بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
مالحظة :صدرت كلمة الشيخ أمين حفظه هللا األخرية "فلنقاتلهم بنياان مرصوصا" ممهورة بتاريخ 1438هـ مما يعين

ردا على حادثة االعتقال األخرية كما ظنها البعض ،وإمنا يبدو
أن اتريخ تسجيلها يعود ألكثر من شهرين ،فليست هي ً
عفواي ،وجاء خلدمة الظرف الراهن.
أن قرار نشرها من قبل من بيده أمر النشر هذه األايم مل يكن ا
التعليق على الفقرات الواردة يف كلمة الشيخ أمين حفظه هللا:
قال الشيخ :أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
التعليق :وعليكم السالم ورمحة هللا تعاىل وبركاته شيخنا الكرمي الفاضل.

قال الشيخ :ألنه -أي فك االرتباط -يف حقيقته تراجع أمام الضغط األمريكي ،ولن يوقف القصف وال
التصنيف ابإلرهاب.
التعليق :حنن مل نقم خبطوة فتح الشام استجابة للضغط األمريكي ،ونعلم مسب ًقا أهنا لن توقف القصف ،وأهنا رمبا ال
تنجح يف عدم التصنيف ،وكنا ندندن على أن أهم أسباهبا هي هتيئة األجواء لالعتصام ووحدة الكلمة.
وإذا كانت تلك اخلطوة وما تالها مل تنجح يف اإلزالة من التصنيف إال أهنا مهدت اجلو بشكل قوي لالندماج.
قال الشيخ :وأنه لو حتققت الوحدة ،فسنكون أول املباركني ،ونتخلى عن صلتنا هبم ،ولكن كل ما فعلوه هو
إنشاء كيان جديد فقط ،مما سيزيد املوقف تعقي ًدا ،وهو احلاصل اليوم من قتل وقتال واهتامات وفتاوى وفتاوى

مضادة بني اجملاهدين.

التعليق :التصور لألمر على هذا الوجه تصور بعيد عن الواقع ،إذ ال عالقة إلنشاء الكيان اجلديد مبسألة القتال
واالهتامات والفتاوى ،كما أنه ال عالقة لبقائنا أو تركنا القاعدة بتلك األمور.

يوما بعد يوم ،والتهجري مستمر ،وخطر االجتياح الرتكي جامث ،واملشروع
قال الشيخ :بينما العدو يتقدم ً
األمريكي يتوغل كل يوم يف سوراي ،واإليرانيون وحزب هللا يبتلعون املناطق.
التعليق :لقد ذكر الشيخ كالمه السابق يف سياق يفهم منه أن كل هذا من نتائج الفك -وأرجو أن أكون خمطئًا-

وتبياان لذلك أقول :هذا األمر كان سيحصل على كل حال سواء بقينا قاعدة أو مل نبق.
ً

وأما االجتياح الرتكي فقد كان من املتوقع أن حيدث إال أن هللا جنب عباده مفسدته عرب مفسدة ال تصل عشر
معشار االجتياح ونتائجه ومآالته ،فقام من يتهمنا أبننا أدخلنا العلمانية وأننا احنرفنا وأنه احتالل مت مبباركتنا ،وهؤالء مل
نرهم حني حشدان على احلدود مع األتراك ،ومل نستفد سوى من رابطهم على النت يتلقفون كل خطأ وزلة للهيئة
ليطعنوها يف دينها ومنهجها.
أما املشروع األمريكي يف الشام فال زلنا نسعى إلفشاله ما استطعنا سواء كنا قاعدة أم ال ،وال زلنا نقاوم ونقاتل بكل
طاقتنا ضد النظام وأحالفه من حزب هللا واملليشيات الرافضية بغض النظر عن انتمائنا التنظيمي.
قال الشيخ :وزاد الطني بلةً سياسة التعمية على األتباع؛ أبن كل ما جيري مبوافقة قيادة القاعدة.
التعليق :حنن وضحنا لإلخوة حينها أن األمر مت مبوافقة بعض أعضاء شورى القاعدة املوجودين معنا يف الشام وخمالفة
آخرين ممن هم خارج الشام ،وعلى رأس املوافقني املستخلف األول حينها وهو الشيخ النائب أبو اخلري تقبله هللا والذي
قُ ّدم لنا على أنه النائب ،ومل يتبني لنا خالف ذلك إال بعد شهور ،وال زلنا غري مقتنعني حىت اآلن ابلفرق بني النائب
خصوصا يف ظل انقطاع التواصل حينها بيننا وبينكم شيخنا لسنتني وعشرة أشهر.
واملستخلف األول
ً
قال الشيخ :وأن من ظل متمس ًكا ببيعته للقاعدة سيعتقل إن حترك ابسم القاعدة.
التعليق :شيخنا احلبيب حنن مل نتعامل مع من يتبع للقاعدة إال ابخلري ،ولكن شتان بني من يعمل للجهاد بغض
تنفيسا ألزماته النفسية ممن يصور لكم
النظر عن اجلهة اليت يتبع هلا ،وبني من يسعى هلدم كيان اهليئة ابسم الوفاء للقاعدة ً
نفسه اليوم على أنه كذا وكذا ،ويطعن يف دين اهليئة ومنهجها ليل هنار.
قال الشيخ :مث بدأت سياسة التضييق على اإلخوة املتمسكني ابلبيعة ،ووصل األمر حلد القتال واعتقال النساء
والتحقيق مع األطفال.
أحدا بسبب بيعته ،وكل ما قمنا به هو منع
التعليق :اي شيخ حنن مل نضيق على أحد جملرد متسكه ابلبيعة ،ومل نقاتل ً
أيب جليبيب يف احلادثة اليت تشري هلا -وكان زمنها قبل عدة أشهر -فقد عزم أبو جليبيب على الذهاب لدرعا وأرسل

أهله دون تنسيق وترتيب لألمر وحني وصلت حلاجزان القريب من احلدود مع مناطق النظام أعدانها وأطفاهلا دومنا اعتقال
وال حتقيق.
مث جلس الشيخ اجلوالين معه وبني له خطأه فيما أقدم عليه ،وبينا له حينها أننا سنمنعه من التوجه لدرعا ألن جمرد
ذهابه ل درعا يسبب مشكلة كبرية وهذا أمر ال عالقة له مبوضوع القاعدة وكان منذ أن عزلنا أاب جليبيب من درعا يوم كنا
قاعدة.
املهرب ولوال لطف هللا به
مث حاول أبو جليبيب الذهاب لدرعا مرة اثنية مع أهله وبعد توغله يف مناطق النظام تركه ّ

ألمسكه النظام وأهله.

ويف املرة الثالثة واليت كانت قبل أايم قليلة أمسكنا به على آخر حاجز يفصل بيننا وبني مناطق البككة وهو يريد
الذهاب لدرعا ،ومعه أهله فاعتقلناه وأبقينا أهله يف السيارة لبضعة ساعات مث رددانها لبيتها.
جاهدا ابلليل والنهار لشق صفنا ابسم القاعدة ويبث الشبه ،ويطعن يف الدين
إن من حقنا اعتقال من يسعى
ً
خصوصا بعد أن تكررت منا الطلبات للكف عن ممارسة هذا النوع من الطعن ،ولكم -على سبيل املثال -أن
واملنهج،
ً
تراجعوا ما يكتبه الدكتور سامي يف قناة حمبيه ،رغم أن توجيهاتكم هلم تنص على غري هذا ،ومن هذا املنطلق كنا نفرق

للجميع بني ما يقوم به معظم هؤالء وعلى رأسهم األخ قسام وبني ما يطلب منهم.

تفاقما.
قال الشيخ :وأعطينا الفرصة بعد الفرصة واملهلة بعد املهلة ألكثر من سنة ،ولكنا رأينا أن األمور تزداد ً
التعليق :شيخنا الكرمي صحيح أن األمر أخذ وقتًا يزيد على السنة ،ولكن هذا األمر لسنا حنن سببًا فيه ،فصعوبة
التواصل وأتخره ،ومكوث الرسالة الواحدة لشهور حىت تصل ومثل ذلك جواهبا جيعل من الطبيعي أن يطول حل
اإلشكال ،أضف هلذا أن الرسائل ال تواكب احلدث ،فمثالً مل يصلك تفصيلنا عن خطوة فتح الشام إال بعد املشروع
بشهور ،بينما كان قد وصلك من غريان تصوير غري صحيح عن اخلطوة وأسباهبا ،كظنك أن فتح الشام هي اندماج ،بينما
شهورا ،وعلى ذلك قس ،املهم أن أتخر الرسائل يف مواكبة األحداث
احلقيقة خالف ذلك ،وأخذ منا إيضاح هذا األمر ً
نتيجة وضعك -فك هللا كربتك -جعل من الصعب حل األمر بشكل سريع.
خصوصا يف ظل وجود عدد من
واملشكلة أنه يصلنا منك رسالة فنفهمها فهما معينًا وجنتهد يف ذلك قدر املستطاع،
ً
مشايخ القاعدة حينها معنا وبيننا ،فنعمل مبوجب ذلك االجتهاد والفهم ،ونرسل لك به ،ومعىن هذا أننا نسلك مسل ًكا
لشهور وأنخذ خطوات عملية بناء على ذلك ،ويتغري الكثري من األمور وسط تسارع أحداث الساحة ،فيأيت منك جواب
بعد شهور أن فهمنا كان خطأ ،ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يكون احلال تغري مبا ال ميكن العودة للفهم الذي تكون قد
أوضحته حينها ،دون ضرر حمقق سيرتتب.

وهكذا نقع يف كل مرة يف حرية ،ومن أشهر أمثلة هذا :أنه بعد جميء رسالتك األوىل عقب "فتح الشام" جلسنا مع
املشايخ الثالثة :أيب الفرج وأيب اخلري رمحهما هللا وصاحب أيب اخلري حفظه هللا وقلنا هلم :أنتم أعلم مبراد الشيخ ونفسيته منا
متاما ،وبعد شهور جاء الرد
لكونكم ممن عاشره لسنوات عن قرب ،فما احلل برأيكم؟ مث عملنا مبوجب ما أشاروا به علينا ً
خصوصا مع كثرة مدحيك للشيخ النائب أيب اخلري رمحه هللا ،والذي كنت
منك بعدم املوافقة ،ووهللا مل نكن نظن هذا
ً
كثريا ابالستفادة منه ومن خرباته وجتاربه.
توصينا ً

شيخنا احلبيب :وهللا الذي ال إله غريه لو كنت بيننا ملا حصل أي خالف ،ولن نكون لك إال كما كنا من قبل
للشيخ أيب اخلري رمحه هللا ،ولكن كثرة التشويه مع أتخر رسائل التواصل مع تسارع األحداث اليت كانت تتطلب منا موق ًفا
كانت من أسباب ما حصل ،ولو كنت بيننا أو معنا لعذرتنا كما فعل صحبك ممن كانوا معنا.
قال الشيخ :واألمر الثاين :أن اجلهاد يف الشام هو جهاد األمة املسلمة كلها ،فال يقال هو جهاد أهل الشام،
وال جهاد أهل سوراي ،وال جهاد أهل إدلب وال درعا وال دمشق ،وال يقال ألحد :اخرج من الشام ،وإذا حتركت فيه
سنعتقلك ،فاملصلحة يف طردك ،فهذا مناف ملا قرره الفقهاء :من أن داير اإلسالم مبنزلة البلدة الواحدة ،وأن
املسلمني أمة واحدة يسعى بذمتهم أدانهم ،وهم يد على من سواهم.
التعليق :كالمك هذا هو منهجنا حنن الذي لن حنيد عنه إبذن هللا ،ومعركة الشام هي معركة لكل األمة وال يغري من
هذه احلقيقة كوننا اتبعني للقاعدة أو غري اتبعني ،وهلذا فنحن لسنا قطريني كما يظن البعض بل املسألة هي مسألة الرتكيز
على ثغر الشام ال أكثر ،وما وجود املهاجرين يف الساحة إال من أدلة عدم القطرية ،وحنن ال حنكم على مسألة القطرية
من زاوية االرتباط أو عدمه ،بل املسألة أوسع من ذلك ولألمر تفصيل طويل يكفي فيه أن نوضح أننا مركزون على ثغران
اآلن ألننا نرى أن نصر الشام سيعم األمة ،ومن هذا املنطلق كنا حنرص على الرتكيز عليه وهبذا املعىن ال نرى األمر قطرية،
وال نرى أن املعيار يف القطرية وعدمها هي قضية االرتباط .هذا أمر.
مهاجرا ،وحىت فصائل اجليش احلر مل تفعل
وأمر آخر :مل يقم أحد بطرد أي مهاجر أو هتديده ابالعتقال جملرد كونه
ً
هذا ومل تقله ،خال فصائل العمالة الواضحة ممن يتبع أمريكا بكل وضوح ووقاحة ،وفطرة أهل الشام وأخالقهم أتىب هذا.
ولكن ههنا فرق شيخنا احلبيب بني من يفعل فعالً شائنًا كاالحتطاب مثالً ،فإذا ما حوسب أو لوحق ينربي البعض
ههنا -حاشاك -لل تباكي على املهاجرين ،واملهاجرون من فعله براء ،ولألسف أن بعض هؤالء اليوم يتدثر ابسم القاعدة
زورا.
ً
قال الشيخ :وكيف يقبل أهل الشام أن ترتدد بينهم هذه املقولة الباطلة وها هو اترخيهم الناصع يف الدفاع عن
نورا .من هو الشيخ عز الدين بن عبد السالم؟ أليس دمشقيًا؟ هاجر ملصر ،وحرض على قتال
املسلمني يشع ً
التتار ،فنصر هللا املسلمني عليهم يف عني جالوت ،ومن هو سليمان احلليب؟ أمل يقتل اجلنرال كليرب ابلقاهرة ،ومن هو

عز الدين القسام؟ أليس من جبلة من أعمال الالذقية ،نفر للجهاد يف فلسطني ،ومن مها أبو مصعب وأبو خالد
السوريني؟ أمل يهاجرا ألفغانستان؟ وهل لو جاء ألهل الشام خالد بن الوليد أو أبو عيبدة بن اجلراح -رضي هللا
عنهما -أو نور الدين زنكي الرتكي أو صالح الدين الكردي أو قطز القوقازي أو أسامة بن الدن اليمين سيقولون
هلم :اخرجوا من الشام فلستم سوريني ،وستجلبون علينا القصف والتصنيف وقطع املعوانت؟
شيخنا الكرمي :كل ما ذكرته صحيح ولكن ال وجود ملا تذكر بني فصائل الشام وأهلها ،وال يزال املزاج العام ألهل
الشام هو قبول املهاجرين وحبهم والدفاع عنهم فضالً عن اهليئة ،مع التفريق كما بينت بني املهاجرين وبني من ميارس

أفعاالً شنيعة ابمسهم كاالحتطاب الذي يعين عند هؤالء إضمار تكفري بعض الفصائل وترتيب جواز سلبها ماهلا وسالحها
على طريقة قطع الطريق ،كما يفعل من يفعل هذا من سرقة السالح من نقاط الرابط.
قال الشيخ :مث ما هي بدعة :ليست لنا صالت خارجية هذه؟
التعليق :هي ليست بدعة شيخنا احلبيب ،وما قاله الش يخ اجلوالين حفظه هللا يف إعالن فتح الشام هو أمر وافق عليه
شخصا).
انئبكم حينها وصاحبه والشيخ أبو الفرج رمحه هللا والغالبية العظمى من قيادات اجلبهة (حوايل 60
ً
قال الشيخ :هل لو جاء ألهل الشام خالد بن الوليد رضي هللا عنه ،فسيقولون له :اخرج .فإن لك صالت
خارجية أبيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.
التعليق :هذا مثال مع الفارق من أكثر من وجه ،منها :أن نوع البيعة ذاك بيعة خالفة وإمامة عظمى خبالف بيعتنا
السابقة للقاعدة واليت هي بيعة قتال وجهاد ،ومنها :أننا مل نقل ألحد :اخرج.
قال الشيخ :األمر الثالث :الذي أود اإلشارة له هو أن العقود والبيعات من األمور العظيمة ،اليت ال جيب
التالعب فيها ،بل لقد أوجب الشرع الوفاء هبا.
التعليق :كالمك صحيح وحنن نقول به ،ولكنا نؤكد أبننا مل نتالعب ،وقد أوضحنا من قبل ما قمنا به من إجراءات
شرعا.
نراها صحيحة ً
قال الشيخ :وأان هنا أود أن أؤكد بصورة قاطعة؛ أننا مل حنل أح ًدا من بيعتنا ،فقط طردان إبراهيم البدري ومن

معه من اجلماعة ،ولكننا مل حنل أح ًدا من بيعتنا ال جبهة النصرة وال غريها ،ومل نقبل أن تكون بيعة جبهة النصرة
سريةً ،واعتربان هذا من األخطاء القاتلة .والبيعة بيننا وبني كل من ابيعنا عقد ملزم حيرم نكثه ،وجيب الوفاء به.

منقطعا لسنوات وكان بيننا
التعليق :شيخنا احلبيب حنن حني أقدمنا على خطوة فتح الشام كان التواصل بيننا وبينك
ً

انئبك ،ومل أنخذ اخلطوة إال مبوافقته ،ويف ظل غيابك مع وجود النائب جيوز لنا وله أخذ قرار يف ظل الغياب ،حيث أن
أحكاما ال ختفى على مثلك حفظك هللا ،وحىت لو أقرران ابلفرق بني املستخلف والنائب
شرعا أن للغيبة الطويلة
من املقرر ً
ً
 كما ذكرت يف رسائلك الالحقة مبا خيالف ما لدينا من واثئق كتبت خبط يد جملس شوراكم ،-فال جيوز لك لومنا معغيابك الطويل ،فمثل هذا الغياب يربر لنا اختاذ ما نراه يصب يف مصلحة اجلهاد ما دمت ال تتهمنا يف ديننا ونواايان ،مث
إننا مل نفعل ما فعلنا للتالعب ابجلهاد بل هو اجتهاد منا يف حتقيق مصلحة اجلهاد حينها واستشران به النائب يف ظل
غياب األمري ،بل لو أن خليفة املسلمني غاب تلك املدة جلاز يف ابب األحكام السلطانية أن ُجيتهد يف أخذ قرارات
تصب يف مصلحة اجلهاد طاملا سلمت املقاصد والنوااي ،وحىت لو كان اجتهادان خطأ -وحنن ال نراه كذلك -فغاية ما
يقال حينها فينا :أننا اجتهدان وأخطأان ال أن يقال أننا نقضنا ونكثنا وعصينا.
خصوصا وأننا قلنا للشيخ النائب = املستخلَف :إن وافقت على مشروع فتح الشام مضينا ،وإن مل توافق توقفنا عنه.
ً
ستقول :مل مل ترجعوا بعد ذلك؟ فأقول :لقد جاءت رسالتك األوىل واليت يتضح فيها أن التصور الذي وصلك عن
صحيحا فكان رأي املشايخ الثالثة :النائب وصاحبه وأيب الفرج حيث هم صحبك :أن نكتب
تصورا
ً
فتح الشام ليس ً
لك م وضحني وقد فعلنا وفعلوا ،مث جاءت رسالتك الثانية ففهمنا منها أن مبدأ فك االرتباط ال مشكلة فيه لديك وإمنا
املشكلة يف التوقيت ،وذكرت أن خطوة فتح الشام مل حتقق االندماج ،وأهنا لو حققته النتهت املشكلة بيننا وبينك ،وأنك
اندماجا غالبيًا ال كليًا مل نكن
رمبا خرجت يف اإلعالم تبارك االندماج ،مث بعد تشكيل اهليئة واليت كانت يف حينها متثل
ً
نعلم الغيب وأن بعض من دخل سيخرج ،وأما رسالتك الثالثة فقد جاءت بعد تشكيل اهليئة.

خصوصا يف ظل
أمر آخر :حنن مل نكن نعلم رفضك البيعة السرية إال بعد شهور ،ولو كنا نعلمه ابتداء ملا قمنا به،
ً
وجود عدد من شوراك -وبينهم انئبك -ممن اطلع على هذا فلم يقل إن القاعدة ال تقبل بيعة سرية.
قال الشيخ :فاثبتوا عباد هللا على عهودكم ومواثيقكم ،وال تتزحزحوا وال تتذبذبوا لكل صيحة أو شبهة أو
دعاية ،واحذروا من كبرية نكث العهد ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إذا مجع هللا األولني واآلخرين يوم القيامة
يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فالن بن فالن".
التعليق :حني أقدمنا على ما أقدمنا عليه مل ننقض ومل ننكث ومل نعص ،وهو أمر كان له سياق زمين من أتمله علم
متاما.
ذلك ً
عارا
واليوم لو كانت مصلحة اجلهاد يف الشام أن نعود للقاعدة لكنا أول العائدين ،وليست القاعدة سبة وال شينًا وال ً
اجتهادا منا -يف ظل انقطاع التواصل مع األمري
حناول التخلص منه ،بل هو تقدير منا ملا رأينا فيه مصلحة اجلهاد ً -
وموافقة النائب.
واليوم لو تقرر أن العودة للعمل مبسمى القاعدة هو الذي حيقق مصلحة اجلهاد ملا توانينا يف العودة.

ولو اجتمع غالب أهل احلل والعقد يف الشام على أن املصلحة للجهاد بعودة اسم القاعدة لرجعنا.
قال الشيخ :األمر الرابع :أننا ندعو للوحدة يف الشام وغري الشام ،ويذكر الكثري من إخواننا يف الشام دعواتنا
املتكررة لذلك منذ بداية اجلهاد الشامي ،ويذكرون أنه ملا أعلنت اجلبهة اإلسالمية أين أرسلت ألخوي الشيخ أيب
خالد السوري رمحه هللا ،والشيخ اجلوالين وفقه هللا :ملاذا ال تتحد جبهة النصرة مع هذه اجلبهة؟ وحثثتهما على
السعي يف ذلك ،وإذا مت االتفاق على أمر فلريسلوا يل به أوالً لالطالع عليه.
التعليق :شيخنا الكرمي لو كنا نود االنفكاك لدخلنا حينها يف اجلبهة اإلسالمية واعتربانها فرصتنا لفك البيعة ،ولكنّا
مشروعا حقيقيًا فدخلناها ال بغية التالعب واهلروب من
مشروعا حقيقيًا مل نفعل ،وأما اهليئة فقد رأينا فيها
حني مل نر
ً
ً
القاعدة بل لظننا أن هذا االندماج سيكون حمل ترحاب من حضرتك كما كان حمل ترحاب من انئبك حينها.
قال الشيخ :وأذكر إخواين يف الشام أن مجاعة قاعدة اجلهاد كررت مر ًارا أهنا على استعداد ألن تتخلى عن
رابطتها التنظيمية مع جبهة النصرة إذا حتقق أمران ال اثلث هلما:
األول :هو احتاد جماهدي الشام.
إماما.
واألمر الثاين :أن تقوم حكومة إسالمية يف الشام ،وخيتار أهل الشام هلم ً
ً
وحينئذ وحينئذ فقط -وليس قبل ذلك -نتخلى عن رابطتنا التنظيمية ،وهننئ أهلنا يف الشام مبا أجنزوه ،وتبقى
بيننا أخوة اإلسالم واجلهاد.
التعليق :هذا األمر كان قد سبقه صوتية لفضيلتكم يف اإلعالم تفيد أبن القاعدة تضحي ابلرابطة التنظيمية يف سبيل
الوحدة مث عملنا مبوجب ما فهمناه من كلماتك الصوتية القدمية وجاءان بشكل متأخر جعل األمر على شكل شرط
مؤخرا كذلك ،ولكن كنا قد قطعنا أشواطًا يف مشروع االندماج ومل يعد ابإلمكان الرتاجع حينها.
لالنفكاك أو فهمناه ً
أمر آخر :حني دخلنا مع الفصائل يف مشروع االندماج الذي وقع عليه األحرار ووافقت عليه كل فصائل جيش
الفتح حينها والزنكي وبعض املشايخ املستقلني ،وربطت فيه ابقي الفصائل موافقتها على تفاهم اجلبهة واألحرار ،خال
جدا انتهت هبذه التوقيعات اليت تعترب من الناحية
نتاجا جللسات طويلة ً
فصائل قليلة غري مؤثرة على املشروع ،كان هذا ً

صور لك البعض ،بل ألنه يف الشرع ميثاق وعهد جيب الوفاء
الشرعية ميثاقًا جيب الوفاء به ،ال للهروب من القاعدة كما ّ
خصوصا مع إفتاء عدد غري قليل من مشايخ الساحة حينها -ومنهم مشايخ اجلبهة -بوجوب إمضائه ،فانسحاب
به
ً
األحرار حينها -مع جميئ من جاء منهم الح ًقا -وكذا انسحاب من انسحب من الفصائل ال يعفينا من وجوب الوفاء
ابلعهد لو أردان أن نطبق ههنا وجوب الوفاء ابلعهود اليت تستدل هبا يف حالة البيعة ،فالبيعة عهد جيب الوفاء به ،واتفاق
الوحدة والتوق يع عليه والذي انسحب منه األحرار عهد جيب الوفاء به ،فإذا ما اجتهدان يف إنفاذ العهد الذي نرى فيه

رجحان مصلحة الساحة مع قرائن موافقة النائب ودالالت خطاابتك اليت فمهنا منها حينها رضاك هبذا املسلك ،فال
يعترب هذا منا حينها نكثًا للعهد وال معصية ،وغاية ما يقال فيه -لو سلمنا -أننا اجتهدان بني أمرين واجملتهد لو أخطأ
احدا كما علمنا احلبيب صلى هللا عليه وسلم.
أجرا و ً
أصاب ً
قال الشيخ :أما أن تنشأ كياانت جديدة بدون وحدة ،تتكرر فيها دورات االلتحاق واالنشقاق العبثية ،فهذا ما
رفضناه.
مشروعا حقيقيًا ،وأما دورات االلتحاق
التعليق :املشروع الوحيد الذي دخلته اجلبهة هو اهليئة ألهنا وجدت فيه
ً
واالنشقاق فهو أمر حصل الح ًقا وال نعلم الغيب ،وحنن مأمورون بواجب الوحدة دون ضمان النتائج مع احلرص عليها،
ولكن ال يستدل على أن مسلكنا كان خطأ من خالل النتائج ،فمشروع اهليئة كان من املمكن أن يتحول ملشروع جامع
وكان من املمكن غري هذا ،فلما مل يتحول ال يُشنَّع على من عمل بواجب الوحدة ألنه مل حيقق النتيجة.
قال الشيخ :ال تصدقوا اخلرافات املتخوفة من أمريكا ،اليت تقول لكم :إن القاعدة هي سبب كل املصائب يف
الشام ،وإن إخراجها هو مفتاح حل كل املشاكل .أمل يقولوا للبعض ابتعدوا عن القاعدة ليتوقف القصف ،فهل
توقف؟
التعليق :حنن ومجيع أهل الشام نعلم يقينًا أن العدو األمريكي حيارب املسلمني إلخضاعهم هليمنته ال لكوهنم قاعدة
أو غري قاعدة ،ولكن ال أحد يستطيع أن ينفي أن العدو األمريكي وغريه جنح يف تشويه صورة القاعدة يف عني املسلمني
كما هو قولكم لنا ساب ًقا يف سياق استشارتكم لنا يف تغيري اسم القاعدة نفسها ،وكنتم ذكرمت أن هذه الفكرة مطروحة من

أايم الشيخ أسامة رمحه هللا وأن ما ورد يف واثئق أبوت آابد هبذا اخلصوص صحيح ،فإذا كانت أسبابكم يف تغيري اسم
منكرا.
أمرا ً
القاعدة منطقية -وهي كذلك -فعالم تعتربون القيام خبطوة مماثلة يف الفرع ال يف األصل ً
قال الشيخ استكماالً لقوله :أمل يقولوا :وابتعدوا عن القاعدة حىت ال تصنفوا ،فهل مل يصنفوا؟
التعليق :كان يغلب على ظننا أن خطوة فتح الشام لن تزيل التصنيف وهذا ما قلناه حينها للشيخ أيب اخلري رمحه هللا،
وأضفنا :لو حصلت إزالة التصنيف فخري ،وإن مل حتصل فمتوقع.
قال الشيخ استكماالً لقوله :أمل يقولوا :وابتعدوا عن القاعدة لتتحقق الوحدة ،فهل حتققت؟

التعليق :كثري من الفصائل كانت تعلق الوحدة على فك االرتباط وحني حصل فمنهم من دخل ومنهم من مل يفعل،
فال لوم علينا يف هذه اجلزئية.

قال الشيخ :فهل من طاعة هللا ورسوله نكث العهود.
عهدا ومل نرتكب معصية.
التعليق :اللهم ال ،ولكنا مل ننكث ً
قال الشيخ :ونسمع غرائب وأعاجيب ،فأخ يقول :الشيخ أبو فالن أفتاان أبن من يدعو للقاعدة يعتقل.
التعليق :هذه أول مرة أمسع هبذه الفتوى ،وقد كنا واضحني مع اإلخوة ،فخالفنا ليس مع القاعدة ،وإمنا مع من يعمل
ليل هنار على متزيق صفنا ابسم القاعدة ،ولو كانوا صادقني يف االنتساب للقاعدة لعملوا معنا حني كنا مع القاعدة ،أما
أن يرتكوان حني كنا مع القاعدة ألسباهبم النفسية ،مث ما أن نفك االرتباط حىت يبدأ هؤالء ابلتجمع حتت مسمى القاعدة
شديدا بقيادة القاعدة أن ال ترضى به،
لتحقيق مآرهبم وإشباع عقدهم النفسية ابسم القاعدة فهذا ما حناول منعه ،وهنيب ً
رغم خالفهم لنا يف مثل قضية البيعة ومالبساهتا ،فرمبا اكتشفوا أننا -على خالفهم لنا -يف هذه القضية خري هلم من
كثريا عن
أولئك والدين النصيحة ،وهذا رمبا ال يتبني لكم سر ًيعا وقد ال يتبني إال بعد أن تكون مثة مصيبة ال ختتلف ً
خصوصا إذا علم الشيخ حفظه هللا أن األخ قسام جيمع اليوم خملفات من حاربناهم من
منتجات مجاعة الدولة اخلوارج،
ً
لواء األقصى الغالة ليكونوا من ميثل القاعدة على أرض الشام ،فنسألك ابهلل اي شيخ ال تكرر ما حصل مع البغدادي وال
وطبعا حنن ال نعمم وال
تنظر للمسألة من زاوية أن من ابيع القاعدة ملآرب نعلمها وال تعلمها ونراها وال تراها ،فهو الويفً ،
نقصد اجلميع.
قال الشيخ :أمل جيعل هللا -سبحانه وتعاىل -القاعدة سببًا من أكرب األسباب يف دحر إبراهيم البدري يف الشام

والتصدي لدجله وافرتائه ،أليست هي اليت بينت أن قتلة أيب خالد السوري من التكفريني اجلدد ،وأليست هي اليت
طردت إبراهيم البدري وزمرته من مجاعتها ،وأليست هي اليت بينت ابألدلة والواثئق كذبه ودجله وافرتاءه؟ وأليست
هي اليت نزعت الشرعية عن خالفته املزعومة؟ ولو -ال قدر هللا -تفامهت القاعدة مع البدري أو ختاذلت عن بيان
احلق ،لكان البدري -وال يعلم الغيب إال هللا -قد ابتلع جبهة النصرة ،ولو ابتلع النصرة ملا وقف له أحد يف الشام،
ولكن اليت وقفت شوك ًة يف حلقه ،ونزعت عنه الشرعية ،هي القاعدة ،ولذلك صب عليها دجالوه وكذابوه جام
غضبهم .وملا صدر -من قيادة القاعدة -قرار الفصل يف النزاع بني الدولة والنصرة ،ضجت الشام ابلفرح ،وأرسل
لنا الشيخ اجلوالين -وفقه هللا -أبن هذا قرار اترخيي ،فما الذي جعله اآلن يف ذمة التاريخ؟
التعليق :للقاعدة يف هذا فضل ال ينكر ،ولكن من ابب التذكري فالذي كان ميثل القاعدة يف الشام حينها هي
اجلبهة ،وهي اليت وقفت يف وجه اخلوارج ،وكان العبء األكرب على اجلبهة حينها ،واجلبهة هي اليت كشفت عوار تلك
اجلماعة اليت كانت م ن أكثر من أساء لسمعة القاعدة ،فللجبهة الفضل كذلك يف تبييض صورة القاعدة مبساعدهتا على
خريا.
التخلص من أولئك ،فهي فضائل متبادلة وجزى هللا القاعدة ً

جدا وهذا من األمور اليت مل جند هلا
مضرا ً
ومما ال ينبغي إغفاله شيخنا أن قرار الفصل رغم نفعه إال أن أتخره كان ً

عال ًجا حىت اآلن ،بل إن التأخر يف مواكبة القرارات للمستجدات هي من أكرب املعضالت اليت ننصح حلضرتكم أن
تسارعا يف األحداث ،فإدارة األمور عرب الرسائل بتلك الطريقة
خصوصا يف الساحات اليت تشهد
تعملوا على حلها،
ً
ً
تعويق للعمل غري مقصود من طرفكم ولكنه حاصل نتيجة ظرفكم ونتيجة تسارع األحداث.
كما أن مما ال ينبغي إغفاله أننا يف الوقت الذي كنا خنوض فيه أشرس املعارك مع خوارج البغدادي كنت خترج شيخنا
يف اإلعالم وتقول :إذا أمرك اجلوالين واحلموي ابلقتال فال تطعه ،وكانت بعض فروع القاعدة تراهم إخوة ،فلما وصل
سرطان اخلوارج إىل مناطق بعض األفرع وإىل أفغانستان بدأمت بفضحهم إعالميًا.
ويف الوقت الذي كانت املعارك قد توقفت تقريبًا بيننا وبينهم بدأمت بسلسلة الربيع اإلسالمي اليت كان فيها اخلوارج
تنفيسا عن غيظهم من كلماتكم .جزاكم هللا كل خري وابرك اجتهادكم .فكما عذرانكم وأحسنا الظن بكم -
ينتقمون منا ً
وأنتم لذلك أهل -فلتعذروان ما دمنا جنتهد يف إصابة احلق.
قال الشيخ :فلما انكمش خطر البدري بدأت خترج األلفاظ املبتدعة املخرتعة :فك االرتباط وربط االفتكاك
وفرط االرتباك ،بينما أخوان الكرمي عبد الرحيم عطون يف جوابه على الشيخ الطرطوسي وفقهما هللا ،ويف حديثه جمللة
إحياءات جهادية أكد أن الذي بينهم وبني القاعدة ليس ارتباطًا ولكنه بيعة.
التعليق :شيخنا الكرمي االرتباط أو البيعة هي عندان مبعىن واحد وال مشاحة يف االصطالح يف هذا عندان ،وإمنا
نستخدمه ألنه الشائع يف ساحتنا ،ولدى جوايب على الشيخ الطرطوسي وفقه هللا وإايكم كنت أبني طبيعة االرتباط دون
اعرتاض على املصطلح ،هذا أمر.
أمر آخر :حنن نقر ابلبيعة يف وقتها ولكنا ال نرى أننا نكثنا وال أننا نقضنا وال عصينا.
قال الشيخ :وتتواصل املراسالت واالتصاالت بيننا وبني إخواننا ألكثر من عام :اي أيها اإلخوة الكرام إما أن
يتحد اجملاهدون يف الشام ،وإما أن ترجعوا جلماعتكم ،فال جند إال التربيرات والتسويفات ،وترتفع احلجج الركيكة:
هل تريد أن يقصف أهل الشام؟ هل تريد أن متنع الوحدة؟
خصوصا
التعليق :بينت فيما سبق أن األمر ليس من ابب التسويف بل هو االستيضاح يف ظل أتخر وصول الرسائل
ً
متاما ،فنوازل الشام عظيمة وال يكاد مير شهر بله أسبوع
مع كون كثري من الرسائل تصل بعد أن تكون األحداث تغريت ً
دون انزلة.

بينت ساب ًقا أن املسألة ليست مسألة حجج ،فنحن كنا جادين يف الوحدة ومل ندخل اهليئة إال لكوننا نراها
كما ُ
مشروع وحدة حقيقي ،أما قصف أهل الشام فنحن نعلم أنه لن يتوقف.

قال الشيخ :اي إخوة أنتم يف وحدة أكرب من وحدتكم بفضل هللا ومنته ،أنتم يف مجاعة قاعدة اجلهاد املبايعة
لإلمارة اإلسالمية يف جتمع جهادي واسع بفضل هللا وكرمه.
التعليق :حنن نعلم أن انضمامنا للقاعدة وحدة ،ونعلم كذلك أن وحدة اجملاهدين يف الشام وحدة -بغض النظر عن
أولوية وحقيقة وواقعية كل منهما ، -وحني حصل التعارض بينهما كان احلل الذي ظننا أنه يرضي القاعدة ابلنظر
لتصرحياهتا وأدبياهتا وابلنظر ملا أقره عدد من مشاخيها بيننا ،هو تقدمي ما يراه أهل الشام ،فإن كنت تراان أخطأان -وال نرى
ذلك -فليصنف خطؤان حت ت ابب اخلطأ االجتهادي ال حتت ابب الكبائر ونكث العهود واملعاصي ،وحتت ابب غدرة
فالن بن فالن.
أمر آخر :حنن نعتز ابإلمارة اإلسالمية أعزها هللا ولكن ال نرى أن بيعة القاعدة يف أفغانستان لإلمارة تلزمنا أبي الزم
من الناحية الشرعية جتاه اإلمارة أعزها هللا ،وأقصد الالزم املنبثق عن البيعة ،وأما أخوة اإلميان واحملبة يف هللا وكل ما يلزم
املسلم جتاه املسلم فهو هلم علينا ولنا عليهم ،وقد بينا للشيخ أيب اخلري رمحه هللا شيئًا من هذا ،كما بينا له عدم اقتناعنا من
الناحية الشرعية مبا طرحتموه حفظكم هللا يف رسالتكم له هبذا اخلصوص.

وجممل ما نراه يف هذا األمر :أن املال عمر رمحه هللا كانت له حقوق السلطان أو اإلمام يف حدود سلطته املكانية يف
َّع اخلالفة لنفسه ،وكل من سألناهم من مشايخ القاعدة كانوا يقولون
فرتة التمكني لدولة الطالبان ،والرجل رمحه هللا مل يد ِ
هذا ،وهو املوافق ملا قاله الش يخ عطية وأبو حيىي رمحهما هللا وما سطره الشيخ الساعدي يف وبل الغمامة ،وما تعرض له
الشيخان الوحيشي واآلنسي رمحهما هللا ،وهو ما قاله لنا الشيخان أبو فرج وأبو اخلري رمحهما هللا ،فلما خرج شريط
حنوا مما ذكرت.
البشرايت يف مؤسسة السحاب اضطرب األمر لدينا ،وكان أن بني لنا الشيخ أبو الفرج حينها ً
وحنن إمنا ابيعنا تنظيم قاعدة اجلهاد بيعة جهاد وقتال ،ومل نبايع على أكثر من هذا ،وحتويل البيعة من بيعة قتال

وجهاد ألكثر من هذا يشرتط فيه علمنا وموافقتنا.
بعيدا عن اإلعالم فعلنا ،ولوال ذكركم له أكثر
وهذا أمر حيتاج ملزيد توضيح فإن شئتم زدانه
توضيحا ،وإن أردمت تبيانه ً
ً
من مرة يف اإلعالم ملا تطرقنا له هنا.
وجيدر بنا هنا أن نطلب إليكم توجيه من يدعي اليوم السمع والطاعة لكم أن يكفوا عن الطعن يف ديننا ألن ما نفعله
أقل مما تفعله اإلمارة اإلسالمية اليت تبايعها القاعدة ،ومع ذلك نُطعن يف ديننا ومنهجنا صباح مساء وعلى لسان من يراد
له أن يكون املسؤول الشرعي للقاعدة يف الشام!
ظلما بينًا.
قال الشيخ :ولكننا نرى إخواننا يظلموننا ً
وظلم ذوي القرىب أشد مضاضةً

على النفس من وقع احلسام املهند

التعليق :شيخنا الفاضل حنن مل نظلمك ومل نفكر يف هذا جمرد تفكري ،واألمر اجتهاد منا صوره لك البعض على أنه
تالعب ،مث أال ترى مقدار الظلم الذي يقع علينا جراء اهتامنا يف ديننا من قبل بعض من يراد هلم أن ميثلوا مشروع القاعدة
يف الشام ،حيث يرى بعضهم أننا خندم الكفر العاملي وأننا نسرتضي أمريكا وأننا على حافة الكفر ،ويرى آخر أننا احنرفنا
وميعنا وتنازلنا وانبطحنا.
واعذرين شيخنا احلبيب أال ترى أنك تظلمنا حينما تتحدث عن مرسي وعن كرسي دمشق ،وعن اخلوف من أمريكا
يصور لك رغم
وعن اعتقال املهاجرات ..حنن حنمل كالمك على أحسن احملامل وحنسن بك الظن ولكن لسنا كما ّ
خالفك لنا يف بعض اخلطوات اليت ما أقدمنا عليها لوال قناعتنا -بعد استفراغ الوسع والنظر -أبهنا تصب يف مصلحة
اجلهاد ،ولوال أن الرجوع عنها يضر ابجلهاد ويتعلق به حقوق شرعية والتزامات ال تقل عن تلك البيعة اليت كانت للقاعدة
ملا توانينا حلظة يف هذا.
قال الشيخ :والقاعدة هذه اي شيخ أبو فالن -اليت هتدد ابعتقال من يدعو هلا -هي اليت كان يؤكد على
االنتماء ملنهجها الشيخ احلبيب أبو خالد السوري رمحه هللا.
هتديدا ابعتقال من يدعو للقاعدة بل هي خصومة
التعليق :أحب أن أعيد التأكيد لك شيخنا أبن األمر مل يكن ً
أشخاص لنا مذ كنا قاعدة فلما فككنا االرتباط رفعوا لواء القاعدة لتصفية احلساابت.
ونقول لك اآلن :إن كانت مصلحة الشام يف عودة القاعدة فلتكن مثة قاعدة ،وإن مل تكن مثة مصلحة يف عودة
القاعدة فل تقدم مصلحة اجلهاد على ذلك ،ولك أن ختتار من داخل هذه الساحة من ترضى دينه من غريان وغري خصومنا
هؤالء ،وتوكل هلم تقدير هذ ا األمر ،فإن قالوا أبن من مصلحة الشام عودة القاعدة فال مانع لدينا حينها ونكون هبذا قد
ابتعدان عن اخلصومة واهلوى حنن وهم.
وأما منهج الشيخ أيب خالد رمحه هللا فهو منهجنا وهو منهجكم كذلك ،وحنن مل نفعل سوى فك الرابطة التنظيمية ال
متاما كما كان الشيخ أبو خ الد نفسه ،فقد كان على منهج خري رغم عدم ارتباطه التنظيمي ابلقاعدة ،فهال
غريً ،
عاملتموان كذلك.
أضاف الشيخ خبصوص أيب خالد رمحه هللا :فقد أرسل يل رسال ًة يف مجادى الثانية من عام ألف وأربعمائة وأربعة

وثالثني ختمها خبامتة مجيلة قال فيها:

ومنهجا وغايةً ،وأن الود الذي كان بيننا على ما
فكرا
ً
"اعلم شيخنا الكرمي أين مل أبدل ومل أحتول عما كنا عليه ً

هو عليه ،بل زاد وعظم ،وإين لك -كما عهدتين -انصح أمني وأخ حمب".

التعليق :وحنن نقول لك نفس الكالم اآلن راجني أن يعظم الود ويزيد من طرفك وأما حنن فكما كنا إبذن هللا ،وحنن
لك ننصح ولك حنب ،وال نرى أن ما حصل يستدعي منك جتاهنا كل هذا.
قال الشيخ :إىل أن قال رمحه هللا" :ويف هناية املطاف أسأل املوىل أن يعزك ابإلسالم ،ويعز اإلسالم بك،
ذخرا للمسلمني ،وأن جيمعنا يف غوطة دمشق على طاعته قائمني أبمره".
ويبقيك ً
التعليق :اللهم آمني ونسأل هللا مبثل ما سأل الشيخ.
قال الشيخ :وملاذا اختفت هذه احملبة من بيننا ،وحلت حملها الغلظة والتنازع وقسوة القلب ،والتدبري والتخطيط
للتملص من البيعات ،والتربؤ من اإلخوة ،والعمل على طردهم وإخراجهم ،وكبحهم وكبتهم.
التعليق :مل ختتف احملبة لكم شيخنا ومل حتل حملها الغلظة وال قسوة القلب ولك أن تسأل يف هذا صاحب الشيخ أيب
اخلري رمحه هللا ،وال زلنا نرى أنه ال عالقة ملا بيننا وبني اإلخوة هنا مبا بيننا وبينك ،فمشكلتنا مع معظم هؤالء اإلخوة
وتدبريا للخروج من البيعة.
سابقة على قضية البيعة أصالً ،ونعيد التأكيد لك أن األمر من جهتنا مل يكن ختطيطًا
ً
قال الشيخ :إن خمطط األعداء إلخراج القاعدة من الشام يهدف إلخراج آخر جماهد سوري من سوراي .أكررها
مرة أخرى فامسعوها ،إن خمطط األعداء إلخراج القاعدة من الشام يهدف إلخراج آخر جماهد سوري من سوراي.
خصوصا مع أتكيدك -وهو ما نقرك
التعليق :هذا هو خمطط األعداء على كل حال سواء كان مثة قاعدة أم مل تكن،
ً

فيه :-أن خصومة العدو معنا ليست بسبب كوننا قاعدة ،وأننا حىت لو فككنا االرتباط فلن يرتكنا.

قال الشيخ :وال يقف األمر عند حد اعتقال الرجال ،بل يتعدى العتقال النساء املهاجرات الصابرات
والتحقيق مع أطفاهلن.
التع ليق :شيخنا احلبيب حنن مل نعتقل املهاجرات ومل حنقق مع األطفال ،كل ما يف األمر أن حرم أيب جليبيب وعياله
كانت متت إعادهتم من آخر حاجز لنا على احلدود مع النظام كما سبق وبينا.
جمددا على اصطحاب عياله معه يف هكذا طريق.
وقد كنا أنذران أاب جليبيب من عاقبة اإلقدام ً
واألخت أم جليبيب هي أختنا وأتخريها لبضعة ساعات يف آخر مرة ألسباب ال تتعلق هبا وال أبوالدها ال يعين
اعتقاهلا ،وحىت لو اعتقلنا امرأة مهاجرة مثالً فينبغي قبل إطالق احلكم علينا الرتيث ملعرفة أحقيتنا يف هذا وأسبابه املعتربة
تقصد منا ممنهج للمهاجرات.
من عدمه؟ وهل هي واقعة عني أم هو ّ

ظلما أن يقال فينا مثل هذا؟!
حنن حنسن معاملة زوجات اخلوارج فكيف بنا نعتقل املهاجرات؟! أليس ً

ٍ
شيخنا احلبيب نذكر أنفسنا وإايكم بقوله تعاىل﴿ :فَ تَ ب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم
صيبُوا قَ ْوًما ِِبَ َهالَة فَ تُ ْ
َ
ِِ
ني﴾.
َاندم َ
قال الشيخ :ويقول قائل آخر :إن الشيخ فالن والشيخ أاب فالن أفتوان أبن ننكث بيعة القاعدة ،إ ًذا أيها األخ

لواء ،فهل سيدافعا عنك؟ يقول احلق سبحانه:
الكرمي فاستدعهما يوم القيامة ليدافعا عنك ،يوم يرفع لكل غادر ً
﴿لِ ُك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُغْنِيه﴾.
التعليق :مل يفتنا أحد بنكث البيعة ومل ننكث حنن البيعة ،ولكن الذي حصل أن الشيخ الطريفي فك هللا أسره وبعض
أهل العلم اآلخرين كان ممن يرى أن فك االرتباط فيه مصلحة للجهاد الشامي وكان يرسل لنا هبذا املعىن ،ومع كون قول
الشيخ معتربا عندان مل نُ ِ
قدم على هذا األمر وإمنا بقينا على بيعتنا حىت جميء النائب يف قصة سبق شرحها موجزة ،انتهت
ً
نقضا وال نكثًا.
بنا إىل فك االرتباط يف سياق اترخيي ال يعد ً

والشاهد أننا لو أخذان مبا قاله الشيخ حينها هو وغريه من أهل العلم املعتربين ال ينطبق علينا ما ذكرته من الغدر ألهنا
ستكون فت وى قلدان أهل العلم فيها ،فحىت لو أخطأ ال ينطبق عليه ما تقول ،وكذلك لو أخطأان ،وكل هذا ألننا نراها بيعة
جهاد ال على الصفة اليت تراها شيخنا ابرك هللا فيك.
قال الشيخ :مث أمل تكونوا تشنعون على البدري وزمرته أبهنم ال شرعية هلم ألهنم نكثوا بيعة القاعدة ،فلماذا
َّاس ِابلِ ِ
س ُك ْم﴾.
حتلون ألنفسكم ما حترمونه على غريكم﴿ ،أ َََت ُْم ُرو َن الن َ
نس ْو َن أَن ُف َ
ْرب َوتَ َ
التعليق :شيخنا الكرمي كان عندان انئبك وصاحبه وأبو الفرج وهم موافقون على ما ظنوا وظننا أنك ستوافق عليه
فكيف تشبهنا ابلبدري وزمرته يف هذه الناحية؟
قال الشيخ :لن نظر اي إخواين وأوليائي وتيجان رأسي جماهدي الشام حلالنا قبل هذه القفزات والتقلبات ،فتحت
البالد واحملافظات يف أزمنة قياسية ،واهنزم األعداء هزائم نكراء ،وغنمتم الغنائم العظيمة ،وكتبتم على راايتكم احتدان
فنصران هللا ،مث انظروا حلالنا بعد هذه التقلبات والتحوالت ،وبعد أن تسرب اخلوف من أمريكا للقلوب.
متاما للصواب ،ولو كنت بيننا
التعليق :شيخنا الكرمي ربط ما حصل وحيصل يف الساحة اآلن بقضية االرتباط جمانب ً
لعلمت هذا يقينًا ،وأما تسرب اخلوف من أمريكا للقلوب فليس كما تظن -شهد هللا ،-وحنن ال نتحرك على إيقاعات
أمريكا وال ما يرضيها ،وال خنشى إال هللا تعاىل ،ولو كنا سنخشى أمريكا أو غريها ملا خرجنا يف اجلهاد أصالً ألن عداوة
أمريكا لنا ليست لكوننا قاعدة بل إلسالمنا وجهادان -كما تقول أنت ،-وابلتايل :فلو كنا خنشاها ملا دخلنا طريق

اجلهاد من أصله ،وشتان شيخنا احلبيب بني حماولة حتييد نوع من العدو أو أتخري الصدام معه أو حتييد اخلصوم والذي
يدخل ضمن قواعد السياسة الشرعية املستمدة من هدي النبوة وبني اخلوف منه وخشيته وحنو هذا -وال أقصد خصوص
أمريكا.-
قد تقول يل :إن حماولتك يف التحييد لن تنجح ألن هذا العدو لن يرتكك فأقول لك :رمبا قولك صحيح ،ولكن
صحة قولك ال تعين أين أخشاه وأرهبه ،وحماوليت حتييده وحتاشيه أو أتخري الصدام معه -وإن كنت خمطئًا يف تصوري -ال
يعد مين تنازالً عن دين وال عن منهج وال خشية الناس من دون هللا.
قال الشيخ حفظه هللا مستشه ًدا بكالم الشيخ أيب خالد رمحه هللا" :فإىل شيخي احلبيب أيب الفتح حفظك هللا

ورعاك .فما آنس قليب وشرح صدري وأعاد البشرى إىل من بعد سنني عجاف وأايم عسرية شيء كما فعل كتابكم
الكرمي إيل" .إىل أن قال رمحه هللا" :ولئن وقع اختيارك علي مساع ًدا ومعينًا يف حل األزمة الواقعة بني دولة العراق
اإلسالمية وجبهة النصرة ،فاسأل هللا أن أكون لك بطانةً صاحلةً انصحةً ورائ ًدا ال يكذب أهله".

التعليق :شيخنا الفاضل ابرك هللا فيك وحنن ما أورث بيننا وبينك هذا الذي تراه إال انقطاع التواصل لفرتة طويلة
وتسارع األحداث هنا وحنن مل نعاشرك كما عاشرك املشايخ الذين كانوا معنا ومع ذلك حاولنا أن نعتمد عليهم يف تفسري
مرادك حماولني عدم احلياد عن بغيتك فكان أن حصل غري ما فهمنا وفهموه.
قال الشيخ :ويقف شيخ حبيب آخر يف اجتماع عام فيخطب :انتهت القاعدة ،انسوا القاعدة.
التعليق :ال أدري من تقصد كذلك ،وما هكذا نتعاطى حنن مع القاعدة ابلعموم.
قال الشيخ :وإن نسى إخواننا سابقتنا وحقوقنا وعهودان ،فإان ال ننسى فضلهم وبذهلم وعطاءهم ،نسأل هللا أن
يتقبل منا ومنهم.
التعليق :حنن ال ننسى سابقة أهل السبق شيخنا الفاضل وال ننسى حقك علينا وفضلك ،وأما العهد فوهللا ما كنا
متلصا من عهد أو حق سوى أننا قدران مصلحة اجلهاد يف حالة كنا نرى فيها موافقة خرية
نبغي ً
نقضا وال نكثًا وال ً
أصحابك مع ظننا الغالب أهنا ستكون حمل موافقتك ،ولوال تغري احلال مبا يعين أن العودة للحال السابق مضر هبذا اجلهاد
تقديرا ملصلحة هذا اجلهاد ال هلوى وال لتالعب وال لسخطة عليك حفظك هللا.
لعدان ،ووهللا ما نرى ذلك إال ً

وكما أنك ال تنسى فضل وبذل وعطاء من بذل وضحى وقدم ،فلتُ ِقل ما تراه له عثرة ولتكن حسناته هذه ماحية ملا
تراه من سيئات ،عسى هللا أن يصلح حالنا وحالكم وحال اجملاهدين واملسلمني ،ولوال دخول بعض اإلخوة املشاغبني
على خط العالقة بيننا ملا وصلت بنا احلال إىل أن تتكلم ونتكلم يف اإلعالم وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

قال الشيخ" :وال يقتصر األمر على ذلك ،بل تنفصل ساحة الشام اجلهادية شيئًا فشيئًا عن مآسي األمة"
مث ذكر الشيخ حفظه هللا حادثة إعدام السعودية لعشرات املشايخ واجملاهدين ،كما ذكر موت الشيخ عمر عبد
الرمحن رمحه هللا يف سجون أمريكا واستهداف الشيخ أيب اخلري رمحه هللا من قبل أمريكا.
وللتعليق على جممل هذه األمور أقول :شيخنا احلبيب حنن نتأمل ملا حيل ابملسلمني يف كل مكان فضالً عن اجملاهدين
ودعاهتم وخيارهم ولكن مىت كان حمك التقييم للمجاهدين ومجاعاهتم على كوهنم أصدروا تعزية رمسية أم ال؟
حنن ننصر املسلمني مبعركتنا يف الشام وجبهادان وال يقاس األمر ببيان ..فدماؤان وشهداؤان خري بيان ونسأل هللا القبول
واإلخالص.
لقد استشهد كثريون من األعالم حني كنا قاعدة ورثينا بعضهم كالشيخ النظاري والشيخ الوحيشي رمحهما هللا ومل
يقل لنا أحد حينها مل مل تعزوا يف اجلميع ،ومل ُجيعل هذا عالمة من العالمات اليت توضع يف ذاتية حركة جهادية ومل يكن
من موازين التقييم والقياس ساب ًقا فلِ َم أضحت اليوم تسجل يف سجل املالحظات؟!
وخبصوص الشيخ أيب اخلري رمحه هللا فقد راثه حينها األخ حسام الشافعي ،والعالقة اليت كانت بيننا وبني الشيخ رمحه
هللا أكرب من أن خيتصر تقييمها يف راثء.
وحني استشهد الشيخ أبو الفرج أو الشيخ أبو احلسن يونس شعيب رمحهما هللا مل تعزان فيه كل األفرع ،فهل كان هذا
خدشا يف منهج من مل ِّ
يعز؟! وقل مثل هذا يف الشيخ أيب فراس السوري رمحه هللا ،هل الفرع الذي مل يعز فيه إمنا كان
ً

خيشى أمريكا؟!

وحنن ال نقول هذا من ابب العتب على أي أحد من إخواننا اجملاهدين يف أية بقعة من األرض ،ولكن نقوله لنؤكد أن
معيارا من معايري التقييم واحلكم على اجلماعات اجملاهدة.
الراثء والتعازي ما كانت يف يوم من األايم تصلح ً
بقي أن أضيف :شيخنا احلبيب جترحنا حني تقول استفادوا منه أميا استفادة -أي الشيخ أاب اخلري رمحه هللا :-ونتمىن
أنك مل تقلها ،وما هكذا كنا نتعامل مع الشيخ الذي أوصيتنا ابالستفادة من خربته وجتاربه ،ووهللا إن وفاته من أكرب
املصائب اليت حلت بنا سواء كنا مع القاعدة أو تركناها.
قال الشيخ :نريد -وأان أول احملتاجني لذلك -أن نصلح ما يف قلوبنا ،وأن يعلم ربنا منا الذلة للمؤمنني والعزة
على الكافرين ،وأن نقف مع أنفسنا وقف ًة صادق ًة نراجع ونصحح ونستغفر ،ونستنزل النصر والفرج والفتح .نريد
اصا ،نريد أن يتحقق فينا قول احلق سبحانه:
أن نقف مع أمتنا من تركستان لسواحل األطلسي ص ًفا واح ًدا متينًا مرت ً
ِِ
اَّلل ُِحي ُّ َّ ِ
ِ
وص﴾.
ص ٌ
ص ًّفا َكأَنَّ ُهم بُنيَا ٌن َّم ْر ُ
ين يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
﴿إِ َّن ََّ
ب الذ َ

خريا ..ونسأل هللا أن يعيننا وأن يستعملنا يف طاعته وأن جيعلنا
التعليق :جزى هللا الشيخ على نصيحته الغالية هذه ً
أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين ونستغفر هللا ونتوب إليه ونسأله النصر والفرج والفتح.
ختم الشيخ داعيًا :اللهم امجع مشلنا ،وألف بني قلوبنا ،ووحد بني صفوفنا ،وانصران على عدوان ،وال تؤاخذان

بذنوبنا ،وال مبا أسرفنا على أنفسنا ،اللهم ال حترمنا نصرك وال إجابة الدعاء بذنوبنا ،اللهم إن مل نكن أهالً ألن

تنصران وال ألن جتيب دعاءان ،فاجعلنا ِبودك وكرمك أهالً لذلك ،خذ أبيدينا إليك أخذ الكرام عليك ،اللهم إنك

تعلم أننا مطاردون مشردون مهاجرون ،فكف عنا أذى من يسعى يف طردان ،والتضييق علينا .فوضنا أمران إليك

فدبره لنا .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم .والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.
التعليق :اللهم آمني وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
سرا
ً
ختاما :شيخنا احلبيب يعلم هللا كرهنا للكتابة يف اإلعالم ولوال ضرورة التوضيح ما كتبت ،فإن رأيت أن نستمر ً
مجيعا ،وإن رأيت اإلكمال يف اإلعالم فإين أنصحك هلل -لعلمي بشديد حرصك على مصلحة
فأرى أنه أحرى بنا ً

اجلهاد -أن الكالم يف اإلعالم ال يصب يف مصلحة اجلهاد وال يف مصلحة القاعدة وال اهليئة وهو أمر يسر الكافرين
وحيزن املؤمنني.
وإن اجتهدت مكمالً سبيل اإلعالم فلتعذر من جيتهد حينها يف التوضيح ملا يرى ضرورة توضيحه.
ويبقى أننا ال نشك يف صدقك وإخالصك حلظة ،وظننا فيك أنك تبادلنا نفس الشعور ،فإن كان كذلك -وهو
كذلك إبذن هللا -فحري بنا أن نعذر بعضنا وحنل اخلالف مبا يفرح املؤمنني.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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