
 
 
 
 
 
 
 

 (ع) ابراهیم حضرت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 پيش کمی يک ما واقع، در. برويم راه اون در گفت آنها به و فرستد می را پيامبران ّجل و ّعز هللا

 ترک را او السالم عليه ابراهيم پدر. است شما برای خوبی مثال السالم عليه ابراهيم گويد می آن خوانديم،

 که گفت او و دهد، نمی انجام هللا با مخالفت که کاری هيچ که گفت او. بود راست راه در را او چون کرد،

 .کند می هللا به او هدايت برای دعا تنها

 

 برويند ديگری شخص دنبال به که نکرد خلق را شما هللا. نشويند منحرف( جالله جل) هللا راه از

 مثال يک داد نشان السالم عليه ابراهيم. شويد می انحراف داری خود شما. دبشوين راست راه از انحراف و

 .بود هللا برای گفت او که چيز هر .او است منزه چيز، همه السالم عليه ابراهيم به داد هللا. راه هر در زيبا

 

 گفت او به که است خداوند حکمت آن داد، را اسماعيل حضرت او به ّجل و ّعز هللا که هنگامی

 دستور را آن هللا چون چشم زدن پلک از کمتر کرد ترک اسماعيل حضرت او ،بگذارد مکه در تا را او

 که آن ساختن داد دستور او به ّجل و ّعز هللا. شد دهن می انجام حج مردم که جايی را آن سپس. بود داده

 زيادتر مردم گناهان که زمان برداشته را آن او اما. حال هر به آغاز از اْلَمْعُمور   اْلبَْيت   نام به بهشت از

 .بود هللا برای داد او چيز همه. بود السالم عليه ابراهيم برای قسمت. شدن

 

 برکت اين .ببيند را او مردم که اين برای برکات السالم عليه ابراهيم به داد همچنين( جالله جل) هللا

 برای نشد حل راز يک اين. است هللا راز يک هللا، نعمت برکت. است هستند هللا راه در که مردم برای

 هنگامی. است همه برای کافی اندازه به اين دارد، وجود چيز کوچکترين دربرکت  که هنگامی. است انسان

 هيچ برای کافی اندازه به را آن خواهند، می آنها که اندازه عنوان به را آن توان می ندارد، وجود هيچ که

 .نيست کسی هيچ برای خوب را آن نيست، کسی

 

 از يکی: است بزرگ پيامبر است، ولوالعزم يک او. دارد شايستگی بسياری السالم عليه ابراهيم

 برکت به خداوند که.  است( ص) اکرم رسول پدربزرگ همچنين او. است پيامبران از تر قدرتمند و صبر

 به افراد ارا اين انشاءهللا برکت درخواست است جوب. برکت دارد از بسياری او. بدهد ماها همه به را او

 .انشاءهللا برکت بياد و فراوانی هم که. آوردن دست

 



 
 
 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱۴


