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 فتح العلي

 يف بيان ما احتوى عليه 

 ميزان مشاري املطريف

 من التطفيف واخلسران اجللي

 ["اجلامية يف امليزان"] رد على كتاب 

 

 كتبه

 عمر بن مثيب العتييب

 

 األوىل احللقة

  للكتاب أهمية؟! وهلبيان مكانة املؤلف العلمية، 



2 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ر ابلقسط بني األانم، وهنى عن التطفيف واخلسران، وأشهد أن ال احلمد هلل الذي وضع امليزان وأم
مدا عبده ، وأشهد أن حم، وهناه عن اإلمث والعدوانإله إال هللا وحده ال شريك له خلق اإلنسان وعلمه البيان

ورسوله املصطفى من بين عدانن، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا ما تعاقب امللوان 
 بع القمران.وتتا

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ أما بعد، فيقول هللا تعاىل: 

ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

 ٠2 – ٠٧األحزاب:  چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 چڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ ويقول هللا تعاىل: 

 1٠الشورى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  چ ويقول تعاىل: 

ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  

  2٢احلديد:  چڦ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  چ ويقول تعاىل: 

 1املطففني:  چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ     ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ
– ٦. 

ني خطورة الظلم بييف هذه اآلايت يبني هللا تعاىل أنه أمر إبقامة العدل، وإقامة القسط يف الوزن، و 
والعدوان والتطفيف يف املكيال، وإن من أعظم التطفيف واخلسران والظلم والعدوان التطاول على العلماء 

 تهم.عملهم واستقاميهم ابلباطل والبهتان، والطعن يف علمهم وداينتهم و وأهل السنة واجلماعة، ورم
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ن ، ولعل مورا  مظلمة وصحف مسودةتنفث مسومها، أب كتبات أهل البدع واألهواءم وال تزال
        :بعنوان أواخر ما أطلت علينا به ما خرج

 (.تنا احلاضراجلامية يف امليزان دراسة موضوعية نقدية، من بداية ظهورهم إىل وق) 

 قدم له عبدالرمحن عبداخلالق.، و (1)مشاري سعيد املطريف والذي قام بتأليفه

، ومن ةا من علماء األمة وتناوهلم ابلوقيععدد فيه تنقصمن مساهم ابجلامية، و وقد طعن صاحبه يف 
مة أمحد بن حيىي والعال، (3)، والعالمة مقبل بن هادي الوادعي(2)العالمة حممد أمان اجلامي األعالم: أولئك

 (٦)والعالمة ربيع بن هادي املدخلي ،-رمحهم هللا تعاىل-، (٢)والعالمة زيد بن هادي املدخلي، (4)النجمي
وغريهم كثري، بل حكم عليهم أبهنم منحرفون وضالون وخارجون عن دائرة أهل السنة  حفظه هللا تعاىل،

 واجلماعة.

اع اهلوى، واتب لبعد عن احلقمن ا ما آلوا إليهو  صحاب التحزابتأ ن املرء ليعجب من حالإووهللا 
 فعلوا يف ما كانوا حيرمونه، كماحيلون هواؤهم، حىت أصبحوا حيرمون ما كانوا حيلونه و هبم أ رتاجت وكيف

، (٠)لطاعة للحاكم وحرمة اخلروج عليهاالنتخاابت والدميقراطية، واملظاهرات والثورات، ووجوب السمع وا
 الدعاة!!جتريح العلماء و  ردود علىهم اآلن يف ابب ال وها

                                                           
وأنوه يف هذا املوضع إىل أن الرد على هذا الرجل قاصر عليه وعلى من كان على شاكلته، وأما عائلته الكرمية واليت نكن هلا االحرتام  (1)

، فإمثه عليه فال يضريهم سوء ما صنع هذا الشخصاملعلومة واملشهورة لدى اجلميع،  هم الرفيعة ومسعتهم العاليةوالتقدير وهلم مكانت
  ووزره حيتمله هو ومن رضي عنه واتبعه عليه، وأما من كره وأنكر فال إمث عليه.

 سنة. ٠٠ناهز يعن عمر  ،ه 141٦تويف رمحه هللا تعاىل سنة  (2)
 سنة. ٠٧ناهز يعن عمر  ،ه 1422ىل سنة تويف رمحه هللا تعا (3)
 سنة. 33ناهز يعن عمر  ،ه 1421تويف رمحه هللا تعاىل سنة  (4)
 سنة. ٠3ناهز يعن عمر  ،ه 143٢تويف رمحه هللا تعاىل سنة  (٢)

 سنة، أمد هللا يف عمره على طاعته وابرك له يف علمه وعمله، وأحسن لنا وله اخلامتة. 33وقد بلغ من العمر  (٦)
ابع هلا، وسيأيت وال خيفى حاهلا على املت وما كان منهم يف الفتنة اليت مسيت ابلربيع العريب أعظم واعظ وأكرب شاهد على ذلك، (٠)

 يف احللقة الثالثة أمثلة على ذلك إبذن هللا تعاىل.



4 

 

ف أهوائهم وحظوظ أنفسهم ولو كان على حساب عقائدهم؛ لرون خومن الشواهد على أن القوم جي
أنك جتدهم يف أمت االستعداد للتعاون مع أهل البدع واألهواء كافة إذا كانت حرهبم يف مقابلة أهل السنة، 

ع والضالل كالم عدد من أصحاب البد ابه هذا مستشهدا بت جتده يف كتوما حال صاحب امليزان ببعيد، فأن
  علمائهم.للنيل منهم والوقيعة يف يف الطعن يف السلفيني، وحاشدا جلمع كبري من املغالطات والشبهات

ع  بومل يكفه هذا بل طار أبوراقه، ووضع يده يف يد من عرفوا حبرهبم للتوحيد والسنة وأهلهما، فقام بط
تلك الدار اليت ما فتئت تطعن يف أهل السنة وتلقبهم ابلوهابية واجملسمة،  (1)املبني" "دار النور كتابه لدى

 .ك والفتنة واالستغاثة ابملقبوريننادي إبعالء ألوية الشر وتشيد راايت البدعة، بل وت

 

 

                                                           
 ومما أصدرته تلك الدار: (1)

ك يف ملصادفات، أم أنه التواطؤ والتعاون ملشروع مشت وال أعلم هل هذا من املوافقات وا] "تقسيم التوحيد يف امليزان". -
 [.حماربة أهل التوحيد والسنة السلفيني؟!!

 .قسامهأالرؤية الوهابية للتوحيد و  -

 كشف اخلفا عن عبث الوهابية بكتب العلماء. -

 التوسل ابلصاحلني. -

 .أتسيس التقديس لإلمام الرازي -

 .الوسيط يف عقائد اإلمام املاتريدي -

 .يف التشبيه والتجسيم وحديث اجلارية بدع االعتقاد -
الم اخللف أبن التفويض والتأويل منقول عن عجمموعة رسائل: ]إجابة املستفيدين عن حكم اجملسم عند أئمة الدين/ إ -

 السلف... إخل[.

 .السادة احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة -

 رد حجية حديث اآلحاد يف أبواب االعتقاد[.. ]وهو كتاب على منهج املتكلمني من االحتجاج خبرب اآلحاد -
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ن على ثالث و وستك، فتاحا لرد آخر موسع إبذن هللا تعاىلولنا مع كتابه وقفات عاجلة، جعلتها م
 :(1)حبول هللا وقوته ومعونته وتوفيقهحلقات 

، وهذا األمر يدراسة وتقومي للكاتب وكتابه، وبيان مدى التزامه بقواعد البحث العلم احللقة األوىل/
ماء دى العلف لهو األساس األول للحكم على أي كتاب ونقده، وهو ما يعرف لدى الباحثني مبكانة املؤل   

 ؟!عند املشتغلني ابلعلم، وهل للكتاب أمهية أو أدىن إضافة علمية ف مكانةهل للمؤل   فوأمهية الكتاب، 

يان يف تعريف خمتصر وموجز حبقيقة دعوة الشيخ حممد أمان اجلامي رمحه هللا تعاىل، وب احللقة الثانية/
 يت نبزها أعداؤها ابجلامية، وذكر األدلة الدالة على صحة دعوهتمأهم معامل وأصول الدعوة السلفية، وال

 تقامة منهجهم.واس

ى عليه تعريف من ختف -وهلل احلمد واملنة اومشهور  اوإن كان الكثري منه معروف–والغرض من ذلك 
للعامة حق علمائنا حق ببيان فضلهم وقدرهم، و حقيقة الدعوة السلفية واليت يسميها أعداؤها ابجلامية، فل

 يف إيصال اهلدى واخلري هلم.

من مشاخينا وإخواننا الذين سبقوان يف العلم والفضل، من  وكذلك أرجو أال يعدم املطلع عليها
 .مسألة، واستعادة معلومة، ويف تكرار العلم أمان من نسيانه واندراسهالوقوف على فائدة، أو استذكار 

، والرد عليه من شبهات ومغالطات ية حملتوى الكتاب، وبيان ما اشتملدراسة نقد احللقة الثالثة/
، فقد مجع فيها صاحبها ما تفر  لدى غريه، وحرص على أن يكون كتابه جامعا عليها، وهي كثرية جدا

ألخال  بعيدا كل البعد عن النزاهة العلمية، وا -أخشى أن يكون- ألكرب قدر منها، وسلك يف كتابه أسلواب
 ، ليشغب على املبتدئني من الطلبة والعامة من الناس، وسيأيت بيان كل ذلك يف حينه إبذن هللاالشرعية

عاىل والذب عن  توأسأل هللا تعاىل أن ييسر يل ولغريي من طالب العلم ومحلته الذب عن دين هللا تعاىل.
 أعراض األئمة والعلماء.

                                                           
يف رد آخر  عاىلتفصيل إبذن هللا ت كءهتا، وسيكون هناوقد سلكت يف كتابتها سبيل االختصار ما أمكن، ليسهل تداوهلا، وقرا (1)

 مطبوع وموسع يتم فيه استقصاء مجيع املالحظات على الكتاب، ومناقشتها مناقشة تفصيلية.
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هل "مشاري سعيد املطريف" من طالب العلم ومحلته أم من املتعاملني واملتطفلني على العلم 
 واملتطاولني على العلماء العاملني؟

لقي ملشفق على دينه والذي خيشى لقاء ربه والوقوف بني يديه جتده حمتاطا يف تالناصح لنفسه وا إن
أمر دينه معظما لشأنه، متحراي فيمن أيخذ عنهم ويتعلم منهم، على حنو ما قال ابن سريين رمحه هللا تعاىل: 

 نظروا عمن أتخذون دينكم"."إن هذا العلم دين فا

ن خالهلا عة يف كتاب "اجلامية يف امليزان" ليتوصل مالقارئ النبيه يكفيه أن ينظر نظرة سري وإن
إىل معرفة حال مؤلفه ومدى مستواه العلمي وهل حيسن الكتابة والتأليف أو يعرف شيئا عن أجبدايت 

 ؟!أمجع البحث العلمي الرصني أم أنه عار عن ذلك كله

شهادة حبق لومحلة ا ،من املتخصصني الشرعيني أيضا يف معرفة إن كان الكاتب ذلك كفيهوي
 من األكادميني، أم أنه من املتعاملني والسالكني غري سبيل العلماء يف الطلب والتحصيل؟!

حكمه  ت، والبهرجة والتسويق، وإمنا يكوناياوالقارئ العاقل، واملثقف اللبيب ال يغت ابلدع
 لنظرة العلمية الفاحصة، حسب معايري اجلودة لدى أهل الصنعة واالختصاص.تبعا ل

 : ومروجا له مشاري بن سعيد املطريف كما يف حسابه يف تويرت معرفا بكتابه يقول

تنا دراسة موضوعية نقدية من بداية ظهورهم إىل وق ،بفضل هللا صدر كتايب ) اجلامية يف امليزان] -
صفحه وهو عباره عن مرجع علمي موسع  ٢٧٧ويقع يف  ،احلاضر ( عن دار النور املبني يف عم ان

ب له نسأل هللا ان يكت ،هتمني يف دراسة الفر  واجلماعات اإلسالمية  املعاصرةللباحثني وامل
 .(1)[القبول

 ، ويصفه أبنه مرجع علمي موسع.(2)صفحة ٢٧٧هكذا جتده يفتخر بكتابه وأنه يقع يف 

                                                           
(1) https://twitter.com/msh80008/status/1070257269294673921  
 صفحة، فلعله مل يطلع على الكتاب بعد وإمنا حدثه غريه عنه!! ٢٦٧صفحة مع الفهارس، ومن دوهنا يف  ٢3٧والكتاب يقع يف  (2)

https://twitter.com/msh80008/status/1070257269294673921
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أذكر هنا أمورا وأدع احلكم بعدها لك أيها القارئ الكرمي وفقين هللا وإايك للعدل واإلنصاف أان سو 
 دى والسداد:واهل

 ،ويتساءل عن صرب الكاتب -كما اندهشت ابدئ األمر–قد يندهش بعض القراء الكرام  أوال/ -
 الذي اعتربه مؤلفه مرجعا علميا موسعا، وكم كابد املشا  يف–وكيف تيسر له كتابة هذا الكتاب 

 ؟! وتصنيفهأتليفه وترتيبه وكم عاىن يف مجع مادته العلمية 

 !رية؟هو السر وراء صفحات الكتاب الكث ماولعله يتساءل أيضا: 
ه من بنات أفكاره ، وما أظهر التحقيق العلمي، والتدقيق البحثية من يعو املوس أهو ما متتاز به املراجع

 أقالمه؟ وجادت به قرحيته وسطرته
 أم أن الكاتب تشبع مبا مل يعطه، وليس هنالك شيء من ذلك؟!

ن أ ت أيها القارئ الكرميإذا علم يزول هذا العجب سرعان ما أنه واجلواب عن هذه التساؤالت:
الكتاب نصفه إن مل يكن ثلثاه عبارة عن مقاالت متفرقة أودعها كاملة يف كتابه، وتفريغات 

  خطبة مجعة هبل من طريف ذلك أنه أودع يف كتاب صوتية أخذها من الشبكة وزبرها يف أوراقه،
ومن مزيد حرصه على ذلك كتب كلمة ابستفتاحاهتا وأدعيتها  صفحة 02كاملة جتاوزت 

 )اخلطبة الثانية( بني اخلطبتني للفصل بينهما!!
 وإليك بعض تلك املواضع:

o كلها نقول وليس له فيها سوى العناوين وذكر أمساء القائلني.  2٧1إىل ص  1٢٦من ص 

o (1)( كسابقتها3٧٢إىل )ص 2٧٠ن صم. 

خ هبا الكتاب، ليغرر هبا القارئ وجيعله صفحة نف 1٢٧فهاذان موضعان متتاليان تتجاوز صفحاهتما 
 ينفخ يف غري ضرم.يريد منه أن و  ،يستسمن ذا ورم

 

                                                           
 !!"العلمية السرقاتو  املطريف مشاري العالقة بني" حتت عنوان( له قصة سيأيت بياهنا 321 – 13٧والذي يليهما مباشرة )ص (1)
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، صفحة متتالية02أكثر من  يتجاوز يف بعض املواضع نقال مطوال جتده ينقل يف املوضع الواحد بل
 وإليك بعض الشواهد: 

o (٠4 – ٦3)ص. 

o (.111 – 113)ص 

o صفحة. 2٧، أكثر من (2٧1 – 1٠1)ص 
o (.2٦1 – 2٢3)ص 

o صفحة. 2٧أكثر من  (،3٧2 - 231)ص 

o (٢٦1 -٢41)ص. 

 وغريها كثري.
ست هلا عناية ابلعلم ة ليأخي القارئ الكرمي لعله ال خيفى عليك أن هناك طائفة ليست ابلقليل اثنيا/ -

الب الشبكة من ط وإمنا هم واملصنفات األصيلة، بعيدة كل البعد عن املؤلفات املطبوعة،وطلبه، 
 مسائل العلم ممن ال يصربون على الكتابة والتأليف، والبحث والتحرير.  علىاملتطفلني

تنظر يف ل "اجلامية يف امليزان" كتابفإذا علمت ذلك وتذكرته فإين أترك لك أن تقلب صفحات  
مصادره ومراجعه لتجد عامتها مواقع على الشبكة وصفحات ومنتدايت، وتفريغات صوتية 

 ات لبعض من استشهد بكالمهم.وإحاالت على اليوتيوب، أو تغريد
يف صفحته على تويت نقال مطوال (1)به أنه نقل من حساب أحدهمومن أغرب ذلك وأعج

 صفحة. 02ومتتابعا جتاوزت صفاحته 
 هذا ينسب للعلم وحيق له أن يتطاول على أهله؟! ل  ث  م  أ  

 أحيق ملثل هذا التأليف أن يزاحم الكتب واملصنفات يف املكتبة اإلسالمية ؟!
 نقدية وموسوعية؟! ،فضال عن أن يوصف أبنه مرجع علمي ودراسة موضوعية

 
                                                           

 .وهو املدعو حبمود العمري (1)
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ة مشاري املطريف حتت امسه على غالف الكتاب هذه اجلملة: ]دكتوراة يف العقيدة والفلسف ب  ت  ك    اثلثا/ -
اإلسالمية[، فازدادت ريبيت من حاله وعجيب من أمثاله، كيف ملثله أن يدعي صلته ابلعلم وكتب 

ويف جمال  بلأنه من محلة الشهادات العليا ومن املتخصصني يف الدراسات األكادميية أهله، بل و 
وهو  ،لفر ا ابب يزعم أنه مرجع علمي وموسوعة متخصصة يف امصنف العقيدة، ويدعي أنه أخرج

خطاء يقع يف تلك اهلفوات املنهجية واأليزعم كل ذلك مث  من أد  أبواب املعتقد؛ كيف ملثله أن
يما هو من أجبدايت املناهج البحثية، وقبل ذلك مما خيالف ما هو مقرر يف آداب الطلب املسلكية ف

 والسنة وما كان عليه علماء األمة؟!من مكتبتنا اإلسالمية املستمدة من الكتاب 

 :(1)وأضيف إىل ما تقدم مثاال آخر
لى بعده ع مشاري املطريف ال يفرق بني املنت والشرح، مما يدلهذا املثال هو أن الكاتب 

عن كتب أهل العلم إن مل يكن انقطاعه عنها، فتجده ينقل عن أحد الشراح عبارة مث يعزوها 
 :، فيقوللصاحب املنت

(: ]فهناك من السلف من قسم التوحيد إىل قسمني فقط كالطحاوي، حيث قال: 4٧٦)ص -
عرفة، وتوحيد يف مل"التوحيد الذي دعت إليه رسل هللا ونزلت به كتبه نوعان: توحيد يف اإلثبات وا

 الطلب والقصد"[.

 ([. ٠3/  1مث يقول يف عزو هذه العبارة وتوثيقها: ]العقيدة الطحاوية للطحاوي )

اء وحييل ه أجز من عدم معرفته مبنت العقيدة الطحاوية حىت جعلأ ،فال أدري من أيهما أعجب
 فيه ، والذي قد ابرك هللاورقاتيتجاوز ال يكاد ال ه والذيحجميف  صغريالنت هذا امل على األول منها؟!

  يف علم العقيدة. مدارجهم األوليةو ، التأصيليةطالب العلم يف مراحلهم الدراسية  واعتىن به أهل العلم وتلقاه

بني املنت  وعدم تفريقه كالم الشارح ابن أيب العز احلنفيمن  أم أعجب من عدم معرفته أبن هذا 
 والشرح؟!

                                                           
 حمل إبذن هللا تعاىل يف الرد املوسع. أما االستيعاب فسيكون لهوستأيت أمثلة أخرى يف األورا  القادمة، و  (1)
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والفلسفة اإلسالمية، هذا حاله مع كتاب يعد من شخص يدعي التخصص يف العقيدة 
عه ة يف ختصصه الذي ينتسب إليه، وإذا به ال حيسن التعامل مالكتب املقررة واألصول املعتمد

وال جييد القراءة فيه، وأييت بعد ذلك ليتفاخر على الناس حبمله لتلك الشهادة، فاهلل أعلم 
  .ت وسلم، وسكت فنجاحباهلا، وقد كان ست هللا خريا له لو أنه صم

تدل على عدم معرفته بكتب أهل العلم، وسيكون هلا موضع آخر إبذن  وكثرية وهناك شواهد أخرى
 :وأبرز ذلك نسبته الكتب لغري مؤلفيها، وهذا ما ستاه يف املبحث التايلهللا تعاىل، 

 

  



11 

 

 السرقات العلميةو  ملطريفامشاري العالقة بني 
يزن الناس فيه، مث يصدر أحكامه عليهم البد له أن يتصف بعدة إن من أراد أن ينصب ميزاان 

 أغلب تلك اخلصال أو أمجعها فأىنصفات يف نفسه من العلم والعدل واإلنصاف واألمانة، فمن خال من 
للناس أن ترتضي حكومته وكيف هلم أن يقبلوا قضاءه، وما أحرى ميزانه أن يكون مثقال ابلتطفيف واخلسران، 

 مته مشوهة ابلظلم والعدوان، "وأىن يستقيم الظل والعود أعوج".ون حكو وأن تك

ولن أطيل على القارئ الكرمي أو أسرتسل فيما خيرج به عن امللخص املفيد، فإنين ذاكر هنا أمرا واحدا 
 .(1)[أذن هللا هلم ابلفضيحة والقاصمةليعلم من هم الذين ]ومكتفيا به، 

ا ذملا قرأت الكتاب وقلبت أوراقه وقع يف نفسي أن ه أخي القارئ الكرمي، ال أخفيك سرا أنين
 حاصال على مع ذلك عن أن أيلف كتااب، فكيف يكون فضال (0)الشخص ليس أهال ألن يكتب مقاال

 دة.ب من أبوابه أال وهو علم العقيرسالة الدكتوراة واملاجستري يف ختصص شرعي ويف أشرف اب

ت ن أنظر إن كان له مؤلفات أخرى أم ال، فوقفحدثت نفسي أن ال أستعجل يف احلكم عليه وأف
على رسالته ملرحلة املاجستري، وتصفحتها فوجدت ما يندى له اجلبني، وتشمئز منه نفوس العارفني، 

 .(2)منه اشر  لعله يكونوكيف له أن يسخر أبانس ويستهزئ هبم، وأن يعريهم مبا هو واقع فيه بل 

                                                           
 يف حق العلماء. قاهلا ،(23"اجلامية يف امليزان" )ص  (1)
 كفاية ومقنع.ره من املالحظات يف الفصل املاضي  فيما سبق ذكو  (2)
سألة أنين قد ذكرت السبب يف ذلك قبل الشروع يف هذه امل :فأقول ما مناسبة هذا الكالم يف رد علمي؟لعل سائال يسأل فيقول:  (3)

 يف األعلى، وأضيف هنا يف احلاشية مستشهدا مبا قال األول: 
 زعن من سنة أنت سرهتا                          فأول راض سنة من يسريهاال جت

تب من ك وهو صاحب السرقات العلمية الشهرية]وسليم اهلاليل،  :مشاري املطريف، قال (٢٧ص) ففي كتاب "اجلامية يف امليزان"
حبيث رف عنه أيضا السرقات العلمية، ع(: ]وحممد سعيد رسالن ٢4..إخل[، وقال يف )صالعلماء والدعاة، وينسبها إىل نفسه

 ،ات العلميةهكذا يرمي غريه ابلسرق... إخل[. أيخذ العشرات من الصفحات من كتب غريه وجيمعها يف كتاب وينسبها لنفسه
 ويعطينا مفهوما وتعريفا وضابطا للسرقة العلمية، وهو ما سرتاه قد وقع فيه.

 ى شهادة أو مرتب ؟!هكذا يرميهم، ولعلهم مل يتحصلوا من ورائها عل
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ن كتب أيخذ العشرات من الصفحات مدته ]فوج تصفحا سريعا رسالته للماجستري تصفحت
، ومبعىن خمتصر ما يعرف يف الدراسات األكادميية والبحوث (1)[غريه وجيمعها يف كتاب وينسبها لنفسه

 وحسب تسمية مشاري املطريف هلا. (0)[السرقات العلميةاجلامعية بـ: ]

، (4)كتابني فقط واضع منمع مقارنتها ببعض امل (3)وسأكتفي مبواضع يسرية من رسالته للماجستري
طي رأيها فيه، ويل تعيد النظر فيها وتعوأترك التتبع الدقيق والدراسة الشاملة للجامعة اليت أعطته شهادته ل

 . وقوته يف موطن آخرعودة تفصيلية حبول هللا تعاىل

 املقارنة بينه وبني كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل: أوال/

 ،(2٢٦ - 2٢2أخوذة من )كتاب الوابل ص( م233 - 232ص)كتاب املطريف  -

 ،المهبل ونسخ تراجم أع وهذا املوضع صريح فيما أشران إليه حيث أخذه كامال حبواشيه وإحاالته،
 :مثلةاألهذه وإليك 

  

                                                           
 (، هكذا يصف غريه.٢4"اجلامية يف امليزان" )ص  (1)
 املصدر السابق. (2)
 ".آراء حممد رشيد رضا العقائدية يف أشراط الساعة الكربى وآاثرها الفكريةوهي متوفرة على الشبكة بعنوان: " (3)

ya.com/book.php?bid=11970http://waqfe  
 ومها: (4)

  https://archive.org/download/asyayw/asyayw.pdfأشراط الساعة ليوسف الوابل:  -

  http://waqfeya.com/book.php?bid=187حملمد يسري:  علم التوحيد عند أهل السنة واجلماعة -

http://waqfeya.com/book.php?bid=11970
https://archive.org/download/asyayw/asyayw.pdf
http://waqfeya.com/book.php?bid=187
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  2٦2 – 2٢1ص  كتاب الوابل       صلب الكتاب          233- 23٢ص كتاب املطريف        
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   2٦2 – 2٢1ص  كتاب الوابل       الكتاب حواشي         233- 23٢يف صكتاب املطر       

 

  



1٢ 

 

 2٢٦ - 2٢2كتاب الوابل ص          صلب الكتاب       23٢ - 232كتاب املطريف ص      
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 2٢٦ – 2٢2كتاب الوابل ص         الكتاب حواشي       23٢ - 232كتاب املطريف ص       
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 :ووقع له ابإلضافة إىل أخذه الكالم بكامله عدة أمور

 ( عزا احلديث للمسند من طبعة منتخب الكنز وليست ضمن قائمة مراجعه.1)حاشية 233ص -

 ( اقتصر جهده وعمله على اختصارها!2)حاشية 234ص -

ال ابن القيم: "هذا إسناد جيدا"[، ( أخذها وليتها سلمت من اللحن، فقال: ]ق4)حاشية 234ص -
 أخشى ما أخشاه أنه أراد التفاصح وإظاهر معرفته ابللغة ال أنه جمرد سهو يف النسخ!!و 

وخلط ووهم يف النقل، حيث خلط منت حديث أيب سعيد  ،فادح وقع يف غلط :23٢ – 234ص -
كذا هنه أيضا خلط يف العزو والتخريج، اخلدري حبديث ابن مسعود رضي هللا عنهما، مما نتج ع

ا أراد أن حياكم خصومه بني عينيه، فما حاله إذ واحدة حد وصفحةاوهو ينقل من كتاب و 
 قضائه عليهم!!وينطق ب

 2٢٦ - 2٢٢ كتاب الوابل ص                      23٢ - 234كتاب املطريف ص
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أن حيمل أكرب قدر يستطيعه من ما أحب أن ينهي املبحث قبل (، 4)حاشية  23٢مث يف ص -
ث هل هناك ما نسي من كتاب الوابل يبح 050جع إىل صساعة للوابل، فر أشراط ال غنائم

ها يف حاجته يف حاشية من حواشيه، فقام بقصها ولصق يف طريقه قبل مغادرة احملل، فوجدأخذه 
 رسالته للماجستري.

ه أراد اختصار وذلك أن ملا أراد أن يضيف شيئا من اجتهاداته العملية وقع يف فضيحة علمية،مث 
 فحذف اإلحالة على كتاب ابن القيم "املنار املنيف" مثن الكتب حىت ال تطول احلاشية، عناوي

 ة!!، وحذف احلافظ ابن كثري من غري إمث منه وال خطيئاية يف الفنت واملالحم"نسب إليه "النه

 2٢2كتاب الوابل ص                                     23٢كتاب املطريف ص             

 

 

 

كذا جتده يف كل موضع تظهر فيه شخصيته مبا يعمل به يده يف غري موضعها، ومن ذلك هذا وه -
 املثال الطريف:

 2٦٧كتاب الوابل ص                                 23٦كتاب املطريف ص    

 

 

 ا األثر عن احلافظ أيبذنما جيتهد الشيخ الوابل يف توثيق هملطريف أتى مبا مل أيت به األوائل، فبيهكذا جتد مشاري ا
 تاب السجستاين؟!أين هو ك يف حرية ويتساءل املطريف احلسن اآلبري ]وهو حممد بن احلسني السجستاين[، يقع مشاري

" فيوصله (العرف الوردي.. إخل"يف جزء : )؟! مث يقف على قول الشيخ الوابلختاره منهاوما الذي سيفاملراجع كثرية 
ما علم مشاري و على أنه مصنف من مصنفاته!! و  له يعزوهتاين، وأنه قد وجد ضالته فسجساجتهاده إىل أنه جزء لل

  أودعها كتابه "احلاوي للفتاوي"، وهكذا تكون الدراسة العلمية!!املطريف أنه جزء من رسائل السيوطي واليت
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ال يفر   وما تكرر يف نسخه من أخطاء إمالئية تدل على قلة معرفة ابلقراءة والكتابة، فه إضافة إىل -
بني مهزيت القطع فر  ي ، وال هللا( يف أربعة مواضع ة)تويف رمح :فتجده يكتب بني التاء املربوطة واهلاء

 ياء واأللف اليت ترسم على صورهتا، وغري لك كثري.والوصل، بل ال يفر  بني ال

 .(٠4 - ٠3 من )كتاب الوابل ص ة( مأخوذ22 - 21)كتاب املطريف صومن األمثلة أيضا:  -
 (.٦1 – ٦٠من )كتاب الوابل ص ة( مأخوذ2٦ – 2٢ص)كتاب املطريف  -

 (1)وأنه وقع فيما وصفه أبنه من ]السرقات العلمية[ يكشف فعله إضع وقع يف خطويف هذا املو 
د وذلك أنه عزا احلديث الثاين ملسند اإلمام أمحد اجمللد اخلامس بتحقيق أمح مبلغه من العلم،به تعرف و 

 يف طبعة أمحد شاكر، فكيف وقع له ذلك؟!وليس احلديث  ،شاكر

 عة من املسند تقع يفوهذه الطب ،هبامشه منتخب الكنز( – 343/  ٢الوابل عزاه للمسند ) رأى الشيخ
ولكنه تويف  ،ستة جملدات وهي طبعة كاملة، وأما طبعة الشيخ أمحد شاكر فهي تقع يف أحد عشر جملدا

ديث آخر خترجيه هلذا احلديث، ومن العجيب أنه أراد توثيق حرمحه هللا تعاىل قبل إمتامه، ومل يصل يف 
 ،بشيء يف كتاب الوابل ومل يتصرف فيه وكما هو العز   فعزاه للمسند من طبعة منتخب الكنز 233ص

 ترك احلكم لك أيها القارئ النبيه.وهذه الطبعة ليست ضمن قائمة مراجعه، وأ

 .(٠3 - ٠٠ل ص( مأخوذة من )كتاب الواب3٧ - 23)كتاب املطريف ص -

 .(٢2 - 41 ( مأخوذة من )كتاب الوابل ص4٢ - 31)كتاب املطريف ص -

 بل جتاوز األمر ذلك حىت يف االستنساخ من قائمة املصادر واملراجع؟! -

( مأخوذة من ٢2 – 43)كتاب املطريف ص اثنيا/ املقارنة بينه وبني كتاب علم التوحيد حملمد يسري:
 !!(2)كملها مع النقول واإلحاالت ( أب2٠1 – 2٠٦كتاب حممد يسري ص )

                                                           
 .٢4اجلامية يف امليزان ص (1)
ا موضعا إبذن هللا ألن هلعن تصوير تلك املواضع، حرصا على اخراج هذه احللقة بصورة خمتصرة، و توقفي  من القارئ يفوأعتذر  (2)

 ب واملقارنة بينهما من خالل الروابط املرفقة سابقا.الرجوع بيسر وسهولة إىل الكت يف الرد املوسع، وميكنتعاىل 
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فهااتن مقارنتان سريعتان بني كتاب املطريف والكتابني املذكورين، وهذا حال رسالته للماجستري كما 
رأيت دون تتبع واستقصاء، ولعل تفصيل ذلك يكون يف موضع آخر، وبعد احلصول على رسالته 

خرين دون ب مهارة أكرب يف النقل من كتب اآلواكتسلننظر هل حتسن حاله  ،للدكتوراة إبذن هللا تعاىل
 ، أم أن األمر على خالف ذلك.العزو إليها

شاري هل وقع موقبل االنتقال من هذا املوضوع إىل غريه، من حقك أيها القارئ الكرمي أن تتساءل 
 مبا وصف غريه أنه من ]السرقات العلمية[ أم ال؟ "ميزانه" املطريف يف

به من موضع لفت انتباهي اختالف أسلو  كتابه "اجلامية يف امليزان"اءيت لاء قر واجلواب عن ذلك: أنه أثن
ة آلخر، ويف كل موضع ينسبه لنفسه دون أن يعزوه لغريه أجد كتابته فيه قد تغريت وأسلوبه قد تباين وطريق

 العزو واإلحالة قد اختلفت اختالفا كبريا.

ذكر  فوجدته أكثر منمن العامل إذا أخطأ"  حىت وصلت للمبحث التاسع "موقف أهل السنة واجلماعة
( دون أي حاشية أو تعليق، 31٢( إىل )ص3٧1يف صلب الكتاب من )ص اآلاثر والنقول وكان يعزوها

( قد امتألت ابحلواشي العلمية من عز وتوثيق، وبيان 321( إىل )ص31٦والصفحة اليت تليها مباشرة )ص
 .-بولنا له عودة عما قري  من أصولهوفيها تعليق فريد ينقض أصال-ملعاين املفردات والغريب، 

فقلت سبحان هللا هل كتبهما يف مدد متباعدة حىت اختلفا هذا االختالف الكبري، أم هو احلنني إىل 
 صنعته يف املاجستري؟!

فكانت األخرى هي حقيقة حاله، فإذا ابملوضع األول مأخوذ بكامله من كتاب "رفقا أهل السنة أبهل 
ضمن جمموعة كتب ورسائل الشيخ عبداحملسن  – 3٧3 – 3٧2/  ٦السنة" للشيخ عبداحملسن العباد )

 العباد(. 

 ريقة الشيخ، وكانت طداع العلمي سوى تقدمي وأتخري وحيدوليس له فيها من اإلب أخذه بعزوه وإحاالته
ى حاهلا أن جيعلها يف صلب الكتاب ال يف احلاشية، فجعلها مشاري عل :يف توثيق النقول عبداحملسن العباد
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ها كما هي ومل يكلف نفسه بنقلها إىل احلاشية حفاظا على وقته الثمني، هذا إن كان هو الناسخ ومل ونسخ
 يكن فيها معتمدا على املعلم قوقل أو األستاذة الشاملة!!

 3٧٢ - 3٧4كتاب الشيخ عبداحملسن العباد ص                        3٧1ص ميزان املطريف      

 

 

 

 

 

 

 

 

 نها خفيت عليك:ا القارئ الكرمي من طريفة هنا أيضا، وال أظوال أخليك أيه

شخصية ] ضافة علمية، وأن يربز لنا شخصيته البحثيةلما أراد مشاري املطريف أن يضيف إكوهي أنه 
 ، أتى مبا يبني عن مقدار "علمه".الباحث[

 العرب!! ليبفتجده أضاف كلمة ]يف[ على ما نقله عن الشيخ العباد، فأخرج لنا الكالم عن أسا

 وهكذا فلتكن الدراسة املوضوعية والنقد العلمي!!
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وأما املوضع الثاين والذي يليه مباشرة فأخذه برمته وما فيه من عزو وإحالة، وشرح وتعليق من كتاب "اإلعالم 
 دار طيبة(. ،هـ 1411/ الطبعة األوىل  334 – 3٠1حبرمة أهل العلم واإلسالم" إلمساعيل املقدم )ص

 :2٠3 – 2٠٠كتاب إمساعيل املقدم ص                          :323ص كتاب املطريف      
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عن فيهم، وتطاول عليهم وط ،وقع فيهمعلى علماء السنة و  اخلذالن واحلرمان حليفا من جترأ وهكذا جتد أن
لى أهل العلم تطاول ع ، أما وقدله صنيعه غتفرته ويزالعن تجاوز و أن األمر اقتصر على ذلك فرمبا يول

والعلماء، وصارحهم ابلعداوة والبغضاء، ويدعي أنه أهل للحكم عليهم، وأنه سيقيم ميزان عدل يف نقدهم 
  (:٢3٢ص) ثقة يف كتابه ويقول لوجترحيهم، مث يتكلم بك

 ومن معامل ومسات اجلامية أيضا العجب، وهو مسة ابرزة فيهم، وهي متأصلة يف صغارهم وكبارهم. ] -

جد أحدهم حديث عهد ابستقامة، وليس لديه حصيلة علمية، يرد على كبار أهل العلم الذين فت
 شابت حلاهم يف طلب العلم الشرعي، ويرى نفسه كفؤا هلم، فريد عليهم وخيطيء قوهلم...[.

زا السبعني من جتاو العلمية ليطعن يف كبار العلماء،  هكذا يرميهم، وكأنه هو من حتصل على األهلية
 من شابت حلاهم يف العلم والسنة والدعوة إىل هللا عز وجل.مانني من أعمارهم، و والث

 

فيا أيها القارئ الكرمي، ذكرت لك يف ما مضى مناذج، وفيها أعظم )فارق بني املصنف 
 .(1)والسارق(

ويف ختام هذا املبحث، أتركك مع هذا املثال الذي به تعرف حقيقة القوم، ومن أين يستقون مادهتم، 
 :ملاذا يصبون جام غضبهم على السلفيني ويلمزوهنم بـ "اجلامية"و 

  

                                                           
 عنوان كتاب للحافظ السيوطي رمحه هللا تعاىل. (1)
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 اخلارجي التكفريي؟! حممد املقدسياملطريف أبيب مشاري هل أتثر 
فهو  ،ومن رؤوسهم ومنظريهم املقدمني ،أبو حممد املقدسي )عصام الربقاوي( هو أحد اخلوارج والتكفرييني

 ،لعالمة ابن ابز ويكفر ابن عثيمني رمحهما هللا تعاىلويكفر ا حكام املسلمني وعلمائهم،يقول بكفر 
عراض واستباحة أ املسلمني دماءقال ابستحالل يعملون يف الشرطة واجليش وغريهم، بل ويكفر من 

 !!(1)مؤلف كتاب: "الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية" بدعوى أهنن من اإلماء، وهو ئهمنسا

 حممد املقدسي اي ترى؟! فما موقف مشاري املطريف من أيب 

كما ذكرت لك سابقا أخي الكرمي أن مشاري املطريف كان يذهب إىل مواقع اإلنرتنت واملنتدايت ومواقع 
التواصل، وحيرص على مجع أكرب قدر منها ليزبره يف كتابه، ومنه ما عزاه لقائليه كما بينا وهو ما أدى لكرب 

كما يف    ة[لنفسه وهو ما حيلو له تسميته بـ]السرقات العلمي حجم الكتاب، ومنه ما مل يعزه لغريه بل نسبه
 وهذا القسم لعله يقارب ثلث الكتاب أيضا!! ،(٢4كتابه "اجلامية يف امليزان" )ص

 والذين من أشدهم عداوة هلم أبو حممد اخلوارج املارقني :ومن أولئك الذين عرفوا بعدائهم للسلفيني
 كفرهم.و  السلفيني وملزهم ابجلامية واملداخلة، وبدعهم وضللهم بل املقدسي، وقد كتب الكثري يف الطعن يف

مقال له  أمثلة ذلك: منو ، املقدسي من ضالالت ولألسف كان مشاري املطريف من الذين هنلوا
أي قبل م، 2٧٧٠لفرقة اجلامية واملدخلية[ يف سنةمنشور على الشبكة بعنوان ]حتذير الربية من ضالالت ا

ل ك  ق ال  الَّذ ين  م ن قـ ب ل ه م م  ث ل  قـ و هل  م  ۘ ت ش اهب  ت  } سنوات!!1٧لى به مبا يزيد عكتا  مشاريأن ينشر   ك ذ َٰ
ت  ل ق و ٍم ي وق ن ون   اي   !؟والبحث العلمي الرصني ،هكذا تكون الدراسة املوضوعية النقديةأ {قـ ل وهب  م  ۗ ق د  بـ يـَّنَّا اآل 

 :مقالة املقدسي اخلارجي                                                     ٠4يف ص ميزان مشاري املطر                

                                               

 

                                                           
 :وهو كتاب مهم وانفع جدا ،(213"القصة الكاملة خلوارج عصران" إلبراهيم احمليميد )صملعرفة حاله وحال غريه من خوارج العصر عليك بـ (1)

https://ia801308.us.archive.org/8/items/kvdp3/kvdp3.pdf. 

https://ia801308.us.archive.org/8/items/kvdp3/kvdp3.pdf
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 وهل التزم معهم العدل واإلنصاف؟! ؟!هل تناقض مشاري املطريف يف حكمه على من مساهم بـ"اجلامية" 
 يقول كما يف صفحته على تويرت:  

ان وفقين لسلوك منهج العدل واإلنصاف والتأدب مع املخالف مهما بلغ ن فضل هللا علي وم] -
 .(1)[..خطأه وإحنرافه وضالله

مه ك، ولن أحا 32النجم:  چ ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ چ هكذا يزكي نفسه وهللا تعاىل يقول: 
 :ستعينا ابهلل تعاىل، فأقول موسطره ببنانه وكالمه الذي تكلم به وميزانه، إىل غري كتابه

مهما بلغ  التأدب مع املخالفنييف الكالم السابق يدعي مشاري املطريف أنه سلك منهج العدل واإلنصاف و 
 أن يكون أشد أداب وإنصافا مع من وصفهم بقوله :ه واحنرافه وضالله، وابلتايل كان الذي ينبغيخطؤ 
السنة واجلماعة، وإن منهم العلماء واحملدثون إن هؤالء اجلامية إخواننا وإهنم من أهل (: ]نقول: ٢3)ص

 [.والدعاة

الف ما خب مأانس من أهل السنة واجلماعة ومنهم العلماء واحملدثون والدعاة، كيف لك أن تتعامل معه
جيب وينبغي، بل أن تسلك معهم سبيال وصفته أبنه من سبل أهل البدع واألهواء، إال إن كنت منهم 

 وترتضي ضالهلم؟!

و أن ، هالذي عليه أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع أخطاء وزالت بعضهم البعض(: ]٠13)ص قال
ينصح بعضهم بعضا، وأن يصوب بعضهم بعضا، وأن يعذر بعضهم بعضا، وأيتلفون وال خيتلفون، ويرتامحون 

 .وال يتعادون، ويتعاونون فيما بينهم على الرب والتقوى

عضهم بعضا، ، ويفسق بعضهم بعضا، ويبدع بفيضلل بعضهم بعضا -والعياذ ابهلل–أما أهل البدع والزيغ 
 [.وحيذر بعضهم من بعضويطعن بعضهم يف بعض، ويسب ويشتم بعضهم بعضا، 

                                                           
(1) https://twitter.com/msh80008/status/1074009591833391104  

https://twitter.com/msh80008/status/1074009591833391104


2٦ 

 

هكذا جتده يف كالمه األول يصف من مساهم ابجلامية أهنم من أهل السنة واجلماعة، وأن منهم 
هتم وما هو ه أخطائهم والذي ينبغي يف التعامل مع زالالعلماء واحملدثون والدعاة، مث يبني الواجب سلوكه جتا

 .أن أهل البدع والزيغ على خالفهمنهج أهل السنة واجلماعة يف ذلك، و 

 فمن أي الفريقني كان مشاري املطريف وأي السبيلني اختار وارتضى؟!

إمنا   ،أين مل أكتب هذه الرسالة شامتا أو مستهزائ أو مستحقرا ويعلم هللا(: ] وهذا 1٦)صيقول -
، مل أبدع ومل أضلل، ومل أفسق أحدا منهم كما يفعلون هم مع خمالفيهم، ومل كتبتها انصحا مشفقا

 [.أسب ومل أشتم، ومل أطعن أبحد منهم كما يفعلون هم، مع خمالفيهم

ل يزعم هذا الزعم، ينفي أن يكون بدع أو ضل ودون حياء من اخللق، هكذا وبكل جرأة على هللا تعاىل،
 و طعن يف أحد منهم، ونسي أو تناسى ما قدمه قبل هذا االدعاء بقليل من قوله:أو فسق أ

 .[ وإن من اجلماعات والفر  الضالة املنحرفة واليت ظهرت حديثا هي مجاعة "اجلامية"(: ]13)ص -
املنحرفة الضالة، مجلة من أهل العلم، صدعوا ابحنراف وضالل  تنبه هلذه اجلماعة(: ]1٢٢وقوله )ص -

  [.عةهذه اجلما

، فأين املوضوعية (13)ص هكذا يقول وهو يف بداايت كتابه ه يصفها أبهنا فرقة ضالة ومنحرفة،جتد
 ؟!البحث، أم هو حقد غالب وهوى جارفاملدعاة يف 

 وتعريف الناس هبا،(: ]فلهذا وذاك رأيت أنه من الواجب علي بيان حال اجلامية، 1٢)صويقول -
 وبيان أقوال أهل العلم فيهم[. حنراف،وحتذيرهم منها، وبيان ما لديهم من ا

 وهنا جتده يبني أن غرضه من كتابه بل الواجب عليه التحذير منهم، وبه حتكم أيها القارئ الكرمي
 أي الطريقني هنج؟!و  ،أي السبيلني سلك على هذا الرجل
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 ؟!وحكمه منصفا ،وقلمه نزيها ،عفيفا كان لسان مشاري املطريفهل  
وذكر فيه أكثر  ،(٢٢ص – 41يف مبحثا بعنوان "أهم رموز اجلامية" )صلقد عقد مشاري املطر 

من سبعني شخصا، منهم علماء وأئمة، وشيوخ أجلة، ومنهم طلبة علم على خري وسنة، ومنهم من ليس 
منهم وإمنا ألصقهم ابلسلفيني ليستطيع من خالهلم أن يطعن يف السلفية ومحلتها، وأن حيملها وزر وإمث من 

 عنها من غري أبنائها.هم خارجون 

 : علماء السنةإليه من الوقيعة يف والذي يهمين هنا الرتكيز عليه بيان حقيقة مشاري املطريف وما يسعى

أهم رموز اجلامية. أهم وأشهر رموز اجلامية، هو املؤسس األول املبحث الثالث: ](: 41)صيقو  -
 الشهرة، أييت ربيع بن هادي .ومن بعد حممد أمان اجلامي يف.هلا وهو الشيخ حممد أمان اجلامي،

د م. ومنهم أيضا الشيخ زيد بن حم.. ومنهم أيضا الشيخ أمحد بن حيىي النجمي،.املدخلي،
 ...[..ومن أبرز رموزهم يف اليمن: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.،املدخلي

منهم أربعة قد توفاهم هللا عز وجل، وقد جعل هللا  -شخصا ذكرهم٠2من أصل –هؤالء مخسة أشخاص 
، ومع مكانتهم وعلو قدرهم وإمامتهم يف الدين، (1)هلم القبول والرفعة وعلو املنزلة لدى العامة قبل اخلاصة

 وأهنم كلهم قد جاوز السبعني بل منهم من قارب التسعني، رحم هللا األموات منهم وحفظ األحياء.

 فبما وصفهم مشاري املطريف، وما هي النعوت اليت ألبسهم إايها واألحكام اليت نزهلا عليهم؟!

هلم  ويف احلقيقة أنوللجامية أمساء كثرية عرفوا هبا، غري هذا االسم، (: ] 3٠ - 21)ص يقول -
غالة ...غالة الطاعة،..غالة التبديع،.، فمن هذه األمساء:من كل اسم من هذه األمساء نصيبا وافرا

 التجرحيية[ .السلفية.،القطيع..،اخللوف..،السبابة...مرجئة العصر،..أدعياء السلفية،.التجريح،

 

 هكذا يكيل هلم التهم والشتائم، والسب والطعن، مث أييت ليقول يف حسابه على تويت: 

                                                           
 .بيان مفصل ملكانتهم وثناء العلماء عليهم، وشيء من علمهم وآاثرهم إبذن هللا تعاىل يةوسيكون يف احللقة الثان (1)
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وصفه بفال جيوز ألحد ان يعتدي على أحد سواء ابلسب او ابلشتم او  ،بفضل هللا حنن بدولة قانون] -
 .(1)[بشيء هو بريء منه

حل السب ، ولذا جتده يستال جيوز ألننا بدولة قانون فقط، ليس ألن هللا جل وعال جعل ذلك حمرما
 ينجوقانون عليه سبيال، ولكن هل سليف الن جيدوا ألهنم ات من األمو  مواالعلماء ما داوالشتم والطعن يف 

 .ويسلم من احلساب بني يدي رب العاملني، وأحكم احلاكمني

(: ]أهل املدينة: وهذا االسم يطلق عليهم يف بداية ظهورهم، وذلك ألن بداية ظهورهم  3٢قوله )ص -
وألن أغلب شيوخهم كانوا يسكنون فيها كالشيخ حممد أمان اجلامي، وربيع كانت يف املدينة املنورة، 

 .املدخلي، وفاحل احلريب، وصاحل السحيمي، وعبيد اجلابري وغريهم

ابق ف كثري من أهل العلم يف املدينة املنورة حقيقتهم ومل يعد هلم قبول كما يف السوبفضل هللا اكتش
ونفر عنهم كثري من الناس ملا رأوا جرأهتم يف الطعن يف العلماء والدعاة، وسبهم يف بداية ظهورهم، 

 [.وشتمهم ملخالفيهم، وفجورهم يف اخلصومة

ملدخلي ان اجلامي رمحه هللا تعاىل والشيخ ربيع اوهنا يصف السلفيني ويسمي من شيوخهم الشيخ حممد أم
والشيخ صاحل السحيمي، ابجلرأة يف الطعن يف العلماء والدعاة، وأبهنم أهل سب وشتم، بل أهنم أصحاب 

 "رمتين بدائها وانسلت".فجور يف اخلصومة، 

 ،..أو ربيع املدخلي ويكفي مساع شريط واحد لشيخهم حممد أمان اجلامي،(: ]33)ص -1
 .[كمية السب والشتم واللعن ملخالفيهم  لتسمع

نانه يف عرض عدوان، يطلق لسانه وبالبغي و الو  [فجور يف اخلصومةالـ]يقع فيما مساه قبل قليل بهكذا 
الشيخ حممد أمان اجلامي رمحه هللا تعاىل والذي أفىن عمره يف تعليم العقيدة وتدريسها والدعوة إليها، يف 

ململكة وخارجها، ومن هللا عليه ابلتدريس يف املسجد النبوي، وسجل من يف ا خمتلفة عدة بلدان وأماكن

                                                           
(1) https://twitter.com/msh80008/status/1072915500240437251  

https://twitter.com/msh80008/status/1072915500240437251
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دروسه الكثري الطيب، وانتفع بعلمه طلبة العلم يف مشار  األرض ومغارهبا، وتوفاه هللا عز وجل وهو 
 والعناية هبا، رمحه هللا تعاىل!! يوصي ابلعقيدة

 اجلامعة والثمانني، ودرس يف الثامنة لي وهو رجل قد بلغ عمرهاملدخ ذا يتحدث عن الشيخ ربيعوهك
اإلسالمية واملسجد النبوي، ومؤلفاته جتاوزت الثالثني جملدا، ودروسه الصوتية وشروحه العلمية املسجلة 

 ابملئات.

لتسمع  ..]ويكفي مساع شريط واحد لشيخهم حممد أمان اجلامي، أو ربيع املدخلي: كذا يقول يف حقهمه
سؤال جوااب، لل أعددت حسبنا هللا ونعم الوكيل، وهللا املوعد، فهال خالفيهم[كمية السب والشتم واللعن مل

 هال خشيت سنة هللا فيمن اعتدى على أوليائه.و 

ذ  عليه شدته يف الرد، وغلظته ٢2مث يعيد األمر نفسه يف حق العالمة الوادعي، فيقول )ص - (: ]أ خ 
ن أهل السنة بديعه لكثري من أهل العلم معلى املخالف، وكثرة السب والشتم والتحقري ملخالفيه، وت

 .واجلماعة ملسائل اخلالف فيها سائغ ومعترب، أو النتمائهم ألحزاب ومجاعات إسالمية[

وملا أراد أن ميثل بكالمه على املخالفني مل يذكر إال حتذيره من: يوسف القرضاوي، وعبدالكرمي زيدان، 
غدة، ومجال الدين األفغاين وحممد عبده املصري،  وعلي الطنطاوي، وحممد الغزايل، وعبدالفتاح أبو

 .(1)ةإسحا  احلويين، وسفر احلوايل، وسلمان العودخلالق، وعبداجمليد الزنداين، وأبو وعبدالرمحن عبدا

ويكفي أن تسمع لشريط واحد من أشرطته لتسمع كمية السب والشتم والتحقري (: ]٢3مث قال )ص
 [.ملخالفيه

(: ]فنحن نتفق مع الشيخ مقبل ٢3فيملي عليه أن يقول هذه الكلمة )صتيه الورع الفاسد مث أي
هم ، ولكن هذا ليس معناه جواز سبأن بعض من ذكران لديهم أخطاء وزالت ليست ابهلينةالوادعي، 

أو شتمهم أو حتقريهم أو تبديعهم أو تفسيقهم، بل يرد على القول ابحلجة والبيان دون التعرض 

                                                           
 .الثة إبذن هللا تعاىلوسيكون هلؤالء كلهم مبحث يف احللقة الث (1)
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فال جيوز الطعن ابلعلماء والدعاة جملرد االختالف يف بعض املسائل أو  للقائل ابلسب أو الشتم.
 [.ال سيما وأن أغلب املسائل املختلف فيها اخلالف فيها سائغ ومعترباآلراء، 

أن يدافع عن أولئك األشخاص رغم أن لديهم زالت  الورع املزيف، الغرية الكاذبة ويصنع هكذا تفعل
 ن أغلب املسائل املختلف فيها اخلالف فيها سائغ ومعترب!!إوأخطاء ليست ابهلينة، مث يقول 

والرباهني، وجتد  ةيرمي هبا دون أن يقيم عليها األدلت، يف حبر من التناقضات واملغالطاخت  بٌُّط وهكذا 
، فبينما جيمل نيفيه من املطفف لغريه فتجدهميزانه ال يستويف الكيل إال إن كان له وألصحابه، وأما إذا كان 

طاء الذين حذر منهم الشيخ مقبل ويبادر للدفاع عنهم والثناء عليهم ووصفهم أبهنم من أهل العلم من أخ
-لذي دعا الشيخ مقبل أن حيذر منهم أهل السنة واجلماعة، وأهنم من العلماء والدعاة، وال يبني السبب ا

ابالحنراف  مي هؤالء العلماءجتده يف املقابل ير  -وما ذاك إال ألن غرضه تشويه الدعوة السلفية ومحلتها
 واحد يف العقيدة يكون خمرجا هلم عن دائرة أهل السنة واجلماعة. والضالل دون أن يقيم بينة على خطإ

 ال أنه احنرفإ(: ]والشيخ ربيع املدخلي يف احلقيقة كانت له جهود علمية ودعوية مفيدة، 4٢)ص  -
فاع عن تعديل، وابسم الدسم اجلرح وال، ابلطعن يف علماء ودعاة أهل السنةوسلك منهج التحذير وا

 السلفية[.

املدخلي وهو رجل قارب التسعني من عمره، وليس من عامة الناس بل من  هكذا يصف الشيخ ربيع
 [، أهكذا يكون حق الكبار، وتوقري العلماء؟!!أبنه احنرف] علماء األمة، يصفه بـ

 ابهلل من الضاللة واهلوى، والغواية والعمى.نعوذ 
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وأستسمحك عذرا أيها القارئ الكرمي أن ألقي على انظريك هذه الكلمات اليت جنتها يد مشاري 
 :(1)املطريف، واليت يتبني من خالهلا مدى عفة لسانه ومدى نزاهة قلمه وبنانه

 (: ]هذا املنهج املنحرف الضال الظامل[.31)ص -

 ..القطيع[....اخللوف،.(: ]السبابة،3٦ - 33)ص -

 الضال املنحرف[. (: ]منهجهم3٢)ص -

 (: ]شيخ شيوخ اجلامية يف مصر[.3٢)ص -

 (: ]ومن املواقف املخزية لشيخ اجلامية حممد سعيد رسالن[.٢4)ص -

 (: ]وطريقتهم الضالة املنحرفة الظاملة[.٦1)ص -

هؤالء هم اجلامية وهذه هي أخالقهم، سب وشتم وطعن واحتقار لبعضهم البعض عند (: ]قلت: 1٢2)ص -
، أما تالميذهم وصغارهم فحدث وال حرج من سوء اخللق وفحش ال  كبارهم وشيوخهمهذه هي أخ، اخلالف

 القول، والكذب والتجين واالفرتاء على الغري، وصد  من قال: "فاقد الشيء ال يعطيه".

 ، فكيف يربون تالميذهم وصغارهم[.فإذا كان كبارهم وشيوخهم يتصفون بسوء اخللق وفحش العبارة

 {.ك رب  ت  ك ل م ًة خت  ر ج  م ن  أ فـ و اه ه م  ۚ إ ن يـ ق ول ون  إ الَّ ك ذ ابً    ونعم الوكيل، }هكذا يقول، حسبنا هللا

 على املسلمني والتالعب ابلنصوص واآلاثر[. إن اجلامية األصل فيهم التلبيس والتدليس(: ]3٢3)ص -

 وغري صحيح[. وهذا القول كذب(: ]٢14)ص -

 [.وهؤالء اجلراحون(: ]٢2٢)ص -

]ومن أبرز معامل ومسات اجلامية أيضا، سوء اخللق: املتمثل يف: الفجور يف اخلصومة، واخلوض يف  (:٢2٠)ص -
 ..وعدم اإلنصاف، والظلم والتجين،...إخل[..النيات، وسب وشتم املخالفني هلم،

ب شهادة اب أخي القارئ الكرمي لقد عقد البخاري رمحه هللا تعاىل اباب يف صحيحه عنون له بقوله: " فائدة وتذكري:
ُقونَ } القاذف والسارق والزاين وقول هللا تعاىل  {اآلية"، إ الا الاذ يَن اَتبُوا ،َواَل تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدةً أََبًدا ۚ َوُأولََٰئ َك ُهمُ اْلَفاس 

تَـبَـيـاُنوا وتذكر قوله تعاىل: } ٌق ب نَـَبٍإ فـَ ََهاَلٍة فـَُتْصب ُحوا َعَلىَٰ َما َأن ُتص   اَي أَيُـَّها الاذ يَن آَمُنوا إ ن َجاءَُكْم فَاس  يُبوا قـَْوًما جب 
َعْلُتْم اَند م نيَ   {.فـَ

                                                           
 سأذكر ما كان من كالمه صرحيا، وأما ما نقله عن غريه وارتضاه فله موضح آخر إبذن هللا تعاىل. (1)
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 من عجائب مشاري املطريف وغرائبه!!
آخر  كالمبمشاري املطريف  بعد كل ما مضى من الطعن والتضليل، والتحذير واالهتام ابألابطيل، أييتو 

 .ويناقضه، وكأن الكاتب غريه ف ما مضىلاخي

(: ]إنه ليس معىن قولنا عن فالن من الناس إنه من اجلامية معناه أبنه ليس بعامل، أو ٢٠صفيقول )  -
إنه ليس من أهل العلم والفضل كما يقولون هم عن خمالفيهم، وليس معىن قولنا عن فالن من الناس 

 إنه من اجلامية أننا نكفره أو نبدعه أو نفسقه، كما يفعلون هم مع خمالفيهم.

يفعلون  كما  نا فالن من الناس إنه من اجلامية، أننا خنرجه من أهل السنة واجلماعة،وليس معىن قول
 هم مع خمالفيهم.

وليس معىن قولنا عن فالن من الناس إنه من اجلامية، أبن ذلك مربر للطعن فيه، وسبه، وشتمه، ... 
 واستباحة عرضه، كما يفعلون هم مع خمالفيهم.

وال نفسقهم، وال خنرجهم من أهل السنة واجلماعة، وال نسبهم،  وال نبدعهم،...فنحن ال نكفرهم، 
 وال نلعنهم، وال نبغضه. وال نشتمهم

وإن منهم العلماء  وإمنا نقول: إن هؤالء اجلامية إخواننا، وإهنم من أهل السنة واجلماعة،
 (...إخلواحملدثون

 ما قدمه من اإلفك بعد  ومن خلقه أييت مبثل هذا الكالموقلة حياء من هللا هكذا وبكل جرأة
 والبهتان.

 فأين أنت ذاهب مما قدمته يف كتابك وتقدم نقله عنك قريبا؟!

(: ]فلهذا وذاك رأيت أنه من الواجب علي بيان حال اجلامية، 15)صأين أنت من قولك: 
 م[؟!، وبيان أقوال أهل العلم فيهافوحتذيرهم منها، وبيان ما لديهم من احنر  وتعريف الناس هبا،

وإن من اجلماعات والفرق الضالة املنحرفة واليت ظهرت حديثا (: ]12)صأنت من قولك  أين
 [.هي مجاعة "اجلامية" 
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 !؟مشاري املطريف وتناقضه يف بيان من أسس اجلامية، وهل هناك مجاعة هبذا االسم
يف حرية  هوقعأ املطريف، وذلك ماود أمام مشاري كانت عقبة كؤ   هذا السؤال إن اإلجابة عن

دم طيصسي فأمان اجلام مبا يف نفسه من الطعن يف الشيخ حممد إن صرح هأن كبري، وذلك لعلمه  واضطراب
وثنائهم على الشيخ حممد أمان اجلامي والذي قد جعل هللا تعاىل له  املعاصرين أهل العلم كبار  مع كالم

قيقة مقصد ح سيما أنه قد ابنت، ال القبول عند اخلاصة قبل العامة، والذي برأه هللا تعاىل من هذه التهمة
لطعن ابلدعوة ا ني هبا هوأصل هذه التهمة وغرض القائل الذين ينبزونه وتالمذته وإخوانه ابجلامية، وأن

السلفية والتنفري من أهلها، كما هي عادة أهل البدع واألهواء من نبز أهل السنة واجلماعة ابأللقاب السيئة 
 ابحلجة والربهان، فلجؤوا إىل الفجور يفعن رد احلق الذي معهم  يف القدمي واحلديث، وذلك ملا عجزوا

 اخلصومة والبهتان.

أعود فأقول: ملا كان مشاري املطريف متخوفا من هذا األمر حرص على أن يربئ ساحته من الطعن يف 
 الشيخ حممد أمان اجلامي، فقال:

 رمحه هللا– ان اجلاميفجماعة اجلامية ليست مجاعة أو حزاب أسسه الشيخ حممد أم(: ]2٢)ص -
 التعامل يف -رمحه هللا تعاىل–وإمنا هي مجاعة سارت على منهج الشيخ حممد أمان اجلامي  -تعاىل

مع املخالفني من العلماء والدعاة من أهل السنة، وغلوا يف ذلك وزادوا أصوال أخرى، لذلك نسبوا 
سسها وإال ال يوجد هناك مجاعة أمي، إليه فسموا اجلامية نسبة التباعهم منهج الشيخ حممد أمان اجلا

 [.الشيخ حممد أمان اجلامي تسمى اجلامية

 يف صفحته على تويرت ملا كثر الرد واإلنكار عليه، قائال:  أيضا وهو ما حاول أتكيده

 اليوجد مجاعة أسسها الشيخ حممد أمان اجلامي رمحه هللا أمسها مجاعة اجلامية!!] -
الشيخ حممد أمان اجلامي رمحه هللا يف التعامل مع املخالفني من إمنا هناك مجاعة سارت على منهج 

 .(1)[اميةفسموا ج ،العلماء والدعاة من اهل السنة وغلوا يف ذلك وزادوا أصوالً أخرى لذلك نسبوا إليه
                                                           

(1) https://twitter.com/msh80008/status/1071069494322302976  

https://twitter.com/msh80008/status/1071069494322302976
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: )ما أسر أحد سريرة إال أظهرها هللا عز وجل على مان رضي هللا تعاىل عنه حني قالولكن صدق عث
 ،أي وريب أظهرها هللا عز وجل على صفحات كتابه وفلتات بنانه لتات لسانه(،صفحات وجهه وف

 وهللا عز وجل املوعد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فانظر أيها القارئ الكرمي فيما ورد يف ميزانه، ومن نفس الكتاب الذي تقدم النقل السابق عنه، مث سل 
 من تقلب القلوب والزيغ والضالل: ربك الثبات على اهلدى والبصرية يف الدين، واستعذ به

 [. ظهرت مجاعة يرتأسها الشيخ حممد أمان اجلامي(: ]21)صيقول -
 [.فجاءت هذه اجلماعة اليت يرتأسها حممد أمان اجلامي(: ]22)ص -
 [.هو املؤسس األول هلا وهو الشيخ حممد أمان اجلامي(: ]أهم وأشهر رموز اجلامية، 41)ص -
رب شريكا والذي يعتة: نسبة إىل الشيخ ربيع بن هادي املدخلي... (: ]املداخلة أو املدخلي21)ص  -

 [.حملمد أمان اجلامي يف أتسيس هذه اجلماعة
(: ]ومن بعد حممد أمان اجلامي يف الشهرة، أييت ربيع بن هادي املدخلي، والذي كان زميله 42)ص -

 [.وشريكه يف أتسيس هذه اجلماعةيف اجلامعة اإلسالمية، 

أن تكون هناك فرقة امسها اجلامية، أو أن توجد مجاعة أسسها الشيخ حممد أمان هكذا بعد أن نفى 
 ويفضح حقيقة ليكشف ما تسرت به، چۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ اجلامي، أييت 

شأهتا ، وأنه هو الذي توىل نما يدعو إليه، فيزعم ظهور هذه اجلماعة برائسة الشيخ حممد أمان اجلامي
 ذلك يف موضع آخر فيقول:وأتسيسها، بل ويؤكد 

(: ]فنالحظ أن بداية نشأة وظهور اجلامية، هو مثل بداية ونشأة وظهور كثري من الفر  2٢)ص -
واجلماعات الضالة املنحرفة اليت ظهرت يف املاضي، حيث يبدأ ظهورها بفكرة أو عقيدة معينة ختالف 

 فيها احلق والصواب وما عليه أهل السنة واجلماعة[.

ه الفرقة عند مشاري املطريف كغريها من الفر ، تكون بداية ظهورها بفكرة وعقيدة هكذا نشأت هذ
 معينة تصدر عن مؤسسها كحال اجلهمية واملعتزلة وغريمها؟!
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وال يكفيه ذلك التعريض ابلعبارات الظاهرة، بل أييت ابلتصريح والتنصيص ليتنقص من الشيخ حممد 
 قائال: رمحه هللا تعاىل أمان اجلامي

لتسمع كمية السب ..، ريط واحد لشيخهم حممد أمان اجلاميويكفي مساع ش(: ]33)ص -2
 .[والشتم واللعن ملخالفيهم

إال أنه يف آخر عمره، غفر هللا له ورمحه وجتاوز عنا وعنه، انشغل يف حماربة (: ]42)ص -3
نفري الناس عنهم، ، وتالعلماء والدعاة الذين خيالفونه يف بعض املسائل، والطعن فيهم وتبديعهم

وتتبع زالهتم وسقطاهتم ونشرها بني عامة الناس، وقد ابلغ يف عداوته هلم يف ردوده وحماضراته 
 سه[.ودرو 

تعرف حقيقة القوم وأهنم ما أرادوا إال الطعن يف الشيخ حممد أمان اجلامي، أيها القارئ الكرمي وهبذا 
إال ألنه هدم بنياهنم  كاة احلق اليت كان يصدع هبا، وما ذلدعو  وأن قلوهبم ممتلئة ابحلقد والبغض له والكراهية

عوارهم، وأسقط أئمتهم الذين شيدوا بنيان التحزب واهلوى لدى متبوعيهم وكادوا جيرفون شباب  فوكش
 واألفكار املنحرفة. األمة يف براثن األهواء املضلة، 

يان خطورة وانه للرد على أولئك احلركيني وبفسخر هللا تعاىل مبنه وكرمه العالمة حممد أمان اجلامي وإخ
 .دعوهتم وبعدها عن منهج السلف

وسابقته يف نشر  ،وبيان منزلته ومكانته ،وقاموا بنصرته وأتييده ،فشكر له صنيعه العلماء الرابنيون
 والذب عن عياضها والدفاع عنها. ،العقيدة السلفية ونصرهتا

 يهاف أهل البدع والضالل كيف أنوأهواء،   ولك أن تتأمل يف الساحة، وما تعوج به من فنت
 زبيني؛من خوارج وتكفرييني، ومتصوفة وأشعريني، ومتعصبة وح على اختالف طرائقهم، وتنوع مشارهبم

ها من على حرب السلفيني ونبزهم ابجلامية واملدخلية والوهابية وغري  وتتآلف قلوهبم تتفق كلمتهم
 ؟!"ني من هذاوهل على احلق دليل أب"، األلقاب التنفريية
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 قصة اختعها وكذبة صدقها:
[، اجلامية مبحثا عنون له بـ: ]بداية ظهور (2٢ - 21)صيف أول مباحث كتابه  عقد مشاري املطريف

ما ابلنقل مسألة اترخيية تستوجب منه توثيقها إ وأتى فيه بكالم مرسل ال زمام له وال خطام، وهو حيكي
ل ا يؤكد ما ذكرته سابقا من أن الرجوهذا معمن عايشها أو من كتب حوهلا من املؤرخني املوثوقني، 

 املوضوعية. العلمية، وعار من أجبدايت الدراساتالكتابة منهج بعيد كل البعد عن 

ه ملن كان له عقل وكان ذا قلب سليم، فما ورد في هذا الفصل لسقوط الكتاب بكاملهويكفي 
 ويكفي ذلك يف عدم قبوهلا أو التسليم هبا. ،جمرد دعوى ال بينة عليها

ا يف هذا املبحث يدالن على ما وراءمها ويعطيان تصورا واضحا عن وردمع ذلك فسأكتفي أبمرين و 
هذا الكتاب الذي اعتربه مؤلفه دراسة موضوعية ومرجعا وموسوعة علمية، نسأل هللا العفو والعافية، واحلمد 

 هلل الذي عافاان مما ابتاله به.

ياان يستنكر فيه تصرف الشيخ حممد أمان اجلامي زعم الكاتب أن الشيخ ابن ابز أصدر ب أوهلما/
 (: 23واملشايخ الذين معه بسبب حتذيرهم من املشايخ والدعاة يف تلك الفرتة، يقول )ص

فلما رأى الشيخ عبدالعزيز بن ابز هجومهم وجتنيهم على املشايخ والدعاة، أصدر بياان يستنكر فيه ] -
ي الحقا: احلوايل بشرحه يف درسه، يف شريط مس ، وقام الشيخ سفرتصرفهم، ويعيب عليهم منهجهم

شيخ ابن ابز، ذهبوا إىل ال"املمتاز يف شرح بيان ابن ابز"، فلما انتشر الشريط وعرف الناس منهجهم 
وطلبوا منه أن يزكيهم حىت ال يسيء الناس فيهم الظن، فقام الشيخ بتزكيتهم وتزكية املشايخ اآلخرين، 

، وشدة ميلهم عن اإلنصاف قاموا ببرت الكالم حىت أذن هللا هلم إال أهنم لفرط اتباعهم للهوى
 [.ابلفضيحة والقاصمة، وظهر الشريط كامال وهلل احلمد

 .(2)، وهو ]بال شك كالم ابطل[(1)فأقول، ما أوىل كالمه هذا بقوله: ]وهذا القول كذب وغري صحيح[
                                                           

 (.٢14مية يف امليزان" )ص"اجلا (1)
 (.٢1٢"اجلامية يف امليزان" )ص (2)
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 خوف من والابلغيب، دون حياء  وجتده يرجم الكرمي، تراه يهذي هبذا الكالم، هكذا أخي القارئ
 هللا تعاىل.

 شيخ ابن ابز قصدهم وهو مل يسمهم؟!فمن أين له أن ال

 ومن أين له أهنم ذهبوا له ليطلبوا منه أن يزكيهم؟!

ابن ابز أنه زكاهم حىت ال يسيء الناس فيهم الظن، وذلك بعد أن أصدر الشيخ وهكذا يتهم بل 
 لماء األمة!!بياان يستنكر فيه تصرفهم، هكذا ظنهم يف ع

ال أهنم لفرط إبقوله: ] ومل يكتف بذلك حىت رمى الشيخ حممد أمان اجلامي واملشايخ الذين معه
اتباعهم للهوى، وشدة ميلهم عن اإلنصاف قاموا ببرت الكالم حىت أذن هللا هلم ابلفضيحة والقاصمة، وظهر 

 [.الشريط كامال وهلل احلمد

 ،نت صادقا ألقمت احلجة والبينة وأظهرت ذاك الشريطولو كفما أسهل الدعاوى واالفرتاءات، 
  صنائعه.ولكن هذا ما تربيتهم عليه من شيخكم وما هي أبول 

جزاء  ،ا يقصم ظهرهوال أقول هنا إال أن اجلزاء من جنس العمل، وقد أذن هللا بفضيحته وم
 ة.، نسأل هللا العافية والسالمقوبة له بنقيض قصدهعوفاقا، و 
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 املطريف!!الشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل يكذب من قال بقول مشاري 
  ابز ملن هم على شاكلة مشاري املطريف: وإليك أخي القارئ الكرمي تكذيب الشيخ ابن

فزعموا أن الشيخ سنة،  2٢من املدينة هبذه الفرية قبل ما يقرب  علماء   التحزابت  و األهواء   فقد اهتم أهل  
ات يف رد تكلم الشيخ يف عدة مناسبة بياان وأنه أنكر عليهم أعماهلم، فابن ابز قد أصدر يف علماء املدين

املادة بصوت ، و (1)مصورة من كتاب "القطبية هي الفتنة فاعرفوها"مفرغة و هذه الفرية، وها أان أسوقها 
 :على موجودة ومتوفرة على الشبكة الشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل

 

 

  

                                                           
(1) https://ia801008.us.archive.org/33/items/Koutbia/koutbia.pdf  

داثها أبمانة ودقة، وكشفت حال من يسمون بدعاة الصحوة، وهو من الكتب املهمة جدا، واليت أرخت لتلك الفرتة وسجلت أح
] وإذا أراد  :وبينت حقيقة اإلخوان املسلمني ومنهجهم ال سيما من حيملون ذاك الفكر يف اململكة العربية السعودية، وال أقول إال

 هللا نشر فضيلة طويت أاتح هلا لسان حسود [.

https://ia801008.us.archive.org/33/items/Koutbia/koutbia.pdf
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 نه:يقول مشاري املطريف يف "ميزانه" الذي مل يستقم أبدا لسا واثنيهما/ 

ء ا.قامت احلكومة السعودية بسجن بعض العلم.وبعد انتهاء أحداث اخلليج،(: ]24 – 23ص) -
، وهم الذين كانوا رافضني ملسألة االستعانة والدعاة الذين كانوا على خالف رأي الدولة آنذاك

م هلابلقوات األجنبية، والذين كانت هلم وقتها شعبية كبرية لدى طلبة العلم وعامة الناس، وكانت 
جهود كبرية يف الدعوة إىل هللا، والذين كانوا من أبرزهم الشيخ انصر العمر، والشيخ سفر احلوايل، 

 والشيخ سلمان العودة، والشيخ عائض القرين وغريهم.

ؤالء الذين وقفوا موقف العداء هل ،وذلك بتحريض من مجاعة املدينة أتباع الشيخ حممد أمان اجلامي
 املشايخ[.

كون ال خيشى أن يو  ودون علم، هذا الرجل ابالدعاءات واالهتامات، واحلديث جبهلوهكذا يستمر 
 الرمي ابلكذب والبهتان، فحسبنا هللا ونعم الوكيل.من 

حال مشاري املطريف وهل حترى  من خالهلا عرفلت (1)رئ الكرمي هذه الوثيقة املصورةأخي القا كويكفي
يدا عن اهلوى والتعصب واالفتاء كما ادعى أم على احلق والصواب فيما قال أو كتب، وهل كان بع

 العكس من ذلك؟!

 

  

                                                           
 (.112فاعرفواها" )صوهي مودعة ضمن كتاب "القطبية هي الفتنة  (1)
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 ختامة احللقة األوىل
 ن بعض القراء الكرام: اذهأ ه احللقة أجيب عن سؤال قد يرد علىيف ختام هذ

ان طفال فهو ك ،إمنا هو من قبيل الوهم واخلطأ لعل ما وقع فيه وهو: أن الكاتب مشاري املطريف
 قبة الزمنية اليت أراد أن يؤرخ هلا؟صغريا يف تلك احل

اب الصبيان، وعرف )مىت يتكلم، ومب يتكلم، وكيف يتكلم(، ومل يتطاول واجلواب: أنه لو لزم آد
 يناسب حاله. امب أيديهم، الغتفران له صنيعه، ولكان حقه أن يلقن وأيدبعلى الكبار، أو يتقدم بني 

فكان  تكلم بكالم يستحي منه العقالء والفضالء،ولكنه لألسف تصدر وتقدم، وجترأ يف اجملالس و 
 معه. هم من الشدة معه، والزجر له وملن البد من شيء

 نه كان انقال، فاخلطأ حيتمله غريه ال هو!قيل: إفإن 

 لىع قلنا: ليته صنع شيئا من ذلك أو فعل، لكانت عهدته رمبا برئت وسلمت وما أظنها انجية
 ذلك. من رغمال

و همن كيسه ورأسه، فتزل، بل أنشأ الكالم من نفسه، وأتى به ولكنه ما نقل وال أحال وال اع
 كتابه من إمث وجريرة، أو تبعة وخطيئة!وحده من يتحمل نتاج  

 بل أنين أزيدك أمرا أخي القارئ الكرمي تعرف به أن األعذار عن مثله منتفية، فتأمل قوله:

بهم تتبع واستقراء كتمأخوذة من .. .(: ] هذه املعامل والسمات اليت سوف أذكرها قريبا،333ص) -
 [. وأشرطتهم ومواقعهم يف اإلنرتنت

فهو يزعم أنه تتبع واستقرأ كتب من يلمزهم ابجلامية، وأنه تتبع أشرطتهم ومواقعهم، وإذا به يف افتتاح  
كتابه يرميهم بتهم ابطلة، قد سبق وأن اهتمهم هبا املخالفون وكذهبم يف ذلك الشيخ ابن ابز، ورد عليهم 

تكرر يف عدد من الكتب املصنفة، ويف األشرطة الصوتية،  ، وتفنيدهاعلماء يف حينهااملشايخ وال
 .واملنتدايت واملواقع
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 ، "هي الفتنة فاعرفوها القطبية"على كتاب  أخي القارئ الكرمي وقد تعمدت اإلحالة يف ردها

 أتعلم مل؟!

 ( نص على معرفته بكتاب "القطبية" السابق ذكره، وأنه على علم43ألن مشاري املطريف يف )ص  
 ،ه141٦وكانت طبعته الثانية سنة  ،ه141٢ومعرفة مبؤلفه، هذا الكتاب الذي طبع طبعته األوىل سنة 

على  وهي اليت وضعت رابطها سابقا- م2٧٧4ه / 142٢مث أعيدت طباعته عدة مرات منها سنة 
 .تلك التهم الباطلةلمفصل وقد احتوى على رد  -الشبكة

ملثله أن  عينها، فأىن ةنفسها، ويكرر الشبه ةريف ويعيد التهموبعد كل ذلك أييت مشاري املط
 يعذر؟!

 والغواية والعمى.ابهلل من الفتنة واهلوى، ومن التعصب نعوذ 

ل، مغفرة الذنوب والزلأسألك و  فيهما، اللهم إين أسألك اإلخالص يف القول والعمل، والسداد واإلصابة
 ولزوم احلق والسنة والثبات على التوحيد حىت ألقاك ايذا اجلالل واإلكرام. 

 ت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أال إله إال أن

 واحلمد هلل رب العاملني أوال وآخرا، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 

 


