
 

 
 
 
 
 
 
 

 بدر معركة
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

معركة ، الكل یوم من أیام شھر رمضان المبارك لھ نعمة مختلفة. الیوم ھو السابع عشر من رمضان إن شاء هللا. إنھ یوم غزوة بدر 
ن نصراً عظیماً وقوة. وقد منح هللا خالل ھذه یلقد منح اإلسالم والمسلم .منح هللا نبینا الكریم نصرا عظیماملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم الكبیرة ل

. كانت المعركة التي فصلت بین الحق والباطل وسمیت یوم الكفار تكبر حطمنبینا الكریم. كعون لمختلفٍة  ومعنویة ظاھریةنِعم  الغزوة
 .الفرقان. كانت المعركة التي تستحق كل المزایا

 
 ثالثمائة وثالثة عشر. كان ھناك وما تأخر ذنوبھم ما تقدم من رتبة الصحابة الذین خاضوا ھذه المعركة مختلفة عن غیرھم. لقد ُغفرم

في منازلھم لینالوا  ا. كان الناس یكتبون أسمائھم ویعلقونھةقیامال الى یومتھم وتدوم بركملسو هيلع هللا ىلص. المباركین مع نبینا الكریم من الصحابة 
 .حتى اآلنذلك ال یزال یتم بركتھم ، 

 
دتھم المالئكة. قال هللا من المعجزات. ساع الكثیر. كان ھناك هلالج لج من هللاملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم لالیوم ھو یوم سعید مبارك. كانت نعمة عظیمة 

الصحابة ھم الذین قاتلوا ألنھ لیس ثالثة والعون في الحرب. ولكن هللا أعلم، . أضافوا القوة "أنزلت ثالثة آالف من المالئكةتعالى "
نعمة لزیادة كل ھؤالء المالئكة اأرستم قاسیا. و إمتحانااز الصحابة اجتلقد  .الكفاربل حتى مالك واحد كان سیقضي على جیش  ،آالف
. هللا الحالحفظنا من ھذا یلإلسالم ویرسل العون هللا ملسو هيلع هللا ىلص. . إنھا حرب كبیرة لنبینا الكریم الى یوم القیامة. إنھ درس كبیر والعونالقوة 

 .معنا. إنھا قوة كبیرة ال یمكن ألحد أن یھزمھا
 

 اصیبواثم ومن  غافلونلكنھم نسوا قدرة هللا وأن هللا معنا. إنھم وإیمان المسلمین ضعیف اآلن. ینظرون ویرون أننا انتھینا في كل مكان. 
حتى  .شخصا ثالثمائة وثالثة عشرمن الصحابة. كانوا  بعدد قلیلملسو هيلع هللا ىلص نصر هللا نبینا الكریم ، األوقات اصعب. حتى في تیأسواالیأس. ال ب

اإلسالم سیمأل . الیأس. وعد هللا حقیجب على أمة محمد أن ال تُصاب بلذلك هلالج لج. ینتصرون بأمر هللا وإرادتھ س، صحابيا ثالثین لو كانو
 ومن هللا التوفیق .  .العالم كلھ بنور اإلسالم إن شاء هللا. إنھ قریب إن شاء هللا روً العالم كلھ. سیُن

 
 الفاتحة .
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