الحمد  الذي شرع لعباده المؤمنين الجھاد  ،و الصالة و السالم على أشرف من ركب الجياد  ،و
امتطى السيوف الحداد  ،و على آله و صحابته الفوارس األمجاد  ،الذين لم يرتضوا مھانة الكفر
و لبس الحداد  ،فحملوا لنصرة إخوانھم حتى لم يدعوا مسلما بين يدي كافر تخنقه القياد...
أما بعد:
فقد تظافرت اآلثار و األخبار  ،عن النبي األمين المختار بوجوب استنقاذ أسرى المسلمين من
أيدي الكفار  ،و عدم تركھم في سجون الذلة و العار  ،يفتنونھم عن دينھم  ،و يؤذونھم في
أنفسھم و أھليھم  ،وال تھب األسود من األوكار  ،كيف و إن يكن ھؤالء األسرى ھن حفيدات
صفية و نسيبة و سمية أم عمار..

العاني }  ،وقال صلى @ عليه وسلم } :إنَّ على المسلمين من
قال عليه الصالة و السالمُ } :ف ُّكوا َ
ئ َيخ ُذل ُ
غارمھم {  ،وقال صلى @ عليه وسلم }:ما من امر ٍ
فيئھم أن ُيفادوا أسيرھم ،ويؤدوا عن ِ
نتقص فيه عِ رضهِ ،و ُينتھ ُك فيه من ُحر َمتِه ،إال َ
موطن
خذ َله @ُ تعالى في
امرءاً ُمسلما ً في موط ٍن ُي
ُ
ٍ
ص فيه من عِ رضهِ ،و ُينتھ ُك فيه من
نصر َت ُه ،وما مِن أح ٍد ينص ُر ُمسلما ً في
حب فيه
موطن ُينت َق ُ
َ
ُي ُّ
ٍ
حب فيه نصر َت ُه}
نصرهُ @ُ في
ُحرمتِه ،إال
موطن ُي ُّ
َ
ٍ
نص َر أخاهُ بالغي ِ
ص َر ُه @ُ في الدنيا واآلخرة}.
بن َ
وقال صلى @ عليه وسلمَ } :منْ َ
فھل بعد ھذا البيان الجلي ممن أوتي جوامع الكلم يقعد مسلم خلف أسيرات المسلمين  ،و يجلس
مع الخوالف القاعدين.
ال والذي برأ النسمة و فلق النوى..
و إن إخوانكم المرابطين على ثغور فلسطين من أبناء جيش اإلسالم في أرض غزة العصية على
الكفر و أھله  ،يوم علموا عظم األمر و ضخامة المسؤولية  ،و الخطر العظيم الذي يرزح تحته
اآلالف من أبناء األمة المسلمة في سجون الصھاينة  ،لم يكن ليقر لھم قرار  ،وال ليھنأ لھم بال ،
فانبرى األسود و قامت الضياغم من عرين الكرامة  ،تلبي النداء و تصدح @ أكبر في سوح
اإلباء..
فھب أبناء األمة البررة و دخلوا في عمق الصھاينة  ،و أسروا علجا من علوج يھود  ،و تعاونوا
مع إخوانھم في كتائب أخرى قبل أن يتغير الحال و يتبدل  ،و ال تزال وصية الشھيد البطل كما

نحسبه 'محمد فروانة' تقبله @  ،تصدح في جنبات القطاع وھو يصيح ' أقسمت أن أجاھد في
سبيل @ ..أقسمت أن أموت شھيدا'..

و ھاھي أمة اإلسالم اليوم تقطف ثمرة الغرس المبارك  ،و ھا نحن تقر أسماعنا بسماع خبر
اقتراب اإلفراج عن أخواتنا األسيرات في سجون الصھاينة  ،فنخر  ساجدين شاكرين أن تمم
علينا النصر و أكمل لنا النعمة  ،فقد كان اإلفراج عن أخواتنا ھو ھدفنا األول قبل كل شيء  ،كيف
غال على كل حر ال يعدل خدشه ذھاب األرواح و األموال و إراقة الدماء..
و العرض ٍ

ماض لن يتوقف
و إننا لنعد أمتنا المسلمة عامة  ،و أھلنا المرابطين في أرض فلسطين أن الركب ٍ
بإذن @  ،و أننا سائرون على درب الجھاد و االستشھاد  ،و الرباط و اإلعداد  ،ال نقيل و ال
َ
الراية آلخرنا  ،ما دام ھناك أخ لنا أو أخت في براثن السجون  ،وحتى نزيل
س ِّلم أولنا
نستقيل ُ ،ي َ
اليھود عن أرضنا راغمين بإذن المولى تبارك و تعالى..

و آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

جيش اإلسالم  -أرض الرباط
األربعاء  ١٥ذو القعدة ١٤٣٢ھـ
الموافق  ،١٢أكتوبر  2011م
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