بسم اهلل الرحمن الرحيم
ال ـمـ ـقـ ــدسـ ــي ...سقـوط في الطـيـن وانسالخ عن الدين
الحمد هلل مثبت المؤمنين ،والصالة والسالم على الصادق األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما
بعد:
َن رسو َل ِ
ِ َّ
اهلل َّ
ِ
ان
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َسل َم َك َ
َ
فع ْن َعائ َشةَ ،أ َّ َ ُ
َ
ول ِ
ِ ِ
اهلل إَِّن َك تُ ْكثِ ُر
اع ِت َك) فَ ِقي َل لَهَُ :يا َر ُس َ
َعلَى دين َك َوطَ َ
ِ ِ
ين َك وطَ ِ
ِد ِ
ب
ُص ُب َع ِي َّ
الر ْح َم ِن ،إَِّنهُ إِ َذا أ ََر َاد أ ْ
َن ُي َقلِّ َ
(و َما ُي ْؤ ِمِّنيَ ،وِاَّن َما قُلُ ُ
َ َ
وب ا ْلعَباد َب ْي َن أ ْ
اعت َك) .قَا َلَ :
َق ْلب عب ٍد َقلَّبه) وفي رواية( :بين أُصبعي ِن ِمن أَصابِ ِع ِ
اهلل َع َّز َو َج َّل) [أخرجه أحمد].
َ َْ َ ُ
َْ َ ْ ُ َْ ْ َ
ِ
(يا م َقلِّ َب ا ْل ُقلُ ِ
وب ثَِّب ْت َق ْل ِبي
َن َيقُ َ
ُي ْكث ُر أ ْ
ولُ َ :
(يا م َقلِّ َب ا ْل ُقلُ ِ
وب ثَِّب ْت َق ْل ِبي َعلَى
َن تَقُ َ
أْ
ولُ َ :

القلب إالَّ ِم ْن تقلُّ ِبه *** فاح َذر على ال َق ْل ِب من َق ْل ٍب وتَ ْح ِ
ويل
س ِّمي
ُ
ما ُ
ْ
ِ ِ
يم َر ِّ
اج َع ْل َه َذا
ب ْ
{وِا ْذ قَا َل إ ْب َراه ُ
وقد قص اهلل علينا من نبأ شيخ الملة إبراهيم –عليه السالم -فقالَ :
ِ
آمًنا و ْ ِ
ا ْلبلَ َد ِ
َصَن َام}.
اج ُن ْبني َوَبن َّي أ ْ
َ
َن َن ْع ُب َد األ ْ
َ
وكان إبراهيم التيمي –رحمه اهلل -يقص ويقول" :من يأمن البالء بعد إبراهيم خليل الرحمن؟!"
[تفسير الطبري .]33/3
صنف "ملة إبراهيم"!
نعم؛ ال أحد يأمن البالء بعد إبراهيم ،وان كان هو من ّ
يخرج علينا أبو محمد السروري –عفواً :أعني المقدسي -في برنامج بعنوان( :معاذ شهيد الحق).
ثم يردد المذيع عليه" :الطيار الشهيد معاذ الكساسبة" ،ويبدأ المقدسي وينتهي دون أن ينكر هذا
الكفر البواح ،والشرك الصراح!
كفر خاصة لمن كان بمثل حال هذا الطيار المشارك في تحالف
وان كان وصف المرتد بالمسلم ٌ
صليبي ضد المسلمين ،فكيف لو ُجعل في مرتبة ليس بينه وبين مرتبة النبوة إال مرتبة؟!
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ِ ِ
َن إِ َذا ِ
{وقَ ْد َن َّز َل َعلَ ْي ُكم ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ستَ ْه َأزُ ِب َها فَ َال
اب أ ْ
سم ْعتُ ْم َآ َيات اللَّه ُي ْكفَ ُر ِب َها َوُي ْ
َ
قال اهلل تعالىَ :
ْ
ين وا ْل َك ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ٍ
تَ ْقع ُدوا معهم حتَّى ي ُخ ُ ِ
ين ِفي
اف ِر َ
ُ َ َ ُْ َ َ
وضوا في َحديث َغ ْي ِرِه إِ َّن ُك ْم إِ ًذا م ْثلُ ُه ْم إِ َّن اللَّ َه َجامعُ ا ْل ُم َنافق َ َ
ِ
يعا}.
َج َه َّن َم َجم ً
فأعجب العجب في هذا الصدد أن المقدسي سكت عن إنكار هذا المنكر الصادم لصميم العقيدة
وعرج على إنكار مسائل فقهية كالذبح والتحريق؟! وكأنه لم يكتب يوماً" :كشف شبهات
والتوحيدّ ،
المجادلين ،عن عساكر الشرك وأنصار القوانين" ،وال خط قط" :حوار بين عساكر التوحيد وعساكر

الشرك والتنديد"! فما عدا عما بدا؟!
وان كان المقدسي ال بد فاعالً ،ومنك اًر على الذبح والتحريق فهال أنكر وصف المرتد بالشهيد أوالً؟
ِ ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
س ِب ِ
سأَلُوَن َك َع ِن َّ
يل اللَّ ِه َو ُك ْفٌر
قال اهلل تعالىَ { :ي ْ
ص ٌّد َع ْن َ
ير َو َ
الش ْه ِر ا ْل َح َرام قتَال فيه قُ ْل قتَا ٌل فيه َك ِب ٌ
ِب ِه وا ْلم ِ
ون ُيقَ ِاتلُوَن ُك ْم
اج أ ْ
َهلِ ِه ِم ْن ُه أَ ْك َب ُر ِع ْن َد اللَّ ِه َوا ْل ِفتْ َن ُة أَ ْك َب ُر ِم َن ا ْلقَ ْت ِل َوَال َي َازلُ َ
س ِجد ا ْل َح َرِام َوِا ْخ َر ُ
َ َ ْ
ين ِه فَيم ْت و ُهو َك ِ
طاعوا وم ْن يرتَِد ْد ِم ْن ُكم ع ْن ِد ِ
ِ ِ
افٌر فَأُولَ ِئ َك َح ِبطَ ْت
ْ َ
َحتَّى َي ُردُّو ُك ْم َع ْن دين ُك ْم إِ ِن ْ
َُ َ َ
استَ َ ُ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
َع َمالُ ُه ْم ِفي ُّ
ون}.
يها َخالِ ُد َ
أْ
َص َح ُ
الد ْن َيا َو ْاْلَخ َرِة َوأُولَئ َك أ ْ
ار ُه ْم ف َ
ِ
ور :إَِّن ُك ْم َيا ُكفَّ َار قَُرْي ٍ
قال اإلمام القرطبي –رحمه اهلل"َ :-و َم ْعَنى ْاْلَي ِة َعلَى قَ ْو ِل ا ْل ُج ْمهُ ِ
ون
ش تَ ْستَ ْعظ ُم َ
ِ
َّد َع ْن سبِ ِ
ال ِفي َّ
ون أ َْنتُ ْم ِم َن الص ِّ
يل اللَّ ِه لِ َم ْن أ ََر َاد ا ِْإل ْس َال َمَ ،و ِم ْن
َعلَ ْيَنا ا ْل ِقتَ َ
الش ْه ِر ا ْل َح َرامَ ،و َما تَ ْف َعلُ َ
َ
ِ َّ
ول اللَّ ِه َّ َّ
ِ َّ ِ
َه َل ا ْلم ْس ِج ِد ِم ْنهَُ ،كما فَع ْلتُم بِرس ِ
ِ
َص َحابِ ِه أَ ْكَب ُر
صلى اللهُ َعلَ ْيه َو َسل َم َوأ ْ
َ
َ َ ْ َُ
ُك ْف ِرُك ْم بالله َوِا ْخ َارج ُك ْم أ ْ َ

ُج ْرًما ِع ْن َد اللَّ ِه" .ا.هـ

ش َد ر ِ
ِ ِ
ِ
اش ُد
َعظَ ُم ِم ْن ُه لَ ْو َي َرى ُّ
تَ ُعد َ
يم ًة *** َوأ ْ
الر ْ َ
ُّون قَتْ ًال في ا ْل َح َرام َعظ َ
ش ِ
ود ُكم ع َّما يقُو ُل مح َّم ٌد *** و ُك ْفر ِب ِه واللَّ ُه ر ٍ
اه ُد
اء َو َ
َُ
ص ُد ُ ْ َ َ
َ
ُ
َ
َ ٌ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
سا ِج ُد
س ِج ِد اللَّ ِه أ ْ
َوِا ْخ َر ُ
اج ُك ْم م ْن َم ْ
َهلَ ُه *** ل َئ َّال ُي َرى للَّه في ا ْل َب ْيت َ
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هكذا هي الموازنة الشرعية إن كان المقدسي هو المقدسي وان خالفنا وخالفناه ،ولكن أن يصل حاله
إلى ما أسلفنا فهو السقوط في الطين ،واالنسالخ عن الدين!
لقد تمخض الجبل فولد فأ اًر ،وخرج علينا في برنامجهم بإيجاب المحرم ،وتحريم الحالل؛ فأنكر أوالً:
عدم مفاداة األسير المرتد ،وكأنه يوجب المفاداة ،مع أن من قال بمفاداة المرتد إنما قال بها عند
االضطرار ،ال االختيار ،فاألصل عدم جوازها باإلجماع.
ظ ُم ُج ْرًما ِع ْن َد اللَّ ِه َو ِع ْن َد
َع َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رحمه اهلل -عن الطوائف المرتدة"َ :و َه ُؤَال ِء أ ْ
ِ
رسولِ ِه وا ْلمؤ ِمنِ ِ
َصلِ ِّي ِم ْن ُو ُجوٍه َكثِ َيرٍة.
َ ُ َ ُْ َ
ين م ْن ا ْل َكاف ِر ْاأل ْ
َن ُي ْعقَ َد لَهُ ْم ِذ َّمةٌ َوَال ُه ْدَنةٌ َوَال
َما لَ ْم َي ْر ِج ُعوا إلَى َما َخ َر ُجوا َع ْنهَُ ،ال َي ُج ُ
وز أ ْ
ِ
ِ
ال َوَال ِر َج ٍ
ادى ِبم ِ
اؤ ُه ْم َوَال يسترقون؛
ال َوَال تُ ْؤ َك ُل َذَبائ ُحهُ ْم َوَال تُْن َك ُح ن َس ُ
ُيفَ َ َ

ِ
ب قَ ْتلُهُ ْم َح ْت ًما
فَِإ َّن َه ُؤَالء َي ِج ُ
طلَ ُ ِ
يرُه ْم َوَال
ان َوَال ُي ْ
َم ٌ
ق أَس ُ
أَ
َم َع َبقَائِ ِه ْم َعلَى ا ِّلرَّد ِة ِب ِاال تِّفَا ِ
ق" .ا.هـ [مجموع الفتاوى .]414/82

ق فُقَهاء ا ْلم َذ ِ
ِ
وز
اه ِب األ ْْرَب َع ِة َعلَى أ ََّن ُه الَ َي ُج ُ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية َ " :813/4وَيتَّف ُ َ ُ َ
ِّين ،والَ ا ْلم ُّن علَ ْي ِهم ِبأَم ٍ َّ ٍ
أْ ِ ِ ِ
َم ٍ
ك َعلَى ِرَّدتِ ِه
ان ُم َؤب ٍَّدَ ،والَ ُيتْ َر ُ
َخ ُذ ا ْلف َداء م َن األ ْ
ان ُم َؤقت أ َْو أ َ
ْس َرى ا ْل ُم ْرتَد َ َ َ َ ْ َ
الرجال الَ ي ْج ِري ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َعلَى أ َّ
إل ْسالَِم أ َِو
يه ِإالَّ :ا ْل َع ْوَدةُ إِلَى ا ْ
َ
َن ا ْل ُم ْرتَ َّد م َن ِّ َ
بِِإ ْعطَاء ا ْل ِج ْزَيةَ .ك َما َيتَّفقُ َ

ِ
ِِ
ال ُيتْر ُ ِ
امةُ ا ْل َح ِّد ِل َم ْنفَ َع ِة األْ ْف َرِاد" .ا.هـ [المغني ،57 / 11
ا ْلقَ ْتل ،أل َّن قَ ْتل ا ْل ُم ْرتَ ِّد َعلَى ِرَّدته َح ٌّدَ ،و َ َ
ك إقَ َ
والمقنع  ،715 / 3وشرح روض الطالب من أسنى المطالب  ،188 / 4والمهذب ،888 / 8
وحاشية الدسوقي  ،314 / 4والمبسوط .]112 / 11
ثم استهجن المقدسي مسألة الذبح واستنكرها واستقبحها ،مع أنها ثبتت من قول النبي صلى اهلل عليه

وآله وسلم حيث قال( :أتسمعون يا معشر قريش ،والذي نفس محمد بيده جئتكم بالذبح) [أخرجه
أحمد].
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وثبتت من إق ارره صلى اهلل عليه وآله وسلم في وقائع عديدة ،منها :ما رواه الطبراني بإسناد رجاله
ثقات عن فيروز الديملي رضي اهلل عنه قال( :أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم برأس األسود
العنسي).
وروى البيهقي من طرق أحدها جيد اإلسناد ،في سرية أبي حدرد أنه جاء النبي صلى اهلل عليه
وسلم برأس رفاعة بن قيس يحمله معه ،ولم ينهه رسول اهلل عن ذلك.
قال اإلمام الشوكاني –رحمه اهلل( :-قوله "ويكره حمل الرؤوس"؛ أقول :إذا كان في حملها تقوية
لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فال مانع من ذلك ،بل هو فعل حسن وتدبير
صحيح  ،وال وجه للتعليل بكونها نجسة ،فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها .)...ا.هـ
[السيل الجرار .]752/4
وأما مسألة التحريق با لنار التي استشنعها واستبشعها ،فقد ذهب إليها عدد من السلف والخلف
كاألحناف والشافعية ،قال خاتمة الحفاظ ابن حجر –رحمه اهلل -عند شرح قول النبي صلى اهلل عليه
َج َازهُ –أي :التحريق بالنارَ -علِ ٌّي َو َخالِ ُد ْب ُن
وسلم( :وأن النار ال ُيعذب بها إال اهلل) ،قالَ ..." :وأ َ
يد و َغ ْيرُهما وسيأ ِْتي ما يتَعلَّ ُ ِ
ِ
س َه َذا َّ
ص ِ
الن ْه ُي َعلَى التَّ ْح ِر ِيم
يباَ ،وقَا َل ا ْل ُم َهلَّ ُ
اص قَ ِر ً
ا ْل َولِ َ ُ َ َ َ َ
ب :لَ ْي َ
ق ِبا ْلق َ
َ َ َ
ق ِفع ُل َّ ِ
س ِب ِ
سم َل َّ
اض ِعَ ،وَي ُد ُّل َعلَى َج َو ِ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
يل التََّو ُ
از التَّ ْح ِري ِ ْ
الن ِب ُّي َ
َب ْل َعلَى َ
الص َح َابة َوقَ ْد َ َ
ين ِبا ْلح ِد ِ
ق أ َُبو َب ْك ٍر ا ْل ُب َغاةَ ِب َّ
الن ِ
ق
ض َرِة َّ
الص َح َاب ِة َو َح َر َ
ار ِب َح ْ
يد ا ْل َم ْح ِم ِّي َوقَ ْد َح َر َ
َع ُي َن ا ْل ُع َرِن ِّي َ
سلَّ َم أ ْ
َ
َو َ
الرد ِ
َخالِ ُد ْب ُن ا ْلولِ ِ
يد ِب َّ
الن ِ
َّة" .ا.هـ [فتح الباري .]171/5
َه ِل ِّ
اسا ِم ْن أ ْ
ار َن ً
َ

هذا في أصل التحريق بالنار ،أما المعاقبة بالتحريق مماثلة فهو مذهب األحناف والمالكية
والشافعية والحنابلة ،ودليله ما فعله النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم بالعرنيين حيث سمل أعينهم
بالحديد المحمى كما فعلوا بالراعي.
فأين المقدسي من هذا الدليل المتفق عليه؟! أم أن حنقه على الدولة اإلسالمية جعله يأخذ ببعض
األدلة ويضرب ببعضها اْلخر؟!
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وأخي ارً :لقد دخل أحد الخلفاء بيت اهلل الحرام ،وفي حاشيته رجل فارسي ،فقال للخليفة مشي اًر عليه:
"لو وضعنا حول الكعبة مباخر" ،فالتفت إليه الخليفة قائالً" :لقد حننت إلى أصلك!" أي :المجوسية.
هكذا يختم أبو محمد المقدسي مسيرته التي بدأها في أحضان شيخه محمد سرور زين العابدين،
َع َمالَ ُك ْم}.
{ولَتَ ْع ِرفَ َّن ُه ْم ِفي لَ ْح ِن ا ْلقَ ْو ِل َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم أ ْ
بالحنين والشوق لتلك األيام والسنينَ ،
نعوذ باهلل من الحور بعد الكور ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على
أشرف األنبياء والمرسلين.
وكتب :أبو خزيمة المضري
1435هـ 8117 -م
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