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حممد  دكتورن المب تسجل صويت مقتطف من مناظرة ُأعلن عنها بتحد أصل هذا الكتي
 طرهوين ألي عامل يصف الدولة أبهنا خوارج

 فانربى لذلك الشيخ عصام العويد
 منتدى أان املسلمواستضاف املناظرة 

سحب ىت انحاوغ لكن مل يصمد العويد أمام ضرابت سيف العلم واملنهج العلمي فر 
 مدعوما من املنتدى الذي صدم مشرفوه كذلك
 بالتوكلى الية عفأصر الدكتور على إكمال نقاط املناظرة منفردا يف لقاءات صوت

 ملوافق اهـ 5/1/1437االثنني بتاريخ  عشر لرابعاللقاء اوهذا من تفريغ 
 م 19/10/2015
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عض دان ببا غر لقد سبق وخصصنا لقاء للرد على عصام العويد وتضمن بعض سقطاته وكذ
 حلسايب ذفهمحذلك يف هاشتاق اضحك مع العويد على تويرت لكن حذفت التغريدات مع 

أهله لعلم و ىل االذي غردت منه ولذا فسوف جنمل ماسبق هنا لنتصور كيف لرجل ينسب إ
قطة جية سامبنهلقاءات فقط جل ما قاله مكرر و  يسقط هذه السقطات العجيبة يف ثالث

  ناظرتهمبول أصال كما بينا ابلتفصيل يف لقاءاتنا وملاذا فعال مل يكن أهال لق
 فامسعوا وعوا :

ضال عن حلني فلصاوالكذب ليس من شيم املسلمني ا أوال : الرجل ثبت كذبه عدة مرات
 أهل العلم .
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ا هذه كسابقتهو تحمله ياال مملن خيالفه وحتميله  تهاثنيا : الرجل ثبت تلبيسه وتدليسه وهب
 و ما أراد أنه هو أافهمموهو يقولين ويقول العدانين ويقول أهل العلم ما مل يقولوه وإمنا 

 يلبس به على الناس .
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  يكتب ذلك علىوراه و دكتفيوهم الناس أبنه حاصل على ال اثلثا : الرجل متشبع مبا مل يعط

قاء الذي رد ذا اللهيف  حىتكتيباته ويف إعالانت كلماته ولقاءاته ويف براجمه على القنوات 
اء من وجهه ع احليد نز وقفيه على كلمة العدانين مكتوب دكتور يعين ما أدري سبحان هللا ، 

تخريج ذا الهلجبا وبني مشابه له ابالسم وع الصفيق ويدعي كذاب أن هذا للتفرقة بينه
 العجيب .
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 يز !!حىت مي كتوريعين كل واحد يريد أن يفرق بينه وبني من يشاهبه يف االسم يكتب د 
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 9/9ه يف لد قلت وق كاملة  رابعا : الرجل كذب وادعى أنه قد جهز يل وللرد علي لسنة
بت جدولك ولك رتيف ق وهللا الذي ال إله غريه إنك كاذبألن هذا التاريخ يف التغريدة : 

نك تعلم أين هللا إوه : لسنة كاملة ذكرتين بقول عمرو بن العاص ملسيلمة بعدما أمسعه قرآن
 أعلم أنك كاذب 
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ر لنا جدوله مل يظهو انه لقاءات كرر فيها كالمه املمجوج الذي فند ةفإذا به خينس بعد ثالث
 السنوي إىل اآلن وقد مر شهران على بداية املناظرة .

ظهر يال أن إ هللامتطاول ويتظاهر بعكس ذلك ولكن أىب  خامسا : الرجل قبيح اللسان
 ذلك على فلتات لسانه .

 
ا ر عنها ألهنتذعك ابالتو فلما دعي لغرفة ال كان يدعي رغبته يف مناقشة الدواعشسادسا :  

 غرفة دواعش كما يزعم
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نشر تغرد هة ماتع سفاويصفها بنصرة السنة وهي م الرجل يثين على معرف امرأةسابعا : 
 أبغنية نسائية ابملعازف وقد ذكران رابط ذلك 

 
 

 
 



13 

 

 عن يف النساءيطبعا ره طألهنا تناصلسفاهتها  اثمنا : وهو يف حني يثين على تلكم املرأة
ن يف إساء ووهللا ول النبعق فيقول يف الدقيقة الثانية واخلمسني إن اخلوارج عقوهلم أشبه مجلة

لبغا اليت ميان اإملة النساء من هي أكمل عقال منك وأرجح وأكثر فهما وما الدكتورة العا
 .نك ملصن حقهن ذكرانها يف عاملات الدولة ببعيد وحنن نرتكك للنساء يستخ

 
 :ه( )الذي هو املفروض ختصص شنيعةيف علم احلديث له سقطات :  اتسعا

من  وهذه  معتربيرى االحتجاج ابحلديث الضعيف يف العقائد إذا ذكره عامل :األوىل 
  األعاجيب .

 
ليس مبنكر  اقبول موامل يقول : الضعيف نوعان مقبول ومردود ؛ املردود هو املنكرالثانية 

 املتواتر وصحيح أخذ به األئمة وصحيح مل أيخذوا به .ومنه 
 متر هندي ! ك لنبمست : وهللا اي إخوة هذا كالمه .. يعين أان ملا كتبت هذا يف تغريدة قل

  23/11من تسجيله يوم االثنني  43استمع للدقيقة 
 

 
 
 



14 

 

 

 
 



15 

 

لثانوية أنه اوه يف توهو  : يقول إن كتايب موسوعة فضائل سور وآايت القرآن الصادرالثالثة 
اخلصوص  لى وجهعتاب نظر فيه فوجد به أخطاء كثرية لعله يتفرغ هلا والصدمة أن هذا الك

 حاز ثناء العلماء وأثىن عليه األلباين على وجه التعيني .
لى عن حجة له دو  يشرح األحاديث حسب فهمه اخلاص بل ويستثين ما ال يروق:  الرابعة

ى جيش بل عل لدولةاالتحليق من وصف اخلوارج ألنه الينطبق على االستثناء كما استثىن 
 آل سعود وغريه

خطام  فة بال حنيذكره لقصة منسوبة لإلمام أيب: ميشي على منهج القصاصني كاخلامسة 
 ويستشهد هبا يف مبحث عقدي خطريزمام  وال

 وهي من كبار طوامه احلديثية : السادسة 
وتفصيال  ة مجلةروايننا بغوا علينا فنفى وجود هذه السئل عن قول علي يف اخلوارج إخوا

 الصحيحة وال ضعيفة وادعى أهنا واردة يف أهل اجلمل 
د ا اثبت إبسناوأصله ادهاوحنن نبني له أنه توجد هلا رواية بلفظها متاما ولكن تكلم يف إسن

متنها تصح و اليفة مسلسل ابحلفاظ ويف أعلى درجات الصحة وأما رواية اجلمل وصفني فضع
 فيه إشكال كبري 

 وتفصيل ذلك كاآليت :
 لهأسئل علي عن  قال اهليثم بن عدي يف )كتابه يف اخلوارج( عن علقمة بن عامر قال:

ال: )إن املنافقني ال قيل: أفمنافقون؟ ق  )النهروان أمشركون هم؟ فقال: )من الشرك فروا
م قاتلناهواننا بغوا علينا فقال: )إخفماهم اي أمري املؤمنني؟  :يذكرون هللا إال قليالً( فقيل

 (ببغيهم علينا
وسوف المة عه حافظ ألن هكذا نقله احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ومل يتعقبه بشيء

 أييت الكالم عنه 
ر عظيم قديف ت )هذه الرواية الصحيحة اليت خولفت يف لفظ(وأخرج ابن نصر املروزي 

ن لنهرواأهل ا : كنت عند علي حني فرغ من قتالعن طارق بن شهاب قالوغريه الصالة 
ذكرون ي ال)املنافقون  فقيل له: أمشركون هم؟ قال: )من الشرك فروا( فقيل: منافقون؟ قال:

 (هللا إال قلياًل( قيل: فما هم؟ قال: )قوم بغوا علينا فقاتلناهم
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 وهذا إسناده صحيح مسلسل ابلثقات احلفاظ 
ال: قن هم؟ مشركو قالوا لعلي حني قتل أهل النهروان: أوأخرج عن حكيم بن جابر قال: 

ما هم؟ إال قلياًل( قيل: ف املنافقون ال يذكرون هللا) :)من الشرك فروا( قيل: فمنافقون؟ قال
 (قال: )قوم حاربوان فحاربناهم وقاتلوان فقاتلناهم

 إسناده صحيح ورجاله ثقات
كني؟ فقال املشر  قتل لة الشهباء يوموأخرج عن أيب وائل قال: قال رجل: من دعا إىل البغ

قال:  إال قلياًل( ن هللاذكرو علّي: )من الشرك فروا( قال: املنافقون؟ قال: )إن املنافقني ال ي
 (فما هم؟ قال: )قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصران عليهم

 وإسناده حسنوأخرجه البيهقي يف )السنن الكربى( بنحوه 
 رورية قالوا:نه احلع عن احلسن قال: ملا قتل علي رضي هللا وأخرج عبد الرزاق يف )املصنف(:

ال: )إن قفقون؟ منافمن هؤالء اي أمري املؤمنني أكفار هم؟ قال: )من الكفر فروا( قيل: 
وم أصابتهم هم؟ قال: )ق ل: فماقي املنافقني ال يذكرون هللا إال قلياًل وهؤالء يذكرون هللا كثرياً(

 (فتنة فعموا فيها وصموا
 سناده ضعيف منقطعوإ

ه  عنهللارضي  قال: سئل علي بن أيب طالبمجيع من تقدم فوقد خالف احلارث األعور 
لشرك اال من )ال: قوهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل اجلمل وصفني: أمشركون هم؟ 

هلم؟ ال له: فما ح( قيال قليالً فقيل: أمنافقون؟ قال: )ال ألن املنافقني ال يذكرون هللا إ (فروا
 (قال: )إخواننا بغوا علينا

 (ذكر ذلك البغوي يف )تفسريه( والقرطيب يف )تفسريه 
ريب ألنه لقصة غذه اواحلارث األعور متهم وفيه رفض وقوله: )من أهل اجلمل وصفني( يف ه

منافقون هم أو ؟ م ون هاليعقل أن يسئل عن خيار صحابة األمة بل وأم املؤمنني معهم أمشرك
به أهل  ن يقصدميكن أمن الشرك فروا إخل فهذا يليق ابخلوارج وال: !! ويكون جواب علي ؟

 اجلمل وصفني 
يف   نيمل وصفر اجل.. الرجل متهم ابلرفض لذا جاء هنا ذكوالنفس الشيعي يف ذلك واضح 

 كلمة أمشركون ومنافقون وحنو ذلك
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ه عن  عنضي هللار سئل علي وقد رواه ابن أيب شيبة يف )املصنف( عن أيب البخرتي قال: 
ملنافقني ال ا: )إن قال أهل اجلمل: أمشركون هم؟ قال: )من الشرك فروا( قيل: أمنافقون هم؟

 (يذكرون هللا إال قلياًل( قيل: فما هم؟ قال: )إخواننا بغوا علينا
 ومن طريقه رواه البيهقي 

قة لكنه مل وهو ث ريوزويف إسناده شريك القاضي سيء احلفظ، وأبو البخرتي امسه سعيد بن ف
 يسمع من علي بن أيب طالب، 

 دا فاإلسناد ضعيف ولعل الواسطة فيه احلارث األعور فيكون املخرج واح
  ساسإذن مل يصح أصال أن قصة سؤال علي كانت يف أهل اجلمل وصفني من األ

 رواية جودة يفي مو والثابت الصحيح أن السؤال كان عن اخلوارج وبقيت كلمة إخواننا وه
مسه تابه اه فكاهليثم بن عدي وهو وإن كان متكلما فيه فهو مؤلف الكتاب ويف ختصص

 اخلوارج واملسألة اترخيية حبتة 
 فمثل هذه التدقيقات وراءها ما وراءها !

 عدي أوثق عندي من الواقدي وقد قال علي بن املديين: اهليثم بن
 ية ومعروف أن الواقدي يعتمده كثري من أهل العلم يف الرواايت التارخي

د واإلسالم لتوحيم ابوالرواايت األخرى تعضدها فنفيه عنهم الشرك ونفيه النفاق شهادة هل
سالم إال وة اإلل أخفهم إخوانه وإخواننا شاء من شاء وأىب من أىب مهما فعلوا فال تزو 

قال تعاىل و حيحني الص لكفر فقد قال صلى هللا عليه وسلم املسلم أخو املسلم أخرجاه يفاب
 مع معه فارقهذا اجتعه وإاإلسالم جام عنإمنا املؤمنون إخوة ومعلوم ان اإلميان إذا افرتق 

 العويد ومن معهالذي قلته اآلن أرجو أن يفهم هذا و ..
  سواها يذكر كثري فلم يتعقبها وملولذا ذكرها إمام جهبذ حافظ مثل اإلمام ابن  

بغوي يف قه والالف وذكرها مجع من العلماء األكابر مسلمني هبا منهم السرخسي يف أصول
  .شرح السنة

 
 ويشهد لذلك أيضا معاملة علي هلم معاملة املسلمني 
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فقال: اي  -رضى هللا عنه  -عن كثري بن منر، قال: جاء رجل برجل من اخلوارج إىل علي ف
 املؤمنني إين وجدت هذا يسبك، قال: فسبه كما سبين، قال: ويتوعدك، فقال: ال أقتل أمري

من مل يقتلين، قال علي: هلم علينا ثالث: أن ال مننعهم املساجد أن يذكروا هللا فيها، وأن ال 
 ، وأن ال نقاتلهم حىت يقاتلوان( )يعين يقاتلون معهم مننعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا

(  ورواته 37930( وبنحوه رواه ابن أيب شيبة )296رواه أبو عبيد يف األموال )ص:  "
 ثقات عدا َكِثرِي ْبِن منٍْر ذكره البخاري وابن أيب حامت وذكره ابن حبان

 
 رابط املوضوع

http://www.alukah.net/sharia/0/49049/#ixzz3olZmZp1u 
 

ايف على م بولةويوجد رواية أخرى يف أهل اجلمل خالية من اإلشكال املتقدم فهي مق
( عن َعْبِد َخرْيٍ 17199رواها البيهقي يف سننه )رقم/ال نطيل به إسنادها من مقال أيضا 

َنا فَ َقاتَ ْلَناُهْم َوَقْد َوانُ َنا بَ َغْوا َعَلي ْ َقاَل : ِإخْ ِل ف َ مَ  َعْن أَْهِل اجلَْ قَاَل :)) ُسِئَل َعِلىٌّ َرِضَى اَّللهُ َعْنهُ 
ُهمْ   (فَاُءوا َوَقْد قَِبْلَنا ِمن ْ

 ليس فيها ذكر قضية الشرك والنفاق اليت مرت يف الرواايت السابقة
 

 :له سقطات مروعة يف العقيدة اتسعا : 
قولني هلما  ارج منخلو : فهم فهما عجيبا من كالمي الذي نقلته عن أهل العلم يف ا األوىل

ن إين أبين قلت ث اهتم حيفاخرتع قوال اثلثا نسبه إيل كذاب واهتمين بنسبته ألهل العلم كذاب
 اخلوارج انقرضوا بعد اإلمام علي رضي هللا عنه .

 والتغريدة مصورة عندي

http://www.alukah.net/sharia/0/49049/#ixzz3olZmZp1u
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يتهمهم  ك فيمنعكس ذلاخلوارج األول ثناء عطرا دون بينة وي: الرجل يثين على الثانية 

 اآلن أبهنم خوارج دون بينة أيضا .
في قول يكوهو ي قرر ابن حزم لزوم توافر مخس صفات ليكون الشخص خارجيا: الثالثة 

 يومعناه أن كل الناس خوارج ألهنم يرون صحة البيعة لغري قرش ةواحد
العدل  ابلسيف ويسمونه ملعتزلة يرون اخلروج على األئمةا يقول 21دقيقة : يف ال الرابعة

 واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 معي اي إخوة ...

ابملعروف  األمر وهو العدل أصل خيتلف متاما عن األصل الثاينف هذا من العجب العجابو 
وبناء على ، احلكمةقل و والنهي عن املنكر: ويعنون به قياس أحكام هللا على ما يقتضيه الع

د هم وا: إن العبا، وقالبادهعذلك نفوا أمورا وأوجبوا أخرى، فنفوا أن يكون هللا خالقا ألفعال 
 . اخلالقون ألفعال أنفسهم إن خريا وإن شرا

 مادخل هذا يف السيف واخلروج على األئمة ؟؟
ب ن أصحامتزلة يوضح موقف املع فأصل آخروأما األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: 

:" وأمجعت  التملقاالكبائر سواء أكانوا حكاما أم حمكومني، قال اإلمام األشعري يف ا
القدرة و مكان ع اإلاملعتزلة إال األصم على وجوب األمر ابملعروف والنهى عن املنكر م

سقهم، رد فجملور ابللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك" فهم يرون قتال أئمة اجل
 نكر.الة املوإز  ند القدرة على ذلك وغلبة الظن حبصول الغلبةووجوب اخلروج عليهم ع

  !برية مرتكب الك يكفرون ابالتفاقيقول املعتزلة مثل اخلوارج : اخلامسة 
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 !ملنزلة بني املنزلتني وكأنه مل يسمع اب
لف فيها يت اختة الوهذا األصل يوضح حكم الفاسق يف الدنيا عند املعتزلة، وهي املسأل

سمى مؤمنا ا ال يلدنيامع احلسن البصري، إذ يعتقد املعتزلة أن الفاسق يف  واصل بن عطاء
ب رجع إىل ات، فإن لتنيبوجه من الوجوه، وال يسمى كافرا بل هو يف منزلة بني هاتني املنز 

 جهنم . إميانه، وإن مات مصرا على فسقه كان من املخلدين يف عذاب
 ن يرتاجع مثلأبدل  ضاأييعة ما نبهناه قال والشيقول املعتزلة فرقة من اخلوارج فل: السادسة 

 ما يقولون جاء يكحلها عماها !!
 تيمية م ابنيظن أن كلمة خوارج مثل كلمة خارجني ولذا مل يفهم كال:  السابعة
ذا اإلمجاع هب قال جد عامليدعي اإلمجاع على أن اخلوارج يكفرون بغري مكفر واليو : الثامنة 

 ب بل أهل االختصاص يقولون يكفرون ابلكبرية وبعضهم يعرب عنها ابلذن
ألن عنده  خلوارجابط اعنده لوال مافهمه خطأ من كالم ابن تيمية مافهم أحد ض:  التاسعة

 ك !!هو يصرح بذل قائد والفرق .ضابط اخلوارج ال يؤخذ من كتب أئمة الع
 حىت يقاتلوا خلوارجاقتال  العويد يفرتي على ابن تيمية وعلماء األمة قاطبة بنفي: العاشرة 

 وابن تيمية يكذبه
 استمع للعويد واستمع البن تيمية وتعجب !!

https://www.youtube.com/watch?v=fvHY1VuG1KI 
ر طلبة ي وصغاألشعر طعن يف إمام من أئمة أهل السنة وهو أبو احلسن ا:  احلادية عشرة

 ة السلف ى عقيدر علالعلم يعلمون أنه تراجع عما كان خيالف فيه غريه من األئمة واستق
  لسيفيةج ااخلوار  : اخرتع مصطلحات ال يعرفها أهل العلم ومنها الثانية عشرة

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvHY1VuG1KI
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ذا أتصيل هر ... كاف  : يقول من يقول : من دخل املكان الفالين فهو مرتد الثالثة عشرة
 تقعيد وهذا طبعا ابتفاق األمة تنزيل لكنه اليعي الفارق

رة يقة غري مباشيد بطر ع ماير ليوصل للمستم له طرق تدليسية كثرية يف أثناء كالمهعاشرا :  
 فمن ذلك :

اإلسالم  ل شيخيقو  : يقول إن فقهاء احملدثني يرون كفر اخلوارج ويعظم فيهم مث األول
 ... أترك لكم التأمل فهو يريد أن يرمي إىل كفر اخلوارج  خالفهم
رية اهد كثله شو : يقول حديث كلما خرج قرن قطع يف إسناده شيء من الضعف و الثاين 

 واليذكر أي شاهد 
امع وكأهنم با للسرهي: يذكر أمساء من العلماء والينقل عنهم شيئا يف املوضوع ت الثالث

 يقولون مبا يؤيده .
 الصاحلالسلف بني : يوهم وجود اختالف بني كتب الفرق و  الرابع

 ا قاتل د بعدمقع : يوهم أن عمران بن حطان كان من القعدية ابتداء وهو إمنا اخلامس
مثال سمعه فن يا يف كالمي عن املصادر يدلس به على م: كذب علي كذاب عجيب السادس

يت ألساور اان يوهم أين أستقي معلومايت من رجل جمهول على الشبكة يسمي نفسه ترمج
ما وصوتيات ي أفالحتو  والكذاب يعلم أن جهد ترمجان ليس يف خربه وإمنا يف إصداراته اليت

 من الدولة خيرجها ويقوم جبمعها وحنو ذلك 
واقع متاما الف الخهم قول عن الدولة طريقتهم أقرب لطريقة القرامطة ويدعي في: ي السابع

 لينفر الناس ويقرر يف نفوسهم تكفري الدولة .
بينها يف  فيسوي آلراءا: اليفرق بني اإلصدارات املوثقة املرئية والصوتية وبني الثامن 

 استدالالته
عالمة الف البال خ التعين شيئا وهي: يبسط أمر لبس البدلة العسكرية وكأهنا التاسع 

أحد  هل ذلكالجيو املميزة للجند ومعلوم أن من لبسها من غريهم يعاقب معاقبة شديدة 
 ولكن ميكن أن يتجاهله البعض إذا أراد .

 العاشر : )سقط سهوا(
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يرتاجع ؛  ها وملذر عنوهي الطامة الكربى وقد تكلمنا عنها ولألسف مل يعت:  ادي عشراحل
مهم ن حمار كوت عمن اجملاهدين وغريهم ابلس نأعراض نساء الشام واهتم رجاهلطعن يف 

ب ائر وملا طوله الكبن هذعواهتم جماهدي الدولة ابلزان الصراح ومل يكن عنده ذرة دين تردعه 
احلق  أصحاب تخلصابلدليل مل أيت بكلمة بل ومل يعتذر عن هذا اجلرم الشنيع وسوف يس

 حقهم منه عاجال أو آجال 
ن له بعض ته ولكامالحتفاجر يف خصومته مع الدولة وقد مر معنا الكثري من :  عشر ثاينال

 طوام نذكرها هنا :
 .. ايسالم !!: يقول اخلوارج ال يوجد هلم كتب  أوالها

 ت تقصدن كنإوحنن نقول له تقصد اخلوارج حقيقة أم خوارجكم وخوارج أمثالكم ؟؟ 
داثء ححالم ء األاخلوارج األصليني فقد هلك هؤالء قبل عصر التدوين وقد كانوا سفها
لماء فيهم عفدهم األسنان اليعرف أحد منهم بعلم أما من أتى بعدهم ممن اعتقد اعتقا

فسري بيع وتبن ر  هود بن حمكم اهلواري ومسند احلبيبومؤلفات كثر ومن أشهرها تفسري 
لرمحن ان عبد بوهاب وتفسري القرآن لعبد العبد الرمحن بن رستم صاحب الدولة الرستمية 

ين منهم إن  ملتأخر من ابن رستم اثين أئمة الرستميني وله أيضا كتاب مسائل نفوسة اجلبل و 
له أيضا طفيش و إوسف يملعاد حملمد بن كان يقصد املتأخرين تفسري مهيان الزاد إىل دار ا

الشبكة  ومتأل بريةكتيسري التفسري وله يف الفقه شرح النيل وشفاء العليل عشرة أجزاء  
 بشروحها صوتية مصورة وغري ذلك كثري ...

يل  علم أننك تهؤالء اخلوارج أما خوارجكم فقد الحظت أنك تعتمدين منهم فيكفيك أ
 منها موسوعتان علميتان !! أكثر من مثانية وأربعني مؤلفا

ب وأئمة الوها عبد وأما خوارج غريكم فلديك مؤلفات ابن القيم وشيخ اإلسالم وحممد بن
 الدعوة النجدية ومؤلفات سيد قطب  وغري ذلك 

م كتب رين هلتأخفال أدري عن أي خوارج الكتب هلم تتحدث ؟؟ اخلوارج املتقدمني وامل
 العلماء ..وكتب ضخمة ومراجع معتمدة عن أئمة 
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ن مذا مع مافيه ناس وها لليتهم الدولة زورا وهبتاان أن عقيدهتا تكتمها وال تظهره:  اثنيها
 العامل أمجع ولة يفدأي  الكذب فهو دليل بالهة واستباله ألن الدولة تظهر عقيدهتا أكثر من

عقيدة ه بني فييل يفهي مسجلة على لسان قائدها األول وطبعا سلمان زهامير ليس له تسج
يس له رتكي لر البالده ومسجلة على لسان متحدثها الرمسي وطبعا مسيلمة الكذاب منصو 

رس يف ني وتدملسلمامطبوعة يف مطوايت توزع على عامة هي تسجيل يربز فيه عقيدة بلده و 
 .مدارس ومعاهد وجامعات ومعسكرات الدولة 

 فال أدري كيف التظهر الدولة عقيدهتا ؟!
مساعيلية ثل اإلية مارثة فقال إن مل تظهر الدولة عقيدهتا فهي ابطنوقد جر نفسه إىل ك

 ل والنصريية لن جتد هلم كتبا مؤلفة عندهم رسائل صغرية جدا هكذا قا

 
 

 ع الدمهاء يفمكالم   د منوقد أيت الرجل من عجلته وجرأته على التكلم يف العلم على ما اعتا
 ول له :اء فنقلعلملكالم يف مناظرة مع االقنوات والكشتات والفراغات ومل يعتد على ا

 تب :مخسة ك هيية اإلمساعيلمثال وهم أشهر الباطنية ة عند الفاطميني املصادر الرئيس
 .فاطمي  الأوال : دعائم اإلسالم للنعمان بن حممد قاضي قضاة املعز لدين هللا

 اثنيا : أتويل الدعائم للنعمان بن حممد أيضا .
ماين يف عهد  الكر د هللالداعي دعاة الفاطميني أمحد محيد الدين بن عباثلثا : راحة العقل 

 احلاكم أبمر هللا .
 ثي . احلار  اهيمرابعا : األنوار اللطيفة يف احلقيقة للداعي اليماين طاهر بن إبر 
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ن بني هبة هللا لفاطمياة اخامسا : اجملالس املؤيدية ، وملخص ها "جامع احلقائق" لداعي الدع
 يد يف عهد اخلليفة املستنصر ابهلل .موسى املؤ 

لنطقاء وقد رائر اء وسومن الكتب اهلامة األخرى كتاب الذخرية وكنز الولد وأسرار النطقا
 نشر منها كتاابن : دعائم اإلسالم وراحة العقل .

 أما أعالم الدعوة وأئمة املذهب عند الفاطميني فهم ثالثة :
 مان بن حممد املغريب .قاضي قضاة املعز لدين هللا النع أوال :

 اثنيا : أمحد بن عبد هللا محيد الدين الكرماين .
وسى املؤيد م بن ة هللااثلثا: داعي الدعاة الفاطميني يف عهد اخلليفة املستنصر ابهلل هب

 الشريازي .
من اطين بال ونن حيابوننصحه مبراجعة رساليت يف الدكتوراه ففيها دراسة مفصلة لتفسري 

ن منصور بحممد  ان بنهو أبو حنيفة النعمو :  ساس التأويل وأتويل الدعائمخالل كتابيه أ
يعرف يف اتريخ أدب ه  ، و 363ابن حيون القاضي املغريب الشيعي الباطين اإلمساعيلي ت 

مد ، وقد حمان بن لنعماالدعوة اإلمساعيلية املستعلية بسيدان قاضي القضاة وداعي الدعاة 
ذهب احب املصنيفة القاضي النعمان ( متييزا له عن أيب حخيتصره املؤرخون فيقولون ) 

 ولد ابلقريوان ونشأ هبا وتويف ابلقاهرة .قد  احلنفي ، وهو
 

كاف يف   األول ناط: من ابب الفجور يف اخلصومة يقول : امل اثلث ما يرمي به الدولة
 وجيعل لعدانينم ااحلكم عليهم أبهنم خوارج وهو تكفريهم بغري مكفر وأيخذ هذا من كال

 األفعال مناطات ويكتفي بكلمة لتضليل أمة .
 وات فادعىشر سنعر من : حتفة من التحف عندما تكلم عن بداية الدولة اليت هلا أكثرابعا 

ردة ملال عمر ابلبان واطال أهنم مالبثوا بعد ظهورهم يف قتال اجملاهدين وأول ما كفروا كفروا
نذ اثنيت رفهم م أعواستباحوا دماءهم كما يستبيحون دماء الكفار والعجيب أنه يقول أان

 . لياتعشرة سنة مث يقول جماهيل واليعرف علماؤهم ختبيطات وتناقضات متوا
ر ق مصدلة دابوبىن على ذلك أن جم رالالستفاضة وجعلها مصد: له فهم عجيب خامسا 

 رمسي ابالستفاضة .



25 

 

لشريعة يف كان الة م: افرتى على الدولة ابدعاء أهنم سيجرؤون على وضع لفظ اجلالسادسا 
لراب ابكومتك ك فحلقوهلم إن احلرب عليهم حرب على الشريعة وحنن نقول له : لو سلمنا 

 القرآن فهل يف ذلك إشكال حياربون هللا ورسوله بنص 
 

ن فرعون ال : إيها ق: حىت اآلية )وهذه فقط يعين كلنا ممكن أن خنطئ ( أخطأ فوأخريا 
 وهامان وجنودمها كانوا ظاملني وطبعا اآلية كانوا خاطئني .

 
ون تتبع د اءاتالث لقثطامة يف  اخلمسنياليت وصلت إىل قرابة الطوام انتهى كالمنا عن 

م كانت تفرغ كبله  لضيق الوقت عندي فليت شعري لو تتبعنا لقاءاته األخرى أو استمعنا
 ستصل ؟؟

 
 مما تبني لنا حىت اآلن فنقول : وبقي احلديث عما مل نفصح عنه

 
السعودية  اخليةالد اتبع لوزارةهذا املدعو عصام العويد ظهر من خالل مالبسات عدة أنه 

ا طي ضوءقد أعلتجنيد بعضهم والتبليغ عن البعض اآلخر و اب وأنه مندس وسط الشب
وف سوحنن  ولونأخضر للكالم ببعض ما يسوقه عند الشباب حىت ال حيرتق كرته كما يق

 ليأيت لشبابا.. يعين ابلعريب الرجل مباحث مدسوس يف وسط حنرقه هنا إبذن هللا 
 ابملعلومات املطلوبة لوزارة الداخلية :

موعة من جمض مع لراياأن الرجل أول معرفيت به كانت يف لقاء مجعنا يف  ذكرت لكم أوال :
ض اإلخوة أن بع إال الشباب احملب للجهاد املتعاطف مع القاعدة وكنت مسرتيبا من دعوته

عتقل جمموعة ات كما عتقلأثىن يل عليه وطمأنين وبعدها بفرتة وجيزة مت إلقاء القبض علي وا
 ممن كان معنا من الشباب .
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 ويصرحسوراي  دين يفجملاهكلمات يثين فيها على القاعدة وأنه اجتمع مع االرجل له   اثنيا :
ه جيمع اان أنظان الفوز  جبمع التربعات جلبهات مقاتلة بل ودعمهم ابلسالح وقد انتقده

 يقته ه حقدون إذن ويل اخلمر ألن هذا هو املتبع مع غريه وخفي علي التربعات
لناس اعلم أفيه الشخص الصادق حىت يتعفن يف السجن وحنن  وعشر معشار ذلك يسجن

 بذلك ونباهل عليه .
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https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/08/13/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/08/13/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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ري صل إىل التكفيم مبا هتمهالرجل له كالم شديد جدا على والة اخلمر يف اململكة بل ا اثلثا :
ي ويقول سم يب  اإل، اي إخوة يقول : أبو جهل مايرضى بذلك على ما أييت يفجهارا هنارا 

ه أحد ومل مل ميسو اد آل سعود يدعمون تلك القناة ويقول إهنا تنشر الفسق والفجور واإلحل
قتل لم والم ابلظواهتمه... والزال ذلك ينشر على قناة فضائية يدغدغه أحد ويقول ذلك 

ء وقطرة س بشي ميملومع ذلك  قضية رابعة وحنن ذكران ذلك ..يف  لألبرايء يف تغريدات له
عواجي سن الحمما و من ذلك متنع من هو أكرب منه وأعلم منه وأشهر منه من الظهور أصال 

 منكم ببعيد 
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الداخلية  وزارة ج لهالرجل متزعم محالت الكذب والدجل وعنز وإن طارت مبا ترو  رابعا :
ن كان يف ى األم قو من الطعن يف الدولة اإلسالمية واهتامها ابخلارجية وتبين أن تفجري

الفا خممائهم درمة إبسالم الرافضة وح احلكممسجد وتبين وصف احلسينيات أبهنا مساجد و 
 .بقة ملكة بصفة شاملة كما بينا يف لقاءات سابذلك الظاهر من علماء امل
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ناء شديدا ليهم ثين عالرجل يطبل لعمالء آل سعود يف جبهات الشام ويربزهم ويث خامسا :
 مع وضوح خيانتهم وكذهبم وبيعهم القضية أمثال زهران علوش .

 
 
 

ها ثقة استغل فياية مو ن رو دوره املشبوه للفتنة بني الفصائل على غرار ما ذكرانه م سادسا :
يم من اصل يتبتو  إالشيخ آخر وهو مقرب مين وإن كان قد انقطع تواصلنا منذ االعتقال 

ينه خاطب دا وأولده على استحياء ألنه مقرب جدا من حممد بن انيف وأان أخاطبه هن
رهم مع والة يخ ظاهملشاالذكرت أمورا عظيمة تبني أن كثريا من  ولوال أن اجملالس ابألمانة

 اخلمر وحقيقتهم عكس ذلك 
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 : أقول له ف وأستغل املناسبة فأخاطب ذاك الشيخ
 

وما عند نت معز وم كاي شيخ ... إن اشرتيت اآلخرة فاظهر على الناس وأخربهم مبا دار ي
داخلية ارة المن وز  أبو عمر وطلب منك فالناألخ الشيخ فالن يف وجود أحد قادة النصرة 

يف رتبت يني وكملالاملقرب من جرو انيف أن ترتب له لقاء مع األخ اجملاهد ليدعموه اب
ؤالء عيب ه أاليفاألمر ومجعته ابألخ على الرغم من حتذير الشيخ لك أن يكون لك يد 

لدولة اقتال  وحيدالاجملرمني مث عرفت القصة وكيف هترب أبو عمر عندما وجد أن شرطهم 
 اإلسالمية وكان ذلك قبل حصول أي قتال ..

 
للجميع  يتبني لكي فاتق هللا ايشيخ واشرت آخرتك واظهر للناس وأخربهم مبا حصل بنفسك

بعض ما لراؤهم م وشدور آل سعود املشبوه للفتنة بني اجملاهدين وإفساد جهاد أهل الشا
لذي استجاب آلن وايد الدور الذي يقوم به العو ميكنهم شراؤه من املتزعمني للفصائل وهو ا

 له علوش ومن سبقه وقد فصلنا يف هذا األمر يف لقاءاتنا السابقة .
 

هما تلقى منيما هبيثق وحيدين وهذه صورة لتغريدة زهران علوش يذكر العويد ضمن شيخني 
 الدعم
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 مع الصحوات له  وهذه صورة الجتماع
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ه ويدور ا ذكرانيد ميوجد رابط على الشبكة يفضح لقاء سراي على ذمة انشره يؤ  سابعا :
 معه يف نفس الفلك 

 وفيه كالم للشيخ ] ع . م [ وهو يتحدث عن مادار يف اجتماٍع 
وش ن علم( زهراالسإليف بيت حممد العريفي واستضاف قائد جيش الصحوات )جيش ا

 جلمع الدعم املادي واملعنوي له
  ناميجتماع عصام العويد وحممد الفراج وحجاج العريين وموسى الغالوحضر ا

لى عتحريض وال وكان أغلب حديثهم يف اجمللس الطعن يف الدولة اإلسالمية وحتقريها
عدها تطرد ة مث بشاذ مواجهتها واحلث على دعم زهران علوش دعمًا قوايً حىت تصبح الدولة

 أو حتارب.
 يه لالطالع عل له وهذا رابط

1-http://justpaste.it/SROOR800 
 

 
 

http://justpaste.it/SROOR800-1
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يء يش ملفاجل اليستغرب أحدكم أن يكون هناك مشايخ يف الداخلية يعين ضباط أساسا
كثري نهم الرف ممبشايخ معهم ماجستري ومعهم دكتوراه ومتخرجون من كليات شرعية وأع

تخرجون ؤالء يسن هويوجد من بعضهم تواصل معي إىل اآلن ممن تقاعدوا يعين كبار يف ال
كرية ت العسكلياخذون دورات هناك أو يتخرجون من المن اجلامعة من كليات شرعية وأي

. ناك ابتعاث .وهها و غري مث أيخذون شهادة املاجستري أو الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية أ
 بحريينيش ال اجلأان عندي وثيقة فيه ابتعاث اثنني من املشايخ للبحرين ليتدربوا يف
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 مت حبمد هللا

 حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على نبينا 
 

 رابط تسجيالت العويد اليت انتقدت يف هذا الكتيب :
https://www.youtube.com/watch?v=BgLlw

O5Iazk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dTSQ
VIqQju0 

 
https://www.youtube.com/watch?v=y2K4

UHdUSFw 
 

 ويوجد رد سابق على العويد حتت اسم :
 الرد احلارق على العويد الغارق فلرياجعه من شاء

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BgLlwO5Iazk
https://www.youtube.com/watch?v=BgLlwO5Iazk
https://www.youtube.com/watch?v=dTSQVIqQju0
https://www.youtube.com/watch?v=dTSQVIqQju0
https://www.youtube.com/watch?v=y2K4UHdUSFw
https://www.youtube.com/watch?v=y2K4UHdUSFw

