
 

    

 

 الحياء من اإليمان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

تَح   لَم   إذَا " يقول عليه الصالة والسالم الكريم نبينا نَع   تَس  ئ ت َما فَاص  . ال إيمان عنده  وقحال.  اإلسالم من والحياء ،الحياء من اإليمان   ." ش 

 .ضعيف  إيمانهم.  يخجلون وال سيئا شيئا يفعلون الذين أولئك هم ينوقحبال نعنيه ما

 إذا ، ذلك ومع.  شيء كل من لتستحي حاجة هناك ليس بالطبع.  واالياب والذهاب ، الناس إلى والتحدث طبيعي شيء فعل في حرج فال

 هللا يخافون الذين الناس. يستحون  هللا يخافون الذينو ، نوالمسلم،  نوالعادي الناس ، سيئةال األمور بعض ، األشياء تم القيام ببعض

 من يخشون ال الذين ، هللا يخافون ال الذين ، هللا من ال يستحون الذين الناس ، ذلك ومع.  الشيء هذا مثل فعلوا كيف يستحون ويفكرون

 . شيء أي وافعلي أن هميمكن الناس منال يستحون  والذين ،النبي 

 أن يمكنك:  حرية هناك يقولون. تراها  ما نادرا. ين مسلم ليسوا الذين أولئك في اهارا أن يمكن ال.  مسلمبال تليق جيدة هي صفة الحياء

 . معاقبتهم تمت ، مصالحهم حريةال تمس عندما ، ذلك ومع.  شيء أي تفعل

 ونذوبسي ،الدنيا  في ، هنا الناس من يستحون ال الذين وأولئك. كي ال تستحي  الشر تفعل ال.  انفسهم أن يعاقبوا ينمسلملل جيد مقياس إنه

 . اآلخرة في العالمين رب أمام ممحاسبته عند الحياء من

 فعلن لن.  اإليمان من الحياء والخجل هما.  يقولون كما" الحياء من اإليمان  " ألن. يزيل حياءنا  الأن  وجل عز هللا نرجو من السبب هذال

 ومن هللا التوفيق . .إن شاء هللا  مخجل وضع في ونقع سيئة أشياء

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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