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 صاحب الحياء
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

ليس  من.  هم أناس مؤمنون األدب. أصحاب  عني األدبي" الحياء  . " يأتي من اإليمان الحياء. " الحياء من اإليمان "الكريم  نبينايقول 
ثم  يجب أن نتأدب معه ،.  من هللا نستحي؟ أوال ، يجب أن  منه نستحي. ما الذي يجب أن  اإليمان. إنهم يفتقدون يستحون أدب ال  عندهم

  .اإلسالم أيضا ، ألن هذا هو أساس الطريقة وأساسأدب عندنا . ينبغي أن يكون  ، وكذلك تجاه الناس مع نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم
 

 . . يصرخون ويحتجونين اليوم وقح ولكن الناس".  واإليمان الحياءصاحب  ي سيدنا عثمان "الكريم صلى هللا عليه وسلم يسم نبيناكان 
 تماًما . عكس ما هو صحيحا على ! لكنه . هذه األشياء هي تعاليم جديدةللحياء ال يوجد ما يخجل منه ، وال شيء يدعو  يعتقدون أنه

لكن في . و لمسلم أن يستمع إلى مثل هذه األموريجب على ا.  وشريًرا سيئاطريقة الشيطان هي أن تكون وقًحا وبال أدب ، وأن تكون 
 تستحيكون لنا قائلين إن لديهم فتاة ت، يأتي الناس أحيانًا ويش الحقيقةفي  ه .من ونيسخر لديه القليل من الحياءالشخص الذي  أيامنا هذه ،

 ! ء جيدشيوالحياء ! التواضع  ! هذا ليس أمرا سيئا وخجولة جدًا، جًدا 
 

: ال يمكن أن يكون عندهم  . يجب أن يعرف الناس والمسلمون هذا أوالً  والشر جيد ئيعتقدون أن الخير سي الناس في آخر الزمانلكن و
 ءوالحيا. األدب  هم ، ويكون لدينا أدب إن شاء هللامثل. نرجو أن نكون  إن شاء هللا أحبابهبين من جعلنا هللا ي. وحياء تواضع إيمان بدون 

ال يهتمون  ليس عندهم حياء. من  . يخجل اإلنسان من فعل الشر ، ألنه يتساءل عما يحدث إذا اكتشفه اآلخرون يبعدان الناس عن الشر
ال  أن و. يقولون إنه يجب أن نتحلى بالشجاعة ،  ! يفعلون ما يريدون ، وال يهتمون بما يقوله الناس أو يفكرون به على اإلطالقبهذا 

 ؟ لماذا أخفي شيئًا يعلمه هللا . يسألون من أي شخص ، وال داعي ألن نكون كذلكنخجل 
 

حفظنا من شرور هللا ي.  نختلق األعذار ألنفسنا من ثمو آلرائنانفعل األشياء وفقًا ال أن  يجب. . يجب أال نخلط األمور  حفظنا من هذاهللا ي

 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا أنفسنا

 .الفاتحة 
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