دروغ شرک

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
هر کس يک يا دو کلمه را از اينجا و آنجا می شنود ،سپس تالش می کند تا انسان ها را هدايت
کند .هرگز درست نيست ،فقط يک مرشد می تواند يک راهنما باشد ،شما به او گوش می دهيد" .در
تلويزيون اين مرد گفت :اين راه است ،آن يکی ديگر وجود دارد "...ذهن انسان ها را گيج کرد .آنها حقيقت
را نمی دانند ،آنها اشتباه را به عنوان حقيقت قبول می کنند ،حقيقت را به عنوان اشتباه قبول می کنند .آنها
نه تن ها خودشان حفظ می کنند آنچه را که قبول می کنند ،بلکه به انسان های اطرافشان نيز می گويند.
اجداد ما انسان های بودند که اسالم را خدمت می کردند ،هر چيز را خيلی بهتر از شما می
شناسند .ما نه وقت داريم ،نه وقت نه صبر آنها را داريم .بزودی اين انسان ها چيزی را ميشنوند ،به
ديگران می گويند .در حال حاضر در اين مد جديد وهابی ظاهر شد .انسان های که به حج می روند خيلی
شرک ميشنوند .اينجا هم شروع شد ،هر کاری که انجام می دهيد ،شرک است .صلوات فرستادن شرک
است ،قران خواندن شرک است ،نماز خواندن شرک است .اين چه نوع از بی عقلی است؟ کجا شرک
است؟ با چه صالحيت شما آن ها را شرک می ناميد ،مشرک می ناميد؟
اين ديوانگی بزرگ است ،حماقت است .در حال حاضر تعداد کمی از انسان ها عابد در راه رست
هستند ،شما اين چيزها را به انسان های که اهل صالح هستند دعوت می کنيد .چند درصد نماز می خوانند؟
؟ در اين ملکت بسياری جاده ها را ،خيابان ها را نمی شناسند .به جای به آنها نصيحت دادن ،شما سعی
می کنيد آنها را کامال از خراب کنيد ،در حاليکه اکنون سه تا پنج نفر در راه رست هستند .برای چه کسی
اين فايده دارد؟ تنها برای شيطان فايده دارد ،هيچ توضيح ديگری وجود دارد.
کسی که اين مسئله شرک" را به ارمغان آورده است ،اکنون دشمن شماره يک اسالم است .هنگامی
که به همه مسلمانان مشرک می گويند ،از حاالً همه مشرک هستند ،اين کار تمام شد .هيچ مسلمانی باقی
نخواهد ماند .اما با اين حال هللا به آنها کمک نمی کند ،آنها همه چيز را از بين خواهند برد .هللا يک شانس
دريک وقت محدود به آنها داد که ببيند چگونه اداره می کنند؟ "ما بهتر انجام می دهيم" آنها می گويند ،آنها
بدتر عمل می کنند ،آنها آلوده شدند ،آنها به ملت کمک نمی کنند ،خوب نيستند ،آنها بدی کردند.

بنابراين انسان های ما الزم است دقت کنند ،نياز به گفتن و باور کردن هر چيزی که می شنويم
نيست .يکی بيرون می آيد و صحبت می کند-آخرين دفعه تصادفی بود که چيزی شنيده ايم ،اين آدم درباره
شخص ديگری گفت که ظاهرا چنين و چنان چيزی را گفته بود ،اما اين آدم هيچ چيزی اينطوری نگفته
بود .اين از کجا می آمد؟ هيچ کس در مخاطبان که حضور هستند نمی دانند از کجا آمده است .از کجا اين
آمده است؟ نه ،او تنها حرف می زند ،نه دليل دارد نه اثبات دارد .تنها دليل و اثبات حماقتش است.
باشد که هللا به چنين انسان های عقل عطا کند ،به انسان ها بيداری عطا کند که اينها را گوش
نکنند .هنگامی کسی صلوات می خواند ،می گويند که دارد شرک می کند .هللا هللا! شکر کجا است؟ اين
کامال دام شيطان است ،اينها همان چيزی است که شيطان می خواهد .انشاءهللا خداوند به انسان عقل و فکر
عطا کند ،بتوانند خوبی را از شر تشخيص دهند.
و من هللا التوفيق.
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