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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠٥
  

   شھيد است؟ شخصآيا جايز است بگوئيم فالن
  

نا اللھم  من احييته  منا فاحيه على اسالم  اكبيرنا وذكرنا  وأنثبنا  وصغيرنا ويـر لحينا وميتنا وشاھدنا وغاـاللھم اغف«

  » ومن توفيته منا فتوفه على االيمان  

برماست تا بزرگان خويش را مطابق به قواعد وقوانين شرعيت غرای محمدی احترام گذاشته ، بزرگداشت نموده 

ده که از گناھان شان عفو وجای شان در ء نمورستيم واز پروردگار با عظمت تنماوبه روح شان دعای مغفرت بف

  .بھشت باشد

اعمال شان ۀ به مردگان ناسزا نگوئيد زيرا که آنان به نتيج« : صلی هللا عليه وسلم آمده است که در حديث پيامبر

  )١٣٩٣صحيح بخاری حديث ( » رسيده اند

  ياد نمايم وبرايش از درگاه ايزد وجيبه ما مسلمانان است که مرده ومتوفی خويش  را به القاب نيک  لذا خاصه و

 .خداوند آنان  راغريق رحمت خويش سازند  لب مغفرت وبخشش  شده وامتعال ط

  ؟ شود و به کی نه گردد و گفته می  می شھيد و اطالق که در شرع اسالمی به چه کسی خطاب  شھيد درمورد اين

برای توضيح اين حکم وتعريف بھتر وبيشتر از . مورد اختالف علماء ومفسرين اسالم   است قابل  بحث ویموضوع

  :حل مطلب نمايم مفھوم مقدس شھيد بايد به منابع شرع اسالمی مراجعه ودرمورد مطابق فھم اسالمی،

  : توان خطاب شھيد  نمود، آمده است که به چه کس می در حديثی صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در مورد اين

ِ الشَّھَاَدةُ َسْبٌع سِ « َواْلَمْبطُوُن َشِھيٌد  اْلَمْطُعوُن َشِھيٌد ، َواْلَغِرُق َشِھيٌد ، َوَصاِحُب َذاِت اْلَجْنِب َشِھيٌد ، : َوی اْلقَْتِل فِی َسبِيِل هللاَّ

و نسائی ) ٣١١١١(د وأبوداو. »دٌ ، َوَصاِحُب اْلَحِريِق َشِھيٌد ، َوالَِّذی يَُموُت تَْحَت اْلھَْدِم َشِھيٌد ، َواْلَمْرأَةُ تَُموُت بُِجْمٍع َشِھي

 .د وو صححه األلبانی فی صحيح أبی داو) ١٨۴۶(

بندی  ميشود، شھداء  را بر ھفت دسته وکتکوری تقسايت   فوق به غير از مجاھدی که در راه هللا  کشته میودرر(

  :فرموده اند 

ميرد، کسی ه به سينه پھلو میشود، کسی کب غرق میآميرد، کسی که  در از جمله کسی که به مرض طاعون می

ميرد و کسی که در زير خرابی خانه ومنزل  و ويرانی ميرد، کسی که به خاطر سوختن میکه به درد شکم می

  ).ميردميرد و زنی که در ھنگام وضع حمل  نوزادش میمی
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 فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن ِدينِِه فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن أَْھلِهِ « :و فرمودند

ھر کس در راه دفاع از مال، ناموس و « . د، ترمذی، احمد و نسائی و سند  حديث  صحيح استوابوداو .»فَھَُو َشِھيدٌ 

وه بر مجاھد در راه خدا، اين ھفت کس و اين از فضل خداوند متعال است که عال ».دين خود کشته شود، شھيد است

 . عنوان شھيد حساب کرده استه را  نيز ب

گيرند ، تعدادی از امراض را نيز داخل کتکوری لست   که از حديث مییالبته برخی  از علماء ، بنابر  بر فھم

 ء شھداۀجملکه به اثر مريضی سرطان  بميرد ، نيز در  ورند شخصی آشھدای  ھفتگانه نموده و استدالل می

َمْن َماَت َمِريًضا َماَت َشِھيًدا «:اين عده از علماء استدال خويش رابه اين حديث مستند می سازند . گردد محسوب می

ھرکس بر اثر مريضی  بميرد شھيد است، ). (١۶١۵(ابن ماجه » َوُوقَِی فِْتنَةَ اْلقَْبِر َوُغِدَی َوِريَح َعلَْيِه بِِرْزقِِه ِمْن اْلَجنَّةِ 

  ) . قبر در امان خواھد ماندۀو از فتن

ً در مقابل تعداد ديگری از علماء به استدالل فوق مخالفت نموده واساس از . دانند  مجعول می  اين حديث را ضعيف وا

  :جمله 

) السلسلة الضعيفة : مراجعه شود به ( امام ابن جوزی و عالمه شيخ البانی اين حديث را جعلی و ساختگی می دانند؛ 

)۶١۴۶.(  

: فرمايند می اما بعضی ديگر از اھل علم با توجه به حديث صحيح فوق که شھداء را ھفت دسته معرفی کرده،

اگر سرطان مربوط به داخل شکم باشد، او در حکم : گفتند» ميردکسی است که به درد شکم می : َواْلَمْبطُوُن َشِھيدٌ «

  .شھيد است

خاطر ه  درد شکم  عام است و شامل ھر کسی که باءً باشد ، بن می » درد شکم: مبطون« :  ومی افزايند ھدف از 

)  اسھالمثالً (گردند ، و درد شکم خاص به يک درد معين    شامل میء شکم بميرد، در کتکوری شھداۀدردی از ناحي

  .نيست

 اسھال  يعنی صاحب درد شکم، که ھمانمبطون« : فرمايد  می» شرح صحيح مسلم «  هللا در  ةامام نووی رحم

 کسی است که دچار استفراغ و نفخ شکم است، و می افزايد »مبطون«ورد که  آاما قاضی عياض استدالل می. است

 شکم ۀکه به آثر درد شکم بميرد ويا ھر  دردی ديگری که در ناحي يا شخصی که  به مرض شکم دردی ، و کسی

  »گردد   محسوب  میاءد شھۀباشد ،  در جمل

را  ء مريضی سرطان را که در  ناحيه شکم باشند ، شھيد می شمارند ، وآنست که تعدادی از علما ھمين قول ابنابر  

  . دارند  محسوب می » مبطون« در معنای  

 که ، کسی در مورد اين»  شيخ  عالمه عبد المحسن عباد « نام ه الی که از يکی علماء شھير جھان  اسالم بؤدر س

  ؟ فرمايد صورت واضح میه يا خير در جواب ب  ميگردد،ءکم بميرد داخل شھداثر مرض سرطان در ناحيه شاکه به 

نه خير، زيرا سرطان ھميشه در ناحيه شکم رخ نمی دھد، بلکه مريضی  سرطان گاھی در غير شکم ھم روی می « 

  ).٢٣٠نوار (د   ومراجعه شود به شرح سنن أبی داو: برای تفصيل مزيد .   ( »دھد

 اءدنيست و جزو شھ»  مبطون «  حنجره می ميرند، آنان  داخل در معنای  ثر سرطان ا که به یپس آنعده ازمريضان

  .محسوب نمی شود

  

  :تــــادداشــــي

که بر اثر استعمال حرام مانند مخدرات و مشروبات و دخانيات به سرطان  آنعده از کسانی: وری  استآقابل ياد 
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م بر شھيد بودن وی داده نمی شود، زيرا وی بر اثر مواد حرام مرده گردند ومی ميرند ، حک مبتال می) داخل شکم(

که توبه کرده و استعمال آن مخدرات و مشروبات را ترک گفته باشد ولی بعدھا بر اثر ضايعات آن  است، مگر آن

  .دچار سرطان گردد

  

  :يادداشت حکمی

  شھيد را نميتوانھاد ، آننکه  بر اثر مريضی سرطان بمير یانآنعده از کس: بنابر استدالل فوق حکم شرع ھمين است 

که محل سرطان در  داخل شکم باشد، و البته نص صريحی در اين باره نيز وارد نشده، اما بعضی از  گفت، مگر آن

شود، و اميد است که »  شکم درد  : مبطون« علماء اجتھاد کردند که سرطان داخل شکم می تواند داخل در معنای  

  . متعال چنين کسانی را شھيد حساب کندهللا

در ضمن اگر بالفرض کسی بر اثر مريضی  بميرد و شھيد ناميده شود، حکم شھيد فی سبيل هللا و مقام وی را ندارد، 

و فقط در ) بر خالف شھيد در ميدان جھاد(پس به اين افراد ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نماز خوانده می شود 

  .م اخروی با شھيدان در ميدان جھاد تشابه دارندبرخی احکا

 ترافيکی ميميرند آنان را نيز ۀکه به اثر حادث کسانی. »َوالِّذْی يَُمْوُت تَْحَت اْلھَدِم َشِھْيدٌ «برخی از علماء به استناد لفظ  

 .نمايند   محسوب میء شھداۀدر جمل

  . چه کسی که توسط موتر زده شود  يکسان است و اين حکم چه برای کسی که در داخل موتر  تصادف می کند و

  . ورند آحساب می ه  بء شھداۀی برق می ميمرند ، نيز در جملتکه توسط شار را حتی برخی ازعلماء اشخاصی

عنوان شھيد اطالق می شوند، نيز از احکام اخروی ه که در  فوق ، ب یکه آيا تمامی  افراد البته علماء در مورد اين

ه که  ب راه خدا برخوردارند يا خير، چنين قياسی را صحيح نمی دانند بلکه گفته اند آنعده از افرادیشبيه شھيد در 

غير از شھادت در ميدان جھاد می ميرند و حکم شھيد را دارند در دنيا ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نماز 

  .ا شھيدان در ميدان جھاد تشابه دارندو فقط در برخی احکام اخروی ب) خالف شھيد در جھاد(خوانده می شود 

 ھستند، يعنی ھمان کسانی که در راه ؛ شھدای فی سبيل هللاءافضل شھدا.. «:  هللا می گويدةعالمه ابن باز رحم

خداوند با کفار می جنگند، و آنھا افضل شھداء ھستند، که نيازی به غسل آنھا نيست و بر آنھا نماز خوانده نمی شود، 

 غير از شھدای فی سبيل هللا مانند کسی ءدگانی ھستند که نزد خداوند رزق می گيرند، و اما ديگر شھدازيرا آنھا زن

خالف (که بر اثر درد  شکم و يا طاعون بميرد و کسی که زير آوار بميرد و کسی که غرق می شود، اين دسته 

ه بر اثر از خوانده می شود، و کسی کباشند ، ھم غسل داده می شوند و ھم بر آنھا نم می)  شھدای فی سبيل هللا

د نيز به اين گروه ملحق می شود، زيرا او شبيه کسی است که در زير آوار می ميرد و حوادث  ترافيکی  می مير

اميد است که بعنوان شھادت محسوب شوند، بايد برای آنان  غسل داده شوند و بر آنھا نماز جنازه خوانده شود، ھمانند 

)  برای مزيد معلومات مراجعه  شود به فتاوی نور علی الدرب.( »د شکم و غرق شدن می ميردکسی که بر اثر در

)٣/١۴٢۶.(  

  

  فالنی شھيد است؟: آيا جايز است بگوئيم 

  :فرمايد  می)  االسراء ۀ  سور٣۶ تآي( پروردگار با عظمت ما در 

ْمَع َواْلبَ «  و از چيزى كه بدان علم (  » َصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

پيروى مكن، زيرا گوش و چشم و قلب ، ھر يك مورد سؤال قرار خواھند )  اعتقاد و گفتار و عملۀدر مرحل(ندارى 
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ً واقع) ندپرس  كارھاى آنھا و از آنھا درباره كارھاى خودشان مىۀاز انسان دربار(گرفت   چه زيبا فرموده است که ا

گاھی ندارد ، نبايد از آن پيروی کند بلکه غرض احتياط از گفتن  در مورد آانسان در مورد چيزيکه از آن علم و

قلب ، گوش ،  دست ، بينی ،  وقلم در روز اخرات جواب  زبان ،: چرا که .که علم ندارند  خود را نگاه دارند  چيزی

  .باشند  خويش میگوی اعمال وگردار 

  :طی فتوای ميفرمايد  عالم ومفتی شھير جھان اسالم عالمه شيخ  ابن عثيمين

َوالَِّذی نَْفِسی « : صورت عينی بگوئيم فالنی شھيد است، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودنده جايز نيست که ب«

ُ أَعْ  ِ َوهللاَّ يُح ِريُح اْلِمْسکِ بِيِدِه اَل يْکلَُم أََحٌد فِی َسبِيِل هللاَّ ِم َوالرِّ ، »لَُم بَِمْن يْکلَُم فِی َسبِيلِِه إاِلَّ َجاَء يْوَم اْلقِياَمِة َواللَّْوُن لَْوُن الدَّ

شود مگر آن که در روز قيامت با ھمان سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست ھيچ کس در راه هللا زخمی نمی(

کسی در راه او دانند چه  بھتر می  است و بو، بوی مشک، و هللا تعالیآيد در حالی که رنگ، رنگ خونزخم می

  ).٢٨٠٣(بخاری ). شودزخمی می

را به هللا متعال نسبت داده است، و اگر اينگونه است پس جايز  علم آن) در اين حديث، پيامبر صلی هللا عليه وسلم(

ست؛ زيرا اگر ما گواھی دھيم که او شھيد است که او شھيد ا نيست که برای شخصی شھادت و گواھی دھيم به اين

 اصول اھل سنت و جماعت آنست که به ۀکه او به بھشت می رود، حال آنکه از جمل در واقع گواھی داديم به اين

بودن احدی گواھی نمی دھيم مگر آنکسی را که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم به جنتی  بودنش شھادت  داده  جنتی 

  .باشد

ً ) جمله در حق وی(اميد است که فالنی جزو شھداء باشد، و ھمين  : ن مبنا می گوئيمو بر اي   کافيست، زيرا اگر واقعا

 ً  شھيد است چه ما به او شھيد بگوئيم يا نگوئيم، و اگر ھم نزد خدا شھيد نباشد پس نزد هللا متعال شھيد باشد پس واقعا

  .»بناميمجزو شھداء محسوب نمی شود ھرچند که ما وی را شھيد 

  ).٢۵/٣٨٧" (به مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:  مراجعه شود  برای معلومات مزيد(

  

  :ذ ــخآــم 

ضبط شرحي الھراس وابن عثيمين للعقيدة الواسطية  ،) مختصر األسئلة واألجوبة على العقيدة الواسطية(کتاب 

  .سايت جامع فتاواي اھل سنت و جماعتبن عبيد معثم شمري مضحي : تھيه و تنظيم ،بالسؤال والجواب

  پايان . وهللا اعلم بالصواب                                                                                                                

  

 :تتبع ونگارش 

  »دی ـيـسع«  امين الدين داکترالحاج 

   يــژيک افغانـات ستراتـمرکز مطالعمدير 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو
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