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 املقدمة:

 من ال نيب بعده أما بعد. احلمد هلل وحده والصالة والسالم على

فال شك أن اإلسالم ين احرتم النفس البشرية، فحرم على املسلم إيذاء غريه وإيذاء نفسه من منطلق 

 أن جسده ليس ملكاً له، وإمنا ملك هلل، وجاءت األحاديث اليت تنهي عن تعذيب النفس بأي شكل.

، ومن هنا جاءت أحاديث أخرى وإذا كان اإلسالم ينهى عن جمرد تعذيب النفس فكيف بقتلها؟!

حتذر من قتل النفس، وتتوعد من قتل نفسه بعذاب شديد، وجاء يف أحد هذه الروايات أن من قتل نفسه 

فكانت هذه سيخلد يف النار، وهذا يتناىف مع القاعدة  املعروفة بعدم ختليد أحد من املوحدين يف النار، 

 .مشكلة حتتاج إىل إيضاح

أن الرواية ضعيفة إذ الضعيف ال حيتج به يف مثل هذه القضايا الكربى، وإمنا وكان األمر سهاًل لو 

اإلشكال أن الرواية صحيحة بل يف أصح الكتب مما احتاج األمر إىل بيانه، ومن هنا جاء هذا البحث ليفع 

 اإلشكال عن الرواية.

 أهداف البحث:

 التعرف على درجة الرواية.

 الرواية.دفع التعارض الواقع يف هذه 

 بيان أقوال العلماء يف هذه الرواية.

 الوصول إىل قول فصل يف هذه الرواية.

 منهج البحث:

د   ؛ فيقوم بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة هتدف إىل التأكُّ يستفيد الباحث من املنهج الوصفيِّ

والتثبُّت من الفكرِة واحُلْكم، ونسبِة األقوال إىل أصحاهبا من مصادرها األصليَّة، وإضافة بعض املعلومات 
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 .قَد أيًضاوالشروح للنصوص عند احلاجة إىل ذلك، وهذا املنهج ال يغفل التقومَي والن

، حيث يعتمد على القواعد العامة للوصول إىل  ويستفيد الباحث كذلك من املنهج االستنباطيِّ

  املسائل الفرعيَّة.

 خطة البحث:

 املقدمة: أمهية املوضوع وعناصره.

 املبحث األول: مجع الروايات وخترجيها.

 املبحث الثاين: منهج العلماء يف التعامل مع الرواية.

 ثالث: القول الراجح.املبحث ال

 اخلامتة: أم النتائج.
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 المبحث األول: 

 جمع الروايات وتخريجها.

 هناك أكثر من رواية تتحدث عن عقوبة املنتحر وهاك بياهنا:

 الرواية األولى:

ُأ هِبَا يف َبْطِنِه عن َأِب ُهَريْ رََة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهلِل  : َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ِبَِديَدٍة َفَحِديَدتُُه يف يَِدِه يَ تَ َوجَّ

اُه يف نَارِ  َجَهنََّم َخاِلًدا ُُمَلًَّدا  يف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُُمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا ، َوَمْن َشِرَب ُُسًّا فَ َقَتَل نَ ْفَسُه فَ ُهَو يَ َتَحسَّ

 ا.بًَدا ، َوَمْن تَ َردَّى ِمْن َجَبٍل فَ َقَتَل نَ ْفَسُه فَ ُهَو يَ تَ َردَّى يف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُُمَلًَّدا ِفيَها أََبدً ِفيَها أَ 

 تخريج الرواية:

 جاءت هذه الزيادة يف رواية األعمش وأخرجها:

 .( 1البخاري)

سليمان قال ُسعت قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن احلارث حدثنا شعبة عن 

قال ) من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار  حيدث عن أِب هريرة رضي اهلل عنه : عن النيب ذكوان 

يف نار جهنم جهنم يرتدى فيه خالدا ُملدا فيها أبدا ومن حتسى ُسا فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه 

خالدا ُملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه ِبديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا ُملدا 

 فيها أبدا (. 

 .( 2ومسلم)

                                 
 (. 5442( ح)2179/ 5( يف كتاب الطب باب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيث )1)

 (. 215( ح)72/ 1( يف كتاب اإلميان باب من قتل نفسه بشيء )2)
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ثَ َنا وَِكيٌع ، َعِن اأَلْعمَ  ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة ، َوأَبُو َسِعيٍد اأَلَشجُّ ، قَااَل : َحدَّ ِش ، َعْن َأِب قال: َحدَّ

 َصاِلٍح ،....... به.

 .( 3وأبو داود)

ثَ َنا اأَلْعَمُش َعْن َأِِب َصاِلٍح.... به ُمتصرا. ثَ َنا أَبُو ُمَعاِويََة َحدَّ ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن َحْنَبٍل َحدَّ  قال: َحدَّ

 .( 4والرتمذي)

 ت أبا صاحل .....به.قال: حدثنا حممود بن غيالن حدثنا ابو داود عن شعبة عن األعمش قال ُسع

وقال: "هذا حديث صحيح وهو أصح من احلديث األول هكذا روى غري واحد هذا احلديث عن 

، وروى حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أِب  األعمش عن أِب صاحل عن أِب هريرة عن النيب 

ُملدا فيها أبدا وهكذا قال من قتل نفسه بسم عذب يف نار جهنم ومل يذكر فيه خالدا  هريرة عن النيب 

، وهذا أصح ألن الروايات إمنا جتيء بأن أهل التوحيد  رواه الزناد عن األعرج عن اِب هريرة عن النيب 

 يعذبون يف النار مث خيرجون منها ومل يذكر أهنم خيلدون فيها. 

 .( 5والنسائي)

ثَ نَ  ُد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل َحدَّ ْعُت ذَْكَواَن قال: َأْخبَ َرنَا حُمَمَّ ثَ َنا ُشْعَبُة َعْن ُسَلْيَماَن ُسَِ ا َخاِلٌد قَاَل َحدَّ

 ...... به.

                                 
 (. 3874( ح)7/ 4( يف كتاب الطب باب عن األدوية املكروهة )3)

 (. 2044( ح)386/ 4( يف كتاب الطب باب فيمن قتل نفسه بسم أو غريه )4)

(، ويف السنن الكربى كتاب اجلنائز 1964ح) (369/ 4( يف كتاب اجلنائز باب تَ ْرك الصَّاَلِة َعَلى َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه )5)

 (. بنفس السند. 2103( ح)439/ 2باب ترك الصالة على من قتل نفسه )
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 .( 6وابن ماجه)

ثَ َنا وَِكيٌع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلٍح،....به. ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة قَاَل: َحدَّ  قال: َحدَّ

 .( 7وأْحد)

 حدثنا األعمش، عن أِب صاحل،....به.قال: حدثنا أبو معاوية، 

  .(8والدارمي)

 قال: حدثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أِب صاحل ....به.

 .( 9وأبو داود الطيالسي)

ثَ َنا ُشْعَبُة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ذَْكَواَن،.....به.  قَاَل: َحدَّ

 .( 10ومعمر بن راشد)

 .به.َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلٍح،...

  .(11والبيهقي)

ِد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِبْشرَاَن بِبَ ْغَداَد َأْخبَ َرنَا ِإُسَْ  ٍد قال: َأْخبَ َرنَا أَبُو احلَُْسْْيِ : َعِلىُّ ْبُن حُمَمَّ اِعيُل ْبُن حُمَمَّ

ثَ َنا يَ ْعَلى ْبُن ُعب َ  اَغاِِنُّ َحدَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ ثَ َنا حُمَمَّ اُر َحدَّ ثَ َنا اأَلْعَمُش َعْن َأِِب َصاِلٍح.....به.الصَّفَّ  ْيٍد َحدَّ

                                 
 (. 3460( ح)1145/ 2( يف كتاب الطب باب النهي عن الدواء اخلبيث )6)

 (. 7448( ح)416/ 12( يف املسند )7)

 (. 2362ح)( 252/ 2( يف كتاب الديات باب التشديد على من قتل نفسه )8)

 (. 2538( ح)166/ 4( يف مسنده )9)

 (. 19716( ح)463/ 10( يف اجلامع )10)

 (. 16300( ح)23/ 8( يف السنن الكربى كتاب النفقات باب التغليظ على من قتل نفسه )11)
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 (: 12وقال)

ُد ْبُن احلََْسِن ْبِن ُفوَرَك َأْخبَ َرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعَفٍر اأَلْصبَ َهاِِنُّ حَ  ثَ َنا يُوُنُس ْبُن َأْخبَ َرنَا أَبُو َبْكٍر : حُمَمَّ دَّ

ثَ َنا  ثَ َنا أَبُو َداُوَد َحدَّ  ُشْعَبُة َعِن اأَلْعَمِش َعْن ذَْكَواَن ....به.َحِبيٍب َحدَّ

  .(13والبغوي)

، أَنا َحاجِ  ، أَنا أَبُو َبْكٍر َأْْحَُد ْبُن احلََْسِن احلِْرِييُّ ُب ْبُن َأْْحََد قال: َأْخبَ َرنَا َأْْحَُد ْبُن َعْبِد اللَِّه الصَّاحلِِيُّ

، نَا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب، نَا  يَ ْعَلى، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلٍح،....به. الطُّوِسيُّ

 .( 14وابن حبان)

ثَ َنا ُشْعَبَة، َعْن ُسَلْيَماَن َعْن ذَْكوَ  ثَ َنا أَبُو اْلَولِيِد، قَاَل: َحدَّ  اَن ....به.قال: َأْخبَ َرنَا أَبُو َخِليَفَة، قَاَل: َحدَّ

 .( 15)هوابن مند

ُد ْبُن  ُعَمَر ْبِن َحْفٍص، ثَ َنا ِإبْ رَاِهيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه اجلَُْمِحيُّ اْلُكويفُّ، ح َوأَنْ َبَأ أَبُو ُعْثَماَن قال: أَنْ َبَأ حُمَمَّ

اِب ْبِن َحِبيٍب اْلَفرَّاُء، قَاَل: ثَ َنا يَ عْ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ، ثَ َنا حُمَمَّ ، َعِن َلى ْبُن ُعبَ ْيدٍ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلَبْصرِيُّ

 اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلٍح،....به.

 .( 16وأبو نعيم)

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحبَ ْيٍش ثَ َنا اْلَقاِسُم ْبُن زََكرِيَّا ثَ َنا أَبُو ُكَرْيٍب ثَ َنا أَبُو ُمَعاوِ  ثَ َنا حُمَمَّ ثَ َنا أَبُو قال: َحدَّ يََة ح َوَحدَّ
                                 

 (. 20121( ح)355/ 9( ويف كتاب الضحايا باب حترمي أكل السم القاتل)12)

 (. 2523( ح)153/ 10َوِعيِد َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ) ( يف شرح السنة كتاب القصاص بَابُ 13)

نْ َيا )14)  (. 5986( ح)325/ 13( يف كتاب اجلنايات ذكر تعذيب اهلل جال َوَعاَل يِف النَّاِر َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه يِف الدُّ

 (. 627( ح)654/ 2( يف اإلميان )15)

 (. 293( ح)178/ 1ُب َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ِِبَِديَدٍة )بَا -( يف املسند املستخرج على صحيح مسلم كتاب اإلميان 16)
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ِد ْبُن َحيَّاَن ثَ َنا َعْبَداُن ث َ   َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة قَاال ثَ َنا وَِكيٌع َعِن اأَلْعَمِش َعْن َأِب َصاِلٍح ......به.حُمَمَّ

من خالل هذه الرواية نرى أن هذه الرواية رواها عن األعمش كل من: "شعبة، ووكيع، وأبو معاوية، 

 ويعلى بن عبيد، ومعمر"، وهم من احلفاظ.

 الرواية الثانية:

: "الذي خَيْنُق نفسُه خَيْنُ ُقها يف النار، والذي َيْطُعُنها َيطُعُنها يف قال: قال النيب  رة عن أِب هري

 .(17النار" )

 .أخرجها رواية أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة وليست بها هذه الزيادةوهي          

 .( 18البخاري)

قال: حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أِب هريرة رضي اهلل عنه قال 

 : " الَِّذي خَيُْنُق نَ ْفَسُه خَيْنُ ُقها يف النَّاِر، َوالَِّذي َيْطَعُن نَ ْفَسُه َيْطُعُنها يف النَّاِر ".قال النيب 

 .( 19وأْحد)

 أِب الزناد، ....به. قال: حدثنا حيىي، عن ابن عجالن، عن

 .( 20والطرباين)

بٍ  ثَ َنا َبْكٌر قَاَل: نا ُشَعْيُب ْبُن حَيْىَي قَاَل: أَنَا اللَّْيُث، َعْن حَيْىَي ْبِن أَيُّوَب، َعْن َأِب َغالَّ ، َعْن قال: َحدَّ
                                 

/ 15(، وأْحد يف املسند)1299( ح)459/ 1( أخرجه: البخاري يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قاتل النفس )17)

 (. 9618( ح)380

 (. 1299( ح)459/ 1( يف كتاب اإلميان باب ما جاء يف قاتل النفس )18)

 (. 9618( ح)380/ 15( يف املسند )19)

 (. 3198( ح)294/ 3( يف املعجم األوسط )20)
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 َأِب الزِّنَاِد، ......به.

 .( 21وابن حبان)

ٍد الَْ  ثَ َنا ِعيَسى ْبُن َْحَّاٍد قَاَل: َأْخبَ َرنَا اللَّْيُث، َعِن بن قال: َأْخبَ َرنَا ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ ْمَداينُّ، قَاَل: َحدَّ

 َعْجاَلَن َعْن َأِب الزِّنَاِد، ....به.

 .( 22والبيهقي)

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع  ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد اهلِل قال: َأْخبَ َرنَا أَبُو َعْبِد اهلِل احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

 ْبُن َوْهٍب، َأْخبَ َرين َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن َأِب الزِّنَاِد، .....به.

 .( 23والطحاوي)

قال: حدثنا الربيع املرادي، حدثنا ابن وهب، حدثين عبد الرْحن بن أِب الزناد، ومالك بن أنس، عن 

 أِب الزناد، ....به.

 .( 24وابن املقرئ)

ثَ َنا ق َة يف َمْسِجِد احلَْرَاِم، َحدَّ ُد ْبُن ِإبْ رَاِهيَم ْبِن اْلُمْنِذِر َفِقيُه َمكَّ ثَ َنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن َمْيُموٍن ال: َحدَّ حُمَمَّ

َوَة ْبِن ُشَرْيٍح، َعِن اْبِن عَ  ، َعْن َحي ْ ، ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن حَيْىَي اْلبُ رُلُِّسيُّ ارِيُّ  ْجاَلَن، َعْن َأِب الزِّنَاِد، .....به.اْلُفخَّ

 .( 25وابن بشران)
                                 

 (. 5987( ح)327/ 13( يف كتاب اجلنايات ِذْكر تَ ْعِذيِب اللَِّه َجلَّ َوَعاَل يف النَّاِر اْلَقاتَِل نَ ْفَسُه مبَا قُِتَل بِِه )21)

 (. 4977( ح)266/ 7( يف شعب اإلميان حترمي النفوس واجلنايات عليها )22)

 (. 195( ح)183/ 1( يف شرح مشكل اآلثار )23)

 (. 24( ح)38( يف معجمه )ص: 24)

 (. 428( ح)186( يف األمايل )ص: 25)



(10) 

َثيِن َأِب، ثنا حَيْىَي، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعنْ  وَّاِف، ثنا َعْبُد اللَِّه، َحدَّ  َأِب قال: َأْخبَ َرنَا أَبُو َعِليِّ ْبُن الصَّ

 الزِّنَاِد، ....به.

 الرواية الثالثة:

َب ولفظها: "َمْن َحَلَف َعَلى  ميٍَِْي مبِلٍَّة َغرْيِ اإِلْساَلِم َكاِذبًا فَ ُهَو َكَما قَاَل ، َوَمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ِبَشْيٍء ُعذِّ

 بِِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، َولَْيَس َعَلى َرُجٍل َنْذٌر يف َشْيٍء اَل مَيِْلُكُه".

 أخرج الرواية:

 .( 26البخاري)

نا خالد عن أِب قالبة عن ثابت بن الضحاك رضي اهلل قال: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدث

 .عنه عن النيب 

 (: 27وقال)

حدثنا حممد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أِب كثري عن أِب 

 قالبة ...به.

 (: 28وقال)

 حدثنا موسى بن إُساعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أِب قالبة ...به.

 (: 29وقال)

                                 
 (. 1297( ح)459/ 1( كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قاتل النفس )26)

 (. 5700( ح)2247/ 5( يف كتاب األدب باب ما ينهى من السباب واللعن )27)

 (. 5754( ح)2264/ 5األدب باب من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كما )( يف كتاب 28)



(11) 

 حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أِب قالبة ...به.

 .( 30ومسلم)

َمْشِقيُّ ، َعْن حَيْىَي  ثَ َنا حَيْىَي ْبُن حَيْىَي ، َأْخبَ َرنَا ُمَعاِويَُة ْبُن َسالَِّم ْبِن َأِب َسالٍَّم الدِّ  ْبِن َأِب َكِثرٍي ، قال: َحدَّ

 .....به.َأنَّ أَبَا ِقالَبََة َأْخبَ رَُه َأنَّ 

 .( 31وأبو داود)

ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن َسالٍَّم َعْن حَيْىَي ْبِن َأِِب َكِثرٍي قَ  ثَ َنا أَبُو تَ ْوبََة الرَّبِيُع ْبُن نَاِفٍع َحدَّ اَل َأْخبَ َرِِن أَبُو قال: َحدَّ

 ِقالَبََة ...به.

 .( 32والرتمذي)

قال: حدثنا أْحد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف األزرق عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أِب  

 كثري عن أِب قالبة ....به، وقال: حديث حسن صحيح. 

 .( 33والنسائي)

ُد ْبُن عَ  ثَ َنا اْبُن َأِب َعِديٍّ َعْن َخاِلٍد ح َوأَنْ َبأَنَا حُمَمَّ ْبِد اللَِّه ْبِن بَزِيٍع قَاَل قال: َأْخبَ َرنَا قُ تَ ْيَبُة قَاَل َحدَّ

ثَ َنا َخاِلٌد َعْن َأِب ِقاَلبََة ....به. ثَ َنا يَزِيُد قَاَل َحدَّ  َحدَّ

 (: 34وقال)
                                                                                               

 (. 6276( ح)2451/ 6( يف كتاب األميان والنذور باب من حلف مبلة سوى ملة اإلسالم )29)

 (. 217( ح)73/ 1( يف كتاب اإلميان باب من قتل نفسه بشيء )30)

 (.  3259( ح)219/ 3بِاْلبَ رَاَءِة َومبِلٍَّة َغرْيِ اإِلْساَلِم )( يف كتاب األميان والنذور باب َما َجاَء ىِف احْلَِلِف 31)

 (. 2636( ح)22/ 5( يف كتاب النذور واألميان باب كراهية احللف بغري ملة اإلسالم)32)

ْساَلِم )33)  (. 3779( ح)9/ 7( كتاب األميان والنذور باب احْلَِلف مبِلٍَّة ِسَوى اإْلِ



(12) 

ثَُه  ثَ َنا أَبُو َعْمرٍو َعْن حَيْىَي أَنَُّه َحدَّ ثَ َنا اْلَولِيُد قَاَل َحدَّ َثيِن َأْخبَ َرين حَمُْموُد ْبُن َخاِلٍد قَاَل َحدَّ أَبُو  قَاَل َحدَّ

 ِقاَلبََة ...به.

 (: 35وقال)

َثيِن حيَْ  ثَ َنا اأْلَْوزَاِعيُّ قَاَل َحدَّ ثَ َنا أَبُو اْلُمِغريَِة قَاَل َحدَّ ىَي َعْن َأِب ِقاَلبََة َأْخبَ َرنَا ِإْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر قَاَل َحدَّ

 ...به.

 .( 36وأْحد)

أخربنا هشام قال: حدثين حيىي، عن أِب قال: حدثنا حيىي بن سعيد، قال: حدثنا هشام، ويزيد قال: 

 قالبة، ...به.

 .( 37والدارمي)

 قال: حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أِب قالبة ... به.

 .( 38وابن حبان)

قال : أخربنا شباب بن صاحل، بواسط، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، عن خالد، 

 عن أِب قالبة، ....به.

 تي:آلنرى ا ته الروايامن خالل هذ
                                                                                               

ْساَلِم ) ( يف كتاب اإلميان والنذور34)  (. 3780( ح)9/ 7باب احْلَِلف مبِلٍَّة ِسَوى اإْلِ

 (. 3822( ح)25/ 7( يف كتاب اإلميان والنذور باب النذر فيما ال ميلك )35)

 (. 16385( ح)312/ 26( يف املسند)36)

 (. 2406( ح)175/ 1( يف كتاب اجلنائز باب التشديد على من قتل نفسه )37)

نْ َيا )38)  (. 4366( ح)208/ 10( يف كتاب اجلنايات ذكر تعذيب اهلل جال َوَعاَل يِف النَّاِر َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه يِف الدُّ



(13) 

( أن الرواية عن أِب هريرة جاءت من طريقْي األوىل عن األعمش وفيها هذه الزيادة، والثانية عن 1)

 أِب الزناد بدون الزيادة.

 واية عن ثابت ال توج هبا الزيادة( هناك ر 2)

  



(14) 

 المبحث الثاني: 

 منهج العلماء في التعامل مع الرواية.

قد أشكل يف هذا احلديث قوله: )خالداً ُملداً فيها أبداً( ألن هذه الزيادة ختالف الروايات اليت جتيء 

 بأن أهل التوحيد يعذبون يف النار مث خيرجون منها. 

 وقد سلك العلماء فيها مسلكان:

 األول: إعالل هذه الزيادة.

قال من قتل  لذا قال الرتمذي: وروى حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أِب هريرة عن النيب 

نفسه بسم عذب يف نار جهنم ومل يذكر فيه خالدا ُملدا فيها أبدا وهكذا رواه الزناد عن األعرج عن اِب 

النار مث خيرجون منها ومل  وهذا أصح ألن الروايات إمنا جتيء بأن أهل التوحيد يعذبون يف هريرة عن النيب 

 (. 39يذكر أهنم خيلدون فيها)

قال املباركفوري: "هذه الزيادة زادها األعمش وهو ثقة حافظ وزيادة الثقة مقبولة فتأويل هذه الزيادة 

 (. 40أوىل من توهيمها")

 لذا انتقل إىل املسلك الثاين وهو تأويل هذه الزيادة:

  باستحالله كافرا والكافر ُملد بال ريب.( أن ذلك ورد يف املستحل، فإنه يصري1)

وقال القرطيب: "وقوله : َخاِلًدا ُُمَلًَّدا ِفيَها أََبًدا : ظاهرُُه : التخليُد الذي ال انقطاَع له بوجه ، وهو 

 حمموٌل على َمْن كان مسَتِحالًّ لذلك ، وَمْن كان ُمْعتِقًدا لذلك ، كان كافرًا.

                                 
 (. 4/386( سنن الرتمذي )39)

 (. 167/ 6( حتفة األحوذي )40)



(15) 

ا َمْن قَتَل نفَسُه ، وه  (. 41و غرُي مستحلٍّ ، فليس بكافر ، بل جيوُز أن يَ ْعُفَو اهللُ تعاىل عنه.)وأمَّ

 ( أنه ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غري مرادة. 2)

 ( وقيل املعىن أن هذا جزاؤه لكن قد تكرم اهلل على املوحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم.3)

فاخللود األبدي نسيب وليس كخلود الكفار الذي ليس له هناية، فكل من مات غري مشرك باهلل عز 

وجل فأمره إىل اهلل: إن شاء عفا عنه ومل يعذبه، وإن شاء تعذيبه فإنه يعذبه ويطهره، مث بعد ذلك خيرجه من 

 هلها. النار ويدخله اجلنة، وال يبقى يف النار أبد اآلباد إال الكفار الذين هم أ

وهذا احلديث فيه أن اجلزاء من جنس العمل، فكما استعمل السم يف الدنيا فإنه يعذب به بأنه 

يتحساه يف نار جهنم، ويكون على هذه احلال خالدًا ُملدًا أبداً، أي: خلودًا نسبياً، وليس خلوداً 

 (. 42مؤبداً)

 ( التقدير ُملدا فيها إىل أن يشاء اهلل. 4) 

نَّة أن من قتل نفسه أنه ال خيرج بذلك عن اإلسالم، وأنه قال ابن بطال: "أمج ع الفقهاء وأهل السُّ

عند العلماء ىف وقت دون وقت إن أراد اهلل أن ينفذ عليه الوعيد، ألن  -الزيادة-يصلى عليه، .... وْحلها 

نَّة، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، فإن عذبه فإمنا يعذبه  اهلل ىف وعيده للمذنبْي باخليار عند أهل السُّ

مدة ما مث خيرجه بإميانه إىل اجلنة، ويرفع عنه اخللود والتأبيد على ما جاء ىف نص القرآن وحديث الرسول، 

[ ، 116، 48فالقرآن قوله تعاىل: )إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء( ]النساء: 

                                 
 (. 74/ 2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )41)

 (. 193/ 20اد )( شرح سنن أِب داود   عبد احملسن العب42)



(16) 

 (.44( ، يعىن حرم خلوده على النار)43على النار() : )من قال: ال إله إال اهلل، حرمه اهللوقوله 

 (.45( املراد باخللود طول املدة ال حقيقة الدوام كأنه يقول خيلد مدة معينة وهذا أبعدها)5)

قال القرطيب: "وجيوُز أن يراد بقوله : َخاِلًدا ُملًَّدا ِفيَها أَبًَدا تطويُل اآلماِد ، مث يكوُن خروُجُه ِمَن النار 

َمْن خيرُُج من أهل التوحيد ؛ وجيري هذا جَمَْرى قول العرب : َخلََّد اهلُل ُمْلَكَك ، وأبَّد أيَّامك ، وال ِمْن آخر 

أَُكلُِّمك أََبَد اآلِبِدين ، وال َدْهَر الداهرين ، وقد ينوي أن يكلَِّمُه بعد أزمان. وجيري هذا جمرى اإِلْغَياِء يف 

 (. 46الكالِم واهلل تعاىل أعلم")

 أن قوله أبداً راجع إىل ما يفعله مدة مكثه يف النار.( 6) 

قال الكشمريي: " وليس مراُد احلديِث ختليَده بعد احَلْشر كما ُفِهم، بل معناه أنه يُ َعّذب به إىل 

احَلْشر، كذلك فالتخليد راِجٌع إىل القيد، أي التوجاء واخلنق والطعن مثال، أي ال يزال يَ ْفعُل هذه األفعاَل 

ا هو خلوُد الِفْعل ما دام ما دام  ْكث يف النَّار ليلزم خلوُده يف النَّار، إمنَّ
ُ

يكوُن يف جهنَّم، وليس راِجًعا إىل امل

 (.47يف النَّار، فافهمه")

 واخلالصة أنه ليس لدينا إال أحد فرضْي:

ها اإلمام إما أن تكون هذه الكلمة )أبداً( مل يقلها الرسول عليه الصالة والسالم، وهذه طريقة قد ذكر 

                                 
(، 128( ح)59/ 1( أخرجه: البخاري يف كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا )43)

 (.  57( ح)45/ 1ومسلم يف كتاب اإلميان باب من شهد أن ال إله إال اهلل )

 (. 349/ 3( شرح صحيح البخارى البن بطال )44)

 (. 228 -227 /3( ينظر: فتح الباري البن حجر )45)

 (. 74/ 2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )46)

 (. 75/ 3( فيض الباري على صحيح البخاري )47)



(17) 

الرتمذي، واحلديث وإن كان يف البخاري ومسلم، إال أن لدينا قاعدة مهمة وهي: )أن ما خالف قطعياً من 

 نص صريح أو قاعدة حمكمة قد يُ تَ َردَّد يف ثبوته(، وهذا يُ تَ َردَّد يف ثبوته، ولو كان يف البخاري ومسلم.

وغريه: )إن ما اتفق عليه الشيخان فهو وقد يقول قائل: كيف يصح ذلك وقد قال اإلمام ابن تيمية 

 متفق عليه بْي أهل احلديث(؟

فأقول: هذه القاعدة قد تصح وقد ال تصح، وكذلك حنن مل نرتدد يف صحة احلديث، فاحلديث ال 

 شك أنه ثابت، إمنا ترددنا يف قوله: )أبداً(.

 ف  الرتمذي ومجاعة يقولون: إن هذه الرواية وهم.

وال سيما أن هذا احلديث يف رواية البخاري ومسلم مداره على ويف ظين أن هذا قريب، 

، فلم يذكر هذه اللفظة إال األعمش يف روايته، وقد رواه غريه ومل يذكروا هذه اللفظة، فهي (48)األعمش

ا كان هذا اللفظ غريبًا مداره على رجل واحد  وإن كان إمامًا إال -لفظة غريبة من جهة علم احلديث، وَلمَّ

كان مما ال جيوز أن تعارض به أصول شرعية مطردة وقواعد   -املدلسْي، وإن احتمل األئمة تدليسهأنه من 

سلفية قاطعة، خاصة أن أئمة السلف قرروا قاعدة أهل الكبائر ومل يستثنوا شيئاً، ومل يعلق إمام من أئمة 

ين من أن معناه تأبيد القاتل السلف من أهل القرون الثالثة الفاضلة على هذا احلديث مبا تبادر عند املتأخر 

 لنفسه كالكافر يف نار جهنم.

إذاً: إما أن هذا احلرف وهم، فال إشكال، وإما أن يكون هذا احلرف ثابتًا يف نفس األمر وقد قاله 

                                 
سليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو حممد الكويف األعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ]بالقراءة[ ورع لكنه  (48)

تقريب ة. )عروى له اجلمايدلس من اخلامسة مات سنة سبع وأربعْي أو مثان وكان مولده أول سنة إحدى وستْي 

  (.2615ت) (254التهذيب )ص: 



(18) 

الرسول عليه الصالة والسالم، فنعلم أن اللغة ال تستلزم ذلك؛ ألن القواعد احملكمة قاطعة يف هذا السياق، 

يرتدد يف كون َمن قتل نفسه متعمدًا من املسلمْي الذين مآلم إىل اجلنة، وإن حلقهم  وال جيوز أن

 (.49الوعيد)

 من خالل ما سبق نرى أن العلماء سلكوا مسلكْي:

 األول: تضعيف الزيادة.

 الثاين: تأويلها.

  

                                 
 ، برتقيم الشاملة(. 12/ 8يوسف الغفيص ) -( شرح الواسطية 49)



(19) 

 المبحث الثالث: 

 .في المسألة القول الراجح

 روايتين:ترجح لدي أن هناك بعد هذا العرض ألقوال العلماء 

 األوىل: هبا زيادة: )خالداً ُملداً فيها أبداً(.

 والثانية: ال توجد هبا هذه الزيادة.

وال يوجد تعارض بْي الروايتْي إذ الزيادة قد زادها ثقة، وهو األعمش الذي صرح بالسماع يف رواية 

 البخاري، والرتمذي، والنسائي.

 صحيح، أو هذا أصح.ثالثاً: هناك فرق بْي أن يقال: إن احلديث ليس ب

 فقد قال الرتمذي: وهذا أصح، فلم مينع أن تكون الرواية صحيحة أو تقبل التأويل.

ثالثاً: أما التعارض فقد نشأ بسبب ُمالفة الرواية إلمجاع أهل السنة على عدم خلود مرتكب الكبرية 

أيت، وال شك أن القول يف النار لذا حاول البعض تضعيف الزيادة، وحاول البعض تأويل الرواية كما سي

بالتأويل أوىل السيما وأن الرواية اليت هبا الزيادة يف الكتب الستة ومسند أْحد، ومل ينبه على الرتجيح إال 

 الرتمذي.

أما تعليل عدم صالة اإلمام عليهم ففي ِفْقه احلنفية ال ُيصلِّي عليه العلماء، وَمْن صار ُمْقَتدًى للناس 

لوالدين والباغي، ألنه مل يبق من تعزيرِهم عندنا شيٌء غري الصالة، فليس عليهم وهكذا قاتل ا -بالفتح  -

 (.50تعزير)

قد ترك الصالة على املنتحر عقوبًة له، وزجرا لغريه أن يفعل فعله، وأذن  وقد رأينا أن رسول اهلل 

                                 
 (. 75/ 3( فيض الباري على صحيح البخاري )50)
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 د.للناس أن يصلوا عليه، ورأينا أن خامتته سيئة مبطلة ألعظم األعمال واحلسنات كاجلها

ْوَف وقال تعاىل: )َواَل تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحيًما، َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفسَ 

 [ .30-29ُنْصِليِه نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلى اهلِل َيِسريًا{ ]النساء:

حديثا جدوى املواساة والرْحة والتفاؤل   بنا حيث ثبتفقد وضحت اآلية حرمة االنتحار ورْحة اهلل 

واألمل يف عالج املقدمْي علي االنتحار ومبا أن بعض الناس ال يستجيبون لنداء الرْحة وال بد من ختويفهم 

 من عواقب االنتحار.

ْوِسيُّ ِإىَل ومما يدل على عدم ختليد املنتحر حديث   النَّيبِّ َجاِبٍر قَاَل: َجاَء الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو الدَّ

لِلَِّذي َذَخَر اللَُّه  فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َهْل َلَك يف ِحْصٍن َحِصٍْي َوَمنَ َعٍة؟ قَاَل: فََأَِب َذِلَك َرُسوُل اللَِّه 

ا َهاَجَر النَّيبُّ  ِإىَل اْلَمِديَنِة " َهاَجَر الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو َوَهاَجَر َمَعُه َرُجٌل ِمْن قَ ْوِمِه فَاْجتَ َوُوا  ِلْْلَْنَصاِر، فَ َلمَّ

( َفَمِرَض َفَجزَِع فََأَخَذ َمَشاِقَص فَ َقَطَع بِِه بَ رَامِجَُه، َفَشَخَبْت يََداُه َحَّتَّ َماَت فَ َرَءاُه الطَُّفْيُل ْبُن 51اْلَمِديَنَة)

َوَرآُه يف َهْيَئٍة َحَسَنٍة َوَرآُه ُمَغطًِّيا  َمَناِمِه فَ َقاَل: َما َصَنَع ِبَك َربَُّك؟ قَاَل: َغَفَر يل هِبِْجَريت ِإىَل نَِبيِِّه  َعْمرٍو يف 

َها الطَُّفْيُل يََدْيِه، فَ َقاَل: َما يل أَرَاَك ُمَغطًِّيا يََدْيَك؟ قَاَل: ِقيَل يل َلْن ُنْصِلَح ِمْنَك َما أَْفَسْدَت، قَالَ  : فَ َقصَّ

 (.52: "اللَُّهمَّ َولَِيَدْيِه فَاْغِفْر")، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعَلى َرُسوِل اللَِّه 
                                 

 واجتووا اْلَمِديَنة: كرهوها ومل توافقهم.( 51)

 واملشاقص مجع مشقص: َوُهَو نصل السْهم ِإذا َكاَن َطويال ومل يكن عريضا.

 فضول ظُُهور اأْلََصاِبع تبدو ِإذا مجعت، َوتغمُض ِإذا بسطت.قَاَل اْبن اأْلَنْ َبارِي: والرباجم ِعْند اْلَعَرب: الفصوص الَّيِت يف 

 "(105/ 3كشف املشكل من حديث الصحيحْي )  ينظر: "

اَلِة َعَلى اْلَقاِتِل نَ ْفَسهُ كتاب اجلنائز مسلم  ( أخرجه: 52) يف كتاب  داود(، وأبو 2224ح) (66/ 3) بَاُب تَ ْرِك الصَّ

 .تَ ْرك(، والنسائي يف كتاب اجلنائز باب 3187ح) (180/ 3)نفسه  اجلنائز باب اإلمام ال يصلي على من قتل
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وجييب اإلمام النووي عن ذلك فيقول : "أما أحكام احلديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة ألهل السنة 

بة، فليس بكافر، وال يقطع له بالنار بل هو أن من قتل نفسه، أو ارتكب معصية غريها، ومات من غري تو 

يف حكم املشيئة، ... وهذا احلديث شرح لْلحاديث اليت يوهم ظاهرها ختليد قاتل النفس وغريه من 

أصحاب الكبائر يف النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب املعاصي فإن هذا عوقب يف يديه ففيه رد على 

 (. 53، واهلل أعلم")املرجئة القائلْي بأن املعاصي ال تضر

 فاحلديث دليل على أن مرتكب الكبرية ال خيلد يف النار.

دعا  وقال القاري: "اخللود غري واقع يف حق من أتى بالشهادتْي، وإن قتل نفسه ألن نيب اهلل 

 (.54للجاين على نفسه باملغفرة، وال جيوز يف حقه أن يستغفر ملن وجب عليه اخللود بعد أن هني عنه")

وليس معىن عدم القطع بتخليد املنتحر يف النار أن الناس تتجرأ على هذه املعصية، بل كما يف قلت: "

احلديث الرجل عوقب يف يديه اللتْي ارتكب هبما هذه الفعلة، وال يضمن املنتحر عند فعلته أن يدخله 

 اجلزع يف التسخط على اهلل فيدخل يف الكفر والعياذ باهلل".

َا تركت يََداُه على َحالَا، َوقد َكاَن مُيكن َأن تعمها اْلَمْغِفرَة فتصلح، ليعلم لذا قال ابن اجلوزي: "  َوِإمنَّ

امع لْلَحال من مثله") نب، حمذرا السَّ  (. 55قدر َهَذا الذَّ

                                                                                               
اَلِة َعَلى َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ) (، وابن ماجه يف كتاب اجلنائز باب يف الصالة على أهل القبلة 1963ح) (368/ 4الصَّ

  (.14982ح) (231/ 23)(، وأْحد يف املسند 1526ح) (488/ 1)

  .(132/ 2شرح النووي على مسلم )( 53)

  .(2263/ 6مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )( 54)

  .(105/ 3كشف املشكل من حديث الصحيحْي )( 55)
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 وحيتمل أنه أراد أن يعاجل نفسه فقطع برامجه فمات على حالته تلك.

احلديث فعل بنفسه ما فعل مما ذكر فيه على  وقال الطحاوي: حيتمل أن يكون الرجل املذكور يف هذا

أنه عنده عالج تبقى به بقية يديه، ففعل ما فعل لتسلم له نفسه، وتبقى له بقية يديه، فلم يكن يف ذلك 

مذموماً، وكان كرجل أصابه يف يده شيء، فخاف إن مل يقطعها أن يذهب هبا سائر بدهن  ويتلف هبا 

 يقطعها وهو يرى أنه بذلك يسلم له بذلك بقية بدنه ويأمن على نفسه، فهو يف سعة من قطعها، فإن مل

نفسه، مث مات منها أنه غري ملوم يف ذلك، وال معاقب عليه، وكذلك هذا الرجل فيما فعل بربامجه حَّت  

كان من فعله تلف نفسه، وهو خالف من قتل نفسه طاعنًا لا أو مرتديًا من مكان إىل مكان ليتلف 

 لسم ليقتل به نفسه، فلم ينب ِبمد اهلل فيما رويناه يف هذا الباب عن رسول اهلل نفسه، أو متحسيًا 

 تضاد وال اختالف.

فإن قال قائل: ففي هذا احلديث دعا رسول اهلل عليه السالم ليدي هذا الرجل بالغفران، ودعاؤه ليديه 

لعقوبة، فدعا له رسول اهلل بذلك دعاء له، وذلك ال يكون إال عن جناية كانت منه على يديه استحق هبا ا

 عليه السالم بالغفران ليديه، فيكون ذلك غفرانا له. 

قيل له: ما يف هذا احلديث دليل على ما ذكرت ألنه قد جيوز أن يكون ما كان من رسول اهلل عليه 

 السالم من ذلك الدعاء ليدي ذلك الرجل كان إلشفاقه عليه ولعمل اخلوف من اهلل كان يف قلبه فدعا له

 (. 56بذلك لذا املعىن ال ملا سواه")

  

                                 
  .(111/ 1بيان مشكل اآلثار   الطحاوى )( 56)
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 الخاتمة:

 احلمد هلل رب العاملْي والعاقبة للمتقْي والصالة والسالم على أشرف املرسلْي أما بعد.

 فقد ظهر من خالل البحث ما يلي:

 ( أن املنتحر ليس بكافر.1)

بأن ذلك يف  ( أن املنتحر  ال خيلد يف النار وما ورد من نصوص تدل على ذلك ميكن تأويلها2)

 املستحل.

 ىل من طرح بعضها والعمل ببعضها.أن اجلمع بْي نصوص الروايات أو  (3)

 ومن هنا أوصي:

بضرورة النظر يف مثل هذه الروايات حَّت ال يتخذها أعداء سبياًل للطعن فيها، أو حماولة اجياد تعارض 

 بْي نصوصها.
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