بسم هللا الرمحن الرحيم
﴿إِن ال ِذين حُيادُّون اّلل ور حسولهح أحولئِك ِف أاْلذلِي * كتب اّللح ْل أغلِب أن وحر حسلِي إِن اّلل ق ِوي ع ِزيز﴾
ابخلالفة واجلهاد ف سبيل هللا ،ننصر رسول هللا ﷺ وحنرر املسجد اْلقصى
أيها املسلمون ف أرجاء اْلرض:
لقد رأيتم حقد ماكرون وملئه على رسول هللا ﷺ حقدا أسود مسموما ،فما الذي يكرهونه من حممد
رسول هللا ﷺ؟! يكرهون دين هللا دين احلق دين التوحيد ،ألن حضارة فرنسا والغرب حضارة كفر؛ كاذبة
خاطئة ،حيقدون على رسول هللا ﷺ الذي أيمر ابلطهر والعفة وحيفظ األعراض واألموال والدماء؛ ألن
حضارهتم حضارة عهر وفجور وشذوذ ،حيقدون على رسول هللا ﷺ نيب الرمحة واهلدى والنور للعاملني؛ ألن
حضارة فرنسا والغرب حضارة دموية استعمارية قتلت الشعوب وهنبت خرياهتا ،فجرائم فرنسا حبق املسلمني
كثرية إذ كانت رأس حربة ف احلمالت الصليبية ،وقتلت حنو مليون شهيد ف اجلزائر وحدها.
أيها املسلمون :ما الذي جرأ العحتل ماكرون على نبينا وديننا؟!
أتراه يتجرأ علينا لو كان حاكمنا الص ّديق أو الفاروق!! أو الرشيد أو املعتصم!! أو صالح الدين أو
جرأه تواطؤ حكامنا األنذال ،يرون
السلطان عبد احلميد؟! أتراه جيرؤ لو كان للمسلمني دولة؟! ال وهللا ،إمنا ّ

االستهزاء برسولنا وديننا فال هم يتحركون وال هم يتكلمون!!! أال قبحكم هللا اي حكام املسلمني أيها اخلانعون
الفاجرون ،فأنتم شركاء ملاكرون ف جرميته بصمتكم ،وال يكفي منكم الشجب واالستنكار ،أما حكمكم بغري

مبا أنزل هللا ،ومواالتكم لليهود والنصارى وركونكم إليهم ،ومنعكم جيوش األمة من اجلهاد ف سبيل هللا،
ومتزيقكم األمة وتفريقها فهو أعظم جرما وأشد إساءة ،وقريب إبذن هللا هو اليوم الذي سنطيح فيه بعروشكم،
ونلقي بكم إىل مزابل التاريخ.
أيها املسلمون ف أرجاء اْلرض ،ي جيوش املسلمي:
إن اإلساءة لرسول هللا ﷺ هي إساءة لألمة ولدينها ،وإن الرد على فرنسا ورئيسها ال يكون ابلشجب
واالستنكار ومقاطعة البضائع فحسب ،وإمنا إبغالق السفارات وشحن اجليوش وإعالن اجلهاد ف سبيل هللا
تعاىل ،ولنا فيما فعل السلطان عبد احلميد عندما أوقف مسرحية كانت ستسيء لرسول هللا ﷺ بعد أن هدد
فرنسا إبعالن احلرب عليها خري شاهد ،وهلذا فإن من اإلجرام أن تسكت اجليوش عن الرد وينربي للرد أفراد
املسلمني العزل ،ومن املعلوم بداهة؛ أن الذي يرد على رؤساء الدول ليس األفراد فقط؛ بل جيب أن يكون الرد

من الدولة مبا جيعل املسيئني لرسول هللا ﷺ ف صغار وذلة.
من اْلرض املباركة فلسطي نقول لعدو هللا ورسوله ماكرون:
أبشر اي عدو هللا ورسوله ابلذي يسوؤك ،فجرائم فرنسا والغرب من ورائها لن متحى من ذاكرة األمة،
وسيكون للخالفة القادمة مع فرنسا والغرب شأن عظيم ،فنحن على موعد مع خالفة راشدة على منهاج حممد
ﷺ تتحرك جحافلها ابلتكبري والتهليل الجتياح فرنسا وفتح روما ،لتقيم فيها العدل وتنشر النور ف جنباهتا...
قريبا اي ماكرون لنزيلن حضارتكم الفاسدة ،ولنطهر ّن األرض من رجس رأمساليتكم ،قريبا إبذن هللا تعاىل
حنكمكم بعدل اإلسالم وحضارته العظيمة ،ليدرك أهل أورواب كم كانوا خمدوعني ابلثورة الفرنسية وأفكارها
الساقطة ،وكم كانوا حمرومني من عدل اإلسالم ورمحته ﴿وسي أعل حم الأ حكفا حر لِم أن عح أقب الدا ِر﴾.
أيها املسلمون :ارفعوا الصوت عاليا:
اي جيوش املسلمني إننا نناديكم؛ فأنتم من أمة حممد ﷺ خري أمة أخرجت للناس ،وأنتم أصحاب القوة،
فأنتم أحق الناس بنصرة رسول هللا ﷺ ،لقد استنصرانكم لنصرة دين هللا وإقامة اخلالفة ،ولقد انديناكم من
املسجد األقصى نستنصر محيتكم لتحريره ،واليوم نناديكم من جديد من األرض املباركة فلسطني أن هبوا لنصرة
رسول هللا ﷺ ،انفروا خفافا وثقاال لتحرير املسجد األقصى ،نناشدكم أن لبوا نداء هللا ورسوله ،وكونوا أنصارا

هلل ورسوله ،واعملوا مع حزب التحرير وابيعوه على إقامة اخلالفة إلقامة دين هللا ف األرض﴿ ،قح أل إِ أن حك أن تح أم
حُِتبُّون اّلل فاتبِعح ِون حأُيبِأب حك حم اّللح وي غأ ِف أر ل حك أم ذحنحوب حك أم واّللح غ حفور رِحيم﴾.
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