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 مشارآة 45مرة في  141تم الدعاء له 

  األنصارية وإال فانتظروا محمد مراح في قلب برلين أطلقوا سراح أم سيف اهللا/ إلى عجوز ألمانيا ميرآل

  فانتظروا محمد مراح في قلب برلين أطلقوا سراح أم سيف اهللا األنصارية وإال/ إلى عجوز ألمانيا ميرآل
 :وعلى آله وصحبه ومن وااله ثم أما بعد الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 : عالى في آتابه الحكيميقول اهللا ت
 ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )

فعلها في قلب فرنسا الصليبية  ,األسد الضرغام محمد مراح في قلب فرنسا نصرة لدينه وانتصارًا للمظلومين من أمته فعلها
ي حربهم المزعومة على اإلرهاب والذي ال يعنيلدولة الشر أمريكا ف التي أعلنت عداءها الصارخ ألمة اإلسالم وآانت شريكة

المبارك وإال لنأى  2001اإلسالم والمسلمين ولعل آلب اليهود سارآوزي لم يعي الدرس جيدًا من سبتمبر  سوى الحرب على
ما  وإخوانه الذين دآوا صروح الكفر والطغيان أمريكا بنفسه وبالده عن استهداف المسلمين فاألمة التي أنجبت محمد عطا

بعض أغبياء الكفر وعلى رأسهم سارآوزي آلب اليهود فجاء الرد على جرائمهم بحق  زالت تنجب ولم تعد عاقرة آما ظن
قواته وأرسل رسالة  وفي عقر دارهم ومن مأمنهم الحصين فزلزل محمد مراح األرض تحت أقدام سارآوزي ونخبة أمتنا

اإلسالم ال تنام على ضيم وقد آن األوان ليفهم الكفر  ف فرنسا بأن أمةمدوية مدادها الدم وللعالم أجمع وإن آان المستهد
 : أسامة بن الدن رحمه اهللا العالمي رسالة األسد الهمام

  بالطائرات لو أن رسائلنا إليكم حملتها الكلمات لما حملناها إليكم
لى أمة اإلسالم وبقي مصرًا على حربها ع فمحمد مراح واحد من تلك الطائرات التي بشر بها األسد ابن الدن آل من اعتدى

فستفهمهم ضربات نضال حسن وشاهزاد والفاروق عمر النيجيري ومحمد مراح  فما دام المعتدون ال يفهمون آلمات أمتنا
 . رحمه اهللا تعالى

وزي سارآ سارآوزي وُحق له أن يجهش بالبكاء فمحمد مراح لم يستهدف فرنسا وحدها بل استهدف خاصة لقد بكى الكلب
 . في فرنسا وهم اليهود فبات سارآوزي وآالبه ليلة هي األسوأ في حياتهم

 : يسأل الفرنسيون أنفسهم وآلبهم سارآوزي وال بد هنا أن
  لماذا استهدفنا المسلمون في عقر دارنا ؟

الذين استباحوا  القتل فقط آما يروج الطابور الخامس أم إن للمسلمين قضية عادلة يينتصرون لها ضد أهو القتل من أجل
 !ديارهم وعادوهم في دينهم ؟

 !بعينها رغم أنهم قادرون على استهداف غيرها بسهولة ؟ ولماذا ال نرى استهداف المسلمين إال لدول
مراح جيدًا فهي وإن استهدفت فرنسا إال إن المعني فيها آل دولة أخذت على عاتقها وال بد أن يعي الكفر العالمي رسالة محمد

 . سالم والمسلميناإل حرب
حساباتها المرتبطة بأمة اإلسالم وتبادر فورًا وهذه رسالة خاصة لعجوز ألمانيا ميرآل بأن تأخذ الدرس مما حل بفرنسا فتعيد

 اهللا األنصارية قبل أن يفاجئها محمد مراح آخر لكن في قلب برلين ولتغتنم عجوز بإطالق سراح العفيفة الطاهرة أم سيف
عليها إطالق سراح علجهم األلماني  التي منحها إياها أسود القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي بعرضهمألمانيا الفرصة 

سيف اهللا األنصارية هذا إذا آانت ميرآل وساسة ألمانيا حريصين على المحتجز عندهم مقابل إطالق سراح الحرة الطاهرة أم
اإلسالم  يا وأمريكا وفي آل دولة عادت وما زالت تعاديلم يمت وهو موجود في ألمانيا وبريطان أمنهم فمحمد مراح

 . والمسلمين
 : والمجاهدين عجوز ألمانيا ميرآل خذيها نصيحة صادقة من أصغر أنصاري من أنصار الجهاد

ونزع لثيابها وأمة اإلسالم لم  سمع آثير من المسلمين بما جرى ألم سيف اهللا األنصارية على أيديكم من خلع لحجابها لقد
وبعده وال أظنك قد نسيت وأذآرك بضربات  2001في سبتمبر  مت بعد لترضى بالذل والهوان وسأذآرك بما حل بأمريكات

 ! في مدريد ومن خرق أمن أمريكا وبريطانيا وإسبانيا لن يعجزه خرق أمن ألمانيا المترو في بريطانيا ومثيلتها
   :فيا ساسة ألمانيا

   ........ة قبل أن تندم ألمانيا ولكن حين ال ينفعها الندماهللا األنصاري أطلقوا سراح أم سيف

 


