
 الطف االكبر

جلون حین اعطي هللا الناس النعمة االكبري انھ االسالم.نفتخر بھ.نحمد هللا.بعض الناس یخ
رف یذھبون الي الصالة.ھناك الناس یخجلون من صالتھم في المجتمع.بالعكس انھ الش

ھناك  االكبر و الطف االكبر.لما ترتفع الدرجة االیمان ،ان االنسان ال یخجل من احد.لیس
ل للخجل.الخجل من الصالة ھو طریق الشیطان.من یسؤء و ھو یخجل.ال حاجة للخجشیئ 

 لمن یعمل الخیر.الحسن االكبر ھو تحقیق امر هللا.

خدعون  ن یممكن یخجلون الناس في الطبقة العادیة.لكن  تشوفو احیانا الشیخ او العالم  ممك
عل لكن ال السالم.ممكن تف.یصرفون كما یصرفون اعداء االناس لیبدو جمیل في نظر الناس

یجتمعون یلیق بمسلم.النقاش ال یلیق بمسلم.المسلم  یجتمع للصحبة لیس للمظاھرات.
ك جیده لكن العلماء.علینا ان ننتبھ علي كلماتنا كي تكون مناسبھ  لالسالم.ممكن تكون نیت

 ھناك كالم یكسر روح االنسان.علینا ان ننتبھ حین نختار كلماتنا.

اھد فقط .احیانا  تشفي التلفاز ال تشبع من كالمھم یحكون  ن الناس القدماءاحیانا تشاھدو
یاء ن تفعل االشالمشاكل  تقول خلص اقفل التلفاز.المھم ان یتكلم المسلم بشكل جید.لما تحب ا

ا.اذا كان ر الكلمات  یكون مھم .الن الكلمات في الظاھر دئمالكبیره ،علیك ان تنتبھ، اختیا
ھ.ال یحبون بعده یكرھون الناس من كلیمھ ال یعجبون بھا الناس في البدایھ،المرء یستعمل ال

ي البدایة ان یقتربو منھ،یكرھم كالمھ و یجعل الناس یبتعدون عنھ.لكن اذا كان كالمھ جیدا ف
 یخاطب الروح و یفیدھا.

كانت لدیھم اللغة ،كانت الشیوعیة في المجتمع. ،قبل االعوام من االن اتذكر
ي ذلك دون في تركیا ایضا ،النھم یاخذون االمر من مكان.كنت في اللبنان فالخاصة.یوج

ادیین.ھم الوقت.قال الھزب الشیوعي الكلیة الواحده  بشكل مختلف عن االستخدام الناس الع
ن.یكون نشرو االن حتي المسلمون یفعلون ما یأمرون بھم.افعل ما خاص لك ،لیس ما یقولو

في كل  نستخدم كلماتھم ال نستفید.علي المسلم التفكیرمعین من انت.كما نقول عندما 
ر.ال یعرف الكتی شوف ما یقول الشیخ او العالم ، بسببالمسلم العادي  یمعاملتھ.  

قبل  ةاالمریكی المتحدة الوالیاتالوھابیون ال یلبسون الطاقیة او الجبة.قد سافرنا الي 
لي المنبر السنوات.سافرنا مرة واحده فقط.مشینا الي صالة الجمعھ.سبحان هللا صعد الواحد ا

للحیة.لم الخطابة  بدن الطاقیة في رأسھ.اوكي فھمنا ھذا لكن لبس رباط العنق و  لدیھ قلة ا
ا یكون ماھر في الخطبة ولم یفھم االحد اي شیئ و خرجو.ال یكون كدا.یمثلون علمائن
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ن و یرعون ئمة علي المسلمین.ھم الراعیوبثوبھم،بكالمھم،بتصرفاتھم سیكونون االم.االسال
 الناس كما یحبون.

الم جمیل ربي یجمعنا بالناس یرشدوننا الي الصراط المستقیم.ربي  یزید عدد االئمة.قل ك
 هللام. یقدر ،منحك هللا .ال تحتاج لتقلید االخرین.االفضل االمثلة ھو سیدنا محمد علیھ السال

شفاعتھ. لنا   

 ومن هللا توفیق

  الفاتحھ
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