
 املسائل الست

 للشيخ أيب عبد هللا الشامي

 

 :احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

مثة عدة موضوعات متفرقة نود التعليق عليها يف هذا املقام توضيحاً لبعض ما أاثرته بعض اجلهات عرب بياانهتا وتصرحياهتا 
 :األخرية يف األايم

 

 "سالح اهليئة: "املسألة األوىل

أن سالح اهليئة خط أمحر، وال نقبل املساس به من أي أحد، كائنًا من كان، ال  -وأوهلم مجاعة سابقاً -ليعلم اجلميع 
بدعوى الظفر وال أشباهها من الدعوات اليت نسمعها اليوم، ومن يقرتب من سالحنا حتت أية حجة وأتول سيعامل كصائل 

 .مال اجلهاد، وكل من تسول له نفسه أخذ قطعة من هذا السالح حتت أي دعوى سيالحق وحياسب ويقاضى على

والشيخ أبو اخلري رمحه هللا كان قد قرر املسألة وحسمها تنظيمياً، ابالستناد لكوهنا حمسومة من الناحية الشرعية، حىت ال 
 .خيرج من يقول هبذه الشبهة اليت نسمعها اليوم

ون سالح اهليئة للهيئة بدهي عند العقالء، ولكننا أمام عقول عجيبة ترّكب الشبهات على جمموعة من اللوازم، مما وتقرير ك
 .يستدعي تفكيكها

وبعيداً عن التقرير الشرعي والعقلي والعريف واملنطقي فضاًل عن التقرير التنظيمي الذي قرره وحكم به الشيخ أبو اخلري رمحه 
التفصيل يف تقرير عودة ملكية السالح لنا عرب تفنيد مزاعم القوم وتفكيك اللوازم الباطلة اليت توصلوا منها  هللا يف املسألة، فإن

لقوهلم العجيب، حيتاج لشرح مطول، ألن من لوازمه إعادة َطْرق مسألة البيعة ونوعها وتكييف ما جرى واالجتهاد فيه، 
 .د ومقاصده وغاايته، فضال عن لوازم أخرى يطول معها املقامواحلديث عن التبعية التنظيمية يف ضوء مصاحل اجلها

فنحن فككنا االرتباط بشكل تنظيمي وشرعي، واجتهدان يف حتقيق  -وفقها هللا-ومهما كان من أمر بيننا وبني القاعدة 
نا ابألصل هي بيعة جهاد وبيعت -نسأل هللا الثبات-مصاحل اجلهاد الشامي مع املراعاة لقضية البيعة، وال زلنا على غرز اجلهاد 



مصاحل ومقاصد اجلهاد، فال تكون البيعة حائاًل دون : ال بيعة إمامة، مبعىن أن الغاية اليت جاءت البيعة وسيلة لتحقيقها هي
 .ذلك، إذ هي وسيلة ال غاية حبد ذاهتا

وإذا كانت القاعدة قد  وحىت على فرض صحة كل ما يقوله املّدعون، فهذا السالح ملك للجماعة وليس ملكًا للقاعدة،
فمن حقها أن تطالب به قضاء، وحينها  -مع التقدير للدعم واملقومات املعنوية-أعطتنا أية مقومات مادية من سالح وحنوه 

 .فليفتح ابب التقاضي

دة للقول مبلكية القاع -واليت مت فكها ضمن ظروف اجتهادية وتنظيمية وشرعية-وأما التوصل من مسألة البيعة السابقة 
ما حتت يد اهليئة اليوم ففتوًى ال ختتلف عما عيب على مجاعة الدولة من أتصيلها فتوى الظفر وأتسيسها على ذات العلة 
املغلوطة؛ وهي كون اجلبهة حينها كانت تتبع جلماعة الدولة تنظيمياً، على أن مجاعة الدولة يف حينه كانت قد بعثت مبجموعة 

 .أضعافاً  -يف حينه-ها مقومات مادية، وإن كنا قد رددان

تلك اجلماعة اجملاهدة اليت ال تزال حتمل مشروعاً سنياً .. أن هذا السالح هو ملك للهيئة: ونبني ملن يثري هذه املسألة اآلن
جهاداًي مهما طعن الطاعنون، وإذا كانوا يطعنون جبهادان ويفرتون علينا الكذب برتكنا اجلهاد ليتوصلوا منه للقول ابنتقال 

 .ملكية السالح هلم، فهذا مسلك غري بعيد عن مسلك مجاعة الدولة حني كانوا يستبيحون سالحنا ابألمس

وقد كنا جناهد يف شرق السكة وما قبلها وما بعدها مبثل هذا السالح وكان هؤالء املّدعون يصدون اجملاهدين عن ذلك 
 .عاىلبني يدي هللا ت -هم ومن أفىت هلم-القتال حبجج، نسائلهم عنها 

 

 "التحكيم: "املسألة الثانية

وهي ملحقة ابملسألة األوىل، فنؤكد ابتداء أننا حتت شرع هللا، وألجله نقاتل، ويف سبيل حتكيمه منوت، كما نؤكد على 
 :احرتامنا ألهل العلم وتوقريان هلم واعتباران لقوهلم، ولكن يف املسألة حمل البحث، نوضح ما يلي

 .ألة ملكيتنا للسالح حمسومة، وال جمال فيها ملثل هذه املناورات ابسم التحاكم واحملكمةلقد بيّنا آنفاً أن مس -

على فرض قبول الدعوى يف هذه املسألة، فهذه وزارة العدل قائمة يف احملرر حتكم بشرع هللا تعاىل، ويتحاكم اجلميع  -
معرفة  -مع العلم واجلهاد-نة واألمانة، وممن جيمعون إليها، ويقوم عليها ثلة من أهل العلم واجلهاد األكفاء، من ذوي الداي

-بتفاصيل واقع الساحة هنا، فمن رام رفع أية دعوى فليتفضل، وال حاجة لنقل كل كبرية وصغرية من املسائل خارج الساحة 
 .-مع االحرتام للجميع



بة التأكيد واإلقرار مبا كان قرره مسألة السالح سبق تضمينها ضمن االتفاق الذي وقع عليه األخ أبو مهام، وهو مبثا -
الشيخ أبو اخلري رمحه هللا من ملكية اهليئة ملا حتت يدها من سالح، وعدم قدرة أيب مهام على إلزام مجاعته ابالتفاق معلومة 

نكون قد للجميع، ملزمة للقوم، ومشكلتهم فيما بينهم ال عالقة لنا هبا من جهة، وال تعين أننا لو رفضنا إعادة فتح املسألة 
، والقوم دون توقيع أيب مهام ملزمون ابلوفاء مبا -ممن خصومته غري خافية-رفضنا التحاكم والتحكيم واحلكم كما يرّوج البعض 

 .قرره الشيخ أبو اخلري رمحه هللا

 :وإذا كانوا يدندنون على إقالة الشيخ اجلوالين أليب مهام من االتفاق، فليعلم اجلميع أن األمر كما يلي

رفضت مجاعة أيب مهام االتفاق بعد أن وقع الرجل عليه بصفته مفوضاً، وحني جلسوا يتهمونه مبا حيويه االتفاق من  حني
انظروا يل واحبثوا، فلرمبا ارتكبت مناطًا مكفرًا يف هذا : حىت أنه قال للشرعيني حينها!! خمالفات شرعية على حد زعمهم

اجلوالين بعجز أيب مهام عن إمضاء االتفاق يف ظل تعنت مجاعته، قال له كالماً  وبعد أن أيقن الشيخ!! االتفاق دون أن أعلم
إذا كنت عاجزًا ولن ينفذ االتفاق، فيصبح األمر حتصيل حاصل، ولن : أن الشيخ ال يريد تعجيز أيب مهام، مبعىن: يفهم منه

ه، أما اإلقالة الصرحية فقد سألت الشيخ اجلوالين ينفذ االتفاق، أي أن مانع تنفيذ االتفاق هو عجز أيب مهام ال إقالة الشيخ ل
 .ال أذكر أين أقلتهم: هل أقلتهم؟ فقال

وعلى فرض صحة اإلقالة، فهذا يعين أن االتفاق الصلحي ذا الستة عشر بنداً قد ألغي، وعاد األمر إىل األصل الذي كان 
بناء على ذلك كتب الشيخ أبو اخلري رمحه هللا وثيقته أن سالح اهليئة ملك هلا، وهو احلكم الشرعي يف املسألة و : قبله، وهو

 .اليت أكد فيها على أن ما حتت يد اهليئة من سالح وحنوه ملك هلا، منعاً من حدوث الشبهة

فالشيخ اجلوالين أراد مصاحلة القوم ببعض التنازالت كما يف بعض بنود االتفاق ذي الستة عشر بنداً، فلما رفضوا األمر، 
عجز أيب مهام عن إنفاذه، تكلم مبا فهم منه القوم اإلقالة، ولو صحت فيلغى االتفاق الصلحي ويعود األمر ملا  وحتقق الشيخ 

 .كان عليه قبل طرحهم لتلك الشبهة

رفضت حتكيم أحد املشايخ الكرام ممن يطلبونه للتحكيم  -ومل يكونوا أعلنوا احلراس حينها-أن الزمرة احمليطة أبيب مهام  -
 .أن كان أبو مهام وافق عليه عرب التوقيعاليوم بعد 

تبلغ درجة خصومته معنا واهتامه لنا وقدحه وطعنه  -ممن وردت أمساؤهم يف البياانت املشار إليها-أن بعض املشايخ  -
فينا ويف ديننا ومنهجنا مبلغًا يفوق أصحاب البياانت أنفسهم، فكيف لنا أن نقبل به حكمًا وقاضياً، وهو خصم شديد 

بل حنن من ينبغي أن نقاضيه ابفرتاءاته علينا وطعنه يف ديننا، وكان من آخر بواقع أحد القضاة ! نا يف ديننا ومنهجنا؟يتهم
املقرتحني للحكم بيننا وبني القوم أن اهتم الشيخ اجلوالين ابلوقوف خلف مقتل كل من الشيخني الفاضلني أيب اخلري وأيب 



مث يتهمونك ابلنكوص عن التحاكم لو مل !! اضح بعمالة الشيخ اجلوالين اجملاهد حفظه هللاالفرج رمحهما هللا تعاىل، يف اهتام و 
 .تقبل هبذا القاضي املنصف

 

 "اجمللس العسكري: "املسألة الثالثة

ة والعرب -موضوع تطوير غرفة العمليات اهلجومية والدفاعية املوجودة يف املناطق احملررة لتكون جملسًا عسكرايً أو شيئًا حنوه 
هو موضوع مطروح منذ فرتة ليست ابلقصرية، وغايته توحيد جهود الدفاع عن احملرر وتعزيزها، وقد كان  -ابحلقائق ال ابألمساء

هذا قبل التطورات األخرية، وال شك أن تلك التطورات تؤثر جلهة تكريس هكذا طرح، واملعيار يف تطبيقه من عدمه هو النظر 
املصاحل املتحققة من هذا، وهي : نية تطبيق ذلك عملياً وجدواه حبسب ما يسمح الواقع، والثاينإمكا: األول: إىل أمرين اثنني

أوضح من أن ختطئها عني املتابع، وحري أبصحاب البياانت أن يتحملوا من األعباء ما يتناسب مع حجم تصرحياهتم، وحري 
إلعالمية اليت يتقنها كثريون، واحملرر يتطلب مزيدًا من بذل هبم كذلك أن يتعاملوا مع املسائل مبسؤولية بعيدًا عن املزاودات ا

 .اجلهود وتكاتفها ال مزيداً من التصرحيات اإلعالمية

وليس من بني تلك املعايري عندان كون هذا يروق هلذه اجلهة أو تلك فضاًل عن أن يكون طلباً منها، ولكنها أوهام البعض 
 .ط بني احلقيقة والوهمخيل -لكثرة ما يتوهم-ووساوسه اليت جتعله 

ومثل هذا مسألة تسليم قيادة اجمللس للقائد الفالين أو العالين، فمعيار ذلك هو حتقيق ما فيه مجع الكلمة وما فيه 
مصلحة الدفاع عن احملرر وليس حتقيق رغبات هذه اجلهة أو تلك، ولن نقدم على اختاذ خطوة ال نرى فيها صاحل اجلهاد 

له تعاىل التوفيق والسداد، مث ما هي الصورة العملية لتحقيق مجع الكلمة أو نوع من ذلك، يف عقول وأهله إبذن هللا، ونسأ
 !!ينبغي أن تبقى يف عامل الشعارات دون عامل الواقع؟ -ولو على أية صورة-هؤالء يف ظل الواقع احلايل؟ أم أن وحدة الكلمة 

إىل االنضمام لغرفة العمليات املوحدة، أو اليت أنمل  -اعتهمبصفتهم قادة مج-وحنن يف هذا السياق ندعو هؤالء اإلخوة 
كي يتحملوا شيئاً من واجبهم الشرعي يف محاية احملرر، ولريوا   -مبعزل عن تسميتها-أن تتطور ملستوى أعلى حبسب اإلمكان 

 .أبعينهم أن هذا التجمع مما حيبه هللا ويرضاه

اربع على : يقضي الساعات معلقًا على ما جيري يف الشام ونقولممن  -من هم خارج الشام-وننصح يف هذا الباب 
ففي الشام من التعقيدات ما ينبغي للمرء فيها الرتيث وعدم التعجل حىت ال يقع فريسة تعجله، فمن ال يفرق بني .. نفسك

مث إن !! املعّقدة؟مسمى اجليش احلر ومسمى اجليش الوطين، رغم وضوح الفرق بينهما، كيف له أن حيكم يف تلك التفاصيل 
 !!بلغ من بعده عن الواقع حد الغرابة -من نعنيه بنصحنا-التفصيل يف شأن اإلخوة الرتكستان ابلشكل الذي صّوره 



 

 "الطرق الدولية: "املسألة الرابعة

 واقع احلال أن هذه الطرق مفتوحة منذ سنوات، ومل تغلق، وإن كانت ال تعمل بصورهتا: نقول ابختصار ودون تفصيل
 .الطبيعية، واملوقف من سوتشي سبق وأوضحناه ببيان رمسي، وحنن معنيون بتصرحياتنا وحسب

 

 "تسليم املهاجرين: "املسألة اخلامسة

 إن كان قصد من يتكلم فيها هو الدول فللدول تصرحياهتا وهي وما تولت، ولسنا معنيني بتلك التصرحيات

لم أننا ال نفعل فعاًل ال يرضي ربنا، وحنن نرى حرمة تسليم املسلمني فليع -تصرحيًا أو تلميحاً -وإن كان قصده اهليئة 
 .للكافرين، وقد أوضحنا هذا يف منهجنا مراراً، وال يزاود علينا يف هذا أحد

واملهاجرون إخواننا وال نرى فرقاً بني مهاجر وأنصاري، وحنران دون حنر من هاجر إلينا، ولن نسمح ابملساومة على ملفهم 
 .فهو فضاًل عن كونه خمالفاً للثوابت الشرعية، بعيٌد عن املروءة واألخالق اإلسالمية مهما كان،

 

 "اإلجراءات املدنية يف احملرر: "املسألة السادسة

من انحية اإلدارة املدنية فالكل يعرف أن اهليئة كان هلا اهتمام ابألمر، ومنذ أطلق األكادمييون مبادرهتم وتشكلت اهليئة 
بثقت منها حكومة اإلنقاذ اليت يقوم عليها زمرة من األكفاء وذوي األمانة، فيما حنسب، صار التوجه هو تسليم  التأسيسية وان

كل ما يتعلق مبسائل إدارة احملرر هلذه احلكومة، والعمل على فصل اجلانب العسكري عن اجلانب املدين حبيث تعمل كل جهة 
 .ر وأهله ابخلرييف اختصاصها بشكل مؤسسي وتكاملي يعود على احملر 

مرجعًا هلا، وقد مت  -دون غريه-وهذه احلكومة أعلنت وبكل وضوح عن اختاذها من شرعة اإلسالم وتعاليمه وأحكامه 
ربط احملرر الذي حتت سلطتها مبنظومة موحدة لإلدارة يف خمتلف اجلوانب اخلدمية والقضائية واألمنية والشرطية، حبيث تقوم 

الطاقة، كما تقوم احملاكم املنتشرة يف عموم احملرر بتغطية احلاجة يف هذا الباب، ومثلها املنظومة على خدمات الناس قدر 
 .األمنية والشرطية اليت تسهر على أمن احملرر من أعدائه من عمالء النظام واخلوارج واملفسدين واخلاطفني وحنوهم



موعة إجراءات ضمن منظومة متثل وحدة أمنية حتفظ وقد مت يف سياق حوكمة املنطقة من قبل حكومة اإلنقاذ اختاذ جم
على الناس أمنهم برغم أن يف بعضها نوع تضييق غري مقصود ينجم عن حالة التنظيم، خيتلف عما ألفوه خالل سنوات الثورة 

 .واجلهاد، وليس من نتائج هذا األمر ما تومهه أصحاب البياانت

 

إن جنودان أكرب وأعقل وأوعى من أن ينخدعوا مبعسول الكالم وأسلوب : نقول ألصحاب البياانت املتتابعة :وقبل اخلتام
االستمالة عرب دغدغة العواطف فابذروا يف غري هذه األرض، وإن بياانتكم مادة دمسة لتأجيج اخلصام والنزاع والشقاق 

 .واخلالف، فأقصروا خري لنا ولكم

ختلف فيه من احلق إبذنه، كما نسأله تعاىل أن جينبنا الفنت ما ظهر ونسأله تعاىل أن يهدينا وإخواننا ملا ا.. هذا وهللا أعلم
 منها وما بطن، وأن يوفقنا ويسددان ويعيننا ويتوالان حبفظه

 

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 واحلمد هلل رب العاملني

 وكتبه؛

 أبو عبد هللا الشامي


