بسم اهلل الرمحن الرحيم
(وَإِذ يَمْكُر بِكَ الَّذِينَ كَفَروا لِيثبِتُوكَ أَوْ يَقتُلُوكَ أَوْ يخرِجوكَ ويَمْكُرونَ
ويَمْكُر اللَّه وَاللَّه خَيْر المَاكِرِينَ)
صدق اهلل العظيم

إلى القائد المجاهد المهيب الركن السيد عزت إبراهيم (رعاه هللا) ،القائد األعلى للجهاد
والتحرير والقائد العام للقوات المسلحة المحترم.
يتقدددم إاوا ددب وؤب دداوب وج ددودب رجددا العددز والشددر والكرامددة ،رجددا الجهدداد فد جددير رجددا الةريقددة
ال قشددب دية بأةيددب التهددا وؤزكددى التبريكددات لشاصددكم القددو المددومن الصددابر األمددين علددى دي د وؤمت د
ومبادئ رسالت اإلسالمية الاالدة العظيمة ،ومن االلكم لك رجا الجهاد األشاوس قادة ومجاهد سدرايا
وفصددائ وجيددور القيددادة العليددا للجهدداد والتحريددر بم اسددبة ذكددرا الهجددرة ال بويددة الشددري ة وحلددو العددام
الهجددر الجديددد  ،3415ؤعدداده هللا علددى شددعب ا وؤمت ددا العربيددة اإلسددالمية وعراق ددا الحبيددب محددرر ؤرضددا
وشعبا من ك ؤشكا االحتال .
سيادة القائد المجاهد
إن الهجرة ال بوية الشري ة مثلت قةة تحدو كبيدرة فد الصدران بدين اصدحاب الهددا وحملدة رايدة الحد
ضدد قدوا الك ددر والضدال كتبهددا هللا لدي د وللمددوم ين ليتحولدوا بهدا إلدى دار العدزة والم عددة وال صدرة بعددد
الظلددم والحيد الددذ لقددوه علددى ؤيددد المشددركين ؤعدددا الدددين ،فكا ددت اال تصددارات العظيمددة التد تحققددت
للمددوم ين بهددذه الهجددرة ال بويددة ابتدددا بمواادداة المهدداجرين واال صددار مددرورا ب ددتم مكددة الددى ال توحددات
االسالمية الكبرا واضون امبراةوريات ال رس والدروم لحكدم هللا ورسدول (صدلى هللا عليد وسدلم) ،وان
هذه اال تصارات وال توحات العظيمة ه من ثمار الهجرة ال بوية المةهدرة وبهدذه المعدا العظيمدة كا دت
وستبقى هجرة الرسو االعظم (صلى هللا علي وسلم) وؤصحاب الكرام المدرسة العظيمة التد تدتعلم م هدا
جحاف المجاهدين ف سبي هللا ،ان صر هللا قريب مدن المدوم ين اذا مدا كدا وا علدى دس مد هج اجددادهم
من الرعي االو من المهداجرين ،وهدا ؤ دتم اليدوم سديد مهداجرون فد سدبي هللا وتقدودون ؤح داد ؤولئدب
األفذاذ ل صرة الدين ،تقودون جيور القيادة العليا للجهاد والتحرير وتحملون ؤما دة صدرة األمدة ،لتعيددوا
بذلب ؤمجاد الهجرة وتحيوا فضائلها العظيمة.
غت م هذه ال رصة ل تقدم باسمكم سيد ومن االلكم بالته ئة إلى ؤب ا شعب ا الصابر المومن المجاهد
وكافة ؤب ا امت ا العربية اإلسالمية ،والته ئة موصولة إلى كافة إاوا ا المجاهدين األبةا ف فصائ
قيادت ا الجهادية ،سا هللا الكريم رب العرر العظيم ان يكرم ا ب صره القريب تحت ظ قيادتكم الحكيمة
(وكان حقا علي ا صر الموم ين).
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