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))من  :املسائل العقديت املستنبطت من قولو 
قتل نفسو حبديدة فحديدتو يف يده جييء بها 

 بطنو خالدا خملدا يف نار جهنم(( يف
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))من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في  :المسائل العقدية المستنبطة من قولو 
 بطنو خالدا مخمدا في نار جينم(( يده يجيء بيا في
 فاطمة عمي حسن دغريري .

جامعةةةة جةةةازان  المممكةةةة العربيةةةة قسةةةم الشةةةريعة  الشةةةريعة والقةةةانون    كميةةةة 
 السعودية .

 fdagrerei@jazanu.edu.saالبريد االلكتروني:
 الممخص:

إن ىذا البحث يدرس مسألة من المسائل اليامة وىي قتةل اننسةان لنفسةو مةن 
خةةةأل دحاديةةةث الرسةةةول يةةةمل ا، عميةةةو وسةةةمم  وييةةةد  البحةةةث إلةةةل إي ةةةاح 

ئل المتعمقة بالمنتحر واألحكام العقدية المتعمقة بقاتةل نفسةو   وقةد اعتمةد المسا
االسةتقرائي والتحميمةي النقةدي  باسةتقراء دقةوال السةم  فةي البحث عمةل المةني  

المسائل العقدية الموجودة في الحةديث واألقةوال المخالفةة فييةا  قةم نقةد دقةواليم 
 المخالفة عمل  وء عقيدة السم .

دن قتةةةل الةةةنفس محةةةرم بةةةنص القةةةر ن والسةةةنة   ىةةةذا البحةةةث : ومةةةن دىةةةم نتةةةائ
العمميات االنتحارية من دبواب قتل النفس التي حرم ا، وليسةت   ودن وانجماع

دن العقوبةةةات األخرويةةةة تكةةةون مةةةن جةةةنس الةةةذنب و   استشةةةيادا فةةةي سةةةبيل ا،
 المقتر  في الدنيا  فالجزاء من جنس العمل.

 ار   نفس  النار  خطأ.الكممات المفتاحية: قتل   انتح
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(p.b.u.h):(Whoever killed Himself With A Iron In His 

Hand Brings It In his Belly Immortally In The Fire Of 

Hell 
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Abstract: 

This research studies an important issue, which is the 

killing of oneself through the hadiths of the Messenger, 

PBUH. The research aims to clarify the issues related to 

the suicide and the doctrinal provisions related to the 

suicide. The research employed the critical inductive and 

analytical method, by extrapolating the sayings of the 

predecessors in the doctrinal issues present in the hadith 

and the contradicting sayings in them, then criticizing 

these contradictory statements in the light of the doctrine 

of the predecessors. 

Main findings: Killing the soul is forbidden in the 

Qur’an, Sunnah and consensus, and that suicide 

operations are killing the soul that God has forbidden 

and not as martyrdom, and that the afterlife punishments 

are of the same type of guilt committed in this world, as 

everyone reaps what he sawed  

Keywords: Murder- Suicide- Soul- Fire-Sin. 
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 المقدمة
إن الحمد ، نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ با، من شرور دنفسنا ومن 
سيئات دعمالنا  من ييده ا، فأ م ل لةو  ومةن ي ةمل فةأ ىةادي لةو  ودشةيد 

 دن ال إلو إال ا، وحده ال شريك لو  ودشيد دن محمدا عبده ورسولو .
 .[۲۰۱﴾]آل عمران: ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ﴿

 [1﴾ ]النساء: ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
﮲ [ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ﴿ ے ے ۓ ۓ 

﮼﮽    ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   [۰۲ -۰۰﴾ ]األحزاب: ﮳ ﮴﮵ 
ن ديةةدا الكةةأم كةةأم ا،  وخيةةر اليةةدي ىةةدي محمةةد وشةةر األمةةور  دال وا 

فةي النةار.... دمةا محدقاتيا وكةل محدقةة بدعةة وكةل بدعةة  ةألة وكةل  ةألة 
 بعد: 
فةة ن ا، عةةز وجةةل قةةد كةةرم اننسةةان فخمقةةو بيةةده  ونفةة  فيةةو مةةن روحةةو   

ودسةةجد لةةو مأئكتةةو وسةةخر لةةو مةةا فةةي السةةموات ومةةا فةةي األرض جميعةةا منةةو   
ودرسل لو األنبياء ليبينوا لو اليواب من الخطأ   ويدلوه عمل طريا النجاة من 

 عذابو والفوز بجناتو تعالل .
ن انسأم لمنفس المسممة الحقوا التي تسمو بيا  ومن دىم ىةذه وقد  م

الحقةوا حقةو فةي الحيةاة  وقةد عظةةم ا، تعةالل ىةذا الحةا  ورتةب لمةن ينتيكةةو 
عقوبةةة عظيمةةة  حتةةل يةةردع النةةاس عةةن محاولةةة انتيةةاك ىةةذا الحةةا  فجعمةةت 
و الشريعة انسأمية قتل النفس من كبائر الذنوب  سواء قتةل اننسةان لغيةره  د

قتمو لنفسو  فمةيس مةن حةا دحةد دن يسةمب الحيةاة مةن ىةذه الةنفس إال خالقيةا 
عةةز وجةةل فيةةو سةةبحانو العمةةيم الخبيةةر بحةةال عبةةاده ومةةا ييةةم  ليةةم. ومةةن ىةةذا 
المنطمةةا وقةةت اختيةةاري عمةةل حةةديث قاتةةل نفسةةو وىةةو مةةا روي عةةن دبةةي ىريةةرة 

فسةةو مةةن قتةةل ن»ر ةةي ا، عنةةو  دن رسةةول ا، يةةمل ا، عميةةو وسةةمم قةةال: 
بحديدة  فحديدتو في يده يتوجأ بيا في بطنةو فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا فييةا 
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دبدا  ومن شرب سّما فقتل نفسو فيو يتحّساه في نةار جيةنم خالةدا مخمةدا فييةا 
دبدا  ومن ترّدى مةن جبةل فقتةل نفسةو فيةو يتةرّدى فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا 

والمسائل العقدية المترتبة عمةل  ؛ لتجمية انشكال فيمن قتل نفسو (1)«فييا دبدا
ذلك  فجاء عنوان البحث: المسائل العقدية المستنبطة من قولو يمل ا، عميو 
وسمم "من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يده يتوجأ بيا في بطنو في نار جينم 

 دراسة عقدية. « خالدا مخمدا فييا دبدا
ل نفسو  رغبةة منةي دسباب اختيار المو وع : وقت اختياري عمل حديث قات

فةةي تجميةةة المسةةألة فةةي قاتةةل نفسةةو  والمسةةائل المتعمقةةة بةةالمنتحر  واألحكةةام 
 العقدية المترتبة عمل قتل اننسان لنفسو.

 مني  البحث:
اتبعةةت فةةي البحةةث المةةني  االسةةتقرائي والتحميمةةي النقةةدي  باسةةتقراء دقةةوال 

المخالفةة فييةا  قةم السم  في المسائل العقديةة الموجةودة فةي الحةديث واألقةوال 
 نقد دقواليم المخالفة عمل  وء عقيدة السم  دىل القرون األولل .

 خطة البحث:
وتشتمل عمل مقدمة وقأقة مباحث  قم خاتمة وفيرس لمميادر والمراجت  

 وفيرس لممو وعات.
المقدمة: وتشتمل عمةل دىميةة المو ةوع ودسةباب اختيةاره  ومةني  البحةث  

 وخطة البحث.
 ول: دلفاظ الحديث ونظائره.المبحث األ 

 المبحث القاني: المعنل العام لمحديث.
 المبحث القالث: المسائل العقدية التي ت منيا الحديث .

 الخاتمة: وفييا دىم النتائ  .

                                 
( دخرجو مسمم في كتاب انيمان  باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن مةن قتةل نفسةو 1)

 ( 109  )ح/1/103بشةةةذ عةةةذب بةةةو فةةةي النةةةار ودنةةةو ال يةةةدخل الجنةةةة إال نفةةةس مسةةةممة  
 (.5778)ح/ 7/1397لدواء وما يخا  منو  والبخاري كتاب الطب  باب شرب السم وا
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 فيرس الميادر والمراجت التي تم الرجوع ليا  قم فيرس المو وعات.
 

 دسأل ا، تعالل التوفيا والسداد لما يحبو وير اه.
 لحمد ، رب العالمين.وا
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 المبحث األول
 دلفاظ الحديث ونظائره

قةال: قةال رسةةول ا،  -ر ةي ا، عنةو  -عةن دبةي ىريةرة »نةص الحةديث: 
« : من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يده يتوجأ بيا في بطنو في نار جيةنم

خالدا مخمدا فييا دبدا  ومن شرب سّما فقتل نفسو فيةو يتحسةاه فةي نةار جيةنم 
الةةدا مخمةةدا فييةةا دبةةدا  ومةةن تةةرّدى مةةن جبةةل فقتةةل نفسةةو فيةةو يتةةرّدى فةةي نةةار خ

 .(1)«جينم خالدا مخمدا فييا دبدا
حةةةديث قاتةةةل نفسةةةو ورد فةةةي اليةةةحيحين وكتةةةب السةةةنة األخةةةرى فةةةي عةةةدة 

 موا ت:
 دوال: لفظ الحديث في اليحيحين:

 د/ مجيء الحديث في يحي  البخاري:
 ة مرات بألفاظ مختمفة منيا ما يمي:جاء حديث قاتل نفسو في البخاري عد

جاء بمفظ عن دبي ىريرة ر ي عنو عن النبي يةم  ا، عميةو وسةمم قةال: 
من تردى من جبةل فقتةل نفسةو  فيةو فةي نةار جيةنم يتةردى فيةو خالةدا مخمةدا »

فييا دبدا  ومن تحسل سّما فقتل نفسو  فسمو فةي يةده يتحسةاه فةي نةار جيةنم 
قتةل نفسةو بحديةدة  فحديدتةو فةي يةده يجةأ بيةا فةي خالدا مخمدا فييا دبدا  ومن 

 .(2)«بطنو في نار جينم خالدا مخمدا فييا دبدا
مةةن حمةة  يممةةة غيةةر »قةةال:  وعةةن ال ةةحاك ر ةةي ا، عنةةو عةةن النبةةي 

انسأم كاذبا متعمدا  فيو كما قال  ومن قتةل نفسةو بحديةدة عةذب بةو فةي نةار 
 .(3)«جينم

                                 
( دخرجو مسمم في كتاب انيمان  باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن مةن قتةل نفسةو 1)

 ة (.109  )ح/1/103بشذ عذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة  
)ح/  7/1397( دخرجو البخاري كتاب الطةب  بةاب شةرب السةم والةدواء ومةا يخةا  منةو  2)

5778.) 
 (.1393  )ح/2/96( دخرجو البخاري  کتاب الجنائز  باب ما جاء في قائل نفسو  3)
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من حم  عمل ممة غيةر »سمم قال: وعنو دي ا دن رسول يم  ا، عميو و 
انسأم فيو كما قال  وليس عمل ابةن  دم نةذر فيمةا ال يممةك  ومةن قتةل نفسةو 
بشيء في الةدنيا عةذب بةو يةوم القيامةة  ومةن لعةن مومنةا فيةو كقتمةو  و قةد  

 .(1)«مومنا بكفر فيو كقتمو
 فيذه قأث روايات بألفاظ مختمفة لمحديث في يحي  البخاري.

 في يحي  مسمم: مجيء الحديث
وقد جاء الحديث فةي يةحي  مسةمم بألفةاظ مختمفةة فةي عةدة موا ةت منيةا 

 مايمي:
مةةن قتةةل : »ر ةةي ا، عنةةو قةةال: قةةال رسةةول ا،  -عةةن دبةةي ىريةةرة  -

نفسو بحديدة فحديدتو في يده يتوجأ بيا فةي بطنةو فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا 
فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا فييا دبدا  ومن شرب سّما فقتل نفسو فيو يتحساه 

فييةةا دبةةدا  ومةةن تةةرّدى مةةن جبةةل فقتةةل نفسةةو فيةةو يتةةرد  فةةي نةةار جيةةنم خالةةدا 
 .(2)«مخمدا فييا دبدا

مةن حمة  بممةة : »قال : قةال النبةي  -ر ي ا، عنو-وعن ال حاك  -
سوى انسأم  كاذبا متعمدا  فيو كما قةال  ومةن قتةل نفسةو بشةيء  عذبةو ا، 

 .(3)«بو في نار جينم
دن دبا قأبة دخبره دن قابت بةن  -ر ي ا، عنو -عن يحيل بن دبي كقير 

  دخبةره دنةو بةايت رسةول ا، يةم  ا، عميةو وسةمم -ر ي ا، عنو -ال حاك 
من حم  عمل يمين بممة غيةر انسةأم »قال:  تحت الشجرة  ودن رسول ا، 

                                 
  8/15( دخرجةةةو البخةةةاري فةةةي كتةةةاب/ األدب   بةةةاب مةةةا ينتيةةةي مةةةن السةةةباب والمعةةةان  1)
 ( .2100  )ح/ 8/26(   باب من كفر دخاه بغير تأويل فيو كما قال  6447ح/) 
يمان  باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن مةن قتةل نفسةو ( دخرجو مسمم في كتاب ان2)

 (.109 )ح/  1/143بشذ عذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة  
( دخرجو مسمم  في كتاب انيمان  باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن من قتل نفسو 3)

 ( .110 )ح/1/145مة  بشيء عذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسم



 

 
547 

يامةة  ولةيس عمةل كاذبا فيو كما قال  ومن قتل نفسو بشةيء عةذب بةو يةوم الق
 .(1)«رجل نذر في شيء ال يممك

ليس عمل رجل نذر فيما ال يممك  ولعةن المةومن »قال:  وعنو عن النبي 
كقتمةةو  ومةةن قتةةل نفسةةو بشةةيء فةةي الةةدنيا غةةدب بةةو يةةوم القيامةةة  ومةةن ادعةة  
دعةةو  كاذبةةة ليتكقةةر بيةةا لةةم يةةزده ا، إال قمةةة  ومةةن حمةة  عمةةل يمةةين يةةبر 

 .(2)«فاجرة
 ظ الحديث في بعض كتب السنة األخرى :قانيا: لف

مةةن تةةردى مةةن »قةةال:  عةةن النبةةي  -ر ةةي ا، عنةةو–عةةن دبةةي ىريةةرة  -
جبل  فقتل نفسو فيو في نار جينم يترّدى خالدا مخمدا فييا دبدا  ومةن تحسةل 
سّما فقتل نفسو فسمو في يةده يتحسةاه فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا فييةا دبةدا  

انقطت عمل شيء خالد يقول: كانت حديدتو في يده ومن قتل نفسو بحديدة. قم 
 .(3)«يجأ بيا في بطنو في نار جينم خالدا مخمدا فييا دبدا

من قتل نفسةو بحديةدة »  مرفوعا قال: -ر ي ا، عنو -عن دبي ىريرة  -
جةةاء يةةوم القيامةةة وحديدتةةو فةةي يةةده يتوجةةأ بيةةا فةةي بطنةةو فةةي نةةار جيةةنم خالةةدا 

سةم فسةمو فةي يةده يتحسةاه فةي نةار جيةنم خالةدا مخمدا دبدا  ومةن قتةل نفسةو ب
 .(4)«مخمدا دبدا

من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يةده يتوجةأ »قال:  وعنو دن رسول ا، 
بيا في بطنو في نار جينم خالدا مخمدا فييا دبدا  ومن قتةل نفسةو بسةم فسةمو 

                                 
( دخرجو مسمم في كتاب انيمان   باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن من قتل نفسو 1)

 (.110  )ح/ 1/144بشيء عذب بو في النار ودنو اليدخل الجنة إال نفس مسممة  
( دخرجو مسمم في كتاب انيمان  باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن مةن قتةل نفسةو 2)

 ( .110 )ح/ 1/105ذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة  بشيء ع
   يححو األلباني.4/386( سنن الترمذي باب ما جاء فيمن قتل نفسو بسم دو غيره 3)
   يححو األلباني.4/386( سنن الترمذي باب ما جاء فيمن قتل نفسو بسم دو غيره 4)
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فقتةل في يده يتحساه في نار جينم خالدا مخمدا فييا دبدا  ومن تردى من جبةل 
 .(1)«نفسو فيو يتردي في نار جينم خالدا مخمدا فييا دبدا

مةن تةردى مةن جبةل  فقتةل »قةال:  وعنو ر ي ا، عنةو دي ةا عةن النبةي 
نفسو فيو في نار جينم يترد  خالدا مخمدا فييا دبةدا  ومةن تحسةل سةما فقتةل 
نفسو فسمو فةي يةده يتحسةاه فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا فييةا دبةدا  ومةن قتةل 

فسو بحديدة  قم انقطت عمي شيء خالد يقول:  كانت حديدتو في يده يجأ بيا ن
 .(2)«في بطنو في نار جينم خالدا مخمدا فييا دبدا

  قةال: دخبرنةي دبةو قأبةة  دن -ر ي ا، عنو -عن يحيل بن دبي كقير  -
تحةت الشةجرة   قابت بن ال حاك ر ي ا، عنو  دخبره: دنو بايت رسول ا، 

من حم  بممة غير ممة انسةأم كاذبةا  فيةو كمةا قةال  »قال:  ا،  دن رسول
ومةةن قتةةل نفسةةو بشةةيء عةةذب بةةو يةةوم القيامةةة  ولةةيس عمةةل رجةةل نةةذر فيمةةا ال 

 .(3)«يممك
 وعن دبي قأبة  قال: حدقني قابةت بةن ال ةحاك األنيةاري  دن النبةي  -
ومةةن قتةةل  لةةيس عمةةل المةةومن نةةذر فيمةةا ال يممةةك  ولعةةن المةةومن كقتمةةو »قةةال: 

نفسو بشيء عذب بو يوم القيامة  ومن حم  بممة غير انسأم كاذبا فيو كما 
 .(4)«قال

: دي ا قال: قال رسول ا،  -ر ي ا، عنو -وعن قابت بن ال حاك  -
قةةال قتيبةةة  فةةي حديقةةو:  -مةةن حمةة  بممةةة سةةوى انسةةأم كاذبةةا فيةةو كمةةا قةةال»

                                 
   يححو األلباني.4/386بسم دو غيره  ( سنن الترمذي باب ما جاء فيمن قتل نفسو1)
. يةححو  4/66( سنن النسائي كتةاب الجنةائز بةاب تةرك اليةأة عمةل مةن قتةل نفسةو   2)

 األلباني.
يةححو  3/224( سنن دبي داوود باب ما جاء فةي الحمة  بةالبراءة وممةة غيةر انسةأم  3)

 األلباني.
 .521/ 2مسند الطيالسي  (4)
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ومن قتل نفسو بشيء عذبةو ا، بةو   -متعمدا  وقال يزيد: كاذبا فيو كما قال 
 .(1)«في نار جينم

مةن »وعنو ر ةي ا، عنةو  قةال: قةال رسةول ا، يةم  ا، عميةو وسةمم:  -
حم  بممة سوى ممة انسأم كاذبةا فيةو كمةا قةال  ومةن قتةل نفسةو بشةيء فةي 

 .(2)«الدنيا عذب بو يوم القيامة  وليس عمل رجل نذر فيما ال يممك
من حم  بممة سوى انسأم كاذبا فيو كمةا : »ل ا، وعنو قال: قال رسو

  ومةن -فال قتيبة في حديقو : متعمدا  وقال يزيد: كاذبا  فيو كما قةال  -قال 
 .(3)«قتل نفسو بشيء عذبو ا، بو في نار جينم

                                 
   يححو األلباني. 4/386ء فيمن قتل نفسو بسم دو غيره ( سنن الترمذي باب ما جا1)
   يححو األلباني. 5/22( سنن الترمذي باب ما جاء فيمن رمل دخاه بكفر  2)
يةححو   7/5( سنن النسةائي كتةاب انيمةان والنةذور  بةاب الحمة  بممةة سةوى انسةأم  3)

 األلباني.
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 نظائر الحديث فيمن قتل نفسو:
 دوال/ من القر ن الكريم:

 [.52لنساء: ﴾ ]اڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ قولو تعالل:
 [.195]البقرة: ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ قولو تعالل:

 قانيا: من السنة:
 قةةةال : شةةيدنا مةةةت رسةةةول ا،  -ر ةةةي ا، عنةةو  -عةةن دبةةةي ىريةةرة  -

  فممةا ح ةرنا « ىةذا مةن دىةل النةار»حنينا  فقال لرجةل ممةن يةدع  بانسةأم: 
ا،  الرجةةل  القتةةال قاتةةل الرجةةل قتةةاال شةةديدا  فأيةةابتو جراحةةة  فقيةةل: يةةا رسةةول

ف نو قاتل اليوم قتاال شديدا  وقد مةات  « إنو من دىل النار»الذي قمت لو  نفا: 
  فگاد بعض المسممين دن يرتةاب  فبينمةا ىةم عمةل «إلل النار: »فقال النبي 

ذلك إذ قيل: إنو لم يمت  ولكن بو جراحا شديدا  فممةا كةان مةن الميةل لةم ييةبر 
ا، دكبةر  دشةيد دنةي »بةذلك  فقةال:  النبةي  عمل الجراح  فقتل نفسو  فةأخير

دنةةو ال يةةدخل الجنةةة إال »  قةةم دمةةر بةةأال فنةةادى فةةي النةةاس: «عبةةد ا، ورسةةولو
 .(1)«نفس مسممة  ودن ا، يويد ىذا الدين بالرجل الفاجر

الةذي يخنةا نفسةو »قةال:  عن النبةي  -ر ي ا، عنو  -عن دبي ىريرة 
 .(2)«ا بطعنيا في الناريخنقيا في النار  والذي يطعني

إلةل خيبةر  فقةال  قال: خرجنا مت النبةي  -ر ي ا، عنو-وعن سممة  -
مةةن : »رجةةل مةةنيم: دسةةمعنا يةةا عةةامر مةةن ىنيياتةةك  فحةةدا بيةةم  فقةةال النبةةي 

  فقةالوا: يةا رسةول ا،  ىةأ دمتعتنةا «رحمةو ا،»قالوا: عةامر  فقةال: « السائا
وم: حبط عممو  قتل نفسو  فمما رجعت وىم بو  فأييب يبيحة ليمتو  فقال الق

فقمةت: يةا نبةي ا،  فةداك  يتحدقون دن عامرا حةبط عممةو  فجئةت إلةل النبةي 

                                 
اننسان نفسو ودن من قتل نفسو  ( دخرجو مسمم في كتاب انيمان   باب غمظ تحريم قتل1)

 (.111  )ح/1/145بشيء عذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة  
 (.1390  )ح/2/96( دخرجو البخاري  في كتاب الجنائز  باب ما جاء في قاتل النفس  2)
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كةذب مةن قاليةا  إن لةو ألجةرين »دبي ودمي  زعموا دن عامرا حبط عممو  فقال: 
 .(1)«اقنين  إنو جاىد مجاىد  ودي قتل يزيده عميو

برجةةل قتةةل  دتةةي بةةالنبي »ل: قةةا -ر ةةي ا، عنةةو  -عةةن جةةابر بةةن سةةمرة
 .(2)«نفسو بمشاقص  فمم ييل عميو

التقل ىو والمشركون  دن رسول ا،  -عن سيل بن سعد ر ي ا، عنو 
إلل عسكره ومال اآلخرون إلل عسةكرىم  وفةي  فاقتتموا  فمما مال رسول ا، 

رجةةةل ال يةةةدع ليةةةم شةةةاذة وال فةةةاذة إال اتبعيةةةا  ي ةةةربيا  ديةةةحاب رسةةةول ا، 
دمةا : »بسيفو  فقيل: ما دجزد منا اليوم دحد كمةا دجةزد فةأن  فقةال رسةول ا، 

  فقال رجةل مةن القةوم: دنةا يةاحبو  قةال: فخةرج معةو كممةا « إنو من دىل النار
ذا دسةةةرع دسةةةرع معةةةو  قةةةال: فجةةةرح الرجةةةل جرحةةةا شةةةديدا   وقةةة  وقةةة  معةةةو  وا 

تحامةةل عمةة   فاسةةتعجل المةةوت  فو ةةت سةةيفو بةةاألرض  وذبابةةو بةةين قدييةةو  قةةم
فقةال: دشةيد دنةك رسةول ا،   سيفو فقتل نفسو  فخرج الرجل إلل رسول ا، 

قال: الرجل الذي ذكرت  نفا دنو من دىل النار  فأعظم الناس « وما ذاك؟»قال: 
ذلةةك  فقمةةت: دنةةا لكةةم بةةو  فخرجةةت فةةي طمبةةو  قةةم جةةرح جرحةةا شةةديدا  فاسةةتعجل 

ين قدييو  قم تحامل عميو فقتل الموت  فو ت نيل سيفو في األرض  وذبابو ب
إن الرجةل ليعمةل عمةل دىةل الجنةة  فيمةا »عند ذلةك:  نفسو  فقال رسول ا، 

ن الرجل ليعمل عمةل دىةل النةار  فيمةا يبةدو  يبدو لمناس  وىو من دىل النار  وا 
 .(3)«لمناس وىو من دىل الجنة

                                 
ح/ ) 9/7( دخرجةةو البخةةاري فةةي كتةةاب الةةديات  بةةاب إذا قتةةل نفسةةو خطةةأ فةةأ ديةةة لةةو  1)

1891.) 
  )ح/ 972/ 2( دخرجو مسمم  في كتةاب الجنةائز  بةاب تةرك اليةأة عمةل القائةل نفسةو  2)

1978.) 
( وفةي 1646  )ح/ 2/672( دخرجو البخاري فةي كتةاب القةدر   بةاب العمةل بةالخواتيم   3)

  وفي کتةاب المغةازي   بةاب ( 2898ح/   )4/37كتاب الجياد  باب ال يقول: فأن شييد  
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 المبحث القاني : المعنل العام لمحديث
يان عاقبة قتل اننسان لنفسو  وقةد دورده مسةمم إن ىذا الحديث يذكر عند ب

تحت باب غمظ تحريم قتةل اننسةان نفسةو  ودن مةن قتةل نفسةو بشةذ عةذب بةو 
 في النار  ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة.

معنةاه: يطعةن بيةا بطنةو  « فحديدتو في يده يتوجأ بيا في بطنو: »فقولو 
سةةي  والسةةكين ونحوىمةةا  والحديةةةدة والحديةةدة دراد بيةةا اآللةةة القاطعةةة مقةةل: ال

. (1)دخةةص مةةن الحديةةد سةةمي بةةو ألنةةو منيةةت  ألن ديةةمو مةةن الحةةد  وىةةو المنةةت
"التردي في األيل التعرض لميأك من الةردى  وشةاع فةي «: يترد » وقولو 

التيور نف ائو إلل اليمكة  والمراد ىاىنا دن يتيور اننسان فيرمي نفسةو مةن 
  ودمةا جيةنم فيةةو (2)ر بةالرمي سةبب قتةل نفسةو"  دي: فيةا«فقتةل نفسةو»جبةل 

اسم لنار اآلخرة عافانا ا، منيا ومن كل بةأء  وسةميت بةذلك لبعةد قعرىةا  قةال 
روبة: يقال بقر جينام  دي: بعيدة القعر  وقيةل: ىةي مشةتقة مةن الغمةظ  يقةال: 

: جيةةم الوجةةو  دي: غميظةةو  فسةةميت جيةةنم لغمةةظ دمرىةةا  وا، دعمةةم. وقولةةو 
ىةةو ب ةةم السةةين وفتحيةةا وكسةةرىا قةةأث لغةةات « ب سةةما فيةةو يتحسةةاهمةةن شةةر »

يشةربو « يتحسةاه»الفت  دفيحين القالقةة  فةي المطةالت وجمعةو سةمام  ومعنةل 
 .(3)في تميل ويتجرعو  خالدا في نار جينم

فالحةةديث يةةذكر جةةرم عظةةيم وكبيةةرة مةةن كبةةائر الةةذنوب دال وىةةي قتةةل المسةةمم 
زىاا روحو التي بين جنبيو األجل جزع  دو قمة يبر  دو  يا حةال   نفسو  وا 

دو تعةةرض لفتنةةة  وغيةةر ذلةةك. فقاتةةل نفسةةو فةةي اآلخةةرة جزائةةو النةةار مةةن جةةنس 

                                                                             
  ودخرجو مسمم في كتاب انيمةان  بةاب غمةظ تحةريم قتةل ( 4202ح/) 5/132غزوة خيبر  

 .(112ح/ ) 1/145اننسان نفسو   
عمدة القار  شرح يةحي  البخةاري    2/118( انظر : شرح النووي عمل يحي  مسمم  1)
8/190. 
 .6/2262( مرقاة المفاتي  شرح مشكاة الميابي   لمقاري  2)
 .2/118حي  مسمم ( انظر: شرح النووي عمل ي3)
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ن كان قتل نفسو  عممو في الدنيا  فيعذب بنفس الطريقة التي قتل نفسو بيا  وا 
ن  برمييا من جبل دو مكان عال  كان عذابو كذلك بترديو من جبل في النةار  وا 

ن كان قتةل كان قتل نفسو ب سم شربو كان عذابو دي ا بسم يتجرعو في النار وا 
نفسو بآلة من حديد كان عذابو دي ا بحديدة يطعن بيا في بطنو وىكذا الجةزاء 
من جنس العمل. وقولو: خالدا مخمدا فةي النةار عنةد دىةل السةنة  ىةو مةن بةاب 

عمةةل الزجةةر والتخويةة . وفيةةو داللةةة عمةةل دن األعمةةال بةةالخواتيم؛ فةة ذا اسةةتمر 
 .(1)العمل السيذ حرم الخير  وختم لو بعمل الشقاوة والعياذ با،

ويرد في ىذا الحديث إشكال وا   وىو ىل يخمد من قتل نفسو بأي طريقةة 
من الطرا الواردة في الحديث دو غيرىا في النار  كما نص الحديث دم ال؟ وبةم 

 ر؟يرد عمل من استدل بالحديث عمل خمود مرتكب الكبيرة في النا
 وىل يستوي من قتل نفسو عمدا ومن قتميا خطأ؟

                                 
 .27(  انظر: شرح العقيدة الطحاوية   لمجبرين   1)
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 المبحث القالث
 المسائل العقدية التي ت منيا الحديث

 لقد ت من الحديث الشري  عدة مسائل عقدية ىي:
 دوال : قتل اننسان نفسو وموق  انسأم منو:

ماتةة. »القتل لغة: )قتل(  القا  والتاء والأم ديل يحي  يةدل عمةل إذالل وا 
قتمةةو إذا دماتةةو ». ويقةةال : (1)«قتمةةو قةةتأ. والقتمةةة: الحةةال يقتةةل عمييةةا يقةةال :

  ومةن (2)«ب رب دو جرح دو عمة. والمنية قاتمة. ودقتمةت فأنةا: عر ةتو لمقتةل
معةةاني القتةةل المعةةن ومةةن ذلةةك: قولةةو تعةةالل:  قةةاتميم ا، دنةةل يوفكةةون  دي: 

مةةة والمحاربةةة بةةين لعةةنيم ا،  ولةةيس ىةةذا مةةن القتةةال الةةذي ىةةو بمعنةةل المقات
 .(3)اقنين؛ ألن قوليم: قاتمو ا، بمعن  لعنو ا،  من واحد

إذن القتل ىو إزىاا الروح وانماتة  وىو الذي عميو مةدار الحةديث فةي ىةذا 
 البحث  

 والحديث ذكر عدة دنواع لقتل اننسان نفسو وىي:
 دن يطعن نفسو بحديدة. -
 دن يشرب السم فيموت. -
 ردى من جبل.دن يسقط دو يت -

كذلك ىناك طرا دخرى قد يحيل بيا القتل غير مةا ذكةر فةي الحةديث؛ كةأن 
يخنا نفسو بحبل ونحوه   دو يسقط نفسةو فةي المةاء فيغةرا  دو يقةوم بة حراا 
نفسو  دو تجويعيا حتل الموت  دو قطت عرا فينز  حتةل المةوت  وغيةر ذلةك 

 من األمور المودية إلل إزىاا الروح.

                                 
 . 5/56( معجم مقاييس المغة  البن فارس  1)
 .9/62  تيذيب المغة  لألزىري  5/127( العين لمفراىيدي  2)
 .9/62( انظر: تيذيب المغة  لألزىري  3)
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قتةةل اننسةةان نفسةو حةةرام بال تةةاب »ميةو دي ةةا اننتحةةار  فةةوىةذا مةةا يطمةةا ع
. وىو مةن كبةائر الةذنوب لمةا فيةو مةن الجةزع وعةدم الر ةا (1)«والسنة وانجماع

بق ةةاء ا، تعةةالل. وقةةد ورد الوعيةةد الشةةديد والعةةذاب األكيةةد عمةةل ىةةذه الفعمةةة 
 .(2)الشنيعة

لةو تعةالل:  وال فمن ددلة القةر ن الكةريم عمةل تحةريم قتةل اننسةان لنفسةو قو 
دجمةةةت دىةةةل : »-رحمةةةو ا، -[  قةةةال القرطبةةةي 29تقتمةةةوا دنفسةةةكم  ]النسةةةاء: 

التأويل عمل دن المراد بيذه اآلية النيي دن يقتل بعض الناس بع ا  قم لفظيةا 
يتناول دن يقتل الرجل نفيد بقيد منةو لمقتةل فةي الحةرص عمةل الةدنيا  وطمةب 

إلةل التمة   ويحتمةل دن يقةال : )وال المال بأن يحمل نفسو عمل الغرر المةودي 
 .(3)«تقتموا دنفسكم في حال  جر دو غ ب(   فيذا كمو يتناولو النيي

ال يقتةل بع ة م بع ةا؛ ألن ا، تعةالل » -رحمو ا،  -وقال انمام الطبري 
 .(4)«ذكره جعل المومنين إخوة  فقاتل دخيو كقاتل نفسو 

قتةل نفسةو بشةيء عةذب بةو  مةن» ودما من السنة فيةي كقيةرة منيةا قولةو 
   إ افة لألحاديث التي تقدم ذكرىا. (5)«يوم القيامة

فالواجةةب عمةةل المةةومن التيةةير والتحمةةل إذا حيةةل عميةةو نكبةةة ومشةةقة فةةي 
دنياه  و دن ال يعجل في قتةل نفسةو  بةل يحةذر ا، ويتقةي ا، ويتيةبر  ويأخةذ 

قاتةل نفسةو تحةت و  [ 2باألسباب   ومةن يتةا ا، يجعةل لةو مخرجةا ]الطأا: 
ن شةةاء غفةةر لةةو؛ ألن قتةةل الةةنفس دون الشةةرك   مشةةيئة ا،؛ إن شةةاء عذبةةو وا 
وا، تعةةةالل يقةةةول:  إن ا، ال يغفةةةر دن يشةةةرك بةةةو ويغفةةةر مةةةا دون ذلةةةك لمةةةن 

                                 
 .25/279( مجموع الفتاو   البن تيمية  1)
 العزيز بن باز. موقت الشي  عبد (2)
 5/157تفسير القرطبي   (3)
 .3/548تفسير الطبري   (4)
دخرجو مسمم في كتاب انيمان   باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن من قتل نفسو  (5)

 (.110  )ح/ 1/104بشيء عذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة  
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[  فما دون الشرك فيو تحت مشيئة ا،  إن مات عميو   48يشاء  ]النساء: 
يةاحبيا تحةت مشةيئة ا،  وقتل النفس دون الشرك  وكل معيية دون الشةرك 

إذا مات عمل معييتو إن شاء ا، سبحانو غفر لو؛ ألعمال يةالحة ونسةأمو 
ن شةةاء عذبةةو فةةي النةةار عمةةل قةةدر معيةةيتو  قةةم بعةةد مةةا يطيةةر  الةةذي معةةو  وا 
ويمحص يخرج من النار  وال يخمد عند دىل السنة والجماعة العايي والقاتل و 

معيةيتو مةن انيمةان إلةل الكفةر فيةو ال زال ؛ ألنةو لةم يخةرج ب(1)غيره فةي النةار
ن تاب تاب ا، عميو . وقد ذكةر شةي   ن مات عمل المعيية. وا  عمل انسأم وا 

 .(2)انسأم دن التوبة تكفر الذنب وتمحوه 
دجمت الفقيةاء ودىةل السةنة دن مةن قتةل نفسةو : »-رحمو ا،-قال ابن بطال

قمةو عميةو كمةا قةال مالةك  دنو ال يخرج بذلك عن انسأم  ودنو ييةم  عمية و  وا 
 .(3)«ويدفن في مقابر المسممين

كذلك من العممةاء مةن قةال بةأن قاتةل نفسةو ال ييةمل عميةو  ويةرد عمةل ىةذا 
لم ييل عميةو بنفسةو زجةرا لمنةاس عةن مقةل فعمةو  ويةمت عميةو  "بأن النبي 

اليةأة فةي دول األمةر عمةل مةن عميةو ديةن  اليحابة  وىةذا كمةا تةرك النبةي 
ليم عن التساىل في االستدانة  وعن إىمال وفائو ودمر ديةحابو باليةأة  زجرا
 . (4)«عميو
مةةذىب العممةةاء كافةةة اليةةأة عمةةل كةةل مسةةمم   ومحةةدود  ومرجةةوم وقاتةةل »و

 . (5)«نفسو  وولد الزنا

                                 
 .3/369  انظر: شرح يحي  البخاري البن بطال (1)
 7/489انظر : مجموع الفتاو   البن تيمية   (2)
  عمةةةدة القةةةارص شةةةرح يةةةحي  البخةةةاري  3/349( شةةرح يةةةحي  البخةةةاري  البةةةن بطةةةال  3)
 .499  زاد المعاد  البن القيم  8/190
 .7/47شرح النووي عمل يحي  مسمم   (4)
 لمرجت السابا .ا (5)
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فيجةةوز لعمةةوم النةةاس دن ييةةموا عميةةو  » -رحمةةو ا،  -قةةال شةةي  انسةةأم 
م  فة ذا تركةوا اليةأة عميةو زجةرا لغيةره اقتةداء ودما دئمة الةدين الةذين يقتةدي بية

 .(1)«فيذا حا وا، دعمم بالنبي 
قاتل نفسو يغسةل وييةمل عميةو ويةدفن : » -وقال الشي  بن باز رحمو ا، 

مةةت المسةةممين؛ ألنةةو عةةاص وىةةو لةةيس بكةةافر؛ ألن قتةةل الةةنفس معيةةية ولةةيس 
ذا قتل نفسو والعياذ با، يغسل ويكفن وييمل ع ميو  لكن ينبغي لإلمام بكفر  وا 

األكبر ولمن لو دىميةة دن يتةرك اليةأة عميةو مةن بةاب اننكةار؛ لةئأ يظةن دنةو 
راض عن عممو  وانمام األكبر دو السمطان دو الق اة دو رئيس البمد دو دميرىا 
عأن دن ىذا خطأ فيةذا حسةن  ولكةن  إذا ترك ذلك من باب إنكار ىذا الشيء وا 

 .(2)«ييمي عميو بعض الميمين
ومةةةةن قتةةةةل الةةةةنفس دي ةةةةا العمميةةةةات االنتحاريةةةةة دو مةةةةا يسةةةةمل بالعمميةةةةات 
االستشيادية التي يقوم بيا البعض حيث يمغم نفسو بالمتفجرات قم يفجرىةا فةي 
مكان عام انتقاما من المشركين دو الييود دو األعداء عموما  معتقدا دنةو بةذلك 

 يستشيد ويقدم روحو فداءا لمدين دو الوطن .
ردي في ىذه المسألة والحكةم عمييةا  -رحمو ا،  -لمشي  ابن باز وقد كان 

فيةةو يةةرى دن ىةةذا ال ييةة ؛ ألنةةو قتةةل لمةةنفس  وا، تعةةالل يقةةول:  وال تقتمةةوا 
مةةن قتةةل »يقةةول :    والنبةةي (3)«قتةةل المسةةمم نفسةةو»دنفسةةكم   فةةالمراد بيةةا 

ايةةة   فينبغةةي عمةةل المسةةمم دن يسةةعل فةةي حم(4)«بشةةيء عةةذب بةةو يةةوم القيامةةة
ذا شةةرع الجيةةاد جاىةةد المسةةممين  فةة ن قتةةل فالحمةةد ،  دمةةا دنةةو يقتةةل  نفسةةو  وا 

                                 
  . 24/294مجموع الفتاو   البن تيمية   (1)
 .13/122مجموع فتاو  بن باز    (2)
 . 2/200تفسير البغوي   (3)
دخرجو مسمم في كتاب انيمان   باب غمظ تحريم قتل اننسان نفسو ودن من قتل نفسو  (4)

 (.110  )ح/ 1/104بشيء عذب بو في النار ودنو ال يدخل الجنة إال نفس مسممة  
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نفسو في ت المغم في نفسو حتةل يقتةل معيةم: غمةط ال يجةوز  دو يطعةن نفسةو 
 .(1)معيم  ولكن يجاىد إذا شرع الجياد المسممين

يرى دي ةا دن مةا يفعمةو بعةض النةاس مةن  -والشي  ابن عقيمين رحمو ا، 
  بحيث يحمل  الت متفجرة ويتقدم بيا إلل الكفةار  قةم يفجرىةا إذا كةان اننتحار

بينيم؛ ف ن ىذا من قتل الةنفس والعيةاذ بةا،  ومةن قتةل نفسةو فيةو خالةد مخمةد 
فةةي نةةار جيةةنم دبةةد اآلبةةدين  كمةةا جةةاء فةةي الحةةديث عةةن النبةةي عميةةو اليةةأة 

تةل نفسةو وقتةل والسأم؛ ألن ىذا قتل نفسو ال فةي ميةمحة انسةأم؛ ألنةو إذا ق
عشرة دو مائة دو مائتين  لم ينفت انسأم بذلك  فمم يسةمم النةاس  وبيةذا ربمةا 

 .(2)يتعنت العدو دكقر ويوغر يدره ىذا العمل  حتل يفتك بالمسممين دشد فتك
وسةةئل الشةةي  المحيةةدان عةةن قتةةل ىةةوالء ألنفسةةيم انتحةةارا بحةةزام ناسةة   دو 

ا حكمةو؟  وىةل ىةذا استشةياد فةي تفجير؛ خشية وقوعيم في قب ةة األمةن.. مة
 سبيل ا،؟

فقةةال: االستشةةياد لةةيس ىكةةذاي ولكةةن فةةي دن يقابةةل الشةةخص ميةةادين القتةةال 
بين المسممين والكفار في حال حرب  قم لو دقةدم وىةو يعةر  حتمةا دنةو سةيقتل 
دون دن يقتل دحدا ال يجزم بأن ىذا استشياد ..دن يقتةل اننسةان نفسةو فميمةا 

ن يعر  دالالت الكتاب والسنة دن ىذا العمل استشيادي  ودن فعل ال يقول إنسا
القتيل فيو شييدي بل إن السنة جاءت يريحة بعظيم إقم من يقتل نفسو  ومةن 
يجعل نفسو في حةال يفجرىةا ىةو دو تتعةرض ألي عةارض سيحيةل فيةو تفجيةر 

 .(3)وقتل فيو داخل في باب قتل اننسان نفسو
  جرا واعترا ا عمل حكم ا، .ىذا فيمن يتعمد قتل نفسو جزعا و 

                                 
 .179انظر : فتاوى األئمة في النوازل المدليمة   (1)
 انظر : المرجت السابا. (2)
 ( موقت سحاب السمفية . فتاوى العمماء الكبار في العمميات االنتحارية. 3)

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=114416 
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دما إذا دفت العبد بنفسو ليقتل في سبيل ا، تعةالل فة ن مةن فعةل ىةذا يكةون 
محسنا إذا دقحم نفسو في الي  األول في القتال مدافعا عن المسممين ويغمب 
عمل ظنو دنو سيقتل  وفي مقمو دنزل ا، تعالل قولو:  ومن الناس من يشةري 

وقةد كةان بعةض [. 207 وا، رو  بالعبةاد  ]البقةرة: نفسو ابتغةاء مر ةات ا،
. وقةةد روى الخةةأل ب سةةناده عةةن اليةةحابة يةةنغمس فةةي العةةدو بح ةةرة النبةةي 

دن رجأ حمل عمل العدو وحده فقال الناس: دلقل بيده إلةل »عمر بن الخطاب: 
التيمكة. فقال عمر: ال  ولكنو ممن قةال ا، فيةو:  ومةن دالس مةن يةرى نفسةو 

ودما إذا فعل ما لةم يةومر [. 207ء  ات ا، وا، رو  بالعباد  ]البقرة : ابتغا
بو حتل دىمك نفسو فيذا ظالم متعد بذلك: مقل دن يغتسل من الجنابة في البرد 
الشةةديد بمةةاء بةةارد يغمةةب عمةةل ظنةةو دنةةو يقتمةةو  دو ييةةوم فةةي رم ةةان يةةوما 

روى دبةو داود  يف ي إلل ىأكو؛ فيذا ال يجوز. فكي  فةي غيةر رم ةان. وقةد
فةةي سةةننو فةةي قيةةة الرجةةل الةةذي ديةةابتو جراحةةة فاسةةتفتل مةةن كةةان معةةو: ىةةل 
تجدون لي رخية في التةيمم؟ فقةالوا: ال نجةد لةك رخيةة فاغتسةل فمةات. فقةال 

قتمةةةوه قةةةتميم ا،  ىةةةأ سةةةألوا إذا لةةةم يعممةةةوا؛ ف نمةةةا شةةةفاء العةةةي : »النبةةةي 
 .(2()1)«السوال

سةةمم لنفسةةو محةةرم   وكبيةةرة مةةن كبةةائر وممةةا تقةةدم يت ةة  دن تعمةةد قتةةل الم
جماع السم .  الذنوب بداللة القر ن والسنة وا 

 فماذا لو قتل المسمم نفسو خطأ؟
ومن قتل نفسو خطأ فأ إقم عميةو وال ديةة وال كفةارة  جةاء عةن سةممة ر ةي 

إلل خيبر  فقال رجل منيم: دسمعنا يةا عةامر  ا، عنو قال: خرجنا مت النبي 
قةةالوا: عةةامر  فقةةال: « مةةن السةةائا: »ا بيةةم  فقةةال النبةةي مةةن ىنيياتةةك  فحةةد

فقالوا: يا رسول ا،  ىّأ دمتعتنا بو  فأييب يبيحة ليمتةو  فقةال « رحمة ا،»
القوم: حبط عممو  قتل نفسةو  فممةا رجةت وىةم يتحةدقون دن عةامرا حةبط عممةو  

                                 
 حسنو األلباني . 1/93( دخرجو دبو داود في سننو  باب في المجروح يتيمم  1)
 .279/20تيمية   (  انظر : مجموع الفتاو   البن2)
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مرا حةبط فقمت: يا نبةي ا،  فةداك دبةي ودمةي  زعمةوا دن عةا فجئت إلل النبي 
كذب من قاليةا  إنةو لةو ألجةرين اقنةين  إنةو لجاىةد مجاىةد  ودي »عممو  فقال: 

 .(1)«قتل يزيده عميو
س ت عن إيجاب الدية والكفارة عمل عامر  فدل الحديث عمل دن الرسول 

وعمةةل دحةةد مةةن قرابتةةو  وقةةد دجمةةت العممةةاء عمةةل دن تةةأخير البيةةان عةةن وقةةت 
 .(2)عميو وسمم  فدل ذلك عمل عدم الوجوبالحاجة ال يجوز في حقو يمل ا، 

 قانيا : إقبات دن المعيية الكبيرة ال تخمد في النار :
جمةةاع  قسةةم العممةةاء الةةذنوب إلةةل "يةةغائر وكبةةائر بةةنص القةةر ن والسةةنة  وا 

قةال [  31السم    قال ا، تعالل:  إن تجتنبةوا كبةائر مةا تنيةون   ]النسةاء: 
[ وفةةي 32م والفةةواحش إال الممةةم  ]الةةنجم: تعةةالل:  الةةذين يجتنبةةون كبةةائر انقةة

اليةموات الخمةس  والجمعةة »اليحي  عن النبي يمل ا، عميو وسمم دنو قال 
مكفةةةةرات لمةةةةا بيةةةةنين  إذا اجتنبةةةةت  -إلةةةةل الجمعةةةةة  ورم ةةةةان إلةةةةل رم ةةةةان 

 .(3)«الكبائر
 .(4)ومن العمماء من قال بأن الذنوب كميا كبائر  وال يغائر فييا

عمل اليغائر لمما  و الممم ىو انلمام بالذنب مرة  قم ال وقد دطما العمماء 
ن كان كبيرا  وقيل ىو ما دون الشرك  .(5)يعود إليو  وا 

والجميةةور عمةةل دن الممةةم مةةا دون الكبةةائر  وىةةو ديةة  الةةروايتين عةةن ابةةن »
   وقيل: إن الممم عمل وجيين: (6)«عباس

                                 
 .(6891  )ح/7/9( دخرجو البخاري  کتاب الديات  باب إذا قتل نفسو خطأ فأ دية لو  1)
 .24/54(  انظر: عمدة القارص شرح يحي  البخاري   لمعيني  2)
 .322-321( مدارج السالكين  البن القيم  3)
 ( المرجت السابا. 4)
 ( المرجت السابا.5)
 ( المرجت السابا.6)
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ا  وال عذابا فةي اآلخةرة  األول : دنو كل ذنب لم يرتب ا، عميو حدا في الدني
 فذلك الذي تكفره اليموات الخمس  ما لم يبمغ الكبائر والفواحش.

 .(1)القاني: ىو الذنب العظيم  يمم بو المسمم المرة بعد المرة  فيتوب منو
بةةةأن الممةةةم ىةةةو يةةةغائر الةةةذنوب كةةةالنظرة   -رحمةةةو ا،-ورجةةة  ابةةةن القةةةيم 

 .(2)والغمزة  والقبمة  ونحو ذلك
ئر فالحديث يذكر إحداىا وىي قتل اننسان لنفسو  ومن ىنةا سةو  دما الكبا

دذكةةةر ابتةةةداءا تعريةةة  الكبيةةةرة  وموقةةة  السةةةم  مةةةن مرتكةةةب الكبيةةةرة وموقةةة  
 المخالفين من الخوارج والمعتزلة من مرتكب الكبيره والرد عمييم.

فةةالكبيرة لغةةةة: الكبةةر ىةةةو انقةةةم الكبيةةر  والكبةةةرة كةةالكبر إال دنيةةةا لممبالغةةةة   
 .(3)احدتيا كبيرة وىي الفعمة القبيحة  من الذنوبوو 

والكبيرة شرعا: ليس لمكبيرة حد يعرفو العباد ويميزوا بو عن اليةغائر تمييةز 
إشارة  ولو عر  ذلك لكانت اليةغائر مباحةة  ولكةن ا، تعةالل دخفةل ذلةك عةن 
العبةةةاد  حتةةةل يجتيةةةدوا فةةةي اجتنةةةاب مةةةا نيةةةل عنةةةو  رجةةةاء دن يكةةةون مجتنبةةةا 

 .(4)لمكبائر
 ودما تعريفيا فقد اختم  دىل العمم في معناىا:

 فقيل: دنيا كل معيية دوجبت حدا.
 وقيل: ما نص الكتاب عمل تحريمو ووجب في جنسو حد.

 وقيل : كل محرم لعينو ال تعارض دو لسد الذريعة.
 وقيل: دنيا كل معيية توعد ا، عمييا في القر ن دو في السنة.

 .(5)ال  بنار دو غ ب دو لعنة دو عذابوقيل: كل ذنب ختمو ا، تع

                                 
 المرجت السابا.( 1)
 ( المرجت السابا.2)
 .6/443( انظر: لسان العرب  البن منظور  3)
 .284( مفاىيم إسأمية   مجموعة من المولفين  4)
 .2/80  شرح النووي عمل يحي  مسمم  19-18( انظر: الكبائر  لمذىبي  5)
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 .(1)وقيل: ىي كل ما يشعر باالستيانة بالدين وعدم االعترا  بو
وغيرىا من األقوال  واختار ابن حجر رحمو ا، تعالل تعري  القرطبي رحمو 

كل ذنب دطمةا عميةو بةنص كتةاب دو سةنة دو إجمةاع دنةو »لمكبائر فقال:  -ا، 
و بشةدة العقةاب دو عمةا عميةو الحةد  دو شةدد النكيةر كبيرة دو عظيم دو دخير في

عميو فيو كبيرة  وعمل ىذا فينبغي تتبت ما ورد فيو الوعيد دو المعن دو الفسةا 
ورد فيةو التنيةيص  من القر ن دو األحاديث اليحيحة والحسنة  وي ةم إلةل مةا

في القر ن واألحاديث اليةحاح   والحسةان عمةل دنةو كبيةرة  فميمةا بمةغ مجمةوع 
 .(2)ك عر  منو تحرير عددىاذل

ودىل السنة والجماعة عمل دن مرتكب الكبيةرة ال يكفةر بارتكابيةا وال يسةتحا 
إن مات عمييا الخمود في النار إال إذا استحميا   ومرتكب الكبيرة عندىم مةومن 

 .(3)ناقص انيمان
ف جماع دىل السنة عمةل دن ا، ال يخمةد فةي النةار مةن كةان فةي قمبةو شةيء 

يمان إذا ددخمو فييا  وقد جاءت النيوص بذلك  منيا ما رواه دبو سعيد من ان
يةدخل دىةل الجنةة »الخدري ر ي ا، عنو دن النبي يمل ا، عميو وسةمم قةال: 

الجنة  ودىل النار النار  قم يقول ا، تبارك وتعةالل: دخرجةوا مةن كةان فةي قمبةو 
 .(4) «وا...مققال حبة من خردل من إيمان  فيخرجون منيا قد اسود

إال دنو قد خرج من خال  دىل السنة والجماعةة فةي ىةذه القاعةدة  وزعةم دن 
مرتكب الكبيرة خالد مخمد في النار  وىوالء ىم الوعيدية مةن الخةوارج والمعتزلةة 
فالخوارج ذىبوا إلل دن مرتكب الكبيرة الذي يموت عمييا كافر  مخمد فةي النةار؛ 

                                 
 (  انظر: المراجت السابا.1)
 .12/184( فت  الباري  البن حجر  2)
  التنبيةةةو والةةةرد عمةةةل دىةةةل األىةةةواء 26انبانةةةة عةةةن ديةةةول الديانةةةة   لألشةةةعري   (انظةةةر:3)

   ديول السنة  البن دبي زمنين.17والبدع  لمممطي  
ومسةةمم ( 22)ح/  1/13( دخرجةو البخةةاري فةي كتةةاب انيمةان بةةاب تفا ةل دىةةل انيمةان  4)

خراج الموحدين من النار    (.184  )ح/1/16في كتاب انيمان  باب إقبات الشفاعة وا 
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يعةةذب ديةةحاب الكبيةةرة عةةذابا دائمةةا  والمعتزلةةة  تنفيةةذا لوعيةةد ا، ليةةم  ودن ا،
يقولةةون: إن مرتكةةب الكبيةةرة فاسةةا ىةةو فةةي منزلةةة بةةين المنةةزلتين  واتفقةةوا مةةت 

 .(1)الخوارج في قوليم دنو مخمد في النار
يعةةذب كةةل  -عةةز وجةةل  -ودمةةا الشةةيعة: فةةالروافض مةةنيم ذىبةةوا إلةةل دن ا، 

غير دىةل مقةالتيم ويخمةدىم فةي من ارتكب الكبائر من دىل مقالتيم كان دو من 
النةةار  والزيديةةة كةةذلك دجمعةةوا عمةةل دن مرتكةةب الكبةةائر خالةةد مخمةةد فةةي النةةار ال 

 .(2)يخرج منيا  وال يغيب عنيا
وكان مما استدل بو القائمون بتكفير مرتكب الكبيرة وخموده فةي النةار حةديث 

سةةةمم: قاتةةةل نفسةةةو الةةةذي بةةةين ديةةةدينا  حيةةةث اسةةةتدلوا بقولةةةو يةةةمل ا، عميةةةو و 
«. فحديدتو في يده يتوجأ بيا في بطنةو فةي نةار جيةنم خالةدا مخمةدا فييةا دبةدا»

 .(3)فقد تمسك بو المعتزلة وغيرىم ممن قال بتخميد ديحاب المعايي في النار
ووجةو اسةةتدالليم بالحةةديث عمةةل مقةالتيم دن الرسةةول يةةمل ا، عميةةو وسةةمم 

 حكم عمل من قتل نفسو بالخمود في النار.
والء الموانةت التةي ذكرىةا ا، فةي القةر ن والسةنة مةن إنفةاذ ىةذا وغاب عةن ىة

قامةة  الوعيد مقل التوحيةد وكقةرة الحسةنات الماحيةة  وكقةرة الميةائب المكفةرة  وا 
 .(4)الحدود في الدنيا إلل غير ذلك
 دن دىل السنة دجابوا عمل ىوالء بأجوبة منيا:  -وذكر ابن حجر رحمو ا، 

 وىم من الراوي.« في النار خالدا مخمدا»دن قولو:  -

                                 
  شةةرح الطحاويةةة  398  مةةدارج السةةالكين   البةةن القةةيم  54( انظةةر: العةةرش  لمةةذىبي  1)

 .191  شرح العقيدة الواسطية  لميراس  301البن دبي العز الحنفي  
 -4/37  الفيل في الممل واألىواء والتحل  البن حزم  198(انظر: مقاالت انسأميين  2)

 371-370  لوامت األنوار  لمسفاريني  51-1/54رستاني    الممل والنحل  لمشي44
 .3/227( فت  الباري شرح يحي  البخاري  البن حجر  3)
   لوامت األنوار البيية  لمسفاريني.193( انظر : رسالة إلل دىل القغر  لألشعري  4)
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دن الخمةةود لمةةن اسةةتحمو ف نةةو ييةةير باسةةتحألو کةةافرا  والكةةافر مخمةةد بةةأ  -
 .ريب
 وقيل: ورد مورد الزجر والتغميظ وحقيقتو غير مرادة. -
وقيل: المعنل دن ىةذا جةزاوه  لكةن قةد تكةرم ا، عمةل الموحةدين فةأخرجيم  -

 من النار بتوحيدىم.
 .ييا إلل دن يشاء ا،وقيل: التقدير مخمدا ف

وقيل: المراد بالخمود طول المدة ال حقيقة الدوام كأنو يقول يخمد مةدة معينةة 
 وىذا دبعدىا.

 وقيل: ليس ىناك خمود موبد إال لمكافرين.
دن بعض العمماء يقول: ىذه النيوص عمل ظاىرىا  وذلك دنو قد يياب  -

قتةل نفسةو غيةر مةومن  الذي يقتل نفسو باالنسةأخ مةن انيمةان  فيكةون حةين 
ذا كةان غيةر مةومن فيةو كةافر خالةد فةةي النةار  ألنةو إذا نحةر نفسةو فة ن كةةان  وا 
ن كان عاقأ  فأبد دنو فعل ذلك لسبب  وىذا السبب  مجنونا فأ شيء عميو  وا 

 .(1)في الغالب لكي يستري  من النكبة دو ال ائقة التي حمت بو عمل زعمو
نجا من ال ائقة التي دلمت بو فقد دنكر  وقيل: من زعم دنو إذا قتل نفسو -

ذا دن ر البعث  وعقوبة اآلخرة  كان بةذلك كةافرا   البعث  ودنكر عقوبة اآلخرة  وا 
فيكةةون مسةةتحقا لمخمةةود الموبةةد فةةي النةةار  ألنةةو لةةيس مةةن المعقةةول دن شخيةةا 
يقتل نفسو ليستري  مما ىو فيو  إال لظنو دنو ينتقل إلل ما فيو الراحة لةو  وال 

ن ذلةةك وقةةد قتةةل نفسةو  فيكةةون شةةاكا فةةي البعةث  دو جاحةةدا لعةةذاب اآلخةةرة  يمكة
 .(2)وبذلك يكون كافرا. ىكذا قال بعض دىل العمم

                                 
   وانظةةر: لوامةةت األنةةوار البييةةة  لمسةةفاريني 228-3/227( فةةت  البةةاري   البةةن حجةةر 1)

  مجموع فتاوى الشي  ابةن 6/2262  مرقاة المفاتي  شرح مشكاة الميابي   لمقاري  370
 .154 -17/153عقيمين  

 .1398( انظر: مدارج السالكين   البن القيم  2)
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دن االستدالل بيذه النيوص مبني عمةل قبةوت العمةوم  ولةيس فةي المغةة  -
دلفاظ عامة  ومن ىاىنا دنكر العموم من دنكره  وقيدىم تعطيل ىذه األدلة عن 

زلةةة والخةةوارج بيةةا  لكةةن ذلةةك يسةةتمزم تعطيةةل الشةةرع جممةةة  بةةل اسةةتدالل المعت
تعطيل عامة األخبار  فيوالء ردوا باطأ بأبطل منو  وبدعة بأقب  منيا  وكةانوا 

 .(1)كمن رام دن يبني قيرا فيدم ميرا
دل الكتاب والسنة وانجماع عمةل دنةو ال يخمةد فةي النةار دحةد مةن دىةل »وقد 
 .(2)«التوحيد

ودىل الكبائر من دمة محمد يمل ا، عميو : » -رحمو ا،  -قال الطحاوي 
ن لم يكونوا تائبين بعةد دن  وسمم في النار ال يخمدون إذا ماتوا وىم موحدون  وا 
لقوا ا، عارفين  وىم في مشيئتو وحكمو إن شاء غفر ليم وعفا عنيم بف ةمو 

[؛ 8ء: كما ذكر عةز وجةل فةي كتابةو:  ويغفةر مةا دون ذلةك لمةن يشاء ]النسةا
ن شاء عذبيم في النار بعدلو  قةم يخةرجيم منيةا برحمتةو وشةفاعة الشةافعين  وا 

وال يخةرج العبةد مةةن ». وقةةال دي ةا: (3)«مةن دىةل طاعتةو  قةةم يبعةقيم إلةل جنتةو
 .(4)«انيمان إال بخروج ما ددخمو فيو

قةةد جعةةل ا، مرتكةةب »فةةأ يسةةتحا مةةن قتةةل نفسةةو الخمةةود مةةت الكةةافرين إذ  
مومنين. قةال تعةالل:  يةا دييةا الةذين  منةوا كتةب عمةيكم القيةاص الكبيرة من ال

[ إلةةل دن قةةال:  فمةةن عفةةل لةةو مةةن دخيةةو شةةيء 178فةةي القتمةةل  ]البقةةرة : 
[ لةةم يخةةرج القاتةةل مةةن 178فاتبةةاع بةةالمعرو  ودداء إليةةو ب حسةةان  ]البقةةرة : 

 .(5)«الذين  منوا وجعمو دخا لولي القياص  والمراد دخوة الدين

                                 
 1399-398( مدارج السالكين  البن القيم  1)
 .370( لوامت األنوار البيية   لمسفاريني  2)
 .371العز الحنفي  ( شرح الطحاوية  البن دبي 3)
 .313( شرح العقيدة الطحاوية   البن دبي العز الحنفي  4)
 302( انظر : شرح الطحاوية  البن دبي العز الحنفي  5)
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عتزلة والزيدية والخوارج دنكروا الشفاعة في دىةل الكبةائر مةن دمةة كما دن الم
محمةةةد يةةةمل ا، عميةةةو وسةةةمم لمةةةا زعمةةةوا وتوىمةةةوه مةةةن دن الفاسةةةا الممةةةي ال 
يستحا العفو بةل يجةب عقابةو  وزعمةوا دن تةرك عقابةو قبةي   ودن ىةذا العقةاب 

جوز  بل يجب دن يكون الخمود في النار فبناء عميو زعموا دن الشفاعة فيو ال ت
 عدوىا من القبي . 

حةال اننسةان   -والوعيدية حددوا ف ل ا، تعالل بحسب ما عقموه ىم مةن 
وقاسةةوا ف ةةل ا، ورحمتةةو بف ةةل اننسةةان ورحمتةةو  فةةأوجبوا عمةةل ا، عقوبةةة 
الفاسا وحجروا ف مو بتقبيحيم العفةو عةن الفاسةا  قةم زعمةوا دن ىةذا العقةاب 

اسةةا فاسةدا وقةةوال بالباطةل  وحرمةةوا بنةاء عميةةو دن يجةب دن يكةون دائمةةا ودبةدا قي
يشةةفت فةةي دىةةل الكبةةائر شةةافت  فحجةةروا واسةةت رحمةةة ا،  وردوا مةةا قبةةت مةةن 
ال مةاذا عمةييم لةو قةالوا إن  األحاديث اليحيحة في الشفاعة تحكما وتخريةا  وا 
الفاسا ظالم وعاص ومستحا لمعقوبةة  والجنةة والنةار ممةك ا، وتحةت تيةرفو 

ذا ددخمةةو النةةار بعدلةةو ونةةال جةةزاءه فيةةدخميا د ييمةةا شةةاء إمةةا تف ةةأ دو عةةدال  وا 
دخرجةةو وددخمةةو الجنةةة تف ةةأ منةةو ورحمةةة وىةةو الحكةةم العةةدل وال معقةةب لحكمةةو 

 . (1)الفعال لما يريد
قد تواترت األحاديث عن النبي يم  ا، عميو وسمم فةي دنةو يخةرج دقةوام »و

 عميو وسمم يشفت في دقوام دخموا من النار بعد ما دخموىا  ودن النبي يمل ا،
 .(2)«النار

وتحقيةا مةذىب دىةةل السةنة والجماعةة فةةي المسةألة والةذي يظيةةر مةن خةةأل 
استقراء األحاديث ودقوال السم  اليال  دن قاتل نفسو مةن دىةل انسةأم موحةد 
ن كةان مرتكبةا  عاص مومن ب يمانو  فاسةا بمعيةيتو  غيةر خةارج مةن الممةة وا 

 مذىب الخوارج.الكبيرة؛ خأفا ل

                                 
( انظةةر : االنتيةةار فةةي الةةرد عمةةل المعتزلةةة القدريةةة األشةةرار  ألبةةي الحسةةن يحةةي بةةن دبةةي 1)

 .3/688 الخير العمراني 
 .7/486 ( مجموع الفتاو   البن تيمية 2)
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والحةةديث يحمةةل عمةةل الكةةافر  فالكةةافر يعةةذب يةةوم القيامةةة عمةةل كفةةره وعمةةل 
معاييو  فيذا الكافر الذي قتل نفسو بتمك الحديدة يعذب بتمك الحديدة فةي نةار 
جينم عمل الدوام  ويطعن بتمك الحديدة في بطنو دائما  كةذلك الةذي قتةل نفسةو 

ذا التردي ُيفعل بو في جينم مقةل بأن رمل بنفسو من شاىا جبل حتل مات بي
 ما فعل بنفسو ىذا لمكافر.

دمةةا المسةةمم الةةذي قفتفةةل نفسةةو ف نةةو إن مةةات ولةةم يتةةب فيةةو تحةةت مشةةيئة ا، 
ن شاء غفر لو  ف ن تاب ف ن ا، تعالل قد وعد بقبةول  تعالل إن شاء عذبو  وا 

 .(1)التوبة من عباده
دنيوية. ويوخذ منةو: دن جنايةة قالقا: مجانسة العقوبات األخروية لمجنايات ال

اننسان عمل نفسةو كجنايتةو عمةل غيةره فةي انقةم  ألن نفسةو ليسةت ممكةا لةو  
نما ىي ممك ، تعالل فأ يتير  فييا إال ما دذن لو فيو  .(2)وا 

وفي قولو يةمل ا، عميةو وسةمم: "مةن قتةل نفسةو بحديةدة فحديدتةو فةي يةده 
بة في اآلخةرة تكةون مةن جةنس الةذنب دليل عمل دن العقو »يتوجأ بما في بطنو" 

الذي اقترفو فمةن "تةردى مةن جبةل فيةو يتةردى فةي النةار مةن جبةل  ومةن طعةن 
نفسةو بحديةدة فيةةو يطعنيةا فةةي النةار بحديةدة  وحتةةل ردى رسةول ا، يةةمل ا، 
عميو وسمم و لو امردة حبست ىرة قتمتيا  واليرة تنيشيا فةي النةار  وحتة  قبةت 

س عدال مني دن دولل كأ ما تولل  فيقةول الخمةا: بمة   دن ا، تعالل يقول دلي
فير  کل عابد لغير ا، معبوده ويأمره باتباعو حتل يةوردىم النةار  ويمقةل لمةن 

                                 
 ( دار الفتوى1)

http://www.darulfatwa.org.au/ar/%D8%AD%D8%AF%D9%8A
%D8%AB/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-
%D9%85%D9%86%D9%82%D8 %AA%D9%84-
%D9%86%D9 %81%D8%B3%D9%87  % D8%A8%D8%AD% 
D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 

 .2/290عيد  ( انظر : إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  البن دقيا ال2)
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عبةةد عيسةةل يةةورة عيسةة  عميةةو السةةأم  ودمقالةةو مةةن اليةةالحين كةةذلك  وحتةةل 
 .(1)«قيل لمميورين دحيوا ما خمقتم....ال 
مرجئةة الواقفةة الةذين قةالوا بةأنيم ال يةدرون رابعا: االحتجاج بالحديث عمةل ال

 عن ميير مرتكب الكبيرة .
وانرجاء ىو التأخير  ولذلك سمل ديحاب ىذا الردي بالمرجئة؛ ألنيم دخروا 
األعمةال عةةن انيمةان  حيةةث زعمةوا دن مرتكةةب الكبيةرة لةةيس فاسةقا  ودن النةةاس 

ن األعمةال اليةالحة في انيمان سواء  ف يمان دفسا الناس ك يمان األنبياء  ود
ليسةت مةن انيمةان  ويكةةذبون بالوعيةد والعقةاب بالكميةةة  وشةبيتيم الواىيةة ىةةي 
مقل قوليم انيمان فةي المغةة ىةو التيةديا  والرسةول إنمةا خاطةب النةاس بمغةة 
العةةرب ال بغيرىةةا   فيكةةون مةةراده بانيمةةان التيةةديا  قةةم قةةالوا: والتيةةديا إنمةةا 

 فقط  فاألعمال ليست في انيمان.يكون بالقمب والمسان دو القمب 
وقيل انرجاء: تأخير حكم ياحب الكبيرة إلل يوم القيامةة  فةأ يق ةل عميةو 
بحكةةم مةةا فةةي الةةدنيا مةةن كونةةو مةةن دىةةل الجنةةة  دو مةةن دىةةل النةةار. فعمةةل ىةةذا: 

 .(2)المرجئة والوعيدية فرقتان متقابمتان
 وينقسم المرجئة في حد انيمان إلل قأقة دينا :

 : من يقول دن انيمان ىو مجرد ما في القمب. األول
 والقاني: من يقول دن انيمان ىو مجرد قول المسان.

والقالث: من يقول ىو تيديا القمب وقول المسان   وىذا ىو المشيور عن 
 مرجئة الفقياء.

وقةةد خالفةةت المرجئةةة دىةةل السةةنة فةةي إطأقيةةم مسةةمل انيمةةان الكامةةل عمةةل 
دىل السنة في حكمو في اآلخرة  ودنو تحت مشيئة ا،  مرتكب الكبيرة  ووافقت 

ن شاء عفا عنو.   إن شاء عذبو  وا 

                                 
  وانظةر: شةرح النةووي عمةل  334( إيقار الحا عمل الخما   محمد بن إبراىيم اليمنةي  1)

 .129-2/120يحي  مسمم  
 .138( انظر: الممل والنحل   لمشيرستاني  2)
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ودما المرجئة الواقفة فقةد خةالفوا دىةل السةنة والجماعةة فةي االسةم فةي الةدنيا 
والحكم والوعيد فةي اآلخةرة  فعنةدىم مرت ةب الكبيةرة مةومن کامةل انيمةان  وفةي 

 .(1)«دىل التوحيد النار دحد دم ال؟ال ندري ىل يدخل من »اآلخرة يقولون: 
قول من وق  فةي دىةل : »-رحمو ا،-وىذا زعم باطل  يقول شي  انسأم 

الكبةةائر مةةن غةةأة المرجئةةة وقةةال: ال دعمةةم دن دحةةدا مةةنيم يةةدخل النةةار .... مةةن 
األقوال المبتدعة  بل السم  واألئمة متفقون عمل ما تواترت بو النيةوص مةن 

 .(2)«نار قوم من دىل القبمة قم يخرجون منيادنو البد دن يدخل ال
ويعد حديث قاتةل نفسةو حجةة عمةل الوعيديةة الةذين قةالوا بخمةوده فةي النةار  
وحجة عمل المرجئة الواقفة الذين توقفوا في الحكم عمل مرتكب الكبيرة ودنيم ال 

 يدرون ىل يعذب دم ال.
الةةةةذنوب والحةةةا دن انيمةةةةان  يزيةةةد بالطاعةةةةة  ويةةةةنقص بالمعايةةةي. ودىةةةةل 

نما يةاروا ناقيةي انيمةان  مومنون غير مستكممي انيمان من دجل ذنوبيم  وا 
 .(3)«بارتكابيم الكبائر

رحمةو ا، تعةالل عةن الحةديث الةذي -وقد سئل ف ةيمة الشةي  ابةن عقيمةين 
ىو محور البحث ماذا يقيد باألبدية؟ وىل ىي خاية بقاتل نفسو؟ وىل يجوز 

 الترحم عمل من فعل ذلك بنفسو؟
الحمد ، رب العالمين  ويمل ا، وسمم عمةل نبينةا »فأجاب ف يمتو بقولو: 

محمد وعمل  لو وديحابو ومن تبعيم ب حسان إلل يةوم الةدين. ىةذا سةوال ميةم 
جدا  وذلك دنو يأتي في الكتةاب والسةنة نيةوص فييةا فةت  بةاب الرجةاء واألمةل 

تةةب عمييةةا تكفيةةر الواسةةت؛ مقةةل دن يةةذكر الشةةارع بعةةض األعمةةال اليةةالحة  وير 
السةةيئات  دو يرتةةب عمييةةا دخةةول الجنةةة ومةةا دشةةبو ذلةةك  فيةةأتي بعةةض ويغمةةب 
جانةةب الرجةةةاء عمةةةل جانةةةب الخةةةو   فيفةةرح ويستبشةةةر بةةةذلك ويقةةةول: إذن فةةةأ 

                                 
 7/541( مجموع الفتاو   البن تيمية  1)
 .7/541( المرجت السابا   2)
 .2/84التدمرية  لفال  بن ميدي   ( انظر : التحفة الميدية شرح العقيدة3)
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ت رني معيية  مادام ىذا العمةل اليسةير يكفةر عنةي السةيئات  دو يكةون سةببا 
تي نيةوص دخةرى  في دخولي الجنة  وىذا فيم خاط ء لنيةوص الرجةاء  وتةأ

تذكر بعض المعايي  دو بعض الكبائر  وترتةب عمييةا دخةول النةار  دو الخمةود 
فييا  ولكنيةا ال تخةرج العبةد مةن انسةأم  فتجةد بعةض النةاس يتحسةر وييةأس  

 ويتمادى في  ألو  وىذا فيم خاط ء دي ا لنيوص الوعيد.
وا فةةي ىةةذه ولةةذلك انقسةةم دىةةل القبمةةة يعنةةي الةةذين ينتسةةبون لإلسةةأم انقسةةم

النيوص إلل قأقة دقسام: قسم غمب جانب نيةوص الرجةاء  وقةال : ال ت ةر 
مةةت انسةةأم معيةةية  وىةةوالء ىةةم المرجئةةة  يغمبةةون جانةةب الرجةةاء عمةةل جانةةب 
 الخو   ويقولون : دنت مومن  اعمل ما شئت فأ ي رك مت انيمان معيية.

فاعةةل الكبةةائر  وطائفةةة دخةةرى: غمبةةوا نيةةوص التخويةة  والزجةةر  وقةةالوا: إن 
مخمةةد فةةي نةةار جيةةنم دبةةدا  ولةةو كةةان مومنةةا  ولةةو كةةان ييةةمي  ولةةو كةةان يزكةةي 
وييوم ويح   وىوالء ىم )الوعيدية( من المعتزلة والخوارج  قالوا: إن اننسان 
لةةو فعةةل كبيةةرة  كقتةةل نفسةةو مةةقأ  دو قتةةل نفةةس غيةةره  دو زنةةل دو سةةرا  فيةةو 

 خالد مخمد في نار جينم.
ا اليواب  سواء الذين غمبةوا نيةوص الرجةاء والرحمةة  دو وكل ىوالء جانبو 

 الذين غمبوا نيوص التخوي  والوعيد.
ودىل السنة والجماعة وسط بين ىةذه الفةرا  قةالوا: نأخةذ بالنيةوص كميةا؛ 
ألن الشةريعة شةريعة واحةدة  يةادرة عةن ميةدر واحةد وىةو عةز وجةل  إمةا فةةي 

  ف ذا كةان األمةر كةذلك  ف نةو كتابو  دو عمل لسان رسولو يمل ا، عميو وسمم
يكمل بع يا بع ا  ويقيد بع يا بع ا  ويخيص بع يا بع أ  فيةأتي نةص 
عةام  ونةص خةاص  فيجةب دن نحمةل العةام عمةل الخةاص  ويةأتي نةص مطمةا  
ونةةةص مقيةةةد  فيجةةةب دن نحمةةةل المطمةةةا عمةةةل المقيةةةد؛ ألن الشةةةريعة واحةةةدة  

 .(1)جانب دون اآلخروالمشرع واحد  ف ذا كان كذلك فأ يمكن دن نأخذ ب

                                 
 17/154( مجموع فتاوى ورسائل الشي  ابن عقيمين  1)
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لةةيس بةةين فقيةةاء الممةةة نةةزاع فةةي ديةةحاب »قةةال شةةي  انسةةأم رحمةةو ا،: 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاىرا بما جاء بو الرسول وما تواترت عنو دنيةم 
من دىل الوعيد ودنو يدخل النار منيم من دخبةر ا، ورسةولو بدخولةو إلييةا  وال 

ن مرتدين مباحي الدماء ولكةن "األقةوال المنحرفةة يخمد منيم فييا دحد وال يكونو
" قول من يقةول بتخميةدىم فةي النةار كةالخوارج والمعتزلةة  وقةول غةأة المرجئةة 

 .(1)«الذين يقولون ما نعمم دن دحدا منيم يدخل النار بل نق  في ىذا كمو
خامسا: داللة الحديث عمةل دن األعمةال بةالخواتيم فينبغةي عمةل اننسةان دن 

، حسن الختام؛ ألنو إذا ختم لةو بخاتمةة حسةنة انتيةت بيةا حياتةو كةان يسأل ا
من دىل السعادة  فة ذا اسةتمر عمةل العمةل السةيء حةرم الخيةر  وخةتم لةو بعمةل 

 .(2)الشقاوة والعياذ با، 
من ختم لو بخير استحا القواب وكفةر ا، بتوبتةو سةيئاتو  ومةن خةتم لةو »فة

ان العمةةل الةةذي داوم عميةةو يةةاحبو إلةةل بكفةةر دحبطةةت ردتةةو حسةةناتو؛ فميةةذا كةة
الموت خيرا من دعطل قميأ قم دكدي وكم  نفسو مةا ال يطيةا كمةا يفعمةو كقيةر 

 .(3)«من العمال

                                 
 .7/297( مجموع الفتاو   البن تيمية  1)
 .7/27( انظر: شرح العقيدة الطحاوية   لمجبرين  2)
 .1/151( جامت الرسائل  البن تيمية  3)
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 الخاتمة
دن القتةةل إزىةةاا لمةةروح بةةأي وسةةيمة كةةان  سةةواء غرقةةا  دو حرقةةا  دو طعنةةا  -1

 بحديدة  دو بشرب السم  دو ب لقاء نفسو من مكان مرتفت  ونحو ذلك.
قتل النفس محرم بنص القر ن والسنة وانجمةاع؛ فيةو كبيةرة مةن كبةائر دن  -2

 الذنوب غير مخرجة من الممة .
قتةةل الةةنفس يكةةون نتيجةةة  ةةع  انيمةةان  دو قمةةة اليةةبر عمةةل الميةةائب   -3

 وعدم الر ا بما قسم ا، تعالل لو.
دن قاتل نفسةو يغسةل وييةمل عميةو ويةدفن فةي مقةابر المسةممين؛ ألنةو لةم  -4

 تو من دائرة انسأم.يخرج بمعيي
تعتبةةر العمميةةات االنتحاريةةة مةةن دبةةواب قتةةل الةةنفس التةةي حةةرم ا، وليسةةت  -5

 استشيادا في سبيل ا،.
 دن قاتل نفسو خطأ ال إقم عميو وال دية وال كفارة. -6
دن الةةذنوب تنقسةةم إلةةل يةةغائر وىةةي الممةةم  كةةالنظرة والغمةةزة ونحةةو ذلةةك   -7

ن والسنة وانجماع دنو كبيرة  دو ورد وكبائر وىي كل ما دطما عميو بنص القر 
 الخبر فيو بشدة العقاب  دو عما عميو الحد دو شدد النكير عميو.

دن مرتكب الكبيرة عند الخوارج کةافر خالةد مخمةد فةي النةار  وعنةد المعتزلةة  -8
 فاسا في منزلة بين المنزلتين وىو عندىم مخمد في النار.

انيمةةان  وفةةي اآلخةةرة تحةةت دن مرتكةةب الكبيةةرة عنةةد المرجئةةة مةةومن کامةةل  -9
ن شةةاء غفةةر لةةو. والواقفةةة مةةنيم يةةرون دن مرتكةةب  المشةةيئة إن شةةاء عذبةةو وا 

 الكبيرة مومن کامل انيمان  وفي اآلخرة ال يدرون ما مييره.
دن إنفةةةاذ الوعيةةةد قةةةد تمنعةةةو موانةةةت كالتوحيةةةد  وككقةةةرة الحسةةةنات  وكقةةةرة  -14

قامة الحدود في الدنيا.  الميائب  وا 
دن العقوبات األخروية تكون مةن جةنس الةذنب المقتةر  دل الحديث عمل  -11

 في الدنيا  فالجزاء من جنس العمل.
دل الحديث عمل دن األعمةال بةالخواتيم  فمةن كةان عممةو يةالحا خةتم لةو  -12

 بخير  ومن كان عممو طالحا ختم لو بخاتمة سيئة.
 تم بحمد ا،

ن دخطأت فمن نفسي والشيطان.  ف ن ديبت فمن ا، وا 
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 يادر والمراجتفيرس الم
 القر ن الكريم.• 
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  البن دقيا العيد  مطبعة السنة  -1

 المحمدية .
إيقار الحا عمل الخما في رد الخأفات إلل المذىب الحا من ديول  -2

اليمني  دار الكتب العممية  التوحيد   محمد بن إبراىيم بن المرت ل القاسمي
 م.1978  2بيروت  ط 

حفية الميدية شرح العقيدة التدمرية   فال  بن ميدي بن سعد ال الت -3
 ه.1413المنورة   ميدي   مطابت الجامعة انسأمية بالمدينة

تفسير البغوي معالم التنزيل  محي السنة دبو محمد الحسين بن مسعود  -4
دار إحياء التراث العربي   بن الفراء البغوي  تحقيا: عبد الرزاا الميدي 

 بيروت .
يذيب المغة  لمحمد بن دحمد األزىري اليروي  تحقيا: محمد عوض ت -5

 م.2001  1مرعب  دار إحياء التراث العربي بيروت  ط
جامت البيان في تأويل القر ن   محمد بن جرير بن يزيد دبو جعفر الطبري   -6

 م.2000 -ه1420  1الرسالة  ط تحقيا : دحمد محمد شاكر  موسسة
بو العباس دحمد بن عبد الحميم بن تيمية  جامت الرسائل  تقي الدين د -7

 م.2001 -ه  1422  1الرياض  ط تحقيا: محمد رشاد سالم  دار العطاء
الجامت المسند اليحي  المختير من دمور الرسول يمل ا، عميو وسمم  -8

إسماعيل دبو عبد ا، البخاري  وسننو وديامو  يحي  البخاري   محمد بن
 .ه1422  1اير الناير  دار طوا النجاة  طالجعفي  تحقيا: محمد زىير ن

الجامت ألحكام القر ن   تألي  دبو عبد ا، محمد بن دحمد بن دبي بكر بن  -9
البردوني  دار الكتب الميرية   فرج األنياري القرطبي . تحقيا: دحمد

 م.1994 -ه1389  2القاىرية  ط 
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الم بن رسالة إلل دىل القغر  تألي  دبو الحسن عمي بن إسحاا بن س  -14
شاکر الجنيدي  عمادة البحث العممي  دبي موسل األشعري  تحقيا: عبد ا،

 ه.1413طبعة   بالجامعة انسأمية بالمدينة المنورة
زاد المعاد في ىدي خير العباد  لمحمد بن دبي بكر بن قيم الجوزية    -11

-ه1415  27انسأمية الكويت  ط موسسة الرسالة بيروت  مكتبة المنار
 .م1994

سنن دبي داود  تألي  دبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاا بن   -12
تحقيا : محمد محي الدين عبد الحميد   بشير بن سداد األزدي السجستاني 

 المكتبة العيرية ييدا بيروت.
سنن الترمذي   محمد بن عيس  بن موس  بن ال حاك الترمذي     -13

براىيم عطوة  شركة مكتبة عبد الباقي وا   ومحمد فواد تحقيا: دحمد محمد شاكر
 م.1970-ه1395  2ومطبعة ميطفل البابي الحمبي مير  ط 

شرح العقيدة الطحاوية   لعمي بن عمي بن محمد بن دبي العز الحنفي    -14
انسأمية واألوقا  والدعوة وانرشاد   تحقيا: دحمد شاكر  وزارة الشوون

 ه.1418ط
اس    بط نيو شرح العقيدة الواسطية  محمد بن خميل حسن ىر   -15

عبد القادر السقا    دار اليجرة لمنشر  وخرج دحاديقو وو ت الممحا  عموي
 ه.1415  3والتوزيت الخبر  ط

شرح رياض اليالحين   محمد بن يال  بن محمد العقيمين  دار   -16
 .ه1436الوطن لمنشر الرياض  

شرح يحي  البخاري البن بطال  دبو الحسن عمي بن خم  بن عبد   -17
إبراىيم . مكتبة الرشد  السعودية الرياض  ط  حقيا: دبو نعيم ياسرالممك  ت

 م.2003-ه1423  2
العرش  تألي  دبو عبد ا، محمد بن دحمد عقمان الذىبي  تحقيا: د.   -18

البحث العممي بالجامعة انسأمية بالمدينة  محمد بن خميفة التميمي  عمادة
 م.2003-ه1424  2المنورة  ط
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ي  البخاري  دبو محمد محمود بن دحمد القيتابي عمدة القار  شرح يح -19
 إحياء التراث العربي بيروت. الحنفي بدر الدين العيني  دار

العين  تألي  دبو عبد الرحمن الخميل بن دحمد بن عمرو الفراىيدي    -24
 السامرائي  مكتبة دار اليأل. تحقيا: د. ميدي المخزومي  د. إبراىيم

دليمة  وتبرئة دعوة ودتباع محمد بن فتاوى األئمة في النوازل الم  -21
وانرىاب  تألي : محمد بن حسين بن سعيد بن  عبدالوىاب من تيمة التطر 

 -بن حسن بن سفران القحطاني  دار األوفياء لمطبت والنشر ىادي بن عبد
 .الرياض

فت  الباري شرح يحي  البخاري  ألحمد بن حجر العسقأني  دار   -22
 ه.1379المعرفة بيروت 

يل في الممل واألىواء والنحل  تألي  دبو محمد عمي بن دحمد بن الف  -23
 مكتبة الخانجي  القاىرة. سعيد بن حزم األندلسي الظاىري 

كتاب الكبائر وتبيين المحارم  ألبي عبد ا، محمد بن دحمد الذىبي    -24
متو  دار ابن کقير دمشا   مكتبة  حقا نيويو وخرج دحاديقو  محي الدين

 دار التراث.
بيروت    لسان العرب  محمد بن م رم بن منظور األنياري  دار يادر  -25
 ه.1414  3ط

لوامت األنوار البيية وسواطت األسرار األقرية  لشرح الدرة الم ية في   -26
العون محمد بن سالم السفاريني   عقد الفرقة المر ية  لشمس الدين دبو
 م.1982 -ه1442  2موسسة الخافقين ومكتبتيا  دمشا  ط 

لمجتبل من السنن اليغرى لمنسائي  تألي  دبو عبد الرحمن دحمد بن ا  -27
عبد الفتاح دبو غدة  مكتبة  تحقيا:  شعيب بن عمي الخراساني النسائي

 م.1989- ه1446  2المطبوعات انسأمية حمب  ط 
مجموع الفتاوى  لتقي الدين دبو العباس دحمد بن عبد الحميم بن تيمية   -28

قاسم  مجمت الممك فيد لطباعة  لرحمن بن محمدالحراني  تحقيا: عبد ا
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-ه1416الميح  الشري  المدينة المنورة المممكة العربية السعودية  
 م.1990

مجموع فتاوى الشي  ابن عقيمين   محمد بن يال  العقيمين   جمت   -29
دار القريا  ط األخيرة   -السميمان  دار الوطن وترتيب فيد بن ناير بن إبراىيم

 .ه1413
وع فتاو  عبدالعزيز بن باز  تألي  عبد العزيز عبد ا، بن باز  مجم  -34

 .الشويعر دشر  عمل جمعو محمد بن سعد
ياك نستعين  محمد بن دبي بكر   -31 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

محمد المعتيم با، البغدادي  دار الكتاب  بن ديوب بن قيم الجوزية  تحقيا:
 م.1999-ه1416  3العربي بيروت   ط

مرقاة المفاتي  شرح مشكاة الميابي    لعمي سمطان محمد دبو الحسن   -32
 م.2002 -ه1422  1لبنان   ط   اليروي القاري  دار الف ر بيروت

مسند دبي داود الطيالسي   تألي  دبو دود سميمان بن داود بن الجارود   -33
جر د. محمد بن عبد المحسن التركي  دار ى الطيالسي البيري  تحقيا:

 م.1999 -ه1419  1مير .ط
المسند اليحي  المختير بنقل العدل عن العدل إلل رسول ا، يمل   -34

لمسمم بن الحجاج دبو الحسن القشيري  ا، عميو وسمم )يحي  مسمم( 
  النيسابوري  تحقيا: محمد فواد عبد الباقي  دار إحياء التراث العربي بيروت.

بن زكريا الرازي  تحقيا عبد  معجم مقاييس المغة   ألحمد بن فارس  -35
 م.1979 -ه1399 السأم محمد ىارون  دار الف ر 

 مفاىيم إسأمية  مجموعة مولفين  موقت وزارة األوقا  الميرية.  -36
مقاالت انسأميين واختأ  الميمين  تألي  دبو الحسن عمي بن   -37

 األشعري  تحقيا: نعيم زرزور . المكتبة إسماعيل بن إسحاا بن دبي موسل
 م.2445 -ه 1436  1العيرية  ط

الممل والنحل  تألي  دبو الفت  محمد بن عبد الكريم الشيرستاني    -38
 موسسة الحمبي.
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المنياج شرح مسمم بن الحجاج  تألي  دبو زكريا يحي بن شر  النووي  -39
 ه.1392  2بيروت  ط     دار إحياء التراث العربي

 المواقت االلكترونية
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Faharas Almasadir Walmarajie 

- Al Quran Alkarim.  

'iihkam al'ahkam sharh eumdat al'ahkami, liabn daqiq 

aleida, matbaeat alsunat almuhamadia . 

'iithar alhaqi ealaa alkhalq fi radi alkhilafat 'iilaa 

almadhhab alhaqi min 'usul altawhid , muhamad bin 

'iibrahim bin almurtadaa alqasimii alyamanii, dar 

alkutub aleilmiat bayrut, t 2, 1978m.  

altahfiat almahdiat sharh aleaqidat altadamuriat , falh 

bin mahdiin bin saed al mahdii , matabie aljamieat 

al'iislamiat bialmadinat almunawarati, 1413h.  

tafsir albaghawi maealim altanzil, muhi alsanat 'abu 

muhamad alhusayn bin maseud bin alfaraa' albaghuay, 

tahqiqu: eabd alrazaaq almahdi, dar 'iihya' alturath 

alearabi, bayrut . tahdhib allughati, limuhamad bin 

'ahmad al'azharii alharuii, tahqiqu: muhamad eawad 

mureibi, dar 'iihya' alturath alearabii bayrut, ta1, 2001m.  

jamie albayan fi tawil alquran , muhamad bin jaryr bin 

yazid 'abu jaefar altabri, tahqiq : 'ahmad muhamad 

shakiri, muasasat alrisalati, ta1, 1420h- 2000m. 

jamie alrasayil, taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 

eabd alhalim bin taymiata, tahqiqa: muhamad rashad 

salma, dar aleata' alrayad, ta1, 1422 h - 2001m.  

aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur alrasul 

salaa allah ealayh wasalam wasunanuh wa'ayaamahu, 

sahih albukharii , muhamad bin 'iismaeil 'abu eabd allah 

albukharii aljaefi, tahqiqu: muhamad zuhayr nasir 

alnaasir, dar tawq alnajaat ,ta1, 1422h.  

aljamie li'ahkam alquran , talif 'abu eabd allah muhamad 

bin 'ahmad bin 'abi bakr bin faraj al'ansarii alqurtubiu . 

tahqiqu: 'ahmad albarduni, dar alkutub almisriatu, 

alqahiriatu, t 2, 1389h- 1994m. 

risalat 'iilaa 'ahl althaghara, talif 'abu alhasan eali bin 

'iishaq bin salim bin 'abi musaa al'asheari, tahqiqu: eabd 
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allah shakr aljinidii, eimadat albahth aleilmii bialjamieat 

al'iislamiat bialmadinat almunawarati, tabeat 1413h. 

zad almuead fi hady khayr aleabadi, limuhamad bin 'abi 

bakr bin qiam aljawziati, muasasat alrisalat bayrut, 

maktabat almanar al'iislamiat alkuayti, ta27, 1415h-

1994m.  

sunan 'abi dawud, talif 'abu dawud sulayman bin 

al'asheath bin 'iishaq bin bashir bin sadad al'azdi 

alsajistani, tahqiq : muhamad muhi aldiyn eabd alhumid, 

almaktabat aleasriat sayda bayrut. sunan altirmidhii , 

muhamad bin eaysy bin musy bin aldahaak altirmidhiu , 

tahqiqu: 'ahmad muhamad shakir wamuhamad fuaad 

eabd albaqi wa'iibrahim eatawata, sharikat maktabat 

wamatbaeat mustafaa albabi alhalabii masr, t 2, 1395h-

1970m.  

sharh aleaqidat altuhawiat , lieali bin eali bin muhamad 

bin 'abi aleizi alhanafia, tahqiqu: 'ahmad shakiri, wizarat 

alshuwuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat 

wal'iirshadi, ta1418h. 

 sharh aleaqidat alwastiata, muhamad bin khalil hasan 

haras , dabt nasih wakharaj 'ahadithah wawade 

almulhaqi, ealawi eabd alqadir alsaqaaf , dar alhijrat 

lilnashr waltawzie alkhabaru, ta3, 1415h.  

sharh riad alsaalihin , muhamad bin salih bin muhamad 

aleuthaymin, dar alwatan lilnashr alrayad, 1436h.  

sharah sahih albukharii liabn batala, 'abu alhasan ealii 

bin khalaf bin eabd almalik, tahqiqu: 'abu naeim yasir 

'iibrahim . maktabat alrushdi, alsueudiat alrayadu, t 2, 

1423h-2003m. 

alearshu, talif 'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad 

euthman aldhahbi, tahqiqu: du.  

muhamad bin khalifat altamimi, eimadat albahth aleilmii 

bialjamieat al'iislamiat bialmadinat almunawarati, ta2, 

1424h-2003m.  
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eumdat alqariy sharah sahih albukhari, 'abu muhamad 

mahmud bin 'ahmad alqitabi alhanafiu badr aldiyn 

aleayni, dar 'iihya' alturath alearabii bayrut.  

aleayn, talif 'abu eabd alrahman alkhalil bin 'ahmad bin 

eamrw alfarahidi, tahqiqu: du. mahdii almakhzumi, du. 

'iibrahim alsaamaraayiy, maktabat dar alhilal. 

fatawaa al'ayimat fi alnawazil almudlahimati, watabriat 

daewat wa'atbae muhamad bin eabdalwahaab min 

tuhmat altataruf wal'iirhabi, talifu: muhamad bin husayn 

bin saeid bin hadi bin eabd bin hasan bin safran 

alqahtani, dar al'awfia' liltabe walnashri- alriyad. 

 fatah albari sharh sahih albukhari, li'ahmad bin hajar 

aleasqalani, dar almaerifat biyrut 1379h.  

alfasl fi almalal wal'ahwa' walnahlu, talif 'abu muhamad 

eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalusi alzaahiri, 

maktabat alkhanji, alqahira.  

kitab alkabayir watabyin almaharimi, li'abi eabd allh 

muhamad bin 'ahmad aldhahbi, haqaq nususah 

wakharaj 'ahadithahu, muhi aldiyn mutu, dar abn kthyr 

dimashq , maktabat dar altarathi.  

lisan alearbi, muhamad bin mukram bin manzur 

al'ansari, dar sadir, biyrut, ta3, 1414h. 

 lawamie al'an 

war albahiat wasawatie al'asrar al'athariati, lisharh 

aldurat almadiat fi eaqd alfirqat almaradiati, lishams 

aldiyn 'abu aleawn muhamad bin salim alsifarini, 

muasasat alkhafiqayn wamaktabatiha, dimashqa, t 2, 

1402h- 1982m. 

almujtabaa min alsunan alsughraa lilnasayiy, talif 'abu 

eabd alrahman 'ahmad bin shueayb bin ealiin 

alkhirasanii alnasayiy, tahqiqu: eabd alfataah 'abu 

ghudata, maktabat almatbueat al'iislamiat halabu, t 2, 

1406h -1989m.  
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majmue alfatawaa, litaqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad 

bin eabd alhalim bin taymiat alharaani, tahqiqu: eabd 

alrahman bin muhamad qasima, majmae almalik fahd 

litibaeat almushaf alsharif almadinat almunawarat 

almamlakat alearabiat alsueudiat, 1416h-1990m.  

majmue fatawaa alshaykh abn euthaymin , muhamad bin 

salih aleuthaymin , jame watartayb fahd bin nasir bin 

'iibrahim alsulayman, dar alwatan- dar althirya, t 

al'akhirati, 1413h.  

majmue fatawy eabdialeaziz bin bazi, talif eabd aleaziz 

eabd alllh bin bazi, 'ashraf ealaa jameih muhamad bin 

saed alshuwayear.  

madarij alsaalikin bayn manazil 'iiaak naebud wa'iiaak 

nastaeina, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin qiam 

aljawziati, tahqiqu: muhamad almuetasim biallah 

albaghdadii, dar alkitaab alearabii bayrut , ta3, 1416h-

1999m.  

marqat almafatih sharh mishkat almasabiyh , lieali 

sultan muhamad 'abu alhasan alharawiu alqariy, dar 

alfakr biyrut, lubnan , t 1, 1422h- 2002m.  

musnad 'abi dawud altiyalsiu , talif 'abu dud sulayman 

bin dawud bin aljarud altiyalsiyi albasarii, tahqiqu: du. 

muhamad bin eabd almuhsin alturki, dar hajr misr .ta1, 

1419h- 1999m.  

almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 

'iilaa rasul allah salaa allah ealayh wasalam (sahyh 

muslimi), limuslim bin alhajaaj 'abu alhasan alqushayri 

alnaysaburi, tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi, dar 

'iihya' alturath alearabii bayrut. 

muejam muqayys allughat , li'ahmad bin faris bin 

zakariaa alraazi, tahqiq eabd alsalam muhamad harun, 

dar alfikri, 1399h- 1979m.  
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mafahim 'iislamiatun, majmueat mualifina, mawqie 

wizarat al'awqaf almisriati. 

maqalat al'iislamiiyn waikhtilaf almusaliyna, talif 'abu 

alhasan eali bin 'iismaeil bin 'iishaq bin 'abi musaa 

al'asheari, tahqiqa: naeym zarzur . almaktabat 

aleasriatu, ta1, 1436 ha- 2005m.  

almalal walnahla, talif 'abu alfath muhamad bin eabd 

alkarim alshahristani, muasasat alhalbi. alminhaj sharh 

muslim bin alhajaji, talif 'abu zakariaa yahi bin sharaf 

alnawawiu , dar 'iihya' alturath alearabi, biyrut, t 2, 

1392hi. 

alminhaj sharh muslim bin alhajaji, talif 'abu zakariaa 

yahi bin sharaf alnawawiu , dar 'iihya' alturath alearabi, 

biyrut, t 2, 1392h. 
 


