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 أ صل هذا الكتاب 

علن عهنا بتحد من ادلكتور محمد طرهوين ل ي مناظرة 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
  )مالحظة : مت مجع أ س ئةل اللقاءات يف جمدل خاص مس تقل(

 
 
 



 

3 

 

 
 
 

 
على  اللقاء الثاين
 البالتوك

  ه22/11/1436 يف
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 اإلشراف قدمةم
 شيخناحياك هللا اي 
كالم أمام اثنني من املشايخ الكبار يف الغرفة ويف مشايخ موجودة حياهم   ابألمسوأان بقول 

يل ورقة ابلكالم ده الكالم ده مهم، أي كالم اي إخوة تسمعوه عن شيخ ا هللا مجيعا ، اكتبو 
خيص العقيدة خيص الكالم عن الفرق، خذوا كالم الشيخ وادرسوه، هو حتت الدراسة إىل أن 

، واضح الكالم وال أان بتكلم تفهمه وتتأكد منه ويسرتيح صدرك فيه أن هذا هو شرع هللا
مش عشان الشيخ الطرهوين حفظه هللا امبارح أصل أتصيال يف منتهى القوة وأان  غلط

بكتبلكم على فكرة تفريغ ملخص ملا ذكره أمس حفظه هللا، التأصيل كان مجيالا جدا وحىت 
 ايل ملخص بتحقيق، ملاذا عشان كل اإلخوة الكرام يقرأوا هكذأتص لكم أان عايز اعمل

 الكالم ويتعلموه ويفهموه، أخدت ابلك.
ال تسلم ألحد مبجرد أن تسمع مناظرة أو يهتف له أحد أو أن  ينزله ورود أو يقول عنه 
شيخ، هو شيخ غصب عننا، أان بكلمك إنت، إنت البد أن تتقي هللا يف نفسك، أنت 

بكالم العلماء وال بكالم املشايخ بل بفهمك للدليل  من الكتاب والسنة ومبا  معبد هلل، ليس
حفظه عن هللا ورسوله عن طريق أهل العلم، اهل العلم ليس هلم مكان أكثر من ذلك إهنم 

 يوصلوا.
فلينظر أي أحد  فيت هو موقع عن هللا، سبحان هللااإلمام مالك، اإلمام ابن عباس قال: إن امل

عن إن املخالف مثل  كان قصد هللا هذا أم ال، وينبغيقال هللا وقال الرسول إن   يتكلم ويقول
الشيخ الُعويّد أو غريه أو أتباعه إذا عرفوا احلق هذا النداء موجه ليهم، }وال تلبسوا احلق 
ابلباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون{ أنتم ستتربؤون منهم يوم القيامة كل من تبعك حىت وإن  

ق يوم القيامة ولكن بدون أصول، ستتربأ ممن اتبعك ابلباطل صح وال أان أتكلم كان على احل
 خطأ؟

 }يوم يتربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا {
 ابن القيم رمحه هللا...يف إعالم املوقعني
 أان اعتذر جدا جزاكم هللا كل خري.

 تفضل اي شيخنا الطرهوين املايك معاك، السالم عليكم ورمحة هللا.
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 سالم عليكم ورمحة هللا،ال
الشيخ الطرهوين اآلن، حياكم هللا ،مخس دقائق أمهلنا مخس دقائق  اي دكتور حممد  من 

 فضلك
( 4السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، حياكم هللا مجيعاا، ايأحبه  من يسمعىن يكتب يل رقم )

القسم اإلسالمي أسألكم ابهلل هذا اإلعالن نريد نشره يف  4أريد من كل من كتب رقم،
والقسم السعودي واألقسام األخرى، مخس دقائق بعد، الغرفة البد أن  يسمع هبا أكرب عدد 
من املسلمني، ولن يتم هذا األمر إال بعونكم لنا، هيا اي أحبة كل واحد ايخد نسخة من 

كل اإلعالن ويتوجه به إىل مجيع األقسام القسم االسالمي والقسم السعودي، مجيع األقسام و 
الغرف، خبمس دقائق فقط تستطيع أن تنشر اإلعالن بكل األقسام، اي أحبة األمر مهم 
جدا، عوام املسلمني قبل طلبة العلم أن يستمعوا حملور اليوم الذي سيقدمه الدكتور حممد 
الطرهوين، فمن فضلكم يال اي أحبه هذا اإلعالن، بعد إن شاء هللا البث املباشر ملا جيهز 

 ط، يال اي إخوان مهتكم هللا يوفقكم، يال اي أحبه.سننزل الرواب
 نعم، نعم

 يال اي أحبه.
 اإلعالن وهللا، جيزاكم خريا، انشروه جبميع األقسام، يال اي شباب مني بيسمعين حاليا ابلغرفة.
طيب اآلن أخوان خطاب، اي إخوة أعينوان قليال على األقل ... خذوا نسخة  من اإلعالن 

سالمي والسعودي  ابهلاتف ما يف مشكلة، اللي داخل من اهلاتف يفضل وانشروه ابلقسم اإل
معنا ما خيالف ، اي ابنوب اكتب يل طلبك، اكتب طلبك اي أخي، إيش طلبك اي أخي 

 اكتب طلبك.
 يال اي أحبة اإلعالن انشروه هللا جيزاكم خري.

اإلعالن مل ينشر ابلطريقة يال اي أحبة هللا جيزاكم خري اإلعالن، استمروا استمروا ابلنشر، 
السليمة، لو نشر ابلطريقة السليمة ألصبحنا فوق السبعمائة اآلن ، انشروا اإلعالن هللا يرضى 
عنكم، أخي من اهلاتف ال تنشر، هللا يصلحلكم األمور، خلي عندك حياء وخليك 

 تستحي... مبا إنك استحيت تعمل ستخرجنا خلي طلبك عندك.
  جيزاكم خري انشروا اإلعالن استمروا ابلنشريال اي أحبة اي إخوة هللا
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 عليكم السالم ورمحة هللا
 أخي حممد هللا يرضى عليك، ساعد اإلخوة على نشر اإلعالن..

 إذا يف إمكانك، نعم
القسم اإلسالمي اي إخوة القسم السعودي، حياك هللا اي اندر، األقسام األخرى القسم 

 اهلمة، النشر يف مجيع األقساماملصري القسم العراقي، يال اي إخوة 
 أمحد موجود، طيب التسجيل جاهز، اإلخوة اللي بيسجلوا جاهز؟

 نبدأ على بركة هللا
 ....أمحد تفضل لك املايك 

 

 ترمجة املتحدث يف موقعه الرمسي
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 298-1/295توجد ترمجة خمتصرة وهبا خلط وتصرف يف كتاب إمتاع الفضالء برتاجم القراء 
 يصحح أخطاؤها مبا هنا

االسم كامال : حممد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوين الكعيب السلمي أبو األرقم املصري املدين 
املهاجرين من احلجاز إىل مصر وليبيا وينتسبون يف  -ابلطاء وابلتاء أيضا -ينتسب إىل عرب طرهونة

بائل بين سليم بن منصور من قيس عيالن األصل إىل قبائل الكعوب أبناء كعب بن أمحد من ق
 حسب ما أفاده عمر رضا كحالة يف كتابه معجم قبائل العرب نقال عن عدة مصادر.

احلالة االجتماعية : متزوج بثالث فسخ نكاح إحداهن بتدخل من املباحث السعودية وله من 
 األوالد تسع إانث وعشرة ذكور تويف أحدهم عند والدته .

 م 1960هـ املوافق الثاين من يناير سنة  1379 الرابع من رجب سنة ولد ابلقاهرة يف
نشأ يف أسرة علمية ابرزة يرعاها والده الذي يعد من كبار األطباء اجلراحني مبصر، وكان جده ألمه 

 األستاذ حممود حسنني سليمان الغرابوي املوجه له إىل النواحي الدينية.
ثانوية القسم العلمي شعبة الرايضيات يف مدارس القاهرة جبمهورية أهنى املرتجم دراسته إىل املرحلة ال

وكان ذا ميول للعلوم الشرعية وعلى وجه اخلصوص للقرآن الكرمي الذي حصل فيه   مصر العربية،
 م . 1970على شهادة االمتياز للطلبة املتفوقني يف مسابقة القرآن الكرمي عام 

التحق بكلية اهلندسة جبامعة القاهرة عام  االمتياز بعد حصوله على الشهادة الثانوية بدرجة
طريق  اهتم خالهلا بكثري من العلوم الشرعية عن م وأمت فيها الدراسة ملدة سنتني1977
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االطالع والدراسة على أهل العلم وابألخص علم احلديث ومصطلحه وتنقل خالهلا بني مصر 
واململكة العربية السعودية واليمن وطلب فيها العلم ، وأمت حفظ القرآن واهتم ابلقراءات فأجاد 

اجلامعية  قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة انفع من رواية ورش ويف أثناء السنة الثالثة من دراسته
أراد اجلمع بني العلم الشرعي وبني ختصصه األكادميي ابالنتقال إىل جامعة األزهر فلم يتيسر له ، 

 فعزم على الرحلة بل اهلجرة لألراضي املقدسة بعد أن شغف هبا قلبه وتعلق هبا فؤاده.
ابملدينة املنورة بعد متكن من االلتحاق بكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية 

وغريمها والشيخ علي بن مشرف العمري   أن مت تزكيته من مجاعة أنصار السنة احملمدية مبصر
 خ ابن ابز رمحه هللا وشفع له فضيلة الشي .

ظهر تفوقه يف الدراسة وأدام احلصول على االمتياز واملركز األول على دفعته يف مجيع االختبارات 
هـ وحتصل على شهادة اإلجازة العالية 1405الدورية والسنوية حىت خترج هبذا املستوى يف عام 

 .وشهادة تفوقه 
من أمهها اإلجازة يف القراءات السبع من طريق  يف أثناء ذلك حتصل على تزكيات وإجازات عدة

الشاطيبة ابإلسناد املتصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فضيلة الشيخ حممود بن عبد 
وأوشك على حتصيل الثالث املتممة للعشرة من طريق الدرة مع رواية اخلالق جادو رمحه هللا 

حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على فضيلة الشيخ حممود بن سيبويه البدوي رمحه هللا، إال أن 
الشيخ وافته املنية قبل اإلمتام ، وحتصل على اإلجازة يف احلديث والعقيدة والفقه وغري ذلك من 

وكذا أجازه جبميع مروايته فضيلة الشيخ أبو عبد هللا التوجيري رمحه هللا فضيلة الشيخ محود بن 
، والشيخ  واألستاذ الدكتور حكمت بشري ايسني املوصليعبد الرمحن بن عقيل الظاهري 

 بزة احلسين .أبو أويس حممد بن األمني بن عبد هللا أبو خ
والشيخ مساعد البشري والدكتور عاصم بن عبد هللا القريويت واألمري املسند خالد بن حممد بن غامن 

 آل اثن التميمي احلنبلي وزوج ابنته الشيخ حامد بن أمحد بن أكرم البخاري 
نورة وعزمه مل يتمكن من االلتحاق ابلدراسات العليا إال مؤخرا بسبب حرصه على املقام ابملدينة امل

على عدم مفارقتها ، مع انشغاله ابلبحث والتأليف، مث رأى االلتحاق ابلدراسات العليا جبامعة 
األزهر استجابة لنصائح إخوانه من طالب العلم فكانت أطروحته للماجستري يف التفسري ابملأثور من 

عا ودراسة وحتقيقا قوله تعاىل )يسألونك عن األهلة( إىل قوله )يسألونك عن اخلمر وامليسر( مج
وأطروحته للدكتوراه بعنوان )التفسري  هـ بتقدير امتياز .17/3/1416فتحصل عليها بتاريخ 

واملفسرون يف غرب إفريقيا ( يعين : تونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا .فتحصل عليها 
 مبرتبة الشرف األوىل ـ ه1/7/1420بتاريخ
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له خربة ال أبس هبا يف الكمبيوتر يف جمال معاجلة الكلمات تقارب مخس عشرة سنة ومعرفة حديثة 
 ابإلنرتنت هلا قرابة األربع سنوات وهذا املوقع من تصميمه .

 عمل عدة أعمال والتحق بعدة وظائف منها :
 املنورة.اإلشراف على إحدى املدارس األهلية ابملدينة  -
املسامهة كباحث مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة يف اإلعداد لقسم  -

 التفسري فيه.
العمل كمدرس خاص لصاحب السمو امللكي األمري عبد هللا بن فيصل بن مساعد بن سعود بن -

 عبد العزيز آل سعود حفظه هللا .
 ظ القرآن ابملدينة املنورة .املشاركة كموجه تربوي لدى مجاعة حتفي-
قام بتأسيس مدارس اخلندق األهلية ابملدينة املنورة ووضع مجيع براجمها التعليمية اإلضافية وعمل  -

 كمستشار تعليمي وفين هلا ملدة عامني .
املشاركة كباحث لدى مركز السنة والسرية النبوية التابع جملمع امللك فهد لطباعة املصحف -

 الشريف .
عاون مع جامعة امللك عبد العزيز كلية الرتبية فرع املدينة املنورة كمدرس ملادة التفسري قسم الت-

الطالب ومادة السرية قسم الطالبات ومادة املدخل للدراسات اإلسالمية للقسمني معا ملا يقارب 
سرية فصال دراسيا واختلف مع بعض القائمني على الكلية حول منهجهم غري احلديثي يف معاجلة ال

 فاعتذر عن املضي يف التدريس .
القيام بطرح أول فكرة إلنشاء كلية مفتوحة للحديث الشريف والدراسات اإلسالمية وإعداد -

 الدراسات املطلوبة هلا . 
عقد عدة دورات علمية عن طريق الشبكة تطبيقا لفكرة الكلية منها دورة يف علوم احلديث  -

 عض كتاب اجلهاد يف صحيح البخاري .وأخرى يف التجويد واثلثة يف شرح ب
عقد لقاء مفتوح مرتني يف األسبوع على شبكة اإلنرتنت عن طريق برانمج البالتوك لإلجابة على  -

 السائلني من أحناء العامل من مسلمني وأحياان من غريهم وهو اآلن يف عامه الرابع .
 نورة وإعداد البحث العلمي لذلك .املشاركة يف اللجنة العلمية لدراسة مشروع سوق املدينة امل -
 القيام بتأديب بعض أبناء املقربني منه بصفة خاصة ومنهم انيف وأمحد ابنا الدكتور وليد مرشد . -
التعاون مع مشروع جامعة املدينة العاملية وهو حتت اإلنشاء وذلك بتسجيل ماديت علوم القرآن  -

 والتفسري .
 واملشاركة ببعض املقاالت الصحفية واإلذاعية .القيام بعقد الدروس وبعض الندوات -
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 القيام بتسجيل القرآن كامال برواية حفص عن عاصم بن أيب النجود .
 القيام إبقراء القرآن وإجازة بعض طالب العلم وأهله كما سيأيت .-

 شيوخه وتالميذه : ) يالحظ أنه ال تالزم بني فكر املرتجم وتوجهاته وبني فكر وتوجهات شيوخه أو
تالميذه كما أنه قد ال يشرف أحد الطرفني ابنتساب الطرف اآلخر له ولكن ذكر ما أييت من األمانة 

 العلمية ( :
تلقى القرآن مبصر برواية حفص عن عاصم وورش عن انفع عن عدة من املشتغلني هبذا الفن -

شيخ املقارىء حبلقات املساجدوالبيوت ممن قرأ على فضيلة الشيخ عامر السيد عثمان رمحه هللا 
 وغريهم .

وأما القراءات السبع من طريق الشاطبية فعلى مجاعة من املشايخ داخل الكلية ابملدينة النبوية وهم 
والشيخ عبد  والشيخ عبد الرافع رضوان علي الشيخ حممود عبد اخلالق جادو رمحه هللا

وأما القراءات الثالث املتممة للعشرة  احلكيم خاطر والشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى
عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي رمحهما هللا فعلى الشيخ الدكتور حممود سيبويه البدوي والشيخ 

. 
وأما خارج الكلية فقرأ السبع مجعا على الشيخ حممود عبد اخلالق جادو رمحه هللا وأجازه إبسناده 

، وقرأ الثالث مجعا مع رواية حفص عن وكانت أول وآخر إجازة تعتمدها كلية القرآن الكرمي 
ه هللا إىل منتصف سورة النساء تقريبا فحال بني اإلمتام عاصم على الشيخ الدكتور حممود سيبويه رمح

إصابته رمحه هللا ابنفصال يف الشبكية أثناء قيامه مبراجعة مصحف املدينة املنورة لطبعته األوىل مع 
 سائر مشاخيه مث تواعدا على اإلمتام فوافته املنية رمحه هللا .
وفضيلة الشيخ  ر عبد الرمحن حواسودرس التفسري وعلوم القرآن على فضيلة الشيخ الدكتو 

 الدكتور عبد العزيز حممد عثمان السوداين .
وأما رسم القرآن وضبطه وعلوم القرآن أيضا فعلى فضيلة الشيخ الدكتور حممد بن سيدي بن 

 . وأما علم عد اآلي فعلى الشيخ عبد الرازق علي موسى احلبيب الشنقيطي
وتلقى احلديث وعلومه أبرض اليمن يف رحلته األوىل إليها هلذا الغرض على فضيلة الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي رمحه هللا بقرية دماج بصعدة وابملدينة على فضيلة الشيخ علي بن مشرف العمري 
 وأما داخل الكلية فدرس فقه احلديث وما يتعلق به من أصول على فضيلة الشيخ الدكتور عواد

 وفضيلة الشيخ الدكتور أمحد بن عيسى اجليزاين . بن بالل العويف
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ودرس التوحيد والعقيدة على كل من فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرمحن احلذيفي وفضيلة 
الشنقيطي كما درس على األخري مادة الشبهات الشيخ الدكتور عبد هللا بن الشيخ حممد األمني 

 أيضا .
ودرس األداين والفرق واملذاهب املعاصرة على فضيلة الشيخ فتح الرمحن عمر حممد السوداين .

 
 ودرس السرية النبوية على فضيلة الشيخ كمال فقيه .

ملصري األردين .ودرس التاريخ وحاضر العامل اإلسالمي على الدكتور مجيل بن عبد هللا بن حممد ا

 
 ودرس البحث واملكتبة واملصادر على الدكتور عبد احلليم هاشم حممد الشريف

وأما علوم اللغة كالنحو والصرف والبالغة واألدب فعلى عدة من املشتغلني هبذه العلوم أبرض مصر 
إمتامه املرحلة حرسها هللا وكان من طالب ما يسمى ابملستوى الرفيع فيها ويف علوم نقد الشعر يف 

الثانوية وصحب ابجلامعة فضيلة الشيخ منصور رمضان مصطفى حبيب الذي درسه النحو 
والصرف ملدة أربع سنوات ودرسه اخلط أيضا وتلقى على يديه شيئا من علم العروض والقوايف 

 خارج الكلية
قدميا وحديثا  وحتصل كما تقدم على اإلجازة يف احلديث والفقه والعقيدة وأثبات أئمة اإلسالم

ومؤلفات شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ومؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاب وكتب احلنابلة من 
فضيلة الشيخ محود بن عبد هللا التوجيري وفضيلة الشيخ أيب عبد الرمحن حممد بن عمر بن عبد 

لشيخ أيب خبزة الرمحن بن عقيل الظاهري وفضيلة الشيخ الدكتور حكمت بشري ايسني وفضيلة ا
 احلسين وغريهم ممن تقدم ذكرهم .

والتقى عدة من جهابذة العصر وأساطينه استفاد منهم ومن علومهم من غري صحبة ومنهم مساحة 
ومنهم فضيلة   الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز رمحه هللا وبتوصيته دخل اجلامعة كما سبق ذكره

ضيلة الشيخ األلباين رمحه هللا ومن القراء فضيلة الشيخ عبد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رمحه هللا وف
 الفتاح القاضي والشيخ عامر السيد عثمان رمحهما هللا وغريهم .

وقد درس على يديه مجاعة كبرية من طالب العلم حتصل بعضهم على الدكتوراه وبعضهم يدرس 
 ابلكليات ، منهم على سبيل املثال ال احلصر : 

ن عبد الرحيم البخاري والشيخ فيصل بن محود احليدري والشيخ هاين بن أمحد الشيخ عبد هللا ب
فقيه والشيخ صاحل بن علي الدغيثر والشيخ حسني بن حمسن احلازمي والشيخ علي السوداين 
 والشيخ عبد الرحيم الردادي والشيخ سهيل قاسم الصيين وغريهم كثري وكلهم من داخل اململكة .
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عاة وأهل العلم وطلبته فمنهم الشيخ حممد سيد عديل والشيخ أبو عمر وأما من خارجها من الد
طالل مالط القلموين والشيخ أمحد حسني األزهري والشيخ هاين فاروق والشيخ عبد اإلله 

 الدندشي 
 ومن النساء األخوات الفاضالت الداعيات إىل هللا اندية مشوط وماجدة الشهوان وغريمها

 املثقفني داخل اململكة وخارجها من أطباء ومهندسني وغريهم . كما درس على يده مجاعة من 
كما درس عليه فضيلة الشيخ الدكتور محزة زهري حافظ شيئا من التجويد وحضر صاحب السمو 
امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز ثالث حلقات من دروسه الرمضانية مبسجده العامر من كتابه 

 موسوعة فضائل سور وآايت القرآن .
 وأما من أجازهم فهم قلة حرصا منه على صيانة العلم من أن ينسب لكل أحد :

  فأما يف القرآن الكرمي فقد أجاز الشيخ حممد يوسف بن مايون آن الصيين
 والشيخ القاضي الدكتور عبد احملسن بن حممد القاسم إمام احلرم املدين 

 .  والشيخ أاب عمر طالل بن مالط القلموين
 اجمليدة أم أكرم جويرية بنت حممد طرهوين وكلهم برواية حفص عن عاصم بن أيب النجود .والقارئة 

ويقرأ عليه اآلن لإلجازة يف نفس الرواية جمموعة منهم أوالده عائشة وحفصة وسودة واملقداد ومن 
ألخ طلبة العلم واملشايخ الشيخ الدكتور عبد هللا البخاري والشيخ احلسن بن أيب احلسن املأريب وا

 وحيد منجي يسر هللا هلم اإلمتام .
وأما يف احلديث فقد طلب منه إجازته تواضعا منه فضيلة الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري 

 فأجازه استجابة لطلبه
والشيخ مفلح كما أجاز الشيخ أاب احلسن مصطفى املأريب والدكتور أبو بكر شهال اللبناين 

ن بن سعد الشثري والدكتور عبد هللا بن عبد الرحيم البخاري والشيخ عبد الرمح الرشيدي .
وزوج ابنته الشيخ حامد بن أمحد البخاري واألمري املسند خالد بن غامن آل اثين والشيخ أسامة 

 العمري والشيخ أاب عمر طالل القلموين والشيخ أمحد بن حسني األزهري 
 ك :وهناك إجازات يف كتب خبصوصها لبعض املشايخ ومن ذل

الشيخ أبو عبد هللا عمر بن مبرييك بن حذيفة احلسيين يف كتب اإلمام النووي وشيوخ اإلسالم ابن 
 تيمية وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب .

 الشيخ أبو قتادة عبد اإلله الدندشي والشيخ أبو الرباء نسيم اجلزائري يف صحيح البخاري .
رآن وعلومه والتفسري واحلديث والفقه والسرية النبوية وأما أعماله العلمية يف جمال العقيدة والق

 والتاريخ والدعوة والرتبية واألدب اإلسالمي فكما يلي :
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_ قام مبراجعة دقيقة ملصحف الراجحي رمسا وضبطا وعمل تقريرًا تفصيليًا ملا اكتشفه من أخطاء 
 هامة

كر اإلسالمي أبمريكا إلرساله _ ساهم يف مراجعة مصحف ابخلط الفارسي اتبع املعهد العاملي للف
 للمجاهدين األفغان

 _ ساهم يف مراجعة مصحف مرتجم مصور من مصحف املدينة املنورة اتبع للمعهد املذكور .
_ قام تبغري تكليف من جهة رمسية مبراجعة اآلايت املكتوبة على جدران مسجد قباء يف توسعة 

 خادم احلرمني الشريفني.
 ة للمعهد العاملي املشار إليه خلدمة التفسري ابملأثور ومنها :_ قام بعدة أعمال اتبع

 جملد     مروايت اإلمام مالك يف التفسري -1
 مروايت ابن ماجه يف التفسري جملد كبري -2
 مروايت اإلمام أمحد يف التفسريعدة جملدات ابملشاركة مع الدكتور حكمت بشري وآخرين-3

 . وأييت ذكر ما طبع وما مل يطبع منها
 طبع له من الكتب املؤلفة واحملققة ما يلي :

 قطف الزهو يف أحكام سجود السهو . -1
 الصيحة احلزينة يف البلد اللعينة . -2
 من أم الناس فليخفف . -3
 إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء -4
 أحكام السرتة يف مكة وغريها وحكم املرور بني يدي املصلي -5
  وجواابً حول السرتة واملرور بني يدي املصليثالثة عشرة سؤاالً  -6
 مجع الفوائد اختصار إصالح املساجد من البدع والعوائد -7
 جملس من فوائد الليث بن سعد )حتقيق(-8
 جزء الستة من التابعني للخطيب البغدادي )حتقيق( -9

 فضل قل هو هللا أحد للخالل )حتقيق( -10
 جملدان( -القسم الصحيحموسوعة فضائل سور وآايت القرآن )-11
 صحيح السرية النبوية املسماة ابلسرية الذهبية )اجمللد األول والثاين( -12
 جملدا خمطوطا 21فهرس شامل لرجال اتريخ دمشق للحافظ ابن عساكر البالغ  -13
 حتديد اتريخ املولد )مقتطف من السرية املذكورة آنفا(-14
 )مقتطف من السرية املذكورة آنفا( النيب صلى هللا عليه وسلم كأنك تراه -15
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 اإلسراء واملعراج )مقتطف من السرية املذكورة آنفا( -16
 اهلجرة النبوية )مقتطف من اجمللد الثالث من السرية( -17
 األحاديث الثابتة يف فضائل سور وآايت القرآن )خمتصر املوسوعة( -18
 القواس والفأرة )قصة لألطفال( -19
 صة لألطفال(سفينة واألسد )ق -20
 اإلسالم ونيب اإلسالم )دراسة حول شخصية النيب صلى هللا عليه وسلم ورسالته(-21
 مروايت اإلمام أمحد يف التفسري -22
 مروايت اإلمام مالك يف التفسري -23
 هدييت البنيت عند زفافها )هدية كل عروس( -24
 املناخة .دراسة حديثية فقهية حول حكم البناء والكراء يف سوق  -25

 وله اآلن حتت الطبع
 موسوعة فضائل سور وآايت القرآن )القسم الضعيف( -1
 اجمللد الرابع )حتقيق( -معرفة الصحابة أليب نعيم  -2
( مقتطف من 203-196أحكام احلج يف سورة البقرة ) فهم السلف الصاحل لآلايت  -3

 أطروحة املاجستري .
 قعية(مناظرة مسلم ألساقفة الروم )قصة وا -4
 مروايت ابن ماجه يف التفسري -5
 عدة رسائل مقتطفة من كتاب اإلسالم ونيب اإلسالم -6
 اجلمل احلزين ) قصة واقعية لألطفال( -7
 عبد الرمحن واجلين ) قصة واقعية لألطفال(-8
)من الفتح وحىت اآلن  –تونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا  -صفحات من اتريخ املغرب العريب -9
 قتطف من أطروحة الدكتوراه( م
 أعالم املفسرين يف املغرب العريب )مقتطف من الدكتوراه أيضا( -10
 املنحة يف السبحة للسيوطي )حتقيق(-11
 املدخل الصغري لعلوم القرآن واحلديث والعقيدة والتفسري-12
  .عبق اخللفاء الراشدين : دراسة شرعية لسرية امللك عبد العزيز آل سعود رمحه هللا -13
 هذا هو مؤسس اململكة . خمتصر الكتاب السابق . -14
 املساجد السبعة دراسة حديثية فقهية اترخيية . -15
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 كيف تقرأ القرآن . )ابملشاركة مع الدكتور سعيد الصيين (  -16
 وهناك كتب أخرى حتت اإلعداد ومنها : 

 اجمللد الثالث من صحيح السرية النبوية -1
 يف الصالة أحكام تسوية الصفوف -2
 أحكام جتويد القرآن -3
شبهات حول العقيدة والرد عليها )رد على حممد علوي املالكي يف كتابه مفاهيم جيب أن -4

 تصحح(
 اجلامع ألسباب النزول -5
 السرية النبوية البن هشام )حتقيق(-6
 سؤال وجواب عرب اإلنرتنت ) جمموع للفتاوى عرب الشبكة ( -7

مجة تعرضت للجانب احلسن يف صاحبها وأما املثالب والسلبيات فال ينبغي ملحوظة هامة : هذه الرت 
 ذكرها سرتا وصيانة وقد قال صلى هللا عليه وسلم : كل أميت معاىف إال اجملاهرين وكما قال القائل :

 ألىب السالم علي من يلقاين          وهللا لو علموا قبيح سريريت
 ومن كان مقتداي فليقتد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم . نسأل هللا غفران الذنوب وسرت العيوب

 واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 ترمجته يف موقع ويكيبيداي
https://ar.wikipedia.org/wiki/حممد_رزق_طرهوين 
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 مداخلة الشيخ البغدادي وفقه هللا :
 بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، حياكم هللا مجيعا وحيا هللا شيخنا حممد الطرهوين حفظه هللا 
خبري وعافية، وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا  وتعاىل أن يكون تعاىل، وأسأل هللا سبحانه

 وإايكم ممن يتبعون احلق أينما كانوا ال جياملون يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل أي أحد.
مما ال شك فيه أن العلم له مكانة كبرية جدا كما ذكر هللا تعاىل يف كتابه العزيز وكما أخرب به 

ذي يتبع  منهج الكتاب والسنة تالقيه غري جمامال ألحد، النيب صلى هللا عليه وسلم، والعامل ال
وال يتنازل عن أي معتقد حق يعتقد به هذا هو املعترب عندان، هلذا هللا سبحانه وتعاىل يف  

ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اَّللِه ۚ َعَلىَٰ َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن ات هبَ َعيِن ۖ َوُسْبَحانَ  ) كتابه العزيز يقول  اَّللِه ُقْل هََٰ
 الشيخ حممد الطرهوينفأهل العلم املعتربين كشيخنا حفظه هللا تعاىل ( َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

وغريه من أهل العلم املعتربين عندما أنخذ أقوال هؤالء اجلهابذة أقوال العلماء هؤالء وفقهم 
خوة الفضالء "حنن نسري خلف هللا تبارك وتعاىل إذا وافقوا الدليل، هلذا نقول دائما  أيها اإل

الدليل حيثما كان لكن البد من أخذ الدليل من املؤهل؛ أي ممن عنده اآللية الصحيحة 
 الستنباط احلكم الشرعي وفقا للكتاب والسنة، ملاذا؟

ألن هذا العلماء وفقهم هللا تبارك وتعاىل قد أسلموا األعمار يف معرفة كتاب هللا تعاىل وسنة 
ليه وآله وسلم حفطا وفهما ودراسة وتدريسا، هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه نبيه صلى هللا ع

َا يَ َتذَكهُر أُوُلو العزيز قال ) ( فمكانة األَْلَبابِ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن يَ ْعَلُموَن َوالهِذيَن ال يَ ْعَلُموَن ِإَّنه
 أهل العلم 

سنة حبق من غري تنازل ومن غري إساءة مكانة أهل العلم تكمن يف اتباعهم منهج الكتاب وال
ومن غري هتور ومن غري وضع مصلحة شخصية ضد املصلحة الشرعية، فأكد هللا سبحانه 
تعاىل أن يكون أعداد كبرية ممن نسمع من فضيلة العالمة الدكتور حممد الطرهوين حفظه هللا 

ة الشيخ وفقه هللا تبارك تعاىل أن يكون يف كالمه اخلري وفتحا للقلوب ملعرفة احلق؛ ألن طريق
هللا كما هو معروف ملن اتبع الشيخ طريقته وفقه هللا تعاىل طريقة علمية أتصيلية كثري من 

ولو التزم الشيخ عصام العويد وفقه هللا تعاىل ابملنهج  احلقائق من غري تزييف وجماملة ألحد،
 حلق لكان خرياا له ولغريه. العلمي والطريقة اليت يسري عليها أهل العلم يف مناظرات وتبيني ا
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أما ما نراه اآلن من التغريدات املوجودة يف برانمج تويرت من يتابع التغريدات عند الشيخ 
عصام هداه هللا تعاىل، فأقول للشيخ عصام وفقه هللا أقول أن هذه الطريقة ال تليق ال بك وال 

ساءة لفضيلة العالمة حممد مبن معك ممن يدعي أنه من طلبة العلم، هذا ما نرى كثري من اإل
الطرهوين وهذا ال يليق، وما رأينا من أطروحة الشيخ حممد الطرهوين إال كل علم أتصيلي 
وفائدة للسامع الكرمي أو القارئ الكرمي، أما طريقة االستهزاء وطريقة التحدي بطريقة غري 

ا أن تناظر وجها لوجه جيدة من قبل الشيخ عصام هداه هللا فهذا ال يليق وهللا ال يليق به، إم
مع الشيخ الدكتور حممد الطرهوين أو انسحب أو اجعل أو اسأل غريك من أهل العلم 

ابط أهل السنة املعتربين ليناقش الدكتور يف األدلة والرباهني واحلجج على أصول وضو 
طل ، تتفقون على األصول مث بعد ذلك نرى الفروع اليت إذا حتققت يف اب رةواجلماعة يف املناظ

يف الدولة اإلسالمية حفظها هللا تبارك تعاىل أو يف خارج الدولة اإلسالمية تعرض على  ءسوا
غريه، هذه األصول تتفقون عليها يعين مسألة يف منتهى البساطة، ابب أن األمر ال يقوم عليه 

بطت األصل كان إلك خري ولغريك فإذا قام الشيء على األصل أنت إذا رتبت األصل وض
فيد حقيقة من أهل العلم حنن نريد أن نستفيد من أهل العلم، هلذا النيب صلى هللا خري ونست

عليه وسلم قال )فضل العامل على العابد كفضلي على أدانكم(، هذا هو فضل العامل، العامل 
من واجبه يبني للناس مراد هللا سبحانه وتعاىل ما يقعد يستهزئ ابلناس أو يبقى من حجة 

ينا من الشيخ عصام العويد وفقه هللا تعاىل ومن معه من طلبة العلم وفقهم املقابل مثل ما رأ
 هللا تعاىل، نقول ال يليق هبم وهللا. 

أان أريد أن أستمع إىل فضيلة الدكتور وفقه هللا تبارك وتعاىل، ومضطر للخروج، وكنت أمتىن 
لكن مضطر للخروج للعمل بعد دقائق إن شاء  مع وأبقى واستفيد من فضيلة الشيخأن است

هللا نسأل هللا التيسري، أقول للشيخ حممد الطرهوين وفقه هللا ابرك هللا فيك وأسأل هللا تبارك 
وتعاىل أن حيفظك وأن يثبتك وأن يقوينا وإايك على طاعته سبحانه وتعاىل، السالم عليكم 

 ورمحة هللا وبركاته.
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 الشيخ الطرهوين :

وعليكم السالم ورمحة هللا، أهال وسهالا ابإلخوة، وابلشيخ البغدادي ابرك هللا فيه ونفع به، 
 وقد أمتعنا هبذه الكلمة الطيبة املختصرة وإن شاء هللا يكون لنا لقاءات أخرى ويف أمان هللا.

اليت  يف احملاور األربعة يف احلقيقة يعين قبل ما نبدأ، حنن وعدان ابألمس أن نستكمل حديثنا
األربع حماور اليت تكلمنا عنها ابألمس كانت تتعلق مبسألة اخلوارج، يعين  لبدأان هبا، أقو 

تعريف اخلوارج ومعية اخلوارج وكان يلحق هبا أمور وفيها جماالن تركنا الكالم فيهما لضيق 
ذي الوقت، احملور الذي األول فيما تركنا هو: مصادر استقاء األخبار عن الدولة، من أين ال

 يتكلم يف الدولة يستقي أخبارها؟.
حنن ابلنسبة للشيخ عصام هداه هللا قال إنه يستقي معلومات الدولة من نفس بياانهتا وطبعا 
ما انقشته أان يف هذه املسألة ألنه كذب، هو ال يستقي أخبار الدولة من نفس بياانهتا؛ ألن 

ايء وتنتهك األعراض، كل ما يذكره هو بياانت الدولة ال تقول أهنا تقتل املسلمني وتقتل األبر 
الدولة، بياانت الدولة ال تقول ذلك، وإَّنا غري بياانت الدولة هي اليت تقول، إذاا موضوع  عن

 مصادر استقاء األخبار عن الدولة مبحث مهم جدا ستتعرض له.
علماء  عندان مبحث آخر وهو يتعلق بتهمة رمى هبا خمالف الدولة الدولة، وقالوا إن الدولة ال

عندها، فكيف تكون دولة وليس عندها علماء، وكيف أتيت ابلفتاوى لقتل املرتدين وقتل من 
حتتاج علماء، فمن أين هلم الفتوى وهم  ةثبت عليه زان أو لواط، مثل هذه األمور حتتاج قضا

ال علماء لديهم، فهذا الذي طرحه الشيخ عصام وظن أن هذا يدلل على أن الدولة خوارج 
دان على ذلك ألنه مل يسبق هبذا أبدا من أحد من أهل العلم ال سابقا وال الحقا يعين وقد رد

ال القدامى وال احلديثون يقولون أن من صفات اخلوارج أال نعرف أمساء العلماء الذين فيهم 
 ما أحد قال هذا.

سندخل  فإذاا عندان حموران هامان، هذا هو الذي ننوي احلديث فيه اليوم، ولكن قبل أن نبدأ
يف أمور أيضا تتعلق ابألمس ومبوضوع األمس وهناك أسئلة أجلناها هلذا اللقاء تتعلق مبوضوع 

قول بعد محد هللا سبحانه وتعاىل والصالة والسالم على رسول هللا، ن مس، فأول ما نتكلماأل
 نقول: 
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ه، أخذ عويد مل يستسلم ولكنه أخذ يصر وحنن يف وسط اللقاء وحنن يف انتظاره وحنن َّنهل
اليوم وال ظهر  ه سيأيت اليوم يف غرفة أخرى ويطلب املناظرة، طبعا الشيخ ال جاءنيصر على أ

منذ آخر تغريدة تقريباا وضعها، اختفى الرجل اختفاء عجيبا،  أصال على تويرت منذ يوم كامل
ي لك كامال  ارة، هل تنتظر يوممناظ خ عصام إذا كنا حنن يفأن نسأل، اي شي حنن نريد يعين

ترد؟ هو وعد أن يرد علينا يف تسجيل، لنفرتض ترد علينا يف تسجيل، هل هذا التسجيل إذا  
كنت العلم لديك وأنت أمامي اآلن وحنن يف غرفة غري منحازة كما تدعي، طيب ملاذا مل ترد 
يف نفس الوقت هبذا التسجيل، طيب قلت تعبان تركناك سجلت يف الصباح، طيب أين 

 التسجيل. 
اجتمع مع أمة من الكهنة حياولوا  ه هذا شيء عجيب، هذا واضح جدا منه أناي أخي وهللا

أن حيرفوا أبي طريقة املعلومات املدققة احملققة اليت ذكرانها، فهم يبحثون اآلن عن خمرج ألن 
خاليف يتأملوا  املعلومة لو كانت حاضرة، يعين أان أمتىن اآلن أن اإلخوة لو كانوا يف صفي أو

كان   اي إخوة، لو كان هذا لديه علم يرد على ما ذكرته أان وهو علم الرسني، هل هذا، أتملوا
يتأخر؟ هذا الرجل ليس لديه معلومات فوجئ مبا ذكرت أان فماذا يفعل، من األمس حياول 

خمرج، وهذا الفرق بني العلم وبني اللف والدوران،  هو ومن وراءه أن يبحثوا أبي طريقة عن
الرجل أتى بكالم العلماء السابقني وأتى بكالم أكابر "ختيل يقول خمرج مما ذكرت، يعين 

علماء األمة، أتى بكالم مؤصل ومدقق، وأتى بكالم لعلماء يف العقيدة معاصرين بنفس 
اللفظ، وأتى حبد وضعه اإلمام ابن حزم اجلبل األشم وقال" ومن مل يكن فيه هذه اخلصال 

لف ودوران، ننتبه هلذه اجلزئية وننتقل إىل  ثون عنفليس من اخلوارج" ماذا يفعلون، اآلن يبح
 .جزئية أخرى ألنه كثر الكالم حوهلا

ابة عنه حىت يفرغ من حماولة االلتفاف على العلم وإما مجاعة يتكلمون نيطبعا هو إما أنه وّجه 
أنه من عند أنفسهم، هناك بعض السفهاء ال هنتم هبم، لكن سنتكلم عن رجل يظهر مبظهر 

يف األمر والذي يتكلم بصيغة إعالمية وهو املشرف على قناة األحواز، معلش اي املتوسط 
ن حنن اآلن  دخل يف املسائل العلمية مباشرة لكإخوة ابرك هللا فيكم بعض اإلخوة يريد أن ن

هي أساس لقائنا يف احلقيقة، يعين أان   اكنا يف أمر مناظرة والبد أن نعلق على ما فيها ألهن
ظهور اإلعالمي ألن يل حدود، يل حدود معينة منذ أن خرجت من كنت منقطع عن ال
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يتعامل مع أي  املعتقل أان ال أظهر على اإلعالم، ألن الذي يقول احلق من الصعب جدا أن
يأيت كالمنا عن علماء الدولة اإلسالمية؛ سوسيلة من وسائل اإلعالم مطلقا، وألجل هذا 

خيرج  خيشى عليه مبجرد أن خيرج صوته أوأي شخص يقول احلق من أهل العلم  مرتبطة األهن
، يعين الذي يتكلم من أهل العلم ابحلق اعرفوا أنه يف خطر عظيم يف كل  قلمه أو خيرج قدمه

 شيء، فألجل هذا أان يل فرتة مبتعد متاما عن اإلعالم من يوم أن خرجت من املعتقل.
م، البد أن أتكلم عن مسألة القناة هذه ألن صاحب القناة البد أن أتكلم ابرك هللا فيك

منحاز لكنه  يظهر مبظهر أنه غريهتربت، وهذه مشكلة، املفروض إنه حياول أن يبني أنين 
طبعا منحاز جداا، طيب كيف نقول هبذا الشيء، صاحب القناة يقول إنه ال ميثل كالمه أو 

 أن الصفحة هبا عجب، الصفحة تضع صفحته القناة، حنن نظران يف صفحة األخ، فوجدان
شعار أحرار الشام، الذين فعلوا أفاعيل يعين تسببت بوصفهم أبشرار الشام، وهذا جيران إىل 

الشام والفتنة بني اجملاهدين، وقد ذكران رابط خاص  اخلطة السعودية اخلبيثة إلفساد اجلهاد يف
صة واقعية عشتها بنفسي، يعين اعتربوين  هلا يف منتدى أان املسلم، من أراد أن يراجعها ألهنا بق

اليت بني جنيب،  يكنت جالس يف الوسط وإن مل أكن جالساا، ألن أفرادها كلهم تقريباا كنفس
 اللهم إال شخص واحد.

الشاهد أن املوضوع خطري جداا، فالسعودية ال ميكن أن تسمح لقناة من القنوات تريد جهاد 
ميكن ما تفتح قناة وال تسمح جبمع تربعات إال حق، البد أن نعرف هذا اي إخوان، ال 

إلفساد اجلهاد ولضرب اجملاهدين بعضهم ببعض والتخريب عليهم إذا وجدت أهنم سيكون 
 هلم قوة وسيظهرون، فإهنا تفعل ما يفنت بينهم حىت يقتل بعضهم بعضا وهذا الذي حصل.

حرار الشام، والعويد ممن فهذه القناة من القنوات السعودية الذي هذا مهها، فإهنا تقوي أ
أن يفعلوها ابلتعاون مع أمريكا  وايدعمهم ويوصل األموال هلم، وهذه من اخلطة اليت حاول

ففشلوا، ألن األفغان كان فيهم نوع من العصبية القبلية وعندهم طبيعة معينة، ال ميكن أن 
ت فيهم حركة يستجيبوا ألن يقتل بعضهم بعضا ألجل األمريكان أو ألجل السعوديني، فكان

يقاتلون،  -طبعا الفلوس السعودية –مجيلة؛ أخذوا الفلوس من األمريكان على أساس أهنم 
 طبعا كانت هذه حماولة لعمل صحوات يف أفغانستان، ففشلوا فشال ذريعا.



 

20 

 

لكن مل يرفض األفغان، أخذوا األموال وأصبحوا يقتلوا هبا األمريكان، كلما يعطوهم أسلحة 
قلبوا نفس اللي أخذوا ويقتلوا هبا األمريكان، فهذا الذي جعل مشروع ويعطوهم أموال ين

الصحوات يفسد متاما يف أفغانستان لكنه جنح يف العراق، فعلوا ذلك مل جيدوا ما وجدوه يف 
أفغانستان من الصحوات أو هو كان سابق ابحلقيقة، لكن املهم أن املشروع حصل وجنح 

 لعراق وبني الدولة اإلسالمية. وأصبحت فتنة وحصل قتال بني أبناء ا
لشام وقد جنحوا وقد ذكرت الشرارة األوىل اطيب بعد ذلك حاولوا أن يعملوا هذا الشيء يف 

القصة اليت ذكرهتا اي إخوان هي قصة الشرارة األوىل، مل يكن حصل أي قتال بني الدولة وبني 
دة النصرة، واألخ جزاه اجملاهدين اآلخرين النصرة وغريهم، الذي حصل كان مع قائد من قا

هللا خرياا بكى ألنه مل يصدق أن هؤالء يريدون أن يفتنوا بينهم وبني إخواهنم يف الدولة 
اإلسالمية عن طريق بذهلم يدفعوا هذه األموال، وممن يذهب عن طريق أنه يعطي تربعات، 

 مر.عندان تقارير وعندان صور، لكن نرجئها لوقت آخر إن شاء هللا ندلل على هذا األ
فهذه القناة املفروض أهنا تسمى قناة األحواز، قناة األحواز مالك وأن أتيت بشيوخ الداخلية 
السعودية، وليس شيوخ، الزم نؤكد، شيوخ وزارة الداخلية السعودية، أتيت هبم وجتعل هلم 
برامج يتكلمون فيها عن الدولة اإلسالمية ويطعنون فيها وحيرضون عليها، أنِت املفروض 

لي حبال األحواز وحال الذين يعيشون فيها، مالِك مبثل هذه، لكن هكذا هي القنوات تنشغ
 السعودية البد أن تستخدم لتمرير دجل وحرب السعودية على أهل اإلسالم يف كل مكان.

حنن يعين نقول القول املشهور "لست ابخِلب وال اخلب خيدعين"، أنت تقول األخ املسمى 
أسبوع مل يستفد املتابع أبي شيء، يقول على هذا الذي ذكرانه، يقول حنن لنا داف عمر الن

يعين حنن ابألمس كل هذا التأصيل الذي أصلناه، يقول لنا أسبوع مل يستفد املتابع أبي 
يكون العيب يف إدراكك  قد شيء، أقول كيف حتكم على املتابع، اي أخي قل أنت مل تستفد

مث تقول مل يستفد املتابع أبي شيء، اي أخي وهللا  أو يف مستواك، لكن تقول مل يستفد املتابع
لقد جاءين من علماء أهنم استفادوا فائدة مل ختطر على ابهلم، وأنت تقول أنه مل يستفد املتابع 
أبي شيء، هذا دليل على أنك منحاز وأن قناتك قناة منحازة، وال حتاول اللف والدوران 

 وحنن ال يضحك علينا.
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 يعين مع القضااي العلمية أحب أن أمزح يف أان ابحلقيقة أحب املزاح،أان أريد أن أعطيكم، 
بلت ابالتصال على لوا اآلن لو أان قوسط األمور شوية حىت خنفف من حدة العلم ونقول ختي

لرايض ما شاء هللا يف االستديو ا السكاي يب أو على اهلاتف والشيخ عصام العويد جالس يف
اآلن اتصلوا علي اي شيخ طرهوين نريد أن تعرف لنا  ومعاه أخوان عمر هذا مجيل جدا،

اخلوارج، بدأان نتكلم ويف وسط كالمك تقول اي أخي سفهاء األحالم وحداثء األسنان هذه 
بلدكم، الذي أمسك بكل شيء  تنطبق على الذي يدير بلدكم، على الذي ميسك زمام أمور
أبمره وحىت وزير الداخلية الذي  أصبح وزيرا للدفاع وميسك ابلديوان امللكي وكل شيء يصدر
رجل دون  كبري، أقول له هذا  لهو املفروض النائب، ويل العهد أصبح حتت قدمه، والتطبي

فة من أبيه ما هذا اي بين ما طثالثني وما عنده أي مؤهالت، بس جمرد كما يقولون جمرد نال
اهة، مث الرجل هذا، هل هذا مؤهل له أن ميسك هذا، هل هناك سفاهة أكثر من هذه السف

فضحنا بني الناس بني العامل، يكون متعاطي مث أييت ليقابل مقابلة رمسية مث أييت ويعمل بوجهه 
هذا موجود على النت، فأان إذا  يقبل اي إخوة حركات املتعاطني الذين مل يفيقوا بعد، هل هذا

إخوة يعين  ر ايلت هذا الكالم فماذا تتخيلون يف االتصال.. "طييط طيييط طييط، أأأ نعتذق
انقطع االتصال مع فضيلة الشيخ الطرهوين ونعتذر عن اخللل الفين واي شيخ عصام حنن نريد 

 منك تعليق على الشيخ الطرهوين طبعا هو جتاوز األمور".
طبعا هذا لو أعطوين فرصة أكمل أان لن أكمل طبعا، أان مبجرد أن أقول حممد بن سلمان 
هذا الولد الصغري الذي ال عقل لديه وأنفق األموال أموال املسلمني يف ملذاته، طييط طييط 
علطول، فلن يسمحوا يل أبن أكمل ويبدأ اآلن بعد أن جتهز الناس ألن يسمعوا مناظرة 

وجهني متاما لالستماع لشيخ واحد، يبدأ يلعب عليهم كما يشاء ويفسد وطرفني، أصبحوا م
لدين كما يشاء وليس أمامه أحد، ويف النهاية وهللا الشيخ عصام فعل كذا واحلمد هلل وقد ايف 

 بني والشيخ أساء وتطاول على حكام اململكة والة األمر ومن الكالم هذا، وانتهت القضية.
إذا كان الشخص يف االستديو إذا  ،احلركات نعرف متاماا هذه حنن ال نلعب اي حبييب، حنن

داخل االستديو، أحياان ما يعطى الطرفان على قدم سواء، واحد يعطى مدة  التقى رجالن يف
 طعه حسب شطارة املقدم.اطويلة والتاين مدة قصرية، واحد يق
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حلية، رأس أرض رأس ا؟ فهل أنت تريد أن ختدعين وجتلس أنت يف أرضك، ويف أرض من 
من السعودية اليت تتمىن أن ترى وجهي لكي تفصل  احلية هذه أنت تريد أن تتكلم معي

 أخي. رأسي عن جسدي، اي
هذا الرجل الزهامير الذي موجود صورة، والذي يلعب به ولده وابلدولة، هل أستطيع أن أذكر 

 فريتم؟، املديوالعواجي أنس فرمسه يف أي قناة ابلسعودية، أنسيتم ما حصل بني املديا
طبل لسلمان ؟ والعواجي، العواجي طبل هلم حقيقة مع األسف، مع أنه فضحهم، طبل ملن 

قهم األرض، هل نفع؟، لقد منع ووقف بوللشلة وقال أأتمل فيها خرياا، ومسح مبن س
أردان أن يكون مشرفاا معنا قالوا ممنوع من أي شيء إعالمي، فر والربانمج نفس الشيء واملدي

حزن   ، ألنه فتح اجملال فقط للعواجي الذي جلس ميدح ويطبل، حنن قلوبنا عليكم يفملاذا؟
كيف يطبل بعدما عرف حقائق هذه اجلرثومة، هذه احلية اليت تلدغ املسلمني يف كل مكان، 
اتِق هللا اي شيخ حمسن اي دكتور حمسن، من هنا أان اخاطبك وأقول اتق هللا وال تركن إىل 

بالاي اليت يف سجون الك تقرير إىل اآلن منتشر بني الناس تقريرك عن الذين ظلموا، أنت ل
بن انيف وقد كتبناها، فلعلك قرأت ما   انيف، ووهللا إهنا الزالت موجودة يف سجون حممد

 كتبت وهو متوافق مع ما أثبته أنت ابلرباهني، فاتقوا هللا اي إخوان اتقوا هللا.
على املوضوع، أرسل يل كثريا ويكتب وأان ال أرد، طيب، من األشياء الغريبة حرص القناة 

حنن يف املنتدى منتدى أان املسلم حتكم فينا املنتدى وأغلق املناظرة، أان أريد أن أتكلم وما أان 
تطيع، أغلق املنتدى، يعين هذا سمبستطيع، الشيخ عصام يريد أن يتكلم يف املناظرة ماين م

يون منتدى، حننا نقول منتدى لر من مأكث ين، يفمنتدى، يعين ملؤاخذة لعبة على النت يع
ويف الشيخ عصام، فكيف بقناة، طيب إحنا  ، ومنتدى حتكم يفمنتدى أيش، يعين هللا حيا

تكلمنا كل هذا وأان أتكلم من بعيد، بسكاي يب هباتف، أما إذا كنت سأضع رجلي يف 
تديو، وكلنا نعلم ذلك االستديو فهذا معناه سأضع رجلي يف الزانزين وليست يف وسط االس

ونعرف أن من أهل اخلري من اعتقل من داخل االستديو مباشرة، يعين أان أغلق يل حسابني 
رجل إعالمي وال له دخل بشيء من األمور  على النت يف يوم، أقول لألستاذ مصطفى وهو

دي هلذه اليت تستوجب أن حيارب، حاربوه وأغلقوا حسابه على تويرت اليوم، جملرد أنه يعين ينا
املناظرة ويعطي معلومات، فسبحان هللا، يعين ما هذا االستخفاف وحماولة، أنتم تعرفون أن 
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هذا الذي يقول أن قناته حمايدة وأنه كذا، هو نفسه ممن ميارس اإلرهاب الفكري، يغرد أو 
يرتوت لتغريدات ويضع هاشتاج محلة جيش جتاه الدواعش، اليت تغلق يف حساابتنا، أي 

كلم بشيء حق عن الدولة اإلسالمية أو يعين يكون يف صف من يتكلم حياول أن واحد يت
 وهذا الذي حدث مع أخوان الشيخ مصطفى.، يهاجم حسابه ويغلقه

هؤالء  من ختيلوا إن أان لو جيت يف هذه القناة وطبعا أان ال أفعل ذلك، لو شخص
كاملة يف الشيخ الدكتور املستأجرين أتى يف برانمج يف هذه القناة، وجلس يسب ساعة  

األستاذ أبو بكر البغدادي حفظه هللا، ماذا سيكون وهللا ليرتكونه، يرتكونه ويفتحون له 
األبواب ويؤيدون، لكن إذا جاء الكالم على اخلونة وعلى خدام األمريكان أحذية األمريكان 

 آل سعود ألغلق احلوار فورا، وقال لو مسحت أخرج فاصل وانتهى األمر.
وا إىل قناة اجملد كمثال، هي قناة سعودية، وقناة إسالمية، هل يستطيع أحد أن يتكلم انظر 

عن املعتقلني، هل يستطيع أحد أن يتكلم عن خيانة آل سعود والسعوديني بدعم األمريكان 
وبدعم الكفار من كل جنس ولون لضرب املسلمني وقتل النساء واألطفال هل يستطيع 

القنوات فتوى برانمج فتوى وأييت أحد يسأل يعين من بعيد كدة  أحد؟ مستحيل، إذا جاء يف
حاجة جانبية تتعرض ملوقف الدولة وال شيء، جتد األخ مباشرة "خريا خريا اي أخي إن شاء 
هللا سنوصل، الشيخ اآلن جييبك" مباشرة هكذا، ملاذا؟، حىت ال يفتخ الباب أن يسمع الناس 

 الفضائح، عرفتم.
املعتقلني حاولوا حماوالت مستميتة  وأهايل ة اجملد ويف برانمج فتوى، وحننفسبحان هللا هذه قنا

أن يوصلوا العناء والبالء واإلجرام واحلقارة والسفالة اليت حتدث من وزارة الداخلية اليت حتدث 
 األبواب كلها مؤصدة. ونمن وزارة الداخلية مع املعتقلني وأهاليهم، فإذا هبم جيد

سألة القناة، وموضوع عدم جميء الشيخ عصام، وانتظر حلظة ميف  أكتفي أان هبذا القدر
 أعطي اإلخوة املايك لكي ننتقل إىل النقطة اليت نريد أن نتكلم فيها أصال. 
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 األستاذ مصطفى مريزا :

أرى شيخنا يعين هو ال يستحق أن نذكره جمددا، ال  احل العويد" أانصما مسألة املدعو "أ
قليل أدب، الرجل قليل أدب، ال علم وال فهم هو يسمعنا اآلن، هو  يستحق حىت ذكره ألنه

"عصام ؛ اآلن موجود معنا يف الغرفة لعلمكم، ابألمس الشيخ يتكلم وأثناء كالم الشيخ 
أرد عليه بتسجيل  رهوين وسوفط العويد" يغرد على تويرت يقول أان أمسع كالم الدكتور حممد

 جيل مسجل.مسجل، هذا أسقط أقنعتكم ابألمس، تس
أبيت إال أن جتلس مع كتيبتك، ابملنتدى جالس مع كتيبة، بتويرت جالس مع كتيبة، لكن حىت 
ما تغرد ابمسك، عموما شوف يعين أان ما برضى أتكلم عنك كتري لكن كما سبق وبينت 

بالش  حتضر ابلكالم أنت رجل قليل أدب، نعم، ال تستحق حقيقة أن تناظر أو تواجه أو
هذه نصيحة مين  ،حتضر يف جملس الشيخ حممد طرهوين، فخلك ابلتغريد تبعتك املناظرة، أن

لك خليك مدرس إن شاء هللا بعد هذه املعمعة اللي سويتها بعدها تشتغل بوزارة الرتبية 
نعم،  ،...والتعليم مدرس ابلدرجة الثانية، وهذا هو شرطي شوي شوي كل سنة أعملك 

 حتت إيدك، أعاهنم هللا اي "عصام العويد" ، نعم. نويعني هللا الطلبة اللي هيتخرجوا م
حياكم هللا مجيعا حىت جيهز الدكتور حممد، نرجو من اجلميع دعوة من يف قوائمهم ألن 
القصف سيبدأ بعد قليل، نعم، القصف العلمي، الليلة يلبسوان هتمة يقولوا قصف صواريخ 

 وتفخيخ وتفجري، نعم، القصف العلمي طبعا، نعم.
شباب قبل أن أقدم الدكتور حممد أرجوكم ما  حممد جاهز، تفضل اي دكتور حممد، اي الدكتور

 .نعم حد يتجاوز على أحد خمالف أهال وسهالا بيك، الطالب كمان نرجو اهلدوء، أي
 السالم عليكم ورمحة هللا، تفضل اي دكتور.

 الدكتور حممد طرهوين : 
بعدما  ن الشيخ عصام هو كما ذكران يعيناآل طيب اي إخوة، طبعا يعين التسجيل الذي أنزله

وحاول االلتفاف على ما ذكرت، عموماا سنستمع له  اجتمع كما قال أخوان مصطفى، 
وسننظر، إذا كان فيما يستحق الرد، فسنرد وإذا مل يكن فيما يستحق الرد فإمهاله أوىل؛ ألنه 

بعدما علق على لقاء  ليس ممن هو أهل أن ينظر يف كالمه أصال، أان وهللا تندمت متاما
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األمس ابلكالم السخيف الذي طلع من لسانه، تندمت كثرياا أنين قبلت هبذا املبتدئ، هذا 
واالعرتاف ابحلق فضيلة، لقد أخطأت بقبول مناظرة مثل هذا  يعين كان يف احلقيقة خطأ،

انتهينا منه ونرجع إىل  أن أقبل أن يتناقش معي أصال، إذن الرجل، ألن مستواه ال ميكن أبدا
 موضوعنا.

على مستوى ابألمس طال الوقت، وانقطعت الكهرابء وإحنا عندان ما شاء هللا اخلدمات 
جدا، فتنقطع عندان الكهرابء مرات، فألجل هذا ما أخذان األسئلة، فهل حتبون أن نبدأ  عال

إن وجد الوقت، ألين وهللا ابألسئلة اليت أُرجئت أم نبدأ مبوضوعنا اليوم ونفتح الباب لألسئلة 
 مثل هذه املرة الفائتة، فالكالم معك اي أستاذ مصطفى. ال أريد أن أأتخر
 مصطفى مريزا :

حياك هللا اي دكتور حممد، أان من رأيي نبدأ ابلقصف، األسئلة يعين مش هنستفيد شيء، هل 
عم، نريد قصف سيأتينا من هو أعلم من العويد يريد أن يتكلم، ضيع الوقت على الفاضي، ن

 كالم علمي لنرد على افرتاءات وكذب ودجل من نسقط جبهة، نعم هذا الذي نريده نريد
املسلمني يقتلون، يف العراق  يتهم املسلمني ابخلوارج ويفتون بقتال املسلمني، يوميا آالف
يك فهذا ما نريده ابرك هللا ف ، والشام بسبب فتوى الدجالني الذي اهتموا املسلمني ابخلوارج

ابرك فيك اي شيخ، نريد أن نبني للمسلمني هؤالء الدجالني الذين  اي شيخ، نريد أن نردهم
بقتال املسلمني واستخدموا الدين سالحاا للمحافظة على عروشهم، هذا ما حيتاجه  أفتوا

املسلم يف يومنا هذا، هذا ما حنن حباجة إليه، عندما جتهز دكتور أشر علينا وإن شاء هللا 
 رابط، تفضل ابرك هللا فيك.نسلمك ال

 الدكتور حممد طرهوين : 
هل فوهللا اي إخوة أان أرى املوضوع أمس انتهى القضية انتهت، يعين بعد ما عرفنا اخلوارج 

يوجد مما ذكرانه األمس شيء عند الدولة اإلسالمية؟ يعين طبعا حنن اآلن لن ننتقل للمحور 
عليها عقيدة اخلوارج أو اعتقاد اخلوارج أو ميكن طبق تنالذي يتكلم عن هل الدولة اإلسالمية 

تنزيل ما ذكرانه على الدولة، لكن مازلنا  وأن توصف أبهنا من اخلوارج وهذا حمور أخري وه
 حنن عندان حموران كما وعدان ابألمس.
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ما هي املصادر اليت يستقي منها الناس األخبار عن الدولة وتقييمها تقييم سليم، مث أين 
هل هناك إشكاالت  تكلم فيه اليوم إن شاء هللا، أونلة اإلسالمية، هذا هو ما سعلماء الدو 

عند اإلخوة وفيما ذكرانه أمس من نواحي علمية، ألن كالمنا اليوم احلقيقة ليس فيه التأصيل 
العلمي الذي كان ابألمس، ألن األمس كانت مسألة علمية، أما اليوم فهي أقرب ما تكون 

سياسية وليس للنواحي العلمية، الذين حيبون الكالم العلمي يكون هلم إعالمية وللنواحي ال
احلق يف مسألة طرح األسئلة فيما ذكر يف األمس، والذين يريدون أن يعرفوا احلقائق وتنزيل 

 وقائع، سنتكلم يف موضوعنا اليوم.
 ان أريد بصفتكم تديرون الغرفة يعين تلمس ما يريده املستمعون يعين.يعين أ

من يريد من  وهللا اي شيخ أان عندي يف رأيي تقتبس من آراء املستمعني، اي أحبه مصطفى:
 ، مجيل.7رقم  ،7الدكتور حممد أن يكمل، مادته العلمية، يكتب رقم 

، طيب أربعة قليلة 4طيب، من يريد من الدكتور حممد أن يفتح أبواب األسئلة يكتب رقم 
 .نعم على الشات روم، أي
أن تفتح ابب  ،عائد إليك إن أردت أن تكمل املادة العلمية أكملناها دكتور حممد، األمر

أخوك الصغري ولدك اعتربين كما  يل رجاء من، األسئلة فتحنا ابب األسئلة، ويل رجاء عندك
عصام العويد" ال يستحق أن تطلع على تسجيله، نعم، فهو األمر "هذا القزم املدعو  ،تعتربين

لك، لكن من وجهة نظران أن هذا القزم املدعو عصام العويد ال لك، األمر يف النهاية يعود 
يستحق ليس من مقامك أن تطلع على تسجيله، هذا رأينا وصلى هللا وسلم على سيدان 

 حممد.
تفضل دكتور حممد لنسمع رأيك، هل تريد أن نكمل املادة العلمية أم نفتح ابب األسئلة، 

 تفضل.
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 د. حممد طرهوين :
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

وهو موضوع أين علماء ؛ سنكمل موضوعا مهما ... سنكمل  نذإ.....خريا إن شاء هللا 
الدولة اإلسالمية ؟ ألن هذه املسألة أكثروا منها وأجلبوا هبا وبعض اإلخوة أشكلت عليه 

ذا اللقاء ألهنا هلا كتاب فنحن سنتكلم عنها وإن مل نستطع أن نوفيها حقها يف ه، حقيقة 
ولكين إبذن هللا كما ، يعين أان اآلن عندما أتكلم إَّنا أعطي إشارات ...  (1)خاص إبذن هللا

 مكنين هللا سبحانه وتعاىل وكتبت كتااب ....
 ابملناسبة تذكرت : 

ن الرتمجة اي إخوة اليت ذكرمتوها جزاكم هللا خريا عليها ونسأل هللا أن جيعلنا عند حسن الظ
لكنها ترمجة قدمية من أكثر من عشر سنوات فجدت فيها أمور كثرية جدا يف خالل العشر 

ومن ضمن ما جد طبعا االعتقال وبعض األحباث العلمية وأيضا زواج وجميء ، سنوات هذه 
مسألة الكتاب الذي سوف يكون : أن الذي ذكرين ؛ فالشاهد يف املوضوع هذا ... أوالد 

  .. أيديكم على النت طبعا كالكتاب اآلخر الذي أريد أن أتكلم عنهإبذن هللا قريبا بني 
فاحلمد هلل أكرمين هللا سبحانه وتعاىل وكتبت كتااب عن العلماء والدعاة املعتقلني يف اململكة 

الذين ، وذكرت فيه عشر تراجم كاملة مفصلة مؤصلة لإلخوة األكارم ومنهم أصدقاء يل 
والكتاب موجود على النت بصفحة بالد . وهذا اجلزء األول ، يقبعون يف سجون آل سعود 

احلرمني حتت جمهر الطرهوين ، موجود الكتاب ، فيه تراجم هؤالء العلماء املعتقلني داخل 
ألن العدد كبري وهؤالء الذين استطعت ! وهذا اجلزء األول فقط ، مجيل ... سجون اململكة 

ب وإىل اآلن مل جند أحدا يستطيع أن يطبع وحبثنا عمن يطبع الكتا. أن أكتب ترمجتهم 
 .ولكن الكتاب موجود الكرتونيا ، الكتاب 

أربعون قصة من عجائب : و أيضا كتبنا كتااب آخر ولكنه اىل اآلن مل ننزله على الشبكة وهو 
 مفرقة وهي ولكن نشران األربعني قصة . جون اململكة                               قصص االعتقال والتعذيب يف س

_______________________________ 
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موجودة أيضا يف صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين ويف مواضع أخرى تويشورت  
 .وستوريفاي موجودة يعين يف أكثر من موقع 

فاملهم إبذن هللا سوف نفرد كتااب فيه تراجم خمتصرة للعلماء الذين داخل الدولة اإلسالمية 
أم بقوا على ماهم عليه من والعلماء الذين يؤيدوهنا من خارجها سواء أدخلوا املعتقالت 

 احلرية خارج املعتقالت ..
 مجيل...

 نرجع ملوضوعنا الذي سوف نتكلم فيه ابختصار عن هذا املوضوع 
من _ تذكرون املقدمة اليت ذكرانها يف ماهية الدولة أحزنت مجاعة من الناس منهم املناظر 

 دمة .أحزنتهم وهم ال يعرفون سبب ذكر هذه املق_  االسمدون ما نذكر 
هذه املقدمة ؛ من األمور املهمة اليت جعلتين أذكر هذه املقدمة : أن املاهية إذا مل تكن يف 

 ذهن املتحدث أو السامع فال ميكن أن يتصور املوضوع أصال 
ابلنسبة لذهن املناظر ؛ ماهي الصورة الذهنية اليت عنده ؟ جتدها ختتلف متاما عن الواقع ، 

بشيء خمالف للصورة الذهنية . الصورة الذهنية معبئة عنده من  فهو ينطق... واقع الدولة 
املصادر الباطلة اليت يستقي منها أخبارا ال متت إىل احلق بصلة ويف نفس الوقت يقول: أان 

 أعرف أهنا دولة ولكنها كذا كذا كذا 

فهل  يعقل _ لو كان التصور الذهين عنده موافقا ملا 
من علماء وقضاة يتلفظ به _ أنه يوجد دولة ختلو 

 ومفتني ؟ 
 

يف إنسان عاقل يعتقد أنه يف _ ال أقول دولة ، أقول _ مدينة صغرية كمدينة القاهرة مثال ، 
خوة ستغري من إهل هذه السلطة اي _ أي سلطة _ هل مدينة القاهرة لو كانت حتت سلطة 

من .. من سباكني .. الرتكيبة السكانية داخل مدينة القاهرة من ما يوجد فيها من علماء 
 من عاطلني ؟.. من مدرسني .. أطباء 

 هل هذا اي إخوة  اليستطيع أن يتعقله الشخص ؟ 
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اي أخي لو  ن يعين بكل بساطة يقول : أعرف أهنا دولة ... آلفكيف أييت شخص ا
كنت تعرف ما خيرج من رأسك ال ميكن أن تقول دولة مث 

  تقول ليس فيها علماء !
 هؤالء نبتوا  ؟ زرع انبت اليوم ؟ أو شيء نزل من السماء فجأة ؟ اي أخي .. ملاذا ؟ هل 

رض وابتلعت ألهذه مدينة املوصل هذه املدينة بلد العلماء ملا دخلتها الدولة هل انشقت ا
 جامعات هذه الدولة اختفى منها أساتذهتا ؟ ... علماءها ؟ يعين جامعاهتا 

ن كانوا يدرسون الناس يف هذه البالد  هل هل  احملاكم اليت كانت موجودة ؟ هل الشيوخ الذي
 أصاهبم فريوس فقضى عليهم يف حلظة واحدة فأصبحوا فرسى ؟

ن حىت الذين ردوا  من آلوهذه مصيبتنا ا، يعين هذا الكالم يدلل على عدم التصور اي إخوة 
ن ما عندهم هذا التصور آلأمس و بدأوا يتكلمون يف أنواع اخلوارج أيضا إىل ا يالسفهاء عل

ما عندهم تصور فيما يتكلمون به أصال فإننا نقول : إن الدولة كانت قائمة أصال كل .. 
املناطق يف الشام أو يف العراق اليت سيطرت عليها الدولة مليئة ابلعلماء والفقهاء واملفتني 

 طباء ...ألومليئة ابخلبازين وابلسباكني و ابملكانيكية وابملهندسني واب
 ... وهذا الشيء ال جدال فيه

خبار ، ألن قدمنا املوضوع هذا على موضوع استقاء اآلطيب هذه الدولة يعين حنن ا

الدولة قائمة مليئة مبراكز إفتاء ومراكز دعوية وحماكم 
شرعية وتطبع نشرات علمية على أعلى مستوى وكلها 

كابر وفتاوى منضبطة هل ألاستدالل بكالم العلماء ا
 ؟هذه تظن أهنا جاءت  اعتباطا 
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اي أخي أنت وهللا ال تستطيع أن تكتب أنت ومن معك ، كل الشلة التعبانة اليت وراءك من 
والد دول لو اجتمعتم كلكم ما ألواملدري إيش ؛ ا ...العمري : العيال دول اجلالسني معك 

 سالمية إلحتسنون تكتبون نشرة من نشرات الدولة ا
أان أشوفه سخيف يعين .. ترمجة له  وافهذا فراج الصهييب ) كتبوه على التكست( أمتىن تشو 

يعين لو عندكم ترمجة له ، واضح جدا أنه من كالب املباحث .. رجل قذر اللسان وال يفهم 
 يعين ميكن ترمجته ختليين أهون ... 

ن آلمدينة املوصل اليت هي بلد العلماء أصبحت ا
عاصمة لدولة اخلالفة وهي قلب اخلالفة النابض فهل ملا 

 تبخر العلماء منها وتبخر القضاة منها ؟؛ فتحتها الدولة 
أنه ابيعها كل _ حىت تعرفوا فائدة املاهية _طيب هذه الدولة أعزها هللا ذكران من ماهيتها 

هذه اجلماعات اجلهادية .. كل  اجلماعات اجلهادية اليت ذكرانها كلها ال هلم علماء وال هلم 
 يقاتلوا يف الناس هكذا ؟!فقهاء وال هلم طلبة علم وال هلم مفتون وجالسني 

علم  إذن أنت تتهم مجيع أهل اجلهاد أبهنم جهلة ال
سالمية بذلك إلوال تتهم الدولة ا ،عندهم ال علماء ال فقهاء ال مفتني 

سالمية كل يوم يبايعها مجاعة جديدة من مجاعات اجلهاد اليت متأل إلن الدولة األفقط ؛ 
 رض ، فهل هذه اجلماعات كلها متهمة ؟ألا

إن الدولة اإلسالمية ما عندها علماء أو ماعندها فقهاء وما : ألزمك و ألزم كل من يقول  أان
 إذا معناها أهنا ليست دولة معناها شوية عيال مع بعض جمموعني ..؛ عندها مفتون 

ن الدولة هي مركب سكاين متكامل فيه كل شيء لن خترج ألال ميكن أصال أن تكون دولة ، 
 منه العلماء ...

 كن أن تقول ليس فيها أطباء ؟ لن يتقبل منك أحد ..هل مي
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ليس فيها علماء لن : تقول : ليس فيها مهندسون لن يتقبل منك أحد .. كذلك تقول 
 يتقبل منك أحد ..

 إذا كان الذي يسمعك عاقال سريد الكالم يف وجهك مباشرة 
 : ن نقول لك آلوا

أن  أنت تتهم كل مجاعات اجلهاد إما أن تلتزم هذا وإما
ترتاجع عن قولك ألن الدولة مكونة من مكوانت اجلهاد 

 املوجودة يف الساحة .
 إذن نعلمك اي عصام أنت ومن وراءك حىت تكونوا استفدمت بتنازيل وكالمي معكم :

لو أردت أن توجه السؤال بطريقة احرتافية يعين لو كنت 
ن كيف توجه السؤال آلأان الذي أانظر نفسي ، أعلمك ا

 ، تقول : 
سالمية عن علمائها وقضاهتا إلملاذا ال تفصح الدولة ا

 ومفتييها ؟
 هذا الكالم الذي يقوله العقالء ، اي اخوة  ..  

 هذا الكالم الذي يقوله من ؟ العقالء .
سالمية عن علمائها وقضاهتا إلإذا نعلمكم مرة أخرى : تقول : ملاذا ال تفصح الدولة ا

 ومفتييها ؟
وهو سبب أتكيدي أن الرجل ال يعرف ، معناه عدم  وجود دولة أما أن ينكر وجود هؤالء ف

ماعنده ما يؤهله ، ، ماهية هذه الدولة ، وهذه النتيجة أين أتناقش مع إنسان ماعنده مؤهل 
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لعرف أنين سأزنقه يف هذه ؛ لو يعرف معىن الدولة وعرف ملاذا سألت عن ماهية الدولة 
 مور.ألا

 مة طيب أنيت ونقول جتاوزان هذه املقد
 نقول : 

 سالمية والعلماء :إلالدولة ا
بداية أصال العالقة املتوترة بني العلماء القاعدين وبني 

 ؟ اجلهاديني قدمية والسبب يف ذلك ماذا
أن اجلهاديني يشعرون بتقصري العلماء معهم و أهنم ركنوا إىل الدنيا على حساب نصرة الدين 

ضافة أيضا لسكوهتم على السالطني مع وضوح اخليانة متاما مع وضوح خيانتهم لإلسالم إلاب
 واملسلمني وذلك كله ملاذا ؟ 

تجنبون املواجهة خشية االعتقال أو حرصا على بقاء ما تبقى من ابب علم  أو دعوة فهم ي
ن من جرب اجلهاد هانت عليه الدنيا ألخوة اجملاهدين وضعهم خيتلف إلألجل ذلك ولكن ا

 خبالف من مل جيرب مهما أويت من العلم .
من جرب اجلهاد اي إخوة يشعر بعزة ال ميكن أن يشعر هبا لو عاش عمره كله بني الكتب 

 وبني العلم . 
د ولو لفرتة يسرية إال وقد ذاق معىن العزة ،، معىن أما اجلهاد فال ميكن لشخص جرب اجلها

العزة .. فألجل هذا جتد أن العالقة هبا توتر ، يعين اجملاهدون يقولون : اي مشايخ اي علماء! 
 ملاذا ترتكون اجلهاد ؟ ملاذا ؟ 

لألسف بالد املسلمني تنحر من الوريد إىل الوريد ... من الوريد إىل الوريد... و لكن الحول 
قوة إال ابهلل  ، وأان أول املقصرين ال أبرئ نفسي ال أبرئ نفسي و لو وجدت لنفسي عذرا وال

 فهو عذر كاذب سببه حيب للدنيا و أتعذر ببواطيل أان أقول هذا و أسأل هللا أن يغفر يل 
 عرفتم 
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فهذا تقصري مين وضعف يف إمياين ؛ لو يسألين سائل واعتذرت له أبعذار أتوهم أهنا أعذار 
إذا قال كل واحد هذا عن نفسه لعرف أن ،  ليت املشايخ كل واحد يقول هذا عن نفسه واي

 اجملاهدين على خري عظيم .

 مشكلتنا .. مشكلتنا أين تكون ؟
 هي يف نقطتني أساسيتني :

 وىل : ألالنقطة ا
 وهي مفهوم أهل العلم و رموزه ..

مقياس الشيخ و حنوه مبين عند كثريين لألسف ومنهم مناظران : من شهد له آل سعود أبنه 
أو قناة العربية أو حىت قناة غصب واحد أو  MBCمن العلماء ، أو شهدت له قناة 

 غصب اثنني .
 هذا طبعا يف بالد احلرمني أعزها هللا ، وقس على ذلك يف سائر البالد.. 

 يقول : ومن زكاه الشيخ ربيع املدخلي ! أل اي أخي .... أخ )كتب(
ال وهللا أان زكاين الشيخ ربيع بتزكية ما حصل عليها أحد منذ ما بدأ الشيخ ربيع يتكلم يف 
الدين إىل وقتك هذا ، وهذه التزكية منذ أكثر من عشرين سنة الشيخ ربيع يقول يف تزكيته يل 

بني كتب السلف الصاحل ! والتزكية ضع كتب الطرهوين ألمنذ عشرين سنة قال : و هللا إين 
 موجودة يعين هذا تقريبا لفظها على ما أذكر .

التزكية منذ عشرين سنة ... ولكنهم ال يقبلوهنا يقولون : هذا كان مغرورا به .. كان خمدوعا 
.. و بعد عشرين سنة زال العلم ! تبخر كما تبخر العلماء والقضاة من مدن العراق ومدن 

بخر العلم و يتبخر املؤلفات و يتبخر العلماء والقضاة عند هؤالء يبخرون ما الشام ! هكذا يت
 يريدون مباشرة ...! خبره .. 

نقيس نفس الشيء على من ؟ على سائر البالد شوفوا أي بلد أخرى وانظروا إىل القنوات 
 املفسدة الفاسدة اليت فيها وإىل احلكومات اليت فيها ..
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و العامل عند هؤالء ، و من يعني له هيئة هي هيئة العلماء ، ومن من يعينه بشار مفتيا فهذا ه
 يفعل كذا فهو كذا ..

الشاهد أن العربة ابلقنوات الفضائية وابحلكام ، من 
عالم احمللي أو الدويل هؤالء إلزكاهم احلاكم ومن زكاهم ا

 هم العلماء 
احلكام ، هؤالء ليس  أما الذين ال يظهرون على هذه القنوات ، أما الذين حياربون هؤالء

 بعلماء راسخني ، ليسوا بعلماء راسخني ، ليسوا بعلماء معتربين ..

عوام الناس رهاب الذي يواجهون به العامة ، الناس عموما ، إلسلوب ، األهذا هو ا
ال تعرف العامل إال من عينه احلاكم مفتيا أو أدخله ضمن 

ايم و يسميها أليوم من ا و ال ميكن أن تعارضه يف هيئة تفيت مبا ميليه عليها
هيئة علماء أو هيئة كبار علماء إرهااب فكراي لشعبه وتنوميا مغناطيسيا ابالسم الرانن .. اسم 

 رانن .. كبار علماء .. كبار علماء ..
حد مشايخ كبار العلماء زمان هللا يرمحه تويف فكان إذا تكلم وهللا ألأان و هللا كنت أستمع 

ختيلوا من أكثر من عشرين من مخس وعشرين سنة يعين أكثر من  أتعب وأان كنت وقتها يعين
مخس وعشرين سنة وهللا كنت أتعب ألنه كان يتكلم ابللهجة النجدية القدمية العامية جدا 

ن لعرف لألسف .. و يسأل عن حديث آلويلخبط كثري وايخذ و يعطي يعين لو قلدته ا
ن مسألة فقهية جييب من شرق يعرفه صغار طالب العلم ال يعرف عنه شيئا و يسأل ع
 وغرب ال نذكر امسه ولكن حنن نقول هناك هناك نوعية ...

ال تسموا أحدا )كتاابت على التكست( وليس هؤالء الذين كتبوا رجاء ... ليس هؤالء .. 
قلت : رمحه هللا ، قلت : رمحه هللا ، رجل تويف ، و ليس ابلشيخ طبعا ابن ابز رمحه هللا 

 جو أال تنشغلوا ابالسم .حاشا و كال . فأر 
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أان أمسي لكم من هو يستحق التسمية : هذا الصويف املخرف الكبري عبد الوهاب أبو  
سليمان الذي فرض على هيئة كبار العلماء فرضا فرضا ، رجل صويف خمرف عقيدته مليئة 
ال ابلدجل والفساد وفكره منحرف احنرافا كبريا وحليق اللحية و هيئته هيئة رجل ال يصلح 

يصلح أصال أن يكون من العلماء وليس هيئة كبار العلماء لكنه و هللا فرض عليهم ! أان 
 أعرف هذه األمور عن قرب ..

لست أتكلم من اهلواء أان أتكلم من قلب املعمعة ، أصدقائي اي إخوة أصدقائي .. نقول : 
د ليس فقط يعين أحياان بعضهم أو أكثرهم مستواه دون طالب العلم وهذا يف كل البال

 اململكة 
هيئتها يغلب .. اململكة أحسن البالد حاال .. يعين أان أتكلم : ابلعكس اململكة أحسنهم 

يغلبوا عليهم ، عليها العلماء حقيقة ، حقيقية الذين يف هيئة كبار العلماء علماء حقيقية 
شرت بعضهم سباب كثرية ، وقد عاألولكنهم مغيبون ، هذه املشكلة مغيبون متاما عن الواقع 

عن قرب بل صداقة وأعرف ذلك جيدا هم يرون السالمة يف استقرار ما يظهر أمامهم على 
أنه أمن وأمان يكتمون ويكتمون يف نفوسهم حنقهم من ابب الصرب على اجلور وكله بسبب 

 التصور اخلاطئ .
خ والذي كان عنده شيء من التصور كان يوجد عليه حرب شعواء وكان مهامجا ومنهم الشي

بكر أبو زيد رمحه هللا .. وهللا لقد زارين يف بييت .. زارين يف بييت قبل ترحيلي إىل اليمن 
الرتحيل األول .. زارين يف بييت من تواضعه جزاه هللا خريا . وهذا الشيخ بكر أبو زيد كان 
عليه عالمات استفهام ألنه كان له حس اإلنكار ووقف جبواري عندما رجعت من الرتحيل 

من اململكة واستقبلين يف مكتبه اخلاص بوزارة العدل وأعرف منه ماال تعرفونه وأعرف  األول
ما الذي كان مير به .. لكن املهم أن هيئة كبار العلماء يسكت منهم كثري ألجل هذا عندهم 

 عدم تصور حقيقي ملا حيصل لالنشغال .

 النقطة الثانية : 
أن الكثري يظن أن العلماء املستنكرين للباطل واملؤيدين 

 للحق البد أن يكونوا ظاهرين ومعروفني 
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وهذا جهل ابلواقع عظيم جدا هل تظن أن العامل الذي يستنكر الباطل والذي يؤيد احلق 
أن العامل فالن يؤيد الدولة  ؟ أن العامل فالن يستنكر اسوف يظهر لك ويتكلم ويكون معروف

ال اي أخي ..ال ايحبييب ال .. كال .. أين ؟ العامل فالن يقول بردة احلكام ؟ مية اإلسال
اخلوف من االعتقال واحملاربة يف الرزق والتشويه للسمعة بل والقتل أحياان كما سيأيت يف 

 موضوعنا 
قم وهللا مث وهللا مث وهللا أعرف من علماء اململكة الكبار اليوم بل ويف السابق من ين: وأقول 

على آل سعود أشد النقمة ويؤيد اجملاهدين ويناصرهم ويدعمهم بكل أوجه الدعم وأعرف 
منهم .. أعرف منهم وهو موجود اآلن .. موجود اآلن ...من استشارين يف الكتابة يف جملة 

صدى اجلهاد .. اجمللة ؟ صدى اليت كانت تصدرها القاعدة أليس هذا امسها ألين نسيت 
اجمللة اليت كانت تصدرها القاعدة يف جزيرة العرب وقصتها ... م العويف اليت كانت تصدر أاي

طويلة .. املهم وهللا إنه قد استشارين وهو من كبار العلماء ويف العقيدة وله دروسه وله 
مؤلفاته وهو إىل اآلن مازال يؤلف ومازال يدرس واستشارين وأان أشرت عليه أال يكتب فيها 

صوت اجلهاد : والثانية الظاهر امسها ، نعم .... نت ملحقة هبا ... معسكر البتار هذه كا
 (1)صوت اجلهاد ابرك هللا فيكم . : نعم جملة 

____________________________________ 

أكد عضو هيئة التدريس يف كلية الدعوة وأصول :  موقع فرفش بلسنقال عن ( ] 1)
العوين، وجود مشايخ سعوديني متعاطفني الدين جبامعة أم القرى الدكتور الشريف حامت 

مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(. وقال : "هناك مشايخ خليجيون يتعاطفون مع 
"داعش"، ولكن ال ميكنهم اإلعالن والتصريح بذلك، وخباصة يف السعودية"، مستداًل بـ 

سورية  "العدد الكبري من الشبان السعوديني امللتحقني بصفوف مقاتلي التنظيم يف
والعراق". واتبع: "بعض الشباب املنضمني للجماعات اإلرهابية خرجيو كلية الشريعة، 

 فيعملون هناك كقضاة، ومفتيني إضافة إىل مشاركتهم يف القتال".
&mai118s.com/Display.asp?catID=https://www.farfeshplu

160688&sID=117nCatID=  ] 

https://www.farfeshplus.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=160688
https://www.farfeshplus.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=160688
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رفض مين ، وأعرف أيضا رئيسا للمحاكم وال أستطيع أن أصفه أبكثر من ذلك وإال عرف 
طلبا ليكلم أمريا من عيال عبد العزيز الكبار يف أمر .. أمر دعوي .. يعين أان كلمته لكي 

ألجل اإلخوة الذين حيبون !! _ فلوس يكلمه يف أمر دعوي وليس ألجل أن أنخذ منه 
كان رئيسا للمحاكم وقلت له كلم فالان لعله يسهل لنا هذا األمر الدعوي فوهللا _  التصيد 

سبه وانتقصه واستنكف أن يدخل عليه يعين واحتقر أن يدخل عليه يف حني أنه لو التقى به 
 يف أي ظرف وأمام اإلعالم يظهر الوالء والطاعة ..

 أان الذي عشته مامسعته من أحد  .. أان أقول هذا الشيء 
اتصل علي وأان مبصر ؛ وعندما من هللا علي بعتق رقبيت خبروجي من معتقالت هؤالء اخلونة 

وفوجئت اتصل علي رجل من كبار علماء اململكة _ ووهللا كنت يف سوبر ماركت وقتها _ 
يهنئين ويصربين ويقول : هكذا العلماء ، وال أستطيع أن أصف كلمة أخرى وإال عرف فورا 

معناه أهنم يعرفون أن هؤالء  ؟ ماهذا.. ماء احلق وجلس يصربين على هذا الذي حصل يل لع
 .. على ابطل

)كاتب على التكست : العريفي ( ال ..... العريفي ولد صغري ابلنسبة له .. ال اي حبييب .. 
أان ايشيخ استفدت وأان طالب يف : ن يقول العريفي أصال يقول ملا زارين أيضا يف بييت كا

الثانوي من كتبك ومؤلفاتك .. أان ال أتكلم على من يف مستواي وال من هم أصغر مين أان 
 يف سن والدي أو أكرب .. الوالد رمحه هللا .، أتكلم عن رجل يف مقام والدي 

، أحد املشايخ  هذا الرجل اتصل يب ومل يكن بيين وبينه تواصل فقط زرته مرة واحدة مع 
ولكنه وهللا جتشم وأتى هباتفي ال أدري من أين حىت اتصل علي يهنئين ويصربين مع كرب سنه 

، العلوان أرسل يل التهنئة ووعد أن يتصل ، وقدره ... يف حني وصلين هتنئة من العلوان مثال 
ا الشيخ من صغار السن الذين أصغر منا ومن هذ، العلوان وغريه أيضا ال أمسي أكثر منه 

مل حيصل .. لكنه وصلتين هتنئته جزاه  .. ووعد ابالتصال لكنه مل حيصل منه االتصال ،طبعا 
 هللا خريا وفك هللا أسره من سجون هؤالء اجملرمني  

يف حني انظروا إىل هؤالء العلماء الذين كانوا جيهرون ابحلق أو هلم صولة يف الكالم ابحلق 
طبقتنا والطبقة اليت دوننا من أصدقائي ، صغر منا بعض العلماء الذين يف سننا أو أ

وهم اآلن علماء يشار إليهم ، بعضهم تالميذ مقربون جدا ويل معهم قصص ، وتالميذي 
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ابلبنان وهللا ما اتصل يب منهم أحد ومل يرسل يل حىت رسالة إس إم إس مع أين أعرف أهنم 
و أيتون إىل عندي جيلسون معي ويتمنون ل ..حيبونين حبا مجا ويعرفون أن هؤالء جمرمون

السجن ليس ...أان ألجل مقال واحد حكم علي بعشر سنوات .. ولكنهم خيافون اي إخوان 
سجن .. عشر سنوات سجن ألجل مقال واحد ومل يستطيعوا إثباته .. مل يستطيعوا أن يثبتوا 

 فهم خيشون من التتبع املباحثي  !! أنين الذي كتبت
ايسالم لو ضبط هذا ابلتتبع يلقى الرجل يف السجن مخس ست .. لة يعين إذا أرسلوا يل رسا

ماذا يفعل يف ....أانس هدمت بيوهتم  ؟ ماذا سيفعل يف عمله؟ ماذا يفعل أهله ! سنوات 
كاتب قصصا  ..  يعين ال أريد أن أعيد ... وأوالدهم تشردوا على رقم تليفون .. أان ذكرت 

 هر الطرهوين جتدوا كل شيء . كثرية راجعوها يف بالد احلرمني حتت جم
أحب أن أقول أيضا : على فرتات متفاوتة أيتيين الشكر والثناء العطر من علماء أجالء من 
مشاخيي وزمالئي وأصدقائي يف اململكة وبعضهم وهللا من كبار املسئولني والضباط القادة 

 على ماأقوم به من تعرية وفضح حلقيقة آل سعود وكلهم صامت 
ألي شيء ، خلوف ملصلحة ؛ يسكتون ألمر آخر ؟؟ ق البد أن يكونوا ظاهرين هل أهل احل

لنا   ينعم وجا! ن احلق البد أن يكون صاحبه يطلع يف اإلم يب سي ايشيخ عصام أالتظن 
 كالم عن اإلم يب سي صاحبتك .

س ألن هؤالء اخلونة الميهلونه ليتنف العامل جالس يف جحر.. العامل اليطلع يف هذه القنوات 
 ..الميهلونه 

والكل يعلم عن علماء كانوا  ، كل هؤالء الذين يثنون اليظهر منهم أي اختالف يف العلن
 يدعمون القاعدة ويفتون هلا كانوا يف اخلفاء وبعد فرتة اكتشفوا وعلمت أمساؤهم .

ابلشيخ أنيت حلبيبنا .. أان دائما أقول حبيبنا هذه ... ابملناسبة اجمللس الوحيد الذي مجعين 
عصام كان مع جمموعة من الشباب توجههم جهادي قاعدي وكانوا قد دعوين على عزمية 
عشاء ويبدو أهنم كانوا حيسنون ظنا ابلشيخ عصام العويد فدعوه ليتعشى معنا وهذا اللقاء 

؟! ال أدري هل هو كان على نفس التوجه حقيقة أم كان ألمر آخر  . الوحيد الذي مجعين به
وأنت تعلم ذلك جيدا وال أريد أن أصرح ، شيخ عصام كان يف احلرس الوطين وبعض هؤالء اي

 مبعلومات أكثر من ذلك ألهنا قد تضر إخوة ماهلم يف مشكلتنا ..
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فنتكلم ، كفاية الفضايح ،  النطيل أكثر من ذلك هنا 
 عن الدولة :

 :فنقدم أوال 

عذرها لو افرتضنا أننا النعرف علماءها أو من يؤيدها 
 لماء فنقول :من الع

الدولة يف بداايهتا شأهنا شأن أي دولة ابدئة مل يشتهربعد هرمها األعلى من قادة وعلماء 
 وقضاة ونضرب مثاال ابلدولة السعودية األوىل يف بدايتها من كان فيها من العلماء ظاهرا ؟

دية تعال يل الدولة اإلسالمية اآلن دولة اخلالفة هلا سنة وشهرين وثالثة .. طيب الدولة السعو 
يف بداية الدولة السعودية األوىل وخليها هلا سنة وشهرين تعرف من غريالشيخ حممد بن عبد 
الوهاب ؟؟ اليوجد فيها ظاهر إال صاحب الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكانت 
مساحتها إيش ؟ حارة ؟!! كان فيها كم ؟؟ وبعدين أقاموا حد رجم !! أقاموا حد رجم ايعامل 

دولة السعودية األوىل أقامت حد رجم يف بدايتها ... الاااا ... الااااا .. هؤالء النتكلم ! ال
 فيهم ..

لتعلموا متاما لتعلموا متاما أن الدولة اإلسالمية كل ما ينتقد فيها هو اثبت مائة ألف مرة يف 
ية أضخم دولة الشيخ حممد بن عبد الوهاب متاما حذو القذة ابلقذة إال أن الدولة اإلسالم

 وأعظم بكثري ولعلنا أييت هذا يف جماالت أخرى ..
 طيب .. نقول : 

وكان الشيخ حممد بن عبد الوهاب نفسه يزري عليه علماء زمانه ويستصغرونه واليقرون له 
 بعلم يف بداية ظهوره واستمر هذا االحتقار يف من بقي على عداوته من كبار العلماء

ة عن قوس واحدة وحالفهم طواغيت العرب فمن تكلم الدولة قد رماها أهل الكفر قاطب
بكلمة حق فيها معرض لالعتقال .. أان اآلن أكلمكم ووهللا المترعلي حلظة إال وأان أتوجس 
أن يقتحم ابب البيت علي جملرد الكالم .. الكالم عنها مع أين قاعد وما أفعل شيئا  

لي يلومونين وبعضهم أمامي ويبتسم وساكت عن أمور كثرية ال أتكلم فيها عامدا متعمدا واه



 

40 

 

ألين واقع يف مشكلة .. وهللا أهلي كلهم يلومونين ولكن نقول هللا عز وجل حيفظ نقول 
 نسأل هللا عز وجل أن حيفظ ..

الشاهد أنه لن يتكلم أحد عن الدولة حبقيقتها يف أي بلد 
من البالد إال وهو معرض لالعتقال وعندان قائمة كبرية 

... 
ودان .. السودان اليت كان الواحد يقول إهنا ممكن تكون هادئة وما فيها مشاكل ايرجل الس

 اعتقل فيها من تكلم يف أتييد الدولة ..
فماذا تريد ؟ تريد أن يظهر لك شخص فياخذوه حيطوه يف الزانزين فتطمئن أنت تطمئن 

بقي لك ما تفرح اآلن خال لك اجلو فبيضي وصفري ونقري و...هذا الذي تريده .. ال ... 
يسوؤك وبقي لكم مايسوؤكم وسيظل العلماء يف خفاء ليظهروا عواركم وأكاذيبكم وتدليسكم 
على األمة وسكوتكم عن اإلنكار وسكوتكم عن اجلهر ابحلق وسكوتكم عن دعم اجملاهدين 

 سيبقى لكم هذا غصة يف حلوقكم 
يف تويرت يقول أنتم مثل بعض كالب املباحث كالب جرو انيف ملا أيتوا لإلخوة األنصار 

متخفون وراء أمساء ومهية .. أظهر امسك !! ... اي أبله ...اي أبله !! أنت تريد تضحك على 
من ؟ انت حتسب الناس بله مثلك ؟؟ علشان اتين يوم اتخذه ترميه يف الزانزين عشرين سنة 

 واحلمد هلل تطمئن وأتمن ؟؟ ال  .. ال  .. هو جالس لك هكذا متخفي ..
على بعض الشباب يقولون يتخفون يف لباس النساء وامللك عبد العزيز مادخل إال ايخذون 

 ملا ألبس واحدا لبس حرمة .. انسني هذا الشيء ؟؟
يقول لك : اجملاهدون ملاذا يلبسون يغطون وجوههم ابلسواد ؟ واليعرفون أننا النعرف كالب 

أخي هذه أمور أمنية .. هذه جرو انيف إال ابللباس األسود الذي يغطون به وجوههم .. اي 
أمور البد أن يستعملها اإلنسان هذا يف حرب هذا يف جهاد هذا يف قتل وقتال ما مثلك 
قاعد ومريح نفسك ومبسوط وتوك قامي من على الكبسة وتقول : ال ملاذا يتخفون ؟ اي أخي 

 العب .. العب بعيد أنت أصغر من التفكري هذا ..
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فكيف إذا كان العامل هذا إذن مايستطيع أحد أن يتكلم  
منظرا هلا ومنتميا إليها ويشار إليه أبنه مفت للدولة 

 اإلسالمية ؟
ختيل واحد يف السعودية يطلع يقول : أان مبايع اخلليفة وأان الذي أفتيهم يف مسائل كثرية 
يرسلون هبا إيل ... ماشاء هللا ويقول لك هذا الشيخ امسه فالن الفالين .. اي حالوتك اي 

يد ..ها ايعويد ويش بتسوون به ايعويد .. ها .. ؟ مابرتوح جلماعتك تقول هذا داعشي عو 
 ؟ ها ايعويد ؟ ما يصري اي أخي ..

 املهم أما يف الداخل ..

_ أما يف الداخل فالدولة هلا خصوم يتقربون إىل هللا 
بسفك دمائهم _ بسبب فتاوى الظاملني أبهنم خوارج 

وقادهتا وعلماءها وقضاهتا  الدولةوعلى وجه اخلصوص رموز هذه 
 وأهل الفتوى فيها 

ملاذا ؟ ألهنم هؤالء هم الذين حيركوهنا ومجيع اجملاهدين وراءهم ولئن كان قادة اجملاهدين _ هو 
يقول حنن نعرف بعض قادة اجملاهدين فلماذا النعرف العلماء واملفتني طاملا عرفنا اجملاهدين ؟ 

اهدين هؤالء جماهدون اليتحركون إال والسالح يف يدهم وحوهلم _ أقول له : اي أخي قادة اجمل
أمة مدججة ممن وراءهم من الكتائب ومن احلرس .. أما رجل مفيت غلبان رجل عامل رجل 

 عامل مسكني .. 
هو مثل علمائكم مثل واحد أعرفه امسه فيه سعادة مايتحرك إال بسيارتني مرسيدس آخر 

حملق حليته وثوبه جير يف األرض )علشان يعين ابن ذوات موديل ومعاه حرس أربعة كل واحد 
!! احنا عارفينه يعين وشفناه و.. اي بري ...... ايولدي ليش ..هللا يهديكم خلبطوين( ايعويد 

سنة عايش وسط هؤالء وجيلونه ما أقول لك حيرتمونه  35... ايعويد أنت تكلم واحد 
 أي اتكام من فراغ ..جيلونه وهم عارفينين وأان أعرفهم .. فالحتسب 
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 فهؤالء علماء الدولة مساكني ماعندهم شيكات وماعندهم وكيل فالن ..     
فهؤالء اجملاهدون الخيتلطون يف الغالب إال ابجملاهدين أصال ومعهم أسلحتهم طيلة وقتهم أما 

 العامل واملفيت والقاضي ميشي وحيدا وغالبا أعزل وخيتلط ابلعامة يف جل وقته 
البالهة والسذاجة بلغت هبم مبلغها أن يدلوك أنت وأمثالك _ممن يعاديهم ويفيت أفرتى أن 

بقتلهم قتل عاد _ على عوراهتم هل تظن هذا وهم يف حرب مع العامل كله ؟ ويفضحوا لك 
 من سراهتم ومن أئمة دولتهم ؟ هل تظن هذا ؟؟

واعرف كم أمامك _ إذا كنت أنت على اطالع ابلساحة وابلذي حيصل فيها _ فراجع 
واحد اهتمتم به الدولة من الشرعيني أهنم قتلوه ؟ وكم شرعي قتل ؟ وأخبار أمس وأول أمس 
انظر فيها ..وهناك حوادث واقعية اغتيل فيها الشرعيون من جبهات عدة وعلماء بسبب 

 ماذا ؟ بسبب العداوة واالهتامات املتبادلة .
رفنا وهللا : الشيخ فالن هو الذي أفىت هناك اهتامات متبادلة وعداوة.. ال حتسب أنه .. ع

الدولة بقتل فالن .. تربصوا به اي أحرار الشام اي من أعطيناكم اي من أعطيناكم هيا عليكم 
بفالن هذا شوفوا لكم مفخخة أو شوفوا لكم حاجة كدة وطريوا لنا هذا الرجال ال اي حبييب 

 ا فانتبه انتبه .هؤالء عباقرة هؤالء انس عقوهلم ..عقوهلم وزهنا ثقيل جد
أذكر لك حاجة تستفيد منها لو سألت اجلماعة أصحابك ضباط املباحث ابململكة 
سيخربوك عن بعض القضااي املتعلقة ابلتخطيط الستهداف علماء من اململكة اسأهلم ألن أان 
عارف هذا وأكلمك من قلب املعمعة ومنهم تعرف من ؟ الشيخ ابن محيد .. تعرف الشيخ 

ال تعرفه ايعويد ؟ الشيخ ابن محيد كان يف خمطط الختطافه .. أان طبعا أعرف  ابن محيد أم
 القضية شخصيا يعين..

فمعروف العلماء واملفتون وأمثال هؤالء .. هؤالء اي أخي مستهدفون .. ال تقل يل : أعطوان 
 ..ال  .. أعطوان األمساء خلينا نوديهم يف داهية .. ال .. ال اي حبييب

اآلن حنن بة كثري وفيما ذكرته كفاية يف هذه اجلزئية ملن كان يريد احلق ... املهم يف اجلع
_ يعين أان أحب دائما مثل ما قلت لكم أحب ألعب  ننتقل للضربة القاضية
 خبصمي شوية _ الضربة القاضية :
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 هيا ..علشان تقول يف علماء !!  نعطيكم بعض العلماء ..
روف مغايرة سنذكر لك بعضهم ولن ننتظر منك بعض من تطلبهم أراد هللا أن يظهرهم لظ

تقديرا هلم وال عرفاان مبنزلتهم وعلو كعبهم ألهنم قطعا اليرضى عنهم خونة آل سعود معروف 
وليسوا من علماء الفضائيات فلن يعجبوك لكنهم يعجبوننا وهم هؤالء العلماء وطبعا أنت 

ناظرة الطرهوين أنت التسوى التسوى فيهم شيئا يعين ..يعين أنت الذي يصدرونك اآلن مل
فيهم شيئا شيئا إطالقا والتلميذا حىت من تالميذهم فأان سأذكر لك .. وامسعوين .. واملوجود 

 طبعا أكثر ..
 اإلخوة يكتبون أمساء لكن اان سأفاجئكم ابلذات بشخص ..

دولة وسأذكر لك منهم اثنني من العلماء الذكور من داخل الدولة وعاملة أنثى من عاملات ال
 للذكر مثل حظ األنثيني

... عاملة من النساء ! وعاملة ، نعطيك عاملني من الذكور 
 .. دول من داخل الدولة ..

 نعطيك عشرة فأما من خارج الدولة 
 :فأول هؤالء هو 

اإلمام الشيخ الدكتور أبو بكر إبراهيم بن عواد احلسيين 
  القرشي اخلليفة

وهو من حاملي الدكتوراه يف الشريعة ، أنت عندك دكتوراه اي عويد .. انت لو ممتاز يف 
الدراسة وأنت صغري يف السن أصال ملاذا مل تكمل دراستك ؟ ليش مااتخذ دكتوراه وتصري 
لك منزلة أفضل بدال من أنك ...ابملاجستري ؟ هذا رجل حامل دكتوراه يف الشريعة من 

لكتاب هللا وأحتداك انت أن تكون حافظا لكتاب هللا ابلقراءات  جامعة بغداد وهو حافظ
العشر مثله وخطيب مفوه بليغ وهللا لو قارنته بكبار علماء اململكة لرجحهم وأقول هذا عن 

 علم 
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أضرب لك مثاال الشيخ الدكتور حممد املختار الشنقيطي صديق ومقرب يل والشيخ الدكتور 
وجار قدمي ومع علمهما الكبري وما أعرفه عنهما مما اليعرفه  عبد الكرمي اخلضري صديق يل 

كثريون من اخلري وهللا اليصلون ملنزلته يف الفصاحة والتمكن من البيان والبالغة وجزالة 
اخلطابة فضال عن السديس وأمثاله ممن الحيسنون أن خيطبوا خطبة إال من ورقة وهللا املستعان 



 

45 

 

شنقيطي يف مسجد قباء ابملدينة وخلف اخلضري يف وقد صليت خلفهما مرارا .. خلف ال
 مسجد أاب اخليل حبي النسيم ابلرايض حيث كنا نسكن سواي

أما إن قارنته بوالتك مثل املصاب ابلزهامير أو أبو متعب السابق الذي كان الحيسن قراءة آية 
 فسوف تصاب ابلدوار .. بتجيك سومة على رأي أهل البلد ..جتيك سومة ايعويد ..

ما مذهب اجلمهور يف حكام املسلمني .. مذهب اجلمهور يف حاكم املسلمني فهو وجوب أ
حتصيل مرتبة االجتهاد .. وطبعا هذه الحيلم هبا أحد من حكام املسلمني إال أبو بكر 
البغدادي ... وهلذا الميكن ألحدهم أن يتمكن من إصدار أي حكم  ال يستطيع أن يتمكن 

 الزم يلم له أحد ليفتيه ويعلمه لكن الدكتور أبو بكر كافمن إصدار حكم يستقل به .. 
........... 

بعض احلضور مستعجلني اي مجاعة حنن نتكلم يف أزمة عاملية حرب عاملية قائمة فيها األمة  
كلها واألمة اإلسالمية يقتل بعضها بعضا و يتفرج علينا الكفار أنتم ملاذا تستعجلون ال 

فشيئا ال بد أن نتفهم الوضع متاما هذه األمور مهمة هذه تستعجلوا خذوا األمور شيئا 
الشبهة اليت تكلمنا عنها اليوم هذه من الشبهات اليت لبست على يعين أكثر الشباب ال جتد 
... حىت يعين الشيخ عصام راح حطلي رابط ملشايخ ومشايخ فضالء نعرفهم أيضا و بيننا و 

يكررون هذه الشبهة و بعضهم لألسف من سوراي  بينهم يعين عالئق لكن سبحان هللا ما زالوا
يعين ألهنم ال يتصورون .... ال يتصورون الواقع مايف تصور يعين الذي يريد يسألين ويقول و 
هللا نريد أتتينا بعلمائهم ما يفهم ال يفهم القصة ما يف أصال بلد صغرية إال وفيها علماء 

عني هذا هو اجلواب من أصحاب الدولة فكيف بدولة كبرية  لكن ال نظهر العلماء لغرض م
، تقول : أعطين علمائك لن أظهرهم لك لكن هللا عز و جل أراد وظهر بعضهم ألسباب 
ظهر بعض املوجودين ابلداخل و ظهر بعض املوجودين ابخلارج وليتأكد أن من سنذكرهم 

يعين  أمثاهلم عشرات وعشرات وعشرات وعشرات لكنهم  لن... لن يظهروا لك لكن هذا ال
 أهنم غري موجودين ... عدم العلم ابلشىء ليس علما بعدمه أو ليس دليال على عدمه  ..

نرجع إىل ما كنا نتكلم فيه فنقول الشيخ أبو بكر هو رجل عامل ويصح له أن يستقل بفتوى 
 ال حيتاج إىل علماء حوله ليفتوا له إَّنا الذي حيتاج إىل عامل غريه حوله يفيت له هذا الذي توىل
والية املسلمني بغري حق أساسا عند كثري من أهل العلم ألن أهل العلم يشرتطون يف حاكم 
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املسلمني أن يكون قد حتصل على مرتبة االجتهاد و قلنا هذه غري متوفرة  يف هؤالء األشكال 
 اليت حتكم بالدان 

 رجل إذن الشيخ أبو بكر كاف كاف للحكم ماذا تريد بعد هذا أي قضية مهمة حتتاج يعين
ساعة ما شاء هللا قائم على شئون املسلمني و يكتب فيها  24عامل تعرض على اخلليفة و هو 

هذي إذا كانت سريعة ويف نفس البالد أما إذا كانت تتأخر ميكن أن يكاتب العلماء الذين 
يؤيدون يف اخلارج إذا كانت حتتاج دراسة مطولة فيدرسوهنا و يرسلون له ابلفتوى يعين ما 

 ك اي أخي ابرك هللا فيك إشكال

 نذكر الشيخ الثاين  
الشيخ الثاين هذا نريد أن نعطيكم شكله أوال خذوا صورته اي شباب افتحوها أان كنت أمتىن 
أهنا تطلع خالص أعطاكم هي أخوان أبو يوسف هيا اي شباب شوفوا عامل من علماء الدولة 

 اإلسالمية
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العلماء كثريون بس إحنا قلنا سنذكر هلم رجلني وامرأة ال ليس أبو حممد العدانين ايأخي هم 

رجلني و امرأة يعين كفاية يعين ماذا يريدون أكثر من هذا هم كانوا طالبني واحد هم طالبني 
 واحد إحنا ذكران هلم اثنني وامرأة اآلن أييت دورها ...

ماهو زي  من رآه اي شباب هذا عراقي عراقي قح رجل عامل مشهور هذا مفيت الدولة بس
 اللي أنتم خابرينه ايشباب ماهو زي اللي أنتم خابرينه  ...

شفتوه وإيش رأيكم ليس سوراي و إَّنا عراقيا موصليا من املوصل و سنعطيكم االسم إىل اآلن  
ما أحد عرفه سبحان هللا أجل أان خطري أيوة يف واحد عرفه ما شاء هللا واحد عرفه نعم عرفه 

ر يف النت و ال حاجة هذا الذي أرسلنا لكم اي شباب صورته هذا ال يكون راح دور ع الصو 

  مفيت الدولة يف مدينة املوصلمفيت الدولة هذا 

النعمة أبو  وهو فضيلة الشيخ اإلمام املفيت شفاء بن علي
  عبد الباري إمام وخطيب جامع الشهيد مازن

مساند ومرحب ابألفعال وله ومدير مركز إمام املتقني وهو مفيت للدولة من بداية األمور وهو 
الشيخ عبد هللا   : ابن من املشايخ ايضا ومن املفتني لكن حيتاج نفرده مرة أخرى لكن هو ابنه

أبقاه وهو يوجد يف جامع املازن يف و كذلك هو من املفتني وهو يساعد والده حفظه هللا 
 اإلفتاء اجلانب األيسر وجامع املفيت يف اجلانب األمين يف حي الرفاعي وهو مقر 

املهم أان أقول ما أخرجت هذه املعلومات إال ألهنا خرجت ولو مل تكن خرجت اي شباب  ما  
 كنت ذكرهتا حنن ال نعطيهم شيئا غري معروف ابرك هللا فيكم 

وأان وهللا حاولت أعرف معلومات ما قدرت أوصل ألشياء كثرية يعين ألن ماشاء هللا الدولة 
 عندها األمنيات كبرية ..

ساعة هناك وال مكانه  24ال ختاف إذا جاءت الطائرات لتقصف الشيخ ماهو متواجد ال 
 واحد هذه املعلومة اليت يعين وصلتنا يف وقت الوصول لكن بعد ذلك ؟ 
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سالمية يف املدينة املنورة تتلمذ على أيدي املشايخ إلوالشيخ طبعا من خرجيي اجلامعة ا
جل هذا أصبح يفيت مبا تعلمه من مشايخ الوهابية يف ألالوهابية وغرسوا فيه العقيدة الوهابية و

 سالمية مثل ما تعلمت أان وتعلم غريي من علماء الوهابية إلاجلامعة ا
 ويكفيكم ايشباب ... ويكفيكم  ... ذكران رجلني نإذ

حنن خناطبهم ونقول وهابية على قدر العقول اي أخي الفاضل .. الذي يكتب ويقول ما يف 
شيء امسه وهابية .. حنن النتبع أحدا حنن نتبع الكتاب والسنة لو الشيخ حممد بن عبد 
 الوهاب مل يولد ما نقص اإلسالم شيئا وما ذهب احلق ولعرف احلق ولكان كل شيء موجود 

 

عاملة من العاملات املسلمات يف الدولة  نذكر لكم عاملة ...
 :اإلسالمية 

فضيلة األستاذة الدكتورة إميان بنت الشيخ العامل 
 املعروف مصطفى البغا 

الذي له عمل يف صحيح البخاري وكل أهل احلديث يعرفونه فما شاء هللا ذرية بعضها من 
من أعضاء هيئة  ات عضو بعض هذه األستاذة الدكتورة إميان حفظها هللا ومحاها ورعاها كان

التدريس يف جامعة الدمام وأستاذة يف أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي وأصلها من الشام 
طبعا .. آخذة رسالة الدكتوراه من جامعة دمشق .. وحاصلة أيضا ... عندها شهادات  
كثرية هذه يعين عاملة كبرية ليست فقط دكتورة يعين ... حاصلة أيضا على دبلوم أتهيل 
تربوي من جامعة دمشق وهي مشرفة على قسم الثقافة يف اهليئة العاملية إلعجاز القرآن يف 
الدمام سابقا وهلا مؤلفات من مؤلفاهتا أطروحة الدكتوراة بعنوان والية املرأة غري األحباث 
األخرى ودرست أيضا يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة الدمام وأمضت يف 

 ة أعواما عدة ..اجلامع
 ترك )أحالم النصر( اآلن واترك ... احلمد هلل الدولة عندها ...ا
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اي أخي شعراء الدولة ابرك هللا فيك أذهلوا العامل أمل تر بعض األانشيد أهنا وصلت إىل أمريكا 
 وفنت هبا األمريكان نفسهم 

 عقوهلم .فدعك من هذه األمور الناس التعرف الدولة لو يعرفون احلقيقة  لطارت 
 على كل حال اآلن نكتفي من داخل الدولة .

حنن اآلن انتهينا من علماء الداخل وذكران عاملني جهبذين كبريين وذكران عاملة مشهورة أصال 
منذ زمن يف الدمام وهلا دروس وخطابة حول اجلهاد يف التجمعات النسائية يف الدمام ويف 

 ومعروفة ...اخلرب ويف الظهران فهي امرأة ذات ابع طويل 

  ننتقل اآلن للعشرة الذين هم من اخلارج
سوف نعطيكم رابطا ألكثر من العشرة .. هو فيه العشرة ومعهم بعض الدعاة وليسوا من 

 العلماء لكن أيضا للفائدة الرابط سنعطيه بعد ما نذكر األمساء .
 
 

  الشيخ الفقيه الشيخ عمر عبد اخلالق السوداين( عندان 1)
 وله ترمجة وفرية ستجدون هلا رابطا يف الصفحة وستجدون له صورة أيضا  وهو رجل فقيه
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 الرجل الشهري الفقيه اجملاهد املناضل   الدكتور حممود شعبانعندان ( 2)
 أيضا معروف وهو اآلن يف السجون )أطلق سراحه واحلمد هلل(

 
 
عندان شيخنا _ ألنه أجازين ومن أجازين حىت وإن كان أصغر مين او أكرب مين فهو ( 3)

السديرة  الشيخ مساعديسمى شيخا عند احملدثني ولو مل أكن درست عليه _ 
 وهو رجل معروف جدا مسند وصاحب إجازات يف احلديث ومشتغل به .. السوداين
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الشيخ أبو حممد عندان أيضا قيادي يف التيار السلفي اجلهادي مشهور جدا ( 4) 
 . الطحاوي

 
 

وله حماضرات كثرية  حممد اجلزويل السوداين]د[ الشيخ عندان ( 5)
 على اليوتيوب من أراد ان يرجع هلا فلريجع ويوجد رابط 
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أجحا شيخ السلفيني ابملغرب الشيخ عبد الرزاق عندان ( 6)
 وستجدون هناك رابطا ملقال له .

 
 

الشيخ عبد اجمليد اهلتاري الرميي عندان شيخ مشهور جدا أيضا وهو ( 7)
 فك هللا أسره  من اليمن
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وهو مشهور من مجاعة منتدى أان املسلم  الشيخ أمحد بواديعندان أيضا ( 8)
 أبو داود السافري فك هللا أسره 

 
 

أبو سلمان ]حسان حسني آدم [ الشيخ عندان ( 9)
  الصومايل

 
 

 الذي أعلن بيعته للدولة اإلسالمية علنا فاعتقلوه
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 وعندان آخرين كثري
 موسى سرانتانيو األسرتايل ]روبرت[ الشيخعندان أيضا ( 10)

 ومعنا رابط لفيديو مع ترمجة 
 

 
 

 :غري الدعاة ومنهم 
وهو يف درجة العلماء حقيقة كتاابته رصينة جدا وقوية  املهندس خالد غريب

علميا وإن كان مهندسا لكن النعطيه كلمة عامل وإَّنا هو أفضل بكثري من علماء آخذين 
 اللقب بدون فائدة 
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 من بالد احلرمني ] العتييب [ الشيخ فهد الثقيلعندان طبعا 
هؤالء عندكم أكثر من عشرة وكل واحد بصورته وبشيء يتعلق به يف الرابط الذي ينزله اآلن 

 (1)لكم أخوان أبو يوسف 
اي إخوة كثري العلماء كثريون جدا كثريون أان قلت لكم إن شاء هللا كتاب .. حنن اآلن 

ل فقط  عندان أعطيناهم ثالثة من داخل الدولة ومنهم امرأة حىت يعرفوا ما عندان علماء رجا
 عاملات نساء أيضا كذلك عندان اآلن عشرة من خارج الدولة  ..

إذن الدولة ليست خوارج ... عندها علماء ! ألن عالمة اخلوارج عند هؤالء اليت مل يذكرها 
 أحد من العلماء : اهنم اليوجد عندهم علماء أو اليعرف علماؤهم .

هلم اصربوا قليال أعطي الرابط أخوان أبو  اآلن أنتيكم أبمساء العلماء وصورهم مع روابط
 يوسف ينزله لكم على التكست .

_________________________________ 
 ( الرابط حتت عنوان علماء ودعاة اعتقلوا لتأييدهم دولة اخلالفة وهذا هو :1] )

upportishttps://justpaste.it/sheiks  ] 
 

جاءكم الرابط اآلن اي إخوان بعلماء تؤيد الدولة اإلسالمية يف بقاع املعمورة يف كل بلد جتدون 
عاملا فاضال يؤيد الدولة ولكن غالبا الكل دخل املعتقالت ونسأل هللا السالمة والعافية حىت 

قطة فالكارثة نلتقي بكم أقل شيء لقاءات أخرى لألسف هو هذا نريد منكم أن تعوا هذه الن
 أن كل من يظهر منه التأييد للدولة فإن مصريه غياهب السجون نسأل هللا السالمة والعافية 

https://justpaste.it/sheiksupportis
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فألجل هذا من الصعب جدا أن جيهر أحد بتأييده للدولة وإال فالدراسات الغربية املتطورة 
 ابملائة فقط للذين يتابعون الدولة اإلسالمية ويؤيدوهنا ممن يدخل على تويرت مثال فوق سبعني

من مؤيدي الدولة هم من بالد احلرمني ... سبعني ابملائة من املؤيدين الدولة هم من بالد 
 احلرمني ... 

تعرفون ما معىن هذا وملاذا هذا ؟ السبب أن الدولة تسري على نفس خطى الشيخ حممد بن 
؟ أمل تسمعوا هذا  عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم أمل تسمعوا هذه األمساء يف بالد احلرمني

 ؟ هذا هو السبب لكي تعرفوا 
 هذا املنهج الذي تعرفونه إذا كان أحد يعارضه فهو معارض له من األساس 

يعين حنن نعرف أانس نتعامل معهم وهم معارضون حلكومة آل سعود احلكومة العميلة اخلائنة 
وكذا ... ماشي هذا  لكنهم يكرهون الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويعتربونه أيضا عميل وكذا

رأيهم .. هؤالء يعادون الدولة ألجل ذلك .. لكن العجب .. العجب العجاب ممن ينتسبون 
 لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب زورا وهبتاان مث ينكرون على الدولة 

اي أخي وهللا فهمها من هو يعين معاد للشيخ حممد بن عبد الوهاب يعين قالوا اي أخي هو 
هذا البالء املوجود يف هؤالء هو البالء الذي كان موجودا يف حممد بن عبد  نفسه هذا هو

الوهاب فهل أنتم ماعرفتم إىل اآلن ماوعيتم إىل اآلن أهنا هي نفس الدعوة ونفس احليثيات 
ونفس السلوكيات وكل شيء بل ابلعكس أان اآلن ايمجاعة اخلري أشهدكم وأشهد هللا أن دولة 

هاب ومن تبعه من بعده بعد وفاته رمحه هللا كان عندهم جتاوزات الشيخ حممد بن عبد الو 
أكثر بكثري من جتاوزات ومن أراد أيضا أن أثبت له ذلك علميا وابألدلة والرباهني .. سوف 
أثبت له علميا وابألدلة والرباهني ولو كان عنده اطالع فيكفيه فقط أن يقرأ يف كتب ابن 

  كم .غنام وابن بشر فقط ..ابرك هللا في
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مالحظة مهمة : مت استكمال تراجم هؤالء العلماء مع 
إضافة تراجم لعشرات العلماء داخل الدولة وخارجها يف 
مؤلف خاص بذلك حتت اسم " من هم علماء الدولة 

 اإلسالمية " فلرياجع (
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على  اللقاء الثالث
 البالتوك
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
فنسأل هللا السالمة والعافية وقد فجعنا فيك اي شيخ عصام فجعة عظيمة وحىت ال أطيل 
وعلى الرغم من كون بعض الفضالء نصحين أال أستمع لردك ألنه حسب ماتوقع سيكون 

ان ماكان فوجدت مامل يكن يف متهافتا إال أنين مسعته كعاديت لالستماع للطرف اآلخر ولو ك
 احلسبان 

  رمتين بدائها وانسلتوصدق القائل :  
  من فمك أدينكوكما يقولون : 

سوف أمسع اإلخوة ماتقول مث أرد عليك على عجل وهللا ألمهية الوقت وقد آذيتنا فيه كثريا 
وهتربك وال أحب أن أعيد ماذكرته يف التسجيالت املاضية من مماطلتك العجيبة والغريبة 

 الواضح وندخل يف املوضوع مباشرة 
 استمع أخي الكرمي :

 فاصل : مقطع للعويد يتهم فيه اإلخوة ابلكذب ألهنم قالوا يف غياب الشيخ العويد..
 

 وأقول : 
هل قول اإلخوة : )يف غياب الشيخ العويد( يساوي ما افرتاه عليهم أبن معناه أنه وعدهم 

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

أمل يكن غائبا فعال ؟؟ هل كان حاضرا فقالوا : يف غيابه ؟؟ أم هو يشعر يف قرارة نفسه 
 بذلك ؟؟

هذه االفتتاحية اليت افتتح هبا وهي رمي الناس ابلكذب والبهتان وهو يف احلقيقة أوىل منهم 
 نكن يف احلقيقة نود أن نصفه بذلك ..بذلك ومل 

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

نرجع ونستمع له وهو يظهر بصورة احلمل الوديع املؤدب املهذب املنزه عن كل نقيصة ولكنه 
 أمام أانس متوحشني جمرمني وانظروا ماذا قال ايإخوة يف احلقيقة يكاد يف بعض اللفاظ يكفرين 

 استمعوا ابرك هللا فيكم ..
 مى ويزري على من يتهمهم ابخلارجية اآلن فاصل : مقطع له ميدح اخلوارج القدا
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 وأقول :
هو اآلن يتكلم عن من ؟؟ عمن دعاه هلذه الغرفة حىت نتحاور ونتشاور وأان أبشركم أننا إبذن 
هللا سوف خنرج هذا التسجيل يف فيديو ومعه صور لتغريداته وبعض النقاشات والكالم الذي 

 املتهرب ومن العابث ومن الالعبدار بيننا لنعرف من املؤدب ومن املهذب ومن 
 

 لكن العجيب حنن نقول للشيخ عصام : 
ماشاء هللا أنت عاشرت اخلوارج األول ووجدت منهم كلهم ما تقول .. مامقياسك ملا تقول 
..أان أريد اإلخوة يتصورون كيف يتكلم هذا الرجل وأبي مقاييس عندما يقول خوارج األمس 

أمة من الناس وكأَّنا عايشهم ورأى منهم هذه الصفات وميدحهم هبذه األوصاف يتكلم عن 
العجيبة الغريبة وكأنه كان يعيش وسط هذه اجلماعة وآكلهم وشارهبم وسافر معهم وعرف 
أخالقهم .. اي أخي لو قرات خربا عن أحد اخلوارج مدح ألوصاف طيبة فيه مث عن اثن 

صورة ؟ مث حكمت على خوارج واثلث هل هذا يعين أن ذلك هو ديدن اخلوارج وأهنم هبذه ال
اليوم .... نريد أن ختيل اي إخوة الرجل يتكلم عن الدولة اإلسالمية يعين نصف العراق 
ونصف سورية ... ندخل يف اجلغرافيا مرة أخرى ؟!  الرجل يعين ما عنده تصور .. حنن 

رافيا يتكلم أعطيناه املاهية وأيضا رجع يتكلم عنها اثنية ألنه اليفقه ويقول أعطاان درس جغ
عن مساحتها وعدد السكان ! ايحبييب هو هذا الذي نتكلم عنه اآلن ...أنت التفهم تقول 
الدولة اإلسالمية خوارج .. وتقول خوارج اليوم فيهم وفيهم وفيهم الذين هم الدولة اإلسالمية 

ان أترك يعين أهل الدولة اإلسالمية وكل رجال الدولة اإلسالمية فيهم هذه الصفات القبيحة فأ
هلم أن يشتكوك إىل هللا لكل أيخذ كل واحد من أهل نصف العراق وأهل نصف سوراي 
وأهل ثلث نيجرياي وأهل والية خراسان وأهل والية برقة ودرنة وأهل والية صنعاء .. كل من 
ينضوي حتت الدولة اإلسالمية أدعوهم ليشتكوك إىل هللا ألنك اهتمتهم أوال أبهنم خوارج مث 

ذا أهنم أسوأ من خوارج األمم السابقة خلقا وأهنم كذبة ودجالون وغري ذلك .. زد على ه
 مجيل حتمل اي حبييب حتمل أمام هللا هذا البهتان وهذا االفرتاء ..

هذه أحكام جزافية مبنية على عينات تعامل هو مع بعض اإلخوة على تويرت فأغلظ له القول 
ي أان يتعامل هبذه الصفاقة وهذا اللسان وهو يستحق الغلظة وسوف ترون .. إذا كان مع
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القبيح وسوف ترون أبنفسكم وسوف نعرض على الشاشة بعض هذه الوقاحة حىت اضطرين 
أان شخصيا أن أخرج عن طوري .. اضطرين أن أرد عليه ... هذا نوع من اهلوى هوى يف 

 النفس وفجور يف اخلصومة
 

 وبعد قليل سيتبني للسامع من أوىل بتلك األوصاف 
كل ذلك لتتهرب من إلزامك أبنك لو كانت لك حجة ألتيت إليهم مثلما أتى ابن عباس ، 
حىت تتهرب تطعن يف أانس ينضووا حتت دولة كبرية لكي تطعن يف أهل غرفة ختشى أن أتيت 

 إليهم .. طيب لو كان لك حجة ألتيت إليهم مثل ابن عباس كما قلنا 
 ريق لن يسعفك كما أسعفك اآلن يف التسجيل ..ولكن الكل يعلم ملاذا مل أتت ؟ ألن الف

 طبعا هو مل يسعفك وإَّنا ورطك ورطة لن .. لن خترج بعدها أبدا ...
وهللا مث وهللا لو عندك ذرة من الدم أن تظهر للناس بعد الذي أقوله الليلة ..أتكد لو عندك 

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

 
فاصل : يكيل فيه أوصاف الكذب واالهتام وخيصين ابلتعايل والكرب ألين قلت أان 

 شرفتك بقول مناظرتك وأن ما أفعله اليفعله مسلم 
 وأقول :

 مسعتم .. طبعا من املقصود ؟ الذي حيدثكم هللا !!
مبا مل يقله عامل ، وفعل ما نقول اي هللا !! هللا أكرب ، كذب ، وغدر ، وفجور ، وكرب و، خلط 

اليفعله مسلم ؟!  يعين لو كنا مثل هؤالء .. لو كنا مثلهم لقلنا يكفران .. وأان أقول لكم هم 
فيهم من صفات اخلوارج الشيء الكثري ولكن حنن قلنا حىت يطبق على الشخص أن من 

هي من صفات  اخلوارج البد أن يتوفر فيه أمران على األقل لكن بعض األمور األخرى اليت
اخلوارج وليست جامعة بينهم لكن منها أهنم أيخذون ببعض النصوص ويرتكون البعض اآلخر 
 .. هو ماشاء هللا أتى لنا حبديث قدسي وترك آايت وأحاديث أخرى سوف أييت اإلشارة هلا 
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وحنن لو كنا مثلهم العتربان ذلك تكفريا يعين أان لو قلت له هل يصدر ذلك من مسلم هل 
الذي فعلته ايشيخ عصام هل يفعله مسلم لطار هبا وقال الفعل الذي أفعله أان اليفعله هذا 

املسلمون معناها ماذا أكون أان ؟؟ لن خيرجها ويقول إين أقصد املسلم كامل اإلميان ولكن 
 مباشرة خيبطين هبا خبطة لكي يتصيد ..ولكننا لن نقول إنك كفرتنا وإَّنا نقول :

من الفجور يف اخلصومة .. أمل يكفكم التدليس فيما اليظهر للناس من  هللا املستعان ايويلك
 أمور الدين اليت حتتاج أهل العلم لفضحكم حىت تدلسوا فيما يظهر لكل عاقل ؟؟

يعين الدين خيفى عن العوام فيمكنكم أن تدلسوا ، أما تدلس يف شيء ظاهر عياان أمام 
 الناس كل سامع يعرفه ؟

إين شرفتك مبناظريت .. ووهللا العظيم شرفتك والتستحق ذلك أنت قلت : إين قلت : 
 وسوف ترى ملاذا ..

اي أخي أان وهللا كتبت من البداية أين ال أانظر إال عاملا له اترخيه وجهوده وله مؤلفاته وله 
إجازاته وشهادات أهل العلم له .. أان مارأيت لك ذلك ما رأيت إال أنك طالب ماجستري 

الكتيبات الصغرية واإلم يب سي وأشكاهلا رفعتك والذي رفعك لألسف وللتو كتبت بعض 
حكومة خائنة فتحت لك اجملال تطلع يف القنوات ويف التلفاز لكن حبمد هللا الذي شرفين أان 
هو الذي شرف كل علماء الدنيا منذ بداية العلم إىل اآلن ..العلم فقط .. ماشرفين ال آل 

من ذلك ايحبييب فألجل هذا شرف لك أين أرضى أنك سعود وال شرفين قنوات وال شيء 
 تناظرين وأنت هبذا املستوى ..

 
بل ابلعكس رحبنا بك وكلمناك على أساس أنك ..  حنن اآلن ماقلنا هذه الكلمة ابتداء

واحرتمناك مع مانعرفه عنك من أمور خطرية مل نتعرض هلا إىل اآلن وسوف نتعرض هلا ..  ند
فسبحان هللا مع هذه املعاملة اجلميلة جدا ورفعتك هذه وهذا اإلكرام الذي أكرمتك به وبيين 
وبينك أكثر من عشر سنوات يف العمر ومع ذلك كنت يعين يف قمة اإلساءة معي وهذا 

نبغي أن أكون عليه .. وأان أقول لك إين خرجت عن طوري ألنك أنت الذي أخرجين عما ي
 أخرجتين ويكفي يكفي أنين أمهلت تغريدتني قبيحتني لك سوف أقرأ على اإلخوة ..
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طبعا أخوان الشيخ عصام يتكلم عن نفسه عندما قلت شرفتك ويتكلم عن رجل آخر 
املسمى هذا فراج الصهييب هذا الرجل وسطه الشيخ عصام حىت ينسق بيين وبينه وسيأيت 

 ذكره لكن كالمنا اآلن عن الشيخ عصام 
يف  أمل يكن لسوء أدبك ووقاحتك اليت ترفعت عن الرد عليهاملاذا قلت إين شرفتك ؟؟ 

تغريدتيك الفاجرتني حىت أنكر عليك اجلميع وسقطت من أعني الكثريين ؟؟ وقتها اكتشفت 
أان أنك لست أهال أن أرفعك ملنزلة مناظر يل وأنت أصغر مين سنا وطبقتك طبقة تالميذي 
راجع راجع كالم العلماء يف أدب املناظرة ، أان املفروض ال أانظر إال من يف طبقيت ملاذا أنزل 

ة تالميذي ؟ هذا كله إلسكات من ميكن أن يقول رفض وتعلل وتكرب .. لكن لألسف لطبق
وأان عندما أقول أنت أقل أيضا من تالميذي بل هم أرفع منك دكاترة وأساتذة جامعات 
وقضاة وأئمة يف احلرمني ؟؟ ماذا تكون أنت فيهم .. ابلتأكيد تشرفت .. وال أكتبك تلميذا 

 ء تالميذ فال أكتبك تلميذا عندي وال أقبل ..عندي صدقين ارجع إىل أمسا
 نرجع ..

امسعوا اي إخوة يقول يل  ألست أنت القائل يل وأان يف عشر الستني آخذك بقرونك ؟؟؟
آخذك بقرونك ورد عليك من سخره هللا سبحان هللا للذب عين فقال لك القرون عند والة 

 مخرك ؟؟
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ايخ وأهل اخلري والفضل وأهل القرآن واحلديث وإَّنا الذين هلم قرون ليسوا العلماء وليسوا املش
القرون عند اخلونة الظلمة فاحلمد هلل أن سخر من أعطاك ردا  يف حني أين وهللا ترفعت أن 

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

 طبعا عندان صور ملماطالته وصور لتغريداته هذه 
بعا أول مابدأ اإلساءة يل أول تغريدة له أحفظتين وجعلتين أرد عليه هذا الرد األول مين ط

 هذه التغريدة وذلك قبل املناظرة أصال وحنن نتكلم بقمة األدب واألخالق والتفاهم 
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ومن الذي بدأ ؟ أليس اخلوارج  هل ردي وكلميت هذه تقابل اهتامه يل أبنين من اخلوارج ؟؟
ب أهل النار ؟ أليس اخلوارج اقتلوهم قتل عاد ؟ أليس اخلوارج شر قتلى حتت اي إخوة كال

 أدمي السماء ؟ أليس اخلوارج شر اخللق وشر اخلليقة ؟
 

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

إمنا أان بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر فأميا مسلم سببته أو 
 لعنته فاجعلها له كفارة يوم القيامة . 

ارجع إىل صحيح مسلم واقرأ واعرف أنه من الطبيعي أن ينفعل اإلنسان لبشريته أمام السفهاء 
 ... إذا وجد سفيه البد أن يضرب على رأسه هذا شيء ال إشكال فيه .

 
 

 
 
 

 لنأخذ تغريدة أخرى : 
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بعض مسيت الدولة دولة جماهيل وقد بينا لك أهنا دولة  أكاذيب ظلمات بعضها فوقيعين 
ماشاء هللا العامل كله عرفها مث تقول لنا سنوات نبحث ... سنوات مني اي حبييب الدولة 

 اإلسالمية هلا سنة وشهران .. لك سنوات هذه كذبة 
أنك تبحث عمن يناظر عنهم خالل هذه السنوات أين هذا البحث أعطنا  الثانيةمث الكذبة 

 اي أخي أعطنا فما ابلك تكذب ؟ 
مث تقول : فلما وافق الدكتور حممد طرهوين .. أحد قال لك إين أمثل الدولة من بداية األمر 

حبت  قلت إين ال أمثل الدولة وال يل أي عالقة بنفس الدولة أان موضوعي موضوع علمي
وكالمي يف مسألة علمية تتعلق ب هل الدولة خوارج أم ال ..وكالمي ليس ملزما هلم وال 
ملزما ألحد وإَّنا خيصين أان شخصيا فمن استفاد منه فاحلمد هلل ومن مل يستفد فاحلمد هلل 

 أيضا هو حر ..
آخذ  وأعظم قلت : تربؤوا منه !! أين بياانت الدولة ايمن تقول أان مث كذبت كذبة أعظم

املعلومات من بياانت الدولة الرمسية ..أين بياانت الدولة أليست هذه كذبة وكذبة كبرية وكبرية 
جدا ؟؟ أين ايحبييب بيان الدولة أهنم تربؤوا من حممد طرهوين ؟؟ اي أخي الدولة مل تعلن عن 

ان متابعة هذه املناظرة ومل تتكلم عنها إطالقا ألننا نتابع البياانت الرمسية كل دقيقة عند
ابلدقيقة عندان متابعة وأنت تقول تربؤوا من الدكتور حممد طرهوين ؟ أين التربؤ ؟ أرأيتم 

 الدجل أرأيتم الكذب ؟
 

لذا قلت له البد أن تغرد أبن الشيء هذا ماحصل .. انف هذه األشياء األربعة اليت افرتيتها 
 جلس مياطل ويدور ويلف طبعا هذا يف ابب املماطلة 

 
 حنن نرتكها اآلن جاء يف املماطلة !!ابب ما 
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 انظروا هذه :
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 يعين أصال اليوجد كذبة حنن قلنا حنن موجودون وكذا وكذا ودعوانك فلم أتت ..
ملاذا تقول إهنا كذبة أنت مل أتت أو رفضت اجمليء الكذبة هذه ملا أقول الشيخ عصام جاء 

 وانظرانه وانفحم وانقلع مثال لكن حنن مل نقل هذا ومل تقل الغرفة هذا 
 هذه التغريدة السيئة اليت قلتها لألسف يبدو أنين سأطيل ألهنا لألسف كثرية :

 
 

 
 العويد لننتقل إىل صاحبه أان سأحاول أكتفي بذلك يف شأن 

 وهو له تغريدة أيضا يقول فيها :
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معليش هو الصقة معاه كلمة ويل األمر ألنه دائما يقول ويل األمر ويل األمر ويل األمر ... 
مرة واال حاجة !! فماسكة معاه .. اان قلت لك ويل أمري ؟ ما دخل ويل أمري هنا  33

 ايبين ؟ حنن قلنا أتيت وأان موجود فتعال ملناظريت وإال اعتربانك منسحبا ..
 فهذا كان أسلوبه يف الرد ..
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 نكتفي هبذا ايإخوة ابلنسبة لعصام العويد ..

 أبو احلصني وذنبه ه .. ننتقل ملن هلذا الذي أرسله العويد ذيل
 هذا الصهييب .. هللا املستعان .. له تغريدة 

أرسله يل .. يف احلقيقة كثري وحىت ال أثقل عليكم طبعا هذا سينزل بصوره يف فيديو ترونه  
كامال إن شاء هللا لكن سأذكر لكم فقط عشرين تغريدة أو يكفي مخس عشرة فقط حىت 

 النطيل عليكم من صفاقته وسوء أدبه 
وأان كما يقول أهل  فوجئت أن الرجل سبين قبل ذلك وقليل أدب وله بالايبعد ذلك 

البلد يف احلرمني ايغافل لك هللا فلما فوجئت أنه هبذا اخللق القذر أعطيته هذه الكلمة اليت 
 أحزنت العويد 

 



 

74 

 

وفاته  طبعا العويد التغريدات االيت ذكرهتا عنه مسحها من صفحته حىت الينفضح للناس
 ين وآخرون صوروها وغردوا هبا للداللة على أخالقه أ
 

وكوين رددت عليه فلقول هللا عز وجل : )وجزاء سيئة سيئة مثلها وقد عفوان عنه وصفحنا 
 عدة مرات وتنظروا ما يقول يف هذه التغريدات 

  ونفس األمر مع اجملرم الذي مل يذكر امسه التابع جلهاز املباحث اخلبيث املخبث الذي يستعر
املدعو كل من ينتسب إليه ويعطوهنم عليه بدل مسعة وهذا شيء معروف ومشهور وهو 

الذي كنت يف غفلة عنه وعن سوء أدبه فقبلت به وابلكالم معه مث اكتشفت  فراج الصهييب
 حالته الدنية وسريته غري املرضية فقلت ماقلت وانظروا لتغريداته املصورة أيضا

 
  ر ابلسوء من القول إال من ظلمالحيب هللا اجلهوهللا يقول : 

 . من استغضب فلم يغضب فهو محارويروى عن الشافعي قوله : 
 

 انظروا يقول قبل العرض الذي عرضه وقبلت به :
يقول تعقيبا على كالمي يف املنتدى للشيخ رضا صمدي أال يتغيب عنا لئال يفتح اباب 

 للظنون السيئة :
 فرد عليه راد هللا حيفظه :
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هللا به عين رد هللا عنه النار يوم القيامة فهذا رد عليه من غريي واحلمد هلل أن سخر هللا يل رد 

 من يرد عين
 هذا كالمه القبيح ويتجرأ بعد ذلك أن يتواصل معي ويعترب نفسه حمايدا هذه املصيبة 

 هذه تغريدته وهذا ردي عليه 
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 مث ملا اكتشفت بالايه
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اليت توضح كيف احلية عندما تستخدم امللمس الناعم  انتهينا من املقدمة غري العلميةاآلن 
 الذي هلا للدغ الناس 

نرتك اإلخوة للراحة واالستعداد للفقرة التالية وهي للتعليق على األمور العلمية اخلطرية اليت يف 
 رد الشيخ عصام فيما انتقيناه فقط 

وم له قائمة بعد اليوم ألنه أضاع نفسه فضح نفسه بنفسه فضيحة وهللا هو  إبذن هللا لن تق
 وهللا 

 يقول : إن هللا أراد هذا لكي أسقط أان فإذا به يسقطه هللاهو يقول حنن مسعنا كالمه 
سبحانه وتعاىل سقطات عجيبة يف هذا التسجيل هبذا القدر اللطيف واألشياء العجيبة 

 وحيصل له ماوصف به كالمي ..
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ن اآلن نتكلم يف هل الدولة اإلسالمية خوارج أم ال .. أان يل كتاب من مؤلفايت يسمى حن
موسوعة فضائل سور وآايت القرآن هل هذا الكتاب له عالقة مبوضوعنا طبعا أي واحد 
سيقول اليوجد أي عالقة .. مجيل جدا .. هللا عز وجل أنطق عصام بشيء يتعلق هبذا 

رفتم كيف تصاريف القدر سرتون إن شاء هللا فسوف أييت الكتاب وبدون داع حىت يفضح ع
 سرتون العجب 

 نبدأ ابلناحية العلمية اآلن :
فاصل صويت للشيخ عصام يدعي فيه أن اخلوارج املذكورين يف كتب العقائد العالقة هلم 

 ابخلوارج الذين ذكروا يف األحاديث  
 أقول :

أول مرة يف حيايت أمسع به   هذا التقسيم العجيبماشاء هللا ماشاء هللا ... ما رأيكم ايشباب 
ومل أره يف شيء من الكتب وال يف كالم أحد ممن تكلم عن اخلوارج أن اخلوارج نوعان نوع 
ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم يف األحاديث ونوع آخر يذكره العلماء يف الكتب يعين 

صلى هللا عليه وسلم يف عهده يف  العلماء ما تكلموا عن اخلوارج الذين تكلم عنهم النيب
األحاديث أو الذين خرجوا على علي .. ال .. ال .. هؤالء نوع وهناك نوع آخر من اخلوارج 
هو من تكلم عنه العلماء هؤالء يف الكتب وما إىل ذلك هؤالء شكل واخلوارج اآلخرين 

تظن أننا شكل آخر يعين عظيم جدا من أين لك هذا ؟ هذا التقسيم من علمك إايه هل 
نستمع لك وهكذا نعم نعم حقا حقا صدقا صدقا ؟؟  ال ال هناك من يفهم وهناك من 
يفكر وهلذا حنن نطالبك أن شيء أن توثق كالمك اي أخي ملاذا مل أتت لنا برجل من العلماء 
أئمة العلم الذين ألفوا يف اخلوارج وكتبوا يف الفرق هل قسموا هل أحد منهم قسم هذا التقسيم 

يدي املباحثي السعودي ؟؟!! ها اي حبييب .. هذا التقسيم هو نفسه الذي جيعلك أنت العو 
من اخلوارج وغريك من اخلوارج وكل من أردان أن جنعل أحدا من اخلوارج قلنا هذا ماذكره 
العلماء هذا فهمناه من احلديث .. أنت تفهم احلديث حلالك ؟ تفهم احلديث من رأسك 

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

 يعتمد وليس كالمك فهمت علي زين ؟!
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 نستمع :
فاصل : مقطع صويت للعويد يكمل فيه ادعاءه أن املطلوب تنزيل ماورد من أوصاف يف 

يث على من ابلشام والعراق وليس حبث فرق اخلوارج يف كتب أهل العلم ويدعي أن احلد
 املعتزلة من اخلوارج ..

 وأقول :
ماشاء هللا الرجل جعل املعتزلة من اخلوارج ما أدري من أين له هذا الشيء العجيب الذي أتى 

اإلابضية أان أريد أي به والرجل يقول املعتزلة واإلابضية يعين جعل املعتزلة فرع من اخلوارج ك
واحد طالب علم درس عقيدة فضال عن شيخ من مشايخ العقيدة يقول لنا إن املعتزلة من 
اخلوارج اي أخي احبثوا ابهلل عن خمرجات التعليم العجيبة هذه عدم ضبط املاهيات حنن كل 
ا مشكلتنا عدم ضبط املاهيات هل لكون املعتزلة وافقوا اخلوارج يف بعض أصوهلم أصبحو 

 خوارج ؟؟
 املعتزلة فرقة أخرى ختالف اخلوارج يف أصول عدة ولذا فارقتها وابينتها 

والشيخ من علمه الضليع جعل املعتزلة فرقة كما اإلابضية فرقة من فرق اخلوارج القعدية وايليته 
أتى لنا بنقل يتعلق به يف هذه اخلرافة لنرده عليه وعلى من نقل عنه لو أتى بنقل لرددانه على 
صاحبه ألن هذا اليقول به أحد وهو خطأ ال حمالة فاملعتزلة فرقة مباينة للخوارج وإن كانتا 
تتفقان يف بعض األصول لكن الشيخ يريد أن جيعل املعتزلة فرقة مثل اإلابضية من فرق 
اخلوارج .. هل حنتاج أن نقول ماهي أصول املعتزلة ؟؟ حنن ذكران أن اخلوارج أهم نقطتني 

ن األساسان التكفري ابلكبرية وإجياب اخلروج على احلاكم اجلائر أما املعتزلة عندهم األصال
فعندهم العدل والتوحيد والوعد والوعيد هل هذه األصول اليت ذكرانها مما اتفق عليها اخلوارج 
 واملعتزلة حىت تقول إن هؤالء اخلوارج منهم املعتزلة ؟ هل اخلوارج يقولون ابملنزلة بني املنزلتني ؟

لو وافقوهم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مع أهنا أبسلوب آخر لكن يتفقان لكن 
هناك أمور اي أخي ليست عند اخلوارج وأمور ليست عند املعتزلة هناك أمور خمالفة ومباينة 

 بني اجلماعتني هذا ألجل أن تستفيد ..
يف كتب العلماء كتب العلماء أنيت ملسألة أخرى تقول حنن النتكلم عن اخلوارج الذين ذكروا 

هؤالء الشهرستاين .. اي أخي أان أريد أن أفهم أنت تتكلم عن اخلوارج من من ؟؟ من خمك 
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يعين ؟؟ ال ايحبييب طبعا حنن النتكلم إال عن اخلوارج الذين هم عند أهل العلم الذين هم يف 
ويهدموا دولتهم دولة الكتب .. أما اخلوارج الذين يريد آل سعود أن يقاتلوهم وحياربوهم 

اإلسالم فهذه قصة أخرى هذه تتشاور فيها مع وزارة الداخلية أما أن تتشاور مع العلماء 
وتتناظر مع العلماء وتتناقش مع العلماء فالبد أن أتتينا فيها من كتب العلم شهرستاين 

 وأشعري وهكذا ...
جدا وسوف ترون العجائب  ننتقل للضربة القاضية اليت أرادها ضربة قاضية يل وفرحان هبا

... 
 قريبا قريبا ترون العجيبا ...

 فاصل ملقطع يطعن فيه يف اإلمام الشهرستاين 
 وأقول :

 سنرد على هذه اجلزئية الصغرية مث أنيت ملا نريده
؟! أبعد مايكونون ...وكذا .. والشهرستاين .. اي  انظروا لألخ كيف يتكلم على العلماء

ائة من علماء األمة أشاعرة عندهم أخطاء عندهم خلل عندهم زلل أخي األشاعرة تسعون ابمل
يرد عليهم ... واملصيبة أتى بطامة يقول : علماء السلف وكذا وكذا كشيخ اإلسالم ابن تيمية  
وابن حجر !! اي أخي ابن حجر أشعري .. صغار صغار صغار طالب العلم يعرفون أن 

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

ونه أشعراي ال حجر يف مقابل الشهرستاين اي حبييب مذهبهما واحد وكالمها أشعري .. وك
عالقة له بكالمه يف اخلوارج .. أنت التفهم يف العقيدة .. أشعري الأتخذ منه يف املسائل 
اليت خالف فيها أهل السنة واجلماعة أما أن تتكلم عنه يف توصيف للخوارج هذا مما اتفق 
عليه لكن أنت ال أتخذ ابلكتب املشكلة أنك تتناقض مع نفسك يف وسط كالمك ..األول 

ول الأتخذ ابلكتب وليس املراد مايف الكتب مث تتكلم عن الكتب وتنتقد أصحاهبا لتبني تق
أهنم خمطئون يف التوصيف مث تبني أن الطرهوين أيخذ أبقوال هؤالء وحنن الأنخذ أبقواهلم 
ولكن أنخذ بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت تتقوى وتنوم الناس تنوميا مغناطيسيا ابسم 
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لس متدح فيه وتثين قال يعين أنك متبع له وسوف أريك أنك غري متبع شيخ اإلسالم وجت
 البن تيمية ولست ممن يتبعه وأن الذين يتبعونه اآلن هم الذين تقول عليه خوارج

 نسمع :
 فاصل ملقطع يدعي يف أنين أتيت بقول يف اخلوارج مل أيت به أحد قط 

 وأقول :
به أحد وأنه من كيسي وأتى بقول البن تيمية  نرد على هذه اجلزئية أنين أتيت بقول مل أيت

 وعمل شغالنة ...
نقول له أوال : نشكر الشيخ عصام فقد استفدان من رده القيم الذي أظهر لنا أن هناك قوال 
اثلثا يف تعريف اخلوارج عند أهل السنة فنحن قد ذكران قولني وهو فهم بفهمه الثاقب وعلمه 

يقل به أحد من املسلمني وهو صادق فعال يف ذلك فهذا  الواسع أننا قصدان قوال اثلثا مل
 القول مل يقل به أحد من املسلمني فيما أعلم أان 

ولكي نوضح أكثر بسبب خمرجات التعليم السعودي اليت أخرجت لنا أمثال الشيخ العويد 
 هبذه العبقرايت حنن قلنا إن لألمة قولني :

ث هم من خرجوا على علي رضي هللا عنه األول أن اخلوارج الذين جاء وصفهم يف احلدي
 وقلنا هذا قول األكثرية . وعليه فمن بعدهم يلحق هبم وليسوا مرادين يف النصوص أصالة .

فرق بني أن يكونوا مقصودين يف النص وبني أن يكون من بعدهم من اخلوارج ملحقني هبم 
 وغري مقصودين ابلنص . 

ديث هم مجاعة هلا صفات معينة يقصد هبا أي الثاين أن اخلوارج الذين جاء وصفهم يف احل
مجاعة تتوفر فيها هذه الصفات يف أي زمان وهذا قول القلة لكنا رجحناه لعدم اقتصار 
األحاديث على أوصاف من خرجوا على علي ووجود زايدات وإن اختلف فيها تصرح 

 بتجددهم وأن أوهلم من خرج على علي رضي هللا عنه .
القول األول : األحاديث خاصة مبن خرج على علي ولكن من أتى إذن حنن عندان قوالن 

 بعدهم من اخلوارج هو ملحق هبم وليس مقصودا أصالة .
والقول الثاين : أن األحاديث تقصد من خرج على علي وتقصد من خرجوا بعده أصالة 

 ولكن البداية كانت يف زمن علي ..
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القول الثالث الذي فهمه األخ بفهمه هل مسعتم أننا قلنا ايسالم هذا الذي قلناه .. 
نتاج خمرجات التعليم السعودي أن اخلوارج هم من خرجوا على علي فقط واليوجد  الثاقب

 بعدهم خوارج ...
جالسني نتكلم عن اإلابضية ونتكلم عن هود بن حمكم اهلواري ونتكلم عن إطفيش ونتكلم 

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

اآلن العلماء يف أسلوب القرآن هللا عز وجل ما يتكلم وأيمر فيقول وأقيموا الصالة يقولون 
اخلطاب أصالة للذكور ألن الضمري للذكور ويلحق هبم النساء قطعا .. هذا يف أسلوب 

صالة وبني الكالم قصدا وال فرق يف النهاية يف احلكم بعد ذلك الكالم ... فرق بني الكالم أ
ألن هذا الحق إال إذا قالوا إن هذا يقتصر على هؤالء كما يف قوله تعاىل كتب عليكم القتال 
هذا ليس على النساء كتب على الرجال فسيبقى األمر على ماهو عليه من خطاب الرجال 

نه عندان حديث يبني أنه ليس على النساء قتال : على األصالة واليلحق به النساء ملاذا أل
 لكن جهاد القتال فيه .. 

الذي جلس يرغي ويزبد وقال شيخ اإلسالم ... و ...الطرهوين من كيسه .. أنت أتيت هبذا 
القول من كيسك ومن فهمك السقيم ألن حىت كالمي أان التفهمه ..فكيف تفهم كالم 

يف تفهم كالم كبار العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية العلماء ايبين ...كالمي مافهمته فك
 مثال هذا مستحيل ..

 
وأما القول الثالث الذي فهمه األخ بفهمه الثاقب نتاج خمرجات التعليم السعودي أن اخلوارج 
هم من خرجوا على علي فقط واليوجد بعدهم خوارج ... وهذا الذي قصده شيخ اإلسالم 

أحد من املسلمني وأان أوافق على ذلك أنه مل يقل به أحد من ابن تيمية وقال : مل يقل به 
 املسلمني قبل الفهم السقيم الذي فهمه الشيخ العويد 

يتهم إماما وبسبب هذا الفهم النابغ اضطر الشيخ رزقه هللا التسجيل يف الدراسات العليا أن 
اإلمام أاب احلسن األشعري يف عقيدته على الرغم من تراجعه  جهبذا من أئمة أهل السنة

ويقول األشعري والشهرستاين أشاعرة .. أمل تعلم أن اإلمام األشعري تراجع عن مذهبه ووافق 
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أهل السنة يف املسائل اليت كان خيالف فيها أال تعرف ذلك ؟ أال تعرف كتااب يسمى كتاب 
ن نقلنا من كتابه مقاالت اإلسالميني الذي هو عمدة اإلابنة مل مير عليك يف حياتك ؟ مث حن
 النقل لعلماء األمة يف اختالفات الفرق 

وسأنقل لك كالما لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه النبوات عن هذا الكتاب العظيم وعن 
 صاحبه الذي طعن فيه املتبع لشيخ اإلسالم :

يف الصفات من املقاالت مثل كتاب قال شيخ اإلسالم يف النبوات : " وأتملت ما وجدته 
امللل والنحل للشهرستاين وكتاب مقاالت االسالميني لألشعري وهو أمجع كتاب رأيته يف هذا 
الفن وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة واحلديث وأنه خيتارها وهي أقرب ما ذكره من 

 بعض األمور مث قال : املقاالت اىل السنة واحلديث ... مث انتقد منهج املتكلمني يف
واألشعري أعلم مبقاالت املختلفني من الشهرستاين وهلذا ذكر عشر طوائف وذكر مقاالت مل 
يذكرها الشهرستاين وهو أعلم مبقاالت أهل السنة وأقرب اليهم وأوسع علما من 

 الشهرستاين... اخل كالمه رمحه هللا 
 مه عن األشعري رمحهما هللا ؟هذا األشعري ، فهل وافق العويد شيخ اإلسالم يف كال

 مث راوغ وحاول أن ينفي أن األشعري قصد ما قصدته 
 

 
هذه نقطة أخرى .. يراوغ الشيخ أيضا ..بعدما تكلم يف األشعري وطعن فيه وطعن يف 
الكالم أراد أن حييص حيصة أخرى يريد أن ينفي أن األشعري قصد ماقصدته أان من 

 هو قصده غريي وفهمه كل من نقل عن األشعري التعريف والذي قصدته ومل يفهمه 
ومنهم كمثال حىت النطيل أ.د راغب السرجاين وإذا أردمت الرابط موجود أو ارجعوا إىل الشيخ 
قوقل .. الشيخ قوقل الذي يرجع له الشيخ العويد ويظن أنين أخذت املعلومات من موقع 

ليس كل الناس مثلك ايشيخ  الدرر السنية حذو القذة ابلقذة .. ال ايحبييب أنت خمطئ
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عصام حنن نستفيد جدا من الشبكة وقد فضحتكم الشبكة واحلمد هلل لكن النعتمد على 
موقع الدرر السنية وغريه .. أفتح يل موقعا وأقص وألصق .. ال ال .. يوجد عندان نظرة 

 صغرية هكذا !!
 األستاذ الدكتور راغب السرجاين يقول :

عريفات منها ما بيّنه أبو احلسن األشعري أن اسم اخلوارج يقع على عّرف أهل العلم اخلوارج بت
تلك الطائفة اليت خرجت على رابع اخللفاء الراشدين علي بن أيب طالب ، وبنّي أن خروجهم 

 عليه هو العلة يف تسميتهم هبذا االسم . 
هؤالء  إذن الكالم ذو شقني ايشيخ عصام ليس مسألة االسم فقط وإَّنا مسألة التوقيع على

الحتاول تدلس تقول جمرد االسم فقط هو ذكر ذلك وذكر ان االسم الذي مسي به هؤالء 
 ألجل خروجهم على علي 

مث بني األستاذ راغب أن خروجهم عليه هو العلة يف تسميتهم هبذا االسم حيث قال رمحه هللا 
 تعاىل: "والسبب الذي مسوا له خوارج خروجهم على علي  ملا حكم"

 : قال ماذا 
 فاخلوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على عليٍّ  بعد قبوله التحكيم يف موقعة صفني .

 1/207األشعري: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D
9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%
D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7

%D9%86 
إذن يوجد أانس فهمت مثل فهمي ... سبحان هللا هناك من يفهم هذه األفهام الغريبة 

 والعجيبة اليت يفهمها الطرهوين ..
 

وحىت النطيل أكثر نعرج على بعض األحاديث ليعرف ملاذا العلماء أكثرهم على القول األول 
وهذا ليس نقال وإَّنا فهما لكل عاقل يقرأ شروح العلماء اقرأ أي كتاب شرح هذه األحاديث 
لتلك األحاديث أو أي كتاب تعرض لقضااي اخلوارج ستعرف ان هذا قول مجهور األمة 

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
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قليلة وإن كان هو أسعد هبذه األحاديث ولكن لوجود أحاديث أخرى والقول الثاين قلة 
رجعنا القول الذي عليه القلة وأما الكثرة فهم يقولون هبذا ألن هذه األحاديث واضحة 

 أحاديث صرحية جدا وواضحة أن املقصود هبا الذين خرجوا على علي 
لعقائد ونظر يف اآلاثر .. طبعا هذا إذا كان رجع لشروح العلماء وتقريرات علماء الفرق وا

 لكن املشكلة يف خمرجات التعليم السعودي !
 

  أريد من اإلخوة حىت اليظنوا أن هذا من ابب احلقدومبناسبة خمرجات التعليم السعودي 
كما يروج البعض ..ادخلوا اكتبوا مستوايت التعليم يف اململكة سوف تروا العجب العجاب 

.. كل الروابط تقريبا ذم وبيان هلذا الفساد واإلفساد ألن  من مواقع رمسية .. يعين فشل ذريع
بالد احلرمني لألسف فيها من الفساد ماالخيطر على ابل ..فمن أودية الفساد إمهال التعليم 

 وعدم االلتفات له .
https://sabq.org/QfQo5d 

 

 
 

 الذي يف الصحيح طبعا :نقرأ حديث ايب سعيد اخلدري 
َنا النهيبُّ صلى هللا عليه وسلم يَ ْقِسُم َجاَء َعْبُد اَّللِه ْبُن ِذي اخْلَُوْيِصَرِة  َعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل بَ ي ْ

قَاَل ُعَمُر ْبُن  ."َويْ َلَك َمْن يَ ْعِدُل ِإَذا ملَْ أَْعِدْل  "فَ َقاَل  .التهِميِميُّ فَ َقاَل اْعِدْل اَي َرُسوَل اَّللهِ 

https://sabq.org/QfQo5d


 

91 

 

َدْعُه فَِإنه َلُه َأْصَحاابا حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصالََتُه َمَع َصالَتِِه،  "قَاَل  .اخلَْطهاِب َدْعيِن َأْضِرْب ُعنُ َقهُ 
ُقَذِذِه َفاَل يُوَجُد  َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِه، مَيْرُُقوَن ِمَن الدِّيِن َكَما مَيُْرُق السهْهُم ِمَن الرهِميهِة، يُ ْنظَُر يف 

 ِفيِه َشْىٌء، يُ ْنظَُر يف َنْصِلِه َفاَل يُوَجُد ِفيِه َشْىٌء، مُثه يُ ْنظَُر يف ِرَصاِفِه َفاَل يُوَجُد ِفيِه َشْىٌء، مُثه 
َدى يََدْيِه   َأْو قَاَل يُ ْنظَُر يف َنِضيِِّه َفاَل يُوَجُد ِفيِه َشْىٌء، َقْد َسَبَق اْلَفْرَث َوالدهَم، آيَ تُ ُهْم َرُجٌل ِإحْ 

 ."نهاِس َثْديَ ْيِه   ِمْثُل َثْدِى اْلَمْرأَِة   أَْو قَاَل ِمْثُل اْلَبْضَعِة   َتَدْرَدُر، خَيُْرُجوَن َعَلى ِحنِي فُ ْرَقٍة ِمَن ال
ِليًّا قَ تَ َلُهْم َوَأاَن َمَعُه، قَاَل أَبُو َسِعيٍد َأْشَهُد مسَِْعُت ِمَن النهيبِّ صلى هللا عليه وسلم َوَأْشَهُد َأنه عَ 

قَاَل فَ نَ زََلْت ِفيِه: )منهم من  .ِجيَء اِبلرهُجِل َعَلى الن هْعِت الهِذي نَ َعَتُه النهيبُّ صلى هللا عليه وسلم
 متفق عليه .[58يلمزك يف الصدقات( ]التوبة:

 عليه وسلم لعلي وفيهم فهذا أبو سعيد يشهد أن عليا قتل هؤالء الذين ذكرهم النيب صلى هللا
 الرجل الذي لديه البضعة اليت تدردر

 ويف رواية أخرى :
قَاَل أَبُو َسِعيٍد َفَأْشَهُد َأيّنِ مسَِْعُت َهَذا ِمْن َرُسوِل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم َوَأْشَهُد َأنه َعِليه  

ُه فَأََمَر ِبَذِلَك الرهُجِل فَاْلُتِمَس فَ ُوِجَد َفُأيتَ بِِه قَاتَ َلُهْم َوَأاَن َمعَ  -رضى هللا عنه  -ْبَن َأيب طَاِلٍب 
 متفق عليه .َحىته َنظَْرُت إِلَْيِه َعَلى نَ ْعِت َرُسوِل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم الهِذي نَ َعَت 

َكاَن يف   ويف احلديث الطويل اآلخر الذي رواه اإلمام مسلم عن َزْيد ْبُن َوْهٍب اجْلَُهيِنُّ، أَنههُ 
الهِذيَن َساُروا ِإىَل اخْلََوارِِج فَ َقاَل َعِليٌّ رضى هللا  -رضى هللا عنه  -اجْلَْيِش الهِذيَن َكانُوا َمَع َعِليٍّ 

 خَيْرُُج قَ ْوٌم ِمْن أُمهيِت يَ ْقَرُءونَ  "عنه أَي َُّها النهاُس ِإيّنِ مسَِْعُت َرُسوَل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم يَ ُقوُل 
ىَل اْلُقْرآَن لَْيَس ِقرَاَءُتُكْم ِإىَل ِقرَاَءهِتِْم ِبَشْىٍء َواَل َصالَُتُكْم ِإىَل َصاَلهِتِْم ِبَشْىٍء َواَل ِصَياُمُكْم إِ 

ُهْم مَيْرُُقوَن ِمَن ِصَياِمِهْم ِبَشْىٍء يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن حَيِْسُبوَن أَنهُه هَلُْم َوُهَو َعَلْيِهْم الَ جُتَاِوُز َصاَلهُتُْم تَ رَاِقي َ 
َلْو يَ ْعَلُم اجْلَْيُش الهِذيَن ُيِصيُبوهَنُْم َما ُقِضَي هَلُْم َعَلى  . "اإِلْساَلِم َكَما مَيُْرُق السهْهُم ِمَن الرهِميهِة 

 ِلَساِن نَِبيِِّهْم صلى هللا عليه وسلم الَتهَكُلوا َعِن اْلَعَمِل َوآيَُة َذِلَك ...
 كلمة وآية ذلك ايشباب ؟ هذه عالمة أساسية فيهم   أتعلمون معىن

وآية ذلك أ:َ نه ِفيِهْم َرُجالا َلُه َعُضٌد َولَْيَس َلُه ِذرَاٌع َعَلى رَْأِس َعُضِدِه ِمْثُل َحَلَمِة الثهْدِى َعَلْيِه 
ِء خَيُْلُفوَنُكْم يف َذرَارِيُِّكْم َوأَْمَواِلُكْم َشَعرَاٌت بِيٌض فَ َتْذَهُبوَن ِإىَل ُمَعاِويََة َوأَْهِل الشهاِم َوَترْتُُكوَن َهُؤالَ 
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ُْم َقْد َسَفُكوا الدهَم احْلَرَاَم َوأََغاُروا يف َسرْ  ِح النهاِس َواَّللِه ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن َيُكونُوا َهُؤاَلِء اْلَقْوَم فَِإهنه
 .َفِسريُوا َعَلى اْسِم اَّللِه 

املراد هبذه األحاديث هؤالء فقط ولوال األحاديث األخرى ملا  فانظروا للوضوح التام على كون
 رجحنا قول القلة من أهل العلم 

وممن اهتم بتقرير خصوصية هذه األحاديث مبن خرج على علي رضي هللا عنه ألنه يضعف 
األحاديث األخرى الدكتور الفاضل خالد احلايك أستاذ احلديث الشريف وعلومه يف حبث له 

 رياجعه من شاء .على موقعه فل
يقول : هؤالء اجملموعة خرب اليتكرر ويقرر ذلك حديثيا ألنه يرى ضعف األحاديث اليت 

 تقول إهنم آلخر الزمان مع الدجال وحنو ذلك ..
 

http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?Pr
oductId=449 

 
 

 إذن نكتفي هبذا يف األعجوبة اليت اهتمين هبا وإذا به هو صاحب العجائب
 

فاصل : مقطع صويت له يدعي تضعيفي حلديث ويقول احتج به شيخ اإلسالم وينتقد 
فيه كتايب موسوعة فضائل سور وآايت القرآن ويقول إنه نظر فيه منذ سنوات ووجد فيه 

 والوقت اليتسع لبيان ذلك فسريجئه لوقت آخر ..اخللل 
 

 وأقول :

http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=449
http://www.addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=449
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 ماشاء هللا ماشاء هللا 
آن أليب حنيفة أن ميد رجليه ..الشيخ عصام .. اي أخي أال تعرف حديث النيب صلى هللا 

 املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور ؟؟عليه وسلم  املتفق عليه : 
.. ومعي ؟ سبحان هللا .. أان لن أعلق كثريا .. مالك ايبين وعلم احلديث .. خبط عشواء 

عليك ففساد كالمك يغين عن إفساده وإن كان كل التسجيل هكذا وهللا ولكن نقول على 
 السريع هكذا :

أوال أان مل أضعف احلديث وهو كذب صريح ألين قلت فقط وإن كان يف ثبوته نظر ولو كنت 
 تفهم كالم احملدثني لفهمت كالمي

إلسالم للحديث فله احتماالت الخيرج عنها إما ذكره اسئناسا كما فعلنا أما ذكر شيخ ا 
حنن وهذه طريقة أهل العلم السيما فيما فيه نظر يسري وإما ذكره وهو ممن يرى صحته من 
أهل العلم وهم كثري وإما غابت عنه علته وهو ليس مبعصوم من ذلك وهذه بدهية عند 

 التعليم السعوديطويلب العلم إن مل يكن نتيجة خمرجات 
  ذكرت قصة منسوبة لإلمام أيب حنيفة بالخطام والزمامأيضا احلديث ابحلديث يذكر أنت 

كأسلوب القصاصني وأان يف احلقيقة على ما وصلت إليه يف هذه القصة أفيدك به لعله 
ينفعك يف يوم من األايم أنه ذكرها ابن قتيبة يف عيون األخبار عن املدائين فياليتك أتتينا 

 إبسناد اثبت هلا بدل التلبيس على املسلمني برواايت كالريح
 ... هذه تبعي أان ... هذه تبعي ايعويد .. أنيت ألعجوبة األعاجيب
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.. أان أظنك نظرت يف الكتاب هذا وعمرك مثال  أعجوبة األعاجيب أنك نظرت يف كتايب
عشرون سنة .. مثاين عشرة سنة .. أنت تعرف هذا الكتاب مطبوع مىت ايبين ؟ أظنك كنت 
يف الثانوية ملا طبع هذا الكتاب .. فأنت نظرت يف كتايب من سنوات ماشاء هللا ووجدت فيه 

مايصري .. عيب .. أنت ماذا لديك أمورا ؟ ما أدري ماذا أقول ؟ روح العب بعيد اياباب .. 
أصال يف هذا العلم وما جهودك فيه ايابين وما طلبك له ؟ درسته على يد من ؟ من أجازك ؟ 
وهللا لو أتيتين ما أجزتك قسما ابهلل .. أنت تعي ماخيرج من رأسك ؟ أين طلبت علم 

 احلديث ومن شهد لك به أيها القزم 
أنت ورطت .. وألجل هذا أان قلت لكم اي إخوة  املصيبة أنك تكلمت يف كتاب .. يعين

أراد هللا أن يسقطه سقوطا لن يقوم بعده أبدا إن كان عنده ذرة من الدم .. تكلمت يف  
كتاب ما قرأه أحد من العلماء إال انبهر به ومنهم الشيخ األلباين رمحه هللا إمام احلديث يف 

ن الشيخ األلباين هو إمام احلديث يف زماننا زماننا رمحه هللا أتنكر هذا ايعويد هل أحد ينكر أ
انظر إىل كالم إمام احلديث انظر إىل كالمه يف كتايب مع مالحظة أحب أن أذكرها من ابب 
الطرفة والرتويح حىت نسمع كالم الشيخ رمحه هللا قال كالمه هذا يف كتايب على الرغم من أين 

سة إال أان وهو وشيخنا الشيخ علي جلست معه جلسة خاصة انتقدته فيها ومل يكن يف اجلل
بن مشرف العمري وهو من تالميذه القدامى املقربني وكنا يف غداء عنده خاص وانتقدت 
الشيخ رمحه هللا يف حديث وكنت وقتها شباب صغري فالشيخ ما أعجبه كالمي املفروض محل 

يل أكثر  يف نفسه شيء وأان شاب صغري وأنتقده وهو عامل كبري وعرض يب وقال تعرف أن
من مخسني سنة يف هذا العلم وأسكتين يف احلقيقة يعين .. وأان أقول على الرغم من هذا 
املوقف لصغر سين آنذاك مع ذلك قال رمحه هللا يف هذا الكتاب الذي نظر فيه فضيلة الشيخ 

 عصام العويد .. وله مكان آخر ... سنتكلم عن آخر هذه بعد شوية إن شاء هللا...
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 األلباين يقول يف معرض كالمه على حديث من األحاديث :  فالشيخ
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يف كتابه القيم وقد خرجه مع شواهده الكثرية األخ الفاضل الشيخ حممد بن رزق بن طرهوين 
وانتهى بطبيعة احلال إىل اجلزم بصحته جزاه هللا خريا  موسوعة فضائل سور وآايت القرآن

عويد ( أن خيالف فيه خالفا ألهل اجلهل ) حلديثي .. مو للحلديثي وهو الذي الميكن 
 واألهواء مثل املسمى حبسان عبد املنان ...

 ايعصام العويد 7/481روح ارجع إىل السلسلة الصحيحة 

 
فأربع على نفسك ..أربع على نفسك واعرف كيف ختاطب الناس واعرف لكل ذي قدر 

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

ما أرى أن هللا أنطقك بذلك مع عدم احلاجة إليه إطالقا يف موضوعنا إال ليفضحك أنت 
 ويظهر صغارك 

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

حنكي لكم قصة مبناسبة قول الشيخ : ليس هذا وقت الكالم يف هذا الكتاب ولعل له جمال 
 آخر 

الشيخ عبد الفتاح القاضي رمحه هللا شيخ املقارئ املصرية كان يدرس يف اجلامعة اإلسالمية 
والتقينا به واحلمد هلل وله من القصص والنكات ألن أهل القرآن طبيعتهم حيبون النكات 

 ضا عندهم حدة زائدة وفيها حديث لكن اليصحوكذلك أي
الشيخ عبد الفتاح القاضي كان جالسا يف لقاء ابجلامعة وطلع بعض املتحذلقني يتكلم ويقول 

 ويف هذه املسألة قول آخر وقد حكى العلماء قوال آخر ويف ذلك قال العلماء قوال آخر
روح ا .. آخرا .. آخرا .. فالشيخ ماعجبه احلذلقة فقال : اي أخي أنت كل شوية تقول لن

 ..استنجي اي أخي وخلصنا 
فالشيخ يقول : يف وقت آخر سوف ينظر يف كتايب وينتقد موسوعة فضائل سور وآايت 
القرآن .. الشيخ العويد .. ماشاء هللا .. وعندي خلط كثري يف احلديث وهو سيعلمين إن 

 شاء هللا 
 ايبين يقول الشاعر :

 فالكعبا بلغت والكالاب     فغض الطرف إنك من منري   
 

فاصل : مقطع صويت للشيخ عصام يستثين فيه صفة التحليق من صفات اخلوارج ألهنا 
 غري موجودة يف خوارجه ...

 وأقول :
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تتكلم لنا هكذا  جعلت نفسك منظرا عن األمةاي هال ومرحبا ابلشيخ عصام ماشاء هللا 
لبالغة وآية هللا العظمى ولألسف .. دون نقول عن أحد من أهل العلم وكأنك حجة هللا ا

يعين .. ال أدري من أي مكان أنت أتيت هبذه التفاصيل .. الأبس .. الحرج .. نرتك بعض 
األشياء .. هذه أضحوكة يعين .. عندما جاء لوصف التحليق من ضمن الصفات اليت 

على علي استثىن  العالقة هلا ابخلوارج مجلة كما ذكران وإَّنا هي خاصة فقط ابلطائفة اخلارجة
التحليق هكذا من رأسه .. ملاذا ايحبييب التحليق الأبس أن يكون هذا رآه أبنه المانع من 

 استثنائه ؟؟
أن عالمة التحليق ورطة له ولسادته ألن الدولة  أتعرفون السبب ؟؟أان أقول لكم السبب ..

اإلسالمية أعزها هللا أبعد الناس عن هذه السمة وهي السمة األساسية اليت وصف هبا الرسول 
 عليه الصالة والسالم من خرج على علي 

 امسعوا هذا احلديث وهو حديث صحيح رواه امحد وأبو داود واحلاكم يف املستدرك 
ي رضي هللا عنه َعْن َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "َسَيُكوُن يف فعن ايب سعيد اخلدر 

يَ ُهْم مَيْرُُقوَن أُمهيِت اْخِتاَلٌف َوفُ ْرَقٌة قَ ْوٌم حُيِْسُنوَن اْلِقيَل َوُيِسيُئوَن اْلِفْعَل يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاِوُز تَ َراقِ 
َق السهْهِم ِمْن الرهِميهِة اَل يَ ْرِجُعوَن َحىته يَ ْرَتده َعَلى ُفوِقِه ُهْم َشرُّ اخْلَْلِق َواخْلَِليَقِة ِمْن الدِّيِن ُمُرو 

ىَل اِبَّللِه طُوََب ِلَمْن قَ تَ َلُهْم َوقَ تَ ُلوُه يَْدُعوَن ِإىَل ِكَتاِب اَّللِه َولَْيُسوا ِمْنُه يف َشْيٍء َمْن قَاتَ َلُهْم َكاَن َأوْ 
 ُهْم" ِمن ْ 

امسعوا امسعوا ايشباب كل الكالم اجلميل هذا والعالمات الرائعة اليت يتصيد هبا .. ماسك 
 السنارة ويصطاد الشيخ عصام ..
 قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللِه َما ِسيَماُهْم؟ 

أعطنا العالمة اليت نعرفهم هبا .. العالمة األساسية .. يعين كل ماتقدم هذا ماعرفوا به العالمة 
 ألننا قلنا الوصف فيه أحكام مآلية وأحكام فقهية .. العالمة األخرية قال :

 قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللِه َما ِسيَماُهْم؟ قَاَل: "التهْحِليُق" 
حديث صحيح صريح واضح .. والشيخ يقول :آآآآآآآ أما التحليق ..آآآ المانع ... ما 

 التحليق ..علينا ... وايش علينا .. خله .. خله .. خله 
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ال ال ايأخي ايحبييب الدين ماهو جلسة احنا قاعدين زي اجللسات اللي جتلسها مع الشباب 
يف قناة بداية وحتكي هلم قصص زعيم املافيا اللي قابلك وما أدري مني .. وضحك وطق 
حنك .. ال .. العلم غري .. العلم غري حبييب أتيت بنصوص وشروح للعلماء واستدالالت 

 قعيد .. أما جلسة شرب شاهي !! ال ال .. التزعلين منك ايعويدوأتصيل وت
 

 فاصل : مقطع صويت قصري له ..
أقول : ال ال .. هذه ماأبمسعكم إايها حىت أقدم هلا ايشباب معليش ..هذي آخر شيء .. 
آخر شيء مع أنه هناك أشياء كنت أنوي أتكلم فيها راحت مين ما أدري يبدو ما جبت 

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

واليت خنتم هبا ألين سئمت وأخشى عليه أن يصاب بسكتة  الطامة الكربى واملصيبة العظمى
قلبية فأهتم بقتل أهل اإلسالم وترك أهل األواثن فتصبح ورطة ... فاستمعوا هلا .. استمعوا 

 هلا وعوا :
 فاصل : مقطع صويت للعويد يتهم يه الدولة بسيب النساء املسلمات وبيعهن ووطئهن

 أقول :
م الوكيل .. أن يكفينا شرك ويكفي املسلمني الغافلني وغري وأسأل هللا .. وحسيب هللا ونع

الغافلني سوء كذبك.. اتق هللا ايشيخ .. اتق هللا ..أنت ضحكت علينا وكذبت وتقول إنك 
للدولة قالوا فيه  أان أحتداك أن أتيت مبصدر رمسيالأتخذ إال من املصادر الرمسية للدولة .. 

موا يف أحضاهنم اي كاذب .. خاف هللا .. خاف هللا إهنم أتوا بنساء املسلمني وسبوهم وان
ايكاذب .. هذه الكذبة الكبرية اليت تلقفتموها وسوف حياسبكم هللا وقد رددت على واحد 
مثلك من قبل لكنه أكرم منك ألنه مل يتجرأ أن أييت وأحتدى أن أييت هو أو عشرات مثله  

 ل ..أيتينا هنا ألعلمه احلق وكيف ال يتم الناس ابلباط
أحتداك اآلن أمام مجيع اخللق أن أتيت ببيان للدولة يتبجحون فيه ويفخرون أهنم سبوا نساء 

 املسلمني ووطئوهن وأخذوهن يف أحضاهنم ..أحتداك ..
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وقد ذكرت هذه الفرية ومت الرد عليها من الدولة ومن أعدائها ومن احلياديني ومن أهل البالد 
أان من كثرهتا عندي أضيع من اإلثبااتت والرباهني من كثرهتا وعندان الرباهني واألدلة متأل ..  

 عندي على هذا اإلفك والكذب ما أضيع يف وسطه .. عرفت
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هذه آخر ما أكلمك فيه أنك افرتيت فرية عظيمة جدا وسوف تسأل عنها يوم القيامة بكل 

إخواهنا يف  واحد اهتمته وبكل أخت من أخواتنا املسلمات تتدعي أهنا انتهك عرضها بيد
الدولة اإلسالمية .. وهللا مامحى األخوات مثل ما محتهن الدولة اإلسالمية وسوف أييت ألننا 

 مل نتكلم بعد يف نفس الدولة كل كالمنا يف اخلوارج . آخر كلمة اتق هللا .
 نكتفي هبذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
ة نتعرض للنقطة .. نتعرض للنقطة اليت قلنا إهنا فاتتين يف الرد ال .. قبل مانفتح اجملال لألسئل

مل يفهم كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية على الشيخ عصام وهي نقطة يف احلقيقة مهمة ألنه 
وظن أنه يرى أن اخلوارج القعدة أو القعدية هذه العالقة لنا هبا عندما تكلم عن اخلوارج 
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ن فأان أريد أن أقرأ له كالما لشيخ اإلسالم ابن تيمية مع إطالقا حنن نتكلم عن الذين يقاتلو 
أنه خالف قول كثريين من أهل العلم ورمبا ليس عليه العمل أيضا ورمبا خنالف شيخ اإلسالم 

شيخ فيه لكنه حجة عليه من كالم شيخ اإلسالم ألن شيخ اإلسالم يرى قتال القعدية 
 .. امسعوا : اإلسالم يرى أن يقاتل القعدية 

 قول يف معرض كالمه عن الفرق بني البغاة واخلوارج :ي
قد ثبت عنه أنه أمر به، وحض عليه، _ يعين النيب صلى هللا عليه وسلم _  قتال اخلوارج

  .!؟فكيف يسوي بني ما أمر به وحض عليه، وبني ما مدح اتركه وأثين عليه
هدون واجملتهد قد خيطئ وقد يصيب يعين السامع أو املفيت كيف يسوي بني األمرين البغاة جمت

 فإذا أخطأ فله أجر فكيف يسوى عند النظر بني من أمر بقتاله ومن مدحه وأثىن عليه ؟
 مث يقول :

فمن سوي بني قتال الصحابة الذين اقتتلوا ابجلمل وصفني، وبني قتال ذي اخلويصرة التميمي 
وهلم من جنس أقوال أهل اجلهل والظلم وأمثاله من اخلوارج املارقني، واحلرورية املعتدين، كان ق

ولزم صاحب هذا القول أن يصري من جنس الرافضة واملعتزلة الذين يكفرون أو  .املبني
يفسقون املتقاتلني ابجلمل وصفني، كما يقال مثل ذلك يف اخلوارج املارقني، فقد اختلف 

ء على الصحابة السلف واألئمة يف كفرهم على قولني مشهورين، مع اتفاقهم على الثنا
 املقتتلني ابجلمل وصفني، 

يعين عندان الذي يقاتل اخلوارج .. هذا كالم شيخ اإلسالم .. الذي يقاتل اخلوارج هذا 
مأمور به وحث عليه وحض عليه وأما الذي يتقاتل بينه وبني أخيه فهذا هللا عز وجل مدح 

بينهما فهذا حث على تركه ولكن اتركه وأثىن عليه وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا 
 قتال اخلوارج هذا مأمور به وفيه حث ..

 املهم الكالم هذا يعترب مقدمة ..
 يقول :

اختلف السلف واألئمة يف كفرهم _أي اخلوارج _ على قولني مشهورين، مع اتفاقهم على 
نسبة هذا فكيف  .الثناء على الصحابة املقتتلني ابجلمل وصفني، واإلمساك عما شجر بينهم

  !؟هبذا
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 هذا للتفرقة بني اخلوارج والبغاة ..
 يقول :

 _ يقول :  امسع هنا ايعويد امسع هذا كالم شيخ اإلسالم ليس كالميوأيضاا _ 
فإن هللا  أهل البغيقبل أن يقاتلوا، وأما  اخلوارجوأيضا فالنيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتال 

نَ ُهَما فَِإن بَ َغْت ِإْحَدامُهَا  } :قال فيهم تعاىل تَ تَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اق ْ
نَ ُهَما اِبْلعَ  ْدِل َعَلى اأْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الهيِت تَ ْبِغي َحىته َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللِه فَِإن فَاءْت َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ

فاالقتتال  .، فلم أيمر بقتال الباغية ابتداء[9 :احلجرات] {ِسُطوا ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي َوأَقْ 
ابتداء ليس مأموراا به، ولكن إذا اقتتلوا أمر ابإلصالح بينهم، مث إن بغت الواحدة قوتلت؛ 

وأما اخلوارج فقد  .حيت يقاتلواإن البغاة ال يبتدؤون بقتاهلم  :وهلذا قال من قال من الفقهاء
أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراا عند هللا ) :قال النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم

  .(لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد) :، وقال(ملن قتلهم يوم القيامة
وهللا لو منعوين  :ل الصديقوكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتاهلم، قا

 اخل كالمه .عناقاا كانوا يؤدوهنا إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه
هذا نص كالمه وإذا تريد أن ترجع إليه  إذن شيخ اإلسالم يرى قتال اخلوارج وإن مل يقاتلوا

 اجمللد اخلامس والثالثون -فهو يف الفتاوى الكربى
-http://www.al

252eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=&8s#631CID= 

 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631
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 الفقرة الثانية من اللقاء :
 مصادر استقاء أخبار الدولة اإلسالمية :

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
حياكم هللا اي إخوان وأهال بكم ومرحبا، اله يبارك فيكم، يف احلقيقة كنا نتمىن العدد يكون 

املوضوع اليوم يعين مهم جدا يف احلقيقة، وإن كان اجلزء األول منه مل أفضل من هذا ألن 
يكن يف احلسبان وكنا نريد أن نتكلم مباشرة كيف نستقي األخبار عن الدولة اإلسالمية ومن 
أين يستقي الناس األخبار عن الدولة اإلسالمية، ألن هذه هي مربط الفرس كما يقولون، 

يف تسجيله الذي بثه ابألمس على اليوتيوب يعين أيت من هذه مربط الفرس، والشيخ عصام 
هذا الباب، فسوف نتكلم فيه ابإلضافة إىل الباب األول الذي تكلمنا فيه وهو خمرجات 

 التعليم يف اململكة.
نقول، طيب اي إخوة حىت ال يذهب علينا الوقت ننتقل اآلن إىل الفقرة الثانية من لقاء اليوم 

هللا فيهم ابلنسبة للقاءات ألهنا طويلة جدا ويصعب على الناس أن وأريد من اإلخوة ابرك 
يسمعوها، ثالث ساعات ثالثة ونص، كاملة أو ينزلوها فلو تكرمت رجاء نقسمها حسب 
املسائل مثال أو فقرات حىت يسهل على من يريد االستماع جلزء معني يهتم هو به، طيب، 

 إذا متكنتم فجزتكم هللا خريا.
حىت غري املسلم أن يتلقى منها أخبار صادر اليت ميكن للمسلم عموما أو ن املسنتكلم اآلن ع

الدولة اإلسالمية ألن التصور الذي حيصل ألي إنسان عن الدولة اإلسالمية من أين يكون؟ 
ما مصدره؟ أان أريد أن أكون صورة عن شيء ما هل تتكون الصورة من غري مصدر؟ ال 

هذا املصدر يبث يف نفسي معلومات عن هذه الشيء ميكن، البد أن يكون هناك مصدر و 
الذي أريد أن أخذ تصورا عليه، فننظر ما هي املصادر اليت ميمكن أن أيتينا شخص اآلن 
أبيض كما يعرب أهل احلرمني بكرتونه، أيتينا شخص بكرايت هلسة  ويريد أن يقول مسعت عن 

 ميكن أن أتلقى مها شيء يسمى دول إسالمية كيف أعرف عنها، ماهي املصادر اليت
معلومات عن هذه الدولة، أقول له املصادر اليت يستقى منها عن هذه الدولة منها مصادر 

اإلذاعة الصحف احمللية  2  غصب 1حملية مثل القنوات االرضية ويف اململكة ابلذات غصب 
تعلق ابلعامل اجملالت وهذه كلها ال قيمة هلا يف األخبار العاملية، يعين ا أتخذ منها أي خرب ي
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اخلارجي، أصال ال قيمة هلا سواء كانت صادقة أو غري صادقة، هي طبعا غري صادقة ال 
شك، وهي متهمة عندان أكثر منا لقنوات األوروبية واألمريكية لكنها أصال قنوات فاشلة  
كلها هذه املصادر احمللية فاشلة وال يؤخذ منها أي شيء يتعلق أبمر خارج اململكة خارج  

 احلرمني؛ الن هي أصال أكثرها أخبار حملية، أان أقول اي ليتهم يصدقون فيما يقولون. بالد
طيب، ويف اململكة طبعا أكثر اإلذاعات استقبل وودع، يعين انتم عارفني النكتة املشهورة اللي 
بني أهل احلرمني ملا سألوا ابكستاين يقولون له: هل تسمع األخبار احمللية يف القنوات 

؟ قال هذه القنوات السعودية يوم السبت فهد جيي، يوم األحد فهد يروح، يوم السعودية
اإلثنني سلطان جيي، يوم الثالث سلطان يروح، يوم األربع انيف جيي ، يوم مخيس انيف 
يروح، يوم مجعة أوزابكستاين، هذ هي أخبار بالد احلرمني لألسف اليت تذاع، فإذاا املصادر 

ساها متاما ومن أرد أن ينظر إىل كذب اإلعالن احمللي فلريجع ملقايل احمللية هذه اليت تذاع تن
"كفى كذاب اي وزارة الداخلية" هذا املقال قارنه بتصرحيات مسيلمة الكذاب اللواء منصور 
الرتكي، هذا الرجل وهللا إنه كذبه أتعبين، لو يكذب كذب ميشي حاله أتقبل منه، لكنه اي 

على مجيع الكذابني اللي يف العامل حق له، الرجل يعين رجل يفتح جامعة يوزع دكتوراه 
وتالحظوا دائما يقول واحلقيقة واحلقيقة واحلقيقة/ ملاذا يقول دائما واحلقيقة؛ ألنه دائما يقول 

 عكس احلقيقة عرفتم.
طيب، ننتقل اآلن إىل مصادر العاملية العربية، إحنا قولنا مصادر حملية، يف مصادر عاملية 

لقنوات الفضائية والصحف العاملية وهذه املصادر العاملية صهيونية أكثر من عربية مثل ا
الصهاينة وأمريكية أكثر من األمريكان، تنشر اخلنا والفجور واإلحلاد مثل ماذا؟ مثل القناة 

السعودية اليت أكمنا الشيخ عصام العويد   mbcقناة ال  MBCالسعودية املشهورة ال 
وإن كان خلط عمال صاحلا وآخر سيئا، لو واحد جييبلنا اي شباب فيديو كالم الشيخ عصام 

السعودية  mbcللكفر، هكذا يقول الشيخ العويد أن قناة ال   mbcالعويد عن قناة ال 
ويقول إن أبو جهل يقول  تنشر الكفر واإلحلاد واخلنا وأن الذي يدعمها احلكومة السعودية،

أرأيتم، على فكرة موجود نريد  mbcوهللا إن أاب جهل ال يرضى جبعارة وفجور وكفر ال 
سوف جتد الرابط، أرسلوه لإلخوة حىت جيتمعوا  mbcأحد اإلخوة أيتينا فقط العويد وال 

هذا للشيخ العويد وقد كتبنا له إشارات، ظننا به خريا، بعض املالحظات على ما قال يف 
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اللقاء، فراجعوا كالمه فإن كالمه جيد يف احلقيقة جدا حنن فرحنا به أنه  فضح هذه احلكومة 
اليت تدعم  الكفر واإلحلاد واخلنا، وبكلمة رجل معتمد عندها، الرجل هذا رجل داخلية، إذا  
كان رجل الداخلية  يقول إن سلمان وأوالده يدعمون قناة تنشر الكفر واإلحلاد واخلنا 

جور وطاهلم على استحياء أن يغلقوها أو يوقفوا هذا الفساد فما استجاب له أحد والف
العواجي أن أييت ويتكلم يف اهلالك أبو  برانمج املديفر علشان مسح حملسن إطالقا، أوقفوا

متعب، وإن كان جلس يطبل ونلومه على هذا التطبيل يطبل لسلمان ونفس العهد ونفس 
لدين، كل شيء مل يتغري بل إىل أسوأ، فهو يظن أنه خيدم السلوك ونفس االخالق ونفس ا

بذلك وهو يف احلقيقة مل خيدم وقد سألوه وسألوا املديفر ومنع املديفر والقصة مشهورة 
وموجودة على النت ابرك هللا فيكم ممكن تراجعوها وتستمعوا إىل احللقة القيمة يف احلقيقة، 

هللا الذي كان خافيا على كل الناس، يف أايمه   هي حلقة قيمة ألن فيها تقييما لتاريخ عبد
كان الكل يذكر عهد عبد هللا أبنه عهد رائع ومجيل، ملا مات الرجل زي ما بيقولوا أذا طاح 
العجل كثرت سكاكينه، وكذلك ملا يطيح سلمان يطلع لنا واحد يبني العوار، املهم هكذا هم 

ة مليء ابلفضائح والفضائح وهو لكن نقول للعواجي أن كتبت تقريرا عن سجون اململك
 موجود 

أيضا على النت ونشكر لك هذا التقرير الذي فضح كثريا من البالاي، لكن ال يليق بك أن 
 تطبل ملن يسري على نفس النهج الفاسد الذي فيه حرب على اإلسالم واملسلمني.

يل من القنوات اللهم إال القل mbcنقول القنوات اليت تنشر الفجور واإلحلاد مثل قناة ال 
اإلخبارية، يعين إذا نظران إىل القنوات العاملية سيوجد بعض قنوات اإلخبارية القليلة، لكنها 
تنشر أخبارا ملفقة أو مبتورة أو موجهة حتت الوصااي األمريكية والصهيونية العاملية مثال مني، 

ل خيفي على البعض وال قناة العربية اليت يسموهنا العربية هذه مثال واضح وقناة اجلزيرة مثا
ميكن أن يسمح هلا بفتح ابب ألحد يتكلم بل مبا ال يراد عامليا، ويكون مؤثرا وأان أضرب 
لكم مثاال حصل معي، عندما خرجت منا املعتقل ونزلت إىل أرض مصر وأان يف سيارة أخي 

ت نريد أخذين من املطار ونرجع إىل البيت فسبحان هللا اتصلت قناة فضائية على أخي، وقال
الشيخ أنخذ معه حديث  صحفي وكذا، سبحان هللا لكن قالوا نريد من الشيخ أن يتجنب 
الكالم يف السعودية، فأان أمسع، فضحكت، فأخي قتال هلم أان ال دخل يل يف هذه االمور 
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لكن اللي أعرفه عن أخي أنه ال يسمح ألحد أن يفرض عليه الوصاية، إذا أرد أن يتكلم هو 
اه، سيتكلم عن السعودية، يتكلم مبا يراه وهي قناة إسالمية مشهورة منا لقنوات يتكلم مبا ير 

اإلسالمية املشهورة، هذه القناة اعتذرت أهنا تريد التحجيم أبهنا تدعم ابملال من السعودية 
القنوات اإلسالمية لألسف مسيطر عليها آل سعود ابألموال مشرتاه ابألموال، فهي تتحرك 

اة آلخر قناة ال حتاولوا أن تتعرضوا آلل سعود وإال ستضيع القناة، اي رجل أبمرهم من أول قن
طباعة الكتب، أان يوجد شخص عزيز علي جدا طبع يل بعض املؤلفات فحصل كالم بيين 
وبينه على جتديد بعض الكتب، بعضها من عشرين ومخس عشرين وثالثني سنة، وهناك كتب 

 اي أبو األرقم سوقنا يف اململكة واململكة يعين حتتاج أن تطبع أيضا فأتكلم معه قال وهللا
ستمنع دخول الكتب وإنت عارف الوضع، يعين هم مسيطرون على املصادر اإلعالمية، 
بعدين بعد ما جلست فرتة تكلم معي أخ من اجلزيرة مباشر وهللا قال يل نتمىن أن خترج 

ان أريد أن أفرج الناس شكلي، عندان لكن ال تتكلم يف السعودية، اي أخي أان لن أخرج هل أ
أان ال أريد أن أخرج إال ن أتكلم عن السعودية، فإن مل تعطوين الفرصة ألتكلم عن السعودية 
وأفضح حقيقتها ال أخرج، ماذا أريد ابخلروج، حىت القنوات بعضها من لندن يعين اتصلوا 

كلم، كن مع ذك حصل على وقالوا سوف ننسق وهي قناة تعترب منا لقنوات اليت هلا جمال وتت
 حتجزات مبوضوع األستوديو مث بعد ذلك اعتذروا وقالوا الظروف العاملية ال تسمح.

فاحلمد هلل حنن نذران جهدان ووتنا لتطبيق ما تعلمناه طوال العمر يف فضح اخلونة الذين 
حياربون اإلسالم حتت ستار اإلسالم وألجل هذا ختصصي يف السعودية، ألن أي بلد أخرى 

السهل أن يتضح لإلنسان األمر لكن عندما تكون دلوة جتعل لنا مثل العويد أييت خيلط من 
على الناس أمر دينهم، وهو ابسم السلفية واتباع العلماء وابسم كذا، أل، إما ستأيت وتظهر 
أمام الكل أبنك أنت حمارب ال أبس، أما أن تتظاهر أبنك من أهل الدين وأنت الذي على 

قيقة حتارب الدين وتدعم من حيارب الدين، ويصب كل عملك ابسم احلق وأنت يف احل
اإلسالم يف صف من هو غري املسلم بل كافر نصراين يهودي ملحد يريد أن يهدم اإلسالم، 
هذه هي ختصصي اي شباب، خلوها علي أان هذه، وألجل هذا السعودية ختصصي و أان 

 اتركلكم ابقي البالد كل واحد يشوفله ختصص.



 

108 

 

القنوات العاملية قولنا حىت اجلزيرة هلا حدود وقد عملت هاشتاج خاصا ابجلزيرة على صمتها 
على البالوي اليت يف السعودية، وعلى صمتها على تغطية أحداث اجملاهدين احلقيقية 
والواقعية، وعلى تزويرها وقطعها مقاطع معينة من بعض اإلصدارات ختدم الطرف اآلخر وال 

وهكذا، الكل حمارب ال يوجد وال ميكن أن جتد قناة تسمح لرجل يتكلم  ختدم أهل الدين،
ابسم الدولة وأييت إبصدارات الدولة وينشرها اما أعني الناس ليعلموا احلقائق، مستحيل 

 مستحيل.
طبعا تغريدايت اللي فاتت اللي هي وصلت حوايل أربعني أألفت غريدة هذه كلها راحت ملا 

غن شاء هللا موجود عندان األرشيف وننزله وأنزلناه على درايف،  أغلقوا احلساب األول لكن
بس الرابط نزلناه وقتها وأيضا حسايب الثاين والثالث والرابع إىل اآلن احلادي عشر  كلها تغلق 

 منها  أربعة فقط أايم املناظرة.
ه من أمثلة كذب هذه القنوات علشان اإلخوة يقولوا طيب اي أخي إنت بتتهم القنوات هذ

وهي قد تنشر احلق، فنعطيه مثاال واحدا ونتمىن أحد اإلخوة أييت برابطي أيضا وهو كذب 
على الدولة   mbc على الدولة اإلسالمية، هو لو ككتب كذب قناة ال  mbcقناة ال 

سيأيت لنا بكيف كذبوا على الدولة يف فيديو وهللا إين، هو موجود يف صفحيت بالد احلرمني 
أتيت بطفلة صغرية وجبنبها  mbc، موجود الفيديو، يعين جايبني قناة ال حتت جمهر الطرهوين

أخ من اإلخوة الفضالء رجاالت الدولة اإلسالمية يبدو على وجهه الصالح والنور وهو 
ميسك الطفلة الصغرية وبيده مايكروفون، فيقولن انظروا هؤالء الدواعش يبيعون األطفال 

وال حيرتمون طفولتها وال يقدرون بكائها، لقد حولوا وخلفه إخوانه ينتظرون والبنت تبكي 
اكُتشف واحلمد  mbcاإلسالم إىل جنس وإىل كذا، هذا الكلب الذي يتكلم يف قناة ال 

هلل، لكن كم واحد رأى هذا الرابط، ال ال موجود اي شباب وعدة حساابت وموجود عندي 
يزورون على الناس، فإذا  يف حسايب يف بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين، انظروا كيف

جتدون هذه البنت الصغرية ما هي إال  mbcابلقصة احلقيقية بعدما تروا املقطع من قناة ال 
طفلة تكرم يف حفل ملن حفظ القرآن والبنت تبكي من شدة الفرح وتنظرون إىل املعاملة 

ء فأصبح الراقية جدا ايت تعامل هبا األخ الكرمي، حيث إن البنت أخطأت يف بعض األشيا
يصحح هلا بصمت وهو هكذا يعين بينه وبينها حىت ال حيرجها أما الناس مث أعطوها اجلائزة 
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وهنئوها مجيعا، انظروا إىل الفارق حىت تعرفوا من الذي يقلب احلقائق ومن الذي يلبس على 
الناس، هذه قناة من القنوات السعودية اليت أخذ الناس منها فكرة عن الدولة اإلسالمية 

عش اليت تسيب مثل هذا الذي قبل قليل كان يتكلم تسيب نساء املؤمنني وتنام يف دا
األحضان، اي أخي حىت أحكام السيب لو كنت عارفها ما استطعت تكذب هذه الكذبة، 
عشان واحدة تنام يف حضن واحد على إهنا سبية ال ميكن أن تنتقل إىل الثاين حىت تستربأ 

 ع ما يف بطنها، يعين خلك أقل شيء شيم و معقول.حبيضة أو إذا كانت حامل حىت تض
طينب انتهينا من القنوات هذه، بقي املصادر العاملية األجنبية وهذه بطبيعة احلال عدوة ألهل 
اإلسالم لكن لديها مساحة ضئيلة من احلرية اإلعالمية اليت نفتقدها يف بالدان، فتخرج أحياان 

نقول فيها كما يقال دائما "احلق ما شهدت به  عن السياق، هي أيضا تدور يف الفلك وهذه
األعداء" يعين لو أخذت منهم شيئا أتخذ مبا يشهد ألهل اإلسالم ومبا فيه مصلحة ألهل 
اإلسالم، أما ما يكون فيه حرب على أهل اإلسالم فال أتخذ منهم شيئا، نعم هللا املستعان، 

دولة وهو من الشرعيني الفضالء الشيخ عبد القهار احلسين من املشايخ الذين يؤيدون ال
الذين يهتمون ابملسائل العلمية وخاصة مسائل العقيدة، وها هو قد أسر ونسأل هللا عز وجل 
أن حيمينا؛ ألن كل من يقول كلمة حق عن الدولة فإنه يؤسر وينكل به، وهذه يعين نقوهلا 

 أدري كيف يلبس لبعض من حنرتمهم ونقدرهم يف احلقيقة من أهل العلم ممن لبس عليه وال
عليه  ألننا نظن بع العقل، ونتعجب كيف زلت قدمه واألمر واضح جدا، أشياء تضحك يف 
احلقيقة وأان أتعجب، تنظيم عاملي، تنظيم سياسي عاملي وأشياء هكذا يضحك منها 

 اإلنسان، التنظيم السياسي العاملي ال يعتقل اع
ون إال إذا كان ضد التنظيم العاملي اي إخوة هل العلم الذين يقفون يف صفه، العلماء ال يعتقل

حساب على تويرت ألنه يف صف أو عنده  11إطالقا، التنظيم العاملي ال يغلق للطرهوين 
شيء يسري يتكلم فيه عن الدولة مثال، هذه احلرب اإلعالمية الشعواء ال ميكن أن يكون 

ننظر أين يشنها التنظيم التنظيم العاملي هو الذي يكون ضدها مستحيل هو الذي يشنها، ف
العاملي، يشنها على من يشنها على أهل احلق، ما يشن التنظيم العاملي احلملة على أهل 
ابطل وإَّنا يشنها على أهل حق، هذه يف احلقيقة ال تغيب عن الصغار فال أدري كيف 

 غابت على كبار وكبار وكبار.
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، القنوات العاملية العربية مرفوضة، ما بقي لنا من مصدر القنوات احمللية اإلعالمية مرفوضة
القنوات العاملية األجنبية مرفوضة إال يف نطاق ضيق جدا، طيب من اين أنخذ املعلومات، 
بقي لنا هذه الشبكة العنكبوتية وهذه ملئت ابلغث والسمني واحلق والباطل، ولألسف 

قة املضادة للتوجه يتحكم فيها أيضا اإلعالم العاملي كما ذكران اآلن، كل من ينشر احلقي
االمريكي الصهيوين ومن حتته من حتالف مباشرة يطارد ومباشرة يكمم فاه وتوان اآلن نتكلم 
عن الشيخ عبد القهار ومن قبله املهندس خالد غريب، وكثريون ذكرانهم ابألمس، فألجل 
ا هذا يعين ملا ننظر شخص مثلي حيذف له هذه احلساابت وحسايب على الفيس أوقفوه وطلبو 
مين أوراق رمسية ليتحققوا من أين صاحب احلساب حقيقة أرسلت هلم األوراق ومل يفتح إىل 
اآلن، وكل فيديو على اليوتيوب يعارض هذا اتوجه حيذف فورا إذا انتبهوا له حذفوه، وهلذا  
كل نقل عن هذه الشبكة البد أن يكون موثقا ابلصوت والصورة وأبمور أخرى ليس فقط 

ن كثرية ختتص به حىت تتأكد من صحة ما يدل عليه من معرفة اجلهة صوت وصورة، قرائ
 الناشرة أو شخصية اكاتب الذي نشر وحنو ذلك.

ماذا بقى غري الشبكة العنكبوتية، بقي شيء واحد وهو التقليدي املبين على الرؤية الشخصية 
ذا والسماع، يعين إما تكون إنت شوفت الشيء بنفسك أو مسعته من غريك ممن رأى ه

الشيء وهذا البد أن يطبق عليه منهج أهل احلديث وطبيعة قبول األخبار والشهادات يعين 
البد من رواية العدل الضابط عن مثله إال منتهاه من غري شذوذ وال علة، فنطبق هذا إذا 
أردان أن نتحقق من خرب شخص مروي، أييت واحد يقول، أان اآلن أعيش يف أي بلد يف بالد 

 صر يف ليبيا يف املغرب  يف أي بلد وليس جبواري شيء أراه، فماذا أفعل؟ احلرمني يف م
نقول له ابلنسبة لدولة اإلسالمية مكن هللا هلا متكينا عظيما يف اجلانب اإلعالمي وأصبح هلا 
قنوات كثرية إعالمية، وكلما أغلقوا شيئا فتحته الدولة مرة أخرى، كلما أغلقوا يفتح ومل يكلوا 

نذكر على سبيل املثال على تويرت هناك قناة على تويرت ألخ يسمى ترمجان ومل ميلوا، و 
األساوريت طبعا كل اإلخوة الذين يتابعون األحداث يعرفونه، ترمجان األساوريت أغلقوا له 
مائتني ومخسني حساب، اان بنفسي شاهد على إغالق ثالث حساابت خالل ساعة، لكن 

ن جيلس طول العمر ما حيذف له؛ ألنه يصب يف أمثال الشيخ عصام ملا يفتح حساب ممك
 حساب احلرب العاملية على اإلسالم.
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أخوان أبو يوسف فتح حسااب يتواصل به على تويرت منذ ستة أايم أو مخسة أايم أغلق حسابه 
فقط ألنه نشر أخبارا عن لقاءاتنا يف هذه الغرفة، فاعلموا أن احلرب شديدة وأن احلق واضح 

 ن يتابع ما تنشره الدولة اإلسالمية بنفسها من قنواهتا.فمن أراد فعليه أ
يف طريقة أخرى مهمة وهي أاثث الدولة اإلسالمية هلا قنوات إعالمية خاصة أبخبارها على 
برانمج التليجرام، فنحن ننصحكم أبن تبحثوا على اجلروابت، ألهنا جروابت كثرية جدا كل 

ة بني أحد وأحد، اجلروب ينشر االخبار واحد تنشر أخبار الدولة، وال عالق 200جروب 
فقط، ال عالقة له ابملوجودين وال يتكلم أحد مع أحد، فقط تدخل ستجد االخبار عندك 
اثنية بثانية، عرفتم، وتنزل نشرة إخبارية يومية من قناة إذاعية للدولة تريد أن تسمع كل يوم 

أو أي نشرة تريد أن تعرف ما النشرة اإلخبارية للدولة تريد أن ترى أي فيديو أو أي شيء 
الذي حيصل يف املكان الفالين، ستجد نشرات دعوية ستجد أمور علمية كثرية مبحوثة 
ستستفيد من مجيع اجلوانب، سرتى نشاط الدولة يف رصف الطرق انط الدولة يف التعليم، 

ستجده  نشاط الدولة يف الطب، يف الزراعة تزيني الشوارع أمور املرور أمور الشرطة كل شيء
ابإلثبااتت والرباهني وعندك النشرة اإلذاعية يوميا تستمع إليها لو شئت أن تسمع فقط، وإن 

 شئت أن حتفظها عندك مثال او شيء فتحفظها عندك، املهم كل شيء مرتب.
بقي أمسعكم فقرة من نشرة أخبار الدولة اإلسالمية عن طريق التليجرام حىت يعرف اإلخوة أن 

 أن أيخذوها من مصادرهاهذه األمور ميكن 
 "إليهم ركبنا شبااب رجاال، وجئنا سيوال هتد اجلبال

 ملئنا البطاح رجاال وخيال ...
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، مستمعينا الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة 
اإلسالمية ليوم األحد الثاين والعشرين من شهر ذو القعدة لسنة ألف وأربعمائة وست 

 وثالثني للهجرة، نبدأ نشرتنا أبهم ما فيها من عناوين، 
السيطرة على معظم منطقة جزل بعد هجوم واسع من عدة حماور وحماصرة عناصر النظام 

 النصريي حبقل جزل بعد قطع خطوط إمدادهم بوالية شنص.
تقدم جديد جلنود اخلالفة حبي القدم الدمشقي وهالك قيادي وإصابة عدد آخر يف والية 

 الردة دمشق 
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البداية من والية محص حيث شن جنود خلالفة هجوما على منطقة جزل من املال الغريب من 
مدينة تدمر من عدة حماور ومتكنوا بفضل هللا من السيطرة على معظم املنطقة بعد مواجهات 
عنيفة مع قطعان اجليش النصريي وقد مات عناصر النظام يف حقل جزل  حماصرين بعد قطع 

إمدادهم وتدمري آالهتم الدابابت وعرابت اجليكا، لقد من هللا على عباده اجملاهدين خطوط 
ابغتيال عدة دابابت وعرابت جيكا وصواريخ مضادة للدروع وهلل احلمد واملنة، وف والية 
دمشق متكن جنود اخلالفة من استخدام سيارة ألحد قادة صحوات الردة وهو املدعو أبو 

جنوب ....أدى إىل إصابته وإصابة ثالثة آخرين كانوا برفقته يف بلدة  إسالم بعبوة انسفة مما
دمشق، ويف تقدم جديد جلنود اخلالفة حبي القدم الدمشقي قد مكن هللا للمجاهدين من 
قت أحد قادة صحوات الردة وهو املدعو بشار فضو وأربعة عناصر آخرين، ومت تفجري آلية 

على طريق الضمري، ويف حي التضامن ...ى متنها، للنصريية وهالك أربعة عناصر كانوا عل
هك أحد عناصر صحوات الردة إثر استهدافه ابألسلحة القناصة وهلل محد، أما يف والية  
كركوك استهدف جنود اخلالفة مواقع مرتدين إبمسرجه بقرييت تل البصل والسماكة العليا 

 برشقات من قذائف اهلاون وكانت اإلصاابت مباشرة 
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على  اللقاء الرابع
 البالتوك

  ه24/11/1436 يف
 
 

 هذا اللقاء خصص لألسئلة وقد مت تفريغه ونشره يف اجمللد اخلاص ابألسئلة () 
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على  اللقاء اخلامس
 البالتوك

  ه29/11/1436 يف
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

فنرحب ابإلخوة احلضور وكل من يستمع حلديثنا الليلة ونظرا لكون حديثنا قد طال يف 
اللقاءات السابقة واقتضى األمر االستطراد يف أمور خارج إطار ما كنا نريد أن نتحدث فيه 
أساسا لو كانت املناظرة متت ابلطريقة العلمية بني طرفني متكافئني للوصول إىل ما يرضي هللا 

ما كانت النتيجة فقد ارأتيت تلخيص مايهم املسلم يف هذه القضية ابختصار عز وجل مه
 ومن أراد التوسع فعليه مبا سبق وكله مسجل صوات أو كتابة 

 فأقول مستعينا ابهلل :
 أوال : الدافع للمناظرة والرتتيب هلا :

ذلك  كثر احلديث بني مجع من أهل العلم عن وصف الدولة اإلسالمية أبهنم خوارج واختذ
ذريعة ألمور خطرية ومنها استباحة دمائهم والتقرب إىل هللا بقتلهم بل تقدمي قتاهلم على قتال 
اليهود والصليبيني والرافضة والنصريية وسائر أعداء امللة بل األدهى من ذلك إجازة التحالف 

 مع كفار األرض ضدهم 
د أنكرته يف عدة بياانت ونظرا لكون هذا االدعاء من وجهة نظري ابطال مجلة وتفصيال فق

ومقاالت وانتهى يب األمر إىل الدعوة للمناظرة مع أي عامل يدعي ذلك وشرطت شروطا 
لتلك املناظرة فلم يتقدم أحد هلا تنطبق عليه شروطي حىت أوصل أمر املناظرة أحد اإلخوة 

دم يف للشيخ عصام فقبل هبا وراسلين ومع عدم استيفائه للشروط قبلت به ألنه أقرب من تق
نظري لذلك وخشيت أن أهتم ابلتعنت وتضييع الفائدة وقد كنت أظنه دكتورا ألنه ينشر 

 ذلك وفوجئت بعد قبويل به أنه مل يتحصل عليها .
رتبت مع منتدى أان املسلم مع علمي بتوجهه املخالف ليقبل به الشيخ عصام ليتم فيه 

علماء لذلك فلم يرد أحد فحاولت املناظرة وحاولنا أن يكون بيننا حكم فراسلت عدة من ال
أن أجعل شخصا ذا خربة يف إدارة احلوارات واملناظرات فراسلت بعضهم فاعتذروا فقررت 
القبول ابألخ رضا صمدي املرشح لنا من املنتدى مع علمي مبوقفه من الدولة ليدير احلوار 

م وقبل هو وبدأان شريطة أال يتدخل يف أي أمر علمي فقط إشرافا إداراي فقبل به الشيخ عصا
 مستعينني ابهلل .
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 اثنيا : أحداث املناظرة يف منتدى أان املسلم :
بدأت املناظرة بعد ألي وتعنت وإساءة يل وعدم مشاركة يف الرتتيب هلا من طرف الشيخ 
عصام وقد أضربت صفحا عن كل ذلك وكان أول مابدأت به رؤييت خلطة سري املناظرة من 

مبقدمات علمية حنتاج لالتفاق عليها قبل البدء بقضيتنا ألهنا جوهرية الناحية العلمية فبدأت 
وبدوهنا سوف خنرج عن املوضوع كثريا وهذا هو املنهج العلمي يف املناظرات وقد دللت على 

 ذلك من أهل هذا الفن ومن واقع السلف الصاحل يف خضم أحداث املناظرة .
 رأيي دون إذن مين أو إعالموقد قام املنتدى حبذف بعض مشاركايت املبينة ل

كان هذا الطلب األول البدهي التقليدي أول ماقوبل ابلتعنت من كل من املناظر واملشرف 
 وبدأت املغالطات العلمية وظهر أثر ضعف املنسق العلمي وكذا ضعف املناظر ..

 وحىت أهني اجلدال أضربت صفحا للمرة الثانية عن طليب رغم أمهيته ..
تايل للمناظرة يتعلق بقضيتها وهي هل الدولة اإلسالمية خوارج فكان البد كان خط السري ال

 من حترير ماهية طريف القضية قبل الربط بينهما 
فطالبت الشيخ عصام أن يعرف يل ماهية الطرف األول الذي حكم عليه أبنه من اخلوارج 

الف بدهيات العلم ويعطيين تصوره عنه فرفض رفضا شديدا ودعمه للمرة الثانية املشرف مبا خي
من كون احلكم على الشيء فرعا عن تصوره حىت انتهى الوقت اليومي دون إجابة سوى قوله 

: 
مل أانظرك إال على أهنا : دولٌة )وأقصد هذا الوصف "دولة"( خارجيٌة مارقٌة تنزل عليها مجيع 

 أحاديث اخلوارج . 
 هذه وصفها اجلامع املختصر عندي .

بتعريف ابهت الميت للتعريف بصلة وإَّنا اهتام للدولة أبهنا ليس هلا  ويف اليوم التايل أتى
 علماء ويطالب ابلتعريف بعلمائها .

فأفهمته أن هذا نكول عن تعريف املاهية وحيدة وبناء عليه سأعرف أان ماهية الدولة فتم 
 ذلك وخالصته :

املليون كيلو مرت مربع أن الدولة اإلسالمية دولة عظيمة ذات مساحة كبرية مرتابطة تزيد عن 
وهلا والايت يف مساحات مرتامية األطراف حتت سلطاهنا وقد ابيعها مجاعات جهادية 
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مسلحة يف أحناء املعمورة وهي حتت والية رجل عامل شرعي معروف نسبه واترخيه وفضله قد 
نه ابيعه كل من حتت سلطانه من ماليني ويؤيده وإن مل يبايعه ماليني أخر حيول بينهم وبي

األوضاع األمنية والسياسية وقد قامت الدولة بكل ماتقوم به الدول العادلة من خدمة 
لرعاايها يف مجيع جماالت احلياة وبينا ذلك مث وضحنا أصل هذه الدولة وأهنا هي التطور 
العملي الحتاد فصائل اجلهاد املختلفة يف كل من العراق وسوراي وقوامها أبناء البلدين 

صرهم من أحناء العامل من خلص املسلمني وهلا شوكتها القوية القائمة اليت األشاوس ومن ان
صمدت ضد حتالف عاملي فلم يستطع كسرها . وهي دولة مستقرة اقتصاداي حىت صكت هلا 
عملتها اخلاصة من الذهب وقد نشرت عقيدهتا املوافقة العتقاد السلف الصاحل واختذت من 

نرباسا هلا وافتخرت ابنتساهبا ملنهجهم وتربأت من املناهج علماء األمة املتفق على جاللتهم 
العقدية املنحرفة وهي تقيم الشرائع مبا يوافق ذلك وتطبق ما أمهل تطبيقه من احلدود يف العامل 

 أمجع إىل غري ذلك .
 فسلم دون نقاش بعدما تذمر من اإلطالة يف ذلك الوصف .

منها أخبار الدولة ومعرفته هبا فزعم أهنا بياانهتا  انتقلنا لطليب منه بياان للمصادر اليت يستقي
 الرمسية ومصادرها املعتمدة

وهنا حتولنا للطرف الثاين من املعادلة وهو تعريف اخلوارج فماكان من الشيخ عصام إال أن 
تلكأ وماطل واختفى الشيخ رضا من املنتدى حىت مرت الليلة دون فائدة مث اعتذر الشيخ 

اف وأغلق املنتدى املوضوع ومل يسمح لنا ابستكماله دون مشرف رضا عن إكمال اإلشر 
 وتعنت يف ذلك 

كان أكثر من أخ قد عرض علينا أن تكون املناظرة يف البالتوك وأعاد أحدهم العرض 
لنكملها هناك ورتب الغرفة واإلشراف فقبلت ذلك وراسلت الشيخ عصام فبدأ التعذرات 

ملوعد مع الغرفة ومشرفيها وإنزال اإلعالن وطلب حضوره واملماطلة مما اضطرين لالتفاق على ا
وإال اعترب منسحبا وأكملت املناظرة بعرض ماعندي كما لو كانت مع جمهول وذلك بعدما 

 تعبنا من التهرابت واملماحالت .
رفض اجمليء واقرتح اقرتاحات جديدة دللت على العرقلة وعدم التجاوب فقمت مبا وعدت به 

 رف الثاين من القضية وهو :وبدأت بتعريف الط
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من هم اخلوارج وماصفاهتم وما الضابط الذي يكون به الشخص خارجيا وذكر أقوال العلماء 
 يف ذلك ومادلت عليه األحاديث وهذا خالصته :

 
اخلوارج هم طائفة خرجت على اإلمام علي بن أيب طالب هلا اعتقادات فارقت هبا االعتقاد 

عليه وسلم لعلي أبوصاف حمددة مبينة هلم الينفكون عنها آية احلق وصفهم النيب صلى هللا 
 وعالمة عليهم .

 والذي عليه علماء األمة قاطبة أن هذه العالمات خاصة هبم 
ولكن هل يدخل من أتى بعدهم وله نفس االعتقادات وشاهبهم يف أفعاهلم يف األحاديث 

 الواردة فيهم أصالة أم من ابب اإلحلاق ؟؟ على القولني .
 واألرجح مشوهلا ملن بعدهم فمن اعتقد اعتقادهم وفعل فعلهم فهو داخل يف األحاديث .

أما اعتقادهم الذي انبىن عليه فعلهم واتفقت عليه كلمة علماء العقائد وهم املرجع األساس 
يف معرفة الفرق وأصوهلا وليس كلمات من هنا وهناك تتلقف من سياق بعض العلماء وتوضع 

 وتفهم ابهلوى ..فينحصر يف أمرين أساسيني :يف غري حملها 
األول : تكفري املسلمني ابلكبرية كقاعدة عامة وليس املراد التكفري بكبرية معينة أو كبائر 

 حمددة فقد وقع يف ذلك كثري من أهل السنة وغريهم .
 الثاين : اعتقادهم وجوب اخلروج على احلاكم الشرعي املسلم املتفق عليه ابلسيف إذا جار

 سواء أقاتلوه فعال أم ال .
 فإن قاتلوه فيقاتلون ابالتفاق وأيخذون حكم اخلوارج األول حسب ما فصلناه سابقا .

وإن مل يقاتلوه فهم قعدة كما يقعد بعض أهل السنة عن اجلهاد املشروع ولكن هل يقاتلون أم 
 ال ؟؟ الذي عليه اجلمهور وعليه العمل وهو أرجح أهنم اليقاتلون .

مجاعة من أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن هؤالء أيضا يقاتلون ويرى وذهب 
 أن األحاديث تشملهم .

أما اخلروج على اإلمام اجلائر فقط دون اعتقادهم فهو مذهب للسلف الصاحل وعلى رأسهم 
 احلسني والزبري رضي هللا عنهما .

 ومن يقتل املسلمني مهما قتل منهم أصناف ثالثة :
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 قطاع طرق ولصوص وحنوهم فلهم حكمهم ابلقصاص أو حبد احلرابة والعالقة هلم ابلفرق .
بغاة وينقسمون إىل أصحاب اعتقاد وهم اخلوارج والرافضة وحنومها وهلؤالء أحكام ختصهم 

 ومنهم من يقاتل على بدعته مع صياله ومنهم من يقاتل ردة على صياله .
 يقاتلون فقط على صياهلم وهلم أحكام ختصهم . وبغاة على اعتقاد أهل السنة وهؤالء

 فالبد من توفر األصلني املتقدم ذكرمها على األقل فيمن يوصم ابخلوارج . 
وهلم اعتقادات أخرى كثرية خيتلفون فيها وتفرقوا فرقا عدة بناء على ذلك يراجع هلا كتب 

 العقائد والفرق .
 ث قال :وأصرح من وضع حدا للخوارج هو اإلمام ابن حزم حي

ومن وافق اخلوارج يف إنكار التحكيم، وتكفري أصحاب الكبائر والقول ابخلروج على أئمة 
اجلور، وأن أصحاب الكبائر خملدون يف النار، وأن اإلمامة جائزة يف غري قريش فهو خارجي 
وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه املسلمون، وإن خالفهم فيما ذكران فليس 

 خارجيًّا "
فالبد عنده من اجتماعها كلها ألن بعضها قال به أهل السنة وهي يف الواقع ترجع لألصلني 
السابق ذكرمها تكفري صاحب الكبرية واخلروج ، أما اإلمامة يف غري قرشي فجمهور العلماء 

 على عدم اشرتاطها يف كون الشخص خارجيا وهو األرجح .
رضي هللا عنه وليست الزمة يف أي خوارج أما سائر األوصاف الالزمة ملن خرج على علي 

بعدهم فمنها : التحليق ، حداثء األسنان سفهاء األحالم ، يقرؤون القرآن الجياوز تراقيهم ، 
يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن ، يقولون من كالم خري الربية ، فيهم رجل يقال له 

 فرقة من الناس وحنو ذلك من ذو الثدية ، خيرجون من قبل املشرق ، خيرجون على حني
األوصاف اليت انعدمت تقريبا يف كل اخلوارج بعدهم ووجد بعضها يف كثريين من أهل السنة 

 واجلماعة أو سائر الفرق .
وال تتميز طائفة عقدية كاخلوارج ابألوصاف ولذا الجند أحدا من أهل العلم املصنفني يف 

ج بتلكم األوصاف وإَّنا وضعوا ذلك حسب العقائد ويف الفرق وضع ضابطا أو حدا للخوار 
أصوهلم اليت استنبطت من عقائدهم اليت صرحوا هبا أو دعوا إليها ودالالت أفعاهلم على 

 اعتقادهم إن مل يصرحوا .
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وعليه فمن اجتمع فيه األصالن القول بتكفري أهل الكبائر وإجياب اخلروج على حكام اجلور 
 فهو خارجي 

القتال والقتل سواء أقاتل أم مل يقاتل عند ابن تيمية ومن وافقه  فما حكمه إذن ؟ اجلواب :
 أو إذا قاتل فقط عند اجلمهور وهو األرجح .

وقد بشر النيب صلى هللا عليه وسلم من قاتلهم ابجلنة وبني أن قتالهم شر قتلى حتت أدمي 
 السماء . 

ضة أو أي فرقة أخرى مميزة واليعرف عاقل فضال أن يكون من أهل العلم يقول املعتزلة أو الراف
 هي فرقة من اخلوارج قعدة أو غري قعدة .

وفرق كبري بني اخلارجني واخلوارج فاخلارجني يدخل فيهم كل من خالف أهل الدين ببدعة أو 
 فسوق أو كفر أما اخلوارج فهو علم على طائفة معينة ذات اعتقادات حمددة .

علماء العقائد والفرق وهو ما قرروا ماقرروه والقيمة لفهم أحد خيالف ماتقدم من فهم أئمة 
 إال فهما من األحاديث والوقائع والتواريخ .  

 مث تعرضنا لبعض املباحث املهمة :
أوهلا : السبب يف ضعف الفهم لدى كثريين من شيوخ اململكة وغريهم ومنهم الشيخ عصام 

 فتعرضنا ملخرجات التعليم لدى اململكة وخالصته :
يم يف اململكة متدن جدا وتقليدي جدا ومن اكتفى به ومل حياول أن يثري أن مستوى التعل

معلوماته خارج املنظومة التعليمية يصاب بشيء من الفهم املعكوس أو عدم الفهم وهو 
مايظهر جليا يف املناظر ومن وافقه يف حني يالحظ أن من من هللا عليه ابالطالع والتوسع 

األكابر وماذكرانه يعترب بدهيا عنده كمن ذكران ممن ألف  وعدم االنغالق يوافق علماء األمة
 يف العقائد من األساتذة املتخصصني .

فقد قال أ.د انصر العقل  : ال بد أن تكون هذه اجلماعة تؤمن أو تعتقد ابحلد األدىن املتفق 
 األدىن . عليه بني اخلوارج ، وال يستقيم عقالا أن تكون فرقة "خارجية" إال أن تعتقد هبذا احلد 

وقال أ.د سليمان الغصن : واملقصود أن العقيدة املمّيزة للخوارج واليت يصح وصف من 
اعتقدها أبنه خارجي إبطالق، أو من اخلوارج ابعتبارها فرقة هلا أقواهلا املعروفة عند كتاب 

 املقاالت هي تكفري مرتكب الكبرية ووجوب اخلروج على أئمة اجلور يف نظرهم . 
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عن ضعف خمرجات التعليم لدى اململكة خاصا هبا بل هو منسحب على جل  وليس كالمي
العامل العريب يف اجلملة ولكين خصصت اململكة لكون املناظر منها ولكون كثري من املسلمني 

 حيسنون الظن مبن ينتسب لبالد احلرمني ملكانتها يف قلوهبم فيتبعوهنم بغري تثبت وأتمل .
 

صام من كون الدولة اليعرف علماؤها وطلب التعريف هبم . الثاين : ما أاثره الشيخ ع
 وخالصته :

أنه اليتصور عاقل أن دولة هبذا احلجم واإلمكاانت حسب ماتقدم يف توصيفها ميكن أن 
ختلو من العلماء والقضاة واملفتني ... هل ميكن أن يعقل هذا ؟؟؟ جامعات ومعاهد وحماكم 

دولة ابلصورة اليت بيناها كيف ميكن أن تسري بغري شرعية ومراكز إفتاء ومراكز دعوية يف 
 علماء ؟؟؟

مثال مدينة املوصل بلد العلماء أصبحت اآلن عاصمة دولة اخلالفة وقلبها النابض فهل ملا 
 فتحتها الدولة تبخر علماؤها وقضاهتا ؟؟

 كيف وقد ابيعها كل هذه اجلماعات اجلهادية ؟؟ فهل هذه كلها ختلو من العلماء والدعاة
 والقضاة ؟؟

ولو أراد توجيه السؤال بصورة احرتافية لقال ملاذا التفصح الدولة اإلسالمية عن علمائها 
 وقضاهتا ومفتييها ؟؟ 

أما أن ينكر وجود هؤالء فمعناه عدم وجود دولة وهذا هو سبب أتكيدي على أنه اليعرف 
 ماهية الدولة وهذا هو نتيجته ..
 جدا من العلماء املؤيدين للدولة مينعهم من اجلهر بذلك أو ونقول أوال : هناك الكثري والكثري

اهلجرة إليها ومبايعتها اخلوف واإلرهاب العاملي حيث إن كل من يعرف بتأييده للدولة يتم 
اعتقاله وهذا من البدهيات وقد توسعنا يف ذلك يف اللقاء املخصص ومن هؤالء من تتواصل 

 معهم الدولة وتستفيد من خرباهتم .
يا : الدولة انشئة يف بداايهتا ومل تتبلور املعلومات عنها كما ينبغي كأي دولة يف بدايتها اثن

وضربنا مثاال ابلدولة السعودية األوىل مل يكن يعرف يف بدايتها إال الشيخ حممد بن عبد 
 الوهاب ومل يكن معرتفا به كعامل لدى الكثريين .
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ة دينية وعمدهتا العلماء والقضاء واملفتون فكشفهم اثلثا : أهم املوانع الناحية األمنية فالدول
 جيعلهم هدفا رائعا ألعدائها فليست ابلسذاجة أن تفعل ذلك 

رابعا : شاء هللا أن يكشف من علماء الدولة يف الداخل واخلارج جمموعة وذكران منهم بشيء 
سيين القرشي من التفصيل اثنني من الرجال ومها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عواد احل

 اخلليفة وهو يكفي يف التفرد ابلفتوى فيما حيتاج إليه من أمور عظام ابلدولة 
 وفضيلة الشيخ شفاء بن علي النعمة مفيت الدولة مبدينة املوصل 

 وعاملة من النساء وهي الدكتورة الفقيهة إميان بنت الشيخ مصطفى البغا 
ء من أحناء العامل ووضعنا رابطا به صورهم وأما من اخلارج فذكران أكثر من عشرة من العلما

 وتعريف هبم وببعض أعماهلم .
والبد من أن يضع املسلم يف احلسبان أن العامل من يرفعه علمه وليس من يعينه ويربزه 
الطواغيت وخونة األمة كآل سعود ويفتحون له وسائل اإلعالم ويضفون عليه األلقاب الراننة 

إذا خالفهم يف أي شيء كما فعلوا مع ابن جربين قدميا ومع اليت مايفتأون ينزعوهنا منه 
 الشثري حديثا .

 
الثالث : التشويه اإلعالمي للدولة يف وسائل اإلعالم مما دفعنا لعرض للمصادر اليت يستقى 

 منها أخبارها وخالصته :
ألعداء أن وسائل اإلعالم احمللية والعاملية العربية اليوثق بشيء مما جاء فيها وكلها مطية 

 اإلسالم والتنشر إال ما خيدم املخطط األمريكي 
وأما الوسائل األجنبية فيوجد لديها مساحة يسرية من احلرية فأحياان خترج عن السياق وتذكر 

 بعض احلقائق فيستفاد منها فيما يكون ضد التوجه األمريكي العام .
 ماكان موثقا ابلصوت والصورة وأما الشبكة العنكبوتية ففيها الغث والسمني فاليقبل منها إال

 مع قرائن أخرى من معرفة الناشر وحنو ذلك .
وأما النقل التقليدي عن األشخاص فالبد من توافر شروط احملدثني فيه وهو العدالة والضبط 

 واالتصال .
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ومن أراد معرفة حقيقة الدولة فوفق ماتقدم او منها مباشرة ولكون اإلعالم العاملي حيارهبا يف 
الوسائل حىت مواقع التواصل حبذف حساابت أنصارها وحذف إصداراهتا حىت يبقى  مجيع

الناس مغيبني متاما عن حقيقتها فيوجد مجاعات إخبارية على التليقرام تنشر أوال أبول 
النشرات اإلخبارية من إذاعة الدولة والنشرات العلمية واإلصدارات وفيديوهات التوثيق 

 فمن أراد احلقائق فعليه ابالشرتاك يف إحداها . والصور وكل شيء خيص الدولة
 
 

كما بينا نقطة أساسية تتعلق خبلق وسلوكيات الشيخ عصام وأنصاره معنا حبيث اهتمنا مبا 
ليس فينا بل هو واقع فيه وماصدر منا إَّنا كان ردة فعل ملا كان منه والنطيل بتكرار ذلك ولو 

 حىت خمتصرا .
 

 ني طريف القضية وهي :بقي اآلن احلديث عن الربط ب
 هل أوصاف اخلوارج وضابطهم ينطبق على الدولة اإلسالمية أم ال ؟؟
 واجلواب يف اللقاء القادم إن شاء هللا ونتعرض فيه للمحاور التالية :

 القذف بتهمة اخلوارج مدلوله وحكمه شرعا ووقوعه على اجملموع والفرد 
 ات الزمنيةاستعراض الستخدام هتمة اخلوارج خالل بعض الفرت 

 هل ينطبق على الدولة مامت تقريره من ضابط لالهتام ابخلارجية
 النظر يف أسباب اهتام البعض للدولة بذلك :

 أوال : يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األواثن .
 اثنيا : حداثء األسنان سفهاء األحالم .
 اثلثا : تكفري الناس واستحالل دمائهم .

 
وأظن هذه الثالثة هي الشبه اليت يتشبث هبا ويتعلق هبا كل من رمى الدولة أبهنا خوارج على 
الرغم من أن هذه ليست من أصول اخلوارج وال هلا عالقة أبصوهلم ولكننا سنفندها أيضا 
ألهنا كلها كذب وسنثبت ذلك وسنبني أن هذه األمور ليست بضوابط وأن غري الدولة هو 
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المنا سنتعرض إىل الرد على مقاالت السكران اخلمسة وكالم غريه أيضا وكل أوىل هبا خالل ك
من أحب أن يطرح شيئا آخر ألن اجلماعة كل ما     هلم شيء حاولوا أن يوجد شيء آخر 
يعين قضية العلماء كانوا يطريون هبا كل مطار وال ميسكون إال عليها وكلما تعرضوا لشيء 

هم إببطاهلا وإفحامهم مبا ذكران اختفى هذا متاما ومل يعد جاءوا هبذه التهمة فلما أسكتنا
 يتعرض له أحد .

نكتفي هبذا القدر اي إخوة ونفتح الباب ملن لديه سؤال فليتفضل وصلى هللا على  نبينا حممد 
 وعلى آله وصحبه وسلم.
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 أسئلة لقاء ملخص اجلولتني
 إحلاقه ابجمللد اخلاص أبسئلة املناظرة ()مت تفريغه هنا ألنه سقط سهوا من 

 
 جزاك هللا خري اي شيخ حممد وأحسن هللا إليك، جزاك هللا خريا.

طيب دكتور حممد هناك سؤال، من أحد اإلخوة يقول السائل: ما هي الشروط املرادة ملن 
 يريد أن يناظر الدكتور حممد الطرهوين؟ يعين هل تقبل بشخصية من العوام أم هناك شروط

 حمددة ابرك هللا فيك؟.
الدكتور: وهللا الشروط أان وضحتها يعين عدة مرات كتابة وصوات، ال أانظر إال عاملا معتربا 
عند العلماء شرعا، العامل له يعين مواصفات معروفة لدى أي طالب علم إذا رجعت إىل أي  

ف به كعامل، مث كتاب يرتجم للعلماء ستجد العامل يذكر امسه ونسبه وبلده وكذا، هذا تعري
يذكر طلبه للعلم على يد من طلب العلم رحلته اليت رحلها يف طلب العلم يعين يبدأ بقصه 
حياته خمتصرة يف طلب العلم، يذكر شيوخه مث بعد ذلك ويذكر العلوم اليت درسها عليهم 

من وتلقاها عنهم، مث بعد ذلك يذكر جهوده يف العلم ويذكر ثناء العلماء عليه علماء عصره و 
أيت بعدهم مث يذكر تالميذه، هذا هو العامل، فإذا أاتين شخص هبذه األوصاف، فمرحبا به، 

 وإذا مل أيتين مبثل هذه األوصاف فهو على العني والرأس لكنه ليس أبهل ألن أانظره فقط.
احملاور: أحسن هللا إليك اي دكتور حممد، جزاك هللا خري، ألن الرويبضة كثرت اي دكتور حممد، 

ان مستفصال أسأل اآلن سؤال ألحد اإلخوة أصبح كل من هب ودب يريد أن يناظرك، فأ
 اآلن متقدم لنا ثالث عشر شخص.

الدكتور، األخ يقول، توافقون أن األصل عند اخلوارج هو التكفري ابلكبرية، بينما يصر 
وما الذي  خمالفكم أنه التكفري بغري مكفر أو التكفري ابلذنب فما هو الفرق بني التعريفني؟

 يرتتب على كل منهما؟ 
ابرك هللا فيكم، الذي خيالفين ي ذلك هو يف احلقيقة ال يعين ما يقول أوال مل يقل أحد مبثل 
هذه األقاويل من أهل العلم، الكل قال التكفري ابلكبرية ولكن ال شك أ، الذي يكفر بغري 

لكن هذا ال يعقل، ألننا  مكفر، أو الذي يكفر بذنب صغري فهو داخل يف التكفري ابلكبرية
نقول قاعدة وال نقول تنزيل، هو تكلم يف التنزيل، يعين لو شخص يكفر بغري مكفر، حادثة 
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معينة، فهذا كل األمة وقعت فيه والتكفري ابلذنب ببعض الذنوب كل األمة وقعت فيه أيضا 
هما ألن املسائل هذه خالفية، لكن حنن نقول قاعدة، يعين شخص يقول أن كل مذنب م

أذنب أي ذنب فهو كافر، هل يوجد أحد على وجه البسيطة يقول هبذا، أن تعرف أن 
مجهور العلماء يرون أن الذنب جيوز على األنبياء ومنهم النيب صلى هللا عليه وسلم الصغائر، 
وشيخ اإلسالم ابن تيميه نص على ذلك، يعين  حىت النيب سيكفرونه، ال يوجد خملوق يقول 

هذا ال يعي وسوف أنيت هلذا يف كالمنا على اهتام الدولة أبهنا خوارج، حنن  هبذا، الذي قال
نقول قاعدة ال شباب، ملا يكون التكفري ابلذنب أيتينا جبماعة يقولون أن كل من ارتكب أي 
ذنب فهو كافر، هذا هو معىن األصل، طيب التكفري بغري مكفر، أن يكون من أصول مجاعة 

ور ليست مكفرة مطلقة أي شيء ليس مكفر هم يكفرون به، معينة أن  تكفر الناس أبم
وهذا أيضا كالم ، يوجد هاشتاج امسه اضحك مع العويد مليء ابلغرائب والعجائب اليت وقع 
فيها، أقول هذا الكالم مسك لنب متر هندي، ما يف شيء امسه والتكفري بغري مكفر كقاعدة، 

طئ اخلوارج وغريهم ومن أهل السنة أن يكفروا التكفري بغري مكفر يوقع فيه ابلتنزيل، يعين خي
بغري مكفر اي أخي األحناف لو ترجع إىل األشياء اليت كفروا فيها تصعق، تكفريات بغري 
مكفر كثرية جدا، فهل األحناف خوارج، هذا عند الكثري، ويوجد عند أيضا غريهم من أهل 

االمر مسألة فقهية يرد عليه وأن  العلم، كفروا بغري مكفر أشياء ال تكفر وكفروا هبا، فيبقى
 هذه ال تستوجب التكفري.

عندان مسائل البعض يعتربها مكفرة والبعض يعتربها غري مكفرة كرتك الصالة مثال، فهل أحد 
يقول أن هذه من أصول اخلوارج،  ال اي أخي اخلوارج أصول، وكلمة تنزيل لألصل هذا حاجة 

ل هذا كالم غري معترب وحنن يف احلقيقة أان ما أتيت اتنية، التأصيل شيء والتنزيل شيء، فألج
ابلتعريفات من عندي اي أخوة، يعين أان ال أانقش الشيخ عصام أو غريه بفهمي، اان أانقشه 
بكالم العلماء، ارجع إىل كالم العلماء يف أي كتاب عقائد واعرف ما هي أصول اخلوارج، 

وارج، ويبقى مسألة أخرى أهنم بغاة أهنم فإذا مل توجد هذه األصول عند مجاعة فهي ليست خ
ظلمة أهنم قتلة، الذي تريده صف مبا شئت لكن اخرجلي من كلة خوارج حىت ال تتحجج 
هبا يف أحكام جبارة هترق هبا نفوس املسلمني ودمائهم من حيث تشعر،  وهللا سبحانه 

 وتعاىل أعلم.
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، يقول السائل: هل يصح إطالق احملاور: أحسن هللا إليك اي دكتور حممد، جزاك هللا خريا
 لفظ اخلوارج على طائفة بعينها يف هذا الزمان أو على رجل بعينه أنه خارجي.

الدكتور: طيب األخ يقول هل يصح إطالق لفظ اخلوارج على طائفة بعينها يف هذا الزمان 
 أو على رجل بعينه أنه خارجي؟ اجلواب، طبعا عندان طائفة اإلابضية هم خوارج لكنهم ال
يسلمون أبهنم فيهم احلديث، هم يفخرون أبهنم إابضية ويفخرون مبا هم عليه ومبوافقة اخلوارج 
يف اعتقاداهتم وهؤالء طائفة خوارج بال شك، وقد بينا ذلك يف مقال "اي مسلمون أال تقاتلون 

هم، دولة اخلوارج" ويف تعليقنا يف منتدى أان املسلم ذكران حرهبم الشعواء على أهل السنة عند
وذكرت أين حضرت جملسا أان والشيخ حسني آل الشيخ يف بيته يف يوم من األايم وجلس 
معنا وفد اتى من عمان وشرح لنا ما يتعرضون له من اضطهاد ويطلبون العون، عندان خوارج 

وكذلك األشخاص، إذا  ميزابيف عمان وكذلك عندان طوائف خوارج يف اجلزائر يف وادي 
نفسه أبنه يعتقد هذا االعتقاد يكفر ابلكبرية ويف نفس الوقت يرى وجدان شخصا شهد على 

اخلروج على احلاكم اجلائر ابلسيف فهو من اخلوارج، وهذا موجود أيضا عند مجاعة من 
مجاعات التكفري يوجدون يف مصر وغريها تسمى مجاعات التكفري واهلجرة، وهم أشد من 

اس ما عدا مجاعتهم فقط، وهللا سبحانه وتعاىل اخلوارج يف مسألة التكفري فهم يكفرون كل الن
 أعلم.

احملاور: أحسن هللا إليك اي دكتور حممد، طيب، دكتور حممد هناك مداخل للشيخ حممد 
 القاضي وعليها سؤال، لعلنا نسمعها إن شاء هللا، اتفضل اي شيخ.

حفظه هللا تعاىل الشيخ: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، حيا هللا شيخنا الشيخ الطرهوين 
وحيا هللا اإلخوة واألخوات ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يبارك يف اجلمع الطيب، بداية شيخ 
ربنا يبارك فيك سأمسعك مقطعا غذا إن شاء هللا تعاىل إىل هنايته مث بعد ذلك إذا كان هذا 

مر الثاين، يف هذا األمر فيه إنكار فأخربان أن هذا األمر ال ينبغي على هذا الوجه، متام، األ
املقطع يف بدايته الصوت للشيخ العويد ويتكلم فيه عن علم احلديث أو علم مصطلح 
احلديث، فلقد جاء هل هذا بتقرير الشيخ العويد ميت  إىل العلم بصلة يف هذا األمر، إبذن 

 هللا تعاىل، سنستمع إىل املقطع مث بعد ذلك تردون 
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األحاديث ... ان لديك ولكن يف وجوه، يعينضعيف جدا يعين إذا ك  ...املقطع: "
يف مسألة  .... الضعيف ما أدري مع إن السائل كأنه يف شبه ملا مت سابقا يف كالم السابق

األحاديث الضعيفة، األحاديث الضعيفة هي على نوعني عند أهل احلديث، حديث مقبول 
وحديث مردود، األحاديث الضعيفة هي على نوعني عند أهل العلم حديث مقبول وحديث 
مردود، وهكذا كان األئمة األكابر يف هذا الشيء، املقبول هو ليس مبنكر، احلديث املردود 

أما أحاديث متواترة أو  ....كر، احلديث املقبول هو الذي ليس مبنكر، هو احلديث املن
صحيح ومقبول وعند أهل العلم أو يكون حديثا صحيحا لكنه مل قبل عند عامة أهل 

هل هناك إنكار عليه، األمر الثاين عما ذكره يف مسائل مصطلح احلديث من .... احلديث 
املاجيستري يف احلديث وعلومه؟، معاك  أن احلديث ضعيف وكذا وكذا، حاصل على شهادة

 املايك اي شيخ ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك.
الدكتور: وهللا اي أخ حممد سبحان هللا شر البلية ما يضحك أان ال أخفيك يف احلقيقة أعدت 
املقطع هذا وأان أستمع ألين يف احلقيقة ما استمعت إىل كالمه كامال، لكن يف هذا اجلزء 

للقاء هذا، أان ما صدقت نفسي شاهدت ورجعت أعيده من األول مرة اثنية  تقريبا استمعت
من يصدق أقول أكيد الرجل يقصد شيت اتين يعين أكيد غري معقول الذي فهمته أكيد 
عندي خلل فعال شيء ال يصدق، أنت لو عرضت هذا الكالم على من ليس طالب علم لو 

سيماهتا ألغمي م عن االحاديث وتقشخص جمرد فقط حضر لقاء مع أحد أهل العلم يتكل
الكالم ما ميكن أن يوصف أصال ماذا يقال، الرجل كأنه يشرق  عليه من الضحك هذا

ويغرب، التعليق األخري الذي فيه املزاح بكالم احد اللي  أفضوا إىل هللا، املهم هذا يف حمله 
عين أي شخص فعال اجلل ما بيجمع فعال ما يف جتميع، االحاديث الصحيحة والضعيفة ي

درس شيئا يسريا يف علم احلديث ولو يف لقاء واحد فهم أن احلديث ككل منه املقبول ومنه 
املردود، أما املقبول فمنه الصحيح واحلسن وما يتفرق عنهما؛ يعين صحيح لغريه وصحيح 
لذاته وحسن لذاته، هذه األربعة والصحيح طبعا ينقسم إىل متوارد ومشهور وآحاد، فهذا 

ل ، أما احلديث املردود فهو الضعيف أبنواعه واملردود، والضعيف أنواع واملنكر نوع من املقبو 
الضعيف  وهو ما خالف فيه الضعيف ما رواه الثقات أو ما تفرد به الضعيف خبالف الشاذ 
هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فعندان الشاذ واملنكر واملرتوك واملعضل واملرسل 
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قطع واملقطوع  يعين هذه األنواع، طبعا املوضوع ما رواه كذاب أو متهم ابلكذب، واملعلق واملن
فيعين االخ يتكلم يف شيء كانه أول مرة يف حياته يسمع عن هذا الكالم، فبدأ يركب مجل  
كأنك أعطيته ما يسمى ابلبازل فركب قطعة يف مكان قطعة وقطعة يف مكان قطعة، وطلعت 

ظهر منها أي حاجة، فاهلل املستعان، يعين هذه على فكرى هذا الرمسة شيء آخر متاما ال ي
املوضوع الذي وقع فيه هو مذكور أيضا على اهلاشتاج الذي فيه اضحك مع العويد، واي ليته 
ما أدخل نفسه أقحم نفسه يف هذا األمر والكارثة أن تذكرون أن الرجل يقول وقد اطلعت 

ل ورواايت القرآن ورأيت فيه عجبا يف على كتاب الطرهوين منذ سنوات موسوعة فضائ
التصحيح والتضعيف وسوف لو وجدت فرصة سوف أعلق عليه وتكلم هكذا منا شاء هللا  
كأنه إمام من أئمة احلديث، سبحان هللا فضح ابنه أتلى إىل الكتاب الذي أثىن عليه الشيخ 

ناء فإذا به من شدة األلباين الذي ال يثين على أحد، يعين الشيخ األلباين عسر جدا يف الث
إعجابه ابلكتاب أثىن عليه يف هذا املوضع ويف مواضع عدة أخرى ضمنيا، يف بعض 
األحاديث ومل يصرح فيها إبمسي، لكنه يف هذا املكان صرح ابالسم، الكالم هذا منذ مىت اي 

إذا  إخوان، ال تظنوا هذا من قرابة عشرين سنة، يعين الشيخ العويد كان لس يف الكلية مثال، و 
كان قد قؤأ يف هذا الكتاب قبل حواليي ستة وعشرين سنة فيعين كان العويد يف املتوسطة أو  
كان يف أوىل اثنوي أو شيء زي كدة يعين، خريا إن شاء هللا نكتفي هبذا القدر ابرك هللا 

 فيكم.
ي الشيخ البغدادي فضيلة الشيخ البغداد ...احملاور: أحسن هللا إليك اي دكتور حممد، إذا 

 نسمع منه إن شاء هللا، تفضل اي أبو عبد الرمحن.
أبو عبد الرمحن: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، نسأل هللا تعاىل أن تكونوا مجيعا وأن تكون 
اي شيخ بصحة عافية وأن يطيل عمرك على الطاعة، وأن تكون يف صف احلق ما حييت 

ا، حياكم هللا مجيعا، األمر الذي ذكره قبل وأسأل هللا تعاىل ويل وجلميع اإلخوة واألخوات هذ
قليل من املمكن أن يعطي بعض اجلهل أو بعض العالة على أهل العلم فيقول للشيخ قال 
الشيخ قبل قليل أنوع الضعيف ألن املقبول واملنكر واحد، فأقول أن الشيخ كالمه صح ألن 

د ذكر ابن الصالح وغري عندان يف مصطلح احلديث أن املقطوع هو ما أضيف للتابعي لكن ق
ابن الصالح رمحة هللا عليهم من أهل العلم أن بعض أهل العلم كان يسمي املقطوع ابملنقطع، 
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يعين املقطوع واملنقطع كالمها مبعىن واحد، ال كما يظن البعض من املمكن اان أعلم أن هؤالء 
شيخنا الطرهوين  اإلخوة أو الكثري من العالة على أهل العامل يرتبصون ألهل العلم مثل

فأحببت أن أبني هذه املسألة ألمهيتها؛ ألين أرى الكالم مع شيخنا الطرهوين حفظه هللا 
ورعاه هو عبارة عن تصيد يتصيدون للشيخ ما يتكلمون به مثل ما مسعت من فرتة أن 
أحدهم يتكلم عن الشيخ حفظه هللا تعاىل ويقول ما سبق الشيخ حممد الطرهوين أحد بقوله 

وارج قائلون خبلق القرآن الكرمي، علما أبن أاب احلسن األشعري رمحه هللا تعاىل يف أن اخل
املقاالت ذكر أن مجيع اخلوارج قائلون خبلق القرآن الكرمي وهذه كارثة كبرية اليت نراها عند  
كثري من هؤالء ممن هم عالة على أهل العلم أو الدعاة إىل أهل احلق واخلري مثل شيخنا 

من غري أن يعرف سيصري السهم مبكانه أم ال وأرى أن أغلب بل  ...وتعاىل،  حفظه تبارك
أجزم بكل ما مسعت إىل اآلن أن كلها سهام يف غري مكاهنا فيما تكلم أيضا قبل قليل 
التسجيل الذي وضعه الشيخ حممد القاضي حفظه هللا كالم العويد هذا الضعيف على 

من املمكن أن جند له خمرج، ممكن أن جند يف كالم قسمني، طبعا هذا اللي ذكره يف احلقيقة 
شيخ اإلسالم بن تيمية وكذلك ابن القيم رمحه هللا تعاىل عندما تكلموا عن مذهب اإلمام 
أمحد يف مسالة احلديث وتقسيم احلديث، ألهنم ذكروا أن تقسيم احلديث عند اإلمام أمحد 

الضعيف على قسمني منهم منه ما رمحه هللا تعاىل هو احلديث الصحيح واحلديث الضعيف و 
هو املقبول ومنه ما هو املردود، فقالوا أن احلديث الضعيف عند أمحد املقصود به يساوي 

لكن اإلشكالية  ...احلديث احلسن يف التقسيم، ومن املمكن أن جند للشيخ عصام العويد 
د وأن احلديث الغري الكبرية ال أدري من أين جاء الشيخ العويد بقوله أن احلديث املنكر مردو 

منكر مقبول، هذه ال أعتقد أن أحد من أهل العلم سبق الشيخ هداه هللا إليه ال أعتقد يعين، 
هلذا الشيخ الطرهوين حفظه هللا تعاىل قبل قليل أن احلديث الضعيف له اقسام كثرية املعىن 

ضعيف رواية املعضل املرسل املرتوك املوضوع الشاذ، واملنكر كما هو معروف أن يروى ال
ختالف الثقة فيها، لكن الشاذ أن يروى الثقة رواة ختالف رواية ختالف األوثق منه، هذا هو 
الفارق بينهما ما حرره احلافظ رمحه هللا تعاىل الفرق بني الشاذ واملنكر، املنكر هو أن يروي 

هو املعترب وهللا الضعيف خمالفا للثقة، لكن الشاذ أن يروي الثقة خمالفا ملن هو أوثق منه وهذا 
تعاىل أعلم، والقضية خرجت واضح عند الشيخ عصام العويد هداه هللا تعاىل يف ماذا يكون 
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ضعيف ابملتواتر والصحيح، إَّنا تكلم هداه هللا  الضعيف، أان ما أعرف ايش ربط ال
 أخ تعاىل، أقول أن الرجل ما عنده تركيب أفكار، فأان أقول هو أخ إلنا يف هللا سبحانه وتعاىل

مسلم وإن كان يدعو إىل منهج غري صحيح لكن تبقى اإلخوة اإلسالمية، هذه نصيحيت 
إلخواين رمبا نرتك األمر للشيح حممد الطرهوين وفقه هللا تعاىل هو الذي يتعامل مع هؤالء 
ابألسلوب العلمي لكن قضية إنه حىت لو ما عنده علم ابحلديث ميكن  أخطأ الصدمة القوية 

بل هو ما قد املناظرة حقيقة، هو ما قد إنه يضبط أمام الشيخ الطرهوين هو يعين انصدم جب
، فأان ...أخطأ لذلك، هو املفروض يعرف من يناظره ومستواه العلمي حىت يعين يكون ما 

أكون عوان للشيطان عليه نبني ابحلجة والربهان وإن أخطأ نرد عليه بردود أهل العلم، فاللي 
جنبوا وضع األخ عصام العويد يف هذه األشياء اليت يوضع فيها أرجوه من اإلخوان أن يت

أمثال الرافضة وغريهم هذا اللي أقوله لإلخوان حفظهم هللا، يرد عليه بعلم يبني له هذا الذي 
أراه وهللا تعاىل أعلم، أان جدا سعيد برد الشيخ حممد الطرهوين حفظه هللا تعاىل نسأل هللا 

إذا قدر شيخنا يفضل .... تقوى هللا سبحانه وتعاىل وفرح جدا  تعاىل  أن يقوينا وإايه على
دقيقة حىت أخرج أستفيد ابلكالم الذي يطرحه الشيخ مفقه هللا تعاىل ولنا  45معاان اليوم  

الشرف طبعا هبذا اللقاء نلتقي أبحد أهل العلم املعتربين جزاه هللا خري عن اإلسالم واملسلمني 
 .....عن احلق وأنه ال جيامل أي أحد ابلدفاع عن الدولة ودفاعه 

الدكتور: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته، خريا اي شيخ البغدادي إن شاء هللا سنمكث 
معكم إن شاء هللا قليال، إكراما لوجودكم ولكي نتدارس سواي يعين ليس من ابب اإلفادة 

خريا هو تعليق مجيل وخمرج   ولكن من ابب اإلفادة واالستفادة، ابلنسبة لتعليقكم جزاكم هللا
، فيعين عموما هو يف احلقيقة خمرج حلو 12وال خمرج  18كما يسميه أهل الرايض خمرج 

ألجل التهوين على األخ قليال، لكنه بسرعة ينكشف هذا املخرج ألن حنن ال نتكلم عن 
لم، االصطالحات القدمية، معروف أن أهل العلم القدامى كاإلمام أمحد وغريه من أهل الع

يعربون عن احلسن ابلضعيف، ألن مل يكن احلسن معروفا يف أايمهم، فكانوا يعربون عن 
احلسنة ابلضعيف يقسمون الضعيف بضعف حمتمل الذي حنن اآلن اصطلح عليه بعد 
الرتمذي وهذا ابصطالحه ابحلسن، الباقي أصبح هو الضعيف، واآلن عندما نتكلم صران ال 

َّنا احلديث حسن ضعيف  صحيح، والصحيح صحيح لغريه نتكلم ابصطالحات القدامى، وإ
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احلسن حسن لغريه والضعيف أنواع، وملا أييت يقول الضعيف منه مقبول ومنه مردود يعين ال 
ميكن أحد أان أعرف أنك حتاول أن جتد له خمرج، وهذا أنت تشكر عليه داللة على رقتك 

يف معركة لألسف يعين لو رأيت وطيبة قلبك، لكن هو يف احلقيقة حنن دخلنا مع الرجال 
الفيديو الذي نزل يف هل العويد إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، يف فيديو هكذا اآلن 
موجود يف قنايت يف القناة اخلاصة على اليوتيوب، هي ما فيها فيديوهات كثرية، لكن هذا 
را موجود اآلن لو اطلعت عليه لوجدت أن الرجل عجب العجاب يف احلقيقة والزال مص

آلخر حلظة ميدح يف حساب لشخص جمرم وهو ظاهر ابسم امرأة سعودية أصيلة ويبلغ عن 
حساابتنا ويعمل عليها سبام ويتعاون تعاون شديد مع كالب املباحث السعودية واحلساب 
قذر يعين كله صور كاريكاتري عين وأبسلوب وقح وبعض الصور أرسلها احلساب العويد ومل 

ليوم يقول إين أنكرت، وعندي اإلثبات وموجود يف الفيديو لألسف ينكرها، ومع ذلك إىل ا
على كل خنرج من هذا ونقول لإلخوة عندان أسئلة نشوفها منها مثال من أحد اإلخوة يقول 
هل البد أن يكون للعامل إنتاجا علميا مكتواب حىت يسمى عامل، الصحيح، ال، ال جيب أن 

أن يكون له إنتاج علمي وإال كيف أصبح علمي، يكون له إنتاج علمي مكتوب، وإَّنا البد 
فاإلنتاج العلمي يرتاوح بني مؤلفات وبني الدروس واحملاضرات واإلجاابت عن األسئلة وحنو 
ذلك، وابلنسبة لإلمام أبو بكر البغدادي حفظه هللا فاإلمام أبو بكر البغدادي له إنتاج، 

ا عامل عامل وليس مثلنا عامل انئم، هذا ويكفي إنتاجه اجلهادي جزاه هللا خريا يف حياته وهذ
عامل عامل، فهناك علماء عاملون وهناك علماء انئمون، حنن من النوع النائم وهو منا لنوع 
العامل هو عمل مبا علم، ونسأل هللا السالمة والعافية وأن يغفر لنا تقصريان، ومع ذلك طبعا 

أن تعرف هذه الدكتوراه هذه لو أبسلوب  له إنتاج، له رسالة املاجيستري وله رسالة الدكتوراه
علمي صحيح هذا إنتاج علمي صحيح جدا، بعض الناس جيلس يكتب فيها عشر سنوات، 
فال شك أن له إنتاج وهو من العلماء األكابر وله اعتباره احلمد له وكما قولت، عامل عامل، 

ترمجة كاملة اتمة مبا أي أحد يقول أنه يريد املناظرة فال أبس نرحب به بشرط أن يقدم لنا 
يثبت أنه من العلماء، هناك من طرحت أمسا ونظران فما وجدان يف ترمجتهم ما يدل على إهنم 
من العلماء وإَّنا هم من احملبني للعلم أو من املشتغلني أبمر اجلهاد أو من الباحثني يف بعض 
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ا عند أهل املسايل يف التكفري يف شيء جهادي لكن اعام ذكرانه وله ضابط منضبط جد
 العلم كما ذكران، فالذي لدية أحد له ترمجه تدلل على أن الشخص عامل فمرحبا به.

اي إخوة حىت نوفر عليكم، الشيخ هاين السباعي ليس بعامل الشيخ أبو قتادة ليس بعامل الشيخ 
ف أبو حممد ليس بعامل فإذا وجدمت أحد العلماء فتفضلوا إبعطائنا الرتمجة كما ذكران ابرك الله

 يكم.
 احملاور: جزاك هللا خري اي دكتور حممد، وأحسن هللا إليك، طيب، األخ أسد التوحيد.

أسد لتوحيد: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، جزاك هللا خريا وجعلنا اجلنة مثواان ومثواك 
 ....حياك هللا شيخنا ونسأل هللا أن يكتب أجرك وأسأل هللا تبارك وتعاىل أن ينري بصريتك 

يل نقطتان هامتان، النقطة األوىل وهي علماء السوء ما كان ينبغي لنا أن أتخذان رأفة بعلماء 
السوء الذين أطلقوا ألسنتهم على اجملاهدين وخاضوا فب أعراضهم بل وأعانوا على قتلهم 
وأعانوا على قتل املسلمني ما كان ينبغي لنا أن ندافع عن هؤالء وما خرجت الطائرات إال 

منهم وما بقى عروش الطواغيت إال بسبب كالمهم ودفاعهم عن هؤالء الطواغيت وما  مبباركة
أضل املسلمني إال هؤالء، فوهللا ما ينبغي لنا أن أتخذان هبم رأفة وما ينبغي لنا أن أتخذان هبم 
رمحة، فال ابرك هللا فيهم وال ابرك هللا فيمن دافع عنهم فوهللا  لقد ضلوا وأضلوا ضلوا األمة 

سالمية مل يشكوا لنا الناس من ضالل وجهل ويقولون أضعتموان نراه يتكلم يف حق الدولة اإل
( ذاك الذي يقول بقال هللا وقال 30:03بسوء وآخر يتكلم حبق الدولة خبري فمن الذي )

(ى فال خري فيهم إن مل نعريهم وخنرج 30:11الرسول وذاك يقول بقال هللا وقال الرسول، )
أما النقطة الثانية فهي دفاعنا عن الدولة اإلسالمية أهنا خوارج وكأننا  عواره، هذه نقطة،

صدقنا هذه أرأيتم لو أنين أتيت اآلن وقلت لكم، أكان يلزمكم أن ندافع عن أنفسكم وندفع 
عنكم هذه التهمة ما كان ينبغي هلم أن تفعلوا ذلك، يتسائل اجلميع البينة وإَّنا أنك كذاب 

الدولة اإلسالمية دولة خوارج سبحان هللا، أو كلما نعق انعق  مفرتى الكل يكذب ويقول
ببينة على أهنا دولة خوارج وهللا ت ائوارج! حركت رجالي لكي أرد عليه هذه دولة خ

 املستعان، نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن نعلي شأن دولة اخلالفة ال
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نها معية هللا سبحانه وتعاىل اليت أبية أعزها هللا ، وهللا لوال معية هللا الندثرت هذه الدولة لك
تبقي هذه الدولة قائمة قوية، جوزاك هللا كل خري شيخنا، وما كان ينبغي ملثلي أن يتكلم يف 

 حضور مثلك، ولكن هي كلمات أحببت أن أحتدث هبا، حياك هللا وابرك هللا فيك.
رص على الدولة الدكتور: جزاك هللا خريا أخي أسد التوحيد، وكالمك نلمس فيه احلرقة واحل

وعلى مسعتها وجزاك هللا خريا ولكن تبقى األمور فيها وجهات نظر، يعين أحياان اإلنسان 
يراعي حال العوام وليس مراعاة حال العارضني هذا مراعاة للعامة، إذا تساهل اإلنسان يف 
ين األسلوب ارب الدولة وحاول أن يتبسط معه ويعين يقلل ن  الضغط عليه فهذا مراعاة ليع

حال العامة هذا شيء، الشيء اآلخر وهو مسألة الدفاع عن الدولة ضد من اهتمها أبهنا من 
اخلوارج هذا كما تفضلت لو أحد قال إن فالن لص مث أتى أبشياء مسروقة وليست سرقتها 
من قبله فيحتاج اإلنسان أن يدافع عن نفسه ف يهذه احلالة فهؤالء مل يرموا الدولة أبهنا 

اعتباطا إَّنا حاولوا أن يلبسوا على الناس بتهم وبصفات وأبمور حصل فيها خوارج هكذا 
لبس كبري جدا على العامة حنن ال نبني ملن ينكر على الدولة حنن لنبني للعامة الذين ال 

 يعرفون إال اإلعالم الكاذب الذي ال ينشر عنها إال األابطيل واألكاذيب.
اختالف احلمد هلل ونسأل هللا عز وجل أن ينصر فعموما حنن كلنا متفقون وال يوجد بيننا 

أهل احلق أينما كانوا وكيفما كانوا، وحنن نرى أن الدولة هي اليت على احلق ونسأل هللا هلا 
 النصرة والتمكني.

األخ الذي يكتب الرد على األستاذ الدكتور حاكم املطريي طبعا الدكتور حاكم رجل عامل  
 احلقيقة زل زلة شنيعة ومل نتوقع منه هذه الزلة العجيبة الن كبري وحنن  نعرف له قدره لكنه يف

سبحان هللا ماذا نقول، اإلشكال أن اإلخوة عندما رأوا انتصارات الدولة وقعوا ا يف إشكال  
كبري،  إما أن ن يقولوا هذه االنتصارات آية ومعجرة من هللا سبحانه وتعاىل وإما أن يقولوا 

عاملي، حاجة من االتنتني ال ميكن أن يوجد شيء اثلث، هذا شيء خمطط له بتنظيم سري 
فمن كان حيمل يف ينفسه خلال وشيئا على األمة فليس أمامه إال أان أييت بشيء ومهي ال 
قيمة له وال وجود له يف احلقيقة وهو تنظيم سري وسياسي وكالم من هذه اخلرافات وحنن 

ن عنده وهذه كرامة هذه من األمور نقول إن هللا عز وجل أكرم الدولة وأيدها بتأييد م
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اخلارجة عن قدرات البشر تدخل إالهي ألجل نصرة هذه الدولة اليت تنصر دين هللا سبحانه 
 وتعاىل.

وعموما حنن اآلن لسنا ففي هذه اجملال ولعله أييت دور نكتب شيء يوضح كالم الدكتور 
ريب أنتهي الساعة احلادية حاكم وما وقع فيه من خطأ، أان سأستأذنكم اي إخوة ألين كان ت

عشرة واآلن احلادية عشرة والنصف، فلنا لقاء إن شاء هللا غالبا بعد يومني نبدأ يف الكالم 
الذي وعدان به ونفتح الباب أيضا لألسئلة، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى هللا وصحبه 

 وسلم، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 لثالثةاجلولة ا

 من 
 

 مناظرة 

 
هل الدولة اإلسالمية 

 خوارج ؟؟
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على  اللقاء السادس
 البالتوك

  ه3/12/1436 يف
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
انتهينا يف لقائنا السابق إىل أننا قد عرفنا ماهية الدولة اإلسالمية حبيث مت للجميع تصورها 

ونذكر ،  عرفنا اخلوارج تعريفا منضبطا موافقا لنصوص علماء االختصاص تصورا صحيحا مث
 بنقل خمتصر قبل أن خنوض فيما جئنا ألجله :

 يقول أ.د سليمان الغصن :

مىت يصح وصف الشخص أبنه خارجي وهنا سؤال يطرح نفسه: 
  أو من اخلوارج ؟ !

 به  واجلواب عن هذا السؤال له عالقة وارتباط بتحديد الضابط الذي
: "َوِإنه َهِذِه األُمهَة -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم  -يصح جعل الفرقة من الفرق الداخلة يف قوله 

 َستَ ْفرَتُِق َعَلى َثالٍث َوَسْبِعنَي ِملهةا ُكلَُّها يف النهاِر ِإال َواِحَدةا . . " احلديث . 
ق إَّنا تصري فرقاا خبالفها للفرقة الناجية وقد ذكر الشاطيب هذا الضابط بقوله: " إن هذه الفر 

يف معىن كلي يف الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، ال يف جزئي من اجلزئيات، إذ اجلزئي 
والفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإَّنا ينشأ التفرق عند وقوع 

من اجلزئيات غري قليل ، وجيري جمرى  املخالفة يف األمور الكلية ؛ ألن الكليات تقتضي عدداا
القاعدة الكلية كثرة اجلزئيات، فإن املبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع املخرتعة عاد ذلك على  
كثري من الشريعة ابملعارضة، كما تصري القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما اجلزئي فبخالف 

 ذلك ".
ن اخلوارج إذا هنج منهجهم واعتقد وعلى هذا فإنه يصح وصف الشخص أبنه خارجي أو م

 عقيدهتم اليت فارقوا هبا سلف األمة ومتيزوا هبا عن بقية الفرق . 
 ن مها: اوابلنظر إىل أصول عقائد اخلوارج جند أن من أبرز ما مييزهم عن بقية الفرق أمر 

 تكفري مرتكب الكبرية .  - 1
 اخلروج ابلسالح على أئمة املسلمني وعامتهم الذين خيالفوهنم .  - 2

ويظهر أن عقيدة اخلروج ابلسالح على أئمة املسلمني وعامتهم مرتبة يف الغالب على 
اعتقادهم كفر مرتكب الكبرية ؛ ألن اخلروج على أئمة املسلمني املخالفني هلم انشئ يف 
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، والكافر ال جيوز أن يقر إماما للمسلمني، بل جيب الغالب من اعتقادهم كفرهم مبا ارتكبوه
مرتد  -يف نظرهم  -اخلروج عليه، واستبداله بغريه من املسلمني، وكذا مرتكب الكبرية فإنه 

 جيب قتله . 
اخلوارج بعد حادثة التحكيم كتبوا  -َرِضَي اَّللهُ َعْنُه  -ولذلك ملا كاتب علي بن أيب طالب 

ابلكفر واستقبلت التوبة نظران فيما بيننا وبينك وإال فقد  له: " فإن شهدت على نفسك
 نبذانك على سواء إن هللا ال حيب اخلائنني ".

ويلحظ أن قوهلم خبلود مرتكب الكبرية يف النار مرتبط حبكمهم عليه ابلكفر يف الدنيا، وهذه 
عتزلة، فليست يشاركهم فيها امل -أعين خلود مرتكب الكبرية يف النار يوم القيامة  -العقيدة 

 من خصائصهم . 
ُهْم  -وكذلك عقيدة سب بعض الصحابة  أو تكفريهم ليست من خصائص  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ

 اخلوارج بل يشاركهم فيها غريهم كالرافضة مثال على اختالف بينهم يف أعيان بعض املسبوبني 
 د وافقهم عليها غريهم . وأما قوهلم بتجويز اإلمامة يف غري قريش فهي مسألة فرعية، مث إنه ق

واملقصود أن العقيدة املمّيزة للخوارج واليت يصح وصف من اعتقدها أبنه خارجي إبطالق، أو 
من اخلوارج ابعتبارها فرقة هلا أقواهلا املعروفة عند كتاب املقاالت هي تكفري مرتكب الكبرية 

 دكتور(ستاذ الألواخلروج على أئمة اجلور يف نظرهم .ا.ه  )انتهى كالم ا
بقي لنا يف موضوع املناظرة اليت أعلنا عنها الربط بني طريف القضية وهو عبارة عن اإلجابة  

 عن سؤال متصور يف الذهن :
 هل أوصاف اخلوارج وضابطهم ينطبق على الدولة اإلسالمية أم ال ؟؟

بة يعين هذا السؤال نتصوره يف الذهن و سوف جنيب عليه إبذن هللا، و قبل اخلوض يف إجا
 السؤال سنعرج على مباحث مهمة،

وآمل من اإلخوة حتمل منهجي ألين اعتدت على املنهج البحثي التقعيدي يف مؤلفايت  
 عموما وهو املنهج العلمي املنضبط. 

 فنقول أوال : القذف بتهمة اخلوارج ما مدلوله وما حكمه شرعا :
َوالهِذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي )األصل يف املؤمن )و يشمل املسلم( حرمة عرضه قال تعاىل : 

 [58]األحزاب:   (َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا هُبَْتاانا َوِإمْثاا ُمِبيناا
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 وقال تعاىل : ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
 عرضهدمه وماله و  ،وقال صلى هللا عليه وسلم : كل املسلم على املسلم حرام 

ويف احلديث الذي صححه الشيخ األلباين رمحه هللا )) الراب اثنان وسبعون اباب ، أدانها مثل 
 . 1871إتيان الرجل أمه ، وإن أرَب الراب استطالة الرجل يف عرض أخيه ((، الصحيحة برقم 

 َرُجالا اَل يَ ْرِمي َرُجلٌ »وعن أيب ذٍر رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 أخرجه البخاري.«. اِبلُفُسوِق، َوالَ يَ ْرِميِه اِبلُكْفِر، ِإاله اْرَتدهْت َعَلْيِه، ِإْن ملَْ َيُكْن َصاِحُبُه َكَذِلكَ 

ُْؤِمِن َكَقْتِلِه، َوَمْن َرَمى ُمْؤِمناا اِبلُكْفِر فَ ُهَو »: -أيضاا-وقال َصلهى هللُا عليه وآله وسلم 
َلْعُن امل

 «َكَقْتِلهِ 
ُهَما قَاَل: قال َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: َمْن قَاَل يف ُمْؤِمٍن  وَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َعن ْ

َما لَْيَس ِفيِه ، َأْسَكَنُه اَّللهُ َرْدَغَة اخْلََباِل َحىته خَيْرَُج ممها قَاَل. وردغه اخلبال هي: عصارة أهل 
 (1)النار.

إذاا األمر خطري، واملسألة ليست كما يظن الناس؛ فال جيوز لإلنسان أن يقول يف الناس ما 
يشاء، وأن ينسبهم إىل الضالل و البدع أو الكبائر، فإنه قد يقول الكلمة ال يلقي هلا ابالا 
فتهوي به يف النار سبعني خريفاا كما يف احلديث الصحيح، ومثل هذه الكلمة اليت يقوهلا 

ن ال يكفرها إال أن يستعفي ممن قال فيه ذلك، وأن يستغفر من ذلك، وأن ينشر ذلك  اإلنسا
 كما نشر هذه الرذيلة، وهنا يكون األمر يف غاية الصعوبة.

كان سعيد بن املسيب رمحه هللا يقول: 'وهللا ال أحل ما حرهم هللا، فاهلل حرهم عرضي وحرم 
 أقاصه يوم القيامة '.غيبيت فال أحلها ألحد، فمن اغتابين فأان 

 
 يف النهي عن التكفري:  -رمحة هللا  -وما أحسن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

___________________________ 
( ، 13435، رقم  12/388( ، والطرباين )3597، رقم  3/305أخرجه أبو داود )( 1)

، رقم  6/82( وقال : صحيح اإلسناد . والبيهقي )2222، رقم  2/32واحلاكم )
( ، وصححه األلباين )صحيح 5385، رقم  2/70( . وأخرجه أيضاا : أمحد )11223

 (.6196اجلامع ، رقم 
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إين من أعظم الناس هنياا عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية إال إذا علم أنه قد 
ياا أخرى، قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها كان كافراا اترةا، وفاسقاا أخرى، وعاص

وإين أقرر أن هللا قد غفر هلذه األمة خطأها، وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية القولية، 
واملسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون يف كثري من املسائل ومل يشهد أحد منهم على 

 أحٍد ال بكفر وال بفسق وال مبعصية.
 

 ة إذ يقول:وهنا أيضا فائدة جليلة لشيخ اإلسالم ابن تيمي
ما ثبت قبحه من البدع وغري البدع من املنهي عنه يف الكتاب والسنة، أو املخالف للكتاب 
والسنة إذا صدر عن شخص من األشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، الجتهاد أو 
تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته، كما قررته يف غري هذا املوضع وقررته أيضاا يف أصل التكفري 

لتفسيق املبين على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد اليت يف الكتاب والسنة، ونصوص وا
ثبوت موجبها يف حق املعني إال إذا وجدت  األئمة ابلتكفري والتفسيق وحنو ذلك ال ُيستلزم

الشروط وانتفت املوانع، ال فرق يف ذلك بني األصول والفروع، هذا يف عذاب اآلخرة، فإن 
عذاب هللا ولعنته وغضبه يف الدار اآلخرة خالد يف النار أو غري خالد،  املستحق للوعيد من

وأمساء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل يف هذه القاعدة، سواء أكان بسبب بدعة 
 اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور يف الدنيا وهو الفسق ابألعمال. 

يكون مسبوقاا بدعوهتم، إذ ال فأما حكم الدنيا فكذلك أيضاا، فإن جهاد الكفار جيب أن 
عذاب إال على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق ال تثبت إال بعد قيام احلجة. انتهى 

 (372 /10 ) من جمموع الفتاوى
 

وخنتم هلم هنا يف هذه املسألة بنقل عن شيخ من مشاخيهم معاصر وهو الشيخ صاحل الفوزان 
 إذ يقول :

ا الكالم الذي تقوله من تكفري الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم ال املسألة خطرية جدًّا، وهذ
يذهب ُسدى؛ إن كانوا ُمستحقِّني ذهب إليهم وإن مل يكونوا ُمستِحقِّني رجع عليك، عليك 

 أن حتفظ لسانك من هذه األمور.اه 
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 ننصح مبراجعة رسالة قيمة للشيخ بكر أبوزيد رمحه هللا و هي رسالة تصنيف الناس بني الظن
 واليقني

 
فانظروا اي رمحكم هللا كيف هذا الوعيد العظيم ملن فعل هذا مع مؤمن واحد فقط فكيف مبن 
يرمي مجعا من املؤمنني وكيف مبن يرمي قرية وكيف مبن يرمي مدينة وكيف مبن يرمي دولة 
قرران ماهيتها لنعلم اجلاهل ونبصر األعشى فظن البعض بسبب خمرجات التعليم السعودية أننا 

 ندرسهم جغرافيا.
 

 
 

والرمي بتهمة اخلارجية تبديع وتفسيق وفيه تكفري ضمين بل صريح أحياان عند من يتبىن القول 
بكفر اخلوارج وقد صرح بذلك مالك فؤاد الشيخ عصام املكىن أبيب جلني، هذا الرجل يسميه 

على  الشيخ عصام )مالك فؤادي(، فمالك فؤاد الشيخ عصام يقول بكفر اخلوارج و حيض
 .القول بتكفريهم 
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فهؤالء نعوذ ابهلل من أسلوهبم املتلون، يقيمون الدنيا واليقعدوهنا على من يكفر املسلمني مبا 
اليوافقهم ألهنم أو أسيادهم أو حلفاءهم واقعون فيه، يف حني ميارسون هم التكفري والتبديع 
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نصوص التحذير اليت  والتفسيق حسب ماحيلو هلم وألويل نعمتهم ووقتها يتجاهلون كل
 صدعوا هبا رؤوسنا.

وحيضرين يف هذا املقام محلتهم على من يكفر بعض رؤساء الدول وخاصة رؤساء دولتهم 
ويقولون مل تقم عليهم حجة وهم متأولون وحنو ذلك مث إذا نظران يف اترخيهم وجدانهم 

على سبيل يكفرون وبكل صفاقة من تعاديه حكومتهم ليس بصفة خاصة بل رمسيا ومنهم 
املثال القذايف وصدام حسني بل صرح من يتمسحون هبم من العلماء عدة مرات بكفر جيشه 

وبرروا االستعانة ابألمريكان أبنه استعانة على كافر  -اجليش العراقي اي إخوة  –ألنه بعثي 
 بكافر.

ة يقول الشيخ ابن ابز يف موقعه الرمسي وقد حذفوها مؤخرا لكن عندي صورهتا وهلا نسخ
 خمبأة يف قوقل، يقول الشيخ رمحه هللا :

و إن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إجرامي جيب التوبة منه وعدم 
. وقد أذلك، والرجوع إىل احلق فضيلة وحق، خري من التمادي يف الرذيلة واخلطبالتمادي 

ية يبني خطأ هذا العمل، صدر بيان من جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعود
أنه ال مانع من  -الذي أان أحد أعضائه -وأنه عدوان وجرمية وخيانة، وجاء يف بيان اجمللس 

االستعانة ببعض الكفار للجيوش اإلسالمية والعربية وال أبس من االستعانة لصد عدوان 
غلب على الظن املعتدي الكافر وظلمه والدفاع عن البالد وعن حرمة اإلسالم واملسلمني إذا 

 حصول املطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة
ويقول : حزب صدام هو حزب بعثي قومي وليس حزاب إسالميا، وحىت لو كانوا مسلمني إذا 

 تعدوا وجب ردعهم ولو ابالستعانة ببعض الكفرة، 
استعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنني  –صلى هللا عليه وسلم  -قال : والرسول 

الطائف وصفوان حينذاك مل يسلم وبذلك يعلم أن االستعانة ابلكفار على الكفار  حلرب أهل
من تعد وظلم جيوز إذا غلب على الظن حصول املقصود بذلك ودعت إليه الضرورة والذي 
ال جيوز هو أن ينصر الكفار على املسلمني، أما ما جرى من االستعانة ببعض الكفار ضد 

أراضيهم من اجملرمني واملعتدين والكافرين، وفرق بني االثنني، صدام فهو مما حيمي املسلمني و 
بني إنسان ينصر الكفار على املسلمني ويعينهم على املسلمني وهذه هي الردة عن اإلسالم 
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والتويل للكفار وذلك منكر ال جيوز. أما من ينصر املسلمني ويستعني ببعض الكفار على 
من االستعانة ابلكفار لردع املعتدي الكافر وصده عدو املسلمني كما هو احلال يف اململكة 

عن بالد اإلسالم ومقدساهتم فهذا أمر مطلوب والزم. ألنه حلماية املسلمني ودفع للظلم 
 عنهم.

30754https://binbaz.org.sa/old/ 
 

 وسئل أيضاا رمحه هللا :
راق؟ ألن بعض الناس يقولون: إنه ما دام ينطق ابلشهادتني نتوقف هل جيوز لعن حاكم الع

 يف لعنه، وهل جيزم أبنه كافر؟ وما رأي مساحتكم يف رأي من يقول: أبنه كافر؟
 اجلواب : 

هو كافر وإن قال: ال إله إال هللا، حىت ولو صلى وصام، ما دام مل يتربأ من مبادئ البعثية 
هللا منها وما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضالل )هذا اإلحلادية، ويعلن أنه اتب إىل 

تكفري ألحزاب البعث كلها يف  العامل(، فما مل يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد هللا بن أيب  
، ويقول: ال إله إال هللا ويشهد أن حممدا -صلى هللا عليه وسلم -كافر وهو يصلي مع النيب 

نفعه ذلك لكفره ونفاقه فالذين يقولون: ال إله إال هللا من  رسول هللا وهو من أكفر الناس وما
أصحاب املعتقدات الكفرية كالبعثيني والشيوعيني وغريهم ويصلون ملقاصد دنيوية، فهذا ما 
خيلصهم من كفرهم؛ ألنه نفاق منهم، ومعلوم عقاب املنافقني الشديد كما جاء يف كتاب 

[، وصدام بدعواه 1ِك اأْلَْسَفِل ِمَن النهاِر َوَلْن جتََِد هَلُْم َنِصرياا{]هللا: }ِإنه اْلُمَناِفِقنَي يف الدهرْ 
 اإلسالم ودعواه اجلهاد أو قوله أان مؤمن، كل هذا ال يغين عنه شيئا وال خيرجه من النفاق

 املصدر : 
 جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة اجلزء السادس

 
1575https://binbaz.org.sa/fatwas//جيوز-وهل-كافر-العراق-حاكم-هل-

 لعنه
 

https://binbaz.org.sa/old/30754
https://binbaz.org.sa/fatwas/1575/هل-حاكم-العراق-كافر-وهل-يجوز-لعنه
https://binbaz.org.sa/fatwas/1575/هل-حاكم-العراق-كافر-وهل-يجوز-لعنه


 

146 

 

 
طبعا هذا الكالم عن الشيخ ابن ابز ينفعنا يف دعاوى التكفري اليت تتهم هبا االدولة كثريا 

 وسوف يكون هلا لقاء خاص إن شاء هللا.
عكاظ واملانشيت العريض األمحر هكذا بعرض الصفحة يف  ال أنسى أيضا صورة جريدة

 الصفحة األوىل ولفظه : مجال عبد الناصر كافر ابإلمجاع !!
 هذه اجلريدة السعودية الرمسية

 
 

 فهكذا هم وهللا املستعان .
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ن فيه نقول اهتام مسلم أبنه من اخلوارج األصل فيه أنه حمرم إبمجاع األمة حنإذن نعود ملا 
جلرم جرما إذا تعدى ألكثر من شخص حيث يرتتب عليه احلكم بكفره عند أمة من ويزداد ا

العلماء وحل دمه وماله ووجوب قتاله واحلث على قتله على تفصيل سبق بناء على كونه 
 مقاتال أم غري مقاتل . 

فع فليس يقبل من أحد هذا االهتام إال ببينة قاطعة ال جمال للتأويل فيها أو الشك فاليقني الير 
 إال بيقني .

وليت شعري من أوىل بتهمة تكفري املسلمني ابلظن وبغري مكفر ءالدولة اإلسالمية أم 
 أعداؤها الطاعنون فيها ؟؟؟

انظر إىل أحد كبار علمائهم وهو صديق ألحد تالميذي ووالده كان من املقربني جدا لألمري 
 سلطان وهذا سبب رفعته األساس يقول ما ال يقوله عاقل 

 قال :
من قال من العلماء إن الدولة اإلسالمية خوارج مل يعرف حقيقتهم، ألن أصحاب هذا 
التنظيم مالحدة، زاندقة، حياربون هللا ورسوله، وال يقرون ابهلل رابا، وال ابإلسالم ديناا، وال 

 «.  هم أكفر من اليهود والنصارى وعّباد األصنام»، و«مبحمد نبياا رسوالا 
هذا التنظيم حيارب هللا ورسوله، ويسعى فساداا يف األرض، ومآل أمره مضادة »مث يقول إن 

شرع رب العزة واجلالل وإغالق بيوت هللا، وقتل علماء الشريعة، ومنع كتب العلم، وتعذيب 
 «. عباد هللا املؤمنني، وأنه يظهر قبل انتصاره ما ال يفعله بعد انتصاره

 هم إن يقولون إال كذاب ..كربت كلمة خترج من أفواه
لذلك أان أبني عدداا من األحكام الشرعية املتعلقة هبذا املوضوع، أوهلا ِعَظم إمث »وأضاف: 

من انتمى إىل هذا التنظيم، بل االنتماء إىل هذا التنظيم ردة عن دين اإلسالم ملن علم حبقيقة 
أهنم يقتلون من حياول أن حاهلم، وجيب على من انضم إليهم أن يرتكهم فوراا. وبناء على 

يرتكهم، فحينئذ نقول: أقتل قائد فصيلك وأكرب قدر ممن معه، لعل هللا عز وجل أن يعفو 
عنك انضمامك إليهم، واثنياا: من قتل منهم فليس بشهيد. واثلثاا: بيعتهم ابطلة، وال جيوز 

التعاون معهم أبي نوع من االستمرار فيها، وال االلتزام هبا، وال قيمة هلا شرعاا، ورابعاا: حيرم 
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أنواع التعاون، بل يعد ذلك خيانة هلل ولرسوله وللمؤمنني، واألصل أنه ال جيوز عقد أي اتفاق 
 «.أو هدنة معهم 

كون األم تبلغ عن ولدها ليسجن سنوات يعود فيها إىل رشده هو الذي تربأ به » وأضاف: 
هؤالء املالحدة، وهكذا كون  ذمتها، وهو خري له من أن يشاركهم أو من قتله يف نصرة

الزوجة تبلغ عن زوجها واألخت تبلغ عن أخيها واجلار عن جاره، هذا من حمبتهم ملن يبلغون 
 «. عنه ونصحهم له
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أرأيتم ؟؟ وعندما تقوم الدولة بفصل رأس هذا املسكني عن جسده بتكفريه هلا وحتريضه على 
اء )داعش تقتل العلماء ، داعش تقتل الغدر واخليانة وقتل أهلها قاموا يلطمون كالنس
 الفقهاء، وهذه صفة ابرزة من صفات اخلوارج !!( 

 عرفتم اي إخوة ؟ هزلت ورب الكعبة ..
 طيب، مبحث آخر

من الذي وسم ابخلارجية  قبل الدولة ؟؟ 
 وهل هلا يف ذلك سلف صاحل ؟؟؟

 يعين الدولة ومست أبهنا خارجية، فمن الذي وسم قبلها ؟ و ما نوعية املوسومني هبذه السمة؟ 
لننظر إىل الواقع : كثري من اجلماعات اإلسالمية اجملاهدة ُوصمت ابخلارجية ، فهذا الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب وسم ابخلارجية حبجة خروجه على اخلالفة العثمانية ولتكفريه بعض 

ملسلمني ، ومجيع أئمة الدعوة النجدية يف عهده وبعده ومسوا ابخلارجية ، ومن قبلهم طوائف ا
اإلمام ابن القيم وغريه من أئمة املسلمني الذين مل يرضوا بتأويالت أهل األهواء واملبتدعة ، 
خاصة املرجئة الذين أطلقوا هذا اللقب على من أدخل العمل يف تعريف اإلميان ، وال زال 

 ون الناس ابخلارجية دفاعاا عن الطواغيت احملّكمني لغري شرع هللا ..هؤالء يرم
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 .واهتم عمر املختار بذلك وحاربه بعض مرتزقة علماء عصره 
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وقيل أيضا عن اجملاهدين يف أفغانستان أبهنم خوارج ِمن قبل مرتزقة السلطان يف اجلهاد 
 . األفغاين األول 

 
 .األزهر قدمياا وحديثاا تصّنف مجاعة اإلخوان خارجية  وقد خرجت فتاوى من بعض علماء

egypt.com7https://www.sba/هم-اإلخوان-مجعة-مصر/على-اخبار-
 احلاىل/-العصر-خوارج

 
367448https://www.almasryalyoum.com/news/details/ 

 

 

https://www.sba7egypt.com/اخبار-مصر/على-جمعة-الإخوان-هم-خوارج-العصر-الحالى/
https://www.sba7egypt.com/اخبار-مصر/على-جمعة-الإخوان-هم-خوارج-العصر-الحالى/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/367448
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ويقال ذلك عن حركة محاس يف فلسطني اليت خرجت على "فتح" ، وقاعدة اجلهاد يف 
رأس  –أفغانستان مث العراق ، والدولة اإلسالمية يف أول أمرها ، وقد كان ابن الدن رمحه هللا 

اخلوارج يف األرض عند املرجئة واحلكام وكذا طالبان اليت قاتلت فصائل األفغان املسلمني 
فدين آل سعود ها السعودية وقتما كانت السعودية تعرتف ابخلوارج املقاتلني، واعرتفت بدولت

 هو حسب مصلحة الكرسي الانضباط له حبال ..
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 ته هذا الكالم:ننظر إىل عنوان جاء حت
 طالبان خوارج العصر

 هذا املقال يتكلم عن طالبان اليت اعرتفت هبا السعودية كدولة، و هي مصنفة خارجية
ن رئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية يف وزارة اخلارجية األفغانية، إن حركة يقول مراد داي

طالبان تعترب مبثابة "ورماا سرطانياا خبيثا أيكل يف جسد أفغانستان والعامل اإلسالمي، مشدداا 
 على عدم ترك البالد حىت ال تتمادى يف سياستها اإلرهابية.

أفغانستان : طالبان متثل شوكة أيديولوجية  وأضاف يف كلمته أمام مؤمتر تطور األوضاع يف
تطعن ظهر اإلسالم الذى تعرض الخرتاق عناصره أفكار موالية لطالبان وأوقعت أضراراا 
وتسببت يف إلصاق االهتامات ابإلسالم، معترباا أن أتباع طالبان ميثلون "خوارج" العصر احلايل 

 بفكرهم املتطرف. )نفس النغمة اي إخوان(
 

8%D9%85%D/%29/4/2010.com/story/7http://www.youm
8%D9%81%D3%A8%_%D9%84D9%88%D6%A8%D3%B
D7%A8%D7%B8%__%D9%89D9%86%D7%A8%BA%D

9%88%AE%D8%_%D9%86D7%A8%D8%A8%D9%84%
9B8%D9%84%D7%A8%AC_%D8%D1%B8%D7%A8%D

220814/1B8%D5%B8%D% 
 
  

ه ويقول الكاتب اإلسالمي الرتكي علي أونصال إن تنظيم داعش اإلرهايب خيدع الشباب بوعد
 إايهم تقدمي النساء واألموال ودخول اجلنة.

ولفت أونصال إىل أن املنظمات اإلرهابية مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة والشباب 
 وطالبان وما شاهبها مجيعها تتصف بصفات اخلوارج

A8%D7%A8%D9%83%http://www.zamanarabic.com/%D
-A9%8D9%83%D1%B8%AA%D8%%D-8A8%A%D

http://www.youm7.com/story/2010/4/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89__%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1/220814
http://www.youm7.com/story/2010/4/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89__%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1/220814
http://www.youm7.com/story/2010/4/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89__%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1/220814
http://www.youm7.com/story/2010/4/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89__%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1/220814
http://www.youm7.com/story/2010/4/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89__%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1/220814
http://www.youm7.com/story/2010/4/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89__%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1/220814
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
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-4B8%D9%B8%D7%A8%AF%D8%D%
9B8%D7%A8%D9%82%D9%84%D7%A8%D%88%9D%
-9A8%AF%D8%D%
7A8%D8%A8%D9%84%D7%A8%D7%B8%D9%88%D%
-9%86D%

AC8%D1%B8%D7%A8%D9%88%AE%D8%D%/ 
 

وقد رد عامل من كبار علماء اململكة وهو الشيخ اللحيدان تلك التهمة عن كل من طالبان 
 وابن الدن وقال إهنم ليسوا خوارج وإهنم جماهدون 

1623.com/vb/showthread.php?t=3http://www.sobe 
http://asswary.org/voice/salehluhaidan/binladen.ram 

 
"عمر  :  والشيخ ،  والظواهري  –رمحه هللا –رقاوي" أبو مصعب الز  "  مث اهتم ابخلارجية

وكل من أنكر على  –رمحه هللا  –عبد الرمحن" فك هللا أسره ، ومن قبل الشيخ "سيد قطب" 
 طواغيت عصران وجاهر ابإلنكار : ُوسم ابخلارجية !! 

 
وقد قيل أيضا عن الشيخني سفر وسلمان ومن وافقهما خوارج وخرجت الفتاوى العجيبة 

ليت السلف هلا حبال ومل تسمع عند أحد من أهل العلم من األئمة األكابر قبل بضعة شيوخ ا
من شيوخ اململكة تلقفوها من بعضهم دون حترير أو متحيص وبال أي دليل شرعي ابإلفتاء مبا 
يسمى ابخلروج القويل، هذه مثل ابلضبط اخلوارج السيفية، مصطلحات حديثة أتيت مزوقة 

عقول العوام، ما يسمى ابخلروج القويل، واآلن ابتلعوه هؤالء ألن جلهم واقع مرونقة لتلعب ب
فيه ومنهم العويد نفسه ولذا فقد وصمه من يتبع هؤالء ابخلارجية وعلى اليوتيوب فيديو 

 خاص به نشر يف منتدى حتت عنوان 
 يرد على اخلارجي الثوري السراق عصام العويد -حفظه هللا  -العالمة الفوزان 

http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.zamanarabic.com/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
http://www.sobe3.com/vb/showthread.php?t=1623
http://asswary.org/voice/salehluhaidan/binladen.ram
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-18773/showthread.php?2http://www.alathary.net/vb
-9C3%E7%C1%DA%E1%E7%C%
-5E9%%CD%DD%D-4E7%C2%D6%DD%E1%E7%C%
-EC1%%DA%E-CF1%%ED%D-5E1%E1%E7%C%
-CC%ED1%D7%CE%C1%E7%C%
-ED1%D6%CB%E1%E7%C%
-3E7%C5%%DA%D-DE7%C1%D3%D1%E7%C%
-ED%CF6%DA%E1%E7%C%
ED7%C1%D3%D1%E7%C% 
 

HY2khz7https://youtu.be/_BrN 
 

 وهناك صفحة على الفيس بوك بعنوان :
 ... -عصام بن صاحل العويد: خارجي متسرت :احذروه وحذروا منه 

94010915www.facebook.com/protectalgeria/posts/https://
9378907 

 
 وتنشر قناة ليبيا السلفية موضوعا بعنوان: 

 ألول مرة فتوى للشيخ أمحد بن حيىي النجمي رمحه هللا 
 سفر احلوايل وسلمان العودة وانصر العمر وعائض القرين من اخلوارج!!!!

 ، يعين الرجل متمكنطبعا املقطع موجود و الشيخ يقرر ذلك بنفس قوي
223https://www.facebook.com/SalafichannelLibya/videos/

201994538742/ 
 
 

http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?18773-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%CD%DD%D9%E5-%C7%E1%E1%E5-%ED%D1%CF-%DA%E1%EC-%C7%E1%CE%C7%D1%CC%ED-%C7%E1%CB%E6%D1%ED-%C7%E1%D3%D1%C7%DE-%DA%D5%C7%E3-%C7%E1%DA%E6%ED%CF-%C7%E1%D3%D1%C7%DE
https://youtu.be/_BrN7khz2HY
https://www.facebook.com/protectalgeria/posts/940109159378907
https://www.facebook.com/protectalgeria/posts/940109159378907
https://www.facebook.com/SalafichannelLibya/videos/223201994538742/
https://www.facebook.com/SalafichannelLibya/videos/223201994538742/
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 فتحسرت شبكة بينة السلفية على ذلك  وقد رد على هذه التهمة الشيخ ابن جربين رمحه هللا
 ونشرت موضوعا عنوانه :

 ابن جربين وتزكية اخلوارج هللا املستعان أمثال سفر وسلمان
9973http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t= 

 
ابلسلفية ولكن ظهر  وكان السؤال املوجه للشيخ ابن جربين هذا لفظه : عندان مجاعة ُتدعى

منهم اإلرجاء يف عقيدهتم وأخالقهم ويتهمون الدعاة الصاحلني مثل سلمان وسفر وانصر 
العمر ابخلوارج، فأتينا ابألدلة الشرعية منكم وابن ابز وابن عثيمني واأللباين أشرطة وفتاوى 

قفكم يف هذا فردوا علينا أبن كل هذا منسوخ قدمي، فهل ابلفعل مت نسخ الفتاوى؟ وما هو مو 
 التنازع؟

 قال الشيخ ابن جربين رمحه هللا ضمن اإلجابة على السؤال:  
رجئة واخلوارج وهؤالء 

ُ
أهل الُسنهة ال ُيكفِّرون ابلذنوب وال ُيسهِّلون يف فعلها فهم وسط بني امل

املشايخ وهم سلمان العودة وسفر احلوايل وانصر بن ُعمر معروفون و معروف عنهم أهنم من 
الُسنهة فال ُيكفِّرون ابلذنوب وهم ُيشاهدون يف جمالسهم ويف بالدهم من يشرب الدخان أهل 

ومن حيلق اللحية ومن ُيسبل الثياب ومن يسمع الغناء ومل يقولوا هلم قد كفرمت ومل أيمروا العامة 
بقتلهم أو بقتاهلم، انظروا كيف الشيخ يقرر أبمور واضحة، أي شخص يتمشى يف الدولة 

ية سيعرف أن هذا الكالم نفس الشيء يف الدولة، فهم بريئون من عقيدة اخلوارج، اإلسالم
وقد زكهاهم الكثري من املشايخ كالشيخ ابن ابز واأللباين وابن عثيمني تزكية قدمية وجديدة، ومل 

 يرتاجعوا عن تلك التزكية، فمن ادعى أهنا منسوخة فعليه الدليل. وهللا أعلم.
-http://www.ibn

3225&parent=73jebreen.com/ftawa.php... 
 

أيضا الشيخ ابن عثيمني له تسجيل ينفي فيه هتمة اخلوارج عن الشيخ سفر احلوايل و قال بل 
 هللاهو من اخلوارج عن أهل الباطل وسوف أيتينا ما يتعلق بذلك قريبا إن شاء 

 

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=9973
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php...73&parent=3225
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php...73&parent=3225
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ويوجد فيديو آخر يتهم جل الدعاة املشاهري حاليا أهنم من اخلوارج من قبل هذه الطائفة 
 . املنحرفة التابعة حلكومة آل سعود

وقد اهتمتنا طبعا حكومة آل سعود العميلة مجيعا بذلك دون أي برهان، أي شخص يعتقل 
 عند آل سعود فهو خارجي مباشرة.

هتمة معلبة تطلق من قبل واخلالصة أن هتمة اخلارجية 
وجيهر ابحلق أو  احلكومات العميلة على من يكشف عوارها

يناصبها العداء أو حيارهبا لنصرة دين هللا و طبعا يتوىل محري العلم لديها من البالعمة تسويغ 
ذلك شرعا تلبيسا وتدليسا على عامة الناس وعلى صغار طلبة العلم و على بعض من 

العلماء الذين حيسنون الظن يف حكوماهتم أو يف أولئك البالعمة غفلة  اليدقق و ال يتابع من
 منهم و قصر نظر .

و لنا أن نتساءل أمل يكن هناك خوارج حقا بعد القرون املفضلة ؟؟ أين فتاوى علماء األمة 
 اجلهابذة يف احلث على قتاهلم و قتلهم قتل عاد ؟
دعوا ابحلق وما نرى الفتاوى ضدهم إال من ما نرى هذا االهتام بذلك إال خليار األمة ممن ص

اخلونة البالعمة علماء السالطني. انظروا إىل التاريخ، ما اهتم أبنه من اخلوارج جتدوه هو أهل 
 اخلري الذين صدعوا ابحلق، و نرى لذين اهتمهم دائما هم العمالء و بالعمتهم فقط 

 فهل وضح األمر وانكشفت اللعبة ؟؟
 وارج املزعومني اآلن ؟مث من الذي يقابل اخل

كان اخلوارج يف السابق يف مقابل خيار األمة وهم الصحابة، جتدون اخلوارج يف شق و الشق 
 اآلخر املواجه هلم هم خيار أمة حممد صلى هللا عليه و سلم و هم الصحابة

واآلن من يرموهم أبهنم خوارج هم يف مقابل شرار األمة وهم خونة احلكام داعمو قنوات 
واإلحلاد على حد قول العويد نفسه ومشرعو الراب الذي هو حرب هلل ولرسوله وغري  العهر

 ذلك من الفضائح والشنائع ومعهم من صنعوهم من املغفلني ليبيعوا آخرهتم ألجل دنيا غريهم

 فهل وضح األمر وانكشفت اللعبة ؟؟؟
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املسلم سنيا مث مث نتساءل كيف يتحول املسلم من سين إىل خارجي ؟؟؟ كيف يكون اإلنسان 
 يتحول خارجيا ؟؟

 عند هؤالء اجلماعة يبدو أنه ابلسحر
 يعين يبدو انه ابلسحر يف نظر البعض ...

نسأل العويد و من على شاكلته ألست ترى فصائل اجليش احلر واألحرار والنصرة أفضل من 
 الدولة ، وليسوا خوارج ؟! 

دة حيث أدخل القاعدة مع الدولة يف يقولون نعم ... وإن كان العويد بدأ يغين أغنية جدي
حكمه مؤخرا خوفا من السجن الذي ينتظره عاجال أو آجال ألنه ورط آل سعود و فضحهم 

 بقبوله الدخول معي  ..
نفس هذه الفصائل اليت متتدحوهنا جزء منها انشق وذهب مع الدولة يف سوراي : فنقول هلم 

 مثال ! فهل كانوا ثوارا مث أصبحوا خوارج !؟
النصرة كل قياداهتا كوادر سابقة قيادية يف  :ن قالوا النصرة فقط أفضل البقية ال ، نقول هلم فإ

هو املتحدث الرمسي و الدولة اإلسالمية ! وها هو رضوان حممود َّنوس )أبو فراس( الشامي 
 جلبهة النصرة مؤخرا أرسل رسالة لألمة يفضح اللعبة فضيحة ما بعدها فضيحة ابسم 

 أان النهذيُر الُعْرايُن؛ فالنهجاَء النهجاء! 
1http://justpaste.it/abofiras 
 

وهذا الصحفي والباحث وائل عصام الذي عايش الفصائل املسلحة للسنة يف العراق و سوراي 
 و لبنان و غزة يعطيكم أمساءهم واحدا واحدا 

ط لبحثه الذي وضح فيه كيف حتول جزء كبري من الثوار واحلر والنصرة واإلسالميني لدينا راب
 عموما إىل الدولة، و الرابط موجود مبسمى التقرير 

http://altagreer.com/ا/-سوراي-يف-اإلسالمية-الدولة-تنظيم-هل 
 
 

http://justpaste.it/abofiras1
http://altagreer.com/هل-تنظيم-الدولة-الإسلامية-في-سوريا-ا/
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فعند هؤالء فجأة يكون املسلم الذي يف اجليش احلر على عقيدة أهل السنة فيبايع الدولة 
 فيصبح خارجيا 

 و يكون يف جبهة النصرة على مذهب أهل السنة و اجلماعة فيبايع الدولة فينقلب خارجيا 
 مبايعتهم للدولةجماهدو القوقاز كانوا أهل سنة فإذا هبم انقلبوا بقدرة قادر إىل خوارج حلظة 

مجاعة بوكو حرام ابآلالف املؤلفة كانوا سنة ويف حلظة املبايعة )سبحان هللا، شوفوا العجب( 
 انقلبوا خوارج

أما عشائر املوصل كانوا سنة، و الناس كلهم يعرفون أهنم سنه، وللمفارقة عندما ابيعوا الدولة 
 صاروا خوارج 

 وهكذا دواليك 
 ونقول :

خارجيا ال بد له من اعتقاد يوافق فيه حىت يكون املسلم 
أما جمرد مبايعة إمام دولة مهما كانت عقيدته  اخلوارج على التقدير األقل

 هو فال تنسحب عليهم
و احلقيقة اليت خيفيها البعض أن اجملاهدين مجيعا عندهم خوارج )خلينا نصل إىل حقيقة األمر 

الشيطان األكرب أمريكا ورضيعتها إسرائيل اي إخوة( ألهنم خرجوا عن النظام العاملي بقيادة 
 وحذائها وبقرهتا احللوب السعودية 

فإن رضي فريق من اجملاهدين ابلعمالة هلؤالء سواء شعروا بذلك أم مل يشعروا خرجوا من دائرة 
االهتام ابخلارجية وأاتهم الدعم ومسح هلم جبمع التربعات وفتحت هلم املكاتب وأفىت هلم شيوخ 

 وب البقرة احلل
 فإذا اكتشف بعضهم اخلدعة وانتقل للمجاهدين احلق ؛  فجأة ينقلب خارجيا !

 فهل وضح األمر وانكشفت اللعبة ؟؟؟
حان اآلن موعد النظر هل تنطبق مسات اخلوارج على الدولة اإلسالمية أم ال ونقدم لذلك 

 ابالستماع هلذا التسجيل القصري 
pavJc4ihRH3https://www.youtube.com/watch?v= 

https://www.youtube.com/watch?v=3ihRH4pavJc
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الشيخ مقياسه واضح جدا ، الذي يتهم أبنه من اخلوارج ال بد أن يكون فيه هذا األمر، 
 القاعدة اليت يتصف هبا اخلوارج

فهل كان الشيخ ابن عثيمني اليعرف ضابط اخلوارج ؟؟ يعين أترون ذلك اي آل آل سعود ؟ 
 ي عليه ترهاتكم اليت تشغبون هبا على عوام املسلمني ؟؟أخف

قال رمحه هللا : أظهر شعار للخوارج تكفري اترك الكبرية 
 واخلروج على احلاكم فمن تربأ منهما فليس خبارجي 

 هذا كالم العقالء فضال عن العلماء 
عادة اخلوارج ونقول هنا إن الدولة اإلسالمية تتربأ من مجيع مذاهب اخلوارج وليس هذا من 

أصال بل هم يفخرون مبعتقداهتم، اخلوارج ال خيافون أن يقولوا حنن نعتقد كذا و كذا، هذا من 
غباء الذي يرمي الدولة بذلك، اخلوارج جيهرون ابعتقادهم و يقاتلون دونه و يؤكدون عليه و 

ل ابهلت لكن الدولة تنفي عن نفسها كل هتمة حياول البعض إلصاقها هبا ليجعلها منهم ، ب
على ذلك ودعا متحدثها الرمسي على دولته ليهلك هللا قادهتا ويقوض ملكها إن كانت تدين 

 مبذهب اخلوارج فإذا هبا ترتفع وتسمو وتتمدد . 
HANA6CI2www.youtube.com/watch?v=Ksr 

 
متاما من أهنا تكون من اخلوارج بل و تباهل على ذلك رمسيا على لسان اآلن يعين الدولة تتربأ 

 متحدثها الرمسي الشيخ ايب حممد العدانين حفظه هللا
طيب، قد تكون تقول ذلك إمجاال لكن ال تعرف ما هي صفات اخلوارج مثل بعض  

اليت  وتسجيالهتا الرمسية خمرجات التعليم السعودي فننقل بعض النقول من نشرات الدولة
 بينت فيها اعتقادها :

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ksr2CI6HANA
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 يقولون:
نؤمن أبن القرآن كالم هللا تعاىل حبروفه و معانيه، و أنه صفة من صفات هللا تعاىل ليس 

 مبخلوق، و هلذا وجب تعظيمه و لزم اتباعه و فُرض حتكيمه. 

 و هذا خالف اعتقاد اخلوارج
 

و نؤمن أن السنة هي الوحي الثاين، و أهنا مبينة و مفسرة للقرآن، و ما صح منها ال نتجاوزه 
 لقول أحد كائناا من كان، و نتجنب البدع صغريَها و كبرَيها. 

 و هذا طبعا خالف اعتقاد اخلوارج
 

 يقولون:
حبهم و نرتضى عن الصحابة كافة، و أهنم كلهم عدول، و بغري اخلري عنهم ال نقول، و 

واجب علينا و بغضهم نفاق عندان، و نكف عما شجر بينهم، و هم يف ذلك متأولون، و 
 هم خري القرون. 

 و هذا طبعا خالف اعتقاد اخلوارج
 

و نؤمن أن عذاب القرب و نعيمه حق، يعذب هللا من استحقه إن شاء، و إن شاء عفى عنه، 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، مع و نؤمن مبسألة منكر و نكري على ما ثبت به اخلرب عن 

قول هللا تعاىل: }يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة و يضل هللا 
 الظاملني و يفعل هللا ما يشاء{.

 و هذا طبعا خالف اعتقاد اخلوارج
 

و عمٌل ابجلوارح، ال  أن اإلميان قول و عمل و نية، و أنه اعتقاُد ابجلنان و إقراٌر ابللسان
 جيزئ بعُضها عن بعض. 
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و أن اإلميان يزيد ابلطاعة و ينقص ابملعصية، و له شعٌب كما أخرب الصادق املصدوق صلى 
هللا عليه و سلم، أعالها "ال إله إال هللا" و أدانها إماطة األذى عن الطريق، و من شعب 

و  –ال إله إال هللا حممد رسول هللا  -اإلميان ما هو أصٌل يزول اإلميان بزواله، كشعبة التوحيد 
لصالة، و حنوها مما نص الشارع على زوال أصل اإلميان و انتقاضه برتكه. و منها؛ ما هو ا

 من واجبات اإلميان ينقص اإلميان الواجب بزواهلا، كالزان وشرب اخلمر و السرقة و حنوها. 

 وهذا مربط الفرس و هو خالف اعتقاد اخلوارج
 

كالزان و شرب   -ملسلمني ابلذنوب و ال نكفر امرأ من املوحدين و ال من صلى إىل قبلة ا
ما مل يستحلها، و قولنا يف اإلميان وسط بني اخلوارج الغالني و بني أهل  -اخلمر و السرقة 
 اإلرجاء املفرطني. 

 هذا نص صريح جدا على أهنم ليسو من اخلوارج  
 

كن و أن الكفر أكرب وأصغر، و أن حكمه يقع على مقرتفه اعتقاداا أو قوالا أو عمالا، ل
تكفري الواحد املعني منهم و احلكم بتخليده يف النار موقوف على ثبوت شروط التكفري و 
انتفاء موانعه، فإان نطلق القول بنصوص الوعد و الوعيد و التكفري و التفسيق و ال حنكم 
للمعني بدخوله يف ذلك العام حىت يقوم فيه املقتضى الذي ال معارض له، و ال نكفر 

 ملآل و ال بالزم القول. ابلظنون و ال اب
سواء بلغته احلجة أم  -و ُنكّفر من كفره هللا و رسوله، و كُل من دان بغري اإلسالم فهو كافر 

و أما عذاب اآلخرة فال يناله إال من بلغته احلجة، قال تعاىل: }وَ َما ُكنها ُمَعذِِّبنَي  –مل تبلغه 
 [.15َحىته نَ ب َْعَث َرُسوالا{ ]اإلسراء: 

نطق ابلشهادتني و أظهر لنا اإلسالم و مل يتلبس بناقض من نواقض اإلسالم عاملناه و من 
معاملة املسلمني و نكل سريرته إىل هللا تعاىل؛ إذ من أظهر لنا شعائر الدين أجريت عليه 

 أحكام أهله، فأمور الناس حممولة على الظاهر و هللا يتوىل السرائر. 

 د اخلوارجو هذا كله الذي ذكرانه خالف اعتقا
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 يقولون:
و نعتقد أبن الداير إذا علتها شرائع الكفر و كانت الغلبة فيها ألحكام الكفر دون أحكام 
اإلسالم فهي داير كفر، و ال يلزم هذا تكفرَي ساكين الداير لغياب دولة اإلسالم و تغلب 

؛ ")األصل يف املرتدين و تسلطهم على أزّمة احلكم يف بالد املسلمني، و ال نقول بقول الغالة
 الناس الكفُر مطلقاا ("، بل الناس كٌل حبسب حاله منهم املسلم و منهم الكافر.

 و نرى جواز الصالة وراء كل بر و فاجر و مستور احلال من املسلمني. 
 و اجلهاد ماض إىل قيام الساعة، بوجود اإلمام و عدمه و مع جوره و عدله. 

م عندان حرام ال يباح منها إال ما أابحه الشرع و أهدره و دماُء املسلمني و أعراُضهم و أمواهلُ 
 الرسول صلى هللا عليه و سلم.

 و هذا كله خالف اعتقاد اخلوارج
 

 : يقولون
و ال نرميهم بكفر و  نرى أن أبناء اجلماعات اجلهادية العاملني يف الساحة إخوة لنا يف الدين

 ال فجور
 : يقولون

العاملني الصادقني ، و نذب عنهم ، و نصدر عنهم يف النوازل و نرى وجوب توقري العلماء 
 امللمات و نعري من سار على هنج الطاغوت أو داهنه

و يف هذا الذي مر اآلن رد سريع على بعض التهم املعلبة اليت تقذف هبا  الدولة واليت 
 سنفصل فيها الحقا إن شاء هللا تعاىل 

 

تكفري املسلمني  إذن انتهينا من االعتقاد األول و هو
ابرتكاب الكبائر و قد تربؤوا منه وصرحوا ابعتقادهم 

 خالفه
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 طيب، ننتقل لالعتقاد الثاين و هو اخلروج على احلاكم الشرعي اجلائر ابلسيف 
فنقول: الكل يعلم أن دولة العراق و الشام مل خترج عمليا على حاكم شرعي بل كانت نواة 
الدولة إابن الغزو الصلييب األمريكي الذي مت مبباركة سعودية خائنة هلل و رسوله صلى هللا عليه 
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وسلم و الذي أزال صدام حسني ، مث متكنت من التوسع و التمدد يف بالد العراق ضد 
شركني مث توسعت ضد النصريية يف الشام و مل يكن يف عنقهم أي بيعة حلاكم أصال الرافضة امل

 .سوى قائدهم  
 

فإن قيل : لو سلمنا أبهنم مل خيرجوا على حاكم مسلم جائر فعال فأين االعتقاد فرمبا وافقوا 
 اخلوارج القعدية يف اعتقاد اخلروج دون التطبيق

 اإلمام املتغلب ابلسيف جيب طاعته و بيعته  ضا فقالوا :قد بينوا لنا اعتقادهم هنا أي: فنقول 
قال أمحد بن حنبل : و من غلبهم ابلسيف حىت صار خليفة و مسي أمري املؤمنني، ال حيل 
ألحد يؤمن ابهلل و اليوم اآلخر أن يبيت و ال يراه إماما عليه برا كان أو فاجرا فهو أمري 

 املؤمنني.
 و يقولون:

 تنقطع إال إذا مات اإلمام أو طرأ عليه سبب يوجب العزل من نقص يف بيعة اإلمام دائمة ال
 الدين أو نقص يف البدن كما يف األحكام السلطانية للماوردي 

 يقول هنا أيضا: 
حكم اخلروج على اخلليفة ، اخلروج على اإلمام املسلم العادل حرام بال خالف، و من خرج 

أما اخلروج على احلاكم الكافر فال  ن املسلم ،يُدعى مث يُقاَتل حىت يعود لطاعة السلطا
خالف يف وجوبه على من قدر عليه، أما الفاسق أو الظامل من األئمة ففيه خالف بني سلف 
األمة، فمنهم من أوجبه لعموم أحاديث األمر ابملعروف و النهي عن املنكر و منهم من هنى 

رأي مجهور أهل السنة و اجلماعة عنه ألحاديث من كره من أمريه شيئا فليصرب، مث استقر 
على األخذ ابلصرب على أئمة اجلور و منع اخلروج عليهم، قال أبو جعفر الطحاوي: " و ال 
نرى ال خروج على أئمتنا و والة أموران و إن جاروا و ال ندعوا عليهم و ال ننزع يدا من 

صية و ندعوا هلم طاعتهم و نرى طاعتهم من طاعة هللا عز و جل فريضة ما مل أيمروا مبع
 ابلصالح و املعافاة " العقيدة الطحاوية 

 هذا مذهب الدولة اإلسالمية 
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وهذا رابط للمطوايت الصادرة من الدولة املبينة لعقيدهتا ومنهجها وغريها من أمور شرعية 
وكلها موافقة ملنهج أهل السنة واجلماعة و ابختيارات شيوخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

 وحممد بن عبد الوهاب 
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http://justpaste.it/matweat 

وتبني أهنم يرون الطاعة للحاكم الشرعي هذا إذن هو االعتقاد الثاين 
ولو جار و اليوجبون خروجا عليه بل يوافقون ما استقر 

بل وحيتجون  عليه منهج أهل السنة و اجلماعة من الصرب عليه
 اخلروج عليه و نزع بيعته على من يدعو رعية اإلمام الدكتور أيب بكر البغدادي اخلليفة إىل

أبنه على أقل تقدير حاكم مسلم متغلب وجبت طاعته عند أهل السنة و اجلماعة فما ابهلم 
 هنا يوافقون اخلوارج و قد نزع احلياء عنهم قبل العلم ؟؟؟

 و بناء عليه نقول لرجاالت الدولة كما قال الشيخ ابن عثمني لسفر احلوايل : 

حقا ولكنكم خوارج على أهل قد تبني لنا أنكم خوارج 
 الباطل ... 

فإذا كان األمر كما قدمناه وهذا مانطقت به ألسنتهم وأقرت به نشراهتم وبياانهتم فما الذي 
 جعل فئاما من الناس يرموهنم هبذه التهمة الشنعاء و الوصمة الصلعاء 

 قالوا :
 يهم .أوال : حداثء األسنان سفهاء األحالم . و تتضمن عدم وجود علماء ف

 اثنيا : تكفري الناس و استحالل لدمائهم .
 اثلثا : أبهنم يقتلون أهل اإلسالم و يرتكون أهل األواثن .

 و أمور أخرى يدعوهنا ، هذه الثالثة أبرزها
 فنقول :

إذن هذا موضوعنا يف اللقاءات القادمة إبذن هللا تعاىل و صلى هللا على نبينا حممد و على 
  آله و صحبه و سلم

 
 

http://justpaste.it/matweat
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
حبي ث مت للجمي ع تص ورها تص ورا ص حيحا  عرفنا ماهية الدولـة اإلسـالميةيف لقاءاتنا السابقة 

 موافقا لنصوص علماء االختصاص عرفنا اخلوارج تعريفا منضبطا مث 
وعرفن   ا أن   ه يص   ح وص   ف الش   خص أبن   ه خ   ارجي أو م   ن اخل   وارج إذا هن   ج م   نهجهم واعتق   د 

 عقيدهتم اليت فارقوا هبا سلف األمة ومتيزوا هبا عن بقية الفرق . 
 ووجدان أن أبرز ما مييزهم عن بقية الفرق أمران مها: 

 تكفري مرتكب الكبرية .  - 1
 م الذين خيالفوهنم . اخلروج ابلسالح على أئمة املسلمني وعامته - 2
 

 :مث نظران يف اللقاء السابق يف سؤال مفرتض وهو 
 هل أوصاف اخلوارج وضابطهم ينطبق على الدولة اإلسالمية أم ال ؟؟

فعرفن ا أن اهت ام املس لم أبن ه ؟ فعرجنا أوال على القذف بتهمة اخلوارج ما مدلوله وحكمه ش رعا 
م ة وي زداد اجل رم جرم ا إذا تع دى ألكث ر م ن ش خص من اخلوارج األصل فيه أنه حمرم إبمج اع األ

حي  ث يرتت  ب علي  ه احلك  م بكف  ره عن  د أم  ة م  ن العلم  اء وح  ل دم  ه ومال  ه ووج  وب قتال  ه واحل  ث 
 على قتله على تفصيل سبق بناء على كونه مقاتال أم غري مقاتل . 

الش ك ف اليقني وعليه فليس يقبل من أحد هذا االهتام إال ببينة قاطعة ال جمال للتأويل فيه ا أو 
 اليرفع إال بيقني .

مث عرجنا على من اهتموا هبذه التهمة على مر العصور لن رى ه ل للدول ة س لف ص احل يف ذل ك 
مارأينا االهتام بذلك إال خليار األمة ممن صدعوا ابحلق ومانرى الفتاوى ضدهم إال م ن اخلون ة ف

 البالعمة علماء السالطني ..
 انوا يف مقابل خيار األمة وهم الصحابة ووضحنا أن اخلوارج يف السابق ك

واآلن من رموا أبهن م خ وارج ه م يف مقاب ل ش رار األم ة وه م خون ة احلك ام داعم و قن وات العه ر 
 واإلحلاد ومعهم من صنعوهم من املغفلني ليبيعوا آخرهتم ألجل دنيا غريهم

 مث تساءلنا كيف يتحول املسلم من سين إىل خارجي ؟؟؟
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من اعتقاد يوافق فيه اخلوارج عل ى التق دير األق ل أم ا جم رد مبايع ة إلم ام دول ة  فعرفنا انه البد له
 مهما كانت عقيدته هو فال تنسحب عليه

وأم  ا عن  د ه  ؤالء الق  وم فه  و حيص  ل مب  ا يش  به الس  حر فج  أة ينقل  ب عن  دهم املس  لمون املوافق  ون 
مهم  ا ك  ان ع  ددهم أله  ل الس  نة واجلماع  ة إىل خ  وارج مبج  رد دخ  وهلم حت  ت ظ  ل دول  ة اخلالف  ة 

 مبئات األلوف
وبين  ا أن احلقيق  ة أن اجملاه  دين مجيع  ا عن  دهم خ  وارج ألهن  م خرج  وا ع  ن النظ  ام الع  املي بقي  ادة 

 الشيطان األكرب أمريكا ورضيعتها إسرائيل وحذائها وبقرهتا احللوب السعودية 
خرج وا م ن دائ رة فإن رضي فريق من اجملاهدين ابلعمالة هلؤالء سواء شعروا بذلك أم مل يش عروا 

االهتام ابخلارجية وأاتهم الدعم ومسح هلم جبمع التربعات وفتحت هلم املكاتب وأفىت هلم ش يوخ 
 البقرة احللوب 

فإذا اكتشف بعضهم اخلدعة وانتقل للمجاهدين الذين جياهدون حب ق ؛ فج أة ينقل ب خارجي ا 
! 
 ؟ هل تنطبق مسات اخلوارج على الدولة اإلسالمية أم النظران مث 

وق  دمنا ل  ه بتس  جيل ص  ويت للش  يخ اب  ن عثيم  ني يق  رر في  ه أن أظه  ر ش  عار للخ  وارج ه  و تكف  ري 
 مرتكب الكبرية واخلروج على احلاكم فمن تربأ منهما فليس خبارجي 

مث ق  رران ابلنق  ول املوثق  ة أن الدول  ة اإلس  المية تت  ربأ م  ن مجي  ع م  ذاهب اخل  وارج ول  يس ه  ذا م  ن 
مبعتق  داهتم ، وتنف  ي ع  ن نفس  ها ك  ل هتم  ة حي  اول ال  بعض  ع  ادة اخل  وارج أص  ال ب  ل ه  م يفخ  رون

إلصاقها هبا ليجعلها منهم ، ب ل ابهل ت عل ى ذل ك ودع ا متح دثها الرمس ي عل ى دولت ه ليهل ك 
 هللا قادهتا ويقوض ملكها إن كانت تدين مبذهب اخلوارج فإذا هبا ترتفع وتسمو وتتمدد

ح  اكم الش  رعي ول  و ج  ار واليوجب  ون خروج  ا وتب  ني لن  ا ابملس  تندات املوثق  ة أهن  م ي  رون الطاع  ة لل
عليه بل يوافقون مااستقر عليه منهج أه ل الس نة واجلماع ة م ن الص رب علي ه ب ل وحيتج ون عل ى 
من يدعو رعية اإلمام الدكتور أيب بكر البغدادي اخلليفة إىل اخلروج عليه ونزع بيعت ه أبن ه عل ى 

 ة واجلماعة أقل تقدير حاكم مسلم متغلب وجبت طاعته عند أهل السن
 وبناء عليه قلنا هلم كما قال الشيخ ابن عثمني لسفر احلوايل : 

 قد تبني لنا أنكم خوارج حقا ولكنكم خوارج على أهل الباطل ... 
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 :وأخريا تساءلنا 
فمـا الــذي إذا ك ان األم ر كم ا ق دمناه وه ذا مانطق ت ب ه ألس نتهم وأق رت ب ه نش راهتم وبي اانهتم 

 ؟هنم هبذه التهمة الشنعاء والوصمة الصلعاء جعل فئاما من الناس يرمو 
 قالوا :

 ويتضمن ذلك عدم وجود علماء فيهم . أوال : هم حداثء األسنان سفهاء األحالم .
 اثنيا : عندهم تكفري للناس واستحالل لدمائهم .
 اثلثا : يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األواثن .

 أبرزهاوأمور أخرى يدعوهنا ، هذه الثالثة هي 
 فقلنا إذن هذا موضوعنا يف اللقاءات القادمة إبذن هللا 

وها حنن اليوم يف أول هذه اللقاءات اليت نفند فيها هذه الش بهات ونقط ع دابره ا حبس ام العل م 
 وجواد الفقه والفهم ونبدأ بقوهلم :

نظــران يف هــذه الدولــة فوجــدان أهنــم حــداثء األســنان ســفهاء األحــالم ولــيس فــيهم علمــاء 
 يرجعون إليهم وهذه مسة واضحة من مسات اخلوارج ..

 
 فنقول هلم :

سبق أن قدمنا أن هذه الصفة الزمة للفرقة ال يت خرج ت عل ى اإلم ام عل ي وليس ت بالزم ة مل ن 
بع   دهم م   ن اخل   وارج فق   د ثب   ت وج   ود خ   وارج عل   ى م   ر الت   اريخ وإبمج   اع األم   ة ليس   وا حب   داثء 

ى م   ر الت   اريخ الكث  ري ج   دا م   ن س   فهاء األح   الم األس  نان وال بس   فهاء األح   الم كم   ا وج  د عل   
حداثء األسنان وليسوا خبوارج على اإلطالق بل كثري منهم من أهل الس نة واجلماع ة فم ن أي ن 

قكم به خملوق من أه ل العل م مم ن وض ع ض ابطا ملعرف ة هبذا الضابط العجيب الذي مل يسب لكم
 اخلوارج ؟؟؟

وكأنن ا نعل  م ص بياننا لع ل األم  ور تتض ح لك  م لكنن ا س نتنزل معك  م وَّنش ي معك م خط  وة خط وة 
 فنقول لكم كما قال أحد العلماء :

الن  اظر يف األحادي  ث ال  واردة ع   ن اخل  وارج جي  د أن أكث  ر ال   رواايت تتح  دث ع  ن العص  ابة ال   يت 
خترج يف حال فرقة من األمة ، أي خ الل معرك ة ص ّفني ، يقاتله ا أوىل الط ائفتني ابحل ق ، وق د 
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ج  اءت يف وص  ف ه  ذه  –إن مل تك  ن كله  ا  – عن  ه ، وأكث  ر األوص  اف قاتله  ا عل  ي رض  ي هللا
الفرق    ة م    ن "احملّكم    ة" و"احلروري    ة" ، واألوص    اف تنطب    ق بكامله    ا عل    ى األزارق    ة والنج    دات 
وأمث اهلم ، فه ؤالء ك انوا فع الا : ح داثء أس نان ، س فهاء أح الم ، مل يُ ؤثر ع نهم قت ال الكف ار ، 

، ق   رأوا الق   رآن وج   ادلوا في   ه خي   ار أه   ل األرض يف ذل   ك ب   ل ك   ان مجي   ع قت   اهلم ض   د املس   لمني 
الوقت من الصحابة ، وكّفروا إمام املسلمني واخلليفة احلق وخري من ميشي على األرض : علي اا 

وخرجوا عليه ، مث خرجوا على من بعده من األئمة ، وقتل وا  –رضي هللا عنه  -بن أيب طالب 
 ميس  وهم بس  وء ، وأتعب  وا اخللف  اء ، وجاس  وا خ  الل املس  لمني وترك  وا أه  ل الذم  ة وأه  ل الكف  ر مل

الداير قتالا وسبياا وترويعاا وختويفاا للمسلمني وشغلوا كبار قادة الفتوحات اإلسالمية م ن أمث ال 
املهلب بن أيب صفرة الكندي فحارهبم تسع عشرة س نة ح ىت كس ر ش وكتهم .. هب ذه الص فات 

 السماء .. جمتمعة استحقوا أن يكونوا شر قتلى حتت أدمي
 

مــا معــىن قــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلم: "قــوم حــداثء األســنان ســفهاء نط  رح س  ؤاال: 
 ألننا أوال ال بد أن نعلم معىن ما نتكلم فيه  عند علماء األمة ؟" األحالم 

 
فيق  ول احل  افظ اب   ن حج  ر أح   داث مبهمل  ة مث مثلث  ة )يع   ين ح  اء و اثء( مج   ع ح  دث بفتحت   ني 

س  نان مج  ع س  ن وامل  راد ب  ه العم  ر وامل  راد أهن  م ش  باب وس  فهاء ألالس  ن واواحل  دث ه  و الص  غري 
 األحالم مجع حلم بكسر أوله واملراد به العقل .

 واملعىن أن عقوهلم رديئة يعين مجع ذلك )شباب عقوهلم رديئة(
 والسفهاء كما يف معاجم اللغة :مجع سفيه وهو من يبّذر ماله فيما ال ينبغي 

 خفاف العقول  وهو اجلاهُل والّسفهاء
والسه َفُه والسه  فاهة ِخفه  ُة احلِْل  م وقي  ل نق  يض احلِْل  م وَأص  له اخلف  ة واحلرك  ة وقي  ل اجله  ل وه  و قري  ب 

 بعضه من بعض
 ويقال َسِفَه فالٌن رْأيه إذا جهله وكان رْأيه مضطرابا ال استقامة له

تكون عند كمال السن  قال النووي رمحه هللا يف احلديث : يستفاد منه أن التثبت وقوة البصرية
 وكثرة التجارب وقوة العقل .
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ودل احلديث على أهنم صغار العقول والتفكري، ليست هلم جتارب، وال سابق علم ومعرفة 
 واليوجد عاقل وطبعا هذا الوصف أهنم أحداث األسنان أغليب ألن يف اخلوارج شيوخاا كباراا 

نا خنالف يف ذلك ويشغبون به علينا  خيالف يف ذلك ال كما يوهم امللبسون على الدمهاء أن
 فليتنبه لذلك ..

 َّنا يكفي األغلبإال يشرتط أن تنطبق على اجلميع و طيب عرفنا معىن اجلملة و أهنا 
 هل العالقة بني حداثة السن وبني السفاهة عالقة طردية ؟؟؟نسأل سؤاال فنقول : 

 بلدا من كبار السن اجلواب ابلقطع ال .. فقد يكون الشخص صغري السن وعقله يزن 
وأنقل هنا مقطعا من مقال اعرتافات عامل من علماء احلرمني الشريفني وهو املقال الذي 
اعتقلت بسبب القسم األول منه واهتمت به وحكم علي بعشر سنوات سجن وهذا املقطع 

 يتعلق مبا حنن فيه ونقول إنه كالم صحيح مائة ابملائة :
 امسعوا للمقطع :
رتكيز عليه من وسائل اإلعالم ولألسف من كثري م ن إخوانن ا املنتس بني للعل م مل ز إن مما يكثر ال

ه  ؤالء اإلخ  وة أبهن  م ص  غار وح  داثء األس  نان وه  ذه م  ن الش  بهات ال  يت يل  بس هب  ا عل  ى عام  ة 
 الناس للتنفري منهم وليس هلا من منظور العلم أي قيمة تذكر بل رمبا كانت يف صفهم :

اىل وس نة رس وله ص لى هللا علي ه وس لم وس ريته وس رية الس لف الص احل إذا نظران يف كتاب هللا تع
وعلماء األمة جند أن هذه املذمة املزعومة هي مس ة يف دع اة اخل ري وأه ل اإلص الح وأن العنص ر 
الفع  ال يف ال  دعوات اإلص  الحية ه  م ه  ؤالء وإن  ك لتعج  ب أش  د العج  ب حينم  ا تلص  ق ه  ذه 

 سن النبوة واكتمال العقل وبنظرة خاطفة نبني ذلك :الوصمة مبن بلغ األربعني أو قارهبا وهو 
عن دما ذك ر هللا تع اىل إب راهيم وخالف  ه لقوم ه واجتم اعهم علي ه ذك  ر اس تخفافهم ب ه وق وهلم ع  ن 
آهل  تهم : مسعن  ا ف  ىت ي  ذكرهم يق  ال ل  ه إب  راهيم . وذك  ر س  بحانه كي  ف ك  ان ل  وم أبي  ه وتعنيف  ه ل  ه 

لس ن الص غرية أم ام قوم ه أمجع ني ومل يك ن نب ئ وكيف ثبت إب راهيم عل ى عقيدت ه وه و يف ه ذه ا
بع  د وإَّن  ا ك  ان ق  د ش  رح هللا ص  دره للح  ق وعقي  دة التوحي  د فن  اظرهم وس  فههم وتوع  دهم وكس  ر 

 أصنامهم حىت ألقوه يف النار .
أخرج ابن أيب حامت عن ابن عب اس رض ي هللا عنهم ا ق ال : م ا بع ث هللا نبي ا إال ش ااب وال أويت 

 ب وتال هذه اآلية : قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم .العلم عامل إال وهو شا
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 وذكر ابن كثري رمحه هللا أن عمره كان إذ ذاك ست عشرة سنة .
ومل  ا ذك  ر هللا س  بحانه أص  حاب الكه  ف ق  ال : إهن  م فتي  ة آمن  وا ب  رهبم وزدانه  م ه  دى . ف  ذكر 

أنفس  هم م  ن توحي  د ص  ادق وكي  ف اعت زاهلم لق  ومهم وخم  الفتهم آلابئه  م وأج  دادهم مل  ا تيقن وه يف 
 احنازوا إىل الكهف وتركوا ملذات الدنيا ألجل عقيدهتم .

فه  ؤالء ك  انوا فتي  ة ش  بااب ص  غار الس  ن ق  ال جماه  د رمح  ه هللا : بلغ  ين أن  ه ك  ان يف آذان بعض  هم 
 القرطة . يعين احللق فأهلمهم هللا رشدهم وآاتهم تقواهم .

اخللف أهن م ك انوا م ن أبن اء مل وك ال روم وس ادهتم بل ذكر غري واحد من املفسرين من السلف و 
وقد فروا بدينهم إىل الغار قال ابن كثري : وهذا هو املشروع عند وق وع الف نت يف الن اس أن يف ر 

 العبد منهم خوفا على دينه .
وال أطي    ل ابحل    ديث ع    ن حداث    ة الس    ن يف كت    اب هللا يف أه    ل اخل    ري والص    الح م    ن األنبي    اء 

توسع فأمامه قصة قت ل داود جل الوت وكي ف آاته هللا الفه م الثاق ب وه و وأتباعهم ومن أحب ال
ش  اب وقص  ة حي  ىي وكي  ف آاته هللا احلك  م ص  بيا وقص  ة يوش  ع ب  ن ن  ون م  ع موس  ى علي  ه الس  الم 
وثباته معه وقصة يوسف عليه السالم وعفافه وقيامه ابلدعوة وهو شاب وغري ذلك مما يش بهه 

 ويتعلق به .
خص   ب ف   النيب ص   لى هللا علي   ه وس   لم حك   م ب   ني قوم   ه وه   و اب   ن مخ   س  أم   ا يف الس   رية فاجمل   ال

 وثالثني سنة وحقن هللا به دماءهم وفيهم من كان جاوز املائة من عمره .
مث نب ئ وه و اب ن أربع ني س  نة وك ان أول م ن آم ن ب ه بع  د خدجي ة الطف ل الص غري ال ذي ك  ان يف 

ى دي ن رس ول هللا ص لى هللا علي ه الثامنة من عمره فخالف قومه ودين آابئه وأجداده وثب ت عل 
 وسلم وأبلى بالء حسنا وهو يف هذه السن .

مث ك  ان امل  ؤمن الث  اين الغ  الم ال  ذي تبن  اه رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم قب  ل حت  رمي التب  ين وه  و 
 زيد بن حارثة مث تالهم الشاب الذي مل يبلغ األربعني بعد وهو أبو بكر الصديق .

ص لى هللا علي  ه وس  لم م  ن الص غار الس  ابقني ابإلس  الم س  عد ب  ن أيب  وك ان مم  ن آم  ن برس  ول هللا
 وقاص حيث أسلم ومل تنبت له شعرة يف وجهه . 

وأسلم الزبري بن العوام وهو ابن مثان س نوات وك ان عم ه يعذب ه ويعلق ه يف حص ري وي دخن علي ه 
 النار لريجع عن دينه فيأَب .
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 وأسلم ابن مسعود وهو غالم ايفع .
وانظ   ر إىل مص   عب ب   ن عم   ري وموقف   ه م   ن أم   ه وترك   ه حي   اة النع   يم وال   رتف وإىل وغ   ريهم كث   ري 

 صهيب الرومي وتركه ماله لقريش ليهاجر ... وهلم جرا 
مث انظر إىل بالء هؤالء الصغار وشجاعتهم يف سبيل هذا الدين فهذا علي وموقفه املش هود يف 

س  يفه يف س  بيل هللا مل  ا قي  ل إن  ليل  ة اهلج  رة وه  ذا ال  زبري وه  و اب  ن ثن  يت عش  رة س  نة أول م  ن س  ل
رس   ول هللا ص   لى هللا علي   ه وس   لم أخ   ذ فخ   رج بس   يفه يف زق   اق مك   ة وم   ن رآه بس   يفه يق   ول : 

 الغالم والسيف . خوفا عليه منه .
وانظ    ر إىل تص    ارع ص    غار الص    حابة ليجي    زهم الن    يب ص    لى هللا علي    ه وس    لم للقت    ال وه    م دون 

دري وانظ ر إىل اب ين عف راء الل ذين ق تال أاب جه ل اخلامسة عشرة أمثال ابن عمر وأيب سعيد اخل 
 شر قتلة ومها غالمان صغريان ايفعان .

وه   ذا أس   امة ب    ن زي   د يق    ود جيش   ا أم    ره رس   ول هللا ص    لى هللا علي   ه و س    لم علي   ه وه    و دون  
 العشرين ويف اجليش كبار الصحابة

واإلفت  اء واخلطاب  ة وه  و دون واألمثل  ة يف احلقيق  ة كث  رية وأم  ا علم  اء األم  ة مم  ن تص  دى للت  أليف 
العش رين ف أكثر م  ن أن حيص وا وم ن ت  ويف م نهم بع د اتري  خ حاف ل ابلعل م الرص  ني والتعل يم املت  ني 

 وملا يبلغ األربعني أكثر من أن حيصوا أيضا .
فم    ا ابل قومن    ا يستص    غرون م    ن ج    اوز األربع    ني ب    ل واخلمس    ني ويس    تحقرون أبن    اء الثالث    ني 

باب ص  غار مغ  رر هب  م فم  ا أدري م  اذا يقول  ون يف أطف  ال الثامن  ة واخلم  س والعش  رين ويقول  ون ش  
 والثانية عشرة أكانوا مغررا هبم أيضا أم ماذا ؟؟؟؟؟؟؟

انظروا إىل املزعوم أهنم مغرر هبم ومن يقودهم جتدوا منهم من ابيض ت حليت ه فأص بحت ال ي رى 
 فيها سوادها أمثال ابن الدن والظواهري وأيب حفص املصري وغريهم .

ن يفت  يهم وينظ  ر هل  م م  ن ه  و أك  رب س  نا م  ن أعض  اء هيئ  ة كب  ار العلم  اء أمث  ال الش  يخ مح  ود ومم  
 العقال .

ومنهم طال ب العل م امل تمكن املتخ رج م ن كلي ات الش ريعة والقاض ي وامل درس فم ن أراد الطريق ة 
العلمي  ة يف جم  اهبتهم فلي  أت حبججه  م واض  حة جلي  ة ويفن  دها بطريق  ة علمي  ة ص  حيحة أم  ا مث  ل 
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دعاوى ال يت ه  ي يف األس اس دي دن الكف  ار وأع داء الرس ل يف جماهب  ة احل ق فيج ب عل  ى ه ذه ال 
 من انتسب للعلم أن يرأب بنفسه عنها :

فىت ، لشرذمة قليلون ، غر هؤالء دينهم ، هؤالء لضالون ، إال الذين هم أراذلنا ابدي الرأي ، 
ليفس    دوا يف األرض أن يب    دل دي    نكم أو أن يظه    ر يف األرض الفس    اد ، أت    ذر موس    ى وقوم    ه 

 ....إىل اخر القائمة القامتة . انتهى النقل من املقال الذي اهتمت به
 )طبعا هذا املقال كان قبل اربع عشرة سنة او ثالث عشرة سنة(  
 

وبناء عليه فاليكفي أن تنظر ملس لم فتج ده ش ااب ايفع ا ح ديث الس ن فتتهم ه أبن ه س فيه احلل م 
 .. كذب مدعي ذلك ورب الكعبة 

وه  ذا ه  و الش  ر أن يك  ون ص  غري  فصــفة اخلــوارج املــذكورة كانــت اجتمــاع الصــفتني معــاا ل  ذ
الس   ن ويف نف   س الوق   ت س   فيه احلل   م فيص   در من   ه م   ا اليص   در م   ن غ   ريه حي   ث العق   ل لدي   ه 

 . يضبطه والسن لديه حيكمه
 

 فنقول إن بعضا من أهل العلم فسر احلديث بقوله حداثء األسنان : نرجع إىل حديثنا
ليس  وا م  ن أص  حاب رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم، ب  ل ه  م م  ن النابت  ة ال  يت نش  أت  أي أهن  م

بعد ذلك، وهذا من أمارات نبوته صلى هللا علي ه وس لم، فإن ه ح دث ع نهم ه ذا احل ديث وق د 
حص  لت الفتن  ة يف أزم  ان الص  حابة فل  م ي  دخلها أح  د م  ن أص  حاب رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه 

بتة اليت هي حداثء األسنان اليت نبتت يف األم ة اإلس المية ول يس وسلم، وإَّنا دخلتها هذه النا
فيه    ا أح    د م    ن الص    حابة، مل يك    ن أح    د م    ن الص    حابة خارجي    اا وال ش    يعياا وال انص    بياا، ك    ل 

 . الصحابة جنوا من هذه الفتنة
"سفهاء األح الم" أي أن يف عق وهلم خف ة، ف إن ه ؤالء اخل وارج أت وا إىل يه ودي فجلس وا حت ت 

له أو جدار فلما أرادوا القيام، ق ال هل م أح دهم: إنك م ق د غص بتم ذم ة نب يكم، فه ذا ظل خنلة 
اليهودي من أهل الكتاب الذين يدفعون اجلزية للمسلمني، فعليكم أن تعط وه عوض اا ع ن ظل ه 
ال  ذي جلس  تم في  ه!! ف  أتوه فعرض  وا علي  ه أج  رة ظل  ه، فق  ال: "عجب  اا لق  وم ي  ذحبون عب  د هللا ب  ن 

 تورعون عن ظل خنلة لرجل يهودي!!".خباب بن األرت، وي
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وأاي كان التفسري املعتمد فهو الميك ن حب ال إس قاطه إال عل ى اخل وارج ال ذين خرج وا عل ى عل ي 
 رضي هللا عنه 

ن ه  ذا ال ميك  ن حب  ال اس  قاطه إال عل  ى اخل  وارج ال  ذين خرج  وا أ ىل عم  دة الك  المإن وص  لنا اآل
 على علي رضي هللا عنه 

 
 و نسأل ملاذا ؟؟؟

م كانوا ع ددا حمص ورا ابلفع ل ش رذمة م ن الن اس جيمعه م املك ان يس معهم ال داعي وينف ذهم ألهن
البص  ر هل  م ق  ادة حم  ددون معروف  ة أمس  اؤهم ل  يس ف  يهم م  ن مي  أل الع  ني تس  تطيع بك  ل س  هولة أن 
ترى أغلبهم صغار السن وخترب منهم سفاهة العقل ت رى رؤوس هم احمللوق ة وتعل م م نهم أهن م ق راء 

ت  رى م  نهم عم  ال ب  ه وهك  ذا إىل آخ  ر الص  فات ال  يت ذكره  ا رس  ول هللا ص  لى هللا للق رآن لك  ن ال
عليه وسلم... فأين هؤالء من دولة مرتامية األطراف بينا ماهيتها لكي يعقل الس امع ع ن م اذا 

 يتكلم فظن أننا نعطيه درسا يف اجلغرافيا !!
ج اء عب د هللا ب ن ش داد ، روى اإلمام أمحد عن عبيد هللا بن عياض بن عمرو القاري ، قال : 

فقال ت ل ه : اي عب  د  -وحن ن عن  دها مرجع ه م ن الع راق لي ايل قت  ل عل ي  -ف دخل عل ى عائش ة 
هللا ب  ن ش  داد ، ه  ل أن  ت ص  ادقي عم  ا أس  ألك عن  ه ؟ حت  دثين ع  ن ه  ؤالء الق  وم ال  ذين ق  تلهم 

 علي . قال : وما يل ال أصدقك . قالت : فحدثين عن قصتهم 
 سنان سفهاء االحالم( من الذين جيزم أبهنم حداثء األ اي اخوة لتعلموا ا)امسعو 

ق  ال : ف  إن علي  ا مل  ا كات  ب معاوي  ة وحك  م احلكم  ان ، خ  رج علي  ه مثاني  ة آالف م  ن ق  راء الن  اس 
فنزل  وا أبرض يق  ال هل  ا : ح  روراء . م  ن جان  ب الكوف  ة ، وأهن  م عتب  وا علي  ه ، فق  الوا : انس  لخت 

، مث انطلق ت فحكم ت يف دي ن هللا وال حك م إال من قميص ألبسكه هللا ، واسم مساك ب ه هللا 
هلل . فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه ، فأمر فأذن مؤذن : أن ال يدخل على أمري 
املؤمنني إال رجل قد محل القرآن . فلما أن امتألت الدار من قراء الناس ، دعا مبص حٍف إم اٍم 

ويق  ول : أيه  ا املص  حف ، ح  دث الن   اس !  عظ  يم ، فوض  عه ب  ني يدي  ه فجع  ل يص   كه بي  ده ،
فناداه الناس فق الوا : اي أم ري امل ؤمنني م ا تس أل عن ه ! إَّن ا ه و م داد يف ورق ، وحن ن ن تكلم مب ا 
روين  ا من  ه ، فم   اذا تري  د ؟ ق  ال : أص   حابكم ه  ؤالء ال  ذين خرج   وا ، بي  ين وبي  نهم كت   اب هللا ، 
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م ش  قاق بينهم  ا ف  ابعثوا حكم  ا م  ن أهل  ه يق  ول هللا تع  اىل يف كتاب  ه يف ام  رأة ورج  ل : وإن خف  ت
[ . فأم ة حمم د ، ص لى  35وحكما من أهله ا إن يري دا إص الحا يوف ق هللا بينهم ا ] النس اء : 

هللا علي ه وس  لم ، أعظ  م دم  ا وحرم  ة م  ن ام رأة ورج  ل ، ونقم  وا عل  ي أن كاتب  ت معاوي  ة : كت  ب 
، ص لى هللا علي ه وس لم  علي بن أيب طالب ، وقد جاءان سهيل بن عمرو وحن ن م ع رس ول هللا

صلى هللا عليه وسلم : بسم هللا ال رمحن  قومه قريشا ، فكتب رسول هللا ، ابحلديبية حني صاحل
الرحيم . فقال سهيل : ال أكتب بسم هللا الرمحن الرحيم . فقال : " كيف نكتب ؟ " . فقال 

هذا ما صاحل عليه  صلى هللا عليه وسلم : " فكتب : : اكتب ابمسك اللهم . فقال رسول هللا
. يق   ول هللا تع   اىل يف كتاب   ه : لق   د ك   ان لك   م يف رس   ول هللا أس   وة " حمم   د ب   ن عب   د هللا قريش   ا 

 [  21حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر ] األحزاب : 
فبع  ث إل  يهم عب  د هللا ب  ن عب  اس فخرج  ت مع  ه ، ح  ىت إذا توس  طت عس  كرهم ق  ام اب  ن الك  واء 

ة القرآن ، هذا عبد هللا بن عب اس فم ن مل يك ن يعرف ه ف أان أعرف ه ، خيطب الناس فقال : اي محل
 هذا ممن خياصم يف كتاب هللا مبا ال يعرفه 

)انظروا اب ن الك واء ه ذا يع ين نق ول ل وح و ي تكلم م ع عب دهللا ب ن عب اس ح رب األم ة، انظ روا م ا 
 الفارق، حىت تعرفوا من اخلوارج و من سفهاء األحالم و حداثء األسنان(

[ . ف ردوه  58[ ] الزخ رف :  567ا ممن نزل في ه ويف قوم ه ب ل ه م ق وم خص مون ] ص: هذ
 ..إىل صاحبه وال تواضعوه كتاب هللا . فقال بعضهم : وهللا لنواضعنه 

 )يعين أنخذ و نعطي معه يف األدلة و النصوص( 
ف  إن ج  اء حب  ق نعرف  ه لنتبعن  ه ، وإن ج  اء بباط  ل لنبكتن  ه بباطل  ه . فواض  عوا عب  د هللا الكت  اب .. 

ثالث  ة أايم ، فرج  ع م  نهم أربع  ة آالف كله  م اتئ  ب ، و ف  يهم اب  ن الك  واء ، ح  ىت أدخله  م عل  ى 
 .علي الكوفة 

 (ن اربعة آالفء كانوا مثانية آالف و صاروا اآلهؤال)
مث يق  ول: فبع  ث عل  ي إىل بقي  تهم فق  ال : ق  د ك  ان م  ن أم  ران وأم  ر الن  اس م  ا ق  د رأي  تم ، فقف  وا 
حي ث ش  ئتم ح  ىت جتتم  ع أم  ة حمم  د ، ص  لى هللا علي  ه وس  لم ، بينن  ا وبي  نكم أن ال تس  فكوا دم  ا 
حرام  ا ، أو تقطع  وا س  بيال ، أو تظلم  وا ذم  ة ، ف  إنكم إن فعل  تم فق  د نب  ذان إل  يكم احل  رب عل  ى 

[ . فقالت له عائش ة : اي اب ن ش داد فق تلهم  58هللا ال حيب اخلائنني ] األنفال :  سواء : إن
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؟ فقال : وهللا ما بعث إل يهم ح ىت قطع وا الس بيل ، وس فكوا ال دماء ، واس تحلوا أه ل الذم ة . 
فقالت : آهلل ؟ قال : آهلل الذي ال إله إال هو لق د ك ان ذل ك . قال ت : فم ا ش يء بلغ ين ع ن 

قول   ون : ذو الثُ   َدْي وذو الثدي   ة ؟ ق   ال : ق   د رأيت   ه ، وقم   ت م   ع عل   ي علي   ه يف أه   ل الع   راق ي
فم  ا أكث  ر م  ن ج  اء يق  ول : ق  د رأيت  ه يف مس  جد  ؟القتل  ى ، ف  دعا الن  اس فق  ال : أتعرف  ون ه  ذا 

بين فالن يصلي ويقرأ ، ورأيته يف مسجد بين فالن يصلي . ومل أيتوا فيه بثبت يعرف إال ذلك 
ح ني ق ام علي ه كم ا ي زعم أه ل الع راق ؟ ق ال : مسعت ه يق ول : ص دق  . قالت : فما ق ول عل ي

هللا ورس  وله . قال  ت : ه  ل مسع  ت من  ه أن  ه ق  ال غ  ري ذل  ك ؟ ق  ال : الله  م ال . قال  ت : أج  ل ، 
صدق هللا ورسوله ، يرحم هللا عليا ، إنه كان ال يرى شيئا يعجبه إال قال : ص دق هللا ورس وله 

 ه ويزيدون عليه يف احلديث . . فيذهب أهل العراق يكذبون علي
 هذا احلديث تفرد به أمحد ، وإسناده صحيح ، واختاره الضياء )يعين خرجه يف املختارة( . 

ن نتصور م ن ه م ه ؤالء و كي ف حيك م عل يهم، و هن ا أيعين سياق هذا احلديث نستطيع فهنا 
 عندان رجع نصفهم وبقي على مذهبهم الردي النصف اآلخر

أن علي ا خ رج بنفس ه إىل بقي تهم ، فل م ي زل ين اظرهم ح ىت رجع وا مع ه إىل لك ن ذك ر اب ن جري ر 
الكوفة مث جعلوا بعد ذلك يعرضون له يف الك الم ، ويس معونه ش تما ويت أولون  وي ل يف أقوال ه 

 ويتهمونه ابلشرك 
 ؟ مجيل، من الذي ثبت و بقي على هذا االعتقاد الفاسد؟ و فعال قاتل علياا 

 مع عبد هللا بن وهب الراسيب -أو أقل  -ن فلم يبق منهم فيها إال ألف مث كانت وقعة النهروا
فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصني الط ائي ، وعل ى امليس رة ش ريح ب ن أوع ، وعل ى خي التهم 
 محزة بن سنان ، وعلى الرجالة حرقوص بن زهري السعدي ، ووقفوا مقاتلني لعلي وأصحابه .

 : 238 4 يف كتاب الَفْصل و البعض يقول الِفَصل جيقول االمام ابن حزم رمحه هللا
وابيعوا شبث بن ربعي مؤذن سجاح أايم ادعت النب وة بع د م وت الن يب ص لى هللا علي ه وس لم، 
حىت تداركه هللا عز وجل ففر عنهم، وتبني له ض الهلم فل م يق ع اختي ارهم إال عل ى عب د هللا ب ن 

ة له وال صحبة ، وال فق ه وال ش هد هللا ل ه خب ري، وهب الراسيب أعرايب بوال على عقبيه ال سابق
 . فمن أضل ممن هذه سريته واختياره

 مامهمإو  ممام ابن حزم يف قائدهانظروا ماذا يقول اإل
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  .. هذه هي النوعية
 مساء ممن خرج معهم و كان فيهمأذكرت 

 شجرة بن أوع السلمي
 عبد هللا بن شجرة السلمي

 ثرملة )من بين حنظلة(
 ل له انفع رجل يقا

 عمري بن احلارث
 أبو عمرو بن نوفل

 هرم أو هرمي بن عمرو األنصاري )من بين واقف(
 اخلِرّيت أو احلريث بن راشد السامي الناجي.

 زرعة بن الربج الطائي
 معدان اإلايدي 

وك  ل ه  ؤالء جماهي  ل العل  م هل  م والفض  ل أحس  نهم ح  اال م  ن ذك  ره اب  ن ح  زم ه  ذا الب  وال عل  ى 
 عقبيه

وقد ذكر يف اخلوارج عموما سواء حضروا النهروان أم مل حيض روها مجاع ة أخ ر كعب د ال رمحن ب ن 
 ملجم وشبيب العجلي وغزالة الشيبانية وانفع بن األزرق وجندة بن عامر احلنفي وغريهم 

 وكلهم اليزيدون يف قدرهم عمن تقدم العلم وال حلم 
رة أو عش رين ه ؤالء بع ض املس اجد يس عهم لنتخيل ألف ا أو ألف ني أو أربع ة آالف أو ح ىت عش 

ن نتصور اي اخوة، ختيلوا معي.....( فالنظر فيهم سهل واحلكم عليهم عدل ، تستطيع أ)نريد 
ان تنظر اىل هؤالء فتقول: هؤالء سفهاء، هؤالء حداثء االسنان، امامي اانس جهلة ال يوج د 

 فيهم احد ميأل العني فسهل ان احكم عليهم
فم   اابلكم كي   ف  ... اهيته   ا ، طبع   ا يف درس جغرافي   ا عل   ى ق   در فه   م اإلخ   وةأم   ا دول   ة بين   ا م
 حتكمون ؟؟؟ 

ابهلل دولة على حسب ما فصلنا هل ه ذه يس تطيع اح د ان حيك م عليه ا، ه ذا الوص ف ال ذي 
 . جاء كان يف هؤالء الشرذمة القليلني
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 اذن املشكلة االن يف تعميم احلديث على من بعد قوم علي ؛ طيب 
 ؟ كانت حكاية حال وآية على قوم أبعينهم ميكن ضبطها أما بعد ذلك فكيففهذه  

م  ن بع  دهم، فنري  د أن نس  أهلم  ىقلن  ا ال يهمك  م ، خ  الص نطبقه  ا عل   طي  ب ل  و س  لمنا هل  م و
 : بعض األسئلة

)يع  ين س  لمنا لك  م أبن الص  غار يكون  ون س  فهاء، و ق  د ابطلن  ا ؟  كــم نســبة الصــغار الســفهاء
منا لك م ان الوص ف يش مل م ن ك ان بع د م ن ك ان م ع عل ي رض ي هللا ذلك يف البداية، مث س ل

تع  اىل عن  ه( فنس  ألكم س  ؤاال: ك  م نس  بة الص  غار الس  فهاء؟ أعط  وان نس  بة هك  ذا، ه  ل يس  تطيع 
 احد ان حيدد نسبة حىت يقول إن هذه الدولة سفهاء أحالم؟

)يعين ما هي السن اليت تسموهنا س ن الس فيه او الص غري؟ يع ين ؟  وما مقياس السن الصغرية 
 ؟ أعطوان سن هكذا( 21؟20؟ 15؟12؟10

عندما يزنق هؤالء يف الضوابط )طبعا طريقة اهل العلم اهنم دائما يطالبون ابحلد فإذ ذكر احل د 
 أفحم الذي يف الطرف اآلخ ر فيق ال ل ه أبي ش يئ ض بطت ه ذا احل د؟ أرأي ت إن زاد ش هراا أو
نق  ص يوم  اا أو زاد س  اعةا أو ق  ص س  اعتني؟ الن ال ميك  ن ان حي  دد الش  خص اذا اراد ان حي  دد 

 حداا للصغري السفيه سوف نطالبه من أين له هبذا احلد للصغري السفيه.
اعطين ضابط، سلمنا ل ك ابلس ن ل و قل ت مخ س عش رة  ما معىن سفاهة العقل عندك؟طيب 

ل ن فاهة العقل عن دك؟ أيض اا س يتورط و ضابط س سنة، كيف يكون العقل سفيها )يعين ما هو
 يستطيع أن يضع حداا( 

م   ثال َّنش   ي يف األنب   ار فنج   د الن   اس هن   اك س   فهاء األح   الم ح   داثء األس   نان م   ثالا؟ ه   ذا م   ا 
يقص   دونه؟ يع   ين نتمش   ى يف االنب   ار و ننظ   ر يف الن   اس ال   ذين يف الش   وارع و يف البي   وت و يف 

؟ أم ماذا يعين  حداثء االسنان؟ هل هم يعون ما يقولوناحملالت فنفاجأ أبهنم كلهم سفهاء و 
 ؟؟
 

ننظر لقيادة الدولة وإداراهتا أم جليشها أم لقادته أم لعامة الشعب أم م اذا يع ين ؟؟ )يع ين ح ىت 
 نقول إن هؤالء سفهاء االحالم و حداثء األسنان عن من نتكلم؟( ال بد من التحديد
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دهم س  فهاء األح  الم ح  داثء األس  نان ه  ل ه  ذا ختي  ل م  ن يق  ول ل  ك عم  ان خ  وارج ف  انظر جت  
يعق    ل ؟؟ ه    ل يعق    ل أن حتك    م عل    ى دويل    ة ص    غرية مث    ل عم    ان هب    ذا ؟؟ فماابل    ك ابلدول    ة 

 اإلسالمية اليت تعترب عمان حارة فيها ؟؟
 

 طيب سنتنزل معكم على حد قولة أهل البلد أهل املدينة )وّري اجملنون قرص عيشه يعقل( 
 أننا نعلم أوالدانسنمشي معهم واحدة واحدة ك

 
بدائ ابخلليفة أعزه هللا فإذا ب ه ق د وخط ه الش يب وجت اوز  سننظر يف القيادةسنبدأ يف القيادة ، 

األشد وسن األنبياء ورجل عامل ابلشريعة وحاصل على أعلى الشهادات العلمية فالهو حدث 
 السن والسفيه العقل إذا تكلم أمسع وإذا أمر أنفذ .

 
قيادة السعودية رجل متهالك مصاب ابلزهامير أحرج بلده يف عدة مواق ف  قارنه مبن على رأس

 و الرباهني و الفيديوهات(  ابألدلةة عندان تبسبب مرضه )و طبعا كلها مثب
IrOs21https://www.youtube.com/watch?v=hoiHc 

https://www.youtube.com/watch?v=hoiHc21IrOs
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ومتسلط عليه وعلى مفاصل الدولة ولده الغ ر ال ذي الميل ك أي م ؤهالت قيادي ة ويب دد أم وال 
األم   ة يف ملذات   ه وق   د ذك   ران فض   يحته يف التع   اطي أم   ام الع   امل أمج   ع، يع   ين ذك   ران لك   م كي   ف 

 فضحنا يف فرنسا، فضح املسلمني أمجع. 
10143https://web.facebook.com/k.s.a.astarhunisee/videos/

62t=/?99558582902 

 
 

https://web.facebook.com/k.s.a.astarhunisee/videos/1014399558582902/?t=62
https://web.facebook.com/k.s.a.astarhunisee/videos/1014399558582902/?t=62
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فنج د ال دواوين يف الدول ة أعزه ا هللا، دي وان  ننظر يف اإلدارات العامةالعليا  ةانتهينا من القياد

القضاء وديوان احلسبة وديوان الزكاة وديوان التعليم وغريها ت دار بش ىت األس نان املعت ربة ويغل ب 
 عليها الكهول )عندان االثبااتت و الفيديوهات( الذين يبدو عليهم مسة العلم والدين واخلري 
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و يغل  ب عليه  ا ش  اربو ال  دخان حليق  و ... يب  دو عل  يهم  خب  الف إدارات الس  عودية م  ثال ال  ذين
اللح  ى مس  بلو الثي  اب ويكث  ر ف  يهم ص  غار الس  ن ض  عاف العل  م جمل  رد أهن  م س  عوديون وق  د تعبن  ا  
 كثريا يف مواقف عدة بسبب ذلك وأذكر لكم مثاال للرتويح ألننا أتعبناكم بكالم كثري، هكذا
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 اذن نروح عنكم بطرفتني، 

س   نة والس   رية ابجلامع   ة اإلس   المية وق   د انض   ممت للعم   ل معه   م خبط   ة علمي   ة كن   ا يف مرك   ز ال
وضعتها حسب وجهة نظري وقبلوا هبا ووضع معي حتت توجيهي الشيخ صفي الرمحن املب ارك 
ف  وري رمح  ه هللا ، مع  روف ، ودكت  ور يق  ال ل  ه أمح  د )نس  يت اللق  ب( وق  د فرح  ا ج  دا مبجيئ  ي 

أتييد خطيت اليت كانت ختالف اخلط ة الس قيمة ال يت  وخطيت لسخافة اخلطة السابقة ووقعا على 
كان يشرف عليه غر صغري يقال ل ه عب د العزي ز للت و ش اب حاص ل عل ى املاجس تري وك ان ه و 
السعودي املوكل له القيادة ولكوين مل أكن رمسيا مل يكن له عل ي طري ق .. واس تمر العم ل ح ىت 

ين االنتق  ال إل  يهم رمسي  ا فرفض  ت طبع  ا طل  ب م  ين م  دير املرك  ز ال  دكتور م  رزوق ب  ن هي  اس الزه  را
لعلمي مبا يرتت ب عل ى ذل ك م ن إه اانت وتغ ري يف املعامل ة وس وء اح رتام فتوق ف العم ل خبط يت 
بذهايب فانتقم هذا الغر من الدكتور أمحد فقام بنقله من املركز وانتقم م ن الش يخ ص في ال رمحن 

ل  ك اث  ر عل  ى الش  يخ ح  ىت اص  يب فأس  اء إلي  ه وج  ربه عل  ى الع  ودة للخط  ة الس  قيمة و ك  ان يف ذ
 ابلفاجل رمحه هللا

 طيب ، هذا أثر حداثء األسنان سفهاء األحالم يف السعودية
 

 نذكر لكم طرفة أخرى متعلقة أيضا حبداثء األسنان مث نكمل حديثنا
أثناء التحقيق معي أتوا يل مبحقق حديث السن سفيه احللم مالزم غر يف العشرينات ولد امس ه 

ف رض عل ي أن أوق ع عل ى تقري ر لتص ديقه يف احملكم ة يف قص ة طويل ة فلم ا ذهبن ا  بندر احلازمي
للقاض   ي وج   د أن أول اهت   ام يل ه   و إص   دار فت   وى ابل   ذهاب لنص   رة إخوانن   ا يف الع   راق ض   د 
األمريكان ، طبعا ما هم كاتبني إخواننا طبعا ، كان س ن القاض ي يف األربع ني تقريب ا فنظ ر إيل 

اليب  دو عل  ي حقيق  ة عم  ري ف  أراد أن يس  خر يب قل  يال بع  د قراءت  ه  وكأن  ه استص  غرين حي  ث إن  ين
اهتام إصدار الفتوى فق ال أن ت ك م عم رك ؟؟ ، طبع ا ابللهج ه النجدي ة ، يع ّرض أبين متج رئ 
على الفتوى حديث السن سفيه احللم فلما أخربت ه بس ين أس قط يف يدي ه ف إذا يب أك ربه أبكث ر 

 .من عشر سنوات فبهت ومل ينبس ببنت شفة 
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 نقول :
استطاعت الدولة اإلسالمية لرجاحة عقول قياداهت ا اإلداري ة وخل رباهتم العالي ة ال يت اكتس بوها يف 
جت  ارب س  نني عم  رهم اس  تطاعوا إص   الح م  ا أفس  د يف مجي  ع من   احي احلي  اة ويف أق  ل م  ن س   نة 
عادت مجيع أجهزة الدولة لتعمل على أعلى درجات الكفاءة ودون نسبة فس اد ت ذكر كم ا يف 

 .عض التقارير العاملية ولدينا مجيع اإلثبااتت على ذلك ب
 

أما اململكة مثال فلها مائ ة س نة مل تنج ز إال يف واجه ات امل دن الك ربى أم ا ج ل ال بالد فحاهل ا 
 يرثى هلا والفساد يضرب يف مجيع مفاصل الدولة كالتعليم والصحة والزراعة وغريها 

HVNvzE3https://www.youtube.com/watch?v=cTcm 

 
 

ولألس   ف يف أه   م املفاص   ل وه   و اجل   يش حي   ث فس   اد كب   ري يف ص   فقات الس   الح وإمه   ال يف 
الص  يانة ويف الت  دريب ح  ىت ال  رادارات أح  د أص  دقائي ك  ان مس  ئوال يف جهازه  ا ويش  كو يل م  ر 

 ال حياة ملن تنادي الشكوى واعرتض كثريا ولكن مل يسمع له ،
 

فنج  د أن ج  يش  ســننظر يف اجلــيش وقياداتــهطي  ب، نظ  ران يف القي  ادة و نظ  ران يف القي  ادات ، 
الدول  ة ه  و اجل  يش الوحي  د ال  ذي جت  د في  ه جن  ودا جت  اوز بعض  هم س  ن املائ  ة وكث  ري م  نهم جت  اوز 

 الستني 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cTcm3HVNvzE
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وعل  يهم مس  ات الص  الح والتق  وى ويكث  ر في  ه الكه  ول وه  م أكث  ر م  ن ي  تكلم م  ن الق  ادة ، طبع  ا 
الكهول يعين عند أهل اللغة من ثالث و ثالثني فما فوق ، و هم أكثر م ن ي تكلم م ن الق ادة 
، ف   إذا تكل   م الرج   ل م   نهم جت   د في   ه اجلزال   ة والق   وة واحل   زم والتقري   رات العلمي   ة يف بع   ض األم   ور 

ا الجت ده عن د علم اء الش ريعة يف ب الد املس لمني األخ رى وك ل ذل ك مثب ت ومس جل الشرعية مب 
 .بكثرة ابلصوت والصورة 
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فيكفي أهنم مجيع ا ص غارهم وكب ارهم حيمل ون ه م األم ة ويظه ر عل يهم مس ت  وأما أفراد اجليش

ال  دين والص  الح واالس  تقامة عل  ى اهل  دي النب  وي وه  م مق  اتلون م  ن الدرج  ة األوىل وعل  ى أعل  ى 
 درجات التدريب 

 
 

 أفيعقل أن هؤالء هم سفهاء العقول وحداثء األسنان ؟؟،اي إخوة اي من تستمعون إيلأفيعقل 
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 جليش السعودي هم راجحو العقول وذوو األسنان ؟؟جيش مثل ا
 طيب نعقد شيء من املقارنة ،

 القائد األعلى للجيش السعودي و هللا انه ليتكلم فيضحك الثكلي 
متن  ا ، متن   ا اي ش   باب م   ن الض  حك وحن   ن نس   تمع خلال   د ب   ن س  لطان وه   و ي   تكلم ع   ن ح   رب 

 حدود اململكة احلوثيني يقول أايم التسلل  و أايم هجومهم السابق على 

 
 سوف نطاردهم يف هنار الليل ، يف هنار الليل  

اي ش باب، ه ذا قائ د ج يش اي ش باب؟ أكي د جت  دوها مس جلة ، عم ركم مسع تم ع ن ش يء امس  ه 
 يف هنار الليل ؟ وهللا إين سامعها أبذين هذه أسأل يوم القيامة عن ذلك

 ح اجلبالسوف نطاردهم يف هنار الليل ، يف هنار الليل  ... ويف سفا 
 جلبالاسفاح اجلبال؟!!! حنن نعرف أوالد السفاح ، ابن سفاح ، لكن سفاح 

 ايرجال روح من بس هللا خيلف على اللي جابتك ..
ق  ال الدول  ة ح  داثء األس  نان س  فهاء األح  الم وذاك املفه  ي ه  و احملن  ك املخض  رم الداهي  ة  )أب  و 

 سفاح ده( ..
من سبق ذكره وهو الولد ال ذي مل يبل غ الثالث ني بع د واآلن القائد احلايل غين عن التعريف فهو 

 ومل يعرف قتاال قط بل رمبا الحيسن أن يطلق النار أصال .
 



 

192 

 

 
أما أفراد اجليش فقد تكلمنا عنهم قبل ذل ك ويغل ب عل يهم حداث ة الس ن ج دا وس فاهة العق ل 

وق د نش ران  ألقصى درجة ، ال هيئة حسنة وال التزام ب ل دش ارة وتع اطي ورق ص وانتش ار لل واط
سلس   لة في   ديوهات لفض   ائحهم يف ص   فحيت عل   ى الف   يس ب   الد احل   رمني حت   ت جمه   ر الطره   وين 

 حتت مسمى سلسلة وسع صدرك
 https://web.facebook.com/k.s.a.astarhunisee/ 

 

https://web.facebook.com/k.s.a.astarhunisee/
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194 

 

 
 

احل  رمني فهم  ا خاطئ ا فف  ي اجل  يش م ن خ  رية الش  باب والش  يوخ وح ىت اليفهم  ين أحب  يت يف ب الد 
عل  ى تقاع  د  نع  رف م  نهم كث  ريين ولن  ا ف  يهم ص  داقات وعش  رة عم  ر وكث  ري م  نهم فص  ل أو أج  رب

مبك  ر مل  ا في  ه م  ن اخلريي  ة وأذك  ر م  نهم عل  ى س  بيل املث  ال الش  يخ ال  دكتور العمي  د متقاع  د حمم  د 
ات املسلحة سابقاا ق د أوذي جله ره ابحل ق يف بع ض مدير إدارة التوعية اإلسالمية ابلقو اجلعوان 

فرتات حياته..وإن كن ا خنتل ف مع ه ونعل م أن ه يف الس جن الكب ري ف ال يس تطيع أن ي تكلم أو أن 
 انخذ و نعطي معه .

 
، حن   ن انتقلن   ا يع   ين ت   درجنا معه   م يف القي   ادة و يف  أمـــا عامـــة النـــاس يف الدولـــة االســـالمية

االدارات و يف اجل   يش و يف قي   ادات اجل   يش، بق   ي عام   ة الن   اس يف الدول   ة م   ن عم   ال وجت   ار 
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وم  زارعني وص  ناع وأطب  اء ومهندس  ني ومدرس  ني وس  ائر امله  ن فف  يهم م  ا يف ك  ل ب  الد الع  امل م  ن 
 األسنان املختلفة والعقول املتفاوتة ..

 
 سنتجاوز هذه و نقول :طيب، أيضا 

سفه العق ل يظه ر أكث ر م ايظهر يف أي ش يء يظه ر يف النفق ة واختب ار الس فيه يك ون غالب ا يف 
امل  ال مث س  ائر التص  رفات ف  إن ظه  ر أن  ه يتص  رف برش  د يف مال  ه وتص  رفاته حك  م ل  ه أبن  ه راش  د 

س فيه عاقل متزن وليس بسفيه طائش ، ه ذا احلك م الش رعي املع روف يف قض ااي احلج ر عل ى ال
 و يف أحكام اليتامى ، معروف السفيه كيف يعرف سفاهة املرء من رشده

 
ه   ل س   لوكها س   لوك أف   راد س   فهاء األح   الم ح   داثء األس   نان أم  فننظـــر إذن يف الدولـــة ككـــل

العكس متاما وهي حقيقةا على قمة الرش د وتربع ت واعتل ت واستش رفت وتس نمت الع امل عق ال 
 ؟ وحنكة و حكمة

 
ت مــن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ومــن تلميــذه ابــن الدولــة الــيت اختــذ

القيم والشيخ حممد بن عبد الوهاب وعلمـاء الـدعوة النجديـة أئمـة 
هلــا وقــررت يف مدارســها ومعاهــدها الشــرعية كتــب هــؤالء مــع ســائر  

 كتب كبار علماء أهل السنة كالنووي وابن كثري وحنومها 
 حداثة سن؟!هل هذه سفاهة و 
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الدولـــــة الـــــيت أاثروا حوهلـــــا شـــــبهات بقـــــوهلم لـــــيس للدولـــــة علمـــــاء 
وفنــدانها يف فقــرة مســتقلة تبــني هبــا بطالهنــا مجلــة وتفصــيال وأبــرزان 
ـــيهم  ـــداخل واخلـــارج ترجـــع إل ـــة يف ال فيهـــا طائفـــة مـــن علمـــاء الدول
وتســتفيتهم وهــي ترجــع إىل أقــوال أهــل العلــم مــن الســلف واخللــف  

م ، وال تفّســر القــرآن وفــق هواهــا بــل ترجــع كمــا رأينــا يف إصــداراهت
 إىل كتب التفسري املعتربة خبالف اخلوارج 

 حداثة سن؟!هل هذه سفاهة و 
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طيب ، الدولة اليت بينا أهنا مستقرة اقتصـاداي وعسـكراي واجتماعيـا 
ولـــديها الســـلطات القضـــائية والتنفيذيـــة التامـــة ولـــديها إعـــالم قـــوي 

اإلعالميـة يف العـامل لـذا فصـورهتا مشــوهة حمـارب مـن مجيـع القنـوات 
 إال من خالل إعالمها احلر، هل هذه سفاهة ؟!
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الدولــة الــيت لــديها ديــوان للتعلــيم وديــوان للحســبة وديــوان للزكــاة 
 وديوان الصحة وديوان القضاء وديوان اخلدمات البلدية 
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 واملرور واألجهزة األمنية ، هل هؤالء سفهاء؟!و لديها الشرطة 
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الدولــة الــيت هبــا بيــت للمــال لــه مصــادره مــن بــرتول وتعــدين وزراعــة 
وصــناعة وتبــادل جتــاري وثــروة مسكيــة وجبايــة زكــاة ويفء غنــائم ولــه 

 مصارفه الشرعية ، هل هؤالء سفهاء؟!
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الدولــة الــيت لــديها جــيش عرمــرم مــن أقــوى اجليــوش صــالبة ميتلــك 
مجيــع مقومــات اجليــوش املعتــربة فقــط ســالحه اجلــوي دفــاعي هلــذه 

 السنان سفهاء االحالم؟!االلحظة ، هل هؤالء حداثء 
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ـــــيم العقيـــــدة  ـــــدورات لتعل ـــــت بتوعيـــــة رعاايهـــــا ف ـــــيت قام ـــــة ال الدول
والتحــذير مــن نــواقض اإلســالم واســتتابة مــن وقــع فيهــا الصــحيحة 

وهــدمت القبــاب واملشــاهد الشــركية ومل تبــق قــربا مشــرفا إال وســوته 
ابألرض والصــورة إال وطمســتها كمــا أمــر رســول هللا صــلى هللا عليــه 

 وسلم وزانت ميادينها مبا الخيالف ذلك . هل هؤالء سفهاء؟!
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ألزمت مجيع رعاايهـا ابلصـالة علـى وقتهـا والتفـرغ التـام الدولة اليت 

 هلا وعقدت هلم الدورات لتعليمهم إايها وعاقبت املفرط منهم فيها 
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الدولــة الــيت قامــت جببايــة الزكــاة وتوزيعهــا علــى مســتحقيها وتوعيــة 
رعاايهـــا ابلصـــوت والصـــورة أبحكـــام الزكـــاة وســـكت هلـــم العمـــالت 

 هل هؤالء سفهاء؟!الشرعية ابلذهب والفضة 
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الدولة اليت أولت شهر الصيام عنايـة خاصـة فلجـان لتحـري اهلـالل  
كما أمر هللا يف دخول الشهر وخروجه وضبط لصالة الرتاويح وفق 
السنة النبويـة وتفطـري املسـلمني يف أحنـاء الدولـة علـى نفقتهـا وتـوفري 

املالهي املتطورة ابجملان  لكل أساليب الفرح املشروعة يوم العيد من
 ألطفاهلا ذكورا وإاناث وغري ذلك هل هؤالء سفهاء؟!
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الدولة اليت صانت املرأة فمنعت االختالط احملرم وألزمت النساء 
ابحلجاب الشرعي وأنشأت الورش خلياطته ووزعت املنشورات 
 للحث على العفة والتزام احلجاب مع إهدائها احلجاب

 للمسلمات على نفقتها . هل هؤالء سفهاء االحالم ؟!
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ــــى نفقتهــــا  ــــى العفــــة فــــزوجتهم عل ــــت شــــباهبا عل ــــيت أعان ــــة ال الدول
 ومنحتهم السكن واملال هلم وألسرهم . 
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الدولــة الــيت جعلــت لكــل فــرد فيهــا نصــيبا يف بيــت املــال مهمــا كــان 
 (1)صغريا أو كبريا . 

 

 

 
_________________________________ 

( مل نق  ف عل  ى تص  ريح ب  ذلك عن  د إع  داد الكت  اب الحت  واء أرش  يفنا للدول  ة عل  ى عش  رات 1)
 اآلالف من الصور والفيديوهات ويصعب تتبعها وما أرفقناه يلحق بذلك .
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الدولة اليت وزعت الذابئح واللحوم واألرزاق على رعاايهـا ووزعـت 
 واهلدااي على أطفاهلا يف األعياد واملناسباتاللعب 
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الدولـــة الـــيت وفـــرت اهلواتـــف اجملانيـــة واملواصـــالت اجملانيـــة لرعاايهـــا 
ونشرهتا يف ربوعها شيئا فشيئا . هل هذه دولـة سـفهاء؟! خـافوا هللا 

 هللا ااي عامل خافو 
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2015/03/14sharq.com/article/-https://www.al/الدول            ة-تنظ            يم-
 احملمولة-للهواتف-تل-داعش-إلنشاء-يسعى

 

 

 
 

https://www.al-sharq.com/article/14/03/2015/تنظيم-الدولة-يسعى-لإنشاء-داعش-تل-للهواتف-المحمولة
https://www.al-sharq.com/article/14/03/2015/تنظيم-الدولة-يسعى-لإنشاء-داعش-تل-للهواتف-المحمولة
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هيوين رافضــي نصــريي الدولــة الــيت يف حــرب مــع حتــالف صــلييب صــ
علماين عرابين يضم أكثـر مـن سـبعني دولـة علـى رأسـها رأس الكفـر 
أمريكا وحذاؤها املمول السعودية واإلمارات فلم مينعها ذلك من : 
شــق الطــرق ومتهيــدها ... بنــاء املســاجد وتطييبهــا .. فــتح املــدارس 
واملعاهــد والكليــات وصـــيانتها .. إنشــاء املستشــفيات واملصـــحات 

زها... طباعة الكتب واملطـوايت وإنتـاج الصـوتيات واملرئيـات وجتهي
وتوزيعها ...تزيني الشوارع وامليادين وجتميلها ... كـل هـذا فعلتـه و 
هــي يف هــذه احلالــة مــن احلــرب الشــعواء، هــل هــؤالء ســفهاء؟! هــل 

 هؤالء حداثء األسنان؟!
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الدولــــة الـــــيت ســـــخرت إذاعتهـــــا للـــــدعوة ونشـــــر أخبـــــار اجملاهـــــدين 
م يب إ، ال واألانشيد اجلهادية فقـط ال غنـاء والغثـاء والطبـل والزمـر

  سي وال عربية
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ـــا للحســـبة الصـــورة فقـــط أيمـــر  ـــيت أنشـــأت جهـــازا حقيقي ـــة ال الدول
ابملعـــروف وينهـــى عـــن املنكـــر يف مجيـــع شـــئون احليـــاة فارتـــدع حـــىت 

 شاربو الدخان 
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الدولـــة الـــيت ســـهرت مـــع جهادهـــا لكـــل كـــالب األرض علـــى راحـــة 
رعيتهــــا وحفــــظ أمــــنهم فســــريت دورايت الشــــرطة ونظمــــت املــــرور 

 وسخرت البلدايت 
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الدولــــة الــــيت اهتمــــت بتعلــــيم رعيتهــــا وتبصــــريهم مبــــا جيــــب علــــيهم 
فأقامــت الــدورات للباعــة لتعلــيمهم أحكــام البيــوع وأشــرفت إشــرافا 

 شرعيا على املساخل لرعاية أحكام الذبح وفق الشرع احلنيف
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الدولــــة الــــيت أقامــــت حــــدود هللا يف أرضــــه فرمجــــت الــــزاين احملصــــن 
ــزاين البكــر وقتلــت اللــوطي وضــربت الســاحر ابلســيف  وجلــدت ال
وقطعــــــت الســــــارق واملفســــــد يف األرض وجلــــــدت شــــــارب اخلمــــــر 
وضـــربت عنـــق الزنـــديق الســـاب هلل ورســـوله صـــلى هللا عليـــه وســـلم 

علــــى مــــا  وعــــزرت العصــــاة ابلتعزيــــرات الشــــرعية ابجللــــد والتشــــهري
يســتوجب ذلــك مــن خمالفــات شــرعية كــل ذلــك بعــد حكــم احملــاكم 
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الشــرعية املنتشــرة يف أحنائهــا بقضــاة شــرعيني يقضــون بعلــم مســتند 
لكتـــاب هللا وســـنة رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم وبفهـــم علمـــاء 
األمة املعتربين دون إبطاء أو حماابة أو وسـاطة أو رشـوة ، هـل هـذه 

 دولة سفهاء؟! 
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الدولــــة الــــيت فصــــلت بــــني رعاايهــــا ابحلكــــم مبــــا أنــــزل هللا الســــلوم 
 والقوانني وضعية فانتشر السلم واألمان وعادت احلقوق ألهلها 
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الدولـــة الـــيت يتكـــون جيشـــها مـــن جماهـــدين مـــن شـــىت بقـــاع العـــامل ؛ 
ـــــري  األبـــــيض واألســـــود واألمحـــــر واألصـــــفر العـــــريب والعجمـــــي الكب
والصــغري حــىت جتــد يف جنودهــا مــن قــارب املائــة أو جاوزهــا والطفــل 
الـــذي ابلكـــاد يـــتكلم ، هـــل هـــذه دولـــة ســـفهاء؟! ســـفهاء االحـــالم 

 حداثء االسنان؟! 
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الدولــة الــيت تســمع يف جنودهــا خلــيط األلســن وعجائــب اللهجــات 

 ما اجتمعوا إال على كلمة التوحيد 
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الدولة اليت الجتد يف جنودهـا اتركـا لصـالته أو مفرطـا يف عباداتـه أو 
حالقـــا للحيتـــه أو شـــاراب لـــدخان أو متشـــبها ابمـــرأة أو مرتكبـــا ألي 

 خمالفة شرعية ظاهرة ، هل هذه دولة سفهاء؟! 
 

 
 

الدولة اليت مل تقتل مسلما عمدا قط ، و حنن نعرف كم مسلم قتـل 
يف سجون اململكة و كم مسلم قتلتـه اململكـة يف الـيمن و الشـام و 
يف العــراق ابلطــريان اجملــرم ، الدولــة الــيت مل تقتــل مســلما عمــدا قــط  
وإمنـــــا أثخنـــــت يف قتـــــل النصـــــرييني والـــــروافض والنصـــــارى وعبـــــدة 

واملرتــدين وماقتلــت مســلما إال حــدا أو خطــأ الشــيطان والشــيوعيني 
 بتأول أو رد صيال أو حنوه 
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الدولــة الــيت قاتلــت حقيقــة إيــران الــيت يــدعي الكــل معاداهتــا كــذاب 
 وزورا فجندلت جنراالهتا وزفت فطائسها إليها ابآلالف 

 

 
WfKk7IL-https://www.youtube.com/watch?v=ARp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARp-IL7WfKk
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28/12/2014http://www.aljazeera.net/news/arabic//مقت                                ل-
 ابلعراق-اإليراين-الثوري-ابحلرس-كبري-ضابط

 

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/28/مقتل-ضابط-كبير-بالحرس-الثوري-الإيراني-بالعراق
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/28/مقتل-ضابط-كبير-بالحرس-الثوري-الإيراني-بالعراق
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ان اللبنــاين فــرأى منهــا مــا الدولــة الــيت قاتلــت حقيقــة حــزب الشــيط
يشيب له الولدان فلم تكن عداوهتا لـه جمـرد فقاعـات هـواء ككذبـة 

 العرابن 
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الدولـــة الـــيت قصـــفت حقيقـــة دولـــة الكيـــان الصـــهيوين الـــذي حتميـــه 
 مجيع جيوش العرب على حدوده فأقضت مضجعه ومضاجع محاته 
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ـــى  ـــتهم عل ـــيت هتـــتم أبطفاهلـــا رجـــال مســـتقبلها فتقـــوم برتبي ـــة ال الدول
العقيــدة والشــريعة وحـــب اجلهــاد والتـــدرب عليــه مـــع الفســحة مـــن 
ــو أحســن  مــرح و فــرح وفكاهــة وحنوهــا حــىت تعجــب مــن طفــل للت

 النطق فإذا به يفاجئك خطيبا مفوها شجاعا مقداما 
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الدولــــة الــــيت رفضــــت النــــوم علــــى ضــــيم والســــكوت علــــى أســــرى 
املســــلمني يف الســــجون فــــأخرجتهم قســــرا جبــــدع أنــــوف ســــجانيهم 

 دماء شهدائها : ..... وضرب رقاهبم والثمن 
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الدولة اليت طبقت العويل علـى نسـاء املسـلمني األسـريات املنتهكـة 
أعراضهن أعماال ففعلت األفاعيل ملفاداهتن وبذلت الدماء رخيصة 

 لتحريرهن 

 



 

317 

 

 
 

 



 

318 

 

 

 

 



 

319 

 

 
 

الدولة اليت مامدت يدها يوما ملصافحة كافر أو استقبال ماكر أو 
مداهنة كلب أو مصادقة جمرم التنقسم األمور عندها على اثنتني 
إمنا هي كلمة واحدة إسالم صاف ومواالة صادقة صرحية للمؤمنني 
ومعاداة صادقة صرحية ألعداء الدين التعرتف بعهود كفرية وال 

ميقراطية والحزبية والشيوعية والرأمسالية تلتزم مبواثيق دولية الد
 فقط شجرة مباركة زيتونة الشرقية والغربية 
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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 
فريقيا مرورا مبجاهل إفريقيا وفئات أبورواب شرق آسيا إىل غرب إ

 وأمريكا 
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الدولة الـيت التـف عليهـا جـل اجلماعـات اجلهاديـة يف أحنـاء املعمـورة 
ورأوا فيهــــا أملهــــم وخالصــــهم ومشــــروعهم احلقيقــــي لــــدفع الظلــــم 
ومرارة القهر عنهم حتت نـري سـلطاهتم الطاغوتيـة وإقامـة ديـن هللا يف 

 أرضه . 
 حداثء االسنان؟!هل هؤالء سفهاء؟! سفهاء و 
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الدولــة الــيت اليســمح هلــا يف أي وســيلة إعالميــة ابلتحــدث وإيصــال 
رسالتها للناس وبيان حقيقتها ودفع ماحياك مـن شـبهات ضـدها بـل 
تسخر كل أجهزة اإلعالم العاملية لتشويه صـورهتا واحلجـر علـى كـل 
مـــايظهر حقيقتهـــا ومل جتـــد هلـــا متنفســـا إال يف وســـائل التواصـــل فـــإذا 

إبغالق كل مـا ينشـر أخبارهـا أو يظهـر حبرب شعواء تشتعل ضدها 
حقيقتها على تويرت أو على الفيس ويقوم اليوتيوب حبذف ما ينشـر 
عليــه مــن فيــديوهات ختصــها ، لدرجــة حنــن أغلقــت لنــا  ــان قنــوات 
ألجـــل نشـــر هـــذه اللقـــاءات ،  حـــىت حمـــرك البحـــث قوقـــل يســـعون 

اليـني للتحكم فيه ضدها ولوال أن هللا قيض هلا ثلة مـن أنصـارها ابمل
انــــربى مــــنهم أعــــداد هائلــــة انكســــر أمــــام جهــــودهم كــــل حمــــاوالت 
التغييــب والكــذب علــى الدولــة حــىت ظهــر كــم كبــري مــن احلقــائق بــه 

 تقوم احلجة 
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كــل ماذكرتــه هنــا عليــه األدلــة والرباهــني الثابتــة ثبــوات قطعيــا وواثئقــه 
والصـــورة والشـــهادات املوثقـــة وكثـــري منهـــا متـــوفرة عنـــدان ابلصـــوت 

 منتشر على الشبكة

 
 

فليــت شــعري كيــف قيــل يف دولــة هــذا رمسهــا وذا دهلــا ومستهــا وذاك 
 درهبا وهديها ؛ سفهاء األحالم حداثء األسنان ؟؟؟ 

 
 أبي مقياس ؟؟ وأبي استطالع مدروس ؟؟

 
 مباذا تباح الدماء وتدبج الفتاوى ؟؟؟
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كرســـيه بعـــد أن أكـــل وجبـــة دمســـة مـــن جيلـــس واحـــد بكرشـــه علـــى  
الكبســة وأمامــه كــوب الشــاي األخضــر بنكهــة النعنــاع وخبــور العــود 

 ميأل املكان والبشت يتساقط عن كتفيه مث يقول :
هــم .... حــداثء األســنان ... ســفهاء األحــالم .. الدولــة اإلســالمية 

 !!اقتلوهم قتل عاد ... اقتلوهم ... خوارج 
 

... أعطـــوه شـــيك مبليـــون .. وإن عـــدمت عـــدان !! ايحليلـــك ايشـــيخ 
 وإن زدمت زدان
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إن حكما علـى أي شـرحية )اسـتمعوا للخالصـة اي إخـوة( إن حكمـا 
علــــى أي شــــرحية يســــتلزم كثــــريا مــــن االســــتطالعات واالســــتبياانت 
واالســــتعياانت الــــيت تقــــوم عليهــــا جهــــات إحصــــائية مؤهلــــة مدربــــة 
أبســـس علميـــة وطـــرق مدروســـة تصـــدر بنـــاء عليهـــا النتـــائج وتقـــرر 

اسة وكم مـدهتا الزمنيـة الشرحية املستهدفة وكم عدد من مشلتهم الدر 
 وما إىل ذلك.. ومع ذلك ليتها تكون دقيقة 

 
يبدو أننا كما أعطيناهم درسا مسوه جغرافيا سنعطيهم حصة يف علم 
اإلحصــاء ولعلهــم أول مــرة يســمعون بــه والســبب خمرجــات التعلــيم 

 ابململكة . 
 

صـحبه هللا على نبينا حممد و على آله و صلى نكتفي هبذا القدر ، و 
 وسلم.
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