
نن ند ُ"سلطا نل ُالشهي سس نيغُ هل ُ
يي"؟ القحطان

من فقه الجهاد

كتبها الشيخ ؛ عبد الله بن ناصر الرشيد

ققتل الشهيد سلطان القحطاني في جازان على أيييدي
ببله في الشهداء. جنود الطواغيت، نسأل الله أن يتق

بيةَّ . بيةَّ والخأرو قل في أحكام الشهيد الدنيو مم التفصي بد تق

ةة:ٍ نه ُعلى ُمسأل بن الشهيد الذيوبقي ُالتنبي  وهي أ
ةةَّ ممن قد المعرك بيةَّ: هو شهي ةة الدنيو يحكم له بأحكام الشهاد
قه علييى قليي ةه عنييدنا، ومث ةل ةر حييا قيقتل في سبيل الله فييي ظيياه
ةة، كمن قييال كلمييةَّ قبغُا بفار وال قك الصحيح القتيل على أيدي ال
رر، فل يييدخأل فيييه سييائر الشييهداء رن جييائ الحق عنييد سييلطا
يي ةب، أي في الحكم الخأييرو الذين ينالون الشهادة في الثوا
ةن ةق والمطعييييو ةق والحرييييي ةء، والغُرييييي وحييييده: كالنفسييييا

ةن. والمبطو

مت عيين النييبي قجملييةَّ، وقييد ثبيي رع فييي ال لل إجما وهذا مح
صييلى اللييه عليييه وسييلم الصييلة علييى النفسيياء، وبييوب
البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه: (باب الصلة علييى

قنفاسها). ةء إذا ماتت في  النفسا

ةد: بيييةَّ للشييهي ةم الدنيو ةض الحكييا قض هنييا لبعيي ةر وسيينع
نله نلها ُغس سو .وأ

قةَّ النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم، بن قسيي وقييد مضييت 
بسل، قيغُ بن الشهيد ل  ةم، أ وأصحابه، فمن بعدهم إلى هذا اليو

ةه. بلى علي قيص بفن، ول  ول يك

ةه ةت بلم وعيين صييحاب قه عليييه وسيي بلى الليي بح عنييه صيي وصيي
قن رة دفيي ددد مع متع رة، ووقائ رص كثير والسلف الصالحين في قص
متر ةهييم، وتييوا رة علي رن ول صييل رل ول تكفييي ةء دون غسيي لشييهدا ال

قهم. ذلك عن

وفي الصحيحين ميين حييديث جييابر بيين عبييد اللييه فييي
ةء أحد أن النبي صلى الله علييه وسييلم: أمير بيدفنهم شهدا
قد الله رر عب بل عليهم ولم يغُسلوا، ووالد جاب بدمائهم ولم يص

رد. ةء أح من شهدا
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مد ل بشييهي بن ال ةء: أ قةَّ، وجميياهير الفقهييا وقييد اتفييق الربعيي
ييبّ فجعل الغُسييل قل، وخأييالف الحسيين وابيين المسيي بسيي قيغُ

رة. ييت في غير شهاد للشهيد كالم

بيةَّ فييي غييير المشييهور ميين قض الشييافع بصييل بعيي وف
ةةَّ ل ةض، للجنابيي ةبّ والحييائ مل الجنيي المييذهبّ: فييأوجبوا تغُسييي

ةت. للمو

ةل رضي اللييه رر الغُسي مةَّ بن عام ةث حنظل للوا بحدي واستد
ةه. ةت قه لجناب ةةَّ ل عنه، وغسيل الملئك

بنييه لييو كييان ببا على هييذا: أ ةح جوا وذكر الحافظ في الفت
بننييا يي علييى أ قه، وهييذا مبنيي ةةَّ ل ببا لما اكتفى بغُسل الملئك واج
بن بتييى نفعلييه، وعلييى أ قط ح ةبّ، فل يسييق مييأمورون بييالواج
بن بيةَّ، ل بر عليه الماء بل ن قئ، كما لو م قيجز ةةَّ ل  غسيل الملئك

ببدين بشريعتنا. الملئكةَّ غير متع

قق يل ةل متع مب الغُس بن وجو رم، فإ وهذا الجواب غير مستقي
بشييأن فييي فييروض ييت ل بآحيياد النيياس، كمييا هييو ال بييالم
ةةَّ لهم بي بحةَّ الن الكفايات، وغسل الملئكةَّ يكفي ول ريبّ، لص
لقوا الحمد علييى طيياعتهم ةة لهم، ولول ذلك ما استح والراد
قهم قن بيييات والعبييادات منهييم كييو بحةَّ الن قن في صيي لله، ول يطع
بن العبييادة بةَّ من شرائع أنبياء البشر، فيإ غير ملتزمين شريع
تجبّ عليهم بأمر الله، وما كانوا ليغُسييلوا حنظلييةَّ إل بييأمر
بزل الله {ل يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون}، {وما نتن
دبك له ما بين أيييدينا ومييا خألفنييا ومييا بييين ذلييك}، بل بأمر ر إ
بل منهم، بنه كان امتثا رر من الله، وأ بن غسلهم كان بأم بح أ فص

بيةَّ موجودة في فعلهم. بن الن وأ

نيقال:ٍ نب ُأن ُ قبّ غسل الشييهيدوالجوا بنه لو كان يج  إ
يينه النبي صلى الله عليه وسييلم فييي موضييعه إذ ةبّ، لب الجن
رد، وهييذا دل شهي مر ك يين أم مبّ أن يتب ةةَّ، ولوج قع الحاج ذلك موض
مةَّ ول مل مقتل حنظل ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ل قب

قد من الصحابةَّ أو التابعين. مده، ول فعله أح بع

بن الله عليييه بمثييل مييا قم ببا رجونا أن ي قتشهد جن ومن اس
يهره تعالى قء علمنا أو لم نعلم، أو يط مةَّ، سوا بن على حنظل م

بما شاء.

بنه ل بقييا: بييأ ةد مطل مل الشييهي مبّ تغُسييي بل ميين أوجيي واستد
قبّ، وهذا بناء علييى ببا، وغسل الجنبّ واج قت إل جن يي قت م يمو
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ةت كالجنابييةَّ الييتي لل بييالمو رةَّ تح قن لجناب ةت يكو بن غسل المي أ
قغُسل الخأرى . ةت ال لل بموجبا تح

بدم بدم، وقد تقيي لص مق دلم فالن قس ول دليل على هذا، ولو 
بةَّ ببا حقيقيي بن الشهيد كان جن بنا لو علمنا أ ةق أ في الوجه الساب

بعا غسله. لم يكن مشرو

رر: أن النييبي ةث جيياب مد في حييدي ةد أحم وقد جاء في مسن
صلى الله عليه وسلم قال في قتلييى أحييد (ل تغُسييلوهم ؛
بكا يوم القيامةَّ -) ةم يفوح مس فإن كل جرح - أو قال: كل د

ولم يصل عليهم .

بن بل أ ةد، إ مكييم فييي تييرك تغُسيييل الشييهي ةح وهييذا ميين ال
رظ واللييه أعلييم، والمحفييوظ قر محفو بتمام غي مث بهذا ال الحدي
في الباب حديث جابر في الصييحيحين، وحييديث: (مييا ميين
قم في سبيل الله إل جاء يييوم القيامييةَّ كهيئتييه يييوم قيكل رم  كل
قح المسييك)، الييذي رواه قح رييي قكلم: اللون لون الييدم، والرييي

مة رضي الله عنه. الشيخان من حديث أبي هرير

مةَّ بليي ةل بها ليسييت هييي الع بن هذه الحكمةَّ على القو بل أ إ
مم بقييا، أو بسيي ققتييل خأن بنييه  في غسل الشهيد، بل لييو فييرض أ

قه. قل بعا تغُسي قم، لم يكن مشرو قيرق منه د ونحوه ولم 

مم؛َ دسييل ميينوميين ُالخطييأ ُاليييو قغ قل ميين   تغُسييي
دي، مف العيييير ةة العييرب، كالشيييخ يوسيي المجاهدين في جزير
قل مين بسييلوا، وتغُسييي قيغُ ةهييم أن ل  مع في بن المشييرو ةه، فإ ةر وغي
مق فيي ذليك قةَّ، ل فيير قهم عليه باطليي قت ملهم ل أثر له، وصل بس غ
ةد ةت عبييي بين مقتله في جزيرة العرب بأيدي جنود الطييواغي
أمريكا، ومقتله لو قتل في باكستان، أو أفغُانسييتان بأيييدي

جنود كرزاي وأصحاب الشمال، والله أعلم.
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تم ُتنيزيل ُهذه
المادة ُمن
منبر ُالتوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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