
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

«طالیی سادات نقشبندیسلسله »   

 

   وَبَرَكَاتُهُ  هِللََّٱ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ لسََّلَامُٱ

    أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

    بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ               
 

،  سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِینَ مَُحمََّدٍنا سولِ رَ  لىعَ المُالسَوَ اُةلَّالصَوَ  

، اهلل سولَد یا رَدَمَ   

اهلل،  سولَرَ اصحابِد یا سادات َدَمَ  

 ،  ناشایُخد یا مَدَمَ

،  فایزداغستانیاهلل بدُدستور موالنا شيخ عَ  

  ، انیقَّشيخ ناظم الَح د یادَمَ

. ةميعالَج فی نا صحبة ، والخيرتُریقَد طَدَمَ  

بزرگ است    پاک و    یاو مرد ،  است. مقامش باالتر باد  نیشاه بهاءالد  دمانسي  و   ما  خ يعُرس شامروز  

راه    نی و ا  دنديرس  ییبه راهنما  شانیا   قی ها نفر از طر  ونيليو مسلمانان خدمت كرد. م  تیكه به بشر

شود   یم یخداوند منته یاكرم )ص( است كه به سو  امبريپ یبایراه ، راه ز نیا . ادامه دارد امتيتا ق

 روش افراد خوب است.  نی و ا

آنها    نیدارد و بهتر   ی پاک نگه م  ، پليدیو    همه فتنه  نیا   ان ياست كه اسالم را در م  یزي چ  قتیطر

رضی اهلل عنه  "جناب ابوبكر    مان  ديسپس س،  ما    ی گرام  امبرياز پ  قی طر  نی ااست.    ینقشبند   قتیطر

  ن ی الد  شاه بهاء  مان  دي)نه در منش و روش( ، سرانجام به س  یدر اسام  ر ييشود و با تغ  یآغاز م  "

ميليون ها نفر   شد و  ده ينام  "ینقشبند"  ایشان  این طریق به نام  پس از ایشان  ورسد.    ینقشبند م

  است.  واال  اري. مقام او بسنمودخواهند ان شااهلل تا قيامت پيروی و  از آن پيروی نموده 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  عُرس، مالقات با خداوند عزَّ وجل   ، است    یسالروز درگذشت اوست و روز مرگ او مانند عروس  امروز 

  گران ید  یبرا)جدایی(    نیا   البتهاست.    ی؛ برعكس ، روز شاد  ستيآنها ناراحت كننده ن  یكه برا  است

را به صورت    قتیاست كه مردم ، مسلمانان و اهل طر  نی آنها ا  ی  فهيوظ  اماو    ناراحت كننده است

 خداوند است.   تیهدف آنهاست و هدف آنها رضا  نی دهند، ا  لیتحو  نما  یگرام  امبري)طاهر( به پ  پاک

در غار    ابوبكر  مان  دي سمابين پيامبر اكرم)ص( و    كه  است  یمانيپ   نی. ارفيع گرداندخداوند مقامش را  

 . بسته شد شاندر زمان هجرت ( ونه در غار حراء)ثور

  )اما نه تنها سيد مان ابوبكر شد و    یو مسلمانان انجام م  تی بشر   یبرا  دی است كه با  یزيهجرت چ

  ی گرفتند و برا  عتيدر غار ثور جمع شده بودند ، ب  یبه طور معنو   نيز  ینقشبند  خ یتمام مشابلكه(  

 . كردند راه دعا نی ادامه ا

  ی ادیز  یها  طانيآنها پاک شدند وگرنه ش  به واسطهمنحرف با اعتقاد سست    یها  قتیطر  ایفرقه ها   

 ببرند.  ني خواستند اسالم را از ب یبودند كه م

ا  می بایستكه    یاكنندگاناحي  ، حضور دارند  زيها ن  همجددی  الف   مجدد.  قرار ميگرفتند  راه   نی در 

  " ییطال   ره زنجي"   را  آنآمد و    ريمس  همين كننده هزاره دوم از    اياح  ، یاحمد فاروق  دمانسي ،   یثان

به اذن خدا ادامه    امتيتا ق  والسالم    هيعل  یاست ،تا ظهور مهد  یناگسستن  ره يزنج   کی  نیا.  دينام

 خواهد داشت. 

راه باشند ؛    نیكه قرار است در ا  ین شااهلل كسانإكند و    ییكه خداوند مردم )خلق( را راهنما   باشد

 وارد آن شوند. 

 .         همه ما مبارک و خجسته باشد یشااهلل برا  نإ

 

 

 

 

 

 

 ومن اهلل توفيق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ي سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

1۴۴3محرم،   ۴1 / 1۴۰۰، مرداد31  

22,August, 2021/22,Ağustos, 2021 
 

 

 


