
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 للمسلمین ُمْنَھِدم َغْیرَ  ُرْكنًا

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

الشیخ  موالنا كان یكرره بیت. وفیھا البُردة قصیدةوقد كتب  اماإلمام البصیري من األولیاء العظإن سیدنا 
 .الداغستانيالفائز عبد هللا 

 
ْسَالمِ بُ  إِّن لَنَا ِمَن الِعنَایِِة ُرْكنًا َغْیَر ُمْنَھِدمِ  ْشرى لَنَا َمْعَشَر اْإلِ  

 
في الدنیا  هلالج لجیكم نجّ سیُ هللا عز وجل.  بعنایة من طرفكم تتمتعون دائًما ، ألناإلسالمبشرى لكم بُ "

، یةاعن. مخلفك للھدمغیر قابل  عنایة ومدد. ھناك دائًما ستنجون مالخبر ھو أنك ي البُشرى.. ھذه ھ"واآلخرة
 .مع المسلمین هلالج لج هللا وكرم لطف

 
. ینكسر. إنھا بشرى عظیمة لمن یتبعون الطریق. ال هلالج لج هللا عز وجل لمن یؤمن بھ یعطیھ عظیم لطف اھذ

، ال أحد منھم مفید. یعتقدون أنھم یسیطرون على العالم. كل الكفر والذین ردمّ یُ ال  وھ ، لكنردمّ كل شيء یُ 
هللا اء أولیمن قصیدة  البیت، ھذه هللا عز وجل. لذلك بقدرة مقارنةجناح بعوضة حتى  ال یساوونإنھم 

 .جدا جمیل
 

ْسَالمِ  بُْشرى مِ إِّن لَنَا ِمَن الِعنَایِِة ُرْكنًا َغْیَر ُمْنَھدِ  لَنَا َمْعَشَر اْإلِ  
 

، فإن المسلمین ال الحظ أیًضا. لكن لسوء الدنیا هلقد أعطى هللا عز وجل أفضل األشیاء للمسلمین في ھذ
رون ذلك. یعتقدون أن األشیاء التي یمتلكھا اآلخرون أفضل من األشیاء التي یمتلكونھا. ال شيء وال یقدّ 

 ، أعطى هللا عزاألراضي التي یعیش فیھا المسلمونان و، في البلدالدنیا هھذأحد أفضل مما لدینا. وحتى في 
 .، فھم في مثل ھذه الحالةرون ذلكبركة ھناك. أعطى كل أنواع الجمال. ألنھم ال یقدّ  وجل

 
یُعین  هلالج لجهللا . ا. یجب أال نھدرھعطینا ایاھایُ التي  النِعمر وعلینا أن نقدّ هلالج لج. علینا أن نشكر هللا  ،لذلك

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .إن شاء هللاعظیمة نِعمھم  أنن یفھموا كم المسلمین إن شاء هللا. نرجو أ
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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