
 
 
 
 
 
  

 
  السلسلة الذھبیة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

خدم اإلنسانیة  العظام الذيولیاء من األ. إنھ قدس هللا سره واعلى هللا درجاتھ دائماسیدنا شاه بھاء الدین.  ،شیخنا عرسالیوم ھو 
لنبینا الكریم  ةالجمیلھي الطریقة  ةالطریق هالقیامة. ھذ الى یوم ةمستمر ةالطریق هالمالیین من الناس من خاللھ. وھذإھتدى والمسلمین. 

 الصالحین.. إنھا طریقة هلالج لج إلى هللا توصلي تال ملسو هيلع هللا ىلص
 

ثم سیدنا أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصمن نبینا الكریم  تبدأ. وأفضلھا الطریقة النقشبندیة. الفتنفالطریقة ھي التي تحافظ على طھارة اإلسالم بین كثیر من 
یوم  الىالنقشبندیة من بعده. وبثم سمیت ومن في النھایة إلى سیدنا شاه بھاء الدین نقشبند.  ت، وصلتغییر األسماء، ومع عنھ�  رضي

 جدا. عالٍ من الناس وما زالوا یتبعونھا إن شاء هللا. مقامھ  مالیین، كان الةقیامال
 

، إنھ أمر وجل. على العكس، إنھ یوم السعادة. بالطبع وا با� عزأن یلتقلھم محزن . لیس مثل العرس انتقالھ. ویوم إنتقالھالیوم ذكرى 
قدس هللا . هلالج لجهللا  مرضاةھدفھم  ھذا ھو ھدفھم.. ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  ، أھل الطریقة لنبینارین. لكن واجبھم أن یسلموا الناس، المسلمینمحزن لآلخ

 تمت من أجلمع سیدنا أبو بكر. الھجرة  ملسو هيلع هللا ىلصھجرة نبینا الكریم  خاللثور  غارفي  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم الذي أعطاه إیاه  العھد. ھذا ھو سره
 هھذلالدعاء ب وقاموا عة، أخذوا البیثور، ولیس في غار حراء غاریاً في انجمیع المشایخ النقشبندیین قد اجتمعوا روح إلنسانیة والمسلمین.ا

ن الذین أرادوا اطیمن الشی الكثیرمن خاللھم. خالف ذلك، كان ھناك  الفاسدةعقیدة ال اصحاب إزالت الفرق الضالة. تم الطریقة أن تستمر
 تدمیر اإلسالم.

 
السلسلة الذھبیة. إنھا  سماھا. ةالطریقه سیدنا أحمد الفاروقي جاء من ھذ، الثانيف لد األ. مجدموجودون في ھذه الطریقةھناك مجّددون 

أن  المكتوب لھمولئك ألهللا یھدي الناس. و. هلالج لجبإذن هللا  والى یوم القیامةستمر حتى ظھور المھدي علیھ السالم ست سلسلة غیر قابلة للكسر.
 . ومن هللا التوفیق لنا جمیعا إن شاء هللا. ركهللا یجعلھ مباھا إن شاء هللا. یدخلوأن  ةالطریق هھذ فيیكونوا 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/41- 22 

 


