احلمد هلل ولي الصادقني ,وجهة احملتاجني ,وقاهر الظاملني ,ال حول وال قوة إال به ,وال
ثقة إال بعدله ,وصلى اهلل وسلم علىى بيهىه ووسىوله ,إ ىاع العىادلني ,وقىدوة احمل ى ني,
و او املهتدين ,وعلى آله وأصحابه والتابعني صالةً تيقى ,وسال ًا يرتى؛ أ ا بعد:
فلعل ا تأخربا ,ولعل احلادث قد ر على اللئاع ب الع ,كما رت جرائمهم ال ابقة وغري
امل يوقة يف دولىة تىدعي أبهىا علىى هىاا ال يىوة  ,ولعىل اللئىاع سىيؤ بىملو املوحىدين
وشقائهم الهوع ,ظ وا أبَّا قد خيت جىووة حرب ىا علىههم ,وأبَّىا قىد وعىع ا االقىالع ,فىال
واهلل ا فعل ا ,و ا تأخربا عن وثاء شاخي ا الكراع ,إال لظروف قد أملَّت ب ىا ,فقىدو اهلل,
و ا شاء فعل.
وإبا واهلل مل ب تغرب قتل خرية ال او يف سجون ج ىود اليغىدادا املصلصىني ىن شىراو
اال هني ,فقد توقع ا ذلك ُو بدأت محلة الصلهؤ على هجني ,وقل ا سهُقصف ال جن
وسهقولون التحالف! متا ًا كما فعلوا ع الشهخ أبي عيد الرب الكوييت وصحيه -تقيلهم

اهلل مجهعًا  ,-فقد رت جرميتهم الش عاء حه ها دون ح اب ,فأعادوا الكرة الهىوع ىع
تهجان الرؤوو:
الشهخ الفاعل :أبو يعقوب املقدسي
الشهخ الفاعل :أبو حفص اهلمدابي
الشهخ الفاعل :أبو صعؤ التوب ي
الشهخ الفاعل :أبو أسا ة الغريؤ
اؤُهىىا ُعىىووُ

جىىلَّ ابَ ىؤُ وجلهجفىدجر االَ ىرُ
كَىوا فَلهج ل

فَ َلىىه ج ل جعىنيم َلىىم يج لفى

عجلَهىىىكَ سجىىىىالعُ اللَىىىهل وجقفًىىىىا فَىىى َّب

حلىىرَّ َلىىه ج َل ى ُه عُم ىرُ
جوأَي ىتُ ال َكىىريمج ا ل

أمساء ملعت يف عامل دولة اإلسالع ,فكابوا طالب علم ن قيىل الدولىة ,ثىم أبىوا إال أن
يتيعوا العلم الوا محلوه بالعمل ,ف فروا لىيني داعىي اهلل أولًىا ,ثىم داعىي خلهفت ىا أبىو
بكر اليغدادا -أصلحه اهلل أو استيدله عاجلًا  ,-فكىان جىؤاؤهم الىؤا يف ال ىجون,
والتعويؤ بص وف وطرق شتى مل ي يق اال هني إلهها إال عتاة خمابرات ال واغهىت ,بىل
حتى ال اء ممن اعتقلهن جهاز أ هي دولة اإلسىالع ,مل ي ىلمن ىن التعىويؤ بأسىالهؤ
بتووع عن ذكرها حهاء وإىل اهلل برفعها.
سىىجن أ ى يف الكشىىمة يقصىىفه التحىىالف علىىى وؤوو ىىن كىىان فهىىه ,فتصىىتلد د ىىاء
املوحدين ال اهرة بد اء املرتىدين ال ج ىة ,بعىم فىأ هو خلهفت ىا ويف سىجوبهم خيل ىون
اململ ني ع الكافرين؛ إذ ال كرا ة للموحىد يف دولىة احلجىاجي وال عصىمة لىه  ,إال ىن
وعي ع ه والتُ ا الظلمىة وأقىرهم علىى ظلمهىم ,فىأح ى هلىم الظهىر وقىال ههىت لكىم:
اجللىىد اجللىىد! و ىىا أكيىىر الىىوين كىىابوا ل ىىا بىىاال
خ جرًا ,فها قلؤ القلوب ثيت قلوب ا على دي ك.

سى دًا وأعىىحوا ل ىىا الهىىوع يف اباصىرة

لقتل إذن املشايخ الكراع؛ لهصرا عله ا اال هون -قىيحهم اهلل  -بروايىات وووايىات,
فأ ىىا اهلمىىدابي ,والصىىحراوا ,والغريىىؤ؛ ف ىتم دف ى هم ب ىىرعة يف حماولىىة ىىن ا ىىر ني
إلخفىىىىاء جىىىىر هم الشىىى هع ,واحلمىىىىد هلل أن مت تصىىىىوير جىىىىييت الشىىىىهصني الصىىىىحراوا
واهلمدابي ,وقد بدت على االخري عال ات التعويؤ والتشيهح واعحة -شل اهلل الهىد
اليت فعلت به ذلك .-
أ ا الشهخ املقدسي -تقيله اهلل  -فال جية له! جيته شوهة مما اع ربا لدف ه ب ىرعة
هكوا كان ود أعوان الظاملني يف كتىؤ االسىتعال ات يف الكشىمة علىى اليكىاىل زوجىات
املقدسىىي! وكىىان هىىوا تىىىب بعىىد قتلىىه بأيىىاع!! ذلىىك أن ا ىىر ني -قاتلىىهم اهلل  -قىىد
أخفوا قتل الشهخ ,بل وأخربوا زوجاته أبه مل يكن يف ال ىجن سىاعة قصىفه ,وحنىن ال
بعلم عن املقدسي شىهئًا!! بعىم؛ هكىوا ون تهىى الصىفاقة والوقاحىة يكىوبون علىى ب ىاء
العدة يف حقهم واجية شرعًا!! فأا حيالة ن اليشر هم أ هوك يا أبا بكر!
ثىىم إبكىىم واهلل قىىد يفىىاوزمت يف سهاسىىة خمىىابرات ال واغهىىت احلىىد يف الت كهىىل بىىاملعتقلني,
واستضعاف ذويهم! ففي دويالت الكفر ال يُحرع ال جني ن زياوة أهله ,بل واالتصال
بهىىم هاتفه ىا ,أ ىىا يف زبىىابؤين جىىالوزة ابلهفىىة ,فامل ىىجون قيىىوو؛ إذ ال زيىىاوات ,وال
اتصاالت ن أهله وذويه ,ولأل ابة فقد مسحوا إلحدى أخوات ا بكتابة وسالة لؤوجهىا,
ولكن وبعد راجعتها ن املغربلني امل ي حني ودُّوا علىى أخت ىا برسىالة قىا وا ىن خالهلىا
بتع هفها لفظها؛ البها كتيت

لهة لؤوجها -تقيله اهلل { :-إنَّ اللَّهج يُدجافلعُ عجىن الَّىولينج

آ جُوا} [احلج ,]38 :فامحرت أبوف الظاملني وقالوا كهىف تقىولني ىا قلىتب فتكملىة ىا
استشهدتل به { :إنَّ اللَّهج لَا يُحلؤُّ كللَّ خجوَّانم كَفلووم} [احلج!]38 :
فابظروا إىل أا دوجة بلغ بهملالء الظلم واإلجراع ,ولكن امليل العىا ي يقىول :اللىي يف
ب ه ويح ا ي رتيح)! وهوا بف الدافع الوا جعلهم ي قمون أيضًا علىى صىاحؤ لىة

إبراههم أبي أسا ة الغريؤ ؛ البه كتؤ يو ًا وسىالة إىل الىوالي ىوكرًا إيىاه بىاهلل تعىاىل,
فوكر يف وسالته اسم احلجاا بن يوسف اليقفي ,فياوت ثائرة القوع وجُن ج وبهم!
وهأبوا أقول جل ود ابلهفة يف ديوان الظلم س يؤ اهلالك واهلؤميىة االول  :واهلل خ ىئتم
أن أشيهكم باحلجّاا اليقفي ,فاحلجاا ع ظلمه وغ رسته وطغهابه ويفىربه يف االو,،
إال أن الدولة اإلسال هة يف عهده عاشت متكهًا وفتوحات ,يشهد له بىولك التىاويخ ,أ ىا
أبتم يا ب فة ابيث ,فال بصر وال متكني ,وإمنا ذل وتشريد ,فقد جعلكم اهلل وخالفىتكم
الكاذبة آية لكل عترب بظلمكم ,ونا ك يت أيديكم فأبى لكم أن تكوبوا يل احلجاا!
ثم وعودة لفضح بع

سهاساتهم ىع املعىتقلني ىن املوحىدين؛ فقىد مسحىوا لؤوجىات

املشايخ ب وسال ال عاع لإلخوة داخل زبازي هم ,شرط أن يكون ذلك ىن املعليىات ,ثىم
عادوا و عوهم ,كما وقد ذهيت زوجة شىهص ا اهلمىدابي -تقيلىه اهلل  -لل ىملال ع ىه
يو ًا ,فقال هلا أحدهم بصريح العياوة :ال بقى ت ألي ع ىو إب ىهه)! بعىم هكىوا ,واهلل
يشهد على ذلك!
ف ذا كان هوا ودهم على زوجة عامل ن علماء اال ة ,على ا ىرأة ىكه ة تضىعفة يف
أوعهم ,فكهف يُال ون على استهتاوهم بآالف االعرا ,،أعىرا ،احلرائىر يف سىجون
وخمهمات املالحدة ,ووقوفهم وقوف املتفرا ال غري! و ن أواد يف هوا الؤ ىان آيىةً هلىالك
الظاملني ,فدوبه سل ان احلجاجي{ :فَتللْىكَ بُهُىوتُهُمخ خجاويجىةً بلمجىا ظَلَمُىوا} [ال مىل,]52 :
وإبا واهلل ل ا ن الشا تني ,وبعوذ باهلل ىن ذلىك ,كهىف وقىد ى ا الضىر قيلىهم ,وال
بقول ا بقول ,أو خند ا خند إال وقلوب ا تق ر د ًا ,وأوواح ا تئن وجعًا وفجعًا على ا
آل إلهه حال ا!
وإن كان هملالء اجلياوون يف االو ,،يظ ون أبَّا قد صدق ا فريتهم بأن الشهخ املقدسي قد
لقتل بتهجة القصف الصلهيب على ال جن ,فهم واهمون ,فال أحد يصدق ذلك ,والكل

جممعون على أن أبا يعقوب املقدسي قد متت تصفهته خىاوا ال ىجن ,وح ىي ا اهلل وبعىم
الوكهل.
فهىىملالء مل ي قمىىوا علىىى شىىهخ كمىىا بقمىىوا علىىى املقدسىىي؛ كهىىف ال وهىىو الىىوا أفتىىى
اإلعال هني بعدع جواز العمل حتت أ ري يتدع ظاملب كهف ال وهو الوا أبلغهم بأن ال
الرجل -وهو أحد االغ هاء  -الوا أودعه يف بهت ال امل لمني؛ ظ ا ه أبه يف كان
أ ىىني ,فتجىىرؤوا علىىى اال ابىىة ,و ىىدوا أيىىاديهم علىىى تلىىك الوديعىىة ,وأكلوهىىا دون إذن
صاحيها ,فما كان ن املقدسي إال أن قىال ىا يىدين اهلل بىه ,وأن فعلىتهم إمنىا هىي حىراع
شرعًا!! وغري هوا الكيري والكيري مما مل يعجؤ املقدسي؛ ملصالفته الشىرع و هىاا ال يىوة
اليت يدعوبها ,فىأجج يف صىدووهم بىاو احلقىد علهىه ,والكهىد لىه وصىولًا إىل قَصىه ثىم
االدعاء أبه قتل قدوًا يف قصف ال جن!
والغريؤ؛ أن ا ىر ني وبعىد إعالبهىم قتىل املشىايخ ,مل يرجعىوا إىل ذويهىم أجهىؤتهم
اليت صادووها عهم ساعة اعتقاهلم ,وهي عياوة عن حواسىهؤ وجىواالت ,علمًىا وأن
بهت الشهخ املصرا قد سرقوا ه الًا وذهيًا ,ومل يرجعوه!
وحنن بت اءل :إن كان هىوا يلىغ حقىدكم وبغضىكم ل ىالب العلىم وخاصىة املهىاجرين
هم ,فلم زججتم بهم يف ال جون ,ومل ترتكوهم يلتحقون باجليهات؛ فهقاتلون حتىى
يُقتلواب!
أ تدوون ملب الن اهلل تعاىل أبى إال أن تتلوث أياديكم بد اء هوه اليلة اململ ىة -حن ىيهم
كولك واهلل ح هيهم  ,-أبى إال أن يكون لكم ن د ائهم بصهؤ!
هي احلقهقة اليت مل يعد باإل كان إخفاؤها يا أهل التوحهد ويا أبصاو الدولىة؛ إن املى هج
قد تغري ,والغالة هم ن مي ك بؤ اع اال وو حتى هوه اللحظة ,وإن أبكر أحد امل يلني
هوا ,فعلهه أن حيهي ا :أين احلرب على ابواوا اليت قا ت فجأة ,وابتهت فجأةب

وإن ك ا بعلم اإلجابة ,وبعلم أن غالة اإلعالع قد وعىدوا ج ىودهم املقىاتلني بىأن الدولىة
دولتهم والراية وايتهم ,ومل تعد ه اك حاجة إلواقىة املؤيىد ىن الىد اء ,فى حن و هج ىا
املمك ون على االو ,،وحنن ساسة هوه الدولة!
علما وأن احلجاجي ولفرط جهلهم بأب د أ وو دي هم وخاصة يف ج اب العقهدة ,له
ن اإلبصاف أن بتهمهم بالغلو ,مما جعلهم هة لكىل جاهىل تعىامل ىن طغمىة الغىالة
امليتدعة.
ولكن غاب عن ابلهفة وب ابته وحجاجهه أن االياع دول ,كمىا أن اهلل تعىاىل قىد حجىؤ
عن الظاملني اهلداية ,وقد جاء ذلك يف حمكم الت ؤيل يف أكير ن وعع ها علىى سىيهل
امليال ال احلصر:
{ وجاللَّهُ لَا يجهخدلا الْقَوخعج الظَّالملنيج} [اليقرة]258 :
{ وجاللَّهُ لَا يجهخدلا الْقَوخعج الظَّالملنيج} [آل عمران]86 :
{ لَا يج ختجوُونج عل خدج اللَّهل وجاللَّهُ لَا يجهخدلا الْقَوخعج الظَّالملنيج} [التوبة]19 :
{ فَابخهجاوج بلهل فلي بجاو ججهجَّمج وجاللَّهُ لَا يجهخدلا الْقَوخعج الظَّالملنيج} [التوبة]109 :
{ وجاللَّهُ لَا يجهخدلا الْقَوخعج الظَّالملنيج} [الصف]7 :
{ وجاللَّهُ لَا يجهخدلا الْقَوخعج الظَّالملنيج} [اجلمعة]5 :
غري أن القوع فههم جاهلهة وكرب مي عابهم ن وؤيىة احلىق ,وال ىعي إىل اإلصىالر ,و ىن
كان هوا حاله ,فال تتوسم فهه خريًا إال إن يشاء اهلل عؤ وجل.
كما غاب ع هم أن اهلل تعاىل لىن يضىهع د ىاء الصىادقني ىن املهىاجرين واالبصىاو والىيت
سكيت لي اء هوه الدولة؛ ظ ا هم أبها دولة احلق ,ولعىل ابلهفىة و ىن عىه قىد بلغهىم
ُ
الكم اهلائل ن اإلخوة ا اهىدين الىوين قىاتلوا وال زالىوا يقىاتلون حتىى الر ىق االخىري,

ولكن له

عمن ديوان اجل د بل عمن كتائؤ وسىرايا فصىلة ع ىه ,إذ أبهىم وملىا وأوا

احلال وسوء املآل قالوا :ىن هىاجر للصلهفىة ,ف بىه قىد بىدل ,و ىن هىاجر هلل ,فلهييىت,
ولريا اهلل ه ا حيؤ! فتقيل اللهم قتالهم ,واشفل رعاهم ,واحفظ ىن بىات ى هم
طريدًا يف الصحراء ,يفرتش االو ,،ويلتحف ال ماء.
وها حنن يا أ ري اململ ني ويا خلهفة امل لمني – أصلحك اهلل أو استيدلك عاجال  -بىدفع
مجهع ا مثن استهتاوك بتولهة ن له أهال للوالية عله ا ,حجاجهك اجلهلة ا اههىل ,أع
أبكم ب هتم ودكم على اهلالك أبي حفص العيد يف وسالته اليت أوسلها لكم حهث قىال:
يا شهخ هل تعلم أن إساءتكم الظن باهلل هىي الىيت عىهعت الدولىة ,وذلىك حه مىا قلىت
لكم يا شهخ كهف ت لم الدولة وتيق بهملالء القوع أبو حممىد املصىرا و ىن عىه) فقلىتم
لي :مل ييق شيء خن ره!
اهلل أكرب! فمع اختالف ا ع الرجل وبغض ا له وللشرذ ة أصحابه ,ولكن أيُعقل أن يكون
هوا ود أ ري أو والم ب هد باههك أن يكون ود أ ري اململ ني وخلهفة امل لمني الوا سُه أل
عن كل صغرية وكيرية ,شاودة وواودة أياع واليته! أعلى يل هوا بايع اك يا خلهفت ابب
فال عجؤ إذن ن قول عيد اهلل يو ا ليع

الغالة أث اء اصحتهم :آبي ا يهم كىل

هىىوا امل ىىائل العقديىىة آبىىي أهىىم شىىي ع ىىدا الدولىىة!) وقىىد سىىيق وذكربىىا ذلىىك يف أحىىد
قاالت ا و:
إذا كان وب اليهت بالدف عاوبا

فشهمة أهل اليهت كلهم الرقص

{ وجبَّجا افْتجحخ بجهخججا وجبجهخنج قَوخ لجا بلالْحجق وجأَبختج خجهخرُ الْفَاتلحلنيج} [االعراف]89 :
وب ا تقيل شاخي ا وإخواب ا ممن قضوا يف زبىازين أ هىي ابلهفىة يف الفىردوو االعلىى ىن
اجل ة ,اللهم علهك نن سج هم وعوبهم وأهابهم ,اللىهم شىل أوكىان كىل أ ى جمىرع,
وسلد علهه ن ال يرمحه ,آ ني.

وآخر دعوابا أن احلمد هلل وب العاملني ,وصل اللهم وسلم على سهد االبيهاء واملرسلني,
وعلى آله وصحيه أمجعني.
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