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 الحرب العالمیة الثالثة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ َمن یَنُصُرهُ   َولَیَنُصَرنَّ �َّ

 
فلن یؤثر ذلك علیھ. من ضده  ،هللا. ال یھم من أمامھ معه. النصر لمن نصرویهللا سیعینھ  ،هلالج لج هللا معمن كان 

 ھزم.یُ سهللا  ضدبالحرب  وبدأهللا  ضدھزم دائما. من كان سیُ 
. 

، نحن في زمن الحرب. لقد بدأ الشیطان وأتباعھ حربًا بكل أنواع الحیل. بدأت الحرب الزمان آخراآلن في 
خرى وانتھت بسرعة. األحروب ال بدأت، فھي ال تشبھ الحروب األخرى. ذلكلمیة الثالثة منذ سنوات. ومع العا

 والنجاسة.استخدام جمیع أنواع الحیل  من خاللسیر خلسة وببطء ت هلكن ھذو
. 

، اإلسالم من كل ، من األغنیاء وحتى األفقرونیھاجم الكفار كلھم وضد اإلسالم،  هلالج لجضد دین هللا ، هلالج لج ضد هللا
، لكنھم ال إنھم یؤذون أنفسھم في ھذه الحرب .متھم جمیعاتم ھزیت، سكعالنیة. ومع ذلسرا أو مكان سواء 

كن لوأیًضا.  آخرون جددظھر یمن الدجالین. س الكثیر"إننا نحارب هللا". ظھر  القولبیھتمون. وھم یصرون 
، سینتصر هللا عز نھایةالولكن في . هلالج لجبأمر هللا ھذا هللا أعلم إلى متى ستدوم. الدجال الرئیسي سیأتي بعدھم. 

 وجل.
. 

. یعتقدون أنھم نھا كلھایستخدمو ،ة. أسلحة مرئیة وأسلحة غیر مرئیة، یستخدمون جمیع أنواع األسلحكما قلنا
 .هلالج لجمع هللا  لذلك كونوانحن مع هللا.  ،هلالج لج�  الحمد. بمقدورھم لیس ھذااإلسالم واإلنسانیة.  سیقضون على

. 

، في حین أنھم مخلوقات ال قیمة لھا. لیس من مھمون شباب أن ھؤالء األشخاصالشباب. یعتقد ال یخدعونالناس 
فائدة  یس ھناكالذي یفعلونھ، ل والعصیانالشر بكون معھم. إنھ أكبر إحراج أن تكون معھم. تدواعي الشرف أن 

، في جمیع أنحاء العالم. بالتأكید أیًضا. إنھم یحاولون نشر الشر الضررضرر. أولئك الذین معھم یتسببون في  بل
. حفظنا رینساخال منكثیر من الناس. أولئك الذین سینضمون إلیھم سیكونون ال مینضم إلیھ ،ھناك حروببما أن 

 هللا.
. 

حتى ال یقعوا في ھذه الحیل. یجب علیھم قراءة التاریخ قلیال. یجب أن یتعلموا التاریخ  یعطي الشباب الفھمهللا 
 كبرھذا ما یقولھ أ. یریدون تدمیر البشریة". "شعبنا یرتكب جریمة ضد اإلنسانیة ویقولقلیال. حتى شعبھم یقف 

 .یسّكتونھم. لكنھم والمتعلمینھم ئعلما
. 

أبیض إسكاتھم. یمكنھم إظھار األسود یمكنھم ھم لیسوا على حق. إنا على حق؟ كیف یقولون أشیاء كثیرة؟ ألیسو
. هللا فھم مخدوعون كان إیمانھم ضعیف الذین. بھمواألبیض أسود. لدیھم كل شيء في أیدیھم. والناس مخدوعون 

یأتي الصاحب إن شاء هللا س. هلالج لج. نرجو أن نكون مع هللا نانیخدعویقوي إیماننا حتى ال  هللاجمیعًا.  یرزقنا اإلیمان
 .الفاتحة ومن هللا التوفیق. وینظف الجمیع إن شاء هللا.
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