
1



2

الطبعة الأوىل
1432 هـ - 2010م

حقوق الطبع لكل م�ضلم ب�ضرط عدم التغيري اأو الإ�ضافة
مكتبة وت�ضجيالت خيطان الإ�ضالمية

تلفون: 24729767 - 24748140

www.saltaweel.com - E-mail: khaledq8@hotmail.com



3

مقدمة الطبعة األولى

احلمد هلل رب العاملني واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له واأ�ضهد اأن حممداً 

عبده ور�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم وعلى اآله واأزواجه واأ�ضحابه اأجمعني.

اأما بعد فلقد كتبُت مقالت يف التحذير مما ي�ضمى اجلهاد الذي يقوم به بع�ض 

دعاته والقائم على جتميع ال�ضباب املغرر بهم وزجهم يف متاهت �ضحيقة حتى حالوا 

بينهم وبني اآبائهم واأماتهم. بل ومتردوا على ولة اأمورهم وبلغ جهاد بع�ضهم اإىل 

التفجري يف بالد امل�ضلمني و�ضفك دمائهم!!

فهوؤلء  عليهم  ينكرونها  ل  اأنهم  اإل  هوؤلء  اأفعال  يوؤيد  ل  النا�ض  من  وكثري 

اأنهم يوافقونهم بالباطن ولو مل  اأو  اإما لأنهم يخافون من مواجهة هذا الفكر 

ن�ضيحة  اأن�ضح  اأن  عليَّ  الواجب  من  فراأيت  بالظاهر  لهم  وتاأييداً  موافقة  يبدوا 

عامة تنبيهاً لالآباء والأمهات وال�ضباب وذلك ببيان اأ�ضاليب وطرق هوؤلء املنظرين 

والأمهات  الآباء  والغافالت من  الغافلني  "تنبيه  و�ضميتها  املزعوم  مل�ضروع اجلهاد 

عما يحدث يف بع�ض املخيمات والرحالت".

"اأنواع اجلهاد يف �ضبيل اهلل �ضوى  اأخرى بعنوان  ثم اأحلقت هذه الر�ضالة بر�ضالة 

القتال"
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وبينت فيها بالأدلة من الكتاب وال�ضنة اأعماًل �ضاحلة �ضماها ال�ضارع جهاداً وذلك 

ملن رغب اأن يجاهد ومل تتهيء له الأمور ليذهب اإىل القتال يف �ضبيل اهلل تعاىل.

ولقد قراأت الر�ضالتني على ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور فالح بن ا�ضماعيل مندكار 

ما  على  ووافقني  فيها  اأيدين  مقدمة  وكتب  فيها  دل  وراجعهاوعَّ فا�ضتح�ضنها 

كتبُت فجزاه اهلل عني خري اجلزاء.

ثم راأيت اأن اأحلق بهاتني الر�ضالتني بياناً قد كتبه ف�ضيلة ال�ضيخ عبدالعزيز بن 

ال�ضعودية. حول خروج  العربية  اململكة  ال�ضيخ مفتي عام  اآل  عبداهلل بن حممد 

ال�ضباب اإىل اخلارج لأجل ما يظنونه جهاداً.

امل�ضلمني.  لعبادة  نافعاً  الكرمي  لوجهه  خال�ضاً  هذا  عملي  يجعل  اأن  اأ�ضاأل  واهلل 

واحلمد هلل اأوًل واآخراً وظاهراً وباطناً و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على نبينا حممد 

وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

كتبه راجى عفو ربه      

�سامل بن �سعد الطويل      
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مقدمة
)ال�سيخ الدكتور فالح بن اإ�سماعيل مندكار(

اآله واأ�ضحابه  احلمد هلل رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على خامت النبيني و على 
اأجمعني اأما بعد,,,

اأخي الكرمي �ضامل بن �ضعد الطويل نا�ضحاً  التي كتبها  فلقد قراأت الكلمات 
الأهواء  اأهل  اأ�ضاليب  من  لكثري  كا�ضفاً  املنكر,  عن  وناهياً  باملعروف  واأمراً 
والزيغ والنحراف يف �ضد النا�ض عن احلق, وقطع الطريق اأمام الوالدين يف تربية 
اأبنائهم والإح�ضان يف اإعدادهم, كل ذلك با�ضم الدين والتدين والبذل والت�ضحية 
واجلهاد يف �ضبيل اهلل. واإن اأعظم ما يدل على ف�ضاد مذهبهم اأنهم ياأمرون النا�ض 
وال�ضباب بالرب ـ بزعمهم ـ وين�ضون اأنف�ضهم, فرتاهم يحثون ول يذهبون, ويقولون 

ما ل يفعلون.

وك�ضفت  وبينت  كتبت  ما  على  اجلزاء  خري  اهلل  جزاك  الكرمي,  لأخي  فاأقول 
واهلل اأ�ضاأل اأن يوفقك وينفع مبا كتبت ون�ضحت ال�ضباب, والآباء, واأولئك الدعاة 
بالد  يف  اأ�ضاعوه  الذي  الف�ضاد  من  الرغم  على  والإ�ضالح  بال�ضالح  املتظاهرين 

امل�ضلمني.
                   

    
                                                     وكتبه/د. فالح بن اإ�سماعيل مندكار 

                                                       9 ذو القعدة �سنة 1431هـ
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الرسالة األولى
احلمد هلل رب العاملني ول عدوان اإل على الظاملني والعاقبة للمتقني و�ضلي   

اهلل و�ضلم على خامت النبيني وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني, اأما بعد:

با�ضتقامة  يفرحون  والأمهات  الآباء  من  الأمور  اأولياء  من  كثرياً  فاإن   

اأولدهم وتدينهم وتوجههم اإىل امل�ضاجد, وحق لهم ذلك لأنهم اإمنا يرجون �ضالح 

بعد  واآثارهم  اأعمالهم  ا�ضتمرار  وياأملون ح�ضن تدينهم, رجاء  اأولدهم وذرياتهم, 

مماتهم, ورجاء النتفاع بدعواتهم ال�ضاحلة. غري اأن هناك قطاع طرق يقفون على 

ويف�ضدون  والكليات  واملدار�ض  امل�ضاجد  من  الأكباد  فلذات  يخطفون  الطريق, 

بقراءة  بهم  بداأوا  ورمبا  وال�ضتقامة!  والديانة  الدين  با�ضم  وفطرتهم  عقائدهم 

ويف  طويلة,  برحالت  ال�ضيف  يف  باأبنائنا  ينفردون  ثم  وحفظه  الكرمي  القراآن 

ال�ضتاء يف املخيمات, وكذلك ينظمون رحلة اىل احلج �ضنوياً.

يتم من خالل هذه الفرتة التاأثري املركز على ال�ضباب حتى يتمكنوا من اإقناعهم 

مبا ي�ضمونه »م�ضروع اجلهاد«.

وبعد ذلك يتفاجاأ الوالدان ب�ضفر ولدهما اإىل جهة غري معلومة, ومن ثم ياأتيهم 

باأن ولدهما قد  الفاجعة الكربى  تاأتيهم  اأو  ابنهما قد اعتقل,  باأن  املوؤمل  اخلرب 

قتل يف عملية انتحارية, اأو ا�ضتعمل بطريقة ما درعاً ب�ضرياً, اأو ذهب بحادثة فدائية 

ف�ضحى بنف�ضه اإذ وطاأ على لغم مزروع, ونحو ذلك من املاآ�ضي التي ن�ضمع بها بني 

احلني والآخر.
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قصة أليمة وحالة يرثى لها:
�ضاباً  اأن  ذكرت  عمرها,  من  الع�ضرين  تبلغ  مل  فتاة  من  ر�ضالة  تلقيت   

عقد  عليها  كتب  ا�ضتقامته؛  بداية  يف  وهو  خلطبتها,  تقدم  ب�ضنتني  يكربها 

به  امل�ضاجد, فذهبوا  اأحد  �ضباب يف  على  تعرف  بها  والبناء  الدخول  وقبل  الزواج, 

اإىل اأحد دكاترة كلية ال�ضريعة فاأقنعه اأن ي�ضاحبهم يف رحلة �ضيفية اإىل املدينة 

و�ضافر  موافقته  متت  وفعاًل  بع�ضه  اأو  كله  القراآن  خاللها  من  يحفظ  النبوية 

معهم ـ والظاهر يف تلك الفرتة ح�ضلت التعبئة الكاملة لإقناعه مب�ضروع اجلهاد, 

فتفاجاأت الفتاة ب�ضفر زوجها اإىل اأفغان�ضتان اأو العراق, وانقطعت اأخباره ول تدري 

اأحي يرجي اأو ميت يبكي, وذكرت اأن له والدة كبرية تعاين من مر�ض القلب. 

وذكرت اأي�ضاً اأن والدها ي�ضر عليها ليطلقها منه ب�ضبب ت�ضرفه هذا, والفتاة يف 

حرية من اأمرها قد انقطعت حيلتها ول حول ول قوة اإل باهلل.

قصة مأساوية أخرى
ات�ضل عليَّ هاتفياً اأحد الآباء, وطلب مقابلتي, وملا ح�ضر عندي يف امل�ضجد   

راأيت عليه اآثار احلزن, فلما بداأ بالكالم و�ضمعت ق�ضة ابنه عرفت �ضبب احلزن 

الذي ظهر على وجهه! يقول: اإن له ابناً ا�ضمه »خ« وعمره ت�ضعة ع�ضر عاماً, واأنه قد 

تعرف على بع�ض ال�ضباب يف امل�ضجد, وتاأثر ببع�ض كالمهم, وكان ياأتي البيت, 

ويكرث الكالم يف اجلهاد, ويبدي رغبته فيه, ويقول: اإن بع�ض امل�ضايخ يفتونه 

العراق  من  ات�ضاًل  تلقينا  اأيام  وبعد  اأنظارنا  عن  باختفائه  تفاجاأنا  ثم  باجلهاد, 

اأخربنا املت�ضل باأن ابني قد ُقتَِّل!

اأقول: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
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في  المزعوم  الجهاد  أصحاب  وطرق  أساليب 
إفساد الشباب:

اأتدري اأيها الأب الفا�ضل واأيتها الأم الكرمية كيف يتم اإقناع اأولدكم؟   

وكيف يتم العبث بعقولهم؟ وكيف يجعلونهم يتمردون عليكم؟

لعل كثرياً من النا�ض ل يدري, لذا �ضاأك�ضف لكم اأ�ضاليبهم حتى تكونوا على 

حذر منهم ولعلكم تتداركون اأولدكم قبل اأن تخ�ضروهم فاأقول وباهلل وحده 

ا�ضتعني وعليه اأتوكل واإليه اأنيب وهو ح�ضبي ونعم الوكيل:

الدائمة  امُلنّظر باخللق احل�ضن والبت�ضامة  اأو ذلك  أواًل: يتخلق هذا الدكتور 
واإغداق الدرجات العالية يف الكلية حتى يجلب الطلبة حوله.

الدوام  خارج  اأوقات  يف  م�ضجده  اإىل  لزيارته  والطلبة  ال�ضباب  يدعو  ثانيًا: 
الر�ضمي.

ثالثًا: يركز على بع�ض الطلبة ليختار منهم نوعية يغلب على ظنه �ضالحيتهم 
مل�ضروع اجلهاد.

ي�ضميهم  كاأن  للت�ضحية  ال�ضتعداد  نفو�ضهم  يف  جتعل  باألقاب  يلقبهم  رابعًا: 
اظ اأو املجاهدين ونحو ذلك(. )الربانيني اأو النخبة اأو احلفَّ

خامسًا: يبني لهم ف�ضل اجلهاد وقدره واأهميته ويذكر لهم الآيات والأحاديث 
يف ذلك.
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ب�ضبب ترك  الأمة و�ضعفها وذهاب كرامتها  بيان حال  سادسًا: يكرث من 
اجلهاد والتخلي عنه.

سابعًا: يكرث من ذكر اأفعال اأعداء الأمة, وكيف فعلوا وبط�ضوا و�ضفكوا 
واحتلوا وهتكوا واأذلوا امل�ضلمني, و�ضلبوا خرياتهم ومقتدرات بالدهم.

ثامنًا: ي�ضتعملون ال�ضور والأفالم املوؤثرة التي يظهر فيها اأ�ضاُلء القتلى وانتهاك 
حلرمات امل�ضلمني, ورمبا بع�ضهم ويتباكى مظهراً احل�ضرة واحلرقة على 

اأحوال امل�ضلمني.

تاسعًا: يجمعون لقطات م�ضورة لبع�ض العمليات اجلهادية, وقذف ال�ضواريخ, 
اجلهادية  بالأنا�ضيد  م�ضحوبة  والثقيلة,  اخلفيفة  بالأ�ضلحة  والرمي 

احلما�ضية والتكبري والتهليل.

والأولية  عاماً  ع�ضرين  اإىل  ع�ضر  خم�ضة  من  معينة  اأعماراً  يختارون  عاشرًا: 
لل�ضباب العزاب غري املرتبطني بزوجات ول اأولد!

من  كل  رد  خاللها  من  يتمكنون  �ضروطاً  ي�ضرتطون  عشر:  الحادي 
ون فيه اأنه قد جاء ليختربهم, اأو ليتح�ض�ض عليهم, اأو اأنه من النوع  ي�ضكَّ

قبل  ال�ضخ�ضية  املقابلة  ي�ضرتطون  مثاًل  فتجدهم  الأخبار,  ي�ضرب  الذي 

اأو خميمهم, كما ي�ضرتطون يف  انخراطه يف مع�ضكرهم  اأو  �ضفره معهم 

ال�ضروط  تلك  ونحو  القراآن,  اأجزاء من  اأن يكون حافظاً خلم�ضة  الع�ضو 

لتكون ذريعة لهم فكل من ل يرغبون فيه قالوا له: اإنك مل جتتز املقابلة 

ال�ضخ�ضية, اأو لأنك ل حتفظ خم�ضة اأجزاء من القراآن.
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الثاني عشر: يزهدونهم بالعلماء وطلبة العلم والدعاة الذين ل يوافقونهم 
اإليهم  واجللو�ض  لقاءاتهم  وبني  بينهم  ويحولون  على منهجهم وفكرهم 

و�ضماع حما�ضراتهم.

اأنهم  اأو  الواقع,  يفقهون  ل  الكبار  العلماء  باأن  يقنعونهم  عشر:  الثالث 
اجلهاد,  عن  يتكلموا  اأن  امل�ضلحة  من  لي�ض  اأو  تون,  ُم�ضكَّ اأو  �ضاكتون 

لكنهم اأوعزوا اإىل غريهم باأن يتكلموا يف اأمور اجلهاد نيابة عنهم!!!

اجلهاد,  عن  تخلوا  قد  واحلكومات  احلكام  باأن  ُيقنعونهم  عشر:  الرابع 
يعرفون  ول  به,  يقرون  ول  اأ�ضاًل  به  يوؤمنون  ل  اأنهم  اأو  عنه,  وتخاذلوا 

ف�ضله, بل اأنكروه واأبطلوه وحاربوه وحاربوا اأهله واكتفوا بجهاد �ضعوبهم 

وظلمهم.

ويل  من  ال�ضتئذان  للجهاد  ي�ضرتط  ل  باأنه  يوهمونهم  عشر:  الخامس 
الأمر ول من الوالدين, واإمنا يجب فقط, وكل من جاهد فجهاده �ضحيح, 

وغايه ما يف ترك الواجب ح�ضول الإثم, ومن املعلوم اأن ال�ضهيد يغفر له من 

اأول قطرة دم كل ذنوبه, فال ي�ضره عدم ال�ضتئذان والديه اأو نهيهما له.

السادس عشر: يقومون بجمع التربعات ب�ضورة مذهلة, وبطرق متعددة, 
ويت�ضابقون جلمعها حتى اأن ل�ضان حالهم, بل واأحياناً ي�ضرح بع�ضهم بل�ضان 

مقاله فيقول: )اإن الأزمات التي حتدث لالأمة نافعة جداً فالنا�ض يتربعون 

يف الأزمات باأ�ضعاف اأ�ضعاف ما يتربعون به قبل وبعد الأزمات(.
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السابع عشر: يعلقون اإعالناتهم وبو�ضرتاتهم يف امل�ضاجد من غري ا�ضتئذان 
ول رقيب ول ح�ضيب, مع اأن اأن�ضطتهم ل عالقة لها بوزارة الأوقاف, والوزارة 

باإمكانها اأن ت�ضتكي على مرباتهم وجمعياتهم لو كانوا ي�ضتهون!

والع�ضكرية  الريا�ضية  التمارين  خميماتهم  يف  ميار�ضون  عشر:  الثامن 
ال�ضباب  نفو�ض  يف  يبثوا  حتى  ال�ضر  وكلمة  واحلرا�ضات,  والفرو�ضية, 

ال�ضتعداد ل�ضاعة ال�ضفر, وتتهياأ نفو�ضهم للجهاد والقتال.

التاسع عشر: يت�ضبعون هنا وهناك وينق�ضمون اإىل خاليا وجمموعات حتى 

ت�ضعب مالحقتهم.

العشرون: ي�ضتدعون بع�ض امل�ضاهري يف افتتاح خميماتهم, حتى ينجذب اإليهم 

اأكرب قدر من ال�ضباب.

الواحد والعشرون: ميزجون يف اأن�ضطتهم اأن�ضطة دينية, ودرو�ضاً �ضرعية 

وحفظ للقراآن الكرمي والأحاديث النبوية, حتى يتمكنوا من ا�ضتقطاب 

اأكرب قدر من ال�ضباب.

لتحذر  وطرقهم  اأ�ضاليبهم  بع�ض  لك  ك�ضفت  قد  اأنا  ها  الكرمي  القارئ  اأخي 

منهم وحُتذر غريك قبل اأن ي�ضلبوا اأبناءنا واإخواننا واأقربائنا ثم نعجر عن ردهم 

والوقاية خري من العالج.
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مشروع الجهاد المزعوم:
ل ي�ضك م�ضلم له اأدنى عناية بالعلم ال�ضرعي, اأن اجلهاد من اأعظم الأعمال   

ال�ضاحلة, وذروة �ضنام الإ�ضالم, وف�ضائله واأدلته اأ�ضهر واأكرث من ف�ضائل واأدلة 

كثري من �ضعائر الإ�ضالم, فمن اخلطاأ اأن نتناق�ض ونتناظر, ونفتح جبهات, ونزرع 

عداوات حول اأمر متفق عليه, بل هذا من ال�ضفه مبكان.

لكن خالفنا مع اأ�ضحاب اجلهاد املزعوم هو يف مفهوم اجلهاد, وما اأدراك   

ما مفهوم اجلهاد؟ ثم ما اأدراك ما مفهوم اجلهاد؟ ل �ضك اأن جلميع �ضرائع الدين 

وفرائ�ضه وواجباته �ضروط واأركان وواجبات و�ضنن وهيئات ينبغي مراعاتها من 

حيث العلم بها والعمل بها لي�ضح منهم ويقبل عند اهلل تعاىل ومبا اأن اجلهاد ذروه 

�ضنام الإ�ضالم اإذن يجب العتناء به بل هو اأهم واأوىل من غريه, لذا نحن بحاجة 

اإىل اأن نعرف:

• اأوًل: من جناهد؟
• ثانيًا: مع من جناهد؟

• ثالثًا: متى جناهد؟
• رابعًا: اأين جناهد؟

• خام�سًا: اإىل متى جناهد؟
• �ساد�سًا: ملاذا جناهد؟

• �سابعًا: على من يجب اجلهاد؟
• ثامنًا: متى تكون م�ضلحة اإقامة اجلهاد اأكرب من مف�ضدة التوقف عنه؟
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• تا�سعًا: متى تكون مف�ضدة التوقف عن اجلهاد اأكرب من م�ضلحة اإعالنه 
واإقامته؟

• عا�سرًا: هل اجلهاد غاية اأو و�ضيلة؟
ع�سر: هل للجهاد �ضروط و�ضوابط؟ • احلادي 
هل للجهاد مقدمات بني يديه؟ ع�سر:  • الثاين 

ع�سر: هل يكفي احلما�ض للجهاد؟ • الثالث 
ع�سر: هل هناك تالزم بني التكفري واجلهاد؟ • الرابع 

ع�سر: هل جناهد املعاهدين من الكفار؟ • اخلام�س 
ع�سر: ومن املعاهدون؟ • ال�ساد�س 

ع�سر: من يحق له اأن يعاهدهم؟ • ال�سابع 
ع�سر: ومن يحق له اأن ينق�ض عهدهم؟ • الثامن 

اإذا  عهد  وبينها  بيننا  التي  الكافرة  الدولة  جناهد  هل  ع�سر:  التا�سع   •
اعتدت على دولة م�ضلمة؟

• الع�سرون: هل هذه الدولة امل�ضلمة م�ضلمة حقاً؟
والع�سرون: ما �ضابط الدولة امل�ضلمة؟ • الواحد 

والع�سرون: ما �ضابط الدولة الكافرة؟ • الثاين 
والع�سرون: ما حكم جهاد الدولة امل�ضلمة اإذا اعتدت على دولة  • الثالث 

م�ضلمة؟

ما حكم ال�ضتعانة بدولة كافرة والقتال معها �ضد  • الرابع والع�سرون: 
دولة م�ضلمة معتدية؟
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والع�سرون: ما حكم اجلهاد بغري اإذن ويل الأمر؟ • اخلام�س 
والع�سرون: ما حكم اجلهاد اإذا نهى عنه ويل الأمر؟ • ال�ساد�س 

والع�سرون: ما حكم اجلهاد بغري اإذن الوالدين؟ • ال�سابع 
والع�سرون: ما حكم اجلهاد اإذا نهى عنه الوالدان اأو اأحداهما؟ • الثامن 

تتنازعها قوى  اأر�ض حمروقة  والع�سرون: ما حكم اجلهاد يف  التا�سع   •
كبرية مت�ضابكة؟

• الثالثون: ما حكم اجلهاد يف قتال لي�ض له غاية معلومة اإل اأننا نكاد 
جنزم اأن نهايته لن تكون حتكيماً ل�ضريعة اهلل تعاىل؟

يـــــــة؟ والثالثون: ما حكـــــم اجلهاد حتت رايــــــة ُعمِّ • الواحد 
اجلهاد  منظرو  اجلهاد  عن  يتخلف  من  اأول  ملاذا  والثالثون:  الثاين   •

الداعون اإليه؟

والثالثون: هل يجوز للمجاهد اأن يقتل نف�ضه وميوت منتحراً؟ • الثالث 
والثالثون: هل جناهد باأي عدد وباأي عدة؟ • الرابع 

قوتهم  كانت  اإذا  الكفار  جناهد  اأن  يجب  هل  والثالثون:  اخلام�س   •
وعددهم وعدتهم اأ�ضعاف قوتنا وعددنا؟

الت�ضاوؤلت ويفقه  القاري وفقك اهلل لكل خري؛ من يجيب على كل هذه  اأخي 

كل هذه الأحكام ويقرر يف اأمور اجلهاد؟

ل �ضك اأننا لن جند اجلواب اإل عند العلماء الكبار.

بالهزل,  لي�ض  و�ضاأنه كبري  اأمره خطري  القتال  اأن  لك  يتبني  وبعد هذا   
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فيه اإزهاق لالأرواح, وهدر لالأموال, و�ضقوط للدول, وذهاب للكرامات, وت�ضريد 

لل�ضعوب, وانت�ضار للف�ضاد, ل�ضيما يف هذا الع�ضر الذي �ضنعت فيه اأ�ضلحة حتطم 

اجلبال, وتف�ضد البحار, وتاأتي على الأخ�ضر والياب�ض!

فاجلهاد لي�ض كما يظنه بع�ض النا�ض ركوب خيل, وفنون قتال, وريا�ضة   

يف ال�ضباح, ومتثيلية جهادية, واأنا�ضيد حما�ضية, وكوفية فل�ضطينية, و�ضراويالت 

اأفغانية, ثم بعد ذلك عقوق للوالدين, وتكفري للولة, وتفجري بامل�ضلمني, وت�ضفيه 

للعلماء, وتنظيمات �ضرية, واإمارة خفية, وجمع للتربعات!

بئ�ض اجلهاد جهادهم, الذي اأول من يتخلف عنه دعاته ومنظروه, الذين   

اإل  هو  ما  الذي  جهادهم  عنه!  وباأولدهم  باأنف�ضهم  ويناأون  النا�ض  باأبناء  يزجون 

اأماين كاأماين املفالي�ض!

لقد �ضوهوا �ضورة الدين واملتدينني, ول يتوقفون عن الطعن بالآخرين   

النا�ضحني لهم واملنكرين عليهم, ول يتورعون عن توزيع التهم والألقاب القبيحة, 

اأقلها فالن منافق, وفالن قادياين, وفالن مرجئ, وفالن جا�ضو�ض, وفالن عميل, 

املجاهدين,  ويكره  الكفار  يحب  وفالن  اجلهاد,  ينكر  وفالن  خمذل,  وفالن 

وفالن يدور يف فلك العلمانيني من حيث ل يعلم!

وهكذا جتدهم اأقل النا�ض ورعاً واأكرثهم �ضباً و�ضتماً وقذفاً, بل منهم   

من ي�ضرب ومنهم من يقتل, بل بع�ضهم لو بيده املوت ملا تاأخر به حلظة اإل ورمى 

به على من ل يوافقه على م�ضروع جهاده املزعوم!

وكاأن الآخرين لي�ض لهم حرمة عند اهلل عز وجل. ا�ضاأل اهلل اأن يهديهم   
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لر�ضدهم ويكفي امل�ضلمني �ضرهم.

اأ�ضاليبهم  ك�ضف  اإىل  دفعني  الذي  اأن  عرفت  القارئ  اأخي  لعلك  والآن   

وطرقهم وما هم عليه من النحراف الفكري واملنهجي والعقدي.

اأولياء الأمور  اأن نكون على حذر �ضديد من هوؤلء, ولعل بع�ض  اإذن يجب  اأقول 

يتداركون اأولدهم قبل اأن يخ�ضروهم.

امل�ضاجد  اأهل  من  كثرياً  هناك  باأن  الكرمي  القارئ  اأخي  واأعلم   

ال�ضيئة وتلك  الأفكار  لي�ضوا على هذه  الكليات واجلامعات من  والدكاترة يف 

�ضواء, بل هناك بحمد  الدعاة على حد  نتهم كل  اأن  املنحرفة, ول يجوز  املناهج 

العقيدة  على  ال�ضباب  يحث  من  واملدر�ضني  والدكاترة  والدعاة  امل�ضايخ  من  اهلل 

الأخالق  وحما�ضن  العلم,  وطلب  الوالدين,  وبر  بال�ضنة,  والتم�ضك  ال�ضحيحة, 

هذه  يف  زال  ما  فاخلري  الأمر,  ولة  وطاعة  العلماء,  واحرتام  امل�ضتقيمة,  والآداب 

الأمة موجود واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ضاحلات.

إشكاالت والجواب عليها:
اإذا قال قائل: ملاذا تنكر عليهم اجلهاد يف �ضبيل اهلل؟

فاأقول: ماعاذ اهلل اأن اأنكر اجلهاد الذي يكاد اأن يكون اأمره معلوماً من الدين 

بال�ضرورة, لكن اجلهاد م�ضروع ب�ضوابطه ال�ضرعية, والتي ل ميكن الإحاطة 

احلل  واأهل  والعلماء  الأمراء  من  الأمر  ولة  اجتماع  عند  اإل  منها  والتحقق  بها 

والعقد ل اأن يرتك لل�ضفهاء وال�ضباب املتحم�ضني حتى يتولوه ثم بعد ذلك جنني 
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الكوارث من جراء �ضيا�ضتهم وقيادتهم اله�ضة الهزيلة الرديئة.

فاإن قال قائل: األي�ض هوؤلء اأخوانك؟ األي�ضوا م�ضلمني؟

فاأقول: بلى م�ضلمون واإخواننا ولكن ما املانع من منا�ضحتهم والإنكار عليهم 

ن�ضبهم  والزلل, فنحن مل نكفرهم ومل  وحتذيرهم مما هم فيه من النحراف 

ومل ن�ضتمهم بل نتمنى لهم الهداية واأن يكونوا معنا ولي�ضوا �ضدنا.

فاإن قال قائل: األي�ض يف قلبك عليهم رحمة؟

فاأقول: بلى واهلل يف قلبي ويف قلب كل م�ضلم على امل�ضلمني رحمة, ومن رحمتنا 

اأرواحهم وارواح من معهم بال فائدة, واأي�ضاً يف قلوبنا  بهم اأننا ل نريد اأن تزهق 

"م�ضروع  با�ضم  اأي حلظة  اأولدهم يف  يفقدون  قد  الذين  والأمهات  بالآباء  رحمة 

األي�ض يف  ال�ضوؤال نف�ضه فنقول لهم:  اأن نوجه لهم  اأوىل  اأقول هوؤلء  اجلهاد", بل 

قلوبكم رحمة بال�ضباب وباآبائهم واأمهاتهم؟!

فاإن قال قائل: األي�ض فيهم من اخلري ال�ضيء الكثري؟

فاأقول: بلى ونحن ل ننكر اخلري الذي فيهم وعندهم, واإمنا ننكر عليهم ال�ضوء 

والنحراف, الذي هم فيه. ثم ما املانع اأن نقرهم على اخلريالذي عندهم وننكر 

عليهم انخرافاتهم؟ اإذ ل منافاة بني الأمرين.

فاإن قال قائل: األي�ض لهم حق عليك؟

فاأقول: بلى, ومن حقهم على اأن اأن�ضحهم واأنكر عليهم اأخطاءهم وانحرافاتهم 

اآثامهم, لذا من  اأتباعهم زادت  بل واحذر منهم, نعم احذر منهم! لأنه كلما زاد 

بالد  يف  والف�ضاد  ال�ضر  يف  �ضبباً  يكونوا  واأل  �ضحاياهم,  تكرث  ل  اأن  �ضاحلهم 

امل�ضلمني.
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فاإن قال قائل: ملاذا تركت املنكرات التي يف �سائر املخيمات وجئت تت�سلط 

على اخوانك يف اهلل؟
وملاذا ل تنكر على الذين ي�سافرون للزنا واخلمر؟

وملاذا ل تنكر على خميمات اخلمور واملخدرات والفواح�س؟
وملاذا ل تنكر على ال�سباب املتهورين الذين ي�ستعر�سون ب�سياراتهم فيقتلون 

اأنف�سهم ويقتلون الآخرين؟
فاأقول:

هل  بل  والع�ضاة؟  والفجار  الف�ضاق  على  ننكر  ل  اأننا  لك  قال  من  اأوًل:   •
اأفعالهم  نر�ضي  اأننا  اأو  املعا�ضي  على  ون�ضجعهم  نوؤيدهم  اأننا  فينا  تظن 

ومعا�ضيهم؟

            و لكن الإنكار على هوؤلء وت�ضحيح اأخطائهم اأوىل لأنه من حفظ راأ�ض 

قدمياً:  قيل  وكما  العقالء  عند  ومعلوم  امل�ضتقيمني.  وامل�ضلمني  الإ�ضالم 

اإ�ضالح البيت من داخله اأوىل من اإ�ضالحه من اخلارج!!!

املنحرفني؟ واأولئك  الع�ضاة  هوؤلء  على  ننكر  اأن  بني  املنافاة  ما  • ثانياً: 
بلى  اجلواب:  اأن  ل�ضك  الكبائر؟  اأكرب  من  الوالدين  عقوق  األي�ض  ثالثاً:   •
ال�ضباب للذهاب  فاأقول: لذا نحن حمقون بتحذيرنا منهم, لأنهم يدعون 

الوالدين  ا�ضتئذان  اأن  الوالدين بحجة  اإذن  اأو غريها من غري  العراق  اإىل 

واجب ولي�ض ب�ضرط ومن جاهد بغري اإذن والديه فجهاده �ضحيح, وهذا ل 

�ضك عقوق للوالدين �ضريح. وهو من اأكرب الكبائر.
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• رابعاً: اإن املعا�ضي كالزنا و�ضرب اخلمر وال�ضفر للفواح�ض كل النا�ض يعلمون 
ولي�ض  حرام!  يفعلونه  ما  اأن  يعلمون  اأنف�ضهم  الع�ضاة  حتى  بل  حرام  اأنها 

كذلك الأمر بالن�ضبة لدعاة اجلهاد املزعوم, فاإنهم يف�ضدون اإف�ضاداً عظيماً 

وهم يح�ضبون اأنهم يح�ضنون �ضنعاً.

الع�ضاة  ينا�ضحون  والآباء  والدعاة  والوعاظ  من اخلطباء  اإن كثرياً  • خام�ضاً: 
وينكرون عليهم, بينما قلما جتد من ينكر على اأ�ضحاب اجلهاد املزعوم 

املنحرف  الفكر  هذا  روؤو�ض  من  هو  من  والدعاة  اخلطباء  من  هناك  بل 

ولة  على  والتمرد  الوالدين  عقوق  على  ال�ضباب  بتحري�ض  املنرب  في�ضتغل 

الأمر والذهاب اإىل اجلهاد املزعوم.

حذرتنا  الذين  هوؤلء  عن  لن�ستغني  لأولدنا  البديل  ما  قائل:  قال  فاإن 

منهم؟
فاأقول: البديل معروف ومتوفر واحلمد هلل, فهناك كثري من ال�ضباب امل�ضتقيمني 

عن  بهم  ي�ضتغنوا  اأن  لالأبناء  ميكن  ما  وحما�ضرات  ودرو�ض  اأن�ضطة  وعندهم 

غريهم.

خاتمة:
اأخي القارئ لقد ذكرت لك اأ�ضاليب بع�ض اجلماعات واملجموعات والأحزاب   

من  اأولدهم  بخطف  والأمهات  الآباء  من  الأمور  اأولياء  من  كثرياً  اآذوا  الذين 

امل�ضاجد واملدار�ض واملعاهد والكليات, وذلك لإف�ضاد اأفكارهم ومعتقداتهم با�ضم 

التدين وال�ضتقامة, ومن ثم يوجهونهم اإىل ما ي�ضمى مب�ضروع اجلهاد, وذكرت 
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اأولدهم ويرجون دعوة  اأن ي�ضلح اهلل  اإن كثرياً من الآباء والأمهات يرجون  لك 

�ضاحلة من اأولدهم وفلذات اأكبادهم, لكن قد يتفاجاأون باأن بع�ض اأولدهم قد 

انقلب عليهم وخرج عن �ضيطرتهم وطار اإىل العراق اأو غريها بال ا�ضتئذان ل من 

ويل الأمر ول من الوالدين, الأمر الذي اأوجب عليَّ اأن اأبني للم�ضلمني خطر هوؤلء 

واإن كان ظاهرهم ال�ضتقامة بل قد يوجد بينهم وفيهم من ل يح�ضب نف�ضه اإل 

بل  فجاراً  ول  ف�ضاقاً  لي�ضوا  فهم  البلوي,  وتعظم  اخلطورة  تكمن  وهنا  حم�ضناً 

هم من اأهل ال�ضالة وال�ضيام ويقراأون القراآن لكن مناهجهم منحرفة وطرقهم 

ملتوية, ومنهم من يتع�ضب ويتحزب, ولو ظهر له احلق ل يتبعه, وفيهم من ل 

يجد نف�ضه اإل يف هذه الأجواء, فلو تخلى عن ما هو عليه لنتهى, لأنه ل يح�ضن 

غري هذا الذي ن�ضاأ عليه, وقد يوجد فيهم اأهل اأهواء وم�ضالح واآخرون ينخرطون 

معهم من اأجل جمع التربعات!

اللهم اأرنا احلق حقاً وارزقنا اأتباعه وارنا الباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه.

اللهم اجعلني ممن يقول احلق ويعمل به

فتقبله  ملر�ضاتك  موافقاً  الكرمي  لوجهك  خال�ضاً  به  اأقول  ما  كان  اإن  اللهم 

مني واإن كنت على غري ذلك فاغفر يل جهلي واإ�ضرافـي فـي اأمري واهدين اإىل 

�ضراطك امل�ضتقيم.

اأوًل واأخراً وظاهر وباطناً و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على نبينا حممد  واحلمد هلل 

وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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الرسالة الثانيـة

أنواع الجهاد في سبيل اهلل سوى القتال
 

احلمد هلل وحده وال�ضالة وال�ضالم على من ل نبي بعده, اأما بعد:

فاإن اجلهاد يف �ضبيل اهلل تعاىل ذروة �ضنام الإ�ضالم ومن اأعظم واأجل القربات اإىل 

اهلل تعاىل بال خالف ول نزاع وملا كان اجلهاد مطلبا لكثري من ال�ضباب امل�ضلم 

كما  املنحرفة  املناهج  اأ�ضحاب  من  املنظرين  بع�ُض  حما�ضهم  ا�ضتغل  املتحم�ض 

ا�ضتغل جهلهم وحبهم للخري وطمعهم بالأجر والثواب ونيل ر�ضا اهلل والنجاة من 

ل اأهمية وف�ضال عن  العقاب اأحببت اأن اأذكر نف�ضي واإياهم باأنواع من اجلهاد ل َتِقّ

القتال يف �ضبيل اهلل تعاىل, ل �ضيما يف حال العجز عن القتال, قال تعاىل )َلْي�َض َعلَى 

َ َوَر�ُضوَلُه  الأَْعَمى َحَرٌج َول َعلَى الأَْعَرِج َحَرٌج َول َعلَى امْلَِري�ِض َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع اهلَلّ

ْبُه َعَذاًبا اأَِليًما ( )الفتح ـ 17(  ِتَها الأَْنَهاُر َوَمْن َيَتَوَلّ ُيَعِذّ ِري ِمْن حَتْ ُيْدِخْلُه َجَنّاٍت جَتْ

َما  َيِجُدوَن  ل  ِذيَن  اَلّ َعلَى  َول  امْلَْر�َضى  َعلَى  َول  َعَفاِء  ال�ضُّ َعلَى  )َلْي�َض  تعاىل  وقال 

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم(  ِ َوَر�ُضوِلِه َما َعلَى امْلُْح�ِضِننَي ِمْن �َضِبيٍل َواهلَلّ ُيْنِفُقوَن َحَرٌج اإَِذا َن�َضُحوا هلِلَّ

)التوبةـ 91( فاأقول وباهلل ا�ضتعني وعليه اأتوكل واإليه اأنيب.
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1 - الجهاد بالمال
اإنفاق املال يف �ضبيل اهلل قرين للجهاد بالنف�ض كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف موا�ضع 

اَرٍة  جِتَ َعلَى  اأَُدُلُّكْم  َهْل  اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  اأَُيّ )َيا  تعاىل  كقوله  كتابه  يف  كثرية 

ِ ِباأَْمَواِلُكْم  اِهُدوَن يِف �َضِبيِل اهلَلّ ِ َوَر�ُضوِلِه َوجُتَ ِمُنوَن ِباهلَلّ ُتْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم ُتوؤْ

َواأَْنُف�ِضُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن ( )ال�ضف: 11ـ10(. والآيات كثرية 

معلومة والأكرث تقدمي اجلهاد باملال على اجلهاد بالنف�ض.

2 - جهاد النفس
عن ف�ضالة بن عبيد ر�ضي اهلل عنه عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه قال:"املجاهد 

الألباين6555  و�ضححه  حبان  وابن  الرتمذي  )رواه  اهلل"  يف  نف�ضه  جاهد  من 

يف  والتفقه  العلم  طلب  على  بحملها  تكون  النف�ض  وجماهدة  اجلامع(.  �ضحيح 

الدين والعمل ال�ضالح والدعوة اإىل اهلل تعاىل وال�ضرب يف �ضبيل ذلك, قال تعاىل 

ْوا  اِت َوَتَوا�ضَ احِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�َضّ ِر)1( اإَِنّ اْلإِْن�َضاَن َلِفي ُخ�ْضٍر )2( اإَِلّ اَلّ )َواْلَع�ضْ

( )�ضورةالع�ضر(. رْبِ ْوا ِبال�َضّ ِقّ َوَتَوا�ضَ ِباحْلَ

3 - جهاد الشيطان
ْيَطاَن َلُكْم َعُدٌوّ َفاَتِّخُذوُه  اإن اأعدى اأعداء بني اآدم ال�ضيطان الرجيم قال تعاىل )اإَِنّ ال�َضّ

َها  ِعرِي ( )فاطرـ 6(. وقال تعاىل )َيا اأَُيّ َحاِب ال�َضّ ا َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن اأَ�ضْ َ ا اإِمَنّ َعُدًوّ

ُه َلُكْم َعُدٌوّ ُمِبنٌي (  ْيَطاِن اإَِنّ ِبُعوا ُخُطَواِت ال�َضّ ًبا َول َتَتّ ا يِف الأَْر�ِض َحالل َطِيّ الَنّا�ُض ُكُلوا مِمَّ
 



25

)البقرةـ 168(, فاأمر اهلل تعاىل اأن يتخذوه عدوا والعدو ل بد من جهاده واحلذر 

كتب  ولقد  ودعوته.  و�ضباكه  وحباله  وزخرفته  وتزيينه  وخطواته  كيده  من 

ابن القيم رحمه اهلل تعاىل كتابا كبريا نافعا �ضماه اإغاثة اللهفان من مكائد 

ال�ضيطان بني فيه ما فعله ال�ضيطان يف النا�ض وما زال يفعله وكتب ابن اجلوزي 

كتابا يف الباب نف�ضه �ضماه تلبي�ض اإبلي�ض. واملق�ضود اأن جهاد ال�ضيطان من اأعظم 

اجلهاد املفرو�ض على كل م�ضلم.

4 - جهاد المنافقين
ُم  اَر َوامْلَُناِفِقنَي َواْغُلْظ َعلَْيِهْم َوَماأَْواُهْم َجَهَنّ ِبُيّ َجاِهِد اْلُكَفّ َها الَنّ قال تعاىل )َيا اأَُيّ

ال�ضرك  ويبطن  الإ�ضالم  يظهر  املنافق  كان  وملا   ,)9 ـ  )التحرمي  رُي(  امْلَ�ضِ َوِبْئ�َض 

الكافر  يجاهد  كما  بالقتال  جهاده  ميكن  فال  ال�ضر,  ويبطن  اخلري  ويظهر 

وذلك لأنه بظاهره ي�ضتحق اأن يعامل معاملة امل�ضلمني لكن له عالمات يعرف بها. 

وجهاد املنافقني يكون مبناق�ضتهم واإقامة احلجة عليهم وبيان باطلهم والتحذير 

منهم. وجهاد النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم للمنافقني م�ضهور ومعلوم.

5 - جهاد أهل البدع واألهواء
الكافر  يقل عن خطر  املبتدع ل  ال�ضرك وخطرها عظيم وخطر  البدعة قرينة 

اهلل  اإل  اإله  ل  ان  �ضهادة  ينق�ض  امل�ضرك  كان  واإذا  الكافر  خطر  يفوق  واحياناً 

التلب�ض  من  املبتدع  ي�ضلم  قلما  بل  اهلل  ر�ضول  حممدا  ان  �ضهادة  ينق�ض  فاملبتدع 
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بال�ضرك ورمبا يكون البتداع يف الدين من جن�ض ال�ضرك لقوله تعاىل )اأَْم َلُهْم 

ُ ( )ال�ضورى ـ 21(, ويكون جهاد  يِن َما مَلْ َياأَْذْن ِبِه اهلَلّ �ُضَرَكاُء �َضَرُعوا َلُهْم ِمَن الِدّ

اأهل البدع ببيان ال�ضنة وتقريرها ون�ضرها والرد على بدعهم و�ضاللتهم وتفنيد 

�ضبههم وهذا النوع من اأعظم اجلهاد يف �ضبيل اهلل تعاىل بل هو جهاد العلماء وطلبة 

العلم ول يطيقه ول يح�ضنه اإل الرا�ضخون يف العلم.

6 - جهاد المشركين الذين ينتسبون لإلسالم
اأعني بهم اأولئك الذين يعبدون الأولياء وال�ضاحلني فهم واإن كانوا ي�ضهدون اأن 

اأنهم ينق�ضونها �ضباح م�ضاء, فيدعون غري اهلل ويذبحون لغري  اإل  اإل اهلل  اإله  ل 

ِذيَن ل  ْت ُقُلوُب اَلّ ُ َوْحَدُه ا�ْضَماأََزّ اهلل وينذرون لغري اهلل, قال تعاىل )َواإَِذا ُذِكَر اهلَلّ

َذا ُهْم َي�ْضَتْب�ِضُروَن ( )الزمرـ 45( وجهاد  ِذيَن ِمْن ُدوِنِه اإِ َذا ُذِكَر اَلّ ُيوؤِْمُنوَن ِبالآِخَرِة َواإِ

هوؤلء يكون بالتم�ضك بالتوحيد ونبذ ال�ضرك واأهله وبيان بطالن عبادة الأولياء 

ينا�ضبهم  مبا  عليهم  واحلكم  حقيقتهم  وك�ضف  �ضركهم  وبيان  وال�ضاحلني 

وتعليم جاهلهم ودح�ض عاملهم. وهذه الفئة كبرية جدا اليوم يف بالد امل�ضلمني 

ونواق�ضه  و�ضروطه  وف�ضله  التوحيد  ببيان حقيقة  اجلهاد  بد من  ومنت�ضرة فال 

ومنق�ضاته ول بد من اجلهاد ببيان ال�ضرك ومعناه واأنواعه ول بد من التحذير 

منه وهذا اأي�ضا من اأعظم اجلهاد يف �ضبيل اهلل تعاىل.
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7 - جهاد المفسدين في األرض
املف�ضدون يف بالدنا ويف �ضائر بالد امل�ضلمني كثريون ل كرثهم اهلل!! قال تعاىل 

اأَْو  ُيَقَتُّلوا  اأَْن  َف�َضاًدا  الأَْر�ِض  يِف  َوَي�ْضَعْوَن  َوَر�ُضوَلُه   َ اهلَلّ ُيَحاِرُبوَن  ِذيَن  اَلّ َجَزاُء  ا  َ )اإِمَنّ

ْر�ِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي  ْيِديِهْم َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن الأَ َع اأَ ُي�َضلَُّبوا اأَْو ُتَقَطّ

الطرق  يقطعون  فهوؤلء   ,)33 )املائدةـ  َعِظيٌم(  َعَذاٌب  الآِخَرِة  يِف  َوَلُهْم  ْنَيا  الُدّ يِف 

اعرا�ضهم   ويهتكون  اأموالهم  وياأكلون  دماءهم  وي�ضفكون  الآمنني  ويروعون 

قال  امل�ضلمني  بالد  اإىل  باملنكر  وياأتون  بالفواح�ض  وياأمرون  الف�ضاد  وين�ضرون 

ْنَيا  ِذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم يِف الُدّ ِذيَن ُيِحُبّوَن اأَْن َت�ِضيَع اْلَفاِح�َضُة يِف اَلّ تعاىل )اإَِنّ اَلّ

ُ َيْعلَُم َواأَْنُتْم ل َتْعلَُموَن ( )النورـ 19(, فكيف ل تكون حماربة جتار  َوالآِخَرِة َواهلَلّ

املخدرات وامل�ضكرات وامثالهم من اجلهاد يف �ضبيل اهلل؟!

8 -  من الجهاد في سبيل اهلل كلمة حق عند
      سلطان جائر

فعن اأبي اأمامة ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم "اأف�ضل 

اجلهاد كلمة حق عند �ضلطان جائر" )رواه اأحمد وغريه ـ 1111 �ضحيح اجلامع(. 

وروى احلاكم يف م�ضتدركه من حديث جابر ر�ضي اهلل عنه عن النبي �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم اأنه قال:"�ضيد ال�ضهداء حمزة بن عبد املطلب, ورجل قام اإىل اإمام جائر 

فاأمره ونهاه فقتله" )3569 �ضحيح اجلامع(. فهذان حديثان �ضريحان يف بيان نوع 

من اأنواع اجلهاد.
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9 - جهاد المرتدين
من  معه  ومــــــــــــن  عنه  اهلل  ر�ضي  ال�ضديق  بكــــــــــر  اأبو  ف�ضلــــــه  حاز  الذي  وهذا 

اإلينا  ملا و�ضل  للمرتدين  والتابعني ولول اهلل تعاىل ثبتهم يف جهادهم  ال�ضحابة 

الإ�ضالم فهو جهاد عظيم اأي�ضا.

10 - الجهاد ببر الوالدين
بر الوالدين مقدم على اجلهاد يف �ضبيل اهلل الذي هو "القتال" حلديث عبد اهلل بن 

م�ضعود ر�ضي اهلل عنه قال: �ضاألت النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اأي العمل اأحب اإىل 

اهلل تعاىل؟ قال:"ال�ضالة على وقتها", قلت: ثم اأي؟ قال: "بر الوالدين", قلت: 

ثم اأي؟ قال:"اجلهاد يف �ضبيل اهلل" اخرجه البخاري)527( وم�ضلم )85(.

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض ر�ضي اهلل عنهما قال: اقبل رجل اإىل نبي اهلل 

الأجر من اهلل,  ابتغي  الهجرة واجلهاد  ابايعك على  و�ضلم فقال:  �ضلى اهلل عليه 

قال:" فتبتغي  كالهما,  بل  نعم  حي؟" قال:  اأحد  والديك  من  لك  "فهل  قال: 

الأجر من اهلل تعاىل؟" قال: نعم, قال:"فارجع اإىل والديك, فاأح�ضن �ضحبتهما" 

اخرجه م�ضلم )2549(. ويف رواية لهما "جاء رجل ي�ضتاأذنه يف اجلهاد فقال: "اأحي 

والداك؟" قال: نعم, قال: "ففيهما فجاهد"

11 - الحج جهاد المرأة والجبان والضعيف
)رقم  �ضحيحه  يف  البخاري  روى  كما  القتال  �ضوى  جهاد  للمراأة  حتى 
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عن  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  �ضاألت  ملا   )1861

احل�ضن  وعن  مربور"  حج  واأجمله  اجلهاد  اأح�ضن  َلُكَنّ  فقال:"  اجلهاد 

و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اإىل  رجل  جاء  قال:  عنهما  اهلل  ر�ضي  علي  بن 

احلج"  فيه,  �ضوكة  ل  جهاد  اإىل  فقال:"هلم  �ضعيف,  واإين  جبان  اإين   فقال: 

)رواه الطرباين يف الكبري والأو�ضط وعبد الرزاق و�ضححه الألباين يف الرتغيب 

والرتهيب ـ 1098(.

12 - السعي على األرملة والمسكين
اخلا�ضرة  باحلروب  امل�ضلمني  وورطوا  الأبرياء  دماء  ي�ضفكون  الذين  ليت  ويا 

وما  وامل�ضاكني  الأرامل  على  وجهدهم  باأموالهم  اجتهدوا  ليتهم  يا  الكفار  مع 

هريرة  ابي  حلديث  اهلل  �ضبيل  يف  كاجلهاد  هذا  فاإن  امل�ضلمني  بالد  يف  اأكرثهم 

ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم:" ال�ضاعي على الأرملة 

وامل�ضكني كاملجاهد يف �ضبيل اهلل اأو القائم الليل ال�ضائم النهار" اخرجه البخاري 

)5353( وم�ضلم )2982(.

اخي القارئ الكرمي هذا ما ي�ضر اهلل يل جمعه يف هذه الذكرى يل ولك واهلل 

اأ�ضاأل اأن يوفقني واإياك وجميع امل�ضلمني اإىل ما فيه اخلري وال�ضداد. واحلمد هلل 

اأول واآخراً و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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بيان مفتي عام المملكة العربية السعودية
�ضماحة ال�ضيخ

عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد اآل ال�سيخ

حول خروج بعض الشباب إلى الخارج ألجل ما 
يظنونه جهادًا

اإخوانه  عموم  اإىل  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  من 
امل�سلمني

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

احلمد هلل وحده وال�ضالة وال�ضالم على من ل نبي بعده .. وبعد

فاإن اهلل قد اأوجب على امل�ضلمني التنا�ضح فيما بينهم والتوا�ضي باحلق, يقول اهلل 

(, ويقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ل يوؤمن اأحدكم  قِّ لْوا باحْلََ تعاىل: )َوَتَوا�ضَ

حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�ضه(.

واإين من باب ال�ضفقة على �ضبابنا, والن�ضيحة لأئمة امل�ضلمني وعامتهم, راأيت اأن 

اأكتب هذه الكلمة بعدما لوحظ منذ �ضنوات خروج اأبنائنا من البالد ال�ضعودية 

اإىل اخلارج قا�ضدين اجلهاد يف �ضبيل اهلل, وهوؤلء ال�ضباب لديهم حما�ضة لدينهم 

وغرية عليه, لكنهم مل يبلغوا يف العلم مبلغاً مييزون به بني احلق والباطل, فكان 

اأيدي  اأداة يف  اأطراف م�ضبوهة, فكانوا  هذا �ضبباً ل�ضتدراجهم والإيقاع بهم من 

اأجهزة خارجية تعبث بهم با�ضم اجلهاد, يحققون بهم اأهدافهم امل�ضينة, وينفذون 

بهم ماآربهم, يف عمليات قذرة هي اأبعد ما تكون عن الدين, حتى بات �ضبابنا �ضلعة, 

تباع وت�ضرتى لأطراف �ضرقية وغربية, لأهداف وغايات ل يعلم مدى �ضررها على 

الإ�ضالم واأهله اإل اهلل عز وجّل.
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اأن حّذرنا وحّذر غرينا من الذهاب للخارج بهذه احلجة, لأن الأو�ضاع  وقد �ضبق 

كانت م�ضطربة ملتب�ضة, والرايات غري وا�ضحة, وقد ترتب على ع�ضيان هوؤلء 

ال�ضباب لولتهم ولعلمائهم وخروجهم ملا ي�ضمى باجلهاد يف اخلارج مفا�ضد عظيمة 

منها:

اأمرهم, والفتيات عليه, وهذا كبرية من كبائر الذنوب يقول  1- ع�ضيان ويل 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )من اأطاع الأمري فقد اأطاعني, ومن ع�ضى الأمري 

فقد ع�ضاين( ويقول �ضلى اهلل عليه و�ضلم:) ال�ضمع والطاعة على املرء امل�ضلم 

فيما اأحب وكره( والأدلة يف حترمي مع�ضية ويل الأمر كثرية.

بيعة �ضحيحة  ملا يظنونه جهاداً, خلع  الذين خرجوا  ال�ضباب  بع�ض  2- وجد من 

منعقدة لويل اأمر هذه البالد الطاهرة باإجماع اأهل احلل والعقد, وهذا حمرم 

ومن كبائر الذنوب. يقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )من خلع يداً من طاعة 

ميتة  مات  بيعة  عنقه  ولي�ض يف  مات  ومن  له,  ول حجة  القيامة  يوم  اهلل  لقي 

جاهلية( اأخرجه م�ضلم.

3- وقوعهم فري�ضة �ضهلة لكل من اأراد الإف�ضاد يف الأر�ض, وا�ضتغالل حما�ضتهم 

حتى جعلوهم اأفخاخاً متحركة يقتلون اأنف�ضهم, لتحقيق مكا�ضب �ضيا�ضية اأو 

ع�ضكرية جلهات م�ضبوه.

واإحلاق  الطاهرة,  البالد  هذه  لإحراج  خارجية,  اأطراف  قبل  من  ا�ضتغاللهم   -4

ال�ضرر والعنت بها, وت�ضليط الأعداء عليها, وتربير مطامعهم فيها.وهذا من 

اأخطر الأمور اإذ هذا الفعل منهم قد تعدى �ضرره اإىل الأمة امل�ضلمة, وطال �ضره 

بالداً اآمنة مطمئنة, وفعلهم هذا فيه اإدخال للوهن على هذه البالد واأهلها.

العدة  اإعداد  واجب  يقع  وعليه  الأمر,  ويل  اإىل  موكول  اجلهاد  اأمر  اأن  ومعلوم 

للجهاد وحتديد اجلهة  والنداء  اجليو�ض  ت�ضيري  وله احلق يف  اجليو�ض,  وجتهيز 
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التي يق�ضدها والزمان الذي ي�ضلح للقتال اإىل غري ذلك من اأمور اجلهاد كلها 

موكولة لويل الأمر, بل اإن علماء الأمة اأهل احلديث والأثر قد اأدخلوا ذلك يف 

- يف  اهلل  رحمه   - الب�ضري  احل�ضن  يقول  عليه يف كالمهم,  واأكدوا  عقائدهم, 

الأمراء )هم يلون من اأمورنا خم�ضاً: اجلمعة واجلماعة والعيدوالثغور واحلدود, 

واهلل ما ي�ضتقيم الدين اإل بهم, واإن جاروا وظلموا, واهلل ملا ي�ضلح اهلل بهم اأكرث مما 

يف�ضدون, مع اأن واهلِل اإن طاعتهم لغيظ واإن فرقتهم لكفر( ويقول الطحاوي - 

رحمه اهلل - )واحلج واجلهاد ما�ضيان مع اأوىل الأمر من امل�ضلمني برهم وفاجرهم 

اإىل يوم القيامة, ل يبطلهما �ضئ ول ينق�ضهما( ويقول ابن تيمية- رحمه اهلل - 

اإقامة احلج واجلهاد واجلمع والأعياد مع الأمراء  يف العقيدة الوا�ضطية )ويرون 

اأبرارا كانوا اأو فجاراً(. وهذا الأمر م�ضتقر عند اأهل ال�ضّنة واجلماعة اأن ل جهاد 

اإل باأمر الإمام , وحتت رايته, والأ�ضل يف هذا قول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم )اإمنا 

الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به, فاإن اأمر بتقوى اهلل عّز وجّل وعدل كان له 

بذلك اأجر واإن ياأمر بغريه كان عليه منه(.

اإجماع  جرى  هذا  وعلى  الباب  هذا  يف  الأحاديث  من  وغريه  ال�ضيخان,  اأخرجه 

ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم ومن بعدهم من �ضائر امل�ضلمني.

وارتكاب  ال�ضرعية,  لالأ�ضول  خمالفة  الأمر  ويل  اإذن  بغري  الذهاب  فاإن  وعليه 

لكبائر الذنوب والـُمحر�ض لهوؤلء اأحد رجلني:

اإما جاهل بحقيقة احلال, فهذا يجب عليه تقوى اهلل عز وجل يف نف�ضه ويف بالده, 

الرايات  فيها  تختلط  ميادين  يف  بهم  يزج  فال  ال�ضباب,  هوؤلء  ويف  امل�ضلمني,  ويف 

ذلك  اأن  ويزعم  غريها  من  ال�ضحيحة  الراية  تت�ضح  فال  الأمور,  فيها  وتلتب�ض 

جهاداً.

واإما رجل يعرف حقيقة احلال, ويق�ضد اإحلاق ال�ضرر بهذه البالد واأهلها ب�ضنيعه 
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هذا, فهذا والعياذ باهلل يخ�ضى عليه اأن يكون من املظاهرين لأعداء الدين على 

بالد التوحيد واأهل التوحيد وهذا خطر عظيم.

وواجب اجلميع تقوى اهلل عّز وجّل والتب�ضر يف حال الأمة, والعمل وفق �ضرع اهلل, 

وليعلم  والتهور,  ال�ضتعجال  وعدم  والدعوة,  والتعليم  العلم  طريق  يف  وال�ضرب 

اأن الأيام دول, واأن اهلل نا�ضر من ن�ضر دينه, واأن العاقبة لأهل التقوى,  اجلميع 

فالن�ضيحة اأن جنتهد يف تعليم النا�ض التوحيد ونحملهم عليه, وعلى القيام بحق 

اهلل عّز  وجّل وهذا واجب العلماء والدعاة وطلبة العلم, مع اإعداد القوة والتهيوؤ 

للعدو, وهذا من واجبات ويل الأمر.

والرتباط  اأمرهم  ثم ولة  �ضئ  ال�ضباب بطاعة اهلل قبل كل  اأبنائي  اأو�ضى  كما 

اأ�ضحاب الأموال باحلذر فيما ينفقون  ال�ضريعة, واأو�ضى  بعلمائهم, هذا مقت�ضى 

حتى ل تعود اأموالهم بال�ضرر على امل�ضلمني, كما اأحث اإخواين من العلماء وطلبة 

بالواقع,  وتب�ضريهم  ال�ضباب  اأيدي  على  والأخذ  للنا�ض,  احلق  بيان  على  العلم 

بالعلم  املن�ضبطة  غري  واحلما�ضة  الهوى,  وراء  الن�ضياق  مغبة  من  وحتذيرهم 

النافع.

اأ�ضاأل اهلل عّز وجّل اأن يجعلنا هداة مهتدين, واأن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه, 

اأ�ضاأله  كما  منا,  الزلل  مبواطن  يب�ضرنا  واأن  اجتنابه,  ويرزقنا  باطاًل  والباطل 

�ضبحانه اأن يعز دينه ويعلي كلمته وين�ضر عباده املوحدين, واأن يحفظ على بالدنا 

وما  منها  ظهر  ما  الفنت  من  يعيذنا  واأن  والإميان,  الأمن  امل�ضلمني  بالد  و�ضائر 

ل  من  بذنوبنا  علينا  ي�ضلط  ل  واأن  ويرحمنا  لنا  يغفر  اأن  �ضبحانه  واأ�ضاأله  بطن, 

يخافه فينا ول يرحمنا, اإنه �ضبحانه �ضميع جميب.

و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

مكتب املفتي العام 1/1018 - 1428/10/19هـ
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ْر ِباْلُقْراآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد" "َفَذكِّ
والتحذير من  اإليهما  الوالدين والإح�ضان  بر  اآيات من كتاب اهلل تعاىل يف  هذه 

عقوقهما:
قال تعاىل :

َ َول ُت�ْضِرُكوا ِبِه �َضْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َضاًنا  ) 36( �ضورة الن�ضاء َواْعُبُدوا اهللَّ
قال تعاىل : 

اإِْح�َضاًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  �َضْيًئا  ِبِه  ُت�ْضِرُكوا  اأَل  َعلَْيُكْم  َربُُّكْم  َم  َحرَّ َما  اأَْتُل  َتَعاَلْوا  ُقْل 
)151( �ضورة النعام

قال تعاىل : 
ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ اأََحُدُهَما  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َضاًنا اإِمَّ َك اأَل َتْعُبُدوا اإِل اإِيَّ ى َربُّ َوَق�ضَ
�ضورة  َكِرمًيا  )23(  َقْول  َلُهَما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َول  اأُفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َفال  اأَْو ِكالُهَما 

ال�ضراء
قال تعاىل :

ْيَنا الإِْن�َضاَن ِبَواِلَدْيِه ُح�ْضًنا َواإِْن َجاَهَداَك ِلُت�ْضِرَك ِبي َما َلْي�َض َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال  َوَو�ضَّ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن  ) 8( �ضورة العنكبوت ُتِطْعُهَما اإِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبُِّئُكْم مِبَ

قال تعاىل :
ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوِف�َضاُلُه يِف َعاَمنْيِ اأَِن ا�ْضُكْر  ْيَنا الإِْن�َضاَن ِبَواِلَدْيِه َحَملَْتُه اأُمُّ َوَو�ضَّ

رُي )14( �ضورة لقمان يِل َوِلَواِلَدْيَك اإِيَلَّ امْلَ�ضِ
قال تعاىل :

ُه ُكْرًها َوَو�َضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِف�َضاُلُه  ْيَنا الإِْن�َضاَن ِبَواِلَدْيِه اإِْح�َضاًنا َحَملَْتُه اأُمُّ َوَو�ضَّ
َثالُثوَن �َضْهًرا )15( �ضورة الحقاف

قال تعاىل :
اًرا �َضِقيًّا  )32( �ضورة مرمي ا ِبَواِلَدِتي َومَلْ َيْجَعْلِني َجبَّ َوَبرًّ

قال تعاىل :
�َضاُب  ) 41( �ضورة ابراهيم َربََّنا اْغِفْر يِل َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُموؤِْمِننَي َيْوَم َيُقوُم احْلِ

قال تعاىل :
امِلنَِي  َربِّ اْغِفْر يِل َوِلَواِلَديَّ َومِلَْن َدَخَل َبْيِتَي ُموؤِْمًنا َوِلْلُموؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت َول َتِزِد الظَّ

اإِل َتَباًرا  ) 28( �ضورة نوح
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ذكُر بع�ض الحاديث التي جاءت يف ف�ضل بر الوالدين والرتهيب من عقوقهما:
عن ابي هريرة ر�ضي اهلل عنه : جاء رجل اإىل ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم فقال : يا ر�ضول 
اهلل , من اأحق النا�ض بح�ضن �ضحابتي ؟ قال : ) اأمك ( . قال : ثم من ؟ قال : ) ثم اأمك ( . قال: 
ثم من؟ قال : ) ثم اأمك ( . قال : ثم من ؟ قال : ) ثم اأبوك ( . رواه البخاري )5971( وم�ضلم 

 )2548(
عن عبداهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه : �ضاألت النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم : اأي العمل اأحب اإىل 
اهلل؟ قال : ال�ضالة على وقتها . قال : ثم اأي ؟ قال : ثم بر الوالدين . قال : ثم اأي ؟ قال : اجلهاد 

يف �ضبيل اهلل. قال : حدثني بهن , ولو ا�ضتزدته لزادين . رواه البخاري ) 527()5970(
عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ض : جاء رجل اإىل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم فا�ضتاأذنه يف اجلهاد, 
فقال : ) اأحي والداك ( . قال : نعم , قال : ) ففيهما فجاهد( رواه البخاري ) 3004( وم�ضلم 

)2549(
وعن املغرية بن �ضعبة ان النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال : اإن اهلل حرم عليكم عقوق الأمهات, 
رواه   . املال  واإ�ضاعة   , ال�ضوؤال  وكرثة   , وقال  قيل   : لكم  وكره   , البنات  وواأد   , وهات  ومنعا 

البخاري )5975( وم�ضلم )593(
عن ابو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم : رغم اأنف , ثم رغم اأنف , ثم رغم 
اأنف قيل : من ؟ يا ر�ضول اهلل ! قال : من اأدرك اأبويه عند الكرب , اأحدهما اأو كليهما فلم يدخل 

اجلنة . رواه م�ضلم )2551(
كان عمر بن اخلطاب , اإذا اأتى عليه اأمداد اأهل اليمن , �ضاألهم : اأفيكم اأوي�ض بن عامر ؟ حتى 
اأتى على اأوي�ض . فقال : اأنت اأوي�ض بن عامر ؟ قال : نعم . قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : 
نعم . قال : فكان بك بر�ض فرباأت منه اإل مو�ضع درهم ؟ قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : 
نعم . قال : �ضمعت ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقول " ياأتي عليكم اأوي�ض بن عامر مع اأمداد 
اأهل اليمن من مراد , ثم من قرن . كان به بر�ض فرباأ منه اإل مو�ضع درهم. له والدة هو بها 
بر. لو اأق�ضم على اهلل لأبره . فاإن ا�ضتطعت اأن ي�ضتغفر لك فافعل " . فا�ضتغفر يل . فا�ضتغفر له. 

رواه م�ضلم )2542(
عن ابو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم : ل يجزي ولد والدا اإل اأن يجده 

مملوكا في�ضرتيه فيعتقه . ويف رواية ابن اأبي �ضيبة : ولد والده . رواه م�ضلم )1510(
وملن  ولأمه  لأبي هريرة  اغفر  اللهم  فقال:  ليلة  اأبي هريرة  عند  �ضريين: كنا  بن  قال حممد 
اأبي هريرة.  �ضحيح الدب  ا�ضتغفر لهما قال حممد: فنحن ن�ضتغفر لهما حتى ندخل يف دعوة 

املفرد و�ضححه اللباين )28(
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