
 
 
 
 

 
  

 

 ركة البسملةب
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 . التالوة غير مجدية البسملة تكونبدون . ا" "اقرأ باسم هللا"اقرأ" ، وهو ما يعني  هو صلى هللا عليه وسلملنبي لهللا عز وجل من أمر أول 
، سم هللا بسم هللا". عندما نبدأ ب"ب بقول. من الضروري أن نبدأ كل شيء  تجلب الفائدةو سم هللا ،ب عليهاهناك بركة في األشياء التي تقرأ 

 الشيء الذي تفعله يصبح وسيلة لشيء جيد . تبدأ بالمشي مع البسملة ، قبل أن تأكل أو تشرب تقول البسملة ،"بسم هللا الرحمن الرحيم "
. خالف  . يفيد جسمك وروحك كا لفيديكون م خير ، أو مشروب عاديإلى تأكله الذي  سم هللا ، يتحول الطعام العاديبب. عندما تبدأ ايضا 

 . بدال من ذلك كذلك ، فإنه لن ينفعك وسيضر

 

ين بعد الفيضان الناج من. أحدهم كان القامة ويتمتعون بطول . في الماضي ، كان هناك أشخاص كبيرون جدا  هناك قصة ، قصة حقيقية
لحصول يحاول ا. عليه السالم . هذه قصة من زمن نوح. الكثير من الطعام لم يكن كافيا بالنسبة لهكم كان طويالعلم هللا أ –وكان كبيًرا جًدا

". نيأعط "حسنًا له". قاب "دعني أعطيك شيئاً ستشبع عليه السالم . قال له نوحبالجوع ، ولكن ال يزال يشعر على طعام الجميع أينما ذهب
"ال ، لن  الرحيم". أجاب الرجل الرحمن"بسم هللا  ز ، وطلب منه أن يأكلها بعد قولهبضعة فتات من الخب مليه السالععرض عليه نوح 

كلما أصر نوح  ." ، لن أقول ذلكال ". أصر الرجل "ستشبع ، امضي قدما ،  هاقل " عليه السالم. قال نوح كافرا أقول ذلك". هذا ألنه كان 
 الرحمننوح بسؤاله "ما هو الشيء الذي لن تقوله؟" و ]هكذا[ قال الرجل "بسم هللا  مكر عليه النهاية ،. في  ، كلما رفض أكثر عليه السالم

،  ةية ، لكن لم يستطع أن يأكل الثالثناثاألولى وال قطعة الخبز. أكل الرجل ! " كلها! اآلن تم األمر"  قال نوح ". هما لن أقول ذام" هيالرح
 . لي!" وهربل وقال "لقد فعلت السحر األسود ع. في وقت الحق غضب الرج أخرى في فمه خبزةوضع  ! وقال إنه ال يستطيعشبع ألنه 

 

. سيكون كافيًا  البسملة ، فسيكون مليئاً بالبركةب. إذا بدأنا كل شيء  الجشع يبرز. ال يتذكرون شيئا عن البسملة ، ثم  الناس اآلن جشعون
علينا بركة البسملة ، إن  تنزل. نرجو أن ألمته ، ]و[ مررها  مالبسملة للنبي صلى هللا عليه وسل. أعطيت رزق . هذا أكبر  خرينآللنا ول

 . من هللا التوفيقو . شاء هللا

 
 الفاتحة .
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