
 اللطفب اللطف رد

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 تفعل إذا.  خام حلٌب رضعوا قد البشري الجنس أن وٌقولون أحسنت الٌه ". الذي الشخص شر من نفسك احم : " ٌقول( ص) الكرٌم نبٌنا

 . الناس هللا ٌحفظنا من ضرر.  ضررال تجد ،الخٌر 

 هذهتأتً  أٌنمن  " ٌسألون ثم.  شاكرٌن ولٌسوا الذي حصلالخٌر  ٌقدرون ال الناس. السٌئ  الطرٌق نحو الناس اندفعٌ والشٌطان النفس

.  العادة هذه من محفظه تم إذا األعلى إلى ونصلٌ.  السٌئة العادة هذه من الناس إلنقاذ الطرٌقةو اإلسالم عز وجل هللا ارسل" ؟ المشاكل

 ماعند.  مطٌعا وٌصبح ، جانبك إلى ٌمشً ،ٌتبعك  ، للحٌوان شٌئا تعطٌا إذا.  حٌوانال من أدنى ونصبحٌ ، ضرربال ردوا الخٌر إذا

 . للجمٌل ا  وناكر ا  ٌصبح متوحش ، نسانلإل هذا تعطً

 ٌعطً ،كذلك  ٌكن لم إن.  عظٌم ، بالخٌر تم رد الخٌر إذا.  أخرى مرة فعل الخٌر سٌتم ، ال ؟ الخٌر فعلال ن أن هل ٌجب ؟ سنفعل ماذا

وآخرتهم تكون قد دمرت  دنٌاهم وادمرٌكونون قد  ، الضررب الخٌر ٌردون الذٌن والناس.  المقابل فً ٌرتفع ومقامه الشخص لنٌة وفقا هللا

 . للغاٌة سٌئة ستكون دنٌوٌة مكاسب حقٌقلت آخرتهم ٌبٌعون الذٌن األشخاص حالة.  أكثر

 ،ها ٌغفر ،ت كان ما وأٌا ، الجبال بقدر المرء ذنوبكانت  إذا.  الخاصة هحقوق عن ٌغفر هللا. ها ٌغفر ال وأشٌاء هاٌغفر هللا أشٌاء هناك

 ال.  لك غفر إذا محفوظا أن تكون ٌمكنك ،تظلمهم  ، لناستسٌئ ل ،الخٌر  مقابل رضربال ترد ماعند.  الناس حقوقعن  ٌغفر ال لكنهو

 . أخرى طرٌقة أيب اظوحفأن تكون م ٌمكن

 شرور من جمٌعا ٌحفظنا أن هللا نسأل.  الضرر سوى شٌئا ٌجلبال  واألذى الخٌر ٌجلب الخٌر.  الضرر عن وابتعد بالخٌر الخٌر رد

 بحرمة الفاتحة . . والظلم لإلٌذاء تعرضوا الذٌن الناس هؤالء حفظٌ هللا. نفوسنا  نطٌع جعلنات ال اللهم. األشرار  الناس هؤالء

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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