
 ال تثقو بمن ال یتبع دینكم

 

۪دیَنُكمْۜ  تَبِـعَ  ِلَمنْ  اِالَّ  تُْؤِمنُٓوا َوالَ   

الي الطریق  ھذه االیة في القران الكریم.ال تثقو بمن ال یتبع دینكم.ھوالء الناس ال یاخذونكم
 الجید.ھم خارج الطریق الحق.اذا وثقتم بھم و استسلمتم،لیھلكونكم بالتاكید.

و .في عصر الرسول كاناعمالھم انو یھتمون بامرھم و لم یتركوھمفي عصر الرسول ك
رھم لھذه لة متبادال.لكن لم یتركو كل امییوقعون المعاھدة بین القبائل علي محافظة القب

 المعاھدة.معظم الوقت لم یھتمو بوعدھم.ھم لیسو مسلمین.

نا كلھا العثمانیھ.تركنا اعمالاألخیرة  اآلونة فياالمر ھكذا كمان في عصرنا.ادخلو الفتنة 
ھو جل االلماني.وضعو راس العثامنیھ الرافسدو العثمانیھ.اتفقو بینھم و افسدو العثمانیھ.لھم.

 افسد الدولة اتفقون بینھم و انزلو السالطین من الدولة.افسدو خالفة العثمانیھ

رة انھ غیاھل الكفر یحاولون ان یضرو االسالم و یسكنون في االوروبا.سبب ضرارھم 
العثمانیھ  في عھدعلي االسالم، یتصرفون بامر الشیطان.ال یریدون مصلحتنا.كالمھم كذب.

كانو راحة. لك كانو یعیشون في اراض العثمانیھ بشكلنصرانیون و الیھودیون و مع الي ذال
ھناك  كان صعب علي المسلم ان یذھب الي یعبدون بدن ضغط .كانو یفعلون ما یشائون.

ان یذھب اي مسلم الي ھناك،النھ كان خطیر.حتي ان یبني المسجد كان  الن لم یقدر
اویا.لیس صعب.لھذا السبب االن لیس جمیال ان نسافر الي ھذه البالد.خلق هللا كل الناس مس

عیشون عندھم شیئ مرغوب بھ.ال تعجبو بھم.ممكن من البعید تبدو حیاتھم جمیلھ لكن ھم ی
لمین.اكید نا ان نشكر حالنا و نطمئن.نسعد مع الناس المسفي الظالم.كلھم في الزھج.لذا علی

 تقدر احرار.هللا یقول لكم دینكم ولي دین.الفي وطننا غیر مسلمون.لكن ال ندخل امرھم ھم 
ضل یكون مسلما اذا لم یحب مافي مشكلھ.ال تظن انھم اف ،ان تجبرھم علي الدین.اذا یحب

ظا.حتي منا.قدر هللا لنا احسن المخلوقات.لدینا النعمة الكبري .الحمد�.نحن افضل منھم ح
 كل المسلم اذا یموت من الجوع ھو افضل منھم حظا.لذا افرحو،دا فضل هللا .ربي یقدر هللا

 المسلمین العقل كي نشوف الجمالھ

توفیق ومن هللا  
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