
 روتجلً الصب

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 ، اآلن. دائما  مختلف بشكل ٌتجلون. تجلً  واحد له كل ،إسماً  ، تسعة وتسعون وجل عز هلل الحسنىسماء األ

  الصبور . المبارك االسم تجلً نعٌش أننا بحٌث وضلوا متوحشٌن أصبحوا الناس ألن. سائد  الصبور اسم تجلً

 السالم علٌه المهدي سٌأتً.  الناس هؤالء استجواب سٌتم ، الفترة هذه تنتهً عندما ، ذلك بعد.  صبرب ٌنتظر

 . الحقٌقة تظهرسو ، حقهم الجمٌع عطًسٌ ، مكانهم للجمٌع ظهرٌو

 ال بَاِطلُ  َوَزَهقَ  ال َحق   َجاء َوقُل  

 على.  الباطل خلف ونٌسٌر والجمٌع ، األٌام هذه الموجود الوحٌدالباطل هو .  الباطل نتهًٌو تظهرس الحقٌقة

هذا  تجلً. الفائدة  من الكثٌر لدٌهم لٌس ،الباطل  ضد كله العالم فً بعض الناس هناك ٌكون قد أنه من الرغم

 هللا شاء إن.  قرٌب االرجح على هو الوقت. مئة وخمسون سنة  –مئة ل استمر وقد.  الصبر تجلً هوالوقت 

 . العصر هذا سٌرى الجمٌع

 على. أصبحوا متوحشٌن  هممعظم ألن. لألكثرٌة  ولٌس الناس لبعض هللا التً ٌجعلها حماٌةال ، الوقت ذلك فً

آخر  هو العصر هذا ألن ، اآلن.  ذلك وراء الحكمة وٌعلم. ولكنه صبور  ،كل شًء  على قادر هللا أن من الرغم

 وٌبًٌن قرٌبا السالم علٌه المهديٌظهر  هللا شاء إن. سائد  روالصب اسم ًتجل ، القٌامة ٌوم قبلألنه  ،الزمان 

 . هللا وعصوا هللا ضد ذهبواألنهم  حدودهم . الناس هؤالءل

 كما ، جدا الصابر هو روالصب من المقصود هو ما.  الصبر هً صفة هذا الوقت ، اآلن.  والصفات األسماء هلل

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن الناس هؤالء وشرور أنفسنا شرور منٌحفظنا  هللا. فً ذلك  مبالغة هناك أن

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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