«سلسله طالیی سادات نقشبندی»

ٱلسََّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللََّهِ وَبَرَكَاتُهُ
أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ
حمََّدٍ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِینَ ،
وَالصَلَّا ُة وَالسَالمُ عَلى رَسولِنا مُ َ
مَدَد یا رَسولَ اهلل،
مَدَد یا سادات َاصحابِ رَسولَ اهلل،
خنا ،
مَدَد یا مَشای ُ
دستور موالنا شيخ عَبدُاهلل فایزداغستانی ،
حقَّانی،
مَدَد یا شيخ ناظم ال َ
جميعة.
مَدَد طَریقَتُنا صحبة  ،والخير فی ال َ
امروز عُرس شيخ ما و سيدمان شاه بهاءالدین است .مقامش باالتر باد ،او مردی پاک و بزرگ است
كه به بشریت و مسلمانان خدمت كرد .ميليون ها نفر از طریق ایشان به راهنمایی رسيدند و این راه
تا قيامت ادامه دارد .این راه  ،راه زیبای پيامبر اكرم (ص) است كه به سوی خداوند منتهی می شود
و این روش افراد خوب است.
طریقت چيزی است كه اسالم را در ميان این همه فتنه و پليدی ،پاک نگه می دارد و بهترین آنها
طریقت نقشبندی است .این طریق از پيامبر گرامی ما  ،سپس سيد مان جناب ابوبكر "رضی اهلل عنه
" آغاز می شود و با تغيير در اسامی (نه در منش و روش)  ،سرانجام به سيد مان شاه بهاء الدین
نقشبند می رسد .و پس از ایشان این طریق به نام ایشان "نقشبندی" ناميده شد و ميليون ها نفر
از آن پيروی نموده و ان شااهلل تا قيامت پيروی خواهند نمود .مقام او بسيار واال است.

امروز سالروز درگذشت اوست و روز مرگ او مانند عروسی است  ،عُرس ،مالقات با خداوند عزَّ وجل
است كه برای آنها ناراحت كننده نيست ؛ برعكس  ،روز شادی است .البته این (جدایی) برای دیگران
ناراحت كننده است و اما وظيفه ی آنها این است كه مردم  ،مسلمانان و اهل طریقت را به صورت
پاک (طاهر) به پيامبر گرامی مان تحویل دهند ،این هدف آنهاست و هدف آنها رضایت خداوند است.
خداوند مقامش را رفيع گرداند .این پيمانی است كه مابين پيامبر اكرم(ص) و سيد مان ابوبكر در غار
ثور(نه در غار حراء) و در زمان هجرتشان بسته شد.
هجرت چيزی است كه باید برای بشریت و مسلمانان انجام می شد و (اما نه تنها سيد مان ابوبكر
بلكه) تمام مشایخ نقشبندی نيز به طور معنوی در غار ثور جمع شده بودند  ،بيعت گرفتند و برای
ادامه این راه دعا كردند.
فرقه ها یا طریقت های منحرف با اعتقاد سست به واسطه آنها پاک شدند وگرنه شيطان های زیادی
بودند كه می خواستند اسالم را از بين ببرند.
مجددیه ها نيز حضور دارند ،احياكنندگانی كه می بایست در این راه قرار ميگرفتند .مجدد الف
ثانی  ،سيدمان احمد فاروقی ،احيا كننده هزاره دوم از همين مسير آمد و آن را "زنجيره طالیی"
ناميد .این یک زنجيره ناگسستنی است ،تا ظهور مهدی عليه السالم و تا قيامت به اذن خدا ادامه
خواهد داشت.
باشد كه خداوند مردم (خلق) را راهنمایی كند و إن شااهلل كسانی كه قرار است در این راه باشند ؛
وارد آن شوند.
إن شااهلل برای همه ما مبارک و خجسته باشد.
ومن اهلل توفيق .الفاتحة.
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