
 

 

   

 من الذي يسمى سلطان ؟

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

وسلطان المدينة.  شخص مبارك، انه رضي هللا عنه . حضرة أبو أيوب األنصاري الولي كون في هذه المدينة بجانبنأن  ر لناقُد  الحمد هلل 

 في السن . ا  كبيرهنا على الرغم من انه كان الى نبينا الكريم ، نهض وجاء على طول الطريق  نال البشرى منأنه  إنه أحد األولياء حيث

نبينا  استضافأنه هو أيضا  كماأبو أيوب األنصاري  سيدناقدم هو األ، ولكن  مثله من الصحابة. هناك الكثير  له هنا مرتباكان  ستشهادإلا

 . الشخص الذي مكث معه في منزله، الكريم 

العلوي وسأبقى في الطابق . يمكنك البقاء في الطابق  "إنه بيت من طابقين . في البداية نبينا الكريم قاللمدة عام تقريباعاش مع نبينا الكريم 

 . في وقت الحقبه نبينا الكريم قبل  أمرا  منلكن ألنه كان ويقبل  لم. " السفلي

 ما. أين قيمةذو و مباركصحابي هو هذا السبب لري . أبو أيوب األنصا سيدنانزل على  على نبينا الكريم لسنة واحدة والتجلي، عناية هللا 

 . موجودنبينا الكريم  حيث أن تجلي هنا مبارك ههو فيالذي  المقام. يكون مبارك ذهب 

ثم ومن الراشدين ، األربعة الخلفاء . ة مختلف مرتبة، كل واحد لديه مراتب  لديهم . كما أن ميعا لديهم قيمة مختلفة لكل منهمالصحابة ج

الصحابة  بايعوا .، وأولئك الذين  ثم هناك أولئك الذين قاتلوا في بدرومن .  الجنةبالعشرة المبشرين الصحابة ، المبشرين عشرة الهناك 

 . مختلف مقام. كل واحد لديه هكذا  ةمختلفال الكثير من المراتبلديها 

 نانبي. كانوا مع  الوداع حجةفي مئة الف ، كان أكثر من الحقيقة . في مئة واربعة وعشرين الف صحابي  بقيالكريم ،  نبيناوفاة  في فترة

، نبينا الكريم الحال  . كما هواج حج أصبحوا يصحاب مئة الف . أكثر من هناكخطبة الوداع  أ. نبينا الكريم قرأكبر آخر حج الكريم 

 . يوما بعد ثمانين العالمغي ر

 األولياءعدد  .مئة واربعة وعشرون الف  م. األنبياء همئة واربعة وعشرون الف  :المباركين الصحابة مثل عدد األنبياء عدد حيث كان 

من  كثيركن هناك اليأكثر في الماضي ألنه لم  كانوا متواجدين. هؤالء هم أهل هللا . مئة واربعة وعشرون الف  في كل قرن هو أيضا

 في هذا تفواقد اخ واكانقدس هللا سره الشيخ كما قال موالنا . أيضا  في الماضي تواجدا  أكثر  كانواهذا السبب األولياء ل.  الناس في الماضي

 !" وليأنا  " ويقولخرج ي المجاذيب. بعض ين . عدد قليل جدا من األولياء معروف القرن الماضي

" ولي"أنا  ولكن الشخص الذي يخرج ويقول هذا ال بأس به للمجذوب.  احترامه". هذا لم يتم ا في حد ذاته ةلشيخ واضحا كرامة ان " قيل

األولياء.  سلطانكان يقول ذلك على الرغم من أنه  "؟أنفسنانعتقد  من. هلل ضعيف أنا عبد  " كان يقولالشيخ  موالنا . حتى أبدا مقبولغير 

 . درسا من ذلك بالفعل واأخذييجب على الناس أن 

أنفسهم  وا، وقدم أنفسهم في سبيل هللاب ضحوا ، هؤالء األشخاص . هنا تواضع الصحابةومن تواضع نبينا الكريم من  ادرس يجب أن نأخذ

م ، يشار إليهاينما يوجد صحابة .  : أيوب سلطان وهالة سلطان سلطانألولياء يسمون  ا. جميع ماء عظهللا  هم. لذلك جعل في سبيل هللا

 . سلطانباسم 

 

 



 

 

 

 

،  إلسالمل فتحالوقت كل مكان ذلك . وفي  غنائم الفتح والحربب فكروا،  ، إلى اسطنبول إلى هنا ايأتو لم.  أي فوائد يركضوا خلفلم 

 للقياممغادرة والذهاب إلى مكان آخر ل. لم يكن هناك أي شرط ل ي شخص هناكألهناك حاجة  ولم يكن،  الجبال الغنائم كانت بارتفاع

 عالء كلمة هللا .وإل،  تحققينبينا الكريم  كالم ، لجعل . ذهبوا للجهاد في سبيل هللا الوقتالجهاد في ذلك ب

. هذا انطالقا من  بعد الصحابة جاءمن  لكل. ال يقال هذا  لصحابةل. هذا شرف وتمجيد  ذكر صحابيعندما ي" هللا عنه  رضي " يقولون

هللا وسلمان الفارسي رضي  هللا عنهأبو بكر الصديق رضي  جاءبعد نبينا الكريم   .لمشايخل"  سرهمهللا يقال " قدس .  واالحترام األدب

هذا ولكن ". هللا عنه  رضي " يقال لهمال  كأولياءأنفسهم للناس  ونبيعيو ال يخجلونهم اليوم  من. للتابعين  " قدس هللا سره " يقال .عنه 

 .يهم علوبال 

. " من أصحابي ةواحد بتمرةمقارنة  الفضل ايجادعلى  ا، فإنك لن تكون قادر جبل أحدبقدر نفق من الذهب احتى لو  " نبينا الكريم يقول

 . الناس يشوشون علىمن الذين  الكثيروهناك  منزلتهم. هناك الكثير من الناس الذين ال يعرفون  منزلتنامعرفة  من األولياء وعليناانهم 

نبينا الكريم ، ل المبارك الكالم. وعلى الرغم من  ختلفم بشكللجميع ل. كيف يشار  بشكل مختلفيُخاطبون ، والناس  العلماء، األولياء 

 . قول ذلكتستطيع أن تخاصة بالنسبة للعلماء ال ، علم أ. هللا  صحابةكأنهم اآلخرين  تعتبر

، يشار  هللا أهلاألولياء هم  في حين أن. ون العلماء يخطئرحمة هللا عليه " ألن  العلماء "الى شار يو " قدس هللا سره "ولياءالى األيشار 

للناس  نعمةأيضا  وهذه، م يقال ذلك لتلقي البركة منه.  . هللا يعلم سره سر هذا يعني أن لديه" قدس هللا سرهم "  ." سرهمهللا  قدس " مإليه

 .هذا  واليقول

 هوسندعو العالمبع هذا ، نحن نت هو من هذا القبيل العالم. "هذا المقابل لهم شخص ال يعظمونأنفسهم عندما  في آخر الزمان بعظمونالناس 

 . من األخطاء إن شاء هللا يحفظنا، هللا  ! ال سمح هللامستحيل ". هللا عنه " رضي 

كثر في  ملكنهو،  كثيرا ظهرواقد  ون الناسعخدينهم علماء وأ. أولئك الذين يقولون  همأتي عبرنهللا يرزقنا اتباع العلماء الحقيقيين وأن 

 . الماليين من الناس ضلوا وقد منهم الكثيرهناك .  هذا القرن

تمكنوا من تآكل العثمانيين من انهم أو قبل ذلك بقليل حتى األلف والتسعمائة وا في بداية ؤ. بد العثمانيين عهد وا في الفترة األخيرة منؤبد

 . هللا نا. حفظ الماليين من الناس وحرفوا ضلواقد و، الناس وا أيضا مع هؤالء ؤ. جا ، مثل الفئران من جميع الجهات داخل ومن الخارج

. ليس هناك عفو في ون عاقبيُ س لكنو،  هيعارضوس.  هرفضيأول من  ونيكونساألنواع من العلماء  هذه،  السالم عليهعندما يظهر المهدي 

 الناس ن منكوتفي هذه األثناء يش الشياطينمن  الكثير، ولكن  تنظيفبال، تقوم حكومتنا  همعن ىرضهللا ي. اآلن، سالمال عليهالمهدي  زمن

. سالم ال عليهالمهدي  يظهرعندما لن يتم موا، ولكن هذا الخطأ ل  في أمان حيث هم. هناك الكثير من الفقراء ، هناك أولئك الذين ظُ  ويبقون

 . الشخص وسيزيل هذا،  رى على الفور ما اذا كان هذا خائن أم السي.  كشف " اليقينحق  و "  " اليقينعين  " برى سيألنه 

. إن شاء هللا هذا المكان هو عاصمة العثمانيين  قريب هوذلك إن شاء هللا ل، و قريبأن الوقت  تشير الى،  الزمان آخركل الدالئل إلى 

يحدث  ئ أني شيء سيأل ونريدي. انهم قلقون إذا حدث شيء ما هنا وال  هنا نظرنا الى،  كله ، حقا أينما ذهبنااإلسالمي . العالم  واإلسالم

 سيُرسلسالم ال عليهالمهدي  " كان يقول قدس هللا سره الشيخموالنا أن حيث من حكمة هللا . ا صلبهذا هو المكان الوحيد الذي بقي .  هنا

 . الفاتحة ومن هللا التوفيق . . في أقرب وقت ممكن إن شاء هللا نرجو ان يظهر.  بيهو قر إن شاء هللا ." بدأ هناكوسي من العثمانيين
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