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 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 

 
 ]١٩:احلديد[ }والشهداء ِعند ربِهم لَهم أَجرهم ونورهم{

 
 .. .ني يف باكستانإىل إخواننا املسلم

 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

 
فقد بلغين مبزيد من األسف نبأ قتل بعض إخواننا املسلمني يف كراتشي وهم يعربون عن 
رفضهم لعدوان قوات أمريكا الصليبية وحلفائها على أراضي املسلمني يف باكستان 

أن يلحقهم بالنبيني والصديقني والشهداء وأفغانستان، نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء، و

 - ١- 



والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً، وأن يرزق أهليهم الصرب والسلوان، ويبارك هلم يف أبنائهم 
 .وأمواهلم، وجيزيهم عن اإلسالم خري اجلزاء

 
 .ومن ترك منهم أبناء فهم أبنائي وأنا هلم كفيل بإذن اهللا تعاىل

 
 باكستان دفاعاً عن إسالمها، فإا تعترب خط الدفاع وال عجب أن ب األمة املسلمة يف

األول عن اإلسالم يف هذه املنطقة كما كانت أفغانستان هي خط الدفاع األول عن نفسها 
 .وعن باكستان أمام الغزو الروسي قبل أكثر من عشرين سنة

 
وإننا لنرجو أن يكون هؤالء اإلخوة من أول الشهداء يف معركة اإلسالم يف هذا العصر 

حتت راية ) بوش(ضد احلملة الصليبية اليهودية اجلديدة اليت يقودها كبري الصليبيني 
 .الصليب، هذه املعركة اليت تعد واحدة من معارك اإلسالم اخلالدة

 
أن يدفعوا بكل ما ميلكون ويستطيعون القوات وحنن حنرض إخواننا املسلمني يف باكستان 

: الصليبية األمريكية عن غزو باكستان وأفغانستان، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال
 “من مل يغز أو جيهز غازياً أو خيلف غازياً يف أهله خبري أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة”

 .رواه أبو داود
 

بتون على طريق اجلهاد يف سبيل اهللا اقتداء برسول اهللا صلى وأبشركم أيها اإلخوة أننا ثا
: اهللا عليه وسلم، مع الشعب األفغاين املؤمن البطل، وحتت قيادة أمرينا ااهد املعتز بدينه

 .أمري املؤمنني املال حممد عمر
 

يدة نسأل اهللا أن ينصره على قوى الكفر والطغيان، وأن حيطم احلملة الصليبية اليهودية اجلد
 .على أرض باكستان وأفغانستان

 
ِإن ينصركُم اللّه فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه وعلَى اللِّه {

 ]١٦٠:آل عمران [}فَلْيتوكِِّل الْمؤِمنونَ
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 ،أخوكم يف اإلسالم

 
 نْأُسامةُ بن محمِد بِن الَِد

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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