
 اتبعوا مرشد

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد .واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد

 تتشكل اآلن. والناس األمة،، المجتمع،  الفرد من كل ٌستفٌد. الفوائد من الكثٌر لدٌها مرشد ، شٌخ ، طرٌقة اتباع

 القرآن من مباشرة األحكام ٌأخذون لكنهم الكتب ولٌس ، الكتب من الناس بعض خذأٌ عندما األفكار من المالٌٌن

 . ٌكون أنلذلك  ٌمكن ال:  ذلك تنفٌذ سٌحاولونو رأي لهم سٌكون الجمٌع.  الناس على تطبٌقها ونحاولٌو الكرٌم

ما  تعتقد أنك تفعل. وتأدٌته  به القٌام ٌجب ما واأوضحو ، جٌد بشكل األحكام تلكأظهروا  والمشاٌخ العلماء ألن

 . واآلخرٌن نفسك ستؤذي ، الواقع فً. لفكرك  وفقا شًء قولب جٌد هو

بحثوا  ئمةاألو ، الفقهاء،  العلماء. ها فهم كمكنال ٌ أمور ولكن هناك ، جمٌلبشكل  شًء كل ذكر القرآن ، حسنا

 .جٌد  لٌس ما هوو السوء فعلت ستكون قد ، لنفسك وفقا استمرٌت بالتعلٌق إذا. وأخبرونا بها  المسائل تلك

 ٌكون قد ،سهولته  إظهارمحاوالً  شٌئا تفعل قد. واجعله سهل  الدٌن ٌحبون اجعلهم!". ٌحبون  الناس جعلا "قال 

 على والكتابة القراءة ٌعرف ال طفلعلى  الرٌاضٌات عرضت إذا.  لآلخرٌن لٌس ولكن لك بالنسبة سهل

 نتالذي أ العمل فً سهولةال ظهرا. للقٌام به  لهم بالنسبة آخر شًء هناك لٌس.  ٌهربوس فهملن ٌ ، اإلطالق

.  لرأٌك وفقا ولٌس العلماء قاله وما ، المذاهب أئمة ، الشرٌعة ألئمة وفقا به القٌام علٌك ما.  به القٌام وشك على

 . الكرٌم القرآن من فقط األحكام إصدار ٌمكنك ال

. الجبابرة من اآلالف مئات هناك اآلن.السابق فً فقط واحد دٌكتاتور هناك كان. هذا بسبب هو نراه الذي الوضع

. واحد  تستطٌع التعامل مع تزال ال األقل على ؟ ألف مائة أو واحد ، أفضل أٌهما. آلرائهم  وفقا الجمٌع ٌعمل

 الخٌر وافعلٌ أن همٌمكن أنه بالقول الجمٌع استمر إذا تنهار المحٌطة البٌئة ولكن.  ٌفعل وماذا علٌه هو ما تعرف

 .ومن هللا التوفٌق . أفضل بطرٌقة ابه تقوم أشٌاء لك ظهرمرشدا ، ٌ تتبعا إذا. األمر  لهذا انتبهوا. آلرائهم  وفقا

 الفاتحة .
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