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 اشاره؛

كه در كتب تاريخي آمده  است، جنگ بدر، اولين جنگ مسلمانان و كفار قريش آنچنان

سي هجرت واقع شده است.لذا به اين بهانه بر آن شديم تا با برردرهفده  رمضان سال دوم 

در آن پيكار و  دشمنان  )ص(ر گرامي اسالمهاي جنگ بدر، وياران پيامبشرايط و ويژگي

ران را به لحاظ قيام و يا )عج(ايشان، و بيان مشتركات اين جنگ با قيام حضرت امام مهدي

مورردقبول  ميورجاءواثق دار ميداشته باش يقيتطب يبررس کيو دشمنان آن حضرت را 

 .واقع گردد
 

 «بدر» شرحی کوتاه از واقعه 

 ـ اين رويداد در هفدهم رمضان سال دوم هجرت اتفاق افتاد.

 جنگ بدر نخستين فتح اسالم بود. ـ

 ـ از نبردهاي بزرگ و نمايان اسالم بود.

 ـ به هالكت افتادن دشمنان سرسخت پيامبر.

 ناپذيري مسلمانان.مسلمانان و شكستـ تقويت روحيه 

 ـ احساس شور و شعف و شادي در مسلمانان.

 

 آئینه وحی  از )عج(یاران امام زماندر جنگ بدر و  )ص(های یاران پیامبرویژگی

است )با توجه  )ص(همچون حكومت پيامبر )عج(قيام و تشكيل حكومت حضرت مهدي

گونه كه ياران آگاه تر ـ همانتر و عميقمنتهي در سطح وسيع 1گويد(به آنچه روايات مي

و با استقامت آن حضرت در صدر اسالم شيران روز و پارسايان شب بودند و نقش مؤثر و 

مهم در تشكيل حكومت اسالم را ايفا كردند، حكومت حجت نيز از اين قانون مستثني 

عميق در ركاب و خدمت حضرت نيست و ياران آن حضرت همه جانبه و در سطح وسيع و 

 مهدي ـ روحي و ارواحنا فداه ـ هستند.

                                                           

 ـ يضع كي ضع رسول اهلل.352، 52بحاراالنوار، ج. 1
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يک آيه دارد كه بسيار اميدبخش است كه  )عج(لذا قرآن در رابطه با ياران حضرت مهدي

هاي ياران پيامبر در صدر اسالم ها همان ويژگياين ويژگي بايستي گفت منشأ و سرچشمه

 ؛آيه شريفهو بخصوص در جنگ بدر بوده است.هماننداين 

أَِذلَّةٍ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِيِنهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ»

آلئِمٍ ذَلَِک  عَلَى الْمُؤْمِِنينَ أَعِزَّةٍ عََلى الْكَاِفرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي َسبِيلِ اللّهِ وَالَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ

 1«فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

خداوند در آينده جميعتي را  اي مؤمنان، هركس از شما مرتد شد و از اسالم بيرون رفت،

 ؛آورد  كه داراي اين پنج امتياز هستندمي

 . خدا آنها را دوست دارد و آنهاهم خدا را دوست دارند.1

 برابر مؤمنان، خاضع و مهربانند.. در 2

 . در برابر مشركان و دشمنان پرسخت و نيرومندند.3

 كند.گيري در راه خدا جهادو تالش مي. به طور پي4

هراسند. اين فضل اي نميكننده. در مسير انجام وظيفه از سرزنش هيچ سرزنش5

تر و رحمت خدا وسيعدهد، فضل ببيند( مي خداست، به هر كس بخواهد )و او را شايسته

 است و او بر همه چيز آگاه است.

( در پرتو اين )عج(صاحب اين امر )حضرت مهدي»فرمود:  )ع(و در عبارتي امام صادق

 آيه )در حمايت چنين ياران آگاه و دالور( محفوظ است.

 

 بیان ویژگی ها

 . جوان بودن ياران1

 2دادند.مي تشكيل« انصار»در جنگ بدر اكثريت سربازان را جوانان 

دهند و ، نيز بيشتر جوانان پر تحرك و پرنشاط تشكيل مي)عج(ياران حضرت مهدي

 پيران در ميانشان اندك شمارند.حكيم بن سعيدگويد شنددم علي )ع(مي فرمود:

                                                           

  .54سوره مائده/ آيه. 1

  .1/492فروغ ابديت، ج. 2
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اقل  انّ اصحاب القائم شباب ال كهل معهم اال كالكحل في العين او كاللملح في الزاد و»

 «الزاد الملح

، جوانانند و پيران اندك بسان سرمه در چشم يا نمک در طعام و كمترين چيز ياران قائم

 1در غذا نمک است.

خورده، و شيخ صدوق در كمال الدين روايتي دارد... اين افراد همگي، جوانند و افراد سال

 در ميان آنان بسيار اندك است.

 . عدد ياران2

ند كه هشتاد و دو نفر مهاجر و در جنگ بدر هست (ص)سيصد و سيزده نفر همراه پيامبر

 2داد.صد و هفتاد نفر خزرجي و شصت و يک نفر نفر اوسي تشكيل مي

نيز سيصد و سيزده نفر ياد شده است. اين افراد كه از آنان به  (عج)عدد ياران مهدي

باشند. بديهي است داران آن حضرت ميياد شده است، پرچم« حكامُ اهلل في ارضه»عنوان 

بسيار بيشتر از اين تعداد هستند اما اين سيصد و سيزده  (عج)آن حضرتكه دوستداران 

  3ي امور آن روزگار بر عهده خواهند داشت.نفر، فرماندهي و اداره

كاني انظر الي »نقل شده است كه فرمودند:  (ع)در موثقه مفضل بن عمر از امام صادق

 4«رجالً علي عدةِ اهل البدر القائم علي منبر الكوفة و حوله اصحا به  ثالث مأئة و ثالث عشر

اند، نگرم قائم را بر منبر كوفه و سيصد و سيزده نفر يارانش، كه پيرامونش گرد آمدهگويا مي

 به شماره اهل بدر.

 دشمنان شدند. .موجب وحشت و اضطراب و ترس در دلهاي3

وحشت  در وقعه بدر پيروزي از آن مسلمانان شد لذا در دل مشركان و يهوديان و منافقان

كردند كه چنين پيروزي، نصيب مسلمانان و اضطرابي بوجود آمد زيرا آنان هرگز باور نمي

كردند كه بگويند اين خبر دروغ است ولي با ورود نيروهاي اسالم به گردد و كوشش مي

 5همراهي اسيران قريش درمدينه، مطلب مسلم گرديد.

                                                           

 .316. الغيبة نعماني،  1

  .498 /1. فروغ ابديت، ج2

 .665، 2كمال الدين، ج . 3

 .2/672. كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج4

 .1/56فروغ ابديت، .  5
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و ظهور آن قيام جهاني و نصرت و پيروزي حضرت و ياران  (عج)ودر وصف ياران مهدي

هاي متكبران )دشمنان( چيره ساخته و پيشاپيش ترس را بر دل بدليشان،و شجاعت بي

 گيرند.راه گريزرا پيش مي

 :(ع)قال الباقر

كاني انظر اليهم مصحدين من نجف الكوفة ثالث مأثة و بضعة عشر رجال كان قلوبُهم زبر »

 1«الرعب امامه شهراً و خلفه شهراً الحديد يسير

هايي چون اند، دلنگرم، سيصد و اندي مرد بر بلندي نجف كوفه ايستادهگويا آنان را مي

 افكند.هاي دشمنان سايه ميپوالد دارند، در هر سو، تا مسافت يک ماه را، ترس بر دل

نّا منصور بالرُّعِبِ، فرمايد: القائم مِمي (ع)در مورد قائم آل محمد (ع)و همچنين امام باقر

 2مُؤيَّد بالنّصِر.

گردند هاي دشمنان( پيروز مياز ماست. به وسيله ترس افكندن )در دل (ص)قائم آل محمد

 شوند.و به ياري خداوند تأييد مي

 . فرمانبري4

به  در جنگ بدر بود كه (ص)شاخص ياران پيامبر ژگيپذيري و فرمانبري ديگر ويواليت

 كنيم.اشاره مي ياي از آن ويژگنمونه

ايم سعد بن معاذ انصاري گفت: اي پيامبر خدا ما به تو ايمان آورديم و ترا تصديق كرده

ايم، هرچه شما تصميم بگيريد ها و مواثيق سپردهكه آئين تو حق است. در اين باره پيمان

ه وارد كنيم. به آن خدايي كه تو را به رسالت مبعوث نموده است، هرگاما از تو پيروي مي

شويم، و يک نفر از ما از سر شما وارد مياين دريا شويد )اشاره به بحر احمر( ما نيز پشت

ترسيديم. شايد ما در اين زند وما هرگز از روبرو شدن با دشمن نميپيروي شما سر باز نمي

هائي از خود نشان دهيم كه ديدگان شما روشن گردد ما را به فرمان راه، خدمات و جانبازي

 اي كه صالح است روانه كن.خداوند به هر نقطه

كه گفتار سعد، نشاط عجيبي در پيامبر ايجاد كرد و ساية شوم يأس و نااميدي با اشعة 

بخش رجاء و اميدازبين رفت وسخنان اين افسررشيدچنان تحريک آميز وهيجان حيات

                                                           

  .434، 52. بحاراالنوار، ج1

 .482و  292و منتخب االثر، ص 308. همان، ص 2
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بشارت باد  انگيزبودكه پيامبر بالفاصله فرمان حركت صادرفرمودوگفت حركت كنيد و

  1برشما )سيروا و ابشروا(.

 ها اين آيه را نازل كرد.و خداوند هم براي تحكيم آن

وَيُرِيدُ اللُّه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّْوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ 

هنگامي كه خدا پيروزي بر يكي از دو گروه  2اتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَاِفرِينَأَن يُحِقَّ الَحقَّ بِكَِلمَ

را به شما وعده داده و شما دوست داشتيد بر  ]سپاه دشمن يا كاروان تجارتي قريش[

خواست پيروزي در ميدان جنگ را با فرمان كاروان تجارتي قريش دست يابيد ولي خدا مي

 افران را قطع كند.نافذي تحقق دهد و ريشه ك

 نيز چنين است. (عج)پيروي و فرمانبري ياران حضرت مهدي

در نياورند  پيروي آنان از امام، نه برخاسته از زور، كه ناخالصان را به زور در ضيافت اهل وفا

ا رو در خلوت جوانمردان ناپاكان حضور نيايند؛ بلكه عشق و عالقه قلبي به حضرت، آنان 

 دارد.ميبه فرمانبري وا 

 بسان پروانه، به دور شمع وجودش، در گردشند.

 3تالشگر و كوشا در پيروي از اويند.« كدّ ادوُن مُجدون في طاعة»: (ص)به فرموده پيامبر

دارند و پيروي از او را، بدون قيد و شرط، بر خود الزم او را پيش از هركس دوست مي

هرچه در پيرامون او وجود دارد، نشان يار  ن دارند و ازشمارند، يادگار پيامبر را در ميامي

 جويند.جسته و به آن تبرك مي

كان علي خُيولِهِم العقبان، تيمسحون مبرج االمام يطلبون بذلک البركة و يحنون به و يقونه 

 4بانفسهم في الحروب و يكنونه ما يريد منهم.

ند و در گرد امام در سايه زين مركب امام ميبراي تبرك دست ب سواراني با نشان و پرچم

 كند.ها ياري كرده و آنچه طلب كنند كفايت ميچرخشند. با جان و دل او را در جنگ

 

                                                           

  .1/615و سيرة ابن هشام،  1/448. مغازي و اقدسي، 1

  .7. انفال، آيه2

  .1/63. عيون اخبارالرضا، 3

 .52/308. بحاراالنوار، ج 4
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 هاي مختلفي بودند، از مهاجر و اوس و خزرج .از گروه (ص). ياران پيامبر5

هاي هاي و نژاداي نيستند، بلكه از گروهاز صنف و نژاد ويژه نيز، (عج)ياران مهدي

 سر جهان هستند.گوناگون و از سرتا

  1، هستند.«من اقصي البالدند»و «من اقاليم االرض»شتابند، مردمي كه به ياري امام مي

لوحان و بدخواهان به منظور منحرف اي از سادهو اين پاسخي است مستدل در سؤال عّده

 گويند: كردن افكار مسلمين كه مي

ند اين كن استكبار غلبه تواند بر جهايک تن هرچقدر قدرتمند هم باشد چگونه مي

 و نمايندگان قدرت الهي است. (ع)امام هاي ناموزون، ناشي از عدم معرفت برزمزمه

 دت و جانبازياند.اي پوالدين و عشق به شها. داراي ارده6

كنندگان در جنگ بدر، از امتيازهاي مخصوص در ميان مسلمانان در حقيقت شركت

« بدري»ها ي پوالدين و محكم ( به آن)يعني ارادهبرخوردار شدند و بخاطر همين امتيازها 

نمودند و يا به اي كه يک يا چند نفر از مجاهدان بدر شركت ميگفتند و در هر واقعهمي

 ها با ما موافق هستند.يگفتند چند نفر از بدردادند، ميمطلبي گواهي مي

ه با استناد ب هستند.اي پوالدين كه دارايي اراده (عج)و نيزچنين اند ياران حضرت مهدي

 فرمايند:كه مي( ع)كالم زيبايي امير بيان علي

نُّهمَ همُّوا بازالةِ الجبالِ الرّواسي يد لَوْاَبر الحدتِهم مِثَلَ زُمْ لُيوثٌ قَدْ خَرَجُوا مِنْ غابالُّهُكُ

 2لَاَزالوها عن مواضِعها.

اند: اينان اگر اراده هاي خود بيرون آمدههمگي آنان شيرهاي ژيان هستند كه از جنگل

 ند را از جاي بركنند، قطعاً خواهند توانست.هاي بسيار بلكنند كه كوه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .315و الغيبة نعماني،  449ي، . ينابيع الموده، الحافظ سليمان بن ابراهيم القندوز1

  .199. الزام الناصب، 2
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 قیام باهنگام آن شباهت و بدر جنگ شرایط به نگاهی

 . امدادهاي غيبي خداوند1

هميشه درگذر تاريخ: امدادهاي الهي )غيبي( شامل مردان الهي و خدا ترس بوده است 

ن ل ياراهمان كساني كه جان و مالشان در راه خداست كه از جمله اين امدادهاي غيبي شام

 در جنگ بدرنيز گر ديد. (ص)پيامبر اسالم

شد و اينكه نمود باعث تقويت روحي آنان مياينكه دشمن در چشم مسلمانان اندك مي

شد كه دشمنان به مسلمانان اهميتي نمودمي شد سبب   مسلمانان در چشم دشمن اندك وا

 ندهند و از تمام توان خود استفاده نكنند.

يَةٌ ِفي فَِئتَيْنِ اْلتَقَتَا ِفئَةٌ تُقَاتِلُ ِفي سَِبيلِ اللّهِ وَأُخْرَى َكافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِْم قَدْ كَانَ َلكُمْ آ

اي قطعاً در برخورد ميان دو گروه براي شما نشانه 1...رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بَِنصِْرهِ مَن يَشَاء

كافر بودند كه آنان  ]گروه[جنگيدند و ديگر بود. گروهي در راه خدا مي ]و درس عبرتي[

ديدند، و خدا هركه را بخواهد به ياري خود تأييد را به چشم، در برابر خود مي ]= مؤمنان[

 كند.مي

ر بااليي برخوردار بودند و اين به سبب امدادهاي لذا در اين جنگ مسلمانان از روحية بسيا

گونه كه پيامبر وعده داده بود خداوند مسلمانان را ياري كرد و هزار غيبي بود و همان

ها فرستاد و فرشتگان با افزون بر سياهي لشكر و تقويت روحي فرشته براي كمک به آن

بَّكُمْ فَاْستَجَابَ َلكُْم أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَْلفٍ مِّنَ إِذْ تَْستَغِيثُونَ رَ»آنان سپاه اسالم را ياري كردند: 

 2«الْمَآلئِكَةِ مُرِْدفِينَ 

طلبيديد، پس دعاي شما را اجابت : زماني را كه پروردگار خود را به فريا مي]به ياد آوريد] 

 .پياپي، ياري خواهم كرد كرد كه: من شما را با هزار فرشتة

ز شامل آنحضرت و يارانش خواهد شد و اخبار و روايات ني (عج)و جنود غيبي امام مهدي

جُنُودًا لَّمْ فرمايد: معتبر آمده كه فرشتگان الهي كه در جنگ بدر بودند آنجا كه قرآن مي

 3تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَُرواْ وَذَلِکَ جَزَاء الْكَافِرِينَ 

                                                           

 . 13. آل عمران، آيه1

 . 9. انفال، آية2

  .26. توبه، آيه3
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كه تاد و كافران را پس از آنو لشگرهائي از فرشتگان كه شما نميديديد به مددتان فرس

 غالب و حاضر بودند به عذاب و ذلّت افكند و اين است كيفر كافران.

 لذا همانگونه كه با استناد به آيه فوق فرشتگان به كمک مسلمان صدر اسالم شناختند،

 شتابند:و ياران آنحضرت مي (عج)هنگام ظهور نيز گروه گروه به ياري حضرت مهدي

 1أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالَ تَسْتَعْجِلُوهُ فرمايد: ر آيه اول سوره نحل كه ميدر تفسي (ع)امام صادق

 رسد.فرمان خدا به عذاب شمشير به مشركان و يا به ظهور قيامت، بزودي فرا مي

فرمودند: در تفسير آيه: يؤيّدُةِ بثالثَةِ اخبار: بالمالئكة و بالمؤمنين و  (ع)و حضرت صادق

شود، سپاهي از فرشتگان و سپاهي با سه سپاه ياري مي (عج)مهديبالرّعب. انقالب و قيام 

 2از مؤمنان و سپاهي از رعب.

              

 قیام بدروهنگامه جنگ در دشمنان فرجام 

و شخص  (ص). هالك شدن سران قريش در جنگ بدر توسط ياران با استقامت پيامبر1

 (ص)پيامبر

و پيشوايان با نفوذ مكه بودند، هالك  (ص)اي از سران قريش كه دشمنان جدّي پيغمبردّهع

دست حمزه  ند اسود مخزومي كه به تنهايي به سپاه مسلمانان حمله كرد و بههمان 3شدند.

و شيبه بدست حمزه  (ع)و كشته شدن وليد )دايي معاويه( توسط حضرت علي 4كشته شد

 و عبيده هم توسط عتبه به دوزخ ابدي فرستاده شدند.

   (ع)گامي قيام قائم آل محمدكني منحرفان در هنو همين گونه است ريشه

كنيم: نعماني اي از آن اشاره مينمونهباره روايات فراواني وارد شده است كه به البته در اين

فرمود: بأبي إبن  (ع)به سند خود از حارث همداني نقل كرده است كه امام اميرالمؤمنين

خيرة اإلماء يسومهم خسفاً و يستقهيم بكأس مصبّرة و ال يعطيهم إلّا السيف هرجاً. فعند 

ال غفرلها. النكفّ عنهم حتّي  ذلک تتمّني فجرة قريش  لو أنّ لها مقاة مني بالدنيا و ما فيها؛

                                                           

 . 1آيه . نحل،1

  .52/384. بحاراالنوار، 2

 . 75. تاريخ اسالم، دكتر علي اكبر فياض، 3

 .189تاريخ اسالم از منظر قرآن، يعقوب جعفري،  4.
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سازد ( باد كه آنان را خوار مي(عج)پدرم فداي فرزند بهترين كنيزان )يعني قائم 1يرضي اهلل.

آفرين نخواهد نوشاند و به آنان جز شمشير خونريز و مرگو شرنگ شكست به ايشان مي

ر آنچه در آن كنند كه اي كاش دنيا و هبود. پس در اين هنگام زشتكاران قريش آرزو مي

ولي دست از ايشان  دادند تا گناهانشان بخشوده شود،است از آن ايشان بود و آن را فدا مي

 كه خدا راضي شود.بر نخواهيم داشت تا آن

 

                                                           

  .120. النعماني، محمد بن ابراهيم، 1


