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بسم اللَّــو الرمحن الرحيم 
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 AM 02:06  1438 رمضان 15 - 2017 يونيو 10  

على قناة ديب، مما قال رداً على الردود اليت تكالبت عليو وأثقلت كاىلو، " دار السالم"عن برانمج 
: وأقّضت مضجعو

 


 ".حنن نريد أن ذبتمع كلمة ادلسلمني: "قال ادلغامسي
 

 ما الذي جيمع األمة اي أخ صاحل ادلغامسي؟: 
".  اختلفنا فيو؟ماجنتمع على ما اتفقنا عليو ويعُذر بعضنا بعضا يف: "ىل ىي قاعدة

. 1(فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديني بعدي: )أم قولو
َرةَ  :  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَِّ ِّ  رضي اىال عنو وحديي َأيب ُىَريـْ

ْلِبِو، َأْو نـَْفِسوِ : َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعيِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َمْن قَالَ ) ُ َخاِل اً ِمْن قـَ   2(.َ  ِإَلَو ِإ َّ ااَّ
؟  يف اتباعو واتباع اخللفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصإإسبروا أبمر الن " ا مساعيلية"، و "الشيعة الرافضة"فهل 

وىل اخل وا كلمة التوحيد؛ أم نقضوىا بنواقض عظيمة؟ 
أليست الرافضة؛ يكفرون ال حابة دبا فيهم أبو بكر وعمر؟ 

                                                           
1

 (.2735)" الصحيحة"-  
2

 (.99)رواه البخاري -  
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 ىو اإللو؟ رضي اىلم عنوأليسوا يرون أن علياً 
أليسوا يعتقدون أن آل البيت مع ومني، وأهنم يت رفون يف اجلنة والنار؛ يدخلون من شاؤوا وخُيرجون 

منها من شاؤوا؟ 
أليست الرافضة يعتقدون أن آل البيت يف قبورىم يقضون حوائج من دعاىم من األحياء؟ 

؟ أليست ا مساعيلية؛ يرون أن أئمتهم يقومون مقام هللا
أليست ا مساعلية؛ جيعلون صفات هللا تعاىل ألئمتهم، وأهنم يدبرون الكون؟ 

 إذا كانت ىذه ا عتقادات الباطلة   زُبرج من الدين اإلسالمي؛ فأين الكافر إذن؟
 

 
 


 ".إن ىذه الطوائف يشهدون هلل ابلوحدانية؛ فهم موحدون ابهلل: "قال ادلغامسي
 

 !أّي توحيد تعين اي صاحل ادلغامسي؟
 

؛ ذبعلهم موحدين؟ -وما تركناه أعظم-ىل بعض الشركيات اليت ذكرهنا عنهم  
. اللهم إّن ىذا لسفو، ومغالطات، وتلبيس على الناس دينهم

كالمك ىذا أكّد لنا أنك   ترى أّن ىناك نواقض لإلسالم، مع أين كنت أحسن الظن بك يف مقال 
! سابق؛ أنك ترى َثَّ نواقض لإلسالم؛ لألسف

 .إ  أن تكون جاىالً بنواقض اإلسالم؛ فلعلك تعيد دراستك من جديد
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  دنلك دلياًل شرعّياً لكي خُنرج ىذه الطوائف عن دين هللا، وأن حنكم عليهم : "قال ادلغامسي
". ابلكفر البواح

 
 األدلة على كفرىم يف كتبهم وعلى ألسنتهم، أ َ ترى أن معتقداهتم اليت ذكران بعضها؛ ُكفراً 

بواحاً؟ 
: ألن تقرأ قولو تعاىل

﴿ ُِإنَّ ااََّ َ  يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاء ﴾[48: النساء .]
ُ َعَلْيِو اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ : وقولو تعاىل﴿ [. 72: ادلائدة]﴾  ِإنَُّو َمْن ُيْشِرْك اِباَِّ فـََقْد َحرََّم ااَّ
 [.65: الزمر] ﴾لَِ ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ : وقال تعاىل خماطباً نبيو ﴿
 

 
 


أما ما قالو بعض العلماء يف السابق عن اإلمساعيلية بشكل عام، وِفرقها ومللها : "قال ادلغامسي
". وحنلها، فهذا   يشملو خطايب، و  عالقة لو ابإلمساعيلية الذين يعيشون بيننا يف السعودية

 
!! سبحان هللا
أن ا مساعيلية اليوم ليست امساعيلية أمس؛ : من سبقك ابلقول! مراوغة صرحية وواضحة: 

؟ -على تعبريك – الذين تكلم العلماء يف السابق 
أىل "، ىل يُفهم أن أىل السنة اليوم خيتلفون يف العقيدة عن "أىل السنة"فهل عندما ُيطلق القول على 

يف الع ور السابقة؟ " السنة
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ما ىذه ادلغالطات ؟ 
أليس ىذا خبٌي يف حديثك، كي ذبعل النقاش  دلاذا جنحت ابحلديي وحّجرت األماكن وادلناطق؟َث 
؟ "قومي سياسي"

، َث دلا جاءتك العواصف من كل مكان؛ راوغت –كما زعمت – أنت كنت تكلم عن طوائف اإلسالم 
. وجلأت إ  ركٍن   ربسنو

! فال رُبجر أماكن الطوائف اليت ذكرهتم، و  زبلط ادلاء ابللنب، و  تُذرَّ الرماد يف العيون
 كداعية، فالسياسة ذلا ملسو هيلع هللا ىلص و  ُتدخل السياسة يف مسألتك اليت أثرهتا ألنك تتكلم من على منرب الن 

رجاذلا، وقد ساس حكامنا البالد أبحسن ما يكون، وقاموا بواجبهم ذباه مواطنيهم على اختالف 
 .مذاىبهم، فال تزاود وترقى فوق األكتاف

 
 

 


مل يَر فيما ذكره الفضالء يف ردىم دلياًل يهدم ما قلناه شرعاً؛ ألنو   ُترد : "قال ادلغامسي
 ".أقوال الرجال أبقوال الرجال

 
من عهد التابعني لليوم بدون دليل، إ  – علماء األمة–َمن أنت أوً ؛ حىت َترد أقوال الرجال  

 ما أوردَتُو من عموميات فيما سيأيت ذكره؟
أليس من ق دت وعنيت أبقوال الرجال؛ حكموا ابلكفر على الطوائف اليت ذكرَت أهنم مؤمنني؛ كانوا 

استدلوا بنص من الكتاب والسنة بعد عرض أقوال الطوائف ادلذكورة عليها؟ 
: أم أنك تتهم علماء السنة بعدم الفهم للوحيني، وىذا من رلموع حديثك ُيستنبط،   حيتاج أن تقول

 .ىذا تقول، أو تنقيب عن النوااي
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  (. ، فذلك ادلسلم..من صلى صالتنا): "استدل ادلغامسي على إسالم الطوائف ادلذكورة حبديي
".  حيسن أن يُردَّا أبقوال الرجال أاّيً كانوا

 
كلمة حق ". أبقوال الرجال أاّيً كانوا: "ما زلت اي صاحل ادلغامسي؛ هتمز وتلمز العلماء بقولك: 

 .أردت هبا ابطل
، ولكن الرجال ىؤ ء أخذوا حكمهم على تلك الطوائف ملسو هيلع هللا ىلصنعم أقوال الرجال   َترد أحاديي الن  

 أيضاً، وليس من رؤوسهم وبنات أفكارىم؛ كما تزعم وخُييَّل إليك، كما ملسو هيلع هللا ىلص من كتاب هللا وسنة ن 
. فعلت أنت

أنت يف دفاعك عن الطوائف ادلذكورة وإدخاذلم يف دائرة اإلديان واإلسالم؛ َمن سبقك بو من أىل 
 ؟؟العلم ادلعتربين من أىل السنة

 .ننتظر منك نقو ت عنهم، كما نقلنا لك تكفريىم الطوائف ادلذكورة يف مقا ت سابقة
 

ْلِبوِ : َمْن قَالَ ): َث إّن حديي ُ َخاِل اً ِمْن قـَ ؛ يقيد األحاديي العامة ادلطلقة اليت (َ  ِإَلَو ِإ َّ ااَّ
استشهدَت هبا اي ادلغامسي، فليس كل من صلى ذباه الكعبة وأكل ذابئحنا؛ أصبح مسلماً مؤمناً جيوز 

والقوم ارتكبوا عظائم الشرك؛ . لو أن أييت ابلشركيات و  يضره،  بد من ربقيق التوحيد، ونفي الشرك
 !مؤمنني: وتقول عنهم

 
 


. منذ حجة الوداع إىل يومنا ىذا مل سُبنع أي طائفة من طوائف ادلسلمني احلج إىل البيت: "قال ادلغامسي
ومل يُعرف عرب التاريخ اإلسالمي أن حاكماً مسلماً منع أي طائفة من تلك الطوائف اليت ذكرانىا من 

". ؟فأين اإلمجاع إذن؟ لكم أم عليكم: متسائالً ! احلج إىل بيت هللا احلرام
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ذرك من مسائل احلكام، فال ت طاد يف ادلاء العكر، حنن وإايك نتكلم يف حكم طوائف، فإذا : 

. احنشرت يف زاوية؛ فال تبحي عن ثقب اإلبرة لتخرج منو ولست خبارج
العلماء تكلموا عن حكم شرعي فيمن أتى دبكفر من الطوائف اليت ذكرَت، ومل خياطبوا احلكام فيهم، 

. ومل يشاور احلكاُم العلماء يف تلك الطوائف على مرِّ األزمان
 ؟؟فِلَم ا صطياد يف ادلاء العكر، وزبرج عن اخلط

 أليس ىذا من ادلراوغة وتشتيت القاري والسامع؟
 

أن   تكون صاحب فتنة ووشاية، ورُدَّ على أىل العلم ابلن وص؛ كما فعلوا بك، وليس ؛ فن يحيت
. ابلعقل

 



". فأان إن كنت قمت هلل فإن هللا لن خيذلين: واختتم قائالً : "قال ادلغامسي
 

  نتآ  على هللا أبداً سبحانو، فاهلل يتو ك ويتو ن يف الدنيا واآلخرة، ولكن من ادلعلوم أن : 
ُ َمْن يَنُ ُره﴾ُ :هللا ين ُر من ين ر دينو وكتابو وسنة نبيو، قال تعاىل [. 40: احلج] ﴿َولََينُ َرنَّ ااَّ

ُ َمْن يـَْنُ ُرُه َوُرُسَلُو اِبْلَغْيبِ ﴿: وقال تعاىل [. 25: احلديد]﴾ َولِيَـْعَلَم ااَّ
فهل ن رت دين هللا تعاىل ون رت رسولو يف ىذه الطوائف أم جاملت ولبست ودلست وراوغت 

 أخريًا؟
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ُيالِحظ القاري أننا مل نتوسع يف إبراز مسائل كفرايت الطائفتني ادلذكورة يف   

حديي ادلغامسي، و  أدلة علماء السنة يف تكفريىم، ألننا قد تكلمنا يف مقا ت 
 :سابقة ردًا على صاحل ادلغامسي يف ذلك

 
!!!  األابضية والشيعة الرافضة مسلمون مؤمنون وإن رغمت أنوف علماء السنة قاطبة اليوم   (1

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHV1V5aHlG
MmN3Wmc/view?usp=drivesdk 

 
. رسالة إىل الشيخ صاحل ادلغامسي (2

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHZjdvRDV6
QlBnNTA/view?usp=drivesdk 

 
: التدليس و التلبيس على ادلسلمني بثويب الزور  (3

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHMHZhc1lx
TE1SelU/view?usp=drivesdk 

 
 

. نسأل هللا اذلداية للجميع
 
/ كتبو 

. أبو فرحيان مجال بن فرحيان احلارثي
 ىـ1438/ رمضان  / 15بعد فجر يوم السبت 
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