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 «   جنگِ بَدر»
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

 «  وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »

و یقینا خدا شما را در    »فرمایند:  می   123، آیهآل عمران  سورِه  ، قرآن  حضرتِدر    متعالخداوند  

 «.  باشد كه سپاسگزارى نمایید ، پس از خدا پروا كنید، [ بدر با آنكه ناتوان بودید یارى كرد]جنگِ 

  امبر یانجام شد. پ  )ص(اكرم    امبر یپ  اسالم است كه توسطِ   یهاجنگ   نی از بزرگتر   یك یبدر    جنگِ

آن    متعالانجام داد. خداوند    خدا  یرضا  و به جهتِاسالم    نید   یاعتال  یبرا   )ص( این جنگ را، اكرم  

 .را ستوده است

حق   ییجدا  روزِاست.    جدایی  و یا روزِ   الفرقان  ومی از آنها    یك یدارد كه    یاد یز  ی ها  نامجنگِ بَدر  

توانند  ی كه معموال مردم نم  یی زها ی، چرخ داد  ی مختلف  اتفاقاتِو    ادیز  . در آن روز معجزاتِاز باطل

كه در آن    یصحابه اادامه دارد.    امتیآن تا روز ق  متعال بركتِ   خداوندِ  به فضلِ به آنها فكر كنند.  

 نام آنها  می. در قددنشوآورده می ، به یاد شودیشان برده منام یوقت شهیاند، همشركت كرده 
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 نا  یقیدهند.  یكار را انجام م نی از افراد هنوز ا یكردند. برخی م زانینوشتند و در خانه ها آو یرا م

 . دیآیبه آن خانه ها م ،صلح و آرامشبركت

بزرگ پاک كرد.   مكه را از همه كفار و ستمگرانِ  )ص(اكرم    امبریماه مبارک رمضان، پ  امیا   نیدر ا

  در قالبِ   طانیش  خواستند آنجا را ترک كنند. از روی ترس انجام دادند و نمیحتی ترک مكه را  آنها  

. كاروان ما به میترک كن  دیما نبا  »آنها آمده بود و گفت:    لهیرهبر از قب  کیبه عنوان    ، انسان  کی

قرار داد تا در آنجا آنها را از   یلیآنها دل  مرگِ  یمتعال برا  اما خداوندِ  «. است   افتهیهر حال نجات  

 ببرد.  نیب

  طان یكه با ش  یكسان  در همه را جمع كرد و تمام كرد. در بَو    داد   بی آنها را فر  گریبار د  کی طانیش

پیروز و    متعال  خداوندِتوانند برنده شوند.  ی عاقبتشان مانند آنها خواهد بود. آنها هرگز نم  ، هستند

و  غالب  با  انسانِ  کی .  مغلوب  شهی هم  طان یش   است  باشد.    د یباهوش  برنده  از شبا   طان ی هر كس 

او ید،  كند نگاه نكنیكه م  یبكار یو فر  نتیز  ، یمغلوب خواهد شد. به فراوان  مكند سرانجا  یرو یپ

 شكست خواهد خورد.  تیدر نها

باشد. پس با خدا همراه    روزیپ  متعال  اوندِخدتواند بر  یكس نم  چ یه  شیطان هرگز برنده نخواهد شد. 

  نمونه است. خداوند به شما كمک خواهد كرد   نیفرمودند بهتر  )ص(اكرم    امبریكه پ  یا. نمونه دیباش

 .شد  دیخواه  روزیپ شما شما خواهد فرستاد.  یفرشتگان خود را به سوء و و اولیا

همه    نیبه ا  یازیدر واقع ن  در آن جنگ نازل شده بودند.   پنج هزار فرشتهر و یا  سه هزادر حدود  

كار را    نیو رو كند. اما او ا  ریرا ز  ایتواند دنیفرشته م  کیبا    تنها  خداوند متعال  رایز  ست، یفرشته ن

  امبر یپ  و اَدای احترام به  بزرگداشت  ی آنها را برا  متعالخداوند    انجام داد.   )ص( اكرم    امبر یبه احترام پ

. حق  ستیسخنان پوچ نموضوع، تنها  و آله و سلم فرستاد تا مردم بدانند كه    هیاهلل عل  یاكرم صل

 .تواند در برابر خدا باشد. قدرت با خداستی و تمام قدرت نم

است  طانیش با ظاهرِو    ملعون  روز  بَفرار كرد.    نی نش  هیباد  آن  بوددیهم جنگ   دردر  اما چون  ه   .

و وسط   یما را آورد  ، یكنیاز كجا فرار م»  :دند یكفار از او پرسفرار كرد.    ، فرشتگان فرود آمدند

. «ترسم   یمن از خدا م  د، ین یب  یكه شما نم   نمیب  ی را م  یز یگفت: من چ  ؟یكنی و حاال فرار م  یانداخت 

 هم فرار كردند. هیپس بقكرد. رید و فرار زدیكی بَدر بود پ و در نهایت به دریایی كه در ن
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شاءاهلل با او    نإ. باشد كه  كند. خداوند ما را حفظ كند  یهرگز كمک نمو    گونه است  نیا   طانیش

تنها  نباش و  یاربا خدایم  و  بركت دهد.    نای   خداوند  . یمباش  وندِ متعال همراه  ما  بر  را  آنها    بهروز 

 . دیفرما تی عناشاءاهلل خداوند بركت آنها را بر ما   نإ. ندیگویم ون ی دربَیعنی در، صحاب بَاَ

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، رمضان 61 / 11۴۰، فروردین92  

18, Aprıl, 2022/18, Nisan, 2022 
 

 

 


