
 

    

 

 كثر مثل البذور

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هناك هللا شاء ما.  الشيخ موالنا حضرة مع مرة ذهبنا.  بعيد مكان إلى بالطائرة سافرسن واليوم.  هللا شاء إن مكان كل فيتُقام الصحب 

عليه  النبي هدي على ، الشيخموالنا  طريق على ينثابت واظللكي ي اندعو.  هناك المسلمين من كثيرالو ،واألخوات  اناإلخو من الكثير

    .ذاهبون نحن هللا شاء إن لذلك. الصالة والسالم 

 كونأن ن أيضا نحاولس هللا شاء إن.  األنبياء السفر هو سنة.  هنا الى ونذهبيو ونأتي مأنه كما.  هناك اإلخوان من قليل غير عدد هناك

.  البذور وزرع العالم أنحاء جميع في ذهب.  عاما منذ خمسة عشر هناك الى ذهب الشيخموالنا  حضرة.  ذهبنا أينما لإلخوان فائدة ذات

 .ستكون بهذه الكثرة  الجماعة فإن ،نا عمر نفس فيأشخاص  الشيخ موالنا جمع إذا.  وتتزايد براعم تجأنت هللا شاء إن المجتمعات هذه

 الناس اعتاد ارشاد.  لساعات تحدثي ه أنيمكنالشيخ  موالنا حضرة. النِعم  أنواع جميع من عز وجل هللا اعطاه.  قوة لديه كان ، ذلك ومع

 أن هلل دالحم.  اإلخوان من الكثير هناك:  هللا شاء ما حدث قد تماما العكس اآلن.  حوله في ذلك الوقت أحد يكن لم.  الصحيح الطريق إلى

 . هنا الى ونيأت الناس السبب هذال.  واحدة كلمة نتكلم لم لو حتى ، سنة مائةلنا ل كافية كونتس لنا كميراث هاترك التي الشيخ موالنا صحب

 الشيخ موالنا كان مام المليونب واحد لسنا أننا من الرغم على. اً موجود المعنوي لولم يكن مددهم األحوال هذه تحمل على ينقادر كونن لن

 كوني أن يجب كان ناحال.  ذهبنا أينما جدا سعداء أيضا هم. ومددهم  لبركتهم نظرا هللا شاء إن سعداء ونيذهب ونيأت الذين الحمد هلل ،عليه 

 القرآن في أيضا روذكوهذا م. تنتشر  الشيخموالنا  حضرةزرعها  التي البذور.  الناس من قليل عدد الى تحدثن أن علينا كان.  العكس

 قطعة.  القمح من حبة سبعمائة يعني وهذا. حبة  مائة سنبلة كلفي . سنابل  سبع تنتج.  القمح حبوب زرعت ماعند هناك كثرة.  الكريم

 . هللا شاء إن ذلك من أكثر اإلخوانسيصبحون  ، هللا بإذن.  الشيخ موالنا حضرة بركة يعنيهذا .  واحد إلى سبعمائة عادلت واحدة

 كانت مهما.  هللا شاء إن السالمةب ونعود نذهب.  هللا شاء إن ستمروست ،إيمان  صبحتس ، لقلوبهم مرهم تصبح نقولها كلمات بضع حتى

 ومن هللا التوفيق .  . دعاء المسافر مقبول.  هللا شاء إننرجو أن تتزايد  ، جيدة ناأهداف

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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