
 

                      الطريقة النقشبندية ألعثمانية الحقانية

                   السلسلة النقشبندية الذهبية العالية

                   لشاه سلطان محمد ناظم الحقاني

 
 سيدنا ومولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم
  سلطان الا ولياء الصاحب الجليل سيدنا ا بو بكر الصديق رضي الله عنه .٢
  الصحابي الجليل سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه .٣
مام قاسم ا بن محمد رضي الله عنه .٤  سيدنا الا 
مام جعفر الصادق رضي الله عنه .٥  سيدنا الا 
العارفين با يزيد بسطامي قدس الله سرهسلطان  .٦   
  ا بو الحسن حركاني قدس الله سره .٧
  ا بو علي ا حمد فرمادي قدس الله سره .٨
  الحاج يوسف حمداني قدس الله سره .٩
 سيدنا ا بو عباس الخضر عليه السلام  .١٠
  سبد الخالق الغجدواني قدس الله سره .١١
  الحاج عارف رفكري قدس الله سره .١٢
  الحاج محمود انجير فغنيفي قدس الله سره.١٣
  الحاج عزيز علي رمتاني قدس الله سره .١٤
  الحاج محمد بابا سماسي قدس الله سره .١٥
١٦. السيد ا مير كلال قدس الله سره الحاج  
 الحاج بهاء الدين شاه نقشبند قدس الله سره.١٧
علاء الدين محمد عطار قدس الله سره الحاج .١٨  
يعقوب شهري قدس الله سره الحاج .١٩  
٢٠. عبيد الله الاحرار قدس الله سره لحاجا  
 محمد الزاهد قدس الله سره .٢١
 الدرويش محمد البخاري .٢٢
امكنكي السمرقندي قدس الله سره الحاج  .٢٣  
محمد بقاء بالله قدس الله سره الحاج .٢٤  
 ا مام رباني فاروقي السرهندي قدس الله سره .٢٥
معصوم الرباني قدس الله سره محمد .٢٦  
سيف الدين الرباني قدس الله سره الحاج  .٢٧    
   نور محمد بدفاني قدس الله سره .٢٨
   حبيب الله جان او جنان مظهر قدس الله سره .٢٩
   غلام علي عبد الله دحلاوي قدس الله سره  .٣٠
   ضياء الدين خالد البغدادي قدس الله سره .٣١
ل ا نرني قدس الله سرهشيخ ا سماعي .٣٢    
شرفاني قدس الله سرهالحاج محمد  .٣٣  
 شيخ محمد افندي يرغي قدس الله سره .٣٤
 شيخ جمال الدين غموقي قدس الله سره  .٣٥
 شيخ ا حمد شغوري قدس الله سره .٣٦
 ا بو محمد المدني قدس الله سره .٣٧
 سيد شرف الدين داغستاني قدس الله سره .٣٨
فائز الداغستاني قدس الله سرهشيخ عبد الله  .٣٩  
 شاه سلطان محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره .٤٠
 صاحب السيف الشيخ عبد الكريم القبرصي الرباني قدس الله سره *
 
 

 .يا ربي! نويت ذكرك
كلمة الشهادة -ثلاث مرات    

استغفر الله -سبعين مرة    
سورة الفاتحة -مرة واحدة   
نشراحسورة -سبعة مرات  الا    

خلاص -ا حدى عشر مرة  سورة الا   
سورة الفلق -مرة واحدة   
سورة الناس -مرة واحدة    

كلمة التوحيد لا ا له ا لا الله - عشر مرات   
اللهم صل على محمد وا ل محمد وسلم -عشر مرات    

 
و  ا له و عليه تعالى صل الله النبي المصطفى رسول الله شرف ا لى

                  العالية نقشبندية الطريقة ا فيمشائخن ا لى و الكرام ا صحابه
د محمد خاصة الى روح امام الطريقة و غوث الخليقة خواخة شاه نقشبن

ابو  الا ويس البخاري,سلطان الا ولياء الشيخ عبد الله فائز الداغستاني,
صاحب  الاسلام  الا ولياء قبلة  سلطان فؤاد الرباني, السيد الحاج الفقراء

ل الحقاني، وا لى عبد الخالق الزمان شاه سلطان مولانا محمد ناظم عاد
الغجدواني، صاحب السيف الشيخ عبد الكريم القبرصي الرباني، وا لى 
   سائر ساداتنا و الصديقين

سورة الفاتحة -مرة واحدة   
 

الله هو الله هو الله هو حق  -ثلاث مرات   
اسم الجلالة-مئة مرة ا لف وخمس  

اللهم صل على محمد وا ل محمد وسلم -مئة مرة    
مرة سورة الاخلاص ١٠٠جزء من القران الكريم ا و  -مرة واحدة    

---- 
 افعل ا ذا كان لديك وقت

لا ا له ا لا الله  -كلمة التوحيد   -مرة   مئة 
استغفر الله الا ثيم وا توب ا ليه -مئة مرة    

يا لطيف -مئة مرة   
بسم الله الرحمن الرحيم  -مئة مرة   
حسبي الله و نعم الوكيل  -مئة مرة   


