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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 : أما بعد ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

فقدياًم وصفوا أهل السنة   ،منهم فإن أعداء دعوة احلق ينبزون أهل احلق بألقاب لينفروا الناس  

( الاللكائي  قال:    (532/  3بأهنم مشبهة جمسمة روى  أنه  راهويه  بن  إسحاق  عالمة جهم عن 

وأصحابه دعواهم عىل أهل اجلامعة، وما أولعوا به من الكذب أهنم مشبهة بل هم املعطلة، ولو 

   .ا.هـ...جاز أن يقال هلم: هم املشبهة الحتمل ذلك

وعالمة الزنادقة: تسميتهم أهل  ( عن اإلمام أيب حاتم أنه قال:  179/  1وروى الاللكائي )

   ا.هـ السنة حشوية، يريدون إبطال اآلثار، وعالمة اجلهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة

وإن سمعت الرجل يقول: فالن  :  109وقال اإلمام أبو حممد الربهباري يف رشح السنة ص  

 . ا.هـ مشبه، وفالن يتكلم يف التشبيه، فاهتمه واعلم أنه جهمي

منهم   االستفصال  هو  التنفريية  باأللقاب  السنة  أهل  نبزهم  يف  البدع  أهل  عىل  الرد  وطريقة 

فإذا استفصلت من أحدهم عن سبب نبز أهل    ،ل وكشف إمجاهلم الذي يلبسون به احلق بالباط

جمسمة بأهنم  يدين  ؟السنة  هلل  يثبتون  إهنم  فإذا   ،قالوا:  اخللق  ليد  مشاهبتني  تكون  هذا  فعىل 

 استفصلت وقلت: هل يقولون بأن يديه كيدي اخللق؟ 

فعندها    ، القرآن فإن كان صادقًا اعرتف باحلقيقة وبني أهنم يثبتون هلل يدين تليق به عىل ما جاء به  

 . وهكذا أهل البدع يف كل زمان ومكان  ،ينقلب ذمهم وقدحهم مدحًا وثناء

التنفريية  األلقاب  )الوهابية  ومن  السنة  أهل  البدعة  أهل  هبا  ينبز  النبز    (التي  هبذا  يريدون 

ومن معه وبعده   –رمحه اهلل  – عبد الوهاب والطعن يف دعوة التوحيد التي قام هبا اإلمام حممد بن 

وقد بني أئمة الدعوة النجدية السلفية وغريهم من السلفيني وهاء  ،من فرسان التوحيد وعساكره
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وأن لقب   ،عبد الوهاباملطاعن املصوبة عىل دعوة التوحيد التي قام هبا اإلمام املجدد حممد بن  

  .جاء به أعداء دعوة التوحيد لتنفري الناس من التوحيد الصايف  (الوهابية)

ويصوب أعداء الدعوة السلفية سهامهم ومطاعنهم عىل    ،وات يعيد الزمان نفسهويف هذه السن

تنفريًا من الدعوة السلفية احلقة، ولكون دافع كثري منهم   (الدعوة السلفية بنبزهم بلقب )اجلامية

وزورًا    ،اجلهل كذبًا  املسامة  السلفية  الدعوة  حقيقة  أبني  أن  منها  (باجلامية)أردت  الناس   ،لينفر 

 : البيان وإليك

 أوالً / التعريف بالشيخ حممد أمان بن عيل اجلامي:

 : لكن أركز عىل أمرين ،ال أطيل بالتعريف به

الرجل    األول: اهلل    – أن  توحيد  –رمحه  يدرس سنني طويلة   ،داعية  املدين  احلرم  وجلس يف 

وكان رئيس قسم العقيدة يف   ،ورشح عدة متون كالتدمرية واحلموية والواسطية  ،العقيدة السلفية

 . اجلامعة اإلسالمية

يف حياة الشيخ حممد أمان وبعد    –رمحه اهلل    –بن باز    عبد العزيز: قد زكاه علامؤنا كاإلمام  الثاين

رقم   كتابه  يف  فقال  أمان:  9/1/1418يف    64مماته  حممد  الشيخ  عن  لديَّ  هـ  بالعلم معروٌف 

والفضل وحسن العقيدة، والنشاط يف الدعوة إىل اهلل سبحانه والتحذير من البدع واخلرافات غفر 

 ا.هـ.  اهلل له وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته ومجعنا وإياكم وإياه يف دار كرامته إنه سميع قريب

أمان كام   الشيخ حممد  :هـ3/3/1418وقال الشيخ العالمة صالح الفوزان يف كتابه املؤرخ  

و لكن قليٌل منهم من يستفيد من   ،عرفته: إن املتعلمني و محلة الشهادات العليا املتنوعة كثريون

روا  علمه و يستفاد منه، و الشيخ حممد أمان اجلامي هو من تلك القلة النادرة من العلامء الذين سخَّ

علمهم و جهدهم يف نفع املسلمني و توجيههم بالدعوة إىل اهلل عىل بصرية من خالل تدريسه يف 

جوالته يف األقطار اإلسالمية اخلارجية و جتواله اجلامعة اإلسالمية ويف املسجد النبوي الرشيف ويف  
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العقيدة  ينرش  و  التوحيد  إىل  يدعو  املناطق  خمتلف  يف  املحارضات  و  الدروس  إللقاء  اململكة  يف 

رهم من املبادئ اهلدامة و الدعوات  ه شباب األمة إىل منهج السلف الصالح وحيذِّ الصحيحة ويوجِّ

من خالل كتبه املفيدة وأرشطته العديدة التي تتضمن فيض   املضللة. ومن مل يعرفه شخصيًا فليعرفه 

 ا.هـ.  ما حيمله من علم غزير ونفع كثري

عرفت الشيخ حممد أمان بن عيل اجلامي طالبًا يف معهد    :املحسن العباد  وقال الشيخ العالمة عبد

ثم يف املرحلة   ،يةثم مدرسًا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف املرحلة الثانو  ،الرياض العلمي

االجتاه  .اجلامعية سليم  العقيدة  حسن  السلف  ،عرفته  مذهب  عىل  العقيدة  بيان  يف  عناية   ، وله 

ـ  غفر اهلل له ورمحه وأجزل له املثوبة  ،والتحذير من البدع وذلك يف دروسه وحمارضاته وكتاباته   ا.ه

 

 :تاريخ من يسموهنم باجلامية كذبًا وزوراً  ثانيًا /

عىل دعوة احلق السلفية مهم يف إدراك أبعاد    (اجلامية )إن معرفة متى أطلق هذا اللفظ التنفريي  

 النبز هبذا اللقب التنفريي.

رمحه اهلل  –بن باز وحممد العثيمني  عبد العزيزإنه ملا أفتى علامؤنا الكبار ويف مقدمهم اإلمامان 

حسني ألنه ال قبل   صدام  املتعدي  الباغي  العدو  رش   لدفع  األمريكية  بالقوات   االستعانة  بجواز  –

إما أن نواجه العدو بأنفسنا وال قدرة لنا عىل ذلك   ،لنا بمواجهة جيشه الباغي فرصنا بني نارين

 "صدام حسني "وقبل ذلك ديننا الذي هو التوحيد فإن    ، فعليه قد نخرس أنفسنا وأموالنا وأعراضنا

بالبعث ربًا ال "  :ي والذي خلصه شاعرهم بقولهعدو التوحيد فهو رافع راية الدين البعث آمنت 

إما أن نستعني بالقوات األجنبية األمريكية فنخرس شيئًا من ،  "ثان  وبالعروبة دينًا ماله  رشيك له

  .وأهم من ذلك حفظ الدين والنفس والعرض ،حطام الدنيا يف مقابل إبقاء األكثر
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ال سيام   ، املال مقابل حفظ الدين والنفس والعرضشك أن العاقل خيتار خسارة يشء من  وال

ال يوجد يف أي دولة أخرى إذ هي تقيم   –   اهلل  حرسها  –والدين الذي تقوم به الدولة السعودية  

عقيدة السلف من إفراد اهلل بالعبادة وإثبات أسامء اهلل وصفاته فليست دولة صوفية وال رافضية 

للتوحيد   ضعف  فضعفها  –   السنة  عىل  اهلل  أدامها  –لفية  وال بعثية وال علامنية بل دولة توحيد س

 والسنة وقوهتا قوة التوحيد والسنة والعداء هلا عداء للتوحيد والسنة  

 ا.هـ   فالعداء هلذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد -رمحه اهلل  –قال اإلمام ابن باز 

جواز االستعانة بالكفار كرش احلزبيون  فلام أفتى علامؤنا األجالء بام يقتضيه العقل والدين من  

واحلركيون عن أنياهبم وأظهروا ما يف مكنوهنم وأصدروا أرشطة وحمارضات عارضوا فيها علامءنا 

وأشاعوا الرعب بني العامة فوصفوا علامءنا بجهل الواقع وأن هذا خمطط أمريكي قديم اهلدف 

العراق وأقسم عىل ذلك طائفة من لذا لن ترضب أمريكا    :استحالل أرض احلرمني فقالوا  منه

هذا  تعدوا  بل  الدراسية  املناهج  وتغري  الدين  وتزيح  األرض  أمريكا  ستستحل  وإنام  كبارئهم 

اإلمام   يومذاك  منهم  وكان  علامئنا  عىل  بالطعن  العزيز ورجعوا  صالح   عبد  بن  وحممد  باز  بن 

  .- اهلل رمحهام –العثيمني 

بثهم وتنكشف سوأهتم ويميز اهلل صدق علامء السنة من فام إن تذهب األيام إال ويظهر اهلل خ

فيحفظ بمنه دولة   ،هتويل دعاة احلزبية احلركية فترضب أمريكا العراق ويرد اهلل كيد صدام وجيشه

وتغري املناهج إىل ما هو أحسن فتحذف كتب حممد قطب التي   –  اهلل  حرسها  –التوحيد السعودية  

عند   بمعناه  التوحيد  تقرر  عقيدة كانت  عىل  التوحيد  يف  كتب  منها  بدالً  ويوضع  الكالم  أهل 

بعقد   ،السلف وأخفى  الرس  يعلم  من  عند  املكشوف  بدهائهم  ذلك  بعد  احلزبية  دعاة  ويسارع 

 ويبعدوا   باز  ابن  اإلمام  –  بزعمهم  –بن باز حتى يستميلوا    عبد العزيزحمارضات يف سرية اإلمام  

  إن  ما  لكن  ،يعرفهم  من  عند  املكشوف  املبطن  الطعن  ذلك  فيه  الطعن  هتمة  العامة  عند  أنفسهم  عن
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يف بعضهم بيانًا طالبوا فيه بإيقافهم محاية   باإلمجاع  العلامء  كبار  هيئة  وأصدرت   إال  األيام  ذهبت

 .1للمجتمع من أخطائهم  

  ويف وقت معارضة احلزبيني واحلركيني لعلامئنا خرج ثلة من العلامء وطلبة العلم فصدوا بغيهم 

وردوا عىل أعيان احلزبيني يف أرشطة وكتب نصحًا لعامة املسلمني أال يتبعوهم   ،وساندوا علامءنا

اجلامي    ،ويقعوا يف حبائلهم بن عيل  أمان  املجاهد حممد  الشيخ  أولئك  اهلل    –وكان من   –رمحه 

تنفري فخشوا أن يستمع الناس إليه وإىل أمثاله من دعاة احلق فتنكشف حقيقة فعاهلم فبادروا بال

   .وإثارة بعض الشبهات ليصدوا الناس عنهم ،(اجلامية)منه باخرتاع هذا اللقب  

 

 :كشف الشبهات حول الدعوة السلفية املسامة )جامية(

 قد أثريت شبهات أقف مع أشهرها ليظهر احلق ملريده ومبتغيه: 

  .أذناب السلطان وأهل غلو فيه ،أن السلفية املسامة زورًا باجلامية  /الشبهة األوىل

هذه كلمة جمملة. وطريقة أهل البدع عند طعنهم يف أهل السنة أن يأتوا باأللفاظ املجملة لريوج  

وهم يرددون كثريًا أن السمع   ؟نقدهم وقدحهم، فهل رأيتهم أطاعوا العلامء واألمراء فيام حرم اهلل

 .والطاعة يف غري معصية اهلل كام تقدم بيانه مفصالً 

وإنام يكثرون من طرح هذا املوضوع لوجود كثريين خيالفون معتقد أهل السنة يف باب السمع  

 . والطاعة للحاكم

 

 

 

 

 . -حفظه اهلل   – املالك رمضاين  للشيخ عبد "مدارك النظر   "صورة البيان مرفق يف كتاب  1
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   ./ أن ديدهنم جتريح الدعاة واملصلحني الشبهة الثانية

فمن املراد بالدعاة واملصلحني أهم الثوريون واملربون للشباب    ،كلمة جمملة  –أيضًا    –هذه  

أم أن املراد هبم الدعاة السائرون عىل طريقة    ؟عىل فكر الثورة والتحزب والتميع مع أهل البدع

   ؟علامئنا الكبار وهي طريقة سلف األمة

لبسوا عىل العوام الواقع أهنم إنام جرحوا النوع األول. ألن هؤالء خالفوا هنج الكتاب والسنة و

دينهم وربوهم عىل الزهد يف العلامء الربانيني والطعن وسوء الظن بحكامهم، وهذا كله خالف 

والواقع الذي   ،ثم قول: إن هذا ديدهنم، يفيد أنه ال شغل هلم إال هذا  .منهج سلف األمة كام تقدم

ثم لو   ،م والتعليمليس له من دافع أهنم هم أصحاب الدروس واملؤلفات وهم املشهورون بالعل 

األمر  من  من حماسنهم؛ ألنه  لكان هذا  امللبسني  والرد عىل  املخطئني  بيان خطأ  ديدهنم  أن  قدر 

 باملعروف والنهي عن املنكر، لكنه يف الشبهات التي خيفى أمرها عىل الكثري.

لعامة  النصح  من  هو  بل  يف يشء،  الغيبة  من  ليس  بأسامئهم  املخطئني  عىل  الرد  أن  وليعلم 

ملسلمني، فقد ذكر العلامء أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جوز بيان حال اخلاطب قدحًا أو ا

مدحًا ألجل مصلحة الرضا به زوجًا، فإذا جاز هذا يف مثل هذه احلالة اخلاصة فجوازه نصحًا يف 

 حالة عامة وهو النصح للمؤمنني من باب أوىل. 

 إن مل تسمه متى يعرفه الناس؟ وقد قال احلسن البرصي واإلمام أمحد: وُيك  

   ؟وأمسك العامل تقية، فمتى تقوم هلل حجة ،وقال اإلمام أمحد: إذا سكت اجلاهل جلهله

   وقال الشاعر:

 وعن كل بدعي أتى باملصائب  . . .من الدين كشف العيب عن كل كاذب  

 معـاقل دين اهلل من كل جانب . . .  ولوال رجـال مؤمـنون هلدمـت

 



8 

 

   الناظم:وقال 

 متـظلم ومعـرف وحمذر . . . القدح ليس بغيبة يف سـتة

 طلب اإلعانة يف إزالة منكر . . . وملظهر فسقًا ومستفت ومن

 

بن   عبد العزيزإهنم يسمون املردود عليهم وال نرى علامءنا األجالء كاإلمام    الشبهة الثالثة /

    .باز واإلمام األلباين واإلمام حممد العثيمني والشيخ صالح الفوزان يفعلون ذلك

  وجواب هذه الشبهة من أوجه أكتفي بوجهني:

األول املردود  الوجه  تسمية  صحة  عىل  يدل  ما  السلف  كالم  من  تقدم  وعلامؤنا   /  ونحن 

 . متحاكمون إىل السلف

قدموا هلا وفيها تسمية لبعض رؤوس احلزبيني وإليك بعض  ما أكثر الكتب التي    /الوجه الثاين

 : األمثلة

له    مللشيخ زيد بن هادي املدخيل سمى أكثر الدعاة احلركيني وقد  ./ كتاب اإلرهاب 1

 . شيخنا صالح الفوزان 

كتاب  2  النظر    "/  عبد  "مدارك  له   للشيخ  وقدم  احلركيني  الدعاة  أكثر  رمضاين سمى  املالك 

 املحسن العباد.  وعبداإلمامان األلباين 

للشيخ عصام السناين كله يف نقل كالم  / كتاب براءة علامء األمة من تزكية أهل البدعة واملذمة3 

العلامء كابن باز واأللباين وابن عثيمني يف الرد عىل سيد قطب قدم له الشيخ صالح الفوزان ووقع 

 .-رمحه اهلل  –عىل فتاويه الشيخ العثيمني 
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العمر  (يحةالنص)/ كتاب  4  الشيخ   ،للشيخ سعيد بن هليل  فأقره  أناسًا بأسامئهم  فيه  فقد ذكر 

الفوزان  ونرشه  ،صالح  بطباعته  للشيخ   ،وأوىص  أرسلها  التي  رسالته  الكتاب  أول  يف  نقل  بل 

 وجواب الشيخ صالح بخطه وتوقيعه.  ،صالح الفوزان

 ونص الرسالة:  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 -حفظه اهلل  - الوالد/ صالح بن فوزان الفوزان فضيلة الشيخ 

 أما بعد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

فإن بعض الناس يربط الشباب بالكتب الفكرية املحتوية عىل التكفري وما ال خيفى عىل فضيلتكم 

 ،وعندما نحذر من هذه الكتب ومن أصحاهبا يقولون هذا ليس من منهج علامئنا  ،من األباطيل

التعرض لألسامءوعل دون  أقوام  بال  ما  بقول  يكتفون  منهج   ،امؤنا  لبيان  النصيحة  فكتبت هذه 

والتعليق بام يراه فضيلتكم   ،عليها  االطالعآمل من فضيلتكم    ،علامئنا حفظهم اهلل يف نقد املخالف

 حفظكم اهلل وسدد خطاكم. ،حتى تعم الفائدة

 ابنكم 

 سعيد بن هليل العمر 

  حائلمدير املعهد العلمي يف

 هـ1425/  3/ 30
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 واجلواب ما ييل: 

 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته 

 . وأرى أهنا مناسبة جدًا جيدر نرشها وتوزيعها ،اطلعت عليها كام طلبتم 

 بارك اهلل يف جهودكم 

 كتبه

 صالح بن فوزان الفوزان 

 عضو هيئة كبار العلامء 

ـ 1425/ 4/ 3يف   ه

 

الفوزان نص يف كشف هذه الشبهة فهل ستنقطع هذه الشبهة بعد الحظ أن جواب الشيخ صالح 

   .! هذا ما أرجوه؟كشف الشيخ الفوزان هلا

 ولعلامئنا تقديامت أخرى ومكاملات مسجلة من ابتغاها وجدها.  

 : أهنم ال يرون اجلهاد /الشبهة الرابعة

ن يثبت عن أحد  وهذه لفظة جمملة البد فيها من تفصيل عىل نحو ما تقدم، فال يستطيع أحد أ

ومن أنكر رشعية اجلهاد فهو كافر إلنكاره    ،هؤالء أهنم أنكروا رشعية اجلهاد والبينة عىل املدعي

 . ما دل الكتاب والسنة عليه بالتواتر

فإذا كان    ،وإنام غاية األمر أن اجلهاد مرشوع إلعالء كلمة اهلل وحفظ دماء املسلمني وأعراضهم

إنه يرتك وذلك يف حال الضعف كام كان احلال من رسول اهلل صىل اهلل القيام به يرض أكثر مما ينفع ف

   .عليه وسلم ملا كان يف مكة فإنه مل يرشع له اجلهاد لضعفه
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 .أهنم ليسوا أصحاب دعوة ألنه ليس عندهم أناشيد وال متثيل /اخلامسة الشبهة

طريقة احلركيني من الدعوة اجلواب: كوهنم ليسوا أصحاب دعوة هذه لفظة جمملة: أيراد عىل  

باألناشيد والتامثيل التي حرمها كثري من العلامء وأقل ما فيها أهنا من الشبهات التي ُيسن اجتناهبا 

فنعم   ؟"  من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه  ":كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

بل طريقتهم هي الطريقة،  دعوة عىل هذه  ليسوا أصحاب  عليه   هم  اهلل  اهلل صىل  طريقة رسول 

وسلم بتعليم الناس احلرام واحلالل يف الدروس وجتمعات الناس ووعظهم وختويفهم من النار 

ثم إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل يتخذ األناشيد والتامثيل وسيلة يدعو   ،وتذكريهم باجلنة

 هبا، فهل معنى هذا أنه ليس داعية صىل اهلل عليه وسلم؟

فإن الغاية ال    –جدالً    –والقول بأن كثريًا من الناس اهتدوا هبذه الوسائل ولو سلمت هبذا  

 تربر الوسيلة، ولو كانت هذه الوسائل خريًا ملا تركها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه.

 

 ./ أهنم فرقوا الشباب وجعلوا بعضهم يطعن يف بعض الشبهة السادسة

من   –  أيضاً   –واجلواب: هذه   يسريون عليه  عام  باخلري وهنيهم  الناس  أمر  فإن  كلمة جمملة، 

السلف  عليه  ملا  وردهم  الناس  هو مجع  بل  تفريقًا  ليس  األمة  هلدي سلف  خمالفة  طرائق ضالة 

البدعة  ،الصالح فيها  تكثر  داعية مصلح يف أرض  أن خيرج  التوحيد   ،وذلك مثل  إىل  فيدعوهم 

وآخر معرض عنيد، فإن هذا الداعية   ، فريقني: فريق مستجيبوالسنة ويتفرق الناس بعد ذلك إىل

ال يذم ويعاب عليه تفريقه للناس، وإنام الذي يذم ويعاب من مل يستجب للحق، ومثل هذا قل 

 فيام نحن بصدده.  

 

 



12 

 

  :أهنم مباحث وعمالء للدولة /الشبهة السابعة

إن أردت هبا أهنم معينون دولتهم دولة التوحيد عىل ما فيه حفظها    ،كلمة جمملة  –أيضًا    –هذه  

فهذا خري وعمل صالح ومن التعاون عىل   ،من رشور أهل الرش سواء كانوا من الداخل أو اخلارج

وإن أردت أهنم يعينون الدولة عىل  ،–رمحه اهلل  –  الرب والتقوى وهو صنع العلامء كالشيخ ابن باز

فقد أخرج اإلمام   ،فاتق اهلل واعلم أن الكالم يف أعراض عامة الناس بال بينة كبرية  ،ما ال يريض اهلل

من قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهلل ردغة اخلبال حتى   ":أمحد وأبو داود عن ابن عمر أنه قال

   .وردغة اخلبال هي: عصارة أهل النار "خيرج مما قال 

قطع املراء : )يف كتابه  –رمحه اهلل    –الم بن برجس  الس  ومن لطيف ما قرأت: ما ذكر الشيخ عبد

 عبد: ثم ذكر اخلطيب آثارًا عن السلف يف ذلك منها:  (106صيف حكم الدخول عىل األمراء  

 ، فقلت: مه يا أبا بسطام   ،قال: رأيت شعبة مغضبًا مبادراً   –الثقة املأمون    –امللك بن إبراهيم اجلدي  

يكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه   ،وقال: استعدي عىل جعفر بن الزبري  ،فـأراين طينة يف يده

كان جييء إىل الرجل فيقول: ال  ،وعن الشافعي قال: لوال شعبة ما عرف احلديث بالعراق .وسلم

بن مهدي قال: استعديت عىل عيسى   عبد الرمحنوعن    .وإال استعديت عليك السلطان   ،حتدث

رمحه   –اهـ ما ذكره اخلطيب    فقال: ال أعود   .مون يف هذه األحاديث التي حيدثها عن القاسمبن مي

   –اهلل تعاىل 

احلق السادس: حتذيره من  حقوق ويل األمر فذكر منها:    –رمحه اهلل تعاىل    –وقد ذكر ابن مجاعة  

ومن كل يشء خياف عليه   ،أو خارجي خياف عليه منه  ،وحاسد يرومه بأذى  ،عدو يقصده بسوء

احلق السابع: إعالمه   .فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها  ،منه عىل اختالف أنواع ذلك وأجناسه

ولألمة يف   ،لينظر لنفسه يف خالص ذمته  ؛مشغول الذمة بسببهم  ،بسرية عامله الذين هو مطالب هبم

 .. .مصالح ملكه ورعيته
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العارش: الذب عنه بالقول والفعل وباملال والنفس واألهل يف الظاهر والباطن  احلق  إىل أن قال:  

فليبك عىل نفسه   ،فهذا ما قاله علامء اإلسالم وأئمته  "حترير األحكام    "والرس والعالنية اهـ من  

فاللهم   ، ال يركن إليها إال شقي  ،وأضل الناس بمحض خياالت أو هواء  ،متعامل خرج عن سبيلهم 

 . هـا. سلم سلم

  :أهنم يردون عىل سيد قطب /الشبهة الثامنة

وأيم اهلل إن ردهم عىل سيد قطب من حماسنهم فإنه اجلامع ألخطاء عقدية شتى من سب ملوسى  

عليه السالم والصحابة الكرام وتكفري للمجتمعات وتأويل لكثري من الصفات عىل طريقة أهل 

رمحه   –البدع الضالل، وقد توارد الرد عليه أكثر من عرشين عاملًا ومفكرًا من أوهلم حممود شاكر 

 عبد اهلل ثم بعد ذلك رد عليه الشيخ احلافظ    ،للصحابة، وجرت بينه وبني سيد ردود  يف سبه  –  اهلل

 ،يف كتابه املورد العذب الزالل، والشيخ ربيع بن هادي املدخيل يف عدة كتب  –رمحه اهلل    –الدويش  

العزيزومن العلامء الرادين عليهم سامحة شيخنا   عثيمني بن باز وشيخنا حممد بن صالح ال  عبد 

األلباين   الدين  نارص  بن  حممد  اهلل    –وشيخنا  ذلك   –رمحهم  جتد  كام  الفوزان  صالح  وشيخنا 

وانظر كتابًا نافعًا للشيخ عصام السناين   ، بأصواهتم يف رشيط أقوال العلامء يف مؤلفات سيد قطب

 ،يد قطب وهو خاص يف الرد عىل س  "براءة علامء األمة من تزكية أهل البدعة واملذمة    "بعنوان  

كالمه عىل  ووقع  العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  قرأه  صالح   ،وقد  الشيخ  عليه  وعلق  وقرأه 

فال أظن أحدًا يعذر يف دفاعه عن سيد قطب بعد بيان العلامء لضالالته إال من مل يكن    . الفوزان 

 .عاملًا بكالمهم

 أن كثريًا ممن تبنوا هذا املنهج انتكسوا.  /الشبهة التاسعة

عىل حد تعبريك ليس دليالً   (وكون مخسة أو عرشة )انتكسوا  ،ى حتتاج إىل إثبات وهذه دعو

كافيًا عىل أن السبب وجود هذا املنهج وإال فإن عرشات من الشباب الناشئني عىل املنهج الثوري 
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السيام بعد أن أوقف العلامء رؤوسهم الثوريني ألهنم كانوا ناشئني عىل احلامسة وقد   ،قد انتكسوا 

أنه بسبب هذه الدعوة انتكس كثري فليس هذا دلياًل عىل سوء هذه  توقفت   احلامسة، ثم لو قدر 

الدعوة بل السبب أهنم كانوا متبنني دعوة غري صحيحة فلام جاءت هذه الدعوة املباركة وبينت 

 . فساد الدعوة التي كانوا عليها اتضح هلم األمر وانتكسوا ردة فعل ملا كانوا عليه من قبل

 . / إهنم ُيذرون من حلقات حتفيظ القرآن  الشبهة العارشة

أم كيف ُيذرون مما   ؟فكيف ُيذرون مما يقوم به سلف هذه األمة  ،فهذا هبتان وكذب له قرنان  

فيه حفظ كالم اهلل؟! وإنام حتذيرهم من بعض احللقات التي يقوم عليها ذوو املناهج الفاسدة ال 

فال   ،السلفيني مرشفني عىل حلقات أو يدرسون أبناءهم فيهامن    كثرًيالذا ترى    ؛لذات احللقات 

 . اإلمجاالت بد من التفصيل وترك 

وبعد جتلية هذه الشبهات فإن من الفرية التي يتناقلها احلزبيون أن الشيخ حممد أمان اجلامي 

 .زاعمني أن هذا بسبب الكالم فيمن يسموهنم دعاة ،مات بمرض الرسطان ويف لسانه

ال أدري أين مفره من الوعيد املذكور فيمن يكذب الكذبة   ،ه فرية كاذب عاجزفيقال هلم: هذ

ثم يقال: لو قدر صحة ما ذكره فليس دلياًل   .فإن الشيخ مل يصب بمرض يف لسانه  ،تبلغ اآلفاق

  واهلل املوعد .عىل دعواهم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 بن ريس الريس عبد العزيز

 موقع اإلسالم العتيق املرشف عىل 

net.islamancient.www 

ـ 1426شعبان   ه

  

http://www.islamancient.net/

