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المقرن العزيز
عنه ورضي الله رحمه

سغغلطانه، وعظيغغم وجهغغه لجللا ينبغغغي كما لله الحمد
محمغغد نبينغغا للعغغالمين، رحمًة المبعوث على وأسلم وأصلي
وأصحابه. آله وعلى

بعد: أما

ّلهغغا الرض فغغي المسغغلمين أسرى قضية فإن تغغؤّرقّ ك
ّية، القلوب أصحاب ّيغغة نزعغغات نفوسغغهم فغي وتثير الح الحم
اللغغه أكرمهغغم الغغذين المغغؤمنين، الشغغرفاءا الطأهغغار لهغغؤلءا

ّلطّ وعبغغادته بمعرفته ّبغغاد عليهغغم فتسغغ والصغغلبان، الوثغغان ع
ّذاذ من والخنازير القردة وإخوان العغغالم، وسقطة البشر ش
عغغن وحبسغغوهإم والذللا، الهإانغغة بقيغغود نفوسغغهم فغغأثقلوا

ّقهم إل خلقغغوا مغغا الغغتي الحيغغاة هإذه في بأمان العيش في ح
. وتوحيده الله بطاعة شغلها لجل

علغغى الطغغوالا السغغنون مغغّرت الصغغليبية أمريكغغا فغغي
تغغرع لغغم حغغبيس، القيغغد فغغي وهإغغو الرحمغغن عبد عمر الشيخ
أسغغير ثمانمائغغة كوبغغا وفغغي حرمغغة، لعلمه ول مكانة، لشيبته

رجغغالٌا وبغغغداد والقغغدس كابل وفي البطالا، المجاهإدين من
- العغغرب جزيغغرة وفغغي والخيانة، الغدر يد حبستهم صادقون

المجاهإغغغد، بالشغغغباب السغغغجون - تكتغغغّظ الطغغغاهإر البلغغغد
ّلطّ المسغغلمين مغغن والصغغالحين أمريكغغا عبيغغد عليهغغم ويتسغغ

الطاغوت. وجند

ٍم حّظ على السرى هإؤلءا إّن دامغغوا ما الجر من عظي
ّفى إنمغغا{تعغغالى:  اللغغه قغغالا فقغغد صغغابرين، الصغغابرون يغغو

وسغغعهم فغغي مغغا بغغذلوا قغغد وهإغغم حسغغاب}، بغيغغر أجرهإغغم
وتحّملهغغا القاعغغدين، على بقيت التي التبعة عنهم فسقطت

. المجاهإدون

سغغلكوه، الغغذي الجهغغاد طأبيعة السرى هإؤلءا علم لقد
ّقّ وأّن استرخصغغوا ولقغغد لغغوازمه، مغغن هإي والمكاره المشا

تحّمغغل اللغغه بإذن عليهم يصعب فلن الله سبيل في أنفسهم
نحغغن فينغغا الشغغأن ولكغغّن السغغر، مصغغيبة المصغغيبة هإغغذه

لهغغؤلءا قغغدمنا ومغغاذا اللغغه؟ لغغدين عملنغغا مغغاذا المسغغلمين؛
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ّبغغوا لنصغغرتنا؟ تحركغغوا الغغذين السرى ديننغغا عغغن للغغدفاع وهإ
والدنيوية؟ الدينية ومصالحنا

ًا المسغغلمين إّن ٌق عليهغغم جميعغغ السغغرى لهغغؤلءا حغغ
ِرهإم لِلَس ً به ينشغلوا أن ينبغي و أوديغغة فغغي الخغغوض من بدل

ً والشهوة، المتعة دروب في والنغماس والعبث، اللهو وبدل
جهغغود تعويغغق ومحاولغغة الجهغغاد قضغغايا علغغى التشويش من

ولمتلت الرض لفسغغدت لولهإغغا الغغتي المباركة المجاهإدين
. والشركيات والكفر والمنكرات، بالشنائع

الشغباب أسغر عن والمسؤولون والضباط الجنود وأّما
ثغغأر عندهإم ولخواننا فلنا الحرمين بلد في سيما ل المجاهإد

لمغغه يسغغقي زالا مغغا وجغغرٌح ننساه، لن للغغه النتصغغار رغبغغَة د
مغغدح التي الرغبة تلك المؤمنين، من وللمستضعفين ولدينه

أصغغابهم إذا والذين{سبحانه:  فقالا كتابه في عباده بها الله
ينتصرون} . هإم البغي

ٍة في أنفسهم أدخلوا قد والضباط الجنود فهؤلءا معرك
ٍة ّنغغدوا اللغغه، سغغبيل فغغي المجاهإغغدين مغغع خاسر أنفسغغهم وج
عملئهغغا لعغغروش والتمكيغغن ومصغغالحها، أمريكغغا لخدمغغة

بيغغن المعركغغة وإّن بغغالله، الكغغافرين بالطغغاغوت الحغغاكمين
وبيغغن سغغعود آلا مغغن الذنغغاب ورائهغغم ومغغن الصغغليبيين
ّدر النتائج، محسومة الله سبيل في المجاهإدين فيهغغا اللغغه قغغ

السغغموات يخلغغق أن قبغغل سغغبيله فغغي للمجاهإغغدين النصغغر
جنغغد يغغغتّر ذلغغك بعغغد فكيغغف سغغنة، ألغغف بخمسغغين والرض

قغغرب الغغذين أسغغرانا حرمغغات علغغى ويتجغغرؤون الطواغيت،
. الله بإذن فرجهم

ّكغغوا عليه الله صلى النبي أمر إّن العغغاني)، وسغغلم: (ف
الغغذي - اليغغوم اللغغه - بإذن وسيأتي ، نفوسنا على عزيٌز أمٌر

ٍذ الواقغع، أرض علغى تطغبيقه نغرى المؤمنغون يفغرح ويومئغ
.  الرحيم العزيز وهإو يشاءا من ينصر الله، بنصر

الجهاد صوت مجلة عن
/ محرم عشر الثاني العدد
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