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     بسم هللا الرحمن الرحیم

 شهادت و دیشه قتیحق: موضوع

  یجوادانیبن استاد: سخنران

 26/10/98 ؛شنبه

 موسسه لیله القدر تهران مکان:

قبل از به جبهه  استاد حضرت کنندیم نقل که است نیا یکی ،میبپرداز شهادت و دیشه موضوع به شد باعث که چهآن  

 دیشهتا  جبهه رفتندیمافراد  الًمعمو 1«برو بابا! اول شهید شو بعد به جبهه» رفتن فرزندشان خطاب به وی فرموده بودند:

  کنند.ولی ایشان سازوکار شهادت را عکس آن چیزی که مرسوم بوده بیان می شوند

 گفته همچنین «.دیهست دیشه شما»: بودند فرموده شانیا به ،یمانیسل سردار اتیح زمان در آقا حضرت با رابطه در

 «.رسدینم ای و رسدیم شهادت ضیف به ای لحا .است دیشه باشد آماده و ردیبگ دست در را جانش یکس نکهیا» :بودند

 «.شد دیشه تا بود دیشه دیبا»گویند: خود سردار نیز در کلیپی که از ایشان منتشر شد می

 کنیم. ملأت اتیروا و اتیآو رجوع به  منقول از بزرگواران نکات به توجه با، شهادت و دیشه مفهومبر آنیم تا در 

 لسان در و است متعارفماست، برای ما  ذهن در آنچه معناست؟ چه به ،شود دیشه معرکه در حضوراز  قبل یکس نکهیا

 احکام است؛ جهاد و جنگ ۀمعرک در ،خدا راه در شدن کشته شهادت، این است که است آمده هم علیهم السالم تیباهل

 اتیروا و اتیآ در ست؟یچ شهادت و دیشه قتیحق اماوجود دارد؛  شهادت و دیشه یمعنا نیا با رابطه در هم یخاص

 را شجان یکس و دهدیم رخ معرکه در چهآن قتیحق در ،یعنی ؛است گسترده و عیوس یمعنا کی دیشه قتیحق و معنا

 شدن ختهیر صرف وگرنه ؛میکن عرض میخواهیم که است دیگر یشهادت محصول و ثمره ،دهداز دست می خدا راه در

 اما ؛شد ختهیر هم خونش و رفترا که به معرکه  یکس، میدار مالاس خیتار در. کندینم دیشه را شخص ،جنگ درخون 

 .بود رفتهگرفتن مرکب  متیغن یبرا شخصاین  که شد معلوم عدهاب2 «.است جهنم اهل مرد نیا»: فرمودند حضرت

علیهم السالم  تیباهل اتیروا در. دارد شده معرکه وارد که یشخص رتیبص و نشیب ،تین با یمیمستق ارتباط شهادت

و اهلل ما الشهداء إال شیعتنا  ...»: فرمودند ق علیه السالمصاد امام. اندداشته مدنظر را یگرید یمعنا شهادت از مینیبیم هم

 .میباش دیشه دیبا میدار بودن عهیش یادعا اگر ما تکتک. ما انیعیش مگر ستندین دیشه یعنی ؛3«شهماو لو ماتوا علی فر

از خدای بخواه که شهادت را برای من روزی کند. »عرض کرد:  علیه السالم  مده که شخصی به امام صادق وایت آدر ر
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صَلَّى  اسالمنبی مکرم  ای؛ .4، سوره حدید را تالوت کرد19سپس آیه « مؤمن شهید است»امام ـ علیه السالم ـ فرمود: 

 و ؛دارد یگرید مفهوم شهادت که دهدیم نشان نیا ؛5 مَاتَ شَهِیداً  آلِ مُحَمَّدٍ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ :می فرماید اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

 شهادت از شهدا سهم و بهره زانیم کند؛شهید نمی را شخص ،شود ختهیر خونش مقاتله دانیم در یکی که نیا صرف به

 . باشند دهیرسآن  به حضور در معرکه از شیپ دیبا که دارد یشهادت با یمیمستق ارتباط

 ظهور انتظار در و باشد آشنا ما تیالو ۀمسئل به شما از که یکس آن» :ندیفرمایم که است شده نقل عباقر امام از

 :ندیفرمایم بلکه و «.کرده جهاد حشالس با صامبریپ آل از عجیمهد با که است یکس مانند ،باشد بوده عجیمهد حضرت

 با که است یکس مانندبه  آن از ترالبا و کرده جهاد حالس با صخدا رسول همراه که است یکس مانند سوگند خدا به»

 عجیمهد تحضر ظهور انتظار و تیالو بحث ،شهادت و دیشه مفهوم در ،یعنی ؛«باشد شده دیشه اوۀ میخ در خدا رسول

 جهاد صاخد رسول همراه که دانندیم یکس شهادت ۀبهر و سهم را این منتظر شهادت ۀبهر و سهم یحت و آورندیم را

 . است دهیرس شهادت به شانیا ۀمیخ در بلکه و کرده

 یزیچ چه. دارد میاگرفته نظر در ذهن در که آنچه از ترقیعم مفهوم کی ،شهادت که دیآیم دست به اتیروا نیا از

 اتمانیح در ما که است یشهادت محصول ،یانیپا شهادت یعنی شد؟ دیشه دیبا هم آخر و شد دیشه دیبا اول که است

 دیشه دیبا اول ای د،یبرو جبهه به بعد و دیشو دیشه دیبا اول ندیفرمایم بزرگواران نیا نکهیا. میباش بوده آن همراه دیبا

 شدن ختهیر از ریغ ؛است طور نیهم بله است؟ خون شدن ختهیر از ریغ مگر ست؟یچ بودن دیشه مگر شد، دیشه تا بود

 یروزیپ یسناحُ به و بود دیشه شودیم ؛هاستسنحُ دو از یکی ،یعنی ؛«6إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ » نداهفرمود نکهیا ؛است خون

 .دیرس

 : میدار هم را رهایتعب نیا

گر مرگِ  ؛7 العِلمِ وهُوَ عَلى هذِهِ الحالِ ماتَ وهُوَ شَهیدٌ: إذا جاءَ المَوتُ طالِبَ می فرماید صلى اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم 

 . جویاى دانش ، در حالى در رسد که وى در جستجوى دانش باشد ، شهید مرده است

 « 8هر مؤمنی از امت من راستگو و شهید است»پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ در جایی دیگر می فرماید: 

 ما یطرف از .میدار نظر در ما که است یزیچ از ترقیعم و گرید یمفهوم ،شهادت که است نیاۀ دهندنشان رهایتعب نیا

. است شده هیتوص است معرکه در شهادت یمعنا به که یشهادت به چقدر مینیبیم علیهم السالم تیباهل یهاخواسته در
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 که میهست نیا طالب خدا از ؛«...9لَکَ بِالسَّعَادَۀِ وَ الشَّهَادَۀ لِی وَ وَ أَنْ یَخْتِمَ ...»: ندیگویم مالک به السالم علیه نیرالمومنیام

 .دهد قرار شهادت و سعادت ریخ به ختم را تو و من عاقبت

 تحقق و بودن عهیش یهاكالم از یکی ی،یگودهد که نشان می باشد چنیننیا ما ۀعیش که دهایکأت نیا و هااهتمام نیا

 . است بودن دیشه ،تشیع یادعا

 توانیم د؟یرس آن به توانیم و است یدسترس قابل م؟یدار فاصله ای میهست دیشه ما ایآ ست؟یچ دیشه نیا ،لحا

 شهادت به ودهب کینزد و رفته معرکه در بارها که است نیا منظور و "است زندهدِیشه" :ندیگویم یگاه بود؟ زنده دیشه

 یکارگاه رد و نبوده هم یامعرکه چیه در که است نیا زندهدِ یشه از منظور یگاه ؛است دهینرس شهادت به یول برسد

 گسترده یمعنا نیا. باشد دیشه تواندیم خانه خانم ؛است دیشه و است خانه در ؛است دیشه یول بوده یامغازه در ای بوده

 در انتخابش با ،کرد اقتضا ضرورت اگر که است نیا آثارش و تالمحصو از یکی که است شهادت و دیشه عیوس و

 .است مطلوب که است شهادت دهد،یم بلندش اهداف یراستا در را اشیهست ۀهم و جان معرکه

 که ماست فمتعار مفهوم و معنا از ریغ ،شهادت یمعنا و مفهوم که شودیم معلوم شد گفته اتیروا از که آنچه از

 . باشد معرکه دانیم در خون شدن ختهیر فقط

 یعنی ،آورندیم شاهد هادادگاه در ؛یقطع خبر بودن، نندهیب دن،ید حاضر، :اندکرده نقل معنا چند ،دیشه لغت یبرا

 .کندیان میبو آن را  دهیرس تشیؤر به و دهید را یقطع خبر کی یکس بدین معنی که ،است بوده واقعه و رخداد شاهدِ

  .باشدداشته  حضور دیبا بدهد شهادت خواهدیم ییجا که یکس

 کُِل  وَهُوَ عَلَى  ...»؛ است یتعالحق حضرت از اوصاف که نداهگفت هم تینهایب و گسترده یعلم یمعنا بهشهید را 

 نیا و دارد علم آن به و است حاضر حق حضرت شیپ یهست ۀهم که یاواسطهال ب و ینیقی علم ،یعنی «10 شَهِیدٌ شَیْءٍ

از 11 .اِتَّقُوا مَعَاصِیَ الل هِ فِی الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ»: امام علی علیه السالم فرمودند. است امنتهیب و عیوس علم

 به ازین ،ندارد شاهد به ازین خدا «.تها بپرهیزید، چراکه شاهد، همان حاکم و دادرس اسعصیان خداوند در خلوتگاه

 یبرا که است ییمعنا نیا .کندیم حکم بودن شاهد و شهود اساس بر لذا بوده حاضر هاصحنه در خدا ،ندارد یقاض

  .اندکرده نقل لغت در شاهد و دیشه

 وجه چهار ،سه ؛(یلغو یمعنا به توجه با) "گفته می شود؟ دیشه ،دیشه به چرا" :ندیگویم که ود داردوج یانکته

 دست از را خودش جان معرکه در که است یکس دیشه: است معنا نیا بر اساس نهایا ۀهم که اندکرده نقل آن یبرا

؛ است مشهود یمعنا به دیشه ،معنا نیا به ؛ندهست او یجانباز و یفداکار شاهد یاله فرشتگان اندگفته برای مثال، .دهدیم

 یمعنا به "دیشه" :ندیگویم اگر هم نجایا. دهندیم شهادت بهشت به او ورود بر فرشتگان و ؛خدا ای فرشتگان مشهود
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 قالطا هانیا باز ؛افتدیم 12شاهده بر شهادت هنگام ،دیشه نداهگفت ای. بودند شاهد هافرشته و خدا یعنی ؛است شهود

 مشاهده را خداوند ،ملکوت و ملک در ای است حاضر و زنده پروردگارش نزد نداهگفت یبعض. ستین دیشه بر یقیحق

 خون اهلللیسبیف جهاد در و معرکه در که است یکسمنظور از شهید،  که است نیا بر فرض و فرع هانیا ۀهم. کندیم

که  ییمعنا ؛میگفت شهادت و دیشه یبرا که است ییمعنا از قبل مربوط به انیمع نیاهمه  اما. شودیم ختهیر مبارکش

. به دست می آید لیهم السالمع نیمعصوم ائمه از نظر ماست ومد که از شهید مدنظر ماست و از روایات ائمه معصومین

 از این تعبیر، منظور .؛13«و اهلل ما الشهداء إال شیعتنا و لو ماتوا علی فرشهم ...»: فرمودند ق علیه السالمصاد امامکه 

 اما .رسدیم شهادت به معرکه در که است یکس یبرا هاتیتوج نیا ؛ستین معنا نیا یبرا هاتیتوج نیا از کدامچیه

 نیا به دیبا؛ یعنی اول است؛ شهادت در حیات و حضوراست از این مرحله قبل یبرا که شهادت و دیشه از ییمعنا

 . دارد دیشه آن مشهود با یمیمستق ارتباطحضور و شهادت  نیاو  رفت، جبهه به بعد و دیرس شهادت

 ،اتیآ از کدام چیه در است؟ یتیموقع چه به نسبت حضورش و شهود نیا کند؟یم مشاهده را یزیچ چه دیشه

 ت؛اس رکهمع در دیشه د،یشه نیا نداهگفت نیمفسر هیآ کی در ؛ تنهااست امدهین یحالاصط یمعنا به دیشه قالطا

 حَسُنَ وَ نَیالصاالِح وَ الشُ هَداءِ وَ نَیقیالصِ دِ  وَ نَیِ یالنَ بِ مِنَ هِمْیْعَلَ  الل هُ أَنْعَمَ نَیالَ ذ مَعَ فَأُولئِکَ الرَ سُولَ وَ الل هَ طِعِیُ مَنْ وَ﴿

 14﴾قاًیرَف أُولئِکَ

 ؛است هللالیسبیف قتل ریتعب ات،یآ ۀیبقدر 

 15﴾رْزَقُونَیُ رَبِ هِمْ عِنْدَ آءٌیَأَحْ بَلْ أَمْوَتاً اللَ هِ لِیسَبِ فِى قُتِلُواْ نَیالَ ذِ تَحْسَبَنَ  لَا وَ﴿

 16﴾تَشْعُرُونَ ال لکِنْ وَ اءٌیأَحْ بَلْ أَمْواتٌ اللَ هِ لِیسَب یف قْتَلُیُ لِمَنْ تَقُولُوالَا  وَ﴿

 أَجْراً  هِینُؤْت فَسَوْفَ غْلِبْیَ أَوْ قْتَلْیُفَ اللَ هِ لِیسَب یف قاتِلْیُ مَنْ وَ بِالْآخِرَۀِ ایالدُ نْ اۀَیالْحَ شْرُونَیَ نَ یالَ ذ اللَ هِ لِیسَب یف قاتِلْیُفَلْ﴿

 17﴾ماًیعَظ

 یهایژگیو دارند اتیآ که یاناتیب نوع .است نبرده کار به دیشه را ریتعب و است اهللسبیلفی معرکه در قتل ،اتیآ این ریتعب

 ایالدُ نْ اۀَیالْحَ  شْرُونَیَ نَ یالَ ذ اللَ هِ  لِ یسَب یف قاتِلْیُفَلْ﴿: دیگویم هنگامی که ؛است کرده انیب را هللالیسبیف مقاتل نیا

1بِالْآخِرَۀِ 8  است متجر ایدن که باشد شناخته را ایدن ؛باشد دهیفهم را آخرت و ایدن دیبا کندیم مقاتله که یکس ،یعنی .﴾

 گذرانده را یمعارف نیچن دیبا آورد، رو خدا راه در مقاتله به که یکس یعنی باشد؛ آورده رو تجارت و معامله کی به و
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 شودیم دیشه و رسدیم شهادت به که یکس یعنی« 19هر مؤمنی از امت من راستگو و شهید است» :دیفرمایم یوقت. باشد

 .گردد قالطا دیشه عنوان ،او به تا باشد دلش در خدا محبت از یسهم دیبا

 از یابهره و سهم دیبا قلبش ؛«20مَاتَ شَهِیداً آلِ مُحَمَّدٍ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ» :می فرماید صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِپیامبر اکرم 

 ،ذهن ،فکر در باید که است یکس دیشه ،یعنی ؛باشد داشته علیهم السالم تیباهل و صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ امبریپ محبت

 دیشه .یهست درك یعنی ؛است یهست در حضور کی قتیحق در دیشه. باشد گذرانده را یریِس (قلب) احساس و شهیاند

 داده صیتشخ را عالم نیا در اشفهیوظ و شناخته عالم در هانیا از شیپ را گاهشیجا و خودش دیبا که است یکس

 افزارسخت کی بردن ریشمش به دست ،حالاصط به ؛باشد برده ریشمش به دست و کرده یط را مراحل نیا دیبا دیشه. باشد

 یآگاه و شناخت ،معرفت کی به دیبا ،لذا ؛باشد گرفته شکل برده حالس به دست که یشخص در ،نیا افزارنرم دیبا ؛است

ق علیه صاد امامدر روایتی  که نیا. کندیمن دیشه را شخص ،خون شدن ختهیر و معرکه در حضور صرفاً .اوردیب یرو

 ،گذاشتن تیباهل یپا جا ،را ما ۀعیش ،یعنی ؛21«شهماو اهلل ما الشهداء إال شیعتنا و لو ماتوا علی فر ...»: فرمودند السالم

 .کندیم دیشه

 تیرضا کندیم یسع و بردیم حساب مادرش و پدر از خانه در بچه زمان،کی ؛دارند صفایی استاد مرحوم یریتعب

 کمکم تا مدرسه اتمقرر استاد، معلم، ،می گذارد پا مدرسه به کمکم ،شودیم تیاذ آنها یناراحت با و کند نیمأت را آنها

 حضورش و نددار تیریمد و اداره ،شخص نیا به نسبت جامعه انیمجر جامعه، نیقوان ،کندیبازم جامعه و شهر داخل پا

 ۀحوز نزایم ؛است دیشه زین بچه کی یحت .است مانمشهودات در تفاوت اما میهست دیشه همه ما. است حد نیا در

 طورنیهم و دیآیم جامعه به ؛دیآیم مدرسه به ؛شودیم گسترده به همین صورت ؟است چقدر خانه در بچه نیا حضور

 آنچه و انحضورش زانیم و کشندیم نقشه ایدن یبرا رخیب... و کشور ،استان ،شهر ،روستا سطح به تا شودیم گسترده

. ستا یخاک ۀکر ۀحوز در بلکه ،ستین شهرشان و روستا ۀحوز در فقط شانیسفرها ؛استیدن است، حاضر شانیبرا

 یکین به امر نام و اسمآیا  کرد؟ خواهند قضاوت چه من مورد در ندگانیآ و خیتار ندیگویم و ندیآیم جلوتر رخیب

  برد؟ خواهند

 فرمایند:می ودندب نوشته یمنتظر مرحوم به که یانامه رد ؛است رحمه اهلل علیه امام حضرت انندم یشخص زمان،کی اما

 ،کند دایپ عهتوس هم هرچه و استیدن فقط ،خیتار و ایدن ۀهم .کنندیم من ۀدربار یقضاوت چه ندگانیآ ندارم یکار من

 دیهش ما ۀهم. است حاضر او شیپ هم ملکوت و دهید را ملکوت ملک، بر وهالع که است یکس دیشه. است خاك در

  .کندیم فرق شهادتمان زانیم اما هستیم

 ندیبیم وسعت نیا با را ارتباطش و است حاضر او شیپ آخرت و ایدن و دهید را یهست وسعت که است یکس دیشه

 بودنعهیش و بودنمیتسل به آنها از تیتبع در و داده دل و شناخته را یراهبران و رهبر و شناخته ریمس در که یپروردگار و

                                                           
 .50، ص 97همان، ج  بحاراالنوار، 19

 165 صفحه1  , جلد , جامع األخبار 20

 126الصفحۀ  - 6ج  -الشیخ الطوسی  -هذیب األحکام ت 21
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2بِالْآخِرَۀِ ایالدُ نْ اۀَیالْحَ شْرُونَیَ  نَیالَ ذ اللَ هِ لِیسَب یف قاتِلْیُفَلْ﴿.ندیبیم تجارتگاه کی را ایدن نیا طبعاً و است دهیرس 2 ﴾. 

 . کندیم شالت و کوشش و جهاد به شروع و ندیبیم متجر را ایدن یعنی

 در ؛برسند شهادت نیا به توانندیم هم هاخانم یحت. است هدفمند کوشش کی د ودار گوناگونی یهاشکل جهاد

جهاد زن، و ...«  23التَّبَعُّلِ حُسْنُ الْمَرْأَةِ جِهَادُ وَ ...»: فرمایدیم که است علیه السالم ی از امیرالمومنینتیروا

 اگر کندیم الیخ طرف. هدفدار کوشش یعنی جهاد ؛جهاد دیگویم بلکه جهد دیگوینم ست.کردن اشوهردارینیکو

تفاوتی  چیه ؛است یسالکیب دکن یآشپز و یداربچه و خانه نشیندب اگر و دارد سالک دکن سیتدر ونشیند ب زیم پشت

 شده فیتعر خانه در او شالت ،ندیبنب را خانه است، باید خانه در که یکس. است بودن هدفدار است مهم که آنچه ندارد،

 معرکه به را خود یهست تمام و خون که- گانرزمندتدارکات . ندیبیم را جهاد نوع کی ند،یبیم را تیترب است، هدفدار و

 نهایا دست به را حالس ریت و فشنگ تا بود هاجبهه پشت در جریان گسترده کوشش و شالت کی ۀجینت -بودند آورده

 یحرکت و کند انتخاب و میتصم به اقدام انسان حضور، و یآگاه و شناخت اساس بر اگر و باشد بوده نشیب اگر. برسانند

 ارزش یسرسوزن و است ریحق ،باشد استاد هرچند ، نبوده گونهنیا اگر و دارد داریخر باشد هم خانه در نیا کند آغاز را

 . است شهیریب و یسطح ،خام نگاه کی ،کار به کردن نگاه نطوریا است؛ آتش در و ندارد

 یپنهانکار صورت به یگاه ؛است یادگریفر صورت به یگاه ؛است یروشنگر و نییتب صورت به یگاه ،جهاد

ل حا. باشد ارزشمند معرکه در حضور تا ردیبگ شکل دیبا هاشهیر و یمبان نیا. است امیق صورت به زمانکی و ؛است

 در ،است سالک سر زمان کی دارد؛ زهین و ریشمش و اسلحه و ریت کهی است جهاد دانیم ،زمان کی معرکه در حضور

 ؛ندارد یرشد ندارد، یاثر هانیا ردینگ شکل نیا اگر اما. است بچه تیترب در زمان کی و آشپزخانه ،کارگاه ،کارخانه

 اکرم ،الموت اشرفی از جمله در روایات با تعابیر شهادت نیا بر البته. است مهم آن افزارنرم و است افزارسخت نیا

إِنَّ الْمَوْتَ طَالٌِب حَثِیثٌ، لَا یَفُوتُهُ »: ندیفرمایم علیه السالم نیمنؤرالمیام. است شده دیکأت بسیار هم القتل اشرف ،الموت

عَلَیَّ مِْن  أَْلفُ ضَرْبَۀٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُالْمُقِیمُ وَ لَا یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ. ِإنَّ أَکْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ، َو الَّذِی نَفْسُ ابْنِ أَبِی طَالٍِب بِیَدِهِ لَ

24 ؛«.مِیتَۀٍ عَلَى الْفِرَاشِ فِی غَیْرِ طَاعَۀِ اللَّهِ 
مرگ با شتاب طلب کننده است )همه را دریابد( ایستنده )دلیرى که از ترس  

کشته شدن در چنین وقتى از برادر خود دفاع نمى نماید( از چنگش بیرون نرفته، و گریزان از آن آنرا عاجز و ناتوان 

 از تیروا کی یمانیسل سردار عییتش مراسم در هیهن لیاسماع. (و چون فرار و رهائى از آن میس ر نیستنمى گرداند )

والذی نفسی بیده لوال أن رجاال من المؤمنین ال تطیب أنفسهم أن یتخلفوا عنی وال  » :خواند صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ امبریپ

أجد ما أحملهم علیه؛ ما تخلفت عن سریۀ تغزو فی سبیل اهلل، والذی نفسی بیده لوددت أنی أقتل فی سبیل اهلل ثم أحیا 

قسم به کسی که جانم در دست اوست اگر مومنان خود را از عصیان نسبت  )؛« ثم أقتل، ثم أحیا ثم أقتل، ثم أحیا ثم أقتل

جنگید تخلف ای که در راه خدا مییافتم که آنها را برآن حمل کنم از سریهکردند و من چیزی را نمیبه من پاك نمی

                                                           
 سوره نساء 74آیه  22

 {136حکمت }، 494، صبحی صالح، صنهج البالغه 23

 )صبحی صالح(نهج البالغه 123ترجمه و شرح خطبه   24

 

http://ahlolbait.com/article/14677/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-123-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://ahlolbait.com/article/14677/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-123-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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سپس بجنگم و و قسم به کسی که جانم در دست اوست، دوست داشتم در راه اهلل بجنگم سپس زنده شوم،  کردمنمی

 در را رحمت اهلل علیه امام حضرت ما. بود شهادت صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ امبریپ یآرزو ،یعنی (.زنده شوم سپس بجنگم

 ،ستین هدف شهادت .گرید بسیاری از افراد و میدانیم دیشه رامدظله العالی  آقا حضرت خودِ ما میدانیم دیشه معنا نیا

 ستین هدف شهادت که است مطرح بحث نیا علیه السالم دالشهدایس مورد در یحت و است مرکب و ابزار کی شهادت

 هدفش ریرکبیام وگرنه. شود انتخاب دیبا یآگاه و رتیبص همان اساس بر ،آمد شیپ که آنجا ؛است انتخاب کی بلکه

مِدادُ الْعُلَمآءِ » .است لهیوس کی شهادت ؛است حالاص و تیترب هدف. بود شهادت ،نید در انتخابش و بود دارالفنون

 لهیوس کی علما مداد چنانچه است لهیوس دیشه خون ؛مداد علما از خون شهیدان برتر است.« 25أَفْضَلُ مِنْ دِمآءِ الشُّهَداءِ 

 یبلند راه نیا از یامرحله ایدن نیا .ستین هدف شهادت که میبرس این به دیبا میدار تشیع یادعا اگر ما همه .است

 با تجارت در کرده تیعنا ما به بزرگ یخدا که ییهاهیسرما ۀهم دیبا و میباش آماده دیبا و میدار شیپ در ما که است

 ییجا اگر که میهست نیا به مکلف ما ۀهم. میبرو آن با میبتوان را تینهایب راه نیا و بلند راه نیا که میبرسان یسودبه  او

 . شد گفته شهادت یبرا که است یلیفضا همه نهایا البته انجام دهیم؛ را کار نیا ،میبگذار را مانیزندگ ۀهم الزم شد

 حب ها،یخودخواه ۀهم شودیم دیشه یکس یوقت که ، به این جهتاندکرده نقل یگرید بسیار آثار شهادت بارۀدر

 یاسفره وقتکی ؛یزنیم پولت از زمانکی ؛یزنیم وقتت از زمانکی ؛کندیم خرج جاکی را امکاناتشۀ هم و نفس به

 اریاخت رد یدار که یمرکب و لهیوس وقتکی ؛یگذاریم وقت دوستان قاتالم یبرا یزمان ؛یرگذیم مال از و یاندازیم

 که یانهیهز و بردیم که یرنج زانیم به طبعاً. گذاردیم را اشیهست ۀهم که است یکس دیشه اما ؛یگذاریم یکس

 . شودیم شتریب درجاتش کندیم

 در شهادت نیا ؛کندیم انتخاب هانیا با متناسب و استء ایاول ،تیباهل رسول، ،اهلل به مومن است؛ مومن دیشه

 . شودیم معرکه وارد و بردیم حالس به دست باشد زمال اگر خودش گاهیجا

 آغشته ونخ به که یلباس همان با، شود دفن نفَکَ بدون دیشه برای مثال، واجب است ؛است متفاوت هم احکام در

 عوض و ورندایب در را کفن دیبا شود یخون کفنش یلیدل هر به و کنند دفن را یکس اگر)در حالیکه  .شودیم دفن شده

 (.کنند

 رسولُ الل ه ِ صلى اهلل علیه و آله؛ کنندیم کاریپ اول صف در که هستند یکسان دانیشه نیبرتر که است اتیروا در

                         برترین شهیدان، کسانى هستند که در صف مقد م  «26... لالشُّهَداءِ الذین یُقاتِلُونَ فی الصفِّ األوَّأفضَلُ » می فرماید:

  ....مى جنگند

 سبعین فی شفع الشهید»د: سول خدا )ص( فرمو. راست شده گفته شانیا کردن شفاعت حق در شهدا یبرا که یآثار

 کند.میشهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت « 27أهله من

                                                           
 398، ص 4من الیحضره الفقیه، ج  25

 11120کنز العم ال :  26

 4-1، ص 4کتر العمال، ج  27

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23009972
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 درد شهید28« .القرصه مس  احدکم یجد کما ال ا القتل الم الیجد الش هید» می فرماید: رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله

 .دهد فشار انگشت دو بین را خود دست پوست شما از یکی که حد ی در مگر کند، نمی احساس را شدن کشته

صلی اهلل علیه و نقل شده است که رسول اکرم . است از سنتها رفتن شهدا گلزار و مزار به و دیشه ادی نگهداشتن زنده

ان  رسول اهلل یشهد ان  »فرمودند:  و سپس نددعا کرد و برای او نددر روز احد باالی سر )مصعب بن عمیر( ایستاد آله

 القیامه یوم الی احد علیهم یسلم ال ، بیده نفسی فوالذی علیهم وسلمو زوروهم فاتوهم  هوالء شهداء عند اهلل یوم القیام

رسول خدا گواهی می دهد که شهدا شاهدان من نزد خدا در روز قیامت «. 29حووت الجن ثار من یرزقون ، علیه رد وا اال  ،

هستند. بیایید و ایشان را زیارت کنید ، بر اینان سالم کنید ، که سوگند به آن که جانم در دست اوست ، هیچ کس نباشد 

 .م کند اال اینکه جوابش را می دهند . وآنها از میوه های بهشتی وهدایای آن روزی داده می شوندکه بر آنها سال

: قال علی علیه السالم عن قول رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله ،است شده صحبت دیشه فرزند و شهدا خانواده ۀدربار

 30«ارضانی و من اسخطهم فقد اسخطنیو یقول اهلل عز وجل  انا خلیفته فی اهله و من ارضاهم فقد »

 : حضرت امیر علیه السالم در ادامه حدیثی مفص ل که در باب مقام شهید از قول رسول خدا بیان داشته اند می فرماید

من جانشین شهید در خانواده او هستم، هر کس رضایت آنها را جلب کند رضایت مرا جلب کرده  :خداوند می فرماید

 .خشم آورد مرا به خشم آورده استو هر کس آنها را به 

 نیا ؛«دیبرو ههجب به بعد دیشو دیشه اول»: فرمودند بزرگواران آن که است نیا میداشت دیکأت جلسه نیا در که آنچه

 یزیچ چه در ؛دارد حضور و است آگاه است، حاضر دیشه مییگویم. ردیگیم شکل شهادت و دیشه یمبان در شتریب

 ند؟یبیم یتیموقع چه در را خودش و ست؟یچ محضرش و دارد؟ حضور

 کشک آش و آب نیهم مشهودمان یول شده عوض مانیهاعروسک فقط و میاهشد بزرگ که میهست یکودک مثل

 جامعه است؟ خانه ست؟یچ ما مشهود .است ییایدن نگاه ،آن به نگاه فقط که ییهاپست ها،تیمسئول ن،یعناو .استیدن

 با بیغ ارتباط. ستین شیبرا یگام ،ایدن نیا ابد تا و است؟ تیَّدبَاَ ما مشهود ،نه ای است؟ ندگانیآ است؟ خیتار است؟

ها، حضور و شهود این معارف، در اوج بودند. جهاد حضرت استاد در بیان این آگاهی ست؟یچ ما مشهود ست؟یچ ما

 و حرکت ،یسازندگ و تیمسئول کتاب در. اندها را در مباحث انتظار مطرح کردهرا در مباحث قیام و شهود و آگاهی

 نهایا ۀهم و راهبر مراحل، منازل، مقاصد، هدف،. کردند مطرح را دارد شیپ در که یبلند ریمس نیا در دو فصل، انسان

 به را ما خداوند. شودیم گفتگو آن از دیشه عنوان به اتیروا در که برساند یحد به را ما مشهودات ۀحوز خواهدیم

 سپس و شودیم آغاز شناخت و هایآگاه از که است یریمس سازدیم کامل را ما آنچه. برساند حضور و شهود نیا

                                                           

 11103، حدیث398، ص4کنز المعال، ج 28

 417، ص 1منبع: کشف االسرار،ج 29

 349و 348ص2ج-االسرارکشف  30
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 که یشهادت با و بشود ما ۀهم بینص هللشاءانإ شهادت ریس نیا. است بودن عهیش و میتسل و تیتبع و تعلق و احساس

 .میبرو ایدن از بوده خدا یایاول مطلوب و محبوب
 

 ۀقیصد است؛ دهیشه سفاطمه حضرت یهایژگیو از یکی. است دوعالم یبیب به متعلق امیا و است جمعه شب

 که است یادهیشه یول دندید را هابتیمص همه آن و شدند وارد و داشتند حضور معرکه در که معنا نیا به. دهیشه

 یسرسوزن و شدند معرکه وارد و تشخیص دادند علیه السالم نیمنؤرالمیام خودش ی  ول از تیتبع ،را رسالتش و خودش

 .ندزد کنار را ،کشاندب انزوا و سکوت به و کند انرشیگنیزم ممکن بود که ییهاعتیطب ۀهم و ذاشتندگن کم

                       و نیاطیش و تینفسان تمام و آوردیم را اشیهست ۀهم این است که رساندیم عظمت به را دیشه که آنچه

 درگاه بودن مقرب و بودن یقربان نیا به میبتوان ما ۀهم هللشاءاان .کندیم یقربان حق راه در را همه ،را مردم یهاحرف

 .میبرس معبودها و هابت و هاهوس از گذشتن با حق

 

 علیکم و رحمه اهللوالسالم 


