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 2۷/۰۹/2۰2۰            جلیل جمیلی
 

 تعریف شهید چیست؟
 آیا یک مسیحی که در جبهه کشته شود نیز شهید است؟

 توان شهید گفت؟آیا مثالً به هوگو چاوز که مرگ مشکوک داشته نیز می
 

 نویسنده :غالم مرتضی مدنی - سیبرگرفته از فایل اسالم شنا 
 

 
 

دهد. چنانچه است و بر اساس شهود خود گواهی می« شاهد»شهید یک تعریف عام دارد که یعنی کسی که  ازاسمای
دهد وبه انبیای خود و حقانیت وحی شهادت می و رسالت خود به وجود خداوند است که« شهید»خداوند متعال  یکی

 رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم امر میفرمایند 
 

ید   قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهادةً قُل  » َرُكم ب ه  َوَمن بَلََغ أَئ نَُّكْم لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع ّللاه   ّللاه  َشه  َي إ لَيَّ َهذَا اْلقُْرآُن ألُنذ   ب ْین ي َوَبْیَنُكْم َوأُوح 
ُكونَ  ا تُْشر  مَّ يء  مه  د  َوإ نَّن ي بَر   (1۹)األنعام، « آل َهةً أُْخَرى قُل الَّ أَْشَهُد قُْل إ نََّما ُهَو إ لَه  َواح 

بگو گواهى چه كسى از همه برتر است بگو خدا میان من و شما گواه است و این قرآن به من وحى شده تا  ه:ترجم
دهید كه در جنب خدا به وسیله آن شما و هر كس را ]كه این پیام به او[ برسد هشدار دهم آیا واقعا شما گواهى مى

تردید من ازآنچه را شریك ]او[ یگانه است و بى دهم بگواو تنها معبودىبگومن گواهى نمى خدایان دیگرى است ؟
 دهید بیزارم.قرار مى

 

یک معنای خاص هم دارد، یعنی کسی که برای خدا و برای دفاع از دین خدا و بر اساس امر خدا حرکتی  شهید
ای بر کند، هجرتی معنوی از قلب به سوی خدا یا هجرتی مادی از سویی به سوییکند، جهادی میکند، تالشی میمی

 :است وخداوند فرمود او را ُمرده نپندارید« شهید»شود. اومیرد یا کشته میکند و در این راه میکند، جنگی میخدا می
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یَن َهاَجُروا ف ي َسب یل  ّللاَّ  » ق ینَ  ثُمَّ قُت لُوا أَْو َماتُوا َوالَّذ  از  َ لَُهَو َخْیُر الرَّ ْزقًا َحَسنًا َوإ نَّ ّللاَّ ُ ر   (58)الحج، « لَیَْرُزقَنَُّهُم ّللاَّ
ً  اند و آنگاه كشته شده یا مردهو آنان كه در راه خدا مهاجرت كرده ترجمه: د بخشخداوند به آنان رزقى نیكو مى اند قطعا

 دهندگان است.و راستى این خداست كه بهترین روزى
ً و باشد« هللا جله جالله»هدفش محض و فردموحد باشدس مالک شهادت اینست که پ وال  « ف ي َسب یل  ّللاَّ  »کارش حتما

. لذا اگر مسلمان یا مسیحی موحد باشند و برای خدا حرکت کنند و در این حرکت خود بمیرند یا کشته شوند، شهید غیر
 . گردنداگر موحد نباشند و یا کارشان برای خدا نباشد، شهید محسوب نمیشوند و می

ند گوی...؟، همه حرف است و در واقع لزوما شخص کشته را شهید میپس شهید راه وطن، شهید راه انسانیت، شهید راه
لبته هیچ ..... ؟، که اباید بگویند: کشته راه وطن، کشته راه انسانیت، کشته  تا اورا قدسیت ببخشند. مگر برعکس /

شود دیگری را معبود گرفت اند. زیرا نمی نزد خدا شهید نیستند، چون برای خدا حرکت نکرده و کشته نشدهکدام شان 
 ی شهادتش را داشت.و باز از خدا انتظار قبول مرتبه

 

باشد نه تنها مقبول نه فقط کشته شدن، بلکه همه امور همین طور است. حتی عباداتی چون نماز، اگر برای خدا ن
وای بر نماز »فرماید: شود، چنان چه در کالم وحی، ضمن تأکید بر اقامه نماز مینیافتاده بلکه موجب عذاب می

 «. شمرند.گذارانی که برای ریا نماز خوانند و یا آن را سبک می
 

ْلُمَصله ینَ » ْم َساُهوَن * الَّذ   فََوْیل  له  یَن ُهْم َعن َصاَلت ه   (۷تا  4)الماعون، « یَن ُهْم یَُراُؤوَن * َو یَْمنَعُوَن اْلَماُعونَ * الَّذ 
و از ]دادن[ زكات ]و وسایل و  * كنندآنان كه ریا مى * كه از نمازشان غافلند * پس واى بر نمازگزارانى ترجمه:

 ورزند. مایحتاج خانه[ خوددارى مى
 

خوانند. یکی برای جلب توجه دیگران، رکوع و سجود میشوند و نماز فرماید: دو نفر وارد مسجد میحضرت شان می
 شود. کند و لی او جهنمی میدهد و خشوع آن را بیشتر مینمازش را بهتر انجام می

دهد خواند که در این فکر است آیا نماز من مقبول است یا نه، و حالت توبه به او دست میاما دومی در حالی نماز می
 (21، روایت11۷، باب۷2االنوار، ج شود. )بحارو او بهشتی می

 

 راهَٔخر:ٔهٔ کشت
شخصی در سپاه پیامبر اسالم )ص( در میدان نبرد اسیری را که روی االغ سفید پریده و فرار کرده بود تعقیب کرد 

 او را کشته خرش را تصاحب کرد ولی خودش هم کشته شد . و
خوب به لحاظ همگان چون سرباز سپاه اسالم بوده و در میدان نبرد و توسط دشمن کافر کشته شده بود، شهید بود. 

 لذا گفتند خوشا به حالش که شهید شد.
نی کشته یع –او قتیل الحمار »از پیامبر اکرم خواستند که بر پیکر او نماز بگذارد و ایشان امتناع کرده و فرمودند: 

وبعدا بخاطرآن  زیرا در لشکر دشمن االغی را دیده و نشان کرده بود که بر آن سوار شود و سوارشدهاست « راه خر
 بهره او از کشته شدن خسارت دنیا و آخرت بود. و پس کشته شد، که نه به االغ رسید و نه به خدا !

امالً متفاوت است. گاه شهادت کسی کدقت شود این که کسی نزد خدا شهید باشد با این که ما به او شهید بگوییم خیلی 
ای که موحد، مسلمان و مؤمن است که برای جهاد فی سبیل هللا به جنگ و مشهود است، مثل یک سرباز یا رزمنده

 جبهه رفته است.
 بأسالمٔؤتشکر
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