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التوحيد عساكر بين حوار
والتنديد الشرك وعساكر

)1(
المقدسي محمد يأب الشيخ؛ بقلم 

عنففه بففوجهي فأشففحت السففجن، ممففرات فففي لقيته 
فلمففا نفسففه بالمكففان فلقيته عدت ثم حاجتي، إلى ومضيت

كلما...؟ ول سلما قال: إيش... ل ،حاذيته

 سلما؟ بيننا قلُت: وهل

 ها؟ طواغيت قال: علشان

ًا تكففون أن قلت: ل... لبد عنكففم نقففول ل نحففن دقيقفف
أنتم الطواغيت، أعوان أنتم واضحين، طواغيت... لنكن أنتم
الطواغيت.  أنصار أنتم الطواغيت، جند

عني...  قلت مهما بأحبك إني شيخ يا قال: والله

ل والله ل أحبك، أني لك قلت إن فأغشك أنا قلت: أما
حففراس مففن دمففت ومففا اللبففاس هففذا تلبففس دمففت ما أحبك

أحففب إنففي هففو إل إله ل الذي والله . لكن.الوضعي. القانون
الهداية.  لك . وأتمنى.الخير. لك

ورايففح القففرآن وبففأقرأ بصففلي أنففا واللففه شففيخ قال: يا
العمرة.  على هاليومين

مففن ذلففك وغيففر للقففرآن وقراءتففك صففلتك قلت: أمففا
أعمففال عففن تعففالى قففال ،توحيففد غير من تقبل فل العبادات

مففن عملففوا ما إلى  {وقدمنا:وصيامهم وصلتهم المشركين
ًا فجعلنففاه عمٍل ًا}ً هبففاء مففن الجسففد طهففارة أليففس ،منثففور

 الصلة؟ لصحة شرط والوضوء، النجاسات

قال: نعم. 

؛التوحيففد شرط وقبله، الشرط هذا من قلت: فأعظم
ًة يقبففل ل فففالله ،الشرك من النفس طهارة ًا ول صففل صففيام

ًا ول سففتذهب فففأنت لففذلك الشرط، هذا بدون عمرة ول حج
ً العمففرة إلففى زمففزما بمففاء وسففترجع معففك الشففرك حففامل
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ًا، والشرك والطواقي والمساويك لن بففه وترجع تذهب أيض
ًا ُتسقط قد البر أعمال من وغيرها والحج العمرة مففن كففثير
كففّل مففن والففبراءة عنه القلعا من فلبد الشرك، إل الذنوب

والحج.  والصياما الصلة قبل الله، دون من ُيعبد ما

وإل اللففه غيففر بنعبففد شففايفنا إنت شيخ؟ يا قال: شرك
مشففركين... عنففا تقففول شففيخ يا عليك لغيره.. حراما بنصلي

ّفر "من ؛يقول الرسول ًا ك كفر".  فقد مسلم

لغيففر تصوما ول الله لغير تصلي ل ربما أنت قلت: نعم
والنهي والمر التشريع تتلقى الله... لكنك لغير تحج ول الله

ًا بطاعففة نجادلففك عنففدما فففأنت ولففذلك اللففه، غير من مطلق
تعففالى: قففال وقد "،مأمور عبد أنا" ؛تقول بالمعصية أسيادك

ِما خيففٌر متفرقففون {ءأرباٌب فففأنت ،القهففار؟}ً الواحففد اللففه أ
لشففرعا المضففاد الوضففعي القففانون وتحفففظ وتحمففي تحرس

قفال ،وتجتنبففه بفه تكففر أن أمرك قد تعالى الله أّن مع الله،
ً أمفة كفّل ففي بعثنفا تعفالى: {ولقفد اللفه اعبفدوا أِن رسفول

ُيريففدون وقففال ،الطاغوت}ً واجتنبوا يتحففاكموا أن تعففالى: {
عاما ؛والطاغوت.. به}ً. يكفروا أن ُأمروا وقد الطاغوت إلى

ن كفّل وكذلك الله، دون من المعبودة الوثان يشمل ُعبفد م
أنففواعا مففن نوعا بأي والجن النس شياطين من الله دون من

راٍض.  وهو العبادة

ًا نعبد ل قال: نحن الله.  غير أحد

أهففل عففن تعففالى قففال ،عبادة بالتشريع قلت: الطاعة
ًا ورهبانهم أحبارهم  {اتخذوا:الكتاب ،اللففه}ً دون مففن أربابفف
مسففألة في تعالى وقال ،التشريع في أطاعوهم لنهم وذلك

كففان عنففدما وذلك الذبح، وهي-  التشريع مسائل من واحدة
ويزعمففون الميتة، حكم في المسلمين ُيجادلون المشركون

 {وإن:سففبحانه  قففال- المففذكاة وبيففن بينهففا فففرق ل أنففه
لمشركون}ً.  إنكم أطعتموهم

ّنا أحد قال: ل كالمذبوحة.  الميتة أن يقول م

 {إنمففا:تقولون أسيادكم أو أنتم ولكن ربما قلت: نعم
ُيبيففح ولففذلك ،الربففا}ً وحففّرما الففبيع الله وأحل الربا مثل البيع

ُيقيمفففون والتجفففارة الفففبيع كإباحفففة الربفففا أسفففيادكم لفففه و
لففه ويضففعون الضففخمة الربويففة والصففروح المؤسسففات

قففوانينكم فففي كما وتحميه تبيحه التي المختلفة التشريعات
التجارية. 
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ًا كفففر "من ؛قولك أما ليففس كفففر" فهففذا فقففد مسففلم
كففافر يففا المسففلم لخيففه قففال "من الحديث بحديث... وإنما

أن اللفظيففن؛ بيففن والفففرق ،عليففه" حار وإل كذلك كان فإن
ًا، يكفففر أن يمكففن ل المسلم أن معناه الول غيففر وهففذا أبففد

كفففر، الكفففر اعتقد أو فعل أو نطق إذا المسلم فإن صحيح،
النففبي زمففن فففي مسففلمين كففانوا ُأناس عن الله قال ولذلك
عظيمففة غففزوة فففي معففه وخرجففوا وسففلم عليففه اللففه صلى

بعففض منهففم صففدر لمففا عنهففم قففال ،اللففه سففبيل في للجهاد
بعففد كفرتففم قففد تعتففذروا القففرآن: {ل بحفظففة السففتهزاء
ًا تجففد الفقفه كتفب وفي ،إيمانكم}ً ًا بابف "بففاب اسفمه مفففرد

إسلمه.  بعد يكفر الذي المسلم وهو ،المرتد" حكم

ّين فهففو ؛الصحيح الحديث أما المسففلم كففان إن أنففه ُيففب
من على حرج .. فل.الكفر فيه أي كذلك، بالكفر الموصوف

ّفره ّفر من على والخوف الحرج وإنما ،ك ًا ك يقففع لففم مسففلم
ّفففر ل .. ونحن.كفر أو شرك منه ّفففر وإنمففا المسففلمين نك نك

الففذين وأنصففاره وجنففده الطففاغوت عبيففد مففن المشففركين
أنصار ويسجنون منه يتبرأون ول الوضعي القانون يحرسون
ُيحاربونهم والتوحيد الشريعة لتوحيدهم. و

ّيففب أن ترفضفوا عففديناكم إذا منطففق شففيخ يفا قال: ط
نجسين.  نحن يعني الضابط أو الشرطي يلمسكم

قففال ثففم ،نجففس}ً المشففركون  {إنما:الله قلت: قال
ًا ًا الحراما للبيت تطهير :المشركين رجس من لجنابه وحفظ

والمسففلم ،هففذا}ً عففامهم بعففد الحففراما المسجد يقربوا {فل
أن أعتقففده والففذي الكعبففة، مففن اللففه علففى أكففرما الموّحففد

الحسففية وليسففت المعنويففة النجاسففة هففي هنففا النجاسففة
ًا ّق في خصوص ّدعي من ح العبففادات بعففض ويؤدي السلما ي

أجسادكم كانت ربما فأنتم والوضوء، الطهارة تستلزما التي
ّناس يظهر فيما نظيفة مففا كففذلك ليسففت نفوسكم ولكن ،لل
نرفففض ل . ونحففن.منففه. متبرئة غير بالشرك متلطخة دامت
فففأنتم الطهارة، أو النجاسة لجل العد أثناء لنا لمسكم مبدأ
إليففه اسففتطعنا مففا ذلك نرفض لكننا تلمسوننا، التفتيش عند

ٍر أهل أكثركم لن سبيلً، ّدون رأينففاكم وقففد ،وتعجرف كب تعفف
أن نفأبى ونحفن ،والدواب كالغنم استفزازية بطرق السجناء

ًا الن ترونففه ما عن سكتنا . ولو.ديننا. في الدنية نعطي ّينفف ه
تعففدون فففإنكم ،الحففال هففو كما منه بأكثر علينا فستطاولون

ًا ًا أخففرى سففجون فففي شففاهدناه كمففا النففزلء من كثير ضففرب
الله أعزنا عظيمة دعوة أصحاب ونحن والخراطيم، بالكيابل
فففي كنا وإن الذلة نرضى فل أجله، من سجنا وإنما بالتوحيد
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عففرض هتففك علففى هنففا جففاء كمن ُنعامل أن ونرفض السر،
غيرها. أو أخته

الجماعففة" أمففا ،جيففد وغيففر فففظ أسلوبكم قال: ولكن
ّيفففد السفففلوب أصفففحاب  فهفففم"الفلنيفففة ُيصفففافحوننا الج

ّندوا أن منهم نخاف الذين فهم ولذلك ،لنا ويبتسمون من يج
دعففوتكم عففن فتنفففرون أنتففم . أمففا.وبأسففلوبهم. بهففم يتففأثر

علينا.  السلما وبعدما هذا بأسلوبكم

ً بهففذه معففك أتعامففل عندما هدفي ليس أنا ؛قلت: أول
ّندك أن التوحيد إلى أدعوك أو الطريقة في أنظمك أو لي أج

ٍة ّبمففا هففو كمففا – مففا حزٍب أو جماع الففذين الخريففن هففدف ر
ظلمففات مففن ُأخرجك أن ؛الول هدفي  وإنما- عنهم تحدثني
لجنففدك ل أدعففوك ما أول وأدعوك التوحيد نور إلى الشرك

الطففاغوت جيففش لتففترك أدعففوك بففل ،معيففن لحففزب أو لففي
ًا وتصفففير الوضفففعي والقفففانون والشفففريعة للتوحيفففد جنفففدي

ًا السلوب بهذا وُمرادي ،والسلما التوحيد هذا ُأظهر أن أيض
اللفه لعفل ،وأهلفه الشفرك من البراءة يتضمن الذي العظيم

ل اللففه بففدين القائمففة الظففاهرة الطائفففة مففن يجعلنففي أن
..اللففه. أمففر يففأتي حففتى خففذلهم من ول خالفهم من يضرهم

ّلم أو ُاصففافحك فل المعاملففة، بهففذه ُاعاملففك فأنا عليففك أسفف
مففا والشففرك الكفففر علففى أنك لك ولظهر بحكمك، لعّرفك

فففأدعوك ،اللففه شففرعا وتخففذل الوضففعي القانون تنصر دمت
والمشففركين الشففرك نصففرة مففن عليففه أنففت ما لترك بذلك
ّناس وقودها نار من لتنجو .والحجارة ال

ّبففت مففن بخلف ُيففداهنك كتفففك علففى ُير ُيصففافحك و و
ّين وجهك في ويبتسم ُيز ُيقّرك باطلك ف أترى شركك، على و

لك نحب إننا والله مصلحتك؟ على أحرص الفريقين ِمن َمن
وعلففى بففل ،ومصففلحتها البلففد علففى أحففرص ونحففن الخيففر،
مففن يففا منففك أكففثر وتحرسففه ُتطيعففه الففذي حاكمففك مصلحة
ونظامه.  قانونه تحرس

!قال: كيف؟

؛وملكهففا البلففد هففذا واقع ومثل ومثلك مثلي قلت: إن
..وآزره. شففايعه ومففن ونظففامه ملكففك يسففتقله قطار كمثل

تؤدي السكة وهذه سرعة، بأقصى سكة على فيهم وينطلق
ّنففم قعففر فففي سففحيقة هاويففة إلففى  فأنففا- بففالله  والعيففاذ- جه

القطففار هففذا وجففه فففي نقففف ؛التوحيففد دعففاة مففن وأمثففالي
الهاويففة تلففك فففي السففقوط مففن فيففه بمففن منعففه ونحففاول
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!اللففه مففع التشففريع عففن ابتعففدوا بهففم وننففادي عنها ونحجزه
!الربا  حّرموا!الوضعي القانون  اتركوا!بالله والشرك إياكم

جنففود مففن وأمثالففك  وأنففت!الحففق بففدين  دينوا!الزنا اجتنبوا
 تفعلون؟ ماذا والقانون الطاغوت

ًا القطار في قال: نضع يفرمففك كففي الوقففود من مزيد
وجهه!! في يقفون ممن وأمثالك أنت ويدوسك

ًا تففدفعونه واقعففك، هففذا قلففت: نعففم ليفرمنففي دفعفف
ُيعرض فففي يهففوي ثففّم ومففن تحذيراتي ويتناس دعوتي عن و

علففى منففك أحففرص فأنففا .. إذن.السففحيقة الهاويففة تلك قعر
ا الحقيقيفة، أهلفه ومصفلحة البلفد مصفلحة حيفاتي أبفذل فأن
ّنففار، الشففرك مففن انقاذك لجل وعمري ُتكففافئوني وأنتففم وال
والتعذيب...  والذى بالسجن ذلك على الدعاة من وأمثالي

أسففلوب فففي محاضففرات لتعطينففي ذلففك بعففد تأتي ثم
الشفرك نصففرة عنفك ودعا اللففه إلى فتب الله... إلى الدعوة

مفن وغيفره السففلوب في تتكلم أن قبل الوضعي، والقانون
فيهففا، أنففت الففتي الحففال علففى تمففوت أن . وإيففاك..الفففروعا
ًا تفلح فلن هذا لك حصل إن فوالله ًا. إذ أبد

 المقدسي عاصم محمد أبو
 الردن/ سواقة سجن

المصطفى هجرة  من1416
 وسلم عليه الله صلى
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