
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 غزوة بدر

 
. 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.
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم
َ لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ  ُ بِبَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلَّةٌ ۖ  فَاتَّقُوا �َّ  َولَقَْد نََصَركُُم �َّ

 
لقد خاض نبینا الكریم صلى هللا ملسو هيلع هللا ىلص. الم التي قام بھا نبینا الكریم غزوة بدر من أعظم معارك اإلس صدق هللا العظیم.

 .من أجل رفع دین اإلسالم. وقد أثنى علیھا هللا عز وجل هلالج لجهللا  ةرضامعلیھ وسلم تلك المعركة في سبیل 
 

عجزات من الم الكثیریوم فصل الحق عن الباطل. كان ھناك . الفصلمنھا یوم الفرقان. إنھ یوم  ،أسماء كثیرة لدیھا
، ستستمر لطف هللا عز وجلوب، أشیاء ال یستطیع الناس عادة التفكیر فیھا. في ذلك الیوم. حدثت أشیاء مختلفة

تُكتب وتُعلق ھم. كانت ؤذكر أسماتُ ن شاركوا فیھا دائًما عندما . تأتي بركة الصحابة الذیةقیامال الى یوم ابركتھ
 .إلى تلك البیوتیأتي السالم  ،بركةالتأتي  ،اس یفعلون ذلك. بالتأكیدفي المنازل قدیماً. ال یزال بعض الن ھمؤأسما

 
. حتى أثناء كل الكفار والظالمین الكبارمكة من  ملسو هيلع هللا ىلصر نبینا الكریم ، طھّ ھذه األیام تقریبًا من شھر رمضانفي 

ري كزعیم من خوف في ذلك الیوم. لم یریدوا المغادرة. جاء الشیطان في شكل بشب، فعلوا ذلك مغادرتھم مكة
للقضاء ، سببًا لموتھم جعللكن هللا عز وجل و". على أي حال ةظمحفوقافلتنا نغادر. ال یجب أن " وقال قبیلتھم
 .ھناك علیھم

 
الذین ھم مع الشیطان سینتھي بھم األمر مثلھم. . وقضى علیھم جمیعافي بدر  جمعھممرة أخرى. الشیطان  دعھمخ

. من یتبع الشیطان الغالبالذكي یجب أن یكون مع الشیطان دائما مھزوم. هلالج لج. ھو هللا الغالب لفوز أبدا. ال یمكنھم ا
ً ھزم في النھایة. ال یمكن أن یكون یُ س .الزخرفة والخداع الذي یصنعھ الكثرة،ھزم في النھایة. ال تنظر إلى سیُ   غالبا

ھو أعظم ملسو هيلع هللا ىلص المثال الذي أظھره نبینا الكریم . هلالج لج كونوا مع هللا ،. لذلكهللا عز وجل لت یمكن ألحد أن یغلبأبدًا. 
 .من الغالبین ستكونون. لكم المساعدةرسل یُ . سهأولیاءرسل یُ س. ممالئكتھ إلیك هلالج لجرسل هللا یُ س. هللاسیُعینكم مثال. 

 
لھذا  داعيھناك  ، لیسالحقیقةخمسة آالف من المالئكة. في في تلك المعركة. نزل ثالثة آالف،  لقد نزل المالئكة

فعل  هلالج لجرأسًا على عقب. لكنھ  الدنیا، ألن هللا عز وجل یمكنھ أن یجعل مالكًا واحدًا فقط یقلب القدر من المالئكة
حتى یعرف الناس أن األمر لیس  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  لتشریفهللا عز وجل  أرسلھم. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریمل إكراماذلك 

 .هلالج لج. القوة مع هللا هلالج لج قّوة ال یمكن أن یكونا ضدّ هللالبالكالم الفارغ. الحّق وكّل 
 

مظھر بدوي. ھو أیضا قاتل ھناك. ولكن عندما نزلت بھرب في ذلك الیوم ، ، علیھ ما یستحقاللعنةالشیطان علیھ 
 ". قالتھرب، واآلن الوسطإلى أین تھرب؟ لقد أحضرتنا إلى ھنا وألقیت بنا في " ھرب. سألھ الكفار، المالئكة

. قفز وسقط في البحر. یوجد بحر بالقرب من بدر. قفز في البحر بھذه "هلالج لجأخاف هللا إني .  ترون"أرى ما ال
 .السرعة بسبب خوفھ. لذلك ھرب الباقون أیًضا

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

هللا إن شاء هللا.  هلالج لجمع هللا  كونوامعھ إن شاء هللا.  وانوال تكحفظنا، هللا یالشیطان ال یساعد ابدا. الشیطان ھكذا. 
 ومن هللا التوفیق.  .إن شاء هللابركتھم علینا هللا یجعل  بدریّون. ،أصحاب بدر  سمونبركة ھذا الیوم علینا. یُ  یجعل

 
 الفاتحة.
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