
إسلامي) (مفكر براهيم إ عدنان

يكفي، بما موثوقة تكون لا وقد تدقق لم هنا الواردة المعلومات بعض
المعلومات بتدقيق ساعد مختص. أو خبير قبل من اهتمام إلى وتحتاج

اللازمة. بالمصادر ودعمها

وُلد فلسطيني وخطيب طبيب هـ) 1386 - م 1966) براهيم، إ عدنان
من يعد و النمسا في البارزين المسلمين الخطباء من غزة. مدينة في بفلسطين
والأدب. بية والتر بالفلسفة دراية له المستنير،[2][3] الديني الخطاب رواد

كرواتية.[4] والصربو والألمانية ية والإنجليز العربية اللغات يجيد
لقاء جمعية ورئيس فيينا، ية النمساو بالعاصمة الشورى مسجد خطيب
لديه المسجد. في والعلمية الدينية الدروس يلقي أنه كما فيها الحضارات

للجدل.[5] المثيرة والأطروحات يات والنظر الأفكار من العديد
ارتكبها ً أخطاء يعتبرها ما عن والبحث السيرة كتب في بتنقيبه اْشتُهر
إليه تؤدي التي والأسباب الإلحاد عن بحديثه عُرف كما الصحابة، بعض
الإجابة قصد ومحاضرات بدروس يلقي جعله مما المسلمين بعض لدى
بالنسق كذلك اشتغل وقد اللّٰه، وجود في يشككون من على والرد العلمية

الدينية. القضايا على الفلسفي

وحياته نشأته ١
تعليمه تلّقى وبه غزة، قطاع في النصيرات مخيم في فقيرة لعائلة عدنان ولد
يوغسلافيا إلى ليغادر الأونُروا مدارس في والثانوي والإعدادي الإبتدائي
الحرب ظروف وبسبب لمصدر] جامعاتها[بحاجة في الطب درس حيث
التسعينيات أوائل فيينا ية النمساو العاصمة إلى انتقل البلقان في الأهليّة

هناك. الطب دراسة واصل حيث
صغره. منذ الذكر ودروس وحلقات المساجد رواد من الطفل عدنان كان
اهتم والمطالعة. بالقراءة الشغف شديد وكان ً صغيرا الـكريم القرآن حفظ
وعلم الاجتماع وعلوم بالفلسفة الشرعية بالعلوم اهتمامه جانب إلى
في براهيم إ عدنان يقيم المقارن. الأديان وعلم والتاريخ ياء والفيز النفس
خمس أبناء، لسبعة وأب فلسطينية من متزوّج جامعتها. في ويحاضر فيينا

وابنين. بنات

العلمية الحياة ١ . ١
في يوس البكالور على حاصل براهيم إ عدنان البشري، الطب إلى بالإضافة
منها تخرّج والتي لبنان في الأوزاعي الإمام كلية في الشرعية الدراسات
درجتيّ على حصل و النمسا في العليا دراساته أتم كما الشّرف.[6] مرتبة مع

أم عُمْر للماجستير رسالته تناولت فيينا. جامعة من الدكتوراه و الماجستير
أطروحة كانت و الرسول. بها بنى عندما عنها اللّٰه رضي عائشة المؤمنين

الـكريم. القرآن في معترضاته و الاعتقاد يّة حر الدكتوراه: في رسالته

المهنية الحياة ١ . ٢
عمل والتي فيينا، في الإسلامية بالأكاديمية التدريس هيئة في عضوا كان
والتفسير القرآن وعلوم الحديث مصطلح علم درّس حيث بها. أستاذا
علوم إلى بالإضافة والحنفي الشافعي المذهبين على الفقه وأصول والفقه

العقيدة.
بالعديد والتقى الدول من العديد في كثيرة ولقاءات مؤتمرات في شارك
العطار وعصام الإمام علي وأحمد المصراتي الطيب ومنهم الكبار العلماء من
الذين الغربيين ين المفكر من ثلة عن ً فضلا زيد أبو الإدريسي والمقرئ

وحاوروه. إلتقوه
2000 سنة بالنمسا الحضارات لقاء جمعية إخوانه بعض مع أّسس
َيخطب حيث الشورى مسجد انبثق وعنها الحـين ذلك منذ يرأسها وهو
زهاء فيه مكث الذي الهداية مسجد من ُأقصي أنه يُذكر ويدرّس.
أن دروسه[7] أحد في ذَكر ،2000 وحتى 1991 عام من سنوات 10
سياسية لأسباب يعود الإقصاء سبب أن للناس ذكروا المسجد مسؤولي

الوهم. من الخروج و الإستيقاظ على الشعوب يحرض كونه

الإعلامي حضوره ٢
وهي خليجية روتانا شاشة على يونية تلفز برامج ثلاثة براهيم إ عدنان قدم
للعالمين" "رحمة برنامج و [8]،2012 رمضان في عُرض اللّٰه" "هو برنامج
الدكتور ظهر القناة.[10] ذات في "آفاق" وبرنامج [9]،2013 رمضان في
الجزيرة قناة على جّدو بن غسان مع مفتوح حوار برنامج في براهيم إ عدنان
في الظفيري علي مع العمق في برنامج ضيف كان و [11]،2010 في
لأسبوعين البدير نادين ضيف براهيم إ عدنان الدكتور كان كما [12].2012
أحمد الشيخ مع خليجية روتانا شاشة على اتجاهات برنامج في متتاليين
في المديفر عبدالله الإعلامي ًضيف أيضا كان و السعودية.[13] من المعبي
رمضان في الحسنة" "الأسوة برنامج و [14].2013 عام الصميم في برنامجه
هولندية قناة مع قصير لقاء له 2015 بداية في خليجية، روتانا على 2014

الإسلام[15] عن فيها يحكي (NPO)

١
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المراجع ٥ ٢

فكره ٣
عدنان يواجه العقل. مع متناقض غير الاسلام أن براهيم إ عدنان يؤمن
تم قد الإسلام أن يرى للعنف. كمبرر الدين واستخدام الدينى التعصب
الدين مبادىء مع ٺتناقض متحجرة وتيارات شيوخ على حكرا اختطافه

، الإسلامي.[16]
اللّٰه صلى "الرسول منها: بلغ ما أهّم من الـكثير، المحاضرات من له
الديانات من الإسلام موقف يبيّن حيث والسيف"[17]، وسلم عليه
ختان في ألقاها محاضرة إلى إضافة الجهاد؛ وماهيّة الأخرى والحضارات

يدينونه. الذين العلماء لأصوات صوته يضّم حيث الإناث[18]
الفلسفة"[19] مفاهيم في "كالبحث العلمية السلسلات من الـكثير له
900 مرور بمناسبة سلسلة قدم كما الالحاد"[20] وزجاج البرهان و"مطرقة
عن الباحث "الغزالي، بعنوان: الغزالي حامد أبو الإمام وفاة على سنة
أهمّها من لعّل عّدة مسائل في الفلسفّي العلمّي النقد يعتمد الحقيقة".[21]
يقة طر على الفلسفي الإلحاد أو العامّي الإلحاد ذلك كان سواء الإلحاد

وغيرهم.[22][23][24] وكانط نيتشه فريدرخ
شبكة على متوفر أعماله جّل أن إلا متوفر ماهو الكتابات من له ليس
منذ له جمعة خطبة كل نشر يتم و الخاص[25] موقعه وعلى الإنترنت
قيامها منذ العربية الثورات مع بوقوفه تميز العديد. المتتبعين من وله سنين
الثورات مفجر في خطبة قّدم كما الحاكم عن الخروج تحريم لموقف ونقده
المعجبين من وهو انتحاره.[26] من استشهاده قضية لطرح البوعزيزي :
كان أن منذ وأعجبته سحرته أنها يقول و داروين لتشارلز التطور ية بنظر
ويخالف مضمونها من 99% على للموافقة استعداد وعنده ً صغيرا ً غلاما
القرود أو الشمبانزي من ليس أصله الإنسان بأن وهي 1% في ية النظر
إلى بذلك مستندا والتطور للتغيير قابلة الأخرى والمخلوقات الإنسان أن بل
القرآني.[27] للتصور معارضتها بعدم إعتقاده مع الـكريم القرآن من أدلة

مؤلفاته من ٣ . ١
الإلحاد وزجاج البرهان مطرقة •

الفلسفة بمباحث يف التعر •

والمعارضات) (المؤيدات التطور ية نظر •
الميزان في ية معاو •

أبو مثل الشخصيات من العديد على الإثناء و خطبه في للكلام تطرق كما
شريعتي، علي محمود، مصطفى الصدر، باقر محمد البوطي، الغزالي، حامد

كرايغ. لين وليام تولستوي، ليو شو، برنارد جورج أديسون، توماس

معارضيه طرف من انتقاده ٤
أبي بن ية معاو لـ نقده إثر السلفيين قبل من انتقادات حملة إلى تعرض
دفعه مما كارثتنا بداية بعنوان العربي بيع الر زامنت جمعة خطبة في سفيان
سفيان أبي بن ية معاو محاضراته سلسلة في والمركز المطول رده لتجهيز

فقط.[28] السنية للمراجع فيها استند التي أدلته وتبيان للرد الميزان في
الددوو ولد الحسن محمد الشيخ أمثال من أخرى لانتقادات تعرض كما

غيره. و العرعور و الدمشقية

الشيعة مع التقارب ٤ . ١
الشيعة، مع كبير حدٍ إلى مُتوّافق بإنه يفي العر محمد السلفي الشيخ وصفه

محاضرات. في أقواله على الحويني إسحاق أبو السلفي الشيخ ردّ وقد
على بأنه الداهوم ومحمد الخميس كعثمان الدين رجال بعض اتهمه وقد
الحسيني مجتبى الشيعي الدين ورجل ية الشيراز الشيعية بالمرجعية علاقة
صرح وقد والجمهور،[29] الشباب رضى من اكتسب لما ذلك و الشيرازي
خطبته آخر في براهيم إ عدنان أجاب المعالي،[30] قناة في بذلك الداهوم
يؤمن ولا ً شيعيا ليس بأنه هذا عن الطغيان خدمة في الخرافة المعنونة
أنه كما الرجعة. عقيدة أو بالعصمة ولا المنتظر المهدي بعودة أو بالتقية
ناهيك مقدسين غير بشر كونهم الصحابة بعض نقد في ً جرما يرى لا
تولي طابَق تاريخي تحليل ضمن يندرج والصحابة ية معاو من موقفه أن
بذلك أنبأ كما الراشدة الخلافة عن عوضا الملك نظامَ الحكم فيه ية معاو

نبوي[31] حديث
ياسر الشيعي الدين رجل حول لكلام محاضراته إحدى في تعرض كما
قناة على مباشر لقاء في براهيم إ بعدنان علاقته الحبيب نفى وقد الحبيب،
ً طلبا قدمت قد القناة أن الخلاف اللّٰه عبد القناة مذيع قال وقد فدك،

بالرفض. أو بالقبول ً سواء ً ردا منه يروا ولم له للمناظرة

المراجع ٥
Der “Hassprediger”, Der Standard, May 15, 2007. [1]
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الجزيرة قناة برنامج العمق في [3]
ص٦٠. السوريتين والإثنية الطائفية في أكون: من -- هويتي [4]

1506-1514 29،الأعداد ،Uktūbarالمجلد [5]
براهيم إ عدنان موقع الذاتية السيرة [6]

يوتيوب على 1 حلقة - وبينات شبهات [7]
.Jul 20، 2012 بتاريخ عليه اطلع يوتيوب. اللّٰه". هو "برنامج [8]
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.2011
Mar 5، بتاريخ عليه اطلع يوتيوب. الالحاد". وزجاج البرهان "مطرقة [20]

.2012
Dec بتاريخ عليه اطلع يوتيوب. الحقيقة". عن الباحث الغزالي "سلسلة [21]

.13، 2011
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براهيم إ عدنان موقع [25]
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يوتيوب على % 99 في التطور ية ونظر داروين أوفق أنا : براهيم إ عدنان [27]
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أحمد الِإمام أخرجه " عضوًضا ملكًا تكون ثم سنة ثلاثون بعدي "الخلافة [31]
في حبان وابن المسند، في يعلى وأبو المستدرك، في والحاكم المسند في

السنن. في والترمذي صحيحه،

خارجية وصلات ٦

يكي و في إسلامي) (مفكر براهيم إ عدنان أقوال من اقتباسات اقرأ
الاقتباس.

براهيم إ عدنان موقع •

يوتيوب على عدنان قناة •

يتر تو على عدنان صفحة •

بوك الفيس على عدنان صفحة •

فلسطين بوابة •

أعلام بوابة •

المسلمين العلماء بوابة •

إسلامي فكر بوابة •

الفلسفة بوابة •

الثقافة بوابة •

الإسلام بوابة •

الأدب بوابة •
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