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س : نرجوا إعطاء نبذًة ُمختصرًة عن بن العربى والحاّلج ، وخصوصًا أن بن تيمية يتهمهم بالُكفر والزندقة .. ونرجوا إعطاء 
 نبذة عن كتاب فصوص الِحكم إلبن العربى ... والتعليق على منهج بن تيمية ، وأتباعو الذين يّكفرون الُمتصّوفة ؟ 

جــ : طبعًا إن كان على بن تيمية نفسو ، فقد ترك ُمجّلدين من الفتاوى ، يتّحدث فيهم عن الصوفّية بكالٍم عظيٍم ، ألنّو يُثنى 
عن الصوفّية الحّقة ، يثنى عن الشيخ عبد القادر الجيالنى ، والشيخ أحمد الرفاعى وتوجد رسالة دكتوراه مطبوعة بالهيئة العاّمة 

لتّصوف فى تراث بن تيمية " من رسالة دكتوراه للدكتور الطبالوى سعد ، يُبّين فيها أّن إبن تيمية نفسو كان رجاًل للكتاب إسمها " ا
ُمتصّوفًا ، وعندنا كتاٌب إسمو : " الصفاء واألصفياء " أعالج فيو موضوع الفناء عند الصوفّية ، وأعالجو بأقوال بن تيمية ، وأحسن 

أ ساحة الصوفّية من موضوع الفناء ، إبن تيمية ، وأعطينا األّدلة والنصوص فى كتاب " الصفاء واحد تحّدث عن الفناء ، وبرّ 
 واألصفياء " ، لكن الجماعة الُمغرضين الذين حضروا بعد بن تيمية أساءوا لرأى بن تيمية .. 

نساء مع الرجال ، والذين ليس وإبن تيمية حّمل على الصوفّية الدّجالين والبطّلين الذين يتعاطون الحشيش ، وإختالط ال
عندىم ِىّمة فى الدفاع عن اإلسالم ، ألن فى عصره دخل المُغول بغداد ، ودخلوا بعدىا دمشق .. فقال لهم إّن الجهاد أصبح 
فرض عين حتى على النساء ، فمن كان من َجَهَلة الصوفّية فى عصره ، يجلسون فى التكاية يأكلون ويشربون ، ويقولون على 

م انهم يتعّبدون ويصومون ، ورفضوا الخروج للجهاد ، ونعى عليهم ، وشّن عليهم الهجوم ، لكن إبن تيمية لم يهاجم أنفسه
 الصوفّية الحّقة ، بل مدح المشايخ الكبار كما قلنا ، ولما جاء الجماعة الُمغرضين فى ىذه الُعصور ، نقلوا كالم بن تيمية ، وحّرّفوه

الهم لكى يحققوا مآربهم وأغراضهم ، وإبن تيتمية نفسو بريء من ىذا الكالم .. ىذا بالنسبة إلبن ، لكى يستشهدوا بو على أقو 
 تيمية .

أّما عقيدة الشيخ ُمحى الدين بن العربى ، وعقيدة الحاّلج ، وكل العقائد نقول : " إن الُحكم إاّل هلل " ، وىل يستطيع أحٌد 
 مّنا أن يحكم على عقيدة أحد . 

يخ من مشايخ اإلسالم ، وىو الذى يؤم الناس فى الصالة ، وىو الذى يُفتى ، وربما عقيدتو بينو وبين اهلل زائفة يمكن ىناك ش
 .. فهل يعرف أحٌد مّنا ىذا الكالم ؟ 
قال ال ، وليس لنا فيها إاّل الظاىر ، واهلل يتّولى السرائر ، لكن الذى نقولو أن كل من  َعّز وَجلّ فالعقائد ىنا بيد ملك الملوك 

إالً  إلو إاّل اهلل ، محمٌد رسول اهلل ، فهو أخى ، وىو ُمسلم ، وال يّكّفر أحٌد منا أىل القبلة ، إاّل بما دخل بو ، أى إذا أنكر ال إلو
لكن  اهلل ، محمٌد رسول اهلل ، ومادام قالها حتى ولو كان تاركًا للفرائض ، فهذا ُمسلٌم عاصى ، وال أستطيع أن أقول عليو كافرًا ،

ىو ُمسلٌم عاصى ، وكل من فعل أفعالنا .. ُيصّلى ويصوم معنا ، نقول عليو ُمسلٌم ، وىل ممكن ان يُخرجو أحٌد عن اإلسالم .. ألنو 
، ( 0ٓ) الفرقان : ﴾ ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِلًحا ﴿فعل ذنبًا ، حتى ولو إرتكب كبيرًة من الكبائر ، فإنو يتوب هلل :

 والتوبة ىنا لمن ؟ 
 (  86) الفرقان :  ﴾ ونَ َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اهلل ِإَلًها َآَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلل ِإال بِاْلَحقِّ َوال يـَْزنُ  ﴿ 
( ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب يـَْوَم 86َق أَثَاًما )يـَلْ .. الذى ىو الشرك أو السرقة أو الزنى ...  َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك  ﴿وبعد ذلك ..   

 .. وبعد ذلك  ..    ( ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِلًحا86اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِو ُمَهانًا )
 .  (0ٓن :الفرقا) فَأُولَِئَك يـَُبدُِّل اهلل َسيَِّئاتِِهْم َحَسَناٍت وََكاَن اهلل َغُفورًا رَِحيًما ﴾



 الشيخ فوزي محمد أبو زيد  

 ولذلك قال سادتنا الُعلماء : ال نّكفر أحداً من أىل القبلة بذنب .. لماذا ؟ 
إذا تاب من الذنب ، وأناب فُيبّدل اهلل لو سيّئاتو بحسنات .. متى أّكفره ؟ .. إذا زاغت عقيدتو ، وقال كالامًا ال يوافق 

ين أجمعين وعلى رأسهم الشيخ بن العربى ، والشيخ الحاّلج ،  السلف الصالح فى عقائدىم التى فى القرآن والُسّنة ، والصالح
كانوا أئمًة من الصالحين ، لكن الوشاة والُمغرضين ىم الذين شّوىوا صورتهم عند الُحّكام ، وعند بقّية المسلمين ألن ىذه ُسّنة اهلل 

 فى خلقو ، ولن تجد لُسّنة اهلل تبديال ، وكل ذى نعمٍة محسود . 
والحاّلج رجٌل صالح ، لكّنهم أوشوا بو ، والجماعة أىل الظاىر والمظاىر ، كان يتحّدث معهم ، فقال لهم معبودكم تحت 

 قدمى ، فقالوا : أن ىذا الرجل يقول إن ربنا تحت رجليو ، وذىبوا إلى الحاكم ، وقّصوا الحكاية ، وأثبتوا عليو ىذه الغلطة .. 
اهلل الصالحين ، فقال لهم : أحفروا مكان ما قال ىذه العبارة ، فحفروا  فوجدوا تحت قدمو فلما ذىبوا إلى رجٍل من رجال 

 تبراً من ذىب ، فقال لهم : إنّو يشير إلى ىذا أّن معبودكم الّذىب ، ومعبود ىذا تحت أقدامو .. 
فقالوا أنو نفسو إلو رضى اهلل عنو وأرضاه ج والقول الثانى عندما قال لهم : مافى الُجّبة إاّل اهلل .. وىذا كالم نسبوه إلى الحالّ 

، لكن القول الذى قالو وصححو الجماعة َعّز وَجّل ، والحاّلج ال يمكن أن يجعل نفسو إلو ، لكّنو عبدًا ، ويعلم بأنو عبدًا هلل 
 الصالحين أنو قال : مافى الُجّبة ، وما فيو غير اهلل .. 

ٌم الذى قالو الصحيح ، لكنهم غّيروا الكلمة لكى يُثبتوا عليو ىذه القضّية ، والتغيير .. وىذا الكالَعّزوَجّل يعنى ماىو اهلل 
 والتبديل موجود حتى فى ىذا العصر .. 

، وىو القرآن .. وتذكرون القرآن الذى نشره بنوا إسرائيل ، وطبعوه ، وربّنا قّيض َعّز وَجّل فاليهود يحّرفون فى كالم اهلل 
فى وقتها إلى الكويت ، ووجد ىذه الُنسخة ، وىو كان حافظًا وفى الحال عّرفهم بهذا التحريف ، الشيخ الُحصرى ، وذىب 

 فأصدروا أمراً بجمع ىذا الُمصحف ، وكانوا قد حّرفوا فى اآلية : 
َر االْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي االِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ  ﴿   فرفعوا كلمة " غير" من ( 68آل عمران : ) ﴾ َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

 . (68آل عمران : ) َوَمْن يـَْبَتِغ االْسالِم ِديًنا فَـَلْن يـُْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي االِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن ﴾ ﴿ىذه اآلية ، وكتبوىا : 
أن يأخذ بالو والذى ال يحفظ أيضًا ال يعرف .. عندىم فّن التحريف طبعًا ، حّتى ولو كان حافظًا يقرأ ، فتُمّر عليو اآلية دون 

قّيض الشيخ الُحصرى ، ورأى الموضوع ، فقال لهم أين طُِبَع ىذا المصحف ؟ .. فقالوا لو : طُِبَع فى  َعّز وَجلّ لكن لوال أن اهلل 
 إسرائيل ..

ى النهاية ، وىذه ىى الُتهتم التى ألصقوىا فالتحريف سهل بالنسبة لهم ، ولفظٌة واحدٌة تُغّير مسار القضّية كلها من البداية إل
بالحاّلج ، والذى ساعدىم على ىذا األمر ، أّن الحالج كان ُملهماً ومؤيّداً ، وأجرى اهلل على يديو كثير من الكرامات ، وكان يلّتف 

ن حولو عدٌد كبيٌر من الناس ، حولو عدٌد كبيٌر من الناس ، وفُـتن الناس بو .. فخاف الُحّكام على أنفسهم منو .. لماذا ؟ .. أل
 فقضوا عليو خوفاً منو .. 

 ..رضى اهلل عنو وأرضاه والحاّلج أصاًل اليريد ُملكاً ، وال يريد شيئاً .. ألنو كان من الصالحين 
 وصلّى اهلل على سيدنا محمٍد وعلى آلو وصحبو وسلّم                                            
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