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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٧
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  !مجاھد لقب دايمی نيست 

٢  

   :ق وفاسقجھاد دربرابر مناف

: است از جمله ھر آن شخصی که ی عينفاق دارای معنای وس .به معنی خروج است» نفق «ۀاز ريش» منافق«  ۀکلم

   .باشد  می نش با عملش موافق و ھماھنگ نباشد ، سھمی از نفاق را دارا زبا

ف مؤمنين ھستند اما در ًنفاق، صفت افراد بی ايمان است که ظاھرا در ص. ی منافق بودنانفاق، مصدر است به معن

  .باطن درجماعت کفار قرار دارند 

 آن است که منافق هعلت اين تسمي. ًمنافق کسی است که در باطن، کافر ولی ظاھرا مسلمان است: توانيم که گفته میًاء بن

 در منافق، خط زندگی مشخصی ندارد و درميان ھر گروھی به رنگ آن گروه. از ايمان به طرف کفر خارج شده است

ّمنافق از کافر خطرناک تر، دشمنی و عداوتش مخرب تر و عذاب او در آخرت از کافر  در فرھنگ دينی،.. می آيد

   .سخت تر است

   :فاسق و

شود که بيرون   گفته مییبه عمل فسق . فسق و فجور باشدانجام  به گردد که متھم  اصطالح فاسق به شخصی اطالق می

راست انديش باشد، ولی  شخصی بنابر اين انسان فاسق، شايد از نظر اعتقادی. گيرد صورت   عقالنی وشرعی ۀاز داير

  .در مقام عمل، انسانی راست کار نيست

شخص  :نمی باشد ، حکم شرع ھمين است که  از نظر اعتقادی انسان فاسق از ايمان محکم و استواری برخوردار

که به احکام شرعی اقرار و از نظربينشی التزام دارد، ولی در  با آن .باشد  می انسانی سست ايمان صورت کله ب فاسق،

 ٦٣٦ مفردات الفاظ قرآن کريم، صفحه( .کند  اعتقادات عمل می نمی کند و خالف  مقام عمل، چنين التزامی را مراعات

  )فسق ۀکلم ذيل

  شرعی صورت میضد شريعت وخالف رفتاری ھای اعمال انسان مؤمن زمانی به فسق متھم می شود که در جامعه،

  .گيرد در مقابل آن رسالت خويش را انجام نمی دھد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مبارزه وعمل  اين اشخاص و شبھات در مقابل منافقين وفاسقين با امر به معروف و نھی از منکر اگر يک شخصًاء بن

  .گردد  محسوب می  جھادۀکند ، اين عمل شان ھم در جمل می

  !محترم   ۀخوانند

ه حاالتی تعرضی ب دفاعی ودر برخی از اوقات  ور شديم ، جھاد در برخی از حاالت آکه در فوق ھم ياد  طوری

   .کند  اختيا ر می خود

بار   حج که در زندگی يکۀضي نيست که درزندگی يک بار فرض گردد مانند ساير فرايض اسالم مانند فریجھاد عمل

 مرگ فرض می باشد ، حتی در ۀوحتی تا لحظخر زندگی آتا   نماز که باالی مسلمانان ۀباشد ، ويا فريض فرض می

  .حاالت مريضی ، سفر وحضر 

در  گيرد ، و خود میه توانم که فرضيت جھاد در برخی از اوقات باالی مسلمانان حاالت استمراری را ب گفته میًاء بن

تحقيقات مفصلی  ھر کدام از اين حاالت به ۀقتی برای خود دارد ، که ضرورت است در باروبرخی از اوقات حاالت م

  .پرداخت 

 لقب جھاد ومجاھد است که ھدف اينان از جھاد چيست وچرا عده ای به رفتن چند روز محدود ۀمبحث امروزی ما در بار

 ابدی ساخته اند ، بلکه شمشير فتوای شان چنان تيز شده که حاال مقدس را برای خود نه تنھا  اين صفت  به جبھات جھاد 

  .نمايند  لمانان که بنابر شرايط نتوانستند به جبھات جنگی بروند ، ھم استعمال میمس حکم کفر را بر ساير

 :ودر آن آمده است هللا تعالی عنه روايت فرموده راحضرت ابوموسی رضي که آن  داريمیصحيح بخاري حديث در

ْ عن آبی موس«:از صحابه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم پرسيدند که  دريکی ازروزھا يکتن َی ، قال َ ِسئل رسول هللا : َ َِّ ُ ُ َُ َ

َّصلى هللا عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل هللا ؟ فقال رسول هللا صلى  َّ َّ َّ َّ ََّ َ َ ً َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ُ ُ ُ ُِ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ ََ ً ًِ َِ َ ُّ َّ ََّ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ

َهللا عليه وسلم َّ ََّ َ ِ ْ َ َ َمن قات » « ُ َ ْ ِل لتكون كلمة هللا ھي العليا فھو في سبيل هللاَ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َ ََ ُ َُ ْ ْ َ َ َُ َ َ ُ    )٥٠٤٢رواه البخاري شماره حديث  .» َ

 که غيرت خود را نشان دھد می جنگد وشخص ديگر می شخصی برای قوميت می جنگد، وشخص ديگر برای اين( 

شوند ؟ رسول هللا صلی  مجاھد در راه خدا محسوب میکدام يکی از اينھا  سازد می جنگد ،  خواھد که خود را مشھور 

  )يد آشمار می ه ب مجاھد ۀکند ، آن شخص در جمل می  هللا جھادةاعالی کلم شخصی که برای: هللا عليه وسلم فرمودند 

در بين مردم  که  يا ھم اشخاصی برای غيرت و که  واشخاصی که برای قوميت وقوم پرستی  است کسانیاين بدين معن

که مردم بگويند که فالن شخص قھرمان ، شخص شجاع  ويا اين يابد  شھرت برسند  وبه حيث قھرمان ملی شھرتبه

خاطر نام ونصب وشھرت وجمع ه اين افراد که بۀ شود که ھم از فھم حديث متبرکه طوری استنباط می ، ومجاھد است

 مجاھدين ۀد ، بلکه آنعده از اشخاص در جملنردگ  مجاھدين محسوب نمیۀرفته اند ، در جمل جھاد وری مال وثروت بهآ

  .اخالصمندانه جنگيده باشد   هللاةاعلی کلم باشد که غرض واقعی محسوب می

  :روايت نموده آمده است  را حضرت ابوھريره رضي هللا عنه   ديگری که آندر حديث

ِعن أبي ھريرة، قال قال رسول هللا صلی هللا عليه و سلم، « ِ ُ َ َ ََ ََ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استْشھد فأتى به َ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ََ َ َُ ْ ٌْ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ْ َ ْ َّ َّ َّ ِ

َفعرفه نعمته فعرفھا، فقال ََ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ ْ ِ َما عملت فيھا ؟ قال: َّ ََ َ ِ َِ ْ َقاتلت فيک حتى استْشھدت، قال: َ َ َُ ْ ُِ ُ ْ َّْ َ َ ِ ْ َكذبت و لكنك قاتلت الن يق: َ ُّ ْ َ ِ َِ َْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ٌال جريء َ ْ ِ َ َ

ُفقد قيل، ثم امربه فسحب على وجھه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم و علمه و قرأ القران فأتى به فعرفه نعمه  ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََّ َّ ٌ َّ ُ َّ ْ َْ ُ ُ ْ َ

َفعرفھا، قال َ َ َ ََ َفما عملت فيھا ؟ قال: َ ََ َ ِ َِ ْ ُتعلمت ا: َ ْ َّ َ َلعلم وعلمته وقرأت فيک القرآن قالَ ََ ََ َْ ُْ ْ ْ َْ َِ ُِ ْ َ َُ ُ ْ َكذبت و لكنك تعلمت العلم ليقال انک : َّ ََّ ََّ ََ ُ ْ ِْ ُِ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ

َّعالم و وقرأت القرآن ليقال ھو قاریء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجھه حتى ألقي في الن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ُْ َْ َ َ ََ َ َ َُ َُ َُ َّ ُ ْ َُ ٌَ َ َُ ُ َار، ورجل و سع هللا عليه و ْ َ َِ ْ َ َ ُ َ ََّ ٌ ُ ِ

َّاعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفھا قال فما عملت فيھا قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيھا اال  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ ْ ْْ ُ ُ ُ ُْ ْ ُ ْ َْ َّ َُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ُ َّ ُ ِ َ َ ََ
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َانفقت فيھا لك قال ك َ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َْ َّذبت و لکنک فعلت ليقال ھو جواد فقد قيل ثم امربه فسحب على وجھه ثم ألقي في النارَ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ ُ ُِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َُ َ َُ ْ َ ٌَ ُ َ َ رواه . ( َ

   ) مسلم

اولين قضاوت «  :فرمودند ) صلی هللا عليه و سلم(روايت است که رسول اکرم ) رضی هللا عنه(از ابو ھريره : ترجمه 

اين شخص به محضر . شھيد شده است) در ميدان جھاد(الھی در مورد شخصی خواھد شد که ز قيامت دربارگاه در رو

 نعمتھای ۀمن به تو چه نعمتھای فراوانی داده بودم ؟ او به ھم: شود؛ آنگاه خداوند متعال به او می گويد  الھی آورده می

و برای چه اھدافی استفاده (ز آن نعمتھا چگونه استفاده کردی؟ خداوند اعتراف می کند؛ سپس خداوند از او می پرسد که ا

و بدينسان عزيزترين و (که شھيد شدم  که در راه تو جھاد کردم تا اين) آخرين عمل من اين بود(او می گويد ) کردی

ی تو در جھاد ئوتو دروغ می گ: خداوند متعال به او می گويد ) گرانبھاترين چيز يعنی جان خودم را در راه تو فدا کردم

) اين ھدف تو حاصل شد و در دنيا(برای اين ھدف شرکت کردی که جرأت و شجاعت تو برای مردم معلوم شود پس 

 صورت واژگون در جھنم انداخته میه آنگاه خداوند دستور می دھد و او ب. شجاعت تو شايع شد و مردم از آن آگاه شدند

و قرآن را خوب خوانده . ا فرا گرفته و به ديگران نيز علم آموخته استشخص ديگری را می آورند که علم دين ر. شود

بگو تو : آنگاه از او می پرسد. ی خود را برای او بيان می کند و او به آنھا اعتراف می کندئخداوند نعمتھای اعطا. است

من ! بار الھا : او می گويد ) و برای چه اھداف و مقاصدی از آنھا بھره گرفتی(از اين نعمتھای من چه استفاده گرفتی ؟ 

خداوند متعال به او . علم تو را حاصل کردم و به ديگران تعليم دادم و برای رضای تو مشغول کتاب تو، قرآن مجيد شدم

تو علم دين و قرآن را برای اين منظور آموختی و خواندی که مردم تو را عالم، قاری و عابد . تو دروغ گفتی: می گويد

عالم، عابد و قاری بودن تو برای مردم خوب معلوم شد و ميان آنھا )  مقصد تو در دنيا تو را حاصل شداين(گويند پس 

شخص سومی را می آورند که . صورت واژگون در جھنم بيندازنده آنگاه خداوند دستور می دھند تا او را نيز ب. شايع شد

اوند نعمتھای خود را که به او داده برای او بيان می کند خداوند متعال به او در دنيا مال و ثروت فراوانی عطا کرده خد

و (ال می کند که تو از اين نعمتھای من چه فايده ای گرفتی؟ ؤو او به ھمه آنھا اعتراف می کند آنگاه خداوند از او س

ل خودم را در ھر راھی و کاری که رضای تو بوده من ما! بارالھا: او می گويد ) برای چه اھدافی آنھا را صرف کردی

 اينھا را خرج کرده بودی تا ۀی، در واقع ھمئبرای رضای تو خرج کرده ام، خداوند به او می گويد تو دروغ می گو

سخاوت و بذل اموال تو ، ) اين مقصد تو در دنيا حاصل شد(آوازه ات بين مردم بلند شود و مردم تو را سخی گويند پس 

: شرح. رت واژگون در دوزخ بيندازندصوه ند دستور می دھد تا او را نيز بسپس خداو. خوب بين مردم زبان زد آنھا شد

رضی هللا (چه حديث تکان دھنده ای است ؟ در بعضی از روايات ھمين حديث، مذکور است که ابو ھريره ! العظمة هللا

قل شده است که يک ن) رضی هللا عنه(نيز از حضرت معاويه . گاھی اوقات ھنگام بيان اين حديث ، بيھوش می شد) عنه

آن سه عملی که در اين حديث مذکوراند . بار اين حديث برايش بيان شد چنان گريه کرد که در آخر بی حال و بيھوش شد

و فداکاری جانی و مالی در راه خدا، بديھی است که اين ھر سه  يم علم دين، مشغول بودن در قرآنيعنی تحصيل و تعل

ستند و اگر ھمراه با اخالص باشند، پاداش آنھا بدون شک خوشنودی هللا و بھشت عمل از عالی ترين اعمال صالحه ھ

منظور شھرت طلبی و نماياندن به مردم و يا ديگر اغراض و مقاصد دنيوی ه ولی ھمين اعمال چون ب. برين خواھد بود

مانند دزدان، راھزنان، (کاران  نزد هللا تعالی به حساب می آيند که پيش از ديگر گناھه ھمراه باشند چنان گناه بزرگی ب

 دوزخ برای آنھا صادر می شود و قبل از ھمه، ھمين گروه به دوزخ انداخته می ۀفيصل) قاتالن و زنا کاران و غيره

  .شوند

   ! محترم ۀخوانند
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پاک برای اعالی کلمة هللا وقائم  که با نيت خالص ونيتاست مجاھد حقيقی وواقعی شخصی  ، مديمآگفته  که طوری

  . به ميدان جھاد شتافته باشد  مطابق قانون الھی وسنت نبوی نمودن يک نظام اسالمی 

مقدس اسالم ،  ش خدمت به دين در راه هللا جھاد نموده ونيت ش حب اسالم بوده ومجاھد واقعی شخصی است که در قلب

   .باشد  برادر مسلمان وھمنوع خويش خدمت وخير رسانيدن به وطن و

ِومن الناس  «:ش را چنين بيان فرموده است گان مجاھديکی از اوصاف بند ٢٠٧ ت البقرة آيۀلی در سورهللا تبارک وتعا َّ َ ِ َ

ِمن يْشري نفسه ابتغاء مرضات هللا ۗ وهللا رءوف بالعباد ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ٌِ ُ ُُ َّ ََّ ْ َْ ََ ْ َ که ( شود که جان خود را  و در ميان مردم کسی يافته می(»  ْ

و رضايت هللا را باالتر از دنيا و مافيھا می ( کند  در برابر خوشنودی خدا قربان می) اردعزيزترين چيزی است که د

نان در آ و به(و خداوندگار نسبت به بندگان بس مھربان است ) دارد شمارد و ھمه چيز خود را در راه کسب آن تقديم می  

  ).دارد ّشان تکاليف و وظائف مقرر نمیبخشد و بيش از توانائی انسانی براي برابر کار اندک، نعمت جاويد می

 مقرب ترين و محبوب ترين بنده گان الھی است، مجاھد واقعی وحقيقی ۀنبايد فراموش کرد که مجاھد واقعی از جمل

کسيست که ھميشه و درھمه حاالت زندگی خودرا مکلف به متابعت وفرمان برداری از اوامر الھی دانسته واز نواھی 

  .اش اجتناب می کند

ِإن هللا اْشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة ۚ يقاتلون في سبيل هللا  « :فرمايد پروردگار با عظمت می ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ُ ِ َُ َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ُ َُ َّ ْ َْ ََّ ََّ َ َْ ْ َْ َ َُ ْ ْ ٰ َ ِ

ُفيقتلون ويقتلون ۖ وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والق ْ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ َِ َ َْ َّ ً ّ ْ َ َ ً َ َْ ُ َُ ُ ُ ْرآن ۚ ومن أوفى بعھده من هللاۚ  فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ ٰ ْ َ ْ َ َ

ُبه ۚ وذلك ھو الفوز العظيم ِِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َُ َ بھشت ) بھای(جان و مال مؤمنان را به ) کاالی(بيگمان خداوند  ) (١١١تالتوبة آي(»  َٰ

کتابھای (ای است که خداوند آن را در  اين وعده. دا بجنگند و بکشند و کشته شونددر راه خ) آنان بايد. (کند خريداری می

 راستين آن را داده است، و چه کسی از ۀو وعد) به عنوان سند معتبری ثبت کرده است(تورات و انجيل و قرآن ) آسمانی

و رستگاری سترگی  ايد شاد باشيد، و اين پيروزی بزرگ ای که کرده است؟ پس به معاملهتر  خدا به عھد خود وفاکننده

  )..است

  .  يک مجاھد واقعی ھمانا اعالی کلمة هللا قائم نمودن يک نظام اسالمی در زمين خدا استیبزرگترين آرمان وآرزو

  .سازد روشن می زندگی خود وبرادر مسلمانان را  مجاھد واقعی کسی که درمشقت ھا وتکاليف 

جان ومالش را بی دريغ در راه خدا قربان می کند  در دفاع از دين مقدس اسالم با کمال ميل مجاھد واقعی کسی است که

  . ارد که دشمن اسالم به حريم ومقدسات دين اسالم تجاوز کندذگ نمی و  خاطر حصول خوشنودی رب العالمينه صرف ب

  . رشوت، غصب زمين، جلوگيری کندۀی عامه حراست واز سوء استفادئل ودارامجاھد واقعی کسی است که از بيت الما

برای  استفاده کند و مردم خويش  مجاھد واقعی کسی است که از سالح خويش برای دفاع از دين ، ناموس وطن و

  .امنيت مردم خويش شب وروز تالش کند  صلح و استقرار

مدافع نواميس مردم باشد ، با ن متواضع ، حليم ، بردبار با شرف ومجاھد واقعی کسی است که از لحاظ اخالقی ، انسا

 دست وه خويش سالح ب ولسانی که برای اغراض شخصی وقومی نه اين ی با مردم برخورد کند ئله وخوش روحوص

واذيت  آزار ۀمردم را به نام ھای مختلفی ازار واذيت کند ، از نام اسالم ومجاھد استفاده کند، وسالح خويش را وسيل

  .مردم قرار دھد 

 و رام را بر مردم تنگ بسازد آزندگی  و ن نيست که امنيت مردم را سلب کند ، شھر ، کوچه وبازر راهآمجاھد واقعی 

  .موجب تداوم جنگ وخانه جنگی باشد 

  . حيثيت مردم تجاوز کند ونيست که به مال ، جان ، ناموس  ن آمجاھد واقعی 

  .مله با مردم باشد اصی متکبر ، مغرور ، احساساتی ، بی حوصله  ، وبد معنيست که شخ ن آمجاھد واقعی 
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که مجاھدين امروزی ما  بايد گفت سفأ تااست ، ب وضع گرديده د که اساس وبنياد جھاد برای دفع فسادن می فرمايءعلما

اب چون جھاد ومقاومت ه ساختن القيمضم بلکه با  نکردهءجھاد ومجاھد اکتفا افتخارات کسب کرده ، ومال غنيمت به

ی که تاريخ مسلمانان ، ئمصيبت ھا .اند  گرديده  افغانستان  اسالمیۀفساد ومصيبت ھای عظيمی برای جامع موجب 

  .به ياد ندارد  وتاريخ جھاد وتاريخ بشريت

 ی ، قانونحاصل آيد پروردگار وتطبيق قانون الھی در روی زمين یی يک شخص مجاھد ھمين است که رضائھدف نھا

ش در روی زمين ھم وظايف خالفت و ھارسالت بردارد ، واين يکی از که فساد ، واعمال غير انسانی را از روی زمين

خواھم که توفيق مزيد  است واز خداوند می  گذاشته ویدوش  بر را  شود که پروردگار با عظمت آن محسوب می

شھادت رسيدند   که در اين راه به را  وآنعده اشخاصی ءش را به موافقيت اداتا در اين رسالت وجايب فرمايد  شنصيب

  .فرمايد  جنت فردوس نصيب

کی برای چه جنگ نموده است ، وکی برای  که خودش عليم ودانا است ، پروردگار با عظمت ما ناگفته نبايد گذاشت که

توانيم حکم  فرموده که میعلم ودرايت نصيب ما ولی پروردگار برای .چه از نام مقدس جھاد استفاده وفايده می برد 

چند  ھم در نام در  يک منطقه ويا را افغانستان تمام ملت کرد که افتخارات جھاد: يم که اين انصاف نيست ئوقضاوت نما

  . الھی در پيش رو داريم ۀومحاکم روز بازخواست .اخذه هللا بايد ترسيد ؤاز م. بسازيم  نفر شھيد منحصر 

  

  :شھيد وشھادت 

قوانين شرعيت غرای محمدی  خويش را مطابق به قواعد و یوشھدا بزرگان ای شکی نيست که ما بايددر اين ھيچ ج

بزرگداشت نموده وبه روح شان دعای مغفرت بفرستيم واز پروردگار با عظمت تنما نموده که گناھان  .اريم ذبگ احترام

  .باشد برين عفو وجای شان در بھشترا شان 

صحيح بخاری (»  اعمال شان رسيده اند ۀ ه مردگان ناسزا نگوئيد زيرا که آنان به نتيجب« : آمده است که  در حديثی

  )١٣٩٣حديث 

يم وبرايش از درگاه ايزد متعال ئرا به القاب نيک ياد نما ی خويش ا ما مسلمانان است که مرده ومتوفۀوجيب  ولذا خاصه

  .قرار دھند راغريق رحمت خويش خداوند آنان  بخواھيم ، طلب مغفرت وبخشش 

شود و به کی  گردد و گفته می می شھيد و اطالق شھيد که در شرع اسالمی به چه کسی خطاب  درمورد اين

   .مورد اختالف علماء ومفسرين اسالم  بحث و  است قابل یموضوع نه؟

 متعال با دشمنان با نيت خالصانه و به اميد کسب اجر و پاداش و نائل شدن به مقام شھادت در راه هللا اگر شخصی  ولی

عنوان شھيد پذيرا باشد، و از گناھانش ه هللا و دينش بجنگد و در اين را کشته شود، اميد است هللا متعال وی را ب

   :فرمايد هللا تعالی می درگذرد،

ٍيا أيھا الذين آمنوا ھل أدلکم علی تجارة تنجيکم من عذاب أليم  « ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُِ ْ ُ َ َ ََ ُّ َُّ ُ ِتؤم* َ ْ ِنون با ورسوله وتجاھدون فی سبيل هللا ُ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ ََ َُ ُ َ َُ ُ

َبأموالکم وأنفسکم ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون  ُ َِ َْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ِ ٌ َ ِ ِ َِ ُ َ ََ َيغفر لکم ذنوبکم ويدخلکم جنات تجری من تحتھا األنھار ومساکن * َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َْ َْ ِْ ٍ َّ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُ َ ْ

َطيبة فی ج َِ ً ُنات عدن ذلک الفوز العظيمَ ِ ِ َِ َْ َ ُْ ْ َ ٍ ْ َ   ).١٢ -١٠سوره صف (» َّ

و آن اين (دھد؟  ای رھنمود سازم که شما را از عذاب بسيار دردناک نجات می ای مؤمنان آيا شما را به معامله: (يعنی 

بدانيد اين برای شما از ھر کنيد اگر  آوريد، و در راه هللا با مال و جان جھاد می به هللا و پيامبرش ايمان می) است که

ھای بھشتی داخل  و شما را به باغ گناھان تان را می بخشاند ) اگر اين تجارت را انجام دھيد هللا. (چيزی بھتر است
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دھد که در باغ ھای بھشت  ھای خوبی جای می گرداند که از زير آن جويبارھا روان است، و شما را در منازل و خانه می

  ).اند  واقع شدهجاويدان و ماندگار،

للشھيد عند هللا ست خصال، يغفر له فی أول دفعة، و يری مقعده فی الجنة، و «: و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند 

يجار من عذاب القبر، و يأمن من الفزع األکبر، و يوضع علی رأسه تاج الوقار، الياقوتة منھا خير من الدنيا و ما فيھا، 

  ).١٧١٢(ترمذی » زوجة من الحور العين، و يشفع فی سبعين من أقربائهو يزوج ثنتين وسبعين 

شود، و جايگاھش را در   بخشيده میش خون او گناھانۀبا ريخته شدن اولين قطر: شش خصلت دارد  شھيد نزدهللا«: يعنی

 سرش تاج وقار گذاشته ماند و بر در امان می) قيامت ھيبت(ماند و از فزع اکبر  بيند و از عذاب قبر محفوظ می بھشت می

) درشت چشم(شود، که تنھا يک ياقوت از آن از دنيا و آنچه در آن است بھتر است، و ھفتاد و دو زن از حوريان  می

  .»کند آورند، و برای ھفتاد نفر از نزديکانش شفاعت می بھشتی را به ازدواجشش درمی

ُيغفر «: ت می کند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند  صحيحی که عبدهللا بن عمرو العاص روايبا اين وجود در حديث َُ ْ

َللشھيد کل ذنب إال الدين ْ َّ َّ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ ِ ِِ جز قرض و ه ھر گناھی برای شھيد مورد مغفرت قرار می گيرد ب«: يعنی).١٨٨٦(مسلم » َّ

  ....»بدھی

  د؟آيا شھادت در راه خدا گناھان را پاک می کن: ال شد ؤابن عثيمين س شيخ از جناب

جز قرض و ديون، ھرگاه مسلمانی بدھی بر گردن داشته ه شھادت گناھان را پاک می کند ب« :فرمودند  ايشان در پاسخ

، و پرداخت کردن قرض و ديون الزم است، و )و گناھش را پاک نمی گرداند(را برايش اداء نمی کند  باشد، شھادت آن

 هللا متعال برايش فتح و پيروزی و مال بياورد ھرگاه جنازه ای نزد برای ھمين پيامبر صلی هللا عليه وسلم قبل از آنکه

خير، پيامبر صلی هللا عليه وسلم جلو : ؟ اگر می گفتند  است قرضدار آيا او،: ال می کرد ؤ سءايشان می آوردند، ابتدا

 آن بدھند، پيامبر صلی آری، و چيزی نداشت که قرضش را با: رفته و بر آن جنازه نماز می خواندند، و اگر می گفتند 

ِصلوا علی صاحبکم  «: هللا عليه وسلم نيز بر آن نماز نمی خواند و به يارانش می فرمود شما بر رفيقتان، نماز جنازه » ُّ

  . »)١٦١٩(، ومسلم )٢٢٩٥(بخاری . بخوانيد

  ).٢٥/٤٠٥( )مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(

ال شد، که ايشان ؤس» يغفر هللا للشھيد کل ذنب إال الدين « معنای حديث ۀمه ابن عثيمين دربارھمچنين از جناب عال

؛ )که دارد(جز بدھی ه يعنی هللا عزوجل ھر گناھی را برای شھيد مورد غفران قرار می دھد ب«: اينگونه پاسخ دادند 

ی قرضی گرفته باشد و قصد پس دادن و زيرا بدھی و قرض حق الناس است و پس دادن آن الزمست، اما اگر مسلمان

من أخذ أموال الناس يريد أداءھا  «: را داشته باشد، از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده که ايشان فرمودند  ادای آن

 کسی که مال مردم را با نيت پس دادن، قرض بگيرد، خداوند «: يعنی» أدی هللا عنه، ومن أخذھا يريد إتالفھا أتلفه هللا

» کند کند و کسی که مالی را با نيت تلف کردن، قرض بگيرد، خداوند آن مال را تلف می در ادای آن به او کمک می

است، قرضش را از شخصی گرفته و اراده و قصد بازپس دادنش را  قرضدار پس اگر اين شھيد که). ٢٣٨٧(بخاری 

جای او قرضش را اداء می کند، و ه  فردی يافت می شود که بکه در دنيا داشته، هللا متعال برايش اداء می کند، حال يا آن

گناھانش را می ) بعضی(که هللا متعال در روز قيامت به فرد طلبکار درجات و امتيازاتی می دھد و يا  يا آن

  ).٢٥/٤٤٦( ) مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) .»بخشد

  

  :اری نام مقدس شھيد ذنامگ
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َوال  «:ميفرمايد )  االسراء ۀسور  ٣۶  تآي( پروردگار با عظمت ما در که ما ھر شخص را شھيد خطاب نمايم ؟ ايزآيا ج َ

ًتقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤوال ُ َْ َْ َُ ْ َْ َ ََ َ َّ َِ ِ ُِ ُّ ٌُ َ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َْ َّ ِ ِ َ َ در (و از چيزى كه بدان علم ندارى (»  ُ

از (پيروى مكن، زيرا گوش و چشم و قلب ، ھر يك مورد سؤال قرار خواھند گرفت )  اعتقاد و گفتار و عملۀحلمر

 چه زيبا فرموده است که انسان در مورد ًاواقع) پرسند  كارھاى خودشان مىۀ كارھاى آنھا و از آنھا دربارۀانسان دربار

که علم  در مورد چيزی  کند بلکه غرض احتياط از گفتنکه از آن علم واگاھی ندارد ، نبايد از آن پيروی چيزی

وقلم در روز اخرات جواب گوی اعمال وگردار  دست ، بينی ،  قلب ، گوش ، زبان ،:  چرا که.خود را نگاه دارند  دندار

  .باشند  خويش می

صورت عينی بگوئيم ه بکه  جايز نيست«:فرمايد  ی میئطی فتوا ابن عثيمين عالم ومفتی شھير جھان اسالم عالمه شيخ 

ْوالذی نفسی بيده ال يکلم أحد فی سبيل هللا وهللا أعلم بمن «: فالنی شھيد است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند  َْ ِ ُ ِ ُ َِ ََ َُ َّ َّ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٌَ ْ َ ْ َ

ِّيکلم فی سبيله إال جاء يوم القيامة واللون لون الدم والر َ َِ َّ ُ ُْ ْ َْ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََّ ِ ِ ُ ِيح ريح المسکْ ِْ ْ ُ سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست (، »ُِ

رنگ خون است  آيد در حالی که رنگ،شود مگر آن که در روز قيامت با ھمان زخم میھيچ کس در راه هللا زخمی نمی

  ).٢٨٠٣(بخاری ). شودکسی در راه او زخمی می دانند چه بھتر می و بو، بوی مشک، و هللا تعالی

را به هللا متعال نسبت داده است و اگر اينگونه است پس جايز نيست  علم آن) ين حديث، پيامبر صلی هللا عليه وسلمدر ا(

که او شھيد است؛ زيرا اگر ما گواھی دھيم که او شھيد است در واقع  که برای شخصی شھادت و گواھی دھيم به اين

بودن   اصول اھل سنت و جماعت آنست که به جنتیۀکه از جمل که او به بھشت می رود، حال آن يم به اينه اگواھی داد

  .داده باشد بودنش شھادت  احدی گواھی نمی دھيم مگر آنکسی را که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به جنتی 

 نزد ًکافيست، زيرا اگر واقعا) جمله در حق وی(اميد است که فالنی جزو شھداء باشد، و ھمين : و بر اين مبنا می گوئيم  

 شھيد است چه ما به او شھيد بگوئيم يا نگوئيم، و اگر ھم نزد خدا شھيد نباشد پس جزو ًهللا متعال شھيد باشد پس واقعا

به مجموع فتاوی  : برای معلومات مزيدمراجعه شود .( »شھداء محسوب نمی شود ھرچند که ما وی را شھيد بناميم

  ).٢٥/٣٨٧(ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

ناه، ضرر به مال و جان انسانھای بی گًبرای تکميل بحث لزوما يادآوری بايد کرد که تحت نام جھاد به ريختن خون بی 

   .مجاز نيست ًرفتن حق توبه حتی از متخلف شرعا گناه با ارتکاب عمل انتحاري و گ

   .باشد میًشرعا حرام و مجاز ن ناه شدنگعکس عامل ريختاندن خون انسانھای بی ه ب

  .وهللا اعلم بالصواب

  

  :خــذآمــ

ضبط شرحي الھراس وابن عثيمين للعقيدة الواسطية بالسؤال  ،) مختصر األسئلة واألجوبة على العقيدة الواسطية(کتاب 

 سايت جامع فتاواي اھل سنت و جماعت مضحي بن عبيد معثم مري: تھيه و تنظيم والجواب،

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ـيـن الـديــنامـالحاج داکتر 

   جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 

 


