
 

 

    

 نعمةالبركة 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 رمضان ".بلغنا م بارك لنا في رجب وشعبان واللھ ، " ، بسم هللا الرحمن الرحیمكان  الكریم نبینا، دعاء  رجب یأتيعندما 
ألولئك الذین  ھذا اإلكرام بركة وإكرام من هللا عز وجل .كالمھ . كل  عظیمة حكمةو نعمةھي الكریم  نبیناكالم كل كلمة من 

 ویحترمونھ . ولئك الذین یتبعون نبینا الكریمالبركة ھي فقط ألر . وال أحد آخ صلى هللا علیھ وسلمیتبعون نبینا الكریم 

الوقت ، بركة في ، بركة في  : بركة في العمر في كل شيء بركة. یصبح  بالمال أو أي شيء آخر ال یمكن شراؤهھو شيء 
وآمن  صلى هللا علیھ وسلمتبع نبینا الكریم اأعطى ھذا لمن  عز وجل. هللا نعمة بركة ال...  األوالد، بركة في  الطعام والشراب

م بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللھ " "، ویقولاللھم بارك  " یقول الكریم نبیناشھر رجب  عندما یدخلھذا السبب ل بھ .
 ". رمضان

. ولكن ھا ال یمكننا أن نروفي أیدینا  اھذا یعني أنھ.  شيء غیر مرئيھي . البركة  علینا البركة دائماتكون و. مبارك إن شاء هللا یكون 
ال نكون نرجو أن .  صبح بركة لنا جمیعات. إن شاء هللا  صلى هللا علیھ وسلمورسولنا الكریم من هللا لنا  عطاء. إنھا  من هللا لطفھذا 

 منجعلنا ی. هللا  . هللا ال یجعلنا منھم وأولئك الذین ال یحترمون نبینا الكریم ھم من دون بركةغیر مباركین  فار. الك بدون بركة إن شاء هللا
 ومن هللا التوفیق .	. إن شاء هللا نبینا الكریم یشرفون ویحترمونالذین و،  ا: والنبي ، الذین یتبعونھمبالذین یؤمنون 

	.الفاتحة 
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