
َِّخذُوا الَ  ي تَت اَْوِلیَٓاءَ  َعدُّو۪  

 یامر هللا عز و جل في االیة الكریمھ :

ي ُكم الَ  َعدُّو۪ َِّخذُوا َوَعدُوَّ ي تَت ا اَْعلَمُ  َواَنَا۬  بِاْلَمَودَّةِ. اِلَْیِھمْ  اَْوِلیَٓاَء تُْلقُونَ  َعدُّو۪  فَْیتُمْ اَخْ  بَِمٓ
ا .حتي لو یبدو اھال  َوَمٓ و  اولیاء  ھم یعتدون علیكم  بلسناھماالروبا اَْعلَْنتُْمۜ

ي ن من االسباب لیھجمون الناس علي بعضھم فیبسالحھم.انتبھوا.ھناك مالی
.االن شیئ اسلوبن ال تقدر ان تھجم حسب رغبتك.ھناك اسلوبھ.لكل االرض.لك

ني اعتراض لكن ال تلقون الیھم بالمودة .الن حب عدو هللا ،یع الناس یتفقون بینھم
هللا.علي   

ل.ما ننذر المجتمع،ننذر الناس.یظن بعض الناس انھم  متفوقون.ما عندھم فض
ظنو.عبارة تشوفون لیست الحقیقة.بلدھم مش بلد مناسب للعیش ،و ھم لیسو كما ت

كل  عن الصبغة.من یسافر الي ھناك ال یقدر ان یترك ھناك.النھم یربطونھ من
 عمل كان یقولو اللیكتسبون النقود.طرف.زمان كان اناسنا یسافرون الي ھناك 

ا االن ھنا ،نسافر ھناك و نجمع النقود كتیرا.ھكذا بقیو ھناك.ال نقود في االورب
ایضا.رغم انھ ال یقدرون ان یرجعو.یبقون اضطرارا.ربي یعینھم،امرھم 
 صعب.الن مافي الرحمة في الكافر.ال توجد الرحمة اال في المسلم.

فرص نین.من یعبدون في البالد االسالمیة عندھم الاالسالم یوجد منذ مئات الس
وات ال تقدر تشوف.الحمد� في السن ، اي مسجد ھناك ال یوجد لكن المتنوعة.

جدید  االخیره بنیت.ھذا كمان بجھود المسلمین الذین یسكنون ھناك.لكن االن من
شیخ اللم تمنع بناء المسجد ابدا. ھناك بعض المناطق هیمنعون عن بناء المسجد.

یطان فقط بقولھم انھ الدیمقراطیة.دا الكالم فقط فتنة الش اافندي یقول ال تھتمو
ي ھي الحكم الرئیسسفاھة.تكون الدیمقراطیة تجعل المكان  لیخدع الناس.اینما

 السلطنة.ھم فقط یجادلون مع المسلمین ویقولون الدیمقراطیة مرارا.

ائدة من م ،ھم عدوكم،وال تاتي الفضدك ة الكریمة تقول ما یاتي منھم، یاتيھذه االی
 العدو.انتبھوا.الشیطان و النفس عدونا.
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 أَْجَمِعیَن.و قال هللا َوألُْغِویَنَُّھمْ ھم جنود الشیطان ،اعداء هللا.قسم الشیطان و قال 
 عز وجل :

اْلغَاِوینَ  ِمنَ  اتَّبَعَكَ  َمنِ  إِالَّ  ُسْلَطانٌ  َعلَْیِھمْ  لَكَ  لَْیسَ  ِعبَاِديإِّن    

دنیا ھذا  بشري.ال خوف علینا ،ھناك الفرح ،ھناك االمن.حتي لو لم یكون في ال
ب في القران:.یكت،مكاننا الذي سنذھب الیھ في االخرة مكان جمیل  

أَْجَمِعین ِمْنُھمْ  تَبِعَكَ  َوِممَّن ِمنكَ  َجَھنَّمَ  َألَْمَألَنَّ   

ون با� و لیلھا مؤمن� و یعصون علي هللا.قیعبدون  تتكون الجھنم معظمھا ممن ال
ة واسعة.ھذا في العصیان علي هللا.ستمأل الجھنم و الجن ئما.اكثریتھایحبون هللا دا

ما بشري.ال یجدون خیرا.ربي یصلح احوالھم.اذا لم یصلح سیجزیھم هللا ب
 یستحقون.

 ومن هللا توفیق

  الفاتحھ
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