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هيد من أحكام الشَّ
شروِر  من  بالله  ونعوُذ  ونستغفره،  ونستعينُه  نحمده  لله  احلمد  إنَّ 
أنفسنا ومن سيئاِت أعمالنا، من يَهِده الله فال مضل له، ومن يُضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن 

محمًدا عبده ورسوله، وبعد.
فإنَّ من أفضل األعمال عند الله تعالى: اجلهاُد في سبيله، فعن معاذ 
َوَعُموُدهُ  اإِلْساَلُم،  األَْمِر  )َرأُْس  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أنَّ   ] جبل  بن 

اَلةُ، َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه اجِلَهاُد( رواه الترمذي، وأحمد.  الصَّ
وٍذروةٌ كلِّ شيٍء: أعاله.

قال  عظيمة،  منزلة  تعالى  الله  سبيل  في  يقتلون  الذين  وللشهداء 
ْحَياء َولَِكن الَّ 

َ
ْمَواٌت بَْل أ

َ
تعالى: ﴿َواَل َتُقولُواْ لَِمْن ُيْقَتُل ِف َسبيِل الّلِ أ

تَْشُعُروَن﴾ ]البقرة: 154[.
ْحَياء 

َ
ْمَواتاً بَْل أ

َ
ِيَن قُتِلُواْ ِف َسبِيِل الّلِ أ وقال سبحانه: ﴿َواَل َتَْسَبَّ الَّ

وَن  َويَْسَتبِْشُ فَْضلِهِ  ِمن  الّل  آتَاُهُم  بَِما  فَرِِحنَي  يُْرزَقُوَن 170  َرّبِِهْم  ِعنَد 
َيَْزنُوَن  ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  َخوٌْف  الَّ 

َ
أ َخلْفِِهْم  ّمِْن  بِِهم  يَلَْحُقواْ  لَْم  ِيَن  بِالَّ

ْجَر الُْمْؤِمننَِي﴾ 
َ
نَّ اللَّ اَل يُِضيُع أ

َ
وَن بِنِْعَمٍة ّمَِن الّلِ َوفَْضٍل َوأ يَْسَتبِْشُ

]آل عمران: 171-169[. 
وهؤالء الشهداء لهم أحكام خاصة بهم: ابتداء ببيان من يسمى شهيًدا، 
املعركة  شهيد  بني  والفرق  دفنهم،  ومكان  للدفن،  جتهيزهم  وكيفية 

وغيره.

أجُر القتيل يف سوريا:
َمن َخَرَج على النظاِم املجرِم في سوريا مبظاهرٍة أو قتاٍل؛ إلعالء كلمة 
الله، مدافًعا عن دينه، أو ِعرضه، أو ماله، أو نفسه ثم ُقتل، فنرجو له 
أن يكون من الشهداء، بل إننا نرجو أن يكون من سادة الشهداء الذين 
ِلِب، َوَرُجٌل  َهَداِء َحْمَزةُ بُْن َعبِْد امْلُطَّ قال فيهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )َسيُِّد الشُّ

َقاَل ِإلَى ِإَماٍم َجاِئٍر َفَأَمَرهُ َونََهاهُ َفَقتَلَُه( أخرجه احلاكم في املستدرك.

معاملُة القتيل يف سوريا:
من كان من املجاهدين الذين يُقاتلون النظام السوري وأعوانه من   -
هيد: فال يُّغسل وال يُكفن وال  املرتزقة، فُقتل، وكان مسلًم فله حكم الشَّ
ملسو هيلع هللا ىلص عن شهداء  النبي  العلماء؛ قال  يصلى عليه، وهذا قول جمهور 
أحد: )أَنَا َشِهيٌد َعلَى َهُؤالَِء، َوأََمَر ِبَدْفِنِهْم ِبِدَماِئِهْم، َولَْم يَُصلِّ َعلَيِْهْم، 
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لُْهْم( رواه البخاري.  َولَْم يَُغسِّ
وكذا من ُقتل في املعركة خطًأ بيد أخيه املسلم، أو انطلق عليه سالحه 
فقتله، أو ُوجد قتياًل بعد املعركة ولم يُعلم سبب موته وإن لم يكن عليه 

أثر دم؛ ألنَّ الظاهر أن موته بسبب القتال.
ملسو هيلع هللا ىلص:    الله  رسوُل  قال  عليهم،  الشهادة  أثر  ليبقى  الُغسل  تُرك  وإمنا 
)َما ِمْن َمْكلُوٍم يُْكلَُم ِفي اللَِّه ِإالَّ َجاَء يَْوَم الِْقَياَمِة، َوَكلُْمُه يَْدِمي، اللَّْوُن 

يُح ِريُح ِمْسٍك( متفق عليه. لَْوُن َدٍم، َوالرِّ
ومعنى )َكلْمُه يَدمي(: الَكلُْم اجلرح، ويدمي: أي يسيل منه الدم.

- ويأخذ حكم شهيد املعركة من ُقتل عىل يد الُبغاة أو الخوارج الذين 
أجمعت كلمة املسلمني على قتالهم.

- فإن ُجرح املجاهُد يف أرض املعركة، ثم ُحمل للعالج، أو اعتقل، ثم 
مات:

أكَل،        أو  تكلَّم،  بأن  ة،  ُمستقرِّ حياة  وفيه  املعركة  أرض  من  خرج  فإن 
ن، ويُصلى عليه. ل، ويُكفَّ أو َشرب: فيُغسَّ

ن، وال يُصلى عليه. ل، وال يُكفَّ ة: فال يُغسَّ وإن لم تكن فيه حياة مستقرِّ
تحت  ُقتل  أو  البيوت،  مداهمت  يف  أو  املظاهرات  يف  ُقتل  من  أما   -
لون  يُغسَّ بل  املعركة،  شهيد  حكم  يأخذون  ال  هؤالء  فإنَّ  التَّعذيب، 
نون ويُصلَّى عليهم، ولهم أجر الشهداء في اآلخرة إن شاء الله؛  ويكفَّ
ألنَّهم مقتولون ظلًما دون أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وعدُم إحلاقهم 

بشهداء املعركة ألنَّهم غيُر مقاتلني.

تَلقنُي املسلِم حني احتضارِه:
أجمع أهل العلم على مشروعيِة تلقنِي الشخص حني احتضاِره وُقِرب 
قال:       ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أنَّ   ] اخُلدري  سعيٍد  أبي  فعن  وفاِته، 

نُوا َمْوتَاُكْم: اَل ِإلََه ِإالَّ اللَُّه( رواه مسلم. )لَقِّ
روا َمن َحَضرهُ املوُت.  نُوا َمْوتَاُكْم(: أي َذكِّ و)لَقِّ

ويكون التَّلقني بالتلفظ بـ)ال إله إال الله( وذكرها أمامه حتى يقولها، 
فإذا قالها كفَّ عنه، وإن هو تكلَّم بكالم غيرها أعاد تلقينه، رجاَء أن 
يكوَن آخُر كالمه )ال إله إال الله(؛ وذلك لقوِل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َكاَن 

نََّة( رواه أبو داوود. آِخُر َكاَلِمِه اَل ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َدَخَل اجْلَ
فإْن لم ينطق بالشهادِة فال مانع من أَمِرِه بها برفٍق ولُطٍف ولني، وينبغي 
أال يُضِجرهُ بها، فإن ماَت ولم ينطق بها فإنَّ هذا ال يضره إن شاء الله، 

ماداَم قد نطَق بها حال حياته، وماَت وهو مصدٌق بها.
وأما اإلمساك بيد امُلتضر وحتريُك سبابته فهو غيُر مشروٍع؛ لعدِم 

ورودِه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.



5

وإذا كان امُلتَِضُر من غيِر املسلمني: فيُشرع كذلك حثُّه على النطِق 
التوحيد؛ وذلك ملا ثبت في  بالشهادِة ما أمكن، رجاَء أن ميوت على 
! ُقْل الَ ِإلََه  ه أبي طالب : )أَْي َعمِّ الصحيحني أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ِلعمِّ

ِإالَّ اللَُّه، َكِلَمًة أَُحاجُّ لََك ِبَها ِعنَْد اللَِّه(.

ُحكم غسِل املوىت املقطَّعة أعضاؤهم:
ة موىت:  إذا ُوجد امليت أشالًء مقطعة، أو كان هناك عدٌد من أشالِء ِعدَّ
وتغسيِلها،  ِحدٍة،  على  ميٍت  كل  وأعضاِء  أشالِء  جتميُع  فالواجِب 
وتكفيِنها، والصالِة عليها، حتى لو كاَن املوجوُد منها بعُض امليت َكَيِدِه، 

أو ِرجِله فقط، ثم تُدفن في قبٍر واحد.
ر ذلك  قة. فإن تعذَّ ر معرفُة أصحاِب هذه األشالء: فتُدفُن ُمتفرِّ وإن تعذَّ

فيُجمُع في القبِر الواحِد بني أكثر من جزٍء للضرورة.
األجزاء،  هذه  فتُغسل  منه:  آخر  جزء  وجد  ثم  امليت  عىل  ُصلِّ  فإن 

ن، وتدفن في املقبرة، وال يُصلى عليها. وتُكفَّ
دون  املاء صًبا  عليه  فيُصبُّ  اإلصابة:  ِة  لشدَّ امليت  تغسيُل  ر  تعذَّ وإذا 
م بالتراب، فَيضِرُب َرُجٌل التراب بيديه،  ّ ر ذلك مُيِ مِسّ جسده، فإن تعذَّ

وميسُح بهما وجَه امليت وكفيه.
فإن أمكن تغسيُل بعِض أجزائه دوَن بعض: ُغسل ما أمكن غسله من 

هذه األجزاء، ومُيم امليت في وجهه وكفيه عن األجزاء األخرى.
ر َمسكُه  ة اإلصابة، أو تعذِّ وإن مل ميكن تغسيلُه أو تيميُمه بالرتاب لشدَّ

ن دون غسل أو تيمم. والتعامل معه: فإنَّه يُكفَّ
أما أشالُء املجاهد: فإنها جُتمُع وتُلَفُّ مبا بقي من ثيابه، وتُدفُن دوَن أن 

ن. ل أو تُكفَّ تُغسَّ

الصالُة عىل الغائب:
صالةُ الغائِب مشروعة؛ فقد ثبَت أََنّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )نََعى النََّجاِشيَّ 
َوَكبََّر  ِبِهْم،  امْلَُصلَّى، َفَصفَّ  ِإلَى  ِبِهْم  َفَخَرَج  ِفيِه،  َماَت  الَِّذي  الَْيْوِم  ِفي 

َعلَيِْه أَْربََع تَْكِبيَراٍت( رواه اجلماعة.
في  عنهم  الله  رضي  عن صحابته  أو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  يُنقل  لم  لكن 
الصالِة على الغائِب غيَر هذه احلادثة؛ لذا فقد اختلَف العلمء يف حكِم 

فعلها عىل أقوال: 
فمنهم من َمنَعها مطلًقا، ومنهم من أجاَزها مطلًقا، ومنهم أجاَزها في 

بعِض األحوال.
والصحيُح والله أعلم: أنَّ من ماَت من املسلمني ولم يصِلّ عليه أحٌد 
منهم؛ لكونه ماَت بني الكفار وليس معه مسلمون، أو مات أسيًرا        
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ذلك،  ونحِو  عليه،  غيِر صالة  من  ُدفن  ثم  التَّعذيِب  حتت  مقتوالً  أو 
فيُشرع ملن َعِلَم به أن يصلَي عليه صالةَ الغائب. 

أما ما سوى هذه احلالة فال تُشرع الصالة عليه؛ فقد توفي أصحاب 
قون في البلدان، ولم يثبت أنه صلى عليهم صالة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهم ُمتفرِّ

الغائب. 
أنه صلى عليه  منهم  أحٍد  يثبت عن  ولم  املدينة،  ملسو هيلع هللا ىلص في  توفي  ثم 
ولم  الراشدون  اخللفاء  توفي  ثم  األخرى.  البلدان  في  الغائب  صالةَ 

يُذكر عن أحٍد من الصحابة الصالة عليهم في مختلف البلدان. 
املصليات،           أو  كاملساجد  جماعٍة  في  الغائِب  صالةُ  أُقيمت  إن  لكن 
مع  يها  يؤدِّ أن  َحَضرها  ملن  فنرى  ونحوها،  االعتصام،  ساحاِت  أو 

اجلماعة؛ تقويًة جلانب األُلفة واالجتماِع بني املسلمني.

دفُن امليت:
نَّة املسارعُة في جتهيِز امليِت، وتكفينُه، والصالةُ عليه، ودفنُه  من السُّ
في مقابِر املسلمني؛ إكراًما له وحفاًظا عليه من التَّغيُّر والفساد، وهو 
من اإلسراع باجلنازة الذي حثَّ عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قوله: )أَسِرعوا 
ُمونها، وإْن تُك سوى ذلَك فشرٌّ  باجَلنازِة، فإن تَُك صاحلًة فخيٌر تقدِّ

تضعونَُه عن رقاِبكم( متفق عليه.
ر دفُن امليِت يف املقربة بسبب الخوِف من القصِف أو االعتقاِل:  فإن تعذَّ
له،  اململوكة  باألرض  ويُبدأ  األرض،  من  ُمتاٍح  مكان  أيِّ  في  فيُدفُن 
ثم األراضي غيِر اململوكِة ألحد، والتي ال ينتفُع بها الناس، كالودياِن 
والسهول ونحو ذلك، وال يُدفن في األماكِن العامِة املأهولِة كاحلدائق 
ِر دفنه في غيرها، وينبغي حني ذلك  العامة، والساحات، إال عنَد تعذُّ
حفُظ أماِكنها ومتييِزها؛ حتى ال تتعرَض للتدنيِس أو االمتهان، ولنقِلها 

الحًقا إن احتيج إلى ذلك.

نقُل امليِت لدفِنه يف مكاٍن آخر:
كان       مقاتاًل  فيه،  ماَت  الذي  البلِد  مقابِر  في  يُدفن  امليَت  أَنّ  األصُل 
أو معتقاًل، سواء كان امليُت من أهل ذلك البلِد أم لم يكن، وهي السنَّة 
التي جرى عليها العمُل في عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفي عهد أصحابه رضي 
الله عنهم، وقد َدفَن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قتل من أصحابه في بدر عند ذلك 

املكان، ومن قتل في أحد عند جبل أحد، وهكذا. 

فَعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َقاَل: )ُكنَّا َحَملْنَا الَْقتْلَى يَْوَم أُُحٍد ِلنَْدِفنَُهْم ]أي 
في املدينة[ َفَجاَء ُمنَاِدي النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َفَقاَل: ِإنَّ َرُسوَل 
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الَْقتْلَى ِفي َمَضاِجِعِهْم(  تَْدِفنُوا  أَْن  يَْأُمُرُكْم  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  اللَِّه َصلَّى 
رواه أبو داود.

ومعنى )ِفي َمَضاِجِعِهْم(: أي في املوِضع الذي ُقتلوا فيه.
وغرٍض  ذلك حلاجٍة  كان  إذا  آخر  بلٍد  في  ليُدفن  امليِت  نقُل  ويجوُز 
حرمته،           وانتهاِك  االعتداِء  من  قبره  على  يُخشى  أن  مثل  صحيح، 

أو لعدِم مالءمة املكان لدفنه، فينقل إلى مكان آخر يُؤَمن عليه.
أما نقُل امليت ألن يكوَن قريًبا من أهله، أو ِليدفن بينهم: فقد أجاَزه 
بعُض أهل العلم، إن كانِت املسافُة قريبة، ولم يُخش عليه من التغييِر، 
رضي  الصحابة  من  عدٍد  عمُل  به  ورد  ما  وهو  حرُمته،  انتهاِك  أو 
الله عنهم، وَمنََعوهُ إن كانت املسافة بعيدًة، وال يسلم فيها من التغيير        

أو انتهاك احلرمة.

دفُن أكرثِ من شخٍص يف قرٍب واحد:
لضيٍق  ذلك  َر  تعذَّ فإن  وحده،  قبٍر  في  شخٍص  كل  يُدفَن  أن  األصُل 
ر وجوِد من يحفر القبور، ونحو ذلك، فيجوُز  املكاِن، أو الوقِت، أو تعذُّ
والثالثة،    املرأتني  الواحد، وكذلك  القبِر  الّثالثِة في  أو  جلنِي  الرَّ دفُن 

أو الطفلني والثالثة.
ُجلنَْيِ  حلديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: )َكاَن يَْجَمُع بنَْيَ الرَّ
ِمْن َقتْلَى أُُحٍد ِفي ثَْوٍب َواِحٍد، ثُمَّ يَُقوُل: أَيُُّهْم أَْكثَُر أَْخًذا ِللُْقْرآِن؟، َفِإَذا 
َمُه ِفي اللَّْحِد، َوَقاَل: أَنَا َشِهيٌد َعلَى َهُؤالَِء،  أُِشيَر لَُه ِإلَى أََحِدِهَما َقدَّ

لُْهْم( رواه البخاري. َوأََمَر ِبَدْفِنِهْم ِبِدَماِئِهْم، َولَْم يَُصلِّ َعلَيِْهْم، َولَْم يَُغسِّ
ِد  الضرورة،  وال يُجمُع بني النساِء والرجاِل في قبٍر واحٍد، إال عند تأكُّ
ويُباعد بينهما قدَر اإلمكان، ويُفصل بينهما مبا يُستطاع، كأن يُوضع 

بينهما  حاجٌز من تراٍب، أو ِلنٍب، أو يُفصل بينهم باألطفال. 

نبُش قرِب امليت:
انتهاٍك  من  فيه  ملا  لرضورة؛  إال  قربِه،  نبُش  يجوُز  فال  امليُت  ُدفَن  إن 
قال  األمة.  سلف  عليِه  كان  ملا  ومخالفًة  قبره،  وُحرمِة  امليِت  حُلرمِة 
النووي في »منهاج الطالبني«: »ونَبُشُه بعد َدفِنه، للنَّقِل وغيره: حراٌم 
إال لضرورة، بأن ُدِفَن بال غسل، أو في أرٍض أو ثوٍب مغصوبنَي، أو َوَقع 

فيِه مال، أو ُدِفَن لغير الِقبلة ...«.
مكاٍن  في  ُدفن  كمن  معَتربة،  لحاجٍة  والنَّقل  النَّبَش  الفقهاُء  أجاَز  كم 
مأهوٍل كاحلدائِق وبني البيوت، أو ُدفن في أرٍض هي مجرى للنجاسة، 
باع الضارية، ونحو ذلك. أو طريٍق عام للناس، أو كان ُعرضًة لنبش السِّ
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ويدخل يف هذا الجواز: 
نقُل امليت إذا ِخيف من االعتداِء على قبره من قبل األعداء.

أما نبُش القبر وإخراُج امليت بعد دفنه ونقلُه لتقريبه من أهله أو دفِنه 
في بلده فغير جائز؛ ألن ذلك ليس من احلاجات املعتبرة. 

اْمَرأٍَة  ِفي  امْلََشاِيِخ  َكِلَمُة  »َواتََّفَقْت  القدير«:  »فتح  في  الهمام  ابن  قال 
أَنَُّه:              نَْقلَُه  َوأََراَدْت  تَْصِبْر،  َفلَْم  بَلَِدَها،  َغيِْر  ِفي  َغاِئَبٌة  َوِهَي  ابْنَُها  ُدِفَن 

اَل يََسُعَها َذِلَك«. 
الدعاَء  أنَّ  كما  قريًبا،  كان  إن  دفِنه  مكان  في  زيارتُه  ألقاِربه  وميكن 
واالستغفاَر له يصله حيث كان، فال تُشترط الزيارةُ للدعاِء أو االستغفار، 

فنوصي بكثرِة الدعاِء له، والتَّرحِم عليه، وعدم إيذائه بنبش قبره.

أحكام قتىل غري املسلمني:
غير  من  السوري  النظام  قتال  في  أو  املظاهراِت  في  شارَك  من   -
املسلمني؛ فُقتل؛ فال يسمى شهيًدا؛ وذلك ألنَّ الشهادة مصطلٌح شرعٌي 
عليه  تُطلق  أن  بأَس  ال  لكن  واآلخرة،  الدنيا  في  وأحكامه  داللتُه  له 

ألفاظ أخرى كاملناِضِل، أو املقاوم، أو نحوها.
- فإن لم يُوجد من أهله من يقوُم بتجهيِزه ودفنِه فيقوم بذلك من معه 

من املسلمني، لكنَّه يُدفُن في غيِر مقابر املسلمني. 
وإذا ُوجد بعُض أهله لكن ال مُيكنهم القياُم بذلك وحدهم، فعلى من 

َعِلَم حالهم مشاركتهم ومساعدتهم في ذلك. 
- وال بأَس بتعزيِة أقارِب غيِر املسلم في فقيدهم؛ قياًسا على زيارِة 
املرضى؛ فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يزوُر مرضى غير املسلمني، فعن أَنٍَس [ 
َفَمِرَض،  َوَسلََّم،  َعلَيِْه  اللُه  النَِّبيَّ َصلَّى  يَْخُدُم  يَُهوِديٌّ  ُغاَلٌم  )َكاَن  َقاَل: 
النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُعوُدهُ، َفَقَعَد ِعنَْد َرأِْسِه، َفَقاَل لَُه:  َفَأتَاهُ 
أَْسِلْم، َفنََظَر ِإلَى أَِبيِه َوُهَو ِعنَْدهُ َفَقاَل لَُه: أَِطْع أَبَا الَقاِسِم َصلَّى اللُه 
يَُقوُل:  َوُهَو  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصلَّى  النَِّبيُّ  َفَخَرَج  َفَأْسلََم،  َوَسلََّم،  َعلَيِْه 

احَلْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْقَذهُ ِمَن النَّاِر( رواه البخاري. 
كما أنَّ تعزيَة غيِر املسلمني تدخُل في عموِم الِبرِّ في قوله تعالى:

ِمْن  ُيْرُِجوُكْم  َولَْم  ادّلِيِن  ِف  يُقاتِلُوُكْم  لَْم  ِيَن  الَّ َعِن   ُ اللَّ َينْهاُكُم  ﴿ال 
َ ُيِّب الُْمْقِسِطنَي﴾  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنَّ اللَّ ْن َتَبّ

َ
دِيارُِكْم أ

]املمتحنة: 8[. 
وعلى املُعّزي أن يتخيَّر من ألفاِظ التَّعزيِة ألهِل امليت ما يُناسب حالهم، 
في  الله  سنَّة  هذه  بأنَّ  وتذكيرهم  ومواساتهم،  الصبِر،  على  كحثِّهم 
خلقه، كقول: عوَّضكم الله خيًرا، أو أَخلََفُكم خيًرا، أو َجَبَر مصيبتكم، 

أو أحسن الله إليكم، ونحوها. 
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- أما الدعاء للميت غير املسلم باملغفرة فال يصح؛ ألنَّ الله تعالى 
ْن يَْسَتْغفُِروا لِلُْمْشِكنَِي 

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِ َوالَّ نهى ذلك فقال: ﴿ما اكَن لِلنَِّبّ

وِل قُْرىب﴾ ]التوبة: 113[. 
ُ
َولَْو اكنُوا أ

أبي  ه  ِلَعمِّ قال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  )أَنّ  اآلية:  نزول هذه  وجاء في سبب 
طالب ملا تُوفي على الشرك: )َواللَِّه أَلَْستَْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أُنَْه َعنَْك، 
لِلُْمْشِكنَِي﴾  يَْسَتْغفُِروا  ْن 

َ
أ آَمُنوا  ِيَن  َوالَّ  ِ لِلنَِّبّ اَكَن  ﴿َما  اللَُّه:  َفَأنَْزَل 

]التوبة: 113[ متفق عليه.
وقد أجمَع العلماءُ على أنَّ الدعاَء لغيِر املسلم باملغفرِة بعد موِته غيُر 
َعاءُ  اَلةُ َعلَى الَْكاِفِر، َوالُدّ ا الَصّ جائز، قال النووي في »املجموع«: »َوأََمّ

ْجَماِع«.  لَُه ِبامْلَْغِفَرِة، َفَحَراٌم ِبنَِصّ الُْقْرآِن َواإْلِ
حمة لغيِر املسلِم ال يجوُز كالدعاء باملغفرة؛ ألنَّ الرحمة  والدعاءُ بالرَّ
أَخصُّ من املغفرِة بتخفيِف العذاِب، أو العفِو عن السيئات، وكالهما 

منفٌيّ عن غيِر املسلم.
نسأله تعالى أن يتقبََّل الشهداء، ويُعلي َدرجتهم، وأن يُصبِّر أهاليهم، 

ويَؤُجَرهم، ويُعوَِّضهم خيًرا.
واحلمد لله رب العاملني.

-------------------------- 
)أصل مادة هذه املطوية مجموعة فتاوى سبق أن أصدرها املكتب العلمي، وهي: 

هل يسمى املقتول على أيدي النظام السوري شهيداً ؟ وهل له أحكام شهيد 
املعركة؟ وكيف نغسل أشالء القتلى ونصلي عليهم؟ وهل نلقن اجلريح الشهادة 
وهو يحتضر؟ وهل نصلي صالة الغائب على من قتل في املظاهرات؟، وحكم 

تعزية غير املسلم والترحم عليه وتسميته بالشهيد(.


