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 أحكام الشهداء في سبيل هللا -8

   :عدد الشهداء في سبيل هللا 

َسةٌ: َخـمْ اُء َهـدَ الش  : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

ِل بِـيسَ  فِـيِم، َوالشَِّهيدُ الَهـدْ غَِرُق، َوَصاِحُب الَمْبُطوُن، وَ الَمْطعُوُن، وَ ال

 .(1)يهمتفق عل «.٬ا

ِ ِن النَّ عَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -2 الطَّاُعوُن َشَهادَةٌ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(2)متفق عليه «.ِلـمٍ ِلُكل ِ ُمسْ 

الشََّهادَةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل اقَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ٍك تِـيبن عَ  َجابرَوَعْن  -3

َمْبُطوُن َشِهيدٌ الَمْطعُوُن َشِهيدٌ وَ ال ،َعزَّ َوَجلَّ  ٬َسبيِل ا فِـيقَتِْل الَسْبٌع ِسَوى 

َجْنب َشِهيدٌ الِم َشِهيدٌ َوَصاِحُب ذاِت الَهـدَ غَِريُق َشِهيدٌ َوَصاِحُب الوَ 

ُ الَحَرِق َشِهيدٌ وَ الَوَصاِحُب  ٌ ُجـمْ وُت بتَـمُ َمْرأَة أخرجه أبو داود   .«عٍ َشِهيدَة

 .(3)والنسائي

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ِعيِد ْبِن َزْيٍد َعْن سَ وَ  -4

َو َشِهيدٌ َوَمْن قُتَِل دُوَن فَـهُ  نِـهِ َو َشِهيدٌ َوَمْن قُتَِل دُوَن ِديفَـهُ  ِلـهِ قُتَِل دُوَن َما

 .(4)أخرجه أبو داود والترمذي .«دُوَن أَْهِلـِه فَـُهَو َشِهيدٌ  َو َشِهيدٌ َوَمْن قُتِلَ فَـهُ دَِمِه 

  :فضل الشهادة في سبيل هللا 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

 . (1914ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2829أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1916ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2830أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 وهذا لفظه.  ،(1846برقم )رجه النسائي وأخ (,3111برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 وهذا لفظه.  ،(1421برقم ) وأخرجه الترمذي  (,4772برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)
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آل عمران: ]  (  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

169-171 .] 

ىئ ی وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ )وقال هللا تعالى:  -2

 [. 74النساء: ]  (يی

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  َي هللاُ بن َماِلٍك َرِض  أنَسَوَعْن   -3 َما أَحدٌ يَْدُخُل : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ى األْرض ِمْن َشْيٍء إِال ـَما َعلَ  لَـهُ ا، وَ ْنـيَ الد   لَـىِجَع إِ يَـرْ ِحب  أْن ـَجنَّةَ، يُ ال

ىتَـمَ الشَِّهيدُ، يَ  اٍت، فَـيُ ا ْنـيَ الد   ـىلَ ِجَع إِ يَـرْ أْن  نَـّ ى ِمَن يَـرَ ا ِلـمَ ْقتََل َعْشَر َمرَّ

 .(1)متفق عليه «.َكَراَمةِ ال

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  َي هللاُ أنََس ْبَن َماِلٍك َرِض  َوَعْن  -4 َما ِمْن َعْبٍد : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

هُ أْن ْيـرٌ خَ  ٬ِعْندَ ا لَـهُ وُت، يَـمُ  ا َوَما ْنـيَ الد   لَـهُ ا، َوأنَّ ـيَ نْ الد   لَـىِجَع إِ يَـرْ ، يَُسر 

هُ ى ِمْن فَْضِل الشََّهادَةِ، فَإِ يَـرَ ا ِلـمَ َها، إِالَّ الشَِّهيدَ، فِـي هُ أْن  نَـّ  لَـىِجَع إِ يَـرْ يَُسر 

ةً أْخَرىفَـيُ ا، ْنـيَ الد    .(2)متفق عليه .«ْقتََل َمرَّ

  :كرامات الشهداء في سبيل هللا 

گ گ ڳ )  َسأَْلنَا َعْبدهللا )ُهَو اْبُن َمْسعُوٍد( َعْن َهِذه اآليِة: :َعْن َمْسُروٍق قَالَ  -1

قَاَل: أََما إِن ا قَْد َسأَْلنَا َعْن ذَِلَك، فَقَاَل:  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

عَْرِش تَْسَرُح ِمَن الا قَنَاِديُل ُمعَل قَةٌ بِ لَـهَ ُخْضٍر،  ْيـرٍ َجْوِف طَ  فِـي ُهـمْ أَْرَواحُ »

 ُهـمُ َرب   لَـْيـِهـمْ قَنَاِديِل، فَاط لََع إالتِْلَك  لَـىَ ِة َحْيُث َشاَءْت، ثُم  تَأِْوي إَجن  ال

ي؟ َونَْحُن نَْسَرُح تَـهِ وَن َشْيئاً؟ قَالُوا: أَي  َشْيٍء نَشْ تَـهُ اط الََعةً، فَقَاَل: َهْل تَشْ 

اٍت، فَ ثاَلََث  بِـِهـمْ َجن ِة َحْيُث ِشئْنَا، فَفَعََل ذَِلَك الِمَن  لَْن  ُهـمْ ا َرأَْوا أَن  لَـم  َمر 

                                                 

 . (1877ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2817أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1877ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2795أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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أَْجَساِدنَا  فِـيد  أَْرَواَحنَا تَـرُ ُكوا ِمْن أَْن يُْسأَلُوا، قَالُوا: يَا َرب  نُِريدُ أَْن تْـرَ يُ 

ةً أُْخَرَى، فَ بِـيسَ  فِـيَحت َى نُْقتََل  َحاَجةٌ  لَـُهـمْ َس لَـيْ ا َرأََى أَْن لَـم  ِلَك َمر 

 .(1)جه مسلمأخر  «.ُكواتُـرِ 

بََراِء، َوِهَي أُم  العِ بِْنَت بَـي ِ أنَّ أُمَّ الر  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أنَس بن َماِلكٍ  َوَعنْ  -2

ثُ ـ، أال تُ ٬ا بِـيَّ فَقالْت: يَا نَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ َحاِرثَةَ ْبِن ُسَراقَةَ، أتَِت النَّ  َعْن  نِـيَحد ِ

َجنَِّة ال فِـيفَإِْن َكاَن  -َغْربٌ  ْهـمٌ سَ  بَـهُ َوَكاَن قُتَِل يَْوَم بَدٍْر، أَصا-َحاِرثَةَ 

يَا أُمَّ »بَُكاِء؟ قال: ال فِـي لَـْيـهِ ُت عَ تَـَهـدْ ذَِلَك، اجْ  ْيـرَ َصبَْرُت، َوإِْن َكاَن غَ 

هَ َحاِرثَةَ، إِ    «.ىـِفْردَْوَس األْعلَ الَجنَِّة، َوإِنَّ اْبنَِك أَصاَب ال فِـيا ِجنَاٌن نَـّ

 .(2)أخرجه البخاري

إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َرُسوُل  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ِمْقدَاِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب الَعِن وَ  -3

ِل دُ لَـهُ يُْغفَُر  :ِخَصاالً َعزَّ َوَجلَّ  ٬اِللشَِّهيِد ِعْندَ  ى يُـرَ وَ  ِمْن دَِمِه، ةٍ عَ فْ فِـي أَوَّ

ى ُحلَّةَ الِ  ،َجنَّةِ الَمْقعَدَهُ ِمَن  ُج  ْيـَماِن،َويُـَحلَـّ اثْنَتَـْيِن َوَسْبِعيَن َزْوَجةً َويَُزوَّ

 ،فََزعِ األَْكبَرِ اليَْوَم َويَأَْمُن ، قَْبرِ الَجاُر ِمْن َعذاب ـَويُ  ،ِعينِ الُحوِر الِمَن 

 ،َهافِـيا َوَما ْنـيَ ِمَن الد   ْيـرٌ خَ  تَةُ ِمْنـهُ اليَاقُو ؛َرأِْسِه تَاُج الَوقَارِ  لَـىَويُوَضُع عَ 

ً  َسْبِعينَ  فِـيَويَُشفَُّع  شعب »أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في  .«ِمْن أَقَاِربهِ  إْنَسانا

 .(3) «اليمان

قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما عَاِص الَعْن َعْبِدهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن وَ  -4

                                                 

 . (1887برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2809برقم ) أخرجه البخاري( 2)

بعرقم  «شععب اليمعان»يهقعي فعي الب(، وأخرجعه 2562سععيد بعن منصعور بعرقم )أخرجه  صحيح/ (3)

 (،. 3213، انظر السلسلة الصحيحة رقم )(3949)
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 .(1)جه مسلمأخر «.يُْغفَُر ِللش ِهيِد ُكل  ذَْنٍب، إال  الد ْينَ »

، َجعَْلُت أَْكِشُف بِـيا قُتَِل أَ لَـمَّ ا قَاَل: ُهـمَ َرِضَي هللاُ َعن ٬بن َعْبِدا َجابِر َوَعنْ  -5

، فََجعَلَْت نِـياْنـهَ الَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ، َوالنَّ ْنـهُ عَ  نِـيوْ ْنـهَ الثَّْوَب َعْن َوْجِهِه، أَْبِكي َويَ 

تَْبِكيَن أَْو الَ تَْبِكيَن، َما َزالَِت ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  فَاِطَمةُ تَْبِكي، فَقَاَل النَّ  تِـيَعمَّ 

هُ َمالَئَِكةُ تُظِ ال ىا حَ تِـهَ بِأَْجنِحَ  لـ   .(2)متفق عليه .«وهُ تُـمُ َرفَعْ  تَـّ

  :أحكام الشهداء في سبيل هللا 

 الشهداء في سبيل هللا قسمان: 

ثيابه التي  : من قُتِل في سبيل هللا أمام العدو، فهذا ال يغسل، ويكفن فياألول

 استُشهد فيها، ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه.

 وشهداء المعركة في سبيل هللا المام مخير فيهم:

إن شاء صلى عليهم صالة الجنازة، وإن شاء ترك، والصالة أفضل، 

 في شهداء بدر وأحد.  ملسو هيلع هللا ىلص ٬والسنة دفنهم في مصارعهم، كما فعل رسول ا

في المعركة في سبيل هللا كالغريق، ومن مات : كل ما سوى الشهيد الثاني

ً عن ماله ونحوهم من الشهداء في ثواب اآلخرة، فهؤالء الشهيد  دفاعا

منهم يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين كغيره من 

 األموات.

  :فضل الجرح في سبيل هللا 

َوالَِّذي نَْفِسي : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

                                                 

 . (1886برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2471ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,1244أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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، إِالَّ بِـيِلـهِ سَ  فِـي لَـمُ بَِمْن يُكْ  لَـمُ ، َوهللاُ أعْ ٬ِل ابِـيسَ  فِـيأَحدٌ  لَـمُ ِدِه، ال يُكْ بِـيَ 

يُح ِريُح الَجاَء يَْوَم   .(1)متفق عليه .«ِمْسكِ الِقيَاَمِة، َواللَّْوُن لَْوُن الدَِّم، َوالر ِ

 ن آلخر: حكم نقل األعضاء من إنسا 

 إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي: -1

 إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو ِكْلية، فهذا محرم. -1

إن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب أو الرئة، فهذا قتل للنفس،  -2

 وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك باهلل.

 من ميت إلنسان حي:  إن كان النقل -2

فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب، 

أو الرئة، أو الِكْلية، فهذا يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته، 

 ورضي المنقول إليه، وانحصر التداوي به، وقام بذلك طبيب ماهر.

  :حكم نقل الدم 

لم المحتاج إليه بدون عوض، وفي ذلك يشرع للمسلم بذل الدم ألخيه المس

 أجر وثواب؛ لما فيه من نفع المحتاج إليه.

وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب 

 من نزيف الدماء بسبب الجراح، وعند والدة النساء ونحو ذلك.

 وقد يكون في خروجه من جسمه عاقبة حميدة له.

م، فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على وبيع الدم وأخذ ثمنه حرا

 معروفه وإحسانه فال بأس بأخذها.

                                                 

 . (1876ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2803أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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