
 
 
 
 
 
 
 

 الصبور تجلی

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 آنها. دارد ظهور یک کدام هر اسم، ۹۹. هستند ّجل و ّعز هللا اهی اسماء" الحسنى األسماء"

" الصبور" اسم از تجلی حاضر، حال در. زمان تمام در کنند می ظاهر متفاوت های بطور را خودشان

 می زندگی داریم که اند رفته گمراه در انقدر و وحشی انقدر اند رفته مردم که آنجا از. است داده رخ

 ".الصبور" مقدس اسم از تجلی کنیم

 

 افراد این از است، رسیده پایان به دوره این که زمانی آن، از پس. است منتظر صبر در او

 جواب کی هر دهد، می نشان همه به را خود جای و آمد خواهد سالم علیه مهدی .شد خواهد سئوال

 .شد خواهد ظاهر حقیقت و گیرد، می را خود

 

 َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطلُ 

 

 و شد خواهد ظاهر حقیقت (.۸۱:اسراء سوره" )باطل آرى شد نابود باطل و آمد حق بگو و"

 حتی. باطل دنبل رفته کس هر و روزها، این اطراف در است باطل فقط. رسید خواهد پایان به باطل

 این تجلی. ندارد زیادی سود آنها هستند، باطل برابر در دنیا تمام در مردم از نفر چند است ممکن اگر

 زمان شاید. افتد می اتفاق داره کد هست سال ۱۵۰ـ۱۰۰ در جریان این. است" الصبور" تجلی زمان

 .بینند می را دوران این همه انشاءهللا. است نزدیک

 

 از. ها بیشترین برای نه و هست مردم از برخی برای دهد می هللا هک حفاظت زمان، آن در

 را این حکمت او و. است صبور او تواناست، چیز همه بر هللا اگر حتی. اند شده وحشی اکثر که آنجا

 نام است، قیامت روز از قبل که دلیل به است، زمان آخر این که دلیل به حاضر، حال در. داند می

 .است شده آشکار صبر از متعال

 

 را خودشان مرزهای ها افراد این به و نبرسد ظاهر به زودی به سالم علیه مهدی انشاءهللا

 .کردند شورش هللا برابر در و اند رفته هللا برابر در آنها که آنجا از. دهد می نشان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بسیار معنای به صبر. است صبر زمان این صفت حاضر، حال در. دارد صفات و اسماء هللا

 از و کند محافظت خودمان نفس شر از را ما همه خداوند. رسیدن اکثر حد به چیز همه چونکه صبر،

 .انشاءهللا ها افراد این شر

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۶


