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 الرمحن الرحيم اهللبسم 

 ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا   ،ونستعينه ونستغفره  هدنحمإن احلمد هلل  

أن ال إله إال اهلل وحده ال   وأشهد  ،فال هادي له  ومن يضلل    ،له  ل  ض  فال مُ ه اهلل ُهيد  من  

 ... ه ورسوله أما بعد عبدُ  وأشهد أن حممداً  ،رشيك له

 .   فإن الوسطية مما جاء به الرشعُ  ؛وهذا حق ،هباالوسطية وينادون يدعو كثريون إىل 

ًة َوَس   }  :منها قول اهلل جل وعال  ؛عىل ذلك غري قليلة  واألدلةُ  نَاُكم  ُأمَّ َك َجَعل 
  {  ًطاَوَكَذل 

َك َوالَ َتب ُسط َها ُكلَّ  } :سبحانه وتعاىل وقوله 
ُلوَلًة إ ىَل ُعنُق  َعل  َيَدَك َمغ  ط   َوالَ ََت  َبس   . { ال 

  ،أيضًا ما جاءت به السنة الكريمة يف الدعوة إىل التوسط وعدم اجلفاء وال الغلوومنه 

الغُ يدللذا كل   التحذير من    ِ  النصوص  ك  ،عوة إىل الوسطيةلو هو د ل جاء يف الرشع يف 

   .تواترة يف التحذير من البدعامل كثرية ال

البدع هو دعوة يف الواقع إىل  من  تحذير  يف ال  فكل نص    ،من صور الغلو  ع صورة  والبدَ 

اهلل    ،الوسطية رسول  عن  املتواترة  النصوص  اهلل    -وكذلك  وصحبه عليه  صىل  وآله 

ويف ذمهم والدعوة ويف ذكر صفاهتم    ،لتنفري منهميف التحذير من اخلوارج وا  -وسلم  

   .إىل قتاهلم هو أيضا دعوة إىل الوسطية

 

فق   هذا  التفكل نص    ؛سوعىل  البدعيف  من  الوسطية  دعوة    ؛حذير  النصوص    ،إىل  بل 

  دعوة    ؛-وهو خري البرش  -صىل اهلل عليه وسلم    -رسول اهلل رمة الغلو يف الدالة عىل ُح 

 . يةإىل الوسط
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 :نه قالأ  -ريض اهلل عنه    -  البخاري من حديث ابن عباس عن عمرج  ن ذلك ما خر  م

 ؛إنام أنا عبد    .مريم  صارى ابنَ كام أطرت النال تطروين    "  :-وسلم  صىل اهلل عليه    -قال  

 ."ه ورسولُ اهلل  عبدُ  :فقولوا

 

النَّومنه ما خر   اهلل صىل    -أنه    -  اهلل عنه  ريض  -عباس    أمحد عن ابن    سائي واإلمامُ ج 

 ."الغلو  :كمن كان قبلَ مَ  فإنام أهلَك  ؛إياكم والغلو  " :قال -عليه وسلم 

 

َل َيا أَ   } :واهلل جل وعال يقول ُكم   ه 
ُلوا  يف  د ين  ك َتاب  الَ َتغ   . {  ال 

  

من   التحذير  الرشع يف  بدين حممدوأيضا كل نص جاء يف  بالقيام    -  التقصري واجلفاء 

  .إىل الوسطية هو دعوة   -صىل اهلل عليه وسلم  

 

صىل   -كام قال النبي    ،اها كافرً تاركَ   ت  وسم    ،الصالة   رت من ترك  فالنصوص التي حذَّ 

بني الرجل والرشك )أو الكفر(   "  :ج مسلم من حديث جابرفيام خر    -م  عليه وسلاهلل  

   ." الصالة  تركُ 
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بيننا العهد الذي   "  :قال -صىل اهلل عليه وسلم   -ة أنه  دي  رَ السنن عن بُ   وخرج أصحاُب 

 ."رفَ فقد كَ  ؛فمن تركها ؛وبينهم الصالةُ 

م    } :وقال اهلل جل وعال
ه  د  ن َبع 

اَل َفَخَلَف م  َهَوات  َخل ف  َأَضاُعوا الصَّ َبُعوا الشَّ  .{  َة َواتَّ

 

هو يف    -صىل اهلل عليه وسلم    -ه  رسولُ به و  اهللُ  ما أمرَ   ن ترك  م    فيه حتذير    نص    كل    إذن  

  .إىل الوسطية الواقع دعوة  

 

ن  وهب ب عن  قات  ه ث  رجالُ   ج أبو يعىل بإسناد  كام خر    ؛نا إىل الوسطية  و  فنا دعَ بل إن سلَ 

قال  منب ه طرفني  إن  )    :أنه  اآلخر  ،ووسطا    لكل يشء  مال  الطرفني  بأحد  أمسك   ،فإذا 

 .فعليكم باألوسط من األشياء ( ،الطرفان وإذا أمسك بالوسط اعتدل 

 

الشيطان    به إال عارض  اهلل ُ  ر  أم    ن أمر  ما م    )  :عن األوزاعي أنه قال  العسكري  ج  بل خر  

 . (  الغلو والتقصري أصاب  هيام بخصلتني ال يبايل أفيه 

 

   .قصري  أو بت إما بغلو   ،نا عن الوسطيةإبعادُ ن مداخل الشيطان علينا هو  م   :فإذن

 

   -عليه وسلم صىل اهلل    -  عند كثريين أن الرسوَل  وللفائدة شاعَ 
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عباس لكنه  وابن   إال أن هذا احلديث جاء من رواية عل   ." هااألمور أوسطُ  خريُ  " :قال

 .  ذلك السخاوي وغريهكام بني   -سلم صحبه وصىل اهلل عليه وآله و -يصح عنه   ال

 

ذرون من احلق هم فرتاهم ُي الضاللة يف مترير باطل    ه دعاةُ تغل  ظ الوسطية مما اسلف  وإن  

  .م باسم الوسطيةهم وضالهل  ويدعون ملا يريدون وإىل باطل   ،باسم الغلو

 

يف    فقد سمى موقعه   ،(حمسن العواجي.. ).الزراعي  ن الدكتورا م  واضحً كام ترى هذا  

الوسطية  ،الوسطيةباسم    نرتنتاال يردد  أهل    ،ودائام  يف  الغلو  فيطعن  باسم   ، احلق 

  .ه باسم الوسطيةر باطلَ ويمر  ويدعو إىل ما يريد  

 

عبد   بن  حممد  اإلمام  دعوة  يف  فطعن  الناس  أمام  تعاىل    -الوهاب  خرج  اهلل    -رمحه 

دعوةً  يريدُ   ،تكفريية  وجعلها  الذي  للمنهج  دعا  منهجَ ثم  فجعل   ومنهَج   ،اوسطً ه  ه 

 .وهكذا أهل الباطل  .االوهاب غلو  اإلمام حممد بن عبد 

 

العزيز   عبد  قاضيً وبعده  كان  الذي  الرجل  هذا  أق  القاسم  ثم   ا 
 
القضاء عن  فصار   ، يل 

صالح   عىل الشيخ    ه الطعن  ا كثريا فير كالمً وصد    ،الوطني الثايناحلوار    ا خرج أيامَ حماميً 

املوجودةَ بَ تُ و وأن كُ الغلُ وأنه يدعو إىل    ،الفوزان املناهج    ه  تدعو   الدراسية هي كتب    يف 

 .ةم وسطي  ون دعوهَت م  َس ويُ  ،ااحلق غلو   ون دعوةَ م  َس يُ فصاروا   ،إىل الغلو
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 .. .يانهوالوسط يعرف باتباع احلق كام سيأيت ب، عرف بمعرفة الوسطية فإذن الغلو يُ 

 

 ،ر من الغلوذ  وُيَ   ،ةيدعو إىل الوسطي  (اهلاشميسلامن  )وهو    بل واهلل سمعت رافضياً 

استطالوا عىل   ،اطً الرفض وَس   سمي دعوةَ ويُ   ،ااحلق غلو    ي دعوةَ سم  ويُ  الرافضة  حتى 

 احلق باسم الوسطية ! 

 

 لباطل ؟  من ا فيها ز احلقَّ مي  فكيف نُ  غلت  قد تقول إن لفظة الوسطية استُ  اً إذ 

 

كتاُب  بام كان عليه  احلقة  الوسطية  اهلل عليه وسلم    -  رسوله  اهلل وسنةُ   تعرف    -صىل 

وجل  ف  سلَ بفهم   عز  اهلل  قال  األمة  َومُ   }  :هذه  َأق  َي  ه  ل لَّت ي  ي   د 
هي  آَن  ُقر  ال  َهَذا    . {  إ نَّ 

عز وجل فالتمسك   اهلل  قال  الوسطية  هو  َح   }  :بالقرآن  َأو  َك 
رُ َوَكَذل  إ َلي َك  ن  ي نَا  م  وًحا 

ك تَ  ي َما ال  ر  َنا َما ُكنَت َتد  ر   َمن  نََّشاءَأم 
ي ب ه  نَاُه ُنوًرا َّنَّ د  ن َجَعل 

ياَمُن َوَلك     .{  اُب َواَل اإل  

 

 . بالوسطية احلقة ك  متس   ؛ وبدين اهلل ،اهللالتمسك بكتاب   اً إذ 

 

نه وحسَّ   ،يمعَ والبزار وأبو نُ   الَب    د  عب  ابنُ   احلديَث   َح وصحَّ   ،وخرج الرتمذي وأبو داود 

القيم و  اإلمامُ  بن  ساريةَ األلباين من حديث    حه اإلمامُ صحَّ ابن  صىل   -أنه    العرباض  
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وسلم   عليه  م  م    هُ إن    "  :قال  -اهلل  يعش  اختالفً   نكم  ن  كث  فسريى  فعليكُ ريً ا  بسنتي  م  ا 

 ًِنَّ وُس 
   ة 

 
 ه  الراشدين املَ   اخللفاء

  فإن  األمور    اكم وحمدثات  وإي    ذ  بالنواج    ليهاوا عني عض  ي  د 

 ."لة ضال بدعة   َكل  

 

كتاُب   التمسُك   اً إذ  إليه  دعا  وسنةُ   بام  اهلل ُ  -ه  رسول    اهلل  وسلم  صىل   متسك    -عليه 

  .بالوسطية 

 

نتمس    فالوسطيةُ  أن  بكتاب  احلقة  رسوله    اهلل   ك  عليه وسلم    -وبسنة  اهلل  عىل   -صىل 

تقصري أو  ومن دعوته إىل ال  ، الشيطان    ن اعرتاض  وما عدا هذا فهو م    ،سلف األمة  فهم  

 ،  يف دين اهللّص  قَ أو بأنك مُ   ،يف دين اهلل  سون بأنك غال  ب  لَ عليك امل ُ   س  لب  فال يُ   ،الغلوإىل  

 .وسطية  هم بأَّنم أهُل رون عليك باطلَ ر  مَ ويُ 

 

 :ه إىل أمورأن أنب    وأحب  

 

 يه  ع  يد    -  صىل اهلل عليه وسلم  -ه  وسنة رسول    اهلل   بكتاب    جاَج أن االحت  :األمر األول

 . -صىل اهلل عليه وسلم  -بكتاب اهلل وسنة رسوله  ايزعم متسكً  وكل   ،أحد   كل  
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سمعُت  إين  التمسك  ا  رافضي    بل  إىل  عليه   -  هرسول    وسنة    اهلل    بكتاب    يدعو  اهلل  صىل 

 !!  -وسلم 

 

روه عىل ما حو    ؛رسول اهلل  ن عند  ما جاء م    .البيت   آل    سنةُ   هي  هم ؟عندَ   نةُ س  لكن ما ال

آل   عىل  به  وكذبوا  الوسطيةَ   افرتوا  أن  فزعموا  اد    التمسُك   البيت  ُس و  عَ بام  إن    . نةً ه  بل 

صىل اهلل   -ه  رسول    وإىل سنة    اهلل   وا إىل كتاب  عُ أن يرج    الناَس   ندعو يَ مقااًل   وابكتَ   ةَ زير  الد  

 . -عليه وسلم 

 

 األمرَ   لكن    ،-صىل اهلل عليه وسلم    -رسوله    اهلل وبسنة    بكتاب    التمسَك عي  يد    كل    اً إذ 

ُي  احلق  كَ الذي  به  بني احلق  ميَّ ويُ   م  به  الدعوةُ   والباطل    ز  إذا كانت هذه  عىل   قائمةً   هو 

أن    ادَعَون  ،-صىل اهلل عليه وسلم    -ه  رسول    اهلل وسنةَ   ألن كتاَب سلف هذه األمة    فهم  

 .السلففهم  بأي  يشء ؟ ب ؛ والسنةَ  الكتاَب  نفهمَ 

 

يد   التمسَك ع  فالذي  فعليه   ؛-صىل اهلل عليه وسلم    -ه  رسول    وسنة    اهلل   بكتاب    ي حقا 

هبا   وهو التمسُك   ،-صىل اهلل عليه وسلم    -  رسوله    وسنة    اهلل    بام جاء يف كتاب    االلتزامُ 

ث ل  َما   } :اىلقال تع ،سلف هذه األمة منهاج  عىل  َتَدوا   َفإ ن  آَمنُوا  ب م   اه 
 . {آَمنتُم ب ه  َفَقد 
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 ؛ذلك كيكون  ال  أما ما    ،هذه األمة  سلف    عىل مثل إيامن    اإليامن املقبول أن يكونَ إذن  

د    }  :وقال اهلل عز وجل   ،مقبول  ا غريَ ا مردودً إيامنً يكون فإنه   ن َبع 
ُسوَل م  ق  الرَّ

َوَمن ُيَشاق 

َُدى َوَيتَّب ع  َما تَ  َ َلُه اهل  ل ه  َجَهنَّمَ َبنيَّ  َما َتَوىلَّ َوُنص 
ه  ن نَي ُنَول  م  َ َسب يل  امل ُؤ  إىل    فالذم راجع    ،{   َغري 

 . سبيل املؤمنني ترك  

 

فه   الكتاَب فمن  ومذموم    م  مالم  فهو  املؤمنني  سبيل  خالف  عىل  الوعيد والسنة  وله 

 .املذكور يف هذه اآلية

 

   :أنه قال -تعاىل   رمحه اهلل -بن تيمية اإلمام ا ومما ذكره

غريه وجيب عىل    ،ذهب السلف وانتسابه إليه واعتزائه إليهملبإظهاره    عىل أحد    ) ال عيب  

   . ( مذهب السلف ال يكون إال حقا  ما دعا إليه باالتفاق فإن    أن يقبل  

 

تاب اهلل  ع يف إثبات أحكام اهلل كب  ) إنام املت    :"  االقتضاء  "يف    -تعاىل  رمحه اهلل    -ويقول  

حكم    ال جيوز إثباُت   ،األولنيو  وسبيل السابقني  -اهلل عليه وسلم  صىل    -وسنة رسوله  

  . ا وال استنباطا بحال (ال نص   ،األصول الثالثةرشعي بدون هذه  

 

بدَّ  نتمسَك   إذن ال    -  صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل ويف سنة رسوله    بام جاء يف كتاب    أن 

 . سلف هذه األمة ج  ن منهعىل ما جاء م  
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 وأصحاَب احلق    ون أهَل رمُ أَّنم يَ   ، اا وزورً بً كذ    الوسطية    ده دعاةُ إن مما يرد    : التنبيه الثاين

احلق  ي  ط  الوَس  يُ ة  بأَّنم  الناَس ة  يَ   لزمون  تفصيل  .  هرونَ بام  إىل  حتتاج  الكلمة  وبيان  وهذه 

  .دعلب ا  ده أهُل فهي من جنس املجمل الذي يرد  

 

احلق   املسائل  أهل  يَ   :نوعنيجيعلون  اخلالفُس قسم  فيه  باملسائل   ،وغ  وتسمى 

 . باتباعهملزمون اآلخر  فال يُ  ؛االجتهادية

  

يَ  ال  التي  املسائل  من  فيهاوقسم  اخلالف  يُ   -عقدي    ا وأكثره  -  سوغ  لزمون وهم 

إذا كانوا   ومرة بالقوةمرة بالكلمة    ؛موهلزن خالفها أومَ   ،هبذه الدعوة   ف أن يقومَ املخال  

 سوغ اخلالُف لزمون باحلق الذي ال يَ فاملهم أَّنم يُ   ،هلم السلطانأو قد خو    لطة  ذوي ُس 

َجت  ل لنَّاس  َتأ ُمُروَن    }  :قول اهلل عز وجل   يف عموم    وهذا داخل    ،فيه ر   ُأخ 
ة  َ ُأمَّ ُكنُتم  َخري 

امل ُنَكر   َعن   َن  َوَتن َهو   
ُروف  أنه    سلمخرج موبام    . {ب امل َع  صىل اهلل   -من حديث أيب سعيد 

فإن    ،فبلسانه  ؛ع  فإن مل يستط    ؛ه بيدهغري   يُ فل    ؛امنكرً من رأى منكم    "  :قال  -عليه وسلم  

بوضوح سلف هذه   وطبقهوقد حقق هذا    ،"اإليامن    وذلك أضعُف   ،مل يستطع فبقلبه

  .األمة
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ل التميمي ملا س  بن ع    صبيغن  أ  يحبإسناد صحي  ر  ج اآلجخر    :-ريض اهلل عنه    -عمر  

ريض اهلل   -ه عمر  رضبَ   فيه ويريد أن يفتح باب رش  سوغ اخلالف  جاء بام جاء به مما ال يَ 

زم بدين أو مل يلزم به ؟ عمر أل    اً إذ   .هيجروه وأال يكلموهبالدرة وأمر الناس أن    -عنه  

 . سوغ اخلالف فيهاالتي ال يَ لكن يف األمور   نعم ألزم بدين  

 

ى وقتل اجلعدَ رسخالد الق  العلم فعُل   أهُل   مح دهُ ومما   عىل ألنه كان    ؛رهمد بن    ي ملا ضح 

  .ضاللة وكان ينرش أمورا ال يسوغ اخلالف فيها

 

ويلزم بام   ل املخالُف لَّ ضفي   ؛وأكثره من املسائل العقديةإذن الذي ال يسوغ اخلالف فيه  

بالقوة  مرة  به  بال  ،بالكلمةمرة    ،يستطاع  آخره  ،رضبمرة  إىل  بالسجن  فعل   ،مرة  كام 

له السلطان أعني  األمور ترجع إىل السلطان وإىل من خو  إال أن هذه    ؛سلف هذه األمة

  .بالرضب وبالقوة 

 

 : السلطان ال بد أن يراعي يف هذه األمور أمرينوأيضا  

ينتهك وال  -صىل اهلل عليه وسلم    -يراعي جناب دين حممد   وأيضا   ،يضيع  حتى ال 

املصالح واملفاسد كام قال صىل اهلل عليه وسلم ملا مل يقتل عبد اهلل بن أيب    جناباعي  ير

 ."ل أصحابه ت  قَ حتى ال يتحدث الناس أن حممدا يُ  " :قال ،سلولبن  
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   :-الذي أريد التنبيه إليه    -األمر الثالث 

الوسطية كذباً   كثرياً  يردد دعاة  أو غالة   لتكفري غلو وأن تكفرياأن    وزوراً   ما  الرافضة 

ر من يستحق التكفري ن كف  وأن مَ   ،التكفريحول مسائل    فيدندنون كثرياً   ،و  وفية غلُ الص

رشعي جاء به الرشع واملذموم هو التكفري فالتكفري أمر  ،وهذا خطأ ،فإنه واقع يف الغلو

من   "  :عمر يف الصحيحني  بنا  حديثيف    -صىل اهلل عليه وسلم    -لذا قال    ،بغري حق

أيرجع عليه   ،لو كفر بحق  اً إذ   ،"عليه  خيه يا كافر فإن كان كام قال وإال حارت  قال أل

لكن إن    ،وعىل الذي استحق التكفريبل يقع عىل الذي كفر    ،التكفري ؟! ال يرجع عليه

 .كان بباطل فإنه يرجع إليه

 

التكفري   أن  عىل  يدندن  أن  البتة  يصح  التكفري  ،كال  ،غلو    مطلقاً فال  مطلب    قحب   بل 

 .رشعي

 

 ،(كتاب حكم املرتد  )باسم    وكتاباً   لذا َتد أئمة املذاهب األربعة وغريهم يعقدون باباً 

تارة وأن   بالقول  تكون  تارة   ،الردة  تفصيالً   ،وبالفعل  يزيد  وبعضهم  تارة   وباالعتقاد 

   ،والكفر موجود يف الرشعفالردة موجودة يف الرشع  ،بالشك تارة فيقول 

 

من بدل   "  :قال  -صىل اهلل عليه وسلم    -بن عباس أنه  من حديث ا ري  لذا خرج البخا

 ."دينه فاقتلوه 
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ُئونَ   }  ؛ر الذين استهزؤوا بهواهلل جل وعال كف   ز  َته   ُكن ُتم  َتس 
ال   ُقل  َأب اهللَّ  َوآَيات ه  َوَرُسول ه 

تُ  ُروا َقد  َكَفر 
َتذ  ُكم   َتع 

َد إ ياَمن     .}م  َبع 

 

الصحابة امتنعوا  كف    وأيضًا  الذين  املرتدين  دفع  مروا  وقاتلوهم  ن  رأس   ،الزكاة  وعىل 

الصديق   بكر  أبو  عنه  -هؤالء  اهلل  عنه    -  عل    وأيضاً   ،-  ريض  اهلل  يف  كام    -ريض 

 فيه وكفرهم. اق الذين غلوالبخاري حر  

إال    اً إذ  رشعي  مطلب  بحق  حقالتكفري  بغري  التكفري  هو  واملالم  املذموم  وهذا    ،أن 

كثريين يكفرون    اً أن هناك أناس  نوك  ىلكن ليس معن  ،يشه يف هذا الوقتلألسف نعو

تكفر  ؛حقبغري   مقابلة وال  بغري   ،أن خترج طائفة  ما خرجوا كفروا  أول  اخلوارج  فإن 

فري ومنعوا التكفري بحق وا باب التكفسد    ،فخرجت طائفة مقابلة هلم وهم املرجئةحق  

 .الطائفتني ضالةوكال 

 

 ون الباطَل د  رُ سلف هذه األمة كام نقل ابن تيمية عن أئمة اإلسالم أَّنم ال يَ   منهجومن  

 . والباطل باحلق ،ون البدعة بالسنةوإنام يرد   ،وال يردون البدعة ببدعة ،بباطل 

ردود وغري مقبول وهو صورة من فالتكفري مطلب رشعي وحق إال أن التكفري بباطل م

 .صور الغلو
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الرابع احلقة    :األمر  الوسطية  اهلل وسنة   -ينبغي ألصحاب  كتاب  يسريون عىل  الذين 

عليه وسلم    -رسوله   اهلل  يص    -صىل  وأالَّ أن  بوسطيتهم  جيام  دعوا  مع   فيها  أحدًا  لوا 

  ،املصالح واملفاسدمراعاة 

 

الليباليون عىل   سلطُ فيترات أو غريها وجيتمع فيها أناس  مؤمت  عقد أحياناً فإنه لألسف تُ 

باهتأصح احلقة  الوسطية  آخرهاب  إىل  تكفرييون  أَّنم  فيدافعون    ،امهم  هؤالء  فيأيت 

 ، من مأزق هذا املؤمترفيتخىل عن الوسطية احلقة حتى ينتهي    ؛ل م هم لضعفه جياوبعُض 

فيت وغريهم  والصوفية  الرافضة  تأيت  بأَّنم أصحاب  عىل    سلطونثم  احلقة  الوسطية 

  .روهم إىل آخرهكف  

هبا فإذا اعرُتض عليه بيشء وهو خمالف ة أن يعتز  بالوسطية احلق    م  قائ وينبغي للمسلم ال

احلقة وللوسطية  اهلل  الناس عليه    فليثبت    ؛لكتاب  إىل  يلتفت  وال  الوحي  بنور  وليبينه 

ُسوُل   }  ،{غ  اَل بَ ال    الَّ إ    َك ي  لَ عَ   ن  إ    }  :قال اهلل عز وجل   ،استجابوا أو مل يستجيبوا َا الرَّ َيا َأهي 

م  َبل   إ َلي َك  َل  ُأنز  َما  َساَلَتُه  غ   ر  َت  َبلَّغ  َفاَم  َعل   َتف  ملَّ   ن 
َوإ  ب َك  رَّ ًدا    }  ، {ن  َشاه  نَاَك  َسل  َأر  إ نَّا 

يًرا  ا َوَنذ  ً ن ه   -َوُمَبرش  ًيا إ ىَل اهللَّ  ب إ ذ    :حظال  {َوَداع 

ن ه     } ب إ ذ  اهللَّ   إ ىَل  ًيا  نا من  داعيً   لسَت   :يعني  ،{َوَداع  الطريق   ،ك فس  جهة  وإنام تدعو عىل 

 ،لدين اهلل بحسب ما جاء من عند اهلل سبحانه وتعاىل وتدعو    أَمن  فأنت مست   ،املستقيم

َ   } :قال تعاىل اَمَوات  َواأل  ََماَنَة َعىَل السَّ نَا األ  ل نََهاإ نَّا َعَرض  َ َأن َي م   َفَأَبني 
َبال  ض  َواجل      .{ ر 
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كام ذكره    ،هذه األمانة وأجلها هو دين اهلل سبحانه وتعاىلأعىل    ،ما هذه األمانة ؟ الدين

 اً إذ  ،-رمحه اهلل تعاىل  -غري واحد من املفرسين كابن كثري ه ذكرغري واحد من السلف و

ال أن تتّصف فيها وأن    ، ا بمثل ما هي؟ أي أن تؤدهَي أمانة  وما معنى كوَّنا    ،هي أمانة

 ، أو ألجل التخلص من املواقف  ، النففالن أو    سب  ألجل كتتنازل عنها وأن تغريها  

  .كال

 

جعلوا  تقدم   قد  والبدع  الضاللة  أهل  طريقها أن  عن  يمررون  كلمة  الوسطية  لفظ 

البدعوخال من  يريدون  ما  أن    ، هلا  الكالم  هلا  وتقدم  أن  إال  مطلب رشعي  الوسطية 

 ..وسبق الكالم حوله ضابطاً 

 

   :ن الذين حادوا عن الوسطية طائفتاو

 

 .الوسطيةطائفة قّصت وفرطت وصارت هبذا بعيدة عن  -

 

 :وهؤالء طوائف أذكر بعضهم

 

األوىل والعلامنيون  :الطائفة  أن    ،الليباليون  أمجعني  الناس  من  يريدون  الذين  هؤالء 

 . روا من الدين ومن أوامر الرشعيتحر  
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   .لمونن املساإلخواهم  :-من أصحاب التقصري يف الوسطية   - الطائفة الثانية

املسلمون   بالوسطية  اإلخوان  القيام  عن  التقصري  بني  الوسطيةمجعوا  يف  أما   ،والغلو 

 ،البدعأهل    بعقيدة الباء من  هو عدم قيامهم   -يني اآلن  هو ما يعنو  -وجه التقصري  

البدعف أهل  يوالون  اخلالف  ي  مَ ويُ   ،رتاهم  يسوغ  فيام ال  املخالفني  مع  اخلالف  فيه عون 

 . صورة من صور التقصري واجلفاء عن الوسطيةوهذه 

 

الثالثةوكذلك   وجفاء عن   عندهم تقصري  -أيضًا    -فالتبليغيون    ،التبليغيون  :الطائفة 

إنكارَ ذلك    ؛الوسطية يرون  ال  البدع  ،املنكر  أَّنم  أهل  عداء  يرون  يرون    ،وال  وال 

 . التحذير من الرشك

 

 .طيةمن صور تقصريهم عن القيام بالوس ة فهذه صور

 

الوسطية  - البعد عن  وإفراط يف  أخرى صار عندهم غلو  طائفة  رأس   ،وهناك  وعىل 

واستمروا هكذا خيرجون    ،-  ريض اهلل عنه  -عىل عل     الذين خرجوا  ، هؤالء اخلوارج

زمنيف   ماج  ،كل  ابن  خرج  األلباين  هوكام  اإلمام  أو صححه  احلديث  أهنم   :وحسن 

هؤالء  جالعرق إال وُيبرت حتى خيرج آخرهم يف الدخيرجون يف كل وقت وال خيرج هلم  

حتى يف وقتنا هذا خرجوا   ،بن أيب طالبعل   أيام    الناس  اخلوارج الذين أفسدوا عىل
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عىل املسلمني وعىل الكفار الذين     واعتداءترون وتسمعون من تفجريات  وأفسدوا كام  

 . مة يف الرشعودماؤهم حمر    هلم أمان  

ي مل  اخلوارج  عبثاً هؤالء  فر    ؛أتوا  بيضة  هم  املسلمون بل  اإلخوان  وباضتها   ، ختها 

فري احلكومات كام نرى بعضهم يف بالدنا ظهرون تكصحيح أن اإلخوان املسلمني ال يُ 

يُ ت  ،هذه العام  تأصيالهتم ويف كالمهم  لكنهم يف  الفالين  احلاكم  تكفري  من  مون  م  عَ بأ 

كافرة بأن   إ  اوأَّن  ،احلكومات  دولة  توجد  تراهم ص    ،سالميةال  اخلوارج  حوا هؤالء 

بامبتكفري   وقاموا  األمن  رجال  بتكفري  وصحوا  بل  احلكومات  من هذه  به  قاموا   

 . تفجريات

يَ  دعون هبذا األمر يف املعينني ال ص  أما أصلهم والذين بيضوهم اإلخوان املسلمون ال 

العامةسيَّ  املجالس  يف  عليهم  ؛ام  والتثريب  اللوم  يرجع  ال  قد   ،حتى  تراهم  أنك  إال 

   -كانوا وال زالوا    -  وذلك أوالً   ؛الطريق هلممهدوا  
 
ويصفون   السنة  يقدحون يف علامء

السنة   أن  علامء  له  يصح  للواقع ال  فقه  لديه  ليس  من  وأن  الواقع  فقه  يف  بأَّنم جهال 

  .الرشعيتكلم يف أحكام  

 

بأَّنم مداهنون   السنة  دنيا وأَّنم أصحاب  ثم ترى بعضهم يستطيلون ويصفون علامء 

   .إىل آخره
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إىل اهلل من وأبرأ    ،اكمفيام يتعلق باحلكام ترى بعضهم يقول لك ال أكفر هذا احل  أيضاً 

التكفري مه    ،فكر  قد  الواقع  يف  عند  لكنه  التكفري  ل  أص  قد  بل  للتكفرييني   ؛املكفريند 

ائفة من أهل قال به طوهذا قد    .بأك  كفر  اهلل  دندن بأن احلكم بغري ما أنزَل يُ أنه  وذلك  

وتراه يقدح يف    .العلم لكن يأيت بعد ذلك ويقول إنه ال توجد حكومة حتكم بام أنزل اهلل

 اً يف هذا تكون موافق  ،)اتق اهلل   :فإذا قلت له  ،احلكام يف املجالس وهييج العامة عليهم

 .) أنا أبرأ إىل اهلل من التكفري واخلوارج يكفرون ( :للخوارج ( قال

 . إال أَّنم قد مهدوا الطريق هلؤالء التكفرييني  مل يّصحوا بالتكفري عالنيةً وإن فهم 

 

ما يصل   هويرق  املؤمن  واهلل إن مما يدمي القلب  ،أيضًا تراهم متعاطفني مع اخلوارجو

 ، القانتني إال قلة قليلةيأيت تعميم بالقنوت عىل هؤالء اخلوارج وال ترى    ،يف هذه األيام

ال فروع  بعض  يصلها  بل  مل  بعدوزارة  املساجد    وكثري    ،التعميم  التعميممن  يصله   ، مل 

ن ومَ   ،اخلوارجمن هؤالء األئمة ال يقنتون عىل هؤالء    ه التعميم ترى كثرياً ن وصلومَ 

القلة فيهم من هم مداهنون للخوارج لكنهم يقنتون    ،قليلة  يقنت قلة   ،  تسرتاً وهؤالء 

يقنُ تراهم  أنك  بألفاظ عاموذلك  دائامً   ،ةتون  يقنتون  تراهم  مرة    ،ثانيًا ال  قنت  أو تراه 

أما الصادق تراه   ،قد قنت  عليهم  :قال؟  ملاذا ال تقنت عليهم    :له  مرتني حتى إذا قيل 

الذين  هؤالء  ويدعو عىل  األمن  لرجال  يدعو  قنوته  يف  أيضًا  وتراه  عليهم  يقنت  دائاًم 

ا يدعو عىل هؤالء ا جزاه اهلل خريبل بعض إخوانن  ،فجروا وعىل هؤالء الذين أفسدوا

 .اخلوارج وعىل أذناهبم
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هلا حكامها يأمرك احلكام أن تدعو عىل هؤالء   دولةن يف بالد التوحيد ويف  ح-إذن ن

املقابل إذا  ويف    ،مما يؤمل املسلم حقاً   أليس هذا   ،اخلوارج فرتى طائفة كبرية ال تدعو البتة

ال يف  إلخواننا  يدعو  تراه  أحدهم  حق  دعا  وهلم  فلسطني  يف  وإلخواننا   ،الدعاءعراق 

َ  ،ةلكن اآلن نعيش نازل
 عىل هؤالء اخلوارج ؟   نال تدعو مل 

 

يظهرون   الذين  وعالمات  فهؤالء  سيامت  هلم  اخلوارج  هلؤالء  خمالفني  أنفسهم 

 .ينكشفون هبا وتظهر هبا حقائقهم 

 

 . جخلوارهم ا :صنف الغلو واإلفراطو طوائف  من الطائفة األوىل اً إذ 

 

هذا الرجل الذي كتب    (وي املالكي حممد عل)هؤالء الصوفية وعىل رأسهم    :أما الثانية

، كتابات يف الرسالة امللحقة بجريدة املدينة يشتكي تكفري العلامء له ويدعو إىل الوسطية

 ن حممد علوي املالكي ؟!  ترى مَ  يا

عىل اإلطالق ليس صحيحًا وإنام املذموم تقدم الكالم يف اجللسة األوىل أن ذم التكفري   

 .التكفري بدليل رشعي فإنه حممود غري مذمومأما   ،غري حقبو هو التكفري بال برهان 
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تكفريه  يف  واحدة  تكفي  طوام  عنده  املالكي  علوي  حممد  عليكم    ،هذا  من   شيئاً أقرأ 

   . يطول الكالم فيهحتى ال ؛الكثرية  طوامه

 

الذخائر الرجل يف كتابه  صىل اهلل   -اهلل    أبياتًا خياطب فيها رسوَل   299ص  يقول هذا 

 :  -عليه وسلم 

 

  ويا أمل ؤل  الذ له *** إال جنابك يا ُس أضحى ال مَ   َك هذا نزيلُ 

 

اهلل    رسول  إىل  وسلم    -يذهب  عليه  اهلل  به  -صىل  ويلوذ  قبه  ُس وجيعلُ   ،عند   ه ؤلَ ه 

إ نََّك   }  ،قد مات  -  عليه وسلمصىل اهلل    -فريجو منه نفعًا ورضًا ورسول اهلل    ؛هلَ وأمَ 

ي ُتونَ َمي ت  وَ  ُم مَّ  .ومع ذلك يرجو نفعه ورضه { إ َّنَّ

 

الكتاب والسنة املتقررة يف  القواعد  إال   :ومن  إجياد األسباب بغري مبارشة ال يكون  أن 

الذي يقول لليشء   ،اىللرب األسباب وهو اهلل سبحانه وتع أما من   ،فيكون  ؛كن    :هو 

ميت    - عليه وسلم صىل اهلل   -رشه والرسول أن يبا  فإذا أراد أن يوجد شيئًا فال بدداه  عَ 

األكب هذا هو الرشك  و   ،قبه يسأله وجيعله أمله وجيعله مالذه صىل اهلل عليه وسلميف  

 ؟!  الذي ال يغفره اهلل
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نف الكتاب  يف  أيضًا  ومجيع  )وُخ   :202ص   سهويقول  آدم  النبي  لق  ألجل  املخلوقات 

 صىل اهلل عليه وسلم( 

 

يف  قوله  له  )ومُج   : 205ص  ومن   النبوة   بني  –  وسلم  عليه  اهلل  صىل   للنبي  أي  –ع 

ل ُم   }  :كل يشء حتى الروح واخلمس التي يف آية  علمَ   وأويت  والسلطان نَدُه ع  إ نَّ اهللََّ ع 

ُل ال    َوُينَز 
اَعة    .إىل آخر سورة لقامن {...   َغي َث السَّ

 

  -صىل اهلل عليه وسلم    -اهلل  ول  ن ادعى أن رسمَ   ،هذا علم غيب خاص باهلل عز وجل 

ألنه قد   ؛عن الدينفهو كافر مرتد خارج  ؛-  ال سيام هذه األمور اخلمسة -يعلم الغيب  

 . -  الغيب  ومنها علمُ  - اهلل   اهلل باهلل فيام هو من خصائص ى غريَ سو  

َغي َب الَس   َ}  :يقول  -  صىل اهلل عليه وسلم  -  النبيو ال  َلُم  َأع  ُكنُت  رَي   َلو   اخل  َن 
م  ُت  َثر  َتك 

وءُ  َي الس 
ن  صىل اهلل عليه وسلم   -الغيب لرسول اهلل    عي علمَ وهذا الرجل يد    {  َوَما َمسَّ

يأيت    ،- يكفَّ ثم  بأنه  الغلو  ،رويشتكي  وترك  الوسطية  إىل  تالعبهم   وهذا  ،ويدعو  من 

فإن تكفريَ   .والغلوالوسطية    لفظب التكفري ليس غلو  وإال  ال وال حيادًا و  اً من يستحق 

   .بعدًا عن الوسطية

ر  لذا فيه أن هذا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وهيئة كبار العلامء بيانًا ذكروا    صد 

بالرشكيات وبالكفر األكب    الرجَل  تلطخ  أن  -قد  اهلل  فيأيت   ،-يعافيني وإياكم    أسأل 

يف نبز العلامء بأَّنم هذا األمر    يستغل   ،هذا الرجل ويستغل تكفري العلامء لفعاله وأقواله
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عن   يكف  حائدون  وأَّنم  غلوًا  عندهم  وأن  كالمهالوسطية  آخر  إىل  إذا    ،رون  لكن 

الوسطية   األمة ُضبطت  الرشع عىل هدي سلف  بميزان  التكفري  الغلو وضبط  وُضبط 

ا قامت  ه إذ تكفي واحدة يف تكفري    كاذب وأنه قد تلطخ برشكيات   أن هذا الرجل  ني  تب

 .عنه املوانعيف حقه الرشوط وانتفت  

 

  و
هذا   (هاشم بن حممد السلامن)ن هم حائدون عن الوسطية إىل الغلو واإلفراط أيضًا مم 

  ألقى حمارضة بني    هبعدو   ،الوطني الثاين  وارَ احل الذي حرض    ،الرافيض الشيعي اإلمامي

ر يف هذا الرشيط ذكَ وكان مما    انمفارق الصبي  شيب لهتَ قال فيها ما    ،أصحابه الرافضة

الوطنيأنه   احلوار  أنه يف  إىل    يكي ألصحابه  نريد  الوسطية وأخذ  دعا  يدندن ويقول 

وهذا من   -بل    ،باطلهمترير  يف    فاستغل لفظة الوسطية  ،الغلو  ذَ ونريد أن ننب  ،الوسطية

 ، (وبيان ما نحن عليه  دعوة  الاستغليت الفرصة يف  )    :أنه يف احلوار يقول  -لعجائب!  ا

 ! الوسطية هذا الرجل استغل الفرصة يف الدعوة إىل باطله باسم   اً إذ 

 

إن دين   الرافيض أن يدعو إىل دينه؟!ال يستحي  إين ألعجب غاية العجب كيف    واهلل 

لذا ترى كثريًا من العامة   ؛ حب آل البيت  عاطفةب  الرافضة ما شاع وانترش بني الناس إال 

بالرف  املتمسكني واإلمامي    ماض  يعرفون  ال  الرافضة  ة  ودين  عل  و  ،مذهب  كثري  مَ لو   ه 

  .عام هم عليه منهم لتخىل
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هم دينهم بل يأيت رؤوُس وقد حدثني من عايشهم فرتة وناقشهم أَّنم ال يعرفون حقيقة  

يأك  - الذين  واألحبار  بالباطل  الرهبان  الناس  أموال  الباطل مر  ويُ يأتون    -لون  رون 

لذا    ؛-سلم  آله وصحبه  صىل اهلل عليه و  -آلل بيت حممد    بيهم باسم العاطفة واحل عل

املتكسبني من   دين الرافضة ال يشيع إال عىل العامة بوقود العاطفة أو عىل علامء الرفض 

 .اهلل ال يصب عىل دينهم ومذهبهموأما من علم حقيقة ما هم عليه فإنه  ،ورائه ماالً 

 

هاشم بن حممد السلامن   يستحيكم شيئًا من مذهب الرفض الذي مل  وأريد أن أقرأ عل

 .إليه أن يدعو

 

  ؛إحاطتك به همامل من أمرإىل   َك أنبه طرفًا من مذهبهم وقبل أن أذكر

كذا من غري حتديد ه  أن تناظرهوهو أنك إذا أردت أن تناظر رافضيًا شيعيًا إماميًا فإياك  

له  ،للمراجع قل  بمراجعي    ،األصلية  بمراجعَك   ت  ائ)    : بل  آيت  األصلية وتكون  وأنا 

الرافيض بال مراجع أخذ يكذب    ك إذا ناظرتألن؛  مراجعي (  و  عك مراج    مناملناظرة  

له.  .عليك  الصحابة  :تقول  تكفرون  لك   ، أنتم  اهلل    :يقول  إىل  نبأ  له  !!كذب   :تقول 

الغيب يف أئمتكمأنتم تدعون   ل  :يقول   ،علم  إذا قلت!!  يس صحيحًا  كذب  ما   :لكن 

بحار )و  ،ينيلَ للكُ (  الكايف  )  وأصح املراجع عندكم كتاب    ،مراجعك   حدد مراجعك ؟  

معتمدان عندكم  ، للمجليس  (  األنوار املرجعان  يف    ،هبا  ئت  ا  ،هذان  كذا   صفحةقلتم 

تناقشه  ،وكذا األ  .همراجعمن    ثم  هذا  فعلت  الرافيضإذا  ينكرس  مبارشة  إذا   .مر  أما 
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ال لسنا نقول كذا وإنام هذا كذب    :يقولنكم تقولون كذا،  إ  :بأن تقول  أخذت تناظره

  ،يضيع الوقت وال خترج بفائدة  ؛إىل آخره

 

كتاب  لذا   اهلل جعفرللكُ (  الكايف  )  يف  عبد  أبا  أن  يزعمون  ة التقي    :قال  الصادق  اً ليني 

ال  ،  ديني   آبائي  تقي  ودين  ال  ملن  ل دين  ترك   قال:  ويقولون  .هة  حتى  يغفر  ذنب  كل 

 فإنه الذنب الذي ال يغفر !  الصالة إال التقية  

 

الشيعي   بأن صالة  فتوى  أفتى  اهلالك  اخلميني  أن  أكثر وأذكر  السنة  أهل  اإلمامي مع 

السنة جيمع بني أجرين بني أجر الصالة ألنه إذا صىل مع أهل    ،أجرًا من صالته وحده

 . وأجر التقية

   .يعتمدون عليه يبطنون وهو دينهم الذي خالف مارة يظهرون ؤالء فجَ فه

 

الرافضة يف مواقع االنرتنت طلب املناظرة وأخذ ينادي باملناظرة فكلام وأذكر أن أحد  

فجاء من   ،كذب علينا ليس صحيحاً   :قال  ،إنكم تقولون كذا وكذا  :وقالناظره أحد  

قد ما تراه تفتن  ؛أن تأيت بمراجعك وآيت بمراجعي  ؛طرك لكن برش أنا أناظ   :جاء وقال له

انكرس    هذا  قيل لهملا    ،وننقد ما نراه خطأ عليكم من مراجعكم  ،مراجعناخطأ علينا من  

 .جير أذيال اهلزيمة واخليبةالرافيض وذهب 
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تالعبهم وكذهبم   يدل عىل  مما  تردادهموإن  يوجد يف صحيح مسلم حديث    كثرة  أنه 

ا أنه  بن  زيد  عليكم بكتاب اهلل وسنة رسوله   "  :قال  -صىل اهلل عليه وسلم    -األرقم 

 . أهل البيتو  الكتاب والسنةإىل   ترجعون ميعني إذا اختلفت "وعرتيت 

 

بئر خم لكن صحيح    وحديث  األرقم  ابن  زيد  موجود يف صحيح مسلم من حديث 

  :قال -وسلم صىل اهلل عليه   -لفظه عندنا أنه 

أذكركم اهلل يف أهل   ،وأهل بيتي  "  :ثم قال  "  .. .رك فيكم ثقلني أوهلام كتاب اهللتاوأنا    "

بيتي  ،بيتي أهل  يف  اهلل  بيتي   ،أذكركم  أهل  يف  اهلل  عند   "  أذكركم  مرجعًا  جيعلهم  مل 

فالرافضة جاؤوا وحرفوه وجعلوا لفظ   ،اخلالف وإنام أوصانا هبم صىل اهلل عليه وسلم

   .رتة وأهل البيت مرجع عند اخلالفأن الع ىلداالً ع احلديث

 

كتبنا أهل من    وذكر من خرجه  احلديثفيها    فلام قابلت أحد الرافضة أخرج ل أوراقاً 

صد  السنة   مسلمومما  صحيح  به  يف    إىل  انظر  :قال   ،ره  عندكم  موجود  احلديث  هذا 

قلت لهصحيح مسلم إن وجدت هذا احلديث عندنا يف    :،   ،صحيح مسلمأنا شيعي 

يك باحلديث ويضع عليه رقامً ذبون عىل  هم  يأيت  الدارقطني    ،بعضهم  ثم يقول خرجه 

رقاًم   له  له  ،وهكذاويضع  إن وجدت هذا احلديث يف صحيح مسلم   :قلت  أنا شيعي 

 . جيد هذا احلديثوفعاًل بحث ومل  
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ها ومنهم  الرافضة  السلامنشفهؤالء  بن حممد  تناظره  م  أن  أردت  يف  م  إذا  أوالً  فابدأ 

 ،حتجهم بهد املراجع وال َتعل النقاش بينك وبينهم هكذا عائاًم ال تضبط مرجعا  حتدي

  .وال يضبطون هم مرجعًا يناقشونك به

 

أحُد  يكفي  أمورا   مراجعهم وجدت عندهم  إىل  إذا رجعت  هم من  ها يف إخراج  وإنك 

 :املسلمني من ذلكطائفة  

 

 جعفر الصادق قال  (:261/ 4) أصول الكايف  هيقول الكليني يف كتاب 

كان  إين ألعلم ما يف السموات وما يف األرض وأعلم ما يف اجلنة وما يف النار وأعلم ما  

 منهاج   يف  تيمية  ابن  يقول  –ما يكذبون عىل جعفر الصادق    اً كثريطبعًا    -ا.ه. وما يكون

 ذب عليه جعفر الصادق ( كُ ) أكثر رجل   :السنة

 :جعفر الصادققال  :(260/ 1) يضًا يف أصول الكايفويقولون أ

 ألخبهتام أين  بني موسى واخلرض    كنُت   لو  –  مرات   ثالث   –الكعبة ورب البنية    ورب  

يا عط  أُ   -السالم    عليهام  -ألن موسى واخلرض   ؛وألنبأهتام بام ليس يف أيدهيم  ،أعلم منهام

 .وما هو كائن حتى تقوم الساعة ،ما يكون يا علمَ عطَ ومل يُ  ،ما كان مَ عل  

 

جعفريع أن  يعلم    اً ني  كان  ما  عىل  زيادة  يعلم  هذاممالصادق  أليس  سيكون    كفراً   ا 

عن الرشيعة ؟ أليس هذا كافيًا يف تكفريهم وإخراجهم من طوائف املسلمني    اً خروجو
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 ن؟ سيكو  كيف  كان  لو  يكن   مل  وما  سيكون  وما  كان  ما  يعلمون  أئمتهم  أن  –  بزعمهم –

 أليس هذا خاصًا باهلل ؟

 

يف  يف  وأيضًا  كام  نصوصهم  األنوار  )    يفو  ( 244/ 2)   للكليني(  الكايف  )    ( بحار 

 :-يف ضمن كالمهم  -يقولون   (22/345)للمجليس

 .ر الصحابة إال ثالثةفَ كَ 

وعندهم   !   ارتدوا وخرجوا عن الدين إال ثالثة  الصحابة  وكل عثامن  وعمر  وأبو بكر  ف

 !  ال سبعة رواية إ 

 : يف رواية يقولونو

 عن  أخبين  قال  –  كالمه  آخر  إىل  –فداك    ُت عل  ُج   : -عليه السالم    -عفر  قلت أليب ج

يعني الذين بقوا مسلمني من الصحابة والباقي كلهم كفار   .إىل ثالثة  هيدب  فأشار  هؤالء

   .!! ومرتدون

 

 : 91-90ص  قال املجليس يف كتابه االعتقاداتلذا 

من أيب بكر   والباءةُ التمتع    جعة وحاملت  من رضوريات دين اإلمامية استحالُل   دَّ ا عُ ومم

من ال  .وعمر وعثامن ومعاوية يرون  أب  وأيضًا  مُ   ايكفر   كام نيرشكبكر وعمر وعثامن 

السنة عندهم مرشكون كفار أهل    بل مجيعيعني أنا وأنت    (1/427)صح هبذا الكايف  

   .ينمرتدون خارجون عن الد
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هل بالنسبة  الكتبهذا  ما جاء يف  ذه  تتبعت  لرأيت شيئاً   بقية  ولو  ال خيطر   كثرياً   كتبهم 

  ،فابدأ بنقاشه من كتبهم فإذا أردت أن تناظر رافضياً  .بباللك َ

 

م عىل اإليامن بكل يشء باألئمة االثني عرش مقد    يامن اإلثم العجيب أَّنم يعتقدون أن  

 .إىل آخر كالمهم ،مرتده كافر وأن من مل يؤمن هبا فإن

 

 :يمية يف كتابه منهاج السنة وقالاإلمام ابن ت ناقشهم 

  لرأيَت   ن مل يؤمن هبا يعتب كافراً باألئمة االثني عرش هبذه املنزلة وأن مَ   يامناإل  لو كان

بيانالقرآن صيًا   هبم  يف  اإليامن  نص    ،وجوب  ولو  َتد  ال  أنك  واحدًا والعجيب  ًا 

 . ذايًا يف بيان هص

 

باألئمة   يامناإلأو    أو ترك الرباا  أو ترك الزن  صومفباهلل عليكم أهيام أوجب الزكاة أو ال 

ينص عىل ترك هلا يشء فكيف القرآن  ال يعد    يامن باألئمةاإل  أنعندهم    ؟!االثني عرش  

الغافالت املحصنات  قذف  وعىل حرمة  الربا  ترك  وعىل  عىل التنصي ويرتك    ،الزنا  ص 

 . ؟! اإلمامة
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فهم ما   ،م هذا األمر البدهي ُصدم وُصعقهل  من عامتهم وبينَت   فلذا إذا واجهت كثرياً 

أمرين بالقرآن أن يّص    :بني  يُ   ،حوا بكفرهم  أن  بالقرآن فيكفروار  ق  أو  الذي    وا  بدينهم 

 بنوه.ت

 

 ،فيهمالصحابة طعن  ر  ذك  فإنه ملاهاشم بن حممد السلامن يف رشيطه    ما ذكروعودًا عىل  

 :وقال

 . بيت والصحابة املرضينييف احلوار أقول والصالة عىل آل ال كنُت 

أو    يقول الصحابة  من  البيت  بآل  خاصة  الصالة  تكون  حتى  أو  املرضيني  بالثالثة 

والصالة والسالم عىل   :مرة قالو،من الصحابة  السبعة ممن يعتقدون أَّنم ليسوا كفاراً ب

 . وآل البيت والصحابة املجتبنيرسول اهلل 

غريهم  دون  هؤالء  حتى خيص  باملجتبني  ملا    ،يأيت  يريد صح    ةصحابال   ذكرثم  بأنه 

 . !! نه يوجد يف الصحابة منافقونإ :وقال ،دون غريهم همختصيص بعض

خيرجفإن   الرجل  داعية    نفسه  هذا  وسطي  رجل  بأنه  الناس  يرى  أمام  ال  للوسطية 

 . ... وهكذاالتكفري 

 

  –  سنةال  أهل   من  يعني   –حن نعتقد الباءة  -خياطب أصحابه ويقول ن  :األمر الثالث

السنة  حتى نكسَب   ؛هبذا  نجهر  أن  الرضوري  من  ليس  لكن نريد من ر  مَ ونُ   ،أهل  ر ما 

 .بينهممعتقداتنا 
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ن  أ   :قد ذكرت يف احلوار وأنا أخاطب أهل السنة والليباليني وغريهمو  :ويقول أيضاً 

 األمور املختلف فيها ال يصح لبعضنا أن يشدد عىل بعض.

 

 : يها مرارا  وهذه كلمة تقدم الكالم عل

صحيحة  :أوالً  غري  فيه   ،هي  اخلالف  يسوغ  قسم  نوعان  فيها  املختلف  املسائل  ألن 

ل صاحبه د اإلنكار فيه ويضلَّ وقسم ال يسوغ اخلالف فيه وما ال يسوغ اخلالف فيه يشدَّ 

 .القواعد الرشعية بحسب 

 

 حابه؟  هو وأص هاذه الكلمة ملاذا ال يلتزمهلهذا الرافيض القائل  :ثم أمر آخر

 لون أهل السنة ويعتقدون الباءة من أهل السنة؟  يضل  ملاذا 

 ؟   خالفًا يضللنا عندهم ملاذا جيعلون خالفنا معهم

 ؟   هميتبؤون منلون أهل السنة وال يضل  ال  و هذا التأصيل  ملاذا ال يلتزمون

 

وإىل ترك   ،غلوال  إىل  وأَّنا مناهج تدعو  ،الطعن يف مناهجناثم مما ذكر ودندن عليه كثريًا  

ه ملن رأى وقرأ يف  آخر كالمهم املعلوم ظلمه وعدم صحت  إىل  ..  طي الوسطية وإىل التفر

   .مناهجنا
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أن   اعلموا  واللكن  واإلخوانيني  والصوفية  والليباليني  هؤالء   ،تبليغينيالرافضة  كل 

 ُم  
 ،األمةألن مناهجنا قائمة عىل الكتاب والسنة بفهم سلف    عداء مناهجناعون عىل  م 

 . واد الدراسيةلمواد اإلسالمية ال عموم امللاملناهج الدراسية واملراد بالكالم 

 

 :يردد  أخذ ثم

  .كون أحادي التوجهنقد ذكرت يف احلوار الوطني أنه ال يصح أن  

أحادي  و نكونَ   كلمة  أن  أي  هبا  املراد  يرددها   التوجه  الكلمة  هذه  واحد  توجه  عىل 

 :ون يقول  ،ون وأذناهبم ويرددها الرافضة إذا جاؤوا عند أهل السنةالليباليون والعلامني

ال ملاذا تلزموننا برأيكم ؟ ملاذا نكون عىل طريق واحد ؟ ملاذا نكون أحادي التوجه ؟ مل  

 حد منا يدعو إىل مذهبه ؟  يكون كل وا

ليس أحادي التوجه وندعو إىل أبيض أو أسود لكن    ، حن-ن  نعم  ، وهذه كلمة خطرية 

يف األمور التي ال يسوغ اخلالف فيها ونقول من مل يكن معنا فهو   وإنام   ؛كل الرشيعة  يف

فيهايف  ضدنا   اخلالف  يسوغ  ال  التي  ونحوهاك  ،املسائل  العقدية  املسائل  أما   ،أكثر 

أبيض  املسائل التي يسوغ اخلالف فيها وترجع إىل االجتهاد ال نقول إن األمور ما بني  

أجران ومن وإنام من أصاب فله   التوجه  أحادي    فيها   ب أن نكونجي  وال نقول  ،أو أسود 

 .نا بعضاً أخطأ فله أجر واحد وال يضلل بعُض 

واإل الليباليني  أن  احلوار  يف  جرى  ما  عجيب  من  واملتأثرين ثم  املسلمني  خوان 

يفرح املسلمني  هذ  ونباإلخوان  أمر  والة  يف  البدع بل    ،البالد   هبالقدح  أهل  كل 
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إذ  قُ يفرحون  البلدا  أمر هذا  ويَ   ؛دح يف والة  السلفي  املنهج  ون هذا  ن َب تَ ألَّنم والة عىل 

أبناء هذا    أما أهل السنة سواء كانوا من   .ويدعون إليه ويمكنون رؤوس أهل السنةدينا  

غريهالبلد   من  والة   أو  عن  البلد  يدافعون  السنة   ؛ هذا  عىل  قائمون  والة  ألَّنم 

  .والتوحيد

 

 ؟  ملاذا املرأة مقيدة   :ابتذال املرأة يقول  إىل   حترير املرأة وبعبارة أخرىأخذ يدعو إىلثم  

 .نطاق للمرأة الال بد أن يوسع أنه وأخذ يناقش يف احلوار 

 

عنده واجتمعوا   وذهبوا ضيوفاً   ،أنه بعد احلوار دعاهم حممد علوي املالكي  ثم العجيب 

بعُض ،   يشتكي  يف  وأخذ  ضغوط  من  جيري  ما  بعض  إىل  البالد هم  آخر .  .هذه  إىل 

وإال كيف جيتمع الصوفية   ،فانظروا كيف اجتمع أهل البدع عىل أهل السنة!  .كالمهم

   الرافضة ؟!و

الصحابة  الرافضة اهلل  يف    والصوفية عندهم غلو  ،يكفرون  اهلل   -صحابة رسول  صىل 

وسلم   لدعاة    -عليه  العداء  سبيل  يف  اجتمعوا  ذلك  مع  لكن  ؟!  جيتمعون  فكيف 

 .التوحيدم وحكا

 

 

 



 32 

 :ويف اخلتام أنبه إىل أمور

 

إنه ال خيفى عىل كل عامل بالتاريخ عداء الرافضة ألهل السنة وكم تسببوا    األمر األول:

كيف   ؛ ا ببعيدوليس خب ابن العلقمي عنَّ،  ورزية عىل املسلمني من أهل السنةمن بالء  

رجون  خَي   ،ضوا عليهمة حتى قَ املسلمني من أهل السنديار  مكن الكفار من الدخول إىل  

الصورة لكن يظهر هبذه    ،لئيموهو يف الواقع خائن    ،صورة املعاون املخلص األمنييف  

َجن  حتى يقلب 
 . إذا جاء الوقت املناسب  هل السنةعىل أ امل  

 

الثاين رموز    :األمر  من  لألسف  وهو  الرافضة  مع  املتميعني  بعض    قاداتسمعت 

ن  : يقول  ،الصحوة  أن  املنافقنيجيب  مع  نكون  كام  الرافضة  مع  فإن    .كون  خطأ  وهذا 

التشيع  املنافق يظهر   ، ني شيعينإقوله  بمجرد    اً فإذ   .اإلسالم واإليامن والرافيض يظهر 

أو يكون    ،املدينةمن    من الرشقية أو إمامياً   إما أن يكون إمامياً   :وهو من هذه البلد فهو

اإل اململكة  من  نجرانسامعيلية ممن هم يف جنوب  قال  اً إذ   ،يف  ممن هو  ف  شيعيأنا    :إذا 

يساوَ  فال  مذهبه  واحدة  أظهر  جهة  يف  إال  باملنافقني  يقى  ال  أَّنم  حالة   لون توهو   يف 

صىل اهلل   -فعل معهم كام فعل النبي  بالبالء عىل البالد فيُ   ر  ألن قتلهم قد جَيُ ’   ؛الضعف

 . "أصحابه  قتل  يُ   لناس أن حممداً حتى ال يتحدث ا  "  : مع املنافقني ملا قال  -عليه وسلم  

واأللفة   واإلخاء  معهم  والباء  الوالء  وأما  أظهروا  فال  ألَّنم  كاملنافقني  دينهم ليسوا 

 .معتقدهم بقوهلم إننا شيعةو



 33 

 

الذي ألقى    (طارق السويدان )   -وهو رسالة إىل املتميعني مع الرافضة ك  :التنبيه الثالث

هذه املكتبة توجد بجانب حسينية ألقى    ،ند الرافضةحوارًا يف مكتبة الرسول األعظم ع

إخواننا،    ندوة   فيها من  كثري  إليها  واستمع  إليها  استمعت  طارق  وأق  ،وقد  هبا  ر 

الرافضة  ، السويدان البيت أكثر   :قال خماطبًا  الشيعة قد قمتم بحق آل  أعتقد أنكم أهيا 

 أهل السنة !! يا منا 

قد   :ثم يقول  د أَّنم يعلمون الغيب قيام بحقهم ؟!  الغلو يف آل البيت باعتقا  متى صار

فكفَّ  السنة  أهل  بعض  أخطا  ،مكُ رَ خرج  بعض  أمجع  أن  ألستطيع  أهل  وإين  السنة ء 

 فأكفرهم هبا !

 

فال تسبه أمامي حتى ال   ؛أبا هريرة   يا أخي إذا أردت أن تسب    :ويقول يف آخر احلوار 

يقول  وإنام سبه    ،شعوري  َترَح  ثم  ورائي  نتعاون  من    -  للرافضة  واخلطاب   –دعونا 

   ! فيه اختلفنا  فيام بعض بعضنا ويعذر  عليه اتفقنا فيام

صحابة رسول اهلل لتكفريهم  سبحان اهلل تريد إعذار الرافضة يف  متامًا !كلمة حسن البنا  

الغيب؟   !؟   -صىل اهلل عليه وسلم    - يعلمون  أئمتهم  أن  ادعائهم  الرافضة يف  !  نعذر 

 من ؟ عند  عند   ،نعم  !ألهل السنة وتضليلهم ألهل السنة ؟ة يف عدائهم  نعذر الرافض

 . سويدانالمنهم طارق   ناإلخوان املسلمني الذي
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 املرشف عىل ملة اجلسور:  (عوض القرين) :الرجل الثاين

القرين أجرى   الصفار  عوض  مع حسن  لقاًء  اجلسور  ملة  من  عدد  آخر   ،الرافيض   يف 

  اهلل شيعتنا خريًا الذين قتلوا عثامن ( !  ) جزى :الذي من كلامته

 

عدة   مع  حوارًا  أجرى  أنه  الرافضة    ؛شخصياتوالعجيب  ومن من  الصفار  كحسن 

احلمَ  ومع غريهمالليباليني كرتكي  حوار  ،د  جير  مل  أحد    اً لكنه  لع    مع  السنة  ه م  ل  علامء 

 . أَّنم ال يوافقونه

 

لت  يف آخر مجعة    (سفر احلوال)  :الرجل الثالث من شهر شعبان من السنة املاضية ُسج 

ال أرى بأسًا   :كلامته أنه يقولومن    ،يف الرسالة امللحقة بجريدة املدينة  له كلمة وُنرشت 

الشيعة يريدون منا لكن مشكلة    ،هميف إقامة مدارس خاصة بالشيعة يدرسون فيها كتبَ 

 أن نكون شيعة ! 

 

  ! وسلم ؟صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه    ال ترى بأسًا من دراسة الكفر وتكفري  عجباً 

الغيب يف  ادعاء علم  الكفر من  بأسًا من دراسة  عندهم خر ما  آأئمتهم ؟! إىل    ال ترى 

 !  ؟هذا املبلغ   احلالهبم كيف بلغ !من الكفريات ؟ 
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إن الدولة   :أحد املسؤولني قالثم رأيت بعضهم يتحدث ويدافع عن سفر احلوال بأن  

  -  أوال    -  هامبين  ق  فر    :فيقال  ،هذامثل    ئاً من أكثر من مائة سنة أو شي  تدعو للحسينيات

ال خيطئ  ختطئ    دولةكون  أن  احلوال  لسفر  مبرًا  هذا  عىل ليس  وحمسوب  داعية   ألنه 

   .اخلري

أن للدولة أن تعمل ما فيه مصلحة ولو ارتكبت بعض املحظور ألجل املصلحة   :ثانيا  

حتى ال يتحدث    :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  لذاهم  العامة وهذا ما ليس لغري

وفيه صىل اهلل عليه وسلم صلحًا مع كفار قريش  عقد  و  ،يقت ل أصحابه  الناس أن حممداً 

مسلامً  منكم  الرجل  جاء  إذا  وإذا   أنه  مسلم  رجع    ُيرد  أن  رجل  هلم  فإن  قريش  لكفار 

صالح العامة فال املعن  مسؤول    هلول األمر أن يفعل ما ال يفعل غريه ألن  فإن  ،يقبلوه

 . يصح القياس بني األمرين

 

ال يف    ،(العودة   سلامن)  :رابعالرجل  العودة  بسلامن  التقى  قد  أنه  السلامن  هاشم  ذكر 

 اخلبيث هدية !   هتدي هذا الرافيض عجباً  وأن سلامن العودة أهداه هدية ! ، واراحل

سلامن   التقى  املايض  الوطني  احلوار  يف  وتبادالاوقبل  الصفار  بحسن  بينهم   لعودة 

يف    ت  رش  صورة ونُ   ت لناالتقط  ولن  ما رأيك يا شيخ سلام  :قال حسن الصفار  ،احلديث

أننا ال نوافق املتشددين من أصحابكم وال املتشددين  مواقع االنرتنت حتى يعلم الناس 

الرياض وال   نّص اهلل ويأخذ الكالم وينرشه يف جريدة ثم يأيت حممد رضا    . من أصحابنا

  ،واحدة ينكر سلامن العودة ولو بكلمة 
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( له  الكلمة  كلمة  بل يف حمارضة  في   ،(  يف مجع   منتسب لإلسالم نجتمع أن كل    هاذكر 

 .كالمهوإياه للمصلحة العامة إىل آخر  

 

الوسطية حتى ال تكون كلمة فضفاضة   أن نضبط  إخواين  يا  اهلل  يف طعن تستغل  فاهلل 

سواء كان    - أن نقوم بالغرية عىل معتقد أهل السنة ضد كل خمالف  وأيضاً   ، أهل السنة

أحد  أو    رافضياً  ليباليًا عىل كل  أو  املخالَف   ،-حزبيًا  أن  منتسبًا لإلسالم   إال  إذا كان 

لكونه من املحسوبني عىل   ؛ألن كالمه ينترش بني الناس ويشيع  ؛ه أكثررَ رَض والدين فإن 

 .الدعاة  ومن املحسوبني عىلأهل اخلري  

 


