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 «  ظلم حداقل با قلب خود متنفر باشید در مقابل »
   

 

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

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ 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   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

  د، ید ی»هر کس از شما بدفرمایند: »حضرت ختمی مرتبت نور عرش اهلل محمد مصطفی )ص( می 

دهد. پس با قلبش،    ریید آن را تغیتوان  یدهد و اگر نتوانست با زبانش و اگر نم  رییآن را تغ  شبا دست

 باشند.  ده یشن مردم زیاد آن را که است ی معروف ثی حد. این است.« مانیا  نی تر  فیضع نی و ا

. امّا چون را ایجاد کنند  رییخود تغو زبان  را دارند که با دستان    ییتوانا  نی اوقات ا  یاکنون مردم گاه

این موضوع    توانند آن را انجام دهند. آید، نمی هنگام انجام این کار پیش می   یادیز   فتنه ودردِسر

را    یکار  دیاهکه اگر بخو  می کن  یم  یزندگ  یاست. ما در زمان  کسانیافراد، جوامع و دولت ها    یبرا

ده بتوان  میانجام  تغ  می و  را  خواه  یبزرگ  مشکالتبا    ، می ده  ریی آن  مردم    بنابراین  شد.   م یمواجه 

خداوند    شگاه یپ  قضاوت تنها در محضر.  ستی ن  قتیحق   انیسکوت نشانه پا  و این  مانندمی ساکت  

 کند.ی فراموش نم ورا ترک  یزیمتعال است. خداوند متعال چ

آیه   خَیْرًا  می   8و  7خداوند متعال در حضرت قرآن سوره زلزله،  ذَرٍَّة  مِثْقَالَ  یَعْمَلْ  فَمَنْ   « فرمایند: 

 وزن ذره ای نیکی کند، آن نیکی را   پس هرکس هم «،»﴾8﴿ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرٍَّة شَرًّا یَرَُه ﴾،7﴿ یَرَُه
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  ی کین   یاگر به ثقل ذره ا(«.  8)بیندیمآن بدی را  وزن ذره ای بدی کند،    و هرکس هم   ، (7بیند. )می

 ، دیتوبه نکن  د ویانجام ده  یکار بد  یاگر ذره او    دهد  یو به شما ثواب م  ندیب  یخداوند آن را م  د، یکن

بی    از آنها به اذن خدا  کی  چ یه  کند.   یرا به خاطر آن مجازات م  شماو    ند ی ب  یآن را م  زیخداوند ن

 . ردیگ یقرار م یدگیو آخرت مورد رس  نجای در ا زیبه اذن خدا همه چ، ماندحساب باقی نمی

به   شتریو ب  شتریانجام دهد، مردم ب  ای  دیبگو  یزیتواند چ  یکس نم  چ یکه ه  ییاز آنجا  ن، یبنابرا

 ، در صورتی که هیچ کنند از آن سود خواهند برد  یفکر مآنها  آورند.    ی م  یرو  یگر یسمت وحش

در    یعدالت  یبظلم و    که  آخرالزمان است  یکی از شرایط  نینخواهد داشت. ا در آن وجود    یسود

، به اند  ه خود منع شد  یو آزاد  نیاز سرزمتی  حآنها  .  کنند  عیضارا  حق مردم    ود  نز  موجهمه جا  

  ش ی افزا   شدتبه    و ظلم  ی عدالت  یانجام دهد، ب  یکار  یگر یکشور د  یبرا  یاگر االن کشور  طوری که

بنابراابدییم آنها فکر مشودنمی انجام    یکار   چ یه  ن، ی .  ه  ی.  نم  چ یکنند که  را   یکس  آنها  تواند 

این    نسبت به تمامیدر روز قیامت    بدانند که  باید  نها. اما آردیدر برابر آنها قرار بگشکست دهد و  

  ی نم  یباق  چکدامیشاءاهلل ه   نإ  داشت.   دخود را خواهن  امتیآنها روز ق  گو باشند. پاسخ   باید  اعمال

متعال  و    مانند م  یصحاباخداوند  و  نفرست  یرا  همه چد  اذن خدا  ا  زیبه  مورد   نجای در  آخرت  و 

 . ردی گ یقرار م یدگیرس

خداوند    ند، یبگو  یزی اگر مردم نتوانند چحتی  نکنند.    یمواظب باشند که ظلم و بد  باید  مردم  پس

نَ  و از آنها بازخواست خواهد کرد.   کندی متعال آن را فراموش نم    مان یفس هاخداوند ما را از شر 

، حقیقت را بیان کنیمخود  دل  با زبان و    میتوان  یمو    میرا قبول ندار   و بی عدالتی  ظلم  احفظ کند. م

است    لیدل   نیشود. به هم  یتواند باعث فتنه بزرگ  یم  و  ستیمناسب ن  ییجاهادر  گفتن با زبان    اما

ناکه می اگر در هر جا و مکانی ظلم، بی عدالتی و رفتاری  نتوانستی  دیست دیدیشاگویم  در    دو 

موضوع را   اینکه  یید بگو  . یدو آن را نهی کن ید از آن متنفر باش  ان، تنها در قلبتدمقابل آن بایستی

.  دیابیدست    لتیفض  نی ا  الاقل به  دیاالن همه جا هست هر جا به آن برخورد کرد  د. یکنیقبول نم

  . شاء اهلل نإرام حفظ ودور نگه دارد و از ح ستیناشا یاز کارهاو  گونه مواقع  نی ما را از ا دخداون
 

 و من اهلل توفیق 
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(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، ثانیجمادی ال 72/ 1۴۰۰،  بهمن 11  
31,January, 2021/31, Ocak, 2021 

 

 

 


