" وال يوم الطني ؟؟ "
الرد على شرعي الدولة املفرتي
املتخفي خلف أيب خزمية املضري
واالنتصار لشيخنا املقدسي يف انزلة الطيار االردين
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روى العرب قصة ذات مغزى فقالوا :
خرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حىت أجلؤوها إىل خباء أعرايب فأجارها وجعل يطعمها ويسقيها ،فبينما هو نائم ذات يوم
إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت ،فجاء ابن عمه يطلبه ،فوجده ملقى فتبعها حىت قتلها ،وأنشد يقول:
ومن يصنع املعروف يف غري أهله

يالقي كما القى جمريأم عامر

أعد هلا ملا استجارت ببيته

أحاليب ألبان اللقاح الدوائر

وأمسنها حىت إذا ما متكنت

فرته بأنياب هلا وأظافر

فقل لذوي املعروف هذا جزاء من

جيود مبعروف على غري شاكر
***

وقال بعضهم  :دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بني يديها شاة مقتولة وإىل جانبها ذئب .فقالت :أتدري ما هذا؟
فقلت :ال.
قالت :هذا جرو ذئب أخذناه صغريا وأدخلناه بيتنا وربيناه ،فلما كرب فعل بشايت ما ترى ،وأنشدت:
بقرت شويهيت وفجعت قومي

وأنت لشاتنا ابن ربيب

غذيت بدرها ونشأت معها

فمن أنباك أن أباك ذيب

إذا كان الطباع طباع سوء

فال أدب يفيد وال أديب
***
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني محدا يليق جبالل وجهه العظيم محدا جيلب نعمه ويدفع نقمه  ،و أشهد أن ال إله اال اهلل وحده
ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله هبا حنيا و هبا منوت وهبا نلقى اهلل وهبا نوايل ونعادي ويف سبيلها نقاتل  ..والصالة
والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد ..
فكم أتأثر كلما قرأت قول أيب حامد الغزايل وأتذكر الوالغني يف أعراض أحبابنا ومشاخينا فأعلم أنه ال يسعين
السكوت ،قال رمحه اهلل  ( :أخسس بأخ يراك والكالب تفرتسك ومتزق حلمك وهو ساكت ال حتركه الشفقة واحلمية
للدفع عنك ومتزيق األعراض أشد على النفوس من متزيق اللحوم ) اهـ.
وما كنت أبدا أظن أنين سأقف هذا املوقف موقفا أذب به عن إمام الدعوة يف هذا الزمان إمام أوعرت السياط جلده
وقعر السجن ظهره ونقش القيد على معصمه قصة الكف الذي أوهن املخرز  ،ووشم على أمخصه ملحمة النور الذي
بدد الظالم وحكاية الصوت الذي صدع اجلدران وأوهن كيد السجان  ،شيخ بقي كالطود الشامخ ال يضره ريح وال
يقلقه هزمي  ..بل بقى خيرج شطأه ويثري زرعه ثبته اهلل تعاىل ؛ حىت إذا تراءت هلم سهول خضر بالت على سفحه -
وما ضر القمم بول البقر -واهنالت بال وعي وال إدراك إىل ىسهل تالألت تربته وزهت خضرته حىت إذا سكن مسريها
وحلق آخرها بأوهلا خرجت ذئاب من شقوق طوقت السهل  ..ذئاب عشعش البعث يف قعرها مل تغريه تلك اللبوس
الكاذبة وال تلك العمائم الزائفة  ..فكانوا بني حلم مأكول ودم مسفوح .
فكانت تلك إحدى عجائب الدهر اليت ال تنقضي ..
وملاذا أعجب  ..فقد قال تبارك وتعاىل{ :قختِل ِْ
اْلنْ َسا خن َما أَ ْك َفَرهخ} ..
َ
ِِ
ِ ِ ِ
ني }
وقال تعاىل ملخصا حكاية األنبياء مع أقوامهمَ { :وَما َو َج ْدنَا ألَ ْكثَ ِره ْم م ْن َع ْهد َوإِ ْن َو َج ْدنَا أَ ْكثَـَرخه ْم لََفاسق َ
وهذا نيب اهلل تعاىل حممد صلى اهلل عليه وسلم جاهد يف اهلل حق جهاده ليخرجهم من الظلمات إىل النور وحيرزهم من
خزي الدنيا ونار اآلخرة  ..فنالوا عرضه والكوا حلمه وكسروا رباعيته وشقوا وجهه وألقوا سال اجلزور عليه وهو ساجد
مسبح  ..مث ُنسوا ناقة ابنته حىت وقعت وطرحت جنينها وماتت من وعكتها تلك فيما بعد  ..مث قاتلوه و حاصروه
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وأتوا حبدهم وحديدهم وقضهم وقضيضهم وخيلهم وخيالئهم حربا عليه وتكذيبا له مث مسوه فعاجل سكرات املوت أشد
معاجلة حىت أفضت روحه الطاهرة إىل باريها تبارك وتعاىل  ..مث خلفوه بآل بيته شر خلفة فطعنوا يف زوجاته وهربوا
أوالده وساقوا ذراريه صلى اهلل عليه وسلم إىل حتوفهم و مصارعهم بالنار واحلديد والبطش والتنكيل فنحروهم كما حنر
جند البغدادي طالب الصالة .
و لألسف وجدت أن أكثر أنصار الدولة ال جتذهبم املقاالت بقدر ما جتذهبم وجتلبهم اْلصدارات املزخرفة بالفقاعات
املبهرجة أعين األناشيد واْليقاعات التفجريية  ..وال غرو يف ذلك فمن ترىب على تقديس بروسلي مع وثنيته وتعظيم
رامبو مع نصرانيته سيجذبه لون الدماء الذي يفوح من إصدارات املساخل اليت كانت وليدة سفاح ثقافة البوب
و"سبيس تون" وجاكي شان مع ثقافة ردهات خمابرات صدام حسني  ..فأنتجت هذا الوليد املسخ الذي مسي زورا
وهبتانا وتروجيا وخداعا بالدولة اْلسالمية وهي منه براء .
وال يشك عاقل أن األمة غزيت ثقافيا قبل أن تغزى عسكريا  ...وأن االحتالل الثقايف مثرة لالحتالل العسكري الذي
رحلت مظاهره من بلدان العربان بعد أن جذر ثقافته املتشظية اليت خترج شطأها النكد كل حني ..
ثقافة ملونة زئبقية مشكلة  ،قابلة للطرق والسحب  ..وهلذه الثقافة عدة والدات فمن رمحها خرجت االشرتاكية
والرأمسالية واملاركسية  ..فكان هلا القبول يف بادئ األمر إىل أن تعرت ودحضت بالقلم والبيان  ..فجاءت الوالدة
الثانية الدميقراطية الكالسيكية فكسدت بعد أن أكل صنمها من روج هلا  ..فجاءت دميقراطية مزخرفة بنقوشات
الشورى تروجيا وتضليال  ..فانطلق إليها نفر وامتنع آخرون فنصب هلم من يهيج عواطفهم ويناغي أشجانا مكبوتة
مكنونة يف أجوافهم  ..فخ له خوار خواره تلك اْلصدارت آنفة الذكر خوار يقول بقول خري الربية وهم من أهل
الدنية.
فخ نسج له ثوب اخلليفة لينادي على مكنون قابع يف نفوسهم  ..مكنون عطش جملد آبق مل من قيد كافر مارق ..
مكنون آثر األحالم فخشي أن يقول ليس على امللك ثوب.
فنصب فخ اخلليفة من أشرب بثقافة البعث ومنى يف ردهات األمن العامة وشعب وفرق البعث فتطاير إىل هذا الفخ
حدثاء هنلوا من ثقافة غرندايز وساسوكي ..ورامبو وبروسلي.
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فهؤالء أعلم أهنم لن يرفعوا رأسا مبا كتب وما سيكتب  ..لكن هناك صادقون وشباب خملصون خدعوا كما خدع
إخوان من طاع اهلل بعبد اْلجنليز وخدعوا كما خدع من خدع من اْلسالميني باخلميين .
ِ ِ
ِ ِ
وموا لِلم ِه َمثْـ َ ىن َوفخـَر َاد ىى مثخم تَـتَـ َف مك خروا)
فإىل هؤالء أقول ( ..إممنَا أَعظخ خك ْم ب َواح َدة أَ ْن تَـ خق خ
يقول ابن كثري  ( :أي تقوموا قياما خالصا للّه عمز وجلم من غري هوى وال عصبية ) ..
والذكرى تنفع من ( َ ..كا َن لَهخ قَـ ْلب أ َْو أَلْ َقى ال مس ْم َع َوخه َو َش ِهيد)
فأقول هلؤالء  :سود أحد شرعيي الدولة – وقد نقل يل ثقتان من العارفني به واملقربني منه أنه تركي البنعلي الشرعي
املربز واملطاع املغرر يف الدولة  -مقالة أمساها (املقدسي سقوط يف الطني وانسالخ عن الدين) واستعمل امسا مستعارا
تسرت خلفه  ..هو أبو خزمية املضري  ،وصدرت هذه املقالة عن طريق إعالميهم املعروف عبوة الصقة .
وحقيقة كنت أقول كما قال األول  :أمت الباطل بعدم ذكره  ..واملاء اذا بلغ القلتني لن ينجسه سؤر غلمان الدولة
..
لكن ملا تأملت ما خط  ..ألفيته قد عض ذراعه والداء سرى يف عظامه فعزمت على بيان هنشه لذاته  ..وقلت لعل
هناك من أنصار الدولة وجنودها من يدرك أن :
أحسن ما يف خالد وجهه

فقس على الغائب بالشاهد

فإليك أخي احلبيب هذا الرد املبسط املفصل على جهاالت " الشرعي املربز" صاحب الطني أخطها وأنا مدرك أنه ما
كان هلل دام واتصل وما كان لغريه انقطع وانفصل:
وألجل عنوانه الذي زعم فيه أن شيخه األسبق قد سقط يف الطني سنتعارف على تسمية الكاتب بصاحب الطني ..
نتقول على الكاتب إن نسبنا إليه تكفري الشيخ املقدسي يف مقالته اليت سودها من وجوه
وننبه بادئ ذي بدء بأننا ال ّ

عدة :

ابتداء من عنوان مقالته بقوله (املقدسي  ..إنسالخ عن الدين ) فإن جحد الكاتب ذلك قيل له ال جمال ْللقاء
القول على عواهنه فهذا رد شرعي صادر عن شرعي زعموا !! فماذا يعين االنسالخ عن الدين عند كل من يفقه
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العربية ؟؟ إال خلعه وتركه وختليته بالكلية كما تسلخ الشاة من جلدها ؟ وهذه اجلرأة اعتدناها من شرعييهم واقتدى
هبا رعاعهم وأتباعهم وأنصارهم حىت صار التكفري باجلملة واملفرق وبغري سبب شرعي هو السمة الغالبة على القوم
فحق ملن ومسهم باخلوارج أن يصدر ذلك الوسم  ،وصدق من وصفهم بالغلو والولوغ يف محأة التكفري  ،فما أسهل
حكم الردة عندهم ويسر إطالقه على املخالفني  ،وتندرج الردة لديهم حتت مسميات عدة يستعملوهنا  ،منها :
مصطلح الصحوات والعمالة والسلولية ويدخلون ضمن ذلك السرورية فال فرق عندهم فكل ذلك يعنون به شيئا
واحدا وهو ما عرب عنه صاحب الطني هنا باالنسالخ عن الدين  ..يصفون بذلك كل خمالف هلم منكر عليهم
منكراهتم وجرائمهم  ..فهو إرهاب فكري تكفريي يرمون به كل من خالفهم ممن بعد عن أن تطوله سكاكينهم
ورصاصهم ..
-

ومل يكتف شرعيهم هنا برمى املقدسي بصفة االنسالخ عن الدين يف عنوانه بل أكد ذلك يف مقالته وكرره .

-

وأضاف إليه قوله ( :وإن كان وصف املرتد ابملسلم كفر خاصة ملن كان مبثل حال هذا الطيار املشارك يف

حتالف صلييب ضد املسلمني ،فكيف لو ُجعل يف مرتبة ليس بينه وبني مرتبة النبوة إال مرتبة ؟! )اهـ
فهو هنا يأخذ الشيخ جبريرة ما تلفظ به املذيع بوصف الطيار بالشهيد  ،ويكفره بقياس األوىل زعم ! مع أن الشيخ
تلفظ باسم الطيار مرارا فال هو ترحم وال مساه بالشهيد فهذا بيان بأنه ال يوافق على وصف الطيار وأنه على ما أصله
يف مجيع كتاباته يف حكم أنصار الطواغيت وسيأيت الرد على حجية إقرار العامل وسكوته الحقا  ،لكن املراد بني يدي
البحث بيان مسارعة مرجعيات القوم يف التكفري وتساهلهم يف إطالقه ال بالزم قول املكفمر بل وبالزم قول غري قائله !!
أي التكفري بالعدوى !! أو هو تكفري بالرميوت عن بعد  ،وإذا كان الزم املذهب والقول ليس مبذهب وال قول لقائله
حىت يصرح به ؛ فكيف يكون قوال الزما لسامعه  ..وإطالق مثل هذا النوع من التكفري ؛ تكفري للمسلمني حثوا
وباجلملة فكم يسمع املسلمون اليوم يف ديارهم ويف فضائياهتم ويف شوارعهم من عبارات الكفر ومتجيد الطواغيت وال
يقدرون على إنكاره وكثري ال يقدرون على املفارقة ويتقوهنم تقاة وقلوهبم تلعنهم  ..أليس مثل هذا التسارع يف التكفري
هو بالء مجاعة الدولة وطامتهم اليت كفروا هبا خصومهم ؟؟
-

مث زاد تأكيدا لتكفريه بأن رمى الشيخ مبا يكفر به طواغيت احلكم املشرعني زاعما أن الشيخ قام ( :إبجياب

احملرم ،وحترمي احلالل ) اهـ .وهل هذا إال الكفر البواح الذي نكفر به الطواغيت ؟؟
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هذا التمهيد املختصر بني يدي هذا الرد ننبه به القارئ إىل ارتكاس شرعي الدولة يف محأة التكفري وطريقة أهل الغلو
..
وإذا كان هذا حال شرعييهم يف التساهل واملسارعة يف التكفري دون ضوابط أو أسباب حقيقية ظاهرة وصرحية ؛
فكيف سيكون حال عوامهم وطغامهم ؟ ال شك أن حاهلم هو ما تعاينوه كل يوم من مسلسالت النحر والذبح
للمصلني واجملاهدين واملخالفني ..
وعما قريب سينقلب تكفريهم وخالفهم وقتلهم وحنرهم عليهم ..
وال حييق املكر السيء إال بأهله ..
مث نشرع بالرد على جهاالته فنقول :
يقول ( صاحب الطني ) الشرعي املربز عندهم :
( وإن كان وصف املرتد ابملسلم كفر خاصة ملن كان مبثل حال هذا الطيار املشارك يف حتالف صلييب ضد
املسلمني ،فكيف لو ُجعل يف مرتبة ليس بينه وبني مرتبة النبوة إال مرتبة؟!
ت َِّ
اب أَن إِذَا ََِسعتُم آََي ِ
قال هللا تعاىلَ ( :وقَد نَ َّز َل َعلَي ُكم ِيف ال ِكتَ ِ
اّلل يُك َف ُر ِِبَا َويُستَ ه َزأُ ِِبَا فَ َال تَقعُ ُدوا َم َع ُهم َح َّّت
َ
ضوا ِيف ح ِديث غَ ِْيهِ إِنَّ ُكم إِذًا ِمث لُهم إِ َّن َّ ِ
ِِ
ني وال َكافِ ِرين ِيف ج َهنَّم َِ
َج ًيعا)
ََيُو ُ
ُ
َ
اّللَ َجام ُع ال ُمنَافق َ َ
َ َ َ
فأعجب العجب يف هذا الصدد أن املقدسي سكت عن إنكار هذا املنكر الصادم لصميم العقيدة والتوحيد،
وعرج على إنكار مسائل فقهية كالذبح والتحريق؟! وكأنه مل يكتب يوماً" :كشف شبهات اجملادلني ،عن عساكر
ّ

الشرك وأنصار القوانني" ،وال خط قط" :حوار بني عساكر التوحيد وعساكر الشرك والتنديد"! فما عدا عما
بدا؟!
وإن كان املقدسي ال بد فاعالً ،ومنكراً على الذبح والتحريق فهال أنكر وصف املرتد ابلشهيد أوالً؟) اهـ
قلت  :إن الرجل مجع بني خبيثتني ما اجتمعتا بني ضلعني إال وأتت باألهوال واألخطار .فالرجل مجع بني الكذب –
وسيأيت بيانه – وبني احلمق .
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أما محقه وقلة فهمه أنه ال مييز بني االستهزاء بالدين والنطق بلوازم الكفر أو قول الكفر من باب التدين به.
فاألول هو مناط الوعيد يف اآلية اآلنفة فال حيل ملسلم قادر جمالسة من هذا حاله إال بإنكار صريح ( جمالسة املستهزئ
بدين اهلل )  ..والثاين منكر يسع فيه التأين ويشرع فيه التدرج مع اخلصم والتبيني وجمادلته باليت هي أحسن ( جمالسة
من يتكلم بكالم يلزم منه الكفر أو يتكلم بالكفر تدينا ).
َى
لذا فعلى الصحيح من التفسري فإن إبراهيم عليه سالم كان مناظرا ال ناظرا يف قوله تعاىل} :فَـلَ مما َج من َعلَْي ِه اللمْيلخ َرأ ى
ِِ
ال ىه َذا رِيب فَـلَ مما أَفَل قَ َ ِ
ال لَئِن مملْ يَـ ْه ِدِين
ال ىَه َذا َرِيب فَـلَ مما أَفَ َل قَ َ
ني * فَـلَ مما َرأَى الْ َق َمَر بَا ِزغا قَ َ
ال َال أخحب ْاآلفل َ
َك ْوَكبا قَ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ال يَا قَـ ْوِم إِ ِين بَِريء ِممما
ت قَ َ
س بَا ِزغَة قَ َ
ال ىَه َذا َرِيب ىَه َذا أَ ْكبَـ خر فَـلَ مما أَفَـلَ ْ
َرِيب َألَ خكونَ من م َن الْ َق ْوم الضمالِ َ
ني * فَـلَ مما َرأَى الش ْ
مم َ

تخ ْش ِرخكو َن{.

فلم يسارع إبراهيم عليه السالم يف الرباءة التامة مما هم فيه من عبادة لغري اهلل بل ألقى كلمة دون براءة مث غادرهم مث
كر عليهم فألقى األخرى دون براءة مث غادر مث كر عليهم ليترب ما علوا تتبريا فتربأ بعد أن استكمل البيان ..
فالشاهد من هذا أنه يشرع التدرج يف الرباءة الستكمال البينة واستدراك كمال التبيني .
وأيضا روى اْلمام عبد بن محيد يف مسنده بسنده عن جابر بن عبد اهلل قال :
اجتمعت قريش يوما فقالوا  :انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت
أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ؟
فقالوا  :ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعة  .فقالوا  :أنت يا أبا الوليد
فأتاه عتبة فقال  :يا حممد أنت خري أم عبد اهلل ؟ فسكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقال  :أنت خري أم عبد املطلب ؟ فسكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
مث قال  :إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك فقد عبدوا اآلهلة اليت عبت .

1
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فسكوت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قول عتبة "أنت خري أم عبد اهلل " مل يكن إقرارا له بل اكتفى بالبيان العام
والنصوص العامة اليت دحضت هذا الكفر يف غري هذا اجمللس .
والشيخ املقدسي اكتفى مبا هو منشور ومشهور معلوم لدى اخلاصة والعوام وقد سار يف األمصار مسري الشمس يف
البلدان .
فحيدة الرجل عن أصل املوضوع الذي يتصدى له يف نازلة معينة إىل مسائل أخرى ال ختدم املوضوع األصلي املراد ال
يعين إقرارا هلا .
مث اعلم يا عبد اهلل أن مجهور العلماء قد فرقوا بني من نطق من اليهود والنصارى الكفر تدينا ومن نطقه استهزاءا
فاألول ال ينقض عهد الذمة والثاين ينقضه ويستلزم القتل واحلد .
جاء يف شرح خمتصر الصارم املسلول حملمد حسن:
( مث ال بد أن نبني أن هذه املسألة املهمة تتعلق هبا حالتان:احلالة األوىل :أن يسب اهلل جل يف عاله تدينا ال قصد
االستهزاء أو التنقيص من عظمة اهلل جل يف عاله ،بل هو يتعبد بذلك كما يفعل اليهود والنصارى ،وهم يقولون:
بسم س ،بسم ص ،بسم ع ،يف ثالثة أمساء يسموهنا ،وأيضا :ينسبون عيسى هلل ،أو ينسبون عزيرا هلل ،وقد قال اهلل
مِ
ِ
مِ
ِ
ِ
يح ابْ خن َم ْرَميَ )
ين قَالخوا إِ من اللمهَ ثَال خ
ين قَالخوا إ من اللمهَ خه َو الْ َمس خ
ث ثَالثَة ).وقال أيضا ( :لََق ْد َك َفَر الذ َ
تعاىل ( :لََق ْد َك َفَر الذ َ
وهذه آيات باهرات تبني ذلك ،لكنهم يتدينون بذلك ،فهذه احلالة األوىل.
أما الثانية :فهي التنقيص من قدر اهلل جل يف عاله استهزاء ال تدينا والعياذ باهلل ،قصدا وجترؤا كما فعلت اليهود
2
ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َولخعِنخوا ِمبَا قَالخوا .) ...
عليهم سحائب اللعائن عندما قالوا( :يَ خد اللمه َم ْغلخولَة غخلم ْ
وجاء أيضا يف املوضع نفسه :
( وقد اختلف العلماء يف حكم احلالة األوىل على قولني:القول األول :قول الشافعية واألحناف ومجهور احلنابلة،
فقالوا :إن عقد الذمة باق على ما هو عليه ،وأن قوله هذا ال يعد سبا؛ ألنه ال ينتقص من قدر اهلل وال يقصد ذلك،
بل هو يعتقد تعظيم اهلل مبا يفعل وإن كان هو يف احلقيقة تنقيص من قدر اهلل جل يف عاله ،ولذلك فإن عقابه هو
 2شرح حممد حسن عبد الغفار ملختصر كتاب الصارم املسلول على شامت الرسول البن تيمية (.)5/7
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اخللود يف النار أبدا ،لكن الذمة باقية على ما هي عليه ،وال ينتقض العهد بذلك وال يعترب ذلك سبا ،بل ال يزال
معصوم الدم واملال يف حالة التدين بذلك ،وهذا هو الراجح الصحيح.
أما احلالة الثانية :وهي تعمد االستهزاء والتجرؤ والتنقيص من قدر اهلل جل يف عاله ،فقد اتفق العلماء على أن العهد
أو الذمة تنتقض بذلك ،وأنه يكون حالل الدم واملال.)) ....

3

الشاهد من هذا أن هناك فرق بني من نطق بالكفر تدينا وبني من نطق به استهزاءا وكفرا ..فاألول يتسع والثاين هو
الذي يضيق األمر فيه وال يتسع  ،وال يسع ملسلم قادر جمالسته دون نكري.
وصاحب السقوط يف الطني أيت من قلة فهمه وضحالة علمه حىت بات ال حيسن التفريق بني املتفرقات  ،وأصابته
عدوى مجاعته الذين ال يفرقون بني الكفر وغريه فصارت كل خمالفة أو ترخص أو اجتهاد خمالف ملا عهدوه واعتاده
فذلك عند أكثرهم كفر وردة ..
فاألوىل أوسع من الثانية  ..وجعلهما يف مرتبة واحدة هو من خلط أبواب العلم بعضه ببعض ومن طريقة أهل الغلو
الذين ال يفرقون بني املكفرات وغريها.
مث الذي ورد على مسمع الشيخ من تسمية الطيار ووصفه بالشهيد هو الزم من لوازم الكفر بالنسبة للناطق به ال كفر
بذاته لناطقه فضال عن سامعه  ،وال هو استهزاء صريح بالدين ال يسع معه اجللوس  ..وهلذا اضطر صاحب الطني يف
مقالته إىل شرح لوازم قول املذيع " معاذ شهيد " فقال ( :وإن كان وصف املرتد ابملسلم كفر خاصة ملن كان مبثل
حال هذا الطيار املشارك يف حتالف صلييب ضد املسلمني ،فكيف لو ُجعل يف مرتبة ليس بينه وبني مرتبة النبوة

إال مرتبة؟! )

أي أن الزم القول أن معاذ شهيد ،أن املذيع جعل املرتد يف مرتبة بينها وبني النبوة مرتبة واحدة.
واملذيع مل يقل املرتد بينه وبني مرتبة النبوة مرتبة واحدة  ..بل املذيع اعترب معاذ مسلما – حبسب ظنه – قتل حمروقا
واحملروق شهيد وال شك أن هذا جهل وضالل ولكن أن يكون كفرا صرحيا ال يؤخذ به املذيع وحده بل والشيخ معه
فذلك من طريقة الغالة.
 3املصدر السابق.
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ودحض مقولة املذيع وبيان خطئه حيتاج إىل تفصيل ليس مقامه الدقائق احملصورة اليت هي من زمن الربنامج خصوصا
وأن الشيخ قد قام هبذا التفصيل والتأصيل وأفرده مبجلدات ومقاالت عديدة حتملها وانتحلها عنه حىت شرعيي الدولة
أنفسهم عندما كانوا حيبون ويرضعون وانتشرت يف اآلفاق وعرفت ودرست وسجن على كثري منها.
ثانيا:
أن القول املعترب عند األصوليني أنه ( :ال ينسب لساكت قول).
وهذا ما نص عليه الشافعي وأقره جل علماء األصول.
األمي حىت
ومما استدلوا به على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :ال تخنكح ِ
تخستأمر ،وال تخنكح البكر حىت تخستأذن) قالوا :يا رسول اهلل وكيف إذهنا؟ قال(( :أن تسكت)) متفق عليه.
ووجه الداللة أن األصل يف السكوت أنه ليس بإقرار ولذلك كان سكوت الثيب ال يعد اقرارا وإمنا اعترب سكوت البكر
اقرارا حليائها الذي مينعها من التصريح.
ثالثا:
وزادت طائفة من األصوليني على ما تقدم؛ قوهلم " :والسكوت يف وقت احلاجة بيان " فنطق الشيخ مرارا وتكرارا
بكلمة (الطيار األردين) هكذا دون وصف له بالشهيد أو ترحم عليه مع تكرير املذيع لذلك دال على أن الشيخ ال
يوافق املذيع على وصفه ،فسكوته واحلالة كذلك بيان.
والشيخ املقدسي بني وفصل وأصل وألف يف حكم هذه اجليوش وحكم من قاتل معها بل قدم ببيان ما زال منشورا
قبل وأثناء وبعد اللقاء يف مسألة قتال الدولة اْلسالمية مع التحالف بني فيه أن اجليوش املتحالفة مع الصليبيني جيوش
ردة.
أضف إىل ذلك أن الشيخ من القلة القالئل من علماء العصر الذين يكفرون جيوش الطواغيت بأعياهنم وال يكاد
يوافقه على ذلك عامل أو اثنان وما معاذ إال واحد من هؤالء الذين يكفرهم الشيخ.
رابعا:
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الصحيح عند العلماء احملققني أن السكوت ال يكون إقرارا اال للمعصوم عليه الصالة والسالم.
قال الزركشي:
(السكوت مبجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق يف حق من جتب له العصمة ،وهلذا كان تقريره صلى اهلل عليه وسلم من
شرعه ،وكان اْلمجاع السكويت حجة عند كثريين ،أما غري املعصوم فاألصل أنه ال ينزل منزلة نطقه إال إذا قامت قرائن
تدل على الرضا فينزل منزلة النطق ).اهـ.
خامسا:
أن سكوت العامل أثناء املناظرة واملقابلة واملخاطبة قد يكون لفقه تقدمي األولويات أو لعدم حتييد املوضوع أو تشتيته مبا
يرجع عليه باْلبطال.
قال شيخ اْلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل( -فالعامل تارة يأمر ،وتارة ينهى ،وتارة يبيح ،وتارة يسكت عن األمر أو النهي
أو اْلباحة؛ كاألمر بالصالح اخلالص ،أو الراجح ،أو النهي عن الفساد اخلالص أو الراجح ،وعند التعارض يرجح
فأما إذا كان املأمور واملنهي ال يتقيد باملمكن :إما جلهله ،وإما لظلمه ،وال ميكن إزالة جهله
الراجح حبسب اْلمكانّ ،

الكف واْلمساك عن أمره وهنيه ،كما قيل :إن من املسائل مسائل جواهبا السكوت ،كما
وظلمه ،فرمبا كان األصلح ّ
سكت الشارع يف أول األمر عن األمر بأشياء والنهي عن أشياء ،حىت عال اْلسالم وظهر .فالعامل يف البيان والبالغ
كذلك؛ قد يؤخر البيان والبالغ ألشياء إىل وقت التّمكن؛ كما أخر اهلل – سبحانه  -إنزال اآليات ،وبيان أحكام
إىل وقت متكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل بياهنا).

4

مث بن صاحب الطني على ما تقدم ما يفهم منه تكفريه للشيخ بقوله  ( :ولكن أن يصل حاله إىل ما أسلفنا فهو
السقوط يف الطني ،واالنسالخ عن الدين! )
فهو هبذا سلخ الشيخ عن الدين بالزم ال يلزم ومبآل ال يؤول وقد سبقه هبذا غالة املكفرين وأصابته لوثة الغلو اليت
انصبغت به خالفته ودولته ،واهلل تعاىل املستعان.
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مث قال صاحب الطني ( :لقد متخض اجلبل فولد فأراً ،وخرج علينا يف برانجمهم إبجياب احملرم ،وحترمي احلالل؛
فأنكر أوالً :عدم مفاداة األسْي املرتد ،وكأنه يوجب املفاداة ،مع أن من قال مبفاداة املرتد إمنا قال ِبا عند
االضطرار ،ال االختيار ،فاألصل عدم جوازها ابإلَجاع ).اهـ
قلت :أما قوله (لقد متخض اجلبل فولد فأرا) فمن قلة أدبه مع شيخه األسبق ،وإذا كان شيخه الذي أعتربه مثل والده
عنده هبذا الوصف فما هو وصف تلميذه الذي صور نفسه كإبنه ياترى ؟؟
إن سنة كفران العشري وسوء العهد ال تقف عند حد ،وكأين هبذا الشرعي إن عاش وطالت به مدة واستفاق من سكرة
الغلو سيقول أسوء من ذلك بسادته ووالة أمره يف دولة الغالة.
وهنا أصل صاحب الطني لعلة ثانية لتكفريه الشيخ املقدسي بدعواه أن الشيخ وقع (بإجياب احملرم وحترمي احلالل).
أما إجياب احملرم فهو بزعمهم إنكار الشيخ عليهم عدم مفاداة املرتد فحسب.
وهذا كذب وجهل.
أما الكذب  ..أن الشيخ ما أنكر عدم املفاداة جمردة ،بل كان إنكار الشيخ عليهم كذهبم عليه وتضييعهم لفك
األسارى وتشبعهم مبا مل يعطوا وذلك بإظهارهم أهنم مستعدون للمفاداة وألهنم صدروا ساجدة تقبلها اهلل للمشهد
بعد قتلهم للطيار وأظهروها كسبب حلرقهم الطيار ،فبفعلهم هذا جعلوا النظام األردين يثأر من قتل الطيار عن طريق
قتل األخت ساجدة وزياد الكربوين رمحهما اهلل.
وأنكر عليهم تفويتهم لواجب قد تيسر هلم بل تعني عليهم ألن مفتاحه يف أيديهم وصاروا قادرين على إخراج مجيع
األسرى من السجون األردنية.
ومما يوضح كذهبم يف دعوى إرادهتم حترير ساجدة أن قتلهم الطيار أصال كانوا قد قرروه بناء على حكم شرعي معلوم
وهو بزعمهم املماثلة يف العقوبة فقضت حمكمتهم عليه باحلرق مث الردم مماثلة بفعله  ..فمادام األمر كذلك فلماذا
كذبوا وزوروا وأعلنوا أنه يف حال عدم افراج النظام عن ساجدة الساعة احلادية عشرة ليال فسيتم قتل الطيار مع أهنم
كانوا قد قتلوه حبكم حمكمتهم ،وانتشرت هذه الكذبة يف اآلفاق وصدقها اخللق فجعلوا عدم االفراج عن ساجدة سببا
حلرق الطيار وهذا حمض الكذب والتشبع مبا مل يعطوا ولبوس ثياب الزور.
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وهم يعلمون كما يعلم الشيخ وكل من تواصل معه أهنم حني أعلنوا عن مهلة الساعة احلادية عشرة لقتل الطيار أن
املخابرات قد أرسلت هلم ولغريهم من املتواصلني مع الشيخ آنذاك رسالة من هاتف الشيخ مفادها (أن إذا قتلتم
الطيار فسنعدم ساجدة) فصار إعالهنم لقتل الطيار بعد ذلك يعين إعالهنم عدم اكرتاثهم بإعدام ساجدة ،وصار
إعدامها بأيديهم ،بعد أن كانت جناهتا بأيديهم من قبل ،وكل عاقل ذي مروءة لو جعل يف مثل هذا املوقف ملا أعلن
عن قتل الطيار وهو يوقن أن إعالنه يعين إعدام األخت ساجدة ،ومع ذلك فقد قدم تنظيم الدولة وجمرموه شهوة
األفالم والتصوير اهلوليودي والدعاية جلماعتهم على حفظ نفس وحياة األخت وهم يعلمون علم اليقني ان بث فلم
الطيار بعد التهديد الذي وصلهم؛ يعين حتما اعدام ساجدة ومع ذلك مل يأهبوا هبدر دمها وقتلها فقد اعتادوا على
ذبح وقتل غريها من املسلمني واجملاهدين ،فقدموا بث ذلك الفلم واصرارهم على إعالنه ونشره ورجحوه على حياة
االخت رمحها اهلل ،ولو صمتوا أو أغمضوا مصريه أو ادعوا قتله يف قصف التحالف فلرمبا بقي حال األخت على ما
كان عليه من قبل.
وأما اجلهل فهذا هدي شرعيي الدولة الذين ال يسددون وال يقاربون وال مييزون بني شر الشرين وخري اخلريين فال
يدفعون املفاسد عند تزامحها باحتمال أدناها وال حيصلون أعظم املصاحل عند تعذر اجلمع بني مجيعها ،وهذا أعظم
الفقه يف الدين وهم مبتدئون يف الفقه قصرت  -إن أحسنا الظن – عقوهلم على إدراك فقه األولويات وقواعد الرتجيح
والتقدمي  ..وهذا اللغط والغلط والتناقض والتضارب هو نتيجة حتمية لتصدير أنصاف علماء وللمعاصي والكبائر
واملوبقات اليت يرتكبوها حبق املسلمني ودمائهم ومجاعاهتم فران على قلوهبم ما كانوا يكسبون فال يعرفون معروفا وال
ينكرون منكرا إال ما أشربت قلوهبم.
يقول شيخ االسالم رمحه اهلل " :فتفطمن حلقيقة الدين ،وانظر ما اشتملت عليه األفعال من املصاحل الشرعية واملفاسد،
حبيث تعرف ما ينبغي من مراتب املعروف ومراتب املنكر ،حىت تخـ َقدِم أمهها عند املزامحة ،فإن هذا حقيقة العمل مبا
وجْنس املنكرِ ،
جاءت به الرسل ،فإن التمييز بني ِجْنس املعروفِ ،
وجْنس الدليل ،وغري الدليل يتيسر كثريا ،فأما
ف املعروفني ،فتَ ْدعو إليه ،وتـخْن ِكر أَنْ َكر املنكرين،
مراتب املعروف واملنكر ،ومراتب الدليل ،حبيث تـخ َقدِم عند التزاحم أ َْعَر َ

وتر ِجح أقوى الدليلني ،فإنه هو خاصة العلماء هبذا الدين).

5

 5اقتضاء الصراط املستقيم (.)127/2
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والذي فعله الشيخ املقدسي ودعا إليه مجاعة الدولة يف هذه النازلة هو عني الفقه  ،فالشيخ تعارض لديه واجب جممع
عليه منصوص عليه (فك العاين وحفظ نفس املسلمة وعرضها) مع حمظور ميكن فيه االجتهاد حال الضرورة (وهو
اطالق سراح املرتد باملفاداة به) وهو أمر يسع فيه اخلالف لورود أدلة خاصة وعامة أباحته عند احلاجة وقيدته بقيد
يسهل ادراكه.
ولتوضيح ذلك أقول:
فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال اهل العلم الصحيحة الصرحية على وجوب فك العاين،
ض الْ ِكتَ ِ
ِ
ِ
اج خه ْم أَفَـتخـ ْؤِمنخو َن بِبَـ ْع ِ
اب َوتَ ْك خف خرو َن
خس َارى تـخ َف خ
اد خ
وه ْم َوخه َو خحمَمرم َعلَْي خك ْم إ ْخَر خ
فمنها قوله تبارك وتعاىلَ { :وإ ْن يَأْتخوخك ْم أ َ
بِبَـ ْعض}.
مر اهلل لقد أعرضنا حنن عن اجلميع بالفنت فتظاهر بعضنا على بعض ! ليس باملسلمني،
قال القرطيب رمحه اهلل" :ولَ َع خ

بل بالكافرين ! حىت تركنا إخواننا أذالء صاغرين جيري عليهم حكم املشركني  ،فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
قال علماؤنا  :فداء األسارى واجب وإن مل يبق درهم واحد ،قال ابن خويز منداد  :تضمنت اآلية وجوب فك
األسارى  ،وبذلك وردت اآلثار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه فك األسارى  ،وأمر بفكهم  ،وجرى بذلك عمل
املسلمني وانعقد به اْلمجاع ،وجيب فك األسارى من بيت املال  ،فإن مل يكن فهو فرض على كافة املسلمني  ،ومن
قام به منهم أسقط الفرض عن الباقني".

6

وقال تعاىل { :وما لَ خكم َال تخـ َقاتِلخو َن ِيف سبِ ِيل اللم ِه والْمستضع ِفني ِمن الِرج ِال والن ِ
ِ مِ
ين يَـ خقولخو َن َربـمنَا
َ
ََ ْ
ِساء َوالْ ِولْ َدان الذ َ
َ خ َْ ْ َ َ َ َ َ َ
ِ
امل أَهلخها واجعل لَنا ِمن لَدنْ ِ
ِِ
ك نَ ِ
صريا}.
اج َعل لَنَا ِم ْن لَ خدنْ َ
َخ ِر ْجنَا ِم ْن َهذه الْ َق ْريَِة الظم ْ َ َ ْ َ َ ْ خ َ
أْ
ك َوليًّا َو ْ
قال ابن العريب " :قال علماؤنا  :أوجب اهلل سبحانه يف هذه اآلية القتال ؛ الستنقاذ األسرى من يد العدو مع ما يف
القتال من تلف النفس  ،فكان بذل املال يف فدائهم أوجب  ،لكونه دون النفس وأهون منها  .وقد روى األئمة أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :أطعموا اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين )  ،وقد قال مالك  :على الناس أن
يفدوا األسارى جبميع أمواهلم ؛ ولذلك قالوا  :عليهم أن يواسوهم  ،فإن املواساة دون املفاداة".

7

 6اجلامع ألحكام القرآن (.)17/2
 7أحكام القرآن (.)583/1
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وقال ابن العريب رمحه اهلل" :يريد إن دعوا من أرض احلرب عونكم بنفري أو مال الستنقاذهم فأعينوهم فذلك عليكم
فرض ،إال على قوم بينكم وبينهم عهد فال تقاتلوهم عليهم  ،يريد حىت يتم العهد أو ينبذ على سواء – إىل أن قال -
إال أن يكونوا أسرى مستضعفني  ،فإن الوالية معهم قائمة  ،والنصرة هلم واجبة بالبدن بأن ال يبقى منا عني تطرف
حىت ُنرج إىل استنقاذهم إن كان عددنا حيتمل ذلك  ،أو نبذل مجيع أموالنا يف استخراجهم ،حىت ال يبقى ألحد
درهم كذلك قال مالك ومجيع العلماء .فإنا هلل وإنا إليه راجعون على ما حل باخللق يف تركهم إخواهنم يف أسر العدو
 ،وبأيديهم خزائن األموال وفضول األحوال ،والعدة والعدد والقوة واجللد"

8

وروى أمحد يف مسنده والبخاري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث أيب موسى االشعري ( :أطعموا اجلائع
وعودوا املريض وفكوا العاين).
وأيضا ما ثبت يف البخاري وغريه عن أيب جحيفة قال  :قلت لعلي رضي اهلل عنه  :يا أمري املؤمنني  ،هل عندكم من
الوحي شيء ؟ قال  :ال  ،والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهما يعطيه اهلل عز وجل رجال  ،وما يف الصحيفة  .قلت
 :وما يف الصحيفة ؟ .قال  :العقل  ،وفكاك األسري  ،وال يقتل مسلم بكافر.
ويروى أن عمر ابن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -قالَ( :ألَ ْن أستنقذ رجال من املسلمني من أيدي الكفار أحب إيل من
جزيرة العرب!).

9

وروي عن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز عندما وقع بعض املسلمني يف األسر بعث إليهم عبد الرمحن بن عمرة لفك
أسرهم وقال له ( :أعطهم لكل مسلم ما سألوك !! فو اهلل لرجل من املسلمني أحب إيل من كل مشرك عندي !
إنك ما فاديت به املسلم فقد ظفرت به ! إنك إمنا تشرتي اْلسالم).

10

قال شيخ اْلسالم ابن تيمية " :فكاك األسارى من أعظم الواجبات  ،وبذل املال املوقوف وغريه يف ذلك من أعظم
القربات".

11

 8أحكام القرآن (.)440/2

 9مشارع األشواق إىل مصارع العشاق (.)832 831/2
 10سنن سعيد بن منصور رقم.) 2822 ( :
 11جمموع الفتاوى (.)635/28
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قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل "قال ابن بطال  :فكاك األسري واجب على الكفاية  .وبه قال اجلمهور  ،وقال
إسحاق بن راهويه  :من بيت املال".

12

فهذا واجب حمتم تضافرت عليه آي الكتاب وأحاديث الصحاح وآثار الصحابة وأقوال العلماء .
وأردف هذا الواجب مبحظور عظيم جليل وهو خذالن األسري عند القدرة على نصره .
فقد روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أ ّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :املسلم أخو املسلم
ال يظلمه و ال خيْ خذلخه و ال حيقره).
و روى االمام أمحد يف مسنده أيب داود يف سننه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ( :ما من امرئ مسلم خيذل
امرءا مسلما يف موضع تنتهك فيه حرمته  ،و ينتقص فيه من عرضه ؛ إال خذله اهلل يف موضع حيب فيه نصرته  ،و ما
َ

من امرئ ينصر مسلما يف موضع ينتقص فيه من عرضه  ،و تنتهك فيه حرمته ؛ إال نصره اهلل يف موضع حيب فيه
نصرته ).

13

وقال اْلمام املناوي" :من أ ِخذ مل بالبناء للمجهول عنده أي حبضرته أو بعلمه مؤمن فلم ينصره على من ظلمه ( هو )
أي و احلال أنه ( يقدر على أن ينصره أذله اللّه على رؤوس األشهاد يوم القيامة ) فخذالن املؤمن حرام شديد التحرمي
عدو يريد أن يبطش به فال يدفعه  -أو دينيا".
دنيويا كان  -مثل أن يقدر على دفع ّ

14

أما احملظور الذي عارض ما تقدم من واجب (فك العاين وحفظ نفس وعرض األسري أو األسرية ) وعارض حمظورا
آخر (خذالنه عند القدرة على فكه) فهو مفاداة املرتد باملسلم.
ولذلك حيسن بنا بيان مسألة ( مفاداة املرتد باملسلم ) فنقول:
مل يرد دليل يف الكتاب والسنة ينص على حترمي مفاداة املرتد املأسور املمتنع بشوكة طائفة صائلة باملسلم إمنا هي أدلة
عامة أوجبت قتل املرتد واستدل هبا العلماء على حرمة مفاداة املرتد
 12فتح الباري (.)205/ 6

13
حسنه اهليثمي و األلباين  ،واالرانءوط.
ّ

 14فيض القدير (.)47،46/6
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ومن هذه االدلة العامة قوله تبارك وتعاىل " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر" ومنها قوله صلى اهلل عليه
وسلم ( :من بدل دينه فاقتلوه).
ومنها امجاع الصحابة على وجوب قتل املرتد  ..قال ابن قدامة( :وأمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتد ).
اال أن األدلة العامة خصصت بأدلة أخرى أضعفت عمومها وأخرجت بعض افراد العام من العموم .
*فقد خرج أمحد ِيف خم ْسنَده بسند صحيح والنسائي والبيهقي يف السنن وغريهم عن ابن مسعود قال" :جاء ابن النواحة

وابن أثال رسولني ملسيلمة الكذاب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال هلما( :أتشهدان أين رسول اهلل ؟) فقاال:

نشهد أن مسيلمة رسول اهلل .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :آمنت باهلل ورسله ،ولو كنت قاتال رسوال
لقتلتكما) .قال عبد اهلل بن مسعود  :فمضت السنة بأن الرسل ال تقتل".
فهذان مرتدان ترك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قتلهما درءا ملفسدة أخرى وهي أن يقال حممد يقتل الرسل أو أن
تقتل بعد ذلك رسل املسلمني ويغلق باب التواصل والرتاسل الذي ال غن عنه بني املسلمني وغريهم .
*وأخرج أبو داوود يف سننه واحلاكم يف املستدرك َع ْن نـخ َعْيم بن مسعود األشجعي قال مسعت رسول اهلل –صلى اهلل
عليه وسلم يقول هلما حني قرآ كتاب مسليم مسيلمة( :ما تقوالن أنتما؟) قاال نقول كما قال .قال( :أما واهلل لوال أن
الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما).

15

فهذان املرتدان خرجا من عموم وجوب قتل املرتدين أو استتابتهم لعلة أن الرسل ال تقتل وهذا عند األصوليني خروج
بعض أفراد العام بالتخصيص.
أيضا وهذا يضعف قوة الدليل العام ،وحيسن القياس عليه مبا هو أوىل من جمرد إمضاء االمان بالعرف؛ أعين ختليص
املسلمني من أسارهم وفك عانيهم وحفظ نفوسهم وأعراضهم واستنقاذهم من سلطان الكافرين وصغارهم.
وأمجل من هذا وأصرح ما استدل به الشيخ اجلليل أبو قتادة حفظه اهلل يف أحد دروسه على الشبكة العنكبوتية على
اباحة مفاداة املسلم باملرتد مبا شرطه املشركون على رسول اهلل يف صلح احلديبية فقد روى اْلمام مسلم :أهنم "اشرتطوا
على النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن من جاء منكم مل نرده عليكم ،ومن جاءكم منا رددمتوه علينا ،فقالوا :يا
 15قال الذهيب قي التلخيص :على شرط مسلم.
19

رسول اهلل أنكتب هذا؟ قال( :نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اهلل ،ومن جاءنا منهم سيجعل اهلل له فرجا و
خمرجا)".
ووجه الدالله يف هذا أن الرسول أمضى صلحا فيه اسقاط متابعة من ارتد من املسلمني اىل قريش وطلبه واسرتداده
لقتله.
وهذا خبالف الدليل العام الذي ال يسقط طلب املرتد إن فر وحتول اىل غري دار االسالم.
وهبذين االثرين الصحيحني خرج بعض أفراد العام من حديث (من بدل دينه فاقتلوه) وقد تقرر يف األصول أن العام
الذي مل يدخله ختصيص مقدم على ما دخله؛ وبعبارة أخرى أن العموم احملفوظ أقوى من العموم املخصوص ،وتقرر
أيضا أن العام إذا خصص ضعف االحتجاج به.
وفك العاين املسلم عموم حمفوظ وكذلك النهي عن خذالنه عموم حمفوظ وحفظ نفسه وعرضه عموم حمفوظ ،فتقدميه
على العموم املخصوص فقه صحيح وجريان مع أصول وقواعد أهل العلم.
وأيضا فقد تقرر يف األصول أنه إن تعارض واجب مع حمظور قدم الواجب ،والذي فعله شيخنا املقدسي هو تقدمي
واجب متفق عليه حمفوظ (فك العاين وحفظ نفس وعرض األسارى) ودرء حمظور متعد صريح متفق عليه وهو
(خذالن مسلم قدر على نصره) على حمظور خمصوص قاصر غري متعد وهو ترك املرتد باملفاداة به.
وهذا الفقه الذي فعله الشيخ املقدسي هو الذي تلقاه عن شيخ االسالم كقوله ( :وكذلك إذا تعارض املأمور واحملظور
فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم أعظمهما يف ذلك فإن كان حمبته هلذا أعظم من بغضه هلذا قدم وإن كان بغضه
اخلَ ْم ِر َوالْ َمْي ِس ِر قخ ْل فِي ِه َما إِ ْمث َكبِري َوَمنَافِ خع لِلن ِ
ماس َوإِْمثخخه َما
ك َع ِن ْ
هلذا أعظم من حبه هلذا قدم كما قال تعاىل } :يَ ْسأَلخونَ َ
أَ ْكبَـ خر ِم ْن نـَ ْفعِ ِه َما{ وعلى هذا استقرت الشريعة برتجيح خري اخلريين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من اخلري والشر

اجملتمعني).

16

 16االستقامة (.)165 /2
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وقال أيضا " :فإن ما كان واجبا قد يباح فيه ما يباح يف غري الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة احملرم
والشارع يعترب املفاسد واملصاحل فإذا اجتمعا قدم املصلحة الراجحة على املفسدة املرجوحة".

17

وقال أيضا" :فالتعارض إما بني حسنتني ال ميكن اجلمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت املرجوح وإما بني سيئتني ال
ميكن اخللو منهما فيدفع اسوأمها باحتمال أدنامها واما بني حسنة وسيئة ال ميكن التفريق بينهما بل فعل احلسنه مستلزم
لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لرتك احلسنة فريجح األرجح من منفعة احلسنة ومضرة السيئة".
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ِم
وقد أقر احلازمي ما أسلفنا من قواعد بقوله ( :إذا تعارض الواجب املتفق عليه مع املختلف فيه ومل ميكن اجلمع قخد َ
ِم األول على الثاين) اهـ
املتفق عليه ،لو اختلف الواجب املتعدي مع الواجب القاصر حينئذ قخد َ
وصاحب الطني جبهله مسى تقدمي الشيخ للواجب احملفوظ املنصوص واملتفق عليه املتعدي يف نفعه (أي فك العاين
وحفظ نفسه وعرضه) واحملظور احملفوظ املنصوص عليه املتعدي يف ضرره (خذالن املسلم عند القدرة) على حمظور
قاصر خمصوص عمومه يسع فيه االختالف؛ مساه (إجياب للمحرم).
وهذا عني ما حذر منه شيخ االسالم بقوله" :وكذلك اذا امجتع حمرمان ال ميكن ترك أعظمهما اال بفعل أدنامها مل
يكن فعل األدىن يف هذه احلال حمرما ىف احلقيقة وان مسى ذلك ترك واجب ومسى هذا فعل حمرم باعتبار االطالق مل
يضر ويقال يف مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل احملرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم "...
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هذا ولو أن الشيخ الذي كان موقوفا على قضية سيحاكم عليها لدى حمكمة أمن الدولة قيل له (فاوض وفك أسر
الطيار وتسقط عنك القضية ويفك أسرك) جلاز له ذلك وما كان عليه فيه حرج لدفع الضرر عن نفسه وفك أسره
باملفاداة بالطيار ..
فكيف وقد سنحت له فرصة فك طائفة من إخوانه األسرى إضافة إىل فك أسره فأي حرج عليه يف هذا  ..واهلل ال
ينكر عليه مثل هذا العمل إال جاهل أمحق ،كما أنه ال يفرط يف مثل هذه املصلحة العظيمة إال من هو أمحق منه ممن
ال يبايل بدماء أسارى املسلمني وأعمارهم.
 17جمموع الفتاوى (.)7/3
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وأما القيد الذي يسهل إدراكه :فإنه لو تشدد الشرعيون يف الدولة يف مسألة مفاداة املرتدين مستندين ألقوال أهل العلم
اليت أتى هبا صاحب الطني ونقلها عن املوسوعة الكويتية لوجدوا فيها ما يرفع احلرج وجيمع إدراك الواجب مع دفع
احملظور.
فقد نقل صاحب الطني أقواهلم دون فقهها وفهمها:
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية" :ويتفق فقهاء املذاهب األربعة على أنه ال جيوز أخذ الفداء من األسرى املرتدين،
وال املن عليهم بأمان مؤقت أو أمان مؤبد ،وال يرتك على ردته بإعطاء اجلزية .كما يتفقون على أن املرتد من الرجال ال
جيري فيه إال العودة إىل اْلسالم أو القتل ،ألن قتل املرتد على ردته حد ،وال يرتك بإقامه احلد ملنفعة األفراد".
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فكالم أهل العلم الذي نقله صاحب الطني وفرح به حجة عليه وعلى تنظيمه ،فهو يدل على أن من عاد إىل اْلسالم
من املرتدين املقدور عليهم رفع عنه السيف ورفع عنه حظر الفداء ،كما هو واضح من قوهلم ال جيري فيه إال العودة
إىل اْلسالم أو القتل ،ومل حيصر قوهلم املستدل به يف املرتد ردة جمردة.
وأنا أحببت أن أدينه من لسانه وقصه ولصقه وإال فإن كالم أهل العلم يف هذا كثري ومؤصل فمنهم من فرق بني من
كانت ردته ردة مغلظة ومن كانت ردته جمردة ومنهم من يرى أن االستتابة واجبة ومنهم من يرى استحباهبا ومنهم من
ال يراها.
مث أن العارف بأحوال املرتدين الذين يقعون يف أسر اجملاهدين يف هذا الزمان حتديدا يعلم أنه يندر أن يوجد فيهم من
يصر على ردته حني يستتاب و يعاين القتل والسيف  ..فهال استتبتموهم إعماال ملا تستندون إليه من كالم أهل العلم
 ..مث تردوهم إىل أوليائهم املسلمون وحتصلوا ما تشاءونه من منافع إطالق أسرهم.
مع أين أرى أن املرتد ردة مغلظة يقتل وال يستتاب بعد القدرة عليه.
لكن خمالفة هذا وإجراء التوبة على كال الصنفني يسع فيه اخلالف .
فال يقال ملن قدر على مرتد ردة مغلظة فاستتابه وتاب بالظاهر مث سلمه ألوليائه املسلمني على أن تطلق طائفته
املمتنعة سراح من عندها من مسلمني  ..أنه أحل احلرام وهذا هو الشاهد فتأمله.
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فاجمليزون لقبول توبة املرتد ردة مغلظة يستدلون بعدة آثار عن الصحابة  -وأنا هنا ال أقومها لكن أورد بعضها – فمنها
 .ما رواه البيهقي عن أنس بن مالك قال :ملا نزلنا على تسرت  -فذكر احلديث يف الفتح ويف قدومه على عمر بن
اخلطاب رضى اهلل عنه قال عمر :يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن اْلسالم فلحقوا
باملشركني قال فأخذت به يف حديث آخر ليشغله عنهم قال ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن اْلسالم فلحقوا
باملشركني من بكر بن وائل قال يا أمري املؤمنني قتلوا يف املعركة قال إنا هلل وإنا إليه راجعون قلت يا أمري املؤمنني وهل
كان سبيلهم إال القتل قال نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا يف اْلسالم فإن أبوا استودعتهم السجن.
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إال أن الصحيح أن املرتد ردة مغلظة مضافا إليها القتل والفتك يقتل وال يستتاب ملا ثبت بأن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قتل العرنيني ملا ارتدوا وقتلوا فنكل هبم ومل يستتبهم.
مث أن الدولة قد وقعت مبا أمساه صاحب الطني بإجياب احملرم – على حد فقهه  -أو جتويزه  ..فقد ثبت أهنا أطلقت
سراح الدبلوماسيني األتراك ملا حرروا املوصل من الرافضة ،ومل يثبت البتة أهنم قد استتابوهم.فكيف حيل لصاحب الطني
ما دام يرى أن مفاداة املرتد من باب حتليل احلرام أن يسكت عن هذا املنكر اجللل –بظنه – الذي ارتكبته دولته،
بإطالقها لسراح األتراك ؟!!
أفحالل على بالبله الدوح

حرام للطري من كل جنس

مث إن أحد أذرع اْلعالم يف الدولة واملتعصبني هلا من أنصارها قد نشر حبثا لكاتب امسه أمحد بوادي جاء فيه " :فأي
مصلحة أكرب وأعظم بعد مصلحة قيام الدين من فكاك أسرى املسلمني الذين يسامون سوء العذاب وفكاك اسرى
املسلمات اللوايت يتعرضن لالغتصاب والقهر والذل من األعداء  ،فهذه ضرورة ملحة قد دعى إليها الشرع متمثلة
حبفظ أصل كلي من الكليات اخلمس من مصاحل اْلسالم واملسلمني  ،لدفع مفسدة عظمى جاء الشرع حلفظها
تتضمن حفظ األعراض والدماء بفك أسرى املسلمني وبذل كل جهد وطاقة يف وجوب القيام بفعل ذلك ،فإن كان
احلال على سبيل املثال كما هو عليه اليوم يف العراق والشام من تلك األعداد الكثرية من املسلمني واملسلمات وما
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حل هبم من بالء عظيم من اعداء الدين فال أجد ما مينع شرعا من مفاداة املرتدين بأسرى املسلمني حتقيقا ملصلحة
كربى يف مقابل مصلحة هي أقل منها نفعا  ،واهلل اعلم".
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مث قال صاحب الطني :
( مث استهجن املقدسي مسألة الذبح واستنكرها واستقبحها ،مع أهنا ثبتت من قول النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم حيث قال( :أتسمعون َي معشر قريش ،والذي نفس حممد بيده جئتكم ابلذبح) [أخرجه أمحد].
وثبتت من إقراره صلى هللا عليه وآله وسلم يف وقائع عديدة ،منها :ما رواه الطرباين إبسناد رجاله ثقات عن فْيوز
الدميلي رضي هللا عنه قال( :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم برأس األسود العنسي).
وروى البيهقي من طرق أحدها جيد اإلسناد ،يف سرية أيب حدرد أنه جاء النيب صلى هللا عليه وسلم برأس رفاعة
بن قيس حيمله معه ،ومل ينهه رسول هللا عن ذلك ).أهـ

قلت:
هذا تدليس وتزوير للواقع  ..والقوم ال ينفكون عنه فهو هديهم الظاهر املعلوم  ..فالذي حدا بالشيخ املقدسي إىل
هذا النكري الشديد هو حنرهم لقيادات اجملاهدين وقطعهم لرؤوسهم ونشرها على سبيل التفاخر ،واملتابع للشيخ جيد أنه
كان ناصر هلم متالطف معهم – مع نكري لبعض إطالقات العدناين – إىل أن قتلوا أبا خالد السوري رمحه اهلل غيلة،
مث قتلوا من قتلوا من اجملاهدين مث رفضوا التحاكم للشرع حبجج واهية وقد أفرد الشيخ بيانا يف هذا ،مث تتابعت مشاهد
حنرهم للمجاهدين وللمسلمني الذين كفروهم بال مكفر بني وأخرجوهم من امللة دون برهان صحيح وال قول واضح
رشيد  ..إمنا سفسفات اجلهال كهذه السفسفة اليت حنن بصددها واليت كفر الشيخ هبا  ..ليظهر بشكل جلي لكل
عاقل أن القوم ال يلتفت البتة إىل بياناهتم اليت بررت حنرهم للمجاهدين بزعم ردهتم  ..فالناظر إىل ما سطره صاحب
 22ص 60.61من كتابه املسمى "حكم القتل للمسلم والكافر يف ظل األسر".
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الطني وهو املربز فيهم يلحظ دون متعن جهلهم املركب وتزويرهم الظاهر الواضح وإنزاهلم لآليات يف غري موضعها وال
حىت قريب من محاها .
وتوضيحا للواضح أقول :أن اآلثار اليت يستدل هبا صاحب الطني على ما ينكره الشيخ املقدسي  ..جاء فيها أن أبا
حدرد أتى برأس من رؤوس املشركني إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ..وأتى فريوز برأس األسود  ..وأن الرسول
عليه الصالة والسالم قال  :أتسمعون يا معشر قريش والذي نفسي حممد بيده جئتكم بالذبح ..
وأسقط هذه اآلثار على ما ينكره الشيخ من حنر اجملاهدين وقادهتم وتصويرهم واشفاء غليل الكفار هبا .
فيا عبد اهلل :
الرسول عليه الصالة والسالم قال يا معشر قريش ومل يقل يا معشر األنصار جئتكم بالذبح.
وفريوز – إن تساهلنا يف العلة القادحة يف هذا األثر – أتى برأس األسود ومل يأت برأس مصعب بن عمري.
وأبو حدرد – إن تغافلنا عن ضعف احلديث – أتى برأس مشرك حمارب ومل يأت برأس مسلم جماهد.
فلو أنكم أتيتم برأس املالكي – كما أتى فريوز برأس األسود – وانكر عليكم الشيخ فنحن أول املنكرين عليه ،فأين
هذا من ذاك.
ليس النكري اآلن هو يف ذبح وحنر رؤوس الكفر  -وإن كان الشيخ ينكر بإنكار يسع فيه اخلالف من ينحر رؤوس
الكفار وينشرها ليؤلب على املسلمني وهذا من باب السياسة الشرعية – إمنا النكري كل النكري يف ذبح اجملاهدين
وعوام املسلمني واملستأمنني من الكفار
وال أريد أن أشتت املوضوع باْلطالة يف الكالم على ضعف هذه اآلثار  ..بل أكتفي بإحالة طالب احلق اىل صاحب
كتاب (الكواشف اجللية يف بيان أن الذبح وحز الرؤوس واقتالعها ومحلها ليس من سنة خري الربية) للكاتب أيب بكر
املقدسي فحقيقة قد أجاد وشفى وكفى – مع إقراري  -إن كان املنحور رأسا من رؤوس الكفر  -أنه مما يسع فيه
اخلالف وكذلك ما كتبه أبو حممود الفلسطيين (تبديد األسنة يف الرد على من ظن أن القتل ذحبا سنة) .
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قال صاحب الطني :
( وأما مسألة التحريق ابلنار اليت استشنعها واستبشعها ،فقد ذهب إليها عدد من السلف واخللف كاألحناف
والشافعية ،قال خامتة احلفاظ ابن حجر –رمحه هللا -عند شرح قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :وأن النار ال
يعذب ِبا إال هللا) ،قال ..." :وأَج َازهُ –أي :التحريق ابلنارَ -علِي و َخالِ ُد بن الولِ ِ
يد َوغَي ُر ُُهَا َو َسيَأِت َما يَتَ َعلَّ ُق
َ َ
ُ
َ
ُ َ
ِ
ص ِ
س َه َذا النَّه ُي َعلَى التَّح ِر ِمي بَل َعلَى َسبِ ِ
ض ِعَ ،ويَ ُدل َعلَى َج َوا ِز
اص قَ ِريبًاَ ،وقَ َ
َّوا ُ
ِابلق َ
يل الت َ
ال ال ُم َهلَّ ُ
ب :لَي َ
اّلل َعلَي ِه وسلَّم أَعني العرنِيِني ِابحل ِد ِ
التَّح ِر ِيق فِعل َّ ِ
يد ال َمح ِم ِّي َوقَد َح َر َق أَبُو بَكر
الص َحابَة َوقَد ََسَ َل النَِّيب َ
صلَّى َُّ
َ َ َ َُ ُ َ ّ َ َ
ُ
ِ ِ ِ
الصحاب ِة وحر َق َخالِ ُد بن الولِ ِ
يد ِابلنَّا ِر َان ًسا ِمن أَه ِل ِّ
الردَّةِ" .ا.ه [فتح الباري .]150/6
ُ َ
البُ غَاةَ ابلنَّا ِر ِبَض َرة َّ َ َ َ َ َ

هذا يف أصل التحريق ابلنار)

قلت  :يل تعليقان  ..األول :
هذا تدليس وافرتاء على أهل العلم فقد أوهم أن الشافعية واحلنفية هكذا بإطالق يقولون باحلرق مطلقا ودون تفريق
بني املمتنع واملقدور عليه والصحيح أن هذا خمالف لقول عامتهم
جاء يف املوسوعة الكويتية اليت يستدل هبا صاحب الطني " إذا قدر على العدو بالتغلب عليه فال جيوز حتريقه بالنار
من غري خالف يخعلم ،لِما روى محزة األسلمي أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -أَمَرهخ على سرية ،فقال :فخرجت
فيها ،فقال :إن أخذمت فالنا فأحرقوه بالنار فوليت ،فناداين ،فرجعت ،فقال( :إن أخذمت فالنا فال تقتلوه وال حترقوه،
فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار.")..
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وقال أبن قدامة يف املغين" :أما العدو إذا قدر عليه فال جيوز حتريقه بالنار بغري خالف نعلمه  ،وقد كان أبو بكر
الصديق –رضي اهلل عنه -يأمر بتحريق أهل الردة  ،وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره  ،فأما اليوم فال أعلم فيه بني
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الناس خالفا .فأما حرقهم قبل أخذهم بالنار فإن أمكن أخذهم بدوهنا مل جيز رميهم هبا  ،ألهنم يف معن املقدور عليه
 ،وأما عند العجز عنهم بغريها فجائز يف قول أكثر أهل العلم".
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والثاين:
أنه مل يثبت بسند صحيح أن أبا بكر رضي اهلل عنه حرق الفجاءة وال اللوطية قبل رمجهم ومل يثبت أن خالدا قتل
املرتدين حرقا فكل األسانيد الواردة يف هذا تكلم فيها.
وإن صحت فهي معارضة بأقوال غريهم من الصحابة ومعارضة للنص النبوي الصحيح ومبا استقر عليه قول العلماء
بعد ذلك كما حكاه آنفا ابن قدامة .
مث إن القوم إن أجازوا ألنفسهم أخذ هذه الروايات هكذا على عالهتا فليجمعوها إن كانوا منصفني مع ما أورده ابن
عساكر " :قال أبوبكر رضي اهلل عنه أجل إين ال آسي على شئ من الدنيا إالّ على ثالث فعلتهن وددت إين تركتهن
 ،وثالث تركتهن وددت إين فعلتهن  ،وثالث وددت إين سألت عنهن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فأما الثالث
علي احلرب  ،ووددت
الالتى وددت إين تركتهن فوددت إين مل أكشف بيت فاطمة  ،عن شئ وإن كانوا قد غلقوه ّ

إين مل أكن حرقت الفجاءة السلمى وأىن كنت قتلته سرحيا أو خليته جنيحا  ،ووددت إين يوم سقيفة بن ساعدة
كنت قذفت األمر يف عنق أحد الرجلني عمر وأبا عبيدة فكان أحدمها أمريا وكنت وزيرا".

25

أم أهنم كفعل أهل البدع يروون ما هلم ويرتكون ما عليهم ؟!
والذي يصح يف هذا هو حتريق علي رضي اهلل عليه للمرتدين إال أنه معارض مبا رواه البخاري يف صحيحه عن عكرمة
أن عليًّا رضي اهلل عنه حرق قوما ،فبلغ ابن عباس فقال" :لو كنت أنا مل أحرقهم  ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال :التعذبوا بعذاب اهلل؛ ولقتلتهم ،كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :من بدل دينه فاقتلوه )".
فهذا فعل صحايب عارضه قول لصحايب عضده النص ،وعند األصوليني ال خالف يف تقدمي قول الصحايب الذي
يعضد بالنص على فعل صحايب آخر جمرد من النص.
 24املغين (.)230/9

 25اتريخ مدينة دمشق إلبن عساكر.
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قال صاحب الطني :
( أما املعاقبة ابلتحريق مماثلة فهو مذهب األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة ،ودليله ما فعله النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم ابلعرنيني حيث َسل أعينهم ابحلديد احملمى كما فعلوا ابلراعي.
فأين املقدسي من هذا الدليل املتفق عليه؟! أم أن حنقه على الدولة اإلسالمية جعله أيخذ ببعض األدلة ويضرب
ببعضها اآلخر؟!  ) .أهـ
قلت  :شرعي مربز يتقول كذبا على أئمة أعالم هبذه السهولة كيف يكون أهال ألن يتصدر خالفة ترجع بالناس إىل
منهاج النبوة األوىل ؟!! –زعموا-
وكيف ينربي من هذه حاله للحكم على العلماء واجلماعات اجملاهدة ؟!! وهو إما يتعمد الكذب وإما أنه ال حيسن
حىت القص واللصق !!  ..فكم يف حبوثه من التدليس واجلهل ما مل أره يف غريه ممن انتسب للجماعات اجلهادية أفهذا
هو عاملكم املربز ؟!!! رجل ال حيسن القص واللصق حيشو حشوا دون نسق وال دراية  ..وإين ألحسب أنه قد انطبق
عليه وعلى من برزه قوله صلى اهلل عليه وسلم قال( :إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ،ينتزعه من العباد ،ولكن يقبض
العلم بقبض العلماء ،حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤسا خجهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا) .متفق عليه
فيا عبد اهلل :
احلنابلة هلم ثالثة روايات:
 األوىل :وهي املشهورة حيرق إذا أحرق.
 والثانية :ال قود إال بالسيف وهي املعتمدة (كما يف املوسوعة).
 والثالثة :يقتل باملماثلة إال أن يكون حرقا فيقتل بالسيف.
فروايتني عندهم ال جتيز ،وواحدة وهي املشهورة جتيز .
جاء يف املوسوعة الكويتية اليت حيب أن يستدل هبا مبا توافق هواه ... " :وذهب احلنفية ،وهو غري املشهور عند
املالكية ،واملعتمد عند احلنابلة ،إىل أن القود ال يكون إال بالسيف وإن قتل بغريه ،فلو اقتص منه باْللقاء يف النار عزر.
28

واستدلوا حبديث النعمان بن بشري مرفوعا :ال قود إال بالسيف .ورواه ابن ماجه والبزار والطحاوي والطرباين والبيهقي
بألفاظ خمتلفة".
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و جاء يف جامع العلوم واحلكم  .." :ال قود إال بالسيف  ،وهو قول الثوري  ،وأيب حنيفة  ،ورواية عن أمحد  .وعن
أمحد رواية ثالثة  :يفعل به كما فعل إال أن يكون حرقه بالنار أو مثل به  ،فيقتل بالسيف للنهي عن املثلة وعن
التحريق بالنار نقلها عنه األثرم ."..

27

ال ابن قدامة  " :الصحيح أ من فيه روايتني ،كالتغريق؛ إحدامها ،خحيَمر خق".
َوقَ َ

28

واحلنفية ال يرون القصاص بالتحريق  .ويرون أن القود ال يكون اال بالسيف
قال الشوكاين .." :قال أبو حنيفة  :ال يقتص إال بالسيف".

29

قال الشليب " :ويتقص بالسيف وال يقتل مبا قتل به؛ ألن املماثلة يف القصاص ليس بشرط عندنا." ..
قال ابن رشد "وقال أبو حنيفة وأصحابه :بأي وجه قَـتَـلَهخ مل يقتل إال بالسيف".

30

31

واملالكية هلم روايتان املشهور منها أن حيرق كما حرق ..
احتِ َذ ِاء صورة القتل؟".
قال ابن رشد" :وأختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر ،هل خْحيَر خق مع موافقتهم ملالك يف ْ

32

قال أبو قدامة يف املغين " :فقال بعض أصحابنا :ال حيرق؛ ألن التحريق حمرم حلق اهلل تعاىل؛ لقول النيب -صلى اهلل
عليه وسلم( :-ال يعذب بالنار إال رب النار) ،وألنه داخل يف عموم اخلرب ،وهذا مذهب أيب حنيفة"..

33
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أو لعله أخذها من حبث لوزارة االوقاف املصرية يف احلرق جملموعة من شيوخ األزهر  ..جاء فيه  :قال احلنفية  :إذا
أحرق رجل رجال بالنار قتل به (أى باْلحراق) ألن النار تفرق األجزاء أو تبعضها .

34

فهذا جهل معتاد من أصحاب العمائم احلمر يقصون ويلصقون دون وعي كحال صاحبنا بال فهم صحيح وال عقل
سليم وصاحب الطني يضرب ضرب العشواء وحيطب بليل  ..فاملقصود من ( :إذا أحرق رجل رجال بالنار قتل به) أي
أن اْلحراق يلحق بآالت قتل العمد فيقتل من قتل هبا بأداة القتل املشروعة وهذا هو املراد بلفظة به ،وليس ضمريها
عائد على النار كما فهمه هؤالء ،فمراد احلنفية أن احلرق أداة قتل تلحق بالعمد ال بشبه العمد  ..فسياق الكالم يف
آالت العمد وآالت شبه العمد والعلة يف التفريق بينهم واخلروج عن هذا املعن إما جهل مبرادهم أو تزوير متعمد محل
كالمهم ما ال حيتمله.
فتأمل النص دون اجتزاءه" :ولو ضربه بصنجة رصاص ال يكون عمدا؛ ألنه ال يستعمل منه استعمال احلديد وهو
السالح ،وأما غري السالح كالليطة واملروة والرمح الذي ال سنان فيه وحنوه إذا جرحه فهو عمد حمض ؛ ألنه إذا فرق
األجزاء عمل عمل السيف؛ ألنه حصل ما هو املقصود من احلديد مبا هو معتاد له فال تكون شبهة العمد اعتبار
قصور اآللة وهلذا قال إذا أحرق رجال بالنار يقتل به؛ ألن النار تفرق األجزاء وتبعضها وتعمل عمل احلديد ،وأما شبه
العمد وهو القتل بآلة مل توضع له ،ومل حيصل به املوت غالبا مثل السوط الصغري والعصا الصغرية وحنوه".

35

مث أن القصاص باملثل والذي قال به الشافعي وهو رواية عند أمحد واملشهور عند مالك مل يتحقق يف حرق الطيار ..
فاملثلية تتحقق بقصفه بصاروخ أو وضعه يف بيت مث قصفه  ..ألنه يشرتط يف القصاص باملماثلة املساواة واملثلية
والصواريخ بالعادة تقتل بالعصف واهلدم التشظية ،مث إن مالكا اشرتط شرطا للقصاص باملثل ال يتحقق يف الطيار" قال
مالك إن فعل به ذلك على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل وإن مل يكن على هذا الوجه اكتفى بقتله".

36

مث اشرتط القائلون بالقصاص باملثل شرطا ال يتحقق يف طريقة قتل الطيار  :فقد نقل ابن رشد أهنم يشرتطون أن ال
يطول به القتل  ..كالصورة اليت قتل هبا الطيار

 34وعزوه إىل صاحب البحر الرائق ( .)327/ 8
 35نفس املصدر السابق.

 36جامع العلوم واحلكم  -ص.153
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قال ابن رشد " :يقتص من القاتل على الصفة اليت قتل ،فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ،ومن قتل بضرب حبجر قتل مبثل
ذلك ،وبه قال مالك والشافعي ،قالوا :إال أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح".

37

وحقيقة أين مل أعجب من كاتب كتعجيب من صاحب الطني جلرأته الشديدة على تزييف الواقع وبرته للوقائع وتقوله
على أهل العلم وافرتائه على أهل احلق الساطع  ..إىل أن وقعت على سريته اليت سودها بأنامله فجاء فيها ما اذهب
العجب وأزال احلرية وأبان يل ما فيه من عطب:
يقول البنعلي حمدثا عن نفسه يف الرتمجة:
"ومن الطرائف يف هذا الباب ،أين كما أروي عن اإلنس ،أروي كذلك عن اجلن! وذلك من طريق الشيخ ضياء
احلسني رمحه هللا حيث يروي إبسناده إىل ملك اجلان مرفوعاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم".
فلعل رواياته السابقة عن أهل العلم اليت مل أجدها يف قرطاس خخط فيه مداد أخذها برواية ملك اجلان ..فاجتزأوا من

أقوال العلماء ما يشتهيه فقلبوا له الدخان إىل الدخ ..
يقول صاحب الطني :

(وأخْياً :لقد دخل أحد اخللفاء بيت هللا احلرام ،ويف حاشيته رجل فارسي ،فقال للخليفة مشْياً عليه" :لو وضعنا
حول الكعبة مباخر" ،فالتفت إليه اخلليفة قائالً" :لقد حننت إىل أصلك!" أي :اجملوسية.
هكذا َيتم أبو حممد املقدسي مسْيته اليت بدأها يف أحضان شيخه حممد سرور زين العابدين ،ابحلنني والشوق
َّهم ِيف َحل ِن ال َقو ِل َو َّ
اّللُ يَعلَ ُم أَع َمالَ ُكم}.
لتلك األَيم والسننيَ { ،ولَتَ ع ِرفَ ن ُ
نعوذ ابهلل من احلور بعد الكور )..أهـ
أقول  :قال البنعلي يف سريته الذاتية :
( ومع شيخنا أيب حممد املقدسي فك هللا أسره البد يل من وقفة ،فأقول :لقد كان بعض السلف يقول" :ينبغي
أن يكون أحد مشاَيك كاألب ،والبقية كاألعمام ووهللا إن شيخنا املقدسي هو يف مثابة األب من بني َجيع
 37بداية اجملتهد ( .)187-4
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مشاَيي –سواء من َسيتهم يف هذه الرتَجة أم ال ،-حيث كان الشيخ السبب الرئيس بعد هللا يف ثبات القدم
على هذا املنهج املبارك ،وذلك أين يف حداثيت كنت أَسع عنه َساعاً ،وال أعرف عنه إال بعض األبيات الشعرية
اليت تُنسب له ،حّت َسعت أحد مشاَيي من أهل اإلرجاء يقول يف أثناء الدرس" :من مشايخ هؤالء التكفْييني؟!
أبو حممد املقدسي؟! من شيوخه؟!".اه فشوقين ألتعرف على الشيخ أكثر ،وكما تقول العرب" :رب ضارة
انفعة" .وهلل در أيب متام حني قال:
يقول" :ينبغي أن يكون أحد مشاَيك كاألب ،والبقية كاألعمام!"
اد هللا نَشر فَضيلة ** طُويت ،أَاتح هلا لسا َن حس ِ
ود
وإِذا أَر َ
َ
َ
َ
َُ
ف ِطيب َع ِ
رف ِ
العود
لوال اشتِ ُ
عال النار فيما َ
جاوَرت **ما كا َن يُع َر ُ ُ
[انظر :وفيات األعيان البن خلكان .]86/1
ولكين مل أقرأ كتب الشيخ حّت سألت أحد من سبقين يف العلم والعمل ،ممن كانت له سابقة يف ساحات اجلهاد،
فقلت له" :ملن أقرأ؟" فقال يل" :إن أردت أن تتأصل يف هذه املسائل فاقرأللشيخ أيب حممد املقدسي" .مث َسى يل
عدداً من مشاَينا مث استدرك وقال" :ولكن أثبتهم يف التأصيل الشرعي؛ الشيخ أبو حممد املقدسي" .فمن حينها
عكفت على قراءة َجيع ما كتبه الشيخ.
علي فرزقين التتلمذ على الشيخ مباشرة ،فقرأت عليه بعض املتون العلمية ،وسألته عن كثْي من
حّت ّ
من هللا ّ
املسائل العقدية ،فلله احلمد واملنة.
قال شيخنا أبو حممد املقدسي فك هللا أسره" :وإذا كان حيق للشيخ أن يفاخر ببعض طلبته فأان أفاخر ِبذا األخ
احلبيب؛ وفقه هللا ملا حيب ويرضى وسدده إلتباع أحسن ما أنزله إلينا".اه [مقدمة الكوكب الدري املنْي ص.]4
) أهـ .

قلت :
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مل أجد بني هذا املقال الذي طني فيه القرطاس وبني هذه الفقرة إال رابطا واحدا هو ما رواه أصحاب السري :
"عن ابن هشام  :وكان كسرى سابور ذو األكتاف غزا الساطرون ملك احلضر فحصره سنتني .
وقال وذلك ألنه كان أغار على بالد سابور يف غيبته بأرض العراق فأشرفت بنت الساطرون -وكان امسها  :النضرية -
فنظرت إىل سابور وعليه ثياب ديباج  ،وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ وكان مجيال
فأرسلت إليه  :أتتزوجين إن فتحت لك باب احلضر ؟ فقال  :نعم فلما أمسى ساطرون شرب حىت سكر وكان ال
يبيت إال سكران فأخذت مفاتيح باب احلضر من حتت رأسه  ،وبعثت هبا مع موىل هلا ففتح الباب  ،فانفتح الباب
فدخل سابور فقتل ساطرون  ،واستباح احلضر  ،وخربه  ،وسار هبا معه فتزوجها فبينا هي نائمة على فراشها ليال إذ
جعلت متلمل ال تنام فدعا هلا بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس فقال هلا سابور  :أهذا الذي أسهرك ؟
قالت  :نعم قال  :فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت  :كان يفرش يل الديباج  ،ويلبسين احلرير  ،ويطعمين املخ ،
ويسقيين اخلمر قال  :أفكان جزاء أبيك ما صنعت به ؟ ! أنت إيل بذلك أسرع  ،مث أمر هبا فربطت قرون رأسها
بذنب فرس  ،مث ركض الفرس حىت قتلها".
وصدق من قال:
إذا كان الطباع طباع سوء

فال أدب يفيد وال أديب

فهذا هو حسن العهد عند القوم وهذا جزاء تدليل وتصدير الشيخ لتلميذه رغبة يف رفعه ودفعه لنصر الدين ..
وأختم بشيء يناسب حال صاحب الطني هذا أيضا ؛ وهو قصة املعتمد بن عباد مع زوجته املدللة ايزابيال يوم رأت
من نافذة قصرها فتيات فقريات يلعنب بالطني فاشتهت أن تلعب بالطني مثلهن  ،فما كان من زوجها الكرمي املدلل هلا
إال أن أمر بأنواع الطيب والعنرب واملسك والكافور أن تعجن وجتعل كهيئة الطني مث قال هلا دونك هذا الطني فالعيب
به.
مث إن الزوجة بعد حني من الدهر كفرت العشري وقالت له  :ما رأيت منك خريا قط !
فما كان من املعتمد إال أن قال هلا  ( :وال يوم الطني ) ؟؟
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فنكست رأسها واستحيت ..
فهل يستحي صاحب الطني من اْلفرتاء على شيخه األسبق األمني؟
أم أنه ال حياة وال حياء ملن تنادي ..؟؟
واحلمد هلل رب العاملني .
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