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التوحيد عساكر بين حوار
والتنديد الشرك وعساكر

)3(
المقدسي محمد يأب الشيخ؛ بقلم 

*      *      *
التكفيريون؟ هم ) من1(

إلخخى العامخخة المخخخابرات دائرة في زنزانتي من ُحولت
شخخهر أواخخخر فخخي عبيخخدات محمخخود العخخام المخخدعي مكتخخب

تنظيخخم" خخخب المسخخماة القضخخية فخخي إفخخادتي لخخخذ رمضخخان
ًا لزلت والتي "،القاعدة السخخاعة، هخخذه إلخخى عليهخخا موقوفخخ
.معهم كعادتي السلم أبدأه أن دون عليه فأدخلت

عينخخي عخخن العصخخابة ورفخخع يدي من القيد فك وبمجرد
ل علينخخا، تسخخلم ل زلخخت مخخا محمد أبو يا قائلً: (أيش بادرني

.تكفرنا؟) زلت

كفركخخم دع عبيخخدات؟ يا سلم بيننا قائلً: (وهل فأجبته
ًا؛ً وأطفالنخخا وأمهاتنخخا باسخخمك؟ تقتحخخم بيوتنخخا أليخخس جانبخخ

ً يروعخخخون المؤبخخخدات يحبسخخخون وإخواننخخخا بتوقيعخخخك، ليل
سلم؟). بيننا فهل ؟بقراراتك

ًا  يتخخدخل- حياصخخات محمخخود-  بمساعده وإذا مقاطعخخ
ً كلمي ًا الله أعد (لقد: قائل حخختى سخخنة ألف عليها حمي نار

هؤلءا لمثال اسودت حتى سنة ألف عليها حمي ثم احمرت
.الخوارج)

...صخخاحبك يقخخول ما عبيدات يا مباشرة: اسمع فقلت
فإنما نكفركم عندما نحن هذا، كلمكم أم كلمنا أخطر أيهما
ًا عليكخم نحكم ًا، حكم نجخزم ول خخواتيمكم، نعلخم ول دنيويخ

مخخن وتتخخبرؤون توبخخة، تحدثون قد لنكم الخروية بمصائركم
كمخخا علينخخا تحكمخخون فخخإنكم أنتخخم .. أما.الموت قبل كفركم

ًا الرجل هذا حكم ًا حكمخخ ًا أخرويخخ عخخز اللخخه إل يعلمخخه ل غيبيخخ
الجخخرأ وأينخخا أحكخخامكم؟ أم أحكامنخخا أخطر؟ وجل... فأيهما

 أنتم؟ أم نحن والخوارج التكفيريون ومن ؟هالل دين على
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ًا. يحر فلم بالتحقيق.  . وباشر.جواب

*      *      *
كلميخخة مشخخادة جخخرت سخخواقة، سجن إلى نقلي وعند

.يهديك له: الله فقلت القسم رئيس وبين بيني

.أنت يهديك قائلً: الله فانفعل

الصخخراط يهخخدينا أن اللخخه نسخخأل نحخخن فقلخخت: آميخخن،
فخخي والليلخخة اليخخوم فخخي مخخرة عشخخرة سخخبعة المسخختقيم

فخخي اللخخه هدايخخة عن لنا غنى ول النوافل، غير هذا ،الفرائض
فخخأنت فيخخك، الشخخرعي حكمي عن النظر . فبغض.حال. كل
ًا. الهداية إلى بحاجة جميعنا وأنا دائم

ًا قائلً: أن فبادرني فّي!ّ  حكمك مثل فيك حكمي أيض

!ّكافر؟ عندك أنا قلت: يعني

!ّفقال: نعم

شخخرعية بأدلة أكفرك فأنا كبير، بيننا الفرق لت: لكنق
ًا، لكم بيناها كثيرة منطلقخات من لي فتكفيرك أنت أما مرار
عيخخن هخخو وهخخذا شرعي، دليل أي ودون الفعل وردود الهوى
الحكخخام، إطلق فخخي والتسخخرع والتطرف التكفير في الغلو
تزعمون. كما نحن ل أهله أنتم

*      *      *
ُجهخخال أنهخخم التكفيرييخخن صخخفات أبخخرز فخخإن وهكخخذا

دليخخل، بغيخخر ويكفرون الحكام إطلق في يتعجلون بالشرع،
أو دمخخاءاهم يعصخخمون ول المسخخلمين حرمخخات ويسخختحلون

أموالهم. 

والقوانين الشرك عساكر إن هو إل إله ل الذي ووالله
حرمخخات يسخختبيحون فخخإنهم الصخخفات، بهخخذه النخخاس لولخخى

ُعون السلم أهل ويحاربون المسلمين َد َي كمخخا الوثان أهل و
دمخخاءا الشخخرك عسخخاكر استحل فكم الخوارج، صفة في جاءا

اقتحخخام عنخخد يصادرونها التي وحقوقهم وأموالهم الموحدين
شخخرعية!ّ!ّ قخخوانينهم غطاءا تحت حرماتها واستباحة منازلهم
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أهخخل دمخاءا ويعصخمون يحمخون الخذي الوقت في... الكافرة
والصلبان.  الوثان

في الخوض على الناس أجرأ من هذا إلى إضافة وهم
ًا وأسخخرعهم علخخم، بغيخخر اللخخه ديخخن الباطلخخة للحكخخام إطلقخخ

يعلمخخون{ ،الشريعة في الله خلق اجهل من هم إذ الجائرة؛ً
ًا .غافلون} هم الخرة عن وهم الدنيا الحياة من ظاهر

عخخن النخخاس أبعخخد فمن-  والمنة الحمد ولله-  نحن أما
اللخخه كفره من إل نكفر ول فيه، التسرع أو التكفير في الغلو

إل كتاباتنخخا فخخي نشتغل ول ،وسلم عليه الله صلى رسوله أو
البخخواح، الكفخخر مخخن صخخريحة أبخخوب فخخي ولجوا قد أناس في

رابعخخة فخخي الشخخمس مخخن أوضخخح فيهخخا تكفيرهم على الدلة
وشخخوكتهم أنصخخارهم أو وطخخواغيته الكفر رؤوس هم النهار؛ً
الكفخخر نصخخرة سخخبيل فخخي وأرواحهخخم أعمخخارهم أفنخخوا الذين

الخخدين حخخرب وفي الكفري، والقانون الشرك أركان وتثبيت
وأهله. 

ونشخخفق بالتكفير، الناس لعموم نتعرض أو نشتغل ول
وتسخخلط لستضخخعافهم، ونرحمهخخم المسخخلمين عخخوام علخخى

ونعمخخل منهخخم، لخلصخخهم ونسخخعى عليهخخم الكفخخر طخخواغيت
بخخالمكفرات إل نكفخخر ول المعتبرة، وموانعها التكفير شروط

التكفيخخر مخخن الحخخذر كخخل ونحخخاذر الجليخخة الواضحة الصريحة
المخخذاهب بلخخوازم أو والتخرصخخات، بخخالظنون أو بالمحتملت

حخخذرنا الخختي التكفير وشذوذات أخطاءا من ونحوه والمقال،
ًا منها ًا مرار نحذر.  زلنا ول وتكرار

سخخبيلي هخخذه قخخل{تعخخالى:  قخخوله دعوتنخخا في وحادينا
ومخخا الله وسبحان اتبعني ومن أنا بصيرة على الله إلى أدعو

.المشركين} من أنا

*      *      *
المتشددون هم ) من2(

الفظاظ؟ المتعجرفون
نبخخدأهم ل كمخخا الشخخرك عسخخاكر نصخخافح ل أن اعتخخدنا

ًا وأفهمنخخاهم بالسخخلم، عنخخدنا المصخخافحة مسخخألة أن مخخرار
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ًا دعوي موقف دامخخوا مخخا نغيخخره ل لهخخم، مفاصلتنا عن تعبير
القانون. صف في

وضخخباطه نخخوابه  ومعخخه"سخخواقة" سخخجن مخخدير قابلت
واسخختجداءا، بذلخخة طلبه يقدم كل السجناءا من طائفة وحوله
عخخن فاعتخخذرت لمصخخافحتي، يخخده فمخخد بي، معاونوه فعرفه

أصافحكم. ل فأنا نفسك تحرج قائلً: ل ،ذلك

ه وقخال يخا علينخا يسخلمون ل ضخباطه: هخؤلءا بعخض ل
سيدي.

هخخخذا فهخخخم يسخخخاءا ل أن قخخخائلً: أتمنخخخى فاسخخختدركت
ل عليكخخم والسخخلم مصخخافحتكم مخخن نمتنع فنحن الموضوع،

نحتسخب نحخن . ولكخن.كل. فيكخم، نعتقخدها حسخية لنجاسة
نحخخن ذلك ولجل القرآن، وجند الشريعة عساكر من أنفسنا

جنخخد أنكخخم فيكخخم ونعتقخخد حبسخخنا، ويتكخخرر هنخخا، محبوسخخون
كمخخا وتثخخبيته حمخخايته على الساهرة العين الوضعي، القانون
صف في الله.. فأنتم شرع تحكيم وتأبون أنفسكم، تسمون

ولخخن }،ربهم في اختصموا خصمان هذان{ ،صف في ونحن
ًا أيخخديكم فخخي أيخخدينا نضخخع القخخانون نصخخرة تخختركوا حخختى أبخخد

أحبابنخخا سخختكونون وعنخخدها الشخخريعة، أنصخخار مخخن وتصخخيروا
ًا لكم نصير بل وسنصافحكم وإخواننا ًا. أنصار وخدم

لسخخماع المتجمهريخخن السخخجناءا ضباطه بعض نهر وهنا
وفرقهم. الحوار

*      *      *
مكتخخب إلى ُطلبت الول محبسي في مضى عيد وفي

أن دون إليخخه فخخولجت السخخجن فخخي الوقخخائي المخخن مخخدير
مخخخديرهم إلخخخّي فأشخخخار المصخخخافحة، أو بالسخخخلم أبخخخدأهم

تركنخخا علخخى المعتخخاد بإنكخخارهم وبادرني فجلست بالجلوس،
ذلك وغير الدعوة وأخلقيات يتنافى هذا وأن عليهم، السلم

به.  يعظوننا مما

الله وصفه من لنا يحددها الدعوة له: أخلقيات فقلت
:بقخوله أوصانا يوم }،عظيم خلق لعلى وإنك {بقوله: تعالى

فخخأنتم المصخخافحة أمخخا ،بالسخخلم) المشخخركين تبخخدءاوا (ل
داعخخي فل مرارا، دعوتنا لكم بينا وقد منكم؛ً موقفنا تعرفون

المواعظ.  لهذه
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وصخخفهم واسخختنكارهم الشرك عن الحديث تشعب ثم
غيخخر واتخاذهم العصري شركهم نوع لهم أفصل فأخذت به،

ًا اللخخه ًا اللخخه ديخخن غيخخر وابتغخخائهم مشخخرعين، أربابخخ تشخخريع
ًا... ويقدر ل بالسخخن كخخبير مراسل شرطي دخول الله وحكم

المدير مكتب على الرسالة فوضع قبل، من يرنا ولم يعرفنا
ًا الموجودين وصافح ًا واحد واحد إلخخّي وصخخل ثم بالعيد، مهنئ

وأنخخت عخخام (كل قائلً: ليصافحني واحترام بحماس يده فمد
قخخائلً: (والسخخلم وصخخافحته يخخدي له فمددت ،شيخ) يا بخير

مباشرة.  غادر وخير) ثم بعز والمسلمين

الوقخخائي المخخن أفراد وجوه على العجب لثار فتنبهت
ًا أصافح رأوني إذ مرة.  لول شرطي

تصافحنا!ّ  ل وأنت صافحته؟ كبيرهم: كيف وقال

حرمخخة نعتقخخد ل فنحخخن مقخخال؛ً مقخخام فقلخخت: لكخخل
بالسخخلم، بخخداءاتكم في نشدد كما فيها نشدد ول مصافحتكم

عخخن بخخه نعخخبر دعخخوي اختيخخار قبخخل من لكم قلت كما وأمرها
وهخخذا قخخوانينكم، ومن منكم والبراءاة ومفارقتكم مفاصلتكم

تواجخخدكم مخخن دعوتنخخا تفاصخخيل وتعرفخخون أنتم تعرفونه أمر
و مرة، لول يراني فإنه ؛ًالمراسل هذا أما السجن، داخل ول
خخخوفه أقخخدر لكني صافحته، لما دعوتنا له أبين أن لي أمكن
بيخخان مخخن أتمكخخن لن وأنني مغادرته، سرعة توعرف منكم،

يحمخخل أن فخشخخيت مصافحته، ترك إلى لي الداعي السبب
وهخخوى؛ً وكخبر فظاظخة علخخى أو الشخيخ أدب قلخخة علخى ذلك

فخخي نخخص عنخخدنا يصح ل الذي المر هذا في الترخص فآثرت
ًا تحريمخخه؛ً فخخدعوتنا أنتخخم المتوقعخخة... أمخخا للمفسخخدة درءا

هذا موقفنا في نخشاها مفسدة فل معلومة، ظاهرة عندكم
علينا. تفتروا أن إل معكم،

الذي ضباطهم أحد دخول اللحظة هذه في الله ويقدر
مصخخافحته مخخن فخخامتنعت ليصخخافحني، يخخده مخخد ثم صافحهم

منكم.  موقفنا تعرف قائلً: أنت

العيد. في فقال: حتى

العيخخد فخخي واحدة معكم ودعوتنا فيكم فقلت: عقيدتنا
ًا العقيدة تتغير وهل ،وغيره !ّللمناسبات؟ تبع

وتبسموا. بعض إلى بعضهم فنظر
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ًا منهخخم واحخخد جخخاءاني مخخدة وبعخخد إعجخخابه عخخن معخخبر
ظخخاهر بنخخدم لخخي واعخخترف ولمواقفنا، لنا واحترامه بدعوتنا،

ًا السجن نزلءا أمام صورتنا تشويه يحاول كان أنه عنخخا تنفير
دعوتنخخا، حخخول والتفخخافهم بنا تأثرهم من مخافة دعوتنا وعن
تخخبيحون أنكخخم وأتهمكخخم عنكم أنشر كنت قال: لقد أنه حتى

السخجناءا، بيخن وتهخخرب تبخاع الختي المخدرة الحبوب تعاطي
إليه!ّ!ّ  أعود ولن هذا، على نادم وأنا

حخخق علخخى أنكم نعرف أننا  والله:لنا يقول غيره وكان
عنا.  قلتم مهما ونحبكم

ًا أن إخواننا أحد وأخبرني ًا ضخخابط ضخخباط مخخن نصخخراني
ًا له قال السجن وثبخخاتهم إخواننخخا بمواقخخف إعجابه عن تعبير

لخو ويشخرفني وأحبكخخم أحخخترمكم إننخخي واللخه: الحخخق علخى
ملبسكم!ّ!ّ  أغسل

*      *      *
الخختي التكفيخخر فخخي الغلخخو تهمخخة إلخخى فإضافة هذا ومع

عخخن الخخدفع عخخن لعجزهخخم علينخخا، الدعوة هذه أعداءا يفتريها
أصخخحاب يتهمخخون فهخخم بالحجخخة، الحجة ومقارعة تكفيرهم،

ًا المباركة الدعوة هذه والكخخبر والغلظخخة التشخخدد بتهخخم أيضخخ
ًا ذلك وما والعجرفة، وجه في إخواننا مواقف لصلبة إل غالب

ًا دينهم، في الدنية إعطائهم وعدم الله أعداءا عندما خصوص
وحقيقخخة ومخخداهنتهم، الخرين مواقف بميوعة هؤلءا يقارنها

هم فهم "،وانسلت بدائها رمتني" ؛ًقيل كما أعدائنا مع المر
الحقخخد أصخخحاب وهخخم والعجرفخخة، والفظاظخخة الغلظخخة أهخخل

الخلخخق أمخام يظهخخرون وأهلهخا، الخخدعوة هخخذه علخى السخود
ومصخخلحتها، وسمعتها الدعوة على الحريص الواعظ بمظهر

بسخخبب يزعمخخون كخخذا عنهخخا، النخخاس تنفيخخر من يخشى الذي
السخخلم كرفضنا لهم، تروق ل التي الموحدين مواقف بعض

النخخاس، مخخن اعتخخادوه الخخذي تسخخييدهم تبجيلهخخم أو عليهخخم
بخخالكبر عجرفتهخخم ويعخخري كبريخخاءاهم يجخخرح مخخن فيصخخفون

والعجرفة. 

المغلقخخة، الغخخرف فخخي هخخم أعمالهم على اطلعت ولو
الموحخدين مخع التحقيخق أثنخخاءا وأساليبهم ألفاظهم وسمعت

أخبخخث مخخن أنهخخم لعرفخخت والزنازين؛ً التعذيب ساحات وفي
ًا الناس ًا. وأحطهم سلوك أخلق
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لهخخل يشخخهدون منهخخم، المنصخخفون يخخزال فل هذا ومع
إعجخخابهم عخخن ويعخخبرون الخلق، بأحسخخن الخخدعوة هخخذه

بعخخض قخخدمناه ومخخا ،شخختى بمناسخخبات ودعخخوتهم بمخخواقفهم
مخخا والفضخخل" ؛ًقيخخل وقخخد ،وكخخثير كثير وغيرها هذا من أمثلة

".العداءا به شهدت

 المقدسي محمد أبو ؛وكتب
السواقة  سجن/ الردن

 1420 سنة من بقين لربع
أفضل عليه المصطفى لهجرة

 التسليم وأتم الصلة
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