
 
 
 
 
 
 
 

 تمدن اوج   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می که کجا هر .است تمدن و دين اوج اسالم .اسالم دين ساخته، ترين کامل دين وجل عز ازا هللا

 درجه باالترين در آنها کنيم، می بررسی را اسالم که هنگامی .بينيم می را اسالم شکوه و افتخار مارويم،

 .رسند می درجه ترين پايين به مردم کنند، می ترک را اسالم آنها که هنگامی .بودند

 

 بسيار قديمی های زمان از اسالم که است واضح .رويم می مسلمان کشورهای تمام به ما

 آنها .زيبايی ساختن فکر به و است شده ساخته زيبايی به چيز همه .بود يافته سازمان بسيار و قدرتمند

 که همچنين .بشند راحت آنها که و است الزام مردم به خدمت که دليل به کردند، می فکر انسان به اّول

 قيامت روز در آنها برای است نفر دو مسئول که کسی" :خود حديث در ما پيامبر حضرت گويد می

 ."بدهد بايد جواب

 

 فکر نقطه بهترين به چيز همه مورد در بودند سالطين و اميران قضات، که افرادی راه، اين در

 چگونه که ببينيد توانيد می هوش با مردم هللا شکر اما، .کنند نمی فکر آنها حاضر، حال در .کردند می

 اسالم راه در و پيامبر، راه در هللا، راه در( زمانی تا) که حالی در افتخار و  عزت با مورد در آنها

 .هستند

 

 .است حاضر حال در وضعيت چگونه که ببينند گذشته زمانی در وضعيت از ارزش بايد مردم

 .بدهيد بهترين بايد را آن در کنيد، می کار شما که زمانی که گويد می او .خواهد می را بهترين هللا

 حق بايد .بدهيد انجام بايد که انجوری و دهيد انجام وجه بهترين به دهيد، می انجام چيزی شما که هنگامی

 .گيريد می که اندازه به بدهيند

 

 متفاوت جيلی بود، متفاوت آن کردند، می حکومت گذشته در اسالمی کشورهای که هنگامی

 شعور مسلمانان و مردم به( جالله جل) هللا که باشد .برد می باال انشاءهللا دوباره را اسالم آبروی هللا .بود

 .گويم نمی ديگری چيز ما .بدهد کامل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ صفر ۲۶


