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الرحيم الرحمن الله بسم
 النصارى إلى رسالة

الملوك من يراه ومن وغيرهم المريكان من
والسلطاين المراء و

الخالدي حمود بن أحمد الشيخ؛ بقلم

ٍد رب ؛وأالخآرين الوألين إله لله الحمد موسممى وأ محممم
اللممه إل إلممه ل أن وأأشممهد العممالمين، رب ،وأهمماروأن وأعيسى

ًا أن وأأشممهد لممه شممريك ل وأحده وأأن وأرسمموله عبممده محمممد
وأروأٌح مريممم إلممى ألقاهمما وأكلمتممه وأرسمموله اللممه عبد عيسى

ًا وأالزبور وأالنجيل التوراة أنزل وأأنه ،منه أحمد بمجئ مبشر
ًا نآالقممر وأأنزل ،الرسول يمموم إلممى سممواه ممما علممى مهيمنمم

.الدين

محمد وأالمرسلين النبياء خآاتم على وأالسلم وأالصلة
أجمعين. إخآوانه وأعلى الله عبد بن

الهدى. اتبع من على السلم

بعد: أما

،وغيرهههم المريكان من النصارى أيها اعلموا
عسههكرهم فههي وانخههرط حزبهههم في دخل من ويا

أعانهم أو رايتهم تحت وقاتل سلكهم في وانتظم
؛وظلمهم بغيهم على

وأهممازم وأعممده وأمنجممز جنده وأناصر دينه حافظ الله أن
لعبادنمما كلمتنمما سممبقت وألقممد: {تعممالى قال ،وأحده الحزاب

لهممم جنممدنا  وأإن* المنصمموروأن لهممم  إنهممم* المرسمملين
فسمموف  وأأبصممرهم* حيممن حممتى عنهممم  فتممول* الغممالبون
فسممآء بساحتهم نزل  فإذا* يستعجلون  أفبعذابنا* يبصروأن

َنذرين صباح }.الم

أرضممكم سمميورثنا وأأنممه عليكممم النصممر الله وأعدنا وأقد
ًا فحكممم ،وأأممموالكم وأديمماركم ًا وأكتممب ،يبممدل ل حكممم ل كتابمم

الزبممور فممي كتبنا وألقد: {الحق وأقوله فقال ،يغير وأل يحرف
فممي  إن* الصممالحون عبممادي يرثها الرض أن الذكر بعد من
ًا هذا * للعالمين رحمة إل أرسلناك  وأما* عابدين لقوم لبلغا
مسمملمون أنتممم فهل وأاحد إله إلهكم أنما إلي يوحى إنما قل
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ٍء علممى ءاذنتكم فقل تولوا  فإن* أم أقريممٌب أدري وأإن سمموا
ٌد قممال ،قبممل مممن بأسلفكم ذلك فعل كما ،توعدوأن} ما بعي

مممن الكتمماب أهممل مممن كفروأا الذين أخآرج الذي هو: {تعالى
أنهممم وأظنمموا يخرجمموا أن ظننتممم ممما الحشممر لوأل ديممارهم
يحتسبوا لم حيث من الله فأتاهم الله من حصونهم مانعتهم
وأأيممدي بأيممديهم بيمموتهم يخربممون الرعب قلوبهم في وأقذف

اللممه كتممب أن  وألممول* البصممار أوألممي يمما فاعتبروأا المؤمنين
عممذاب الخآممرة فممي وألهممم الممدنيا فممي لعممذبهم الجلء عليهم
أهممل مممن ظمماهروأهم الممذين وأأنممزل {تعممالى: وأقممال ،النار}

ن الكتاب ًا الرعمب قلموبهم فمي وأقمذف صياصميهم م فريقم
ًا وأتأسممروأن تقتلممون وأديممارهم أرضممهم  وأأوأرثكممم* فريقمم

ًا وأأممموالهم شممئ كممل علممى اللممه وأكممان تطأوأهمما لممم وأأرضمم
ًا} وأعملمموا منكم ءامنوا الذين الله وأعد: {تعالى وأقال ،قدير

مممن الذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم الصالحات
مممن وأليبممدلنهم لهممم ارتضى الذي دينهم لهم وأليمكنن قبلهم

ًا خآوفهم بعد بعد كفر وأمن شيئا بي يشركون ل يعبدوأنني أمن
الزكوة وأءاتوا الصلوة  وأأقيموا* الفاسقون هم فأوألئك ذلك

كفممروأا الممذين تحسبن  ل* ترحمون لعلكم الرسول وأأطيعوا
وأقمموله }،المصير وألبئس النار وأمأوأاهم الرض في معجزين

هممذه لكم فعجل تأخآذوأنها كثيرة مغانم الله وأعدكم: {تعالى
وأيهممديكم للمممؤمنين ءايممة وألتكممون عنكممم الناس أيدي وأكف

ًا كفممروأا الممذين قمماتلكم وألممو: {قوله إلى ،مستقيما} صراط
ًا ليجدوأن ثم الدبار لولوا ًا وألي قممد الممتي الله  سنة* وألنصير
.تبديل} الله لسنة تجد وألن قبل من خآلت

،كلمتممه وأمعلممي دينممه مظهممر وأتعالى سبحانه الله وأإن
كلممماته وأإخآممماد نمموره إطفمماء فممي وأسعيتم ذلك كرهتم وأإن

بشممتى عليهممم وأالتحريض وأأسرهم وأتشريدهم أوألياءه بقتل
أن يريممدوأن: {تعممالى قممال كممما فممالمر ،وأالسممبل الوسممائل

وألممو نمموره يتممم أن إل اللممه وأيممأبى بأفواههم الله نور يطفئوا
الحممق وأدين بالهدى رسوله أرسل الذي  هو* الكافروأن كره

.المشركون} كره وألو كله الدين على ليظهره

الممدنيا فممي وأالفمموز الملممك وأسمملمة النجمماة أردتم فإن
اللممه صلى نبينا قال كما السلم، إلى ندعوكم فإنا ،وأالخآرة

وأنحممن ،قبممل مممن-  الروأم ملك هرقل-  لملككم وأسلم عليه
؛الن لكم نقولها

فممإن ،مرتيممن أجركممم اللممه يممؤتكم ،تسمملموا أسمملموا"
تعممالوا الكتمماب أهممل يا{ وأ ،الريسيين إثم عليكم فإن توليتم

شمميئا بممه نشرك وأل الله نعبد أل وأبينكم بيننا سواء كلمة إلى
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ًا بعضا بعضنا يتخذ وأل فقولمموا تولمموا فممإن الله دوأن من أرباب
".مسلمون} بأنا اشهدوأا

ٌير فهو السلم قبلتم فإن وأإن ،مطلوبنمما وأهممو ،لكممم خآ
فممي هممم فإنما تولوا وأإن: {تعالى قال كما لكم فنقول أبيتم

تولمموا وأإن{العليم} ,  السميع وأهو الله فسيكفيكهم شقاق
النصممير} , وأنعممم المممولى نعممم مممولكم اللممه أن فمماعلموا

ّي غايمممر أنكمممم وأاعلمممموا{ مخمممزي اللمممه وأأن اللمممه معجمممز
}.الوكيل وأنعم الله حسبنا: {وأنقول ،الكافرين}

وأل ،اللممه سبيل في الجهاد إل لنا دأب ل أنه ؛اعلموا ثم
وألممم عنممه نعتممذر ل أمممٌر وأهممذا أممموالكم، مممن إل مأكممل لنمما

أمكننمما، مما تعالى الله شاء إن ذلك في وأنزيد ،فيه نستخف
مممن أبنمماءهم بممه يوصون وأأبناؤنا بعدنا من أبناءنا به وأنوصي
قبل:   من الصحابة قال كما ،بعدهم

ما الجهاد علىمحمدا بايعوا الذين نحن
أبدا بقينا

نسمماءكم وأنسممبي دمممائكم وأنسممفك أنمموفكم وأنرغاممم
ذلمك وأنفعمل ،وأقموته اللمه بحمول أمموالكم وأنغنمم وأأبنماءكم

ًا ًا ل اتباع بيممن بعثممت: (قال حيث وأرسوله لله وأطاعة ابتداع
ّي شمميئا به وأليشرك وأحده يعبدالله حتى بالسيف الساعة يد

علممى وأالصممغار الذلممة وأجعلة رمحي ظل تحت رزقي وأجعل
بهمما نتقرب قربًة وأنراه )،بمعناه  الحديث...أمري خآالف من
بممذلك ممتثليممن ،الثممواب جزيممل بهمما وأنرجوا ،تعالى الله إلى

الممذين قمماتلوا ءامنمموا الممذين يأيهمما{ وأتعممالى سممبحانه أمممره
:تعممالى وأقمموله ،غالظممة} فيكممم وأليجممدوأا الكفممار من يلونكم

عليهممم وأينصممركم وأيخزهممم بأيممديكم اللممه يعذبهم قاتلوهم{
الممذين قمماتلوا: {قوله إلى ،}...مؤمنين قوم صدوأر وأيشفي

اللمه حمرم مما يحرممون وأل الخآممر بماليوم وأل بالله ليؤمنون
حممتى الكتمماب أوأتوا الذين من الحق دين يدينون وأل وأرسوله

ٍد عن الجزية يعطوا فمماقتلوا: {وألقمموله ،صمماغاروأن} وأهممم يمم
وأاقعممدوأا وأاحصممروأهم وأخآذوأهم وأجدتموهم حيث المشركين

الزكموة وأءاتموا الصملوة وأأقماموا تمابوا فمإن مرصممد كل لهم
فضممرب كفممروأا الممذين لقيتم فإذا: {وأقوله ،سبيلهم} فخلوا

وأإمما بعممد منا فإما الوثاق فشدوأا أثخنتموهم إذ حتى الرقاب
لنتصممر اللممه وألويشمماء ذلممك أوأزارها الحرب تضع حتى فداء
الله سبيل في قتلوا وأالذين ببعض بعضكم ليبلوا وألكن منهم
 وأيممدخآلهم* بممالهم وأيصمملح  سمميهديهم* أعمممالهم يضل فلن

اللممه تنصممروأا إن ءامنمموا الممذين  يأيهمما* لهممم عرفهمما الجنممة
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فممي يسيروأا أفلم: {قوله إلى ...}،أقدامكم وأيثبت ينصركم
اللممه دمممر قبلهم من الذين عاقبة كان كيف فينظروأا الرض
ءامنوا الذين مولى الله بأن  ذلك* أمثالها وأللكافرين عليهم

.لهم} لمول الكافرين وأأن

وأمفرق كيدكم وأمبطل عزمكم موهن الله أن وأاعلموا
لممه يقممول فإنممما أمممرا قضى إذا فإنه ،حزبكم وأهازم جمعكم

المدلئل بمأظهر المثلت فيكمم اللمه أظهمر وأقمد ،فيكون كن
الفينممة بيممن تصمميبكم القوارع تزال وأل ،تعتبروأا فلم وأالبينات
ًا وأتحل وأالخآرى السممموات جنممود وأللممه{ ،ديمماركم مممن قريب
}.هو إل ربك جنود يعلم وأما وأالرض

،وأالعطممب الهلك أسممباب جميع فيكم استجمعت وأقد
النقممم حلممول بممواعث الجهممات جميممع مممن بكممم وأأحمماطت
أهلممك وأقممد ،النكبممات وأ الكمموارث عليكم توالت وأ ،وأالسخط

عممن وأأنتممم ،كلها اجتمعت إذا فكيف ،ببعضها قبلكم من الله
البغممي أوأ وأالطغيممان بممالظلم تبممالون وأل معرضممين ذلممك

علممى زيممادة الرذيلممة وأأشممعتم الفضمميلة حمماربتم ،وأالعممدوأان
وأأمممه المسمميح كعبممادة ،سممواه ممما وأعبممادتكم بممالله كفركممم
وأالمسمملمين السمملم بحممرب سممعيتم ثممم ،السمملم عليهممما
التحالفممات وأعقممدتم الجممموع وأجمعتممم الممدوأل عليهم وأألبتم

المنظمممات وأأقمتممم وأالمممؤامرات وأالمؤتمرات وأالمعاهدات
ًة ،وأالهيئممات وأأخآممرى "،الصممولية"  وأ"التطممرف" باسممم تممار

 وأ"الرهمماب" باسممم  وأمممرة"الرجعيممة"  وأ"الجمممود" باسممم
حقموق"  وأ"التسممامح"  وأ"العنممف نبمذ"  وأ"للسملم الدعوة"

ًا "،النسان ذهاب من أنفسكم به تمنون ما لكم يتم أن رجائ
وألكن ،أهله على وأالقضاء الناس بين هويته وأطمس السلم
. هيهات...هيهات

الممدين لهممذ البقاء كتب الله أن تعلمون وأأنتم ؛كله هذا
كيمف إذ ،الخيمال نسممج ممن هممو بمل ،محمال هذا وأأن ،وأأهله

مممن بقممي ممما بممذلك شممهد وأقممد ؟يممدال الحممق علممى الباطل
،وأملتكممم دينكممم أهممل بممه وأشهد ،لديكم المعروأفة النبوءات

وأإن أبنمماءهم يعرفممون كممما يعرفممونه الكتاب آتيناهم الذين{
ًا .يعلمون} وأهم الحق ليكتمون منهم فريق

ل حيممث من تأتيكم وأالفيضانات تصيبكم النكبات فهذه
وأكممثرة ،تنظروأن وأأنتم المغرقة الغزيرة وأالمطار ،تشعروأن
الخآضممر علممى أتممت حممتى وأالمممدن الغابممات فممي الحرائممق
،وأحيممن وأقمٍت كمل فممي بكممم تعصمف وأالعصارات ،وأاليابس

حممتى الكممبيرة شركاتكم على ظهرت القتصادية وأالنكسات
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عمالهمما وأطممردت أبوابهمما وأأغالقممت إفلسممها أكثرهمما أعلنممت
المراض فيكم وأفشت ،أجورهم حتى لهم تدفع أن وأعجزت
،دوأاء لهمما يوجد وألم الداء سبب فيها يعرف ل التى المزعجة

جبممار بأمر وأذلك ،القطارات وأتحطم الطائرات سقوط وأكثر
التكنلوجيمما حداثممة مممع ،ظمماهر سبب بل ،وأالسماوأات الرض

.المستمرة الدائمة وأالصيانة الجديدة وأالتقنية

إلممى وأرجعتم أمركم في وأنظرتم أنفسكم سألتم فهل
ممموطن كممل أفي( ؛قريظة بني أخآو قال كما وألكن ،أنفسكم

حممل وأممما وأالهلك الممموت تعمماينون وأأنتم حتى ؟!)،عقلون ل
عممن وأالنذر اليات تغني وأما{ ،وأالدمار الخراب من بدياركم

أنتممم ممما وأهالكم المادية القوة غارتكم فقد }،ليؤمنون قوم
المممال مممن بممه اللممه أمممدكم وأممما وأالسممكون الدعممة من فيه

وأالجنممد السمملح وأفممرة من أوأتيتم وأما الجموع وأكثرة وأالنعم
ًا{ ،وأالدهاء وأالمكر الكيد وأأسباب وأمكر الرض في استكبار
إل ينظممروأن فهممل بممأهله إل السمميئ المكممر يحيق وأل السيئ

اللمه لسممنة تجممد وألمن تبديل الله لسنة تجد فلن الوألين سنة
عاقبممة كممان كيف فينظروأا الرض في يسيروأا  أوألم* تحويل
ليعجممزه الله كان وأما قوة منهم أشد وأكانوا قبلهم من الذين
ًا كممان إنممه الرض فممي وأل السممموات فممي شممئ مممن عليممم

.قديرا}

وأتسمملطتم البلد بعممض علممى ظهرتممم قد أنكم وأغاركم
،وأالخمداع وأالغمش بمالبتزاز خآيراتهما وأنهبتممم فيهما ممن على

.الغروأر بالله وأغاركم الدنيا الحياة وأغارتكم

،دنمما قممد عقابكم وأأن ،لكم استدراٌج هذا أن علمتم أما
لممه قيممض شمميئا أراد إذا اللممه وأإن وأشيكة، أصبحت وأنهايتكم

،بالخيممال يممدوأر أوأ بالبممال يخطممر ل ممما القدرية السباب من
أوأتحممل صممنعوا بممما قارعممٌة تصمميبهم كفممروأا الذين وأليزال{

ًا الميعماد ليخلف الله إن الله وأعد يأتّي حتى دارهم من قريب
ثممم كفممروأا للممذين فأمليت قبلك من برسٍل استهزئ  وألقد*

فممي عممذاب لهم: {قوله إلى ...}،عقاب كان فكيف أخآذتهم
،وأاق} مممن اللممه مممن لهممم وأممما أشممق الخآرة وألعذاب الدنيا
ّد فل ،ةنافممذ وأإرادتممه شممامله وأقممدرته ماضممية اللممه فسنة را

منكم أشد هو من الله أهلك فقد ،لحكمه معقب وأل لقضائه
ًة ًا وأأكثر قو ًا الجبممال وأنحتمموا الرض عمممروأا ممممن جمع بيوتمم

ٍد نمموٍح كقمموم ،بأيممديهم الوأتمماد ذي وأفرعممون وألمموٍط وأعمما
ًا{ ،وأثمممود القريممة وأأصممحاب شممعيب وأقمموم وأالنمروأد وأعمماد

الشميطان لهمم وأزيمن مسماكنهم ممن لكمم تمبين وأقد وأثمود
 وأقمماروأن* مستبصرين وأكانوا السبيل عن فصدهم أعمالهم
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فاسممتكبروأا بالبينممات موسممى جاءهم وألقد وأهامان وأفرعون
ً* سابقين كانوا وأما الرض في مممن فمنهم بذنبه أخآذنا  فكل

ًا عليه أرسلنا مممن وأمنهممم الصمميحة أخآممذته مممن وأمنهم حاصب
ليظلمهممم اللممه كان وأما أغارقنا من وأمنهم الرض به خآسفنا
المثال وأتلك: {قوله إلى ...}،يظلمون أنفسهم كانوا وألكن

مسمماكنهم فهممذه }،العممالمون إل يعقلهمما وأما للناس نضربها
،بممالبوار عليهممم وأتنممادي بممالهلك عليهممم تشهد آثارهم وأبقايا

الممذين عاقبممة كممان كيف فينظروأا الرض في يسيروأا أوألم{
أكثر وأعمروأها الرض وأأثاروأا قوة منهم أشد كانوا قبلهم من

اللممه كممان فممما بالبينممات رسمملهم وأجمماءتهم عمروأهمما مممما
عاقبممة كممان  ثممم* يظلمممون أنفسممهم كممانوا وألكن ليظلمهم

بهمما وأكممانوا اللممه بئايممات كممذبوا أن السممواى أسممؤا الممذين
،فعلهممم تفعلمموا ل( ؛حالهمما بلسممان وأتقممول ،يسممتهزءوأن}

يعمممل عممما غاممافل اللممه وألتحسممبن{ )،أصممابهم ما فيصيبكم
* البصممار فيممه تشممخص ليمموم يممؤخآرهم إنممما الظممالمون

وأأفئمدتهم طرفهمم إليهمم ليرتمد رءوأسمهم مقنعي مهطعين
ظلموا الذين فيقول العذاب يأتيهم يوم الناس  وأأنذر* هواء
أوألممم الرسممل وأنتبممع دعوتك نجب قريب أجل إلى أخآرنآ ربنا

فممي  وأسممكنتم* زوأال مممن مممالكم قبممل من أقسمتم تكونوا
فعلنمما كيممف لكم وأتبين أنفسهم ظلموا الذين الذين مساكن

اللممه وأعنممد مكرهممم مكممروأا  وأقممد* المثال لكم وأضربنا بهم
تحسممبن  فل* الجبممال منممه لممتزوأل مكرهم كان وأإن مكرهم

إلمى ...}،انتقممام ذوأ عزيمٌز اللممه إن رسمله وأعده مخلف الله
ٌغ هذا: {قوله ه وألينمذروأا للناس بل ا وأليعلمموا ب إلمه همو أنم
ٌد .اللباب} ألوا وأليذكر وأاح

فيهمما وأسممعيتم الرض فممي اسممتكبرتم أنكممم فمماعلموا
اللممه سممبيل عممن وأصددتم وأالنسل الحرث وأأهلكتم بالفساد

الحممق دينهممم عممن النمماس وأفتنتممم عوجمما تبغونهمما آمممن مممن
العممراض وأانتهكتممم مقابممل غايممر مممن النفممس وأأزهقتممم

وأنهبتممم حممق بغيممر وأاسممتعبدتموهم الشممعوب وأاضممطهدتم
الحممروأب نممار بينهممم وأأوأقممدتم الطاقات وأاستنزفتم الثروأات

الكمموارث عليهممم وأجريتممم النعممرات وأإثارة المشكلت بخلق
فتمماريخكم الصناعات، وأتجربوا البضاعات لتروأجوا وأالويلت

ممما وأهذا ،وأالتمويه الدجل وأصحائفه الدم مداده ،منتن أسود
أهممل وأمممن جلممدتكم أبنمماء مممن جنسممكم بنممو عليكم به شهد

من عليه اطلعوا ما وأهالهم رعونتكم من سأموا ممن ملتكم
مممن العديممد حممذركم وأقممد ،أمركممم وأحقيقممة طممويتكم سمموء

،طريقكممم وأشممؤم عمماقبتكم سمموء مممن وأمفكريكممم كتممابكم
مبممالين غايممر آسممن نتممن مسممتنقٍع إلممى العالم تقودوأن وأأنكم
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غاايممماتكم وأيحقمممق رغابممماتكم يشمممبع فيمممما إل وألمكمممترثين
.وأأغاراضكم

وأشممدة وأبطشممه وأسممخطه اللممه بممأس نحممذركم وأإنمما
وأأوأليمماءه الموحممدين اللممه عبمماد آذيتممم قممد فممإنكم ،سممطوته

ًا يرتضي ل الذي دينه وأسببتم الصالحين وأكفرتممم ،سممواه دين
وأقممد ،أنبيمماءه خآمماتم وأسمملم عليممه اللممه صلى محمد برسوله
أهممل تقتلممون أنتممم وأهمما ،رسممالته وأصممحة نبوته صدق علمتم

عممن فتنتمموه به ظفرتم من ،مكان كل في وأتطاردوأنهم ملته
ظلمكممم وأتعممدى ذنبكممم عظممم وأقممد ،دوألته به وأأغاريتم ،دينه

فممي وأأوألدنمما إخآواننمما مممن وأإن ،وأحيفكممم جمموركم وأازداد
عليهممم وأاسممتعديتم وأهنمماك هنا من بهم أتيتم ممن سجونكم
علممى أرغامتممموه وأبعضممهم لكممم، سمملموهم حممتى بلممدانهم
عليكممم وأأنكممر وأمممذهبكم، دينكم على حتى حق بل تسليمهم

لكممم عهممد فل ،نحلتكم أهل وأمن شاكلتكم على هو من ذلك
كيممف {قممال: حيث الله وأصدق صدق، وأل ميثاق وأل وأعد وأل

يرضممونكم ذمممة وأل إل فيكممم يرقبمموا ل عليكممم يظهممروأا وأإن
بئايممات  اشتروأا* فاسقون وأأكثرهم قلوبهم وأتأبى بأفواههم

ًا الله ً ثمن يعملممون كانوا ما سآء إنهم سبيله عن فصدوأا قليل
ً مممممؤمٍن فممممي يرقبممممون  ل* هممممم وأأوألئممممك ذمممممة وأل إل

بعممد مممن أيمممانهم نكثمموا وأإن: {قمموله إلممى }،..المعتممدوأن.
أيمممان ل إنهممم الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في وأطعنوا عهدهم

}.ينتهون لعلهم لهم

وأسياسممتكم ،شممكيمة وأالخيانممة ،شمميمة لكممم فالغممدر
وأعقلئكممم ،أوأائلكممم بهت قوم ،وأالخديعة الكذب على قائمة

،خآنمازير مسمخوا وأفتيممانكم ،قممردة مسممخوا رأيكم وأأصحاب
تتشممرفون مممن فهممؤلء ؟بآخآرهمما فكيممف ،أوألهمما هممذا فأمممة

.بهم وأتفتخروأن إليهم بالنتساب

خآلمق وأتقولمون وأالنهمار بالليمل اللممه تسمبون أنتممم ثمم
وأتقولممون ،وأالولممد لممه الزوأجممة وأتنسممبون ،استراح ثم الخلق
إن وأتقولممون ،مريممم ابممن عيسى المسيح هو وأأنه ثلثة ثالث
غالممت ،مغلولممة اللممه يممد وأتقولممون ،أغانيمماء وأأنتممم فقيممر اللممه

السمملم عليهممما يحممي وأابنممه كزكريمما ،أنبياءه وأقتلتم ،أيديكم
أبممائكم أيممدي علممى دممماءهم ُسممِفكت ممممن كممثير وأغايرهممم

وأسملم عليمه اللمه صملى محمد النبي بقتل وأهممتم ،الوألين
السممماوأية، الكتممب وأحرفتممم ،خآممائبين بكيممدكم اللممه فردكممم

ًا وأالرهبممان الحبممار وأاتخممذتم وأنقضممتم ،اللممه دوأن مممن أربابمم
وأحسممدتم ،الحممق وأكتمتممم وأالميثاق، عليكم أخآذ الذي العهد

قلمموبكم وأقسممت فضممله، مممن اللممه آتمماهم ممما علممى النمماس

)7(وأالجهاد التوحيد منبر



رسالة إلى 
النصارى

ًا الله بأيات وأاشتريتم ً ثمنمم ينصممركم اللممه أن وأتظنممون ،قليل
الرض فممي لكممم وأيمكممن الموحدين وأعباده المسلمين على

عممن يممدافع الله إن{ ؟!منكم لهم أوأينتقم عليكم يغضب وأل
ُأذن* كفممور خآممواٍن كممل يحب ل الله إن ءامنوا الذين للممذين  

 الممذين* لقممدير نصرهم على الله وأإن ُظلموا بأنهم ُيقاتلون
وألممول اللممه ربنمما يقولمموا أن إل حممق بغير ديارهم من ُأخآرجوا

ُهدمت ببعض بعضهم الناس الله دفع ٌع َل ٌع صوام وأصمملواة وأبي
ًا اللممه اسممم فيهمما ُيممذكر وأمسمماجد مممن اللممه وألينصممرّن كممثير

ّي الله إن ينصره الرض فممي مكنمماهم إن  الممذين* عزيز لقو
عممن وأنهمموا بممالمعروأف وأأمروأا الزكوة وأءاتوا الصلوة أقاموا
.المور} عاقبة وألله المنكر

يثمأر كمما لوأليممائه يثمأر الله إن: (الحديث في جاء وأقد
:سبحانه يقول الخآر القدسي الحديث وأفي ،الحرب) الليث

ًا لي عادى من( .بالحرب) آذنته فقد وألي

،الوكيممل وأنعممم حسبنا وأهو ،لكم ىمول وأل مولنا فالله
اللممه ممماكتب إل يصمميبنآ لن قل{ ،النصير وأنعم ىالمول فنعم

هممل  قممل* المؤمنممون فليتوكممل اللممه وأعلممى مولنمما هممو لنمما
أن بكممم نممتربص وأنحممن الحسممنيين إحممدى إل بنمما تربصممون

معكممم إنمما فتربصمموا بأيممدينا أوأ عنده من بعذاٍب الله يصيبكم
.متربصون}

ّد، الحياة تحبون كما الموت نحب أنا ؛وأاعلموا وأأنا وأأش
ٍد بممأس أوألوا رجاٌل وأفينا خآلقنا وألها للحرب أهل وأقممد ،شممدي

بنممار تصممطلون زلتممم وأل وٍأمموطن، وأقعممة غايممر في جربتمونا
مممن فاسممألوا تجمماهلتم أوأ جهلتم وأإن بحرها، وأتكتون بعضها
وأقد ببعيد، عنكم الروأس وأما اليقين، الخبر يخبروأنكم قبلكم

لهممم جمرى مما-  ناصممحين لكممم وأهمم-  وأأخآبروأاكم نصحوكم
يجممروأن خآرجمموا عنممدما اليمان وأعسكر الله جند أيدى على
هيبتهممم وأأسممقط شوكتهم الله فكسر وأالهزيمة الخيبة أذيال

تصميروأن المذي وأهمو دوألتهمم، المجاهمدين أيدي على وأفكك
الله. بإذن الن إليه

وأإذ مبتسممم تظنممه أنيممابه تممرى الله أسد من عندنا وأإن
ينممام ل ،الليممل فممي رهبمماٌن النهممار فممي ُأسممد ،زمجممر ضممحك
سمماحات فممي الشممهادة يرزقممه أن اللممه يممدعوا قائم أحدهم،
لحيته. دمعه أخآضل وأقد فراشه على يميته ل وأأن الوغاى،

نممّص، فرصممًة وأجممد ممما كل مظانه الموت يطلب وأآخآر
لبى. صيحة سمع ما وأكل
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مممن معممه مممن وأقتممل يقتممل وألممم نجى لنه يبكي وأآخآٌر
إخآلصه. في وأيشك نفسه يتهم فهو إخآوته،

أحممر علممى الفرصة ينتظر وأالنفيس النفس يبذل وأآخآٌر
لممه يطيممب وأل عيممش لممه ليهنممأ رضف على كأنه الجمر، من

إلممى اشممتاق ،العدى وأمقارعة الوغاى ساحات في إل مسكن
.التبكير في التكبير

اشتياقه شدة من الهلك على نفسه أشرفت قد وأآخآٌر
نصرتهم، في وأهومتفاني إخآوته، عن الدفاع في الموت إلى

يقول: حاله وألسان

ًا أقتل حين أبالي وألست ّي علىمسلم كان شٍق أ
مصرعي لله

ٍو أوأصال على يباركيشأ وأإن هالل ذات في وأذاك شل
ممزع

التمموراة فممي وأصممفهم جمماء وأقممد صممفاتهم، بعض وأهذا
ٌد{ ،جحممدتموها الممتي النبمموءات مممن وأهممي وأالنجيممل، محممم

بينهممم رحمماء الكفممار علمى أشممدآء معمه وأالذين الله رسول
ًا تراهم ًا ركع ً يبتغون سجد ًا الله من فضل سمميماهم وأرضوان

وأمثلهممم التوراة في مثلهم ذلك السجود أثر من وأجوهم في
فاسممتوى فاسممتغلظ فئممازره شطئه أخآرج كزرٍع النجيل في

الممذين الله وأعد الكفار بهم ليغيظ الزراع يعجب سوقه على
ًا مغفرة منهم الصالحات وأعملوا ءامنوا هممم ،عظيما} وأأجر
عليممه اللممه عاهدوأا ما صدقوا رجاٌل{ ،ذكروأا القوم إذ القوم
ٍة{ ،ينتظمر} ممن وأمنهمم نحبممه قضممى ممن فمنهم علمى أذلمم

ٍة المؤمنين وأل اللممه سممبيل في يجاهدوأن الكافرين على أعز
وأاللممه يشمماء مممن يممؤتيه اللممه فضممل ذلممك لئم لومة يخافون

.العظيم} ذوأالفضل

،أسممرهم وأفممك نصممرتهم علينمما أوأجب الله أن وأاعلموا
ٌق فينمما يبممق وألم أبينا بكرة عن ذهبنا وألو عيممن أوأ ينبممض عممر

به. لقاتلناكم الذر إل نجد لم وألو تطرف،

علممم مما وأهذا ،وأالنصر وأالعزة بالظفر موقنون وأنحن
مممن المستفاد وأهو المة، عليه وأأجمعت بالضروأرة ديننا من

سممبيل فممي فليقاتممل: {تعممالى قال وأالسنة، الكتاب نصوص
فممي يقاتممل وأمممن بمالخآرة الممدنيا الحيمماة يشمروأن الذين الله

ًا نؤتيه فسوف يغلب أوأ فيقتل الله سبيل  وأممما* عظيما أجر
الرجمال ممن وأالمستضمعفين اللمه سبيل في تقاتلون ل لكم
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القرية هذه من أخآرجنا ربنا يقولون الذين وأالولدان وأالنساء
ًا لدنك من لنا وأجعل أهلها الظالم لممدنك مممن لنمما وأجعممل وألي
ًا كفممروأا وأالذين الله سبيل في يقاتلون ءامنوا  الذين* نصير

كيد إن الشيطان أوألياء فقاتلوا الطاغاوت سبيل في يقاتلون
ًا} ,  كان الشيطان قيممل إذا مالكم ءامنوا الذين يأيها{ضعيف

أرضمميتم الرض إلممى اثقممالتم اللممه سممبيل فممي انفممروأا لكممم
الخآممرة فممي الممدنيا الحياة متاع فما الخآرة من الدنيا بالحياة

ًا يعممذبكم تنفممروأا  إل* قليل إل ًا عممذاب ًا وأيسممتبدل اليممم قوممم
ًا تضروأه وأل غايركم  إلممى...}قممدير شيء كل على وأالله شيئ

ًا انفروأا: {قوله ً خآفاف في وأأنفسكم بأموالكم وأجهدوأا وأثقال
.تعلمون} كنتم إن لكم خآيٌر ذلكم سبيل

اع وأقد ه أنفسمهم المسملمون ب ًا رخآيصمة لل ا طلبم لم
الممبيع فوقع الصفقة وأتمت البيع فربح ،مرضاته وأابتغاء عنده

المممؤمنين مممن اشممترى اللممه إن{ ،خآيار بل المجلس وأانفض
اللممه سممبيل فممي يقمماتلون الجنممة لهم بأن وأأموالهم أنفسهم

ُتلمون َيق َتلمون ف ُيق ًا وأ ًا عليمه وأعمد وأالنجيمل التموراة فمي حقم
بممبيعكم فاستبشممروأا اللمه ممن بعهممده أوأفمى وأمن وأالقرءان

.العظيم} الفضل هو وأذلك به بايعتم الذي

حممتى ينقطممع ل السمماعة قيممام إلممى قممائم الجهمماد وأأن
مممن الشمممس تطلممع حممتى التوبممة تنقطممع وأل التوبممة تنقطع

ذلممك وألزم وأالنهار، الليل بلغ ما سيبلغ السلم وأأن مغربها،
المنصممورة الطائفممة رأس وأهممم الصادقين، المجاهدين بقاء
لتممزال: (النممام سمميد عممن جمماء كممما وأمكممان، زمان كل في

خآممالفهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين أمتي من طائفة
أمممتي مممن طائفممة لتممزال (روأايممة: وأفي ،الساعة) قيام إلى

.خآذلهم) وألمن خآالفهم من ليضرهم منصورة الحق على

كنممت(قممال:  نفيممل ابممن سمملمة أن المسممند فممي وأجاء
ًا :رجممل فقممال ،وأسلم عليه الله صلى الله رسول عند جالس

ل" وأقممالوا السلح وأوأضعوا الخيل الناس أذال الله رسول يا
بوجهه الله رسول فاقبل"! أوأزارها الحرب وأضعت قد جهاد
أمممة أمممتي مممن تممزال وأل القتممال دوأر جمماء الن كذبوا ؛وأقال

وأيرزقهممم أقمموام قلمموب لهممم الله وأيزيغ الحق على يقاتلون
وأالخيممل اللممه وأعممد يممأتي وأحممتى السمماعة تقمموم حممتى منهممم
).الساعة قيام إلى الخير نواصيها في معقود

ًا المسند وأفي ،عنممه اللممه رضممي الداري تميم عن أيض
:يقممول وأسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول سمعت: قال

وأل مممدر بيت يترك وأل وأالنهار الليل بلغ ما المر هذا ليبلغن(
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ذل أوأ السمملم به يعز عزيز بعز الدين هذا الله أدخآله إل وأبر
ًا وأفيممه )،الكفممر به يذل ذليل حممديث مممن أخآممرى روأايممة أيضمم

إل وأبمر وأل ممدر بيمت الرض وأجمه علمى يبقمى ل: (المقمداد
).ذليٍل ذل ٍأوأ عزيز بعّز السلم كلمة دخآلته

ًا فممي لهممم وأالتمكيممن وأالعممزة وأأهله للجهاد فالبقاء ؛إذ
إنمما: {تعممالى قممال ،وأالخآممرة الممدنيا في لهم وأالعاقبة الرض
يقمموم وأيمموم الممدنيا الحيمماة فممي ءامنمموا وأالذين رسلنا لننصر

اللعنمة وألهمم معممذرتهم ظلمموا المذين ينفع ل  يوم* الشهاد
ل اللممه أوأليممآء إن أل {سممبحانه: وأقممال ،الممدار} سمموء وألهممم
* يتقممون وأكممانوا ءامنوا  الذين* يحزنون وألهم عليهم خآوٌف

لكلمممات لتبممديل الخآرة وأفي الدنيا الحياة في البشرى لهم
مثل إل ينتظروأن فهل {وأقوله: ،الفوزالعظيم} هو ذلك الله

مممن معكممم إنمما انتظممروأا قممل قبلهممم مممن خآلمموا الممذين أيممام
ًا كذلك ءامنوا وأالذين رسلنا ننجي  ثم* المنتظرين علينا حق

.المؤمنين} ننجي

اللممه وأصممدق ،إلينا رسولنا وأعهده به الله عدنا ما فهذا
وأعممدنا ما هذا قالوا الحزاب المؤمنون رأى وألما{ ،وأرسوله

ًا إل زادهممم وأممما وأرسمموله اللممه وأصممدق وأرسمموله اللممه إيمانمم
ًا} ).عليه ُيعلى وأل َيعلوا السلم( مف ،وأتسليم

فتمموى ىإلمم يحتمماج ل معكممم وأقتالنا جهادنا أن وأاعلموا
وأل لممه رأي ل مممن استشممارة أوأ وأبحمموث دراساٍت وأل مفتي
ًا أمره من يملك بممل سممؤال، غايممر مممن اللممه أفتانمما فقد ،شيئ

ًا وأالممرد بالمثممل المعاقبممة لنمما فأبمماح أحكممام، وأبيممان تشممريع
عمموقبتم ممما بمثل فعاقبوا عاقبتم وأإن: {تعالى قال ،بالكفل

يقمماتلونكم الذين الله سبيل في وأقاتلوا: {تعالى وأقال ،به}
حيممث  وأقمماتلوهم* المعتممدين يحممب ل اللممه إن تعتممدوأا وأل

من أشد وأالفتنة أخآرجوكم حيث من وأأخآرجوهم ثقفتمهوهم
فيممه يقمماتلوكم حتى الحرام المسجد عند تقاتلوهم وأل القتل
انتهمموا  فممإن* الكممافرين جزاء كذلك فاقتلوهم قاتلوكم فإن
وأيكممون فتنممة لتكممون حتى  وأقاتلوهم* رحيم غافوٌر الله فإن

 الشممهر* الظالمين على إل عدوأان فل انتهوا فإن لله الدين
اعتممدى فمممن قصمماص وأالحرمممات الحممرام بالشممهر الحممرام
ا بمثمل عليمه فاعتمدوأا عليكمم اللمه وأاتقموا عليكمم عتمدى م

.المتقين} مع الله أن وأاعلموا

وأمممن دفممع جهمماد جهادنا وأنحن متطاوألة أزمنة من وأإنا
يختلف وأل العيان فروأض من وأهو ،وأالمكافئة المقابلة باب
نرى فل الفقهاء، وأقرره العلماء ذلك ذكر كما ،اثنان هذا في
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الواجبممات أوأجممب مممن نراه بل ،عنه نعتذر وأل حرج ذلك في
الزمممان هذا في حزبهم في به القائم وأأن القربات، وأأعظم

البريات. رب عند المقامات وأأرفع الدرجات أعلى به ينال

علممى السممبيل وأإنممما سممبيل، مممن عليهممم ممما وأهممؤلء
أصممابهم إذا وأالممذين {تعممالى: قممال كما ،المعتدين الظالمين

ٍة  وأجزؤا* ينتصروأن هم البغي عفممى فمممن مثلهمما سمميئٌة سيئ
انتصر  وألمن* الظالمين يحب ل إنه الله على فأجره وأأصلح

علممى السممبيل  إنممما* سبيل من عليهم ما فأوألئك ظلمه بعد
أوألئممك الحممق بغير الرض في وأيبغون الناس يظلمون الذين

}.أليم عذاٌب لهم

وم سمجال وأالحمرب دوأل اليمام أن وأاعلموا ُتمدالون ي
مممن خآلممت قممد: {تعممالى قممال كممما ،ُنممدال عليكم وأيوم علينا

عاقبممة كممان كيممف فممانظروأا الرض في فسيروأا سنٌن قبلكم
ًى للناس بيان  هذا* المكذبين  وأل* للمتقيممن وأموعظممٌة وأهد

 إن* مممؤمنين كنتممم إن العلممون وأأنتممم تحزنمموا وأل تهنمموا
اليممام وأتلممك مثلممه قممرٌح القمموم مممّس فقممد قممرٌح يمسسكم

منكممم وأيتخممذ ءامنمموا الممذين اللممه وأليعلممم الناس بين نداوألها
ءامنوا الذين الله  وأليمحص* الظالمين يحب ل وأالله شهدآء
يعلممم وألممما الجنممة تدخآلوا أن حسبتم  أم* الكافرين وأيمحق

ابرين} وأيعلمم منكمم جاهمدوأا الذين الله ممن وأالجمزاء ،الص
".ُتدان َتدين كما" ؛العرب عن وأجاء العمل، جنس

وأعمماينتم بممداركم حممل وأمما بكم الله فعل ما رأيتم وأقد
تتعظممون لكممم حصممل وأبممما تتممذكروأن أفل إخآوانكم، مصارع

ربكممم وأإلممى ،تنتهممون وأبغيكممم ظلمكممم وأعممن ،وأتعتممبروأن
 ؟ترجعون

فرسمماننا مممن فممتًى عشممر تسممعة سوى منا يأتكم فلم
الرعممب قلمموبكم فممي وأقذفوا وأالهوان الذل كأس فأذاقوكم

نهممار ليلكممم وأقلبوا مضاجعكم وأأضجوا فأرهبوكم الله، بإذن
الممذي الفظيممع المنظممر ذلك فهالكم ،الجبار العزيز من بقوة

المعتدين أنوف به وأأرغام مؤمنين، قوم صدوأر به الله شفى
بأضعف استنجدتم حتى حولكم من وأأزعج وأالطين، بالوحل
وأأتيتممم يسممتطيعون ممما وأكممل وأرجلهم بخيلهم وأأجلبوا الدوأل

وأالبحممر وأالجو بالبر من-  الجهات جميع من ليحرسوكم بهم
فأصممبحتم ،شمميئا اللممه مممن عنكممم يغنممي ذلممك أن وأتظنون- 

كممما الممدوأل أعظممم وأأنتممم بالنممار، الرمضمماء من كالمستجير
وأأنتممم تعممالى، اللممه أمممر يممأتيكم أن قبممل مممن ذلممك تظنممون
وأليتممم ثممم أنفسممكم، عممن تممدفعوا أن تستطيعون ل تنظروأن
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ً عممن تبحثممون مدبرين ّدخَآل ًا ُممم لعلكممم تهرعممون إليممه وأَملجئمم
تمماركين ،نفسه في السلمة يطلب كٌل برؤوأسكم، تسلمون

نسممائكم عمماب حممتى وأاحممدة، كلمممة منكممم ينتظر جمهوركم
وأوأصممفوا وأالخممور، الجبممن بغايممة وأوأصممفوكم ذلممك عليكممم

العممداء، بممه شممهدت ممما وأالحممق ذلممك، بعكممس أعممداءكم
وأممما قتلهممم الله وألكن تقتلوهم فلم: {تعالى قال وأالمركما

ًء منممه المؤمنين  وأليبلي* رمى الله وألكن رميت إذ رميت بل
ٌع اللممه إن حسممنا كيممد ممموهن اللممه وأأن  ذلكممم* عليممم سمممي

منطلممق صمماروأٌخ مسمملم كل أن تروأن فأصبحتم ،الكافرين}
ستنفجر. مؤقتٌة قنبلة أوأ بكم سيوقع

الدين هذا لهل حّي وأمثاٌل ٌ نموذج إل الفتية هؤلء وأما
اربته علمى الحمرص كمل حرصمتم المذي عليمه وأالقضماء مح

ًى} وأزدناهم بربهم ءامنوا فتيٌة إنهم{ ،أهله وأاستئصال .هد

فأشممباه وأجمموهكم، يسوء ما لكم بقي قد أنه وأنخبركم
ًا، كثيٌر المة هذه في هؤلء تخممرج نساءنا أرحام تزل وألم جد
عجممب وأل مؤلفممٌة، ُألمموٌف منهممم وأفينمما البطال، هؤلء أمثال

ظلممم، فممما أبمماه أشبه وأمن أسود، من أشباٌل فهم ذلك، في
وأبلل وأصممهيب وأعمممار وأأسممامة عمممر نسممل مممن وأهم كيف

دجانممة وأأبي الجراح بن عبيدة وأأبي وأالقعقاع وأخآبيب وأخآباب
وأجعفممر الحارثممة بن وأزيد روأاحة بن الله وأعبد الدحداح وأأبي

بممن وأالزبيممر الشممهداء سيد وأحمزة الضرغاام وأحيدرة الطيار
ابممن وأصاحبه الجموح بن وأعمر طلحة وأأبي وأالمقداد العوام

اللممه وأسمميف معمماذ بممن وأسممعد عبممادة بممن وأسممعد الحمممام
كممرات وأالممويلت مؤتممة فممي الممموت أذاقكم الذي المسلول

؟وأمرات

الهزيممل وأماضيكم المشين تاريخكم على اطلعتم وأقد
فكيممف ،اللممه جنممد يممد على قبل من بأسلفكم الله فعل وأما
وأفتنتممموهم إخآواننمما عممذبتم وأقممد عليكم الله أظهرنا إذا بكم

وأإلهنمما ربنمما وأسببتم ديننا وأعاديتم وأقتلتموهم أبنائنا وأسجنتم
وأأهنتممم ديارنا وأاغاتصبتم دماءنا وأسفكتم أعراضنا وأاستبحتم

إلينمما أسممأتم وأقد إليكم نحسن أن أتظنون وأديننا؟ ملتنا أهل
وأأهلممه السمملم علممى وأالبعيممد القريب وأألبتم علينا وأاعتديتم

أهانكم وأقد نكرمكم فل بنا؟ وأأغاريتموهم أقوامنا وأاستعديتم
أذلكمم وأقممد نعزكمم وأل ،اللمه أقصمماكم وأقمد ندنيكم وأل ،الله
)،يفلتممه يكممد لممم أخآممذه حممتى لظممالم ليملممي الله وأإن( ،الله

أليممٌم أخآذه إن ظالمٌة وأهي القرى أخآذ إذا ربك أخآذ وأكذلك{
}.شديد
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المجاهمممدين إخآواننممما يمممرزق أن اللمممه وأنسمممأل ؛همممذا
الرضمما وأكمممال اليقيممن وأبممرد الصممبر قمموة وأالمأسممورين

وأيحفممظ أقممدامهم وأيثبممت قلوبهم على يربط وأأن ،وأالتسليم
وأأن عليهممم السكينة وأينزل صدوأرهم وأيشرح إيمانهم عليهم
كربتهممم وأيكشممف بفرجهممم يعجممل وأأن بالهم وأيصلح يهديهم
رميهممم يسممدد وأأن عدوأهم على ينصرهم وأأن همهم وأينفس
وأذوأيهممم أهليهممم يثبممت وأأن ،رايتهممم وأيعلممي صممفهم وأيوحممد
يجمممع وأأن ،وأالمثوبممة الجر وأيرزقهم فيهم عزاءهم وأيحسن
هممو إنممه ،أوأآن أقرب في أسراهم يفك وأأن بأحبتهم، شملهم
.المنان الكريم

وأصحبه آله وأعلى لناما خآير على وأالسلم الصلة وأأفضل
الكرام الطيبين

الخالدي حمود بن أحمد ؛كتبه
في الله بعون منها الفراغ تم

الثلثاء يوم صبيحة
م ه1423 / 7 / 17الموافق: 
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