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عقلءا بن حمود
الشعيبي

الله رحمه

*      *      *
بللن الللله عبد بن حمود الشيخ الفضيلة صاحب 

:الشعيبي عقلءا

مللن تقلللل عبللارات الخأيللرة الونللة في ترددت
العمللل هللذا عن الشباب عزائم وتثبط الجهاد شأن

العبللارات هللذه أن السللف فللي يزيد ومما الجليل،
الصلللحوة عللللى محسلللوبين علملللاءا ملللن تصلللدر

علللى الجهللاد حكللم لنللا تللبينوا أن ونريد السلمية،
 والسنة؟ الكتاب ضوءا

الوالللدين اسللتئذان حكم لنا تبينوا أن نرجو كما
 والعداد؟ والتدريب الجهاد إلى الخروج في

هللذا فللي تفصلليلية فتللوى فضلليلتكم مللن نريد
 المجال؟

*      *      *
الجواب: 

نبينععا علععى والسععلم والصععلةا ،العععالمين رب لله الحمد
.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

بعد:  أما

الععدول بتاريععخ ومعرفععة إلمععام أدنععى لععه مععن فععإن
ًا شك لديه يبقى ل والحكومات بأنواعه الجهاد أن في مطلق

بععالله اليمان مع الوسائل أعظم هو بل الوسائل أعظم من
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تطاول من ومقدساتها المسلمة المة لحماية عليه والتوكل
خيراتها.  في وطمعهم عليها العداء

ما وعرف المسلمين استعداد مدى عرف إذا العدو فإن
يحسععب فإنه والتأهيل والتدريب القتالية القوةا من عليه هم

حساب.  ألف المسلمين بلد لمهاجمة

ميععزان تغيير في آثار من للجهاد ما يدرك الكافر والعدو
نجععد ولهععذا وأعععدائهم، المسععلمين بين تجري التي المعارك
الجهععاد يخشععون واتجاهععاتهم منععاهجهم بععاختلف الكفععار

وسععائل من يستطيعون ما بكل وعملؤاهم هم عنه وينفرون
ًا يعلمون لنهم المععة على السيطرةا يستطيعون ل أنهم جيد

الجهاد.  وسائل تملك كانت إذا

مععن بفلكهععا يععدور ومععن الكععافرةا الععدول نععرى ولهععذا
ًا يشنون العميلة الحكومات العذين الشباب على شعواء حرب

الجبهععات فععي المقععاتلين إخععوانهم إلععى النضععمام يريععدون
غياهب في وأودعوها اعتقلوها منهم بأحد ظفروا وإذا والثغور

ًا السععجون التعععذيب أنععواع شععتى فيهععا يلقاععي طويلععة مععدد
والهانة. 

كالرهعععابيين شعععائنة بألقعععاب المجاهعععدين ويلقبعععون
ومتطرفععون إرهابيون ذلك، ونحو والمتشددين والمتطرفين

والععروس الصععهاينة قاتععال فععي بأنفسععهم يضععحون لنهععم
المجاهععدين وإخواننععا أننععا شععك مععن ومععا وغيرهم والبوذيين
ًا اللععه أعععداء أي: نرهب المعنى بهذا إرهابيون لمععرها تنفيععذ
مععن اسععتطعتم ما لهم  {وأعدوا:قاال حيث ،وتعالى سبحانه

وعععدوكم... اللععه عععدو بععه ترهبععون الخيععل ربععاط ومععن قاوةا
الية}. 

:  نفسه     يفرض     سؤال     وهنا

للجهععاد الععذهاب الشععباب أراد إذا سععنوات قابل أنه وهو
وربمععا التععذاكر فععي والتخفيععض التشجيع يلقون الفغان في

فععي كععان هععذا العربية، الدول بعض من المالية المساعدات
.السوفييتي التحاد يحاربون فيها الفغان كان التي الفترةا

ن الفغعان إلعى الذهاب يريد فالذي الن أما الشعباب م
تشععجع كععانت الععتي العربيععة الععدول نفس من يلقون للجهاد

والتلقيععب والعتقععال المطاردةا الفترةا تلك في الجهاد على
 هذا؟ يكون فلماذا ،والمتشددين والمتطرفين بالرهابيين

)2(والجهاد التوحيد منبر



حكم الجهاد واستئذان 
الوالدين فيه

:  والجواب

ا لعه السعابقة الفعترةا فعي الجهعاد علعى التشعجيع أن م
بيععن كععان القتععال لن المشععجعة، الععدول تلععك عنععد يععبررها

كأمريكا الكفر دول تعتبرها الذي السوفييتي والتحاد الفغان
ضععد فهععو الن الفغععان قاتععال أمععا لهععا، عععدو أعدا وبريطانيا

مععع تقععف الععدول هععذها لن كلهععا، وأوربععا وبريطانيععا أمريكععا
مععن الععدعم أنععواع بشععتى وتععدعمها الفغععان فععي المعارضة

إلععى يععذهب فالععذي وخععبرات. إذن ورجال ودبابات طائرات
الكفر.  في وزميلتها أمريكا يحارب الفغان في الجهاد

حكللم     ببيللان     نبللدأ     القصلليرة     المقدمة     هذه     وبعد
فنقول:      ،  السلمية     الشريعة     في     الجهاد

أنواع:      أول: الجهاد

بالنفس.  جهاد)أ
بالمال.   وجهاد)ب
واللسان.  بالقلم  وجهاد)ج

أنواع:      جهادهم     يجب     الذين     العداءا     وكذلك

والنصععارى كاليهود بكفرهم المصرحون الكفرةا أ) منهم
وغيرهم.  والملحدين

آخععر نععوع مععن هم بل هؤلء من ليسو أعداء  ومنهم)ب
ومبععادئ نتنععة أفكععار لععديهم ممععن ونحععوهم المنافقون وهم

يعلن كما بها والتصريح إعلنها على يجرؤان ل ولكنهم هدامة
به.  ويصرحون كفرهم الكفار

بيععن فقععارن وأهميتععه الجهاد فضل تعرف أن أردت وإذا
أن بعععد وحععالتهم الجهاد لهم يشرع أن قابل المسلمين حالة

الجهععاد مشععروعية قابععل كععانوا فععإنهم الجهععاد عليهععم فرض
أنععواع بشععتى يععؤذونهم قاريش وكفار مكة، في مستضعفين

العذي المعر أنفسعهم؛ ععن العدفاع علعى يقعدرون ول الذى
على ويتستر أمرها ُيخفى السلم في الدخول يريد من جعل

رضععي الخطععاب بععن عمععر إل قاريععش أذى من خوفا إسلمه
سععيفه شععهر إسععلمه ُيعلععن أن أراد مععا عنععد فععإنه عنععه الله

علععى يجععرؤا ل فععإنه غيععرها أما بأحد، يبال ولم إسلمه وأعلن
سبق.  كما قاريش أذى من خوفا إسلمه إعلن
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المدينععة إلععى وسلم عليه الله صلى النبي هاجر وعندما
ببعععث وبععدأ الجهععاد لععه وُشععرع السععلمية الدولععة وأسععس
ويعلنععون المدينععة إلى ُيهاجرون الناس بدأ والبعوث السرايا

وقاععد السععلم في العرب قابائل من كثيرون ودخل إسلمهم
بقوله:  المعنى هذا الشاعر صور

منه لن وقاد  يجب لم بمكة دهرا المصطفى دعا
وخطاب جانب

اسلموا له           بكفه صلت والسيف دعا فلما
وأنابوا واستسلموا

عععم حععتى واتسعععت السععلم دولععة قاععامت وبالجهععاد 
بالجهععاد المسععلمون اسععتولى وحععتى العرب جزيرةا السلم

وقاادتها.  الدنيا سادةا وأصبحوا وقايصر، كسرى ممالك على

اتهم المسلمين حماية في الجهاد ولهمية أكعثر ومقدس
فيععه ورد حيععث الكريم القرآن في ذكرها من وتعالى سبحانه

تععدل آيععات بيععن مععا آيععة مائتي على يزيد ما الجهاد آيات من
ترغععب وآيععات المسععلمين، علععى ووجوبه الجهاد فرض على
فععي الثععواب مععن للمجاهدين الله أعدها وما فضله وتبين فيه

الخرةا. 

الجهععاد علععى حععث وسععلم عليه الله صلى النبي وكذلك
ًا وسأذكر عنه القعود من وحذر فيه ورغب اليععات مععن طرف

عليه:  والحث الجهاد في

أي ،لكم} كرها وهو القتال عليكم {كتب: تعالى  قاال)1
عليكععم {كتب: تعالى قاوله في الصيام كفرض عليكم فرض

قابلكم}. من الذين على كتب كما الصيام

لكم قايل إذا مالكم آمنوا الذين أيها {يا: تعالى  وقاال)2
بالحيععاةا أرضععيتم الرض إلععى اثععاقالتم اللععه سبيل في انفروا
قاليععل إل الخععرةا في الدنيا الحياةا متاع فما الخرةا من الدنيا

ول غيركععم قاومععا ويسععتبدل أليمععا عععذابا يعععذبكم تنفععروا إل
شيئا}. تضروها

وثقععال خفافععا  {انفععروا:وتعععالى سععبحانه قاععوله  إلى)3
لكععم خيععر ذلكم الله سبيل في وأنفسكم بأموالكم وجاهدوا

تعلمون}. كنتم إن
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كفععروا الععذين لقيتععم  {فععإذا:وتعععالى سععبحانه  وقاال)4
الوثاق}. فشدوا أثخنتموهم إذا حتى الرقااب فضرب

الكفععار جاهععد النععبي أيهععا  {يا:وتعالى سبحانه  وقاال)5
المصير}.  وبئس جهنم ومأواهم عليهم واغلظ والمنافقين

المعة هعذها علعى الجهعاد فرضعية علعى الدالعة واليعات
كثيرةا.  ووجوبه

وتللبين     الجهللاد     فضللل     على     تدل     التي     اليات     أما
فكثيرة:      المجاهدين     ثواب

فععي يقاتلون الذين يحب الله  {إن:تعالى قاوله  منها)1
سععبيل فععي فالقتععال إذا ،مرصوص} بنيان كأنهم صفا سبيله

حععب من وأشرف أسنى مطلب وأي الله لحب مقتضي الله
لعبادها.  الله

علععى أدلكععم هععل آمنععوا الععذين أيها تعالى: {يا  وقاال)2
ورسععوله بععالله تؤمنععون أليععم عععذاب مععن تنجيكععم تجععارةا

لكم خير ذلكم وأنفسكم بأموالكم الله سبيل في وتجاهدون
اليات.  آخر إلى }...تعلمون كنتم إن

فععي قاتلوا الذين تحسبن وتعالى: {ول سبحانه  وقاال)3
:قاوله إلى ،}...يرزقاون ربهم عند أحياء بل أمواتا الله سبيل

وفضل}. الله من بنعمة يستبشرون{

المععؤمنين مععن اشععترى اللععه  {إن:تعععالى  وقاععال)4
اللععه سععبيل فععي يقععاتلون الجنععة لهم بأن وأموالهم أنفسهم

َيقتلععون ُيقتلععون ف والنجيععل التععوراةا فععي حقععا عليععه وعععدا و
الذي ببيعكم فاستبشروا الله من بعهدها أوفى ومن والقرآن

العظيم}.  الفوز هو وذلك به بايعتم

والقعود     الجهاد     ترك     من     تحذر     التي     اليات     ومن
عنه: 

فيهعا وذكعر محكمة سورةا أنزلت تعالى: {فإذا ) قاوله1
نظععر إليععك ينظععرون مععرض قالععوبهم في الذين رأيت القتال

. الية}...الموت من عليه المغشي
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بععالله آمنععوا أن سععورةا أنزلععت تعععالى: {وإذا  وقاععال)2
ذرنععا وقاالوا منهم الطول أولوا استئذنك رسوله مع وجاهدوا

القاعدين}.  مع نكن

فمنها:      ذلك     في     الحاديث     أما

المشعركين جاهعدوا: (وسعلم عليعه اللعه صلى  قاوله)1
اللععه صععلى منععه أمععر وهععذا )،وألسنتكم وأموالكم بأنفسكم

يصععرفه لععم مععا الوجوب يقتضي والمر بالجهاد، وسلم عليه
أمععرها يصععرف هنععا صععارف ول الباحععة أو الندب إلى صارف

غيرها.  إلى الوجوب من الجهاد في والسلم الصلةا عليه

بالعينععة تبععايعتم إذا (وسععلم: عليععه اللععه صععلى  وقاال)2
سععلط الجهععاد وتركتععم بععالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخذتم

فقععوله )،دينكععم تراجعوا حتى عنكم يرفعه ل ذل عليكم الله
أنهم منه يفهم ،دينكم) تراجعوا حتى (والسلم: الصلةا عليه

دينهم.  من خرجوا قاد الجهاد وترك الخصال هذها بارتكابهم

أو يغععز ولععم مات من: (وسلم عليه الله صلى  وقاال)3
النفاق).  من شعبة على مات بالغزو نفسه يحدث

كل على عين فرض أنه الحاضر وقاتنا في الجهاد وحكم
أن علععى وحععديثا قاععديما المععة علمععاء أجمععع وقاععد عليه قاادر

حالت:  ثلث في عين فرض يكون الجهاد

أو المسععلمين بلد مععن بلععدا العععدو حصععر  إذاالولى:
احتلها. 

بيععن معركععة فععي الصععف حضععر  إذاالثانيللة:     والحالة
والكفار.  المسلين

الشرعي.  المام استنفرها  إذاالثالثة:     والحالة

وفععي فلسععطين فععي يجععري مععا إلععى نظرنععا إذا ونحععن
أهلهععا وآذى البلععدان هذها احتل قاد العدو أن وجدنا الشيشان

والنهععب والسععلب والتععدمير القتععل مععن الذى أنععواع بشععتى
العراض.  وانتهاك

كععل ومحكععومين حكامععا السلمية المة على فيجب إذا
هععذها فععي المضطهدين إخوانهم لنصرةا يهبوا أن يخصه فيما
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علععى شعععواء حربا ويشنوها الجهاد وليعلنوا وغيرها، البلدان
وغيرها.  الشيشان وفي فلسطين في الله أعداء

يكععون فتععارةا أنواع الله سبيل في الجهاد أن تقدم وكما
هعذها وأعلعى بالقلم يكون وتارةا باللسان يكون وتارةا بالمال

المقاتلين، على أشق لنه بالنفس الجهاد وأفضلها الدرجات
أعععد مععا ومعلوم الشهادةا عليه تترتب قاد ولنه تضحية وأكثر
مما بالعدو نكاية أشد ولنه والثواب، الجر من للشهداء الله

الجهععاد أنععواع مععن سععواها مععا ولن الجهععاد، أنععواع من سواها
ويحطععم العععدو يرهععب الععذي هععو بالنفس والجهاد له مكمل

حمايععة بععه وتتععم غالبععا النصععر بععه يتحقق الذي وهو معنوياته
قايل:  وقاديما حرماتهم عن والذب المسلمين حوزةا

الجد بين الحد حدها في الكتب من إنباء أصدق السيف
واللعب

عنععه يسععتغني ل إذ كععبيرةا أهميععة فلععه بالمال الجهاد أما
الجنععد نفقععة وتععأمين والععذخيرةا السععلحا لتععأمين المقععاتلون
مكمععل فهععو المعركععة تحتععاجه مععا وكععل الجرحععى ومعالجععة

بالنفس.  للجهاد

؛  والقلم     باللسان     الجهاد     ؛  الجهاد     أنواع     ومن

معنويععات تقويععة شععأنه مععن يكون قاول كل يشمل وهذا
وإشععاعة والخطابععة كالشعر العدو معنويات وتحطيم الجند،

رفععع ذلععك ومععن أعععدائهم، وهزائععم المسععلين انتصععارات
وتحميععس العععدو على الحملة عند والذكر بالتكبير الصوات
أعدائهم، وهزيمة بالنتصارات ووعدهم وتشجيعهم الجيوش
والتأييد.  بالنصر لهم الدعاء وكذلك

لهللذا الحاضللر العصللر في الوسائل أقوى ومن
إلمععام أدنععى لععه مععن كععل فععإن العلم ؛الجهاد من النوع

بالنسععبة الموازين تغيير في بعيدةا آثارا له أن يدرك بالعلم
يشععتمل لمععا وأعععدائهم المسععلين بيععن تجري التي للمعارك

أعععدائهم علععى المسععلمين لنتصارات نشر من العلم عليه
المععور هععذها لن عليهععم والثناء بطولتهم وإظهار لهم وتأييد

يتفععانوا أن على وتحملهم المجاهدين أزر تشد أن شأنها من
.العداء وهزيمة النصر طلب في

النوع بهذا يهتم وسلم عليه الله صلى الرسول كان ولذا
ينمالمسععل شعععراء  فيأمر- باللسان الجهاد  أي- الجهاد من
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يهجععوا بععأن مالععك بععن وكعععب رواحععة بن الله وعبد كحسان
.الكفار من خصومه

اللععه صععلى أنععه عائشععة حععديث من مسلم عند جاء كما
مععن عليهععا أشععد فععإنه قاريشععا اهجععوا ثععم(قاال:  وسلم عليه

اهجهم (لحسان: وسلم عليه الله صلى وقاال ،بالنبل) رشق
ل القععدس روحا إن (لحسععان: وقاععال )،معععك القععدس وروحا
عليعه اللععه صعلى اللععه رسععول عععن نعافحت معا يؤيدك يزال

. )وسلم

مخلصععون عليععه والقععائمون صععادقاا العلم كان إذا هذا
الن عليععه هععو مععا علععى العلم كععان إذا أمععا وأمتهم لدينهم
المجاهدين.  وأحوال الجهاد عن بعيدةا تافهة بشؤون يهتموا

هععذا فععي العلم وسععائل من وسيلة أي تأملت إذا وإنك
تجععد ل والمقععروءةا والمسععموعة منهععا المرئية سواء العصر

أعععداء قابععل مععن المضطهدين المسلمين لقضايا عرضا فيها
الععتي الفلسععطينيين قاضععية ذلععك فععي سععواء وأعععدائهم الله

غطرسة من يعانون وهم عاما خمسين من أكثر منذ مازالوا
بالتقتيعل الععزل الشععب هعذا علعى واعتعداءاتهم الصهاينة

الحرمات.  وانتهاك والعتقالت

منععذ الشيشععان فععي الملحععدةا الروس غطرسة وكذلك
ن أكثر هعذا حعق فعي الجرائعم وممارسعة سعنوات عشعر م

إذا و للحرمععات وانتهععاك وتععدمير تقتيل من المسلم الشعب
وجععدت والسلمي العربي العالم في العلم وسائل تتبعت

جععل ووجدت وأمثالها القضايا هذها عن شاغل شغل في أنها
المور بعرض البلدان هذها في العلم على القائمين اهتمام

هععي وإنما بحال والمسلمين السلم قاضايا إلى تمت ل التي
الرياضععية والمباريععات الغنائيععة للحفلت عععرض عععن عبععارةا
وكذلك الهابطة والمسلسلت الخليعة للصور عرض وكذلك

البطععولت ونسععبة والقععادةا للحكععام والطععراء المععدحا كيععل
علععى إل الحقيقععة فععي لها وجود ل التي بالموال والتبرعات

والترحععال الحععل أخبععار وكععذلك المععذيعين وألسععنة الععورق
للقادةا.  واللقاءات والمقابلت

المسلللمين     علللى     يجللب     التي     الجهاد     أنواع     ومن
فيجعب لهعا الداعمعة المعتديعة الدول مقاطعة ؛  بها     القيام

الصععهاينة دولععة مقاطعة ومحكومين حكاما المسلمين على
وتجاريا.  واقاتصاديا سياسيا كاملة مقاطعة
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إعععادةا ؛المجللال هللذا فللي جللدا الضللروري ومللن
السععلم خدعععة قابععل قاائمععة كععانت الععتي العربيععة المقاطعة

مليععارات ثلثععة مقتضاها في اليهود دولة تخسر كانت والتي
يهوديععة شركات من لليهود الداعمة الشركات وتخسر دولر

إعععادةا أن المؤسععف ومععن المليععارات عشععرات وغيرهععا
فععي القمععة مععؤتمر فععي طرحععت لليهععود العربيععة المقاطعة

القاععتراحا صععاحبة هي واحدةا دولة إل عليها يوافق ولم عمان
سععخط من خشية القاتراحا هذا عارضت فقد الدول بقية أما

أمريكا. 

أقاععدامهم لتثبععت كععانت معا اليهععود أن يقينا نعلم كنا وإذا
والوقاوف والسلحا بالمال لها أمريكا دعم لول فلسطين في
كععان يقينععا هععذا نعلم كنا إذا الدولية، المحافل في صفها إلى
هععذها نقععاطع أن والعععرب المسلمين نحن علينا المتحتم من

بحيث كاملة  مقاطعة- أمريكا  أي- المعتدية الكافرةا الدولة
ول مععأكولت ول لمصععنوعات البتععة شععيئا منهععا نسععتورد ل

ول البترول ل مطلقا إليها منتوجاتنا تصدير ونمنع مشروبات
بلدنا.  في متوفر هو مما غيرها

يوجهععوا أن القععادةا علععى حتمععا اليوم أصبح أنه نرى كما
تهديععد تتضعمن أمريكععا الكافرةا الدولة هذها إلى جادةا رسالة

والسععلمية العربيععة الععدول في الموجودةا الكثيرةا مصالحها
بخطععر شعععرت إذا إل صععوابها إلععى ترجع ول ترعوي ل فإنها
الصهاينة.  دولة من عندها أهم مصالحها لن مصالحها يهدد

لنهعا قاضععايانا إلععى تنحعاز أن أمريكععا معن نريعد ل ونحن
قايل:  كما لعدو ينحاز أن منه يتوقاع ل والعدو عدو،

عاداك من عداوةا  إلمودتها ترجى قاد العداوات كل
الدين في

دعمهععا عن وتتخلى الحياد على تقف أن منها نريد وإنما
النععداء فععي أشععرت أن سععبق وقاععد فلسطين ليهود المطلق

الشعوب أن كنصيحة والمسلمين العرب لقادةا وجهته الذي
تتخعذ العتي السعاليب معن سعئمت قاعد والسعلمية العربيعة
به تقوم لما والتنديد والستنكار الشجب من اليهود لمقاومة
أن أخفععي ل والن وتخريب وتدمير تقتيل من يهود عصابات
تتضععمن فتععاوى لصععدار العلماء بعض على يلحون الشعوب

يععأملون مازالوا العلماء ولكن بأنفسهم بالتصرف لهم الذن
وعزيمععة بجععد شعوبهم ويقودوا بواجبهم القادةا يقوم أن في

الشعععوب علععى الكععافرةا الععدول ممارسععات علععى للقضععاء
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والتخعاذل الكسعل غبعار رؤاوسهم عن ينفضوا وأن المسلمة
لهعم ليسعجل المعتديععة بالعدول صععلتهم جميععع يقطعوا وأن
نور.  من بأحرف التاريخ ذلك

الركععون أما بهذا إل يحصل ل والنصر والعزةا المجد فإن
ل فهععذا المطلععوب هو ذلك وجعل ولذاتها ونعيمها الدنيا إلى
والهوان.  الذل فيه بل نصر ول مجد ول فيه عزةا

*      *      *
يتعلللق     مللا     السللؤال: وهللو     من     الثاني     الشق     أما

للعللداد     الخروج     في     أحدهما     أو     الوالدين     باستئذان
   الجهاد؟     أو

فالجواب: 

ول الوالععدين إذن فيععه يلععزم فل للعععداد الخععروج أمععا
وأوجبععه به أمرنا وتعالى سبحانه الله لن الغريم ول أحدهما

ربععاط ومن قاوةا من استطعتم ما لهم  {وأعدوا:فقال ،علينا
ل دونهععم مععن وآخريععن وعععدوكم الله عدو به ترهبون الخيل

وتعععالى سععبحانه منععه أمععر وهععذا يعلمهععم}، اللععه تعلمونهم
والمععر القتععال فنععون علععى والتععدرب للعععدو بالعداد لعبادها

الباحة. أو الندب إلى صارف يصرفه لم ما الوجوب يقتضي

مللع     حكملله     يختلللف     فهللذا     للجهللاد     الخللروج     أمللا
الجهاد:      فرضية     اخأتلفا

كععل على النفير وجب ؛عين فرض الجهاد كان فإذا
مععن الولععد منععع أحععدهما أو الوالععدان يستطيع ول عليه قاادر

ذلك.  لهما يحل ول بل الخروج

المة من به يقوم ؛كفاية فرض الجهاد كان إذا أما
الوالععدان فيععه ُيسععتأذن الذي هو فهذا العدو لدحر يكفي من

.والغريم

وسععلم عليععه اللععه صلى قاوله عليه ُيحمل الذي هو وهذا
:قاععال ،والععداك؟) أحععي (للجهععاد: الخروج في استأذنه للذي
فجاهد).  ففيهما ارجع (قاال: نعم،

قاععادةا المسععلمة المععة لهععذها يقيععض أن الله ونرجو ؛هذا
فيععه لمعا لممهعم قايعادتهم فععي الشععريعة نصعوص يطبقعون
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إنععه والسععلم الحععرب حالععة في وأخراهم دنياهم في خيرهم
قادير.  شيء كل على

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

 الشيخ فضيلة أملها
عقلءا بن أ. حمود

 الشعيبي
عه 13/6/1422
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