
 

 

 شهدا در قرآن:

آنان كه در راه رضای خدا، از وطن هجرت نمودند و در راه 

شدند و یا مرگشان فرا رسید، البته  دین خدا كشته

     نصیبشان خداوند، رزق و روزی نیكوئی در بهشت ابد

. است دهندگان روزی بهترین خداوند همانا كه گرداند می

بسیار به  در بهشت منزلی عنایت كند كه آنان به خداوند

 .آن راضی و خوشنود باشند

 (سوره حج 59، 58) 



 

 

 :پوشانیم های آنان را می بدی

آنان كه از وطن خود هجرت كردند و از دیار خود بیرون 

رنج كشیدند، جهاد كردند و كشته  رانده شدند و در راه خدا

را به  و آنان همانا بدی های آنان را می پوشانیمشدند، 

درختان آن نهرهای آب، جاری و روان بهشت هایی كه از زیر 

و این پاداشی است از جانب خدا و  است، داخل می كنیم

 .پاداشی كه از جانب خدا باشد نیكوست

 ( آل عمران195) 



 

 

 (:قال النبی)ص

یعنی چون رزمندگان با اهل و خانواده خود خداحافظی 

بر آنها می گریند و از گناهان خود  كنند، ماهی ها و خانه ها،

      خارج  همانگونه كه مار، از پوست خودخارج می شوند، 

 .می شود

 347، ص2كشف االسرار وعده االبرار، ج

 



 

 

 ریختن گناهان شهید:

: اولین قطره خونی كه از شهید  )ص(پیامبر 

 گناهانش بخشیده بر زمین ریخته می شود

 شود. می

 

 



 

 

 شود؟ نمیچرا از شهیدان سؤال 

از پیامبر)ص( سوال شد كه چرا شهید مورد 

نمی شود؟ پیامبر)ص(  آزمایش و سوال واقع

فرمود زیرا شهید در زیر برق شمشیر آزمایش 

 .رسانده است خود را به پایان

 



 

 

  جهنم: از آتش شهید تضمین مصونیت

 : رسول گرامی اسالم فرمودند

نیروهای رزمنده هنگامی كه تصمیم به 

 جنگ می گیرند، خداوند مصونیتشركت در 

  .آنها را از آتش تضمین می كند

 



 

 

كسى كه  امام صادق علیه السالم فرمود:

در راه خدا كشته شود، خداوند هیچیك از 

 .آورد گناهان او را به روى او نمی

 

 



 

 

درباره شهداى اُحُد )ص( پیامبر اكرم

آنهارا باهمان خونهایشان و  فرمودند:

 .درلباس هاى خودشان دفن كنید

 

 

 

 

 



 

 

 «.از او سوال نمى شود»

 پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:

با » هركس رو در روى دشمن قرار گرفت

و استقامت كرد تا كشته « دشمن درگیر شد

 و یا پیروز شد، در قبر مورد آزمایش قرار 

 «.شوداز او سوال نمى »نمى گیرد 



 

 

 ؟شود اولین كسى كه وارد بهشت مى

از پدران خود از قول پیامبر )ع(: امام رضا

نقل كرده كه آن حضرت )ص( اكرم 

اولین كسى كه وارد بهشت  فرمود:

 شود شهید است. مى



 

 

برترین  پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله فرمود:

« خط مقدم»شهیدان كسانى هستند كه در صف اول 

، و روى بر نمى گردانند تا كشته شود پیكار مى كنند

اینها هستند كه جایگاه آنان غرفه هاى عالى بهشت 

است، و خداوند برآنها متبسّم است و اگر خداوند بر 

هیچ حسابى بر او « خشنود شود»بنده اى تبسّم كند 

 .نیست



 

 

 :شهید در جنگ دریائى

شهید در  پیامبر گرامى صلی اهلل علیه و آله فرمود:

جنگ دریائى دو برابر شهید در جنگ و جهاد در 

خشكى اجر دارد و خداوند ملك الموت را براى قبض 

روح همه افراد مأمور ساخته است، مگر شهیدان 

جنگ دریائى كه آنقدر مقام و فضیلت دارند كه 

 خداوند، خودش ارواح آنها را قبض مى كند.



 

 

 :خانواده شهید

شین شهید در خداوند مى فرماید من جان

هركس رضایت آنها را خانواده او هستم، 

جلب كند رضایت مرا جلب كرده و هركس 

آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده 

 است.



 

 

 پیامبر گرامى صلی اهلل علیه و آله فرمود:

هركس براى دفاع از جان و مال اهل و عیال 

خود پیكار كند و كشته شود شهید است و 

قُرب به خدا كشته شود كسى كه در راه 

 شهید است.

 



 

 

 :جهاد همراه امام عادل واجب

امام رضا علیه السالم در نامه خود به مأمون 

جهاد همراه امام عادل واجب است و  نوشت:

هركس پیكار كند و در راه دفاع از مال و ره 

 توشه و جان خویش كشته شود شهید است.


