
التراجع عن 
التراجع المزعوم

الرحيم الرحمن الله بسم

التراجع عن التراجع
الموعوم

الفهد ناصر الشيخ؛ بقلم

.الله رسول على والسلم والصلةا لله، الحمد

وبعد:

أصصصابهم لما وهنوا فما{تعالى:  الله قاول من فانطلقاا
يحصصب واللصصه اسصصتكانوا ومصصا ضصصعفوا ومصصا اللصصه سصصبيل فصصي

.الصابرين}

مصصن كصصان  (إنه:وسلم عليه الله صلى النبي قاول ومن
فيجعصصل بصصالرض حفصصرةا لصصه فيحفر بالرجل يؤتى كان قابلكم

بأمشصصاط ويمشصصط رأسصصه على فيوضع بالمنشار ويجاء فيها
دينه). عن ذلك يرده وما وعظمه لحمه دون ما الحديد

اللصصه أعزنصصا قاصصوم  (نحصصن:الخطصصاب بن عمر قاول ومن
الله). أذلنا بغيره العزةا ابتغينا فمهما بالسلم

 (مصصا:اللصصه رحمصصه تيميصصة ابصصن السصصلم شيخ قاول ومن
فقتلصصي قاتلصصت إن صصصدري، في جنتي بي؟! أنا أعدائي يفعل

فصصإخراجي أخرجت وإن خلوةا، فسجني سجنت وإن شهادةا،
سياحة).

تعالى: الله رحمه الجرجاني قاول ومن

ً رأوا      وإنما انقباض فيك لي يقولون موضع عن رجل
أحجما الذل

ًا أضاحك أن نفسي وأكرم أتلقى وأن         عابس
مذمما بالمديح

في عظموه  ولو صانهم صانوه العلم أهل أن ولو
ّظما النفوس لع

بالطأماع محياه      ودنسوا فهان أهانوه ولكن
تجهما حتى

ًا به أأشقى كان الجهل فإتباع إذن   ذلًة وأجنيه غرس
أرحما
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وقاصصد أكتبهصصا إننصصي يديها بين وأقاول الكلمات هذه أكتب
ًا الصصدنيا وطألقصصت زنزانتي في قابر حفرت كصصل وقاطعصصت ثالثاصص

وبينها. بيني صلة

أتوكههل     اللههه     وعلههى     أقههول     هههذا     وبعد
أستعين:     وبه

أولً:

وعصصن المزعصصوم)، (الصصتراجع عصصن تراجعصصي عصصن أعلصصن
ًا زلصصت ل وأننصصي الكاذبصصة)، (التوبصصة مصصن توبصصتي علصصى مصصصر
.صه 2/5/1424 بتاريخ المصدق القارار

ًا: ثاني

وزلصصتي الفصصادح خطصصأي علصصى الشصصديد ندمي عن أعلن
ولو التلفزيون، في وخروجي للدولة استجابتي في الشنيعة

كصصانت مهمصصا ذلك فعلت ما استدبرت ما أمري من استقبلت
ّدر ولكن النتائج فعل. شاء وما الله قا

ًا: ثالث

وأّمصصا السصصجن، قابصصل فعلتصصه شصصيء علصصى أندم لم إنني
ً كنت فقد للدولة السابقة مداهنتي واللصصه مكره بأنني متأول
ّ{يقول:  سبحانه .باليمان} مطمئن وقالبه أكره من إل

يقول: حيث الكراه من السجن أن عمر عن ثابت وقاد
وقاصصال ،والوعيصصد) والقيصصد والضصصرب السجن كره كلهن (أربع
ًا عذب). أو أوثاق ما إذا نفسه على يأمن الرجل  (ليس:أيض

ّد كلمصصة مسعود: (مصصا ابن وقاال ّ سصصوطأين عنصصي تصصر إل
ًا كنت بها). متكلم

القصصرآن خلق مسالة في السلف المأمون امتحن ولّما
وفصصي رخصصة الدلصصة هصصذه في فرأيت متأولين أكثرهم أجاب

.فعلت ما ففعلت قادوةا السلف

اسصصتغلل أبشصصع هصصذا استغلت الدولة رأيت لّما ولكني
وفصصي والمجاهصصدين الجهصصاد وصصصورةا صصصورتنا تشصصويه فصصي

السصصلمية الدولصصة بمظهصصر نفسصصها تظهصصر أخصصذت المقابصصل
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حملتهصصم فصصي الصصصليبيين أعصصوان أعظم من أنها مع الطاهرةا
فصصي السصصتمرار الخطأ من رأيت وأهله السلم على الحالية

النتائج. كانت مهما بالحق أصدع وأن التأول هذا

ًا: رابع

لصصم بل ذلك، عن أتراجع ولم الدولة، أكفر زلت ل أنني
ّ كفرهصصا فصصي أزدد مجريصصات أثانصصاء رأيصصت فقصصد بصصصيرةا، إل

ن الصصليبيين علصى أحصرص الدولصة كصانت كيصف التحقيصق م
العلم وسصائل فصي تتبجصح الدولصة وأصصبحت بصل أنفسصهم،

ردةا وهصصذه واحصصد، خنصصدق فصصي الصصصليبيين مصصع أنهصصا وتعلصصن
- اللصصه رحمصصه بصصاز ابصصن الشيخ الجماع ذكر - وممن بالجماع

المسلمين على الكفار مظاهرةا مسألة الدولة وتجاوزت بل
ًء المسصلمين ديصن تغييصر محاولصة إلى كمصصا للصصصليبيين إرضصا

الدينيصصة المناهصصج تعصصديل سصصيتم بصصأنه المعصصارف وزيصصر صصصرح
والصصبراء) أصصصل (الولء أن مع والبراء) منها، (الولء ويحذف

ردةا وأي الكفصصر؟ هصصذا مصصن أعظصصم كفصصر فصصأي السصصلم، دين
 الردةا؟ هذه من أعظم

ًا: خامس

(القصصوةا، الدولصصة كفصصر إثابصصات فصصي الحجصصة كانت إذا انه
ول الحجصصة هصصذه تملصصك لنهصصا الدولصصة والسصصجن) فستنتصصصر

القصصرآن هصصي الدولة كفر إثابات في الحجة كانت وإذا أملكها،
ّنة جميصصع وأتحصصدى بالتأكيصصد فسأنتصصصر والبرهان والعلم والس
فصصي علنيصصة مناظرةا في المفتي رأسهم وعلى الدولة علماء

الكتصصاب مصصن الدولصصة ردةا لثابتصصن بالله وأقاسم المسألة، هذه
بصصل المصصذاهب جميصصع مصصن العلمصصاء وأقاوال والجماع والسنة

عبصصد بصصن محمصصد الشصصيخ مصصن الدولصصة هذه علماء أقاوال ومن
كنصصت وقاد الله، رحمه باز بن الشيخ حتى الله رحمه الوهاب

أعصصان مصصن كفصصر فصصي (التبيان ؛كتاب من الثالث الجزء كتبت
فصصي السصصعودية الدولصصة (مساهمة ؛بعنوان وهوا ،المريكان)

ً ثالثاين من أكثر فيها وذكرت ،العالمية) الصليبية الحملة نقل
تثبصصت - كلها والثالثة والثانية - الولى الدولة هذه علماء من

عنصصد الكتصصاب ومسصصودةا السصصلم، ديصصن عصصن وردتهصصا كفرهصصا
المباحث.

ًا: سادس
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جميع فإن بالجماع، وهذا عين فرض الجهاد أرى أنني
عيصصن فصصرض الجهصصاد فيصصه يكون التي الصور يذكرون العلماء

مصصن قايصصام وعصصدم المسصصلمين بلد العصصدو مداهمصصة حالصصة في
جصصانب كل من المسلمين بلد العدو داهم وقاد لصده، يكفي

و المصام مصن يسصتأذن ل الحالصة هذه مثل وفي نرى، كما ول
الكفصصار يصصوالي بمصصن فكيصصف الراشصصدين الخلفصصاء مصصن كصصان

ويعينهم؟

ًا: سابع

فتصصاوى مصصن أصصصدرته مصصا بجميصصع وأفتخصصر أعصصتز إننصصي
في (التبيان كتاب مثل ورسائل كتب من الفته وبما وبيانات

علصصى التطصصبيع لمخصصاطأر (التصصبيين الكفصصار) و أعصصان مصصن كفر
الشصصامل) الصصدمار أسصصلحة اسصصتخدام (حكصصم المسصصلمين) و

فتصصوى لخرجصصت اسصصتطعت ولصصو عليهصصا، الله وأحمد وغيرها،
العراق. في الجهاد بوجوب

ًا: ثامن

وأعصصوانهم للصصصليبيين بجهصصادي وأفتخصصر أعصصتز إننصصي
بيدي. جاهدتهم لو والله وأتمنى وقالمي، بلساني

ًا: تاسع

الشصصباب أنصصصح كنصصت فقصصد الدولصصة مصصع المواجهصصة أّمصصا
هصصذه ستستغل الدولة ولن القوى تكافؤ لعدم عنها بالبتعاد
ًا الشباب تصفية في الحداث بملء وستقوم الخر بعد واحد
ّ فعلً، تصصوقاعته مصصا حصصصل وقاد غيرهم ومن منهم السجون إل

كنصصدمي قاصصط شصصيء علصصى نصصدمت ما أنني وأعترف أقار أنني
أقاصصاوم ولصصم علصصّي القبصصض أثاناء للدولة استسلمت أنني على

تركصصت مصصا استدبرت ما أمري من استقبلت لو بالله وأقاسم
ّ علّي تقبض الدولة ّدر ولكن هامدةا جثة إل شصصاء ومصصا اللصصه قا
فعل.

ًا: عاشر

اللصصه حفظصصه لدن بصصن أسصصامة البطل الشيخ أؤيد أنني
أبطصصال مصصن أعتصصبره الطصصواغيت، أنصصوف بصصه وأرغصصم ونصره،
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علصصى جصصّر مصصاذا ويقولصصون فيصصه يتكلمون الذين وأّما السلم،
والصصدماء بصصالجثث مملصصوء الجهصصاد طأريصصق هصصوا فهصصذا الّمصصة؟
ًا، فضصصله كان لذلك والدموع، والعرق واللم وكصصانت عظيمصص
.حميدةا عاقابته

فصصي مثلصه قايصصل قاصصد الن لدن ابن الشيخ في يقال وما
.الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ

ًا الشيخ فإن التوحيصصد لنشصصر الجهاد استخدم لّما محمد
ّلطت فيصه تكلصم دولته واسقطوا آنذاك الخارجية الدول وتس

؛نفسه يعيد التاريخ فهذا هذا، سبب بأنه العلماء من كثير

الدولصصة سصصقطت كمصصا سصصقطت طأالبصصان دولة فهذه- 
.الولى

وقاتصصل الجزيصصرةا، احتلصصت كمصصا أفغانسصصتان واحتلصصت- 
.الجزيرةا في قاتلوا كما أفغانستان في المسلمون

ّدمت-  ّدمت كمصصا أفغانستان في والقرى المدن وه هصص
.الجزيرةا في وغيرها الدرعية

(جوانتنصصاموا) كمصصا إلصصى أسصصرى المسصصلمون وسصصيق- 
.واسطنبول مصر إلى الجزيرةا من سيقوا

أفغانستان كهوف في لدن وابن عمر المل وأختفى- 
العزيز عبد الملك - جد الله عبد بن تركي المام اختفى كما

اليصصوم إلصصى معروفصصة تصصزال ل الريصصاض (مغارةا) جنوب - في
.تركي)  (مغارةا باسم

أتباع حوكم كما مكان كل في لدن ابن أتباع وحوكم- 
آل سعود بن الله عبد (المام رأسهم وعلى الوهاب عبد ابن

اسصصطنبول فصصي حصصوكم حيث الولى الدولة أئمة سعود) آخر
ثالثاصصة وصصصلب وقاتصصل ،التكفيرييصصن)  (الخصصوارج من أنه بتهمة

.تعالى الله رحمه البحر في جثته ألقيت ثام أيام

 ماذا؟ كان ثام

مصصن وكصصل مصصصر باشصصا ودولصصة العثمانيصصة الدولة ذهبت
ًا وصاروا الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوةا حارب بعصصد أثاصصر
هصصذه وبقيصصت وانتشصصرت محمصصد الشصصيخ دعصصوةا وبقيصصت عيصصن

- وهكصصذا لهصصا تنكصصرت كانت - وإن الدعوةا تلك بفضل الدولة
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ابصصن الشصصيخ دعصصوةا منها والتي العظيمة الصلحية الدعوات
اللصصه بحول حاربها من كل وسيزول ستبقى الله حفظه لدن

وقاوته.

عشر:     حادي

لهصصا قاصصام مصصا لولهمصصا أمريصصن تحارب صارت الدولة أن
الصصذي (الجهصصاد التكفير) و يسمونه الذي (التوحيد وهما كيان

كيصصان للدولصصة قاصصام ما المران هذان الرهاب) فلول يسمونه
 الحكم، سعود آل عرف ول

كصصان مصصا تعالى الله رحمه سعود بن محمد المام فإن
ول حصصل غيرهصصا فصصي لصصه يكصصن ولصصم الدرعية قاريته غير يحكم
عام الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ جاء حتى عقد،

(السصصيف) وبصصدأو ص(التوحيد) ب نشر على معه  وتعاقاد1158
من العثمانية الدولة سلطأين من ستة على وخرجوا الجهاد،

عصصدلي محمصصود السصصلطان حصصتى الثصصالث عثمصصان السصصلطان
والثالثصصة، الثانيصصة الدولصصة وهكصصذا بالسصصيف وجاهدوهم الثاني
الفتصصاوى مصصن أحفظصصه مصصا لسصصردت الصصوقات ضصصيق ولصصول

فلصصول الثلث، بمراحلهصصا الدولة الرهابية) لعلماء (التكفيرية
مصصا المحاربة أشد الن الدولة تحاربهما اللذان المران هذان
تتولصصوا وإن{يقصصول:  سصصبحانه واللصصه أصصصلً، كيصصان لهصصا قاصصام

ًا يستبدل أمثالكم}. ليكونوا ثام غيركم قاوم

عشر:     ثاني

ًا تتلفصصت صصصارت الدولصصة أن ًا يمينصص عصصن تبحصصث ويسصصار
الشصصباب وقاتلت والرهاب، بالعنف يسمونه ما ظاهرةا سبب

ّيصصرت الصصدعاةا وحصصاربت الفواه، وكممت السجون وملت وغ
ّلطت العبصصاد، مصن العلمصانيين ومكنصصت الدينيصة، المناهج وسصص

وهصصي وأهمهصصا السباب أعظم وتركت البلد، على الصليبيين
 .نفسها الدولة سياسة

صصصلى محمد وأرض السلم جزيرةا ؛الجزيرةا هذه فإن
السصصلم، شصصرع غيصصر يحكمهصصا أن يمكن ول وسلم، عليه الله
ًا عشر أربعة الجزيرةا هذه بقيت وقاد مصصن الله حماها قاد قارن

القواعصصد فيهصصا ووضصصعت الدولصصة هصصذه جاءت حتى الستعمار
ًا السصصلم جزيصصرةا مصصن وجعلصصت الصليبية للصصصليبيين مسصصرح

بصصوش أعلصصن فلّما وأهله، السلم لضرب مخططاتهم لتنفيذ
مصصن تصصدار كصصانت أفغانسصصتان علصصى الولصصى الصصصليبية الحملة
الثانيصصة الصصصليبية الحملة أعلن لّما ثام سلطان، المير قااعدةا
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الدولصصة زادت ثام نفسها القاعدةا من تدار كانت العراق على
ًء المسلمين مناهج بتغيير للصليبيين الخضوع من لهم، إرضا

فصصإذا الظصصاهرةا هصصذه أخرجت التي هي وأمثالها المور فهذه
أنكصصم وهصصب أولً، نفسصصها فلتعالصصج تعالجهصصا أن الدولة أرادت
هذه ستنتهي هل السطور هذه كاتب أو الشباب هؤلء قاتلتم

قاصصد السصصابقة الدولصصة سياسصصة كانت إذا أقاول وأنا الظاهرةا؟
ألصصف سصصتخرج الحاليصصة واحد) فسياسصصتها لدن (ابن أخرجت

لكم. أقاول ما وستذكرون لدن، ابن

ًا:  وأخير

ًا بكامصصل أكتبصصه أكتبصصه، أن أريصصد مصصا مختصر فهذا وأخير
ًا للذمة، براءةا أكتبه وإرادتي، حريتي ًا للمة، ونصح وتصحيح
مصصن أعظم عقوبة الدولة عند كان فإذا ارتكبته، الذي للخطأ
ًا ذلك في تتردد ول علّي فلتطبقها والصلب القتل ...مطلق

ًا أقاتل حين أبالي فلست ّي علىمسلم في كان جنب أ
مصرعي الله

ل ثاصصم وشصصركاءكم أمركم فأجمعوا توكلت الله فعلى{
}.تنظرون ول إلّي اقاضوا ثام غمة عليكم أمركم يكن

غيصصر إليصصه يقبضصصني وأن دينه على يثبتني أن الله أسأل
.مفرط ول مضيع ول مفتون

1أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

حمد بن ناصر ؛فيه بما المقر
الفهد حميد بن

؛الثلثااء ليلة ،الثانين يوم
صه 25/12/1424

ًا الله الفهد: جزى ناصر الشيخ قاال 1 نشصصرها علصصى أعصصان مصصن خيصصر
الفضائية. القنوات وفي النترنت في وطأباعتها وتوزيعها ونسخها
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