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

 : بعد أما
 .وتقلباته وفتنه عرعور عدنان عن خمتصرة نبذة فهذه
 :وعال جل   باهلل مستعينا   فأقول

 آنذاك الهح من لنا يظهر ما على بناء   السلفيني مجلة من نعد ه كن ا: أولا 
 بعض وقول ادعائه، على نفسه الوقت يف بناء لكن له، جمالسيت قلة رغم

 . به املخدوعني السلفيني
 .( لئيم خب والفاجر كريم غر المؤمن) : إذ

ــا باهلل خدعنــا من) :عنهما اهلل رضي ـ عمر بن اهلل عبد ويقول  انخدعنـ
 .( له

 للرياض زياراتـي حدىإ يف عليه ينطوي ما بعض يل ينكشف بدأ :ثانياا 
 ويدعي السلفيني؛ بعض انتقده إذا قطب سيِّد عن ويناضل يدافع بدأ حيث

 ال السلفيني وأن مؤصل، غري السلفي املنهج وأن التأصيل، صحيح أنه له
 نقاش يف يؤصل، ال بأنه السلفيني رأس باز ابن الشيخ منهم وخيص يؤصلون،

 كان ملا عاد مث اجللسة تلك يف رأيه عن بالرتاجع فيه تظاهر طويل وكالم
 .عليه

 كتاب وهو أال كتيب من كتاب أول يف قطب سيِّد بنقد قمت ملا :ثالثاا 
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 أقضَّ  ينتشر وبدأ « ( )وفكره قطب سيَّد عقيدة على إسالمية أضواء »

 عن بالدفاع عدنان فبدأ ـ عرعور عدنان سيما وال ـ القطبيني أوليائه مضاجع
 .أمثاله إال جييده ال الذي املكر من غاية يف ماكرة بطريقة قطب سيِّد

 واحد؟ آن يف ودفاعه هجومه جوالت من جولة أول يف صنع فماذا
 موسى وكليمه اهلل لنيب قطب سيِّد إيذاء ببيان الكتاب فتتحتا كنت لقد

 كتابه يف به وسِخر كثرية طعنات طعنه إذ ،- والسالم الصالة عليه -
 . « القرآن يف الفين التصوير»

 فيه طعن إذ ـ عنه اهلل رضي ـ عثمان الراشد اخلليفة يف طعنه ببيان ثنيت مث  
 .كثرية طعنات خالفته ويف

 :ومنها
 . عهده يف اإلسالم أسس حتطمت أنه

 . عهده يف اإلسالم روح وحتطمت
 . فجوة كانت خالفته وأن
 . األمة رقاب من معيط أبـي لبين مك ن وأنه

                            

 الكبرية الدعايات بسبب به الظن أحسن ـ ضالله من بشيء معرفيت مع ـ هذا قبل وكنت(  )
 هذه زيف يل تبني فلما السلف، منهج إىل عرج قد أنه ومنها له، تنسج  كانت اليت

 ولعموم ولرسوله ولكتابه هلل نصيحة ضالله بيان من عليَّ  جيب مبا قمت الدعايات،
 . به املخدوعني وللشباب املسلمني

 هذا، يومنا إىل وحتذير بيان بأول بدأت منذ وحربـي ملقاوميت عرعور عدنان فنهض       
 العقيدة يف عنه الكثرية والنقول وكتبه، ومنهجه بعقيدته ويشيد ويطريه، قطب، سيِّد ميدح

 قطب سيَّد أمر له تبني ما بعد منه ذلك وكل وأشرطته، كتبه يف واضح أمر وهذا واملنهج،
 من وخوفا   السلفية  ألجل وصابر؛ مظلوم بأنه اآلن ويدعي وأكثر، ذلك من أكرب إىل

.   وانسلت بدائها رمتين فيها، اديواملتم للفتـن املثري وهو السلفيني، بني الفتنة
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 .بذلك اإلسالم وباكر اإلسالم، من اإلسالم لروح اجملافية ملبادئهم ومك ن

 .لسياسته نتيجة األمة يف املدقع والفقر الرتف تفشى قد وأنه
 ونص ، رسول أصحاب فيهم مبا عموما   العثمانـي اجملتمع يف طعن مث
 واملقداد وق اص أيب بن وسعد عوف بن الرمحن كعبد أعياهنم بعض على

 .وغريهم
 ذلك وعلى عثمان على وفضلهم سبأ، ابن تالميذ اخلوارج على أثىن مث

 .اجملتمع
   .اهلل صفات لتعطي يف لعقيدته تعرضت   مث
 رؤية وإنكار القرآن، خبلق والقول الوجود، ووحدة احللول يف عقيدته مث

 .اهلل
 من عددا   وسردت اإلسالمية، للمجتمعات الباطل لتكفريه تعرضت   مث

 . التكفري يف الواضحة نصوصه
 .ضالالته بقية ذكرت مث

  عدنان؟ صنع فماذا
 قد اليت تكفريه، قواعد من وقاعدة جممل نص إىل أتى مث كيده مجع لقد
 فعرض الواضحة، التكفريية وأقواله قطب سيِّد منهج يدرس مل من على ختفى

 : ومنه األلباين الشيخ على اجململ النص هذا عدنان
 جمرد وليس متكامل، حياة ملنهج قاعدة الواحدة باأللوهية االعتقاد إن »

 كل تتناول حىت مىوترتا تتسع االعتقاد وحدود الضمائر، يف مستك نة عقيدة
 .« احلياة جوانب من جانب

 :وخلط حق الكالم هذا ويف: " بقويل النص هذا على فعل قت  
 .فمسل م متكامل؛ حياة ملنهج قاعدة العقيدة أن أما ـ
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 جوانب من جانب كل تتناول حىت وترتامى تتسع العقيدة حدود أن وأما ـ

 اإلسالم، علماء قاله وال سنة، وال كتاب عليه يدل مامل فهذا إخل؛... احلياة
 منهجه خيالف ملن التكفري دائرة به ليوسع قطب، سيِّد شذوذات من فهذا
 .( )" القبور شرك ذكر عن حييد ذلك مع وهو هو،
 :اآلتـي النص السابق نصه بعد نقلت مث
 وبنيه هو جينبه أن ربه ـ السالم عليه ـ إبراهيم دعا اليت األصنام عبادة إن »
 يف العرب يزاوهلا كان اليت الساذجة، الصور تلك يف فقط تتمثل ال إياها

 أو أشجار يف جمسمة شىت صور يف الوثنيات شىت تزاوهلا اليت أو جاهليتهم،
 .أشباح أو أرواح أو نار أو جنم أو طري أو حيوان أو أحجار
 تستغرق وال باهلل، ركالش صور تستغرق ال كلها الساذجة الصور هذه إن
 هذه عند الشرك مبدلول والوقوف اهلل، دون من لألصنام العبادة صور كل

 من البشرية يـَْعـَتوِر ما حلقيقة الصحيحة الرؤية من مينعنا الساذجة، الصور
 .اجلديدة واجلاهلية الشرك صور

 أنه كما بـها، األصنام وعالقة الشرك طبيعة إدراك يف التعمق من والبد
 مع املتجددة اجملردة صورها ومتثل األصنام معىن يف التعمق من دالب

 . « املستحدثة اجلاهليات
 : بقويل النص هذا على فعل قت  

 :الكالم هذا ويف" 
 .واألوثان األصنام عبادة على ركزت اليت األنبياء دعوات من تـهوين :أوال  
 التوحيد حقيقة يفهم من كل هذا قطب سيِّد أسلوب من ضج وقد

                            

(.   0  -01  ص)  إسالمية أضواء(  )
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 أصدقائه من والشرك التوحيد موضوع يف املتساهلون منه ضج بل والشرك،

 من تـهوين هذا أن وأدركوا وغريمها، جريشة وعلي الندوي احلسن أبـي مثل
 …....والسالم الصالة عليهم ـ األنبياء دعوة

 :قلت أن إىل
 وبني األصغر الشرك قضايا وبني األكرب الشرك قضايا بني خلط فيه :ثالثا  

 كل تشمل حىت ترتامى العقيدة كانت فإذا وكبريها، صغريها عاصيامل
 خمالفة وكل معصية فكل هلا، نـهاية ال سيِّد عند الشرك وصور احلياة، جوانب
 مل الذي بالقبور الشرك إال سيِّد عند شركا   تعترب كبرية أو كانت صغرية
 للعقيدة فيه يتحمس موضع كل يف ينتقده ومل يذكره ومل هنا، سيِّد يذكره

 .الشرك ضد فيه يتحمس موضع وكل(  اهلل إال إله ال)  ولـ وللتوحيد
 .وأقواله سيِّد ملنهج طويلة دراسة بعد هذا قلت
 واألزياء والعادات والتقاليد األخالق: وكفرا   شركا   يعتربها اليت الصور ومن
 قةوالطب والشعب والوطن بالقومية، لألصنام أمثلة وضرب اهلل، لشرع املخالفة

 .اهلل صنع غري من واالصطالحات
 من قطب سيِّد فيجعلها املباحات، من ماهو األمور هذه من يكون وقد

 الروافض لدى املوجودة القبور بشرك يعبأ ال نفسه الوقت ويف الشرك، صور
 ". الطرق شىت من الصوفية وغالة
 الشيخ على النصوص هذه من عرعور عدنان قرأه مالذي اآلن أذكر ال
 .تعليقاتـي من عليه قرأ ماذا وال انـي،األلب

 العقيدة أن يف ( )قطب لسيِّد األلبانـي موافقة هي بنتيجة خرج أنه املهم
                            

 = هذا وبعد وأخريا   البدع، من يربأه ومل والحقا   سابقا   قطب سيِّد يدين األلبانـي أن مع(  )
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 ونشر النتيجة بـهذه عدنان فتعل ق احلياة، جوانب تشمل حىت وترتامى تتسع

 ونسجوا نشره، يف قطبيونال وتوسع اللقاء، هذا فيه سج ل الذي الشريط
 الشباب من كثري احنراف إىل أدى مما كتابـي وضد ضدي الدعايات حوله

 .القطبية احلزبية أحضان يف وسقوطهم
 وأراد الشنيعة والفعلة الكبرية الورطة هذه من نفسه ينقذ أن عدنان أراد مث

 را  اعتذا إيل   فكتب أخرى، أهدافا   له ولعل السلفيني أمام سوأته يغطي أن
 به أحفل مل وركته وسقوطه وهلوانه به، كتب الذي احلرب يساوي ال ميتا   باردا  
 قد الكتاب أن والغالب عندي بقي أو لصاحبه الرسول أأعاده أدري فال

 . به لفضحته وجدته ولو ضاع
 عام احملاضرات بعض إللقاء واخلرج الرياض إىل دعيت مث: رابعاا 
 بعض ودعا منـزله، إىل اجلوابرة سمبا الدكتور األخ فدعانـي هـ،1 1 

 النقاش بعضهم فأثار القطبيني، من معظمهم وكان األسف مع األساتذة
 ينتقدهم من وملز قطب، سيِّد ومنهم يزعم كما اإلسالمية احلركة رموز حول
 الذي النقاش واحتدم عليه للرد فاضطررت ربيع، الشيخ بذلك يقصد وهو

 .الدامغة باحلجج قطب سيِّد إدانة بلمقا يف األدب وسوء باللغط خلطوه
 يف متويهاته من شيء إىل أشار يكفي؟ هذا: عدنان يل قال خرجنا وملا
 . اجمللس

 قطب سيِّد فيه تدين شريطا   خترج أن من والبد يكفي ال هذا: له فقلت
 أكدت   مث فعلت، ما فيه فعلت الذي شريطك عن تكفريا   والضالل بالبدع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف ما  وكال خبطه كتابة مطلقا   تأيدا   وأيدها كتيب بقراءة قام األلبانـي الشيخ من املوقف
 فلم وأمثاله، عدنان فيه يغالط مث وانتشر اشتهر أمر وهذا مناسبات، عدة يف أشرطته
.  وفتنه حقده وأثار هيجه، بل التأييد هذا يعجبه
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 الفلسطيين نادر إيهاب األخ بيت يف جملس يف آخر لقاء يف الطلب هذا

 .بذلك التزامه فأكد
 سنوات امتداد على املذكور بالبيان السلفيني من عدد هذا بعد طالبه مث
 .الوعود بـهذه يفي ال مث بالبيان عرقوبية وعودا   يعدهم وهو

 وذلك به، يعد كان ما بضد   الكثرية وعوده بعد والناس فاجأنا :خامساا 
 بالطائفة يسميه ما منهج واملنهج العقيدة يف ـ حماورها كتب أربعة بإصدار
 ومراغما   السنة بأهل مستهرتا   وعوده بذلك خمالفا   قطب، سيِّد أقوال ـ املنصورة

 .املكر غاية يف بأسلوب قطب سيِّد نقد يف وكتبه ربيعا   وحماربا   هلم
 الدجل غاية يف بدعاوى األيام هذه علينا ظهر األالعيب هذه كل بعد مث

 يل كتب وأنه والسلفيني، السلفية أجل من صابر وأنه مظلوم بأنه والكذب
 فيها يطلب وكتب بالتفصيل، قطب سيِّد ضالالت فيها يبني رسائل عدة

 هولندا أوربا دول يف يبثها أخرى وأراجيف سنوات، مخس خالل التحكيم
 . وغريها وأسبانيا وفرنسا

 بشره يقصد كثرية، بلدان إىل وامتد لرجلا هذا شر   استفحل ملا: سادساا 
 ليبددهم احلق؛ اهلل منهج على ووفاق وئام يف السائر السلفي الشباب وفتنه

 .اخلفي ومنها الواضح منها وغايات ألهداف مشلهم ويفرق
 .فعال   مديد وصرب فعال   طويل سكوت بعد فتنته وقمع عليه للرد اضطررت

 يرتدع فلم هـ،1 1  عام من احلجة ذي شهر يف عليه رد أول فكان
 .يقعدها ومل الفتـن وأقام وماج فهاج

 :فصول ثالثة يف وأباطيله فتنه وقمع حاله بيان إىل أخرى مرة فاضطررت
 هنا ودعاوى ضجيجا   اآلذان به مأل الذي باملنهج قصده بيان يف :األول

 اتهومتويه تالعبه سينطلي أنه منه ظنا   جديدا ، تفسريا   يفسره حيث وهناك،
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 .ذلك توضيح وسيأتـي الناس، على

 املسلمني إلخوانه قريبا ، أصدره الذي خلطابه نقاشا   يتضمن :والثاني
 . باطلة دعاوى فيه وادعى فيه، عليهم ولبس

 أقواله فيه س جَِّلتْ  الذي الشريط، يف ورد ملا مناقشة يتضمن :والثالث
 املغراوي الرمحن عبد بن حممد الشيخ وبني بينه دارت اليت اجللسة يف وأباطيله

 البلد يف عدنان أقامها فتنة دورة خالل قريبا ،(  األندلس)  أسبانيا يف
 .املذكور
 بيان من الفصول هذه تضمنته مبا املسلمني ينفع أن أسأل واهلل

 .الدعاء لسميع ربـي إن ونصح وتوضيحات
 

  منه وفرغ ذلك وكتب
  المدخلي عمير هادي بن ربيع

  األولى جمادى شهر من عشر الثالث الموافق الثالثاء يوم في
 .هـ0441عام من
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 األول الفصل
  بالمنهاج  مراده بيان في 

 
من بوائقه الكربى يف مرحلته األخرية أنه سئل يف دورته يف فرنسا كما يف 

 :الشريط األول من أشرطته املسماة بالرباءة
رض مثل سيِّد قولكم ما أعلم أحدا  تكلم يف املنهاج على وجه األ» 
 . «قطب

هذا كلمة املنهاج هاهنا أقصد بـها قضايا التغيري االنتخابات، » : فأجاب
 .االغتياالت، املظاهرات االنقالبات الفوضى املواجهات

أنا دائما  إذا قلت كلمة املنهاج هكذا أقصد بـها هذا، ال معارضة يف 
 .االصطالح

اخلمسينات هو بدأ الكالم يف أقصد يف زمانه يف وقته يف : النقطة الثانية
ال الشيخ ابن باز وال الشيخ : ماتكلم يف هذا وقتئٍذ، وأقول… هذه القضية 

؛ ألن هذه القضية ما كانت مثارة وقتئٍذ يف سوريا وال يف اململكة (1)ناصر
                            

 أن أظن أنا كنت لكن »: واملغراوي عدنان بني جلسة شريط يف كما إسبانيا يف قال( 1)
 قضايا القضايا تلك أعين العبارات هذه أطلقت كذا االنقالبات، مقصود املنهج قضايا
 . « املنهج

 أصاب املنهج قضايا أن أرى كنت لكن »: أيضا   أوله يف املذكور الشريط يف قال بل      
 =.. و االنتخابات مسئلة بعضه أرى ومازلت أراه كنت الذي وهو االنتخاب مسائل فيها
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العربية السعودية كما تعلمون دولة مسلمة، ويف سوريا ما كان الوضع يتطلب 
األمر، إمنا كانت الفتـن يف مصر، فما تعرضوا هلذه القضية إطالقا  أعطونـي 

 .(1)«باز والشيخ ناصر  الكتاب الذي تكلم فيه الشيخ ابن
 .وكالمه غري صحيح: وأقول
، وادعى «التيه واملخرج » أنه قد َعرََّف املنهاج يف أشرطته ويف كتابه : أولا 

أن علماء األمة مل يقوموا بتأصيل املنهاج، الذي ضلت بسبب فقدانه األمة، 
 .وانطالقا  من هذا الوهم دندن حول املنهج وتأصيله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .« الطاغوت من وأنـها رفضها يف يقول هو.. و
. التمويه هذا عن يكشف ما البحث يف وسيأتـي متويهاته، من هذا وكل      
 املنهج علماء يف طعن حينما اخلالق، عبد الرمحن عبد عذر متاما   يشبه العذر وهذا( 1)

 فيه كتب واحد سلفي من بكتاب ائتونـي سنة، ثالثني قبل كان هذا »: قال مث السلفي،
 .قال كما أو « اإلحلاد عن

 .قلوبـهم بـهتتشا أو األعذار، هذه مثل اآلخر يلقن أيهما أدري وال     
 وال الواقع، يعرفون فال القماقم، يف يعيشون السلفي املنهج علماء أكان عدنان أيا     

 .فيها مادار يعلمون واألطفال والنساء والعجم والعرب مصر؟ يف مادار يعرفون
 حزب حينذاك يكن أمل مصر؟ قبل فيها قامت لعلها أحزاب سوريا يف يكن أمل      

 فيهم ويتغلغل يعايشهم األلباين وكان السباعي، مصطفى بقيادة املسلمني لإلخوان
  االنتخابات؟ فيها مبا التغيري أساليب يف وخيالفهم أباطيلهم من لينقلهم

 التغيري، أساليب يف وغريهم اإلخوان خالف من أول وإخوانه األلبانـي أن وأعتقد     
 ونسف والتفجري لالغتياالت خيطط الذي قطب، سيِّد من ال ذلك الناس استفاد ومنهم

 عدنان له يدعي الذي « أعدمونـي ملاذا » كتاب وهو أال كتبه آخر يف كما املنشآت،
 .الكتاب هذا يف البوائق هذه على الستار يسدل مث املنهاج، قضايا عاجل أنه وبـهتانا   زورا  

 كثريا   به تتمسح الذي األلبانـي الشيخ ومنهم والفضل العلم أهل فضل تنكر ملاذا     
أهله؟ لغري الفضل وتنسب
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اعلم أن املنهاج قسم من أقسام الدين، وهو حموره الذي » : ا قالهفمم

 .«{ُلِكٍل َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشرعةا ومنهاجاا  }: جيب السري عليه قال تعاىل
 :وقال معرِّفا  به

والمنهاج هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة، » 
 .«  في األر لتحقيق أمر العقيدة في القلب، وإقامة شرع اهلل

 :مث قال عقب هذا الكالم
والذي يظهر أنه لن ميركبري وقت على هذه الصحوة إال ويعتقد معظمها » 

 .«عقيدة السلف إن شاء اهلل تعاىل 
 :وقال يف هذا الكتاب

خالصة أصل األصول، مما سبق يتبني أن أصل األصول يف دين »  
ابة ومن تبعهم بإحسان اإلسالم بعد الكتاب والسنة هو التزام منهج الصح

يف الفهم والسلوك، وبـهذا يضبط الفهم، ويزول كثري من اخلالف، فتوحد 
األمة، وتنجو من التفرق، الذي هو بلي ة البلي ات وسبب الفشل والنكبات، 

 .وعندئٍذ يزول سبب ضعفها، فتقوى وتتمك ن يف األرض
السلف وإن أصل الضالل وسبب االحنراف يف هذه األمة خمالفة منهج 

والعدول عن طريقهم، فيختلف الفهم، فتختلف األمة، فتضعف وتتهاوى 
 .( )«فيتكالب عليها 

 :فقال" معرفة قواعد احلق " وعرف املنهاج يف حماضرة يف الكويت مساها 
                            

(.    ـ1  ،   ص)  واملخرج التيه: انظر  ( )
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 هو الطريق والقواعد التي تسير: المنهج لغة هو الطريق، وشرعاا » 

الجماعة الناجية لتحقيق أمر اهلل عز وجل  ،( )عليها الجماعة المنصورة
 .« ة الناس والتمكين في األر المطلوب من هداي

وأشاد باملنهج كثريا  يف كتاباته وأشرطته، ووضع له أصوال  يدعي أنه 
استخرجها واستلخصها من الكتاب والسنة، وأن علماء األمة مل يقوموا بـهذا 

 .الواجب الذي أدى إمهاله إىل ضالل األمة
ب يف تواريخ رأيت عدنان يف هذه املرحلة اليت أحرج فيها يتالع: ثانياا 

 .مواقفه ومقاالته، وسأوضح ذلك يف حينه
أن عدنان مل يقتصر يف النقل عن سيِّد قطب يف قضايا االغتياالت : ثالثاا 

إخل، ولو كان نقله عنه يف هذا اجملال فقط لكفاه أن ينقل ... واالنتخابات
 .عن سيِّد قطب بضعة أسطر

ال وغريه، بل مدح كتبه  أنه مل يقتصر على مدح سيِّد يف هذا اجمل :رابعاا 
كالظالل واملعامل، وخصائص التصور و ملاذا أعدمونـي، ونصح الشباب 

 .بقرائتها، كما سيأتـي الكالم على هذا
أنه قد أكثر النقل عن سيِّد قطب يف جمال العقيدة عقيدة  :خامساا 

 .التوحيد بأنواعها؛ توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات
أثار بسبب سيِّد قطب فتنا  ومشاكل، زلزلت الشباب السلفي يف كل و 

                            

 أصوله على سينشؤها اليت اجلماعة املنصورة بالطائفة يقصد أنه تتبعه من يل ظهر والذي  ( )
 ومن احلديث أهل أهنم السنة أهل لدى معروف هو ما هبا يقصد وال قطب، سيد وأصول

.هنجهم على سار
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 .مكان

 املشاكل أثار أن بعد عهده قريب عنه سئل الذي هذا قوله أن :سادساا 
 األلبانـي، الشيخ وخاصة الفتـن، هذه يف العلماء تكلم وقد قطب، سيِّد حول

 بيدر  كان الذي وهو قطب لسيِّد الفضل وينسب فضلهم جيحد فلماذا
 « أعدمونـي ملاذا » كتابه يف كما املنشآت، لتفجري وخيطط االغتياالت على

 .قراءته على وحيض عدنان ميدحه الذي
 :يتيسر ما منها ننقل كثرية وهي قطب، سي د عن نقوله: سابعاا 

 (:    ـ 15 ص)  واملخرج التيه كتابه يف قال ـ 
 .« التوحيد إىل الدعوة: الثاين األصل »
 التوحيد، أهل بعض عن نقله لعله التوحيد، حول جيدا   ا  كالم قال مث
 ،"اهلل أين: " كلمة يف التوحيد يف يسمه مل رجل وبني بينه دار نقاشا   وذكر

 .نسجه من القصة هذه ولعل جبوابه، هبت الرجل هذا إن: ويقول
 التوحيد، يفهموا مل...وصفاته اهلل أمساء تعنيهم ال الذين وإن »: قال مث

 من صفحة من ما بل سورة، من ما إذ القرآن، يتدبروا ومل اإلسالم، وايدرك ومل
 .هبا والعمل هبا لإلميان ودعوة وصفاته، اهلل ألمساء ذكر وفيها إال اهلل كتاب
 رسله أو نفسه به يصف مل مبا اهلل وصفوا ألهنم اليهود، يكفر أمل: قال مث

 .إخل... النصارى يكفر أمل
 وسوء احنرافهم من الكثري القرآن حكى وكذلك"  :سيد قال: قال مث

 :ووثنيتهم وشركهم سبحانه هلل تصورهم
 اهلل ابن عزير اليهود وقالت. 
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 قالوا بما ولعنوا أيديهم ُغّلت مغلولة اهلل يد اليهود وقالت ." 
 فما... مغلولة ولكنها يدا ، هلل أن اعتقد من حكم فهذا: عدنان قال مث

 .« معدومة اهلل يد: قالوا الذين حكم
 من يذم   وهو قطب، سي د عن الكالم هذا نقله من عدنان يريد فماذا

 وصفاته؟ اهلل أمساء عط ل
، الشباب على ميوه أن يريد  التوحيد، أئمة من قطب سي د أن ويومههم الغر 

 .والسنة التوحيد أئمة وترك بقوله، فاستشهد والصفات، األمساء يثبت وأنه
: ومنها اهلل، لصفات وتعطيال   جتهُّما   الناس أشد من قطب سّيد إن

 نقاشه خالل عدنان ذكرمها اللتني اليد وصفة العرش، على االستواء
 .والصفات لألمساء املعطلني ضد واستدالله
 املنهج أتباع به يستهدف رهيبا   وختطيطا   ك بَّار، ملكر تنفيذا   هذا أليس
 من إال ومنهجه طبق سي د عقيدة يعرفون ال الذين شباهبم وخاصة السلفي
 .املاكر العرض هذا خالل
 :املذكور الكتاب من(  1  ص)  يف وقال ـ4
 : اخلالص النقي التوحيد »
 توحيد وإدراك به، واليقني الربوبية توحيد فهم هو: اخلالص التوحيد إن

 تعبد وعندئذ وأخرب، وصف ما على اهلل بصفات واإلميان والتزامه، األلوهية
 .يراك فإنه تراه تكن مل إنف تراه، كأنك اهلل

 تعاىل هلل حب   من ،" اهلل إال إله ال"  كلمة التزام هو النقي التوحيد إن
 لصحبه حب   عليه، والسري وهديه  اهلل لرسول وحب   وحتكيمه، ولشرعه
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 وأهله الشرك من والرباء واملؤمنني، دينه ونصرة مجيعا ، واملؤمنني وأتباعهم

 .« ومعاداهتم وكراهيتهم
 الوهاب عبد بن حممد اإلمام عن ونقل التوحيد، نواقض عن حتدث مث

 .العاشر الناقض
 على اهلل إال إله ال معىن يفهمون ال املعاصرين املسلمني معظم أن ذكر مث

 به أقر الذي الربوبية توحيد معىن على يفهمها معظمهم بل حقيقتها،
 .املشركون

 توحيد تقرير يف الوهاب عبد وابن القيم ابن اإلمامني عن كالما   نقل مث
 .ولوازمها"  اهلل إال إله ال"  مبقتضى والعمل اإلهلية،

 :اآليت الكالم قطب سّيد عن نقل مث
 أظلم، أو اإلسالم عاصرها اليت كاجلاهلية جاهلية يف نعيش اليوم حنن" 
 وتقاليدهم، وعاداهتم، دهم،وعقائ الناس، تصورات جاهلية، حولنا ما كل

 مما الكثري حىت وقوانينهم، وشرائعهم، وآداهبم، وفنوهنم، ثقافتهم، وموارد
 إسالميا ، وتفكريا   إسالمية، وفلسفة إسالمية، ومراجع إسالمية، ثقافة نسميه

 ". اجلاهلية صنع من كذلك هو
 :بتعليقني النص هذا على عدنان علق

 : فيه قال أحدمها ـ 
 في عنه وعفا جنته وأدخله بعرشه، صاحبه اهلل ظلل(    )  الظالل »
 .« زلته
 : قوله وثانيهما ـ 
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 عىن إن: يقال أن والصواب التعبري، هذا على األفاضل بعض اعرتض »

 .فال التكفري باجلاهلية
 ريب ال فحق جاهليـــة أمــور من واقعهم يف املسلمون يعيشه ما عىن وإن

 .«(5)فيه
 .وشركيات وبدع معاص من الناس من كثري يعيشه ما ذكر مث
 وبعضها األعمال، جاهلية اجلاهلية، هي هذه تكن مل إن وواهلل »: قال مث

 .األرض وجه على جاهلية فال ،(1)القلوب جاهلية
 يف للناس تكفريه بعدم تصرحيه بدليل... الرجل أراده الذي هو وهذا
 الصريح على املبهم حيمل أن... اإلنصاف مقتضى وهذا... تأيت مواضع
 .« صواهبم الناس يبخس أال اإلنصاف ومن املفصل، على واجململ
 :التصرف هذا يف عدنان على املآخذ ومن

 مقرونا   األلوهية توحيد تقرير سياق يف قطب سي د بكالم استدالله ـ أ
 من قطب سي د بأن الغر الشباب ليوهم التوحيد أئمة من عظيمني بإمامني

 الربوبية توحيد بني يفرق وال األلوهية، توحيد يعرف ال وهو التوحيد، أئمة
 .الربوبية بتوحيد"  اهلل إال لهإ ال"  التوحيد كلمة يفسر بل األلوهية، وتوحيد
 ال أي: " بقوله ( 0)هو إل إله ل اهلل وهو : تعاىل اهلل قول فسر فقد

                            

 هل بل جاهلية؟ إخل... وشرائعهم وآداهبم وتقاليدهم واحلديث لسنةا أهل عقائد هل( 5)
به؟ سلمت ما  حاهلم الطوائف من كثري

.باجلاهلية مراده دنانع لنا يبني أن نريد( 1)
. 0  اآلية: القصص سورة( 0 )
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 ". واالختيار اخللق يف له شريك

 هو: " بقوله الناس سورة من  الناس إله: تعاىل اهلل قول وفسر
 ". املتسلط املستويل املستعلي
 : (  )" االمجاعية العدالة"  كتابه يف طبق سي د وقال

 الضمري يف يقوم أن ميكن ال أنه: الدين هذا يف املستيقن األمر إن" 
 ال أي اهلل إال إله ال أن الناس يشهد أن إال دين، احلياة واقع يف وال عقيدة،
 ".هوأمر  شرعه يف تتمثل كما وقدره، قضائه يف تتمثل حاكمية هلل إال حاكمية
 القانوين التشريعي باجلانب لكن قطعا ، اإلسالمية اجملتمعات يكف ر وهو

 مالحظة أي يرى ال نفسه الوقت ويف اإلسالم، خمالفة فيه عليهم فرض الذي
 وال اهلل صفات تعطيل يرى ال أي والعبادي، العقائدي اجلانب يف عليهم
 إال إله ال ينايف هأن الباطلة واألعمال العقائد من ذلك غري وال القبور شرك

 .(  )اهلل
 هذه معىن عن تكلم ،« حياة منهج اهلل إال إله ال » هو عنوانا   وضع فقد
 مبا فلسفة من ورثه ما فيه ميزج فعال ، معناها جيهل من كالم العظيمة الكلمة
 املسلم اجملتمع بني مفرقا   التكفري، إىل فيها ينحى اليت اآليات من يفسره
 .اجلاهلية اجملتمعات وبني إلنشائه يؤصل الذي
 : فقال اجلاهلي اجملتمع تعريف إىل اجته مث
 مواجهته؟ يف اإلسالم منهج هو وما اجلاهلي، اجملتمع هو ما" 

                            

.  5 : ص(   )
.بعدها وما قبلها وما(  10 ص)  الطريق يف معامل: انظر(   )
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 .املسلم اجملتمع غري جمتمع كل هو: اجلاهلي اجملتمع إن

 هلل عبوديته خيلص ال جمتمع كل إنه: قلنا ياملوضوع التحديد أردنا وإذا
 ويف التعبدية الشعائر ويف االعتقادي التصور يف العبودية هذه متمثلة وحده

 .القانونية الشرائع
 اجملتمعات مجيع اجلاهلي اجملتمع إطار يف تدخل املوضوعي التعريف وهبذا
 .فعال   األرض يف اليوم القائمة

 .وتعاىل سبحانه اهلل يف بإحلادها أوال  ... ةالشيوعي اجملتمعات فيه تدخل ـ 
 واليابان اهلند يف قائمة تزال ما وهي الوثنية، اجملتمعات فيه وتدخل ـ 

 معه اهلل غري تأليه على القائم االعتقادي بتصورها أوال  ... فيه تدخل وإفريقية،
 .دونه من أو

 …....التعبدية الشعائر بتقدمي: ثانيا   فيه وتدخل
 اجملتمعات هذه فيه وتدخل والنصرانية، اليهودية اجملتمعات يهف وتدخل ـ 
 بل باأللوهية، سبحانه اهلل يفرد ال الذي احملرف االعتقادي بتصورها أوال  

 اهلل بتصوير أو بالبنوة، سواء الشرك صور من صورة يف شركاء له جيعل
 …....حقيقتها غري على به خلقه وعالقة حقيقته، غري على سبحانه

 من املنبثقة وطقوسها ومرامسها التعبدية بشعائرها كذلك فيه وتدخل
 .الضالة املنحرفة االعتقادية التصورات

 …....وشرائعها بأنظمتها فيه تدخل مث
 تزعم اليت اجملتمعات، تلك اجلاهلي اجملتمع إطار يف يدخل وأخريا   ـ1

 .مسلمة أهنا لنفسها
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 غري أحد بألوهية تعتقد ألهنا اإلطار هذا يف تدخل ال اجملتمعات وهذه

 .اهلل لغري التعبدية الشعائر تقدم ألهنا وال اهلل،
 نظام يف وحده هلل بالعبودية تدين ال ألهنا اإلطار، هذا يف تدخل ولكنها

 خصائص أخص تعطي اهلل إال أحد بألوهية تعتقد مل وإن فهي حياهتا،
 نظامها احلاكمية ههذ من فتتلقى اهلل، غري حباكمية فتدين اهلل، لغري األلوهية

 حياهتا مقومات وكل وتقاليدها، وعاداهتا، وموازينها، وقيمها، وشرائعها،
 .تقريبا  

 هم فأولئك اهلل أنزل بما يحكم لم ومن: احلاكمني عن يقول واهلل
 .الكافرون
 أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم : احملكومني عن ويقول

 أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن ريدوني قبلك من أنزل وما إليك
 فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فال: يقول أن إىل  به يكفروا أن

 ويسلموا قضيت مما حرجاا  أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر
 .(  )"تسليماا 

 حق اهلل إال إله ال معىن يفهم مل أنه فيه جيد الرجل هذا لكالم واملتأمل -أ
 احلاكمية، يف غلوا   غال وأنه والضالل، الشرك من ينافيها ما يفهم ومل الفهم،

 ظلما   اإلسالمية اجملتمعات هبا كفر مث األلوهية، خصائص أخص جعلها إذ
 .كبرية وجمازفة
 تدين ال فهي صورها، كما ليست السياسي اجلانب هذا يف فهي

                            

(.  10 ـ  5 ص)  الطريق يف معامل: انظر(   )
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 نظامها احلاكمية هذه من تتلقى وال حياهتا، نظام يف اهلل لغري بالعبودية
 .إخل... وشرائعها

 . والنار باحلديد عليها مفروضة هي بل
 ال حيث األلوهية خصائص أخص وال اهلل إال إله ال معنـى يفهم ومل ـ ب

 اهلل لغري التعبدية الشعائر وتقدمي األلوهية، توحيد يف الكبري االحنراف يرى
 اهلل لغري والذبح اهلل بغري االستغاثة يرى ال فهو بعيد، من وال ريبق من احنرافا  

 الفلك هذا يف يدور وما ألهلها، والتذلل واخلضوع واخلنوع بالقبور والطواف
 هلا، األعياد وإقامة إليها الرحال وشد عليها، املساجد وبناء القبور، تشييد من

 اهلل إال إله ال"   ملعىن فيا  منا ذلك من شيئا   يرى ال اجملرى، هذا جرى ما وكل
." 

 ويف النبوي البيت أهل يف االعتقاد وال اهلل صفات تعطيل يرى وال ـ ج
 األقطاب يف واالعتقاد الكون، يف ويتصرفون الغيب، يعلمون أهنم األولياء
 توحيد وال الربوبية توحيد ينايف ذلك من شيئا   يرى ال والغوث، واألوتاد
 وال بأنواعه، التوحيد تنايف جمتمعة األمور هذه أن رىي وال والصفات، األمساء

 اجلوانب هذه يف يعطيها أن يكاد بل اإلسالمية، اجملتمعات بعقائد خملة يراها
 .غفران صكوك

 ال احلاكمية، يف منحرفة فئة عنها املسؤول أوزارا   حيملها الذي الوقت يف
 .وحمكومني حاكمني كفرها اليت اجملتمعات
 اهلل، أنزل ما بغري وإجيابا   سلبا   اجملتمعات هذه على حكم فعال   إنه: فنقول

 هم فأولئك اهلل أنزل بما يحكم لم ومن أمثاله، وعلى عليه فتنطبق
 أحق لكان جهله ولوال ،الفاسقون هم، الظالمون هم، الكافرون
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 .يكفرها اليت اجلاهلية اجملتمعات يف بالدخول الناس

 .اجلميع على احلجة تقوم حىت جلهلهم غريه نعذر كما نعذره جلهله ولكن
 لتكفري ويؤصل يقعِّد الرجل املغالطات؟ هذه ما عدنان يا: فنقول

 وتأصيله تقعيده على ونشأ النظري، منقطعة صراحة بذلك ويصرح اجملتمعات،
 فيها، وتسفسط البدهية األمور هذه يف فتغالط مجاعات، بالتكفري وتصرحياته
 الذي ربيع ومنهم السنة، أهل من الكبري ملنكرا هذا ينكر من لتحارب
 .أهدافك أعظم من قطب سي د أجل من حربه جعلت
 : بقوله اإلسالمية للمجتمعات السابق تكفريه قطب سي د أك د لقد
 كلها اجلاهلية اجملتمعات هذه من اإلسالم موقف فإن هذا تعني وإذا" 

 :واحدة عبارة يف يتحدد
 إن اعتباره يف وشرعيتها المجتمعات هذه ةبإسالمي العتراف يرفض أنه

 هذه حتملها اليت والشعارات والالفتات العنوانات إىل ينظر ال اإلسالم
 .اختالفها على اجملتمعات

 على تقوم ال فيها احلياة أن وهي... واحدة حقيقة يف تلتقي كلها إهنا
 يف األخرى تاجملتمعا سائر مع تلتقي مَثَّ  من وهي وحده، هلل الكاملة العبودية

 .(1 )" الجاهلية صفة... واحدة صفة
 هذا؟ بعد تريد فماذا
 وصل حىت الواضح، بالتكفري الظالل كتابه شحن قد أنه وذاك هذا ويؤكد

                            

(.   1 ـ  1 ص)  الطريق يف معامل: انظر( 1 )
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 .واحدة جزئية يف اهلل لغري بالطاعة املسلم يكفر أن فيه األمر به

 :قطب سي د قال
 جزئية أية يف غريها شريعة واختاذ الشريعة هلذه االستسالم معد ومعىن" 

 وربوبيته اهلل بألوهية االعرتاف رفض ـ شيء كل قبل ـ هو احلياة جزئيات من
 أو باللسان الرفض أو االستسالم يكون أن ويستوي... وسلطانه وقوامته
 م،إسال أو وجاهلية إميان، أو كفر قضية مَثَّ  من وهي القول، دون بالفعل

 هم فأولئك اهلل أنزل بما يحكم لم ومن: النص هذا جييء هنا ومن
 .  "( 1)الفاسقون ...الظالمون ...الكافرون

 : أيضا   وقال
 صغيرة، جزئية في ولو نفسه، عند من شريعة يف بشرا   أطاع من إن" 
 من هبا خرج فإمنا ها،فعل مث مسلما   األصل يف كان وإن ،مشرك هو فإنما

 ال       أن أشهد: يقول ذلك بعد بقي مهمــا... أيضا   الشـرك إىل اإلسالم
 .اهلل غري ويطيع اهلل غري من يتلقى هو بينما بلسانه، اهلل إال إله

 فإننا احلامسة، التقريرات هذه ضوء يف اليوم األرض وجه إىل ننظر وحني
 عصم من إال والشرك جاهليةال غير شيء ول والشرك، الجاهلية نرى
 يقبل ومل األلوهية، خصائص من تدعيه ما األرضية األرباب على فأنكر اهلل،
 .(  )" اإلكراه حدود يف إال... حكما   وال شرعا   منها

 التكفري على يربيها اليت والطليعة نفسه"  اإلكراه حدود يف"  بقوله ويعين
                            

(.  551/ )  الظالل: انظر( 1 )
(.  15  / )  السابق املصدر(   )
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 .والدمار

 كافرة فهي وشركا ، كفرا   يراه مبا نظره يف راضية كلها فهي اجملتمعات ماوأ
 .اجلائر حكمه يف

 التوحيد تقرير يف اإلسالم بأئمة الضال اجلاهل هذا أتقرن عدنان أيا
 واحلجة والعلم باحلق ينتقده من وحتارب بالباطل، عنه وتدافع بأنواعه،
 من أحد عن تدافع وال وحيد،الت أئمة من أنه بذلك الناس لتوهم والربهان

 .إليهم سددت اليت الظاملة الفاجرة الطعون من واحلاضرين املاضني السنة أئمة
 عنهما، األخذ يف أحد يضاهيك ال اللذان شيخاك أهنما تزعم من ومنهم

 فلم السلفية، وأدعياء والصوفية واخلوارج الروافض سهام إليهم و جِّهتْ  إذ
 .واحد بسهم عنهما تدفع
 .األلوهية توحيد تقرير يف قطب وسي د تيمية ابن بني قرن ـ3

 : عدنان قال
 وخوفا   وتعظيما   وحمبة واستعانة عبادة القلوب تأهله الذي هو: فاإلله »

 يعبد فال غريه، فيه يشركه ال حق له وجل عز واهلل وإكراما ، وإجالال   ورجاء  
 على وأحال ،« اهلل إال طاعي وال اهلل إال خياف وال اهلل إال يدعى وال اهلل إال

 (. 1  /  )  الفتاوى
 :اآليت قوله قطب سي د عن نقل مث
 من وإخراجهم العباد لرب العباد إسالم: " التوحيد مثرة فإن وبالتايل »

 اهلل سلطان إىل وتقاليدهم وقيمهم وشرائعهم حاكميتهم يف العباد سلطان
 إىل وأحال ،«"  احلياة شؤون من شأن كل يف وحده وشريعته وحاكميته
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 .(  )(  1 ص)  الطريق يف معامل

 التوحيد، يف أخوان تيمية وابن قطب سي د أن الناس ليوهم هذا فعل
 التوحيد أبواب يف يقرر من وأين الثريا، من الثرى وأين الرجلني، بني وشتان
"  لـ منافيا   األكرب الشرك ديع وال اهلل، صفات ويعطل الوجود، ووحدة احللول

 التوحيد يف عبقري إمام من الكبرية، ضالالته آخر إىل"  اهلل إال إله ال
 وأصحابه  اهلل رسول بعد تقريره، يف يلحق ومل يسبق مل الذي بأنواعه،

 واألصول، هوالفق وعلومه والتفسري وعلومها السنة يف وإمام اهلدى، وأئمة
 .اجملاالت هذه يف شيء كبري يساوي ال ضال جاهل من هذا وأين
 طريقة على الفقرة هذه يف التوحيد يقرر تيمية ابن اإلسالم شيخ إن مث

 احلاكمية، توحيد يقرر قطب وسي د الكرام، والسلف العظام والصحابة األنبياء
 فيجعله ه،يفهم مل والذي اإلسالم، من والتشريعي السياسي اجلانب أي

 ال" حقوق من هو بل يفهم، كما األمر وليس األلوهية، خصائص أخص
 .التوحيد بعد اإلسالمية الشرائع من كغريه"  اهلل إال إله

 .التقريرين بني الكبري الفارق هذا عدنان يفهم ومل
 .ومثراته األلوهية توحيد يف رائعا   قي ما   كالما   القيم ابن اإلمام عن ونقل ـ4
 : قطب سي د عن اآليت الكالم قبهع نقل مث
 :اهلل رمحه سي د قال »
 جمرد وليس متكامل، حياة ملنهج قاعدة الواحدة باأللوهية االعتقاد إن" 

                            

(.  0  ص)  واملخرج التيه: انظر(   )
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 االعتقاد جمرد من كثريا   أبعد العقيدة وحدود الضمائر يف مستكن ة عقيدة

 جوانب كل تتناول حتى وتترامى تتسع العتقاد حـدود إن الساكـن،
 .«"  الحياة

 :اآليت بالكالم النص هذا على وعلق
 رأيت مث به مستشهدا   هذا كتايب يف هذا سي د كالم نقلت قد كنت »
  …....وضلله بل هذا يف قطب سيد خط أ قد اإلخوة أحد

 بعض حبضور اهلل حفظه األلباين العالمة شيخنا على الكالم هذا فعرضت
 اهلل حفظه الشيخ دفأي…...مرتضى حكما   ليكون النص، هذا انتقد من

 .به وأعجب سي د كالم
 من بأدلة ذلك على واستدل... للعقيدة الصحيح املعىن هو هذا: وقال
 :منها والسنة، الكتاب

 (.الطريق عن األذى إماطة وأدناها... شعبة وسبعون بضع اإلميان إن) 
 : اهلل حفظه وقال

 إن أجر له فليس اإلميان، من األذى إماطة أن املرء عقيدة يف يدخل مل إذا
 أن: ليوهم ناصر الشيخ مع هذا لقائي بعضهم استغل مث... العمل هذا عمل

  إليها، والتنبيه أخطاء يف سي د وقوع نرى ال معه، وأنا الشيخ
سي د على يرد من خنط ئ وأننا

( 5). 
                            

 !األلباين؟ وبني بينك سوى الذي املستغل هذا هو من( 5 )
 .إدانة هبما وكفى واجلهل، الوجود بوحدة قطب دسي   يدين أنه األلباين عن ومعروف    
 = بينما والفروع، األصول يف قطب سيد وجهل قطب سي د عن كتبه فيما ربيعا   أي د مث    
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 للمنتقدين انتقاص أي هذا يف ليس أنه واعلم كذلك، املسألة وليست

 وال للمنتقدين وال لسي د ليست العصمة أن كما ال ،سبي وأقوم أعلم هم ممن
 .اإلنصاف على العون وجل عز اهلل نسأل... الرسل بعد ألحد

 بعده، والذي هذا تعاىل اهلل رمحه سّيد الداعية لكالم املنصف واملتأمل
 عبد بن وحممد القيـم ابن اإلمامــني ولكــالم السلــف، ملذهب موافق أنه جيد

 .تعاىل اهلل رمحهما الوهاب
 ،المنهج بهذا حياته آخر في تأثر قد اهلل رحمه سّيد أن والظاهر

 سبيله وسلك عليها، وتربيتهم إليها الناس ودعوة العقيدة، أولوية منهج
 بذلك، اهلل حفظه حممد الفاضل األستاذ أخوه أخربين وقد ،عداه ما وترك
 .(1 )«ذلك تؤكد األخيرة وكتبه

 :مآخذ عليه والتعليق النص هذا نقل يف عدنان وعلى
 والسنة والعلم والتوحيد العقيدة ميدان فارس القيم ابن اإلمام بني قرنه ـ 
 .وغريها اجملاالت هذه يف الضالل يف رأسا   يعد   الذي قطب وسيد
 تربئة سبق، بعدما النص هذا إيراد إىل قادته اليت السيئة األهداف من ـ 

 .والضالالت البدع ومن التكفري من قطب سي د ساحة
 بالبدع قطب سي د بإدانة تعهده بعد ربيع على احلرب وشن   عنه الذب ـ 

 .والضالل
 :السلفية قمة إىل سي د برفع واملكر املغالطات يف إمعانه ـ1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.عنه وحيارب أصوله، إىل يدعو قطب سيد جمنون عدنان
(.     ص)  واملخرج التيه: انظر( 1 )
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 .الوهاب عبد وابن القيم وابن تيمية ابن أقران من جبعله ـ أ 

 هبذا حياته آخر يف تأثر قد اهلل رمحه سي د أن والظاهر »: بقوله ـ ب
 .« إليها الناس ودعوة العقيدة أولوية منهج املنهج،

 .« سبيله وسلك » ـ ج
 .عدنان نظر يف(  والضالل البدع ترك أي)  « عداه ما وترك » ـ د
 .« بذلك أخوه أخربين وقد » ـ هـ
 .« ذلك تؤكد األخرية وكتبه » ـ و
 قطب، لسيد ظامل ربيعا   بأن ليشعر ،« املنصف »: قوله إىل وانظر ـ ز

 .املنصف هو وعدنان
 .ويسألون شهادتهم ستكتب:  وأقول
 وخ ْلف ربيع، ومنهم السنة بأهل ونكاية   حربا   قاهلا زور، شهادات فهذه

 .السلفي املنهج إىل اجتهوا الذين بالشباب وتغرير العرقوبية، لوعوده منه
 عقيدة على إسالمية أضواء » كتابه يف يعرب وضح ما بعد هذا كل يفعل

 العذر، له اللتمسنا هذا قبل كان ولو قطب، سيد باليا « وفكره قطب سيد
 احلرب يف واستمرارا   وإمعانا   بل وعنادا ، مكابرة هذا يقول األسف مع ولكنه

  وإشعاال   إهلابا   إال األيام مر على يزيدها ال بل أوارها، يهدأ ومل بدأها، اليت
اهلل أطفأها للحرب ناراا  أوقدوا لماك. 

 نقله سبق من على قطب سيد تفوق بيان يقصد لعله آخر نصا   ونقل ـ5
 وإبرازه قطب، بسي د اإلشادة هو احلقيقي فاهلدف وإال وتلبيسا ، تغطية   عنهم
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 .غبار له يشق ال التوحيد يف إماما  

 : فقال
 التاريخ مدار على سالماإل عليها يقوم اليت النظرية والقاعدة: " وقال »

 سبحانه اهلل إفراد أي " اهلل إال إله ال أن شهادة"  قاعدة وهي البشري،
 نفسه، بها وصف التي وصفاته بأسمائه ووصفه]  والربوبية، باأللوهية
 إفراده ية،واحلاكم والسلطان والقوامة ،[ وتنـزيهاا  إثباتاا   رسوله بها ووصفه

 . «(0 )"احلياة واقع يف وشريعة الشعائر، يف وعبادة الضمري، يف اعتقادا   هبا
 .«عندنا من زيادة القوسين بين ما »: بقوله احلاشية يف عدنان عليه علق

 الذي التحذير قطب سيد ضالالت من التحذير من هذا هل ونسأله
 ؟سنة وثالثين خمس من ضالالته نم الناس حتذر أنك تقول

 أنت فقمت ذكرها عن هنا فسها الصفات يثبت ممن قطب سي د وهل
  املوقف؟ روعة عنها أذهله عقيدته من شيء باستدراك

 بالرتقيع فتقوم الغرية هبذه فتندفع والسنة التوحيد على غريتك من أهذا
 !الضالل؟ رؤوس من لرأس والتلميع
 هذا على اهلل إال إله ال أن لشهادة قطب سي د بتفسري تؤمن أنت وهل

 والقوامة والربوبية األلوهية"  واأللوهية الربوبية معاين بني اخللط: الغريب الوجه
 ؟" واحلاكمية والسلطان

 باطله؟ تزيني وتتقصد شاكله وما التفسري هبذا تؤمن ال أنت أو
                            

(.     ص)  واملخرج التيه( 0 )
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 أو يةاأللوه توحيد إنكار إىل يؤدي قطب سي د تفسري مثل أن تدري أال
 والتصوف الكالم ألهل فعال   هذا حصل كما به، اجلهل إىل األقل على

 .وغريهم
 إال إله ال"تفسري يف قطب سي د طريقة على عدنان أن يل يرتجح والذي

 ".اهلل
 وهو أال كالشمس، كتاباته يف واضح هو ما سي د عن ينفي أن ويريد ـ6

 :فقال املدم ر، التكفري
: نقول حنن إمنا ،(  )مشو ه نقل وهذا الناس، رنكف مل إننا: " سيد قال »
 الصحيح، مدلوهلا تصور وعدم العقيدة، حبقيقة اجلهل ناحية من صاروا إهنم

 وأنه اجلاهلية، اجملتمعات حال تشبه حال إىل اإلسالمية، احلياة عن والبعد
 النظام إقامة قضية هي احلركة يف البدء نقطة تكون ال هذا أجل من

 اإلسالمية، األخالقية والرتبية العقيدة، زرع إعادة تكون ولكن اإلسالمي،
"  الناس على باحلكم تتعلق ما أكثر اإلسالمية احلركة مبنهج تتعلق فاملسألة

». 
 : بقوله هذا على عدنان علق

 عدم على اهلل رمحه الصرحية األدلة من وهذا ،( 5  ص)  أعدموين ملاذا »
 .« مجلة للناس تكفريه
 الظالل يف قطب سيد نصوص قرأ إذا اهلل؛ يقول ما يفقه عاقل وكل

                            

 اليت عقيدته من قطب سيد من هترب هذا وإمنا مشو ه، نقل هناك ليس أنه واحلقيقة(   )
. الكثري هبا ودان كثريا، قررها



 الخلفية عدنان أوكار على السلفّية الشهب انقضاض


   

34       
 

 
 اجملتمعات يكفر قطب سيد أن يف يرتدد وال يشك ال والعدالة، واملعامل

 .سحاب دوهنا ليس شمسكال واضحا ، صرحيا   تكفريا   اإلسالمية
 القواعد، له وقع د كثريا ، وكرره قرره ملا قطب سيد إنكار املغالطات فمن
 .كتبه يف وأعلنه

 قطب، سيد عن ذلك معرة ليدفع عدنان يقوله ما الشنيعة املغالطات ومن
 .نفسه وعن

 بذلك وشهد الغليظ، التكفريي املنهج هذا على مجاعات قامت ولقد
 .وخصومه سيد أولياء

 يف " والمخرج التيه"  كتابه يف عدنان ينقلها نصوص ستة فهذه وأخريا  
 اجلهل من فيها ما ومع صالحيتها، عدم مع بأنواعه والتوحيد العقيدة

 من عدنان كالم يف ما ومع وجل، عز اهلل صفات وتعطيل بالتوحيد
 البدع حضيض من سيد رفع من السيء القصد ومع واملغامرات، اجملازفات

 ويف وطهرها، السنة أوج إىل الوجود، ووحدة باحللول كالقول ل،والضال
 .والتوحيد السنة أئمة كبار مصاف

 حيتاج واسع، طويل أمر السلف منهج ضوء يف ومناقشتها نقوله ومتابعة
 .وفراغ واسع زمن إىل

 
 .للبدع المحاربين كبار من قطب سيد أن إيهامه *
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 (  )عدنان ساق ،" متبعا   وأكون البدع أجتنب كيف: " عنوان وحتت ـ 
 : قال مث ألمحد، وقوال   عمر ابن عن ونقال   القرآن من نصا  

 أن مسلم أي ميلك ال »(:    5 /1)  الظالل ـ اهلل رمحه ـ سيد قال" 
 يف حمكوم غري تصورا   يتصور أو نية، ينوي أو حركة، يتحرك أو كلمة، يقول
 ". « قيدتهبع كله هذا

 هذه كانت إن »: سيد قول النص هذا من عدنان حذف لقد: أقول
 .« كيانه يف واقعة حقيقة العقيدة

 : عدنان ونسأل
 هذا يف سجلها اليت كيانه، يف الواقعة احلقيقية قطب سيد عقيدة هي ما

 غريه؟ ويف بالذات الظالل الكتاب
 .الكتاب هذا يف اهلل لصفات املعطلني من هو أليس

 .الكتاب هذا يف الوجود ووحدة واجلرب باحللول قال قد يسأل
 .الكتاب هذا يف الروح بأزلية يقل أمل
 .الكتاب هذا يف مصنوع القرآن بأن يقل أمل
 :الكثرية الرسول معجزات شأن من مهوِّنا   يقل أمل
 ". القرآن هي الوحيدة الرسول معجزة إن"  

 .القمر انشقاق عجزةم ذلك يف مبا الرسول معجزات على يهو ش فهو

                            

(.    ص)  واالتباع الفكر صراع(   )
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 .وغريه الكتاب هذا يف الظاملة التكفريية اخلوارج عقائد يردد أمل
 . حممد أصحاب يف الطعن: ذلك يف مبا الكبرية بالبدع كتبه تزخر أمل
 مدلس بأنك يصدع أن الرجل هذا عن نقلك أهداف يتأمل ملن حيق أال

 هو وما عليه، هو ما بنقيض قطب سيد تشبع املسلمني،و  لإلسالم غشاش
 .الثريا عن الثرى كبعد عنه بعيد

 الصحايب وقول اهلل بقول الغليظة البدع يف انغماسا   الناس أشد قول أتقرن
: املؤذن قول أجل من املسجد من خرج الذي ـ عمر بن اهلل عبد اجلليل

 املساجد بناء وال ألكربا الشرك يستنكر ال وسيد الصالة، قامت قد الصالة
 القبور؟ على

 والسنة التوحيد أهل إمام بل السنة، أئمة من بإمام ضالالت إمامَ  أتقرن
 هذا؟ يومنا إىل

 مبثله، ألحد يدع مل مبا له الدعاء يف ويبالغ قطب سيد عدنان يعظم كيف
 متأوال   ظلما   للمسلمني التكفري نصوص من نصا   عنه نقل أن بعد فيقول
 وعفا جنته وأدخله بعرشه صاحبه اهلل ظلل(   )  الظالل: " اضحالو  لنصه
 "!!! زالته يف عنه

  ….... وال العرش هو ما يدري ال سيد أن ومعلوم
 : (  )عدنان قال ،" املبتدعة الطوائف من: " عنوان وحتت ـ 
 ومن العقل، عباد عتزلةامل وليدة - الفكرية الطائفة أي - الطائفة وهذه »
                             .عقله عبد فقد اهلل شرع على عقله قدم

(. 51 ص)  واالتباع الفكر صراع(   )
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 التصور"  خصائص يف قطب سيد ومنهم كثريون، عليهم رد وقد

 اجلنة وجعل خطاياه، له وغفر ثراه، اهلل طيب وأفاد فأجاد وغريه،" اإلسالمي
 - عبده حممد أي - صرح حىت: "... عبده حممد على رده يف قال مأواه،
 .«"خطـر مبدأ وهو العقل، مفهوم ليوافق النص تأويل وجوب مراتب
 .قطب سيد بعد والنقل العقل تعارض درء وكتابه تيمية ابن ذكر مث

 أئمة من الكثري على قطب سيد ذكر آثرت ملاذا عدنان، أسأل وأنا
 واآلجـري والشافعي واألوزاعي وأمحد مالك ومنهم حقا ، والسنة اإلسالم

 عبــد وابـن القيـم وابن املقدسي الغين وعبد جرير وابن خزمية وابن والاللكائي
 ابن والشيخ السعدي والشيخ وتالميذه وأبناوه الوهاب عبد بن وحممد اهلادي

 الرمحن وعبد الفقي حامد وحممد والصنعاين والشوكاين واأللباين وإخوانه باز
 أهل وعلماء السمح وأبو محزة الرزاق وعبد هراس خليل وحممد الوكيل

 احملضة؟ السنة أهل من هؤالء وغري وباكستان اهلند يف حلديثا
 عقوهلم يقدمون من كبار من وهو هؤالء، على قطب سيد آثرت ملاذا

 ممن هو بل والضالل، البدع أهل كبار ومن والسنة، الكتاب نصوص على
 أبواب يف املتواترات ويرد بل األمة، لدى بالقبول املتلقات اآلحاد أخبار يرد

 ة؟العقيد
 وال السنة ألهل ال ملثله تسهب وال الدعاء، يف اإلسهاب هبذا متيزه وملاذا

 البدعة؟ ألهل
 ومنها اكتشافه، ميكن ما منها ألسرارا   األساليب هذه وراء من فإن وإذن

 .عدنان صاحبه مث اهلل، إال يعرفه ال الغامض اخلفي
 قال مث واحلماس، االندفاع عدم يف الظالل من نصا   سيد عن نقل ـ 
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 :(1 )عدنان

 والخريت المجرب الداعية هذا كالم بعد ـ اإلخوة أيها ـ فأنبئونا »
 .« تسلكون اجتاه أي ويف ؟...تسريون طريق أي على الصادق

 أي ـ يرى وهو وحممد، قطب سيد طريقة على هذا يف يسري وهو ـ1
 بين منطلق من هو إمنا بالرتبية وهلجه ،اإلعداد بعد ولكن اخلروج ـ عدنان
 : بعده قال مث احلماس، عدم يف أيضا   قطب سيد عن نقل فقد قطب،

 فصدقت، ووعظت فأصبت، ونصحت فبينت، عرفت لقد واهلل: قلت »
 (.    ص املنصورة الطائفة. ) « تنادي ملن حياة ال ولكن

 من له وكم ة،السن أهل يقصده ما غري املنصورة بالطائفة يعين وعدنان
 . بيانه سيأيت كما السلفيني يف والطعن التشويه

 
 .ومنهجه وكتبه قطب بسّيد إشادته*

 قرأمت؟ ما: عدنان سئل ـ
 قطب وسيد املنهجية القضايا عاجل المعاصر واقعنا كتاب »: فأجاب

 .« اهلل رمحه
 .ومقومات اإلسالمي التصور وكتاب: السائل فقال

 التصور خصائص ،جداا  عظيم الكتاب هذا أحسنت »: بقوله فقطعه
 القضايا عالج به، وننصح جدا ، عظيم كتاب ومقوماته اإلسالمي
 .رائعة المنهجية

                            

(. 51 ص)  املنصورة الطائفة صفات( 1 )
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 املنهجية، القضايا عاجل الطريق في معالم املنهجية، القضايا عاجل الظالل

 مصيبا   كان كتبه ما ومعظم املنهاج، قضايا يف العصر هذا يف كتب ممن هو
 .« " أعدموني لماذا"  كتابه المنهاج في له كتاب أحلىو  اهلل، رمحه فيه

 :املتحمس الغاضب بصوت - أيضا   - وقال
 اإلسالم، شهداء من شهيداا  اهلل جعله مظلوم رجل يف مثاال   أضرب »

 قطب سيد بكالم استشهدت إن يل فالويل اهلل، رمحه قطب سيد وهو أال
 .الناس بعض عند

 مِلَ؟
 أحداا  أعلم ل املنهاج، قضايا يف تكلم فإنه عليه، ما وعليه له ما له الرجل

 قطب سيد بها تكلم ما بمثل المنهاج قضايا في تكلم األر  وجه على
 ووصف املكي، الوضع ووصف احلروف، على النقاط ووضع ،اهلل رحمه
 كتبه بعض يف املسلمة اجلماعات ووصف الرتبية، ووصف املدين، الوضع
 .وحل ل

 عن وتصوره ،"أعدموني لماذا"و ،"الطريق في معالم" كتبه أعظم ومن
 .« فيها تكلم وما ،اإلسالمية المجتمعات

 بعض يف كالم بعد قال ،(  : رقم" )  املنهج يف معامل"  شريط ويف ـ
 ....احلكام على اخلروج قبل اجملتمعات على اخلروج ويف اجلماعات

 : قال
 مل كنتم فإذا ،مين بدعا   ليس الكالم وهذا قاعدة، لك أ كوِّن حىت »
 سيد هو عصرنا في هذا في كتب من أبدع فإن ، الرسول بسرية ترضوا
 يف وغريبة عجيبة لفتات لفت فقد ،جنته فسيح وأسكنه اهلل رحمه قطب



 الخلفية عدنان أوكار على السلفّية الشهب انقضاض


   

38       
 

 
 باألمس، مسعتم وكما التأصيل، مسألة وذكر هذا، ذكر املقامات، هذه

 للذين أذن :  تعاىل قوله وعند ،" أعدموني ماذال"  كتاب يف وخباصة
 .«يقاتلونكم الذين وقاتلوا: قوله وعند ،ظلموا بأنهم يقـاتلون

 ما بدعوات خيصه جتده فيه، والغلو وتعظيمه قطب لسيد عدنان وإلكبار
 اهلدى، أئمة من ألحد وال التابعني وال الصحابة من ألحد مبثلها يدعو رأيته
 جنته، وأدخله بعرشه، صاحبه اهلل ظلل » :قوله ومثل ،الدعاء هذا مثل

 فأصبت، ونصحت فبينت، عرفت لقد واهلل » :قوله ومثل ،«عنه وعفا
 ميدح ال مبا وميدحه ،(1 )« تنادي لمن حياة ل ولكن فصدقت، ووعظت

 .  (  )« الصادق والخرِّيت المجرِّب الداعية» :مثل أحدا   به
 :النصوص هذه ويف
 على مقصور غري وهو قطب، حملمد"  املعاصر واقعنا"  لكتاب مدح ـ0

 .املنهجية القضايا
 املنهجية، القضايا على مقصور غري وهو ،" الظالل"  لكتاب ومدح ـ4

 أي)  الفاعلية ووحدة الوجود ووحدة كاحللول الضالة العقائد من فيه بل
 شأن من والتهوين اهلل، رؤية وإنكار القرآن، خبلق والقول ،(اجلرب عقيدة

 وفيه القرآن، هي الوحيدة  الرسول معجزة أن ويرى ، الرسول معجزات
 .الفلسفي التصوف خرافات بعض

 اإلسالمية، للمجتمعات التكفري جانب إىل شرتاكيةاال حول دندنة وفيه
 اهلل عبد الشيخ قارب أو استقصاها كثرية، وبدع األنبياء دعوة وحتريف

                            

(.    ص)  املنصورة الطائفة صفات( 1 )
(.   51 ص)  السابق املصدر(   )
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 .اهلل رمحه الدويش

 قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء » كتايب يف منها كثريا   وناقشت  
 .« وفكره
 يف عقائديةو  منهجية قضايا وفيه ،" الطريق يف معامل"  لكتاب ومدح ـ3
 .الضالل غاية

 مسالك فيه سلك ،" اإلسالمي التصور خصائص"  لكتاب ومدح ـ4
 .« الفاصل احلد » كتايب يف ناقشت ها بدع وفيه الفلسفة، أهل

 هذا ويف باحلالوة، له ووصفه"  أعدموين ملاذا"  لكتاب مدح وفيها ـ5
 .جراتاملتف وصنع االغتياالت على والتدريب التفجري، قضايا الكتاب

 .شرورها من التحذير دون الكتب هذه بقراءة املطلق النصح وفيها ـ6
 .شهيدا   جعله اهلل بأن قطب لسيد الشهادة وفيها ـ7
 شهداء من شهيدا   اهلل جعله مظلوم رجل يف مثاال   أضرب »: قوله ويف ـ8

 بكالم استشهدت إن يل فالويل اهلل، رمحه قطب سيد وهو أال اإلسالم،
 .« الناس بعض عند قطب سيد

 الشريط، هذا يف الكالم هبذا العهد قرب على واضح دليل القول هذا يف
 والضالل بالبدع قطب سيد بإدانة له والسلفيني ربيع مطالبات بعد وأنه

 من أنه ادعاءه وأن عنه، والذب قطب لسيد االنتصار يف جده عن تكفريا  
 األباطيل من (  )« سنة عشرة مخس أو عشرة أو سبع أو ست » قبل

                            

. حفظه ضعف ال القائل كذب منشؤه اضطراب كالمه يف(   )
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 . عليها مرد اليت والتمويهات

 يف" واملخرج التيه"  كتابه يف منها ستة عدنان ينقلها نصوص مثانية فهذه
 اجلهل من فيها ما ومع صالحيتها، عدم مع بأنواعه والتوحيد العقيدة

 من عدنان كالم يف ما ومع وجل، عز اهلل صفات وتعطيل بالتوحيد
 البدع حضيض من سيد رفع من السيء القصد ومع واملغامرات، اجملازفات
 كبار مصاف ويف وطهرها، السنة أوج إىل الوجود ووحدة واحللول والضالل

 .والتوحيد السنة أئمة
 إىل حيتاج واسع طويل أمر السلف منهج ضوء يف ومناقشتها نقوله ومتابعة

 .وفراغ واسع زمن
 األذى يف وحركاته أعماله يف استمر بل األعمال، هبذه عدنان يكتف ومل

 فال اململكة، وخارج اململكة مدن يف السلفيني بني الفنت إثارة يف والسعي
 وفتنة فرقة وأحدث إال الوحيد هدفه أصبحوا الذين السلفي بالشباب يلتقي

 وربيع ماكرة، بأساليب قطب سيد وأفكار ومنهجه، وأصوله بأفكاره
 يصدر مل عنه، ومتغافل غافل ساكت األوىل الدرجة يف باألذى املستهدف

 .كتاب وال حماضرة وال مقالة أي عدنان ضد
 النصيحة من عليه اهلل أوجب مبا السائل فأجاب عدنان عن سئل حىت

 جملة يف وينشر هناك، دورة ويقيم هنا، ندوة يعقد عدنان فهاج والتحذير،
 .اضراتاحمل ويلقي مقاالت، البصائر
 .السرية جلساته عدا هذا
 عام من احلجة ذي شهر يف عليه رددت الزبا السيل وبلغ أذاه اشتد فلما
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 اهلل حبمد جعاله أباطيله، بعض فيهما دحضت شريطني، يف هـ 1 1 

 .فيها بنفسه زج اليت املآزق من للخروج ويتخبط، يرتنح
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 الثاني الفصل
 أصدره لذيا خطابه على الجواب في 

  المسلمين إخوانه إلى قريبًا
 

  املسلمني؟ إخوانه إىل عدنان وجهه الذي اهلام اخلطاب هذا يف ماذا
 ومطالبات شديدة ضغوط وبعد واليت اللتيا بعد إال يصدر مل الذي

 .أكيدة
 اخلطاب هذا حلل اجلملة يف الصدق أهل من أو صادقا   سلفيا   كان لو إنه

 .يؤججها يزال وال هو، أثارها اليت نةالفت على وقضى املشاكل،
 الذي الكايف، الشايف والتفصيل البيان على مشتمال   يكون أن ينبغي كان

 .السلفيون منه انتظره طاملا
 ،«فأرا   فولد اجلبل متخض »: املثل عليه يصدق الشديد األسف مع ولكنه

 سنوات عرب الشنيعة أفاعيله من وتوبته ندمه عن صادقا   تعبريا   يكون أن وبدل
 له العريضة واالدعاءات ومنهجه، وعقيدته وكتبه قطب لسيد املديح كيله من
 حيله بأنه ذلك يتجاوز بل السلف، مبنهج أخذه دعوى على يقتصر ال مبا

 أقواله من وجيعل املنصورة، للطائفة والقيادة اإلمامة مكان ويبوءه عدنان
 يف الوهاب عبد وابن القيم وابن تيمية بابن ويقرنه واملنهج، العقيدة يف أصوال  
 املنصورة، الطائفة عليها وتقوم اإلسالم، عليها يقوم اليت العظيمة األمور هذه
 سيد عن ذبا   عدنان، مارسها اليت واملواقف التصرفات من ذلك غري إىل
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 من على والتلبيس والتشويه والكيد املكر غاية يف متواصلة وحربا   قطب،
 .ومنهجه دهعقائ فساد ويبني ينتقده
 أخرى؟ مرة اخلطاب هذا يف ماذا

 :االستعانة وباهلل فنقول
 : قطب سيد عن قوله: أولا  ـ

 وهو مات لو ألفاظ، في وسقط وأخطاء، ضاللت في وقع »
 .« والنصارى اليهود من أكفر فهو يعتقدها،
 القارئ يدري فال كعادته، واإلمجال اإلهبام غاية يف كالم هذا: أقول

 عليها مات لو اليت واألخطاء واأللفاظ الضالالت هذه هي ما والسامع،
 .والنصارى اليهود من أكفر فهو

 يكتف ومل الرباءة، شريط ويف هنا، وضيعها ميعها فقد الوجود وحدة أما
 سيد بتكفري وإلزامه ربيع إرهاب إىل ذلك جتاوز بل والتضييع، التمييع هبذا

 .ربيع ال سؤليتهم ويتحمل قطب، سيد يلزم مبا وإلزامه قطب،
 العباد، نصح من أوائل من الحمد وهلل كنت ولقد »: قوله: ثانياا 
 على زلت وما سنة، وثالثين خمس قبل ذلك وكان ذلك، من وحذر
 .«ذلك

 .البدع وأهل السلفيني لدى إلسقاطه تكفي كربى فرية هذه: فنقول
 عام منذ الشديدة وخصومته الشنيعة أعماله يكذبه ما أوضح ومن
 قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء » كتايب خروج وقت هـ،1 1 
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 .« وفكره
 بأسلوب وصاحبه الكتاب هذا حيارب مذعورا   هب   الوقت ذلكم من إذ
 ،(5 )"  املؤمل الواقع" و"  املنصورة الطائفة" و"  واملخرج التيه"  كتبه يف ماكر
 مصاف إىل عقيدته ورفع ورفعه ومنهجه، وعقيدته قطب سيد فيها أطرى اليت

 بني   الذي وحنره، ربيع صدر يف ذلك بكل يدفع وعقائدهم، الكبار األئمة
 ليقول عدنان ذلك كل يفعل الضال، ومنهجه الفاسدة قطب سيد عقائد
 خبالف وحاله ومنهجه قطب سيد عقيدة إن ال، ال ال: السنة وألهل لربيع

 وأنا الصادق فأنا اإلنصاف، يعرف ال الذي الظامل املتحامل بيعر  يقول ما
... واملخلص والصادق واجملر ب واخلريت الداعية، هو قطب وسيد املنصف،

 .تصدقوه وال ربيع يقوله ما إىل تلتفتوا فال
 هذه يف عظيما   إفكا   أتى قد بأنه تدينه عدنان ارتكبها اليت األفاعيل هذه
 .ومواقفه وأعماله وواقعه سريته من شيء أدىن يسندها ال اليت الكبرية الدعوى
 .« ذلك من التحذير وجوب وأرى »: قوله :ثالثاا 
 .أيضا   بعضها ذكرت اليت أفاعيله يكذبه وهذا: أقول
 ربيعا   حارب وال األفاعيل، تلك فعل ملا التحذير جواز حىت يرى كان فلو
 .لقطبيةا غالة يفعلها مل اليت الضروس، احلرب تلك وكتبه

 األفاعيل تلك يفعل جوازه األقل على أو التحذير وجوب يرى أفمن
 امللتوية؟ املسالك تلك ويسلك

                            

(    ـ     ص من)  عنه نقلناه ما: انظر( 5 )
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 سنوات، خمس منذ مرة من أكثر وسجلته هذا وكتبت »: قوله :رابعاا 
 ونصف سنتين قبل مسجلة ونسخة خطية، نسخة منه ربيع الشيخ وسلم
 .«تقريبا

 :أكاذيب حوهلا نسج قد فرية وهذه
 وهو نشره من منعه فمن مرة، من أكثر وسجله هذا كتب قد كان فإذا ـ أ

 سنة؟ وثالثني مخس منذ العريان النذير
 املسلمني؟ إخوانه ويف العاملني يف نشره من منعه من

 .ذلك أخفى ربيعا   إن: ويقول يتباكى وملاذا
 ؟(1 )النسخ تلك ذهبت فأين نسخة، ذلك من ربيع حظ كان وإذا
 .الدنيا هبا ملأل قطب سيد ضالالت من ومنذرا   وحمذرا   ناصحا   كان لو إنه
 وحمرضا   مغريا   كتبه من عدد يف ذلك ضد نشر ملا صادقا   كان ولو

 .وحماربا   وذابا   ومروِّجا   ومادحا  
 .« تقريبا   ونصف سنتني قبل مسجلة خةونس »: وقوله ـ ب

 مع يل أرسلها أو بيد، يدا   النسخة هذه ناولين فهل عجيبة، أكذوبة وهذه
 .النسخة بتلك استالما   مىن وأخذ مأمون، ثقة

 النسخة؟ هذه قصة أتدرون
                            

 بالتفصيل، قطب سيد ضالالت تبني مخس أو رسائل أربع كتب أنه دعوى سيأيت( 1 )
. التطور هلذا فاعجب
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 .املزيفني كبار من أنه على الواضحة األدلة من إهنا

 ودعوة علي ، والتجين ألباطيل،با مألها وإمنا بيان، أي فيها ليس فرسالته
 يطالبه الذي الواضح، بالبيان يقوم أن بدل سخيف، بأسلوب التحاكم إىل
 .السلفيني اإلخوة من كبري وعدد ربيع به

 هذه تاريخ تزييف وهو أال أمثاله، إال يفعلها ال شنعاء فعلة ارتكب وقد
 .الرسالة
 : آخرها يف كتب فقد

 .هكذا «5 0/1 /5  ختاري يف العرعور عدنان وكتبه »
 (. هـ 0 1 /  حمرم/   )  مساء يف إال تصلين مل هي بينما
 هذا؟ وتزييف مكر فأي
: يأيت كما الرسالة هذه وصول تأريخ إليه املرسل فاكسي سجل وقد

may 09 1999   09: 22 am 

 التواريخ وتأخري تقدمي يف السيء املسلك هذا الرحلة هذه يف سلك مث
 .وكالمه لكالمي

 وحض كتبه ومدح وأطراه قطب سيد فيه مدح له شريط عن يقول: مثال  ف
 مثل بينها األرض وجه على أحدا   يعرف ال اليت املنهجية قضاياه ومدح عليها
 .قطب سيد

 مخس أو عشر أو سبع أو بست الفتنة قبل الكالم هبذا تكلم إنه قال
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 .نتخاباتواال األحزاب ضد ومحاسه شبابه أيام سنة، عشرين أو سنة عشرة

 من وجتعله خبناقه تأخذ اليت املآخذ من نفسه ليخرج التزييف هذا يرتكب
 .(0 )القطبية غالة

 بكالم استشهدت إن ويلي يا »: فيه يقول هو إذ يفضحه الشريط بينما
 .« شهيدا   اهلل جعله مظلوم رجل ألنه ملاذا؟ ،الناس بعض عند قطب سيد

 وسائر ربيع بةومطال ربيع حملاربة تصديه بعد الكالم هبذا تفوه أنه يدل فهذا
 يف عدنان غلو   ربيع واستنكار قطب، سيد على املآخذ ببيان عدنان إخوانه

 .أجله من وحماربته به وتعلقه قطب سيد
 يعارضك كان من: فنسأله بعيد، زمن من قاله الشريط هذا أن هب مث

 البعيد؟ الزمن ذلك يف
 (:  )  رقم املنهج يف معامل شريط يف قوله يف يقول ماذا  مث
 من بد فال كبريا ، ابتعادا   رهبا عن ابتعدت اجملتمعات هذه إن نقول وإمنا »

 .احلكام على اخلروج قبل أوال   عليها اخلروج
 ترضوا مل كنتم فإذا مين، بدعا   ليس الكالم وهذا قاعدة، لك أكوِّن حىت

 قطب سيد هو عصرنا يف هذا يف كتب من أبدع فإن ، الرسول بسرية
 هذه يف وغريبة عجيبة لفتات لفت فقد جنته، فسيح وأسكنه اهلل رمحه

                            

 القطبية يف غارق بأنه يدينه بل شيئا، يفيده ال فإنه العذر هذا يف صدقه فرضنا وإذا( 0 )
   1  عام يف طبعت اليت كتبه يف قطب بسيد وهذيانه بعيد، عهد من فيها منغمس

. اخلطرية الدوامة هذه يف غارقا   زال ما أنه يؤكد باطله، عن بالرجوع هوعود وبعد هـ،
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 وخباصة باألمس، مسعتم وكما التأصيل، مسألة وذكر هذا، ذكر املقامات،

 يقـاتلون للذين أذن :  تعاىل قوله وعند ،" أعدموين ملاذا"  كتاب يف
 . «  يقاتلونكم الذين وقاتلوا : قوله وعند ، لمواظ بأنهم

 رأيناه وما وتأصيله، قطب بسيد هذيانه يف عدنان يلحق أو يفوق فمن
 .مدحه مثل وكتبه أحدا   ميدح وال له، يدعو ما مثل ألحد يدعو
  كتبه؟ يف قطب سيد عن الكثرية نقوله عن يقول ماذا مث

 عن فيها ينقل واليت هـ،   1  عام أي قريب عهد يف إال تصدر مل اليت
 توحيد التوحيد وهو أصوله، أصل يف بل اإلسالم، أصول أهم يف قطب سيد

 قطب سيد كالم فيه رقع الذي والصفات، األمساء وتوحيد والربوبية األلوهية
 .الناس به ليخدع

 عبد        وابن القيم وابن تيمية بابن واملوضوعات الكتب هذه يف وقرنه
 ما وترك سبيله، سلك وأنه السلف ملذهب موافق بأنه له وشهد الوهاب،

 .(  )ذلك تؤكد األخرية وكتبه عداه،
 التأريخ؟ هذا يف والشهادة والثناء النقل هذا عن يقول فماذا
 هـ، 1 1  عام صدر الذي األضواء أوهلا اليت ولكتيب يل حربه بعد
 العقائد له وافتعاله قطب، سيد عن وذبه حلربه منطلقا   جعله والذي

 ما ملعظم ويشهد اآلن، إىل بالصحة يصفها اليت املنهجية والقضايا الصحيحة
 .فيه مصيب أنهب كتبه

                            

. هـ   1  عام يف املطبوع(     ص)  واملخرج التيه كتابه: انظر(   )
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 يقرأ فلم قطب، سيد لكتب قراءة الناس أقل من إنه: يقول ذلك بعد مث
 وقرأ صفحة، نصف إال العدالة من يقرأ ومل صفحات، عشر إال الظالل من

 .الرباءة أشرطة أحد يف قال، كما أو تصفحهما أو أعدموين وملاذا املعامل
 مسلم يصدرها ال اليت والشهادات التزكيات تلك عن جوابه ما ندري وال
 !!واعية شاملة دراسة بعد إال عاقل

 قضايا يف الصواب كالمه ببعض أستشهد كنت ولقد »: قوله: خامساا 
 شهد وكذلك بصحته، العلماء من كثري شهد مما أتباعه على حجة املنهج
 (:  5   ص)  األنبياء منهج كتابه يف قال إذ ربيع الشيخ
 والصواب، احلق عني إىل راستهد من نفذ لقد قطب سيد اهلل رحم" 
 لقد... الواعي التقرير هذا من تستفيد أن اإلسالمية احلركات على وجيب
 ".…...األنبياء منهج عني إىل هذا تقريره يف وصل

 .بها نقول أن حاشانا لسيد شاملة عصمة هذا ويف
 أمور يف ضالله يعتقد وهو الواعي، التقرير هذا من استفاد من يالم فهل
 .« أخرى

 فجور األسلوب هبذا إيل   الكالم هذا ونسبة عين النقل هذا ويف: أقول
 .اخلصومة يف عظيم

 :منها ألسباب فعال   قدميا   قطب سيد بكالم استشهدت أنين وذلك
 اهلاالت حوله وينسج قطب بسيد يشيد ضخم إعالم هناك كان أنه ـ 

 يف وإخالصه وصدقه اإلسالم سبيل يف بنفسه تضحيته وحول العظيمة
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 دعوة وفهم"  اهلل إال إله ال"  معىن معرفة إىل قاده الذي احلق، عن البحث
 .األنبياء

 الناس بدعوة البدء يف األنبياء منهج يوافق ظاهره ما كالمه يف وجاء ـ 
 .ذلك على الناس وتربية وجل عز اهلل توحيد إىل

 ماهتما من اإلسالمية احلركات به تقوم ما استنكاره إىل باإلضافة ـ 
 حينذاك وأنا احلق، إىل الناس دعوة عن شغلها بذلك والبدء بالسياسة

 من الكالم هذا فأعجبين والسنة، الكتاب ضوء يف األنبياء منهج عن أحتدث
 .وغريها األوصاف بتلك الضخم اإلعالم ذلك يصفه رجل

 منهج يوافق وظاهره وصواب، حق ظاهره الذي الكالم، ذلك عنه فنقلت
 .التوحيد إىل الناس بدعوة البدء يف األنبياء، دعوة

 وحقيقة   وباطنا   ظاهرا   يوافقان ومنهجه قطب سيد عقيدة كانت ولو
 يف ال غلو الكالم هذا يف يقول أن ألحد جاز ملا ومنهجهم، األنبياء توحيد

 .كالمه يف وال قطب سيد
 سيد كالم مثل قال التوحيد أنواع حقق سلفيا   موحدا   كاتبه كان ولو
 العصمة واعتقاد بالغلو، يرميه أن عن فضال   خيطئه أن ألحد جاز امل قطب،
 .قطب لسيد الشاملة

 فيه وصل أو األنبياء، ملنهج موافق الكالم هذا إن: مسلم فيه قال لو مث
 ملن جاز ملا األنبياء، منهج عني إىل وصل أو والصواب، احلق عني إىل قائله

 .عبريالت هذا يف أخطأت له يقول أن التوحيد يعرف



 الخلفية عدنان أوكار على السلفية الشهب انقضاض


 
 

 

50 
 البد إليه، والدعوة التوحيد من األنبياء به جاء ما بعني يأخذ ال الذي ألن

 إذا إال حقا   مؤمنا   املؤمن يكون وال األنبياء، به جاء ملا خمالفا   ضاال   يكون أن
 .األنبياء به جاء ما عني أصاب
 أنا ما على كان من هم: ) لناجيةا الفرقة حق يف  النيب قال هنا ومن

 علـى وأكرمهـم األنبياء خامت به جاء ما عني أصابوا ألهنم ،( وأصحايب عليه
 . حممد اهلل

 .واتباع ومنهج عقيدة من أصحابه عليه ما عني وأصابوا
 .األنبياء مقام قام أمحد اإلمام إن: الفضالء بعض وقال

 وقال صالحاا  وعمل اهلل إلى دعا ممن قولا  أحسن ومن : تعاىل الوق
 . المسلمين من إنني

 هي تعاىل اهلل إىل فالدعوة »: اآلية هذه تفسري يف القيم ابن اإلمام قال
 وقد... هلم تبع والناس أمتهم يف الرسل خلفاء وهم وأتباعهم، املرسلني وظيفة

 إىل سنته وتبليغ حديثا ، ولو عنه بلغ ملن ودعا آية، ولو بالتبليغ  النيب أمر
 .العدو حنور إىل السهام تبليغ من أفضل األمة

 .الناس من كثري يفعله التبليغ ذلك وألن
 جعلنا أممهم، يف وخلفاؤهم األنبياء ورثة إال به يقوم فال السنن تبليغ وأما

 .(  )« وكرمه مبنه هممن تعاىل اهلل

                            

(.    0 /1)  التفسري بدائع: انظر(   )
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 يف ـ قويل فوق الرسل وخلفاء األنبياء ورثة السنة إىل الدعاة العلماء فَعدُّه

 .وأكرب ـ حق أنه الوقت ذلك يف يل ظهر كالم
 به جاء ما عني وافق إذا إال احلق على اإلنسان يكون ال أنه واحلقيقة

 .أعداؤهم إال واملنهج التوحيد يف الفهمخي وال اهلل، أنبياء
 ورسوله اهلل كليم طعنه يف سيما وال قطب سيد ضالل يل تبني فلما ـ1

 الكثري الشديد وطعنه خلالفته، وإسقاطه عثمان، يف وطعنه موسى، العظيم
 عن مشرت   أخر، وضالالت التابعني، وخيار الصحابة من جمتمعه ويف فيه

 .منه الناس وحتذير نقده، يف اجلد ساعد
  واإلخوان القطبيني بني من عدنان نشط النشاط، هبذا بدئي ومن

 سيد كتب إىل للدعوة ونشط وعالنية، سرا   اوميتومق حلريب نشط ،(  )مجيعا
 .عنه وللذب   ومنهجه، قطب

 التوحيد، يفهم ال أنه عيبه وإمنا الصواب، عني هذا: بقوله أصاب إنه نعم
: املتكلمني بتفسري وتارة باحلاكمية، تارة فيفسره اهلل، إال إله ال معىن يفهم وال
 .اهلل إال مسيطر ال مستعلي، ال خالق، ال

     كلمة من األنبياء يقصده ما يقصد وال فهم بغري قاهلا أنه يل تبني افلم
 .عليه تعليقي حذفت"  اهلل إال إله ال" 

                            

 اجلهود هذه فبذل يسقط، أن قطب سيد وفكر منهج على هلعا   النشاط هبذا قام(   )
 ذلك كل ومنهجه، وفكره الرجل هبذا األمة شباب ربط إلحكام العامل امتداد على كلها
. ماكرة بطرق
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 بعد وألفت   حاله، تبني تعليقات بثالثة كالمه من أبقيت ما على وعلقت  

 .ضالله بيان يف كتب أربعة ذلك
 كل قبل دؤايب أن الناس على جيب: نصراين أو يهودي قال لو بأنه وأزيدك

 عليها، الناس وتربية الفهم حق وفهمها اهلل، إال إله ال بقول دينهم من شيء
 جاز ملا اهلل، إىل الدعوة يف األنبياء منهج عني أصبت إنك: مسلم له فقال
 .باطال   قلت أو شاملة عصمة أعطيته إنك: يقول أن ملسلم

 الدعوة يف بياءاألن منهج عني أصبت: النصراين أو اليهودي هلذا يقال لكن
 .األنبياء وتتبع تسلم أن فعليك اهلل، إىل

 حيتمل ال ما الكالم وحيمل يفهم، ال أنه هذا عدنان قول من فتبني
 .احلق قول عن يتنـزه وأنه فيه، يلحق ال فريد، بأسلوب
 .ضالون فهم األنبياء به جاء ما عني عقيدهتم يف املؤمنون يصب مل وإذا

 :آخر مثاال   وأزيد
 وشره، خريه وبالقدر ورسله وكتبه ومالئكته باهلل آمنت: إنسان لقا لو
 .األنبياء به جاء ما عني وأصبت صدقت: آخر إنسان له فقال

 !الكالم؟ هذا يف فماذا
 صدقت: له يقولون بل ذلك، ينكرون فال والعدل والصدق العلم أهل أما
 .وبررت
 هذا وأن كالم،ال هذا نقول أن حاشانا: له يقول أن فنخاف عدنان وأما
 .شاملة عصمة فيه الكالم
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 فاليهود باطل، قطب سيد عند شيء كل إن عدنان يا قال ومن

 تلبسون لم الكتاب أهل يا : يقول واهلل والباطل، احلق عندهم والنصارى
 من احلق يأخذ أن عمر على  اهلل رسول أنكر ذلك ،ومعبالباطل الحق

 .عندهم
 من السلف حذر فقد ذلك ومع وباطل، حق عندهم كلهم البدع وأهل

 وتقدمي الذرائع، سد باب من كتبهم، يف والنظر كالمهم، ومساع جمالستهم
 .املصاحل جلب على املفاسد درء

 باز ابن بفتوى تعمل أنك وتزعم عدنان يا هذا تفقه ال فكيف
 ؟(1 )واأللباين
 تعلمه؟ كنت إن السلف منهج فأين
 ؟« ويرد قوله من يؤخذ كل »: قاعدة وأين

 واملناهج القواعد ونسيان واملغالطات العناد على الشباب يرىب أهكذا
 !!املذكوران الشيخان ومنهم وأتباعهم السلف عليها يسري اليت الصحيحة

 أن حاشانا(  هكذا)  للسي د شاملة عصمة هذا ويف »: عدنان وقول ـ1
 .واضح كذب « هبا نقول

                            

 بالدراسة أعتز إين واأللباين، باز ابن شيخي من مسعت أنا »: بقوله يتبجح أنه مع( 1 )
 درس أحد ما الفتنة، لدفع تكون اهلل شاء إن وهي كلمة، أذكر أن بأس وال عليهما،
 درست، ما مثل االثنني على درس أحدا   أعلم ال أبدا ، عليهما درست ما مثل عليهما

.« ينومنفرد واجلنوب الشمال يف كان وواحد منهما مسعت هبذا أعين
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 الشمول؟ هذا له أين فمن معني، نص يف إال هذا أقل مل فأنا

 العصمة؟ ادعاء وأين
 نفذ كلها حياته ويف كتبه مجيع يف قطب سيد أقوال كل إن: قلت فهل

 .إخل... احلق عني إىل
 .واحد نص يف إال هذا أقل مل أين ترى أما
 اليهود بإنصاف فيها تطالب اليت إلنصافا وقواعد واإلنصاف العدل أين

 البدع؟ أهل وكل والروافض والنصارى
 .والتعصيم الشمولية من علي   افرتاه عما ويتنـزه يتعاىل كيف وانظروا

 هو: أقول ولكين قطب، سيد عصمة يعتقد الذي هو: فأقول أجاريه وال
 يف وغال األئمة، مصاف إىل قطب سيد ورفع قطب، سيد يف غال الذي

 ارتكب ولقد واملسلمني، لإلسالم نصحا   حبق، ينتقده من وحماربة عنه، لذبا
 ممن وغريهم القطبية غالة منه خيجل ما والتلبيس الغش من السبيل هذا يف

 .للمسلمني النصيحة من قدر بأدىن يتصف
 :عليه وتعليقي قطب سيد كالم نص وهاكم

 مدلول إحياء وهي ،القاعدة من اإلسالمية احلركات تبدأ أن إذن بد وال »
 وهذه الدعوة، هذه يقبل من وتربية والعقول، القلوب يف اإلسالمية العقيدة

 يف الوقت إضاعة وعدم صحيحة، إسالمية تربية الصحيحة املفهومات
 طريق عن اإلسالمي، النظام فرض حماولة وعدم اجلارية، السياسية األحداث
 اإلسالمي، النظام يقتطب إىل الوصول إن إذ... احلكم على االستيالء
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 نقل بعد إال حتقيقه ميكن ال ألنه عاجال ، هدفا   ليس اهلل بشريعة واحلكم

 العامة احلياة جمرى يف وثقل وزن ذات منها، صاحلة مجلة أو ذاهتا اجملتمعات
 إسالمية تربية وإىل اإلسالمي، للنظام مث اإلسالمية، للعقيدة صحيح فهم إىل

 واملراحل الطويل الزمن من ذلك اقتضى مهما اإلسالمي اخللق على صحيحة
 .البطيئة
 وحذر، ببطء وأسري شاب كل مع أبدأ أن علي حيتم كان الظرف هذا

 تفصيالت عن البحث قبل صحيحا   فهما   اإلسالمية العقيدة فهم ضرورة من
 السياسية احلركات يف اجلهد إنفاق عدم وضرورة اإلسالمي، والتشريع النظام
 الصحيحة اإلسالمية الرتبية على للتوفر اإلسالمية البالد يف احلاضرة احمللية
 اقتناع حبكم بطبيعتها التالية، اخلطوات تأيت ذلك وبعد ممكن، عدد ألكرب
 نفس من والدعوة احلركة تبدأ أن جيب واليوم... ذاته اجملتمع يف قاعدة وتربية

 بعض مراعاة مع مشاهبة خطوات يف تسري وأن اإلسالم، منها بدأ اليت النقطة
 .«املغايرة الظروف

 يقوله وملا السلف، ملنهج موافقا   صحيحا   ظاهره يف الكالم هذا كان وملا
 .احلاضر العصر يف السلفي املنهج علماء

 البدء يف اهلل إىل الدعوة يف األنبياء منهج كتايب ملضمون موافقا   وكان
 .مهابغري  وال بالتصوف وال بالسياسة، ال التوحيد إىل بالدعوة
  يسمى ما ومواقف ومناهج ألعمال ومضادا   خمالفا   الكالم هذا وكان

 دعوة رأسها وعلى األنبياء، منهج عن االحنراف ذات اإلسالمية باحلركات
 .األنبياء منهج كتايب يف وسجلته به فرحت   املسلمني، اإلخوان
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 إىل دراسته من نفذ لقد قطب سيد اهلل رحم »: بقويل عليه علقت مث
 هذا من تستفيد أن اإلسالمية احلركات على وجيب والصواب، احلق عني

 بعد حياته من حلظة آخر عند قطب سيد إليه انتهى الذي الواعي، التقرير
 الصالة عليهم األنبياء منهج عني إىل هذا تقريره يف وصل ولقد طويلة، دراسة

 .«والسالم
 يف املتخصصون ومنهم السلفي، املنهج علماء ومسعه هذا كالمي قرأ وقد

 مبين ألنه عليه، يعرتضوا ومل وأقروه، الفوزان، صاحل الشيخ ومنهم العقيدة،
 إىل الدعوة يف األنبياء ملنهج موافق قوي حق ظاهره قطب لسيد كالم على
 حتقيق وإىل التوحيد، إىل ألقوامهم دعوهتم يبدؤن ما أول يبدؤن الذين اهلل،

 ". اهلل إال إله ال"  كلمة
 .التوحيد إىل بالدعوة البدء من السلفي املنهج علماء وكرره قرره امل وموافق
 اهلل رسول قال وقد السرائر، يتوىل واهلل بالظاهر حيكم أن عليه إمنا واملسلم
 :(( ألحن يكون أن بعضكم فلعل إليّ  تختصمون وإنكم بشر أنا إنما 

 من له قضيت فمن أسمع، مما نحو على له فأقضي بعض من بحجته
 .(( النار من قطعة هو فإنما يأخذه، فال بشيء أخيه حق

 يكون وقد يسمع، مما حنو على حيكم الرسل وسيد اخللق أعلم كان فإذا
 غريه؟ يكون أن عسى فماذا خبالفه، الباطن يف الواقع
 قطب سيد كالم على الوقت ذلك يف علقته فيما علي   مؤاخذة ال إنه
 ومنهج األنبياء ملنهج وموافق وصواب حق أنه مسلم ألي يظهر الذي

 .الصاحل السلف



 الخلفية عدنان أوكار على السلفّية الشهب انقضاض


   

58       
 

 
 لدعوات الفاسد تفسريه ومن قطب، سيد عقائد دراسة من يل تبني ملاَّ  مث

"  لكلمة الفاسد تفسريه ومن العزيز، الكتاب يف عنها اهلل أخربنا اليت األنبياء،
 والعميقة، الكثرية خمالفاته يل وتبني يعا ،مج الرسل هبا جاء اليت"  اهلل إال إله ال

 .الضالالت من عنده ما لبيان اجلد ساعد عن مش رت  
 أنه يل تبني وقد كالمه، ظاهر على مبين ألنه التعليق، هذا حبذف فبدأت

 وعقيدة األنبياء عقيدة الصحيحة اإلسالمية العقيدة يسميه مبا يقصد ال
 .الصاحل السلف
 هو يعتقده وما اهلل، صفات تعطيل من صحيحا   هو يراه ما يقصد وإمنا

 والسيطرة، واالستعالء، باحلاكمية،"  اهلل إال إله ال"  تفسريه من صحيحا  
 .الفاسدة تفسرياته آخر إىل واخللق،

 يف يل سنحت فرصة أول من وغريه هذا أجل من التعليق هذا حذفت  
 .هـ 1 1  عام"  األنبياء منهج"  لكتايب الثانية الطبعة

 الكتاب صلب يف بقويل الثانية الطبعة يف كالمه من بقي ما على وعلقت  
 (: 1 ـ 1 سطر من 51  ص)

 عن تراجع وهو جيد، كالم فيه أصابوا مما وغريه سيد من الكالم وهذا »
 األخطاء عن وغيره سيد يتراجع لم ولألسف ولكن السياسة، يف االهنماك
 أن منا استدعى ذلك وكل... رسوتد تقرأ زالت ما التي والفكرية العقدية

 يسر خاص بحث في سّيد من والعقدية الفكرية األخطاء تلك على ننبه
 .«طبعه اهلل
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 كتاب وهو أال قطب، سيد على ردودي من كتاب أول إىل إشارة وهذا

 .« وفكره قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء »
 قطب يدس لضالالت املبني الكتاب هذا واجه من أول فإن األسف ومع

 حبرب مؤلفه ويواجه يواجهه، يزال وال عرعور، عدنان هو إمنا البيان غاية
 يعملها مل مواجهة وسفره، وحضره وعالنيته وسره وأشرطته كتبه يف ضروس

 . القطبية غالة
 عرعور عدنان الردود مؤونة كفاهم وقد بذلك، أنفسهم يعنتون وملاذا
 اجلنود هذه وأشد للقطبية، لصةخم جنود وهم للسلفية، الالبسني من وأمثاله

 .عرعور عدنان هو واحد آن يف والذب الدعاية يف استماتة
: " قوله على نفسها الثانية الطبعة يف كالمه من بقي ما على علقت   مث
 قد اإلسالمية البالد يف اجملتمعات فيها مبا اليوم البشرية اجملتمعات ألن

 جاءها يوم اجلاهلية اجملتمعات الةحل مماثلة أو كثريا   مشاهبة حالة إىل صارت
 : فقلت ،(  )  رقم باحلاشية(  5 ص" ) اإلسالم

 كتبه في قرره ما على مصراا  يزال ل قطب سيد أن هذا من يظهر »
 بأن"  الجتماعية العدالة" و"  الطريق في معالم" و"  الظالل"كـ

 رافالعت يرفض اإلسالم وأن جاهلية، مجتمعات اإلسالمية المجتمعات
 إليه توصل ما إلى بالنظر هذا بكالمه واستشهادنا وإسالمها، بشرعيتها

 .« ينفعهم ول اإلسالم شباب يضر السياسة في النهماك أن من
 .منها والتحذير قطب سيد ضالالت بيان يف أخرى كتب ثالثة ألفت   مث
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 ومكابرة عنادا   ازداد بل قطب، سيد يف غلوائه عن عدنان يرتدع فلم
 سيد أقوال من فيها وينقل الكتب، فيؤلف والسلفيني، للسلفية ةومراغم
 السلف منهج سالك والتوحيد العقيدة صحيح أنه به الناس يوهم ما قطب
 التوحيد تقرير يف القيم وابن الوهاب عبد وابن تيمية بابن وأقواله ويقرنه

 .واملنهج العقيدة يف موافقتهم له ويدعي بأنواعه،
 يف قطب سيد كتب جعل واملنهج العقيدة تعلم إىل الشباب وجه وإذا
 غري بأنه ينتقده من ويلمز ويغمز عنه، ويذب ،(1 )واملنهج العقيدة كتب

 به يعامل أن ينبغي الذي هو عدنان به يتمتع الذي اإلنصاف وأن منصف،
 .قطب سيد

 قطب سيد ينتقد ملن وحماربة مضاد ة أشرطته بعض يف ذلك مثل ويفعل
 إال فيأىب قطب، سيد حال يبني مبا يطالبه وغريه يطالبه وربيع ضالله، ويبني

 ومتجيد وكتبه، قطب سيد منهج إىل دعوتهو  وغلوائه، باطله يف قدما   املضي
 ال قطب، سيد نصوص نقل يف وخيانة ومتويه تلبيس ذلك يصاحب شخصه
 .أمثاله إال يرتكبها

 يكره الذي وهو الصابر، وهو املظلوم، هو وأنه بشكاوى ظهر وأخريا  
 .الفتنة

 املظلوم وغريه فيها، واملتمادي والشغب للفنت املثري الظلوم ـ واهلل ـ وهو
                            

 كتب يف الظالل ذكر حيث ،(  1 ـ 10 ص)  السبيل: األول كتابه يف فعل كما( 1 )
 املكر غاية يف وهذا العقيدة، كتب يف أعدموين ملاذا وكتاب الطريق، يف واملعامل التفسري
. العلم بطالب
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 .للفنت حقا   الكاره الصابر

 ألهل وانتصارا   وعدوانا   ظلما   والسلفيني ربيعا   حيارب الذي هو عدنان
 بالظلم وميلؤها واحملاضرات، الدورات ويعقد الكتب، ذلك يف يؤلف البدع،

 وسيد نفسه حلماية الباطلة والتأصيالت واملغالطات والتمويهات واالفرتاء
 النصيحة من املنطلق نقدهم ويسمي لسنة،ا أهل نقد من البدع وأهل قطب

 الصرحية، الواضحة أهلها نصوص من الواضحة واألباطيل للبدع، واملواجهة
 .واهتامات ظنون وأهنا بالظلم، فيصفها
 وهذه هـ، 1 1  عام من قطب سيد بنقد بدأت ربيع كتب فهذه
 عدنان فليأت هـ، 1 1  عام من احلجة ذي شهر إىل وحماضراته أشرطته

 .حبق ولو عدنان على فيه تكلمت شريط أو تاببك
 أضواء"  كتايب صدور حني هـ 1 1  من بدأت يل حربه أن مع

 ".إسالمية
 عل يزداد ال وهو باطله، عن للرتاجع طويلة مهلة لعدنان ربيع أعطى لقد

 هنا ذكرها حيسن ال أمور يف حثيثا   وسعيا   باطله يف واندفاعا   عتوا   إال األيام مر
 .هذا يومنا إىل يزال وال وهناك،

 أن إىل ومناورات حيل كلها واملماطالت العرقوبية املواعيد هذه أن ويبدو
 .وفعل ذلك، له حصل وقد حربه، يعلن ذلك بعد مث ساعده، يقوي

 ميي عها، مبا أتبعها اجململة األلفاظ ببعض أتى وإذا كاذبة، دعاوى وتراجعه
 هنا فليس أمثاله، من إال يصدر ال امب واالفرتاءات والتشويه بالطعن ويرفقها
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 اجلسيمة أخطائه من والتهوين والتعايل التبجح يرافقه ذكرناه، ما إال رجوع
 من يدعيه ما خالل ويفتعل هكذا، بيده فيقول بأنفه، مير ذباب كأهنا حىت

 أمامها تتضاءل عظائم وجيعلها شيء، ال من ذنوبا   لألبرياء املزيف رجوعه
 .العظائم
 رجع بذنب إنسان مؤاخذة العقالء ولدى وعدله اهلل دين يف زجيو  فال
 ذنب؟ بغري يؤاخذ فكيف عنه،

  قطب؟ سيد مثل شخص يف بالغلو يرمى كيف بل
 ال تعليقات، ثالثة عليه وعلق كتب، أربعة ضالله بيان يف ألف وقد
 .والتحذير والبيان للنصح وإمنا ذنب، من خروجا  
 يف واملغالطات والبرت اخليانة على لكذ يبين عدنان فإن هذا جانب إىل
 .للواقع والتجاهل التاريخ

 ومحاسه، شبابه أيام جدا   قدمية جيعلها جدا   احلديثة ومواقفه فأعماله
 .جدا   عظيمة وقبيحة جدا ، حديثة جيعلها الشريفة الربيئة غريه وأعمـال
 وبعد ه،من وحتذيره فيه كتابته بعد قطب سيد يف الغلو يف وقع ربيعا   أن أي
 .املعرفة حق به معرفته

 . املدى بعيدة وسفسطة للحقائق قلب عدنان من ذلك وكل
 األطفال، من احملبوبني تدليل ويدلل واحرتام، حفاوة كل يلقى ذلك ومع

 .وقمعه ومنابذته وإذالله إهانته عليهم جيب من لدى
 وشاب، عليه شب ذكرناه مما أسوأ حاله من وراء من يرجى خري فأي
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 .غرينا وكشفه كشفناه مما وأعمق أخطر وشره

 االخنداع؟ هلذا حدا   يضعوا أن به للمخدوعني آن فهل
 يراجعوا أن منهم الصدارة وأهل أعياهنم سيما وال سلفي كل من وأرجو
 والتأمل مواقفهم يف النظر يعيدوا وأن وخصومه، الرجل هذا على أحكامهم

 وهناك، هنـا آثارها ظهرت قد بل خطرية، أهنا نرى اليت ومآالهتا، عواقبها يف
 .النمط هذا غري عن فليبحثوا الرجال، على حرص هناك كان وإذا
(  فقهوا إذا اإلسالم يف خيارهم اجلاهلية يف خيارهم معادن الناس) و

 .صحيح حديث
 .عريب مثل"  العنب الشوك من جتين ال وإنك: " قيل وكما

 وهو الواعي التقرير هذا من استفاد من يالم فهل » :قوله: سادساا 
 .« ضالله يعتقد
 على أنه يعتقد هو بل قطب، سيد ضالل يعتقد عدنان أن نصدق ال
 يف ليجعله عدنان إن بل احلرب، أشد ضالله يعتقد من وحيارب هدى

 يف كالمه وأن السلف، مذهب يوافق وأنه الكبار، التوحيد أئمة مصاف
 سلك أنه" و الوهاب، بدع وابن القيم وابن تيمية ابن كالم مثل التوحيد

 .البدع من خيالفه ما ترك أي"  عداه ما ترك" و السلف سبيل أي"  سبيله
 . ذلك تؤيد األخرية كتبه وأن

 الكالم، هذا لرتى بعدها وما قبلها وما(     ص)  واملخرج التيه انظر
 .ومنهجه وبكتبه به واإلشادة كتبه يف قطب سيد عن النقول من له وكم
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 قطب؟ سيد ضالل يعتقد هذا يفعل أمن
 أول وجندك إال ـ دعاواك أكثر وما ـ باطلة دعوى تدعي ال عدنان يا إنك

 .لنفسك املكذبني
 شيخيّ  من كل بكالمه االستشهاد جبواز أفتاين وقد »: قوله :سابعاا 
 مل فمن أرادها، ملن مسجلة وفتوامها اهلل، حفظهما باز وابن األلباين اإلمامني
 ولكن حرج، فال الصواب بكالمه استشهد ومن حرج، فال بكالمه يستشهد

 .« اإلمامني هذين اتبع من ضلل من احلرج
 :أشياء النص هذا يف: فنقول

 .الشيخني فتوى نسمع أن نريد ـ0
 بذلك صرح وقد مغزاها، هلا اخلاصة اإلضافة هذه « شيخي   »: قوله ـ4

 هـ، 1 1  عام هولندا يف اإلنصاف قواعد باسم مسجلة له حماضرة يف
 لم وإنهما مثله، الشيخين من العلم أخذ أحد ما إنه » :قال أنه وذلك

 .«مثله ألحد يجتمعا
 :عريضة دعوة وهذه

 كان ولو تالميذمها، يف أحد يذكره فلم موجودة الشيخني تراجم فهذه ـ أ
 .تالميذمها أوائل يف يذكر لكان ذكر كما األمر
 أنكر وقد لعدنان، هذا يعرفون ال هلما املالزمني الشيخني وتالميذ ـ ب
 .مبالغة هذه: فقال الدعوى، هذه األلباين الشيخ
 خواص أنكرها وقد الدعوى، هذه ألبطل حيا   باز ابن الشيخ كان ولو
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 .باز ابن للشيخ املالزمني

 :اجلنيد القادر عبد الشيخ إليه توصل ما وهاكم
 تالميذ من عددا   وذكر عدنان، من الدعوى هذه استنكاره بعد قال
 :اهلل وفقه قال أجالء، شيوخ اآلن ومنهم الشيخ،

 ال ممن وهو اهلل، حفظه الراجحي العزيز عبد الشيخ سألت وقد » ـ 
 عن عنه أخذا   طالبه أكثر ومن طويلة، مالزمة باز بن العزيز عبد الشيخ زموا

 وكان باز، ابن الشيخ على قرأ أنه أذكر ما"  :فقال عرعور، عدنان األستاذ
 .« " قليالا  ورهحض
 مكتبه يف ناصر بن العزيز عبد الشيخ على الكالم هذا وقرأت » ـ 
 .هـ 0 1 /5/1 تاريخ يف بالطائف اإلفتاء بدار

 اإلفتاء، بدار مكتبه ويف بيته ويف دروسه يف طويال   الشيخ الزموا ممن وهو
 بساعات، الشيخ وفاة قبيل إىل(  هـ     )  عام من املالزمة هذه وبدأت

 بشرحه مسلم صحيح الشيخ على قرأه ومما سنة، ومخسني تسع حنو يأ
 .كثري ابن وتفسري مرات، ثالث

 الشيخ عند حضر بصحيح ليس" : عدنان كالم شأن يف قال حيث
 فال مالزمة ولزمه كتاباا، وقرأ الشيخ على جلس كونه أما قليال،
 . «"أحفظه

 الشيخ كاتب عرالشوي سعد بن محمد الشيخ على الكالم هذا وقرئ ـ 
 مالزما   سنة عشرة مثاين من الشيخ عند كنت: " فقال ومستشاره، باز ابن
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 مساحة مع وعملي عرفته، ما اآلن رأيته ولو ،الشخص هذا رأيت وما له،

 درس يكون وقد ،أره ولم هـ،  10  شعبان شهر مطلع من بدأ الشيخ
 ".              عنده بالعمل ألتحق أن قبل الشيخ على

 وأما األيام، هذه يف إال باز ابن بالشيخ اللهج هذا لعدنان يعرف وال اهذ
 منه يستفد مل وأنه يؤصل، ال أنه ويدعي ينتقصه كان بل فال، السابق يف

 القادر وعبد ربيع الشيخ ومنهم للمباهلة، مستعد مسعه ومن واحدة، قاعدة
 .اجلنيد
 .قطب سيد عن النقل لك أجازا الشيخني أن هب ـ3

 وأن كالمه، ترقع وأن بأنواعه، التوحيد يف عنه تنقل أن لك أجازا فهل
 وأن ومنهجه، كتبه متدح وأن السلف، منهج يوافق بأنه له وتشهد متدحه،

 أجله؟ من السنة أهل حتارب وأن باطله، وعن عنه تذب
 مث صواب، أنه ترى الذي كالمه ببعض االستشهاد على اقتصرت فلو
 .ذلك السنة أهل الحتمل احلد هذا عند وقفت
 يفتيك فال السنة، ألهل مراغمة تفعلها اليت إليها املشار هذه أفاعيلك أما

 وننزههم ذلك، من مجيعا   ونعيذهم السنة، أهل من غريمها وال الشيخان هبا
 .ذلك من

 عدنان من نريد باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ لسماحة فتوى وهذه
 شيء عنده كان إن نفسه على يطب قها وأن ا،هب ينوه وأن منها، يستفيد أن
 :واإلنصاف العدل من
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 شريط يف وذلك" اإلسالم فضل" لكتاب شرحه حال اهلل رمحه سئل فقد
 يأخذ هل: وميدحهم البدع أهل على يثين من عن االسم هبذا مسج ل

 : فأجاب حكمهم؟
 هلم، يدعو هلم، داع هو ومدحهم عليهم أثىن من شك؛ فيه ما نعم،) 

 ! (.العافية اهلل نسأل دعاهتم، من اهذ
 ومنهجهم؛ الصاحل السلف فتاوى تطابق اليت العظيمة الفتوى هبذه فخذ

 الكبري، واألصل العظيم الباب هذا يف السلف منهج ختالف اآلن إىل ألنك
 !البدع أهل ينتقد من فتحارب ذلك، من أكثر إىل تذهب بل
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  الثالث الفصل
 

 عدنان بين جلسة فيه شريط على التعقيب في
 في المغراوي الرحمن عبد بن محمــــــد الشيخ وبين

 ( األندلس)  أسبانيا
 

 ورد ما كل يف مآخذ عليه بل جد ا ، كثرية عرعور عدنان على مآخذ وفيه
 : ببعضها سنجتزئ لكننا الشريط؛ هذا يف

 وجه على أحد ا أعلم ال: قوله عن املغراوي حممد الشيخ سأله :أولا 
 ! قطب؟ سيد مثل املنهج قضايا بني   رضاأل

 : فيها ورد مبقدمة السؤال هذا عن فأجاب
 مخس صامتا   ومكثت ربيع، الشيخ أخي وبني بيين الشيطان نزغ مث »

 أن السلفيني مصلحة على وحرصا   الدعوة، مصلحة على حرصا   سنوات
 ما  لزا اآلن وكان الزىب، السيل بلغ يقولون كما لكن األعداء؛ هبم يشمت

 .« الفتنة هذه ينهي اهلل لعل الشبهات هذه عن جنيب أن علينا
 إثارة عن يهدأ مل الذي وهو الفتنة، بدأ الذي فهو يصح، ال كالم وهذا

 وعن عنه ساكت ـ ربيع وهو ـ وغريه ويتكلم، ويكتب وهناك، هنا الفنت
 .وأعماله حركاته
 لسيد، عامة تزكية يهف وليس التنبه وأرجو قدمي، كالم وهذا »: وقال :ثانياا 

 . باليمني وال بالشهود ال يصدقون؛ ال القوم هؤالء وبعض وواهلل هذا أرى ال
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 . « بالشهود وال باليمني يصد ق ال الذي اليهود مذهب وهذا
 والنصارى، الروافض من شر ا   (  )هنا إليهم يشري من مذهب جعل وقد
 هذه مبثل فهل الرباءة، أشرطة أحد يف اليهود مبذهب مذهبهم وشبه

  شبهات؟ خصومك عند وهل هو؟ فتنته أي ـ الفتنة تنتهي األساليب
 !وأمثاله عدنان عند والتلبيسات الشبهات إمنا

 : الشريط هذا أوائل يف كالمه سياق يف قال: ثالثاا 
 هذه أطلقت االنقالبات، مقصود املنهج قضايا أن أظن كنت أنا لكن »

 سيد أن حيايت يف قط أذكر مل أنا املنهج، قضايا: القضية تلك أعين العبارات
 أمسع وعندما أحبه، ال أطلقه أحيانا  : عموم عندي أنا لكن بعامة؛ سلفي

 .« االرجتال بسبب ة،العجل بسبب احلماس، بسبب أندم حماضرايت
 هو: املنهج »: بقولك املنهج عرَّْفتَ  فقد صحيح، غري االعتذار هذا
 املنصورة، اجلماعة عليها تسري اليت والقواعد الطريق هو: وشرعا   الطريق،
 الناس، هداية من املطلوب وجل عز اهلل أمر لتحقيق ؛(  )الناجية اجلماعة

 (. الكويت ـ احلق معرفة قواعد: شريط)  « األرض يف والتمكني
 : املنهجية القضايا عن يأيت ما قلتم وقد
 . املنهجية القضايا عاجل" املعاصر واقعنا" كتاب ـ 

: بقوله عدنان فقطعه ؟"ومقومات اإلسالمي التصور" وكتاب: السائل قال                             

 الواضحة، األكاذيب يصد قون وكيف عدنان، من صحيح موقف هلم ومن ربيع وهم(   )
شهدوا؟ ومباذا العدول شهوده هم َمن ريند وال

.القواعد له ويضع له، يؤصل الذي منهجه على يسريون الذين حزبه أي(   )
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 .جد ا   عظيم الكتاب هذا! أحسنت

 عاجل به، وننصح جد ا ، عظيم" ومقو مات اإلسالمي التصور خصائص" ـ 
 .رائعة املنهجية القضايا

 .املنهجية القضايا عاجل" الظالل" ـ 
 .املنهجية القضايا عاجل" الطريق يف معامل" ـ1

 كان كتبه ما ومعظم املنهاج، قضايا يف العصر هذا يف كتب ممن هو
 .اهلل رمحه ـ فيه مصيبا  
 ". أعدموين ملاذا"  كتابه: املنهاج يف له كتاب وأحلى ـ1

 تفجري وعلى واالغتياالت، املتفجرات لصناعة تدريب فيه األخري والكتاب
 .املؤسسات
 تعاجل ال"  املعامل"  إىل"  الظالل"  إىل"  اخلصائص"  من قبله والكتب

 من وغريمها حنوالش التكفري فيها بل االنقالبات، وال االنتخابات قضايا
 .االنقالبات من أسوأ إىل املؤديات

 سيد عن احلديث حال والعجلة واالرجتال باحلماس تصاب كنت وإذا
 قطب لسيد التمجيد عن وقلمك لسانك وحتبس بيتك تلزم ال فلماذا قطب،

 الرتهات؟ من ذلك وغري وعقيدته ومنهجه وكتبه
 أشرطتك تنشر ذافلما األحوال هذه يف تقوله ما على تندم كنت وإذا

 وكتبك؟
 ! اهلسترييا؟ حالة يف تتكلم أنك للناس تبني ال فلماذا نشرت فإن
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 .بسببك الفتنة يف الناس يقع ال حىت

 !!وغريب عجيب « الستينات يف قلتها »: وقولك
 املنهج شيوخ وإن مؤصَّل، غري السلفي املنهج إن قولك يؤكد هذا أليس
 قطب؟ سيد بتأصيل فتكت مل وملاذا! يؤصِّلون ال السلفي
 مث والفقه، للعقيدة أص لوا قد العلماء أن الذكر السالف التعريف قبل وذكر

 مل ألهنا وطويال ؛ مرير ا عليها الصراع سيكون اليت فهي املنهج قضايا أما: قال
 .العقيدة وقواعد الفقه قواعد قعدت كما تقع د ومل تضبط،

 وسنة اهلل كتاب من لعطرةا والباقات القواعد هذه استخلص بأنه وصر ح
 .آخر شريط يف  رسوله

 أن بد ال »: وهو ل هو ل أن بعد(  ) رقم املنصورة الطائفة شريط يف وقال
 نسلكه حىت الطريق نعرف األصول هذه ويف أصوال ، ونؤصل القواعد، نقعد
 مل أن بسبب الطوائف كتل من ضل من ضل   لقد ومطمئن ون، آمنون وحنن
 فريجعون قوال ، وغريهم اخلوارج مثل يقولون فتارة أصول، أيديهم بني يكن
 .الصباح يف عنه ويعدلون املساء يف القول ويقولون أصال ، غدا   عنه

 فال الدنيوي، العلم أهل أصلها اليت كتلك أصوال   لنا تؤصل أن لك فهل
 الفيزياء قواعد من لقواعدا بتلك وأوىل أحرى اإلسالم إن عنها؟ حنيد

 .والكيمياء
 . « عنها حييد أن عاقل يستطيع ال أصوال   أصلوا لقد

  الكبري؟ الباطل هذا مثل على املسلمون أيها السكوت أجيوز
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 الشباب يتقص د الدجال؛ هذا عن السكوت السلفيون أيها لكم أجيوز
 فيما صراعوال والشقاق الفنت بذور ويغرس فيمزقهم، مكان، كل يف السلفي

 !والتمويهات؟ التهاويل هذه مبثل بينهم
 الفذ ة شخصيته حول الكبرية اهلاالت ونَسجَ  جد ا ، كثرية ادعاءات وله
 !املتهافتة الباطلة التأصيالت هبذه لألمة املنقذة الفريدة

 .الناس بعقـول تتالعب ال: له فنقول األسطوري، اإلنسان هلذا نرجع
 (. رماح فيهم عم ك بين فإن) 

 أشرطة ويف هنا ذكرته ما قطب لسيد تنسبه الذي باملنهج تريد ال: ونقول
 قطب سيد منهج به وتقصد عنك، نقلناه الذي هذا به تقصد وإمنا الرباءة،
 شهداء من شهيدا   اهلل جعله مظلوم رجل يف مثاال   أضرب »: عنه قلت الذي

 .تعاىل اهلل رمحه قطب سيد وهو أال اإلسالم،
 !الناس بعض عند قطب سيد بكالم استشهدت نإ يل فالويل

  مِلَ؟
 يف تكلم األرض وجه على أحدا   أعلم ال عليه؛ ما وعليه له، ما له الرجل

 على النقاط ووضع اهلل، رمحه قطب سيد به تكلم ما مبثل املنهاج قضايا
 الرتبية، ووصف املدين، الوضع ووصف املكي، الوضع ووصف احلروف،
 .وحل ل كتبه بعض يف مةاملسل اجلماعات ووصف
 عن وتصوره ،"أعدموين ملاذا"و ،"الطريق يف معامل" كتبه أعظم ومن

 .« فيها تكلم وما اإلسالمية، اجملتمعات
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 إال موضوعات هلا ليس كلها الكتب وهذه كلها، اجملاالت هذه فهل

 !واإلضرابات؟ واالنقالبات، االنتخابات،
 ! بالعقول والتالعب للسخرية يا

 ضالالت، عنده سيد أن أرى زلت وما قلتها إذ أنا لكن »: قال: رابعاا 
 بإظهاره اآلن أطالبه وأنا وبينه، بيين مسج ل شريط يف ربيع ألخينا وصرحت

 . له أبني صفحات سبع من رسالة له وكتبت سنوات، ثالث منذ
  الرسائل؟ ي ظهر ال وملاذا الشريط؟ ي ظهر ال فلماذا
 .« بالتفصيل كتبتها رسائل سمخ رسائل، أربع من أكثر كتبت

 به تطالبين وملاذا ذكرت، ما فيه وبينك بيين شريطا   أعرف ال أنا: أقول
: " جمملة كلمة فيه ألن املطالبة؛ إىل يدعو ما فيه فليس صدقك؟ فرض على
 برسائلك تكتفي أال هنا، بذلك أنت صر حت كما ،" ضالالت عنده

  املفصلة؟ اخلمس
 من وكل ربيعا   تلقم حىت املفصلة الرسائل ساخلم هذه تنشر ال ملاذا

 راغمني وت سِكتهم أحجارا، تلقمهم قطب سيد عن املفصل بالبيان يطالبك
 !مدحورين؟
 األشر الكّذاب من غداا  سيعلمون ! 

 من به تتمت ع ما مدى العقالء ليعلم رسائلك؛ من عندي ما أظهر وسوف
 إىل وال حجة، إىل هديكي فال باملرصاد، لك اهلل وإن عكسه، أو الصدق
 .املنصفني العقالء يقنع صحيح اعتذار
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 : الومهية األشرطة عن حديثه اضطراب اآلن لك وأعرض

 من التحذير وجوب وأرى »: املسلمني إخوانه إىل خطابه يف قال ـ أ
 الشيخ وس ل م سنوات، مخس منذ مرة من أكثر وسج لته هذا وكتبت ذلك،

 .« تقريبا   ونصف سنتني قبل سج لةم ونسخة خطية، نسخة منه ربيع
 أو عنه يتحدث كيف لعدنان؛ فاستمعوا األشرطة أو الشريط أما ـ ب
 مسجل شريط يف ربيع ألخينا وصرحت »: يقول اجللسة هذه ففي عنها؟

 .« بإظهاره اآلن أطالبه وأنا وبينه، بيين
 ةبفرت  اجللسة هذه قبل باريس يف سجله الذي الرباءة شريط يف ويقول ـ ج

 تتفاقم أن قبل نفرتق أن نريد: قال اإلخوة أحد جاءين مث »: يقول وجيزة،
 . أكثر أو أقل أو الرسالة من سنة تقريبا   بعد املسألة

 . نعم: قلت
 .الوقت ضي عنا كالعادة، شريطا   نسجل: قال

 من يقولون كما مواقفي وذكرت تقريبا ، ونصف ساعة من شريطا   وسج لنا
 مث رأيي، وبينت إال شيئا   تركت وما والشيطانية، والعفريتية والسرورية العرعورية

 حصل ماذا أدري ما مث وكالمه، سيد من ومواقفي سيد، يف رأيي بينت
 الشيخ مع التقينا سنة بعد مث الشريط، ذهب راح، فعال ، أدري ال بالشريط،

 وسجلنا اجلامعة، من دكاترة عشرة وفيه باسم، الدكتور بيت يف الرياض، يف
 فتحوا يوما ؛ فرحت وما ربيع، الشيخ مع وتعانقنا راضني، وخرجنا شريطا  

 .« هلل واحلمد رأيك؟ ما رأيي ما رأيك؟ ما رأيي ما: املسجل
 بعد فيه يقول م؛111  هـ،0 1 /1/  : يف وصلين له خطاب ويف ـ د
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 يف سيد بأخطاء وأقررت بينت »: احملاكمة وطلب املراسلة عن حديث
 .تراجعها لو فحبذا إيهاب، األخ سلمكها واليت لك، األوىل رساليت

 إيهاب األخ معي سجله الذي الشريط يف سيد بأخطاء وأقررت بينت
 شريط ويف إيهاب، األخ شريط ويف وحبضورك، سنوات، أربع قبل نادر،
 هل يظهر فحينئذ األشرطة، هذه تظهر لو فحبذا اليماين، طلحة أبو سجله
 .« ال؟ أم وأقررت بينت
 : قطب سيد حول بيانه عن األخبار يف التفاوت هذا إىل ظرفان
 .وبينه بيين مسج ل شريط يف: يقول فمرة ـ 
 .مسجلة ونسخة خطية، نسخة أعطيته: يقول وتارة ـ 

 مسجل شريط أهي املسجلة؛ النسخة هذه هي فما غامض، كالم وهذا
  مكتوبة؟ رسالة أو

 فيه وذكر كالعادة، ا  شريط لنسجل اإلخوة أحد جاءين: يقول وتارة ـ 
 إخل…...الشياطني ومن السرورية، من كلها؛ مواقفه
 من عشرة حبضور باسم، بيت يف سجل شريطا   املناسبة هذه يف ويذكر ـ1

 .الدكاترة
 .وإيهاب ربيع تسجيله حضر شريطا   يذكر األخري خطابه ويف ـ1
 .اليماين طلحة أيب شريط ويذكر ـ 

 خياالته عن الناشئ واالضطراب فاوتالت هذا العاقل أيها ترى أفال
 أنه إيهاب ذكر شريطا   إال شيء، منه يصح ال أباطيل؛ ذلك وكل وتلفيقاته،
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 كالما   فيه أن إيهاب ويقول باسم، بيت يف به اللقاء قبل عدنان سجله
 يف الشريط هذا نفيت وقد ثقة، عندي إيهاب ولكن أذكره، ال وأنا جممال ،
 وال قريب من أذكره ال ألين ؛(السلفي ة الشهب انقضاض) شريــط يف كالمي

 . هذا فليعلم سابقا   ذكرته مبا فأفاد عنه إيهابا   سألت بعده مث بعيد، من
 البيان يبني مل اآلن وإىل بالبيان غريي وطالبه بعده طالبته فإين كل   وعلى
 .الصحيح

 : املغراوي حممد الشيخ له قال: خامساا 
 إن: السيارة يف وركبنا مكتبك يف التقينا عندما رمضان يف يل قلتَ :" س
 ".املغرب يف اإلخوة كل إىل العبارة هذه وبلغت مضل، ضال قطب سيد

 بني وال ربيع، الشيخ بني وال بيين ال فيه؛ خالف ال هذا »: عدنان قال
 والنصارى، اليهود من أكفر كان عليها مات لو ألفاظ يف سقط أنه: أحد
 مسائل: فيها أصاب املنهج قضايا نأ أرى كنت لكن ديننا؟ نبيع

 .« الطاغوت من وأهنا برفضها يقول هو... و...و االنتخابات،
 الوجود وحدة ويف قطب، سيد يف شديد ربيع وبني بينك اخلالف: أقول
 .بالذات
 الشاطئ" قصيدته يف الوجود بوحدة صر ح قطب سيد أن يرى فربيع
 . م1 1  عام يف الشعري، ديوانه ضمن" اجملهول

" وشخصيات كتب" كتاب يف اهلندوكية النريفانا عقيدة مبدح وصر ح
 ووحدة احللول، عقيدة تشمل وهي م، 11  أو م 11  حدود يف الصادر
 .التناسخ وعقيدة األديان، ووحدة الوجود،
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 سورة تفسري يف واحللول، الوجود بوحدة" الظالل" كتابه يف وصر ح
 الستينات، أوائل أو اخلمسينات أواخر يف اإلخالص، سورة وتفسري احلديد،
 .مات أن إىل كتبه طبع عند عنها ويعلن الكتب، هذه ينشر وهو ومات
 بكتابه يفتخر حياته آخر يف هو الذي" أعدموين ملاذا" كتاب ويف

 الكرمي عبد سجن يف كان الذي عارف السالم عبد مسري وأنه ،"الظالل"
 .للعراق حاكما   صار مث قاسم،

 .ألفاظ يف وقع ألفاظ، يف وقع: ويقول بالباطل هعن يدافع وعدنان
 ويف هـ،5 1  عام هولندا ويف أوربا، يف ربيع على محالته خالل ويقول

 :صهيب أيب سالم أمحد بيت
 تراجع يقبل وال ـ املسلمني اإلخوان مدح عن أي ـ ربيع تراجع ي قَبل ملاذا »
 .« الوجود وحدة خبصوص قطب سيد
 يد عي اجلن؛ سورة تفسري يف قطب لسيد عبارات فيقرأ احلضور، يغالط مث

 .الوجود وحدة على سيد ينص ومل أخطائه، عن سريجع أنه فيه
 آخر يف وهي اإلخالص سورة تفسري يف هبا أقر   فلماذا يريدها كان ولو

 اجلن؟ سورة بعد املصحف
 كتبه؟ من حيذفها مل وملاذا

 كتابه بعد ألفها ليتا كتبه يف غريها وعن عنها تراجعه يعلن ال وملاذا 
 ؟"أعدموين ملاذا"و" املعامل" وخاصة" الظالل"

 ودافع قريبا ، صدر الذي املسلمني إخوانه إىل خطابه يف عدنان عنه ودافع
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 .عليه وشد د بتكفريه ربيعا   وألزم الثاين، أو األول" براءة" أشرطة أحد يف عنه

 (. ركاف أي)  ماسوين قطب سيد إن: قال أنه ربيع على وادعى
 . اإلسالمية للمجتمعات تكفريه عن ويدافع

 ".العدالة" كتاب ويف" املعامل" ويف" الظالل" يف صريح واضح هلا وتكفريه
 (.  -  ص" )واملخرج التيه" كتابه وانظر
 التوحيد عقيدة تقرير يف والتوحيد اهلدى أئمة من عظام بأئمة ويقرنه
 (.  -  ص" )واملخرج التيه" كتابه يف كما بأنواعها؛
 وابن القيم ابن اإلمامني يوافق وأنه السلف، ملذهب موافق أنه له وادعى

 .الوهاب عبد
 والذي هذا تعاىل اهلل رمحه سيد الداعية لكالم املنصف واملتأمل »: وقال

 بـن وحممد القيم ابـن اإلمامني ولكالم السلف ملذهب موافق أنه جيد بعده
 آخر يف تأثر قد اهلل رمحه سيد أن لظاهروا تعاىل، اهلل رمحهما الوهاب عبـد

 عليها، وتربيتهم إليها، الناس ودعوة العقيدة أولوية منهج املنهج؛ هبذا حياته
 ـ حممد الفاضل األستاذ أخوه أخربين وقد عداه، ما وترك سبيله، وسلك
 .(5 )« ذلك تؤكد األخرية وكتبه بذلك، ـ اهلل حفظه
 إثارته بعد هذا وكل بالذات، ولربيع السنة ألهل مراغمة يفعله هذا لك
 ضالالته وبيان قطب، سيد بنقد والتزاماته وعوده وبعد الفتنة، هلذه

  ربيع؟ الشيخ وبني بيين فيه خالف ال وهذا: اآلن يقول فكيف بالتفصيل،
                            

(.   ص) واملخرج التيه: انظر( 5 )
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 ،والكيد املكر غاية يف متواصلة شديدة ربيع على وحربه عميق، واخلالف

 .يبارى ال عظيما   سلفيا   اجللسة هذه يف نفسه ويربز
 قطب، سيد يف الغلو شديد اخلطر، شديد اجللسة هذه يف ربيعا   ويربز

 وأنه األنف، على الذباب كمر ضئيلة وأخطاؤه الرباءة، غاية يف نفسه ويربز
 كالمه حسب على ثالث أو سنوات مخس خالل الساكت الصابر

 .وغريها اجللسة هذهو  الشريط هذا يف املضطرب
 الغايل وهو وغريمها، واجلزيرة أوربا يف ومؤججها ومثريها الفنت جبدة أبو وهو

 أول خرج منذ عنه، وحمامات وذبا   وكتبه، منهجه إىل دعوة قطب سيد يف
 غري على فيها نفسه أبرز اليت اجللسة، هذه إىل قطب سيد ينتقد يل كتاب
 وأهلها للبدع والقامعني السنة عن اضلنياملن األبرياء وأبرز وحقيقته، صورته

 .احلقيقية صورهتم غري يف
 فال وسفسطة، كذبا   احلقائق وقلب اخلطرية األعمال هذه تكن مل فإن
 .للسفسطة وال للكذب وجود

 ". االنتخابات املنهج قضايا: " عدنان وقول
 هذا غري يف النقل يف وتسرف عنه تنقل أنك فاحلقيقة وإال التمويه من هذا
 بعقول تستخف أنك األدلة من وهذا واملناهج، العقائد يف سيما وال اجملال
 هلذا ينتبهوا أن فأرجو وكسبهم، صداقتهم على حترص من عقول حىت الناس

 .املزعج االستخفاف
 األنبياء منهج"  كتابه يف ربيع قال ما أقل مل أنا »: عدنان قال: سادساا 

 سيد أصاب لقد: " يقول الواحد رفباحل(  5   ص" )  اهلل إىل الدعوة يف
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 منه تستفيد أن اإلسالمية احلركات على وجيب والصواب، احلق عني قطب

 ". الواعي التقرير هذا
 لقد قطب سيد اهلل رحم: " أمامي اآلن هكذا"  عني"  به أصاب فقد

 أن اإلسالمية احلركات على وجيب والصواب، احلق عني إىل دراسته من نفذ
 وصل لقد الواعي، التقرير هذا من والصواب الواعي، التقرير هذا منه تستفيد

 ". األنبياء منهج عني إىل هذا تقريره يف
 تقريبا ؟ كالمي مثل الكالم هذا أليس

 وجه على تكلم ما: قلت ما أنا ،" األنبياء منهج عني: " يقول هو بل
 و، االنتخابات، يف يتكلم أحد كان ما الستينات، يف يومئذ األرض

 .«هوغري 
 وترتك هـ،  10  سنة طبعت نسخة من النقل تتعمد ملاذا: أوال  : أقول
 هـ؟ 5 1  سنة وثانيتهما هـ، 1 1  سنة إحدامها طبعت نسختني

 واخليانة الغش من فيها تلحق ال غاية على منك التصرف هذا يدل أال
: هبما بالضجيج الدنيا شغلتَ  اللذين واإلنصاف، العدل عن السحيق والبعد

 .البدع أهل من وإخوانك والنصارى لليهود واإلنصاف دلالع
 اخلصومة؟ يف الل دد هذا ما 

 .( فجر خاصم وإذا) : النفاق عالمات ومن
 أن اهلل عند مقتاا  كبر :  الباطل ألهل واإلنصاف العدل لداعية وأقول

 . تفعلون ل ما تقولوا
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 إال تأصيله ماف بضده، هو ما قطب لسيد افرتيت فأنت سواء، ال: وثانيا  

 .والدمار للبدع
 إليها، الشباب حتيل اليت الكتب يف والتفجري والتخريب التكفري ومنها 

 قضايا بني األرض وجه على أحد ما بأنه زورا ، لصاحبها وتشهد ومتدحها
 .واالنقالبات باالنتخابات كذبا   اآلن ذلك وتفسر مثله، املنهج
 الناس أعظم وواقعا   ومنهجا   عقيدة   هم الذين السنة علماء نسيت ملاذا
 الشيخ ومنهم تذكر، ما وجه يف وقوفا   الناس وأعظم صحيحا ، تأصيال  
 االنتخابات على احلرب فعال   الناس علم الذي فهو األلباين، العالمة

 عرفنا وما البدع، أهل من غريه وال قطب سيد ال واإلضرابات، واالنقالبات
 .الضالالت هذه ضد وهو إال األلباين
 وقد اآلن، تدعيه ما غري إال املنهج بقضايا تريد ال أنك عدنان يا احلق

 .وكثريا   كثريا   به وتبجحت عر فته
 للناس تبني أن بعد قطب لسيد هذا افرتيت ألنك سواء، ال: لك أقول
 .الكثري الكبري الضالل هذا غريك من أكثر أنت لك وتبني ضالله،
 وكنت األنبياء، منهج موافقة ظاهرهو  احلق، ظاهره الذي كالمه نقلت وأنا

 كان ولو يقوله، ما يعتقد أنه أعتقد له، الكبرية الدعايات وسط يف حينذاك
 .أحذفه ومل عليه تعليقي ألبقيت كذلك
 استداليل إىل وارجع املمقوت، اإلرهايب األسلوب هذا تستخدم فال
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 .(1 )هذا ملوقفي
 ما أمري من استقبلت أنين لو: لك قلت ذلك، مع »: قال :عاا ساب

 ؟(10)ربيع كلمة تذكر وال كلميت تذكر فلماذا ذلك، قلت ما استدبرت
 تراجعي؟ يقبل وال ربيع تراجع يقبل ملاذا
 .«(  كذا)  كبري فرق كهنا أن مع

 تتظاهر اليت املقولة هذه فحىت اآلن، إىل ترتاجع مل أنت أنك: اجلواب
 املنهج قضايا يف كالمه أن تصر اآلن إىل ألنك عنها، ترتاجع مل منها بالندم

 على يدل مما واملنهج، العقيدة يف عنه الكثرية نقولك وختفي صحيح،
 .التوبة هذه يف ومتويهك خداعك

 :عربي أما
 .ألحد يكذب فلم ـ 
 .باطل على ـ باهلل والعياذ ـ يصرَّ  ومل ـ 
 يعتقد ال أنه له وتبني يقول، ما يعين ال قطب سيد أن له تبني وملا ـ 

 أهل بتفسري ويفسرها ،" اهلل إال إله ال"  معىن يفهم وال الصحيحة، العقائد
 يف أحد يره فلم قطب، سيد كالم على تعليقه حذف والضالل، البدع

 .دينه من بدافع حذفه ألنه األخريتني، الطبعتني

                            

. الكتاب هذا يف بعدها وما  1 ص: انظر( 1 )
 وقلب الدجل هناية وهذا عدنان، من قطب بسيد يتعلق فيما وزرا   أعظم ربيعا   أن يعين( 10)

. احلقائق
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 اليت قطب، سيد عن الكثرية نقوله من واحدا   حرفا   حيذف فلم عدنان أما
 الكذب وإىل تارة، التلفيق إىل اآلن يلجأ ولذا واخلداع، للتلبيس ينقلها

 ومراغمة والسنة، احلق أهل على ومتر دا   عنادا   األفاعيل هذه ويفعل أخرى،
 .عنه تراجع وال الباطل، عن توقف فال هلم،

 معلن؟ منشور موجود باطل عن ويسكت معدوم، شيء يقبل فكيف
 .ربيع وبني بينك حقا   الكبرية الفروق من فهذا
 طوحت أن بعد به خياصمين أن ملسلم جاز ملا فعال   ذنبا   فعلت ه ما كان ولو

 اخلوارج إذ وارج،اخل من مذهبا   أسوأ هو من مذهب على إال اللهم بعيدا ، به
 ذنبا ؟ أرتكب مل وأنا فكيف التائبني، توبة قبول يرون

: " كتايب يف وليس كتاهبم، يف بعينك انظرها هذه »: عدنان قال: ثامناا 
 الكلمة هذه سيد، نتبع أن الواجب ال ورسوله، اهلل أوجبه ما الواجب"  جيب

 مسعت وأنت مة،الكل هذه عن الطرف يغضون فلماذا أبدا ، نقبلها ال عظيمة
 ( 1)كان املسلمني اإلخوان يف ربيع سنوات عشر مسعناه وحنن الشريط،

 كنت ما وأنا سنوات، عشر عن يرتاجع تراجع املهم كان، كان إلصالحهم
... يف أو ،( 1)القطبية يف كنت أو املسلمني، اإلخوان يف دهري من يوما  

                            

 من البدع أهل خيرجوا أن بشرط مدة معهم مشى وإمنا قط، إخوانيا يكن مل ربيع(  1)
 إىل ينتسبون من مع ميشي وكان السلفي، املنهج على شباهبم يربوا أن وبشرط صفوفهم،

 الشيخ ومنهم السلفيني، بعض هذا مثل فعل وقد منهم، البدع أهل مع ال السلفي املنهج
 تطالبه وهل اإلخوان؟ يف أو إخوانيا كان األلباين إن عدنان يا تقول فهل األلباين،

 بالرتاجع؟
 = كتب جتعل منطلق أي ومن قطب؟ سيد أجل من األفاعيل هذه تفعل منطلق أي من(  1)
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 .ذلك غري إىل ….يف

 اهلل كتاب بعد عمرو أو زيد من نستفيد أن علينا جيب: يقول عامل هل
 .« الصاحل والسلف -وسل م عليه اهلل صلى- رسوله وسنة

 خيوط من بأوهى ويتعلق يعرف، ال مبا يهرف عدنان مسكني: أقول
 .العنكبوت

 والناس نفسي أرحت وقد خطأ، أنه أنت تراه ما على اآلن أحتاسبين: أوال  
 سنوات؟ سبع منذ منه

 ؟( 1)األوىل اجلاهلية من أحط منطلق أو إسالمي منطلق من أحتاسبين
 : قلت إمنا إخل،... واناإلخ على جيب: الشريط هذا يف أقل مل أنا: ثانيا  

 وبني بينهم اخلالفات النتهت نصيحته  اإلخوان يسمع لو وهلذا »
 .«السلفيني
 سيـد يطيعـوا أن اجلمـاعـة علـى يوجب فهو: " الفرية هـذه على تعليقا   فقوله

 .أخرى فرية" إخل... 
 رمنك عن هنى أو اهلل أوجبه بواجب القيام إىل الناس إنسان دعا فإذا: ثالثا  
 يف فحرام الشرك، عن هنى أو التوحيد إىل دعا إن سيما وال اهلل، حرمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضع منطلق أي ومن السلفيني؟ حتارب منطلق أي ومن السلفية؟ املراجع من اإلخوان
 هلان فحسب إخوانيا كنتَ  لو وواهلل البدع؟ أهل ومحاية السلفي املنهج حملاربة القواعد
. ءهاورا ما األكمة وراء ولكن أمرك،

 ذنب، بغري غريه حماسبة وعن واالفرتاء، الكذب عن يتنـزه من اجلاهلية أهل يف ألن(  1)
.األبرياء ظلم من ويأنف
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 ورفض عصيانه، عليهم وجيب الدعوة، هلذه يستجيبوا أن عدنان مذهب

 .املنكر ذلك وارتكاب الواجب األمر ذلك
 تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم: تعاىل اهلل قول من أنت أين

 ؟ المنكر عن وتنهون بالمعروف
 وأطيعوا اهلل أطيعوا آمنوا الذين أيها يا :  تعاىل اهلل قول من أنت أين

 ؟ منكم األمر وأولي الرسول
 (: 1/ ) املوقعني إعالم يف اهلل رمحه القيم ابن اإلمام قال

 بني أقواهلم على الفتيا دارت ومن اإلسالم فقهاء: الثاين القسم... »
 واحلرام، احلالل قواعد بضبط اوعنو  األحكام، باستنباط خصوا الذين األنام
 الظلماء، يف احلريان يهتدي هبم السماء؛ يف النجوم مبنـزلة األرض يف فهم

 وطاعتهم والشراب، الطعام إىل حاجتهم من أعظم إليهم الناس وحاجة
 أيها يا : تعاىل قال الكتاب، بنص واآلباء األمهات طاعة من عليهم أفرض
 تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول واوأطيع اهلل أطيعوا آمنوا الذين

 اآلخر واليوم باهلل تؤمنون كنتم إن والرسول اهلل إلى فردوه شيء في
 . « تأويالا  وأحسن خير ذلك
 .فيها املفسرين أقوال ساق مث

 .كالمها أو احلكام أو العلماء هم األمر أويل أن العلم أهل وتفسري
 نصوص وحتطم األمة، تضبط اأهن وتد عي خترتعها، قواعد إىل أتدعو

 جيب: يقول أن املسلم على فتحرم منهما، املستنبطة والقواعد والسنة القرآن
 عمرو؟ أو زيد من نستفيد أن
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 مجيعا   الناس يف عام حكم هو أو قطب سيد أو ربيعا   به ختص شيء أهذا

  الصاحل؟ السلف بعد
 الناس على بفيج التوحيد إىل بعده ومن قبله ومن تيمية ابن دعا فإذا

 !عدنان مذهب على عصياهنم
 هذه عن تراجع ملاذا ربيع؟ تراجع ماذا عن ملاذا؟ مث »: عدنان قال: تاسعاا 
 .« واحدة هذه عدنان، أجل من بس هذه الشهادة؟
 سيد اعتقاد يف خللل وأنه الشهادة، هلذه حذيف سبب بينت قد: أقول
 باطال ، هبا أراد حق كلمة وهي له، واقع ال لكن صحيح؛ قول فهو قطب،

 هذا كان ولو فعال ، األنبياء ومنهج األنبياء عقيدة ال هو، يعتقده ما أراد
 ملا وواقعا   حقيقة ومنهجهم األنبياء عقيدة على شخص من صادرا   الكالم

 .الشهادة هذه حذفت
 عقيدته تبني تعليقات بثالثة كالمه على عل قت   الشهادة هذه بعد مث

 مثل أحد مضجع أقضت ما كتب بأربعة تعليقاتال تلك وأتبعت وحاله،
 هذه من وينهزم يفر هو واآلن عدنان، مثل آمثة مقاومة قاومها وال عدنان،
 دعاة على ونصره توفيقه على هلل فاحلمد احلق، ملقاومة أعدها اليت اجليوب
 .عنه والذاب ني وأنصاره، الباطل

 أعمل أن هللبا وأعوذ! قلت ما فبئس « عدنان أجل من بس »: وقولك
 باطل، قبول فال ذلك، من حيفظين أن اهلل وأسأل البشر، من أحد أجل من
 .أحد ألجل حق رفض وال

 ربيع الشيخ بأن بأذنك اآلن سأمسعك أنا مث »: عدنان قال: عاشراا 
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 للشاجيي وبذكره اخلليج، حرب بعد لصد ام ذكره بدليل قريب، ومن يقول،
 : نقاط أربع ذكر مث ربيع، الشيخ على رد   الذي
 .الصحيحة العقيدة إىل يدعو كان سيد أن ـ 
 .الوهاب عبد بن حممد كتب على حيث كان سيد أن ـ 
 .سلفي كان سيد أن ـ 
 .سيد أطاعوا لو املسلمني اإلخوان أن ـ1

 .« سيدا   يطيعوا أن اجلماعة على يوجب فهو
 جو يف نعيش العلم وطالب العلماء من كثري وغريي أنا كنت إين: أقول
 شيء كل نصدق وال املسلمني، ولإلخوان وللبنا قطب لسيد رهيب إعالمي

 إنه: قطب سيد عن يقال كان ما ومنه بعضه، نصدق وقد اإلعالم، هذا من
" املسلمون" جريدة يف كالمه من وجاء دراسة، بعد السلف منهج إىل رجع
 ظاهرها ألخبار ناقل فأنا اإلعالم، هذا يؤكد ما" أعدموين ملاذا" كتاب ومن

 بدون والرازي والغزايل اجلويين توبة مثل ينقلون والعلماء املؤكدة، الصحة
 إعالم معشار عشر تبلغ ال إعالمية وسائل طريق وعن معتمدة، أسانيد

 .املسلمني اإلخوان
 ـ الناس تراجم ويف أخبارهم يف ينقلون ـ أئمة ومنهم ـ واملرتمجون واملؤرخون

 تثبت ال الرتاجم يف وأقواال   أخبارا   ـ احلديث ئمةوأ واملفسرون الفقهاء ومنهم
 عليهم يرجف وال نكارهتا، أو ضعفها للناقد يتبني وقد النقد، حمك على

 .وعقل دين ذو وينتقصهم عليهم ويهول
 جاهل إال كرامتهم خيدش ال أئمة دونه أو مثله ينقل نقلته والذي
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 .هوى صاحب
 احلال فكيف عدنان، نقله الذي الوجه على كان لو قلته ما حال فهذا

 !!والبرت؟ واخليانة التمويه نقله يف عدنان ارتكب وقد
 اخلليج، حرب بعد لصدام ذكره بدليل قريب ومن »: فقوله التمويه؛ أما
 .« ربيع الشيخ على رد الذي الشاجيي وبذكره

 مسجد يف جلسة"بـ املوسوم وهو إليه املشار الشريط يف الشاجيي َفذِْكر  
 .الكالم هذا زمن قرب به يؤكد أن به يريد مكشوف، بكذ" الرضا

 قاله الذي بالكالم ربيعا   يؤاخذ وهو التقريب هذا من يريد ماذا أدري وما
 بالكذب، قربه يؤكد الذي الكالم على وحياسبه حذفه، وقد بعيد زمن من

 يف ربيع كتابة وبعد اخلليج، أزمة بعد قريب كله كالم من نفسه يعفي وهو
 الفاسدة، وأفكاره قطب سيد لعقائد اجللي الواضح وكشفه قطب، سيد

 ارجتال، محاس،: فيقول اإلرجاف، من هبالة وحييطه زمانه، تقدمي يف ويكذب
 !الناس؟ لدى حق إىل انقلب قد باطله أن الشيطان له ليخيل حىت عجلة؛

 .متويهه حبال من وحبال   أالعيبه، من لعبة والبعد القرب فصار
 افرتاءات بعد كانت الكويت يف معي جلسات يف تكان أشرطة هناك
 وسيد اخلالق عبد الرمحن عبد فيها ذ ِكرَ  السلفيني؛ وعلى عليَّ  الشاجيي
 أشرطة مخسة مجلة من شريطني يف مناسبتني يف قطب سيد وانتقدت قطب،

 عالقة هناك أن أستبعد ال وأنا ال؟ أم الشاجيي فيها أذكر أدري وال قويا ، نقدا  
 حتارب اليت والعصابات عدنان وبني وأمثاله، الشاجيي وبني عدنان بني قوية
 على السطو احرتفت اليت ـ العصابات هذه آثار وأملس السلف، ومنهج ربيعا  
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 . عدنان خصومة يف ـ لألبرياء والبهت النصوص

 .للمؤمنني احلقائق هذه يكشف أن أسأل واهلل
 كالما   يعين ـ بأذنك امسع وتفضل »: عدنان قال :عشر الحادي

 احلق، ينشد كان قطب سيد إن أقول أنا ولكن: " اآليت وهو لربيع منسوبا  
 هذا السلفيني، وبني بينه اخلالفات النتهت نصيحته اإلخوان يسمع لو وهلذا

 على الشباب يرىب أن بد ال أن إىل توصل للحق وحبه بإخالصه الرجل
 كتابة يف قرأت وأظن الصحيحة، العقيدة واألخالق، شيء كل قبل العقيدة

 كتب إىل يرشدهم كان أنه هلا، قرأمت كنتم إن ـ أعلم واهلل ـ هذه الغزايل زينب
 قرأت وأنا له، قرأت وأنا السلفية، احلركة وكتب الوهاب عبد بن حممد الشيخ

 على وغبشت اإلنسانية، املعرفة حقول يف صرفها يعين سنة أربعني يعين
 .به آخذ يل واتضح احلق جدتو  إذا اهلل شاء إن وأنا تصوري،

 هو السلفي املنهج أن إىل توصل يعين اهلل شاء إن نيته حبسن فالرجل
 وعرض عليه، يرتبوا وأن الشباب، به يأخذ أن جيب الذي الصحيح، املنهج

 وناس وافقوه، ناس اإلخوان، من الوقت ذلك يف املوجودين على املنهج هذا
 دعوة واستمرت املوافق، اجلانب لىع املعارض اجلانب هذا غلب مث عارضوه،
 هذا جانبه، إىل يقفون وصدام إخواهنم، الروافض عليه، هي ما على اإلخوان

 الوالء فيها صحيحة عقيدة هناك كان لو اخللط، ومن العقائد فساد من كله
 .«"فارغ كالم مع وال صدام، مع وال مخيين مع ال يقفون ما والرباء

 :بقوله يل عزاه الذي النص هلذا مهد قد عدنان وكان
 ضد كنت ألين الشباب، يف محاس التعميم، يف أخطأت نعم »
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 األمور، هذه ضد أنا فانظر االنقالبات، وضد الربملانات، وضد االنتخابات،

 يف أخطأت التعبري، يف أخطأت التمثيل، يف أخطأت سلفي منهج فمعىن
 هذا عن تتراجع سنة، قبل أو سنة 1  من أكثر سنني منذ شريط شبايب،
 سلفي، قطب سيد أقول ما أنا: يقول امسعوا ربيع، الشيخ يقبل ال العموم،

: ويقول ربيع، لسان تزل كيف أعتقدها، وال والأقوهلا قلتها ما حيايت يف واهلل
 .« هو سلفي

 وأعذر له أنفع لكان الطفولة، زمن يف هذا قلت: عدنان قال لو: أقول
 .الكذابني يصدقون من عند

 أما العقالء، عند صادقا   لكان قطب سيد ينتقد من ضد قلتها: قال ولو
 .يكذ به والشريط فالواقع سنة عشرة مخس قبل

 عدنان على يشهد فإنه ـ باخليانة أهنكه أنه مع ـ نقله يف خان الذي والنص
 فليس ،" سلفي قطب سيد إن: " املقولة هذه ربيع الشيخ على افرتى بأنه
 .النص هذا يف القول هذا

 فاجرة ميني هذه « حيايت يف واهلل سلفي قطب سيد أقول ما أنا »: لهوقو 
 العقيدة يف اإلمامة وهي السلفية، فوق منزلة قطب سيد أعطى فإنه غموس،
 .فتذكر قليل، قبل هذا تقدم وقد واملنهج،

 أزمة إبان(  الرضا مسجد يف جلسة)  شريط من كالمي نص وإليك
 :اخلليج

 إذا من الناس من فإن اإلخوان كتب قراءة نع املدخلي ربيع الشيخ سئل
 .موقفا   منهم اختذ كتبهم قرأ
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 والباطل، احلق بني أمي ز أنا لكن كتبهم، بقراءة ابتليت أنا: " الشيخ فقال

 أعرفها ،فيه التي األخطاء وأعرف الثانوي، يف وأنا قرأته، أنا الظالل يف أنا
 العلوم في أخطاءه ت،الصفا في أخطاءه عرفنا الثانوي، يف وأنا واهلل

 وحنن عرفناها كلها ،والقتصادية السياسية النواحي في أخطاءه الكونية،
 .عرفناها الثانوي يف

 حنن واهلل مييزوها، ال وإال مييزوها الكتب هذه قرأوا إذا شبابنا أدري ما
 .الثانوي يف وحنن ميزناها
 اإلخوان يسمع لو وهلذا احلق، ينشد كان قطب سيد إن: أقول أنا لكن
 وحبه بإخالصه الرجل هذا السلفيني، وبني بينهم اخلالفات النتهت نصيحته

 شيء كل قبل العقيدة على الشباب يرىب أن بد ال: أن إىل توصل للحق
 واهلل هذه، الغزايل زينب كتابة يف قرأت وأظن الصحيحة، العقيدة واألخالق،

 عبد بن حممــد لشيخا كتب إىل يرشدهم كان أنه: هلا قرأمت كنتم إذا أعلم
 .السلفية احلركة وكتب الوهاب،
 وغبشت اإلنسانية، املعرفة حقول يف صرفتها سنة أربعني قرأت أنا: يقول

 .به آخذ يل واتضح احلق وجدت إذا اهلل شاء إن وأنا تصوري، على
 املنهج هو السلفي املنهج أن إىل توصل اهلل شاء إن نيته حبسن فالرجل
 .عليه يرتبوا وأن الشباب، به يأخذ أن جيب الذي الصحيح

 ناس اإلخوان، من الوقت ذلك يف املوجودين على املنهج هذا وعرض
 املوافق، اجلانب على املعارض اجلانب هذا غلب مث عارضوه، وناس وافقوه

 يقفون وصدام إخواهنم، روافض عليه، هي ما على اإلخوان دعوة واستمرت
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 عقيدة هناك كان لو اخللط، ومن دالعقائ فساد من كله هذا جانبه، إىل

 كالم مع وال صدام مع وال مخيين مع ال يقفون ما والرباء الوالء فيها صحيحة
 .فارغ

 ما أهنم معهم يتعاطفون الذين السلفيني إخواننا على نأخذه الذي وبعدين
 حقيقتكم، عرفنا منهم، أيديهم ينفضون الواجب كان إنه واهلل ينتقدون،
 .جيب الذي هذا وبينكم، بيننا الفيصل هو عيني آخر اليوم خالص

 هذا يقفون الذي هذا اليوم يأيت ورمبا هلم، تكشف األمور بعدين
 ".املوقف

 ؟" القرآن ظالل"  لكتاب بالنسبة: السائل سأل مث
 هو لكن التنظيم، يف دخل ما هو ،كثيرة أخطاء فيه: " الشيخ فأجاب

 مث منهم، أناس ورىب عليه التفوا هم وبعدين كان، عليها وماشي فكرهتم يؤيد
 وكثري قطب بسيد هذا البلد، وعقول مشاعر فامتلكوا منه، استفادوا هم

 مادية ناحية من ولكن وحياربه، منهجه ويكره قطب، سيد يكره منهم
 .فظيعا   استغالال   قطب سيد استغلوا وسياسية
 ولكن ه،يرمح أن اهلل نسأل احلق، قصده اهلل، شاء إن له اهلل غفر الرجل
 .عنها الدفاع يجوز ول عليها، التنبيه يجب أخطاؤه

 وال صحايب وال حنبل بن وأمحد تيمية ابن أخطاء عن الدفاع جيوز ال
 اهلل إىل ينسب اخلطأ هذا دام ما أحد أخطاء عن تدافع أن جيوز ال أحد،
 .جيوز ال اإلسالم وإىل

 .كان مهما باطل وللباطل حق، وللحق خطأ للخطأ نقول أن جيب
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 الجتهاد نتيجة خطؤه يكون الذي اجملتهد العامل بني نفرق ذلك بعد مث
 بعيد، من وال قريب من ذم ه إىل والنشري نذم ه، أن جيوز وال مأجور، فهو
 اهلل متهمون، أنهم البدع أهل في فاألصل مبتدع، املخطئ يكون أن وبني

 ما فيتبعون والعدوان، البغي على قائم خالفهم ،نواياهم وكشف اتهمهم
 ...  أخرى هتمة هذه  تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه

 هذا خطأه ينسب ألنه غريه، من أكثر يناقش أن جيب السلفي املخطئ
 ". السلفي للمنهج
 لسيد الضخمة للدعايات مصدقا   اخلليج أزمة يف الكالم هذا قلت   لقد
 إىل الناس يوجه وأنه احلق، هو السلف منهج أن إىل توصل وأنه قطب

 .الوهاب عبد بن حممد اإلمام كتب وإىل الصحيحة، العقيدة
 .كثرية أخطاءه أن وذكرت عقيدته، فساد ذكرت فقد ذلك ومع

 عن الدفاع جيوز وال عنه، الدفاع جيوز وال كثرية، أخطاءه إن: " وقلت
 تدافع أن جيوز ال أحد، وال صحايب وال حنبل بن وأمحد تيمية ابن أخطاء

 ". جيوز ال اإلسالم وإىل اهلل إىل ينسب اخلطأ هذا دام ما أحد أخطاء عن
 الكالم؟ هبذا عدنان صنع فماذا
 الذي ،وآخره أوله منه وحذف بتره اخليانة، مسالك أسوأ سلك لقد
 .واألخطاء بالبدع قطب سيد يدين

 واإلنصاف العدل داعية عدنان عليه سطا الذي النص هذا يف فماذا
 واألخالق؟

 :قطب سيد أخطاء ببيان النص هذا صدرت كيف انظر
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 .الصفات يف ـ 
 .الكونية العلوم ويف ـ 
 .السياسية النواحي يف أخطائه ـ 
 .االقتصادية النواحي يف أخطائه ـ1
 احلق، ينشد كان: " فقلت به، الظن حسن من شيء عندي له بقي مث
 .إخل... " نصيحته املسلمون اإلخوان يسمع لو وهلذا

 دعوة يشبه كالمه ظاهر ألن الستفادوا، كالمه بظاهر ذواأخ لو نعم
"  يف ذكرته الذي كالمه من مأخوذ الكالم وهذا السلف، ومنهج األنبياء
 يف نقلته الذي كالمه وعلى الدعايات، على يزال وال مبين  " األنبياء منهج

 يف سيما وال آنذاك، سائدا   كان الذي املوازنات منهج إىل إضافة املنهج،
 .والبحوث الرسائل مناقشات ويف امعاتاجل

 أهل منهج"  كتابني اهلل بفضل فيه فكتبت وخطره، بطالنه لنا تبني مث
 ،" احملجة"  كتاب و"  والطوائف والكتب الرجال نقد يف واجلماعة السنة

 .الباطل دعاة على ردودي وخالل
 .املسلمون اإلخوان مصدرها حكاية ذكرت   مث
 فيه: " فأجبت قطب، لسيد"  القرآن ظالل يف"  كتاب عن سئلت مث ـ

 ". كثرية أخطاء
 أن اهلل نسأل احلق، قصده اهلل، شاء إن له اهلل غفر الرجل: " قلت مث

 جيوز ال عنها، الدفاع جيوز وال عليها، التنبيه جيب أخطاءه ولكن يرمحه،
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 دام ما أحد وال صحايب وال حنبل بن وأمحد تيمية ابن أخطاء عن الدفاع

 ". جيوز ال اإلسالم وإىل اهلل إىل ينسب اخلطأ هذا
 اهلل وفقين وقد عرعور، عدنان إىل موجه الكالم هذا كأن اهلل وسبحان

 سيما وال قطب، سيد بدع من جديدا   عرفت   أن بعد الواجب هبذا للقيام
 للمجتمعات هوتكفري  ، حممد أصحاب ويف موسى، اهلل نيب يف طعنه

 .قرون من اإلسالمية
 القرآن، خبلق كقوله فيه، متوقفا   كنت   ولكن سابقا ، أعرفه كنت   وما
 .الروح وبأزلية
 اهلل رسول أصحاب من أحدا   انتقص من: اهلل رمحه أمحد اإلمام قال وقد
 .اإلسالم على فاهتمه وسلم عليه اهلل صلى

 يرىب أن البد أنه إىل وصلت للحق وحبه بإخالصه الرجل هذا: " قلت مث ـ
 ". الصحيحة العقيدة واألخالق، شيء كل قبل العقيدة على الشباب

 هو السلفي املنهج أن إىل توصل اهلل شاء إن نيته حبسن الرجل: " وقلت
 ". عليه يرتبوا وأن الشباب، به يأخذ أن جيب الذي الصحيح، املنهج

 اإلخوان، دعايات من وتلقوه الناس تناقله ما على بناء مين هذا وكان
 ،" سلفي إنه: " أقل ومل به، الظن حسن على وبناء هو، كالمه على وبناء

 العقيدة ومنها جماالت، يف خطئه ببيان حمفوف هذا وقويل ذلك، أقول وكيف
 .اهلل صفات يف

 سلفي، بأنه له وصفا   فليس احلق هو السلفي املنهج أن التوصل أما
 فهو ذلك ومع احلق، هو اإلسالم وأن احلق على األنبياء أن يعلم فالشيطان
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 موسى وأن احلق يعرفون هلب وأبو جهل وأبو وفرعون الكفر، أهل إمام

 .الكفر أئمة فهم ذلك ومع حق، على ـ والسالم الصالة عليهما ـ وحممدا  
 سيد أخطاء بيان على يشتمل الذي النص هذا تبرت ملاذا: عدنان وأسأل

 غريه، وأخطاء بل األخطاء، هذه بيان جيب هوأن وغريها، العقيدة يف قطب
 إخل؟...  عنها الدفاع جيوز وال

 مل ما قطب سيد لواقع املبني النص هذا من اختطفته ما حتمل وملاذا
 ما كالمه ويف! « سلفي قطب سيد »: قال إنه ربيع عن زورا   فتقول حيتمل،

 ينايف امم وغريها الصفات يف اخلطأ على نصه من: عليه افرتيته ما يبطل
  السلفية؟
 إىل املائة يف تسعني من نسيب أمر السلفية: يقول مثلك ربيعا   أن أتظن

 !املائة؟ يف واحد
 الفاسدة، األصول وخيرتع البدع، أهل عن يدافع مثلك ربيعا   أن أتظن

 جَينَّد أو نفسه وجيند السنة أهل لثلب التهم ويفتعل عنهم، والذب حلمايتهم
 حلرهبم؟
 الفتان؟ املبطل هذا ارتكبها نةوخيا إفك فأي

 !اهلل؟ عند اجلزاء من يستحق وماذا
 احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والمؤمنات المؤمنين يؤذون والذين 
 .مبيناا  وإثماا  بهتاناا 

 ينـزع، حىت اهلل سخط يف يزل مل يعلم، وهو باطل يف خاصم ومن)... 
 مما باملخرج يأيت حىت اخلبال ردغة يف حبس فيه ليس ما مؤمن يف قال ومن
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 (.قال

 .(11)واحلاكم داود وأبو أمحد أخرجه
 ومحاية واهلجر اإلهانة من يستحق مبا يعاملوه أن فيجب السنة أهل وأما
 والتأصيل النقل يف وأضاليله وفتنته ومكره كيده من وأهلها السلفية الدعوة
 .السلف ملنهج حملاربا املضاد الفاسد
 شريط ويف األنبياء، منهج يف النصني هذين يف ارتكبه ما إال يفعل مل فلو
 الشرفاء السلفيني عند وسقوطا   وخيانة   جرما   لكفاه الرضا مسجد يف جلسة
 .النبالء

 :املغراوي حممد الشيخ خماطبا   عدنان قال: عشر الثاني
 أي أنت وتسمع احلق، لقو  اهلل شاء ما منك شبايب من واهلل أعلم »
 .« كالمه؟ أم كالمي أخطر كالم أي باحلق احكم عليك، باهلل كالم

 .« خطري ربيع الشيخ كالم »: حممد الشيخ قال
 رجاء مع احلكم هذا إصدار يف العتب أشد حممد الشيخ على أعتب وأنا

 :بالذات النص هذا يف النظر يعيد أن
 نقل على بناء عليَّ  حيكم فكيف كذوب، عدنان وهو فالناقل ـ 

 .كذوب
 بأن القول من عدنان إيل   نسبه ما عالته على املبتور النص يف ليس ـ 

 .احلكم هذا عليه يرتب حىت صحيحة قطب سيد عقيدة
                            

(. 5 1 رقم حديث)  الصحيحة السلسلة: انظر( 11)
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 قطب، سيد فيه انتقدت   ما كل استحضار حممد الشيخ على وكان ـ 

 .قطب سيد نقد يف كتابايت وتأريخ القول، هذا تأريخ واستحضار
 ومواقفه كتبه يف قطب سيد يف عدنان قاله ما كل يف النظر ادةوإع ـ1

 بعد مث حديثة، أو قدمية حقا   هي هل األقوال، هذه تواريخ معرفة مع وأشرطته
 من والظامل املبطل، من احملق يبني الذي احلكم، يصدر أن له حيق ذلك

 منو  ومواقفه، نقده يف واجلماعة السنة أهل منهج على يسري ومن املظلوم،
 هـو وقولــه اخلطري هو فيكون ضالة، ومناهج فاسدة أصول على يسري

 .اخلطـري
 حممد الشيخ إىل الكالم موجها   الشوعة القادر عبد قال: عشر الثالث

 :اهلل وفقه املغراوي
 :املغراوي الشيخ اهلل حفظه لشيخنا وأقدمه كاآليت سؤايل »

 للشيخ شريط عينأمس مث ربيع، الدكتور زرت   األيام ببعض احلج بعد
 قاله الذي نفسه الشريط يف مسعتموه وقد تعلمونه، الذي الكالم وهو عدنان،
 .زمان عدنان الشيخ

 زرت   ملا كيف فهمتها ما اليت اإلشكاليات أو اآلن عندي املشكلة ولكن
 الشيخ أن مع ،(11)قدميا   عدنان للشيخ كالما   يل يضع به وإذا ربيع، الشيخ
 الشيخ يف الدكتور قاله ما أقول أن يلزمين ذلك بعد مث ،( 1)تراجع قد عدنان
 ملا الشريط وكأن الشريط، مسعت ملا أنا صحيح، غري أو صحيح عدنان

                            

. كالمه قدم على األدلة أين( 11)
.تراجعه على األدلة أين و(  1)
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 الشيخ ضالالت يثبت أن يريد اآلن ألنه جديد، هذا الكالم كأن يل وضعه
 .هو يعلمه مما عدنان
 يف ربيع الدكتور يقوله الذي الكالم هذا نقبل أن حنن أيضا   يلزمنا أن مث

 .يقوله يزال وال عدنان الشيخ
 نفسه، الشريط مسعت ملا أنا موقفي: للشيخ سؤايل أو كلميت فاآلن
 أن منا يريد لنا، وضعه ربيع والشيخ الشريط، ذلك يف قيل الذي والكالم

 أن موقف لنا يكون اآلن هل لشريط،ا ذاك مسعنا ما بعد هل كلمة، نقول
 بطريقة نأخذ أم تراجع قد عدنان الشيخ من مسعتم وكما قدمي، الكالم نقول

  الشيخ يف قاله الذي الكالم يف ربيع الدكتور أشرطة ننشر نبدأ أن أخرى
 أرجوك عدنان، الشيخ قدميا   قاله الذي والكالم بالشريط يستدل ألنه عدنان،

 .« خريا   اهلل وجزاك تبينهما أن
 :بقوله صدره جبواب حممد الشيخ أجابه

 ". إصالحه نرجو حنن" 
 أن ورجا الصلح، إىل الدعوة يف القرآنية باآليات واحتج الصلح إىل دعا مث
  إخل... فيها وقع اليت أخطاءه يصلح ممن املستقبل يف عدنان يكون

 :يأيت ما القادر عبد األخ إليه أنبه أن أريد والذي
: فقلت الرباءة، أشرطة أحد يف ربيع الشيخ على احلكم درتأص قد أنك

 والتعديل، اجلرح لواء حامل أنه وأين عدنان، ظلم وأنه عليك، لبس ربيعا   إن"
"  عليهم يدلس مث طلبته بعض يأيت حىت ذلك غري إىل...  وأنه عامل هو أين
 على ءبنا احلكم هذا أصدرت املبطل، الظامل لعدنان انتصارا   طويل كالم يف
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 .وغريها عدنان دعاوى
 ومل عنك، وأخفيتها كتبا   أو رسائل يل كتب عدنان أن الدعاوى ومن
 تتثبت أن عليك الواجب فكان باطلة، املعلومات هذه وكل هبا، أخربك

 ما كل وتقرأ وجترد، بتأمل وتقرأها ( 1) الرسائل هذه منه وتطلب وترتوى،
 حقا   هل جديا   األمر يف وتنظر أشرطته، يف وقاله كتبه، يف عدنان كتبه

 عليها وحضه قطب سيد لكتب وتزكياته ومدحه أخطائه عن رجع عدنان
 طراز من قطب سيد بأن سالنا وإيهام ملنهجه، ومدحه بقراءهتا، ونصحه

 تنقل الذين األئمة ومن بأنواعها، التوحيد عقيدة يف أقواهلم تنقل الذين األئمة
 كتبه وعن عنه يذب أن احلق له وهل بكثرة، وغريه املنهج يف أقواهلم

 قدمي هذا الشريط أن دعواه يف وتنظر أجله، من السنة أهل وخياصم ومنهجه،
 سنة؟ نعشري أو سنة عشرة مخس من جدا  

 القدم؟ هذا على أدلته هي وما
 وأنه قطب، سيد انتقد الذي ربيع، على محالته يف نشاطه إبَّان قاله أنه أو
 .بعيد زمن من ال حديثا ، قاله

 سيد بأقوال استشهدت إن ويلي ويا »: الشريط يف عدنان يقول إذ
                            

 لوو  حربه، يساوي ال واحدا   خطابا إال زيارتك أيام منها أعرف ال الرسائل وهذه(  1)
 .باحلقيقة ألجبتك عنه سألتين

 يل زيارتك بعد أي ،( هـ 0 1  عام حمرم شهر من/   )  يف خطابان منه وصلين مث    
 !!يقع؟ مل مبا فأخربك الغيب أعلم أنا فهل شهر، حبوايل

 احلق من تغين وال فيها، رجوع ال مؤذية وكلها خطاب، األيام هذه منه وصلين مث      
ال؟ أو اجلائر وحكمك مواقفك على ستندم وهل اإلشكاالت؟ نكع أزاحت فهل شيئا،
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 استشهد إذا سنة عشرين أو سنة عشرة مخس قبل يهدده كان فمن ،«قطب

 .قطب سيد والبأق
 هذه قبل الرباءة أشرطة أحد يف ربيع على احلكم أصدرت ملاذا وأسألك

 اجللسة؟
 يف حممد الشيخ وتستفيت عليك، مشكل األمر إن: تقول اآلن أنت مث
 قاصرة ليست اليت ربيع، الشيخ أشرطة نشر يف وتستفتيه املشكلة، هذه حل
 جملتكم يف رتنش أمور نقد على تشتمل بل الشريط، يف ما نقد على

 وال أنت، تديرها اليت ندوتكم، يف يل عدنان ظلم دفع وعلى البصائر،
 تشتمل وهي جملتكم، يف أقواله نشر يف وال عدنان، أشرطة نشر يف تستفتيه

 باألكاذيب عدنان مألها اليت اجللسة هذه يف وتشاركه والظلم، الباطل على
 .والظلم

 عدنان أعمال مثار من اآلن جتري اليت والفنت الباليا هذه كل أليس
  السلف؟ ملنهج املضادة
 وظلم، باطلة وأقوال وأكاذيب الباطل، أهل حلماية فاسدة قواعد من

 .والسلفيني السلفية على وافرتاءات
 عدنان؟ فتنة من سالم أمحد زميلك أو وأستاذك أنت شوعة يا أحذرك أمل
 فتنة من السلفي املنهج وحتمي حتميكم خملصة نصيحة لكم أنصح أمل

 القطبية؟ شره جتاوز قد بل وخطره، القطيب عدنان
 لعدنان مشاركتكم من احلق وإىل اهلل إىل الرجوع منكم اآلن أحبه والذي

 أحكامكم يف اجملازفة ومن مستطرية، كبرية وفتنته واضح فيها ظلمه أمور يف
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 .ووالئكم ونصرتكم
 من يدعيه ماو  رجع، قد عدنان إن قولكم يف تستعجلوا ال: لكم وأقول

 سيد عن بالباطل والذب والغطرسة، بالكربياء حمفوف وأنه حقا ، ليس الرجوع
 .ينتقده من على اآلن إىل واالفرتاء قطب،
 فعل، عما واإلقالع فعل، ما على الندم النصوح التوبة شروط من إن
 ذلك من شيء يظهر ومل املظلوم، واستحالل يعود، ال أن على األكيد والعزم
 وبينوا وأصلحوا تابوا الذين إل :يقول وتعاىل سبحانه واهلل ان،عدن على

 . الرحيم التواب وأنا عليهم أتوب فأولئك
 أيها يا :  يتب مل أنه على تدل والقرائن يبني، ومل يصلح مل وعدنان

 . نصوحاا  توبةا  اهلل إلى توبوا آمنوا الذين
 السلف جادة على والثبات بالتوفيق لكم اهلل وأدعو بكم أترفق واهلل وإنين
 .ومواقف ومنهجا   عقيدة  

 ومن البدع، أهل من وموقفهم وإخوانه، أمحد اإلمام ملنهج الوعي وأرجو
 .البدع أهل به يعامل مما أشد لعامله أمحد عاصر لو الذي عدنان، أمثال

 عنه وقيل كتبه وما وكتبه أشرطته وهذه بالقليل، ليس عدنان فعله والذي
 وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هلل لناصح جيوز ال متوفرة موجودة
 بل عنه، والذب وإكرامه إجالله عن فضال   عنها، الطرف غض وال جتاهلها،
  . وأهله احلق عن الذابني األبرياء ظلم على معه والتعاون
 للشيخ كتبت أنا يكتبون، هم األوىل كان »: عدنان قال: عشر الرابع

 إىل جلأنا االتفاق وجه لنا يتبني مل فإن عليها، أجيبك وأنا ،املالحظات ربيع
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 رسالة التحكيم، إىل أدعوهم وأنا حممد، شيخ يا سنوات مخس منذ التحكيم

 بل رسالة، أكتب عليكم، أطيل أن أريد وال رسول، تلو ورسول رسالة، تلو
 .مرة من أكثر ربيع شيخ يا: وأقول ربيع، الشيخ مع باهلاتف أتصل

 الرسائل وهذه الصمت، وهذا الرسل، وهذه االتصال، هذا لعل ولكن
 أريد للسلفيني، املصلحة أريد أين املسألة إىل ينتبهوا ومل ضعيف، أين ظنوا
 .« أنفسنا عن دفاع نذكره ما ذكر إىل ذلك بعد سنضطر وإال اخلالف، دفع

 :أوال  : أقول
 فلم" رعورع عدنان مع وقفات"  مساه كتاب يف احلميد عبد الشيخ كتب

 .وغريه باخلبث وصفه بل نظره، يف جاهل ألنه عليه، للرد يتنازل
 .علميا   ردا   عليه يرد فلم أشرطة يف الفارسي وانتقده
 سيد بشأن والبيان احلق، إىل بالرجوع ويطالبونه احنرافه، يرون والناس

 .شيئا   يفعل ومل قطب
 سيد وميجد فيمدح وأهلها، السنة على وبغيه غيه يف يتمادى هو بل
 عنه والذب قطب، سيد حلماية الباطلة القواعد ويضع ومنهجه، وكتبه قطب
 .وعنهم

 أن األمر بعدنان فبلغ الزبا، السيل بلغ أن إىل عنه متغافل صابر وربيع
 والتعديل، اجلرح ومنهج ربيعا   استهدفتا دورة قبلها وأقام ندوة، فيها يعقد

 .ربيع إىل جدا   وأسيء
 لرد الباطلة، القواعد فيها وقعدت ربيع، فيها تهدفاس حماضرة وعقدت

 كثريا   ربيع فيه كتب الذي ماكر، بأسلوب والتعديل، اجلرح يف السلف منهج
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 والسلفيني السلف ورجال السلف ومنهج السلف عقيدة عن كلٍ  يف منافحا  

 .املعاصرين
 ما ببعض فأجبت فرنسا، من السائل وأظن عدنان، عن مرة سئلت

 .األفاعيل ذلك أجل من وفعل وأقعدها، الدنيا فأقام فيه، علمت  
 يف مستمر هو بل أبدا   يقف ومل باحلرب، وبدأ بالفتنة، بدأ الذي وهو

 .صابر ساكت أنه ذلك كل مع يد عي مث النظري، منقطع بشكل ذلك
 تلو رسالة التحكيم إىل يدعو سنوات مخس منذ إنه: " عدنان يقول: ثانيا  
 ". ولرس تلو ورسول رسالة،

( أسبانيا)  األندلس يف اجللسة يف اآلن الرجل هذا يقول ما وافهموا انظروا
 تلو والرسول الرسالة تلو الرسالة يف التحكيم إىل تدعونا سنوات مخس منذ

 .الرسول
 : قال(  هـ 0 1 / )  تاريخ يف بقليل وقبلها

 ذلك، من وحذر العباد نصح من أوائل من هلل واحلمد كنت ولقد »
 وكتبت ذلك، من التحذير وجوب وأرى سنة، وثالثني مخس قبل ذلك وكان
 نسخة منه ربيع الشيخ وسلم سنوات، مخس منذ مرة من أكثر وسجلته هذا

 ليس قطب سيد وإن تقريبا ، ونصف سنتني قبل مسجلة ونسخة خطية،
 .« باطل عنده شيء كل أن هذا يعين وال لالستفتاء، أهال  

 :وجيزة فرتة يف كالمه يف لالرج هذا تلون إىل انظروا
 إىل يدعو سنوات مخس منذ: " يقول األندلس يف اجللسة هذه ففي ـ أ

 ". الرسول تلو ورسول الرسالة تلو رسالة التحكيم
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 .االتصاالت وعدد الرسل وعدد الرسائل عدد بلغ كم أعلم فاهلل
 وجوب ويرى قطب سيد من حيذر أن ه يزعم الرسائل تلك ويف ـ ب

 فهو الوجود، وحدة يريد كان فإن جممل، كالم وهو ذلك، من التحذير
 .يكفره بأنه إليه ينسبها من ويرمي بشدة، عنه ويدافع ألفاظه، إىل ينسبها

 التحذير تتضمن العام هذا أول يف رسالته مضمون حال كل وعلى
 .مرة من أكثر وسجله اجململ التحذير هذا كتب وأنه اجململ،

 مخس منذ التحكيم إىل يدعوين أنه ييدع األندلس يف وجلسته ـ ج
 .رسول تلو ورسول رسالة، تلو رسالة يف سنوات،

 :يأيت ما األندلس يف اجللسة شريط أول ويف ـ د
 ربيع الشيخ ألخينا وصرحت ضالالت، عنده سيد أن أرى زلت وما »

 سنوات، ثالث منذ بإظهاره اآلن به أطالبه وأنا وبينه، بيين مسجل شريط يف
 الشريط؟ يظهر ال فلماذا له، أبني صفحات سبع من رسالة له وكتبت
 الرسائل؟ يظهر ال ملاذا

 .« بالتفصيل كتبتها رسائل مخس أربع، كتبت
 .التحكيم إىل فيها يدعوين سنوات مخس خالل ورسله رسائله يعين

 ضالالت عنده سيد أن أرى زلت وما »: يقول نفسها اجللسة ويف ـ هـ
 .« وبينه بيين مسجل شريط يف ربيع الشيخ ألخينا وصرحت

 وكان باسم بيت يف »: الشريط هذا عن ـ يقول الرباءة أشرطة أحد ويف
 .الدكاترة من عشرة حبضور



 الخلفية عدنان أوكار على السلفّية الشهب انقضاض


   

016       
 

 
 هذا يظهر ال فلماذا صفحات، سبع من رسالة له وكتبت: ويقول
 .«الشريط؟

 مبدة اجللسة هذه قبل فرنسا يف ألقاها اليت الرباءة أشرطة أول ويف ـ و
 ما ذلك مع »: اهلاتف عرب وبينه بيين مكاملة ادعى أن بعد ـ لقا وجيزة،

 مخس أربع قبل قطب، سيد من موقفي مفصلة رسالة كتبت ألين قصرت،
 صفحات، بسبع رسالة كتبت... رأيي بينت ما للناس يقول سنوات،
: وقلت اإلخوة، من الرياض يف معروف إيهاب امسه: يقال األخ مع وأرسلتها

 تسلمها مث تصورها، أخوي رجاء أرجوك صورة، عندي ما ـ واهلل ـ إيهاب يا
 مع وقالبا   قلبا   أظنه كنت وما بيننا، معتدال أحسبه كنت وهو للشيخ،
 وإذا املدينة، من رجوعه من يومني بعد فجاءين يهمين، ال فهذا هؤالء،
 أخ يا موجود، الرجل هذا منها، بصورة يأتين ومل ربيع، للشيخ يسلمها الرسالة

 سبع ثانية مرة أكتب وقت عندي ما أنا الرسالة، من الصورة هابإي
 .برتتيب سهلة ليست صفحات،

 .ربيع للشيخ أعطيتها أنا واهلل: قال
 بالطائرة حسايب على بكرة ترجع حسايب على تذكرة أعطيك أنا: قلت

 هذه ودفنت، الرسالة ذهبت يل، حجة هذه ألن منها، بالصورة تأتيين
 .« الدعاة أخالقو  املسلمني، أخالق

 وحيدة، ألهنا فرنسا، يف دورته يف الرسالة هذه على يتباكى كيف وانظروا
 ليأيت املدينة إىل ليذهب بالطائرة، تذكرة إيهاب لألخ بذل وأنه أمهته، وكيف
 عنده ما أنه ويدعي له، حجة ألهنا صفحات، سبع الرسالة هذه من بصورة



 الخلفية عدنان أوكار على السلفية الشهب انقضاض


 
 

 

017 
 .« ودفنت الرسالة ذهبت »: قولي مث ثانية، مرة الرسالة هذه ليكتب وقت
 .« الدعاة وأخالق مسلمني أخالق هذه »: فيقول يطعن مث

 .األشرطة هذه يف متضاربة أقوال وله
 ما على زيادة أو بدهلا كتبت وقد الرسالة، هذه على التباكي هذا ملاذا مث
 رسائل؟ أربع يف فيها

 أخالقك؟ كمال من هذا أكل
 على الواضحة الرباهني من هذا أليس ليه،ع القائم والتناقض البهت ومنها
  بك؟ ومكره لك اهلل خذالن

 .العمل جنس من واجلزاء
 فيها، دخلت ما الفتنة لدفع وتصرب الفتنة تكره كنت لو عدنان يا واهلل

 .الزمان هذا طول تالعب بدون منها اخلروج إىل لبادرت فيها وقعت ولو
 خالل وكتبه منهجه نيوتزي وتزيينه قطب سيد متجيد يف متاديت وملا

 ولدفع السلفيني ملصلحة فيها، صابر أنك تدعي اليت السنوات، اخلمس
 الفتنة؟
 هلا، مؤصال ومغارهبا األرض مشارق يف هبا تركض الفتنة أبو أنت بل

 .وأهلها البدع وحلماية
ــاء أبناؤها بيــ نات      عليها تقيموا مل إن والدعاوى  أدعيـ

 كتبه ما سنوات مخس خالل والرسل الرسائل رةكث يف دعاواه يكذب ومما
 هذا من/  حمرم/    )  تاريخ يف خطاب منه وصلين فقد العام، هذا يف
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 تأرخيه وكتب الباطل، والتبجح بالكذب، مليء خطاب ،( هـ 0 1  العام

 دعاواه عليه ليبين هكذا،(  هـ 5 1) بـ أرخه إذ وتلبيسا ، تزويرا   إياه مقدما  
 .لكم ذكرته الذي وصوله تأريخ سجل الفاكس هازج لكن الكاذبة،

 بعد أي ،( 0 1 /  حمرم/ 1 )  ليلة يف آخر خطاب منه تاله مث
 : فيه يقول ذلك، سجل والفاكس واحدة، بليلة األول اخلطاب

 .الثالثة الرسالة فهذه بعد؛ أما »
 .واحدة ليلة والثالثة الثانية وبني عنها، أخربتكم ما والثانية فاألوىل

 من عندك ما هلم وتقدم والروافض، والقبورية والصوفية النصريية ترتك اذامل
  األمور وأصولك ومتويهاتك فتنتك من السلفيني وتريح خملصا ، كنت إن اخلري
 والقال؟ والقيل والفرقة الشرور إال تورث ال اليت

 مقصود؟ أمر أهذا
 بعامة سلمونامل هلا يتعرض اليت احلقيقية األخطار شريط يف ـ قلتَ  ولقد
 مدينة يف(  هـ 5 1 /  األوىل مجادى/ )  يف خباصة الصحوة وشباب

 واجلماعة السنة أهل منهج إىل الدعوة باسم فخ حفر »: هولندا دهناخ
 .« احلكام امسه وفخ غامضة، لعبارة أو زلت لكلمة والطعن العباد وجتريح

 والضالل بدعال ألهل لتصديهم حقا ، السنة أهل الكالم هبذا تقصد وأنت
 هذه أخطر من تكون أن وخنشى واإلنصاف، والعدل والرباهني باحلجج
 .الفخاخ

 .حق بغري وعدوا   وبغيا   ظلما   بالباطل وتشوههم جترحهم فأنت
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 ستأيت فما أباطيل، به ختاصمنا ما كل كان وإذا خييفنا، ال هذا وهتديدك

 .وشرا   بطالنا   أشد سيكون به
 نفسك، وختلص الباطلة الدعاوى هذه ترتك أن لك اخلري من أليس
 ومنهجه؟ قطب سيد كتب حبائل يف أوقعتهم من وختلص
 .أوزارهم مع وأوزاراا  أوزارهم وليحملن : الباطل دعاة يف تعاىل قال

 إىل تبعه من أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا من )):  وقال
 من عليه كان ضاللة إىل دعا ومن شيئا ، أجورهم من ينقص ال القيامة يوم

 .((شيئا   أوزارهم من ينقص ال القيامة، يوم إىل تبعه من أوزار مثل الوزر
 .فيه الناس وأوقعت نفسك أوقعت مما فتخلص
 يعطيك ربيع الشيخ أن بدي إين مث »: عدنان قال: عشر الخامس

 ملاذا سنوات، مخس منذ جعيترا لك سيتبني سنوات، مخس قبل الرسالة
 ربيع؟ الشيخ خيفيها
: يل وقال له، وسلمها نادر إيهاب األخ إليه أوصلها هبا، أطالبه أنا

 .أنصاره أكرب من وهو ربيع، للشيخ سلمتها
 .« وبينه؟ بيين جرى الذي الشريط أخفى ملاذا
 ما كوعند الرسالة، هذه يظهر أن بإحلاح فتطالبه ربيعا   ترحم ال ملاذا: أقول
 !مفصلة؟ رسائل مخس رسائل أربع عنها يغنيك

 فيها بل تفصيل فيها وليس هي، أين ندري ال هبا تطالب اليت والرسالة
 .مهازل
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 سيد حبائل يف أوقعتهم من على املفصلة الرسائل هبذه خبلت وملاذا
 إليها؟ احلاجة بأشد وهم قطب،

 لسيد، متجيدو  مدح من البيان هذا ضد إال كتبك يف هلم تقدم ال وأنت
 .التوحيد أئمة بأقوال مقرونة أقواله وتعد

 الرسائل هذه هلم تقدم وال به، تَِعد هم وأنت بالبيان الناس يطالبك وملاذا
  عنها؟ ختربهم وال بل املفصلة،
 فكيف األمهية، من املنـزلة هبذه وهي عليك، ضاعت قد كانت وإذا
 عنده؟ هلا قيمة ال واحدة برسالة ربيعا   تطالب

 واملكاملات الرسول تلو والرسول الرسالة تلو الرسالة بني جتمع وكيف
 املفصلة؟ الرسائل هذه وبني التحكيم، إىل اهلاتفية
 أو التحكيم ورسل رسائل مع املفصلة الرسائل هذه ترسل كنت وهل

 بينها؟ تعاقب كنت
 الرسول ولق تذكــرت أفـــال ، العظيمـــة الرسالــة أخفـــى قــد ربيــع كان وإذا
ــدغ ل )): - والســالم الصــالة عليه - الكرمي ــن المؤمــن يلـ  مرتين جحــر مـ

 وتنشرها براويز، يف فتضعها املهمة رسائلك على حتافـــظ أن ينبغــي فكـــان ،((
 قاصمة حجة وتكون عرضك، عن هبا وتدفع ذمتك، هبا فتربأ الناس، يف

 !!خصمك؟ لظهر
 عنه؟ تغنيك والرسائل طبالشري تطالب وملاذا
 وبني بيين نقاش فيه دار وإمنا عليك، وال لك ال الشريط فهذا وعفوا
 أنشره، ال أن اجلوابرة فرتجاين يفضحهم، نشره وكان القطبيني، إخوانك
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 .نشره بعدم فأكرمته

 وأكدت قطب، سيد عن بالبيان الشارع يف اجللسة هذه عقب وطالبتك
 أهل زال وال بذلك، بالقيام تعدين وأنت ب،إيها األخ منـزل يف الطلب هذا

 وإال ضـده إال منك الناس يرى وال هذا، يومنا إىل بالبيان يطالبونك الفضل
 صادق غري أنك العاقل تدل ظاملة، كاذبة بدعاوى وحتفها متيعها مبهمة مجال  
 على نادم وال السلفي، املنهج حق يف خيانة من ارتكبت ما على نادم وال

 ويقمع املنهج، هذا عن يذب من على سنوات من تشنها اليت حربك
 الباطلة القواعد عن تدافع اآلن إىل ولعلك البدع، أهل من وسادتك أحبابك

 .حلمايتهم وضعتها اليت
 تتحدث ومل األساطري، حوهلا نسجتَ  فمهزلة التحاكم إىل يل دعوتك أما
 .األمناء الصادقني الرجال حديث عنها

 عن ربيع الشيخ تراجع يقبل شيخ يا ملاذا »: نعدنا قال: عشر السادس
 منهج عني: " قوله بعيد، وكالمي قريب، وهو كالمي من أخطر هو ما

 عقيدة" ،" سلفي قطب سيد"  ،" والصواب احلق عني جيب"  ،"األنبياء
 ؟" صحيحة

 .أقول وال قلته، ما واهلل أقوله، ال أنا
 أن املسلمني خوانلإل منتسب ربيع الشيخ كان يوم صغري وأنا وأعلم

 النيب لسحر إنكاره ويف كذا، يف وال كذا يف وال الصفات يف ال قطب سيد عقيدة
 .الصحيحة العقيدة إىل يدعو كان: يقول ذلك ومع ،والسالم الصالة عليه

 هلذه خملصني حنسبهم الذين اإلخوة من أمثالك وعلى عليك جيب أال
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 سكت عدنان ألن هل عدنان، به يطالبون ما مبثل ربيع يطالبوا أن الدعوة

 قويا ؟ صار يتكلم ربيع وألن ضعيفا ، صار
 عيد حممد رأسهم وعلى وإخواننا، أنت وأمحلك اهلل، أمام مطالبون أنتم
 هذه يف البارزون واإلخوة وأنت احلميد عبد علي الشيخ وأخونا عباسي
 تراجعه نيعل أن ربيع على أن هبذه تطالبونين ما مبثل ربيع تطالبوا أن الدعوة

 .به تطالبوين ما مثل يقول كتب، ألف: ستقول القول، هذا عن
 الذي الكالم هذا مثل يصدر أن الشديد لألسف سلفية صحيحة: قلت

 .« يثبت أن ينبغي كان
 .الباطلة الدعاوى هذه عن أجبت قد: أقول

 وقع الذي هو عدنان وأن املطالبة، يستوجب فيما يقع مل ربيعا   إن: وأقول
 .وأهله السلفي باملنهج الستهتاره واإلهانة، املعاقبة توجبيس فيما

 العتو وهذا وبغيا ، عتوا   إال زاد ما وأنه فيه، جتد مل الكثرية واملطالبات
 .قطب سيد أجل من هو بدأها اليت للحرب امتداد مها إمنا والبغي

 !ربيع؟ الشيخ على افرتاه الذي القول من يتباكى كيف وانظر
 السلفية، الصحيحة العقيدة عن وينافح يغار الذي الوحيد الرجل هو كأنه
 .« حراميها حاميها »: املثل عليه يصدق الذي وهو محاها، عن ويذب

 باحللول، قال وقد قطب، سيد عن حتامي طويلة سنوات اهلل سبحان
 اهلل رؤية وإنكار القرآن، خبلق وقال الصفات، وعطل واجلرب، الوجود، ووحدة

 أبواب يف املتواترات يرد هو بل اآلحاد، أخبار يف وطعن ،اآلخرة الدار يف
 عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب يف وطعن الروح، بأزلية وقال العقيدة،
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 .عثمان رأسهم وعلى ، وسلم

 أمية، بين من وسلم عليه اهلل صلى النيب كأصحاب بالنفاق بعضهم ورمى
 .الضالالت من ذلك وغري وعدوانا ، ظلما   األمة وكفر

 الفواقر، هذه للناس بني   الذي ربيع حرب يف واألخري األول الرجل فكنت
 لسيد تتأول تزال وال البيان، هذا أجل من وختاصمه ربيع على تفرتي تزال وال

 قطب، سيد قول لوازم عن باإلجابة وتطالبه بتكفريه، ربيعا   وتلزم قطب،
 اليت وعودك يف وتراوغ فتماطل قطب، سيد يف احلق بقولة الناس ويطالبك

 .اآلن إىل العار هذا عنك يغسل ما تفعل ومل عرقوبا ، فيها فـ ْقتَ 
 أن ربيعا   يطالبوا أن الناس من وتطلب ربيع، على أفكته قول من تتباكى مث
 .عليه أنت افرتيته الذي القول هذا عن يرجع

 حاله؟ هذا من يصد ق فمن
 مفلس كل سامها وحىت كالها    هزاهلا من بدى حىت هزلت لقد

 أخي يا باألمس، معي أثرهتا مسألة بقي »: عدنان قال: عشر السابع
 عليه للرد اخلصم كالم ذكر وهو أسلوب، يل أنا: وتكرارا   مرارا   قلت الكرمي،

 التبليغيون، ويقول املسلمون، اإلخوان يقول: " أقول أن دون باالستهزاء
 ". التحريريون ويقول
 أقول وأنا يفهمون، الناس أن صورأت ترصد، يف أتصور كنت ما هذا

 .األسلوب هذا يف أخطأت
 أصحاب عند إال السلفية من خيرج األسلوب يف املخطئ كان مىت

 األهواء؟
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 واتفقنا شخص، يف وأنت أنا اختلفت رجل، عني يف اخلالف كان مىت

 التأصيل؟ يف
 .موته قبل تاب الغزايل فالن: يل قلت
 .به ضل ما على متفقان حنن لكن تاب، ما: لك قلت  

 التوحيد: أقول فبأسلويب سلفية، من خترج ال جزئية أو عني يف فاخلالف
 قبل التوحيد: أقول أنا مث الشمس، من أوضح واضح كالم شيء كل قبل
 قبل، قبل، قبل، السياسي التنظيم قبل اإلعداد قبل إيه بتقول شيء، كل

 .الكالم هذا النقبل
 وأنا السائل، وهو واحد، لسان على ريناآلخ وبني بيين احملاورة أجعل أنا
 احملاضرات ومئات األخرى، واحملاضرات شيء، كل قبل التوحيد: أقول اآلن

 بالنص، هكذا التوحيد، أوال   التوحيد السبيل وكتاب التوحيد، إىل الدعوة يف
 ويرتك متشاهبة، مبهمة بالعبارة يؤتى أن الظلم من كذلك شيخ يا هذا

 من عبارة عندي اآلن مثال   أمور أذكر مث أوال ، دالتوحي: مكتوب الكتاب
 .العبارات تلك

 ومع الدين، يف أقل مل املسلمني، متاسك يف منـزلة   لألخالق إن: أقول
 .عبارة كل عن أتراجع ذلك ومع ذلك،

 ،(15)شيء كل وفوق شيء، كل وبعد شيء، كل قبل التوحيد: أقول
 .اهلل وحتت اهلل، فوق: قولوني أخاف شيء، كل وحتت

                            

. قطب سيد توحيد أي( 15)
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 .ألفاظا   نطلق هكذا

 وحسد الغاضبون، غضب عليها، وحنيا منوت دعوتنا التوحيد إذن
 األخرى األحزاب فليفعل ديننا، املنتقمون، وانتقم ،(11)احلاسدون
 .يفعلون ما... وأصحــاب

 بالتوحيد املسلمون يتماسك املسلمني متاسك يف أتكلم أنا لكن
 .العموم يف أقول ال التماسك يف (10)واألخالق

 مث املسلمني متاسك يف التوحيد: أقول العبارة، هذه عن مرتاجع ذلك ومع
 القلب غليظ فظاا  كنت لوو  :  تعاىل قوله معىن ما لكن األخالق،
 . حولك من لنفضوا
... األخالق له يضيفوا مل إذا الصحابة وتوحيد  النيب توحيد إن يقول

 .التعميم يف أخطأت قصدي هذا
 هذه عن مرتاجع ناأ والشجر، املاء كتالزم متالزمان مها بل: أقول كذلك

 إىل يريبك ما دع:) لقوله للريبة دفعا   السبيل، من ( 1)وسأمسحها العبارة،
 .«(  يريبك ال ما

 خصومة والتوحيد السنة أهل وبني بينه أن يفيد وغريه الكالم هذا: أقول
 مشاكل وال خصومة يرى ال وهناك هنا ومواقفه كالمه استقراء ومن شديدة،

 .عموما   البدع أهل بني وال بل اإلسالمية، األحزاب أو اجلماعات وبني بينه
                            

. حسدا   عليك يثري أو أحدا   ي غِضب توحيدك أن أظن ما( 11)
. أخالقه يعرف عدنان خيالط من( 10)
!!! وأشرطتك؟ كتبك يف الكثرية أباطيلك مصري وما(  1)
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 اخلصومة؟ عدم األقل على أو الوئام وهذا اخلصام، هذا سر فما
 لأه وبني بينه اخلصومة توجب واضحة وأمور جهة، من وألغاز أسرار هذه

 سلفيته، يف صادقا   كان لو يكفيه عدنان على طويل وقت مر لقد التوحيد،
 من شيئا   يبذل فلم وأسباهبا، الفتنة على القضاء يف رغبته يف وصادقا  

 .أسباهبا على والقاضية للفتنة احلامسة األسباب
 السلفيني، وبني بينه فيما وأسباهبا الفنت إثارة يف ويتمادى يتمادى هو بل

 .والسلفيني السلفية خصوم وبني بينه الوئام وأسباب
 عن يتورع العلمانيني حىت األهواء بأهل جدا   الظن حسن اجلانب لني   فهو
 السلفيني يف الطعن على جدا   جريء ولكنه هبم، الظن وإساءة اهتامهم

 .عليهم احلرب وإعالن وتشويههم
 وال جيرحهم فال البدع، ألهل التجريح وعدم للتصحيح القواعد يضع
 واملناهج للعقائد تصحيحهم وحيارب السنة، أهل وجيرح هلم، يصحح
 .الفاسدة
 يف هو وإمنا األسلوب، يف السلفيني وبني بينك اخلالف سبب ليس
 الوالء وهو اإلسالم من أصيل أصل يف الباطلة، القواعد ويف املنهج صميم
 ،…...و... و والصحابة األنبياء يشتم ومن البدع أهل توايل فأنت والرباء،

 من وحماربة عنهم الذب يف وتستميت مرة، غري بالتفصيل ذلك ذكرنا كما
 .والرباهني وباحلجج حبق ينتقدهم
 جزئية، يف حتارهبم من وبني بينك اخلالف وليس والتلبيس، التمويه فدع

 جتعل وتلبيسات، ومتويهات، كبرية، وجنايات جسيمة، أمور يف هو وإمنا
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 أبواب يف الكبار األئمة مع هبم حيتج أئمة بدعال أهل من العظائم أهل

 .السنة أئمة عن يذب مما أكثر عنهم ويذب بأنواعه، التوحيد
 بيان سيـأيت كما أتباعهم، وحيارب األئمة، هؤالء لينتقص عدنان إن بل
 .ذلك
 متعنتة خمارج لنفسه يلتمس مث عظيمة، أمور يف نفسه ليورط عدنان إن مث
 .عةممي بعبارات عنها يعرب

 ،«الشباب محاس شبايب، يف قلته هذا محاس التعميم، يف خطأ »: كقوله
 باليهود، ويشبهه وتكذيبه اجلسيمة، القضايا هذه يف خياصمه من لعن مع

 يف نفسه وإظهار النصارى، من وأسوأ البدع، أهل صور من أسوأ يف وإظهاره
 .للعقيدة واحلماس واألخالق التوحيد من القمة

 وتكالب غربتها يف به افتتنت خصما   السلفية الدعوة تعرف ال: أقول لكين
 األساليب يف يشاهبونه الذين وأعوانه عدنان مثل أهلها وعلى عليها أعدائها
 جدا   ويثقل العبء ويزداد عليها، والغرية بالسلفية، التظاهر مع والدس والكيد

 يف نيتهمو  ال أناس من ومتعاطفني وأعوانا   أنصارا   الصنف هذا جيد أن
 األبرياء، يف تعاىل اهلل قول عليهم يصدق ولكن عقيدهتم، يف وال دينهم،
 عز اهلل قول املاكرة، الكائدة األصناف هبذه خيدعون ولكنهم الني ة، وحسين

 املؤمنني من املخدوعون هؤالء لكن ، لهم سّماعون وفيكم :  وجل
 لدس ستيقظواا براءة، سورة آيات من شاكلها وما اآليات هذه نـزول حني

 .والسماع االخنداع هلذا حدا   ووضعوا ودعوهتم، دينهم خصوم ومكائد
 أرجو املاكر، الكائد اإلنسان هبذا اخندع خملص سلفي كل من ونرجو
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 .أسالفهم فعل كما والسماع، االخنداع هلذا حدا   يضعوا أن منهم

 هذا يثريها يزال وال أثارها اليت والفنت املشاكل تنتهي احلازم املوقف وهبذا
 الرجل هذا حال عن املتتالية البيانات هذه بعد يفعلوا مل فإن املاكر، الفتان

 السلفيني، يف والطعن للسلفيني، احلرب وتقصده منهجه، وفساد ومكائده،
 ووضع عنهم، الذب يف والتفاين البدع أهل تلميع مع للسلفيني، والتشويه
 فلنقل الرجل، هذا طوام آخر ىلإ عنهم والدفاع الذب، هلذا واألصول القواعد

 هذا موقفهم على يرتتب ما كل مسئولية وليتحملوا السالم، السلفية على
 .يقال كما والتاريخ األجيال وأمام وجل، عز اهلل أمام

 هلذه املواجهني الغيورين السلفيني آمال خيي ب ال أن الكرمي اهلل وأسأل
 .املاكرة األصناف
 الرجل هذا يواجه كيف واالنتباه، واليقظة صريةالب بعني انظروا: هلم وأقول

 فيقول أنفه، على مير ذباب كأهنا حىت واالستخفاف، باالستصغار فظائعه
 إىل ـ وطوامه فظائعه من خيفي وكم وكم ـ منها يظهر ما وحيوِّل هكذا، بيده
 أو فعمم، خاصا أمرا   قصد أنه أو إنسان، غفلة أو قلم، أوسبق لسان، زلة

 محاس أو كذبه، من ويلعن نفسه يلعن مث الزم، غري إلزام أو ،حاسد حتامل
 .قدمي من هذا فعل أو شباب،
 وعن احلق، عن يذب من على حربا ومارسه اقرتفه عما أعذاره هي هذه
 لكتبه، وتعظيم له، ومتجيد مدح من قطب لسيد يفرتيه وعما السلف، منهج

 ملن وذمه لتوحيد،ا أهل مناهج ومن التوحيد، عقائد كتب من واعتبارها
 الكاذبة، التهم له وافتعاله السنة، عن الذابني احلق أهل من خياصمه
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 .البحث هذا يف بكم مر كما منها، والتباكي هبا، والتهويل وتضخيمها
 ذلك عرف كما هبم، األعداء وإمشات وإهانتهم عموما، السلفيني وتشويه

 من خمرجة املخزية هذه أعماله وكل القبيحة، أعماله عن اخلالصة قرأ من
 .حقا   السنة أهل عند السنة

 انفردت وقد األصول، يف متفقون إننا قال من: لعدنان فأقول وبعد
 وأهلها؟ البدع حلماية فاسدة بأصول

 نؤمن ال فنحن بفقداهنا، ضلت األمة أن وتدعي األصول هذه تضخم
 ئفةالطا احلديث أهل فيها مبا تعرفها ال قرون من واألمة األصول هبذه

 .املنصورة
 األلباين فيهم مبا املعاصرين السلفيني وشيوخ قبلنا من وهم اآلن فنحن

 إخراج حاولوا وال يعرفوها مل ألهنم األصول، هذه بفقدان ضالون باز وابن
 وسنة اهلل كتاب من فهموها كانوا إن األصول، هبذه الضالل من الناس
 .كتموها لكنهم ، رسوله

 من وغريهم والصوفية واملعتزلة اجلهمية دعاوى تفوق الدعاوى هذه أليست
 .البدع أهل

 وخيرج يدخل أحد على حكرا   ليست السلفية إن »: عدنان يا وقولك
 .قلت كما أو «منها
 ،% 10 ،% 0  ،% 0  ،%10 نسيب أمر السلفية إن »: قولك مث
 1%،   %». 

 .اهلل إال يعلمها ال غيبية أمور جلها أو هاوكل النسب هذه تعرف كيف
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 على سلفيا يكون ال ومجاعات أفرادا ضالهلا على كلها الفرق ِمن فَمن
 عدنان؟ تأصيل
 يف ليست اإلسالمية اجلماعات بني اخلالفات أن عدنان يرى هنا ومن
 .اإلسالم من ألخرجناهم ذلك رأينا ولو املنهج، يف وال العقيدة
 .املنصورة الطائفة من كلها الضالل فرق أن يرى نهأ عدنان عجائب ومن
 ملتزمون أفراد أو بعينها مجاعة هي املنصورة الطائفة هل: " سئل فقد

 اتباع على حماسب أنا وهل واجلماعات؟ الناس أوساط يف اجلماعة مبواصفات
 عليها تنطبق مجاعة مع فعال كنت إذا وهل اهلل؟ بشرع االلتزام أم اجلماعة
 ". اهلل؟ عند يل شفيعا ذلك سيكون ملنصورةا اجلماعة

 منه، خرجت أين لو ووددت األسئلة أهم من سؤال هذا »: فأجاب
 أجرت دعوت وإذا حوكمت حاكمت إذا: " قلناها اليت للقاعدة أو لقاعديت

 على والواجب متجمعة، مجاعة تكون أن الطائفة هذه يف األصل ،"
 منها، ألهنم معها، يكونوا أن: أقول ال بل معها، يكونوا أن مجيعا   املسلمني

 الطائفة مع يكونوا أن جيب: أقول ال كالمي، أراجع وأنا معها، أقول ال
 .( 1)« منها خترجوا ال: أقول فيها، ولدوا ألهنم املنصورة،

 قتافرت : ) حبديث رأسا يرفعون ال الذين الغليظة البدع أهل جياري فهو
 فرقة، وسبعني اثنتني إىل النصارى وافرتقت فرقة، وسبعني إحدى إىل اليهود

 (. واحدة إال النار يف كلها فرقة وسبعني ثالث إىل األمة هذه وستفرتق

                            

(.    رقم)  املنصورة الطائفة شريط(  1)
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 ووحدة واحللول القبور وصوفية واخلوارج والروافض اجلهمية حىت عدنان أيا

 !!املنصورة؟ الطائفة من الوجود
 الفرق، ولكل لنفسه املنصورة والطائفة السلفية كراحت قد عدنان أن فرتى

 .أحد منها خيرج فال
 األسلوب إىل وهجماتك السلفيني يف وطعونك وترهاتك أباطيلك فإرجاع

 .سواك جييدها ال ومغالطات كبري متويه
 إىل بل البدعة إىل السنة من ليخرجون وإخوانه حنبل بن أمحد إن وواهلل
 .وأفعالك أقوالك ضبع يقول أو يفعل من الزندقة
 قتيلة أيب ابن أن أمحد بلغ أنه"  الصحيح باإلسناد وغريه احلاكم روى لقد
 .سوء قوم احلديث أهل إن: يقول

 ". زنديق زنديق، زنديق،: فقال
 محاس، األسلوب، يف خطأ قتيلة أيب ابن من هذا يكون منهجك فعلى

 .األهواء أهل من حنبل بن أمحد ويكون لسان، زلة
 خترج مث بالسلفية، تتشبث تزال ال هذه أفاعيلك كل على لك واعجبا

 :منها غريك
 السنة أهل منهج إىل الدعوة... الدعوة باسم فخ حفر: " فيهم تقول تارة ـ

 وفخ غامضة، لعبارة أو زلت لكلمة بالعباد والطعن العباد وجتريح واجلماعة
 هم من معليه فقدمت كفار، أي طواغيت عندك واحلكام ،" احلكام امسه
 .اإلسالم أعداء هم وتلك احلفرة هذه واحلافر نظرك، يف منهم شر
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 ". أهواء أهل" بـ حبق انتقدوك إذا تصفهم وتارة ـ

 عندك؟ سلفيون األهواء أهل فهل
 أهل عليهم تطلق مل ،%   أو ،% 1  عنده من حىت ألنك ال،: اجلواب

 !!!األهواء
 الصحيح وعالجها جد ا ، واضحة األخالق عن احلديث يف وأخطاؤك

 .فيها الفادح باخلطأ الواضح االعرتاف
 !!!!املتعايل املستهرت األسلوب هبذا ال

 ". املنصور الردع"  شريط يف ذلك بينت وقد
 آية اخللق حسن أن وأعلم عبارة، هنا لكن »: عدنان قال: عشر الثامن

 يبطله وال خالف، يفسده ال نيتك، حسن على وعالمة دينك، صدق على
 .«خلقك ويسوء خلقي يسوء أن بالضرورة ليس وأنت أنا تنازعت فإن اع،نـز 

 .« مالحظة؟ عليها فيه أدري ما »: قال مث
 مسعت لكن خفائه، لشدة نسمعه أن نستطع مل بكالم شخص فكلمه

 عبد ابن حممـد اإلمام ذكر ثـم اإلسـالم، شيـخ ذكـر ثـم ربيـع، الشيـخ ذكـر منه
 .الوهاب
 .« كذب ذاه »: عدنان فقال

 فيه بينت إذ ،" املنصور الردع"  شريط يف عليه تعليقي يقصد أنه والظاهر
 .املفاسد من عليه يرتتب وما الكالم، هذا يف الفادح اخلطأ

: كقويل اخلصم، قول حكاية باب من هذا كذب، هذا »: عدنان فقال
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 هو العيوب، بعض أذكر أحيانا، السلفيني بعض عن قويل بدعة، السلفية

 أنين أحيانا أذكر نعم يتثبت، أن املسلم على الواجب اخلصم، قول ايةحك
 أمحد عيوب أذكر كذا، فيهم كسل، فيهم: أقول للسلفيني احلث باب من
 باز، ابن الشيخ يف قالوا ما مثل التفكري، بدوي: املعتزلة رأي على حنبل بن

 قول أقول فأنا هذا، نعلم فنحن ،( 1)الغرباء مفيت التفكري بدوي: يقولون
 ال كانوا فإن خبث، فيهم أن أو يفهمون، ال أهنم إما فاإلخوة اخلصم،
 .الكرمي أخي يا يستفسرون، يفهمون
 كذا إنه: الوهاب عبد بن حممد الشيخ يف يقال ما مثل تقول ماذا أنت

؟ ينسون فلماذا عليه، أكر ذلك بعد مث اخلصم، قول أنقل أناف وكذا،  الكر 
 يده على اهلداية لنا اهلل كتب الذي اإلمام هذا مثل يف جدا   األشرطة جتد
 كتب وجل عز فاهلل الشام، يف حنن اإلسالم شيخ كتب ويد كتبه يد وعلى

 وعةممن سرية، وصلتنا حممد الشيخ وكتب ناصر الشيخ يد على اهلداية لنا
 أتقياء كانوا لو كان اإلخوة هؤالء لكن عليها، وتربينا اإلسالم، شيخ كتب

 .« كذا يف تقول وماذا كذا، يف تقول ماذا لنا كتبوا اإلنصاف ويريدون
 صاحبه دين صدق على به واستدالله اخللق حسن عن كالمه أقول
 ". املنصور الردع"  شريط يف وبطالنه فساده بينت قد نيته، وحسن
 !!!مالحظة فيه عليه أنه يدري وما يستفهم، اآلن إىل إليه ظروان
 من فيه ما بينت حيث يل أهو التكذيب هبذا يقصد ماذا أدري وال

                             واضح؟ غري التكذيب هذا قبل الكالم كان فإن الباطل،

. السنة على أتباعهم وتشوه باز، وابن الوهاب عبد وابن أمحد اإلمام يشوه ممن وأنت(  1)
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 مقارعة عن عجز فهذا التكذيب، هبذا كالمي ويقصد يقصدين كان فإن
 األخالق هكذا فما آخر بأمر علقيت التكذيب كان وإن باحلجة، احلجة

 منـزلتها ينكر ال اليت احلسنة، باألخالق يتعلق والكالم سيما وال احلسنة،
 عند التوحيد مبنـزلة أهنا درجة إىل فيها الغلو هو املنكر وإمنا كافر، وال مسلم
 .عدنان
 .«بدعة السلفية: كقويل اخلصم قول حكاية باب من هذا »: قوله وأما

 شيئا   يريد أم األخالق عن أحديثه به يقصد ماذا أدري ال مالكال فلخفاء
 آخر؟

 .اخلصم قول حكاية باب من وهو « بدعة إهنا »: السلفية عن قوله وأما
 هو مث التسمية، هذه يستنكر أنه يظهر بل كالمه، من هذا يظهر فال
 فلماذا وأمريكا، أوربا يف الطلبة وصغار وعوام أعاجم خياطب ما كثريا  

 املزعوم؟ األسلوب هذا دمتستخ
  يدعيه؟ الذي األسلوب هذا على الناس المه قد وكم
 حرية؟ يف الناس أوقع وكم

 يتسرت مث منه، الناس يفهمه ما بكالمه يقصد أنه ـ أعلم واهلل ـ والغالب
 لذوي انكشفت طاملا اليت عورته، هبا يسرت جن ة منه وجيعل التأويل، هذا مبثل

 .احلجى
 ولذا عليه، غبار ال مكشوف فكثري إليهم وإساءته فينيللسل شتمه وأما

 عليه الواجب وكان العقالء، منه يقبلها ال الباطلة املعاذير هذه مبثل أتى إذا
 فالطريق السلفيني، على وحقده هواه، أوقعه وإذا الطعن، هذا عن االبتعاد
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 كرام عند والعذر: " يقال وهنا الشايف، الواضح االعتذار يعتذر أن السليم

 ". مقبول القوم
 الناس عند يزيده ال ذلك فإن أعذاره، يف امللتوية الطرق هذه يسلك أن أما

 .مقتا   إال
 وعليه الفهم، عدم أو باخلبث يرميهم أن له جيوز فال حاله هذا كان إذا مث

 املقصد وسوء واملقال، الفعال وسوء بالشر، يتهمها وأن نفسه، حياسب أن
 .واحلال

 وقع هو نعم سيد، كتب على حثي وأما »: عدنان الق :عشر التاسع
 وقع ما مثل حسن، علي من وقع ما مثل ربيع، من وقع ما مثل خطأ مين
 .« اهلاليل سليم من

 فيها، وغلوا   قطب سيد كتب إىل دعوة الناس أشد من أنت اهلل سبحان
 قطب سيد كتب من حتذيرا   الناس أشد من ـ ربيع وخاصة ـ ذكرتَ  ومن

 .ضالالت من فيها ما وبيان منها وتنفريا   هلا ومقتا  
 أعظم ومن الظلم، أعظم من املساواة فهذه سواء، وهؤالء أنت فلست
 .بالعقول والتالعب املغالطات

 سيد على ترد مل وأنت كتب، أربعة يف قطب سيد على رد قد فربيع
 ،" بطل ال أخاك مكره: " باب من األيام هذه يف إال واحد سطر يف قطب

 وحتارب بالباطل، الدفاع يكون ما كأشد عنه وتدافع كتبه، ومتدح متدحه بل
 كتبه إىل تدعو وأنت كتبه، من وحيذر ينتقده، وغريك طواال ، سنني عنه

 وبني بينك والبون والثريا، الثرى بني كالفرق ربيع وبني بينك فالفرق ومنهجه،
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 من وال قريب من وبينهم بينك مشاهبة وال مماثلة فال شاسع، ذكرت من باقي
 .بعيد
 

ــين في طعونه*  ــ  :ومنهجهم وأئمتهم السلفيـ
 طعونا   وأئمتهم السلفيني يف طعونه بعض نسوق أن من بد ال وهنا
 باب من هو إمنا املبهم كالمه أن من يدعيه ما عن البعد كل بعيدة   واضحة  
 .بالرد عليه يكر مث اخلصم قول حكاية
/ الثاين ربيع/1 " )  اخلالف أنواع"  بعنوان شريط يف عدنان قال ـ0

 (: هولندا/  أمسرتدام ـ هـ 5 1 
 التكفري؟ فتوى من أعظم يوجد هل التكفري؟ فتوى من أعظم هناك هل »
 ملاذا؟ الصالة، تارك تكفري يف أمحد اإلمام نلوم ال ذلك ومع يوجد، ال

 .(11)كفار أمحد مذهب على منهم ،%10 صاروا املسلمني ألن
 العام ة، العبارات بعض منه صدر إذا ـ اهلل رمحه ـ قطب سيد يالم فلماذا

 املوضوع هذا يف اخلوض أريد وال التفصيـل مع ـ اجملتمعات يكفر هذا: ونقول
 بالكفر، كلها الشعوب هذه على حكم وقد أمحد اإلمام يالم وال ـ كمثال
 مسلمة غري شعوب كلهم وباكستان والشام وسوريا مصر فإن وبالتايل

                            

 من قطب سيد ساحة تربئة مع أمحد اإلمام إىل اللوم توجيه إىل الناس عويد الرجل( 11)
. بالتكفري وصمه
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 ؟(11)املصلني إال كفار كلهم حرب دار جمتمعات اجملتمعات وصارت
 ألبانيا؟ يف املصلني نسبة كم
 اليت الكبرية املدن خاصة دان،البل بعض يف% 0  ،%0  جتد ما واهلل
ارب  .لوم ال هنارا ، جهارا   ورسوله اهلل فيها حي 

 !!مليون؟ كم يعين املسلمني، من% 50 اآلن كفَّر الحظوا
 أظن   ألبانيا يف املصلني نسبة ،%1 أو %  إما فيها املصلني نسبة الصني

 ثالثة ،ألفني ألف، يعين ،100 املدن وبقية ،100 تريانا يف أظن   إخوان يا
 هذا إذن مصلي، آالف عشرة كل من واحد أظن   يعين بلد، كل من آالف،
 .« الطعن وحيرم التخطئة جيوز: نقول ذلك ومع كله، كافر جمتمع

 سيد عن التكفري هتمة دفع املاكر األسلوب هبذا عدنان يريد: أقول
 قطب سيد أن والواقع إليه، اللوم وتوجيه أمحد، باإلمام وإلصاقها قطب،

 املوحدون رأسهم وعلى وعدوانا ، ظلما   كلها اإلسالمية اجملتمعات كفري
 .املصلون
 من الصالة يرتك من يكفرون إمنا احلديث وأهل الصحابة ومجهور وأمحد

 عنه يدافع الذي قطب، سيد مثل اجملتمعات يكفرون ال املسلمني، أفراد
 من الشوهاء ملةالظا الصورة هبذه ويصو ره اإلمام هذا ويلوث وميدحه عدنان،

 الذب يف الباطلة الواضحة السبل وسلك فيه غال الذي قطب، سيد أجل
 .املاكر األسلوب هذا ومنها امللتوية، السبل وسلك عنه

                            

. أمحد اإلمام على اللوم لصب تأكيد هذا كل( 11)
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 متسكا   األئمة أشد من وأنه أمحد، اإلمام منهج يعلمون السنة أهل وكل
 ادز  بل قطب، سيد أسالف هم الذين املكفرين اخلوارج حيارب وأنه بالسنة،
 .التكفري يف الغلو يف عليهم
 كالم بعد ، (((  ) املنصورة الطائفة )) شريط يف عرعور عدنان وقال ـ4
 :املنصورة الطائفة على
 هلذه صفات تعطينا أن واالستفصال اإلسهاب هذا بعد لك هل ))

 الطائفة؟
 عنها وعرضنا ذكرناها وما واألسس والقواعد واملفاهيم األصول ذكرت قد
 .هبا؟ نتميز أن نستطيع صفات لنا تذكر أن لك هل قت،الو  لضيق
 أول بس، واحدة أذكر أن إىل الوقت يسعين ال رمبا كثرية، صفات مثة
 .االستمرارية صفة هلا أن ال أم احلق على هي تعلمها الطائفة هذه من صفة

 باالستمرارية؟ أعين ماذا
 الدعوة هذه رتستم أن: يعين ،( نوس كونيت) أجيده وال باإلجنليزي أعين
 فاجلماعات أبدا ، تنقطع وال وفاهتا يوم إىل والدهتا يوم من ومنهاجها بعقيدهتا

 (  1)(( مقطوعة مجاعة تكون أن وإما مبتورة، مجاعة تكون أن إما

 يوم إىل والدهتا يوم من ومنهاجها بعقيدهتا استمرت اليت الطائفة أما ))
 مبفاهيمها، بأسسها، مبقوماهتا، برجاهلا، تستمر املنصورة، الطائفة فهي وفاهتا

                            

 للناس تبني وقد واألسس والقواعد بالتأصيل حماضراته يف التهويل من عدنان يكثر(  1)
.التأصيل هذا يف وضالله جهله



 الخلفية عدنان أوكار على السلفية الشهب انقضاض


 
 

 

049 
 جاء عثمان، جاء علي، جاء عمر، مات عمر، جاء -- بكر أبو مات
 ،... جاء أمحد جاء مالك، جاء الشافعي، جاء ة،حنيف أبو جاء اهلل، عبد
 ( 1). الذهبية السلسلة هذه ،...جاء

 منذ سنوات عشر منذ أسست دعوتنا: يقولوا ال أن إخواننا ننصح هنا من
 .( 15) ((  صاحلهم يف ليس هذا سنة، مائة منذ سنة، مخسني

 الرتاث لدينا إن: يقولون املفكرين كتب بعض يف قرأت الناس، بعض إن   ))
 العلم من لديه إن أمسه، أذكر أريد وال أحبه وواهلل لفالينا فالرجل الكامل
 انتهينا ما املذهبية يف كن ا إيه غريه، عن به نستغين أن نستطيع ما والفكر

 هذا فم من الكالم هذا خرج كيف اإلنتمائية، يف جئنا حىت منها
 (11).الرجل؟

 .سنة مخسني سبعني، عشرين، من الدعوة أسس رجل اعندن: يقول
 على دليل وهو مبيالدها حتتفل اجلماعات بعض أن هذا من األمجل مث
                             من مجاعتك: تقول أنك حبيث( 0 ) أدينك فيك من فهو استمراريتها عدم

 وله صوره، الذي املنوال هذا على متعاقبون أفراد الطائفة أن الناس وي فه م يفهم كأنه(  1)
 .والسنة العلم أهل على هبا يشذ ختبطات

 وكان عمر بعده جاء ذهب فلما املنصورة، الطائفة هو زمانه يف بكر أبو كان فهل     
. ترتيبه يف تشويش على ذكر من آخر إىل املنصورة الطائفة هو زمانه يف وحده،

 الضالل فرق من كانوا فإذا يحة،النص هذه إليهم يوجه الذين إخوانه هم من ندري ال( 15)
 من هذا يستبعد وال املنصورة الطائفة من بذلك سيكونون فهل بنصيحته، وأخذوا
. املنصورة الطائفة من كلها األمة أن: مفاده كالما   له رأيت فقد عدنان،

. حاله وهذا حيبه الذي الرجل هذا هو من ندري ال( 11)
 = اجلماعة اجلماعة هبذه يريد أنه عدنان رمزية يعرفون الذين األذكياء بعض فهم لقد( 0 )
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 .أحد فيها ليس اإلسالم أمة كانت سنة مخسني وقبل سنة مخسني
 عليه يقول االستمرارية، دليل وهو -- الرسول حبديث تفعل ماذا
 من يضرهم ال احلق على ظاهرين أميت من طائفوة تزال ال )): والسالم الصالة
 االستمرارية صفة إذن الروايات، اختالف على ، ((  القيامة يوم إىل خذهلم
 بكر أيب يوم من أنشئنا: قال أنشئتم، مىت من اجلماعة إىل تنظر فأنت

 . ددجم عندكم؟ عمر منزلة وإيش وعمر،
 أنت خذها، ل،. مؤسس؟ الوهاب؟ عبد بن محمد منزلة وما

 .مؤسس كان إذا نريدها بّرى،ما ارميها نجد أهل كل ودعوة ودعوتك
 قال: يقول قاله، شيء فيه ما التوحيد كتابه شوف جليل، عامل هو ال،

 دعوة هذه إذن علي، قال عمر، قال!! هذا تقبل إيه اهلل، رسول قال اهلل،
 .صحيحة

 عنها، خنرج وال فالن بكتب ملتزمني حنن ال: قال ماذا أنتم قال ليش،مع
 إىل حتتاج استمرارية، قاعدة فهذه توىل، ما نول ه كتبكم، يف لكم اهلل بارك إيه

 . ((  فعال   الوقت انتهى لكن كثري، شرح
 : التعليق

 أن تذكر مل فلماذا وصفاهتا، املنصورة الطائفة عن تتحدث أنت - 
 وأنه دعوهتم، هي دعوته وأن الطائفة، هذه وأئمة أعالم من مدا  حم اإلمام

 هم وما الطائفة هلذه صحيح امتداد وأهنم السلسلة، هذه من حلقات وأتباعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدنان سيما وال يستبعد وال الوهاب عبد بن حممد اإلمام أسبوع إىل يشري وأنه السلفية،
. والتشويه اهلراء هذا مثل تردد اليت اجلماعات مع يتعاطف
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 هذه استمرارية يؤكد ذلك كل ودعوة، وعمل ومنهج عقيدة من عليه

 األكمة وراء ولكن به، لصرحتَ  ويعتقده هبذا يعرتف ممن كنتَ  فلو الطائفة،
 .وراءها ما

 هو إذ املنزلة؛ هذه فوق وهو جمدد، بأنه عمر الراشد اخلليفة وصفتَ  - 
 اخلليفة عهد يف درس قد اإلسالم يكن ومل نبوة، خالفة خالفته راشد خليفة
 يف احلديث إن مث درس، قد دينا   جدد عمر إن  : يقال حىت بكر أيب الراشد

 من األمة هلذه سنة مائة كل رأس على اهلل يبعث أنه على ينص التجديد
 .عاما   ومثانني بثمانية األوىل املائة قبل جميئه كان وعمر دينها، هلا جيدد
 صفات وال التجديد تذكر ومل التأسيس ذكرتَ  حممد اإلمام ذكر عند - 

 أنه اد عى هو فهل ،!األسلوب؟ هذا مثل تستخدم فلماذا املنصورة الطائفة
 عنه نفيت وعندما ،!مؤسس؟ أن ه أنصاره من أحد اد عى وهل ،!مؤسس؟
 بل واحد جانب يف ال ،!بالتجديد؟ وصفه من منعك الذي فما التأسيس
 !.تعتقده؟ كنت إن هذا من منعك الذي ما كلها، اإلسالم جوانب

 فمن مؤسس، إنه: حممد اإلمام عن قال الن اس بعض أن افرض -1
 جمدد أنه من به جدير هو ما حممد اإلمام يف تقول مث قوله، ترد   أن حقك
 وال جمدد أنه فيه تعتقد ال أنك واضحة داللة يدل ما هتر بك يف أليس فعال ،

 .أئمتها من يكون أن عن فضال   املنصورة الطائفة من أنه
 غريك لسان على تدعي استخدمَته، الذي القبيح األسلوب هذا ما -1

 هلأ ودعوة دعوته ترمي ألن مسوغا   ذلك من جتعل مث مؤسس، إنه: قال أنه
 . الرجل هذا احرتام بعدم املوحي األسلوب هبذا هكذا بر ى جند
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 إن اخلطأ يرد   بل دعوته، ويف فيه هذا مثل يقول ال اإلمام هذا حيرتم فالذي

 سيما ال موضعهـا، يف ويضعهـا ودعوتــه اإلمــام هذا وينصف حصل قد كان
 .املنصورة الطائفة استمرارية يف واحلديث

 أئمة من إماما   تذكر أن املعقول فمن للطعن الجم هناك كان إذا - 
 دعوته وترمي وترميه املنصورة الطائفة عن وتبعده التأسيس عنه فتنفي الضالل
 يف األمور وضعت قد فتكون تعبريك، حد على بر ى أتباعه ودعوة الضالة
 .وتأييدك عليك الثناء إال املنصف يسع فال نصاهبا
 منه واحلـط   اإلمام هذا من للنيل امللتوي ة املاكرة الطرق هذه تسلك أن أما
 .حنرك يف مشرعة احلق سهام إال واهلل جتد فلن دعوته، ومن
 يف يقال ال الذي الكالم هبذا جاء (( ينفخ مث يعض )) باب من مث - 
 فهل مسجد، أو مدرسة يف عادي ملدرس يقال ألن ويصلح جمدد، إمام

 جهاد وال جتديد وال فقه بال نصوصلل ناقل جمرد - اهلل رمحه - حممد اإلمام
 .أنواعه؟ بكل

 الدالة العظيمة مؤلفاته فأين فقط، التوحيد كتاب إال يؤلف مل هو وهل
 والفقهية العقدية باالستنباطات العظيم الكتاب هذه ميأل أمل مث جتديده، على

 من عظيم وإمام اجملددين، كبار من وأنه ونبوغه عبقريته على الدالة واملنهجية
 . وميدانه جماله هذا لكان هذا تعتقد كنت ولـو املنصورة، الطائفة ئمةأ

 : األول الوجه ـ"  املنهج يف كلمات"  شريط يف عدنان قال -3
 املسلمني، بني الفصل هي املنصورة الطائفة أن القضية هذه يف اخلالصة »
 وهنارا   ليال   فيها نفكر أن جيب اليت وهي ، اهلل رسول عليها أكد اليت وهي
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 متنا إذا إيه حماضرة، من دعونا درس، من دعونا اخلري، مجاعة يا صفاهتا، يف

 الناجية، الفرقة هي الوهابية إن: قال مني وجل، عز اهلل يدي بني وحضرنا
 من ألنه يعين الناجية، الفرقة هي الوهابية أن والسنة الكتاب من دليل عندهم

 صار وهايب، يصبح أنه املدرسي، الربنامج يف ولقن جند، يف ولد وألنه د،جن
 متاما   الشام يف حنن لقنا كمان جند، يف أنت لقنت كما: ذلك معىن وهايب،
 من بأفضل علماؤك فليس ،...ولقن اهلندي، لقن وكمان سواء، املسألة
 .املستقيم الصراط إىل اهتدى من إال سواء، كلهم علمائنا
 ومن سلفية، ومن وهابية، من دعونا األمور، هذه من نتخلص ىتح فإذن
 .الصاحل سلفنا به اعتصم مبا ولنعتصم ذلك، غري إىل حزبية،

 وأن قاتل، الذي الشيعي أن تعتقدون أال اخلري مجاعة يا أخرى بعبارة
 يف ريب ال إي خري، على نفسه يظن ميوت ما عند هو يفعل، الذي الشيعي

 أن بعد ـ واهلل ـ للخوارج باإلخالص  الرسول دشه بل شك، وال هذا
 أنا األمر، هبذا  اهلل رسول هلم شهد اخلوارج أن ورأيت األمر، هذا رأيت

 اهلل، أمام أقف أستطيع أفكر عاد بسلفية، وال وهايب، ال بفكر عاد ما
 هو بلدي، يف شيخي رب يا: أقول أن أستطيع ال لكن حجيت، هذه: ولوأق

 هو شيخك وخلي وشيخك، أنت روح: يل فيقول وكذا، كذا يل قال الذي
 .النار من ينجيك

 .« املنصورة الطائفة من أنك شرعيا   دليال   ليست جند يف والدتك إن
 باب نم هو إمنا السلفيني على كالمه أن عدنان يدعيه ما فأين: أقول
 عليه؟ بالرد يكر مث اخلصم كالم حكاية
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 والسلفية هي ويقرهنا املاكر، بأسلوبه منها ويتخلص الوهابية على يركز فهو
 شهد  اهلل رسول أن كذبا   ويدعي واخلوارج، الروافض أي والشيعة باحلزبية

 .خري على نفسه يظن تميو  عندما الشيعي وأن باإلخالص، للخوارج
 هذا كان إذا خاصة موته، عند الرافضي هذا حبال يدريه الذي فما

 زوجات يف ويطعن ويلعنهم، ، اهلل رسول أصحاب يكفر ممن الرافضي
 البيت، أهل ويؤله نقص،و  فيه فزيد حرف، قد القرآن أن ويرى ، الرسول

 من مقعده يرى وأنه ضالله، له يكشف احلال هذه يف هذا أن يدريه ما
 !!!النار؟

 ومحاسه والسلفية، الوهابية من ختلصه وخاصة باطل يف باطل كله كالمه
 .األسلوب هبذا ضدمها

 على الناس تريب اليت وهي السلفية، هي تصفها كما الوهابية أليست
 حججهم أعظم من الذين والضالل، البدع أهل حتاربو  والربهان، احلجة

 .لشيوخهم األعمى التعصب
 بالباطل؟ والتعايل التحامل هذا ملاذا
 تسمي باطلة، أصول على تقوم جديدة بدعة إىل جديدة دعوة أهي
 املنصورة الطائفة حماربة: أهدافها أهم ومن املنصورة، بالطائفة كذبا   نفسها

 .بالوهابية يهمتسم من رأسهم وعلى ـ حقا  
 أئمة هلم وشهد الواقع، هلم شهد كما احلديث أهل هم املنصورة الطائفة

 والتأصيل الدجل على القائمة العدنانية ال التاريخ، امتداد على اهلدى
 منهجهم إىل والدعوة البدع أهل عن والذب احلق، أهل وحرب الباطل،
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 .الضال
 ويلهج بالسلفية الرجل هذا علقيت ما كثريا   تراه الشنيعة األفاعيل هذه ومع

 من ليتمكن السلفيني أمام سيما وال الصاحل، السلف واتباع والسنة بالكتاب
 . خداعهم

(   رقم" )  التحديات أمام السلفية الدعوة: " بعنوان شريط ويف -4
 معاصرة، مجاعات وجود التحديات من: " السؤال هذا عرعور عدنان سئل

 ". اجلماعات؟ ذهه جتاه السلفيني رأي هو ما
 أكثر سواه رب ال الذي واهلل املقصرين، السلفيني واجب »: فقال

 من أخرج خائف أنا لكن أبيتم، أم شئتم السلفيني، هم تقصريا   اجلماعات
 الواجب: أقول إيه غريهم، مع وال السلفيني، مع ال يعين محص، بال املولد ها

 السلفية تفهم ال السلفية هي ما تبلغ السلفية اجلماعة اجلماعات هذه على
 السلفية،: أقول الوحيدة، هي السلفية الواجب هو هذا اآلن، مفهوم هو كما
 السبيل الصراط، املبدأ هي السلفية فيكم، اهلل بارك السلفيني: أقول وال

 ندخل نعكس لكن فيهم، اجلماعات كافة يدخل أن ميكن الذي الوحيد
 بن أمحد جيب يعين شوي، يلةثق الوهاب عبد بن حممد مع حنبل بن أمحد
 بعدين ولد واحد مع ندخلهم كلهم هذول حنيفة، وأبو تيمية وابن حنبل
 تعقل، ال مسألة غرابة، واهلل بالوهابية، ندخلهم الوهاب، عبد بن حممد امسه

 قرون، ثالثة من أو القرن آخر يف ولد واحد يف كلهم األربعة األئمة تدخل
 أوهلا وتقطع هاألئمة كل حتصر تبغي سنة، ستني مخسني أربعني من أو

 اجلماعات هذه إن ميكن، العكس لكن ميكن، ال أعتقد الرجل، هبذا وتوصله
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 .« املسألة وانتهت الصاحل السلف سبيل تسلك أن ميكن نشأت اليت

 على إساءته ويسهل السلفية الدعوة محلة على التائه هذا طعن: أقول
 يرى كما - الوهاب عبد نب حممد اإلسالم شيخ سيما وال أئمتهم،
 .-القارئ
 مذهب على إال اللهم حممد لإلمام تابعون املذكورين األئمة إن قال من مث
 .وهايب تيمية ابن إن: التوحيد دعوة أعداء من يقول من

 ابن حممد اإلسالم شيخ على محالته من عدنان أهداف هي ما ندري وال
  الوهاب؟ عبد
 يزرون ما ساء أل ، الباطل من ويظهرون يكتمون ما وساء . 
 :وفيه(    رقم" )  املنصورة الطائفة"  شريط يف جاء -5

 بذكر ظلمهم أي السلفيني، يف وطعنه املوازنات منهج من موقفه
 .املوازنات ومنهج منهجه على اإلجيابيات ذكر وعدم السلبيات
 العدل ومن سلبياهتا، تذكروا ومل الدعوة، حسنات ذكرمت قد: " السؤال

 ". (  )والسيئات احلسنات ذكر
 : عدنان فأجاب

 فقد الطوائف، إحدى املنصورة الطائفة هذه أن كالمي من ف هم إن »
 أو املطلوب يوصل أن يستطع ومل فادحا ، خطـأ   احملاضر املتكلم اليوم أخطأ

 .املقصود
                            

. املوازنات مبنهج يؤمن أنه على األدلة من وهذا(   )
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 األم هي األحوال، من حبال الطوائف هذه ىإحد املنصورة الطائفة ليست
 أترى الصحابة، سلبيات أقول أن أفرتيد عنها، انفصلوا الذين هم واآلخرون

 السلفية؟ الدعوة سلبيات أقول أن
 .نفرق أن بد ال نفسها، والدعوة الدعوة، رجال بني نفرق أن جيب

 :اهلل إال يعد ها فال السلفيني سلبيات أما
 . وجل عز اهلل إىل الدعوة يف متقصريه سلبية أول ـ

 فمن  وسلم يهعل اهلل صلى اهلل رسول (  )أصحاب كان اليت الدعوة أما
 .سلبيات هناك نفسها الدعوة يف إن: يقول أن جيرأ الذي

 عقيدهتم؟ وسلبيات وعمر، بكر أيب سلبيات: تقول أن أتريد
 هذه على القائمني الدعاة سلبيات بني األمر اختلط لكن اهلل عبد يا ال

 املنصورة الطائفة دعوة الدعوة هذه حق يؤدون ال الذين الكساىل، الدعوة
 .الطوائف تلك من الناس الينشلو 
 :بثالثة أختصرها سلبيات نعم
 ال هبذا، يقومون الذين السلفيون حىت الدعوة هذه الدعاة فهم عدم ـ 

 .الدعوة هذه حقيقة يفهمون
 .الدعوة يف شديد تقصري ـ 

                            

 املنصورة، الطائفة ذكر عند السيما احلديث، بأهل يعرتف ال فهو الرجل إىل انظر(   )
 على القائمة بطائفته الفجوة هذه يسد الذي فهو فقط، بالصحابة املنصورة الطائفة ويربط
. املعروفة أصوله
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 بكر، أبو شيخنا باحلكمة، عليها يدندن ودائما   شيخنا، تعجب هذه ـ 
 بالرتبية يبدأ ال عرضها حىت الدعوة رضتع ال منكر، سوء العرض يف سوء

 .« بالقلوب
 !!مدح؟ أم تشويه أهذا
 !!عليه؟ الكر وأين

 (:  ) املؤمل الواقع يف عدنان وقال -7
 عن والعلماء جمتمعاهتم عن الدعاة انفصال هو نعانيه ما أخطر إن »

 الكرسي املدرسو  بيته، إىل املنرب اخلطيب يغادر ال أن نريد إننا … طالهبم
 تربية ودون توجيه بال... الناس تاركا   عمله إىل الالقطَ  والواعظ   مكتبه، إىل

 .متارس
 نفقد؟ ماذا

 .« املخالط املريب اجملر ب، الواعي املريب نفقد صراحة وبكل
 .جمرب وال واع فيهم ليس والدعاة فالعلماء: أقول
 يف ويقفون ساجدامل يف يدرسون وهم العلماء من يريد ماذا ندري وما

 تليفوناهتم؟ وعلى وبيوهتم مكاتبهم ويف اإلذاعات
 اجملرب؟ اخلريت قطب سيد يصنع كان وماذا
 األطفال؟ مع احلواضن مثل يريدهم هل
 واأللباين؟ باز ابن فتوى من انطالقا   هذا كل هل عدنان أسأل وأنا

                            

(.  1 )  ص(   )
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 منهم؟ فهو البدع أهل على يثين من بأن باز ابن بفتوى تؤمن وهل

 احلديث؟ أهل يف طعن فيمن أمحد بقول تؤمن لوه
 زنديق؟ فهو صحابيا   انتقص من أن على السلف بإطباق تؤمن وهل

 املسلمون هلا يتعرض اليت احلقيقية األخطار"  شريط يف عدنان وقال -8
 مدينة ـ هـ5 1 /  األوىل مجادى/  " )  خباصة الصحوة وشباب بعامة
 (: هولندا/ دهناخ
 العباد وجتريح واجلماعة السنة أهل منهج إىل الدعوة اسمب فخ   ح ِفر »

 .« احلكام امسه وفخ   غامضة، لعبارة أو زل ت لكلمة بالعباد والطعن
 وال البدع، أهل نقد يرفض أنه ودليل الكالم أخطر من وهذا - : أقول

 وطعنا ، جترحيا   السنة عن الذابني السلفيني نقد ويسمي قطب، سيد سيما
 البدع من التحذير وجوب على األمة وإمجاع والسنة الكتاب ذلك يف خمالفا  

 .والفساد الشر من أهلها ويف فيها، ما وبيان وأهلها،
 منهج حملاربة إال الباطلة قواعده يضع مل أن ه على دليل هو بل -        

 كذبه على ودليل األهواء، أهل نقد سيما وال النقد يف واجلماعة السنَّة أهل
 .التكفري عن الصغار لردع إال القواعد هذه وضع ما إن ه: قوله يف

 يف إياهم ونقدهم البدع أهل على السنة أهل ردود يقصد أنه شك   وال
 وعلى اخلالق عبد الرمحن وعبد قطب سيد على سيما وال والالحق، السابق

 .عموما   البدع أهل
 احلق عن يدافع الذي الفخ   هذا حبافري يقصد من ندري وال -       

 !!  غريهم؟ أو والنصارى اليهود أهم والسنة
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 دعاة لتشويه السنة أعداء يستخدمه أسلوب هذا أن شك وال -1      

 . فاحذروهم السلفي، املنهج
 ": احلق معرفة قواعد"  شريط يف عدنان وقال -9
 من خيرج هذا املنهج، هذا شيوخ أحد حيب ال رجل: األخرية القاعدة »

 أو كبريا   شيخا   كان سواء الناس من فالن أحب ال أنا: قال من السلفية؟
 ألجل ال إماما ، كان ولو حىت وبينه بينه ملشكلة حيبه ال: قال صغريا ، شيخا  

 ما ألمر أو جي د غري وجده مادية معاملة معه تعامل شخصه، ألجل منهجه
 .السلفية من خيرج ال السلفية؟ عن خارج هذا حيبه، ال

 :قال أن إىل كالمه واصل مث
 وهم إماما   حيبون ال كانوا الصاحل السلف عهد يف الناس من كثري
 بسليم، ليس األشخاص فامتحان صحيح، ومنهجهم صحيحة عقيدهتم

 تركيا يف عايش املنهج سلفي العقيدة سلفي رجل: مثال لكم أضرب طيب
 ناهسأل املنهج، سالمة العقيدة سالمة إىل وبأمرمها والسنة بالكتاب اهلل هداه

! السلفية؟ من خيرج هذا جهل، عن"  ضال: " قال تيمية؟ ابن يف رأيك ما
 لكن جدا   تيمية ابن اإلسالم شيخ حيب اهلند يف وجدناه رجل أم أفضل هذا

 .األول أفضل؟ أيهما بالقبور، يطوف
 بس حقيقية، أمثلة سيدي ال خيالية، أمثلة تضرب ملاذا واحد يقول هل

 شو فاهم أراك وما سيارتك، وراكب فكمكي   حتت بيتك يف قابع أنت
 .« الدعاة بني جاري

 أحد يف رجل طعن إذا فهل التمييع؟ هذا من عدنان هدف هو ما: أقول
  سلفيا ؟ يبقى الصحابة
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 أنت: له تقول وأمثاله، املسيب بن كسعيد التابعني أحد يف طعن وإذا
 سلفي؟
: أيضا   وقالوا زنديق، فهو صحابيا   انتقص من أن على السلف أطبق وقد

 .رافضي فهو
 على فاهتمه سلمة بن محاد يغمز الرجل رأيت إذا: " أمحد اإلمام وقال

 .(1 )" املبتدعة على شديدا   كان فإنه اإلسالم،
 من حيبه ومن تيمية ابن يضلل من يف عدنان يقوله الذي الكالم وهذا
 هذه مثل يقبل وال االخرتاعات، يف بطوطة ابن يفوق فهو اخرتاعه،

 !!بالقبور؟ الطوافون تيمية ابن حيب وكيف اخلرافات، أهل إال االخرتاعات
 !القبور؟ يهدم أنه أجل أمن

 !والسنة؟ الكتاب من السلف منهج األعجمي الرتكي هذا عرف وكيف
 على الشباب يرىب هكذا وما ضال، إال وأمثاله تيمية ابن يضل ل ال إنه

 .قطب سيد عن والدفاع وأمثاله اإلسالم بشيخ االستهانة
 بقدر النفس عن الدفاع اآلن املقصود ليس »: عدنان قال :العشرون

 ال حممد شيخ يا مث يتثبتوا، أن احلق يريدون كانوا لو اإلخوة على أن بيان
 تراجع يقبلون وال ربيع توبة يقبلون ملاذا ربيع، الشيخ إال شيخ الدنيا يف يوجد

 يف ناصر الشيخ تزكية تقبلون وال ربيع، يف ناصر الشيخ تزكية تقبلون عدنان،
 يف باز ابن الشيخ كالم تقبلون وال ربيع، يف الشيخ كالم تقبلون عدنان،
 .« ملاذا؟ عدنان

                            

(.  110/ )  النبالء أعالم سري: انظر( 1 )
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 يف وقعت فقد أنت وأما الرجوع، يستوجب فيما يقع مل ربيعا   إن: أقول
 السلفيني أمام وتفتح منك، املفصل الواضح الرجوع تستوجب عظائم

 مطالبتك عليهم وحتتم السلفي، املنهج ضوء يف منك مواقف الختاذ األبواب
 .النصوح بالتوبة
 بيناه وقد منك، افرتاء حمض هو إمنا بالرجوع ربيعا   فيه أنت تطالب وما

 .(1 )سبق فيما شافيا   بيانا  
 .اكمةبالمح المطالبة حقيقة: والعشرون الحادي

 عرضها يف كذبات وكذب باحملاكمة، املطالبة بقصة كثريا   عدنان تشدق
 هنا فيها وزيف وواقعها، حقيقتها خالف على تصويرها ويف الناس، على

 .وهناك
 ضمنها من مراحل أخذت وأهنا وبينه، بيين الواسطة يعرفها طويلة والقصة

 .والعباد الفوزان إىل احملاكمة يف تردده ذلك ومن أريد، ما لكتابة استعد أنه
 املموه امللبس هذا مع الدخول الالئق غري من أنه يل وترجح رأيي استقر مث

 .وأيدوها العلماء فيها حكم قد وكتيب حماكمات، يف
 فيها حسم وقد هلا، هناية ال ودهاليز متاهات يف إدخاهلا السخف فمن

 .األمر
 ناصر حممد شيخال ومنهم العلماء، وراء يسري أن إال عدنان على فما
 .خبطئه واعرتافه تأييدها، يف األلباين الدين

                            

.5  ـ    ص: انظر( 1 )
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 العدنانية الطائفة عليها يقيم أن عدنان يريد التي القواعد سقوط* 
 عليها يقيم أن بها ويريد المنصورة بالطائفة ظلماا  يسميها التي القطبية
 .اإلسالمية الدولة
 ابن حممد الشيخ إىل التحاكم يرضى بأنه القول إىل عدنان اهلل ساق وقد
 : املغراوي مع أسبانيا يف اجللسة شريط يف قال حيث العثيمني، صاحل
 زياريت أقطع اآلن، مباشرة إليه نذهب عثيمني، ابن الشيخ أرضى »

 .حنتكم الشيخ إىل وأذهب أوربا، يف ودورايت
 يدخلوا ال أن الشباب تربية قصدي أنا جنرح، وال نصحح قلت أنا: أقول

 .« سبيل هذا ليس ألنه التجريح، يف
 الشيخ إىل أسئلة فوجه أوربا، يف يعيشون الذين الشباب بعض اهلل ساق مث
 وال نصحح"  قاعدة ومنها عدنان، قواعد بعض عن العثيمني صاحل بن حممد
 يهدمها مبا اهلل حفظه العثيمني صاحل بن حممد الشيخ فأجاب ،" جنرح

 .شأفتها ويستأصل
 :األسئلة نص وإليكم

 :السائل قال
 ". جنرح وال نصحح: " البدع أهل أخطاء يف قيل ما ـ 

 .احلق عاند من جنر ح بل غلط هذا: اهلل حفظه الشيخ فأجاب
 ". عليه ح ِكمَ  َحَكمَ  من"  ـ 
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 .مداهنة قواعد هذه: اهلل حفظه ـ فأجاب

 ". بعيد من وال قريب من ال بالعمل للنية عالقة ال"  ـ 
 األعمال إمنا: ) النيب لقول ب،كذ هذا: اهلل حفطه ـ فأجاب

 (.بالنيات
 بأدلة اجلرح يثبت أن وغريهم البدع أهل جرح يف الناس بعض يشرتط"  ـ1

 ". الثبوت قطعية
 .بصحيح ليس هذا: اهلل حفظه ـ فأجاب

 على وقف أو خطأ شخص من يسمع من يف بعضهم يشرتط"  ـ1
 هذه يبني أن وقبل حيكم، أن قبل ينصح أو يستفصل أن كتاب يف أخطاء

 ". املنافقني صفات من بصفة اتصف فقد هذا خالف من: وقال األخطاء،
 .غلط هذا: اهلل حفظه ـ فأجاب

 حسناهتم تذكر أن والتحذير النصيحة عند واإلنصاف العدل من أنه"  ـ 
 ". سيئاهتم جانب إىل

 يف: رجل يا امسع غلط، هذا ال، ،ال ال،: لك أقول: اهلل حفظه ـ فأجاب
 .رد ي ع فضَ  إذن عليه، راد   وأنا الرجل حماسن أذكر أين حيسن ما الرد مقام

 شيخنا؟ السنة أهل من كان ولو حىت: السائل قال
 وأروح أرد   كيف السنة، أهل وغري السنة أهل من: اهلل حفظه ـ فأجاب

 !!!معقول؟ هذا أمدحه،
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 .(  )اهلل حفظه كالمه انتهى
 البدع حلماية عرعور، عدنان اخرتعها اليت الباطلة القواعد اهنارت وهبذا
 .عليها بين ما كذلك واهنار هبا، أفواههم وكم   السنة أهل وملقاومة وأهلها،
 الماكرين خير واهلل اهلل ومكر ومكروا . 
 بنيانه أسس أمن خير ورضوان اهلل من تقوى على بيانه أسس أفمن 
 القوم يهدي ل واهلل جهنم نار في به فانهار هار جرف شفى على

 .الظالمين
األر  في فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء فيذهب الزبد فأما. 

 املؤمنني سبيل اتباع بوجوب يتظاهر من ينشئها القواعد هذه أن والغريب
 من هلا اهلل قي ض اليت الباطلة القواعد هذه يقع د مث األصول، أصل وجيعله

 .العاملني رب هلل واحلمد زيفها، ويبني يهدمها، من السنة أئمة
 الناس ويريح العيثمني، صاحل بن حممد الشيخ بأحكام عدنان يسلم فهل

 .التحاكم بقضية التبجح عن لسانه ويكف   وفتنته، شر ه من
 ذكر بعد والسلفيني السلفية على والشغب الفنت أبو عدنان قال ولقد
 :املزيفة رسائله
 العهد على هلل واحلمد زلنا وما بيتنا، من محاة يف السلفية الدعوة وبدأت »

: أقوله نعم السلفيني، نشق ربيع وبني بيين شخصية خلالفات والوعد،
 ملاذا؟ يرضى ال املباهلة يريد ال ودعوته التحاكم؟ يرضى ال ملاذا شخصية،

                            

.بصوته مسجل شريط من مفر غ(   )
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 .يتباهل فال نتباهل، تعال: أقول رسائل، أربع
 ميوتون كلهم عرعور وآل عدنان وذرية عدنان وأهل عدنان ميوت اآلن
 . يقبل السلفيون، يشق أن من إيل   أحب

 .« االنشقاقات من الشديد لألسف بينهم حيصل وما: وقال
 .الكالم هذا حنو كثريا   وردد
 يتباكى مث والغرب، الشرق يف الفنت إثارة إال ديدنه فما أكذبه، وما: أقول

 .التماسيح باكيت
 هم وأولئك اهلل بآيات يؤمنون ل الذين الكذب يفتري إنما 

 . الكاذبون
 له وتبينت الرجل، هذا أكاذيب من الكثري الكرمي للقارئ تبني ولقد
 فنت من جيري وما التواريخ يف وتالعبه النصوص، يف وتالعبه وبرته خيانته

 .وأحداث
 ونصرة ونصرته، الدين هذا حفظ من به اهلل وعد ما مصداق من وهذا

 .أهله
 عوارهم، وكشف وفضحهم أعدائه وإهانة دينه نصرة على واملنة احلمد فله
 ومكروا،وكيداا  وأكيد كيداا  يكيدون إنهم : شأنه عز قال كما

 .  الماكرين خير واهلل اهلل ومكر
 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى 
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 اإلجمالي الفهرس
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النبذة هذه تأليف سبب وفيها: املقدمة  .........................   
باملنهاج عدنان مراد بيان يف: األول الفصل  ....................      
املنهج بتأصيل قومواي مل األمة علماء أن عدنان ادعاء.............    
1  ................... ولكتبه له ومدحه قطب سيد عن عدنان نقول 
1  ......................... التوحيد أئمة من قطب سيد بأن إيهامه 
0  .................................بالتوحيد قطب سيد جهل بيان 
من قطب سيد ساحة عدنان وتربئة للمجتمعات قطب سيد تكفري 

 0  ........................................................................ ذلك 
إليهــام قطب سيــــد وبــني القيــــم وابن تيمية ابن بني عدنان قرن 

    .............. فحوهلم من وإبرازه التوحيد يف قطب سيد بإمامة الناس 
للبدع احملاربني كبار من قطب سيد أن إيهامه ....................    
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ومنهجه وكتبه قطب بسيد إشادته ..............................    
ــه على اجلواب يف :الثاني الفصل ــدره الذي خطابـ ــا   أصـ   قريبـ
  1 .............................................. املسلمني إخوانه إىل
11 ................. شىت مبسالك لربيع وحماربته عدنان افرتاءات يانب 
ـــخ تزييف يف لعدنان شنعاء وفعلة عجيبة أكذوبة ــاريـ  الرسالة تـ

  1 ...................................... ربيع إىل عدنان أرسلها اليت 
10 ........ دعواه كذب وبيان قطب سيد يف بالغلو ربيعا   عدنان رمي 
ــ أفتيـــاه واأللباين باز ابن بأن عدنان ادعاء   االستشهاد ـجوازبــ

 1  ......................... الدعوى تلك على والرد قطب سيد بكالم
ـــة فيه شريط علـــى التعقيـــب يف :الثالث الفصل   بـــني جلسـ

 1  ....................................... املغراوي الشيخ وبني عدنان
ــو ربيعـــا   وأن مظلوم أنه عدنان ادعاء ـــال الظــالـم هـ   وإبطـــ
 1  .................................................... الدعوى هذه
ــا وبيان كالم من منه ريصد عما اعتذارعدنان   مــن يشوبــه مـ

 0  ............................................. وتدليس ومتويه تلبيس
ربيعـــا   يطالـــب اليت والرسائـــل األشرطة عن حديثه اضطراب  

    ................................. تراجعه فيها يدعي واليت بإخراجها
ــا   كان ربيعا   أن دعواه بطالن ـــه إخوانيــ   يف غلـــوا   أشـــد وأنــ

  5 ...................................................... قطب سيد
ــد: " املقولـــة هذه ربيع على ؤهافرتا   وغريها"  سلفي قطب سيـ

  1 .................................. النصوص نقل يف خيانته وكشف
11 .................................... الشوعة القادر عبد مع وقفة 
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ــع املتكررة عدنان مطالبة ــار يف لربيــ ـــه إظهـــ  وبيـــان رسائلـ

 01  ............................................. الرسائل هذه حقيقة 
األسلــوب يف ستلي عدنان وبني السلفيني بني اخلالف حقيقــة 

ــة أصوله يف هـي وإمنا  ــ   عــن هبـا يدافــع اليت للشــرع املخالفـ
 1   ..................................................... وأهلها البدع
1   ......................... األخالق عن احلديث يف عدنان أخطاء 
5   .........................  ومنهجهم وأئمتهم السلفيني يف طعونه 
أمحد باإلمام وإلصاقها قطب سيد عن التكفري هتمة عدنان دفع  

 5   ................................................. إليه اللوم وتوجيه
11  ....................................... باحملاكمة املطالبة حقيقة 
العدنانيـة الطائفة عليها يقيم أن عدنان يريد اليت القواعد سقوط  

 11  ......................... املنصورة بالطائفة ظلما   يسميها اليت القطبية
11  .......... عدنان أصول عن العثيمني صاحل بن حممد الشيخ أجوبة 
11  ........................................................ اخلامتة 
1  .............................................. اإلمجايل الفهرس  
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