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 !بيان جند األقصى؛ القول ابلشيء وضده يف آٍن معا  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد 
، والذي 32/01/3102، الصادر بتاريخ "جند األقصى " فقد اسُتوِقفُت على بيان جلماعة  

فالحظت يف البيان التناقض، والقول ابلشيء وضده يف آٍن معا  .. يُعلنون فيه عن خروجهم من جيش الفتح 
عند طلبهم ورغبتهم  ونزوال  .. وقد انشدوا يف بياهنم هذا العلماء أبن ال يبخلوا عليهم ابلنصح والتوجيه .. 

وما توفيقي إال .. خنط هذه الكلمات، عسى أن جتد عندهم ــ أو عند بعضهم ــ أذان  صاغية، وقلواب  واعية 
 . ابهلل
استفتحوا بياهنم بذكر النصوص واألدلة الدالة على وجوب االحتاد واالعتصام، وبيان خطر  -0 

 ".به األمة تفرقها واختالفها إن شّر ما بليت :" مث قالوا.. التفرق واالختالف 
وخروجهم من جيش الفتح، .. وتفريق الكلمة .. مث هم يف نفس البيان يعلنون عن شّق الصف  

ومن حق .. والظن ال يغين من احلق شيئا  .. ال ترقى وال تزيد عن كوهنا من سوء الظن .. ألسباب واهية 
 !املسلم على املسلم أن ُُيّسن به الظن

 ! وكيف ميكن التوفيق بينهما؟.. ذا مع ذاك فكيف ينسجم ه 
أنكروا على اخلوارج الدواعش غلوهم، وظلمهم، وتكفريهم للمسلمني، واستباحتهم للدماء  -3 

مث هم ــ جند األقصى ــ أيتون بنفس املقدمات واالطالقات اليت وقع فيها .. بغري حق، وتسفيههم للعلماء 
 ! وتفريق الصف..  الغلو يف التكفري، وسف  الدم احلرام اخلوارج الدواعش، واليت انتهت هبم إىل

 "! أتييد بعض الفصائل يف جيش الفتح للمشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية :" فقالوا 
يعطي املسوغ للغالة .. وهذا تكفري صريح لتل  الفصائل اليت مل يذكروا امسها على وجه التحديد  

وهو نفس أسلوب اخلوارج الدواعش عندما بدأت .. سف  الدم احلرام منهم ومن غريهم على قتاهلا، وعلى 
 ! يف قتال الفصائل الشامية اجملاهدة

مث أيتون بنفس إطالقاهتم وأحكامهم، .. ينكرون على الغالة غلوهم، وظلمهم، واستباحتهم للدماء  
 ! لتوفيق اي جند األقصى؟فكيف ا... واليت توصل إىل ما وصل وانتهى إليه اخلوارج الغالة .. ومقدماهتم 

 ! ؟...مث ما هي هذه املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية  -2 
واليت كانت سببا  يف ترك جيش .. فكل ما ذكروه عن هذه املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية  

 "!واجلهل .. وسوء الظن .. التدليس :" ال خيرج عن األوصاف التالية.. الفتح، وشق الصف 
 "! التوقيع على بيان دميستورا األخري :" قالواف 
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، فكيف أصبح "بيان رفض خطة دميستورا " والصواب أن مجيع الفصائل أصدرت بياان  حتت عنوان  
 !هو موافقة على خطة وبيان دميستورا ؟.. رفض خطة دميستورا 

قصى ــ أتييد للمشاريع أصبح هذا عندكم ــ اي جند األ.. وهل جمرد كتابة بيان برفض خطة دميستورا  
 ! املصادمة للشريعة اإلسالمية؟

وكم هي املظامل واألخطاء اليت تُرتكب ابسم الشريعة .. كم هي الدماء اليت ُتسف  بغري حق  
 ! وال حول وال قوة إال ابهلل.. والشريعة اإلسالمية من ذل  براء .. اإلسالمية 

، ويفرقون الكلمة، وُيضِعفون الش  : مث يقولون.. وكة، ويشّمتون األعداء ابملسلمني يشقون الصفَّ
والشريعة بريئة من صنيعهم هذا براءة الذئب من دم ... وحتكيم الشريعة .. فعلنا ذل  من أجل الشريعة 

 !يوسف
الرتحيب ابلتدخل الرتكي، :" قالوا ــ وهذا من مجلة املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية ــ 

 ! "واخلطاابت االهنزامية 
وأان هنا ال أريد أن أانقش من جديد مسألة االستعانة برتكيا على فرض منطقة آمنة يف سوراي أيمن  

فيها املستضعفون ــ رغم أن الفكرة مل ُيصل شيء منها يف الواقع وعلى األرض ــ  وإمنا أذّكر جند األقصى مبا 
ال نقطع أمرا  دونكم إبذن هللا، ومند أيدينا حنن يف جند األقصى :" قالوه يف بياهنم وهم يناشدون علماء األمة
 "! لكم فال تبخلوا علينا ابلنصح والتوجيه 

ممثلني ابجمللس اإلسالمي .. ها هم مجيع علماء األمة، وخباصة منهم علماء الشام : وأان أقول هلم 
لى التدخل كلهم قد ابركوا ووافقوا ع.. وهم ابملئات .. السوري، وجملس شورى علماء الشام، وغريهم 

 ! أال يسعكم ما وسعهم؟.. واملساعدة الرتكية 
وأهنم قد أيدوا .. لكنكم أبيتم إال أن تعارضوهم، وختونوهم، وترموهم بسوء الظن، واالنبطاح  

فكيف نوفق بني قولكم يف البيان الوارد أعاله ــ أبنكم لن تقطعوا .. مشاريع مصادمة للشريعة، وغري ذل  
ء، وأنكم تبعا  هلم ــ وبني موقفكم هذا الطاعن واملشك  بعلماء األمة، وعلماء الشام أمرا  من دون العلما

 ! ؟..
يدورون مع أهوائكم، ورغباتكم، وفهمكم اخلاطئ، وما .. أم أنكم تريدون علماء على مقاسكم  

.. وورثة األنبياء فهم العلماء األعالم، .. تريدون ــ على طريقة اخلوارج الدواعش ــ فإن وافقوكم وما تريدون 
.. وخونتموهم .. تربأمت منهم .. وأين الصواب مما أنتم فيه .. وبينوا خطأكم .. وإن خالفوكم ونصحوكم 

 !وأسأمت هبم الظن، ورميتموهم بكل ما هو مشني؟
وأما دفع صياهلم ــ أي صيال اخلوارج الدواعش ــ يف املناطق اليت نتواجد فيها فهو حق :" قالوا -4 

 "! لنا، فسندفع صياهلم عن أنفسنا وعن املسلمني، وهذا واجب شرعي ال مناص منه مشروع 
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بينما دفع .. حق وواجب شرعي .. دفع صياهلم وعدواهنم يف مناطقكم وأماكن تواجدكم : أقول 
وتنكرون أشد اإلنكار على .. حرام ال جيوز .. يف غري أماكن تواجدكم .. صياهلم وعدواهنم عن املسلمني 

 ! ستنجد بكم، ويطالبكم برد صيال وعدوان اخلوارج الدواعش عن املسلمني يف املناطق األخرى؟من ي
 ! وهكذا تؤدى حقوق األخوة؟.. أهكذا يكون حق املسلم على املسلم  
وإن كان يف غري .. ودافعتم عنه وعن حرماته .. إذا كان املسلم يف أماكن تواجدكم نصرمتوه  

املسلم أخو املسلم ال يظلمه، :" والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول.. وأسلمتموه للقتل والظلم والعدوان مناطقكم تركتموه، 
 !أي ال ُيسِلْمه للظلم والقهر والعدوان. البخاري"وال ُيْسِلْمه 

ومن جهة نراكم تتحدثون .. من جهة ترفضون احلديث عن حدود سايكس بيكو .. مث ما ابلكم  
 !  وقريتكم؟.. وقريتهم .. وقريتنا .. ومناطقهم .. اطقنا ومن.. عن مناطقكم 

إصدار بيان ابسم جيش الفتح بقتال األمريكان والروس، :" اشرتطوا لرجوعهم إىل جيش الفتح -2 
 ".ومن انصرهم 

على ما هم فيه من .. وأان هنا ال أريد أن أكرر خطأ تذعري العاملم كله على الشام، وأهل الشام  
فهذا املعىن قد أشرت إليه .. بينما هم العدو األساس واملباشر هلم مل ُيسموا املعركة معه بعد .. استضعاف 

 !مرارا ، مع ذكر أدلة النقل والعقل، اليت تبني خطأ وبطالن هذا التصور والعمل
ِة ما وراءها "ومن انصرهم " وإمنا أريد اإلشارة إىل عبارة، وقوهلم    ..! ؛ ألن وراء األكممم
وما .. ومن الذي ُيدد ــ وُيق له أن ُيدد ــ الذين يناصروهم .. م الذين يناصرون األمريكان من ه 

.. هو امليزان والضابط الذي على أساسه، يُقال لطرف من األطراف أنه قد انصر األمريكان أو مل يناصرهم 
لوا سوء الظن، والشبهات يف رمي  أن يُعم لتتاح الفرصة للغالة.. حتديد  تُرك مفتوحا  من غري.. فهذا وغريه 

 ! لتأيت بعد ذل  مرحلة سف  الدم احلرام.. أبهنم أعوان وأنصار أمريكا .. وألدىن شبهة .. كل من خيالفهم 
.. ، وحديثها عن أنصار وأتباع املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية "جند األقصى " على طريقة  

قد خترج بنتيجة أن الشعب .. عها الظن الذي ال يغين من احلق شيئا  واتبا.. واألدلة اليت اعتمدهتا يف ذل  
وابلتايل ال بد من التوقيع على .. ومجيع الفصائل اجملاهدة يف الشام هم أنصار األمريكان .. السوري كله 

 !وحاضنتها من أهايل ومسلمي الشام.. قتال مجيع هذه الفصائل 
قصى عن قتال اخلوارج الدواعش الذين حصل اإلمجاع يف الوقت الذي متتنع فيه مجاعة جند األ 

وتطالب اآلخرين على التوقيع على .. وتتجّرأ .. فإهنا حتّرض .. على ضرورة قتاهلم ورد عاديتهم، وصياهلم 
، التهمة اجلاهزة واألسهل "أنصار األمريكان " حتت عنوان ووهم .. قتال بقية الفصائل اجملاهدة الشامية 

 ! دوان الُغالةلتربير جرائم وع
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يف حال حدوث خالف بني فصائل جيش الفتح، يرفع األمر إىل علماء األمة للفصل :" قالوا -6 
 ". فيه 
وقد اختذمت قرارا  من طرفكم ابخلروج، وشق .. ها قد حصل خالف بينكم وبني جيش الفتح : أقول 

عوا أو ترفعوا األمر إىل علماء من دون أن ترج.. ألسباب واهية ال تتعدى سوء الظن إبخوانكم .. الصف 
 ! وعلماء الشام منهم خباصة.. األمة 
    !يسكنون كوكبا  غري كوكبنا.. إال إذا كان لكم علماء حنن ال نعرفهم  
فها أنذا أنقل إليكم رأي .. إن كان يهمكم رأي علماء األمة كما تقولون .. اي جند األقصى  -7 

وسوء ظنكم .. وخروجكم من جيش الفتح .. بيانكم هذا : ء الشاموقول علماء األمة، وخباصة منهم علما
تعاليم الشريعة اإلسالمية منه .. هو خبالف الشريعة اإلسالمية .. ويف هذه الظروف احلرجة .. إبخوانكم 

 النظام النصريي ومن وااله من الروافض والقوى اإلقليمية والدولية: وهو ال خيدم وال يُفرِح إال اثنني.. براء 
وأن .. وهذا كاٍف لكم ألن تراجعوا موقفكم، وأن تتقوا هللا يف الشام، وأهل الشام .. واخلوارج الدواعش .. 

 . ومن دون أي شرط.. حتسنوا الظن إبخوانكم 
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