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التوحيد عساكر بين حوار
والتنديد الشرك وعساكر

)2(
المقدسي محمد يأب الشيخ؛ بقلم 
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علممى والسمملما والصمملةا ،العممالمين رب للممه الحمممد
الله.  رسول

وقممت وذهمب أهلممي، زارنمي سممجين: اليموما لمي قمال
،أحممد بذلك يخبرني أن دون ينتظرون وهم نائم وأنا زيارتهم

الزيارةا.  بتكرار لهم سمح خيرا الله  جزاه1"فلن" لكن

كريم.  الله ،لله فقلت: الحمد

لممي: كلمأممه مأوجها الحديث في الوقائي المأن فتدخل
كريم؟ مأش وأنا

السجين. لهل الزيارةا كرر لنه يقصد

الله إن( :وسلم عليه الله صلى الرسول فقلت: يقول
النمماس مأممن  فكممثير2لهممم) خلقا ل بممأقواما الممدين هممذا ليؤيد

مأنهممم نيممة دون وأهله الدين هذا لخدمأة تعالى الله يسخرهم
ل وهممم وحممده، اللممه عليممه يحمممد إنممما وهذا الله، دين لنصر

طبممع قممد العزيممز عبد بن فهد إلى أجرا... أنظر بذلك ينالون
اللممه سممخره فهممذا ،الشممريف المصممحف مأن المليين مأئات

أجممرا اللممه عنممد هممذا عملممه مأن له وليس ،الدين هذا لخدمأة
يتممولهم {ومأممن تعالى قال ،للكفار وتوليه شركه على مأاداما
مأنهم}.  فإنه مأنكم

الله!!  عند علمه فهذا بهذا؟ وتجزما تعلم فقال: كيف

ًا وكان الوقائي المأن أفراد أحد 1 حديثنا. إلى يستمع بالقرب، واقف
الله (إن: وغيره مأسلم في وجاء ، أحمد مأثله وروى النسائي رواه 2

).الفاجر بالرجل الدين هذا يؤيد
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أعمممال عممن فقممال كتممابه، فممي اللممه أعلمناه قلت: قد
هبمماء فجعلنمماه عمل مأن عملوا مأا إلى  {وقدمأنا:المشركين

والمسمماجد المستشممفيات المشرك يبني قد يعني ،مأنثورا}
غيممر ذلممك مأمماداما ولكن والخير، البر أعمال مأن كثيرا ويعمل
شروط مأن شرط  أول- والتوحيد اليمان قاعدةا على مأبني
غيممر مأممردودا باطل بذلك يكون فعمله-  وقبوله العمل صحة

ويتممابع المشممركين يمموالي أو بممالله يشممرك فمممن مأتقبممل،
الموحممدين ويحممارب ويحميها يحرسها أو الباطلة تشريعاتهم
أعممماله تقبممل ول شمميء، في الله مأن فليس لها، المبغضين

والطواغيت.  الشرك مأن الله إلى يبرأ حتى

إل حلمو، كلمأمك أربماع ثالثامة أنمت شميخ يما قال: والله
الطواغيت... والطواغيت.  فيه الذي الربع

عندي. ربع وأحسن أهم هو قلت: هذا

زياراتي. إلى عنه مأعرضا مأضيت ثام

*      *      *
)2(

فممي وذكممر الرجل عورةا حدود عن يومأا سجان ألنيس
ولنممه ،التعممارض عنممده ظاهرهمما الممتي الحمماديث بعض ذلك

شممايعهم ومأن ناصرهم ومأن طواغيته تكفير كثيرا مأنا يسمع
صمملى النممبي أحمماديث بعممض ذلك إلى إضافة علينا أورد فقد
،للممدما عاصممم أنهمما علممى الصمملةا تذكر التي وسلم عليه الله

.ذلك على الجواب وأراد

فقلت:

:  العورة     حدود     لسؤال     بالنسبة     ؛  أول

تتعممارض، ل الشممريعة نصمموص اللممه... أن هداك اعلم
فعمل ثامم بمأمأر وسملم عليمه اللمه صلى الله رسول أمأر فإذا
ًا ؛مأسالك الباب هذا في فللعلماء خلفه، شيئ

ذلممك إلممى اسممتطاعوا مأمما النصمموص بيممن أولها: الجمع
والعورةا ،السوأتين هي المغلظة العورةا أن يقال بأن ؛سبيل

 الفخذين.- المغلظة غير-  المخففة

)2(والجهاد التوحيد مأنبر



حوار بين عساكر التوحيد وعساكر 
)2الشرك والتنديد (

أمأممر أن أي ،الفعممل علممى مأقممدما المأممر بممأن ؛يقممال أو
علممى التعممارض عنممد مأقممدما وسمملم عليه الله صلى الرسول

عليممه اللممه صمملى بممه خاصا أحيانا يكون قد الفعل لن ،فعله
الفخممذ إن يقممال وبالتالي ،المأة لعموما فهو المأر أمأا وسلم،
الفعل. على مأقدما وهذا بتغطيته، للمأر عورةا

يحتمماج وهذا لفعله ناسخ أمأره فيكون بالنسخ، يقال أو
ليعممرف الفعممل علممى وتممأخره المأر، تاريخ يحدد دليل لثاباته

والمنسوخ.  الناسخ

حممديث(اللممه:  رحمممه البخمماري قممال كممما نقول ونحن
- أنممس وحممديث  أورع،- 3الفخذ بتغطية المأر حديث-  جرهد
).أسند – الفخذ كشف فيه الذي

،الممورع وتممماما كمممال مأن الفخذ تغطية أن ؛فالخلصة
كالسوأتين.  مأغلظة عورةا ليس ولكنه ،عورةا وهو

ثانيا:

الممدين وتعريممة التوحيممد كشممف أن اللممه هممداك اعلممم
فعلممى ولممذلك وغيممره، الفخممذين كشممف مأن أعظم وخذلنه

مأوالةا ومأن الشرك مأن ودينه توحيده على يحافظ أن المرء
.عورته على مأحافظته مأن وأعظم أشد المرتدين

مأممن كمممانع الصمملةا ذكممرت الممتي للحمماديث وبالنسممبة
أفل (المأممراء: حممق في مأسلم كحديث للدما، وكعاصم القتل

كممما إشممارةا الصلةا). فممإنه فيكم أقامأوا مأا قال: ل نقاتلهم؟
ذي حممديث ومأثلممه ،والتوحيممد الممدين إقامأممة إلى العلماء قال

لها.  قيمة ل التوحيد بدون الصلةا إذ ،التميمي الخويصرةا

العبممادةا تقبممل ول العبممادةا شروط مأن شرط فالتوحيد
سممائر مأممن أخطر فهو ،انتقض أو الشرط هذا انخرما إذا أبدا

وأهم. الشروط

صمملته تقبل فهل وضوء، غير مأن رجل صلى لو أرأيت
 تصح؟ أو

باطلة.  قال: ل... صلته

داود وابممو الترمأممذي وأحمممد رواه عنممه، اللممه رضممي جرهممد حديث 3
وغيرهم. والدارقطني والبيهقي
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مأممن شممرط الطهممارةا لّن ،باطلممة صمملته قلت: طبعمما
يلزما مأا" ؛العلماء عرفه كما والشرط ،الصلةا صحة شروط

فكيممف ،"الوجممود وجمموده مأممن يلممزما ول العممدما عممدمأه مأممن
وأنممزل أنبيائه كافة به الله بعث الذي التوحيد ؛شرط بأعظم

أمأممة كممل فممي بعثنمما تعالى: {ولقممد قال كتبه، كافة أجله مأن
تعممالى: وقممال ،الطمماغوت} واجتنبمموا اللممه اعبدوا أن رسول

يكفممر فمممن الغممي مأممن الرشممد تممبين قد الدين في {لإكراه
،المموثاقى} بممالعروةا استمسممك فقممد بالله ويؤمأن بالطاغوت

هممو فممإنه بممالله ويممؤمأن بالطمماغوت يكفممر مأممن أن الله فبين
يكفممر ولممم بممالله آمأممن مأممن أمأمما عبممادته، تقبممل الذي الناجي

نفسممه المموقت فممي وهممو وصمماما صمملى  كمممن- بالطمماغوت
- ونصممرته وحبممه مأمموالته ويظهممر وقانونه الطاغوت يحرس
الممتي المموثاقى بممالعروةا مأستمسك غير أنه ظاهره هذا فمثل
العبادات. وقبول النجاةا مأدار عليها

مأن والبراءةا التوحيد ؛هو العبادةا قبول شروط فأعظم
أو صمملته تنفعممه لم الشرط هذا هدما ومأن ،والتنديد الشرك
غيممر وعبممادات بأعمال جاء عمن تعالى قال ،غيره أو صيامأه

مأمما إلممى : {وقممدمأنا- التوحيد-  العظيم الشرط بهذا مأقرونة
سممبحانه: وقممال ،مأنثممورا} هبمماء فجعلنمماه عمممل مأممن عملمموا

جمماءه إذا حتى مأاء الظمآن يحسبه بقيعة كسراب {أعمالهم
حسابه}. فوفاه عنده الله ووجد شيئا يجده لم

ناصممبة} عامألممة خاشعة يومأئذ وجل: {وجوه عز قالو
أن تعممالى أخممبر فقممد هممذا ومأع بالعبادةا الدنيا في ناصبة أي؛

دون كممان بالعبممادةا نصبها حامأية} لن نارا مأصيرها: {تصلى
الرسممول طريقممة مأن يكن لم ولذلك التوحيد، شرط تحقيق
إلممى النمماس يممدعون أن وصممحابته وسمملم عليممه اللممه صمملى
كانوا  بل-  التوحيد- العظيم الشرط هذا تحقيق قبل الصلةا

حققمموه فممإن ،التوحيد تحقيق إلى يدعونهم مأا أول يدعونهم
التي الشرائع مأن ذلك وغير وزكاةا صلةا عليهم أن لهم بينوا

التوحيد.  شرط بدون تقبل ل

لممما جبممل بن مأعاذ حديث هذا؛ على الدلة أوضح ومأن
أوصمماه اليمممن، إلممى وسمملم عليه الله صلى الله رسول بعثه

- اللممه إل إلممه ل أن يشممهدوا أن فممادعهم جئتهم فإذا(فقال: 
- اللممه يوحممدوا أن إليممه مأاتممدعوهم أول رواية: فليكممن وفي
صممدقة عليهم افترض قد الله أن فأعلمهم أطاعوك هم فإن
...فقرائهممم علممى فممترد أغنيممائهم مأممن تؤخممذ أمأمموالهم فممي

. 4)الحديث
وغيره. البخاري رواه 4
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ول صممياما ول صمملةا تقبممل ل توحيممد، بممدون أنممه فاعلم
بممأن عنهمما المسممؤول الحمماديث وتبين توضح ولذلك ،صدقة

أي: ؛الصمملةا) أقممامأوا مأا: (وسلم عليه الله صلى النبي قول
سممألتك: فلممو.. وضوء. بدون تقبل ل الصلةا لن التوحيد، مأع
شرط؟ وأنه للوضوء، ذكر الحاديث هذه في هل

قال: ل!! 

 ومأطلوب؟ شرط الوضوء أن لك أين قلت: فمن

أخرى.  أحاديث قال: مأن

أعظممم فممإنه للتوحيممد، بالنسممبة المأممر قلممت: وكممذلك
.والفرائض الشروط

أنممت مأممما ونجمماك ،المممبين الحق إلى وإياك الله هدانا
العظيم.  الباطل مأن فيه

العالمين رب لله والحمد
والمرسلين النبياء خاتم على الله وصلى

مه 1416 لسنة الول ربيع شهر آخر

*      *      *
)3(

الموافممق  هممم1416 سممنة  شمموال15 في السجن زار
مأجلممس فممي العامأممة الحريممات لجنممة رئيممس ما5/3/1996

إعطممائه مأممن واحممد يمموما بعد الله" وذلك عبد "ذيب التشريع
بمطممالبهم السممجناء فتلقفممه ،الكباريتيممة للحكومأممة الثقممة

حممتى للسممف ذلك مأن يسلم ولم وأوراقهم، واسترحامأاتهم
أن قبل جولته خاتمة وفي ،السلمأية القضايا أصحاب بعض
الموقممف هممذا تعممالى الله بفضل مأعه لنا كان السجن، يغادر
السجن:  إدارةا مأرتب أمأاما

مأطممالب مأنممك نطلب كي لمقابلتك نأت لم قلت: نحن
مأممع إدارتممه ومأمارسممات السجن أحوال لك نشكوا أو كغيرنا
مأممن وغيممره الحمممر الصممليب فممإن ذلك، ونحو وزوارنا ذوينا

لهم نشكوا ول لهم، نخرج فل ذلك لجل دومأا يأتون الهيئات
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مأممن يخرجنمما ولممن سبحانه، يتولنا وهو مأولنا هو فالله شيئا،
عنممدمأا لكممن مألككممم، حتى ول غيركم ول أنتم ل السجن هذا

ًا الله بإرادةا سنخرج بذلك الله يأذن أحممد؛ كممل أنف عن رغم
ول نعلم فنحن الله، إلى وندعوك الله في نذكرك جئنا وإنما
ًا هنمما جئممت أنمك نشك مأمن تتمكمن لمو وتتمنممى علينمما حرصمم

السجن.  هذا مأن إخراجنا

والله... قال: نعم

حريصممون كممذلك هممو إل إله ل الذي والله قلت: ونحن
وأفمراد الضممباط إلممى - وأشمرت النمماس هممؤلء وعلى عليك
فيه وضعتكم الذي السجن مأن نخرجكم - أن الوقائي المأن
الممذي الله... والسممجن أنزل بما تحكم ل التي الحكومأة هذه

فإن التشريعي، البرلمان في بمشاركتك فيه نفسك أدخلت
 {إن:تعممالى قممال جهنممم، سممجن مأقابممل شيء ل هذا سجننا
جهنممم  {وجعلنمما:وجل عز وقال ،سّجين} لفي الفّجار كتاب

ًا، ؛أي ،حصيرا} للكافرين سممجن مأممن نخرجكم أن نريد سجن
السلما.  ونور سعة إلى ظلماته و الشرك

ّلمون ل الذين الناس مأن قال: أنت  علي؟ يس

؛لنك عليك أسلم ل أنا قلت: نعم

التشريعية. السلطة في - تشارك
الوضعي. الدستور احتراما على أقسمت - ولنك
بممما تحكممم ل لحكومأممة الثقممة بالمأس أعطيت - ولنك

الله.  أنزل

وإمأمما للشممرع مأوافممق إمأا البرلمان، في قال: التشريع
الموافق.  ونؤيد المعارض ننكر ونحن مأعارض،

كيفما وتشريعكم طويل، رد إلى يحتاج كلما قلت: هذا
وكممذلك الوضممعي، الدسممتور نصمموص وفممق إل يكممون ل كان

نريممد الدستور. ونحممن خلل مأن إل تكون ل فإنها مأعارضتكم
مأمن وأمأثلممة الموضمموع همذا تفاصميل فممي هديمة نعطيممك أن

،وتتممدبرها بإمأعممان تقرأهمما أن نرجممو الدسممتور، هذا كفريات
لنمما اللممه فنسأل نسخة، مأنها كذلك الوقائي المأن وسنعطي

الهداية.  ولك
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اولته ن نسمخة ون إفمك فمي المزور كشمف" رسمالة مأ
 .5"الدستور نصوص

يفممرج أن أتمنى وأنا ،الهداية ولكم لنا الله قال: نسأل
هممذه وننمماقش الخممارج فممي ونلتقممي قريممب عممن عنكممم الله

بتفصيل.  المسألة

أن اللممه وأسممأل ،ذلممك مأممن عنممدي مأممانع ل  وأنمما:قلت
ويرضاه.  يحبه لما الجميع يهدي

 المقدسي عاصم محمد أبو
ًا المسجون ًا ظلم وعدوان

 الردن/ سواقة سجن
صلى المصطفى هجرةا  مأن1416

وسلم عليه الله

 

- الردني الدستور-  "الغاب شريعة عن النقاب كشف مأختصر" أو 5
شممبه علممى فيهمما فممرددت تمماريخه مأممن شممهر قبممل كتبتهمما قممد وكنممت

المممذكور: النائب مأقالة وعلى ،التشريعية المجالس في المشاركين
،المموزارةا فممي المشمماركة يقصممد "،ليوسممف اللممه أحممل مأمما لنا أحلوا"

له.   جهزت وكأنما المناسب وقتها في فجاءت
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