ال تخجل من طريقتك
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
إنه ألمر جميل أن تكون على طريق هللا  .إنه شيء جميل  ،ولكن الشيطان ال يجعله يبدو جميالا  .يخدع معظم الناس وينزلقون إلى هذا
الطريق السيئ .
بسم هللا الرحمن الرحيم :

للا
س ۪بي ِل ّ ِه
َوا ِْن ت ُ ِط ْ
ض يُ ِضلُّوكَ ع َْن َ
ـع ا َ ْكث َ َر َم ْن ِفي ْاْلَ ْر ِ
يل ّ ه ِ
للا " " .إذا اتبعت األغلبية فستضل طريقك  ،طريق هللا ".
ـع ا َ ْكث َ َر َم ْن فِي ْاالَ ْر ِ
" َوا ِْن تُطِ ْ
ع ْن َ
ُضلُّوكَ َ
ضي ِ
س ۪ب ِ
يقول هللا عز وجل هذا في القرآن الكريم  ،فقط ألن األغلبية تحب شيئاا ال يعني شيئاا إذا لم يكن في طريق هللا  -بل إنه يؤذينا  .الشيء
المفيد هو  ،حتى لو كان هناك عدد قليل من الناس الذين يحبهم هللا  ،طالما أنهم على الطريق الصحيح  ،فإن تكون معهم هو نجاة  .خالف
ذلك هناك هالك  ،إنه سيئ  .بعض الناس  ،على الرغم من أن قلوبهم على هذا الطريق  ،يشعرون بالخجل بالقول إنهم يسيرون على هذا
الطريق  .ال داعي للخجل  .الشخص الذي يجب أن يخجل هو الذي يفعل السوء  ،الذي هو خارج أمر هللا .
بسم هللا الرحمن الرحيم :

ائ ذِي ا ْلقُ ْر ٰبى
اْلحْ َ
للا يَأ ْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل َو ْ ِ
ان َو ۪ايتََٓ ِ
س ِ
اِنَّ ّ َ
ائ ذِي ْالقُ ْر ٰبى " .وماذا عن اآلخرين ؟ يأمر اآلخرون بالشر  ،فهم ال يرغبون في
للا يَأْ ُم ُر بِ ْالعَد ِْل َو ْ ِ
االحْ َ
ان َو ۪ايتََٓ ِ
س ِ
يقول هللا عز وجل " ا َِّن ّ َ
أن يستفيد اآلخرون  .لهذا السبب ال يتبعون الطريق الصحيح  ،معتبرين أنه أمر مخجل  .الشيء الذي يجب أن نخجل منه  ،كما قلنا  ،هو
أن تكون ممن هم خارج أوامر هللا  .كل هذه األشياء يجب أن تخجل منها  ،السرقة  ،الزنا  ،الشرب  ،تعاطي المخدرات  ،السوء تجاه
اآلخرين  ،عدم الصالة .
المستقيم ال يشعر بالخجل يجب أن ال يكون محرجا  .إنه محق  ،واآلخرون مخطئون  .لذلك إذا اعطى هللا هذا الشيء الجميل للناس ،
فيجب عليهم أن يشكروا هللا وأن ال يخجلوا منه  .على الرغم من أنه من الجيد أن نخجل  ،ومع ذلك يقول " ال حياء في الدين "  ،ال يوجد
خجل في طريق الدين  .عليك أن تفعل وتقول ما هو ضروري  .هللا يرزقنا أن نكون على هذا الطريق الصحيح وأن نعرف قيمة هذا
الطريق  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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