
األخیرة دأتب قد  

 الضوء نسمیھدین االسالم دین اللنور.دین الطھارة.النور                             
ي لو ال .ال تحب الخفافیش النور،النھا تتجول في االماكن المظلمة.تظھر لیال.حتالساطع

 ھم الذین ئكأول .الظالم لدیھ الضرار لنفسھتحب النور ھل یكون تاثیره  للظالم؟سبحان هللا 
ھم من نوع الخفافیش. اإلسالم ضد  

ارجھم اقل دین االسالم دین الطھارة.ھم لیسو نظیفة.لیسو نظیفة ظاھرا و باطنا.التلوث في خ
الذین یھجمون النبي اكلھم و شربھم  نجاسة.ما معني  الناس  من القباحة في داخلھم.

لماء في النجاسة؟ ھو قذر في التوالیت.ال فرق لھ.ال فرق بین ان تشرب الخمر و تشرب ا
تاكل  المرحاض.الحیوان الخبیث یاكلونھ ھكذا كمان.ال فرق بین ان تاكل لحم الخنزیر و

ا یتمني ة التي في جسدك ،و یحقق مالقارورة في المرحاض.لما تاكل اللحم یوحد مع النجاس
یل لكن مسلموننا الحمقي ان من یفعل دا االمر عدده قلالشیطان.بعدین یضر اخالقك .یظن 

  معظم المسلمین یفعلون ھذا.

سالم.كم .یعتبر ان الحرب الكبیر بدأ.نھایة ھذا االمر تصل الي المھدي علیھ البدأتھاك قد 
شرون هللا.احیانا تنتھي في مدة قصیره احیانا تدوم  ع سنة تمر هللا اعلم.ھذه االمور بید

نھ سینتھي ئلة في سوریا.ظنو ااحیانا ثالثون سنة  احیانا  في عشر سنوات تنتھي.مثل مس
النھایة اال  لم تنتھي بعد.ال یعرف االحد وقت .في الشھرین في البدایھ.انتھت ثالث سنوات

ذي احب ال سول.تحقیر علي افضل البشرهللا.غایتھم الحرب علي االسالم.الحرب علي الر
ن بقربھم شخص الي الناس،یعتبر الحرب علي االسالم. اتي زمان نبینا . هللا مع المحسنی

 الرسول.ھذه المسئلة ال تحقق في یوم واحد.حالنا یمشي الي ھناك. ال رجوع منھ.

لھم لو ك مسرحیة.فعلو بوحدھم.یظنحتي الولد یشوف و یفھم ان كل ما یفعل عبارة عن ال
الم.اجعلھم یسكن المسلمون كلھم في االوربي اوشق یكونو مسلمین قریبا لذا ھدمو علي االس

دین اال  هللا في السفاھة.و یرذلون اكتر و اكتر.لما یظھر المھدي علیھ السالم لن یبقي اي
ھذا في دینھم.االن زمان المھدي. یعطون الضریبة بدال ان یبقواالسالم.زمان كان الناس 

ا سیكونو لزمان زمان المھدي.ھذا الزمان یشیر المسلمین ان اقتربت القیامھ.كل الناس بالدنیا
تمر؟ ان مسلمین بعده سیفسد الناس من جدید.الن المشكلة في االنسان.نشوف كم سنة تس
ھ،دا بشیر شا� ال یطول كتیر و نتمني نصل الي تلك االیام الجمیلھ معا بحرمة یوم الجمع
ھ ان شا�.الیوم الجمع  
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نو انھ ل فالن من اوربا كانو یظفي كل شیئ خیر.االقل یستیقظون الناس .زمان لما یقا
ناس االنسان االفضل.ھو العالم ھو كدا و كدا.لكن صغرت الدنیا في عصرنا .اصح كل ال

 تعجب مساوین.ال فضل بین الناس.ال فضل في العقل او العمل او غیره.عین االمر االن.ال
ون ناك بعض الحمقي یحاولون السفر الي ھناك بدال ان یفقدون كل ما یملكباوروبا.ھ

 لیس ھناك عمل كمان.متعجوبون و ال یعرفون ما یفعلون.ال احد یِعرف ان یموتبھم.
ر من الرجال النھم ال یحبون سفر المسلمین.كتی .االالف رجال في البحر.االوربیون یقتلون

 یموتون .اشكرو � و ال تعجبون بھم.هللا ھو الرزاق. هللا یرزقك و یرزق االوربي
 كمان.اقتنعو و اجتھدو في  مكانكم.بعد االن شنو ستفعل بزیارة االوروبا ؟

 ربي یحفظنا من شرورھم.و یجعل هللا االسالم ظاھرا  في الدنیا ان شا�.

 و من هللا توفیق

   الفاتحھ 
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