
 
 
 
 

 
  

 

 الحياء من اإليمان
 

 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
 

 نبينا الكريم يقول
 

 اْلَحيَاُء ِمَن اإِليَمانِ 
 

الحاضر يقترح الناس في الوقت .  ( ، ]و[ تأتي من اإليمانبالخجلالخجل / الحياء / اإلحساس )  الحياء الكلمة هي . اْلَحيَاُء ِمَن اإِليَماِن "" 

اآلن نحن في   .في الماضي ، كان الناس يخجلون من القيام بشيء سيئ ، حتى ال يتعرضوا لالحراج من قبل المجتمع  .ئأن هذا أمر سي

 الشخص ، مهما فعل ، ال ذلكخجل تزعج هذا الشخص ، ال ت   ال  .هو من طبيعتهممن سوء الوقت الذي يقال فيه إن كل ما يفعله الناس 

  .بالخجل من نفسه ، ألنهم يقولون أن الشعور بالخجل ليس أمرا جيدا ينبغي أن يشعر

، على أنه  فعل الخيريصور العمل الجيد ،   .سوءفعل الال عالقة لها باإلسالم ، وهذا ينطوي على  صفةكميزة أن يكون له أي  ونهايظهر

 يقول هللا عز وجل  .الشيطانهذا ما يريده   .يوجهون الجميع نحو هذا الفهم ئ .أمر سي

 الشَّْيَطاُن يَِعُدكُُم اْلفَْقَر َويَأُْمُركُم بِاْلفَْحَشاء

ال ، الشيطان  ؟ عندما تفعل ذلك ، هل ستكون جيد ا ، أكثر ثراء    .ما يأمر به هو شيء شرير  .الفقر يقول ؟ عندما تفعل هذا ، ما هو وعده

 .أمره ". هذا هو  طلب منك أن تفعل هذا الشرالب البؤس ،ب كعداالفقر ، بأعدك  نفسه يقول "

اآلن معظم الناس يقولون   .الى الحياءهللا ال يدعنا نفتقر  . هناك حياة مريحة وسلمية الخيرألولئك الذين يقومون بعمل .  بالخيريأمر هللا 

 الحياءهللا ال يدع هذه األمة تفتقر إلى  وال ينشره .، يجب أن يخجل منه ،  ئاسي ئاشي فعل المرءبوقاحة أنني فعلت هذا أو ذاك ... حتى لو 

 . ومن هللا التوفيق .إن شاء هللا 

 الفاتحة .
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