
 جنود الشیطان

ع سبحان هللا منذ ایام نتحدث عن الموضوع بخصوص ال تثقو بمن ال یتب
قون دینكم.ھذا الشیئ دوما مھم.من الممكن ان تتفقون معھم في العمل لكن ال تث
ن و بھم مئة بالمئة ان ھوالء الناس یحبوننا او یریدون مصلحتنا.كونو عاقلی

نا ط ضدالتاریخ.شوفو التاریخ ، ھم اجتھدو فقاتخذو.الجمیل ان تلقي العلم  عن 
خمسة بالمئة كانو  معكن اضطرارا.عون بالمئة.خمسة و تس  

ا وجد زمان طلب الملك الفرنسي المساعده من السلطان سلیمان ضد االلمانین.حق
رانسي المساعده.بعده لم یكون االمر جیدا.لما یقول واحد منھم لشیخ افندي انھ الف

عن الثورة  مونھ ضده لكن ماكان الشیخ یقول لھم شیئا.كان یتحدث،كان الناس یتكل
فساد ظھر الالعظیمھ.بعد الثورة الفرنسیة حكم الشیطان انتشر في كل مكان.

ر حتي بعده.ھذا الشیئ فتنة الدجال.في الواقع الدجال سیظھر بعد مدة .ھذا یحض
 ان یاتي ھو.

ئ السئ واء.یري الناس ان الشییخدعون الناس.یجعلھم  یشربون النجاسة كانھا الد
ناس صدقھم الناس.مش مھم ان یصدقون المھم یصدقونھم الكانھ الشیئ  المفید.

ھا  المسلمون.كما یقول الشیخ افندي ان الدیمقراطیة بدات في عھدھم.یسمون
مھ.و المظاھرات االجتماعیھ.كلھم جنود الشیطان.فعل بامره.الشیطان عنده المنظ

ستمر؟ ھذا تمر منذ مئات السنین.لو لم یكون الشیطان كیف یكیف المنظمھ ھذه  تس
ھ المدرسة.مكتب  الشیطان.ال نسمیھ المكتب النھ یعلم الناس الشیئ الجمیل نسمی  

دب.حالتكم بلغو الذروة ھوالء الناس. صحیح بلغتم الذروة في السفاھة و في قلة اال
ان یبني لكنائس.زمان كلم یبقي فیھم الدین و المسیحیة.باعت اظاھر في االوربا.

قي كما المسلمون الكنائس مسجدا.لكن االن منعو وقد وضعو القانون یقول اما یب
ركھ .یكون اما ممنوع بناء المسجد.زمان كان ممكن االن استیقظ الشیطان وال یت  

ما عندھم مفھوم االسرة.عندھم یتزوج الرجل االسرة ھذه المئسسة كمان ھدمت.
اھة من مراة.ایضا رسمیا.لم اقدر افھم انا.تفعل ھذة السفمن رجل ،تتزوج المراة 

كم ھي لكن لیش تفعل رسمیا؟ ھل ترید انھ ال یخین مع غیرك؟ كم ھي السفاھة،
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تابعون منھم.رغم انھ لسھ ی السفاھة.الحمد� ھدم اقتصادھم ایضا.لم یبقي اي شیئ
ا.لما االخره ایضالشیطان ،مش مھم.قد  جزاھم هللا في الدنیا و سیجزیھم هللا في 

  نلجأ دامھ.بما یفعلون في الدنیا لكن االن الفائدة الن یغمضون عیونھم سیندمون 
 الي هللا.

لم ل؟ .لیش نفع في البالد المسلمھ  مقصودھم ان المسلمون یفعلون المظاھرات
السالم  رجل بعید عنالیكون اي حادث ھنا.ان شا� سیحدث في بلدك.حتي كم ھو 

ن یقبل ،ال یحب الحرب بین المسلمین .ایضا ال تجد اي انسان یحب دا.ممك ایضا 
الن اذا   یسامحونالرجل االحمق تسعة و تسعون بالمئة.مش مقبول ھنا.الحمد� ال

قتصاد و ان االنحطاط في اال .لھم العقوبة االكبريهكون عقوبة هللا كبیرو تقبل
بل امرھم و ا كانو اننا ال نقمون اینمن مجانین.ممكن یعاقبھم هللا.سیقول المسلیظلو

الي هللا ،یجزیھم هللا. نلجئھم  

ره یعاقبھم هللا ال یحتاج هللا الي السالح او غی یقاومون هللا.سیعاقبھم هللا بالتاكید. 
بة هللا ال ال نحتاج لقتلھم النھم مش قلیلون.لذا یعاقبھم هللا.عقومقابل كل مقاومة.

فْظ عیننا.یحا و ھو في الضیاع دائما.هللا معنا.ربي یتشبھ الي عقوبھ.من یفعل عناد
و تنتھي الفتنة ان شا�. هللا بلدنا و البالد االسالمیھ  

 ومن هللا توفیق 

  الفاتحھ
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