
 
 
 
 

 
  

 

 كذبة الشرك
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 -هذا ليس صحيًحا ، فقط رجل واحد يمكن أن يكون مرشًدا   .من هنا وهناك ، ثم يحاول إرشاد اآلخرين كلمتينالجميع يسمع كلمة أو 

ال يعرفون الحقيقة ،   ...." ثم أصبح الناس مرتبكينوقال اآلخر بطريقة أخرى لطريقة ،على التلفزيون قال هذا الرجل بهذه ا"  .تستمع إليه

 . فهم ال يحتفظون فقط بما يقبلونه ، بل يخبرون المحيطين بهم أيًضا .على أنه خطأ  صوابوالصواب ، أنه يقبلون بالخطأ على 

حالما يسمع هؤالء الناس   .نحن ال نملك الوقت وال الصبر  .يعرفون كل شيء أفضل مما نعرفه . أجدادنا كانوا أولئك الذين خدموا اإلسالم

شرك" كثيًرا من أولئك الذين اعتدنا على سماع كلمة "  .داخل المجموعات الوهابية ، هذه موضة جديدة اآلن  .شيئًا ، يخبرون اآلخرين

؟ تصلي   .شركإنه  ؟ تقرأ القرآن الكريم  .شركإنه  ؟تصلي على النبي  .شركمر نفسه هنا ، فكل ما تفعله هو لقد بدأ األ  .الحج ذهبوا الى

 !مشركين ؟هم نبأي سلطة تسمو ؟ا ما الشرك في هذ  !ما هذا الغباء  .شركإنه 

من أنت تبشر بهذه األشياء ألولئك الذين هم   .بالفعل ال يوجد سوى عدد قليل من الناس على الطريق الصحيح  .هذا غباء عظيم ، حماقة

بدالً من إعطائهم النصيحة ، تحاول أن تدمرهم   .ال يعرفون الطرق والشوارع كثيرفي هذا البلد ال ما هي نسبة من يصلي ؟ ة .صالالأهل 

 . ال يوجد تفسير آخر لهذا  .الشيطان لفائدةفقط  ؟ يفيدمن هذا   .تماًما عندما ال يكون هناك سوى عدد قليل منهم

ن ، عندها تكون نهاية مشركوعندما يقول أن جميع المسلمين   .فعل العدو األول لإلسالمهو بالهذه "الشرك"  مسألةالشخص الذي جلب 

أعطاهم هللا فرصة لفترة من الوقت   .يفسدون كل شيءس  .هللا ال يساعدهم ]أي ، هؤالء المتهمين[ ، مع ذلك  .لن يبقى أي مسلم  .األمر

لم يساعدوا الناس ، لم يفعلوا   .فشلوالقد   .لم يفعلوا ذلك بشكل جيد  .أفضليقولون أنهم سيفعلون ذلك بشكل   .كيف سيحكمون ليريهم

 .الشر  فقطالخير للناس ، 

في المرة األخيرة كانت مصادفة أننا  -يخرج المرء ويتحدث   .هكل ما يسمعون تصديقلقول وال حاجة  أهلنا حذرين .لذلك يجب أن يكون 

 من أين جاء كالمه؟  .، ولكن هذا الرجل لم يقل شيئاً من هذا القبيل كذا وكذاآخر يبدو أنه قال  قال هذا الرجل عن شخص.  سمعنا شيئاً ما

الدليل   .، دون أي دليل يصدقونن[ ال ، إنه يتحدث فقط ، و ]اآلخرو ؟ من أين أحضرتم هذا  .الجمهور من أين جاء منلن يخبر أحدا 

 . همالوحيد هو غباء

صلوات ، ]و[ يسمونها يتم قراءة ال ! لهم واالناس الذكاء ومنح اآلخرين اليقظة ، حتى ال يستمعهللا يعطي هذا النوع من 

 ! الذكاء يرزقناهللا  . ما يريده الشيطان اهذ . من الواضح أن هذا هو فخ الشيطان ؟في ذلك ما هو الشرك  ! هللا هللا شرك"!"

  . ومن هللا التوفيق . يكون الناس قادرين على تمييز الشر ، إن شاء هللا نرجو أن

 
 الفاتحة .
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