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حممد  لدكتورن اأصل هذا الكتاب تسجل صويت مقتطف من مناظرة ُأعلن عنها بتحد م
 طرهوين ألي عامل يصف الدولة أبهنا خوارج

 فانربى لذلك الشيخ عصام العويد
 واستضاف املناظرة منتدى أان املسلم

حب ىت انسحوغ لكن مل يصمد العويد أمام ضرابت سيف العلم واملنهج العلمي فرا
 مدعوما من املنتدى الذي صدم مشرفوه كذلك

 التوكلى البة عفأصر الدكتور على إكمال نقاط املناظرة منفردا يف لقاءات صوتي
وافق  هـ امل 23/11/1436 الثننيابتاريخ  الثالثاللقاء وهذا من تفريغ 

 م7/9/2015
 
 
 

د اهتامه عود بعسآل  هذا الكتيب اليوم وعصام العويد يقبع يف زانزين معتقالتويصدر 
 عليه ا سلطاملن ظأبنه داعشي بسبب انتقاده هليئة الرتفيه وصدق القائل من أعا

م طوا نعكشف اللثام   م :رابع عشر ابسأيها القارئ القسم املتمم له يف اللقاء الوالتنس 
 صامالعويد ع

 احلمد واملنةوهلل 
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

أطيل  حىت الو مة فنسأل هللا السالمة والعافية وقد فجعنا فيك اي شيخ عصام فجعة عظي
ن ع سيكو توقوعلى الرغم من كون بعض الفضالء نصحين أال أستمع لردك ألنه حسب ما

امل يكن يف وجدت مفان متهافتا إال أنين مسعته كعاديت لالستماع للطرف اآلخر ولو كان ماك
 احلسبان 

  رمتين بدائها وانسلت:  وصدق القائل 
  من فمك أدينك: وكما يقولون 

يه كثريا فذيتنا آقد و سوف أمسع اإلخوة ماتقول مث أرد عليك على عجل وهللا ألمهية الوقت 
ة وهتربك الغريبة و وال أحب أن أعيد ماذكرته يف التسجيالت املاضية من مماطلتك العجيب

 الواضح وندخل يف املوضوع مباشرة 
 الكرمي : استمع أخي

 العويد.. الشيخ يابفاصل : مقطع للعويد يتهم فيه اإلخوة ابلكذب ألهنم قالوا يف غ
 

 وأقول : 
عدهم و أنه ه ن معناأبما افرتاه عليهم يساوي  (يف غياب الشيخ العويد: )هل قول اإلخوة 

 هل قالوا ذلك ؟؟ وأنه مل حيضر وأنه انسحب ؟؟
 به أن ميثل أهل السنة ؟؟ ابهلل من الكاذب ؟؟؟ ومن الذي اليليق

ة نفسه  قرار شعر يفأم هو ييف غيابه ؟؟ : أمل يكن غائبا فعال ؟؟ هل كان حاضرا فقالوا 
 بذلك ؟؟

م يقة أوىل منه احلقو يفهذه االفتتاحية اليت افتتح هبا وهي رمي الناس ابلكذب والبهتان وه
 ومل نكن يف احلقيقة نود أن نصفه بذلك ..بذلك 

رجل يعمل كنوع من التمهيد حىت يفقد الذي يف املقابل املصداقية .. وهذه مسألة أخرى ال
الطريقة السخيفة السمجة وعقول الناس أعلى من هذا فالسامع يستطيع أن يذهب ويراجع 
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ولكن بعض السفهاء ستنطلي عليه هذه اخلدع ولكننا إبذن هللا سوف نزيل هذه اخلدع 
 ابحلسام املهند 

قيصة ولكنه ن كل نه عنرجع ونستمع له وهو يظهر بصورة احلمل الوديع املؤدب املهذب املنز 
  للفاظ يكفرينا بعض يفاد أمام أانس متوحشني جمرمني وانظروا ماذا قال ايإخوة يف احلقيقة يك

 استمعوا ابرك هللا فيكم ..
 آلن رجية اخلافاصل : مقطع له ميدح اخلوارج القدامى ويزري على من يتهمهم اب
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 وأقول :
ن ركم أننا إبذان أبشوأ هو اآلن يتكلم عن من ؟؟ عمن دعاه هلذه الغرفة حىت نتحاور ونتشاور
كالم الذي ات والقاشهللا سوف خنرج هذا التسجيل يف فيديو ومعه صور لتغريداته وبعض الن
 بلالعن ادار بيننا لنعرف من املؤدب ومن املهذب ومن املتهرب ومن العابث وم

 
 لكن العجيب حنن نقول للشيخ عصام : 

ا تقول ملقياسك ام.. م ماشاء هللا أنت عاشرت اخلوارج األول ووجدت منهم كلهم ما تقول
رج األمس ول خواا يقوأبي مقاييس عندم..أان أريد اإلخوة يتصورون كيف يتكلم هذا الرجل 

لصفات هذه ا نهمموميدحهم هبذه األوصاف يتكلم عن أمة من الناس وكأمنا عايشهم ورأى 
وعرف  ر معهمسافو العجيبة الغريبة وكأنه كان يعيش وسط هذه اجلماعة وآكلهم وشارهبم 

ن  عن اثمث يهفاي أخي لو قرات خربا عن أحد اخلوارج مدح ألوصاف طيبة  ..أخالقهم 
خوارج  كمت علىح مث واثلث هل هذا يعين أن ذلك هو ديدن اخلوارج وأهنم هبذه الصورة ؟

ف العراق عين نصة ياليوم .... نريد أن ختيل اي إخوة الرجل يتكلم عن الدولة اإلسالمي
حنن  صور ..تده ونصف سورية ... ندخل يف اجلغرافيا مرة أخرى ؟!  الرجل يعين ما عن

 غرافيا يتكلمج درس عطاانوأيضا رجع يتكلم عنها اثنية ألنه اليفقه ويقول أملاهية عطيناه اأ
ل و قت.أنت التفهم عن مساحتها وعدد السكان ! ايحبييب هو هذا الذي نتكلم عنه اآلن ..

مية لدولة اإلسالن هم الذيالدولة اإلسالمية خوارج .. وتقول خوارج اليوم فيهم وفيهم وفيهم ا
رك بيحة فأان أتات القلصفلة اإلسالمية وكل رجال الدولة اإلسالمية فيهم هذه ايعين أهل الدو 

 ف سوراينص هلم أن يشتكوك إىل هللا لكل أيخذ كل واحد من أهل نصف العراق وأهل
. كل من نعاء .صالية و والية خراسان وأهل والية برقة ودرنة وأهل  نيجرياي وأهلوأهل ثلث 

م خوارج مث ال أبهنم أو أدعوهم ليشتكوك إىل هللا ألنك اهتمتهينضوي حتت الدولة اإلسالمية 
 ذلك .. ون وغريجالزد على هذا أهنم أسوأ من خوارج األمم السابقة خلقا وأهنم كذبة ود

 مجيل حتمل اي حبييب حتمل أمام هللا هذا البهتان وهذا االفرتاء ..
على تويرت فأغلظ له القول تعامل هو مع بعض اإلخوة أحكام جزافية مبنية على عينات هذه 

أان يتعامل هبذه الصفاقة وهذا اللسان وهو يستحق الغلظة وسوف ترون .. إذا كان معي 
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القبيح وسوف ترون أبنفسكم وسوف نعرض على الشاشة بعض هذه الوقاحة حىت اضطرين 
هوى يف  هذا نوع من اهلوى أان شخصيا أن أخرج عن طوري .. اضطرين أن أرد عليه ...

 النفس وفجور يف اخلصومة
 
 بعد قليل سيتبني للسامع من أوىل بتلك األوصاف و 

، س بن عبااتى أكل ذلك لتتهرب من إلزامك أبنك لو كانت لك حجة ألتيت إليهم مثلما 
ن أتيت أختشى  رفةحىت تتهرب تطعن يف أانس ينضووا حتت دولة كبرية لكي تطعن يف أهل غ

 حجة ألتيت إليهم مثل ابن عباس كما قلنا  إليهم .. طيب لو كان لك
 جيل .. التسيفن ولكن الكل يعلم ملاذا مل أتت ؟ ألن الفريق لن يسعفك كما أسعفك اآل

 طبعا هو مل يسعفك وإمنا ورطك ورطة لن .. لن خترج بعدها أبدا ...
 ك.أتكد لو عند.لليلة ه اوهللا مث وهللا لو عندك ذرة من الدم أن تظهر للناس بعد الذي أقول

 ا .ذرة ستختفي واليراك أحد .. أما إن ظهرت بعد ذلك فتعرف ما يعين هذ
 استمعوا اي إخوة ...

 
أان  ين قلت أليكيل فيه أوصاف الكذب واالهتام وخيصين ابلتعايل والكربفاصل : 

 شرفتك بقول مناظرتك وأن ما أفعله اليفعله مسلم 
 وأقول :

 الذي حيدثكم هللا !!مسعتم .. طبعا من املقصود ؟ 
فعل ما و ، مل ا مل يقله عاخلط مب، وكرب و، وفجور ، وغدر ، كذب ،  هللا أكرب نقول اي هللا !! 

م هم كل. وأان أقول .كفران مثلهم لقلنا يمثل هؤالء .. لو كنا يعين لو كنا  ؟!  اليفعله مسلم
ن ص أن مشخال فيهم من صفات اخلوارج الشيء الكثري ولكن حنن قلنا حىت يطبق على

من صفات  ليت هيى ااخلوارج البد أن يتوفر فيه أمران على األقل لكن بعض األمور األخر 
ض اآلخر ن البعكو اخلوارج وليست جامعة بينهم لكن منها أهنم أيخذون ببعض النصوص ويرت 

 شارة هلا يت اإلأي .. هو ماشاء هللا أتى لنا حبديث قدسي وترك آايت وأحاديث أخرى سوف
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سلم هل ملك من ذدر ن لو كنا مثلهم العتربان ذلك تكفريا يعين أان لو قلت له هل يصوحن
ان اليفعله فعله أأذي هذا الذي فعلته ايشيخ عصام هل يفعله مسلم لطار هبا وقال الفعل ال
ميان ولكن امل اإلكلم  املسلمون معناها ماذا أكون أان ؟؟ لن خيرجها ويقول إين أقصد املس

 : ا نقولإمنهبا خبطة لكي يتصيد ..ولكننا لن نقول إنك كفرتنا و  مباشرة خيبطين
هر للناس من ا اليظفيم ايويلك من الفجور يف اخلصومة .. أمل يكفكم التدليسهللا املستعان 

 اقل ؟؟ل عفيما يظهر لك اتاج أهل العلم لفضحكم حىت تدلسو أمور الدين اليت حت
مام ياان أاهر عظأما تدلس يف شيء ، يعين الدين خيفى عن العوام فيمكنكم أن تدلسوا 

 الناس كل سامع يعرفه ؟
لك ستحق ذالتو أنت قلت : إين قلت : إين شرفتك مبناظريت .. ووهللا العظيم شرفتك 

 وسوف ترى ملاذا ..
ه وله ه وله مؤلفاتوجهود هخياي أخي أان وهللا كتبت من البداية أين ال أانظر إال عاملا له اتر 

جستري الب ماطنك أإجازاته وشهادات أهل العلم له .. أان مارأيت لك ذلك ما رأيت إال 
سف فعك لألر ذي وللتو كتبت بعض الكتيبات الصغرية واإلم يب سي وأشكاهلا رفعتك وال
 رفين أانذي ش الد هللاحكومة خائنة فتحت لك اجملال تطلع يف القنوات ويف التلفاز لكن حبم
ل آ . ماشرفين ال.قط هو الذي شرف كل علماء الدنيا منذ بداية العلم إىل اآلن ..العلم ف

ك رضى أنين أفألجل هذا شرف لك أسعود وال شرفين قنوات وال شيء من ذلك ايحبييب 
 تناظرين وأنت هبذا املستوى ..

 
ساس أنك أعلى  اكلمنبل ابلعكس رحبنا بك وك..  حنن اآلن ماقلنا هذه الكلمة ابتداء

رض هلا .. وف نتعن وسمل نتعرض هلا إىل اآلواحرتمناك مع مانعرفه عنك من أمور خطرية  ند
 رمتك به وبيينلذي أكم افسبحان هللا مع هذه املعاملة اجلميلة جدا ورفعتك هذه وهذا اإلكرا

 اعي وهذمءة وبينك أكثر من عشر سنوات يف العمر ومع ذلك كنت يعين يف قمة اإلسا
ك أنت ري ألنطو  الذي أخرجين عما ينبغي أن أكون عليه .. وأان أقول لك إين خرجت عن
 .خوة .اإل أخرجتين ويكفي يكفي أنين أمهلت تغريدتني قبيحتني لك سوف أقرأ على
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خر جل آر عندما قلت شرفتك ويتكلم عن طبعا أخوان الشيخ عصام يتكلم عن نفسه 
سيأيت بينه و  و املسمى هذا فراج الصهييب هذا الرجل وسطه الشيخ عصام حىت ينسق بيين

 ذكره لكن كالمنا اآلن عن الشيخ عصام 
يف  يهالرد علعن ا أمل يكن لسوء أدبك ووقاحتك اليت ترفعتملاذا قلت إين شرفتك ؟؟ 

اكتشفت  وقتها ؟؟ من أعني الكثريين تاجلميع وسقط تغريدتيك الفاجرتني حىت أنكر عليك
تالميذي  ك طبقةبقتأان أنك لست أهال أن أرفعك ملنزلة مناظر يل وأنت أصغر مين سنا وط

نزل بقيت ملاذا أن يف طمال إراجع راجع كالم العلماء يف أدب املناظرة ، أان املفروض ال أانظر 
لكن لألسف  .. ن يقول رفض وتعلل وتكربلطبقة تالميذي ؟ هذا كله إلسكات من ميكن أ
عات ذة جامأساتو بل هم أرفع منك دكاترة وأان عندما أقول أنت أقل أيضا من تالميذي 

ميذا لوال أكتبك ت .. ماذا تكون أنت فيهم .. ابلتأكيد تشرفت وقضاة وأئمة يف احلرمني ؟؟
 .. قبلعندي صدقين ارجع إىل أمساء تالميذ فال أكتبك تلميذا عندي وال أ

 نرجع ..
ول يل خوة يقإوا اي امسع آخذك بقرونك ؟؟؟القائل يل وأان يف عشر الستني أنت ألست 

ة ند والعلقرون اللذب عين فقال لك سبحان هللا خره هللا سورد عليك من  آخذك بقرونك
 مخرك ؟؟
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منا ن واحلديث وإالقرآ أهلو الذين هلم قرون ليسوا العلماء وليسوا املشايخ وأهل اخلري والفضل 
 ترفعت أن ين وهللا أالقرون عند اخلونة الظلمة فاحلمد هلل أن سخر من أعطاك ردا  يف حني

 أوسخ لساين معك 
 أان سأقرأ لكم بعض تغريداته اليت أساء فيها امسحوا يل فقط حلظة :

 ندان صور ملماطالته وصور لتغريداته هذه طبعا ع
د األول مين ذا الر هيه طبعا أول مابدأ اإلساءة يل أول تغريدة له أحفظتين وجعلتين أرد عل

 فاهم ق والتخالهذه التغريدة وذلك قبل املناظرة أصال وحنن نتكلم بقمة األدب واأل
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ج أليس اخلوار  بدأ ؟ لذياومن  هل ردي وكلميت هذه تقابل اهتامه يل أبنين من اخلوارج ؟؟
قتلى حتت  ارج شرخلو اي إخوة كالب أهل النار ؟ أليس اخلوارج اقتلوهم قتل عاد ؟ أليس ا

 أدمي السماء ؟ أليس اخلوارج شر اخللق وشر اخلليقة ؟
 

النيب  بشر ؟ اهمماي أخي أنت تسيء وتظن أن الناس ما عندها كرامة ماعندها أحاسيس ؟ 
 :لم ماكان يصرب على مثل هذه األمور يقول صلى هللا عليه وس

بته أو سلم سبا مإمنا أان بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر فأمي
 يوم القيامة .  لعنته فاجعلها له كفارة

مام السفهاء أشريته لب ارجع إىل صحيح مسلم واقرأ واعرف أنه من الطبيعي أن ينفعل اإلنسان
 أن يضرب على رأسه هذا شيء ال إشكال فيه .. .. إذا وجد سفيه البد
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 لنأخذ تغريدة أخرى : 
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دولة  ك أهناينا لببعض مسيت الدولة دولة جماهيل وقد  أكاذيب ظلمات بعضها فوقيعين 
 الدولة  حبييبايني ماشاء هللا العامل كله عرفها مث تقول لنا سنوات نبحث ... سنوات م

 اإلسالمية هلا سنة وشهران .. لك سنوات هذه كذبة 
ا حث أعطنذا البين هأنك تبحث عمن يناظر عنهم خالل هذه السنوات أ مث الكذبة الثانية

 اي أخي أعطنا فما ابلك تكذب ؟ 
ر ن بداية األمدولة مال مث تقول : فلما وافق الدكتور حممد طرهوين .. أحد قال لك إين أمثل

حبت  ع علميوضو مقلت إين ال أمثل الدولة وال يل أي عالقة بنفس الدولة أان موضوعي 
م وال لزما هلميس وكالمي يف مسألة علمية تتعلق ب هل الدولة خوارج أم ال ..وكالمي ل

فاحلمد هلل  يستفد مل ملزما ألحد وإمنا خيصين أان شخصيا فمن استفاد منه فاحلمد هلل ومن
 أيضا هو حر ..

ل أان آخذ من تقو ة ايوأعظم قلت : تربؤوا منه !! أين بياانت الدول مث كذبت كذبة أعظم
برية ذبة كبرية وكذبة وككذه  املعلومات من بياانت الدولة الرمسية ..أين بياانت الدولة أليست ه

ن عولة مل تعلن خي الد أجدا ؟؟ أين ايحبييب بيان الدولة أهنم تربؤوا من حممد طرهوين ؟؟ اي
عة ة عندان متابل دقيقة كهذه املناظرة ومل تتكلم عنها إطالقا ألننا نتابع البياانت الرمسي
 ربؤ ؟ أرأيتمين التأ هوين ؟ابلدقيقة عندان متابعة وأنت تقول تربؤوا من الدكتور حممد طر 

 الدجل أرأيتم الكذب ؟
 

 ليت افرتيتهااربعة األ لذا قلت له البد أن تغرد أبن الشيء هذا ماحصل .. انف هذه األشياء
 جلس مياطل ويدور ويلف طبعا هذا يف ابب املماطلة 

 
 حنن نرتكها اآلن ابب ما جاء يف املماطلة !!
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 انظروا هذه :

 
 ت ..أتلم اليوجد كذبة حنن قلنا حنن موجودون وكذا وكذا ودعوانك ف يعين أصال
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عصام جاء  الشيخ قولأملاذا تقول إهنا كذبة أنت مل أتت أو رفضت اجمليء الكذبة هذه ملا 
 ذا هوانظرانه وانفحم وانقلع مثال لكن حنن مل نقل هذا ومل تقل الغرفة 

 ثرية :كسف  ين سأطيل ألهنا لألهذه التغريدة السيئة اليت قلتها لألسف يبدو أن
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 أان سأحاول أكتفي بذلك يف شأن العويد لننتقل إىل صاحبه 
 وهو له تغريدة أيضا يقول فيها :
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 يل األمر ...ألمر و ايل معليش هو الصقة معاه كلمة ويل األمر ألنه دائما يقول ويل األمر و 
ي هنا  أمر ل ويلفماسكة معاه .. اان قلت لك ويل أمري ؟ ما دخ مرة واال حاجة !! 33

 با ..نسحمايبين ؟ حنن قلنا أتيت وأان موجود فتعال ملناظريت وإال اعتربانك 
 فهذا كان أسلوبه يف الرد ..
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 نكتفي هبذا ايإخوة ابلنسبة لعصام العويد ..
 ذنبه أبو احلصني و ننتقل ملن هلذا الذي أرسله العويد ذيله .. 
 هذا الصهييب .. هللا املستعان .. له تغريدة 

يديو ترونه  ه يف فصور بأرسله يل .. يف احلقيقة كثري وحىت ال أثقل عليكم طبعا هذا سينزل 
ىت فقط ح شرةكامال إن شاء هللا لكن سأذكر لكم فقط عشرين تغريدة أو يكفي مخس ع

 النطيل عليكم من صفاقته وسوء أدبه 
ل أهل ا يقو  كموأان الرجل سبين قبل ذلك وقليل أدب وله بالاي فوجئت أنبعد ذلك 

يت ذه الكلمة الهعطيته ر أالبلد يف احلرمني ايغافل لك هللا فلما فوجئت أنه هبذا اخللق القذ
 أحزنت العويد 

 
وفاته  سللناح ينفضالمن صفحته حىت اليت ذكرهتا عنه مسحها التغريدات اطبعا العويد 

  وغردوا هبا للداللة على أخالقهأين وآخرون صوروها 
 
ه وصفحنا وان عنعف وجزاء سيئة سيئة مثلها وقدكوين رددت عليه فلقول هللا عز وجل : )و 

 وتنظروا ما يقول يف هذه التغريدات عدة مرات 
  رث الذي يستعاملخب بيثاملباحث اخلونفس األمر مع اجملرم الذي مل يذكر امسه التابع جلهاز 

دعو املهو و وهذا شيء معروف ومشهور كل من ينتسب إليه ويعطوهنم عليه بدل مسعة 
 اكتشفت معه مث المالذي كنت يف غفلة عنه وعن سوء أدبه فقبلت به وابلك فراج الصهييب

 ضاورة أيملصحالته الدنية وسريته غري املرضية فقلت ماقلت وانظروا لتغريداته ا
 

  اجلهر ابلسوء من القول إال من ظلمالحيب هللا  : وهللا يقول
 . من استغضب فلم يغضب فهو محارويروى عن الشافعي قوله : 

 
 انظروا يقول قبل العرض الذي عرضه وقبلت به :
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اباب   يفتحئالا ليقول تعقيبا على كالمي يف املنتدى للشيخ رضا صمدي أال يتغيب عن
 :للظنون السيئة 

 فرد عليه راد هللا حيفظه :

 
 
هللا يل  د هلل أن سخرواحلم رييهللا به عين رد هللا عنه النار يوم القيامة فهذا رد عليه من غ رد

 من يرد عين
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 صيبة ذه املهدا هذا كالمه القبيح ويتجرأ بعد ذلك أن يتواصل معي ويعترب نفسه حماي
 هذه تغريدته وهذا ردي عليه 
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 مث ملا اكتشفت بالايه
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 مللمس الناعمتخدم اما تساليت توضح كيف احلية عند انتهينا من املقدمة غري العلميةاآلن 
 الذي هلا للدغ الناس 

اليت يف  لمية اخلطريةور العألمنرتك اإلخوة للراحة واالستعداد للفقرة التالية وهي للتعليق على ا
 رد الشيخ عصام فيما انتقيناه فقط 

ضيحة وهللا نفسه فسه بإبذن هللا لن تقوم له قائمة بعد اليوم ألنه أضاع نفسه فضح نف  هو
 وهللا 

 سقطه هللاا به يفإذ يقول : إن هللا أراد هذا لكي أسقط أانهو يقول حنن مسعنا كالمه 
جيبة اء العشيسبحانه وتعاىل سقطات عجيبة يف هذا التسجيل هبذا القدر اللطيف واأل

 وحيصل له ماوصف به كالمي ..
ايت يسمى ن مؤلفماب حنن اآلن نتكلم يف هل الدولة اإلسالمية خوارج أم ال .. أان يل كت

حد اأي و  بعاطموسوعة فضائل سور وآايت القرآن هل هذا الكتاب له عالقة مبوضوعنا 
ذا تعلق هبء يسيقول اليوجد أي عالقة .. مجيل جدا .. هللا عز وجل أنطق عصام بشي

يت سوف أيف هللاسرتون إن شاء الكتاب وبدون داع حىت يفضح عرفتم كيف تصاريف القدر 
 سرتون العجب 

 نبدأ ابلناحية العلمية اآلن :
عالقة هلم ائد اللعقافاصل صويت للشيخ عصام يدعي فيه أن اخلوارج املذكورين يف كتب 

 ابخلوارج الذين ذكروا يف األحاديث  
 أقول :

 أول مرة يف حيايت أمسع به  هذا التقسيم العجيبماشاء هللا ماشاء هللا ... ما رأيكم ايشباب 
عن اخلوارج أن اخلوارج نوعان نوع ومل أره يف شيء من الكتب وال يف كالم أحد ممن تكلم 

ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم يف األحاديث ونوع آخر يذكره العلماء يف الكتب يعين 
العلماء ما تكلموا عن اخلوارج الذين تكلم عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف عهده يف 

نوع آخر من اخلوارج األحاديث أو الذين خرجوا على علي .. ال .. ال .. هؤالء نوع وهناك 
يف الكتب وما إىل ذلك هؤالء شكل واخلوارج اآلخرين هو من تكلم عنه العلماء هؤالء 

شكل آخر يعين عظيم جدا من أين لك هذا ؟ هذا التقسيم من علمك إايه هل تظن أننا 
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ال ال هناك من يفهم وهناك من   نستمع لك وهكذا نعم نعم حقا حقا صدقا صدقا ؟؟
ن نطالبك أن شيء أن توثق كالمك اي أخي ملاذا مل أتت لنا برجل من العلماء يفكر وهلذا حن

أئمة العلم الذين ألفوا يف اخلوارج وكتبوا يف الفرق هل قسموا هل أحد منهم قسم هذا التقسيم 
العويدي املباحثي السعودي ؟؟!! ها اي حبييب .. هذا التقسيم هو نفسه الذي جيعلك أنت 

ن اخلوارج وكل من أردان أن جنعل أحدا من اخلوارج قلنا هذا ماذكره من اخلوارج وغريك م
ديث حلالك ؟ تفهم احلديث من رأسك العلماء هذا فهمناه من احلديث .. أنت تفهم احل

تفهم احلديث من األوهام اليت تدور عندك ؟؟ تفهم احلديث من خمرجات التعليم السعودي 
وكالم العلماء هو الذي ديث من كالم العلماء اليت أنتجت مثلك ؟؟ ال اي حبييب فهم احل

 يعتمد وليس كالمك فهمت علي زين ؟!
 نستمع :
ف يف ن أوصاماورد مقطع صويت للعويد يكمل فيه ادعاءه أن املطلوب تنزيل م: فاصل 

يدعي أن لعلم و اهل احلديث على من ابلشام والعراق وليس حبث فرق اخلوارج يف كتب أ
 املعتزلة من اخلوارج ..

 وأقول :
ى عجيب الذي أتشيء الال ماشاء هللا الرجل جعل املعتزلة من اخلوارج ما أدري من أين له هذا
يد أي ابضية أان أر ج كاإلوار به والرجل يقول املعتزلة واإلابضية يعين جعل املعتزلة فرع من اخل

من  ةملعتزلن اإواحد طالب علم درس عقيدة فضال عن شيخ من مشايخ العقيدة يقول لنا 
ت حنن كل ملاهياابط ضاخلوارج اي أخي احبثوا ابهلل عن خمرجات التعليم العجيبة هذه عدم 

صبحوا وهلم أض أصاملعتزلة وافقوا اخلوارج يف بعمشكلتنا عدم ضبط املاهيات هل لكون 
 خوارج ؟؟

 نتها ابيو املعتزلة فرقة أخرى ختالف اخلوارج يف أصول عدة ولذا فارقتها 
الضليع جعل املعتزلة فرقة كما اإلابضية فرقة من فرق اخلوارج القعدية وايليته والشيخ من علمه 

لو أتى بنقل لرددانه على أتى لنا بنقل يتعلق به يف هذه اخلرافة لنرده عليه وعلى من نقل عنه 
صاحبه ألن هذا اليقول به أحد وهو خطأ ال حمالة فاملعتزلة فرقة مباينة للخوارج وإن كانتا 

بعض األصول لكن الشيخ يريد أن جيعل املعتزلة فرقة مثل اإلابضية من فرق  تتفقان يف
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اخلوارج .. هل حنتاج أن نقول ماهي أصول املعتزلة ؟؟ حنن ذكران أن اخلوارج أهم نقطتني 
عندهم األصالن األساسان التكفري ابلكبرية وإجياب اخلروج على احلاكم اجلائر أما املعتزلة 

د والوعد والوعيد هل هذه األصول اليت ذكرانها مما اتفق عليها اخلوارج فعندهم العدل والتوحي
 هل اخلوارج يقولون ابملنزلة بني املنزلتني ؟؟ ن هؤالء اخلوارج منهم املعتزلة حىت تقول إواملعتزلة 

قان لكن كن يتفلخر لو وافقوهم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مع أهنا أبسلوب آ
فة ومباينة ر خمالأمو  أخي ليست عند اخلوارج وأمور ليست عند املعتزلة هناكهناك أمور اي 

 بني اجلماعتني هذا ألجل أن تستفيد ..
 كتب العلماء  لعلماءب اأنيت ملسألة أخرى تقول حنن النتكلم عن اخلوارج الذين ذكروا يف كت
؟ من خمك ن من ؟مرج هؤالء الشهرستاين .. اي أخي أان أريد أن أفهم أنت تتكلم عن اخلوا
 يفلم الذين هم هل العد أيعين ؟؟ ال ايحبييب طبعا حنن النتكلم إال عن اخلوارج الذين هم عن

لتهم دولة موا دو يهدو آل سعود أن يقاتلوهم وحياربوهم  ج الذين يريدلكتب .. أما اخلوار ا
ع العلماء شاور متت اإلسالم فهذه قصة أخرى هذه تتشاور فيها مع وزارة الداخلية أما أن

هرستاين لعلم شاتب كوتتناظر مع العلماء وتتناقش مع العلماء فالبد أن أتتينا فيها من  
 وأشعري وهكذا ...

لعجائب اترون  سوفو ننتقل للضربة القاضية اليت أرادها ضربة قاضية يل وفرحان هبا جدا 
... 

 قريبا قريبا ترون العجيبا ...
 ستاين فاصل ملقطع يطعن فيه يف اإلمام الشهر 

 وأقول :
 سنرد على هذه اجلزئية الصغرية مث أنيت ملا نريده

؟! أبعد مايكونون ...وكذا .. والشهرستاين .. اي  انظروا لألخ كيف يتكلم على العلماء
أخي األشاعرة تسعون ابملائة من علماء األمة أشاعرة عندهم أخطاء عندهم خلل عندهم زلل 

يرد عليهم ... واملصيبة أتى بطامة يقول : علماء السلف وكذا وكذا كشيخ اإلسالم ابن تيمية  
غار صغار طالب العلم يعرفون أن .. صغار ص!! اي أخي ابن حجر أشعري وابن حجر 

اإلمام ابن حجر أشعري أنت إذا أردت أن تبحث وتدير الطرف هكذا من الذي ليس 
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أبشعري ستتورط أنت التعرف قدر هؤالء العلماء أان سوف آتيك بقدرهم عند شيخ اإلسالم 
ابن  الذي تتمسح به سوف أيتيك مامل خيطر ببالك ...أما أن ختلط وتضع اإلمام ابن تيمية

حجر يف مقابل الشهرستاين اي حبييب مذهبهما واحد وكالمها أشعري .. وكونه أشعراي ال 
عالقة له بكالمه يف اخلوارج .. أنت التفهم يف العقيدة .. أشعري الأتخذ منه يف املسائل 
اليت خالف فيها أهل السنة واجلماعة أما أن تتكلم عنه يف توصيف للخوارج هذا مما اتفق 

أنت ال أتخذ ابلكتب املشكلة أنك تتناقض مع نفسك يف وسط كالمك ..األول  عليه لكن
تقول الأتخذ ابلكتب وليس املراد مايف الكتب مث تتكلم عن الكتب وتنتقد أصحاهبا لتبني 

مث تبني أن الطرهوين أيخذ أبقوال هؤالء وحنن الأنخذ أبقواهلم أهنم خمطئون يف التوصيف 
م ابن تيمية حىت تتقوى وتنوم الناس تنوميا مغناطيسيا ابسم ولكن أنخذ بقول شيخ اإلسال

شيخ اإلسالم وجتلس متدح فيه وتثين قال يعين أنك متبع له وسوف أريك أنك غري متبع 
 البن تيمية ولست ممن يتبعه وأن الذين يتبعونه اآلن هم الذين تقول عليه خوارج

 نسمع :
 ط قأيت به أحد قول يف اخلوارج مل فاصل ملقطع يدعي يف أنين أتيت ب

 وأقول :
بن تيمية البقول  أتىو نرد على هذه اجلزئية أنين أتيت بقول مل أيت به أحد وأنه من كيسي 

 وعمل شغالنة ...
ن هناك قوال لنا أ ظهرنشكر الشيخ عصام فقد استفدان من رده القيم الذي أ نقول له أوال :

وعلمه  لثاقبفهمه ابهم اثلثا يف تعريف اخلوارج عند أهل السنة فنحن قد ذكران قولني وهو ف
ذلك فهذا  عال يفق فأننا قصدان قوال اثلثا مل يقل به أحد من املسلمني وهو صاد الواسع

 املسلمني فيما أعلم أان  القول مل يقل به أحد من
 لعويدلشيخ ال اولكي نوضح أكثر بسبب خمرجات التعليم السعودي اليت أخرجت لنا أمثا

 حنن قلنا إن لألمة قولني : هبذه العبقرايت
عنه  ي هللارض األول أن اخلوارج الذين جاء وصفهم يف احلديث هم من خرجوا على علي

 وص أصالة . النصن يفدهم يلحق هبم وليسوا مراديوقلنا هذا قول األكثرية . وعليه فمن بع
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 هبم ملحقني وارجيف النص وبني أن يكون من بعدهم من اخلفرق بني أن يكونوا مقصودين 
 وغري مقصودين ابلنص . 

هبا أي  ة يقصدعينمالثاين أن اخلوارج الذين جاء وصفهم يف احلديث هم مجاعة هلا صفات 
تصار عدم اقلناه أي زمان وهذا قول القلة لكنا رجحمجاعة تتوفر فيها هذه الصفات يف 

صرح ا تاألحاديث على أوصاف من خرجوا على علي ووجود زايدات وإن اختلف فيه
 وأن أوهلم من خرج على علي رضي هللا عنه .بتجددهم 

أتى  لكن مني و إذن حنن عندان قوالن القول األول : األحاديث خاصة مبن خرج على عل
 هو ملحق هبم وليس مقصودا أصالة . بعدهم من اخلوارج

لة ده أصابع والقول الثاين : أن األحاديث تقصد من خرج على علي وتقصد من خرجوا
 ولكن البداية كانت يف زمن علي ..

بفهمه  ه األخي فهمالقول الثالث الذهل مسعتم أننا قلنا ايسالم هذا الذي قلناه .. 
اليوجد فقط و  علي خلوارج هم من خرجوا علىنتاج خمرجات التعليم السعودي أن ا الثاقب

 ...بعدهم خوارج 
نتكلم طفيش و ن إعجالسني نتكلم عن اإلابضية ونتكلم عن هود بن حمكم اهلواري ونتكلم 

 عن صفرية وأزارقة وكل هؤالء نتكلم عنهم من أين ؟؟
 ... بنيو اخلوارج موجودون لكن فرق بني أن يكونوا مقصودين يف احلديث أصالة 

صالة يقولون موا الأقيفيقول و العلماء يف أسلوب القرآن هللا عز وجل ما يتكلم وأيمر  اآلن
 بهذا يف أسلو  اخلطاب أصالة للذكور ألن الضمري للذكور ويلحق هبم النساء قطعا ..

 حلكم بعد ذلكاية يف نهاالكالم ... فرق بني الكالم أصالة وبني الكالم قصدا وال فرق يف ال
ليكم القتال ع كتب عاىلت إذا قالوا إن هذا يقتصر على هؤالء كما يف قوله ألن هذا الحق إال

رجال طاب الن خهذا ليس على النساء كتب على الرجال فسيبقى األمر على ماهو عليه م
ساء قتال : لى النعيس على األصالة واليلحق به النساء ملاذا ألنه عندان حديث يبني أنه ل

 لكن جهاد القتال فيه .. 
ي جلس يرغي ويزبد وقال شيخ اإلسالم ... و ...الطرهوين من كيسه .. أنت أتيت هبذا الذ

القول من كيسك ومن فهمك السقيم ألن حىت كالمي أان التفهمه ..فكيف تفهم كالم 
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العلماء ايبين ...كالمي مافهمته فكيف تفهم كالم كبار العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 مثال هذا مستحيل ..

 
أن اخلوارج  لسعودياليم القول الثالث الذي فهمه األخ بفهمه الثاقب نتاج خمرجات التع وأما

 إلسالماشيخ  وهذا الذي قصده... هم من خرجوا على علي فقط واليوجد بعدهم خوارج 
ه أحد من ب يقل نه ملأ على ذلك ل به أحد من املسلمني وأان أوافقمل يق: ابن تيمية وقال 

  السقيم الذي فهمه الشيخ العويداملسلمني قبل الفهم 
 ايتهم إمامن ألعليا ت اوبسبب هذا الفهم النابغ اضطر الشيخ رزقه هللا التسجيل يف الدراسا

ن تراجعه ملرغم لى ااإلمام أاب احلسن األشعري يف عقيدته ع من أئمة أهل السنة اجهبذ
 مذهبه ووافق اجع عنتر  ويقول األشعري والشهرستاين أشاعرة .. أمل تعلم أن اإلمام األشعري

سمى كتاب تااب يرف كا أال تعرف ذلك ؟ أال تعكان خيالف فيهأهل السنة يف املسائل اليت  
عمدة  وهلذي ميني اسالكتابه مقاالت اإلاإلابنة مل مير عليك يف حياتك ؟ مث حنن نقلنا من  

 اختالفات الفرق علماء األمة يف النقل ل
عن لعظيم و كتاب اال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه النبوات عن هذاوسأنقل لك كالما ل

 صاحبه الذي طعن فيه املتبع لشيخ اإلسالم :
ل كتاب الت مثقاقال شيخ اإلسالم يف النبوات : " وأتملت ما وجدته يف الصفات من امل

يته يف هذا تاب رأكع  كتاب مقاالت االسالميني لألشعري وهو أمجامللل والنحل للشهرستاين و 
 ب ما ذكره منهي أقر و ها الفن وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة واحلديث وأنه خيتار 

 قال : مور مثألا ضاملقاالت اىل السنة واحلديث ... مث انتقد منهج املتكلمني يف بع
االت مل ذكر مقو ائف الشهرستاين وهلذا ذكر عشر طو واألشعري أعلم مبقاالت املختلفني من 

ما من عل يذكرها الشهرستاين وهو أعلم مبقاالت أهل السنة وأقرب اليهم وأوسع
 كالمه رمحه هللا   الشهرستاين... اخل

 ؟ هللا محهمار فهل وافق العويد شيخ اإلسالم يف كالمه عن األشعري ، هذا األشعري 
 مث راوغ وحاول أن ينفي أن األشعري قصد ما قصدته 
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يف  ه وطعنفي هذه نقطة أخرى .. يراوغ الشيخ أيضا ..بعدما تكلم يف األشعري وطعن

ن أان م دتهالكالم أراد أن حييص حيصة أخرى يريد أن ينفي أن األشعري قصد ماقص
  عريألشعن ا ريي وفهمه كل من نقلوالذي قصدته ومل يفهمه هو قصده غالتعريف 

ىل الشيخ إرجعوا اود أو وإذا أردمت الرابط موج السرجاين راغبأ.د ومنهم كمثال حىت النطيل 
ن موقع ومات معلقوقل .. الشيخ قوقل الذي يرجع له الشيخ العويد ويظن أنين أخذت امل
شيخ ايمثلك  ناسالدرر السنية حذو القذة ابلقذة .. ال ايحبييب أنت خمطئ ليس كل ال

لى عنعتمد ال م حنن نستفيد جدا من الشبكة وقد فضحتكم الشبكة واحلمد هلل لكنعصا
رة ظن . يوجد عندانموقع الدرر السنية وغريه .. أفتح يل موقعا وأقص وألصق .. ال ال .

 صغرية هكذا !!
 : يقول األستاذ الدكتور راغب السرجاين

لى خلوارج يقع عاسم ا ي أناحلسن األشعر عّرف أهل العلم اخلوارج بتعريفات منها ما بيّنه أبو 
جهم و وبنّي أن خر  ب ،تلك الطائفة اليت خرجت على رابع اخللفاء الراشدين علي بن أيب طال

  . عليه هو العلة يف تسميتهم هبذا االسم
ى هؤالء قيع عللتو اإذن الكالم ذو شقني ايشيخ عصام ليس مسألة االسم فقط وإمنا مسألة 

الء به هؤ  مسي جمرد االسم فقط هو ذكر ذلك وذكر ان االسم الذيالحتاول تدلس تقول 
 ألجل خروجهم على علي 

 ال رمحه هللاحيث ق سممث بني األستاذ راغب أن خروجهم عليه هو العلة يف تسميتهم هبذا اال
 تعاىل: "والسبب الذي مسوا له خوارج خروجهم على علي  ملا حكم"

 قال ماذا : 
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 . ة صفني موقعيفيم ر الذين خرجوا على عليّ   بعد قبوله التحكفاخلوارج هم أولئك النف
 1/207األشعري: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 

slamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%Dhttp://i
9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%
D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7

D9%86% 
ريبة ام الغفهإذن يوجد أانس فهمت مثل فهمي ... سبحان هللا هناك من يفهم هذه األ

 والعجيبة اليت يفهمها الطرهوين ..
 

ل األول ى القو عل همأكثر  ليعرف ملاذا العلماء األحاديثبعض  نعرج علىوحىت النطيل أكثر 
األحاديث  رح هذهب شاقرأ أي كتاوهذا ليس نقال وإمنا فهما لكل عاقل يقرأ شروح العلماء 

 األمة هورمجأو أي كتاب تعرض لقضااي اخلوارج ستعرف ان هذا قول لتلك األحاديث 
خرى أحاديث أود حاديث ولكن لوجوالقول الثاين قلة قليلة وإن كان هو أسعد هبذه األ

ث واضحة ألحاديه ارجعنا القول الذي عليه القلة وأما الكثرة فهم يقولون هبذا ألن هذ
 أحاديث صرحية جدا وواضحة أن املقصود هبا الذين خرجوا على علي 

اآلاثر ..  نظر يفئد و وتقريرات علماء الفرق والعقاطبعا هذا إذا كان رجع لشروح العلماء 
 خمرجات التعليم السعودي ! ملشكلة يفلكن ا

 
  ب احلقدمن اب ن هذاأريد من اإلخوة حىت اليظنوا أومبناسبة خمرجات التعليم السعودي 

العجاب  العجب رواتكما يروج البعض ..ادخلوا اكتبوا مستوايت التعليم يف اململكة سوف 
اإلفساد ألن و لفساد اذا هل.. كل الروابط تقريبا ذم وبيان من مواقع رمسية .. يعين فشل ذريع 

 مهال التعليمفساد إال بالد احلرمني لألسف فيها من الفساد ماالخيطر على ابل ..فمن أودية
 وعدم االلتفات له .

https://sabq.org/QfQo5d 
 

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://sabq.org/QfQo5d
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 :الذي يف الصحيح طبعا نقرأ حديث ايب سعيد اخلدري 
ُّ صلى هللا عليه وسل َنا النَّيبي م  م يَـ َعْن َأيبي َسعييد ، قَاَل بـَيـْ َرةي د  اَّللَّي ْبن  ذيي اخْل   َجاَء َعبْ ْقسي َوْيصي

قَاَل ع َمر  ْبن   ."َذا ملَْ أَْعديْل إي ْن يـَْعديل  َويـَْلَك مَ  "فـََقاَل  .التَّمييمييُّ فـََقاَل اْعديْل اَي َرس وَل اَّللَّي 
َع َصالَتيهي، َأَحد ك ْم َصالََته  مَ  ابا حَيْقير  ْصَحاأَ ه  لَ َدْعه  فَإينَّ  "قَاَل  .طَّابي َدْعيني َأْضريْب ع نـ َقه  اخلَْ 

َياميهي، مَيْر ق وَن ميَن الدّييني َكَما ميَْ  َياَمه  َمَع صي يَّةي، يـ ْنظَر   سَّْهم  مينَ ق  الر  َوصي  يفي ق َذذيهي َفاَل ي وَجد   الرَّمي
يهي َشْىٌء، مث َّ في َصافيهي َفاَل ي وَجد  ري ْنظَر  يفي  يـ  ، مث َّ فييهي َشْىٌء، يـ ْنظَر  يفي َنْصليهي َفاَل ي وَجد  فييهي َشْىءٌ 

يّيهي َفاَل ي وَجد  فييهي َشْىٌء، َقْد َسَبقَ  اَل ى يََدْيهي ـ َأْو قَ ج ٌل إيْحدَ آيـَتـ ه ْم رَ   َوالدََّم،َفْرثَ الْ  يـ ْنظَر  يفي َنضي
ْثل  الْ  ْثل  َثْدىي اْلَمْرأَةي ـ أَْو قَاَل مي ، ـَعةي َبضْ َثْديـَْيهي ـ مي نيي  خَيْر ج ونَ  َتَدْرَدر   ."فـ ْرَقة  ميَن النَّاسي  َعَلى حي

ّي صلى هللا اَن َمَعه ، ْم َوأَ َأنَّ َعلييًّا قـَتَـَله   م َوَأْشَهد  يه وسلعل قَاَل أَب و َسعييد  َأْشَهد  مسَيْعت  ميَن النَّيبي
 ُّ لرَّج لي َعَلى النـَّْعتي الَّذيي نـََعَته  النَّيبي يَء ابي نهم من قَاَل فـَنَـزََلْت فييهي: )م .يه وسلم علهللالى صجي

 متفق عليه .[58يلمزك يف الصدقات( ]التوبة:
م هلم لعلي وفيليه وس عفهذا أبو سعيد يشهد أن عليا قتل هؤالء الذين ذكرهم النيب صلى هللا

 الرجل الذي لديه البضعة اليت تدردر
 ويف رواية أخرى :
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نَّ َعلييَّ عليه وسلم َوَأْشَهد  أَ   صلى هللا اَّللَّي ولي قَاَل أَب و َسعييد  َفَأْشَهد  َأيّني مسَيْعت  َهَذا ميْن َرس   
دَ الرَّ َذليَك بي َوَأاَن َمَعه  فَأََمَر  قَاتـََله مْ  -ه رضى هللا عن -ْبَن َأيبي طَاليب   َ بيهي ج لي فَاْلت ميَس فـَو جي  َفأ يتي

 متفق عليه .َعَت م الَّذيي نَـ يه وسلعل َحىتَّ َنظَْرت  إيلَْيهي َعَلى نـَْعتي َرس ولي اَّللَّي صلى هللا
ُّ، أَ  اجْل  ب  ْبن  َوهْ  الذي رواه اإلمام مسلم عن َزْيد ويف احلديث الطويل اآلخر نَّه  َكاَن يفي َهيني

 رضى هللا َواريجي فـََقاَل َعليي  وا إيىَل اخلَْ ار  الَّذييَن سَ  -ه رضى هللا عن -اجْلَْيشي الَّذييَن َكان وا َمَع َعلييّ  
يتي يـَْقَرء وَن ج  قـَْوٌم ميْن أ مَّ خَيْر   "م يـَق ول  يه وسلعل عنه أَيُـَّها النَّاس  إييّني مسَيْعت  َرس وَل اَّللَّي صلى هللا

َيام ك ْم إيىَل وَ  َصاَلهتييْم بيَشْىء  ت ك ْم إيىَل  َصالَ الَ اْلق ْرآَن لَْيَس قيرَاَءت ك ْم إيىَل قيرَاَءهتييْم بيَشْىء  وَ  اَل صي
ب وَن أَنَّه   َياميهيْم بيَشْىء  يـَْقَرء وَن اْلق ْرآَن حَيْسي هت  ْم تـَرَاقييَـه ْم مَيْر ق وَن ميَن  جت َاويز  َصالَ هيْم الَ ه َو َعَليْ وَ ْم  هَل  صي

يَّةي  ْساَلمي َكَما مَيْر ق  السَّْهم  ميَن الرَّمي يب وهَن ْم  اجْلَْيش  اَلْو يـَْعَلم   . "اإلي َي هَل ْم َعَلى مَ لَّذييَن ي صي ا ق ضي
 ...ة  َذليَك  َوآيَ لي مَ ليَساني نَبييّيهيْم صلى هللا عليه وسلم الَتََّكل وا َعني اْلعَ 

 أتعلمون معىن كلمة وآية ذلك ايشباب ؟ هذه عالمة أساسية فيهم 
ْثل  َحَلَمةي الثَّ ْأسي َعض دي َلى رَ عَ اٌع نَّ فييهيْم َرج الا َله  َعض ٌد َولَْيَس َله  ذيرَ : َ أوآية ذلك  ْدىي َعَلْيهي هي مي

 َذرَارييّيك ْم َوأَْمَواليك ْم يفي اَلءي خَيْل ف وَنك ْم ك وَن َهؤ  َوَترْت   مي الشَّا َشَعرَاٌت بييٌض فـََتْذَهب وَن إيىَل م َعاوييََة َوأَْهلي 
أََغار وا يفي َسرْحي النَّاسي وَ وا الدََّم احْلَرَاَم  َقْد َسَفك  هنَّ مْ إي َواَّللَّي إييّني أَلْرج و َأْن َيك ون وا َهؤ اَلءي اْلَقْوَم فَ 

ري وا َعَلى اْسمي اَّللَّي   .َفسي
ا ديث األخرى ملاألحا والفانظروا للوضوح التام على كون املراد هبذه األحاديث هؤالء فقط ول

 رجحنا قول القلة من أهل العلم 
ضعف يألنه  نهرضي هللا ع وممن اهتم بتقرير خصوصية هذه األحاديث مبن خرج على علي

حبث له  لومه يفوع األحاديث األخرى الدكتور الفاضل خالد احلايك أستاذ احلديث الشريف
 على موقعه فلرياجعه من شاء .

اليت  حاديثاأل ضعفرى يقول : هؤالء اجملموعة خرب اليتكرر ويقرر ذلك حديثيا ألنه ي
 مع الدجال وحنو ذلك .. تقول إهنم آلخر الزمان

 
http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?Pr

oductId=449 

http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=449
http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=449
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 بجائإذن نكتفي هبذا يف األعجوبة اليت اهتمين هبا وإذا به هو صاحب الع
 

د وينتق سالميدعي تضعيفي حلديث ويقول احتج به شيخ اإلمقطع صويت له فاصل : 
وجد فيه نوات و سنذ مفيه كتايب موسوعة فضائل سور وآايت القرآن ويقول إنه نظر فيه 

 اخللل والوقت اليتسع لبيان ذلك فسريجئه لوقت آخر ..
 

 وأقول :
 ماشاء هللا ماشاء هللا 

ى هللا نيب صلث الأخي أال تعرف حديآن أليب حنيفة أن ميد رجليه ..الشيخ عصام .. اي 
 ؟املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور ؟عليه وسلم  املتفق عليه : 

ا ري ثكلن أعلق  أان  ومعي ؟ سبحان هللا .... مالك ايبين وعلم احلديث .. خبط عشواء .. 
لى عنقول  لكنو يغين عن إفساده وإن كان كل التسجيل هكذا وهللا  كالمك  ففساد كعلي

 السريع هكذا :
 تنلو كو ه نظر بوتقط وإن كان يف ثح ألين قلت فيأوال أان مل أضعف احلديث وهو كذب صر 

 كالمي  تفهم كالم احملدثني لفهمت
له احتماالت الخيرج عنها إما ذكره اسئناسا كما فعلنا فذكر شيخ اإلسالم للحديث أما  

ما ذكره وهو ممن يرى صحته من حنن وهذه طريقة أهل العلم السيما فيما فيه نظر يسري وإ
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أهل العلم وهم كثري وإما غابت عنه علته وهو ليس مبعصوم من ذلك وهذه بدهية عند 
 كن نتيجة خمرجات التعليم السعوديطويلب العلم إن مل ي

  الزمامطام و ة بالخمنسوبة لإلمام أيب حنيفذكرت قصة أيضا احلديث ابحلديث يذكر أنت 
له به لع فيدكهذه القصة أ على ما وصلت إليه يفاحلقيقة ان يف القصاصني وأ أسلوبك

ا تينأت كياليتف ائينملداذكرها ابن قتيبة يف عيون األخبار عن  أنه ينفعك يف يوم من األايم
 إبسناد اثبت هلا بدل التلبيس على املسلمني برواايت كالريح

 .هذه تبعي ايعويد .... هذه تبعي أان ...  عجوبة األعاجيبأنيت أل

 
مثال  وعمرك ب هذا.. أان أظنك نظرت يف الكتا يف كتايب تنظر  كأعجوبة األعاجيب أن

نت كأظنك   ؟بين مثاين عشرة سنة .. أنت تعرف هذا الكتاب مطبوع مىت اي.. عشرون سنة 
ووجدت فيه  ء هللااشاميف الثانوية ملا طبع هذا الكتاب .. فأنت نظرت يف كتايب من سنوات 

يك ماذا لد أنت.. يب ع.. مايصري .. العب بعيد اياباب  روح؟ ماذا أقول ما أدري ؟ أمورا 
ازك ؟ من أج د من ؟يدرسته على ؟ وما طلبك له ايابين أصال يف هذا العلم وما جهودك فيه 

علم  ن طلبتأي ؟وهللا لو أتيتين ما أجزتك قسما ابهلل .. أنت تعي ماخيرج من رأسك 
 م قز به أيها الومن شهد لك احلديث 
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خوة م اي إت لك.. يعين أنت ورطت .. وألجل هذا أان قلاملصيبة أنك تكلمت يف كتاب 
لمت يف  .. تك لدماأراد هللا أن يسقطه سقوطا لن يقوم بعده أبدا إن كان عنده ذرة من 

 ام احلديث يفإم محه هللار حد من العلماء إال انبهر به ومنهم الشيخ األلباين أما قرأه كتاب 
ماننا احلديث يف ز  و إمام هزماننا رمحه هللا أتنكر هذا ايعويد هل أحد ينكر أن الشيخ األلباين

ن ابب مذكرها أأن  أحبمع مالحظة انظر إىل كالم إمام احلديث انظر إىل كالمه يف كتايب 
ين ى الرغم من أايب علكت  الطرفة والرتويح حىت نسمع كالم الشيخ رمحه هللا قال كالمه هذا يف

علي  الشيخ شيخناأان وهو و انتقدته فيها ومل يكن يف اجللسة إال جلسة خاصة جلست معه 
تقدت انو  اصده خوكنا يف غداء عناملقربني  القدامى بن مشرف العمري وهو من تالميذه

وض محل املفر  ميما أعجبه كالالشيخ رمحه هللا يف حديث وكنت وقتها شباب صغري فالشيخ 
كثر  أيل نرف أوقال تعوعرض يب ه شيء وأان شاب صغري وأنتقده وهو عامل كبري يف نفس

من هذا  الرغم على وأسكتين يف احلقيقة يعين .. وأان أقولمخسني سنة يف هذا العلم  من
لة الشيخ يه فضيظر فالذي نقال رمحه هللا يف هذا الكتاب املوقف لصغر سين آنذاك مع ذلك 

 ...هللااء شآخر ... سنتكلم عن آخر هذه بعد شوية إن  عصام العويد .. وله مكان
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 :  من األحاديث على حديث هكالميف معرض  فالشيخ األلباين يقول 
ابه القيم يف كت هوينوقد خرجه مع شواهده الكثرية األخ الفاضل الشيخ حممد بن رزق بن طر 

ه هللا خريا ته جزابصح وانتهى بطبيعة احلال إىل اجلزم موسوعة فضائل سور وآايت القرآن
هل هل اجلالفا ألأن خيالف فيه خ) حلديثي .. مو للعويد ( حلديثي وهو الذي الميكن 

 سمى حبسان عبد املنان ...واألهواء مثل امل
 ايعصام العويد 7/481الصحيحة روح ارجع إىل السلسلة 
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قدر  ذي أربع على نفسك واعرف كيف ختاطب الناس واعرف لكلبع على نفسك ..فأر 
 قدره 

 ... وهللا ما أرى أن هللا أنطقك بذلك مع عدم احلاجة إليه إطالقا 
 ..مالك ولدعوة ابن أخي .. مالك ولدعوة ابن أخي 

نت أيفضحك ال لإيف موضوعنا ن هللا أنطقك بذلك مع عدم احلاجة إليه إطالقا أما أرى 
 ويظهر صغارك 

 وما أنت إال كما قال القائل
 كناطح صخرة يوما ليوهنها    فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

ه جمال لولعل  تابحنكي لكم قصة مبناسبة قول الشيخ : ليس هذا وقت الكالم يف هذا الك
 آخر 

 عة اإلسالميةاجلام يف رمحه هللا شيخ املقارئ املصرية كان يدرس الفتاح القاضي الشيخ عبد
ن النكات م حيبو عتهوالتقينا به واحلمد هلل وله من القصص والنكات ألن أهل القرآن طبي

 ضا عندهم حدة زائدة وفيها حديث لكن اليصحوكذلك أي
تكلم ويقول يذلقني تحالشيخ عبد الفتاح القاضي كان جالسا يف لقاء ابجلامعة وطلع بعض امل
 ال آخرماء قو لعلويف هذه املسألة قول آخر وقد حكى العلماء قوال آخر ويف ذلك قال ا

 روح.. . آخرا .ا ا .. آخر فالشيخ ماعجبه احلذلقة فقال : اي أخي أنت كل شوية تقول لن
 ..استنجي اي أخي وخلصنا 

ت ر وآايسو  فالشيخ يقول : يف وقت آخر سوف ينظر يف كتايب وينتقد موسوعة فضائل
إن  يعلمينسيث وهو وعندي خلط كثري يف احلد.. ماشاء هللا .. القرآن .. الشيخ العويد 

 شاء هللا 
 ايبين يقول الشاعر :

 فالكعبا بلغت والكالاب       فغض الطرف إنك من منري 
 

هنا ألوارج اخل فاصل : مقطع صويت للشيخ عصام يستثين فيه صفة التحليق من صفات
 غري موجودة يف خوارجه ...
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 وأقول :
كذا هلم لنا تكت منظرا عن األمة كنفس تجعلماشاء هللا اي هال ومرحبا ابلشيخ عصام 

.. سف مى ولأللعظالبالغة وآية هللا حجة هللا ا كن نقول عن أحد من أهل العلم وكأندو 
رتك بعض ن ج ..حر اليعين .. ال أدري من أي مكان أنت أتيت هبذه التفاصيل .. الأبس .. 

 ت اليتصفااألشياء .. هذه أضحوكة يعين .. عندما جاء لوصف التحليق من ضمن ال
 لى علي استثىنعارجة اخل العالقة هلا ابخلوارج مجلة كما ذكران وإمنا هي خاصة فقط ابلطائفة

ه المانع من آه أبنا ر التحليق هكذا من رأسه .. ملاذا ايحبييب التحليق الأبس أن يكون هذ
 ائه ؟؟استثن

ألن الدولة  لسادتهه و ورطة ل عالمة التحليق أن أتعرفون السبب ؟؟أان أقول لكم السبب ..
 الرسولف هبا ليت وصة ااإلسالمية أعزها هللا أبعد الناس عن هذه السمة وهي السمة األساسي

 من خرج على علي عليه الصالة والسالم 
  تدركاملس داود واحلاكم يفحديث صحيح رواه امحد وأبو امسعوا هذا احلديث وهو 

 يفي َم قَاَل: "َسَيك ون  َلْيهي َوَسلَّ  عَ َّللَّ  فعن ايب سعيد اخلدري رضي هللا عنه َعْن َرس ولي اَّللَّي َصلَّى ا
ن وَن اْلقييَل َوي    جي َاويز  تـََراقييَـه ْم مَيْر ق وَن ْقَرء وَن اْلق ْرآَن اَل اْلفيْعَل يَـ  يئ ونَ سي أ مَّيتي اْختياَلٌف َوفـ ْرَقٌة قـَْوٌم حي ْسي

ع  مي  يَّةي اَل يـَْرجي ْن الرَّمي اخْلَْلقي َواخْلَلييَقةي  َلى ف وقيهي ه ْم َشرُّ عَ  يـَْرَتدَّ َحىتَّ  ونَ ْن الدّييني م ر وَق السَّْهمي مي
نْ  وَ َّللَّي ط وََب ليَمْن قـَتَـَله ْم َوقـَتَـل وه  يَْدع وَن إيىَل كيَتابي ا َّللَّي تـََله ْم َكاَن َأوْ ه  يفي َشْيء  َمْن قَالَْيس وا مي ىَل ابي

نـْه ْم"   مي
ا .. ماسك تصيد هبييت امسعوا امسعوا ايشباب كل الكالم اجلميل هذا والعالمات الرائعة ال

 السنارة ويصطاد الشيخ عصام ..
يَماه ْم؟   قَال وا اَي َرس وَل اَّللَّي َما سي

 لعالمةااعرفوا به م دم هذااتقأعطنا العالمة اليت نعرفهم هبا .. العالمة األساسية .. يعين كل م
 ال :قة ألننا قلنا الوصف فيه أحكام مآلية وأحكام فقهية .. العالمة األخري 

 ُق" ِليقَاَل: "التهحْ قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللِه َما ِسيَماُهْم؟ 
ما  نع ...ماالحديث صحيح صريح واضح .. والشيخ يقول :آآآآآآآ أما التحليق ..آآآ 

 خله .. خله .. خله التحليق ..علينا ... وايش علينا .. 



44 

 

ع الشباب ملسها ي جتال ال ايأخي ايحبييب الدين ماهو جلسة احنا قاعدين زي اجللسات الل
. وضحك وطق .ني يف قناة بداية وحتكي هلم قصص زعيم املافيا اللي قابلك وما أدري م

دالالت ستء والماحنك .. ال .. العلم غري .. العلم غري حبييب أتيت بنصوص وشروح للع
 دعويوأتصيل وتقعيد .. أما جلسة شرب شاهي !! ال ال .. التزعلين منك اي

 
 فاصل : مقطع صويت قصري له ..

. . .هذي آخر شيء.ال ال .. هذه ماأبمسعكم إايها حىت أقدم هلا ايشباب معليش : أقول 
بت جدو ما يب آخر شيء مع أنه هناك أشياء كنت أنوي أتكلم فيها راحت مين ما أدري

 به العويد أفحمين لذيا لكن يكفي هذا ألننا سنختم به كالمنا على هذا الرد القوي امقطعه
 نقول اي إخوة :

صاب بسكتة ييه أن ى علواليت خنتم هبا ألين سئمت وأخش الطامة الكربى واملصيبة العظمى
استمعوا ..  وا هلاستمعفافتصبح ورطة ... قلبية فأهتم بقتل أهل اإلسالم وترك أهل األواثن 

 هلا وعوا :
 نهوطئو بيعهن ت و فاصل : مقطع صويت للعويد يتهم يه الدولة بسيب النساء املسلما

 أقول :
غافلني وغري مني السلوأسأل هللا .. وحسيب هللا ونعم الوكيل .. أن يكفينا شرك ويكفي امل

ل إنك و بت وتقوكذ عليناأنت ضحكت .. اتق هللا ..الغافلني سوء كذبك.. اتق هللا ايشيخ 
يه فلدولة قالوا ل مسير صدر أان أحتداك أن أتيت مبالأتخذ إال من املصادر الرمسية للدولة .. 

خاف هللا   ..هللااف إهنم أتوا بنساء املسلمني وسبوهم وانموا يف أحضاهنم اي كاذب .. خ
ى واحد ددت علر قد و ايكاذب .. هذه الكذبة الكبرية اليت تلقفتموها وسوف حياسبكم هللا 

 رات مثله أو عش هو ثلك من قبل لكنه أكرم منك ألنه مل يتجرأ أن أييت وأحتدى أن أييتم
 وكيف ال يتم الناس ابلباطل ..أيتينا هنا ألعلمه احلق 

 م سبوا نساءرون أهنيفخأحتداك اآلن أمام مجيع اخللق أن أتيت ببيان للدولة يتبجحون فيه و 
 داك ..املسلمني ووطئوهن وأخذوهن يف أحضاهنم ..أحت
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د من أهل البالو اديني حليوقد ذكرت هذه الفرية ومت الرد عليها من الدولة ومن أعدائها ومن ا
ثرهتا كالرباهني من  ااتت و ثبوعندان الرباهني واألدلة متأل ..  أان من كثرهتا عندي أضيع من اإل

 أضيع يف وسطه .. عرفتعندي على هذا اإلفك والكذب ما 
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بكل  لقيامةاوم ينك افرتيت فرية عظيمة جدا وسوف تسأل عنها هذه آخر ما أكلمك فيه أ
اهنا يف يد إخو ا بواحد اهتمته وبكل أخت من أخواتنا املسلمات تتدعي أهنا انتهك عرضه

نا سوف أييت ألنمية و سالالدولة اإلسالمية .. وهللا مامحى األخوات مثل ما محتهن الدولة اإل
  .هللا ا يف اخلوارج . آخر كلمة اتقمل نتكلم بعد يف نفس الدولة كل كالمن

 نكتفي هبذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
 

 الرد هنا فاتتين يفإقلنا  ليتال .. قبل مانفتح اجملال لألسئلة نتعرض للنقطة .. نتعرض للنقطة ا
بن تيمية الم ااإلس مل يفهم كالم شيخعلى الشيخ عصام وهي نقطة يف احلقيقة مهمة ألنه 

 قة لنا هباه العالية هذوظن أنه يرى أن اخلوارج القعدة أو القعدعندما تكلم عن اخلوارج 
ع ابن تيمية م إلسالماشيخ حنن نتكلم عن الذين يقاتلون فأان أريد أن أقرأ له كالما لالقا إط

يخ اإلسالم الف شخنا أنه خالف قول كثريين من أهل العلم ورمبا ليس عليه العمل أيضا ورمب
يخ شقعدية ال فيه لكنه حجة عليه من كالم شيخ اإلسالم ألن شيخ اإلسالم يرى قتال

 .. امسعوا : ن يقاتل القعدية اإلسالم يرى أ
 معرض كالمه عن الفرق بني البغاة واخلوارج : يقول يف

سلم _ و عليه  هللا _ يعين النيب صلىقد ثبت عنه أنه أمر به، وحض عليه،  قتال اخلوارج
  .!؟فكيف يسوي بني ما أمر به وحض عليه، وبني ما مدح اتركه وأثين عليه

طئ وقد يصيب قد خي تهدكيف يسوي بني األمرين البغاة جمتهدون واجمليعين السامع أو املفيت  
 ليه ؟أثىن عو حه فإذا أخطأ فله أجر فكيف يسوى عند النظر بني من أمر بقتاله ومن مد

 مث يقول :
صرة التميمي اخلوي ذي فمن سوي بني قتال الصحابة الذين اقتتلوا ابجلمل وصفني، وبني قتال

ظلم هل اجلهل والقوال أأنس جرقني، واحلرورية املعتدين، كان قوهلم من وأمثاله من اخلوارج املا
ون أو ن يكفر لذيولزم صاحب هذا القول أن يصري من جنس الرافضة واملعتزلة ا .املبني

اختلف قد قني، فار يفسقون املتقاتلني ابجلمل وصفني، كما يقال مثل ذلك يف اخلوارج امل
حابة الص ىلع الثناء ىهورين، مع اتفاقهم عل مشقولني ىالسلف واألئمة يف كفرهم عل

 املقتتلني ابجلمل وصفني، 
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ارج هذا ل اخلو قاتييعين عندان الذي يقاتل اخلوارج .. هذا كالم شيخ اإلسالم .. الذي 
وجل مدح   عزا هللامأمور به وحث عليه وحض عليه وأما الذي يتقاتل بينه وبني أخيه فهذ

كن على تركه ول هذا حثا فان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهماتركه وأثىن عليه وإن طائفت
 قتال اخلوارج هذا مأمور به وفيه حث ..

 املهم الكالم هذا يعترب مقدمة ..
 يقول :

 ىلعفاقهم ع اتهورين، مقولني مش ىعل_أي اخلوارج _ اختلف السلف واألئمة يف كفرهم 
فكيف نسبة هذا  .نهمواإلمساك عما شجر بيالصحابة املقتتلني ابجلمل وصفني،  ىالثناء عل

  !؟هبذا
 هذا للتفرقة بني اخلوارج والبغاة ..

 يقول :
 قول : ي_  ميامسع هنا ايعويد امسع هذا كالم شيخ اإلسالم ليس كال_ وأيضاا 
هللا فإن  أهل البغيأما وا، و قبل أن يقاتل وارجاخلصلى هللا عليه وسلم أمر بقتال  فالنيبوأيضا 

نينَي اقـْتَـ  } :تعايل قال فيهم نَـه َما فَإين بـََغْت ْصليح وا بَـ وا َفأَ تَـل  َوإين طَائيَفَتاني ميَن اْلم ْؤمي َا إي يـْ ْحَدامه 
ْلَعدْ  إين فَاءْت َفَأْصليح وا اَّللَّي فَ أَْمري  ىَل َعَلى اأْل ْخَرى فـََقاتيل وا الَّيتي تـَْبغيي َحىتَّ َتفييَء إي  نَـه َما ابي لي بـَيـْ

طينَي  ط وا إينَّ اَّللََّ حي يبُّ اْلم ْقسي فاالقتتال  .اغية ابتداء، فلم أيمر بقتال الب[9 :احلجرات] {َوأَْقسي
؛ لواحدة قوتلتبغت ا إن ابتداء ليس مأموراا به، ولكن إذا اقتتلوا أمر ابإلصالح بينهم، مث

فقد  وأما اخلوارج .لواقاتين بقتاهلم حيت إن البغاة ال يبتدؤو  :وهلذا قال من قال من الفقهاء
 هللام أجراا عند  قتلهإن يفأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ف) :قال النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم

  .(لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد) :، وقال(ملن قتلهم يوم القيامة
 وهللا لو منعوين :صديققتاهلم، قال الوكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا 

 اخل كالمه .يهعل عناقاا كانوا يؤدوهنا إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم
 

ليه إريد أن ترجع إذا ته و هذا نص كالم إذن شيخ اإلسالم يرى قتال اخلوارج وإن مل يقاتلوا
 جمللد اخلامس والثالثونا -الفتاوى الكربىفهو يف 
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-http://www.al
eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631#s8 

 

 
 
 
 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631#s8
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631#s8
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 ملحق
*** 

عندما فضحت انتسابه  الصهييبتغريدات وتقيؤات 
 دأش فإذا به كأمنا وصفته ابلدعارة مثال أو للمباحث

 :صار العويد البارزين أنوتغريدات اثنني من 
ك د مالويسميه العوي:  أبو جلني إبراهيمشاب يقال له 

 الفؤاد
ويد يعتربها الع سعودية أصيلة: ومعرف لساقطة ابسم 

 انصرة للسنة وهي تنشر أغان ماجنة يف حساهبا
 سايبحن للتبليغ ع حثلتالميذ العويد من املباوحساابت 

 إلغالقه
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 الصهييب
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 أبو جلني إبراهيم
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 سعودية أصيلة
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 المرأة تغين نشرته نصرة للعويدفيديو 
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 عويدسه الهو ذب هذا املعرف عن السنة واملوقف الذي مل ينا وهذ
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 حساابت كالب املباحث األخرى

 

 



64 

 

 

 
 



65 

 

 
 

 



66 

 

 
 

 
 



67 

 

 

 



68 

 

 
 

 
 



69 

 

 
 

 
 

 هللا ونعم الوكيلوحسبنا 
 هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمى وصل


