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  عابدة الصليب فرنسادونكم.. يا أسود مغرب اإلسالم  
 

 
 

 الحمدهللا الذي نصر عبده 
  األحزاب وحدهوأعز جنده وهزم

  وحينالحمدهللا قيض لهذا الدين أولياء له يذودون عنه في آل زمان
 

  القتالوالصالة والسالم على الضحوك القتال الذي يتقي به الرجال حين يشتد
 

  واألنصاروعلى آله األطهار وصحبه الطيبين األخيار المهاجرين
 
 
 أمابعد
 
 

  المنطقة قبل عشرات السنين عندما جاءت حاملة لواء الصليب أمريكا إلى
  وخضوعا آل طاغوت ومنافق جاءت متبخترة البسة رداء الكبرياء ،،، رآع لها ذال

 (من أشد مني قوة ) وبلسان حالها تقول 
 

  لومة الئم ،، على تلك الحال حتى بعث اهللا لها ثلة مؤمنة معلقة قلبها باهللا جل وعال التخاف فيهفمازالت
 

 فحطمت آبريائها ووطأت بأقدام شامخة جبروتها 
 "فأيقنت أنها حقا ستنهزم "  عن ذلهم حتى تطأهم جحافل التوحيد فوجدت أن الذلة والصغار قد طبع على هؤالء ولن يفيقوا..  تستنجد بمن ذلوا لها وخضعوا وأخذت أمريكا

 
  اهللا وفضله وقوته فهاهي وبحمد

 تجر أذيال الخزي والعار إلى مزبلة التاريخ ،،، 
 

 ... رايات التوحيد ترفرف على حطامها وهاهي
 

  حتىفاللهم لك الحمد
 ترضى
 
 

 "فرنسا  "ونرى اليوم راعية الحمالت الصليبية في القرون الماضية 
 قد نغزتها نزعة صليبية 

 "  وباطنها الذلة والرعب ظاهرها التبختر والكبرياء" فجاءت إلى حتفها 
 

  خرجت من جحرها لتالقي مصير ماالقى أسالفها
 

  على هزيمتها قبل دخولها الميدان ،،،ولكن هذه المرة تستنجد بحلفاءها في بداية المعرآة وإن دل هذا على شئ يدل
 

 "جنود الرحمن "  ووآالؤها في المنطقة عن مواجهة أضطرت للخروج بعدما عجز أذنابها
 

 ( الغانية أمريكا عبرة ولك يافرنسا في أختك) 
 
 

 فيا أسود مغرب اإلسالم 
  بخيلها ورجلها ،، ساقها الرحمن جل جالله لكم غنيمة ،،،هاهي فرنسا قد جاءتكم
 واإلقدام اإلقدام يا أولياء اهللا آما عودتمونا ،،..  النزال فاهللا اهللا في الثبات عند

 
 ،،، "أملها القادم مخريجها بإذن اهللا من الظلمات إلى النور "  إليكم بأنكم فإن أمتكم تنظر

 
 

 فهاهي مقابر الصليب بانتظارآم.. فال مرحبا يافرنسا 
 

 فإن لنا منكم ثأرا وحان وقت القصاص ..  مرحبا بكم فال
 

  التوحيد متعطشة لتقطيع أوصال صليبكمإن سيوف... وال مرحبابكم 
 
 

  العالمينوأخر دعوانا إن الحمدهللا رب
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