
 اجلامية باختصار

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

فليس هناك فرقة جامية العرص احلارض، ومن يسمون اليوم باجلامية إنام هو اسم اخرتعه 

أقوام ألغراض يف أنفسهم، يريدون بذلك التحذير من أشخاٍص معينني قاموا بالتحذير من 

باجلامية، ويريدون بذلك النسبة إىل شيخنا حممد أمان بعض املناهج املحدثة، فسموهم 

اجلامي رمحه اهلل تعاىل، والشيخ حممد أمان اجلامي عامل جليل صاحب سنة، ومؤلفاته 

وأرشطته موجودة ليس فيها حرف واحد خيالف السنة، وكان يدرس يف املسجد النبوي أكثر 

ا ابن باز ومجع من أهل العلم، من ثالثني سنة، وقد زكاه الشيخ حممد بن إبراهيم وشيخن

فامذا ينقمون منه؟ وملاذا نسبوا له تلك الطائفة؟ اجلواب باختصار: ألنه يف أيام حرب اخلليج 

وقف وقفة قوية ضد الذين هلم أغراض سياسية إلحداث بعض االنقالبات يف داخل 

ٌل اسمه السعودية، وحث الناس عىل السمع والطاعة، وحذر من الفرق املنحرفة، فقام رج

أيمن الظواهري وهو زعيم تنظيم القاعدة اليوم، فأطلق هذا االسم عىل كل من ينادي إىل 

 السمع والطاعة، وعىل كل من حيذر من الفرق املنحرفة.

فسموا من ينادي إىل السمع والطاعة: بغالة الطاعة، وكذبوا عليهم وافرتوا أهنم يرون طاعة 

 وكذبوا، وإنام هم ينادون بالسمع والطاعة يف السلطان يف كل يشء حتى فيام حرم اهلل

املعروف، وهم ضد الثورات واخلروج عىل احلكام كام هو منهج أهل السنة املدون يف كل 

 كتاب من كتب العقيدة.

العلامء )ثم سموا التحذير من الفرق املنحرفة، والطعن يف رموز الضالل بأنه طعن يف 

 .اس إىل الرجوع إىل العلامءن النوهذا كذب، بل هم ينادو (والدعاة

م؛ قد يتوسع بعض من األشخاص يف نقد بعض الرجال، ويطعن فيهم بغري حق، ع  ن  

ويعاملوهم بام ال يستحقون، وهذا غلط ينسب إىل فاعله، وال يعمم إىل كل أحد فإن هذا 

 ظلم.



م؛ ربام بعض الناس من قلة علمه، وفقهه من يشغل نفسه بالكالم يف األشخاص، ع  ون  

والطعن فيهم، وهذا غلط، وهو كثري منترش اليوم يف كل فريق، حتى الذين يقولون نحن 

ضد اجلامية ليس هلم هٌم يف جمالسهم إال )فالن جامي( )فالن جامي( والطعن يف هيئة كبار 

العلامء وتسميتهم )كبار العمالء( وال يفقهون الواقع، ونحو ذلك، وهذا كله جهل وظلم 

 ينسب إىل قائله.

ألسامء ال تغري احلقائق مدحًا وذما، فالعربة بموافقة احلق والسنة، وكتب أهل السنة قاطبة وا

ليس فيها كتاب إال وفيه: احلث عىل السمع والطاعة، والتحذير من اخلروج واملشاغبة عىل 

 السالطني، واألمر بنصيحة ويل األمر بالرس واللطف.

زبات، والفرق، واملناهج املنحرفة، واألمر وكتب أهل السنة قاطبة: تقرر التحذير من التح

بالتحذير من رؤوس الضالل كام حذروا من اجلهم بن صفوان واجلعد بن درهم وأمحد بن 

أيب دؤاد والكرابييس وابن عريب واحلالج وابن الفارض، وهكذا كل من عرف بالبدع 

 .والضالل جيب التحذير منه وبيان حاله للناس برشطني ومها: العلم والعدل

 واهلل املوفق

 عىل عجل إجابة عىل سؤال طلب السائل فيه االختصار كتبه

 بدر بن عيل بن طامي العتيبي
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