
 
 
 
 

 
  

 

 اْلَحيَاُء ِمَن اإِليَمانِ 
 

 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
 

 يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم
 

 اْلَحيَاُء ِمَن اإِليَمانِ 
 

من ،  آخر الزمانلكن[ ألننا في و، ] حياء. يفضل الشخص الذي لديه  انها واحدة من الصفات الجميلة للبشر ". اْلَحيَاُء ِمَن اإِليَمانِ " 
 من عندهؤذي الناس ، يال  هه أنت، نعم حيائه. بسبب " . إنه هادئ جدا عديم الفائدة الشخصهذا  " يقولونعندهم حياء غير محبوبين . 

 . هذه ، ال يقول شيئاً صفته . إنه ليس غبياً ، لكن بسبب  خرين يعتبرونه غبيااآللكن و،  اهادئ حياء يكون
 

. حياءك إذا صرخت ، تفقد  ، ، ولكن ]إنها[ عديمة الفائدة  الصراخ!"  صرخوا بصوت عال  اال تبقوا هادئين ، بل  " اآلن شعارهم هو
. كما أنهم  . معظم الناس يغتصبون حقوق اآلخرين حقكب تلباطجانباً و الحياء. األمر مختلف إذا تركت  هناك طريقة لفعل كل شيء
. الشخص اآلخر الذي يأخذ ما  . الشخص هادئ حقوق اآلخرينعلى ستيالء إلا ممنوع.  ، ألنه يبقى هادئًا بالحياءيغتصبون حق الشخص 

، أو  اآلخرةفي  ثمن ذلك يدفع. س لكن ال ، هذا ممنوع عليهوأو يستولي على حقه ، قد يعتقد أنه فعل شيئًا ذكيًا ،  من عنده حياءفي يد 
 . جزء من أعماله الصالحة من ثمن ذلك دفعيس، أو  الناريدخل س
 

. تحدث عندما يكون هناك شيء يجب قوله. الحياء على المرء أن يراعي حقوق اآلخرين ، ويمتلك صفة  يجبلهذا السبب ، في هذه األيام 
 يزيننا. هللا  ق شخص آخرلكن[ دون االستيالء على حو] . مازلت تسأل عن حقك ال تتحدث في المواقف التي يجب عليك فيها البقاء هادئًا

 م. يطلق عليه . الوقاحة أمر سيئ باألشياء الالأخالقية اآلن ، مليئة بالذين ال يخجلون يئةمل الدنيا ه. هذ بصفات النبي صلى هللا عليه وسلم
 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا حياءناإيماننا ،  يحفظ. هللا  هللاحفظنا .  ال يطلق عليهم شيء جيد ين .، وقح أخالق بدون

 
 الفاتحة .
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