
بيان حول التراجعات الخأيرة
الحمد لله ، والصلة والسلما على رسول الله ، نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والها ، أما بعد :
وورة التي أجرتها وزارة الداخألية السعودية مع  فقد شاهدنا اللقاءات المص
ةة منا في التذكير ببعض المعاني  عدد من المشايخ في جزيرة العرب ورغب
الشرعية الهامة المتعلقة بهذا الحدث نقول مستعينين بالله :
 إن الجهاد عبادة نتقرب بها إلى الله وحدها ل شريك له ، فلم نسلك طريقه 

ةا لرضى أحد من الناس ، ممتثلين في ذلك أمر الله جل وعل :  نن اتباع إإ لل  قق
نن  إمي نل نعا لل بب ا نر إه  ول إل إتي  نما نم نو ني  نيا لح نم نو إكي  قس قن نو إتي  نل نك نص إل نذ إب نو قه  نل نك  إري نش نل   

نن  إمي إل لس قم لل قل ا نو نأ لا  نن نأ نو قت  لر إم .قأ
وإن هذها العبادة ماضية إلى يوما القيامة ، قال صلى الله عليه وسلم : " لن
ةة من المسلمين حتى تقوما الساعة " ةا يقاتل عليه عصاب يبرح هذا الدين قائم
رواها مسلم .
وإن من خأصائص المجاهدين الثابتة ما ذكرها الله في كتابه عن عبادها 

مم  المجاهدين في قوله   إئ نة ل نم لو نل نن  قفو نخا ني نل  نو إه  ول إل ال إبي نس إفي  نن  قدو إه نجا  ،  قي
وما ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذها الطائفة المنصورة في 
قوله :" ل يضرهم من خأذلهم ول من خأالفهم " . 
ونظّر عن ملبساته ومدى صحته وتجردها  وإن تراجع هؤلء المشايخ – بغض ال
عن عارض الكراها ونحو ذلك– لن يثنينا عن طريقنا الحق ، وهدفنا الواضح 
ةة فيما عند الله مستيقنين بصحته وموافقته لسنة  البين ، الذي لزمناها رغب
ةا من هذها  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لسيما ونحن نرى أن كثير
التراجعات لم تحدث في ظروف طبيعية بل غالبها حدثت في السجون 
وغياهب المعتقلت تحت سطوة الترغيب أو الترهيب.  
وإن هذها الطريقة الساذجة التي اتخذتها وزارة الداخألية ل تزيدنا – بحمد 
ةة في طلب الشهادة ولزوما المنهج ،  ةا على الطريق ، واستمات الله – إل ثبات
ودهم عن  ةة بحقيقة السجن وأثرها في فتنة الناس وص كما ل تزيدنا إل معرف
وكد صواب قناعتنا بحرمة تسليم النفس للحكومة المرتدة  الهدى مما يؤ
ومتها ، وثمرة الثبات حتى الممات .   والدخأول تحت ذ
ود الجهاد  وإذا كانت الحكومة المرتدة – حكومة آل سلول – تتوقع أن يقف م
ةا بمثل هذها التراجعات فإنها تعيش في سراب خأادع ، وثر في جزيرة العرب تأ
ووهم عريض ، فإن الذين أقلقوا مضاجعها وهزموها بحمد الله في  مواطن 
ودتهم وثباتهم ، وتعرف قيادتهم  ويدا وتعرف بأسهم وش كثيرة تعرفهم ج
ومرجعيتهم ، ولم يكن هؤلء العلماء  الذين نقلت تراجعاتهم من تلك 
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القيادات أو المرجعيات التنظّيمية للمجاهدين في الجزيرة ،  وإنما كان لهم 
دور كبير مؤثر في نشر الحق وبيانه وتوضيح منهج الجهاد وأحكامه وحقائق 
التوحيد ومقتضياته والكفر بالطاغوت وتبعاته وهو ما ل يبطل بتراجعهم لنه 
كان مبنيا على أساس متين من نصوص الكتاب والسنة وفهم سلف المة ، 
وما كان بهذها المثابة ل يمكن أن يتراجع عنه من يخاف الله ويرجو الدار 
الخأرة ولو خأسر من أجله حياته ، ورضي الله عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب حيث قيل له : أتظّن أنا نراك على الحق وطلحة والزبير على 
الباطل ؟ فقال للسائل : ويحك إن الحق ل يعرف بالرجال اعرف الحق 
تعرف أهله ، ورحم الله الماما أحمد حيث كان الحكاما والقضاة والفقهاء 
والعامة يطلبون منه القول بخلق القرآن فل يزيدهم على قوله : ائتوني 
بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبكم إلى ما
تطلبون، ورحم الله شيخنا حمود العقل الذي ثبت حتى مات ولم يستجب 
لتهديد الحكومة ول إرهابها بل ورفض المساومة على المبادئ إلى أن توفاها
ةا سبيل الكافرين والمنحرفين ، ورحم الله الشيخ  ةا بدينه مجتنب الله عزيز
يوسف العييري الذي أبى أن يعطي الدنية في دينه ، وقاتل حتى قتل على 
ثرى الجزيرة بعد أن وضع اللبنات الولى لمسيرة الجهاد في جزيرة العرب 
ةا ورفع درجته في عليين وسائر علمائنا وقادتنا  فتقبله الله شهيد
والمسلمين .
وننا على العهد حتى نلقى  ونحن بعد ذلك كله نعاهد الله ونشهد المؤمنين أ

ويرين ، نسأل الله أن يمدنا بعونه وتثبيته  لغ  الله غير مبدلين ول مغ إز قت نل  ننا  نب ر
قب نها نو لل نت ا نأن نك  نن إإ ةة  نم لح نر نك  قدن نل إمن  ننا  نل لب  نه نو ننا  نت لي ند نه لذ  إإ ند  لع نب ننا  نب قلو   قق

ونوصي إخأواننا الموحدين بأن يتذكروا ما لله في هذها الحداث من حكمة 
إه  التمحيص والتمييز والبتلء  لي نل نع لم  قت نأن نمآَ  نلى  نع نن  إني إم لؤ قم لل نر ا نذ ني إل قه  ول نن ال نكا نما 

نن  إك نل نو إب  لي نغ لل نلى ا نع لم  قك نع إل لط قي إل قه  ول نن ال نكا نما  نو إب  بي نط نن ال إم نث  إبي نخ لل نز ا إمي ني نى  نت نح
لا  ققو نت نت نو لا  قنو إم لؤ قت إإن  نو إه  إل قس قر نو إه  ول إبال لا  قنو إم نفآَ نشاء  ني نمن  إه  إل قس رر إمن  إبي  نت لج ني نه  ول ال

ةم إظّي نع ةر  لج نأ لم  قك نل  كما نوصيهم بأن تكون مثل هذها الحداث والمواقف  نف
مد من العطاء والبذل والتضحية  لا  دافعا لهم إلى مزي قنو نم نن آ إذي نل نها ا ري أ

ن نيا 
نن قحو إل لف قت لم  قك نل نع نل نه  ول لا ال ققو نت نوا لا  قطو إب نرا نو لا  قرو إب نصا نو لا  قرو إب لص  ا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
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