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  :تقديم

  

  . شهيدم مولوي عبدالوهاب خوافي تقديم مي دارم برادرپاك روح چيز را به اين اثر نا
  پاكشان جوانان مظلوم وستمديده كشورم را به مسؤليتهاي اسالميبه اميد آنكه خون 

  ستا مثمر ثمر گردانيده و مورد گرداند و خداوند اين اثر ناچيز را در اين راشان متوجه 
  . قرار دهدپذيرش 

  .باد گرامي و راهشان پررهروروحشان شاد، يادشان 
  

  عبداهللا حيدري
  شمسي 1377بهار دهم شهريور ماه 

  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  پيشگفتار

  .من ال نيب بعده والصالة على هاحلمد هللا وحد
هاي ذلت الپستترين گودهاي شامخ عزت و شرف به  لهين قدير زماني بود كه ملت ما از بلندتر: و بعد

  . تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كامالً از دست داده بودرسوايي  و
حاكميت و بـر تـري    چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگرميكوشيد كه چه و هر 

  . و نمي توانست كه علتش را در يابد ،ميدانست گانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجزاسالم را بر بي
د عالم بشريت و قهرمان نبر بنابر فرموده مربي چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني هاتا باآلخره 

) املـوت  كراهيةحب الدنيا و( :چيز بـوده اسـت  دو ) حضرت محمد (آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه 
هدفمنـد و آزاديخـواه كـه     تو اي مبارزپس . ترسيدنگ و مردن و از مر عشق ورزيدن ا و لذتهايشيبدن

درس را  بيا و اين اي، گذاشتهات در راه جهاد و مبارزه قدم  گراميبخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان 
بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و         ساالران ايـن قافلـه   پهوستاريخ پيشگامان از 

انجام زمـان وسـر   ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين       مظلومين و رها كردن
و خنسـاها و  هـا   چـون نسـيبه  مـادراني   هـا و قربـاني  هـا، عمير  ل كردن رضاي الهي جز با خون حمزهحاص
  . ها ممكن نيستخالد ام

  
  : تذكر

و پيـاده   ارشاي از شيخ احمد قطان كويتي اسـت كـه از نـو    اله مذكور مفهوم آزاد يك سخنرانيرس
  . چك سفارش ميكنمو بنده با جديت كامل به ارزش اين رساله كو ،ترجمه شده است
حسـناتمان  در ميـزان   داشته باشيم و خداوند آنـرا ي در راه پيشبرد دعوت اسالمي برمگابه اميد اينكه 

  آمين . حساب كند
        عبداهللا حيدري
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  ارزش شهادت
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن    إن احلمد هللا، حنمده

ال اهللا وحده ال شريك أن ال إله إ نشهد، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له وعمالناسيئات أ
Ÿω﴿ :فقد قال احلكيم يف كتابه الكرمي: و بعد .رسولهعبده و ن حممداًأ ونشهد، له uρ (#θ ä9θ à)s? ⎯yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû 

È≅‹Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ Ö™!$ u‹ômr& ⎯Å3≈ s9uρ ω šχρ ããè ô±n@ ∩⊇∈⊆∪﴾ )١٥٤: البقرة.(  
جوئيم و از او  استعانت مي او وييم و ازگ پروردگار است پس او را سپاس مي ةژستايش وي: يعني
 ،جوئيم پناه ميو اعمال بد خود به او شر نفسها  و از ،ما نيز بر اوست و توكل و ايمان ،مي طلبيمآمرزش 

گمراه گرداند و كسي را كه خدا گمراه كند كه خدا هدايت كند قدرتي نيست كه او را كسي را 
گشائي جز خداي  دهيم بر اينكه كار ساز و مشكل گواهي مي ،هدايت نمايدقدرتي نيست كه او را 

  . ده و فرستاده اوستبن واحد و الشريك نيست و گواهي ميدهيم بر اينكه محمد 
  : در قرآن كريم ميفرمايد گخداوند بزر: بعد از حمد و ثنا

امـا شـما از حقيقـت زنـدگي      گوئيد زيرا آنها زنده انـد، آنانيرا كه در راه خدا كشته شده اند مرده م«
   .»خبريد آنان بي

  :ِللشَّهِيِد ِعْنَد اللَِّه ِستُّ ِخَصالٍ«: فرمودند رسول خدا 
  .ُه ِفى أَوَّلِ َدفَْعٍةُيْغفَُر لَ - ١
 . َوَيَرى َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة - ٢
  .َوُيَجاُر ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ - ٣
 .َوَيأَْمُن ِمَن الْفََزعِ اَألكَْبرِ - ٤
 .َوُيوَضُع َعلَى َرأِْسِه َتاُج الَْوقَارِ الَْياقُوَتةُ ِمْنَها َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها - ٥
 . نِ َوَسْبِعَني َزْوَجةً ِمَن الُْحورِ الِْعنيَِوُيَزوَُّج اثَْنَتْي -6
  ) رواه الترمذي و ابن ماجه(. »َوُيَشفَُّع ِفى َسْبِعَني ِمْن أَقَارِبِِه -7
  :وايتي ديگر آمده كه هفت نعمت استدر ر نعمت و شش پروردگارشبراي شهيد در نزد «

  . شود ناهايش بخشيده ميچكد همه گ ن قطره خوني كه از او بر زمين مياينكه با اولي: اول
  . بيند ه در جنت برايش درست كرده شده ميجائي را ك: دوم
  . يابد از عذاب قبر نجات مي: سوم

  . ماند ت روز حشر در امان مياز دهش :چهارم
هـايش   لـذت  هـا و  از تمام دنيـا و نعمـت   آن دانه ياقوت شود كه هر گذاشته ميتاجي بر سرش  :پنجم
  . بهتر است
  . شود گ چشم جنت به ازدواج او در آورده ميهاي بزرو دو تا از حور هفتاد: ششم



پذيرفتـه  ) البته خويشاوندان مسـلمانش (باره هفتاد نفر از خويشاوندانش سفارش و شفاعتش در : هفتم
  . ميشود

گـز  پـاداش آن هر همان عملي اسـت كـه    و اين ،آخرين آروزي ماست شهادت در راه خدا پس 
  . شد قطع نخواهد

  . گرداندمنديم كه ما را از نعمت شهادت محروم نوزخداوند يكتا آراز 
گران راه هاي اسالمي و دعـوت  هايي براي نهضت ها و نمونه تا به امروز نابغهاز آغاز تاريخ  خداوند 

چگونـه قربـاني در راه   يها شير مردان و شـير زنـاني هسـتند كـه از دادن ه     اين نمونه ،گيخته استانخدا بر
  . نكرده اند دريغ خدا

ژخيمان و جهانخواران تـاريخ ايـن واقيعـت را بخـوبي روشـن      ثبات و استقامت مداومشان در مقابل د
  . كند مي

مكتبي كه ارزش دارد تا بـراي   يگانه جهانيان بفهمانند كه پايمردي كردند تا به همهءآنها مقاومت و 
گـذار،   ت كه از سوي خداونـد قـانون  سالم اسداده شود همانا مكتب ا حاكميتش در زمين قرباني و خون

هـا ميـرويم    ال با هم بسراغ يكي از اين نابغهساخته شده دست بشر، ح هاي شود، نه مكتب مي سازماندهي
  . شود تا ببينيم كه ارزشمندي اسالم را چگونه بررسي ميكند و تا چه حد براي قرباني داده آماده مي

  
  

   حرام ابن ملحام
اي  ايشان بسويش ميدود و با سر نيزه يكي از ،كنند را محاصره مي ملحام كفار حرام بن گاميكه هن

حرام كـه خـونش را بـه چشـم سـر       ،كند كوبد كه خون از آن فواره مي چنان بفرقش ميكه بدست دارد 
مالد و در حاليكه سرش را بسـوي آسـمان    كند دستش را بخون رنگين كرده و بصورتش مي مشاهده مي

شـدم، كـافري كـه او را     به قسم كـه كاميـاب  به پروردگار كع »فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِة« :گويد بلند كرده مي
ه بـر سـرش كوبيـدم آيـا     زعجيب است من كه جز اين نديدم كه با ني :زخمي كرده بود با تعجب ميگويد

  اين هم كاميابي است؟ 
شود و با خوانـدن   ياز مدتيكه شخص كافر مسلمان مپس . آري كاميابي است، اين هم كاميابي است

آموزد و معناي شهادت و زخمي شـدن در راه   تعاليم نجات بخش اسالم را مي پيامبر قرآن و احاديث 
  : كند كه شود اعالن مي كند و بدرجات عالي بهشت جاويدان متيقن مي خدا را درك مي

  .»فزت هبا ورب الكعبة: ن قالأال إهنا الفوز املبني وصدق الرجل يوم أ«
 راسـت  گاه باشيد كه براسـتي شـهادت و جراحـت در راه خـدا كاميـابي آشـكار اسـت و       آ ،ماي مرد

قسم  »فزت هبا ورب الكعبة «كرد كه  گفت آن شير مرد قهرمان، روزي كه به خون غلطيد و ندا مي مي



ايـن نـوع جديـدي از رسـتگاري اسـت مـردم بـه مـال دنيـا           ،آري .به پروردگار كعبه كه رسـتگار شـدم  
هـاي تـاريخ و عاشـقان راه     شـوند، ايـن نابغـه    هاي دنيا خوشحال مـي  نعمت شوند، به لذتها و خوشحال مي

شوند،  خوشحال مي شوند، به كشته شدن در راه خدا  خوشحال مي خدا  رحمت بفضل و خدا
  . دانند ي و ابدي ميئماين را رستگاري دا و

  
  )رحمها اهللا( بنان طنطاوي

بـرادران بيـان كـرديم مثـالي نيـز       چنانكه مثالي براي ،ار اسالم بيفكنيمگر بتاريخ پر افتخديگاهي باز ن
 براي خواهران بياوريم، خواهر مجاهد ما بنان طنطاوي با همسرش استاد عصام عطـار بخـاطر مسـلماني و   

آن دشـمنان   زمينتبعيد بسرزمين غـرب، تبعيـد بسـر   . عقيده سليم شان از خانه وكاشانهء خود تبعيد شدند
آيند و آن  كنند و مي شياطين كفر و الحاد به تبعيد اكتفا نمي الم و مسلمين، يعني به آلمان، اماديرينهء اس

 گـر سـقوط و   كننـد كـه كشـتن يـك دعـوت      گمان ميرسانند و  راه خدا را ناجوانمردانه بقتل مي مجاهد
ود گر تحول جديدي در مسير دعـوت اسـالمي بوجـ    غافل از اينكه كشتن هر دعوت ،زوال دعوت است

جمالتي را كـه شـهيد    و كلمات و ،چيز ديگري نيستدايمي  گيجز زندآورد و كشتن يك مجاهد  مي
  . بندد دلهاي پيروان و همسنگرانش نقش ميبا خونش نوشته است در 

الحـاد در حاليكـه سـالح     رود كـوردالن كفـر و   گاميكه شوهرش براي كار از خانه بيرون مـي بنان هن
 كند كه كيسـت؟ جـواب ميدهنـد مـا     كوبند بنان از پشت در صدا مي ميبردوش دارند درب حياطش را 

گـردد و   رود و بر مـي  آمده ايم تلفون خانهء شما را درست كنيم بنان با عجله به خانه ميمأمورين تلفنيم 
كنـد بـا    حـال در را بـروي شـان بـاز نمـي      بهـر  ،ميگويد كه تلفن ما درست است احتياج به تـرميم نـدارد  

كننـد تـا درب منـزل     انه بيرون كرده و مجبورش مـي همسايه اش را با تهديد سالح از خوحشيگري تمام 
  . شوند پشت ديوار پنهان ميشان بنان را به اسم خودش براي شان باز كند و خود 

  كيست؟  :پرسد پشت در ميكوبد بنان از  زن همسايه اش در را مي
  . گيرنديبرند و بنان را زير شليك تير ميحمله مگلي بداخل همين كه در باز ميشود وحشي صفتان جن

  . كشيدند بدورش جيغ و داد مي. ديدند اده ميهاي مظلومش كه مادر را بخون افت چهب
مـزدور بـه    بيند كه همسرش بدست جالدان وحشي و درنـده  گردد و چون مي شوهرش از كار بر مي

به حساب تحصـيل رضـاي خـدا     چنين حالتي گرفتار شده، كوچكترين تاثيري هم برايش رخ نميدهد، و
  . گذارد مي

در راه دعـوت قـدم   گي اش را ترك گفته و هجـرت كـرده بـود چـون آگاهانـه      بنان خانه زند! آري
  . كرد هاي راه دعوت خسته اش نمي گذاشته بود تلخي



كنـد، بيـاد    براي همين است كه تكاليف دختر، و شوهر تكاليف همسرش را در راه خدا حسـاب مـي  
خورد ايستاده بود و سخن ميگفت چـه   پدرش چون كوه استواري كه هرگز تكان نميكه  دارم روزي را

  : سخنان تابناك و حماسه آوري، سخنانش را چنين آغاز كرد
پيشگاه پروردگارم تقديم كردم و تا زمانيكه دين و دعوتم بسالمتي پيش رود تحمل هـر  دخترم را به 

و تكاليفم بخاطر اسـالم و قـرآن باشـد از هيچگونـه درد و     مصيبتي برايم سهل است و تازماني كه رنجها 
  . رنجي باك ندارم

  
  خبيب ابن عدي 

گاميكـه بـراي   هن آن معلـم اسـالم و صـحابه قهرمـان     گر به قرن اول، به خبيب ابن عدي ديگاهي ن
او را  رود تا بمردم درس عقيده و قرآن بيـاموزد كفـار   ربيت اسالمي از خانه اش بيرون ميتعليم قرآن و ت

  . وندش راي تماشا در صحنه شهادتش جمع ميمردم مكه ب ،برند و براي اعدام به مكه مي اسير گرفته
گران با كينه و حسدي كه از جنگ بدر با مسلمانان داشتند حتي زنان و كودكان را هم جمع اين ستم

و بيمـاري كينـه و حسـد    كرده بودند، همه باهم آماده بودند تا هر كدام تكه گوشتي از جنازه اش گرفته 
  . شانرا با آن معالجه كنند

نيـزه شـان پـاره پـاره      تا قلب مؤمنـان را بـا شمشـير و    گران كافر دايم چنين اند وجالدان و ستم! آري
بـه تقاضـايي كـه     دار را نصب كردنـد بنـا   نشيند، و سپس چوبه كنند هرگز خشم و غضب شان فرو نمين

آنهـا   كـرد و رو بـه  از بخواند با اطمينان كامل دو ركعـت نمـاز ادا   ركعت نم كرده بود اجازه دادند تا دو
تـرس از مـرگ كنيـد نمـازم را     قسم بخدا اگر خوف اين نمي بود كـه شـما مـرا مـتهم بـه       :گفتكرد و 
  . تر ميگرفتم طوالني

  . گفته به چوبهء دار بااليش كردندبا ختم اين 
  : دامه داردا ر و نيرنگ كافران ستمگر تا به كجاحال ببين كه مك

پـيش خـانواده و   بجاي تو به دار آويخته شـود و تـو سـالم     )(آيا راضي هستي كه محمد  :گويندمي
قسـم   ابخـد « :اسالم چگونه جـواب ميدهـد   يافته در دامن تربيت فرزندانت برگردي؟ بشنو كه اين فرزند

   .»گزهر. گردمبر بخلد و من سالم بخانه ام پيامبر  گز راضي نيستم كه حتي خاري هم به پايهر
همه از ترس اين كه مبادا عذابي نازل شود  ،گون كنن، اين دشمنان دينت را سرو دعا كرد كه خدايا

هـا را مهلـت داد بـار ديگـر بـا چاقوهـا و       افتادند اما وقتيكه ديدند عـذاب نـازل نشـد خداونـد آن     به زمين
كشـيد،   و او فريـاد مـي   ،گرفـت يخـتن  گرفتند خون رگوشتش را بريدن به آن حمله بردند و هايشان  نيزه

   :ريادش را همين جمالت تشكيل ميدادچوبي طنين افكنده بود فو فريادي كه به گوش هر سنگ 
  ي جنب كان في اهللا مصرعي علي أ        قتـل مسلماًلست أبـالي حيـن أ



  صال شلو ممـزعي يبـارك عـلي أو        ن يشأذلك في ذات اإلله وإو       
چـون در راه خـدا هسـتم بهـر پهلـوئي كـه       و . شوم از مردن ما دامي كه مسلمان كشته مي باك ندارم

اندازد بر بنـدهاي گوشـت    گر بخواهد بركت ميا ،خداستو همهء اين كارها بقدرت  ،باشم باك نيست
   .ريزه ريزه ام

خـدا  ه ديـف قربانيـان را  ردر تـاريخ در   بختانه دعاي خبيب قبول شد و نامش تا روز قيامـت  شو خو
  . گرديدثبت 

 پيشوايي شد براي همه داعيان راه خداخبيب ابن عدي خود به تنهايي يك امت بود و خود ! آري
رمـز   كنـد و  شود خنده كنان از مرگ اسقبال مي تا امروز، كه هر كدام از پيروانش را به پاي دار برده مي

)  مصـرعي كـان فـي اهللا   جنب يأعلي  = قتل مسلماًأبالي حين ألست (پيروزي خبيب را بر زبان دارد كه 
  . گش زندگي بود و زندگي اش براي دعوتمر

به فلج شدن يـك داعـي    و ،ميرد گر نمي، و دعوت خدا به مردن يك دعوتاين دعوت خدا است! بله
  . ماند ميرد و دعوت باقي مي مي پيامبر . ماند رود ولي دعوت باقي مي داعي مي ،شود فلج نمي
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آيا اگر پيامبر بميرد يا كشته  ،پيامبراني پيش از او نيز گذشتندو  ،نيستاي بيش  فرستاده و محمد «

ودي خداونـد  رسـاند و بـز   برگردد بخدا هيچ ضرري نمي اگر كسي گرديد و مي شود شما از دين تان بر
  . »پاداش خواهد داد سپاسگذاران را

  
  خواهري از شام

گـامي كـه   گوئيم، خواهري از شـام، هن  ميبار از خواهري سخن  به قرن بيستم نظري مي اندازيم، اين
ر و پدر و برادرش را به گلولـه  گشايند و شوه آورند و بر او آتش مي مزدوران جالد بخانه اش هجوم مي

 كنـد و  گشـايد دو تـا را هـالك مـي     دشمنان خدا آتش مي گيرد و بسوي بندند سالح شوهرش را مي مي
  . گيرد سومي راه فرار در پيش مي

گيري نمايد پليسان جـالد  رساند تا كه از خون ريزي شديدش جلو را به بيمارستان ميهمسايه اش او 
او در حاليكـه بـراي معالجـه بـر تخـت      . كننـد  با نوكران جاسوس شان جـايش را در بيمارسـتان پيـدا مـي    

كنند سپس جالد بـزرگ شـان پـيش     پرستار را از او دور ميكنند دكتر و  خوابيده است محاصره اش مي
اش كنـد در حاليكـه بـا چشـمان مظلومانـه       چاقو را از جيبش بيرون آورده و شكم او را پـاره مـي  آيد  مي

گر گوشه خودش را مي بيند كه ج ،بيند او اشتباه نكرده است رد جنينش را روي دستانش ميگ خيره مين
ل بـا بـي رحمـي كامـ    . زنـد  پا مـي چشمش، دست و ن پيش آلوا ،از شكمش بيرون كرده اندد زور كار با



ايـن از   :گشـان گفـت  خنديدنـد جـالد بزر   ه همـه بـا هـم مـي    جنينش را به زباله دان مي اندازند در حاليك
شـير  . را خواهد كشت بهتر است كه اآلن نا بود شـود  اگر بزرگ شود ما ،فرزندان اخوان الشياطين است

سردمداران و ر گونه كه بيشتزن اين همه جنايت و بي رحمي را تحمل كرد حال اينكه ممكن بود همان 
سـازش كنـد    ،سازش كردند قدرت مندان مسلمان با وجود ارتش و نيروي خود با دشمنان شرق و غرب

پـاره و فرزنـد ناقصـش خـدا را مالقـات كنـد تـا         با شكم كرد، صبر كرد تا روز قيامت صبر و تحمل اما
نـدايش   خداونـد  ز آنقبـل ا  هاي بيكرانش را بـه او ارزانـي فرمايـد و    نعمت و پروردگارش درجات بلند

پيروزيت در لوح محفوظ ثبت شده اسـت اگـر   و  قرباني راه من، مطمئن باش كه كاميابي ايكند كه  مي
ن پيروزي نزديك است، روزيكه اسرار دلها آشـكار شـود و روزيكـه    چه بعد از مدت زماني باشد، و اآل

آنهـا را از  خواهـد بـود كـه    روهايشان بطرف دوزخ كشيده شود هـيچ ناصـر و مـددگاري ن    مجرمان را با
  . عذاب خدا نجات دهد

مسلم است كه قرباني دادن در راه خدا مهم است و هر دعوت و هر انقالبي كـه   !ان و برادرانمخواهر
  . گز به پيروزي نخواهد رسيد، و هربدون قرباني باشد سست و بي ارزش است

  
  عمير ابن حمام 

افكنـيم، بهتـرين قرنهـا، عميـر بـن       ي به خير القـرون مـي  قرن اول نگاه به ،گرديم كمي به عقب بر مي
گ با كافر را ثواب در حاليكه جن .كسي كه امروز با مشركان بجنگد :حمام در غزوه بدر، پيامبر ميگويد

كنـد، بشـتابيد بـه سـوي      در جنت داخلش مي بداند و در مقابلش صبر كند سپس كشته شود خداوند 
گـر  آيـا ا  ،پيامبراي  !به به :گويد عمير با تعجب مي .است زمين ان وجنتي كه پهناي آن چون پهناي آسم

  كند؟  من هم با مشركان بجنگم وكشته شوم پروردگارم مرا در جنت داخل مي
دشمنان خدا بجنگي و كشـته شـوي خداونـد تـرا در جنـت داخـل        گر باهم ا تو ،بله: فرمود پيامبر 

اگر صبر كنم تـا تـرا بخـورم ديـر      :گويد اندازد و مي مي چند دانه خرمايي كه بدست داردعمير  .كند مي
رود زمزمـه كنـان خـود را بدشـمن      را ميكشـد و شـتابان بسـوي دشـمن مـي      خواهد شد سپس شمشيرش

   .گذارد گ داخل شود اين جمالت را از خود بيادگار ميقبل از آنكه در صف جن .رساند مي
  لتـقـي و طلـب المـعـاد ال اإ         لــي الـلــه بـغيــر زادركـبـاً إ
  وكل زاد عــرضـتـه النـفـاد       علي الجهاد في اهللا والصبر

  ال التـقـي والبـر والــرشـادإ
شود، مگر صاحب تقوي و طالـب آخـرت و صـبر     ردني بسوي خدا بدون توشه تلقي ميچ كهر كو 

ارشـاد كـردن    تقـوي و نيكـي و  گر نابود شونده و فاسد است م اي و هر توشه .كننده بر جهاد در راه خدا
  .يرهاي خمردم بكار



در نتيجـه   كنـد و  هاي زيادي را قلـم مـي   شود و با شمشير برهنه اش گردن پس در صف داخل ميو س
يـي كـه خـوردن    وزآر ،گـردد  يش نايل مـي وزشود و به آر او شهيد مي .پوشد جامهء سرخ شهادت را مي

وردن يكدانه خرما خيلي برايش زمـاني طـوالني تلقـي    خ .داد يك خرما براي رسيدن به آن او را رنج مي
 دهـد چگونـه مـا را اسـير قيـد و بنـدگي       هاي خامي را بما نويد ميوزچه آرهاي ظالم ما  اما نفس. شد مي
 ،گـذارد  نفس اماره انسـان را خـاموش نمـي    ،بله .دهد هايي را بما وعده مي ها ومنصب سازد و چه رتبه مي

سازد، غرور و  دهد كه انسان را در وجود خودش مغرور مي و زينت ميآنقدر آرزوهاي خامش را رنگ 
ه در دارد، قيامت را كـ  رسد كه در نتيجه او را از بزرگترين اهداف زندگي اش باز مي مي تكبرش بجايي

اجـل بـه سـراغش     بـرد و سـر انجـام طوفـان     يـاد مـي   هاي دنيايي اسـت از حقيقت تحقيركننده همه آرزو
و گ نـاك، وسـلول تنـ    عميـق و تـرس  گودال اي در بغل داشته باشد او را به  توشه اينكهرسد و بدون  مي

وجود انسـان  گار جز اعمال صالح، سازچ چيزي جايي كه هي ،ردپاس تاريك قبر بدست مأمورين الهي مي
  .گرديدي انسان خواهد چيز ديگر، دشمن بي چون و چرانخواهد بود و جز اعمال نيك هر 

  
  خواهري از فلسطين

 ،كنـيم  گوشهء ديگري از تاريخ نظري بيفكنيم، به همين قرن، قرن بيستمي كه ما در آن زندگي ميبه 
گرش براي خواهران دعوت اي ني، خواهري كه نمونهيگوئيم، خواهري فلسط اين بار از خواهري سخن مي

غال گوئيم كه چهل سـال اسـت در زيـر اشـ     فراموش نكنيد از همان فلسطيني سخن مي ،قرار گرفته است
يـك بـار بدسـت     ،شود ملتش دوباره بخون سيل آساي خود غرق مي ،برد صهيونيست جهانخوار بسر مي

يهوديـان   ،يحيان ترسـو سـ يعنـي همـان م   ،مسلمين ظالم و ستمگر، و بـار ديگـر بدسـت نـوكران اسـتعمار     
رحمـي   گر بـي شمني ديرينه شان با اسـالم و مسـلمين تـوأم بـا كينـه و حسـد شـان نمايـان        جويي كه د كينه

   .واستبداد شان در طول تاريخ است
شـود، و   به عفت ها تجاوز ميشود، آبروهـا ريختـه مـي    ،كند د، خونها فواره ميقربانيها ادامه دار! آري
 بپـا خيزنـد   اما مرداني كه بتوانند در مقابل اين همه ظلـم و جنايـت   ،گردد هاي مقدس اشغال مي سرزمين

  .شوند كمتر ديده مي
دان  ا بـه زبالـه  هاي آهنين شان بر دهان اين نامرادن دوران بكوبند و آنـان ر  د با مشتمرداني كه بتوانن

شـهدا، و بـراي تسـلي     انتقـام خـون پـاك    شوند، مرداني كه بايد براي نگون كنند، كم ديده ميسر تاريخ
آن پـدران و   يبـه زخمهـا   گذاشـتن  مـرهم وكودكان، و براي  پاره پاره مجروحيندلهاي  بخشيدن به آن

عدالتي را از بيخ و بن بـر كننـد در خـواب غفلـت فـرو       يشهء ظلم و بيدران داغديده، حركت كنند ورما
  !! رفته اند



كردند و چگونـه نـام شـان     چهتاريخ نياكان تان را بياد آوريد كه  !پرستاي مردان خانه نشين و زيبا 
و عيـب   .جانـب زنـدگي كننـد   پنداشتند كه در زير سلطه ا گ ميآنها نن .تاريخ به ثبت رسيد در سرلوحه

ايـن   ،اسـالمي شـان تـوهين شـود     باشد و به شعائر و مقدسـات  كافر و ظالم فرمانروايشان  دانستند كه مي
زور و تزويـر بـا    خوران و نـوكران  كردند، كه جيره ترين زندگي در حيات بشر تلقي مي گي را پستزند

از خواهر فلسـطيني  ! آري .ان تجاوز نمايندحكمراني كنند و به دين و ناموس ش و رسمي بر آنها هر اسم
در  ،پري شـد دو مـاهش در زنـدان سـ    .به اسارت گرفته و به زندان انداختند يهود او را ،گفتيمسخن مي 

هـاي   گسـ  .وار تحمـل كـرد   همـه را مردانـه   ،را بر او تحميـل كردنـد   ترين اعمال شاقه اين دو ماه سخت
چون مـردان  توانست  تند، ولي سازش نكرد در حاليكه ميخواس نمي از او زي جز سازشچيدرنده زندان 

زيرا كه از  .گي استتوهين به مردانگفتن به آنها در حقيقت مرد  مردانيكه دهد، غيرت، تن به سازش بي
ها و  شكنجه سخترين در طول اين دوماه. صبر كرد به هر حال .به ارث نبرده اند يافهقگي چيزي جز مردان
 ،كنـد  را اسـتقبال  پروردگارش پرواز كرد تـا مـژده جنـت    بسوي پس روحشس ،تحمل كرد ها را عذاب

او نمونـه   .ها منتشـر شـد   امروز در روزنامه مژده پيروزي برايش بود همين فاجعه المناكش كه در حقيقت
درس عبرت براي زنهـا، زنهـائي    و ،چنين روزي نشسته اند كه در انتظار مرداني بود، نمونه اي براي همه

حال آنكـه ارزش   ،منتقل شود ارزشي دانستند كه از يك دست بدست ديگر كاالي بي ا چونكه خود ر
او بـه تنهـائي    ،آري. وجـدان خيـال كـرده بودنـد     هـاي بـي   كمونيستاز آن است كه  زن در اسالم باالتر
بهرحـال يـك زن، زنـي     ،گر نمايان سـاخت توز وستم اسالم را در مقابل يهوديان كينه عظمت و شوكت

 و در نزد خـدا  ارزش اين زن در اسالم .آورد حقيقت، خدا چنين زنها را جزو مردان بشمار مي كه در
 چون كوهي استوار، موجي خروشـان و خواهر فلسطيني  ؛وجدان است غيرت و بي ها مرد بي باالتر از صد

سرچشـمه  طاقـت وجرأتـي كـه از ايمـان سـر شـارش        ،طوفاني اليتناهي، در برابر خائنان تاريخ بپا ايستاد
در برابـر ايـن نيـروي     الحادشـان،  و لشكر كفر ،گرفت، طاقتي كه مستبدان زمان را به حيرت انداخت مي

جز شهيد كردنش نيافتند و بلكه همه خواهراني كه در زندانهاي  ايچاره كه آخر ايماني بزانو در آمد تا 
د آخرين ترحمـي كـه بـه آنهـا     برن بسر مي هاي بظاهر اسالميكشور گرمصر، سوريه، فلسطين، لبنان و دي

 ،كننـد  از مدارس اخراج مي را دان شاننند فرزيرگ مي گنميشود اين است كه عرصه زندگي را به آنها ت
   .كنند عيد ميبيا ت اندازند و به زندان مي شوهران شان را يا

  
  )رضي اهللا عنها(حارثه ام 

 شهيد شـد خـدمت پيـامبر     ه، فرزندش، با ام حارثيك اب: به قرن اول ،گرديمباز هم به عقب بر مي 
تو ميداني كه فرزندم حارثه را چقدر دوسـت ميـدارم اگـر دوزخـي      خدا، پيامبراي  :رسيد و عرض كرد

در ! مـادر حارثـه   اي: اگر جنتي است بازهم ميخواهم بدانم فرمـود  ،است مرا خبر ده تا برايش گريه كنم



و فرزندت حارثه به جنـت الفـردوس    ،مار استهاي بيش ، اما اين يك جنت نيست بلكه جنتجنت است
ژده، تكبير گويان حالت افسرده اش بـه سـرور مبـدل گشـت و دانسـت كـه       با شنيدن اين م .رسيده است

قن شـد كـه   يشود، و ديگر متـ  حارثه عروسي دارد، عروسي ايكه حورهاي جنتي به خلوتگاهش برده مي
 .گنجيـد  وسـت نمـي  باليد كه در پ چنان بخود مي رسيد و از خوشحالي دوزخ به او نخواهد رو آتش شعله

حارثه كه فرزندش را قرباني  گي شهداء و وارثين شان، واين است ايمان مادري چون مادراين است زند
  . راه خدا كرده است

  
  لنسيبه انصاري 

 مسلميه ،ديشوگر بگذشته، به تاريخ نسيبه، نسيبه انصاري، فرزندش با مسيلمه كذاب دچار مدي گاهين
آيـا بـه پيـامبري    : پرسدميپس س. منفي استاز او مي پرسد كه آيا به پيامبري ام ايمان داري؟ طبعاً جواب 

پايش را قطع ميكند خون از چهـار طـرفش   دست و  .)صلي اهللا عليه و سلم(: محمد ايمان داري؟ ميگويد
بـه پيـامبري    :، مـي پرسـد  نمي شنوم: مي گويد داري آيا به پيامبري ام ايمان: پرسدباز مي ! جاري ميشود

آورد،  امبر دروغـين دو چشـمش را بيـرون مـي    پياين  ،)صلي اهللا عليه وسلم ( :محمد ايمان داري ميگويد
  . اندازد برد و جسمش را در آتش مي زبانش را از بيخ مي

مبارز راه قرآن، اي آمر به معروف و اي نـاهي از منكـر، اي جـواني كـه      ايگر، بشنو، بشنو اي دعوت
راه دعوت راه صـعب العبـوري اسـت كـه از      ،رزه ات ادامه دارد، با خبر باش كه دعوت مشكل استمبا

رو برو شده اند حتي  تر ازيندر طول تاريخ به مشكالتي دشوارگران دعوت. آن به آساني نتوان عبور كرد
واقـع  پدر و مادر باشد سـدي بـس عظـيم در راه دعـوت     ترين دوستان و مخلصان شان كه  اينكه صميمي

حبيب با دو فرزند ديگرش عبداهللا و وحشـي انتقـام حبيـب را از مسـيلمه كـذاب       ربهر حال ماد ،شده اند
مبارزان تاريخ، چنان ضربه  كنند نسيبه مادر حبيب، نسيبه مادر همه گيرد، هنگاميكه او را محاصره مي مي

مانش بـه هـوا پـرواز    تيزبـال از جلـو چشـ    چـون پرنـده  گوشـتش   كند كه تكه تنش حواله مي محكمي بر
كند، و آخرين ضربه را وحشي با نيزه  يد و ضربه ديگري به گردنش حواله ميآ كند، عبداهللا پيش مي مي

اي است كه قبـل از مسـلمان    ، اين همان نيزهدبچس كوبد كه بر ديوار مي كوبد، چنان مي او مي اش برسينه
 را با اين تيـزه بهتـرين مـردم    :خودش ميگفتچنانكه شدنش با آن سيد الشهداء را به شهادت رسانده، و 

كه كرده بودم،  اياين نيكي ام در مقابل آن بدي  ن با همين نيزه بدترين مردم را كشتم،كشته بودم و اآل
امـا  . خوانـد  جنـازه مـي   چنـدين بـار بـرآن    پيامبر، شهيدي كه پيـامبر  سردار شهداء، عمومي  حمزه 

نسان ساز جهان بشريت است كه معلم آن قاتل عمويش را بخاطر گانه مكتب افراموش نكنيد كه اسالم ي
ببينيد كه سياست اسالم، عدالت اجتماعي، حلم و بـرد بـاري،    .بخشد شود مي اينكه در مكتبش داخل مي

همـين  نت كعب انصـاري،  بنسيبه  ،آموزد، بهر صورت ري اخالق اسالمي را چگونه بما ميگذعفو و در 



مرتـدين شـروع شـده     گاميكه جنگ بـا هن ر زمان خالفت ابوبكر صديق نسيبه مادر حبيب است كه د
 :گفـت  بخدا سوگند مرا از جهاد در راه خدا باز مـدار، ابـوبكر    اتر :گفتابوبكر رسيد و بود خدمت 

به او وعـده داده بـود     پيامبرشوند، و اين همان مادري بود كه  باز داشته نميگز چون تو هرزناني،  شير
و از  ،جنگيـد  گر مـي در يـك سـن   گرفت كه با پيامبراين امتياز را زماني  ،ا او خواهد بودكه در جنت ب

جنگيد كه فكر  چهار طرفم مينسيبه طوري در  :ميفرمايد پيامبردفاع ميكرد، خود  هرطرف از پيامبر
بـه   گهـا كـه در يكـي از جن   اي همان نسـيبه  ،كردم غير از او كسي ديگر در ميدان جنگ وجود ندارد مي

پيچانـد،   شود به چادرش مـي  گاميكه دست راستش قطع ميهن ،شركت كرد فرماندهي خالد ابن وليد 
ها از او مي پرسند كه دستت كجاست؟ خجالت ميكشد دستش را نشـان دهـد مبـادا اينكـه ريـا       وقتي زن

ضوع كند و سخنراني اش را به همين مو مردم را جمع مي عمر . ميرسد به حضرت عمر  خبر ،شود
كنيـد كـه دسـتش پـيش از      آيـا شـما زنـي را مسـخره مـي      :گويد تخصيص ميدهد و خطاب به زن ها مي

اي  .گويـد  د مژده پيروزي را برخود تبريك مـي شنو وقتيكه اين سخن را مي ،خودش به جنت رفته است
از ايـن  ، و عشق به جهـاد، را  چنين بودند و درس اخالص و ايمانكاش امروز هم خواهران و برادران ما 

   .گار ديگري هم انتخاب كنيمآموز كافي نيستگر اين مادر ارجمند مي آموختند، ا
  

  لخنساء 
درس اخالق و جهـاد بيـاموز، وحكايـت كـن     . بيا و مردمم را درس ايمان بياموز! اي خواهرم! خنساء

يت كن چگونه چهار فرزندت را با عشق سر شار به جهاد به پيشگاه پروردگارت تقديم كردي، حكاكه 
ميدان جنـگ در   يا اجازه بده تا حكايت كنم، آن صبح دم كه نداي جهاد در گوشها طنين افكنده بود و

نشـاند و   يمـ  رشخنسـاء هـر چهـار فرزنـدش را بـدو      ،چشم گشـوده بـود   انتظار قربانيان مكتب پيامبر 
كه همه تـان فرزنـد   پدرت خيانت نكرده ام، مطمئين باشيد به گز هربخدا سوگند كه  ،فرزندانم :ميگويد

؟ اي جنگ فرار نموده و دشمنان تانرا عليه خود تشـويق كنيـد  مبادا از ميدان  !فرزندانم .پاك مادر هستيد
و كوشش كنيـد كـه در ميـدان     ،بشتابيد بسوي جنت، جنتي كه خدا براي تان وعده داده است! فرزندانم

پرنـد و عميـروار    مـي  رس مـادر از جـا  زاده باشـيندن د  گيريد، فرزندان حـالل تر را ب جاهاي مشكلگ جن
تـر از ديگـر اسـتقبال كنـد     زود كنـد تـا شـهادت را    شتابند و هر كدام كوشش مي مي بسوي ميدان جنگ

شـود، كفـر بـا شكسـت ناهنجـاري رو بـرو        خالصه اينكه معركه به پايان ميرسد، لشكر اسالم پيـروز مـي  
، زنهـا در انتظـار شـوهران، و    شـوند  زيـر مـي   شود، لشكريان اسالم با اطمينان كامل بسوي مدينـه سـرا   مي
هاي فرزندانش  گذارش قهرمانينيز در همين انتظار بود تا  خنساء ها در انتظار فرزندانشان نشسته اند،مادر
گين سلمان، وحتي عده اي مجروح كه با خونشان رنيابد، كه ناگهان فرماندهان لشكر، ولشكريان مرا در

يكـي   .شتابند تا مژده شهادت چهار فرزندش را به او تقـديم كننـد   نساء ميهم به استقبال خ هستند همه با



گويم، خنسـاء دسـت بسـوي آسـمان      چهار فرزندت را بتو تبريك ميشهادت  !مادرم :پيش آمد و گفت
 ،شـرافت بخشـيد   پايـان ذاتـي را كـه بـا شـهادت چهـار فرزنـدم مـرا         سـپاس بـي   :گويد كند و مي بلند مي

اشك  هچهار فرزندم در بهشت جاويدانت يكجا كني ولي يك قطراهم كه مرا با از تو ميخو !اپروردگار
در صـورتيكه وقتـي بـرادرش صـخر در حالـت كفـر كشـته شـد نـه تنهـا در            .هم از چشمش پائين نيامـد 

پرسـيد كـه چـرا    كسـي از او   ،گريه ميكـرد هم مشرف شده بود برايش  جاهليت بلكه زماني كه به اسالم
چـون   :يه ميكني حال اينكه ميداني او كـافر اسـت و جـايش دوزخ اسـت؟ گفـت     گركافرت  برادربراي 

كردم زيرا ميدانسـتم كـه    گريه نميبود  مسلمان ميگر ا !ميخورم كافر است برايش گريه ميكنم و تأسف
   .خداوند جايش را در بهترين طبقات جنت مشخص كرده است

  : مي فرمايد ده بود كه خداوند را خوان تشآيا گي ميكرد وخنساء در سايه قرآن زند ،آري
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 بايد بفضل و رحمت خداوند خوشحال باشند زيرا فضل و رحمت او بهتر است از )ها ، مسلمانپيامبر
چه  لشكر، و چه رتبه و شهرت باشد، چه قدرت وه مال و منال باشد، چ .»كنند آنها جمع مي چهآن
هم  اي پشهزيرا كه دنيا به اندازه بال  ،رحمت خداوند از همه آنها بهتر است ،دنيا باشدهاي  رين نعمتبهت

  . در نزد خداوند ارزش ندارد

  
  عاصم ابن ثابت 

ر از ايمـان، بـه جهـاد و مبـارزه     ونه بـا قلبـي سـر شـا    چگببينيد كه گري را باز هم جوانمرد و مبارز دي
او عاصم ابـن ثابـت    ،گرداند خداوند وعده اش را بر او صادق ميكند  عهدي كه با خدا مي و ،پردازد مي

گ بـدر كشـته   او را در جن برادر وجوئي كه عاصم شوهر  آن زن كينه) سالفه(شنود  هنگاميكه مي ،است
  : رش شراب بنوشد مي ايستد و دعا ميكندبود قسم ياد كرده كه در كاسه س

گند كـه بعـد از شـهادتم كفـار بـه      تو را بذات خودت سـو  ،اي ذاتي كه اله و كارسازي جز تو نيست
 گيـزي در محاصـره  بعد از قهرماني هـاي دل ان  با خبيب گاميكه هن .چنين شد و نرسانند، جسدم دست

وقتيكـه سـالفه   . شـود  افتد و شهيد مـي  رسد بزمين مي ميكه به او  اي خره بر اثر ضربهباآل و ،گيرد قرار مي
به انـدازه وزنـش بـراي او طـال     . كند كه هركس سر عاصم را برايم بياورد شنود اعالن مي اين خبر را مي

و  تر رسيدندكوشيد، كسانيكه زود دويدند و هر كس به نحوي مي مي مردم شتابان به آن سو ،خواهم داد
لشكر زنبوران به آنها حملـه ورشـد وقتـي كـه خـود را       گهانرند ديدند كه ناخواستند سر عاصم را بب مي

گردنـد كارشـانرا شـروع     مي هايشان بر شب هنگام وقتي كه زنبوران بخانه گرفتند تاعاجز ديدند تصميم 
بـراي   زنبورها نيز لشكر خدايند و او! بله ،بپايان رسيد كنند تا مغرب انتظار كشيدند لشكر خدا مسؤليتش

پرندگان ابابيل كـار گرفـت همچنـين ميتوانـد بـراي وفـا بـه وعـده خـود، و          ت دينش طوري كه از نصر



 ،حفاظت عاصم، از زنبورها نيز استفاده كند همانگونه كه پيامبرش را بـا عنكبـوت و كبـوتر نصـرت داد    
   .پاردبا سيل خروشان نيز جسد بندهء صادقش را حفاظت كند و در جاي امني به خاك ستواند  مي
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  . »داند او را نميلشكرهاي 

فـش   هاي شان برگشتند ناگهان صـداي فـش   هو بخان ،پايان رسيدها مأموريت شان به ، زنبوربهر حال
پـاي شـان   را در زيـر   كـرد و زمـين   گوشـها را كـر مـي   صـدائي كـه    ،دشمنان را به هراس انداخت سيل،
شود ناگاه  په رفتند تا ببينند كه چه چيز ديگري مانع كارشان ميجنبانيد، با شتاب و عجله تمام باالي ت مي
سـت و موجهـايي كـه از    بزرگ را با خود سرازير كرده ا هاي دند كه سيل مست و خروشان، سنگالخدي

هـاي خـاك آلـودي كـه روي      و كـف  ،كند شود خود را به ايشان نزديكتر مي ها پيدا مي گالختصادم سن
جـز فـرار نيافتنـد و     اي بـاآلخره چـاره   ،افكند لحظه وحشت ديگري در دلهاي شان ميآب شنا ميكند هر 
سيل هـم وظيفـه اش را انجـام داد عاصـم     . داز جائزه فراموش كردن هاي شان افتاد كه چنان هيبتي در دل

 »رضدفين اهللا فـي األ « :شنيده باشيدگر ا. دفنش كرد اي گري برد و در كنارهشهيد را با خود به نقطه دي
چون او به پيمانش با خدا وفا  ،همين عاصم ابن ثابت است »خدا او را در زمين دفن كرده استكسيكه «

  . وعده اش را صادق گردانيدكرد خدا نيز 
  

  عمير ابن ابي وقاص 
از اوليـاي راسـتين خـدا وشـاگردان مكتـب پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم آشـنا            گـر اين بار با يكي دي

هـا تقسـيم    د غنيمـت بـ اي پايان ميزد و خورد . گمبارزي صادق و مجاهد راستين در ميدان جن. شويم مي
بـه   :گويـد  مـي  ،اين حصه توست :گويند اين چيست؟ مي :پرسد كنند مي مي سهميه اش را جدا ،شود مي

دارد و خـدمت پيـامبر صـلي اهللا عليـه      مال را بر مي ،خدا سوگند با پيامبر بخاطر غنيمت پيمان نبسته بودم
  . گند با تو بخاطر اين چيز بيعت نكرده بودمبخدا سو! پيامبر اي :شود ميگويد وسلم حاضر مي

بـه حلقـومم بخـورد و از    هـم   بـراي اينكـه تيـر    :گفت ؟چه بيعت كرده بوديبراي  :گويدمي پيامبر 
گر با خدا صادق باشي خدا نيز با تو صـادقانه معاملـه خواهـد    ا :فرمود  پيامبر. پشت گردنم بيرون شود

آيـا ايـن    :پرسـيد  پيامبر آوردند  يش نگذشته بود كه جنازه اش را بحضور پيامبر روزي بچند . كرد
سـپس   ،او صـادقانه معاملـه كـرد    چون با خدا صادق بود خدا نيز با :پيامبر فرمود ،بله :گفتند ؟همان است

گذاشـته  كرد كه اي كاش بجاي او در قبرش  آرزو مي هركدام آنها. برايش دعا كرد و او را دفن كردند
عشـق بـه   كـرده و   پروردگارمان به ما نيز چنين ايمـان و اخالصـي عطـا   كاش  اي :گوئيم و ما مي ؛شد مي

  . كرد جهاد و شهادت را در دل هاي مان زنده مي



سـال اسـت    14عمير خورد سـال عمـرش    ،عمير ابن ابي وقاص. بوديم چون عمير مياي كاش ما نيز 
نابـالغ بـه    هاي كـم سـن و   شود افراد جنگي مشخص ميشود و بچه شورا دائر مي ،گ، جنگ بدر استجن

گـي  بـراي فتوحـات بزر  اطر كه تعداد شان كافي بود بلكه ذخيره نه به اين خ ،شود مدينه باز گردانيده مي
زيرا ايـن كودكـان بـزودي رهبـران و پيشـوايان آينـده        ،كه در آينده خداوند نصيب مؤمنان خواهد كرد

پيامبر بزرگوار اسالم اين نونهاالن آينـده انقـالب را جـدا    خواهند بود به همين سبب  انقالب محمدي 
او را از  برادرش سعد  ،شود ها، پشت سر صحابه پنهان مي ابي وقاص آخر صفد، اما عمير ابن كن مي

پايش را مينگرد يك سرا  وقتيكه پيامبر ،گذارد مي پيامبر كند و جلو  بلند ميپشت بر روي شانه اش 
حكم  ،شود قدش بقدري كوتاه كه شمشيرش بزمين كشيده مي صورتش نيست، جسمش نحيف، و موي

 پيـامبر   ،شـود  زيـر مـي   او قبل از آن، اشـك از چشـمش سـرا    ،مدينه باز گردانده شودميكند كه او به 
ج شـده بـه جـز    بـرادرم از مدينـه خـار   ! پيـامبر  ايبخـدا قسـم    :كند؟ برادرش گفت چرا گريه مي :پرسيد

 پيـامبر  ،كنم كه او را از شهادت محروم نكنـي  خواهش مي. چ آروزي ديگري نداشته استشهادت هي
دهـد تـا در    كنـد بـرايش اجـازه مـي     عالقه او را به جهاد و شهادت بيش از حد مالحظه مـي چون عشق و 

ضـربات كوبنـده و محكمـي بـر      جنگـد و  عمير جوانمردانه مي و ،شود جهاد شركت كند معركه دائر مي
اين صـحنه   كشد، و از اولين شهداي مي كنان شهادت را به آغوش كند و باالخره استقبال دشمن وارد مي

بخاطر خدا، بخـاطر ديـن و    شهرت وجاه و رتبه، بلكه آيد، او جنگيد و شهيد شد، اما نه بخاطر ار ميبشم
هـاي اورسـت و    طر بر افراشتن پـرچم توحيـد بـر قلـه    خا به قرآن، بخاطر غالب گردانيدن حق بر باطل، و

عشـق و عالقـه   گر كه شمشير زد نمايـان  اي اشت و هر لحظهدهر قدمي كه بر ،البرز و دماوند و هندوكش
  . نفاق بود سر شارش به حاكميت قرآن و نابود كردن كفر و

  
  )رضي اهللا عنها(ام خالد 

 بـا  رپي آن ام خالد را هم بشناسيم؟ آيا قبالً نيز نامش را شنيده بوديد؟ او نيـز مـاد  شود كه در  ميچه 
چهـار   خنسـاء  ايـن همـان ام خـالدي اسـت هماننـد      ،اسـت  نهضت محمد  از افراد وفا و مربي ديگري

 .شـوند  قهرمانان و مجاهدان راه حق به او نزديـك مـي   ،كند قرباني اش را يكبار به پيشگاه خدا تقديم مي
گويـد،   آيـد و مـي   ا به او تبريك گوينـد، يكـي پـيش مـي    چهار قرباني اش رشوند تا قبوليت  نزديك مي

مـا  . إليـه راجعـون   نـا نـا هللا وإ إ :را به تو تبريك عرض ميكنم ميگويدشهادت فرزندت  ،خواهر بزرگوارم
 و آيـد  چـه خبـرداري؟ ديگـري پـيش مـي      پيـامبر  امـا از   .گشـت ازخدائيم و بسوي خدا بـاز خـواهيم   

چـه   پيـامبر  امـا از  . إليه راجعون ناإنا هللا وإ: گفت ،شهادت همسرت را بتو تبريك مي گوئيم :گويد مي
افتـد نـداي سـرورش     پيامبر مـي چشمش به آورد تا  خودش تشريف مي پيامبر خبر داري؟ درين هنگام



هـر مصـيبتي كـه غيـر از تـو باشـد        خـدا،  پيامبراي  »!كل مصيبة دونك جلل يا رسول اهللا« :خيزد ميبر
  . تحملش برايم آسان است

توانـد   نمـي  و غيـر از وجـود پيـامبر     ،پيامبر پيونـد خـورده اسـت   اين محبتي است كه با قلب ! آري
راسـتگاري بوجـود پيـامبر     ،سعادت بوجود پيامبر است ،جود پيامبر استبه و گي كند، لذت زندگيزند
اندوهي به سرور و خوشحالي مبـدل   و مادامي كه محبت پيامبر در دلها پايدار باشد هر گونه غم و ،است
شوهر در يك لحظـه بـراي او آسـان    و  برادرشود، براي همين است كه از دست دادن پدر و فرزند و  مي
  . نمايد مي

  
  گم نامبازي سر

گم نام، جواني فـداكار، و مبـارزي   سرباز  .دهم پايان مياز قهرمانان تاريخ گر سخنم را با ياد يكي دي
گجوي شمشير بدسـت  جن) 000،400(چهار صد هزار كه روميان با  اي موك، غزوهربي باك، در غزوه ي

ايـن طوفـان    ،ند، از يك طـرف با سالحها و لباسهاي مدرن جنگي در برابر مسلمانان، خيال پهلواني داشت
و از طـرف ديگـر    ،آمدنـد  ها داشتند پيش مـي  بانشان كه انجيلها را بر سر نيزهره وحشتزا همراه با احبار و

   .كردند لشكريان مسلمان قدمهاي پر ناز و غمزه و متكبرانه آنها را مراقبت مي
 و بـه آنهـا درس ايمـان و    گردندبدور لشكر مي  و خالد ابن وليد   ابو عبيده ،گرم استصحنه 

ثابـت قـدم   بشتابيد بسوي جنت و ! مردم اي: آموزند، و چنين خطاب ميكنند اخالص و عشق به جهاد مي
تان مهيا كرده شده، امروز روزي اسـت كـه بـه    هاي جاويداني كه در نزد خدا براي باشيد، بشتابيد به نعمت

را برهنه كنيد و دشمنان خدا را بكشيد مبادا كـه  هاي تانپيونديد، خود را آماده، وشمشيرحيات ابدي تان ب
   .از جنگ فرار كنيد

و گ ســن! اي خــواهران و مــادرانم: د و خطــاب ميكنــد كــهرو بطــرف زنهــا مــي حضــرت خالــد 
در اين فرصـت   ،و هر كسي كه از مجاهدين قصد فرار داشته باشد او را بكشيد ،هايتان را آماده كنيدبچو

كشند تا اگر كسي از پـداران، و   انتظار مي شوند و و چوبهايشان آماده ميكشند و با سنگ  زنها صف مي
   .شوهران و فرزندانشان قصد فرار از جنگ را داشته باشد او را بكشند

رود كسـي او را   ر آلـودش پـيش مـي   مجاهـد قهرمـان بـا هيكـل ناشـناس و غبـا       ،گم نامسرباز  ،آري
 شود بـا  كه با فرمانده دوم لشكر، ابو عبيده همدوش ميو همين  ،زند شناسد خود را به قلب لشكر مي نمي

  : گويدچنين ميلهجهء نرم و محبت آميزي در گوشش 
چه فرمودي عزيـزم؟   :پرسدسفارشي نداري؟ ابو عبيده تعجب كنان مي  پيامبر براي  ،اي ابو عبيده

برسـانم،   پيـامبر   امروز آروز دارم اولين شهيد اين ميدان باشم، اگر سفارشـي داري بگـو تـا بـه     :گفت



آن چيزيكـه خـدا بمـا وعـده داده بـود       :گـو برسـان و ب  سالمم را به پيـامبر   :گفتابوعبيده تبسم كنان 
   .در يافتنم) نصرت و پيروزي اسالم را(

 و پيـروزي اسـالم  و در نتيجه عالوه بـر   .اسالم در گرفت گرمي در ميان سپاهيان كفر ونبرد  ،بهرحال
و اولـين   ،حامل پيغام ابو عبيده، به آروزيش نايل گرديد م، مجاهد ناشناس، وشكست كفر، سرباز گم نا
اشـكي نبـود كـه بخـاطر او      آمـد و  در نزد همه لشكر ناشناس بنظر مي گر چه او ؛شهيد اين ميدان گرديد

رزشـي نـدارد زيـرا خداونـد او را     اينكـه مـردم او را بشناسـد يـا نـه، ا      ولي اين مهم نيسـت  ،زير شود سرا
و اعلـي تـرين    ،دهند كه او در بهترين طبقـات جنـت قـرار دارد    مالئكه در آسمان گواهي مي ،ناسدش مي

گواهي خود قرآن پاك فاصلهء هر كدام درجاتي كه به  .درجات بهشت جاويدان را حاصل كرده است
، كسـي كـه در بهشـت جاويـدان قـدم      تا ديگري چون فاصله آسمانها تا زمين است، پـس چـه غـم دارد   

كسي كه خشنودي خدا را حاصل كرده است، ديگر اين شهيد از چه چيزي  ،چرا ناراضي باشد د وزن مي
راحت باشد حال اينكه روحش در كالبد پرندگان سبز جنـت جـاي گرفتـه و بـا مشـعلهاي فـروزان بـه         نا

در هر جاي جنت كه آروز داشـته باشـد سـير ميكنـد و از نعمتهـاي پـر ارزش        ،عرش الهي آويزان است
ذن أ ت والأال عـين ر  مـا « :نعمتهايي كه حديث قدسي چنين توصـيف شـان ميكنـد    ،لذت مي برد جنت

خداوند براي بندگانش در جنت نعمتهايي مهيا كرده كه هيچ چشمي «، »سمعت وال خطر علي قلب بشر
نهرهـاي مختلـف نوشـيدني و     »نشـنيده و حتـي در قلـب كسـي خطـور هـم نكـرده        نديده و هيچ گوشي

هـاي سـرد و    بخـش، سـايه   رنگ و لذتاهاي رنگ ي طالئي، باغهاي سبز و خرم، ميوهر هاگوار، قصخوش
گتـر  وبزر . . . .گ چشم و بلـورگردن، و  هاي بزراخالق، حورخوش  ماليم، خدمتگذاران خوش قيافه و

و يا ارزش تر از همه، ديدار و مالقات، و خوشنودي خداوند، كه آخـرين آروزي هـر مسـلماني اسـت،     
  .ي جنت، وآرمانت را فراموش مكنبشتاب بسو
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نگه داشته شود و در جنت داخل كرده شود هـر آئينـه    پس كسي كه از آتش دوزخ دور« )185: عمران

دنيا با همه لذتها و نعمـت هـايش جـز متـاع بـي ارزش و فريـب دهنـده بـراي         گاني و زند .استكامياب 
  .»چيز ديگري نيستانسان، 
هـاي خنـك و شـيرين     گوار جنت، حاللتان بـاد نوشـيدن  وارا باد بر شما بوي خوشگ! لشكر جنت اي

  . . .  .جنت و 
  .بركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا و

   
 


