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 ظلم از هنی
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 در که است عهدی اين و نگذرم احدی ظلم از اممنوده ايد قسم که منائيد کواته را خود دست ظلم از  ارض ظاملان ای"  - 1

 (مکنونه کلمات ٦٤ ق)".   خمتوم عز   خبامت و داشتم حمتوم حمفوظ لوح
 
  " است راجع مبظلوم عمل آن احلقيقه فی گردد نفسی ضر   و ابتالء سبب که شود ظاهر عملی اليوم نفسی از اگر"  - 2
 (هبائی حيات ٣1 ص)
 
 ".    منائيد رفع مظلومی از ضر ی که ابشيد آن صدد در ابقيست قو ت و قدرت ات"  - ٣
 (مبلوک خطاب انزله الواح 2٤٠ ص - رئيس مبارک لوح)
 
 چه عذابند مستحق   انس مجيع منائيد مالحظه حقيقی بصر به راگ.  بوده قهر و سطوت ظهور حمحِْدث ظلم نفس ذبيح ای"  - ٤

هِ  َذِلکَ  َمعَ .  َشاَءَربُّکَ  َمنْ  ِاَّل  مشغولند بظلم که .  منايد تعر ض نْفسی بر احدی ندارد و نداشته دوست و انظر الَرِحْيم الَرْْحَنِ  اِبْسِْ
   "   الَضاَللح  ِاَّل  احلَْق ِ  بَ ْعدَ  َما وَ  حق   اهل شأنِ  و حق   اينست.  ابشند صابر شدائد در و واگذارند خبدا را ظاملان

 (خلق و امر ٣ ج 22٧ ص)
  

 اْْلِخذح  ََلحوَ  اِنَهح  نباشند هدايت قابل اگر و خبواهيد ايشانرا هدايت جاللحهح  جل   حق   از و منائيد دعا طاغني و غافلني ابره در"  - 5
 (خلق و امر ٣ ج 22٧ - ٨ ص)  " هست و بوده قليل مهلت ظهور دراين.  منود چنانچه مينمايد اخذ. الَشِدْيدح 

 
 اسفل به اند شده اَلی احب ای ضر   و اذي ت ذر سبب ِمنْ  اقل   که  نفوسی آينه هر بزد منی احخری حکمتهای و فضل به نظر اگر"  - ٦

 واّل   هست و بوده جاهله غافله عيفهض نفوس ابره در اين و منود منی مفوس آن ْحل ارض آنی و گشتند می راجع جحيم درَک
 بيد منودند قيام اعرتاض و ابعراض اعظم ظهور اين در او ذکر مطالع و اَلی حب   مبشارق و برخاستند عناد بکمال که نفوسی
َتِقمح  ََلحوَ  َرَبکَ  ِانَ .  شد خواهند و شده اخذ قدرت  (121 ط آْسانی مائده ٨ ج 1٤٩ ص)   " . اَْلَقِديْ رح  اْلِخذح  اْلمحن ْ

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 امور در را موهبت اين است حيف کند طبيعت عالَ  خرق که  فرموده عنايت استعدادی و قو ه چنني ابنسان خدا که حاّل"  - 1

 ..."     منايد صرف تعد ی و ظلم در است حيف.  دارد جمری عداوت و بحغض در است حيف.  منايد تلف مضر ه
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 (خطاابت جمموعه و لا قسمت ٧1 ص)
 
 و است عدل اجراء فکر در مه ت بنهايت نْفس اين البت ه ابشد داشته ابدی مبکافات اميد و ابدی عقوبت خوف نْفسی اگر " - 2

 منايد اجتناب واعتساف ظلم از البت ه ميشود معذ ب اَلی بعذاب ابقی عالَ  در کند ظلم اگر است معتقد که انسانی زيرا ظلم از بيزار
 (خطاابت 1 ق1٧5 ص) "
 
 آهِ  دود واز است خيز سيل زيرا ّلزم حذر ستمديدگان يتيمان ديده سرشک از داريد عرضه امور اوليای اشرف حبضور"  - ٣

 "   اْلَمْظلحْوِمنْيَ  َوِلُّ  َوالل ح  گردد حاصل دادخواهی و عدل از توفيق و أتييد.  است انگيز شرر زيرا ابيد پرهيز مظلومان
 (بديع 12٩ ط آْسانی مائده 5 ج 25٣ ص) 

 
 

 
 حضرت ولی امر اهلل: 

  (1٩22 -٤٨ مبارکه توقيعات ٣ ج 11 ص)  ". منايد جمازات را ستمکار ظال هر قه ار عليم حق  "  - 1
 
 در ظاملني روزگار از دمار حقيقی مقتدرِ  ابشد نداشته جمازات اقتدار اگرحکومت.  است برقرار و دائر اَلی عدالت ميزان"  - 2

 (1٩22 -٤٨ - مبارکه توقيعات ٣ ج 11 ص)  ". فرمود خواهد ظاملان از را مظلومان حق   احقاق آورده
 
 َسْوفَ . آشکار َکون عالَ  در اش غريبه عجيبه تصر فات و است کار در غيبيش يد عظيم انتقامش و است شديد بطشش"  - ٣

 (مبارکه توقيعات از منتخباتی ٣٦2 ص)  ". محِبنْي   خحْسرَان   ِف  اِنَ هحمْ  ِاَّل  َعِملحْوا َما َجزَاءَ  وَ  َغَرسحْوا َما اَْْثَارَ  الظَاِلمحْونَ  يَ َرْونَ 
 

 


