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 أ صل هذا الكتاب 

 علن عهنا بتحد من ادلكتور محمد طرهوين ل يمناظرة أ  

 عامل يصف ادلوةل بأ هنا خوارج 

 فانربى ذلكل الش يخ عصام العويد 

 واس تضاف املناظرة منتدى أ ان املسمل 

لكن مل يصمد العويد أ مام رضابت س يف العمل واملهنج 

العلمي فراوغ حىت انسحب مدعوما من املنتدى اذلي 

 دم مرشفوه كذكل ص

كامل نقاط املناظرة منفردا يف  فأ رص ادلكتور عىل ا 

 لقاءات صوتية عىل البالتوك 

 وفرغ لك ذكل يف هذا الكتاب 
 مت مجع أ س ئةل اللقاءات يف جمدل خاص مس تقل()مالحظة : 
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
 هـ وعنوان 1436شوال  25كانت البداية مقاال كتبته بتاريخ 

 ) اي مسلمون أال تقاتلون دولة اخلوارج ؟ (
 بنصه :ومت نشره على حسايب على الفيسبوك وننقله هنا 

 حممد رزق عبد الناصر طرهوين
   ·2015أغسطس، 10 

 ايمسلمون أال تقاتلون دولة اخلوارج ؟؟؟
ن وهنا وتفوزو تقاتلالذا دولة تدين مبذهب اخلوارج إبمجاع األمة واتفاق العلماء .. ملا

 بطوىب ملن قتلهم ومن قتلوه ؟؟؟
اد  عتلوهنا قتل ا التقاذملدولة تعلن مذهبها اخلارجي وتفخر به وتنتسب إليه جهارا هنارا 

 م صلى هللا عليه وسلم ؟؟؟كما أوصاكم حبيبك
يش نهج تعال ليست هي فقط من تفعل ذلك بل يوجد مناطق كبرية أخرى تنتهج نفس

  لى الرغم منعاهدين جملآمنة مطمئنة اليفيت ضدها أحد من العلماء وال يقاتلها أي من ا
 ! كوهنا خارجية ابتفاق

دية ألخوية والو قات اعاللبل األمر أعظم من ذلك يساملها اجلميع وحيرتمها ويقيم معها ا 
 بل ويسعى البعض للوحدة معها

ن م %70 ارباإلابضية أحد مذاهب اخلوارج ميثلون حسب بعض اإلحصائيات ما يق
جربة  اجلزائر و يزاب يفمدي الُعمانيني وينتشر أيضا يف جبل نفوسة ويف زواوة يف ليبيا ووا

 .يف تونس وبعض املناطق يف مشال أفريقيا وزجنبار
ينية هم الدمواقفو من مفاخرهم  -ون اخلروج على أئمة املسلمني ومجاعتهموهم يعد

 والسياسية والتارخيية اليت يبنون عليها أصوهلم وأجمادهم 

https://web.facebook.com/d.tarhunif?hc_ref=ARRs8dLN3B-zYYo36xcgUe-oxNdhG_WtgC_vQFSQSz94nouGmMRx8vHWYjGe4ot-4uY&fref=nf
https://web.facebook.com/d.tarhunif/posts/386568998220771
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بون إماًما لك ينصذاء وظلت اإلابضية يف صراع طويل مع أئمة املسلمني، وكانوا يف أثن
ىل امة إنتقلت اإلمث اهـ ابيع اإلابضية "أمحد بن سعيد"، حي1161تلو آخر، ويف سنة 

 آل سعيد، وال تزال دولتهم قائمة حىت اليوم يف ُعمان
ليكم علتبست و اوالسؤال الذي يطرح نفسه ايعلماء وايدعاة ايمن شرقتم بريقكم أ

 أموركم
ذهب كلما متم كل ذهبملاذا تركتم اخلوارج املتفق على خارجيتهم إبمجاع أهل السنة و 

 وعبوديتكم لطواغيتكم ؟؟؟الحت الئحة ملن خياف خنوعكم 
ريب ق. وابألمس ال.ه ابألمس البعيد شيخ اإلسالم ابن تيمة وتالميذه كابن القيم وغري 

ة ومن حتته ة أساماعدشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ومن معه ..وابحلاضر البعيد ق
 .. وابحلاضر املعايش دولة اخلالفة اإلسالمية ؟؟؟

ة فسها كل هتمي عن نتنفو ت تتربأ من مجيع مذاهب اخلوارج نعم دولة اخلالفة اليت ما فتئ
لرمسي احدثها مت حياول البعض إلصاقها هبا ليجعلها منهم بل ابهلت على ذلك ودعا
إذا هبا فوارج اخل على دولته ليهلك هللا قادهتا ويقوض ملكها إن كانت تدين مبذهب

  ترتفع وتسمو وتتمدد
 ت ابنتساهباافتخر و فل دين هبا وجهرت هبا يف كل حمالدولة اليت نشرت عقيدهتا اليت ت .

 خلرية علماء أهل السنة واجلماعة
بد خ حممد بن عوالشي قيمالدولة اليت اختذت من شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن ال 

 الوهاب وعلماء الدعوة النجدية أئمة هلا 
بار علماء كتب ك  ائرسالدولة اليت قررت يف مدارسها ومعاهدها الشرعية كتب هؤالء مع 

 أهل السنة كالنووي وابن كثري وحنومها
ض ذير من نواقوالتح يحةالدولة اليت قامت بتوعية رعاايها فدورات لتعليم العقيدة الصح

ال ربا مشرفا إق تبق ومل اإلسالم واستتابة من وقع فيها وهدمت القباب واملشاهد الشركية
لم وزانت ليه وس عمر رسول هللا صلى هللاوسوته ابألرض والصورة إال وطمستها كما أ

  ميادينها مبا الخيالف ذلك
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 ا وعقدت هلمام هلالت الدولة اليت ألزمت مجيع رعاايها ابلصالة على وقتها والتفرغ .
 الدورات لتعليمهم إايها وعاقبت املفرط فيها 

ابلصوت  عاايهاة ر الدولة اليت قامت جبباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها وتوعي
 ضةوالصورة أبحكام الزكاة وسكت هلم العمالت الشرعية ابلذهب والف

 يف دخول مر هللاأما كالدولة اليت أولت شهر الصيام عناية خاصة فلجان لتحري اهلالل  
 أحناء لمني يفلمسلالشهر وخروجه وضبط لصالة الرتاويح وفق السنة النبوية وتفطري 

ة هي املتطور ن املالميد يب الفرح املشروعة يوم العالدولة على نفقتها وتوفري لكل أسال
 ابجملان ألطفاهلا ذكورا وإاناث وغري ذلك

الشرعي  حلجابء ابالدولة اليت صانت املرأة فمنعت االختالط احملرم وألزمت النسا
ع محلجاب م اوأنشأت الورش خلياطته ووزعت املنشورات للحث على العفة والتزا

  على نفقتهاإهدائها احلجاب للمسلمات 
 واملال هلم السكن تهمالدولة اليت أعانت شباهبا على العفة فزوجتهم على نفقتها ومنح

 . وألسرهم
 . برياا أو كغري صالدولة اليت جعلت لكل فرد فيها نصيبا يف بيت املال مهما كان 

 اهلدااي علىللعب و ت االدولة اليت وزعت الذابئح واللحوم واألرزاق على رعاايها ووزع
 طفاهلا يف األعياد واملناسباتأ

ها شيئا هتا يف ربوعا ونشر ايهالدولة اليت وفرت اهلواتف اجملانية واملواصالت اجملانية لرعا
  فشيئا

ضم أكثر يرابين  عالدولة اليت يف حرب مع حتالف صلييب صهيوين رافضي نصريي علماين
مارات فلم دية اإلسعو من سبعني دولة على رأسها رأس الكفر أمريكا وحذاؤها املمول ال

 : مينعها ذلك من
والكليات  ملعاهدوا شق الطرق ومتهيدها ... بناء املساجد وتطييبها .. فتح املدارس

وايت واملط كتبوصيانتها .. إنشاء املستشفيات واملصحات وجتهيزها... طباعة ال
  ... لهاوجتمي دينوإنتاج الصوتيات واملرئيات وتوزيعها ...تزيني الشوارع وامليا
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 ادية فقط الد اجلهشيالدولة اليت سخرت إذاعتها للدعوة ونشر أخبار اجملاهدين واألان
 غناء والغثاء والطبل والزمر 

 ى عن املنكرف وينهعرو الدولة اليت أنشأت جهازا حقيقيا للحسبة الصورة فقط أيمر ابمل
 يف مجيع شئون الشريعة فارتدع حىت شاربو الدخان 

 أمنهم حفظو جهادها لكل كالب األرض على راحة رعيتها  الدولة اليت سهرت مع
 فسريت دورايت الشرط ونظمت املرور وسخرت البلدايت 

ات للباعة الدور  امتالدولة اليت اهتمت بتعليم رعيتها وتبصريهم مبا جيب عليهم فأق
لذبح وفق حكام اأية لتعليمهم أحكام البيوع وأشرفت إشرافا شرعيا على املساخل لرعا

 ع احلنيف الشر 
لت  البكر وقتالزاين لدتالدولة اليت أقامت حدود هللا يف أرضه فرمجت الزاين احملصن وج

 ت شاربجلداللوطي وضربت الساحر ابلسيف وقطعت السارق واملفسد يف األرض و 
 م اخلمر وضربت عنق الزنديق الساب هلل ورسوله صلى هللا عليه وسل

ن خمالفات ذلك م وجبوعزرت العصاة ابلتعزيرات الشرعية ابجللد والتشهري على ما يست
 شرعية 

ون بعلم ني يقضرعيكل ذلك بعد حكم احملاكم الشرعية املنتشرة يف أحنائها بقضاة ش
 ة املعتربينء األملمامستند لكتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبفهم ع

 ة أو وساطة أو رشوة دون إبطاء أو حمااب
 ضعية فانتشرو وانني القالدولة اليت فصلت بني رعاايها ابحلكم مبا أنزل هللا السلوم و 

 السلم واألمان وعادت احلقوق ألهلها
 سود واألمحرض واألبيالدولة اليت يتكون جيشها من جماهدين من شىت بقاع العامل ؛ األ

ها ائة أو جاوز رب املقا د يف جنودها منواألصفر العريب والعجمي الكبري والصغري حىت جت
 والطفل الذي ابلكاد يتكلم

على   وا إالتمعالدولة اليت تسمع يف جنودها خليط األلسن وعجائب اللهجات مااج
 كلمة التوحيد 
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شاراب  ا للحيته أوو حالقأته الدولة اليت الجتد يف جنودها اتركا لصالته أو مفرطا يف عبادا
 ة أو مرتكبا ألي خمالفة شرعية ظاهرة لدخان أو متشبها ابمرأ

رى وافض والنصا والر ينيالدولة اليت مل تقتل مسلما عمدا قط وإمنا أثخنت يف قتل النصري 
ول أو رد طأ بتأو خوعبدة الشيطان والشيوعيني واملرتدين وماقتلت مسلما إال حدا أ

 صيال أو حنوه
ا دلت جنراالهترا فجنزو و هتا كذاب الدولة اليت قاتلت حقيقة إيران اليت يدعي الكل معادا

 وزفت فطائسها إليها ابآلالف 
ولدان فلم له ال شيبيالدولة اليت قاتلت حقيقة حزب الشيطان اللبناين فرأى منها ما 

 تكن عداوهتا له جمرد فقاعات هواء ككذبة العرابن
لى عرب عيوش الع جالدولة اليت قصفت حقيقة دولة الكيان الصهيوين الذي حتميه مجي

 حدوده فأقضت مضجعه ومضاجع محاته 
 الشريعة وحبو عقيدة ال الدولة اليت هتتم أبطفاهلا رجال مستقبلها فتقوم برتبيتهم على

لتو لن طفل ب ماجلهاد والتدرب عليه مع الفسحة من مرح وفكاهة وحنوها حىت تعج
 أحسن النطق فإذا به يفاجئك خطيبا مفوها شجاعا مقداما

لسجون  النوم على ضيم والسكوت على أسرى املسلمني يفالدولة اليت رفضت ا
 هادائفأخرجتهم قسرا جبدع أنوف سجانيهم وضرب رقاهبم والثمن دماء شه

أعماال  عراضهنة أالدولة اليت طبقت العويل على نساء املسلمني األسريات املنتهك
 ففعلت األفاعيل ملفاداهتن وبذلت الدماء رخيصة لتحريرهن

لب أو كداهنة  و مدت يدها يوما ملصافحة كافر أو استقبال ماكر أالدولة اليت مام
م صاف ة إسالاحدمصادقة جمرم التنقسم عندها األمور على اثنتني إمنا هي كلمة و 
ف بعهود  التعرت  دينومواالة صادقة صرحية للمؤمنني ومعاداة صادقة صرحية ألعداء ال

رة الية فقط شجالرأمسو ة ية والشيوعيكفرية وال تلتزم مبواثيق دولية الدميقراطية والحزب
 مباركة زيتونة الشرقية والغربية 

الدولة اليت هدمت حدود سايكس بيكو الومهية وأصبح جواز سفر رعيتها هو الإله إال 
 هللا 
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الدولة اليت ابيع املسلمون خليفتها من مشارق األرض ومغارهبا من شرق آسيا إىل غرب 
 فئات أبورواب وأمريكا إفريقيا مرورا مبجاهل إفريقيا و 

 فيها أملهم ورأوا ورةالدولة اليت التف عليها جل اجلماعات اجلهادية يف أحناء املعم
 لطاهتمسري نوخالصهم ومشروعهم احلقيقي لدفع الظلم ومرارة القهر عنهم حتت 

 . الطاغوتية وإقامة دين هللا يف أرضه
لناس وبيان لتها لساث وإيصال ر الدولة اليت اليسمح هلا يف أي وسيلة إعالمية ابلتحد

لتشويه  عامليةال حقيقتها ودفع ماحياك من شبهات ضدها بل تسخر كل أجهزة اإلعالم
ذا التواصل فإ وسائل يف صورهتا واحلجر على كل مايظهر حقيقتها ومل جتد هلا متنفسا إال

رت أو توي ها علىيقتحبرب شعواء تشتعل ضدها إبغالق كل ما ينشر أخبارها أو يظهر حق
ك ىت حمر حها على الفيس ويقوم اليوتيوب حبذف ما ينشر عليه من فيديوهات ختص

 ها ابملالينيأنصار  من البحث قوقل يسعون للتحكم فيه ضدها ولوال أن هللا قيض هلا ثلة
لى عالكذب ب و انربى منهم أعداد هائلة انكسر أمام جهودهم كل حماوالت التغيي

 قائق به تقوم احلجةالدولة حىت ظهر كم كبري من احل
لصوت ابوفرة عندان ئقه متواثكل ماذكرته هنا عليه األدلة والرباهني الثابتة ثبوات قطعيا و 
 والصورة والشهادات املوثقة وكثري منها منتشر على الشبكة 

لة ني أبهنا دو املفت من هذه الدولة أيها اإلخوة اليت انربى ولألسف ولعجائب القدر ثلة
 .. تاهلا وقتل من فيها قتل عادخوارج وأنه جيب ق

 وقطعا خالفهم العقالء ومن وصله ما وصلنا من العلم 
رجلهم و بون خبيلهم ق وجيلتفافإذا هبم يرتكون الدولة اخلارجية ابالتفاق وطوائف اخلوارج اب

كاكينهم سشحذون يا هلعلى تلكم الدولة املباركة اليت قد اختلف فيها وعلى كل مناصر 
 ويستنهضون اهلمم لقتاهلا وقتل مناصريها وحيدون ألسنتهم

خصيا شين موحنن إذ نعجب أشد العجب فسوف نتنزل معهم وندعوهم دعوة صادقة 
 ريجع للشبكةهله فلجمن أان حممد طرهوين واترخيي العلمي يعرفه العلماء وطلبة العلم و 

 فسيجد بغيته 
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د يرى أن ذ وجهو ميوتالأدعو أي عامل معترب له اترخيه العلمي املشرف من طلب وشيوخ 
 سره  أبهذه الدولة املباركة دولة خوارج للمناظرة العلنية أمام العامل

ق لدولة املتفهوها ليوجفإذا كعوا وبلحوا فليكفوا ألسنتهم عن الدولة املختلف فيها ول
 :عليها إن استطاعوا ولينادوا بعنوان املقال 

 ايمسلمون أال تقاتلون دولة اخلوارج ؟؟؟
 ... ليلتزموا الصمتأو 
 

 .... أال هل بلغت ؟؟؟ اللهم فاشهد
 كتبو                                                                         
 .حممد بن رزق بن طرهويند                                                           

 هـ1436والش                                                                 25
 وكان التحدي للمناظرة يف هذا اجلزء
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 مث قمنا بنشر إحلاق يتعلق ابملناظرة وهذا هو :
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 مث كرران التنبيه على املناظرة ملن يصر على وصف الدولة بذلك

 
 فانربى أحد اإلخوة ونشر ذلك هنا :
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األمر  ( إبيصال mwahid_hnif@مث قام أحد طلبة العلم يلقب )موحد حنيف 
 مثعليه بذلك  ية فردارجللشيخ عصام العويد ابعتباره ممن يتوىل كرب اهتام الدولة ابخل

 راسلين :
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لدولة  ييدهإيل أت : أعرف الشيخ قدميا وقرأت كتبه فأرسل لتغريدة العويد  )تصحيح

 اخلالفة املزعومة وتبنيه هلا حىت أراسله وأنظر مبا جييب (
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 فكانت هذه احملادثة بيننا :
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 فتباطأ الشيخ عصام وتلكأ ومل يرد فراسله األخ 
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 تصحيح : فقد دعمت

 



 

26 

 

 
 



 

27 

 

 
 



 

28 

 

 
 



 

29 

 

 
 وال لك ..تصحيح : ليس يل 

 وقول القحطاين هنا :
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 فقبل املناظرة وبعد التنسيق أعلن عنها هنا :

 
 

صل على ه مل حيأن فأعلن عنها املنسق ملقبا الشيخ عصام ب )د( لكونه قد تبني لنا
 راسلت املنسق بذلك للتعديل :الدكتوراه فقد 
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 اظرة ملنمث حصلت مناوشات واستفزازات من الشيخ عصام لعلين أتراجع عن ا
 الحىت  ويرتتكما انربى مباحث آل سعود لدعم عصام العويد إبغالق حسايب على 

لى هذه مروا عستوا أتواصل مع الناس وال أمتكن من نشر أي معلومات حول املناظرة
 ة السبعني حسااباحلرب القذرة بعد املناظرة حىت أغلقوا يل قراب
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 ومن استفزازاته هذه :
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 وهذه رساليت للمنسق بعد بعض االستفزازات :
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ضا لشيخ ر و اومت دخويل للمنتدى ونشر هذا الطلب من املشرف على املناظرة وه
 صمدي :
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أال  :ناظرة للم القراء على مقايل الذي دعوت فيهوكان هذا ردي على تعليقات من 
 تقاتلون دولة اخلوارج ؟
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 وأعلن عن املوعد إعالان هنائيا 
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 مجع من أحد اإلخوة لبداية املناظرة على املنتدى
2https://justpaste.it/muslim 

 
  هللا الرمحن الرحيمبسم 

 #مناظرة_الطرهوين_والعويد
 ا بعد :صحبه امو  بعده وعلى اله والصالة والسالم على من ال نيب احلمد هلل وحده 

بني  يت جرتال نظرا حلجب بعض املواقع يف بعض البلدان عمدت اىل مجع املناظرة
ولة الد هل لةالشيخ عصام بن صاحل العويد و بني الشيخ حممد الطرهوين يف مسأ

  االسالمية خوارج ؟؟؟
  وعملي يف هذا اجلمع

 ... اخل.يخ ظرة بعد كلمة قال الش. ذكرت اقوال االعضاء وكالم مدير املنا1
متتابع  ملوضوعاان ك. يف مسألة اقتباس الطرهوين من كالم العويد او العكس ، اذا  2
فاصل ومل  ان هناككغري مفصول مبشاركة من غري موضوع ، مل اذكر االقتباس اما اذا   ،

 ملقتبس.الكالم لى امث رد الشيخ عيتضح املعىن ذكرت االقتباس وهو بعد كلمة توضيح 
 ،هل املعصية فيه ا يذلو ونسأل هللا ان يربم هلذه االمة امر رشدا يعز فيه اهل الطاعة 

  هنالك اخطاء فكل ابن ادم خطاء ،واعتذر للجميع ان كان 
  ان ال اله اال انتحبمدك ، اشهد سبحانك اللهم و 

 استغفرك واتوب اليك
 ناظرة *********امل

 قال ابو بثينة :
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 د :م على من ال نيب بعده أما بعاحلمد هلل وحده و الصالة و السال
 أخوي  حواريفيد الشيخ عصام العو  فيسران استضافة الشيخ الدكتور حممد طرهوين و

 ظيمتنا الهذ لدولة خوارج " و يرى كل منهم رأي يفحبثا يف صحة " هل تنظيم ا
  ....رج ارج و بعضهم يرى أهنم خوافال يصحح مقولة الدولة اإلسالمية خو 

https://justpaste.it/muslim2
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 هللا فظهخ الشيخ رضا أمحد صمدي حو سوف يدير املناظرة بني األفاضل األ
 ناظرةدأ املن يبأمن مدير احلوار أسأل هللا للجميع التوفيق و الصواب كما أنمل 

 و احلمد هلل رب العاملني
 مخاص هب ضوعركة و لذلك مت فتح مو هذا املوضوع ال يسمح فيه لألعضاء ابملشا

   "؟  هل الدولة اإلسالمية خوارج مشاركة األعضاء يف موضوع مناظرة "
. ض التنظيم .نا لغر ه هقال الشيخ حممد طرهوين :اإلخوة األكارم تفضلتم حبذف ما كتبنا

لى اخلاص لنا ع رسلي.. والشيخ عصام مل يدخل .. والشيخ رضا مل  ومل يرد علينا أحد
... 

ة الرسائل طل خدمى عاملنتدوأان أحاول مراسلته على اخلاص فتأتيين رسالة مفادها أن 
 اخلاصة

 فما العمل ؟؟
ة حىت تتم لمناظر لعي أان أعترب ما مت كتابته من قبلي هو املعتمد حاليا بصفيت الدا

 فه وابهلل التوفيقشاورة على خالامل
األطر  ات حولحظقال الشيخ رضا امحد صمدي :لو مل يكن للشيخني الكرميني أية مال

 اليت ملمكنةت امكان تلبية الطلباالعامة فنرجو منهما البدء يف املناظرة مع إ
 صيل ..تفاىت ال نضيع الوقت يف الال تتعارض مع تلك األطر يف وقت الحق ح

مد فرتة و كذلك   علهااملناظرة حوارية سريعة ولذا سنضطر جلوقد أحل الطرفان يف جعل 
 س ساعات بتوقيت مكة ومصر تيسريااحلوار املباشر ليكون مخ

رفني اجعة من الطحة ومر را على الطرفني ،وتكون الفرتة املتبقية إىل الليلة التالية فرتة
 ر احلوار ملراجعة كالم الطرفني .وفرصة ملدي

 موضوع املناظرة
 ؟ الدولة من اخلوارج هل تنظيم

 تقرير شيء مل عنكون ا نوإمنا جعلنا املوضوع مجلة إنشائية استفهامية حىت نكون أبعد م
 نتفق عليه بعد .
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ات أو ل على اإلثبالدلي امةفيبدأ الشيخ حممد الطرهوين إما إبثبات اجلملة أو نفيها مث إق
 زمه إقامة الدليل على النفي ألنهالنفي . وإمنا يل

بغي رعي ينش ةتنظيم الدول :للمناظرة وألنه نفيه قائم مقام اإلثبات ، فكأنه قائل  الطالب
 فة منسوبة ألهل السنة واجلماعة .التعاون معه كشأن أي طائ

لزمه إقامة فلبدء الب واألصل أن النايف ال يقيم الدليل ولكن الشيخ حممد الطرهوين ط
 .الدليل ملا أسلفنا 

و التواصل كم أرجلت لقالطرهوين .. يف مداخليت السابقة احملذوفة الشيخ املكرم حممد 
 ص .معي على بريدي اإللكرتوين وهو موجود يف توقيعي وليس على اخلا

 
اعرتاض  ناك أين هوأان يف انتظارك اآلن على بريدي لو أردَت أي شيء ، ولو مل يك

 على األطر العامة فأرجو أن تبدأ ...
ن ذاهب ان اآلوا ة العاشرة:البداية ابرك هللا فيك الساعقال الشيخ حممد طرهوين 

 للصالة
له خارج هذا ك ذرةوبدايتكم غري صحيحة علميا فأان الذي أطالب إبثبات الدعوى ومع

 وسوف ترى ما أبدأ به إن شاء هللاترتيب املناظرة 
ريده وما ت ،كذلك   لينقال الشيخ رضا امحد صمدي :أان لسُت طرفا يف املناظرة وال جتع
 ،ود والثمرة للمقص فيامن ترتيب للمناظرة قلُت لكم اطلبوه وحنن نلبيه إن مل يكن منا

 أي تنايف بني ما أدعوكم للبدء بهوحىت اآلن ال أرى 
 ..ء .ك أي اعرتاض آخر فنرجو البدوما ما تريدونه .. فلو مل يكن هنا

 قال الشيخ حممد طرهوين :
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الصالة والسالم على رسول هللااحلمد هلل و 
 أما بعد

بداية أكرر ما ذكرته مرارا لست متحداث ابسم الدولة اإلسالمية وال أمثل إال نفسي 
وأانظر اآلن على مسألة علمية حبتة مرتبطة بواقع نعيشه وهي هل الدولة اإلسالمية من 
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مشروع بل مأمور به أم أهنا اخلوارج الذين أمران بقتاهلم وقتلهم قتل عاد وبناء عليه فقتاهلا 
ليست كذلك فيجب الكف عن التحجج بتلكم احلجة يف قتاهلا والبحث عن سبب 

 آخر
 لوىت الغو حال أتكلم بصفيت مناصرا أو منزها للدولة اإلسالمية عن اخلطأ أ

 موضوع املناظرة
 هل الدولة اإلسالمية خوارج

 صوليةديثية وفقهية وأوابدئ ذي بدء البد من تقرير مسائل ح
نزاع عند  ان فيهكما  األوىل أي حديث أو أثر حيتج به يف املسألة يشرتط فيه الصحة و 

تراق  حمرمة ماءداحملدثني يصعب حسمه فكان لكل طرف وجهة فيه فليطرح ألن األمر 
 وأي دماء

ل لى نقل العدندان ععاه الثانية قبول اخلرب الذي مل يره املتحدث أو يسمعه مباشرة مبن
 اب الطعن فيهة ويصعلذمن مثله دون انقطاع إىل منتهاه أو استفاضة تربأ هبا االضابط ع

 كرامةله وال  يمةأما ما كان من خرب تضافر عليه الكذابون وأعداء املسلمني فالق
 الثالثة شهادة العدو وصاحب اإلحنة مردودة

 . ية معتربةرعبينة شبال الرابعة األصل يف املسلم السرت أو العدالة والينتقل عن ذلك إ
جتهاده فله ئ يف ايخطفاخلامسة القاضي الشرعي أو احلاكم أو اجملتهد مطلقا قد جيتهد 

 يف ذلك أجر وإن أزهقت بسبب ذلك أرواح وأكلت أموال
ى من تبىن ريب علتثالسادسة ما اختلف فيه أهل العلم وكان لكل وجهة نظر معتربة فال

 قوال من تلكم األقوال خاصة احلاكم املسلم
ل عليه من مباتد قولالسابعة كل مسألة علمية تناقش يستدل هلا ابلدليل الشرعي مع ن

 لف .س اتباع من كله يف  ريعلماء أئمة معتربين هلم منزلتهم عند اجلميع من املتقدمني فاخل
الثامنة احلكم على الشيء فرع عن تصوره وبناء عليه البد من اإلملام جبزئيات الكالم 

الالت فإذا قلنا الدولة اإلسالمية أو داعش خوارج فنحتاج إلحاطة وماتدل عليه من د
اتمة بطريف املعادلة مث إيضاح اتم لسبب الربط بني طرفيها وهذه ال أطالب أان هبا وإمنا 
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سيطالب هبا الشيخ ألن األصل كما قدمنا الرباءة يف املسلم والناقل عن الرباءة هو 
 املطالب ابلدليل

ف معينة يه ظرو ه علشيء حبكم وله تصور خاطئ يف ذهنه عنه فرضتوقد حيكم املرء على 
ن يظن أ جدهفمثال إذا أفىت شخص أبن احللزون حمرم فنبحث عن سبب حترميه فن

فهمه  طئ يفخمنه أاحللزون كالتمساح وهو يرى حترمي التمساح فلذا حرمه فإذا علم 
 سيرتاجع الحمالة

 نة الدائمةوقد ضربت املثال بذلك ألنه يف فتاوى اللج
ين قليل ملتهور ااب فبعض الناس يظن أن الدولة اإلسالمية ماهي إال جمموعة من الشب
ال وسالحا ا أموارقو علمهم سقيم فهمهم خيتبئون يف اجلبال وبعض األماكن املهجورة س

 سفهاء فيفجربعض البون يستعملوهنما ليغريوا على املسلمني اآلمنني فيقتلوهنم أو يغرر 
 لصورةهذه ا على الركع السجود الصوام القوام ولذا حيكم عليه بناءنفسه يف بعض 

 اىل تعهللااء والواقع قطعا صورة أخرى متاما سوف نثبتها يف خضم حديثنا إن ش
 الت :ذن حماور املناظرة عندان ثالثة أرى أهنا رمبا تستغرق أربع جو إ 

 ماهية الدولة اإلسالمية جولة ....
 ماهية اخلوارج جولة....

 الربط بني االثنني من حيث التوافق أو التباين جولتان
 أوجه سؤايل للشيخ :

يسميها  لة كمالدو أوال : ماهي الدولة اإلسالمية أو داعش كما تسميها أو تنظيم ا
 آخرون ؟؟ ومن أين تستقي األخبار عنها ؟؟

 قال الشيخ عصام العويد : 
 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،،

 يفوسنناقشها  فيه ، الفملقدمات املذكورة فيها مجلة مما نتفق فيه ، وفيها ما أخهذه ا
 يهم ارج علخلو حينها عند احلاجة إليها يف حتقيق مناط النصوص وتنزيل أوصاف ا
ن ااهلم ، قبل هم وقتقتلمن أجل ذلك حنتاج أن حنرر أوال ماهية اخلوارج الذين أُمران ب

 ستنزل عليهم هذه النصوص ،خنوض يف ماهية )الدولة( ممن 
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يدخل سلنصوص  اوالكالم على ماهية الدولة قبل معرفة صفات اخلوارج املذكورة يف
 املتابعني يف تفاصيل طويلة الذيل ستشوش عليهم فهم املوضوع .

ن هم ميع ماجل فلنبدأ ابلواضحات احملكمات من النصوص الشرعية حىت يتصور معنا
 م ،)اخلوارج( الذين أمران بقتاهل

 
ك بق عليها تلهل تنطو ،  فإذا تبينت احلقيقة الشرعية للخوارج ، حبثنا يف حقيقة الدولة

 النصوص أو ال ؟
 ة .امنليت ذكرهتا يف املسألة الثوهذا هو الطرف األول من املعادلة ا

دمته من لى ماقض عقال الشيخ حممد طرهوين :اي شيخ هللا حيفظك إن كان عندك اعرتا
ظرة ستبىن املنا كل  وىل ألنطرح اعرتاضك حىت نتفق على املقدمات األمقدمات ابدأ يف 

 عليها
 حلكم عليه مثاانريد ة ممث البحث يف الطرف الثاين للمعادلة فيه خلل فاألول نعرف ماهي

 ننظر يف احلكم وهذا هو التأصيل العلمي يف أي مسألة علمية
 احلكم على الشيء فرع عن تصوره

 ابرك هللا فيك
نت يف ة ، فأاظر خ رضا امحد صمدي : اي شيخ حممد ... أنت من دعوت للمنقال الشي

 املناظرة مستدل ، وحماورك سائل أو معرتض ، وهو مناسب لألصل ،
لى هذه عتدالل السفأنت تقول إن تنظيم الدولة ليسوا خبوارج ... فيجب أن تبدأ اب

 الصيغة ، مث يبدأ هو يف السؤال واالعرتاض
عصام (  الشيخ )ئل ظرة ، أما أن تبدأ أنت املناظرة بسؤال الساهذه هي أصول املنا

 فليس معروفا يف عرف املناظرات ..
ه الشيخ ا يقولف مقال الشيخ حممد طرهوين :ال ايأخاان معروف ومشهور ألين أان ان

ارج خك هذا ت لعصام وغريه من دعوى أن الدولة خوارج وقد رددت عليك سابقا وقل
يل وإمنا ابلدل عوىكس املقرر علميا فال أحد يطالب النايف للددورك يف اإلشراف وع

 البينة على املدعي دائما
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 رمحك هللا
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واعد ذه الق هيفقال الشيخ عصام العويد: د.حممد سددك هللا .. لو كنا سنتناقش 
 العلمية مما قد حنتاجه ،

 
نقاش تاجه يف الحنا قد ا مموغريهفيلزمنا مناقشة كل القواعد األصولية والفقهية واحلديثية 

، 
تغرق وقتاً عد سيسقوادع هذه يف حينها فقد حنتاجها وقد ال حنتاجها ، وحترير هذه ال

 يه .إل طويال وجدال علميا دقيقا ال حيتاجه املتابع إال عند االضطرار
 أما النقطة الثانية : وهي البدء مباهية الدولة .

ة ية دولماه أن يفهم ويقف على كل تفاصيلفمن املتقرر أن اجلميع ليس حباجة 
 البغدادي .

فهم كل ج أن أحتا أوهل حىت أحكم على دولة الُعبيديني أو الصفويني أو الصليبيني 
 تفاصيل حقيقتهم وماهيتهم ؟؟

صوص ج املنوار أم يكفي من معرفة حقيقتها ؛ ما يكشف لنا عن إنطباق أوصاف اخل
 م انطباقها ؟عليها يف األحاديث على الدولة أم عد

 ؟ يلهوهل من شرط احلكم على أي شيء أن يقف احلاكم عليه على كل تفاص
 أم يكفي معرفة القدر الذي يصح به تنزيل احلكم عليه ؟

ا ملنصوص اذه هفأوضح لنا من النصوص حقيقة اخلوارج حىت ننظر بناء على مفهوم 
 حنتاج أن نقف عليه من حقيقة الدولة .

نا بصدد  لم ولسالع طرهوين :ايشيخ عصام هذه املقدمات قطرة يف حبرقال الشيخ حممد 
 د يكون جممعا يكاي ممهكل املقدمات العلمية والتأصيالت وإمنا هذه املقدمات اليسرية 

م علمي من كال ئدةعليها فرجاء حررها معي وأظهر اعرتاضاتك على مافيها ألنه الفا
 مبين على غري أتصيل

 لقدر الكايفتصور ايأن  يف العبيديني ويفيت يف احلكم عليهم قبلاثنيا : لن يتكلم أحد 
عليهم  را تدلخباالذي يؤهله للحكم عليهم وهذا القدر يستلزم إحاطة مباهيتهم وأ

 وعندما حيكم عليهم سنطالبه مبصادره اليت استقى منها تصوره
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دم ع معناهه و رجاء شيخ عصام هذا سؤايل فإن شئت أجب عليه أو اعتذر عن إجابت
 تصورك ملا أصدرت احلكم عليه

 
 وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى

و يكاد ليها أعمع قال الشيخ عصام العويد :د.حممد .. من قال أبن هذه القواعد جم
 يكون جممع عليها ؟

ديث يعلم علم احلبفة خذ مثاال .. مسألة احلديث الضعيف واالستدالل به ، فمن له معر 
 تصاص ،ل االخ أهثرية ، وردود بنيوقد ألفت فيها رسائل كطول ذيل هذه املسألة ، 

يتوقف على م ، ستاهلفماالذي تريده منها ؟ وهل معرفة هل هؤالء خوارج مارقون جيب ق
 بل يحنيهل هذا احلديث صحيح أم ضعيف ؟؟ وأصول أحاديث اخلوارج يف الصح

 متواترة .
جتهاد من اال حبهيعذر به صاوذكرت مسائل تتعلق ابلشهادة والقضاء واالجتهاد وما 

 وغريها ...
 فهل هذه املناظرة لتحرير هذه املسائل العلمية ؟؟

نقاش تعد للمس فإن كنت مصرا فاطلب فتح موضوع خاص هبذه املسائل العلمية وأان
 فيها بتفاصيلها .

ة إىل هذه احلاج حنيو وكرما احرتاما لإلخوة املتابعني ، ادخل يف املوضوع مباشرة ، 
 ئل اطرحها يف موضعها .املسا

ة ا عالقهل قال الشيخ رضا امحد صمدي :اي شيخ حممد ... تلك املقدمات ليست
 مبوضوع املناظرة ... وهللا أعلم .

 قال الشيخ عصام العويد :
 اثنيا : يف مسألة ماهية وحقيقة الدولة .

أم ال  جم خوار ل ههما القدر الذي أحتاج أن أقف عليه من معرفة حقيقتها حىت أعرف 
 ؟

 ب عليهجت ومل ؤاالباشرة وسألتك سقال الشيخ حممد طرهوين :أان دخلت يف املوضوع م
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كن تذا مل وإ أما ماقررته من أصول فحسب علمي هي كما قلت لك شبه جممع عليها
 دية خطريةألة عقمس موافقا عليها ستأيت يل حبديث ضعيف أو خمتلف عليه لتحتج به يف

ف يف الضعي ديثهذا األمر ألن األمة متفقة على رد احلوظاهر من كالمك بعدك عن 
 العقائد بل منهم من يرد الصحيح املتفق عليه

ن نك اآلب موعلى كل إن شئت جتاوز املقدمات سوف أتنزل معك حىت ننتهي وأطل
 اإلجابة على سؤايل

 التصور عنو لواقع اب قال الشيخ حممد طرهوين :اي شيخ رضا هذه املسألة علمية متعلقة
لى وارج مبين عسم اخلع االدولة مبين على أخبار منها ماهو كذب ومنها ماهو مبتور وإيقا 

ه املقدمات لذا هذع و نصوص شرعية بعضها فيه نزاع وفيها نقول عن أهل العلم حمل تناز 
 نازلت لهوقد ت والأحنتاجها يف كل مانقوله وأحب أن أعرف ما الذي خيالف فيه خصمي 

 يف صلب املناظرة وليس له داعومرة أخرى هذا تدخل 
  مهكال  توضيح الشيخ حممد طرهوين يرد على الشيخ عصام بعد ان اقتبس من

 ةاركاملشاركة األصلية كتبت بواسطة الشيخ عصام العويد مشاهدة املش
 اثنيا : يف مسألة ماهية وحقيقة الدولة .

ج أم ال م خوار ه لهما القدر الذي أحتاج أن أقف عليه من معرفة حقيقتها حىت أعرف 
 ؟

تعرفه  ليك أنعذي قال الشيخ حممد الطرهوين :عجيب جدا ان أجيبك أان عن القدر ال
 هعن الشيء الذي حتكم علي

 يفا كاف هذ أنت أخربين ماذا تعرف عنه وأان أانقشك هل هذا صحيح أم ال وهل
 خجدت خلال وهكذا هذه مناظرة ايشيحكمك أم ال وأنت ترد علي إن و 

حد علمي  ) على نيارضا امحد صمدي :اي شيخ حممد مل توجد مناظرة يف الد قال الشيخ
صال املناظرة أ موضوع من ( يبدأ فيها الطرفان يف تقرير مثل هذه املقدمات ) إذا مل تكن

) 
والشيخ عصام يقول لك هو مستعد يتكلم عن هذه املقدمات ولكن يف موضوع آخر 

الضعيف حىت لو   خصما يستدل ابحلديث هب أنك تناظرغري موضوع مناظرتنا ... و 
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كان يف العقائد ) وسيأيت اخلالف أيضا هل موضوعنا من العقائد أم ال ( هل ستستمر 
 معه يف املناظرة أم ال ؟؟؟

وهي   الطرفني ،لية بنيصو املناظرة ال يشرتط فيها االتفاق على كل املقدمات العلمية واأل
 وضوع .صلب املعن رة احلوار حىت ال خيرجخارجة عن صلب املوضوع ، وأان مهميت إدا

ىت خلوض حابل قال الشيخ حممد الطرهوين :ايشيخ رضا هذه أصول نريد تقريرها ق
ا حىت أييت اوزهت جتالتقطع علينا موضوع املناظرة وعلى كل حال فقد كتبت مرتني أنين

 وقتها
 فليتفضل الشيخ مشكورا ليجيب عن السؤال مباشرة

ر كالمك )فظاه سهايد :د.حممد .. عذرا فسأرد إليك عبارتك نفقال الشيخ عصام العو 
ن ملنقاش فيها لجاهز  أانفهو بُعدك عن هذا األمر( ، ولو أذن مديران واملتابعون الكرام 

 هذه الساعة .
 وسؤال سريع عن اإلمجاع الذي حتكيه أجبين كرما :

 العقيدة صرات يفختة يف الواسطية وملعة االعتقاد وهذه امليفكم عدد األحاديث الضع
 السلفية ؟؟

 فضال عن مثل كتاب شفاء العليل أو التوسل والوسيلة وغريها ؟؟
 املختصة حملققنية ابل أعجب من ذلك : هات يل كتااب واحدا من ُكتب السلف أو األئم

 يف أبواب العقائد خلت من حديٍث ضعيٍف ؟
 كتااب واحدا فقط اي دكتور حممد هبذا الوصف .

 !!اعد ران لتحريرها من تلك القو مسألة واحدة مما أردت أن جتوهذه يف 
أكثر  قدماتامل قال الشيخ حممد الطرهوين :ايشيخ عصام أنت طلبت أن نتجاوز هذه

 لى ترك عمن مرة مث طلب ذلك الشيخ رضا صمدي مرتني وقد أجبتكما مبوافقيت
 بتهاملقدمات وطلب اإلجابة عن السؤال حىت أغلق ابب التهرب عن إجا

يق بعض ة لتطبيثيفما ابلك رجعت له ؟؟؟؟؟! وماابلك ذهبت بعيدا عن القاعدة احلد
 العلماء يف كتبهم ؟؟

 ومن قال لك إهنم يعتربونه ضعيفا واستدلوا به ؟؟؟
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 مث لو عرفنا حنن ضعفه فهل لنا أن نبين عليه عقيدتنا ؟؟؟
 أخشى أنك رجعت لذلك هراب من إجابة السؤال وساحمين على صراحيت

 علوماتمعض وعلى فكرة ايشيخ عصام أخشى أنك تريد أتجيل اجلواب حلني مجع ب
العلم من  ل طالبكفه  تنقصك حاليا ومل تكن متوقعا هلذا السؤال وإمنا جتهزت مبا يعر 

 بعض معلومات عن اخلوارج
انت الواحدة إن ك عندكم والمانع من بقائنا للساعة 12بقي عشر دقائق على الساعة 

 جاهزة والتريد أخذ مهلة جلمعهامعلوماتك 
 قرأوا كل ماينا أن لني قال الشيخ عصام العويد :دكتور .. هل يعين ذلك أن على املتابع

ات ، سنو  8 عن أعرفه عن دولة الدواعش من حني أن نشأت ومتابعيت هلا مما يزيد
 واحتكاكي هبا املباشر من حني أن دخلت سوراي حىت اآلن

لنا  او .. ، وما قال.جرائمها يف الرقة وحلب مث دير الزور ومحص وما جرى من تفاصيل 
 وقلنا هلم ، وغري ذلك ..

 مث تَنظُر فيه أنت لتوافق أو ختالف ؟؟
 وما عالقة الناس هبذه التفاصيل اليت التنتهي ؟؟

 جتيب . ك وأنتسألااسألين عن أشياء معينة عن دولة الدواعش وأان أجيبك ، أو أان 
 تاج إليه موضوع النقاش الذي حي ابلقدر

 خلوارج ؟ة من اميل الدولة اإلسالقال الشيخ رضا امحد صمدي :موضوع املناظرة هو ه
وعها أبدا ىل موضل إولو طفقنا نبحث يف كل املقدمات األصولية قبل املناظرة فلن نص

... 
 أرجو من األخوة املتناظرين أن يرجعوا إىل أصل املوضوع ...

 
 المهس من كقتبلعويد يرد على الشيخ حممد طرهوين بعد ان اتوضيح الشيخ عصام ا

 اركةملشاقتباس املشاركة األصلية كتبت بواسطة د.حممد طرهوين مشاهدة ا
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 علوماتمعض وعلى فكرة ايشيخ عصام أخشى أنك تريد أتجيل اجلواب حلني مجع ب
العلم من  بل طالكفه  تنقصك حاليا ومل تكن متوقعا هلذا السؤال وإمنا جتهزت مبا يعر 

 بعض معلومات عن اخلوارج
انت الواحدة إن ك عندكم والمانع من بقائنا للساعة 12بقي عشر دقائق على الساعة 

 معلوماتك جاهزة والتريد أخذ مهلة جلمعها
 ، شكو لكألم قال الشيخ عصام العويد : تكرما دكتور أكمل وال تنشغل حبايل ف

بل  ،ابعني بشيء م املتخيدقة له ابملناظرة ، والورجاًء اترك عنك هذا الكالم مما ال عال
 يضيع أوقاهتم وأوقاتنا ُسدى .

 المهكوضيح الشيخ حممد طرهوين يرد على الشيخ عصام بعد ان اقتبس من  ت 
 ةملشاركادة اقتباس املشاركة األصلية كتبت بواسطة الشيخ عصام العويد مشاه

لة الدواعش عن دو  عرفهأيقرأوا كل ما دكتور .. هل يعين ذلك أن على املتابعني لنا أن 
هبا املباشر من حني  سنوات ، واحتكاكي 8من حني أن نشأت ومتابعيت هلا مما يزيد عن 

 أن دخلت سوراي حىت اآلن
لنا  او .. ، وما قال.وما جرى من تفاصيل جرائمها يف الرقة وحلب مث دير الزور ومحص 

 وقلنا هلم ، وغري ذلك ..
 لتوافق أو ختالف ؟؟مث تَنظُر فيه أنت 

 وما عالقة الناس هبذه التفاصيل اليت التنتهي ؟؟
 جتيب . ك وأنتسألااسألين عن أشياء معينة عن دولة الدواعش وأان أجيبك ، أو أان 

 ابلقدر الذي حيتاج إليه موضوع النقاش .
نك ممطلوب لل قال الشيخ حممد الطرهوين : اي شيخ أان أتعجب من عدم استيعابك

 ناظروأنت م
 

اتك وجلس فعاهلاخبار أوأ ك ال أخبارك معهاأان أسألك عن ماهية الدولة اإلسالمية يف نظر 
 مع الفصائل املقاتلة هلا يف سوراي ويف تركيا وحنو ذلك

 ثالمفقط أريد منك وصفا لتصورك هلا كما وصفتها ويكيبيداي ابختصار 
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يل  ن تذكرد اهل البهل إذا قلت لك أعطين تصورك عن دولة مصر تعجز عن ذلك ؟؟ 
رأيت مسعت و و ها متشياتك وأصحابك هناك واحلوادث اليت وقعت يف مصر منذ قرأت عن

 ؟؟؟
ادرك اليت طين مصأع ايشيخ أعطين وصفا جامعا خمتصرا عن تصورك للدولة اإلسالمية مث

 تستقي منها معلوماتك عنها
( لوصف "دولة"هذا ا قصدقال الشيخ عصام العويد : مل أانظرك إال على أهنا : دولٌة )وأ

 خارجيٌة مارقٌة تنزل عليها مجيع أحاديث اخلوارج .
 هذه وصفها اجلامع املختصر عندي .

 عليهم نزلنوما عدا ذلك من التفاصيل : ستقف عليها أنت ومجيع اإلخوة حني 
 أوصاف أحاديث اخلوارج .

 وقوته . ول هللاحب وللعلم فمصادري يف ذلك أرفع إسنادا وثبواتً مما لديك ، وسرتى
هو و ئمة ، كتور .. دعنا ننتهي من وصف حقيقة اخلوارج يف النصوص وكالم األد  -

 موضوع ليس ابلطويل ،
 مث نعود لدولة داعش ونطيل يف ذلك ما شئنا .

 قال الشيخ رضا امحد صمدي :
 انتهى وقت املناظرة هذه الليلة ...

 .. فاستأذهنما .لو أراد الطرفان االستمرار فلهما ذلك ، أما أان
 مهكال  توضيح الشيخ حممد طرهوين يرد على الشيخ عصام بعد ان اقتبس من

 ةملشاركادة اقتباس املشاركة األصلية كتبت بواسطة الشيخ عصام العويد مشاه
يها قٌة تنزل علٌة مار رجيمل أانظرك إال على أهنا : دولٌة )وأقصد هذا الوصف "دولة"( خا

 مجيع أحاديث اخلوارج .
 

 هذه وصفها اجلامع املختصر عندي .
 عليهم نزلنوما عدا ذلك من التفاصيل : ستقف عليها أنت ومجيع اإلخوة حني 

 أوصاف أحاديث اخلوارج .
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  وقوته .ول هللاحب وللعلم فمصادري يف ذلك أرفع إسنادا وثبواتً مما لديك ، وسرتى
هو و ئمة ، وكالم األ.. دعنا ننتهي من وصف حقيقة اخلوارج يف النصوص  دكتور -

 موضوع ليس ابلطويل ،
 مث نعود لدولة داعش ونطيل يف ذلك ما شئنا .

يف  ن قولكمقل قال الشيخ حممد الطرهوين :ال اي شيخ عصام غري معقول أبدا تنت
ك طالبت امل. و..... مث املشاركة السابقة إن تعريف الدولة حيتاج كالما طويال جدا و..

 ال وصفاابالختصار تعطيين حكما 
 ماذا زدت على عنوان املناظرة ؟؟

 أريد ماهية
 إذا قلت لك اجلمل صبور

 وقلت لك ما ماهية اجلمل تقول اللي أعرفه عنه أنه مجل وصبور
 توضيح الشيخ عصام العويد بعد ان اقتبس من كالم الشيخ رضا

 اركةملشاقتباس املشاركة األصلية كتبت بواسطة رضا أمحد صمدي مشاهدة ا
 وقت املناظرة هذه الليلة ...انتهى 

 ،،ن قال الشيخ عصام العويد : تصبحون على خري وهدى وتسديد من الرمح
 قال الشيخ حممد الطرهوين :

 خريا إن شاء هللا .. لعل الشيخ يوافينا ابلرد غدا إن شاء هللا
 لكن ليتك اقتبست كالم الشيخ رضا كامال

 نستودعكم هللا الذي التضيع ودائعه
..................................................................................

............................... 
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 قال الشيخ رضا امحد صمدي :نبدأ حبول هللا وقوته ...
 وأذكر ابألطر العامة اليت مت االتفاق عليها من الطرفني :

 بل احلوار ،قطرفان ا الجامعة مانعة يتفق عليهأوال : اعتماد موضوع احلوار عرب صياغة 
 وستكون صيغة املوضوع حمل املناظرة ،

 ه .فق عليملتوستكون مهميت ضبط مسار املناظرة يف إطار صيغة موضوع احلوار ا
ل النزاع ل يف حمفاصاثنيا : أن يكون حكمي يف كون احلوار احنرف أو مل ينحرف هو ال

 جيهي للطرفنيوالبات لكل خالف ، وأن يكون تو 
التزاما  لطرفان بذلكلتزم ان يلاللتزام مبوضوع احلوار هو املعتمد رمسيا يف إدارة احلوار وأ

 صارما .
فكل طرف  ،لقصوى ارة اثلثا : لن أعتمد طريفة احلذف يف إدارة احلوار إال عند الضرو 

 مسئول عما خيرج من رأسه ويطرحه على الشاشة ،
وضوع ف عن منحر احلوار بل جمرد مدير ، أحكم على املكما أنين لن أكون حكما يف 

 احلوار فقط .
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ن احنرافا ا سيكو ليهعرابعا : إذا حصل تكرار من أحد الطرفني يف عرض احلجة أو الرد 
 عن املوضوع ويكون يل احلق يف تنبيهه على ذلك .

 اته .آليو شروطه و به كما أن يل احلق على التنبيه على أي عبارات خملة ابحلوار وآدا
ا ، الستدالل هباوصحة  ليةخامسا : يل احلق يف التنبيه على صالحية األدلة النقلية والعق

 لكنه ليس تنبيها ملزما .
 ار علىحلو سادسا : ليس من مهمايت التحقق من األخبار ، فسكوت أحد طريف ا

 استدالل صاحبه دليل على عدم اعرتاضه ، لكنين مستعد لقبول
د على أنين ين أؤكلكنيق األخبار وسأرصد لذلك إمييال خاصا ، و من يتواصل معي يف حتق

 لن ألتزم يف مهمات إداريت للحوار التحقق من األخبار .
تدى حول ء املنعضاأسابعا : لو وافقت اإلدارة فأرجو أن يتم فتح موضوع آخر حلوار 

 احلوار على أن أكون أان أيضا مدير احلوار يف ذلك املوضوع ،
 

عرض تحه يتيف مح اإلدارة بفتح أي موضوع آخر يتعلق ابحلوار ومنوأرجو أال تس
 تدى .ملناإلغالق موضوعه وتنبيهه على خمالفته شروط احلوار والعضوية يف 

تيجة ن أي نملو اثمنا :إدارة املنتدى أو مدير احلوار وهو شخصي الضعيف ال يتح
 يف ستداللاو أ للحوار وال يتبنون رمسيا أي تصريح أو عبارة أو نتيجة أو خرب
 مباشر أو غري مباشر هلذا احلوار ، بل يتحمله صاحبه فقط .

خرى ليس طراف أأل اتسعا : ال يسمح ابستغالل احلوار لتمرير بياانت أو وجهات نظر
 هلا عالقة ابحلوار .

إضافة أي  قي يفحبفظ عاشرا : املقصود من ضبط احلوار اخلروج بنتيجة ومثرة لذلك أحت
 ط احلوار بدون مبالغة أو تعنت .شروط أخرى تضب

 قال الشيخ عصام العويد :السالم عليكم ورمحة هللا وبعد ،،
لذكر صفات  طرهوين.التوضيحا ملا وقفنا عليه البارحة ، فقد كان الطلب متوجها إىل د

 اخلوارج يف النصوص النبوية .
 وكان طلب د.حممد هو الدخول يف ماهية وحقيقة الدولة أوال .
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لى طلب عأوافق س سدارة املناظرة رأت أن البدء مبا طلبت أوىل لكن ال أبومع أن إ
 د.حممد احرتاما للمتابعني حىت ال يضيعون بيننا .

ما عدا ذلك قط ، و فرة وسأجيب عن ماهية وحقيقة الدولة فيما حيتاج إليه عنوان املناظ
 له موضع آخر .

 صص .املتخ ريميع حىت لغوسأختار اجلواب ابلتفصيل حىت تتضح حقيقة الدولة للج
 ولذا سأحتدث عن حقيقة وماهية الدولة من ثالث زوااي :

 األوىل : اهلوية العلمية العقدية .
ها ، ل والعقد فيهل احلأال و أما اهلوية العلمية : فهي دولة جماهيل ، ال يُعرف علماؤها ، 

 وال قضاهتا ، وال ُمفتوها ، بل وال طالب العلم فيها .
هذا و لم( ، ملساأل غريي بل وتكرر السؤال يف نفس هذا املوقع )أان وقد سألت وس

 احدها :
 
 
-536053http://www.muslm.org/vb/showthread.php?
-9%85D9%87%%D-9%86D%9%85D%

D9%85%D9%84%D9%B8%D9%84%D7%A8%D%
-1A8%D7%A8%

D7%A8%D8%A8%D9%85%D9%84%D7%A8%D%
-9%86A%D9%8D9%B8%A%D9%8

D9%84%D9%88%AF%D8%D9%84%D9%84%D%
-9A8%

D9%84%D3%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D%
-9A8%A%D9%8D9%85%D7%A8%
-9%88D9%87%%D-7A8%D9%85%D9%88%D%

9%87%AF%D8%A%D9%8D5%B8%D1%B8%D%

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
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 يب .جم وتكرر مثل ذلك النداء مرارا من سنتني تقريبا من جهات شىت وال
داين وحتكم يف األ ،مليوان(  70يزعم بعضهم أن عدد رعاايها يبلغ قريبا من )فدولة 

 تستبيح دماءو صرحية ال واألمساء واألحكام والدماء واألموال واألعراض ، وحتكم ابلردة
وتعلن  نساء ، الاجملاهدين بتهمة الردة ، وتغنم األموال وتسيب عشرات األلوف من

إذا حبث و  ؛ هللاول ، وسيأيت تفصيل ذلك قريبا حب اخلالفة وتكفر كل من قاتلها ...
 ! .!شيئا  دواالناس عن عاملهم مل خيرجوه إال ابملناقيش مث إذا فحصوه مل جي

من زكاهم ، و فة ، خلالاولذا السؤال هنا عن : اذكر لنا أمساء علماء وقضاة ومفتو هذه 
ة الدماء استباحو ر كفومن أجازهم يف الفتيا يف هذه املسائل العظمى يف اإلميان وال

 والفروج واألموال ؟؟
ذلك بل لملاسة ة اوالعجب أن عرفنا قادهتم العسكريني وعرفهم الناس مع عدم احلاج

باري وحجي ي األنعل سرت هؤالء وإخفاؤهم له ما يربره ، فلم عكستم ، فقد عرفنا أاب
 بكر وأاب أمين العراقي وعمر الشيشاين وغريهم كثري؟!

َ إذا قلنا  !!أميطوا اللثام عن علمائكم قلتم : خنشى عليهم  وملم
 لقضاة ، ومنومن ا هاءفال بد من وجود عدد ممن تقوم هبم الكفاية : من العلماء والفق

 ظام .ور العألماأهل االختصاص يف كل فٍن ، يُرجع هلم وإليهم ومنهم يصدرون يف 
وأمراء!  مسياً!ر  داثوالعجب أن هذه الدولة وجدت يف الشام والعراق : خليفة! ومتح

 وقادة عسكريني! ،
 ولكن مل جتد هناك عاملا واحدا ميثلهم !!

 .لسجون  ايف)واألغرب من ذلك أن منهم من ) يتحجج ( ابن علماء )اخلالفة(  

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
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 فإذا كيف تتم الفتوى يف الدولة بل اخلالفة اإلسالمية إذا ؟؟
 ؟؟سوراي و اق يف العر من حيدد هلم ردة أو عدم ردة هذه الطوائف من اجملاهدين 

يهم ليت تغلب علداير اال من حيكم بينهم يف القضاء بني أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يف
 جنود الدولة اإلسالمية ؟؟

رر الكليات ، وحي ظمىمن يضع السياسات الشرعية الكربى ، وحيقق املقاصد املرعية الع
 ويلحق الفروع ابألصول ؟؟

طالق اح والالنكو يف العبادات واملعامالت واحلدود ومن يستنبط األحكام الشرعية 
 واجلهاد .... ؟؟

 ومن يفيت ابلتفجريات االنتحارية يف اجملاهدين ؟؟
 

ون كل تستحل كيففإذا كان علماء خالفتكم يف السجون ال يتكلمون وال يكتبون ، ف
بط لرااول من منق]هذا األحكام ابلردة وسفك الدماء واستحالل األموال الفروج؟؟( 

 السابق مع تصرف يسري[
 وختاما أنبه على :

هر صفات من أظ هي أن هذه الصفة وهي غلبة اجلهل واجلهال وخلو الدولة من العلماء
وغريمها  صحيحنيال لى هللا عليه وسلم يفج( يف األحاديث الصحاح كما قال ص)اخلوار 

َرُهْم( ، وعن ديث ابن مسعود : وأمحد من ح مذيلرت د ا)يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاومُز َحَناجم
رم الزََّمانم قـَْوٌم َأْحَداُث اأَلْسَنانم  رْيم قـَْولم النَّاسم خَ مم يـَُقوُلوَن ممْن ُء اأَلْحالَ َفَها سُ )خَيُْرُج يفم آخم

ممَن الرَّمميَّةم َفَمْن  ْهمُ  َكَما مَيُْرُق السَّ اإلمْساَلمم   ممنَ ونَ يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاومُز تـََراقميَـُهْم مَيُْرقُ 
َلُهْم َأْجٌر عمنْ  تـْ ْليَـْقتـُْلُهْم فَإمنَّ قـَ  َلُهْم" .لمَمْن قـَتَـ  ّللَّم اَد َلقميَـُهْم فـَ

 فمن هم رمحك هللا ؟؟
 وما سريهتم ؟ ومن زكاهم ؟ ومن أجازهم يف القضاء والفتيا ؟

 ثل بعضه عمر مد يفرتدوما نتاجهم العلمي الشرعي ليتصدروا هلذه األمور العظام مما ي
 وأضراب عمر رضوان هللا عليهم ؟؟

 قال الشيخ حممد الطرهوين :
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 السالم عليكم ورمحة هللا
 الشيخ رضا وفقه هللا

  من اجلوالقي ألينعليتابلنسبة يل مل أوافق على ماذكرمت وعلقت عليه فياليت لو تنقل 
 حيث مل أستطع الدخول من الالبتوب

 صامنبدأ حبول هللا تعاىل ايشيخ ع
 قلت يف بداية املناظرة ابألمس حماورها عندان ثالثة :

 ماهية الدولة اإلسالمية
 ماهية اخلوارج .

 الربط بني االثنني من حيث التوافق أو التباين جولتان
 

 ونبدأ من حيث انتهينا فأوجه سؤايل مرة أخرى للشيخ :
خرون ؟؟ آسميها ي ماماهي الدولة اإلسالمية أو داعش كما تسميها أو تنظيم الدولة ك

 ومن أين تستقي األخبار عنها ؟؟
 . لسابقةة اقال الشيخ عصام العويد : د.حممد .. لقد أجبت ، فانظر املشارك

 قال الشيخ حممد الطرهوين :
اهية  عن مؤايلسايشيخ عصام وهللا ال أستطيع استيعاب ما كتبت أهذا جوابك على 

 الدولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 تقول يل من علماؤها ؟؟؟؟

ولذا  إلجابة اأان أعترب هذه حيدة عن السؤال حيث أخذت املهلة الكافية لتحضري
 سأريك اإلجابة الصحيحة وانقش فيها

ي يف ص سيادتصاالدولة يف التعريف االصطالحي هي جتمع سياسي يؤسس كياان ذا اخ
 . ئمةنطاق إقليمي حمدد وميارس السلطة عرب منظومة من املؤسسات الدا

 اسية هي احلكومة والشعب واإلقليموعناصرها األس
و نظيم أالتوتتسم الدولة خبمس خصائص أساسية متيزها عن املؤسسات األخرى ك

 الفصيل أو الفرقة أو اجلماعة :
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ذا هبتمع، وهي ة يف اجملادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غري املقيدممارسة السي -1
 لدولة.تعلو فوق أية تنظيمات أو مجاعات أخرى داخل ا

 لطابع العام ملؤسسات الدولةا -2
ات الدولة ىل قرار لشرعية : فعادة )وليس ابلضرورة دائما( ما ينظر إاالتعبري عن  -3

 بوصفها ملزمة للمواطنني
 بقوانينها، اللتزامللهيمنة : حيث متلك الدولة قوة اإلرغام لضمان ا الدولة أداة -4

 ومعاقبة املخالفني.
ذي حدود  جغرايف لدولة: فالدولة جتمع إقليمي مرتبط إبقليمل" الطابع "اإلقليمي -5

 معينة متارس عليه الدولة اختصاصاهتا.
فهي دولة  ء عليهبناو والدولة اإلسالمية يتوفر فيها مجيع ماتقدم كما سيأيت تقريره 

وبه نعرف  فصاليةان وليست تنظيما مسلحا وال فصيال مقاتال والمجاعة خارجة والفرقة
ارات عب ول من يصمها بتنظيم داعش أو صبيان داعش أو حنو ذلك منبطالن ق
 املفلسني

شريعة يف ال املوهذه الدولة حكومتها حكومة مسلمة وعلى رأس هرمها إمام مسلم ع
القرشي  حلسييناواد هو الدكتور أبو بكر إبراهيم بن ع حافظ للقرآن بقراءاته العشر

رآنية ات القلدراس قسم القضاء،مث يف ابغداد يف الشريعة اإلسالمية يف درس بكلية
 هادةعلى ش ك حصلالقرآن الكرمي، وبعد ذل املاجستري يف موضوع تالوات وحتصل على

 الدكتوراه يف الشريعة
هم لقاعدة وغري اتنظيم لني ابيعه من حوله من أهل احلل والعقد من قادة اجملاهدين املنتسب

 31عه أكثر من ىت ابيحمل عات من أحناء العاوشيوخ العشائر وأهل العلم مث توالت له البي
 لتهحركة جهادية يف العامل فيما أكدت عشر جمموعات أخرى دعمها لدو 
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 فممن ابيع الدولة من اجلماعات اجملاهدة يف أحناء العامل

 رابيا وأو آس أوال : اجلماعات اجلهادية املبايعة للدولة اإلسالمية يف قارة
[

IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht
ml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] 

 مباكود علي اتابجنسامورو "أنصار اخلالفة" ابلفلبني أسسها حمم حركة العدالة-1
 2014أغسطس 13ابيعت الدولة يف 

 [
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] 
 
أغسطس  5ري ابيعت الدولة يف أنصار التوحيد إبندونيسيا بقيادة أيب بكر ابعش -2

2014 
[
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 ندونيسيا "وقائدها أبو وردة سانتوسوي شرق "إزعيم شبكة جماهد-3
 م2014ابيعت الدولة يف يوليو

 ركة مقاتلي "ابجنسامورو" األحرار اإلسالمية الفلبنيح-4
 مصري ماما" م على لسان متحدثها"أبو 2014أغسطس  13أعلنت دعمها للدولة يف 

[
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image004.jpg[/IMG] 
 ياف الفلبنيمجاعة أبو س-5

و ظهر فيه قائد م وابيعت اخلليفة يف فيدي2014يوليو 23دعت اىل دعم الدولة يف 
 اجلماعة، اسنيلون هابيلو، على السمع والطاعة.

  [
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image005.jpg[/IMG] 
 (سان )ابكستان وأفغانستان وإيرانراخإلسالم ببالد كتيبة أبطال ا-6

م وانشقت عن تنظيم القاعدة، وابيع التنظيم  2014سبتمرب 28ابيعت الدولة يف 
 الرمسي ابمسه أبو دجانة األفغاينبرائسة أيب يزيد عبد القاهر خراساين، على لسان الناطق 

[
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image006.jpg[/IMG] 
 نصار التوحيد يف اهلند"أسود اهلند" )اهلند وابكستان(أ-7

 هلنديلرمحن الندوي ام بقيادة زعيمها، موالان عبد ا2014أكتوبر  3ابيعت الدولة يف 
[

file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msohtIMG]
.jpg[/IMG007clip_image/01/1ml] 
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 ركة أوزابكستان اإلسالمية )ابكستان وأفغانستان(ح-8

 وزعيمها عثمان غازي، 2014أكتوبر 6أعلنت دعمها للدولة يف 
[

IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht
ml1/01/clip_image008.jpg[/IMG] 

 رير طالبان "مجاعة األحرار") ابكستان(حت-9
هم املتحدث ن، بينستاوهم جمموعة من اجلهاديني ابكستان من قادة حركة طالبان يف ابك
 أكتوبر 14 دولة يفال ابسم احلركة شهيد هللا شهيد انشقوا عن احلركة وقاموا مببايعة

2014 
 

كزاي، سعيد عة أور قاطمومن بني قيادات طالبان الذين أعلنوا الوالء ، "أمراء" كل من 
و، خالد عة هنجقاطخان، ومقاطعة كرم، دولت خان، ومقاطعة خيرب، فاتح جل زمان، وم

 منصور، ومدينة بشاور، املفيت حسن.



 

94 

 

[
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image009.jpg[/IMG] 
 سالم )العراق(أنصار اإل-10

وفد مكون من بم 2014يونيو 28هي مجاعة سلفية كردية أعلنت مبايعة الدولة يف 
 القائد أبو زهراء ومن معه

[
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image010.jpg[/IMG] 
 يش الصحابة يف بالد الشام )سوراي(ج-11

لدولة يف ابايعة ت مهي مجاعة معارضة كانت اتبعة للجيش السوري احلر يف سوراي أعلن
 م 2014يونيو 29

[
IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht

ml1/01/clip_image011.jpg[/IMG] 
 بعلبك) لبنان وسوراي( نة يفلواء أحرار الس-12

 م2014يونيو 30يعة الدولة يف يوم أعلنت مبا
[
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 بيعة والايت القوقاز : 13
مد حم"أبو  قتلمأتيت بيعة "والايت القوقاز" للبغدادي، بعد أقل من شهرين على 

  إمارة القوقاز اإلسالمية،الداغستاين" أمري
ن"، ا"، "داغستاأنغوشي""، والوالية اجلديدة لـ"الدولة اإلسالمية"، تضم كال من "الشيشان

 "كوبيكا"، ومجيعها حتيط بروسيا.
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، راي، العراقمن )سو  تعد "والايت القوقاز"، هي الفرع العاشر لتنظيم الدولة بعد كلو  
 ر، أفغانستان، نيجرياي(.اليمن، مصر، السعودية، ليبيا، اجلزائ

 
 
 

 بعض الكتائب املنشقة عن جبهة النصرة بسوراي14
[

IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht
ml1/01/clip_image013.jpg[/IMG] 

 " بعض املنشقني عن تنظيم القاعدة يف اليمن واجلزيرة العربية 15
[

IMG]file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msoht
ml1/01/clip_image014.jpg[/IMG] 

ىل سورية صوله او عد كأنس النشوان تقبله هللا أحد القادة الشرعيني للقاعدة أعلن ب
 ةمبايعته للدولة فني حني أعلنت والية عدن غي اليمن ووالية شبو 

 يف اململكةو ألردن وا يعني هلا يف فلسطنيوالخيفى احلضور القوي ألنصار الدولة املبا
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 ولة اإلسالمية يف قارة أفريقيا :اثنياً: اجلماعات اجلهادية املبايعة للد
[
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 اجلزائر()جند اخلالفة -1
إمرة خالد أيب سليمان منشقة عن حتت  2014سبتمرب 13أعلنت مبايعة الدولة يف 

 اعدةالق
[
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 عقبة بن انفع )تونس( كتيبة-2
 2014سبتمرب  20ابيعت الدولة يف 

[
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ml1/01/clip_image017.jpg[/IMG] 
 ند اخلالفة يف أرض الكنانة )مصر(ج-3

  2014سبتمرب  23ابيعت الدولة يف 
[
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 (اهدين يف أكناف بيت املقدس ) قطاع غزة وسيناء جملس شورى اجمل-4
 م 2014فرباير 2ابيعت الدولة يف 

 قدس)سيناء (أنصار بيت امل -5
 «والية سيناء»ا إىل وقد غريت امسها رمسي 2014نوفمرب 10ابيعت الدولة يوم االثنني 

  منذ إعالهنا البيعة
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 اب اإلسالم "الدولة اإلسالمية يف درنة" )ليبيا(جملس شورى شب-5

 والية درنة".وأطلق عليها فيما بعد اسم " 2014أكتوبر 31الدولة ، يف  ابيعت
الية قة وو ر بية وقد توسعت والايت الدولة بليبيا حيث أصبحت والية طرابلس ووال

 سرت ووالية فزان ضمنه
[

file:///C:/Users/aa/AppData/Local/Temp/msohtIMG]
.gif[/IMG021clip_image/01/1ml] 

 
 
 تيبة أيب حمجن الطائفي )ليبيا(ك-6

 م2014يوليو 9نت أتييد الدولة يف كانت اتبعة لتنظيم القاعدة وأعل
[
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 ة ) تونس(أنصار الشريع-7
 ي للحركة يف تونس،م على لسان الناطق الرمس 2014يوليو 4أعلنت مبايعة الدولة يف 

  ين الرايسسيف الد
[
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 ودان (عتصام ابلكتاب والسنة )السمجاعة اال-8
ثمان أبوانرو، عم بقيادة زعيمها سليمان 2014يوليو 25للدولة يف أعلنت بيعتها 
 1991ظيم العاملي لإلخوان يف عام املنشق عن التن

[
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ml1/01/clip_image025.jpg[/IMG] 
 بوكو حرام )نيجرياي( مجاعة-9

 قائدها أيب بكر شيكاوم على لسان 2015مارس 8ابيعت الدولة يف 
http://www.islamist-movements.com/26748 

http://www.islamist-movements.com/3601 
ة عند غري اعاجلمو نة هذه اجلماعات كلها قبل بيعتها للدولة كانت على عقيدة أهل الس

 الطواغيت ومن شايعهم
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 قال الشيخ عصام العويد :
 جية ؟؟!ابخلار  لكالم الطويل ما مينع من وصفهمهذا اد.حممد .. هل فيما ذكرت من  

 
 ؟عرتف هبم ؟وهل دول اخلوارج السابقني مل يكن هلم من يبايعهم وي

 

 
 

 قال الشيخ حممد الطرهوين :
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مية واحلم اإلسال ولةايشيخ عصام حنن مل نبدأ بعد مسألة اخلارجية حنن فقط نعرف الد
 علي قليال ألن النت متعبين

 
 

 اجلغرافية ورعااي الدولة :املساحة 
 العراق صفها يفنلة هذه الدولة تقع على مساحة تزيد عن املليون كيلو مرت مربع متص

ا ملعمورة منهحناء ا أونصفها يف سوراي تفرض عليها سيطرهتا ابإلضافة ملساحات أخرى يف
ن اسا خر زيد خالتقد و على سبيل املثال مايقارب ثلث مليون كيلومرت أخرى يف نيجرياي 

 وغريها من والايت اتبعة للدولة
م املسلمون هاء بل لسميقطن هذه املساحة املاليني من املسلمني الذين مل يسقطوا من ا

لوالايت  اابقي  كانسساكنو هذه البالد قبل فرض الدولة سلطاهنا عليهم وإذا ضم هلم 
نسمة خال  مليون 174كوالية غرب إفريقيا واليت متثل قرابة ثلث نيجرياي البالغة 
رب أي أرعب الغع للر تطالاملؤيدين للدولة ممن حيال بينهم وبني اهلجرة إليها وهم يف اس

 مجعأعامل ابل مل العريب فقط فكيفمليون مؤيد للدولة اإلسالمية يف العا 42| 
 كل هؤالء مسلمون عقيدهتم مقررة من قبل إعالن اخلالفة

 ننتقل حلكومة الدولة وقادهتا وجيشها
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اجليش احلر ثوار و ن الامتداد للمجاهدين يف العراق وسوراي من مجيع الفصائل مفهؤالء 
ا بني عشية م مجيعئدهوالنصرة وسائر اإلسالميني مل يسقطوا من السماء ومل تتغري عقا

 وضحاها
؟ الباحث لسوريةاثورة يف سوراي امتداد لفصائل ال« الدولة اإلسالمية»انظر هل تنظيم 

 والصحفي وائل عصام
http://altagreer.com/%D9%87%D9%84-

%D...%D8%A7-%D8%A7/ 
 

للجهاد  عد ذلكبوا والقصة ومافيها أن اإلخوة الذين اثروا على طاغوت سوراي وحتول
 :عا ابلسالح حتت مسمى اجليش احلر وبعض الفصائل كانوا يشكلون أنوا

يني أصلي افار نوع قومي العالقة ملشروعه ابإلسالم وهذا يشمل مسلمني عوام وك
 وشيوعيني وعلمانيني وهلم جرا

ريد ية لكن ثري كنوع إسالمي ذو قومية له مشروع ممسوخ يقوم على خمالفات شرعية  
 املسحة اإلسالمية على بلده سوراي ومقومات دميوقراطية

 فيما بعد  سوراية يفنوع جهادي ذو قومية مستعد لبعض التنازالت إلقامة دولة إسالمي
 التمكني

ن رضي رضي م رايعاملي يريد إقامة شرع هللا يف األرض كلها ومنها سو  نوع جهادي
 وسخط من سخط

واهنم اي لنصرة إخة لسور ميوكان من النوع األخري جبهة النصرة اليت أرسلتها الدولة اإلسال
 أنواع ثالثة شارهناك مث حصل ما حصل مما النطيل به اآلن وأصبح املقاتلون ضد ب

د األنواع ن أفرامون لدولة اإلسالمية وقد انضوى حتتها كثري نوع هو األخري ومتثله ا
 األخرى إمياان هبا أو انصياعا حتت لوائها لقوهتا وصحة وجودها

وة الدولة ضاهي قلي ونوع مجع بقية األنواع إال القليل وحاول عمل تكتالت وحتالفات
 ها ضدهاداءأع فواومشروعه ممسوخ حتت مظلة طواغيت العرب الذين خانوا األمة وحال

 ونوع علماين أو شيوعي أو نصراين أو مع أي ملة سوى اإلسالم
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 لعرب والنوعاواغيت ن طموالنوع األول هو العدو اللدود مللة الكفر العاملية وحلفائها 
 الثالث مرفوض من املسلمني يف العموم وليس له حضور قوي

ال ه اجملاهد إن جيابأن ميكفبقي النوع الثاين الذي البد من دعمه إلسقاط األول فإنه ال
رات وجتييش احملاضت و جماهد مثله واحلل شيطنة النوع األول وتدبيج الفتاوى واللقاءا

ين جملاهداعم مجيع وسائل اإلعالم ألجل ذلك ودعم الثاين بكل قوة حتت ستار د
هم سلباقية من حالبقية ن اعاملعتدلني حىت يسقطوا األول مث يتم التفرغ هلم حىت يتنازلوا 

 اجلهادي ومتسكهم بشريعتهم ..
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 عقيدة الدولة :

 
 

 
 
ت عقيدهتا ا وطبعمسير علنت هذه الدولة عقيدهتا على لسان أمريها أيب عمر البغدادي أ

 ومنهجها ووزعته على رعاايها ونشرته للعامل أمجع
https://www.youtube.com/watch?v=Wzn9Qsii4XY 

[IMG]file:///C:/Users/aa/Desktop/2.jpg[/IMG] 
[IMG]file:///C:/Users/aa/Desktop/22.jpg[/IMG] 
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8/%D23/01/2014https://goostmmb.wordpress.com/
-9A8%AF%D8%A%D9%8D9%82%D9%B%

D9%84%D9%88%AF%D8%D9%84%D7%A8%D%
-9A8%
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9B8%D9%88%D8%A8%D3%A8%D%/ 
 
 

 

https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://goostmmb.wordpress.com/2014/01/23/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
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فتخرت فل وال حمويالحظ أن الدولة نشرت عقيدهتا اليت تدين هبا وجهرت هبا يف ك
  ابنتساهبا خلرية علماء أهل السنة واجلماعة

الوهاب د بن عب مدواختذت من شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ حم
  وعلماء الدعوة النجدية أئمة هلا

هل لماء أعار وقررت يف مدارسها ومعاهدها الشرعية كتب هؤالء مع سائر كتب كب
  السنة كالنووي وابن كثري وحنومها

 
 

  أما مؤسسات الدولة
التنفيذية  ائية و لقضفهي دولة مستقرة اقتصاداي وعسكراي واجتماعيا لديها السلطات ا

هتا مل لذا فصور  العاة يفها إعالم قوي حمارب من مجيع القنوات اإلعالميكاملة اتمة ولدي
 مشوهة إال من خالل إعالمها احلر
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  لقضاءاديوان و حة لديها ديوان التعليم وديوان احلسبة وديوان الزكاة وديوان الص
  لديها ديوان اخلدمات البلدية

 لديها الشرطة واملرور واألجهزة األمنية
ذهب من ال مية قاصمة لالقتصاد العاملي فسكت الدينار اإلسالقامت أخريا بضرب

 اخلالص وأعادت الدراهم اإلسالمية لتزيح شبح الدوالر عن األمة
ثروة مسكية اري و جتدل هبا بيت املال له مصادره من برتول وتعدين وزراعة وصناعة وتبا

 وجباية زكاة ويفء غنائم وله مصارفه الشرعية
ربة فقط املعت يوشقوى اجليوش صالبة ميتلك مجيع مقومات اجللديها جيش عرمرم من أ

 سالحه اجلوي دفاعي هلذه اللحظة
م وسائل هيأت هلل و اهتمت اهتماما اتما ابلبنية التحتية كما اهتمت ابملرأة والطف

 اخلصوصية واملرافئ املناسبة للتعليم والصحة والرتفيه وخالفه
 ن :عنوامبقايل وهو ابملنتدى بهذا ابختصار ومن أراد االستزادة فعليه 

 ون أال تقاتلون دولة اخلوارج ؟؟؟اي مسلم

 
 

ع األمر ذا فأد  هيفقال الشيخ عصام العويد : إن كنت مصرا اي دكتور على املواصلة 
  ملدير املناظرة حيكم بيننا ،
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  فكل هذا ال يعنيين وال املتابعون بشيء .
 ابط اليت ملوالرو  رائطوالكالم والصور واخلوقد ذهب وقت املناظرة بني النت الضعيف ، 

 . لبّتةا د منها يف موضوعنا شيئانستف
 

 قال الشيخ حممد طرهوين : كيف ايشيخ عصام العالقة له؟
 ؟؟؟ يهاهذه هي ماهية الدولة اليت مل تستطع اإلجابة عنها فهل ختالف ف
ظر ابألمس وان عطلتناما وأما النت فعلى الرغم من مشاكله معي الليلة فلم يعطلنا معشار

 الفارق الوقيت بني إجاابيت والفارق لديك ابألمس
 وليتفضل الشيخ رضا ابلتعليق إن أراد

  ؟( خوارج ميةقال الشيخ عصام العويد : موضوع املناظرة : )هل الدولة اإلسال
  وسأتنازل معك اثنية اي دكتور وأسألك :

  ة ؟؟أبن يل عن رابط واحد بني خرائطك وموضوع املناظر 
  ؟؟ق مبوضوعنا ق يتعلللصاذكر يل أثرا واحدا استفدانه أان واملتابعون من هذا النسخ وا

ن حنقتنا عال أما أنك جتيبك على سؤالك !! فهذا اجعله بينك وبني نفسك ، فما
 بسؤالك وجوابك !!

  حمدد ، مللنا من كثرة تكراره ..حنن اجتمعنا لغرض خاص 
 ن طالبناك يفرج وحنخوا أخاان أنت تقول الدولة اإلسالميةقال الشيخ حممد طرهوين : اي 

ينا ما عرفت تعطوارج فا خأول املناظرة أن تعرفنا ماهي الدولة اإلسالمية اليت تقول عنه
  كتعليق بناماهية ملا تصفه ابخلارجية فأوضحنا لك املاهية ابإلثبااتت وطل

 ها؟أم غري  ارجية ؟؟خ هذه هي الدولة اليت تصفها أبهناهل 
  قال الشيخ عصام العويد : هذه تفاصيل ال هتمنا يف شيء .

وتسميها  ،المية إلسالدولة اليت نتحدث عنها هي اليت تسمي نفسها : دولة اخلالفة ا
  الناس دولة الدواعش ، الدولة اليت رأسها أبو بكر البغدادي ،
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الفصائل كل   مليون مسلم ، وكفرت 100الدولة اليت حكمت ابلردة على أكثر من 
 ر العلماء يفيئة كبالدولة اليت كفرت ها م ، واستباحت دماءهم وأمواهلم ،اليت قاتلته

  السعودية قاطبة بل وضللت أغلب علماء األمة .
 هذه هي الدولة اليت نتحدث عنها .

 هل اجلواب واضح اي دكتور ؟؟
  يئاح شقال الشيخ حممد طرهوين : ماشاء هللا ايشيخ عصام وهللا مل توض

 نهم ؟عن صحت إلة أكلمك عن ماهية الدولة وإحاطتك هبا وأنت أتيت يل بفتاوى للدو 
  أرجع معك للجمل صبور

 وات ؟؟؟ت له صمسعأقول لك عرف يل ماهية اجلمل فتقول : يقضي حاجته وكان انئما و 
 رد .. مث ادخل الويكيبيداي اي رجل وتعرف كيف تعطي ماهية دولة من الدول

 أريد اجلواب فأنتقل معك للنقطة التالية ..اخلالصة : قل ال 
 وفضال التطول ...

ال أقول إال :  ؟؟؟ قال الشيخ عصام العويد : يقضي حاجته وكان انئم ومسعت له صوات
  احلمد هلل الذي عافاان

  رفنا ماهية الدولة أخريا .ع دكتوراي طيب
  ادخل يف صلب موضوع املناظرة مبااااشرة

 فائدة . ني بالابعغرافيا هذا ، وضاعت أوقاتنا وأوقات املتفقد مللنا من درس اجل
 قال الشيخ حممد طرهوين : مجيل الصراحة راحة

اتك عن معلوم نهامننتقل للشق الثاين من املوضوع األول : ما مصادرك اليت تستقي 
 ؟؟الدولة اإلسالمية ومبوجب ذلك حكمت عليها أبهنا من اخلوارج ؟؟

يدي  بنيو ي:من حق الشيخ الطرهوين أن يقدم حجته قال الشيخ رضا امحد صمد
  حجته ما شاء من املقدمات والصور والتعليقات واملعلومات ،

تربَته وما حجة اعلل ولتأخذ منها ما شئت وتدع ما شئت اي شيخ عصام ، فما كان صاحلا
  مل يكن صاحلا أخذَته عليه وانتقدَته ،
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حلجج اجممل  صورو فهرسة حججه حىت نتونرجو من الشيخ الطرهوين أن يبني خارطة أ
 ، وهل ستفرغ هذه الليلة أم ال ؟؟؟

 
اذا ال لة فلملدو اي شيخ حممد أنت مل تكمل حجتك بعد ... وما دمَت بدأت تعريف ا

 تكمل تعريف اخلارجية عندك حىت ننتهي من صيغة موضوع
 املناظرة بكماهلا ... وتكون عرضت حجتك كاملة ...

ن صاحلا واء كاس،  ويد : مل أجد فيها شيئًا واحدا يف موضوعناقال الشيخ عصام الع
  للحجة أو ال .

غريها إال حتاج لأال ومصادري : هي بياانت الدولة الرمسية من مصادرهم املعتمدة ، و 
  استشهادا وزايدة يف اإلثبات واإليضاح فقط .

  ونريد أن ننتقل إىل : أدليت على خارجية دولة البغدادي .
وهي على  ناظرةامل يخ حممد طرهوين : الشيخ رضا سبق بيان خارطة الطريق يفقال الش

  مراحل ثالثة
يتبعها و عصام  شيخاألوىل تعريف ماهية الدولة وماسبقها من مقدمات وهذه رفضها ال

 دده .بص تعريف مبصادره اليت يستقي معلوماته منها عن الدولة وهي ماحنن
 هالثانية تعريف اخلوارج ومايتعلق ب

قت وارج واستحيها اخلفقت الثالثة الربط بني الطرفني بتحرير الصفات اليت يف الدولة واف
 هبا وصفها بذلك عند الشيخ عصام ومن وافقه

 . مدقال الشيخ عصام العويد : وهذا هو دليلي األول فلريد عليه د.حم
  الدليل األول : أهنا دولة جهل وجماهيل .

بل وال  ، وال ُمفتوها حلل والعقد فيها ، وال قضاهتا ،ال يُعرف علماؤها ، وال أهل ا
  طالب العلم فيها .

هذا و لم( ، ملساوقد سألت وسأل غريي بل وتكرر السؤال يف نفس هذا املوقع )أان 
  احدها :
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D9%85%D9%84%D9%B8%D9%84%D7%A8%D%
-A9%8

D9%B8%AF%D8%D9%84%D7%A8%D9%88%D%
6F/page8%9F%D8%9%D-A9%8D9%88% 
 

  يب .جم وتكرر مثل ذلك النداء مرارا من سنتني تقريبا من جهات شىت وال
داين وحتكم يف األ ،مليوان(  70فدولة يزعم بعضهم أن عدد رعاايها يبلغ قريبا من )

 تستبيح دماءو صرحية ال واألمساء واألحكام والدماء واألموال واألعراض ، وحتكم ابلردة
وتعلن  ،لنساء  اعشرات األلوف من اجملاهدين بتهمة الردة ، وتغنم األموال وتسيب

إذا حبث و  ؛ هللاول اخلالفة وتكفر كل من قاتلها ... ، وسيأيت تفصيل ذلك قريبا حب
 ! .!شيئا  دواه إال ابملناقيش مث إذا فحصوه مل جيالناس عن عاملهم مل خيرجو 
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http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?536053-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D8%9F%D8%9F/page6


 

111 

 

من زكاهم ، و فة ، خلالاولذا السؤال هنا عن : اذكر لنا أمساء علماء وقضاة ومفتو هذه 
ة الدماء احاستبو فر ومن أجازهم يف الفتيا يف هذه املسائل العظمى يف اإلميان والك

  والفروج واألموال ؟؟
ذلك بل لملاسة ة اني وعرفهم الناس مع عدم احلاجوالعجب أن عرفنا قادهتم العسكري

باري وحجي ي األنعل سرت هؤالء وإخفاؤهم له ما يربره ، فلم عكستم ، فقد عرفنا أاب
  بكر وأاب أمين العراقي وعمر الشيشاين وغريهم كثري؟!

َ إذا قلنا أميطوا اللثام عن علمائكم قلتم : خنشى عليهم   !!وملم
 لقضاة ، ومنومن ا هاءتقوم هبم الكفاية : من العلماء والفق فال بد من وجود عدد ممن

 ظام .ور العألماأهل االختصاص يف كل فٍن ، يُرجع هلم وإليهم ومنهم يصدرون يف 
وأمراء!  مسياً! ر والعجب أن هذه الدولة وجدت يف الشام والعراق : خليفة! ومتحداث

  وقادة عسكريني! ،
 ثلهم !!ولكن مل جتد هناك عاملا واحدا مي

  .لسجون  ا)واألغرب من ذلك أن منهم من ) يتحجج ( ابن علماء )اخلالفة( يف
  فإذا كيف تتم الفتوى يف الدولة بل اخلالفة اإلسالمية إذا ؟؟

  ؟؟وسوراي راقمن حيدد هلم ردة أو عدم ردة هذه الطوائف من اجملاهدين يف الع
هم يت تغلب علياير اللداليه وسلم يف من حيكم بينهم يف القضاء بني أمة حممد صلى هللا ع

 جنود الدولة اإلسالمية ؟؟
رر الكليات ، وحي ظمىمن يضع السياسات الشرعية الكربى ، وحيقق املقاصد املرعية الع

  ويلحق الفروع ابألصول ؟؟
لطالق كاح واالنو ومن يستنبط األحكام الشرعية يف العبادات واملعامالت واحلدود 

 واجلهاد .... ؟؟
  يفيت ابلتفجريات االنتحارية يف اجملاهدين ؟؟ ومن

ون كل تستحل كيففإذا كان علماء خالفتكم يف السجون ال يتكلمون وال يكتبون ، ف
لرابط اول من منق]هذا األحكام ابلردة وسفك الدماء واستحالل األموال الفروج؟؟( 

  السابق مع تصرف يسري[
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  وختاما أنبه على :
صفات  ن أظهرمهي  اجلهل واجلهال وخلو الدولة من العلماءأن هذه الصفة وهي غلبة 

وغريمها  صحيحنيال )اخلوارج( يف األحاديث الصحاح كما قال صلى هللا عليه وسلم يف
َرُهْم( ، وعن ديث ابن مسعود : وأمحد من ح لرتمذيد ا)يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاومُز َحَناجم

رم الزََّمانم قَـ  رْيم قـَْولم النَّاسم خَ مم يـَُقوُلوَن ممْن ُء اأَلْحالَ َفَها سُ ْوٌم َأْحَداُث اأَلْسَنانم )خَيُْرُج يفم آخم
ْهُم ممَن الرَّمميَّةم َفَمْن  َكَما مَيُْرُق السَّ اإلمْساَلمم   ممنَ ونَ يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاومُز تـََراقميَـُهْم مَيُْرقُ 

ْليَـْقتـُْلُهْم فَإمنَّ قَـ  َلُهْم َأْجٌر عمنْ َلقميَـُهْم فـَ   َلُهْم" .لمَمْن قـَتَـ  ّللَّم اَد تـْ
  فمن هم رمحك هللا ؟؟

  وما سريهتم ؟ ومن زكاهم ؟ ومن أجازهم يف القضاء والفتيا ؟
 ثل بعضه عمرد يف مرتدوما نتاجهم العلمي الشرعي ليتصدروا هلذه األمور العظام مما ي

 وأضراب عمر رضوان هللا عليهم ؟؟
  مهكال  شيخ عصام بعد ان اقتبس مند طرهوين يرد على التوضيح الشيخ حمم

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة الشيخ عصام العويد
غريها إال حتاج لأال ومصادري : هي بياانت الدولة الرمسية من مصادرهم املعتمدة ، و 

  استشهادا وزايدة يف اإلثبات واإليضاح فقط .
  ..ن رائع ايشيخ عصام ....قال الشيخ حممد طرهوين : رائع وأكثر م

  احفظوا هذا املقطع أيها املتابعون
و ذكر شيئا ية وللرمساستدالالت الشيخ على خارجية الدولة مصدرها الوحيد بياانهتا ا

 معها فهو لالستئناس وزايدة التوثيق فقط
 صفاهتم اليتهم وماائدننتقل للمرحلة الثانية ماتعريفك ايشيخ عصام للخوارج وماهي عق

 تدل عليهم ؟؟؟؟
 وميكن متديد وقت املناظرة ساعة أخرى إن رأيتما ذلك

قيقة دالثون وث قال الشيخ رضا امحد صمدي :مند الوقت حىت الساعة الثانية عشرة
 بتوقيت مكة املكرمة ، يعين اثين عشرة دقيقة أخرى ...
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دخل يف ب ، واطلتا قال الشيخ عصام العويد :أجب على املشاركة السابقة ، ففيها م
 صلب املوضوع .

 
 نعرف ملة !!! اظر قال الشيخ حممد الطرهوين :ايشيخ عصام أنت جتاوزت برانمج املن

علها من تريد أن جت واليت ولةاخلوارج بعد وصفاهتم حىت نبدأ ابهتاماتك العجيبة الغريبة للد
  صفات اخلوارج بال أي دليل شرعي لو سلمناها لك

يب خالك جتإال فتفضل كرما ابجلواب على سؤايل عن اخلوارج وعقائدهم وصفاهتم و 
 شيءاليوم فالشيخ رضا مدد الوقت إىل والنصف ومل يتبق 

 قال الشيخ عصام العويد :من الذي اعتمد برانجمك !!
 أنت خرجت عن املوضوع كله مث تتحدث عن الربانمج ؟!!

ميع مادة على جت عململناظرة الليلة ... وسأقال الشيخ رضا امحد صمدي :انتهى وقت ا
 املتحاورين وعرضها اليوم ، إن شا هللا .

 وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه .
 

 تعليقات من القراء واملراقبني للمناظرة 

: 
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 تعليق يل على تعليقات املنتدى :
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 واضح :زها الياواحنوقد مت حذف تعليقي هذا من اإلدارة وهذا من مواقفها السيئة 
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 قال الشيخ رضا امحد صمدي :
 

  خمتصر جملرايت املناظرة يف الليتني السابقتني
 الليلة األوىل

 استنفدت يف مناقشات تنظيمية وأخرى ليس هلا عالقة ابملناظرة
 الليلة الثانية

ة ببيان ة الدولدكتور الطرهوين واستدل لرأيه يف خارجيلطلب ال الشيخ عصام استجاب
  إىل تندهويتها فبني هويتها العلمية واستدل أبهنا خالفة يعين دولة تس

عصام أهنم  لدكتوراعم شرعية دينية وهلا اجتهادات يف األموال واألنفس والفروج لكن ز 
 ليس عندهم علماء أو متخصصون يفتون هذه الدولة وهذا

 ارج .خلو يقدح يف شرعيتها وأن الطوائف اليت تفتقد إىل العلماء أشبه اب
 الشيخ الطرهوين ورد
 

علومات م سرد مثلة أبن كالم الشيخ عصام حيدة ألنه ليس هذا مقصوده من ماهية الدو 
  عن الدولة اإلسالمية ومكوانهتا الشرعية وأهنا

ا شيئا من كوانهت مبذلك استكملت صفات الدولة اإلسالمية الشرعية اليت ال تتضمن يف
 اخلارجية.

 الشيخ عصام فأجابه
 خلارجية .صفها ابع و ال خيالف يف أهنا دولة مستكملة األركان ولكن هذا ال مين أبنه

 أصر ينالشيخ الطرهو  ولكن
نه ارتسم أللدولة اية على ضرورة بيان ماهية الدولة وأنه مل أيت بعد احلديث عن خارج

 خارطة املناظرة على ثالثة جوالت :
 لى الواقع .جيتها عولة أو عدم خار نزيل خارجية الدت ، ماهية الدولة ،خارجية الدولة

 الشيخ الطرهوين طرح مث
 سؤاله التايل وهو ما هي مصادر الشيخ صاحل عن الدولة
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 الشيخ عصام فأجاب
 أبن مصادره هي بياانت الدولة الرمسية

 وكرر كالمه األول
 .عن أهنا دولة اجلهل واجملاهيل وأهنا ألصق شيء بصفات اخلوارج 

 التعليق 
 املناظرة وهو : هل الدولة اإلسالمية خارجية ؟نذكر مبوضوع 

ء من األذكيا ناظرينملتوكلما كانت حجة املناظر أمجع وأقصر كان ذلك أوىف وأوىل ألن ا
 وكذلك املتابعون ، فلسنا حباجة إىل سرد معلومات

 يوافق عليها املخالف ألنه تطويل ينبغي أن نتحاشاه .
لى مناظره رضها عيف لطرهوين لنفسه ويريد أنوخارطة املناظرة اليت ارتسمها الشيخ ا

قول هذا ده ) وأليمش عليها وحف ر ال تلزم أحدا ، ولو أصر عليهاوعلى مدير احلوا
لعامة اليت ألطر اوا الكالم ألن الشيخ الطرهوين يفرض خارطة كأنه هو مدير احلوار (

 الف ما يريد أن يفرضه .خت وافق عليها
لة نه يراها دو ، ولك ولةدالطرهوين يف ماهية الدولة وأهنا  والشيخ صاحل ال خيالف الشيخ

 ،ل بال طائل ه تطويألن ماهية الدولة الشيخ صاحل أن نتجاوز الكالم عن خارجية ، ويريد
لة السابقة  اللييفمه ولذلك سارع الشيخ صاحل لالستدالل على خارجية الدولة وكرر كال

فات صألصق  ا منليها جماهيل وأن هذمن العلماء وأن القائمني ع أبهنا دولة خلت
لدولة أم رجية اى خاوال أدري هل هذا هو كل ما سيستدل به الشيخ صاحل عل اخلوارج .

 أن هناك أدلة أخرى ، فلو كانت هناك أدلة أخرى فنرجو أن يبادر
 الشيخ صاحل بطرحها لنختصر مادة املناظرة .

ن ينكر أن فع ملاناته ذالدولة فهو يف حد أما ما استدل به الشيخ الطرهوين على ماهية 
 مجع املادة تهد يفاج أنه الدولة اإلسالمية الشرعية وأشهد تنظيم الدولة استكمل صفات

ري مفيد لكنه غو ،  ) بغض النظر عن صحتها أو ال ( وأن هذا اجلمع مفيد يف حد ذاته
 مع مناظمرمه ألنه موافق له يف اجلملة .
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ة ون يف خارجيف سيكخلالان أظهر اتفاقهما يف أشياء كثرية وأن ورأيي أن كالم املتناظري
 الدولة فقط وهو لب املوضوع وعصارة املناظرة .

أرجو أن لة ، و لدو لذلك .. أرجو أن يستجيب الشيخ صاحل ويطرح أدلته على خارجية ا
 لتهأد يستجيب الطرهوين ملسار املناظرة هكذا ويرد على الشيخ صاحل يف

لف يف لعلماء والسكالم اة و ولة ببيان املفاهيم املتعلقة ابخلارجية واألدلعلى خارجية الد
ودها ا ومقصجوهرهو  على ذلك ، وهذا هو لب املناظرة الباب مث يعقب الشيخ صاحل

اصطياد ضحات و لوااألكرب ، وحنن منسوبون للعلم ولسنا يف حاجة للمراوغة وبيان ا
  األخطاء ...

هتا وتربز فائد زمخها هار لذلك؛ فستبدأ املناظرة يف إظفلو استجاب الشيخان وفقهما هللا
. 

 صابرين حمتسبني حامدين مصلني ...لنبدأ متوكلني عليه 
 

رت اي شيخ لذي ذكاية قال الشيخ عصام العويد :لنبدأ متوكلني عليه سبحانه ، ابملنهج
  رضا فأان موافق ،

  وأكرر أخي أن امسي عصام بن صاحل العويد ،
  اجلميع للحق والعمل به .وفقك هللا 

لقلم السبق  صامقال الشيخ رضا امحد صمدي : االعتذار الشديد مرة أخرى للشيخ ع
. 

 ل هللاقال الشيخ حممد الطرهوين :احلمد هلل والصالة والسالم على رسو 
  تلتحفظاض امرحبا ابإلخوة احلضور وأشكر الشيخ رضا على تلخيصه مامت مع بع

  لعلمي البحتاملسار اها ملناظرة فأان مل أفرضها وإمنا الذي فرضابلنسبة خلارطة طريق ا
 لثاين خوارجرفها اوط فنحن نناقش معادلة ذات طرفني : طرفها األول الدولة اإلسالمية

يد جدا بعد صار شدختابفالبد أوال من تعريف ماهية الدولة اإلسالمية وقد مت من قبلي 
  نكول املناظر عن التعريف
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والنظر يف  لطرفنياني بطرف الثاين وهو ماهية اخلوارج حىت نستطيع الربط بقي تعريف ال
 صحة وقوع هذا احلكم على الطرف األول

  كيف ابهلل اي طالب العلم أحكم على شيء قبل تصوره
 وكيف أحكم بشيء ال أتصوره

لعشوائي ؤاله ا سوقد ظهر جليا من كالم املناظر عدم حتريره ملواصفات اخلوارج يف
ئهم أو ة علماعرفمفاليوجد يف كالم أحد من أهل العلم أن من عالمات اخلوارج عدم 

من أشهرهم و أخرين ملتعدم وجود علماء هلم بل للخوارج علماء جهابذة من املتقدمني وا
ملفسر طفيش اايخ الشيخ هود بن حمكم اهلواري املفسر املعروف ومن املتأخرين الش

  أيضا
  طلبناه يف هناية اللقاء السابقفاملطلوب اآلن حترير ما 

لحا يف أمر لشيخ من اوقد قدمنا هذه اخلارطة يف البداية ومل يعرتض عليها أحد بل كا
 حترير اخلوارج قبل تعريف ماهية الدولة

على اخللل  مايدلل و وألجل وجود اخللل يف تصور من هم اخلوارج أصال فلنحرر هذا أوال
ولة رانه يف اجلن ماذكأهم عرفته ابلعلوم اإلنسانية تو يف تصور املاهيات أن البعض لقلة م

رطة يعين جود خان و أالسابقة عن الدولة اإلسالمية هو من اجلغرافيا ويبدو أنه يظن 
 لم االجتماعو من عهه الكالم يف جغرافيا ألن هذا مفهوم طالب االبتدائية والذي ذكران

دية اليت اجلها اتا عن اجلماعوالسياسة ويتداخل مع علم االنثروبلوجيا فنحن تكلمن
ي لبالد وهل هرهتا لإداابيعت الدولة وعن سلطاهتا التنفيذية والقضائية وعن عقيدهتا و 

  جلغرافياابقة له عالامتداد للثوار وسائر اجملاهدين يف سوراي أم ال ؟ وهذا كله ال
ه يوقع ف.ولألسف .. وإمنا نبهت ألنه وقع يف التعليق عليه مجاعة من املطبلني جبهل

 :لي ياملناظر وألنه يتعلق تعلقا وثيقا مبا حنن فيه اآلن وذلك كما 
طولة قالة ممخل من يظن أن رمسة خارطة ومعلومة عن مساحة منطقة وعدد سكاهنا دا

 عن دراسة اجتماعية سياسية يعترب درسا يف اجلغرافيا
أو احنراف  ه غلودعن يظن كذلك أنه جملرد وجود بعض املناصرين لدولة أو بعض أفرادها

 عقدي جيعل كل الدولة كذلك



 

123 

 

ن الناس مفئام  يف ويظن أن وجود صفة من صفات اخلوارج مثال لو صح أهنا من صفاهتم
 يعين أهنم خوارج

 وهكذا
 

 
ور ليحدد احمل ناظرةامل قال الشيخ عصام العويد :كالان طرح ما عنده ، وننتظر رأي مدير

 ومن يبدأ به .
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 ميضي .اي شيخ رضا الوقت 
  مهكال  توضيح الشيخ حممد طرهوين يرد على الشيخ عصام بعد ان اقتبس من

 املشاركة األصلية كتبت بواسطة الشيخ عصام العويد
هو و مة ، ئكتور .. دعنا ننتهي من وصف حقيقة اخلوارج يف النصوص وكالم األد  -

 .ونطيل يف ذلك ما شئنا  مث نعود لدولة داعش موضوع ليس ابلطويل ،
 
 ال الشيخ حممد الطرهوين :أليس هذا كالمك ايشيخ عصام ؟؟؟؟؟؟؟ق

 كأما هذه فأتر   ،ت ومل ترضه فجاريتك يف األوىلقال الشيخ عصام العويد :نقضته أن
 األمر ألهله .

 ؟قال الشيخ حممد الطرهوين :ماشاء هللا صار عندك انسخ ومنسوخ ؟
ليت ارطة اخلاضوعنا وعلى أان مانقضت شيئا فقط مشيت على التسلسل املنطقي ملو 

 لعلميج اقدمتها ومل تعارضها ال أنت وال الشيخ رضا وهي املوافقة للمنه
  ة الدولةف ماهيعريوأان الذي جتاوزت مرحلة املقدمات العلمية وجتاوزت نكولك عن ت

 ابشيء عجلذا هواآلن تريد مناقشة خارجية الدولة قبل حترير أمر اخلارجية إن 
  يخ ابن عثيمني حلني يظهر شيءهذه فائدة من الش

احلكم  أهل العلم: رة عندقر قال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا: "ومن القواعد املعروفة امل
ىت ا اتمًّا؛ حصوُّرً ه تعلى الشيء فرع عن تصوره؛ فال حتكْم على شيء إال بعد أن تتصور 

 [.4لٌل كبريٌجدًّا"]خ يكون احلكم مطابًقا للواقع، وإال حصل
إننا ء كيف وقع فذا الشي"احلكم ابلشيء فْرٌع عن تصوُّره، وإذا مل نتصوْر ه أيًضا: وقال

كون ر يبعد التصوُّ و [، وقال أيًضا: "التعريف يستلزم تصوُّر الشيء، 5ال حنكم به"]
عن  فْرعٌ  شيءاحلكم، وهلذا من الكلمات السائرة عند العلماء: "احلكم على ال

ُء  الشي: يُذَكرُ كم على الشيء فرع عن تصوره؛ أي[، وقال أيًضا: "احل6تصوُّره"]
  [.7لصورة"]عرفة املى عوتعريفه، مث بعد ذلك يُذَكُر حكُمه، حىت يكون احلكم منطبًقا 

رابط 
 املوضوع:
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http://www.alukah.net/sharia/0/88086/#ixzz3kc1xJH
jx 
 
  

 املنشن يفعندي  رظهقال الشيخ حممد الطرهوين :مساء اخلري ايشباب هل رد أحد ومل ي
 ؟؟

 قال الشيخ عصام العويد :عندي ال
يخ رضا " لك الش ذقال ابو بثينة : ننتظر أن يكمل الشيخ عصام أدلته كما أشار إىل
 أرجو أن يستجيب الشيخ صاحل ويطرح أدلته على خارجية الدولة "
 للخوارج والأعريفه ر تقال الشيخ حممد الطرهوين :ال ليس كذلك اي أاب بثينة حنن ننتظ

 مياعل وصفاهتم وكالم أهل العلم فيهم ألن الواضح جدا عدم تصوره لذلك
 قال ابو بثينة : هذا طلب مدير احلوار منه

  اقعياو ور قال الشيخ حممد الطرهوين : نريد أن نشرك األحبة معنا فيما يد
صف ذا الو هيه احلكومات تعطي وصفا ملن خيالفها وخيرج عن فلكها ومن انطبق عل

حن هنا فن حتهس صض ويفيت به فيظن عامة النامونه خوارج وبعد ذلك يتلقفه البعيس
 لنفضح هذه اخلطة

 المهس من كقتبتوضيح الشيخ عصام العويد يرد على الشيخ حممد طرهوين بعد ان ا
 املشاركة األصلية كتبت بواسطة د.حممد طرهوين

فيهم  م أهل العلمم وكالهتج وصفاال ليس كذلك اي أاب بثينة حنن ننتظر تعريفه أوال للخوار 
 ألن الواضح جدا عدم تصوره لذلك علميا

حممد .وما تسأله د ا ،قال الشيخ عصام العويد :ال أبس فال نريد أن نتأخر أكثر من هذ
  هو نفس السؤال الذي وجهته لك قبل يومني .

 فإما أن جتيب على سؤايل لك ، أو تعتذر فأجيب أان ؟
 توجيه مدير احلوار :قال ابو بثينة : هذا 

 دلتهأحل يف صا أرجو أن يستجيب الطرهوين ملسار املناظرة هكذا ويرد على الشيخ
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 على خارجية الدولة
نت ألنك وابك أو جقال الشيخ حممد الطرهوين : ال أخي ملاذا أعتذر لكن املطلوب ه

ف كش لنهللااء الذي تدعي أن الدولة خارجية فأران وصفها عندك وحنن نعلق إن ش
  مكمن اخللل يف حكمك وهو عدم التصور الصحيح للخارجية

طبقت هذه  نا كيفلني ولو فرضنا صحة تصورك ووافقناك عليه سينتقل األمر تلقائيا لتب
 األوصاف على الدولة

 فالوقت مثني لفائدةاني هذا هو املسار العلمي والنريد متطيط يضيع علينا وعلى املتابع
 هالمكرد على ايب بثينة بعد ان اقتبس من  توضيح الشيخ حممد طرهوين ي

 املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو بثينة
 هذا توجيه مدير احلوار :

 دلتهأحل يف صا أرجو أن يستجيب الطرهوين ملسار املناظرة هكذا ويرد على الشيخ
 على خارجية الدولة

أم  ير املناظرةري مدغتل خلطب ها قال الشيخ حممد الطرهوين : اي أاب بثينة وفقك هللا ما
 ماذا ؟؟؟

حوال من األ الوقد رأيت توجيهه ورددت عليه علميا ولن خنالف املنهج العلمي حب
 فالداعي أن تعيد علي ما كتبه

 ؟ وننتهييهم ؟؟فلم وماذا يضري الشيخ أن يعرف لنا اخلوارج وصفاهتم وكالم أهل الع
وهللا إن ؟؟؟ و  حماشالظان الورم أم أن الشيخ فرح مبا لديه من شبهة يظنها كما يظن 

 هللان شاء ا إلدي ما ميحوها من الشبكة متاما بكتاب ال برد وسوف ترونه قريب
 المهس من كقتبتوضيح الشيخ عصام العويد يرد على الشيخ حممد طرهوين بعد ان ا

 املشاركة األصلية كتبت بواسطة د.حممد طرهوين
ة خارجية الدول أن ك أنت ألنك الذي تدعيال أخي ملاذا أعتذر لكن املطلوب هو جواب

عدم  مك وهوحك فأران وصفها عندك وحنن نعلق إن شاء هللا لنكشف مكمن اخللل يف
  التصور الصحيح للخارجية
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طبقت هذه  نا كيفلني ولو فرضنا صحة تصورك ووافقناك عليه سينتقل األمر تلقائيا لتب
 األوصاف على الدولة

 فالوقت مثني لفائدةاني ريد متطيط يضيع علينا وعلى املتابعهذا هو املسار العلمي والن
ة مدير لمناظر كن مبا أن لل ويد :ليس عندي إشكال يف أيهما ،قال الشيخ عصام الع

 فهو من حيدد .
يبدو أن فلنبدأ ك فقال الشيخ حممد الطرهوين : ايشيخ عصام طاملا اليفرق األمر مع

 الشيخ رضا شغل أبمر ما
 ثرياخران كأت العويد :اي إدارة املوقع .. ننتظر قراركم فقد قال الشيخ عصام

ثمني جدا الثمني وال وقتنا يف قال الشيخ حممد الطرهوين : اي إخوة وهللا علينا أن نتقي هللا
 قاتنامن أو  مثنأويف وقت مجيع اإلخوة املتابعني مبئات األلوف وقد يكون وقتهم 

فقك من ن يواممك ارج فرجاء ائت لنا بغري إذا مل يكن لديك القدرة على توصيف اخلو 
 أهل العلم على اهتام الدولة ابخلارجية ليناظرين

 المهس من كقتبتوضيح الشيخ حممد طرهوين يرد على الشيخ عصام العويد بعد ان ا
 املشاركة األصلية كتبت بواسطة الشيخ عصام العويد

  ليس عندي إشكال يف أيهما ،
 هو من حيدد .لكن مبا أن للمناظرة مدير ف

وجد ألف يي أان عندقال الشيخ حممد الطرهوين : اي شيخ طاملا اليوجد عندك إشكال و 
ر ملوعد املقر على ا اعةسإشكال واملدير اختفى فلماذا الترحينا وتبدأ وقد بقي فقط ثلث 

  لنهاية املناظرة
 لو بدأت طلبنا التمديد ساعة أخرى أو على األقل نصف ساعة

وأردت  بتاات يهمفر تصورك عن اخلوارج وصفاهتم وكالم أهل العلم إذا قررت عدم ذك
ت اإلخوة ما وعدكول  االنصراف ففضال أخربين بقرارك حىت أجري بقية املناظرة مع جمه

 يف عرضي للمناظرة
ها لب طرحن طمقال الشيخ عصام العويد :أنت أول من يعرف أن هذه املسألة أان 

 فكرما دع عنك هذه التشغيب .
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   أعطى إدارة املوقع هذه الصالحية واتفقنا عليها معهم ،كالان
 توكل على هللا ، ابدأ أنت مبا عندك ، وأان أجيبك .

ها ... اان رب عليتضانقال الشيخ حممد الطرهوين : ايشيخ عصام ارمحنا ... ليست لعبة 
 األول .. ال .. أان األول

  يوجد برانمج علمي ال حنيد عنه
 اإلسالمية خوارج ... مجيلأنت تقول : الدولة 

  قلنا لك أعطنا توصيفك للدولة اإلسالمية فنكلت فوصفتها أان
  مث قلنا أعطنا توصيفك للخوارج ... مجيل

 فإذا نكلت وصفتهم أان 
 مافائدة وجودك كمناظر وقد نكلت عن توصيف طريف املعادلة ؟؟؟ لكن

 تفضل هللا يهديين ويهديك وارحم املتابعني
ر قد انتهى املقر  لوقتابثينة :مت إغالق املوضوع لعدم وجود الشيخ رضا و ألن قال ابو 

قت أو حلل ري الو تغيلو أنمل من املتناظرين مزيد تنسيق مع مدير احلوار عرب الربيد 
وقت من غري التلو فمشكلة التقطع هذا فلعل الوقت مثقل جدا على الشيخ الكرمي رضا 

لشيخ يف ق مع انسيالنصف ليال أنمل أن يعاد الت اخلامسة و النصف عصرا للتاسعة و
 وقت املناظرة
 و هللا املوفق

_____________________________ 
  قال الشيخ عصام العويد :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،

 مبشيئة هللا ،، 10لعلنا نبدأ الليلة يف موعدان س 
 تهقال ابو بثينة :وعليكم السالم و رمحة هللا و بركا

اليوم  ح جولةفتة حىت يحفظكم هللا أخي الشيخ عصام أرجو أن ال تسجلوا أي مشارك
 ع بكم و نفهللا و ميكنكم التواصل معه عرب الربيد اخلاص به ، سددكم الشيخ رضا

 انتهى 
 هذا ما مت مجعه من قبل األخ جزاه هللا خريا ...
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 وهذا رابط جلمع آخر ألحد اإلخوة كذلك :
3https://justpaste.it/T_ 

 

 
 

سنوات له فيه جودهذا حتذير من أحد أعضاء املنتدى القدامى وقد ضحى ابملنتدى وو 
 وآبالف املشاركات ألجل حتذيري ألهنم طردوه بعد ذلك

 
 إدارة يفرار تمالساوكما كان متوقعا فوجئنا ابستقالة األخ رضا صمدي واعتذاره عن 

وسيلة  ملناظرة علىان نقل د ماملناظرة ومت قفل ابب املناظرة هنائيا على املنتدى ومل يكن ب
أحداثه يف  سنعرض ما أخرى إما منتدى آخر أو على البالتوك أو على قناة فضائية وهذا

 اجلزء الالحق إن شاء هللا
 
 

https://justpaste.it/T_3
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 السابق من املناظرةوهذه بعض تعليقات ومتعلقات ابجلزء 
****** 
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 ارئ هنا دي الق يوقد كتب أحد األفاضل يف شبكة أان املسلم مقاال مميزا نضعه بني
 ه حتت ابطه املناظرة حامال حذاء الطرهوين عندما دخل!!!!! 

  PM #1 49:09 ،يوم أمس .1
 صبحى جادهللا

 عضو اتريخ التسجيل
Mar 2007املشاركات 

2,478 
 !!!!!ه حتت ابطه ين عندما دخل املناظرة حامال حذاءالطرهو 

 لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتها
ولو ان الذي دعى اىل املناظرة كان قائدا من قيادات الدولة او احد شيوخها او 
ملا  ، مشرعبها او حىت رجال معلوم عنه انه مناصرا للدولة او مؤيدا هلا معلوم حاله مسبقا 

كان لوقع هذه الدعوه واتثريها الشئ الكثري اال يف نفوس الباحثني عن احلق وهم قله 
والذي انشغل فيه الغثاء الكثري حبب الدنيا ، ن الذي نعيشه قليله جدا يف هذا الزم

والن النفس البشريه يف اغلبها دائما ما تقع حتت اتثري يتلخص يف ، وكراهية املوت 
 " !!!ومني يشهد للعروسه " فاده مفهوم شعيب رائج م

قذف ، االعالم الذي ميسك الغرب بقيادة امركااالسرائيليه مبعظم ادواته ويسيطر عليه 
فتلقفتها االايدي اخلبيثه من ابناء جلدتنا بني عميل ، ابلتهمه على الدولة االسالميه 

مع اصحاب املصاحل الدنيويه والسلطويه من ، ومتواطي وحاسد وحاقد ومستحمر 
حىت اصبحت قناعه اثبته لدى مجهور عريض من املسلمني ، عاشقي الدنيا كارهي املوت 

الاظن ان من بينهم مستحمر واحد يستطيع ان حيدثك ، او من ينتسبون اىل االسالم 
 !!!عن اصول اخلوارج ويطبقها على الدولة االسالميه او حىت يعلم عنها شيئا 

يكون رفض ، كما ان جمرد عرض املناظرة من قبل احد املنتسبني اىل الدولة االسالميه 
ن خارجي او ارهايب وما اىل املناظره مقبوال عند املغيبني واملستحمرين حبجة اهنم اليناظرو 

 !!!ذلك من االهتامات اجلاهزه املعلبه املستورده واملصنعه حمليا 
والن الطرهوين جاء بعرض املناظره وهو معلوم عنه انه مل يكن يوما من قادة الدولة 

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?552670-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%21%21%21%21%21&p=3879073#post3879073
http://www.muslm.org/vb/member.php?99018-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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انهيك عن انه عالمة شهد ، االسالمية او احد شيوخها او مشرعيها او حىت مناصريها 
ومل يكن يف وسع ايهم انكار غزارة علم الرجل وفضله ، لماء ابلعلم والفقه له كثريا من الع

وهلذا  ، الن التوثيق يقف حائال بينهم وبني اي حماولة للتقليل من شان الرجل وعلمه ، 
مبثابة كارثه وقعت على رؤوس اعداء ، كانت جمرد الدعوة يف حد ذاهتا من قبل الرجل 

الذين حاولوا ، ام التوجيه املعنوي يف اجهزة املخابرات وابالخص اقس، الدولة االسالميه 
، ولكن كل هذه احملاوالت ابءت ابلفشل الذريع ، الطعن يف الطرهوين وتشويهه وسريته 

 "عيب فقالوا له اي امحر اخلدين  ملقوش يف الورد" وجاءت كلها حتت بند 
ج هلا واال فان ومن هناك وقع القوم يف حيص وبيص ومعضله البد من البحث عن خمر 

جمرد امهال دعوة الطرهوين ستكون يف حد ذاهتا دليال على كذب االدعاءات اليت 
الن اجلمهور واحلاضنة الشعبيه مجيعهم يتحكم فيهم ايضا ، اطلقوها على دولة اخلالفه 

 ،،،،،ايه اىل هذه النتيجه حتما الذي يؤدى يف النه، العامل النفسي 
ى اعلى املستوايت للبحث عن خري وسيلة للرد على فسارت اجتماعات ومشاورات عل

كان اوهلا اعالن ،  واستقر االمر على جمموعة خطوات وخطط بديله ، دعوة الطرهوين 
ولكن ليس بعامل على وزن الطرهوين كما ، املوافقه على قبول دعوة الطرهوين للمناظرة 

 !!!اشرتط هو لقبول املناظرة 
ومن هنا تبدا ، ابن الطرهوين سريفض ، واعتمدت هذه اخلطه على توقع راجح عندهم 

ولكن الطرهوين ، واعتباره عجزا او هتراب ، اقسام التوجيه املعنوي اببراز هذا الرفض 
بل احلقيقة ان اتريخ املناظر ، فاجا اجلميع ابملوافقه على مناظرة من هو اقل منه علما 

فكيف ، ه يؤكد انه اليصل بعلمه اىل حىت احد طلبة الطرهوين الذي دفعوا به للواجه
ولكن الطرهوين بفطنة العامل والنه ايضا يعشق املفاجئات استوعب ، ابلطرهوين نفسه 

 !!!ففاجئهم وفاجئ اجلميع ووافق  املوقف وفهم املغزى
كثريا من   ويعلم ان ورائه، وافق الطرهوين وهو يعلم جيدا ان هذا املناظر ليس اال واجهه 

، العلماء واالستشاريني الذين جندهتم اجهزة املخابرات وجهزهتم ليقوموا بدور امللقن 
 اظرة وحده ومن تلقاء نفسه ويعلم جيدا ان هذا املناظر مل يكن ابدا ليجرؤ على قبول املن

 هذا جانب الطرهوين 
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االجواء وحشد  ومت جتهيز وهتيئة، اما على اجلانب االخر فان التنسيق كان على اشده 
مع ، الصحيح منها والضعيف ، الطاقات للجدال حول احاديث اخلوارج واصوهلم 

التفنن يف الصاق صفات جديده طوروها لتتناسب مع اهتامهم للدولة االسالمية 
اصول جديده وصفات تتناسب مع التطور العصري ومع القرن الواحد ، ابخلارجيه 
بل ، اىل تثبيت صفة اخلارجية على دولة اخلالفه  ليس فقط اليصال املتابع، والعشرون 

محوا اليه يف وهذا هو ما ط، على االقل الوصول ابملتابع اىل وضع احلرية والتشكيك 
 ،،،،،هناية املطاف 

اذا ما احسوا بتفوق ، ولكنهم ايضا خططوا الهناء املناظرة والتغطيه على نتائجها 
الن ، كنهم اهنوها حىت قبل ان تبدا وهذا ما حدث ابلضبط ول، الطرهوين عليهم 

 !!!ناظرة حامال حذائه حتت ابطه الطرهوين فاجئهم وفاجا اجلميع عندما دخل امل
فهناك روايه متداوله ومضموهنا هو " حامال حذائه حتت ابطه " وملن ال يعلم حكاية 

حول ، وهي انه كانت هناك مناظرة مرتقبه بني علماء السنة وعلماء الشيعه ، املطلوب 
، وتلك املناظرة كانت برعاية الشاه شخصيا ، صحة منهج الشيعة الروافض من عدمه 

اال عاملا ، ولكن علماء السنه مل حيضر منهم احد ، وقد حضر علماء الشيعه واجلمهور 
وعندما دخل اىل مكان االجتماع ، حضر متاخرا ، واحدا من علماء اهل السنه 

فاستغرب اجلميع هذا ، ذا العامل حيمل حذائه حتت ابطه فوجئ اجلميع ابن ه، واملناظره 
 فسالوه ملاذا حتمل حذائك حتت ابطك ؟، الفعل يف حضرة الشاه 

كانوا معروفني ،  فرد قائال ابنه علم ان الشيعة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ل اجدادهم وهلذا فهو خياف ان يسرق احفادهم حذائه مثلما كان يفع، بسرقة االحذيه 

 !!!االوائل 
ل هللا صلى هللا عليه فرد عليه علماء الشيعه ابنه مل يكن هناك شيعة على عهد رسو 

 ،،،،،وسلم 
اذن فمن : فاهنى هذا العامل املناظره منتصرا بكلمات بسيطه وقويه قائال لعلماء الشيعه 

 !!!اين اتيتم بدينكم ومنهجكم 
فسال ، دما فاجا اجلميع مبا مل يكونوا يتوقعون عن، وهذا هو ما فعله الطرهوين ابلضبط 
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 !!!مناظريه عن ماهية الدولة االسالمية 
فقبل ان توجه ، واحلقيقه ان مطلب الطرهوين املفاجئ كان يف حد ذاته قمة يف االنصاف 

عليك اوال ان تصفها وتصف حاهلا وكل ماهيتها اوال مث ، اهتامك للدولة االسالمية 
التهرب ، ومل تكن حماولة املناظرين من اجلهه االخرى ، يه اهتامك تستطيع بعد ذلك توج

ليس الهنم اليعلمون شيئا عن ماهية ، من هذا املطلب او التشويش والتغطيه عليه 
ولكنهم ، بل هم يعلمون جيدا ماهيتها بل وادق التفاصيل عنها ، الدولة االسالمية 

سيكون وحده كفيال بكشف حقيقة ، ية يعلمون ايضا ان جمرد ذكر ماهية الدولة االسالم
 ،،،،،خبارجية الدولة االسالمية  ادعائهم الكاذب

 !!!!!وهو حامال حذائه حتت ابطه وهكذا فاجئهم الطرهوين ودخل يناظرهم 
حممد طرهوين  .ويف النهايه فان من مل يفهموا املعىن ويستوعبوه ومل يتابعوا العالمه د 

فان هؤالء من قال ، ليفقهوا مغزى دخولة املناظره وهو حيمل حذائه حتت ابطه ومعناها 
َمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَـَولَّْوا وَُّهم مُّْعرمُضونَ ) فيهم خالقهم  ُ فميهمْم َخرْيًا ألَّ وقال ( َوَلْو َعلمَم اّللَّ

ال والوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم لو خرجوا فيكم مازادوكم اال خبا) فيهم 
 ( .ون هلم وهللا عليم ابلظاملني مساع

اما هؤالء اجلهالء اخلونه العمالء الذين يستميتون يف تشويه دولة اخلالفه طمعا يف التاثري 
فاقول هلم مجيعا ما علمنا رسولنا صلى هللا عليه ، على احلاضنه الشعبيه واستمالتها 

َفُعوَك إمالَّ بمَشْيٍء َقْد َواْعَلمْ : وسلم  َفُعوَك بمَشْيٍء مَلْ يـَنـْ  َأنَّ اأْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ
ُ َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك بمَشْيٍء مَلْ َيُضرُّوَك إمالَّ بمَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اّللَُّ   َكتَـَبُه اّللَّ

 «.اَلُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ َعَلْيَك رُفمَعْت اأْلَقْ 
اما اخلامتة ملن يريد هللا له ان يستوعب ويفهم قيمة هذه احلاضنة اليت يستميتون للتاثري 

: عن رب العزه سبحانه وتعاىل ، فهي فيما روى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، عليها 
 ،،،،،مث أوفيكم إايها . إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ! اي عبادي 

 هللا تعاىل اعلى واعلمو
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 مهامرحلة اإلعداد للجولة الثانية للمناظرة بعد رفض املنتدى إمتا

**** 
ذي القعدة  19ميس اخل املوافق 2015سبتمرب  3بدأ الرتتيب للجولة الثانية بتاريخ 

 هـ 1436
اس العقيدة سنة حر ل البرانمج البالتوك بغرفة أهفأعلنا مباشرة عن نقل املناظرة على 

ال اآلالف استقب نهاحيث كانوا أول املسارعني يف عرض األمر علي وغرفتهم مميزة ميك
 من الزوار ومشرفها األستاذ مصطفى مرزا وهو إعالمي ابرز معروف

 

 
 

عجزه و لعويد ف اوتنادوا مصبحني واستنفر الفريق من ينقذ املوقف بعد أن ظهر ضع
يقبل  ن ابلطبع مليفي لكلعر فكان ممن رأينا استنفاره الدكتور سعد الربيك والدكتور حممد ا

نه أناظرة إال مال املإك أحد املناظرة وصمتوا صمت القبور واستمر العويد متظاهرا بقبول
ل سعود باحث آم مماطل مماطلة قاتلة وابلغ يف إساءة األدب هو وفريقه ومن ورائه

 ناما قدمس كيب على تويرت كلما افتتحت حسااب أتواصل به مع النايغلقون حسا
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 مت الغرفة ابإلعالن عن ذلك اوق
 

 
 

دواعش رفة للغهنا أقاموا مبخاطبة العويد فرفض رفضا قاطعا مدعيا بعد قبويل ذلك و 
 وطعن يف املشرف عليها األستاذ مصطفى مرزا
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و هوصار  ويدمث دارت رحى املناوشات وتدخل املدعو فراج الصهييب مؤازرا للع

فإذا  لت معهتواصو ومل يكن يل به سابق معرفة فاحرتمته املتحدث نيابة عن العويد 
اوله هو مع تطجييو حبقيقته تتضح يل ويظهر يل سوء خلقه فأمهلته ومت نشر مقطع فيد

 هول ع جممه وتقرر إكمال املناظرة وعصام العويد وسوء أدهبما املبالغ في
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  عقدره الوضي كرب منه أمث نبهين البعض لتغريدات هلذا املذكور سيئة فتأسفت على إعطائ

 كما ذكرت سابقا
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 واستمرت احملاوالت لدفع العويد للحضور وإبطال حججه 
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  ن املتابعنيمليقات لتعومتت احللقة األوىل بعدما هترب العويد من احلضور وكانت هذه ا
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ء كر يف اللقاذ فيما  ناهوقام العويد بنشر تسجيل له زعم أن فيه ردا على حماضريت فتتبع

 التايل وكان هذا تعليق أحد املتابعني على ما تقيأه 
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فرية ت املفندة لللقاءات ابواصل العويد هياطه بتعبري أهل اجلزيرة بفقاعات هوائية زالمث 
 اهتام الدولة ابخلارجية فأسقط يف يده والذ ابلصمت املطبق

 

 
 



 

201 

  



 

202 

 

 



 

203 

 

 عن حساابيت لتبليغ ايفكما استمر استنفار الذابب االلكرتوين التابع ملباحث اململكة 
ما حىت متا دهامج إلغالقها وتواطأ مع ذلك منتدى أان املسلم الذي عطل عضوييت مث

 الينشر شيء من اللقاءات الصوتية عليه 
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عصام  لشيخ /ا.  يالشخص. عرب حسابه  الطرهوينالشيخ الدكتور / حممد  اتنويه : دع
 العويد .

رب من هتويد . الع صوتياً على البالتوك . ولكن الشيخ / عصام املناظرة إكمال إىل
 طلب الشيخ / حممد . ومل يناظره صوتياً .

============================================
= 

 
لى صوتياً ع املناظرةكمل ي -فظه هللا وثبته ح - الطرهوينالشيخ الدكتور / حممد 

 البالتوك
 لعويدم اويقوم ابلشرح املفصل للخوارج وصفاهتم . ويرد على الشيخ / عصا

 بتهمة ابخلوارج اإلسالمية الدولةويفحم كل من يتهم 
* 

 
 ) رابط به جمموعه من احللقات (

 
https://www.youtube.com/channel/UCYbUBp4YH

b0HsrtJKd9HPIA/videos 
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هل الدولة اإلسالمية 

 خوارج ؟؟
 على برنامج البالتوك 
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اللقاء التحضريي الستئناف 
 املناظرة على البالتوك

  ه20/11/1436يف
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نا، اي اي شيخ الشيخ حممد موجود، لو الشيخ حممد موجود اكتب رقم واحد أبو يوسف:
 أل هللا ت كاىيمك،، ن كشيخ حممد، حياك هللا اي شيخ ومرحًبا بك بني إخوانكك،   ررتتنكا ال  

 أن يوتقك وجيزآك خري على كل ما تقدمه لُنصرة هذا الدين.

، انرة الصكوتي،ل املنكال ويكد سكيقب طبً ا حّضران بصورة سري ، اخلك،، ننًكا  ن الشكيخ  كاح
جكودك، أيكن م قيقكً، و حولكن إى اآلن مل نرى له أي أثر، عموًما حنن ن  د بوجودك، ويكفينا 

مشككارك،  قككد رأواو علككى مككدار ثكك ق أايل قككد علككم امل ككلمون ا كك ، وعلككم آ   مككن امل ككلمني، 
 شكيخ ا بكك ايومرحبًكالشيخ عصال رودك، تاليول حنن نتشر  بك، ونتشكر  ضضكورك، وأهكً  

 حممد، إذا حضرتك جاهز للمايك أكتب يل رقم واحد. 

آلِه و حبه  ، وعلى: ا مد هلل، والص ة وال  ل على رسول هللاالشيخ حممد الطرهوين
هككذ  و مرحبًككا بكككم، أهككً  و و ومككن وا  ، ال كك ل علككيكم وربكك، هللا وبركاتككه، وحيككاكم هللا  يً ككا، 

يً كا   أن يوتقنا ه وت اىأحبائي واإلخوة   هللا، ون أل هللا سبحان ساع، مبارك، أن ألتقي مع
 ملا حيبه ويرضا .

ملنتككدى، اًدا   حنككن توا ككلنا مككع الشككيخ عصككال   ا قيقكك،، ي ككً أان وضكك   راب ًككا جديكك
مل ي لك ، و يُ لك   وكن  أخشى أهنكم حيكذتو  ب كرع،، تمكو موجكود إى اآلن، وقكد طلبك  منكه أن

دايك، با ذكرتكه   َت لك   ك الرابط الذي تيه ت ليقات املشاركني، وكان ت ليقه كأنهولكنه عل    
و   منتككدى أ ككلم ، عككرا املنككانرة، وقلكك : مككن املمكككن أن ةككري املنككانرة    منتككدى  أان امل

  املشكاة .

ون األمككر  ن يككك تكككان ت ليقككه مت لكك   ن   لككه   منتككدى  املشكككاة ، و  ال متم ككًكا
ه، وقككد نككزل ددت عليككى كتككا ،   يريككد أن يكككون اللقككا،  ككوتًيا، ت لككى كككل حككال أان ر   منتككد

مككع منتككدى  توا ككلي رد  ونككزل ردي علككى اجشككتاي   تككويا، تكككان الككرد أن   ا قيقكك،، ي ككً
 ككلم ، ومككن أان امل املشكككاة  اآلن منق ككع، تحكك  أن كك  م ككه، ولككيل لككه الككزخم الككذي ملنتككدى  

 حال.الص ب تن ي  على كل 

أان قلكككك  لككككه: اآلن أمامنككككا ا مككككد هلل ررتكككك،  ككككوتي،، وسككككو  يُفككككر  اللقككككا، كككككامً ، ك مككككه 
سيفرع، وك مي سكيفرع، وينكزل   ككل املنتكدايت، ولكيل تقكط   منتكدى واحكد،   سُي ك ل 
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أيًضا على اليوتيوب ويكون موجكود م ك ً ،   سكيكون ا ضكور م نكا متفكاعً ، ي كً أتضكل، 
 قيق، مل يرد منه أي رد.إى اآلن   ا 

هككذا   إدارةككذلك أخكوان الكذي لكه ُم ككر  موحكد حنيكي علكى تككويا، هكو مت كاون م نكا  
ا فى، تككرل أيًضكتاذ مصك املوضوع على التويا، تأرسل له دعوة رمسي،، وطبً ا أخوان الككر  أسك

ا املوضكع، ذخيشكى هك وأرسل، تفي ا قيق، حنن حا ران  من  يع اجلوانب، والشيخ ي ً كأنه
   ، إى اآلن هككو ي كككري ي ككً حكك  أان أع يتكككه لككه م رتًككا اإلخكككوة أع ككور إاي ، ويوجككد  سكككورد و 

يككد اهبا كك، ه   ير أدري مككا اسككبب   عككدل قبولككه  ككراحً،، لكككن الككذي ي مككر، والككذي يبككدوا: أنكك
 الصوتي،، تأترك لكم األمر هذا الذي عندي، وتفضل اي أبو يوسي.

ور حممككد اي دكتكك  اي دكتككور حممككد، أهككً  ومرحبًككا بككك، ن ككم  ككحي :حيككاكم هللاأبــو يوســف
مككنكم  جككو ن، نر رجككوا مككنكم نشككر هككذا اإلعككهككذا مككا أتضكك  لل ميككع، قبككل أن أبككدأ اي أحبككه، أ

 إلكه إ   شكمد أن ت مكيم هكذا اإلعك ن جلميكع األق كال، أرجكو مكن  يكع امل كلمني، وككل مكن ي
شر ، من منكم ين تيكمل، هذا اإلع ن جديد  رك هللاهللا ت ميم هذا اإلع ن    يع األق ا

ل رهكور، ار حممكد اإلع ن هذا؟ الكل اآلن يت ه جلميع األق كال، وي كر  وجكود الشكيخ دكتكو 
 ي  اي أحب،، ي  إخوة جزآكم هللا خري.

ن ،  لنمايك، حنكحقيقك،ً  دكتور حممد ردود ت ل الشيخ  اح ال ويد، ي ً أان   أريكد ااامكه
وحُن كن  ،وحُن كن ال كن نانر راتض،،   النماي، حنن   ننانر راتض،، ولككن أح كنا ال كن،  ن

 الصكوتي،، مكا ملنكانرةاال ن   الشيخ  اح ال ويكد، ولككن مكا تقكدل منكه   يكدل علكى أنكه يريكد 
 تقدل من الشيخ عصال ال ويد   يدل على أنه يريد منانرة  وتي،.

 موقكع  نانرة، ً  ألمل حضرتك كن  منش ل   املوأيًضا اي شيخ هناك أمر هال، ي 
نكككانرة، ثنكككا، امل أان م كككلم ، و يكككع امل كككلمني قكككد رأوا حككك  حضكككرتك تكككّدخل أحكككد األعضكككا، أ

نقولكك، هنككا منككانرة وحككذرك  ن هنككاك مككمامرة متفكك  عليمككا م ككب ، وطككرود  مككن املوقككع، كانكك  امل
  ؟مباشرًة، هل  ح   هذا األمر اي شيخ حممد؟ هل  ح 

أان كتبكك  لككك علككى.. راسككلتك   املكككان الككذي أتكلككم م ككك بككه، ولكككن مل ت لكك  اي شككيخ 
حممد، تيا دكتور حممد إحنا عندك  ورة وإحنا عندان  ور أيًضا، عندان  وت و ورة، مش 
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 وت ب ط، مصورينما تيديو اي أحبه، اي شيخ حممد األمر مبني حُمضر له م بًقا، واليول قبل 
نصي الشيخ عصال يدخل يقول: أان جاهز، كما اتفقنا عد ال اع، ال اشرة، املنانرة ب اع، و 

 من اتف  ال اع، ال اشرة؟ 

مشكككاهدين بكككني لل، ي كككً دخكككل ليُ  ألمكككل لكككيً  مل تكككتم املنكككانرة، ولكككن يككككون هنكككاك اتصكككال
 أراهككا ، أان   ككام ني  نككه جككاهز، ولككيل هنككاك وضككري م ككب  حككول هككذ  األ عيككب، حقيقككوال

ل هككو:  ككح، ااككا، أ  و  قامككك أوً ، ينيًككا  قككال ال نككوان الككذي وملككه وتقدمككه للم ككلنيتليكك  
 الدول، اإلس مي، وو فمم  خلواري.

ا  وضكوع قحكم تكويي ً ت عب كثري   يلي ، قل، أدب على برانمج، ولكن   نريد أن ن
دكتور  ت، اياإذا عندك إض نه،املنانرة   املنتدى أو  ملوقع )أان م لم(، هذا ما أحبب  أن نبي

 حممد أتفضل املايك.

علككّي عككدة  ل أجتمككعك خككري اي أخككي ا بيككب، ي ككً اليككو ا: هللا جيككز الشــيخ حممــد الطرهــوين
بككك  دوب قر  حرككككات، ت بً كككا ا ركككك،، أسكككوأ ا رككككات هكككو حكككذ  ح كككا  مكككن علكككى تكككويا، اي

 كككاب آلن ا ا، هكككذا أو كككل ل كككت، آ   متكككابع، ومكككا  كككدق ب ألهنكككم    ملكككور سكككبحان هللا
 ال اشر.

لكذات  ليكول  ي ً عاشر ح اب، وأان ماذا قل ؟ لكن اج كول املكثكي علكى ا  كاب، ا
، األمكر دد وككذاجككان له ررا، طبً ا إش ايل  ن أتت  ح اب جديد وأن أبدأ   متكاب ني 

  ي حيصل؟الثار أنه أتقد التوا ل مع اجلممور اللي موجود، وأبني جم، ما الذ

 ل الككذي ورة الكككً حكك  اإلخككوة الككذين يكتبككون ت ليقككات أيب كك، لنككا،  خككذون مككثً   ككي كك
اص لكى امل كر  اخلكزلونكه عُعل  به، ويقومون إبنزايل علكى التكويا، وهكم ي تمكدون أساًسكا أهنكم ين

،، وأ كب    ذا الشكي ، وأان أقول ب مل الريتوي ب ضيث يصل إى أك، عدد، اآلن تقدان هك
 ا   امل كر  كشكارك   ا إ  اجشتاي، واجشتاي طبً ا ُحذ  منه ككل مشكاركا الكايوجد أمامن

 ال اب ، وهي حرب، وهي حرب إع مي، وم روت، ومشمورة.
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  تيكككه ان أنزلكككأمكككن ضكككمن ا رككككات الواضكككح، جكككًدا موضكككوع املنتكككدى، ي كككً املنتكككدى أوً  
   تقلككني اإلخككوةل امل تكلم عككن حككامقككالا ))كفككى كككذً  اي و ارة الداخليكك، ال كك ودي،((، الككا تكك

لك،، ي كً   مقا س ون ال  ودي،، وهي مقال، طويل، جكًدا ومفصكل،، بككل مكا  ككن أن يُفصكل
 لو كان    كتاب ستأخذ مئات الصفحات.

 ككل جزئيك، ت كرا إىلكن حنن كتبناها   مقال،، ومع ذلك هي مقال، كبرية جًداب ألهنا ت
كم كلم،   ضقوقكه  ني، و لزايرات، وضقوقه ك  ني، ولكيلكان    ال  ن، ما يت ل   ل 

 املنانرة، حتاجه  أأو كصاحب ح ، أو كم لول،  ، املمم تحذتو ، حذتوا هذا املقال وأان 
ن كككب، ويكككد  لوقبلمكككا وضككك   أيًضكككا مقالككك، أخكككرى، وكانككك  تت لككك   خاطبككك، الشكككيخ عصكككال ال 

  اد. شر الكفر واإلال ربي، ال  ودي، تن(، وإقرارِ   ن حكوم، اململك، Mbcلك مه على )

عمما حكومكك، (   يرضككى أبككو جمككل  كا تيمككا، ويقككر  ن الككذي يككدmbcي كً قككول قنككاة )
قككول إشككارات طبككه، وأاململككك، ال كك ودي،، ت بً ككا هككذا أيًضككا حككذ ب ألن كككان تيككه مقالكك، يل أخا
يع أن حيمكل  ي كت و  إى الشيخ عصال ال ويدب ألنه َبل علكى ركري مكن حيمكل عليكه، طبً كا هك

ساسكي مكن؟ رل األعلى آل س ود، تحمل على امل اكني اللي وتمم، لككن هكي   ا قيقك، اهبك
 ا كوم،، تأيًضا حذ ، ت ليقات يل حذت .

 أمككككور تاملنتككككدى م لككككول: رضككككا  ككككمدي وضكككك ه كككككان ضككككدي، ويبككككالط  مل كككك  ال ككككامي  
ذا لكك  لككه: هككطبً ككا مقككدمات؟ قبككديميات، أتكلككم   م ككأل، وضككع مقككدمات للمنككانرة، كيككي 

ً  لك ،   اامك، ومل يأساس من أساسيات املنانرة، جادل تيما، تأتيك  لكه  إلثبكاأيت واألدلك،
هكذا   األقاويكل، و  مثكل هكذ و أر أان أت امل وأر دائًما أقول إر عامل، وأن من أمامي أقل مكً، 

 ينب ي   املنانرة.

، ذا الشكيت البته، وقل  اي شيخ رضا، لو تكرم  أع كً مككان واحكد تقكط، ذككرت هك
ي خككأتقلكك  لككه اي    للمنككانرة، تمككا وجككد شككيًئا تككذهب  ا  شككيا، مشككا ،   مكككان  آخككر،

ي، جكدت الشكو ليل لك ح  أن تبحث   أماكن أخرى، أنك  املشكر  علكي املنكانرة إذا مكا 
 يا، أخرى؟ هذا ليل من خصو ياتك.   املنانرة، ملاذا تتدخل   أش
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 النكاس هكم ، لبينك،،رج نا مل أل، أيمما الذي يُقدل ا  ،، قل  املدعي هكو الكذي  ا  
رات رات، عشكككوأان مبكككني هكككذا اي أخكككي أان أت  كككبب ألر ككككررت هكككذا عشكككرات املكككرات، مكككو مككك

، هللا مي، أعزهكا اإلسل، املرات، أقول اي إخوة أوً  أان أودق عن نف ي، ل   ممثً  عن الدو 
كانكك    ري، تمككنولكنككً أتكلككم عككن رأي الشخصككي، وأانقككش مككن يككتمم الدولكك،  هنككا دولكك، خككوا

 عند  القدرة  ا للمنانرة. 

انرة، ولككن يك، للمنكوشروطي الا شكرطتما   ا قيقك، كانك  دقيقك،، وتواتك  املبكادم ال لم
ً  طلبك، ي وا أ كلحون عليا أانس لألسي الذي حصل أنه مل يتقدل أحد، وأ ب  اإلخوة يقا 

 ، لي ككوا ملمكم هكم اعلكم، لككنمم اشكتمروا ب ضكممب حكك  أل كنته   تليك  حك  أتكلكم م ككه، لككن 
يكا، ولككيل بلكب علككم أساًسكا ب لبك، علككم، تضكً  أن يكونككوا علمكا،، وإذا كككانوا تمكم م ككتوى طا

 طالب علم  ملفمول األكاد ي ي ً.

رضكه، عو رتضك  جدتكه الشخصكي، الكا أريكدها، ولككن قلك  لكتلما جا، ال ويد وهللا مكا و 
 ري، ا ولكد  كالذي سيحصل أن الكل يقول هذا شايي نف ه، ومتكك،، وهكذا  ، حممكود هكذ

ككن يل كب بيكه، ل د أخليكه    يصل ، أان ولدي ينكانر ، إذا ككان يريكد يكروا ينكانر ابكً املقكدا
 .زل، املشا ،ب واملن حدود ال مر املناسأان لو اننرت   أ ل  أن أاننر أحد، ي ً إ   

، حك  ني عمر يكون أستاذ جام ي، عند  دكتورا ، و  حدودي من اخلم ني، إى ال ت
نككانر، أمككا در مككن ييكككون رجككل حمككال، ولككه نككوع مككن ا يككا،  ن ككه ِسككنه مككن الت ككاول، وي ككر  قكك

قكول نكزل ت ريكد  يأمكل أ ؟ هكذاأمثال هم ،، هذا ال ويد إذا رأيتم ما الذي ت ل  رك هللا تكيكم
ا ككك ل  لككم، هككذأخككذ، أقككول لل رهككور سككو  أخككذ بقرونككك أيمككا اجل ككرا ، وأذضككك ب كككني ال

 سفما،، وأان ما رددت عليه تيه   ا قيق، ي ً تركته.

وهككو قككد ت لككم مككن أدبيككات الدولكك،، ي ككً قككال أحنككرك كمككا ينحككر الككدواعش، وكككذلك يقككول 
 قيك، وتتمككدد علككى املنكانرة، ي ككً أ ككب  الرجككل عنكد  ثقاتكك،، وحنككن أيًضكا اسككتفدان مككن ثقككاتتمم 
بكلمككك، داعكككش، ومسينكككا  ُعصكككى ي كككً  ناسكككب، إن أمسكككه عصكككال  كككاح ال ويكككد، ت كككمينا  أيًضكككا 

و بوثني، أيًضا متحامل جًدا، ودخل يرد بدل رضا  مدي، تالشاهد ُعصى، على كل حال أب



 

214 

 

أن املنتكككدى عمومكككا رأى أ  تكتمكككل املنكككانرة، ملكككاذا   تكتمكككل؟ ألن املنكككانرة متضككك   جكككًدا أن 
 م اراها ضد ال امل أ ع، وهو    ي الدول، اإلس مي،.

اذا ذا الرجككل؟ وملككبلكك   ككق أان أحكب أر أان أقككول لكككم: وهللا وهللا واإلخككوة يلومككونً، ملككاذا
الرجكل  -هللا حيف كه-منانرة حول هذا املوضوع؟ حك  َأخنك  ا كوار للشكيخ ح كني بكن حممكود 
 دقي .لم والتله م زة   قليب و  أعرته، ولكن له م زة، ورجل يتض  على ك مه ال 

،، قليلكك دة منمككاتالشككيخ ح ككني كككان ينصكك  ب ككدل إكمككال املنككانرة، ويككرى أهنككا ي ككً الفائكك
هم أجًدا، وكان  ة ع يم،تا قيق، هذ  ن رة أت  بتما منه، أان أشو  أر املنانرة أتادت تائد

ممككم  لككه دور شككي،، اجككد  الككذي أردت مككن عككرا تقريككر كامككل عككن الدولكك، اإلسكك مي،، وهككذا
الكذين هكم  اإلخوة جًدا ليل عندان،   ين ر اإلن ان إى نف ه أان ت ر ، أن  أعر ، ب ض

 م هكذا التصكورأع يكتم مع األحداق ي رتون، لكن الناس املتاب ني   ي رتون، تإذا على توا ل
 عن الدول،، هذا مك ب ع يم جًدا.

اخلككواري،  دئمم عككناألمككر الثككار: لككو تتحككوا اهبككال اليككول، تككأان كنكك  سأن ككي جككم كككل مبككا
أ وخمككالي و م خ كي كني أ كً  أسكلو م    كفات اخلكواري، و  تو كيي اخلكواري  كي مم أسكل
 ا جممكزين جكمحنكن كنك لل لما، قاطبً،، وهذا الك ل للشيخ ح ني أيًضكا   رد  عكّرا بكه، لككن
ى، إلثبكات ل ك، أخكر قنبل،، سو  تن فمم متاًماب ح  الذي كان متوقكع أنكه   يككون هنكاك جل
نمم، ركري عتكلمون يأن الدول، هل هي خواري أل  ؟ ألنه سيتض  لل ميع أن اخلواري الذين 
  لقوا.تكم ح  لاخلواري الذين هم عند ال لما، أساًسا، يكفي مً هذا الك ل، وأت   

ككن تكور حممكد، ولن اي دكال  ل عليكم ورب، هللا وبركاته، خمك،ًا  جلديكد اآل أبو يوسف:
شكو  إحنكا لشكيخ، نا  أريدك أن تنصدل، أتكيًدا تقكط علكى كك ل الكدكتور حممكد، ال ويكد أو 

و مص فى ، هذا هاح ال ويد، كتب اآلن على  فحته الرمسي، بكل ةرد منممنقول الشيخ  
 لبشر؟ انوع من يقصدر، يقول للق  ان الذين يتاب ونه،  هلل اي شباب ما أسم هذا ال

دكتككور أان مككا أعككر  كيككي قبلكك  أن تُنككانر هككذ  األشكككال، دكتككور حممككد ن ككم هككو يريككد 
، أان أتكلم مع شخصك، دكتور حممد أن  م ل استفزا ي، ب ض الن ر أان   إشكال عندي
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حقيقكك،، كيككي قبلكك  أن تنككانر هككذ  األشكككال؟ ي ككً مككا أعككر ،    أعلككم مككاذا أقككول لككك اي 
 دكتور حممد، ولكن جزآك هللا خري.

م و كبككريهشككو  اي شككيخ: ن ككأل هللا ت ككاى أن يوتقككك، تأنكك  كشككف  وعريكك   كك ريهم أ
مل  مل تنتبكككه أو ل لكككك م،يقكككات و  املشكككاركات، إ  كبكككارهقبكككل  ككك ريهم،  مكككا  رأينكككا إ    الت ل

الكث مكا ب كر  ي، والثتتابع، ولكن حنن متاب ني، دكتور س د ال،يك، واحكد ير سكامر ال كامر 
 موا؟ من، مش  ني عندما عرا الدكتور حممد ال رهور منانرة، ملاذا مل تتقد

  منككك انتقلكك شكككل امل رككك، رجككع كتككب ال ويككد اآلن، و  أقككول بكك   أان أنقككل، اي شككيخ
موًمككا شككيخنا عحممككد،  يل، شككو املوضككوع اي شككيخ؟ يبككدوا أن امل رككك، انتقلكك  يل مباشككرًة اي شككيخ

يكككك؟ هللا ت َعنكككدك أي ت قيكككب، قبكككل أن أقكككدل احكككد اإلخكككوة؟ عنكككدك أي ت قيكككب شكككيخنا  رك
إخكوة،  لقاضكي اياعن الشكيخ حممكد  طرت وا التنقياأعتقد عندك، أعتقد لديك، أتفضل شيخ، 

 عن اإلخوة امل روتني جزآكم هللا خري، أتفضل اي شيخ. طرت وا التنقيا

أن نقبكل،  ن  بكدحنكومل م نا أبو يوسي هللا ي  يكك ال اتيك،،  :الشيخ حممد الطرهوين
رك حد اإلخكوة  ك،، وأح    ن مر أمال الناس بصورة املتمرب هذا واحد، الشي، الثار املت

أ   وً  أوّد أنأً أان ال: مل أكككن أتوقككع منككك الككك، منككك اي دكتككور، تي ككهللا تيككه علكك  هنككا، وقكك
 وا أن ت ككمحوا، تككأرجيُ اقككب أحككًدا،   ت ككردوا أحككًدا مممككا أسككا،، وهككذا أسككلو  أان   رككرتا
 ً كا أنكتم أهكل كر، وطبل له ي تفيد، لككن إذا أسكا، إسكا،ة للكدين تنق كو  واترككو ، هكذ  وجمك، ن

 خل لكن جمرد اقااا. اإلشرا  ي ً   أتد

، أرجكو أ  ضكي، ِكك،قأقول اي أخي الكر : الذي يتممً  لكك،اي،، وهللا اي أخكي مكا هكي 
ككككون يعنكككدما  يككككون ككككذلك، لككككن الكككذين عاشكككرور وت كككاملوا م كككي   يكككرون هكككذا الشكككي،، إ 

ا أكك، ويكد هكذيخ ال وان الشكاألمر يت ل   ل لم، تال لم عزيز وله قيم، و  يفممه إ  أهله، وأخ
كبككري   الككب علككمطمثككال، الرجككل طبً ككا   درجكك، طالككب علككم كبككري، مككا أقككول طالككب علككم  كك ري، 

يع ل لكم   ي كت اديميات بكوداعي،، لكنه ليل أه ا للمنانرة ال لميك، الر ينك،، وهكذا واضك  أنكه 
 !ي، دول،أن ي رتما، أان أقول له عر  يل ماهي، الدول،،   ي ر  كيي ي ر  ماه
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يكككك،  ككككر  ماهقككككول لككككه عككككّر  اخلككككواري؟   يريككككد، طيككككب كيككككي نتنككككاقش علككككى أمككككر   نُ   أ
لكك ل اينممكا، ي كً تكربط ب ال رتني، هذ  م ادل، جكا طرتكان،   ل تُ كر  ال كرتني أوً ،   تبكدأ

ر، تكيككي ذا األمككهككهككذا قلنككا  أمككر بككديمي جككًدا، ي ككً حكك  عامكك، النككاس   خيفككى علككيمم مثككل 
 ب الب علم!

مي، مثلمكا ، اإلسك احب الدعوة، أان ما قل  أن الدول، اإلس مي، خواري، الدولك  هو  
خك    مكا بشكي،مثل أي دول، من الكدول، دولك، ويبقكى ا ككم عليمكا ب كدين، تمكن حيككم علي

ملككا  كفككر، ملككاذا؟  ا دولكك،األ ككل، ي ككً لككو قلكك  دولكك، أمريكككا دولكك، كفككر ، أان اطلككب  ر أُبككني أهنكك
  هنككا كككذا كككذاألاربكك،ب حمنيكك، حماربكك،، أقككول هككذ  الدولكك، وضكك ما كككذا كككذا وهككي أقككول الدولكك، الفو 

اإلدارة  ت نتككون،مكككذا، تمككذا شككي، بككدهي، ي ككً أان ت بكك  م مككم   ا قيقكك، جككًدا، ي ككً هككم 
 وهو ت ن  أو جمل،   أعر  ماذا أقول ي ً؟

راتككض   هككوي ككًو ت لككى كككل اي إخككوة: اآلن اي أبككو يوسككي مككا أخ،تنككا مككاذا قككال ال ويككد، 
ليككول الككرد، أطككرا ا للم ككي،، ومككا ي ككً اخلُ كك،؟ أان أخشككى إحنككا نككدخل، أان مككا عنككدي مككانع أن
خكذ وأا حك  أ الذي كنك  سكأرد بكه عليكه، وي كً م ك ل ويفكر  وتنتمكي ال مليك،، أو ننت كر

 م ه، ما رأيكم؟ أترك لكم اخليار.

اا أن ضكي، أقكحممكد القا شيخنا من  ب أقاا أن ننت كر، كمكا قكال الشكيخ أبو يوسف:
 د، الشكيخ  كاح ال ويكننت ر لل د، ننت ر لل د، عموًما قل  يل: مل تقل ماذا قال الشيخ  اح
 اي ملنانرة،  هللاو مدير ال ويد يقول: طبً ا ت قيًبا على ك مك، يقول بكل ةرد  منمم، هذا ه
 تفتا،، ملكاذا ا سكم ب    شباب ما اسم هذا النوع من البشر؟ أقتبل ك مي الذي أرسلته له

 ككككدل قدرتككككه ة، أو لالشكككيخ  ككككاح ال ويكككد يت نككككب املنككككانرة الصكككوتي،؟ لت نككككب املواجمكككك، املباشكككر 
 ال لمي،؟ 

ني، ملككاذا املشككارك تككه بشككي،، أان أرسككل  اسككتفتا، جلميككعمااسككمال: أان اامتككه بشككي،؟ مككا 
تفضكل لكك اأسكأت؟  الشيخ  كاح ال ويكد يَت نكب املنكانرة الصكوتي،، سكألتك  هلل اي شكيخ هكل

 املايك.
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ل حكال،   و على ككوهللا اي أ  يوسي أان شمادا جمروح،، وه :الشيخ حممد الطرهوين
  ه، و   س حبلت ريض ، هو ي ت، هذا نوع من اين ر  قيق، الك ل، وين ر ملا ورا، الك ل

ان أا عرتككك  لككو أن بكككه ت ككريض،  ي كككً مكككا اإلشكككال؟ تليثبككك  لنكككا عكككل هكككذا، هكككذا نككن، كمككك
 ، و  بثينك، يل أبكو  نتدى  أان امل لم  مع أر أقصد ذلك، وألجل هذا مكا دت ك  عنكدما قكال

 داعي للتمم امل لب،.

و امل لبك،، ولكك عكي للكتممع املنكانرة، تن كذركم، تقككال   داأيككم توجيككه  نكأألر قلك  لكه: أو 
ا حك  لكو ألجل هذندري أهنا بدون مشر  ما قبلناها من األساس، ي ً هذا م   ك مي، ت

د ان امل ككلم  ضككنتككدى  أأنك  تُ ككرا، ملككاذا يتحامكل؟ وملككاذا    ا؟ أان قبلكك  وأان أعكر  أن م
دولك،، وأان  ضكد الى ضكد الدولك،، والكذي يُنكانررالدول،، واملشر  ضد الدول،،  كاحب املنتكد

حكك      تفككر بأتيكك  إى أرضككمم، ملككاذا قبلكك ؟ هككذا كككان نككوع مككن إثبككات أن ا  كك، عنككدي  
كنكك      ل أن لككوأرا ال ككدو،   إشكككال عنككدي، إن شككا، هللا هككم لي ككوا  عككدا،، ولكككً أقككو 

 مكان.قلب أرا ال دو تأان ُح ا واحدة، أست يع أن نمرها   أي 

ي ككري ، و ( إذا شككا، password( و )user nameهككو اآلن ملككاذا    ا أع ينككا  )
كون هو أحكد ن أن يوهو ي ت يع أن يدخل من عند نف ه و ا لنا ال رت،، ما الذي  نع اآل
اضكرين علكى خكوة ا ا ضور؟ أان أت كا،ل: مكا الكذي  نكع الشكيخ ال ويكد، إذا ككان أحكد مكن اإل

ل ما ى ا ضور، مثلشيخ علبع لتوجمه! أان أسأله اي أخي الكر ، ملاذا تن ي ااتصال  به، أو أي
ا كككان أرد، هككذسككحنككن اآلن هنككا؟ ويككتكلم وي ككرا كككل مككا لديككه  لصككوت، ون ككتمع إليككه، وأان 

 نقل.حل، وحل واض  ا مد هلل ال رت،،   ئننا كثري، وستنقل، وكل شي، سيُ 

زآ  هللا إلخوة جي ُحذ  اليول، أ در أحد اهناك أخ يقول ح ا  مل حيذ ،   اي أخ
 هكو ككان ح كاب خريًا، وأع ار ح اً ، ورريت ب كض امل لومكات، واشكت ل   كذا ا  كاب،

ني  مكر م ممتمكتاضيب ح  لكو شكف  اآلن املتكاب ني  ككن مكا و كلوا ألكي، وكمكان ألجكل أهنك
 اإلخكوة م نكا جد أحكد لو يو املنانرةب ألر ما تتح  ا  اب إ  امل رب، ت لى كل حال أمت 

ن تقككط؟  نككا اآلماآلن، مككن طككر  الشككيخ عصككال أن يكككون منصككًفا، وأن يبل ككه ملككاذا   يكككون 
 أتفضل.
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ور عصكال اي دكت : هذ  رسال، وتوجيه من تضيل، الشيخ حممد، وأان أجزل أنكأبو يوسف
ضكك  يل ت ر اذا ت ككمع، تككإن كنكك  ت ككمع أكتككب أي رقككم مقدمكك،، وأان أمسككع منككك، و  أعلككم ملكك

 اضكككي علكككىمكككع أن ككككل مشكككاركا م كككك كانككك  كاملككك، ا حكككاال، علكككى أ كككل وجكككه، حككك  اعا 
اضكك  اقط، اعأسكلوبك، عنككدما ن كك  الشكيخ  لقككرن، ))وأجككرك مكن قرنككك(( هككذا الكك ل ال كك

 .عليك من  ب األمان، ال لمي،، مل أ دك، مل أا م عليك،        

قكككع  أان كتكككور  و د دكتكككور، مكككا ب كككر  ليكككه قكككالوا عنكككك عموًمككا اي دكتكككور، أو عفكككًوا مكككا إنكككك 
ك بككني بككمرحبًككا و م ككلم ، اي شككيخ عصككال إذا كنكك  ت ككم نا، وأان أجككزل أنككك ت ككم نا، تككأهً  

 إخوانك، هذا أوً ، إخوانك وإن راتض،، هذ  النق ، األوى.

يُككدير   ملككن  مككا شككئالنق كك، الثانيكك،: وأان أتنككا ل عنمككا، ت ككم  يل اي دكتككور حممككد، تلتخككا
 ك ل، تلتخكر ل هكذا مُ املنانرة، شرطًا ترتضيه أن  ويرتضيه الكدكتور حممكد تقكط، أعتقكد الكك 
 صكال أ  اكا عدكتكور  من ترتضيه ويرتضيه الدكتور حممد، على أن  ا إى هكذ  املنكانرة، اي

 ككلم ي ككً تقككط لتُ  علينككا مككن أن نقككع   ُنصككرة اخلككواري، نرجككو منككك اي شككيخ عصككال، تلتتقككدل،
 لينا ي ً، عفًوا الشيخ حممد القاضي.ع

 ، الشيخ حممكدخي تضيل: ال  ل عليكم ورب، هللا وبركاته، بدايً، أالشيخ حممد القاضي
 سكبحانه وت كاى أن يبكارك تيكه وان حيف ككه، ، ون ككأل هللا-اىحف كه هللا ت ك-بكن ر   ال رهكور 

نككككا مكككككن ن جي لوت كككككاى أ وأحيككككي  يككككع اإلخكككككوة واألخككككوات كلمكككككم  مسككككه، وأسكككككأل هللا سككككبحانه
 .- لى هللا عليه وآله وسلم–ال اجدين على ذلك الدين، املدات ني عن رسوله 

بنكا ر ، أبكدأ بقكول -حف كك هللا ت كاى–ربنا يبكارك تكيكم ويرتكع قكدرك سكيدان الشكيخ حممكد 
ُم اْلَكككِذَب كُ ُي أَْلِ ككنَكتُ َمكا َتِصكك﴿َو  تَكُقولُككوا لِ تبكارك سككبحانه وت ككاى، يقككول ربنكا سككبحانه وت ككاى: 

ما حي  يل أن أقول تيمكا  إًذا ، 116ل:﴾ النحَهَذا َح ل  َوَهَذا َحرَال  لِتَكْفَاُوا َعَلى اَّللِا اْلَكِذبَ 
تَكْقكُي َمكا  ﴿َو : يصي ل ار شي،، إما أن أقي علكى حقيقتكه، إذا قكال ربنكا سكبحانه وت كاى

  .36اإلسرا،:اَن َعْنُه َمْ ُئوً ﴾ ْولَِئَك كَ لُّ أُ كُ اْلُفَماَد  لَْيَل َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنا ال اْمَع َواْلَبَصَر وَ 

تكيككي أقككي علككى شككي،  وأان   أعلمككه، كيككي أُنككزل حكًمككا علككى شككي،  وأان   أتصككور ، 
   ..والتصككور هنككا لككيل التصككور ذهككً، أبككًدا، ولكككن هككو التصككور ال قلككي، أان   أعلككم ماهيكك، 
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أقككول أنككه خ ككأ؟ ت بككد مككن وريككر املصكك لحات، هككذا مككا  أعلككم ماهيكك، املككادة الككا م ككي، تكيككي
 عن تصور   ، أليل كذلك! ترعه، والقاعدة:  ا كم على شي،  يقول

 وكككككرر  ا ككككك ،  أنككككك  اي شكككككيخ ال ويكككككد، أسكككككأل هللا سكككككبحانه وت كككككاى أن يكككككردان  يً كككككا إى
 خلارجيك،،   قك، لكه املص ل ، و  تتصور ماهي، اخلواري؟ ح  أن ال مال الذي طرحته   ع 

ك الرد من الشيخ هو الكذي ، وأنن أن ذا-حف ه هللا ت اى–من قريب  و  من ب يد، والشيخ 
جابككك، ذلك! اإلج كككل القكككائمني علكككى املنكككانرة، ومل  ككككنمم يتخب كككون ب ضكككمم بكككب ض، ألكككيل كككك

 ن م.

ب كد ل لما، عندئكذ  ن كم، مكاذا أقكول أ  يشارك ا -حف ه هللا ت اى–عندان تبني له الشيخ 
 ككل الشككيخ ذا مككا جذلككك؟ مككا الككذي أقولككه؟ مككاذا أقككول؟   شككي،ب ألن البدايكك، رككري موتقكك،، وهكك

 ال ويد ي مر جم جلًيا أنه قد أنكشي أمال ال امل.

 نّي لنكا هكذا،بك الكذي أتثر ال  م،، ومن ورائكه خيدعكه هكذا األمكر، وجكزى هللا أخكاان الككر 
   --شكيخ نقكول للو ن يبارك تيه وأن حيف كه، وقال  لشيخ أسك  أمد هللا سبحانه وت اى أ
   قكريان،ككان حكريان و   -رضكي هللا عنكه وأرضكا –تبتئل ملا يف لون، وقد كتب  لك أن عبد هللا 

ه وت ككاى  سككبحان ككار شككران وسككران، أ  تبتككئل مككن هككذا، تكثككري أبتلككي بككذلك، وحنككن نقككول هلل
أينكككا للحككك ، وإن ر  شكككي،  إ وأعراضكككنا،   لأعمالنكككا ونياتنكككا وأان قكككد تصكككدقنا  نف كككنا، وأموالنكككا، 

 ا   نتب ه، حنن أمه نكون مع ا   أينما كان.

ضكلني، إنكه مني و  وأسأل هللا سبحانه وت اى أن جي لنكا هكداًة ممكدين ممتكدين، ركري ضكال
ن، يوعككن اهباهككد ا عنككا،  كككل  يككل  كثككري، واي رب ن ككم املككوى ون ككم املصككري، وجككزآكم هللا خككريً 

 سي.أ  يو  س ل خري اجلزا،، سيدان الشيخ حممد ال رهور م اك املايك ايوعن اإل

 : أتفضل دكتور حممد لك الت لي .أبو يوسف

أكرمككك هللا اي شككيخ حممككد، وي كككً أشكككركم  يً ككا علككى هكككذ   :الشــيخ حممــد الطرهـــوين
الثقككك،، وعلكككى الكككك ل اجلميكككل، وأان الشكككيخ ال ويكككد ال  يكككب أنكككه عنكككدما قَبِكككل  ملنكككانرة، وأحكككد 
اإلخككوة األخ موحككد حنيككي، هككو الككذي أرسككل لككه جككز، مككن ك مككي عككن موضككوع املنككانرة، وهككو 
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ات  هشككتاًجا يكتككب تيككه: )سككل هككذا تيمككا قَبِككل،   سككبحان هللا ن ككرت   ح ككابه، توجدتككه تكك
 قتلً(.

 يقككول أانو ويككتكلم عككن قتككل الراتضكك،، ويككتكلم عككن قتككل ع كككر ال ككوارم، وهككو يتحككدى، 
باب، نصكك  الشككسككأجيب كككل واحككد علككى أي سككمال ي ككألً وتيككه، وكككذا، وأان أريككد الشككباب وأ
، تكيمم؟ ال لمكا تلمكا جكا، عنكدي أان أسكله اي شكيخ عصكال: مكا هكي  كفات اخلكواري؟ ومكا كك ل

 وما ال قائد الا ي تقدوهنا؟ 

قكول مكا يكه أن يترتضب ي ً لو أر أان سائل اآلن من ال كائلني، وجلكل سكاعتني أترجكى 
حنككن اآلن  علككيكم، عنككد ، سككبحان هللا ي ككً الككد ئل كثككرية علككى أمككر التمككرب، وحكك    أطيككل

 ر.سنحصر األمر   خيارين، واإلخوة كأهنم يرجحون اخليار اآلخ

اهيككك، مواري، اخليكككار األول: أن أعكككرا لككككم مكككا   ج بكككا للكككرد، علكككى أ كككً  م كككأل، اخلككك
ككككً لعنكككدي،  اخلكككواري؟ اللكككي هكككو الق كككم الثكككار الكككذي رتضككك  أان أن أبكككدأ بكككه، وهكككو جكككاهز

 رتض ، رتض ب ح  يُ مر ما عند  من ب وي وأخ ا،.

 ت بكري البلكه،مكن ال  مماخكذةأنتم رأيتم، كيي الرجل أتى بصف،  مل يت را جا أحكد، حك   
 ائككب   كتبككوا عالككذين كتبككوا    ككفات اخلككواري، وهككم كككم واحككد تبككع ا كومكك، ال كك ودي،، ت

 وًمكككا،   كككفات اخلكككواري، وهكككذا الكككذي سكككو  نت كككرا لكككه، مل تكلكككم عكككن  كككفات اخلكككواري عم
 يذكرون م أل، إن ما أمسا، علمائمم، وما أيرخيمم ال لمي.

ري؟ م ، خكواهكاخلكواري، أو مكن األشكيا، الكا تكدل علكى أن ما هذا؟ هل هذا من  فات 
 ألن اخلكواري دك خ كأبواملشكل، عندما قال هذا، قل  له أ ً  ح  املقدم، الذهنيك، اللكي عنك

ب لمائمكا،  ن مليئك،عندهم علمكا،، وعنكدهم كتكب مملفك،، وتقمكا،، وأسكاتذة تف كري، واآلن ُعمكا
 ما،.ل، اللي ت مي اللي عندها علجا هيئ،، وجا كل شي،، علما، مثل أي دو 

مكككرت، تيمي،، دولتكككان   اجلزائكككر بتوعنكككدان دولتكككني: عنكككدان الدولككك، املدراريككك،، والدولككك، الرسككك
مي،، وكان تيمكا علمكا،   التف كري، ومكن أئمتمكا، تالرجكل تكار  مكا عنكد  تسوم رو  الدول، الر 
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و  مككا عنككد  علمككا،،  شككي،،   ع قكك، مل ككأل، أن يكككون اإلن ككان خككارجي، وأن عنككد  علمككا،
 هذ  ما جا أي دخل   القضي،.

ا قككع، تككإذيوألجككل هككذا: األخ مككا عنككد  تو ككيي سككليم، وأان أردت إنككه هككو يو ككي حكك  
 لثكار وهكو أنخليكار اوقع أقمته، تاآلن عندي املادة إن أردت أن اعرضما   أي سأعرضما، وا

، نن كر:  ننت ر به إى ال كد، وننت كر ل لكه يواتك  علكى ا ضكور  ي  ٍ د حك  ُنكمكل اذا يريكمكشكر
 م ه؟ إذا أردمت تشريوا علّي بشي، تتفضلوا.

ن، متشككوقو  : كمككا وضككح  لككك اي شككيخ، مككن األتضككل أن ننت ككر، علًمككا  ننككاأبــو يوســف
يمكككا   تتشكككوقني ورب الك بككك، وأان تقكككط مكككا أتكلكككم عكككن نف كككي، اآل   بكككل آ   املتكككاب ني م

 قبكككل حكككي ر ككك،، علكككى األقكككل ن  كككي تر ككك، لل كككد إنج بتكككك، متشكككوقني، ولككككن دعنكككا ن  كككي ت
 خنا تيكه عنكدانمكد، شكيحمومرحًبا، مل يقبل أخذان وحّضران وطرحنا، و لى هللا وسلم على نبينكا 

 كم نم نكا،  ب ض اإلخوة يريدون طكرا األسكئل، عليكك، هكل وقتكك ي كم ؟ ألنكك أنك  موجكود
 املنانرة، اي شيخ.. –-- ملناسب، ت ليًقا على ك ل 

بككل بككه، مككا أان أق  رك هللا تككيكم، طيككب  لن ككب، ل كك د ال،يككك :حممــد الطرهــوين الشــيخ
ل مككري، اا بككود عنككدي إشكككال   القبككول ب كك د ال،يككك، أمككا ب ككض املككذكورين مثككل الولككد هككذ
مككع هككذا  ان أجلككلأهككذا    كككن، هككذا أتككرك لككه ولككد  كك ري يناقشككه، أمككا  لن ككب، يل م ككتحيل 

 الولد.

ب حككك  ل ال لكككمروهم هكككار ال كككباعي وركككري .. تمكككم ، لي كككوا مكككن أهكككأمكككا اإلخكككوة اللكككي ذكككك
ن مً ،  ا مكهكً  وسكأانقشمم، الشيخ ان ر الُ مر أرحب بكه، أهكً  وسكمً ، سكلمان ال كودة أ

 ل رعككور أان ملا كككان اهككم ، الككذين عنككدهم الشككمادات، وعنككدهم التككاريخ ال لمككي، وليتفضككلوا، إذ
 أن ر   تر ته.

ا و ، ولكه مكا، وأجكور رجل طلب ال لكم  ملنم يك، ال لميك،، علكى مشكايخ وعلإذا كان ال رع
ي، وهككو رجككل عككادشككمادات  ككذا، ولككه مملفككات وهككذا، أهككً  وسككمً ، لكككن الككذي أعرتككه أن ال

 جالل بل جيمع ت،عات ويرسل للم رمني، هذا الذي أعرته عنه.
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،، وُنشكرت وة عامكانهم دعكحنن اي إخكوة الت كميات دعكوا املفكا أو ركري ، هكم ، إحنكا دعكو 
حون مككر سيفضكك  كككل مكككان، وم ككرو  أهنككم   جيككراون علككى هككذا الشككي،ب ألهنككم حمصككل، األ
ور اخل كرية ذ  األمكدولتمم، هذ  هي املشكل،ب ألنكه مكن خك ل الكك ل سكتتبني بك وي، ي كً هك

 شي،.أشد اخل اللي عندهم   الب د،  بد أن ُي ا  جا ذكر، وهم خيشون هذا الشي،

 املنكانرة، قلكوا سكريوهذا الذي قبكل هكو ُوٍر ووٍر الدولك، الكا يتب مكا، وألجكل هكذا هكم عر 
  ككل مكن  لدولك،، ح    حيصل تضائ  م تقبلي،، أكثر مكن الورطك، الكا ورطوهكا  لت ريكي 

 ب يمككككا الشككككتيتككككابع هككككذا الرجككككل انككككتم انتبمككككوا للموضككككوع، سكككك د ال،يككككك عمككككل ت ريككككد  حيككككث 
 رهم طبً ا. ودي بن اجاشتاي، واجاشتاي أ ب  تيه ما يُبني للش ب ال ال  ودي أن يتابع 

تاي تكاب وا اجاشك، ملكا يإحنا ن ميه ش ب اجلزيرة ررًما عن أني ال،يك، أهكل اجلزيكرة ال ربيك
 ويم مككون علككى ويفككاجئوا، أن الككدواعش الككذين ي ككم ون عككنمم أهنككم كككأهنم عصككاب،   جبككال،

، ا ككككل األن مكككتبككك،، و كككالنكككاس، ويقتلكككوهنم، و خكككذون أمكككواجم، يفكككاجئوا  هنكككا دولككك، كبكككرية، ومر 
ضككك ، و نككك  سكككن، ات، الكككا تاقككك  إمكانيكككات دول قائمككك، جكككا مئكككات ال كككنني، وهكككي بواإلمكانيككك

ا جكمب  يمك، جكدً أشمر  ذا التصور كخ ت،، تمذا مك ب ع يم جًدا ع يم، لنكا، وخ كارة ع
 تألجل هذا ما أنن. 

جمكود،  حكث، ولكهاي إخوة: هار ال كباعي   أقبكل بكه، مكع احاامكي وتقكديري للرجكل كبا
ضككك   هكككذا و ا، وقكككد مكككن ال لمكككا،، أان هكككذا اعتقكككادي، أان   أاننكككر إ  عاملكككوككككذا، لكنكككه لكككيل 

للكككي أان   كككتوى االشكككٍر أساسكككي عنكككدي   عكككرا املنكككانرة، وتنا لككك    منكككانرة ال ويكككد عكككن امل
 كن  أرنوا إليه ي ً، وقد رأينا احملصل،.

 أعر  ماهي،  طرتان    النماي،: هذا الذي رأينا ، الرجل أتى لينانر على م ادل،، تلما
و  ي ككر   نككانرة،ال ككر  األول، و  عككر  ي  ينككا ماهيكك، ال ككر  الثككار، و  ي ككر  أ ككول امل
ل ريقك، ككدا، ابكً   اشي،، تأر كأر أمال طالب جالل اعلمكه، اي ابكً   املفكروا ككدا، اي 
 اليكول، فكور تجكوا أن اي ابً ما يصري كدا،  ك ب جكًدا، أتفضكل اي إخكوة،  لن كب، لألسكئل، ار 
 رك تيكم. يباوإن شا، هللا لنا لقا،ات أخرى، إ  إذا كان شي، يت ل   ملنانرة، هللا
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رة: املنكككان : اي أخكككي   هللا، كمكككا مس كككتم هكككل هنكككاك أحكككد عنكككد  سكككمال حكككولأبـــو يوســـف
 أتفضل.

بن ر ب ككككم هللا الكككك : ال كككك ل علككككيكم وربكككك، هللا وبركاتككككه، حيككككاكم هللا اي شككككيخنا،الســــؤال
  كحبه أ  كني،و لكى آلكه د هلل رب ال املني، والص ة وال  ل على رسكول هللا، وعالرحيم، ا م

آك هللا  وأوج تنا جز  ضربتنا بدايً، نرحب  لدكتور ال رهور، حياك هللا اي دكتور، وا قيق، ي ً
 ا،.ري الدو كل خري ووالداك، على ما ت ل  وعلى ما قدم ، إن شا، هللا أن جييبك س

الت كاوب  طم وعكدلرب واض  وأكيد، ح  خ ل املنكانرة، هنكاك التبكاا قيق، أان أرى ا
قواعككدها،  ، ووضكك  مككع املنككانرة تيمككا ي ككرا   املنككانرة، وإن كنكك  أنكك  قككد أّ ككل  للمنككانرة

ضككع يضككيلتكم وشككروطما، الككا تقككاع  عنمككا منككانرك، توجككدان أن املنككانر وهككو حضككرتكم وت
 ائل.عن تلك امل  اإلجاب، املنانر   ال ر  اآلخر مناألسئل،،   جُييب أان ن رًا ل دل أهلي، 

ثبااككا، إملنككانر وعلككى رأس تلككك األمككور أن املنككانر مككدعي، ادعككى بككدعوة، ويفككاا  ككذا ا
وهي  ا أمر  م رو وة، وهذوالبين، دائًما على من أدعى، و  ُت لب البين، من النا  لتلك الدع

لب ككي ، الككا لقواعككد اونككرا  أنككه أبت ككد عككن هككذ  اقاعككدة   الككدعوة،  تالبينكك، علككى مككن أدعككى ، 
 ي رتما ح  عوال الناس، أاًي كان طلب، ال لم واهبتمدين.

 -حف ككه هللا– م ككأل، هنككا ُت ككرا علككى التيك كك ، وبينمككا الشككيخ، وقككال الشككيخ ال رهككور
ل لككم، اينككانر أهككل  ل،  نككهالككدكتور ال رهككور،   مككن يريككد أن يُنككانر الككدكتور، وقّ ككد جككذ  امل ككأ

ن هكم ،، ككا ت مكو طلب، ال لم، وأرى أن ب ض اإلخوة قد طرحوا أمسا،، وكأهنم حصكلوا علكى 
 وهم ، مل يوكلوكم، ت رحون األمسا،   واولون   علمي، هم ،.

  هكككذا  ملنكككانرةككككل مكككن يكككود الكككدكتور وضكككع القاعكككدة، مكككن لديكككه الكفكككا،ة ال لميككك، ويكككود ا  
ون الككذين تقاحكك ، وهككم ،  تكتبككوا أمسككا،، و  تقاحككوا أمسككا،املوضككع تحيككا  هللا، مككا دون ذلككك 

 ى أنف ككم، مكنونكوا علكأمسائمم، ما عرتوكم و  ي لمون عنكم و  ترون تيكم، تبكاهلل علكيكم ه
و أوا، هنكا تليتفضكل، وسك -حف كه هللا–لديه الكفا،ة ال لمي،   املنانرة مع الدكتور ال رهكور 

   أي مكان، كما ذكر الدكتور.
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ملدير ا،   اختيار - ربايهللا حيف مم -م أل، أخرية: تيما اقاحه إخوار الذين سبقور 
وهر جككككأو    أو املشككككر ، ا قيقكككك، هككككو جمككككرد مشككككر  أو من كككك ،   يتككككدخل   كككككل املنككككانرة

قكط   أكثكر، ولككن تيمكا ت -جل ك، التنكانر-املنانرة، إمنا هكو جمكرد من ك  ومكدير،   اجلل ك، 
تور، ت  عليه الدكلذي يوايرى   ذلك ويزًا أو أي شي،، تله أن خيتار املدير ا قدمو  وقال لو

 و  إشكال عندان على اإلط  ، وليكن كما سلي.

ول تيمجلمككا ا، تنقككأمككا تيمككا ذكككر  الككدكتور ال رهككور قبككل قليككل، مككن طككرا امل ككائل وإتياهنكك
الككككي عككككن  إن هككككو ويككككد  نككككهقلككككيً ، ولككككُي لم أن هككككذا مقككككاا عنككككدي ي ككككً، ولككككُي لم الشككككيخ ال 

ور ويبكدأ الكدكت د ب ينكهال كوت  لتنانر الصوا   ررت، أهل الُ ن، حراك ال قيدة، حيدد موع
يمككا مكككن ا ت علال رهككور   هككذ  ال رتكك،، بوضككع كاتكك، مككا تقككاعل عنككه ال ويككد، ووضككع اإلجكك

 طر   واحد   هذ  ال رت،.

قكككي وسكككي، و يور، وعلكككى أخكككي أ  هكككذا ي كككً ُمقكككاا أان أقاحكككه علكككى الكككدكتور ال رهككك
ًدا  تلنفاا رقصى مثً  اإلخوة، وي ً أمت  أن تواتقور   هذا ال را، وهو أن حيدد موعد أ

ي هذا، املنانرة تح إلكمال اجلم ، م اً،، إذا قَِبل الدكتور أو الشيخ ال ويد أن يلتح   ل رت،
ذ  هكككة، لفحككك  تبقكككى   املنكككانر وإن مل يلتحككك  تُيكمكككل الكككدكتور مكككن طكككر  واحكككد،  قكككي مكككا 

 أهكل اإلسك ل،و لزهكور، اا تاا،ات، وال لم، واجلور، والت  ي النا ل على أهل اجلماد، وأهل 
 سوا،   الشال، أو   ال را .

ل آحكومككك،  الواقكككع حقيقكككً، مكككن حكومكككات ال لكككم وال  يكككان، وعلكككى رأسكككما و  مقكككدمتمم
ى أرحككب مككرة أخككر وجككزآكم هللا كككل خككري، و  سكك ود   اجلزيككرة رجزيككرة ال ككربر، هككذا مككا لككدي،

ن أ ويد يكتبون اب ي ال لدكتور ال رهور، حقيق، أان قرأت الت ريدات على تويا، وب ضمم مت
 منكا نريكد   نت كر، إيال ويد ينت ر وينت كر، تي كً علقك  علكى ك مكي، قلك  لكه:    نريكد  أن 

رة د    املنككانلككك، نريككانرة!   نريككد ذاملنكانرة، وهككذا أمككُر رريككب، ينت كر وهككو متخلككي عككن املنك
قكككد كفيككك   شكككيخ تهكككذا مكانكككه ال بي كككي، جكككزآكم هللا ككككل خكككري، و رك هللا تكككيكم، هلل درك اي

 ووتي ، ال  ل عليكم ورب، هللا وبركاته.
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لككدكتور، ا  أن  : علككيكم ال كك ل وربكك، هللا ورماتككه، طيككبب و ككلً اآلن نبككأأبــو يوســف
 ككلً نبككأ مككن كتككور، و د ع  أان م ككلم  قككالوا عنككه دكتككور وخلككوان نقككول عفككًوا هللا ي ككام    موقكك

ا ن ِقبلكه، عفكوً مكُمن ك   الشيخ، من أحد طلب، ال لم  ن شيخ ال ويد وات  عل املنانرة، وأختار
ن  ألحبك،، أو حنكاا وبكني مش من  ، أختار مديرًا للمنانرة من ِقبله، تنبحث   هكذا األمكر بيننك

ل، الشككككيخ تضككككي هضكككي  الشكككيخ ال ويككككد، تننت ككككر أن يرتل رتككككان، ارتضككككاكمكككا بينككككا ي ككككً يرتضكككيه ا
 الدكتور حممد ليدير املنانرة، ما قولك اي شيخ وتقك هللا؟

أخ  ورة، هكون م م ح ، ب ي ،: األخ تكراي اي شكيخ، هكو لكيل حمايكًدا تقكط أع يكك  ك
ايكد، هكذ  رجكل احملمنا ن م، ومشكر  هنكا   إحكدى ال كر  ن كم، ولكنكه لكيل حمايكًدا، لكيل  ل

ن اتككار  نقككل أملامل ح كك،، تككنحن بينّككا للشككيخ ال ويككد، شككخ  يككدير يرتضككيه وأنكك  ترتضككيه، 
ن يكككون أ،  بككد تقككط،  ، شككخ  هككو يرتضككيه وأنكك  ترتضككيه، وأان أرى إلدارة هككذ  املنككانرة

شكيخ أمسكع  تفضكل ايهناك طالب علم،  بد أن يتقدل جا طالب علم، خيا  هللا، هذا رأي، أ
 رأيك.

 مكن انحيكا وًمكا أانوهللا اي إخكوة أان مكا أعكر  الرجكل، لككن عم :الشيخ حممد الطرهـوين
خل لككذي يتككدأان مككا عنككدي أي إشكككال   أي شككخ   ب ينككه، لكككن إذا ُوضكك   مبككادم، مككا ا

   عككامل، أمككاتيمككا إ تيككه؟ ومكك  يتككدخل؟ تمككا عنككدي مككانع، النككواحي ال لميكك،   أقبككل أن يتككدخل
، مثكل (تأع يكه تر ك، ترك له املايك، الوق  طكال،النواحي التن يمي،: )تفضل تكلم أن ،   ا

 هذ  األمور ي ً ما عندي مانع.

أخكككوان   ن مثكككلتكككتإحنكككا عموًمكككا أنكككتم ت رتكككون اجلماعككك، يت للكككون ي كككً، وإذا قلنكككا يشكككر  
أحككد  لككن يرضككىالككك ل الشككيخ مصكك فى، هككو ت لككل وقككال كككذا، وسككيقول أيًضككا هككذا ُمنحككا ، ت

ٍ، ي كً ليكه شكرو عيتنا ل مثلي، تأان ممكن أقبل وأشكٍر   حد  من ال ر  اآلخر، إ  شخ 
ا حنكا ن كر إأان أخشى أكثر من واحد الص ب، أكثر من واحد سيكون  ك ب، لككن عموًمكا 

 .ن شا، هللاا قااحات، ونرى ما ةاوب الشيخ، أع ور تر ، أتوا ل م ه، ونشو  إ

ويككد أو مل يقلمككا، تل كك  أهكك ا : علككى برككك، هللا، أمككا  لن ككب، يل سككواً، قاجككا ال أبــو يوســف
وأعيكككد ل ككك  أهككك ا إلدارة هكككذ  املنكككانرة ضضكككور شكككيخ  نزلككك، الشكككيخ الكككدكتور حممكككد ال رهكككور، 
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ال ويككد رجككع كتككب عككً اآلن، أان مككش عككار  مككاذا ت لكك  لل ويككد؟ اآلن اإلخككوة يرسككلون يل، 
 أرسلوا يل كتاب،.

نكك  والشككيخ قككررو  أتجلماعكك،، اللككي ن ككم علككى برككك، هللا، كمككا تككرى أان م كككم، أان مككع رأي ا
 خأتفضكل اي شكي ويبقكى، الدكتور حممكد أان م ككم، ل ك  إ  تكرًدا م كلم، قكال   ال رتك، الثانيك،

  شيخ.ايحممد القاضي، اي شيخ   هذ    تتنا ل انتبه، هو اآلن يتح ج أتفضل 

 ل يكب، بدايك،ً  ضور اا: ال  ل عليكم ورب، هللا وبركته، أحي هللا الشيخ حممد القاضي
  املكرة  مكا حكدق شيخنا ربنا يبارك تيك ويرتع قدرك، إن كان قد واتك ، حك    حيكدق مثكل
اإلخككوة،  ي، وب ككضال ككابق،، تككتكن هنالككك ررتكك، جيتمككع تيمككا طرتككا ا ككواري، مككع مككدير ا ككوار 
ن م كك ل،، هككذ  تكككو والتن كي  للمنككانرة، ووضككع األسككل واألطككر جككا، ويتفكك  ال رتككان عليمككا، و 

 ال! وتكن م  ل،.مت

  ككذا دد، وقلكيتف  عليما ال رتان، ضيث ما يكنق  أي مكن ال كرتني عكن هكذا، و  يتحك
و متفكك   هكنمكا مكا وقلك  ككذا، املنكانرة جككا أسكل، هكذ  األسكل منمككا مكا هكو مت كار  عليككه، وم
مداخلككك،  ا، ولككككلعليكككه، واجلميكككع   هكككذا يتفككك ، ويتفككك  علكككى سكككري املنكككانرة، وعكككدد مكككداخ ا

األمككر،  وضككع قبككلتاألسككئل، ب ككد املنككانرة لل ككرتني، إى رككري ذلككك.. كككل هككذ  الشككرٍو  ب، و 
ضككور ب ض ا لككوتفضككل الشككيخ ال ويككد، وحضككرتك، ومككدير املنككانرة، ومككن اإلخككوة مككن ُي كك ل 

 جذا األمر.

ه، ى هكذا تكأهً  بك، إن أراد علك-حف ه هللا ت اى–الثار: الداعي للمنانرة ال رت، والشيخ 
صككل إى حككد ذي قككد يملككممن مككن جحككر  مككرتني، وقككد رأينككا   املنتككدى مككدى ال لككم الككومل يلككد  ا

ا ذهك  خنشكى مكن  ،  ئكم،الف ور، وت  يل املنانرة، لذا حنن نقوجا، حنن   خنشكى   هللا لومك
 و  من ذاك.

لككككذا كمككككا قلنككككا: ررتكككك، أهككككل ال ككككن، حككككراس ال قيككككدة، ب كككك  إى املنككككانرة تككككإى الشخصككككي، 
بكنّي هكذا األمكر، والشكيخ أكرمكه هللا ت كاى  -حف ه هللا–الشيخ  حممد ال رهور واستضاتتما، و 

عليككه أن يتفكك  علككى أسككل وأطككر هككذ  املنككانرة، عنككد الشككيخ ال ويككد اعككااا مككن قككال أنككه قابككل 
 يرتع يد  ويقل لنا، متال! على أن يكن هو من قه   إشكال عندان.
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    مككهب حكك بككه هككو بنف ككه، بشككحمه و ولكككن عنككد التن ككي  علككى منككانرة أهككً  وسككمً   
 ، ولكه منكا ككلوالكرأس يقال قيكل ككذا، أو قيكل ككذا، أو قيكل ككذا، ولكَي لم أنكه سكيكن علكى ال كني

، بكككل هكككم فكككرهم بكككها حكككاال تكككنحن إخكككوة، وأن اخلككك   بيننكككا   مكككنمج  واخكككت    حنكككن   نك
 يكفروننا به.

، رحكككب وال ككك ،، وتكككو  راوسكككناننكككا إخكككوة، وأا، وهكككو علكككى الأ ----ي كككً هكككم الكككذين 
تككرار لب ألن   الر الكك والشيخ ال رهور جزآ  هللا خكريًا جيل كا سكواي مكع املن كقني، وأان أككر 

 نككد  شككخ تائككدة، ين كك  م ككه ومككع مككدير ا ككوار،   حضككور امل كك ل وب ككض اإلخككوة مككن ع
ا، ذي كك ل هككومككن عنككدان شككخ ،   إشكككال   هككذا، ومككا يتفقككا عليككه، ويككممن علككى ذلككك، و 

 ويكن م لًما لل رتني.

مخ كك،،  كتككب رقككميهكك  قبلككتم  ككذا وهللا، مككن كككان يكتككب أنككه قككد قبككل، لككو قككال أنككه قبككل  
سككك ل، خكككد اي بِكككل؟ إالكككذي أخككك، أن الشكككيخ قَبِكككل، الشكككيخ ال ويكككد قَبِكككل، مكككن الكككذي أخككك، أنكككه قَ 

خكك،ك أن ل، مككن أإسكك ل، ب ككد إذنككك اي أ  يوسككي، وب ككد إذن الشككيخ ال رهككور، خككد اي إسكك 
 الشيخ قَِبل وأحضر  وقلنا، ونن ر رد ، م ك املايك.

أخككي  ،----شككارك م: ال كك ل علككيكم وربكك، هللا وبركاتككه، وحيككاكم هللا، إخواننككا إســالم
م   ريكد تكراي كحككي، وأنكه حممد أان كتب  له علكى التكويا وقكال  لكرد، قكال إنكه قَبِكل   منكانرة

 ه: أن اإلخكوةلك، قلك  أنه يريد ررت، أخكرى، يقكول كتكب   املنانرة، املدير للحوار، لكن قال:
ه: ناسكب،، قلك  لكمكثرية   ينت روكم   ررت، أهل ال ن، وال قيدة، وقال اأ أنت رهم ت ندان رر 
رتك،، هللا أسكم ال يكتكب و ما اسم ال رت،؟ اآلن رد، قال: عليك  ملواتق، تقط، هكذا مكا كتبكه، مل

ويا، هكو قكط   تكفوا من هذا، لككن هكو يقكول  لكرد علكي تومل يذكر هذا األمر، أان ل   م
 كاته.يقول  لرد على املينشن، أتفضل اي أخي ال  ل عليكم ورب، هللا وبر 

، وهكي امل كأل : ب كد إذنكك اي شكيخ حممكد القاضكي، ي كً مكا   داعكي لتب كيطأبو يوسف
تور الككدك ،ننت ككر ارتضككا نرة،مككا وتككاي أ ككً ، مككا وتككاي، هككو أرتضككى املنككانرة تككراي إلدارة املنككا

تيكه شكرٍو  ا أعتقكدمكحممد، إذا ارتضكوا خكري وبركك،، علكى بركك، هللا، تيكه عنكدكم شكرٍو أخكرى؟ 
 أخرى.
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شكتم لكيً  يلم، بل عمدير املنانرة واختاروهم من قبله، مش حمايد، و  شيخ، و  طالب  
مايك، لكن ي، هكو   النا خيكالمكا، هنارًا  لدول، اإلس مي،، أهكً  ومرحبًكا ب كد، نقكول أهكً  ومرحبًك

  حيك  لكه  ر  واحكديقدل شي، مدير املنانرة، مدير املنانرة   حيك  لكه أن يتكدخل ضكر ، حك
ألمككرب ألن اور   أن يتككدخل، تكك   س أهككً  ومرحبًككا، شككٍر أن يرتضككي الككدكتور حممككد ال رهكك

 عرضنا كان  رتضا، ال رتني، أتفضل اي دكتور حممد.

 كمكا ت رتكون،  الردود اي إخوة أان اآلن اكتب له، وهو ويتأخر   :طرهوينالشيخ حممد ال
خككوان الشككيخ أأقككاا  لكككن عموًمككا أان كتبكك  لككه وأنت ككر، أنت ككر أن نلتقككي   ررتكك، جانيكك،، كمككا

ن تمككككا، لكككككحممككككد القاضككككي، وي ككككً نشككككو  وأخككككذ ون  ككككيب ألنككككه هككككذ  الشخصككككي، أان   أعر 
 ًدا.ج  أرسل يل أيًضا، أن الرجل منحا وةح ب ما أطل تمور عليه وب ض اإلخ

و م ، أسكككلهللتمكككا م ككك  أن ينتقكككي هكككو رجكككل  كككذ  الصكككورة، وحنكككن عنكككدان مشكككرتون ا مكككد 
نن ككر، و نتنككاقش  ، إحنككا سككناك األمككر هككذا الرجككل بكثككري، مككا   مككا يككدعو خيتلككي عككن أسككلوب

  حككه  ا اآلن دعككو  أنككنتنككاقش م ككه ونن ككر قلككيً  هكككذا، وب ككدها نقككرر إن شككا، هللا، ن ككم أان أ
و جككا، إى ككن هككو لككلن كمع منككه، إذا دخككل، املمكم  ا،   أحنككا نقككول جانبيك، للتفككاهم تقككط، 

 هنا ممكن نتناقش هنا، بل املمم الراجل يدخل خلينا نشو . 

علكككي  أن ابكككن ه، أخكككوان الكككذي يقكككولوأان أحكككاول أسكككتمر   التوا كككل م ككك أع كككيكم املايكككك
نمج مك أعكر  يدرس عند الشيخ هار، أان ل ك  م كئوً  عكن أحكد ككان يكدرس عنكد احكد، أان
ككا، إذا مل يكككن الشككخ  

ً
ذا هككشككى علككى مم ككني  بككد أن ي ككلكه طالككب ال لككمب حكك   ككب  عامل

 ثقي.مدين، أو الناحي، ال لمي، إ  ك الب علم، أو كمحب للاملنمج، ت  قيم، له من 

ن بدايكككك،  لمككككا، مككككأمككككا أن يكككككون عككككامل  ، ال ككككامل لككككه... أرجككككع إى أي كتككككاب   تككككراجم ال
ه أن ال ككامل لكك دائًمككا التككأليي   الككااجم، حكك  عمككل الككذي حنككن تيككه، أن ككر تر كك، ال ككامل سككت د

م، أنكواع رس علكيمب ال لكم، لكه مشكايخ الكذين درحل،   طلكب ال لكم، أو   م كار علكم   طلك
 .ا من ال لما،ذته أيضً وأستا ، ال لول املختلف،،   هم ، املشايخ شمدوا له  ل لم، أساتذة

أساًسا مو يروا يدرس عنكد واحكد يككون أسكتاذ ج راتيكا، أو أسكتاذ أيريكخ، أو أسكتاذ ل ك، 
ذي يكككدرس أيًضككا يككككون هككو عكككامل، عربيكك،، أو ككككذا هككم ، متخصصكككني   تنككوهنم، ت بكككد أن الكك
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ب كككدينب ب كككد هكككذا يُن كككر   ت ميكككذ ، و  جمكككود  مكككن مملفكككات، وأضكككاق، ولقكككا،ات، دروس، 
 وأشيا،، هذا أيريخ ال لما،.

 ب  أمككككا أن  ا شككككخ  ي ككككقط هكككككذا مككككن ال ككككما،،   يكتككككب   أمككككور اجلمككككاد مككككن
ل ب كامل، هكذا لكي هككذا،  ا ب، من  ب التفاعل، ويكون قد قرأ   ب ض الكتكب مكثً  أو 

؟( ني  أنكك هككذا حمككب، هككذا طالككب علككم، مككع الت ككّو ، وانصكك  بقككرا،ة مقككال يل )مككن أي  كك
ن ملمككن أيوجد مقال علكى النك    روابكط عكدة، وك  م كمى )مكن أي  كني  أنك ؟( مكن ا

 يراجع   هذ  امل أل،،  رك هللا تيكم.

مكد، حم دكتكور أطكرا مكا عنكدي اي: اآلن أحكد اإلخكوة الكدكتور حممكد، قبكل أن أبو يوسـف
ن ككر نككك أن تمأان ه ككأل سككمال كككي   تقككول أنككً قلكك  ألحككد أن يككتكلم، ه ككأل سككمال أريككد 
نيد، هكل  ، وامسهلإلجا ت عندك، اي إخوة هناك شيخ من مشايخ األشاعرة كان يدخل لل رت

  ه؟ ت رتونه؟ من قال ن م، ن ألكم  هلل ال لي القدير، كيي كن  أت امل م

 ن امله كأخ، حنامه، نكرمه.  (:1تحدث )امل

ديرًا رهككككور مكككك: مككككاذا يقكككول ال ويككككد اي شككككيخ؟  يقكككول لل ويككككد مككككن أختكككار  ال أبـــو يوســــف
فككككرون؟  ، كيكككي يللمنكككانرة داعشكككي قكككذر، ي كككً سكككبحان هللا شكككو الكككداتع، ي كككً   أتمكككم هكككم 

 كيي يفكرون البشر؟ أتفضل اي شيخ الني ابوري أتفضل. 

 ه، حيككاكم هللا وبركاتككب كم هللا، وا مككد هلل، وال ك ل علككيكم وربك، هللا: شـيخ النيســابوري
ن شكا، هللا، سكمال إ رهور، وعندي اي إخوار، و رك اله تيكم، وأحي شيخنا الشيخ حممد ال

ن مككلقواعككد سككمايل أنكك  اي شككيخنا ذكككرت   بدايكك، حككواري مككع الشككيخ عصككال، أس كك  م ككه ا
 ختلككي ال لمككا،، إذا ألمككا، األئمكك، ت لككى الفمككم   اجلملكك،أول القاعككدة، ذكككرت: إذا اختلككي ال 

   تفصيل  رك هللا أخاان حممد.

ر اجلملك،، ا مكا ذككتيه توضي  ا ديث وأيرخيه، أترك هذا ا ديث إذا كان  أو هكذا، إذ
 لمكككا، ختلكككي الولككككن شكككيخنا مكككن  ب سكككمايل: هكككل هكككذ  القاعكككدة، ت تككك، عنكككد ال لمكككا، إذا أ

 ن هذا ا ديث؟لتض يفه، هل ياكو 
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،  ول  كتككب ال قائككد، و  كتككب األ كك ن نككرىحنكك --ي ككً هككذا أان أرى إن كككان    ب 
يفه ول بتضكك كتككب ال لمككا، املقبككل عليككه، تيككه أحاديككث ب ضككمم يضكك ي ا ككديث، وب ضككمم يقكك

و أتنكا ل، وحي ن ب ضمم، هل ممكن يكون ا ديث مكن  ب شكيخنا، هكل ذككرت مكن  ب ال
لي شكيخ عكدة، تخكاإنه من  ب املنانرة،   أن شكيخنا ذككر هكذ  القامن  ب، شيخنا أقول 

اك إذا ى أن نكعصال هذ  القاعكدة، وشكيخنا ذككر مكن  ب حك  لكو ككان مكن  ب الكدما،، أو 
ا هككو؟ مككح  يل، اختلككي ال لمككا، عليككه،  رك هللا تيككك، أان ي ككً  ككار علككي إشكككال إذا  ككح

 اته. ل عليكم ورب، هللا وبرك رك هللا   شيخنا، وأان كنتم م ي، وال 

 : أتفضل دكتور حممد.أبو يوسف

ا بيككب،   أخككيهللاوعلككيكم ال كك ل وربكك، هللا وبركاتككه، حيككاك  :الشــيخ حممــد الطرهــوين
و علمكي ضك ، لك ، بنقكا طبً ا إحنا القاعدة الا ذكرانها هي مت لق،  ملنانرة، ولي   مت لقك

 كر   نبكدأ ننو ، سكنناقش مكن تكلكم؟ ومكا ح تكه؟ حنن   نقا  علمي ض    ورير ا كديث
ر، وممككككن   األمكككو هكككذ  ا  كككج، ونن كككر   أقاويكككل ال لمكككا،، وأهكككل اجلكككرا والت كككديل، ومثكككل هكككذ

 نصل إى نتي ،.

الكدكتور  ، مثً  لكن ما نصل مع عصال ال ويد، هذ  وتاي رجل عامل   ا ديث، لو جا
و أحككد مككن ثً ، أمككع الشككيخ عبككد هللا ال كك د خالككد ا ايككك ممكككن أتنككاقش م ككا ، أو أتنككاقش مكك

 .حديثيه أهل ا ديث، أما  لن ب، ل صال ال ويد م تحيل أتناقش م ا    م أل،

 وهكككذا القتكككال تككنحن ق  نكككا هكككذا البكككاب   ككأل،: هكككل حنكككن اآلن   قضكككي، قتككال، وعقائكككد،
  ككككحته   تلككككي  وال قائككككد، ي ككككً قضككككي، إراقكككك، الككككدما،،    كككككن أن نتنككككاقش تيمككككا ضككككديث خم
 لككم مككن أهككل ال وضكك فه، لكككن نتنككاقش   أمككور أحاديككث متفكك  عليمككاب ألنككه أان لككو هنككاك مككن

أنككك  ضككك ي هكككذا ا كككديث، تأخكككذت بكككه الدولككك،، أو  كككح  هكككذا ا كككديث وأنككك  تضككك فه، ت
 احت    به والدول، رددته.

مكا  تكيي يلزل أحدكما اآلخر؟  كل  لكه مكن ي كتند إليكه مكن أهكل ال لكم، تكأان أقكول نقكاا
اختلفنككا تيكككه مككن ا  كككج، هكككذا هككو الكككذي نككتلكم تيكككه  رك هللا تكككيكم، ولي كك  امل كككأل، م كككأل، 

 حديثيه ضته، وإمنا هي مرتب ،   أل، املنانرة  رك هللا تيك.
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عصال  ن للشيخ: جزآك هللا اي دكتور، كن  اضث اي دكتور، وحضرتك ي ردو أبو يوسف
 ل ككك ودينيال شخصكككي، ضكككابط سككك ودي، وأجنكككد ال ويكككد،  نكككً مكككذيع   قنكككاة و كككال، وأنتحككك

كككك ل،   لل (retweet)ل لتحكككا  إى داعكككش، ولألسكككي هكككو ي يكككد ت ريكككدها، ي كككً ي مكككل 
ذرر اي شكككككيخنا، أان ، اعككككك 156قرة:وَن﴾ الب﴿ِإانا َّللِِا َوِإانا إِلَْيكككككِه رَاِجُ كككككحكككككول و  قكككككوة إ   هلل، 

تو ككي، و يككه  ككوت ا، هككذ  لتممكك،  اجككا تأ ككً  كنكك  قبككل أن أخككذ املايككك، تككأان أخككذت ب ككدم
نكد  أي سكمال عا، أحد علي، وأرجو من.. )  حول و  قوة إ   هلل(، طيب حياكم هللا  ي ً 

 تيما خي  املنانرة؟

ل  ككيم ام رب ال ككر  ال كك ل علككيكم وربكك، هللا وبركاتككه، أسككأل هللا ال  ككي :(2املتحــدث )
يننكا خكذ تينكا أو بالذي   يراكم، وب ينه الذي   تنال، أسكأل هللا مكن أ –--أن ير قً وإايكم 

ئرة علككيمم  ككل الككدامابًصككا، أو مت ككاول، أن يشكك له بنف ككه، وج ككل كيككدهم   حنككورهم، وأن جي
  ذا ال و،.

ل ة اإلسكككك ا بيككككب حممككككد، أسككككأل هللا أن يككككدخلك الككككدارين، كمككككا رددت أعككككز  اي شككككيخنا
-علكى هكذ   ل كاملنياوامل لمني، وأن يبارك تيك ومالك وولدك، وأسأل هللا أن يمدي إخواان 

- --. 

يكم، ودي ة يبكارك هللا تكوأنتم اإلخكو  ،--ب لكم، وهللا اي أحب،: نف ي   ، أن ي ت ا
خيفكى  لكذين  ال ا بيكب علكى سك ،  كدر  و ك، ، مكع هكم ، حقيقً، أن أشكر الشكيخ الفاضك

 حاجم عن اجلميع.

توقكع مككن نرة؟ هككل لككن كككان بكودي أن ةيبيككً أيمكا الشككيخ ا بيكب، مككاذا ب كد هككذ  املنكان
موا  لكككوا ي رجكككون، لكككو أقمنكككا علكككيمم اُ  ككك،، هكككل ي كككلل – --هكككم ، الكككذين لكككو ككككان ديكككنمم 

وة إ  قكك و  حككول و  ،-- --م علككيكم، مككاذا تفممككون ت ككليًما، أل أهنككم كمككا   خيفككى حككاج
لكك، أسكأل ذكثكر مكن  هلل، على كل حال وهللا   نف ي ك ل كثكري، لككن   أريكد أن أطيكل أ

 هللا أن ير قكم، وهللا يبارك تيك.

 م نا. ، أتفضلحياك هللا أخي الكر ، جزآك هللا تيك، و رك هللا تيك :أبو يوسف
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ر  شكككككيخنا ل علكككككيكم وربككككك، هللا وبركاتكككككه، نرحكككككب بشكككككيخنا الككككككال ككككك  (:3املتحـــــدث )
صككوص هككذا خب ككلمني، ال رهكور، ونبككارك لككه هككذا اجلمككد الككذي يبذلكه، ي ككً   إطككار حقيقكك، امل

لمككي أن أول مككن أبتلككى هككذ  الفريكك، هككو ال رعككور، عأان علككى حككد  -يموضككوع اخلككوار -املوضككوع 
لك تقلك  لمكي، لكذع أعلم أن هذا على حكد هو من سلفي، أن الدول، اإلس مي، خواري، وهللا

 أن الشيخ ال رعور أنه من أول..

، ي ككً قبككل   مننككاينيًككا: خبصككوص اإل ضككي،، ضككد علمككي أن اإل ضككي، هككم بقيكك، اخلككواري  
ضكي،ب ألن هكم ا اإل ح  نمور الدول اإلس مي،، عندما كنا ن مع كلم، خواري  ا   ذهننك

 ا سككيدان علككي،ن قككاتلو هككم أحفككادهم، وهككم يتكلمككون  خلككواري الككذي بقيكك، اخلككواري    مننككا هككذا،
 ن م هم موجودون   جنوب اجلزائر، و  سل ن، عمان.

، وي كً -هللا عنكهضكي ر –هم ، جم عقيدة اخلواري ويفتخرون  كا، وينصكبون سكيدان علكي 
ش كنككك  أانقككك  تلكككذلك عنكككدما ،-رضكككي هللا عكككنمم أ  كككني–مكككا إى ذلكككك و  –-أيًضكككا يكفكككرون 

  واإلسك مي،  إل ضكي،االذين يممنون  لدول، اإلس مي، أهنكا خكواري، كنك  أسكأجم: مكاذا دور 
نا ككرهم ول مككن يأدولكك، خكك   ال ككذاب، إذا كانكك  الدولكك، اإلسكك مي، خككواري، واملفككروا أنككه 

، انك  اإل ضكي،، إذا كاإل ضي،، أليل ذلك هذا من قيًكا، أمكا أول مكن ينا كر الدولك، اإلسك مي
ي كككذب  هم ممكككنأن اإل ضكككي، يكرهكككون الكككدول اإلسككك مي،، ويقتكككالون علكككي ككككرواتض، وركككري  لكككيش

ي إ ضككي   أ يوجككد  الدولكك، اإلسكك مي،، والدولكك، اإلسكك مي، أيًضككا جككا موقككي مككن اإل ضككي،، 
 الدول، اإلس مي،، وإ  أقيم عليه ا د، وعذب، وما إى كذلك..

اإلسك مي،  الدولك، ضوع، عنكدما ننكاقش مكن يكدعيي ً ت لى اإلخوة أن يركزوا   هذا املو 
انوا كككإل ضككي، إذا  مي،   هنكا خككواري، ت لينككا أن ن ككأجم عكن اإل ضككي،، مككا ع قكك، الدولك، اإلسكك 

 .---ري، تاملفروا أن اإل ضي، يكون هم خوا

 رهكور، لشكيخ الاوأيًضا خبصوص  اح ال ويد هذا، تأان أنكن أنكه   يرتقكي إى م كتوى 
 ككن سكابًقا   كً مل يالذي أدى إى و ول هذ  املنانرة إى ما و ل  إليه هو ال ويد، يوأن 

ميًكا لكنكا قاشكه علمنانرة الشيخ ال رهور، وهو الذي ت بب   كل ما حصل، ي ً لو كان ن
 قد استفدان وأستفد اجلميع.
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ألمكور ا ن هكذ ملكنب ألن نقاشه مل يكن مبنًيا على أي أسل علمي،، شمدان ما شمدان 
مل ككلمون،  ككتفيد اوال راقيككل، تحبككذا لككو يكككون هنككاك مككن لككه م ككتوى أن ينككانر علميًككاب حكك  ي
لكثككري مككن االشككيخ  وهللا لقككد اسككتفدان مككن الشككيخ ال رهككور الكثككري، أان عككن نف ككي ت لمكك  مككن

 األمور، والكثري من امل لومات ي ً عرتتما ألول مرة وأ ارحكم بذلك.

ولككككك، يفكككككه للد األنصكككككار، قبكككككل أن يفكككككاجط املخكككككالفني   ت ر وقكككككد تكككككاجط الشكككككيخ ال رهكككككور
 ك، وثبتنكككا هللاه   ذلكككلكككاإلسككك مي،، تككككان ت ريفكككه مكككا شكككا، هللا عليكككه ككككان مككككتمً ، و رك هللا 
 بركاته.و ، هللا وإايان للح ، ون أل هللا أن ينصر دول، اإلس ل، وال  ل عليكم ورب

 ملنككانرة  ككا،إبلقككا، ا أيب كك  ال رتكك، الككا يقككااحيككاك هللا أهككً  ومرحبًككا بككك، أبــو يوســف: 
امسككه  ن؟ واحككدمككو ككم يشككككون بفككراي وينفخككون ال رهككور، تكيككي تكككون حمايككًدا، هككذا ككك ل 
و شككككننا قبكككل، لككك عبكككد الكككربن، حنكككن شكككككنا بفكككراي،   حكككول و  قكككوة إ   هلل، بكككل حنكككن مكككن

 كً  تإ   هلل،    قكوةو كم،   حكول لرتضاان رتًضا أيل، خيرب  بيوتكم شو ها ال قلي، اللي علي
لكككك  يأتفضكككل اي أخككك أطفكككال، ن كككأل هللا ال فكككو وال اتيككك،، أبكككو بكككود حيكككاك هللا اي أبكككو بكككود،

 املايك.

 كً مكا يوي داخكل شكال  ل عليكم، حيكاكم هللا، اي أهكً  وسكمً  تكيكم، مكن : أبو محود
ري، هكل لكم خكوااي  كاحب ال   ق  على شكي،، لككن أقكول لل ويكد ول كري ، وإن كنكا اي عويكد

و حيكك  أو  لككك، جيكو  لككك أن تن ككوي وكك  رايكك، الشككيخ؟ هككا اي طبككال؟ وإن كنككا خككواري هككل جيكك
ككون أخكون ، و  يلك، أو لويل أمرك أن ين وي و  راي، الكفر؟ هذا ما أوكدق عكن منكانرة

 الدكتور، أان ما أقلل من شأن أخون  رك هللا تيه، أو شيخنا حبيبنا.
مكككا  الكككدجال، مكككا أاننكككر واحكككد حثالككك، سكككاقط، أان مكككا يممكككً واحكككد مثكككل األعكككورلككككن أان 

ول الشكيخ  مى هكادعندي تريث وأن  ت رتً اي أبو يوسي، أان واحد قليب يتق ع، مثل ما ي
إن كنكا و أسكاس؟  الكبار، أمكا واحكد سكاقط مثكل هكذا أان مكا يممكً، مكن ويكن جبتمكا؟ علكى أي

و أن كفكككار، أي   جيكككو  لكككك أن تن كككوي وككك  رايككك، الخكككواري أبشكككر اي عمكككي، وإن كنكككا خكككوار 
 ت ت ني  لكاتر، أتفضل اي اخوي أبو يوسي.
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ن كك  بً ككا هككو مطاي أبككو بككود، أنكك   ككذا املن كك  أخككي ا بيككب،  حيككاك هللاأبــو يوســف: 
كاملككك، ميكككب م كككي مرتكككوا   هكككذا املقكككال،  كككذا املن ككك  أنككك  ت  يكككه ال لقككك،، ي كككً تن يكككه، ط

مك   م أل، ك  ود، أماطلق، الرب،، ي ً أان أعلم إنك لذيذ اي أبو ب ضروري،، ن م، ت  يه
  ذا املقال   يص  أخي ا بيب.

يخ تككراي لفككراي، الشكك : ال كك ل علككيكم وربكك، هللا وبركاتككه، أان قككرأت ت ريككد (4املتحــدث )
ئولي،، هكذ  امل كذ  هكهللا يمديه اي رب ويصل  حاله، حقيق،   ة له   مقال من يتحدق   

ة ،، ُوسككب، كبككري ،ة ع يمككالت ريككدة   تناسككب   مقككال أخككوان الشككيخ تككراي هللا يمديككه، وتيمككا إسككا
 للدكتور ال رهور.

ك أن يقكال س، انهيكولذلك هي تثب  متاًما هذ  ُسب، ركري  ئقك،، و  اكري مكن عكوال النكا
رريهككا.. و ضككائي، شككات الفعككنمم شككيوخ، أو يتحملككون م ككئولي، ال مككور أمككال عككوال النككاس   شا

-هكككور يخ ال ر ولكككذلك   أعتقكككد أن الشكككيخ تكككراي يناسكككب جكككذا املككككان، وبككككل األحكككوال الشككك
مكا، ان التكدخل تيككملنانرة منكانرة علميك،، و  جيكو  للمكدير كائنًكا مكن  امن الزبدة،  -حف ه هللا

  ي شكل  من األشكال.
د  تكدخل تيمكا أحك،   ي تتم بكني طكرتنيوحنن ت ودان اي أحب،: وت لمنا أن   املنانرات الا

تكان ر ويتنكانر ال  على اإلطك  ، هنكاك  مكن  حمكدد، هنكاك موضكوع  حمكدد، هنكاك قواعكد حمكددة،
وع، قك ، أو املوضك،: كالو دومنا أي تدخل، ويكون املدير مكديرًا تن كيقًيا علكى امل كائل التن يميك

 ل.أي تدخ شر  املنانرةأو الت او ات، ورري ذلك.. ما دون ذلك ليل للمدير، أو م
 قيق، ي كً امل أل،، وهذا ما أعتدان عليه اأتى بضوابط  -حف ه هللا-تالدكتور ال رهور 

 رتك،، لى اااا علك  كل املنانرات، الكا ةكري   ن كال، تلكذلك األجكدى وإن ككان هنكاك اعك
  و امل ككككر  تكككك  إشكككككال أن ةككككري املنككككانرة   ررتكككك، خا كككك،، وتكككككون مثمنكككك، وح ككككب اإلطككككار

ل ككرا طرحككه امككا هككذا اإلضككاتيني، وح ككب القواعككد الككا ق ككد جككا الككدكتور ال رهككور، وواتكك  علي
 الشيخ القاضي،   إشكال   ذلك وتنقل.

لكن أن  ا الشيخ تراي، ي ً ب د هذا اجلمد والت كب ليتكدخل هكذا التكدخل، وم كرو  
ا للحكديث إ  تيمكا يت لك  بكدعوة أن الشيخ تراي له ررت، وال رت، هي ررت، دعوي،، و  يُلزل تيم

الراتض، الشي ، اإل اني، ا ث  عشكري،، وتفنيكد دعكواهم، تخلينكا أقوجكا  لل ك، الشكامي، و للم ك، 
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الشكككامي، ي كككً، شكككو عكككدا مكككا بكككدىب حككك  ت كككري منمكككاي ررتككك، أخكككوان تكككراي، لتنتقكككل هكككذ  النقلككك، 
 النوعي،.

قني،   ن املن ككككمككككتككككاروا مككككن يشككككا،ون ولككككذلك تتبقككككى امل ككككأل،   ررتتنككككا إن شككككا، هللا، وخي
ككككرتب ألن ذ ، وكمكككا إشككككال لكككديناب ألن املن ككك    دور لكككه   دور  تن يمكككي   أكثكككر و  أقكككل

لمن ك  أو لرهكور قكد أ كل وق كد للمنكانرة، ولكيل الكدكتور ال  -حف كه هللا-الشيخ ال رهور 
ا،، وقكد   ال لمك مكن املشر   لتدخل تيما، والتدخل يككون كمكا قكال الكدكتور مكن أهكل ال لكم

 أكثر و  أقل.
خيك   ي اي شكيخحياك هللا أخ عماد، هو تيه أمر خيك ، ي كً أي أمكر إدار أبو يوسف: 

ه، أشكو  اي أحبك املنانرة ايري    لكه حمصكور، أن هنكاك مكن يتصكيد هكذ  نق ك،، نق ك، أخكرى
 كراس، هككذا ا  سكم انس الشكيخ بفكراي، مكا ن رتكه، ي كً أكثكر مككن عشكرين واحكد يكتبكوا لل ويكد

 الك ل ما يص ، هذا الك ل   يص .
سككنا، ولكككن ينككا ورأعتككأان أرجككو مككن اجلميككع أن   يتككدخل أحككد   إدارة ال رتكك،، أنككتم علككى 
سككككم   حككككد يكتككككب  أمككككور إداريكككك، الواحككككد   ل، كككككل واحككككد لككككه عمككككل، هللا جيككككزآكم خككككري   أ

 ، لنا  ا.  ع قو   نتبناها  د، من خاري مديري ا راس،الدكتور، وهذ  كلم، تصل لل وي
؟ ملككيش مككا تككتكل الشككيخ  ككاح ال ويككد أهككً  ومرحبًككا بككه، اي شككيخ  ككاح  ككا إنككك موجككود،
د لككيش مككا ل ال ويككشككيخنا  ككاح أان أعلككم إن حضككرتك موجككود م نككا  ل رتكك،، عفككًوا الشككيخ عصككا

ررتكك،  متككلأن  تككتكلم؟ اي شككيخ عصككال حضككرتك ت ككم نا، مككا أعككر  ي ككً مككا هككو املككانع، ي ككً
  يب ت ً !، شي، عراتضي، هذا واحد، اثنني هل ت ت،ان كفار مثً ؟ إذا إحنا ن ت،ك أخ

الشككيخ  نككك وبككنياي شككيخ عصككال إذا موجككود اكتككب رقككم أرب كك،، ولككيكن التن ككي  مباشككرًة بي
يكول، ي كً انرة الالدكتور حممد، وين أخكي أسكام،، طاملكا الشكيخ عصكال ال ويكد طكر  م ككم منك

 ا، طاملا الشيخ عصال ال ويد طر ، تلن يكون هناك منانرة.ث  متامً 
كككل هككذ  الن ككرة ننت ككر دخولككه لتحديككد موعككد، مككش أل يتككه اي أخككي عا ككم، وأخككي أبككو 
بود،    ،   إتيان ا  ،  لضبط اي أبو بود من لديه ا   وعند  ا  ،، وهو يراان على 

ومرحًبا، أهً  ومرحًبا به، ي ً لكو هكو ينكانر  ، ويتمم الدول،  خلواري تليقدل أدلته حي----
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مكثً  أبنكا، مكن الصكميون ن كم، ممككن نقكول ي كً هكو يايكث، يفمكم، لكو عكم ينكانر أحكد ال كر  
 الصليبي،، ن م، أل هو ا ظ بل إحنا م لمني، شي، ع يب ت ً !

تكلمكك   أان لذا الرجككأقككول اي إخكوة  رك هللا تككيكم،  لن ككب، جكك :الشــيخ حممــد الطرهــوين
لت بكري، أو  كز   اال ويد يقول هكو ينكوب عكً   الكك ل، مكا أدري هكل هكو عنكد  عم هب ألهن

ا، تقلكك  اي نككه شككيئً عمككاذا؟ تمككو وكككلا مككن يككتكلم عنككه، وأان أرسككل  لككه رسككال،، ومل أكككن أعلككم 
اذا ملكدري أ وقل  لكه:   أستاذ تراي لو تتفضل عندان   ال رت، ونتناقش، بدً  من الت ريدات،

د   هككو و  ا، مككا ر    ا أيًضككا الشككيخ عصككال ونتنككاقش؟ ي ككً لككيل للمنككانرة، نتنككاقش حوجكك
 عصال.

در مكً در مكا  كولكً توجئك   نكه لكه ت ريكد ، يقكول عكً أر قليكل الكدب، وأر   يصك
   أتا  مكككن طويلكككب علكككم، وال كككبب أر قلككك  للمشكككر  علكككى منتكككدى  أان امل كككلم ، حككك  

ر أحككذ  أ، وكنكك  ن، ي ككً هككذ  الكلمكك، أخككذ منمككا هككذا ا ُكككم، ت بً ككا احتقرتككهنفوسككنا ننككو 
 الت ريد .

 كً مثلككك، حقكري ي ولككً أبقيتمكا، وقلك    لكو أان أخ كأت أر أان نزلكك    كتوااي لرجكل
قط رجكل سكالات بً كا هكذا  أو  ثل هذا امل  ، وطبً ا قل  له لو  أر   أح ر أحًدا   رتك،

اعكك،   قمكك، نككه اجلمأا، و  أقبككل بككه أن يكككون موجككود، ي ككً هككذ  كلمككا يتضكك  منمككا اآلن متاًمكك
ويصكدر  ملباحكث،الرعب، ي كً نمكر أنكه هكذا مباحكثب ألنكه هكذا الل كان الوسكخ هكو الل كان ا

 من كثريين  ذا األسلوب.
جكل  مكذا الر تإذا وجدت شكخ   كذ  النوعيك،، تكاعلم أنكه ي مكل   املباحكث علكى طكول، 

 ك  ما،، ول ب حممد بن انيي، تألجل هذا حنن لن نقبكل بكه لكو يلح كون ال ككلب من ك
ن أن   كل لنكا ممككق  حاج، لل ويد أ ً ، حنن بل جمرد، ي ً كما ذكر أحكد اإلخكوة، حنكن 

 جممول ينانر أتضل من ال ويد.
ي ً أان لو وض   شخ  ينانر عن ال ويد، سو  آا  ا هو خيدمه أكثر مكن نف كه، 

م ككه، لكككن ل ككنا   حاجكك، إليككه، تككنحن ن  يككه تر كك،، إذا أراد أنككه  ا هنككا وينككاقش هككو ومككن 
تأهً  وسمً  به، إذا مل  ا تليذهب حيث أراد، وحنن ن را ما نريد أن ن رحكه ركًدا إن شكا، 
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ه تكنحن نكتكب لكه ذلكك تكإذا أراد أن  ا تكأهً  وسكمً ، وإذا مكا هللا، أو   املوعكد الكذي ترونك
 ا ارب  منه، وأان سو  أررد له بذلك  راحً،.أراد تمذ

ليكك، ع ا كم طيّكب هللا وجمكك اي دكتكور حممكد، جكزآك هللا خكري، هكو ت كً  أبو يوسف: 
 هكككذا مكككا ولككككن مكككا أحببككك  أن أقكككول لكككك اي شكككيخب ألنكككه سكككتكون عكككائ  وي كككتخدموهنا ضكككدك

 حدق، سيقول ال ويد أنه قَِبل وأن  و   .
د   نريككك ال لكككم كمكككا و كككلنا، تكمكككا قلككك  لكككك اي شكككيخ تبمكككا أنكككه أسكككا، لكككك، وقكككد و كككلك

الكب علكم ليخكا طتأخ   ساق ، رخيصك،  قكامكم، ومقكال الرسكال، الكا تنكانرون مكن أجلمكا، 
م يخكا طالكب علككانرة تلويقدمكه، وأان سكأكتب لككه هكذا الكك ل، مل نقككول مكن قبلنكا، إن أراد املنكك

 من طرته.
اي  مكككل ضكككر ال كككيارات،  تينكككا بواحكككد ي املمكككم أن يككككون طالكككب علكككم، مكككش ي مكككل ضكككراي

ر املراعكككي م، ينت كككال كككيارات، يبيكككع تويتكككا وني كككان، هكككذا الكككك ل مكككا يصكككل ، أو يشكككت ل  ألسكككم
لفاضكي هكذا، االكك ل وينت ر األسمم م  ت لع؟ وم  تنزل؟ ومك  حيكط الفلكوس   احملف ك،؟ و 
 .لك كلمتنيتليخا طالب علم، يقدمه وحي وه ، الشيخ حممد القاضي أتفضل 

ن ملنكانرة جلكداي، هكذ  ا: ال  ل عليكم ورب، هللا وبركاته، هذا بدايالشيخ حممد القاضي
 نكا، هكم ، هكمل، تيم من يدعي أن الدول، خواري، هم كذبه ت رة     الكلم،، وحنن نقوجا 

أن ان علككى   ةككر  الكذبكك، الف ككرة، وهككم عنككدما كككذبوا و ن هككذا الكككذب، تكك  نقككول جككم أنككتم
 تنانروا تيما ادعيتم به.

أن ت كبك   ت ت يع ي ً إن كان   هذ  ال رت، وهو ي مع، هذا قلنا هذا األمر، أن   
لنكاس يفي، إنكزال اك ت لم  كذبك الذي ادعيته،   ت لم ماهي، اخلواري،   ت لم ماهي، الدول،،  

هككككً  ب أ  ا كككككم علككككى الو ككككي، تأنكككك  كمككككا أنكككك ، إن أردت أن تكككك،م نف ككككك مككككن الكككككذ
ت، وسككينقل حملاضككراوسككمً ، إن مل تككرد تلككك األمككر، وسيتضكك  أمككرك، وسككيبان هككذا األمككر عكك، ا

 تيه هذا األمر.
تككإن  األمككر، ولب حكك   تيكككلواعلككم أنككه سينتشككر، ولككك أن أتذن مككن أسككيادك مككن بككً سكك

 كككن   أع كككوك األمكككر تكككنحن م كككت دون   أي وقككك ، ت  ككك  وت كككل هكككم ،،   ربككك  مكككن ط
 ن، وإان هلل وإان إليه راج ون.اهباهدي
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يصكني ككل أان كنكا حر  ال  ل عليكم ورب، هللا وبركاته، كما ي لكم اجلميكع (:5املتحدث )
ًقا أيًضكا امل روتك، م كبو يً ا،  ا رص، أن تتم هذ  املنانرة، وتصل إى مثراا امل روت، م بًقا لنا 

 واملف ، ولذلك ي  ون إى اريبما. ...لدى راوس 
بكككل قليكككل   مداخلتكككه ، وكمكككا لكككدي ق-حف كككه هللا–كمكككا قكككال الكككدكتور ال رهكككور   ولككككن

يبكدو عليكه  ر  الكذياألخرية،  نه وإن ككان أيًضكا حكري  كحر كنا، إ  أنكه ركري متم كك  نكان
 التمرب، واملناورات، وا ختبا، خلي الص ار.

ى نفككككل لككككعوعليككككهب تككككأان أعككككود مككككرة أخككككرى وأقككككول: أن نضككككع اآلن إعكككك ن علككككى تككككويا، 
رة دلوقك  ال اشك ،، وحك اجاشتاي،  ن  تيه الدكتور عفًوا الشيخ ال ويد تر ،ب ح  ال د م ا

ر دكتور ال رهكو تكابع الكم ا،، أو التاس ، م كاً،، إن دخكل للمنكانرة حيًكا هكً ، وإن مل يكدخل ي
 ما تات، وما ع ز عنه، واإلجاب، عنه ال ويد.
ن ألر رأيك  أ ول، إ قال أان ما ةرأت  ذا القك وُنكمل على برك، هللا، تليكن هذا، كما

ال ويككد،   كككه ب ككدما تبككني اككرب والتككذاكي والتشككاطر مككنأعلككن عككدل مت -حف ككه هللا-الككدكتور 
 هنكم  -حف كه هللا-ومن خلفه،   ا ختبكا، خلكي  ك ار   قيمك، جكم، وقكد و كفمم الكدكتور 

 أن يكونوا ك ب استخبارات.
كمكا اقاحك    هنكائي، ذ  امل أل،، نتنا ل أيًضا حنن ون لن موعدتلذلكب وب دما  ن لنا ه

شككككال،   إرتكككه   أان   لكككه ال كككد يكككول اجلم ككك،، ال كككاع، التاسككك ، م كككاً،، دخكككل إلكمكككال منان
احككد، وبككدا طككر   و  يكنق  إ  أن حيككدد املن كك ، مككا دون ذلكك نكمككل إن شككا، هللا املنككانرة مكن

ويل، ذا هكككو قكككوللمناقشكككات   ذات مكككا طكككرا، هككك ي كككً ت مكككل منكككانرة ويفكككت  البكككاب لألسكككئل،
 ولكم..

ال ويككد  ن جككروبوأمتكك  أن تواتقككور عليككه، ي ككرا اآلن إعكك ن علككى نفككل اجاشككتاي، إعكك 
  لتاسك ، بتوقيكل كاع، اا ست  مه، وكذلك ي ً إع ا، ممل، هنائي، ليول ال د )يول اجلم ،(، 

 مك، املكرم،، أتفضل أبو يوسي.
 س، هكككذا األمكككر نقكككرر  إن شكككا، هللا تيمكككا بيننكككا،  واتقككك، واطككك ع أخكككي   أبـــو يوســـف: 

الكككدكتور حممكككد،   داعكككي مل ككككأل، اجاشكككتاي   الوقككك  ا كككايل، ي ككككً   نريكككد أن نككككون نفككككل 
أسكككلو م، عرتككك  كيكككي أخكككي؟   نريكككد أن نتصكككر  بكككنفل األسكككلوب الكككذي يتصكككرتون بكككه، إن  
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نككككون مكككثلمم، حنكككن أ كككحاب حككك  أخكككي ككككانوا هكككم ي كككتخدمون ا ماقككك، م نكككا، تككك  جيكككب أن 
 اتممً، حنن أ حاب ح   دوران مفتوح، أهً  ومرحًبا.

إن ككان هكو  نكا، إ إحنا ما عم ننانر علكى سكبيل املثكال راتضكي أو نصكرار، حنكن ن تك،  م
، نكا أنكتم كفكارم ل كتم  يريد أن يكفران وخيرجنا من املل،، هذا أمكر آخكر، تليصكرا  كا، يقكول: 

 ينكا  قيقك، أعخ ص ساعتما نتصر ، نتصكر  كيكي؟ نتصكر   لوجكه امل ئكم، ا أنتم كذا، 
 تراي أح ن ال ن به.

كتور؟ عككن الككد  هككو ت ككً  أسككا، األدب، ي ككً شككوتوا مككاذا كتككب عككن الككدكتور؟ مككاذا كتككب 
علككى رككريك عليككك و  طبً ككا كلككه مصككور، مككا وككاول ولككي اي تككراي، أان أعلككم إنككك ت ككمع، اعتككدان

 الذل، تدخلون عراة تلب ون التنانري عندما تدخلون للحراس.
 كً يولكي،  ع، تمكا وكاول إنككلكن   جرأة لك أن تدخل  مسك، أان أعلم إنك ت م

ت الكا أسكأت لت ريكدااأان انتبهب ألنه هتكون ضدك، كل ت ريداتك  ورانها، كلما، ن كم طبً كا 
  ال ك،  مكا  لكك ا، والا تدل على أنك   تصل ، كرجل أن    تصل  أن تدير حوار، ت

 أهل ال لم، طبً ا أخي هذا حيب الشمرة، أعر  هذا.
لككككذي ا، وكتبكككك  أان أقككككول اي إخككككوة: أان اآلن أرسككككل  لل ويككككد :ينالشــــيخ حممــــد الطرهــــو 

لككك  إمتكككال كنككك  قب  أرسكككلته، قلككك : أنت كككرك ركككًدا ال كككاع، عشكككرة  ل رتككك، الكككا ذكراكككا لكككك، وقكككد
 املنانرة، بدون من م  على املنتدى، تاقبله هنا كذلك.

بصككورة  ملنككانرةي ككً هككو أقككول إذا جككا، تبمككا ون مكك ، وإذا مككا جككا، تككنحن سككنقول ب مككل ا
 تكككون ن شككا، هللاو يكك،، إْذ رأيككتم ذلككك، وأرد علككى الشككي، الككذي هككو ع ككز عككن الككرد عنككه، وإ

ا د ، وأنكتم إذلوقك  عنكلالفائدة مادال م  ل،، وتنشر وينتمي األمرب ألنكه هكذا الرجكل   قيمك، 
لغ طبً كا   مكا  بكارأيتم اجلل ات الا جيل كما مكع الشكباب، ويضكحكون، و زحكون، وككذا، وكل

 املقابل.
لكن املمم أن هذا وق  و خذ عليه مال، و  أستب د أيًضا إنه ح  املنانرة يككون تيمكا 
شي،  من األجر، عاديب ألنه إحنا ما نريد إننا نفت  ما ورا، الكواليل عموًما، لكن املمم إذا 
مكا جكا، تمكو متمكرب، وأمككر  واضك  جكًدا، وإذا ككان هنككاك شكخ  ي كت يع أن يكرد، تليتفضككل 
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دان سكوا، ككان ال ويكد، و  سك د ال،يكك، و  أي شكخ  آخكر  ا يكرد، حك  مكا   داعكي عنك
 إر يكون منانرة، أان يل شرٍو   املنانر.

ع كي أان آخكذ وأ لكن ليل يل شٍر تكيمن أراد أن يكتكلم، أو أراد أن ي كأل، أمكا منكانرة
، لكي شكايي نف كيالوا عمكا قكم ه، تمذا   أقبل تيه إ  ال لما،، وهذا الذي   أتنا ل عنكه مم

ى زل بككككه إجنككككون ع مكككك،، هككككذ  اخلراتككككات، تككككأان أعككككر  نف ككككي، وأعككككر  قككككدر ال مككككل، و  أنكككك
 م توايت متدني،   تلي  به تقط، و رك هللا تيكم.

ت كاى أن   كأل هللا رك هللا تيك اي شيخ حممد، وهذا الكك ل عكني ال قكل، نأبو يوسف: 
ع  كككاآلن حنكككن تت املكككوى ت كككاى علكككى التحضكككري ليكككول ركككد،يثبتكككك، هكككذا الكككك ل، ت كككن مل إبذن 

بكككع آ  ، ، أو أر ال رتككك، إى ألفكككني سكككيقول    كككبان أن تككككون ال رتككك، تت كككع إى مخكككل آ  
 والقنوات أخذت اي دكتور عشان يكون عندك علم، وكنا ننقل منما.

 زآ  خكري عمكلهللا جيك عفًوا قنوات اليوتيوب كان  تنقل من ال رت،، وأوقفناها، األخ أيكوب
صككر أن ل ويككد مُ علككى هككذا الشككي،، ولكككن عنككدما علمنككا أنككه لككن يككدخل أوقفنككا، الشككيخ عصككال ا

 مكن قبكل أربكع ت ريدة ي ي، يل، إذا تت لع اآلن اي دكتور حممد على  فح، ال ويد، اآلن أنزل
 دقائ ، تصور ما نشرته.

مكك، ور: جل رهككأقككول: اسككتفتا، مككن امل ككئول عككن إيقككا  ح ككاب الشككيخ الككدكتور حممككد ا
ور ن أجيبككجممولكك،، جمكك، حكوميكك،، جمموعكك، الشككيخ عصككال ال ويككد؟ سككمال: هككل أخ ككأت؟ اآل

  يً ا، هل ك مي تيه خ أ؟ أسا،ت جم؟  .
شكيخ  فتا، ايننتقل لألخرى: وضع  ورة أخكرى يقكول: أرجكو أ  يثكري رضكبك هكذا ا سكت

نكب املنكانرة يكد يت ال  كاح ال و عصال، وعليك مواجم، ا قيق،، ا سكتفتا،: ملكاذا الشكيخ عصك
ي كككاند     صكككرا  كككنالصكككوتي،؟ لت نكككب املواجمككك، املباشكككرة، ل كككدل قدرتكككه ال لميككك،، حُمكككري أن ي

 املنانرة؟ سألتكم  هلل بدون جمامل،، أخ أت؟
استفتا،ب أان رجل أستفا الناس، مكا رأيككم  كا حيصكل؟ اآلن  كاح ال ويكد يكتح ج ب كدل 

ألر كتبكككك  هككككا اجلملتككككني، أ هلل علككككيكم هككككذا شككككخ  يُنككككانر،  هلل قبككككول املنككككانرة الصككككوتي،ب 
عليكم، هل هذ  الشخصي،، كيي بدي أو فما؟ ما  عر ، مكا عنكدي و كي، بكدي أقكول 
و ككي، ولكككن احااًمككا للككدكتور حممككد مككا أقككول كلمككا املشككمورة ت رتوهنككا، و  مككا ت رتوهنككا؟ مككن 
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خ حممككد القاضككي، أح ككن  اي عمككر شككي، ي لككم كلمككا املشككمورة؟ كتككب أول حككر  منمككا الشككي
 ع يب، أتفضل اي شيخ حممد.

، اللمكككم إن  تكككأمنوا : ال ككك ل علكككيكم وربككك، هللا وبركاتكككه، إر داعكككيالشـــيخ حممـــد القاضـــي
 ي هككذ  الرايكك،، تاقصكككانك  دولكك، الدولكك، اإلسكك مي، اخلارجيكك،،   تريككد عكز اإلسكك ل وامل ككلمني

الرايك،  ، تكأقم هكذ رضكاة هللامجلمكاد   سكبيل هللا، ابت كا، و  تقمما أبًدا، وإن كانك  رايك، ترتكع ا
ل مكن أراد أقصكي بككو وكن جا و  تككن عليمكا، وامككر جكا، وانصكرها، وأيكدها، وأعلكي شكأهنا، 
ك، وقككدرتك، يمم آيتكك ككا سككو،، واج لمككم عكك،ًة ملككن اعتكك،، وخككذهم أخككذ عزيككز  مقتككدر، وأران تكك

 .اللمم آمني ني، اللمم آمني، اللمم آمني،وع ائبك اي أرحم الرابني اي رب ال امل
  ني تلتضكيع هكذامل كلم د  اللي إحنا بنقوله، تلو أهنا راي، خارجي، كما تدعون، راي، تقتل

ابكن    تككن كرايك،و رايك،، لكتقم هكذ  الالراي،، أما إن كان  رايك، تُ لكي شكأن اإلسك ل وامل كلمني ت
 ابن هنيان .سلول، أو 

لكداعمني ا، تن كد عن اإلس ل وامل لمني   ش  بقاع األرا إًذا ما ضثنا عن أي حرب
ذين أعمكوا يكان الكهن  هذ  هم بنو سكلول، آل سكلول، الكذي اسكتولوا علكى بك د ا كرمني، وآل 

 جل كككور والكككدعماأقكككاموا الفرن كككيني الصكككليبيني لقتكككال إخواننكككا   مكككايل، و  إتريقيكككا الوسككك ى، و 
 اللوج ا.

ا ين ذهبكككو   بقككاع األرا، وعلكككى هكككم ، ال واريككك  الكككذتكككل مكككن حكككارب اإلسككك ل   شككك
 هكم يقولكون أن ، مكن سكب النكيب- كلى هللا عليكه وآلكه وسكلم–لي زوا تيمن قتل من سب النكيب 

با ،  هكم ، األشكذا و اقتلمم إرهاب اي هللا، إن قضيتم ب كب نبكيكم، تكأانا لككم أن ترتضكوا  ك
 ويقولون علما،.

َكككككَذ إِ  ه قكككككال:هللا سكككككبحانه وت كككككاى   كتابككككك ُ َعلَكككككىَهكككككَواُ  َوأَ  َجَكككككهُ ﴿أَتَكرَأَيْكككككَ  َمكككككِن ااا  َضكككككلاُه اَّللا
َعلَكْيِمْم  : ﴿َواتْكلُ  كتابكه تمذا ُأضل على علم، هللا سكبحانه وت كاى يقكول  ، 23ِعْلم ﴾ اجلاثي،:

َمكككا َتأَتْكبَكَ ككك نَكككاُ  آاَيتِنَكككا تَانَ كككَلَخ ِمنكْ كككنَكبَكككأَ الاكككِذي آتَكيكْ َنا 175اَن ِمكككَن اْل َكككاِويَن)َككككْي َاُن تَ ُه الشا (َولَكككْو ِشكككئكْ
تكأنتم اتب كتم  ، 176-175عكرا (﴾ األ176اُ )َع َهكوَ َلَرتَكْ َناُ  ِ َا َوَلِكناُه َأْخَلَد ِإَى اأَلْرِا َواتكابَك

ُه َمككككْث َأْو َتْاُْكككككَلْيككككِه يَكلْ عَ ِمككككْل وَْ ﴿َتَمثَكلُككككُه َكَمثَككككِل اْلَكْلككككِب ِإْن هككككواكم، تمككككثلكم كمككككا قككككال ربنككككا: 
 هذا مثلكم. ، 176يَكْلَمْث﴾ األعرا :
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، وقلكتم هللاني يكدي تنقول لكم: ارج وا عن هكذ ، ارج كوا إى ا ك ، وهللا عنكدما تقفكون بك
  .67ي ﴾ األحزاب:واَن ال ابِ َأَضلُّ ﴿ِإانا َأطَْ َنا َساَدتَكَنا وَُكَ،َاَ،اَن تَ هلل سبحانه وت اى: 

لرجكل   هنايكك، امل ككا ، قككال: عنككدما قككال ل -سكك ،ربككه هللا ربكً، واي-الفضكيل بككن عيككاا 
د أن يُ ككد ول ت بكك)مككن علككم أن لككه رب وأنككه إليككه راجككع ت بككد أنككه م ككئول، ومككن علككم أنككه م ككئ

 اى(.انه وت اإلجاب، لل مال، تم  أعددمت اإلجاب، لل مال عندما ي ألكم ربنا سبح
 ذا أقمكتم حكر ً ان؟ ملكا  ككل مككملاذا نصرمت هم ، ال  اة ال واري ؟ ملاذا قتلتم إخوانكم 

ا ول لكم: أعكدو حنن نق على أإلس ل   نصرًة له؟ اإلجاب، على هذ  األسئل،؟ ه  أعددمتوها؟
نَكُقصاككككنا (تَكلَ 6 اْلُمْرَسكككِلنَي)لََنْ كككأََلنا ْيِمْم وَ ﴿تَكَلَنْ كككأََلنا الاكككِذيَن أُْرِسكككَل إِلَكككاإلجابككك،، تكككإنكم م كككئولون: 

(  ا هو ربنا سبحانه وت اى خ،ان.، هذ 7-6﴾ األعرا (7َعَلْيِمْم ِبِ ْلم 
ا اص  بنخ وهذا الك ل نقول لكم  ل، تيمنا: حنن رأينا ا   مع الدول،، وان ران الدول،،
اهم لككى ا كك ، ونككر نراهكا عحنكن   الككدكتور حممككد، حنكن رأينككا ا كك  مككع الدولك،، وان ككران الدولكك،، و 

ي ني، ذلكككك الكككذب ال كككاملر قكككاب، يبت كككون ت بيككك  شكككرع هللا يرت كككون رايككك،   إلكككه إ  هللا، رايككك، ال 
 ﴿َوَمكنْ جكذا الشكرع، وهكو حككم هللا:  ، تقد ابت ثكه- لى هللا عليه وسلم–ارتضا  ل باد  حممد 

 ؟ 50َأْحَ ُن ِمَن اَّللِا ُحْكًما﴾ املائدة:
الككككا  ال ككككمال نقكككول لكككككم: حنكككن اآلن بصككككدد سكككمال الليككككل، وركككًدا إبذن هللا ت ككككاى بصكككدد

نكني ت كاى، متيق بحانه ولقى عليكم، ولن تن وا منما إبذن ربناب ألننا نث    موعود ربنكا سكست
أن هللا علكى أمكر ، و   رالكب  متال اليقكني يقكني  يبك   راسكخ    قلوبنكا، مكن أن هللا سكبحانه وت كاى

 ، هككذا هككوو قولنككاهككسككبحانه وت ككاى ان ككر دينككه، وأن هللا سككبحانه وت ككاى ان ككر جنككد ، تمككذا 
 قولنا، تما هو قولكم؟ وهللا امل ت ان.

يل    ن ككككل سكككبعكككن كككأل هللا سكككبحانه وت كككاى أن يمكككدينا ال كككبيل الرشكككاد، وأن ينكككأى بنكككا 
وكك  رايكك،     األمكك،يككمدي إى سككبيله سككبحانه وت ككاى، ن ككأل هللا سككبحانه وت ككاى أن يوحككد هككذ

بحانه طاعك، ربنكا سك يكه أهكلت ي كز تُ لي )  إله إ  هللا، حممًدا رسول هللا(، وأن يميكط أمكر رشكد  
يكل  كثكري هكو بككل   وت اى، ويذل تيه أهل م صيته، وي ود بكه شكرعه، وحيككم تيكه كتابكه، إنكه

مكم ،  قكدير، اللى ككل شكيربنا سبحانه وت اى، ن م املوى ون م النصري، وهو سبحانه وت اى عل
 أمني، اللمم آمني، اللمم آمني.
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ااان ، هللا لقككككأخريب ألر مرهكككك  جككككًدا، وإن شككككاسككككأان أعتككككذر  :الشــــيخ حممــــد الطرهــــوين
 ، وإن شكككا، هللاه وأهكككً  ال كككاع، ال اشكككرة ركككًدا إبذن هللا للمنكككانرة، تكككإن جكككا، ال ويكككد تمرحبًكككا بككك

ن مل  ا رًة، وإنتنكككاقش م كككه وأخكككذ ون  كككي، سكككواً، علكككى نفكككل ن كككال ال رتككك،، أو ننكككانر مباشككك
  ي ككر   د، لكنككهة اهبمككول أتضككل مككن منككانرة موجككو تككنحن سككننانر جممككوً ، وقككد يكككون منككانر 

 املاهيات و  ي ت يع أن جيمع بينما.
 ت ن يمككه، وأن  جنككا و رك هللا تككيكم  يً ككا، وأرجككو هللا سككبحانه وت ككاى أن جيمككع بيننككا
 ته.، هللا وبركاكم وربي فر لنا ذنوبنا، وأستودعكم هللا الذي   تضيع ودائ ه، وال  ل علي

إن شكا، هللا و ر حممكد، وعلكيكم ال ك ل وربك، هللا وبركاتكه، حيكاك هللا اي دكتكو ف: أبو يوس
 على توا ل.
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 آله وعلى هلل رسول ىعل والسالم والصالة هلل احلمد وبركاته هلل ورمحة عليكم السالم
 وصحبه

 .وااله ومن
 اآلن إيّل  معونيست الذين املستمعني كل وأحيي احلضور اإلخوة بكل أرحب : أوالً 

 أمور بضعة اإلخوة من وأرجو
 أحدٌ  تطاول إذا إمناو  أحدا تطردوا ال رجاءً  الغرفة على يشرفون الذين: األول األمر 

 النهاية يف لكم واخليار ، مين طلب هذا رجاءً  فقط هفنقطو 
 نركز أن ونريد ُنشغل ال حىت التكست على الكتابة من اإلكثار عدم نرجو :الثاين األمر 

 املطروحة األسئلة كونت أن نريد يعين هلا جمال ال فيه نتكلم ما خارج لةئأس أي وأيضا
  فيها أحتدث اليتاط ابلنق متعلقة
 .جداً  ضروري يءٍ ش يف إال احلوار ينقطع ال حىت املشرفني مع منه نقلل يضاأ اخلاص

 يقتلون كفار املصلون هل : يسأل الذي ألخينا نقول مثاالً  أضرب حىت خوةإ اي البدء يف
 ما كل عن سنجيب أننا امتام أتكد فيك هللا ابرك احلبيب خيأ اي له نقول التفجريات؟ يف

 نتوقف لن يعين هلل نإبذ األخرى اللقاءات ويف اللقاء هذا يف هلل إبذن ابلك يف خيطر
 ذهانأ يف تدور شبهه كل حول لقاء لكل عناوين جنعل ممكن ولكن ، اللقاء هذا على

  اإلخوة
 الدولة روعمش حولمن الشبهات  األذهان يف يدور ما كل عن نتكلم أن مستعدين
 نقطة وأهم حداثألل راقبم ولكين ابمسها متكلماً  لست فإين ذكرت وكما اإلسالمية

 أما خوارج أبهنا سالميةاإل الدولة إهتام مسألة هي اآلن هبا وأهتم عنها وأتكلم أحررها
 من ومتكنا وجل عزهللا  دأرا إذا القادمة اللقاءات يف نطرحها أن فيمكننا األخرى األمور
 .اللقاء
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 املقدمة
 وهداان هلل هداه يدالعو  عصام الشيخ بتهرب تتعلق اليت املقدمة هي:  سنوضحه ما أول
 اليت اللقاءات أكثر ناعلي ضاعأ فيه كنا الذي املنتدى ، تعبنا احلقيقة يف تعبنا يعين

 مث ساعة ربع أو دقائق عشر ملدة ويغيب أكتب الحظتم كما فكنت ، فيه حصلت
 هي هذه وكأهنا هبا طار و طرحها ، واحدة شبهة إال يطرح ومل خمتصرة إبجاابت جييبين

 ما ضمن يف ليوما هانع جنيب وسوف البسيطة وجه على من الدولة ستزيل اليت الشبهة
 هذه املماطلة مسألة أما قدرة،وال القوة أعطاان وجل عز هللا إذا جداً  يسريةً  ألهنا به نتكلم

 يكونون املتأملني من يكونون العقالء من يكونون راقبنيمل ولكن ، للمراقبني فسأتركها
 للشيخ أوصل ومن املنتدى موضوع ورتبت ودعوت نسقت من فأان ، ودراية علم على

 املناظرة وضوعم له أوصل الذي حىت ، انأ مين احلرص فهذا املناظرة موضوع عصام
 . هل دور فال ، جانبه غري من يعترب َمن من علم طالب لهه أوصل الذي

 ينصحهم وسوف اخلوارج سيناظر أنه جداً  كبرياً  تطبيال يطبل كان عصام والشيخ 
 ونصف ساعتني لسناج أننا إال ذلك إىل وما يرتاجعون وجيعلهم عوارهم ويبني ويفضحهم

 تساوي ال ونصف الساعتان هذه كانت  فإن عصام شيخ اي جوابك أنتظر وأان األمس يف
 فيها وجل عز هلل ذكرت لو أنين إذ ، الكثري الشيء عندي تساوي فهي يئاش عندك
 حنن ... ويدع شيخ اي تفضل..  عويد شيخ اي ، انتظر أجلس أن من يل أفضل لكان

  !! نتظركن
 .! فيك هلل ابرك أخي اي يصلح ال هذا
 ولو تتهرب ال حجتك طرحاو  النزال ساحة إىل انزل فاطرحها تعال حجة عندك أنت

 وخذ ئتم ا لك قلناو  ، لك كنزٌ  فهذا دواعش هم موجودين كانوا الذين كل أن افرتضنا
 أتت مل،  نعارضك ولن مشرفاً  معك
 ننتقل هل فيها ونتفق رفةالغ إىل أييت يعين ، تريد ما حول نتناقش تعالَ  أخي اي لك قلنا
  ! أيت ومل كذا؟ نكون وهل ؟ كذا نكون هل ؟ أخرى غرفة إىل



 

247 

 

 هذه وكانت ، أتتم  مل ، نتكلم فقط وأنت أان ،مشرف وبدون تعال عصام شيخ اي 
 ، ضهمأر  يف اخلوارج وتناظر زمانك عباس ابن لتكون عصام شيخ اي فرصتك

  منك؟ مسعناها اليت العنرتة هذه أين ماهذا؟ 
 شيء أبي املنتدى عن أتكلم أن أريد ال ...لقاء آخر يف وماطل ماطل املنتدى يف مث

 وحنن املشرف خرتانا أننا ننسى وال املناظرة هذه هاستضافت على يشكر فهو له يسيءُ 
 يف يعترب يعين اهل الفخم هو بل اإلسالمية الدولة يوافق ال ارض الشيخ أن متاماً  نعلم
 الدولة ضد ينةبث أبو وهو هعلي املشرف املنتدى أن أيضاً  ونعرف عصام الشيخ صف

 كبرية دولة أهنا أثبتناهو  بيناه مما الرغم على تنظيماً  تسميتها على يصر فهو اإلسالمية
 أمامها وعجز العامل ذهلتأ قوة ولديها ، اآلن احلايل زماننا يف الكبرية الدول من عظيمة
 واالها ومن ، يكاأمر  الكفر رأس رأسها وعلى الدول كبار من عشرات فيه دويل حتالف

 اإلسالمية الدولة يف ةشعر  هتز أن لديها ما بكل اجلبارة الضاربة القوة هذه تستطع ومل
 وتعاىل سبحانه هللا أعزها

  هذا يقول أنه أعرف وأان ، قبلت وأان تنظيم يقول هو إذا 
 مقال حذفت اليت املقاالت أهم ومن وحذفت مقاالت املنتدى هذا يف نشرت وقد 

 السعودية العربية كةاململ حبكومة يتعلق مقال وهو املناظرة يف به أحتج أن أريد كنت
 النقاط يف ختصرأل املنتدى يف وضعته وقد املعتقلني، قضية يف جداً  الشديد وكذهبا

 وهو( الداخلية رةوزا اي كذابً  كفى)وهو املقال هذا مراجعة منهم وأطلب به وأستدل
 فهو عليه يطلع أن أراد ومن ، شخصيا مين،  عيين على،  كبري تقرير،  كبري مقال

 الشيخ مع أتكلم امل جبواران يكون حىت املنتدى يف أنزلته ولكن الشبكة على موجود
 يتخيلها ال ةبصور  يكذب عندك اإلعالم أن كيف نظرا عصام لشيخاي  أقول ، عصام

 يعترب ملسيلمة نسبةابل ! الكذب من الدرجة هذه اإلنسان يتخيل أن ميكن ال اإلنسان،
  .عندهم تلميذاً 
  أخرى جزئية إىل ولنأيت هذه اجلزئية لنرتك
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 الشيخ وطار إلدارةا مع ونسقت قبلت أان التوجه هذا مع املنتدى ، املنتدى نقول كنا
 أعرف الذي كانامل قلب يف آيت وقلت ضدي املنتدى توجه أن يعرف ألنه هبذا عصام

 هذا من متأكد أانو  خيالفها ما لكل داحضة قويةٌ  حجيت أن أعرف ألنين خيالفين أنه
 افيه ومن املنتدى إدارة غري إىل ننتقل نإذ 
 األخري اللقاء يف باً تقري ونصف لساعتني عصام والشيخ أان جلسنا قد املنتدى يف وحنن 

 مبا عندك خلوارجا مفهوم ما لنا عرف عصام شيخ اي له أقول .يتكلم أن يريد ال وهو
 ... خوارج اإلسالمية الدولة أن تقول أنك

 كالمٌ  وهو ، ابخلارجية هتمهاا اليت اإلسالمية الدولة لنا يعرف أبن طالبناه هذا وقبل 
 جيب ما يئاش وليق الذي الشخص أن يعلم علم طالب وال عامل ليس عاقل وأي ، عادي

 الدولة عن إايه اتعطين أن ميكن الذي التوصيف أو املاهية فأين به ملماً  يكون أن
 هي:  قال النهاية يف رياً كث أتعبنا أن بعد فأراً  فولد اجلبل متخض لألسف ولكن اإلسالمية

 اهية؟م هذه هل ؟تعريف هو هذا فهل!  بداعش الناس يسميها اليت الدولة
 مل الذين ألفهاما وقليلي العقول لصغار الذكر وسيأيت املاهية أان هعرفت املهم 

 يف هلم بينت وقد ، هذا ملك أبني وسوف اإلسالمية الدولة ماهية أبني أين معىن ما يدركوا
 نقول وحنن  !جلغرافياا يف درس هو أان قلته ما أن يقول يزال ال البعض أن إال املنتدى

 مصيبة وهذه ذكرانه لذيا وما اجلغرافيا هي ما تفهم ال نتأ جغرافيا درس ليس هذا لك
  ، مهمة جزئية ألهنا اجلزئية هذه على سنأيت حال كل  على ، أخرى
 ما وحصل له رفتهاع أن وبعد ...انأ عرفهاأ سوف عصام شيخ اي فقلنا هذا من انتهينا
 .. كالمنا يةبدا يف عليها يلح كان اليت األخرى اجلزئية إىل انتقلنا مث حصل

 عليها، نتفق أن تدأر  اليت العلمية املقدمات حول دار الذي احلوار ننسى وال طبعا 
 .. الوقت خذأن ال حىت عموما لكن

 هم من عندك؟ رجاخلوا مفهوم لنا عرف عصام شيخ اي قلنا خرياأل اللقاء يف الشيخ
 التهمة هبذه إلسالميةا الدولة يتهم أنه مبا اخلوارج مفهوم عن فسألناه عندك؟ اخلوارج

 .أان يطالبين به فإذا سابقاً  ذكران كما
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 هم من خوارج الدولة نأ تقول أنت ؟ خوارج أبهنم التهمة هبذه الدولة اهتمت من أان هل
 الدولة هذه له تقول ديناملوجو  من اآلن رجال عتربينا يعين ؟ أان عرفأ أن أريد اخلوارج
 اليت الدولة ذهه مامعىن شيخ اي أو خوارج؟ معىن ما شيخ اي لك يقول طيب، خوارج
  ؟ عليها تتكلم
 والعجيب نتظرهن ونصف ساعتني قرابة وجلسنا فرفض ، جدا بديهي شيء هذا ؟ ماهذا

 أبدأ أن عندي مانع ال أان يقول االنتظار من ونصف ولساعتني والعطاء األخذ أثناء أنه
 ننتظر معي تفرق ال يقول خرياأل يف االستدالالت يف كثرياً  أحرجناه أن بعد بذاك أو هبذا

 يف هل ذكرته ما ىعل حىت يرد مل املشرف ومشى اللقاء ترك املشرف خيأ اي ، املشرف
 تنتظر نتأ هلف . هوترك عليه يعلق مل واملشرف كالما كتبت الغرفة دخلت ما أول

 ؟ هذا ما املشرف
 املنتدى نفس على الكالم من نوع هفي شخص من كتب الذي ما نذكر أن نريد ال حنن

 من إال خباراأل أنخذ ال حنن ذكر مبا أنخذ حىت الشخص هذا نعرف ال وحنن واإلدارة،
 رجل من تكون أن البد ،العدالة اجملاهيل من تكون ال والعدالة ، ضابط عدل شخص
 العامة يقول كما ولكن القول هبذا أنخذ مل حنن هذا فألجل حاالً  ومعروف عيناً، معروف

 أقول أان لكن ، العنكبويت الفضاء يف ضوضاء فأحدث ”يدوش يصيب ال الذي العيار“
 هكذا ابللفظ له قلت شيء يعين موافق وأان موافق وأنت واإلشراف اإلدارة تنتظر كيف

 أمشي أن ميكن ال أان ، مرة ألف معي يفرق أان األمر معك يفرق ال أنت عصام شيخ اي:
 تقول أنت ، عنه أحيد لن العلماء بني عليه املتفق املنضبط العلمي املنهج خالف على

 أن لنفرتض يعين ؟ ةالفائد تريد ال أنت هل وبعدين ، أرحين أخي اي طيب مانع عندك ما
  ؟ عصام شيخ اي ته أنتسرع أال االمر أعرقل أن وأريد ودوران لف عندي أان

 هؤالء ايضلله ال وأن األمة مصلحة وعلى الشباب مصلحة على حريص رجل أنت
 تعريف ينوتعطي وتفحمين !مين أحرص أنت تكون أن املفروض أخي فيا الدواعش

 ؟ كذلك  أليس وأنكسر فأصمت العلم أهل عليه الذي املؤكد اخلوارج
  ! عصام شيخ اي قيلي ما..  املنتدى يف ونصف ساعتني علي وتضيع متاطلين نكأ أما 
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 علينا عرض أخ نم أكثر خوةاإل عرض أن بعد البالتوك موضوع عن أعلنت خوةإ اي مث
 ، املنتدى موضوع على اومشين املنتدى موضوع تيسر مث ، البداية منذ هبا وطالبوا نقلها
 هؤالء...  هبا أقبل ال فةالغر  ،هذه األمر يقلب عصام ابلشيخ فإذا للبالتوك انتقلنا فلما

 طيب ، تعال امشرف وختتار أنت أتيت تريد؟؟  تريد ماذا طيب خيأ اي ، عندهم آيت ال
  ونتناقش إلينا ائت

 األمر النتهى خوةاإل مع نتفق نأ قبل به تقدمت كنت لو تريده الذي املكان أخي اي 
 على ونوايك قد فيهم نطعن فلماذا اإلعالانت وعملوا الغرفة وفتحوا قدموا اإلخوة لكن
 الُضالل؟ من هربي الداعيةل ه يعين؟  بداعية ألست يعين علمهم تعال أخي اي ، خطأ

  .يريد ما مأفه أن عجزت لقد إخوة اي هللاو ،ة إخو  اي ...إليهم يذهب ال مل
 فهو أسبه سوف ينأل امسه ذكرأ أن داعي ال يعين رجل مث فقال ،ه أقرتح مشرف فقال
 هقرتحا رجل هذا أن عرفأ وأان ، أدب قليل أنه أعرف وال أعرفة ال فأان أدب قليل

 تفضل إيل تبك أن بعد له وقلت ، مبدئيا ابلرجل قبلت أبس ال فقلت عصام الشيخ
 الرتتيب على ونتفاهم الغرفة يف عندان عصام والشيخ أنت
 يل ابلنسبة كاً مضح األمر هذا وكان عين ليتكلم فالن وكلت أان عصام الشيخ فقال

 توكل فكيف ناظر؟امل وأنت عصام شيخ اي أنت نفسك عن تتكلم ال فلماذا وللمتابعني
 ويسبين تويرت يف ينءجا الرجل أن وفوجئت ! يعرفنا وال نعرفه ال عنك يتكلم واحد

 أقبل فكيف به لقبولا عن متاماً  فرتاجعت لديهم  ُخلق ال دباأل وقليل الدولة يف ويسب
 يقدر ال نسانإ وهذا همع وأعطي آخذ أن يستحق ال أنه القضية يعين ؟ يسبين برجل
 هلذه رفضي سبب هذا ؟مشرفاً  يكون وكيف معه أتكلم فكيف العلم، أهل من اأحد

 وال أدب قليل هألن ولكن غريهم  صف يف أو عصام الشيخ صف يف ألهنا وليس الشخصية
 مناظرة أي على فسيشر  من أن كما ، العلمية املناظرة هذه يف امشرف يكون أن جيوز

 إطالقاً  العلمية املادة يف يتدخل وال منضبطاً  مهذابً  مشرفها يكون أن جيب فيها أان أكون
 يف العلمية لناحيةا يف يتدخل أن ميكن الذي أما فقط التنظيم مسألة يف يتدخل ولكن
 . هلم املشهود بارالك العلماء من هذا الرجل كان لو فيها خنتلف اليت اللحظات بعض
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 به ،فإذا مشرفاً  عنض وال فقط وأنت أان عصام شيخ اي تعال ، آخر شيء إىل فانتقلنا
 كبريةً  أعداد تتحمل هلل شاء ما الغرفة هذه أخي اي قلت ، ُأخرى ةغرف إىل نذهب يقول
 من يطلب به فإذا ، مرحبا املستوى هبذا غرفةك عند إذا شخص 5000 إىل تصل

 يعين وكذا املال وسأدفع شخص آالف خلمسة تتسع غرفة يل أمن هذا نفسه الشخص
 ؟ عليها سيشرف الذي من رفةالغ هبذه أتى ولو ردا يتلق مل ، املناورة من نوعا أعتربها أان

 .فيه عليك وما هذاك لقاء تتحمل غرفة هذه يعين له قلت أان لكن اإلخوة؟ نرتك وكيف
 ! بلعها أيضا هذه املهم

 فضائية قناة لىع ستديواال يف تكون أن يريد ولدي ومع معه تواصل بشخص فوجئت مث
 عليه عرضنا ما لأو  البداية من البالتوك رفض عصام الشيخ ! هلل تبارك هلل ماشاء

 .الكتابه نكمل ميكن ال قال البالتوك
 آخر منتدى إىل رننظ ، ال قال األمور وتيسرت وكذا وصوتيا أحسن البالتوك أخي اي
 القناه جدا، جدا جدا الرجل أتعبنا ،يعين طبعا مصور ه،وكل املشكاة منتدى علي قرتحاو 

 معناها؟ ما أتعرفون الفضائية
 وأان ,لألستوديو دخويل ظةحل أعتَقل إما ثننيا من حاجة معناها إخوان اي الفضائية القناة
 أستوديو أن والعجيب فضائية قناة إىل الذهاب معىن ما أعرف ال صغري طفل لست
 العدو يعترب الذي ينالطرهو  وأان مناظرة معي وستعمل الرايض قلب يف الفضائية القناة
 القناة معي جتري نأ السعودية احلكومة قبلت كيف  معي فتخيلوا سعود آلل اآلن األول

 لألستوديو دخويل لوقب مصر يف األستوديو إىل أذهب أن هو كله املوضوع اللقاء؟ هذا
 . خرىأ مورأ ويف وتطويالت ومماطالت متطيطات كله فالكالم ، الزانزين يف أكون

 بالد أهل يقول وكما اآلن فنحن الكثري وقتنا من أضعنا ألننا مماطلته يف هبذا أكتفي وأان
( :  العرب جزيرة هلأ أو احلرمني بالد أهل  :قولن كما الربيك لسعد ونقول) احلرمني
 فكنا محيدان اي امليدان اً أيض ويقولون الواقع األمر هبا ويعنون احلاضر امليت على الصالة
 وتركنا أيتم  مل يدانمح لألسف ولكن اجلميع أمام امليدان يف أييت أن محيدان من نتمىن
 انإخو  اي امليدان يف وحدان
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 ال يقولون كما حلاان ضاعت وماان حاان بني ما يعين كثريا وقيت من أضاعوا هنمإ هللاو
 قليال أرحيي لقاء يف يكون اآلن وقته هذا ليس ولكن القصة هذه تعرفون كنتم إن أدري
 وقتنا يضيع كيف عرفن ال يعين حلاان ضاعت وماان حاان بني ما فعال احلقيقة يف ،لكن

 صغر عنده من فلألس يعين هتالميذ بسبب وقتنا يضيع أم نفسه العويد الشيخ بسبب
 السفاهة نم نوع وفيها ساذجة معينه شخصيات وخصوصا ابلتعليقات أتعبوان عقل

 جمرمني سبام بعمل يقوم ريقف هناك أن هي كرباأل والكارثة ، تعليقاهتم يف أتعبوان والغباء
  اتبعني

 والربهان ابلدليل مأ وإغالقها صفحته على ابلتهجم املخالف مناقشه طريقة هل خيأ اي
 توي يعين ؟ يرتتو  على حسابني يل أغلق ساعة 24 يوم خالل يف أنين تتخيلوا هل ؟

 وأنزلت حسايب إغالق يف السبب هم عصام الشيخ تالميذ أن على الدليل فقط أنزلت
 حساب أغلقو   !!!ساعة يكمل مل حىت بلحظات بعدها يغلق ابحلساب فإذا الصورة
 يعين يغلق أيضا احبساهب فإذا املناظرة أحداث تنشر كانت وقد سبيل عابرة تسمى أخت

  ؟!الناس يعرف ال لكي الشعواء احلرب هذه ما ؟هذا ما
 الناس يعلم أن اربحت نأ حتاربين ال أنت أخي اي ال كشخص الطرهوين حياربون ليتهم 

 يف اعتقايل عن ايقضا ذكرت ما أول من طبعا موقعي أن طبعا تعرفون أنتم ، احلقائق
 ، كلها السعودية من موقعي أغلق اململكة
 ما كل موقع إبغالق هتتم يالعامل االعالمي والزخم الكرب هبذا ةكبري  دولة ! دولة أتتخيلوا

 خمطوطات يثيهحد مؤلفات كرمي قرآن إجازات علميه دورات جرائد صحف مقاالت فيه
 ! حبت علمي موقع

 معتقالت يف صلحي ما عن حقائق ذكرت أين فقط موضوع هو السعودية ميس فيه والذي
 يف تثقون ال اذامل أخي اي اململكة أهل كل عن موقعي أغلق هللا ،فسبحان اململكة
 . أنفسكم

 على عصام لشيخا نإ:  يقول ولدي.  نظرأ حىت يوسف ااب اي حلظات استأذن سوف انأ
 . اب الواتس على معه حوار
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 ماذا أعلم ال ، هديكيهللا  املقدام أاب اي هللا ساحمك _ ولدي أخاطب _ولدي اي هللاو
 مع تتكلم انت ،لكن احلساسة االمور هذه يف لك وليس حبيب أنك أعرف أان؟  أقول

 ، الغد إىل اللقاء جلؤ ي نأ يريد إخوة اي ختيلوا يعين ، معه وتعطي خذوأت عصام الشيخ
 إليه حاجة يف لست قيقةاحل ويف تعبنا وقد األمر وانتهى شيئاً  جلؤ ن لن ال مقداد اي ال

 املناظرة منهجية عرفي وال مناظر ينءجا لو يعين، مناظر احلقيقة يف أصال ليس ،فالرجل
 الطرف عرف له ولأق األول الطرف يعرف أن يستطيع ال املناظرة طريف عرف له وأقول
 إذاً؟ أتيت ملاذا طيب الثاين الطرف يعرف فال الثاين
 طريف عرف كل قولأ خوارج اإلسالمية الدولة تقول قضية عندك أنت تريد؟ ماذا

 عرفأ وأان األول الطرف يعرف ال به ،فإذا عليك سأرد وأان،  امبينه ربطاو  القضية
 ويريد الثاين الطرف يُعرف ال به فإذا الثاين الطرف عرف له أقول مث !! األول الطرف

 الذي أان املا،فط رافض وهو اجلزئية هذه يف ونصف ساعتني ويضيع ُأعرفه أن مين
 ؟؟؟ منه أريد فماذا الثاين وسأعرف األول سأعرف

 وقل االهتمام على ولدي اي وأشكرك تعاىل هلل إبذن سنبدأ حنن إخوة اي حال كل فعلى
 ذلك بعد يرد هلل شاء إن وهو اآلن وسنتكلم الكفاية فيه مبا انتظرانه حنن عصام للشيخ

 وسوف ذكرانه ما على دوير  معه يتشاور من مع ويتشاور ورَجلهم  خبيلهم  وأييت راحته على
 .التعقيب يستحق يئاش الرد يف اندوج إذا نعقب
 فيكم هلل ابرك
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 لقاءحماور ال

  : طيب سنبدأ ونقول
ل الفرصة ف نستغسو ف له  اطاملا أن املناظرة مل أتخذ اجملرى املفرتض الذي كان خمطط
ية والعاف ةالم السل هللانسأ  للحصول على أكرب فائدة ممكنة فلعلنا ال نلقاكم بعد اليوم

 لنا. وادعوا
 ول االختصاروسنحا ورْ سيكون كالمنا إبذن هللا يف هذا اللقاء املبارك حول أربعة حما

 بقدر اإلمكان :
 احملور األول خمرجات التعليم يف اململكة .1
 احملور الثاين  اخلوارج.2
 ية.ولة اإلسالماء الدعلم ن الدولة االسالمية ال علماء فيها أوأ.احملور الثالث موضوع 3
 يةإلسالمالة . احملور الرابع مصادر املعلومات اليت تؤخذ منها أخبار الدو 4
 

 رجات التعليم السعودية:خم-1
ي هما  ؟توقعة غري م يةوهي بدا الكثري من األحبة سيسأل ما هذا احملور الذي ابتدأت به

 خمرجات التعليم يف اململكة العربية السعودية ؟؟
يف  جات التعليم ،خمر رياً هذه من مفاجآت الطرهوين اليت يفاجئ هبا اخلصوم وحُتزهَنم كث 

ذه عاده يف اجآت هملفاأان أحب   : الدولة السعودية وليس يف الدولة اإلسالمية ، أقول
د أن يلعب، ال يريد و خصوصًا لإلنسان الذي يريد أن يستفي ارونق أراها منشطة  وتعطي

ببًا يف سَ  املناظرة رتُه يفذك أخترُب هبا ذكاء املتلقي وأخترُب هبا مستوى فهمهم وقد كان ما
ع نفسه الداف هذا هورة و بعض ما دار يف املناظ استيعابسقوط كثريين ألهنم مل يستطيعوا 

 الذي دفعين اآلن إىل أن أتكلم عن خمرجات التعليم يف اململكة.
نين عشت يف هذه اململكة لقرابة اخلمس إوقبل أن أبدأ يف الكالم عنه ،أريد أن أقول 

وثالثني سنة وخالطت مجيع الطبقات  بعمالقات مباشرة ولذلك جترأت وفتحت صفحة 
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بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين أنصح اإلخوة احلضور أن يطلعوا  امسهاالفيسبوك  على
عليها لريوا حقيقة ما جيري يف اململكة وإن كنت مل أستوعب كل شيء ولكن خري الكالم 

لتعليم حيث أنشأت مدارس ابن يل عالقة فإما قل ودل وأما ابلنسبة للتعليم خصوصًا 
نات للمراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية وكنت ُمنشئها من اخلندق األهلية للبنني وللب

أجل ولدي األرقم أساسًا ومن أييت بعده وكنت صاحب أول فكرة إلنشاء جامعة على 
اإلنرتنت وأنشئت اجلامعة واحلمد هلل وهي جامعة املدينة العاملية وكنت أان أستاذ التفسري 

درست يف جامعة طيبة وغري ذلك فإذًا أان وعلوم القرآن فيها قبل اعتقايل كما أنين 
 أتكلم من قلب احلدث.

مشتق  وأمري ( الع )يعين :محود مشتق من احلمد مثال  وامسهقد أييت اآلن شخص فهيم 
ماذا درس  كلم يفذا يتهمث يتكلم ويقول :الشيخ )يعين سعد الربيك ( من السعادة مثاًل 

يع أن  يستطالخوة إهكذا السفهاء اي  ؟ وأين كان يعمل .. هل يريد فيزة عمل عندان
البغدادي  يب بكرر أكالمه كالم الكبار والعقالء كما فعلوا ابلضبط مع الدكتو   علجي

 ؟حفظه هللا عندما قالوا ملاذا يرتدي ساعة رولكس
ذه د اململكة هب مساجوال اي أبله أتركت اخلطبة العصماء اليت مل يسمع مثلها يف احلرمني

 .  بدون ورقةالبالغة والقوة و 
ن رضون أل يبحنن عندان يف مصر قد يضرب الناس من خيطب على املنرب من ورقة 

ور حفظه  املسصغريخيطب ابلعامية على أن خيطب من ورقة ، ألنين لو أتيت بولدي ال
ستطيع أن فهو ي اءةهللا وهو مل يدخل املدرسة بعد وبقي عليه يسري حىت يتعلم القر 

 ، ر سنهقد طيع اآلن أن خيطب من دون ورقة لكن علىخيطب من الورقة وهو يست
فاهة؟ ذه السهما ففكيف ترتك هذه اخلطبة العصماء وتقول ملاذا يلبس ساعة رولكس؟ 

 لكربى؟ القضية ك ان و السفهاء وترت و ملاذا تنشغل أبمر  ال ينشغل به إال  التافه
من ن التقعيد و اظرة مملنااملهم نقول  ملاذا مل يفهم هؤالء كالمي الذي قُلتُه  يف أول 

يف ا طليب  تعر يفهمو  ا ملعلى أصول قبل البدء ابملناظرة ،مث ملاذ االتفاقالتأصيل وطلب 
 املاهية واألشياء هذه ؟ 

  مالسبب؟ ملاذا عرفت الدولة هبذهم الصورة؟: مث ملاذا مل يفهموا
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ستوى؟ املون دم هل السبب أنين أخليت كما حاولوا أن يشغبوا ؟؟ أم السبب هو أهن
 اململكة. ليم يفلتعهذا ما أردت أن أذكره يف هذه اجلزئية وهو أن هذه هي خمرجات ا

شل جدا يها فام فهؤالء درسوا أبسلوٍب  سقيم واململكة يف احلقيقة أسلوب التعلي
قول أحد يكي ال لال متدن جدًا وذكرت لكم يف البداية احتكاكي يف هذا اجمل مستواهو 

 أنت تتكلم من رأسك!.
غرافيا لون اجليقو و انظر كيف رددت عليهم يف قضية اجلغرافيا مث هم مع ذلك يرجعون 

 اجلغرافيا اجلغرافيا!
خلوارج ن هم ار ميف تصور الدولة مث وجدت خلاًل يف تصو  وعندما وجدت عندهم خلال

ارج ا معىن اخلو يفهمو  مل وهيبًة أن يعرضوا مفهوم اخلوارج عندهم والذي سنتطرق إليه فهم
لبعض لقلة و أن ات هاصاًل وهذه الكارثة، وما يستدل به على اخللل يف تصور املاهيا

ة هو لة اإلسالمين الدو عقة اجلولة الساب معرفته ابلعلوم اإلنسانية توهم أن ما ذكرانه يف
م ن هذا مفهو افيا ألغر من اجلغرافيا ويبدو أنه يظن أن وجود خارطة يعين الكالم يف اجل

داخل معه اع ويتجتمطالب االبتدائية والذي ذكرانه حقيقًة هو من علم السياسة واال
يعت الدولة ليت ابة اعلم يسمى علم األنثروبولوجيا فنحن نتكلم عن اجلماعات اجلهادي

ثوار لل امتدادي هد وهل بالوعن سلطاهتا القضائية والتنفيذية وعن عقيدهتا وإدارهتا يف ال
 .فياوسائر اجملاهدين يف سوراي أم ال مث يقول هذا يتكلم عن اجلغرا

اً ن فيه تعلقحنق مبا تعلهذا ليس له عالقة ابجلغرافيا اي أخي بل له عالقة حبكمك وهو ي
عدد نطقة و ة ما كان مثة شخص يظن أن رسم خارطة أو معلومة عن مساحوثيقًا فإذ

 جلغرافيا!!!يف ا ادرس سياسية يعترب هذا اجتماعيةسكاهنا داخل مقالة مطولة عن دراسة 
لدولة أو لاصرين ملنايستطيع كذلك أن يظن أن الدولة اإلسالمية خوارج جملرد أن بعض 
 ! !رج بعض أفرادها عندهم غلو أو احنراف عقدي، يقول الدولة كلهم خوا
 ا جغرافيا!!لة كلهقاهذا املنطقي ! أنت وجدت خارطة يف بداية مقالة كبرية فجلعت امل

،  ورةالصذه هب فراد عندهم خلل وأخطاء مث محلت دولة كاملةوكذلك وجدت بعض األ
 حُتملها أخطاء فئات فيها وأفراد فيها!!
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ل هؤالء ة فتقو موعوكذلك من انحية ماهية اخلوارج جتد صفة من صفات اخلوارج يف جم
 اً. همة جدم هذه اجلزئية نخوارج !! وتركت كل ما خيالفون فيه اخلوارج ! فإذ

دين يف ستواُه املتليم وملتعرونه يف احلقيقة هو عبارة عما أفرزته طريقة افاملستوى الذي ت
تبارات وجد اختال اململكة فهل تعرفون أن النجاح يكون تلقائي إىل الصف السادس ف

 إال بعض التقوميات البسيطة؟
ا قبل عًا هذطب أذكر لكم إحدى القصص اليت مرت يب يف مدرسيت وهي مدرسة اخلندق

 بعض الطالب لانتقم ملهاعالقة يل هبا اآلن ، وأقول هذا لكي ال يغلقوها.  فال اعتقايل
ؤالء هوكان  ندقمن مدرسة املنارات وهي من أشهر املدارس إىل مدرسيت مدرسة اخل

 يف ن صفراً خذو من مدرسة املنارات وإذا هبم أي امتيازالطالب حاصلني على درجة 
لت ة وتدخويلطليهم بنفسي والقصة وقد أشرفت ع سبعة طالب أخذوا صفرا اإلمالء
 ولكن لنبني لكم أن النجاح أييت هكذا.... اإلدارة 

الشاهد  لعجاب.اعجب من األساتذة فلما اختربهتم وجدت ال اثنانأيضا تقدم لنا كذلك 
 ضيات واللغةالراي ث يفوكارثة الكوار  اختباراتأن مستوى التعليم متدٍن جدًا ال يوجد 

 اجلامعة يف استاذأو أ اهذا هو السبب فمن املمكن أن جتدوا مدرساإلجنليزية والعلوم و 
 ولكنه ليس ابملستوى املطلوب 

ة من كبار جمموع مع فمثاًل كان أحد األساتذة وهو من كبار العلماء يدرس عندي قرآن
وكان  احبيبو  ازيز ع اقالعلماء اآلن أيضًا ال أريد أن أمسي بعضهم، كان هذا األخ صدي

ر وقتها نين تركتها أل راهدكتو الوأان مل أكن قد دخلت يف قضية  هالدكتورارسالة  حيضّم
إله   الذي الري فوهللالتفسوكان البحث يف ا هالدكتوراوأجلتها فرتة  ، فأتى يل ببحثه يف 

بها ، فلم ليت كتات غريُه بدأت أنظر فيه إذ أنه أراد أن أيخذ رأيي يف بعض الكتااب
 رجة أين قلتمية لدلعلاط كما أن البحث فقري من الناحية أستطع قراءة اإلمالء وال اخل

طيع أن ال أستفحث له ال أستطيع أن أنظر يف هذا البحث ألنه يفتقد كل مقومات الب
 هلدكتورااذ أعطيك رأيي يف أي شيء وهو صديق عزيز. الشاهد أن هذا الرجل أخ

عنه تجاوز عين و يجل أن و ز ع وأصبح مسؤواًل كبرياً جداً يف اجلامعة اإلسالمية وأسأل هللا
 ايً وإذا كان يسمعين اآلن فلنتذكر األايم احللوة اليت قضيناها سو 
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 فهذه هي خمرجات التعليم ونتيجة هذه املخرجات هو عدم الفهم. 
تعلق وما ي ارجطيب .. نقف هنا ونعطي فرصة للمشرف لكي ننتقل للكالم على اخلو 

ضية خطرية قهم يف الف أخرجت لنا هذا املستوى منهبم حىت نعرف ملاذا خمرجات التعليم 
 من قضااي العقائد

 

 : طلب املشرف مهلة للعويد أخرى فكان هذا الرد
 فليأت  ن اآلنودو اي أستاذ مصطفى أان ملت املقداد أبن أيخذ ويعطي معه فنحن موج

 نا أاناور مع ويتشيأيتلحنن نقول له تعال نتشاور ومل أيت هل ترى أن نعطيه مخس دقائق 
تعنت  معناه هذاو ليس لدي مانع من التوقف ولكنه لن أييت فهو يطالب بغرفة أخرى 

شروط وال  ليه أيعرض فهذه الغرفة موجوده وجاهزة وهبا األكارم من اجلمهور ، ومل نف
 ة غرفأي ضوابط  والكل سريفع يده كل املشرفني سريفعون أيديهم عن ال

 ! ن ألتكلميكرفو امل سآخذ أان منكم ن لتتكلم مثفقط سنكون أان وأنت ستأخذ امليكرفو 
 هذا الكالم وصله ومل يقبل ! فما معىن أن نضيع أوقاتنا اآلن 

إعالمي  ن طريق ععلى كل حال أان سأعطيه مخس دقائق ليأيت وليس عن طريق ابين وال
ناقش يف حنن نتو ية فأان وأنت لسنا أطفال وال ُجهال وأنت عندك قضية وأان عندي قض

 ألة علمية ما الذي جيعل واسطة وما الذي مينع تواجدك ؟مس
كل حال   ،فعلى دونأان وأنت اآلن ونتكلم أمام الناس فهم شهود هللا يف األرض يشه

ت ن مل أيوإ لك مخس دقائق ألجل طلبك وسوف أخاطب الولد ليخربه فإن جاء جاء
 أكملنا ما حنن فيه !

علي فوزي  الشيخ يهااعة قام ابملداخلة ف)مرة أخرى وبعد فرتة طويلة قاربت الربع س
 انصحا الشيخ عصام ابجمليء(
 السالم عليكم ورمحة وبركاته
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م نا فنحن نفهإىل ه يتالشيخ عصام يبدو أنه مازال مصرا على ماهو عليه وال يريد أن أي
يأيت غدا للغرفة الة هذه األساليب وال ختفى على أحدًا من العقالء يعين هو وضع مسأ

 ا  !د علينه ر ان قد جئت اىل هذه الغرفة ومل أيت الطرهوين فيكون كأنويقول أ
 يت ..  آوكأن املسألة أان عندي غرفة وهو مل أيت وهو عنده غرفة وأان مل

 رد ،، تمل و ال ،، هذه طريقة فاشلة ألنين جئت وطرحت ماعندي وأنت مل أتت  
 !!! كذاويرد وهاألمر أصبح أان اذهب إىل غرفة فأرد وهو يذهب إىل غرفة 

 فاملسألة مسأله تشغيب 
 ونناقش وهو نناديهو غرفة مازلت يف انتظار موافقة الطرهوين !!!! حنن اآلن يف ال: يقول 

طبلون يين مازالوا اع الذتب: مازلت يف انتظار موافقة الطرهوين !! ملاذا؟؟ ألنه يشرتي األ
 ى مشاخيه بل عل عهلى أتبالكل ساقطة والقطة على كل حال سنرد اليوم إن شاء هللا ع

 أتتيه اآلن ي وسوفعمر أنتم تعرفون أنه يفرح جدا بتعليقات هذا الشاب الصغري محود ال
 لما عكتبون م يقاصمة الظهر سنرد على هذه األالعيب اليت يكتبوهنا ويظنون أهن

ل منه ال أفضمث هو وبعض األشخاص اآلخرين وإن كانوا أفضل منه بكثرين فالسكران
صص كننا أن خنهتا وميقرأ على ما عنده من بالاي ، املقاالت اخلمس اليت نشرها أانبكثري 

ن ليه ضمد علكل مقالة كذا لقاء حلو لكي نفرح ونضحك قليال لكن مبدئيا سنر 
 املردود عليهم كما سيأيت .

 
 

 ! اخلوارج
 

 هذا بداي، ما يت ل   ملنانرة مباشرًة  
   ميم موضوعن هو  اآل تت ل   ملنانرة ولكن ما سنذكر لقد ذكران الكثري من األمور الا 

 املنانرة وسن رحه بشكل أسئل، وأجوب، وهي:
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 "ا" من هم اخلوارج؟
 "ب" ملاذا مسوا هبذا االسم؟

 "ج" ما هي أوصافهم؟ 
 نهم؟ج ع"د" ما الوصف الذي جيمع بينهم فمن وصف به ال خير 

 صحة دىموما  "هـ" ما األحاديث اليت وردت فيها هذه الصفات
 هذه األحاديث وانضباطها يف االحتجاج؟

 
 ثه تيما اآلنو  حندن سهذ  أمور كنا نريد من الشيخ عصال أن حيدثنا تيما ولكننا حنن الذي

يح، م تمدة دل،  ح ألكي يت لم الصواب تنقول عندان شرٍو ت  نتكلم من رأسنا إمنا عندان
ه   كي ك قول دعتن  ذلك كما سيأا الك لوك ل علما، أكابر أج ، م تمدين ، أما رري

  بك ل تنا إ   و ت  نتكلم من األكياس حنن تمن عند  ك ل من كي ه تليدعه   كي ه 
 علمي أدل، مشروح، من علما، كبار أج ، م ت،ين.

 
 
 

 من هم اخلوارج؟
 

الب أ  ط لي بنعإن اخلواري هم جمموع، من الناس خرجوا على خليف، امل لمني : نقول 
م جمموع، من هواري اخل وهذ  قضي، ممم، وهي األ ل   الفرع وهذا ما اتف  عليه ال لما، أن

 الناس خرجوا على خليف، امل لمني علي بن أ  طالب
 

 أما من الذي مساهم هبذا؟ 
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 تمم علما، ذلك الزمان
 

 ؟ةغابملاذا مسوهم خوارج ومل يسموهم خمالفني أو  
 
  ً  اة مثباختاروا جم هذا ا سم ومل ي موهم خمالفني أو إن ال لما، : قيل  
 
 على خيار امل لمني   عصرهم وهو علي بن أ  طالب  إما خلروجمم -1
 
 تيِه أنُه ر علياً ول هللا   لى اله عليه وسلم عليمم   ا ديث الذي َبشوإما  كم رس-2

لشرا ، وهذا هو  االرمي من  ر  ال مميُقاتلمم ويَقتلمم أهنم خيرجون أو  رقون من الدين كما 
ا و الشر هذا هالذي شرحه ابن ح ر   الفت  تقد يفممه الب ض وقد   يفممه، ولكن 

ون كما قال م خيرجهنألالذي شرحه ا اتظ   الفت  ،  تقال إهنم قول  مبتدعون مسوا بذلك 
 لمني أي يار املخلى ع لى هللا عليه وسلم من الدين كما  ر  ال مم من الرمي، وخلروجمم 

 اإلمال علي بن أ  طالب   ذلك الزمان.
 
 
 

 هل تكلم النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم؟
 

الب طن أ  بلي ن م تمو الذي و فمم ل لي بن أ  طالب لتكون هذ  األو ا  ع م، ل 
 م، ي، وعي، نبو آون على هم ، لي رتمم  ا، ويصد  رسول هللا  لى هللا عليه وسلم ولتك

 دال، على أن عليا هو الذي على ا   .
 
 عليه  ا،ً طب ا أان أختصر  امل لومات واألمر   أقل ما  كن من نقاٍ ، وبن 
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 قول العلماء يف اخلوارج :
 القول األول :

 على ي بنا،ً ه أقال  ع  من ال لما، هم من خرجوا على علي خا ، رضي هللا ت اى عن
  ، ألهنم همقط  م تصون اآلن قال  ع من ال لما، أن اخلواري خيتاملقدم، الا قدمتما أان 

ألمر اانتمى و لي الذين نزل  تيمم األحاديث وهم الذين اتصفوا  ذ  الصفات وقتلمم ع
لي رضي هللا عا على رجو خوسيأا تفصيل   ذا تأقول بناً، عليه قال  ع  من ال لما، هم من 

ل لما، اري من وكث  ذا بل قال  ذا اإلمال األش ريعنه خا ،، وليل ال رهور من قال 
هنم خرجوا واري ألخوا املتقدمني وامل ا رين وهم األكثري، ، تقد ن  األش ري على أهنم مس
 و األقرب إىول وهاأل على علي وَقَصَر األمر على علي و من علي رضي هللا عنه وهذا القول

 األحاديث املتكاثرة.
 

 القول الثار :
 لشرعي،   كلامامته ى إالقول الثار تمو أن كل من خري على اإلمال امل لم املتف  عل أما 

 تقد ينا، اآلن من  ستث _ر  مان كانر وانتبموا هنا إى ورير م ار األلفاظ ت لى القول الثا
 ً  بل إن  أشرعي، ال خبليف، امل لمني أ  بكر الب دادي_   يوجد إمال متف  على إمامته

ارته أو      حمال  رجل على رأس ا كم   بلد من ب د امل لمني إمنا هو وال  أو أ كل
 ألخرى هي أنهالقص، او ،  من قته أو   مدينته أو   بلدته أو   ق ر  وليل أمال متف  عليه

   بد أن يكون م لماً متفقا على إمامته الشرعي، .
 

يت دى الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه  وهذا القول وسع الدائرة وج ل موضوع اخلواري
ولكنه اشٍا أن يكونوا قد خرجوا على اإلمال امل لم املتف  على إمامته الشرعي،   أي  مان  

اإلمال الشمرستار  ورأي رري  أيضًا تمو يقول ركل من خري على اإلمال  كان ، هذا رأي
ن اخلروي أايل الصحاب، على األئم، ا    الذي اتفق  عليه اجلماع، كان خارجيًا سوا، أكا
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الراشدين أو من كان ب دهم من التاب ني إبح ان واألئم،   كل  مانر وهذا هو لف ه الذي 
نقلنا  اآلن أي   بد أن يكون على التاب ني إبح ان وليل تقط إمال م لم متف  على 

من التاب ني إبح ان ، إمامته   بل  بد أن يكون إماما م لما متفقا على إمامته وهو أيضا 
ألن ال لي اختلفوا   اخلروي على أئم، اجلور وقد خرج  طائف، من ال لي عليمم وهو 

 مذهب مشمور لل لي الصاح .
 : وأان أقول لكم اآلن 

   ألحاديث وهذ    اويَ إن هذا القول الثار هو القول األقوى وإن كان قول األقلي، ألنه رُ 
رن  ُقِ ْع قا خري ركلمإن األحاديث ب ضما تيه ن ر   وتيه  أنه راجلزئي، الا نقول تيما 

ول  أقوى ذا القن هعشرين مرة قال ح  خيري   عراضمم الدجالر لكن إذا سلمنا وقلنا إ
 الراشدين ملمديني، ا ن كل من خري على إمال م لم متف  على إمامته وهو على طري  األئم

ن خرجوا على اتق، ممو  واري   م تقداام أي   بد من  بد أن يكون هناك شٍر مواتق، اخل
نب ه ذي استال علي بن أ  طالب   م تقداام وأ ول هذ  الفرق، ومنم ما بنا، على

 كل من شاركممليزًة ا ممال لما، ملنمج اخلواري من األحاديث ومن ا عتقادات الا ي تقدوهن
ا إن لدائرة وقالو س وا او ين ا كم ، أي أن الذتيما ، ليلحقوا  م هم ، املتأخرين   ا سم و 

ل ال اع، ، ى قيام إاخلواري   يقتصرون على  من علي بن أ  طالب ويلح   م أمم  ب ده
ى هللا عليه نيب  لال الذين قالوا  ذا القول مل يلتفتوا ألي  ف، من الصفات الا و فما

،  أ ول الفرقتوا إىلتفا  طالب ، إمنا وسلم  الشكلي، والتفصيلي، املت لق،  م ل لي بن أ
 وا عتقادات الا ي تقدوهنا تأ قوا  م ا سم وا ُكم .

ذلك لا كم و   تن حظ   ما سب  أن هناك توار  بني األو ا  واأل ول وا عتقادات
، ومن حرل ال لم خذ قلنا اي إخوة إنه   بد من التأ يل وورير امل ار تمذا منمج من 

 األ ول حرل الو ول
 

 فاصل قصري :
  : عتعليقا على كالم املشرف أن الشيخ عصام يستم
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 ؟أل   ي تمع اي أخي وهللا   أعر  ماذا أقول ي تمع 
 اذا   أتاتيك مل هللايل هذ  اللخب ، !  رك   أخي أان اآلن أخلبط ت ال اي أخي وأ ل اي

 تصل ؟؟ مباشرًة 
 طيب إن كن    تريد أن ترد مباشرة ما رأيك أن تفت  قناة لاد ؟؟ 

ليل من  نه هوأل ةلكن هو ينت ر أن جيتمع يقول ب مل ررت، عمليات وجيمع مشايخ ال قيد
مملفًا     ر  له نأساسا هو ليل من أهل هذا الفن و  هأهل هذا الفن ال ويد ماذا اصص
  و   اخلواري  مملفا له قيدة تمن أين له ال لم و  ن ر ال قيدة ،و  مصنفًا   تدريل ال 

  لدكتورا  جز،   االاردا عليمم و  دراس، لدينمم لكن كل ما ذكرته أان هذا عندي أان رس
 ن ألفوا  مم   م،يأااقشً تليتفضل ولكن لكبري منما عن اخلواري ، تإذا كان يريد أن ين

 ا أقوله .ال قيدة ح  ي ت ي وا أن يفمموا م
ن   عمادة لذي كاابد كم اجواري والشيخ عااجلام ، اإلس مي، كان  تبيع كتاب هود بن حم

 مته عن هذاه تأعليتب   هكن  م   ةكلي، القرآن الكر  كان  ديقا يل تالتقي  به    اير 
ذا رجي وهخا الكتاب ومل يكن يدري و  يدري أساتذة اجلام ، أن هذا الكتاب لرجل

     رسالا   الدكتورا هورددت على مملف هدرسته ودرس  منم  الكتاب
 إن كان يريد أن  ا ويتكلم تليأت )يقصد ال ويد( 

 كرةبل إى لض اقاا عليه أن يرد علي   ررت، أخرى ح     وت الناس على أوأان 
 مسع الك ل ورد عليه ردا قاط ا م   .ااآلن 

 
 استئنا  اللقا، :

 اف ألهنا سبب اإلشكاالت اآلنأنيت لألوص
منما و و  من األو ا  ما يكون م  مًا للمو و  ومنما و ي يكون مقيدًا للمو 

ب أي ال ال ريخمو ي  يكون كاشفاً) ف، كاشف،( أي   مفمول له ، وو ي يكون خارجاً 
ذ  تصفًا  ميكون  أن ذكر ومل يُقَصد إمنا هو خاري  خمري ال الب ألن ال الب   املو و 

 الصف، وهلم جرا،
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 كون لهر يت ندان تفا يل أخرى ولكن هذا ح  يفمم الشخ  أنه ليل كل و ي يذك 
ر   ت  بد أن ي ،اٍ ع ق،   إ دار ا كم وهذا يفممه أهل األ ول   قضااي تنقي  املن

 اإلن ان هذ  األمور
 

 أوصاف اخلوارج:
 وى:الصف، األ

حالقوا و تحلي  م الاألحاديث  هنم حيلقون وسيماهالنيب  لى هللا عليه وسلم و فمم   
ولون املراد ون ويقبر الراوس والت بيد. وهي كلما  فات واضح، الد ل، ومشروح، والذين ي، 

 ! صف،منما التميز بصف، ،نقول ائ  لنا ب امل يقول املراد منما التميز ب
و أ حاب أشمرة  ويول ذالنيب  لى هللا عليه وسلم أوا جوامع الكلم وكان ي ت يع أن يق

 و ذلك رة وحنلشمشمرة وحنو ذلك كما روي   ب ض األحاديث الا تيما مقال   لباس ا
 ع ق، جا اثرة  تكأما التحلي  والت بيد وحالقوا الراوس وحلي  الرأس تمذ  النصوص امل
ن  اكلك هي  ذمع إط قا إ  ضل  الرأس ،   واول أن تل ب .. هذ  نصوص شرعي، ، و 

 نكانوا حيلقو   م ، ف،   م، ملن خرجوا على علي ، ي ً هذ  كان   ف، جم وم  م، ج
 راوسمم وألجل هذا   امنا اآلن.    

 تاي أن نل بحنس و  راو ال امل ملي،  خلواري وجم ش ور   نقول  بد أن يكونوا حالقي ال
ت اى و بحانه س ذب على هللا  نصوص الدين ونقول لي    ل  الش ر إمنا التميز هذا ك

 .تقوا هللاا هذا ت عب   النصوص الشرعي، لتفصل على أهوا، ا كومات تاتقوا هللا
ي  م، أل  د تإذن من األو ا  كان ا ل  وكان   ف،   م، ملن خري على علي مل ت

  اع، واتقتما   أ وجا ب د ذلك ممن حُيكم عليمم  هنم خواري. 
ل مباا تمي  ف، مشاك، مع كل من حل  ب دهم ومع املتحللني من والتحلي    األ 

اإلحرال   أ بح   ف،   م، لكل اجليو  ال ربي، تقريبا   الرأس واللحي، ، و  ي ت،ون 
خواري بذلك ألن هذ  الصف،   ع ق، جا  لفرق، ال قدي، الا نتكلم عنما ، وإمنا حنن نتكلم 

 عليه وسلم أانسا  عينمم ل لي بن ا  طالب ح  إذا عن  ف، و ي  ا النيب  لى هللا
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قتلمم ي لم  ن هم ، الذين قتلمم هم من و فمم النيب  لى هللا عليه وسلم ، وعر  من 
 م ه ومن خالف، أنه الفرق، الا على ا   كما سيأا البيان

 انتمينا من الصف، األوى 
 

 الصف، الثاني،:
 وقرون   تكم مع   ام و يامكم مع  ياممم 

  ياممم ممم مع ياو يقول النيب  لى هللا عليه وسلم للصحاب، حيقرون   ام مع   ام 
 

 األمر األول:
ذا ونوا  يك هذ  الصف، كان    م، مع من خري على علي رضي هللا عنه ي ً لو مل

لذي و ي لو ي ااذا والض ل ملا كان ه ا جتماد   ال بادة مع هذا اجلمل الذي هم تيه
من و يقتلمم ، تأاتلمم يق به النيب  لى هللا عليه وسلم من بقا عليمم وأ ب    جيو  عليه أن

دة من ال با رييضمن األو ا  ال  م، رري حل  ش ر الرأس تإنه أيضا و فمم  هنم كث
  م،  الصف، ذ همل ت د   ة  و يال  وقرون   تكم مع   ام و يامكم مع  ياممم ،

 ندان تاب، ، لصحاملن يُرمى  خلواري ب د ذلك أو ملن هو من طوائي اخلواري ب د عمد 
  وأهنم من تر  ،ري عمان أهل عمان ، هم ، إ ضي، ويكاد يكون  إل اع إهنم من اخلوا

نب  هذا اجلا  يز لهمت  اخلواري ، ومنمم من   ُيصلي أ   ورالبمم   عبادة  ائد  عند  و 
اديّون ،مع س ال ان،   هذ  الصف،  ف، مشاك، ، مثل  ف، التحلي  الا اشاك تيما األُ 
نمم من ذا، ومهك  ف، خواري كان     مان علي رضي هللا عنه تمن الناس من حيل  رأسه
 ،. قحيل  رأسه ألجل حج أو عمرة ، ومنمم من حيل  ألنه   اجليش ماله ع

 األمر الثار : 
لح، ال  اد دين وط ابال بادة  ف، مشاك، مع خيار األمه من ال باد والزهاد ك لي  ين ال

ري؟ هذ  ف، خوا   ورري ا ، هم ، جم عباد  عالي، جدًا هل هذا دليل خواري ؟ هل هذ
ار يلبل النصر  رجل ف، كان    م، ل ائف، اعتقادها منحر  وخلل كبري ملا أقول هذا ال

 أقول من  فات النصارى لبل األبر !األبر ! تآا 
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رأوا ونه ، وإذا ق يفمم ا، لذلك تمذ  خمرجات الت ليم  ..   يفممون ، تإذا قرأوا ك ل ال لم
 الدليل   يفممونه ! ، ألهنم رري ممهلني رري مم لني.

لي بن أ   من ع   أن  أتا بصف، ماجا ع ق،  خلواري كفرق، ،النيب و ي  ا من كان
ع يب ..  ، !شي،رجيالب رضي هللا عنه جد  ،   أتا تتقول عنما هي الدليل على اخلاط

 شي، ع يب!
 

 الصف، الثالث،:
 ذو الثدي، !:

ذا “ة املرأ ثديكإن النيب  لى هللا عليه وسلم قال م مم رجل و فه بو ي  نه له يد  
 ” الثدي،

 لي  مه لك    عليه وسلم هذ   ف، كان   ف،   م، للخواري    من النيب  لى هللا
ومل ” ي،ذا الثد“، ،تو فمم  ذ  الصف، لكي ي رتمم علي رضي هللا ت ايل عنه تأع ا   ف

ا هل هم ،  ذا وكذكات  ت د   مه ل ريهم ق  ا ، تيأا أحد تيقول الصفري، األ ارق، الن د
 كان تيمم ذو الثدي، ! 
رطا أن حد تيه عاه،  م تد ،  ، ليل شاو  -ي  اعات اخلواري أ -وإ  لقال سيكون تيمم 

يكون عاق، ته إيكون عند كل واحدة  من تلك اجلماعات ذا ثدي، ولكن يكفي أن يكون ب
 أعور أو مق وع اليد أو مق وع الرجل ، هكذا يل بون .. 

ون لم يقول حيلقليه وسع من املمكن كما قالوا   التحلي  املراد به التميز ، النيب  لى هللا
 ز!تميا الراوس حلي  الرأس كذا الت بيد    ا يقول املراد به الحالقو 

 هللال  لى رسو من أين لك هذا ؟ أن  تملي؟ هل تراان أطفا  تل ب م مم   حديث ال
ومني ي ابن ح  عليه وسلم وهم  شون م ك ويصدقونك هل ت ن أن األم،   علما، تيما

 يف ر األحاديث وحنن أخذ ورا،  !
 اً.ك من ين ر ويرى هذا الك ل سفماً علمياً وليل ُرشدا علمي  ورا، 
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 : الصف، الراب ،
 خروجمم من قبل املشر  :

 عليه وسلم لى هللا  أهنم خيرجون من قبل املشر  ،أيضا هذ   ف،   م، جم   حديث النيب
 قبائل  ب كما  ر ملن خرجوا على علي   تلزل من ب دهم من اخلواري تقد خيرجون من امل

ما تني دول، امسوا دولأس ال،بر ، تخواري امل رب هم من أشمر اخلواري   األ من، ال ابق، و 
للخواري    دولتني أك،“   فري،“ودول، امسما الدول، املدراري، ” إ ضي،“الُرسُتمي، الدول، 

، وسلم قال  عليهللا أيريخ ا س ل وكانوا من امل رب ، تمل  ا شخ  تيقول الرسول  لى
هذ  كان   قول إنن!  خيرجون من املشر  ! إذن هم ، لي وا خواري ألهنم خرجوا من امل رب

ملشر  ا من ارجو خ   من علي رضي هللا عنه وكل من واتقمم   ا عتقاد   ف، للخواري
لمم م ، ك، هخرجوا من امل رب خرجوا من اجلنوب خرجوا من الشمال سق وا من ال ما

 م لقا.  لخواريلمه يُ ت،ون خواري و  ع،ة خبروجمم من املشر  ألن هذ  لي    ف،    
 

 : الصف، اخلام ،
 ترق، من الناس وتقتلمم أوى ال ائفتني    :خيرجون على حني 

ون على خيرج“   وهي  ف، مممه جدا ول بوا تيما اقراوا ما كتبه هذا ال مري كيي ل ب
ن علي م، لزم،    هذ  كان   ف“ وتقتلمم أوى ال ائفتني     ” “حني ترق، من الناس

ل املممنني ئش، أُ عاى عنه و رضي هللا عن، ألهنم قد خرجوا وق  اخت   علي رضي هللا ت ا
       ولذا ائفتنيال وم اوي، رضي هللا عنمما ، ومن الذي قتلمم ؟ قتلمم علي ، تمو أوى

يه وسلم   علهللالى كان علي رضي هللا عنه على الررم من كل الصفات الا ذكرها النيب  
م ه ، وكان  مئن منُت كان يبحث عن الصف، األخرية األساسي، الا ُت مئنه أنه على ا   و 

  القتلى  ل جم اضثوا لل يقو ت” َولََِٰكن لَِّيْ َمِئنا قَكْليب “عند  اليقني الداخلي ولكنه يريد 
 لم ليه وسع ح  وقي على ذي الثدي، تلما وجد  اطمأن وك، و ّد  الرسول  لى هللا

“ يار أُما تلمم خ يقهم شرار أُما“ولذا عندان أحاديث ُأخرى توات  على هذا عندما يقول 
ب، الصحا من خيار أم، الرسول  لى هللا عليه وسلم هو علي رضي هللا عنه ومن م ه

 نه عوالتاب ني واخلواري شرار أما ألهنم قاتلوا عليا رضي هللا ت اى 
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 ، ،أبو ال ب ني   ننيابو اي إخوة أانس يُقاتلون عليا  ! هذا علي رضي هللا ت اى عنه ، أ 
ف، صلولي   هذ  ا ، جل هذا استحقوا هذا تمم شرار أُما يقتلمم خيار أُما قاتلو  وأل

نه جيب أ ات  ي ً هذ ،ب  م، ملن ب دهم أيضا! تقد خيري ب دهم اخلواري   اجتماع ووتا  
 أن تكون هناك ترق، من الناس ح  يكون الشخ  خواري ! 

  و دين اخلواري بدينون س ي اآلن هناك اناخلواري عملوا دو  وعاشوا آمنني م مئنني تاة وإى
 ع ق، جم  خت   أم، و  تُرق، و  شي، 

 هذا اعتقاد اي  اع، 
قد يكون  خلوارياتل و  املقابل هل كل من يقتل اخلواري يكون خيار أما؟   ، الذي يق

اى حروب ع دي ارجعا شرار األم، وقد يكون ناملا وقد يكون كاترا ، كفار وقتلوا اخلواري
 ري اخلوا من اخلواري الا كان  بينمم وبني الدول، ال بيدي، ، ال بيديون قتلوا

 .. م ! ؟ تلمقهل هم ، الذين قتلوا اخلواري أ بحوا خيار األم، وأ ب  طوىب ملن 
 

 كتب  ا يمجيب أن تبحث وتدرس .. عليكم  هل ال لم تاسأجم كي يُفمموك م   
ل قلك  ن ة لك أحديث الرسول  لى هللا عليه وسلم وإايك إاي الكتب وم   ما يرد  

مول أو خيري نبط من ا ديث أو يل ب تيه أو ياهبال لي ت -املقابل يقصد املنانر-املريض 
جي يل خار دل عن ال اهر ، تال اهر مقصود من ا ديث هذ  أمور أ ولي، إ  إذا دل

دواعش  ن الأأما بكيفك وجدت اآلن  حي  يصر  هذا ال اهر إى م   آخر تيمول ، 
أسه ، قصر ر ن يُ مكما تقول ش ورهم طويل، ، ما تيمم حلي  ، من حيل  رأسه ، أو منمم 

 !  لّتميزانه ممنمم حيل  ومنمم   حيل  ورط،!! تما ال مل ؟ نقول إن هذا املراد 
قول هذا ي وسلم ليهارجع لك ل ال لما، وشروحمم واتمم ما الذي ج ل الرسول  لى هللا ع
 ات  هللا   ،ت اى ه و عنمم أما أن تل ب   دين هللا وور  وتلبل وتضلل تات  هللا سبحان
 تات  هللا. ورا،ك جودجمموع، الشباب الذين  شون ورا،ك اراوا    يتك و ي الكتب املو 

 
  : الصف، ال ادس،

 أهنم يقراون القرآن   جياو  تراقيمم :“
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 ل جدا هي  ف، ي“  رهمأهنم يقراون القرآن   جياو  تراقيمم وأن اإل ان   جياو  حناج“
 ً لنفاا أندهم ي ب    م، جم    من علي رضي هللا ت اى عنه ولكنما لي   ب  م، ملن
يرى اخلروي  خلواريااد هناك رجل يقرأ القران وي بقه   كثري من املواضع لكنه ي تقد اعتق

قرأ كنه يل جمرد اعتقاد ر  ،اإلمال ال ادل امل لم املتف  على عدالته أو ي تقد ما  ا ذكعلى 
  ، لكن هم ، خارجي م،القرآن ويُ ب  ما بداخله ، هل هذا ليل خبارجي؟   هذا  تفا  األُ 

اقي الا  رآن   جياو م تالقاجكانوا يقراون القران ولكن   أت اجم   ي بقون ، خمالفني   أت 
ما  ك  أان أقول لك -مثال-و  جياو  األقوال ا ناجر ، تمم   ي بقون ما   القران . 

ي  ف،   م، ،ي، هال أنص  به و  أطبقه كما سيأا ذكر  أهنم يقولون ك ما من ك ل خري
تكلمون يل،   جم جم   أايل علي أيضا ولي     م، ل ريهم ، ألن كثريا من اخلواري

 .  ل لم!
 أ   هل كل خارجي  بد أن يتكلم من ك ل خري ال،ي،؟؟

يه وسلم ح   علهللالى   ، أُمم  من اخلواري ر ا ما عمر  م ك كتا    حديث الرسول   
ذا ي ً أنه ه، هل  اتهيقول من ك ل خري ال،ي، ور ا عند  مصحي   بيته مل يفتحه   حي

ن   ، للذي م ات ال  م، للخواري إمنا كان  ليل خبارجي؟؟ هذ  لي    ف، من الصف
لنصوص ت ون  حي  من علي رضي هللا ت اى عنه ألنه ثب  عندان من النصوص أهنم كانوا
قاتلوا علي  الذين  ،واآلايت وينانرون عليا ويناقشون ابن عباس ،ولكن انتم   نتما، هم 

 وبقي ا عتقاد واأل ول كما سيأا التفصيل.
ت،   ، م رو  ف الصف، أن يتكلم اإلن ان بك ل خري ال،ي، وخيالفه هذ  كما أن هذ 

 وأهل الص ا الدعا،، و املناتقني و كوهنم يتكلمون بك ل خري ال،ي، تمذ  من  فات ال لما
 الذين يتكلمون بك ل خري ال،ي، ت  أتا تتقول هم ، خواري !!

 
  : الصف، ال اب ،

  بون أنه جم وهو عليمم :منما أهنم يقراون القرآن حي
ي وا    من علن خرجمل  منما أهنم يقراون القرآن حي بون أنه جم وهو عليمم هذ   ف،   م،
 واري خو رري ي أرضي هللا ت اى عنه وهي  ف،   م، لكل ترق، ضال، سوا، كانوا خوار 
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ون مع اكيش رت،خواري ، شي ، ، م تزل، ، جممي، ، م  ل، أي مذهب من املذاهب املنح
 اخلواري   هذ  الصف، ويشاك تيما كل أ حاب األهوا،. 

 .وقد تصلنا ذلك أكثر من مرة   دروسنا عن التف ري  لرأي املذمول 
 تالتف ري ينق م إى ق مني:

 تف ري  ملأثور -
ا وتف ري  ب، جد شروطه و وتف ري  مل قول )  لرأي(: وهو ق مان تف ري  لرأي احملمود  -

 ي املذمول وهو ما نتكلم تيه اآلن:  لرأ
  لي   ، تمذ صف،تكل علما، أهل األهوا، الذين ألفوا   التف ري كان  عندهم هذ  ال

 أي  متيز ) لتف ريا  ذين ألفوا  ف،   م، للخواري تقط وإمنا هي  ف، لكل أهل األهوا، ال
 أهنا لي    ف، مميزة للخواري ( .

 
 الصف، الثامن، :

 أهل اإلس ل وياكون أهل األوين :يقتلون 
ياكون و أهنم يقتلون أهل اإلس ل  –خلواري الا ذكرت   ا ديث اأي من  فات  -ومنما 

ل خيار لمني بمل اأهل األوين ، هذ  كان   ف،   م، جم    من علي ، ألهنم قتلوا 
كانوا  رون متمم ،ذم، امل لمني من الصحاب، والتاب ني ، وتركوا النصارى وحف وا ألهل الذ
لما مع  وجه ج  م ن ر  رنال أو مواشي الكفار تيقولون هم ، أهل ذم، اتركوهم ،    تو 

 وطفله
يث هم هم ،  ا دن  تيقتلو  ويبقروا ب ن  وجه ا امل ، إذن من هذا ن لم أن املقصودي 

ألهل   لمني وحف واوا املقتلوالذين نبه رسول هللا  لى هللا عليه وسلم عليا إليمم ، تقاتلوا و 
ن م ومل ي ر  عن ،ني الذم، ذمتمم وتورعوا   أم ك الكفار وما تورعوا   أرواا امل لم

هذا هي  مل لمني ألجلخيار اا و قاتلوا عليا ومن م ه أهنم قتلوا كاترا أبدا ومل يقاتلوا إ  م لم
  ف،   م، جم.

 ة ؟، مميز  ف م من اخلواري ح  تكونوهنا ي را سمال : هل هي  ف،   م، ملن ب ده
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وهو خارجي  دجاج، ذب ياجلواب :   ، تاخلواري كثري منمم مل يقتل أحدا ، بل منمم من مل 
خلواري وما اي، من داعو ، وإمال ورأس من أئم،  اخلواري وعلم يتب ه مئات الناس ألنه إمال 

 عمر    قتل م لما و  كاترا و  شيئا.
ي ل  م التحريرج، و ي دامل ال، وأقرأ ك ل اإلخوة كن  وهللا أأتمل ، ألأان كن  أحرر هذ  

   شي،   جدال تيه بني أهل ال لم.
منمم من و ، بل  كذاهتنرجع ونقول إن هناك من اخلواري من مل يقتل أحدا أ   بل أكثرهم 

موا ني ( كما ت للباطنيا)  قاتل ال بيديني من الباطنيني ، قاتلوا أهل أوين وهم أخبث الشي ،
 تالشي ، ث ث، أ نا  منمم:

 ثً  لحقون ينمم اآلن ا وثيون ، وقد شوهوا مذهب الزيدي، وأ بحوا الزيدي، : وم-1
ي ، ألهل رب الشأق عشري،  اع، إيران ومن وا ها ، لكن هم   األ ل  يود ، والزيدي،

 ال ن، 
 ل املن ق، الشرقي،إلمامي، : ومنمم ا ثنا عشري، ، أهل إيران وأها-2
كارم،  ران ممنمم  هم أخبث الفر  ، ومنمم النصريي، واإلمساعيلي، ) الذينالباطني، : و -3

 الذين ي يشون اآلن   جنوب اململك،(
 ذن هم يقتلوناري تإخلو تمم ، كلمم شي ، ، تالنصريي، من أخبث ال وائي ، وهم ، قاتلمم ا

نوا    فو  اري كاخلو اكفار مع املممنني ، كثري من أهل األوين أيضا ، ومنمم من قاتل ال
مم  لم ورووا عننمم الا عاملممنني ويقاتلون وجياهدون ، ح  إن منمم علما،   ا ديث ونقلو 
مل ض ت ، اات من اضحاألئم، ، تاملوضوع أ   بدهي واإلطال، تيه ت ت، ممل، تتوضي  الو 

 لكن حنن مض رون لألسي جذا اآلن.
انوا   هل هي قا رة على من ك –قتل أهل اإلس ل وترك أهل األوين  –  الصف، اآلن هذ

  من علي رضي هللا عنه ، وجذا مسيناهم خواري ؟
اجلواب :   ، هذ  الصف، موجودة ومن يتصي  ا   نقول عنه ابتدا، من اخلواري ، بل 

ن هي  ف،  ر ة  واضح، نن ر إى اعتقاد  ، تمث   ف، قتل أهل اإلس ل وترك أهل األوي
جلي، كوضوا الشمل   راب ، النمار   جيو  ال رب ورجال أمنمم ، وهللا إهنا لي   
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موجودة   رريهم  ذا الوضوا وهذا ال مور الذي   خيفى على م لم و  على عاقل ح  
 لو رري م لم أهنم يقتلون أهل اإلس ل ، وياكون أهل األوين 

 ك، والا   ي ر  عنما قتل كاتر واحد .ومنمم مثال: اململ 
 مني ملاذا ؟امل ل من جيش آل س ود   ي ر  عنه أنه قتل كاترا واحدا وامنا كل قت هم هم

مم   ت  الراتض،  قوجم بارألهنم ي ت،ون أن الراتض،   تكفر ، ي ً حنن حناسبمم اآلن  عت 
سل هذا مل  ار تيهتاقد ، الذي عمل رهاشيكفروهنم ، لو كان عندان اآلن الشيخ عصال ال وي
 ؟؟ جيشكم يي عملا كرون الراتض، ، إذقتلً وي ظ الناس ، ويدات ون عنمم ، أنتم   تكف

 ؟هل قتل كفارا   حياته ، و  هو طوال عمر    يقاتل إ  م لمني ؟
من   وثينياري رحنن ن لم لك أهنم قتلوا حوثيني ولكن أيضا قتلوا من أهل اليمن من 

الفيديوهات و شيوخا و ا، امل لمني أطفال ون ا، ما يندى له اجلبني قتلوا أطفا  أبراي، ون 
ن   اجلنوب يل بو  يونمتأل الدنيا ، كل هذا من أجل ضرب ب ض مناط  ا وث، . واآلن ا وث

 ، والبحرين تن ى ب ض قت ها واإلمارات كذلك .
لذي يذكر  لو ي اا ااألوين ، تإن كان هذ تمم الذين يقتلون أهل اإلس ل وياكون أهل 

 وطب ا ستكون ب ض امل اكني و فا للخواري تأول من يدخل تيه هي حكوم، ال  ودي، ،
يحكم تمو س اريالدول، أيب ، ألنه لو ثب  تنزيل الصفات هذ  على الدول، وأ بح  خو 
إلس مي، لدول، ااع معلى الدول، كلما تانتبه انتبه أن  لو حكم  على القيادة كما تف ل 
وين ويلح  هل األن أأعزها هللا تأن  وكم على حكومتك أهنم يقتلون أهل اإلس ل وياكو 

 ايأي أنك  – م أهل بلدهم ، تأن  ضلل  إخوانك وأن  م مم حكم  على نف ك 
 هذا بنا، على  عمكم املردود. –ال ويد وأبنا، ش بك وحكومتك خواري 

 
 الصف، التاس ،:

 سنان ، سفما، األح ل:حدي، األ
أايل علي   ل جم   ف، أخرى ، يقول إهنم حدي، األسنان ، سفما، األح ل ، هذا الو ي

الب رضي طن أ  ي ببن أ  طالب ، ألنه كان واق ا وماث  أمال أعني الصحاب، ومنمم عل
 هللا عنه 
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 تكان جلمم   ار ال ن ، ألهنم كانوا طائف، حمصورة 
ن قما على ينما يحل ذا يفمم من ت بي  كلم، حدي، األسنان سفما، األح ونقول لل ويد ما
 دول،  كملما !!!

ألفان ،  ، وبقي ثثالذين كانوا على  من علي كانوا   يت او ون مخ ، آ   ورجع منمم 
 ن الك ل ؟ ي رتو    تن ر تيمم وترى هذ  الصفات الواضح، تيمم ،ترى راوسا حملوق، وجمل،

تشكك صفمم من   اإلمال ابن عباس واإلمال علي ،  أماممم أرب ، آ   أو مخ ، آكان 
س دب راو أ  و   املذهب حضر لي مع ، من سينانر عنمم ؟ ت ن وع ن كلمم   علم 

 ال علي بن أ م اإلمرتمحملوق، يقراون القرآن   جياو  تراقيمم م روتون  ذا ، تمم ، ي 
 عليه وسلم . ى هللا  لرضي هللا عنمما هذ   فتمم الا قاجا النيبطالب وي رتمم ابن عباس 

 لكن أن يقال إن هذا و ي   ل لدول، !
 ؟البطن ا  بلي كان ملن    من ع  من هم سفما، األح ل حدي، األسنان ، هذا الو ي

فات من ذ  الصهمم اجلواب : جذ  اجلماع، اخلارج، ، وكان جلمم   ار ال ن وتن ب  علي
 سول هللا  لىر لى يد ا عسفاه، ورريها ، والدليل أهنم تركوا الصحاب، ،الصحاب، الذين ت لمو 

 –أي اخلواري  –م وجهللا عليه وسلم ، و كاهم وشمد جم  خلريي، وال لم ، وأطلقوا ل ق
ي، دح –هذا الك ل  ، ال فيم، ال نان لفمم الدين كما حيلو جم ، وكما حيلو للب ض اآلن 

بب ، لكنه تز و يو ي به ب ض من أتكلم عنه ، ممن مل يتحصرل  –ان سفما، األح ل األسن
 !!! ، دين هللا هو يضع كتبا خلفه ويملي لألم، ب ض األورا  ويتقيمها للناس ويقول هذا

ر ع ال و مأتقولون هذ   دعوا هذا لكبار ال لما، ، أنتم مشكلتكم عندكم تناقض كبري وهللا ،
  أمور ،  تكلمونيل : ت ن ،   واحد  ا مثل أخوان الشيخ عصال يقو   يتكلم تيما إ  

! أورل على يما ؟!تلم عمر بن اخل اب يتوقي تيما وحيتاي من جيمع جا ،   أتا أن  وتتك
 أساتذة ودكاترة وأن  تت رأ وتتكلم ؟

ن ود ونقول ، حدي، األسنان سفما، األح ل ، هم الذين ي لقون ل قوجم ال فيم، ال نان 
لفمم هذا الدين ، وأولئك الذين ذكرهم النيب  لى هللا عليه وسلم عملوا هذا ، وكّفروا من 
شمد جم النيب  لى هللا عليه وسلم  جلن، تأي سفه أع م من هذا ، وأتتوا ب دها وتقولوا : 

، ) أي الدول، اإلس مي، ( يكفرون مئات امل يني ر ، وسنرد على هذ  الشبم، ، رهم 
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وسأبني لكم أن من ي بد  الب ض ) و ل  م الت  يم وال لو إى ما يقارب ال بادة ( قد  
تقع   ذلك ،  –أي ال ويد  –كفروا مئات امل يني و   الوا وسو  أج لك أن  بنف ك 

 نك مل تفمم جزئي، ممم، جدا سيأا وقتما إبذن هللا.  هذا األمر ، أل ىوأود
    م،   كانوإ هل هذ  الصف، حدي، األسنان سفما، األح ل  ف،   م، لكل اخلواري

 تقط للخواري    من علي بن أ  طالب ؟؟
ل قل ، ولكن و  ا ل ناجلواب لي   ب  م، ملن ب دهم تكثري من اخلواري  علما، كبار   ا

نمج وا عن ملضأئم، كبار و  البدع، ، مثل أئم، امل تزل، األشاعرة اجلممي، والصوتي، ، ضلوا  
ن ي ، تإذر اومثلمم اخلو  أهل ال ن، واجلماع،   م ائل مت ددة وهم كبار ال قل وكبار ال ن ،
 ض جم من بدعتمم وليل من حداث، ال ن و  من سفاه، ا لم. .

وجودة   رري اخلواري ، وإن ج لتما ع م، على  ف، حداث، ال ن وسفاه، ا لم هذ  م
اخلواري ت و  تتوٍر اي شيخ عصال  رك هللا تيك ، تمذ  الصف، مشاك، مع رريهم ككثري 
من قادة امل لمني اآلن وجيوشمم ونضرب مثا  واحد   ن يدير اآلن اململك، م لقا يديرها 

د جيشك متمور، مل يصل الث ثني، وليل تقط و ير الدتاع ال  ودي ،و ير دتاعك الذي يقو 
لكن ي ً املقصد أنه تيه درجات وحدود ، ي ً تضع و يرا للدتاع عمر  دون الث ثني، لن 
ننكر عليك حنن عندان ما شا، هللا من قص  اهباهدين    من النيب  لى هللا عليه وسلم 

يزنون آ   الرجال، ولكن  وال لي الصاح و  الدول، اإلس مي، أعزها هللا اآلن وهللا أطفال
أن  مادم  تتكلم عن حداث، األسنان وسفاه، األح ل تنحن أا لك  إلمال امل  م 
عندك الذي يل ب   الديوان امللكي وي ر  أموال اململك، ال ربي، و خذها ليل ب  ا 
وي مل حف ت   ب د ال رب له شمر ما شا، هللا  ايع والبلد   حرب .؟؟!! يتف   
أيضا ح  أبو  الشايب   ترن ا وطردو  من ترن ا راا امل رب ! كما أننا متاب ني األحوال 

تمذا الولد الذي وض ه أبو   حبيب أبو   -يقصد امللك سلمان -ال يئ، للملك  ها ر حقك
. وراا سلم على املت،جات وأيد هذ   -يقصد ال ربي،–الذي أخذ  م ه على قناة ال ،ي، 

ث، كان  خذ  وهو ورع ولد   ري ووض ه و يرا للدتاع!! ،هذا ممهل ألن يكون القناة اخلبي
امللك وهو و  الث ثني؟، و  الث ثني .طيب هل تيه ما يمهله؟ ...ي ً اي  اع،   
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ت لمو  الرجل    و  الث ثني لكنه رجل يزن أم،، هذ  عقلي، ع يم، ،عند  خ،ة   
 ت ا روب وخ،ته تشفع له     ر ال ن . القتال ومدرب ورجل ي ر  تكتيكا

ل مرة    يقاتا ملهذا   ي ر  حاج،، ي ً ر ا مل   ك م دسا أو رشاشا   حياته هذ
مت اٍ  ب، أنهصيحياته  ،  كن ل ب   الب ي ستيشن ، لكن رجل  ذا امل توى ؟ وامل

ليوتيوب ار على شو ومن للمخدرات أمال ال امل أ ع تضحته ترن ا و ورو  والفيديو موجود
تمذا ي ً  خذها ،ألي ...ادخلوا وشاهدوا أتثري البا و اللي أخذ  و  األبيض ا بوب ال

وال أتثري   ، عدل  مالرجل واقي   املوكب الرمسي املوقي الرمسي ويل ب ب ينيه وأنفه ع
ثل تقط  ي   ألساملخدرات عنه لكل إن ان يفمم   هذ  األمور ، وهللا تضحنا ألنه ل

 ب د ا رمني وإمنا هو م ت، أنه م مول م لم . 
 ن ديث اله حتمثل هذا هو الذي ي مى حديث ال ن سفيه ا لم ، هذا الذي نقول علي

ن ننصي هللا حن،و وسفيه ا لم ، لكن هل هذ  ع م، من ع مات اخلواري ؟ ،   اي أخي
منا هذ  م، وإع  م، ، هذ  لي  حنن   نتمم هذا الولد  نه خارجي ألن هذ  لي   ع 
  ف، كان  للخواري    من النيب  لى هللا عليه وسلم .

تراهم و  رتمم تن  أولنن ر لرجال األمن لناك الرأس الكبري، رجال األمن أن  ت رتمم، 
قل   بل لو نمموجل   م مم أكثرهم شباب   ار مل جيتا وا ال شرين و  عقل لكثري م

 والت اطي مشمور بينمم . ألكثرهم ر ا أ ب  
م ذي ن م ه يكلقومون ضراس، الزان ين الكان الذين ي  -يه ال  م،الذي ُس ن ت -  امل تقل

ن إلخوة أراد أأحد ا رج،بنتا ت ل م ما الفاحش، ويريدها هو أن ُت قط .. ن مع آبذاننا ، لد
ف  رااي شه أان لال قينصحه تكذب عليه كذب، أرادها أن تكون   اخلري وح ا ا على هللا 

 أنك ت ل  كذا وكذا قال له أسا علي اي شيخ طيب ماذا تقول يل؟
كما كنا نراهم  يبي ون املخدرات   ال  ن األبيض والرو  ،وهذ  األشيا، أمال أعيننا   
ال  ون س ون املباحث ، من دخل ال  ن ي ر  من الذي يمرب جم املخدرات ومن 

ياك جم ا بل على راربه لف ل اللواٍ وال ياذ  هلل   داخل الذي يمرب جم اخلمور ومن 
ال  ن . أان عموما ح    يقولوا إر نامل ، حنن   نقصد شيئا لكن هناك مثل عر  يقول 
: رمتً بدائما وان ل ، هم ، يقذتون الدول، اإلس مي،  شيا، ويريدون أن يدخلوها   
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ذ  يريدون أن يرموا الناس  ا عندهم تنقول اآلن إذا   فات أن جا ع ق،  ملخدرات ،  ه
أنزلنا    فح، ب د ا رمني  -كان هذا موجود ومن أدل، وجود  سفاه، ال قل و  ر ال ن 

و  جممر ال رهور   الفي بوك موجود عندكم حوايل ست، أو سبع تيديوهات و  م مى 
 سل ل، وسع  درك  

ل، ذ  أمثهعنا اخلواري ... حنن مل خنري عن موضو تلو كان  هذ  الصف،  ف، من  فات 
 ك تمم نفتكي واق ي، واضح، عياان أمامك اي شيخ عصال أن  ومن يكتب   اخلواري ل

 يل.وبلدك وليل الدول، اإلس مي، ألنك خم ط   التن ري خم ط   التأ 
لى هللا   لنيباا  حنن   نواتقك و  نقول هذ  من ع مات اخلواري ، ولكنما  ف، و ي 
ان  كما كة ولو  يز عليه وسلم اخلواري    من علي رضي هللا عنه ولي   ب  م، ولي   مم

   ف، مميزة ذ  لي ل هتقول لكنتم أنتم األوى  ا من الدول، اإلس مي، ، لكن عموما نقو 
 . للخواري إط قا

  هي  ف، ون( هذالفإذن انتمينا تقريبا من الصفات الا دائما يدندنون حوجا )أي املخ
ل لك راي ن نقو حن،  اخلواري .. هذ   فات اخلواري ... وهي موجودة   الدول، اإلس مي،

عتقادا اتقدوا اع شاطر رهذ  لي    ف، خواري إمنا  ف،  اع،    من علي بن أ  طالب
 جدت  ن و ت بب   ت ميتمم خواري وهذ  الصف، انتم  وبقي  هذ  ا عتقادات تإ

 ال ن حيلقون ل   ارح   ال ائف، طائف، خواري ، أما إذا وجد تيمم أهنم سفما، أطائف، تمذ
 ش ورهم، يقولون بقول خري ال،ي، هذا كله      بصل، للخواري. 

ب ج لوا ل  ائ وا إن ب ض   ار ال لم ممن تكلمنا عنمم خل وا بني الصفات واأل ول تأت
ي منه  ينقض مم ا جمل ع يم وخلل   الفتلك الصفات ضوابط مل رت، ترق، اخلواري وهذ

 بداألوا ذ ال  ب واملشكل، أنه مل ي بقمم أحد من أهل ال لم   ما أعر  أان ج
لفئ، الا   لق،  ملتاعموما هذا الفمم، الفمم اخلاطط من اجلمل ج ل هذ  الصفات ال رضي، 

 ق، عقدي، الاري كفر واخلكان     من علي بن أ  طالب رضي هللا ت اى عنه أ و  لتمييز ا
ا على القول كم هذا  نزل األمر بقتاجا على ل ان رسول هللا  لى هللا عليه وسلم وان حب

لا اتقاد بشروطه ا ا عهذ الثار الذي قلنا إنه ي ت، أقوى إى يول القيام،   كل من اعتقد
 ن  عليما أهل ال لم.
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ديني قاطب، ، املمئمل ال لم امل تمدين واألتأقول ال  يب أن هذ  الفئ،  ادرت أقوال أه 
 ا، . لموتريد أن تلزل األم،  ذا الفمم ال قيم الذي مل يقل به أحد من ال

 
َضلاِلل أهناك م اعد ي اعد على نشر هذا الفمم املض كيي تلزل األم،  ذا ؟

ُ
 ل.؟مل

نفل الذي  ل وهوإع و هذا ما تريد  ا كومات ال ميل، وهو الذي يتبنا  أبواقما من كمن، 
 ديث اسيأا و  ه محصل سابقا مع كثريين وأوجم شيخ اإلس ل حممد بن عبد الوهاب ومن 
ا خواري وحاولو يزة للمم عن ذلك   حينه تقد قالوا تيمم مثل ما قالوا متاما على أهنا  فات
 نا وتت بتت بو اآلن  يماأن ي ق وها ألن الذين عارضوهم كثري منمم بنفل النوعي، الا حنن ت

 اإلخوة.
 

 : أا لزبدة الك ل
، اخلواري ، بقضي قحنن بينا اآلن أن هذ  لي   بصفات مميزة للخواري أ   وليل جا ع 

 هذ  كان   فات لفئ، م ين، . 

 ي :الماآلن التأصيل الذي عليه علماء األمة وليس ك
أهل ال لم  حدا منأد    إنه   تتميز طائف، عقدي، كاخلواري  ألو ا  ال ارض، هذ  ولذا 

ألو ا  تلكم اي باملصنفني   ال قائد واملصنفني   الفر  وضع ضاب ا أو حدا للخوار 
 ال قائد نفوا   ين إط قا لن ةد شيئا من هذ  األو ا  وض ه أحد من أئم، ال لما، الذ

 رحوا  م الائدهوالفر  إط قا . وإمنا وض وا ذلك ح ب أ وجم الا استنب   من عقا
 ه .رحوا بيص  ا أو دعوا إليما أو دل  عليما أت اجم على هذا ا عتقاد إذا مل

 إذن هذا الذي  يز اخلواري عند أهل ال لم وسنأا لتفصيل ذلك .
 ان أحبي أالب ض ي ت  ل األمور حلمكم علي اي شباب بلم ، أهل البلد حلمكم عل

 وندائما الاكيز وأطبخ على انر هادئ، كما يقول
 انتمينا من الك ل الذي   قيم، له   تو يي اخلواري كفرق، ..

 لكن حنن قلنا اآلن
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 قاعدة عام، :
لا  ول ااأل طائف، عقدي،    كن أن تمخذ  ذ  األو ا  ال رضي، وإمنا تمخذ من

قادهم إن مل لى اعتل عاستنب   من عقائدهم الا  رحوا  ا أو دعوا إليما ود  ت األت ا
 يصرحوا به .

 
 :أا اآلن  كم النيب  لى هللا عليه وسلم على اخلواري 
ادا ، ع يم، استنون تتندثأو ا كم الذي ت ل  به هم ، وبدأوا يقاتلوا إخواهنم امل لمني وحي
من ن الصا ني و أمم م ما،دإل اقمم بفرق،   ع ق، جا  ألو ا  ال ابق، تت ببوا   إراق، 

وا إخواهنم تقاتل طل،مشى ورا،هم إخوة جماهدون أتاضل  ذ  الشبم، البا أهل اخلري وتتن،
 وحدث  الفتن، ال  يم، ، وهذا الذي أن قً..

 طيب ماذا حكم عليمم النيب  لى هللا عليه وسلم؟
ذ  من وه حكم عليمم  حكال ولألسي هم ، امل اكني أيضا ج لوا األحكال  فات

ض وا ح  كيي و   عب رإر أان ر رائب ما أست يع أن أستو ال  ائب ، ي ً أقول لكم وهللا 
 األحكال ... وض وها على أهنا  فات مميزة!

 النيب  لى هللا عليه وسلم حكم  حكال 
 حكم مآيل : من هذ  األحكال 

 حكم تكليفي : ومنما ما هو 
  رجي،. خا تمم ح وا ا كم املآيل من ضمن الد  ت والصفات على ترق، أن تكون

ليه إا تمول مل إمنا هو بيان، كم املآيل   ع ق، لنا به _املفروا _   القضي، هذ  إط قا تا
 حاجم ب بب عقيدام وب بب أت اجم املبني، على هذ  ال قيدة .

 تما هذا ا كم ؟
ر  ال مم  ن كما لدياقاله ل لي كحكم مآيل يمولون إليه وليل لتمييزهم قال )  رقون من 

  وهنم شر قتلى يق، وأاخلل( ويواتقه قول النيب  لى هللا عليه وسلم  ) شر اخلل  و من الرمي، 
  ،-ثبوت هذا ا ديثعلى ن ر    -أد  ال ما، ( وأهنم ) ك ب أهل النار ( 
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شرار  يكونونسم إذن هذ  لي    ف، متيز اخلواري هذ  هي خ  تمم و ا كم املآيل أهن
ون شر قتلى سيكون هنم    أهنم أحقرهم أو أسواهم أو أ اخلل  وسيكونون ك ب أهل النار

 كم املآيل  اتمذا  مي،و  أد  ال ما، أو أهنم سيخرجون من الدين كما  ر  ال مم من الر 
 كان سبباً   اخت   ال لما،:

 نمم من أخذ  هنم يكفرون بذلك عند  ع من أهل ال لم م-1
 ن تليل خروجاً كلياً منمم من قال   يكفرون وإمنا يف قو و -2

 ا كم عليمم ما، هول ل يل حنن   نت را اآلن للاجي  بني القولني لكن د ل، هذا عند ا
 بكفر  أو ت   . 

م كومن أن  ح   ،أما أن  ا شخ  ويقول هم ، اجلماع،  الف ني،  رقون من الدين 
 أهنم  رقون من الدين ؟ 

  مو  ر تكذا و ... هذا مآله ب أنه لو ت ل كذا هذا ليل حكم اي أخي على شخ  تصفه 
مم ممن تلشي ،  امن الدين .. وإ  كل شخ   ا للحكم املآيل تي  له لشخ  ما ، مث 

  ر  من الدين حقيق، 
 ومنمم من يقال عنه مار  من الدين وهو كذب. 

ن م  ملرو  ماامي، تي بناالشيخ حممد بن عبد الوهاب اام  ملرو  من الدين وشيخ اإلس ل 
 ملختلي تيمم ا لك ل آأالدين ألي وا هم ، أئم، عندان وعندكم ت اتون  م ون ا   م ، 

 ؟
ذن هم خواري لدين إن اكثري ااموا  ملرو  من الدين تأن  أتا تقول ان ر هم ، مرقوا م

 ... اربوا عقولنا.
يزهم وبيان ما   خلواري ي او ال لم شيئاَ   أان أقول إن هذا ا كم املآيل ما استفاد منه أهل 

ر أل افهل هم ، ك  عن رريهم من الفر  أو عن أهل ال ن، وإمنا استفادوا منه   حكممم،
 عليه  لى هللا نيبت ا  تقط تمذا الذي استفاد  أهل ال لم من هذا الو ي الذي ذكر  ال

فار  ل ممن حب على كوسلم وهذا و ي   يدل على خارجي، و  شي، هذا حكم وهو 
 للدين سوا، كان بكفر  أو بف   .
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سلم و ى هللا عليه نيب  لال أما ا كم التكليفي أقول : وهو األمر النبوي بقتلمم وقتاجم وقول
وسلم  لى هللا عليهلنيب  ا اقتلنمم قتل عاد ( وا رص عليه للبشارة الا ذكرهدركتمم أل) لئن أ

 ن حيرر من همقبل أ مي،لذي اهتم به من قاتل الدول، اإلس ملن قتلمم وملن قتلو  هذا هو ا
 بني امل لمني   تتن،حدثاخلواري ي ً هم تركوا كل األمور وذهبوا لكلم، اقتلوهم قتل عاد و 

ري ورير اخلوا ن نقولحن وقتل األخ أخا  هذا قتل بفتواهم وهذا رد عليمم  لقتل ، ألجل هذا
 أهم ما يكون قبل أن تتكلم.

 

 هي األ ول اجلام ، للخواري ؟ما 
وا و في يوما هو القدر الذي يلزل أن يتواتر    اع، لك

  هنم من اخلواري ؟
 اخلواري من أي الفر  ؟

روا أن جا ار وذكلكبااخلواري ترقه من الفر  ال قدي، الا حرر القول تيما علما، األم، 
ون تيما منق م همو قميه ومذاهب ع مات ود  ت وجم اجتمادات كثرية متش ب، ، أقوال ت

لفر  ا يع   لبينمم ولكن هناك أ ول أ ع عليما اخلواري و  ا يتميزون حيث إن ض
قع تتكون ى الواعل ال قدي، أساسه  أل ول أ ول ال قائد ي بقون هذا التأ يل وينزلونه

 النتائج تاسدة . 
هل ال ن، ا من أنو  ل خ أ لكالو كان اخللل   التنزيل وأ وجم  حيح، لكنمم نزلوا األ

 احداً جراً و ن أواجلماع، واعت، ما يف لونه أخ ا، يمجرون عليما إذا كانوا جمتمدي
اذا ؟ هل     م ادمثال : رجل يكفر امل لمني ألهنم عصا  تكلما لقي م لما قتله هذا ت
تقاد  أن   اع اد   قتل، امل لمني كلما رآهم أل   اعتقاد  أن امل لمني كفار؟؟ ت 

 امل لمني كفار ألهنم عصا  ، لكن قتله هذا تنزيل من أت يل تاسد
تقتلمم هذا  ن هللادي طيب رجل  نن أن اجلم، الف ني، الا يق نون تيما هم ، ارتدوا عن

 ت اد    التأ يل أل   التنزيل؟؟
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كتاب وال ن، ليه ال  عإذا كان نن أهنم ارتدوا عن دين هللا لوجود أعمال منمم توات  ما ن
 م ، .ى هون  عليه علما، األم، امل ت،ون أنه ردة لكنه أخ أ   التنزيل عل

ا ثً  أخذت هذلدين من اال لما، قالوا هم ، الذين ي بدون القبور كفار ومشركون وخيرجون م
وتون حوله ي، وي لقر اوأتي  إى قري، من القرى وهذ  القرى م رو  أن لديمم ضري    قلب 

ه مل تذهب إليوا مل ال ون له مولدًا ياكون بيوام  ي ًا وي لبون منه أن ير قمم ووي مل
تقتلمم هذا  ة تذهباتر وت أله أن ير قما  ولود وهكذا تمذا الرجل اآلن قال هذ  القري، ك
آلن ، لكن اش هذا ناقنت اد    ماذا ؟ هذا ت اد    التنزيل لو كان خم ًأ تيه وحنن   

ا خيري شرك كذامل ن هذا الشي، الذي أخذ  أ ل  حيحا  تكلم تيه أهل ال لم ، أنإنقول 
   مل ألجبأل هل ي ذر  ع ،من الدين ك ل سليم واعتقاد سليم لكن التنزيل نن ر انتفا، املوان

ل   نقول ا الرجهذ ي ذر ؟ هل هذ  من امل ائل الا ي ذر جبملما ؟ قص، طويل، جداً لكن
يل خ أ   زيل وللتناواري ألنه قتل م لمني ملاذا ؟ ألن اخل أ يكون   عليه أنه من اخل

 التأ يل .. 
 إذن بدع، اخلواري مثل أي بدع، الف اد تيما   التأ يل.

 قال شيخ اإلس ل   الفتاوي :
يقصدوا  آن، مللقر ر وكان  البدع األوى مثل )بدع، اخلواري( إمنا هي من سو، تمممم ل

بب إذا كان الذنو   بموا منه ما مل يدل عليهب ت نوا أنه جيوب تكفري أر م ارضته، لكن تم
الوا النار.   ق لد  خمهو و املممن هو ال، التقي. قالوا: تمن مل يكن برًا تقياًب تمو كاتر، 

 . هللاعثمان و علي ومن وا  ا لي وا مممنني ألهنم حكموا ب ري ما أنزل 
 تكان  لبدعتمم مقدمتان:

قرآن ب مل الي الخقالوا  ن كل من  دعتمم كان    التأ يل وليل   التنزيل تقدإذا ب-1
 أو رأي أخ أ تيه تمو كاتر ، هذا اعتقاد .

 ن عثمان وعلي ومن وا  ا كانوا كذلك أ-2
 ون .لقر اإذن هم كفروا من ن  الدين على أهنم من أهل اجلن، وأهنم كذلك خري 

 واري وبنوا عليه اعتقادهم .وهذا هو اخل أ الذي وقع تيه اخل
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لذى جيمع ايب أن لك قال : ذكر ا وجا،   خمتصر الرس ً   الفر  بني الِفر 
ن رضى وكل م ملاخلواري على اتاا  مذاهبما إكفار على وعثمان وا كمني وأ حاب اجل
 جلائر.اال بتحكيم ا كمني ، واإلكفار  رتكاب الذنوب ووجوب اخلروي على اإلم

 
ل أراوس ي ال:هل وجدمت أحدًا قال ش رهم طويل أو قصري أو حالق ت اال

 هل وجدمت أحدا قال سفما، ا ح ل حدي، األسنان؟ 
 هذا ك ل ال لما، التأ يلي 

 : اخلواري  نفان ب  قال القاضي أبو بكر ابن ال ر 
 كفار  كيمأحد ا يزعم أن عثمان وعليا وأ حاب اجلمل و فني وكل من رضي  لتح

 آلخر يزعم أن كل من أتى كبرية تمو كاتر خملد   النار أبدا . وا
 هل قال تيمما سفما، أح ل حدي، أسنان؟؟

 
 ”  اع رأي اخلواري“

 ماذا يقول ؟ األش ري   مقا ت اإلس ميني
 وهم خمتلفون  عليهي على إكفار أمري املممنني علي بن أ  طالب رضوان هللاأ    اخلوار -1

 هل كفر  شرك أل   
 زئي، (  اجل ن كل كبرية كفرا إ  الن دات )هذ  ترقه واحدة خالفتممأوأ  وا على -2
  لن داتان هللا سبحانه يُ ذب أ حاب الكبائر عذا  دائماً إ  أوأ  وا على -3
 اخلواري  ي ا يقولون خبل  القرآن و  -٤ 
م اوي،  يكفرونو رها يثبتون إمام، أ  بكر  وعمر وينكرون إمام، عثمان واخلواري  س-5

 وعمرو بن ال اص وأ  موسى األش ري 
 اجلائر إمام، رونويرون اإلمام،   قريش ورريهم إذا كان القائم م تحقاً لذلك و  ي

 ”،.لقو  يقولون ب ذاب ا-6
 هذ  كلما ت و  أموراً من اعتقاداام لكنما لي   الا متيزهم ككل 
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 .كيد  أمور متيزهم ب ب ض هذ  .. وأما الكل إذا اجتمع تمذا أتكيد وأت
  

   تت  الباري: قال ا اتظ ابن ح ر
ث ليه من ا دي اد ع ما ومن أ وجم املتف  عليما بينمم األخذ على ما دل عليه القرآن ورد“

 ”م لقاً هذ  أيضا من أ وجم
 

 قال الشمرستار:
صححون  يجيم مم القول  لت،ا من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاع، و “

 املناكحات إ  على ذلكر 
 ي ً ح  الزواي   يزوجون أحداً   ي تقد هذا 

 . واجباً  قاً ويكفرون أ حاب الكبائر ويرون اخلروي على اإلمال إذا خالي ال ن، ح
 ذكر حنو ذلك. واإلسفرائيً

 
  اإلمال ابن حزل خل  لنا القص،

 وايلي  أحدهم يذكر كلمات بو ن كلمات ابن حزل . 
جتماع ي ااآلن يذكر ابن حزل مذهب اخلواري ويشٍا لصح، و ي الشخ   نه خارج

 مخ ، أمور تيه ، تيقول :
لى أئم، روي عخل ر والقول )ومن وات  اخلواري   إنكار التحكيم وتكفري أ حاب الكبائ

و خارجي ريش تمقري اجلور وأن أ حاب الكبائر خملدون   النار وأن اإلمام، جائزة   ر
ليل تكران ما ذ وإن خالفمم تيوإن خالفمم تيما عدا ذلك تيما اختلي تيه امل لمون 

 ( خارجياً 
هذا  إط   ،صحلي مر من ك ل اإلمال ابن حزل أنه اشٍا اجتماع هذ  األمور كلما  

النار  ائر  لكباالو ي عليه والدليل على ذلك أنه ذكر من عقيدام ا كم خبلود أهل 
 زل، امل ت يماتوم لول أن هذ  ال قيدة لي   من خصائ  اخلواري تقط وإمنا يشاركمم 
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   لكبائراهل وذكر أيضًا ما يدل على أنه   يرى اتصا  الشخ  بواحدة ألن خلود أ
 .النار مشاك 

 بد عند  من اجتماع اخلم ، ي ً  
 بون يكوهنم ت ، هنا عقيدة سب الصحاب، موجودة عند اخلواري وموجودة أيضًا عند الشي
تلفون   نوا خيكا  ب ض الصحاب، أو يكفروهنم تاخلواري يشاك م مم   ذلك الراتض، وإن

مي م أل، ت قريش رري امل ميات تمع ذلك   ي ت،ون خواري . أما م أل، ةويز اخل ت،  
، مي، ، الدولاإلس  ول،ترعي، وواتقمم عليما  اع، من أهل ال ن، وطب ًا االفمم تيما الد
، م عليما  اعيواتقمك و اإلس مي،   ترى ةويز اخل ت،   رري قريش لكن اخلواري يرون ذل

 من أهل ال ن، .. 
 اخلملإذن اإلمال ابن حزل يرى أنه   بد من اجتماع الشرٍو 

 بناً، على ما تقدل ..
، اً أو كذا م حاليج هناك ب ض األكاد يني املتخصصني   ال قائد ب ض الن ر عن أي توجه

 : لونأان يل  لك ل ال لمي الذي ذكر   هذ  اجلزئي، تأان أنقله ، يقو 
ذ  ون هر ألجل ضبط اجلماع، الا تو ي  هنا خواري   بد أن تك

  أن تكونعق ً  تقيماجلماع، تممن أو ت تقد   د األدىن املتف  عليه   ي 
 ترقه إ  أن تممن   د األدىن الذي عليه اخلوارير 

 هذا ك ل األستاذ الدكتور ان ر ال قل
ه ها أنعتقدايص  و ي من  راملقصود أن ال قيدة املميزة للخواري الا

ب ، عند كتا روتا املخارجي إبط   أو من اخلواري  عتبارها ترقه جا أقواج
 ورر، اجلاملقا ت هي تكفري مرتكب الكبرية ووجوب اخلروي على أئم

 يقول هذا الك ل األستاذ الدكتور سليمان ال صن
 اكد عليه وهوًا وأَ يضأل به أان وهذا ا   الذي ذكر  الرج ن امل ا ران لنا هذا الذي أقو 

 ا   الذي   جيو  خ ته ضال من األحوال 
 والذي يريد رابط لك ل الشيخني طب ا هذا  
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 ع ر ان ر ال قل امسه مقدمات   األهوا، وا تاا  والبد كتاب الدكتو   -1
د اام والر  ف ترقمم  لألستاذ الدكتور سليمان ال صن وامسه اخلواري نشأامالكتاب الثار-2

 على أبر  عقائدهم .
تيه ا د  يتوتر من هذا ملن أراد أن يراجع ويتأكد مما ذكرت من حصرهم و ي اخلواري على

 األدىن من عقائد اخلواري وإ  ت  يو ي بذلك.
 

،  ا رين وخا ما، املل لأتينا لكم بك ل ال لما، األكابر القدامى وأتينا لكم بك ل ب ض ا
 ح  تثب  ا  ، . من ب د ا رمني

وي تدل جم  ا ذكرتي مأودى أن جيلبوا خبليمم ورجلمم و توا يل بك ل علما، أكابر خيال
  جرا، الذي أرثنا به هذا الولد بود أو ال كران أو ال نامي 
، أل س مياإل ن ب  على الدول،هذ  هي   فات اخلواري و قي اآلن هل هذ  الصفات ت

 تن ب   
لدول، لما، ا، عقيق، اي إخوة وعدتكم أر سأتكلم  بحثني آخرين وهي قضيأان   ا 

 اإلس مي، والقضي، الثاني، اإلع ل 
أعدكم  الوق  طويل ،..لث  اع، الواحدة وثالاآلن و وأان وهللا ت ب  جدًا   الفاة املاضي، 

 ى،إبذن هللا نلتقي رداً إلكمال ما وعدتكم به اليول إن شا، هللا ت ا
ال   ا  ونفت  اهبو يرض هللا ا ذكران وأن يكون مواتقًا مل حيبه  أرجو أن تكونوا قد استفدمت 

 ال،ن إطستأذن رجاً، بدو أن ا  ضي  لو   أي استف ار على ما ذكران قبل أن 
اي إخوة ي ً قراب، نصي الوق  الذي كن  أنوي ج له لألسئل، ذهب   كذا وكذا رجاً، 

ا أن يكتبه على التك   مباشرة من اإلخوة الذين مس  جم او  خذ الذي لديه سمال إم
امليكرتون وي را ال مال عادي و بد من ال مال أن يكون   موضوعنا الذي تكلمنا تيه 
اليول تقط اجلزئي، ت ريي اخلواري  فاام مالنا دخل   الدول، اإلس مي، إط قًا اليول حنن مل 

 منا أساسًا عن اخلواري ترجاً، اللقا، رداً   أمور أخرى أيضًا كل نتكلم عليما إط قًا إمنا ك
أان   ! دول، اإلس مي، راتع يد لخمالي ل: شي،   ل له ما تشااون لكن ت لي  على موضوع 

حنن ليل إشكالنا   خمالف، الدول، هل   واحد يوات  على كل األت ال ، خمالي  ذلكك
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إخوة النيب  لى هللا عليه وسلم نف ه   أمور عملما مل  ليل هناك ليل    مننا انبيا، اي
يوات  عليه الصحاب، وخالفو  تيما وأشكل  عليمم واحتاج  تبني وكذا تنحن خنالي الدول، 
  أمور ونواتقما   أمور لكنمم إخواننا و ن لم جمدهم واخلري ال  يم الذي عندهم تاملشكل، 

صوم، نقول القتل والقتال نقول التكفري والتخوين لي   املخالف، حنن نقول الف ور   اخل
نقول الرمي  خلارجي، نقول التأليب عليمم  لقتل هذا الذي نتكلم تيه ونقول اتقوا هللا اتقوا 
هللا إخوانكم تكالب عليمم كفار األرا هذ  حرب عاملي، يلث، على دول، انشئ، تمذا هو 

أن  أخالي أان خيالي ولدي مرحباً، وما موضوعنا أما املخالف، تليخالي كلنا ، خالي 
نه ما تقدل تأع يه الفر ، واس ، مع أعندي مانع أن تبدأ إذا كان املقداد عند  سمال تي

 ما  وسايط ولكن !!
 

 )مت  ع أسئل، اللقا،ات  ي ما   جملد م تقل (
 
 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 


