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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 های جنگ بدر آموزه

 ی اندک، ایمان، اخالص، دشمن، ترس. جنگ بدر، آموزه، پیروزی، مدد الهی، عدّه ها: واژه کلید

جنگ  ؛جنگ بدر واقع شد در روز هفدهم ماه مبارک رمضان، دو سال پس از هجرت پیامبر

که  درحالی .ی ظهور گذاشت کفر را به عرصهآسایی که پیروزی درخشان ایمان بر   عظیم و معجزه

دد الهی رخ داد. مسلمانان سیصدوسیزده نفر بیشتر مسلمانان اندک بود، پیروزی عظیمی به مجمعیّت 

ی ایمان و اخالص  رویاروی آنها ایستاده بود. این پیروزی عظیم که ثمره چندین هزار دشمن نبودند و

که دهد. این درس را  زدند، درس بزرگی به ما می شمشیر می مسلمانانی بود که در رکاب پیغمبر

های  ر شما انساناگ قدر مهم نیست. و عدالت و پاکی آن تعداد زیاد دشمنان دین و معنویّت، فضیلت

هایی سرشار از ایمان و اخالص،  اگر انسان ای باشید، اگر شما وجودتان از غیرخدا خالی باشد، وارسته

ی شما مشکلی ایجاد کند. تواند برا تعداد انبوه دشمنان، نمی ؛مقاومت و ایستادگی ایمانی باشید و صبر

ی  چه بسیار پیش آمد که عدّه 1:ٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثيَرًة بِِاْذِن اللِ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقليلَ  :به همان تعبیر زیبای قرآن

کنید که دین، معنویّت، فضیلت  ی بسیاری پیروز شدند. اگر شما احساس می اندکی به اذن خدا، بر عدّه

در غربت قرار گرفته، تعداد طرفداران ی جهانی  ی خودتان یا در جامعه در جامعههای متعالی  و ارزش
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اند،  اند، مجهّز شده معنویّت و دین انبوه شدهو  اندک شده، و دشمنان فضیلت و پاکی، عدالتآن 

های بسیار توانمند  ست، رسانه های مرگبار در اختیار دارند، امکانات عظیم اقتصادی در دست آنها سالح

اگر شما در درون مشکل نداشته  !نکند خودتان را ببازید! بدانید ؛بلیغاتی در اختیار آنها قرار داردت

ی  قعه ای که ناظر بر وا در آیه است همان تعبیر زیبای قرآن کریم بینید. باشید، از بیرون آسیبی نمی

امروز دیگر کافران از نابود کردن دین شما  :ُكمْ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن دينِ اْليَ ْوَم يَِئَس فرمود:  ؛غدیر خمّ نازل شد

از دشمن نترسید؛ از کافران نترسید؛ از منِ خدا بترسید! یعنی  2:َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْونِ  أیوس شدند.م

در باطن، آلودگی و سستی نداشته باشید، دشمن هرچه هم که زیاد باشد، جایی و اگر خداترس باشید 

پُر، هیچ ترسی ندارد؛ حتّی ام، یک گوی آهنین تو هاشاره کرد طور که قبالً مانهبرای ترسیدن نیست. 

ن کند. امّا یک بادکنک توخالی، یک سر سوزن به آ یک کنید، به آن اثر نمیاگر گلوله هم به آن شلّ

 درونمان مشکل نداشته باشیم، درونمان خالی نباشد،در پُر باشیم، اگر ترکد. اگر ما تو اشاره شود، می

ای از  هیچ ضربه ؛درونمان آلودگی نداشته باشیم، ضعف و تردید و شک نداشته باشیمدر نقصان نباشد، 

بخش پیروزی جنگ بدر، این  ی بسیار شادی حادثه ،هرحال تواند ما را از پای درآورد. به بیرون نمی

گوید که اگر مثل بدریّون مخلص باشیم و جز خدا در وجودمان  ها را برای ما دارد و به ما می آموزه

ی بسیار دشمنان فضیلت، معنویّت، صالح و سداد  ی اندک ما قطعاً به اذن الهی بر عدّه نباشد، عدّه

 پیروز خواهد شد. 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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