
 

 

    

 حضرة شاه نقشبند

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

تنزل .  بركته علينا إن شاء هللانرجو ان تكون  نقشبند قدس هللا سره .اليوم هو عيد ميالد حضرة شاه  بذكر الصالحين تنزل الرحمة .

قبل والدة  أعطى البشرى سيدنا أمير كالل.  مجيئهم ون عنخبري اراألولياء الكب، وا . قبل أن يولدن ولدويالبركة على العالم عندما 

 النقشبندية بعده. سميت الطريقة.  ، هنأه على الوالدة في وقت الحق ." رائحة جميلة هنا  وأشمجميال نوراأرى  قائال " نقشبندحضرة شاه 

أولئك األولياء أويسي .  سميعنه  هللارضي من قبل حضرة أويس القرني  االحقو علمه شيخه. ألنه  البخارياألويسي اسمه محمد كان 

الماليين  دخل،  طريقة جميلةب ةطريقال. من خالل شرح هذه بسببه مختلفة ظهور تجليات لهؤالء الناس منذ  عز وجل  هللامن نعمة  هم

 . على طول الطريق من تلك األوقات حتى اآلن طريقة النقشبندية ،ال طريق ، على الجميلة التي أظهرها ةمن الناس في الطريق

إحدى وأربعين  . هناك فعل وكل ما أعمالهنبينا الكريم ،  سننتماما كل  تؤدي التي ةقطريال. هي  جوهر اإلسالم يالنقشبندية هالطريقة 

 رضي هللا عنه .أبو بكر  سيدناأتي من ت الطريقة، وهذه كرم هللا وجهه علي  سيدناتأتي من أربعون طريقة . طريقة 

انتقادات في بعض  ونتلقي،  كثيراشكل الخرى ال تركز على األ الطرق، ولكن ألن  علي سيدناتقاطع مع تبالطبع في بعض األماكن 

من . على العكس الشريعة ضد  اال يمكن ألحد أن يقول أنهو، الشكل  هذابالنقشبندية لطريقة اا، ال توجد وسيلة النتقاد  . ومع ذلك األحيان

 . . ال أحد يمكن أن يرى شريعة نبينا الكريم بشكل مختلف جوهر المطلق للشريعةال إنها،  ذلك

، هجريةالسنة لوفقا ل مبارك.. اليوم هو أيضا يوم  عليناته تكون بركنرجو ان . شاه نقشبند حضرة  ةطريق نسير على، الحمد هلل نحن  لذلك

ومن هللا  . علينا إن شاء هللا أن تكون بركاته نرجوبارك ، مهللا  جعله نقشبند .من شهر محرم هو عيد ميالد حضرة شاه الرابع عشر 

 التوفيق .

 الفاتحة .

 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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