
 اجلامية الردود العلمية على فتوى الشيخ ابن جربين حول
 
 
 

 الرحيم بسم هللا الرمحن
 

 : والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد احلمد هلل والصالة
 

ا أهل -هداه هللا–ابن اجلربين  لقد وجدت للشيخ البدع من  فتوى يف موقعة حول ما يسمى باجلامية ، فتطاير 
بني ليلة وضحاها من   -هداه هللا– زبيني وتكفرييني ومميعة ونشروها يف مواقعهم ، وأصبح الشيخ ابن اجلربينح

قبل أن تنشر فتاويه األخرية حول ابن الدن وسيد قطب  يف حني –كبار العلماء وشيخ اإلسالم يف هذا الزمان 
  هذه عادة أهل البدع -ابه ذلكوكان من علماء السلطان وما ش واجلامية مل يكن معروفا لديهم بل

 . بأقوال شاذة ألهل السنة ضد أهل السنة فالروافض يستدلون
 

السنة ويهدموا ما بنوه من سنوات يف حماربة الشرك والبدعة والدعوة إىل  فأراد هؤالء احلزبيون أن يسقطوا أهل
 والسنة التوحيد

ظاهرين، حىت يأتيهم أمر هللا وهم  ل طائفة من أميتلكن هيهات هيهات ، فقد قال صلى هللا عليه وسلم : (ال تزا
 (٦٨٨١برقم :  ظاهرون ) (رواه البخاري من حديث املغريه بن شعبة

 
من خذهلم. حىت يأيت أمر هللا وهم كذلك  وعند مسلم (ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق. ال يضرهم

 (١٩٢٠)(عن ثوبان برقم 
 

للطعن يف  واسعا ، ولّبست على كثري من املسلمني أمر دينهم وجعلها البعض مطيةالفتوى إنتشارا  ومبا أن هلذه
باب النصيحة لعامة املسلمني  ومن -والذي هو قليل جدا –علمائنا ، رأيت أن أرد عليها مبا أوتيت من علم 

ا ، وأنا أغريها بإذن هللا بلساين ،  ومن باب من رأى منكم منكرا فليغري وذلك بقدر اإلستطاعة لعل هللا يهدي 
 . بعض امللّبس عليهم

 
 .بالتفصيل ذلك أنقل فتوى الشيخ اجلربين بلفظها ، مث أشرع يف الرد عليها وقبل
 

= = = = = = = =  
 : كما يف موقعه فقال عن اجلامية -هداه هللا–سئل الشيخ ابن جربين 

م من املتشددين على من" حيسدون كل من ظهر وكان له شهرة  خالفهم،والذين اجلامية قوم يغلب عليهم أ



م ويتتبعون  فيدخلوا عليهم، ويصدق عليهم احلسد فألجل ذلك صاروا يتنقصون كل من برز من العلماء ويعيبو
م ويسكتون  عن عثرات بعض فيما بينهم، ونسبتهم إىل أول من اظهر ذلك وهو حممد أمان اجلامي وقد عثرا

 ".تسميتهم تويف وأمره إىل هللا تعاىل، هذا سبب
 : عرب شبكة االنرتنت وهذا الرابط الصويت جلواب الشيخ

http://207.44.196.190/voice/ALGBREEN.ram 
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 : فأقول وباهلل التوفيق
 

 ".... : " اجلامية-هداه هللا-قال 
 د عليه من أوجهوالر : قلت

أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَـْوٍم َعَسى َأْن  األول : هذا يعد من التنابز باأللقاب قال عز وجل : { يَا
ُهنَّ  َيُكونُوا ًرا ِمنـْ ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ ًرا ِمنـْ ُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس َوَال تـَْلِمُزوا أَنـُْفسَ  َخيـْ
ميَاِن َوَمْن َملْ يـَُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  اِالْسمُ   .[١١احلجرات : ]{ اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ

بعدما ذكر اآلية السابقة : " فيها  (4/111) يف أحكام القرآن -رمحه هللا–قال اإلمام إبن العريب املالكي 
 : سائلأربع م

إسم  هو الّلقب ، فقوله :{ ال تنابزوا باأللقاب }، أي ال تداعوا باأللقاب ، واللقب هنا املسألة األوىل : الَنبز
 مكروه عند السامع " اهـ

وقوله تعاىل: {وال تنابزوا باأللقاب} أي ال تداعوا  " : (٧/٢٥١يف نفسريه ( -رمحه هللا–قال احلافط إبن كثري 
  الشخص مساعها. " اهـ يت يسوءباأللقاب، وهي ال

 
 { وال تنابزوا باأللقاب } : (٧٦٩يف تفسريه ( ص:  -رمحه هللا–قال العالمة السعدي 

فيه ، وهذا هو التنابز ، وأما األلقاب غري املذمومة ،  ، أي : ال يعري أحدكم أخاه ، ويلقبه بلقب يكره أن يقال
 اهـ" فال تدخل يف هذا

 
 من تسميهم باجلامية يرتضون هذا اإلسم ؟فيا شيخ اجلربين : هل 

 ؟ وهللا فهم ال يرضون ألنفسهم هذا اإلسم وال يعرفون به وإذا قلت ألحدهم : هل أنت جامي كال
 .احلديث لرد قائال : بل أنا سلفي أو من أهل السنة واجلماعة أو أثري أو سين أو من أهل

 . خلية وال وهابيةفلهذا ال جيوز ألحد أبدا أن يسميهم باجلامية وال مد
 

تانا  . الوجه الثاين: هذا يعد من الغيبة احملرمة إن مل يكن 



انا أن يغتب بعضنا بعضا قال عز وجل : { يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا وربنا عز اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض  وجل 
حلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ  ْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكلَ َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغتَ  الظَّنِّ ِإْمثٌ َوَال 

 [١٢رَِحيٌم }[ احلجرات :  تـَوَّابٌ 
 :أنه قيل -رضي هللا عنه–هريرة  والغيبة كما عرفها صلى هللا عليه وسلم من حديث أيب

يكره" قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما  ما الغيبة؟ قال: "ذكرك أخاك مبا يارسول اهلّل،
ته".[ البخاري برقم : تقول فقد اغتبته،  [٤٨٧٤وإن مل يكن فيه ما تقول فقد 

 
  من عالمات ومسات أهل البدع اليت نص عليها أهل العلم قصد انتقاص أهل السنة الوجه الثالث : أنه

القدرية :تسميتهم  : " عالمة اجلهمية : تسميتهم أهل السنة مشبهة وعالمة -رمحه هللا–أبو حامت الرازي  قال
ونقصانية ، وعالمة الرافضة تسميتهم أهل السنة  أهل األثر جمربة ، وعالمة املرجئة تسميتهم أهل السنة خمالفة

هم هذه األمساء "[ شرح أصول اإلعتقاد واحد ويستحيل أن جتمع ناصبة وال يلحق أهل السنة إال إسم
١/١٧٩] 
 

إال إسم واحد ،  معلقا: " قلت أنا : وكل ذلك عصبية وال يلحق أهل السنة -رمحه هللا–اإلمام الصابوين  وقال
 [١١٠وهو أصحاب احلديث "[عقيدة السلف وأصحاب احلديثً :

اري  وقال مسعت الرجل يقول  املهتوك من بان هتكه وإذا: " واملستور من بان سرته و  -رمحه هللا–اإلمام الرب
فالن يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي وإذا  فالن ناصيب فاعلم أنه رافضي وإذا مسعت الرجل يقول فالن مشبه أو

التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزيل أو يقول فالن جمرب أو يتكلم  مسعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح يل
اري  بالعدل فاعلم أنه قدري ألن هذه األمساء حمدثة أحدثها أهل البدع ."اهـ[شرح السنة باإلجبار أو تكلم للرب

 [٥٢ص
 

م :  : " وعالمات أهل البدع على -رمحه هللا -وقال اإلمام الصابوين م وعالما أهلها بادية ظاهرة ، وأظهر آيا
م حلملة أخبار النيب صلى م وتسميتهم إياهم حشوية  هللا عليه وسلم واحتقارهم شدة معادا هلم ،استخفافهم 

 [١٠٩ومشبهة ...."[ عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص: ،جهلة وظاهرية
ا أهل السنة  : " أنا -رمحه هللا–وقال أيضا  ال يلحقهم شيء منها –رأيت أهل البدع يف هذه األمساء اليت لقبوا 

م  مع رسول هللا صلى هللا عليه -هللا لعنهم–سلكوا معهم مسلك املشركني  -من هللا ومنة فضل وسلم ، فإ
وبعضهم جمنونا وبعضهم مفتوانا  اقتسموا القول فيه : فسماهم بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا

وسلم من تلك املعايب بعيدا بريئا ومل يكن إال رسوال  وبعضهم مفرتيا خمتلقا كذابا وكان النيب صلى هللا عليه
َسِبيًال} وكذلك املبتدعة  اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اْألَْمثَاَل َفَضلُّوا َفَال َيْسَتِطيُعونَ  } : ل هللا عز وجلمصطفى نبيا قا

ورواة أحاديثه املقتدين به املهتدين بسنته املعروفني  اقتسموا القول يف محلة أخباره ونقلى آثاره -خذهلم هللا–
 [١١١حاب احلديث ص: السلف وأص بأصحاب احلديث....."[عقيدة

 سبيلهم ؟؟ فيا شيخ اجلربين هل ترضى أن تكون من هؤالء وتسلك



 
 -هداه هللا–الوجه الرابع:وهو عبارة عن سؤال للشيخ اجلربين 

 األلبانية أو الفوزانية ؟؟ أن أحدهم جاء وسألك قائال : يا شيخ مارأيك أو ما تقول يف البازية أو العثيمينية أو لو
 ك ؟فما يكون موقف

 اجلربينية ؟ أو إذا قال لك ما قولك يف
 فما يكون موقفك ؟

  هلذا لن نرد فالسؤال عبارة عن جواب فلعل الفكرة وصلت للقارئ والرد بادر يف ذهنه ،
 

 : الوجه اخلامس
جبل التوحيد والعقيدة ، الذي  -رمحه هللا–نسبة للشيخ العالمة حممد أمان اجلامي  الذي يسميهم جامية هي

 . للمشركني وامللحدين وأهل البدع تصدى
ذا اإلسم  أن الشيخ أمان كان يطعن يف الدعاة، وحيذر منهم ومن سلك  -زعما منهم–وسبب تسمية أهل السنة 

 . سبيله فهو منه
احلوايل  أولئك الدعاة الذي يتباكون من أجلهم ويسقطون أهل السنة بسببهم : سلمان العودة وسفر ومن أبرز

 . وعائض القرين
باحلجة والدليل فلم جيد هؤالء القوم إال سبيل الطعن  فالشيخ أمان رد عليهم وكشف بدعهم التهييجية اخلارجية

م أفلسوا  . من العلم والرمي باأللقاب أل
 

رمحهم –والعالمة إبن عثيمني والعالمة األلباين  والغريب يف األمر جند أن كبار العلماء وعلى رأسهم العالمة بن باز
 . الشيخ أمان بل وأشد قد ردوا على هؤالء مبثل رد -هللا
 

 : وأنا سأنقل لك طرفا من ذلك
هـ جملس ضم جمموعة ١٤١٣مبكة يف شهررجب عام  -رمحه هللا–عبد العزيز بن باز  عقد يف منزل الشيخ -1
لى سفر وأخطاء ع املشايخ وطلبة العلم ،وقد سأله أحد القضاة فقال : مساحة الشيخ هل هناك مالحظات من

 وسلمان ؟
ييج للشباب وإغراء  فأجاب فضيلة الشيخ :" نعم ،نعم عندهم نظرة سيئة يف احلكام ورأي يف الدولة وعندهم 

  "اخلوارج وأشرطتهم توحي إىل ذلك لصدور العامة وهذا من منهج
م ذلك إىل حد  البدعة ؟ قال القاضي : يا شيخ هل يصل 

ا اخلوارج واملعتزلة هداهمقال الشيخ : " ال شك إن هذه بدعة ا  . هللا هداهم هللا ختصت 
 

-٢١م ص) وتاريخ ٤/١٩٢العزيز رقم(م/ب/ إىل األمري نايف بن عبد -رمحه هللا–خطاب الشيخ إبن باز -2
 هـ٢٢/٣/١٣١٣



 وملخصه أن لديهما أخطاء تضر باجملتمع وهم معروف ال حيتاج أن يذكر
 

 -رمحه هللا–سئل  -رمحه هللا–لشيخ العثيمني وا ويف لقاء بني طلبة علم من اجلزائر-3
 بن فهد العودة وسفر احلوايل هل ننصحهم بعدم مساع ذلك ؟ وأيضا يا شيخ يسمعون أشرطة سلمان

اخلري الذي يف أشرطتهم موجود يف غريها ، وأشرطتهم عليها مؤاخذات بعض أشرطتهم  الشيخ : بارك هللا فيك ،
 . بني هذا وهذا -ناأ-كلها وال أقدر أميز لك ،  ماهي

 أشرطتهم ؟ السائل : إذن تنصحنا بعدم مساع
العلماء املعروفني باإلعتدال وعدم  الشيخ :ال أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز والشيخ األلباين أشرطة

 الثورة " اهـ
 

 :كتب سفر احلوايل "ظاهرة اإلرجاء" فقال  -رمحه هللا- وعرض على الشيخ األلباين -4
 جتوابا مع كلمة الذين خرجوا يف العصر احلاضر وخالفوا -هنا–أقول بالنسبة هلؤالء  اآلن فخطر يف بايل أنأما  "

  "...السلف يف كثري من مناهجهم فبدا يل أن امسيهم : "خارجية عصرية
سلمان  يف يعرف املزيد من أقوال العلماء يف هؤالء يرجع إىل رسالة "إحتاف البشر بكالم العلماء ومن أراد أن

 "وسفر
  أمان وغريه واألغرب أن هؤالء قد رجعوا عن بعض أخطائهم اليت ردها عليهم الشيخ

 
 السعودية حتذيرهم من اخلوارج يف اململكة العربية - مثال ذلك : 

 حتذيرهم من تنظيم القاعدة يف بلدان املسلمني-
 الدن وقاعدته التربء من أسامة بن-

  مبايعنهم حلكام اململكة علنا -
 "" الضاللة كل الضاللة أن تعرف ماكنت تنكر وتنكر ماكنت تعرف -عنه رضي هللا–فكما قال ابن الدرداء 

 
 : السادس الوجه

وسالمة املعتقد من طرف أهل العلم ،  من كبار العلماء املشهود هلم بالعلم -رمحه هللا–إّن الشيخ أمان اجلامي 
  وهو كثري واحلمد هلل ومن كبار أهل العلم

 : اك طرفا من ذلكوه
الشيخ حممد أمان:  هـ عن٩/١/١٤١٨يف  ٦٤رقم  قال يف كتابه–رمحه هللا  –اإلمام عبدالعزيز بن باز  -1

العقيدة، و النشاط يف الدعوة إىل هللا سبحانه والتحذير من البدع و  معروٌف لديَّ بالعلم والفضل و حسن
مسيع قريب  ريته ومجعنا و إياكم و إياه يف دار كرامته إنههللا له و أسكنه فسيح جناته و أصلح ذ اخلرافات غفر

 .ا.هـ
 



هـ : الشيخ حممد أمان كما عرفته: إن 3/3/1418 وقال الشيخ العالمة صاحل الفوزان يف كتابه املؤرخ-2
املتنوعة كثريون، و لكن قليٌل منهم من يستفيد من علمه و يستفاد منه، و  املتعلمني و محلة الشهادات العليا

نفع املسلمني  أمان اجلامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخَّروا علمهم و جهدهم يف الشيخ حممد
اإلسالمية ويف املسجد النبوي الشريف ويف  و توجيههم بالدعوة إىل هللا على بصرية من خالل تدريسه يف اجلامعة

ملكة إللقاء الدروس و احملاضرات يف خمتلف املناطق يدعو جتواله يف امل جوالته يف األقطار اإلسالمية اخلارجية و
ه شباب األمة إىل منهج السلف الصاحل وحيذِّرهم من إىل التوحيد و املبادئ اهلدامة  ينشر العقيدة الصحيحة ويوجِّ

يض املفيدة و أشرطته العديدة اليت تتضمن ف و الدعوات املضللة. و من مل يعرفه شخصياً فليعرفه من خالل كتبه
 .ا.هـ ما حيمله من علم غزير و نفع كثري

 
 فهي معروفة لدى كبار احلزبيني وصغارهم وهناك املزيد من التزكيات لكن اقتتصر على ما سبق خشية اإلطالة وإال

. 
 املبهمة الظاملة اجلائرة أم بفتاوى كبار العلماء املفصلة العادلة ؟؟ فيا شيخ اجلربين هل نأخذ بفتواك اجململة

 
  -حفظه هللا–اجلربين هاك كالما للشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان  شيخويا 
 
بعض الناس أن  الشيخ العالمة صاحل الفوزان( شرح النونية): أحسن هللا إليكم صاحب الفضيلة : يقول سئل

ا على ذا االسم وملاذا يطل هناك فرق قد خرجت امسها اجلامية حىت أطلقوها عليك فماأدري من أين أتوا قو
  بعض الناس ؟

 
باب احلسد أو البغضاء فيما بني بعض الناس ، ما فيه فرقة جامية ما فيه فرقة  اجلواب : هذا من باب ، يعين من

عز وجل ما جاء  الشيخ حممد أمان اجلامي رمحه هللا نعرفه من أهل السنة واجلماعة ، ويدعوا إىل هللا جامية ،
م وضعواببدعة وال جاء بشيء جديد ، ولك أمسه وقالوا فرقة جامية ، مثل ما قالوا  ن محلهم بغضهم هلذا الرجل إ

إىل التوحيد إخالص العبادة هلل مسو دعوته بالوهابية ، هذه عادة  الوهابية ، الشيخ حممد بن عبدالوهاب ملا دعا
ما   احلمد ما فيها سوء ،مثل ما قلنا لكم ينشرون عن أهل اخلري باأللقاب وهي ألقاب وهلل أهل الشر إذا أرادوا

اللي ناله ما ناله ، نال الدعاة من  فيها سوء وهلل احلمد ، وال قالوا بدعاً من القول ، ما هو بس حممد أمان اجلامي
باألذى . احلاصل إننا ما نعرف على هذا الرجل إال اخلري ، وهللا  قبل من هم أكرب منه شأن وأجل منه علم نالوهم

والرجل  خلري ، ولكن احلقد هو الذي حيمل بعض الناس وكٌل سيتحمل ما يقول يوم القيامة ،ا ما عرفنا عنه إال
والكالم يف حق األموات وحق  أفضى إىل ربه ، والواجب أن اإلنسان ميسك لسانه ما يتكلم بالكالم البذيء

ع واهلوى إىل أنه تكلم يف القيامة ما حيمله االندفا  الدعاة إىل هللا وحق العلماء ، ألنه سيحاسب عما يقول يوم
م جييبون لنا األخطاء اليت أخطأ فيها  الناس جيرح له العلماء إال خبطأ بني واضح ، أنا أقول اآلن هؤالء عليهم إ

ا ناقشناها وقبلنا ما فيها من حق ورددنا ما فيها من باطل ، أما هذا امات وأقول:  الرجل ، إذا جاءوا  جمرد ا
 احلق "اهـ هذا ماهو من شأن أهل



 
ذكرمت حفظكم هللا  -وفقكم هللا -) : فضيلة الشيخ-حفظه هللا–من موقعه  5093 وسئل أيضا (رقم الفتوى

والسؤال يقول : حنن  عادة أهل الباطل قدميا وحديثا وصف أهل احلق بأوصاف؛ حىت ينفروا الناس منهم ، أن من
العلماء الربانيني ، وحول والة األمور ،  لتفاف حولجمموعة من طالب العلم ندعو إىل لزوم منهج السلف ، واال

ذا اللقب ، وقد تكرر هذا السؤال عدة مرات  والتحذير من أهل البدع ، ومع ذلك نتهم بأننا جامية ، ونلقب 
 هذا اللقب وحيال هذه النسبة ؟ ، فما التوجيه حيال

 
وال تلتفتوا ملن يقول هذا القول ، وذنبه عليه ،  وأنتم على خري ، , اجلواب : التوجيه : إستمروا فيما انتم عليه

 . نعم , أبدا ال يهمكم امره
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00070-32.ra 

 
 "... : " اجلامية قوم -هداه هللا– قال
 

  ..قوم.." فيه إمجال أقول : قوله "
أو الرجال خاصة  ):" القوم : اجلماعة من الرجال والنساء معا ،١١٦٢يف القاموس احمليط مادة "قوم" (ص: جاء

 ، أو تدخله النساء على تبعية"اهـ
م قوم يعين مجاعة من الرجال والنساء وأنت مل تذكر من هم ومل تعطي ال أمسائهم وال أوصافهم ،  فإذا قلت أ

  من اإلمجال املنهي عنه ، يعد وهذا
 :(٤٧يف نونيته (ص: -رمحه هللا–قال إبن القيم 

 بالتفصيل والتميــيز فاال***طالق واالمجال دون بيان فعليك
 الـ ***ـأذهان واآلراء كل زمان قد أفسدا هذا الوجود وخبطا

 
 فلو أنك بينت من هم اجلامية بأمسائهم لكان أفضل لك وملن تبعك فوهللا يا شيخ إطالقك هذا قد أفسد كثريا ،

. 
  باملنهج الرباين خري لك من هذا اإلمجال فيا شيخ لو رضيت

لُ   [٥٥اْآليَاِت َولَِتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجِرِمَني }[ األنعام : قال عز وجل : { وََكَذِلَك نـَُفصِّ
 
م من املتشددين على من خالفهم: " .. -هداه هللا–الشيخ ابن جربين  قال  "... .يغلب عليهم أ

 : قلت : وهنا أيضا إمجاالن
 . األول : متشددون

 . مذمومة فمنها املمدوح ومنها املذموم والشدة ال تكون دائما
 . موضعه فكما ُعّرِفت احلكمة : هي وضع الشيء يف



 . فمن احلكمة أحيانا إستعمال الشّدة ألن األمر يقتضي ذلك
 
 : األدلة على أن الشدة تكون ممدوحة أحيانا ومن

نَـُهمْ  قوله تعاىل : { ُحمَمٌَّد َرُسولُ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ًعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن  اهللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ تـََراُهْم رُكَّ
 [٢٩احلجرات : ]{اهللَِّ َوِرْضَوانًا

 : وعلمائها شدديدن على أهل البدع وهاك طرفا من ذلكوكان سلف األمة 
القرميسيين صحب ابا عبد هللا املغريب  ) : " عن ابراهيم بن شيبان١/٦٢(-رمحه هللا–جاء يف اإلعتصام للشاطيب 

 متمسكا بالكتاب والسنة الزما لطريق املشايخ واالئمة"اهـ وابراهيم اخلواص وكان شديدا على اهل البدع
كتابه الشريعة " باب التحذير من طوائف تعارض سنن النيب صلى هللا عليه وسلم  م اآلجري يفوبوب اإلما

 "هللا عز وجل وشدة اإلنكارعلى هذه الطبقة بكتاب
 

قال الشيخ أبو احلسن: وكان الشيخ أبو حامد اإلسفرايين شديد  : (2/96) قال ابن تيمية يف درء التعارض
 ...... لكالمالباقالين وأصحاب ا اإلنكار على

أهل الكالم حىت ميز أصول فقه الشافعي من أصول  قال أبو احلسن: ومعروف شدة الشيخ أيب حامد على
 األشعري"اهـ

 الكرمي كيف كان يعامل السلف الصاحل أهل البدع من ضرب وجلد ونفي وحىت قتل ، لعلم أن ولو نقلت للقارئ
 . الصاحل ال يرى بالنسبة ملا فعله سلفناما يقوم به السلفييون يف عصرنا هو قليل أو يكاد 

 
 "... اإلمجال الثاين : "...على من خالفهم

 . بينت ووضحت لكان خري لك وأقوم فأقول يا شيخ لو أنك
اإلجتهادية أو املسائل األصولية اإلعتقادية املنهجية واليت ال جيوز  هل هم متشددون على من خالفهم يف املسائل

 . فيها اإلجتهاد
من الركوع وشدد عليه وبدعه  ياشيخ اجلربين : هل رأيت سلفيا رد على من قال أنه جيب القبض بعد الرفع قل يل

 ؟
 الفرض وشدد عليه وبدعه ؟ أو هل رأيت سلفيا رد على من يصوم يوم السبت يف غري

 فيها اإلختالف ؟؟ أو هل رأيت سلفيا شدد على من خلفه يف مسألة خالفية يسوغ
 . فيها أجران وللمخطئ أجر واحد اء بينهم يعلمون أن هذه اخلالفات املصيب لهال وهللا فهم رمح

 
 . السنة واجلماعة وابتدع يف دين هللا ما ليس منه بل إن السلفيني يردون على من مس باعتقاد أهل

ا واإلستعان كاخلروج على والة األمر واإلستغاثة  ةوالتهييج عليهم ، والتوسل بالنيب وعبادة القبور ودعاء أصحا
السنة والرافضة والقول ببدعة  م ، ونفي الصفات وتعطيلها والطعن يف الصحابة والدعوة إىل التقريب بني

 . املوازنات والدفاع عن أهل البدع وغريها



 . اجلربين أحتداك أن تأيت لنا بسلفي شدد على من خالفه يف مسألة يسوغ فيها اإلختالف فيا شيخ
 "يك أن تقول : " أستغفر هللا وأتوب إليهفإن مل جتد فلزم عل

 
انا عن ذلك فقال فإنك وهللا تانا عظيما / وقلت ماليس لك به علم وربنا    : إفرتيت إمثا و

] قال ٣٦سراء : َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال}[ اإل َوَال تـَْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصرَ  }
 "يف صحيحه : "أي ال تقل ماليس لك به علم -رمحه هللا–البخاري  اإلمام

 
 "..: " ... والذين حيسدون -هداه هللا–اجلربين قال الشيخ

تان عظيم قلت : ال حول وال قوة إال باهلل ،  . سبحان هللا هذا 
 : والرد عليه من وجهني

 
 (٢٥٦قال العالمة إبن القيم ( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ص: من معاصي القلوب الوجه األول : فاحلسد

واحلسد والكرب  وكما أن الرغبة ىف الدنيا أصل املعاصى الظاهرة فهى اصل معاصى القلب من التسخط " :
 "... والفخر واخليالء والتكاثر

معرض ذكره عن األسباب ) يف ٣٥احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ص : (هداية -رمحه هللا–وقال أيضا 
 احلق : " ومن أعظم هذه األسباب: احلسد. فإنه داء كامن يف النفس،..."اهـ املانعة لقبول

م حيسدون غريهم ؟ فيا شيخ  اجلربين من أطَلعك على قلوب هؤالء اجلامية فعرفت أ
 

 الثاين: هناك نوع من احلسد ال يعد مذموما وهو ما يسمى بالغبطة الوجه
 )" الغبطة : عبارة عن متين حصول النعمة لك كما كان حاصال لغريك من١٦٣للجرجاين (ص:  عريفاتجاء يف الت

 غري متين زواله عنه "اهـ
 مة على أن ال تتحول عن صاحبها"اهـ ): " الغبط : متىنَّ ٧٠١ويف القاموس احمليط (مادة غبط ص:

هللا عليه وسلم: (ال حسد إال يف اثنتني: رجل قال:قال النيب صلى  -رضي هللا عنما–عبد هللا بن مسعود  فعن
ا ويعلمها).[ البخاري: آتاه هللا ماال فسلط  مسلم-٧٣على هلكته يف احلق، ورجل آتاه هللا احلكمة فهو يقضي 

266) 
 

الغبطة وأطلق احلسد عليها جمازا وهي  ) : " وأما احلسد املذكور يف احلديث فهو١/٢٠٣قال احلافظ يف الفتح ( 
يزول عنه واحلرص على هذا يسمى منافسة فإن كان يف الطاعة  مىن أن يكون له مثل ما لغريه من غري أنأن يت

 املتنافسون} ..." اهـ فهو حممود ومنه{ فليتنافس
قسمان حقيقي وجمازي، فاحلقيقي متين زوال  ) : " قال العلماء: احلسد٣/٢٨٦وقال النووي يف شرح مسلم ( 
مع النصوص الصحيحة. وأما اجملازي فهو الغبطة وهو أن يتمىن مثل  رام بإمجاع األمةالنعمة عن صاحبها وهذا ح

 من غري زواهلا عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي النعمة اليت على غريه



  مستحبة، واملراد باحلديث ال غبطة حمبوبة إال يف هاتني اخلصلتني وما يف معنامها"اهـ
شاب على شيء شّب  فيا شيخ اجلربين يا ليتك وضحت وبينت وفصلت ، ماذا تقصد باحلسد هنا ؟؟ لكن من

 .عليه
 "...من ظهر وكان له شهرة فيدخلوا عليهم : " ... والذين حيسدون كل-هداه هللا–قال الشيخ اجلربين 

 . احملمود ومنه املذموم قلت : قد بينت فيما سبق قسمي احلسد فمنه
 
 : أناقش الشيخ يف احملمود ألمرين ولن
 ألنه أمر حممود وتزكية فكيف أرد عليه ؟ : األول

 . إال إذا أثبت لنا العكس الثاين : ما أظن الشيخ يقصد إال املذموم
 . له شهرة قلت يا شيخ أن من تسميهم جامية حيسدون كل من ظهر وكان

 : والرد عليك من وجهني
 

 للعموم أم أن هلا خمصصات ؟ هذه الوجه األول : هل يا شيخ" كل"
 

السلفيني ردوا على من ظهر من أهل البدع ومن مل يظهر وسيأيت  فإن قلت: هي للعموم .فهذا ظلم وعدوان ألن
 . هللا الرد التفصيلي إن شاء

 . وإن قلت : هلا خمصصات . فهذا من إمجاالتك اليت أِلفناها
 . حىت يتبني للقارئ والسامع احلق وليحذر من الشر ذكرت من حسدهم السلفيون ألجل ظهورهم فيا ليتك

 
وهو اجلرح والتعديل الذي  الوحه الثاين : مبنطلقك هذا يا شيخ ستعطل الشريعة ويعطل أصل أصيل من الدين

 . يعد من خصائص هذه األمة
 . أهل البدع املعروفني الظاهرين حسد ولكان رد السلف الصاحل على
 . العرب يعد من أشهر أدباءفقد ردوا على اجلاحظ الذي 

 . وردوا على كبار الفالسفة كابن سينا الذي يعدون من الدهات
م واشتهارهم بذلك وردوا على  . اخلوارج برغم كثرة عباد

 . وانظر الرد الذي بعده لإلستزادة
 

من يتنقصون كل من برز  : " ويصدق عليهم احلسد فألجل ذلك صاروا -هداه هللا–قال الشيخ اجلربين 
 "...العلماء

 : قلت : والرد من أوجه
 

من  اجلربين ها أنت تأكد أن من تسميهم باجلامية يصدق عليهم احلسد ، وقد بينا أن احلسد األول : يا شيخ



 معاصي القلب الذي ال خيتلف فيه مسلمان ، فمن أطلعك عليه ؟؟
 "ينتقصون" الثاين : قلت

 
 . فمسلسل اإلطالقات واإلمجاالت مازال متواصال

 ماذا تقصد بكلمة ينتقصون ؟ قل لنا يا شيخ
م أو علمهم أو م يف أعراضهم أو صفا  ماذا ؟ هل هم ينتقصو

 "ويذمه ) : " يتنقَّصه : يقع فيه٦٥٥جاء يف القاموس احمليط ( مادة نقص ص: 
 العلماء ؟ فيا شيخ اجلربين لو أنك بينت من هؤالء الذين وقع فيهم السلفيون وذموهم من

فهؤالء أهل بدع جيب ذمهم  نت تقصد العلماء سلمان وسفر وعائض وإبن الدن وسيد قطب والبنا ،إن ك
 . والتنقيص منهم حىت حيذرهم املسلمون

 -رضوان هللا عليهم–السلف  وهذا هو ديدن
 : ومن أمثلة ذلك

 
ايف اإلعتصام : " الباب الثاين: يف ذم البدع وسوء من -هللا رمحه–بوب اإلمام الشاطيب   "قلب اصحا

 "هللا : " فإذا كل مبتدع مذموم آمث وقال رمحه
 . يذمون أهل البدع فهو أشهر من أن يذكر وأنا ال أريد اإلسرتسال يف ذكر كيف كان السلف

والشيخ العثيمني والشيخ األلباين والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان  وإن كنت تقصد العلماء أمثال الشيخ بن باز
م انتقصوهم أو ذموهمب وغريهم فنطلب  . الدليل على أ

 
م بل العكس هو املثبت فهم ينصحون العوام م   . بالسماع هلم والرجوع إليهم ويربطو
 . كالسلفيني يف كتبهم وأشرطتهم وال يوجد حسب علمي من يدافع عنهم
 "العلماء الوجه الثالث : قلت : " كل من برز من

 خمصصات ؟ يا شيخ" كل" هذه للعموم أم أن هلافيا شيخ اجلربين نعيد السؤال : هل 
 . فإن قلت : هلا خمصصات لوجب عليك ذكر من انتقصوهم

  للعموم وإن قلت هي
تان عظيم  . فنقول سبحانك هذا 

 
ت به السلفيني فيا شيخ اجلربين أنا أعرض لك  . أمثلة ترد وتفند ما 

 : السلفييون بعض أهل البدع البارزين الذين رد عليهم- -
 :الغزايل
 -حفظه هللا–ربيع بن هادي املدخلي  كشف موقف الغزايل من السنة وأهلها "للشيخ العالمة"-1



 -حفظه هللا–النبوية" ملعايل الشيخ صاحل آل الشيخ  املعيار لعلم الغزايل يف كتابه السنة" -2
 

 :القرضاوي
 -هللا رمحه–دث مقبل الوادعي الكلب العاوي يوسف بن عبد هللا القرضاوي" للعالمة احمل إسكات" -1
 -حفظه هللا–الفوزان  اإلعالم بنقض احلالل واحلرام "ملعايل الشيخ العالمة صاحل بن فوزان"-2
تقريض وتقدمي جمموعة من املشايخ منهم : الشيخ  رفع اللثام عن خمالفة القرضاوي لشريعة اإلسالم"العدين"-3

 . النجمي والشيخ مقبل الوادعي
 

 :البوطي
 -رمحه هللا–حممد ناصر الدين األلباين  الرد على جهالت البوطي يف كتابه فقه السرية"للعالمة احملدث "-1

 
 :الصابوين
 رمحه–كتبه الصابوين يف صفات هللا عز وجل " للشخ العالمة عبد العزيز بن باز  تنبيهات عامة على ما "-1

 -هللا
 

 :عمرو خالد
  السحيميبيان حال عمرو خالد" شريط الشيخ  "-1

 .هل عمرو خالد يدعو لإلسالم احلق" للشيخ خالد املصري " -2
 

 : سيد قطب
 "إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره أضواء" -1
 "قواصم العواصم ملا يف كتب سبد قطب من"-2
 "مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"-3

 . دخليللشيخ العالمة ربيع بن هادي امل وغريها كلها
 

 أخطاء تفسري الظالل " للشيخ عبد هللا الدويش املورد الزالل يف التنبيه على" -4
 : حسن املالكي

 " السنة واحلديث يف رد أباطيل حسن املالكي اإلنتصار ألهل"-1
 حفظه–أباطيل حسن املالكي" كالمها للعالمة احملدث عبد احملسن العباد  اإلنتصار للصحابة األخيار يف رد-2
 -هللا

للشيخ العالمة ربيع  "دحض إفرتاءات أهل الزيغ واإلرتياب عن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب"-3



 -حفظه هللا–املدخلي 
 

 حممد بن سليمان األشقر
الرجال"للشيخ العالمة احملدث  الدفاع عن الصحايب أيب بكرة ومروياته واالستدالل ملنع والية النساء على "-1

 -حفظه هللا–د عبد احملسن العبا
 
 :امليليباري محزة

 -حفظه هللا-املدخلي التنكيل مبا يف توضيح امليليباري من أباطيل "للشيخ العالمة ربيع"-1
 

 :"علي مجعة "مفيت مصر
 -حفظه هللا–العالمة احملدث أمحد النجمي  الرد على مفيت مصر "للشيخ "-1
 -حفظه هللا–مة ربيع املدخلي الدياراملصرية" للشيخ العال الفتاوى العصرية ملفيت"-2

 
 :الزنداين عبد اجمليد

 اخلالق"للشيخ حيي احلجوري الصبح الشارق يف الرد على ضالالت الزنداين يف كتابه توحيد "-1
 

 :حسن الرتايب
 -رمحه هللا–أمان اجلامي  الرد على حسن الرتايب" للشيخ "-1

 
 . فيا شيخ هذه بعض األمثلة ال على سبيل احلصر

م من تدافع عنهم لكن أهل السنةفكل م م من أهل البدع وأغلبهم فاقت شهر واجلماعة السلفيون ردوا  ن ذكر
 . عليهم وبينوا فساد مناهجهم
 . أصدرت فتوى حتذر فيها من القرضاوي وأنت بنفسك يا شيخ اجلربين

 
 . مل يكن أشهرهموالقرضاوي يعد من أشهر أهل البدع إن  فهل يعد هذا حسد منك ألنك انتقصت منه ،

بن  السلفيني املشهورين الذين مل يتنقصهم من تسميهم باجلامية أمثال العالمة عبد العزيز وأيضا هناك من العلماء
والعالمة صاحل الفوزان وغريهم  باز والعالمة حممد بن صاحل العثيمني والعالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين

 .رحم هللا األموات وحفظ األحياء
فأحبه،  النيب صلى هللا عليه وسلم قال: (إذا أحب هللا العبد نادى جربيل: إن هللا حيب فالناً  عن أيب هريرة عن

أهل السماء، مث يوضع له القبول  فيحبه جربيل، فينادي جربيل يف أهل السماء: إن هللا حيب فالناً فأحبوه، فيحبه
 [٥٦٩٣يف أهل األرض).[البخاري:

 



حيسدون كل  احلديث هم السلفيون ، فطرح القبول يف األرض هو من عند هللا فإذا دعوى أنهذا  فأعرف الناس
 . من ظهر دعوى باطلة

 . الباطل فيا شيخ إرجع إىل احلق خري لك من التمادي يف
 . فالرد على أهل البدع واجب سواء إشتهروا أم ال

 
م: " كل من برز من العلماء ويع-هداه هللا-اجلربين قال الشيخ م ويتتبعون عثرا  "يبو

م من أهل البدع جمرد عثرات : قلت  . يا شيخ اجلربين هل تعد بدع من ذكر
 على الطريقة احلصافية الصوفية جمرد عثرة ؟ هل تعد املبايعة

 جمد عثرة ؟ هل تعد سب األنبياء وإسائة األدب معهم
 هل تعد الطعن يف الصحابة جمرد عثرة ؟

 خبلق القرآن جمرد عثرة ؟ لقولهل تعد تعطيل الصفات وا
 عثرة ؟ هل تعد من يقول أن النصارى إخواننا يف اإلميان جمرد

 هل تعد إباحة الغناء جمرد عثرة ؟
 ؟ هل تعد عدم تكفري إبليس جمرد عثرة

 ؟ هل تعد اإلستهزاء بأحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم وردها بالعقل جمرد عثرة
 م جمرد عثرة ؟هل تعد إجازة الردة عن اإلسال

 ؟....... وهل وهل وهل
 

ذا الكالم هلدم الدين ولقال يف الدين من شاء  . ماشاء وهللا لو أخذنا 
 أين حنن من السلف الذين حذروا من البدع وأهلها وشددوا عليهم ؟

 . لو سردت مواقفهم لطال املقام ولكان يف صفحات إن مل يكن يف سفر كبري فوهللا
 .املشتكى فإىل هللا

 
 "بينهم : " ويسكتون عن عثرات بعض فيما -هداه هللا–قال الشيخ اجلربين 

 . واإلمجاالت قلت : وهذه أحد حلقات مسلسل التعميمات
 . العثرات والسكوت عنها لكان خري لك ، حىت ال تظلم أحدا فلو ذكرت هذه

ا  أو أنك تعترب اخلالفات  بعثرات أهل البدع الكفرية أوالفقهية اليت ييسوغ فيها اإلختالف عثرات وتقار
 الفسقية ؟

 . تسميهم باجلامية ، بل قيل لك فقلت فيا شيخ من كالمك هذا يتأكد القارئ أنك مل تطلع أبدا على كالم من
 

ونسبتهم إىل أول من اظهر ذلك وهو حممد أمان اجلامي وقد تويف وأمره إىل  " : -هداه هللا–قال الشيخ اجلربين 
 "تعاىل هللا



وأنه من كبار  -رمحه هللا– فقد سبق وذكرت ثناء أهل العلم على الشيخ العالمة حممد أمان اجلامي قلت :
يف الرد على أهل البدع ، شئت أم أبيت يا شيخ  العلماء وأنه على عقيدة أهل السنة واجلماعة ، وعلى منهجهم

 . اجلربين
 

 ": " هذا سبب تسميتهم -هداه هللا– قال الشيخ اجلربين
م بريئون من هذه التسمية قلت : م أهل البدع من حزبيني وتكفرييني وغريهم .وقد سبق  ال وهللا إ اليت ألصقها 

واحلمد  يف من يسمى جامية فيها كفاية -حفظه هللا–الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان  وبينة ذلك وفتوى
العزيز الريس فهو مفيد يرد على   " للشيخ عبدهلل ،وهنا أنصح إخواين أن يسمعوا شريط بعنوان" حقيقة اجلامية

 .كثري من شبه هؤالء القوم
 

 : للشيخ اجلربين ويف األخري نقول
 . املوت يفاجئك يا شيخ إتق هللا وارجع إىل احلق فلقد بلغت من الكرب عتيا ، فلعل

  .وتكفرييني وغريهم واعلم يا شيخ أن من يفرح بفتاويك األخرية هم أهل البدع من حزبيني
 فاحذر أن تركن إىل الذين ظلموا

 تدل على البعري ويا شيخ اعلم أن البعرة
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 املوفق وهللا
 

 : وكتبه
 العزيز الربيعي مجال بن عبد

  أبو عاصم السلفي
__________________ 

 أمـــت"""ووصييت للناس أن يتبعوا السلف أنا سلفي ما حييت وإن
 


