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 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

احلمد هللا مالك امللك، وجبار السماوات واألرض، العزيز القدير، والصالة والسالم على 
ام ااهدين، وقائد الغر احملجلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من إم

 ..تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد
 

،  أسامة حممد بن عوض بن الدن،هذه رسالة أبعثها لكم أنا أخيكم يف الدين والعقيدة
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهف
 

الصامد ااهد الذي محل السيف بيد والقرآن الكرمي هذه رسالة أوجهها إىل الشعب األيب 
اعلموا يا أسود الشريعة، ويا حراس الدين أن اهللا عز وجل قد قال يف .. باليد األخرى
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َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفي الْأَْرِض كََما {: كتابه
 ].٥٥:النور[ }لَِّذيَن ِمن قَْبِلِهماْسَتْخلََف ا

 
 :أيها الشعب األفغاين

 
فإنه ليس خاف عليكم مكانة اجلهاد من الدين، وأنه ذروة سنام اإلسالم، وبه ينال العزة 
والرفعة يف الدنيا واآلخرة، كما به حتفظ األوطان، وتصان احلرمات، وينتشر العدل، 

يف نفوس األغراء، وتشاد به املمالك، وتعلو راية ويسود األمن، ويعم الرفاه، وتزرع اهليبة 
أيها الشعب األفغاين أنا أقول هذا الكالم وأنا على ثقة بأنكم تفهمون . احلق على كل راية

البالد اليت مل تستقر أقدام الغزاة على هذا الكالم أكثر من غريكم؛ ألن أفغانستان تلك 
أرضها عرب العصور؛ ألن شعبها يتميز بالشدة والصالبة واألنفة والصرب على القتال، ومل 
تفتح دارها إال لإلسالم؛ ذلك أن املسلمني مل يأتوا إليها مستعمرين وال راغبني باملطامع 

 .الدنيوية، وإمنا جاءوا مبشرين وداعني إىل اهللا عز وجل
 

 :أيها الشعب األفغاين
 

لقد من اهللا عليكم بأن جاهدمت يف سبيل اهللا، وبذلتم الغايل والنفيس لتحقيق هذه الكلمة 
فلم يقبل الكفر العاملي ما ..  على أرضكمال إله إال اهللا حممد رسول اهللالعظيمة وهي 

ة املسلم يف قصدمتوه فهاهي بريطانيا وروسيا وتليها أمريكا ختوض امليدان، وتتحدى غري
مشارق األرض ومغارا، وإنين ألصرح من مكاين هذا بأن اهلاالت الضخمة اليت ترسم 

بل ال تساوي شيئًا أمام قوة امللك .. حول هذه الدول الكربى ال تساوي جناح بعوضة
اجلبار، وتأييده للمؤمنني ااهدين املخلصني، ومن يشك يف األمر فليستفد من االحتاد 

سابق وكيف بدد اجلهاد املبارك أسطورته، بل وقبل هؤالء مل يستطع التتار وال السوفييت ال
اإلجنليز أن يثبتوا؛ ألن قمم جبال هذه األرض املباركة ترفض كل ملحد عنيد، وسوف 
نرى قريبا بإذن اهللا سبحانه وتعاىل سقوط دول الكفر وعلى رأسها أمريكا الطاغية اليت 
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زوت كل القيم البشرية، وجتاوزت كل احلدود، واليت ال داست كل القيم البشرية، وجتا
 .تعرف إال منطق القوة واجلهاد

 
  ...العزة لإلسالم والنصر للمسلمني

 
 أيب عبد اهللا

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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