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شهاد ِتي على ق ِضي ِة «المستت ِاابيا »

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه
وسلم.
أ َّما بعد:
دوهنا بعد استامعي لكلمة البغدادي( )1التي قال فيها« :وإنَّا لنربأ ُ إىل اهلل ِم ْن ِّ
كل
فهذه شهادة ُأ ِّ
يقع ا
فال ُير افع»!
ظل ٍم ُ

املحرم
( )1الكلمة الصوتية { :او ُق ِل ا ْع ام ُلوا } ،اصدرت عن« :مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي» ،بتاريخ :االثنني 17
ّ
 1441ـه ) 16سبتمرب /اأيْ ُلول  2019م(.
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وأقول له :اتق اهلل يف نفسك ،وأصلح من حالك ،فإين أخشى عليك عذاب الدنيا قبل
ِ
ِ
املفوضة» و«ديوان اإلعالم
اآلخرة؛ فقد كُتبت إليك التقارير يف األحداث من قبل «اللجنة َّ
()3
املركزي» و«ديوان األمن»( ،)2بل إين اأشهد َّ
كثريا من
أن الشيخ حممد التميمي قد ارفع إليك ً

املالحظات ومظامل العباد ،ولكن ال حياة ملن تناديَّ ،
علمت هبا
وإن من مجلة القضايا التي
ا
قضية« :املستتابني» ،وهذا َّ
ملخص الدعوى فيها:
بعد انحسار وتق ُّلص سلطان «الدولة» يف الشام والعراق ابقيت «والية الربكة» ،وبالتَّايل
ُدجمت أغلب «الدواوين» و«اهليئات» العراقية والشامية؛ ف اعلِ ام «ديوان القضاء» -فرع الشام-
بالكثري من املظامل واملصائب التي اوقعت يف «واليات العراق» بعد الفتح سنة ) 1435ـه( ِم ْن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجهل اج َّراء ُسلطة ُع ِقدت للقوي
وهتديد
وغدر
حق
قتل واستحواذ عىل األموال بغري وجه ٍّ
الظامل عىل الضعيف املستضعف ،وكانت قضية اق ْت ِل «املستتابني» يف واليات« :نينوى»
و«صالح الدين» و«دجلة» يف بداية األمر من ضمن هذه القضايا ،ثم بعد سقوط تلك
«الواليات» قامت «والية الفرات»( )4بقتل «املستتابني» كذلك ،وقد قام أهايل املقتولني برفع
دعوى إىل «ديوان القضاء واملظامل»؛ للمطالبة بأبنائهم( ،)5وبالفعل استقبل «الديوان» الدعوى،
دخلت عىل أيب حممد العدناين يف مكتبه اخلاص ذات يوم وهو يقرأ اخلطابات والتقارير التي ُر ِفعت إليه من
()2
ُ
ٍ
أوراق جانبية لريفعها إىل البغدادي ،وكذلك كان يفعل «أبو
«الواليات» و«الدواوين» ،وكان ُي ال ِّخص أهم حمتوياهتا يف
حممد فرقان» -أمري «ديوان اإلعالم املركزي» )آنذاك(-؛ إذ كان يلتقي بالبغدادي ويرفع التقارير إليه ،وقد التقيت
كثريا من املستجدات
وذكرا يل بأهنام لقياه
بالشيخني :أيب بكر القحطاين وتركي البنعيل -تقبلهام اهلل،-
ا
ا
وطرحا عليه ً
والقضايا.
( )3نائب أمري «ديوان القضاء واملظامل» -آنذاك.-
( )4والية الفرات :وتضم« :القائم» ،و«راوه» ،و«عانه» ،و«البوكامل» ،و«الباغوز» ،و«هجني».
( )5كام يف امللحق رقم.(1) :
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بتح ِّري صحة الدعوى،
وجاء األمر من الشيخ حممد التميمي إىل «جلنة الرقابة واملتابعة» ا
واالستامع إىل إفادة أيب عبدالرمحن العنقري( ،)7()6فقمت أنا -العبد الفقري إىل اهلل -ومعي فريق
«الرقابة واملتابعة» يف «الديوان» بتقيص روايات أهايل املقتولني ،ومجع الشهادات ،والتفتيش يف
لست لالستامع لشهادة بعض الناجني من
أرشيف سجون األمن يف «والية الفرات» ،كام اج ُ
املئات من
استمعت إىل شهادة أمريين من أمراء عشائر «القائم» التي ُقتِل
القتل ،وكذلك
ُ
ُ
شهدُ أين عند تفتييش يف أرشيف
حم ِّق اقني
أبنائها،
واستمعت إىل شهادة ُ ا
ُ
وسجانني من األمن ،و اأ ا
َّ
رأيت ورقة من أيب الليث العراقي( )8خياطب هبا مبارشة «احلاج عبدالله»(- )9
سجن «الفرات» ُ
عليهام ِم ان اهلل ما يستحقان -تكلم فيها عن وجود رجل من «املستتابني» يف السجن وكان اسيئ
ِ
ِ
تعزيرا ،ا
املفوضة»،
بالقتل
فحكم عليه «احلاج عبدالله»
وختم بختم «اللجنة َّ
السرية م ْن اق ْبل ،ا
ً
استمعت إىل شهادة أيب صفية العراقي(،)11
وو َّقع عىل اخلتم بتوقيعه املعروف( !)10وكذلك
ُ
( )6وايل «الشام» -آنذاك.-
( )7كام يف امللحق رقم.(2) :
( )8أمري «مركز األمن» يف «والية الفرات» -آنذاك.-
املفوضة» -آنذاك.-
( )9أمري «اللجنة َّ

( )10مل يراع أبو الليث العراقي -عليه ِم ان اهلل ما يستحق -آلية العمل يف «ديوان األمن»؛ وهي أن ايرفع الدعوى إىل
«مركز القضاء واملظامل» يف «الوالية»؛ ليقيض فيها قايض «الوالية» ،بل رفعها إىل «احلاج عبدالله»؛ ليقوم األخري باحلكم
عليها دون أن اي ات َّبني من صحتها ،ودون أن ايسمع الشهادات من الشهود ،أو اينظر يف ال اب ِّينات والقرائن املتعلقة بالقضية،
ِ
علمه أن املُدَّ عي ُّ
فحكم عليه بحكم
ودون أن ايلس مع املحكوم عليه ف ايسمع منه ار َّده ،مع
والشهود هم األمنيون فقط؛ ا
تعزيرا »! ،ف اأ ْع امل يف املسلمني ً
قتال يف قضايا مل ات ْث ُبت فيها ِر َّدهتم ،ومل ُي ْر ِفق أحدٌ هبا ما يدل عىل
جائر ظامل قالُ « :يقتل
ً

اان ِيف الن َِّار ،وو ِ
نقضهم اإلسالم! ،افعن بريدا اة  ¢اق اال :اق اال رسول اهلل ِ ‘« :ا ْل ُق اضا ُة اث اال اث ٌة :ا ْثن ِ
اجلان َِّة :ار ُج ٌل اعلِ ام ْ
احدٌ ِيف ْ
احلا َّق
ا ا
ا ْ ُا ْ
ا ُ
اجلان َِّة ،او ار ُج ٌل اق اض لِلن ِ
َّاس اع اىل اج ْه ٍل اف ُه او ِيف الن َِّار ،او ار ُج ٌل اج اار ِيف ْ
اف اق اض بِ ِه اف ُه او ِيف ْ
احلُ ْك ِم اف ُه او ِيف الن َِّار»[ .أخرجه احلاكم يف
«مستدركه» ( )90 /4برقم ،)7104( :والنسائي يف «الكربى» ( )397 /5برقم ،)5891( :وأبو داود يف «سننه» (/3
=
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ا
فقال َّ
بأن هذا القتل وقع يف «الوالية» ،ومل يطلع عليه يف حينه! بل علم عنه فيام بعد ،وهو ال
ِ
فتهرب من ذلك! ،وذكَّرته
ُيق ُّره! ،ف اطالبتُه بأن يكتب شهادته وخيتم عليها؛ لكي تُرفع القضية؛ َّ
وأيضا
فتهرب(!)12
ً
يف ثالث جمالس متفرقة بأن يكتب الشهادة وخيتم عليها وال يكتمها؛ َّ
نصها:
ُ
استمعت إىل شهادة أيب سيف العراقي( ،)14()13وهذا ُّ
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله؛ وبعد:
قبل حوايل أكثر من عام صدر أمر من «والية الفرات» برضورة مراجعة «املستتابني» يف
ِ
املساجد،
«الوالية» إىل « اأ ْمن ِ َّية الوالية»()15؛ لغرض تدقيق موقفهم ،و ُأعلن ذلك عن طريق
ً
رضت أعداد كبرية من مجيع مناطق «الوالية» ،وقاموا بتسليم أنفسهم إىل «األا ْمن ِ َّية» يف
وفعال اح ا ا

مساجد «الوالية» وإىل «مكاتب األمن» ،وعندما تم اعتقال هذه األعداد الكبرية بدأ ذوي
املعتقلني من «املستتابني» مراجعة «مكاتب العالقات» يف «الوالية»؛ لغرض االستفسار عن
أي معتقل يتم السؤال عنه من ِقبلنا نقوم بمفاحتة «األا ْمن ِ َّية»
أبنائهم؛ ألنه كان لدينا سياق عملُّ :
=

 )324برقم ،)3573( :والرتمذي يف «جامعه» ( )6 /3برقم( 1322( :م)) ،وابن ماجه يف «سننه» ( )412 /3برقم:
() )2315واللفظ له( .قال ابن امللقن يف «البدر املنري» (« :)552 /9احلديث صحيح»].
( )11قايض «والية الفرات» -آنذاك.-
يتهرب من تقديم شهادته؛ لكي ال يدان هبا! ،مع علمه بقوله ´:
( )12لك أن تتصور كيف أن قايض «والية الفرات» َّ
الشهاد اة ومن ي ْكتُمها اف ِإ َّنه آثِم اق ْلبه واَّلل بِام اتعم ُل ا ِ
يم} [البقرة ،]283 :وإنصا ًفا؛ فإنه قد حذرين من فتح
{ او اال ات ْكت ُُموا َّ ا ا ا ا ْ ا ْ ا
ون اعل ٌ
ُ ٌ ُ ُ ا َّ ُ ا ْ ا
ِ
خوف أن تطالني سياط «اللجنة» أو األمن ً
رف أبناء جلديت [أي :أهل العراق]»!.
يض فيها
قائال« :أ ْع ُ
ا
القضية أو امل ُ ِّ
( )13أمري «مركز العالقات العامة» يف «والية الفرات» -آنذاك.-
( )14كام يف امللحق رقم.(3) :
(« )15األا ْمنِيَّة» أو « اأ ْمنِيَّة الوالية» :هي «مركز األمن» يف «الوالية»[ .أبو جندل احلائيل].
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ومن ثم يأتينا اجلواب بموقف املعتقل ،ونُبلِغ ذويه َّإال َّ
أن املعتقلني من «املستتابني» مل ت ِاردنا
إجابة عنهم أبدً ا ،حيث فاحتنا «األا ْمن ِ َّية» بكتب كثرية ،ومل يردنا أي جواب عنهم؛ فقمنا
ووضحنا له بأن األعداد كثرية ،وأن النساء واآلباء واألمهات
باالتصال باألخ أيب عامر(َّ ،)16
كثريا؛ ملعرفة مصري أبنائهم ،فقال لنا « :اب ِّلغوا عن طريق املساجد بأن املعتقلني من
يراجعون ً
«املستتابني» ُي اق َّسمون إىل ثالث فئات:
القسم األول :ثابت ر َّدهتم ،وعليهم أدلة بنقض التوبة ،وهؤالء ُيقتلون وال تأخذنا هبم لومة
الئم ،وهم نسبة قليلة.
والقسم اآلخر :مشتبه هبم ،يبقون قيد التحقيق حلني التأكد من موقفهم ،وهم نسبة قليلة
أيضا.
ً
والقسم اآلخر :مل يثبت ضدهم يشء ،وسيتم إخالء سبيلهم وإطالق رسا حهم ،وهم نسبة
كبرية»ا .ـه.
وذهبنا أنا واألخ «حجي

عمر»()17

إىل مساجد« :حصيبة» ،و«العبيدي» ،و«الكرابلة»،

وب َّلغنا ذوهيم هبذا اإلجراء ،وأيَّد اجلميع هذا اإلجراء َّإال أنه مل يتم تنفيذ هذا األمر!
و«الرمانة» ،ا
قام «حجي عمر» واألخ أبو عثامن ( )18باالتصال بالوايل عن مصري هؤالء وكذلك «األا ْمن ِ َّية»،
ومتت اإلجابة ،حيث قال الوايل األخ أبو عامر« :ال تسألوا عن )املستتابني( من اآلن فصاعدً ا،
( )16وايل «الفرات».
( )17أمري «العالقات» -يف حينها.-
( )18أمري «العالقات» -الالحق.-
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وال نسمح لكم بالسؤال عنهم لكوهنم ُح ِّولوا إىل جهة أخرى خارج )الوالية( وال يوجد أي
صالحية )للوالية( عليهم» ،وكذلك األخ أبو الليث( )19اأبْ ال اغنا بأهنم غري موجودين يف سجون
األمن ،وأهنم ليس هلم عالقة بموضوعهم ،و ُش ِّك الت جلنة خاصة من خارج «الوالية»َّ ،
وأن
ِ
سم منهم ال زال عىل قيد احلياة بانتظار نتيجة التحقيق،
«الوالية» غري مسؤولة عنهم ،وأنَّه ق ٌ
وبقي أهايل املعتقلني عىل هذا األمل إىل االنحياز من «حصيبة» و«البوكامل» ،وحلد اآلن
ِ
أي جواب عنهم.
سم من ذوي املعتقلني؛ ملعرفة مصري أبنائهم ،وليس لدينا ّ
يراجعنا ق ٌ
وجزاكم اهلل خري اجلزاء ،وسدَّ د خطاكم.

أبو سيف
«العالقات العامة»

***

( )19أمري «مركز األمن».
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ونحن نسري يف جمريات قضية «املستتابني»؛ اك ُث ار الكالم يف أوساط املجاهدين عامة
والرشعيني خاصة حول هذا األمر عىل َّ
قرها أحد ،والواجب أن ُُياسب
أن هذه جريمة ال ُي ُّ
اجلناة مع إخبار أهايل املقتولني بذلك؛ إبرا ًء للذمة ،ودفع الديات هلم ولو بعد حنيَّ ،إال أننا مل
نستطع إكامل القضية؛ بسبب ما أحدثه األمنيون واإلعالميون ل ُي اق ِّلصوا من دور «ديوان القضاء
واملظامل» ،وليخرجوا من مساءلة القضاء هلم عىل ضعفه يف إنفاذ العقوبات بحقهم ،واستطاعوا
لألسف -بعد استعانتهم بكبريهم «احلاج عبدالله» أن ُيضعفوا «ديوان القضاء»؛ فعزلوامركزا » حمدود السلطة
قايض األمن واملظامل املُوكل من «ديوان القضاء»( ،)20وجعلوا الديوان « ً
املفوضة» و«ديوان األمن العام»
يف «والية الربكة» فقط ،وال ُيق له أن ينظر يف قضايا «اللجنة َّ
ُي ِّر ُروا الدعوى ويمعوا الشهادات ويرفعوها «للجنة
و«ديوان اإلعالم املركزي» بل عليهم أن ُ ا
ٍ
قاض يرونه مناس ًبا( ،!!)21وأصبح القضاء يف «والية الربكة»
املفوضة»؛ لتقوم األخرية بتوكيل
َّ
مقصورا عىل الضعفاء دون األقوياء حتى أصابنا اهلالك الذي أصاب بني إرسا ئيل من اقبل؛
ً
ِ
افعن اع ِائ اش اة ~ اأ َّن ُقري ًشا اأ اَههم اش ْأ ُن ا ْملارأ ا ِة ا ْمل ْ ِ ِ ِ
يها
رس اق ْت ،اف اقا ُلوا  :او ام ْن ُي اك ِّل ُم ف ا
اْ
ا ْ
ْ
َّ ُ ْ
اخ ُزوم َّية ا َّلتي ا ا
ِ
ٍ ِ
ِ
ب رس ِ
ار ُس ا
ول اهللِ ‘؟ ،اف اك َّل ام ُه
ي ا ِرت ُئ اع ال ْيه إِ َّال ُأ اس اام ُة ْب ُن از ْيد ح ُّ ا ُ
ول اهلل ‘؟ ،اف اقا ُلوا  :او ام ْن ا ْ
ول اهللِ ‘ « :اأت ْاش افع ِيف حدٍّ ِمن حدُ ِ
ُأ اسا ام ُة ،اف اق اال ار ُس ُ
ود اهلل ِ!»ُ ،ث َّم اقا ام اف ْ
بُ ،ث َّم اق اال« :إِن اَّام
اخ ات اط ا
ْ ُ
ا
ُ
ِ
رس اق فِ ِ
رس اق فِ ِ
يه ُم َّ ِ
يف اأ اقا ُموا
الض ِع ُ
الرش ُ
يه ُم َّ
يف ت ااركُو ُه ،اوإِ اذا ا ا
اأ ْه ال اك ا َّلذي ان اق ْب الك ُْم اأ َّهنُ ْم كاانُوا إِ اذا ا ا

ِ
ٍ
ِ
اع ال ْي ِه ْ
ت ال اق اط ْع ُت ايدا اها»( ،)22مما دفع مخسة من القضاة
رس اق ْ
احلادَّ  ،اوا ْي ُم اهلل ال ْو اأ َّن افاط ام اة بِن اْت ُحم َّامد اا
( )20الشيخ أوس النجدي ،وع َّينوا ً
بدال منه أبا صفية العراقي.
( )21كام يف قضية أيب حكيم األردين -أمري «ديوان اإلعالم املركزي» )ساب ًقا( -مع أيب جهاد الشيشاين وأيب حممد
القطري.
(ُ )22م َّت اف ٌق عليه :أخرجه البخاري ( )175 /4برقم) )3475( :واللفظ له( ،ومسلم ( )114 /5برقم.)1688( :
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لالستقالة عن العمل يف املحاكم( )23وثالثة من «جلنة الرقابة واملتابعة»( ،)24و ُأغلِقت قضية
«املستتابني» بتقرير خمترص من «جلنة الرقابة واملتابعة»( ،)25وهذا نصه:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم عىل رسول اهلل ‘.
فهذا تقرير لـ«جلنة الرقابة واملتابعة» لـ«ديوان القضاء واملظامل» ،فلقد جاءنا تكليف من نائب
أمري «ديوان القضاء» بالت اَّح ِّري يف قضية «املستتابني» الذين ُقتلوا بعدما وجدنا املظلمة يف
أرشيف «املكتب املركزي للمظامل» ،وبعدما ار افع أهايل املقتولني مصري أبنائهم فنقول -
مستعينني باهلل:-
َّ
ملخص قضية «املستتابني»:
يف بداية فتح «القائم» وقبل فتح «البوكامل» نادى اإلخوة بعد إذن الوايل أبو أنس الفرايت َّ
أن
ِ
فليأت ليتوب،
الر َّدة ممن كان يف سلك العسكرية واملحاكم الطاغوتية
من جاء تائ ًبا ممن وقع يف ِّ
وأخذ ِ
ا
ت الناس دورات
ووضعوا اإلخوة ثالثة أيام لذلك؛ فجاءت الناس وقدَّ امت التوبة،
رشعية ،ثم عاش «املستتابني» يف ظل «الدولة» آمنني مطمئنني عىل أنفسهم وأمواهلم حتى جاء

( )23وهم :حممد التميمي ،وأبو عبادة الشامي ،وأبو أسامة اخلطاب ،وأبو حممد األنصاري ،وأبو عبدالرمحن الغريب -
تق َّبل اهلل امن ُقتل منهمَّ ،
وفك أرس امن ُأ ِرس منهم ،وحفظ امن كان ح ًّيا منهم.-
( )24وهم :أبو الرباء األحسائي ،وَهام العسريي ،والعبدُ الفقري إىل ربه -تق َّبل اهلل امن ُقتل منهمَّ ،
وفك أرس امن ُأ ِرس
منهم ،وحفظ امن كان ح ًّيا منهم.-
( )25كام يف امللحق رقم.(4) :
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وقت معارك «املوصل» وحتديدً ا بعد «وادي حجر» ،تم اعتقال «املستتابني» ُفرادى ثم نادى
اإلخوة عن طريق «مركز الدعوة» أن يتمع «املستتابني» يف «اجلامع الكبري» يف «القائم» بعد
صالة العرص ،فجاء «املستتابني» للمسجد وبعضهم مل ِ
يأت وهرب ،ثم تم اعتقاهلم وذلك يف
والية «أيب عامر املحالوي»[ ،فمكثوا] أسابيع ومنهم ثال ًثا وثالثني يو ًما [و الا ُأ ِ
فرج عن
وكثري من
بعضهم؛ أحدهم] اقدَّ م شهادته للقضاء ،ثم ُف ِقد [خرب «املستتابني» املعتقلني]،
ٌ
أهاليهم ينتظرون اإلفراج عليهم أو احلكم عليهم بال ِّر َّدة(.)26
رشعا َّ
أشهد أمام اهلل وأمام الناس َّ
وأن من قام به سيجازى عىل امغ َّبة
أن هذا التعدي ال يوز ً
فعله يف الدنيا واآلخرة َّ -إال ْ
أن يعفو أهاليهم ويتوب اهلل عليهم ،-فإننا يف «جلنة الرقابة» نقول:
يتحرى يف هذه القضية و ُي ِّبني بأسامء من ُقتل ر َّدةً؛ لكي
إنه يب عىل «ديوان القضاء واملظامل» أن َّ
يتربأ أهله منه ،وال يستغفرون له ،وال يرتمحون عليه ،ويصادر ماله ،وينفسخ عقد زواجه.
الر َّدة؛ ف ُيرتحم عليهم ،و ُيستغفر هلم ،و ُت اق َّسم
وإما أن يبقوا عىل أصلهم الذي هو التوبة من ِّ
تركته ،و ات ْعتادُّ زوجته ،وتُدفع ديته ولو بعد حني ،أو ُي ْثبِ ُت القضاء خالف ذلك.
واهلل أعلم وأحكم ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ‘.

[التوقيع هنا]
أبو جندل الحائلي

( )26ما بني املعقوفات او ارد ملزيد بيان.
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 1439/5/8هـ
[ختم يحمل العبارات التالية بالرتتيب]:
«الدولة اإلسالمية»
)دولة الخالفة(
«ديوان القضاء والمظالم»
«الرقابة والمتابعة»

***
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()27
كثريا ،ف اك َّل ْمته عن هذه القضية
وقد التقيت بأيب رغد الدعجاين  ،وكان يلتقي بالبغدادي ً

وأنه ال يوز لنا كـ«ديوان القضاء» أن نُوقف القضية ،وقد ُرفعت إلينا و اذكَّرته بحديث َّ
أن
احلدود إذا ُرفعت إىل اإلمام أو السلطان وجب أن يقيض فيها( ،)28فقال يل« :أن الشيخ أبا بكر
البغدادي يعلم عن قضية )املستتابني( ،وك ِاره ذلك ،ولكن اأ امر أن ال يتكلم فيها أحد»!!
وإين أقول للبغدادي :قد اهتات اَّك ثوب الورع وال َّت ابتُل( )29الذي أغويت به الناس؛ َّ
وإن خشية
اهلل التي تادَّ عي لدعوى كبرية اث ُب ات يقينًا ما ُيصادمها.
لقد قامت ام ْظ المة عظيمة البِن ُااهتا دماء املسلمني! وأتاك نبؤها افأمرت بإغالقها وعدم اخلوض
فيها؛ لئال تفسد سمع اة ُملكك أو ت اُش ِّوه سلطاناك بام أحدثه أمراؤك! ،وإن مل تصل إليك -
ت ُّانز ًال -فهاهي اآلن قد وصلت إليك! فاخرج لنا يف إصدار مرئي وأنت تستغفر اهلل ¸ مما قام
به ُوالتك ،وأقم حد القصاص -عىل أقل تقدير -يف ك ٍُّل ِم ان« :احلاج عبدالله» و«أيب الليث
العراقي» ال َّل َّذ ْين تلطخت يداَها بدماء اآلالف من املسلمني ،و اأبْ ِرئ ِذ َّمتك أمام أهايل
ِ
املقتولني ،وادفع ديات القتىل ْ
اَّلل ِ اأ ْن ات ُقو ُلوا اما اال
ارب ام ْقتًا عنْدا َّ
إن كنت صاد ًقا ولن تفعل و{ك ُ ا
ات ْف اع ُل ا
ون} [الصف.]3 :
( )27الرشعي العام لـ«والية الربكة» -آنذاك.-
ِ
اعدً ا مع اعب ِد اهلل ِ ب ِن مسع ٍ
اجدا ة قالُ :كن ُْت اق ِ
( )28عن أيب م ِ
ُِ
ود  ¢اف اق اال :إِ ِّين األا ْذك ُُر اأ َّو ال ار ُج ٍل اق اط اع ُه ار ُس ُ
يت
ْ ا ْ ُ
ا ا ْ
ا
ول اهلل ‘ أ ا
ف او ْج ُه رس ِ
ول اهللِ ‘ اف اقا ُلوا :ايا ار ُس ا
ول اهللِ اك اأن اَّك ك ِار ْه ات اق ْط اع ُه ،اق اال « :او اما اي ْمنا ُعنِي ،اال
بِ اس ِار ٍق اف اأ ام ار بِ اق ْط ِع ِه اف اك اأن اَّام اأ ِس ا
ا ُ
ِ
ِ
لشي اط ِ
ِ
ِ
ان اع اىل اأ ِخيك ُْم إِ َّن ُه اال اينْ اب ِغي ل ِ ْ ِ
ب ا ْل اع ْف او { او ْليا ْع ُفوا
اهلل اع ُف ٌّو ُُي ُّ
اتكُونُوا اأ ْع اوا ًنا ل َّ ْ
إل اما ِم إِ اذا ا ْنت ااهى إِ اليْه احدٌّ إِ َّال اأ ْن ُيق ا
يم ُه ،إِ َّن ا
ِ
و ْليص افحوا اأ اال ُ ِ
حت ُّب ا
ور ار ِحي ٌم}»[ .أخرجه احلاكم يف «مستدركه» ( )382 /4برقم،)8247( :
ا ا ْ ُ
اَّلل اغ ُف ٌ
اَّلل الك ُْم او َّ ُ
ون اأ ْن اي ْغف ار َّ ُ
وقال« :حديث صحيح اإلسناد ومل ُخي ِّار اجاه»].
اَّلل ِ ات اع ااىل :ا ْن اق اط اع و اأخلص«[ .لسان العرب» البن منظور (])42 /11
( )29ات ابت اَّل إِىل َّ
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ا
ا
حرض عىل ذلك،
رشعك و اقتل
مهللا عليك بكل من تعدَّ ى عىل
عبادك وسفك دماءهم أو َّ
ِ
ً
عاجال غري آجل.
القتلة املجرمني
مهللا اقتص من
ِ
ِِ
ني وا ْمل ْؤ ِمن ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ني إِ َّال
اات او اال ت ِاز ِد ال َّظامل ا
{ ار ِّب ا ْغف ْر ِيل اول اوالدا َّي او امل ْن اد اخ ال اب ْيت اي ُم ْؤمنًا اول ْل ُم ْؤمن ا ا ُ
ات اب ًارا} [نوح.]28 :
هذا ،واهلل أعلم وأحكم ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ‘.

وكتب:
أبو جندل الحائلي
الثالثاء  23صفر  1441هـ
الموافق لـ 22 :أكتوبر )تِ ْشرِين األول(  2019م
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