
 
 
 
 
 
  

 
 الطریقة النقشبندیة

 
 سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم

 ناظم محمد شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخ مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین األولین
 .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. دستور الحقاني،

 

 لھم في محرم ھو یوم عاشوراء.خصوصیة أعطي األولیاء والصحابة. شيء أكثر مبارك. أعطي أجر كبیر لألنبیاء، شھر محرم شھر 
، توقفوا عند لى المدینة المنورة. أثناء ھجرتھمن مكة إملسو هيلع هللا ىلص بدایة شھر محرم ھو بدایة العام الھجري الذي بدأ بعد ھجرة نبینا الكریم  ،عادة
، ھناك. لذلكعنھ �  رضيأبو بكر  لسیدناالنقشبندیة  بتلقین أوراد الطریقة، وقام نبینا الكریم عنھ�  رضيثور مع سیدنا أبو بكر  غار

 .لطریقة النقشبندیةل ممیزفھو أیًضا 
  
. ولكي ملسو هيلع هللا ىلص إلى نبینا الكریم توصلنا، من أجل تقویة إیماننا. الطریقة التي لماذا الطریقة. من أجل مصلحتناكثیر من المسلمین یسألون ال
ھذا  زرعثور. اجتمع مع المشایخ النقشبندیین ھناك وفي ھذه الرحلة  غاروراد في ھذه األ لقّن، كل دقیقة ملسو هيلع هللا ىلصكون في حضرة نبینا الكریم ت

بشكل جید. ینجو الناس  تسیرال  ا ال یكون لدینا إیمان، فإن األموراننا. ألنھ عندملمسلمین وإلیم، لھو مھم للناس، في روحانیاتھم. لذلك
 .هللا عز وجل للناس أجمل ما أعطاه ھو یماناإل، لكنھم قد یواجھون صعوبات الحقًا. بطریقة ما

  
فھو من أناس  ةالطریقة لیست منفصلة. من یخرج عن الطریق في ھذه الطریقة.، یجب أن نكون ھو الخطوة األولى. وللمضي قدًما اإلسالم

اشخاص كان ھناك ، ملسو هيلع هللا ىلص. حتى في عھده ملسو هيلع هللا ىلص وا بعد زمن نبینا الكریمؤ. بدضاللةفرق  ةبل فرق ةیسمون طریقال مختلفین وفرق مختلفة. 
من ، ظھرت فرق مثل ھذه مع الوسوسة وتعلیمات الشیطان. تلك الفرق لیست ا لم یكن عملھم یسیر على ما یراموعندمعون النبوة. یدّ 

 .عنھ هللا رضيالتي تأتي من سیدنا أبو بكر و، وال سیما الطریقة النقشبندیة الطریقة. الطریقة ھي جوھر الشریعة
  

كل واحد منھم كان ملسو هيلع هللا ىلص. ، فإن كل الصحابة فعلوا ما رأوه من نبینا الكریم وقت. وبما أنھ لم یكن ھناك مذاھبلم یكن ھناك مذاھب في ذلك ال
 رضي هللاسیدنا أبو بكر  صّب العلم في صدر ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم . عنھ رضي هللافي القرآن كان سیدنا أبو بكر  ُذِكرقرب األلكن وإماما. 

الطریقة لجمع الناس وإلظھار الطریق. ة لیست جماعة. الجماعة ھي فرقة. ئد الطریقة. الطریقإلى األمة. ھذه ھي فوا أوصلھ، وقد عنھ
 .قیفرتمما یعني ال ةھو فرق ةترك الطریق

  
وأظھر  ینعندما أظھر نبینا الكریم أھمیة لروحانیة المشایخ النقشبندی ة. لیست البدایة بالضبط، إنھشھر محرم ھو أیضا بدایة الطریق

بل  من الثالثة وسبعین فرقةإلى فرقة. نرجو أال نكون  نذھب یجعلناال هللا عن الطریق الصحیح.  یضلناال هللا . مبارك. إنھ وقت ةالطریق
 . ومن هللا التوفیق  .جماعة الحق. نرجو أن نكون على الطریق الصحیح إن شاء هللا من

 
 الفاتحة .
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