
 

 
 
 
 
 
 
 

 أول درس في الطریقة
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 
 تتحملالطریقة النقشبندیة فقط ، ولكن كل الطرق تعلمك أن  تللناس. لیس ما ھو ضد تحملالطَِّریقَةُ تََحمُّل األْضدَاد" الطریقة ھي "

التعامل بشكل . ویصعب التزام الصمت أو بشكل جیداألشیاء التي ال تحبھا دون اعتراض. من السھل أن تتعایش مع الذین یعاملونك 
لیس الشدید بالصَُّرعة، إنما  " نبینا الكریم یقول .الظلمنك معاملة سیئة. إنھا قوة كبیرة للناس للحفاظ على الھدوء تحت یعاملو مع من جید

، لیس  بالشكلویحافظ على ھدوئھ ، فھذه ھي أكبر قوة. شخص قوي  المرء بنفسھعندما یتحكم  ".الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضب
، جمیع الطرق ھي أمثلة جیدة للناس على  الجمیلملسو هيلع هللا ىلص بكالم نبینا الكریم . ویركبھا نفسھالذي یسیطر على  الشخصلھ فائدة. المنفعة في 

 التحمل .
 

على كل شيء ویعتقدون  ویشتمونعلمھم الشیطان. یصرخون ھكذا كل شيء یسیر على عكس الناس اآلن وال یمكنھم تحمل أي منھ. 
یصبح األمر أكثر صعوبة. ال أحد یقول للناس في جمیع أنحاء العالم أن  ،أنھم یفعلون شیئًا كبیًرا. یصبح األمر أسوأ عندما یفعلون ذلك 

 التحمل ھذا حقك وحریتك. اذھب ، اصرخ ". إنك تصرخ ، ولكن ال فائدة وال ضرر إال على الناس. لذلك ،" ما یفعلونھ خطأ. یقولون
ھي التحمل بعشر كلمات. الطریقة  كلمةعني أن ترد على من قال لك یال الطریقة ھو الدرس األول في الطریقة.  التحمل .مفید للناس

یعیننا أوامر الطریقة واإلسالم. من السھل التحدث عنھا ولكن من الصعب تطبیقھا. هللا  إطاعةوفقنا جمیعاً في هللا یحفظنا. هللا ی. والصبر
 ومن هللا التوفیق .  نا.إیمان هللا یقويمیعا إن شاء هللا. ج
 

 الفاتحة .
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