
 
 
 
 
 
 
 

 تمدن رم و اروپایی 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .محمد ناظم الحقاني، دستور شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ما هللا را برای دين اسالم ستايش می کنيم، هللا را شکر می کنيم ،" االسالم دين على هلل الحمد"

نيا، يعنی د معنایدنيا است.  اين مرکز بلکه نيست روحانی اين. بوديم اروپا قلب در گذشته هفته ماچونکه 

می  پيروی را آنها دنيا اکثر حاضر حال درزندگی هرگز برای آخرت نيست، بلکه فقط برای دنيا است. 

 .ندارند تروحانيمول  چيزی آنهاکنند. 

 

 زمان ازمملکت ها خلق نکرد، چونکه  ما را در آنشکر به هللا که ما را مسلمان خلق کرد و 

آنها . کردند می کار دنيا اين برای فقط و بسازندسعی می کردند برای ان دنيا  فقطين مملکت ها  قديم بسيار

 ينا برو  !"ندارد وجود چيز هيچ اين از پس، کنيم زندگی دنيا اين برای داريم قصدفکر می کردند "ما 

 .دنسازب کامل ،شانخود ذهنيت به توجه با را دنيا تااند  ساخته اساس

 

 فکر هاآن. است عبور برای مکان اين. نيست ماندن برایمی گويند، "دنيا الزم نيست." دنيا  اولياء

اند و هيچ چيزی نه گذشتند که آخرت  ساختهآنها در هر طرف  .کرد خواهند زندگی هميشه برای که کردند

)ع( رفتند،  مسيح عيسیپس از  َحواريونرا به يادشان بياورد. اين حکمت هللا است که اولين جا که 

 سال عمر داشت.  ۸۰۰ – ۷۰۰دنيا بود. اين بيشتر از  امپراطوری بزرگترين

 

 (ع) عيسی" در آخرت، پس از هيچ کسی ياد آوری نکرداينطوری کسی نمی تواند بگويد، "به ما 

 بت وميانر. رفتند حق دين با ،توحيدبا  (ع) عيسی َحواريون. رفتند آن مرکز به مستقيم َحواريونخيلی از 

 پاگانیآن را  .دارد وجود جديدی مد اکنون. کردند می پرستش ها را بتانسان های که  بودند، پرست

 يعنی بت پرست.  پاگانی ظاهرا" را بفهميم. پاگانیمعنای " نميتوانيم ابتدا درمينامند. )ما( 

 

 که انسان های برای است احترام خيلی مورد در ،می کنيد صحبت رم مورد در شما که هنگامی

 را یهاي ساختمان چنين در آن زمان ها آنها کنيد، نگاه آن به اگردر حقيقت، کنند.  می پرستش را دنيا اين

کرده غلبه  نيز را اکنون بودند، داشته برق آنها اگررا ساخته بودند، فقط برگ نداشتند.  تکنولوژیچنين  و

 ارآنها می گفتند؛ "ما دنيا را حتی با اينکه برق نداشتند، در آن وقت اجازه برای برق نبود، اما بودند. 

  وو هيچ چيز شبيه او وجود ندارد!"  خالق هيچ، کند نمی اين کار را ديگری کس هيچ، کنيم می حکومت

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

 می پرستش را آنها، ساختند شان میخود ذهن اساس بر خدايان آنهامی کردند.  پرستش ها را بت و سنگ

 ..."است آن خدای اين و است اين خدای اين، "گفتند می و کردند

 

تعداد خيلی از انسان ها ايمان آوردند. آنها به هللا  رسيد، آنها به و آمد( ع) عيسی نبوت که هنگامی

 بين از را ما يند شماتبرستان ديگر نمی توانستند تحّمل کنند. گفتند، " دفعهاما اين ، داشتند اعتقادعز و جل 

همه نوع شکنجه اين انسان ها را به شيرها دادند، ، ندبريدرا آنها آنها اين انسان ها را کشتند،  !"بريد می

، سپس يک انسان يافت ادامه سال صد سه نزديک اين. تسليم نشدند(۰ افتادند نمیاما اين انسان ها دادند، 

 خدای سه مذهبدر آن وقت بيرون آمت، آنها را پيروی کرد، آن وقت راحتی پيدا کردند.  کنستانتينبه نام 

 .شد ظاهر

 

 زمان آن در، شد ناميده قسطنطينيهآن ساخت.  را استانبول همچنين او سپساو آنها را پيروی کرد. 

 مينه به توجه با چيز همه واختند، هر چيزی اينجا بود عينی آنجا س. بود غربی رم آن و بود شرقی رماين 

 يقیحق دين در که را کسانی، بتپرستان گذشته در. شد خراب، يواش يواش البته ،آن از بعد .بود روش

 البته ورا پيروی می کردند.  (ع) عيسی، بودند آورده ايمان که کسانی همه، کردند کشتار و کشتند ،بودند

 . کنندمحافظت  را خود ايمان تاکردند  می زندگی ها غار و ها کوه در آنها

 

 روعش، می کنند(تثليث  ادعا که) بودند شده منحرف که مسيحيان آن، دفعهاين  آمد، او که هنگامی

 نهمي بهو  بود آنها داخل درزيرا شيطان . بود نمانده آنها از يواش يواش، هيچ کدامد. کشتن آنها را بهکرد 

 حال درد. ش گذشته، مثل شدند تبديل عينی شکل به، يواش يواش بودند پرست بت ناجداد شا که است دليل

 .دهند می ادامه صليب و بت پرستش به آنها حاضر

 

 رتآخ ازاين دنيا را می خواهند،  فقط که کسانی هللا را شکر می کنيم. ما که است دليل همين به

می  شکه آخرت را خواهبه کسانی  را می دهددنيا را و آخرت  (هلالج لجهللا جل جالله ). شد خواهند محروم

 نهاآ چونکه کنند؛ نمی تحمل را اين آنها .کنند تحمل را اسالم توانند نمی آنها که است حکمت اين کنند.

 و دانند می را چيز هر آنهاآنها عقل دارند، منطق دارند، اما  .کنند می پرستی بت که هستند انسان های

 ويند،گ می شما به و زنند می لبخند شما به آنها .کنند نمی قبول را آن ،بهشان ميرسد حقيقت اين به وقتی

 مان قبول نمی کنند.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهيچ زمان  آنها اما

 

 از پس. داشت ادامه( ع) عيسی از پسسال  ۳۰۰دين حقيقی شان تنها  .است روشن چيز هر ،اما

 يعنی ،عمر کرد سال ۳۰۰ سختی به اين. شوند می شمرده کمياب و کم بسيار آنجا، و اينجا در نفر چند آن

 .است مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر، پيامبر آخرين. مان است (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر وآمد،  پيامبريک  بعدا

  .می کند ادامه همچنان و است، آمده ما دين که زمانی ازسال گذشت  ۱۵۰۰ – ۱۴۰۰

 

 ات ديگری دينی هيچهللا عز و جل  اجازه با ومان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر قدرت با ،معنوی قدرت با

 مسلمان دنيا تمام و شد خواهد پيروز اسالم نهايت، در. است دين تنها اسالم و ندارد وجود قيامت روز

  چه دومين. برد می بين از را صليب و بت: دارد وجود حديث. آمد خواهد فرود (ع) عيسی. شد خواهد



 

 

 

 

 

 

 

 دو چونکه کشد می را آن. او بود نخواهد ذبحنمی کند،  ذبح. او کشاند می را خوک او است؟ چيزی

 .است صليب و خوک مسيحيان ستون بزرگترين

 

 که نيست مهمگناهکاری انجام بدهد، اما  هر نوع از و بنوشد را الکل است ممکن مسلمان يک

ن ، و ايداند می مسلمانخودش را  شناسد، می را مسلمان خودش که باشد انسانی نميتواند او است، بد چقدر

 را کثيف گوشت آن که شنويم می مارا پيروی می کنند و  اروپابعضی انسان های که  کار را انجام بدهد.

 آنها. دخور نخواهند را گوشت آن هرگزکسانی که مسلمان هستند . نيستند مسلمان آنها کهيعنی . خورند می

 صليب تواند نمی بخورد، خوک نميتواند او گوييم، می که همانطور ماا دهند، انجام را چيز هر است ممکن

 نيستند. مسلمان ،دهند می انجام را کار اين که کسانی .بپوشد

 

 نه، راگ. کردند قبول را آنها کنند، قبول را آنها اگر" هستم. اينجا: "گويد می می آيد، و (ع) عيسی

ود وج یديگر هيچ صحبتی و آيدمی  (ع) عيسی از انتخاب دو. حساب شان را ميرساند (ع) عيسی وقت آن

 لقبو را او شما اگر است، آمده (ع) عيسی که حاال ".رويد می آخرت به يا و کنيد می قبول يا شما": ندارد

 ددر اين آخر زمان انشاءهللا اين نزديک است، انشاءهللا اتفاق خواه دهيد؟ می انجام کاری چهاينجا  نکنيد،

 افتاد. 

 

منظور مان با  .اند رفته و شده گم آنها همه و داشتند وجود دنيا های تمدن شد، گفته که همانطور

 مه،ه از بعد .کرديم تماشا و رفتيم ما. معنی بی چيزهای... است سازان مجسمه ها، مجسمه ،ساختسازتمدن 

 اکليسا ه داخل. نامند می هنر را آن آنها و ه بودندساخت لخت عورت با یها مجسمه در هر طرف قبال آنها

 زيبا، بسيار خوب،: هنر. ندارد اين جز چيزی. استپر  آنها ازو هر طرف  بيرون شان است، پر آنها از

می آيند و  بازديدکنندگان ،يک فايده وجود دارد. ندارند فايده شما برای آنها اما ايد، داده انجام را آن شما

و  د،کني دعا آنها بههرگز دعا تان جواب پيدا می کنند اگر می کنند. هيچ فايده ديگری ندارند.  خرجپول 

 با شما نه می نوشند، نه می خورند. آنها

 

ر پ ".هستيم اروپايی تمدن ما. هستيم رومی تمدن ما: "دادند فريب را انسان ها رمتکبّ  آنجا، در اما

. داردن ارزش سکه پنج ،باشد نداشته وجود معنويت اگر. هستند آنها به شبيه آنها است، احمق از انسان های

ند ذاشتگ معنوی وارثان آنها اما ،نگذاشت ميراث شبيه چيزی پيامبری هيچ. نگذاشت ميراثهيچ  (ع) عيسی

و کسانی  اند رفتهبودند  وارثان که کسانی ند،ه اکرد ترک را چيز هر ديگران. می دهند ادامه همچنان و

 .است شده فراموش آنها نام حتی .است مانده نه باقی چيز هيچ. اند رفتهگذشتند نيز  ميراثکه 

 

 بگوئيد و برويد آنجا به توانيد می شما. دياد بگيرندرس را هللا به انسان عقل و شعور عطا کند که 

برای ياد گرفتند و در اين مورد ها فکر کردند، الزم است از اين جا ها ياد  اما داريد، دوست را آن که

 هيچ. اند مانده باقی معابدو  ها خانه ،سنگ هافقط  ؟رفتند را آنها همه و آمدند انسان ها ميليارد چندبگيريد. 

 .ديگر چيز

 

 



 

 

 

 

 

 

 

رفتند و  آخرت آن به با اند آورده ايمان که کسانی ؟بردند آخرت به را چيزی چه: که است مهم

. ندک می حفظ رست راه در را ما (هلالج لجهللا جل جالله ) اينجا با فايده نيست. چيز هيچ نه، اگر. ساختند آنجا

 هرچه با هم را آنها خداوند هللاءانشازود باشد.  خيلیبرسيم، و انشاءهللا  (عو مهدی ) (ع) عيسی به انشاءهللا

 بفرستد.  زودتر

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۱۷


