االختصار يف أحكام
االنتحار
قدم له  :فضيلة األستاذ الدكتور
حممد حسن عبد الغفار (حفظه اهلل )

أعده  :أبو عبد اهلل
حممد أنور حممد رسسا

~~1

رقدرة أستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ

األستاذ الدكتور  :حممد حسن عبد الغفار

(حفظه اهلل )

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،
ومن سيئات أعمالنا  ،من ِ
يهد اهلل فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له
حممدا عبده ورسوله  ،أما بعد :
 ،وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وأشهد أن ً
جدا  ،وليست باهلينة ،
مسألة قتل النفس ( االنتحار ) من املسائل العظيمة ً
وهي ُجرم عظيم  ،وكبرية من أعظم الكبائر عند اهلل عز وجل .
وقد قال تعاىل :
ب َّ
َّللاُ َعلَ ْي ِه
ض َ
(( َو َم ْن يَ ْقتُل ُم ْؤ ِمنًا ُمتَ َع ِّمدًا فَ َج َزا ُؤهُ َجهَنَّ ُم َخالِدًا فِيهَا َو َغ ِ

َولَ َعنَهُ َوأَ َع َّد لَهُ َع َذابًا َع ِظي ًما ))
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وقال تعاىل  (( :وََل تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف ِ
ْح ِّق ))
س الَّتي َح َّرَم اللَّهُ إََِّل بِال َ
َ
َ

~~2
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ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :
و َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ

(( من قَتل نَ ْفسه ِِب ِديد ٍة فَح ِ
يدتُه ِِف ي ِد ِه ي تَ و َّجأُ ِِبا ِِف بطْنِ ِ
ِ
ِ
َّم
ن
ه
ج
ر
ا
ن
ِف
ه
د
َ
َ
َ ْ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ََ َ
ِ
ِ
ب ُُسًّا فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َح َّساهُ ِِف نَا ِر
َخال ًدا ُُمَلَّ ًدا ف َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن َش ِر َ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن تَ َرَّدى ِم ْن َجبَ ٍل فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َرَّدى
َج َهن َ

ِ ِ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا ))
ِف نَار َج َهن َ

(

).

ومسألة االنتحار يتعلق ِبا الكثري من املسائل واألحكام املهمة .
وقد قام أخونا الفاضل الباحث الرائع األستاذ  /حممد أنور حفظه اهلل
بتناول بعض هذه املسائل بالتفصيل  ،وبيان حكم قاتل نفسه  -هل ُُيلد
أيضا ذكر حكم الصالة
ِف نار جهنم أو ال ُُيلد  -بالتأصيل والتفصيل  ،و ً
على املنتحر  ،وأسباب االنتحار  ،وسبل النجاة منه  ،والنصيحة  .....إخل
وِف النهاية  :على كل مسلم أن يعلم أن حياته وروحه بيد اهلل جل ِف عاله
 ،وأهنا عارية عنده  ،فال يُعجل بنفسه إىل ربه جل ِف عاله  ،فيغضب عليه
) (1ــ رواه أحمد (  ، ) 8447والبخاري (  ، ) 8887ومسلم (  ، ) 01والترمذي (، ) 4044
والنسائي (. ) 181

~~9

نسأل اهلل جل ِف عاله أن حيفظنا وحيفظ بالدنا وبالد املسلمني من
الرَدى والوبا وال ِربا  ،ومن اإلحلاد وقتل النفس ؛ ونسأل اهلل أن حيفظنا
َ
وحيفظ إمياننا ِف قلوبنا  ،وأن ُيتم لنا بالصاحلات .
ِ
وصل اللهم وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتبه  /أبو عبد اهلل
أ.د ( محمد حسن عبد الغفار )

~~4

(( مقدمة المصنف )):
احلمد هلل رب العاملني  ،وأشهد َّ
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،
حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وأشهد أن ً
أما بعد :
من الظواهر اإلجرامية ال ُم ِشينَة اليت أصبحت شائعة ِف هذه اآلونة ظاهرة
االنتحار  .واالنتحار مسألة من املسائل املهمة اليت يتعلق ِبا الكثري والكثري
من األحكام  .وهذه ورقات ُمتصرة تكلمت فيها عن مسألة االنتحار ،
أعرضت عن مجلة من املسائل
وبعض املسائل واألحكام املتعلقة ِبا  ،و
ُ
خشية اإلطالة .
وكانت خطة البحث على وفق ما يلي :
المسألة األولى  :تعريف اَلنتحار
المسألة الثالثة  :أنواع اَلنتحار
المسألة الثانية  :ما حكم اَلنتحار ؟
المسألة الرابعة  :هل المنتحر كافر ؟
~~5

المسألة الخامسة  :عقوبة المنتحر
المسألة السادسة  :حكم الصالة على المنتحر
المسألة السابعة  :هل األحاديث التى وردت في عقوبة المنتحر تدل
على ُك ْف ِره ؟
المسألة الثامنة  :ما أسباب اَلنتحار ؟
المسألة التاسعة  :ما األمور التى تُ ْب ِعد اإلنسان عن اَلنتحار ؟

يك صوابًا فمن اهلل  ،وإن يَ ُك ْن خطأً فمني ومن الشيطان  ،واهلل
(( فإن ُ
ورسوله بريئان ))

( )

ورحم اهلل َمن بصرين بعييب ؛ إذ (( الدين النصيحة ))
و (( المؤمن مرآة المؤمن ))

()4

( )

هذا  ،وأسأل اهلل أ ْن يوفقين ويُْنعِم على عبده املسكني بالوصول إىل مراده
) (1ــ صحيح  :وهو من كالم ابن مسعود ( رضي َّللا عنه ) رواه أبو داود ( 1
الصديق ( رضي َّللا عنه ) .
) (2ــ رواه مسلم  ) 88 ( :وأبو داود (  ) 4144وغيرهما .
) (9ــ حسن  :رواه البخاري فى ( األد

المررد ) ( . ) 4 7

~~6

 ، ) 4وورد نحوه عن

خالصا لوجهه الكرمي  ،وأن ينفعين
عز وجل  ،وأن جيعل هذا البحث ً
به واملسلمني ؛ إنه جواد كرمي  ،وهو باإلجابة كفيل  ،وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
وص ِل اللهم وسلم وبارك على محمد  ،وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتبه  :أبو عبد اهلل السكندري

حممد أنور حممد رسسا
يوم األحد  :الرابع عشر من ذي القعدة (  )1441هـ
املوافق  0202 / 7 / 5 :م

~~7

(( أحكام تتعلق بالمنتحر ))
المسألة األولى  (( :تعريف اَلنتحار ))
يُقال :انتحر الرجل  ،أى :حنر نفسه ( ) ،أى :قتلها
تعمدا .
واملنتحر هو الذي يقتل نفسه ُم ً

المسألة الثانية  (( :ما حكم اَلنتحار ؟ ))
شرعا بإمجاع املسلمني  ،وهو كبرية من أعظم الكبائر عند اهلل
االنتحار حرام ً
عزوجل َّ ،
ودل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع .
أوَل (( :بعض األدلة من الكتاب )) :
ً
 1قال تعاىل :
ِ ِ
يما ))
(( َوََل تَ ْقتُ لُوا أَنْ ُف َس ُك ْم إِ َّن اللَّهَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
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وجه اَلستدَلل :
هنى ربنا ( تبارك وتعاىل ) عن قتل اإلنسان لنفسه .واألصل ِف النهي أنه

) (1ــ لسان العر (  ) 47 / 7مادة ( نحر ) طــ ( دار الحديث ) القاهرة

~~8

يقتضي التحرمي  .على وجه من وجوه تفسري اآليه

( )

 2قال تعاىل :
(( وََل تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف ِ
ْح ِّق ))
س الَّتي َح َّرَم اللَّهُ إََِّل بِال َ
َ
َ
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وجه اَلستدَلل :
( وَل تقتلوا النفس ) :هذا هني  .واألصل ِف النهي أنه يقتضي التحرمي.
وهذا النهي على عمومه  ،ألن لفظ ( النفس ) اسم جنس ُحملى بأل
االستغراقية ،فيفيد العموم  ،فيشمل قتل اإلنسان لنفسه  ،ولغريه .
) (1ــ هذا اآليه لها توجيهات خمسة عند المرسرين :
التوجيه األول  ( :أنها على ظاهرها  ،وأن َّللا حرم على العبد قتل نرسه ) .
التوجيه الثاني  ( :ال يقتل بعضكم بعضً ا  ،وأنتم أهل ملة واحدة  ،ودين واحد )  ،وهذا مروي عن ابن
عباس (رضي َّللا عنهما) والحسن  ،وسعيد بن جبير  ،وعكرمة وقتادة  ،والسدي  ،ومقاتل  ،وابن قتيبة.
التوجيه الثالث  ( :ال تكلروا أنرسكم ً
عمال ربَّما أدى إلى قتلها  ،وإن كان فرضً ا  ،كما تأولها عمرو بن
العاص ـ رضي َّللا عنه ـ في غزوة ذات السالسل  ،حيث صلى بأصحابه جنبًا في ليلة باردة  ،ولما سأله
النبي صلى َّللا عليه وسلم قال  :يا رسول َّللا إني احتلمت في ليلة بارد ة  ،وأشرقت إن اغتسلت أن أهلك
 ،فذكرت قوله تعالى (( وال تقتلوا أنرسكم إن َّللا كان بكم رحي ًما )) .
التوجيه الرابع  ( :ال تقتلوها بالمعاصي والذنو )
التوجيه الخامس  ( :ال تغرلوا عن حظ أنرسكم  ،فمن غرل عن حظها  ،فكأنما قتلها ) وهذا قول الرضيل .
انظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرءان  ،ترسير الطبري (

 ) 818 ، 811 /طـ ( دار الحديث )

القاهرة  ،معالم التنزيل  ،ترسير البغوي ( صـ  ) 441طـ ( دار ابن حزم ) بيروت ـ لبنان ،
زاد المسير (

 ) 471 ،478 /طـ ( دار الركر )  ، 44بيروت ـ لبنان ،وقد جمع فيها األقوال الخمسة

وانظر  :الجامع ألحكام القرءان  ،ترسير القرطبي ( 8 / 8
تقسير ابن كثير (

) طـ ( المكتبة التوفيقية ) القاهرة ،

 ) 878 ، 874 /طـ ( دار القلم للتراث ) القاهرة  ،ت إبراهيم محمد الجمل .

~~3

السنَّة )):
ثانياً  (( :بعض األدلة من ُّ
 1عن أِب هريرة رضي اهلل عنه  ،قال  :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :
(( الَّ ِذي يَ ْخنُ ُق نَ ْف َسهُ يَ ْخنُ ُق َها فِي النَّا ِرَ ،والَّ ِذي يَطْعُنُ َها يَطْعُنُ َها فِي النَّا ِر ))

( )

َن رس َ ِ
ال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ول اهلل َ
ب عن ثابت بن الضحاك أ َّ َ ُ

ٍ
ب بِ ِه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة))....
((....وَم ْن قَ تَ َل نَ ْف َسهُ بِ َش ْيء عُ ِّذ َ

()4

ج -عن جْن َد ِ
ال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -قَ َ
ب َرض َي اللَّهُ َعْنهُ َعن النِ ِّ
ُ ٌ
َّيب َ
ال اللَّهُ :بَ َد َرنِي َع ْب ِدي بِنَ ْف ِس ِه؛
(( َكا َن بَِر ُج ٍل ِج َراح  ،فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ  ،فَ َق َ
ح َّرم ُ ِ
الجنَّةَ ))
َ ْ
ت َعلَْيه َ

( )

وجه اَلستدَلل :
هذه عقوبات شديدة  ،وردت ِف األحاديث  ،وال تكون هذه العقوبات
الشديدة  ،إال لفعل حمرم أو كبرية من أعظم الكبائر عند اهلل .
) (1ــ رواه البخاري ( 18

)  ،ومسلم ( ) 01

) (2ــ رواه البخاري (  ، ) 1048ومسلم ( 0
) (9ــ رواه البخاري ( 14

)

)

~~11

جدا  ،وفيما ذكرناه كفاية .
واألدلة على ُحرمة االنتحار من السنة كثرية ً
ثالثاً (( :اإلجماع )) :
أمجع علماء املسلمني على ُحرمة اإلنتحار  ،وأنه كبرية من أعظم الكبائر
عند اهلل

( ).

) (1ــ الكبائر للذهبي ( صـ  ) 41طـ ( دار التقوى للتراث )  ،شبرا الخيمة ـ مصر ،
الزواجر عن اقتراف الكبائر (  ) 17 / 4طـ ( دار الحديث ) القاهرة

~~11

المسألة الثالثة
(( أنواع اإلنتحار )):

اَلنتحار له أنواع كثيرة وكل نوع ينقسم إلى أقسام  ،على حسب
الجهة المتعلقة به  ،ومن هذه األنواع :
(( النوع األول )) :
(( اَلنتحار السلبي واإليجابي ))
االنتحار ينقسم إيل قسمني ( من جهة النظر إىل طريقته ):
أ أيجابًا

ب سلبًا

أوَل )) :
(( ً
مثال كأن يأيت اإلنسان بسالح ك ( ُمسدس  ،أو
يكون باإليجاب ً
ِ
وحيتسيه  ،فيقتُل نفسه.
بس ٍم
سكني ) ويقتُل نفسه  ،أو يأتى ُ
هذا عن طريق اإلجياب
~~12

(( خالصة الكالم )) :
يأتى اإلنسان بشيء يؤدي إىل أزهاق الروح  ،فهذا نوع من أنواع
االنتحار  ،واُسه ( االنتحار باإلجياب ).
(( ثانيًا )):
يكون بالسلب  ،مث ًال َْ :حي ِرم اإلنسان نفسه من شيء يؤدى به إىل املوت

وإىل هالكه  ،كأن ينقطع عن الطعام والشراب ؛ فلو ظل على هذا املنوال
لفرتة سيموت  .فهذا اُسه ( انتحار عن طريق السلب ).
فاإلنتحار قد يكون :سلباً أو إجياباً ( ).

(( النوع الثاني )) :
(( اَلنتحار الفردي والجماعي ))
وينقسم اَلنتحار من جهة النظر إلى العدد إلى ثالثة أقسام :
أ االنتحار الفردي ب االنتحار الثنائي ج االنتحار اجلماعي

) (1ــ االنتحار دراسة مقارنة بين الشرع والقانون ( صـ  ) 47 ، 48جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي
معهد العلوم اإلسالمية قسم الشريعة  ،للطالبة  /إسالم عبيد

~~19

(( اَلنتحار الفردي )) :
وهو النوع الغالب على االنتحار  ،ويتم بشكل فردي وبدوافع فردية دون
اتفاق مع اآلخرين.
(( النوع الثاني )) :
معا  ،أو ينتحر شخص بعد موت اآلخر بزمن
وهو أن ينتحر شخصان ً
وجيز  ،باتفاق بينهما  ،أو ظروف مشرتكة وروابط بينهما .

(( النوع الثالث )) :
وهو أن ينتحر جمموعة من األفراد ِف نفس الوقت بصورة مجاعية

( )

وينقسم اَلنتحار إلي ثالثة أقسام ( من جهة النظر للتعمد وعدمه ):
عمدا ب االنتحار باخلطأ ج االنتحار شبه العمد
أ االنتحار ً
وهذا التقسيم فرع على تقسيم القتل إىل ثالثة أقسام:
العمد  ،واخلطأ  ،وشبه العمد عند اجلمهور خال املالكية والظاهرية
) (1ــ انظر ترريغ  ( :أنواع االنتحار ) للدكتور محمد إسماعيل المقدم ( صـ

( )

4

) وهو على موقع الشيخ .

) (2ــ بداية المجتهد (  ) 41 / 1طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان  ،المحلى باآلثار () 4 / 0
مسألة رقم (  ) 40 1طـ ( دار التراث ) القاهرة  ،ت أحمد محمد شاكر .

~~14

أ ـ (( االنتحار عم ًد ا ))
وهو أن يتعدى اإلنسان على نفسه متعم ًدا بما يقتل غالبًا

كمن يرمي نفسه من مكان شاهق بقصد قتل نفسه  ،أو يتناول ُس ًم ا  ،أو
عمدا بغرض قتل نفسه .....إخل والعياذ
ينحر نفسه  ،أو يشنق نفسه ً
عمدا.
باهلل فهذا االنتحار ً
ب ـ (( االنتحار بالخطأ )) :

وهو أن ي فعل اإلنسان ما له فعله  ،فيقتل نفسه
صيد ا فأصاب نفسه  ،ومات .
كمن أ راد ً
ج ـ (( االنتحار شبه العمد )) :
وهو أن يتعدى اإلنسان على نفسه متعم ًدا بما ال يقتل غالبًا

كمن تعدى على نفس ه بعصا أو بسوط وهذا التقسيم عند
اجلمهور دون املالكية والظاهرية ألن القتل عندهم ينقسم إىل
قسمني فقط  ( :العمد  ،واخلطأ )
وهناك أن واع أخرى من االنتحار أعرضنا عن ذكرها خشية اإلطالة .
وباهلل التوف يق ...
~~15

(( تنبيه )) :
من الممكن أن يكون اَلنتحار بسبب مرضي :
مثال  (( :اإلكتئاب ))  :فاملريض ِبذا املرض قد تُسيطر على عقله فكرة
ً
كرها
تارا  ،بل فعل ذلك ُم ً
االنتحار  ،فيقوم بذلك وهو ليس ِبذه احلال ُُم ً
بسبب املرض .وىف هذه احلال يكون اإلنسان صورته صورة املنتحر  ،ولكن
ال تُطَبق عليه أحكام املنتحر ؛ وإمنا تُطبق أحكام املنتحر على الذى فعل
تعمدا  ،أما الذي يغلُب عليه املرض كاالكتئاب أو ما
عامدا ُم ً
ذلك طواعية ً
شابه ذلك  ،وال يستطيع أن مينع نفسه  ،وتكون املسألة شديدة عليه :فال
يأخذ حكم املنتحر  ،والذى يفصل ىف هذا األمر هم أهل االختصاص من
األطباء املتخصصني .

~~16

المسألة الرابعة :
(( هل المنتحر كافر ؟ )):
اشتُهر عند كثري من الناس َّ
أن املنتحر كافر  ،وهذا غلط فاحش  ،وليس
بسديد قَط  ،رغم شهرته بني الناس .

(( والصواب )) :
املنتحر مسلم ٍ
فاعل لكبرية هي من أعظم الكبائر
عاص هلل تبارك وتعاىل ٌ ،
عند اهلل تبارك وتعاىل .
(( سؤال ))  :ما الدليل على َّ
أن المنتحر ليس بكافر ؟

(( برهان ذلك )) :
أدلة كثرية ِف النصوص الشرعية  ،ومنها :

الدليل األول :
قال اهلل تبارك وتعاىل:
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ ))
((إِ َّن اللَّهَ ََل يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
{ النساء } 48 /
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وجه اَلستدَلل من اآلية :
َّ
ك لِ َم ْن
أن اهلل عزوجل قال ََ ( :ل يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
يَ َشاءُ )  ،وال شك أن قتل النفس داخل فيما ُميكن أن يغفرهُ ربنا تبارك
وتعاىل إذا شاء َّ ،
وألن قتل النفس ليس من الشرك األكرب عند أحد من

أئمة اإلسالم ِف األصل  ،إذن فهو يدخل ِف احتمالية املغفرة إذا شاء
ربنا تبارك وتعاىل ذلك .

الدليل الثانى :
ما ورد عن النىب صلى اهلل عليه وسلم من حديث جابر قال :
ِ ِ
ِ
ِ
اجَر إِلَْي ِه الطَُّفْي ُل بْ ُن
اجَر النِ ُّ
َّيب َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إ َىل الْ َمدينَةَ ،ه َ
(( فَلَ َّما َه َ
ِ
ِ ِِ
َخ َذ
ض ،فَ َج ِز َ
ع ،فَأ َ
اجتَ َوُوا الْ َمدينَةَ ،فَ َم ِر َ
اجَر َم َعهُ َر ُج ٌل م ْن قَ ْومه ،فَ ْ
َع ْم ٍرو َوَه َ
ِ
ِ ِ
ات ،فَ َرآهُ الطَُّفْي ُل بْ ُن
ص لَهُ ،فَ َقطَ َع ِبَا بََرامجَهُ ،فَ َش َخبَ ْ
ت يَ َداهُ َح ََّّت َم َ
َم َشاق َ
صنَ َع
َع ْم ٍرو ِِف َمنَ ِام ِه ،فَ َرآهُ َوَهْيئَتُهُ َح َسنَةٌَ ،وَرآهُ ُمغَطِّيًا يَ َديْ ِه ،فَ َق َ
ال لَهَُ :ما َ
الَ :غ َفر ِيل ِبِِجرِيت إِ َىل نَبِيِّ ِ
الَ :ما
ه
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ َق َ
ك َربُّ َ
بِ َ
َ
َْ
ك؟ فَ َق َ َ
ال :قِيل ِيل :لَن نُ ِ
ص َها
ت ،فَ َق َّ
صل َح ِمْن َ
ِيل أ ََر َاك ُمغَطِّيًا يَ َديْ َ
ك َما أَفْ َس ْد َ
ْ ْ
ك؟ قَ َ َ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ ِ
ول اهلل َ
الطَُّفْي ُل َعلَى َر ُسول اهلل َ
صلَّى اهللُ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،فَ َق َ َ ُ
~~18

َعلَْي ِه َو َسلَّ َم (( :الل ُه َّم َولِيَ َديْ ِه فَا ْغ ِفْر ))
( مشاقص )  :السهام العريضة

(

)رواه مسلم .

( )

( براجمه )  :املفصل الظاهر من أصابع اليد ( ).
وجه اَلستدَلل من الحديث :

يدل احلديث على َّ
أن املنتحر ليس بكافر  ،من وجوه :
الوجه األول  :عندما قال له الطفيل  :ما صنع بك ربُك ؟ فقال له :
(( غفر ىل رىب ِبجرتى إىل نبيُه )) وقد أقره النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ولو
كافرا ملا َغ َفر اهلل تبارك وتعاىل له ؛ َّ
ألن الكافر ال يُ ْغفر له  ،إمنا
كان املنتحر ً
ُُيَلَّد ىف نار جهنم .
كافرا ملا دعا له النىب صلى اهلل عليه وسلم ،
الوجه الثانى  :لو كان املنتحر ً
الله َّم َولِيَ َديْ ِه فَا ْغ ِفْر )) والكافر ال
ألن النىب صلى اهلل عليه وسلم قال ُ (( :
حمال هلا  ،كما قال تعاىل :
جيوز الدعاء له باملغفرة ؛ ألنه ليس ً
(( ما َكا َن لِلنَِّىب وٱلَّ ِ
ِ ِ ِ
ني))...
ذ
ين ءَ َامنُوا أَن يَ ْستَ ْغفُرواْ لْل ُم ْش ِرك َ
َ
ِّ َ َ
) (1ــ رواه مسلم ( 1

{سورة التوبة}111 :

)

) (2ــ إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم (
صحيح مسلم بشرح النووي (

/

 ) 40 /طـ ( دارالوفاء ) المنصورة ـ مصر

) طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (9ــ المصدران السابقان
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فهذا احلديث فيه داللة على أن املنتحر ليس بكافر  ،وإمنا هو فعل كبرية

من أعظم الكبائر عند اهلل  ،ولكنه ليس بكافر ( ).
) (1ــ (( فائدة )) :

وهذا احلديث الذى ورد ىف صحيح مسلم ( حديث الطفيل ) فيه رد على ثالث طوائف ضالة من
الوع ِدية والو ِع ِ
يدية وهم :
َْ
َ
 (( 1المعتزلة من الوعيدية )) :
 املعتزلة الذين يقولون َّ :لدا ىف النار  ،هو ىف الدنيا ليس بكافر
أن فاعل الكبرية يكون ُُم ً
( ِف منزلة بني املنزلتني ) لكن ىف اآلخرة ُُيلَّد ىف النار .
 (( 9الخوارج من الوعيدية )) :
كافرا  ،وىف اآلخرة ُُيلَّد ىف النار
 اخلوارج الذين يقولون  :أن فاعل الكبرية يكون ً(( سؤال ))  :وما الفرق بين قول المعتزلة وقول الخوارج ؟

الفرق بينهما أن املعتزلة يقولون :
(( فاعل الكبرية َُيْلُد ىف النار يوم القيامة  ،لكن عذابه دون عذاب الكافر )) فاتفقوا ِف ختليده ِف النار
 ،واختلفوا ِف العذاب .هذا هو الفرق  ،لكن ىف النهاية املسألة واحدة  ( :خلود ) .
يضر مع اإلميان ذنب !!
 (( 3المرجئة من الوعدية ))  :املرجئة يقولون ال ُ
والحديث حجة على الطائفتين ؛ ألن هذا الرجل كان مؤمنًا  ،وقد فعل كبرية بقتل نفسه  ،وقد وأدخله
كافرا ملا أدخله اهلل اجلنة  ،وال دعا له النيب
اهلل اجلنة  ،ودعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ولو كان ً
صلى اهلل عليه وسلم  ،والحديث يدل :على أن املنتحر ليس بكامل اإلميان ؛ ألن اهلل مل يَغفر له ما
فعله من إفساد اليد إال ملا دعا له النىب صلى اهلل عليه وسلم؛ ولو كان ال يضر مع اإلميان ذنب لَغُ ِفَر له.
فهذا احلديث يدل على أن املنتحر ليس بكامل اإلميان  ،وليس بكافر .
~~21

(( الدليل الثالث )) :
ما ورد عن النىب صلى اهلل عليه وسلم من حديث جابر بن ُسرة  ،قال:
ِ
ِ
ِ
ص ،فَ لَ ْم
(( أُت َي النَّبِ ُّي َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم بَِر ُج ٍل قَ تَ َل نَ ْف َسهُ بِ َم َشاق َ
ص ِّل َعلَْي ِه ))
يُ َ

( )

وىف روايه (( أما أنا فلم أ ِ
ُصل عليه ))

()4

فهذا احلديث فيه داللة على أن املنتحر ليس بكافر !!
فإن قيل  :كيف ذلك ؟ وقد قال النبى صلى اهلل عليه وسلم قال :
(( أما أنا فلم أُصل عليه )) .

وجه اَلستدَلل من الحديث :
كافرا لنهى النىب صلى اهلل عليه وسلم أصحابَه عن الصالة
لو كان املنتحر ً
املسلمني عن دفنه ىف مقابر
عليه  ،ولنهى النىب صلى اهلل عليه وسلم
َ
املسلمني ؛ َّ
ألن (( تأخير البيان عن وقت الحاجة َل يجوز )) ( ).
) (1ــ رواه مسلم ( ) 187
) (2ــ صحيح  :رواه النسائي (  ) 114وغيره
) (9ــ انظر  ( :روضة الناظر وجنة المناظر { صــ  ، ) } 441أبو المظرر السمعاني  ،قواطع األدلة
(

 ) 418 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان ،نهاية السول بشرح منهاج االصول ( ) 841 / 4

طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
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(( الدليل الرابع )) :
اإلمجاع على أن املنتحر ليس بكافر  ،إذ نقل غري واحد من أهل العلم هذا
اإلمجاع .

قال ابن بطال ( رحمه اهلل ) :
أجمع الفقهاء وأهل السنة :أن َمن قتل نفسه ال ُيرج بذلك عن اإلسالم

يدل على أن من قتل نفسه ليس بكافر( ) .
 ،وأنه يُصلَّى عليه .وقوهلم هذا ُ
ونذكر بعض أقوال العلماء بهذا الشأن  ،ومنها :

( )

قال اإلمام ابن جرير الطبري ( رحمه اهلل ) :
(( إِ َّن ه
ك لِ َمن يَ َشاء ))
ون َذلِ َ
ك بِ ِه َويَ ْغرِ ُر َما ُد َ
َّللاَ الَ يَ ْغرِ ُر أَن يُ ْش َر َ

النساء48 /

قال  (( :وقد أبانت هذه اآلية أن كل صاحب كبرية  :ففي مشيئة اهلل :إن
شاء عفا عنه  ،وإن شاء عاقبه عليه  ،ما مل تكن كبريته شرًكا باهلل ))

( )

) (1ــ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (  ) 481 / 7طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (2ــ وفي النقل قد يكون بعض من نقلنا عنهم من األشعرية  ،ومسلكهم في اإليمان معلوم  ،لكن الغرض
بيان عدم كرر المنتحر  ،وَّللا الموفق .
) (9ــ ترسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل القرءان ) (

~~22

 ) 71 /طـ ( دار الحديث ) القاهرة

الجد ( رحمه اهلل ) :
قال أبو الوليد ابن رشد َ ،
وأما من قال  :إن القاتل ُملد ِف النار  ،فقد أخطأ وخالف أهل السنة ؛
ألن القتل ال حيبط ما تقدم من إميانه  ،وال ما كسب من صاحل أعماله ؛ألن
السيئات ال تبطل احلسنات  ،ومن عمل حسنة ومات على اإلسالم فالبد
أن جيازيه اهلل على حسنته  ،فإنه يقول تعاىل وقوله احلق :
(( َولَ ْن يَتِ َر ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم ))

{ محمد} 8 :

ال َذ َّر ٍة َش هًرا
ال َذ َّر ٍة َخ ْيرًا يَ َرهُ َو َم ْن يَ ْع َملْ ِم ْثقَ َ
وقال تعاىل  (( :فَ َم ْن يَ ْع َملْ ِم ْثقَ َ
يَ َرهُ ))

{ الزلزلة}7 ، 8:

وقال تعاىل :

ان لِ َس ْعيِ ِه ))
ت َوهُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَال ُك ْر َر َ
(( فَ َم ْن يَ ْع َملْ ِم َن الصَّالِ َحا ِ

{ األنبياء}14 :

وقال عز من

قائل  (( :فَال تُ ْ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن خَرْ َد ٍل
ظلَ ُم نَ ْرسٌ َش ْيئًا َوإِ ْن َك َ
ان ِم ْثقَ َ

ين )) {األنبياء}48 :اهـ
أَتَ ْينَا بِهَا َو َكرَى بِنَا َحا ِسبِ َ

(

).

) (1ــ المقدمات والممهدات (  ) 17 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

~~29

الم ْف ِهم :
قال اإلمام القرطبى ( رحمه اهلل ) في ُ
قال ُمعل ًقا على حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
الله َّم َولِيَ َديْ ِه فَا ْغ ِفْر ))  .قال :
(( ُ
(( وه ذا احلديث ي ق ت ض ي أن قاتل نفسه ل ي س ب ك افر  ،وأن ه ال يُ َخ لَّ د ىف
ال ن ار ؛ وه ذا م واف ق مل ق ت ض ى ق ول اهلل عز وجل  (( :إِ َّن اللَّهَ ََل يَ ْغ ِف ُر أَ ْن
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ )) قال وهذا الرجل ممن شاء اهلل
يُ ْش َر َك بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
أن يغفر له ؛ ألنه أتى ما دون الشرك .وهذا خبالف قاتل نفسه املذكور ىف
حديث ُجندب ؛ فإنَّه ممن شاء اهلل عز وجل أن يُعذبه ))

( ).

قال اإلمام النووى ( رحمه اهلل ) :
قال ُمعل ًقا على حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
الله َّم َولِيَ َديْ ِه فَا ْغ ِفْر ))  .قال :
(( ُ
السنه أن َمن قتل نفسه  ،أو ارتكب
(( فيه ُحجة لقاعدة عظيمة ألهل ُّ
) (1ــ المرهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (

 ) 44 /طـ ( دار ابن كثير ) ( دار الكلم الطيب )

بيروت ـ لبنان

~~24

معصية غريها  ،ومات بغري توبة فليس بكافر  ،وال يُقطع له بالنار ؛ بل هو
ىف حكم املشيئة  ،أى ىف حكم مشيئة اهلل عزوجل ))

( )

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( رحمه اهلل ) :
(( النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالصالة على الغال  ،وعلى قاتل
كفارا ومنافقني مل جتز الصالة عليهم  .فعلم أهنم مل
نفسه  ،ولو كانوا ً
حيبط إمياهنم كله ))

()4

وقال الرملى الشافعى (رحمه اهلل ) في شرح المنهاج :
( وغسله ) أي امليت ( وتكفينه والصالة عليه ) ومحله ( ودفنه فروض
إمجاعا لألمر به ِف األخبار الصحيحة سواء ِف ذلك قاتل نفسه
كفاية ) ً
( )
وغريه .
) (1ــ صحيح مسلم بشرح النووي (
) (2ــ مجموع الرتاوى ( 8 / 1

/

) طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (9ــ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (  ) 807 / 4طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان
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المسألة الخامسة :
الم ْن تَحر ))
(( عقوبة ُ

املنتحر الذى تَعدى على نفسه بالقتل قد َوقع ىف كبرية من أعظم الكبائر
عند اهلل تبارك وتعاىل ؛ ولذلك قال الفقهاء أن قاتل نفسه قد وقع ىف إمث
ووزر أعظم ممن قتل غريه ( )  ،وبأنه فاسق و باغ على نفسه ( ، )4حَّت قال
بعض العلماء أنه ال يُصلَّى عليه

(

) .وقد وردت النصوص الصرحية

والصحيحة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تُبني ِعظَم هذه اجلرمية
النكراء  ،وتُبني عقوبة هذه اجلرمية الشنعاء ؛ ومن األحاديث الَّت تدل على
العقوبة الشديدة للمنتحر :

) (1ــ البحر الرائق (  ) 80 / 4طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان  ،النهر الرائق شرح كنز
الدقائق (

 ) 401 /طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (2ــ رد المحتار (

 ) 07 /طــ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (9ــ قال بهذا بعض السلف ( عمر بن عبد العزيز  ،واألوزاعي  ،وهو قول عند الحنرية ) وسيأتي
ترصيل الخالف وذكر مذاهب العلماء  ،انظر  ( :صــ
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4،

)

ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :
أ َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ

(( من قَتل نَ ْفسه ِِب ِديد ٍة فَح ِ
يدتُه ِِف ي ِد ِه ي تَ و َّجأُ ِِبا ِِف بطْنِ ِ
ِ
ِ
َّم
ن
ه
ج
ر
ا
ن
ِف
ه
د
َ
َ
َ ْ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ََ َ
ِ
ِ
ب ُُسًّا فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َح َّساهُ ِِف نَا ِر
َخال ًدا ُُمَلَّ ًدا ف َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن َش ِر َ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن تَ َرَّدى ِم ْن َجبَ ٍل فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َرَّدى
َج َهن َ
ِ ِ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا ))
ِف نَار َج َهن َ

(

).

ِ
ال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -قَ َ
ب -عن ُجْن َد ٍب َرض َي اللَّهُ َعْنهُ عن النِ ِّ
َّيب َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ت
اح ،فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ ،فَ َق َ
ال اللَّهُ :بَ َد َرِين َعْبدي بِنَ ْفسه َحَّرْم ُ
(( َكا َن بَر ُج ٍل جَر ٌ
َعلَْي ِه اجلَنَّةَ ))

(. )4

ج  -عن أَِِب هري رَة ر ِ
َّ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :
َّيب
ن
ال
ال
ق
:
ال
ق
،
ه
ن
ع
ه
ل
ال
ي
ض
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
َ ْ ُ َْ َ َ َ ُ ُ
َ
(( الَّ ِذي َُيْنُ ُق نَ ْف َسهُ َُيْنُ ُق َها ِِف النَّا ِرَ ،والَّ ِذي يَطْعُنُ َها يَطْعُنُ َها ِِف النَّا ِر ))

( )

) (1ــ رواه أحمد (  ، ) 8447رواه البخاري (  ، ) 8887ومسلم (  ، ) 01والترمذي (، ) 4044
والنسائي (. ) 181
) (2ــ رواه البخاري ( 14

).

) (9ــ رواه البخاري ( 18

) ومسلم (  ، ) 01وهذا لرظ البخاري .
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َن رس َ ِ
ت ب ِن الض َّ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
د -حديث ثَابِ ْ
ول اهلل َ
َّحاك أ َّ َ ُ

ال:
َو َسلَّ َم قَ َ

ِ ٍ
ب بِِه يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ) ( ))......متفق عليه .
((َ ....وَم ْن قَتَ َل نَ ْف َسهُ ب َش ْيء عُ ِّذ َ
ه -النىب صلى اهلل عليه وسلم قد ترك الصالة على املنتحر  ،وهو ( بأِب
أمي ونفسي ) أرحم اخللق باألمة !! كما ِف احلديث :
(( أن ً ِ
ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
رجال انْطَل ْق إِ َىل َر ُسول اللَّه َ

رجال قد
َو َسلَّ َم ُيربه أن ً

ال  :رأَي ته ي ْنحر نَ ْفسه ِِبشاقِ
ص َم َعهُ،
مات  ،فَ َق َ
ال َ (( :وَما يُ ْد ِر َ
يك ؟ )) قَ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ُصلِّ َي َعلَْي ِه ))
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
ت َرأَيْ تَهُ ؟ )) قَ َ
قَ َ
ال  (( :أَنْ َ
ال  (( :إِ ًذا ََل أ َ

()4

فهذه عقوبات شديدة ج ًدا لإلنسان المنتحر .

وهاهنا سؤاَلن مهمان :

(( السؤال األول )) :
هل هذه األحاديث التى ذكرناها تدل على ُكفر المنتحر ؟
ِ
ِِ
ت َعلَْي ِه اجلَنَّةَ ))
ألنه ورد ِف األحاديث ...(( :بَ َد َرِين َعْبدي بِنَ ْفسه ؛ َحَّرْم ُ
) (1ــ رواه البخاري (  ) 1048ومسلم ( 0

)

) (2ــ صحيح  :رواه أحمد (  ، ) 407 1أبو داود ( 78
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)  ،وابن ماجه ( ) 841

فهذا احلديث يدل على كفر املنتحر ؛ ألن اجلنة ُحرمت على الكافرين ،
وألنه ورد ِف األحاديث َ ....(( :وَم ْن تَ َرَّدى ِم ْن َجبَ ٍل فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو
ِ ِ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا ))
يَتَ َرَّدى ِف نَار َج َهن َ
فهذا احلديث يدل على كفر املنتحر  ،ألن الذي يَ ْخلُد ىف النار هو الكافر
فهذه النصوص قد يدل ظاهرها على َّ
أن املنتحر كافر .

(( السؤال الثانى )) :
لماذا هذه العقوبة الشديدة للمنتحر؟
(( الجواب عن السؤالين )):
أما السؤال األول:
فسنجعل اإلجابة عليه ِف مبحث مستقل وحده ِ ،ف أخر البحث إن شاء
اهلل .

( )

وأما السؤال الثاني  ،وهو :
لماذا هذه العقوبة الشديدة للمنتحر؟

) (1ــ انظر  ( :صــ ) 84 : 48
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(( الجواب )) :
استحق املنتحر والعياذ باهلل هذه العقوبات الشديدة ؛ الرتكابه جرائم
متعددة  ،ومنها :
 -1أ َّن فعله هذا فيه إساءة الظن باهلل تبارك وتعاىل  ،وعدم اليقني باهلل
تبارك وتعاىل ؛ فاإلنسان انتحر من أجل مشكلة  ،فنسأل ونقول :
س  :من الذى خلق هذه المشكلة ؟
ج  :اهلل تبارك وتعاىل هو خالق كل شيء .
س  :من القادر على أن يُنجيك من هذه المشكلة ؟
ج  :هو اهلل تبارك وتعاىل
فكأن هذا العبد أساء الظن بربه عز وجل  ،وأ َّن اهلل تبارك وتعاىل لن حيل
له هذه اإلشكالية  ،وال ينجيه من هذا املأزق ؛ واهلل تعاىل رحيم رمحن ،
أرحم بنا من آبائِنا وأمهاتِنا  ،وجييب دعوة املضطر إذا دعاه ؛ فلما أساء
هذا العبد الظن بربه  ،كانت العقوبة شديدةَ (( .مـن يَـ ْعـ َمـلْ ُسـو ًءا
يُـجْ ـ َز بِـ ِه ))

{ سورة النساء}129:
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 -2كانت العقوبة شديدة ؛ ألجل التعدى على نعمة من النعم الَّت وهبها
اهلل تبارك وتعاىل للعباد  ،وهى نعمة احلياة ؛ فَ َقد َوهبك ربك تبارك وتعاىل
نعمة احلياة ؛ لكى تتعبد إىل اهلل تبارك وتعاىل  ،ولكى تعيش ىف هذه احلياة
تتمتع ِبا فيها من حالل  ،وتتقرب فيها إىل اهلل تبارك وتعاىل بالعبادة ؛ فهل
يَرد اإلنسان هذه النعمة العظيمة بأن يَ ْك ُفر ِبا  ،ويقتُل نفسه  ،ويتعدى
ويَ ْح ِرم نفسه من هذه النعمة العظيمة ؟!
فال شك َّ
أن من كان هذا صنيعه يستحق العقوبة الشديدة على ذلك .
 -1كانت العقوبة شديدة ؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل قد َوهب اإلنسان القدرة
على الفعل واإلرادة .فلما وهبنا اهلل تبارك وتعاىل القدرة على الفعل وعلى
عمر هذه الدنيا بالطاعات وفعل اخلريات ،
اإلرادة واملشيئة بإذنه ؛ لنُ ِّ
بدال من أن يستعمل اإلنسان هذه القدرة واملشيئة الَّت وهبها اهلل له ِف
ف ً
الطاعات واخلريات والعبودية لرب األرض والسماوات  ،إذا به يستعمل هذه
القدرة  ،واإلرادة ىف قتل نفسه وإزهاق روحه عياذاً باهلل .
~~91

 -4كانت العقوبة شديدة ؛ ألنه أظهر ال ُكفران بنعمة اهلل عز وجل .وهو
ال ُكفران بنعمة احلياة .
-5كانت العقوبة شديدة  :ألنه مل يصرب على البالء على اختبار اهلل عز
وجل له  .ومن متام اإلميان بربوبية اهلل عزوجل أن يصرب اإلنسان على
مصائب الدنيا  ،وأن يعلم أن ما حيدث ىف الدنيا إمنا هو بقدر اهلل  ،فليس
له إال التسليم ألنه عبد مربوب هلل تبارك وتعاىل .

-6كانت العقوبة شديدة ؛ ألنه ترك عدوه يستحوذ عليه أال وهو
الشيطان الرجيم ترك الشيطان يستحوذ عليه ويغويه حَّت قام بإزهاق روحه
ونفسه عياذاً باهلل ولذلك استحق العقوبة الشديدة ؛ لالستسالم لعدوه ىف
هذا الباب .
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المسألة السادسة :
(( حكم الصالة على المنتحر )):
تحرير محل النزاع :
صلَّى عليه
اتفق العلماء على أن َمن قتل نفسه باخلطأ  ،فإنه يُ َ

( ).

عامدا على أقوال :
واختلفوا ِف حكم الصالة على َمن قتل نفسه ً

(( القول األول )) :
صلى عليه
المنتحر َل يُ َ
وهذا القول مذكور عن عمر بن عبد العزيز ( ،)4وقال به األوزاعى ( )،
) (1ــ رد المحتار على الدر المختار (

 ) 01 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

حاشية العدوي على كراية الطالب (  ) 848 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (2ــ ابن المنذر  :األوسط (  ) 441 / 8طـ ( دار الرالح للبحث العلمي ) الريوم ( مصر )
المغني على مختصر الخرقي (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (9ــ ابن المنذر :األوسط (  ) 441 / 8طــ ( دار الرالح للبحث العلمي ) الريوم ( مصر )
المغني على مختصر الخرقي (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
الشرح الكبير على المقنع (  ) 81 / 4ط ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان  ،والبيان والتحصيل
(  ) 440 / 4طـ ( دار الغر اإلسالمي ) بيروت ـ لبنان  ،وانظر  :القاضي عبد الوها المالكي
( اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) (  ) 11 / 4طـ ( دارابن القيم  ،دار ابن عران ) دار ابن القيم
( الرياض ) دارابن عران ( القاهرة ) .
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وهو قول عند احلنفية ،قال به بعضهم (أبو يوسف( ) ،ورجحه الكمال)

()4

واستدلوا على ذلك :
ِبا ورد ىف صحيح مسلم عن النىب صلى اهلل عليه وسلم من حديث جابر
بن ُسرة رضي اهلل عنه ،قال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
(( أُِيتَ النِ ُّ
َّيب َ

وسلَّم بِرج ٍل قَتل نَ ْفسه ِِبشاقِ
ص ِّل
ي
م
ل
ف
،
ص
َ
َ
ْ َُ
َ َ َ َُ َ َ َُ ََ َ

َعلَْي ِه )) ( ) رواه مسلم .
وجه اَلستدَلل من الحديث :

أن من مل يُ ِ
صل عليه اإلمام  ،فال يُصل عليه غريه ،كشهيد املعركة

) (1ــ رد المحتار على الدر المختار (

()4

 ) 07 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت  ،وانظر  :بدر الدين

العيني ( مـنحـة السلوك فـي شرح تحرة الملوك صـ  ) 4 4ح هذا المرجع ( من المكتبة الشاملة الحديتة
وهذا ترقيم صرحته هناك ) ،عـمـدة الـقـاري بشرح صحيح البخاري (  ) 481 / 7طـ ( دار الكتب
العلمية ) بيروت ـ لبنان  ،الـبـحـر الـرائق (  ) 80 / 4طــ (دارالكتب العلمية )  ،مجمع األنهر في
شرح ملتقى األبحر زاده الحنري (

 ) 47 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

)(2ــ الدر المختار شرح تنوير األبصار (

 ) 07 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت

) (9ــ رواه مسلم ( ) 187
) (4ــ المغني على مختصر الخرقي (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
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(( القول الثانى )) :
صلى عليه عدا اإلمام  ،فال يصلي عليه ( َل يُ َسن
أن المنتحر يُ َّ
غسل ويُ َ

لإلمام األعظم الصالة عليه  ،وَل إمام كل قرية وهو واليها في القضاء
وَل يَ ْح ُرم )

وهذا القول هو منصوص عن أمحد ( )  ،وهو قول احلنابلة

()4

واستدلوا على ذلك بأدلة :
الدليل األول :

عن جابر بن ُسرة ( رضي اهلل عنه ) قال:
ِ ِ
ِ
ِ
ص ِّل
(( أُِيتَ النِ ُّ
ص  ،فَلَ ْم يُ َ
َّيب َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم بَر ُج ٍل قَتَ َل نَ ْف َسهُ ِبَ َشاق َ

َعلَْي ِه )) ( ) رواه مسلم .

) (1ــ مسائل اإلمام أحمد  ،رواية أبي داود ( صــ  ) 44مسألة رقم (  ) 048طــ ( مكتبة اين تيمية
) ت طارق عوض َّللا  ،المغني على مختصر الخرقي (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية )
بيروت ـ لبنان  ،شرح منتهى اإلرادات (
واإلفصاح عن معاني الصحاح (

 ) 48 /طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان

 ) 44 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (2ــ المغني على مختصر الخرقي (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
الشرح الكبير على المقنع (  ) 81 / 4طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان
كشاف القناع (  ) 7 / 4طـ ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت ـ لبنان
شرح منتهى اإلرادات (

 ) 48 /طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان

) (9ــ رواه مسلم ( ) 187
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ص فقا َل رسو ُل َّ
ً
وِف رواية للنسائي َّ (( :
أن
قتل نر َسهُ بمشاقِ َ
رجال َ
َّللاِ

صلَّى ََّّللاُ عل ْي ِه وسلَّ َم  :أ َّما أنا فال أصلِّي عليْه ))

( )

وجه اَلستدَلل :
()4
ردعا
وذلك
؛
امتنع النيب صلى اهلل عليه وسلم من الصالة عليه وهو اإلمام
ً

وزجرا لغريه من الناس ؛ حَّت ال يفعلوا هذا الفعل املشني ( ).
ً
ُحلِ َق به َمن ساواه ( ، )4وما
وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم هو اإلمام ؛ فأ ْ
ثبت ِف حق النيب صلى اهلل عليه وسلم يثبت ِف حق غريه ما مل يدل الدليل
على اختصاصه ( .)8واألصل عدم اخلصوصية (. )1
والنىب ترك الصالة عليه  ،ومل يأمر غريه برتك الصالة

()8

إذن :فاإلمام ال يُ َسن له الصالة عليه  ،ولكن الناس يُصلون عليه .
) (1ــ صحيح  :رواه النسائي ( ) 114
) (2ــ كشاف القناع (  ) 7 / 4طـ ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت ـ لبنان
) (9ــ المصدر السابق .
) (4ــ الشرح الكبير على المقنع (  ) 81 / 4ط ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان
) (5ــ الشرح الكبير على المقتع (  ) 81 / 4ط ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان
كشاف القناع (  ) 7 / 4طـ ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت ـ لبنان
) (6ــ شرح منتهى اإلرادات (

 ) 48 /طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان

) (7ــ الشرح الكبير على المقنع (  ) 81 / 4ط ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان
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الدليل الثانى :
(( أن ً ِ
ِ ِ
رجال قد
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُيربه أن ً
رجال انْطَل ْق إِ َىل َر ُسول اللَّه َ
ال :رأَي ته ي ْنحر نَ ْفسه ِِبشاقِ
ص
مات  ،فَ َق َ
الَ (( :وَما يُ ْد ِر َ
يك ؟ )) قَ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
( )
ُصلِّ َي َعلَْي ِه ))
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
ت َرأَيْ تَهُ ؟ )) قَ َ
َم َعهُ،قَ َ
ال (( :أَنْ َ
ال (( :إِ ًذا ََل أ َ
وجه اَلستدَلل :
ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم الصالة عليه  ،وال يلزم من ترك النيب صلى اهلل عليه
وسلم الصالة عليه أن يرتكها غريه  ،وال سيما أنه كان يرتك الصالة على ما كان
عليه دين ِف أول األمر  ،فلما فتح اهلل الفتوح تغري احلال كما ِف احلديث :
عن أِب هريرة رضي اهلل عنه قال :
سول َّ
كان ي ُْؤتَى بال َّرج ُِل ال ُمتَ َوفَّى
صلَّى َّللاُ عليه وسلَّ َم َ
َّللاِ َ
(( أن َر َ
فإن ُح ِّد َ
ك لِ َد ْينِ ِه فَضْ ًال ؟ ْ
ث أنَّه تَ َر َك وفَا ًء
عليه ال َّدي ُْن  ،فَيَسْأ َ ُل  :هلْ تَ َر َ
احبِ ُك ْم فَلَ َّما فَتَ َح َّ
صلَّى َّ ،
َّللاُ عليه
قال لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
صلُّوا علَى َ
ينَ :
وإال َ
َ
ص ِ
ين
ين ِمن أ ْنرُ ِس ِه ْم ،ف َمن تُ ُوفِّ َي ِم َن ال ُم ْؤ ِمنِ َ
أولَى بال ُم ْؤ ِمنِ َ
وح،قا َل  :أنَا ْ
الرُتُ َ
ضا ُؤهُ ،و َمن تَ َر َك َم ًاال فَلِ َو َرثَتِ ِه )) (. )4
ي قَ َ
فَتَ َر َك َد ْينًا فَ َعلَ َّ

) (1ــ صحيح  :رواه أحمد (  ، ) 407 1أبو داود ( 78

)  ،وابن ماجه ( ) 841

) (2ــ الشرح الكبير (  ) 81 / 4طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان  ،والحديث رواه البخاري ( )8 8
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(( القول الثالث )) :
َّ
صلى عليه كسائر موتى المسلمين
أن المنتحر يُ َّ
غسل  ،ويُ َ
وهذا قول مجاهري العلماء :قال به عطاء  ،واحلسن  ،والنخعي  ،وقتادة
وهو مذهب احلنفية ( ،)4وهو منصوص عن مالك
املالكية ( ،)4والشافعية ( ،)8والظاهرية

( )

( ).

 ،وهو مذهب

()1

) (1ــ األوسط (  ) 441 / 8طـ ( دار الرالح للبحث العلمي ) الريوم ( مصر )
المغني على مختصر الخرقي (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (2ــ بدائع الصنائع ( 7 / 4
رد المحتار على الدر المختار (

) طـ ( دار الحديث ) القاهرة
 07 /ــ  ) 01طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت

والبحر الرائق (  ) 80 / 4طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر زاده الحنري (
) (9ــ المدونة الكبرى  ،رواية سحنون (

 ) 47 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت

 ) 484 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (4ــ البيان والتحصيل (  ) 4 1 ، 4 7 / 4طـ ( دار الغر اإلسالمي ) بيروت ـ لبنان
الذخيرة (  ) 41 / 4طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان  ،جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل
(

 ) 10 /طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (5ــ المجموع بشرح المهذ (  ) 4 0 / 8طـ ( دار إحياء التراث العربي ) ت المطيعي
تحرة المحتاج  ،مع حواشي الشرواني والعبادي (
نهاية المحتاج (

/

 ) 4طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان

 ) 4 /طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان  ،مغني المحتاج (

 ) 410 /طـ

( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (6ــ المحلى (  ) 11 / 8مسألة رقم (

 ) 1طـ ( مكتبة دار التراث ) القاهرة  ،ت أحمد محمد شاكر

والمجموع بشرح المهذ ( )4 0/8ذكر فيه أنه مذهب داود الظاهري  ،ط ( دار إحياء التراث العربي )
ت المطيعي
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واستدلوا على ذلك بأدلة :
الدليل األول :
عن عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل عنه ،عن النىب صلى اهلل عليه وسلم قال :
(( صلوا على من قالَ :ل إله إَل اهلل ))

( )

وجه اإلستدَلل :

َّ
أن النىب صلى اهلل عليه وسلم قال  (( :صلوا على َمن  )) ....هذا أمر
وهو على عمومه و " َمن" ِمن صيغ العموم فيَ عُ ُّم مجيع من قال ال إله إال
اهلل من املسلمني  ،سواء كان هذا املسلم قتل نفسه  ،أم فعل كبرية  ،أم
ليس بفاعل لكبرية  .....إخل  ،فيَ عُ ُّم مجيع املسلمني ،ويدخل فيهم املنتحر.
سلِمت من الوضع  :رواه الدارقطني (  ) 844من طريق عطاء عن ابن
) (1ــ أسانيده واهية  ،إن َ
عمر  ،ورواه الدارقطني (  ) 848من طريق نافع عن ابن عمر  ،وابن عدي في الكامل (

) 487 /

طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان  ،وانظر  :كتا المجروحين  ،البن حبان (  ) 41 / 4رقم
(  ، ) 184وآفة طريق عطاء عن ابن عمر :
( عثمان ن عبد الرحمن ) كذبه ابن معين فقال  ( :ليس بشيء كان يكذ )
وقال البخاري والرازي والنسائي وأبو داود  ( :ليس بشيء )  ،وقال الدارقطني  ( :متروك )
وأفة طريق نافع عن ابن عمر :
( أبو الوليد المخزومي ) وهو خالد بن إسماعيل  ،قال عنه ابن عدي  ( :كان يضع الحديث على الثقات )
والحديث له طرق ال تزيد إسناده إال وهنًا على وهن  .انظر :المعجم الكبير للطبراني ( 144
وانظر :تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  ،البن عبد الهادي ( 48
طـ ( أضواء السلف ) الرياض
( تنبيه )  :هذا من جهة السند  ،وإن كان معنى الحديث صحيحً ا .
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) 18 ( :

)

)،

الدليل الثانى :
ما يُْرَوى عن أِب هريرة (رضي اهلل عنه) قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
كان أو فاجرًا وإن عم َل
((  ......والصَّالةُ واجبةٌ على ك ِّل مس ٍلم ب هًرا َ

الكبائر ))
َ

( )

وجه اَلستدَلل :
عموم اخلرب

()4

ِف وجوب الصالة على كل مسلم  ،وهذا يشمل قاتل نفسه

الدليل الثالث :
صلَّى َّ
ُول َّ
َّللاُ َعلَ ْي ِه
َّللاِ ـ َ
َع ْن أَبِي هريرة ـ رضي َّللا عنه ـ أَ َّن َرس َ

َو َسلَّ َم ـ قَا َل َ (( :ح ُّق ْال ُم ْسلِ ِم َعلَى ْال ُم ْسلِ ِم ِس ٌّت ))
قِي َل َما هُ َّن يَا َرسُو َل َّ
اك
ال  (( :إِ َذا لَقِيتَهُ فَ َسلِّ ْم َعلَ ْي ِه َوإِ َذا َد َع َ
َّللاِ قَ َ
س فَ َح ِم َد َّ
َّللاَ فَ َس ِّم ْتهُ َوإِ َذا
صحْ لَهُ َوإِ َذا َعطَ َ
ص َح َك فَا ْن َ
فَأَ ِج ْبهُ َوإِ َذا ا ْستَ ْن َ
) (1ــ ضعيف  :رواه أبو داود (

 ، ) 48وابن ماجه  ، ) 0 848والدارقطني ( ، ) 814

ً
مكحوال لم يسمع
والطبراني في مسند الشاميين (  ) 8 4والبيهقي في الكيرى (  ، ) 8 00وأفته  :أن
من أبي هريرة ( رضي َّللا عنه )  ،وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة لكنها تالرة األسانيد .
) (2ــ انظر بدائع الصنائع ( 7 / 4

) طـ ( دار الحديث ) القاهرة  ( ،تنبيه )  :لم ينص في الكتا

على كلمة ( عموم الخبر ) لكن هذا يُرهم من كالم الكساني في مطلع الرصل ( بيان من يصلى عليه ) .

~~41

ض فَ ُع ْدهُ َوإِ َذا َم َ
ات فَاتَّبِعْه )) ( ) .
َم ِر َ

وجه اَلستدَلل :

أنه ذكر من مجلة احلقوق :الصالة على جنازته من غري ٍ
فصل إال ما ُخص
بدليل

()4

فإن قيل  :لكن احلديث مل يذكر الصالة عليه فال يكون ِف احلديث داللة؟
والجواب  :أهنا دخلت ِف مجلة احلقوق باللزوم  ،ألن الغرض األساس من
اتباع اجلنازة ( مع التذكري باآلخرة والعربة والعظة ) الصالة على امليت
والدعاء له .
الدليل الرابع :
القياس على التغسيل
صلى عليه.
فكما أن املنتحر يُغسل باالتفاق  ،فإنه ً
أيضا يُكفن  ،ويُ َ
) (1ــ رواه مسلم (  ) 4 14وغيره
) (2ــ انظر بدائع الصنائع ( 7 / 4

) طـ ( دار الحديث ) القاهرة  ،وقد ذكر الحديث بلرظ ( للمسلم

على المسلم ست حقوق  ) ....ولم أجده بهذا اللرظ  ،ويقصد الحنرية ما ُخص بالدليل  (( :البغاة  ،وقطاع
باغ في حق نرسه  ،فيدخل فيما استثناه الدليل
الطريق و َمن بمثل حالهم ))  ،فإن قيل  :لكن المنتحر ٍ
كقطاع الطرق ؟ أجاب الحنفية عن ذلك :قاتل نرسه إن كان باغيًا على نرسه ؛ لكنه غير ساع في األرض
بالرساد .انظر  :رد المحتار (

 ، ) 07 /وبدائع الصنائع ( 7 / 4
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)

الدليل الخامس :
االنتحار معصية وكبرية من الكبائر  ،وال يَ ْك ُفر املسلم بذلك ،فتجرى عليه
أحكام املسلمني :من التغسيل  ،والتكفني  ،والصالة  ،والدفن .
وأجابوا عن حديث ترك النبي (صلى اهلل عليه وسلم) الصالة على قاتل نفسه :

قالوا  :بأنه للزجر عن فعل مثله ( وعليه أكثرهم )

( )

ب البن حبان أنه صرح بالنسخ ِف صحيحه  ،وفيه نظر
ومنهم من نَ َس َ
) (1ــ تحرة المحتاج  ،مع حواشي الشرواني والعبادي (
نهاية المحتاج (

(. )4

 ) 4 4 /طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان

 ) 4 /طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان  ،مغني المحتاج (

 ) 410 /طـ

( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (2ــ المصدران السابقان  .قلت  :لم أجد في صحيح ابن حبان التصريح بالنسخ  ،فقد ذكر الهيتمي أنه
أجا عن الحديث بالنسخ  ،وذكرالرملي أنه صرح بذلك في صحيحه .
قلت  :وإنما أشار ابن حبان للنسخ في أحاديث ترك الصالة على من عليه دين  ،فبعدما ذكر أحاديث ترك
النبي صلى َّللا عليه وسلم الصالة على من عليه دين ذكر بابًا بعنوان ِ (( :ذك ُر الخبر الدال على أن ترك
صالة المصطرى صلى َّللا عليه وسلم على من مات وعليه دين كان في أول اإلسالم )) فهذا الذي أشار
فيه للنسخ  ،وأما قاتل نرسه فقد ذكر حديث ترك النبي للصالة على قاتل نرسه  ،ثم بو بابًا بعنوان :
(( ذكر ما يستحب لإلمام ترك الصالة على قاتل نرسه من ألم جراحة اصابته )) ولم يصرح بالنسخ ،
وَّللا أعلم  ،انظر  :صحيح ابن حبان (  ) 4 0 / 8رقم () 014 ( ، ) 010
وانظر  :صحيح ابن حبان (  ) 10 / 8رقم (  ) 018 ( ،) 01طـ ( مؤسسة الرسالة ) بيروت ـ
لبنان  ،ت األرناؤط
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(( خالصة الكالم )) :
اختلف العلماء ىف حكم الصالة على املنتحر على ثالثة أقوال :
القول األول  :املنتحر ال يُصلَّ َى عليه .

صلى عليه عدا اإلمام  ،فال يصلِي
القول الثانى  :أن املنتحر يُ َ
غسل ويُ َ

صلِّي عليه ) .
عليه ( .ال يسن له أن ال يُ َ
القول الثالث َّ :
صلى عليه كسائر موتى املسلمني .
أن املنتحر يُ َّ
غسل ويُ َ

(( الترجيح )) :
الراجح ىف نظري  -واهلل تبارك وتعاىل أعلى وأعلم  ،إن كان صوابًا فمن اهلل
 ،وإن كان خطأً فمىن ومن الشيطان  ،واهلل ورسوله بريئان : -

َّ
أن المسألة تدور بين قول الحنابلة  ،وقول الجمهور بأنه يُصلَّ َى عليه
و ِأميل واهلل عز وجل أعلى وأعلم أنه لو رأى اإلمام املصلحة ىف ترك
جرا للناس حَّت ال يتجرأ أحد على فعل هذا الصنيع ،
الصالة على املنتحر َز ً
ظاهرا،
ف ل ه أن ي ف ع ل ذلك  ،ول و امتنع اإلمام ع ن الصالة على هذا امليت ً
~~49

ودعا له باطنًا لَكان هذا حسنًا ؛ فبذلك يكون قد مجع بني املصلحتني:

( )

الزجر ملن يتجرأ على هذا الفعل املشني  ،أال وهو
بني الدعاء وبني َ
االنتحار.
واهلل أعلم .
وباهلل التوفيق ...

) (1ــ الرتاوى الكبرى (  ) 1 / 8طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
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المسألة السابعة :
(( إشكال وجوابه ))

هناك أدلة من النصوص الشرعية تدل على ُكفر املنتحر  ،منها :
الدليل األول :
ال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -قَ َ
قول النِ ِّ
َّيب َ

ِ
(( َكا َن بِرج ٍل ِ
ِِ
ت
ر
ج
اح  ،فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ ،فَ َق َ
ال اللَّهُ :بَ َد َرِين َعْبدي بِنَ ْفسه؛ َحَّرْم ُ
َُ َ ٌ

َعلَْي ِه اجلَنَّةَ )) ( )رواه البخارى .
وجه اَلستدَلل :

معلوم َّ
أن حترمي اجلنة يكون على الكافرين كما قال اهلل عزوجل :
ِ
ين ))
(( إِ َّن اللَّهَ َح َّرَم ُه َما َعلَى الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ْجنَّةَ ))
وقال عزوجل  (( :إِنَّهُ َم ْن يُ ْش ِر ْك بِاللَّه فَ َق ْد َح َّرَم اللَّهُ َعلَْيه ال َ

) (1ــ رواه البخاري ( 14

)
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الدليل الثاني :
ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ

ِ ِ
يد ٍة فَح ِد َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
َّم
(( َم ْن قَتَ َل نَ ْف َسهُ ِبَد َ َ
يدتُهُ ِف يَده يَتَ َو َّجأُ ِبَا ِف بَطْنه ِف نَار َج َهن َ
ِ
ِ
ب ُُسًّا فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َح َّساهُ ِِف نَا ِر
َخال ًدا ُُمَلَّ ًدا ف َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن َش ِر َ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن تَ َرَّدى ِم ْن َجبَ ٍل فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َرَّدى
َج َهن َ
ِ ِ
َّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا )) ( ).
ِف نَار َج َهن َ
وجه اَلستدَلل :
أبدا » واخللُود األبدى ال يكون للمسلمني  ،وإمنا
لدا فيها ً
خالدا ُُم ً
قولهً « :
يكون لل ُكفار .

) (1ــ رواه أحمد (  ، ) 8447رواه البخاري (  ، ) 8887ومسلم (  ، ) 01والترمذي (، ) 4044
والنسائي () 181
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(( الجواب عن هذا اإلشكال ))
قد أجاب أهل السنة واجلماعة عن هذه اإلشكالية ؛ ألن املعتزلة واخلوارج
متسكوا ِبثل هذه النصوص  ،فاحتج ِبا اخلوارج على ُكفر املنتحر  ،واحتج
ُيرج منها ( وقد سبق
خالدا ُُم ً
ِبا املعتزلة على أنه يكون ً
لدا ىف النار وال ُ
ِذكر شيء يسري عن ذلك )

( )

أوَل  (( :تأسيس مهم ))
ً
(( سؤال )) :
من الذى ذكر هذه النصوص اليت فيها اخللود ِف النار  ،وحترمي اجلنة على
املنتحر ؟
(( الجواب )) :
الذى ذكر هذه النصوص هو النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ومل يُعامل املنتحر

بت عن النىب صلى اهلل عليه وسلم
ُمعاملة الكافر اخلارج من امللة ؛ فلقد ثَ َ
أنه دعا للمنتحر كما ىف حديث الطُفيل  ،ومل مينع أصحابه من الصالة على

أقر أن اهلل تبارك وتعاىل
املنتحر  ،ومل ينههم عن دفنه ِف مقابر املسلمني  ،و َّ
) (1ــ انظر  :حواشي ( صــ ) 40

~~47

لم من
يغفر للمنتحر كما ىف حديث الطُفيل  ،وهذا ال يكون لكافر ؛ فَعُ َ
ذلك أنه ليس بكافر ؛ وال بد من توجيه هلذه النصوص .والعلماء هلم
مسالك وتوجيهات هلذه النصوص  ،ومنها :
(( التوجيه األول )) :
أبدا ))
لدا فيها ً
خالدا ُُم ً
أن هذه الزيادة (( ً
تفرد ِبا بعض الرواة  ،وهي َوْهم من بعض الرواة ،
قالوا  :هذه الزيادة َّ
وهى زيادة ضعيفة

( )

قلت  :وهذا القول فيه نظر ؛ ألن هذه الرواية قد وردت ىف الصحيح  ،ولو
تفرد ِبا بعض الرواة فهم من الرواة الثقات  ،فَتوهني الرواة ىف هذا الباب
َّ
ليس بسديد .

) (1ــ سنن الترمذي ( صـ  ) 414تحت الحديث رقم (  ) 4044طـ ( مكتبة المعارف ) الرياض ،
فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،للحافظ ابن حجر (  )481 /تحت الحديث رقم (14

)

طــ (دارالحديث) القاهرة  ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (  ) 488 / 7طـ ( دارالكتب العلمية )
بيروت ـ لبنان  ،تحرة األحوذي (  ) 44 / 8طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
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األعمش  ،وهو ثقة ثبت حافظ ( ) وزيادة الثقة
اإلمام
ُ
وقد زاد هذه الزيادة ُ
ها هنا مقبولة  ،وتأويل هذه الزيادة أوىل من توهيمها ( ، )4ال سيما وأهنا قد
وردت ِف الصحيح .
ضا :لئن َسلَّ ْمنَا ِبذا ِف هذه الرواية  ،فماذا عن الروايات األخرى  ،كاليت
وأي ً
فيها ذكر احلرمان من اجلنة ؟

( )

(( التوجيه الثانى )):
َّ
أن هذا يتعلق ِبن استحل ذلك

مستحال
قتل نفسه
ً

كافرا
فيكون ً

والكافر يستحق اخللود ىف النار (. )4
) (1ــ انظر  ( :تهذيب التهذيب ) (  ) 444 / 4ترجمة رقم (  ) 041طـ ( دار إحياء التراث العربي )
بيروت ـ لبنان  ،تقريب التهذيب ( صـ  ) 48ترجمة رقم (  ) 41 8طـ ( بيت االفكار الدولية ) .
) (2ــ تحرة األحوذي (  ) 44 / 8طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان .
) (9ــ وقد يجا عن رواية  ( :حرمت عليه الجنة )  :يعني  :قبل دخول النار .
) (4ــ المرهم لما أشكل من تلخيص مسلم (

/

) طـ ( دار ابن كثير ) ( دار الكلم الطيب ) بيروت

ـ لبنان  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،للحافظ ابن حجر (  )481 /تحت الحديث رقم (14

)

طــ (دارالحديث) القاهرة  ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (  ) 488 / 7طـ ( دارالكتب العلمية )
بيروت ـ لبنان  ،صحيح مسلم بشرح النووي (

 ) 08/طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان .
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قلت :وهذا التوجيه فيه نظر ؛ ألن هذا خالف األصل ؛ ألن غالب من
يقتل نفسه ال يستحل ذلك  ،بل هو يعلم أن هذا حرام  ،وأهنا جرمية
عظيمة ( )ومن استحل قَ ْتل ِ
نفسه َكفر من ساعتها  ،سواء قتل نفسه أم ال.
َ
واألحكام الشرعية تكون للغالب .
وألنه لو كان املقصود هو املستحل لذكره النيب صلى اهلل عليه وسلم ِف
خرب من األخبار اليت وردت ِف وعيد قاتل نفسه .
(( التوجيه الثالث )):
قيل  :املراد باخللود املدة  ،ال حقيقة الدوام كأنه يقولُ :يلد مدة معينة (.)4
(( التوجيه الرابع )):
قالوا أن هذا جزاؤه الذى يستحقه إذا توافرت الشروط وانتفت املوانع ،
والتوحيد واإلميان مانع من اخللود ِف النار ( ) ،فمنعه التوحيد بفضل اهلل
تبارك وتعاىل من اخللود ىف النار .
) (1ــ بل المشهور عند العامة أن المنتحر كافر  ،وهذا غلط فاحش .
) (2ــ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،للحافظ ابن حجر (  )481 /تحت الحديث رقم (14
طــ (دارالحديث) القاهرة
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)

(( التوجيه الخامس )):
قيل :ورد مورد الزجر والتخويف والتشديد والتغليظ .وحقيقته غري مرادة (.)4
(( التوجيه السادس )):
َّ
أن هذا جزاؤه  ،لكن قد تكرم اهلل على املوحدين فأخرجهم من النار
بتوحيدهم ( ) .
(( التوجيه السابع )):
ُملدا فيها إىل أن يشاء اهلل ( )  ،أو إن جازاه .
( قيل ) :التقدير ً :

) (1ــ مدارج السالكين (

 ) 447 /طـ ( دارالحديث ) القاهرة  ،حيث قال َّ ( :
فإن الحكم إنما يتم بوجود

مقتضيه وانتراء مانعه وغاية هذه النصوص  :اإلعالم َّ
بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها  ،وقد قام الدليل
على ذكر الموانع  ) .....وقد ذكرهذا الكالم في معرض كالمه على آية  (( :ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا
فجزاؤه جهنم خالدًا فيها )) .....
) (2ــ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،للحافظ ابن حجر (  )481 /تحت الحديث رقم (14

)

طــ (دارالحديث) القاهرة  ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (  ) 488 / 7طـ ( دارالكتب العلمية )
بيروت ـ لبنان
) (9ــ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،للحافظ ابن حجر (  )481 /تحت الحديث رقم (14
طــ (دارالحديث) القاهرة  ،صحيح مسلم بشرح النووي (
لبنان
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)

 ) 07/طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ

(( التوجيه الثامن )):
أن هذا وعيد  ،وإخالف الوعيد كرم ( )4وال يُ َذم ؛ بل ميُْدح
(( التوجيه التاسع )):
املراد باخللود :طول املدة  ،واملكث الطويل  ،وتطويل اآلماد ال حقيقة
الدوام( ) ،مث يكون خروجه من النار من آخر من ُيرج من أهل التوحيد

()4

) (1ــ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،للحافظ ابن حجر (  )481 /تحت الحديث رقم (14

)

طــ (دارالحديث) القاهرة  ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (  ) 488 / 7طـ ( دارالكتب العلمية )
بيروت ـ لبنان .
) (2ــ الزواجر عن اقتراف الكبائر  ،للهيتمي (  ) 1 / 4وقد ذكر هذا التوجيه فى كبيرة قتل النرس في
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها  ) ....طـ ( دار الحديث ) القاهرة
) (9ــ صحيح مسلم بشرح النووي (

 ) 08/طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

) (4ــ المرهم لما أشكل من تلخيص مسلم (

/

) طـ ( دار ابن كثير ) ( دار الكلم الطيب )

بيروت ـ لبنان
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(( الترجيح )) :
الراجح ىف نظري من هذه التوجيهات  -واهلل تبارك وتعاىل أعلى وأعلم  ،إن
كان صوابًا فمن اهلل  ،وإن كان خطأً فمىن ومن الشيطان  ،واهلل ورسوله
بريئان : -
أ َّن املراد باخللود :اخللود املؤقت  ،وهو خلود املوحدين ؛ ألن اخللود والتأبيد
ينقسم إىل قسمني :
خلود تأبيدي  ،وخلود تأقييت
والخلود التأبيدي بمعنى  :البقاء  ،وعدم الخروج
الخلود التأقيتي ( المؤقت ) ِبعىن :المكث الطويل

كما ىف قوله تبارك وتعاىل :
(( ومن ي ْقتل م ْؤِ
َّم َخالِ ًدا فِيها ))
ن
ه
ج
ه
ؤ
ا
ز
ج
ف
ا
د
م
ع
ت
م
ا
ن
م
َ
ِّ
ُ
ً
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََ ْ َ ُ ْ ُ
ُ
فاخللود هنا معناه :املكث الطويل املؤقت ( ) .
فإن قيل  :لكن الخلود ينافي التأقيت ؟
) (1ــ وهذا أحد التوجيهات التي ذكرها العلماء في الجوا عن إشكال ذكر للخلود للقاتل العمد  ،والقتل
معصية كما هو معلوم  ،وقد ارتضى هذا المسلك جماعة من العلماء منهم ( ابن حزم  ،ومحمد ابن أبي
بكر الرازي  ،واحتمله البيضاوي  ،ومحمد رشيد رضا  ،والعثيمين )

~~59

الجواب  :هذا وارد ِف لغة العرب :كانوا يقولون على َمن كرب ِسنه ومل
طويال ( ).
يشب شعره ومل ينخلع سنه ( :هذا رجل مخلَّد ) ألنه مكث ً
وكما يُقال َ ( :خلَّد اهلل ملك السلطان )

()4

وأيضاً من األقوال التى فيها قوة :
أ َّن هذا جزاؤه الذى يستحقه  ،لكن إذا توافرت الشروط وانتفت املوانع ،
وهنا يوجد مانع مينعه من اخللود ىف النار  ،أال وهو :توحيده هلل  ،وأنه
حممدا رسول اهلل  ،لكنه وقع ىف الكبرية ،
يشهد أن ال إله إال اهلل  ،وأن ً
فتوحيده هذا مانع من خلوده ىف النار  ،فالتوحيد ال جيعله ُيلد ىف النار إمنا
مي ُكث املكث الطويل  ،وإن شاء اهلل عز وجل َع َّذبَه  ،وإن شاء عفا عنه
أبدا .
فال ُيلُد ىف النار ً

) (1ــ انظر  :لسان العر (

 ) 84 /طـ ( دار الحديث ) القاهرة

) (2ــ صحيح مسلم بشرح النووي (

 ) 08/طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

~~54

(( فائدة إثرائية )):
قد استقرأ جماعة من المحقيقين ( ) موانع إنفاذ الوعيد على الذنوب
نحوا من عشرة أمور  ،وهي :
فبلغوا بها ً
 1التوحيد
 2التوبة
 1االستغفار
 4املصائب ال ُم َك ِّف رة
 5احلسنات املاحية
 6إقامة احلدود ِف الدنيا عليه
 7دعاء املؤمنني للمؤمن  ،كدعائهم ِف الصالة على جنازته وغريها
 8إهداء ثواب ما ثبت وصوله من األعمال الصاحلة عن امليت  ،كالصدقة
واحلج والعمرة  .....إخل
 9شفاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم .
) (1ــ كشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وابن القيم  ،والحافظ ابن حجر  ،وغيرهم  ،انظر  :مجموع الرتاوى
(  ) 07 : 411 / 4طـ ( مؤسسة الرسالة ) بيروت ـ لبنان  ،مدارج السالكين (
طـ ( دار الحديث ) القاهرة
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) 447 /

 11عفو اهلل فيما دون الشرك األكرب

( )

(( تكميل )) :
ال اللَّهُ :بَ َد َرنِي
أما احلديث َ (( :كا َن بَِر ُج ٍل ِج َراح  ،فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ ،فَ َق َ
َعب ِدي بِنَ ْف ِس ِه ( ) ح َّرم ُ ِ
الجنَّةَ )) ( ) .
َ ْ
ْ
ت َعلَْيه َ
فالجواب على إشكالية  (( :حرمت عليه الجنة )):
َّ
أيضا ينقسم إىل قسمني  :حترمي مؤبد وحترمي مؤقت .
أن التحرمي ً
أما التحريم المؤبد :جاء ىف قوله تبارك وتعاىل :
) (1ــ مجموع الرتاوى (  ) 07 : 411 / 4طـ ( مؤسسة الرسالة ) بيروت ـ لبنان  ،مدارج السالكين
(

 ) 447 /طـ ( دار الحديث ) القاهرة

(( تنبيه ))  :قيدنا البند العاشر بقولنا  ( :فيما دون الشرك األكبر ) لوجود الخالف في الشرك األصغر
هل يُغرر أم ال ؟ واألقر أنه يُغرر  ،وقد فصلنا الكالم على هذه المسألة في كتابي  (( :قواعد تأصيلية في
التكرير وتوحيد األلوهية )) يسر َّللا بإخراجه ونشره .
) (2ــ قد يُستشكل (( بدرني عبدي بنرسه  )) ...أن مقتضاه من قتل نرسه يكون مات قبل أجله ؟! ،
وجواب ذلك  :أن أجله الذي َع ِل َمه َّللا وخلقه وقَـ َّد َره هو الذي فعله ـ المنتحر عند قتل نرسه ـ  ،وَّللا لم
يطلعه على أجله  ،وهو اختار إزهاق روحه في هذا التوقيت ـ فحدث بإذن َّللا ـ ؛ وبذلك استحق العقوبة
على اختياره وفعله وإجرامه بإزهاق روحه على جهة السببية والرعل  ،ومباشرة ذلك  ،وقد نهاه خالقه
ومواله عن هذا اإلجرام.
) (9ــ رواه البخاري ( 14

)
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(( إِ َّن اللَّه حَّرمهما علَى الْ َكافِ
ِ
ين ))
ر
َ َ ََُ َ
َ

{ األعراف } 51 /

وأما التحريم المؤقت :املقصود به أنه ال يدخل اجلنة من أول َوهلة  ،وإمنا

يُ َع َّذب بكبريته إذا شاء اهلل مث بعد ذلك يدخل اجلنة بتوحيده ،كما قال
يدخ ُل الجنة نَمام )) ( ) يعىن ال يدخل
النىب صلى اهلل عليه وسلم َ (( :ل ُ

اجلنة من أول وهلة  ،وإمنا يُعذب إن شاء اهلل مث يدخل اجلنة  ،والعلم
عند اهلل تبارك وتعاىل .
خالصة الكالم :
حرمت عليه اجلنة قبل دخول النار

()4

وهذا أقوى التوجيهات ِف نظري واهلل أعلم
وللحديث توجيهات أخرى كالتوجيهات السابقة ِف حديث التَ ْخلِيد ِف
النار  :كحمله على املستحل  ،أو املراد من اجلنة :جنة خاصة ألن اجلنان
كثرية فَيُ ْحَرم الدرجات العال ،أو هو من باب التغليظ ..........إخل
كما سبق وذكرناه من التوجيهات السابقة ( )  ،وباهلل التوفيق .

) (1ــ رواه مسلم ( ) 08
) (2ــ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري (  ) 488 / 7طـ ( دارالكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان
) (9ــ انظر  :المصدر السابق
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(( المسألة الثامنة ))
(( ما هى أسباب اإلنتحار ؟ ))
غالبًا ما تكون أسباب اَلنتحار هى :
أ-

البُعد عن اهلل تبارك وتعاىل .

ب -اجلهل باهلل تبارك وتعاىل .
جُ -شرب اخلمور واملخدرات .
د -ضعف الوازع الديىن .
ه -املرور بأزمات مالية  ،أو مشاكل اجتماعية .
و -وجود سب مرضي ( اضطرابات نفسية ) كاالكتئاب  ،وغالبًا ما
يؤدى لالنتحار .

ز -عدم رسوخ عقيدة اإلميان بالقضاء والقدر ِف قلب العبد .
ح -االنغماس الشديد ِف الكبائر وعظائم الذنوب والعياذ باهلل
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(( المسألة التاسعة ))
(( ما األمور التى تَِقي تُ ْب ِعد اإلنسان عن مسألة اإلنتحار ؟ ))
هناك أم ور تَ ِق ي وتُبعد وتُنَ ِّجى بإذن اهلل اإلنسان من هذه اجلرمية
العظيمة  ،منها :
أوَل )) :
(( ً
(( اإليمان باهلل عز وجل ))
بعيدا عن جرمية اإلنتحار ؛
ى اإلميان ىف قلب العبد كلما كان ً
فكلما قَ ِو َ
ألنه إذا كان مؤمنًا باهلل تبارك وتعاىل فسيلجأ إىل ربه ىف األزمات ،

وسيخشى ربه تبارك وتعاىل  ،ولن جيرؤ على فعل هذا الفعل املشني .
(( ثانيًا )) :
الملِ َمات ))
اعتياد اللجؤ إلى اهلل تبارك وتعالى فى األزمات (( ُ
ول اللَّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
ه
ال َر ُس ُ
فمن جلاء إىل اهلل تبارك وتعاىل كما قَ َ
َ

(( إِ َّن َربَّ ُك ْم تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل َحيِي َك ِرميٌ  ،يَ ْستَ ْحيِي ِم ْن َعْب ِد ِه إِ َذا َرفَ َع يَ َديْ ِه إِلَْي ِه،
أَ ْن يَ ُرَّد ُُهَا ِص ْفًرا ))

( )

) (1ــ صحيح  :رواه أبو داود ( ) 477
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وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :
ول اللَّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
ه
ال َر ُس ُ
قَ َ
َ
اس  ،لَم تُس َّد فاقتُه  ،و َمن نَزلَ ْ
(( َمن نَ َزل ْ
ت به
ت به فَاقةٌ  ،فأَنَ َزلَها بالنَّ ِ
ُوش ُ
آجل ))
ق
فاقةً  ،فأنزلَها باهللِ  ،في ِ
عاجل  ،أو ٍ
ٍ
ك َّللاُ له برز ٍ

( )

(( ثالثًا )):
(( طلب العلم الشرعي ))
فكلما طلب اإلنسان العلم الشرعي  ،وتعلم كان أبعد ما يكون عن مسألة
االنتحار ؛ ألن اإلنسان إذا طلب العلم سيتعرف على ربه عز وجل :
على أُساءه وصفاته وآالئه وآياته  ،ويتعرف على عظمة اهلل عز وجل ،
وعلى نعمه  ،ويتعرف على اإلميان بالقدر  ( ،وأن ما أصابك مل يكن
ليخطئك  ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك )  ،وأن كل شيئ خلقه اهلل بقدر
 ،وسيتعرف على اإلميان باليوم اآلخر  ،وعلى النعيم وعلى العذاب  ،وما
شابه ذلك ؛ وهذا يُبعده كل البُعد عن هذه األمور .
) (1ــ صحيح  :رواه أحمد (  ، ) 111أبو داود (  ، ) 148الترمذي ( ) 4 41واللرظ له .

~~61

ابعا )):
(( ر ً
التعرف على اهلل بأُسائه وصفاته ؛ فاإلنسان يعيش ىف هذه الدنيا ُمنعن ًما إذا
كان عال ًم ا بأُساء اهلل وصفاته  ،فيتعبد إىل اهلل تعاىل بأُسائه وصفاته ،
فيعيش مع الناس جبسده  ،وقلبه مع اهلل تبارك وتعاىل .
خامسا )):
((
ً
(( الرضا بالقضاء والقدر  ،وفهم هذه المسألة ))
فإذا علم اإلنسان وفهم مسألة القضاء والقدر  ،فإنه يصرب على ما حيدث
له ىف هذه الدنيا ؛ ألنه يعلم (( أن ما أصابه مل يكن ليخطئه  ،وما أخطأه
مل يكن ليُصيبه ))  ،و(( أنه قد ُرفعت األقالم  ،وقد جفت الصحف )) .
سادسا )):
((
ً
الصرب والصالة ؛ فاإلنسان يستعني بالصرب وبالصالة ؛ قال اهلل تعاىل
الص َال ِة
الص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا بِ َّ
(( َو ْ

)) { سورة البقرة.}45:
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سابعا )) :
(( ً
ذكر اهلل  ،وقول أدعية الكرب
فكلما أَلَ َّمت باإلنسان مصيبة يذكر اهلل  ،ويقول أدعية الكرب .
السنة :
ومن أدعية الكرب الوارد ة في ُّ
أ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان
ب
يقول عند الكرب  (( :ال إلهَ إلَّا اهللُ العظيمُ الحليمُ  ،ال إلهَ إلَّا اهللُ َر ُّ
َب
الْعَ ْرشِ الْ َعظِي ِم  ،ال إلهَ إلَّا اهللُ ربُّ السَّماواتِ وَرَبُّ ا ْلأَ ْرضِ وَر ُّ

الْعَ ْرشِ الْكَرِيمِ ))

( )

وزاد الطبراني  (( :اصرف عني شر فالن ))  ،وفي سنده مقال

ب عن أِب بكرة رضي اهلل عنه  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :
ُم رَحْمَ َتكَ أَرْجُو  ،فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي
ب اللَّه َّ
ت الْمَكْرُو ِ
عوَا ُ
(( دَ َ

ت ))
شأْنِي كُلَّهُ  ،لَا إِلَ َه إِلَّا أَنْ َ
طَرْفَةَ عَيْنٍ  ،وََأصْلِحْ لِي َ
) (1ــ رواه البخاري (  ، ) 1 41مسلم ( )48 0
) (2ــ حسن  :رواه أبو داود (  ) 8010وغيره
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()4

ج عن أُساء بنت عميس رضي اهلل عنها قالت  :قال يل رسول اهلل صلى
ب أو في
تقوليهن عند الكر ِ
َّ
ت
اهلل عليه وسلم  (( :أال أُعلِّمُك كلما ٍ

الكربِ اهللُ اهللُ ربِّي ال أُشرِكُ به شيئًا ))

( )

أمر قال :
د وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا َكَربَه ٌ
(( يا حيُّ يا قيو ُم برحمتِك أستغيثُ ))

()4

هـ ـ عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  ،قال :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
ن
ُم إِنِّي عَ ْب ُدكَ  ،وَابْ ُ
ل  :اللَّه َّ
ن فَقَا َ
حدًا قَطُّ هَمٌّ وَال حَزَ ٌ
(( مَا َأصَابَ أَ َ
ِي
ل ف َّ
عدْ ٌ
كَ ،
ِي حُكْ ُم َ
ض ف َّ
عَ ْب ِدكَ  ،وَابْنُ أَمَ ِتكَ  ،نَاصِيَتِي بِ َي ِدكَ  ،مَا ٍ
حدًا
سكَ َ ،أ ْو عَلَّمْتَهُ أَ َ
ت بِ ِه نَفْ َ
ك سَمَّيْ َ
سمٍ ُهوَ َل َ
ُل ا ْ
ك بِك ِّ
سأَُل َ
َقضَا ُؤكَ  ،أَ ْ
ب
ت بِهِ فِي عِ ْلمِ الْغَيْ ِ
ن خَلْ ِقكَ َ ،أوْ أَنْزَلْتَ ُه فِي كِتَا ِبكَ َ ،أوْ اسْ َتأْثَرْ َ
مِ ْ
صدْرِي  ،وَجِال َء
ن رَبِي َع قَلْبِي  ،وَنُورَ َ
ل الْقُرْآ َ
ن تَجْعَ َ
عِ ْن َدكَ  ،أَ ْ

) (1ــ صحيح  :رواه أبو داود (  ، ) 848وابن ماجه (  ، ) 774والطبراني في الكبير ( ) 1
وغيرهم .
) (2ــ حسن  :رواه الترمذي ( ) 844
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ب اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَ ُه وَأَ ْبدَلَ ُه مَكَانَهُ
حُزْنِي َ ،و َذهَابَ هَمِّي  ،إِال َأ ْذهَ َ
ل  :بَلَى  ،يَنْبَغِي لِمَنْ
ل  :يَا رَسُولَ اللَّهِ  ،أَال نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَا َ
فَرَجًا  .فَقِي َ
ن يَتَعَلَّمَهَا )) ( ).
سَمِعَهَا أَ ْ

(( ثامنًا )):
وجود األُخوة فى اهلل:
وحيبونه
فاملرء إمنا يكون بإخوانه ؛ فاإلنسان إذا كان له إخوة ىف اهلل ُحيبهم ُ
امللمات  ،يكونون أسبابًا
ىف اهلل فهم يكونون عونًا له ىف املشاكل وىف َّ
ليتجاوز هذه احملن وامللمات  ،فهو بعد ما يتضرع إىل اهلل عز وجل ويشكو
إليه  ،يلجأ إىل إخوانه للنجاة من هذه امللمةِ :بشورة أو مواساة  ،أو بغري
ذلك .

) (1ــ صحيح  :رواه أحمد (  ،) 8 4والبزار (  ،) 114وأبو يعلى (  ،) 8418وابن حبان ( ) 184
وقد أعله بعض أهل العلم باإلرسال ؛ ألن عبد الرحمن بن عبد َّللا بن مسعود لم يسمع من أبيه  ،وهذا
مردود ؛ فقد ثبت سماعه عن أبيه ؛ كما في ( التاريخ الصغير ) للبخاري  ،وممن أثبت سماعه ( البخاري
 ،وأبو حاتم الرازي  ،وابن المديني ،والثوري  ،وشريك النخعي  ،والترمذي ) والمثبت مقدم على النافي
 ،ومن علم حجة على من لم يعلم  ،وهناك علة أخرى وهي  :جهالة أبو سلم ة الجهني  ،وهو موسى أبو
سلمة الجهني ــ وهو ثقة ــ كما حققه األلباني في كالم نريس في (( السلسلة الصحيحة )) بما ال يحتاج
مزيد كالم (  ) 74 /رقم (  ) 11طـ ( مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ) الرياض
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تاسعا )):
(( ً
معرفة قَ ْدر نعمة الحياة:
فليعرف اإلنسان بأن نعمة احلياة نعمة عظيمة  ،ال تقوم هلا الدنيا وما فيها
 ،فينبغى على اإلنسان أن يستغل هذه النعمة ىف التقرب إىل اهلل عزوجل .
وامليت يتمىن أن لو خرج من قربه ليصلي ركعتني ؛ ولذلك ورد ِف احلديث:
عن أِب هريرة رضي اهلل عنه  ،قال :
مر النيب صلى اهلل عليه وسلم على قرب فقال :
(( من ص ِ
اح ِ
ب َه َذا ال َق ْبر ؟ )) قالوا  :فالن
َ َ
فقال (( :

َركْعتانِ خَفيفتانِ بِما تَح ِقرُونَ وتَنفِلُونَ يَزيدُهما هذا في عمِلهِ

بقيةِ دُنياكُمْ ))
أحَبُّ إليه من َّ

( )

وال يعرف قيمة نعمة احلياة إال األموات .

عاشرا )):
(( ً
أن يعرف الهدف والغاية التى من أجلها ُخلق:
لق إال لعبادة اهلل عز وجل ؛ قال اهلل تعاىل :
وهي أنه ما ُخ َ
) (1ــ صحيح  :ابن أبي شيبة (  ، ) 88 8رواه الطبراني في األوسط ( ) 140
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اإلنْس إََِّل لِي ْعب ُد ِ
(( وما َخلَ ْق ُ ِ
ون ))
ت الْج َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ

الذاريات. 56:

(( الحادي عشر )):
معرفة البالء  ،وفضل البالء:
وأ َّن اهلل تبارك وتعاىل قد يبتلى العبد ؛ ألن له منزلة عظيمة كما ورد عن
النىب صلى اهلل عليه وسلم ىف احلديث  :قال رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
ول اللَّه َ
َُ
ِِ
ِ ِ
َو َسلَّ َم (( :إِ َّن الْ َعْب َد إِ َذا َسبَ َق ْ
ت لَهُ م َن اللَّه َمْن ِزلَةٌَ ،ملْ يَْب لُ ْغ َها بِ َع َمله ابْتَ َالهُ اللَّهُ
ِِف َج َس ِد ِه ،أ َْو ِِف َمالِِه ،أ َْو ِِف َولَ ِد ِه )) ( ).

ال (( :إِ َّن ِعظَ َم اجلََز ِاء
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
 وورد ًأيضا َع ِن النِ ِّ
َّيب َ
ِ
ِ
ِ ِ
ضا،
َح َّ
ب قَ ْوًما ابْتَ َال ُه ْم ،فَ َم ْن َر ِض َي فَلَهُ ِّ
الر َ
َم َع عظَ ِم البَ َالءَ ،وإ َّن اللَّهَ إ َذا أ َ
ط )) (.)4
الس َخ ُ
َوَم ْن َس ِخ َط فَلَهُ َّ
ول اللَّ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
ه
ال َر ُس ُ
أيضا :قَ َ
 وورد ًَ

القيام ِة ِحني ي عطَى أَهل الب َال ِ
(( ي وُّد أَهل العافِي ِة ي وم ِ
اب لَ ْو أ َّ
َن
َّو
الث
ء
ْ
َ
ْ
َ َ
ُ َ
ََ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ
ُ
ت ِِف الدُّنْيَا بِامل َقا ِر ِ
يض ))
ُجلُ
ضْ
ت قُِر َ
ود ُه ْم َكانَ ْ
َ
َ

( )

) (1ــ صحيح  :رواه أبو داود ( ) 010
) (2ــ حسن  :رواه الترمذي ( ) 4 11
) (9ــ حسن  :الترمذي (  ) 4404واللرظ له  ،وابن أبي الدنيا في (( المرض والكرارات ))
(  )404والطبراني في (( المعجم الصغير )) ( ) 44
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فإذا علم اإلنسان ذلك  ،وأنه إذا صرب على البالء فإن اهلل تبارك وتعاىل
سيمنحه الكثري والكثري ىف الدنيا واآلخرة  ،فهذا سيجعله يصرب على
هذه األمور .
(( الثاني عشر )):
نشر طلبة العلم والدعاة بني الناس ىف املساجد وِف غريها ؛ لكى يُعلموهم
ويُفهموهم عبادة اهلل  ،والثقة ىف اهلل عز وجل .وهذا له ما له من األثر
العظيم للحد من جرمية االنتحار وغريها من اجلرائم .
ولذلك عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل أرسل إىل وايل محص :
(( انظر إلى الذين نصبوا أنفسهم للفقه  ،وحبسوها في المسجد عن طلب
الدنيا  ،فأعط كل رجل منهم ما َئةَ دِيْنَارٍ)) ....

( ).

جدا ىف عهد عمر بن عبد العزيز ؛
ولذلك انتشرت األخالق بطريقة عظيمة ً
ألنه قام بتفريغ الدعاة وأهل القرءان ،وطلبة العلم  ،فانتشر العلم ،وانتشرت
األخالق احلميدة بني الناس ؛ ولذلك ال بد من فتح األبواب أمام طلبة
السنَّة والتعرف
العلم  ،وال تُغلق األبواب أمام هؤالء ؛ حَّت ينشروا العلم و ُ
) (1ــ تاريخ دمشق (  ) 40 / 41طـ ( دار الركر ) بيروت ـ لبنان  ،سير أعالم النبالء ( ) 404 / 8
طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان

~~67

حرى به بإذن اهلل عز وجل أن يقضى على هذه
على اهلل تعاىل ؛ فهذا ُّ
الظاهرة اإلجرامية النكراء .
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(( الخاتمة ))
الحمد هلل ر العالمين  ،وأشهد أن ال إله إال َّللا  ،وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله ـ صلى َّللا عليه وسلم ـ أما بعد :
هذا ما تيسر لنا جمعه في هذا البا  ،فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
ق لمراده القويم  ،وأن يجعله خالصًا
وأسأل َّللا الكريم أن يجعلني ممن ُوفِ َ
لوجهه الكريم  ،ويقبله من عبده المسكين  ،وينرع به المسلمين  ،إنه جواد
كريم .
وأساله ( سبحانه وتعالى ) :أن يجمعنا على ما يرضيه  ،وأن يرفع عن
األمة هذا الداء ال ُمشين ـ االنتحار ـ وأن يُ َم ِّس ْكنا جميعًا بحبله المتين
وصراطه المستقيم  ،ويردنا ويرد شبا المسلمين إلى مراضيه.
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وأسأله سبحانه :أن يرفع عن بالدنا وبالد المسلمين الوباء ،والبالء ،وال ُغمة
 ،وأن يتو علينا لنتو  ،ويهدنا إلى مراضيه  ،ويعتق رقابنا من النار ؛
إنه باإلجابة كريل  ،وهو على كل شيئ قدير  ،وهو حسبنا ونعم الوكيل
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
ِ
وكتبه  /أبو عبد َّللا
محمد أنور محمد مرسال

يوم األحد  ،الرابع عشر من ذي القعدة ( )1441
املوافق  / 5يوليو0202 /
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