
 

 

 

 

 
HAZRAT SHAH-E NAQSHBAND 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Rahmat Allah هلالج لج turun bila nama orang yang salih di sebut. Hari ini Hari jadi  Hazrat 

Shah-e Naqshband (QS). Moga Allah merahmati kita Inshallah. Baraka di limpahi bila 

mereka di lahir. Sebelum mereka di lahir, para awliya memberi khabar kedatangan mereka.  

Hazrat Sayyid Amir Kulal (QS)  menyampaikan khabaran baik sebelum kelahiran Hazrat 

Shah-e Nqshband seraya berkata, “Saya lihat suatu cahaya yang sungguh indah dan bau 

wangian yang sungguh harum di sini.” Justru itu dia mengucapkan tahniah atas kelahiran 

nya. Tariqa Naqshbandi di namakan dari nya. 

Nama dia  Muhammed Uwaysi-l Bukhari. Oleh  kerana dia berguru dengan Shaykh 

nya dan kemudian oleh Hazrat Uways al-Qarani (RA) dia di gelar Uwaysi. Orang orang salih 

ini adalah kurnian Allahهلالج لج untuk mereka dalam tajjali atau manisfestasi yang berlainan.  

Dengan menjelaskan tariqah  Naqsyabandi dengan penuh keindahan, berjuta orang 

menjejaki perjalanan ini dari dulu hingga sekarang.    

 Naqshbandi Tariqa adalah intisari Islam. Ia adalah tariqa yang  menghidupkan 

sunnah sunnah Rasulullahملسو هيلع هللا ىلص . Ada 41 tariqa. 40 tariqa dari  Hazrat Ali (KW), dan  tariqa ini 

dari  Hazrat Abu Bakr (RA). 

Tetapi kadangkala ia bercantum dengan Hazrat Ali (RA). Tariqah lain  ada menerima 

kritikan dalam amalan nya. Tetapi Tariqa Naqshbandi tidak di kritik sehebatnya dan tiada 

siapa yang boleh berkata Tariqa Naqsyabandi melanggar shariah. Sebalik nya ia adalah 

benteng intisari shariah.   

Maka kita bersyukur kepada Allah هلالج لج kita berjalan di atas Landasan Hazrat 

Naqshbandi. Moga barakah dia di atas kita.  Hari ini hari yang suci. Menurut tahun Hijrah, 

14 haribulan Muharram adalah hari keputeraan Hazrat Shah-e Naqshband. Moga Allah 

merahmati hari ini dan merahmati kita semua.  Inshallah. 

 



 

 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

15 October 2016/14  Muharram 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


