
 

   

 

 

 

 هـ1438 / 9 / 19األربعاء 



 أليب فرحيان احلارثي............والقلوب أوعية واأللُسن مغاريف ِمْن بَ ْعُره ُفّت على َظْهره

 

2 

 
 
 

 
 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

". اإلابضية، واالمساعيلية، والشيعة الرافضة: "خرج علينا بعدم تكفريه صاحل بن عواد املغامسي
مث خرج جبملة أسكت فيها كل االحتماالت، فقال عن نفسو يف تغريدة لو يف حسابو على تويًت بتاريخ 

: م3:02 الساعة 2017 يونيو  – 12
جلسُت للتدريس منذ ثالثني سنة ومنذ ذلك احلني إىل يومنا ىذا؛ مل أعتقد ُكفر أحد من "

.  انتهى."..أىل القبلة
 
 
 
 
 

قد رَدْدان على املغامسي ورّد عليو غريان ممن ىو أفضل وأعلم مين يف ىذا ويف غريىا فيما : 
. يتعلق بعدم تكفري االمساعيلية والرافضة يف مقاالت منفصلة

 
 

 ِمْن بَ ْعُره ُفّت على َظْهره

 والقلوب أوعية واأللُسن مغاريف
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". مل يعتقد ُكفر أحد من أىل القبلة: " حنن بصدد تكذيبو نفسو بنفسو وبلسانو؛ يف أنو

 
، وندينو ىنا بلسانو وليس متناقض صاحل بن عواد املغامسيلنثبت للقاري واملتابع للمغامسي؛ أّن 

ولعلنا نضيف الرابط الصويت " اليوتيوب"من لسان غريه، فقد قال يف برانمج ما وىو موجود بصوتو يف 
: حىت ال يقول أحد من حمبيو ومشجعيو؛ أننا نتبّلى عليو أو نتهمو مبا ليس فيو، فيقول

 
فأمثال ىؤالء؛ ال رحم هللا فيهم مغرَز إبرة، وال حيسن وصفهم ال ابليرباليني، وال ابلعلمانيني، "

. وال بغريىم؛ ىم يريدون ىذا
؛ إن كانوا قد دخلوا فيو من ربقة اإلسالمإهنم زاندقة، وإهنم خرجوا : ىؤالء يقال يف حقهم

. أصالاًل 
؛ ألنَّ ىذا ليس مما يدخلُو االحتمال، أن حيكم عليهم ابلكفروال ينبغي أن يًتدد أحد يف 

إذا كتب مث كتب مث كتب ما ىو ظاىر بنيِّ منازعة هلل يف ألوىيتو أو منازعة للنيب يف نبوتو فلم 
. يبقى شيء ممكن من خاللو أن جند لو عذرا

.  "ووهللا لو كان األمر بيدي جلعلتهم رابع اجلمرات؛ يرميهم الناس كما ترمى اجلمرات الثالثة

. انتهى
 

 Mp4. املغامسي يك ف ر الليرباليني
 

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHUlZRVFpSek9RU
FU/view?usp=drivesdk 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHUlZRVFpSek9RUFU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHUlZRVFpSek9RUFU/view?usp=drivesdk
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، "اللبرياليني والعلمانيني"مناقشيت لصاحل املغامسي ىنا؛ ليست يف أْن أتفق معو أو ال أتفق يف تكفريه 
 .أن جلس للتدريس منذ ثالثني عاما  منذ"مل يعتقد ُكفر أحد من أىل القبلة "ولكن يف نفيو أنو

 
مع أين أُشكُّ وبشدة ِمن أنو جلس يُدرس العلم الشرعي يف املساجد منذ ثالثني سنة، إاّل إن كان 

. هللا أعلميقصد التدريس يف املدارس احلكومية؛ فأطلق، 
 

لعلنا نصرف لو احتماالاًل يف إطالقو التكفري على العلمابيني واللرباليني؛ أن يكون ذلك قبل : 
. جلوسو للتدريس املذكور، مث َنضج وتراجع عن تكفري أىل القبلة قاطبة

. مع ضعف ىذا االحتمال عندي
 

أليس العلمانيون واللبرياليون؛ الذين عنيتهم وتقصدىم وىم سعوديون؛  
 ؟يُعتربون من أىل القبلة

 
كتبوا مث كتبوا مث - الذين سّطروا يف كتهم " االمساعيلية والشيعة الرافضة"ما الفرق بينهم وبني الفرق 

ى  إىل يومنا ىذا، منازعتهم هلل يف ربوبيتو وألوىيتو، ومنازعتهم للنيب يف نبوتو 260من سنة - كتبوا 
، وجعلوا مرتبتهم أعلى من مرتبة النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِو -زعموا–املعصومني عندىم " آل البيت"لصاحل 

. َوَسلَّمَ 
 

: رابطو" رسالة إىل الشيخ صاحل املغامسي: "وقد بينا ذلك يف مقال سابق بعنوان
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHZjdvRDV6

QlBnNTA/view?usp=drivesdk 
 

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHZjdvRDV6QlBnNTA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHZjdvRDV6QlBnNTA/view?usp=drivesdk
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 من صاحل املغامسي أن يبني لنا الفرق بني الفريقني، وإن عجز عن ذلك؛  
. أّن كْفر وزندقة ىؤالء؛ أشد من كفر وزندقة ىؤالء، والعكس: الفرق

.  وفّسر املاء بعد اجلهد ابملاء
 

ىذه روابط املقاالت السابقة يف الرد على بعض ما جاء بو املغامسي يف موضوعو الذي أحدث ضجة  
: يف الساحة اإلعالمية

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

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

 
: التدليس و التلبيس على املسلمني بثويب الزور 

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

 
".  ال أعتقد كفر أحد من أىل القبلو: "من تلبيس إبليس على املغامسي

https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHMUtaeEtW
eE9lU00/view?usp=drivesdk 

 
 

/ كتبو 
. أبو فرحيان مجال بن فرحيان احلارثي
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https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHV1V5aHlGMmN3Wmc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHV1V5aHlGMmN3Wmc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHMHZhc1lxTE1SelU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHMHZhc1lxTE1SelU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHMUtaeEtWeE9lU00/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B1Yv4E2WIqwHMUtaeEtWeE9lU00/view?usp=drivesdk

