
   

 1 

﷽ 

َ
 
َش َه  َاد 

 
ََة
 
َأ َم  ََِني

 
َبائَِت

 :المقدمة

 .، وعىل آله وصحبه ومن واالهومواله وخليله وصفيهنبيه  والصالة والسالم عىلاحلمد هلل، 

 أما بعد:

لنداء وحتريض  استجابة  كام أهنا جاءت  وعفِوه أرجو هبا مغفرة اهلل هاتبت  ك   شهاديتفهذه 

ره مع حيث قال  -اهلل حفظه-أيب عيسى املرصي املجاهد فضيلة الشيخ  مؤسسة »يف حوا
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ا » «:الرتاث العلمي وأحث كل من لديه حقيقة مكتومة عن نظام البغدادي أن ينرشها؛ نصح 

ء  للذمة  .(1)«لألمة وإبرا

 «قاطع البعاج»لـ التابع «ديوان األمن»يف  اأمني   أعمل نت  ك   ؛«أبو مسلم العراقي»أخوكم أنا ف

هاجر  أيب»ومن ثم  ،(3)«السبعأنس  أيب»ومن ثم  ،(2)«غفران أيب»حتت إمرة  «والية اجلزيرة»بـ

طالب علم بل جندي بوال  شيخب لست   مفصل آخر؛إىل أن خرجت منها وذهبت إىل  (4)«أمنية

تبيين ا للحقائق،  ؛عدة اأمور   وسأذكر ،أرضه عىلريب  ةعيوحتكيم رش ،لنرصة ديني خرجت  

 وقبل أن أبدأ أقول: ،ونرصة للحق وأهله

                                           

 .)62: ص(ملؤسسة الرتاث العلمي  «-حفظه اهلل-حوار مع فضيلة الشيخ املجاهد: أيب عيسى املرصي » (1)

ا حول ؛ منها ن ِقل  ومن ثم  ،شهرأ لعدة «البعاج» ا ألمنييبقي أمي   ،«البعاج»من أهايل  :أمنية أبو غفران (2) وهنا أذكر أمر 

تنا ) هذا الرجل: هربت   أيب »( سبية عىل فرتات متفاوتة ومتقاربة، وكانت أصابع االهتام كلها تتجه نحو 20من مقرا

أمينا،  «أيب غفران»؛ للتحقيق معنا عىل خلفية هذه القضية، مجيعنا من أصغر جندي إىل «املوصل»، وأ خذنا إىل «غفران

دب  «أبو غفران»قل وبقينا هناك قيد التحقيق ملدة يومني ثم أعادونا، بعد ذلك؛ ن   ؛ !، الكل يعرف بأن هروب السبايا كان م  ا ر 

اسب أحد -تقريب ا-ألف دوالر  )20(ـإذ كانت السبية تباع عىل أهلها ب برغم تساؤلنا -عىل ذلك  «أمنية أبا غفران»، مل ُي 

ا: كيف ي عقل أن هيرب هذا العدد الكبي من ال  «أبا غفران»كام أن  ،-من!سبايا؟ ومن أي مفصل؟! من مفصل األمجيع 

له من الرافضة، أخرجهم من   ةوأوصلهم إىل كردستان آمنني عرب حواجز الدولة بورق «سنجار»اعتاد إخراج أقرباء ألخوا

- «أمنيةأبو رسحان »فضح ذلك هو  ن  فيها، وم   التيأمان مقابل أخذ مزرعة خيل له كملك خاص ومن ثم قام ببيع اخليل 

 مرة؛ فزل لسانه أمامي. «غفران أيب»حني انزعج من  -نائبه

 .«حتريات احلسبة»يف ومن ثم  ،«قاطع البعاج»لرشطة اإلسالمية يف ا لعمل أمي   :أبو أنس السبع (3)

ا كان  ،«فراس»اسمه احلركي  :أبو هاجر أمنية (4)  اسمه إىل ، ثم غي  «بعاجال»إىل  «أبو سعد»أرسله  ،«التسليح»عىل أمي 

؛ «ج شاكرااحل»ـعالقة قوية ب إذ كانت تربطه ؛رسمية ةهرب للموصل بطريق «سنجار»ند سقوط عو ؛«هاجر أمنية أيب»

 .«املوصل» فنقله األخي إىل
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أو  ،رواية سمعتها وليست ،وملستها بيدي ،شاهدهتا بعينيقد األمور التي سأذكرها إن  :أوال  

فقد نقلتها عن من  ؛«املوصل»عركة الروايات أثناء م إال-ثم وصلت إيل تناقلتها األلسن 

 .-أعرفهم من الثقات؛ ذلك أنني مل أكن ممن حرضها

ااألمور التي  إن معظم :ثاني ا ال أعلم عن ، ويف العراق بحكم عميل فيه حصلت قد ذكرهت 

 .قل إيلون   الشام إال ما سمعت

وليست  نفسها، قرارات وأفعال جاءتنا من القيادة ذكرت  أذكر األخطاء الفردية بل  مل :ثالث ا

 .!«منهج اجلامعةال متثل وهذه أخطاء فردية » :يقاللكي ال  ؛عمل فرديب

 

 كتبه:و

 أبو مسلم العراقي

 م 2019مايو  19 -هـ  1440ان رمض 14األحد 

 

 

* * * 
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 أوًلا: نقض العهود والمواثيق

لكل مرتد  اأعطى عهد   قد عامة األمة قبل جماهدهيا أن ابن عوادبل ويعلم القايص والداين 

له أحد ولو  ض  تعر  وال ي   ،وعليه ما عليهم ،له ما هلم ؛ فيكونل معاملة املسلمنيعام  أن ي  ب تائب

 ةاستتاب تومت ،فتح اهلل املناطق يف العراق ؛بعد مدة من الزمنو !؛من املسلمني ألف   لف  قتل أ

ر األمر للدولةِ  ،فيهاواجلامعة املرتدين من أهل السنة  جاءنا األمر باعتقال  وبعد توبتهم واستقرا

 «املوصل»إىل  املعتقلني وتم ترحيل ون،وهرب كثي ،منهم ا واعتقلنا كثي   ،الضباط الذين تابوا 

، قتلهمب فأمر ،(5)«حسني دماء أيب»القايض  عند واهلل عىل ما أقول -وذلك بعد توبتهم  وق تِلوا

 أيب»جاء من تسليمهم إىل قايض الوالية بفاألمر  !،«هذا عمل فردي» :قائل ن  فال يقول ؛-شهيد

 .باجتهاد فرد من األفراد، ومل يكن باخلفاءليس و ،(6)«سعد اللهيبي

رجع  (7)«املوصلِ »وبعد فتح  ،«سنجار»برتبة نقيب يف  اكان ضابط   «باسم جهاد العبيدي»

كنت  ممن أرشف عىل  عندما وصلو ،سمع بقبول توبة املرتدين فيها أنبعد  «البعاج»إىل 

ل -بأشهر بعدها- اعت ِقل   واست تيب، التحقيق معه وِّ  .فيها لتِ وق   «املوصلِ »إىل  وح 

                                           

ا من « والية اجلزيرة»يف بداية األمر كانت -« والية نينوى»قايض  :أبو حسني دماء (5) قبل أن « والية نينوى»جزء 

ص   -تنفصل رسة لأل ، وقاض  مواللأل لك قاض  هناف يتخصص هبا؛ ضايا معينةق وقد كان لكل قاض   ،بالدماء ختص 

 .وهكذا

لتحالف ليف قصف  وق تِل، «بوكاسجن »يف  سجين اكان ، «والية نينوى»يف  «ديوان األمن»أمي  :أبو سعد اللهيبي (6)

 .«املوصل» عىلالصليبي 

 م. 2014يونيو  10 -ـه  1435شعبان  11الثالثاء بتاريخ: « املوصل»ف تِحت  (7)
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، ثم اتصل «أربيل»ـفر  ل وبعد الفتِح  ،«املوصل» كان رشطي ا يف «مزهر خابور العبيدي»و

ا بقبوهلافأ   ؛لكي ي علن توبته ؛بقاطعنا  اعت ِقل ؛«املوصل»إىل  ق ِدم وحني ،فوثق هبم ،عطي عهد 

 !.التوبة بطاقةلل استالمه يقب كان اعتقاله وقد ،بحجة أنه مل يتب وق تِل

يف  اعت ِقلومن  ،التائبني «اتحافظاملجمالس »ومن ثم جاء األمر الثاين باعتقال أعضاء 

وقد  ،مه بيدهوهذا الرجل جاء به أخيه وسل   ،(8)«العفني ادح  رديف » :قاطعنا عىل سبيل املثال

 ،«جزيرة البعاج»وسكن  ،وأخذ أغنامه ا،تائب   جاء أنه ذلك ا؛فكان مطمئن   ؛استلمته بنفيس منه

ر الفصل و ،«داعيش» بتهمةِ وتم فصله من املجلس بعد توبته   «جملس نينوى» لِ ب  قِ  جاء منقرا

 ه إىلتصفيته بعد حتويل تومت ،«الرشقية»عىل قناة  ض  رِ ع  موثق؛ فقد فصله  أمر  و ،الكفري

 .«املوصل»

ا ام  اع  كان األمر بتصفيتهم  إن   توبتهم، قد نقضوا أهنم » :نقولعينني منهم لبم   ومل يكن خاص 

ء من نقض توبته و جملس موجود وكل عض ،جيب اعتقال كل ضابط» :لنا قالوا لقد ، «وهذا جزا

عىل إثر  وقمنا ،همءأسام من مج  ع  بل نحن  عىل التعيني أشخاصبنا قائمة ومل تأتِ  !،«يف القاطع

ا بأسامءلو كان األمر و ،باالعتقاالت ذلك  .أل رسلت إلينا قائمة هبا ؛معينة خاص 

ومل خيرجوا  ،هؤالء كانوا يف أرض الدولةل: فأقو ؛«!نقضوا البيعة..لعلهم » :قد يقول قائلو

 !.صادرتنا ألمواهلم وسياراهتم بعد توبتهمهذا عدا عن م  !، «بطاقة التوبة» وُيملون ،منها

 بطاقة» أ عطوا بعد أن قبلت الدولة توبات من ارتد من الرشطة واجليش وغيهم؛  كذلك

 «ديوان األمن»بتهم؛ أصدر ؛ بغرض عدم التعرض إليهم، وبعد عدة أشهر من استتا«التوبة

                                           

ا- «جملس حمافظة نينوى»تائب من أعضاء  :العفني ادح رديف  (8)  .-سابق 



   

 6 

ا وتعميام  إىل القواطع بإجبار كل تائب من الرشطة )فقط(  فالتائبني من اجليش ال يشملهم -أمر 

د الرشطة قد استلموا مسدسات كأسلحة والسبب  ؛هذا التعميم والقرار يرجع لكون أفرا

عىل أداء  -ويةبينام قطاع اجليش مل يستلم أسلحة ثان «كالشنكوف»ثانوية إىل جانب سالح 

ا عنه -حرصي ا- «كلوك»غرامة مسدس من نوع   دوالر؛ )2000(، ومن ال يملكه يدفع عوض 

فأقمنا احلواجز، وبدأنا باعتقال التائبني من الرشطِة وإجبارهم عىل أداء الغرامة، فكان بعضهم 

ا من التجار وجيلبه لنا، وبعضهم يدفع إلينا  ستطيع دوالر، ومن ال ي )2000(يشرتي مسدس 

ع منهم الدفع  السجن حتى يقوم أهله بجمع املبلغ ودفعه إلينا. ي ود 

املخافر وأنتم تعلمون أن معظمنا قد ترك  ،ا السالحن ملاذا تريدون مِ »وكانوا يومئذ  يسألوننا: 

إن (نحن ال عالقة لنا باألوامر التي تأيت إلينا، وقيل لنا: »فكنا نقول:  ؛«وهرب؟! اتواملقر  

 «.)التوبة هو جلب هذا السالح رشط صحة

 .«منهم من مل يسلم سالحه أو أخفاه!من املمكن أن »قد يقول قائل: 

 فأقول:

: قد دفن سالحه أو باعه، وهذا الذي وقع  -«املوصل»بعد فتح -ال أنكر أن بعضهم  أوال 

أم  فكيف لنا أن نميز؟! هل أضاع هذا التائب سالحه ؛من بعضهم مل يقع من مجيع املستتابني

 من دون متييز عىل أداء الغرامة. باعه أم دفنه أم هرب وتركه؟! كنا نجرب  اجلميع

بأن لديه  ر  قمنا باستجواهبم عند إعالهنم التوبة، وكنا نسأهلم عن أسلحتهم؛ فمن أق   ثاني ا:

ا جلبه، ومن قال بأنه ترك سالحه يف املقر   ة قناه وقبلنا توبته؛ فإذا كانت القيادات صد  سالح 
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فلامذا قامت بقبول توبتهم أول  قيئه؛ يقيء ثم يأكل كالذيالغادرة سرتجع يف قبوهلا لتوبتهم 

 مرة؟!

ومل  -منازهلميف  :أي-يف إجازة  ا كانو -«املوصل»إبان فتح -الرشطة  يمنتسببعض  ثالث ا:

ي ونحن نعلم ذلك؛ فبأ ،-باستثناء الضباط- منازهلمم معهم إىل هيكن يسمح هلم بأخذ أسلحت

 ت القيادة أمواهلم بعد توبتهم؟حق استحل  

 ال ُيقتل الرجال،»إعطاء األمان والعهد لإليزيديين ونسائهم إن هم أسلموا؛  :ثانًيا

 «وال ُتسبى النساء

كل » :يزيدية وقيل هلمع اإلومج   ،-وهلل احلمد- (9)وف تِحت «سنجار»مدينة تم اهلجوم عىل 

حتت  إصدار مرئي بذلك إنتاجوتم  ،«السبي لنساء يأمن  وا ،القتل سلم من الرجال يأمن  من ي  

 .(10)«دخول املئات من اإليزيديني إىل اإلسالم» :عنوان

حزة الرشعي  أيب» وقد اجتمع هبم مع (11)«اهلل ج عبدااحل»هو أعطاهم العهد ومن 

ام ُيتاجون من ب كام تم إمدادهم ،«سنجار»جنوب  «كوجو»بعد مجعهم يف قرية  (12)«احلمدي

ر  وبعد مدة من الزمنِ  ونحو ذلك، وتعليمهم اإلسالم والصالة ،األكل والرشب وغيه وفرا

فجاءنا  إليهن،لحة أصبحت احلاجة م   أسعارهن؛ بعد ارتفاعيت تم توزيعهن الأكثر السبايا ال

                                           

 .م 2014أغسطس  3 -ـه  1435شوال  6بتاريخ: األحد « سنجار»ف تِحت  (9)

 م. 2014أغسطس  -ـه  1435شوال ، بتاريخ: «املكتب اإلعالمي لوالية نينوى»الصادر عن:  (10)

د.ابن عنائب  :اج عبد اهللاحل (11)  وا

 «.بليج»أمي بلدة  :أبو حزة الرشعي احلمدي (12)
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ج ااحل»من وبأمر  ،(14)«مريم اجلبوري أيب»وباالتفاق مع  (13)«أبو رسحان أمنية»و «أبو غفران»

حيث  «كوجو»إىل قرية  وذهبنا ،أنا أحد أفرادها تم تشكيل مفرزة وكنت   ؛(15)«لرتكامينمعتز ا

هم وأمهم يأبمع بنات  )7(وجلبنا منها عائلة مكونة من  ،يزيدية الذين أسلموا يوجد فيها اإل

يف قرية  منزلكمإرجاعكم إىل بفلذلك جاء األمر  م؛أنتم حسن إسالمك» :فقلنا هلم ؛وإخواهنم

 يصاهلمبأخذهم إلقمنا عندما بال عمد الذي رفع السامء وو ا،ا شديد  فرحوا فرح  ف ؛«)قابوسية(

وعندما  ،وكتاب التوحيد بيدهأحدهم وخرج إلينا  ،يف املسجد أبناؤهمكان  ؛إىل القرية

وتم توزيعهن عىل  ،أخذنا بناهتم بالقوة منهم «قابوسية»القديم يف قرية  منزهلمأوصلناهم إىل 

وصلت  ؛شهرأوبعد  ،«الرتكامين ج معتزااحل»الذين جاؤوا باألمر من  (16)قأصحاب االتفا

 ،للمحكمة (17)«عائشة اجلبوري وبأ»وهو، ب حِ فس   ؛«اجلبوري مريم أيب»شكوى للقضاء عىل 

: ئلوا :فقال ؛«ما فعلتم؟!ملاذا فعلتم » وس  من  مجوهفأخر   ؛«)معتز الرتكامينحجي (من بأمر » وا

اِب »يأخذ األوامر عن  ن  م  ف   ؛-أيدهيمبام اقرتفته  مم اعرتافهبرغ- ةحماسب دونالسجن  ابن نو 

د  احلساب بالرضورة.يكون فوق  ؛«عوا

 «الموصل»من استهداف المسلمين وقتلهم أثناء خروجهم ثالًثا: 

                                           

 .«منيةغفران أ أيب»نائب  :أبو رسحان أمنية (13)

 .«ثاراآلمفصل »قل عىل ثم ن   ،«قاطع البعاج»أمي  -ليس العسكري- :أبو مريم اجلبوري (14)

دنائب  :احلاج معتز الرتكامين (15)  .عىل العراق ابن عوا

، «أبو حسن أمنية»، و«أبو رسحان أمنية»، و«أبو غفران أمنية»، و«أبو عائشة اجلبوري»، و«يأبو مريم اجلبور» وهم:( 16)

 .«أبو رقية أمنية» -يغلب عىل ظني أنه-، والسابع «أبو صالح أمنية»و

 .وسائقه الشخيص «مريم اجلبوري أيب»ابن عم هو  :أبو عائشة اجلبوري (17)



   

 9 

 ؛«قاطع القيوان»يف  «بليج»من جهة  «املوصل»عند حصار  «قاطع البعاج»كنت أعمل يف 

ئل التي خترج من فسمعنا بق وتواترت  ،ذلك من عامة املسلمني سمعت   ،«املوصل»تل العوا

 .أعرفه شخص أكثر من الرواية عن

حيث  خيرجونالناس  بدأ ؛وبقاء األيمن للدولة «املوصل»عند سقوط الساحل األيرس من 

 يناإل نقلي  كان عندما و ،كل من خيرج، فكانوا يقتلون -والكل يعلم ذلك-الطعام وشح  قل  

دون معرفة  «املوصل»تم تصفية املسلم اخلارج من ت تكان !،نكذب األخباركن ا  بداية؛ ذلك

عن  وبعد انحياز الدولة ،«حي التنك»أعمدة الكهرباء يف  عىلق كثي منهم لِّ وع  ، سبب خروجه

 هباوإذا  األخبار ا منتثبت   ؛سمعنا بعض ما جرى ؛منهاوخروج بعض اإلخوة  «املوصل»

وحسبنا  ،«!تلت أمامهعائلة ق   )350(أن » :(18)«كرم العسكري أيب» أخوقال يل قد ف ،ةصحيح

 .اهلل ونعم الوكيل

ئل منارصهم وجماهدهم يعلمون بحادثة «املوصل»أهل  مجيع  ،فليس األمر بخفي ؛قتل العوا

 غي-رج للكفار فإذا كان الذي خي   !،يف الساحل األيرس وكذلك مل يكن خفي ا تكفي من ب ِقي

ا!؛ -مضطر  ألرايض املرتدين باخلروج اوغيه «تل عبطة»و «بعاجال»مح ألهل فلامذا س   كافر 

بل كان الطريق  ؟!من قصف وجوع «املوصل»ومل ينلهم يومئذ  ما نال أهل  قوافل تتبعها قوافل

ا بال تضييق أو حصار ا مفتوح  عب د   !إىل الشام أمامهم م 

                                           

 «فرقة مؤتة»ـتابع لال «قاطع تلكيف»ـل اعسكري  أصبح   وبعد نقله ،«ع البعاجقاط»ا يف كان عسكري   :أبو كرم العسكري (18)

 .«املوصل» يف معارك -تقبله اهلل-، ق تِل «والية نينوى»يف 
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يف كتابه الذي  -ال طي ب اهلل عيشه- «أبو طيبة»فار اهلارب ال أماله   وال أنسى أن أ ِشي  ملا

حول جمزرة دولة ابن  «إماطة اللثام عن أحفاد بلعام»املعنون بـحشاه باإلفك والكذب والزور 

د باملسلمني يف  ا غ له «تل الرمان»عو   ؛املحارصة؛ ليزين سفك املجرمني لدماء املسلمني ويسوِّ

انت اخليات يف األيمن يف تلك األيام كثية ومل يبدأ اجلوع وقد ك» :-وبئس القائل-فقال 

ئل  واخلوف والقصف الشديد فيها بعد، وكان ُيدث كثيا يف تلك األيام خروج بعض العوا

التي تفر إىل املرتدين والنساء متزينات بكامل زينتهن ليحتفلن أثناء وصوهلن للمرتدين بنزع 

رابطني ومقراهتم وما إىل ذلك من أمور والعياذ باهلل، احلجاب والرقص والتبليغ عن أماكن امل

بل أن منهن من كانت تنذر عىل نفسها بأهنا ستتعرى من كامل لباسها فور وصوهلا للمرتدين، 

ئل التي تعرب يف تلك الفرتة تنسق مع مرتدين من احلشد واجليش من  وقد كانت أغلب العوا

 .(19)«يفية ووقت اخلروجذوهيم أو ممن عىل صلة هبم يف أرض الكفر عن ك

ا عىل عدة مراحل، وقد حصلت جمزرة  «املوصل»لقد كان اجلزء األيمن من  تل »حمارص 

ا مرعب ا أحال حياة الناس فيه ملأساة  «الرمان ع  ا مروِّ أثناء احلصار، وقد شهد هذا اجلزء قصف 

 حقيقي ة.

ان ر هذا األثيم حياهتم إب  مل يكن الناس يف اجلزء األيمن يعيشون يف راحة وبحبوحة كام صو  

خروجهم بل كانوا ال جيدون ما يأكلون، وعانى كثي منهم من اجلوع والترشيد والقصف 

 للنساء أن يتزين  للمرتدين؟!الشديد؛ فمن أين 

 مة فوق رؤوس ساكنيها؟هد  امل   املنازلأم من بقايا  ؟!القاممة ن  مِ أ  

                                           

 .)38 :ص(أليب طيبة قسورة القريش « إماطة اللثام عن أحفاد بلعام» (19)
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!، فمن أين هلم أن يعرفوا هذا األفاك صفهمثم هب أن معظم الناس يف اجلزء األيمن كام و

يا الناس أثناء استهدافهم وقتلهم؟ أكان مكتوب ا عىل جباههم:  بلغ هذا يريد أن ي  »أو يميزوا نوا

ا هبم؟! ا هب  ت اٌن } «عىل مقرات املجاهدين، وهذه تريد أن تتعرى للمرتدين فرح  ذ  ان ك  ه  ب ح  س 

ظِيمٌ   .[16]النور:  {ع 

احلاالت التي خرجت للمرتدين؛ كراهية يف الدين، ولكن أن يسوغ هذا  نعم؛ توجد بعض

وحدان ا وزرافات بفعل فعله  «املوصل»املجرم الغشاش قتل املسلمني يف اجلزء األيمن من 

ة؛ فهذا ما ال  غيهم حتى صار عندهم أن األصل يف املسلمني يف اجلزء األيمن هو الكفر والرد 

ق ممن يستحلون الكذب والتزوير وغش املسلمني يقبله دين وال عقل، وقد يك ون هذا امل ل فِّ

للمصلحة التي تقوم عىل اهلوى كام استحلوا سفك دماء املسلمني من قبل باحلسد واحلقد 

 واهلوى والبدعة والتكفي!!

 المسلمين اآلمنين لمنازلرابًعا: اقتحامات األمنيين 

، وقد روى «امليادين»يف أحد أصدقائي أمني ا  بعد االنحياز من العراق ذهبت  إىل الشام؛ كان

وأخذ يصف احلال التي رأى عليها األخ وزوجته  ،(20)أحد املسلمني منزلنه اقتحم أيل كيف 

، ثم جلست  مع صاحب القصة بعد ذلك بفرتة، -وحسبي اهلل ونعم الوكيل-يف غرفة نومهام 

 .-ن فيهمواهلل املستعا-فروى يل تفاصيل اقتحام األمنيني ملخدعه 

                                           

ا- «اجليش احلر» منتسبي تائب من (20) بتربئته من التهمة ملدة من الزمن، وخرج لة الدو معتقالتيف جن ، س  -سابق 

 .املنسوبة إليه
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عىل اهلل قصد السبيل، وويتجاوز عني،  ،ويتوب عيل ،ل اهلل العظيم أن يغفر يلأأس أخي ا:

 وهو حسبي وموالي ونعم الوكيل.

{ 
 
ء لِّ يش   ىل  ك  اَّلل   ع  وه  و  ن س  اه  اَّلل   و  ص  ِمل وا أ ح  م  باِم  ع  ا ف ي ن بِّئ ه  ِيع  م  اَّلل   مج  ث ه  ب ع  م  ي  ِهيدٌ ي و   {ش 

 .[6]املجادلة: 
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