
 
 
 
 
 
 
 

 خان عبدالحمید سلطان

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 را آن ماهی اگر که صورتی در دريا؛ به را آن پرتاب و بدهيد انجام خوب" اند؟ گفته ما اجداد چه

 عبارت اين معنای .اند بهده انجام اند داشت دوست را جوب های کار  ما اجداد." داند می خالق داند، نمی

 بازگشت را جوبی مردم. داند می هللا سپس و بدهيد انجام داند، نمی را خوبی ارزش( مرد) بنده اگر که است

 اگر کردن، شکر به رسيد چه. کنند نمی شکر آنها که است اين معنی زمان، بسياری ناشری با کنند می

 .دهند می گوش بيشتر او کلمات به آنها توافق، عدم با آيد می بيرون فرد يک

 

 هللا رحمة) خان عبدالحميد سلطان درگذشت سالگرد ۹۸ اين: دليل اين به اين گفتن حال در ما

 اروپائيان که موقع همان درست. رفت درگذشت رحمت به ۱۹۱۸ سال در و. بود پيش روز دو يا يک( عليه

ابر  يک به دوباره را آن حقيقت در و کرد بلند سال ۳۳ برای را آن او رسيد، پايان به عثمانی که گفتند

 .کرد تبديل تقدر

 

 خلع ها سلطان هستند، آنها مثل که کسانی و آنها ترقی، و اتحاد عنوان به شده شناخته بد مردم

 هفت قدرت از خان عبدالحميد سلطان و داشت حضرت يک قدرت عثمانی سالطين از يک هر. کردن

 به هم امروز هنوز آنها. کردند می خوانده او نام به را هخطاب دور شرق تا اسالمی دنيا تمام. داشت اولياء

 .آيند می ذکر

 

 از رسد می پايان به را راه تمام است، کرديم بازديد و است بودين ما که جاهايی در را او نام آنها

. است قايم چيزی اينجا در. کردن نفرين ها سال طول در اينجا در را عبدالحميد سلطان حال، اين با. آفريقا

 بين از را آن و رسيدن پايان به را آن او از پس کردن امپراتوری حاکم و عبدالحميد سلطان خلع که کسانی

 .بردن

 

 کس هيچ. خوب را عبدالحميد سلطان و ديدن نمی بد را خودشان آنهايی اين. دارند ذهن يک مردم

 چرا بودند، اشتباه مردان آنها چونکه. بود نفع به يا مفيد بود داده انجام را چيزی هر ترقی و اتحاد: گفت نه

 .هستند شيطان سربازان آنها که است معنی اين به اين کردن؟ بدنام را سلطان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هيچ. داد نشان را سلطان از واقعيت مردم به (جالله جل) هللا. ميداند هللا گفتيم، که همانطور اما

 سلطان به ترين سرکش مردم حتی که بينيد می شما اوقات گاهی. عبدالحميد سلطان به نه گويد نمی کس

 انجام آنها آنچه به ماها. نيست خوب ناسپاسی چون باشد، راضی سالطين اين با هللا که. دهند می را حق

 .است بهشت آنها جای: آنها به کنيم می دعا رحم و هستيم، راضی دادن

 

 آنچه از يک هر نيستند راضی آنها. هستند اسالم دشمنان که کسانی از دارد حساب( جالله جل) هللا

. نيست آسان خوب کار انجام چونکه بدهد ادامه خوب مردم با را ما خداوند که. دهند می انجام جوب آنها که

 شکر را هللا بايد ما. بدهند انجام را جوبی خواهند نمی اينقدر و دادن انجام تر بد و دارد دوست را شر مردم

  .کنند اداره جوب های افراد ماها انشاءهللا. کنيم می پيدا خوبی مردم که موقعی کنيم

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۵


