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 ))االهذاء((

 

اتً أهذي هذا انعًم انًتىاضع إنى 

 ٌىيًا تشًء
ّ
 انذي نى ٌثخم عهً

وإنى أيً انتً سودتًُ تانذُاٌ 

 وانًذثح

وهثتًىًَ انذٍاج أقىل نهى : أَتى 

وااليم وانُشأج عهى شغف االطالع 

 وانًعزفح

وإنى أخىتً وسوجتً انغانٍح وأطزتً 

 جًٍعًا 

ثى إنى كم يٍ عهًًُ دزفًا أصثخ طُا 

 تزقه ٌضًء انطزٌق أيايً 

 انكزاو جًٍعًا ثى إنى أطاتذتً 

ثى أهذي هذا انثذث انًتىاضع راجًٍا 

يٍ انًىنى عش وجم أٌ ٌجذ انقثىل 

 وانُجاح 
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الحوذ هلل سب العالوٍي , الزي خلك اإلًساى هي ساللت هي           

طٍي فجعلَ فً أحسي تمٌْن على سائش الوخلْلٍي ّأسجذ لَ هالئكتَ 

الومشبٍي ّكشهَ بالعمل الزي ٌبذد شكَ بالٍمٍي ّصلْاث سبً 

ّتحٍاتَ ّبشكاتَ على الوبعْث سحوت للعالوٍي , سٍذًا ّهْالًا 

تمذم الباحج بجضٌل الشكش ّالتمذٌش إلى ٌ( ّخاتن الٌبٍٍي هحوذ )

الوششف على ُزا البحج لجِْدٍ  إبشاٍُن طَالذكتْس االستار 

ّهتابعتَ للبحج طٍلت هذة إششافَ جضاٍ هللا خٍش الجضاء , كوا أتمذم 

/دٌالى التشبٍت للعلْم اإلًساًٍتبْافش الشكش ّالعشفاى إلى عوادة كلٍت 

هتٌاى إلى أساتزتً  لجِْدُن العلوٍت , ٌّسعذًً أى أتمذم بالشكش ّاال

ً ًّهساعذتِن لً إلًجاص ُزا البحج , ّال ٌفْتًٌ أى أشكش كل أخْا

 ً الزٌي كاًْا عًْا لً فً الوساعذة ّالوشْسة . ئّصهال

 

 ّهللا ّلً التْفٍك 

 الباحج                                                  

 صٌاد طاسق علً                                                       

 ج

 الشكر والتقدير
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 مقدمة البحث

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

هلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات ونعوذ با ونستعينو ونستغفره , مده ,اف الحمد هلل نح
أعمالنا ومف ييده اهلل فال مضؿ لو ومف يضمؿ فال ىادي لو , وأشيد أ, ال الو أال 

 اهلل ال شريؾ لو , وأشيد محمدا عبده ورسولو .

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ 

  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 -أما بعد :

" التزاؿ طائفة مف امتي يقاتموف عمى الحؽ  :)صمى اهلل عميو وسمـ(فقد قاؿ النبي 
" واليزاؿ مف امتي يقاتموف  :صمى اهلل عميو وسمـ(" وقاؿ ) ظاىريف الى يـو القيامة

عمى الحؽ ,ويزيغ اهلل ليـ ,قموب اقواـ , ويرزقيـ منيـ وحتى تقـو الساعة ,وحتى 
 يأتي وعد اهلل " .

الى يـو القيامة , وبو يحفظ الديف , وتقمع شياطيف االنس والجف .  فالجياد ماض  
فالنبي )صمى اهلل عميو وسمـ( قمع شياطيف االنس " : (رحمو اهلل)قاؿ ابف تيمية  

ومف اعظميا :الصالة والجياد  والجف بما أيده اهلل تعالى مف انواع العمـو واالعماؿ ,
في الصالة والجياد ,فمف كاف متبعا  واكثر احاديث النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( ,

 بصره اهلل سبحانو وتعالى بما نصر االنبياء " . لألنبياء
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ما صنفو عمماء المسمميف في ابواب الجياد في القديـ والحديث اكثر مف بمغ قد ول
وذلؾ يدؿ عمى  ستة االؼ كتاب كما أحصاىا بعض الباحثيف مف غير المسمميف ,

لتمؾ االسباب وغيرىا  اىتماـ االمة بيذه الفريضة التي ىي ذروة سناـ االسالـ .
الجياد ,لما لو في االسالـ مف اىمية كانت لي رغبة في دراسة المواضيع المتعمقة ب

حيث اف كثيرا مف المسمميف قد  وفي ىذا العصر بصفة خاصة , في كؿ العصور ,
, وقد وجدت اف الكتابة في ف واقعيـ اال مف رحـ اهلل عوغابت  نسوا ىذه الفريضة ,

قيؽ ومسائمو معدودة , ولكف عند التد االحكاـ الفقيية المتعمقة بالشييد صالحة لذلؾ ,
والتنقيب يجد الباحث جممة مف المسائؿ والوقائع المستجدة جديرة باف تفرد ليا رسالة 

   لتحرير مسائميا , وكشؼ الغطاء عنيا .
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 خطة البحث

 طة التالية خوقد سرت وفؽ ال
 تعريؼ الشييد وفيو ثالث مطالب  -المبحث االوؿ :
 تعريؼ الشييد لغة  -المطمب االوؿ :
 تعريؼ الشييد اصطالحا  -المطمب الثاني :
 أقساـ الشييد واالحكاـ المتعمقة بالشييد  -المطالب الثالث :

 المطمب االوؿ / أقساـ الشييد 
 المطمب الثاني / احكاـ الشييد 

 الخاتمة : في ابرز النتائج التي توصمت الييا مف خالؿ البحث .
 أىمية الموضوع , وأسباب اختياره 

جة المسمميف عامة والمجاىديف منيـ خاصة الى توصيؼ الشييد في نظر أوال / حا
 الشرع , ومعرفة كثير مف مسائؿ الشيادة .

د احكاـ الشييد ببحث مستقؿ ر مف اف – يعالطوا  ب عممي حس –ني لـ اجد إثانيا / 
 عمى الوجو المطموب . 

ذا لو احكاـ ثالثا / اف لفظة "شييد" عند االطالؽ تدؿ المقتوؿ في سبيؿ اهلل وى
تخصو مف عموـ الموتى وقد يراد مف ىذه المفظة "الشييد" المطعوف والمبطوف 

 وغيرىـ ممف ورد تسميتيـ بالشيداء عمى لساف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( 
تجمية رابعا / اف في بياف االحكاـ الشرعية معونة عمى البر والتقوى وذلؾ مف خالؿ 

  .والباحثيف عف الشيادة والرضواف –في كؿ مكاف  –طريؽ المجاىديف في سبيؿ اهلل 
 
 
 



 
9 

 الشهيد في االسالم

 المبحث االول

 وفيه ثالث مطالب

 لمطمب االول : تعريف الشهيد لغةا

تقوؿ :شيد او  " شيد " : الشيف والياء والداؿ اصؿ يدؿ عمى حضور وعمـ واعالـ .
شيادة ,والذي ال يغيب ,وشيده شيودا فيو شاىد .والشييد .الشاىد واالميف في شيد 

عف عممو شيء ,والقتيؿ في سبيؿ اهلل ,فيو فعيؿ بمعنى فاعؿ ومعنى مفعوؿ عمى 
 اختالؼ التأويؿ .والجمع شيداء , واالسـ الشيادة .

وقيؿ الف  ولو معاف عدة : منيا انو سمي شييدا الف اهلل ومالئكتو شيود لو بالجنة ,
بشيادة الحؽ في امر اهلل حتى قتؿ , وقيؿ ألنو مالئكة الرحمة تشيده , وقيؿ لقيامو 

 يشيد ما اعد اهلل  لو معنى الكرامة بالقتؿ ,وقيؿ لعدالتو وفضمو وحسف خاتمة يؤذف
القيامة باف يشيد عمى الناس بما كاف منيـ الف االنبياء قد بمغوا رسالة ربيـ , لو يـو 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ كما قاؿ تعالى : 

ہ  ہ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  وقاؿ تعالى:,1چ  ڃڄڄ  ڄ  

﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

 . 2چ  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁      

                                                           
 (143اآلية ) -سورة البقرة  1
 (78اآلية ) -سورة الحج  2
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ومف سادتيـ  مف االمة اال العدوؿ االخيار والشييد منيـ , يعطاىاال  فيذه الشيادة
وال تضار بينيا لو صرفت كميا وىذه معاف كميا حؽ ال تنافي  وخيرة االخيار ....

 .1لمشييد

 

 المطمب الثاني : 

 . اصطالحاتعريف الشهيد 

أورد الفقياء تعريفات مختمفة لمشييد بحسب رأييـ في بعض المسائؿ المتعمقة بو 
الشييد ىو مف مات مف "كالغسؿ والصالة عميو , وقد عرفو الشافعية فقالوا: 

المسمميف في جياد الكفار بسبب مف اسباب قتاليـ قبؿ انقضاء الحرب ,كأف قتمو 
كافر ,او اصابو سالح مسمـ خطأ , أو عاد عميو سالحو , او تردى في بئرا ووىدة , 

 .2اف بو أىؿ الحرب"عابتو فمات ,أو قتمو مسمـ باغ أستأو, رفستو د

أو ألف اهلل تعالى ومالئكتو شيود  مالئكة الرحمة تشيده ,وسمي الشييد شييدا الف 
لو بالجنة , أو ألنو ممف يستشيد يـو القيامة عمى االمـ الخالية , او لسقوطو عمى 
الشاىدة ,أي االرض ,أ, ألنو حي عند ربو حاضر , أو ألنو ما أعد اهلل لو تعالى 

                                                           
ىػ( , 395القزويني الرازي, أبو الحسيف )ت:  أنظر : معجـ مقاييس المغة , أحمد بف فارس بف زكرياء 1

, المفردات في غريب القرآف , أبو  221ص3المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاروف , دار الفكر , بيروت , ج
ىػ( , تحقيؽ محمد سيد كيالني , دار المعرفة 522القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب األصفيانى )ت: 

ب : محمد بف مكـر بف عمى, أبو الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظور اإلفريقى , لساف العر  269, بيروت , ص
, القاموس المحيط , مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب  235, ص4ىػ( , دار المعارؼ , ج711)ت: 

 372ىػ , ص2214, 7ىػ( , مؤسسة الرسالة , ط817الفيروزآبادى )ت: 
بيروت  -ىػ( , دار الكتب العممية 977اج , محمد الشربيني )ت: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المني 2

ىػ , ج 1425, 2, الفقو اإلسالمي وأدلتو , وىبة الزحيمي , دار الفكر , ط 361-352, ص2, ج1, ط
 555ص
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ائؿ السابقة ونحوىا ىو , والشييد الذي يستحؽ الفض 1مف النعيـ , وقيؿ غير ذلؾ
 شييد المعركة مع العدو .

 

 منزلة الشهيد في االسالم  المطمب الثالث :

 يشيد بيا القرآف الكريـ في عدد مف اآليات منيا :

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱچ  : قولو تعالى

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  

﮳    ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    

 .2چ

ۆئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ چوقولو تعالى : 

 .3چۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  

 نذكر طرفا منيا : أحاديث كثيرةورد في منزلة الشييد ومكانتو 

  أوال : الشيداء مع النبييف والصديقيف :

جاء في صحيح البخاري :" حدثنا محمد بف عبداهلل حوشب حدثنا ابراىيـ بف سعد بف 
صمى اهلل عميو )عروة عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت سمعت رسوؿ اهلل  ابيو عف 

نيا واالخرة وكاف في شكواه الذي يقوؿ ما مف نبي يمرض اال خير بيف الد (وسمـ
                                                           

أنظر : التذكرة في أحواؿ الموتى واآلخرة , شمس الديف أو عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر األنصاري  1
 554ص 3, والفقو اإلسالمي وأدلتو , ج 2352ص 4, ولساف العرب , ج 161( , ص671ت:القرطبي )

 ( .171 - 169آؿ عمراف: اآليات )سورة  2
 (74سورة النساء : اآلية ) 3
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قبض فيو اخذتو بحة شديدة فسمعتو يقوؿ :) مع الذيف انعـ اهلل عمييـ مف النبييف 
     .1والصديقيف والشيداء والصالحيف ( فعممت انو خير"

 نبييف والصديقيف وما ىذا اال لمنزلتيـ الرفيعة .والحديث يجعؿ الشيداء مع ال

 وغفراف ذنبو .ثانيا : اكراـ الشييد 

" القتمى  (:صمى اهلل عميو وسمـ)قاؿ  رسوؿ اهلل   :" عف عتبة بف عبد السممى قاؿ
     ثالثة مؤمف جاىد بنفسو ومالو في سبيؿ اهلل اذا لقى العدو وقاتؿ حتى قتؿ" .

" فذلؾ الشييد الممتحف في خيمة اهلل تحت عرشو  (:صمى اهلل عميو وسمـ)قاؿ النبي 
وف اال بدرجة النبوة , ومؤمف خمط عمال صالحا واخر سيئا جاىد ال يفضمو النبي

 بنفسو ومالو في سبيؿ اهلل اذا لقي العدو قاتؿ حتى يقتؿ " .

اف السيؼ ت ذنوبو وخطاياه مص "مصمصة  :فيو (صمى اهلل عميو وسمـ)قاؿ النبي 
بنفسو جاء محاء لمخطايا ,وادخؿ الجنة مف اي ابواب الجنة شاء , ومنافؽ جاىد 

 ومالو فاذا لقي العدو قاتؿ حتى يقتؿ فذاؾ في النار , اف السيؼ ال يمحوا النفاؽ ".

. والحديث يثير الى منزلة االتقياء 2قاؿ عبداهلل : يقاؿ لمثوب اذا غسؿ مصمص"
تحوؿ بيف  المجاىديف وفيو ايضا اكراـ وغفراف ذنبو ,كما يدؿ عمى اف المعاصي ال

 .3المرء وبيف الشيادة

 اف يعود الى الدنيا ثـ يقتؿ مرات ومرات لما يرى مف نعيـ اهلل . ثا : الشييد يتمنىثال
                                                           

, دار ابف كثير ,  ( , تحقيؽ مصطفى البغا256صحيح البخاري , محمد بف اسماعيؿ البخاري الجعفي )ت: 1
 (3673, ح ) 1242, ص3بيروت , ط

ىػ( , تحقيؽ فواز أحمد زممي وخالد السبع العممي 355سنف الدارمي , عبداهلل بف عبداهلل الرحمف الدارمي )ت: 2
صفة القتؿ في سبيؿ  -( الجياد 2411, ح)272, ص3ىػ , ج1427, 1بيروت , ط -, دار الكتاب العربي 

 حديث صحيح . -اهلل 
أحاديث الشيادة والشييد , جمع وتصنيؼ وتخريج ودراسة لما يتعمؽ بالشييد , رسالة ماجستير إعداد نزار  3

 عبدالقادر 
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قاؿ :" ما مف نفس تموت  –صمى اهلل عميو وسمـ  –عف انس بف مالؾ عف النبي 
ليا عند اهلل خير يسرىا انيا ترجع الى الدنيا وال اف ليا الدنيا وما فييا اال الشييد فانو 

 .1ي الدنيا لما يرى مف فضؿ الشيادة "يتمنى اف يرجع فيقتؿ ف

 رابعا : توكؿ اهلل لممجاىد اف توفاه اف يدخمو الجنة :

قاؿ البخاري : حدثنا ابو اليماف أخبرنا شعيب عف الزىري قاؿ أخبرني سعيد بف 
يقوؿ "مثؿ  –صمى اهلل عميو وسمـ  –المسيب أ, أبا ىريرة قاؿ سمعت رسوؿ اهلل 

واهلل أعمـ بمف جاىد في سبيمو كمثؿ الصائـ القائـ وتوكؿ اهلل المجاىد في سبيؿ اهلل 
 .2لممجاىد في سبيمو باف يتوفاه أف يدخمو الجنة أو يرجعو سالما مع أجر أو غنيمة "

                              

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ىػ( , تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقي , دار إحياء التراث 261صحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت: 1
 1877, ح1418, ص3بيروت , ج –العربي 

 124, ح1496, ص 3, صحيح مسمـ ج 2635, ح1227, ص3جصحيح البخاري ,  2
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 المبحث الثاني

 أقسام الشهيد واألحكام المتعمقة به

 أقسام الشهداء  :  المطمب االول

 أتفؽ العمماء عمى أف الشيداء ثالثة أقساـ :

 :شييد الدنيا واالخرة 

فيو الشييد الكامؿ الشيادة , وىو ارفع الشيداء منزلة عند اهلل . وأفضميـ مقاما في 
الجنة ,وىو السمـ الطاىر والذي قتؿ في المعركة مخمصا هلل النية ,مقبال غير مدبر 

ع الطريؽ , أو وجد في المعركة وبو اثر وسواء قتمو اىؿ الحرب أو البغي أو قطا
القتؿ , أو قتمو مسمما أو ذمي ظمما بالة جارحة ولـ تجد بقتمو دية وكاف موتو فور 

انكشاؼ الحرب ولـ يعمـ بسبب موتو سواء كاف عميو االصابة , أو وجد قتيال عند 
واء اثر دـ  أـ ال وسواء مات في الحاؿ او بقي زمنا طويال ثـ مات بعد ذلؾ , س

 بالغا او غير بالغ . امرأةكاف رجال أـ 

ىو شييد المعركة ىو المسمـ الذي وقع قتيال بيف االعداء في اثناء المعركة 
شييد الدنيا انو يأخذ احكاما خاصة في الدنيا تميزه عف سائر الموتى  ومقصدىـ

يمو ,كعدـ الغسؿ عند اكثر العمماء, والتكفيف في ثيابو , وغير ذلؾ مما سياتي تفص
 في موضعو . –اف شاء اهلل تعالى  –

 .1أختصو اهلل بو سبحانو وتعالىبشييد االخرة : اف لو ثوابا موعودا  ومقصدىـ

                                                           
, مواىب الجميؿ 2/252, حاشية رد المختار البف عابديف :  1/324أنظر : بدائع الصنائع لمكاساني :  1

المجموع , ’ 379 - 2/378, الوسيط لمغزالي :  1/462, الفواكو الدواني , لمنفراوي : 2/249لمخطاب : 
 5/225لمنووي : 
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  : الدنياشييد 

ىو مف غؿ في الغنيمة , او مات مدبرا , اومف قاتؿ لتعمـ الشجاعة , او طمبا 
لمغنيمة فقط ولعؿ كؿ قتيؿ في المعركة , لـ يكف مخمصا هلل ,فيو مف شيداء الدنيا , 

نماكاف الباعث لو ليس المجاىد في سبيؿ اهلل ,  فاذا و فأنو شيء مف أشياء الدنيا  وا 
ب فحسب , بؿ انو بذلؾ يعرض نفسو لمعذاب يوـ يحـر نفسو مف االجر والثوا ال

القيامة , فعف ابي ىريرة قاؿ : سمعت رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( " يقوؿ أف 
بو فعرفو نعمة فعرفيا قاؿ  اوؿ الناس يقضي يـو القيامة عميو رجؿ استشيد فأوتي

 ؿ ثـ امرقاتمت فيؾ حتى استشيدت قاؿ كذبت ولكنؾ قاتمت الف يقاؿ جريء فقد قي

 .                                              1"حسب عمى وجيو حتى القي في الناربو ف 
 

 :شييد االخرة 

عميو احكاميا في الدنيا ,أي انو كباقي  ىومف اثبت لو الشارع الشيادة ,ولـ تجر
الموتى يغسؿ ويكفف ويصمى عميو ثـ يدفف ,وقد جعميـ الشارع بحكـ الشيداء 
,بخصمة خير اتفقوا بيا ,او لمصيبة اصابتيـ فقدوا فييا حياتيـ ,وقد ذكر العمماء 
بناءا عمى ما ورد مف احاديث ,شيداء االخرة كثيروف , عددىا السيوطي ثالثيف ,واو 

 صميا بعضيـ الى الخمسيف فمف ذلؾ :

طالب الشيادة ,والمطعوف ,والغريؽ ,وصاحب اليدـ ,وصاحب ذات الجنب ,والحريؽ 
دينو  , او دوف  مظممةوالمرأة تموت في النفاس , والمقتوؿ دوف مالو ,والمقتوؿ دوف ,

او اىمو او دمو والميت بالغربة ,المواظب عمى قراءة سورة الحشر العامؿ بما فييا 

                                                           
, 6/47بيروت , ج -ىػ( , دار إحياء التراث العربي 261مـ , مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت:صحيح مس 1

 (.3526رقـ الحديث )
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ا يمي مقولو كممة الحؽ لمحاكـ ,وفي بسبلعمـ , والمقتوؿ صبرا والمقتوؿ ب,وطالب ا
   -تفصيؿ ذلؾ :

 أنواع شيداء  االخرة 

 :طالب الشيادة 

مف سأؿ اهلل الشيادة بصدؽ بمغو اهلل "قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( : 
مف طمب الشيادة صادقا "وفي رواية :  ,1"منازؿ الشيداء وأف مات عمى فراشو

: ويفيد الحديث , أف مف طمب الشيادة صادقا اف يكوف  2"أعطييا لو لـ تصبو
قصده الجياد في سبيؿ اهلل لنصرة دينو ثـ مات عمى فراشو ,فأف اهلل يكتب لو أجر 
الشييد ويبعثو في زمرة الشيداء .ألف اهلل عمـ بصدؽ نيتو وشرؼ قصده ,ولقراف يؤيد 

كيا زوكاف بعض كانت مفروضة ,يصي تار ىذا . وذلؾ اف اليجرة قبؿ فتح مكة ,
 فانزؿ اهلل سبحانو وتعالى : , الصحابة يموت في الطريؽ ,قبؿ وصولو الى المدينة

اي فقد  3(لَّهِ َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ال)
 زمرة المياجريف . حصؿ لو اجر المياجر وكتب في

 

 

 

                                                           
, 6/48بيروت , ج -ىػ( , دار إحياء التراث العربي 261صحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت: 1

 (.3532رقـ الحديث )
, 6/49بيروت , ج -ىػ( , دار إحياء التراث العربي 261ت:صحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج النيسابوري ) 2

 (.3531رقـ الحديث )
 (122سورة النساء : اآلية ) 3
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 :جممة مف الشيداء 

رسوؿ اهلل  قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( :"ما تعدوف الشييد فيكـ ؟ قالوا يا
 ,مف قتؿ في سبيؿ اهلل فيو شييد قاؿ اف شيداء امتي اذا لقميؿ قالوا :فمف ىـ يا

سبيؿ اهلل فيو رسوؿ اهلل ؟ قاؿ :مف قتؿ في سبيؿ اهلل وىو شييد , ومف مات في 
غريؽ لشييد ,ومف مات في الطاعوف فيو شييد , ومف مات في البطف فيو شييد وا

 .1شييد "

قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( : "الشيادة سبع سوى القتؿ في سبيؿ اهلل 
المطعوف شييد والغريؽ شييد وصاحب ذات الجنب شييد والمبطوف شييد وصاحب 

  .2تحت اليدـ شيي والمرأة تموت بجمع شييد" الحريؽ شييد والذي يموت

عف ابي ىريرة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ :"الشيداء خمس المطعوف 
 . 3"والمبطوف والغرؽ وصاحب اليدـ والشييد في سبيؿ اهلل

: اف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ "خمس مف قبض في عف عقبة بف عامر 
مقتوؿ في سبيؿ اهلل  والغرؽ في سبيؿ اهلل فيو شييد شيء منيف فيو شييد وال

شييد والنفساء في سبيؿ اهلل والمبطوف في سبيؿ اهلل والمطعوف في سبيؿ اهلل فيو 
 .4"شييد

 

                                                           
, 6/51بيروت , ج -ىػ( , دار إحياء التراث العربي 261صحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت: 1

 (.3539رقـ الحديث )
 (2724/ رقـ الحديث ) 225ص 2ىػ( , ج275ت:سنف أبي داود , سميماف بف األشعث السجستاني ) 2
 (2617, رقـ الحديث )1/233صحيح البخاري ج 3
ىػ( , 323-215سنف النسائي , لإلماـ الحافظ أبي عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي بف سناف النسائي ) 4

 (3112, رقـ الحديث ) 3/37الرياض , ج-ت دار السالـ 
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 :مف مات بالطاعوف 

نو الشيادة , فعف انس بف مالؾ عف أ :صحت االحاديث فيو وىو وباء معروؼ ,
 . 1شيادة لكؿ مسمـ" النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ "الطاعوف

طاعوف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف ال لت ,سأ (رضي اهلل عنيا)وعف عائشة 
مف انو كانو عذابا يبعثو اهلل عمى مف يشاء فجعمو اهلل رحمة لممؤمنيف فميس : " فقاؿ

كتب اهلل لو اال  د ,صابرا يعمـ انو لف يصيبو اال ماعبد يقع بالطاعوف فيمكث في بم
 . 2"مثؿ اجر الشييد كاف لو

وعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ "ال تفنى   
امتي اال بالطعف والطاعوف .قمت يا رسوؿ اهلل ىذا الطعف قد عرفناه فما الطاعوف ؟ 

 .3"يا كالشييد والفار منيا كالفار مف الزحؼبقاؿ :غدة كغدة البعير المقيـ 

يقصد الفار مف بمد اصيب بالطاعوف الى بمد اخر ,فيتسبب بذلؾ مف ولعؿ الحديث 
نقؿ الوباء اليو ,ومف ثـ يريد النبي حصر المرض واثاره في مكانو دوف اف يتعدى 

 الى غيره .

 :المبطوف 

بطف بضـ  او استسقاء او نحو ذلؾ . يقاؿ , ىو الذي يشتكي بطنو مف االسياؿ ,
او  فيو مبطوف .او مف مات بقرحة المعدة , نو ,الباء وكسر الطاء :اذا اشتكى بط

                                                           
, 5, ج3بيروت ,ط -( , دار ابف كثير 256لخباري الجعفي )ت:صحيح البخاري لمحمد بف اسماعيؿ ا 1

 (2618رقـ الحديث ) 2165ص
 (5293, رقـ الحديث ) 14/374( , ج256صحيح البخاري لمحمد بف اسماعيؿ الخباري الجعفي )ت: 2
ـ , رق7/379, ج1القاىرة , ط -ىػ( , دار الحديث 241 -164سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ) 3

 (23965الحديث )
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قمبية ,او باي داء في البطف عف رسوؿ اهلل قاؿ :" مف قتمو بطنو لـ  بأزمةبالسؿ ,او 
 . 1يعذب في قبره"

 :الغريؽ 

, ثـ ىاج البحر ,فغرؽ  مباحا ,او سفر طاعة اذا سافر الشخص في البحر ,سفرا
ر ,وىو الذي يصيبو القيء الشديد ,او فانو يكوف شييد , وكذلؾ المائد في البح

يصاب بدوار بسبب اضطراب السفينة باألمواج فيسقط ,وذلؾ لقولو )صمى اهلل عميو 
وكذلؾ مف شرؽ وىو  2وسمـ (:" المائد في البحر الذي يصيبو القيء لو اجر الشييد "

يشرب الماء فانو يعد غريقا .اما لو ركب البحر عاصيا ال بويو ,او احدىما ,او 
قاصدا سرقة منزؿ او قتال او غير ذلؾ فغرؽ فانو  ال يكوف شييدا ,بؿ ىو عاص 

 بحسب نيتو .

  : المطعوف

 فيو شييد . يطعف بالرمح مثال ,فيموت مف تمؾ الطعنة ,الذي  وىو

  : صاحب اليدـ

 وىومف مات تحت اليدـ , فيو شييد .

 

 

 

                                                           
ىػ( , دار ابف 892سنف الترمذي , محمد بف عيسى بف سورة بف موسى بف الضحاؾ , السممي الترمذي )ت: 1

 (984, رقـ الحديث ) 42, 2, ج1بيروت , ط -كثير 
 (3132, رقـ الحديث ) 2/315ىػ( , ج275سنف أبي داود , سميماف بف األشعث السجستاني )ت: 2
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 : صاحب ذات الجنب

قمما  وينفجر الى الداخؿ , وذات الجنب : دمؿ او خراج يظير مف باطف الجنب ,
وذو الجنب :الذي يشتكي جنبو ذلؾ الدمؿ او الخارج الذي يسمى  يسمـ صاحبيا .

 .1"دبيمة"

 :صاحب الحريؽ 

المسمـ اذا مات محترقا في النار ,غير منتحر , وفي رواية )والحرؽ شييد( يعني اف 
فيو شييدا .ولو احرقتو نار قنبمة او سوائؿ كيميائية ,او غازات ,او نحوىا مف 

 االسمحة الحديثة ,فانو شييد كذلؾ .

 :تموت بجمع  المرأة

 وىي التي تموت بالنفاس ,وولدىا في بطنيا .

 بطنيا اوال .قيؿ : كالتي تموت في ا لنفساء سواء القت ما في 

 ولـ يمسيا الرجؿ . قيؿ : التي تموت عذراء ,

 قيؿ : التي تموت قبؿ اف تحض .

 يؤيده قولو صمى اهلل عميو وسمـ : "والنفساء يجرىا ولدىا بسرره والصحيح االوؿ :
 ذا كاف النفساء مف نكاح شرعي .إوىذا مقيد ب ,2الجنة" إلى

 

                                                           
 5/446, ج2بيروت , ط -ىػ( , دار الحديث 241 -164سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ) 1
,  3/489, ج2بيروت , ط -ىػ( , دار الحديث 241 -164سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ) 2

 (15426رقـ الحديث )
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  : المقتوؿ دوف مالو

رسوؿ اهلل  الى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وفقاؿ : "يا عف ابي ىريرة قاؿ جاء
تعطو مالؾ .قاؿ أرأيت اف قاتمني ؟ قاؿ  ,أرأيت أف رجال يريد أخذ مالي ؟ قاؿ : فال

: قاتمو .قاؿ أرايت أف قتمني؟ قاؿ :فأنت شييد .قاؿ :أرأيت أف قتمتو ؟ قاؿ : ىو في 
ماؿ الرجؿ بالقوة والغمبة .فامر . يبيف ىذا الحديث الصائؿ الذي يريد اخذ 1النار"

صاحب الماؿ اف يناشد اهلل ,ويستحمؼ بو ,ثالث مرات فاف ابى لرابع مرة واصر 
ظالـ  ألنودخؿ النار  واف قتؿ ىو الصائؿ , قاتمو ودافع عف حقو . عمى اخذ مالو ,

 متعد ,يريد اخذ ماؿ الناس بغير حؽ .

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف عبداهلل بف عمرو)رضي اهلل عنيما ( قاؿ 
 .  2يقوؿ : " مف قتؿ دوف مالو فيو شييد"

 المقتوؿ دوف مظممتو 

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : عف سويد بف مقرف رضي اهلل عنو ,قاؿ :
 . 3"مف قتؿ دوف مظممتو فيو شييد"

وما اشبو مظممتو بفتح الميـ والالـ كما أخذ عف شخص ظمما ,او بييمة او ثياب ,
بف العاص ,عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ما مف  ذلؾ زعف عبداهلل بف عمرو

 .فيقتؿ اال قتؿ شييدا  يظمـ بمظممتو

 

                                                           
 (.221رقـ الحديث ) ,1/124ىػ( , ج261صحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت: 1
 (2322, رقـ الحديث )6/322( , ج256اري الجعفي )ت:خصحيح البخاري لمحمد بف اسماعيؿ الب 2
ىػ( , 323-215سنف النسائي , لإلماـ الحافظ أبي عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي بف سناف النسائي ) 3

 (4228, رقـ الحديث ) 7/116الرياض , ج-ت دار السالـ 
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 :موت الغربة 

 .1"وسمـ ( :"موت الغربة شيادةقاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو  عف ابف عباس قاؿ :

  : الميت مريضاً 

)صمى اهلل عميو وسمـ (: "مف مات مريضا مات عف ابي ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
  .2"وغدي وريح عميو برزقو مف الجنة ووقي فتنة القبر , شييدا ,

وذلؾ  بؿ ىو محموؿ عمى مرض الطاعوف ., المراد بالحديث مطمؽ المرض  ليس
عف العرباض بف ساريو اف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ (  :و التاليافحما يوض

مف الطاعوف يداء والمتوفوف عمى فرشيـ الى ربنا في الذيف يتوفوف قاؿ "يختصـ الش
فيقوؿ الشيداء اخواننا قتموا كما قتمنا ويقوؿ المتوفوف عمى فرشيـ اخواننا ماتوا عمى 
فرشيـ كما متنا فيقوؿ ربنا انظروا الى جراحيـ فاف اشبو جراحيـ جراح المقتوليف 

 . 3راحيـ"فانيـ منيـ ومعيـ فاذا جراحيـ قد اشبيت ج

عف عتبة بف عبد السممى عف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ( قاؿ : " يأتي الشيداء  
والمتوفوف بالطاعوف فيقوؿ اصحاب الطاعوف نحف شيداء فيقاؿ انظروا فاف كانت 

 . 4"جراحيـ كجراح الشيداء تسيؿ دما ريح المسؾ فيـ شيداء فيجدونيـ كذلؾ

                                                           
ىػ( , دار الرسالة العالمية , 273ماجة , الحافظ أبي عبداهلل محمد بف يزيد القزويني ابف ماجة )ت: سنف ابف 1
 (1622, رقـ الحديث ) 1/515, ج1ط
ىػ( , دار الرسالة العالمية , 273سنف ابف ماجة , الحافظ أبي عبداهلل محمد بف يزيد القزويني ابف ماجة )ت: 2
 (1624, رقـ الحديث ) 1/525, ج1ط
ىػ( , 323-215سنف النسائي , لإلماـ الحافظ أبي عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي بف سناف النسائي ) 3

 (3113, رقـ الحديث ) 3/25الرياض , ج-ت دار السالـ 
,  4/185, ج2القاىرة , ط -ىػ( , دار الحديث 241 -164سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ) 4

 (16993رقـ الحديث )
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 قوالف : ولمعمماء لتفسير المقصود بالطاعوف

 انو االسياؿ الشديد المستمر لقوؿ العرب :أخذه البطف أي أصابو الداء . –أ 

وىو مرض تضخـ انسجة  الفشؿ الكموي , انو مرض االستسقاء المعروؼ , –ب 
وتسربيا داخؿ انسجة  الجسـ كميا نتيجة تجمع السوائؿ الضارة في مجاري الدـ ,

 ومثمو مف مات بالسؿ , فشؿ الكمى ,بعد  وبخاصة الساقيف والرئتيف , الجسـ ,
فانو حيف يصاب بالمرض يعالج ويصبر  واالمراض الخبيثة في البطف والصدر ,
 .1عمى االالـ حتى يمقي ربو صابرا محتسبا

 :قراءة اخر سورة الحشر 

عف معقؿ بف يسار عف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ( قاؿ : "مف قاؿ حيف يصبح 
السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ وقرا ثالث آيات مف اخر ثالث مرات اعوذ باهلل 

سورة الحشر وكؿ اهلل بألؼ ممؾ يصموف عميو حتى يمسي واف مات في ذلؾ اليـو 
 . 2مات شييدا ومف قاليا  حيف يمسي كاف بتمؾ المنزلة"

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ٹ ٹ چ مف اخر الحشر :  اآلياتوفي ىذه 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں    ڳ  ڳ  گک  ک  گ  گ     گ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲        ہۀ  ہ   ہ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ

﮽  ﮾    ﮼﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻

                                                           
ىػ, 1417,  2الجياد والقتاؿ في السياسة الشرعية , محمد خير ىيكؿ , دار النفائس , عماف , األردف ,ط 1
 645, ص3ج
ىػ( , دار ابف 892سنف الترمذي , محمد بف عيسى بف سورة بف موسى بف الضحاؾ , السممي الترمذي )ت: 2

 (2846, رقـ الحديث ) 5/182, ج4بيروت , ط -كثير 
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                   ﮿  ﯀   ﯁           

 .1چڭ      ڭ       ڭ   ڭ        

والقراءة مف االعماؿ الصالحة المقبولة اذا اقترنت  االستعادةولعمؿ مراد الحديث اف 
واخالص هلل ومف توكؿ عميو  تقوىبحسف التدبير لمعانييا ,ثـ العمؿ بمقتضاىا في 

 وثقة بو ورجاء فيو .

 :طالب العمـ 

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : "مف خرج في طمب   ؿعف انس بف مالؾ قاؿ : قا
 . 2العمـ كاف في سبيؿ اهلل حتى رجع"

 : المقتوؿ صبراً 

قاؿ رسوؿ  وىو منيي عنو الحيواف . اف يقتؿ الشخص محبوسا مقيدا , قتؿ الصبر :
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : "اف اهلل كتب االحساف عمى كؿ شيء فاذا قتمتـ فاحسنوا 

 . 3ذا ذبحتـ فاحسنوا الذبحة وليحد احدكـ شفرتو وليرح ذبيحتو"القتؿ وا

واذا كاف رسوؿ  وذلؾ بال قيد , راحة الحيواف المذبوح ,مأمورا  بأفاذا كاف االنساف 
اف تقييد االنساف حاؿ قتمو , يكوف  شؾ اهلل لعف مف يصبر الدجاجة ليرمييا , فال

 تكفر ذنوبو كميا كالشييد . ,ويكوف المقتوؿ صبرا  اشد تحريما واعظـ اثما .

 

                                                           
 ( 24-21: اآليات ) سورة الحشر 1
ىػ( , دار 892سنف الترمذي , محمد بف عيسى بف سورة بف موسى بف الضحاؾ , السممي الترمذي )ت: 2

 (2571, رقـ الحديث )5/29, ج4بيروت , ط -الكتاب العربي 
 (1329, رقـ الحديث ) 22, 5سنف الترمذي , ج 3
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عف بكير بف عبداهلل بف االشج عف ابف تعمى قاؿ )غزونا مع عبد الرحمف بف خالد 
بف الوليد فأتى بأربع اعالج مف العدو فامر بيـ فقتموا صبرا قاؿ ابو داود قاؿ لنا 
غير سعيد عف ابي وىب في ىذا الحديث قاؿ بالنبؿ صبرا فبمغ ذلؾ ابا ايوب 

فقاؿ سمعت رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( ينيى عف قتؿ الصبر  االنصاري
فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتيا فبمغ ذلؾ عبد الرحمف بف خالد بف 

 الوليد فأعتؽ أربع رقاب (.
حدث اف ارسؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( سرية مف عشرة افراد في ميمة, 

 وثقوه بالحديد ,أف فوقع اسيرا في ليدي كفار مكة . ,يب االنصاري بوكاف بينيـ خ
اف يتركوه يصمي ركعتيف قبؿ اف يقتموه ففعموا ,  فطمب منيـ , قتمو , واصروا عمى

 . 1سف الركعتيف لكؿ امرئ قتؿ صبرا( (مف))فكاف خبيب ىو 
 

 : قائؿ كممة حؽ لمحاكـ
افضؿ قاؿ صمى اهلل عميو جاء رجؿ الى النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ اي الجياد 

 . 2وسمـ : "كممة حؽ عند اماـ جائر"
الشخص الذي يقـو الى اماـ جائر ,فيأمره بالعدؿ واتباع الحؽ وينياه عف الظمـ 
واالنحراؼ وىو يعمـ جوره وبطشو ,فيغضب عميو االماـ ويقتمو يكوف مف سادات 

             . 3يا ونصيحة يبذليافي سبيؿ كممة الحؽ يقول ألنو ضحى بنفسو وحياتو , الشيداء ,
  

                                                           
, رقـ الحديث  2/67ىػ( , كتاب الجياد, ج275)ت: سنف أبي داود , سميماف بف األشعث السجستاني 1
(2312) 
, رقـ  4/1452بيروت , ج -ىػ( , دار الحديث 241 -164سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ) 2

 (18274الحديث )
 ,2بيروت , ج -إتحاؼ النبالء بفضؿ الشيادة وأنواع الشيداء , لمعالمة عبداهلل الغماري , عالـ الكتابة  3

 .685ص
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 المطمب الثاني                                      

  أحكاـ الشييد                                     

 غسؿ الشييد وتكفينو 

واف  عند جميور العمماء , الذي قتؿ بأيدي الكفار في المعركة ال يغسؿ ,الشييد 
وقد استشيد  اهلل عميو وسمـ ( لـ يغسؿ حنظمة الراىب ,كاف جنبا الف النبي )صمى 

وال يغسؿ شيء  ويدفف في دمائو, ويكفف الشييد بثيابو الصالحة لمكفف , جنبا ,
لقوؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ ( : "ال تغسموىـ فاف كؿ جرح او دـ  ,1منيا

الغسؿ والصالة ترؾ وقاؿ الشافعي :لعؿ .  2يفوح مسكا يـو القيامة ولـ يصؿ عمييـ"
 النيـ يمقوف اهلل بكموميـ .

 تعريؼ الشييد الذي ال يغسؿ وال يصمى عميو :

ذىب الفقياء اف: مف قتمو المشركوف في القتاؿ ,او وجد ميتا في مكاف المعركة وبو 
. ولـ 3يـ ودمائيـ(ممو كاثر جراحة ودـ ,ال يغسؿ لقولو في شيداء احد : )زمموىـ ب

 ينقؿ خالؼ في ىذا .

 

 

 
                                                           

بيروت ,  -ـ( , دار المعرفة 1322كتاب دائرة المعارؼ , لممعمـ بطرس بف بولس بف البستاني النصراني )ت: 1
 648, ص1, ج1993, 2ط
, رقـ  22/97بيروت ,  -ىػ( , دار الحديث 241 -164سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ) 2

 (13674الحديث )
, رقـ  1/522بيروت ,  -ىػ( , دار الحديث 241 -164محمد بف حنبؿ )سنف أحمد , لإلماـ أحمد بف  3

 (22549الحديث )
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 : الصالة عمى الشييد

 ومنيا : جاءت االحاديث الصحيحة المصرحة بانو ال يصمى عميو ,

عف جابر بف عبداهلل )رضي اهلل عنيما (قاؿ النبي )صمى اهلل عميو وسمـ ("يجمع  -أ
اخذا لمقرآف فاذا أشير لو بيف الرجميف مف قتمى احد في ثوب احد ثـ يقوؿ اييـ اكثر 

لمحد وقاؿ اف الشييد عمى ىؤالء يوـ القيامة وأمر بدفنيـ الى أحدىما قدمو في ا
 . 1بدمائيـ ولـ يغسموا ولـ يصؿ عمييـ"

اف انس بف مالؾ " حدثيـ اف شيداء احد لـ يغسموا ودفنوا بدمائيـ ولـ يصمى  -ب
 . 2عمييـ"

وجاءت احاديث اخرى صحيحة مصرحة باف يصمى عميو : عف عقبة بف عامر اف 
اهلل عميو وسمـ خرج يوما فصمى عمى اىؿ احد صالتو عمى الميت رسوؿ اهلل صمى 

قاؿ اف النبي صمى اهلل عميو وسمـ عمى قتمى  عف يزيد بف ابي حبيب ثـ انصرؼ .
 .3أحد بعد ثمانية سنيف كالموعد لألحياء واالموات

 : أزالو النجاسة عف الشييد

ف الشييد نجاسة غير دـ ذىب اإلحناؽ والحنابمة والشافعية والمالكية الى : اذا كا
ألنيا ليست مف اثر  الشيادة تغسؿ عنو . واف ادى ذلؾ الى ازالة دـ الشيادة ,

 .4العبادة , وفي قوؿ عند الشافعية ,ال تغسؿ اذا كانت تؤدي الى ازالة دـ الشيادة

 
                                                           

, , كتاب الجنائز3دار ابف كثير بيروت , ط( 256صحيح البخاري لمحمد بف اسماعيؿ البخاري الجعفي )ت: 1
 (1257, رقـ الحديث )453ص/1ج
 (2728, رقـ الحديث ) 2/212ىػ( , ج275سنف أبي داود , سميماف بف األشعث السجستاني )ت: 2
 (2826, رقـ الحديث ) 3/229سنف أبي داود , كتاب الجنائز , ج 3
 556ص 2, ج 1998, 1القاىرة , ط -ىػ( , دار الفتح لإلعالـ العربي 1422فقو السنة , سيد سابؽ )ت: 4
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 : تكفيف الشييد 

بالمعركة جريحا الذي قتمو المشركوف , اوجد  –ذىب الحنفية : الى اف شييد المعركة 
لقولو صمى اهلل  يكفف في ثيابو ,–او قتمو المسمموف ظمما واـ يجب فييـ الماؿ  ,

ألف الدفف  لمستر ., الثياب التي يكفف بيا وتمبس  1)زمموىـ في ثيابيـ(عميو وسمـ 
فانيـ كانوا يدفنوف ابطاليـ بما  بالسالح وما ذكر معو كاف عادة مف اىؿ الجاىمية ,

 سمحة وقد نيينا عف التشبو .عمييـ مف اال

واال ما وعند المالكية : أف الشييد يدفف بثيابو التي مات بيا وجوبا اف كانت مباحة 
وال يدفف الشييد بالة الحرب كالدرع او  يستره , فاف وجد عريانا ستر جميع جسده .

 .2السالح

, ولو كانت وقاؿ الحنابمة : اف شييد المعركة يجب دفنو في ثيابو التي قتؿ فييا 
وينزع السالح وال يزاد في ثياب الشييد وال ينقص منيا  حريرا عمى ظاىرة المذاىب ,

  .3ولو يحصؿ المسنوف بيا لنقصيا او زيادتيا

حسف بف  بأسناديكفف شييد المعركة ندبا في ثيابو , لخبر ابي داود  قاؿ الشافعية :
جابر ,قاؿ :) رمي رجؿ في سيـ في صدره او في حمقو فمات فادرج في ثيابو كما 

بيا لبسيا غائبا , واف لـ تكف  د ثيابو التي اعتاداوالمر  4ىو قاؿ ونحف مع رسوؿ اهلل(
 ممطخة بالدـ .

                                                           
 ( .22547, رقـ الحديث )431, ص5سنف أحمد , ج 1
ا وفوائدىا , محمد ناصر الديف االلباني , مكتبة المعارؼ لمنشر سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقيي 2

 168, ص 3, ج1995, 3والتوزيع , الرياض , ط
, 1, ج1999, 2مؤسسة أعماؿ الموسوعة , الموسوعة العربية العالمية , لمنشر والتوزيع , الرياض , ط 3

 624ص
 (2726, رقـ الحديث )164, ص3سنف أبي داود , كتاب الجنائز , ج 4
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ويفيـ مف عباراتيـ انو ال يجب تكفينو في ثيابو والتي كانت عميو وقت استشياده ,بؿ 
مر مندوب اليو فيجوز اف يكفف كسائر الموتى ,فاف لـ يكف ما عميو سابقا ,اي ىو ا

 ويندب نزع الة الحرب عنو كالدرع  حؽ الميت , ألنو تمـ وجوبا , ساترا لجميع بدنو ,
وكؿ ما يعتاد لبسو غالبا كالجمد زاما شيداء غير المعركة كالغريؽ والحريؽ  ,

 موتى وذلؾ باتفاؽ جميع الفقياء .والمبطوف والمطعوف فيكفنوف كسائر ال

 دفف الشييد 

مف السنة اف يدفف الشييد في مصارعيـ , وال ينقموف الى مكاف اخر ,فاف قوما مف 
الصحابة نقموا قتالىـ في واقعة احد الى المدينة فنادى منادي رسوؿ اهلل )صمى اهلل 

  .1عميو وسمـ ( باألمر برد القتمى الى مصارعيـ

عف جابر: فبينما انا مف النظاريف اذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتيما عمى ناصح 
فدخمت بيما المدينة لتدفنيما في مقابرنا اذ لحؽ رجؿ ينادي اال اف النبي )صمى اهلل 

نوىا في مصارعيا حيث قتمت فرجعنا اف ترجعوا بالقتمى وتدف يأمركـعميو وسمـ ( 
 . 2بيما حيث قتال

 :ييد في قبر واحد دفف اكثر مف ش

يجوز دفف الرجميف والثالثة في القبر الواحد )كاف النبي يجمع بيف رجميف مف قتمى 
فاذا اشير لو الى احدىما تدمو في المحد وقاؿ  لمقرآفاحد ثوب واحد يقوؿ اييـ اخذا 

ولـ يغسموا ولـ يصؿ انا شييد عمى ىؤالء يـو القيامة وأمر بدفنيـ في دمائيـ 
 .3(عمييـ

                                                           
 145, ص2, ج1367القاىرة ,  -المغني , موفؽ الديف عبداهلل بف أحمد بف قدامة , مكتبة المنارة  1
 (14743, رقـ الحديث )297, ص3سنف أحمد , ج 2
 (1257, رقـ الحديث )117, ص4صحيح البخاري , ج 3
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اذ  لما كاف بينيما مف المحبة , ودفف عبداهلل بف عمرو بف الجموح في قبر واحد ,
 . "أدفنوا ىذيف المتحابيف في الدنيا في قبر واحد :"قاؿ عميو الصالة والسالـ

 :شييد البحر 

والمائد  شييد البحر مثؿ شييد البر, :)سمعت رسوؿ اهلل يقوؿقاؿ:  عف ابي امامة
دمو في البر , وما بيف الموجتيف تقاطع الدنيا في طاعة في البحر كالمتشحط في 

اهلل واف اهلل عز وجؿ وكؿ ممؾ الموت بقبض االرواح اال شييد البحر فانو يتولى 
الذنوب كميا اال الديف ولشييد البحر الذنوب  قبض ارواحيـ ويغفر لشييد البر

    .1والديف(

 البحر مف مقاساة االىواؿ ,لما في ركوب  انما كاف لشييد البحر ىذا الفضؿ .
ومف االمثاؿ المتداولة المشيورة : "راكب البحر مفقود والناجي  ار ,طواقتحاـ االخ
باف ركوب البحر  , باألندلسولذلؾ افتى كثير مف العمماء المالكية  .2"منو مولود

 عذر يسقط فريضة الحج لعدـ سالمة راكبو غالبا في زمانيـ .

فكيؼ حاؿ راكبو في  البحر في سفر اعتيادي امف , واذا كاف ىذا الحاؿ راكب
 .3الشؾ اف الخطر يتفاقـ الجياد العدو وقتالو ؟

 

 

 
                                                           

, 1998, 3بيروت , ط -ىػ( , مؤسسة الرسالة 751ابف القيـ الجوزية )ت:خير العباد , زاد المعاد في ىدي  1
 186, ص1ج
 (2768, رقـ الحديث )172, ص8سنف ابف ماجة , ج 2
, 2, ج1998, 2( , دار النفائس , بيروت , ط2214معجـ لغة الفقياء , محمد رواس قمعة جي )ت: 3
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 : شييد الجو

الف في ركوب الطائرة مف االخطار  ,لشييد الجو مف الفضؿ ,مثؿ ما لشييد البحر 
مثؿ ما في ركوب البخرة .بؿ قد يكوف الخطر في ركوب  والتعرض لمتميد والقيء , ,

تنخمع ليا  , ارتجاجوفترتج  فالطائرة تقع احيانا في مطب جوي , الطائرة اعظـ ,
الف الخطر فييا  عمى ركوب الطائرة , القموب ومف الناس مف يختار ركوب الباخرة ,

طائرة فاألمر سقط مف اما مف  مف سفينة اف يسبح , طومف سق اقؿ مف الطائرة ,
  .1يختمؼ

    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                           
فتح الباري شرح صحيح البخاري , شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف عمي بف محمود بف أحمد بف  1

 324, ص1القاىرة , ج -ىػ( , المطبعة السمفية 1449حجر بف أحمد العسقالني الكناني )ت:
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 الخاتمة
 عمى النقاط التالية : الً اجمإتمخصت نتائج البحث 

 اف لفظة "الشييد" يراد منيا في الجممة معنياف : -1
المعنى العاـ :وىوما ننص عميو الشارع عمى تسميتو شييد , واصطمح العمماء   -أ

  .عمى تسميتو بشييد االخرة والمقصود اف ىذه الشيادة يترتب عمييا االجر االخروي
ويسمى بشييد الدنيا  لخاص : وىو المسمـ المقتوؿ في معركة الكفار ,المعنى ا -ب

اي الذي اختص ببعض االحكاـ  او الشييد المخصوص , وقد يسمى بشييد الكامؿ ,
في واف اطمؽ الفقياء لفظة "شييد " فاف المراد منيا ىذا المعنى  , الموتىعف سائر 
 الغالب .

عمى مف توفرت فيو الشروط وانتفت عنو اف الشيادة منزلة عظيمة ال تطمؽ اال -2
 فعندئذ يصح قوؿ فالف شييد . وشيد لو المؤمنوف بذلؾ , الموانع ,

فانو يكوف شييدا تنطبؽ عميو احكاـ الشيداء  خطأف قتؿ في المعركة اف م -3
  ,سواء كاف ىذا القتؿ مف المسمميف ,او مف الكافريف ,او منقبؿ نفسو .

واف  –يا الشييد مف عمـو الموتى ىي : انو ال يغسؿ اف االحكاـ التي يختص ب -4
بو التي اصيب فييا اف سترتو ,وتبقى دماؤه في ثياويكفف  –كاف جنبا عمى الصحيح 

 عميو , ويدفف في مصرعو اذا كاف المكاف صالحا وتيسر ذلؾ .
ظاىر تكريـ الشيداء :حفظ اىمييـ وذوييـ كما جاء عف النبي )صمى اف مف م -5

وليس فينا ابتدعو الناس واحدثوه شيء مف التكريـ  وسمـ( واصحابو , اهلل عميو
الحقيقي ىو االقتصاد عمى ما جاء بو الشرع , وال يصمح اخر ىذه االمة اال بما 

 صمح بو اخرىا .
واخر دعوانا اف الحمد هلل رب العالميف , وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى الو 

 وصحبو .
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