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 «  انی سومهجنگ ج » 
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 «  وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُُه »
 

و قطعا خدا به كسى كه ]دين[ او    فرمايند: »می  40ن، سوره حج، آيه  آخداوند متعال در حضرت قر

كسانی   از آن  ، یروزیكند و پی م  یاريبا خدا باشد، خداوند او را    كههر  «. دهدكند يارى مىرا يارى مى  

هر كس   ، بر او نخواهد گذاشت  یری ست، تاثدر مقابل او  یچه كس  ستیمهم ناست كه با خدا هستند.  

او مخالفت كند هم  با خدا جنگ كند،    شه یبا  با خدا مخالفت كند و  شکست خواهد خورد. هر كه 

 . شکست خورده است

كه شیطان و يارانش با انواع    ، جنگ جهانی سوم.  میجنگ هست  ما در   آخرالزمان، اين دوره    در  اكنون

اند و بر خالف جنگ هايی كه در گذشته خیلی سريع شروع و پايان  ترفندها و حیله شروع كرده 

، اين دوره جنگ جهانی به وسیله اين ترفندها خیلی آهسته و پنهانی در حال پیشرفت يافتمی

 است.  
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و اسالم در حال    ندي، بر ضد خدا   ، پنهان و چه آشکارتمامی كافران اعم از غنی و فقیر، چه به صورت  

هستند.   جنگ  و  احمله  ا  نيبا  در  آنها  خورد.  خواهند  آنها شکست  همه  به   تنها  جنگ  نيحال، 

گ نكه ما با خدا در حال جكنند  یآنها اصرار م،  ستیمهم ن  شانياما برازنند،  ی م  بی خودشان آس

خدا  پس از آنها خواهد آمد.    یاما دجال اصلو خواهند كرد،    اندظهور كرده   یاديز  یهادجال  هستیم. 

  روز ی پ  اوست كه  ت يدر نهاو    ستوندخدا  امر و فرمانبه    ني ا  كشد وچه زمانی طول می تا    ، انددیم

 خواهد شد. 

استفاده مرئی يا نامرئی به جهت نابودی اسالم  و بشريت    از همه نوع سالحِآنها    میهمانطور كه گفت

همراه    هلالج لجما با خدا  كه  . الحمدهلل  افتد، تا زمانی كه ما با خداوند هستیم اين نابودی اتفاق نمی كنند  یم

  . میهست

كه آنها    یافراد مهم هستند، در حال  ني كنند ایجوانان فکر ماغلب    دهند. یم  بيمردم جوانان را فر

 یز، و بودن در كنار آنها نه تنها كه افتخار نیست بلکه موجب شرمساری ن   ارزش هستندی ب  یموجودات 

دهند، سودی  اين افراد و كسانی كه با آنها همراه هستند با بدی و نافرمانی هايی كه انجام می . است

بدی و در تالش هستند كه  آنها  ندارند،  را در سراسر جهان گسترش دهند.    جز ضر  از    نا  یقي شَر 

ضرر خواهند بود.   و چنین افرادی قطعا  وندندیپیبه آنها م  یاديوجود دارد، افراد ز  جنگآنجايی كه  

 .خداوند ما را حفظ كند

  خ يتار  یكم  ديبا  درک و فهم اين نیرنگ و حیله ها را عطا كند.   رتقدشاءاهلل خداوند به جوانان    نإ

علیه حقايقی را  را بخوانیم و ياد بگیريم. در میان اين افراد شرور، بزرگان و فرهیختگانی هستند كه  

می  اقدامات افشاء  افراد،  میاين  و  جناگويند:  كنند  ما  آنها  كنندی م  تيبشر  هیعل  تي»مردم   .

 كنند. میاما آنها را ساكت  ، ابود كنند«را ن تي خواهند بشریم

را    اه یتوانند سیآنها م  ، دهانشان را ببندند  و  را ساكت نگه دارندبزرگان    توانند  ی م  اين افراد شرور

مردمی كه دارای ايمانی    ، اغلبرا در دست دارند و    زیآنها همه چ ،  نشان دهند  اه یرا س  دیو سف   دیسف

 .  خورندضعیف هستند، توسط آنها فريب می 

باشد كه إن شاءاهلل خداوند ايمانی راسخ در جهت قدم برداشتن در راه حق و حقیقت به ما عطا كند 

 تا فريب اين افراد را نخوريم و در همه شرايط با خداوند همراه باشیم. 
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ظهور كنند و زمین را از وجود چنین افرادی   صاحب الزمان )عج( هر چه زودتر حضرت  شاءاهلل    نإ

   پاک گردانند. 

 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

 

 

 

 

 

(ف يدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱44، جمادی االول 4۱/ ۱400آذر ،  82  
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