
 
 
 
 
 
  

 
 عھد الجبابرة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِیدٍ 

 
، لكنھم غیر قادرین الذین یعارضونھمذروتھ. الظالمون یحكمون العالم. ھناك عدد قلیل جًدا من  الظلم. بلغ الجبابرةعھد نحن نعیش في 

، بالتأكید، لن یستمر ھذا إلى لھ نھایةاآلن. وبما أن كل شيء  ھموقت ھالحالي یظھر أن التجليعلى فعل الكثیر. ال یمكنھم فعل أي شيء ألن 
 فسیكون في زمن المھدي علیھ السالم. ملسو هيلع هللا ىلص بعد نبینا الكریم ،ي عصر السعادة إن شاء هللا. أما عصر السعادة الثانيینتھي. ثم یأتاألبد وس

. 
بشكل لم یسبق لھ مثیل في  البشروتم ظلم  الظلم، بدأ سالم یتمتع بأجمل أیامھ. بعد ذلك، كان اإلالخلیفة العثماني األخیرعھد ى نھایة حت

فسھم ثم یعذبون ویقتلون الناس. یظھرون أنومن ولئك الذین ھم مع الظالمین یقولون إنھم سینقذون المظلومین. التاریخ. وال یزال مستمرا. أ
ھو أنھم وضعوا رجالً  ،للناس المثالكان أكبر عمل قاموا بھ إلظھار  على أنھم ظالمین.لمظلومین ا، ویظھرون على أنھم مالئكة الخیر

. الفقراء یكسبون وأیدیھموقطعوا أرجلھم  الظلموشربوا دمائھم. قاموا بكل أنواع  خیرھمه في إفریقیا. لكنھم أخذوا وأبیض في قدر لیأكل
 من أجل البقاء على قید الحیاة. الظلم تحت وطأةرزقھم 

. 
فال یحدث الكثیر. ، ا أن فلسطین تتم مراقبتھا دائًمالكن بموفلسطین. ، في بورما وفي كل مكان. یتحدثون عن في كل مكان اآلن ظلمھناك 

، ا نھایتھا. نحن ال نوافق على ھذا، سیكون لھأو یستطیع فعل شيء ما. كما قلنا بحریة. ال أحد یقول أي شيء یظلمون، وفي أماكن أخرى
 هللا حقوقھم. سینالون المظلومینن شاء هللا. من المؤكد أن إهللا . ولسنا مع الظالمین. سیعاقبھم ظلملكن ال یمكننا فعل أي شيء. ھذا 

السالم والراحة في ب یشعرواكعقاب. ولن  النار سیدخلونونھایة الظالمین لیست جیدة.  جیدةفإن نھایة المظلوم  هلالج لج. ما دمنا مع هللا موجود
صاحب في أقرب وقت ممكن إن شاء هللا. نرجو أن ینتھي الرسل ی. هللا یعیننا عند هللا. هللا ینللمظلومأجر عظیم ھناك . هلالج لجالدنیا بإذن هللا 

 . ومن هللا التوفیقإن شاء هللا.  الجبابرة عھد
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 10-2021/82- 05 
 


