
 الطریقة و اھل الطریقة

ن الصحبة ركن من اركان الطریقة اساسیة.الطریقة من اجل تقدیم جمالة الدی
دتان عن االسالم الناس.الطریقة جوھر الشریعة.لیست الشریعة و الطریقة متباع

 ال یعرفون و ینتقدون اھل الطریقة ینظرون بنظر .احیانا الناسالبعض
ان تابع طریقة و كل شخص كاللكل شخص كان  سیئ.بالعكس في عھد العثمانیھ

، خطط لطریقة.لم یكون عیب اطالقا .لكن من یحب ان یبید االسالم من اھل الكفر
رت خطط خبیثة  بتمھل  و في خبٍث اخاف الناس من الطریقة. لمدة طویلة كث

مناسبة  الشیوخ الزائفة او ظھر االناس الذین یقولون انا من الطریقة و فعلھم مش
را � افترو علي الناس.شك ریقة.لیست مرة واحدة او مرتین كتیر من المرة الط

 الطریقة شیئ جمیل.تعلم الناس االدب و الحسن االخالق من اجل المساعدة و
 الحب بین الناس.

 نحن كمان الیوم نمشي الي طرف اسیاء جنوب شرقي.ھناك كمان  في بعض
نظرون لوھابیة في بعض المناطق یالمناطق كتیر من اھل الطریقة.دخلت الفكرة ا

ھ الطریقة بنظر سیئ.ھي جھالة.الجھالة في كل مكان و مش نوع واحد.یقول ان
ي لمدة طویلة .قررنا السفر العالم  یظھر انھ جاھل.شیخ افندي ذھب الي ھناك 

.نیتنا نقود اتمني یعین هللاھناك لنتابع  طریقتھ ان شا�  مساء.السفر لیس سھل.
ابعون علي مل.نسافر �.ال غایتنا اال ذالك.لكن في كل مكان اناس تلكن لیس للع

نسان ان الشیخ افندي.یجب علینا ان ندعو الناس الي الصراط المستقیم.یمكن اال
كن یكون انسان جید لكن  یذنب احیانا.كیف یذنب؟یصلون و یذھبون الحج ل

ھم یاتفسھم.ی.تكون المسؤلیة علي انیرتكبو جناح كبیر بكالمھم  ضد اولیاء
ستفیدون الضرار و یاتي الي اناس جیدین كمان.اتمني ھذا السفر یقضي بالخیر ی

 منا.

لي اھل تلك المنطقة اناس مئدبون جدا.شیخ افندي یقول منذ البدایة لما اذھب ا
جبني الحج اول مره التقیت مع اناس ھادئن، طیبیب،كانو  یلبسون االبیض ،اع

نده ر ھذا الكالم.ھذة الوھابیة مثل السرطان.عبكتیر.متي یمشي الي ھناك یكر
ھ ،بدآ في كبیره في الخمسین السنة االخیره.حتي لم تتمم خمسون سنالخسائر ال
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ھم اذا یئ االالسبعین.احاط الدنیا كلھا مثل السرطان.ھناك كتیر من النقود.الش
ھ.تصرف النقود في الحسن تمام،لكن اذا تصرف في السوء علیك مسؤلی  

 ةماعدالعندھم نقود ،ھم اقویاء،لدیھم طالب یدرسونھم.مھما نكون الضعفاء عندنا 
صعب علي  .ال شيءقدر ینجح هللا كلھم بعبده الضعیفمعنویة من هللا الحمد�.یال

ني .نتمقیمهللا.ان شا� نیتنا نغلب علي الكفر و ندعو الناس الي الصراط المست
ستطیعون یھم الخدمتات االفضل.النھم ال یفي الصراط المستقیم و تكون لد یكونو

قبل امام ان یتفكرو.لو یفكرون یفھمون.عندھم كمان امام ،تقبل ھذا الشیخ و ال ت
 الطریقة

الء ھناك كتیر من الكالم علینا ان نقول. لكن مھما تحاول مع الجاھل ال فائدة.ھو
النسان من ا افضل ان یذنبیتكبرون.بالتكبر یفسدون.امس قرانا الحدیث یقول : 

في كل  ان یتكبر.حتي الذنب خیر منھ.الیستفید منھ.لكن  ازداد عدد ھوالء الناس
 مكان.ھناك كتیر ممن یتكبر.

.یكون خیر نحن عباد ضعفاء.ربي یعیننا.نسافر بالسالمھ نستفید منھ ان شا�
ن للناس ھنا و ھناك .بارك هللا فیھ.یحفظنا هللا جمیعا.االن زمان الفتن.زما

بي یحفظنا جمیعنا.امین.نصل الي سالمة المھدي امینالشر.ر  

 ومن هللا توفیق    

الفاتحھ   
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