
 

 

    

 الرد على الجاھل السكوت
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

،  . لذلك مشكلة لك ولكن للجمیع والیس.  ك حتى لو كنت على حقون. ھؤالء الناس یزعجمشكلة ھناك بعض الناس الذین ھم 
 ھم.  بالضیق والشعور م. لیس ھناك حاجة للتعامل معھ في كل مكان م. یمكن العثور علیھ وقت من الیومعلینا ان ال نعطیھم 

 المزید من الضیق ولن تكون ھناك اي فائدة .تحصل على ، س معھم تتعامل. إذا  ألنفسھم على أي حال كفایة

بعین  ال تأخذه،  تحسب لھ حسابال ". أو الرد على الجاھل السكوت  " یُقال. م . لیس ھناك حاجة للرد علیھ وا ھكذاكونی دعھم
 . ب نفسكعذوال ت " ھذا لیس لھ قیمة "علیك ان تقول ،  شیئاقالوا . لشخص آخر ". أو إذا  لیس لي " قل. على األقل  االعتبار

.  نحاءاألجمیع  وسخة منمثل حقیبة  إنھم.  المزید من القذارةب تلویثك. سیتم ھؤالء تعامل مع ما تیزداد سوءا عنداألمر  ألن
 كلماسوءا األمر . یزداد  إذا حاولت أكثر من ذلك بقلیل مالبسك تصل الى.  ورمیھا بعیدا افي التقاطھ تفكریدیك إذا  توسخ

ا أنھ . كم معنھ االبتعاد امفیدسیكون . و لیسوا أشخاصا ینبغي أخذھم في االعتبار إنھم.  ماالبتعاد عنھ علیك. لذلك حاولت 
األخطاء التي  والىنفسي قلیال  دعوني انظر الى.  ال یأخذونني بعین االعتبار كثیرا الناس " سیفید الشخص الذي قد یقول

 . اآلخرینب، معظمھم ال یقولون ھذا ویعتقدون أن الخطأ ھو دائما  ". ومع ذلك فعلھاأ

،  على حق طالما انك. م لجعل دعاء سیئ علیھ داعيھناك  . لیساي شيء أي حساب عند حدوث  علینا ان ال نحسب،  لذلك
. ال  ألنك تعرضت للظلم ك یقبلدعاء إلیھ ألن بحاجةشخص ، أو لھ ، لشخص تحب الدعاء لشخص آخرب قمفي ھذا الوضع 

بالمزید من تشعر س،  . إن شاء هللا عندما یكون ھذا ھو الحال نساناإل،  مسلمالفید الدعاء ی دع ھذایخرج بالسوء .  كدعاءدع ت
، معنویاتك  ھمتأو لعن دعاء سیئدعوت علیھم ، إذا  . وإالحتى طوال الیوم حزن لن ت.  تم القیام بھنسى الشر الذي تسالسالم . 

 .فائدة أي ھناك لن یكون ، وزین ستكون حیوم ، طوال السفل في األكون تس

 .الشیطانكما یرید  وال تسیر األمور، یضیع في ھذه الدنیاال شيء  بحیثفي كل شيء  وثواب علینا ان نحصل على فائدةلذلك 

 یُِریدُ الشَّْیَطاُن أَن یُوقَِع بَْینَكُمُ 
من  األجرتكسب . سوستنال الثواب  صل الى ھدفھی". لن مشیطان ھو أن یسبب األذى بینكال"ھدف  قولی".  یرید الشیطان أن یوقع بینكم" 

 . ومن هللا التوفیق . ضروریة إن شاء هللا أشیاء غیرب تنشغل نفسنانرجو ان ال . نفسنا لسیطرة على اجمیعا  یرزقنا. هللا الجوانبمن  الكثیر

	الفاتحة .
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