
 

    

 

 السلطان عبد الحميد خان

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 .

 معنى.  الخير فعل واحبأ أجدادنا. " يعرف الخالق ، ذلك يعرفون ال السمك كان إذا ، البحر في ارميهو خيرال اعمل " ؟ أجدادنا قال ذاما

 ، تاوقاأل من الكثير بنكران الجميل في الخير يردون الناس. يعرف  اهللف تم عمل الخير الذي قيمة يعرف ال العبد كان إذا هو التعبير هذا

 . أكثر كالمه إلى يستمعون ،مخالف رأي بشخص  خرج إذا ، الشكر عن ناهيك.  الشاكرين من ليسوا أنهم يعني وهذا

.  يومين أو يوم قبل ليهع هللا رحمة خان الحميد عبد السلطان وفاةل الثامنة والتسعين السنوية الذكرى كانت:  التالية لألسباب هذا نقول نحن

 فيو عاما ثالثة وثالثين لمدة عليها ظحاف ، العثمانيين على قضوا انهم يقولون كانوا األوروبيين أن كما. 1918 عام في تهرحم إلى انتقل

 . أخرى مرة عظمى قوة الى هالحو   واقعال

 عبد السلطانو ،ولي  قوة له العثمانيين السالطين من واحد كل.  السلطان واخلع ، لهمامثوأ هم ، والترقي االتحاد باسم يعرفون ارشراأل

 . هذا يومنا إلى هونذكري ونزالي ال.  باسمه الخطبة يقرؤون األقصى الشرق إلى كله اإلسالمي العالم.  أولياء سبعة قوةلديه  خان الحميد

 السلطان ونلعني هنا هؤالء الموجودون ، ذلك ومع.  أفريقيا أقاصي إلى وصوال ،زرناها  التي األماكن في الطريقة بنفس اسمه يذكرون

 .ا هوهدمو وهاهان بعده اإلمبراطورية واوحكم الحميد عبد السلطان واخلع الذين أولئك.  يحدثمريب  ما شيء هناك.  لسنوات الحميد عبد

 مفيدا أو نافعا شيئا فعل والترقي االتحاد يقول أن أحد ال. جيد  الحميد عبد والسلطان ينسيئ أنفسهم يسموا لم هؤالء.  عقل لديهم الناس

 . الشيطان جنود أنهم يعني هذا ؟ السلطان شوهوا سمعة لماذا ،مخطئين  اشخاص كانوا أنهم طالما. حتى 

 ونعطي ا  حوجم الناس أكثر أن ترى أحيانا.  الحميد عبد سلطانال ينكر أحد ال. للناس  سلطانال حقيقة هللا أظهر.  علمأ وهللا ، قلنا كما ولكن

 ، فعلوه ماب نحن راضون. باألمر الجيد  ليس ناكرا للجميل كونت ه أنألن ، السالطين هؤالء عن هللا رضي.  المناسب حقه السلطان

 . الجنة هللا يجعل مثواهم: ونترحم عليهم 

ن أل الصالحين مع نستمر جعلناي هللا. حتى  كل ما يفعلونه لسنا راضين عن نحن.  اإلسالم أعداء هم الذين أولئك سيحاسب عز وجل هللا

 شاكرين نكون أن علينا.  الخير من الكثير فعل ونريدي وال ، الشرالمزيد من  ونفعليو الشر يحبون الناس.  السهل باألمر ليس الخير فعل

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الصالحون انيحكم نرجو أن. الصالحين  نجد عندما

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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