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 كلمة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان يف حادثة اللويبدة

 

 .أٌخ يسأل عن املوتى الذين سقطوا حتت  اهلدم يف عمارة جبل اللويبدة من قريب

ىدمت عمارة وبعض الناس أظن لآلن حتت األنقاض، وجنا بعض منهم ومات حنو عشرة، أو 
 .اكثر، ويف ىذه العمارة حضانة للصغار، فكان من بعض املوتى صغار

  ما ىو حكم ىؤالء؟

 :فأقول وبو استعني سبحانو وتعاىل

هلم ما علمناه نبينا صلى  أوال :أرجو هللا تعاىل الرمحة هلؤالء األموات، وصَّبر هللا ذويهم ونقول 
 :هللا عليو وسلم

 إّن هلل ما أخذ ولو ما أعطى وكل شيء عنده مبقدار فاصَّبوا واحتسبوا

اذىْب، فقل هلا: إنر هلل ما أخَذ، ولو ما َأعطى، وكلُّ شيٍء عنده إىل أجٍل  عن أسامة بن زيد:
ى، فْلتصَّبْ ولتحتسْب إمنا أبكي رمحًة هلا، إنر هللَا   ال يَرَحُم من عباِده إال الررمُحاءَ مسمًّ

األدب »(، ويف ٘٘ٙ٘أخرجو البخاري )•  صحيح  •    ٜٖٚاأللباين صحيح األدب املفرد 
 ).ٖٕٜ( واللفظ لو، ومسلم )ٕٔ٘« )املفرد
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 :ومما خيفف املصاب أن نعلم أّن الشهداء عند هللا تعاىل ثالثة أقسام وأخَّبان ملسو هيلع هللا ىلص

 .حتت ىدم فهو يوم القيامة شهيدأن من مات 

وكذلك أخَّبان عن غريىم من الشهداء فاقتضى املقام أن نتكلم كلمة عجلى سريعة عن ىؤالء  
 .الشهداء

 :الشهداء ثالثة اقسام

 .القسم األول: شهيد دنيا وآخرة 

 .القسم الثاين: شهيد دنيا دون آخرة 

  .القسم الثالث : شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا

من مات وىو يقاتل لتكون كلمة هللا ىي العليا فهو شهيد يف سبيل هللا، وأن يكون مات ف
وىو مقبل غري مدبر، فهذا ال يغسل وال يكفن، ويعصم من عذاب القَّب ويبعث يوم القيامة 

 .لون وريح دمو مسك، كما ثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .ىذا شهيد الدنيا وشهيد اآلخرة

 :لدنيا وليس بشهيد اآلخرةشهيد ا

من مات يف املعركة مقبل غري مدبر ولكنو قاتل لغرض أو هلوى، قاتل حتت راية ُعمّية ال يعرف 
أصحاهبا وال يعرف أهنم يقاتلون يف سبيل هللا سبحانو وتعاىل، فهذا ال نغسلو وال نكفنو وىو 

  .يوم القيامة ليس شهيدا لسوء نيتو
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  .شهيد اآلخرة وليس شهيد الدنيا أقسام، وىؤالء األقسام ثبت فيهم أحاديث كثرية

ومن أشهر ىذه األحاديث ما ثبت يف الصحيحني يف صحيح اإلمام البخاري واإلمام مسلم 
رمحهما هللا بسنديهما عن أيب ىريرة رضي هللا تعاىل عنو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليو 

 :وسلم

َهدا  ِهيُد يف َسبيِل اّللرِ الشُّ ْبُطوُن، والَغرُِق، وصاِحُب اهلَْدِم، والشر
َ

ْطُعوُن، وامل
َ

 .ُء ََخَْسٌة: امل

 .(ٜٗٔٔ(، ومسلم ) ٜٕٕٛأخرجو البخاري ) 

فجعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىذه األصناف األربعة مع الشهيد يف سبيل هللا، وذكر من بينهم )صاحب 
  . (اهلدم

 :صاحب اهلدم

الذي ديوت حتت اهلدم واألنقاض. وثبت عند مالك يف املوطأ ويف سنن أيب داود والنسائي 
 :وابن ماجة وابن حبان عن جابر بن عتيك هنع هللا يضر قال قال ملسو هيلع هللا ىلص

  .الشهداء سبعة سوى القتل يف سبيل هللا

ل هللا، املطعون شهيد: )من سبعة غري املقتول يف املعركة. فالشهداء سبعة سوى القتل يف سبي
 .(طعن فمات فهو شهيد

 (.والغرق شهيد: )من مات غرقا فهو شهيد
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: املطعوُن َشهيٌد، والغرُِق َشهيٌد،  عن جابر بن عتيك: َهداُء سبعٌة ِسوى القتِل يف سبيِل اّللِر الشُّ
ديوُت حتَت اهلدِم َشهيٌد،  وصاِحُب ذاِت اجلنِب َشهيٌد، واملبطوُن َشهيٌد، واحلَرُِق َشهيٌد، والرذي

 .واملرأُة دتوُت جُبمٍع َشهيدةٌ 

لست أشك يف صحة متنو، ألن لو شواىد كثرية. أخرجو •    ٗ٘األلباين " أحكام اجلنائز "
 .ٖٕٗٓٛ(، وأمحد ) ٙٗٛٔ(، والنسائي ) ٖٔٔٔأبو داود )

فأنقذه ،وملا لذا من لطائف ما حيكى أن احلجاج كان يسبح فكاد أن يغرق، فرآه الرجل  
 أنقذه فرأى احلجاج أنو كان قد ظلمو وحبسو وضربو فسألو كيف تنقذين؟

 .كان إبمكانك أن ترتكين اموت غرقا ألين قد ظلمتك ،فقال لو ال أحب لك أن دتوت شهيدا

 .فأنقذتك ألين ال أحب لك أن دتوت شهيدا

لقتل يف سبيل هللا، فقال املبطون شهيد، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف احلديث الشهداء سبعة سوى ا 
 .والغرق شهيد، وصاحب ذات اجلنب شهيد

  .ورم حار يعرض يف الغشاء املستبطن لؤلضالعذات اجلنب: 

  .يعين الشيء يف الداخل يكون ورم وديوت اإلنسان بسببو

 .كل من مات بداء البطن فهو شهيد عند هللا تعاىلواملبطون شهيد:  

بطن يشمل: القلب، الذي ديوت ابلسكتات القلبية وآاثر عمليات القلب من مات يف ال
  .املفتوح، والذي ديوت يف الرئة، أو ما يسمى كوروان، كلهم ىؤالء شهداء
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  .كل املبطون شهيد كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .واحلرق شهيد

  .شهيد مث قال ملسو هيلع هللا ىلص وىذا ىو الشاىد والذي ديوت حتت اهلدم

  .الذي ديوت حتت اهلدم شهيد

 .وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص السابع : واملرأة دتوت جبمع فهي شهيدة

فاملرأة دتوت وىي تضع ، دتوت وىي نفاس، دتوت بسبب الوضع، فهذه إن ماتت فهي  
 .شهيدة

الذي ديوت وىو يدافع عن عرضو والذي يدافع عن مالو فهو شهيد كما ثبت يف صحيح 
 فقال ا مسلم بسنده إىل أيب ىريرة رضي هللا تعاىل عنو قال :جاء رجل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فقال ىذا رأيت إن جاء رجل يريد أيخذ مايل، فقال لو ملسو هيلع هللا ىلص فال تعطو مالك؛ أرسول هللا 
رأيت إن قاتلين؟ فقال لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاتلو، قال أرأيت إن قتلين قال أ لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص السائل

 .فانت شهيد، قال أرأيت إن قتلتو، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ىو يف النار

فقاَل: ا َرسوَل هللِا، أرَأَْيَت إْن جاَء َرُجٌل يُرِيُد  ،ملسو هيلع هللا ىلصجاَء َرُجٌل إىل َرسوِل هللِا  عن أيب ىريرة:
أْخَذ مايل؟ قاَل: فال تُ ْعِطِو ماَلَك قاَل: أرَأَْيَت إْن قاتَ َليِن؟ قاَل: قاتِْلُو قاَل: أرَأَْيَت إْن قَ تَ َليِن؟ 

 .إْن قَ تَ ْلُتُو؟ قاَل: ىو يف الّنارِ  تَ قاَل: فأْنَت َشِهيٌد، قاَل: أرَأَيْ 

 .(140سلم )م صحيح
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 .الذي يعتدي على الناس فإن رده صاحب احلق فاملعتدي يف النار ىذا

الذين ماتوا حتت اهلدم يوم القيامة يبعثون كشهداء، ويف القَّب ىم مأمونون من عذاب  ىؤالء
  .القَّب

وورد يف ذلك أحاديث عديدة من أشهرىا ما ثبت عند البخاري عن حفصة بن سريين  
نس ابن مالك: مبا مات حيىي ابن أيب عمرة قلت ابلطاعون فقال رسول هللا قالت: قال يل أ

  .ملسو هيلع هللا ىلص الطاعون شهادة لكل مسلم

 .الطاعوُن شهاَدٌة ِلُكلِّ مسِلمٍ  عن أنس بن مالك: 

(، ومسلم ٖٕٓٛأخرجو البخاري )•  حسن  •    ٜٖٚٗ، صحيح اجلامع  األلباين
(ٜٔٔٙ). 

عبد رفعو إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال أييت الشهداء واملتوفون ابلطاعون فيقول  حديث عتبة بن ويف
 أصحاب الطاعون حنن شهداء فيقال

أنظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح املسٍك فإهنم شهداء. فيجدوهنم   
 .كذلك

هداُء واملتوفروَن ابلطّ  عن عتبة بن عبد السلمي: اعوِن، فيقوُل أصحاُب الطّاعوِن: حنُن أييت الشُّ
هداِء َتسيُل دًما ريَح املسِك، فَ ُهم  ُشَهداُء، فيقاُل: انظُروا، فإن كانت جراُحُهم كجراِح الشُّ

 ُشَهداُء، فَيجدونَ ُهم كذِلكَ 
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أخرجو أمحد •  إسناده حسن ولو شاىد حسن يف الشواىد  •    ٕ٘، أحكام اجلنائز  األلباين
 .(ٕٜٕ( )ٛٔٔ/ٚٔاين )(، والطَّب ٔ٘ٙٚٔ)

 .أصحاب الطاعون أيتون يوم القيامة ورائحة دمهم ريح مسك وىكذا سائر الشهداء 

  .مسلم يف الصحيح قال قال ملسو هيلع هللا ىلص من مات يف البطن فهو شهيد وعند

ِهيَد ِفيُكْم؟ قالوا: ا َرسوَل هللِا، َمن قُِتَل يف عن أيب ىريرة: وَن الشر  َسبيِل هللِا َفهو َشِهيٌد، ما تَ ُعدُّ
قاَل: إنر ُشَهداَء أُمريت إذْن َلَقِليٌل، قالوا: فَمن ُىْم ا َرسوَل هللِا؟ قاَل: َمن قُِتَل يف َسبيِل هللِا َفهو 

هللِا َفهو َشِهيٌد، وَمن ماَت يف الطّاُعوِن َفهو َشِهيٌد، وَمن ماَت يف  يلِ َشِهيٌد، وَمن ماَت يف َسب
هو َشِهيٌد. قاَل ابُن ِمْقَسٍم: أْشَهُد على أبِيَك يف ىذا احلَديِث أنرو قاَل: واْلَغرِيُق َشِهيٌد. الَبْطِن فَ 

ويف روايٍة: قاَل ُعبَ ْيُد هللِا بُن ِمْقَسٍم: أْشَهُد على أِخيَك أنرو زاَد يف ىذا احلَديِث: وَمن َغرَِق َفهو 
 .َشِهيدٌ 

 .ٜ٘ٔٔأخرجو مسلم  

رتمذي إبسناد صحيح عن عبد هللا بن يسار قال :كنت جالسا وسليمان بن النسائي وال وعند
فذكروا أن رجال تويف ومات ببطنو فإذا مها  -ومها صحابيان جليالن-صَرد وخالد بن ُعْرفطو 

 : يشتهيان أن يكوان شهدا جنازتو، فقال أحدىم لآلخر أمل يقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .يقتلو بطنو فلن يعذب يف قَّبه، فقال اآلخر بلى. ويف روايو قال صدقت من
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َ   عن عبدهللا بن يسار: كنُت جالًسا وُسَلْيماُن بُن ُصَرٍد وخالُد بُن ُعرُفطََة، فذََكروا أنر رجاًل تُويّفِ
خِر: أمل يُقْل رسوُل ماَت ببطِنِو، فإذا مُها يشَتهياِن أن َيكوان ُشَهداَء َجنازتِِو، فقاَل أحُدمُها لآل

َب ملسو هيلع هللا ىلصاّللِر   .قَّبِِه فقاَل اآلخُر: بلى يف: َمن يقتْلُو بطُنُو، فلن يُ َعذر

 (ٕٔ٘ٓصحيح النسائي ) األلباين

من ديوت يف اهلدم أو البطن أو يف الغرق أو املرأة اليت دتوت جبمع وىي نفساء وسائر  فإذا
 لن يعذب يف قَّبه، إال إذا كان عاصيا فأمره إىل هللا عز األصناف اليت ذكرىا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .وجل أو كان يرتكب موجبات عذاب القَّب الثابتة يف حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 الصغار الذين ماتوا فهم يف اجلنة وأما

ى ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة رضي هللا تعاىل عنو قال قال رسول هللا صل فقد
 ملسو هيلع هللا ىلصهللا عليو وسلم: قُلُت أَليب ُىَريْ َرَة: إنرو قْد ماَت يلَ ابْناِن، َفما أَْنَت ُُمَدِِّثي عن َرُسوِل هللِا 

ِصغاُرُىْم َدعاِميُص اجلَنرِة، يَ تَ َلّقى َأَحُدُىْم  ،حَبِديٍث ُتطَيُِّب بو أَنْ ُفَسنا عن َمْواتان؟ قاَل: قاَل: نَ َعمْ 
كما آُخُذ َأان بَصِنَفِة ثَ ْوِبَك ىذا، فال   -َأْو قاَل: بَيِدهِ -فَ َيْأُخُذ بثَ ْوبِِو  -َوْيوِ َأْو قاَل: أَب َ -َأابُه 

َتِهي-يَ َتناىى  ُ َوَأابُه اجلَنرَة. ويف رِ  -َأْو قاَل: فال يَ ن ْ ْعَت ِمن َرُسوِل وايَةحّّت يُْدِخَلُو اّللر : َفهْل َسَِ
 .ْواتان؟ قاَل: نَ َعمْ شيًئا ُتطَيُِّب بو أَنْ ُفَسنا عن مَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللِا 

 .صحيح.  ٖٕ٘ٙمسلم  صحيح

 :أىل اللغة قال
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 .مجع دعموص، والدعموص ذويبة تبقى يف املاء ال خترج منها والدعاميص

  .وال خيرجون منها ةسلمني يف اجلنة، ويبقون يف اجلنامل فأطفال

إبراىيم عليو  عند ابن حبان يف الصحيح أن أطفال املسلمني يف جبل يف اجلنة يكفلهم وثبت
 .وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم وسارة

أطفاُل املؤمننَي يف جبٍل يف اجلنِة، يكفُلهم إبراىيُم وساررُة، حّت يردرىم إىل  عن أيب ىريرة: 
 .آابِئهم يوَم القيامةِ 

أخرجو ابن أيب الدنيا يف •  صحيح  •    ٖٕٓٔ(، صحيح اجلامع ٕٓٗٔ)ت  األلباين
( ٖٖٕ/ٕ« )اتريخ أصبهان»(، وأبو نعيم يف ٛٔٗٔ(، واحلاكم )ٖٕٓ« )ى العيالالنفقة عل»

 .ابختالف يسري

 .الصغار يف اجلنة فهؤالء

 .هللا تعاىل أن يرمحهم وأن يعوض أىاليهم خرياً وان ُيصَّبِّ ذويهم فأسأل


