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___________________________________________________ 

ما  ي حفظه هللا يف فرتة "فتح الشام"ألرسلها للشيخ أيب دمحم املقدس) صفحة ١٤من (رسالة كنت قد أعددت   :تنويه
أو  نشرهاله، وقد حال دون للتواصل مع الشيخ وشرح األمر  حماولة )١٣(قبل تشكيل "هيئة حترير الشام"، بعد فشل 

يف وقت إعدادها أ� كنا قد طلبنا من أحد اإلخوة الفضالء ممن له تواصل مع الشيخ وحظوة عنده، أن يتكفل مبد إرساهلا 
الشيخ يف تصرحياته وازد�د وتريهتا يف اآلونة األخرية،  ادة العالقة املباشرة، لكن تطورجسور التواصل من جديد، وإع

لحقائق ملن للتبيان ااإلسقاط أو النسف، بل هو  قصدالليس و  ،ما ورد يف كالم الشيخ همن والتوضيح ألالتبيا استدعى
 وهللا املوفق. ،-وكما نراها-يبحث عنها 

___________________________________________________ 

 ... أيب دمحم املقدسي.إىل الشيخ الفاضل

 ..)اسابقً إىل مجيع اإلخوة يف جبهة فتح الشام (

 ..إىل مجيع اإلخوة يف هيئة حترير الشام

 ..إىل كل من يرقب مشروع هيئة حترير الشام

 ورمحة هللا وبركاته امجيعً السالم عليكم 

 ؛وعلى آله وصحبه ومن وااله، مث أما بعد ،والصالة والسالم على رسول هللا ،احلمد هلل

على . .على تربية الشباب اجملاهد على خصلة اإلميان تلك فإن احرتام أهل العلم من اإلميان، وحنن نعمل جاهدين
املخالف ما داموا من محلة هذا العلم، واالحرتام ال يعين السكوت عن خطأ . .لعلم من املوافقني واملخالفنياحرتام أهل ا

 ، كما ال يعين التعصب والتقديس.منهم أو قبوله أو تسويغه

اجملاهد ت التويرتية" اليت حتدث بني بعض أهل العلم، حيث كان الشباب وقد ساء� يف عديد املرات بعض "املهاترا
النظر  غضيلح يف طلب توضيح موقفنا من ذلك، فكنا نوصي الشباب بضرورة احرتام الطرفني كو�ما من أهل العلم، ب

ة إن كان مثة قضية، وكنا عن درجة كل منهما يف العلم أو سابقته أو قربه وبعده منا، مع تبيان موقفنا من املسألة املطروح
من  وفال�ً  كيف تعترب فال�ً   :أن "خالف األقران يطوى وال يروى"، ومن الطبيعي أن خيرج فريق ليقول انقول للشباب دومً 

وال أقصد - ثاين يشجع اآلخر، وإمنا قلت يشجعأو ينقسم الناس إىل فريقني: أحدمها يشجع الشيخ الفالين، وال األقران؟!
ألن أغلب هؤالء إمنا يصطّف إىل اجلهة اليت جيد نفسه فيها، دون أن  ؛-طلبة العلم إىل هذه اجلهة أو تلك املصطّفني من
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من تكون قد احتملته محية هلذا  -من طلبة العلم-تبىن املسائل على قواعد العلم، �هيك عن أن يف بعض املصطّفني 
 لصحيح خالف ذلك.أ�ا احلمية للمنهج، وا الشيخ أو ذاك، فيصطف إليه ظا�ًّ 

من كل �حية، ولكنهم يشرتكون ويقرتنون يف   ليس الشيخان املختلفان أقرا�ً  :-ممن ذكرت-وكنت أقول للفريقني 
كو�ما من أهل العلم عند مجهور العامة والناس، فال نريد كسر منزلة أهل العلم اليت صار لنا نبنيها لسنوات، بعد أن 

حها، وبعد أن حطمتها العلمانية وذيوهلا، وبعد أن شارك البعض بتحطيمها ابسم حطمها العدو عرب منظومة يطول شر 
عرب الفهم اخلطأ ملنهج السلف ومذهبهم، وبعد أن حطمها اخلوارج يف السنوات األخرية،  -من حيث ال يدري-السلف 

من الشباب "العوام يف العلم"  أو لنقل حىت نكون دقيقني أكثر: بل ما كان خروج اخلوارج إال مثرة للرتبية اخلاطئة جليل
مل  على األخذ املباشر من الدليل، دون احرتام للعلماء، وال للمذاهب، وال لقواعد العلوم أو معرفة هبا، مبا يعين أننا ما

 نصحح هذه الطريقة يف التلقي والرتبية، فعلينا أن نستعد بني الفينة واألخرى خلروج نبتة اخلوارج.

لت: إن خالفاتنا ضمن دائرة أهل السنة واجلماعة يف حربنا مع هؤالء النصريية والروافض وَمن وال ز  اوكنت أقول أيضً 
وأن بني  اوراءهم من الصليبيني غربيني كانوا أو شرقيني، جيب أن ال نستعلن هبا حىت ال نشمت العدو بنا، خصوصً 

ويكفر بعضهم عن غريها،  الً ضف ،منهمأصناف عدو� من اخلالفات أضعاف أضعاف ما بيننا، وضمن الطائفة الواحدة 
 .ت أقوالناوإن اختلفقلوبنا تخالف تفأحرى بنا أن ال كما تكفر الرافضُة النصرييَة،   ابعضً 

على  هوشدت هالوقوف يف وجه الطواغيت وصالبت يف -إن شاء هللا-املباركة  هجهود لشيخ املقدسينشكر ل حنن
اليت درست يف هذا  ملعامل كثرية من معامل هذا الدين ههذا الدين، وتوضيح واء يف سبيلعلى البالء والأل هالكفار، وصرب 

العام من مجاعة  همية، وإن كان لنا حتفظ على موقفالقد هلو كما ألهل اإلرجاء عرب كتاابتألهل الغ هالوقت، وتصدي
 .لتأخر فيه، ومن حيث لينه أحيا�ً الدولة، من حيث ا

يف غري شدة  أحيا�ً  هعلى الكفار رمبا أورثت ه، ولكنا نرى أن شدتهه يف ميزانك ونسأل هللا أن جيعلكل ذل  هنشكر ل
فيها املباحث اليت ال تقل عن  طّ خيأن  هالنوازل اليوم تستدعي من أمثال من ا، كما أ� نرى أن كثريً هعلى إخوانحملها 

اليت -أ� نرى أن هناك بعض احلاالت النفسية  هلا ابلتغريدة والتغريدتني، كما يكتفيتاع النظر"، ال أن "الثالثينية" أو "إم
تتحول إىل سجاالت مع املخالفني ابسم املنهج، فيتم تفريغ الشحنة النفسية جتاه املخالف ابسم  -ال عصمة لبشر منها
 احلفاظ على املنهج.

وأدعى للقبول  هنس به، عله يكون أقرب لقلب�به وحي، مث عرب من الً أو ابلنصائح بشكل مباشر  لشيخوقد بعثنا ل
 .اجيدً  هحلق، كما ذكر غري واحد ممن يعرفعترب هذا من الصدع ابي همن كل ذلك أية نتيجة، كون جننِ  . ولكنا مل.هعند

األشهر األخرية أتخذ طابع  يف هإبنصاف املخالفني، رأينا تغريدات للشيخيف الوقت الذي كنا ننصح  ؛أحبتنا الكرام
عقب اإلعالن عن تشكيل هيئة حترير  اهذه املرة ال جتاه املخالفني، مث ازدادت الوترية صعدً  الطعن واالهتام، وجتاه املوافقني

 .الشام



۳ 
 

أو بعد  ،سواء يف فرتة احلملة اليت قمنا هبا ابعض ما كان يف فرتة "فتح الشام" مث ما قرأ�ه مؤخرً  موإين هنا أبني لك
 تشكيل اهليئة.

 "امفتح الشما بعد اإلعالن عن "فرتة  :الً أو 

 هاالستفسار منا عن كل ما يلقى إلياالستيضاح و  همن امرات طالبً  ا يزيد على عشرمل اشخصيً  الشيخ تواصلت مع 
، وإن كان البعض سيعتذر ولكن دون جدوىأو الكذب واخلداع والتدليس، كم علينا ابالحنراف والتمييع، حيعنا، قبل أن 

إين أؤكد هنا أين تواصلت مع أحد الفضالء املقربني من الشيخ وسألته للشيخ أبنه رمبا غري حسابه أو لعلها مل تصله، ف
 لشيخ ال زال يعمل على نفس احلساب حينها.فيما لو كان الشيخ قد غري حسابه فأكد يل ذلك الفاضل أن ا

 من قوم من املخالفني لنا، السمعه عنا عظم رسائلي حينها يف أين طلبت إليه أن يستفسر منا حول ما يوتتلخص م
حتريفها، وما الشيخ شى رفت أو اليت خيهي املبادئ اليت حُ  بني لنا بعد السماع منا ماأن حيكم علينا ابلسماع منهم، وأن ي

بل هي احلاالت النفسية  ،سمعه عنا ال ميت للمنهج بصلةجوانب التمييع إن وجدت، وبينت له أن معظم ما ي هي
مغلوطة تصله عن اجلماعة نود تصحيحها  اآلخر، وأن هناك صورً البعض ا بل البعض جتاهنا أل� استوعبنااملتشنجة من قِ 

 دون جدوى. اكررت طليب هذا مرارً   . وقدهلدي

من  اخليطً  هأبقوال من نقل إلي امكتفيً رد عليها، الشأ يمل  ه، وحيث أنائلي تلك، وعلى مدار قرابة الشهروبعد رس
أن  مواإلشاعات املغرضة بل واألكاذيب، فإين هنا أحب أن أوضح لك التحليالت النفسية املشحونة والبعيدة عن الواقع،

هم ابملميعة على أنه تقدمي ملن وصف -اصل معهاابلتو  الشيخقبل يو  هعلى يد الزمرة اليت تتواصل مع- لشيخما مت تصويره ل
ى استعداد لتبيان ، وأ� علغري صحيح البتة ،هم أبصحاب املنهج السليموهتميش ملن وصف ،املنهج املنحرفوأصحاب 

عن اإلعالن بذلك أمام العدو والصديق يف  اللتواصل واالستيضاح هبذا اخلصوص بعيدً  امستعدً  انإن ك لشيخذلك ل
 فضاء النت الرحيب.

وقد  !!!أن اجلبهة تشارك بشكل سري يف غرفة درع الفرات الرتكية ضد مجاعة الدولة للشيخ وصلقد وصلنا أنه لقد 
تَـبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا بقوله تعاىل: ﴿ هالفرية، وألذكر  تلك هألدحض ل امعي مرارً التواصل  هطلبت إلي فـَ

َعْلُتْم َ�ِدِمنيَ   . ولن أبدأ بصدر اآلية حىت ال أُفهم خطًأ.]٦احلجرات: [﴾ َعَلى َما فـَ

وألننا ال نظن  هملكان ارد هبذا ومل نعلن به حفظً  تويرت، فلم نغعلنه يفييف السر غري ما  ااالندماج كالمً يف  هصلنا أن لو و 
غرد غري مباٍل مبكان مجاعة جهادية  ييف الوقت نفسه  ان الشيخأن يكون ما وصلنا غري صحيح، وك، وكلنا رجاء هذلك في

لكان  -هلم بذلك سريعن أن  الً فض-ي نصحهم يبغالتواصل مع من  قبل هابحلق واملناصحة، ولو أنكاملة، ابسم الصدع 
 رفض التواصل معنا، فهال قدم حسن الظن فينا بعد أن رفض التواصل معنا؟! ه وأدعى للقبول وهللا أعلم، ولكنأوىل

 مث تبني غري ذلك. ،هالظن في حلسن ااألمين تقدميً  همعنا ظنناه ابتداء بسبب وضع هوحىت عدم تواصل



٤ 
 

تحقق منا، فلعل يللتحقق مما ذكر إال بعد أن  هكما أنه ال سبيل لقق مما وصلنا،  وصلنا الكثري وال سبيل إلينا للتح
ت كثرية  .. احتماال.قد أخطأ، أو لعله ذو غمر، أو لعله كذب وافرتى، أو لعله فهم األمر على غري وجهه هالذي نقل ل

اجلماعة يف حترميها  من حال يظهرحبسب ما  امتامً  ستبعدامل حتمالالا ورجح امجيعً الشيخ ها استبعد مَ كلها واردة، فلِ 
 اجليش الرتكي ألنه جيش كفري علماين، ضد اخلوارج أل�م مسلمون؟!! -مع أو حتت-العمل 

االستماع إلينا بعد  قبل هكم علينا عشر معشار ما أمهل مجاعة الدولة، أو أنحيقبل أن الشيخ نا كنا نتمىن لو أمهل
 على التواصل معهم. هحلاحنا يف الطلب، عشر معشار حرصإ

* * * * * 

 

 على مؤمتر األستا� امنا هبا ردً فرتة احلملة اليت ق :ااثنيً 

 إىل األمور التالية: نظرالحنب أن نلفت 

حنن مل نتحرك مبوجب أوامر أو تنظريات أو فتاوى أحد من خارج اجلماعة ال من مشايخ الداخل   األمر األول:
، وال من فتوى وجوب إمتام االندماج الذي وقع عليه أمري األحرارعندما أصدروا  يسين وأيب احلارث وأمثاهلماشيخ احملكال

ودرست املسألة داخل  ،اجلماعة يفدراسة اخلطوة بشكل داخلي حبت ، وإمنا جرت ملقدسيلشيخ امشايخ اخلارج كا
 خطتها وتطبيقها بشكل داخلي كامل.اللجنة الشرعية وداخل جملس الشورى، وجرى اعتمادها ووضع 

علم داخل اجلماعة من أعضاء اللجنة الشرعية العامة فمن دو�م، وكل اإلخوة القيادات وكذا اجلنود، ومجيع طلبة ال
لنا، وأن فتاويه غري ملزمة لنا، وال متثلنا ابلضرورة، وقد كنا وال زلنا نوصي اإلخوة  ايعلمون عدم تبعية الشيخ تنظيميً 

أنه فالن عن ونرفض أن يقال  ،اجلميع و�خذ منهم ونستفيد منهم ونسمع من ،ابحرتام أهل العلم من املوافقني واملخالفني
 مرجعية اجلبهة.

واجلميع يعلم أن املمثل الشرعي الوحيد لآلراء اليت تتبناها اجلبهة من الناحية الشرعية هو جلنتها الشرعية وقضاهتا 
 .أو ثالثة وطلبة علمها، مع استئناسهم واستفتائهم ألهل العلم دون حصر ذلك بشيخ أو اثنني

فإننا نسأل كل من تيسر سؤاله مع االحرتام ومع اختالف درجاهتم، ومع كون بعض أهل العلم أقرب إلينا من بعض، 
 .للجميع، ودون تعصب لألشخاص

 .لضرورة عدم االلتفات جملادالت تويرت اوننبه شبابنا دومً  
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كثرية من مثل كتاابته القدمية ووقوفه ضد ونؤكد هلم ولغريهم أن الشيخ املقدسي رجل من أهل العلم له حسنات  
على  ا، وليس حمسوابً جلماعتنشرعي العام سؤول الالطواغيت وحنو ذلك، ورغم أنه من أهل العلم فهذا ال يعين أنه امل

 أفىت فتوى لزمنا األخذ هبا، أو كلما جتادل مع أحد فعلينا أن أو ااجلبهة من الناحية التنظيمية، حبيث كلما صرح تصرحيً 
 .نصطف خلفه ونبدأ جبلد خمالفه، أو كلما سابه أحد أن نبدأ إبنزال البيا�ت الرمسية يف ذلك املخالف

 وإذا كان الشيخ من الدعاة إىل التوحيد فهذا ال يعين أن كل كالمه توحيد، واملرء ال خيلو من حالة نفسية ما.

لشيخ أيب مارية أقول: األمر ال يتوقف عند أيب وحىت ال يذهب الذاهبون أبين أقصد ما حصل بني الشيخ املقدسي وا
 .على سبيل املثال مارية فحسب، بل اجلميع يتذكر ما حصل بني الشيخ املقدسي والشيخ طارق عبد احلليم

حىت اآلن يف سبيل هللا،  ٢٠٠٣وأبو مارية رغم كل ما يقال فيه، لكن من اإلنصاف أن يقال أن الرجل ال يزال من 
عن كونه أحد طلبة العلم يف الساحة، ولئن اختلفنا معه يف مسألة أو اثنتني أو عشر أو  الً وجهاد، فضما بني أسر وهجرة 

عشرين، فهذا ال يعين نسف جهاده وهجرته إذ من اإلنصاف أن يوضع اخلالف يف موضعه دون إغفال لقاعدة: "إن 
 عديد املسائل. وأصول الرجل فيما أعلم سنية، وإن اختلفنا يف ،احلسنات يذهنب السيئات"

تفصيل يطول،  ل اليت دار حوهلا اخلالف أو موقفنا منها، فلهذاوأ� هنا أحتدث عن األشخاص دون التعمق يف املسائ
ن اجلميع يعلم موقفنا من تلك القضا�، كما يعلم موقفنا من اجملادالت احلاصلة بني املشايخ، ولكن دون والغالبية إن مل يك

 التعرض لذلك يف اإلعالم.

وإذا كان كثري من الشباب يتحدث عن فضل الشيخ املقدسي وسابقته، مما هو معلوم ال ينكر، فيجب أن ال يتخذ 
وحنب أن ننبه  ..بقة اآلخرين وإن اختلفنا معهمللطعن يف اآلخرين، وابملقابل جيب أن ال ننكر فضل وسا اهذا سلمً 

، هنا لت منزلته هتتز بشكل كبري بني صفوف اجملاهديناجلميع إىل أن مواقف وتصرحيات الشيخ املقدسي األخرية جع
 وهذا مما ال حنبه له.

رغم انتقاداتنا  بيننا وبينهاملسائل، مما ال يفسد العالقة  أليب مارية يف بعض ناخالفأقول هذا يف وقت يعلم اجلميع فيه 
س ال يتحمل مثل هذا، ويعمل على ، وال بيننا وبني الشيخ املقدسي، ولكن بعض الناللعديد من تغريداته وتصرحياته

 قاعدة: إن كنت توايل أاب مارية فأنت ضدي، ومن عالمات أن تكون معي أن تعتربه من املميعة!!

، وقد اعنا وكانت مواقفه بعيدة أيضً  ايعلم اجلميع أنه قد مرت فرتة ليست ابلقليلة، كان فيها الشيخ أبو مارية بعيدً 
حىت انتهت بعد  افشيئً  اج اإلطار الذي تتبناه اجلماعة، ولكن املشكلة تالشت شيئً خار  اشهدت تلك الفرتة منه تغريدً 

عقدت العديد من جلسات املصارحة، وكشفت العديد من املالبسات، وحنن مل نكن مقدمه من جديد إلينا، حيث 
ومن هذا املنطلق فنحن مل  معنيني ابلتعليق حينها على كل موقف من مواقف أيب مارية اليت يعلم كثريون أ� ال نوافقها،

ال  -غفر هللا له-نشأ أن نرد على أيب مارية يف تصرحيه حول نزول احلر للشرع أكثر من اإلسالميني، فهذا التصريح منه 
، ومل نر حاجة للرد عليه حينها، مثله مثل كثري من التغريدات له أو لغريه ممن مل نر الرد عليها مكتفني بوضوح نوافقه فيه
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ام للجماعة جتاه عموم القضا�، وواقع حال اجلماعة يشهد حبرصها على حتكيم الشريعة، مبعىن أننا ولو مل نرد اخلط الع
 حينها على أيب مارية فهذا ال يعين املوافقة، وال يعين أن اجلماعة ال حتكم الشرع أو ال حتتكم إليه.

أبنه عميل متآمر   حنكم على كل ذاهب لألستا� لقد قمنا حبملتنا بناء على معطيات واضحة وحنن مل األمر الثاين:
كما يوحي به كالم الشيخ، وقد بينا لشبابنا الباب يف هذا القتال، وشرحنا هلم ذلك، وكان اإلخوة الشرعيون مع اجلنود 

 ممن قاتلناهم ال بطائفتهم وال أبعيا�م وال خطوة خبطوة، حىت ال حيصل خلل أو شطط أو دماء، وحنن مل نكفر أ�ًّ 
برؤوسهم، ومن هذا املنطلق والتضاح وجه قيامنا ابحلملة املذكورة، فنحن نرفض ما ذكره الشيخ يف أثناء محلتنا من التشبيه 

 ، مع االحرتام للشيخ ومكانته.ؤالءوحنن أعرف حبال ه -الوجوهولو من بعض -لطريقة معاملتهم ببين قريظة 

قامر هبا يف ت العظيمة أن يُ عن التضحيا ابل دفاعً  توهم البعض،كما   ،فليس ما قمنا به من ابب التغلب :وابملقابل
 .اجلهاد كما بيناه وغريه يف حينهعن النفس و  اللمسار، ودفاعً  ا، وتصحيحً أستا�

حينها من وصفنا ابخلارجية وترتيب حترمي االنضمام اإلسالمي السوري وإذا كنا قد رفضنا ما صدر عن مشايخ اجمللس 
لشخصيات معروفة من املشايخ، فباملقابل نرفض ما ورد على لسان  امع بقاء احرتامنا قائمً  ،فلنا على ذلك التوصي

 مع بقاء احرتامنا له. -يف ذلك السياق-الشيخ من أن اخليار مع أولئك هو قريظة، وال نقره على هذا 

* * * * * 

 

 فرتة ما بعد تشكيل هيئة حترير الشام:: ااثلثً 

واليت تتحدث  ،-ابسم املناصحة اليت حقها أن يسر هبا ال أن جيهر-تصرحيات الشيخ  لقد ازدادت يف هذه الفرتة
 .عن ازد�د نفوذ املميعة وأتثريهم يف الكيان اجلديد على حساب أهل املنهج السليم ممن أمساهم أنصار الشريعة

ليس لقصد الرد نكتب، و شيخ لل إلسقاطال من ابب ا ،ونقف فيما يلي على أهم ما ورد يف كلماته يف هذه الفرتة
 اابحملكمات ودفعً  اولسنا مولعني بذلك، وإمنا لتبيان بعض احلقائق، وإزالة اللبس احلاصل يف بعض األمور، وتذكريً 

 للمتشاهبات، وذلك عرب الوقفات التالية:

 

 مسارات النصيحة مع: األوىلالوقفة 

حة، وكله أمل أن جتد النصيحة طريقها إىل مسع وقلب ذكر الشيخ أكثر من مرة أنه إمنا يقول ما يقول من ابب املناص
 من ينصحهم، ووصفها أب�ا نصيحة مشفق، فنحب يف هذا السياق أن نسجل امللحوظات التالية: 
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عمد إىل  ااألصل يف النصيحة أن تكون سرية ما كان هلا من سبيل، والشيخ بدل أن يعمد إىل املناصحة سرً  -
إليه أن يتواصل معنا لنبني له ما قد التبس عليه بفعل البعض رفض، ومن كان يروم النصح  ، وعندما طلبناااملناصحة علنً 

 فال �ىب ذلك.

النصيحة منها ما يكون للعموم فال حرج من بثها أمام اجلميع، ومنها ما يكون للخصوص كما هي معظم نصائح  -
ما ينصح به اخلصوص من القيادات أو حنوهم ف ،مومنصح اخلصوص على املأل وأمام العيفال يليق واحلالة هذه أن  ،الشيخ

ال يسلك به نفس مسلك العموم من اإلعالن واإلشهار بل يكون عرب القنوات السرية املعروفة للنصيحة، ألن اإلشهار ملا 
 .حقه اإلسرار فتنة وإن مل يقصده صاحبه

وإن   ،ا، كما قد صرح به مؤخرً هل قلت ونصحت ومل يسمعوا يل فهذا قول: قديأن  هبكالم الشيخ إن كان قصد -
 سمها إقامة حجة. ينصيحة ومل  هااأمس هالقلب فليس وسيلتها اإلشهار، ألنأن تصل النصيحة إىل  هكان قصد

 قول الشيخ: "هذه نصيحة مشفٍق حريص على اجلهاد وتضحيات اجملاهدين ومثراهتا". -

السرية وأبسلوب حمبب، كما هو املعتاد من سلوك عندما يرسلها صاحبها عرب الطرق  شفقمنصيحة النصيحة تكون 
، أي أن الناصح املشفق حيرص التواصل معنا الشيخ بعد رفض اخصوصً  ،تكون على املألال نصيحة املشفق  ..املشفقني

وبناء على إيصال نصيحته ملن يشفق عليهم ولو مل يكونوا يقبلون التواصل معه، فكيف واحلال أنه هو الذي يرفض؟! 
أبين عندما كنت أتواصل مع  اأبن الشيخ عليه مشفق، علمً الطرف الذي ينصحه الشيخ سيقتنع حينها  ا فكيفعلى هذ

. هذه اجلماعة اليت تقوم على حدث .ل ابلنيابة عن مجاعة تعد ابآلالفالشيخ مل أكن أتواصل لشخصي، بل كنت أتواص
، فبدل أن يقبل الشيخ -ن إغفال جلهود اآلخريندو -ضخم وتقف وقفات عظيمة يف وجه النصريية والرافضة وأحالفهم 

ابلتواصل مع بعض  االتواصل مع من يعطيه حقيقة احلدث من داخل دائرة القرار، راح يعلق على ظواهر األمور مكتفيً 
 املخالفني.

ن عليهم ال يرفض االستماع هلم، وال خياطبهم مبثل هذه الكلمات: "وليس يل م اإلخوانه مشفقً  امن يكون �صحً 
األمر شيء قبلوا مين نصحي وتنبيهي أم ردوه واتبعوا املصفقني واملطبلني؛ فكثري من الناس ال حيبون الناصحني؛ ويفرحون 
ابملصفقني واملطبلني.. وأما أ� فأعتقد أين قد أديت ما جيب علي يف هذا اجملال؛ وال يهمين أرضاهم أم أسخطهم؛ ولن 

وا رسائل َمْن ُهم أهّم مين عندهم وأعلى؛ َنَصَحْت وحتّدثْت عن الواقع املزري ُأصدم إن أمهلوا مناصحيت بعد أن أمهل
 .ت اخلاطئة؛ فلم يرفعوا هبا رأسا"والقرارا

لقد أيت الشيخ من مصادره، ولو أنه قبل التواصل معنا و "وال يهمين أرضاهم أم أسخطهم"؟  ال يقول: الناصح املشفق
 يصح، وحنن على استعداد لتبيان ذلك مبجرد أن يسلك السبيل املعهودة يف حبث لفند� له كل ما أاثره املشغبون مما ال

 عن العمومات اليت يذهب هبا كل أحد ويفهمها كما يشاء. اوعندها سنطالبه ابألمساء والوقائع بعيدً  ،مثل هذه األشياء

* * * * * 
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 )امنوذجً  املميعة وأنصار الشريعة( ضبط املصطلحات مع: الثانيةالوقفة 

لقد أطلق الشيخ هذين املصطلحني مث مل يبني من هم املميعة ومن هم أنصار الشريعة، وسنوضح األمر بناء على 
 .فهمنا جملموع كالم الشيخ ولطبيعة تواصالته

أما أنصار الشريعة فأول من ينطبق عليهم هذا الوصف عند الشيخ هم الزمرة اليت تركت العمل مع اجلبهة ألسباب  -
وراحت تغطي على ذلك برفع شعار املنهج، وهؤالء هم من خاصة من يتواصل الشيخ معهم،  ،قة هلا ابملنهجنفسية ال عال

، ويدخل يف هذا الوصف كذلك عند الشيخ مجلة من ا، و"لواء األقصى" حاليً ايضاف إليهم "جند األقصى" سابقً 
، فإذا ما طبقت عليهم الضوابط اوضوي دومً الشباب ممن ال ينضبطون ابلضوابط التنظيمية للجماعة وحيبون العمل الف

 .يخنفروا وانصرفوا عنك، وحىت ال يقعوا يف احلرج يرفعون لواء املنهج ويتواصلون مع الش

 .لشيخوال ننسى أن نؤكد وجود عدد من الصادقني املخلصني ممن يتواصل مع ا

 -إن صحت التسمية- "الزعالنني"ب وبعبارة أخرى نقول: إن أنصار الشريعة الذين يقصدهم الشيخ هم اجلند وحز 
عن حالة نفسية إثر العزل ألحدهم، أو كانوا ممن ال يطيقون االنضباط ابلضوابط، مع  اسواء كان انكفاؤهم وتركهم �مجً 

 وجود بعض عوام اجملاهدين الصادقني.

كما على   ملا تزل،، كتلك اليت شاركت يف درع الفرات، و وأما مصطلح املميعة: فيطلقه الشيخ على بعض الفصائل
 .، كالشيخ أيب ماريةبعض األشخاص داخل اجلبهة

 حناور الشيخ حول هذين املصطلحني:أن وحنن هنا حنب 

ميعة" فهو مصطلح غري منضبط من الناحية الشرعية التأصيلية مبا يتيح للمرء بناء األحكام املنضبطة املأما مصطلح "
وإن مل يقصد الشيخ إدخاله، حبيث لو روجع فيه لقال: ، امن يراه هو مميعً  دخل فيه كلعليه، والسامع هلذا اإلطالق قد يُ 

يدخل  ،منهم، ولكن إطالقه هلذا املصطلح يف جو عام وبني العوام، ودون تبيان حدوده الشرعية أ� ال أقصد أن فال�ً 
، افهوم الصحوات سابقً الشباب يف متاهات قد توصلهم إىل توسيع النطاق واحلكم على كل مميع ابلكفر كما توسع م

وعندها نبدأ يف حماربة موجة الغلو تلك، ويبدأ الشيخ بوضع الضوابط إلطالقاته، ويقول يف كل مرة: من قرأ كتبنا يعلم أ� 
أطلق  الشيخ ولو أنفما تطلقه قاعدة تقيده أخرى كما هو معلوم يف أبواب أصول الفقه، نقصد كذا وال نقصد كذا، 

ة وال اجلميع لم لوسعه أن حيتج عليهم بكتبه، أما وأنه أطلقه للجميع، فليس اجلميع قد قرأ الثالثينياملصطلح بني طلبة الع
 ننا نتحدث عن شرحية واسعة من العوام. ألوال اجلميع من طلبة األصول، لو قرأها يفهمها، 

حكام، من األترتتب عليه  امل امشاحة يف االصطالح" نظرً  "التمييع" ال تنطبق عليه القاعدة: "ال :وهذا املصطلح
ولذا جيب العدول عنه إىل التسمية ابألمساء الشرعية املعروفة يف ابب األمساء واألحكام، مث إطالق األحكام بناء على 
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الشروط مراعاة ، مع اكليًّ   الً ، وبشكل كلي ملن دخل فيها دخو اجزئيًّ  الً تلك األمساء بشكل جزئي ملن دخل فيها دخو 
ق هبذا الباب، وكل هذا حىت ال يقع الشباب يف ورطات شبيهة إبطالق مصطلح الصحوات على كل واملوانع مما يتعل

 خمالف.

. أسئلة كثرية حتتاج ؟.وهل ...وهل ؟. هل هو رتبة واحدة أم مراتب.وما درجات التمييع ؟هم هؤالء املميعة نْ مث مَ 
ر على مراتب، لكن إطالقه للمصطلح سيفهمه  إلجابة أتصيلية منضبطة، وإين وإن كنت أفهم مقصد الشيخ، وأن األم

 كل أحد كما حيلو له، وسينزله على كل خمالف، ولو فيما يستساغ.

حنن ال نقصد كل اجلند بل القسم املوجود يف محاة والذين صار امسهم "لواء  اوطبعً -أما أنصار الشريعة: فاجلند  -
، وقالوا أن أمريهم إمنا ابيع الً بل مل يعرتفوا بتلك البيعة أصها، مل يلتزموا أبي بند من بنود البيعة اليت ابيعو  -األقصى"

ويرفضون  و�م مرتدين،ميارسون االغتياالت للمسلمني ممن ير  هؤالء "لواء األقصى" املنشقون عن اجلند، وال زالبشخصه، 
عون املسلمني ويقتلو�م، للقضاء، ويرو  -ممن ثبت تورطهم يف الدماء وبيعتهم خلوارج البغدادي-تسليم أكابر جمرميهم 

ها، ويطلبون من شبابنا يف بعض قد ابيع أمريهم اجلبهة اليت كان اسكراهتم تكفري الفصائل وعلى رأسهسون يف معويدرّ 
، ويرفضون مشاركتنا والعمل حتت رايتنا يف أية عملية عسكرية ضد النظام، فهل هذا سلوك أنصار منها املناطق اخلروج

 ارج أنصار البغدادي وحزبه.الشريعة أم سلوك اخلو 

على نصرة الشريعة، مث جاء مشروع اهليئة ليمثل  -لو التزموا هبا-هؤالء ابلبيعة رغم كو�ا تعني أو مل يعرتف مل يلتزم 
وحنوها،  يف وجه املشاريع األخرى سواء مشروع اخلوارج، أو مشروع االستسالم عرب األستا� انصرة حقيقية للشريعة، ووقوفً 

 هله ويعلنون تكفري اهليئة ويقولصار الشريعة من "لواء األقصى" مل ينحازوا هلذا املشروع، بل راحوا يتحرشون أبولكن أن
 امن ابب ذر الرماد يف العيون، وبدل أن يرشدهم الشيخ علنً  ارغم أ�م ابركوها إعالميً  ،هيئة حترير الشاي :عنها بعضهم

 شروع نفسه.لالنضمام إىل هذا املشروع راح يدندن حول امل

والذين علينا حتمل أخطائهم فهال عامل  ،من أنصار الشريعة ومن الصنف األقرب للحق هؤالءوإذا كان الشيخ يعترب 
 مبثل ذلك؟ -وكلنا أصحاب أخطاء-ممن لديه أخطاء -غريهم ممن دخل يف اهليئة 

 ماذا كان؟ف ، ومل نتقوقع،م كل ما قيل فيناوإذا كان الشيخ يوصينا بعدم التقوقع والعناد فقد قمنا بقبول بيعة اجلند رغ

بعدم التقوقع والعناد من أولئك فهال نصح الشيخ أنصار الشريعة  ،ويف نفس سياق عدم التقوقع جاء مشروع اهليئة
 وابالنضمام هلذا املشروع؟ حىت يزداد رصيد أنصار الشريعة على أقل تقدير.

، ووقفوا منه موقف ااملتواصلني مع الشيخ، فلم يرقهم املشروع أيضً  صلَّ وأما القسم الثاين من أنصار الشريعة من خُ 
نه رغم أنه املشكك، وراحوا يثريون الشبهات حوله رغم أنه ال يزال يف مهده. بل إن منهم من راح يعلن االنشقاق ع

 .عن اجلبهة الً منشق أص
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ذا الصائل عن أهل الشام، وإن كان فيه هل افنحن نعترب كل من محل السالح دافعً  وأما أنصار الشريعة يف مفهومنا:
 نعتربه من أنصار الشريعة. -وأينا املعصوم؟!-ما فيه من التقصري واملعاصي 

بل حنن حنكم  ع ابتداء عند إطالق هذا املصطلح،حنن نقاتل لتحكيم الشريعة على املعىن الذي يتبادر إىل ذهن اجلمي
جلهاد الذي ميثل يف واقعنا ذروة سنام حتكيم الشريعة، ألن أعلى صور . هذا ا.الشريعة، حيث أننا جناهد يف سبيل هللا

عن أننا  الً عنهم، وأعلى صور الرباء من الكافرين أن تقاتل الكافرين، فض اروحك دفاعً  الً الوالء للمؤمنني أن تقاتل ابذ
د، وهذا رأس األمر ابملعروف والعدل، وحنارب املشاريع اليت تريد حرف هذا اجلهانقيم القضاء اإلسالمي ونبسط األمن 

 ونقيم شرع هللا ودينه حبسب القدرة الشرعية.والنهي عن املنكر، 

حنن يكفينا يف ابب احلديث عن أنصار الشريعة أن شيخ اإلسالم اعترب جمموع أهل الشام ومصر أثناء قتاهلم للتتار 
الغزو مع كل بر وفاجر" أي من األمراء، وهذا يف  . يكفينا أن أهل السنة كتبوا يف عقائدهم: "ونرى.من الطائفة املنصورة

ليس فيهم من هو فاجر، وال نزكي على  -مبا نعلم من حاهلم-وحنسب أن أمراء�  جهاد الطلب، والدفع ال شك أوىل،
 .اهللا أحدً 

رى أن نقول فأح ،وإذا كنا نفيت املسلم من أهل العراق أن يقاتل حتت راية اخلوارج ألنه ما من سبيل أمامه إال ذلك 
 .بوجوب القتال حتت راية من نرى رايته سنية وغايته شرعية، وال يربح يصرح أنه إمنا يقاتل إلعالء كلمة هللا

ل هللا اإلخالص أنس-حد، فنحن جناهد يف هللا وهلل ولسنا يف موضع الذي يطلب شهادة حسن سلوك من أ 
كلمة   طعن فينا، فنذهب نقسم األميان أبننا إمنا جناهد إلعالء، ولسنا يف موقع املتهم حبيث كلما أحب أحد أن ي-والقبول

 هللا عله يرضى عنا ويقتنع.

وال  اومن درس املسطور من كالمنا واملنشور وطابقه بواقع حالنا رأى ذلك رأي العني، وإين وهللا ال أقول هذا فخرً 
عن عرض جماهدين أراهم يظلمون  ال، ولكن أقوله ذابًّ  مفعل يب، وهل يقبل هللا مين أما يُ ر�ء وال مسعة، بل وهللا ما أدري 
 فيهم، ويكتب يل األجر بذيب عنهم.ليل �ار، وأسال هللا أن يقبلين 

كما أين أعيد التذكري أبين ال أذكر كل هذا من ابب الرد على الشيخ أو نسفه أو إسقاطه، ولكن أعلم أن اخللل يف 
أن نعتب عليه، إذ أنه ما من حيلة أمامنا إال أن نبني للناس حىت ال يتحدث املصادر اليت يتلقى منها الشيخ، ومن حقنا 

أو حجة ألخرجوها، فاللهم أنت تعلم كراهيتنا ملثل هذه األمور ولوال  ،الناس ويقولوا لو كان عندهم كالم لتكلموا
 اضطرار� إليها ملا دخلنا فيها.

 نقول: عن املميعة وأنصار الشريعة  احلديثما دمنا يف سياق و 
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نريد أن يبني لنا الشيخ أين متييع التوحيد وأين تشويه عرى اإلسالم الوثقى؟! ما دام كالمه ذاك �يت يف سياق 
كما يريد،   ليفهمه كل أحد افليبني قصده وال يرتكه مطلقً  ،خطاب املناصحة للهيئة، وإن كان سيقول: أ� ال أقصد اهليئة

 .رهذا أم ..ذكور جيري يف اهليئة فليبينه وال يكتفي ابلعموماتع والتشويه املييوإن كان يقصد أن التم

مبن ال  الً وال اشتغال لنا أص: إن التعميم يف قضية الطواغيت العلمانيني ابلشكل الذي عرضه الشيخ خطأ، أمر آخر
ى كفره واجلدل حوله يدور، فالناس يف الساحة بني من ير  ،إذ أن احلديث ينصب على حاكم تركيايكفر الطواغيت، 

وحكومته وجيشه، وبني من يرى إسالمه وإسالم حكومته وجيشه، وبني من يرى كفر جيشه دون شخصه ويعذره أبعذار 
ال يرون إسالم  -ممن يرون عذره كشخص-معينة، فاخلالف حول شخص أردوغان ال يعين التعميم على اجلميع، وكثريون 

لفرات، صيف واحلكم، إال أن املتفق عليه عدم االشرتاك يف درع اجيشه وحكومته، وحنن وإن اختلفنا مع البعض حول التو 
عتقد أن جمرد التوافق على املنع كاف يف مثل حالتنا، إذ ليس من املمكن أن تطلب من مجيع أومنع مثل تلك املشاريع، و 

تعاطي مع جهة ما، طلبة العلم يف الساحة أن يتبنوا نفس اجتهادك، ولكن من املمكن أن جتمع الكيان على طريقة يف ال
بدينك وال تتعارض مع مصاحلك الشرعية والدنيوية يف هذا اجلهاد، وإال فال داعي ألن نتبجح مبشاريع الوحدة  ال ختلّ 

 .واالعتصام

تكفري أعيان الطواغيت مسألة هلا تعلق ابلتوحيد واالعتقاد كما هلا تعلق ابلفقه واالجتهاد، ومن وههنا مسألة: ف
اعد أهل السنة يف ابب األمساء واألحكام وهو الشق العقدي للمسألة، مث اختلف معنا يف معني سلمت أصوله على قو 

يف إنزال ذلك على األعيان،  مانع معترب عنده يف ابب االجتهادمن احلكام فلم ير تكفريه لعدم انطباق شرط ما أو لوجود 
ميكن اهتام الشيخ  الد الوثقى، ومن هذا الباب نقول: توحي. وال ممن شوه معامل الوالء والرباء وعرى ال.من املميعة يعدّ  ال

ميكن اهتام الشيخ أسامة رمحه هللا ابلتمييع لعدم تكفريه  وال ،مل يكن يكفر جنيبعبد هللا عزام رمحه هللا ابلتمييع كونه 
 ميعة.، واليوم ليس ابلضرورة أن يكون من ال يكفر أردوغان من املمة بالده يف سنوات جهاده األوىلحكو 

وأ� أقول هذا يف حق من اختلف معنا يف إسالم أو كفر الرئيس الرتكي أو الرئيس املصري السجني، وليس معىن هذا 
أن يتوصل من القول إبسالم شخص أردوغان إىل الدخول يف درع الفرات أو غريه مما قلنا بتحرميه بكل وضوح، سواء كان 

لكونه كبرية من كبائر الذنوب، مبعىن أن اجتهاد� يف مسألة درع الفرات (ما  هذا التحرمي من نوع الكفر أو من نوع احملرم
قبل التنسيق الرتكي مع كل من الروس واألمريكان) لو مل يؤد� إال إىل القول ابلتحرمي لكفى يف منع ذلك والتعبد ابجتنابه. 

؟ مع مالحظة أ� اآلن لسنا يف ابب أتصيل هذه النازلة أو احلكم اومن الذي قال أن األمر ال يرتك إال عندما يكون كفرً 
مل  ا، وأ� أزعم أن أحدً )ف وأعيا�ً (طوائ عن احلكم على املتورطني فيه من الفصائل الً من عدمه فض اعلى الفعل بكونه كفرً 

الصفحات يف التحذير  يوف هذه املسألة حقها من البحث والنظر والكتابة والتأليف حىت اآلن، وحري مبن كتب مئات
من الغلو يف التكفري أن ال يطلق حكم الردة يف مثل هذه النوازل عرب تغريدتني، وهو وإن كان ال يقصد الفاعلني بل 

ودومنا  افعليه أن يعلم أن معظم من يقرأ كالمه ال مييز بني هذا وذاك، ويطبق حكم الفعل على الفاعل فورً  ،الفعل نفسه
 تردد.
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(ما ، فموقفهما من درع الفرات الذين يدندن الكثريون حول متييعهما أيب مارية والدكتور مظهر وخبصوص الشيخني
، وال الً ال خيتلف عما أصله عدد من أهل العلم كالشيخ أيب قتادة مث) الرتكي مع الروس أو مع األمريكان قبل التنسيق

، غري استعانة جائزة وأ�ا ليستحرميها وأتثيمها وجترميها، بت من القولخيتلف عما تتبناه اللجنة الشرعية العامة يف اجلبهة، 
 .أ�ما كما اللجنة الشرعية ال يكفرون املشرتكني فيها

* * * * * 

 

 احملكمات واملتشاهبات الوقفة الثالثة مع:

أبن تكون اختياراهتم مقابل التخوفات من التمييع  -خبصوص مشروع اهليئة-ينصح الشيخ املقدسي الشباب 
راف إجيابية ال سلبية، وهي نصيحة يشكر عليها، إال أنه هبذا يكرس لديهم أن هناك مميعة وأن نفوذهم سيزداد من واالحن

، وقد كان مبقدوره االستفسار عن  نصيحة يبدأ إباثرة التخوفاتجهة كما أعلنها غري مرة، وتراه بدل أن يكتفي بتلك ال
وأننا طلبنا منه أن يستوضح حول ذلك قبل احلكم فلم  ا، خصوصً كل ما يتعلق بدرع الفرات ومالبساته وموقفنا منه

يفعل، ومن أمثلة ذلك قوله: "كتاابتُنا منذ زمن كانت واضحة يف انتقاد تعاظم أتثري املميعة يف اجلبهة يف مقابل هتميش 
د قول من الشيخ ينقض عنالوظنُّنا أن أتثري املميعة اآلن بعد تشكيل اهليئة سيتعاظم أكثر!" فهذا " ويضيف: "املناهجة!
ختيارات إذ كيف ستكون اال ،قوله: "فننصحهم: أبن تكون اختياراهتم مقابل هذه التخّوفات إجيابية ال سلبية" الشباب

 قول هلم فيه أن املميعة من أ�م اجلبهة بدأ أثرهم يتعاظم، وأما اليوم يف ظل اهليئة فأكثر وأكثر.. يإجيابية يف الوقت الذي 

 ومن هم املناهجة؟ ؟هم هؤالء املميعة الذين يتعاظم أثرهم� شيخ من 

� شيخ نسألك ابهلل أن تكف عن السماع لتلك اجلهة اليت ال يعجبها شيء رغم وثوقك هبا، أو أن تستمع لغريها  
 اك تصورً كما تستمع هلا على أقل األحوال حىت ترى الصورة من أكثر من زاوية. ألن مساعك من تلك اجلهة يبين عند

 .خطأ اخطأ وابلتايل حكمً 

لمون يف اجلماعة، عتربهم مميعة وماذا يستيوابألمساء ماذا يعمل من  هرسالة مفصلة أبني ل لشيخوقد كنت كتبت ل
 وماذا يستلمون وكيف قرر معظمهم ترك اجلماعة من تلقاء أنفسهم. ،راهم مناهجةيوماذا يعمل من 

ذ نم املميعة يف اهليئة وقبلها يف اجلبهة يف شهورها األخرية وحتديدً على شبهة تعاظم نفوذ من وصفهم الشيخ اب اوردً 
وكأن االسم القدمي وإعالن البيعة جلماعة قاعدة اجلهاد هي العاصم من -من جبهة النصرة إىل جبهة فتح الشام، االنتقال 

 ، نقول:-الضالل!!!
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وال زلنا نطرحها يف مقدمة كل جلسة من  لقد بين هذا الكيان "هيئة حترير الشام" على نفس املبادئ اليت كنا
سناها لشبابنا، وهي مبجملها تدور حول مجلة من ، وقد درّ اجلسات االندماج منذ سنوات، ومت التوافق عليها مسبقً 

 : عاينامل

ا وأننا ال نرضى هلذا اجلهاد إال هبذه الغاية، وال نسلك له طرقً  ،إيضاح مبدأ حاكمية الشريعة وأنه غاية جهاد�  -
 اجملرمني.وال املصاحلة مع املذلة،  ال املفاوضات، ةجلهاد والدعو غري شرعية، فطريق إقامة الشريعة والدين هو ا

، وإقامة نظام حكم إسالمي بكل ما تعنيه الكلمة من معىن، إسقاط النظام اجملرماحلل هو مواصلة اجلهاد حىت وأن 
 يقوم على الشورى "أهل احلل والعقد".

 إبعادة إنتاج أنظمة طاغوتية جديدة مبسميات جديدة.وعدم السماح 

التبعية لتلك ودون وقصرها على حد الضرورة، ، حكومية أو غريها) امتوازنة مع اجلهات املؤثرة (أطرافً إقامة عالقة  -
ما يناسبنا وقرار� املستقل والداخلي، ف، تكون لنا شخصيتنا املستقلة متاًمانستعديهم وال نستجديهم، و حبيث ال ، الدول

 .وكل ذلك ضمن إطار ديننا، ومن غري أن يتحول جهاد� خلدمة مصاحلهم، أخذ�ه وما ال يناسبنا تركناه

عدم السماح ألي أحد كائًنا من كان بفتح ملف "املهاجرين" أو احلديث فيه أو تسويته مبا يتوافق مع هوى  -
 الغرب.

 .كل من دخل اهليئة قابل هبا وهلل احلمد واملنةاملبادئ اليت توافقنا فيها مع اآلخرين، و  أهمهذه 

وأما قضية إعال�ا من عدمه أو أتخره فمسألة إجرائية ال عالقة هلا ابألصل احملكم واملعروف للجميع، واألصل هو رد 
ماعات املتشابه إىل احملكم، ال إبراز املتشابه وجعله هو األصل ونسيان احملكم، ومن قواعد احلكم على األشخاص وكذا اجل

بل صار لنا نعمل  ،للتو وأننا مل نبدأ العمل االنظر إىل احلالة العامة، وتغليب جانب حسن الظن ابملسلمني، خصوصً 
 .السنوات وإن كان الكيان اجلديد وليدً 

 هبا نقول: امن تلك املبادئ والتزامً  اوانطالقً 

هلم أبحد املبادئ املتفق عليها من عدم لقد تعثرت الكثري من اجللسات السابقة مع بعض الفصائل بسبب إخال 
ليس على أساس التبعية لتلك وقصرها على حد الضرورة، و ، إقامة عالقات مع الدول احمليطة إال على أساس النّديّة

وقرار� املستقل والداخلي، ، حبيث ال متلى علينا شروطهم ونصائحهم املعلبة، بل تكون لنا شخصيتنا املستقلة متاًما، الدول
وكل ذلك ضمن إطار ديننا، ومن غري أن يؤثر علينا ولو أدىن أتثري؛ مناوراهتم ، ا يناسبنا أخذ�ه وما ال يناسبنا تركناهفم

مبا اتفقنا  الً إخالدرع الفرات غرفة ة مصاحلهم، فاعترب� دخوهلم يف ودعمهم ونصائحهم، ومن غري أن يتحول جهاد� خلدم
ملوقف العملي جتاه "درع الفرات" مبعزل عن اخلالف يف األحكام والتوصيفات، وهل عليه، ومت الرتكيز على ضرورة بيان ا
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سيتم اخلروج من تلك الغرفة أم ال، وبينت حينها للشيخ احمليسين أن طريقة تعامل بعض الفصائل مع بعض الدول هي 
 إال أن يراها كذلك.وليست قضية الكراسي واإلمارة، ولكنه غفر هللا له أىب  وتعثر املشروع، أساس اإلشكال

كنا قد اتفقنا على قضية درع   ،مث تنصل منه أمري األحرار اوحىت يف التوقيع الذي وقع عليه األحرار والزنكي سابقً 
الفرات عرب االنسحاب منها وعدم البقاء فيها ضمن تفاصيل وآلية عمل علمها غالب الناس، وكنت قد راسلت الشيخ 

 .يرد عليبرسالة ألبني له لكنه مل حينها 

واليوم قام مشروع اهليئة على ذات األسس، بل إن هذا املشروع ما هو إال مثرة جللسات االندماج السابقة، وقد التزم 
 .هللا لنا وهلم اهلداية والسداد ونسأل ،االداخلون ضمن اهليئة بذلك جزاهم هللا خريً 

ألن ديننا عند� أغلى من كل شيء، وال  ،يهافال داعي للدندنة على مسائل يعلم اجلميع أننا أحرص من غري� عل
داعي ألن يزاود علينا أحد وال أن نزاود على أحد، ولكن البعض يعترب� قد احنرفنا مبجرد تغيري� لالسم وإعالننا عن فتح 

بل مصادره املشككة بكل خطوة خنطوها، ولنا احلق أن نعتب على الشيخ  ،أين ال أقصد الشيخ بكالميالشام، وأكرر 
 حيث مل يقبل السماع منا، مث حكم علينا من كالم املخالفني.

 .ودرع الفرات ألة األستا�وقد رأينا يف كالم الشيخ دندنة مستمرة حول مس

يف مشروع االندماج ووافق  اابتدائيً  ا: أال يكفي أن اخلروج منها كان شرطً ملن كان قد دخلها لرباءة من درع الفراتول
، ومن علم دواخل األمور خيتلف حىت قبل خروجهملنا معلوم مث إن واقع الفصيل املقصود بذلك  ؟ أال يكفي اخلروج؟عليه

 .عمن مل يعلم إال ظاهرها

مث أال ميثل الدخول يف مشروع اهليئة والذي  ؟فإن مل متثل احلملة على فصائلها براءة منها فما هي الرباءة :أما أستانة
 ؟إن مل يكن هذا وال ذاك فعلمو� ابهلل عليكم كيف تكون الرباءةجاء إلحباط أستا� براءة من أستا�؟ ف

 :ابلداعمني عالقة على وكان اهليئة يف دخل ممن شخصيات وجود شبهة أما

 أو مشروط دعم إىل يتحول أن خنشى ولكننا أصله يف مباح أمر الدعم تلقي جمرد إن: نقول زلنا وال كنا فنحن
 وتغيري األستا� يف رأينا كما ترضخ حىت عليها ويضغط الداعم عليها يشرتط ممن الفصائل بعض وجود ورغم مضغوط،

 مل ممن الفصائل بعض وجود نعلم وحنن املستوى، بنفس اجلميع على احلكم تعميم الظلم من أن إال االندماج، من املوقف
 وعندما الدعم، وقطع الشروطو  الضغوط برغم للداعم، تسلمه مل اداخليًّ  قرارها يكون أن على وحافظت ترضخ، ومل تقبل

 ولنا هلا هللا نسأل اهليئة، مشروع إىل وصلنا حىت فيه واستمرت بذلك أتبه مل االندماج قضية يف الفصائل هذه على ضغط
 .الثبات

وإذا كان الشيخ يريد أن ينصح دون مداهنة كما ذكر، فليس من املداهنة يف شيء أن يسلك يف نصيحة القيادات 
 نصح به القيادة ال يكون على املأل وأمام اجلميع، كما سبق وأشر�.اإلشهار، ألن ما تُ  سبيل اإلسرار ال
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ومبا أن الشيخ ذكر أن أكثر جند الكيان اجلديد قلقون مشوشون وأنه يقلقه ما يقلقهم ويشوشه ما يشوشهم، فإن 
قبل جمرد االستماع إلينا يأن  ى الشيخسؤالنا فنجيبهم، بينما عرضنا علجنود� عندما يقلقون ألمر أو يتشوشون يقومون ب

قبل، وإذا كان جنود جبهة فتح الشام األوفياء هم أكثر جنود الكيان كما ذكر الشيخ فهذا مدعاة لالطمئنان ال يفلم 
للتخوف والقلق، وحنن أحرص على هؤالء من أي أحد، وما يقلقهم يقلقنا ابلضرورة من جهتني على األقل: األوىل أننا 

ا اجلند املذكور فمن الطبيعي أن يقلقنا ما يقلقهم، والثانية أ�م أمانة يف أعناقنا سنسأل عنها أمام هللا جزء من هذ
بل إن عموم اجلنود  ،الً لكنا ال نرى مدعاة للقلق أص .سبحانه، ولن خنو�م إبذن هللا ونسأل هللا الثبات واإلخالص

 الشيخ من كو�م قلقني مشوشني. مطمئنون مستبشرون فرحون هبذا املشروع، وليس كما يرى

 فنحن نتشرف بكشفها هلؤالء األوفياء الصادقني،عندما نرى ما يشوشهم أو يقلقهم من مالبسات أو شبهات، و 
، وحنب أن نذكر الشيخ أبن تصرحياته تزعجهم، وجتعل منزلته هتتز بينهم، ملا يرونه ونعد هذا من أقل الواجب يف حقهم

 مجاعتهم.من تصرحيات جارحة يف حق 

ومثيالهتا، مث من  إال إلفشال أستا� الً قول: اطمئنوا فنحن مل نقم مبا قمنا به من احلملة أو نوإىل مجيع جنود اهليئة 
حيث أن العمر مهما طال قصري،  ألهل السنة يبقى من بعد� إن شاء هللا إال لنقيم كيا�ً  امشروع االندماج يف اهليئة اثنيً 

طالب نُ  كيفونستغرب بعد هذا   .]٣٤[لقمان:  ﴾َمتُوتُ  َأْرضٍ  أبَِيِّ  نـَْفسٌ  َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسبُ  َماَذا نـَْفسٌ  َتْدِري َوَما﴿
 أو درع الفرات؟! فنا من األستا�إبيضاح موق

، فال تلتفتوا للشبهات وال اويكفيكم أيها األحبة يف املعلن من �ج اهليئة حىت اآلن أمور حمكمة تعلمو�ا مجيعً 
 متشاهبات. ومن هذه احملكمات: لل

قيام مشروع االندماج على املبادئ املعروفة للجميع من حتكيم الشريعة ونبذ العلمانية والدميقراطية، واملضي يف  -
 طريق اجلهاد حىت تتحقق الغا�ت، ومحاية املهاجرين، وعدم التبعية للدول ومصاحلها.

ى صعيد تعداد القيادات واجلنود، أو عدد الفصائل املشكلة كون أغلبية الفصائل املشكلة للهيئة سواء عل  -
يف مثل تلك األشياء اليت حيوم حوهلا  الً للمشروع، أو عدد أعضاء الشورى املشكلة للكيان ممن مل يسبق هلم الدخول أص

املعلنة وكذا العملية على ومواقفهم الرمسية  ، أي مؤمتر، ومل يدخلوا درع الفراتمل يدخالاجلبهة وأنصار الدين  الً الكالم، فمث
األرض واضحة جتاه تلك األشياء، ولواء احلق مل يشرتك يف أستا� ومل يدخل درع الفرات، ومثله من دخل معنا من جيش 

 وخرج من درع الفرات. السنة، وأما الزنكي فلم يشارك يف األستا�

ج من كان منها يف درع الفرات من تلك عدم اعرتاف أي من الفصائل الداخلة ملشروع اهليئة ابألستا�، وخرو  -
 الغرفة.

 الكلمة املرئية اليت تفضل هبا أمري هذا الكيان الشيخ أبو جابر حفظه هللا. -
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وتصويره منذ البداية على أنه صراع بني من  -إن شاء هللا-إن جمرد النظر إىل هذا املشروع املبارك  ؛أحبيت يف هللا
 املميعة على حد وصفه، هو أكرب عامل هدم هلذا اجلسم.أمساهم الشيخ أبنصار الشريعة وبني 

لقد نصح الشيخ من استنصحوه حول البقاء يف اهليئة أو غريه من اخليارات بقوله: "فلم يبق إال أحد خيارين: إما و 
ل؛ فإن حنراف وسد اخللصالح االإويتعاون على  أن يبقى مع اهليئة ُيكّثر سواد أنصار الشريعة فيها، وجياهد لتحكيمها،

ال صربه ووصل إىل مرحلة يرى أنه ُيستعمل إلقامة غري شرع هللا. فليلتحق أبقرب طأُغلق هذا الباب يف وجهه؛ و 
لتحكيم شرع هللا ودفع العدو الصائل على املسلمني وحرماهتم؛ سواء يف  ياجلماعات إىل احلق اليت يرى فيها جدية السع

 ع إخوانه على إجيادها. وهللا يتواله ولن يضيعه إن كان صادقا".ساحة الشام أو غريها فإن مل جيدها تعاون م

ولو أن الشيخ قال: ليقم أهل العلم من الداخلني يف اهليئة بتعليم الناس داخلها والرفق يف دعوهتم ونشر الدين 
تعاطفني مع هذا املشروع والتوحيد فهذا املشروع فرصة كبرية لتعليم الناس من اجلنود املنضمني للهيئة أو لعوام أهل الشام امل

 ...، وليتكاتف اجلميع على إجناح هذا املشروع السين الذي ميثل ابرقة أمل بعد طول انتظارالوليد

نتجت اجلىن املأمول وهللا أعلم. وأ� ال أو  ،وهلطل عليها مطر القبول ،لو قال هذا لنزلت بذور النصح أرض القلوب
 .الً بل أن نعلمهم أمور دينهم فع ،جيا معينةأقصد أن حنول الدعوة للناس إىل إيديولو 

ألن أولئك الذين ال  ،إجيادها" غري سديد البتة على إخوانه مع تعاون جيدها مل إن قول الشيخ: "فإن اولكن حقً 
يروقهم مشروع اهليئة سيعملون من اآلن مبوجب ذلك القول على االنشقاق ويعملون على دعوة اجلنود إليه من خالل 

 سواء قصد الشيخ ذلك أم مل يقصده، علمه أم مل يعلمه. ،ى املتشاهبات وإاثرة الشبه ابستمرارالرتكيز عل

لقد نصح الشيخ "إببعاد املميعة واملنحرفني عن التوجيه والتأثري والتعليم واإلعالم؛ كما نصح بعدم هتميش أنصار 
 .الشريعة ودعاة التوحيد"

وكان يسعه االنتظار  ؟هذه العجلة مَ فلِ  ،تعيني أحد بشكل رمسي واملشكلة أن الشيخ نصح هبذا حىت قبل أن يتم
 أنصار الشريعة.من يسميهم واحلكم على ما حيدث ال على ما يتوقعه حبسب ما ينقله له بعض 

من الذي مهشهم؟ أليسوا أنفسهم من انزووا يف بيوهتم واحنازوا  :وأما املهمشون من أنصار الشريعة فليسأهلم الشيخ
يف هذا السياق الذي يتحدث به -سوا يرتصدون ويرتقبون؟ مث أليس من أنصار للشريعة ودعاة للتوحيد لبعضهم وجل

 ولئك اإلخوة الذين ينقلون للشيخ ويستمع هلم دون غريهم؟أيف طول هذا الكيان وعرضه إال  -الشيخ هنا

احلموي وغريهم الكثري، والذين دخل أليس املشايخ املستقلون كأيب احلارث واحمليسين واملهدي والعلياين وأيب يوسف 
 أليسوا من أنصار الشريعة ودعاة التوحيد؟!! -رغم خالفنا مع بعضهم يف مجلة من األمور-معظمهم اهليئة 

أليس أعضاء اللجنة الشرعية للجبهة ولغريها من الفصائل املشكلة للهيئة كأيب دمحم الصادق وأيب الفتح الفرغلي 
 لشريعة ودعاة التوحيد؟!من أنصار ا ،وغريهم وغريهم
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أليس القضاة القائمون على مشروع دور القضاء وعددهم ابلعشرات، والذين يرفض أخص أصحاب الشيخ ممن 
. أليس هؤالء من أنصار .القضاة اته بل وجنا�ته على حد وصف أحديتواصل معه أن ميتثل لقضائهم على جتاوزاته وخمالف

 الشريعة ودعاة التوحيد؟!

ت من املشايخ وطلبة العلم والشرعيني من محلة الشهادات ومن ذوي الكفاءات وذوي الدين واألمانة أليس العشرا
 من أنصار الشريعة ودعاة التوحيد؟! -ممن انضموا للهيئة-داخل اجلبهة وخارجها 

مرابطني  اجلنود الذين يقفون يف وجه أعداء الشريعة من النصريية والرافضة ومن يقف وراءهم، جماهدينعموم أليس 
عن الشريعة، وال يعرفون شقشقات أولئك املتشدقني ممن يتواصلون مع  ااثبتني، وهم ألوف مؤلفة، يقدمون أرواحهم ذودً 

 هم أنصار الشريعة احلقيقيون؟!! -ممن يتشرف املرء خبدمتهم وهللا-الشيخ متباكني على الشريعة، أليس هؤالء 

 امضافً  ،فقط تلك الزمرة اليت تتواصل مع الشيخ متباكية على التوحيد همالذين يؤخذ بقوهلم أم أن أنصار الشريعة 
 رغم كون الشيخ يعترب مجهور جنود اجلبهة من أنصار الشريعة. ؟!اولواء األقصى الحقً  اإليهم مجاعة اجلند سابقً 

ك اجملاهرة ابحملرمات نصح الشيخ "بتعليم الناس يف املناطق احملررة وتوجيههم وأمرهم اباللتزام بدين هللا، وتر  كما
 والفسق والفجور؛ الذي يشتكي منه الصادقون".

يف هذا  -عن غريه الً فض-ولو أن الشيخ كلف نفسه البحث عن عمل مكتب الدعوة واإلرشاد العام يف اجلبهة فقط 
 -يف بيته وهو جيلس-املضمار وترك عنه تشغيب املشغبني لعلم من الذي يعمل ويتحرق على الدعوة، ومن الذي يتباكى 

 .اأو مقّدمً  امل يكن أمريً  أن يعمل أي عمل ما ارافضً 

لقد وزع مكتب الدعوة أثناء محلة "رمضان شهر الفتوحات" من الكتيبات  :ومن ابب التحدث بنعمة هللا أقول
ورق، عدا أنشطة املساجد واخلطابة فيها، وعدا جهود ال ا منطنً  ٢٨وامللصقات والقصاصات واملطو�ت ما مقداره 

 ب الدعوية املنتشرة يف معظم مدن الشمال احملرر.املكات

وما دام أن أولئك يتباكون على الدعوة، فلماذا رفض بعضهم التدريس يف معهد إعداد الدعاة؟ وملاذا ال يتواضع 
بعضهم ابلنزول إىل مكاتب الدعوة ملمارسة الدعوة ضمن اخلطة الدعوية املوضوعة واليت يسري العاملون يف حقل الدعوة 

 .مل تكن فوضوية وعشوائية أو كما يقال هنا: "كل واحد على كيفو" ال تسمى دعوة ماواحلسبة وجبها، أم أن الدعوة مب

وعدم التساهل مع  : "إظهار اجلدية يف السعي لتحكيم شرع هللا بصورته املشرقة؛اكما أضاف الشيخ �صحً 
 املتجاوزين حلدود هللا".

ا نقوم بتحكيم الشريعة مبا يتناسب مع مع املتجاوزين حلدود هللا، ولكن أن نبني للشيخ أنه ال يوجد تساهلنحب ف
 ،القدرة الشرعية اليت نقدرها هنا من خالل دراسة املوضوع بني طلبة العلم واملشايخ من خمتلف الفصائل واملستقلني

اد� يف ظروف احلرب مث نعمل مبوجب ما أدا� إليه اجته ،وابلتواصل مع عدد غري قليل من أهل العلم خارج الساحة
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مل يوجبه هللا علينا، وليس ابلضرورة أن  القائمة، ونتعبد هللا هبذا االجتهاد، ولسنا مضطرين ألن نوجب على أنفسنا ما
هللا علينا إبقامة احملاكم اليت  نعلن بتطبيق احلدود أمام الكامريا حىت نكون ممن حيكم الشريعة يف نظر البعض، بل قد منّ 

 ، ومن شاء االطالع فنتشرف به.يف كل األمور منذ بداية حترر املناطق حتكم بشرع هللا

كل هذا نقوله مبا نعلمه من حال اجلبهة لوحدها يف الفرتة السابقة على صعيد القضاء والدعوة واحلسبة، وال شك أن 
من الفصائل حيث كنا إبذن هللا، وسنرى أضعاف ما كنا نراه داخل اجلبهة أو غريها مشروع اهليئة سيكون أوسع وأكرب 

 شكل منفرد، أما اليوم فال شك أن هللا سيبارك يف اجلماعة.نعمل ب

ملاذا ال ينصح من قال له: "مل نعد نثق مبشروع اهليئة  ويف سياق احلديث عن الدعوة واحلاكمية والقضاء نسأل الشيخ:
لق معهم طلقة حىت أرى شرع هللا حيكم لن أط اوأ� شخصيً  ،وقادهتا واألكثر من هذا حنس معهم أننا مؤّجرين ببالش

 .األرض ويتربؤوا من الطواغيت والداعمني"

ملاذا ال يقول هلم: إن أعلى صورة من صور حتكيم الشريعة يف الشام هو لزوم غرز اجلهاد وأهله؟ حيث أن هذا اجلهاد 
الشريعة، واجلهاد هو سبب هذا اخلري،  هو الذي أاتح لنا ممارسة القضاء واحلسبة الذين مها يف خلد الكثريين ميثالن حتكيم

 .رغم ما يعرتي مسرية اجلهاد من تعب ونصب وشدة وبالء وقلة وأخطاء الً ولو لزمنا غرزه فسيأيت اخلري كام

ن البليدي رمحه هللا "الشريعة وإين أنصح إخواين ممن يريد االستزادة يف هذا الباب أن يراجع كتاب الشيخ أيب احلس
املسألة على حنو ما يف كتاب "يف ظالل دوحة اجلهاد" حتت املعَلم القول يف طبيق" وقد كنت اختصرت سالمية وفقه التاإل

 غري مأمور. افمن أحب فلرياجعه مشكورً  الشريعة" حتكيم أم الدين "إقامة الثامن بعنوان:

يئة من خمتلف الفصائل لرتى قولوا للشيخ: تعال وادخل بني جنود اهل. .. أنصار الشريعة احلقيقيون.أيها األحبة اجلنود
، فال أقل من أن تغري مصادر معلوماتك لتتأكد حينها أن حبكم ظرفك األمل واإلقدام، وإن كنت ال تستطيع اجمليء

وليسوا من املميعة، ولتعلم حينها أن الصورة السوداوية اليت رمست يف خميلتك عن الوضع  ،العاملني هنا هم أنصار الشريعة
الثورة "اليت نقلت لك املعلومات كما رأهتا بنظارهتا السوداء مما دعاك للظن أبن  وسإال ظالل للنفيف الشام، ما هي 

السورية ابلنسبة لقطف الثمرة ومصري املهاجرين تسري ابجتاه التجارب السابقة يف الساحات األخرى اليت انتهت مبشاريع 
 ."ُمشّوهة أو جاهلية

س والقنوط ويؤدي لإلحباط، نشره، ألنه يبعث اليأيأن ال  -لو تيقن ذلك حىت- لشيخما أ� فأقول: كان ينبغي لوأ
بفتح فارس والروم لكان � ملسو هيلع هللا ىلص أثناء اشتداد حمنة اخلندق إذ بشر أصحابه  وقدوتنا الناس كما فعل حبيبنا بشر هولو أن
 . حرىأوىل وأ

: "سّلمنا اجلوالين أل�س ال نثق هبم وال مبآالهتم ومل نعد نستطيع ملن قال له الً سؤا -عرب الشيخ-وحنب أن نسأل 
 .الوقوف يف صفهم"
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حىت يثقوا مبن ذكروا؟ وملاذا مل يعرتضوا على قرار الشورى ابإلمجاع تفويض  الً هل يثق معظم هؤالء ابلشيخ اجلوالين أو 
 األمر للشيخ يف مسألة االندماج ولو ابلتنازل عن اإلمارة؟!

إذ احلقيقة ليست تسليم الشيخ اجلوالين هلم أو لغريهم، ولو  ،مل نوع تلبيس كان على الشيخ أن يكشفهوكالمهم حي
فوجودها  -ابتداء-ون ابجلبهة من املشروع اجلديد، فإن كانوا يثق امهمً  اصدقوا لوجدوا أن اجلوالين ومن معه ميثلون جزءً 

م حلصول الثقة، وإن كانوا ال يثقون ابجلبهة على قاعدة تزايد نفوذ املميعة أنصار الدين وحنوهم يف اهليئة كاف لديهمع 
فيها على حساب املناهجة، فاألمر هنا يستدعي وضع النقاط على احلروف وتسمية أمساء املميعة يف اجلبهة وجوانب 

على املنهج الذي يذبح  متييعهم ومستواه، ومن أي نوع ودرجة هو، كما تسمية أمساء أولئك الذين تتقرح أكبادهم حز�ً 
داخل اجلبهة، وعندها يتم تشكيل جلنة أو فريق من القضاة أو النظّار حىت تنكشف الدعاوى النفسية اليت ال تصمد أمام 
البحث العلمي املوضوعي أو التحقيق القضائي، وعندها نتكلم حىت ال نبقى نتسرت وراء العمومات واإلطالقات 

  تثري املقت وتضيع الوقت.يتومناهجة وال مناهجة وغريها من املصطلحات الأهل ثوابت، و  والتسميات اجلديدة من مميعة

مث هب أن الشيخ اجلوالين سلمهم على حد وصفهم، فنحن ال نسلم بكون أولئك من املميعة، وما ذكره الشيخ من 
. ال نسلم .غري دقيق البتة ،شوراه أبمريها الشيخ أيب جابر حفظه هللا وجملس الً أوصاف يف القيادة اجلديدة للكيان ممث

، واألصل أن يقال: قد كان دة هي عند من ذكرهم الشيخاألوصاف يف القيادة، وال نسلم أن القيا ما ذكره منابجتماع 
يف فالن وفالن من احملسوبني على القيادة اجلديدة كذا وكذا، ولكن الدخول يف هذا املشروع وبناء على قواعده وأسسه 

 واضح تركهم ملا كانوا عليه وقبوهلم للجديد.يعين وبشكل 

ألهل السنة يدافع عنهم؟ هل يكون ذلك أبن يبايعنا الناس وينزلوا  مث كيف ميكن من الناحية العملية أن نقيم كيا�ً  
على كامل شروطنا حىت التنظيمية منها؟ أم يكتفى إلقامة هذا املشروع السين االتفاق على اخلطوط العريضة واملبادئ 

 العامة ويتسامح فيه ما ال يتسامح يف غريه؟

لو أننا نريد أن �يت ابلناس على خياراتنا التنظيمية وكامل اختياراتنا الفقهية واالجتهادية لكنا قلنا هلم: هلموا إىل 
من  هال حينو قبيعتنا وعليكم السمع والطاعة يف كل اختياراتنا االجتهادية، وسيخرج من يشكر� على سالمة املنهج، وسي

 .الطائفة املنصورة حنن :يقول ولسان حاله هللا به، فيه خري فسيأيتيقول: من 

أو مجاعة بعينها فعلينا عدم اخللط بني بيعة اآلخرين لنا واليت ال جتمع الناس يف   اأما وأن املشروع أكرب من كونه تنظيمً 
حقيقي يف مشروع سين جهادي منبثق عن الثورة كيان واحد حبسب املتاح فيما رأينا، وبني دخولنا حنن واآلخرين بشكل 

مما تسعه قواعد أهل  املباركة، يقوم على الثوابت العامة هلذا الدين ويراعي اختالف الرؤى املوجود داخل الصف املسلم
 . يف مثل واقع اجلهاد يف الشام، وآتمر األعداء االسنة واجلماعة وأصوهلم، خصوصً 

عن شعارات سالمة  ابعيدً -مل يتعودوا بعد على استيعاب كل أطياف املسلمني  وإين هنا أذكر نفسي وإخواين ممن
 واجلماعة السنة أهل أصول من كان "وهلذا :)٢٨/٥٠٧كما يف جمموع الفتاوى (  بقول شيخ اإلسالم رمحه هللا -املنهج
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 إذا ألنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب بذلك أخرب اكم هلم خالق ال وأبقوام الفاجر ابلرجل الدين هذا يؤيد هللا فإن وفاجر؛ بر كل مع الغزو
 من فيلزم معهم الغزو ترك إما: أحد أمرين من بد ال فإنه الفجور؛ كثري عسكر مع أو الفجار األمراء مع إال الغزو يتفق مل

 األفجرين دفع بذلك فيحصل الفاجر األمري مع الغزو وإما ،والدنيا الدين يف اضررً  أعظم هم الذين اآلخرين استيالء ذلك
 من كثري بل أشبهها؛ ما وكل الصورة هذه يف الواجب هو فهذا. مجيعها إقامة ميكن مل وإن اإلسالم؛ شرائع أكثر وإقامة
 اهـ .الوجه" هذا على إال يقع مل الراشدين اخللفاء بعد احلاصل الغزو

املتضحة عقيدهتم مع أمرائهم املشوشة  وإذا كان الشيخ يسأل: "هل ستستقيم تركيبة الكيان اجلديد وينسجم املأمورون
 "عقائدهم واملعكرة مناهجهم واملتخبطة مواقفهم؛ دون بيان صريح يُبّني تغّري ذلك كله، ويوضحه لُيَطْمئنهم ويثبتهم!

جيمع أصحاب الرؤى املختلفة  اسنيًّ  افاجلواب على هذا يتوقف على ما سبق، من ضرورة مراعاة كون املشروع إطارً 
 ..يف ظل ما قدمناه من أسسحد دون إخالل بثوابت العقيدة ضمن سياق وا

نؤكد أننا ال  -يف الوقت الذي نشكر فيه الشيخ على تفصيله فيما يتعلق ابملشروع الوطين-ومن هذا املنطلق فإننا 
 نقر وال نوافق وال نقبل مبا صدر عن بعض اإلخوة من تصرحيات هبذا اخلصوص.

تعيش حالة الدمج وبناء املشروع، وقد أعلن عن  -يف هذه املرحلة-كون اهليئة   وندعو يف الوقت نفسه إىل مراعاة
لضخامة املشروع، ومن الطبيعي  امث �يت بعد ذلك الدمج وتشكيل املكاتب وترتيب كامل األوراق، نظرً ، املشروع ابتداء

عرب عن املشروع وشخصيته، إذ يف هكذا ظرف أن خترج بعض التصرحيات اليت ال تزال مصبوغة بصبغة أصحاهبا دون أن ت
وال أنصار الدين  األلوية املنضمة من األحراروال أن الكيان اجلديد لن تكون شخصيته هي شخصية اجلبهة وال الزنكي 

حلشد جهود كل من سبق وغريهم من أهل السنة يف  ىدخل الكيان، بل هو كيان سين يسع وال لواء احلق وال غريهم ممن
ما دام األمر ضمن  ،ال يتسامح فيه يف حالتنا التنظيمية اليت كنا عليها امبعركة العظيمة، ويتسامح يف هكذا كيان هذه امل

 املشروع يف ديننا، وعلينا التفريق بني خياراتنا التنظيمية وبني احلالل واحلرام يف ديننا.

دف إىل إسقاط الطاغية وحترير وكنا نتمىن على الشيخ لو أنه وصف من يعمل على "مشروع سوري حملي يه
األسارى يف سجون سور� ورفع الظلم عن املستضعفني السوريني، وحتكيم الشريعة مع تـََقّيد املشروع ابحلدود السورية فقط 

ال أن يقال:  ،جهاد شرعيجماهد، وعمله ومطالب السوريني املشروعة؛ وإن كان ال ميثل طموح خالصة اجملاهدين" أبنه 
 للتكفري إن وقف عند هذا احلد". الى ذلك الوصف "ليس سببً أن املشروع ع

 وإذا كان الشيخ حيتج علينا بكلمات خرجت من صفوفنا على حد وصفه فنقول:

والصف فيه وفيه، ولكن كم متثل؟ وأما أ�ا صادقة وحقيقية فليس ابلضرورة، إذ أن  ،أما أ�ا من صفوفنا فنعم
 صاحبها أحد شخصني:
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-الذي ال يعلم مثل هذه األمور وحيتاج من يعلمه، فخطؤه �تج عن تصور األمور على غري صورهتا إما أنه من النوع 
 لكثرة املشغبني على املشروع. انظرً  -معذورذا وه

وإما أنه جالس يف بيته ال يعمل رغم أنه يطلب إليه العمل واجلهاد، ويورثه جلوسه يف بيته تضخم األفكار يف رأسه 
وب منه ملا خطر بباله مثل تلك ولو أنه استقبل عمله املطل س حىت يصاب ابليأس واإلحباط،واجحيث تتناوشه اهل

 .الً فكار أصاأل

، ألنه ال يعمل وال يقتنع، خبالف القسم األول من اهو من هذا النوع الثاين حصرً فأنه غريب من هؤالء ومن يشعر 
 الصادقني الذين تنتهي مشكلتهم ابلتبيان.

بني  االتغريد يف تويرت، كما أن هناك فرقً  ذين يشعرون ابلغربةيس من شرط إظهار املعتقد هلؤالء الويف كل األحوال فل
 إظهار املعتقد وبني االلتزام برأي أغلبية أعضاء اللجنة الشرعية يف املسائل االجتهادية.

طمئن اجلميع بقوله صلى هللا أ ، وأن يكشف الشدة عنا، ولكيناوأما الوضع املادي فنسأل هللا أن يربم لنا من لدنه أمرً 
، َسِبيلِ  ِيف  املَُجاِهدُ : َعْونـُُهمْ  اهللَِّ  َعَلى َحقٌّ  َثَالثَةٌ «عليه وسلم:   يُرِيدُ  الَِّذي َوالنَّاِكحُ  اَألَداَء، يُرِيدُ  الَِّذي َواملَُكاَتبُ  اهللَِّ

 قال حديث حسن.و رواه الرتمذي » الَعَفافَ 

ُلُكمْ  َما َأِجدُ  َال  قـُْلتَ  لَِتْحِمَلُهمْ  أَتـَْوكَ  َما ِإَذا الَِّذينَ  َعَلى َوَال أذكر اإلخوة بقوله تعاىل: ﴿كما   تـََولَّْوا َعَلْيهِ  َأمحِْ
ْمعِ  ِمنَ  َتِفيضُ  َوَأْعيُـنُـُهمْ  ومعلوم أ�ا من آخر غزواته  ،وكان هذا يف تبوك .]٩٢[التوبة: ﴾ يـُْنِفُقونَ  َما جيَُِدوا َأالَّ  َحَز�ً  الدَّ

 وبعد بداية الدعوة بعشرات السنني. ،أي بعد اهلجرة بتسع سنوات ،ملسو هيلع هللا ىلص

* * * * * 

 

وقبل اخلتام نطمئن اجلميع إىل أن منهج اهليئة منهج سين بفضل هللا وقياداهتا تعاهدت على إجناح هذا املشروع 
وعرضهم وأرضهم، وستأيت املواثيق املكتوبة  على محاية أهل السنة ودينهم ا. هذا املشروع الذي سيعمل جاهدً .والدفاع عنه

، ولكن العربة حبال الكيان وتوجهه ال ابملسطور من املواثيق، ويكفي للثقة فيه حىت ذلك الوقت أن على رأسه زمرة االحقً 
لشيخ سنوات، وهؤالء وإن اختلفوا مع اون مناهجهم وصار هلم يف امليدان من القيادات وطلبة العلم ممن تعرفو�م وتعرف

 يف منهجهم إن شاء هللا. ا، فخالفهم له ليس قادحً -مع احرتامهم له-املقدسي 

بتقوى هللا يف السر والعلن، وأن خنرج من  :كما ننصح املخالفنيويف اخلتام ننصح أنفسنا وإخواننا والشيخ املقدسي  
لة فنندم كما أمر� ربنا سبحانه جبها احظ أنفسنا، وأن نقدم حسن الظن يف املسلمني، وأن نتبني حىت ال نصيب قومً 
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على ما جيمع كلمة املسلمني واجملاهدين، وأن ننصف املخالفني وإن  -دون تنازل عن املبادئ-وتعاىل، وأن نركز 
 انتقد�هم وخالفناهم.

ُر اْلَغاِفرِيَن اللهم ﴿ َيا َحَسَنًة َوِيف اْآلخِ َواْكُتْب لَنَ  *أَْنَت َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَْنَت َخيـْ نـْ َرِة ِإ�َّ ُهْدَ� ا ِيف َهِذِه الدُّ
 .﴾ِإلَْيكَ 

 

 وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 واحلمد هلل رب العاملني
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 كتبه
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