
 

 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 كافراً؟ المنتحر ٌُعتبر هل

 عابد ولٌد إلى

 :السؤال

 ؟المفدى مٌرناأ ٌا حالك كٌف ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ؟علٌه ٌصلى وال ٌدفن ال كافرا المنتحر المسلم ٌعتبر هل :السؤال

 ،خٌرا هللا وجزاكم فٌدوناأ

 ،فلسطٌن جنٌن من خالد أبو عابد ولٌد خالد ابو

 .جدا أشكرك ،العزٌز أخً فٌك هللا وبارك

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :ٌلً كما فالمسألة إسالمه، على ٌبقى أو كافرا   ٌعتبر وهل المنتحر لموضوع بالنسبة

 :أبدا   جهنم فً مخلد خالد المنتحر أن على أدلة الموضوع هذا فً ورد :أولً 

َرةَ  أَبًِ َعنْ  -ٔ ٌْ ًَ  ُهَر ً   َعنْ  َعْنهُ  هللَاُ  َرِض ى َمنْ »: َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب  َنارِ  فًِ َفُهوَ  َنْفَسهُ  َفَقَتلَ  َجَبل   ِمنْ  َتَردَّ

مَ  ى َجَهنَّ َتَردَّ ى َوَمنْ  أََبداً، فٌَِها ُمَخلَّداً  َخالِداً  هِ فٌِ ٌَ هُ  َنْفَسهُ  َفَقَتلَ  ُسّماً  َتَحسَّ ِدهِ  فًِ َفُسمُّ اهُ  ٌَ َتَحسَّ  َجَهنَّمَ  َنارِ  فًِ ٌَ

ِدهِ  فًِ َفَحِدٌَدُتهُ  ِبَحِدٌَدة   َنْفَسهُ  َقَتلَ  َوَمنْ  أََبداً، فٌَِها ُمَخلَّداً  َخالِداً  ٌَ  ُ َجأ  ُمَخلَّداً  َخالِداً  َجَهنَّمَ  َنارِ  فًِ َبْطنِهِ  فًِ ِبَها ٌَ

 للبخاري واللفظ علٌه متفق «أََبداً  فٌَِها

َرةَ  أَِبً َعنْ  َصالِح   أَِبً َعنْ  اْْلَْعَمشِ  وَعنْ  -ٕ ٌْ ْومَ  َجاءَ  ِبَحِدٌَدة   َنْفَسهُ  َقَتلَ  َمنْ »: َقالَ  َرَفَعهُ  أََراهُ ُهَر ٌَ 

اَمةِ  ٌَ ِدهِ  فًِ َوَحِدٌَدُتهُ  اْلقِ تَ  ٌَ ٌَ ُ أ مَ  َنارِ  فًِ َبْطِنهِ  فًِ ِبَها َوجَّ هُ  ِبُسم   َنْفَسهُ  َقَتلَ  َوَمنْ  أََبداً، ُمَخلَّداً  َخالِداً  َجَهنَّ  فًِ َفُسمُّ

ِدهِ  اهُ  ٌَ َتَحسَّ  .الترمذي أخرجه «أََبداً  ُمَخلَّداً  َخالِداً  َجَهنَّمَ  َنارِ  فًِ ٌَ

 إشارة هذا وفً ،«أََبداً  ُمَخلَّداً  َخالِداً » مجهن نار فً سٌخلد نفسه قاتل أن اْلحادٌث هذه من وواضح

 .كافرا   ٌموت أنه على

 هذه ومن عظٌما ، إثما   مرتكبا   ٌكون ولكنه اإلسالم على ٌموت أنه أخرى أدلة وردت ولكن :ثانٌاً 

 :اْلدلة

رِ  أَبًِ َعنْ  -ٔ ٌْ َب ًُّ  َهاَجرَ  َفلََما... َجاِبر   َعنْ  الزُّ هِ  َهاَجرَ  اْلَمِدٌَنةِ  إِلَى ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ٌْ لُ  إَِل ٌْ َف و ْبنُ  الطُّ  َوَهاَجرَ  َعْمر 

َداهُ  َفَشَخَبتْ  َبَراِجَمهُ  ِبَها َفَقَطعَ  لَهُ  َمَشاقِصَ  َفأََخذَ  َفَجِزعَ  َفَمِرضَ  اْلَمِدٌَنةَ  َفاْجَتَوْوا َقْوِمهِ  ِمنْ  َرُجل   َمَعهُ   َحَتى ٌَ

لُ  َفَرآهُ  َماَت، ٌْ َف و ْبنُ  الطُّ َئُتهُ  َفَرآهُ َمَناِمهِ  فًِ َعْمر  ٌْ ٌا   َوَرآهُ َحَسَنة   َوَه هِ  ُمَغط  ٌْ َد  َربَُّك؟ ِبكَ  َصَنعَ  َما: َلهُ  َفَقالَ  ٌَ



هِ  إَِلى ِبِهْجَرِتً لًِ َغَفرَ : َفَقالَ   ٌ ٌا   أََراكَ  لًِ َما: َفَقالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َنِب َك؟ ُمَغط  ٌْ َد  أَْفَسْدتَ  َما ِمْنكَ  ُنْصلِحَ  َلنْ  لًِ قٌِلَ : َقالَ  ٌَ

لُ  اَفَقَصهَ  ٌْ َف هِ  اللَُّهمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِ  َرُسولِ  َعلَى الطُّ ٌْ َد ٌَ  .جابر عن مسلم أخرجه «َفاْغفِرْ  َولِ

: قال - الرجل فمرض قومه من رجل معه وهاجر الطفٌل فهاجر: قال... جابر عن الزبٌر، أبً عن -ٕ

: فقال المنام، فً الطفٌل فرآه فمات، رواجبه قطعف مشقصا، فأخذ قرن، إلى فجاء - شبهه كلمة أو فضجر

 ما منك نصلح لن إنا: لً قٌل: قال ٌدٌك؟ شأن ما: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبً إلى بهجرتً لً غفر: قال بك؟ هللا فعل ما

ِه َفاْغفِرْ »: فقال، ملسو هيلع هللا ىلص النبً على الطفٌل فقصها: قال نفسك، من أفسدت ٌْ َد ٌَ  أخرجه... ٌدٌه ورفع «اللَُّهمَّ َولِ

 .ٌخرجاه" ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث "هذا: وقال المستدرك فً مالحاك

 المنتحر وأن بالمغفرة له ٌدعو ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول اإلسالم على ٌموت المنتحر أن اْلحادٌث هذه من وواضح

 سدتأف ما منك نصلح لن إنا» ،«أَْفَسْدتَ  َما ِمْنكَ  ُنْصلِحَ  لَنْ »: الحدٌث فً ورد إنه حتى عظٌما   إثما   ٌرتكب

 .«نفسك من

 الكفر على ٌموت المنتحر أن اْلول القسم ففً بٌنها، تعارض ظهور اْلحادٌث هذه من واضح :ثالثاً 

 أو علٌه الصالة ٌمنع اْلول فالقسم ثم ومن نفسه، بقتله كبٌرا   إثما   مرتكبا   مسلما   ٌموت أنه الثانً القسم وفً

 ظاهري تعارض هناك أي المسلمٌن، مقابر فً وٌدفن علٌه ٌصلى الثانً والقسم المسلمٌن، مقابر فً دفنه

 إعمال وألن بٌنها، الجمع ٌتم أو دراٌة األحادٌث هذه بعض ترد أن فإما وإذن اْلحادٌث، هذه بٌن

 وتدبر القسمٌن أحادٌث فً وبالنظر .أمكن إذا أولً  الجمع إلى فٌعمد أحدهما إهمال من أولى الحدٌثٌن

 أحكام منكرا   كافرا   ٌنتحر فٌمن هً اْلولى اْلحادٌث تكون أن وهو ن،ممك بٌنهما الجمع فإن أمرهما

 المنتحر فهذا وأمثالهما، والصوم للصالة المنكر أو باهلل المشرك أي بالضرورة الدٌن من المعلومة اإلسالم

 ولكن ماإلسال على ٌموت الذي الثانً القسم وأما المسلمٌن، مقابر فً ٌدفن وال علٌه ٌصلى وال كافرا   ٌموت

 اْلسباب هذه مثل أو فٌه ٌعٌش سٌئ لواقع أو الحٌاة من لضجر ٌكون كأن آخر لسبب المنتحر فهو عاصٌا  

 :التالً النحو على اْلدلة هذه بٌن الجمع ٌكون ثم ومن عظمى، لكبٌرة مرتكبا   ٌموت فهو

 بالضرورة الدٌن من معلوم شرعً حكم ألي إنكاره أو الناس بٌن كفره أعلن قد وكان انتحر من

 بشكل الناس على كفره ٌعلن لم الحال مستور كان ومن الكفر، على ٌموت فهذا مؤكد واضح بشكل

 مقابر فً وٌدفن علٌه وٌصلى اإلسالم على ٌموت فهذا وانتحر إسالمه على بقً بل ومحدد واضح

 ...المسلمٌن

 قد المنتحر ٌكن لم فإن ،ثالثاً  فً ذكرناه ما وفق ٌكون المنتحر عن سؤالك جواب فإن ولذلك: رابعاً 

 وٌصلى اإلسالم على ٌموت ولكنه عظٌم إلثم مرتكباً  عاصٌاً  ٌكون فهو مؤكد واضح بشكل كفره أعلن

 .المسلمٌن مقابر فً وٌدفن علٌه

 .وأحكم أعلم وهللا المسألة، هذه فً أرجحه ما هذا

 قبل كفره ٌعلن لم الذي الحال رالمستو المنتحر عدوا قد المسلمٌن فقهاء من كثٌرا   فإن وللعلم :خامساً 

 :هؤالء ومن المسلمٌن، مقابر فً وٌدفن علٌه ٌصلى مسلما   عّدوه انتحاره، عند أو انتحاره

 (٘ٔٗ /ٕ) قدامة البن المغنً فً جاء -ٔ

ْكُتمُ  الَِذي ُهوَ : اْلَغالُّ  َنْفَسُه( َقَتلَ  َمنْ  َعلَى َواَل  اْلَغنٌَِمِة، ِمنْ  اْلَغال   َعَلى اإْلَِمامُ  ٌَُصلً  )َواَل : َقالَ  ]َمْسأََلة ؛ ٌَ 

أُْخَذهُ  َبْعَضَها، أَوْ  َغِنٌَمَتهُ  ٌَ ْخَتصَ  لَِنْفِسِه، لِ ٌَ هِ  ٌَُصلً  اَل  َفَهَذا. ِبهِ  َو ٌْ دا   َنْفَسهُ  َقَتلَ  َمنْ  َعلَى َواَل  اإْلَِماُم، َعَل . ُمَتَعم 
ٌَُصلً  ِهَما َو ٌْ ًَّ  أَنَّ » َسُمَرَة، ْبنُ  َجاِبرُ  َرَوى... أَْحَمدُ  ِهَماَعلٌَْ  َنصَ . الَناسِ  َساِئرُ  َعَل ِب  َقَتلَ  ِبَرُجل   َجاُءوهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ
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هِ  ٌَُصلِّ  َفلَمْ  ِبَمَشاقَِص، َنْفَسهُ  ٌْ ًِّ  إَلى اْنَطلَقَ  َرُجالً  أَنَّ » َداُود أَُبو َوَرَوى. ُمْسلِم   َرَواهُ . «َعَل ِب  َعنْ  َفأَْخَبَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

ته: َقالَ  ٌُْدِرٌك؟ َوَما: َقالَ  َماَت، دْ قَ  أَنَّهُ  َرُجل   ٌْ ْنَحرُ  َرأَ ته؟ أَْنتَ : َقالَ  ِبَمَشاقَِص، َنْفَسهُ  ٌَ ٌْ  إذاً : َقالَ  َنَعْم،: َقالَ  َرأَ

هِ  أَُصلًِّ َل  ٌْ  .«َعَل

دُ  َوَرَوى ٌْ ، َخالِد   ْبنُ  َز ًُّ ًَ »: َقالَ  اْلُجَهِن َنةَ  ِمنْ  َرُجل   ُتُوفِّ ٌْ ْومَ  ُجَه َبَر، ٌَ ٌْ : َفَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَِّ  لَِرُسولِ  َذلِكَ  َفُذِكرَ  َخ

ٌََّرتْ . َصاِحِبُكمْ  َعلَى َصلُّوا ا اْلَقْوِم، ُوُجوهُ  َفَتَغ  ِبهِ  اْحَتجَ . «اْلَغِنٌَمةِ  ِمنْ  َغلَّ  َصاِحَبُكمْ  إنَّ : َقالَ  بِِهمْ  َما َرأَى َفلَمَّ

ًَ  ِْلَنَ  ِباإْلَِماِم؛ ااِلْمِتَناعُ  َهَذا َواْخَتصَ . أَْحَمدُ  ، َعلَى الَصاَلةِ  ِمنْ  اْمَتَنعَ  َلَما ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب  َعَلى َصلُّوا»: َقالَ  اْلَغال 

ًُّ  َوَكانَ  َنْفِسِه، َقاِتلِ  َعلَى ِبالَصاَلةِ  أََمرَ  أََنهُ  َوُرِويَ . «َصاِحبُِكمْ   فًِ َساَواهُ َمنْ  ِبهِ  َفأُْلِحقَ  اإْلَِماَم، ُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب

ْلَزمُ  َواَل  َذلَِك، ً   َصاَلةِ  َتْركِ  ِمنْ  ٌَ ِرِه؛ َصاَلةِ  َتْركُ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ٌْ ًَ  َفإِنَ  َغ  َعَلى ٌَُصلً  اَل  اإْلِْساَلمِ  َبْدءِ  فًِ َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب

هِ  َمنْ  ٌْ ن   َعَل ٌْ أُْمُرُهمْ  َلُه، َوَفاءَ  اَل  َد ٌَ هِ  ِبالَصاَلةِ  َو ٌْ َرَة، أَُبو َفَرَوى... َعَل ٌْ ًَّ  أَنَّ » ُهَر ِب ُجلِ  ٌُْؤَتى انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ  بِالرَّ

هِ  اْلُمَتَوفَّى ٌْ ُن، َعَل ٌْ قُولُ  الدَّ ٌَ نِهِ  َتَركَ  َهلْ : َف ٌْ ؟ ِمنْ  لَِد ثَ  َفإِنْ  َوَفاء  ِه، َصلَّى َوَفاءً  َتَركَ  أَنَّهُ  ُحدِّ ٌْ  َقالَ  َوإِلَّ  َعَل

ا َصاِحبُِكمْ  َعَلى َصلُّوا: لِْلُمْسلِِمٌنَ  ُ  َفَتحَ  َفَلمَّ
ًَ  َفَمنْ  أَْنفُِسِهْم، ِمنْ  ِباْلُمْؤِمنٌِنَ  أَْوَلى أََنا: َفَقالَ  امَ قَ  اْلفُُتوحَ  ّللاَّ  ُتُوفِّ

ناً، َوَتَركَ  اْلُمْؤِمِنٌَن، ِمنْ  ٌْ ًَّ  َد ْرِمِذيُّ  َقالَ  «.َفلِْلَوَرَثةِ  َمالً  َتَركَ  َوَمنْ  َقَضاُؤهُ، َعَل  [.َصِحٌح   َحِدٌث   َهَذا: الت 

 /ٔ) هـ(71ٔ: )المتوفى المدنً اْلصبحً عامر بن مالك بن أنس بن مالك لإلمام المدونة فً وجاء -ٕ

ٕ٘ٗ): 

ٌُْصَنعُ  َنْفِسهِ  َقاِتلِ  َعلَى ٌَُصلَى: َمالِك   َوَقالَ : َقالَ ...]  َنْفِسِه، َعلَى َوإِْثُمهُ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِبَمْوَتى ٌُْصَنعُ  َما ِبهِ  َو

َها َصلُّوا: َمالِك   َقالَ  َها؟َنْفسَ  َخَنَقتْ  اْمَرأَة   َعنْ  َمالِك   َوُسِئلَ : َقالَ  ٌْ : َوَقالَ  َوْهب   اْبنُ  َقالَ . َنْفِسَها َعلَى َوإِْثُمَها َعَل

ًُّ : َقالَ . َرَباح   أَبًِ ْبنُ  َعَطاءُ  َمالِك   َقْولِ  ِمْثلَ  َوَقالَ  اد   ْبنُ  َعلِ ٌَ انَ  َعنْ  ِز ٌَ  إْبَراِهٌمَ  َعنْ  َعْون   ْبنِ  هللاَِ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْف

  ً َنةُ : َقالَ  الَنَخِع  [.َنْفِسهِ  َقاِتلِ  َعلَى ٌَُصلَى أَنْ  السُّ

 :(7ٗ /7) مسلم على النووي شرح فً جاء -ٖ

ِه( ٌَُصل   َفلَمْ  ِبَمَشاقِصَ  َنْفَسهُ  َقَتلَ  ِبَرُجل   ملسو هيلع هللا ىلص النبً )أتً ]َقْولُهُ  ٌْ  َواِحُدَها ِعَراض   ِسَهام   اْلَمَشاقِصُ  َعَل

قُولُ  لَِمنْ  َدلٌِل   اْلَحِدٌثِ  َهَذا َوفًِ اْلَقافِ  حِ َوَفتْ  اْلِمٌمِ  ِبَكْسرِ  ِمْشَقص   اِنهِ  َنْفِسهِ  َقاِتلِ  َعلَى ٌَُصلَى اَل  ٌَ ٌَ  َوَهَذا لِِعْص

ً   اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمْذَهبُ  ًُّ  اْلَحَسنُ  َوَقالَ  َواْْلَْوَزاِع ًُّ َوالَشافِ  َحِنٌَفةَ  َوأَُبو َوَمالِك   َوَقَتاَدةُ  َوالَنَخِع  َوَجَماِهٌرُ  ِع

هِ  ٌَُصلَى اْلُعَلَماءِ  ٌْ ًَ  ِبأَنَ  اْلَحِدٌثِ  َهَذا َعنْ  َوأََجاُبوا َعَل هِ  ٌَُصل   لَمْ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ٌْ  فِْعلِهِ  ِمْثلِ  َعنْ  لِلَناسِ  َزْجرا   ِبَنْفِسهِ  َعَل

هِ  َوَصلَتْ  ٌْ ًُّ  َتَركَ  َكَما َوَهَذا الَصَحاَبةُ  َعَل هِ  َمنْ  َعَلى اْْلَْمرِ  أََولِ  ًفِ  الَصاَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ٌْ ن   َعَل ٌْ  َعنِ  َلهُمْ  َزْجرا   َد

هِ  ِبالَصاَلةِ  أَْصَحاَبهُ  َوأََمرَ  َوَفاِئهِ  إِْهَمالِ  َوَعنْ  ااِلْسِتَداَنةِ  فًِ الَتَساُهلِ  ٌْ  .[..َصاِحِبُكمْ  َعلَى َصلُّوا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقالَ  َعَل
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