
 
 
 
 
 
 
 

 ها دانه از فراوان

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بر دارد وجود که ترفندهائی جور هر از دارند مسلمانان. است کرده بازيچه يک را مردم شيطان

 بازی اسباب يک داده نفريب شا شيطان که کسانی. اند شده ديوانه مردم و کنند، می استفاده مسلمانان عليه

 سالح بزرگترين. ماند می باقی نفرت و کينه با انصاف نه و فکر نه عقل، نه. هستند شيطانان دست در

 .است خشم شيطان

 

 بار يک. کنيم می دور جای به سفر يک هواپيما با امروز و. باشند جا همه در ها صحبت انشاءهللا

 در مسلمان بسياری هستند، آنجا در خواهران و برادران از بسياری ماشآهلل. رفتيم شيخ موالنا حضرت با

(. ص) پيامبر راه در بمانند، و باشند شيخ موالنا راه در بتوانند که طوری به کردند دعوت. هستند آنجا

 .رويم می انشاءهللا بنابراين

 

 هم انشاءهللا. است سنت سلوک و سير. ميروند و آيند می همچنين آنها. هستند دور اخوان تا چند

 آنجا پيش سال ۱۵ شيخ موالنا حضرت. برويم که جای هر بخوريم درد به اخوان برای که کنيم می سعی

 افزايش و سازند می برگ جوامع اين انشاءهللا.  کاشت جا همه در دانه و رفت جهان سراسر در. بود رفته

 .بود شده بزرگتر بسيار جماعت بود، شده جمع ما سن در شيخ موالنا حضرت اگر. ايند می

 

 حضرت. بود داده او به هايش نعمت از نوع همه از( جالله جل) هللا. داشت قدرت او حال، اين با

 هدايت رست راه به را مردم که کرد می استفاده را آن او. کند صحبت ها ساعت توانست می شيخ موالنا

 اخوان بسياری:  افتاد می اتفاق برعکس دقيقا   ماشآهلل، حاضر، حال در. بود نه او اطراف در کس هيچ. کند

 کافی اندازه به گذاشت ميراث يک عنوان به که شيخ موالنا حضرت های صحبت هللا به شکر. دارند وجود

 اين به مردم تمام که است دليل اين به. کنيم نه صحبت کلمه يک ما اگر حتی است، سال صد مردم برای

 .اند آمده راه

 

 ميليون يک بين يکی که اين با حتی. معنويش حمايت بدون نيستيم ها احول اين کردن تحّمل به قادر

 خاطر به انشآهلل ميروند خوشحال آيند می که کسانی هللا به شکر نيستيم، بود شيخ موالنا حضرت آنچه از

 کامل بايد ما مورد. ميوروند که جای هر در هستند خوشحالم بسيار همچنين آنها. او حمايت و برکت

  شيخ موالنا حضرت که های دانه. کدريم می صحبت مردم از کمی تعداد يک به بايد. شد می برعکس



 

 

 

 

 

 

 

 گياهان گندم دانه که هنگامی است فراوان. است آمده قرآن در همچنين. شوند می برابر چند دارند بود کاشته

 معادل تکه يک. گندم تکه ۷۰۰ يعنی اين و. دهد می صد خوشه هر. دهد می خوشه هفت آن. کاشتيد می

 هللا، اجازه با. دهد می نشان. دهد می آموزش را شيخ  موالنا حضرت برکت اين. ۱ ابه ۷۰۰ از است

 .شوند می بيشتر حتی انشاءهللا اخونان

 

 پی به او و شود، می ايمان به تبديل را آن شود، می ها قلب برای پماد به تبديل بگويم که کلمات  دوتا حتی

 جلو داريم، خوب اهداف چه هر. برميگرديم و ميرويم ايمنی در انشاءهللا. شود می تبديل انشاءهللا پی در

 .است شده پذيرفته سالک دعا.  انشاءهللا رويم می

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 ۱۴۳۵ ذيحجه ۲۷ 


