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 تقديم فضيلة الشيخ العالمة:

صالـح السحيمـي حفظه الله

ــا حممــد وىلع آهل  احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام ىلع نبين
وصحبــه أمجعــن ... وبعــد:

فقــد قــرأت ابلحــث اذلي قــام بإعــداده ومجعــه أخونــا فضيلــة 
الشــيخ أبــو عبدالرمحــن محــود الرفيــي، واملوســوم بـــ )اللؤلــؤ 
 واملرجــان يف ادلفــاع عــن الشــيخ حممــد أمــان اجلــايم رمحــه اهلل تعــاىل(،
فألفيتــه حبثــاً قيمــاً، أشــتمل ىلع مجــع أقــوال أهــل العلــم يف ادلفــاع 
عــن شــيخنا الشــيخ ادلكتــور حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم رمحــه اهلل 
ــاب  ــوب وأصح ــرىض القل ــن وم ــض املوتوري ــام بع ــث ق ــاىل ، حي تع
ــه زوراً  ــة يف عرض ــة بالوقيع ــات احلزبي ــبن إىل الفئ ــوى واملنتس اهل
وبهتانــاً وظلمــاً وعدوانــاً ، ومعلــوم دلى القــايص وادلاين : أن قد شــهد 
ــه، وســامة منهجــه - صلــة مــن العلمــاء  ــه ، وصحــة عقيدت بإمامت
ــداهلل ــن عب ــز ب ــيخ عبدالعزي ــيخنا الش ــهم ش ــن، ىلع رأس  الرباني
ــوزان،  ــوزان الف ــن ف ــح ب ــور صال ــيخ ادلكت ــيخنا الش ــاز، وش ــن ب  ب
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وشــيخنا الشــيخ عبداملحســن بــن محــد العبــاد ابلــدر، وغريهــم مــن 
جلــة العلمــاء األفاضــل املعروفــن بالســري ىلع مــا اكن عليــه انلــي 

ــان. ــم بإحس ــن هل ــرام ، واتلابع ــه الك ملسو هيلع هللا ىلص وصحب
كمــا تمــز ابلحــث باتلنســيق والرتتيــب، والربــط بــن انلقــول، 

وادلقــة يف اتلوثيــق.

ــن  ــيما ب ــه، ال س ــه وتوزيع ــادة من ــره واإلف ــإين أويص بن ذلا؛ ف
ــه. ــوا ب ــم يلنتفع ــاب العل ط

نســأل اهلل تعــاىل أن ينفــع بــه اكتبــه، وقارئيــه واملســلمن؛ إنــه 
جــواد كريــم.

وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه، وأتباعهم بإحسان.

         أماله الفقري إىل عفو ربه

       صالح بن سعد السحيمي الحريب

           حرر يف 1435/3/2هـ
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مقدمة



»إن احلمــد هلل، حنمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن 
رشور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمانلــا، مــن يهــده اهلل فــا مضــل هل، 

ومــن يضلــل فــا هــادي هل.

وأشــهد أن ال هلإ إال اهلل وحــده ال رشيــك هل، وأشــهد أن حممــداً 
عبــده ورســوهل.

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾))( 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾))( 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ٴۇ ﴾))( ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 

))( النساء )))( آل عمران )0)
))( األحزاب: ٧0 - )٧
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أما بعد:

ــدي  ــدي ه ــن اهل ــاب اهلل، وأحس ــث كت ــدق احلدي ــإن أص ف
حممــد، ورش األمــور حمدثاتهــا، ولك حمدثــة بدعــة، ولك بدعــة ضــاهل، 

ــار« ــة يف انل ولك ضال

قــد كــر يف هــذا الزمــان الوقيعــة يف أعــراض العلمــاء األاكبــر 
اذليــن أمجعــت األمــة ىلع إمامتهــم وىلع فضلهــم، حيــث أنهــم 
ــن  ــرام واتلابع ــه الك ــي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابت ــه انل ــا اكن علي ــاروا ىلع م س

ــان. ــم بإحس هل

كيــف يتجــرأ هــؤالء األقــزام، حدثــاء األســنان، ســفهاء 
األحــام، ىلع أهــل العلــم والفضــل، اذليــن أكرمهــم اهلل  بــرف 
العلــم))(، فــإن اهلل ، وتقدســت أســماؤه، اختــص مــن خلقــه مــن 
ــن  ــن م ــائر املؤمن ــن س ــص م ــم اخت ــان، ث ــم لإليم ــب، فهداه أح
ــم يف  ــة، وفقهه ــاب واحلكم ــم الكت ــم فعلمه ــل عليه ــب، فتفض أح
ادليــن، وعلمهــم اتلأويــل وفضلهــم ىلع ســائر املؤمنــن وذلــك يف لك 
زمــان وأوان، رفعهــم بالعلــم، وزّينهــم باحللــم، بهــم يعــرف احلــال 
ــن  ــع، واحلس ــن انلاف ــار م ــل، والض ــن ابلاط ــق م ــرام. واحل ــن احل م

 إخترصتها من مقدمة أخاق العلماء لآلجري )((
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ــاء وقــرة عــن األويلــاء،  ــة األنبي مــن القبيــح، فضلهــم عظيــم، ورث
احليتــان يف ابلحــار هلــم تســتغفر، واملائكــة بأجنحتهــا هلــم ختضــع، 
والعلمــاء يف القيامــة بعــد األنبيــاء تشــفع، جمالســهم تفيــد احلكمــة، 
ــاد، وأىلع  ــن الُعبَّ ــل م ــم أفض ــة، ه ــل الغفل ــر أه ــم يزنج وبأعماهل
ــرون  ــة، يُذكِّ ــم مصيب ــة، وموته ــم غنيم ــاد، حياته ــن الزه ــة م درج
ــع هلــم بائقــة، وال خيــاف منهــم  الغافــل، ويعلمــون اجلاهــل، ال يتوق
اغئلــة، حبســن تأديبهــم يتنــازع املطيعــون، وجبميــل موعظتهــم يرجــع 
ــاد،  ــم رساج العب ــاج، فه ــم حمت ــق إىل علمه ــع اخلل ــرصون، مجي املق
ومنــار ابلــاد، وقــوام األمــة، وينابيــع احلكمــة، وهــم غيظ الشــيطان، 
بهــم حتيــا قلــوب أهــل احلــق وتمــوت قلــوب أهــل الزيــغ، مثلهــم يف 
ــر، إذا  ــر وابلح ــات ال ــا يف ظلم ــدى به ــوم يهت ــل انلج األرض كمث

ــا الظــام أبــرصوا. انطمســت انلجــوم حتــريوا، وإذا أســفر عنه

فقــد أثــى اهلل  عليهــم يف كتابــه العزيــز حيــث قــال: ﴿ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾))(

))( فاطر 8)
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قــال الســعدي  فلك مــن اكن بــاهلل أعلم، اكن أكر هل خشــية. 
وأوجبــت هل خشــية اهلل اإلنكفــاف عــن املعــايص واإلســتعداد للقــاء 
مــن خيشــاه، وهــذا ديلــل ىلع فضيلة العلــم، فإنــه داع إىل خشــية اهلل.

ــه كمــا قــال تعــاىل: ﴿ٺ ٺ  وأهــل خشــيته، هــم أهــل كرامت
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ))( إنتــى

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿ېئ   : وقــال
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی 

حج ﴾))( يث  ىث  مث  يتجث  ىت  مت  خت 

فوعــد اهلل  املؤمنــن أن يرفعهــم ثــم خــص العلمــاء منهــم 
بفضــل ادلرجــات

قــال : ﴿ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 
ۈئ ﴾))( ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ 

وقال اهلل : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾))(

))( ابلينة 8
))( املجادهل ))
))( ابلقره 69)

))( لقمان ))
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قــال الســعدي . خيــر تعــاىل عــن امتنانــه ىلع عبــده الفاضل 
لقمــان، باحلكمــة ويه العلــم باحلــق ىلع وجهــه وحكمتــه، فــي العلم 
ــا مــن األرسار واإلحــام. فقــد يكــون  ــا فيه ــة م باألحــام، ومعرف
اإلنســان اعملــاً وال يكــون حكيمــاً. وأمــا احلكمــة، فــي مســتلزمة 
للعلــم، بــل وللعمــل، وهلــذا فــرت احلكمــة بالعلــم انلافــع، والعمــل 
الصالــح. ولّمــا أعطــاه اهلل هــذه املنــة العظيمــة، أمــره أن يشــكره ىلع 
مــا أعطــاه، يلبــارك هل فيــه، ولزيــده مــن فضلــه، وأخــره أن شــكر 
ــك  ــال ذل ــر اعد وب ــن كف ــم، وأن م ــه عليه ــود نفع ــاكرين يع الش
عليــه. واهلل غــي عنــه محيــد فيمــا يقــدره ويقضيــه، ىلع مــن خالــف 
أمــره. فغنــاه تعــاىل مــن لــوازم ذاتــه، وكونــه محيــداً يف صفــات كمــاهل، 
محيــداً يف مجيــل صنعــه، مــن لــوازم ذاتــه، ولك واحــد مــن الوصفــن، 
صفــة كمــال، واجتمــاع أحدهمــا إىل اآلخــر، زيــادة كمــال إىل كمــال.

وقــال : ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 
ڌ ﴾))(  ڍ 

قــال الســعدي  يف تفســريه ﴿چ چ ﴾ أي: مــن بــي 
إرسائيــل. ﴿چ چ ڇ ﴾ أي علمــاء بالــرع، وطــرق اهلداية، 

))( السجده ))
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مهتديــن يف أنفســهم يهــدون غريهــم بذلــك اهلــدى. فالكتــاب اذلي 
أنــزل إيلهــم هــدى، واملؤمنــون بــه منهــم ىلع قســمن: أئمــة يهــدون 

بأمــر اهلل، وأتبــاع مهتــدون بهــم.

ــالة،  ــوة والرس ــة انلب ــد درج ــات بع ــع ادلرج ــم األول أرف والقس
ــة ﴿ڇ  ــة العايل ــذه ادلرج ــوا ه ــا نال ــن، وإنم ــة الصديق ويه درج
ــبيله،  ــوة إىل اهلل، واألذى يف س ــم، وادلع ــم واتلعلّ ڇڇ﴾ ىلع اتلعلي
وكفــوا نفوســهم عــن مجاحهــا يف املعــايص، واسرتســاهلا يف الشــهوات.

وأمــا مــا جــاء ذكــره يف الســنن واآلثــار يف فضــل 

ــا واآلخــرة العلــاء يف الدني

ــول:  ــاً يق ــة خطيب ــمعت معاوي ــن: س ــن عبدالرمح ــد ب ــال محي ق
ــن،  ــه يف ادلي ــه خــراً يفقه ــرد اهلل ب ــول: »مــن ي ــي ملسو هيلع هللا ىلص يق ــمعت انل س
ــر  ــة ىلع أم ــة قائم ــذه األم ــزال ه ــن ت ــي، ول ــم واهلل يعط ــا قاس ــا أن وإنم

ــر اهلل«))( ــأيت أم ــى ي ــم، ح ــن خالفه ــم م اهلل، ال يرضه

ــل  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وإن فض ــال رس ــال: ق ــن أيب ادلرداء  ق ع
ــائر الكواكــب، وإن  ــدر ىلع س ــة ابل ــر يلل ــد كفضــل القم ــم ىلع العاب العال

))( رواه ابلخاري يف كتاب العلم ص 8)
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 وإنمــا 
ً
ثــوا دينــاراً وال درهمــا ّ

العلمــاء ورثــة األنبيــاء، وإن األنبيــاء لــم يُورِ
ثــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ حبــظ وافــر«))(  وَرّ

عــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن العاص قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ــض  ــن يقب ــاس ولك ــن انل ــه م  ينزتع

ً
ــزتااع ــم ان ــض العل »إن اهلل ال يقب

 
ً
ــا ــاس رؤوس ــذ انل  اخت

ً
ــا ــرك اعمل ــم ي ــى إذا ل ــاء، ح ــض العلم ــم بقب العل

ــوا« ))(
ّ
ــوا وأضل

ّ
ــوا بغــر علــم فضل جهــاالً فســئلوا فأفت

عــن أيب ادلرداء قــال: ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »إنــه 
ليســتغفر للعالــم َمــْن يف الســموات وَمــْن يف األرض، حــى احليتــان 

ابلحــر«))( يف 

عــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس، عــن أبيــه؛ أن انلــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 
، فلــه أجــر مــن عمــل بــه، ال ينقص مــن أجــر العامــل«))(

ً
ــم علمــا

ّ
»مــن عل

وعــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن مّمــا يلحق 
ــره، وودلاً  ــه ون م

ّ
 عل

ً
ــا ــه، علم ــد موت ــناته بع ــه وحس ــن عمل ــن م املؤم

ــبيل  ــن الس  الب
ً
ــا ــاه أو بيت ــجداً بن ــه، أو مس  وّرث

ً
ــا ــه، ومصحف  ترك

ً
ــا صاحل

))( رواه أبو داوود ))6) وصححه األبلاين
))( رواه الرتمذي )65) وصححه األبلاين

))( رواه ابن ماجه )239( وصححه األبلاين
))( رواه ابن ماجه )241( وصححه األبلاين
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ــه،  ــه وحيات ــاهل يف صحت ــن م ــا م ــة أخرجه ــراه أو صدق ــراً أج ــاه، أو نه بن
ــه«))( ــه مــن بعــد موت يلحق

وقــال انلــي ملسو هيلع هللا ىلص »أربــٌع مــن عمــل األحيــاء جتــري لألمــوات: رجــٌل 
ــٍة  ــدق بصدق ــل تص ــم، ورج ــه داعؤه ــوا هل ينفع  يدع

َ
ــا  صاحل

ً
ــا ــرك عقب ت

 فعمــل 
َ
ــم علمــا

ّ
جاريــِة مــن بعــده هل أجرهــا مــا جــرت بعــده، ورجــٌل عل

بــه مــن بعــده« هل مثــل أجرمــن عمــل بــه مــن غــري أن ينقــص مــن 
أجــر مــن يعمــل بــه شــيئاً«))(

وما أورده السلف يف فضل العلم والعلاء

ــة:  ــر أربع ــنة أن يوق ــن الس ــان : »م ــن كيس ــاووس ب ــال ط ق
ــوادل«))( ــلطان، وال ــيبة، والس ــم، وذو الش العال

عــن األعمــش عــن أيب وائــل قــال: قــال ســمعت إبــن مســعود 
يقــول: هــل تــدرون كيــف ينقــص اإلســام؟ قالــوا: كيــف؟ قــال: كما 
ينقــص ادلابــة ســمنها وكمــا ينقــص اثلــوب عــن طــول اللبــس وكمــا 
ينقــص ادلرهــم عــن طــول اخلبــث وقــد يكــون يف القبيلــة اعملــان 

))( رواه ابن ماجه )242( وصححه األبلاين
))( صحيح اجلامع )888(

))( ذكره ابلغوي يف رشح السنة ))/))
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فيمــوت أحدهمــا فيذهــب نصــف علمهــم ويمــوت اآلخــر فيذهــب 
علمهــم لكّــه.))(

ــاس  ــاء يف انل ــل العلم ــال: مث ــا ادلرداء ق ــن، أن أب ــن احلس ع
ــا.))( ــدى به ــماء يهت ــوم يف الس ــل انلج كمث

عــن مــوىس بــن يســار قــال: بلغنــا أن ســلمان الفــاريس كتب إىل 
أيب ادلرداء أن العلــم اكيلنابيــغ يغــي انلــاس فيختلجــه هــذا وهــذا 
فينفــع اهلل بــه غــري واحــد وأن حكمــة ال يتلكــم بهــا كجســد ال روح 
فيــه وأن علمــاً ال خيــرج ككــزن ال ينفــق، وإنمــا مثــل املعلــم كمثــل 
رجــل عمــل رساجــاً يف طريــق مظلــم يســتيضء بــه مــن مــّر بــه ولك 

يدعــو إىل اخلــري.))(

قــال حممــد بــن احلســن: فمــا ظنكــم - رمحكــم اهلل - بطريــق 
فيــه آفــات كثــرية وحيتــاج انلــاس إىل ســلوكه يف يللــة ظلمــاء، فــإن 
ــح  ــه مصابي ــم في ــض اهلل هل ــرّيوا فقّي ــاء وإال حت ــه ضي ــن في ــم يك ل
ــات  ــاءت طبق ــم ج ــة، ث ــامة والعافي ــلكوه ىلع الس ــم فس ــيضء هل ت
ــم  ــا ه ــلكوا، فبينم ــه فس ــلوك في ــن الس ــم م ــد هل ــاس ال ب ــن انل م

))( أخاق العلماء لآلجري ص ))9 دار ابلصرية- اإلسكندرية
))( أخاق العلماء ص 0)9
))( أخاق العلماء ص 0)9
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ــم؟  ــم به ــا ظنك ــة فم ــوا يف الظلم ــح فبق ــت املصابي ــك إذ طفئ كذل
هكــذا العلمــــاء يف انلــاس، ال يعلــم كثــري مــن انلــاس كيــف أداء 
الفرائــض وال كيــف اجتنــاب املحــارم، وال كيــف يعبــد اهلل يف 
مجيــع مــا يعبــده بــه خلُقــُه إال ببقــاء العلمــــاء، فــإذا مــات العلمــاء 
حتــري انلــاس ودرس العلــم بموتهــم وظهــر اجلهــل فإنــا هلل وإنــا إيلــه 

ــلمن!!!))(. ــا ىلع املس ــا أعظمه ــة م ــون مصيب راجع

ــل  ــم فض ــال هل ــاء يف لك ح ــن: فالعلم ــن احلس ــد ب ــال حمم ق
عظيــم، يف خروجهــم لطلــب العلــم، ويف جمالســتهم هلــم فيــه فضل ويف 
مذاكــرة بعضهــم بلعــض هلــم فيــه فضــل، وفيمــن تعلمــوا منــه العلــم 
هلــم فيــه فضــل، وفيمــن علمــوه العلــم هلــم فيــه فضــل، فقــد مجــع 
اهلل للعلمــاء اخلــري مــن جهــات كثــرية نفعنــا اهلل وإياهــم بالعلــم.))( 

قــال حممــد بــن احلســن: فلمــا أراد اهلل تعــاىل بهــم خــرياً فقههــم 
يف دينــه وعلمهــم الكتــاب واحلكمــة، وصــاروا رساجــاً للعبــاد، ومناراً 

للباد.))(())(

))( أخاق العلماء لآلجري ص ))9
))( أخاق العلماء لآلجري ص ))9
))( أخاق العلماء لآلجري ص0)9

))( ويفهم من قوهل أن اذلي ال يريد اهلل به خرياً ال يفقهه يف ادلين والعياذ باهلل
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)((: قال شيخ اإلسام ابن تيمية

»قلنــا نعــوذ بــاهلل ســبحانه ممــا يقــي إىل الوقيعــة يف أعــراض األئمــة 
أو انتقــاص بأحــد منهــم أو عــدم املعرفــة بمقاديرهــم وفضلهــم، أو حمادتهم 
وتــرك حمبتهــم ومواالتهــم، ونرجــوا مــن اهلل ســبحانه أن نكــون ممــن حيبهم 
ويوايلهــم ويعــرف مــن حقوقهــم وفضلهــم مــا ال يعرفــه أكــر األتبــاع، وأن 
يكــون نصيبنــا مــن ذلــك أوفــر نصيــب وأعظــم حــظ. وال حــول وال قــوة 

باهلل«.))(  إال 

وقال : لكن دين اإلسام إنما يتم بأمرين:

أحدهمــا: معرفــة فضــل األئمــة وحقوقهــم ومقاديرهــم وتــرك لك 
مــا جيــر إىل ثلمهــم.

اثلــاين: انلصيحة هلل ســبحانه ولكتابه ولرســوهل وألئمة املســلمن 
واعمتهــم وإبانــة مــا أنزل اهلل ســبحانه مــن ابلينــات واهلدى.

))( إن هــؤالء العلمــاء اذليــن أحبــوا العلــم وأهلــه وفقهــم اهلل حــى صــاروا أئمــة يهتــدى بهــم 
. مــن أمثــال شــيخ اإلســام إبــن تيمية

))( الفتاوى الكرى م 6 - ص )9
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وال منافــاة أن اهلل ســبحانه بــن القســمن ملــن رشح اهلل صــدره، 
ــم  ــٌل بمقاديره ــٌل جاه ــن: رج ــد رجل ــك أح ــن ذل ــق ع ــا يضي وإنم

ومعاذيرهــم، أو رجــٌل جاهــُل بالريعــة وأصــول األحــام))(. 

وقــال أمــري املؤمنــن يلع بــن أيب طالــب : »مــن حــق العالــم 
ــس  ــة، وجتل ــوم اعم ــة، وىلع الق ــه خاص ــلم علي ــه أن تس ــك إذا أتيت علي
قّدامــه، وال تــر بيديــك، وال تغمــز بعينيــك، وال تقــل: قــال فــان خاف 
قولــك، وال تأخــذ بثوبــه، وال تلــح عليــه يف الســؤال، فإنــه بمزنلــة انلخلــة 

الُمرطبــة الــي ال يــزال يســقط عليــك منهــا يشء«))( 

وعــن ميمــون قــال: »إن مثــل العالــِم يف ابلــِد كمثــِل عــٍن عذبــِة يف 
ابلد«))( 

إعلم أيخ راعك اهلل.

ــذاٌء  ــاء إي ــذاُء العلم ــم، وإي ــذاٌء هل ــم إي ــل العل ــدح بأه أن الق
ــاً  ــن اعدى هلل ويل ــري ألن م ــر خط ــذا أم ــن، وه ــاء اهلل الصاحل ألويل
فقــد آذنــه باحلــرب، عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ــرب())(  ــه باحل ــد آذنت  فق
ً
ــا ــن اعدى يل ويل ــديس )م ــث الق »يف احلدي

))( جامع بيان العلم وفضله ص580/)))( الفتاوى الكرى م 6 - ص )9/)9
))( صحيح بيان العلم وفضله ص )6

))( رواه ابلخاري كتاب اتلواضع ص 900 مكتبة الرشد
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ــاء  ــن ازدرى العلم ــنة اهلل يف لك م ــي : »س ــام اذله ــال اإلم ق
ــراً«))(  ــي حق ب

ــن  ــم ىلع دي ــٌر عظي ــم خط ــم وملزه ــم وتعيريه ــتهزاء به واإلس
ــال  ــاهلل، لقــد ق ــاذ ب ــه إىل الكفــر والعي ــد يفــيض بصاحب املــرء، وق
 
ً
ــا ــب بطون ــؤالء أرغ ــا ه ــل قرائن ــت مث ــا رأي ــن: )م ــن املنافق ــل م رج

ــجد.  ــل يف املس ــال رج ــاء( فق ــد اللق ــن عن  وال أج
ً
ــنا ــذب ألس وال أك

ــك  ــغ ذل ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.فبل ــرّن رس ــق، ألخ ــك مناف ــت، ولكن كذب
ــة ىلع  ــة عام ــذه اللكم ــارت ه ــرآن. فص ــزل الق ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ون رس
كفــر أوئلــك املنافقــن فأنــزل اهلل  فيهــم قرأنــاً يــرد اعتذارهــم 

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڻ ﴾))(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ــول ملسو هيلع هللا ىلص  ــن بالرس ــؤالء املنافق ــتهزاء ه ــل اهلل  أس ــد جع فلق
ــل.  ــذا الفع ــورة ه ــدل ىلع خط ــذا ي ــه  وه ــتهزاًء ب ــه أس وصحب
ــذر  ــم، واحل ــن فيه ــاء، والطع ــتهزاء بالعلم ــن اإلس ــذر م ــذر احل فاحل
ــا  ــدرون م ــال ملسو هيلع هللا ىلص »أت ــة فق ــَرم الغيب ــإن اهلل  ح ــم، ف ــن غيبته م

))( تاريخ اإلسام - وفيات )9)-00) ه. ص 56)
))( اتلوبه 5)-6). وراجع تفسري إبن كثري لآليات
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الغيبــة؟ قالــوا: اهلل ورســوهل أعلــم. قــال: ذكــرك أخــاك بمــا يكــره، قيــل: 
أفرأيــت إن اكن يف أيخ مــا أقــول؟ قــال: إن اكن فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، 

ــم يكــن فيــه مــا تقــول فقــد بهتــه«))(  وإن ل

إعلم أيخ أرشدين اهلل وإياك لطاعته:

أن غيبة العلماء أعظم من غيبة غريهم من انلاس.

قــال اإلمــام احلافــظ إبــن عســاكر ادلمشــي ، )واعلــم يا أيخ 
ــه: أن  ــه حــق تقات ــا ممــن خيشــاه ويتقي ــه وجعلن ــاك ملرضات ــا اهلل وإي وفقن
حلــوم العلمــاء - رمحــة اهلل عليهــم - مســمومة، واعدة اهلل يف هتــك أســتار 
منتقصيهــم معلومــة، ألن الوقيعــة فيهــم بمــا هــم منــه بــراٌء أمــره عظيــم، 
واتلنــاول ألعراضهــم بالــزور واإلفــراء مرتــع وخيــم واإلختــاف ىلع مــن 

اختــاره اهلل منهــم لنــر العلــم خلــق ذميــم())( 

ــح  ــن صال ــد ب ــام حمم ــاين اإلم ــم الرب ــن العال ــة م ــذه نصيح وه
ــاء. ــاب العلم ــن ويغت ــن يطع ــن ، مل العثيم

ــة  ــن، ألن غيب ــابقن والاحق ــاء الس ــاب العلم ــوا يف اغتي »ال تهاون
 يف شــخصه فقــط بــل يف شــخصه ومــا حيملــه مــن 

ً
العالــم ليســت قدحــا

))( رواه مسلم كتاب الر والصلة - باب حتريم الغيبة
))( تبين كذب املفرتي )28(
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الريعــة، ألنــه إذا ســاء ظــن انلــاس فيــه فإنهــم لــن يقبلــوا مــا يقــوهل مــن 
ــتجدون  ــم س ــم إنك ــة أكرب.ث ــة ىلع الريع ــون املصيب ــة اهلل، وتك رشيع
ــد  ــم، وإذا وُج ــم بنصحه ــن، فعليك ــلك املش ــذا املس ــلكون ه  يس

ً
ــا قوم

ــِذروه،  ــوه وح ــاء فانصح ــول يف العلم ــق يف الق ــانُه منطل ــْن لس ــم َم فيك
ــذا«))(())(.  ــد به ــم تتعب ــت ل ــق اهلل، أن ــوا هل: أت وقول

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت )ايلو تيوب( لفضيلته
ــدة  ــن عقي ــيخ م ــه الش ــم أرادوا ماحيمل ــك أنه ــايم  الش ــيخ اجل ــن يف الش ))( والطاعن

صحيحــة وهــذه يه اعدة أهــل الزيــغ والضــال ﴿ېئ ېئېئ ىئ ىئ ﴾
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 »ترجمة مخترصة للشيخ:

 (((» محمد أمان بن عيل الجامي

إسمه:

هــو العاّمــة: حممــد أمــان بــن يلع بــن جــايم اهلــرري األثيــويب 
مــن قبيلــة أرومــوا مــن أال.

موطنه:

احلبشة، منطقة هرر حمافظة رشرش، يف بدلة أصبوت.

))( إختــرصت ترمجــة الشــيخ  مــن رســالة األخ الفاضــل والشــيخ الكريــم صــاح بــن حممد 
بــن حممــد مــوىس اخلــايق صاحــب رســالة ماجســتري )جهــود الشــيخ حممــد أمــان يف العقيــدة( 
فقــد اســتفدت منهــا كثــرياً فجــزاه اهلل عــي خــري اجلــزاء وجعلهــا يف مــزان حســناته، فــإين 
ــاهل  ــن أمث ــر م ــأل اهلل  أن يك ــة، وأس ــه الكفاي ــا في ــر م ــيخ ذك ــا ألن الش ــح بقراءته أنص
ويثبتنــا وإيــاه ىلع الكتــاب والســنة وىلع منهــج الســلف الصالــح، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
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مولده:

ُودل كمــا هــو ُمــدّون يف أوراقــه الرســمية بتاريــخ )/٧ســنة 9))) ـه
)تســع وأربعــن وثاثمائــة وألــف( يف قريــة تســى طغــا طــاب، مقاطعة 

ــيوت. هرر أس

أرسته:

ــن  ــن ابلن ــرة م ــف ع ــن، وخلّ ــن أمرأت ــيخ  ع ــويف الش ت
ــد  ــك، وعب ــد املل ــام، وعب ــد الس ــر، ويلع، وعب ــد، وعم ــم: أمح وه
ــن  ــان م ــرص، وثم ــد، ومنت ــور، وفه ــز، ومنص ــد العزي ــع، وعب الواس
ابلنــات، حفظهــم اهلل وأصلحهــم وجعلهــم خــري خلــف خلــري ســلف.

مؤهالته العلمية:))) 

)- حصل ىلع اثلانوية من املعهد العليم بالرياض.

ــد  ــا بع ــت فيم ــي أصبح ــة: ال ــة الريع ــب بكلي ــم انتس )- ث
ــهادة  ــل ىلع ش ــامية، وحص ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع
إتمــام ادلراســة العايلــة )الليســانس( لكيــة العلــوم الرعيــة بتاريــخ 

80/5/6))ه.
))( ترمجة الشيخ حممد أمان ص ٧)
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)- ثــم حصــل ىلع معادلــة املاجســتري يف ادلراســات اإلســامية 
مــن جامعــة ابلنجــاب يف مايــو ســنة )9٧)م/ )9))ه.

)- ثــم حصــل ىلع شــهادة ادلكتــوراة مــن دار العلــوم بالقاهــرة، 
ــة يف  ــنة انلبوي ــاب والس ــة يف الكت ــات اإلهلي ــاتله )الصف ــّدم رس ــث ق حي
ضــوء اإلثبــات واتلزنيــه( إرشاف د. مصطــى بــن حممــد حلــيم. وقــد 
ــج  ــرصة ملنه ــل اهلل ن ــا بفض ــري، واكن فيه ــع كب ــته مج ــر مناقش ح
 : الســلف املســتغرب يف تلــك ابلــاد ، قــال الشــيخ محــود الوائــي
ــوم  ــوراه - يف دار العل ــة ادلكت ــاتله يف مرحل ــة رس ــرضت مناقش ــد ح »وق
اتلابعــة جلامعــة القاهــرة بمــر- واكن يســى يف اعمــة مباحثهــا إىل بيــان 
ــخصيته  ــت ش

ّ
ــا، وجتل ــامة منهجه ــح وس ــلف الصال ــدة الس ــاء عقي صف

العلميــة يف قدرتــه - أثنــاء املناقشــة - ىلع كشــف زيــف لك منهــج خــرج 
ــا  ــو داعته ــت حن ــوى صوب ــان لك دع ــلف، وبط ــدة الس ــج عقي ــن منه ع
املخلصــن، اذليــن أفنــوا أعمارهــم يف خدمتهــا، والوقــوف عندهــا، وادلعــوة 
إيلهــا، ودحــض لك مقالــة أو شــبهة حيــاول أهــل ابلاطــل انليــل بهــا مــن 

هــذه العقيــدة«.
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شيوخه:))) 

 : ســماحة الشــيخ اإلمــام حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ -(
مفــي اململكــة العربيــة الســعودية.

ــن  ــداهلل ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــام عب ــيخ اإلم ــماحة الش )- س
الســعودية. العربيــة  اململكــة  مفــي    .بــاز

 فضيلة الشيخ: عبد الرمحن بن يوسف األفريي -(

)- فضيلــة الشــيخ العاّمــة األصــويل املفــّر: حممــد األمــن بــن 
. ــنقيطي ــار الش حممد املخت

ــي  ــن عفي ــرزاق ب ــق: عبدال ــة املحق ــيخ العاّم ــة الش 5- فضيل
. ــويب ــن انل ــن رشف ادلي ــر ب ــن عبدال ــه ب ــن عطي ب

ــن  ــد اهلل ب ــح: عب ــدد املصل ــيخ املج ــة الش ــة ادلاعي 6- فضيل
. ــراعوي ــد الق ــن مح ــد ب حمم

 ٧- فضيلة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ابلّنا

))( ترمجة الشيخ حممد أمان ص)6 وما بعدها
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تالميذه.)))

)- الشــيخ العاّمــة املجاهــد ادلكتــور: ربيــع بــن هــادي عمــري 
املدخــي حفظــه اهلل تعــاىل.

)- فضيلة الشيخ الفقيه: زيد بن هادي املدخي حفظه اهلل.

)- فضيلة الشيخ: حممد بن محود الوائي حفظه اهلل.

ــا الشــيخ ادلكتــور: صالــح بــن ســعد  )- فضيلــة شــيخنا ووادلن
ــه اهلل. ــحييم حفظ الس

. 5- فضيلة الشيخ العامة. بكر بن عبد اهلل أبو زيد

6- فضيلة الشيخ ادلكتور: فاح إسماعيل منداكر حفظه اهلل.

٧- فضيلة ادلكتور: إبراهيم بن اعمر الرحيي حفظه اهلل.

وفاته ومرضه:)))

لقــد أبتــي الشــيخ  يف أخــر عمــره - قبــل موته بنحو ســنتن 
-بمــرٍض ُعضــال يف كبــده، ألزمــه الفراش حنــو اعم فصر واحتســب.

))( املصدر نفسه
))( ترمجة الشيخ حممد أمان ص 6/5
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وقبــل وفاتــه بيــوم، واكن قــد مجــع أوالده قبــل نقلــه للمستشــى 
وأوصاهــم بتقــوى اهلل ، واتلمســك بالعقيــدة الســلفية ونرهــا.

ــويص يف ســاعة احتضــاره  ــا واســتقبل اآلخــرة وهــو ي ودع ادلني
باتلوحيــد وادلعــوة إيلــه، ومــات وهــو يــردد الشــهادة، شــهادة اتلوحيد 
الــي قــى حياتــه يف ادلعــوة إيلهــا واحلــث عليهــا، يف صبيحــة يــوم 
األربعــاء الســادس والعريــن مــن شــهر شــعبان ســنة 6))) ـهاملوافــق 
٧)/ ينايــر / 996)م، يف مستشــى امللــك فهــد، وقبــل موتــه بلحظــات 
دخــل عليــه ابنــه يلع، ووجــده حيرك الســبابة ويشــري بهــا إىل الســماء. 

ثــم فاضــت روحــه، فإنــا هلل وإنــا إيلــه راجعــون.

وصــىل عليــه بعــد ظهــر يــوم األربعــاء، وأم انلــاس يف الصــاة 
عليــه الشــيخ عبــداهلل بــن زاحــم رئيــس حماكــم منطقــة املدينــة 
ــع الغرقــد مجــع  ــه يق بقي ــه وشــهد دفن ــورة، وحــر الصــاة علي املن
ــم،  ــة العل ــاة وطلب ــاء والقض ــة العلم ــاب الفضيل ــن أصح ــري م كث
ــة  ــة املدين ــارة منطق ــل إم ــم وكي ــة، يتقدمه ــؤلن باملدين ــار املس وكب

ــز. ــد اهلل الفاي ــتاذ عب ــورة األس املن
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وقــد مكــث مجاعــة مــن حمــي الشــيخ يصلــون ىلع القــر حــى 
شــهر رمضــان واكن أخرهــم صــاة ىلع قــره صاحــب الســمو امللــي 

األمــري ممــدوح بــن عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه اهلل.

كمــا صــىل ىلع الشــيخ  صــاة الغائــب يف لك مــن جــازان 
وادلواديم، وحفــر ابلاطــن والكويــت. وبموتــه حصــل نقــص يف 
العلمــاء، العاملــن، فنســأل اهلل تعــاىل أن يغفــر هل ويرمحــه وخيلــف 

ــن. ــاء العامل ــن العلم ــدداً م ــلمن ع ىلع املس

وصىل اهلل وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.

لقب الجامـية)))

ــه  ــث أطلق ــاً حي ــة تمام ــب الوهابي ــابه لق ــة يش ــب اجلامي لق
بعــض احلزبيــن )مــن اإلخوانيــن وغرهــم( ىلع أهــل الســنة الســلفين 
ــدال  ــطية واإلعت ــج الوس ــح منه ــلف الصال ــج الس ــائرين ىلع منه الس
ألجــل اتلنفــري مــن دعوتهــم الصحيحــة القائمــة ىلع الكتــاب والســنة 
بفهــم الســلف الصالــح. وقــد ظهــر هــذا اللقــب إبـَّـان حــرب اخلليج، 

))( ولقــد اســتغل هــذه التســمية أعــداء اإلســام للطعــن يف الســنة، ويلعلمــوا أن الشــيخ  لــم 
ــل إن الشــيخ  يعتقــد معتقــد  ــدة، ب خيالــف أهــل الســنة واجلماعــة يف يشء مــن أمــور العقي

أهــل الســنة واجلماعــة.
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ــا ضــد الغــزو  عندمــا اكن للشــيخ موقــف معــروف كســائر علمائن
ــة مســلمة آمنــة )الكويــت حرســها اهلل(. ىلع دول

ــور  ــة ادلكت ــد أطلقــوا هــذا اللقــب نســبة إىل الشــيخ العاّم وق
حممــد أمــان اجلــايم  رئيس قســم العقيــدة يف اجلامعة اإلســامية، 
ومــا هــو إال تشــويه لصــورة أهــل الســنة واجلماعــة، وهــذه اعدة أهــل 
ابلــدع قديمــاً، فقــد اكنــوا يصفــون أهل الســنة باملجســمه واحلشــويه 
ــل  ــات أه ــوين  )وعام ــماعيل الصاب ــام إس ــال اإلم ــبهة. ق واملش
ابلــدع ىلع أهلهــا باديــة ظاهــرة، وأظهــر آياتهــم وعاماتهــم شــدة معاداتهم 
ــوية  ــم حش ــميتهم إياه ــم وتس ــم هل ــي ملسو هيلع هللا ىلص، واحتقاره ــار انل ــة أخب حلمل

وجهلــة وظاهريــة ومشــبهة..())( 

وهاهــم ايلــوم يلقبــون أهــل الســنة واجلماعــة بالوهابيــة واجلاميه 
ــة  ــذه اللكم ــة ه ــا حقيق ــد أدرك علماؤن ــاب. ولق ــن األلق ــا م وغريه
ــن  ــن والعلماني ــن احلزبي ــة م ــذه اللكم ــم وراء ه ــن ه ــة« وم »اجلامي
ــق  ــوة إىل احل ــويه ادلع ــا تش ــراد به ــة، ي ــآرب خبيث ــن م ــم م ــا هل وم
وصــد انلــاس عــن إتبــاع ادليلــل، حــى صــار شــغلهم الشــاغل هــو 

))( عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين ص 99)
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ــال تعــاىل:  ــد واملكــر ألهــل الســنة واجلماعــة، ولكــن كمــا ق الكي
ٺ ﴾))(  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ﴿ ڀ 

ــاىل: ﴿ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب  ــال تع وق
يب ﴾))( 

قــال ابــن كثــري ، خيــر تعــاىل أنــه يدفــع عــن عبــاده اذليــن 
ــم  ــار، وحيفظه ــد الفج ــه رش األرشار وكي ــوا إيل ــه وأناب ــوا علي تولك
ويكلؤهــم وينرصهــم، كمــا قــال تعــاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ﴾))( 

ــاىل: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ  ــال تع وق
ۆ ﴾))(  ۇ  ۇ 

فمقصــود هــؤالء املشــاغبن هــو بغــض مــا حيملــه اإلمــام حممــد 
أمــان اجلــايم  مــن عقيــدة صحيحــة، جتعلــه يكشــف باطلهــم 
ويظهــر مــا عندهــم مــن غــٍل ىلع أهــل الســنة واجلماعــة »الســلفين«

ــن  ــد ب ــام حمم ــدد اإلم ــيخ املج ــوا بالش ــافهم طعن ــا أّن أس كم
ــق  ــرصه اهلل  باحل ــن ن ــة. ولك ــوا وهابي ــاب  وقال ــد الوه عب

))( األنفال اآلية 0)
))( احلج اآلية 8) وتفسري ابن كثري لآلية م) ص0))

))( الزمر اآلية6)
))( الطاق اآلية )
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اذلي اكن عنــده وصــار إمامــاً مــن أئمــة ادلعــوة الســلفية وجمــدداً هلا، 
قــال تعــاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ﴾))( 

لكــن هــذه يه طريقــة أهــل ابلــدع واألهــواء حماربــة الســنة 
ــي  ــيخرج يف أم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »س ــث رس ــا حبدي ــذا يذكرن ــا وه وأهله
ــب بصاحبــه)2)، واليبــى 

َ
أقــواٌم تتجــارى بِهــم األهــواء كمــا يتجــارى الَك

ــه«))(. ــٌل، إال دخل ــرٌق وال ِمْفَص ــه ع من

)*( لكــن اهلل  هــو اذلي حيــيم عبــاده الصاحلــن كمــا قــال 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إذا أحــب اهلل عبــًدا محــاه يف ادلنيــا كمــا حيــي أحدكــم 

ســقيمه املــاء« صحيح اجلامــع )282(

هــذه  علمــاء  »جاميــة«  التســمية  هــذه  ىلع  رد  ولقــد 
املباركــة. ادلعــوة 

ــوزان  ــوزان الف ــن ف ــح ب ــة: صال ــيخ العاّم ــة الش ــئل فضيل س
حفظــه اهلل.

))( العنكبوت اآلية 69
ــب داء  ــرس، واللك ــري الف ــبيه جب ــا تش ــون فيه ــدة ويتدع ــواء الفاس ــون يف األه ))( أي يتوقع
معــروف يعــرض لللكــب فمــن عضــه قتلــه" انلهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر" مــادة جــراء.

))( صحيح الرتغيب ص8)
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هل يوجد فرقة جامية؟؟

ــان  ــد أم ــيخ حمم ــة والش ــة جامي ــه فرق ــس في ــوهل: )لي ــاب بق فأج
اجلــايم  نعرفــه مــن أهــل الســنة واجلماعــة، ويدعــو إىل اهلل  مــا 
جــاء ببدعــة وال جــاء بــيء جديــد، ولكــن محلهــم بغضهــم هلــذا الرجــل 
إنهــم وضعــوا اســمه وقالــوا فرقــة جاميــة، مثــل مــا قالــوا الوهابيــة ألتبــاع 
الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب ملــا داع إىل اتلوحيــد إخــاص العبــادة هلل، 

ســّمو دعوتــه بالوهابيــة، هــذه اعدة أهــل الــّر())( 

»وقد سئل فضيلته حفظه اهلل تعاىل«))(

ــد  ــا ق ــر م ــه ىلع أم ــل اتلنبي ــيخنا الفاض ــن ش ــب م س: نطل
انتــر يف اآلونــة األخــرية بــن بعــض الطــاب أال وهــو: نــز بعــض 
ــون  ــؤالء جامّي ــم ه ــم بأنه ــتمع إيله ــن يس ــل إىل م ــاء األفاض العلم
ــد  ــم  حمم ــيخنا العال ــك ش ــدون بذل ــة، ويقص ــؤالء مداخل وه
أمــان اجلــايم، وشــيخنا الفاضــل حفظــه اهلل وســدد خطــاه ربيــع بــن 

ــد. ــا حمم ــارك ىلع نبين ــي امهلل وب ــي، وص ــادي املدخ ه

))( تزنيه ادلعوة السلفية من األلقاب اتلنفريية ص88
))( حمــارضة ألقاهــا فضيلتــه يف اجلامعــة اإلســامية باملدينــة انلبويــة، بعنــوان )واجــب طالــب 

العلــم بعــد اتلخــرج يــوم األربعــاء 1431/4/8ه( ويه منشــورة ىلع شــبكة اإلنرتنــت
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فأجــاب: حفظــه اهلل تعــاىل: هــذا داخــل يف جــواب اذلي انتهيت 
منــه قريبــاً، اتركــوا هــذه األمــور وهــذا اتلنابــز، وال تنابــزوا باأللقــاب 

اهلل  قال لكــم: ﴿مئ ىئ يئ﴾))( .

لككــم إخــوة، ولككــم أهــل ديــن واحــد، لككــم زمــاء وهلل 
احلمــد، فانبــذوا هــذه األمــور واحرتمــوا العلمــاء، احرتمــوا العلمــاء، 
مــن لــم حيــرتم العلمــاء فإنــه حيــرم مــن علمهم حيــرم مــن اإلســتفادة 
منهــم، فاتركــوا هــذا األمــر، تنابــز بينكــم وتنــاول العلمــاء اذليــن 

هلــم الفضــل وهلــم ىلع انلــاس املزنلــة الــي أنزهلــم اهلل فيهــا، ﴿مب 
يت﴾))(  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب 

فالعلمــاء هلــم مانتهــم وهلــم قدرهــم واحرتامهــم، وإذا لــم يوثــق 
بالعلمــاء فبمــن يوثــق؟

إذا نزعت اثلقة من العلماء إىل من يرجع انلاس؟

فهــذه مكيــدة، الشــك ودسيســة، الشــك بــن انلــاس، فيجــب 
ــا. ــي عنه ــا وانل ــاد عنه ــا واإلبتع ــب نبذه ــا وجي ــه هل اتلنّب

))( احلجرات اآلية ))
))( املجادلة اآلية ))
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ومــن أجوبتــه حفظــه اهلل تعــاىل قــوهل: )الشــيخ حممــد اجلــايم هــو 
ــا ختــرج مــن هــذه اجلامعــة املباركــة وذهــب إىل اجلامعــة  ــا وزميلن أخون
 إىل 

ً
 يف اجلامعــة اإلســامية ويف املســجد انلبــوي وداعيــا

ً
اإلســامية مدرســا

اهلل ، مــا علمنــا عليــه إال خــراً، وليــس هنــاك مجاعــة تســى باجلامية 
ــد  ــيخ حمم ــن الش ــه ع ــا نعلم ــذا م ــويه، ه ــن التش ــراء وم ــن اإلف ــذا م ه
ــدع  ــن ابل ــى ع ــد وين ــو للتوحي ــه يدع ــن ألن ــايم .... لك ــان اجل أم

وعــن األفــار املنحرفــة صــاروا يعادونــه ويلقبونــه بهــذا اللقــب())( 

وسئل الشيخ حفظه اهلل عن اجلامية:

الســؤال / أحســن اهلل إيلكــم وهــذا ســؤال وصــل عــدة مــرات 
ــاك فرقــة يقــال هلــا اجلاميــة؟ ــه الســائل: هــل هن يقــول في

ــرون  ــون ينف ــؤها يب ــذه أنش ــا، ه ــا أعرفه ــا م ــواب / واهلل أن اجل
ــة والة  ــد وطاع ــدة واتلوحي ــون إىل العقي ــن يدع ــم اذلي ــن إخوانه م
أمــور املســلمن، جابــوا اللقــب هــذا يلنفــروا انلــاس عنهــم. )نعــم( 
ــاهل  ــن ق ــاهل، م ــن ق ــر م ــداً، ي ــر أح ــذا وال ي ــت إىل ه وال يلتف

ــم.))( ــره  نع ي

))( تزنيه ادلعوة السلفية من األلقاب اتلنفريية ص89
))( رشح كتــاب احلــوادث والفــن لإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب  0)/ شــعبان / )))) ـهيف 

دورة امللــك ســعود جبــده وهــو منشــور ىلع شــبكة األنــرت نــت.
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وسئل فضيلته حفظه اهلل:

ــنة  ــل الس ــورة أه ــويه ص ــدع بتش ــل ابل ــد دأب أه ــؤال / لق الس
ــوية  ــمة واحلش ــة اكملجس ــاب تنفري  بألق

ً
ــا  وحديث

ً
ــا ــة قديم واجلماع

ــف  ــو موق ــا ه ــة، فم ــة واجلامي ــم بالوهابي ــوم يلقبونه ــبهه وايل واملش
ــاس؟ ــا دلى انل ــاح حقيقته ــاب وإيض ــذه األلق ــن ه ــم م ــب العل طال

ــدوع وال  ــم خم ــا أن بعضه ــن ربم ــه أن يب ــواب / أواُل: علي اجل
يــدري يســمع هــذه األشــياء وال يــدري عــن احلقيقــة، فيبــن هــذه 
ــٌد مــن األعــداء،  ــا كي األســماء وهــذه األلقــاب ال حقيقــة هلــا وأنه
ــن  ــون، يب ــا يقول ــة كم ــا يه اجلامي ــة أو م ــايه الوهابي ــم م ــن هل يب
ــوا يل  ــة بين ــون الوهابي ــم تعيب ــم أنت ــول هل ــم، يق ــب منه ــم، أو يطل هل
ــد  ــدوا واهلل احلم ــن جي ــم، فل ــه عليه ــة اذلي تنقمون ــب الوهابي مذه
شــيئاً وســيندحرون، بيّنــوا يل اجلاميــة مــا يه ومــا هــو مذهبهــا حــى 
ــط،  ــفيات فق ــاب وتش ــا يه ألق ــيئاً وإنم ــتطيعوا ش ــن يس ــا؟ ل أجتنبه
الواجــب تــرك هــذه األمــور واحلــذر منهــا وعــدم ادلخــول فيهــا وال 
ــمة إىل  ــوية جمس ــم حش ــال فيه ــة أن يق ــنة واجلماع ــل الس ــري أه يض

ــك))(. ــم ذل ــن يره ــق، فل ــوا ىلع احل ــره، مادام آخ

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل
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ــدر -  ــاد ابل ــن العب ــد املحس ــدث: عب ــة املح ــيخ العام ــال الش »وق
ــه اهلل« . ــوي - حفظ ــجد انلب ــدرس باملس امل

ــم  ــنة بأنه ــل الس ــض أه ــنة بع ــل الس ــن أله ــض املناوئ ــز بع »ين
ــا اكن يف  ــن الدن عندم ــامة ب ــك أس ــن بذل ــن انلابزي ــة«، وم »جامي
ــذا  ــتان، وه ــان بأفغانس ــة طابل ــا إىل حرك ــه منه ــل ذهاب ــودان قب الس
ــن ألهــل  ــز املناوئ ــة« بلعــض أهــل الســنة نظــري ن انلــز بــ»اجلامي
الســنة دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب بــ»الوهابيــة« تنفــرياً 
منهــا، واذلي ُعــرِف بنســبة »اجلــايم« هــو الشــيخ حممــد أمــان 
اجلــايم  اذلي تــويف قبــل مخســة عــر اعمــاً تقريبــاً، واكن هل جهود 

ــا«أ. ـه))( ــاع عنه ــنة وادلف ــل الس ــدة أه ــان عقي ــة يف بي طيب

))( تزنيه ادلعوة السلفية ص 90
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  تزكية اإلمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ«

مفتي عام اململكة العربية السعودية«

قــال إبراهيــم الشــعي مبينــاَ حــرص الشــيخ حممــد بــن 
إبراهيــم  ىلع اســتمرار العمليــة اتلعليميــة يف صامطــة بعــد وفــاة 
ــد اهلل  ــيخ عب ــه للش ــاَ كام ــيم ، وحاكي ــظ حك ــا حاف حافظه

ــذه ــراعوي وتامي الق

ــد  ــن فق ــتم م ــم -: »لس ــن بينه ــعي م ــم الش ــد اكن إبراهي وق
ــة  ــده األم ــاَ، وتفق ــده أيض ــن نفق ــل حن ــب، ب ــاً وحس ــيخ حافظ الش
ــن  ــري، ل ــروا باخل ــال: أب ــم ق ــي، ث ــو يب ــذا وه ــول ه ــامية، يق اإلس
ــنضاعف  ــن س ــإذن اهلل وحن ــزيد ب ــل س ــم يشء، ب ــص عليك ينق

ــة. ــد صامط ــة بمعه ــود، والعناي اجله

ووىف  بمــا وعــد، فبعــث إيلنــا بعد ذلــك بمدرســن مرصين، 
ــد، واكن  ــاَ يف املعه ــايم مدرس ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــا الش ــل إيلن وأرس
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ــدر  ــاض واكن ىلع ق ــة يف الري ــة الريع ــباَ يف لكي ــاَ منتس ــا طابل وقته
ــم واألدب ..الخ))(  ــن العل م

))( رسالة ماجستري »جهود الشيخ حممد أمان يف العقيدة« ص 8).
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 »ثناء العالمة : عبدالعزيز بن عبدالله

بن باز  مفتي عام اململكة العربية السعودية«

 » قــال ســماحة الشــيخ اإلمــام عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز«
مــن عبدالعزيــز بــن بــاز إىل حــرة األبنــاء الكــرام أبنــاء صاحــب 
ــعة  ــة واس ــايم  رمح ــن يلع اجل ــان ب ــد أم ــور حمم ــة ادلكت الفضيل
وأصلــح ذريتــه مجيعــاً آمــن. الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبراكتــه.. 
أمــا بعــد: فيــرين أن أفيدكــم مجيعــاً حســب رغبتكــم: إن 
 دلّي بالعلــم والفضــل وحســن العقيــدة، والنشــاط 

ٌ
الــوادل : »معــروف

ــر اهلل  ــات، غف ــدع واخلراف ــن ابل ــر م ــبحانه واتلحذي ــوة إىل اهلل س يف ادلع
ــاه يف دار  ــا وإياكــم وإي ــه ومجعن ــه وأصلــح ذريت هل وأســكنه فســيح جنات

كرامتــه إنــه ســميع قريــب«))(.

ــع  ــيخ ربي ــان والش ــد أم ــيخ حمم ــن الش ــه م ــن موقف ــئل ع وس
ــن يلع  ــان ب ــد أم ــيخ حمم ــة الش ــي الفضيل ــوص صاح ــي )خبص املدخ
ــنة،  ــل الس ــن أه ــا م ــي كاهم ــادي املدخ ــن ه ــع ب ــيخ ربي ــايم والش اجل

))( رسالة ماجستري »جهود الشيخ حممد أمان« ص ٧)
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ومعروفــان دلّي بالعلــم والفضــل والعقيــدة الصاحلــة.. فــأويص باإلســتفادة 
ــه ويرضــاه، وأن يوفــق مجيــع  ــا ملــا حيب مــن كتبهمــا، وأســأل اهلل أن يوفقن
ــب())(())( ــميع قري ــه س ــاده إن ــر عب ــاح أم ــاه وص ــه رض ــا في ــلمن مل املس

وعندمــا انتهــت فــرتة إاعرة الشــيخ حممــد أمــان اجلــايم ملحقــاً 
ــن ــز ب ــيخ عبدالعزي ــماحة الش ــب س ــويت كت ــة جيب ــاً يف دول  ديني
عبــد اهلل بــن بــاز  إىل مديــر اجلامعــة اإلســامية آنــذاك، يطلــب 
ــايل  ــه: )إىل مع ــاء في ــاب، ج ــرى خبط ــنة أخ ــه س ــد إاعرت ــه جتدي من
ــامية  ــة اإلس ــس اجلامع ــد رئي ــح العبي ــن صال ــداهلل ب ــور عب ادلكت

ــه.. ــة اهلل وبراكت ــم ورمح ــام عليك ــر: الس املوق

ســبق أن تكرمتــم باملوافقــة ىلع إاعرة خدمــات فضيلــة الشــيخ 
ادلكتــور حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم بعمــل امللحــق ادليــي جبيبــويت، 
ــدة  ــر العقي ــرياً يف ن ــه كث ــع اهلل ب ــل ونف ــذا العم ــارش ه ــد ب وق
الســلفية يف تلــك ابلــاد، وأطفــأ بــه فتنــة كبــرية وقعــت بــن ادلاعة 
وبعــض املســؤولن مــن أهــل ابلــاد، وهــّدأ األمــور حبكمــة وأصلــح 
ــاراً  ــلفية أنص ــوة الس ــاوؤن لدلع ــح املن ــى أصب ــوال، ح ــه األح اهلل ب
ــاء ىلع اململكــة واملســؤلن  ــا، وصــاروا يلهجــون باثلن هلــا وداعة إيله

))( املصدر نفسه
))( توىف الشيخ حممد أمان  والعلماء يثنون عليه فهذه منقبة هل وشهادة عظيمة.



39

ــا،  ــا وذمه ــم هل ــون بعداوته ــبونهم ويرصح ــوا يس ــا اكن ــا، بعدم فيه
وقــد ورد إيلنــا كتــب مــن املســؤلن هنــاك يطابلــون ببقــاء ادلكتــور 
حممــد أمــان، ويذكــرون مــا حصــل بســببه مــن اخلــري الكثــري للبــاد 
وأهلهــا يف أمــور دينهــم ودنياهــم، وآخــر مــا ورد إيلنــا كتــاب معــايل 
ــك  ــل ذل ــه؛ وألج ــورة من ــم ص ــق ملعايلك ــاك نرف ــدل هن ــر الع وزي

وتقديمــا لألهــم ىلع املهــم،

فإننـا نرجـوا مـن معايلكـم اتلكـرم باملوافقة ىلع جتديـد اإلاعرة 
سـنة أخـرى، ولعلنا جنـد من يقـوم بعمله، بعـد ذلك يعـود إىل اجلامعة 
تقديـراً ملـا ذكرنـا، ومـا حصل وحيصـل إن شـاء اهلل ببقائه هذه السـنة 
مـن انلفـع العظيم، وأنـا أدرك أهميـة بقائه يف اجلامعة لسـامة عقيدته 
وحسـن سـريته وحمبـة طـاب العلـم هل وقبوهلـم تلوجيهـه وانتفاعهـم 
بعلمـه، ولكـي أرجـو أن جتـدوا يف بقيـة إخـواين املشـايخ املوجوديـن 
باجلامعة من يسـد مسـّده ويقـوم مقامه، كمـا حصل يف السـنة الاملة 
الـي اغبهـا عن اجلامعـة، وأسـأل اهلل أن جيعلنا وإياكم وإيـاه مباركن 
أينمـا كنـا، وأن ينفـع جبهـود اجلميع إنه جـواد كريم والسـام عليكم 

ورمحـة اهلل وبراكتـه. الرئيـس العام))( 

))( رسالة ماجستري جهود الشيخ »حممد أمان« ص 5)
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 »ثناء الشيخ العالمة الدكتور:

صالح بن فوزان الفوزان حفظـه الـله«

ــوزان  ــن ف ــح ب ــام صال ــه اإلم ــة الفقي ــة العام ــال فضيل وق
الفــوزان حفظــه اهلل: »الشــيخ حممــد أمــان كمــا عرفتــه: إن املتعلمــن 
ــم  ــل منه ــن قلي ــريون، ولك ــة كث ــا املتنوع ــهادات العلي ــة الش ومحل
مــن يســتفيد مــن علمــه ويســتفاد منــه، والشــيخ حممــد أمــان اجلــايم 
هــو مــن تلــك القلــة انلــادرة مــن العلمــاء اذليــن ســخروا علمهــم 
ــرية  ــوة إىل اهلل ىلع بص ــم بادلع ــلمن وتوجيهه ــع املس ــم يف نف وجهده
ــوي  ــجد انلب ــامية ويف املس ــة اإلس ــه يف اجلامع ــال تدريس ــن خ م
ــواهل يف  ــة وجت ــامية اخلارجي ــار اإلس ــه يف األقط ــف ويف جوالت الري
ــو  ــق يدع ــف املناط ــارضات يف خمتل ــاء ادلروس واملح ــة إللق اململك
ــة إىل  ــباب األم ــه ش ــة ويوج ــدة الصحيح ــر العقي ــد وين إىل اتلوحي
منهــج الســلف الصالــح وحيذرهــم مــن املبــاديء اهلّدامــة وادلعــوات 
املضلّلــة. ومــن لــم يعرفــه شــخصياً فليعرفــه من خــال كتبــه املفيدة 
وأرشطتــه العديــدة الــي تتضمــن فيــض مــا حيملــه مــن علــم غزيــر 
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ونفــع كثــري، قــدم الشــيخ  إىل اململكــة يف ســن مبكــر ودرس ىلع 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــة حمم ــيخ العام ــال الش ــن أمث ــار: م ــا الكب علمائه
ــارص الســعدي، والشــيخ  ــن ن املفــي األكــر، والشــيخ عبدالرمحــن ب
ــار  ــاض ص ــيم بالري ــد العل ــح املعه ــا فت ــم مل ــاز، ث ــن ب ــز ب عبدالعزي
ــه لدلراســة، وواصــل دراســته إىل أن ختــرج  ــل امللتحقــن ب مــن أوائ
ــس يف  ــلك اتلدري ــه يف س ــد خترج ــم بع ــة. وأنتظ ــة الريع ــن لكي م
اجلامعــة اإلســامية باملدينــة انلبويــة، ويف املســجد انلبــوي الريــف، 
ــم يشــغله ذلــك عــن املشــاركة يف ادلعــوة إىل اهلل وتأيلــف كتــب  ول
نافعــة ومــا زال مواصــًا عملــه يف اخلــري حــى توفــاه اهلل، وقــد تــرك 
مــن بعــده علمــاً ينتفــع بــه متمثــًا يف تاميــذه ويف كتبــه  رمحــًة 
ــم وعمــل خــري اجلــزاء، وصــىل اهلل  واســعة وغفــر هل وجــزاه عّمــا علّ

ــه))(.  ــا حممــد وىلع وصحب وســلم ىلع نبين

»وقــال العامــة الشــيخ صالــح الفــوزان حفظــه اهلل تعــاىل ملــا ســئل 
عــن اجلاميــة« :

»مــا فيــه فرقــة جاميــه. الشــيخ حممــد أمــان اجلــايم  نعرفــه 
مــن أهــل الســنة واجلماعــة. ويدعــو إىل اهلل . مــا جــاء ببدعــة 

))( املصدر نفسه ص)5
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وال جــاء بــيء جديــد ولكــن محلهــم بغضهــم هلــذا الرجــل أنهــم 
وضعــوا اســمه وقالــوا فرقــة جاميــه. مثــل مــا قالــوا الوهابيــة. الشــيخ 
ــادة هلل ســموا  حممــد عبدالوهــاب ملــا داع إىل اتلوحيــد إخــاص العب
ــا  ــا قلن ــرق. إذاً أرادوا مثلم ــل ال ــذه اعدة أه ــة. ه ــه بالوهابي دعوت
لكــم. ينــرون عــن أهــل اخلــري باأللقــاب ويه ألقــاب وهلل احلمــد 
 مــن القول.

ً
مــا فيهــا ســوء. مــا فيهــا ســوء وهلل احلمــد. وال قالــوا بــداع

مــا هــو بــس حممــد أمــان اجلــايم الــي نــاهل مــا نــاهل نــال ادلاعة 
مــن قبــل مــن هــم أكــر منــه شــأن وأجــل منــه علــم نالوهم بــاألذى. 
احلاصــل: أننــا مــا نعــرف ىلع هــذا الرجــل إال اخلــري. واهلل مــا عرفنــا 
ــاس ولك  ــض انل ــل بع ــو اذلي حيم ــد ه ــن احلق ــري ولك ــه إال اخل عن

ســيتحمل مــا يقــول))(. 

»وقد سئل الشيخ العامة صالح الفوزان حفظه اهلل تعاىل

ــن  ــم اهلل أن م ــم حفظك ــم اهلل، ذكرت ــيخ وفقك ــة الش فضيل
اعدة أهــل ابلاطــل قديمــاً وحديثــاً وصــف أهــل احلــق بأوصــاف حــى 

ينفــروا انلــاس منهــم.

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت لفضيلته
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ــوا إىل  ــم ندع ــاب العل ــن ط ــة م ــن جمموع ــول حن ــؤال: يق والس
لــزوم منهــج الســلف واإلتلفــاف حــول العلمــاء الربانيّــن وحــول والة 
األمــور واتلحذيــر مــن أهــل ابلــدع، ومــع ذلــك نتهــم بأننــا جاميــة 
ونلقــب بهــذا اللقــب وقــد تكــرر هــذا الســؤال عــدة مــرات، فمــا 

اتلوجيــه ِحيــال هــذا اللقــب وِحيــال هــذه النســبة؟

اجلــواب: اتلوجيــه، اســتمروا فيمــا أنتــم عليــه وأنتــم ىلع خري وال 
تلتفتــوا ملــن يقــول هــذا القــول وذنبــه عليــه هــذا ذنــب اليهمكــم 

أمــره. نعــم))(.

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت لفضيلته
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 »ثناء فضيلة معايل الشيخ العالمة :

صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعاىل«

ــا  ــايم، وأن ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــع للش ــال تب ــذا يق ــة! ه اجلامي
أعرفــه رجــل طيــب يف نفســه، وســلي العقيــدة، وهــو مــن زمائنــا 
يف ادلراســة بعدنــا يف اتلخــرج وادلراســة، لكنــه اكن فيمــا أعــرف ىلع 
عقيــدة أهــل اتلوحيــد، جــاءت هــذه العواصــف الــي مــّرت بانلــاس، 
عصفــت بكثــري مــن انلــاس، بعضهــم محلتــه العواصــف وبعضهــم 
ــه.  ــم جترف ــف ول ــل ىلع العواص ــة فثُق ــه رزان ــًا في ــه اهلل عق منح

ــتبرصين))(. ــوا مس ــاس أن يكون ــي للن ــن ينب لك

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت ملعايل الشيخ صالح اللحيدان
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 »ثناء الشيخ العاّلمة:

» محمد بن عبدالله السبَيل

ســؤال: مــا يه نصيحتكــم ملــن يمنــع أرشطــة املشــايخ مــن أهــل 
ــيخ  ــايم  والش ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــل الش ــن، مث ــنة املعروف الس
ربيــع بــن هــادي املدخــي - حفظــه اهلل - حيــث يقــول أن أرشطــة 

الشــيخ تثــر الفتنــة؟

فأجاب الشيخ - حفظه اهلل -

ــم  ــيخن أرشطته ــن الش ــوف هذي ــاهلل. ال. ش ــوذ ب ــاهلل، أع ــوذ ب »أع
مــن أحســن األرشطــة، هــؤالء يدعــون إىل الســنة، وإىل اتلمســك بالســنة، 
ولكــن مــا يتكــم بهــؤالء إال إنســان صاحــب هــوى، وأكــر مــا يتكــم 
ــم  ــزاب، ه ــن األح ــزب م ــون إىل ح ــن ينتم ــزاب اذلي ــل األح ــؤالء أه به
اذليــن ينكــرون هــذه األشــياء، أمــا بالنســبة هلذيــن الشــيخن معروفــن 

ــاس«))(  ــن انل ــن أحس ــم م ــلفية وه ــم س ــنة وعقائده ــك بالس باتلمس

))( رشيط كشف اللثام/) وهو موجود ىلع شبكة اإلنرتنت
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 »ثناء الشيخ املحدث العالّمة: 

 عـبدالـمحسـن العبـاد البـدر

املدرس باملسجد النبوي - حفظه الله«

 يف معهــد الريــاض 
ً
»عرفــت الشــيخ حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم طابلــا

ــة  ــورة يف املرحل ــة املن ــامية باملدين ــة اإلس  يف اجلامع
ً
ــا ــم مدرس ــي ث العل

اثلانويــة ثــم يف املرحلــة اجلامعيــة. عرفتــه حســن العقيــدة ســليم اإلجتــاه، 
وهل عنايــة يف بيــان العقيــدة ىلع مذهــب الســلف، واتلحذيــر مــن ابلــدع، 
ــزل هل  ــه، وأج ــر اهلل هل ورمح ــه، غف ــه وكتابات ــه وحمارضات ــك يف دروس وذل

املثوبــة«))( 

))( رسالة ماجستري »جهود الشيخ حممد أمان« ص 50
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»ثناء فضيلة الشيخ العالّمة املحدث: 

» أحمد بن يحيى النجمي

ــة،  ــى اجلامي ــة تس ــرة فرق ــة األخ ــر يف اآلون ــول ظه ــؤال: يق س
ــة؟ ــرق اهلالك ــن الف ــل يه م ه

جــواب: ســبحان اهلل! تســى اجلاميه؟ يقولــون للســلفين جامية، 
وكذبــوا وكذبــوا، إن اجلــايم حممــد أمــان يلع هــذا جــاء إيلنــا منتدبــاً 
ــة، واكن  ــن احلبش ــو م ــة، وه ــنة اثلاني ــازال يف الس ــو م ــس وه للتدري
ىلع اســتقامة عظيمــة وإنــه - يعــي - اكن يــدرس عندنــا وإذا جــاءت 
ــة يف  ــنة اثلاني ــة، اكن يف الس ــر يف اللكي ــب فيخت ــارات يذه اإلختب
اللكيــة فأكمــل الســنة اثلانيــة واثلاثلــة والرابعــة وهــو يــدرِّس عندنــا، 
وبعــد ذلــك بعــد أن مكــث عندنــا حــوايل مخــس ســنوات وفتحــت 
اجلامعــة اإلســامية واكن الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز يعرفــه معرفــة 
تامــة، بعــد ذلــك اختــاره أن يكــون مــن املدرســن يف اجلامعــة فــان 
مــن املدرســن يف اجلامعــة، واكن يدعــوا إىل طاعــة اهلل  وحيــذر. 
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ــراف  ــس باإلحن ــت، أح ــك الوق ــراف يف ذل ــس باإلحن ــد أح ــه ق وكأن
عــن ادلعــوة الســلفية الــي يه دعــوة اتلوحيــد.

ــن  ــؤالء اذلي ــوا ه ــم ال تطيع ــول هل ــعودين ويق ــذر الس اكن حي
ــة  ــدة صحيح ــم ىلع عقي ــه، أنت ــم علي ــا أنت ــرك م ــم إىل ت يدعونك
تســريون عليهــا، وبعــد ذلــك يقــال اجلاميــه، اجلاميــه!! هــو اكن يقــال 
هل حممــد أمــان اجلــايم، اجلاميــه معناهــا أنهــم ينســبونهم إيلــه. وإنــه 
واهلل مــا داع أحــداً إىل االنتســاب إيلــه، ولكنــه داع إىل كتــاب اهلل وإىل 
ســنة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإىل مــا اكن عليــه الســلف الصالــح رضــوان 
ــذا كام  ــه، ه ــة، اجلامي ــون اجلامي ــن يقول ــم. فاذلي ــاىل عليه اهلل تع
باطــل وإنمــا املــراد بــه الســلفين، والســلفيون هــم أهــل احلــق وىلع 
احلــق إن شــاء اهلل، يه دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبدالوهــاب ورفــض 

احلزبيــات هــذه مجيعــاً))(. 

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت لفضيلته 
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 »ثناء الشيخ العالّمة املجاهد:

ربيع بن هادي املدخيل - حفظه الله«

 
ً
»وأمــا الشــيخ حممــد أمــان  فمــا علمــت منــه إال رجــاً مؤمنــا

ــت  ــا رأي ــدة. م ــوم العقي  مــن عل
ً
ــا ــه متمكن  يف دين

ً
ــا  فقيه

ً
ــداً ســلفيا موح

ــة  ــنا يف املرحل ــد درس ــل ق ــدة، إذ اكن الرج ــرض العقي ــه يف ع ــود من أج
اثلانويــة، )الواســطيه، احلمويــه) فمــا رأينــا أجــود منــه وأفضــل، وال أكــرب 
ــاق  ــن األخ ــاه حبس ــل . وعرفن ــذا الرج ــن ه ــه م ــم طاب ىلع تفهي
واتلواضــع والوقــار، نتعلــم واهلل مــن هــذه األخــاق. ونســأل اهلل أن يرفــع 
درجتــه يف اجلنــة بمــا خــاض فيــه وطعن بــه أهــل اآلهــواء. وأخــراً: فالرجل 
مــات وهــو يــويص العلمــاء باحلفــاوة بهــا واإلعتنــاء بهــا، وهــذا ديلــل ىلع 
ــا  صدقــه إن شــاء اهلل يف إيمانــه، وديلــل ىلع حســن خاتمتــه  وتغمدن

ــه« ــه ورضوان ــاه برمحت وإي
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ــل،  ــذا الرج ــن ه ــدة إال م ــت العقي ــا تعلم ــاً : واهلل م أيض
ــا  ــاً، واهلل م ــناً وعلم ــه س ــر من ــاء أك ــد علم ــت عن وواهلل إين جلس

ــدة))(.  ــرض العقي ــه يف ع ــت مثل رأي

))( رسالة ماجستري »جهود الشيخ حممد أمان« ص )5
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 »ثناء الشيخ :

  محمد بن عيل بن محمد ثاين

املدّرس باملسجد النبوي«

»أعــرف فضيلتــه مــن ســنوات طويلــة، عندمــا اكن يــدرس يف 
ــم ســليف مــن  ــه اعل ــاض، وفضيلت ــن ســعود بالري جامعــة اإلمــام حممــد ب
الطــراز األول يف اتلفــاين يف ادلعــوة اإلســامية، وهل نشــاط يف املحــارضات يف 
املســاجد وانلــدوات العلميــة يف ادلاخــل واخلــارج، وهل مؤلفــات يف العقيدة 
وغرهــا، جــزاه اهلل عــن اإلســام واملســلمن خــر اجلــزاء وأجــزل هل األجــر 

يف اآلخــرة، إنــه ســميع جميــب«))( 

))( املصدر نفسه ص 8)
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 »ثناء فضيلة الشيخ الداعية:

» محمد عبدالوهاب مرزوق البّنا

»زاملــت الشــيخ حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم  يف اجلامعــة 
ــة  ــع طلب ــا م ــا يف رحاتن ــا اكن يصحبن ــن اعم 1381 ه. كم ــامية م اإلس
ــده،  ــول إىل ج ــاء اهلل أن أحت ــم ش ــة. ث ــس واجلمع ــويم اخلمي ــة ي اجلامع
ولكــن العاقــة األخويــة اســتمرت حــى توفــاه اهلل، أســأل اهلل أن جيمعنــا 
يف جنتــه، ولقــد اكن  ىلع خــر مــا حنــب مــن حســن اخللــق وســامة 
العقيــدة وطيــب العــرة، أســأل اهلل أن يتغمــده برمحتــه ويســكنه فســيح 

ــن«))(   ىلع رسر متقابل
ً
ــا  إخوان

ً
ــا ــا مجيع ــه وجيمعن جنت

))( املصدر نفسه ص 8)/9)
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 »ثناء فضيلة الشيخ العالّمة:

 عمر بن محمد فالته - املدرس باملسجد النبوي 

» ومدير شعبة دار الحديث باملدينة املنورة

ــم،  ــب عل ــدم الشــيخ حممــد أمــان إىل هــذه ابلــاد وهــو طال ق
ــدرّس  ــي ت ــوم ال ــد والعل ــافي، والعقائ ــب الش ــاده املذه درس يف ب
يف تلــك ابلــاد ويه عقائــد ختالــف مذهــب أهــل الســنة واجلماعــة، 
وعندمــا وصــل إىل اململكــة عــن طريــق ايلمــن، درس يف دار احلديــث 
املكيــة، واســتفاد مــن الشــيوخ املدرســن باملســجد احلــرام، اكلشــيخ 
عبدالــرزاق محــزه والشــيخ حممــد عبــداهلل الصومــايل، والشــيخ 
ــاض  ــيم بالري ــد العل ــح املعه ــا فت ــم. ومل ــيم، وغريه ــق اهلاش عبداحل
اتلابــع آلل الشــيخ اتلحــق بــه، وأثنــاء دراســته باللكيــة تعاقــد معــه 
ــد  ــاد ق ــت ابل ــامطه. واكن ــيم بس ــد العل ــرع املعه ــس يف ف للتدري
تأثــرت بادلعــوة اإلصاحيــة الــي بدأهــا فضيلــة الشــيخ حممــد بــن 
عبــداهلل القــراعوي، وســقاها وراعهــا تلميــذه الشــيخ حافــظ احلكــيم 
ــاء  ــاً جنب ــد طاب ــراً. ووج ــاً ون ــلفية نظم ــه الس ــه ومؤلفات بدروس
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حريصــن ىلع طلــب العلــم واإلزديــاد مــن اخلــري فســاعده ذلــك بعد 
توفيــق اهلل تعــاىل ىلع املثابــرة واإلنقطــاع للعلــم، واحلــرص ىلع املزيــد 
ز، وكــرع ونهــل وعــل، وملــا صــادف ذلــك  مــن اتلحصيــل، وبــرز وبــرَّ
ــل  ــوى والعم ــة يف اتلق ــم الرغب ــب، وعظي ــاص يف الطل ــدق اإلخ ص

حالفــه اتلوفيــق، وأينعــت اثلمــرة، وفقــاً ملــا قــال اهلل تعــاىل ﴿ېئ 
ی﴾))(  ىئ  ىئىئ 

هــذا ولقــد ختــرج مــن لكيــة الريعــة بالريــاض، ونــال 
ــوراه مــن جامعــة القاهــره،  املاجســتري يف ابلاكســتان، وشــهادة ادلكت
ــايم  ــن اإلس ــد اتلضام ــامية، إلدارة معه ــة اإلس ــه اجلامع وانتدبت
ــال  ــة، واألعم ــات ادلعوي ــن الرح ــد م ــام بالعدي ــو، والقي بمقديش
ــد  ــة فلق ــام. وباجلمل ــري قي ــه خ ــند إيل ــا أس ــام بم ــا، فق ــة به اإلداري
اكن  صــادق اللهجــة عظيــم اإلنتمــاء ملذهــب أهــل الســنة، قــوي 
ــوّي  ــان ق ــّف اللس ــانه، ع ــه ولس ــوهل وعمل ــاً إىل اهلل بق اإلرادة داعي
ــه  ــدث عن ــات اهلل، تتح ــاك حرم ــد انته ــب عن ــع الغض ــان رسي ابلي
جمالســه يف املســجد انلبــوي الريــف الــي أداهــا وقــام بهــا، وتآيلفــه 
الــي نرهــا، ورحاتــه الــي قــام بهــا، ولقــد رافقتــه يف الســفر فــان 
ــة الشــيخ العامــة حممــد األمــن  ــق هــو فضيل ــق، وراف نعــم الصدي

))( ابلقرة اآلية )8)
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ــاً  ــان هل أيض ــريه - ف ــان« وغ ــواء ابلي ــب »أض ــنقيطي  صاح الش
ــم.  ــال ىلع حقيقته ــر الرج ــو اذلي يظه ــفر ه ــق - والس ــم الرفي نع
وتتحــدث عنــه حمارضاتــه انلاصعــة، ال جيامــل وال ينافــق وال يمــاري 
ــاف  ــر هل خ ــه، وإن ظه ــدع ب ــل ص ــه ادليل ــادل، إن اكن مع وال جي
مــا هــو عليــه قــال بــه ورجــع إيلــه، وهــذا هــو دأب املؤمنــن كمــا 

ــه ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ــال اهلل يف كتاب ق
ۆئ﴾))(  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ــن  ــه م ــا علي ــريا مم ــد أدى كث ــه  ق ــاىل أن ــهد اهلل تع وأش
ــرياً  ــر لســنة ســيد املرســلن، ولقــد صــادف كث ــن، ون خدمــة ادلي
مــن األذى، وكثــرياً مــن الكيــد واملكــر فلــم ينــن ولــم يفــزع حــى 
لــي اهلل، واكن آخــر كامــه شــهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممــداً رســول 
اهلل. ف رمحــة واســعة، ونــور هل يف قــره، وجــزاه عمــا قــدم هلــذه 
امللــة خــرياً كثــريا، وثوابــاً جزيــا، وأصلــح هل عقبــه وبــارك فيهــم، 
ــه، مــع انلبيــن والصديقــن والشــهداء  ــه يف دار كرامت ــا اهلل ب ومجعن
ــارك ىلع  ــلم وب ــىل اهلل وس ــا. وص ــك رفيق ــن أوئل ــن، وحس والصاحل

ــلم))(.  ــه وس ــد وىلع آهل وصحب ــا حمم نبين

))( سورة انلور اآلية )5
))( املصدر نفسه ص 9)/50
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 »ثناء فضيلة الشيخ :

 الفريض عبدالصمد بن محمد

» بن محي الدين الكاتب

وقــال فضيلــة الشــيخ الفــريض عبدالصمــد بــن حممــد بــن مــي 
ــام  ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العامل ــب : »احلم ــن الات ادلي
ــاء واملرســلن حممــد وىلع آهل وصحبــه ومــن تبعهــم  ىلع أرشف األنبي

ــوم ادليــن، أمــا بعــد: بإحســان إىل ي

فقــد طلــب مــي تلميــذي مصطــى بــن عبدالقــادر اهلوســاوي 
وفقــه اهلل لصالــح األعمــال أن أكتــب مــا أعلــم عــن األخ الكريــم 
الشــيخ حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم  وغفــر هل، فأقــول ســائًا ريب 

اتلوفيــق والســداد:

فــإين أول مــا تعرفــت عليــه - فيمــا أظــن - العــام ٧6)) ه، وكنــا 
وقتئــذ طلبــة يف لكيــة الريعــة، أســبقه ســنة، فــان يأتيــي باتلدمرية 
للعامــة إبــن تيميــة يســتوضح مــي بعــض العبــارات فيهــا. فعلمــت 
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ــة  ــدة يف مك ــى م ــد أن ق ــاض بع ــاء إىل الري ــة ج ــن احلبش ــه م أن
املكرمــة - ال أدري مقدارهــا - وعلمــت أنــه مــن اجلاديــن يف طلــب 
العلــم، ومــن طــاب احلــق يف عقيدتــه وعباداتــه بعــد أن اكن شــافعياً 
أشــعرياً متعصبــاً فيهمــا، أو أنــه  مــا اكن يعلــم يف بــاد احلبشــة 
ــن يف  ــة مدرس ــد ادلراس ــا بع ــم اجتمعن ــدة. ث  وعقي

ً
ــلا ــا مس غريهم

ــا يف  ــم اجتمعن ــام. ث ــة اإلم ــع جلامع ــيم اتلاب ــامطة العل ــد س معه
اجلامعــة اإلســامية ويف مدينــة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال أعلمــه إال طالــب 
حــق داعيــاً إيلــه ومعلمــاً إيــاه، ثــم حنــن لك بــي آدم كمــا قــال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»لككــم خطــاؤن وخــر اخلطائــن اتلّوابــون«))( 

ــن  ــع انلبي ــه، م ــاً يف دار كرامت ــا مجيع ــا وهل ومجعن ــر اهلل نل غف
ــىل  ــاً، وص ــك رفيق ــن أوئل ــن وحس ــهداء والصاحل ــن والش والصديق
ــم  ــن تبعه ــه وم ــد وىلع آهل وصحب ــوهل حمم ــارك ىلع رس ــلم وب اهلل وس

ــن))(.  ــد هلل رب العامل ــن، واحلم ــوم ادلي ــان إىل ي بإحس

))( رواه الرتمذي 99)) وحسنه األبلاين - صحيح اجلامع )4515(
))( رسالة ماجستري »جهود الشيخ حممد أمان« ص )5
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 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

 صالح بن عبدالله العبود

 معايل مدير الجامعة اإلسالمية سابقا «

ــن  ــوهل األم ــام ىلع رس ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العامل احلم
وىلع آهل وأصحابــه واتلابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم ادليــن، 

أمــا بعــد:

ــادر أن  ــن عبدالق ــى ب ــيخ مصط ــي األخ الش ــب م ــد رغ فق
ــه  ــا أعرف ــيئاً مم ــايم  ش ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــن الش ــب ع أكت
ــذه  ــه به ــن فأجبت ــده يف اآلخري ــن بع ــون م ــن تلك ــن املحاس ــه م عن
ــه  ــن تامذت ــن م ــم أك ــي ل ــن أن ــم م ــرية ىلع الرغ ــرف اليس األح
ــه، ولكــن  ــه وخمالطت ــه املازمــن هل طويــي ماقات وال مــن أصحاب
صــار بيــي وبينــه  لقــاءات اســتفدت منهــا، وتــم مــن خاهلــا 
ــق ىلع  ــق اتلواف ــاىل وتوثي ــا يف اهلل تع ــة بينن ــاد املحب ــارف وانعق اتلع
ــن  ــن. فم ــرد ىلع املخالف ــدة وال ــح يف العقي ــلف الصال ــج الس منه
ــرة  ــن هج ــف م ــة وأل ــعن وثاثمائ ــة وتس ــه يف اعم مخس ــك أن ذل
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ــاس مــن خــارج هــذه ابلــاد  ــن أن ــا وب ــت بينن املصطــى ملسو هيلع هللا ىلص اكن
ممــن ابتلينــا بهــم خافــات يف العقيــدة واملنهــج، يريــدون معارضتنا يف 
عقيدتنــا اإلســامية وسياســة حكومتنــا الراشــده،فكتبت إىل ســماحة 
ــا  ــوة يف بادن ــاء ادلع ــن علم ــريه م ــاز وغ ــن ب ــز ب ــيخ عبدالعزي الش
ــان يف  ــد أم ــيخ حمم ــت الش ــور، فلقي ــذه األم ــض ه ــن بع ــكو م أش
مكــة بــدار احلديــث وأطلعتــه ىلع مــا كتبــت وأستشــريه وأســتطلع 
رأيــه، فشــد مــن عــزيم ورشح يل بكلمــة موجــزة معــى املرجعيــة 
الصحيحــة وقــال: إن هــؤالء العلمــاء يف بادنــا مــن علمــاء ادلعــوة 
 نــرتدد 

ّ
إىل اهلل هــم املرجــع اذليــن يؤخــذ عنهــم اإلعتقــاد، فينبــي أال

ــم  ــع هلــم عــن لك خمالفــة حتــدث. وينبــي أن نقــول هلــم أنت يف الرف
ــم  ــم جندكــم أو ل ــإذا ل ــة، ف ــل هــذه املســائل العقدي ــا يف مث مرجعن
ــم.  ــي العظي ــاهلل الع ــوة إال ب ــول وال ق ــم وال ح ــا فقدناك حتتملون
ــروح فــان هلــا تأثــري بأمــر اهلل جيــد،  ــا أمحــل هــذه ال ــا وأن وافرتقن
وفهمــت فهمــاً راســخاً كيــف ينبــي أن حنافــظ ىلع سلســلة مرجعيتنا 
ــزّي  ــن ال ــه م ــروا ب ــا تظاه ــب مهم ــك األجان ــت إىل أوئل  نلتف

ّ
وأال

ــاء. ــاس العلم ــم وبل بالعل

ــح  ــلف الصال ــدة الس ــن عقي ــب ع ــب األجان ــد باألجان وأقص
ــفة  ــان وفلس ــق ايلون ــم بمنط ــبعت أفاره ــم وتش ــوا ثقافته ــن تلق مم
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الفاســفة ابلعيديــن عــن الــويح اإللــي بقســمية الكتــاب والســنة، 
ــة واهلل  ــبهاتهم املنحرف ــة وش ــم املختلط ــم وعقوهل ــن بآرائه املغروري
ــم اهلل  ــم... رح ــي العظي ــاهلل الع ــوة إال ب ــول وال ق ــتعان وال ح املس
الشــيخ حممــد أمــان وأســكنه فســيح جناتــه وأحلقنــا وإيــاه بالصاحلن 
مــن أمــة حممــد ســيد املرســلن ملسو هيلع هللا ىلص وبــارك ىلع عبــده ورســوهل حممــد 
وىلع آهل وأصحابــه واتلابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم ادليــن))(. 

))( رسالة ماجستري »جهود الشيخ حممد أمان« ص )5/)5
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 »ثناء فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور:

محمد بن حمود الوائيل - املدرس باملسجد 

النبوي والجامعة اإلسالمية ووكيلها 

» - للدراسات العليا والبحث العلمي

يلع  بــن  أمــان  حممــد  الشــيخ  فضيلــة  عــن  أعرفــه  مــا 
اجلــايم : - لقــد طلــب مــي أحــد تاميــذي - وهــو مــن أخــص 
ــيئاً  ــب ش ــن - أن أكت ــايم املتأخري ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــذ الش تامي
ــه  ــان ؛ ألن ــد أم ــيخ حمم ــيخنا الش ــيخه وش ــن ش ــه ع ــا أعرف مم
بصــدد إخــراج كتيــب عــن حيــاة فضيلتــه فأقــول وبــاهلل اتلوفيــق: 
بــدأت معرفــي بالشــيخ  اعم )8)) ـهعندمــا قامــت هــذه ادلولــة 
الســعودية الكريمــة حفظهــا اهلل بإنشــاء اجلامعــة اإلســامية باملدينــة 
املنــورة يف العــام املذكــور واكن  مــن أوائــل املدرســن بهــا وكنــت 

ــا، ــد طابه أح

ــم  ــون طابه ــن يول ــايخ اذلي ــن املش ــدد م ــن ع ــن ب اكن  م
عنايــة خاصــة ال تقــف عنــد عاقــة املــدرس بتلميــذه يف الفصــل، 
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واكن يف اعمــة دروســه يعــى عنايــة عظيمــة بعقيــدة الســلف 
الصالــح  ال يــرتك مناســبة تمــر دون أن يبــن فيهــا مانــة هــذه 

ــا. ــدة وغريه ــن دروس العقي ــك ب ــرق يف ذل ــدة، ال ف العقي

ــى  ــح ويس ــلف الصال ــدة الس ــن عقي ــدث ع ــن يتح ــو ح وه
ــن لك  ــم م ــاء أكره ــن ج ــاب اذلي ــه الط ــوس أبنائ ــها يف نف يف غرس
فــج عميــق، إنمــا يتحــدث بلســان خبــري بتلــك العقيــدة، ألنــه ذاق 
ــم  ــو يتلك ــاهد هل وه ــامع املش ــى أن الس ــا ح ــر غوره ــا وس حاوته

ــا. ــاً به ــاً وتعلق ــح حب ــه ينض ــس أن قلب ــا يلح عنه

ــه عندمــا رتبــت اجلامعــة اإلســامية  ولقــد ازدادت معرفــي ب
- وفقهــا اهلل - يف اعم )8)) ـهرحلــة إىل احلــج، واكن مــن بــن أســاتذة 
ــك  ــوا تل ــن رافق ــاب اذلي ــن الط ــداً م ــت واح ــة. وكن ــك الرحل تل
ــن  ــة املجدي ــم، وخباص ــاب العل ــره لط ــت تقدي ــد أدرك ــة، وق الرحل
منهــم، اذليــن اطمأنــت قلوبهــم بعقيــدة الســلف الصالــح، وفاضــت 
ــا. واكن  يقــوم جبــوالت داخــل موســم  ــاً به ــاً وتعلق نفوســهم حب
ــة  ــدة الصافي ــك احلــج، يدعــو حجــاج بيــت اهلل احلــرام إىل العقي ذل
انلقيــة اخلايلــة مــن لك شــائبة أو إشــال. ثــم أصبحــت بعــد 
ــة  ــس باجلامع ــًا هل يف اتلدري ــة زمي ــك الرحل ــن تل ــنوات م ــع س أرب
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ــال  ــاون يف جم ــا واتلع ــة بينن ــة يف اهلل قائم ــت املحب ــامية، وظل اإلس
حتقيــق أهــداف اجلامعــة الــي أنشــئت مــن أجلهــا، مســتمراً إىل أن 

ــد اعم 09))ه. ــل إىل اتلقاع أحي

لكــن جهــده لــم يفــرت وعزمــه لــم يضعــف، بــل ازداد قــوة إىل 
قــوة، ويلــي دروســه يف املســجد انلبــوي، ويلــي حمارضاتــه يف كثــري 
مــن مناطــق اململكــة. واكن يبــذل يف ذلــك لكــه، يبــذل ذوب قلبــه يف 

غــرس العقيــدة الســلفية اخلــادلة يف نفــوس مســتمعيه.

خــارج  واتلعليــم  ادلعــوة  جمــايل  يف  رحــات  هل  واكنــت 
اململكــة، ال يــدع مناســبة تــيء أو فرصــة تمــر دون أن يبــّن فيهــا 
ــارئ  ــافياً. وأن الق ــاً ش ــا بيان ــا ورحابته ــدة وصفائه ــذه العقي ــمّو ه س
يللمــس صــدق دعوتــه يف كتبــه ورســائله الــي ألّفهــا. وقــد حــرت 
مناقشــة رســاتله يف مرحلــة ادلكتــوراه يف دار العلــوم اتلابعــة جلامعــة 
القاهــرة بمــرص واكن يســى يف اعمــة مباحثهــا إىل بيــان صفــاء عقيــدة 
ــة يف  ــح وســامة منهجهــا، وجتلــت شــخصيته العلمي الســلف الصال
قدرتــه - أثنــاء املناقشــة - ىلع كشــف زيــف لك منهــج خــرج عــن 
عقيــدة الســلف وبطــان لك دعــوة صوبــت حنــو داعتهــا املخلصــن،
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ــا والوقــوف عندهــا وادلعــوة  ــوا أعمارهــم يف خدمته ــن أفن اذلي
إيلهــا، ودحــض لك مقالــة أو شــبهة حيــاول أهــل ابلاطــل انليــل بهــا 

مــن هــذه العقيــدة.

ــدة  ــب لعقي ــديد احل ــه  اكن ش ــول: إن فضيلت ــة الق وخاص
الســلف الصالــح، خملصــاً يف ادلعــوة إيلهــا، متفانيــاً يف ادلفــاع 
عنهــا، ال يمنعــه مــن أن يقــول احلــق يف ذلــك اعــرتاض معــرتض أو 

ــا وهل))( ــر نل ــف،  وغف ــة خمال مقاطع

))( املصدر نفسه ص )56-5
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 ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

 عمر بن حسن بن عثان فالته - املدرس 

باملسجد النبوي وعميد كلية الرتبية 

» األسبق واملدرس فيها

احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام ىلع أرشف األنبيــاء 
واملرســلن نبينــا حممــد وىلع آهل وصحبــه أمجعــن وبعــد:

ــان  ــد أم ــور حمم ــتاذ ادلكت ــة األس ــع فضيل ــاء يل م ــإن أول لق ف
بــن يلع اجلــايم اكن يف صيــف 88)) ـهعندمــا اكن يقــيض إجازتــه يف 
املدينــة إبــان عمله يف معهــد اتلضامن اإلســايم بمقديشــو -الصومال 
- واكن لقاؤنــا يف مكتبــة الشــيخ محــاد بــن حممــد األنصــاري - العامرة 
- أمــد اهلل يف عمــره وجعلــه ذخــراَ لطلبــة العلــم، وقــد عرفــت مــن 
حديثــه الشــيق وحماوراتــه العميقــة عظــم املهمــة الــي اكنــت يقــوم 
بهــا مــن جمــاالت اتلدريــس، وادلعــوة واإلدارة، ومــا اكن جيابهــه مــن 
ــد  ــم. وبع ــد والعل ــه يف املعتق ــف مع ــن خيتل ــل م ــن قب ــات م مواجه
عودتــه إىل املدينــة املنــورة، واســتئناف عملــه يف اجلامعــة اإلســامية 
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مــن أعمــال خمتلفــة علميــة وإداريــة ونشــاطات علميــة مــن 
حمــارضات ولقــاءات، لك هــذه املــدة وصلتــي بالشــيخ اعديــة، حــى 

وصــل فضيلتــه ىلع درجــة ادلكتــوراة مــن القاهــرة.

وتأكــدت املواصلــة مــن خــال مؤلفاتــه وكتبــه، وأهمهــا 
رســاتله العلميــة ـ الصفــات اإلهليــة ـ اذلي اســتفدت منــه كثــرياَ يف 
تدريــس توحيــد األســماء والصفــات حيــث تنــاول يف هــذا الكتــاب 
دراســات تفصيليــة أظهــر فيهــا مذهــب الســلف وقــارن بينــه وبــن 
ــه  ــه وخصائص ــر ممزات ــب الســلف وأظه ــرص ملذه ــف، وأنت آراء اخلل
بمــا ال يتوفــر يف كتــاب مســتقل، لك ذلــك بأســلوب واضــح وترتيــب 

جيــد ووضــوح فكــره.

ــوى  ــام اكلفت ــيخ اإلس ــب ش ــه بكت ــه وأهتمام ــا أن عنايت كم
احلمويــة ورشح العقيــدة األصفهانيــة، والوصيــة الكرى وتدريســها يف 
  املســجد وإعــداد األحاديــث وانلــدوات اإلذاعيــة. وقــد تــدرج
ــة  ــداَ للكي ــاَ، وعمي ــامية مدرس ــة اإلس ــة يف اجلامع ــب علمي يف مناص
احلديــث، ورئيســاَ لقســم ادلراســات العليــا باجلامعــة اإلســامية. كما 
تــرف  باتلدريــس يف املســجد انلبــوي الريــف، حيــث أطلــع 
بتدريــس عقيــدة الســلف، باإلضافــة إىل تدريــس احلديــث ككتــاب 
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ســبل الســام ونيــل األوطــار، ولــم ينقطــع عــن اتلدريــس إال عندمــا 
أشــتد عليــه املــرض، وفــرتة العــاج الــي قضاهــا خــارج اململكــة.

ــتلمت  ــه، واس ــاب دايع رب ــاء 6)/6/8))) ـهأج ــوم األربع ويف ي
ــرار، وغفــر هل وأجــزل هل اثلــواب،  روحــه بلارئهــا، فرمحــه رمحــة األب
ــب  ــا حي ــم مل ــاده، ويوفقه ــارك يف أوالده وأحف ــاىل أن يب ــأهل تع ونس
ــس يف  ــاء للتدري ــاتذة الفض ــن األس ــدد م ــن ع ــرىض، ويف تعي وي
ــي  ــه، ويغط ــه يف جملس ــن خيلف ــق م ــل أن يوف ــوي، نأم ــجد انلب املس
ــن  ــم املتطلع ــة العل ــم طلب ــبع نه ــه، ويش ــى ب ــب اذلي اكن يع اجلان
ــد هلل  ــه. واحلم ــا أهتمام ــي اكن يويله ــلف ال ــدة الس ــة عقي دلراس

رب العاملــن«))(

))( املصدر نفسه ص 56/5٧



68

 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

 سعد ندا حفظه الله«

قال حفظه اهلل تعاىل:

ــم  ــد غزته ــم ق ــوم.. جنده ــلمن ايل ــع املس ــر إىل واق ــن ننظ وح
أفــار مســمومة مــن ادلاخــل واخلــارج... وقــد وفــق اهلل اعملــاً جليــًا 
هــو فضيلــة ادلكتــور حممــد أمــان بــن اجلــايم عميــد لكيــة احلديــث 
ــم  ــدة بقس ــعبة العقي ــس ش ــامية، ورئي ــات اإلس ــف وادلراس الري
ــابقاً،  ــورة س ــة املن ــامية باملدين ــة اإلس ــا باجلامع ــات العلي ادلراس
ــوده يف  ــذل لك جه ــاً، فب ــف حايل ــوي الري ــجد انلب ــدرس باملس وامل
بيــان احلــق مــن كتــاب اهلل وســنة رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص بلســانه تــارة وبقلمــه 
ــدي  ــتقيم، ويله ــرصاط املس ــن ال ــن ع ــرص انلاكب ــرى، يلب ــارة أخ ت
ــدع  ــات وب ــن خراف ــد ع ــم، بابلع ــح عقيدته ــن إىل تصحي املتخبط
ــت  ــي مزق ــام، وال ــبت زوراً إىل اإلس ــي انتس ــرق ال ــدلي الف مق
األمــة اإلســامية، وشــتت شــمل أفرادهــا وهــم مجــع، وأججــت نــار 

ــم. ــاء بينه ــداوة وابلغض ــة والع اخلصوم
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ــل،  ــم الفاض ــذا العال ــه ه ــه ومن ــاىل بفضل ــق اهلل تع ــول: وف أق
ــخ))( ــارضاً ومؤلفاً..ال ــح حم ــذ ينص فأخ

))( املصدر نفسه ص 5٧
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 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

  محمد بن عبد  الرحمن الخمّيس

 حفظه الله - املدرس بجامعة اإلمام

محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض«

»فــإن فضيلــة الشــيخ حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم  رمحة واســعة. 
    اكن فيمــا علمــت مــن أشــد املدافعــن عــن عقيــدة الســلف الصالــح
ــن عنهــا يف الكتــب واملحــارضات وانلــدوات.   ادلاعــن إيلهــا، اذلابّ

َ
مجيعــا

واكن شــديداَ يف اإلنــكار ىلع مــن خالــف عقيــدة الســلف الصالــح، وكأنما 
ــوة، واكن   ودع

َ
ــا  وتدريس

َ
ــا  وتعليم

َ
ــا ــدة تعلم ــذه العقي ــه هل ــذر حيات ــد ن ق

يــدرك أهميــة هــذه العقيــدة يف حيــاة اإلنســان وصاحهــا. كمــا اكن يــدرك 
خطــورة ابلــدع املخالفــة هلــذه العقيــدة ىلع حيــاة الفــرد واملجتمــع، فرمحــه 

اهلل رمحــة واســعة وغفــر هل وجلميــع املســلمن، آمــن يــارب العاملــن«))(

))( املصدر نفسه ص 58
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 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

صالح بن سعد السحيمي حفظه الله 

املدرس باملسجد النبوي«

ــن  ــوا م ــايم أرج ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــو الش ــن ه ــؤال: م الس
فضيلتكــم حتديثنــا عنــه فقــد كــر الــكام حــوهل ؟؟

اجلــواب: شــيخنا وأســتاذنا العالــم اجلليــل صاحــب املنهــج احلق، 
ــا  ــج علمائن ــائر ىلع منه ــنة، الس ــدة ادلايع إىل الس ــن العقي اذلاّب ع
ــيخ  ــم والش ــن إبراهي ــد ب ــيخ حمم ــيخن، الش ــذ الش ــل، تلمي األفاض
عبــد العزيــز بــن بــاز رمحهمــا اهلل والذليـْـِن أثنيــا عليــه وأرســاه إىل 
ــن  ــد ب ــيخ حمم ــله الش ــاك، أرس ــدرس هن ــيم يل ــة العل ــد صامط معه
إبراهيــم يف اثلمانينــات اهلجريــة، شــيخنا الفاضــل قــِدَم يف الســتينات 
ــم  ــذا اس ــان - ه ــد أم ــمه حمم ــة، أس ــِة احلبش ــن دول ــة م اهلجري
ــبة  ــايم نس ــايم ، واجل ــن يلع اجل ــان اب ــد أم ــمه حمم ــب - اس مرك
إىل قبيلــة جــام، قبيلــة كبــرية يف أثيوبيــا احلبشــة، قــِدم  وتتلمــذ 
ــيخ  ــيخن الش ــهم الش ــة، ىلع رأس ــاض ويف مك ــايخ يف الري  ىلع املش
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ابــن بــاز والشــيخ ابــن عثيمــن رمحهمــا اهلل، درّس يف املعهــد العلــيم 
بعــد أن ختــرج مــن لكيــة الريعــة، ختــرج مــع املشــايخ الكبــار مــن 
لكيــة الريعــة مــع الشــيخ صالــح الفــوزان والشــيخ صالــح اللحيدان 
وغريهــم مــن أئمتنــا ومشــاخينا، يف اعم )8)) ـهُطِلــب مــن فبل الشــيخ 
حممــد بــن إبراهيــم والشــيخ ابــن بــاز يلــدرس يف اجلامعــة اإلســامية 
سســت اجلامعــة ســنة )8)) ـهفــدرّس بهــا 

ُ
باملدينــة انلبويــة عندمــا أ

ثــم لُكِــف بهــا، ثــم لكِــف بمهــام كثــرية، منهــا ادلعــوة يف بعــض بــاد 
ــس يف  ــل اتلدري ــم اعد يلواص ــال ث ــد الصوم ــم إدارة معه ــا، ث أفريقي
اجلامعــة اإلســامية، واكن عميــداً للكيــة احلديــث واكن رئيســاً لقســم 
ــاً يف  ــامية، واكن مدرس ــة اإلس ــا باجلامع ــات العلي ــدة يف ادلراس العقي

مســجد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

واكن جمتهــداً يف ادلعــوة يف داخــل اململكــة وخارجهــا، يدعــو إىل 
ــٌم جليــل  منهــج الســلف الصالــح، يقــرر عقيــدة اتلوحيــد، فهــو اعل
رمحــة اهلل عليــه رمحــة واســعة، وقــد درّســي ودرّس غــريي مــن ادلاعة 
ومــن طلبــة العلــم يف مســجد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كمــا درّســنا يف اللكيــة 
وخــّرج األجيــال وتتلمــذ عليــه اآلالف وال أقــول املئــات يف مســجد 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واكن ســائراً ىلع منهــج الســلف الصالــح قــواًل وعمًا 
ــوي وباجلامعــة  ــة إىل تدريســه باملســجد انلب واعتقــاداً، واكن باإلضاف
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ــن درس  ــا مم ــه وأن ــدون من ــم يفي ــاب العل ــه لط ــح بيت واكن يفت
ــا اهلل،  ــاري رمحهم ــاد األنص ــيخ مح ــيخنا الش ــو وش ــه ه ــه يف بيت علي
إذاً هــذه ســريته، إىل أن توفــاه اهلل  ســنة 6))) ـهواكن مــن آخــر مــا 
قــال وهــم لــم يغــب كثــرياً يف املــرض لكنــه يف ايلــوم األخــري أغــى 
ــم،  ــوا هل ــايخ وقول ــايم املش ــوا س ــال أبلغ ــاق، ق ــا أف ــاءًة وعندم إغف
 ، العقيــدة العقيـــدة، العقيـــدة))(، هــذا مــن آخــر مــا ُســمع منــه

ــنة )))) ـه يف س

ــف  ــع موق ــه  م ــت اكن موقف ــزو الكوي ــل غ ــا حص وعندم
ــذا  ــّد ه ــت ىلع ص ــة والكوي ــر يف اململك ــد والة األم ــا تأيي علمائن
العــدوان بــكل فرصــة مباحــة ومتاحــة، واكن وقــف مــع العلمــاء يف 
تأييــد والة األمــر فيمــا أختــذوه من إجــراءات، واكنــت هلُ ُخطــٌب رائعة 
ــويف  ــا رحــم اهلل مــن ت يف هــذا ابلــاب كمــا هــو شــأن ســائر علمائن
ــرت  ــاء ظه ــك األثن ــرىض ويف تل ــب وي ــا حي ــن مل ــق ابلاق ــم ووف منه
محلــٌة مســعورة، وبــدأ اتلعيــري بهــذا اللقــب - لقــب شــيخنا الشــيخ 
حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم - ســنة )))) ـهبســبب ورقــة كتبهــا حممــد 
ــن وانتــرت وزعــم وكــذب وافــرتى ىلع الشــيخ  ــن العابدي رسور زي
ــا  ــون يف األرض وتلقفه ــا املرجف ــا تلقفه ــريه، عنده ــرتى غ ــا أف كم

))( واملقصود به كتابنا هذا وهلل احلمد
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ــا  ــح وتلقفه ــلف الصال ــج الس ــون ملنه ــا املخالف ــون وتلقفه احلزبي
املتحزبــون ىلع غــري منهــج أهــل الســنة واجلماعــة، وصــاروا يــرددون 
ــة -  ــنة لفظ ــل الس ــداء أه ــردد أع ــا ي ــة - كم ــة - اجلامي ــذه اللكم ه
الوهابيــة - وهــذه ِشنِشــنٌة تُعــرُف مــن أخــزم، كمــا قالــوا قديمــاً ىلع 
أهــل الســنة، مــن األلقــاب الــي لّقــب بهــا املعزلــة واجلهميــُة أهــل 
الســنة، ويف هــذا الزمــان لّقــب املبتدعــُة أهــل اتلوحيــد - بالوّهابيــة - 
نســبًة إىل املصلــح ادلاعيــة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب اذلي داع 

انلــاس إىل إحيــاء الســنة وإماتــت ابلدعــة.

ــج  ــه وىلع منه ــايم ىلع منهج ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــيخنا الش وش
األئمــة األربعــة وىلع نهــج الصحابــة قبْــل واتلابعــن، كغــريه 
ــوب  ــرىض القل ــري أن م ــد غ ــأِت جبدي ــم ي ــا  ول ــن علمائن م
واملصطاديــن يف املــاء العكــر لّمــا وجــدوا مقالــة رسور هــذه وافقــت 
ــل  ــج أه ــري ىلع منه ــن يس ــون لك م ــذوا يلقب ــهم أخ ــواً يف نفوس ه
الســنة باجلاميــة، لك مــن يدعــوا إىل ويل األمــر ويــوايل العلمــاء ووالة 
األمــور باجلاميــة لك مــن يســري ىلع املنهــج الســلي يلقبونــه باجلاميــة 
لكــن نقــول هلــم ال يــر ابلحــر أمــى زاخــراً أن رَم فيــه غــاٌم 
ــج  ــري ىلع منه ــة تس ــح، القافل ــكاب تنب ــري وال ــة تس ــر فالقافل حبج
ــك  ــكاب، ذلل ــح ال ــاب نب ــر اذلئ ــح، وال ي ــكاب تنب ــلف وال الس
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ــزداد حســنات بهــذا األذى وقــد ُكتبــت رســالة  فــإن شــيخنا  ي
ــن يلع  ــان ب ــد أم ــيخ حمم ــود الش ــوان جه ــتري بعن ــة املاجس يف مرحل
ــالة  ــذه الرس ــتها ه ــد اكن يل رشُف مناقش ــدة وق اجلــايم  يف العقي
مــع زميلنــا الشــيخ يوســف الســعيد وزميلنــا الشــيخ صالــح العقيــل 
ــاء الشــيخ  ــاً ىلع الرســالة حــى أذكــر مــن ضمــن ثن اذلي اكن مرف
ــل اذلي  ــم اجللي ــذا العال ــالة ه ــنا الرس ــا ناقش ــه عندم ــف علي يوس
ــه ويف  ــم في ــا يتلك ــاُ، ف ــاً وميت ــنة حي ــداء الس ــل أع ــن قب وذي م

ُ
أ

ــل،  ــص العق ــب، ناق ــض القل ــن إال مري ــل اآلخري ــا األفاض علمائن
ــات  ــف اخلراف ــري خل ــا أن نس ــد من ــلف، يري ــج الس ــن منه ــد ع بعي
وابلــدع، وخلــف اتلكفرييــن واخلــوارج واذلي تزعــم هــذه احلملــة 
حايلــاً طائفتــان، طائفــة اخلــوارج ومــن نهــج نهجهــم وابلغــاة، وطائفة 
العلمنــة واللرلــة، يصفــون أهــل الســنة والســلفين ومــن يســري ىلع 
منهــج أهــل الســنة واجلماعــة يلقبونهــم بهــذا اللقــب، وال تســتبعد 
غــداً أن يــأيت أحــد ويقــول ابلازيــة أو الفوزانيــة أو العثيمينيــة أو حنــو 
ذلــك، مــن بغضهــم ألهــل الســنة واجلماعــة، ومشــاخينا ســئلوا فــردوا 
ىلع هــذا التشــويه، الشــيخ إبــن بــاز والشــيخ صالــح الفوزان والشــيخ 
صالــح اللحيــدان والشــيخ صالــح آل الشــيخ، كثــري مــن املشــايخ ردوا 

ــا تعلمــون تعــرف مــن أخــزم. ــة ويه شنشــنة كم ىلع هــذه الفري
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جــاء طالــٌب يريــد اإلتلحــاق باجلامعــة اإلســامية يوماً، فســألوه 
ــذا  ــال ه ــا، فق ــرف منه ــاذا يع ــة وم ــرق الضال ــن الف ــة ع يف املقابل
ــة،  ــري وانلجاب ــيما اخل ــه س ــاب اهلل وعلي ــظ لكت ــو حاف ــب وه الطال
فقــال ال أعــرف إال فرقــة اجلاميــة، فســأهل األخ اذلي قابلــه قــال مــاذا 
ــد  ــري أن أح ــال ال أدري غ ــة، ق ــميتهم باجلامي ــن أس ــن م ــرف ع تع
ــم؟  ــاً عنه ــرأت كتب ــل ق ــال ه ــة، ق ــن اجلامي ــا م ــاة اكن حيذرن القض
قــال ال هــل وقفــت ىلع كتبهــم؟ قــال ال قــال هــل تعــرف الشــخص 
اذلي لُقبــوا بهــذا مــن أجلــه؟ قــال ال، ثــم رشح هل عــن الشــيخ وعــن 

ــدة، ــوده يف العقي جه

وعــن ســرية الشــيخ حممــد أمــان حــى إن هــذا الطالــب بكــى 
ــت  ــدي اهلل ولقي ــن ي ــداً ب ــت غ ــال هل إذا وقف ــر ألن األخ ق وتأث
العالــم اجلليــل الشــيخ حممــد أمــان بــن يلع اجلــايم وقــال لــك بــأي 
ــك  ــا جواب ــي، فم ــي وبقبيل ــاس بلق ــرّي انل ــنة تُع ــِة س ــاب أم بأيّ كت
عنــد اهلل  فبــى الطالــب وتأثــر وقــال أنــا اطلــب منــك يــا شــيخ 
أن تــزودين بكتــب هــذا الشــيخ وأنــا أســتغفر اهلل مــن كــوين كنــت 
ــون  اكبلبغــاء أتلــى لكمــات مــن أنــاس يذمــون أهــل الســنة أو ينال
مــن أهــل الســنة، فهــذه خاصــة... وربمــا خيــرج كتــاب بــإذن اهلل 
ــيخنا  ــن ش ــائل ع ــض الرس ــت بع ــد خرج ــِدم هل وق ــا نق ــاىل وربم تع
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ــم  ــو دققت ــن يلع اجلــايم  رمحــة واســعة، ل الشــيخ حممــد أمــان ب
فيمــا يكتــب يف املواقــع املشــبوهه لوجدتــم أن اذليــن يشــتغلون بهــذا 
ــن  ــن الفئت ــون ع ــاب ال خيرج ــذه األلق ــنة به ــل الس ــب أه وبتلقي
الــي ذكــرت إمــا اخلــوارج إمــا اتلكفرييــون أيـّـاً اكنــوا إمــا احلزبيــون 
واملتحزبــون اذليــن يســريون ىلع غــري منهــج أهــل الســنة واجلماعة أو 
مــن شــايعهم أيضــاً مــن العلمانيــن واللرايلــن، هــذا هــو مــا أعتقده 

جتــاه شــيخنا  رمحــة واســعة، وعنــد اهلل جتتمــع اخلصــوم))(.

وقال الشيخ حفظه اهلل تعاىل:

ــه  ــة اهلل علي ــايم رمح ــن يلع اجل ــان ب ــد أم ــيخ حمم ــة الش فضيل
أنــوف احلزبيــن  الرغــم مــن  باملغفــرة والرمحــة ىلع  ندعــوا هل 
واإلخوانيــن واتلبليغيــن والصوفيــن والروريــن ومــن ســلك غــري 
ســبيل املؤمنــن،  لقــد أبــىل بــاءاً حســنا يف اذلود عــن العقيــدة، 
وأوذي يف اهلل مــن قبــل بعــض املــرىض، مــرىض القلــوب، درّس 
ــذ  ــف، تتلم ــوي الري ــجد انلب ــدة يف املس ــب العقي ــن كت ــرياً م كث
ــة  ــي اململك ــيخ مف ــماحة الش ــن س ــن املفتي ــيخن العظيم يلع الش
ــم  رمحــة واســعة،  ــن إبراهي ــة الســعودية، الشــيخ حممــد ب العربي

ــة  ــدة )))) ـهبدول ــن 0) ذي القع ــوم اإلثن ــد  يف ي ــام أمح ــنة لإلم ــول الس ))( درس أص
ــب ــن أيب طال ــد يلع ب ــة الراش ــا اهلل - دورة اخلليف ــت حفظه الكوي
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وىلع ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز  رمحــة 
واســعة، تتلمــذ هــذا الشــيخ اجلليــل اذلي يغمــزه الســفهاء، وحدثــاء 
ــون  ــن ال خياف ــن واذلي ــاف املتعلم ــام وأنص ــفهاء األح ــنان س األس

ــة، ــاء األم ــا يف علم ــي يطلقونه ــات ال ــن اللكم م

وإين أذكرهــم بقــول اهلل  فيمــا رواه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عــن 
ــرب« ــه باحل ــد آذنت  فق

ً
ــا ــن اعدى يل ويل ــه  »م رب

 فقــد آذنتــه باحلــرب« ويف روايــة فقــد بــارزين 
ً
»مــن اعدى يل ويلــا

باملحاربــة، فمــا بالكــم إذا اكن هــذا الــويل اعملــاً مــن علمــاء 
ــف  ــاب اهلل  حتري ــن كت ــون ع ــن ينف ــن، اذلي ــلمن الرباني املس

ــن))(. ــل اجلاهل ــن وتأوي ــال املبطل ــن وانتح الغال

))( منشور ىلع شبكة اإلنرتنت لفضيلة شيخنا الشيخ صالح السحييم
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 »ثناء فضيلة الشيخ العالمة:

محمد بن حسن آل الشيخ حفظه الله تعاىل«

قــال حفظــه اهلل: اجلاميــة وشــي اجلاميــة؟ هــم ينســبون للشــيخ 
ــيخنا  ــن، درّس ش ــاء املعروف ــن العلم ــذا م ــايم، ه ــان اجل ــد أم حمم
ــا  ــز ي ــذا اتلناب ــد، وه ــل اتلوحي ــن أه ــوزان -، م ــح الف ــيخ صال -الش
شــيخ باأللقــاب، وهــذا مــع األســف، األصــل أن الواحــد مــا يبحــث 
عــن األلقــاب بقــدر مــا يبحــث عــن احلقائــق.... مــا فيــه يشء أســمه 
ــاء  ــده أخط ــان إذا اكن عن ــد أم ــيخ حمم ــبونه للش ــذا ينس ــة ه جامي
جييبــون األخطــاء إذا اكن عنــده، يقولــون أخطــاء يف كــذا وأخطــاء يف 
كــذا))(، أمــا النســبة هل هــذا مــن بــاب اإلزدراء وال ينبــي للمســلم أن 

ــه، لكــن العجــب  ــون بأخطائ ــده أخطــاء يأت ــال الشــيخ حفظــه اهلل، إذا اكن عن ــا ق ))( وكم
أنهــم يقولــون جاميــة وإذا ســأتلهم مــايه اجلاميــة »رأيتهــم يصــدون وهــم مســتكربون« وهــذه 
يه طريقــة أهــل ابلاطــل يلمــزون أهــل العلــم ويلقبونهــم حــى ينفــروا انلــاس منهــم، ذللــك 
ــى«  ــن حي ــى ب ــى اكن »حي ــداً ح ــدع جماه ــل ابل ــراد ىلع أه ــدون ال ــح يع ــلف الصال اكن الس
ــون  ــم يدس ــاوى )م4 ص13( ألنه ــوع الفت ــن اجلهاد«جمم ــل م ــنة أفض ــن الس ــول: »اذلب ع يق
ــدع إذا  ــل ابل ــن اعدة أه ــيخ  »م ــف آل الش ــة عبداللطي ــال العام ــل. ق ــم بالعس ــاس الس للن
أفلســوا مــن احلجــة وضاقــت عليهــم الســبل تروّحــوا إىل عيــب أهــل الســنة وذمهــم ومــدح 

ــنية )100/5( ــهم« ادلرر الس أنفس
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حيقــر أخــاه املســلم، ال ينبــي أن يزدريــه وحيقــره، بعضهــم أطلقــوه 
ىلع بعضهــم لــإلزدراء وهــذا ال ينبــي للمســلمن بعضهــم، نــى اهلل 
ســبحانه عــن ذلــك مــا يصلــح اتلنابــز باأللقــاب.... تعالــوا للحقائــق 
وش عنــده مثــل - وهــايب - وش وهــايب - شــوفوا احلقائــق أيل عنــده، 
ــرد،  هــل هــو حــق وال باطــل؟ إن اكن حــق طبقــوا، وإن اكن باطــل يُ

يبــّن ابلاطــل......())(.

قــال اإلمــام أمحــد: »وقــد أحــدث أهــل األهــواء وابلــدع 
ــدون  ــنة، يري ــل الس ــا أه ــمون به ــة، يس ــنيعة قبيح ــماء ش ــاف أس واخل

بذلــك الطعــن عليهــم ـ واإلزراء بهــم عنــد الســفهاء واجلهــال«))(

ــنة  ــل الس ــا أه ــون به ــي يلقب ــاب ال ــماء واأللق ــذه األس ولك ه
ــر إىل  ــة وانظ ــنة واجلماع ــل الس ــادات أله ــض واملع ــو ابلغ ــببها ه س
مــا قــاهل احلافــظ املحــدث اإلمــام / أمحــد بــن ســنان القطــان »ليــس 
يف ادلنيــا مبتــدع إال وهــو يبغــض أهــل احلديــث« رشح أصــول اعتقــاد 

ــايئ )200/2( ــنة لآلل ــل الس أه

ــر  ــا أن يغف ــه الع ــى وصفات ــمائه احلس ــاىل بأس ــأل اهلل تع نس
ــعة. ــة واس ــه رمح ــايم ويرمح ــان اجل ــد أم ــيخ حمم للش

))( فتوى الشيخ حفظه اهلل منشورة ىلع اإلنرتنت وايلوتيوب، فرغتها باختصار
))( كتاب السنة لإلمام أمحد  ص )40(
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 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

عبد الرحمن بن صالح بن محي الدين 

حفظه الله - املدرس باملسجد النبوي«

س/ فضيلة الشيخ هل توجد فرقة تسمى 

مداخلة وجامية ومن هم الشيخ محمد أمان 

الجامي والشيخ ربيع بن هادي املدخيل؟

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم - واحلمــد هلل رب العاملــن - وصــىل اهلل 
وســلم وبــارك ىلع أرشف األنبيــاء وأكــرم املرســلن:

ــى  ــة تس ــد فرق ــة. وال يوج ــى جامي ــة تس ــد فرق أواًل: ال توج
ــذه  ــا ه ــي وإنم ــايم أو مدخ ــى ج ــزب يس ــد ح ــة، وال يوج مدخلي
لكمــة مــن الشــيطان، لكمــة مــن الشــيطان، رددهــا وســمعها بعــض 
الشــباب ورددوهــا معــه، جــاءوا للشــيخ حممــد أمــان اجلــايم، وهــو 
ــاه مــن خــرية العلمــاء  شــيخنا درســنا يف اجلامعــة اإلســامية وعرفن
ــايخ  ــرية املش ــن خ ــيخنا م ــايم ش ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــم - الش - نع
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مــن أفاضــل العلمــاء، مــايش ىلع الســنة، والشــيخ ربيــع بــن هــادي 
ــاق  ــة أخ ــرزق يف مك ــو يٌح ي ــا وه ــاخينا وإخوانن ــن مش ــك م كذل
ــاء،  ــار العلم ــن خي ــا م ــاب، وهم ــزور الط ــد، ي ــٌم جي ــة وعل اعيل
ولكــن الشــيطان يتلكــم ىلع ألســنة بعــض انلــاس، حــى ينفروهــم 
عــن الســنة، وينفروهــم عــن احلــق، وينفروهــم عــن منهــج الســلف 
ــة  ــة جامي ــه فرق ــال في ــن ق ــكام، م ــذا ال ــمعوا هل ــأ ال تس ــذا خط ه

ــح، ــس بصحي ــح، لي ــو صحي ــا ه ــل هل م ــة ق مدخلي

وإنمــا يف علمــاء يفهمــون الســلفية، هــذا حســداً يف قلوبهــم مــن 
الشــيطان، جــاء الشــيطان دخــل يف قلوبهــم حســدوا الشــيخ ربيــع، 
انلــاس يســتفيدوا منــه، الشــيخ حممــد أمــان انلــاس يســتفيدوا منــه 
فــأرادوا أن يصــدوا، فالشــيطان يتلكــم، الشــيطان يتلكم وال مــا يتلكم؟ 
حــد أال إن حممــداً قــد مــات، مــن 

ٌ
ســمعتوا كامــه؟ قــال يف غــزوة أ

ــة  ــوا مداخلــة جامي تكلــم بهــذا الــكام؟ واهلل الشــيطان، األن قال
ــان  ــد أم ــا حمم ــة، وإنم ــة وال مداخل ــه ال جامي ــا في ــة، م ــة ضال فرق
ــن  ــاء طيب ــاء فض ــي علم ــادي املدخ ــن ه ــع ب ــيخ ربي ــايم الش اجل

يســتفاد منهــم.
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ــم اإلخــوان  ــه شــيطان، ث هــذه انلــزة واإلســم أول مــن نطــق ب
ــم:  ــع تكل ــيخ ربي ــنة، ألن الش ــن الس ــاس م ــروا انل ــلمن، يلنف املس
قــال اإلخــوان املســلمن عندهــم أخطــاء، ســيد قطــب عنــده أخطاء، 
ينبــي للنــاس ينتبهــوا، ســيد قطــب مــا هــو مــايش ىلع الســنة عنــده 
أخطــاء فقالــوا هــاذول مداخلــة جاميــة ضــال ينفــروا انلــاس، هــذا 
خطــأ، لكنــا راٌد ومــردوُد عليــه إال صاحــب القــر كمــا قــال مالــك، 

ىئ ﴾ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ﴿ۈئ 

فهــذه اللكمــة أول مــن نطق بهــا الشــيطان، ثــم نطق بهــا اإلخوان 
املســلمن وغريهــم مــن الروريــن والصوفيــن، حــى ينفــروا انلــاس 

ــنة))(. من الس

))( سؤال وجه لفضيلته وهو منشور ىلع شبكة اإلنرتنت
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 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور:

سليان بن سليم الله الرحييل حفظه الله تعاىل«

  الســؤال: يقــول نســمع بالشــيخ حممــد أمــان اجلــايم 
فهل اتلقيتم به وهّل حدثتمونا عنه؟

اجلــواب: نعــم الشــيخ: الشــيخ حممــد أمــان اجلــايم  أتلقيــُت 
بــه وجلســُت يف دروســه وإن لــم أكن مــن طابــه اذلين آلزمــوه، لكي 
حــرُت دروســاً هل وحــرُت هل حمــارضات يف اجلامعــة واتلقيــُت بــه 

شــخصياً، وهــذا الرجــل قــد رأيــُت فيــه تقــوى عجيبــه، ومراقبــة هلل

ورأيــُت قلبــاً خاشــعاً، خائفــاً، ورأيــُت يف دروســِه أنــه مــريب مــن 
الطــراز األول فــان ينــى مــن أن خيــوض طابــه فيمــا ليــس هلــم، 
ويعامــل انلــاس بأقدارهــم، واكن شــديد انلصــح  لــلك مــن يلقــاه

صاحــُب توحيــد، ويلهــُج باتلوحيــد دائمــاً، وُيــريب ىلع اتلوحيــد 
ــم  ــلمن وإمامه ــة املس ــزوم مجاع ــو داٍع إىل ل ــد، وه ــُم اتلوحي ويعل
كمــا أمــر انلــي ملسو هيلع هللا ىلص، وعندمــا حــدث الغــزو للكويــت هــذه الفتنــة 
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ــد ويل  ــاس ض ــام أن ــة، وق ــار الامن ــن األف ــري م ــفة لكث ــي اكش ال
األمــر بالســعودية عندمــا اســتعان بالقــوات األجنبيــة لرفــع الظلــم 
عــن الكويــت وأهلهــا، قــام الشــيخ حممــد أمــان  ومعــه إخوانــه 

مــن املشــايخ.

ــن  ــا م ــة وأنه ــا مروع ــزة وأنه ــتعانة جائ ــذه اإلس ــان أن ه ببي
احلــق وردوا ىلع املخذلــن اذليــن اكنــوا يرســلون للجيــش األرشطــة 
يلرتكــوا نـُـرصة إخوانهــم، ممــا أوغــر صــدور أقــوام عليــه وشــاء اهلل أن 
ــه  ــداً يذمون ــه أب ــه، فأصبــح أنــاس ال يعرفون جيــري أجــره بعــد وفات
ــه مــا ليــس فيــه، أصبحــوا اآلن يلمــزون لك  ويســبونه ويلصقــون ب
مــن يدعــوا إىل الســمع والطاعــة إىل ويل األمــر يف غــري معصيــة اهلل 
ــم  ــاب إن ل ــن اإلره  م

ً
ــواع ــة ن ــذه اللكم ــت ه ــل أصبح ــايم ب ــه ج أن

ــد  ــيخ حمم ــبة للش ــايم، وواهلل إن النس ــك ج ــنصفك بأن ــا س توافقن
ــا اكن  ــة م ــن جه ــارم م ــن امل ــل يه واهلل م ــّبه، ب ــت ُس ــان ليس أم

ــد والســنة، ــه مــن حــرٍص ىلع اتلوحي علي

وواهلل مــا ســمعُت منــه يف درس وال يف رشيــٍط هل مــا خيالــف مــا 
عليــه العلمــاء مــن الســلف الصالــح إىل يومنــا هــذا، وأنــا مــرًة قلــُت 
ــد  ــيخ حمم ــا الش ــف فيه ــول خيال ــة يف األص ــات يل مجل ــم، ه بلعضه
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ــل  ــن أه ــن م ــن واملتأخري ــن املتقدم ــاء م ــان  كام العلم أم
ــك  ــْم وإن ــيم وُيص ــواء يُع ــن اهل ــذا، ولك ــرف ه ــنة، واهلل ال نع الس
ــوا  ــادلاعة وليس ــّمْون ب ــخاصاً يُس ــون أش ــاس يمدح ــن أن ــُب م تلعج
ــاٌت  ــة واحنراف ــات فكري ــة واحنراف ــات عقدي ــم احنراف ــم وعنده لكه
ــه  ــون علي ــان  وال يعرف ــد أم ــيخ حمم ــون الش ــنة ويذم ــن الس ع
ــن ينســبون إيلــه  ــا يتّبعــون أهــل ابلاطــل اذلي ــاً واحــداً، وإنم احنراف
ــي  ــليمة ال ــوب الس ــا القل ــأل اهلل  أن يرزقن ــر، فنس ــذا األم ه
  تقــول باحلــق للحــق وتدافــع عــن أهــل احلــق باحلــق، وأســأل اهلل
ــلمن يف لك  ــال املس ــدي ض ــىل أن يه ــه الع ــى وصفات ــمائه احلس بأس

ــنة))(. ــدى والس ــلمن ىلع اهل ــة املس ــع لكم ــان وأن جيم م

))( يف دورة اخلليفــة الراشــد يلع بــن أيب طالــب يف دولــة الكويــت املوافــق يــوم األربعــاء ))ذو 
القعــدة ))))  ـه
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 »ثناء فضيلة الشيخ الدكتور: 

فالح إساعيل مندكار حفظه الله«.

الوقيعــة يف أهــل األثــر  »ان مــن عامــات أهــل ابلــدع 
ووصفهــم بأقبــح األوصــاف كذبــاً وزواً، نعــم، كــم أســاؤوا يف 
ــوا يف  ــة  وكــم أســاؤوا وطعن ــن تيمي الطعــن يف شــيخ اإلســام إب
ــا  ــوا ويف زمانن ــا زال ــاب  وم ــن عبدالوه ــد ب ــام حمم ــيخ اإلس ش
ــذاذ، فأســاؤا  هــذا كــروا أيضــاً، فكــم أســاؤا إىل أئمــٍة وعلمــاء أف
إىل شــيخنا الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي  بأنــه اعلــٌم أو أنــه 
ــد،  ــٍة إىل اتلجدي ــة حباج ــة أثري ــة قديم ــوا أو مكتب ــا زعم ــٌط كم حمن
ــك ممــن يوصفــوا بأنهــم مفكــرون، وأنهــم زعمــاء للجمــااعت  لك ذل
ــة، السياســية، بزعمهــم ووصفهــا باإلســامية زوراً،  واألحــزاب ادليني
ــن  ــاد ب ــيخ مح ــيخنا الش ــا وإىل ش ــن أئمتن ــرٍي م ــاؤوا إىل كث ــم أس ك
حممــد األنصــاري  كذلــك بوصفهــم بأنــه مكتبــة متنقلــة ولكنــه 
ــذا  ــن، هك ــاء املحنط ــف بالعلم ــه يوص ــد وأن ــة إىل اتلجدي حباج
ــّي  ــاؤا إىل عاّم ــزوا وأس ــم غم ــا، ك ــوا إىل يومن ــا زال ــوا وم زعم
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العــرص، أعــي الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز وابــن عثيمــن رمحــة اهلل 
ــن  ــيخن اجلليل ــن يف الش ــدروه الطع ــا أص ــر م ــايه آخ ــا، وه عليهم
العظيمــن واإلمامــن الفاضلــن، أعــي الشــيخ: حممــد أمــان بــن يلع 
اجلــايم  والشــيخ ربيــع بــن هــادي املدخــي حفظــه اهلل، فزعمــوا 
أن اجلاميــة واملدخليــة كمــا أشــاروا قبــل ذلــك إىل اتليميــة والوهابيــة 
أو إىل غريهــا وأن اجلاميــة واملدخليــة أخطــر فــرق األمــة، ســبحانك 
هــذا بهتــاٌن عظيــم، أيــن أنتــم مــن الرافضــة املجــوس قتلــة عمــر بن 
اخلطــاب؟ أيــن أنتــم مــن اخلــوارج املارقــن قتلــة عثمــان ويلع؟ أيــن 
أنتــم مــن الزنادقــة وامللحديــن وغريهــا مــن الفــرق؟ هكــذا زعمــوا 
ــن  ــاد واملجاهدي ــرٌب ىلع اجله ــم ىلع ح ــاً إىل أنه ــاروا أيض ــل وأش ب
ــد يف  ــب وجاه ــد ذه ــع ق ــيخ ربي ــون، أن الش ــم اهلل  واملؤمن وعل
جهــاد األفغــان جاهــد الــروس بنفســه ومــاهل وكذلــك حممــد أمــان 
رمحــة اهلل عليــه بمــاهل وعلمــه، رمحــة اهلل عليهــم، بينمــا يصفونهــم 
ــم  ــم هل ــاف.ال نعل ــذه األوص ــم به ــن وصفوه ــك اذلي ــك، وأوئل كذل

ــريه. ــاٍد وال غ ــاركة يف جه مش

ــون  ــم يزج ــوريا ولكنه ــراق وال يف س ــتان وال يف الع ال يف أفغانس
ــن  ــدون، لك ــم يقع ــم، ث ــون وجيندونه ــلمن ويتخلف ــاء املس يف أبن
أقــول كمــا قالــت اعئشــة  عندمــا ســمعت الطعــن يف الشــيخن 
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أيب بكــٍر وعمر مــا، إن اهلل  قــد أىب إال أن جيــري هلمــا 
احلســنات بعــد مماتهمــا ويكفيهمــا واهلل تزكيــة وثنــاًء، ثنــاُء مشــايخ 
ــة  ــارصة والصحب ــول املع ــع ط ــث، م ــرص احلدي ــنة يف الع ــل الس أه
ــل  ــع، مــن قب ــه والشــيخ ربي للشــيخن، حممــد أمــان رمحــة اهلل علي
ــا  ــا يف حياتهم ــاز اذلي مدحهم ــن ب ــز ب ــد العزي ــا عب ــيخنا وإمامن ش
ــه  ــه، كيــف ال؟ وصحبت ومــدح الشــيخ حممــد أمــان حــى بعــد ممات
ــه ويرســله  اســتمرت حنــو أكــر مــن نصــف قــرن واكن الشــيخ ينيب
ممثــًا هل يف كثــرٍي مــن املؤتمــرات واللقــاءات وجمالــس الصلــح بــن 

ــع«))( ــم اهلل اجلمي ــامية، رح ــاد اإلس ــف ابل ــااعت يف خمتل اجلم

أيخ القــارئ لقــد مــرت بــك أقــوال العلمــاء واملشــايخ املعروفن 
  ــايم ــان اجل ــد أم ــيخ حمم ــن الش ــون ع ــف يدافع ــنة كي بالس
ــن  ــذا م ــيخ  وه ــن آذْوا الش ــن اذلي ــبه احلاقدي ــه ُش ــدرؤن عن وي
فضــل اهلل  عليــه حيــث شــهد هل علمــاء ومشــايخ هــذا العــرص 
ــورع والصــاح وُحْســن املعتقــد، وملحبتــه للعلــم وأهــل  بالعلــم وال
 : العلــم وصدقــه مــع ربــه ســبحانه أحّبــه املؤمنــون، قــال قتــادة

))( لكمــة يف مؤتمــر اتلطــاول ىلع اإلســام يف لكيــة الريعــة يف جامعــة الكويــت ويه منشــورة 
ىلع شــبكة األنــرت نــت
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اكن َهــِرُم بــن حّيــان يقــول: »مــا أقبــل عبــٌد بقلبــه إىل اهلل، إال أقبــل اهلل 
بقلــوب املؤمنــن إيلــه، حــى يرزقــه وّدهــم«))(.

واكنــت بينــه وبــن إخوانــه مــن أهــل العلــم مــودة وحمبــة، كإبن 
ــة  ــيخ العام ــى أن الش ــاً، ح ــاين  مجيع ــن واألبل ــاز والعثيم ب
ــه ويكتــب  ــه مــن كتب ــن األبلــاين  اكن يهدي ــارص ادلي حممــد ن
عليهــا إهــداء مــن املؤلــف لــألخ الشــيخ حممــد أمــان، واكن الشــيخ 
األبلــاين  يبعــث للشــيخ الســام مــع بعض طابــه وهــذا تلقارب 
القلــوب بينهــم، هــذه يه أخــاق العلمــاء،  رمحــة واســعة ومجعنا 
ــن  ــن وحس ــهداء والصاحل ــن والش ــن والصديق ــع انلبي ــم م وإياه

أوئلــك رفيقــاً.

))( سري إعام انلباء ص9)
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الخامتة

ــذه  ــم أن ه ــل العل ــوال أه ــن أق ــره م ــبق ذك ــا س ــك مم ــّن ل تب
األلقــاب اتلنفرييــة واتلنابــز بهــا ضــد أهــل الســنة واجلماعــة ألقــاب 
ــر أهــل  ــن ســلطان، وال ي ــا م ــزل اهلل به ــا أن ــة، م مبتدعــة وحمدث
ــم  ــم وه ــاس وأفضله ــار انل ــم خي ــا يشء، فه ــة منه ــنة واجلماع الس
ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اذلي  ــث رس ــورة حلدي ــة املنص ــة والطائف ــة انلاجي الفرق
ــى  ــق ح ــن ىلع احل ــي ظاهري ــن أم ــة م ــزال طائف ــاري »ال ت رواه ابلخ
يأتيهــم أمــر اهلل وهــم ظاهــرون« وهــذا وعــٌد منــه ملسو هيلع هللا ىلص هلــذه الطائفــة 

ــة، ــة انلاجي ــورة والفرق املنص

فنســأل اهلل عّزوجــل أن ينــرص دينــه وســنة نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص، وأن 
ــا  ــا ىلع الســنة وم ــح، وأن يثبتن ــع والعمــل الصال ــم انلاف ــا العل يرزقن

ــه. ــادر علي ــك والق ــه ويل ذل ــح إن ــلف الصال ــه الس اكن علي

أســأل اهلل  بأســمائه احلســى وصفاتــه العــىل أن ينفــع 
ــل، وأن  ــري والزل ــر يل اتلقص ــرأه، وأن يغف ــن ق ــث لك م ــذا ابلح به
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ــنايت  ــن حس ــون يف موازي ــبحانه وأن يك ــه س ــاً لوجه ــه خالص جيعل
ــليم، واهلل  ــب س ــن أىت اهلل بقل ــون إال م ــال وال بن ــع م ــوم ال ينف ي
املســتعان وعليــه اتلــكان وصــىل اهلل وســلم وبــارك ىلع نبينــا حممــد 

وىلع آهل وصحبــه أمجعــن.

إنتهيت من كتابته يللة اإلثنن املوافق )) ذو القعدة )))) ه.

وكتبه/ أبو عبدالرحمن حمود الرفيعي
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