
 

    

 

 حضرة إبراهيم عليه السالم

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

. م لك بالنسبة جيد مثال السالم عليه إبراهيم يقول ،قليل  منذ قرأنا ، الواقع في. وأمرنا بالسير على دربهم  األنبياء لنا أرسل وجل عز هللا

ويمكنه فقط أن يدعو له بأن  ، هللا يعارض شيء أي يفعل لن انه قال.  الصحيح الطريق على يكن لم ألنه ،ترك والده  سالمال عليه إبراهيم

 . هللا يهديه

 عليه إبراهيملنا  أظهر. لوحدكم  تنحرفون إنكم.  الصحيح الطريق عن واوتحيد آخر اشخص لتتبعوا هللا كميخلق لم.  هللا سبيل عن واتحيد ال

 . هللا سبيل في كان فعله شيء كل.  وتعالى سبحانه ، شيء كل سالمال عليه إبراهيم هللا أعطى.  شيء كل في جميل مثال سالمال

 هللا ألن جفن له يرف ان دونب تركه.  المكرمة مكة في ركهأن يت له قال أنه هللا حكمة فمن ، إسماعيل ةحضر وجل عز هللا اهأعط عندما

والذي يسمى البيت  الجنة من جاء الذي الشيء يشيدون وجل عز هللا جعلهم.  الحج الناس فيه يؤدي الذي المكان أصبح ثم. بذلك  هأمر قد

 . سالمال عليه إلبراهيم القسمة كانت.  الناس خطايا زادت عندما رفعه لكنهو.  حال أي على البداية منذ المعمور

 ، هللاهي نعمة من عند  البركة.  هللا طريق في هم الذين للناس بركة هناك.  الناس ليراه النعمة سالمال عليه إبراهيم اعطى عز وجل هللا

 ، شيء هناك كونال ي عندما.  للجميع يكفي هذا ، شيء أقل في بركة هناك كونت عندما.  البشر قبل من يحل لم سرإنه .  هللامن  سر

 . ألحد اجيد كوني لن ، ألحد كافيا يكون لن ،ون ريدي ما بقدر يكون أن يمكن

 نبينا جد أيضا وهو. الصابرين واألقوياء  األنبياء من واحد:  عظيم نبي ، مزالع من أولي فهو.  كثيرة مزايا لديه سالمال عليه إبراهيم

.  الناس لهؤالء هللا شاء إن البركة طلبأن ت جيد مرأل انه.  البركة من الكثير لديه بركته جميعا . يرزقنا هللا. عليه الصالة والسالم  الكريم

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن والبركة الوفرة نرجو أن نحصل على

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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