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 الفضيل الشهر   يف   والنصر   العزة   أيام

 اللَّرهَ  َتْنُصرُراا  ِإْن ُنواآَم لَِّذيَنا َهاَأيُّ َيا}: كريماحلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه ال

 سردَداا  أنَّ ، اأََشرهدُ َشريَك َلرهُ حَدُه ال ا اهلُل إلَه ِإالَّ اَأشهُد أْن اَل، {َأْقَداَمُكْم َاُيَثبِّْت َيْنُصْرُكْم

، اَمرْن َترِبَعُهْم   اصرحِبهِ  اعَلر  آِلرهِ   ، عَلدِهْكْم اباِرارسوله، اللَُّهمَّ َصلِّ اسلِّ َعبُده ُمَحّمًدا اابدَّنا

 بإحساٍن إَل  يوِم الدِّيِن، ابعد:

  ه شررهر عبررافكمررا أاررف ررائل متعرردف   فقررد َّررهللَّ اهلل سرربحااه اتعرراض شررهر رم رران بف

أيرام   التراري   علر  مررّ  مه ر، فأياهو أيً ا شهر العز  االنصقراء  للقرآن، اذكر، اصلة، ابر، ا

مسرتقبلنا،  ا حاضرراا  نفعنرا يف يبرالعز  االفارار، ااسرتلهم منهرا مرا      ، ارذكرها  غلبة االتمكنيال

اتعرراض:  سرربحااه حدرري يقرروق احلرر اكرران ذلررك شررأن ا ابدرراء ااملرسررلني مرر  أقرروامهم 

 َقْوِمرهِ  ِفر   ْوًمرا َي ُموَسر   )َقرامَ  َم(:َاَسرلَّ  ِهَعَلْدر  اهلُل )َصرلَّ   ايقروق ابدنرا   ،{اللَّرهِ  ِبَأيَّرامِ  َاَذكِّْرُهم}

 ُه(.َاْعَماُؤ اهلِل َاَأيَّاُم اهلِل، ِبَأيَّاِم َفَذكََّرُهْم

 َمِئرذ  َاَيْو}اه: قروق سربحا  ، حدري ي بنصرر اهلل  فرح عز  ااال شك أن أيام النصر ه  أيام 

هذه ا يام يروم بردر    ، امن{الرَِّحدُم يُزاْلَعِز َوَاُه َشاُءَي َمْن َيْنُصُر اللَِّه ِبَنْصِر*  اْلُمْؤِمُنوَن َيْفَرُح

رهم ااصر  ؤمننياملر عبرافه   أعرز اهلل تعراض   ، ففدره العام الثراا  للرهةر    منشهر رم ان يف 

لق راء  لاحماالرة   غرراًرا الرذين َّروروا كرً ا ا    رغم قلة عدفهم اعدتهم مقارارة بأعردائهم  

 َََّرُوروا  َكالَِّذيَن َتُكوُاوا َاَلا}: اتعاض سبحااهاحل   يقوقحدي ، عل  اإلسالم ااملسلمني

، ايقروق  {ُمِحرد    ُلرونَ َيْعَم ِبَما اللَُّهَا اللَِّه ِلَسِبد َعْن َاَيُصدُّاَن النَّاِس َاِرَئاَء َبَطًرا ِفَياِرِهْم ِمْن

 ِلْلُمرْؤِمِننيَ  َتُقروقُ  ِإْذ*ُكُراَنَتْشر  َلَعلَُّكرمْ  َهالّل ُقوْاَفاتَّ لَّة َأِذ َاَأاُتْم ِبَبْدٍر الّلُه َاَصَرُكُم َاَلَقْد}تعاض: 

 َاَتتَُّقرواْ  َتْصرِبُرااْ  نِإ َبَلر  *ُمنَزِلنَي ِةْلَمآلِئَكر ا مِّرنَ  ف آاَل ِبَثاَلَثرةِ  َربُُّكرم  ُيِمردَُّكمْ  َأن َيْكِفردُكمْ  َأَلن

 َوَعَلرهُ  َاَما*وِِّمنَيُمَسر  اْلَمآلِئَكرةِ  َنمِّر  آالف  ِبَاْمَسرةِ  َربُُّكرم  ُيْمِدْفُكْم َهرَذا َفْوِرِهْم مِّن َاَيْأُتوُكم

 .{اْلَحِكدِم اْلَعِزيِز الّلِه ِعنِد ِمْن الَِّإ لنَّْصُرا َاَما ِهِب ُقُلوُبُكم َاِلَتْطَمِئنَّ َلُكْم ُبْشَرى ِإالَّ الّلُه
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عرز اهلل  أيروم مشرهوف    ، اهرو مكرة  فرت   كران يف السنة الثامنرة للرهةر     رم ران شهر ايف

 دره ف اضررب ئهم، أعردا   تعاض فده ابدره )صرل  اهلل علدره اسرلم( ااملرؤمنني، ااصررهم علر       

 ااترممرا  رووهاأَّ آذاهمن ع ا مثلة يف الصف  االعفو أراع( اسلم علده اهلل صل ) النيب

 ٍخَأ َااْبرنُ  َكرِريم ،  خ َأ، ْدرًرا ََّ: َقراُلوا  ،(؟ِبُكرمْ  َصراِا    َأاِّر   َترَرْانَ  َمرا : )هلرم  قراق حني  قتله عل 

 دره عل اهلل صرل  ) مسر   ملرا ا، ( َقراءُ الطَُّل ُمَفرَأْاتُ  اْذَهُبروا : ) )صل  اهلل علده اسلم( َقاَق َكِريٍم،

 علده اهلل صل ) َقاَق َبُة،الَكْع لُُّتْسَتَح ْوَمالَد امَلْلَحَمِة، َيْوُم الَدْوَم: يقوق أصحابه أحد( اسلم

، (الَكْعَبرةُ  ِفدرهِ  ُتْكَس  َيْوم َا َكْعَبَة،ال ِفدِه ُهاللَّ ُيَعظُِّم َيْوم  َهَذا املرمحة، يوم الدوم بل: )(اسلم

 علده بابه. ل أغ املن الكعبة، فَّل ملن ا مان( اسلم علده اهلل صل ) اأعط 

 وهرروف اشررد  كلررل اهلل تعرراض (هررر658) عررام رم رران مررن االعشرررين اخلررام  ايف

 عردما ب ،(ورالو   عرني )معركرة  بالنصرر علر  التترار يف     قطررز  الردين  سرد   بقدراف   املصري

ا، ا رض فسرراًف عرراثوا يفا ،اإلسررالم  العررام فاق معظررمالغامشررة  همودوشرر اوتاحررت

 ااررتاك تراري ، ال يف الفاصررلة املعرارك  أهررم مرن  حبرر  فكاارت اأهلكروا احلررو االنسررل،   

 .غري روعةاادحراا إض ا التتار، فدها يهزم اليت ا اض املر 

 رم رران مررن العاشررر يررام النصررر االعررز  االشرررف يف تارثنررا احلررديي يررومأامررن أهررم 

 املسرلحة  واتنرا ق( اورل  عرز ) اهلل افر   م(  حدري 1973) أكتروبر  مرن  هر(، السرافس 1393)

 ال أاره  يرزعم  انك الذي اشد  أسطور  تحقد  النصر االعز  االكرامة، احتطدماملصرية ل

 حراام ا علر   العرام  اأور    ك يراءه،  اكبحرت  صروابه،  أفقدته ضربة إلده ااوهت يقهر،

 القرررآنا االقدررام دامالصرر مرر  أكرر (، )اهلل: املقاتررل اشنرردي شررعار اودشررها، اكرران  مصررر

 ُتواَفرراْثُب ِفَئرة   درُتمْ َلِق إَذا واآَمُنرر يَناَلرذِ  َأيَُّهرا  َيررا}حمققررني قروق اهلل تعراض:    الصراف،،  االردعاء 

 .{ُتْفِلُحوَن لََّعلَُّكْم َكِثريا  اللََّه َااْذُكُراا
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 ددااسرر ااملرسررلني، ءا ابدررا َّررام علرر  االسررالم االصررال  العرراملني، رب هلل احلمررد

   .أمجعني اصحبه آله اعل  ،(اسلم علده اهلل صل )حممد 

أن ا ،سررهتصررر علرر  افالعبررد يف رم رران أن ين احيققهررالرريت أهررم االاتصررارا  مررن ن إا

  هلل صردام عبراف  يف ال كب  مجاحها عن كل حرام، فإذا كان اإلاسان يبتعرد عرن احلرالق   ي

ره مرا يسر   هالدقردم لنفسر   ي رره اال ينفعره،   حررام كرل  عن به أن يبتعد  حريفرب العاملني، 

 ِلَغرد   َقردََّمتْ  َما َاْف   َاْلَتْنُظْر اللََّه وااتَُّق واآَمُن الَِّذيَن َأيَُّها َيا}يوم القدامة، حدي يقوق تعاض: 

 َمرنْ  َكردِّ ُ ال)هلل علدره اسرلم(:   ابدنرا )صرل    ايقروق ا  ،{َتْعَمُلوَن ِبَما ََِّبري  اللََّه ِإنَّ اللََّه َااتَُّقوا

اكران   ،(اللَّرهِ  َعَلر    َاَتَمنَّر  َهَواَهرا  ُهَاْفَس َبَ َأْت َمْن َاالَعاِوُز امَلْوِ ، َبْعَد ِلَما َاَعِمَل َاْفَسُه َفاَن

 رِّشر  مرن  ِبركَ  اأعوُذ ِري،َأْم ْرَشِدِلَأ َكَأْسَتْهِدي إاِّ  من فعائه )صل  اهلل علده اسلم(: )اللهمَّ

 اَاِزُارو  ُتَحاَسُبوا، َأْن ْبَلَق ْاُفَسُكْمَأ َحاِسُبوا: )يقوق( عنه اهلل رض ) عمرسدداا  اكانَافس (، 

 َمرنْ  َعَلر   َيْوَمِئرذ   اُباْلِحَسر  َيِار ُّ  اََّمرا َاِإ َبرِر، اَ ْك ِضِلْلَعررْ  َاَتَةهَّرُزاا  ُتوَزُاروا،  َأْن َقْبَل َأْاُفَسُكْم

 .(الدُّْاَدا ِف  َاْفَسُه َحاَسَب

 لقرروا ا لروراق  راتقردي  إورالق  حتدرة  ذكررى العاشرر مرن رم ران املباركرة اقردم       ايف

 اامصرر  حلمايرة  مامعرداته  أسرلتحتهم  قبرل  اسرواعدهم  بصردارهم  يقفرون  الذين املسلحة

 اهرا، ااطمئنا اهرا أما امصردر  فها،اسرد  ا مة فرع التاري  مرِّ عل  فهم العظدم، اشعبها الغالدة

 ابنرراء ررارتها، اح مصررر علرر  حفاظ ررا معهررم ايتحررد يررؤازرهم، عظرردم شررعب ائهررمرا امررن

 .امفاَّرها  جمافها

  .مكروهاحفظ مصرنا من كل و ،بارك لنا يف رمضان، وأدم علينا عزك ونصرك اللهم


