
 

 ]عرض الجبهة لقاء مع الشيخ أبي يحيى[ : 

 

ــ هذه رسالة من الشيخ أبي يحيى لكم بخصوص عرضكم اللقاء معه ، ألني كررت له طلبكم قبل  

 فترة ، فجاءني الجواب قب  بضعة أيام  ، وهذا نص كالمه : 

 

سللتعيع بالنسللبة لضوضللور ء للراء لقللاء مللع الجبهللة ، فه شللى مللا أ شللاه أأ أعلل هم بشلليء  للم   أ))

قبحهم هللا ، وتزاي   ..... ]يقص  تصاع  الوضع مع الباكستانيين[أنجازه قهراً ،  اصة مع تصاع  

تحرشاتهم ، و  يخفى عليكم أأ مث  هذا مردوده غاية في السوء مع ء واننا اإلعالميلين ، وأنلا   

ناصللحين : أأ يضكللن أأ أتحضللله ، ولهللذا فقلل  كللاأ الضقتللرت والللذض شللاورت فيلله بعلل  الضقللربين ال

أرس  لهم رسلالة بهلذا الخصلوص ، مضلضونها أأ الوقلع واألعضلار وال لروح   تسلض  بل  راء 

أ  للوة فللي الجبهللة عشللرين سلل ا ً يللرولقللاء معللور مسللهل ، فالحلل  الوسللن فللي اللل  أأ يكتللل اإل

أهضيتها وي ونونها مرتبة بحسل تل  األهضية ،  م يرسلونها ، وأ تار منها عشلرة أو  ضسلة عشلر 

 ا ً  بحسل العاقة والوسع ، على أأ تكوأ م ة الرد شهراً ءأ سضحع ال روح باإل ابلة ، وء  س

ف أ عجزت عن ال  ألض سبل من األسباب ، أبلغهم في رسالة بهأ اللقلاء للم أتضكلن ملن ءنجلازه ، 

ن ء  ءاا وصل  اللقلاء ءلليهم كلامالً وصلار بلي وهذا كله يتم من  يرنإ هان وال وع ه نال  وع ة وين 

أي يهم سواء كاأ مكتوباً أم مصوراً بحسل ال روح ، ف اا كاأ بهلذه الحاللة فقل  اسلتخرت هللا فيله 

 ،  زاكم هللا  يرا((.ونن ر ءلى ردهم ورأيهم في ال  فيضكن أأ تعلضهم بها

 

 أظن الفكرة واضحة ..

 وتنبيهه على ع م اإلعالأ وال عاية واض ..
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 سالم عليكم ال

 

 فكإة 

 وهي أري  أح  األ وة يبعث لنا مثال مرة ك  شهر اكرياته

 يعني الضقصود مجاه  عادض 

 يبعث اكرياته في الجبهات والت ريل وال روس الضستفادة وغيرها

 طبعا بع  عرضعها على القادة لكي يقرروا ما يحذح وما ينشر 

 فهذا وهللا له ا ر ع يم 

 نفس الشيئ من مجاه ين أعا م ويا ليع لو يكوأ أيضا 

 يعني مثال لو أ ونا أبو يونس كتل اكريات باللغة األلضانية 

 ويبعثها لنا ونحن نرا عها لغويا وننشرها 

 

 ونفس الشيخ بالنسبة لال وة الذين يتقنوأ لغات ا رى كا نجليزية والفرنسية 

 للجهادفوهللا هذا يكوأ له ا ر كبير على نفوس ا  وة ويحركهم كثيرا 

 

 أيضا لو تسض  ال روح نعض  لقاء مكتوب مع أض مجاه  



 تحع عنواأ لقاء مع مجاه  

 يعني أفكار كثيرة مو ودة 

 وانتم مضكن تقترحوا مثلها 

 

 يعني نري  ربن أروات القاع ين بالجهاد وحل الشهادة والنفير في سبي  هللا 

نيلاأ الضرصلوص والضجاهل  والضرابعلوأ فهنا أتذكر اني كنع اطالع مث  هذه األملور فلي مجللة الب

 فهي مفي ة و ي ة ولها ا ر ع يم ، وغيرها 

 

 ايضا يا ليع لو يب أ أح  األ وة بالكتابة عن الشه اء مث  ا  وة في ال ولة وسير اعالم الشه اء 

 فهذا مضتاز 

 

 أيضا لو الشيخ أبو يحي وبقية األ وة الشعراء يبعثوا لنا اشعارهم 

 عالم الجهادض نري  تعوير ا 

 ونري  ربن الناس بالضجاه ين 

 فينت روا قصصهم 

 ويتعلقوا بها 

 فوهللا ءأ لها أل ر ع يم على الضسلضين وتغيظ أع اء ال ين 

 

 أيضا نري  ا هتضام بالضرأة الضسلضة 

 نري  لقاء مع أم شهي  

 زو ة مجاه  

 استشهادية 

 بنع أسير 

 أو زو ة

 ءلخ 

 

 

 وأ مضتاز يعني في هذا الضجار يك
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