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بسم اله الرحمن الرحيم

(2) بصير الطرطوس حوار مع الشيخ أب

الحمد له رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فقد سبق وناقشنا الشيخ أبا بصير ف العلل الت بن عليها فتواه بعدم جواز االنضمام إل جبهة النصرة، ونعرض اليوم إن
ار رسالته المعنونة بـ(مناقشة الشبهات والردود حول مقالتنا بخصوص االنضمام إلبعض أف ه لمناقشة الشيخ فشاء ال
جبهة النصرة)، وأما بقية األفار فيمن بحثها مستقبال بشل منفصل عن هذا الحوار -إن يسر اله- عل شل مقاالت عامة
متفرقة، ألنها جاءت من أكثر من طرف فال يحسن إيرادها ف معرض هذا الحوار، حت تأت عامة ف طابعها وال تختص

بالشيخ فيظن البعض أن المقصود هو مجرد الرد عل الشيخ وما لهذا نتب، بل لنبين وجهة نظرنا لمن ال يعلمها.

ومن أمثلة المحاور الت نرى تأجيل الحديث فيها وجعلَها ف مقال مستقل:

1- بيعة جبهة النصرة لقاعدة الجهاد: تاريخها، وأسباب إعالنها، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

بحجة أن هؤالء هل تتحمل جبهة النصرة أو جماعة قاعدة الجهاد تبعة ما قامت وتقوم به جماعة الدولة (الخوارج)   -2
الخوارج خرجوا من تحت عباءة القاعدة؟!!

وغيرها من المحاور.

وبالعودة إل مقال الشيخ فنمل الحوار ضمن النقاط التالية:

النقطة األول: ما يراه الشيخ أبو بصير ضررا محققًا من وراء ما سماه "قعدنة ثورة الشام" ال نراه كذلك، وقد سبق شء من
فاألحاديث الت ساقها الشيخ مستدال بها ه أحاديث صحيحة لن  :عن اإلعادة، وبالتال هذه النقطة بما يغن الرد عل

االستدالل بها عل ما نحن بصدده غير صحيح.
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أما وحوش وأشرار وخوارج (جماعة الدولة) فلم يذهب منهم من النصرة إال القليل ولم يونوا يوم كانوا ف النصرة وحوشًا
وال خوارج وال أشرارا، وإذا كان الحيوان األهل قد يتوحش بتغير بيئته فال يبعد توحش اإلنسان بتغير بيئته!

إن جبهة النصرة ليس فيها ذلك التوحش والشر الذي تحدثت عنه، فال تُالم عل ما يحدث عند جماعة الدولة {و تَزِر وازِرةٌ
وِزْر اخْرٰى}.

والشعوب المسلمة والحرة الت تحترم نفسها سخرت من أمريا والغرب بتوصيفهم لتلك الجماعات (حماس وأما قولك: 
نموذجا) بأنها إرهابية.ا.هـ

الئحة اإلرهاب وسم ا جبهة النصرة علمظاهرات عارمة لما أدرجت أمري فنسألك: ألم يخرج الشعب السوري المسلم ف
تلك الجمعة "كلنا جبهة النصرة.. ال إرهاب إال إرهاب األسد"، ورفع الفتات من مثل: جبهة النصرة تمثلن؟!!

وقولك عن طالبان: طالبان الت تظهر وكأنها ترع القاعدة لم يبال أحد لتوصيفهم باإلرهاب وذلك أن استراتيجيتهم القتالية
انحصرت عل دفع عدوان العدو الصائل داخل بلدانهم.. مع قدرتهم عل تصدير الصراع إل خارج بلدهم! ا.هـ 

فهل ترى جبهة النصرة خرجت عن هذا اإلطار؟ فما بال أمريا أدرجتها عل الئحة اإلرهاب ثم البند السابع؟!

وأما االتهام للقاعدة برم السهام الطائشة فقد سبق الالم فيه ولعله ناتج من عدم فهم استراتيجيتها وال القناعة به.

ثم عرج الشيخ عل ذكر مسألت العهد واألمان لمن سماه المعاهد أو المستأمن و ذكر أن القاعدة لم تراع عهدًا وال أمانًا، ثم
نحن ال نرى العهود الت يبرمها الحام المرتدون مع إنه هنا لم يفصل وإن كان فصل ف مان آخر، ودون تطويل نقول: 
النصارى -حومات أو أفرادا- نعم؛ ال نراها عهدًا وال أمانًا، بل وليس فيها شبهة أمانٍ كما ذكر الشيخ عطية اله الليب تقبله

اله ف أجوبة منتديات شبة الحسبة.

وأما "الفيزا" فال نوافق الشيخ أبا بصير ف مذهبه، وليست كل الدول عل سوية واحدة، وليس هنا مان تفصيله حيث أن
الشيخ لم يفصل، وهو يعرف أن رأيه هذا من اآلراء الت يخالفه فيها بعض المشايخ منذ زمن.

النقطة الثانية: ذكر الشيخ أن القاعدة استعدت العالم كله ولم تستثن دولة ف الغرب أو الشرق ف الجنوب أو الشمال.. ثم
قال: إال إيران فرغم قربهم منها لم يحدثوا فيها شيىا.

القاعدة يا شيخ لم تستعدِ كل الدول كما ذكرت، بل هناك الثير من الدول لم تقترب منها القاعدة كالصين واألرجنتين
والبرازيل والوريتين ودول أخرى ال تُحص ف عموم أرجاء األرض، وحت ف أوربا فقد كفَّت القاعدة عن أسبانيا حين

كفت عدوانها عل المسلمين.

الحام المرتدون ومن يقف وراءهم ويساندهم من المنظومات الصهيوصليبية، وأما الدول وأعداؤنا واضحون معروفون: 
األخرى فرغم كفرها لم تستعدِها القاعدة كما أطلقت يا شيخ.

وأما قولك: "إال إيران"! فه واله عظيمة، ومهما أحسنا الظن تبق تهمة عظيمة أو تعريضا غير مستساغ وأحسن ما يمن
قوله أن نقول: إن الشيخ ال يعرف استراتيجية القاعدة، فما الذي تريد قوله بالضبط؟ لن أقوِلك ما لم تقل، لن مجرد ذكرك

إليران هنا غير مستساغ ألبتة.



فواقع الدول يفرض أسلوبا من التهدئة أو التصعيد وموقعها الجغراف كذلك؛ فقد كانت سوريا مثال رئة وعل كل حال: 
يتنفس منها جهاد أهل العراق، فلم ين من السياسة إحداث أمر فيها، وهذه تركيا اليوم رئة أيضا، فليس من الحمة إحداث
شء فيها، وإيران من هذا النوع أيضا بالنسبة لجهاد أفغانستان وما يليها، والعراق وما يليه، فموقع إيران له دور ف ذلك، ثم
إن إيران تقاتل اليوم عبر ذراعها الحوث ف اليمن فهل رأيت قاعدة اليمن تقصر ف قتال الحوث، أما قاعدة العراق فقد
كما تقاتل ركيزة من ركائز إيران وهم قاتلت أذرع إيران، وأما قاعدة الشام فه تقاتل ذراع إيران ف لبنان (حزب اله) 
النصيرية، أما إيران نفسها فلهم من ترك استهدافها مآرب لو اطلعت عليها لربما عذرتهم، وعس أن تتغير األحوال فتتغير
االستراتيجيات، ولن علينا أن نحسن الظن بإخواننا، ال أن نلق اللمات الت تخلق ف نفس القارئ العام هواجس تشبه ما

يرم به العدو القاعدة من تهم باطلة كالوصف بالعمالة.

ثم إذا ما فهم العام من كالمنا شيىا من هذا القبيل وتحول هذا إل قناعة عنده، بسبب متشابه كالمنا، رحنا نفصل له بأنَّا ال
نقصد ما فهم، ونلومه عل سوء فهمه "إنك ما حدثت قوما بحديث ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة”.

ذكر الشيخ أن من أراد العدو محاربته واستئصاله جاؤوا به إل دائرة القاعدة وألبسوه ثوب القاعدة، فإذا النقطة الثالثة: 
وافقهم وأت طواعية إل دائرة القاعدة شروه ألنه سهل مهمتهم.

يا شيخ؛ المسألة مسألة جهاد وليست مسألة قاعدة، وكل من يقاتل بالشل الذي ال يروق للمجتمع الدول المنافق فسيصليه
حربه ويحاول استئصاله، ويمن أن نذكر ف هذا من غير القاعدة بل حت من غير المسلمين الشء الثير فهل صدام
هل حماس وكذا الجهاد اإلسالم ف فلسطين قاعدة؟ هل مرس قاعدة؟ هل الجماعات هل كوبا قاعدة؟!  حسين قاعدة؟! 
الجهادية ف مال قاعدة؟ هل أنصار السنة ف العراق الذين غيروا اسمهم فيما بعد إل أنصار اإلسالم قاعدة؟ هل نفعهم عدم

االرتباط أو تغيير االسم ف تغيير وجهة نظر أمريا فيهم؟!

مناط الحرب واالستئصال ليس اسم القاعدة بل هو شء آخر سبق ل إيضاحه مرارا، ولو تفرت ف قولك: ألبسوه إذن: 
ثوب القاعدة لعلمت أن المناط ليس االسم.

النقطة الرابعة: اسم القاعدة أو الجبهة أو غيره ليس مقصودا لذاته، بل هذه الجماعات وأسماؤها ما ه إال وسائل ألداء عبادة
الجهاد عل الوجه المشروع، وللوصول إل غايات هذا الجهاد.

وال يقال ف مثلها {ما انزل اله بِها من سلْطَانٍ} ألن هذا إنما يقال ف األسماء الباطلة من أساسها.

وأما هذه األسماء فاألصل فيها الجواز ما لم تحمل معن باطال أو تقام عل باطل، ونحن عل يقين أن هذه األسماء وهذه
الجماعات ستذوب وتزول ف يوم من األيام وسيبق اإلسالم العظيم وجماعته البرى ونحن ال نوال ونعادي ونحب ونبغض،
ونعط ونمنع ف هذه األسماء والجماعات -معاذ اله-، ومن فعل ذلك فهو من أهل الغلو كائنًا من كان، ونحن كذلك نحاول
جاهدين أن نعتصم بخندق اإلسالم.. وخندق األمة.. وخندق الشعوب المسلمة، ال عل مستوى القطر الواحد، بل عل مستوى
الجماعة ال يقتصر عل الشعب السوري المسلم مع كامل احترامنا، ومعن حصر فألن مفهوم األمة أكبر من أن ي ،األمة فعال
الفصائل السنية بالشام، فنحن حريصون عل الجماعة عل مستوى الساحة الواحدة وعل أسس صحيحة، ولن دون إهمال
معن الجماعة بمفهومه الواسع -أي األمة- بأن نضم جماعتنا لبقية األمة ف ساحات جهادها األخرى، أما أن يشترط علينا
–حت تحصل الوحدة والجماعة ف الداخل االنفاك واالنفصال عن بقية األمة ف ساحات جهادها خارج الشام، ويجعل هذا
االنفصال شرطًا ضروريا الزما لحصول االجتماع ف الداخل فماذا بق من مفهوم األمة إذن، ما دمنا نشترط ابتداء عدم



االرتباط مع مجاهدي األمة خارج الشام؟!!

إن القاعدة عندنا ليست اسما حت نتعصب له، بل ه مجموعة من القواعد واألفار والمبادئ الت قام عليها االسم، ومثلت
عقيدته القتالية وأسس صراعه.

وأما قصة الحديبية حيث غير النب صل اله عليه وسلم تغييرين ال يؤثران عل جوهر الموضوع فبدل بسم اله الرحمن
الرحيم أمر بتابة باسمك اللهم، وبدل محمد رسول اله أمر بتابة محمد بن عبد اله، وكالهما حق، وقد أبدى رسول اله
صل اله عليه وسلم نوعا من المرونة السياسية مع عدوه بما ال يؤثر عل مقصود الصلح، والفرق بين حالة الحديبية وبين ما
يدعونا إليه الشيخ أبو بصير أن نقول: إن رسول اله صل اله عليه وسلم أبدى ذلك التساهل مع عدوه الذي أنهته الحرب
كما صح ف الحديث، وهذا ال يشبه واقعنا ولم يصل عدونا إل الحد الذي قال فيه رسول اله صل اله عليه وسلم: "والذي
نفس بيده ال يسألون خطة يعظمون فيها حرمات اله إال أعطيتهم إياها" وذلك لما بركت القصواء، وف نفس الحديث يقول
صل اله عليه وسلم: "إنا لم نج لقتال أحد، ولنا جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نهتهم الحرب فأضرت بهم" رواه البخاري،
وطبعا هذا الجانب ليس له كبير تأثير عل ما نحن بصدده، ولن هناك أمر آخر هو المهم، وهو أن رسول اله صل اله عليه
وسلم حينما غير، لم يترتب عل التغيير ضرر أبدًا، أما ف حالتنا فإن تغيير االسم سيون له آثار سلبية ومضار عديدة أهمها
استفادة الخوارج البيرة من ذلك، فضال عن استفادة العدو األمري وحلفائه من ذلك -وشرحه ف غير هذا المقال بإذن
اله- وسيمثل هذا انتاسة ال قدر اله ألهل الجهاد، ولوال هذه المحذورات لغيرنا االسم، بمعن أن اإلبقاء عل هذا االسم يرى
فيه البعض بعض المفاسد، ولن نرى فيه مصالح عظيمة ال نقول لجماعتنا بل للجهاد عموما، ولوال أن المصالح المترتبة
عل إبقائه أعظم من المفاسدِ، والمفاسدَ المترتبة عل تغييره ف هذه الفترة أعظم بثير من المصالح ألمن تغييره، نقول هذا

حت يتبين أن األمر ليس تعصبا بل هو نظر ف المصالح والمفاسد والمآالت.

ولو كان التغيير الذي حصل ف الحديبية يفيد قريشًا ويضر بالمسلمين بما يشبه حالتنا لما أقدم عليه رسول اله بأب هو
وأم صل اله عليه وسلم، وال شك أن البسملة أقدس من اسم القاعدة بما ال مجال للمقارنة بينهما، حيث يف أن البسملة
آية من كتاب اله، وال شك أن ظفر رسول اله صل اله عليه وسلم أعظم منا ومن جماعاتنا وقادتنا وأسمائنا بل يا ليتنا كنا

.هو وأم ه عليه وسلم بأبال جسده الطاهر صل شعرة ف

النقطة الخامسة: لقد فرق الشيخ بين العداء العقدي الفري، والعداء العسري وهو تفريق صحيح، ولن الشيخ ال زال يرى
أننا من استعدى العالم عسريا وال زلنا نقول له: األمر ليس كذلك، فالقاعدة لم تحارب إال من حاربها، ومهما قلت وقلنا عن

القاعدة فهل ترى أن جبهة النصرة استعدت العالم أم أنها اقتصرت عل حرب النصيرية ومن دخل ف حلفهم؟

إن استراتيجيتنا ه التركيز عل إسقاط النظام النصيري وقصر المعركة عليه وعل من حالفه من مرتزقة إيران ولن هل
سيتركنا األمريان؟! أو باألحرى هل تركنا األمريان؟

وإذا كانت جبهة النصرة لم تبدأ بقتال أحد –وهذا هو االستعداء لو حصل- بل ركزت جهدها عل قتال النصيرية وأحالفهم
فۇضعت عل الئحة اإلرهاب، فسؤالنا للشيخ: ماذا نصنع مع من يحول بيننا وبين تحقيق ما نريد من إسقاط النظام النصيري

وإقامة دولة إسالمية ف الشام؟

إن االستعداء ألمريا أن تون مجاهدًا موجودا ف الشام قريبا من تخوم اليهود وتجهر بأنك ستقيم حم الشريعة اإلسالمية،
وهذا ال يمن المناورة فيه.



نحن لم نستعدِ العالم، بل نرى أن هذا العالم قائم عل نظام يمنع قيام دولة لإلسالم من جديد وبمجرد أن تفر بإقامتها
وتسع لذلك فأنت تستعديه، إن مجرد محاولتك إعادة دولة اإلسالم يجعل منك عدوا له -ال أقصد فريا وعقديا فحسب بل

عسريا أيضا-، ونحن هنا نتحدث عن أقطاب ما يسم النظام العالم الجديد بقيادة أمريا والناتو ومن لف لفهم.

النقطة السادسة: الخيارات الثالثة الت ذكرتها وقلت أنها أمام جبهة النصرة وال رابع لها: نرى أنك أبعدت فيها، وليس واحدًا
منها مطروح عندنا بل الجميع يعلم طريقة عمل جبهة النصرة حيث أننا نشارك الفصائل األخرى ف العمل العسري وغير
العسري، ولن تون القاعدة عقبةً ف طريق االتفاق وإن تصورها البعض كذلك، وسنبق كذلك إن شاء اله ما دامت
الفصائل كما عهدناها، فإن غير بعضها أو بدَّل فهو الملوم ونحن ف حل ما لم نبدِّل -نسأل اله الثبات للجميع-، وقد أعلن
مرارا أن القاعدة مع من يتوافق عليه أهل الشام حسب نظام الشورى (أهل الحل والعقد) الشيخ الظواهري -حفظه اله- 
ليحم باإلسالم، وكرر مثل هذا الشيخ الجوالن -حفظه اله- ف العديد من خطاباته، فالقاعدة ليست عثرة، وإذا ما من اله
تقوم عل ا من تلك الدولة التون جبهة النصرة إال جزءألهل الشام وقامت دولتهم فلن تتدخل القاعدة األم بهم، ولن ت
ا عليهم، وليست حريصة إال علا مسلمم باإلسالم، وستسمع الجبهة يومها وتطيع لمن يختاره أهل الشام حاكمالشورى والح
قَتها دماء المهاجرين واألنصار، ونحن ال نرى أي تعارضٍ بين التبعية للقاعدة فهذه البالد بعد أن س ه فم شرع الحأن ي

هذه المرحلة، وبين تلك المرحلة.

وأما ما تتخوف منه من الثمن الباهظ، فنحن لن نبدأ أحدًا بعدوان، والجميع يعلم أن عدونا هو بشار وزمرته وحلفاؤه، ولن
إذا ما نجح األعداء ف إقناع البعض بحربنا بحجة أننا إرهابيون أو متطرفون فلن نقف متوف األيدي، ومن اعتدى علينا فمن
حقنا أن نرد عليه، ومن حقنا بل من واجبنا أن ندافع عن المشروع الجهادي بالشام ضد المشاريع الوطنية أو الديمقراطية أو

العلمانية أو أنصاف الحلول أو غيرها من المشاريع الغريبة عن ديننا.

النقطة السابعة: مصطلح فك االرتباط:

إن طبيعة االرتباط بيننا وبين تنظيم قاعدة الجهاد ه بيعة مؤكدة ف أعناقنا عل السمع والطاعة للشيخ الظواهري -حفظه
اله-، بيعةٌ عل تحقيق غايات الجهاد، وهذه البيعة واجب الوفاء بها وال يجوز لنا شرعا عدم الوفاء بها أو التحلل منها ما لم
يقم موجب شرع يقتض ذلك، وإن فعلنا دون قيام ذلك الموجب فف أعناقنا من اإلثم بحسب عظم ذلك الذنب بنث البيعة
ونقض العهد، وال نحسب أنك تطلب منا ذلك ابتداء، ولعلك إنما تطلب من الشيخ الظواهري أن يقيلنا من تلك البيعة، فإن كان

ذلك فنحن ال نرى مصلحةً شرعية راجحةً ف ذلك، وإذا رأت جبهة النصرة -ممثلة ف قيادتها ومجلس شوراها ومن تثق بهم
يوما ما رجحان المصلحة الشرعية ف ذلك فأجزم أن الشيخ الظواهري -حفظه اله- وتستشيرهم من أهل العلم وطلبته- 

سيبارك سعينا ويقيلنا من بيعة القاعدة، واله أعلم.

النقطة الثامنة: ما دامت جبهة النصرة جماعة سنية جهادية، ليس ف منهجها ما يمنع شرعا من صحة االنضواء تحت رايتها،
وما دامت جبهة النصرة تقوم مع أخواتها بدفع العدو الصائل -وهو الطاغوت النصيري وأحالفه-، ودفعه هذا هو من نوع
جهاد الدفع الذي هو فرض عين كما عليه إجماع العلماء؛ قال شيخ اإلسالم: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن
الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شء أوجب بعد اإليمان من دفعه فال يشترط له
شرط بل يدفع بحسب اإلمان) ا.هـ الفتاوى البرى (5/538)، وما دام أن األسباب والعلل الت علق الشيخ أبو بصير عليها
قوله بعدم جواز االنضمام لجبهة النصرة ال تصلح للتعليل كما بينا، حيث يرى فيها من المفاسد الت نرى ترتب أضعافها لو
أخذنا بقوله، فيبق القول بجواز االنضمام لجبهة النصرة عل أصله دون النظر لونها تابعة للقاعدة من عدمه، بل يبق القول
هو القول الصواب والفتوى بوجوب الجهاد تحت رايتها أو راية أية جماعة سنية مجاهدة ألداء الفرض المتعين بالجهاد: 



الصحيحة، واله أعلم.

وقبل الختام:

نحب أن نؤكد للشيخ ولبقية اإلخوة القراء -سواء اتفقوا معنا أو اختلفوا-، أنه ليس مقصودنا الرد، وإنما تبيان وجهة نظرنا
فلسنا بصدد الرد عل الشيخ فيما لو رد علينا إال أن تدعو وإيصال كلمتنا للشيخ ولغيره ونحسب أنها وصلت؛ ولذلك: 
الحاجة -ونسأل اله أن ال تدعونا الحاجة لذلك-، وقد رد الشيخ عل حوارنا األول، ثم أنزل عل حسابه الرسم ف مواقع
ه بعنوان: "شرط النصرة لفك االرتباط" المليئة بالبهتان واللوازم الباطلة المبنية علعبد ال مقالة أب التواصل االجتماع
التائب الشامية فهم خاط، فنحن لم نتهم باالرتباط بالطواغيت وال بالتواطؤ والعمالة من سماهم صاحب المقالة بـ" 
المجاهدة وبخاصة منها الجماعات البيرة المعروفة" وال نرم الفصائل بالعمالة والفر ال بشل مبطن وال بشل معلن إذا

تلقّت المساعدة.

التصرف أحيانًا عل الداخل من األشياء ما تجبر المرء عل ونؤكد للشيخ أنا ال نستخف به وال بغيره من أهل العلم، وإنما ف
نحوٍ ما، فيظن المراقب أن المقصود منها فالن أو عالن، وليس األمر كذلك، واله عل ما نقول شهيد.

ونحن بانتظار قدوم الشيخ للشام حت نلتق به، ونشرح له ما ال يشرح ها هنا.

نسأل اله أن يرحم ضعفنا، ويجبر كسرنا، ويلم شعثنا، ويصلح أحوالنا، كما نسأله سبحانه السداد والرشاد، والتقوى
والحمة، واألجر والقبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم مجيب.

وصل اله عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه

والحمد له رب العالمين

وكتب 

ه الشامأبو عبد ال


