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 .ال أعتقد ُكْفر أحد من أىل القبلة: من تلبيس إبليس على املغامسي

 
 

بسمميحرلا نمحرلا هللا   
 

" تويرت"قال املغامسي يف تغريدة لو يف حسابو على 
 .انتهى". مل أعتقد ُكْفر أحد من أىل القبلة" :م3:02 الساعة 2017يونيو  – 12
 
 
 
 
ن

ن
ُ
:ن تل

ىذه العبارة من تلبيس إبليس على بعضهم ممن مل يتلق العلم عن العلماء، ومل يزامحهم ابلركب، وىي بال شك 
: مقتبسو من قولو َ لَّلى  ُ َعَلْيِو َوَ لَّلمَ 

َلتَـَنا، َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا؛ َفَذِلَك اْلُمْسِلُم الَّلِذي َلُو ِذمَّلُة اَّللَِّل َوِذمَّلُة َرُ وِلِو؛ َفاَل ) َمْن َ لَّلى َ اَلتـََنا، َواْ تَـْقَبَل ِقبـْ
. 1(ُُتِْفُروا اَّللَّلَ يف ذمَّلتو

 
دليل على أن أمور الناس يف معاملة بعضهم بعضا إمنا جتري على الظاىر من : ويف احلديث: "قال الطييب

. 2"أحواهلم دون ابطنها، وإن أظهر شعار الدين؛ أجري عليو حكمو، ومل يكشف عن ابطن أمره
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َأنَّل أُُموَر النَّلاِس ََمُْموَلٌة َعَلى الظَّلاِىِر َفَمْن َأْظَهَر -: احلديث: أيْ – َوِفيِو " :وبعبارة أوضح، قال ابن حجر

يِن ُأْجرَِيْت َعَلْيِو َأْحَكاُم َأْىِلِو َما مَلْ َيْظَهْر ِمْنُو ِخاَلُف َذِلك . 3"ِشَعاَر الدِّ
 

ن
ُ
:ن تل

؟  أمل يظهر من الرافضة واالمساعيلية اي  احل بن عواد املغامسي الكفر األكرب
؟ كا تغاثتهم  ل البيت واحداً واحداً 

 ؟أمل يسجدوا ويركعوا عند قبورىم وأضرحتهم
ُ َعْنُو إلو؟ وأنو الرب  ؟أمل يدعوا أن علياً َرِضَي اَّللَّل

 ؟أمل ينكروا القرآن الذي بني أيدينا
؟ أمل يتهموا زوج النيب َ لَّلى  ُ َعَلْيِو َوَ لَّلَم ابلزان

  ؟أليس كل ىذا وما خفي؛ تكذيب للنيب َ لَّلى  ُ َعَلْيِو َوَ لَّلَم وملا جاء بو من عند   تعاىل
 

": شارح الطحاوية"قال 
َلِتَنا): َواْلُمَراُد ِبَقْوِلوِ " ْ اَلَم، َوَيْستَـْقِبُل اْلَكْعَبَة، َوِإْن َكاَن ِمْن َأْىِل اأْلَْىَواِء، َأْو ِمْن َأْىِل : (َأْىَل ِقبـْ َمْن َيدَّلِعي اْْلِ

ُ َعَلْيِو َوَ لَّلمَ اْلَمَعاِ ي،  . َما مَلْ ُيَكذِّْب ِبَشْيٍء ممَّلا َجاَء ِبِو الرَّلُ وُل َ لَّلى اَّللَّل
 

ديَاِن َذْنٌب ِلَمْن : )وقـَْولُوُ  َلِة ِبَذْنٍب، َما مَلْ َيْسَتِحلَّلُو، َواَل نـَُقوُل اَل َيُضرُّ َمَع اْْلِ َواَل ُنَكفُِّر َأَحداً ِمْن َأْىِل اْلِقبـْ
(. َعِمَلوُ 

َلِة الَّلِذيَن تـََقدَّلَم ِذْكُرُىْم يف قـَْوِلوِ  َلِتَنا ُمْسِلِمنَي ُمْ ِمِننيَ : "َأرَاَد  َِْىِل اْلِقبـْ َما َداُموا ِبَا َجاَء ِبِو النَّليبُّ : َوُنَسمِّي َأْىَل ِقبـْ
ُ َعَلْيِو َوَ لَّلَم ُمْعرَتِِفنَي، َوَلُو ِبُكلِّ َما قال وأخرب مصدقني . َ لَّلى اَّللَّل
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َلِة : َفطَااَِفٌة تـَُقولُ  تَـْنِفي التَّلْكِفرَي نـَْفًيا َعامًّا، َمَع اْلِعْلِم  َِنَّل يف َأْىِل اْلِقبـْ َلِة َأَحًدا، فـَ اَل ُنَكفُِّر ِمْن َأْىِل اْلِقبـْ
مْجَاِع، َوِفيِهْم َمْن َقْد ُيْظِهُر  اْلُمَناِفِقنَي، الَّلِذيَن ِفيِهْم َمْن ُىَو َأْكَفُر ِمَن اْليَـُهوِد َوالنَّلَصاَرى اِبْلِكَتاِب َوالسُّنَّلِة َواْْلِ

. 4"بـَْعَ  َذِلَك َحْيُث دُيِْكنـُُهْم، َوُىْم يـََتظَاَىُروَن اِبلشَّلَهاَدتـَنْيِ 
 

: قال ابن تيمية
َلِة " تـََقرَّلَر ِمْن َمْذَىِب َأْىِل السُّنَّلِة َواْْلََماَعِة َما َدلَّل َعَلْيِو اْلِكَتاُب َوالسُّنَّلُة أَنَّـلُهْم اَل ُيَكفُِّروَن َأَحًدا ِمْن َأْىِل اْلِقبـْ

ْ اَلِم ِبَعَمِل إَذا َكاَن ِفْعاًل َمْنِهيًّا َعْنُو؛ ِمْثَل الزِّاَن َوالسَّلرَِقِة َوُشْرِب اْْلَْمِر؛ َما مَلْ يـََتَضمَّلْن  ِبَذْنِب َواَل خُيْرُِجونَُو ِمْن اْْلِ
ديَاِن  ديَاِن ِبِو ِمْثلَ تـَْرَك اْْلِ ُ اِبْْلِ ديَاِن ابََِّللَِّل َوَماَلِاَكِتِو؛ وَُكتُِبِو َوُرُ ِلِو؛ َواْلبَـْعِث بـَْعَد : َوَأمَّلا إْن َتَضمَّلَن تـَْرَك َما َأَمَر اَّللَّل اْْلِ

َيْكُفُر ِبَعَدِم اْعِتَقاِد ُوُجوِب اْلَواِجَباِت الظَّلاِىَرِة اْلُمتَـَواِتَرِة َوَعَدِم ََتِْرمِي احْلُُرَماِت ، وََكَذِلَك اْلَمْوِت؛ فَِ نَّلُو َيْكُفُر ِبوِ 
. 5"الظَّلاِىَرِة اْلُمتَـَواِتَرةِ 

 
 

! اي املغامسي :أ ول
أليست الرافضة؛ تركوا اْلديان ابهلل وانصرفوا إىل اْلديان  ل البيت واعتقادىم أهنم ينفعون ويغيثون داعيهم؟ 

ُ َعْنُو وأنو مل ديت؟  أليست الرافضة تعتقد برجعة علي َرِضَي اَّللَّل
 

 ".مل أعتقد ُكْفر أحد من أىل القبلة: "فعلى قول املغامسي
ف نو ال يوجد طاافة وال فرقة خرجت من داارة اْل الم ِمن بعد النيب َ لَّلى  ُ َعَلْيِو َوَ لَّلَم إىل 

 !وغريىم" القاداينية"و " اْلهمية"يومنا ىذا ِبا يف ذلك 
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: قال  ليمان بن  حمان اْلثعمي
: يف رجلني تنازعا يف تكفري اْلهمية والقبورية واْلابضية"

 ألن قوهلم  ريح يف مناقضة ما فاملشهور من مذىب أمحد رمحو   وعامة أامة السنة تكفريىم: اْلهميةأما 
جاءت بو الر ل وأنزلت بو الكتب وحقيقة قوهلم جحود الصانع وجحود ما أخرب بو عن نفسو بل ومجيع 

. الر ل
:  أىل ىذا الزمان فحقيقة مذىبهم وطريقتهم إذا  ربت أحواهلمأابضيةوأما 

إال من غلب عليو ؛ فال يشك يف كفرىم وضالهلمفهم جهمية قبوريون، وإمنا ينتسبون إىل األابضية انتسااب؛ 
، فمن توالىم؛ فهو عاص ظامل، جيب ىجره ومباعدتو، والتحذير منو؛ حىت يعلن اهلوى، وأعمى عني بصريتو

. ابلتوبة؛ كما أعلن ابلظلم واملعصية
إال من مل يعرف حقيقة وأما اْلهمية وعباد القبور؛ فال يستدل ِبثل ىذه النصوص على عدم تكفريىم 

. 6"اْل الم وما بعث   بو الر ل
 

! اي ليت  احل املغامسي جلس يف حلقات علماء التوحيد والعقيدة؛ وتعلم منهم نواق  اْل الم
 
 
 
 

 : احل الفوزان- بقية السلف– قال شيخنا 
ال تكفروا الناس، : يقولوناآلن ملا فشا اْلهل واشتدت غربة الدين؛ ظهر انس من الذين يتسمون ابلعلم، " 

أان مسلم، ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغري  ، لو  ب   ور ولو، لو : يكفي ا م اْل الم، يكفي أنو يقول
 .أان مسلم؛ فال تكفروه: فعل ما فعل مادام أنو يقول

: وعلى ىذا؛ يدخل يف التسمي ابْل الم
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الباطنية، والقرامطة، ويدخل القبوريون، ويدخل الرواف ، ويدخل فيو القاداينية، ويدخل فيو كل من يدعي 
. اْل الم
. ال تكفروا أحداً ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، ال تفرقوا بني املسلمني: يقولون

 !! بحان   
. حنن ال نفرق بني املسلمني، ولكن ى الء ليسوا ِبسلمني؛ ألهنم ارتكبوا نواق  اْل الم، خرجوا من اْل الم

ال تفرقوا بني املسلمني؛ كلمة حق واملراد هبا ابطل، ألن الصحابة مهنع هللا يضر ملا ارتد من ارتد من العرب : فكلمة
ال تفرقوا بني املسلمني، ألهنم ليسوا مسلمني ما داموا على الردة، : بعد وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاتلوىم، ما قالوا

من مل يكفر الكافر أو شك يف كفره، : وىذا أشد من أنك َتكم لكافر ابْل الم، و يأتيكم أن من الردة
ال تكفروا أحداً ولو : فهذه املسألة وىي من مل يكفر الكافر أو شك يف كفره فهو كافر مثلو، وى الء يقولون

. ال إلو إال  ، أنتم واجهوا املالحدة واتركوا ى الء الذين يّدعون اْل الم: فعل ما فعل مادام أنو يقول
ى الء أخطر من املالحدة؛ ألن املالحدة ما ادعوا اْل الم، وال ادعوا أن الذي ىم عليو إ الم، : نقول هلم

أما ى الء فيخدعون الناس، ويدعون أن الكفر ىو اْل الم، فه الء أشد من املالحدة، فالردة أشد من 
. اْلحلاد والعياذ ابهلل

فيجب أن نعرف موقفنا من ىذه األمور ومنيزىا ونتبينها ألننا اآلن يف تعمية، فهناك انس ي لفون، ويكتبون، 
. ال تكفروا املسلمني: وينتقدون، وحياضرون، ويقولون

 .7"أما املسلم فال جيوز تكفريهحنن نكفر من خرج من اْل الم،  :ونقول
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