
يسجل محرك جوجل الشهير  األوقات، وفي هذه ن وشعبان وبلغنا رمضا باللهم بارك لنا في رجحديث  ما صحة
في وضع التفاصيل الكاملة  اإلخباريةفلسطين اليوم  تجاوزت ألف عملية بحث ولهذا قرر فريق عمليات بحث

صفحاتنا على  ، وتأتي هذه المقالة التي وزعناها على معظمتتعرفون على صحة هذا الحديث التي من خاللها 
في وقت بدأ فعليا الدخول في شهر رجب المبارك حيث وضعنا لكم في خانة السطور  مواقع التواصل االجتماعي

 .التي أمامكم رسائل تهنئة وعن فضائله 

وشعبان وبلغنا  باللهم بارك لنا في رج المقالة التي نتحدث بها حول حديثويمكن االن لجميع زائري هذه 
ذات اهتمام ضيع موا في مقاالت يومية، ونذكر الجميع إال أننا نضع دوما  pdf، من تحميله بصيغة  نرمضا

 مباشر عند الجماهير ، وعن التفاصيل فهي التالي :

 نوشعبان وبلغنا رمضا باللهم بارك لنا في رجحديث 

اللهم بارك لنا في رجب او ترتيله وهو التالي:  ليكم االن هو قراءتهالحديث وكل ما عكم وفي هذه الفقرة وضعنا ل
 وفيما يلي صحة الحديث . ".وشعبان وبلغنا رمضان صحة الحديث

 صحته نوشعبان وبلغنا رمضا باللهم بارك لنا في رج

اللهم بارك لنا في اتفق العالم النووي وابن رجب وااللباني والجامع على أن حديث وعن صحة هذا الحديث ، 
 .رفضه النسائي، والبخاري بينما  (ضعيف) نوشعبان وبلغنا رمضا برج

 

 جميلة وقوية 1444 – 2023رسائل تهنئة شهر رجب 

جميلة وقوية وهي على  1444 – 2023ويمكن لكم بعد هذه المقدمة من التعرف على رسائل تهنئة شهر رجب 
 النحو التالي :

الّذكريات  بكامل المحّبة والسعادة، نعّبر عن امتنان عن طيب أوال: وفي الرسالة األولى من تهنئة بشهر رجب ، 
 التي تجمعنا، وُنبارك لنا ولكم استقبال شهر رجب الُمبارك

ثانيا: وفي الرسالة الثانية من تهنئة بشهر رجب ، اللهم اجعلنا ممن ينالون الخير في رجب، وممن تنور قلوبهم 
 بذكر هللا، وممن تجمعنا بهم في ظل عرشك، فكل عام وأنتم بخير.

هنئة ، وفي الرسالة الثالثة جاءت ، أهاًل بشهر الخير والبركات، شهر الغرس ونواصل معكم تقديم رسائل الت
 والطاعات، طابت أيامكم بكل ما هو خير، وكل عام وأنتم بخير.



رابعا: وفي الرسالة الرابعة من تهنئة شهر رجب ، أسأل هللا الكريم رب العرش العظيم أن ُيبارك لنا في شهر 
 ان ورمضان وأنتم في صحة كاملة وعافية.رجب، ويبلغنا وإياكم شهر شعب

 

 


