
 
 
 
 

 
  

 

 ال تخجل من طريقتك
 

 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
 

هذا . يخدع معظم الناس وينزلقون إلى  لكن الشيطان ال يجعله يبدو جميالا و. إنه شيء جميل ،  كون على طريق هللاتإنه ألمر جميل أن 
 . الطريق السيئ

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم :

 
 

 َواِْن تُِطـْع اَْكثََر َمْن ِفي اْْلَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َس۪بيِل للّاِه 
 

 ". طريقك ، طريق هللا فستضلإذا اتبعت األغلبية  " ". َواِْن تُِطـْع اَْكثََر َمْن فِي ااْلَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َس۪بيِل للّاِه " 
 

. الشيء  بل إنه يؤذينا -يقول هللا عز وجل هذا في القرآن الكريم ، فقط ألن األغلبية تحب شيئاا ال يعني شيئاا إذا لم يكن في طريق هللا 
. خالف نجاة معهم هو  تكونالمفيد هو ، حتى لو كان هناك عدد قليل من الناس الذين يحبهم هللا ، طالما أنهم على الطريق الصحيح ، فإن 

إنهم يسيرون على هذا  بالقولقلوبهم على هذا الطريق ، يشعرون بالخجل أن . بعض الناس ، على الرغم من ئ إنه سي ، هالكلك هناك ذ
 . . الشخص الذي يجب أن يخجل هو الذي يفعل السوء ، الذي هو خارج أمر هللا للخجل داعي. ال  الطريق

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم :

 

ْحَساِن َو۪ايتََٓاِئ ِذي اْلقُْرٰبى  اِنَّ للّاَ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ
 

ْحَساِن َو۪ايتََٓائِ " يقول هللا عز وجل  الشر ، فهم ال يرغبون في ب؟ يأمر اآلخرون  وماذا عن اآلخرين ".  ِذي اْلقُْرٰبىاِنَّ للّاَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َوااْلِ
قلنا ، هو . الشيء الذي يجب أن نخجل منه ، كما جل الصحيح ، معتبرين أنه أمر مخ الطريقال يتبعون السبب هذا ل.  أن يستفيد اآلخرون

السوء تجاه . كل هذه األشياء يجب أن تخجل منها ، السرقة ، الزنا ، الشرب ، تعاطي المخدرات ،  من هم خارج أوامر هللامكون تأن 
 . اآلخرين ، عدم الصالة

 
هذا الشيء الجميل للناس ، هللا  اعطىإذا لذلك . ون مخطئ وناآلخرو. إنه محق ،  يكون محرجاال أن  يجب خجلبال يشعرال مستقيم ال

" ، ال يوجد الدين في حياء ال  " الجيد أن نخجل ، ومع ذلك يقولن أنه من . على الرغم م فيجب عليهم أن يشكروا هللا وأن ال يخجلوا منه
نعرف قيمة هذا  أن نكون على هذا الطريق الصحيح وأن يرزقنا. هللا  . عليك أن تفعل وتقول ما هو ضروري طريق الدين فيخجل 

 . من هللا التوفيقو . الطريق ، إن شاء هللا
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 اآلخرجمادى  2-2019/22- 27 


