
 
 
 
 
 
 
 

 نقشبند شاه حضرت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

)ق(  نقشبند شاه حضرت تولد امروزان گفت شده است. صالح نام که زمانی پاين می آيد رحمت

اينکه  از قبلبرکت می آيد در دنيا هنگامی که آنها به دنيا می آيند. انشاءهللا برکتش روی مان باشند.  است.

به  از قبل داد بشارت کالل )ق( امير سيد حضرت شان می دهند. آمدن از خبر بزرگ اولياء ،به دنيا بيآيند

برای  آن، از پس." می کنم حس زيبا بوی و ميبينم زيبا نوری: "ندگفت )ق( با نقشبند شاه حضرت دنيا آمدن

 نقشبند اسمش از او می آيد. طريقت. گفت تبريک شتولد

 

األويسي است. چونکه او اول از شيکش ياد گرفت و سپس از  األويسي البخاريد محم او نام

شد. اين حضرت يک نعمت هللا )جل جالله( برای اين مردم ها هستند، األويسي )ق(، او به نام  البخاري

 ميليون ،داد توضيح ها زيبا طريقتهنگامی که اين  شد. داده رخ مختلفهای  تجلیآنها  داليلچونکه به 

 طريقتاز اون زمان تا اکنون.  نقشبندی، طريقت راه در ،داد، آمدن نشان اوکه  زيبا راه به اين نفر ها

ها را، تمام عمل ها را و هر چه او انجام داد  سنّتکه تمام  ی استطريقت اين اسالم است. ذات نقشبندی

 می طريقت اين و( می آيند، وجهه هللا کرماز علی ) طريقت ۴۰وجود دارند.  طريقت ۴۱پيروی می کند. 

 (. رهابوبکر ) حضرت از آيد

 

های ديگر  طريقتدليل که  به اما ،می شود تقاطع( ره) علی حضرت با جا ها از بعضی در البته

 طريقت از انتقاد برای راهی هيچ حال، اين بامی کنند.  انتقادبهشان  گاهیبه شکل نمی دهند،  تاکيد بيشتر

 است. الهی قانونبگويد که اين )طريقت( در برابر بتواند  کسی هيچ نيست ممکن و دارد،ن وجود نقشبندی

 جوری ديگری را با (ص)مان  پيامبر حضرت شريعت تواند نمی کس هيچ. است شريعت ذات مقابل، در

  .ببينند

 

 مقدس روزيک  هم امروزهستيم. برکتش بهمان باشد.  نقشبندیشکر به هللا، در راه  بنابراين،

به او برکت  خداوند انشاءهللا. است نقشبند شاه حضرت تولد محرم ماه ۱۴ هجری، سال به توجه با. است

  برکتش بهمان برسند.بدهد و 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۱۴


