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 « پاسخ دهید  یخوب خوبی را با »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

ِلينا وا اْْلِخِرينا ،  مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،  ما  داد يا شيخ ناظم الحا  

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

بدین گونه است که کار   ملسو هيلع هللا ىلص  عظیم الشأن حضرت نور عرش اهلل محمد مصطفی  امبریپ  و سنت  دستور

دهید پاسخ  با خوبی  را  نیک  و  نبنابراین    .خوب  کار  که  انجام   کىیکسى  رضای خدا  در جهت  را 

جبران    یک یآن را با ن  دیحال، شما با  ن یبا ا دهد، تنها از جانب خداوند سبحان منتظر پاداش است،  می

مردم در    متأسفانهاین در صورتی است که  .  دیخود را نشان ده یقدردانحس   دیبا  قل حدا و یا  دیکن

 کنند و این به هیچ عنوان رفتار مناسبی برای یک مسلمان نیست. زمان خوب را با بد جبران می

  ر و کمک های زیادی ی خ  با اینکه.  همیشه در مورد این موضوع فکر میکنم که چرا اینگونه است  من

 نسان های خَیِّرا  ای؟ آآن را دوست ندارند. چرا؟    و  ستندین  یشود. اما مردم راض  یبه مردم عرضه م

کارهاباید   انجام  خاطر  سرزنش    یبه  مردم  خیر؟ شوند خوب  صورت  آخرالزمان  در.  این  تربیت  به 

بدین گونه بود که مردم جواب خوبی را  آخر خالفت،    یدر روزها  یخالفت، حت  انیبعد از پا   شوند. می

 هم قدم کنند  یکه شرارت م یبا کساندادند  ح ی آنها ترجدادند، رفتار های بد و ناشایست پاسخ می



 

 

 

 

 

 
 

که نسبت به خالفت دچار تردید شدند   آنها انسان های فریب خورده ای هستند و هم مسیر باشند، 

مسبب گناهان  در نتیجه    باطل را به جای حق وحقیقت انتخاب کردند و در مقابل خوبی ایستادند و  و  

 و شرهای بسیاری شدند. 

 ی از کسان یقدردان چ ی هها همچنان ادامه دارد.  ی بد  ولی گذرد ی خالفت م  انیاز صد سال از پا  شیب

است که   یزیچ  نیا .  کنندو تنها در مقابل آنها مخالفت می   دهند وجود ندارد یانجام م کیکه کار ن

این سوال و فکر را  پاسخ  ، میکن یکار فکر م نیا  لیبه دل و ما همیشه  شود یبه مردم آموزش داده م

از خود محافظت    یکوکاریناحسان و  هنگام  :  به اینصورت توضیح دادند که  ملسو هيلع هللا ىلص  حضرت محمد مصطفی 

شوند و از شما تشکر کنند. از خود در   یکه مردم راض  دیانتظار نداشته باشو      دیمراقب باش  و  دیکن

 . دیبرابر آنها محافظت کن

روزگار ما را   ملسو هيلع هللا ىلص  اکرم  امبریپ  ه است ولیوجود داشت  با چنین خصوصیتی  ییها  گروه   هم  آن زمان  در

  ام یاال میهست که از قد یضرب المثل عرب کی . افتد؟این اتفاق می  چرا که کند یم فی توصاینگونه 

اگر شخص کریم را اکرام و   »  دَا«، »إذا أکْرَمتَ الکَریمَ مَلَکْتَهُ وَإذا أکْرَمتَ اللّئیمَ تَمَرّ:  گفته شده است. 

«. اکثر  رود   یشما م   هیکند و عل   یم  ان یباشد، عص  یآدم بد  اگر  اما  ، احترام کنى مالک او مى شوى

افراد بد بسیار زیادتر  دارند  یعت یطب  نی مردم زمان حاضر چن و  افراد خوب کم  ، به طوریکه تعداد 

کنند    ی م  یکنند و سع   یم  انیعص و  با تو مخالفت  بیشتر    ، یکن   یک ین  یبخواه   شتر یهر چه بهستند و  

 حفظ کند.در پناه امن خود کنند. خداوند ما را  یبه شما بد

مگر  »هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ«، »فرمایند:  متعال در حضرت قرآن سوره الرحمن می   خداوند

ای سالک بدان و آگاه باش که طبق کالم خداوند سبحان  (.  60) «  پاداش احسان جز احسان است

بود اما اگر   دخواهیدر بهشت  بدهیجواب  یکی را با ن یک ین یوقت  پاداش خوبی، خیر و برکت است و

کلمه  بدهی هیچ ارزشی ندارد و یک انسان بی وجدان خواهی بود. جواب   مخالفت و بدیرا با  یخوب

 شخصی که دارای این صفت است  ندارد.  یترجمه ترک   ات است وصف  نی بدتر م«ی»الئ یا  م«ی »لئ

 



 

 

 

 

 

 
 

در   و  حفظ کنددر پناه خود  خداوند ما را  که  ان شاءاهلل    سرشار از خصوصیات بد و شیطانی است . 

، باشد که خداوند عظیم الشأن به ما قدرت و نیرویی عطا نکند توصیف صفت روز محشر ما را با این

 . ان شاءاهلل می خود اطاعت نکن یها  تیکه از من کند تا

 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

3۱۴۴، ربیع الثانی 5/ ۱۴00، آبان 20  
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