
 ِ◌ 
 
 
 
 
  

 
  اْرَحُموا َمْن فِي األَْرِض 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

"اْرَحُموا َمْن فِي األَْرِض یَْرَحْمُكْم َمْن فِي السََّماِء". عامل الناس على االرض بالرحمة وهللا یعاملك بالرحمة ایضا.  ملسو هيلع هللا ىلصیقول نبینا الكریم 
 لكن الناس یندھشون من بعض األشیاء ویتساءلونواألشیاء الجیدة. تتم ، ا الناس دون أن یعرفوا. بالتأكیدھناك بعض األشیاء التي یفعلھ

". كان موالنا دمرونھا ویقضون علیھاإنھم ی كانوا یقولون "الماعز تأكل غاباتنا، .تعرضت الماعز للھجوم حینقیام بھا. منذ لماذا تم ال
ئة مرة یقول فیھا "تخلوا عن ھذا األمر. اتركھ. جاء الماعز إلى ھذا مر ولم یعجبھ. أرسل لھم رسائل مالشیخ ناظم غاضبا من ھذا األ

، وكل حریق ھائل أنھى ائق الغاباتالماعز. لذلك اندلعت حر قضوا على". لكنھم لم. الناس ھم الذین ینھون الغابةھ العا، ولم ینتمالعالم قبلك
 .في یوم واحد فقط سنةالطعام الذي یأكلھ الماعز لمئة 

 

وأشیاء أخرى.  ویستخدمون صوفھا وجلدھا ،أنفسھم بحلیب الماعز یغذونالحقیقي ھو أن مالیین الفقراء حول تلك المناطق كانوا  األمر
. وقد تُِرك مالیین شخص. واآلن أصبحوا عاطلین عن العمل وبدون رزق 5-3بركة. استفاد منھا  هلالج لجإنھا حیوانات مباركة أعطاھا هللا 

 .وھناك خسارة كبیرة ، فال یوجد رعاة. لقد نسوا ھذه األشیاء.ماعز اآلن. حتى لو كان ھناك ماعز، إذ ال وجود للھذا األمر بعد ذلك
 

والبالستیك.  الباطون والھرمون، ھناك ثالثة أشیاء تدمر العالم: ما كان یقول موالنا الشیخ ناظم قدس هللا سرهھذه المسألة انتھت اآلن. وك
. والناس في كل مكان ینتشر الھرمونالبعض. كما  ھ فوق بعضھ. یستخدمھ الناس ویضعونالباطونال یستطیع الناس قول أي شيء عن 

. تأكلھ ر ال تستطیع الھروب من التلوث بھفي كل مكان. حتى البحا النایلون. إنھم یرمونھولكن األسوأ ھو البالستیك،  .یأكلونھ ویشربونھ
لكن و، وتنتقل إلى البشر. إنھ أقذر من الفضالت. تصبح الفضالت أسمدة وتختفي. ماك في البحار والمحیطات الكبیرةالحیوانات واألس

 .البالستیك ال یختفي
 

، من األفضل إعادة تدویرھا. یتم ذلك في  من التخلص منھا والتلویث، ھناك حل لذلك. الحل ھو جمعھا وإعادة تدویرھا. بدالً ومع ذلك
ن بعض لكو، نحن نتفھم ذلك. . ال بأسیفرزونھاسلة قمامة وال  ... شعبنا كسالى بالفعل. یرمون كل شيء في لجمعھاأماكن كثیرة. لكن 

 بإزالتھا من ویقومون، كیلومتًرا في الیوم 60-40لمسافة الناس أدركوا ذلك وحولوه إلى وظیفة. یمشي الفقراء الذین یحملون عربات 
. ال أعرف ما إذا كانوا في السجن. وتغریمھمال یطلبون المال. إنھم یعملون من أجل عیش نزیھ. واآلن نسمع أنھ قد تم اعتقالھم  .طریقھم
". ما ھو ربحھم غیر المشروع؟ یجب أن یجیبوا. ھل یسرقون؟ ھل یضربون أحداً أو مشروعو السبب؟ "إنھم یتربحون بشكل غیر وما ھ

بعد یشتمون أحداً؟ إنھم یبحثون فقط في القمامة ویجمعونھا. من یفعلھا إال الفقراء والمحتاجین؟ یعتقدون أن ھذا كثیر جًدا بالنسبة لھم. و
. الفقراء ال یطلبون منك المال. إنھم یكسبون هلالج لجیؤذي هللا فإنھ  من كونھ عیب،أكثر  .ھذا عیبخطأ.  ھذاالناس. ذلك یقاضون ھؤالء 

كبیر جدا. إنھ عار. ال تتعامل مع  ذنب دا. ھذا غیر مقبول. انھ خطأ. إنھبصدق دون السرقة والغش. یدفعون عرباتھم وال یزعجون أح
 .. لذلك ھذه نصیحتناا، بال حجاب. ال أحد یستطیع منعھمباشرة هلالج لجعرش هللا الى تصل  المظلوم دعوةالفقراء. 

 

الفقراء  بدعاء، ھناك نوایا سیئة وراء ذلك. إنھم یحاولون تدمیر البالد بكل الوسائل. وھو یقف ھذا حسد. بغض النظر عن الحسد
تم ذلك بسوء وا بنوایا سیئة. تبدأ بنوایا حسنة. بدؤلم  مسألةال هالماعز وھذ مسألة. لقد اكتشفوا ذلك ویریدون استخدامھ كسالح. والمساكین

 .هلالج لج أعداء اإلسالم وهللا ،نیة من الخارج
 

"فضالتك مثل الدواء".  ي. قیل للغرابمثل ... لدینا مثل ترك تلیس ا. إنھةبسیطت لیس ا. إنھةبسیط مسألةیجب أال یراھا الناس على أنھا 
م فما الضرر الذي یسببھ ھؤالء؟ أنت ،وإالهلالج لج. یتم ذلك لیبدأ الناس في لعن هللا  ،فألقاه في وسط البحر. األمر لیس بھذه البساطة. بالتأكید

منفعة. ال بل  ضرر ال ،لذلك .استخدامھا. وھناك نظافة ونتعید م، فأنتدالً من الذھاب إلى مكب النفایاتاألشیاء على أي حال. وب ترمون
اذھب وانظر  ،�. كان مروعا من قبل. نذھب إلى المملكة المتحدة الحمد، نظیف بنفسھشیئاً. كل مكان  میتقاضون رواتب وال یطلبون منك

یاه بالبالستیك إلیھا. الجمیع یحلم بلندن ویعتقد أن ھناك شیئًا ممیًزا. ال یمكنك المشي بسبب األوساخ والقمامة. تمتلئ جوانب النھر والم
، سیتحول كل مكان إلى قمامة ال نھایة لھا جامعي القمامة. بدون ھؤالء الناس. وال یمكن االنتھاء منھ بدون نظیفھنا  ،� الحمدوالقمامة. 
 .مرة أخرى

 



 
 
 
 
  
 
 
 

في الفقراء قبل أن یفعلوا شیئًا. یجب أن یھتموا بالمحتاجین. كان موالنا الشیخ ناظم یعطي أھمیة لذلك، یجب أن یفكر الناس في اآلخرین، 
رزق الفقراء. كان یحذرھم. في بعض األحیان كان یأتي الناس من بكبیرة لھذا األمر. كان یغضب من البلدیات ویطلب منھم عدم اللعب 

، بل ھي أیًضا منفعة للناس. ال یجب من رحمتھ. إنھا لیست رحمة فقط ء. ال تمسوا رزقھم ""انتبھوا للفقرا كان یقول لھم .البلدیات لزیارتھ
ھذا من شأنھ أن یخفف العبء عن الحكومة ویستفید منھ الشعب. هللا فة. یجب أن یجدوا طرقھم الخاصة. على الجمیع الدراسة وتوقع وظی

 . ومن هللا التوفیق .اس في عملھم أثناء القیام بشيء ماال شيء غیر ذلك. یجب أن یفكر الن ،الفھم والعقل یرزقناهلالج لج 
 

 الفاتحة .
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 الثانيربیع  11-2021/3- 08 

 


