
 ینام الماء وال ینام العدو

ادث في االوربا.هللا عز و جل یقول:االن الناس یسالون عن االح  

الء  ینام العدو.ھوال تصدقونھم.ھناك كالم مھشور عند االتراك انھ ینام الماء وال
.ال لالسالم.من یتعدي علي االسالم، یفكر عن السوء او الخدعة االعداء.العداوة

علي  تظن انھم یحبونك.یفكرو عن تدمیر المسلمین في كل لحظة.لكن حصلو
 االغلي الشھادة  في علم السیاسة.

كن منافقة من الشیطان.یبتسمون علي وجھك لیتعلمون ال ما معني السیاسة؟
ھ ال یغضب منك یظن یخدعونك من خلفك.كمان لو بصقت علي وجھ

والء یمطر.یتحكمون علي انفسھم النھ سھل لھم.النفس ،الشیطان و السوء مع ھ
ن ان الناس.یجب علي اناسنا یفھمون في ھذا.ماذا سنفعل بعد ان نفھمھ؟مش ممك

الجأش.ال تصدق  رابطنضربھم.تقلدھم في كل شیئ قلدھم في ھذا.كن 
م السوء.النھم بدؤ من عھد كالمھم.ابحث عن كالمھم بالتاكید تحت الكال

لم  نبینا.یعرف الشیطان ما سیحدث.حاول ان یخدع الناس من ذلك الوقت لكن
 یكون ناجح و لن یكون باذن هللا تعالي.

في  لم  یخرج االحداھانو النبي بكالمھم.خدعو الناس و خرج الناس الي الشوارع.
ون اي حادث في االوربا.خرج في البالد المسلمھ.ھم احرقو بالدھم  و لم یك

االوربا.ھم خرجو الي الشوارع  بدن سبب.مات كتیر من الناس.الظاھر ان ھذا 
االمر مكرھم.تكررو ھذا الواقع ھذا االسبوع ایضا.لذأ ال نتدخل فیھم.ھناك 

الخنزیر  هللا.لیس ھناك ذنب بعد الكفر.الكفر ھو الذنب االكبر.بعد دا ممكن یاكل
م ،ممكن یفعل كل شیئ .الن ما عنده مھفو  او یشرب البول او یاكل النجاسة

النھ ارتكب الذنب االكبر ،كفر.الحرام او الحالل.  

جال لذا عندما لم تكون المظاھرات في البالد المسلمھ ،ھم خدعو الناس .اقتلو الر
قون بھ.ھو العجائز.افترو علي المسلمین.لكن نحن نعرف مكرھم.یقدر هللا ما یستح

.یفتري علي من احب العبد الي هللالكافر لكن لیس سھل لھذه الدرجة ان   
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مان.ما االی المادة .ما عندھم الدین و اذا تشوفون تفھمون انھم منذ البدایھ یعبدون
وع عندھم العرض.ھم یعبدون باالقتصاد فقط.لذا امتحانھم یكون من ھذأ الموض

 المھم لھم.ینتھي اقتصادھم.ھكذا ھوالء الرجال.

ھ لعبھم و لن یجزیھم هللا.ال نقدر ان نقبل ما فعلو لنبینا.نتركھم الي هللا .نعرف ان
مین الي هللا المسل طو في اسوا حالھ من ذلك.یھديیسق نفعل اي شیئ.نتمني انھم

و اذا  فسدو معظم المسلمین ھناك.اذا یكونو معاالصراط المستقیم  في االوربا.
هللا.هللا  یكونو مثال الكفار یستحقون العذاب مثلھم .ال خوف علي من في سبیل

 یحفظھ.

 ومن هللا توفیق الفاتحھ
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