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كل شًء ٌحدث كما ٌحب هو جل وعال  .أهالا وسهالا بكم  .هللا سبحانه وتعالى اعطاكم شرف لتكونوا من األمة التً تتبع
السنة  .نحن نتبع طرٌق خاتم األنبٌاء صلى هللا علٌه وسلم  .وهللا سبحانه وتعالى سوف ٌُكافئكم فً الدنٌا واآلخرة  .كما
قال خاتم األنبٌاء " من أحٌا سنتً عند فساد أمتً فله أجر مئة شهٌد "  .ألٌس هذا حدٌث صحٌح ؟ لذلك مئة ممن ٌُطلقون
لحٌتهم  ،مئة ممن ٌضعون العمة  ،مئة ممن ٌرتدون مالبس إسالمٌة  -أجرهم أجر مئة شهٌد  .هذا لٌس سهل  .وهو
أكثر قٌمة  ،اآلن أصبحت مكلفة  .عندما ٌكون شًء ما نادر ٌكون أغلى  .عندما ٌكون بوفرة ٌكون أرخص  .لكن المكافئة
ألتباع تقالٌد النبً صلى هللا علٌه وسلم دائما ا ٌصبحون أغلى  .ال ٌكونون أرخص  ،باألخص فً أٌامنا هذه .
أحسنتم  ،حٌث أنكم ترتدون مالبس مثل النبً وتتبعون تقالٌده علٌه الصالة والسالم  .هللا ٌبارك فٌكم ! " أج ال الكرامات
دوام التوفٌق"  .هل سمعتم بهذا الحدٌث ؟ " أج ال الكرامات دوام التوفٌق " ٌ .عنً  ،أن تكون ثابت على مبدأ ٌأتً
التثبٌت اإلهً ٌُ .قال  " ،أعلى شرف " هو ان ٌكون التثبٌت قوي  .هللا ٌبارك فٌكم  .إدعوا لنا .
ماذا ٌمكننا ان نفعل ؟ نحن ضعفاء لكن أحب ان أقول " كل من سمع بإسمً ٌمكن ان ٌرتجف " أنا رجل فً مرتبة
الصفر .هناك الكثٌر من الناس الذٌن ٌدعون أنهم أشخاص عظماء ،فً العالم اإلسالمً إضافة الى عالم الكفار وأنا أقول ،
" كل من سمع بإسمً ٌمكن ان ٌرتجف " .أنا بحالة ضعٌفة جداا  .لكننً أرٌد مثل هكذا قوة التً ٌمكنها جعلهم ٌتماسكوا .
آمان ٌا ربً  .توبة ٌا ربً  ،توبة أستغفرهللا  .مجموعتكم تتزاٌد او تتناقص ؟ زائر  :الحمد هلل  ،تتزاٌد  .الشباب جمٌعهم
ٌنضمون  .موالنا  :كل الشباب سٌُصبحون من جنود المهدي علٌه السالم  ،إنشاء هللا  .حسنا ا شٌخ احمد من تركٌا  .إخواننا
 ...العالم كله أصبح عبٌد للشٌطان  .ال ٌحرصون ان ٌكونوا عباد  .إنهم ٌفقدون شرف العبودٌة لرب العالمٌن  .وهم
ٌذهبون وراء الشٌطان  ،متجهٌن ألن ٌكونوا حمٌر للشٌطان  .العالم كله  ،العالم كله بإسم الدٌن .
ربما  ،المسٌحٌٌن ٌمكنهم ان ٌحتفلوا لٌس بالعام الجدٌد  ،بل بلٌلتهم المقدسة  .اللٌلة المقدسة ،حٌث أنهم ٌدعون أنها لٌلة
مولد سٌدنا عٌسى علٌه السالم  .لكنهم غٌروها  ،غٌروها بطرٌقة من الطرق حٌث أنها أصبحت بأسالٌب شٌطانٌة مئة
بالمئة  .أسلوب شٌطانً  .ال احد ٌسأل ،ال أحد ٌقول عٌسى المسٌح  ،نبٌنا علٌه السالم مُنقذ البشرٌة  .إنهم ال ٌقولون هذا ،
لكنهم ٌركضون  ،الملٌارات من الناس ٌُمتعون نفوسهم بالذي لم ٌأمر به سٌدنا عٌسى ،المسٌح  .كل شًء فً هذه اللٌلة هو
شٌطانً ،شرٌر  .ما هً بالنسبة لنا ؟ لماذا األتراك ٌحتفلون بالسنة الجدٌدة ؟ كٌف أنها مناسِ بة للمسلمٌن ؟ معناها  ،أن
الجمٌع ٌعبدون الشٌطان ! اللٌلة الماضٌة العالم كله  ،ربما ثالثة أرباع العالم عبدوا الشٌطان  .حافظوا على أمره .
هللا ٌعفو عنا  .نرجو من هللا ان ال ٌجعلنا نتبع هذا الطرٌق ! إنها لٌست لٌلة مقدسة  .إذا كانت لٌلة مقدسة  ،األشٌاء التً
ٌفعلونها لٌست مقدسة  .أشٌاء مقدسة  ،إذا كان ما ٌفعلونه ٌ ،حتفلون  ،المسٌحٌون ٌجب ان ٌحتفلوا فً كنائسهم او
كاتٌدرائٌاتهم  .لٌس فً الخارج  ،فً األماكن الشٌطانٌة  ،إنهم ٌأتون وٌفعلون ما ٌعلمهم إٌاه الشٌطان  ،او ٌأمرهم به ٌ .ا
هللا  ،نحن نطلب المغفرة  .المغفرة  ،المغفرة ٌ ،ا هللا  .هللا ٌعفو عنا  .هللا ٌعفو عنا .
المالٌٌن  ،الملٌارات إنهم ٌُبذرون  .ومن ثم ٌقولون  " :اإلقتصاد قد إنتهى "  .إنشاء هللا ٌنتهون جمٌعا ا ! سافلٌن
ا
ا
المنحطٌن ٌ .جب ان نتبع الطرق المشرفة لإلسالم .
ومنحطٌن  .آمان ٌا ربً  .هللا ال ٌجعلنا نتبع سبٌل هؤالء األشخاص
هذا هو شرفنا  .ال أن نذهب الى أماكنهم  ،نعوذ باهلل  .هذه هً أكبر طرٌق شٌطانٌة خاطئة حٌث أنه ٌرٌد ان ٌعلام طرٌقه
وٌجعل نفسه ربهم  .أستغفر هللا  .نعم سٌدي !
الفاتحة .
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