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 « مهربانی با اهل زمین   »

   
 

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  
   

 

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

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

   
 

السََّماءِ«،    یمَنْ فِ  رْحَمْکُمْیَاألَرْضِ    ی: »ارْحَمُوا مَنْ فِفرمایندمی   ملسو هيلع هللا ىلصختمی مرتبت محمد مصطفی حضرت  

رفتار  و مهربانی  با رحمت    اهل زمین. با  رحم کنند«شما    تا اهل آسمان به  یدبه اهل زمین رحم کن »

 و   دهندیانجام م  بعضی کارها را  بدانند  نکهیمردم بدون ا  کند. ید تا خداوند نیز به شما رحمت  کن

کنند که چرا یشوند و تعجب میشگفت زده م  زهایچ  یاز برخ  آنها  است ولی  یخوب  یمطمئناً کارها

پ انجام شده است.  این کار را   هایجنگل گفتند: »بزها  یمو    به بزها حمله کردند  شیچند وقت  ما 

م  وآنها  خورندیم تمام  و  نابود  ش  ، کنند.«ی را  ا   مناظ  خ یموالنا  شدندموضوع    نیاز    و   خشمگین 

بزها قبل از ،  دیموضوع را رها کن  نی: »اندو به آنها گفتایشان بارها پیام فرستادند    خوششان نیامد، 

اما   ، کنند.«ی مردم هستند که جنگل را تمام م، این  تمام نشده است  ایآمدند و دن  ایدن   نیبه ا   شما

را که بزها    ییغذا  ، یسوز و هر آتش   ادرخ د  ی جنگلیهای سوزآتش   نیبنابرا   آنها بزها را کشتند، 

 .نابود کرد روز کی تنها در  ، را  نددخوری صد سال م یبرا



 

 

 

 

 

 
 

در اطراف آن مناطق با استفاده از پشم بز، چرم و    ریها نفر از مردم فق  ونیلیاست که م  نی ا  تی واقع

تغذ   ریش جمله  از    گرید  یزهایچ هستند که خداوند به آنها   یمبارک  واناتیکردند. آنها حی م  هیبز 

دون  و ب  کاریب  این مردم  اکنون  لی و   تا انسان های زیادی از این نعمات سود ببرند  نعمت داده است

دیگر هیچ چوپانی وجود اگر بز هم باشد،    یوجود ندارد. حت  یبزهیچ  اکنون    رایز   معیشت هستند

 .ضوع یک ضرر و باخت بسیار بزرگی استو د و این مرا فراموش کرده ان زهایچ نی آنها ا ندارد و

  و ویران   را تباه   ایاست که دن  ز یسه چ  ، فرمودند  هیعل  یناظم رضوان اهلل تعال  خ یموالنا ش  همانطورکه

و  یم هورمون  بتن،  استفاده    مردم.  کی پالستکند:  هم  روی  بر  وسایل  قراردادن  عنوان  به  ازبتن 

در همه جا پخش    کههورمون ها  ، همچنین در مورد  ندیبگو   یزی چ  آن  توانند در مورد  ینم کنند و  می

که در همه جا    است   لون ینایا    کی پالست  چیز   نی نوشند. اما بدتر ی خورند و می م  راو مردم آن    هستند

شوند، این ضایعات هیچ زمانی از بین نخواهند  برخالف فضوالت که تبدیل به کود می   وجود دارد و

شود که  باعث می   وجود این ضایعات پالستیکی  ، آن را تصفیه کنند  توانندنیز نمی حتی دریاها    ، رفت

های سمی آن را به محیط    را به عنوان غذا بخورند و تمام آالینده   هابسیاری از حیوانات و ماهی ها آن

  و انسان منتقل کنند. 

به طور کلی عمل بازیافت    . که وجود دارداست  تنها راه حلی  جمع آوری و بازیافت زباله ها    بنابراین 

انجام می ها  از مکان  بسیاری  به  و    شوددر  نیاز  دنیا،  این عمل در سراسر  پیدا کردن  برای تحقق 

در انجام دادن آن تنبل هستند و همه زباله مردم  جداسازی زباله ها درمنزل هست که در حال حاضر  

ضوع بسیار حائز اهمیت است به  این مو  . کننددر یک جا جمع میهای خشک و تر و پالستیک ها را  

بدون  صادقانه و افرادجامعه کردند، این در شغل یک نوع ن را تبدیل به  آه ای از افراد  دع ی کهرطو

این کار را  کنند و  یم   یرو  اده یپ  لومتریک  60تا    40روزانه    ، یبا چرخ دست   طلب کردن هیچ مبلغی، 

دانم آنها در زندان هستند    یشده اند. نم  مهیو جر  ریکه آنها دستگ  میشنو   ی و اکنون م  دهندانجام می

  شوند! مند می  گویند که آنها از سود غیر قانونی بهره می   ؟این که به چه دلیل متهم شده اندنه و    ای

 ی به کس  ایو  زنند    یکتک مکسی را  کنند؟  یم  ی دزد  ، آیاجواب بدهند  دیبا  ست؟یچ  یرقانون یسود غ



 

 

 

 

 

 
 

  ازمندان یجز فقرا و ن  یچه کس،  آن هستند  یو جمع آور  ه؟ آنها فقط به دنبال زبالکنندمی ین  هتو 

دهد؟    یم انجام  را  آن  می تواند  فکر  و  آنها  نیازمند  افراد  این  برای  ناچیز  سود  مقدار  این  کنند 

  کنند، این تفکر بسیار اشتباه و شرم آور است و بیشتر از سختکوش زیاد است و از آنها شکایت می

در کمال صداقت و بدون دزدی    این افراد نیازمند  شود. آن که شرم آور باشد، موجب آزارخداوند می 

پولی   یا حتی درخواست هیچ  و  تقلب  م  یها  یچرخ دست و  را هل  و کس  یخود  اذ  یدهند    ت یرا 

ای سالکین طریق الی اهلل توصیه ما به شما این است که ظلم کردن به این افراد  بنابراین  کنند.  ی نم

چرا که دعای مظلوم مستقیم و بدون حجاب به عرش    است  و شرم آوری  بزرگ  اریگناه بسو  اشتباه 

  ن شود. آتواند مانع رسد و هیچ کس نمی الهی می 

  ی سع   یقیآنها به هر طرپشت آن نهفته است.    یبد  تیصرف نظر از حسادت، نو  حسادت است    نیا

نابود دارند  یدر  و ستمو    کشور  ظلم  از طریق  را  کار  نیازمند  به  این  افراد  می  این  و  انجام  دهند 

  ر ی خ  تی موضوع با ن  نیبحث بزها و ا سالح استفاده کنند.    کی به عنوان  خواهند از این موضوع  می

 . ه استاز خارج، دشمنان اسالم و خدا انجام شد  تیکار با سوء ن  ن یا   ه است و در حقیقتشروع نشد

ضرب    کی .  ستین  یساده ا  چرا که موضوع  موضوع ساده نگاه کنند  کیبه آن به عنوان    دیمردم نبا

پس آن را وسط    ، گفتند: مدفوع تو مثل دارو است  یبه کالغ   در این خصوص وجود دارد،   یالمثل ترک

، در غیر این  کردن خدا کنند  نی است که مردم شروع به نفر  نیا   ی کار برا  ن یا   ناًی قیانداخت.    ایدر

کنید بیرون  چیزهایی را که مصرف نمی آورند؟ شما به هر حال    یبه بار م  یب یافراد چه آس   ن یا   صورت

شود و باعت تمیزی و  ی م رفتن به زباله دان، از آنها مجددا استفاده    یبه جاحال آنکه  و  اندازید  می

آنها نه تنها ضرری ندارد بلکه بسیار مفید است.    وجود این افراد و خدمتشان  شود ، بنابراینپاکی می 

د. مردم همیشه در رویای دیدن انگلستان و  خواهندر قبال این کار هیچ حقوق و دستمزدی را نمی 

ینگونه است که به دلیل  د کنند چیز خاصی در آنجا وجود دارد ولی حقیقت بو فکر می   هستندلندن  

توانید در آنجا قدم بزنید، حقیقت این موضوع برای ما در سفر به  تجمع انبوه خاک و زباله حتی نمی 

 پاکی  باشد و این خدا را شکر اینجا مکانی تمیز و عاری از هر گونه زباله می این کشور مشخص شد، 



 

 

 

 

 

 
 

میسر شده است. بدون حضور این افراد شهر تبدیل به مکانی از   به وسیله خدمت صادقانه این افراد  

 زباله های بی پایان خواهد شد. 

تمام تالش خود را جهت    دیبا  و  فقرا باشند  و  گرانیبه فکر د  یقبل از هر کار  دیمردم با  نیبنابرا

امر   نی به ا هیعل یرضوان اهلل تعال ناظم خ یموالنا شسرورمان  از این دسته افراد انجام دهند.  تمراقب

یشان نسبت به این دست از رفتارهای شهرداری بسیار معترض بودند و از  ا  ، ددندای م   تی اهم  اریبس

و   آمدند  یم  دارشیها به د  یاز شهردار  یگاه.  آنها درخواست کردند تا با معیشت فقرا بازی نکنند

و از جانب رحمت و مهربانی از آنها درخواست میکردند    دی: »به فقرا توجه کنندگفت  یبه آنها م  یشانا

که به روزی و معیشت آنها کاری نداشته باشند«. وجود این افراد برای جامعه نه تنها یک رحمت  

برند.   ی کند و مردم از آن سود م  یاز دوش دولت کم م  یبار   و  باشداست بلکه بسیار مفید نیز می

درس بخواند و انتظار شغل داشته  مردم باید راه خود را پیدا کنند و هیچ کس مجبور نیست که حتما  

 . باشد

إن   که خداوند به ما  فهم و عقل عطا کند تا در انجام کارها از وجود این نعمات بهره مند شویم  دباش

 شاءاهلل. 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

 نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت 

 ( فیدام اهلل عمره شر ا)
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