احللقات العرش يف صد عدوان البغاة عجيل النشمي وموافقيه عىل أهل السنة واحلديث السلفيني
( احللقة األوىل)

وجرم الظلم ،وق َّبح املفرتينَّ ،
وأذل الظاملني ،املمتن عىل العباد بيوم ُيقتص
حرم االفرتاءَّ ،
احلمد هلل الذي َّ
فيه للمظلوم من الظاملني ،واملعتدى عليه من املعتدين اجلائرين ،والصالة والسالم عىل الصادق املصدوق
الذي مل يرضه رمي املبطلني الكاذبني ،ونرصه اهلل عليهم وأظهره عىل العاملني ،وعىل آله وأصحابه اخلائفني
عىل أنفسهم من خط أيدهيم ،ونطق ألسنتهم خوف ًا مل ُيرى مثله يف العابدين املتقني ،وأتباعهم املتواصني
باحلق والصرب إىل يوم الدين.
أما بعد ،فيا معارش أهل الدين والعقل والنبل من أهل الكويت  -مجلكم اهلل بطاعته ولزوم هدي رسوله
وحفظ لكم دينكم وبالدكم : -
قد طالعتنا وطالعتكم صحيفة السياسة الكويتية  -عاملها اهلل بقصدها  -يف يوم الثالثاء
(7131/3/71هـ  -املوافق 9173/7/92م) بمقال متضمن ملا جاء يف بيان جائر خارج عن احلقيقة
والعدل ،قد رتع كاتبوه يف باب الظلم واجلور ،وسبيل االفرتاء والتدليس ،وطريق اخليانة والغش،
وكانت ديباجته وعنوانه ورأسه هكذا:
[حذروا من خطورة هذه الفرقة عىل وحدة األمة.
علامء ودعاة :أتباع "اجلامية" خارجون عن هدي كتاب اهلل وسنة نبيه].
وهذه مقدمته:
[حذر عدد من العلامء والدعاة الكويتيني من خطورة فرقة اجلامية أو املدخلية الفتني اىل أن التاريخ
االسالمي مل يشهد فرقة مثل هذه الفرق اخلطرة التي ختصصت يف جتريح العلامء واجلامعات واألحزاب يف
كل بلد مهام كانت مكانتهم ولو كانوا من أهل السنة معتربين أن أتباع هذه الفرقة هم خارجون عن هدي
كتاب اهلل وسنة نبيه صىل اهلل وعليه وسلم وقالوا يف بيان صحايف وقعه  71عامل ًا وداعي ًا .]...
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وقد نُسبت املوافقة عىل هذا البيان الباغي إىل عدد من املفتني والدعاة واملوجهني لألمة والنا

يف بالد اهلل

الكويت  -سلمها اهلل وسلم أهلها من رش كل ذي رش  ، -حيث جاء يف خامتته:
[الفت ًا اىل أن علامء الكويت التالية أسامؤهم من أخذت موافقتهم وغريهم كثري  -يوافقون عىل هذا
التحذير وهم:
الشيخ عجيل جاسم النشمي ،الشيخ عيسى زكي ،الشيخ نبيل العويض ،الشيخ خالد املذكور ،الشيخ
شايف العجمي ،الشيخ طارق الطواري ،الشيخ وليد العنجري ،الشيخ حامد عبد اهلل العيل ،الشيخ جاسم
مهلهل الياسني ،الشيخ أسامة الكندري ،الشيخ بدر الرخيص ،الشيخ مجعان العازمي ،الشيخ أمحد
الفالح ،الشيخ يوسف السند].
ثم نرش هذا البيان املعتدي يف صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ (7131/3/72هـ 9173/7/37 -م)
وعنونت له هبذا العنوان:
[د .عجيل النشمي لــ "الوطن" :اجلامية فرقة خطرية فاحذروها]
ودونكم يا أهل الكويت  -سلمكم اهلل  -ما جاء يف هذا البيان مقس ًام إىل مقاطع متسلسلة عىل نفس
ترتيب ونظم املكتوب يف الصحيفة من غري برت وال تقديم وال تأخري.
وهذه هي حلقته األوىل:
املقطع األول /وقد قالوا فيه:
[إن اجلامية أو املدخلية فرقة ظهرت حوايل عام  7221 -7177يف املدينة املنورة عيل يد الشيخ حممد
أمان اجلامي اهلرري احلبيش ،والشيخ ربيع بن هادي املدخيل].
أهيا الكويتي احلصيف النبيل  -سددك اهلل وسلمك : -
حبذا لو قرأت ثم عاودت وتأملت مشكور ًا ُمكْرم ًا هذه الوقفات الثالث يف مطلع هذا الدفاع عن طائفة
من عباد اهلل املؤمنني ،والكشف عن تزوير الظاملني هلم ،وافرتاء الباغني عليهم  -أصلحهم اهلل وفتح هلم
باب الرجوع والتوبة . -
الوقفة األوىل:
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إن العاملني الكبريين والعلمني البارزين واملصلحني اجلليلني:
األول :الدكتور حممد أمان بن عيل اجلامي  -رمحه اهلل  -رئيس شعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا
باجلامعة اإلسالمية ،واملدر

باملسجد النبوي الرشيف.

والثاين :األستاذ الدكتور ربيع بن هادي ُعمري املدخيل  -سلمه اهلل  -رئيس قسم السنة النبوية باجلامعة
اإلسالمية باملدينة النبوية سابق ًا.
من كبار علامء أهل السنة واحلديث السلفيني ،وال ينتميان إىل فرقة أو حزب أو مجاعة أو تنظيم ،ومل
يؤسسا يوم ًا قط يف حياهتام أو يدعوا إىل يشء من ذلك ،ودونك بعض شهادة كبار وأبرز علامء أهل السنة
السلفيني من أهل عرصهم وأرضهم وبالدهم ال كلها مما هو عندي ومشهور يف الكتب واألرشطة
والشبكة العنكبوتية (اإلنتنرنيت) وغريه حتى ال يطول بنا املقام ،وتدخل علينا السآمة وامللل ،ويرصفنا
ضيق الوقت:
 -7قال اإلمام العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز مفتى عام اململكة العربية السعودية ،ورئيس كبار
العلامء -رمحه اهلل  -كام يف كتاب "الثناء البديع من العلامء عىل الشيخ ربيع" (ص: )71-73
بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ حممد أمان اجلامي والشيخ ربيع بن هادي املدخيل كالمها من أهل
السنة ،ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصاحلة ،وقد تويف الدكتور حممد أمان يف ليلة اخلميس
املوافقة سبع وعرشين شعبان من هذا العام  -رمحه اهلل  -فأويص باالستفادة من كتبهام .اهـ
 -9وقال أيض ًا (ص: )71:
الشيخ ربيع من خرية أهل السنة واجلامعة ،ومعروف أنه من أهل السنة ،ومعروف كتاباته ومقاالته .اهـ
 -3وقال أيض ًا يف خطاب له حيمل الرقم 41 :وتاريخ 7171/2هـ يف حق العالمة حممد أمان  -رمحه اهلل
 وموجود يف موقع الشيخ حممد أمان يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت) :معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة ،و النشاط يف الدعوة إىل اهلل سبحانه ،والتحذير من البدع
واخلرافات ،غفر اهلل له وأسكنه فسيح جناته ،وأصلح ذريته ومجعنا وإياكم وإياه يف دار كرامته إنه سميع
قريب.اهـ
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 -1وقال العالمة عبد املحسن بن محد العباد  -سلمه اهلل  -مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية سابق ًا
واملدر

باملسجد النبوي الرشيف كام يف كتاب له ،وهو بموقع الشيخ حممد أمان يف الشبكة العنكبوتية

(اإلنرتنيت) :
عرفت الشيخ حممد أمان بن عيل اجلامي طالب ًا يف معهد الرياض العلمي ثم مدرس ًا باجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة يف املرحلة الثانوية ثم يف املرحلة اجلامعية.
عرفته حسن العقيدة ،سليم االجتاه ،وله عناية يف بيان العقيدة عىل مذهب السلف ،والتحذير من البدع،
وذلك يف دروسه وحمارضاته وكتاباته ،غفر اهلل له ورمحه وأجزل له املثوبة .اهـ
 -5قال الدكتور العالمة صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلامء
باململكة العربية السعودية  -سلمه اهلل  -يف كتاب له بتاريخ7171/3/3( :هـ) وموجود يف موقع الشيخ
حممد أمان يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت) :
إن املتعلمني ومحلة الشهادات العليا املتنوعة كثريون ،ولكن قليل منهم من يستفد من علمه ،ويستفاد منه،
والشيخ حممد أمان اجلامي هو من تلك القلة النادرة من العلامء الذين سخروا علمهم وجهدهم يف نفع
املسلمني وتوجيههم بالدعوة إىل اهلل عىل بصرية من خالل تدريسه يف اجلامعة اإلسالمية ،ويف املسجد
النبوي الرشيف ،ويف جوالته يف األقطار اإلسالمية اخلارجية ،وجتواله يف اململكة إللقاء الدرو
واملحارضات يف خمتلف املناطق ،يدعو إىل التوحيد ،وينرش العقيدة الصحيحة ،ويوجه شباب األمة إىل
منهج السلف الصالح ،وحيذرهم من املبادئ اهلدامة ،والدعوات املضللة ،ومن مل يعرفه شخصي ًا فليعرفه
من خالل كتبه املفيدة ،وأرشطته العديدة ،التي تتضمن فيض ما حيمله من علم غزير ،ونفع كثري ،وما زال
ال عمله يف اخلري حتى توفاه اهلل ،وقد ترك من بعده عل ًام ينتفع به متمث ً
مواص ً
ال يف تالميذه ويف كتبه ،رمحه
اهلل رمحة واسعة وغفر له وجزاه عام علم وعمل خري اجلزاء ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه .اهـ
 -4قال اإلمام العالمة حممد بن صالح العثيمني  -رمحه اهلل  -عضو هيئة كبار العلامء باململكة العربية
السعودية كام يف كتاب "الثناء البديع من العلامء عىل الشيخ ربيع" (ص: )93 :
أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا ال أعلم عنه إال خري ًا ،والرجل صاحب سنة ،وصاحب حديث .اهـ
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 -1وقال أيض ًا (ص: )93 :
إنه عىل طريقة السلف يف منهجه ،وال سيام يف حتقيق التوحيد ومنابذة من يضاده ،ونحن نعلم مجيع ًا أن
التوحيد هو أصل البعثة التي بعث اهلل هبا رسله  -عليهم الصالة والسالم  . -اهـ
 -1وقال أيض ًا (ص: )94 :
الشيخ ربيع من علامء السنة ،ومن أهل اخلري ،وعقيدته سليمه ،ومنهجه قويم .اهـ
 -2قال الدكتور العالمة صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلامء
باململكة العربية السعودية  -سلمه اهلل  -كام يف املرجع السابق (ص: )31 :
كذلك من العلامء البارزين الذين هلم قدم يف الدعوة ،فضيلة الشيخ عبد املحسن العباد ،فضيلة الشيخ
ربيع بن هادي ،كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي ،كذلك فضيلة الشيخ حممد أمان اجلامي ،إن
هؤالء هلم جهود يف الدعوة واإلخالص ،والرد عىل من يريدون اإلنحراف بالدعوة عن مسارها
الصحيح ،سواء عن قصد أو عن غري قصد ،هؤالء هلم جتارب ،وهلم خربة ،وهلم سرب لألقوال ،ومعرفة
الصحيح من السقيم ،فيجب أن تروج أرشطتهم ودرسهم وأن ينتفع هبا ،ألن فيها فائدة كبرية
للمسلمني .اهـ
الس َب ِّيل إمام وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة كبار العلامء باململكة
 -71قال العالمة حممد بن عبد اهلل ُّ
العربية السعودية  -رمحه اهلل ( -ص: )11-32 :
فإن فضيلة الشيخ بيع بن هادي املدخيل األستاذ باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من العلامء املعروفني،
والدعاة املشهورين يف األوساط العلمية يف اململكة العربية السعودية ،وقد ُعرف بتمكنه يف علوم السنة
وغريها من العلوم الرشعية ،ولفضلته جهود كبرية يف الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،عىل منهج السلف
الصالح ،والدفاع عن العقيدة السلفية الصحيحة ،والرد عىل املخالف هلا من أهل البدع واألهواء بام يذكر
لفضيلته فيشكر .اهـ
 -77قال العالمة صالح بن حممد اللحيدان رئيس جملس القضاء األعىل سابق ًا وعضو هيئة كبار العلامء
باململكة العربية السعودية

سلمه اهلل  -كام يف كتاب "وصل الثناء البديع العايل عىل إمام اجلرح

والتعديل ربيع بن هادي" (ص: )12 :
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وأنا ال أعرف للشيخ ربيع خمالفة للرشيعة ،أعرف أنه من أهل السنة ،وأعرف أنه عىل العقيدة
الصحيحة.اهـ
الوقفة الثانية:
أهيا الكويتي احلصيف النبيل  -سددك اهلل وسلمك من الرشور : -
لعلك أو بعض من حولك من أحبابك وخالنك ال تعرفون عن بعض ما جرى يف هذا التاريخ الذي
حدده أهل هذا البيان اجلائر الباغي لظهور ما زعموه بفرقة "اجلامية" أو املدخلية".
إن هذا التاريخ هو تاريخ غزو طاغية العراق بحزبه وجنده وزبانيته بالد الكويت واحتالهلا ،وجتمعهم
عىل حدود البالد السعودية ملواصلة البغي والظلم والعدوان واإلجرام.
وحني وقع هذا الغزو اإلجرامي األثيم ،والعدوان الغشوم الظلوم ،واملنكر الفاحش القبيح ،اضطر والة
أمر البالد السعودية  -رحم اهلل ميتهم وسدد حيهم  -إىل االستعانة بدول أخرى من املسلمني وغري
املسلمني لصد هذا العدوان ،ودفع الظلم والبغي احلاصل ،ورد احلق إىل أهله ونرصهتم ،واستشاروا
أكابر أهل العلم والفقه عن حكم ذلك يف الدين والرشيعة ،فأفتوهم بجوازه ،ونرشت فتاواهم بذلك،
وأصدرت هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية بيان ًا بجواز ذلك ،وذكر أدلته وبراهينه.
وحينها قامت قيامة حزب اإلخوان املسلمني وأتباعهم يف البالد السعودية وبلدان العامل  -أرشدهم اهلل
وألب مجع كثري منهم النا
إىل اهلدى  -يف رد هذه الفتوى ،وهذا البيان،
َّ

ال سيام املتدينني والشباب منهم

عىل والة األمر ،وعىل العلامء وما أفتوا به وبياهنم ،وأخذوا يطعنون يف العلامء من جهة دينهم وعلمهم
ويصموهنم بالعاملة واخليانة واجلبن واخلور والضعف واخلوف وتقديم الدنيا عىل الدين عرب اإلذاعات،
ويف قنوات التلفزيون ،ويف الصحف واملجالت ،ويف األرشطة ،ويف اخلطب واملحارضات والدرو ،
حتى تأثر هبم وبأقواهلم كثري من النا .
مع أن مسألة االستعانة بغري املسلمني يف دفع املعتدي الباغي عند احلاجة أو الرضورة معروفة عند أهل
العلم والفقه منذ زمن الصحابة وإىل اليوم ،وهلم فيها قوالن ،ومل يطعن أحد منهم يف ديانة اآلخر بسبب
ما اختاره من قول ،ألنه قد ذهب إليه عىل حسب ما ظهر له من أدلة ،وقصد الوصول إىل الصواب.
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ومن العجيب أن حزب اإلخوان املسلمني وأتباعهم  -ردهم اهلل إىل احلق  -حني استعان من هو عىل
منهجهم ويدور يف فلكهم بغري املسلمني يف إسقاط جمرم ليبيا اهلالك معمر القذايف مل يقفوا ضد ذلك ،بل
صدرت قبله دعوات كثري منهم بطلبه ،بل ويعيبون َ
العامل برتكه ،وبعد حصوله باركه أكثر منهم وشجعوا
وفرحوا.
ويف رد إجرام النصريي الفاجر بشار األسد  -أهلكه اهلل وكفى السوريني رشه  -يطالبون بمثل ذلك،
وبمسارعته ،ويعيبون العامل بالتخاذل ،وعدم التدخل.
فيا هلل ما هذه املكاييل التي يزنون هبا؟
وما هذا التلون والتقلب الذي يزري هبم؟
إن كان مطلبهم احلق فاحلق واحد ،وإن كان قائدهم احلزب فالفتوى واملوقف يكونان حسب واقعه
ومطلبه واختياره.
لكن هذه الطريقة إن مشت عىل النا
ويقف النا

اليوم ،فلن متيش يوم يبعثر ما يف القبور ،وحيصل ما يف الصدور،

للجزاء واحلساب ،ال جيوز إال ما ابتغي به موافقة رشع اهلل ودينه.

فتصدى إ َّبان أزمة الكويت واحتالهلا العالمة حممد أمان اجلامي وأخوه العالمة ربيع املدخيل  -رفع اهلل
قدرمها وأعىل ذكرمها  -وبعض إخواهنم  -سلمهم اهلل  -هلؤالء وما قالوه من باطل ،وما ألقوه من شبه،
وما سلكوه من سبيل ،وبينوا خمالفتهم للنصوص الرشعية يف باب والة األمر ،وباب حتريض الرعية
عليهم ،وباب شق وحدة الصف وقت الفتنة واملحنة النازلة بالعباد والبالد ،وباب العلامء واملوقف منهم،
وما أفتوا به من احلق ،وما يرونه راجح ًا عندهم ،وباب البدعة واملبتدعة ،والتحزب والتفرق يف الدين إىل
أحزاب ومجاعات وتنظيامت.
وبينوا أن فتواهم يف هذه النازلة وهذه االستعانة حق ،توافق نصوص الرشيعة ،وما عليه كثري أو أكثر
الفقهاء من خمتلف املذاهب ،وأنه ال جيوز أن ُيطعن يف أحد من العلامء قال بأي القولني ما دام أنه قد حترى
احلق ،وموافقة األدلة الرشعية.
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فألف العالمة ربيع بن هادي  -سلمه اهلل  -كتاب ًا يف جواز ذلك ،وبني أدلته ،ومن قال به من أهل العلم،
وبني القول الثاين ،ومن قال به ،وأجاب عن استدالهلم ،وعنوان كتابه" :صد عدوان امللحدين وحكم
االستعانة عىل قتاله بغري الكافرين".
وقد طبع يف حينها يف العام (7177هـ) ونرش وفرق عىل النا .
باإلضافة إىل كلامته وحمارضاته يف تقرير ذلك.
وصدرت للعالمة حممد أمان اجلامي  -رمحه اهلل  -عدة أرشطة يف بيان جواز ذلك ،حتى أنه رد فيها عىل
استدالالت أحد العلامء املشهورين خارج السعودية من القائلني باملنع  -رمحه اهلل  ، -ويقول يف أثناء رده:
فالن حبيب إلينا ،ولكن احلق أحب إلينا.
وبني أدلته وما خالفه واستدالالت أهله وذلك يف اجلامعة اإلسالمية ،ويف دروسه يف املسجد النبوي
ن
الرشيف وغريه من األماكن ،ويف حمارضاته يف باقي مناطق ومدن البالد السعودية.
وكاتب هذا الدفاع عنهام وعن أهل السنة السلفيني يف هذا الوقت ،وهذه النرصة والتوضح ،هو أحد
تالمذة وحمبي هذين العاملني اجلليلني ،وأحد القابعني يف سجون طاغية العراق اهلالك بسبب نرصته ألهل
الكويت وإعانتهم ونجدهتم أيام هذا الغزو باإلنقاذ واإلمداد باملاء والغذاء واألدوية ملن يف داخل
الكويت ومن علق يف احلدود والطرق الصحراوية ،إال أن اهلل سلمه بالفرار من السجن والعودة إىل أهله
وأخوانه وأحبابه ،فله احلمد واملنة.
وإن هذا البيان لوصمة عار ،وجبني ُذل ،ونقطة مظلمة ،وصفحة مشينة ،وسالفة خمزية يف حق من كتبه،
وحق املوافقني عليه ،والراضني به ،ويف حق من أظهره ونرشه وأشهره عند كل فاضل نبيل ممن قرأه وخرب
حقيقته يف أيامنا هذه ،وعرب العصور واألجيال ،ويف سطور التاريخ والسري.
الوقفة الثالثة:
ال واقع حقيقي يف هذا الزمان وهذه األيام لفرقة يطلق عليها اسم "اجلامية" أو اسم "املدخلية" ،هلا
تنظيم ،وهلا زعيم ونواب ،وأتباع وأفراد ،ووقت تأسيس ،وأنظمة وأصول وأسس وقواعد حتكم
الداخلني يف حزهبا وتضبط مواقفهم.

8

وإنام هو معروف مشهور مستفيض عن مجاعة اإلخوان املسلمني وما تفرع عنها من إصالح وعدالة
وجتمع ،ومجاعة التبليغ ،وحزب التحرير ،وغريهم.
وحقيقة هذين العاملني اجلليلني وتالمذهتم وحمبيهم أهنم من أهل السنة واجلامعة السلفيني ،الذين يعتنون
بدعوة النا

إىل التوحيد والسنة ،وإىل العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صىل اهلل عليه وسلم

وأصحابه ،وإىل ترك البدع واملنكرات املخالفة للرشيعة ،وإىل متابعة القرآن والسنة وحتكيمهام والرجوع
إليهام يف كل يشء ،وتقديم ما جاء فيهام عىل قول كل أحد كائن ًا من كان ،وإىل لزوم طريقة السلف الصالح
من أهل القرون األوىل وعىل رأسهم الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -يف االعتقاد ،ويف القول ،ويف العمل.
وقد تقدم بك  -أهيا الكويتي النبيل  -تزكية أكابر أهل العلم من أهل السنة واجلامعة كالعالمة ابن باز
الس َب ِّيل هلذين العاملني
والعالمة العثيمني والعالمة الفوزان والعالمة اللحيدان والعالمة الع َّباد والعالمة ُّ
الكبريين الذين وصام من قبل ُكتَّاب هذا البيان ومنارصيه بأهنم من أسس هذه الفرقة:
وأهنام  -رفع اهلل ذكرمها وقدرمها ودرجتهام  -من العلامء املعروفني ،ومن أهل السنة والصالح ،وعىل
عقيدة السلف الصالح ،ومن الدعاة إىل الكتاب والسنة ،النارشين للتوحيد والعقيدة ،املحذرين من البدع
والضالالت ،وأنه ُينصح باألخذ عنهام ،واالستفادة منهام ،وقراءة كتبهام ،وسامع أرشطتهام.
وتسميتهام وأحباهبام ومنارصهيام "باجلامية" أو "املدخلية" ما هي إال نبزة تنفريية ،وكلمة تشوهيية،
وخبطة حتريضية ،أطلقها عليهم أتباع اإلخوان املسلمني وسيد قطب وال يزالون يطلقوهنا ،ألهنم أعظم
من رد عىل الفرق واألحزاب اإلسالمية املعارصة املخالفة ملا كان النبي صىل اهلل ليه وسلم وأصحابه
وباقي سلف األمة الصالح ،وذلك عمالً بنصوص الرشيعة ،وتبيين ًا للحق حتى ال يلتبس عىل النا
فيضلوا ،ولتبقى أحكام الرشيعة صافية واضحة كام كانت عليه يف أول اإلسالم ،ونصح ًا للعباد ومنهم
هذه األحزاب وأتباعها حتى ال يموتوا عىل بدع وضالالت ،ويعرضوا للجزاء واحلساب وقد سودوا
صحائف أعامهلم بمخالفة القرآن والسنة وما كان عليه سلف األمة الصالح.
ويف طليعة هذه األحزاب والفرق مجاعة اإلخوان املسلمني ،فبينوا انحرافات وخمالفات وعظائم وفظائع
طائفة من زعامئها وكبارها ودعاهتا ومنظرهيا وكتاهبا وسياسييها ومفكرهيا للقرآن والسنة والصحابة
والسلف الصالح واألئمة األربعة ،وما وقعوا فيه من ضالالت يف باب العقيدة ،ويف باب السنة ،ويف باب
البدع ،ويف باب الوالية واحلكم ،وما هلم من مواقف خمزية ومشينة مع الرافضة واملتصوفة والتكفريين
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التفجرييني ،ومع اللرباليني والعلامنيني واحلداثيني واملاسونيني ،وما حصل من بعضهم من ارتباطات مع
بعض أعداء اهلل من الكفار املعتدين ،وما وقع فيه بعض كبارهم من رشكيات وبدع كبرية وكثرية ،وأن
فلول التكفرييني التفجرييني خرجت من حتت عباءهتم ،وتفرعت عنهم ،وما هم عليه من تناقضات
وتقلبات يف املواقف.
بينوا ذلك كله من كتبهم ومقاالهتم وجمالهتم ومواقعهم يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت) ،وكشفوه من
ترصحياهتم يف قنوات اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ،وأظهروه بشهادات كبارهم ومنظرهيم
ومفكرهيم ودعاهتم وما كتبوه بأيدهيم ،وأبرزوه من مؤمتراهتم وبياناهتم وتوقيعاهتم وزياراهتم ولقاءهتم،
وجلوه باجلزء والصفحة والعدد والتاريخ والرشيط واملوقع واملقالة والصورة واللسان.
فلام وجدوا صدق نقوهلم ،وصحيح استدالالهتم عليهم من القرآن والسنة الصحيحة وما كان عليه
السلف الصالح ،وأنه أن ال طاقة هلم عىل رده ونقضه ،وأهنم خارسون يف ذلك ال حمالة ،جلئوا إىل هذا
النبز والتنابز والتشويه والتشويش لينفروا عموم النا

 -وعىل األخص أتباعهم  -عنهم وعن القراءة

لكتبهم ومقاالهتم ،وحضور دروسهم وحمارضاهتم وخطبهم ،واستامع أرشطتهم وتسجيالهتم ،والنظر يف
مواقعهم وصفحاهتم يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت) ،حتى ال يفقدوا ثقتهم هبم ،وتنزل سمعتهم،
وتقل مجوعهم ،وهتبط أسهمهم  -فيخرسوا يف ميادين االنتخاب.
ولكن إن خفي احلق اليوم فلن يدوم اختفاؤه ،وإن عميت عنه أبصار فسيكشف يوم العرض واحلرش،
وإن دفعه ظامل معتد فسيلقى جزاءه يوم القصاص األكرب ،وطالب احلق واهلدى ،وحمكم الدين والرشيعة،
وصاحب العدل واإلنصاف ،ال يقرع غريه إال باحلجة والربهان ،والدليل والبينة ،وبقال اهلل تعاىل وقال
رسوله صىل اهلل عليه وسلم ،ألنه ال يريد إال وجه اهلل ومرضاته ،وال يروم إال احلق ويبغيه ويطلبه ،وليس
الدفع عن نفسه وشخصه ،والذود عن حزبه وتنظيمه ،واحلمى عن جمالسيه ومعظميه.
والقارئ اللبيب النبيه  -بإذن اهلل وفضله عليه  -صاحب متييز بني األمور ،فهو يعرف إذا قرأ وقارن
وراجع املصادر من هو املفرتي الكاذب ،ويدري باملبطل ،ويلمس اجلائر ،وحيس بالظامل ،وأي السبيلني
يسلك مع خصومه ،وبأي الطريقتني يكتب عنهم ،وأي األلفاظ خيتار إذا تكلم حوهلم؟.
واهلل تعاىل رقيب عىل اجلميع ،مطلع عىل كل ما يقولون ويكتبون ،ويعرف ماذا يقصدون ،وإىل ما يرمون.
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ودونك أهيا الكويتي النبيل  -سلمك اهلل وسلم أرضك من كل رش  -كالم عاملني كبريين من علامء أهل
السنة السلفيني ،يكشف لك حقيقة هذا النبز ،وأنه ال فرقة تسمى "باجلامية" ،وأن أهلها من مجلة أهل
السنة واحلديث السلفيني:
أوالً :قال الدكتور العالمة صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلامء
باململكة العربية السعودية  -سلمه اهلل  -يف أحد أرشطة رشحه عىل "النونية" ،وهو موجود يف الشبكة
العنكبوتية (اإلنرتنيت) حني سئل هذا السؤال:
[أحسن اهلل إليكم صاحب الفضيلة :يقول بعض النا

أن هناك فرق قد خرجت اسمها "اجلامية" ،حتى

أطلقوها عليك،فام أدري من أين أتوا هبذا االسم؟ وملاذا يطلقوهنا عىل بعض النا ؟]
اجلواب :هذا من با ب ،يعني من باب احلسد والبغضاء فيام بني بعض النا  ،ما فيه فرقة جامية ،ما فيه
فرقة جامية ،الشيخ حممد أمان اجلامي  -رمحه اهلل  -نعرفه ،من أهل السنة واجلامعة ،ويدعوا إىل اهلل  -عز
وجل  ، -ما جاء ببدعة ،وال جاء بيشء جديد ،ولكن محلهم بغضهم هلذا الرجل أهنم وضعوا اسمه
وقالوا فرق جامية ،مثل ما قالوا الوهابية ،الشيخ حممد بن عبد الوهاب ملا دعا إىل التوحيد ،إخالص
العبادة هلل سمو دعوته بالوهابية ،هذه عادة أهل الرش مثل ما قلنا لكم يننفرون عن أهل اخلري باأللقاب،
وهي ألقاب وهلل احلمد ما فيها سوء وال قالوا بدع ًا من القول ،ما هو بس حممد أمان اجلامي اليل ناله ما
ناله ،نال الدعاة من قبل ،من هم أكرب منه شأن وأجل منه علم ،نالوهم باألذى ،احلاصل أننا ما نعرف عن
هذا الرجل إال اخلري ،واهلل ما عرفنا عنه إال اخلري ،ولكن احلقد هو الذي حيمل بعض النا  ،وكل
سيتحمل ما يقول يوم القيامة .اهـ
وقال يف رشيط آخر وموجود عىل الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت) بصوته:
حممد اجلامي هو أخونا وزميلنا خترج من هذه اجلامعة املباركة ،وذهب إىل اجلامعة اإلسالمية مدرس ًا يف
اجلامعة اإلسالمية ،ويف املسجد النبوي ،وداعي ًا إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وما علمنا عليه إال خري ًا ،وليس
هناك مجاعة تسمى باجلامي ،هذا من االفرتاء ،ومن التشويه ،هذا ما نعلمه عن الشيخ حممد أمان اجلامي -
رمحه اهلل  -لكن ألنه يدعو إىل التوحيد ،وينهى عن البدع وعن األفكار املنحرفة صاروا يلقبونه هبذا
اللقب .اهـ
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ثاني ًا :قال العالمة عبد املحسن بن محد العباد  -سلمه اهلل  -مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية سابق ًا
واملدر

باملسجد النبوي الرشيف يف مقال له :بعنوان" :اآلثار السيئة خللع باب اجلامعة اإلسالمية

باملدينة يف عهدها اجلديد" وتاريخ (7139/91هـ) ،وموجود يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنيت):
ينبز بعض املناوئني ألهل السنة بعض أهل السنة بأهنم "جامية" ،ومن النابزين بذلك أسامة بن الدن
عندما كان يف السودان قبل ذهابه منها إىل حركة طالبان بأفغانستان ،وهذا النبز "باجلامية" لبعض أهل
السنة نظري نبز املناوئني ألهل السنة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب "بالوهابية" تنفري ًا منها ،والذي
ُعرف بنسبة "اجلامي" هو الشيخ حممد أمان اجلامي  -رمحه اهلل  -الذي تويف قبل مخسة عرش عام ًا تقريب ًا،
وكان له جهود طيبة يف بيان عقيدة أهل السنة ،والدفاع عنها ،وهذا الصحفي من النابزين بذلك .اهـ

وكتبه:عبد القادر بن حممد اجلنيد.
وييل هذه احللقة قريب ًا  -بإذن اهلل تعاىل  -احللقة الثانية.
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