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RESPONDA BONDADE COM BONDADE

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem,
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.

Devemos responder á bondade com bondade. Esta é a ordem do nosso Santo Profeta ﷺ. É
uma Sunnah nosso Santo Profeta ﷺ. Uma pessoa que pratica o bem o faz para o prazer de Allah  ﷻe
espera sua recompensa de Allah ﷻ. No entanto, você deve retornar com bondade. Ao fim, você deve
mostrar sua gratidão. Não é bom responder à bondade com a maldade. Mas infelizmente, as pessoas
nos tempos atuais respondem ou pagam a bondade com o mal.
Eu sempre penso o porquê disso. Tanta bondade e ajuda são ofertadas aos povos. Mas as
pesoas não estão satisfeitas, não apreciam. Por quê? É culpa de quem fez o bem: Não. As pessoas, no
fim dos tempos, são educadas dessa forma. Desde que o Khilafat [o tem dos califados] terminou,
mesmo durante os dias do Khilafat, o mal era praticado em retorno a tanta bondade. Eles
escolheram se juntar aos que praticavam o mal, e muito mal era feito. Mas eles foram enganados.
Tornaram-se duvidosos em relação ao Khilafat e se voltaram contra ele.
Já faz um século desde que o Khilafat terminou, mas o mal ainda persiste. Não há gratidão
àqueles que praticam o bem, só oposição a eles. Mas essa foi a forma que as pessoas foram criadas,
educadas. Pensamos nas razões de porque as pessoas agem assim. A resposta está no que o Santo
Profeta  ﷺdisse – proteja-se quando praticar o bem. Seja prudente e cuide-se. Quando fizer algo de
bom, não espere que as pessoas se agradem disso e lhe agradeçam. Proteja-se deles.
Haviam alguns grupos àquela época. Mas nosso Santo Profeta  ﷺdescreve os nossos tempos.
Por que acontece assim ? Allah  ﷻenviou inspiração para os nossos corações. Existe um provérbio
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árabe que é dito desde tempos antigos : “ئيم ت َم ّردا
ريم َملكته َوإذا أكرمت الل
”إذا أكرمت الك, “Idhā akramta lkarīma malaktahu wa idhā akramta l-la’īma tamarradā”. «Quando fizer o bem a uma pessoa boa, ele
se torna um fiel escudeiro e demonstra gratidão. Mas quando é praticado para alguém mau, ele se
rebela e investe contra você.»

Muitos no tempo presente têm tal natureza. Há pocas pessoas boas e muitos maus. Quanto
mais você deseja praticar o bem, mais eles se opõem contra você; se rebelam e tentam fazer o mal
contra você. Possa Allah  ﷻnos proteger. Possa Allah  ﷻnos impedir de seguir nossos egos, que Ele
 ﷻnão nos marque com esse atributo.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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