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  الخیر بالخیرعلى رد 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 وینتظر أجره هلالج لجهللا  ةرضامل الخیر یفعلھعمل یومن . ملسو هيلع هللا ىلصنة نبینا الكریم إنھا سُ . ملسو هيلع هللا ىلصیجب أن نرد على الخیر بالخیر. إنھ أمر نبینا الكریم 
لكن لسوء و، یجب أن تظھر امتنانك. لیس من الجید الرد على الخیر بالشر. بالخیر. على األقل ترده، یجب أن . ومع ذلكهلالج لج من هللا
 بالشر.الخیر یردون ، فإن الناس في الوقت الحاضر الحظ

. 
م من ال؟ ھل یُ سعداء. ال یحبون ذلك. لماذالكن الناس لیسوا و. یتم تقدیم الكثیر من الخیر والمساعدة للناس. الوضع ھكذادائما أفكر لماذا 

، كان الشر في مقابل الكثیر من ھذه الطریقة. بعد انتھاء الخالفة، حتى في آخر أیام الخالفةالزمان تربوا ب آخریفعل الخیر؟ ال. الناس في 
في الخالفة  أساؤوا الظنلخیر. اختاروا أن یكونوا مع أولئك الذین یفعلون الشر. لذلك كان ھناك الكثیر من الشر. لكنھم تعرضوا للغش. ا

 ھا.ضد ووقفوا
. 

ھناك معارضة ضدھم. فقط لكن الشر ما زال مستمرا. ال یوجد امتنان لمن یفعل الخیر. وعلى انتھاء الخالفة.  سنةئة أكثر من م لقد مرّ 
الخیر. كن حذرا  عندما تفعلنفسك  إحم - ملسو هيلع هللا ىلصا ما یتعلمھ الناس. نفكر في سبب قیام الناس بذلك. الجواب في ما قالھ نبینا الكریم ھذ

 ك. احِم نفسك منھم.، ال تتوقع أن یسعد الناس ویشكرورس. عندما تفعل شیئًا جیًداواحت
. 

بنا. ھناك مثل ھذا بھذه الطریقة؟ ألھم هللا قل یصف زماننا. لماذا یحدث ملسو هيلع هللا ىلصلكن نبینا الكریم وكانت ھناك بعض المجموعات في ذلك الوقت. 
، فإنھ یصبح خادمك ویظھر عندما تصنع الخیر لشخص صالح عربي قیل منذ القدم. "إذا أْكَرمَت الَكریَم َملَْكتَھُ َوإذا أْكَرمَت اللّئیَم تََمّرَدا".

، فإنھ یتمرد ویقاومك. معظم الناس في الوقت الحاضر لدیھم مثل ھذه الطبیعة. یوجد فقط عدد قلیل ا سیئًانھ. ولكن عندما یكون شخصً امتنا
 یتمردون ویحاولون فعل الشر لك. حفظنا هللا. ،معارضتھم لك تزادكلما ، لسیئین. كلما أردت أن تفعل الخیروالكثیر من ا الصالحینمن 

. 
 

ْحَسانُ َھْل  " هللا عز وجل في القرآن یقول ْحَساِن إِالَّ اْإلِ ، لخیر بالخیرا ترد. عندما جزاء الخیر ھو الخیر هللا عز وجل یقول. "َجَزاُء اْإلِ
لئیم" ال، فلیس لدیك أي قیمة على اإلطالق وأنت من األشرار الذین ال ضمیر لھم. "بالعكست على الخیر یلكن إذا ردو تكون في الجنة.س

نرجو من هللا . نفوسناطیع جعلنا نال ی هلالج لج. ھذا شخص مليء بالصفات الشریرة. حفظنا هللا. هللا تركیةباللغة الأسوأ صفة. لیس لھا ترجمة 
 . ومن هللا التوفیق بھذه الصفة. أن ال یصفنا

 
 الفاتحة .

 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 الثانيربیع  11-2021/6- 11 

 


