
 

 

    

 روما والحضارة األوروبیة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

یة انروحغیر  إنھا.  دین اإلسالم ألننا كنا في وسط أوروبا األسبوع الماضي : علىالشكر نقول الحمد و " سالماإل الحمد : على دین "
. لیس لدیھم  اآلن متبعھی. معظم العالم لألمور الدنیویة فكر أبدا في اآلخرة ولكن تي ال تال يھ الدنیا ه. ما نعنیھ بھذذه الدنیا مركز ھولكن 

 . روحانیةما یسمى 

. الدنیا  هوعملت فقط لھذ العالم اتلك البلدان حاولت بناء ھذ قدیم، ألنھ منذ زمن  نا في تلك البلدانكمسلمین ولم یخلقهللا  نا، خلقالحمد : 
 .آلرائھم عالم مثالي وفقا  سنبنيوبناء على ذلك  ! " ولیس ھناك شيء ذلكبعد  سینتھي.  ھذا العالم حيسنُ  اعتقدوا "

وا في كل . لقد بن . یعتقدون أنھم سیعیشون إلى األبد مكان للعبور ا. إنھ للبقاء تلیس . الدنیا"الدنیا نحن لسنا بحاجة إلى  " األولیاءیقول 
علیھ یسوع المسیح (عیسى  خلف المكان األول الذي اتجھ الیھ الحواریین. فمن حكمة هللا أن  ذكرھم باآلخرةیمكان ولم یتركوا كل ما 

 . سنة 800-700. استمرت أكثر من  أكبر إمبراطوریة في العالم ت) كانالسالم 

. ذھب  مباشرة إلى مركزھا ساروارسل عیسى الكثیر من  علیھ السالم، مباشرة بعد عیسى  "، في اآلخرة ال أحد یذكرنا " حتى ال یقولوا
.  وثنیةال یسمونھا.  . ھناك موضة جدیدة اآلن یعبدون األصنام . وكان الرومان ، على الدین الحقیقيالتوحید  علىھناك الى ل عیسى رس

 .عبدة األصنام . على ما یبدو الوثنیة یعني  لم نتمكن من فھم "الوثنیة" في البدایة

مثل ھذه المباني، وكان ھناك  بنوا،  ، إذا نظرتم إلیھا . حقاذه الدنیا یر كبیر لألشخاص الذین یعبدون ھتقد ھناك،  روماعندما تتحدث عن 
. لم یكن ھناك إذن للكھرباء ایامنا ھذه لتخطواكھرباء  كان لدیھم لو. ةمفقودكانت الكھرباء فقط  ولكناألوقات  في تلكمثل ھذه التكنولوجیا 

. لیس لدیھ خالق یمكنھ ذلك . ال أحد آخر  نحن نحكم العالم " یقولون مبدون كھرباء فإنھ واكان م، ولكن على الرغم من أنھ في ذلك الوقت
 ..." فالنوھذا إلھ  فالنھذا إلھ  " آلرائھم واستمروا بعبادتھا قائلینوفقا  آلھةجعلوا  وعبدوا الحجارة واألصنام .! أو ما شابھ "

عبدة ، ولكن ھذه المرة عز وجل . كانوا یعتقدون في هللا  اإلیمانالى الناس  تتدفق،  وصلت إلیھمو علیھ السالمى نبوءة عیس تعندما جاء
. قاموا بتعذیبھم  ، وألقوا ھؤالء الناس إلى األسود ، ذبحوا !" قتلوا أنت ذاھب لتدمیر دیننا " . یقولنھم تحمل ذلك ھناك ال یمك األصنام

،  تبعھما،  . ثم خرج رجل یدعى قسطنطین سنة تقریبا 300. واستمر ھذا األمر لمدة  ھؤالء الناس لم یستسلموا، لكن  بجمیع الطرق
 . . دین ثالثة آلھة خرج أیضا في ذلك الوقتالراحة  ووجد

لكل شيء كان .  روما ذاك غربأصبح ھذا المكان شرق روما و في زمنھ. القسطنطینیة سمى تو . أیضا . ثم وجد اسطنبول كان یتبعھ
عبدة . في الماضي كان  . بعد ذلك بالطبع ببطء حصلت الفوضى وفقا لنفس الترتیبكان كل شيء و،  ھنا وهجعل الشيء ھناك نفس

 وكانوا.  سالمعلیھ العیسى  یتبعوناإلیمان الذین كانوا على جمیع من ،  أولئك الذین كانوا على الدین الحقیقي ونذبحیو یقتلون األصنام
 . الكھوف للحفاظ على إیمانھمفي بالطبع على الجبال و یعیشون

 طالما أن الشیطان.  منھم ا، تدریجیا لم یترك أی . ببطء قتلھمبن الذین ادعوا الثالوث بدأ ون المنحرفو، ھذه المرة أولئك المسیحی عندما جاء
. اآلن یواصلون  من قبل واكما كان وا، أصبح بنفس الطریقة واببطء أصبح عبدة لألصنامكانوا  أجدادھمكان داخلھم على أي حال وألن 

 . والصلیباألصنام عبادة 



 

 

 

 

واآلخرة ألولئك الذین یطلبون  الدنیایعطي  عز وجلاآلخرة. هللا  في ونیحرمسفقط الدنیا . أولئك الذین یطلبون هللا نشكر  نحنھذا السبب ل
. یعرفون كل  عقلذكاء و . لدیھم نھم یعبدون األصنامأل یتحملون. ال  اإلسالم یتحملواأن  ھمال یمكن أنھالحكمة وراء ھذا ،  . ھناك اآلخرة

 . صلى هللا علیھ وسلمالكریم  بنبینالكنھم ال یقبلون وعلیك ،  یضحكون.  شيء ولكنھم ال یقبلون عندما یتعلق األمر بھذه الحقیقة

،  جدا ون، نادر ھنا وھناك منھم قلیلالبعد ذلك  علیھ السالم .سنة بعد عیسى  300 بقي. دینھم الحقیقي واضح ، كل شيء  ومع ذلك
. آخر نبي ھو نبینا الكریم . ھو نبینا الكریم و یأتي بعد ذلكسیعني أن النبي كان  ھذا،  سنة 300بالكاد  وا. استمرین غیر موجود وكأنھم

 . ستمر بنفس الطریقةموسنة  1500-1400 جاء دیننا منذ

. في  ، ال یوجد دین آخر حتى یوم القیامة واإلسالم ھو الدین الوحیدل وج ، مع قوة نبینا الكریم ، وبإذن من هللا عز یةانالقوة الروح مع
. ما ھو  والصلیب األصنامیدمر : انھ س . ھناك أحادیث ینزلس علیھ السالم. عیسى  یصبح العالم كلھ مسلم، سینتصر اإلسالم وس النھایة
 . بیالمسیحیین ھما الخنزیر والصل ركنین عندن اكبر أل ھ. سیقتل ، لن یكون ھناك ذبحھ ذبحی. لن  زیرسیقتل الخن؟  الثاني

،  ، ال یوجد شخص یعرف نفسھ بأنھ مسلم ، ولكن مھما كانت سیئةالذنوب قد یشرب المسلم الكحول ویفعل كل األشیاء غیر الالئقة من 
ھذا یعني أنھم لیسوا .  أوروبا ونسمع أنھم یأكلون اللحوم القذرة ینافسون. ھناك بعض الناس الذین ذلك  یفعل و"، وھ أنا مسلم ویقول "
 ھملحم الخنزیر وال یمكن واأكلیأن  ونستطیعیال  م، ولكن كما قیل أنھ . قد یفعلون كل شيء أبدا تلك اللحوم نیأكلو ن الو. المسلم مسلمین

 . مسلمینغیر . أولئك الذین یفعلون ذلك ھم  الصلیب وضع

. وھناك  یعتني بھمسالم سال علیھ، في ذلك الوقت عیسى  ذا لم یقبلوا. إ بھ بھ قبلوا اسالم ویقول "لقد جئت". إذا قبلوال علیھعیسى سینزل 
سالم ، علیھ العیسى  یأتيواآلن بعد أن ".  إما تقبل أو تذھب إلى اآلخرة " قول آخر یس ھناكم ولسالعلیھ الیأتیان من عیسى سخیاران 

 . یحدث إن شاء هللاس،  إن شاء هللا قریب آخر الزمان؟  تقبل بھ ملما العمل لدیك ھنا إذا 

األشیاء  ھذهالنحاتین ... ما ،  التماثیل،  . ما نعنیھ بالحضارة ھي المبانيورحلت ، كانت ھناك حضارات عالمیة وفقدت جمیعھا  وكما قیل
، وخارجھا في  . الكنائس ملیئة بھا فن ویسمونھ،  تماثیل مع أجزاء عاریة في كل مكان ، جعلوا . بعد كل شيء . ذھبنا وشاھدناالسخیفة 

 فائدة،  . ھناكتفیدك ، لكنھا ال بشكل جید ذلك  مقد فعلتل،  جدا ، جمیلجید أمر :  . الفن . ال یوجد شيء سوى ھذه بھا ئةكل مكان ملی
  كطعام ویأكلون ونشربیال  م، كما أنھ لھم دعوتإذا  یقبل دعاءك. ال  أي استخدام آخر ا. لیس لدیھ ق المالانفاالسیاح و ي قدومھ هواحد

 ینافسونھم". ھناك الكثیر من الحمقاء. . نحن الحضارة األوروبیة نحن الحضارة الرومانیة " ینالناس قائل ونخدعی التكبر، مع  ولكن ھناك
،  میراثك. لم یترك أي نبي  میراثأي سالم لم یترك ال علیھ. عیسى  إذا لم یكن ھناك روحانیة قروشخمسة  یساوون. ال ویحبونھم 

، وأولئك الذین قد رحلوا أولئك الذین حصلوا على المیراث  وما زالكل شيء  واترك ون. اآلخر ستمراو انيروحمیراث  واترك ملكنھ
 .تم نسیانھا . حتى أسماءھم  شيء. لم یتبق رحلوا ایضا تركوا المیراث 

 أخذ، ولكن من أجل  ترغب في ذلك أنك. یمكنك الذھاب إلى ھناك وتقول  الناس الذكاء والحس السلیم حتى یأخذوا الدرس یرزقهللا 
 واترك ،وت بی واترك، م حجارة وراءھ واترك؟  جمیعا ورحلواوا ؤجا ملیار شخص. كم  تحتاج إلى معرفة تلك األماكنأنك ر درس ولتفك

، كذلك  . إن لم یكن مبنیةوآخرتھم معھم  هأخذو لدیھم إیمان؟ أولئك الذین  : ما الذي أخذوه إلى اآلخرة مھمما ھو  . . ال شيء آخر المعابد
قریبا جدا إن شاء ،  سالمال علیھمھدي السالم و ال علیھ. إن شاء هللا نصل إلى عیسى  على الطریق الصحیح یثبتنا. هللا  ھناك مفیدال شيء 

	الفاتحة . . في أقرب وقت ممكن إن شاء هللا اھمرسلی. هللا  هللا
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