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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 احلمد وكفى  والسالم على عباده الذين اصطفى    وبعد 

   فقد دار حوار بيٍت وبُت أحد األخوة حول من يسمى عدنان إبراىيم ، وكأنو يراه على صواب أو 
يرى بعض ما يقولو صواباً ، ومعلوم عن ذاك أنو ينبش يف ثنايا تارخينا اإلسالمي ، وتراثنا احلافل 
" ليصطاد ىفوات وعثرات ، ويؤول تأويالت ، مث يعرضها يف قالب االستفهامات ، وكثَت ما يقول 

، وعبارات ضلو ذلك يستميل هبا - يريد علماء ادلسلمُت "- ال تصدق ىؤالء " ، "البد أن نفكر 
العواطف ، فعقدت العزم على أن أحلل قولو ، وأدحض فريتو ، مستمداً العون من اهلل وىو خَت 
معُت ، مع علمي بتهافت حججو ، وأن قولو مطّرح عند عامة شباب األمة ، إال النزر اليسَت ، 
وسيكون الرد ؛ قصراً على بعض شبهاتو ، وتلبيساتو ، منوعاً يف ذلك االختيار ، ليكون شاىداً 
على إثارتو للشبهات يف صبيع جوانب الدين ، إذ مل يًتك جانباً إال ولو فيو شبهة ، أو تلبيس ، 

فجند نفسو لذاك ، مع إغفالو للمحاسن اليت جاء هبا اإلسالم ، مث إنو ال يُعلم يف خطبو حسُن ظٍن 
باآلخرين ، أو عذر للمحسنُت ، بل ىي قائمة يف األصل على التلبيس والتشبيو ، مع كوهنا ال 

ربمل أدىن مقومات اخلطابة ، بل ضبّالة ادلطاعن ، خالية احملاسن ، سلبية النظرة ، فاقدة الِعربة ، ال 
فإىل شباب . تعرف التعديل ، بل مهها التجريح ، ال ُيسمع هبا أنصاف ، إال الطعن واإلرجاف 

األمة أزف ىذه العجالة لرد تلك ادلقالة ، راجياً من ادلوىل تبارك وتعاىل قبوذلا ، وإخالصها لوجهو 
 وباهلل وحده التوفيق والسداد .                وفيما يلي نقف مع بعض مطاعنو ومهزه ودلزه . الكرًن 
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  الوقفة األولى 

 .عدنان إبراهيم وإساءة األدب مع بيت النبوة 

 بن عمر    جعَل حديث احتجاب أمهات ادلؤمنُت مدخاًل ذلمز بيت النبوة ، جاء عند البخاري أن
 رسول يا: قلت  ،احلجاب آيةوذكر منها  ... ثالث يف ريب وافقت :  قالعنو اهلل رضي اخلطاب

وجاءت  ".  احلجاب آية فنزلت والفاجر، الرب يكلمهن فإنو ، حيتجنب أن نساءك أمرت لو ، اهلل
ويدخل عليهن " ، " يدخل عليك الرب والفاجر " كل الروايات يف السنن وادلسانيد وغَتىا ، برواية 

  . وىذا شلا يُنبو عليو ، ويتنبو لو ..." . يدخل على أىلك " ، .... " يدخل على نسائك " ، .. " 

   مث صلد عدنان إبراىيم يروي احلديث ويفسره كما يريد ىو ، فيدعي أن ىذا احلديث كان بسبب 
أكل أولئك مع أمهات ادلؤمنُت يف صحفة واحدة ، مث يدعي أن أيديهم كانت سبس أيدي أمهات 
ادلؤمنُت ، وادلثَت يف األمر ىي الصفة اليت زبيلها أهنا وقعت أثناء األكل ، ويف الكالم طعن ظاىر 

يورده تلميحاً ال تصرحياً ، ألن السؤال ادلتبادر إىل الذىن ؛ على افًتاض أن الداخل بيت النبوة كان 
ىل كّن نساء رسول اهلل :  فالسؤال – كما يقول –منافقاً فاجراً ، وأن يده كانت ذبول يف الصحفة 

ىذا ىو البهتان بعينو ، وسوف يتم نقضو من خالل الوجوه !! صلى اهلل عليو وسلم يرضُت بذلك ؟
 :- التالية 

ال من -  األكل مع أمهات ادلؤمنُت – أن األحاديث الواردة مل تتناول ىذا األمر :الوجه األول 
قريب وال من بعيد ، والرويات كما أُثبتت أعاله ، تنفي ما يقول ويدعي ، إال ما ساقو ابن جرير 
الطربي يف ذلك ، ولكن ال تقوم بو احلجة ، ألنو أورده عرضاً كعادتو رضبو اهلل تعاىل ،  وىو أثر 

أصلو عند ابن أيب شيبة ، مع ما فيو من االنقطاع ، وىو على خالف ما ذكر عدنان إبراىيم ، بل 
لو أراد األثر بعينو ؛ تبُت لدينا أن دائرة الطعن عنده أوسع شلا ذكر ، بل يتبُت من ذلك دلز خطَت 

 .يُعرف لدى ادلتبصر يف قولو 
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 أن حديث االستدالل الذي ذكر مل يذكر الطعام ، ومل يذكر أن نساء النيب صلى اهلل :الوجه الثاني 
بل . عليو وسلم كّن يأكلّن مع الداخلُت على النيب صلى اهلل عليو وسلم من صحفة واحدة 

احلديث ورد يف طلب عمر رضي اهلل عنو من النيب صلى اهلل عليو وسلم أن حيجب نساءه ، وعلل 
ذلك بدخول الرب والفاجر ، فمدار احلديث حول النظر واالحتجاب ؛ فمن أين جاء عدنان إبراىيم 

 !  ؟"يدخل عليك الرب والفاجر " وما ادلراد من إدخال ذلك يف حديث ! بالطعام ومس األيدي ؟

 أن ىذا الكالم يف رلملو سوء أدب مع بيت النبوة ، وعدنان إبراىيم وأمثالو يتأدبون :الوجه الثالث 
كثَتاً مع أسيادىم خطاباً وتعاماًل ، فينتقون أفضل األقوال ، ويتنمقون بأحسن األحوال ، أما بيت 
النبوة فيصفو بذلك الوصف اجلايف ، مع علمو أنو  يتكلم على ادلأل ، وأكثر من يسمع لو العامة 
وادلغرضون ، ولكنها شبهات تثار َتوىَل كربىا ، وقد أوقرىا الشيطان يف قلوب كثَت شلن مسعها ، 

فأصبحت مثار اللقاءات واالجتماعات ، وشلا يصْدق على ذلك طريقة عرضو وتعليقو الساخر على 
 . موقف مفتعل من عند نفسو 

 دلاذا ينتقي عدنان إبراىيم ىذا ادلوضوع من ثنايا احلديث ، ويعرض عن موضوعو :الوجه الرابع 
! أم مسائل عقدية تستنبط من خاللو ؟! األساس وىو احلجاب ، أىناك مسائل فقهية تؤخذ منو ؟

مع أن كتب الًتاث مل تنقل إلينا وصفاً ! ودلاذا يأيت ببعض األوصاف الطاعنة ؟! ودلاذا يعيد ويكرر ؟
إن جواب !!! . فِلَم يتخيل أوصافاً ويفًتض أحواًل ، مث يطرحها كأهنا وقعت فعاًل ؟. بعينو وقع 

ىذه التساؤالت بصدق وإنصاف يفتح أفقاً جديداً لدى ادلتلقي عن عدنان إبراىيم ، وىو بالتايل رد 
 . صريح على ما يدعيو ضمناً 

 وقعت لفالن من الناس مث عرضت – على افًتاض مدعيها – لو أن ىذه احلال :الوجه الخامس 
ال شك يف تأذيو من ذلك ! على ادلأل بتلك الطريقة الطاعنة الساخرة ؛ أال يتأذى من نسبتها إليو ؟

وىل !! ىل النيب صلى اهلل عليو وسلم يتأذى من افًتاءات عدنان إبراىيم أم ال ؟: ، وعليو نقول 
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 ادلدعُت زلبتو ؛ حياولون الطعن يف حال نبيهم أم – حقاً –التابعُت ذلدي النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 قواًل وفعاًل ، فكيف دبقام النيب –مقاماً - ومن ادلعلوم أنو يُتأدب مع من ىو دونو ! يتأدبون معو ؟

وعلى ىذا يُقال دلن تطاول على مقام النيب صلى اهلل عليو وسلم أذية وطعناً ! صلى اهلل عليو وسلم ؟
 ، كما أن أذية [61: التوبة] {أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ذَلُمْ  اللَّلوِ  َرُسولَ  يُُيْؤُذونَ  َوالَّلِذينَ }:أمل تسمع لقول اهلل تعاىل 

نُيَيا يف  اللَّلوُ  َلَعنُيُهمُ  َوَرُسوَلوُ  اللَّلوَ  يُُيْؤُذونَ  الَّلِذينَ  ِإنَّل }:النيب صلى اهلل عليو وسلم أذية هلل تعاىل   َواآْلِخَرةِ  الدُّ
 ، وقد أمر اهلل تعاىل بالتأدب مع نبيو صلى اهلل عليو وسلم بعدم [57: األحزاب] {ُمِهيًنا َعَذابًا ذَلُمْ  َوَأَعدَّل 

 فُيْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تُيْرفُيُعوا اَل  آَمُنوا الَّلِذينَ  يَاأَيُيَُّها}رفع الصوت بُت يديو ، فكيف دبا ىو أشد من ذلك ،
 {َتْشُعُرونَ  اَل  َوأَنُيُتمْ  َأْعَماُلُكمْ  رَبَْبطَ  َأنْ  لِبُيْعضٍ  بُيْعِضُكمْ  َكَجْهرِ  بِاْلَقْولِ  َلوُ  ذَبَْهُروا َواَل  النَّليب   َصْوتِ 

 ، فكيف دبن جيعل بيت النبوة مدعاة لنهب الناىبُت ، وخوض اخلائضُت ، وال يرقب يف [2: احلجرات]
بل للمتأمل أن يتأمل ما توعد اهلل بو من يؤذي ادلؤمنُت وادلؤمنات يف قولو تعاىل . ذلك إاًل وال ذمة 

 ، [58: األحزاب]{ُمِبيًنا َوِإشْبًا بُُيْهَتانًا اْحَتَمُلوا فُيَقدِ  اْكَتَسُبوا َما بَِغَْتِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنُتَ  يُُيْؤُذونَ  َوالَّلِذينَ }:
 .    فكيف دبن آذى أمهات ادلؤمنُت ، ومهزىم ، ودلز صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 الوقفة الثانية 

 عدنان إبراهيم  نال من النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 . و طعن في شر عته 

   فيما يلي صلد طعناً ظاىراً يف كالم عدنان إبراىيم ينال بو من البخاري وصحيحو ، يف زلاولة ذلدم 
أصح كتاب لدى ادلسلمُت بعد القرآن الكرًن ، ومع ذلك طعن خفي ينال بو من مقام النيب صلى 

ماذا يريد . اهلل عليو وسلم تشبيهاً يف تبليغ الرسالة ، وتشكيكاً يوقره قلوب سامعيو ، وىنا تساؤل 
 ! ىذا الرجل من عرض أمثال ىذه الشبهات والتشكيكات وطرحها بُت عامة الناس ؟

   يف ىذه الوقفة نتناول موقف عدنان إبراىيم من حادثة َسم اليهودية للنيب صلى اهلل عليو وسلم ، 
اليت وقعت للنيب صلى اهلل عليو وسلم يف خيرب ، فقد جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي 

 أزال ما عائشة يا}: فيو مات الذي مرضو يف يقول صلى اهلل عليو وسلم النيب كان:اهلل عنها قالت 
، وعدنان {السم ذلك من أهبري انقطاع وجدت أوان فهذا خبيرب أكلت الذي الطعام أمل أجد

َنا تُيَقوَّللَ  َوَلوْ }:إبراىيم يدعي أن ىذا احلديث مفسر لقولو تعاىل  ِمْنوُ  أَلََخْذنَا *اأْلَقَاِويلِ  بُيْعضَ  َعَليُيْ
- كعادتو –ولذا فهو يطرح استفهاماتو ادلشككة . [46 - 44: احلاقة]{اْلَوِتُتَ  ِمْنوُ  َلَقطَْعَنا مُثَّل  * بِاْلَيِمُتِ 
: مث يصرح رليباً بقولو !! . تأمل أيها ادلسلم  (نبيكم  ): يقول دلاذا مات نبيكم مسموماً ؟: فيقول 

مث يشكك بعد ذلك ، .  [67: ادلائدة]{النَّلاسِ  ِمنَ  يُيْعِصُمكَ  َواللَّلوُ } : يف قولو ىذا يتناقض مع القرآن
   دلاذا مل يعصم اهلل نبيو من السم ؟: فيتساءل قائاًل 

 :- ىذا رلمل ما ورد يف مقطعو ادلنشور ، وجياب عليو من وجوه 

 أنو ليس لدينا شك يف صحة ىذا احلديث ، وأن وجوده يف صحيح البخاري داللة :الوجه األول 
على ذلك ، وشلا يعضد ىذا القول تصحيحو عند عامل السنة األلباين فقد صححو يف مشكاة 
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دلاذا يقول عدنان ! ادلصابيح ، ويف صحيح اجلامع ، ويبقى ىنا سؤال ؛ دلاذا الطعن يف البخاري ؟
أليس عدنان ! دلاذا االنتقاص لعلم من أعالم األمة ؟! ؟ (وتقولون يا موالنا  )مستهزاء بالبخاري 

فلَم ال يطرحها دون ذبريح ! كما يدعي يريد أن يثبت حقيقة كانت غائبة مئات السنُت عن األمة ؟
فهذا ال -  كما دندن أسالفو وال يزالون –وأما كون عدنان يدندن حول البخاري ! . وال تلميح ؟

يسقط قيمة البخاري عند ادلسلمُت ألهنم يعلمون دقة البخاري وشروطو اليت ألزم نفسو هبا لتدوين 
 . الصحيح ، مث ىناك أمر يغيب عن أولئك الطاعنُت أال وىو قبول األمة للبخاري وصحيحو 

فال  خلُم الجواب عن    وىنا نقول لو ىل ترى أن صحيح البخاري كتاٌب معترٌب لألمة أم ال ؟ 
فاألوىل .  إما أن يكون معترب ، أو غَت معترب ، أو معترب البعض دون البعض :واحدة من ثالث 

مستبعدة عنده لظاىر كالمو ، والثانية فاحتماذلا كبَت ، ولكن نقف مع الثالثة ألهنا مؤكدة بكالمو ، 
وباألخص غَت ادلعترب منها ، ادلطعون فيها ، فهذا القسم غَت معترب عند عدنان ، ولكنو معترب عند 
علماء احلديث من األمة ؛ ادلتقدمُت وادلتأخرين ، ىذا باختصار ، فما جواب عدنان إبراىيم على 

لُيَم ال يكون ذلم اعتبار عند !! ىل علماء األمة كلهم غَت عدول ، ويطعن فيهم ؟!!!  ذلك ؟
مث إن ىذا احلديث الذي حيتج بو إلسقاط عدالة البخاري ، صحيح صححو !! . عدنان إبراىيم ؟

مِلَ مل رباكم : األمر اآلخر يُقال لو . علم من أعالم السنة يف ىذا الزمن ، وىو األلباين كما تقدم 
ملَ رباكمها إىل !   إىل علماء األمة ادلختصُت بالسنة ؟–غَت ادلعتربة يف نظرك - تلك األحاديث 

 !! العامة وأنصاف ادلتعلمُت ؟

ىل تعتقد بأن الرسول صلى اهلل عليو وسلم :  يف تقرير الرجل دبا يدعي ؛ فيقال لو :الوجه الثاني 
بنعم ، حسمت ادلسألة وعرف الرجل ، وُعرفت غايتو ، ألنو : تقّول على ربو ؟ فإذا كان اجلواب 

.       بإجيابو كّذب تزكية اهلل تعاىل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم يف القرآن الكرًن يف أكثر من موضع 
فكيف تورد على عوام الناس شيئاً ال تعتقده أنت ، بل أنت شلن : وإن كان اجلواب بالنفي ؛ قيل لو 
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فُيقال لو .  لبيان احلقيقة – حتماً –وسيكون اجلواب . ينزه الرسول صلى اهلل عليو وسلم عن ذلك 
أم ىي !! ىل ىي يف موت النيب صلى اهلل عليو وسلم مسموماً ؟!! أين مكمن احلقيقة ىنا ؟: 

وجوابو على ىذه األسئلة ، سيجلي !! أم أن اهلل تعاىل مل يعصم نبيو ؟!!  الرواية الواردة يف ذلك ؟
 .مراد الرجل ومبتغاه 

   إذاً ُيطالب ىذا الرجل بتحرير مصطلحاتو ومنطوقو أواًل دون تلغيزات أو استفهامات عائمة ، 
نريد منو أن يتكلم بصراحة أكثر وضوحاً حول أحد ىذه ادلواضيع ، ومع ىذا فسوف جيد ادلنصف 

ادلتبصر أن ىذا الرجل ليس لو ىم إال إثارة الشبهات اليت أثارىا النصارى قبلو ، فليست وليدة 
 .   أفكاره ، وليس ىو ادلبدع يف استقرئها ، بل ىو ادلعيد دلنطوق أسياده ادلتقدمُت 

تناقض العصمة يف قولو تعاىل  (التسمم  ) من دعاوى عدنان أن ىذه احلادثة :الوجه الثالث 
إذاً ىذا : دلاذا مات نبيكم مسموماً ؟ مث يقول :  ، فهو يسأل بقولو {واهلل يعصمك من الناس}:

دلاذا مل يعصم : مث يقول . {واهلل يعصمك من الناس}:يتناقض مع القرآن الكرًن ، ألن القرآن يقول 
  وجياب عليو أن اهلل تعاىل عصم نبيو من السم حينها ، فلم ديت كما مات .اهلل نبيو من السم ؟ 

. فتكون اآلية دليل عليك يا عدنان ، ال دليل لك ! الصحايب الذي أكل معو من الشاة ادلسمومة ؟
فالعصمة اليت وعد اهلل هبا نبيو صلى اهلل عليو وسلم لغاية ؛ وىي تبليغ الرسالة ، فقد ضمن اهلل 

تعاىل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم احلياة حىت يبلغ شريعتو ، ويتم دينو ، ويكمل رسالتو ، وىذا يتبُت 
ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأسَْبَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليُيْومَ }:من قولو تعاىل { ِديًنا اإْلِ

 ، مث بعد ىذا اإلسبام واإلكمال ال ديتنع يف حق النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلوت وال [3: ادلائدة]
 َعَلى انُيَقَلْبُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  أَفَِإنْ  الرُُّسلُ  قُيْبِلوِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّل  زُلَمَّلدٌ  َوَما}:القتل لقولو تعاىل

 ، فمن تأمل ىذا اجلمع بُت ىذه اآليات تبُت لو ضالل ىذا [144: عمران آل]{االية... َأْعَقاِبُكمْ 
الرجل واصطياده ادلشبهات ، وىو غالباً ما يقوم جبز النصوص عن بعضها البعض ، أو بفصل 
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 ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليُيْومَ }:أفتومن يا عدنان بقولو تعاىل: وعليو فُيقال لو . الداللة عن مدلوذلا 
ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأسَْبَْمتُ   ؛ الدالة مفهوماً ومعٌت على عصمة اهلل تعاىل {ِديًنا اإْلِ

مث ال ديتنع بعد ذلك أن يكرم اهلل نبيو !!! لنبيو صلى اهلل عليو وسلم لكمال الدين وسبام النعمة ؟
صلى اهلل عليو وسلم بالشهادة كما قرر ذلك كثَت من علماء األمة ، زيادة يف مقام النيب صلى اهلل 
عليو وسلم عند ربو ، وأما أنت فتمنع ذلك وتطعن فيو وتعده منقصة لنبينا صلى اهلل عليو وسلم ، 

الذي - وأن علماء األمة جهلة ال يعلمون ، وأنك قد أدركَت ما مل يدركوا ، وسبكنت بفضل عقلك 
 أنك توصلت إىل علم األولُت واآلخرين ، وأظهرت لألمة شيئاً من أسباب –تشَت إليو دائماً 

 .  نصرهتا ، وعودهتا لسيادهتا ، وأنت على خالف ذلك 

َنا تُيَقوَّللَ  َوَلوْ }:من قولو تعاىل-  كعادتو – تعلق عدنان إبراىيم باجلزء الذي يريده :الوجه الرابع   َعَليُيْ
 ، فانصب مثار التشبيو [46 - 44: احلاقة]{اْلَوِتُتَ  ِمْنوُ  َلَقطَْعَنا مُثَّل  * بِاْلَيِمُتِ  ِمْنوُ  أَلََخْذنَا *اأْلَقَاِويلِ  بُيْعضَ 

 ، مع أن الوعيد يف اآلية قد انتضم أمرين {اْلَوِتُتَ  ِمْنوُ  َلَقطَْعَنا مُثَّل }:والتدليس عنده على قولو 
واألخذ مقدم . القطع للوتُت : والثاين . األخذ باليمُت ؛ وىو العذاب الشديد : األول : عظيمُت 

على القطع ، وبينهما ترتيب وتراخي ، دبعٌت أن العذاب مقدم على القطع بزمن قد يطول أو يقصر 
، فدعوى عدنان ىذه طعن يف ذات اهلل تعاىل قبل أن تكون طعناً يف نبيو صلى اهلل " مث " ، بداللة 

عليو وسلم ، ألنو لو وقع التقول على اهلل ؛ للزم وقوع العذاب الشديد أواًل تصديقاً دلنطوق اآلية ، 
 !!    مث حيصل بعده القطع ، فما جواب عدنان ومن سايره على ىذه الفرية ؟
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 الوقفة الثالثة 

 اإللحاد ة " دارو ن " الترو ج من جد د لنظر ة 

 نحن والقرود أبناء عمومة: فيقول 

. إهنا زلًتمة وقوية وعندىا قدرة تفسَتية عالية : يقول " نظرية التطور "    وحول ىذه النظرية 
ال تصدق هؤالء الكذابين ؛ رجال الد ن ، : ويعرج على علماء األمة الذين حرموىا ، فيقول 

ىذا رلمل ما . إىل أخر كالمو  .... الذ ن  يرفون بما ال  عرفون ، الذ ن  قولون نظر ة انتيت
يراه عدنان إبراىيم ذباه ىذه النظرية ، وىنا يقف ادلعجبون بو ادلتابعون لو على مفًتق الطريق ، فإما 
أن يكونوا شلن يؤمن باهلل وأنو اخلالق ادلوجد ، فيسلكون طريق التوحيد ، ويعرضون عن ىذا الرجل 
. ودعواه ، وإما أن يسلكوا مسلكو ، ويقتفوا أثر الريبة والشك والضالل ، وليس ىناك خيار غَتمها 
ومن ادلعلوم أن اجلواب على ىاتيك الدعوى الباطلة يف ىذا الزمن ذلو من فضول القول ، لفساد 
النظرية من أصلها ، ولؤادىا يف مهدىا ، ولكن سأتعرض لبعض من الردود اليت ُدحرت هبا تلك 

 :النظرية على وجو االختصار من خالل الوجوه التالية 

 النظرية تقوم يف أساسها على زلورين ، أصل األنواع ، أصل اإلنسان ، كيف بدأت :الوجه األول 
احلياة ؟ كيف ظهر اإلنسان ؟ فالوجود قام بال خالق ، فكل ادلخلوقات سواء نبات ، أو حيوان ، 

ىذا رلمل أسس النظرية الداروينية ؛ " . الطفرة " أو إنسان ، أو حشرات ، حصلت عن طريق 
 !! وملَ مل يتعرض لو أثناء حديثو عن النظرية ؟!! فهل يوافق على ىذا عدنان إبراىيم ؟

 أن ىذه النظرية رفضها أرباهبا وردوا عليها ، ونقضوىا ، وقرروا بطالهنا ، وطالبوا :الوجه الثاني 
 حبث أنّو علمهم مع ، فيو وطعنوا ، نفوه بل( دارون )مذىب يثبتوا مفل" بالدليل احملسوس عليها ، 

 االرتقاء إنّ : "  خالصتو ما قال( دالس)و ، (نشل) أولئك الرافضُت ذلا ومن ". سنة عشرين فيو
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: قال( فرخو )ومنهم  ".رأساً  خبلقو القول من بد وال ، اإلنسان على يصدق ال الطبيعي باالنتخاب
 ساللة اإلنسان بأنّ  ضلكم أن ديكننا فال ، بعيداً  فرقاً  والقرد اإلنسان بُت أن الواقع من لنا يتبُت إنّو" 
 حقائق يف نظر أن بعد قال( ميفرت) ومنهم  ".بذلك نتفّوه أن حيسن وال ، البهائم من غَته أو قرد

 العالمة ومنهم  ".الصبيان آراء من وإنّو ، تأييده ديكن ال( دارون )مذىب إنّ  : األحياء من كثَتة
 بُت الفرق إنّ  : والقرد اإلنسان بُت ادلقابلة تشريح (فرخو)و ،ىو درس أن بعد قال (بسكون فون)

 ندوة يف تُليت اإلنسان أصل يف رسالة يف قال ( أغاسيز) ومنهم  ... ".جداً  وبعيد أصلي االثنُت
 من ليس وأسلوبو الواقع، يف باطل على خطأ( دارون )مذىب إنّ :  خالصتو ما ، الفيكتورية العلم
 لنا ما دبوجب إنَّلو:  قال( لدارون )صديق وىو (ىكسلي) ومنهم . ربتو طائل وال شيء، يف العلم
 االنتخاب أو الطبيعي باالنتخاب نشأ احليوان أو النبات من نوعاً  أن قط يثبت مل البينات من

 باالرتقاء يعتقدون الذين أنّ  يف ريب ال إنّو : قال( لجِىي)مثل وىو، ( تندل )ومنهم . الصناعي
 ( ".دارون )مذىب تغيَت من بدّ  ال أنو عندي احملقق ومن ، هبا يعلم مل مقدمات نتيجة أنّو جيهلون

 َشاِىدٌ  َوَشِهدَ }: أينطبق عليهم قول اهلل تعاىل !! فما ىو جواب عدنان إبراىيم على أقوال ىؤالء ؟
حسب !!  ؟ ، أم أهنم ال يعلمون شيئاً ، مثُيَلهم كمثل علماء ادلسلمُت ؟[26: يوسف]{َأْىِلَها ِمنْ 

وصف عدنان طبعاً ، فعلماء اإلسالم جامدون متخلفون كما يسميهم دائماً ، فهل علماء الغرب 
 !! النافُت ذلذه النظرية كذلك ؟

 ، ومل تسم إىل اليوم  حقيقة ال نظريةال تعدو عن كوهنا " التخرسات "  أن ىذه :الوجه الثالث 
 نظرية  )التطور بشأن  "دارون"  قالو ما على ونطلقي لذلكحقيقة علمية ولن يسمح بذلك أحد ، 

 اصطالحهم يف فالنظرية. القانون أو واحلقيقة النظرية بُت العلماء لدى كبَت فرق وىناك ،(  التطور
 إن . الباطل أوجو من وجهاً  حيتمل فال القانون أو احلقيقة أما والتكذيب، التصديق ربتمل ما ىي

التحاكم غالباً إىل القضايا العلمية ، وليس إىل النظريات ، فالعلم مل يثبت تطور اإلنسان من القرود 
 . ، وىو ما يستبُت من الوجو التايل 
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 ال يزال العلم يف تطوره يكشف كذب ىؤالء الدجالُت ، ويقف إىل جانب اإلسالم :الوجه الرابع 
وأىلو وعلمائو ، وحول ىذه ادلسألة ، فإن العلم يكذب ىذه النظرية من أصلها ، حُت بُت أن 

" بينما اخلاليا البشرية ربتوي ستة وأربعون " كروموزوماً "خاليا القرود ربتوي شبانية وأربعون 
تفسَت ىذا الفرق ، وتوضيح سبب " الداروينية " ، ومل يستطع حىت اآلن أي من دعاة " كروموزوماً 

كما أن اإلنسان لديو صفات ديتاز هبا عن القردة . النقص ، والذي جاء على عكس ما يتوقعون 
واحليونات ، منها الصفات العقلية والكالمية والسمعية واألحاسيس وادلشاعر والقراءة والكتابة 
والتأليف والقدرة على االخًتاع واالكتشاف وغَتىا من الصفات اذلائلة العظيمة لدى اإلنسان 

 . يستحيل ربطها بنظرية التطور 

 أن يف نظرية التطور حلقة مفقودة بُت اإلنسان والقرد ، فكيف اُكتشف ما قبل :الوجه الخامس 
 . ىذه احللقة بآالف السنُت ، ومل تكتشف حلقة ما قبل اإلنسان 

 َأَجاًل  َقَضى مُثَّل  ِطُتٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَّلِذي ُىوَ }: ما قول عدنان إبراىيم يف قولو تعاىل:الوجه السادس 
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ }: ، ويف قولو تعاىل[2: األنعام]{سَبْتُيُرونَ  أَنُيُتمْ  مُثَّل  ِعْنَدهُ  ُمَسمًّى َوَأَجلٌ   ِمنْ  ُساَلَلةٍ  ِمنْ  اإْلِ
 اْلُمْضَغةَ  َفَخَلْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعَلَقةَ  َفَخَلْقَنا َعَلَقةً  النُّْطَفةَ  َخَلْقَنا مُثَّل *  َمِكُتٍ  قُيَرارٍ  يف  ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  مُثَّل  * ِطُتٍ 
 َذِلكَ  بُيْعدَ  ِإنَّلُكمْ  مُثَّل  * اخْلَالِِقُتَ  َأْحَسنُ  اللَّلوُ  فُيَتَباَركَ  آَخرَ  َخْلًقا أَْنَشْأنَاهُ  مُثَّل  حلًَْما اْلِعظَامَ  َفَكَسْونَا ِعظَاًما
َعُثونَ  اْلِقَياَمةِ  يُيْومَ  ِإنَّلُكمْ  مُثَّل  * َلَمي ُتونَ  ىذه اآليات " الفذذذ " ، أمل يتأمل بعقلو  [16 - 12: ادلؤمنون]{تُيبُيْ

لعلو ! أيومن عدنان بذلك ؟ أم عنده توجيهاً ذلذه اآليات ؟!! وىذا التسلسل يف خلق اإلنسان ؟
 .  ديلك توجيهاً غاب عن علماء األمة ، بل غاب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

ْنَسانِ  َخْلقَ  َوَبَدأَ  َخَلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّل  َأْحَسنَ  الَّلِذي}:أال يسمع ادلعجبون بو إىل قول اخلالق سبحانو   اإْلِ
 السَّلْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  ُروِحوِ  ِمنْ  ِفيوِ  َونُيَف َ  َسوَّلاهُ  مُثَّل  * َمِهُتٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُساَلَلةٍ  ِمنْ  َنْسَلوُ  َجَعلَ  مُثَّل  * ِطُتٍ  ِمنْ 

، أىناك بيان {َتْشُكُرونَ  َما قَِلياًل } ، أي واهلل [9 - 7: السجدة] {َتْشُكُرونَ  َما قَِلياًل  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ 
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 فَِإَذا * ِطُتٍ  ِمنْ  َبَشًرا َخاِلقٌ  ِإين   لِْلَماَلِئَكةِ  رَبُّكَ  قَالَ  ِإذْ }:وإيضاح أكثر من ىذا ، ويف قولو تعاىل 
، إن يف ىذه اآليات نسف لنظرية  [72 ،71: ص]{َساِجِدينَ  َلوُ  فُيَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيوِ  َونُيَفْختُ  َسوَّليُيُتوُ 

التطور من أصلها ، بل صلد أن إبليس أعقل من عدنان إبراىيم ، ألنو أقر بأصل البشرية ، وعدنان 
 أَنَا قَالَ }:يعارض ىذا األصل ، فذاك إبليس معًتضاً على السجود آلم يف قولو تعاىل حكاية عنو 

  . [76: ص]{ِطُتٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتوُ  نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتٍِت  ِمْنوُ  َخيُيْرٌ 

"  إن ىذه النظرية يف حقيقتها تأصيل للكفر باهلل ، وهتدف إىل إثبات تفوق اليهود :الوجه السابع 
وسياستهم ادلطلقة أن البشر من اجلنس احليواين ، وأهنم مسخرون خلدمة اليهود " شعب اهلل ادلختار 

. كما أهنا تربر للغربيُت استعمارىم وسيطرهتم على الشعوب األخرى . ، وال يستحقون سوى ذلك 
والنظرية كذلك تنفي سباماً احلياة بعد ادلوت ، وأن ادلوت هناية احلياة ، وىي تنفي من األساس مسألة 

الذنب وادلعصية ، فهي من االعتقادات ادلتخلفة اليت صنعها اإلنسان ، وىي أساس يف اإلباحية 
بل ىذه . وغَتىا ...الغناء ، الرقص ، التمثيل ، العشق : اجلنسية ، اليت تسمت بأمساء سلتلفة مثل 

. النظرية كانت األساس الذي اعتمد عليو الغربيون يف تربير زلاربتهم لغَتىم من الشعوب وإبادهتم 
فما موقف عدنان إبراىيم ومن تابعو ذباه ىذه احلقائق ادلرة اليت تقوم عليها ىذه النظرية الظادلة 

 !!!   اجلائرة ؟

 أن ىذا التطور ، واالنتخاب ، ال صلده عند داروين إال يف اإلنسان ، فأين تطور :الوجه الثامن 
أم أهنا مرت ! ىل وجدت كما ىي ؟! بقية الكائنات احلية ، كاحليوانات ، واحلشرات ، واألمساك ؟

 ! أم ىي تعيش مرحلة التطور ؟! دبراحل تطورية كمرور اإلنسان ؟
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 الوقفة الرابعة 

  نفي الرؤ ة في اآلخرة 

   فهو ينفي رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة ، موافقاً يف ذلك ادلعتزلة ، والرافضة ، واإلباضية ، بل ويلوي 
 ؛ أي من [23: القيامة]{نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل }:أعناق النصوص كما لوهتا ادلعتزلة من قبل ، بأن قولو تعاىل

أنا خائف من : إن أحدىم أتصل عليو يقول : ويف معرض ذكر ىذه الضالالت يقول . االنتظار 
. إذا نفيت الرؤية فقد وافقت كل طوائف ادلسلمُت ما عدا أىل السنة : فأجابو . مسألة الرؤية 

 : وسوف نرد على ىذه القضية دبا يلي ....  فماذا لو كان يُرى ؟  إىل أخر كالمو : فقال 

 نقض ىذا القول من حيث اللسان العريب الذي نزل بو القرآن ؛ فهذا التأويل مردود :الوجه األول 
على قائلو قددياً وحديثاً ، ألن القرآن لسان عريب مبُت ، ال حيتمل ىذه التأويالت ، ومل تقل بو 

، وقولو [103 : النحل] {ُمِبُتٌ  َعَريب   ِلَسانٌ  َوَىَذا}:العرب ، يقول ابن بطة بعد أن أورد قولو تعاىل
 أن وكالمها العرب لغات يعرف شلن أحد عند جيوز فليس : [28 : الزمر]{ِعَوجٍ  ِذي َغيُيْرَ  َعَربِيًّا قُيْرآنًا}:

  عني إليك أنظر إني أحد يقول ال أنو ترى أال،  االنتظار؛ {نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل }: قولو معٌت يكون
:  يقول النظر غَت بو يعٍت أن جيوز فليس، " إىل" الكالم يف دخل فإذا أنتظرك يقول وإمنا،  أنتظرك
،  ناظرة ولرهبا،  منتظرة لرهبا:  لقال االنتظار أراد ولو، {نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل }: قولو وكذلك،  إليك أنظر
 أن فاعلم،  دينو يف وبصراً  كتابة يف علماً  لو اهلل وىب شلن،  العلم أىل عند بُت واضح كلو وذلك
 بو عٍت ما فأما،  بالتثقيل إال يكون وال،  بالتخفيف يكون ال فإنو؛  االنتظار معناه شيء كل

 ذلك ونظَت،  الساعة إال ينتظرون ىل معناه، [66: الزخرف]{السَّلاَعةَ  ِإالَّل  يُيْنظُُرونَ  َىلْ }: فقولو االنتظار
 التثقيل أن فتبُت ، [102: يونس] {قُيْبِلِهمْ  ِمنْ  َخَلْوا الَّلِذينَ  أَيَّلامِ  ِمْثلَ  ِإالَّل  يُيْنَتِظُرونَ  فُيَهلْ }وشاىده وشبهو
 يَْأتِيُيُهمُ  َأنْ  ِإالَّل  يُيْنظُُرونَ  َىلْ }: وقال،  فثقل،  إال:  قال مث،  ينتظرون كقولو،  االنتظار يف ىو إمنا
،  ينتظرون يعٍت ، [53: األعراف]{تَْأِويَلوُ  ِإالَّل  يُيْنظُُرونَ  َىلْ }:وقال،  مثقل انتظار فهذا، [210: البقرة]{اللَّلوُ 
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 معناه كان فلما، [6: ق]{ فُيْوقُيُهم السَّلَماءِ  ِإىَل  يُيْنظُُروا أَفُيَلمْ }:فخفف النظر دبعٌت ىو شلا وقال  ،فثقل
 يُيْنظُُرونَ  أََفاَل }:وقال ، [99: األنعام]{أشَْبَرَ  ِإَذا شَبَرِهِ  ِإىَل  اْنظُُروا}:وقال،  فخفف،  "إىل: " قال،  النظر
ِبلِ  ِإىَل   . النظر معناه [23: القيامة] {نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل }:تعاىل قولو وكذلك،[17: الغاشية]{ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ

 ونظر،  {نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل :}قال أنو: وزيادة بيان يف ذلك يقول األشعري يف معرض رده على ادلعتزلة 
؛ " إىل "االنتظار نظر يف يقولوا أن العرب عند جيوز ال ألنو،  "إىل" :بقولو مقروناً  يكون ال االنتظار

 معناه كان إذ" إىل "يقل مل؛[49 : يس]{َواِحَدةً  َصْيَحةً  ِإالَّل  يُيْنظُُرونَ  َما :}قال دلا تعاىل اهلل أن ترى أال
 أرادت فلما [35 : النمل]{اْلُمْرَسُلونَ  يُيْرِجعُ   َِ  فُيَناِظَرةٌ  :}بلقيس عن سلرباً  وجل عز وقال،  االنتظار
 :  القيس امرؤ وقال. " إىل "تقل مل االنتظار

  جندب أم لدى تنفعٍت الدىر        من ساعة تنظراين إن فإنكما                    

 مل أنو علمنا،  [23 : القيامة]{نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل :} سبحانو قال فلما، " إىل "يقل مل االنتظار أراد فلما
 . الرؤية نظر أراد وإمنا،  االنتظار يرد

 كقولو االعتبار نظر عٌت سبحانو اهلل يكون أن إما:  أن النظر ال خيلو من وجوه :الوجه الثاني 
ِبلِ  ِإىَل  يُيْنظُُرونَ  أََفاَل  : }تعاىل  كقولو االنتظار نظر عٌت يكون أو،  [17 : الغاشية]{ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ
 َواَل }: تعاىل كقولو التعطف نظر عٌت يكون أو، [ 49 : يس]{َواِحَدةً  َصْيَحةً  ِإالَّل  يُيْنظُُرونَ  َما:} تعاىل
 وجل عز اهلل يكون أن جيوز فال،  الرؤية نظر عٌت يكون أو،  [77 : عمران آل]{اْلِقَياَمةِ  يُيْومَ  ِإلَْيِهمْ  يُيْنظُرُ 
 االنتظار نظر عٌت يكون أن جيوز وال،  اعتبار بدار ليست اآلخرة ألن واالعتبار،  التفكَت نظر عٌت
 اللسان أىل ذكر إذا كما، الوجو يف اللتُت العينُت نظر فمعناه الوجو ذكر مع ذكر إذا النظر ألن، 
 ذكر إذا وكذلك،  العينُت نظر معناه يكن مل، " بقلبك األمر ىذا يف انظر : " فقالوا القلب نظر
 ال االنتظار نظر فإن وأيضاً ،  للقلب يكون الذي االنتظار نظر معناه يكن مل؛ الوجو مع النظر
 أذن وال،  رأت عُت ال ما يف اجلنة وأىل،  وتكدير تنغيص معو االنتظار ألن،  اجلنة يف يكون
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 ألهنم،  منتظرين يكونوا أن جيز مل ىكذا ىذا كان وإذا،  ادلقيم والنعيم،  السليم العيش من مسعت
 اهلل يكون أن جيوز فال كذلك ذلك كان وإذا.  بباذلم خطوره مع بو أتوا شيء بباذلم خطر كلما
 الثالثة األقسام فسدت وإذا خالقهم على يتعطفوا أن جيوز ال اخللق ألن التعطف نظر أراد وجل عز
 رائية أهنا،  [23 : القيامة] {نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل :} قولو معٌت أن وىو،  النظر أقسام من الرابع القسم صح؛ 
 . وجل عز رهبا ترى

 فهو وإال،  حبجة إال ظاىره عن نزيلو أن لنا وليس،  ظاىره على العزيز القرآن أن :الوجه الثالث  
 أراد إنو : قائل يقول أن جيز مل واعبدوين يل صلوا : قال دلا وجل عز اهلل أن ترى أال،  ظاىره على
 عن القرآن نزيل أن لنا جيز مل {نَاِظَرةٌ  رَبُي َها ِإىَل :} قال دلا فلذلك،  ظاىره عن الكالم ويزيل،  غَته
 . حجة بغَت ظاىره

 أن ىذا الرجل ، ومن قبلو ادلعتزلة والرافضة وغَتىم ينكرون الرؤية بناء على داللة :الوجه الرابع 
العقل ، الذي يقدمونو على النقل ، وجيعلونو مهيمناً عليو ، وىذا طعن يف رسالة النيب صلى اهلل 

 ، ألمره واالنقياد ، وسلم عليو اهلل صلى للرسول التسليم كمال الواجب" عليو وسلم ، ألن من 
 شبهة ملويح أو ، معقوالً  يسميو باطل خبيال يعارضو أن دون ، والتصديق بالقبول خربه وتلقي
 واإلذعان واالنقياد والتسليم بالتحكيم فيوحده ، أذىاهنم وزبالة الرجال آراء عليو يقدم أو ، أوشكاً 

 من للعبد صلاة ال ، توحيدان فهما . والتوكل واإلنابة والذل واخلضوع بالعبادة ادلرسل وحد كما ،
، والنيب صلى اهلل عليو وسلم مل يأمرنا  "الرسول متابعة وتوحيد ، ادلرسل توحيد:  هبما إال اهلل عذاب

وعلى قول ىؤالء فالنيب صلى اهلل عليو وسلم ترك . بذلك ، بل أمرنا دبتابعتو واإلديان بو وتصديقو 
ىذا البيان العقلي ذلم ليشرعوه للناس ، وىذا طعن يف رسالة النيب صلى اهلل عليو وسلم ، بتسليمهم 
دبا جاءت بو عقوذلم ، وإن عارض ذلك ىديو ، ومنهج رسالتو ، ومعلوم أن النيب صلى اهلل عليو 

 َأْكَمْلتُ  اْليُيْومَ }:وسلم قد أبان لألمة دينها ، وأكمل ذلم رسالة رهبم ، كما أخرب بذلك تعاىل بقولو
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ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأسَْبَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  فالعقل الذي يدينون بو  . [3: ادلائدة] {ِديًنا اإْلِ
؛ يوجب التحاكم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، ال إىل غَته ، بل يوجب العلم بأن الرسول 
صلى اهلل عليو وسلم معصوم يف خربه ، وأنو ال جيوز عليو اخلطأ ، وأن التسليم واالنقياد ألمره من 

فلو أقر إنسان بصدق النيب صلى اهلل عليو وسلم بعقلو ، مث رد بعضاً شلا جاء بو . أوجب الواجبات 
بادلعقول ؛ لكان ذلك تناقضاً ظاىر البطالن ، بل أشد منو أن يطعن يف خرب الرسول صلى اهلل عليو 
وسلم مع اإلقرار بصدقو ، فيكون مكذباً برسالة زلمد صلى اهلل عليو وسلم ، وما جاء يف ذلك من 

.  اآليات

 .  وحول ىذه ادلسألة أفاض علماء السلف يف الرد على القائلُت هبا ، وىو معلوم مشهور يف كتبهم 

 **سماٌت عامة  تصف بيا عدنان إبراهيم ** 

أنو ُيظهر الُشبو والتساؤالت حول قضية من القضايا وال يأيت ذلا حبل ، وإمنا يًتكها عائمة  -1
 . لتضطرب هبا عقول سامعيو ، وردبا تولد منها شبهات أخرى لديهم 

أنو غالباً ما يطرح بعض القضايا وادلطاعن يف الرسول صلى اهلل عليو وسلم ، ويف صحابتو  -2
، مث يعود فيعتذر عن ذلك ، وىذا الطعن واالعتذار كالمها مقصود ، والدليل على ذلك 

ضلن . نقلت ما قالوا . ىم قالوا ذلك . ىذا ما قرأُت : أنو يقول ضمناً يف اعتذاره 
تشكيكاً منو يف تراث األمة ، وُيظهر نفسو أنو . ضلن نقلنا ما قرأنا . نصدق ما قالوا 

مغرر بو قراءة واطالعاً ، مع أنو يدعي أنو مفكر وداعية ، وأنو ديلك استنباط القضايا من 
أمل !! وادللكة اإلبداعية !! ثنايا السطور ، فكيف ُغرر بو وىو ديلك ىذه القدرة العقلية ؟

أليس أن العلماء والدعاة وادلشار إليهم ! يستطع عقلو الفذ أن يفلًت ادلقروء قبل عرضو ؟
 !! جيتنبون مواقف االعتذار ؟
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ولو تأملنا ذلك لوجدناه طعناً يف تراث األمة اإلسالمية ، وتشكيكاً يف إرثها ، لصرف 
األجيال القادمة عن ذلك ، وزلاولة يف انسحاب ىذا الشك على األحاديث ، والسَتة 

 . النبوية ، وردبا على كتاب اهلل تعاىل 
أن النيب صلى اهلل عليو وسلم دلا رأى قتلى أحد : ومن األمثلة على تلك االعتذارات 

مث يعود ويعتذر عن إيراد ذلك . ومنهم عمو ضبزة أقسم ليمثلن بسبعُت من كفار قريش 
 . أنو مل يكن صحيحاً : بقولو 

أن يزيد ابن حرام وال يفعل ما فعل إال : ومن ذلك طعنو يف يزيد بن معاوية وأمو ، فيقول 
ليس عندي دليل أهنا وقعت يف : مث يعًتف أنو أخطأ يف ذلك ، ويقول . ابن حرام 
وفيو دليل كاٍف على أن الرجل متقول ، ومن تقول هبذا القول اخلطَت فليس . الفاحشة 

 . لديو أدىن حرج يف التقول دبا ىو دون ذلك 
:   ومن تلك االفًتاءات الطعن يف عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ، مث يعتذر ؛ ويقول 

مع قول !! فهل يتحامل ويُغضب على صحايب ؟. أنو ضبلو على ذلك احلمية والغضب 
ُهمْ  اللَّلوُ  َرِضيَ }:اهلل تعاىل ، وقول رسولو صلى اهلل عليو وسلم [100: التوبة]{َعْنوُ  َوَرُضوا َعنُيْ

 مد أدرك ما ذىباً، أحد مثل أنفق لو أحدكم فإن أصحايب، من أحداً  تسبوا ال:}
ويف تقديري إن ىذا كاٍف لكل ذي بصر وبصَتة دلعرفة  . مسلم {نصيفو وال ، أحدىم

 . مكان الرجل ، وربديد ادلساحة اليت يقف عليها ، وادلبدأ الذي ينطلق من خاللو 
إنو مرجع : أنو ديتدح علماء الشيعة ويثٍت عليهم دائماً ، كما يقول عن زلمد باقر الصدر  -3

فكيف ديدح من يسب الصحابة ، ويقذف أم ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل . شيعي أعظم 
عنها ، وحيرف القرآن الكرًن ، ويطعن يف سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم ، فهل يتوىل 
أولئك الطاعنون ادلنتقصون لسنة نبينا صلى اهلل عليو وسلم ، أم يتربأ منهم ومن أقواذلم 

 َواْليُيْومِ  بِاللَّلوِ  يُُيْؤِمُنونَ  قُيْوًما ذبَِدُ  اَل }:، فكيف يتوىل ىؤالء القوم وىو يعلم قولو تعاىل!!!  ؟
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 َأوْ  ِإْخَوانُيُهمْ  َأوْ  أَبُيَناَءُىمْ  َأوْ  آبَاَءُىمْ  َكانُوا َوَلوْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّلوَ  َحادَّل  َمنْ  يُُيَوادُّونَ  اآْلِخرِ 
 .[22: اجملادلة]{َعِشَتَتُيُهمْ 

أنو يعتمد يف غالب طرحو على العقليات ، وجيعلها معتمد حديثو ، مع إمهال واضح  -4
 .وبُت للمنقول ، بل جيعل ادلنقول مدار التشكيك ، والثلب ، واالنتقاص 

النيل من علماء األمة ، وتنقصهم ، ووصفهم بالكذب ، والدجل ، وأهنم يهرفون دبا ال  -5
يعرفون ، وأنو ال ينبغي تصديقهم ، فأي خَت من رجل ال يقيم لعلماء األمة وزناً ، وال 
يعًتف بفضلهم ، أو يقدر جهودىم يف خدمة اإلسالم وادلسلمُت ، واهلل سبحانو قد 

 آل]{اْلِعْلمِ  َوأُوُلو َواْلَماَلِئَكةُ  ُىوَ  ِإالَّل  ِإَلوَ  اَل  أَنَّلوُ  اللَّلوُ  َشِهدَ }:اشهدىم على توحيده فقال 
 احلاكم حكم إذا}:، والنيب صلى اهلل عليو وسلم قد عذرىم وزكاىم ، فقال  [18: عمران

، وأورثهم النيب {أجر فلو أخطأ، مث فاجتهد حكم وإذا أجران، فلو أصاب، مث فاجتهد
 يورثوا مل األنبياء إن األنبياء، ورثة العلماء إن}:صلى اهلل عليو وسلم تركت األنبياء فقال 

بل حكى صلى اهلل عليو . {وافر حبظ أخذ أخذه فمن ، العلم ورثوا إمنا ، درمهاً  وال ديناراً 
 على القمر كفضل العابد على العامل فضل وإن}:وسلم أفضليتهم على غَتىم فقال 

إىل غَت ذلك من فضائلهم فما ىو جواب عدنان ومن لف لفو على . { الكواكب سائر
 . ىذا التفضيل الذي خيالفو ، ويتعمد سلالفتو 

وىناك مسات كثَتة ، يتصف هبا ىذا الرجل ، لعل القارئ الكرًن ، يلحظها يف سياق كالمو ، 
وما ىذه إال دالالت على توجو الرجل ، وإغراقو يف بث الشبهات ، وخلخلة تراثنا ، وزعزعة 

 . عقول شبابنا 
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اللهم أجعل ىذا العمل خالصاً لوجهك الكرًن ، وأنصر دينك وعبادك الصاحلُت ، اللهم أنصر 
من نصر الدين ، واخذل من خذل الدين ، يا قوي يا عزيز ، وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى 

 . آلو وصحبو وسلم 


