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 افتراءات جديدة على شيخنا المجدد أبي محمد المقدسي رضي اهللا عنه 

 المقدسي محمد أبي للشيخ منسوبة فريات حول أسئلة
 

 أن نرجو التساؤالت، بعض لدينا وبركاته، اهللا ورحمة عليكم السالم المقدسي، محمد أبو الشيخ
 :عليها الواضحة باإلجابة غليلنا تشفي

 

 طائفة من تبرأتم قد األردن في التوحيد شباب من ومجموعة أنك فعال هل : األول السؤال
 هل و الزرقاوي مصعب أبي عن دفاعهم ألجل منهجكم على هم الذين الموحدين إخوانكم من

 في نشر الذي مقاله في رمان أبو محمد المدعو زعم كما التراجعات من هذا نعتبر أن يمكن
 ؟ الحياة صحيفة

 

 معتقداتهم من البراءة بيان نشر التي المجموعة عن المجادلين بعض يزعمه ما حقا هل : الثاني السؤال
 إلى فيها الشباب دعوتم التي الصوتية والكلمة البيان بنشر بادرتم أنكم حقا هل الزائغة

 أو تجالسوهم أو تناقشوهم أن دون والضالل البدع أهل هجر في المقال فصل لكتاب وقدمتم هجرانهم
  عليهم؟ الحجة تقيموا

 

 كتاب أن أعاله إليه المشار مقاله في رمان أبو محمد الكاتب المذكور زعم : الثالث السؤال
 مع خصومة تمثل وأنها لكم مهمه تراجعات يمثل الجهاد ثمرات مع وقفات وكتاب الثالثينية

 ؟ هذا على تعليقكم فما الزرقاوي ورثة
 

 زوج الهامي صالح قدامة ألبي الغائبة الفريضة فرسان كتاب في الشيخ رأي ما : الرابع السؤال
 ؟ الزرقاوي مصعب ابي أخت

 
 
 

 الجـواب
 

  ..اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد
 

 أنا أتبرأ فلم الصحة؛ عن عارية الدعوى هذه أن عليه فإجابتي األول للسؤال بالنسبة* 
 نتبرأ لم المنتديات وفي والجهاد التوحيد منبر في والمنشور المذكور البيان على الموقعين وإخواني
 الذين الجهال من صغيرة مجموعة هم البيان في المعنيون بل الحق المنهج على لنا إخوة من
 من يوم في كانوا وال معنا سجنوا وال دروسنا من درس أو حلقة في األيام من يوما يجلسوا لم

 بل الحق المنهج أصحاب من وال العلم طلبة من وليسوا الجهاد ساحات من ساحة في األيام
 تكفير من األوائل الخوارج عليه كان ما أكثرها يوافق متهافتة وأفكارا زائغة عقائد ينتحلون
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 أهلها جمهور ينتسب التي البالد في اليوم الناس في األصل أن يرى فبعضهم بالعموم؛ الناس
 من كباريس الزرقاء أن يرى وبعضهم التوقف يرى وبعضهم الكفر، فيهم األصل أن يرون لإلسالم
 هو فقال حكمه ما الشارع في يسير الذي الحال مستور عن أحدهم وسئل الناس، أحكام حيث
 الطواغيت من البراءة يظهر لم بأنه أجاب مشرع أنه يدريك وما له قيل فلما مشرع، ألنه كافر مشرك

 .التشريع على يقرهم فهو المشرعين
 

 وتكفير والمشرعين الطواغيت من براءته ويظهر يعلن أن اإلنسان على باإلسالم للحكم أكثرهم ويشترط
 . كفروه يفعل لم فإن بأعيانهم أنصارهم

 

 جميع يكفر وبعضهم األوقاف في العاملين المساجد أئمة خلف الصالة جواز يرى ال وجميعهم
 في جماعة وال جمعة سنين وعشر بل سنين خمس منذ يصل لم بأنه يفاخر وبعضهم األوقاف أئمة
 علينا أوجبت التي ضالالتهم من ذلك وغير األوقاف أئمة بها يؤم التي المساجد من مسجد أي
 إلينا نسبُي بعضهم كون وذلك عنهم والجماعة السنة أهل منهج منهجنا وتمييز منهجهم من البراءة
 تشويهها ويحاولون دعوتنا على بذلك ويشغبون التوحيد لمنهج المعادية الطوائف بعض قبل من

 من البراءة وإعالن الفئة هذه من التحذير معه لزم الذي األمر إلينا، الفئة هذه أقاويل بنسبة
 أن صحيحا وليس الفئة هذه مع الخصومة أصل هو وهذا الزائغة وعقائدها الباطل منهجها
 وورثته الزرقاوي أنصار من طائفة أنهم السبب أن أو الزرقاوي عن دفاعهم ألجل معهم خصومتنا

 - والجهاد التوحيد منبر في شرُن الذي – البيان على فالموقعون رمان أبو محمد الكاتب زعم كما
 إال له كان لما ظهرانيهم بين كان ولو وبعقيدته به الناس وأعرف الزرقاوي من الناس أقرب هم

  ..إخوانه فعل كما الضالة الطائفة هذه من يتبرأ أن
 

 المسلمين بالد في اليوم لها يروج التي التراجعات جنس من البيان هذا إعتبار يمكن فال وعليه
 الزائغة العقائد هذه من بشيء األيام من يوم في نقل لم ألننا المختلفة اإلعالم وسائل وعبر
  ..التثبت شاء من فليراجعها بهذا تشهد المنشورة كتاباتنا وهذه تراجعا لها إنكارنا يعتبر حتى

 

 في ذكر مما ذلك وغير ونشره البيان كتابة إلى بادرنا أننا صحيحا فليس الثاني السؤال أما* 
 بيت في مرتين جالستهم قد شخصيا فأنا البيان إليها أشار التي المجموعة نناقش أن دون السؤال
 الحكومة موظفي تكفير في وناقشتهم األوقاف أئمة تكفير اعتقادهم في وناقشتهم منهم اثنين

 التي كتاباتهم عليهم أنكرت كما كله ذلك عليهم وأنكرت الطاغوت اجتناب عدم بحجة بالعموم
 في تشكك التي الباطلة وتهمهم إخواني في طعوناتهم وأنكرت بعضها إلى البيان وأشار يكتبونها
 نصير معه وحضر ألحدهم نقاش جلسة بيتي في عقدت كما إليه البيان أشار مما ذلك وغير أمانتهم

 جهله وأظهرت معتقده في حاورته وغيرهم البيان على الموقعين إخواننا من طائفة حضرها يعينه له
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 والجماعة السنة أهل عقيدة على موافقتنا أظهر أن إال منه كان فما الحضور لجميع وتناقضه
 ويظهروا يعلنوا حتى باإلسالم لهم الحكم وعدم بالعموم الناس تكفير وهي السابقة عقيدته من والبراءة

 بعد ثم الورق، على ودوناه تراجعه وأثبتنا استضعاف من فيه هم ما رغم الطواغيت من البراءة
 تكفيري الفاسد معتقده على وزاد معتقده عن يتراجع لم أنه وقال عقبيه على وانقلب عاد مدة

  .. أيضا أنا
 

 بعد بعضهم من فجاءتني المنتديات بعض عبر اإلنترنت على منهم مجموعة ناقشت أنني كما
 بمذهبهم والتمسك المكابرة على آخرون أصر فيما الجادة إلى ورجوع اعتذار رسائل النقاش من جوالت

 لست كله هذا في الثمين وقتي من بالقليل ليس جزءا أضعت وقد الزائغة وعقائدهم الفاسد
 هؤالء مع فعلته الذي هذا غير ألختار كنت ما استدبرت ما أمري من استقبلت ولو عليه، بنادم
 البراءة أن إذ علي وكذبهم وطعنهم سبهم يسؤني ولم يرجعون، ولعلهم ربنا إلى معذرة القوم
  ..مقاصدي بعض لي حققوا فقد وطعنهم بسبهم لي هم حققوها فإن مقاصدي من باطلهم من

 

 ال بما يهرف فهو المذكور؛ الكاتب ادعاه ما صحيحا فليس الثالث السؤال على اإلجابة أما* 
 ! األيام من يوم في منا يسمعها لم يقظته أحالم في يتخيلها أماني ويتبع يعلم ال بما ويتكلم يعرف

 في كنت حينما وكتبته بكثير المذكورة الخصومات هذه قبل السجن في كتبته الثالثينية فكتاب
 كان وال خصومة ثمرة يكن فلم محتواه، على كامل اطالع على وكان الزرقاوي مع واحدة غرفة

 وردت التي التكفير أخطاء من بشيء نقل لم إذ األيام من يوم في انتحلناها اخطاء عن تراجعا
 للجهاد فيها نصحنا التي الجهاد ثمرات مع الوقفات وكذلك تراجعا، ذلك يعتبر حتى الدهر من يوما فيه

 البعض يدعي كما وحده الزرقاوي على للرد مخصصة تكن لم المعمورة أنحاء كافة في والمجاهدين
 يصرون والمغفلين الحمقى بعض ولكن عموما، والمجاهدين للجهاد فيها نصحت عامة هي بل
 : ( بقولي مقدمتها في نوهت أني مع معينين أشخاص في وحجرها وتضييقها تسخيفها على
 أودعتها التي واألمثلة التجارب من واالستفادة وتأملها وتدبرها قراءتها ومجاهد داعية كل وأنصح
 يقصد عمن البحث في تضييعها أو ثمرتها ضعافِوإ االستفادة هذه تشتيت وعدم .. فيها

 هذا من أعظم والخطب .. األشخاص من أكبر فاألمر .. ًعالنا أو ًفالنا يقصد عله بل والتفكير الشيخ
 أو رّتحج وال ، األشياء تناول في السطحية هذه عن ترتفع لعقول بحاجة ونحن .. التحجيم

  ..) مسميات أو معينين أشخاص في األمور تحصر
 

 الكذب من فيه ونعتني علي افتراه ما يؤلمني فلم قدامة أبي كتاب بخصوص : الرابع السؤال أما* 
 في يراجعني لم هو إذ المذكورة الغالة لطائفة السماعين من الجهال بعض عن المنقول والبهتان

 فيما يتكلم فهو لألمور، مباشرا نقله يكون حتى السجن في معنا كان وال هؤالء عن نقله مما شيء
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 علي مفتر آخر وال أول ليس ألنه يسؤني لم كله هذا أقول العدالة، مجروحي عن وينقل يعلم ال
 له نشرت التي المتديات بعض على بسببه وعتبت وبشدة ساءني وإنما الخصوم، تجتمع اهللا وعند

 الزرقاوي مصعب أبي زوجة الفاضلة الكريمة أختنا على الفجة وافتراءاته السخيف كالمه كتابه
 وتمسكا وإلحاحا إصرارا زاد عنها كتبه ما إخواننا بعض عليه أنكر وكلما سوء، كل من اهللا حفظها

 بالجهاد متعلق خالف ذلك أن يدعي أن من يستحيي وال جديدة، لها بتهم عليه وزاد بذلك
 على حرصا هنا بها واالستشهاد سخافاته تكرار أحب ولم يسجل، أن يجب تاريخ وأنه والمنهج

  المبرأة الفاضلة إلختنا إساءاته ترديد عدم
 ولو الزرقاوي، على الناس أعز إلى يسيء ثم الزرقاوي عن الدفاع يدعي منه العجب كل والعجب

 ولراعى عنه يدافع من حرمة ولرعى عليها وأصر اإلساءات هذه نشر ما دفاعه في مخلصا كان
 قرأ مصعب أبا أن لو أهله على الشديدة الزرقاوي بغيرة معرفتي من ألعلم إني فواهللا غيرته،

 ليمتطي زعم فيما لدفعها الرجل هذا انبرى إساءة كل ذلك ألنساه ألهله الرجل هذا إساءات
 يكن لم فالرجل حال كل وعلى .. الزرقاوي عرض حساب على ولو لكتابه والترويج الشهرة صهوة

 المنهج إخواني بأنه فأخبرني السجن في كنا حين عنه مصعب أبا سألت بل منهجنا على األيام من يوما
 يحذفوا أن من أقل وليس باطله على يعينه وال اهللا يتق أن كتبه نشر في ساهم لمن فنصيحتي..
  ..مواقعهم في منشورة كتبه إبقاء على أصروا إن الزرقاوي زوجة إلى إساءات من كتاباته حوته ما

 

 وأسأله المبين الحق على الثبات تعالى اهللا وأسأل األسئلة هذه على إجابة عندي ما هذا
  ..أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى والسداد الهدى

 

 المقدسي محمد أبو

  1429الحجة ذو3

  م1_12_2008
 
 
 

  ))والجهاد التوحيد منبر : منبرنا من منقول(( 

نشره على أعان من كل خيرا اهللا جزا
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عضو مجتهد
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 ال حول وال قوة اال باهللا !!!!
 

 لم يحزنني شيء أكثر من طعن أبي قدامة في زوجة الزرقاوي
 

 انا ال أدري ما قال لها
 

 لكن يأبى عقلي أن يصدق أن نسيب الزرقاوي يخوض في زوجته
 

 ال حول وال قوة اال باهللا
 

 لماذا يا أبا قدامة ؟؟؟!!
 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل
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 منذ 2 يوم 

 مغربي أصيل
 

عضو

 
الدولة: األندلس السليب

المشاركات: 31 

 

الغالة المكفرين ما تركوا بالد من البلدان ، رد اهللا كيدهم في نحورهم
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ال حول وال قوة إال باهللا رحم اهللا شيخنا أبو صمعب الزرقاوي وأسكنه فسيح جناته ونسال اهللا عز وجل أن نرى رفيق دربه في 
السجن شيخنا ابو محمد المقدسي في مكانه بالدولة اإلسالمية يصول ويجول ويذكرنا بهذا البطل األشم وبصحبه أبو أنس الشامي 

عليهم جميعا رحمة اهللا تعالى .
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أسأل اهللا تعالى أن يبقي الشيخ أبي محمد شوكة في حلوق أعداء اهللا وأهل البدع والضالالت والتكفيرين
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 عندي سؤال و أريد إجابة
 

هل الشيخ أبو محمد المقدسي قد رد على رد الشيخ أبو مصعب رحمه اهللا الذي رد فيه شيخنا رحمه اهللا على مقابلة الشيخ أبو محمد 
 مع قناة الجزيرة ؟

 
هل هناك رد على رد شيخنا رحمه اهللا أم ال ؟؟

   

#  7    
  

 منذ 2 يوم 

 العربي مسلم
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 266

 

 الغالة المكفرون ماهم إال أذناب للسلطة وأعوان لرجال المباحث ينفرون الناس من الدين الحق 
 فكيف تظنوا أن العوام سيتقبلون فكرة تكفيرهم ؟؟؟

 أما شيخنا المقدسي حفظه اهللا فما أظن هذا اللغط حوله إال محاولة إلستدراجه ليقع فيما يحفره له رجال المباحث
فالحذر الحذر

   

#  8    
  

 منذ 2 يوم 

alshibany 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 134
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 حسبنا اهللا و نعم الوكيل 
 

اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة التكفير ما ظهر منها و ما بطن
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 منذ 2 يوم 

 ال لإلرهاب
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 127

 

حفظكم اهللا يا شيخ إسالم هذا الزمان

   

#  10    
  

 منذ 2 يوم 

 احمد جاب اهللا
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 296

 

 رابط الموضوع
 تحديث 11-12-2008

 
http://www.tawhed.ws/r?i=gerbashi

   

#  11    
  

 منذ 2 يوم 

 رمضان كريم
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 133

 

 أخي أخطأت بقولك: "رضي اهللا عنه" والصواب أن تقول: "أبو محمد المقدسي عليه الصالة والسالم"
 

 ) إلى الغلو في التكفير .. يا قلب ال تحزن ..ً من كانوا للشهيد الزرقاوي خصوماًومن الغالة في البشر (خصوصا
 
 

 أما الذي أريد فهمه هو،
 

 من هم غالة التكفير عند طاقم السرورية المعروف؟
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هل نقول يعني أن من يكفر القذافي (يعني على غير ملة حسان) يدخل في باب الغالة في التكفير؟
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 منذ 2 يوم 

 ابومهاجر
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,022

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة رمضان كريم 
 "والسالم الصالة عليه المقدسي محمد أبو: "تقول أن والصواب" عنه اهللا رضي: "بقولك أخطأت أخي

 
 ..تحزن ال قلب يا .. التكفير في الغلو إلى) ًخصوما الزرقاوي للشهيد كانوا من ًخصوصا (البشر في الغالة ومن

أخى ممكن توضح مقصدك لو سمحت وبطريقة شرعية كما تقول.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 منذ 2 يوم 

 ابومهاجر
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,022

 

 أخى رمضان كريم لماذا لم تجهز أجابتك باألدلة الشرعية حتى األن .؟
أن كنت ستقول ما تدين به هللا فأظنك ال تخاف الناس.
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 منذ 2 يوم 

 رمضان كريم
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 133
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اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابومهاجر 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟.تقول كما شرعية وبطريقة سمحت لو مقصدك توضح ممكن أخى

 
 اشهد أن ال إله إال اهللا .. مستعجل ليش بس؟

 
  في حق مقاتل في سبيل اهللا .. فما بالك بعالم صادق فقط؟ً هذي ما وردت أبدارضي اهللا عنه مسألة ًأوال

 
 هل أنت متفق معي فيها؟ ... لو مش متفق مو مشكلة نتناقش بالدليل والحجة

 
 لما يأتي واحد يقول : "أبو محمد المقدسي رضي اهللا عنه" .. يبقى أكيد في خلل .. 

 
لو متفق سأنتقل للي بعدها ..
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 منذ 2 يوم 

 ابومهاجر
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,022

 

أفضل الدليل والحجة ثم تكمل.

   

األخيرة »>123الصفحة 1 من 4

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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