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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ( منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية في التعامل مع المخالفين2)

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:
 يزل احلديث يف بيان ما كان ػلملو ىذا اإلمام من قلب كبَت، وصدر فسيح، وأخالق الكبار مع ىؤالء ادلخالفُت. فال

أذى يف البالد ادلصرية، وذكرنا أن بعض ادلبغضُت ظفر بو يف مكان خاٍل وأساء األدب معو، ودلا  –رمحو اهلل–وقع لو 
 أن ينتصروا لو مل غلبهم إىل ذلك.حضر مجع كبَت من اجلند وغَتىم إىل الشيخ وأرادوا 

"ادلبدي" أساء األدب معو، ٍب بعد ذلك دلا رأى تلك اجلموع خاف،  :كان يذكر أن ذلك الرجل الذي يقال لوبل  
ما تكلم، وال اشتكى، ولو حصل منو أدىن شكاية ألوذي ذلك  –رمحو اهلل-وتودد، وشفع فيو مجاعة، ولكن الشيخ 

 الرجل وأىُت غاية اإلىانة.
 أجاب اجلميع بقولو: أنا ما أنتصر لنفسي. –رمحو اهلل-لكن الشيخ 

 ودلا جاءه رسول نائب السلطان يف بالد الشام وطلب منو أن يكتب خبطو أي شيء، قال لو: اكتب!
 قال: أكتب ماذا؟

 قال: اكتب أي شيء.
 قال: مثل ماذا؟

 قال: اكتب العفو.
 عفو عن من؟ 

 ا إليك وأن ال تتعرض ألحد، ال تنتقم.قال: عفو عن اآلخرين الذين أساؤو 
: نعم، ىذا أنا أجيب إليو، ليس غرضي يف إيذاء أحد، وال االنتقام منو، وال مؤاخذتو، أنا -رمحو اهلل-قال شيخ اإلسالم 
 .(1)عاٍف عمن ظلمٍت

 من نعيش معهم يف بيوتنا، من حولنا، أصحابنا من إخواننا، شلن طلتلف معهم، كيف نتعامل معهم؟ ف
 ليوم ترون أسراب ادلغردين يف تويًت حينما يكتبون، كثَت منهم ماذا يكتب يف مثل ىذه ادلواقف؟ ا

 .-تبارك وتعاىل-إهنا األلسن، احلداد إال من رحم اهلل 
ن مكنونات نفوسنا، عيتمثل عرب ىذه الوسائل والوسائط، انظر إىل اللغة اليت نعرب هبا  انظر إىل التنازع واالختالف الذي

 مشاعرنا ذباه أولئك الذين قد طلتلف معهم. وعن
أحياناً تقرأ لغة يعرق منها اجلبُت، يستحي اإلنسان وىو يقرأ كيف وجد مثل ىؤالء، وأين ترىب ىؤالء، ما ىذه الًتبية اليت 

 !تربوىا حىت وصل احلال إىل ىذا ادلنحدر؟
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ىؤالء؟ كيف يتحاورون؟ كيف يردون؟ كيف يناقشون؟   حىت وصلوا إىل ىذه الوىدة، واحلفرة، وتردوا ىذا الًتدي؟ أين ترىب
 كيف يتعاملون مع ادلخالفُت؟ 

 الغالب يفوال ألن اإلنسان قد يكون يف بيئة يصعب عليو أن يتخلص ويرتقي؛ ألنو يف أجواء ملوثة وقارن مع ىذه األح
 وات، فيعرف حال ىؤالء الصغار.إال من رحم اهلل تعاىل، فيحتاج إىل أن ػللق أن ينظر إىل ىذه القامات، وىذه القد

أنا أبذل غاية ما وسعٍت من اإلحسان وترك االنتقام "شيخ اإلسالم يقول ذلذا الرسول الذي أرسلو نائب الشام، يقول: 
 .(6)وتأليف القلوب

ىذه ""أمُت الرسول عالء الدين الطيربسي"، قال لو:  :، خاطب رجاًل يقال لوأو خاطب غَتهوكان قد خاطبو أيضًا 
 ."القضية ليس احلق فيها يل بل هلل ولرسول وللمؤمنُت من شرق األرض إىل مغرهبا، وأنا ال ؽلكنٍت أن أبدل الدين

 تريد تنازالت يف ما يتصل بالدين، ليس عندي استعداد أن أقدم شيئاً واحداً. :يعٍت يقول
ن أرتد عن دين اإلسالم ألجل فالن أو فالن، وأنا ال ؽلكنٍت أن أبد ل الدين، وال أن أنكس راية ادلسلمُت، وال أ"يقول: 

أشكر نعمة اهلل علي يف ىذا احلبس، وليس يل وواهلل ما أطيق أن ، وإن حبست فاحلبس يف حقي من أعظم نعم اهلل علي
 ما أخاف الناس عليو.

ضلو ذلك، وال ال إقطاعي، يقول ما عندي إقطاع، وال مدرسيت يقول لست بناظر مدرسة، والية على معهد أو مدرسة أو 
 ما عندي شيء أخاف عليو أنا! ،مايل ما عندي أموال، وال رياسيت، وال جاىي

يقول: إظلا اخلوف عليكم إذا ذىب ما أنتم فيو من الرياسة وادلال، وفسد دينكم الذي تنالون بو سعادة الدنيا 
 .(3)"واآلخرة

موافقيت على كل ما فيو طاعة اهلل ورسولو، وعد التفاٌب د رأيت ومسعت وق"وقال لرسول نائب السلطان يف الشام أيضاً: 
 فما الذي يطلب من ادلسلم فوق ىذا؟، إىل ادلطالبة حبظوظي أو مقابلة من يؤذيٍت وتيقنت ىذا مٍت

 ماذا تريدون؟ أنا مسامح للجميع، اجلميع يف حل.
 .(4)"وأنا رليب إىل ىذا كلو ،يقول: أشرت بًتك ادلخالفة ولُت اجلانب

 ظر يف مضامُت ىذه ادلخاطبات ذلم، ما ىي اىتماماتو؟ ما ىي األشياء اليت يدور حوذلا؟ٍب ان
وإظلا خوطب  ،ىل قال ذلم: أنا، العدوان، والكالم، والتهم اليت توجو إيل توجو إىل السنة، وأىل السنة، وعقيدة السلف

 بذلك شخص ابن تيمية؟
 أبداً! ،ما جعل نفسو ؽلثل اإلسالم، أو الدين، أو السنة

ماذا كان يقول ذلم؟ يقول ذلم: نعم ؽلكنٍت أن ال أنتصر لنفسي، وال أجازي من أساء إيل وافًتى علي، وال أطلب حظي، 
 .(5)وال أقصد إيذاء أحد حبقي، وىذا كلو مبذول مٍت وهلل احلمد، ونفسي طيبة بذلك
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واحلق "عليو ويقول:  -عز وجل-ن نعم اهلل ر ما ىو فيو مكلكن يف بعض ىذه ادلخاطبات يف كتاب أرسلو إىل أىلو، يذ 
يف علو، وازدياد، وانتصار، والباطل يف اطلفاض، وسفول، واضلالل، ولقد أذل اهلل رقاب اخلصوم، وطلب أكابرىم من 

 ."السلم ما يطول وصفو
 ال! ،قل ذلم: تقدمون يل االعتذار، أريد رد اعتبار يلي فلم

 .(6)"وما فيو قمع الباطل والبدعة ،ا فيو عز اإلسالم والسنةوقد اشًتطنا عليهم من الشروط م"يقول: 
قبيل وفاتو للوزير اليت اعتذر   ونصر الدين، وإعزاز اإلسالم، ال يتكلم عن نفسو، ويقول رمحو اهلل ويتحدث عن الدين،

 .سازلٍت، اجعلٍت يف حل"إليو عن نفسو، وقال لو: 
 اإلسالم من التقصَت.وطلب منو أن يعفو عنو شلا بدر يف حق شيخ 

 .(7)ماذا قال شيخ اإلسالم؟ "إين قد أحللتك، ومجيع من عاداين وىو ال يعلم أين على احلق"
وقال: إين قد أحللت السلطان ادللك الناصر من حبسو إياي لكونو فعل ذلك مقلداً غَته معذوراً، ومل يفعلو حلظ نفسو، 

يعلم أنو خبالفو، وقد أحللت كل واحد شلا كان بيٍت وبينو إال من كان عدواً هلل بل دلا بلغو شلا ظنو حقاً من مبلغو، واهلل 
 .(8)"ورسولو

 أنا زللل للجميع، من يفعل ىذا؟
ىذا اجلانب األول، ىذه احلزمة األوىل، وىي تتصل بسعة الصدر، العفو، سالمة الصدر، القلب الكبَت، ويتلوه جانب 

 يعٍت ليس فقط غلعلهم يف حل، بل ػلسن إليهم. ،وىو أنو ػلسن إليهم أيضاً آخر يرتبط هبذا اجلانب كل االرتباط، 
ىذا القاضي حسام الدين احلنفي كان مباشرًا لقضاء الشام، قام على رجل من خصوم شيخ اإلسالم يف واقعة وقعت، 

حليتو، وأن غلعلوه على  مشكلة وقعت لذلك الرجل فاغتاظوا منو يقال لو "األذرعي" أرادوا أن يعاقبوه بعقوبة أن ػللقوا
 تشهَت، اآلن ىذا خصم من خصوم شيخ اإلسالم. ،عليو دابة ويطاف بو وينادى

 ضع نفسك يف ىذا ادلوقف اآلن، إن الكثَتين سيقولون يف مثل ىذا ادلقام: احلمد هلل، جاءت من فوق سبع مساوات!
 أليس كذلك؟  ،فهذا الرجل اآلن سيشهر بو، ويذل، ويهان

 من الذي توجو إليو ليشفع ذلذا الرجل اخلصم؟ تصوروا!شيخ اإلسالم 
جاء أخ ذلذا الرجل، ويذىب إىل شيخ اإلسالم ليشفع لو، ذىبوا إىل شيخ اإلسالم ألهنم يعرفون أنو ػلمل قلبًا كبَتاً، وأنو 

دى عليو، ويطوف وذاك القاضي أحضر ادلوس واحلمار ليحلق حليتو ويركبو على ىذا احلمار، وينا، ال ينتصر لنفسو، فجاء
 بو.

 يقول: فجاء أخوه فعرفٍت ذلك، فقمت إليو ومل أزل بو حىت كف عن ذلك.
 سازلوه، وتركوه، عفوا عنو .

 يقول: وجرت أمور مل أزل فيها زلسناً إليهم.
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 اخلصوم اآلن. ءالؤ ى
سولو وادلؤمنون، ليس لنا ٍب يقول: ىذه األمور ليست من فعلي وال من ففعل أمثايل، وإظلا ضلن ندخل فيما ػلبو اهلل ور 

 غرض مع أحد، بل صلزي بالسيئة احلسنة، ونعفو، ونغفر.
ىذه –ٍب أيضًا مقام آخر، يقول: وأنا واهلل من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها ويف غَتىا  ،بالسيئة احلسنة

 وإقامة كل خَت. –الفتنة
اخلصوم ابن سللوف يقع يف مشكلة، فشيخ اإلسالم يتمٌت لو   شيخ اإلسالم اآلن يف السجن ويقول ىذا الكالم، وأكربف

أنا واهلل من أعظم الناس معاونة "يقول:  كان طليقًا ليسعى يف فكاك ابن سللوف وزبليصو من ىذه ادلشكلة، ماذا يقول؟
على خَت إال ابن سللوف يقول: لو عمل مهما عمل، واهلل ما أقدر ، و على إطفاء كل شر فيها ويف غَتىا وإقامة كل خَت

فإين "، -ليس عن غفلةيعٍت -، "ىذه نييت وعزمي مع علمي جبميع األمور...، وال أعُت عليو عدوه قط، ، وأعملو معو
يعٍت من –أعلم أن الشيطان ينزع ين ادلؤمنُت، ولن أكون عونًا للشيطان على إخواين ادلسلمُت ولو كنت خارجًا 

واهلل ؼلتار "، -يعٍت ادلشكلة اليت مع ابن سللوف-، "مسألة قد فعلوىا زوراً لكنت أعلم دباذا أعاونو، لكن ىذه  –السجن
لن يقطع الدور، وتزول احلَتة إال باإلنابة إىل اهلل، واالستغفار، والتوبة، ، و ادلسلمُت مجيعهم ما فيو اخلَتة يف دينهم ودنياىم

 .(9)"إال باهللوصدق االلتجاء فإنو سبحانو ال ملجأ منو إال إليو، وال حول وال قوة 
 رجوع إىل اهلل، توبة اجلميع، وال أحد يزكي نفسو ويربئ نفسو، ويقول: اآلخرون ىم الذين فعلوا، وتركوا، وأساءوا.

 وإظلا يقول: اجلميع يتوبون إال اهلل.
ادلنتسبُت  بد من اخلروج من حظوظ النفس، ىذا يف حال ادلنتسبُت إىل العلم، ويف حال ادلنتسبُت إىل الدعوة، ويف حالال

 إىل اجلهاد أو غَته من الوظائف الشرعية.
الفرار إىل اهلل، اخلروج من حظوظ النفس والطائفة، ومن ىنا نتخلص من ىذه الرزايا، والباليا، وادلشكالت اليت تزل هبا 

 ما بطن.أن ػلفظنا وإياكم من الفنت ما ظهر منها و  -عز وجل-فنسأل اهلل ام وأفهام، ويرتكس فيها من يرتكس، أقد
 ."ىؤالء الذين دبصر من األمراء، والقضاة، وادلشايخ إخواين وأصحايب"وكان شلا قالو لنائب السلطان يف الشام، يقول: 

ىؤالء إخواين "تلك اإلساءات، يقول: هؤالء ىم الذين وجهوا إليو تلك التهم، وجرجروه، وحبسوه، وأساءوا إليو ف
وما زلت زلسنًا إليهم، فأي شيء بيٍت وبينهم، ولكن لبس عليهم ادلنافقون  وأصحايب، أنا ما أسأت إىل أحد منهم قط،

 .(12)م"وأنا أقول لكم، لكن مل يتفق أين قلت ىذا ذل ،أعداء اإلسالم
إن يف ادلؤمنُت من يسمع كالم ادلنافقُت ويطيعهم، وإن مل يكن "ىو يقول ألصحابو ما حصل مع نائب السلطان، يقول: 

اُعوَن َلُهْم{: منافقاً كما قال اهلل  .[47]التوبة: }َوِفيُكْم َسمَّ
 .(11)"[48]األحزاب: }َوََل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن َودَْع َأَذاُىْم{: -صلى اهلل عليو وسلم-وقال اهلل لنبيو 

 وانظر اآلن إىل النفخ يف الفنت والشرور بُت ادلسلمُت.
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تكتب يف حسابات، ال يدرى ىذا الكاتب يهودي، ال يدرى ىذا الكاتب  أمساء ال تدري ما ربتها، أمساء مستعارة
رافضي، ال يدرى ىذا الكاتب نصراين، ال يدرى ىذا الكاتب زنديق، ال يدرى ىذا الكاتب أمحق من ادلسلمُت، القضية 

 سواء.
رج من رأسو، ؽلكن أن تصدر من مسلم أمحق ال يدري ما الذي ؼل ،ىذه الكتابة ال ؽلكن أن تصدر من سوييعٍت 

 فيكتب كالماً عظيماً قد يذىب بآخرتو.
وقد يكتب نفس ىذا الكالم أعدى األعداء للوقيعة بُت ادلسلمُت، وصرنا إىل حال لألسف مل نعد نفرق فيها بُت األمحق 

 وادلندس.
 أحياناً تتحَت يف بعض احلاالت يف توصيف العلة، فيمن ابتلي دبس، أو سحر، أو عُت، أو ضلو ذلك.

قد يكون بو مس، قد يكون بو عُت، قد يكون ىذا  ،عراض أن ىذا إنسان غَت سوي، قد يكون مريض نفسياأل
 ادلهم أنو غَت سوي، ىذه ىي النتيجة النهائية. ،اإلنسان بو سحر

أن وكذلك أيضاً فيما نسمعو أو نقرؤه يف بعض الكتابات، النتيجة أن ىذا التصرف، ىذا الفعل، أو ىذا الكالم ال ؽلكن 
 يصدر من إنسان سوي.

إما أن ىذا اإلنسان معتوه ػلتاج إىل أن يؤخذ على يده ويكف شره عن ادلسلمُت، أو أن ىذا اإلنسان لردبا يكتب ربت 
 النتيجة واحدة. ،اسم وعلي وىو من أشد أعداء اإلسالم

 دة!فعل األمحق لردبا يساوي فعل العدو والذئب األطلس ادلًتبص بأىل اإلؽلان، نتيجة واح
فقد ال ضلتاج إىل توصيف كثَت وربليل من الذي يكتب ربت ىذا ادلعرف مثاًل، ادلقصود أن ىذه كتابات غَت سوية، 

، وضلفظ ألسنتنا وأيدينا فال نقع يف شيء من ىذه األوضار، واألوصاب، -تبارك وتعاىل-ونًتفع عن ىذا كلو، ونتقي اهلل 
 واألوحال فننغمس ونتلوث.

نصر ادلنبجي وابن سللوف   :كو على يد اجلاشنكَت، وىؤالء من أمثاللادللك الناصر ذىب م وقف الكبَتانظروا إىل ىذا ادل
َت، فلما صارت الدولة للجاشنكَت ، وكانوا مع اجلاشنك-رمحو اهلل-كانوا ىم الذين ػلركون ويألبون ضد شيخ اإلسالم 

 صاروا ىم قضاة، وىم الذين ػليطون بو.
مد بن قلوون أن يستعيد ملكو ثانية، وىو يرى ويبصر أن ىؤالء ىم ادللتفون حول ىذا الرجل استطاع ادللك الناصر زل

 الذي انقلب عليو.
إلسكندرية من احلبس، وجاءوا بو على وجو من اإلسراع، خرج من افهنا استدعى شيخ اإلسالم على وجو السرعة 

 أصحابو يودعونو، أصحابو الذين وجدوا فيما بعد يف اإلسكندرية.
صار يف موقف ال ػلسد عليو، واشتدت غضب السلطان على القضاة ألهنم فهنا ىلك ادلظفر، ونصر ادلنبجي اآلن 

صاروا مع ادلظفر فعزل بعضهم، وبادر بإحضار الشيخ إىل القاىرة مكرمًا يف شوال سنة تسع وسبعمائة، وأكرمو إكراماً 
 ال يدرون ماذا سيفعل هبم. عظيماً، وقام إليو دلا رآه، وىم حضور قد طأطئوا رؤوسهم
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وإذا بقادم من بعيد، وىذا ادللك يف وقت غضبة يقوم وؽلشي إىل ىذا القادم، ويعانقو، وػلتفل بو، ويعظمو، ويثٍت عليو 
وىذا اجمللس حافل بقضاة من ادلصريُت، والشاميُت، والفقهاء، وأعيان الدولة، فزاد يف إكرامو ٍب أخذه ناحية يساره 

 ويثٍت عليو كثَتاً.ويستشَته، 
 يساره دباذا؟ يقول لو ماذا؟ يستفتيو يف قتل ىؤالء! والتخلص منهم.

 وىكذا بقية القائمة. ،أول واحد ابن نصرن ثاين واحد ابن سللوف
خوفو من ذلك وحذره، فأخرج فتاوى خطية إن ىم أفتوا بعزل ادللك الناصر، ومبايعة  –رمحو اهلل-فهنا شيخ اإلسالم 

حكم عليهم اآلن، ىذه اإلثباتات، ىذه ليست رلرد دعوى، أ ،يعٍت وجد وثائق خبطوط أيديهم، ىذه إداناتاجلاشنكَت، 
 ىم الذين أفتوا هبذا اخلروج على ادللك الناصر، وػلثو على إصدار فتوى يف قتل ىؤالء.

 توى شرعية.فهنا أراد أن ينتقم ىذا ادللك لنفسو، ففهم شيخ اإلسالم مراده، ادلسألة انتقام للنفس بف
لو كنت مكان شيخ اإلسالم، أنا وأنت ماذا سنتصرف يف ىذا ادلوقف؟ لردبا األحسن حااًل من كثَت منا أنو سيقول: 
ىؤالء أىل بدع وضالالت وأن التخلص منهم راحة للبالد والعباد، وننشر السنة، واحلمد هلل، وىذه فرصة والفرص ال 

 تطرق بابك مرتُت.
 ها *** فإن لكل عاصفة سكون.وإذا ىبت رياحك فاغتنم

 واآلن ىبت رياح شيخ اإلسالم، ماذا قال؟
 قال: ال، أبداً!

 أخذ يعظم القضاة والعلماء ىؤالء، وينكر أن ينال أحداً منهم سوء.
 ال أحد! ،وقال: إذا قتلت ىؤالء ال ذبد بعدىم مثلهم

ادلتحاملُت، احلالقُت، احلاقدين، ويقول: ال ذبد  شيوخ مبتدعة من؟! ىم بعدىم مثلهم؟ أئمة السنةغلد الذين المن ىؤالء 
 بعدىم مثلهم.

 وأرادوا قتلك مراراً. ىنا بدأ يتكلم عن شيخ اإلسالم ليحرك نفسو، فقال لو: إهنم قد آذوك
 وأخرج لو فتاوى خبطوطهم يكفرون شيخ اإلسالم، ويقولون: دمو حالل، اقتلو.

 ىذه خطوطهم، وماذا قال شيخ اإلسالم؟
 و يف حل، ومن آذى اهلل ورسولو فاهلل ينتقم منو، وأنا ال أنتصر لنفسي.آذاين فه من"قال: 

 .(16)"وما زال بو حىت صفح عنهم وعفا ذلم
 ؟!من يفعل ىذا

وانظر إىل الًتاشق بيننا على ىذه الصفحات، صفحات التواصل االجتماعي اليت ىي يف احلقيقة يف كثَت من األحيان 
 .-تبارك وتعاىل-صفحات التقاطع االجتماعي، إال من رحم اهلل 

 ابن سللوف ىذا كان أحد ىؤالء طبعاً، ماذا كان يقول؟

                                                           

 (.94/ 18البداية والنهاية ) - 16
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 .(13)"نقدر عليو وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عناما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليو فلم "يقول: 
واجلند، ومجاعة  يف القاىرة سكن بالقرب من مشهد احلسُت والناس يًتددون عليو، واألمراء،  -رمحو اهلل-أيضًا الشيخ 

 كثَتة من الفقهاء، والقضاة، ومنهم من يعتذر إليو ويتنصل ما وقع منو، فكان ماذا يقول ذلم شيخ اإلسالم؟ 
 تعتذرون؟ بعد ماذا؟ ال!اآلن 

 كان يقول: أنا أحللت كل من آذاين.
 دعو، ىو ما يستطيع أن ينتصر عليو.والبعض منا لردبا يقول: أنا أ ؟،أين ضلن من ىذا

 ويقول: أنا أدعو عليك يف السجود، يف ثلث الليل اآلخر، ويف ساعات اإلجابة.
 عليو يف سجوده!على أحد إخوانو ادلسلمُت أخطأ يف حقو خبطأ بسيط يدعو 

أنت تعرف أن يف ىذه و وذاك يتلطف ويعتذر، وىذا ال يلتفت إليو، ولردبا عند نفسو أنو طالب علم، أو داعية، قارن 
 األمة قامات، وجبال راسيات ال تزعزىا الرياح وال تؤثر فيها. 

 خبالف من كانت نفسو قشة تطَت مع أدىن نسمة للهواء.
كان بعض أصحابو األكابر يقول: وددت أين ألصحايب مثلو ألعدائو "يقول:  –و اهللرمح-يقول عنو احلافظ بن القيم 

 .(14)"وخصومو
 يقول: يا ليت أستطيع أن أعامل إخواين وأصحايب مثلما يعامل أعداءه.

 .(15)"وما رأيتو يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو ذلم"يقول ابن القيم: 
 لًتبية يف مثل ىذه األيام.حباجة إىل ىذا التذكَت، حباجة إىل ىذه ا

يعٍت -، "فنهرين، وتنكر يل، واسًتجع، -ابن سللوف يقصد-، جئت يومًا مبشرًا لو دبوت أكرب أعدائو"يقول ابن القيم: 
 قال لو: تبشرين دبوت رجل من ادلسلمُت؟ 

 .-اسًتجع، إنا هلل وإنا إليو راجعون ،: ىذه حصاة زليت عن الطريق، مسًتيح ومسًتاح! المل يقل
ٍب قام من فوره إىل بيت أىلو فعزاىم، وقال ذلم: إين لكم مكانو، وال يكون لكم أمر ربتاجون فيو إىل مساعدة إال "

 وساعدتكم فيو.
 .(16)"ودعوا لو، وعظموا ىذه احلال منو فسروا بو،

ىذا الكالم، من منا يستطيع أن يفعل ىذا؟ مات أشد أعدائو، وصاحب بدعة، ويأٌب إىل أوالده ويقول ذلم مثل 
 ويعزيهم.

بل لو أن اإلنسان فقط ترحم على بعض من ؼلتلف معو، ويظن أنو قد وقع ببدعة أو ضلو ذلك فإن قد صرنا يف حال ل
 بأقبح األوصاف. يرمىألن يكون ىذا ادلًتحم شلن ال يقبل منو صرف وال عدل، و  ؛ىذا يكفي

                                                           

 (.95/ 18البداية والنهاية ط ىجر ) - 13
 (.368/ 6مدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُت ) - 14
 (.369/ 6ادلصدر السابق ) - 15
 ادلصدر السابق. - 16
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لم؟ بل أين العقل؟ أين الدين؟ وأين احلياء؟ كيف صارت صارت احلال عندنا مستوى لألسف ؼلجل منو العاقل، أين الع
 بنا احلال إىل مثل ىذا؟ 
ذلؤالء باليت ىي أحسن، الحظ ىؤالء اخلصوم وأعداء، وأصحاب بدع غليظة، كيف  –رمحو اهلل-احلزمة الثالثة يف سلاطبتو 

 يتعامل معهم؟
 دلا كان يقول دلن يطالبونو بلُت الكالم، ويقولون لو: خفف.

 .(17)"ما ذكرًب من لُت الكالم وادلخاطبة باليت ىي أحسن فأنتم تعلمون أين من أكثر الناس استعمااًل ذلذا"يقول ذلم: 
 من؟ إىل نصر ادلنبجي. ويقول يف خطاب ورسالة يوجهها إىل

 شوف ىذه الرسالة اآلن ذلذا الرجل الذي ال علم، وال سالمة صدر، وال كف أذى عن ادلسلمُت.
بن تيمية إىل الشيخ العارف، القدوة، السالك، أيب الفتح امن أمحد "ماذا يقول عنو شيخ اإلسالم يف ىذه الرسالة، يقول: 

نصر، فتح اهلل على باطنو وظاىره ما فتح بو على قلوب أوليائو، ونصره على شياطُت اجلن واإلنس يف جهره وخفائو، 
إىل أن قال: فالشيخ أحسن اهلل إليو قد جعل فيو من النور وادلعرفة الذي ىو ، ...وهنج بو الطريقة احملمدية ادلوافقة للشريعة

 .(18)"أصل احملبة واإلرادة
 ىو الشيخ صويف طبعاً..

 ."مع أين قد أطلت فيو الكالم على الشيخ أيده اهلل –يعٍت الرسالة  –وىذا الكتاب "إىل أن ؼلتم الرسالة بقولو: 
 لو بعض األخطاء، لكن بطريقة، بطبق من ذىب. طبعاً ىو يناصحو، يسدده، يصحح

يقول لو: ىذا الكتاب مع أين قد أطلت فيو الكالم على الشيخ أيده اهلل تعاىل باإلسالم ونفع ادلسلمُت بربكة أنفاسو، 
 إىل آخر ما يقول. ،(19)"وحسن مقاصده، ونور قلبو...

 ىذا نصر ادلنبجي، ؼلاطبو هبذه الطريقة ادلخملية.
عندىم بدع وعندىم شركيات،  ،أتباع عدي بن مسافر ادلوسومة بالوصية الكربى، ىذا شيخ طريقةسالتو إىل وكذلك يف ر 

 ومع ذلك سلاطبة يف غاية التلطف.
 جانب رابع: يف تعاملو مع ىؤالء ومع غَتىم، تأليف القلوب، ومجع الكلمة.

يعود ادلرضى، ويشيع اجلنائز، ويقوم حبقوق الناس، ويتألف القلوب، وال ينسب " :كما ذكر من ترجم لو  -رمحو اهلل-كان 
 .(62)"، وال ػلفظ دلتكلم عنده زلة-يعٍت ال يصنف الناس-إىل باحث لديو مذىباً، 

 .يعٍت دبعٌت أنو ال يرصد للناس، ويقول: ىذا قال بادلوقف الفالين كذا، ىذا يف ادلكان الفالين كتب بكذا
 .(61)"وال يتجهم مرآه وال يتكدر صفوه، وال ُيسأم عفوه"إىل أن قال: 

                                                           

 (.636/ 3رلموع الفتاوى ) - 17
 (.455-456/ 6ادلصدر السابق ) - 18
 (.479/ 6ادلصدر السابق ) - 19
 (.363اجلامع لسَتة شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون )ص:  - 62
 ادلصدر السابق. - 61
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كان بُت احلنبلية واألشعرية وحشة، منافرة، وأنا كنت من ، يقول: الناس يعلمون أنو  -رمحو اهلل-وانظروا ماذا كان يقول 
أعظم الناس تأليفًا لقلوب ادلسلمُت، وطلبًا التفاق كلمتهم، واتباعًا دلا أمرنا بو من االعتصام، وأزلت عامة ما كان يف 

ادلنتصرين  –و اهللرمح-النفوس من الوحشة، وبينت ذلم أن األشعري كان من أجل ادلتكلمُت ادلنتسبُت إىل اإلمام أمحد 
 لطريقو.

 كما يذكر األشعري ذلك يف كتبو.
وأبُت أن األشعري وإن كان من تالمذة ادلعتزلة  ،–احلنبلية–وكنت أقرر ىذا للحنابلة "يقول كالمًا طوياًل شلا فيو، يقول: 

ديث بالبصرة، ٍب دلا قد ابن كاّلب، وأخذ عن زكريا الساجي أصول احلومال إىل طريقة  ،ٍب تاب فإنو كان تلميذ اجلبائي
إىل أن يقول: ودلا أظهرت كالم األشعري، ورآه احلنبلية  ،بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرى، وذلك آخر أمره...

قالوا: ىذا خَت من كالم الشيخ ادلوفق، وفرح ادلسلمون باتفاق الكلمة، وأظهرت ما ذكره ابن عساكر يف مناقبو، أنو مل 
ومعلوم أن يف مجيع  ،ألشاعرة متفقُت إىل زمن القشَتي، فإنو دلا جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمةتزل احلنابلة وا

 .(66)"الطوائف من ىو زائغ ومستقيم
 أين ىذا مع من ؽلزق، ويفرق الكلمة، ويشتت الشمل من أجل اختالفات اجتهادية؟ف

 مكذوب على صاحبو.تثٍت على فالن، ربسن الظن بفالن، وكثَت من ىذا موىوم أو 
ٍب بعد ذلك ُيسقط، وال يقبل منو ال قليل وال كثَت، من أجل ماذا؟ من أجل أمور ال ؽلكن أن يدان هبا شرعًا أو أن 

 .-تبارك وتعاىل-يوصف دبا ؽلكن أن يكون يلحقو فيو تبعة عند اهلل 
ىي صعبة لكنها حقيقة مرة، ىات و  –لألسف الشديد–ىات ىذه البدع اللي تتكلم عنها، الضالالت، بل نقول اليوم 

ىذه األمور اليت تكفر هبؤالء العلماء، وطلبة العلم، وأىل اجلهاد، وأىل الصالح يف األمة ىات! ىات شيئاً عندك فيو من 
 ن.اهلل برىا

رمحو -مع ىؤالء ادلخالفُت: كيف كان يتعامل معهم، الصرب واالحتمال، وكان  –رمحو اهلل-زمة خامسة من أخالقو احل
فإن الناس يعلمون أين من أطول الناس روحًا وصرباً على مر الكالم، وأعظم الناس عداًل يف ادلخاطبة ألقل "يقول:  –اهلل

 .(63)"الناس، دع أوالت األمور
 يعٍت قل: فكيف أوالت األمور؟ أنا أخاطبهم باللُت واللطف من باب أوىل.

 عدلو مع الجميع واإلنصاف من نفسو:
 مع ادلخالفُت، وىو عدلو مع اجلميع واإلنصاف من نفسو. –رمحو اهلل-جانب آخر من جوانب حياتو 

كل من قال حقاً فأنا ": -رمحو اهلل-لو أنصف اإلنسان من نفسو لسلمنا من كثَت من الشرور واالختالفات، يقول  نضل
 .(64)"أحق من مسع احلق والتزمو

 ما كان يقول ىذا!  ،، ما أقولو أو ما يقولو من ينتسب إيل وطائفيتما يكابر ويقول: أنا ما أعًتف إال يب
                                                           

 (.669-668/ 3رلموع الفتاوى ) - 66
 (.651/ 3ادلصدر السابق ) - 63
 (.671/ 3رلموع الفتاوى ) - 64
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وأنا أحق أن يتوب من ذنوبو اليت صدرت "أنا أحق من مسع احلق، والتزمو، وقبلو سواء كان حلوًا أو مراً، يقول: "
والرزايا، وموجبات الضالل  يقول: ضلن منزىون، الباقي ىم الذين ػلملون الشرور، واآلفات، واآلثام، والباليا، ال، (65)"منو

 ما كان يقول ىذا! ،والكفر
 كان يقول: أنا أحق أن يتوب من ذنوبو اليت صدرت من بلوى أحق بالعقوبة إذا كنت أضل ادلسلمُت عن دينهم.

اإلنصاف عزيز، إنصاف اإلنسان من نفسو، أول ما يتوجو العاقل البصَت أن يتوجو إىل نفسو ىو، وأن ينظر يف اخللل 
 كره، وعقلو، ونفسو، عملو، وسلوكو، ويصلح ذلك.قد تطرق إىل قلبو، وفالذي 

وىو يقرر ىذا األصل من الناحية النظرية يف مواضع كثَتة من كتبو، لو كالم كثَت يف ىذا اجلانب ضلن أحوج ما نكون إليو 
 يف مثل ىذه األوقات.

ن كالم أىل اإلسالم والسنة مع الكفار وأىل البدع دلا كان أتباع األنبياء ىم أىل العلم والعدل كا"من كالمو يقول: 
 .(66)"ال بالظن وما هتوى األنفس ،بالعلم والعدل

، -عز وجل-فكيف بالكالم مع ادلسلمُت؟ كيف بالكالم مع الصاحلُت، وأىل العلم، وأىل الصالح والدعاة إىل اهلل 
 وخيار األمة؟ 

فإذا كان من يقضي بُت الناس يف األموال،  ،(67)((القضاة ثالثة)): -صلى اهلل عليو وسلم-وذلذا قال النيب "يقول: 
 والدماء، واألعراض إذا مل يكن عادلاً عاداًل كان يف النار.

، يقول: ىذا (68)"فكيف دبن ػلكم يف ادللل، واألديان، وأصول اإلؽلان، وادلعارف اإلذلية، وادلعامل العلية بال علم وال عدل
 أشد.

 .(69)"الناس غلب أن يكون بعلم وعدل، ال أن يكون جبهل وظلم كحال أىل البدعالكالم يف "ويقول: 
أىل البدع ىم الذين يتكلمون جبهل، وظلم، وظنون فاسدة، يلقون التهم على الناس جزافاً فهم يردون ما عند غَتىم من 

 احلق، ويرمون دبا ليس فيهم من الباطل، وػلملون أقواذلم على أسوأ االحتماالت.
صدره، ويردون الباطل أيًا كان مصدره، وػلمدون الصواب ادلصيب، ويذمون مأىل السنة فهم يقبلون احلق أيًا كان أما و 

 الباطل حبسب ما يليق بو.
 انظر إىل النفس ادلعتدلة، السوية، السليمة، الصحيحة، ادلشرقة، وقارن ىذا بنفوسنا ادلعتلة.

                                                           

 (.671/ 3ادلصدر السابق ) - 65
 (.127/ 1اجلواب الصحيح دلن بدل دين ادلسيح البن تيمية ) - 66
، باب ما -صلى اهلل عليو وسلم-(، والًتمذي، أبواب األحكام عن رسول اهلل 3573أخرجو أبو داود، كتاب األقضية، باب يف القاضي ؼلطئ، برقم ) - 67

(، 6315(، وابن ماجو، كتاب األحكام، باب احلاكم غلتهد فيصيب احلق، برقم )1366يف القاضي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-جاء عن رسول اهلل 
 (.6614وصححو األلباين يف إرواء الغليل، برقم )

 (.128-127/ 1اجلواب الصحيح دلن بدل دين ادلسيح البن تيمية ) - 68
 (337/ 4منهاج السنة النبوية ) - 69
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حيث مجعوا بُت معرفة احلق، وموافقة السنة، والسالمة من البدعة، مع السنة ىم أىل العدل والرمحة، وهبذا كان أىل 
اِميَن ِللَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل  :عدذلم مع من خرج منها ولو ظلمهم امتثااًل لقولو تعاىل }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّ

ْقَوى{َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأَلَّ تَ ْعِدلُ   .[8]ادلائدة: وا اْعِدُلوا ُىَو َأقْ َرُب ِللت َّ
بل إذا عاقبوىم وبينوا خطأىم،  الشر ابتداءً  وال يقصدون ذلم ،فهم يرمحون اخللق، ويريدون ذلم اخلَت، واذلدى، والعلم

وجهلهم، وظلمهم كان قصدىم بذلك بيان احلق، ورمحة اخللق، واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، وأن يكون الدين كلو 
 هلل، وأن تكون كلمة اهلل ىي العليا.

 تبارك وتعاىل.صومات الشخصية أو احلزبية، وأمرىم هلل يعٍت ليست القضية من قبيل االنتصار للنفوس أو اخل
كان يف مقام الرد على   أىل السنة يلتزمون احلق يف مجيع أحواذلم سواء كان ذلك يف تقرير العقائد وادلسائل ابتداءً ف

فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقوهنم فيو، وىم برآء من "من الناس من يرد الباطل بباطل، يقول: و  ،ادلخالفُت
ائف بعضو إىل بعض، والقول بو، ونصره، ومواالة أىلو من ذلك الوجو، ونفي باطل كل طو باطلهم، فمذىبهم مجع حق ال

، فهم حكام بُت الطوائف، ال -يعادوهنم معاداة مطلقة ال-وكره ومعاداة أىلو من ىذا الوجو،  طائفة من الطوائف،
يعادوهنم ويكفروهنم على أن ال  يتحيزون إىل فئة منهم على اإلطالق، وال يردون باطاًل بباطل، وال ػلملهم شنآن قوم

 .(32)"هتم بالعدلاليعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم احلق، وػلكمون يف مقا
بأن الذب عن احلق ال يسوغ رلاوزة احلد ادلشروع، وإظلا " :ضلن أحوج ما نكون ىذه األيام إىل مثل ىذا الكالم، ويقول

 ."والباطل ، والعدل، ال بالكذب، والظلم،والصدق ،ربرس السنة باحلق
ادلعًتض يف  وال يرى اجلذع ،وذلك أن كثَتًا من ىذه الطوائف يتعصب على غَته، ويرى القذاة يف عُت أخيو"ويقول: 

 .(31)"عينو
 ما يرى عيوبو وعيوب طائفتو، ولكن البقية عليهم الويالت.

عوهتم، اتباعهم للسنة، دعوهتم إليها إذا اختلف الناس ىذه األيام فال تسأل عن عبارات التخوين والعمالة، ناس ُعرفوا بد
 ،عقوداً متطاولة، ٍب ىكذا بسهولة طلتلف معهم على موقف من ادلواقف ويرمون بأعظم التهم، ويلقبون بأقبح األوصاف

  غلوز.ال ػلل، ىذا الىذا 
ىذا ال غلوز!  ،عمالءؽلكن أن يقال أخطأ ىؤالء، أنا أخالفهم، أنا أخطئهم يف ىذا ادلوقف وىذا االجتهاد، لكن خونة، 

 ىذا من العدوان، ىذا من البغي.
يف حق إخوان ذلم ؼلتلفون  -وتعاىل كتبار -سمع ىذه العبارات من بعض طالب العلم، من الدعاة إىل اهلل نولألسف 

 معهم على نوازل القضايا وواقعة ىنا أو ىناك أو ىنالك.
 يف مواقف!زبوين، وهتم كبار جملرد اختالف  ،وكلكم تعرفون ما غلري

يا أخي ىذا اجتهادىم، فهم بُت أجر وأجرين، أنا أختلف معهم لكن ال أخوهنم، وال أهتم ىؤالء حبال من األحوال يف 
 نياهتم ومقاصدىم وأهنم أرادوا الشر باإلسالم وأىلو.

                                                           

 (.56-51والتعليل )ص:  شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة - 32
 (.463/ 7درء تعارض العقل والنقل ) - 31
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ى اجلذع ادلعًتض بأن كثَتاً من ىذه الطوائف يتعصب على غَته، ويرى القذاة يف عُت أخيو وال ير " :يقول شيخ اإلسالم
ما يكون لو من األقوال يف ذلك الباب ما ىو من جنس  غَته وسلالفتها للنصوص وادلعقول يف عينو، ويذكر تناقض أقوال

أو أقوى منها، واهلل تعاىل يأمر بالعلم والعدل ويذم اجلهل والظلم، كما قال تعاىل:  ،أو أضعف منها ،تلك األقوال
ْنَساُن إِ   .[76]األحزاب: نَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهوًَل{}َوَحَمَلَها اإْلِ

 .(36)"معلوم أن احلكم بُت الناس يف عقائدىم وأقواذلم أعظم من احلكم بينهم يف مبايعهم وأمواذلمو 
وأنا يف سعة صدر دلن ىذا "وما ذبوا عليو وما افًتوا، يقول:  ،يف ردوده على بعض ىؤالء ادلخالفُت لو –رمحو اهلل-ويقول 
فإنو وإن تعدى حدود اهلل يف بتكفَت، أو تفسيق، أو افًتاء، أو عصبية جاىلية فأنا ال أتعدى حدود اهلل فيو، بل  ؼلالفٍت،

لناس حاكماً فيما اختلفوا أضبط ما أقولو وأفعلو، وأزنو دبيزان العدل، وأجعلو مؤسباً بالكتاب الذي أنزلو اهلل وجعلو ىدى ل
 .(33)"زيت من عصى اهلل فيك دبثل أن تطيع اهلل فيووذلك أنك ما ج"إىل أن قال:  ،"فيو...

 .؟!، ويرتفع، وػللق حينما ػلتدم اخلالف والشر بُت الناس؟!أخالق أنبياء، من منا يصل إىل ىذه ادلستويات
فإن كف األذى صدقة، ومن  العالية فليحفظ لسانو ويكف أذاه،  على األقل من ال يستطيع أن يصل إىل ىذه ادلنازل

ىذا مع أين دائمًا ومن جالسٍت يعلم  ذلك مٍت، أين من أعظم الناس هنيًا عن أن ينسب "يقول:  –و اهللرمح-كالمو 
لم أنو قد قامت عليو احلجة الرسالية اليت من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً معُت إىل تكفَت، وتفسيق، ومعصية إال إذا عُ 

ربية القولية وادلسائل وإين أقرر أن اهلل قد غفر ذلذه األمة خطأىا وذلك يعم اخلطأ يف ادلسائل اخل ،أخرى، وعاصيًا أخرى
 .(34)"العملية
 .-رمحو اهلل-ىذا كالمو  ،سائل العلمية ادلتعلقة باالعتقاد، وادلسائل الفرعية العمليةيعٍت ادل

وتوجو ىذه التهم الكبار خليار األمة، وصلحائها، وعلمائها، وبعض األمساء   ،تتكلم يف ىذه القضاياواليوم أمساء رلاىيل 
يكتب أصحاهبا بأمسائهم اليت مساىم هبا فلما سألت قيل: ىي أمساء حقيقية  كنت أظن أهنا من األمساء ادلستعارة،

 آباؤىم، وال أدل من كون ىؤالء من اجملاىيل أنو يُظن أن ىذه أمساء وعلية.
فيو طالقاً، ٍب يأٌب هبذه الوسائل، والوسائط،  وال بتحصيل ،بعلم، ال بطلب علمء؟ ما عرفوا قط فأين علم ىؤال

 كلم بادلسائل الكبار، وىو ال يفقو.وكٌت يت ،وبألقابواحلسابات، ويكتب ما يشاء 
يتكلم يف القضايا د مسعنا من ىذا أشياء من بعض من رأوا وشاىدوا، لردبا بعض ىؤالء قد ال يتجاوز الثامنة عشرة، ٍب ق

 هبذا ادلستوى.
وما زال السلف يتنازعون يف كثَت من ىذه ادلسائل، ومل يشهد أحد منهم على أحد "يقول:  –رمحو اهلل-شيخ اإلسالم 

 .(35)"بكفر، وال فسق، وال معصية

                                                           

 (.464/ 7درء تعارض العقل والنقل ) - 36
 (.646-3/645رلموع الفتاوى ) - 33
 (.669/ 3ادلصدر السابق ) - 34
 ادلصدر السابق. - 35
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الطائفتُت مجيعاً الشر بُت السلف إىل االقتتال مع اتفاق أىل السنة على أن وقد آل "لطادلا الناس اختلفوا، ويقول: 
يعٍت -، مؤمنتان، وأن االقتتال ال ؽلنع العدالة الثابتة ذلم؛ ألن ادلقاتل وإن كان باغيًا فهو متأول والتأويل ؽلنع الفسوق

وكنت أبُت ذلم أن ما نقل ذلم عن السلف واألئمة من إطالق  -،–رضي اهلل عنهم–ي حصل بُت الصحابة القتال الذ
يعٍت تكفَت ادلعُت، والقول -، ا وكذا فهو أيضاً حق، ولكن غلب التفريق بُت اإلطالق والتعيُتالقول بتكفَت من يقول كذ
، وىي دبنزلة قول من قال من السلف، من قال كذا فهو كذا، ٍب إن الشخص ادلعُت يلتغي -بأن من فعل كذا فهو كافر

 .(36)"ولةحكم الوعيد فيو بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقب
 فأين ىذا من القتل الذريع، والتمثيل باجلثث، وتعليق الرؤوس؟

لكن قد يكون  -صلى اهلل عليو وسلم –ىو من الوعيد، فإنو وإن كان القول تكذيبًا دلا قالو الرسول والتكفَت "يقول: 
الرجل حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل ىذا ال يكفر جبحد ما غلحده حىت تقوم عليو احلجة، وقد يكون 
الرجل مل يسمع تلك النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان 

 .(37)"سلطئاً 
ن يف ىذه ادلسائل الكبار، كالم الذي ىو يف غاية العدل، واإلنصاف، واالتزان، ال كالم انظر إىل األئمة حُت ما يتكلمو 

 من مل يتحقق يف باب العلم.
إذا أنا مّت فأحرقوين، ٍب اسحقوين، ٍب ))وكنت دائمًا أذكر احلديث الذي يف الصحيحُت، يف الرجل الذي قال: "يقول: 

ففعلوا بو ذلك، قال اهلل: ما محلك  ،ذبٍت عذابًا ما عذبو أحدًا من العادلُت.ليم، فواهلل لئن قدر اهلل علي ليعأذروين يف 
 على ما فعلت؟
 .(38)((فغفر لوقال: خشيتك، 

يعٍت يف يوم عاصف، -، إذا ُذرِيفهذا رجل شك يف قدرة اهلل، ويف إعادتو ": ىذا احلديث اً فسر مشيخ اإلسالم يقول 
 ،، بل اعتقد أنو ال يعاد-يقدر على إعادةطحنت جثتو بعد احلرق، ذريت أن اهلل ال 

 .(39)"لكن كان جاىاًل ال يعلم ذلك، وكان مؤمناً ؼلاف اهلل أن يعاقبو فغفر لو بذلك ،وىذا كفر باتفاق ادلسلمُت
 .[48]النساء: ِلَمْن َيَشاُء{ }ِإنَّ اللََّو ََل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلكَ لو كفر هبذا مل يغفر لو؛ ألن اهلل يقول: 

رج يف البخاري سلعلى إعادتو ثانيًا وبعثو، ومع ذلك غفر لو، ىذا نص حديث  -عز وجل-شك يف القدرة، قدرة اهلل 
 ومسلم.

ومع ذلك ما كفر بنص احلديث، فكيف اليوم بتكفَت من خالفنا  ،شيخ اإلسالم يقول: ىذا شك يف القدرة على البعثف
 ىذا من ىذا؟ يف اجتهاد؟ أين 

                                                           

 (.632/ 3ادلصدر السابق ) - 36
 (.631/ 3ادلصدر السابق ) - 37
(، ومسلم، كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبو، 3478اديث األنبياء، باب حديث الغار، برقم )أخرجو البخاري، كتاب أح - 38

 (.6756برقم )
 (.631/ 3رلموع الفتاوى ) - 39
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 ربقق الشروط وانتفاء ادلوانع من الذي يقدرىا؟ من الذي يعرفها؟ من الذي يفقو يف ىذا الباب؟ 
أوىل بادلغفرة من  –صلى اهلل عليو وسلم–وادلتأول من أىل االجتهاد احلريص على متابعة الرسول "يقول شيخ اإلسالم: 

 . (42)"مثل ىذا
فعلينا أن طلاف اهلل ونتقيو يف الناس، فال "، أخطأ ٍب ماذا؟ ويقول: -وجل عز-إنسان حريص، رلتهد يف طاعة اهلل 

 .(41)"وال جوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا –عٍت بإساءة الظن هبمبقلوبنا ي –نظلمو بقلوبنا
، ورسولو خيفة منهم اهلل بووال طلافهم يف اهلل فنًتك ما أمر "حقوق إحسان الظن، احملبة للمؤمنُت، ادلواالة ذلم، يقول: 

 .(46)"ومن لزم ىذه الطريقة كانت العاقبة لو
ووقع يف شيء من الغلط  -صلى اهلل عليو وسلم–وذلك أن من كان مؤمنًا باهلل ورسولو "ويقول يف موضع آخر: 

ب على إؽلانو وادلخالفة لنوع تأويل يعذر بو، فهو مغفور لو خطؤه، ومثاب على اجتهاده فيما أخطأ بو، كما أنو مثا
 .(43)"الواقعة على السنة، وما مل يؤمن بو فإنو مل تقم عليو بو احلجة اليت يكفر سلالفهاوأعمالو الصاحلة 

 .لو تعاملنا مع من طلتلف معهم هبذه الطريقة النتهت ىذه ادلصائب اليت تتكرر يف كل يوم وليلة
لكونو نشأ بأرض جهل، مع كونو مل يطلب العلم، فكيف  ؛اخلمرومن ادلعلوم أن اهلل تعاىل يغفر دلن جهل ربرًن "ويقول: 

صلى اهلل عليو –بالفاضل اجملتهد يف طلب العلم حبسب ما أدركو يف زمانو ومكانو إذا كان مقصوده ىو متابعة الرسول 
أ ربقيقًا لقولو حبسب إمكانو، فهذا أحق أن يتقبل اهلل تعاىل حسناتو ويثيبو على اجتهاداتو، وال يؤاخذه دبا أخط -وسلم

 .(44)"[686]البقرة: }رَب ََّنا ََل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا{تعاىل: 
لكن خفي عليو فلم يعلم  -صلى اهلل عليو وسلم –وإذا كان الرجل مؤمنًا دبا جاء بو النيب "وذلك أنو، يقول:  يقول و

ومن ٍب مل يؤمن بو تفصياًل، إما ألنو مل يسمعو، أو مسعو من طريق ال  -صلى اهلل عليو وسلم–بعض ما جاء بو الرسول 
غلب التصديق هبا، ويشبو ىذا حال كثَت من ادلتأخرين الذين صاروا يعتمدون على أصول ابتدعها شيوخهم، وصاروا 

يهم من النفاق فهؤالء إن كانوا عادلُت دبخالفتهم للكتاب والسنة فف، يأولون ما خالفها من نصوص الكتاب والسنة
صلى اهلل عليو –والبدعة حبسب ما تقدموا فيو بُت يدي اهلل ورسولو، أما إن مل يعلموا أن ذلك سلالف دلا جاء بو الرسول 

بل ناقصي اإلؽلان مبتدعُت، وخطؤىم مغفور ذلم ال يعاقبون عليو إن  ،ولو علموا دلا قالوه فإهنم ليسوا دبنافقُت –وسلم
 .(45)"تبتهم بوشاء اهلل، ولو نقصت مر 

قد زبفى على كثَت من أىل اإلؽلان حىت يظن أن احلق  –يعٍت أىل البدع- كما أن كثَتًا من مقاالهتم الباطلة "ويقول:
، -يعٍت الذين اغًتوا بكالمهم-، معهم دلا يريدونو من الشبهات، ويكون أولئك ادلؤمنون مؤمنُت باهلل ورسولو باطناً وظاىراً 

وإظلا التبس عليهم ىذا واشتبو، كما التبس على غَتىم من أصناف ادلبتدعة، فهؤالء ليسوا كفارًا قطعاً، بل يكون منهم 
                                                           

 (.631/ 3رلموع الفتاوى ) - 42
 (.633/ 3ادلصدر السابق ) - 41
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الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم ادلخطئ ادلغفور لو، وقد يكون معهم من اإلؽلان والتقوى ما يكون معو بو من والية 
 .(46)"اهلل بقدر إؽلانو وتقواه

من كان لو من اإلؽلان، والتقوى، وإصابة احلق ما تنغمر بو سلالفتو مثل ىذا يكون لو من والية اهلل ووالية ": ويقول أيضاً 
بل قد يكون  ،مع أننا ال ننكر أنو قد يقًتن باحلسنات سيئات إما مغفورة أو غَت مغفورة، أىل اإلؽلان بقدر إؽلانو وتقواه

بعض ادلسائل عليهم واجتهادىم يف طلب احلق ما يكون للعامل منهم أجر للمتأخرين وإن حصلت منهم ادلخالفة خلفاء 
ألن الصحابة كانوا غلدون من يعينهم على ذلك وىؤالء مل غلدوا ؛ -رضي اهلل عنهم-مخسُت رجاًل يف زمن الصحابة 

 .(47)"أعواناً 
 !فكيف دبن أفٌت عمره وىو يشتغل بزيد أو عمر ػلذر منو، ويذمو، ويعيبو؟

يعٍت –ال بنوع من احملدث كما قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق ادلشروعة احملضة إ"إلسالم: يقول شيخ ا
علماً وعماًل، فإذا مل ػلصل النور الصايف بأن مل يوجد إال النور الذي ليس بصاٍف، فإما أن  لعدم القائم بالطريق –البدعة
 .(48)"بغي أن يعاب ادلرء وينهى عن نور فيو ظلمةومن ىنا فين بل وإال بقي اإلنسان يف الظلمة،ال يق

ضلرافات أو يصاحب بعض من عندىم بعض األخطاء، أو االضلرافات، يعٍت إنسان عنده بعض األخطاء، عنده بعض اال
 أو البدع، ال يوجد غَت ىؤالء يف ذلك البلد، نقول لو: اترك، ربول إىل ملحد.

   اجلواب: ال! 
دلا يراه يعٍت يف طرق الناس من الظلمة، ؛ وإال فكم شلن عدل عن ذلك ؼلرج عن النور بالكلية"يبقى مع ىؤالء، يقول: 

 ىو يريد شيئاً ال ظلمة فيو وىو يف ناحية ال يوجد فيها النور اخلالص، ماذا يفعل؟ 
 نقول: ىذا أصح ما يف الباب، كن مع ىؤالء.

 .(49)"ء للشيء على موضعووإظلا قررت ىذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلما"ويقول: 
 ضلن نأخذ بعض العبارات لبعض السلف ٍب صلعلها شعاراً كبَتاً نرمي بو كل من خالفنا.

إظلا قررت ىذه القاعدة ليحمل ذم "يف أحوال، قالوىا يف بيئات، فهنا شيخ اإلسالم يقول: و السلف قالوىا يف أوضاع، 
ل خالفة النبوة ادلأمور بو شرعًا تارة يكون لتقصَت بًتك السلف والعلماء على موضعو، ويعرف أن العدول عن كما

وكل من أمرين قد يكون عن غلبة، وقد يكون مع  ان، بفعل السيئات علمًا وعماًل،احلسنات علمًا وعماًل، وتارة بعدو 
 .(52)"القدرة
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اليت يستطيع أن يصل يعٍت قد يون اإلنسان ىذا غاية ما يستطيع أن يفعلو من الصالح واإلصالح، ىذه اإلمكانيات 
فيقول: إن كان مل يقصر فهو معذور، قع ال يستطيع أن يصلح كل ما يريد، مشكالت، عنده وا عنده عوائق، عنده ،إليها

 وإن قصر فهو معاقب على ىذا التقصَت.
ن مع فاألول قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان، والثاين قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يو "يقول: 

فهذا طريق " إىل أن قال: ،"ت وادلضطر إىل بعض السيئات معذورغٌت وسعادة، وكل واحد من العاجز عن كمال احلسنا
 .(51)"ادلوازنة وادلعادلة، ومن سلكو كان قائماً بالقسط الذي أنزل اهلل لو الكتاب وادليزان

}ََل يَُكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا ىو يف وقت، يف زمان، يف عصر، يف بلد ىذا غاية اإلمكان من اإلصالح والصالح، ماذا يفعل؟ 
 .[686]البقرة: ِإَلَّ ُوْسَعَها{

 .-عز وجل-النجاشي يف أرض احلبشة ما استطاع أن ػلكم بشرع اهلل 
}ََل ُيَكلُِّف اللَُّو يف مصر، لكنو ما استطاع أن ػلكم بشريعة يعقوب كان ىو العزيز   -صلى اهلل عليو وسلم–يوسف 

 .نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها{
ىنا يتكلم "، ومن ىؤالء أيضًا من يكون قد رد على غَته من الطوائف الذين ىم أبعد عن السنة"يقول شيخ اإلسالم: 

من ىؤالء من يكون قد رد على غَته من "السفة، يقول: عن ادلبتدعة، أشاعرة يردون على معتزلة، معتزلة يردون على الف
ن زلمودًا فيما رده من الباطل، وما قالو من احلق، لكن يكون قد جاوز الطوائف الذين ىم أبعد عن السنة منو، فيكو 

مجاعة ومثل ىؤالء إذا مل غلعلوا ما ابتدعوه قواًل يفارقون بو ، وقال بعض الباطل العدل يف رده حبيث جحد بعض احلق
فهؤالء قد يكون  ،(56)"ادلسلمُت، يوالون عليو ويعادون، كان من نوع اخلطأ، واهلل يغفر للمؤمنُت خطأىم يف مثل ذلك

ًرا يَ َرُه * َوَمْن الواحد منهم معذوراً؛ ألن ىذا غاية ما أمكنو، غاية ما استطاع، واهلل يقول:  }َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ
 .[8-7]الزلزلة: َقاَل َذرٍَّة َشرِّا يَ َرُه{يَ ْعَمْل ِمث ْ 

ضلن م األحكام على الطوائف، ال يعم –رمحو اهلل-أما اإللغاء الكامل فهذا غَت صحيح وىو خالف العدل، ولذلك كان 
 -عز وجل-ال نرضى إال باالنتساب لأللقاب الشرعية، والتحزب ال غلوز، حرام، غلب على ادلؤمن أن يرضى دبا مساه اهلل 

 ؤمنُت بقدر ما عندىم من اإلؽلان.بو اإلسالم، اإلؽلان، وػلب ادل
 بو، وندعو الناس إليو، ولكن كيف نتعامل مع ادلخالفُت؟  -عز وجل-ىذا الذي ندين اهلل 

ضلن ال ضلكم عليهم باعتبار ىذه األمساء اليت يسموا هبا، وإظلا ننظر إىل حاذلم وال نعمم األحكام على اجلميع خلطأ وقع 
 لبعضهم.

إن ىذا " :على الصوفية، تكلم عن تعلق الصوفية بادلردان، ورأيهم يف ذلك، وقوذلم –رمحو اهلل-انظر مثاًل إىل كالمو 
 ، ماذا يقول عنهم؟-عز وجل-وشفافية، ىم يربرون لو اآلن، وينظرون أن ىذا طاعة وقربة هلل  النفس صفاءً التعلق يورث 

ذلم لسان صدق يف األمة مل يكونوا يستحبون مثل ىذا، بل ينهون عنو، وذلم يف  والصوفية ادلشهورون بالذين"يقول: 
الكالم يف ذم صحبة األحداث والرد على أىل احللول، وبُت مباينة اخلالق للمخلوق ما ال يتسع ىذا ادلوضع لذكره، وإظلا 
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وربقيق اإلؽلان والعرفان وىو من شر من ىو عاٍص، أو فاسق، أو كافر، فتظهر بدعوى الوالية هلل استحسنو من تشبو هبم 
 ، يقول: ما كلهم يقولون ىذا!(53)"أىل العداوة هلل وأىل النفاق والبهتان

 ما يقولون دبثل ىذا.يقول: الصلحاء منهم، واألخيار، واألتقياء، واألئمة 
أخطاء، لكن ليس من  ولذلك حينما نأٌب ضلن مثاًل إىل طائفة من ىذه الطوائف لننفر الناس مثاًل عنها، نعم عندىم

إىل الصوف، وما عندىم من الغلو واالضلرافات الشنيعة،  –مثالً –العدل أن أمجع أخطاء مجيع طوائف الطوائف ادلنتسبة 
 ٍب آٌب هبا يف رمسة واحدة، مشوىة، سوداء، وأقول: ىذا ىو حال الصوفية.
فهذا ليس من العدل أن أمجع أسوأ ما عند  ،مجعناه من كالم طوائف كثَت، ال تقولوا بو طائفة واحدة منهم رلتمعة

  ػلل.الىذا ما غلوز،  الطوائف الكثَتة ادلنتسبة إىل ىذا األمر، ٍب آٌب بو يف منظومة واحدة وأقول: ىؤالء ىم كذا!
من لو يف األمة لسان صدق عام و "كذلك أيضًا انظر إىل ثنائو على من أحسن منهم، ويقرر ىذا بصورة عامة، يقول: 

يثٌت عليو وػلمد يف مجاىَت أجناس األمة، فهؤالء ىم أئمة اذلدى، ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إىل حبيث 
صواهبم، وعامتو من موارد االجتهاد اليت يعذرون فيها، وىم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن اجلهل والظلم، 

 .(54)"ن اتباع الظن وما هتوى األنفسوع
شيوخ أىل العلم الذين ذلم لسان صدق وإن وقع يف كالم بعضهم ما ىو خطأ منكر، فأصل اإلؽلان باهلل  لكن"يقول: و 

 .(55)"ورسولو إذا كان ثابتاً غفر ألحدىم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده
 .(56)"فهو سلطئ، ضال، مبتدع  بعض األمور مذموماً، معيباً، موقوتاً ومن جعل كل رلتهد يف طاعة أخطأ يف"ويقول: 
يثٍت على بعض األشخاص، كأيب احلسن األشعري مثاًل دلا لو من جهود يف الرد على ادلعتزلة وبيان  –رمحو اهلل-بل كان 

 .(57)إىل آخر كالمو عنو ،تناقضاهتم، وىو اخلبَت بأقواذلم، حىت جعلهم يف قمع السمسمة
الكالمي إىل اآلفاق بالد ادلغرب وغَتىا؛ ألنو  وىكذا كالمو عن أيب ذر اذلروي، أبو ذر اذلروي ىو الذي صدر ادلذىب 

فكان يأتونو من اآلفاق  –رمحو اهلل-كان يف احلرم، كان يف مكة، ويأتون الناس وىو الذي يروي صحيح البخاري 
 ويتلقون ذلك ادلذىب عنو.

اً حلديث البخاري عن شيوخو ، وانتسابأبو ذر اذلروي دلا فيو من اخلَت، والدين، والعلم، وادلعرفة باحلديث والسنة" :فيقول
 . (58)"الثالثة، وغَت ذلك من الفضائل

وأنو أفضل ادلتكلمُت "يقول: فوىكذا كالمو عن أيب بكر الباقالين، حيث يقول يف وصفو بأنو فحل الطائفة األشعرية، 
وىو أكثرىم إثباتًا بعد ، ادلنتسبُت إىل األشعري، وأنو ليس فيهم مثلو ال قبلو وال بعده، وال أحسن تصنيفًا وكتبًا منو
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األشعري يف اإلبانة، وفيو من الفضائل العظيمة، واحملاسن الكثَتة، والرد على الزنادقة، وادللحدين، وأىل البدع الشيء 
 .(59)"وىكذا جهوده يف الرد على الباطنية والنصارى، الكثَت

إذا كان وإظلا القصد:  ،أىل البدع نثٍت عليهم، وأننا نقًتب منهم، وأننا نضع أيدينا يف أيديهم من ىذا أنقصد فليس ال
 فقط! فرفقاً بإخوانكم من أىل السنة شيخ اإلسالم يتكلم عن أىل البدع هبذه الطريقة

ادات، وانظر إىل شيخ ىذا القدر الذي أريد أن أصل إليو، أن ننظر إىل حالنا مع إخواننا الذين طلتلف معهم يف االجته
اإلسالم مع ىؤالء أصحاب البدع يف االعتقاد كيف يتكلم عليهم هبذا العدل واإلنصاف، وكيف يذكرىم حبسناهتم وما 

 إىل ذلك.
 د أن نذكر أىل البدع حبسناهتم، ىذه أحوال ال نريد اآلن أن نطالب اآلخرين هبا.صوليس الق

شيخ اإلسالم وصل إىل ىذه ادلستويات لكن ضلن نريد مع من طلتلف معهم يف اجتهادات من أىل السنة كيف صارت 
 احلال إىل ىذا التفرق والتمزق؟ 

 يقول عن أيب حامد الغزايل، أثٌت على جهوده يف الرد على الفالسفة، ويف مسألة إثبات الصانع وغَت ذلك من ادلسائل.
وكان  كان من أشد أعداء شيخ اإلسالم ابن تيمية،ابن ادلرحل، شيخ الشافعية يف زمانو  و الوكيل، ابن  ، وكذاابن مرحلو 

 يناظره يف كثَت من اجملالس واحملافل.
إذا قيل لو عن أفعالو وأعمالو القبيحة، كان و شيخ اإلسالم يثٍت عليو، وعلى علومو وفضائلو، ويشهد لو باإلسالم، كان 

 فقط!  ،(62)"نفسو، متبعاً مراد الشيطان منو، ؽليل إىل الشهوة واحملاضرةطاً على كان سللّ "يقول: 
 ويثٍت عليو.

الصوفية مثاًل كطائفة، حينما يلتمس كالمو عن حرفة أحيانًا ولألشخاص ادلنحرفُت، فللطوائف ادلنبل يلتمس ادلعاذير 
 بأن األوامر والنواىي للعوام دون اخلواص. :عن ىؤالء، وقول بعضهم –رمحو اهلل-ادلعاذير ويتكلم 

أولوا على ذلك قولو توردبا "الذلم، يقول: ، ٍب ذكر استد، ىذا كالم كبَت!الذين ؼلاطبون بالتكاليف الشرعيةيعٍت ىم 
 .(61)["99]احلجر: }َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقيُن{تعاىل: 

يف تويًت  أن نقرأ يف كتابات ، فلألسف اآلن عليها، لو أتينا بأحد ادلعاصرين نو شخصية رلمعألسالم اإل فأتينا بشيخ
 .أئمة ىدى يف ىذا العصر :كالماً يقف منو شعر الرأس فيما يقال عنهم

 أتينا بشخصية رلمع عليها، ىذا كالمو.
}َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك و: إن التكاليف الشرعية ال تتوجو إىل اخلواص، يقول: ردبا تأولوا قول :يقولون نيىؤالء الذ

 وجعلوا اليقُت ىو معرفة ىذه احلقيقة.، اْلَيِقيُن{
 يقول: قول ىؤالء كفر صريح، وإن وقع فيو طوائف مل يعلموا أنو كفر.

 .(66)"ومذىبو توسعة العذر للخلق وال يكفر أحداً إال بعد قيام احلجة عليو"يقول عنو:  –رمحو اهلل-الذىيب 
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قل عن بعض الشيوخ من  ، وىؤالء من غالة ادلتصوفة، وما نيف كالمو عن االرباديةو حينما يتكلم عن األشخاص، 
وإن مسع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ، فكثَت منو "كلمات توىم احللول واالرباد، يقول: 

 .(63)"مكذوب
، ويلفق التهم عليهم بأشياء ما قالوىا وال تكلموا -عز وجل-فكيف بالذي يكذب على طالب العلم، والدعاة إىل اهلل 

 !هبا؟
والذي يصح منو عن الشيوخ لو معاين صحيحة، ومنو ما صدر عن بعضهم  ،كثَت منو مكذوب"شيخ اإلسالم يقول: و 

 .(64)"بالسكران الذي ال ؽليز ما ؼلرج منو من القوليف حال استيالء حال عليو أحلقو تلك الساعة 
 مؤاخذ، وأن ىذا السكر من النوع الذي ال يعاقب عليو اإلنسان، يعٍت ما يسمى بغلبة احلال.جعلو سكران غَت 

نسان ٍب إذا ثاب عليو عقلو وسبييزه ينكر ذلك القول ويكفر من يقولو، وما ؼلرج من القول يف حال غيبة عقل اإل"يقول: 
لسكران الذي سكر م، واجملنون، وادلغمى عليو، واال يتخذه ىو وال غَته عقيدة، وال حكم لو، بل القلم مرفوع عن النائ

ل ادلريدين، أما أىل بأن الغَتة من عم –: أبو عثمانيعٍت ما قالو أحد ىؤالء يقال لو–بغَت سبب زلرم، ومن ذلك 
 .(65)احلقائق فال"

وىي الغَتة الشرعية، فإن قدر أيب عثمان أجل من أن غلعل  ،بذلك الغَتة على زلارم اهلل -واهلل أعلم-"فلم يرد يقول: 
فيها أكمل من غَته، وىي شلا أوجبو اهلل وأحبو من  -صلى اهلل عليو وسلم–الغَتة اليت وصف اهلل هبا نفسو وكان رسولو 

مثل  –كما قدمنا–عمل ادلريدين دون أىل احلقائق، وإظلا يعٍت الغَتة االصطالحية اليت يسميها ىؤالء ادلتأخرون غَتة 
 يقصد الغَتة صل ألحدىم ظفر، أو تقدم، أو سبيز، اليعٍت الغَتة بُت الزمالء، واألقران، وادلنافسة، وإذا ح"، الغَتة...
 الشرعية.

 ورأيت خبط األستاذ أيب علي أنو قيل للصويف: أين اهلل؟ "حمل كالمو على أحسن احملامل، ويقول: ف
  أثراً؟ فقال: أسحقك اهلل، تطلب مع العُت

إىل  ،(66) فاسداً..."ىذا كالم رلمل قد يعٍت بو الصديق معٌت صحيحاً، ويعٍت بو الزنديق معٌت"يقول شيخ اإلسالم: 
 آخر ما قال.

حب اهلل أنواعاً وكثَت من السالكُت سلكوا يف دعوى "تصوفة يف احملبة، يقول: غلو فريق من ادلوقال يف معرض كالمو عن 
 .(67)"أي مريد يل ترك يف النار أحداً فأنا بريء منو"ر اجلهل بالدين، كقول بعضهم: من أمو 

 .(68)"إذا كان يوم القيامة نصبت خيميت على جهنم حىت ال يدخلها أحد"ويقول بعضهم: 
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 وأمثال ذلك من األقوال اليت تؤثر عن بعض ادلشايخ ادلشهورين، وىي إما كذب عليهم، وإما غلط منهم.
أو يضعف حىت ال يدري ما يقول،  –سبييز اإلنسان–ر يف حال سكر يسقط فيو التمييز ومثل ىذا قد يصد"يقول: 

 .(69)"والسكر ىو لذة مع عدم سبييز، وذلذا كان من بُت ىؤالء من إذا صحا استغفر من ذلك الكالم
اجلهمية، أو ادلعتزلة، وبُت  أن يكون قول مثبتة الصفات كابن كاّلب، واألشعري، وضلوعلا ىو قول –رمحو اهلل-ونفى 

صرامة ىؤالء من أولئك اجلهمية وادلعتزلة، وبُت تضليل ىؤالء للجهمية وادلعتزلة، ورد على من يقول بأن األشعري كان 
يبطن غَت ما يظهر من اتباع السلف، وأنو كان يتسًت باالنتساب إىل اإلمام أمحد، وبُت شيخ اإلسالم الذين نسبوا إليو 

أهنم خالفوه يف العقيدة مع زلبتهم لو فكرىوا أن ينسبوا إىل غَت اعتقاد األشعري، فقالوا: كان يتسًت ىذه التهمة 
 .-رحم اهلل اجلميع- (72)مام أمحداالنتساب إىل اإلب

وذلك لكونو مل يعرف "ل: فقاب، ابن كالب كان من ادلتكلمُت، وبُت علة انتصار األشعري يف الصفات لطريقة ابن كال
 .(71)"الوقت الذي تعد فيو أقرب إىل السنة من قول ادلعتزلةغَتىا يف 

وبُت أن أعداءه ىم الذين نسبوا إليو  ،وكذلك أيضاً رد ما نسب إليو من القول بأن اهلل مل يكن قادراً على الفعل يف األزل
 .(76)ىذا القول لتنفر منو قلوب الناس

قرب إليو من بعض احلنابلة الذين مالوا إىل بعض كالم ادلعتزلة  كما صرح بأن األشعري كان ينتسب إىل اإلمام أمحد وأنو أ
 .(73)كابن عقيل، وابن اجلوزي، وغَتعلا

ورد على بعض أئمة ادلتكلمُت كاجلويٍت والغزايل، حيث نسبوا إىل أىل السنة ما ليس من مذىبهم، لكنو بُت أهنم مل 
ضبط القول احملكي، أو أن القائل نفسو مل ػلرر قوذلم، يتعمدوا الكذب يف ذلك، وإظلا آفتهم من جهة كون الناقل مل ي

 إضافة إىل قلة معرفة ىؤالء حبال أىل السنة.
 يقول: ما تعمدوا الكذب!

د لوا إنو يور اء بعض العلماء حىت من ادلتكلمُت الظن بالرازي قايف كالمو على الرازي وىو من أساطُت ادلتكلمُت، أس
 نسيئة.الشبو، شبو أعداء اإلسالم نقداً ويرد عليها 

وليس ىذا تعمداً منو لنصر الباطل، بل يقول "يعٍت الشبهة تأٌب زلكمة، سليوطة، والرد يأٌب ضعيفاً، شيخ اإلسالم يقول: 
 ،الفالسفة قدح بوحبسب ما توافقو األدلة العقلية يف نظره وحبثو، فإذا وجد يف ادلعقول حبسب نظره ما بقدح بو يف كالم 

من كالم ىؤالء، أنو قادح فيو  فإن من شأنو البحث ادلطلق حبسب ما يظهر لو، فهو يقدح يف كالم ىؤالء دبا يظهر لو
 وكذلك يصنع باآلخرين.
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كذلك، بل تكلم حبسب مبلغو من العلم، والنظر،   وىو أنو يتعمد الكالم الباطل، وليس ،ومن الناس من يسيء بو الظن
 .(74)"كل مقام يظهر لو  والبحث يف

 يقول: ىو يستنفذ جهده، ىذه ىي طاقتو وإمكاناتو.
ىذا الكالم فيو إمجال، واحملق ػلملو زلماًل حسناً، "يقول: فويعلق على قول اجلنيد بأن التوحيد إفراد القدم من احلدث، 

ادلشايخ، وىو التوحيد يف القصد وأما اجلنيد فمقصودة التوحيد الذي يشَت إليو  ...، ،وغَت احملق يدخل فيو أشياء
 إىل آخر ما قال. ،(75) "واإلرادة...

 يعٍت ػلمل كالم اجلنيد على زلمل صحيح، والعبارة رلملة ربتمل معٌت صحيح أو معٌت باطل.
 وىكذا يف قول بعض الصوفية: ما عبدتك لشوق إىل جنتك، وال خوفًا من نارك، ولكن ألنظر إليك أو إجالاًل لك.

ىذا كحال كثَت من الصاحلُت، والصادقُت، وأرباب األحوال  ،مع ما فيو من اخلطأ على حسن القصد ىذا"يقول: 
بُت عن مراده، فيقع يف كالمو غلط وسوء أدب وادلقامات، يكون ألحدىم رلد صحيح وذوق سليم، لكن ليس لو عبارة تُ 

 .(76)"همقصودمع صحة 
اجتهادات ومع ذلك ننزل عليها األحكام أمام وضلن اآلن ، رج، ويتلمس ذلا مثل ىذه ادلخااتىذه تعترب من الشطح

 الكبار.
أبو عبد الرمحن السلمي الصويف، وليس التابعي، فهذا كان من أىل التصوف "معروف" يقول عنو شيخ اإلسالم حينما  

م الشيخ وقد مجع أمساءى"كان يتحدث السلمي عن أىل الصفة وزىاد السلف، ولو كتاب يف طبقات الصوفية، يقول: 
 ."أبو عبد الرمحن السلمي، وفيما جرى معو فوائد كثَتة، ومنافع جليلة

مع أنكم لو قرأًب بالكتاب لوجدًب شيء من الطواّم، يقول فيما مجعو: فوائد كثَتة، ومنافع جليلة، وىو يف نفسو رجل من 
كثَت، ويروي أحياناً أخباراً ضعيفة بل   أىل اخلَت، والدين، والصالح، والفضل، وما يرويو من اآلثار فيو من الصحيح شيء

وما يظن بو وبأمثالو إن شاء اهلل تعمد الكذب، لكن لعدم احلفظ واإلتقان يدخل  ،موضوعة، يعلم العلماء أهنا كذب
ن قد يقع يف بعض حديثو غلط عليهم اخلطأ يف الرواية، فإن النساك والعباد منهم من ىو متقن يف احلديث، ومنهم م

 وضعف.
ما يأثره أبو عبد الرمحن عن بعض ادلتكلمُت يف الطريق أو ينتصر لو من األقوال، واألفعال، واألحوال فيو من  وكذلك

 "،اذلدى والعلم شيء كثَت، وفيو أحيانًا من اخلطأ أشياء، وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ وبعضها باطل قطعاً...
صوفية الفالذي مجعو الشيخ أبو عبد الرمحن وضلوه يف تاريخ أىل الصفة وأخبار زىاد السلف طبقات "ل: اقأن إىل 

إىل آخر  ،(77)"فوائد جليلة، وغلتنب ما فيو من الروايات الباطلة، ويتوقف فيما فيو من الروايات الضعيفة...يستفاد منو 
 ما ذكر.
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 ات وشطحات من شطحات الصوفية.ىنا يتكلم عن ىؤالء الذين مألوا ىذه الكتب باضلراف
وما يستدلون بو،  –يعٍت السماع احملرم األغاين–ع دلا تكلم عن ذي النون ادلصري، وموقف شيوخ الصوفية من السما 

فيكون ذو النون ىو أحد الذين  –رمحة اهلل عليو–فإن كان ىذا الكالم ثابتًا عن ذي النون "يقول معتذرًا لذي النون: 
 روا التغبَت. ضح
 لتغبَت يعٍت ليست تلك األغاين اليت... وإظلا طرق بقضيب وضلو ذلك، ويرددون معو بعض القصائد.ا

لردبا يكون ىو أحد الذين حضروا التغبَت الذي أنكره األئمة وشيوخ السلف، ويكون ىو أحد ادلتأولُت يف ذلك، "يقول: 
 .(78)"الذين استحلوهوقولو فيو كقول شيوخ الكوفة وعلمائها يف النبيذ 

وما روي عن الشبل أنو كان "يف الذكر، يقول:  كالمو عن الشبل من مشاىَت الصوفية، وأنو يردد: اهلل، اهلل، اهلل، اهلل، اهلل
يذكر اهلل دبثل ذلك ٍب قال يعٍت: وىذه من زالت الشبل اليت تغفر لو لصدق إؽلانو، وقوة وجده، وغلبة احلال عليو، فإنو  

وػللق حليتو،  –يعٍت يفقد صوابو ويفقد عقلو  –وػللق حليتو ، -يعٍت: ادلستشفى– دبا غلن ويُذىب لو إىل ادلارستانكان ر 
 .(79)"يقول: ولو أشياء من ىذا النمط اليت ال غلوز االقتداء بو فيها، وإن كان معذوراً أو مأجوراً 

 هبذا ادلستوى.ويتكلم عن ناس  ،اجتهادات أال نعذر إخواننا من أىل السنة؟ يف
وقول : "وذكر لو يف موضع من كالم الصوفية يف اخللوة احلَتة اليت تعرض لبعض السالكُتيف كالمو عن أيب حامد الغزايل، 

كلما انتقل من حال إىل حال استقبلتو الدىشة واحلَتة، وقال: أعرف الناس باهلل أشدىم فيو  :زلمد بن الفضل العارف
 ربَّتاً.

 ى عقل العقالء للحَتة.وقول اجلنيد: انته
 .(82)"وقال ذو النون: غاية العارفُت التحَّت 

َفُعَنا َوََل َيُضرُّنَا َونُ َردُّ َعَلى شيخ اإلسالم يقول: واهلل قد ذم احلَتة يف القرآن يف قولو: و  }ُقْل َأنَْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّو َما ََل يَ ن ْ
َراَن َلُو َأْصَحاٌب َيْدُعونَُو ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ َأْعَقابَِنا بَ ْعَد ِإْذ َىَدانَا اللَُّو   َياِطيُن ِفي اْْلَْرِض َحي ْ َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتُو الشَّ

 .[71]األنعام: ُىَدى اللَِّو ُىَو اْلُهَدى{
واإلؽلان، ولكن طائفة من يف اجلملة: فاحلَتة من جنس اجلهل والضالل، ومل ؽلدح احلَتة أحد من أىل العلم " :يقول

وادلقصود ىنا الكالم على ما ذكره أو ما ذكر عن ىؤالء ، (81)"ادلالحدة، كصاحب الفصوص، وابن عريب، وأمثالو
 الشيوخ.

ىذا قد يراد بو أنو كلما انتقل إىل مقام من ادلعرفة واليقُت حصل لو تشوق إىل مقام ، أما قول زلمد بن الفضل..." يقول:
 .(86)"يعٍت ليست حَتة مطلقة، ن ادلعرفة، فهو حائر بالنسبة إىل ما مل يصل إليو دوظلا وصل إليومل يصل إليو م
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أي أطلبهم زيادة العلم وادلعرفة، فإن كثرة علمو ومعرفتو توجب لو ف الناس باهلل أشدىم فيو ربَتاً، يقول: "وقولو أعر 
 .(83)"الشعور بأمور مل يعرفها بعد
فهذا ما أعرفو من كالم اجلنيد، وفيو نظر ىل  ،يد، أنو قال: انتهى عقل العقالء إىل احلَتةيقول: وأما ما نقل عن اجلن

قالو؟ ولعل األشبو أنو ليس من كالمو ادلعهود، فإن كان قد قال ىذا فأراد عدم العلم دبا مل يصل إليو، مل يرد أن األنبياء 
د أجل من أن يريد ىذا، ولكن إذا قيل إن أىل ادلعرفة مهما فإن اجلني واألولياء مل ػلصل ذلم يقُت، ومعرفة، وىدى، وعلم

 .(84)"حّصلوا من ادلعرفة، واليقُت، واذلدى، فهناك أمور مل يصلوا إليها، فهذا صحيح
 !(85)؟"فما أدري ىل قال ىذا أم ال"ٍب ذكر كالم ذي النون، واعتذر لو أيضاً، وقال: 

صلى -أ غَت الرسول وما ٍّب معصوم من اخلط -صلى اهلل عليو وسلم–يًتك إال رسول اهلل و كل يؤخذ من قولو "ٍب يقول: 
، لكن الشيوخ األجالء الذين عرف صحة طريقتهم، علم أهنم ال يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة من -اهلل عليو وسلم
 .(86)"العقل والدين

فيهم من ىو متعبد متورع زاىد، لكن ليسوا يف ذلك مثل والرافضة "يقول يف ادلفاضلة بُت أىل األىواء وطوائفهم: و 
غَتىم من أىل األىواء، فادلعتزلة أعقل منهم، وأعلم، وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منهم يف الرافضة، والزيدية من 

مع ىذا الشيعة خَت منهم وأقرب إىل الصدق، والعدل، والعلم، وليس يف أىل األىواء أصدق وال أعبد من اخلوارج، و 
فأىل السنة يستعملون معهم العدل واإلنصاف، وال يظلموهنم، فإن الظلم حرام مطلقاً، بل أىل السنة لكل طائفة من 
ىؤالء خَت من بعضهم لبعض، بل ىم للرافضة خَت وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وىذا شلا يعًتفون ىم بو، ويقولون: 

ألن األصل الذي اشًتكوا فيو أصل فاسد مبٍت على جهل وظلم، وىم  وىذا، أنتم تنصفوننا ما ال ينصف بعضنا بعضاً 
مشًتكون يف ظلم سائر ادلسلمُت، فصاروا دبنزلة قطاع الطريق ادلشًتكُت يف ظلم الناس، وال ريب أن ادلسلم، العامل، 

 العادل، أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض.
من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن مل يكفر فّسق،  ونواخلوارج تكفر أىل اجلماعة، وكذلك أكثر ادلعتزلة يكفر 

ويكفرون من خالفهم فيو، وأىل السنة يتبعون احلق من رهبم الذي جاء بو الرسول  وكذلك أكثر أىل األىواء يبتدعون رأياً 
دلسلمُت وال يكفرون من خالفهم فيو، بل ىم أعلم باحلق وأرحم باخللق كما وصف اهلل بو ا صلى اهلل عليو وسلم –

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس{بقولو:   .(87) "اآلية [112]آل عمران: }ُكْنُتْم َخي ْ
ما حصل من بعض الرافضة بساحل الشام من سفك دماء ادلسلمُت، وأخذ أمواذلم، بل باعوا أسر  –رمحو اهلل-ٍب ذكر 

 ادلسلمُت للنصارى، ومحل بعض أمرائهم راية النصارى، وصرح بأن النصارى خَت من ادلسلمُت، ومحل الصليب الكبَت.
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يف " :عن قتلهم أو سبيهم، وكان يقولهنى شيخ اإلسالم  –رمحو اهلل-يقول: ومع ذلك فلما ظفر هبم ادلسلمون، هنى 
من الصفاتية، وبُت غَتىم من ادلعتزلة والفالسفة، يقول: ذلذا كان ادلتكلمة الصفاتية كابن كاّلب،  ادلفاضلة بُت ادلتكلمُت

عقليات واألشعري، وابن كرّام خَتًا وأصح طريقًا يف العقليات والسمعيات من ادلعتزلة، وادلعتزلة خَتًا وأصح طريقًا يف ال
نكر عليو، وما خالف فيو العقل والسمع، ولكن من كان والسمعيات من ادلتفلسفة، وإن كان يف قول كل من ىؤالء ما يُ 

 .(88)"قيالً كان أحق بأن يقدم على من ىو دونو تنزيالً وتفصيالً أكثر صواباً وأقوم 
بكالمو عن األشاعرة، كالمو عنهم كثَت جداً، يقول، يتحدث عن دورىم يف قمع الرافضة والقرامطة، حُت استظهروا يف 

ىذا الوزير من أبرز - ،وكان من أبرز الوزراء آنذاك "نظام ادللك""أول دولة السالجقة، فهزمهم السالجقة، يقول: 
 .(89)"عايل اجلويٍت، وكان أشعرياً، ومن أبرز العلماء أبو ادل-الوزراء

 يقول: كالعلا من األشاعرة.
أن استوىل  دكما أثٌت على صالح الدين، ووصفو بأنو من ملوك السنة حيث فتح مصر، وظهرت فيها كلمة السنة بع

 عليها الباطنية، كما أثٌت على جهودىم يف فضح الباطنية وكشف أسرارىم.
ولو مل يكن إال كتاب "كشف األسرار وىتك األستار" للقاضي أيب بكر زلمد بن الطيب، وكتاب عبد اجلبار  "يقول: 

 .(92)"بن أمحد، وكتاب أيب حامد الغزايل، وكالم أيب إسحاق، وكالم ابن فورك، والقاضي أيب يعلى والشهرستاين
 هودىم يف الرد على الفالسفة.جوأثٌت على 

 العامل حينما يتكلم على الشيعة. ملتهم يف حدوث العامل مبطلة حلجة الفالسفة على قدوأن جهود األشاعرة، وأد
بل ذلم أقوال وافقهم عليها بعض أىل السنة، وقد "نفى أن يكون مجيع ما انتقد عليهم باطاًل يف نفس األمر، يقول: 

 ."جانبهم يكون الصواب مع من وافقهم، لكن ليس ذلم مسألة انفردوا فيها، فكان الصواب يف
يقول عندىم جوانب صواب لكن وافقوا فيو أىل السنة، لكن ال يوجد عندىم صواب ينفردون بو، ولذلك بعض الناس 

"ال أؤجر عقلي أو مسعي عن كلمة" وصار يرددىا، يقول: ضلن نبحث عن  :اليوم، بعض الشباب من ادلثقفُت شلن يقول
وانب اإلغلابية عند ىذه الطوائف، وال يوجد أحد ػلتكر احلق، احلق ىنا وىناك، ونقرأ ذلذا وذاك، ونبحث عن اجل

 واحلقيقة ادلطلقة.
 كالم باطل يردد.

 .-صلى اهلل عليو وسلم-فهذا قول من مل يعرف احلق الذي جاء بو الرسول 
وشيخ ويف كالمو كذلك عن الفالسفة يقرر أن غالب كالم الفالسفة يف الطبيعيات جيد؛ ألن العلوم الفلسفية أنواع، 

ىذه كلها من  ،اذلندسة، واجلرب، حساب، والطب :اإلسالم يقرر أهنم يف اإلذليات أضل الناس، وأما يف الطبيعيات مثل
 علوم الفلسفة األصل، الفلسفة القدؽلة كانت تشمل ىذه العلوم.

 .(91)كالمهم فيها جيد، وأن ذلم عقواًل عرفوا هبا ذلكف
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وفيهم صنٌف ثالث أمثل من ىذين، غلمعون بُت احللول وادلباينة، وىو قول "قال:  دلا تكلم عن احللولية، –رمحو اهلل-بل 
إن فيو ما يشبو ىذا، وعامة ىؤالء يتكلمون  :وابن بّرجان ما يقال أيب طالب ادلّكي طائفة من الناس، وقد يوجد يف كالم

لكن شيوخ أىل العلم الذين ، أصاًل باطالً إذ كان األصل الذي بنوا عليو كالمهم بكالم متناقض أو بكالم ال حقيقة لو 
غفر ألحدىم ذلم لسان صدق وإن وقع يف كالم بعضهم ما ىو خطأ منكر، فأصل اإلؽلان باهلل ورسولو إذا كان ثابتًا 

 .(96)"بعد اجتهادهخطؤه الذين أخطأه 
 بعيٍت رأسو، وذلذا ذكر طائفة ل فمنهم من يغلب عليو شهود القلب وذبليو حىت يتوىم أنو رأى اهللوأما أىل احللو "وقال: 

 .(93)"من العباد األصحاء ذلك غلطاً منهم
، -كتاب اإلشارات البن سيناء-حينما يتكلم عن األشخاص أيضاً، مثل ابن سينا، يقول بأن ما ينقلو يف اإلشارات، و 

بأنو مشتمل على حق وباطل، وأن ما فيو من احلق يقبل، وأثٌت عليو يف سلالفتو الفالسفة، يف مسألة علم اهلل، وعد  :يقول
 .(94)ذلك من زلاسنو وفضائلو

وىو من خصوم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بعض كالمو يف أخطائو اليت يرد فيها  ،اإلخنائي الذي مضى الكالم عليو
ضع يغلط فيو ىذا ادلعًتض وأمثالو ليس الغلط فيو من خصائصو، وضلن نعدل فيو، ونقصد قول وىذا ادلو "عليو، يقول: 

اِميَن ِللَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط{: احلق والعدل فيو كما أمر اهلل تعاىل، فإنو أمر بالقسط على أعدائنا الكفار فقال  }ُكونُوا قَ وَّ
 .اآلية [8]ادلائدة:

 .(95)"وادلسلمون إخوة، واهلل يغفر لو، ويسدده، ويوفقو، وسائر إخواننا ادلسلمُتفكيف بإخواننا ادلسلمُت، 
قال لو: ىذه القضية أكرب   الشام،رسول نائب السلطان يفلدلا ذكر شيخ اإلسالم ابن سللوف الذي مضى الكالم عليو 

 شلا يف نفوسهم، موضوع كبَت.
 التتار.فإن طائفة من ىؤالء األعداء ذىبوا إىل بالد "يقول: 

 فاستغرب ىذا ادلندوب، قال: بالد التتار!
 يقول: فقلن: نعم! ىم من أحرص الناس على ربريك الشر عليكم.

ىؤالء يقولون ما فوق العرش ، يعٍت يتآمرون مع العدو اخلارجي، يقول: ىناك أمور أخرى أيضًا ال يصلح أن أذكرىا لك
 إىل آخر ما نقل عنهم. ،(96)"احملض، والنفي الصرف م العدرٌب يُدعى، وال فوق السماء إلو يعبد، وال ىناك إال

وأنا اهلل؛ وأنت اهلل؛ والكلب واخلنزير والعذرة ويقول: إن اهلل حال يف إن اهلل ىو ىذا الوجود،  :وأهنم يقولون"يقول: 
 كالماً ال يقال.  –نسأل اهلل العافية–، ذلك
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 يقول: فاستعظم ذلك، وىالو أن أحداً يقول ىذا.
 .(97)فقال: ىؤالء، يعٍت ابن سللوف وذويو! 
ىؤالء ما مسعت كالمهم، وال خاطبوين بشيء، فما ػلل يل أن أقول عنهم ما  :فقلت"ما استغلها شيخ اإلسالم، يقول: ف

الشام، وناظروين، وصرحوا يل بذلك، وصرح أحدىم بأنو ال يقبل من الرسول ال أعلمو، ولكن ىذا قول الذين نازعوين ب
 .(98)"ا يقولو يف ىذا الباب شلا ؼلالفهمم - عليو وسلمصلى اهلل–

 .ما نقبل منو! صلى اهلل عليو وسلم –يقول حىت الرسول 
وما اشتملت عليو ىذه الرسالة أليب القاسم القشَتي من اعتقادىم "يف الكالم على الكتب، الرسالة القشَتية، يقول: 

فيو من احلق، واخلَت، والدين أشياء كثَتة، لكن فيو نقص عن طريقة أكثر أولياء اهلل الكاملُت، وىم ، وأخالقهم وطريقتهم
إىل آخر ما ذكر، وما فيها من اخلَت، والشر، واحلق، والباطل، واحلسن،  ،(99)"قاوة القرون الثالثة ومن سلك سبيلهم...ن

 ىكذا يتكلم. ،واجلميل يف كالٍم طويل
 ن كالم كثَت يكتب يف رللدات من سَتة ىذا اإلمام.ىذا ىو ظلاذج فقط م

 وما ذكر فيو الكفاية، وىو كما قلت يف أول الكالم: إظلا أوجهو لنفسي أواًل، وأجاىدىا على الرقي هبا إىل ىذه ادلراتب.
وإظلا أقصد إذا   عن ىؤالء ادلبتدعة، ال أقصد التضييع والتمييع، مع أىل األىواء والبدع، –رمحو اهلل-حينما أذكر كالمو و 

 كان شيخ اإلسالم يتعامل مع ىؤالء هبذه الطريقة، فلنتعامل مع إخواننا، من أىل السنة هبذا النفس فقط!
ال أريد أكثر من ىذا، فرفقاً بإخواننا، وىذا كما قلت يف أول الكالم ال ؼلتص بطائفة من الناس وقع عندىم إشكال، أو 

نراجع أنفسنا، وأن نتوب وأن  ،، كلنا خطاء، ولكن علينا دائمًا أن نتقي اهللاضلراف، أو خطأ، كلنا من أىل األخطاء
إليو، وأن نستغفر، وأنو ال سلرج من ىذا األحوال اليت صرنا إليها إال بالرجوع إىل اهلل والتجرد من حظوظ النفس والطائفة، 

 .-تبارك وتعاىل-وأن يكون مراد اإلنسان ىو ما عند اهلل 
 شيخ اإلسالم كان يقول: ما مٍت شيء، وال يل شيء، أنا ادلكّدى، وابن ادلكّدى.

 فلو كان ىذا يقولو كل أحد دلا صرنا إىل ىذه احلال من التفرق واالنقسام.
 على ماذا ىذا االختالف؟ طوائف كثَتة متنازعة، لردبا يعجز اإلنسان عن إحصاء األمساء اليت يتسمون هبا من كثرهتا،

أنا عندي امتداد، وأنا عندي أعمال، وأنا عندي سوابق من الطاعات والدعوة إىل اهلل، وعندي  :د الكل ما قالفلو ذبر 
 رصيد من األتباع.

 لو قال: أنا ادلكدى وابن ادلكدى، ما مٍت شيء، وال يل شيء.
يل من ىذا شيء، وال يل جهود، وال يل جهاد، وال يل عمل، وال يل بذل، إظلا دلقصود ىو إعزاز الدين، ال ينسب ا

 وادلقصود ىو أن تكون كلمة اهلل ىو العليا، وأن أكون يف آخر الساقة. ،-عز وجل-الفضل هلل 
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والذين ال فهذا لو ذبردنا ىذا التجرد دلا أصبحنا هبذه احلال اليت اآلن نشاىدىا، والعدو يشمت، وجراح األمة النازفة، 
 يتفقون يف ىذه الكروب والشدائد ادلزلزلة ال ؽلكن أن يتفقوا حال الغنيمة أبداً.

 أن يلطف بنا، وأن يعيننا على ذكره، وشكره، وحسن عبادتو. -عز وجل-نسأل اهلل 
ره، وحسن أن ينفع هبذا الكالم قائلو، وأن ينفع بو سامعو، وأن يعيننا وإياكم على ذكره، وشك -عز وجل-أسأل اهلل و 

نا حملجة البيضاء، وأن يعيذعبادتو، أن نلقاه غَت مفتونُت وال مبدلُت، وال مغَتين، وأن نكون على السنة، واالتباع، وا
 وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليو غَت مفتونُت وال فاتنُت.، مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن وإياكم من

 وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو. ،واهلل أعلم


