
 رسالة إلى أمير المؤمنين ومن يراه من جحاف ل المجاهدين

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

على الظالمين وأصلي  ين والعاقبة للمتقين والعدوان إالوالحمد هلل رب العالم
وأسلم على إمام المجاهدين وقائد الغر الميامين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا 

 الكفار والمرتدين إلى يوم الدين 

  -ا بعد :أم

ومن يراه من  -[المال عمر  ]-إلى أمير المؤمنين وخادم اإلسالم والمسلمين 
جحافل المجاهدين وُأُسْد العرين وأنصار الملة والدين حمى اهلل بهم بيضة المسلمين 
وجعل عاقبتهم العز والتمكين وأرغم بهم أنوف المعتدين من المرتدين والنصارى 

 مة اهلل وبركاته . الصليبيين السالم عليكم ورح

إعلموا رحمني اهلل وإياكم أن النصر مع الصبر وأن الفرحة بعد الترحة و الفرج بعد 
 الشدة وأن الكرة بعد الفرة والزيادة بعد النقصان والتمكين بعد التمحيص وأن اليسر

) فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا ( وإن اهلل بعد العسر ولن يغلب عسٌر يسرين 
الروح في الجسد ـزل من المعونة على قدر المؤونة واليزال البالء بالمؤمن مادامت ين

وإن اهلل إذا أحب قومًا ابتالهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط  ]وأن لكل شيئ أمد 
دامت السموات دل ما ونواميٌس إآلهية التتغير وال تتب[ وإن هلل سنن كونية  فله السخط

تجد لسنة اهلل تبديال ولن تجد لسنة اهلل تحويال ( ومن ذلك ) ولن واألرض لقوله تعالى 
تغير األحوال ومداولة األيام وذهاب النعم وحلول النقم وإن دوام الحال من المحال 

صماء وخطوٌب جسيمة ودواٍه عظيمة  وقد أحاطت بهذا الزمان وأهله فتن كثيرة عمياء



دق منزلة السكران وتركت اللبيب بأموٍر عديدة تركت الحليم حيران وأنزلت الرجل الصا
ميز , لكثرة الوساوس ليس بالنائم وال اليقضان وتناكرت فيها قلوب المعارف واإلخوان 

اهلل فيها أهل البصائر واإليقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان 
اوية وكفر بها ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية كما خفض بها أقوامًا إلى المنزلة اله

عن آخرين الخاطئة فبليت فيها السرائر وظهرت الخفايا التي تكنها الضمائر وكشفت 
األسرار وهتكت األستار وتبين أن البهرج من األقوال واألعمال يخون صاحبه أحوج ما  
كان إليه وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة الذين ال يضرهم من خالفهم وال من 

القيامة حيث انقسم الناس إلى ثالثة أقسام : قسم مجتهد في نصرة  خذلهم إلى يوم
الدين وموقٌن بالعز والتمكين وآخر خاذل لإلسالم والمسلمين أرداه سوء ظنه برب 
العالمين وآخر مرتٌد عن اإلسالم داخٌل في زمرة الصليبين محارٌب للمسلمين فانقسم 

اإلمتحان تميزًا من اهلل لغرور وكان هذا الناس مابين مأجور ومأزور وآخر قد غره باهلل ا
) ليجزي اهلل الصادقين  ) ليمحص اهلل الذين آمنوا ويمحق الكافرين ( ووتقسيما 

بصدقهم ويعذب المنافقين ( وأهم هذه الفتن ذهاب دولة اإلسالم وحكومة 
) طـالبان ( فإنهم لما أظهروا الملة الحنيفية ودعوا إلى الطريقة  ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ اإليمانٍ 

حمدية تحالفت عليهم هذه الدول الكفرية وتنادت عليهم من هنا وهناك فجرى الم
عليهم ما هو ثابٌت في األقدار األزلية مما قضاه رب البرية وإن كان ال يجيزه في 
األحكام الشرعيه فامُتِحَن بها أهل اإلسالم فقام هذا العدو الكافر من إفسادهم الدين 

يخفى علىكل ذي عين ففتحت المشاهد وعبدت وتخريبهم لبلدان المسلمين ما ال 
األوثان وبدلت شريعة الرحمن بقوانين الفرنج من عباد الصلبان وما أماله الشيطان 
بحثالة األفكار وزبالة األذهان ومجدت األصنام باسم الحضارة والمحافظة على اآلثار 

إلنسان وانتشرت الملل الكفرية باسم حرية األديان وعطلت الحدود باسم حقوق ا
وظهرت مواخيرالزنا والفحش و الخنا ودور السينما والغنى وشربت الخمور والحشيش 

ارى من وفتحت أوكار الربا باسم الحرية الشخصية واإلقتصاد والتنمية وأ خرجت العذ
الجلباب وبدت العورات واختلطت الحرائر بالمومسات  خدورهن ونزع الحجاب وألقي
ساء بالرجال باسم التقدم واإلزدهار فمشيئة اهلل نافذة باسم حقوق المرأة واختلط الن



) وال يسأل عما يفعل وهم يسألون ( واألمر كما قال يحيى وقدرته شاملة وسنته ماضية 
القرطبي عندما تغلب النصارى على بالد األندلس فقام محرضًا على الجهاد ومخاطباً 

  -:ألهل اإلسالم فنذكر قوله لمناسبة المقال للحال فقال 

 لكل شيء إذا ماتم نقصــان       ****   فال يُغرُّ بطيـب العيش  إنسـانُ 

 هـي األمور كما شاهدتها دوٌل      ****   مـن سّره زمـٌن ساءته أزمـانُ 

 وعالم األكوان ال تبقى محاسنه       ****   وال يـدوم على حـاٍل لها شـانُ 

 لـما حّل  باإلسالِم سـلوانُ وللمـصـائب سلواٌن يهـونها     ****   وما 

 دهـى الجزيرة خطب العزاء له     ****    هـوى له أحٌد وانهّد ثهــالنُ 

 أصابها العين في اإلسالم فامُتِحنت    ****    حتى خلْت منه أقطـاٌر وبلـدانُ 

 فسل بَلـْنسّية ما شـان ُمرسَية     ****    وأين قرطـبة أم  أين جيــانُ 

 تحويه من نـزه  ****    ونهرها العذب فيـاٌض  ومـآلنُ وأين حمـص وما 

 هـذا طـليطلة دار العلوم فكم   ****    من فاضٍل قد سما  فيها له شـانُ 

 وأين غرناطة دار الجـهاِد وكـم   ****    ْأْسـٌد بـها في الحرِب عقبـانُ 

 أركـانُ   قواعـٌد كّن أركاُن البـالِد فمـا  ****    عسى البكاُء إذا لم تبق

 وأين جامعـها المـشهور كم تُِلَيْت  ****    في كل وقٍت به  آٌي  وفرقـانُ 

 وعـاٌلم كان فيه للجهـوِل هـدى  ****    ُمـَدِرٌس وله في العلم ِ تبيـانُ 

 وعـابـٌد خاضـٌع هلل ُمـبتـهٌل   ****    والدمُع منه على الخديّن  طوفانُ 

 ****    وأين ياقـوم أبـطاٌل وفرسـانُ      وأين جـارتـها الزهـراُء وقبتها

 وكم شجاٌع زعيٌم في الوغى بطٌل     ****    بدا له في الِعداِء فـَْتٌك وِإمـعانُ 

 وكم جندلْت يدُه من كافٍر فغدا      ****     تبكِيه من أرضه أهٌل وِولـدانُ 



 ـيانُ وواديار من غدت بالكفر عامرة      ****     ورد توحيدها شرٌك وطغ

 تبكي الحنيفيُة البيضاء من أسٍف      ****     كما بكى ِلفراق اإللِف هيمانُ 

 حتى المحاريب تبكي وهي جامدٌة     ****      حتى المنابر تبكي وهي  عيدانُ 

 على ديـاٍر من اإلسالم خاليـًة      ****      قد  اقفّرت ولها  بالكفِر عمرانُ 

 ما   ****      بـها إال  نواقـيٌس  وصلبـانُ  حيُث المساجد قد أمست كنائسٌ 

 تـلك المصيبة أتت ما َتقدمـها       ****     وما لـها مع طويل الدهِر نسيانُ 

 ياراكبيَن عتاق الخيِل ضامـرًة        ****      كأنها  في مجـاِل الَسْبِق  ُعقبـانُ 

 ـالم اللـيل نـيرانُ وحاملين سيوف الهند مـرهفة        ****      كأنها في ظ

 وراتعين وراء النـهر من دعـٍة      ****       لهم بأوطانهـم ِعـزٌّ وسلـطانُ 

 أعنـدكم نبأٌ مـن أمِر أندلس       ****      فقد سـار بحديث القـوم ركبانُ 

 كم يستغيث صناديُد الرجال وهم    ****     َأسـرى وقَتلى فال  َيهتُز إنسـانُ 

 في اإلسالم بينكم        ****      وأنتـم يـاعبـاد اهلل إخــوانُ  لماذا التقاطع

 ال نفـوس أبيّـاٌت لـها همم       ****     أمـا على الخير أنصـاٌر وأعـوانُ أ

 يامن لنصرِة قوم ُقِسُموا ِفَرقـاً       ****     سطا عليهم بـها كفٌر  وطغـيانُ 

 **   واليوم هم في قيوِد الكـُفِر ُعـبدانباألمـس كانوا ملـوكاً في منازلهم   **

 فلو رأهم حـيارى ال دلـيل لهـم   ****  عليهـم من ثيـاِب الـذِل ألـوانُ 

 فلو رأيت بكـاهم عند بَيعهـم      ****  لـهالَك األمُر واستهـوتَك أحـزانُ 

 انُ يارّب طفـل وأم ِحيـَل بينهما      ****   كـما  تـَُفـَرُق  أرواٌح  وأبــد

 وغادة مـا رأتها الشـمُس  بارزًة    ****   كـأنما هي يـاقـوٌت و مرجــانُ    



 يقودها العلُج عندالسبي صاغرًة  ****    والعين باكيًة والقلُب حــيرانُ 

 لمثل هذا يذوُب القلُب من كمٍد  ****    إن كان في القلِب إسالٌم وإيمـانُ 

 هل للجهاِد بها من طالٍب فلقد    ****    تزخرفت جـنُة المأوى لها شـانُ 

 وأشرَف الحوُروالولداُن من ُغرٍف ****    فازت لعمري بهذا الـخير شجعانُ 

 ثم الصالُة على المختار من مضٍر   ****  ماهّب ريُح الصـبا واهتزَّ  أغصـانُ 

التكالن ولكن من رحمة اهلل تعالى وكل ذلك بحكمة الديان واهلل المستعان وعليه 
) يريدون أن يطفؤا نور اهلل بى اهلل إال أن يظهر دين الرسول أن الحق اليزول ويأ

هو الذي أرسل رسوله بالهدى   أن يتم نوره ولو كره الكافرون ,بأفواههم ويأبى اهلل إال
حوال ومداولة ( فالبد من تغير األ على الدين كله ولو كره المشركون ودين الحق ليظهره

األيام ليمحص اهلل المؤمنين ويمحق الكافرين وينفي خبث المنافقين ويكون البالء ليتم 
النصر و التمكين وتكون العاقبة للمتقين حتى تقوم دولة اإلسالم على أساٍس متين 
وركن قويم فال يكون بها مطمٌع للطامعين فإذا محص اهلل أهل اإليمان وشمخت أنوف 

لكفران وظنوا أن الدولة لهم في غابر األزمان أظهر اهلل عليهم جحافل أهل الفساد وا
اإلسالم وأسود النبال بشمس اإليمان فمزقوهم في أقرب أوآن وشردوهم إلى أقصى 

 البلدان  ...... قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

 واهلل ناصر دينه وكتابه       ***     ***    ورسوله في سائر األزمان

 بمحنة حزبه من حربه   ***    ***    ذا حكمه مذ كانت الفئتانلكن 

 وقال أيضاً :

 والحق منصوٌر وممتحٌن فال    ****    ****     تعجب فهذا سنة الرحـمن 

 وألجل ذاك الناس طائفـتانهر حزبه من حربه  ****   ****  وبذاك يظ         

لوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين ) أم حسبتم أن تدخوقال تعالى وقوله أصدق وأدل 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 



ال إن نصراهلل قريب ( وقال تعالى ) حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم متى نصراهلل أ
وقال تعالى عن القوم المجرمين (  هم نصرنا فنجّي من نشاء وال يرد بأسناءاقد كذبوا ج

وإن جندنا لهم  ,إنهم لهم المنصورون  ,) ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
 ,أفبعذابنا يستعجلون  ,وأبصرهم فسوف يبصرون  ,فتول عنهم حتى حين  ,الغالبون 

فإذا نزل بساحتهم فسآء صباح المَنذرين ( فنسأل اهلل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه 
ين لمن ناوأهم من عباد األوثان والنيران والصلبان وأن يجعلكم من المتقين وحزبه الغالب

األئمة الذين جمعوا بين الصبر واإليقان فااهلل ناصر جنده ومنجز وعده في السر 
واإلعالن ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن لكن بما اقتضة حكمتة ومضت به 

الصدق واإليمان من أهل النفاق  سنتة من اإلبتالء واإلمتحان الذي يميز اهلل به أهل
ذوي والبهتان إذ قد دل كتابه على أنه البد من الفتنة لكل من ادعى اإليمان والعقوبة ل

) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال اإلسآءت والطغيان فقال تعالى 
أم  ,لكاذبين ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن ا ,يفتنون 

حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ( فأنكر سبحانه على من 
ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب وأن مدعي اإليمان يتركون بال فتنة  تميز 

بالجهاد في بين الصادق والكاذب وأخبر في كتابه أن الصدق في اإليمان ال يكون إال 
) قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمايدخل عالى سبيل اهلل فقال ت

اإليمان في قلوبكم وإن تطيعوا اهلل ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا إن اهلل غفور 
إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  ,رحيم 

ون ( وأخبر سبحانه وتعالى بخسران المنقلب على وجهه دقافي سبيل اهلل ألئك هم الص
عند الفتنة الذي يعبد اهلل على حرف وهو الجانب والطرف الذي ال يستقر من هو عليه 

) ومن الناس من يعبد اهلل يهواه من خير الدنيا فقال تعالى  بل ال يثبت إال عند وجود ما
انقلب على وجهه خسر الدنيا  على حرف فإن أصابه خير إطمئن به وإن أصابته فتنة 

) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما هو الخسران المبين ( وقال تعالى واآلخرة ذلك 
) ولنبلونكم حتى نعلم  يعلم اهلل الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ( وقال تعالى

المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ( وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين 



) يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم  فالبد من وجود المحبين من المجاهدين فقال تعالى
عن دينه فسوف يأتي اهلل بقوم يحبهم ويحبونه ( فهؤالء هم الشاكرون لنعمة اإليمان 
الصابرون على اإلمتحان فإذا أنعم اهلل على إنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى 

] ال يقضى للمؤمن قضاء  - صلى اهلل عليه وسلم - قال النبي له من القضاء خيرًا كما
إال كان خيرًا له فإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً 
له وال يكون ذلك إال للمؤمن [ ومن لم ينعم اهلل عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال 

ه إلى قبيح المآل فكيف إذا كان ذلك وكل واحٍد من السراء والضراء قي حقه يفضي ب
من األمور العظيمة التي هي من محن األنبياء والصديقين ومنها تثبت أصول الدين 

 ويحفظ اإليمان والقرآن من كيد أهل الكفر والنفاق واإللحاد والبهتان . 

اح فااهلل اهلل أيها المجاهدون المرابطون في بالد األفغان والثبات الثبات والرواح الرو 
فقد  تزخرفت الجنة لباغيها وحدى الحادي بالركبان أن هلموا لحاجتكم فدار السعادة 
مفتاحها التوحيد ومهر الحور الشهادة في ساحات الجهاد فقد أحرقتكم األشواق وأنتم 
في مصارع العشاق فيا حماة الدين والذابين عن أعراض المسلمين والمستضعفين هاقد 

عز واالفتخار وظهر بأسكم ونكايتكم بعدوكم من الكفار الحت لكم بشائر النصر وال
وبدا وميض الصبح للعامل وآن أفول دولتهم وسقوط هيبتهم بإذن اهلل الواحد القهار 

فال يُأتى اإلسالم من قبلكم فأنتم اآلن رأس الطائفة المنصورة فبكم تجمع اليقضان 
لصبر الصبر والحزم عفين فاالكلمة ويظهر الدين ويتقوى بكم المسلم من المستض

) يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون ( فإذا قام الحزم 
المسلمون بما أمرهم اهلل به من جهاد عدوهم بحسب استطاعتهم فليتوكلوا على اهلل 
وال ينظروا إلى قوتهم وأسبابهم  وال يركنوا إليها فإن ذلك من الشرك الخفي ومن 

سباب إدالة العدو ووهنهم عن لقاء العدو ألن اهلل تبارك وتعالى أمر بفعل األسباب أ
 ) وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ( وقال وأن ال يتوكل إال على اهلل وحده قال تعالى

) إن ينصركم اهلل فال غالب لكم (  إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم ( وقال )
ذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اهلل على نصرهم لقدير _ إلى قوله _ ) أذن لل وقال تعالى

ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقويٌّ عزيز ( فمتى فعل المجاهدون ذلك وتوكلوا على 



الحي الذي ال يموت وحققوا التوحيد بإخالص التوكل عليه وحده نصرهم اهلل وأمدهم 
وحزبه المفلحين في كل زمان ومكان كما  بالمالئكة كما هي عادته مع عباده المؤمنين

لكم أني ممدكم بألف من المالئكة ) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب  جرى لنبينا محمد
 . وما جعله اهلل إال بشرى لكم ( ,مردفين 

واهلل المسؤل أن يثبتكم وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
والباطنة وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين اآلخرة ويتم نعمه عليكم الظاهرة 

على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم واإلغالظ عليهم في كتابه المبين 
 هذاوقد تم المقصود مما أردناه 

 والصالة والسالم على النذير المبين والصادق األمين

 بن عبداهلل وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم محمدٍ 

 لى يوم الدين آمين آمين .إ

 

 حررت في الحادي عشر من شهر اهلل المحرم رجب لسنة 

 ألٍف وأربع مائة وثالثة 

 وعشرون

 

 

كتبه : أحمد بن حمود الخالدي



 


