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أن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ومن سيئات أعاملنا،
من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
كثريا إىل يوم
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله –صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم
ً
تسليام ً
الدين ،أما بعد:
فإن اهلل -سبحانه وتعاىل -عندما بعث نبيه حممدً ا –صىل اهلل عليه وسلم -داع ًيا إىل اهلل بإذنه
ورساجا منريا ،مل يرتكه مهال ،بل وعده اهلل بالنرص املبني ،وتكفل برعايته وحفظه ووعد بنرصه
ً
وهذا الوعد إنام هو لنبيه وملن تبعه إىل قيام الساعة ،فإن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -قد أعطاه
نبي قبله؛ منها :نرص بالرعب – صىل اهلل عليه وسلم -مسرية شهر،
أمورا مخسة مل يعطهن ٌ
اهلل ً
ٌ
مكفول للنبي – صىل اهلل عليه وسلم -وملن تبعه من أمته ،كام قال اهلل –
وهذا النرص والوعد به
عز وجل :-ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ ]حممد، [٧ :
وكامقال– عزوجل:-ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

]النور[ ٥٥ :

ووقائع األمة اإلسالمية منذ بعثة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -يف انتصارهتا عىل الكافرين
واملرشكني بسبب متسكهم باإليامن الصادق والتوحيد اخلالص واالتباع للرسول – صىل اهلل عليه
وسلمٌ -
دليل عىل ذلك ،وهذه الفتوحات وهذا االنتصارات للمسلمني عىل أعدائهم من اليهود
والنصارى والفرس ألكرب ٍ
دليل عىل هذا األمر الذي ذكرته من أن اهلل تكفل لألمة بالنرص املبني
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إذا طبقت دينها ،وعملت برشوط النرص املبني ،من إقامة رشيعة اهلل وإقامة توحيد اهلل والتمسك
بالسنة والعمل باإلخالص هلل -سبحانه وتعاىل -وأن يكون جهادها يراد به أن تكون كلمة اهلل
هي العليا ويراد به جها ًدا يف سبيله ال رياء فيه وال سمعة ،وال مبني عىل انحراف فكري وطرق
بدعية.
وغزوة بدر التي حصلت يف رمضان يف اليوم السابع عرش من رمضان يف السنة الثانية من
اهلجرة ٌ
دليل عىل أن اهلل -تعاىل -ينرص عباده املؤمنني وأن اهلل -سبحانه وتعاىل -ال خيذل نبيه
بعكس ما يظنه املنافقون الظن اليسء من أن اهلل يرتك نبيه ،وأن دينه سيضمحل وسيزول وهذا
ظن اجلاهلية وظن املرشكني واملنافقني ،وأما ظن املؤمنني فإنه يظنون باهلل الظن احلسن وأن اهلل-
عز وجل -ال هيمل نبيه ،وال يرتك عباده املخلصني املؤمنني املوحدين ،وغزوة بدر تدلنا عىل أن
واقع املسلمني اليوم مع كثرة عدد وعتاد وغلبة اليهود والنصارى والفرس هلم بسبب البعد عن
السنة ومنهج السلف فكثرت فيهم اجلراحات واهلزائم ،وتغلب عىل األمة يف أمرها وشأهنا
الرويبضة وأهل البدع واألهواء من أهل التكفري واالنحراف فأخذوا يسومون األمة إىل اهلاوية،
وجيروهنا إىل مهاوي الردى واستغلهم األعداء يف رضب املسلمني ،ودخلت فيهم االستخبارات
العاملية أعني يف أولئك الذين يدعون اجلهاد وهم عن اجلهاد بعيد واإلسالم بريء من أفكارهم
كرباءة الدم ،كرباءة يوسف من الذئب أو دم يوسف من الذئب ،كالقاعدة وداعش ،وغريهم
من أصحاب الرايات البدعية الذين خالفوا منهج السلف وأصبحوا كام أخرب النبي –صىل اهلل
عليه وسلم -يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان.
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غزوة بدر ختربنا ونأخذ منها أعظم الدروس ،بأن النرص من اهلل –سبحانه وتعاىل -حيث إن
املسلمني خرجوا ال يريدون قتاال ،ومل يستعدوا للقتال وعددهم قليل وأعداؤهم أكثر منهم
ومستعدون للقتال ،وأتوا بخيلهم وركاهبم ومسلحني ومدججني بالسالح ،ومع ذلك نرص اهلل
عباده املوحدين.
غزوة بدر الكربى فيها من العظات والعرب والدروس للمسلمني اليوم بأنه ال عز هلم عىل
أعدائهم يف هذا الزمان وال سبيل السرتجاع مقدساهتم وال سبيل هلم إىل إخراج أعدائهم إال
بالرجوع إىل الكتاب والسنة ومنهج السلف ،فإن رجعوا إىل اهلل -تعاىل -رجو ًعا صاد ًقا
وحكموا الكتاب والسنة ،وصدقوا مع اهلل –عز وجل  ،-فإن اهلل يؤيدهم بجنود ال نعلمها ،كام
أيد اهلل حممدً ا –صىل اهلل عليه وسلم -والصحابة باملالئكة يقاتلون معهم فأعزهم اهلل –عز
شعارا للمسلمني وراية للنرص وعالمة ،ألن
وجل -ورفع راية اإلسالم وأصبحت غزوة بدر
ً
العز والنرص والتمكني بيد من آمن باهلل وعمل صاحلا ،وصدق مع اهلل –عز وجل -وأخلص هلل
–عز وجل -يف قوله وعمله ،وأنه يريد من جهاده وعمله الدار اآلخرة ال رياء وال سمعة وال
مغنام ،وال سمعة وال شهرةً ،خيرجون متواضعني خاضعني هلل كام كان النبي –صىل اهلل عليه
ً
وسلم.-
شهرا من مهاجره –صىل اهلل عليه وسلم -أي يف
غزوة بدر كانت يف رمضان بعد تسعة عرش ً
السنة الثانية ،ومل خيرج النبي –صىل اهلل عليه وسلم -يريد ً
قتاال ،وإنام بلغه خرب عري قريش عائدة
من الشام إىل مكة بصحبة أيب سفيان ،وكان معه أربعني ً
رجال ،ويف العري أموال عظيمة لقريش،
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فندب الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -الناس للخروج إليها ،وذلك أن ً
قريشا مل يكن بينهم يف
وأيضا هم كانوا يرتبصون بالرسول –
ذاك الوقت عهدٌ بني املسلمني وبينهم ،يف عدم القتالً ،
صىل اهلل عليه وسلم – الدوائر وأخرجوا املسلمني من ديارهم وأمواهلم ،فكان الرسول –صىل
اهلل عليه وسلم -حم ًقا يف أخذ عري قريش وجتارة قريش،
خرج الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -وقد ندب أصحابه إىل ذلك من املهاجرين واألنصار،
ً
حتفاال بلي ًغا ،أي مل يستعد –صىل اهلل عليه وسلم -استعداد قتال وغزو؛ ألنه خرج
ومل حيتفل ا
مرس ًعا يف ثالثامئة وبضع عرشة ً
رجال ،ومل يكن معهم من اخليل إال فرسان ،فرس للزبري بن
بعريا ،يعتقب الرجالن
العوام،
ٌ
وفرس للمقداد بن األسود الكندي ،وكان معهم سبعون ً
والثالثة عىل البعري الواحد ،فكان رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -وعيل ومرثد بن أيب مرثد
بعريا ،وهكذا باقي الصحابة –رضوان اهلل عليهم.-
الغنوي يعتقبون ً
خرج الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -من املدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم ،ولكن ملا
وصل الروحاء وهي عىل نحو أربعني ً
ميال من املدينة ،رد أبا لبابة بن عبد املنذر واستعمله عىل
املدينة ،وفع اللواء إىل مصعب بن عمري ،والراية الواحدة إىل عيل بن أيب طالب ،واألخرى التي
لألنصار إىل سعد بن معاذ ،فخرج الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -إىل بدر ،وهو مكان جممع
ماء ،يسمى بدر وادي وهو الوادي الذي حصل فيه القتال كام سيأيت ،وأبو سفيان ملا بلغه خروج
النبي –صىل اهلل عليه وسلم ،-استرصح ً
قريشا وأرسل هلم بالنفري إىل عريهم خيربهم أن الرسول
–صىل اهلل عليه وسلم -والصحابة خرجوا ليستولوا عىل جتارهتم،
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وبلغ اخلرب أهل مكة قريش ،فنهضوا مرسعني وخرجوا كلهم ومل يتخلف أحد من أرشافهم
سواء أبو هلب ،فإنه عوض عنه ً
رجال كان له عليه دين ،وحشدوا فيمن حوهلم من قبائل العرب
ومل يتخلف العرب ممن حول قريش أحدٌ إال بني عجل فلم خيرج معهم منهم أحد،
وفخرا ،وعصبي ًة ،كام أخربربرب اهلل -عربربز وجربربل :-ﮋ ﭧ ﭨ
ربا،
ً
وخرجت قريش خرجوا ك ً
مبينربربا حربرباهلم :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﮊ كام قربربال -عربربز وجربربلً -
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﮊ ]األنفال[٤٧ :

وهذه تربية من اهلل -سبحانه وتعربرباىل -لعبربرباده املربربؤمنني املوحربربدين أن يكربربون فربربيهم التواضربربع
غرورا وعجبا ،كحال قريش فإن هربربذه ليسربربت مربربن
واخلضوع هلل –سبحانه وتعاىل ،-ال خيرجون
ً
خصال املؤمنني وهلذا ملا فتح النبي –صىل اهلل عليه وسلم -مكة ،دخلها مطأطأ رأسه –صربربىل اهلل
عليه وسلم -متواض ًعا هلل -عربربز وجربربل -وكربربان يف غربربزوة بربربدر يربربدعو ويسربربتغيث اهلل –سربرببحانه
وتعاىل ،-وأقبلوا هبربربذه احلربربال ،أي قربربريش كربربام قربربال النبربربي –صربربىل اهلل عليربربه وسربربلم -بحربربدهم
وحديدهم ،حتاده وحتاد رسوله ،أي حمربربادة هلل –عربربز وجربربل ،-وحمربربادة لرسربربوله –صربربىل اهلل عليربربه
وسلم ،-يريدون أن يقضوا عىل اإلسالم ،ويستأصلوا اإلسالم ،ولكن كام قال اهلل –عز وجل:-
ﮋﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮊ ]الصف[ ٨ :

فمهام حاول الكفار أن يستأصلوا اإلسالم فلن يستطيعوا إىل ذلك سبيال ،ولكن ما يصاب
األمة من هزائم وتردي إنام هو بسبب بعدهم عن التوحيد ،وانتشار الرشك والبدع ،واألهواء
وأخذ يتكلم بزمام أمر األمة الرويبضة من دعاة الفتن ،وترك أهل السنة والعلامء ،وأصبحت
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الرايات التي يقاتل فيها اليهود وأعداء اهلل إما رايات بدعية تكفريية أو رايات قومية أو غري ذلك
من الرايات العصبية ،التي ال تنفع أصحاهبا شي ًئا ،وال تنرص وال تكرس عدوا ،وإنام ينكرس عدو
اهلل باإليامن الصادق والتوحيد اخلالص ،واالتباع الصحيح للرسول –صىل اهلل عليه وسلم.-
وغزوة بدر تنبيه مهم جلميع املسلمني حكا ًما وحمكومني ،أن إذا أرادوا أن ينترصوا عىل
أعدائهم فليعودوا إىل ما كان عليه الرسول –صىل اهلل عليه وسلم ،-لينرصهم اهلل كام نرص نبيه
يف بدر ،ويف سائر الغزوات.
جاءت قريش عىل محية وغضب وحنق عىل رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-وعىل
أ صحابه ملا يريدون من أخذ عريهم وقتل من فيها ،فجمع اهلل املسلمني والكافرين يف بدر عىل
غري ميعاد ،حلكمة يقضيها –سبحانه وتعاىل ،-وهو احلكيم –سبحانه وتعاىل ،-يفعل لعباده ما
خري هلم ،ويقيض أمره الكوين بام يريد – عز وجل ،-كام قال –عز وجل :-ﮋﮀ
هو ٌ

ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ ]األنفال[٤٢ :

مل يرد الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -حر ًبا ومل يفطن لقريش أن تقاتل حممدً ا ومل يظنوا أهنم
سيجتمعون يف هذا املكان ولكن اجتمعوا بإرادة اهلل وبأمره القدري الكوين –سبحانه وتعاىل،-
ونرصا للمسلمني.
عزا ومتكينًا
ألمر يعلمه -عز وجل  ،-وملا فيه سيكون الح ًقا ً
ً
وملا بلغ رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -خروج قريش استشار أصحابه ،وهذا أدب منربربه –
صىل اهلل عليه وسلم ،-وا ً
متثاال ألمر ربه وتوجيه ربه له كام قال –عز وجل :-ﮋ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮊ ]آل عمران ، [١٥٩ :فكان يستشري أصربربحابه –صربربىل اهلل عليربربه وسربربلم ،-فربربتكلم
املهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثان ًيا وكان الكالم موج ٌه للجميع ولكن كان يميل إىل قربربريش
بالكالم ،وهو تنبيه لألنصار ماذا يقولون :فتكلم املهاجرون فأحسنوا مرة أخرى ثم استشربربارهم
ثالثة ،ففهمت األنصار أنه يعنيهم ،فهم األنصار أنه بكالمه واستشارته يريد رأهيم ،فبربربادر سربربعد
بن معاذ ،فقال« :يا رسول اهلل ،ك ََأن ََّك ُت َع ِّر ُض بنا؟»
وكان –صىل اهلل عليه وسلم -إنام يعنيهم ،ألهنم بايعوه عىل أن يمنعوه من األمحر واألسربربود يف
ديارهم ،فلام عزم عىل اخلروج استشارهم ليعلم ما عنربربدهم ،فقربربال لربربه سربربعد –ريض اهلل عنربربه:-
نصار ت ََرى ح ًقا عليها أن ال ينرصوك إال ىف ديارها ،وإنربربى أقربربول عربربن
» َل َع َّل َك َخت َْشى َأ ْن َتكُون األَ ُ
األنصار ،و ُأ ِجيب عنهم ،:ثم تكلم فقال :فا ْظ َع ْن َح ْي ُث ِش ْئت -يعني ارحل أيربربنام تريربربدَ -و ِصربرب ْل
َح ْب َل َم ْن ِش ْئ َت-أي صل أي جبل تريده -وا ْق َط ْع َح ْب َل َم ْن ِش ْئ َتُ ،
ئت،
وخ ْذ ًمربرب ْن أ ْموا ًلنربربا مربربا ًشربرب َ
تركتَ ،و َما َأ َم ْر َت فيربرب ًه ًمربرب ْن َأ ْمربربر َف َأ ْم ُرنربربا ت ََبربربع
ب إلينا ًممَّا
َ
وأعطنا َما ًش ْئ َت ،و َما َأ َخ ْذ َت ًمنَّا كان َأ َح َّ
ِ
الرب َك ًم ْن َغمدان َلن ًَس َري َّن َمرب َع َ
اس َت ْع َر ْض َت بِ َنربربا
ربكَ ،و َواهللِ َلئ ِن ْ
رس َت ح َّتى َت ْب ُل َغ َ ْ
ألَ ْم ًر َكَ ،ف َواهللً ل ًئ ْن ً ْ
إرسائيرب َ
هذا ال َب ْح َر ُخ ْضنَا ُه َم َع َك ،وقال له املقداد :ال ن ُق ُ
َ
ربل ملُوسربربى ﮋ ﭛ ﭜ
ول كام ْ
قالت بنربربو ْ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ ]املائدة ]٢٤ :ولكِ ْن ُ
ني َيدَ ْي َك
نقاتل عن يمينِك وعن شاملِك ومن َب ْ َ
ومن َخ ْل ِفك»،
فلام سمع الرسول –صىل اهلل عليربربه وسربربلم – كربربالم األنصربربار أرشق وجهربربه –صربربىل اهلل عليربربه
وسلم ،-ورس بام سمع من أصحابه ،فقال –صىل اهلل عليه وسلم -كلمة املتوكل عىل اهلل الواثربربق
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إحدَ ى ال َّط ِائ َفت ْ ِ
باهلل املعتمد عىل اهلل –عز وجلِ « :-سريوا و َأ ْبرشواَّ ،
وإين َقدْ
َنيِّ ،
فإن اهلل َقدْ َوعَدَ ين ْ
صارع ال َق ْو ِم»،
َر َأ ْي ُت َم
َ
فسار رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -إىل بدر ،وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر،
يعني ترك اجلانب الذي يريد أن يمر به إىل بدر إىل مكة فلام بلغه خرب الرسول –صىل اهلل عليه
وسلم -مال إىل الساحل ،ساحل البحر فابتعد عن طريق الرسول –صىل اهلل عليه وسلم ،-فلام
رأى أبو سفيان أنه قد نجى من النبي –صىل اهلل عليه وسلم -والصحابة وحفظ العري ،كتب إىل
قريش أن ارجعوا فإنكم إنام خرجتم لتحرزوا عريكم فأتاهم اخلرب ،وهم باجلحفة وصلوا
اجلحفة فهموا بالرجوع لكن إرادة اهلل فوق كل يشء وأن اهلل –عز وجل -يريد أن يذل الرشك،
بإرادته الكونية –سبحانه وتعاىل ،-فقال أبو جهل واهلل ال نرجع حتى نقدم بدرا ،فنقيم هبا
ونطعم من حرضنا من العرب وختافنا العرب بعد ذلك ،فأشار األخنث بن ُرشيق عليهم
زهري فاغطبطت بنو زهرة برأي
بدرا
ٌ
بالرجوع فعصوه فرجع هو وبنوا زهرة ،فلم يشهد ً
األخنث يعني ربحت ،بعكس القبائل األخرى مل ترجع وسارت مع قريش وحصل هلم ما
حصل ،وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل بالكالم ،وقال :ال تفارقنا هذه
العصابة حتى نرجع ،فساروا وسار رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -حتى نزل عش ًيا ،أدنى ماء
شريوا َع َ َّىل يف املَن ِْزل؟» أي أين ننزل من بدر؟
من مياه بدر فقال – صىل اهلل عليه وسلمَ « :-أ ُ
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ول اهللهِ َأنَا َع ِ
إن َر َأ ْي َت َأ ْن ن َِس َري َإىل ُق ُل ٍ
ُ
بن املنذرَ « :يا َر ُس َ
امل ٌ ِ َهبا َوبِ ُق ُلبِ َهاْ ،
َاها،
ب َقدْ َع َر ْفن َ
اب ُ
احل َب ُ
َف ِهي كَثِري ُة املَْ ِ
اء َع ْذ َب ٌة َفنَن ِْز َل َع َل ْي َها َون َْسبِ َق ا ْل َق ْو َم إ َل ْي َها َو ُن َغ هو َر َما ِس َو َاها ِم ْن املِْ َي ِاه » أي ندفن باقي
َ َ
اآلبار حتى ال يرشب قريش ويبقى عندنا املياه العذبة التي تكون عندنا.
وسار املرشكون رسا ًعا يريدون املاء وبعث عل ًيا أي النبي – صىل اهلل عليه وسلم -وسعدً ا
والزبري إىل بدر يلتمسون اخلرب يستكشفون ً
قريشا فقدموا أي رجعوا إىل الرسول ومعهم عبدان
قائم يصيل فسأهلام أصحابهَ « :م ْن َأ ْنت َُام؟ َق َاال :ن َْح ُن
لقريش ورسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلمٌ -
ُس َقا ٌة لِ ُق َر ْي ٍ
شَ ،فك َِر َه َذلِ َك َأ ْص َحا ُب ُه َو َو هدوا َل ْو كَانَا لِ ِع ِري َأ ِيب ُس ْف َيان َ َف َل هام َس هل َم َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هىل اهللهُ
ِ
رب ِاين َأ ْي َن ُق َر ْي ٌش؟ َق َاالَ :و َرا َء َه َذا ا ْلكَثِ ِ
يب – .يعني قريبني من بدر -
َع َل ْيه َو َس هل َم َق َال َهل ُ َامَ :أ ْخ ِ َ
َف َق َال ك َْم ا ْل َق ْو ُم؟ َف َق َاالَ :ال ِع ْل َم َلنَاَ ،ف َق َال ك َْم َين َْح ُر َ
رشاَ ،و َي ْو ًما تِ ْس ًعا،
ون ك هُل َي ْو ٍم؟ َف َق َاالَ :ي ْو ًما َع ًَ
ني تِس ِع ِامئ ٍَة َإىل ْاألَ ْل ِ
ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ف»
ول اهللهِ َص هىل اهللهُ َع َل ْيه َو َس هل َم ا ْل َق ْو ُم َما َب ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َان َع َىل املُْ ْ ِ
مستمراَ -فك َ
ني  -أي
مطرا
رشكِ َ
ً
َف َأن َْز َل اهللهُ َع هز َو َج هل ِيف ت ْل َك ال هل ْي َلة َم َط ًرا َواحدً ا -أي ً
من جهة مكان املرشكني َ -وابِ ًال َش ِديدً ا َمنَ َع ُه ْم ِم ْن ال هت َقده ِم َوك َ
ني َط هال  -أي خفيفا -
َان َع َىل املُْ ْسلِ ِم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعن ُْه ْم ِر ْج َس ه
الر ْم َل َو َث هب َت ْاألَ ْقدَ ا َم
الش ْي َطان َو َو هط َأ بِه ْاألَ ْر َض َو َص هل َ
َط هه َر ُه ْم بِه َو َأ ْذ َه َ
ب بِه ه
َو َم ههدَ بِ ِه املَْن ِْز َل وهذه كانت أوىل بشائر النرص من رب العاملني ،وهذا كام قال –عز وجل:-
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ ]األنفال، [١١ :

11

للشيخ عبد اهلل بن صلفيق الظفريي

غزوة بدر الكربى عظات وعرب

ول اهللهِ -ص هىل اهللهُ َع َلي ِه وس هلم -و َأصحابه َإىل املَْ ِ
َف َس َب َق َر ُس ُ
اء َفن ََز ُلوا َع َل ْي ِه َش ْط َر ال هل ْي ِل َو َصنَ ُعوا
ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ
َ
ِْ
اض  -مجع حوض الذي جيمع املاء َ -و ُبنِي لِرس ِ
ول اهللهِ َ -ص هىل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َمَ -ع ِر ٌ
يش
احل َي َ
َ َ ُ
يك ُ ِ
يها َع َىل ت هَل ُي ْ ِ
ف َع َىل املَْ ْع َرك َِة – املعركة كانت يف واد ،فبنوا للرسول – صىل اهلل عليه
رش ُ
ُون ف َ
َ
وسلم عىل رأس تل عريشا يتابع القتال – صىل اهلل عليه وسلم َ ،-و َم َشى ِيف َم ْو ِض ِع املَْ ْع َرك َِة –
ِ ِ
ِ
ٍ
رص ُع
رص ُع ُف َالنَ ،و َه َذا َم ْ َ
أي يف ساحة املعركة – صىل اهلل عليه وسلم َ ،-و َج َع َل ُيش ُري بِ َيده َه َذا َم ْ َ
ٍ
رص ُع ُف َال ٍن ْ
إن َشا َء اهللهُ َف َام َت َعده ى َأ َحد ِمن ُْه ْم َم ْو ِض َع َ
إش َارتِ ِه – صىل اهلل عليه وسلم
ُف َالنَ ،و َه َذا َم ْ َ
.وهذه البشارة الثانية من بشائر النرص ،مما أوحى اهلل لنبيه –صىل اهلل عليه وسلم ،-كام قال-
تعاىل :-ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﮊ ]األنفال[١٠ :

اهلل هو صاحب العزة وهو صاحب احلكمة هيزم هذا وينرص هذا يعز هذا ويذل هذا بإرادته
الكونية –سبحانه وتعاىل-؛ ألنه يضع األمور يف غاية احلكمة -عز وجل.-
اجلمع ِ
َف َل هام َط َل َع املُْ ْ ِ
رشك َ
ان -مجع املسلمني ومجع الكافرين ،بدأ الرسول –صىل اهلل
ُون َوت ََرا َءى ْ َ ْ َ
عليه وسلم -يستغيث باهلل –عز وجل ،-هذه تربية أن اللجوء إىل اهلل يف مجيع األحوال وهذا من
ثامر التوحيد ومن عالمة الصدق واإليامن واالستيقان بأن النرص من اهلل ليس بكثرة عدد ،وال
عتاد ،وإنام النرص من اهلل –عز وجل ،-يعطيه اهلل – عز وجل -ملن استحقه بسبب صدقه
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وإخالصه وإيامنه واتباعه ،فلجأ الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه ،فكان يدعو فيقول :-
حتا هدكَ ،و ُتك هَذ ُب َر ُسو َل َك »،
«ال هل ُه هم َه ِذ ِه ُق َر ْي ٌش َجا َء ْت بِ ُخ َي َال ِئ َها َو َف ْخ ِر َهاَ ،جا َء ْت ُ َ
َو َقا َم َو َر َف َع َيدَ ْي ِه  -قام – صىل اهلل عليه وسلم -وأخذ يطيل يرفع يديه يستغيث باهلل -
َواس َتنْرص ر هب ُه َو َق َال :ال هل ُهم َأن ِ
ْج ْز ِِل َما َوعَدْ تَنِي ،ال هل ُه هم هإين َأن ُْشدُ َك َع ْهدَ َك َو َوعْدَ َك "َ ،فا ْلت ََز َم ُه
ه
ْ َ َ َ
ِ
الصده ُيق ِم ْن َو َر ِائ ِه َو َق َالَ :يا َر ُس َ
رش َف َو َا هل ِذي َن ْف ِيس بِ َي ِد ِه َل ُين ِْج َز هن اهللهُ َل َك َما َوعَدَ ك" ألنه
ه
ول اهللهِ َأ ْب ْ
الصديق صاحب الصدق واإليامن صادق بأمر ربه ،وصادق أن اهلل ينجز وعده –لنبيه –صىل اهلل
عليه وسلم -ويعلم علم اليقني ويظن الظن الصالح احلني بربه ألن اهلل ال هيمل نبيه وال يرتك
عباده املوحدين ،وهذا ظن املؤمنني.
أما ظن املنافقني وظن اجلاهلني وظن املرشكني أن اهلل سيهمل دينه وسيخذل نبيه وهذا ال
يكون عند املؤمنني انظر إىل هذا الظن عند أيب بكر الصديق –ريض اهلل عنه -يقول ملحمد –
ول اهللهِ َأب ِ
صىل اهلل عليه وسلم -يواسيه يقولَ :يا َر ُس َ
رش َف َو َا هل ِذي َن ْف ِيس بِ َي ِد ِه َل ُين ِْج َز هن اهللهُ َل َك َما
ْ ْ
َوعَدَ ك -ثم أقبل املسلمون يستنرصون باهلل -عز وجل -يلجئون إىل اهلل يترضعون إىل اهلل هذا
الواجب عىل املسلم أن يلجأ إىل اهلل؛ ألن العز بيد اهلل والنرص بيد اهلل والغلبة بيد اهلل -عز وجل-
ْرص املُْ ْسلِ ُم َ
َرض ُعوا إ َل ْي ِه -فامذا حصربربل؟ َ -فربرب َأ ْو َحى اهللهُ
ون اهللهَ َو ْ
َو ْ
اس َت َغا ُثو ُه َو َأ ْخ َل ُصوا َل ُه َوت َ ه
اس َتن َ َ
َإىل َم َال ِئكَتِ ِه أن ينزلوا من الساموات إىل األرض وعىل رأسهم جربيل -عليه السالم :-ﮋ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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هذا وحي إىل املالئكة ،أمر إىل املالئكة فنزل جربيربربل واملالئكربربة ،وسربربيأيت أن الصربربحابة يربربرون
وسا تتطاير من املرشكني وليس عندهم أحد من الصحابة ،وإنام هو مدد من اهلل –عز وجربربل-
رؤ ً
املالئكة تقاتل مع املسلمنيَ ،و َأ ْو َحى اهللهُ َإىل َر ُسول ِ ِه – صىل اهلل عليربربه وسربربلم  -ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﮊ

[ ْاألَ ْن َف ِ
ال ] ٩

أو ُمر َدفني قراءتني قراءة بالكرس وبالفتح.

َو ِيف جربرباء يف ( سربربور ِة ِ
آل ِع ْمربرب َر َ
ان ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ُ َ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ

ﮊ [آل عمران[ ١٢٥ - ١٢٤ :

أيضربربا
وبات رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -يصيل إىل جذع شجرة هناك ،يقوم الليل وهذا ً
من أسباب النرص ،اللجوء إىل اهلل وكثرة الذكر كام أمر اهلل نبيه واملؤمنني :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ ]األنفال، [٤٥ :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ

أي من الكفربربار ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ لعلكربربم أي رجربرباء حصربربول
النرص والفالح لكم.
فبات رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ويقوم الليل ،وكانربربت ليلربربة اجلمعربربة ،السربربابعة
عرشة من رمضان يف السنة الثانية من هجرته –صىل اهلل عليه وسلم.-
فلام أصبحوا أقبلت قريش يف كتائبها واصطف الفريقان ،فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن
ربيعة يف قريش ،أن يرجعوا وال يقاتلوا فأبى ذلك أبو جهل ألهنام عرفوا أن األمر سينقلب عىل
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قريش ملا رأوا من األسباب الواضحة أمامهم ،ولكن أبا جهل رفض وجرى بينه وبني عتبة
كالم ،وأمر أبو جهل أخا عمرو بن احلرضمي أن يطلب دم أخيه عمر ،فكشف عن ُأسته ورصخ
واعمراه فحمي القوم ،ونشبت احلرب وعدل رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -صفوف
الصحابة ثم رجع إىل العريش هو وأبو بكر خاصة ،وقال سعد بن معاذ يف قو ٍم من األنصار عىل
باب العريش حيمون رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم،-
وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون املبارزة ،وهذا كان نوع من أنواع بداية
القتال عند العرب ،أن خيرج جمموعة من هؤالء وجمموعة من هؤالء يتبارزون ،فخرج إليهم
ثالثة من األنصار ،عبداهلل بن رواحة ،وعوف ،ومعوذ بن عفراء ،فقالوا هلم :من أنتم فقالوا من
األنصار ،فقالوا أي قريش ،أكفاء كرام وإنام نريد بني عمنا يريدون من املهاجرين من قريش،
نريد بني عمنا يقابلوننا فربز إليهم عيل بن أيب طالب ،وعبيدة بن احلارث ،ومحزة بن عبد املطلب
عيل قرنه الوليد الذي قابله ،الوليد بن عتبة قتله عيل ،وقتل محزة قرنه عتبة
أسود اإلسالم ،فقتل ٌ
بن ربيعة ،وقيل شيبة ،واختلفا عبيدة بن احلارث وقرنه رضبتني يعني كاد الوليد بن عتبة يقتل
عبيد بن احلارث ،فانقض عيل بن أيب طالب ومحزة عىل قرن عبيدة الذي هو الوليد فكرا عليه
فقتاله واحتمال عبيدة ،وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء ،يعني قتل
واستمر مرضه منها حتى مات،
وكان عيل -ريض اهلل عنه -يقسم باهلل لنزلت هذه اآلية فربربيهم ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮊ

]احلربربج [ ١٩ :وبعد هذه املبارزة محي الوطيس بني املسلمني وبني املرشكني واستدارت رحربربى احلربربرب
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واشتد القتال ،وأخذ رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -يف الدعاء واالبتهال انظر الترضربربع هلل –
عز وجل -هذا ثمرة التوحيد ثمرة اإليامن ثمرة االعرتاف بربربالنفس مربربن ضربربعف هلربربا ،واعربربرتاف
ويقني بقوة اهلل –سبحانه وتعاىل ،-وأن النرص بيربربده –عربربز وجربربل ،-فلجربربأ إىل اهلل –عربربز وجربربل-
ويترضع إىل اهلل –عز وجل ،-فأخذ يدعو ويبتهل إىل اهلل ويناشد ربه -عز وجربربل -حتربربى سربربق
َ َ
رداءه من منكبيه –صىل اهلل عليه وسلم -فرده عليه الصديق ويقول لهَ " :بعْ َ ََ ُمناشْ َت َك َ َ َبكْ َ ََيْْاَ
بسولَهللاَ َفإن ُه َُمنج ٌز ََل َ َ َمْ َ
اَع َدْ َت َ َ" كأنه يقول هون عليك يا رسربربول اهلل ،فكربربان الرسربربول يشربربتد
َ
َ
ويلجأ إىل اهلل –عز وجل -وهيون عليه ويسليه أبو بكر –ريض اهلل عنه ،-ثربربم أغفربربى رسربربول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم إغفاءة ،نام نعس وأخذ القوم النعاس وهم يف دائرة احلرب الصربربحابة ﮋ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ ]األنفال [١١ :من ينام يف حالة احلرب؟
القلوب فزعة ،القلوب مضطربة ،والسيوف أمامهم ،ومع ذلك أصاهبم من النعاس مربربن رب
العاملني ،هذا من عالمات النرص ومن البرشى بنرص اهلل لعباده املؤمنني ،وأخذ القوم النعربرباس يف
َ
ُ ََ
َ ََ َ َ َ
َُعل َىيْ َد ْ َ
حال احلرب ،ثم رفع رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -فقربربال " :أب َشْ َيْاَأبْاَبَْ جَبْي َ
ََ
ثن َاي ُاهَُلنقْ َُ" أي أبرش فإن جربيل نزل يقاتل معنا ،وجاء النرص وأنربربزل اهلل جنربربده املالئكربربة وأيربربد
أرسا ً
وقتال وأخذوا هيربون مربربن كربربل جانربربب فقتلربربوا
رسوله واملؤمنني ومنحهم أكتاف املرشكني ً
سبعني منهم وأرسوا سبعني آخرين.
وأخرب اهلل -عز وجل -عن املرشكني فقال :غر هؤالء دينهم أصاهبم العجب والغرور بحاهلم
دينهم الرشك والباطربربل ،وقربربد غربربرهم الشربربيطان كربربام قربربال -عربربز وجربربل :-ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ]األنفال، [٤٨ :
فأخرب اهلل -عز وجل -هبذه اآليات أن النرص يكون بالتوكل عىل اهلل –عز وجل -ال بالكثرة
وال بالعدد ،واهلل عزيز ال يغالب ،حكيم ينرص من يستحق النرص وإن كان ضعي ًفا ،فعزته
وحكمته أوجبت نرص الفئة املتوكلة عليه -عز وجل.-
هذا جممل عام ملا حصل من قتال ونرص نرص اهلل -عز وجل -به عباده املوحدين املؤمنني،
وقد حصلت مواقف تدل وتنبئ عىل أن أولئك القوم يريدون اآلخره يريدون وجه اهلل يريدون
اجلنة فلهذا أعزهم اهلل -عز وجل ،-حيث أخربهم النبي –صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل أوجب
اجلنة ملن استشهد يف سبيله فلام سمع ذلك عمري بن احلامم قالَ « :يا َر ُس َ
ول اهللهِ َجنه ٌة َع ْر ُض َها
ات َو ْاألَ ْر ُض؟ َق َال َن َع ْمَ .ق َال َبخٍ َبخٍ َيا َر ُس َ
حي ِم ُل َك َع َىل َق ْولِ َك َب ٍخ َب ٍخ ؟ َق َال
الس َام َو ُ
ول اهللهَِ ،ق َال َما َ ْ
ه
ُون ِمن َأ ْهلِهاَ ،ق َال َفإِن َهك ِمن َأ ْهلِها َق َال َف َأ ْخرج َمتر ٍ
َال َو َاهللهِ َيا َر ُس َ
ات ِم ْن
َ
ْ
َ
ول اهللهِ هإال َر َجا َء َأ ْن َأك َ ْ
َ َ ََ
ِ ِ
حل َيا ٌة َط ِوي َل ٌة َف َر َمى بِ َام ك َ
َان
َق َرنِ ِه َف َج َع َل َي ْأك ُُل ِمن ُْه هن ُث هم َق َال َل ِئ ْن َح ِي ُ
يت َحتهى آك َُل َمت َ َر ِايت َهذه هإهنَا َ َ
َم َع ُه ِم ْن الت ْهم ِر ُث هم َقات ََل َحتَى ُقتِ َل» –ريض اهلل عنه ،-فكان أول قتيل من الصحابة يف اإلسالم
ويف غزوة بدر.
أخذ الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -مل َء كفه من احلصباء ،احلىص فرمى هبا وجربربوه العربربدو،
فلم ترتك ً
رجال منهم إال مألت عينيه وهذه معجزة وشغلوا بالرتاب يف أعينهم املرشكني وشربربغل
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املسلمون بقتلهم فأنزل اهلل –عز وجل -لنبيه قولربربه –عربربز وجربربل :-ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ أي
من احلىص ﮋ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ إيش تسوي احلىص لكنها آية من آيات اهلل -عز وجل :-ﮋ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ ]األنفال، [١٧ :
أيضا من املواقف ومن األمور البارزة قتال املالئكة مع املسلمني وهذا من تأييد اهلل بجنده
ً
لعباده املؤمنني كانت املالئكة يومئذ تبادر وتسابق املسلمني إىل قتل املرشكني قال ابن عباس بينام
ٌ
رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل من املرشكني أمامه يعني يركض خلفه يبي يقتله إذ
سمع رضبة بالسوط فوقه ،وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم وما عنده أحد ما حوله
فارسا يقول أقدم حيزوم ،إذ نظر إىل املرشك أمامه مستلقيا،
أحد ،سمع رضبة الصوت وسمع ً
فنظر إليه فإذا هو َقدْ ُخطِم َأ ْن ُفه و ُش َّق وجهه ك ََرضب ِة السو ِ
طَ ،ف ْ
مج ُع فجاء األنصاري
رض َذلِ َك َأ ْ َ
َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ْ
َ ُ َ
اخ َ َّ
فحدث بذلك رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -فقال –صىل اهلل عليه وسلم -صدقت ذلك
من مدد السامء الثالثة ،يعني من أهل الساموات الثالثة الذين قتلوا هذا الرجل من املالئكة
وقال أبو داوود املازين إين ألتبع ً
رجال من املرشكني ألرضبه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه
سيفي فعرفت أنه قد قتله غريي.
وجاء ٌ
كافرا قبل أن يسلم فأيت رجل
سريا ملا كان ً
رجل من األنصار بالعباس بن عبد املطلب أ ً
إن َه َذا َو َاهللهِ َما َأ َ ِ
سريا فقال العباس « :ه
رس ِين
رسينَ ،ل َقدْ َأ َ َ
َ
من الصحابة بالعباس بن عبد املطلب أ ً
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ِ
ِ
ِ
هاس َو ْج ًهاَ ،ع َىل َف َر ٍ
َر ُج ٌل َأ ْج َل ُح ِم ْن َأ ْح َس ِن الن ِ
رس ُت ُه
س َأ ْب َل َق َما َأ َرا ُه يف ا ْل َق ْو ِم َف َق َال ْاألَن َْصار هي َأنَا َأ ْ
ُت َف َقدْ َأيدَ َك اهللهُ بِم َل ٍ
َيا َر ُس َ
ك ك َِري ٍم» ،إىل آخر ما حيصل يف غزوة بدر حيث نرص
ول اهللهِ َف َق َال ُا ْسك ْ
ه
َ
اهلل -عز وجل -املسلمني وأيدهم بنرص من عنده –سبحانه وتعاىل ،-فكانت هذه الغزوة فرقانًا
بني احلق والباطل ،وقد سمى اهلل هذه املعركة الفرقان ،يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان ألن اهلل-
تعاىل -فرق به بني التوحيد والرشك ،وبني احلق والباطل ،رفع اهلل احلق إىل قيام الساعة هبذه
الغزوة وخفض الرشك والباطل إىل قيام الساعة ،هذه الغزوة التي صارت يف رمضان ومل يكن
عند املسلمني استعداد ومع ذلك نرصهم مع قلة عدد وعتاد ،ومل يكن للمسلمني عندهم
استعداد هلا لرييب اهلل -تعاىل -يف عباده أن النرص من عنده –عز وجل ،-ينرص عباده املوحدين.
هذه الغزوة تنبيه للمسلمني حكا ًما وحمكومني إىل أن العز بيد اهلل -عز وجل -وأن النرص بيده
–عز وجل ،-وأن القوة بيده –عز وجل ،-وأن املسلمني إذا عادوا إىل رهبم أيدهم بنرصه
ومتكينه – عز وجل – وقوته،
وأما ما حيصل اليوم من ذل للمسلمني وتسل عىل رقاهبم من قبل األعداء مربربن أهربربل الكفربربر
وأهل البدع والفسق والفجور إنام بسبب البعد عن السنة بسبب البعد عن املنهج السربربلفي الربربذي
وسبب للتمكني يف األرض املبني عىل توحيربربد اهلل وعربربىل اإليربربامن
سبب لعز املسلمني
ٌ
هو بعد اهلل ٌ
الصادق وعىل االتباع الصحيح ملحمد –صىل اهلل عليه وسلم ،-ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﮊ ]حممد[٧ :

ﮋ ﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
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ما تسل هؤالء الفجار وهؤالء الفساق من أهل البدع من تكفريني ومن داعش وغريها عربربىل
رقاب أهل السنة إال بسبب املعايص والذنوب ،ولنعلم أيضا أن تلكم الرايات التي ترفع يف هربربذه
ٍ
خيانة لإلسالم واملسلمني ،رايات تضع يدها مع الرافضة وتقودها
األزمان رايات غدر ،ورايات
االستخبارات العاملية احلاقدة عىل اإلسالم واملسلمني ،وإن ادعت أهنا جتاهد فهم واهلل كام أخربربرب
عنهم النبي –صىل اهلل عليه وسلم -يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان خوارج مارقة،
وأولئربربك الصربربليبيون هربربم أعربربدا ٌء مربربن األسربرباس ولكربربن وجربربدوا بغيربربتهم يف هربربؤالء األغبيربرباء
التكفرييني اخلربربوارج ،تربربديرهم االسربربتخبارات العامليربربة وتضربربحك عربربىل رقربرباهبم بربربأهنم يقربرباتلون
وجياهدون وهم قد وجدوا بغيتهم فيهم ورسقة مقدرات املسلمني وأموال املسربربلمني وإضربربعاف
شوكة املسلمني هبم.
فال عز للمسلمني أهل السنة اليوم وكل يوم إال بالرجوع إىل التوحيربربد اخلربربالص وإىل اإليربربامن
الصادق وإىل االتباع الصحيح للرسول –صىل اهلل عليه وسلم -إىل أن نعبد اهلل ح ًقا فريى اهلل منا
خضو ًعا له وانقيا ًدا ألمره وأمر رسوله ،متواضعني هلل منقادين ألمربربره وأمربربر رسربربوله –صربربىل اهلل
عليه وسلم -نغار عىل دينه وعىل سربربنة نبيربربهُ ،نحكربربم طريقربربة سربربلفنا الصربربالح فينربربا مربربن اخللفربرباء
الراشدين والصحابة األكرمني ،والصحابة والسلف الصاحلني ،كام قال اإلمام مالربربك" :الَيصْ َ
آخ َبيهَُألمةَإالَبماَص َبهَأعلها" ،وما صربربلح أول املسربربلمني إال بربرباإليامن الصربربادق والتوحيربربد
اخلالص واالتباع واالنقياد ألمر اهلل –تعاىل -وأمر رسوله –صىل اهلل عليه وسلم.-
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ونسأل اهلل -عز وجل -أن يمن علينا وعليكم باإلخالص واالتباع والصدق والعلربربم النربربافع
حكامربربا وحمكربربومني يربربردهم إىل دينربربه وإىل سربربنة نبيربربه،
وأن يبرص املسربربلمني بربربدينهم وأن يربربردهم
ً
وليعلموا أعداءهم ويفرقوا بني العدو والصديق وبربربني الطريربربق الربربذي يوصربربل إىل النرصربرب وبربربني
الطريق الذي ُيضعف شوكتهم ويقوي عليهم أعداءهم واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبربربارك عربربىل
نبينا حممد.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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