بسم هللا الرمحن الرحيم

قرار العفو عن كل انكث أو اترك أو معاقب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد،
كتب إيل بعض اإلخوة يطلبون أن أعيد النظر فيمن نكث أو ترك أو عوقب منذ انطالقة مسرية احلزب يف 1372هـ-
1953م ،وأن أعفو عمن يستحق العفو منهم ،فتكون هلم فرصة جديدة يف محل الدعوة لعل من يعطى هذه الفرصة حيسنها
ليلقى هللا نقيا صافيا ...وأن من ﴿ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى َه
اّلل﴾...
َ َ ْ َ ْ ُُ َ
أيها اإلخوة ،لقد تدبرت هذا األمر من جوانبه :من قدامه ومن خلفه ،وعن ميينه وعن مشاله ...ومن مث فقد شرح هللا
صدري ألمر ها أان أقرره:
 -1العفو عن كل انكث أو اترك أو معاقب ،مؤقتا أو اتما ،بتعميم العقوبة أو دوهنا ،يرسل لنا رسالة عن طريق مسئول
بالده ومصادقة املعتمد ،يؤكد فيها ما يلي:
أ -ندمه على سبب نكثه أو تركه أو عقوبته.
ب -يعاهد هللا العزيز احلكيم على أن ال يعود ملثل ذلك السبب.
ج -إن كانت له صفحة فيمحو ما عليها من كل سوء ميس احلزب وقيادته منطوقا أو مفهوما.
د -يقوم ثالث ليال يستغفر هللا فيها ويتوب إليه ،ويصدق هللا على ندمه وعهده ،ويذكر ذلك يف رسالته إلينا.
فإن فعل فنعد ما حدث منه كأن مل يكن ،وحيتضنه احلزب من جديد بعد أن يقسم قسما جديدا ...وإن كان معاقبا
ابإلمهال املؤقت ،فبعد أن يفعل املذكور أعاله نعد ما حدث كأن مل يكن ،وحيتضنه احلزب من جديد دون قسم.
 -2يستثىن من هذا العفو ثالثة:
أ -من خان احلزب فكان رأسا يف التمرد واالنشقاق.
ب -من خان قيادة احلزب فافرتى عليها وكذب عامدا متعمدا.
ج -من خان مال اليتيم فأكله وضيعه وأصر على ذلك.
 -3أقول لإلخوة الذين ال تطمئن قلوهبم بقرار العفو عن أولئك :إنين أان صاحب الصالحية ويل عليهم الطاعة واالحرتام
وتنفيذ ما أقرره يف حدود صالحيايت يف غري معصية ...مث إين اجتهدت يف هذه املسألة ،وأسأل هللا سبحانه أن أكون قد أصبت
﴿ومن ي ْؤهمن هِب َه
ّلل يَ ْه هد قَ لْبَهُ﴾ ،وهللا املستعان.
ََ ْ ُ ْ
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخوكم
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