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  َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا

 ) وبشر الصابرين(على كلمة اإلماما عليًقت

وأقهام  على من آمن به  وتهو     النعم الفضل و واحلمد هلل عظيم املنن، دافع النقم وامِلَحن، ذ

وصهلى اهلل  ، أو ظلهم العزة واجلربوت والبأس الشديد على من حادَّ  أو عهادا    و، وذالقسط

 األتقياء العدول وسلم؛ أما بعد: آل  وصحب ووسلم على نبينا حممد 

فإن البطانة وما أدراك ما البطانة، قد تفعهل باحلهاكم األفاعيهل، فهإن صهلحه دعته  إ  كهل        

خري، وإن فسدت دعت  إ  كل شر، وها هو املأمون ملها فسهدت بطانته  عقهديعا بعهد أن قهر         

ارهم تلك، بهل وإببهار النهاس    من  املعتزلة القائلني خبلق القرآن، انتهى ب  األمر إ  تبين أفك

إقصاء العلماء والفقهاء واحملدثني من على اعتناقها بقوة السلطان، فكان أول ما فعل  املأمون 

إذا عارضهوا أو اعضضهوا   مناصب الدولهة ووظائفهها، بهل وعهدم قبهول شههادتهم ا القضهاء        

 قول الدولة ا مسألة خلق القرآن.
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 بأكملها!نعم .. فسدت بطانة ففسدت دولة 

  يعلهم   -أصلح  اهلل وبطانت -وقد كنا وحتى يوم أمس نظن أن إمامنا وأمرينا وخليفتنا 

شيًئا عما حيدث ا دولت  من فساد وظلم وسعي حثيث لتحريف املهنه،، فكنها نهع  عنه  ا     

ظنها منها أن الربهل م،يهب، قهد أقصها        اجملالس، فنجزر الالعنني ل ، وننهى الداعني عليه ،  

 ".إقصاء اخلليفةوغيبو ، وملن شاء فلريابع مقالتنا "احلجابي 

تهمنا بهتهم نهن منهها بهراء،     ا أمري املؤمنني ما لقينا، حتى اوقد لقينا واهلل ا سبيل ذبنا عنك ي

 فحدث أمران: إ  أن تكلمه أخريا بعد طول انتظار،

 أثبهَّ مبا   يدع جما  للشك أنك تعلم، بل و تعلم أكثر مما كان متوقعا!  أو  

بردا وسالما على حجابيك ومن لف لفيفهم، على بنودك أن كلمتك هع  قد نزله وثانيا 

و  يههولنكم   )فقلهه:   العين مهدحتهم ومهدحه بههادهم    نيمن األمنيني واإلعالميامليامني 

املخهههعلني واملخهههالفني  والزمهههوا غهههري اجلماعهههة  وإيهههاكم  أو ي،هههرنكم كثهههرة  املنتكسهههني أو 

وا ختالف علهى أمهراءكم  ولهيحفل كهل امهرم مهنكم ث،هر  و  يهؤتني اإلسهالم مهن قبله              

فالطبيههب واإلعالمههي  والقاضههي والههدعوب  واحملتسههب واألمههين واإلدارب  كههل ا بهههاد   

كهان ا السهاقة كهان ا    وبالد وصرب واحتسا   إن كان ا احلراسهة كهان ا احلراسهة  وإن    

الساقة  واحعروا  ممن يريد أن حيرش بينكم وبني أمراءكم  وحييي الض،ائن و دعوى اجلاهلية 

ونن نشهد أن أمنييك جماههدون!! أو ليسهه مهداهماتهم لبيهوت املسهلمني      ، (بني أظهركم  

علهى  ا؟ أو لهيس تن،يصههم   بهاًدا؟ أو ليسه مالحقهاتهم واعتقها تهم لطهال  العلهم بههادً     

 إ  من رحم ربنا!املوحدين عيدهم بهادا؟ نعم إنهم جماهدون 

دوا فينها أيضها   باهه طاروا بكلمتك واألسضالي وال،ريب والتونسي، فقد  إعالميوك أتباعأما 

 أميا بهاد، فجعلوا منا الرويبضات!
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مه،  رويبضات ألننا قلنا احلق وصدعنا ب  ووقفنا حراسا حول محهى العقيهدة، ون نهضك ا    

 الرعاع يرتعون فيها بأباطيلهم وشبهاتهم.

، ون ألننها ن نهداهن ا ديهن اهلل ون نهرح بتحريهف املهنه، واحليهدة عهن احلهق         رويبضهات  

نعهب نؤصل أن األصل ا أهل حلب وإدلب الكفر، وإن شئه فاسأل يها خليفتنها حجيهك    

 أبا إسحاق شرعي و ية حلب الوهمية!

املستشههرب وظلمهههم الههعب بههات يعلمهه  القاصههي    رويبضههات ألننهها فضههحنا فسههاد احلجههابي 

وحاربنا و يلنا سياسة التعريق اليت انتهجوها حتى أصهب  الصه،ري الهعب ن يبله      والداني، 

 الفطام بعد   يرى ا دولتك يا أمرينا إ  دولة العراقيني   غري!

 ِسهُنونَ  النَّهاسِ  َعَلى َسَتْأِتي ِإنََّهاَوَسلََّم: " َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 ِفيَهها  َوُيَخهوَّنُ  اْلَخهاِئُن،  ِفيَهها  َوُيْؤَتَمُن الصَّاِدُق، ِفيَها َوُيَكعَُّ  اْلَكاِذُ ، ِفيَها ُيَصدَُّق َخدَّاَعٌة،

 ِفهي  َيَتَكلَُّم "السَِّفيُ : َقاَل اهلِل؟ َرُسوَل َيا الرَُّوْيِبَضُة؟ َوَما: ِقيَل"  الرَُّوْيِبَضُة ِفيَها َوَيْنِطُق اْلَأِمنُي،

 . ]روا  أمحد["اْلَعامَِّة َأْمِر

كان هعا هو الرويبضة يا أمري املؤمنني كما يعرف  لنا بدك صلى اهلل عليه  وسهلم، فههال    فإن  

حدثتنا يا رعاك اهلل عن و ِتك علينا وحجابيك؟ هال أخربتنا عن مبل،هم مهن العلهم وههال    

 ه لنا ربا م وشيوخهم؟مسي

بهارك  -؟   ت،ضب لصراحتنا إ  من رحم اهلل ري  العلم أو ليسوا كلهم جماهيل ن يشموا

فاملؤمن مرآة أخي ، ونهن قهد بايعنهاك علهى السهمع والطاعهة ا املنشهط واملكهر           -اهلل فيك

امل،ضهو    وأن نقول احلق   خنشى ا اهلل لومة  ئم، وهو هو احلهق الهعب لعلنها اليهوم مهن     

،   نهأمن علهى حالنها    العب لعلنا مطاردين ا دار اإلسالماحلق  !عليهم لديك وحجابيك



4 
 

، كما كنا من قبل مطهاردين ا ديهار الكفهر   نهأمن علهى حالنها مهن بطهش         من بطش أمنييك

  الطواغيه وشرطهم!

ض لهبع قد بل  اجلههل ججيهك عبهد اهلل أن يقهول ا بلسهة مناصهحة       إنهم جماهيل بهلة نعم 

ني أهم شيء عندب الدولة، الدولة أكرب من كل شيء، كهل  آال،الة أيام اللجنة املفوضة: )

 (!!هعب املسائل العقدية ما تهمين، أهم شيء عندب الدولة

لربهل   يهمه  إ    إب وربي لقد قهال ذلهك ونباهله  إن شهاء عليه ، وقهد صهدق عبهد اهلل، فا        

 اإلسالمية "العراقية"! املنصب والدولة

و  تصدقنا القول ولكن أصهدق رب هك    -أصلحك اهلل-ولكنا نسألك يا خليفة املسلمني  

مبثهل ههعا القهول؟ و أمهام مهن؟!! أمهام ال،هالة الهعين          سك القول: ما قولك ا مهن تفهو   ونف

يكفرونهك ويكفروننها ويكفهرون الدولهة قاطبهة! فليمههد اخلهوار  أربلههم بعهد قهول حجيههك          

 السفي  هعا!

 ؟و ِتك علينا يا إمامب رويبضة هم فأ 

 تعلهههههم فلهههههيس املهههههرء يولهههههد عاملههههها    

  
 ولهههيس أخهههو علهههم كهههم ههههو باههههل    

   
 فهههههإن كهههههبري القهههههوم   علهههههم عنهههههد  

  
 صهههههه،ري إذا التفههههههه عليهههههه  احملافههههههل

   
 

هههم ذوو ا يئههات الههعين أمههرو النههاس وعلههى رأسهههم القضههاة وطههال  العلههم بإقالههة  أهههؤ ء 

 عثراتهم؟!

أينتم من ذوب ا يئات طلبة العلم الصادقني؟ أين أنتم من الشهي  الفاضهل اجملاههد أبهي     فأين 

ذلههك الشههي  ؟! -حفظهه  اهلل مههن بطههش أعوانههك الظههاملني-الشهههداء أبههي حممههد املصههرب 
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ا دويلة قطر ا حضام والتوقري والتبجيهل، ولقهي عنهد أمهري     العب لقي عند الطاغوت العان 

 فحسبنا اهلل ونعم الوكيل!م الت هميش واحلبس واملطاردة املؤمنني ا دولة اإلسال

م وبهني أمهراءكم  وحييهي    واحهعروا  ممهن يريهد أن حيهرش بيهنك     : )أما قولك يها أمهري املهؤمنني   

دعوى اجلاهلية بني أظهركم  وعضوا بالنوابع على وصية نبيكم صلى اهلل علي  الض،ائن و

بههن: باجلماعهة، والسهمع، والطاعهة،     وسلم حني قال: " وأنها آمهركم خبمهس اهلل أمرنهي     

وا جرة، واجلهاد ا سبيل اهلل، فإن  من خر  من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة  اإلسالم 

من عنق  إ  أن يربع، ومن دعا بدعوى اجلاهلية، فهو من بثاء بهنم " قالوا: يا رسهول  

لم، فهادعوا  اهلل، وإن صام، وإن صلى ؟ قهال: " وإن صهام، وإن صهلى، ويعهم أنه  مسه      

("املسلمني بأمسائهم مبا مساهم اهلل عز وبل املسلمني املؤمنني عباد اهلل عز وبل  

فههواهلل إن ذلههك مههن املضههحك املبكههي! إذ كيههف ُيههتَّهم مههن يريههد الصههال  واإلصههال  بشههق     

 الصف! هع  التهمة اليت باته ُندرة اجملالس وحمل سخرية وتهكم بني اإلخوة.

ا من طاعة، ونن نعلم أن من فعل ذلك ديارنا لنشق الصف وخنلع يًدإنا واهلل ما خربنا من 

 صهلى اهلل عليه  وسهلم    لقي اهلل يوم القيامة   حجهة له ، وإ ها خربنها اسهتجابة هلل ولرسهول       

، فتمهادى  اسهرع  بالنصهيحة  وإيالهة املنكهر   فسهعينا لت،هيري    ،ولكم، ولكنا رأينا ما ي،ضهب ربنها  

 العزة باإلثم!أكثر وأكثر وأخعتهم احلجابي 

علم أنههم ههم مهن    ، فها حة يعاقهب عليهها و ة أمهرك يها خليفتنها     كان ما نقول  اليوم فضيوإن 

ا يوصلنا إليك بعد أن أوصدوا دوننا ودونك كل األبوا ، ون يضكوا سبيًل اضطرنا إ  ذلك

 إ  قطعو  وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

لك ، وإني أعود وأقول احلجة على نفسك إنك يا إمام اليوم وبعد كلمتك األخرية قد أقمه

صهلى اهلل  -أني أخشى عليك يوما تزل في  األقدام، فهاتِق اهلل.. كلمهة قيلهه جلهدك ونبيهك      
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مههن فههوق سههبع مسههاوات، اتههِق اهلل و  تكههن أذن شههر يتالعههب بشههيبتك        -عليهه  وسههلم 

 .{ِللَِّ  َيْوَمِئٍع َواْلَأْمُر َشْيًئا لَِّنْفٍس َنْفٌس َتْمِلُك َلا َيْوَم} {َوِقُفوُهم ِإنَُّهم َمْسُئوُلون}اجملاهيل، 

 نصرنا على من عادانا... آمني اللهم ابعل ثأرنا على من ظلمنا وا

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر  العاملني وصل اللهم وبارك على سيد املرسلني وعلى آل  

 وصحب  أمجعني.

 : ابن ببري وكتب
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