و ون

 تنقرأ أن شئت   ما رأنقو   واصفرأ فبيضي االو لك   عال
 البااا ين النظااام وحسااق  حاا ل وأن  وفرجااا   فرجااا   هلاام  عاال أن اهلل فنساارل مساالمون وغالبااه السااورأ اليااعب أمااا
 .النصريأ

 وجهاا ا   وسياسا، ومنهجاا   عقيادة   احلاق اإلساالم هلام ناونبيِّ حُ  فلصاأل صاا قأل علمااا وغاريه الياعب هلا ا حهيئ وأن
 . واملا ح، اإلمياني، القوتأل على وحرتكم  اهلل كلم، إعالا به حقصد  صحيحا  

 . الدعاا لسميع ريب إن  السوا و عاة السوا علماا شر  نبهم وأن
 .   لواوحها الفقرا  من عد  على التعليقا  تركت قد أين القارئ وليعلم ه ا
 

ك؟م اتككعنيكتمميث  كتم طنيكفيكنظدكتمعالمةكت مب ني
وهااو حتحاادث عاان حتاارمي ( 441)  شاارح  مسااموع ااامن سلساال، اهلااد  والنااور باارقم  -رمحااه اهلل–قااال ا لباااين 

 :الدعول   الربملانا  السياسي،
 
وحنن ا،ن هنا نعيش   ميكل، ما ُحسمَّى بامليثا  الو ين  ولعلكم صعتم  أو لعلَّكم ابتُليتم أحضا  مبا ابتُلينا حنن "

 .به ؟
لااو ين معناااه ا عاارتا  بكاالِّ ا  حااان وا حااماي الكااافرة الاايت تُعااارع اإلسااالَم  وا عاارتا  بوجو هااا   فامليثااا  ا

الربملان  وحينئُ  ساتقوم معاارك كالميا، وجدليَّا،   الربملاان  وتؤَعا  القضايَُّ، بالتصاوحت  وحينئاُ  الا أ صاوتُه أكثار 
 !".حكون هو املنتصر ولو كان مبطال  

 
 :أن معذ امليثا  الو ين إ ا هو: -رمحه اهلل–، ا لباين حر  العالم: أق  
 .ا عرتا  بكل ا  حان -0
 .وا عرتا  با حماي الكافرة اليت تعارع اإلسالم -2
 .وا عرتا  بوجو ها   الربملان -3
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 .وه ا من تفسري من آتاه اهلل علما  وفقها  ونصحا  هلل ولرسوله ولكتابه وللمؤمنأل  
 . حوجد نص   ه ا امليثا  على ه ه ا عرتافا مع أنه قد  

 .فه ا حكم ه ا اإلمام الناصح على من حعرت  بامليثا  الو ين
 سيقول؟فماذا قل ا بربك كي  لو رأ  ا لباين امليثا  الو ين ال أ صاغه عدنان 

حا، ا  حاان وأعاوة ا  حاان املراوغأل واملكابرحن  بل واملاا حأل لرساال، تضامنت وحادة ا  حاان وحر  وماذا سيقول  
 ؟ومساواة ا  حان بعبارا  وأساليب   َّتفى على أوا الصد  والنصح وصد  اإلميان

 .لست بااب و  ااب خيدعين: ونقول هلؤ ا املكابرحن واملراوغأل
 .    د ه املراوغا  واملكابرا  والسفسطا  -بإذن اهلل-فالسلفيون الصا قون   ميكن أن حنخدعوا 

  
انظر إر ه ا العاامل الفطان نفااذ البصارية كيا  ُيكام علاى مان حتعلاق بامليثاا  الاو ين بارهنم حعرتفاون بكال ا  حاان 
وا حاماي الكاافرة املعاراا، لإلساالم وا عارتا  بوجاو  هاا ه ا  حاان   الربملاان قما، احلكام علاى النااس والساايا ة 

 .عليهم 
 فكي  مبن حصوغ امليثا  الو ين وحدعو إليه؟

قارن بأل ه ا املوق  النبيل وبأل موق  من حدافع عن وحدة ا  حان وأعوة ا  حان ومساواة ا  حان و ب، أهال و 
ا  حان وغريها من الضال   واحكام باأل الفارحقأل أحهماا حنطلاق مان اإلساالم والتوحياد ومانه  السال  الصاا ؟ 

 ؟هلو  ومن منه  اال  المايغألوأحهما حنطلق من الضالل وا
 .  إنك صيع الدعااوأعالقا  وسياس، للهم إنا نسرلك الثبا  على اإلسالم عقيدة ومنهجا  ا

 . مد وعلى آله وصحبه وسلمنبينا وصلى اهلل على 
 

 كتبه               
 ربيع بن ها أ عمري املدعلي

 ها01/0/0433       
 
 
 

 


