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 الرد القويم على طارق عبد الحليم

 

 في افتراءاته على فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور الطرهوني

 

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصالة والسالم على خير األنام 

 وعلى آله وصحبه الكرام وبعد

 

فقد قرأت كلمات عجيبة لنزيل كندا طارق عبد الحليم أشار إليها شيخنا 

الدكتور محمد طرهوني في قناته على التليقرام فوجدت فيها مااليجوز 

السكوت عليه من مثلي من محبي الشيخ وإن كان شيخنا قد اختار اإلعراض 

 عنها ..

على العلماء اطلعت عليها فعلمت أن هللا أراد أن يفضح صاحبها بتطاوله 

فبدال من أن يستفيد من علم الشيخ المؤصل وتحريراته العلمية الرصينة إذا 

به يحاول إسقاطه بالكذب الصراح الذي يتنزه عنه أي مسلم فضال عن مدع 

 للعلم وإن كان الشيخ لم يذب عن نفسه فقد هيأ هللا له من يذب عنه

 

 
 

 

يخبر به أحدا ولو افترضنا ونقول له هداك هللا الشيخ متحفظ على مكانه وال

أنه بمصر فهل مصر حارة صغيرة اليستطيع أحد أن يختفي فيها وهب أنه 

 ن ليفضح أمثالك وينصر دينهآلمعروف مكانه وأراد هللا له الحفظ حتى ا

وإن كنت لو نزلت مصر اعتقلت فالشيخ لو وصل كندا التي تعيش في كنفها 

أو الواق الواق العتقل فورا وتحت حمايتها معروف المكان أو استراليا 

 فانظر في من الداء
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تقول من أين ينفق ونسيت أن الشيخ قضى في بالد الحرمين فوق الثالثين 

سنة وهو أستاذ جامعي ومؤسس مدارس أهلية تقوم بالماليين وله تجارات 

من أشهرها بالمدينة النبوية مطبخ طيبة الطيبة ومغاسل للمالبس فانتبه 

حبل الكذب قصير واألولى أن ترى سوأتك المكشوفة من تأكلك  لنفسك فإن

 . ببالد الكفر وماتعيش عليه من زبد المشركين

وأما لحوقه بأرض الخالفة فلعله فيها وأنت التدري أو متجها إليها أو محال 

 دونه ودونها بأسباب تخفى عليك فأمسك عليك لسانك والتلق الكالم جزافا
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الدكتور كان من األوائل في الثانوية ياطارق فورك في الخصومة واضح فج

ودخل الهندسة هندسة القاهرة بجدارة وشهادته في موقعه نود أن تقارنها 

م الهندسة ناجحا معرضا عنها هلل ولبشهادتك لنعرف الفارق الكبير ثم ترك 

 يكن راسبا حتى تقول إنه فاشل وكل يرى الناس بعين طبعه ..

ولك قدم أطروحته بعد الخمسين .. كيف التستحيي من الكذب الصراح ثم ق

فضيلة الدكتور ما أتم الخمسين إال في معتقالت آل سعود وإنما قدم 

بضعا وثالثين سنة وقد ذكر السبب فقد كان متفرغا أطروحته إذ كان عمره 

هذه للتأليف فأثرى األمة بمؤلفات من أعظم ما ألف في تاريخ األمة فاتق هللا 

أوراق رسمية بتواريخ محفوظة فإذا أردت الكذب فاكذب فيما ال يمكن ان 

 تفضح فيه أما كذبة كبيرة كهذه فهي من فضح هللا لك .

ما لهم ولعلم الشريعة أتقارنهم هواة أما المهندس والطبيب والحقوقي فهؤالء 

تحصل على أعلى الدرجات العلمية في التخصص بإمام شهد له العلماء و

عي من ليسانس كان فيه األول على دفعته وماجستير بامتياز ودكتوراه الشر

 بمرتبة الشرف األولى وأصبح أستاذا جامعيا يخرج علماء األمة .

وتزكي نفسك بتسويدات سودت بها األوراق دون علم أو تحرير أو دراسة 

التعرف معاهد العلم والثنيت ركبك عند اهل العلم وال أجازك أحد من 

هد لك بالتقدم في فنك فأين أنت من الدكتور الطرهوني الذي شيوخك وش

أثنى عليه شيوخه وعلماء عصره ثناء عطرا وثقل حمله من التزكيات 

 واإلجازات وصور ذلك محفوظة في موقعه .

أما مؤلفات الدكتور فما أقبح الفجور في الخصومة تقول ترجع إلى كتابين 

 هما رسالتا الماجستير والدكتوراه ؟؟؟ 

أعظم كتب الشيخ كتاب موسوعة فضائل سور وآيات القرآن وكان قبل 

أهملته ؟؟  فلم الرسالتين أصال وهو الكتاب الذي أثنى عليه األلباني رحمه هلل

 ألكذب يصل بك لهذه الدرجة ؟

كتاب صحيح السيرة النبوية المسماة السيرة الذهبية وهو موسوعة غير 

ه مجلدان وقد أثنى على هذا الكتاب وقد طبع منمسبوقة في تاريخ اإلسالم 

علماء األمة مثل الشيخ ابن باز وغيره وقد ذكر شيخنا قصصا تتعلق به 

وبتعظيمه من الدكتور حسين آل الشيخ والدكتور محمد المختار الشنقيطي 

بل وتتلمذ عليه علماء كبار يشار إليهم بالبنان وهو مقرر في معاهد علمية 

اء الشيخ محمد حسين يعقوب عليه ووصفه لتدريسه وقد سمعت بنفسي ثن

 الشيخ بسببه بشيخنا وأستاذنا .

أما معهد الفكر أيها الفاجر في الخصومة فما هو إال داعم للمشروع عن 

طريق صاحب األفكار الدكتور حكمت بشير ياسين وأما الدكتور فهو مؤلف 
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ذه وعالم ومحدث استعانوا به لخبرته وعلمه الرصين في الحديث فأخرج ه

الموسوعات العلمية العظيمة مرويات اإلمام أحمد في التفسير ومرويات 

اإلمام مالك في التفسير ومرويات اإلمام ابن ماجه في التفسير فما أقبح 

 .الكذب 

 أما إنتاج الشيخ في الثالثة عقود الذي بهته فيه فنذكر لك نبذا يسيرة منه :

 

 أما في مجال القرآن وعلومه :

 

وهو أستاذ ام في القراءة إمام في التفسير إمام في علوم القرآن فالشيخ إم

 هاتين المادتين في جامعة المدينة العالمية 

تخرج على انظر إجازته في القراءات السبع وشهادته في القراءات العشر 

وله في التفسير المؤلفات الكثيرة المشهود لها وقد يديه أئمة إقراء في زماننا 

ت علمية له فيه وله فقط في تفسير سورة البقرة أكثر تقدم خمس موسوعا

من مائة وعشرين محاضرة وله في علوم القرآن أكثر من ستين محاضرة 

وله دورة علمية في أصول التفسير ومؤلف في التجويد ودورات فيه 

ومؤلف في المدخل إلى علوم التفسير وقام بمراجعة رسم وضبط أكثر من 

 . مصحف وهذا من أندر العلوم

 

 وأما في مجال الحديث وعلومه :

 

فله قصب السبق في هذه العلوم ويكفيه فيها شرفا ما سبق ذكره من مؤلفين 

عظيمين وعملين موسوعيين موسوعة الفضائل وصحيح السيرة فكيف ببقية 

مؤلفاته وتحقيقاته وله دورة علمية في علوم الحديث مسجلة وله شرح ماتع 

ري وأجاز كثيرا ممن يشار إليهم بالبنان لكتاب الجهاد من صحيح البخا

 بأسانيده الكثيرة المتكاثرة .

 أما في العقيدة والتوحيد :

فيكفيه أنه من أوائل من انبرى للرد على محمد علوي المالكي الصوفي 

وكتابه في ذلك تصحيح مفاهيم يجب أن تصحح موجود على موقعه وله 

ضمن مؤلفه المدخل عقيدة مؤلف كان يدرس في الجامعة مدخل إلى علوم ال

 الصغير إلى علوم العقيدة والحديث والتفسير .

وله نقد محرر ألئمة من الفرق الضالة مثل هود بن محكم إمام الخوارج 

اإلباضية والنعمان ابن حيون إمام اإلسماعيلية الباطنية وابن عربي إمام 
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بة إمام الصوفية اإلتحادية وابن برجان أمام الصوفية الرقمية وابن عجي

 الصوفية اإلشارية وغيرهم ضمن رسالته في الدكتوراه .

 

 أما في الفقه وأصوله :

 

فيكفيه أكثر من ألف وخمسمائة ساعة فتاوى مسجلة في شتى فنون العلم 

ويدل على علو كعبه في الفقه كتابه أحكام السترة في مكة وغيرها الذي أخذ 

تاب في سجود السهو وإسعاف مرجعا لهيئة كبار العلماء قبل أن يطبع وله ك

ودراسته ألحكام سوق النساء وجمع الفوائد اختصار إصالح المساجد 

وكتابه لثقتهم فيه وفي علمه المناخة المكلف به من قبل بلدية المدينة المنورة 

وشرحه المتقدم لفقه في المساجد السبعة وهو دراسة فقهية حديثية عقدية 

 مختصرا فقهيا من تأليفه وعد بإخراجه الجهاد وغير ذلك كثير كما أن له 

 

 :أما في التاريخ والسيرة 

 

فيكفيه فخرا صحيح السيرة النبوية وكتابه اآلخر العظيم اإلسالم ونبي 

ومحاضراته في جامعة اإلسالم الذي شرط فيه أال يذكر إال حديثا صحيحا 

 طيبة حيث كان أستاذ مادة السيرة النبوية وكذا محاضراته عبر الهاتف

 لمسجد بريكستون ببريطانيا وغير ذلك .

 

 وأما في التربية واألدب :

 

فيكفي إنشاؤه لمدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة ووضعه برنامجها 

التربوي بالكامل ودوره في تأسيس اول جامعة شرعية الكترونية وقيامه 

دينة على التدريس لطالب الجامعة وإشرافه على جمعية تحفيظ القرآن بالم

فله مجموعة قصص األطفال وقصة مسلم مع أساقفة الروم وأما المؤلفات 

 وكتابه العظيم هديتي البنتي عند زفافها .

وغير ذلك كثير يكفي أن يقرأ ترجمته بإنصاف أي شخص ليعلم مدى 

 فجورك في الخصومة ودرجة الكذب العالية التي وصلت إليها .

 

قتل المجاهدين فالشيخ يرفض  أما كذبك على الشيخ في أنه يحرض على

تماما الفتوى في الدماء والفتوى في التكفير وله تسجيل خاص بذلك لكن 

  لعلك لم تسمعه او لربما سمعته وبهته كما فعلت في مؤلفاته .
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وأختم ردي عليك بما يسوؤك فحينما قعدت أنت عن الجهاد كان الشيخ يغبر 

لتقى الشيخ عبد هللا عزام قدميه في تراب معسكر صدى في أفغانستان وا

 وإمام الجهاد القائد أسامة بن الدن ..

  

وحينما انقض العالم على العراق نصر المجاهدين بقلمه ومقاالته وفتاواه 

 شر سنوات ..عحتى اعتقل في سجون آل سلول وحوكم ب

 

وهو اآلن يسعى للجمع بين كلمة المجاهدين واتحادهم ونبذ الخالفات 

 واإلحن ..

 

أنت يا هذا ؟؟ ال علم والحلم .. السداد والجهاد .. فقط ألفاظ بذيئة فأين 

ووقوع في أعراض العلماء وولوغ في لحومهم المسمومة .. وطعن في 

المجاهدين وتحريض عليهم وبث للفرقة والفتنة بينهم وفوق ذلك تعيش في 

بالد الكفر ال أدري كيف ترضى لنفسك وأهلك أن تروا الزنا في ذهابكم 

ابكم ومحالت الجنس والمراقص والخمور والصلبان في كل مكان وإي

والكفر واإللحاد وال حولكم وال أدري كيف يدرس أوالدك ممارسة الجنس 

 كيف تأكلون وتنبت لحومكم فحتى الخبز في بالدكم يصنع بدهون الخنازير 

 فال أدري أي خير يرجى من رجل حاله كذلك .

 والحمد هلل رب العالمين

 

 

 كتبه

 بو حفص المدنيأ

 من محبي الدكتور محمد طرهوني واللصيقين به

 


