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مقدمة الطبعة األولى
احلمد هلل رب العاملني و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له و�أ�شهد �أن حممداً
عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم وعلى �آله و�أزواجه و�أ�صحابه �أجمعني.
�أما بعد فلقد كتبتُ مقاالت يف التحذير مما ي�سمى اجلهاد الذي يقوم به بع�ض
دعاته والقائم على جتميع ال�شباب املغرر بهم وزجهم يف متاهت �سحيقة حتى حالوا
بينهم وبني �آبائهم و�أماتهم .بل ومتردوا على والة �أمورهم وبلغ جهاد بع�ضهم �إىل
التفجري يف بالد امل�سلمني و�سفك دمائهم!!
وكثري من النا�س ال ي�ؤيد �أفعال ه�ؤالء �إال �أنهم ال ينكرونها عليهم فه�ؤالء
�إما لأنهم يخافون من مواجهة هذا الفكر �أو �أنهم يوافقونهم بالباطن ولو مل
علي �أن �أن�صح ن�صيحة
يبدوا موافقة وت�أييداً لهم بالظاهر فر�أيت من الواجب َّ
عامة تنبيهاً للآباء والأمهات وال�شباب وذلك ببيان �أ�ساليب وطرق ه�ؤالء املنظرين
مل�شروع اجلهاد املزعوم و�سميتها "تنبيه الغافلني والغافالت من الآباء والأمهات
عما يحدث يف بع�ض املخيمات والرحالت".
ثم �أحلقت هذه الر�سالة بر�سالة �أخرى بعنوان "�أنواع اجلهاد يف �سبيل اهلل �سوى
القتال"
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وبينت فيها بالأدلة من الكتاب وال�سنة �أعما ًال �صاحلة �سماها ال�شارع جهاداً وذلك
ملن رغب �أن يجاهد ومل تتهيء له الأمور ليذهب �إىل القتال يف �سبيل اهلل تعاىل.
ولقد قر�أت الر�سالتني على ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور فالح بن ا�سماعيل مندكار
فا�ستح�سنها وراجعهاو َّعدل فيها وكتب مقدمة �أيدين فيها ووافقني على ما
كتبتُ فجزاه اهلل عني خري اجلزاء.
ثم ر�أيت �أن �أحلق بهاتني الر�سالتني بياناً قد كتبه ف�ضيلة ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية .حول خروج
ال�شباب �إىل اخلارج لأجل ما يظنونه جهاداً.
واهلل �أ�س�أل �أن يجعل عملي هذا خال�صاً لوجهه الكرمي نافعاً لعبادة امل�سلمني.
واحلمد هلل �أو ًال و�آخراً وظاهراً وباطناً و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

كتبه راجى عفو ربه
�سامل بن �سعد الطويل
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مقدمة
(ال�شيخ الدكتور فالح بن �إ�سماعيل مندكار)
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت النبيني و على �آله و�أ�صحابه
�أجمعني �أما بعد,,,
فلقد قر�أت الكلمات التي كتبها �أخي الكرمي �سامل بن �سعد الطويل نا�صحاً
و�أمراً باملعروف وناهياً عن املنكر ،كا�شفاً لكثري من �أ�ساليب �أهل الأهواء
والزيغ واالنحراف يف �صد النا�س عن احلق ،وقطع الطريق �أمام الوالدين يف تربية
�أبنائهم والإح�سان يف �إعدادهم ،كل ذلك با�سم الدين والتدين والبذل والت�ضحية
واجلهاد يف �سبيل اهلل .و�إن �أعظم ما يدل على ف�ساد مذهبهم �أنهم ي�أمرون النا�س
وال�شباب بالرب ـ بزعمهم ـ وين�سون �أنف�سهم ،فرتاهم يحثون وال يذهبون ،ويقولون
ما ال يفعلون.
ف�أقول لأخي الكرمي ،جزاك اهلل خري اجلزاء على ما كتبت وبينت وك�شفت
واهلل �أ�س�أل �أن يوفقك وينفع مبا كتبت ون�صحت ال�شباب ،والآباء ،و�أولئك الدعاة
املتظاهرين بال�صالح والإ�صالح على الرغم من الف�ساد الذي �أ�شاعوه يف بالد
امل�سلمني.

وكتبه/د .فالح بن �إ�سماعيل مندكار
 9ذو القعدة �سنة 1431هـ
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الرسالة األولى
احلمد هلل رب العاملني وال عدوان �إال على الظاملني والعاقبة للمتقني و�صلي
اهلل و�سلم على خامت النبيني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
ف�إن كثرياً من �أولياء الأمور من الآباء والأمهات يفرحون با�ستقامة
�أوالدهم وتدينهم وتوجههم �إىل امل�ساجد ،وحق لهم ذلك لأنهم �إمنا يرجون �صالح
�أوالدهم وذرياتهم ،وي�أملون ح�سن تدينهم ،رجاء ا�ستمرار �أعمالهم و�آثارهم بعد
مماتهم ،ورجاء االنتفاع بدعواتهم ال�صاحلة .غري �أن هناك قطاع طرق يقفون على
الطريق ،يخطفون فلذات الأكباد من امل�ساجد واملدار�س والكليات ويف�سدون
عقائدهم وفطرتهم با�سم الدين والديانة واال�ستقامة! ورمبا بد�أوا بهم بقراءة
القر�آن الكرمي وحفظه ثم ينفردون ب�أبنائنا يف ال�صيف برحالت طويلة ،ويف
ال�شتاء يف املخيمات ،وكذلك ينظمون رحلة اىل احلج �سنوياً.
يتم من خالل هذه الفرتة الت�أثري املركز على ال�شباب حتى يتمكنوا من �إقناعهم
مبا ي�سمونه «م�شروع اجلهاد».
وبعد ذلك يتفاج�أ الوالدان ب�سفر ولدهما �إىل جهة غري معلومة ،ومن ثم ي�أتيهم
اخلرب امل�ؤمل ب�أن ابنهما قد اعتقل� ،أو ت�أتيهم الفاجعة الكربى ب�أن ولدهما قد
قتل يف عملية انتحارية� ،أو ا�ستعمل بطريقة ما درعاً ب�شرياً� ،أو ذهب بحادثة فدائية
ف�ضحى بنف�سه �إذ وط�أ على لغم مزروع ،ونحو ذلك من امل�آ�سي التي ن�سمع بها بني
احلني والآخر.
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قصة أليمة وحالة يرثى لها:
تلقيت ر�سالة من فتاة مل تبلغ الع�شرين من عمرها ،ذكرت �أن �شاباً
يكربها ب�سنتني تقدم خلطبتها ،وهو يف بداية ا�ستقامته؛ كتب عليها عقد
الزواج ،وقبل الدخول والبناء بها تعرف على �شباب يف �أحد امل�ساجد ،فذهبوا به
�إىل �أحد دكاترة كلية ال�شريعة ف�أقنعه �أن ي�صاحبهم يف رحلة �صيفية �إىل املدينة
النبوية يحفظ من خاللها القر�آن كله �أو بع�ضه وفع ً
ال متت موافقته و�سافر
معهم ـ والظاهر يف تلك الفرتة ح�صلت التعبئة الكاملة لإقناعه مب�شروع اجلهاد،
فتفاج�أت الفتاة ب�سفر زوجها �إىل �أفغان�ستان �أو العراق ،وانقطعت �أخباره وال تدري
�أحي يرجي �أو ميت يبكي ،وذكرت �أن له والدة كبرية تعاين من مر�ض القلب.
وذكرت �أي�ضاً �أن والدها ي�صر عليها ليطلقها منه ب�سبب ت�صرفه هذا ،والفتاة يف
حرية من �أمرها قد انقطعت حيلتها وال حول وال قوة �إال باهلل.
قصة مأساوية أخرى
علي هاتفياً �أحد الآباء ،وطلب مقابلتي ،وملا ح�ضر عندي يف امل�سجد
ات�صل َّ
ر�أيت عليه �آثار احلزن ،فلما بد�أ بالكالم و�سمعت ق�صة ابنه عرفت �سبب احلزن
الذي ظهر على وجهه! يقول� :إن له ابناً ا�سمه «خ» وعمره ت�سعة ع�شر عاماً ،و�أنه قد
تعرف على بع�ض ال�شباب يف امل�سجد ،وت�أثر ببع�ض كالمهم ،وكان ي�أتي البيت،
ويكرث الكالم يف اجلهاد ،ويبدي رغبته فيه ،ويقول� :إن بع�ض امل�شايخ يفتونه
باجلهاد ،ثم تفاج�أنا باختفائه عن �أنظارنا وبعد �أيام تلقينا ات�صا ًال من العراق
�أخربنا املت�صل ب�أن ابني قد ُق ِّت َل!
�أقول� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
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أساليب وطرق أصحاب الجهاد المزعوم في
إفساد الشباب:
	�أتدري �أيها الأب الفا�ضل و�أيتها الأم الكرمية كيف يتم �إقناع �أوالدكم؟
وكيف يتم العبث بعقولهم؟ وكيف يجعلونهم يتمردون عليكم؟
لعل كثرياً من النا�س ال يدري ،لذا �س�أك�شف لكم �أ�ساليبهم حتى تكونوا على
حذر منهم ولعلكم تتداركون �أوالدكم قبل �أن تخ�سروهم ف�أقول وباهلل وحده
ا�ستعني وعليه �أتوكل و�إليه �أنيب وهو ح�سبي ونعم الوكيل:
أو ًال :يتخلق هذا الدكتور �أو ذلك المُ ّ
نظر باخللق احل�سن واالبت�سامة الدائمة
و�إغداق الدرجات العالية يف الكلية حتى يجلب الطلبة حوله.
ثاني ًا :يدعو ال�شباب والطلبة لزيارته �إىل م�سجده يف �أوقات خارج الدوام
الر�سمي.
ثالث ًا :يركز على بع�ض الطلبة ليختار منهم نوعية يغلب على ظنه �صالحيتهم
مل�شروع اجلهاد.
رابع ًا :يلقبهم ب�ألقاب جتعل يف نفو�سهم اال�ستعداد للت�ضحية ك�أن ي�سميهم
(الربانيني �أو النخبة �أو احل َّفاظ �أو املجاهدين ونحو ذلك).
خامس ًا :يبني لهم ف�ضل اجلهاد وقدره و�أهميته ويذكر لهم الآيات والأحاديث
يف ذلك.
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سادس ًا :يكرث من بيان حال الأمة و�ضعفها وذهاب كرامتها ب�سبب ترك
اجلهاد والتخلي عنه.
سابع ًا :يكرث من ذكر �أفعال �أعداء الأمة ،وكيف فعلوا وبط�شوا و�سفكوا
واحتلوا وهتكوا و�أذلوا امل�سلمني ،و�سلبوا خرياتهم ومقتدرات بالدهم.
ثامن ًا :ي�ستعملون ال�صور والأفالم امل�ؤثرة التي يظهر فيها �أ�ش ُ
الء القتلى وانتهاك
حلرمات امل�سلمني ,ورمبا بع�ضهم ويتباكى مظهراً احل�سرة واحلرقة على
�أحوال امل�سلمني.
تاسع ًا :يجمعون لقطات م�صورة لبع�ض العمليات اجلهادية ،وقذف ال�صواريخ،
والرمي بالأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة ،م�صحوبة بالأنا�شيد اجلهادية
احلما�سية والتكبري والتهليل.
عاشرًا :يختارون �أعماراً معينة من خم�سة ع�شر �إىل ع�شرين عاماً والأولية
لل�شباب العزاب غري املرتبطني بزوجات وال �أوالد!
الحادي عشر :ي�شرتطون �شروطاً يتمكنون من خاللها رد كل من
َّ
ي�شكون فيه �أنه قد جاء ليختربهم� ،أو ليتح�س�س عليهم� ،أو �أنه من النوع
الذي ي�سرب الأخبار ،فتجدهم مث ً
ال ي�شرتطون املقابلة ال�شخ�صية قبل
�سفره معهم �أو انخراطه يف مع�سكرهم �أو خميمهم ،كما ي�شرتطون يف
الع�ضو �أن يكون حافظاً خلم�سة �أجزاء من القر�آن ،ونحو تلك ال�شروط
لتكون ذريعة لهم فكل من ال يرغبون فيه قالوا له� :إنك مل جتتز املقابلة
ال�شخ�صية� ،أو لأنك ال حتفظ خم�سة �أجزاء من القر�آن.
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الثاني عشر :يزهدونهم بالعلماء وطلبة العلم والدعاة الذين ال يوافقونهم
على منهجهم وفكرهم ويحولون بينهم وبني لقاءاتهم واجللو�س �إليهم
و�سماع حما�ضراتهم.
الثالث عشر :يقنعونهم ب�أن العلماء الكبار ال يفقهون الواقع� ،أو �أنهم
�ساكتون �أو ُم َّ
�سكتون� ،أو لي�س من امل�صلحة �أن يتكلموا عن اجلهاد،
لكنهم �أوعزوا �إىل غريهم ب�أن يتكلموا يف �أمور اجلهاد نيابة عنهم!!!
الرابع عشرُ :يقنعونهم ب�أن احلكام واحلكومات قد تخلوا عن اجلهاد،
وتخاذلوا عنه� ،أو �أنهم ال ي�ؤمنون به �أ�ص ً
ال وال يقرون به ،وال يعرفون
ف�ضله ،بل �أنكروه و�أبطلوه وحاربوه وحاربوا �أهله واكتفوا بجهاد �شعوبهم
وظلمهم.
الخامس عشر :يوهمونهم ب�أنه ال ي�شرتط للجهاد اال�ستئذان من ويل
الأمر وال من الوالدين ،و�إمنا يجب فقط ،وكل من جاهد فجهاده �صحيح،
وغايه ما يف ترك الواجب ح�صول الإثم ،ومن املعلوم �أن ال�شهيد يغفر له من
�أول قطرة دم كل ذنوبه ،فال ي�ضره عدم اال�ستئذان والديه �أو نهيهما له.
السادس عشر :يقومون بجمع التربعات ب�صورة مذهلة ،وبطرق متعددة،
ويت�سابقون جلمعها حتى �أن ل�سان حالهم ،بل و�أحياناً ي�صرح بع�ضهم بل�سان
مقاله فيقول�( :إن الأزمات التي حتدث للأمة نافعة جداً فالنا�س يتربعون
يف الأزمات ب�أ�ضعاف �أ�ضعاف ما يتربعون به قبل وبعد الأزمات).
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السابع عشر :يعلقون �إعالناتهم وبو�سرتاتهم يف امل�ساجد من غري ا�ستئذان
وال رقيب وال ح�سيب ،مع �أن �أن�شطتهم ال عالقة لها بوزارة الأوقاف ،والوزارة
ب�إمكانها �أن ت�شتكي على مرباتهم وجمعياتهم لو كانوا ي�شتهون!
الثامن عشر :ميار�سون يف خميماتهم التمارين الريا�ضية والع�سكرية
والفرو�سية ،واحلرا�سات ،وكلمة ال�سر حتى يبثوا يف نفو�س ال�شباب
اال�ستعداد ل�ساعة ال�صفر ،وتتهي�أ نفو�سهم للجهاد والقتال.
التاسع عشر :يت�شبعون هنا وهناك وينق�سمون �إىل خاليا وجمموعات حتى
ت�صعب مالحقتهم.
العشرون :ي�ستدعون بع�ض امل�شاهري يف افتتاح خميماتهم ،حتى ينجذب �إليهم
�أكرب قدر من ال�شباب.
الواحد والعشرون :ميزجون يف �أن�شطتهم �أن�شطة دينية ،ودرو�ساً �شرعية
وحفظ للقر�آن الكرمي والأحاديث النبوية ،حتى يتمكنوا من ا�ستقطاب
�أكرب قدر من ال�شباب.
�أخي القارئ الكرمي ها �أنا قد ك�شفت لك بع�ض �أ�ساليبهم وطرقهم لتحذر
منهم وتحُ ذر غريك قبل �أن ي�سلبوا �أبناءنا و�إخواننا و�أقربائنا ثم نعجر عن ردهم
والوقاية خري من العالج.
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مشروع الجهاد المزعوم:
	ال ي�شك م�سلم له �أدنى عناية بالعلم ال�شرعي� ،أن اجلهاد من �أعظم الأعمال
ال�صاحلة ،وذروة �سنام الإ�سالم ،وف�ضائله و�أدلته �أ�شهر و�أكرث من ف�ضائل و�أدلة
كثري من �شعائر الإ�سالم ،فمن اخلط�أ �أن نتناق�ش ونتناظر ،ونفتح جبهات ،ونزرع
عداوات حول �أمر متفق عليه ،بل هذا من ال�سفه مبكان.
لكن خالفنا مع �أ�صحاب اجلهاد املزعوم هو يف مفهوم اجلهاد ،وما �أدراك
ما مفهوم اجلهاد؟ ثم ما �أدراك ما مفهوم اجلهاد؟ ال �شك �أن جلميع �شرائع الدين
وفرائ�ضه وواجباته �شروط و�أركان وواجبات و�سنن وهيئات ينبغي مراعاتها من
حيث العلم بها والعمل بها لي�صح منهم ويقبل عند اهلل تعاىل ومبا �أن اجلهاد ذروه
�سنام الإ�سالم �إذن يجب االعتناء به بل هو �أهم و�أوىل من غريه ،لذا نحن بحاجة
�إىل �أن نعرف:
• �أو ًال :من جناهد؟
• ثاني ًا :مع من جناهد؟
• ثالث ًا :متى جناهد؟
• رابع ًا� :أين جناهد؟
• خام�س ًا� :إىل متى جناهد؟
• �ساد�س ًا :ملاذا جناهد؟
• �سابع ًا :على من يجب اجلهاد؟
• ثامن ًا :متى تكون م�صلحة �إقامة اجلهاد �أكرب من مف�سدة التوقف عنه؟
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• تا�سع ًا :متى تكون مف�سدة التوقف عن اجلهاد �أكرب من م�صلحة �إعالنه
و�إقامته؟
• عا�شر ًا :هل اجلهاد غاية �أو و�سيلة؟
• احلادي ع�شر :هل للجهاد �شروط و�ضوابط؟
• الثاين ع�شر :هل للجهاد مقدمات بني يديه؟
• الثالث ع�شر :هل يكفي احلما�س للجهاد؟
• الرابع ع�شر :هل هناك تالزم بني التكفري واجلهاد؟
• اخلام�س ع�شر :هل جناهد املعاهدين من الكفار؟
• ال�ساد�س ع�شر :ومن املعاهدون؟
• ال�سابع ع�شر :من يحق له �أن يعاهدهم؟
• الثامن ع�شر :ومن يحق له �أن ينق�ض عهدهم؟
• التا�سع ع�شر :هل جناهد الدولة الكافرة التي بيننا وبينها عهد �إذا
اعتدت على دولة م�سلمة؟
• الع�شرون :هل هذه الدولة امل�سلمة م�سلمة حقاً؟
• الواحد والع�شرون :ما �ضابط الدولة امل�سلمة؟
• الثاين والع�شرون :ما �ضابط الدولة الكافرة؟
• الثالث والع�شرون :ما حكم جهاد الدولة امل�سلمة �إذا اعتدت على دولة
م�سلمة؟
• الرابع والع�شرون :ما حكم اال�ستعانة بدولة كافرة والقتال معها �ضد
دولة م�سلمة معتدية؟
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• اخلام�س والع�شرون :ما حكم اجلهاد بغري �إذن ويل الأمر؟
• ال�ساد�س والع�شرون :ما حكم اجلهاد �إذا نهى عنه ويل الأمر؟
• ال�سابع والع�شرون :ما حكم اجلهاد بغري �إذن الوالدين؟
• الثامن والع�شرون :ما حكم اجلهاد �إذا نهى عنه الوالدان �أو �أحداهما؟
• التا�سع والع�شرون :ما حكم اجلهاد يف �أر�ض حمروقة تتنازعها قوى
كبرية مت�شابكة؟
• الثالثون :ما حكم اجلهاد يف قتال لي�س له غاية معلومة �إال �أننا نكاد
جنزم �أن نهايته لن تكون حتكيماً ل�شريعة اهلل تعاىل؟
• الواحد والثالثون :ما حك ـ ــم اجلهاد حتت رايـ ـ ــة ُع ِّمي ـ ـ ــة؟
• الثاين والثالثون :ملاذا �أول من يتخلف عن اجلهاد منظرو اجلهاد
الداعون �إليه؟
• الثالث والثالثون :هل يجوز للمجاهد �أن يقتل نف�سه وميوت منتحراً؟
• الرابع والثالثون :هل جناهد ب�أي عدد وب�أي عدة؟
• اخلام�س والثالثون :هل يجب �أن جناهد الكفار �إذا كانت قوتهم
وعددهم وعدتهم �أ�ضعاف قوتنا وعددنا؟
�أخي القاري وفقك اهلل لكل خري؛ من يجيب على كل هذه الت�سا�ؤالت ويفقه
كل هذه الأحكام ويقرر يف �أمور اجلهاد؟
ال �شك �أننا لن جند اجلواب �إال عند العلماء الكبار.
وبعد هذا يتبني لك �أن القتال �أمره خطري و�ش�أنه كبري لي�س بالهزل،
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فيه �إزهاق للأرواح ,وهدر للأموال ،و�سقوط للدول ،وذهاب للكرامات ،وت�شريد
لل�شعوب ،وانت�شار للف�ساد ،ال�سيما يف هذا الع�صر الذي �صنعت فيه �أ�سلحة حتطم
اجلبال ،وتف�سد البحار ،وت�أتي على الأخ�ضر والياب�س!
فاجلهاد لي�س كما يظنه بع�ض النا�س ركوب خيل ،وفنون قتال ،وريا�ضة
يف ال�صباح ،ومتثيلية جهادية ،و�أنا�شيد حما�سية ،وكوفية فل�سطينية ،و�سراويالت
�أفغانية ،ثم بعد ذلك عقوق للوالدين ،وتكفري للوالة ،وتفجري بامل�سلمني ،وت�سفيه
للعلماء ،وتنظيمات �سرية ،و�إمارة خفية ،وجمع للتربعات!
بئ�س اجلهاد جهادهم ،الذي �أول من يتخلف عنه دعاته ومنظروه ،الذين
يزجون ب�أبناء النا�س وين�أون ب�أنف�سهم وب�أوالدهم عنه! جهادهم الذي ما هو �إال
�أماين ك�أماين املفالي�س!
لقد �شوهوا �صورة الدين واملتدينني ،وال يتوقفون عن الطعن بالآخرين
النا�صحني لهم واملنكرين عليهم ،وال يتورعون عن توزيع التهم والألقاب القبيحة،
�أقلها فالن منافق ،وفالن قادياين ،وفالن مرجئ ،وفالن جا�سو�س ،وفالن عميل،
وفالن خمذل ،وفالن ينكر اجلهاد ،وفالن يحب الكفار ويكره املجاهدين،
وفالن يدور يف فلك العلمانيني من حيث ال يعلم!
وهكذا جتدهم �أقل النا�س ورعاً و�أكرثهم �سباً و�شتماً وقذفاً ،بل منهم
من ي�ضرب ومنهم من يقتل ،بل بع�ضهم لو بيده املوت ملا ت�أخر به حلظة �إال ورمى
به على من ال يوافقه على م�شروع جهاده املزعوم!
وك�أن الآخرين لي�س لهم حرمة عند اهلل عز وجل .ا�س�أل اهلل �أن يهديهم
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لر�شدهم ويكفي امل�سلمني �شرهم.
والآن لعلك �أخي القارئ عرفت �أن الذي دفعني �إىل ك�شف �أ�ساليبهم
وطرقهم وما هم عليه من االنحراف الفكري واملنهجي والعقدي.
�أقول �إذن يجب �أن نكون على حذر �شديد من ه�ؤالء ،ولعل بع�ض �أولياء الأمور
يتداركون �أوالدهم قبل �أن يخ�سروهم.
و�أعلم �أخي القارئ الكرمي ب�أن هناك كثرياً من �أهل امل�ساجد
والدكاترة يف الكليات واجلامعات من لي�سوا على هذه الأفكار ال�سيئة وتلك
املناهج املنحرفة ،وال يجوز �أن نتهم كل الدعاة على حد �سواء ،بل هناك بحمد
اهلل من امل�شايخ والدعاة والدكاترة واملدر�سني من يحث ال�شباب على العقيدة
ال�صحيحة ،والتم�سك بال�سنة ،وبر الوالدين ،وطلب العلم ،وحما�سن الأخالق
والآداب امل�ستقيمة ،واحرتام العلماء ،وطاعة والة الأمر ،فاخلري ما زال يف هذه
الأمة موجود واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
إشكاالت والجواب عليها:
�إذا قال قائل :ملاذا تنكر عليهم اجلهاد يف �سبيل اهلل؟
ف�أقول :ماعاذ اهلل �أن �أنكر اجلهاد الذي يكاد �أن يكون �أمره معلوماً من الدين
بال�ضرورة ،لكن اجلهاد م�شروع ب�ضوابطه ال�شرعية ،والتي ال ميكن الإحاطة
بها والتحقق منها �إال عند اجتماع والة الأمر من الأمراء والعلماء و�أهل احلل
والعقد ال �أن يرتك لل�سفهاء وال�شباب املتحم�سني حتى يتولوه ثم بعد ذلك جنني
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الكوارث من جراء �سيا�ستهم وقيادتهم اله�شة الهزيلة الرديئة.
ف�إن قال قائل� :ألي�س ه�ؤالء �أخوانك؟ �ألي�سوا م�سلمني؟
ف�أقول :بلى م�سلمون و�إخواننا ولكن ما املانع من منا�صحتهم والإنكار عليهم
وحتذيرهم مما هم فيه من االنحراف والزلل ،فنحن مل نكفرهم ومل ن�سبهم
ومل ن�شتمهم بل نتمنى لهم الهداية و�أن يكونوا معنا ولي�سوا �ضدنا.
ف�إن قال قائل� :ألي�س يف قلبك عليهم رحمة؟
ف�أقول :بلى واهلل يف قلبي ويف قلب كل م�سلم على امل�سلمني رحمة ،ومن رحمتنا
بهم �أننا ال نريد �أن تزهق �أرواحهم وارواح من معهم بال فائدة ,و�أي�ضاً يف قلوبنا
رحمة بالآباء والأمهات الذين قد يفقدون �أوالدهم يف �أي حلظة با�سم "م�شروع
اجلهاد" ،بل �أقول ه�ؤالء �أوىل �أن نوجه لهم ال�س�ؤال نف�سه فنقول لهم� :ألي�س يف
قلوبكم رحمة بال�شباب وب�آبائهم و�أمهاتهم؟!
ف�إن قال قائل� :ألي�س فيهم من اخلري ال�شيء الكثري؟
ف�أقول :بلى ونحن ال ننكر اخلري الذي فيهم وعندهم ،و�إمنا ننكر عليهم ال�سوء
واالنحراف ،الذي هم فيه .ثم ما املانع �أن نقرهم على اخلريالذي عندهم وننكر
عليهم انخرافاتهم؟ �إذ ال منافاة بني الأمرين.
ف�إن قال قائل� :ألي�س لهم حق عليك؟
ف�أقول :بلى ,ومن حقهم على �أن �أن�صحهم و�أنكر عليهم �أخطاءهم وانحرافاتهم
بل واحذر منهم ,نعم احذر منهم! لأنه كلما زاد �أتباعهم زادت �آثامهم ،لذا من
�صاحلهم �أن ال تكرث �ضحاياهم ،و�أال يكونوا �سبباً يف ال�شر والف�ساد يف بالد
امل�سلمني.
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ف�إن قال قائل :ملاذا تركت املنكرات التي يف �سائر املخيمات وجئت تت�سلط
على اخوانك يف اهلل؟
وملاذا ال تنكر على الذين ي�سافرون للزنا واخلمر؟
وملاذا ال تنكر على خميمات اخلمور واملخدرات والفواح�ش؟
وملاذا ال تنكر على ال�شباب املتهورين الذين ي�ستعر�ضون ب�سياراتهم فيقتلون
�أنف�سهم ويقتلون الآخرين؟
ف�أقول:
• �أو ًال :من قال لك �أننا ال ننكر على الف�ساق والفجار والع�صاة؟ بل هل
تظن فينا �أننا ن�ؤيدهم ون�شجعهم على املعا�صي �أو �أننا نر�ضي �أفعالهم
ومعا�صيهم؟
و لكن الإنكار على ه�ؤالء وت�صحيح �أخطائهم �أوىل لأنه من حفظ ر�أ�س
الإ�سالم وامل�سلمني امل�ستقيمني .ومعلوم عند العقالء وكما قيل قدمياً:
�إ�صالح البيت من داخله �أوىل من �إ�صالحه من اخلارج!!!
• ثانياً :ما املنافاة بني �أن ننكر على ه�ؤالء الع�صاة و�أولئك املنحرفني؟
• ثالثاً� :ألي�س عقوق الوالدين من �أكرب الكبائر؟ ال�شك �أن اجلواب :بلى
ف�أقول :لذا نحن حمقون بتحذيرنا منهم ،لأنهم يدعون ال�شباب للذهاب
�إىل العراق �أو غريها من غري �إذن الوالدين بحجة �أن ا�ستئذان الوالدين
واجب ولي�س ب�شرط ومن جاهد بغري �إذن والديه فجهاده �صحيح ،وهذا ال
�شك عقوق للوالدين �صريح .وهو من �أكرب الكبائر.
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• رابعاً� :إن املعا�صي كالزنا و�شرب اخلمر وال�سفر للفواح�ش كل النا�س يعلمون
�أنها حرام بل حتى الع�صاة �أنف�سهم يعلمون �أن ما يفعلونه حرام! ولي�س
كذلك الأمر بالن�سبة لدعاة اجلهاد املزعوم ،ف�إنهم يف�سدون �إف�ساداً عظيماً
وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنعاً.
• خام�ساً� :إن كثرياً من اخلطباء والوعاظ والدعاة والآباء ينا�صحون الع�صاة
وينكرون عليهم ،بينما قلما جتد من ينكر على �أ�صحاب اجلهاد املزعوم
بل هناك من اخلطباء والدعاة من هو من ر�ؤو�س هذا الفكر املنحرف
في�ستغل املنرب بتحري�ض ال�شباب على عقوق الوالدين والتمرد على والة
الأمر والذهاب �إىل اجلهاد املزعوم.
ف�إن قال قائل :ما البديل لأوالدنا لن�ستغني عن ه�ؤالء الذين حذرتنا
منهم؟
ف�أقول :البديل معروف ومتوفر واحلمد هلل ،فهناك كثري من ال�شباب امل�ستقيمني
وعندهم �أن�شطة ودرو�س وحما�ضرات ما ميكن للأبناء �أن ي�ستغنوا بهم عن
غريهم.

خاتمة:
	�أخي القارئ لقد ذكرت لك �أ�ساليب بع�ض اجلماعات واملجموعات والأحزاب
الذين �آذوا كثرياً من �أولياء الأمور من الآباء والأمهات بخطف �أوالدهم من
امل�ساجد واملدار�س واملعاهد والكليات ،وذلك لإف�ساد �أفكارهم ومعتقداتهم با�سم
التدين واال�ستقامة ،ومن ثم يوجهونهم �إىل ما ي�سمى مب�شروع اجلهاد ،وذكرت
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لك �إن كثرياً من الآباء والأمهات يرجون �أن ي�صلح اهلل �أوالدهم ويرجون دعوة
�صاحلة من �أوالدهم وفلذات �أكبادهم ،لكن قد يتفاج�أون ب�أن بع�ض �أوالدهم قد
انقلب عليهم وخرج عن �سيطرتهم وطار �إىل العراق �أو غريها بال ا�ستئذان ال من
علي �أن �أبني للم�سلمني خطر ه�ؤالء
ويل الأمر وال من الوالدين ،الأمر الذي �أوجب َّ
و�إن كان ظاهرهم اال�ستقامة بل قد يوجد بينهم وفيهم من ال يح�سب نف�سه �إال
حم�سناً وهنا تكمن اخلطورة وتعظم البلوي ،فهم لي�سوا ف�ساقاً وال فجاراً بل
هم من �أهل ال�صالة وال�صيام ويقر�أون القر�آن لكن مناهجهم منحرفة وطرقهم
ملتوية ،ومنهم من يتع�صب ويتحزب ،ولو ظهر له احلق ال يتبعه ،وفيهم من ال
يجد نف�سه �إال يف هذه الأجواء ،فلو تخلى عن ما هو عليه النتهى ،لأنه ال يح�سن
غري هذا الذي ن�ش�أ عليه ،وقد يوجد فيهم �أهل �أهواء وم�صالح و�آخرون ينخرطون
معهم من �أجل جمع التربعات!
اللهم �أرنا احلق حقاً وارزقنا �أتباعه وارنا الباطل باط ً
ال وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعلني ممن يقول احلق ويعمل به
اللهم �إن كان ما �أقول به خال�صاً لوجهك الكرمي موافقاً ملر�ضاتك فتقبله
مني و�إن كنت على غري ذلك فاغفر يل جهلي و�إ�سرافـي فـي �أمري واهدين �إىل
�صراطك امل�ستقيم.
واحلمد هلل �أو ًال و�أخراً وظاهر وباطناً و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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الرسالة الثانيـة
أنواع الجهاد في سبيل اهلل سوى القتال
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده� ،أما بعد:
ف�إن اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ذروة �سنام الإ�سالم ومن �أعظم و�أجل القربات �إىل
اهلل تعاىل بال خالف وال نزاع وملا كان اجلهاد مطلبا لكثري من ال�شباب امل�سلم
املتحم�س ا�ستغل حما�سهم ُ
بع�ض املنظرين من �أ�صحاب املناهج املنحرفة كما
ا�ستغل جهلهم وحبهم للخري وطمعهم بالأجر والثواب ونيل ر�ضا اهلل والنجاة من
العقاب �أحببت �أن �أذكر نف�سي و�إياهم ب�أنواع من اجلهاد ال َت ِّقل �أهمية وف�ضال عن
القتال يف �سبيل اهلل تعاىل ،ال �سيما يف حال العجز عن القتال ،قال تعاىل ( َل ْي َ�س َعلَى
ِي�ض َح َر ٌج َو َمنْ ُيطِ ِع هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه
الأَ ْع َمى َح َر ٌج َوال َعلَى الأَ ْع َر ِج َح َر ٌج َوال َعلَى المْ َر ِ
ُيدْخِ ْل ُه َج َّناتٍ تجَ ْ رِي مِ نْ تحَ ْ ِتهَا الأَ ْنهَا ُر َو َمنْ َي َت َو َّل ُي َع ِّذ ْب ُه َع َذا ًبا �أَلِي ًما ) (الفتح ـ )17
وقال تعاىل ( َل ْي َ�س َعلَى ُّ
ال�ض َع َفا ِء َوال َعلَى المْ َ ْر َ�ضى َوال َعلَى ا َّلذِ َ
ين ال يَجِ دُو َن َما
ني مِ نْ َ�س ِبيلٍ َو هَّ ُ
ُي ْن ِف ُقو َن َح َر ٌج ِ�إ َذا َن َ�ص ُحوا للِ هَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه َما َعلَى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
الل َغ ُفو ٌر َرحِ ي ٌم)
(التوبةـ  )91ف�أقول وباهلل ا�ستعني وعليه �أتوكل و�إليه �أنيب.
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 - 1الجهاد بالمال
�إنفاق املال يف �سبيل اهلل قرين للجهاد بالنف�س كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف موا�ضع
كثرية يف كتابه كقوله تعاىل ( َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا ه َْل �أَ ُد ُّل ُك ْم َعلَى تجِ َ ا َر ٍة
ُت ْنجِ ُ
الل ِب�أَ ْم َوال ُ
ِك ْم
الل َو َر ُ�سو ِل ِه َوتجُ َ اهِ دُو َن فيِ َ�س ِبيلِ هَّ ِ
ِيم ُت ْ�ؤمِ ُنو َن ِب هَّ ِ
يك ْم مِ نْ َع َذابٍ �أَل ٍ
َو�أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َذل ُ
ِك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم �إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمو َن ) (ال�صف11 :ـ .)10والآيات كثرية
معلومة والأكرث تقدمي اجلهاد باملال على اجلهاد بالنف�س.
 - 2جهاد النفس
عن ف�ضالة بن عبيد ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال":املجاهد
من جاهد نف�سه يف اهلل" (رواه الرتمذي وابن حبان و�صححه الألباين6555
�صحيح اجلامع) .وجماهدة النف�س تكون بحملها على طلب العلم والتفقه يف
الدين والعمل ال�صالح والدعوة �إىل اهلل تعاىل وال�صرب يف �سبيل ذلك ،قال تعاىل
ال ْن َ�سا َن َلفِي ُخ ْ�سرٍ (� )2إِ اَّل ا َّلذِ َ
ا�ص ْوا
ين �آ َم ُنوا َوعَمِ ُلوا َّ
ال�صالحِ َ اتِ َو َت َو َ
( َوا ْل َع ْ�صرِ(� )1إِ َّن ْ إِ
ال�صبرْ ِ) (�سورةالع�صر).
ا�ص ْوا ِب َّ
ِبالحْ َ ِّق َو َت َو َ
 - 3جهاد الشيطان
�إن �أعدى �أعداء بني �آدم ال�شيطان الرجيم قال تعاىل (�إِ َّن َّ
ال�ش ْي َطا َن َل ُك ْم َع ُد ٌّو َفا َّتخِ ُذو ُه
َع ُد ًّوا �إِ مَّ َ
ري ) (فاطرـ  .)6وقال تعاىل ( َيا �أَ ُّيهَا
ال�س ِع ِ
نا َي ْدعُو حِ ْز َب ُه ِل َي ُكو ُنوا مِ نْ �أَ ْ�ص َحابِ َّ
ا�س ُك ُلواممِ َّ افيِ الأَ ْر ِ�ض َحالال َط ِّي ًبا َوال َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َواتِ َّ
ال�ش ْي َطانِ �إِ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌ
ني)
ال َّن ُ
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(البقرةـ  ،)168ف�أمر اهلل تعاىل �أن يتخذوه عدوا والعدو ال بد من جهاده واحلذر
من كيده وخطواته وتزيينه وزخرفته وحباله و�شباكه ودعوته .ولقد كتب
ابن القيم رحمه اهلل تعاىل كتابا كبريا نافعا �سماه �إغاثة اللهفان من مكائد
ال�شيطان بني فيه ما فعله ال�شيطان يف النا�س وما زال يفعله وكتب ابن اجلوزي
كتابا يف الباب نف�سه �سماه تلبي�س �إبلي�س .واملق�صود �أن جهاد ال�شيطان من �أعظم
اجلهاد املفرو�ض على كل م�سلم.
 - 4جهاد المنافقين
قال تعاىل ( َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي َجاهِ دِ ا ْل ُك َّفا َر َوالمْ ُ َنا ِف ِق َ
ني َو ْاغ ُل ْظ َعلَ ْي ِه ْم َو َم�أْ َواهُ ْم َج َه َّن ُم
ري) (التحرمي ـ  ،)9وملا كان املنافق يظهر الإ�سالم ويبطن ال�شرك
َو ِب ْئ َ�س المْ َ ِ�ص ُ
ويظهر اخلري ويبطن ال�شر ،فال ميكن جهاده بالقتال كما يجاهد الكافر
وذلك لأنه بظاهره ي�ستحق �أن يعامل معاملة امل�سلمني لكن له عالمات يعرف بها.
وجهاد املنافقني يكون مبناق�شتهم و�إقامة احلجة عليهم وبيان باطلهم والتحذير
منهم .وجهاد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للمنافقني م�شهور ومعلوم.
 - 5جهاد أهل البدع واألهواء
البدعة قرينة ال�شرك وخطرها عظيم وخطر املبتدع ال يقل عن خطر الكافر
واحياناً يفوق خطر الكافر و�إذا كان امل�شرك ينق�ض �شهادة ان ال �إله �إال اهلل
فاملبتدع ينق�ض �شهادة ان حممدا ر�سول اهلل بل قلما ي�سلم املبتدع من التلب�س
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بال�شرك ورمبا يكون االبتداع يف الدين من جن�س ال�شرك لقوله تعاىل (�أَ ْم َل ُه ْم
ّين َما لمَ ْ َي ْ�أ َذ ْن ِب ِه هَّ ُ
الل ) (ال�شورى ـ  ،)21ويكون جهاد
ُ�ش َر َكا ُء َ�ش َرعُوا َل ُه ْم مِ َن ِ
الد ِ
�أهل البدع ببيان ال�سنة وتقريرها ون�شرها والرد على بدعهم و�ضالالتهم وتفنيد
�شبههم وهذا النوع من �أعظم اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل بل هو جهاد العلماء وطلبة
العلم وال يطيقه وال يح�سنه �إال الرا�سخون يف العلم.
 - 6جهاد المشركين الذين ينتسبون لإلسالم
�أعني بهم �أولئك الذين يعبدون الأولياء وال�صاحلني فهم و�إن كانوا ي�شهدون �أن
ال �إله �إال اهلل �إال �أنهم ينق�ضونها �صباح م�ساء ،فيدعون غري اهلل ويذبحون لغري
اهلل وينذرون لغري اهلل ،قال تعاىل ( َو�إِ َذا ُذ ِك َر هَّ ُ
وب ا َّلذِ َ
ين ال
الل َو ْح َد ُه ْا�ش َم�أَ َزّتْ ُق ُل ُ
ُي�ؤْمِ ُنو َن ِبالآخِ َر ِة َو ِ�إ َذا ُذ ِك َر ا َّلذِ َ
ين مِ نْ دُو ِن ِه ِ�إ َذا هُ ْم َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن ) (الزمرـ  )45وجهاد
ه�ؤالء يكون بالتم�سك بالتوحيد ونبذ ال�شرك و�أهله وبيان بطالن عبادة الأولياء
وال�صاحلني وبيان �شركهم وك�شف حقيقتهم واحلكم عليهم مبا ينا�سبهم
وتعليم جاهلهم ودح�ض عاملهم .وهذه الفئة كبرية جدا اليوم يف بالد امل�سلمني
ومنت�شرة فال بد من اجلهاد ببيان حقيقة التوحيد وف�ضله و�شروطه ونواق�ضه
ومنق�صاته وال بد من اجلهاد ببيان ال�شرك ومعناه و�أنواعه وال بد من التحذير
منه وهذا �أي�ضا من �أعظم اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل.
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 - 7جهاد المفسدين في األرض
املف�سدون يف بالدنا ويف �سائر بالد امل�سلمني كثريون ال كرثهم اهلل!! قال تعاىل
ين ُي َحا ِر ُبو َن هَّ َ
(�إِ مَّ َ
نا َج َزا ُء ا َّلذِ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْو َن فيِ الأَ ْر ِ�ض َف َ�سا ًدا �أَ ْن ُي َق َّت ُلوا �أَ ْو
ُي َ�ص ّلَ ُبوا �أَ ْو ُت َق َّط َع َ�أ ْيدِ ي ِه ْم َو�أَ ْر ُج ُل ُه ْم مِ نْ خِ ٍ
الف �أَ ْو ُي ْن َف ْوا مِ َن ا َلأ ْر ِ�ض َذل َِك َل ُه ْم خِ ْزيٌ
فيِ ال ُّد ْن َيا َو َل ُه ْم فيِ الآخِ َر ِة َع َذ ٌاب عَظِ ي ٌم) (املائدةـ  ،)33فه�ؤالء يقطعون الطرق
ويروعون الآمنني وي�سفكون دماءهم وي�أكلون �أموالهم ويهتكون اعرا�ضهم
وين�شرون الف�ساد وي�أمرون بالفواح�ش وي�أتون باملنكر �إىل بالد امل�سلمني قال
ين ُيحِ ُّبو َن �أَ ْن َت�شِ ي َع ا ْل َفاحِ َ�ش ُة فيِ ا َّلذِ َ
تعاىل ( ِ�إ َّن ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا َل ُه ْم َع َذ ٌاب �أَلِي ٌم فيِ ال ُّد ْن َيا
َوالآخِ َر ِة َو هَّ ُ
الل َي ْعلَ ُم َو�أَ ْن ُت ْم ال َت ْعلَ ُمو َن ) (النورـ  ،)19فكيف ال تكون حماربة جتار
املخدرات وامل�سكرات وامثالهم من اجلهاد يف �سبيل اهلل؟!
 - 8من الجهاد في سبيل اهلل كلمة حق عند
سلطان جائر
فعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "�أف�ضل
اجلهاد كلمة حق عند �سلطان جائر" (رواه �أحمد وغريه ـ � 1111صحيح اجلامع).
وروى احلاكم يف م�ستدركه من حديث جابر ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه قال�":سيد ال�شهداء حمزة بن عبد املطلب ،ورجل قام �إىل �إمام جائر
ف�أمره ونهاه فقتله" (� 3569صحيح اجلامع) .فهذان حديثان �صريحان يف بيان نوع
من �أنواع اجلهاد.
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 - 9جهاد المرتدين
وهذا الذي حاز ف�ضلـ ـ ــه �أبو بكـ ـ ـ ـ ــر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ومـ ـ ـ ـ ـ ــن معه من
ال�صحابة والتابعني ولوال اهلل تعاىل ثبتهم يف جهادهم للمرتدين ملا و�صل �إلينا
الإ�سالم فهو جهاد عظيم �أي�ضا.
 - 10الجهاد ببر الوالدين
بر الوالدين مقدم على اجلهاد يف �سبيل اهلل الذي هو "القتال" حلديث عبد اهلل بن
م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال� :س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :أي العمل �أحب �إىل
اهلل تعاىل؟ قال":ال�صالة على وقتها" ،قلت :ثم �أي؟ قال" :بر الوالدين" ،قلت:
ثم �أي؟ قال":اجلهاد يف �سبيل اهلل" اخرجه البخاري( )527وم�سلم (.)85
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما قال :اقبل رجل �إىل نبي اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فقال :ابايعك على الهجرة واجلهاد ابتغي الأجر من اهلل،
قال" :فهل لك من والديك �أحد حي؟" قال :نعم بل كالهما ،قال ":فتبتغي
الأجر من اهلل تعاىل؟" قال :نعم ،قال":فارجع �إىل والديك ،ف�أح�سن �صحبتهما"
اخرجه م�سلم ( .)2549ويف رواية لهما "جاء رجل ي�ست�أذنه يف اجلهاد فقال�" :أحي
والداك؟" قال :نعم ،قال" :ففيهما فجاهد"
 - 11الحج جهاد المرأة والجبان والضعيف
حتى للمر�أة جهاد �سوى القتال كما روى البخاري يف �صحيحه (رقم
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 )1861ملا �س�ألت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن
اجلهاد فقالَ ":ل ُك َّن �أح�سن اجلهاد و�أجمله حج مربور" وعن احل�سن
بن علي ر�ضي اهلل عنهما قال :جاء رجل �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فقال� :إين جبان و�إين �ضعيف ،فقال":هلم �إىل جهاد ال �شوكة فيه ،احلج"
(رواه الطرباين يف الكبري والأو�سط وعبد الرزاق و�صححه الألباين يف الرتغيب
والرتهيب ـ .)1098
 - 12السعي على األرملة والمسكين
ويا ليت الذين ي�سفكون دماء الأبرياء وورطوا امل�سلمني باحلروب اخلا�سرة
مع الكفار يا ليتهم اجتهدوا ب�أموالهم وجهدهم على الأرامل وامل�ساكني وما
�أكرثهم يف بالد امل�سلمني ف�إن هذا كاجلهاد يف �سبيل اهلل حلديث ابي هريرة
ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ":ال�ساعي على الأرملة
وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل اهلل �أو القائم الليل ال�صائم النهار" اخرجه البخاري
( )5353وم�سلم (.)2982
اخي القارئ الكرمي هذا ما ي�سر اهلل يل جمعه يف هذه الذكرى يل ولك واهلل
�أ�س�أل �أن يوفقني و�إياك وجميع امل�سلمني �إىل ما فيه اخلري وال�سداد .واحلمد هلل
�أوال و�آخراً و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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بيان مفتي عام المملكة العربية السعودية
�سماحة ال�شيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ
حول خروج بعض الشباب إلى الخارج ألجل ما
يظنونه جهادًا
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ �إىل عموم �إخوانه
امل�سلمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده  ..وبعد
ف�إن اهلل قد �أوجب على امل�سلمني التنا�صح فيما بينهم والتوا�صي باحلق ،يقول اهلل
ا�صل ْوا بالحْ َ ِّق) ،ويقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال ي�ؤمن �أحدكم
تعاىلَ ( :و َت َو َ
حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه).
و�إين من باب ال�شفقة على �شبابنا ،والن�صيحة لأئمة امل�سلمني وعامتهم ،ر�أيت �أن
�أكتب هذه الكلمة بعدما لوحظ منذ �سنوات خروج �أبنائنا من البالد ال�سعودية
�إىل اخلارج قا�صدين اجلهاد يف �سبيل اهلل ،وه�ؤالء ال�شباب لديهم حما�سة لدينهم
وغرية عليه ،لكنهم مل يبلغوا يف العلم مبلغاً مييزون به بني احلق والباطل ،فكان
هذا �سبباً ال�ستدراجهم والإيقاع بهم من �أطراف م�شبوهة ،فكانوا �أداة يف �أيدي
�أجهزة خارجية تعبث بهم با�سم اجلهاد ،يحققون بهم �أهدافهم امل�شينة ،وينفذون
بهم م�آربهم ،يف عمليات قذرة هي �أبعد ما تكون عن الدين ،حتى بات �شبابنا �سلعة،
تباع وت�شرتى لأطراف �شرقية وغربية ،لأهداف وغايات ال يعلم مدى �ضررها على
الإ�سالم و�أهله �إال اهلل عز وج ّل.
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وقد �سبق �أن ح ّذرنا وح ّذر غرينا من الذهاب للخارج بهذه احلجة ،لأن الأو�ضاع
كانت م�ضطربة ملتب�سة ،والرايات غري وا�ضحة ،وقد ترتب على ع�صيان ه�ؤالء
ال�شباب لوالتهم ولعلمائهم وخروجهم ملا ي�سمى باجلهاد يف اخلارج مفا�سد عظيمة
منها:
 -1ع�صيان ويل �أمرهم ،واالفتيات عليه ،وهذا كبرية من كبائر الذنوب يقول
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �أطاع الأمري فقد �أطاعني ،ومن ع�صى الأمري
فقد ع�صاين) ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم (:ال�سمع والطاعة على املرء امل�سلم
فيما �أحب وكره) والأدلة يف حترمي مع�صية ويل الأمر كثرية.
 -2وجد من بع�ض ال�شباب الذين خرجوا ملا يظنونه جهاداً ،خلع بيعة �صحيحة
منعقدة لويل �أمر هذه البالد الطاهرة ب�إجماع �أهل احلل والعقد ،وهذا حمرم
ومن كبائر الذنوب .يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من خلع يداً من طاعة
لقي اهلل يوم القيامة وال حجة له ،ومن مات ولي�س يف عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية) �أخرجه م�سلم.
 -3وقوعهم فري�سة �سهلة لكل من �أراد الإف�ساد يف الأر�ض ،وا�ستغالل حما�ستهم
حتى جعلوهم �أفخاخاً متحركة يقتلون �أنف�سهم ،لتحقيق مكا�سب �سيا�سية �أو
ع�سكرية جلهات م�شبوه.
 -4ا�ستغاللهم من قبل �أطراف خارجية ،لإحراج هذه البالد الطاهرة ،و�إحلاق
ال�ضرر والعنت بها ،وت�سليط الأعداء عليها ،وتربير مطامعهم فيها.وهذا من
�أخطر الأمور �إذ هذا الفعل منهم قد تعدى �ضرره �إىل الأمة امل�سلمة ،وطال �شره
بالداً �آمنة مطمئنة ،وفعلهم هذا فيه �إدخال للوهن على هذه البالد و�أهلها.
ومعلوم �أن �أمر اجلهاد موكول �إىل ويل الأمر ،وعليه يقع واجب �إعداد العدة
وجتهيز اجليو�ش ،وله احلق يف ت�سيري اجليو�ش والنداء للجهاد وحتديد اجلهة

31

التي يق�صدها والزمان الذي ي�صلح للقتال �إىل غري ذلك من �أمور اجلهاد كلها
موكولة لويل الأمر ،بل �إن علماء الأمة �أهل احلديث والأثر قد �أدخلوا ذلك يف
عقائدهم ،و�أكدوا عليه يف كالمهم ،يقول احل�سن الب�صري  -رحمه اهلل  -يف
الأمراء (هم يلون من �أمورنا خم�ساً :اجلمعة واجلماعة والعيدوالثغور واحلدود،
واهلل ما ي�ستقيم الدين �إال بهم ،و�إن جاروا وظلموا ،واهلل ملا ي�صلح اهلل بهم �أكرث مما
هلل �إن طاعتهم لغيظ و�إن فرقتهم لكفر) ويقول الطحاوي -
يف�سدون ،مع �أن وا ِ
رحمه اهلل ( -واحلج واجلهاد ما�ضيان مع �أوىل الأمر من امل�سلمني برهم وفاجرهم
�إىل يوم القيامة ،ال يبطلهما �شئ وال ينق�ضهما) ويقول ابن تيمية -رحمه اهلل -
يف العقيدة الوا�سطية (ويرون �إقامة احلج واجلهاد واجلمع والأعياد مع الأمراء
�أبرارا كانوا �أو فجاراً) .وهذا الأمر م�ستقر عند �أهل ال�س ّنة واجلماعة �أن ال جهاد
�إال ب�أمر الإمام  ,وحتت رايته ،والأ�صل يف هذا قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�إمنا
الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ،ف�إن �أمر بتقوى اهلل ع ّز وج ّل وعدل كان له
بذلك �أجر و�إن ي�أمر بغريه كان عليه منه).
�أخرجه ال�شيخان ،وغريه من الأحاديث يف هذا الباب وعلى هذا جرى �إجماع
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ومن بعدهم من �سائر امل�سلمني.
وعليه ف�إن الذهاب بغري �إذن ويل الأمر خمالفة للأ�صول ال�شرعية ،وارتكاب
لكبائر الذنوب والـ ُمحر�ض له�ؤالء �أحد رجلني:
�إما جاهل بحقيقة احلال ،فهذا يجب عليه تقوى اهلل عز وجل يف نف�سه ويف بالده،
ويف امل�سلمني ،ويف ه�ؤالء ال�شباب ،فال يزج بهم يف ميادين تختلط فيها الرايات
وتلتب�س فيها الأمور ،فال تت�ضح الراية ال�صحيحة من غريها ويزعم �أن ذلك
جهاداً.
و�إما رجل يعرف حقيقة احلال ،ويق�صد �إحلاق ال�ضرر بهذه البالد و�أهلها ب�صنيعه
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هذا ،فهذا والعياذ باهلل يخ�شى عليه �أن يكون من املظاهرين لأعداء الدين على
بالد التوحيد و�أهل التوحيد وهذا خطر عظيم.
وواجب اجلميع تقوى اهلل ع ّز وج ّل والتب�صر يف حال الأمة ،والعمل وفق �شرع اهلل،
وال�صرب يف طريق العلم والتعليم والدعوة ،وعدم اال�ستعجال والتهور ،وليعلم
اجلميع �أن الأيام دول ،و�أن اهلل نا�صر من ن�صر دينه ،و�أن العاقبة لأهل التقوى،
فالن�صيحة �أن جنتهد يف تعليم النا�س التوحيد ونحملهم عليه ،وعلى القيام بحق
اهلل ع ّز وج ّل وهذا واجب العلماء والدعاة وطلبة العلم ،مع �إعداد القوة والتهي�ؤ
للعدو ،وهذا من واجبات ويل الأمر.
كما �أو�صى �أبنائي ال�شباب بطاعة اهلل قبل كل �شئ ثم والة �أمرهم واالرتباط
بعلمائهم ،هذا مقت�ضى ال�شريعة ،و�أو�صى �أ�صحاب الأموال باحلذر فيما ينفقون
حتى ال تعود �أموالهم بال�ضرر على امل�سلمني ،كما �أحث �إخواين من العلماء وطلبة
العلم على بيان احلق للنا�س ،والأخذ على �أيدي ال�شباب وتب�صريهم بالواقع،
وحتذيرهم من مغبة االن�سياق وراء الهوى ،واحلما�سة غري املن�ضبطة بالعلم
النافع.
�أ�س�أل اهلل ع ّز وج ّل �أن يجعلنا هداة مهتدين ،و�أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه،
والباطل باط ً
ال ويرزقنا اجتنابه ،و�أن يب�صرنا مبواطن الزلل منا ،كما �أ�س�أله
�سبحانه �أن يعز دينه ويعلي كلمته وين�صر عباده املوحدين ،و�أن يحفظ على بالدنا
و�سائر بالد امل�سلمني الأمن والإميان ،و�أن يعيذنا من الفنت ما ظهر منها وما
بطن ،و�أ�س�أله �سبحانه �أن يغفر لنا ويرحمنا و�أن ال ي�سلط علينا بذنوبنا من ال
يخافه فينا وال يرحمنا� ،إنه �سبحانه �سميع جميب.
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
مكتب املفتي العام 1428/10/19 - 1/1018هـ
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" َف َذ ِّك ْر ِبا ْل ُق ْر�آنِ َمنْ َي َخ ُ
اف َوعِ يدِ "
هذه �آيات من كتاب اهلل تعاىل يف بر الوالدين والإح�سان �إليهما والتحذير من
عقوقهما:
قال تعاىل :
َو ْاع ُبدُوا اللهَّ َ َوال ُت ْ�شر ُ
ِكوا ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا ( � )36سورة الن�ساء
قال تعاىل :
َ
ُق ْل َت َعا َل ْوا �أَ ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم �أال ُت ْ�شر ُ
ِكوا ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا
(� )151سورة االنعام
قال تعاىل :
َو َق َ�ضى َر ُّب َك �أَال َت ْع ُبدُوا �إِال �إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا �إِ َّما َي ْب ُل َغنَّ عِ ْند ََك ا ْل ِكبرَ َ �أَ َحدُهُ َما
ميا (� )23سورة
�أَ ْو ِكالهُ َما َفال َت ُق ْل َل ُه َما �أُ ٍّف َوال َت ْن َه ْرهُ َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْوال َك ِر ً
اال�سراء
قال تعاىل :
َو َو َّ�ص ْي َنا الإِ ْن َ�سا َن ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْ�س ًنا َو�إِ ْن َجا َهد َ
َاك ِل ُت ْ�شر َِك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه عِ ْل ٌم َفال
ُتطِ ْع ُه َما �إِليَ َّ َم ْرجِ ُع ُك ْم َف�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم بمِ َا ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلو َن ( � )8سورة العنكبوت
قال تعاىل :
َ
ُ
ِ�صا ُل ُه فيِ عَا َمينْ ِ �أنِ ْا�ش ُك ْر
َو َو َّ�ص ْي َنا ا ِلإ ْن َ�سا َن ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َملَ ْت ُه �أ ُّم ُه وَهْ ًنا َعلَى وَهْ ٍن َوف َ
ري (� )14سورة لقمان
ليِ َو ِل َوا ِل َد ْي َك ِ�إليَ َّ المْ َ ِ�ص ُ
قال تعاىل :
ِ�صا ُل ُه
َو َو َّ�ص ْي َنا الإِ ْن َ�سا َن ِب َوا ِل َد ْي ِه �إِ ْح َ�سا ًنا َح َملَ ْت ُه �أُ ُّم ُه ُك ْرهًا َو َو َ�ض َع ْت ُه ُك ْرهًا َو َح ْم ُل ُه َوف َ
َثال ُثو َن َ�ش ْه ًرا (� )15سورة االحقاف
قال تعاىل :
َو َب ًّرا ِب َوا ِل َدتِي َولمَ ْ َي ْج َع ْلنِي َج َّبا ًرا َ�ش ِق ًّيا (� )32سورة مرمي
قال تعاىل :
َر َّب َنا ْاغ ِف ْر ليِ َو ِل َوا ِلدَيَّ َو ِل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
اب ( � )41سورة ابراهيم
ني َي ْو َم َي ُقو ُم الحْ َِ�س ُ
قال تعاىل :
ني َوالمْ ُ�ؤْمِ َناتِ َوال َت ِز ِد َّ
الظالمِ ِ َ
َر ِّب ْاغ ِف ْر ليِ َو ِل َوا ِلدَيَّ َولمِ َنْ د ََخ َل َب ْيت َِي ُم�ؤْمِ ًنا َو ِل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
ني
ِ�إال َت َبا ًرا ( � )28سورة نوح
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ذك ُر بع�ض االحاديث التي جاءت يف ف�ضل بر الوالدين والرتهيب من عقوقهما:
عن ابي هريرة ر�ضي اهلل عنه  :جاء رجل �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال  :يا ر�سول
اهلل  ،من �أحق النا�س بح�سن �صحابتي ؟ قال � ( :أمك )  .قال  :ثم من ؟ قال  ( :ثم �أمك )  .قال:
ثم من؟ قال  ( :ثم �أمك )  .قال  :ثم من ؟ قال  ( :ثم �أبوك )  .رواه البخاري ( )5971وم�سلم
()2548
عن عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه � :س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم � :أي العمل �أحب �إىل
اهلل؟ قال  :ال�صالة على وقتها  .قال  :ثم �أي ؟ قال  :ثم بر الوالدين  .قال  :ثم �أي ؟ قال  :اجلهاد
يف �سبيل اهلل .قال  :حدثني بهن  ،ولو ا�ستزدته لزادين  .رواه البخاري ( )5970()527
عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص  :جاء رجل �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فا�ست�أذنه يف اجلهاد،
فقال � ( :أحي والداك )  .قال  :نعم  ،قال  ( :ففيهما فجاهد) رواه البخاري (  )3004وم�سلم
()2549
وعن املغرية بن �شعبة ان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال � :إن اهلل حرم عليكم عقوق الأمهات،
ومنعا وهات  ،وو�أد البنات  ،وكره لكم  :قيل وقال  ،وكرثة ال�س�ؤال  ،و�إ�ضاعة املال  .رواه
البخاري ( )5975وم�سلم ()593
عن ابو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :رغم �أنف  ،ثم رغم �أنف  ،ثم رغم
�أنف قيل  :من ؟ يا ر�سول اهلل ! قال  :من �أدرك �أبويه عند الكرب � ،أحدهما �أو كليهما فلم يدخل
اجلنة  .رواه م�سلم ()2551
كان عمر بن اخلطاب � ،إذا �أتى عليه �أمداد �أهل اليمن � ،س�ألهم � :أفيكم �أوي�س بن عامر ؟ حتى
�أتى على �أوي�س  .فقال � :أنت �أوي�س بن عامر ؟ قال  :نعم  .قال  :من مراد ثم من قرن ؟ قال :
نعم  .قال  :فكان بك بر�ص فرب�أت منه �إال مو�ضع درهم ؟ قال  :نعم  .قال  :لك والدة ؟ قال :
نعم  .قال � :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول " ي�أتي عليكم �أوي�س بن عامر مع �أمداد
�أهل اليمن من مراد  ،ثم من قرن  .كان به بر�ص فرب�أ منه �إال مو�ضع درهم .له والدة هو بها
بر .لو �أق�سم على اهلل لأبره  .ف�إن ا�ستطعت �أن ي�ستغفر لك فافعل "  .فا�ستغفر يل  .فا�ستغفر له.
رواه م�سلم ()2542
عن ابو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :ال يجزي ولد والدا �إال �أن يجده
مملوكا في�شرتيه فيعتقه  .ويف رواية ابن �أبي �شيبة  :ولد والده  .رواه م�سلم ()1510
قال حممد بن �سريين :كنا عند �أبي هريرة ليلة فقال :اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه وملن
ا�ستغفر لهما قال حممد :فنحن ن�ستغفر لهما حتى ندخل يف دعوة �أبي هريرة� .صحيح االدب
املفرد و�صححه االلباين ()28
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