
 
 
 
 
 
 
 

 سلطان می گویند؟به کی  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 انصاری. مدد، ابوايوب

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 پر او ،(ره) انصاری ابوايوب شکر به هللا، در اين شهر نزديک ين حضرت هستيم. حضرت

او يک حضرت انقدر بزرگ است که برای به دست آوردند  )مبارک( و سلطان اين شهر است.برکتی 

، او همه راه را تا اينجا آمد حتی زمانی که بسياری پير (ص)پاداش های بشارت های حضرت پيامبر مان 

 حضرت محسن تريناينجا دستور شده است. انقدر سحابی مثل او وجود دارند، اما  در او برای بود. شهادت

 خانه در را او که بود، شخصی (ص)مان است، او اولين ميزبان حضرت پيامبر  (ره) انصاری ابوايوب

  پذيرائی کرد.خودش 

 

 مان پيامبر اولش، حضرت. کرد زندگی سال يک حدود برای( ص) مان پيامبر حضرت با او

او اين را  ."ميمانم پايين طبقه در من و بماند باال طبقه در شما. است طبقه دو خانه يک اين: "گفت( ص)

نعمت های هللا،  .است شده بود، بعداً پذيرفته( ص)چونکه دستور حضرت پيامبر مان  اما نه کرد قبول اول

 انصاری ابوایوب حضرتدر مدت یک سال آمدن، همینطور بر  (ص)مان پیامبر  نظر هللا و تجلی ها که بر حضرت

 مقدس همچنین. آنجای که او هم رفت است ارزشمند بسیار سحابی یکبه این دلیل است که او یک حضرت و آمدن.  (ره)

  اینجا است. (ص). مقام او هم در اینجا پر برکت است چونکه تجلی حضرت پیامبر مان است

 

 مختلفدرجه های دارند، هر کدام یک درجه  همچنین آنهادارد.  مختلفها، هر کدام، یک ارزش  اصحابهمه 

. شده دادهبهشان قرار  بهشت که صحابه"، ده المبشرین العشرة(، پس از آنها "راشدین خالفت) راشدون خلفاء چهاردارد. 

مثل اینها دارند. هر یک کدام  مختلف های درجه اصحابدادن.  بیعت جنگیدن، و سپس کسانی که  بدر در که کسانی سپس

 دارند. مختلفیک درجه ای 

 

 ۱۰۰۰۰۰بودن. در حقیقت، بیشتر از  اصحاب ۱۲۴۰۰۰از این دنیا رفت،  (ص)بعد از اینکه حضرت پیامبر مان 

اکبر بودن. حضرت پیامبر مان  جادر آخرین ح (ص)با حضرت پیامبر مان  .( بودنخداحافظی" )حج عحجة الودادر "

شدن. همان جور که اتفاق افتد،  حاجی اصحاب ۱۰۰۰۰۰ند. بیش از ارا خو (خداحافظی خطبه) "خطبة الوداع"آنجا  (ص)

 روز بعد. ۸۰دنیا  اون یکیرفت  (ص)حضرت پیامبر مان 
 

 تعداد. بودن ۱۲۴۰۰۰ پيامبران. ۱۲۴۰۰۰ :، تعدادی اصحاب با انبيايی يکی استبنابراين

 شدند می ديده بيشتر آنها. هستند هللا محبوب بندگان هااين. است ۱۲۴۰۰۰ همچنين قرن هر در ها حضرات

  گذشته در اولياء که است دليل همين به. اون زمان ها است مردم از اکنون تعداد بسيار دليل به گذشته در



 

 

 

 

 

 

 

 تعداد .اند شده پنهان گذشته قرن اين آنها، همينجور که موالنا شيخ می گفت: همچنينآسان تر پيدا می شدند. 

ميايند بيرون و می گويند "من  ديوانهو يا ناخودآگاه . برخی افراد است شده شناخته اولياء از کمی بسيار

 يک والی هستم!"

 

ميتواند به اين احترام نمی گذارند. هستند."  خود آشکار خودی "کرامت های شيخ به است شده گفته

هرگز قبول نيست.  "هستم، حضرت يک من: "گويد می و آيد می که خوب باشد، اما کسیها مجذوب برای 

فکر می کنيد که ما ها هستيم؟" او اين را می  چه. هستم هللا ضعيف بنده حتی موالنا شيخ می گفت: "من

 گفت هنگامی که سلطان اولياء بود. مردم بايد از اين ياد بگيرد.  

 

اين افراد  نمونه بگيريم. عنوانرا به  اصحاب فروتنیو  (ص) پيامبر مان حضرت فروتنیبايد 

در راه هللا. هللا آنها را بزرگ کند. به همه مقدس  دادخودشان را خودشان را فدا کاری کردن در راه هللا  و 

 می گویم. سلطاناصحاب هستند، به آنها  هر جای که. سلطان  خالهو  سلطان ایوبهای بزرگ سلطان می گويند: 

 

آن در  .جنگی غنيمتفتح و يا  با فکرنه آمدن، استانبول،  اينجا آنهاآنها دنبال هیچ سودی نه بودن. 

کوه ها بود، و نياز به حيچ  مثل باالانقدر  جنگی غنيمت، برای اسالم باز )فتح( شدنهمه چيزها  زمان

رفتند. آنها  ،در اون زمان ،نياز نه بود مکان را ول کردن و جای ديگری برای جهاد نه بود. اينجا کسی

حق بشوند و برای کلمات اسالم  (ص) پيامبر مان حضرت تجهاد برای عشق هللا می رفتند، برای که کلما

 .بردن (فاتحباال )

 

 به تجليل و افتخار يک اين .است شده ذکر سحابی يک کهمی گويم زمانی " عنه هللا رضي"

 گفته. است احترام و شيوه از اين. آمد نمی گويم اصحاب را به هيچ کس که پس از اين. ها است اصحاب

 ابوبکر (ص)حضرت پیامبر مان  از پس" برای مشايخ . سره هللا قدس""که هللا سر را تقديس کند  است شده

به کسانی که آنها را پيروی می کنند،  .(عنه هللا رضي) فارسی سلمان ، وآيد می( عنه هللا رضي) صديق

 به مردم بهو خودشان  هستند بيوجدانمی گويم. فرد های اين روز ها که  "گرداند پاکيزه را او راز خدا "

 . افتاد" نمی گويند. اما فشار گناه رو خودشان می عنه هللا رضيحضرت می فروشن، " عنوان

 

 شايستگی با ،کنيد صرف طال احد کوه اندازه به اگر حتی: "گويد می (ص)حضرت پيامبر مان  از

و نياز داريم جوی خودمان  هستند حضرت اينجورنيستی. آنها مقايسه  لاز اصحاب من ماقب يک روز يک

 می کنند. گيجو خيلی مردمی است که آدم ها را  دانند نمی را شانخود جای مردم از بسياریرا بشناسيم. 

 

يک جور  با به هر کدام. است شده داده متفاوتو به مردم نام های  دانشمندانبه حضرت ها، 

، (ص)مقدس حضرت پيامبر مان  های کلمات (کردن نقض) کردن نکاراهنگامی که  می گويند. متفاوت

ً (، داند می بهتر هللا) علم هللادر نظر می گيرند نفر های ديگر مثل آنها )اصحاب(.  برای  مخصوصا

  نمی توانيد اين را بگويد. دانشمندان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اشتباه دانشمندان چونکه" عليه هللا رحمة" با دانشمندان و می شو ناميده" سره هللا قدس" با اولياءبه 

" سره هللا قدس" "کند  مقدس هللا سر شان را" آنها به هستند، هللا محبوب بندگان اولياء هچونک. کنند می

 ،بهمان برسندبراينکه نعمت ها شان  است شده گفته. داند می را آنها راز هللا. دارند راز يعنی که آنها يک

 است. تفضيل يک نيز اين را گفتند و

 

"اين مردم آخر زمان خودشان را جالل می کنند هنگامی که جالل می کنند فرد که با آنها است. 

 خدا، بر پناه" بگويم. اين درست نيست. عنه هللا رضياينطوری است، پيرويش کنيم و بهش " دانشمندان

  .کند محافظت انشاهللا اشتباهات از را ما خداوند

 

به  که کسانیو نزديک آنها باشيم.  برويم واقعی دانشمندان دنبال کند که عطا ما به خداوند که باشد

ديده  قرن آخرين در بيشتر خيلیرا فريب می دهند زيادی هستند، اما  مردم و گويند می خودشان دانشمند

 .می کنند گمراه مردم از نفر ميليونها و دارد وجود آنها از بسياری. شدن

 

 شروع شدن،  ۱۹۰۰ آغاز در آنها. است شده آغاز عثمانی از دوره آخرين دراين خيلی وقت پيش، 

از  خارج به داخل از را عثمانی دستنتواناينطوری  آنها که طوری به شده آغاز زودتر کمی ياو  

 گمراه آنها و ،ه اندآمد ها دافرا اين با همچنين آنها. شدن ساييده طرف همه از موش مثل يک ،بين بردن

  .کند می محافظت را ما خداوند. است شده تحريف مردم از نفر ميليونها و اند کرده

 

نفر های می شوند که او  اولين دانشمندان از نوع اين ،بشودظهور  سالمعليه  مهدی که هنگامی

عليه  مهدی زمانبخشش در  هيچ. شد خواهد مجازات آنها اما کرد، خواهد مخالفت او با آنها را رد کنند.

 بسياری اما ،است کردن تميز حال در انم دولت، باشد راضیهللا با آنها  حاضر، حال در. داردن وجود سالم

ميمانند. بسياری مردم فقير  هستند ايمنی آنجای که دراز شياطين در ميان به مردم شکايت می کنند و آنها 

وجود ندارد هنگامی که مهدی عليه  اشتباه هکردن، اما اجاز اشتباهوجود دارد، همينطور هستند کسانی که 

 يقين) "حق اليقينو او را پيدا می کنند با "( عين يقين) "عين اليقينبرسد. چونکه او به " ظهورسالم به 

  در ميآورد. را شخص آن او و نه، يا است خائن يک اين آيا که ديد خواهيد بالفاصله او. (حق

 

دليل که  همين به است، نزديک زمان که دنده می نشان، به آخر زمان کننداشاره ها  نشانه همه

ً  اسالم، همه دنيای. است اسالم و عثمانی پايتخت جا اين نشاهللاا. باشد نزديک اين نشاهللاا  که جای هر واقعا

 هيچخواهند  نمی و افتد یب اتفاق اينجا در چيزی اگر، هستند نگران آنها را نگاه می کنند. اينجابرويم، آنها 

 شيخ موالنا که هللا است حکمت اين. که باقی ماند است قوی جايی تنها اين. افتد یب اتفاق اينجا در بد چيز

ها می آيد و از اين شروع می شود. انشاءهللا نزديک است.  عثمانی از سالم عليه مهدی" گفت، می )ق(

 است باشد. امکانکه آنچه زودتر انشاءهللا 

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 بعد از ذکر ،سلطان ايوب درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲۲


