
الفلسطیني قتادة أبو الشیخ
ً المقدسي محمد أبو الشیخ كتب ً كالما ً إال أكون ال بل إخوانھ، على الشیطان یعین ممن ولست خیراً، هللا فجزاه بحقي، طیبا للخیر معینا

وجنده، الشیطان تفرح ولما وفساد، تفرق من تجر لما اإلخوان، بین الخصومات ترك محبة دوما مني اإلخوان علم وقد هللا، في واألخوة
في كان إن عنقي تقطع أن ولوددت الحب، إال لھم أحمل ال ووهللا المسلمین، من أحد على الحقد یحمل ممن تعالى هللا بفضل ولست
كما والمرء أحد، ینكره وال أنكره ال مما وھذا وتحمل، وصبر ودعوة جھاد سابق المقدسي وللشیخ واجتماعھم، المسلمین توافق قطعھا
.الحسنة والموعظة بالحكمة هللا إلى والدعوة والخیر السنة على وإیاه وجمعني وللشیخ، لي هللا فغفر وبالئھ، بسابقتھ الفاروق قال
التوحید ونصرة الجھاد وحب السنة على باجتماعھم لعلمي ھذا اتفق، ما على والعمل یفرق، ما بترك والمسلمین نفسي أنصح وإني

.العالمین رب r والحمد واحدة ید بل فریقان، ھم ولیسوا الناس، فیھ یفترق ال فھذا والشریعة،

).الراحمین أرحم وھو لكم هللا یغفر الیوم علیكم تثریب ال: (إلخوانھ السالم علیھ یوسف قال ما أقول وھنا
r عبودیتكم وتذكروا والغضب، الھوى ومتابعة الشر على الشیطان یحملنكم وال خیراً، إال تقولوا وال هللا اتقوا األحبة، األخوة أیھا

.ألخیك والصفح والحب السماحة تبذل أن أھون فما r، أرواحكم تبذلون وأنكم تعالى،
ً ونسمیھا الفكري، والخالف العلم، لباس نلبسھا االفتراق، من أمور بقیت العلم، أھل وھدوء العلم، بألفاظ فیھا تكلمنا فلیتنا منھجیاً، خالفا
أن قبل أنفسنا لنكتشف الصفحة ھذه فتحنا فھال ظني، في االختالف من الكثیر یزول بھذا إذ العلم، أھل وتفصیل العلم، أھل وصفاء
.نفوسنا في ما الناس یكشف
من وھذا تباغضھم، ویبغض بعضھم، على المسلمین قلوب صفاء ویحب الشقاق، ویبغض االتفاق، ویحب والنصفة، العدل یحب هللا إن

.أحد یجھلھا ال التي الشریعة أصول
النصح ألن النصح، مع إال الحب یدوم ال بل النصح، مع إال یكون ال هللا في الحب أن وھو المسلمین، من أخ لكل أقولھ مھم أمر بقي
معھ أقف أن علي ألحد توجب ال خصومات من اإلخوان من یقع ما وإن الحق، بھذا التفریق مع الصحبة دوام یمكن وال تعالى، هللا حق
.والظلم الھوى وترك ، الحق باتباع أحد كل نصح علي الواجب بل اآلخر، دون

.والحكمة العدل أھل من وجعلھ فیھ، هللا وبارك الجزاء، خیر محمد أبا الشیخ هللا جزى: ختاما
.العالمین رب r والحمد
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