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وعىل آله وصحبه  ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد مد هلل،احل

 .وسلم

ا بعد:  أمَّ

هنا بعد استامعي ا لنربأُ إىل اهلل ِمْن كلِّ » :التي قال فيها (1)لبغداديالكلمة  فهذه شهادة ُأدوِّ وإنَّ

 «! فالا ُيرفاعظلٍم يقعُ 

                                           

ُلوا }الكلمة الصوتية:  (1) ُقِل اْعما درت عن: {وا املحّرم  17، بتاريخ: االثنني «مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي»، صا

يْ /سبتمرب 16( ـه 1441  .)م 2019ول لُ أا
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اب الدنيا قبل اتق اهلل يف نفسك، وأصلح من حالك، فإين أخشى عليك عذ وأقول له:

ضة»ِقبل  من األحداثالتقارير يف  إليك فقد ُكتِبت ؛اآلخرة ديوان اإلعالم »و« اللجنة املفوَّ

فع إلي( 3)بل إين أاشهد أنَّ الشيخ حممد التميمي ،(2)«ديوان األمن»و« املركزي ك كثرًيا من قد را

 هبا علمتا ، وإنَّ من مجلة القضايا التي ال حياة ملن تنادي املالحظات ومظامل العباد، ولكن

 ص الدعوى فيها:، وهذا ملخَّ «املستتابني» :قضية

 وبالتَّايل، «والية الربكة»يف الشام والعراق باقيت  «الدولة»بعد انحسار وتقلُّص سلطان 

لِما  «اتاهليئ»و «الدواوين»ُدجمت أغلب  قية والشامية؛ فعا  -فرع الشام- «ديوان القضاء»العرا

قعت يف  ِمْن  )ـه 1435(بعد الفتح سنة  «واليات العراق»بالكثري من املظامل واملصائب التي وا

ء ُسلطة ُعِقدت للقوي  ا رَّ قتٍل واستحواذ عىل األموال بغري وجه حقٍّ وغدٍر وهتديٍد وجهٍل جا

تْ  عف، وكانت قضيةالظامل عىل الضعيف املستض  «نينوى» :يف واليات «املستتابني» لِ قا

يف بداية األمر من ضمن هذه القضايا، ثم بعد سقوط تلك  «دجلة»و «صالح الدين»و

كذلك، وقد قام أهايل املقتولني برفع  «املستتابني»بقتل  (4)«والية الفرات»قامت  «الواليات»

الدعوى،  «الديوان»، وبالفعل استقبل (5)بأبنائهم ؛ للمطالبة«ديوان القضاء واملظامل»دعوى إىل 

                                           

إليه من  ُرِفعتوالتقارير التي  العدناين يف مكتبه اخلاص ذات يوم وهو يقرأ اخلطاباتأيب حممد عىل  دخلُت  (2)

 أبو»كان يفعل ريفعها إىل البغدادي، وكذلك لجانبية  يف أوراٍق  أهم حمتوياهتاص خِّ لا يُ كان ، و«الدواوين»و« الواليات»

 وقد التقيت، هويرفع التقارير إلي البغداديكان يلتقي بإذ  ؛-)آنذاك( «عالم املركزياإلديوان »أمري -« حممد فرقان

ا -تقبلهام اهلل-أيب بكر القحطاين وتركي البنعيل  :بالشيخني  املستجدات كثرًيا من عليها وطرحا  لقياه هنامبأ يل ، وذكرا

 والقضايا.

 .-آنذاك- «واملظامل ديوان القضاء»نائب أمري  (3)

 «.هجني»و ،«الباغوز»و ،«البوكامل»و ،«عانه»و ،«راوه»و ،«القائم» :وتضم :والية الفرات (4)

 .)1( :لحق رقمامليف كام  (5)
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ي صحة الدعوى، « الرقابة واملتابعة نةجل»إىل  وجاء األمر من الشيخ حممد التميمي رِّ بتحا

ومعي فريق  -العبد الفقري إىل اهلل-، فقمت أنا (7)(6)عبدالرمحن العنقري أيبواالستامع إىل إفادة 

قيص روايات أهايل املقتولني، ومجع الشهادات، والتفتيش يف بت «الديوان»يف  «الرقابة واملتابعة»

لسُت لالستامع لشهادة بعض الناجني من ، كام جا «والية الفرات»أرشيف سجون األمن يف 

ء عشائر  من  املئاُت التي ُقتِل  «القائم»القتل، وكذلك استمعُت إىل شهادة أمريين من أمرا

ني قا قِّ ُد أين عند تفتييش يف أرشيف  أبنائها، واستمعُت إىل شهادة حُما انني من األمن، وأاشها وسجَّ

- (9)«احلاج عبدالله»خياطب هبا مبارشة  (8)رأيُت ورقة من أيب الليث العراقي «الفرات»سجن 

يئ  يف السجن «املستتابني»تكلم فيها عن وجود رجل من  -ناِمنا اهلل ما يستحق امعليه وكان سا

كم عليه  تم بختم  «احلاج عبدالله»السرية ِمْن قاْبل، فحا ، وخا ضة»بالقتِل تعزيًرا ، «اللجنة املفوَّ

، (11)! وكذلك استمعُت إىل شهادة أيب صفية العراقي(10)ووقَّع عىل اخلتم بتوقيعه املعروف

                                           

 .-آنذاك- «الشام»وايل  (6)

 .)2( :لحق رقماملكام يف  (7)

 .-آنذاك- «والية الفرات»يف  «األمنمركز »أمري  (8)

ضة»أمري  (9)  .-آنذاك- «اللجنة املفوَّ

 إىل الدعوى عرفيا  أن وهي ؛«األمن ديوان»يف  العمل آلية -يستحق ما اهلل نا مِ  عليه- العراقي الليث أبو يراع مل (10)

 باحلكم األخري ليقوم ؛«عبدالله احلاج» إىل رفعها بل ،«الوالية» قايض فيها ليقيض ؛«الوالية»يف  «واملظامل القضاء مركز»

تا  أن دون عليها ئن ناتيِّ البا  يف نظريا  أو الشهود، من الشهادات ياسمع أن ودون صحتها، من بنيَّ يا  بالقضية، املتعلقة والقرا

ه، منه سمعفيا  عليه املحكوم مع سليا  أن ودون دَّ عي أن علمهِ  مع را هود املُدَّ  بحكم عليه كمفحا  ؛فقط األمنيون هم والشُّ

 عىل يدل ماُيْرِفق أحٌد هبا  ومل ،هتمدَّ رِ  فيها تبُ ثْ تا  مل قضايا يف قتاًل  املسلمني يف لما عْ فأا  ،!«تعزيًرا  ُيقتل»: قال ظامل جائر

نْ فا  ،!اإلسالم نقضهم ةا ُبرا  عا ُسول قاالا  :قاالا  ¢ ْيدا   را
ِ
اةُ »: ‘ اهلل ثاةٌ  اْلُقضا اِحدٌ  النَّاِر، يِف  اْثناانِ : ثاالا وا ُجٌل : اجْلانَّةِ  يِف  وا لِما  را  احْلاقَّ  عا

ُجٌل  اجْلانَِّة، يِف  فاُهوا  بِهِ  فاقاضا  را ىلا  لِلنَّاسِ  قاضا  وا ْهلٍ  عا ُجٌل  النَّاِر، يِف  فاُهوا  جا را ارا  وا أخرجه احلاكم يف «. ]النَّارِ  يِف  فاُهوا  احْلُْكمِ  يِف  جا

 /3« )سننه»(، وأبو داود يف 5891( برقم: )397 /5« )الكربى»(، والنسائي يف 7104( برقم: )90 /4« )مستدركه»

= 
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وهو ال  ،ومل يطلع عليه يف حينه! بل علم عنه فيام بعد ،«الوالية»فقالا بأنَّ هذا القتل وقع يف 

ه!، فطاالبُته رته  ُيِقرُّ ب من ذلك!، وذكَّ بأن يكتب شهادته وخيتم عليها؛ لكي ُترفع القضية؛ فتهرَّ

ب وأيًضا  !(12)يف ثالث جمالس متفرقة بأن يكتب الشهادة وخيتم عليها وال يكتمها؛ فتهرَّ

 ها:، وهذا نصُّ (14()13)استمعُت إىل شهادة أيب سيف العراقي

 وبعد:آله وصحبه ومن وااله؛ احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل 

يف  «املستتابني»برضورة مراجعة  «والية الفرات»قبل حوايل أكثر من عام صدر أمر من 

ْمنِيَّة الوالية»إىل  «الوالية» ؛ لغرض تدقيق موقفهم، وُأعلن ذلك عن طريق املساجِد، (15)«أا

ت أعداد كبرية من مجيع مناطق  ا رضا يف  «ةيَّ األاْمنِ »م أنفسهم إىل وقاموا بتسلي ،«الوالية»وفعاًل حا

، وعندما تم اعتقال هذه األعداد الكبرية بدأ ذوي «مكاتب األمن»وإىل  «الوالية»مساجد 

؛ لغرض االستفسار عن «الوالية»يف  «مكاتب العالقات»مراجعة  «املستتابني»املعتقلني من 

 «األاْمنِيَّة»ِقبلنا نقوم بمفاحتة  أبنائهم؛ ألنه كان لدينا سياق عمل: أيُّ معتقل يتم السؤال عنه من

                                                 
= 

( برقم: 412 /3« )سننه»)م((، وابن ماجه يف  1322( برقم: )6 /3« )جامعه»(، والرتمذي يف 3573( برقم: )324

 [.«احلديث صحيح» :(552 /9« )البدر املنري». قال ابن امللقن يف )واللفظ له(( 2315)

 .-آنذاك- «والية الفرات»قايض  (11)

 :´قوله ب مع علمه، !لكي ال يدان هبا ؛ب من تقديم شهادتهيتهرَّ  «والية الفرات»لك أن تتصور كيف أن قايض  (12)

ِإنَّهُ } ا فا ْن ياْكُتْمها ما ةا وا ادا ها الا تاْكُتُموا الشَّ لِيمٌ وا ُلونا عا ُ باِما تاْعما اَّللَّ حذرين من فتح قد  وإنصاًفا؛ فإنه ،[283]البقرة:  { آثٌِم قاْلُبُه وا

 !.«أهل العراق[ :]أي جلديت أبناء رُف أعْ » قائاًل:أو األمن « اللجنة»أن تطالني سياط  فيها خوفا  القضية أو امليُِضِّ 

 .-آنذاك- «راتوالية الف»يف « العالقات العامةمركز »أمري  (13)

 .)3( :لحق رقماملكام يف  (14)

 .]أبو جندل احلائيل[. «الوالية»يف  «مركز األمن»هي  :«الوالية أاْمنِيَّة» أو «األاْمنِيَّة» (15)
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ِردنا  «املستتابني»ومن ثم يأتينا اجلواب بموقف املعتقل، وُنبلِغ ذويه إالَّ أنَّ املعتقلني من  مل تا

بكتب كثرية، ومل يردنا أي جواب عنهم؛ فقمنا  «األاْمنِيَّة»إجابة عنهم أبًدا، حيث فاحتنا 

حنا (16)باالتصال باألخ أيب عامر له بأن األعداد كثرية، وأن النساء واآلباء واألمهات ، ووضَّ

لِّغوا عن طريق املساجد بأن املعتقلني من »يراجعون كثرًيا؛ ملعرفة مصري أبنائهم، فقال لنا:  با

مون إىل ثالث فئات:  «املستتابني» سَّ  ُيقا

ا هبم لومة ثابت ردَّهتم، وعليهم أدلة بنقض التوبة، وهؤالء ُيقتلون وال تأخذن القسم األول:

 الئم، وهم نسبة قليلة. 

مشتبه هبم، يبقون قيد التحقيق حلني التأكد من موقفهم، وهم نسبة قليلة  والقسم اآلخر:

 أيًضا.

حهم، وهم نسبة  والقسم اآلخر: مل يثبت ضدهم يشء، وسيتم إخالء سبيلهم وإطالق رسا

 ا. ـه.«كبرية

بلة»و ،«العبيدي»و ،«ةحصيب» :إىل مساجد (17)«حجي عمر»وذهبنا أنا واألخ   ،«الكرا

ء إالَّ أنه مل يتم تنفيذ هذا األمر! ،«الرمانة»و ء، وأيَّد اجلميع هذا اإلجرا لَّغنا ذوهيم هبذا اإلجرا  وبا

، «األاْمنِيَّة»باالتصال بالوايل عن مصري هؤالء وكذلك  (18) واألخ أبو عثامن «حجي عمر»قام 

من اآلن فصاعًدا،  )املستتابني(ال تسألوا عن »عامر: ومتت اإلجابة، حيث قال الوايل األخ أبو 

                                           

 .«الفرات»وايل  (16)

 .-يف حينها-« العالقات»أمري  (17)

 .-الالحق-« العالقات»أمري  (18)
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لوا إىل جهة أخرى خارج  وال يوجد أي  )الوالية(وال نسمح لكم بالسؤال عنهم لكوهنم ُحوِّ

نا بأهنم غري موجودين يف سجون  (19)، وكذلك األخ أبو الليث«عليهم )للوالية(صالحية  بْلاغا أا

لات جلنة خاصة من خارج األمن، وأهنم ليس هلم عالقة بموضوعهم، و وأنَّ  ،«الوالية»ُشكِّ

غري مسؤولة عنهم، وأنَّه ِقسٌم منهم ال زال عىل قيد احلياة بانتظار نتيجة التحقيق،  «الوالية»

، وحلد اآلن «البوكامل»و «حصيبة»وبقي أهايل املعتقلني عىل هذا األمل إىل االنحياز من 

 صري أبنائهم، وليس لدينا أّي جواب عنهم.يراجعنا ِقسٌم من ذوي املعتقلني؛ ملعرفة م

د خطاكم. ء، وسدَّ  وجزاكم اهلل خري اجلزا

 

 أبو سيف

 «العالقات العامة»

 

 

* * * 

 

 

 

 

                                           

 .«مركز األمن»أمري  (19)
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ُثرا الكالم يف أوساط املجاهدين عامة «املستتابني»ونحن نسري يف جمريات قضية  ؛ كا

ها أحد ، والواجب أن ُُياسب والرشعيني خاصة حول هذا األمر عىل أنَّ هذه جريمة ال ُيقرُّ

ًء للذمة، ودفع الديات هلم ولو بعد حني، إالَّ أننا مل  اجلناة مع إخبار أهايل املقتولني بذلك؛ إبرا

لِّصوا من دور  ديوان القضاء »نستطع إكامل القضية؛ بسبب ما أحدثه األمنيون واإلعالميون لُيقا

إنفاذ العقوبات بحقهم، واستطاعوا يف  ، وليخرجوا من مساءلة القضاء هلم عىل ضعفه«واملظامل

فعزلوا  ؛«ديوان القضاء»أن ُيضعفوا  «احلاج عبدالله» كبريهمبعد استعانتهم ب -لألسف-

حمدود السلطة  «مركًزا » ، وجعلوا الديوان(20)«ديوان القضاء»قايض األمن واملظامل املُوكل من 

ضة ةاللجن»فقط، وال ُيق له أن ينظر يف قضايا  «والية الربكة»يف   «ديوان األمن العام»و «املفوَّ

ُروا الدعوى ويمعوا الشهادات ويرفعوها  «ديوان اإلعالم املركزي»و للجنة »بل عليهم أن ُُيارِّ

ضة  «والية الربكة»!!، وأصبح القضاء يف (21)لتقوم األخرية بتوكيل قاٍض يرونه مناسًبا ؛«املفوَّ

ئيل من قا مقصوًرا عىل الضعفاء دون األقوياء حتى أصابنا  بل؛ اهلالك الذي أصاب بني إرسا

ةا  اِئشا ْن عا اُلوا  ~فاعا قا قاْت، فا ا تِي رسا ِة امْلاْخُزوِميَِّة الَّ ْرأا ْأُن امْلا ُهْم شا َّ ْيًشا أاَها ا  :أانَّ ُقرا ُم ِفيها لِّ ْن ُيكا ما وا

 
ِ
ُسولا اهلل اُلوا  ،؟‘را قا يْ  :فا ُة ْبُن زا اما ْيِه إاِلَّ ُأسا لا ُئ عا ِ ْرتا ْن يا ما  وا

ِ
ُسوِل اهلل ُه ؟‘ٍد ِحبُّ را لَّما ، فاكا

 
ِ
ُسوُل اهلل الا را قا ُة، فا اما  » :‘ُأسا

ِ
دٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل ُع يِف حا ، ُثمَّ قاالا  ،«!أاتاْشفا إِنَّاما » :ُثمَّ قااما فااْختاطابا

ُكوهُ  يُف تارا ِ قا فِيِهُم الرشَّ ا ا رسا اُنوا إِذا ُْم كا ِذينا قاْبلاُكْم أاهنَّ ِعيُف أاقااُموا أاْهلاكا الَّ قا فِيِهُم الضَّ ا ا رسا إِذا ، وا

ا ها طاْعُت يادا قا قاْت لا ا ٍد رسا ةا بِنْتا حُمامَّ ْو أانَّ فااطِما  لا
ِ
اْيُم اهلل ، وا لايِْه احْلادَّ قضاة ال مخسة منا دفع مم ،(22)«عا

                                           

 .صفية العراقي امنه أب نوا بداًل وعيَّ  ،نجديالشيخ أوس ال (20)

مع أيب جهاد الشيشاين وأيب حممد  -)اسابقً ( «املركزي ديوان اإلعالم»أمري -حكيم األردين أيب كام يف قضية  (21)

 .القطري

ٌق عليه (22)  (.1688( برقم: )114 /5، ومسلم ))واللفظ له(( 3475( برقم: )175 /4أخرجه البخاري ) :ُمتَّفا
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ضية ، وُأغلِقت ق(24)«جلنة الرقابة واملتابعة»وثالثة من  (23)ن العمل يف املحاكمعلالستقالة 

 ، وهذا نصه:(25)«الرقابة واملتابعةجلنة »بتقرير خمترص من  «املستتابني»

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .‘ والصالة والسالم عىل رسول اهلل

فلقد جاءنا تكليف من نائب  ،«ديوان القضاء واملظامل»لـ «جلنة الرقابة واملتابعة»فهذا تقرير لـ

ي يف قض «ديوان القضاء»أمري  رِّ الذين ُقتلوا بعدما وجدنا املظلمة يف  «املستتابني»ية بالتَّحا

فاع أهايل املقتولني مصري أبنائهم فنقول «املكتب املركزي للمظامل»أرشيف  -، وبعدما را

 :-مستعينني باهلل

 : «املستتابني»ص قضية ملخَّ 

فرايت أنَّ بعد إذن الوايل أبو أنس ال نادى اإلخوة «البوكامل»وقبل فتح  «القائم»يف بداية فتح 

ة ممن كان يف سلك العسكرية واملحاكم الطاغوتية فليأِت ليتوب،  دَّ من جاء تائًبا ممن وقع يف الرِّ

ِت الناس دورات  ت التوبة، وأخذا ما ووضعوا اإلخوة ثالثة أيام لذلك؛ فجاءت الناس وقدَّ

آمنني مطمئنني عىل أنفسهم وأمواهلم حتى جاء  «الدولة»يف ظل  «املستتابني»رشعية، ثم عاش 

                                           

-حممد التميمي، وأبو عبادة الشامي، وأبو أسامة اخلطاب، وأبو حممد األنصاري، وأبو عبدالرمحن الغريب  وهم: (23)

ن كان حيًّا منهمتقبَّ  ن ُأرِس منهم، وحفظ ما ن ُقتل منهم، وفكَّ أرس ما  .-ل اهلل ما

ن ُأرِس ل تقبَّ -أبو الرباء األحسائي، وَهام العسريي، والعبُد الفقري إىل ربه  وهم: (24) ن ُقتل منهم، وفكَّ أرس ما اهلل ما

ن كان حيًّا منهم  .-منهم، وحفظ ما

 .)4( :كام يف امللحق رقم (25)
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رادى ثم نادى فُ  «املستتابني»، تم اعتقال «وادي حجر»وحتديًدا بعد  «املوصل»وقت معارك 

بعد « القائم»يف « اجلامع الكبري»يف  «املستتابني»أن يتمع « مركز الدعوة»اإلخوة عن طريق 

 يأِت وهرب، ثم تم اعتقاهلم وذلك يف للمسجد وبعضهم مل «املستتابني»صالة العرص، فجاء 

ا ُأفِرج عن لا ]وومنهم ثالًثا وثالثني يوًما  أسابيع ، ]فمكثوا[«أيب عامر املحالوي»والية 

م شهادته للقضاء، ثم ُفِقد ]خرب  املعتقلني[، وكثرٌي من  «املستتابني»بعضهم؛ أحدهم[ قادَّ

ةأهاليهم ينتظرون اإلفراج عليهم أو احلكم عليهم بال دَّ رِّ
(26). 

غبَّة  أشهد أمام اهلل وأمام الناس أنَّ هذا التعدي ال يوز رشًعا وأنَّ من قام به سيجازى عىل ما

 :نقول «جلنة الرقابة»، فإننا يف -يعفو أهاليهم ويتوب اهلل عليهم إالَّ أنْ -فعله يف الدنيا واآلخرة 

ى يف هذه ال «ديوان القضاء واملظامل»إنه يب عىل  ًة؛ لكي أن يتحرَّ قضية وُيبنيِّ بأسامء من ُقتل ردَّ

 يتربأ أهله منه، وال يستغفرون له، وال يرتمحون عليه، ويصادر ماله، وينفسخ عقد زواجه.

م  سَّ ة؛ فُيرتحم عليهم، وُيستغفر هلم، وُتقا دَّ وإما أن يبقوا عىل أصلهم الذي هو التوبة من الرِّ

ْعتادُّ زوجته، وُتدفع ديته ولو   القضاء خالف ذلك. بعد حني، أو ُيْثبُِت تركته، وتا

 ‘. واهلل أعلم وأحكم، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

 

 ]التوقيع هنا[

 أبو جندل الحائلي

                                           

د ملزيد بيان. املعقوفاتما بني  (26) را  وا
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 هـ 8/5/1439

 :بالرتتيب[ ]ختم يحمل العبارات التالية

 «الدولة اإلسالمية»

 )دولة الخالفة(

 «ديوان القضاء والمظالم»

 «الرقابة والمتابعة»

 

* * * 
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لَّْمته عن هذه القضية  ، وكان يلتقي بالبغدادي(27)وقد التقيت بأيب رغد الدعجاين كثرًيا، فكا

رته بحديث أنَّ  «ديوان القضاء»وأنه ال يوز لنا كـ كَّ أن ُنوقف القضية، وقد ُرفعت إلينا وذا

ن الشيخ أبا بكر أ»، فقال يل: (28)وجب أن يقيض فيها اإلمام أو السلطاناحلدود إذا ُرفعت إىل 

ر أن ال يتكلم فيها أحد)املستتابني(البغدادي يعلم عن قضية  ِره ذلك، ولكن أاما  !!«، وكا

اتَّكا ثوب الورع والتَّباُتل وإين أقول للبغدادي: الذي أغويت به الناس؛ وإنَّ خشية  (29)قد هتا

عي لدعوى كبرية ثاُبتا يقينًا ما ُيصادمها.  اهلل التي تادَّ

بِنااهُتا دماء املسلمني! وأتاك نبؤها فأامرت بإغالقها وعدم اخلوض لقد قامت ما  ْظلامة عظيمة لا

ه سلطاناك بام أحدثه أمراؤك!، وإن مل تصل إليك  وِّ -فيها؛ لئال تفسد سمعةا ُملكك أو ُتشا

اًل  نزُّ مما قام  ¸ فهاهي اآلن قد وصلت إليك! فاخرج لنا يف إصدار مرئي وأنت تستغفر اهلل -تا

أيب الليث »و «احلاج عبدالله» :يف ُكلٍّ ِمنا  -عىل أقل تقدير-التك، وأقم حد القصاص به وُ 

ْين تلطخت يداَها بدماء اآلالف من املسلمني، وأا  «العراقي تك أمام أهايل اللَّذَّ بِْرئ ِذمَّ

 أانْ }املقتولني، وادفع ديات القتىل إْن كنت صادًقا ولن تفعل و
ِ

ْقًتا ِعنْدا اَّللَّ رُبا ما ا الا كا  تاُقوُلوا ما

ُلونا   [.3]الصف:  {تاْفعا

                                           

 .-آنذاك-« والية الربكة»ـالرشعي العام ل (27)

ة أيب  عن (28) اِجدا ْسُعوٍد قالما  ْبِن ما
ِ
ْبِد اهلل عا عا   ¢: ُكنُْت قااِعًدا ما

ِ
ُسوُل اهلل ُه را ُجٍل قاطاعا لا را اْذُكُر أاوَّ : إيِنِّ ألا الا قا ُأيِتا  ‘فا

 
ِ
ُسوِل اهلل ْجُه را أانَّاما أاِسفا وا ْطِعِه فاكا را بِقا أاما اِرٍق فا :  ‘بِسا ُه، قاالا ِرْهتا قاْطعا أانَّكا كا  كا

ِ
ُسولا اهلل ا را : يا اُلوا قا ا ياْمناُعنِي، الا »فا ما وا

نً  ا ىلا أاِخيُكْم إِ تاُكوُنوا أاْعوا يْطااِن عا امِ ا لِلشَّ نْباِغي لإِْلِما ْفوا  نَُّه الا يا ُفوٌّ ُُيِبُّ اْلعا ُه، إِنَّ اهللا عا دٌّ إاِلَّ أاْن ُيِقيما يِْه حا ى إِلا ا اْنتاها ْلياْعُفوا } إِذا وا

ِحي ُفوٌر را ُ غا اَّللَّ ُ لاُكْم وا بُّونا أاْن ياْغِفرا اَّللَّ
ْلياْصفاُحوا أاالا حُتِ ، (8247( برقم: )382 /4« )مستدركه»أخرجه احلاكم يف ]. «{مٌ وا

اهحديث صحيح اإلسناد ومل » :وقال جا  [.«خُيارِّ

(29) : اىلا  تاعا
ِ

باتَّلا إىِل اَّللَّ طاعا وأاخلص. تا  [(42 /11) البن منظور «لسان العرب»] اْنقا



   

 12 

ض عىل ذلك،  ى عىل رشعكا وقاتل عبادكا وسفك دماءهم أو حرَّ مهللا عليك بكل من تعدَّ

 مهللا اقتص من القتلِة املجرمني عاجاًل غري آجل. 

لِْلُمْؤِمننِيا } لا بايْتِيا ُمْؤِمنًا وا اْن داخا
ِ

مل يَّ وا لِدا ا لِوا بِّ اْغِفْر يِل وا نيا إاِلَّ  را
ِ ِ
الا تاِزِد الظَّامل امْلُْؤِمنااِت وا وا

بااًرا  [.28]نوح:  {تا

 .‘هذا، واهلل أعلم وأحكم، والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 

 وكتب:

 أبو جندل الحائلي

 هـ 1441صفر  23الثالثاء 

 م 2019 )تِْشرِين األول( أكتوبر 22 :الموافق لـ
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