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األستاذ املساعد بقسم العقيدة جبامعة أم القرى
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نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف قتل نفسه من أهل التوحيد
د. بدر بن إبراهيم الغيث

املقدمة:
احلمـد هلل وعـد املؤمنـن جنتـه، وتوعـد الكافريـن انره، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال 
شـريك له، ال معقب حلكمه، وال راد ألمره، وأشـهد أن حممداً عبده ورسـوله، بشَّـر وأنذر، وبلغ 
وأعـذر، صلـى هللا عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أمجعـن وسـلم تسـليًما كثـرياً إىل يـوم الديـن. أّمـا بعـد : 

فإن أول أمر هذه األمة مل يزل مستقيًما واعتقادها سليما، حيث كان التسليم للنصوص ال 
نزاع فيه، ومحل متشاهبها على حمكمها ال مراء فيه، حىت دخل يف العلم من ليس منه، وختوض فيه 
من مل يكن أهاًل له، فأعمل هواه أتصياًل لبدعته، واستدالاًل لرأيه؛ فضل وأضل، وزاغ وما هدى.

ومن املعلوم أن أول اخلالف وقع بن أهل القبلة هو اخلالف يف مسائل األمساء واألحكام، 
فأعمل أقوام نصوص الوعيد معرضن عن نصوص الوعد، وقابلهم من أخذ بنصوص الوعد معرًضا عن 
نصوص الوعيد، وكان منشأ اخللل بن الفريقن شبًها شرعية وأخرى عقلية سلموا هبا قبل النظر يف 
النصوص، مث نظروا يف النصوص وفسروها مبا يوافق أهواءهم، فوافقت إحدى الطائفتن األخرى يف 
الشبه، وشاركوهم فيها، مث اختلفوا يف اللوازم لتلك الشبهة، ومردُّ هذا الضالل هو أخطاء منهجية يف 
إعمال النصوص الشرعية وإمهاهلا من غري برهان وال حجة، مع عدم رّد متشابه النصوص إىل حمكمها . 

أما سلف هذه األمة ومن سار على هديهم فكانوا على ما كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص  وأصحابه ، فالنصوص 
عندهم ال يعارض بعضها بعًضا؛ ألهنا تنزيل من حكيم محيد، ولو كانت من عند غري هللا لوجدوا فيها 
اختالًفا كثري؛ لذا فإهنم أعملوا النصوص من غري إمهال لشيء منها، مع ردهم للمتشابه منها إىل احملكم. 

لكن وقع يف بعض النصوص إشكال من جهة الناظر فيها ملخالفة ظاهرها أصالً من أصول أهل 
السنة اجملمع عليه، وهو عدم ختليد أحد من أهل التوحيد يف النار وإن مكث فيها طويالً؛ لعموم األدلة 
املتواترة الصرحية يف ذلك، ومن تلك النصوص املشكلة ما ورد يف بعضها من احلكم على من قتل 
نفسه ابلنار مقروانً هذا الدخول ابخللود والتأبيد، وقد جاوز أقوام احلّد يف اخلطأ يف فهم هذا احلديث 

حىت ظّن بعض أهل البدع أن هذا من أقوى األدلة هلم على عدم خروج أهل الكبائر من النار.
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وملا كان هذا النّص مشكالً من حيث خمالفة ظاهره للنصوص الصرحية بدخول أهل التوحيد 
بيـاان ملوقـف العلمـاء  النـار؛ أردت أن يكـون حبثـي يف هـذه املسـألة،  للجنـة وإن طـال بقاؤهـم يف 
مـن هـذا النـص، وتوجيههـم لـه، مث ذكـر مـا يـرد علـى تلـك األقـوال، وتعقيـب ذلـك كلـه مبـا ترجـح 
لـدّي، وعضـدت ذلـك الرتجيـح ابلنصـوص الشـرعية ومـا يؤيدهـا مـن الشـواهد، وجعلـت عنـوان هـذا 
البحـث: )نصـوص الوعيـد املتضمنـة للخلـود والتأبيـد الـواردة يف مـن قتـل نفسـه مـن أهـل التوحيـد(.

خطة البحث:

املقدمة: وفيها ذكر لبعض أصول أهل السنة يف ابب االستدالل مع بيان ملخالفة  بعض 
أهل القبلة للنصوص الشرعية يف ابب األمساء واألحكام، وبعض أسباب هذا اخلالف، ومن ذلك 
اعتمادهم على نصوص التأبيد يف النار ملن قتل نفسه بكونه دااّلً على مذهبهم، مع ذكر أمهية هذا 
املوضوع إلشكاله على ما ثبت يف بعض النصوص الصرحية القاطعة يف عدم خلود أحد من أهل 

التوحيد يف النار، مث أتبعت ذلك خبطة البحث على النحو التايل:- 

- التمهيد وفيه مطلبان: 

• املطلب األول: الوعيد لغة واصطالحاً .

• املطلب الثاين: اخللود والتأبيد لغة واصطالًحا.

- املبحث األول: حكم مرتكب الكبرية وفيه مطلبان:

• املطلب األول:  مذهب أهل السنة يف مرتكب الكبرية.

• املطلب الثاين: مذاهب املخالفن ألهل السنة يف مرتكب الكبرية .

- املبحث الثاين: املوقف من نصوص الوعد والوعيد، وفيه مطلبان:

• املطلب األول: موقف أهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

• املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

- املبحث الثالث: الوعيد الوارد يف النصوص ملن قتل نفسه.
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- املبحث الرابع: املوقف من الوعيد الوارد يف النصوص ملن قتل نفسه، وفيه ثالثة مطالب:

• املطلب األول: موقف  أهل السنة من هذه النصوص.

• املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من هذه النصوص.

• املطلب الثالث: الرتجيح.

• اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث. 

• اهلوامش.

• املصادر واملراجع.

منهج البحث: 

وقد هنجت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي، واجتهدت فيما يلي:

مجع النصوص الواردة يف حكم من قتل نفسه وعقوبته يف اآلخرة.  -1

مجع املادة العلمية من أقوال العلماء وتوجيهاهتم لتلك النصوص من مظاهّنا ومراجعها.  -2

عزو اآلايت القرآنية إىل مواضعها ابسم السورة ورقم اآلية وكتابتها ابلرسم العثماين.  -3

عزواألحاديث إىل مصادرها، فإن كانت يف الصحيحن أو أحدمها اكتفيت ابلعزو إليها،   -4
وإن كانت يف غريمها نقلت أقوال أهل العلم يف احلكم على احلديث.

البيان والتعريف ملا حيتاج إىل ذلك.  -5

االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.  -6

توثيق املسائل والنُّقول من مصادرها األصلية.  -7

تذييل البحث بفهارس علمية كما هو مبّن يف اخلطة.  -8

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعن.
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التمهيد وفيه مطلبان:

املطلب األول: الوعيد لغة واصطالحاً .

)1(،.قال ابن فارس: » الواو والعن والدال كلمة صحيحة تدل على  الوعيد لغة: التهديد بشرٍّ
تْرِجيـة بقـول، يقـال: وعدتـه أعـده وعـًدا، ويكـون ذلـك خبريأوشـر، فأمـا الوعيـد فـال يكـون إال بشـر، 

يقولـون: أوعدتـه بكـذا، قـال: أوعـدين ابلسـجن واألداهـم «)2(.

الوعيداصطالحـاً: ماجـاء يف النصـوص مـن اإلخبـار إبيقـاع الشـر عقوبـة أخرويـة عنـد املخالفـة، 
وهـي سـبب مقتضـى هـذا العـذاب، والسـبب قـد يقـف أتثـريه علـى وجـود شـرطه وانتفـاء مانعـه)3(.

املطلب الثاين:اخللود والتابيد لغة واصطالحاً.

اخللـود لغـة: دوام البقـاء، قـال ابـن فـارس: »اخلـاء والـالم والـدال أصـل واحـد يـدل علـى الثبـات 
واملالزمـة، فيقـال خلـد: أقـام وأخلـد أيًضـا«)4(. 

واصطالحاً: هوالبقاء مدة طويلة على احلالة اليت هوعليها من غري أن يعرتضه فساد)5(.

أما التأبيد لغة: فهو التخليد واألبد الدائم، أبد ابملكان أيِبُد أُبوًدا، أقام به ومل يربحه)6(، قال 
ابن فارس: »اهلمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول املدة«)7(. 

التأبيد اصطالحاً: األبد عبارة عن مدة من الزمان املمتد الذي ال يتجزأ  كما يتجزأ الزمان، 
بل ال حد هلا وال تقييد)8(.

املبحث األول: حكم مرتكب الكبرية وفيه مطلبان: 

املطلب األول: مذهب أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية .
قـد جيتمـع يف قلـب العبـد طاعـات ومعـاص بزايدهتـا ونقصهـا وغلبـة أحدهـا علـى اآلخـر يزيـد 
اإلميـان وينقص،وينشـأ عـن ذلـك تفاضـل ألهـل اإلميـان فيـه؛ فبارتـكاب الذنـوب ينقـص اإلميـان وهـذا 
النقـص حبسـب شـدهتا وضعفهـا، ومـن أشـد الذنـوب الكبائـر، وضابطهـا مـا نـص الشـارع علـى أهنـا 
مـن الكبائـر ممـا توعـد عليـه  بنارأوغضـب أو لعنـة أو عـذاب)9(،أو توعـد صاحبـه أبال يدخـل اجلنـة أو 
ال يشـم رائحـة اجلنـة، أو قيـل فيـه: »مـن فعلـه فليـس منـا«، أو قيـل فيـه: إن صاحبـه آمث)10(، وكان غـري
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 مستحل هلا، فمن فعل شيًئا من ذلك فقد أمجع أهل السنة على أنه ال يكفر بل هو مؤمن إبميانه، فاسق 
مبعصيته، قال صاحب الرسالة: »وأمجعوا على أن املؤمن ابهلل تعاىل وسائر ما دعاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إىل اإلميان 
به ال خيرجه عنه شيء من املعاصي وال حيبط إميانه إالالكفر، وإن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 
الشرائع غري خارجن عن اإلميان مبعاصيهم«)11(، وقال ابن عبدالرب، رمحه هللا: »وقد اتفق أهل السنة 

واجلماعة، وهم أهل الفقه واألثر على أن أحًدا الخيرجه ذنبه وإن عظم من اإلسالم«)12(.

وقـال ابـن تيميـة، رمحـه هللا: »وأهـل السـنة واجلماعـة متفقـون علـى أنـه ال يكفـر املسـلم مبجـرد 
الذنـب كمـا يقولـه اخلـوارج، وال أنـه خيـرج مـن اإلميـان ابلكليـة كمـا يقولـه املعتزلـة، لكـن ينقـص اإلميـان 
ومينع كماله الواجب«)13(، ومع عدم تكفريهم ملرتكب الكبرية وقطعهم بعدم خلوده يف النار فإهنم ال 
يقولون أبن معه اإلميان املطلق بل يثبتون له مطلق اإلميان فقد ينفى عنه اإلميان املطلق لكونه أتى كبرية 
استحق عليها أال أيخذ مسمى اإلميان املطلق الذي ال يناله إال من هو يف مرتبة عالية من اإلميان بفعل 
األوامر واجتناب النواهي، لكن يثبت له مطلق اإلميان الذي ال يصح إسالمه إال به فيسمى مؤمناً من 
هذا الوجه، قال ابن تيمية اتلًيا مذهب أهل السنة: » َواَل َيْسلُُبوَن اْلَفاِسَق اْلِملِّي اْسَم اإْلِميَاِن اِبْلُكلِّيَِّة َواَل 
َحَتِْريُر َرقـََبٍة  خُيَلُِّدونَهُ يف النَّاِر، َكَما تـَُقولُهُ اْلُمْعَتِزَلُة، َبْل اْلَفاِسُق َيْدُخُل يف اْسِم اإْلِميَاِن يف ِمْثِل قـَْوله تـََعاىَل:﴿
َـا اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيـَن  ُمْؤِمَنٍة﴾]النسـاء:92[، َوقَـْد اَل َيْدُخـُل يف اْسـِم اإْلِميَـاِن اْلُمْطلَـِق َكَمـا يف قـَْولـه تـََعاىَل:﴿ِإمنَّ

ُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُهُ َزاَدتـُْهْم ِإميَااًن َوَعَلٰى َرهبِِّْم يـَتـََوكَُّلوَن﴾]األنفال:2[. ِإَذا ُذِكَر اللَّ

اين ِحَن يـَْزين َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل َيْسِرُق السَّاِرُق ِحَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن  َوقـَْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: }اَل يـَْزين الزَّ
َواَل َيْشَرُب اخلَْْمَر ِحَن َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل يـَنـَْتِهُب نـُْهَبًة َذاَت َشَرٍف يـَْرَفُع النَّاُس إلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم 
ميَاِن أَْو ُمْؤِمٌن إبِِميَانِِه فَاِسٌق ِبَكِبرَيتِِه" )14(. ِحَن يـَنـَْتِهبـَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن{، َويـَُقوُلوَن: "ُهَو ُمْؤِمٌن اَنِقُص اإْلِ

وإن مات مصّراً على معصيته ومل يتب منها فقد أمجع أهل السنة على أن أمره إىل هللا إن شاء 
عفا عنه وأدخله اجلنة بفضله ورمحته، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، مث أدخله اجلنة برمحته، قال البغوي: 
"اتفق أهل السنة على أن املؤمن ال خيرج عن اإلميان ابرتكاب شيء من الكبائر إذا مل يعتقد إابحتها، 
وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة الخيلد يف النار كما جاء يف احلديث، بل هو إىل هللا إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، مث أدخله اجلنة برمحته" )15(، كما أمجع أهل السنة على أنه إذا 
دخل النار فإنه الخيلد فيها، قال األشعري: "وأمجعوا على أن هللا تعاىل خيرج من النارمن يف قلبه 

شيء من اإلميان")16(.
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وقال السـمعاين: "أمجع أهل اإلسـالم، متقدموهم ومتأخروهم، على رواية األحاديث يف صفات 
هللا تعاىل، ويف مسائل القدر، وإخراج املوحدين املذنبن من النار")17(. وقال النووي رمحه هللا: "مذهب 
أهل احلق وما أمجع عليه السلف أنه ال خيلد يف النار أحد مات على التوحيد")18(، كما أمجعوا على أن 
من أهل الكبائر من يُعذب، ومنهم من يدخلها من غري سبق عذاب، قال ابن تيمية: "ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف األمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه اليبقى يف النار 

من يف قلبه مثقال ذرة من إميان")19(.
املطلب الثاين: مذاهب املخالفن ألهل السنة يف مرتكب الكبرية . 

املخالفون ألهل السنة يف ابب األمساء واألحكام على طريف نقيض، مع اتّفاقهم على إعمال 
النصوص  تفسري  على  هلم محلتهم  بسبب شبه عرضت  احملكمة  وإمهال  املتشاهبة  النصوص  بعض 

أبهوائهم، ومل حيققوا الطريقة الشرعية يف فهم النصوص على مرادها كما فهم السلف ذلك)20(.

ومن مجلة املسائل اليت خالف فيها بعض املبتدعة أهل السنة املوقف من مرتكب الكبرية امسًا وحكماً، 
وقد انقسموا يف ذلك إىل قسمن:-

القسم األول: الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة الذين يقطعون إبنفاذ وعيد من لقي هللا على غري 
توبة من عصاة املوحدين فهو عندهم مستحق للخلود يف النار)21(، يقول القاضي عبداجلبار: "ال خالف 
بينهم أن وعيدهللا ابلعقاب حق ال جيوز عليه اإلخالف وال الكذب، كما أن وعده ابلثواب حق، وال 
خالف بينهم يف أن مرتكب الكبائر من أهل النار، وأن من يدخل النار يكون خالداً فيها كالكافر وإن 
كان حاله يف العقاب دونه")22(، ويقول ابن تيمية حاكياً قوهلم: "القول الذي مَلْ يـَُواِفْق اخْلََواِرَج َواْلُمْعَتِزَلَة 

َعَلْيِه َأَحٌد ِمْن أَْهِل السُّنَِّة ُهَواْلَقْوُل بَِتْخِليِد أَْهِل اْلَكَبائِِر يف النَّاِر")23(.

فمن دخل النار من أهل الكبائر فإنه ال خيرج منها عندهم؛ لذا فقد قطع مجهورهم إبثباته على صفة 
الدوام فقالوا: إن صاحب الكبرية إذا لقي هللا على غري توبة فهو خالد يف النار، والخيرج منها أبًدا)24(.

أما فيما يتعلق ابالسم فقد قطع اخلوارج أبن مرتكب الكبرية كافر، وخالفهم يف هذا املعتزلة؛ فقالوا بعدم 
كفره، وجعلوه يف منزلة بن املنزلتن، فوافقوهم يف احلكم دون االسم، يقول القاضي عبداجلبار: "صاحب 
الكبرية له اسم بن االمسن وحكم بن احلكمن، ال يكون امسه اسم الكافر، وال امسه اسم املؤمن، وإمنا يسمى 
فاسقاً"، مث يقول: "وهذا احلكم الذي ذكرانه هو سبب تلقيب املسألة ابملنزلة بن املنزلتن فإن صاحب الكبرية 

له منزلة تتجاذهبا هااتن املنزلتان؛ فليست منزلته منزلة الكافر، وال منزلة املؤمن، بل له منزلة بينهما")25(.
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القسم الثاين: املرجئة. 

وهؤالء أغلب منازعتهم ألهل السـنة يف مرتكب الكبرية يف االسـم دون احلكم، ففي األحكام 
الدنيويـة يقطعـون أن مرتكـب الكبـرية مؤمـن اتم اإلميـان ال نقـص يف إميانـه بـل إميانـه كإميـان األنبيـاء 

واألوليـاء، وهـذا نـزاع يف االسـم)26(، أمـا حكمـه يف اآلخـرة فاملرجئـة علـى درجـات:

األوىل: مرجئـة الفقهـاء، وهـؤالء يوافقـون أهـل السـنة يف حكـم مرتكـب الكبـرية يف اآلخـرة، 
ويقولـون مـا تقولـه اجلماعـة يف أهـل الكبائـر: فيهـم مـن يدخـل النـار، وفيهـم مـن ال يدخـل، كمـا دلـت 
علـى ذلـك األحاديـث الصحيحـة واتفـق عليـه الصحابـة والتابعـون هلـم إبحسـان، فهـؤالء الينازعـون 

أهـل السـنة واحلديـث يف حكمـه يف اآلخـرة، وإمنـا ينازعوهنـم يف االسـم)27(.

الثانيـة: الغاليـة مـن املرجئـة، وهـؤالء جيزمـون بعـدم حلـوق الوعيـد ألصحـاب الكبائـر بنـاء علـى 
قوهلـم أنـه ال يضـر مـع اإلميـان ذنـب، وهـذا ال يُنقـل عـن أحـد بعينـه، يقـول ابـن تيميـة: "وبعـض النـاس 
حيكـي هـذا عنهـم، وأهنـم يقولـون: إن هللا فـرض علـى العبـاد فرائـض ومل يـرد منهـم أن يعملوهـا وال 
يضرهـم تركهـا، وهـذا قـد يكـون قـول الغاليـة الذيـن يقولـون: ال يدخـل النـار مـن أهـل التوحيـد أحـد، 
لكـن مـا علمـت معينـاً أحكـي عنـه هـذا القـول، وإمنـا النـاس حيكونـه يف الكتـب وال يعّينـون قائلـه")28(.

الثالثـة: متكلمـة املرجئـة الذيـن ال يقطعـون بنفـوذ الوعيـد وال أتخـريه ابلكليـة، بـل يقفـون عـن 
اجلـزم بشـيء مـن تلـك األحـكام األخرويـة مـع جتويزهـم حلصـول شـيء منهـا، يقـول ابـن تيميـة رمحـه هللا: 
"وكثـري مـن متكلمـة املرجئـة تقـول ال نعلـم أن أحـداً مـن أهـل القبلـة مـن أهـل الكبائـر يدخـل النـار، وال 
أن أحـداً منهـم ال يدخلهـا، بـل جيـوز أن يدخلهـا مجيـع الفّسـاق، وجيـوز أال يدخلهـا أحـد منهـم، وجيـوز 
دخـول بعضهـم، ويقولـون مـن أذنـب واتب ال يقطـع بقبـول توبتـه، بـل جيـوز أن يدخـل النـار أيًضـا، فهـم 
يقفون يف هذا كله؛ وهلذا مُسُّوا الواقفة، وهذا قول القاضي أيب بكر وغريه من األشعرية وغريهم")29(.

وعنـد املقارنـة بـن الوعيديـة واملرجئـة يف موقفهـم مـن مرتكـب الكبـرية مـن حيـث االسـم واحلكـم مـع 
تباينهما إال أن طائفة تقارب قول السلف يف االسم دون احلكم يف اجلملة، واألخرى يف احلكم دون االسم؛ 
فنجد أن الوعيديه أقرب إىل مذهب السلف يف ابب األمساء، واملرجئة أقرب إىل السلف يف ابب األحكام، 
فقـول املعتزلـة واخلـوارج والكراميـة يف اسـم اإلميـان واإلسـالم أقـرب إىل قـول السـلف مـن قـول اجلهميـة، لكـن 
املعتزلـة واخلـوارج يقولـون بتخليـد العصـاة، وهـذا أبعـد عـن قـول السـلف مـن كل قـول، فهـم أقـرب يف االسـم 

وأبعـد يف احلكـم، واجلهميـة وإن كانـوا يف قوهلـم أبن الفّسـاق ال خيلـدون أقـرب يف احلكـم إىل السـلف)30(.
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املبحث الثاين: املوقف من نصوص الوعد والوعيد وفيه مطلبان: 

املطلب األول: موقف أهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

زّلت بعض الطوائف يف نصوص الوعد والوعيد يف حق من اجتمعت فيه دون من حتقق فيه نوع 
دون اآلخر؛ ومذهب أهل السنة واجلماعة يف النصوص الواردة يف الوعد والوعيد قائم على أصلن 

ال ميكن فهم تلك النصوص على وجههما إال هبما:

األول: إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون أتويل؛ لكوهنا أحكاًما صرحية يف حق أهل 
الوعد يقول ابن تيمية مقرًرا مذهب السلف يف ذلك: "فإن عامة علماء السلف يقرون هذه األحاديث 
فمع  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص")31(.  مقصود  عن  خترجها  أتويالت  تتأول  أن  ويكرهون  جاءت،  كما  وهنا  وميُِرُّ
اعتقادهم حلقيقتها وأن ظاهرها مراد فإهنم ال يتكلفون يف أتويلها أتوياًل يناقض املعىن املراد منها، بل 
جيروهنا على ظاهرها، ويعتقدون أن ذلك الفعل سبب من األسباب اليت قد ينال صاحبها به ذلك اجلزاء.

الثاين: اجلمع بن نصوص الوعد والوعيد وتفسري بعضها ببعض كما جيمع بن نصوص األمر 
والنهي)32(، يقول ابن تيمية رمحه هللا: "التحقيق اجلمع بن نصوص الوعد والوعيد وتفسري بعضها ببعض 
من غري تبديل شيء منها، كما جيمع بن نصوص األمر والنهي من غري تبديل شيء")33(، فالنصوص 
مشتملة على نصوص الوعد والوعيد كاشتماهلا على نصوص األمر والنهي، وأحد النوعن يقابل اآلخر 
فال ميكن النظر ألحد النوعن دون النظر ملا يقابله؛ ألنه مفسر ملراده ومبنِّ ملقصوده وموضح لسياقه. 

فما ورد من نصوص الوعيد املطلقة فهو مبّن، ومفسرملا يف نصوص الوعد مقّيد له، وما ورد 
من نصوص الوعد املطلقة فإنه مبن ومفسر ملا يف نصوص الوعيد، مقيد له)34(.

فتحمل نصوص الوعد والوعيد على وجهها بتفسري بعضها ببعض، فال تطلق نصوص الوعد 
إطالقا عاماً دون تقييدها بنصوص الوعيد؛ يقابل ذلك نصوص الوعيد اليت ال تطلق أيضاً دون 
تقييدها بنصوص الوعد، وهذه مسألة دقيقة جيب التفطن هلا مع مراعاة مجلة من األمور اليت ال يتم 

فهم هذا املعىن على وجهه إال ابلقول هبا، وهي:

أواًل: إن مرتكب الكبرية ال يكفر جملرد فعله لتلك الكبرية، كما أنه الخيّلد يف النار، وقد سبق 
بسط هذا املعىن.
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اثنًيا: أن نصوص الوعد على األعمال الصاحلة مشروطة بعدم الكفر احملبط دون ماسواه من 
الذنوب، ونصوص الوعيد للكفار والفّساق مشروطة بعدم التوبة)35(.

اثلثا: أن مرتكب الكبرية مستحق للوعيد الوارد على تلك املعصية لكن ال يقطع حبصول 
ذلك الوعيد عليه، جلوازختلُّف املقتضي عن املقتضى ملعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، 
وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، أوغري ذلك، فالنصوص دلت على أن هذا العمل سبب 
مقتٍض هلذا الثواب، والنصوص املرتبطة هبا دّلت على أن الدخول يف أحد العمومن متوقف على 
وجود شرطه وانتفاء مانعه، فإذا وجد الشرط وانتفى املانع فالوعيد مستحق، وإن ختلف أحدمها، 

إما بفقد الشرط أوقيام املانع، فقد يتخلف الوعيد)36(. وبناء على هذا فإنه يقال: 

رابًعا: ال يقطع بدخول املعّن يف ذلك الوعيد، فاإلطالق ال يعين إجراء ذلك العموم على 
كل من فعل فعاًل جاء يف النصوص ترتيب الوعيد على من ارتكبه، بل يتوقف يف دخول املعّن يف 
العموم الذي قام به سببه حىت يقوم به املقتضي الذي ال معارض له، وهذه املسألة أخص مواضعها 

يف ابب األمساء واألحكام من التكفري والتفسيق وحنوه)37(.

 خامسا: أن من رتب الوعيد على بعض الذنوب هو من قطع على نفسه بوجوب نفاذ وعده 
يف حق أهل وعيده، فُعلم إمكان اجتماع الوعد والوعيد يف بعض اخللق، فيلحقهم وعيده ويعّذبون 

بقدر ذلك الذنب، مث ينفذ فيهم وعده بفضل رمحته هلم فيدخلون اجلنة .

املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

سبق الكالم على خمالفة الوعيدية واملرجئة ألهل السنة يف حكم مرتكب الكبرية، ومبىن هذا 
اخلالف هو موقفهم من نصوص الوعد والوعيد، فأحد الفريقن غلَّب أحد نوعي النصوص فغال 

يف الوعيد، واآلخر غلَّب النوع اآلخر فغال يف الوعد، على هذا فقد انقسموا قسمن:

األول: الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة، وهؤالء أعملوا نصوص الوعيد، وجعلوا ما توعد 
هللا به املخالفن ألمره انفذاً ال حمالة، وأمهلوا نصوص الوعد فنظروا إىل قيام سبب الوعيد مبرتكب 
الكبرية، فأدرجوه يف عموم نصه، وأحالوا أن يقوم به سبب الوعد؛ ألن طاعاته كلها حابطة 

بكبريته، بل وبصغريته عند بعضهم.



67

نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف من قتل نفسه من أهل التوحيد        د.بدر بن إبراهيم الغيث

وبناء على ذلك مل يعطوه أحكام املؤمنن يف الدنيا، وأعطوه أحكام الكفار يف اآلخرة ابخللود 
الوعيد: "والذي يدل على أن  القاضي عبداجلبار املعتزيل بعد ذكره لنصوص  النار)38(، قال  يف 
الفاسق خيلد يف النار ويعذب فيها أبداً ما ذكرانه من عمومات الوعيد؛ فإهنا تدل على أن الفاسق 
يفعل به ما يستحق من العقوبة تدل على أنه خيلد إذ ما من آية من هذه اآلايت اليت مرت إال 

وفيها ذكر اخللود والتأبيد وما جيري جمراها")39(.

ويقول اخلليلي اإلابضي: "إن غالب آايت الوعيد نصت على اخللود يف النار ومل تفرق بن املشرك 
وغريه"، مث يقول: "وال جتد جبانب ذلك يف القرآن ما يشري إىل عدم خلود أحد ولو من بعيد")40(.

اثنياً: املرجئة، وهؤالء غّلبوا نصوص الوعد، وأمهلوا نصوص الوعيد، فهم نظروا إىل قيام 
سبب الوعد مبرتكب الكبرية فأدرجوه يف عموم نصوصه، ومل يروا دخوله يف نصوص الوعيد وإن 
قام به سببها؛ ألن معاصيه مغفورة إبميانه،فيكون كامل اإلميان يف الدنيا، انجياً من العذاب يف 
اآلخرة،وهؤالء غالية املرجئة)41(. وأول املرجئة نصوص الوعيد اليت فيها نفي اإلميان عّمن ارتكب 

بعض الذنوب أبن املراد ليس مثلنا أو ليس من خياران )42(.

كما أسقط غالهتم الوعيد عن كل مسلم احتجاجاً بقول هللا تعاىل:﴿اَل َيْصاَلَها ِإالَّ اأْلَْشَقى 
﴿15﴾ الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّٰ﴾]الليل:15-16[ وجعلوا العذاب الوارد على الكبائر خاصاً ابلكفار 

واملشركن، وأن املراد به أشخاص كفار أبعياهنم)43( .

املبحث الثالث: الوعيد الوارد يف النصوص على من قتل نفسه .

عند تتبع نصوص الوعيد على من قتل نفسه واستقرائها استقراًء اتماً جند أهنا جاءت على نوعن:

األول: ذكر العذاب يف انر جهنم، وهذه النصوص على قسمن:

أواًل: ذكر العذاب مطلقا، فقد أخرج البخاري، ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة 
 عـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، أنـه قـال: ))مـن تـردى مـن جبـل فقتـل نفسـه، فهـو يف انر جهنـم يـرتدى فيـه خالـًدا 
خملًدا فيها أبًدا، ومن حتّسى مسًا فقتل نفسه، فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالًدا خملًدا فيها أبًدا، 

ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالًدا خملًدا فيها أبًدا(()44(.

  الرتمـذي مـن حديـث أيب هريـرة القيامـة، كمـا أخـرج  بيـوم  العـذاب مقيـدا  اثنيًـا: ذكـر 
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مرفوعـا، قـال: ))مـن قتـل نفسـه حبديـدة جـاء يـوم القيامـة وحديدتـه يف يـده يتوجـأ هبـا يف بطنـه يف انر 
جهنم خالًدا خملًدا أبًدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالدا خملدا أبدا((

)45(، ويف الصحيحن، عن اثبت بن الضحاك ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))من قتل نفسه بشيء 

يف الدنيـا عـذب بـه يـوم القيامـة(()46(.

النـوع الثـاين: حتـرمي دخـول اجلنـة، ففـي البخـاري ومسـلم، عـن جنـدب بـن عبـدهللا  قـال: 
قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))كان فيمـن كان قبلكـم رجـل بـه جـرح، فجـزع، فأخـذ سـكيًنا فحزهبـا يـده، 

فمـا رقـأ الـدم حـىت مـات، قـال هللا تعـاىل: ابدرين عبـدي بنفسـه، حرمـت عليـه اجلنـة(()47(.        

املبحث الرابع: املوقف من الوعيد الوارد يف النصوص ملن قتل نفسه  وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: موقف أهل السنة من هذه النصوص. 

فيما سبق ذكران النصوص الواردة يف الوعيد على من قتل نفسه، ابلعذاب يف انر جهنم أو 
حترمي دخوله للجنة، وألهل السنة جواابن عن هذه النصوص، أحدمها إمجايل، واآلخر تفصيلي: 

أواًل:أما اجلواب اإلمجايل فقد سبق نقل إمجاع أهل السنة على أمور :

1 – أمجعوا على أن من ارتكب أي كبرية أنه اليكفر.

2 - أمجعوا على أنه الخيلد أحد من أهل التوحيد يف النار.

3 – أمجعوا على أنه خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان .

4 – أمجعوا على أن صاحب التوحيد إذا أتى شيًئا من الكبائر فمات قبل أن يتوب فأمره 
إىل هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، مث أدخله اجلنة.

5 – أمجعوا على أن من أهل الكبائر من يعذب، مث يدخل اجلنة ومنهم من يدخلها بال عذاب)48(.

اثنياً: أما اجلواب التفصيلي فهنا مسألتان :

املسألة األوىل: العذاب يف النار جبنس ما فعل بنفسه وقرن هذا العذاب ابخللود والتأبيد يف 
انر جهنم، وللعلماء من هذا احلديث موقفان : 
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املوقــف األول: عــدم قبــول زايدة لفــظ اخللــود والتأبيــد، وذلــك بتوهيــم مــن روى احلديــث بــزايدة 
))خالــداً خملــداً فيهــا أبــداً(( واجلــزم بثبــوت ألفــاظ أخــرى، أُطلــق فيهــا لفــظ العــذاب، ومل يــرد فيهــا لفــظ 
اخللــود والتأبيــد، قــال الرتمــذي: وروى حممــد بــن عجــالن، عــن ســعيد املقــربي، عــن أيب هريــرة  عــن 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))من قتل نفسه بسم عذب يف انر جهنم((، ومل يذكر فيه: ))خالًدا خملًدا فيها أبًدا((، 
وهكذا رواه أبوالزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا أصح؛ ألن الرواايت إمنا 

جتــيء أبن أهــل التوحيــد يعذبــون يف النــار، مث خيرجــون منهــا، ومل يذكــر أهنــم خيلــدون فيهــا )49(.

موافًقا  ليكون  احلديث؛  هذا  توجيه  يف  االجتهاد  مع  الرواية  هذه  قبول  الثاين:  املوقف 
ألصول أهل السنة، وقد اختلفوا يف توجيهه إىل أقوال:

القول األول: أن جمرد ذكراخللود والتأبيد ال يقتضي عدم النهاية بل اخللود طول املدة، واإلقامة 
املتطاولة،ال حقيقة الدوام)50( قالوا: ألن األبد قد يقع يف كالم العرب على املدة من الزمان اليت هلا هناية؛ 
لذا فهم جيمعون األبد على آابد كما جتمع على دهور فإذا  كان األبد واحد اآلابد دل على أنه ينتهي)51(.

القـول الثـاين: مـن محـل هـذا الوعيـد وجعلـه يف حـق املسـتحّل هلـذا الفعـل، مـع علمـه ابلتحـرمي  
دون الفاعـل بـال اسـتحالل فـإن هـذا الوعيـد ال يشـمله)52(.

القول الثالث: أن يف هذا النص حذفًا وإضماًرا، واختلفوا يف التقدير :

فمنهم من جعل التقدير "هذا جزاؤه إن جازاه".

ومنهم من جعل التقدير "خملداً فيها إىل أن يشاء هللا".

وقيل إبضمار االستثناء والتقدير " فجزاؤه كذا إال أن يعفوهللا عنه" )53(.

القـول الرابـع: أن اخللـود والتأبيـد ليـس راجًعـا علـى مـا حيصـل يف النـار بعـد انقضـاء احلسـاب، 
بـل املـراد أنـه يعـذب هبـذا يف الـربزخ إىل احلشـر نظـري مـا يفعـل مبـن كان كـذااًب فيشـق شـدقه إىل يـوم 
القيامة، فاخللود والتأبيد يف النار يكون ما دام يف قربه إىل يوم البعث، مث ينقطع هذا العذاب )54(.

القول اخلامس: أن اخللود والتأبيد راجع إىل الفعل أي ال يزال يفعل به هذا العذاب مادام 
يف جهنم فإذا خرج منها انقطع العذاب، فاخللود عائد للفعل وليس للبقاء يف النار)55(.
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القـول السـادس: مـن مل حيمـل هـذا احلديـث علـى حقيقتـه وجعـل حقيقتـه غـري مـرادة، ووجـه 
هذه النصوص أبهنا وردت مورد الزجر والتغليظ وحنو ذلك، ومن وقع يف شيء من تلك الكبائر، 

وهـو مـن أهـل التوحيـد، فإنـه يقطـع بعـدم دخولـه يف ذلـك الوعيـد)56(.

املسألة الثانية: الوعيد ملن قتل نفسه بعدم دخول اجلنة وحترميه عليها:

وقد اتفق العلماء على إجراء هذا احلديث على ظاهره، وأن ظاهره مراد، لكن اختلفوا يف 
توجيهه إىل أقوال، أمهها:-

القـول األول: أن هـذا الوعيـد ورد يف حـق مـن قبلنـا، وحيتمـل أن شـرع أهـل ذلـك العصـر 
تكفـري أصحـاب الكبائـر احتملـه النـووي)57(. أمـا شـرعنا فقـد جـاء صرحيًـا بدخـول أهـل الكبائـر يف 

اجلنـة، فـال يدخـل أحـد مـن أفـراد هـذه األمـة يف هـذا احلديـث.

القول الثاين: من أطلق هذا التحرمي يف حق من فعل ذلك، لكن قيده بوقت دون وقت، فإما 
م عليه دخول اجلنة من غري أن يسبق ذلك الدخول عذاب، فيعذب بقدر  أن يكون املراد أنه حمرَّ
ذنبه مث يدخل اجلنة، وعليه فتحرمي دخول اجلنة هو حترمي لدخوهلا ابتداء، ال مطلق الدخول، أو 
أن يكون املراد منه حترمي دخول اجلنة عليه يف وقت دخول أهل اجلنِة اجلنَة ، فيتأخر دخوله عنهم 

مع دخوله هلا، جزاء له على فعله)58(.

قال ابن تيمية رمحه هللا: "املنفي هو الدخول املطلق الذي اليكون معه عذاب، ال الدخول 
املقيد الذي حيصل ملن دخل النار، مث دخل اجلنة")59(.

القول الثالث: من محل التحرمي يف دخول اجلنة على جنة معينة دون ما سواها، فإنه من املعلوم 
أن اجلنـان كثـرية، والفـردوس أعالهـا، وبـن كل درجـة واألخـرى كمـا بـن السـماء واألرض، ومل يعـّن 

لنا هذه اجلنة اليت حيرم على من قتل نفسـه دخوهلا، فيتوقف فيها )60(.

املطلب الثاين: مواقف املخالفن ألهل السنة من هذه النصوص. 

املخالفون ألهل السنة هلم من هذه النصوص موقفان:
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األول: الوعيدية الذين أجروا هذا احلديث على ظاهره وقالوا مبوجبه، بل جعلوه حجة هلم 
فيما يقولون به من إنفاذ الوعيد على أهل الكبائر وخلودهم يف النار، وقالوا: هذا احلديث صريح يف 
أن من قتل نفسه أنه خالد خملد يف النار ال خيرج منها أبًدا، ومن املعلوم أن قتل النفس من الكبائر 
فإذا كان ذلك كذلك فهذا احلكم عام يف كل من ارتكب شيًئا من الكبائر، ويف هذا يقول القاضي 
عبداجلبار: "والذي يدل على أن الفاسق خيلد يف النار ويعذب فيها أبًدا ما ذكرانه من عمومات 
الوعيد فإهنا تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة تدل على أنه خيلد، إذ ما من آية من 
هذه اآلايت اليت مرت إال وفيها ذكر اخللود والتأبيد وما جيري جمراها")61(. ويقول اخلليلي اإلابضي: 
"والرواايت - كما قلت - كثرية، اترة تدل على اخللود ابلنص عليه، واترة ابجلمع بينه وبن التأبيد، 
فإن  ألفاظها  اجلنة، أوحرمان شم رحيها وحمصلها واحد، وإن اختلفت  وأخرى ابلتوعد حبرمان 

حرمان اجلنة ينايف دخوهلا يف أي وقت من األوقات، كما أن نفي دخوهلا يعم مجيع األزمنة")62(.

وقد سبق بسط قول الوعيدية وموقفهم من مرتكب الكبرية، وبيان بطالنه. 

الثاين: املرجئة وهؤالء وإن خالفوا أهل السنة يف االسم ملرتكب الكبرية، وقول غاليتهم، إنه 
اليضر مع اإلميان ذنب إال أهنم وافقوهم يف احلكم بقوهلم إن مرتكب الكبرية ال خيلد يف النار، مع 
كوهنم داخلن يف الذم والوعيد، يقول ابن تيمية يف معرض بيانه ملوقف أهل السنة من مرتكب 
الكبرية: "ليس بن فقهاء امللة نزاع يف أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين ابطًنا وظاهًرا مبا جاء به 
الرسول وما تواتر عنه أهنم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخرب هللا ورسوله بدخوله 
إليها، وال خيلد منهم فيها أحد، وال يكونون مرتدين مباحي الدماء")63(، ومن هنا تبنَّ موافقة 
موقف فقهاء املرجئة مع أهل السنة يف حكم مرتكب الكبرية، وإن خالفوهم يف االسم، يقول 
إميانه كإميان  بل  إميانه،  اإلميان النقص يف  تقول: هو مؤمن اتم  "واملرجئة  تيمية رمحه هللا:  ابن 
األنبياء واألولياء، وهذا نزاع يف االسم. مث تقول فقهاؤهم ما تقوله اجلماعة يف أهل الكبائر: فيهم 
من يدخل النار، وفيهم من ال يدخل. كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة، واتفق عليه 
الصحابة والتابعون هلم إبحسان، فهؤالء ال ينازعون أهل السنة واحلديث يف حكمه يف اآلخرة، 
وإمنا ينازعوهنم يف االسم")64(، وهذا مما أمجع عليه عامة املرجئة، يقول ابن تيمية: "وقالت املرجئة

- مقتصدهتم وغالهتم كاجلهمية - قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة ال خيلدون يف النار 
بل خيرجون منها كما تواترت بذلك األحاديث")65(، كما يقولون بقول أهل السنة أبن بعض أهل 
الكبائر يعذبون، يقول ابن تيمية: "وأما اجلهمية واملرجئة فنازعوا يف االسم ال يف احلكم، فقالوا: جيوز أن 
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يكون مثااًب معاقًبا حمموداً مذموًما، لكن الجيوز أن يكون معه بعض اإلميان دون بعض")66(، وأما اجلزم 
أبنه ال يدخل النار أحد من أهل القبلة فال يعرف قوالً ألحد معن، بل ينقل عن غالية املرجئة )67(.

والتغليظ، وبعضهم حيمله على املستحل، ومنهم من يقول فيها بقول أهل السنة، وقد سبق 
بيان ذلك مفصاًل.

املطلب الثالث: الرتجيح 
إعمـال النصـوص الشـرعية مطلـب شـرعي و واجـب عيـين يف كل مسـألة مـن مسـائل الديـن 
بشرط أال يصاحب هذا اإلعمال إمهاالً لنصوص أخرى مساوية لتلك النصوص من حيث الثبوت 
والداللـة، وقبـل عـرض أقـرب األقـوال إىل الدليـل املوافـق لألصـول الشـرعية يف اجلمـع بـن النصـوص 
الواردة يف الوعد ملن مات على التوحيد والوعيد ملن قتل نفسه؛ فإنه البد من اإلشارة إىل أن قول 
مـن قـال بظاهـر احلديـث والتـزم دخـول مـن قتـل نفسـه النـار مـع خلـوده فيهـا، وهـم اخلـوارج، فـإن 
قوهلم ابطل ال شك يف بطالنه، كما سبق ذكر ذلك، إال أنه حتسن اإلشارة إىل أن من أعظم األدلة 
يف بطـالن هـذا القـول هـي نصـوص الوعـد الصرحيـة يف أنـه ال يبقـى يف النارأحـد مـن أهـل التوحيـد.  

ومن تلك النصوص قولهملسو هيلع هللا ىلص: ))يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، مث يقول هللا تعاىل: 
نوعي  أحد  فإعمال  إميان(()68(،  من  مثقال حبة من خردل  قلبه  النار من كان يف  من  أخرجوا 
النصوص مع إمهال اآلخر حتكُّم بال دليل، وقول على هللا بالعلم، وخوض يف النصوص بال برهان.

أما موقف أهل السنة ومن وافقهم من املرجئة من الوعيد الوارد فيمن قتل نفسه، الذين أشكل 
عليهم هذا احلديث ملخالفة ظاهره أصالً شرعًيا دلت عليه النصوص الصرحية الصحيحة بعدم خلود 
أحـد مـن أهـل التوحيـد يف النـار، كمـا أمجعـوا علـى ذلـك؛ وهلـذا فقـد اجتهـدوا يف بيـان معنـاه وتفسـري 
مـراده ليكـون موافًقـا  لألصـل املّتفـق عليـه مـن غـري أن يهمـل شـيء مـن النصـوص فيتحقـق اإلعمـال هلـا 

ابجلمـع والتوفيـق مـن غـري تعـارض وال تناقض.

وقـد أتملـت توجيهـات أهـل السـنة السـابق ذكرهـا، وظهـر يل التفـاوت الكبـري بينهـا مـن حيـث 
موافقتهـا لألصـول الواجـب اتّباعهـا عنـد ظهـور التعـارض بـن النصـوص يف فهـم املكلـف، وقبـل 
عـرض مـا ظهـر يل رجحانـه يف هـذه املسـألة فـإين سـأذكر تلـك األقـوال، مث أذكـر مـا يـرد عليهـا مـن 

إشـكاالت وإيـرادات متنـع مـن القـول هبـا، وهـذه األقـوال كمـا يلـي:-
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القـول األول: الطعـن يف زايدة "خالـًدا خملـًدا فيهـا أبـًدا"، وتوهيـم الـراوي بذلـك كمـا يقـول هبـذا 
اإلمـام الرتمـذي، وعنـد التأمـل والنظـر فإنـه يقطـع أن اإلمـام الرتمـذي، رمحـه هللا، إمنـا محلـه علـى توهيـم 
الـراوي هـو اعتقـاده أن هـذه الـزايدة خمالفـة ألصـول أهـل السـنة القاضيـة بعـدم خلـود أحـد مـن أهـل 
التوحيد يف النار، فالشذوذ يف املنت كما يعتقد، محله على الطعن يف سند احلديث وتوهيم أحد رواته. 

واجلواب عن ذلك من وجوه: 

تّلقـوا هـذا احلديـث ابلقبـول ونقلـوه  األول: أن كبـار أئمـة احلديـث السـابقن للرتمـذي، قـد 
وتناقلوه من غري نكري، ومل أقف على أحد من األئمة سبق الرتمذي إبعالل هذه اللفظة من احلديث، 
فتفـرده بذلـك خمالفـة ألئمـة هـذا الفـّن، ممـا جيعـل ذلـك اإلعـالل حمـل نظـر، كمـا أن املتأخريـن عنـه قـد 

اجتهـدوا يف توجيـه احلديـث ممـا يـدل علـى عـدم قبوهلـم هلـذا اإلعـالل. 

البخـاري ومسـلم يف صحيحيهمـا، ومهـا أصـح  اتفـق علـى خترجيـه  الثـاين: أن هـذا احلديـث 
ممـن  احملدثـن  أعـالم  عـن  وتواتـر  ابلقبـول،  األمـة  تّلقتهمـا  وقـد  سـبحانه،  هللا  بعـد كتـاب  كتابـن 
عاصرهـم أوجـاء بعدهـم مـا يشـبه اإلمجـاع علـى صحـة مـا فيهـا مـن األحاديـث حـال انفـراد أحدمهـا 
ابحلديـث فكيـف مبـا اتفقـا علـى قبولـه وتصحيحـه، يقـول ابـن كثـري، رمحـه هللا، يف معـرض حديثـه عن 
صحيـح البخـاري: "وأمجـع العلمـاء علـى قبولـه وصحـة مـا فيـه، وكذلـك سـائر أهـل اإلسـالم" )69(.

وقال احلافظ السجزي رمحه هللا: "أمجع أهل العلم، الفقهاء وغريهم، على أن رجالً لو حلف 
ابلطالق أن مجيع ما يف كتاب البخاري مما روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاله ال شك فيه أنه ال حينث")70(.

ويقول النووي رمحه هللا: "اتفق العلماء، رمحهم هللا، على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة ابلقبول، وكتاب البخاري أصحهما" )71( .

الثالث: أن الرتمذي، رمحه هللا، أشار إىل طريقن آخرين فيهما ذكر العذاب ملن قتل نفسه 
من غري ذكر لفظ اخللود والتأبيد، وعلى هذا مأخذان:

1- وقـوع الرتمـذي يف الوهـم، فقـد ذكـر أن هنـاك طريقـن آخريـن غـري طريـق األعمـش، 
فالطريق األول حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة  مرفوعاً ولفظه: ))من قتل 

نفسـه بسـمٍّ عـذب يف انر جهنـم((، ومل أقـف علـى مـن روى هـذا احلديـث هبـذا اللفـظ. 
والطريق الثاين: أبوالزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة ، ومل يذكرلفظه)72(. 
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إال أنه عند التحقيق فإن هذا احلديث هبذا اللفظ مل يُرو إال عن أيب الزاند، ومل أقف على رواية 
حملمد بن عجالن هلذا احلديث عن سعيد املقربي، إمنا رواه عن أيب الزاند كما جاء يف مسند أمحد، 
قال حدثنا حيىي، عن ابن عجالن، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 
قـال: ))الـذي يطعـن نفسـه إمنـا يطعنهـا يف النـار، والـذي يتقحـم فيهـا يتقحـم يف النـار، والـذي خينـق 

نفسه خينقها يف النار(()73(، كما أخرجه هبذا اإلسناد عن ابن عجالن ابن حبان يف صحيحه)74(.
 . وقد أخرج جزًءا منه من طريق أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة

البخاريُّ يف صحيحه )75(.

فـإذا كان مل يروهـذا احلديـث هبـذا اللفـظ إال أبوالـزاند وقـد تفـرد بـه مـن غـري متابعـة، كمـا تفـرد 
األعمـش بذلـك، ومـع هـذا مل يطعـن أحـد يف تفـرده، فكـذا يقـال يف طريـق األعمـش، فإنـه ال يطعـن 

فيـه جملـرد التفـرد مـن غـري متابعـة.

2 - أن أاب الـزاند واألعمـش كليهمـا إمامـان مـن أئمـة هـذا العلـم الشـريف، ومهـا مـن الثقـات 
األثبـات الذيـن أمجـع العلمـاء علـى توثيقهـم وتعديلهـم)76(، فتقـدمي روايـة أحدمهـا علـى اآلخـر حيتـاج 
، وحجة ظاهرة، كما أن قبول كل رواية على انفراد اليوجب الطعن يف األخرى،  إىل برهان بنِّ

بـل لـكل منهمـا سـياقه ومقامـه وموضعـه، وسـيأيت ذكـر ذلـك مفصـاًل.

الرابع: أن اإلمام الرتمذي، رمحه هللا، لعلوِّ كعبه وعظيم قدره يف علم احلديث ملا أورد رواية 
األعمـش، الـيت فيهـا التصريـح بذكـر اخللـود والتأبيـد يف النـار، مل يقطـع بـردِّ هـذه الروايـة، بـل أشـار 

إىل صّحتهـا، لكـن إلشـكاهلا أشـار إىل ماهـو أصـح منهـا، ويشـهد هلـذا أمـران: 

1 - أنه ملا سـاق طرق احلديث أورد طريقن، فاألول ما رواه شـعبة عن األعمش، واآلخر 
مـا رواه أبومعاويـة عـن األعمـش، أشـار إىل صحـة هـذه الطريـق وأهنـا أصـح الطـرق فقـال: "هـذا 
حديـث صحيـح، وهـو أصـح مـن احلديـث األول")77(، ممـا يؤكـد تصحيحـه هلـذا احلديـث، وعـدم 

جزمـه بشـذوذ الروايـة.
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2 - ملـا أورد الطريـق األخـرى الـيت ليـس فيهـا ذكـر التخليـد كأنـه أراد أن خيـرج، ممـا ظهرلـه 
أنـه إشـكال الميكـن اخلـروج منـه إال بتقـدمي إحـدى الروايتـن علـى األخـرى، فقـال بعـد ذكـره هلـذه 
الروايـة: "وهـذا أصـح؛ ألن الـرواايت إمنـا جتـيء أبن أهـل التوحيـد يعذبـون يف النـار، مث خيرجـون 
منهـا، ومل يذكرأهنـم خيلـدون فيهـا" فقولـه: "أصـح" ال يعـين تضعيفـه للروايـة األخـرى، بـل لـو وقـف 
علـى قـول جيـري بـه احلديـث علـى ظاهـره مـن غـري خمالفـة ألهـل السـنة يف أصلهـم بعـدم ختليـد أحـد 

مـن أهـل القبلـة يف النـار ملـا اضطـر إىل الرتجيـح بـن الـرواايت الصحيحـة الصرحيـة.

اخلامـس: أن بـن الروايتـن اختالفًـا يف األلفـاظ، ففـي احلديـث الـذي أشـار اإلمـام الرتمـذي 
إىل وهـم األعمـش فيـه ورد ذكـر حتسـي السـم، والـرتدي مـن اجلبـل وهـذا املعـىن مل يـرد يف الروايـة 
األخـرى الـيت يثبتهـا، إمنـا ورد فيهـا التقّحـم، وخنـق النفـس، ممـا يؤكـد أن لـكل حديـث معـىن مغايـًرا 
عـن اآلخـر، وهـذا يؤكـد أنـه حديـث آخـر العينـه، فكيـف ترجـح هـذه الروايـة علـى األخـرى؟! مـع 

أهنمـا حديثـان خمتلفـان، إمنـا اجتمعـا ابلسـبب والعقوبـة.
السادس: أنه ميكن اجلمع بن ما أثبته اإلمام الرتمذي وما نفاه من الرواايت أبن احلديث 

الذي أثبت مطلق واآلخر مقيد، والواجب محل املطلق على املقيد كما سيأيت بيانه الحقاً.

القول الثاين: من مل يريف لفظ التأبيد دوام اإلقامة بال هناية، وحجته أن األبد مجعها آابد فإذا 
كانت مفردة دّلت على انقضائها ابنتهاء األبد، واجلواب عن هذا من وجوه:

األول: أنه يلزم من هذا القول عدم إقامة الكفار يف النار، بل هلم يوم ينقطع عنهم العذاب؛ ألن هللا 
حن توّعدهم ابلنار قرن ذلك ابخللود والتأبيد، وينقض هذا أن النصوص صرحية يف عدم خروجهم، 
وأن العـذاب الينقطـع عنهـم حبـال، قـال تعـاىل: ﴿اَل يـَُفتَـُّرَعنـُْهـْم َوُهـْم ِفيـِه ُمْبِلُسـوَن﴾]الزُّخُرف:75[، 
كمـا أمجـع علـى هـذا سـلف األمـة وأئمتهـا، وعليـه فمـا يقـال يف حـق مـن قتـل نفسـه أبنـه أتبيـد لـه هنايـة 
فإنـه يقـال يف الكافـر، فمـا يلـزم أبحـد القولـن فإنـه الزم لآلخـر، والتفريـق بينهمـا تفريـق بـن متماثلن، 
يضاف إىل ذلك أيًضا أن اخللود يف اجلنة قرن به لفظ اخللود والتأبيد فهل هلذا التأبيد هناية أيًضا؟!.

الثاين: أن احلديث اشتمل على مجلة من املؤكدات، فذكراخللود فقال: )خالداً(، وأكد هذا 
اخللود لتحقيق املعىن )خملًدا(. مث أتبع هذه املعاين الصرحية ابلتأبيد فقال: )أبًدا(. فهذه مؤكدات 
صرحية على أنه خلود ال هناية له، وال يقال هنا ما يقال يف لفظ اخللود، وأن املراد به املكوث 
الطويل، فإن هذا مما جيري يف اللغة، أما أن يقرن الدخول ابخللود، مث يؤكد ابلتخليد والتأبيد فإن 

هذا المعىن له إال يف دوام املكوث.
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الثالث: أن املتأمل للغة جيد أن هذا القول ال جيري على قواعدها، بل وال مساعها وهذا من وجوه: 

1 - أن األبد يف اللغة هو الدائم)78(. الذي ليس مبحدود، وإذا كان دائًما فإن االنتهاء إىل أمد 
يناقـض أصـل الـدوام، فيعـود علـى املعـىن ابإلبطـال، يقـول الراغـب: "األبـد ابلتحريـك عبـارة عـن مـدة 

الزمـان املمتـد الـذي ال يتجـزأ كمـا يتجـزأ الزمـان")79(.

2 - أن حـق األبـد أاّل جُيمـع وال يُثـىن، إذ ال يتصـور حصـول أبـد آخـر، لكـن مجـع إمـا ألنـه 
حسـب ختصيصـه ببعـض مـا يتناولـه كتخصيـص اسـم اجلنـس يف بعضـه، مث يثـىن وجيمـع، أو أن لفـظ 

اجلمـع مولّـد، وليـس مـن كالم العـرب العـرابء)80(.

الرابـع: أن احلقيقـة الشـرعية خمصصـة للحقيقـة اللغويـة، فلـو سـلم أن اللغـة جتيـز لفـظ التأبيـد 
فيهـا  يـرد  مل  الشـرعية  فالنصـوص  العمـوم،  لذلـك  الشـرعية خمصصـة  احلقيقـة  فـإن  ماينقطـع،  علـى 
ذكرلفـظ التأبيـد إال علـى مـا ال ينقطـع، وال حيـّد بزمـن، ومـن ذلـك ممـا يتعلـق أبحـكام اآلخـرة خلـود 

أهـل اجلنـة وأهـل النـار فيهمـا، وكـذا بعـض األحـكام املتعلقـة ابلدنيـا، ومـن ذلـك:-

 ُ 1 - القطع بعدم متينِّ اليهود للموت، قال تعاىل: ﴿َوَلْن يـََتَمنَـّْوُه أََبًدا مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْمۗ  َواللَّ
َعِليٌم اِبلظَّاِلِمَن﴾]البقرة:95[.

2 - هنــي هللا ســبحانه لنبيِّــه أن أيذن لبعــض املنافقــن أن خيرجــوا معــه للقتــال، قــال تعــاىل: ﴿فَــِإْن 
اۖ   ُ ِإىَلٰ طَائَِفــٍة ِمنـُْهــْم فَاْســَتْأَذنُوَك لِْلُخــُروِج فـَُقــْل لَــْن خَتُْرُجــوا َمعِــَي أَبَــًدا َولَــْن تـَُقاتِلُــوا َمعِــَي َعــُدوًّ َرَجَعــَك اللَّ
ٍة فَاقـُْعُدوا َمَع اخْلَاِلِفَن﴾]التوبة:83[، وهنيه عن الصالة عليهم إذا ما توا،  َل َمرَّ إِنَُّكْم َرِضيُتْم اِبْلُقُعوِد أَوَّ
بقولــه تعــاىل: ﴿َواَل ُتَصــلِّ َعلَــٰى َأَحــٍد ِمنـُْهــْم َمــاَت أَبَــًدا َواَل تـَُقــْم َعلَــٰى قــَـرْبِِه ۖ إِنَـُّهــْم َكَفــُروا اِبللَِّ َوَرُســولِِه 
َوَماتُوا َوُهْم فَاِسُقوَن﴾]التوبة:84[، وكذا النهي عن الصالة يف مسجد الضرار، قال تعاىل: ﴿اَل تـَُقْم 
ِل يـَْوٍم َأَحقُّ أَْن تـَُقوَم ِفيِه ۚ ِفيِه ِرَجاٌل حيُِبُّوَن أَْن يـََتَطهَُّروا  ــَس َعَلى التَـّْقَوٰى ِمْن أَوَّ ِفيِه أََبًدا ۚ َلَمْســِجٌد أُسِّ

ِريَن﴾]التوبة:108[. ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّ ۚ َواللَّ

3 - عـدم قبـول شـهادة القـاذف مطلًقـا إال أبن حيـدث توبـة، قـال تعـاىل: ﴿الَِّذيـَن يـَْرُمـوَن 
اْلُمْحَصنَـاِت مُثَّ ملَْ أَيْتُـوا أِبَْربـََعـِة ُشـَهَداَء فَاْجِلُدوُهـْم مَثَانِـَن َجْلـَدًة َواَل تـَْقبـَلُـوا هَلُـْم َشـَهاَدًة أَبَـًداۚ  َوأُولَٰئِـَك 
لِـَك َوَأْصَلُحـوا فَـِإنَّ اللََّ َغُفـوٌر َرِحيٌم﴾]النـور:5-4[. ُهـُم اْلَفاِسـُقوَن ﴿4﴾ ِإالَّ الَِّذيـَن اَتبُـوا ِمـْن بـَْعـِد ذَٰ
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فـكل مـا سـبق أدلـة قاطعـة علـى أن الشـارع إمنـا يذكـر التأبيـد فيمـا ال أمـد فيـه وال انقطـاع لـه، 
فكيـف حيمـل لفـظ التأبيـد يف اخللـود يف النـار ملـن قتـل نفسـه علـى أنـه منقطـع، مـع أن اللغـة والشـرع 

خيالفـان ذلـك التوجيـه متـام املخالفـة.

القـول الثالـث: مـن أجـرى لفـظ التأبيـد علـى ظاهـره، لكـن جعلـه يف حـق املسـتحل للقتـل 
دون القاتل بال استحالل، فإن النصوص دلت على عدم ختليده، واجلواب عن هذا أن يقال داللة 

النـص علـى اخللـود والتأبيـد الختـرج عـن ثالثـة أمـور:- 

1- أهنا للمستحل دون الفاعل، وهذا يقطع أبنه ليس هو املراد ابلنص، فإن االستحالل كفر، 
ولو مل يكن هذا الفعل من الكبائر، فكيف إذا كان من الكبائر، فمن استحّل شيًئا أمجع على حترميه 
كفر، يقول ابن قدامة رمحه هللا: "ومن اعتقد حّل شيء أمجع على حترميه وظهر حكمه بن املسلمن، 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم اخلنزير والزان وأشباه هذا مما ال خالف فيه ُكفِّر" )81(.

وممـا يؤكـد أنـه ليـس املـراد االسـتحالل دون الفعـل أن النـص صريـح يف ذكرالفعـل ))ومـن قتـل 
نفسـه حبديـدة((، ))ومـن حتسـا مسـاً((، ))ومـن تـردى((. فـدّل علـى أن املـراد هـو يف مقارفـة الفعـل، 

ال يف االسـتحالل دون الفعل.

2- أن تكـون للفاعـل مـع اعتقـاده حـل الفعـل، فيقـال كمـا يقـال يف السـابق: إن االسـتحالل 
كفر، ولو مل يصاحبه فعل، فما معىن أن يكون مقروانً ابلفعل؛ لذا فقد أنكر اإلمام أمحد هذا اجلواب 

وقـال: لـو اسـتحل ذلـك ولـو مل يفعلـه كان كافـًرا )82(، والنـيب إمنـا قـال مـن فعـل كـذا وكـذا )83( .

3 - أن يكون يف حق الفاعل دون املستحل، وهذا هو صريح النص؛ وعليه فال وجه حلمل 
احلديث على املستحل دون الفاعل فعال جمردا، وهبذا يظهر ضعف هذا الوجه.

القـول الرابـع: القـول أبن يف النـص حذفـا وإضمـارا مـع االختـالف يف تقديـر ذلـك احلـذف 
واإلضمـار، واجلـواب عـن هـذا مـن وجـوه:

األول: أن هذه دعوى جمردة ال دليل ملن قال هبا )84(، ومن املعلوم بداهة أن األلفاظ إمنا هي 
قوالب للمعاين، وأن كل زايدة يف املبىن تدل على زايدة يف املعىن، واألصل أن كل لفظ يدل داللة 
قطعية على املعىن املراد من غري زايدة وال نقصان، فكما نقطع بردِّ قول من حيمل بعض األلفاظ على 
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معاٍن قاصرة عّما وضع له اللفظ بتمامه، فإان نقول مثل هذا فيمن يزيد معاين زائدة عما وضعت 
له األلفاظ، مث يدعى اإلضمار يف تلك األلفاظ، ويقدر ذلك اإلضمار، مث يبين عليه أحكاماً بغري 
دليل)85(، فيقال له: أين الدليل القاطع على هذا اإلضمار؟ وأين الربهان الذي الينازع يف صحة 

هذا املذهب؟ وإال فهو قول على هللا بغري علم، وختوُّض يف دين هللا بال حجة، وبيان هذا:

الثاين: أن أهل اللغة اشرتطوا شروطاً لوقوع احلذف النحوي منها:

وجود دليل مقايل وهو كالم يدل على احملذوف.  -1

وجود دليل حايل يفهم من سياق الكالم وحال املتكلمن)86(.  -2

يقول ابن جين: "قد حذفت العرب اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة، وليس شيء من ذلك 
إاّل عن دليل عليه، وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف معرفته")87(.

فإذا كان من أهم الشروط يف احلذف داللة السياق اللفظي أواحلايل على احملذوف فيقال ملن 
يدعي احلذف أين هذا الدليل حىت تصح هذه الدعوى؟!.

يضاف إىل ذلك أن احلذف اليكون إال لغاية وغرض أراده املتكلم)88(، فما الغاية وما الغرض 
مـن احلـذف هنا؟.

خصوًصا إذا كان هذا احلذف موقعا يف إشكال يصعب اخلروج منه.

الثالـث: أن يف دعـوى اإلضمـار طعنًـا خفيًّـا يف النصـوص الشـرعية بعـدم داللتهـا علـى حقيقـة 
مـا يـراد منهـا، وفتًحـا لبـاب االجتهـاد يف معرفـة معـاين تلـك النصـوص علـى مصراعيـه؛ ممـا يعـود علـى 
النصـوص ابإلبطـال، فـكل مـن قـال بقـول رد قولـه بنظـري مـا محلـه علـى قولـه، وكل مـن نفـى معـىن رد 

ذلـك النـص بنظـري مـا محلـه علـى ذلـك النفـي، وهكـذا.

الرابع: أن يقال ما احلامل على هذا اإلضمار؟ فإما أن يكون قصور عند املتكلم منعه من 
إيصال ما يريد، وهذا مما يقطع بتنزيه النصوص عنه، أوعلم ذلك وأراده لكن اتّقاه لسبب ال يعلم، 
ويف هذا إضالل للخلق، والنصوص إمنا جاءت هلدايتهم أبكمل بيان وأمشل تفصيل، قال تعاىل: ﴿الر 
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي﴾]هود:1[، فالنصوص كاملة صورة ومعىن)89(. ۚ ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آاَيتُُه مُثَّ ُفصِّ
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اخلامس: أن الزم هذا القول أن حُتمل مجيع نصوص الوعيد على اإلضمار؛ إذ ال معىن لتخصيص 
هذا اإلضمار يف هذا املوضع دون غريه، فإما أن يلتزم ذلك املذهب يف مجيع نصوص الوعيد، وقد سبق 
الكالم عن ذلك عند الكالم على من يقول: إن حقيقة احلديث غري مرادة، وإن مورده الزجر والتغليظ، 
وإما أن خيصص اإلضمار هنا دون سائر نصوص الوعيد، وهذا حتكم من غري دليل وتفريق من غري حجة.

القـول اخلامـس: أن التخليـد والتأبيـد علـى حقيقتـه لكنـه ليـس يف يـوم القيامـة، بـل هـو يف 
الـربزخ ويف هـذا التوجيـه خمالفـة للنـص مـن وجهـن:

األول: أن النـص صريـح يف أن العـذاب علـى مـن قتـل نفسـه يف انر جهنـم، ومـا حيصـل يف 
الربزخ، فإنه جزء من ذلك العذاب، وعند إطالق انر جهنم يف النصوص فاملراد هبا مابعد البعث، 
ا  ُغـُدوًّ َعَليـَْهـا  يـُْعَرُضـوَن  قـال: ﴿النَّـاُر  القـرب آلل فرعـون  ويشـهد لذلـك أن هللا حـن ذكـر عـذاب 
َوَعِشـيًّا ۖ...﴾]غافـر:46[، ومل يذكـر دخوهلـم فيهـا وهـذا العـرض ألرواحهـم، وأجسـادهم اتبعـة هلـا، 
أما يوم القيامة فقال: ﴿...َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾]غافر:46[، ومجيع 
النصوص الدالة على عذاب القرب إمنا تدل على أهنم يعذبون لكنهم ال يدخلون النار إال بعد البعث، 
وممايشـهد هلـذا أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، اسـتعاذ مـن عـذاب القـرب، ومـن عـذاب النـار، فقـال: ))للهـم إين أعـوذ 

بـك مـن عـذاب القرب،ومـن عـذاب النـار..(()90(، ففـي العطـف مـا يقتضـي املغايـرة.

الثــاين: أن احلديــث صريــح يف أن هــذا العــذاب ال يقــع إال يف يــوم القيامــة، كمــا جــاء عنــد 
الرتمــذي: ))مــن قتــل نفســه حبديــده جــاء يــوم القيامــة وحديدتــه يف بطنــه يتوجــأ هبــا يف بطنــه يف انر 
جهنــم خالــداً خملــداً فيهــا أبــداً((، ويــوم القيامــة ال يبــدأ إال عنــد بعــث النــاس مــن قبورهــم، فكيــف 

يقــال إنــه يف القــرب، واحلديــث صريــح يف أن هــذا العــذاب بعــد البعــث مــن القبــور.

القـول السـادس: مـن يقـول إن التأبيـد راجـع للفعـل، أي: ال يـزال يفعـل بـه هـذا العـذاب مـا 
دام يف جهنـم، واجلـواب عـن ذلـك مـن وجـوه:

األول: لزوم أقوال ابطلة واعتقادات فاسدة على هذا القول بناء على هذا الفهم، وبيان هذا أنه يلزم 
من هذا القول أن النصوص الثابتة بتخليد وأتبيد املؤمنن يف اجلنة والكفار يف النار فمردها إىل أبدية أفعاهلم 
ال إىل أبدية مآهلم، ويف هذا حجة عظيمة ملن يقول بفناء اجلنة والنار الذي أمجع على بطالنه وفساده، 

كما أمجع على القول خبالفه من اخللود الدائم الذي الينقطع ألهل اجلنة وأهل النار الذين هم أهلها.



80

  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                           العدد )71( اجلزء األول

الثاين: أن النص صريح يف أن هذا املعىن غري مراد، وأن املراد هو اخللود والتأبيد للفاعل مع 
بقـاء فعلـه، حيـث قـال: ))يف انر جهنـم خالـدا خملـدا فيهـا أبـدا(( ولـو أراد ابخللـود والتأبيـد للفعـل، 
وأنـه يفعـل بـه ذلـك مـا دام يف النـار لظهـر مـراده، فهـو ملسو هيلع هللا ىلص أكمـل اخللـق بيـاان، وأفصحهـم كالمـا، 

فـال معـىن هلـذا التأويـل، وال حاجـة هلـذا الفهـم الـذي ال يؤيـده لفـظ وال يعضـده فهـم.

الثالـث: أن النـصَّ صريـح يف أن العـذاب واخللـود مـردُّه إىل املكـوث ال إىل الفعـل، واللفـظ 
هنـا. )يف انر جهنـم( فالظـر فيـة هنـا مكانيـة تفيـد أن العـذاب واخللـود مقيـد يف املـكان،ال يف الفعـل.

القـول السـابع: مـن قطـع أبن حقيقـة احلديـث غـري مـراده، وأن احلديـث ورد مـورد التغليـظ 
والزجـر، وهـذا قـول الشـك يف ضعفـه مـن وجـوه:

األول: أن هـذا مل يعـرف ألحـد قبـل املرجئـة، فهـم حيملـون مجيـع نصـوص الوعيـد علـى الزجـر 
والتغليظ، وأن ظاهرها غري مراد، وقد بّن مجع من العلماء بطالن هذا املسلك ووهنه، كما أشار 

لذلـك ابـن تيميـة)91(، وغـريه مـن وجـوه ليـس هنـا موضع بسـطها.

الثاين: يف هذا التوجيه طعن يف النصوص؛ من حيث إهنا الحقيقة هلا، ويلزم من يقول هبذا أن 
يسلم ملن جيعل مجيع النصوص غري مرادة حىت يف الوعد واألمر والنهي، وإال لزمه التناقض، وهذا فيه 
من العودة على النصوص ابإلبطال ما مينع من القول به، وفتح لباب التأويل والشرما ال ميكن معه 

دفعه إال هبدم الدين من أصله.

الثالـث: أن يقـال جيعـل املـراد مـن هـذه النصـوص التغليـظ والزجـر إمـا أن تكـون مجيـع النصـوص 
الـواردة يف الوعيـد للتغليـظ والزجـر، وال يعـذب أحـد مـن أهـل القبلـة، فهـذا منقـوض مبـا دلّـت عليـه 
النصـوص، ومبـا أمجـع عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا مـن أن بعـض أصحـاب الكبائـر يعذبـون يف النـار، مث 

يدخلـون اجلنـة وهـذا ممـاال خيالـف فيـه حـىت مـن يقـول هبـذا مـن املرجئـة .

وإما أن حتمل النصوص على التغليظ والزجر لبعض أصحاب الكبائر الذين أراد هللا أال يعذهبم 
بينما هي على حقيقتها يف بعض أصحاب الكبائر، وهذا مما أمجع عليه أهل السنة، وأبن طائفة من 
أهل الكبائر يعذبون مث يدخلون اجلنة، وطائفة تدخل اجلنة برمحة هللا من غري سـابق عذاب، فيكون 

اخلالف معهم هنا جله لفظي.
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وملا أوردان األقوال يف توجيه احلديث، وذكران ما ميكن أن يكون مانعا من القول هبا، تعّن علينا 
بيان معىن احلديث مبا ال خيالف األصول الشرعية الدالة على عدم ختليد مرتكب الكبرية يف النار، ومبا 
ال يتعـارض مـع مـراد الشـارع يف هـذا النـص الصحيـح الصريـح، ومـا يصاحبـه مـن القرائـن والدالئـل الـيت 

تدّل على املعىن داللة واضحة ال لبس فيها.
وإذا أمعنا النظر يف األحاديث الوارد يف وعيد قاتل نفسه، فإننا جندها على قسمن:

 القسم األول: مطلقة، وهذه مل يرد فيها إال ذكر جنس العذاب دون وقته.

القسم الثاين: مقيدة، وقد ورد فيها مع ذكر جنس العذاب وقت ذلك العذاب وحتديده بيوم القيامة.

ومن القواعد املقررة أن املطلق حيمل على املقيد إذا احتد احلكم والسبب، كما نُقل يف ذلك 
االتفاق)92(، ألن يف التقييد معىن زائًدا أراده املتكلم.

ومن النصوص املقيدة للعذاب بيوم القيامة:

1- ما رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة   أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))من قتل نفسه حبديدة 
جاء يوم القيامة وحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالداً خملدا فيها أبداً(()93(.

2- مـا رواه البخـاري مـن حديـث اثبـت بـن الضحـاك ، أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ))مـن قتـل 
نفسـه بشـيء يف الدنيـا عـذب بـه يـوم القيامـة(()94(. 

إذا علمنا أن هذا العذاب يقع يوم القيامة فإن املتعّن هنا حتديد ذلك اليوم ومىت يكون من 
حيث بدايته وهنايته، وهنا يقال: إن العباد مجيعهم من بدء خلقهم ميرون مبرحلتن :  

األوىل: احلياة الدنيا، وهذه تنتهي مبفارقة الروح للبدن ابملوت. 

الثانيـة: احليـاة األخـرى أواليـوم اآلخـر، وتبـدأ مـن حـن مـوت اإلنسـان، وال هنايـة هلـا ألنـه إمـا 
خلـود يف اجلنـة، أوخلـود يف النـار - عيـاًذا ابهلل -.

واحليـاة األخـرى علـى مراحـل، وأوهلـا: مابعـد املـوت، فالقـرب أّول منـازل اآلخـرة، كمـا يف 
حديـث: ))إن القـرب أول منـازل اآلخـرة(()95(، وهنايتهـا ببعـث النـاس مـن قبورهـم يـوم القيامـة.

وقـد جـاء يف النصـوص تسـمية ذلـك البعـث جبملـة مـن األمسـاء، منهـا: "يـوم القيامـة" ويـوم 
البعـث، والسـاعة، ويـوم اخلـروج، ويـوم الفصـل، إىل غـري ذلـك مـن األمسـاء.
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ومن املعلوم أن األمساء السابق ذكرها ال تطلق على كل يوم القيامة؛ ألن هناك مناسبة بن االسم 
يـت بذلـك إّمـا ملـا يقـوم فيهـا مـن األمـور  وسـبب التسـمية، فالقيامـة يف اللغـة مصدرهـا قـام يقـوم)96(، مسُِّ
العظـام، أولقيـام النـاس خلالقهـم سـبحانه، قـال تعـاىل: ﴿يـَـْوَم يـَُقـوُم النَّـاُس لِـَربِّ اْلَعاَلِمَن﴾]املطفِّفن:6[، 
وعليـه يكـون أمشـل األمسـاء لذلـك اليـوم هـو يـوم القيامـة؛ ألن النـاس يقومـون مـن قبورهـم، ويقدمـون 

لرهّبم، وال ينتهي ذلك إالبنهاية ذلك القيام، أما بقية األمساء فتنتهي بنهاية مناسبتها. 

وعليـه فـإن هلـذا املسـمى، وهـو يـوم القيامـة معـىن عامًّـا وخاصًّـا، فالعـام ابعتبـار تسـميته بذلـك، 
وأوله بعث الناس من قبورهم، وقد يقال: الهناية هلذا اليوم هبذا املعىن، أما املعىن اخلاص فهو القيام 
للحسـاب، فـإذا انتهـى ذلـك احلسـاب انتهـى ذلـك اليـوم، وعليـه فليـوم القيامـة بدايـة وهنايـة، فبدايتـه 
مـن قيـام النـاس مـن قبورهـم للحسـاب، أمـا هنايتـه فهـو بدخـول اجلنـة أوالنـار، ويشـهد لذلـك أمـور:-

1- سبب التسمية، وقد سبق بسط القول فيه. 

2- تقيده بيوم، فهو يوم القيامة، مما يعين أنه ينتهي بنهاية ذلك اليوم فلو كان ممتدا ال هناية 
له لكانت القيامة غري مقيدة بيوم. 

3- أن النصوص صرحية يف هناية ذلك اليوم بدخول اجلنة أوالنار؛ لذا فقد تتبعت النصوص 
ووجدت أن كل ما ورد يف النصوص ذكره مما حيصل قبل دخول اجلنة والنار جاء تقييده بيوم القيامة 
كالشفاعة، والرؤية، والوزن، والعرض، وحنو ذلك، خبالف ما يكون بعد ذلك اليوم فلم يرد تقييده 

بذلك اليوم. 

4- أنـه قـد ورد يف النصـوص أن لذلـك اليـوم هنايـة كمـا لـه بدايـة، وأن مقـدار ذلـك اليـوم 
مخسـون ألـف سـنة، وقـد جـاء صرحيًـا يف احلديـث الـوارد يف عـذاب مانـع الـزكاة، وفيـه: ))يف يـوم 

كان مقـداره مخسـن ألـف سـنة(( وسـيأيت بسـطه. 

إذا فهــم مــا ســبق علــى وجهــه املــراد، فيقــال: إن العــذاب الــوارد علــى مــن قتــل نفســه إمنــا يقــع 
يف يــوم القيامــة قبــل دخــول اجلنــة والنــار، واخللــود والتأبيــد راجــع لذلــك اليــوم ال إىل مــا يكــون بعــد 
ذلــك اليــوم مــن دخــول اجلنــة أوالنــار، وعليــه فــإن مــن قتــل نفســه بشــيء فإنــه يعــذب مبــا قتــل بــه نفســه 
إىل هنايــة هــذا اليــوم، مث يكــون بعــد ذلــك حتــت املشــيئة، إمــا يعــذب مث يدخــل اجلنــة، أويدخــل اجلنــة 

ابتــداء كمــا هــو مذهــب أهــل الســنة ويشــهد هلــذا أمــور:



83

نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف من قتل نفسه من أهل التوحيد        د.بدر بن إبراهيم الغيث

إال  يذكـر  مل  الـذي  املطلـق  فمنهـا  العـذاب،  ذلـك  موضـع  النصـوص يف  ألفـاظ  تفـاوت   -1
العـذاب يف انر جهنـم، ومنهـا املقيّـد بذكـر وقـوع العـذاب يـوم القيامـة، فـإذا محـل املطلـق علـى املقيـد 
علـم أن هـذا العـذاب وهـذا اخللـود والتأبيـد إمنـا هـو يف يـوم القيامـة الـذي ينتهـي بنهايـة ذلـك اليـوم، 

ومقـداره مخسـون ألـف سـنة،كما سـبق بيانـه. 

أن هلـذا العـذاب نظائـر لبعـض أصحـاب الكبائـر فمـن ذلـك مـاورد مـن الوعيـد ملانـع الـزكاة   -2
بتعذيبـه بكنـزه، فقـد جـاء يف حديـث أيب هريـرة  عنـد مسـلم أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، قـال: ))مـا مـن صاحـب 
كنز اليؤدي زكاته، إال أمحي عليه يف انر جهنم، فيجعل صفائح فيكوى هبا جنباه، وجبينه حىت حيكم 
هللا بن عباده، يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة، مث يرى سبيله، إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، وما 
مـن صاحـب إبـل اليـؤدي زكاهتـا، إال بطـح هلـا بقـاع قرقـر، كأوفـر ماكانـت، تسـنت عليـه، كلمـا مضـى 
عليـه أخراهـا ردت عليـه أوالهـا، حـىت حيكـم هللا بـن عبـاده، يف يـوم كان مقـداره مخسـن ألـف سـنة، مث 
يرى سبيله إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، وما من صاحب غنم، اليؤدي زكاهتا إال بطح هلا بقاع قرقر، 
كأوفـر ماكانـت فتطـؤه أبظالفهـا وتنطحـه بقروهنـا، ليـس فيهـا عقصـاء وال جلحـاء، كلمـا مضـى عليـه 
أخراها ردت عليه أوالها، حىت حيكم هللا بن عباده يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة مما تعدون، 
مث يـرى سـبيله إمـا إىل اجلنـة، وإمـا إىل النـار(()97(، فهـذه النصـوص وغريهـا تـدل علـى وقـوع العـذاب يف 
يـوم القيامـة، قـال ابـن حجـر، رمحـه هللا: "وهـو دال علـى تعذيـب مـن شـاء هللا مـن العصـاة ابلنـار حقيقـة 
زايدة على كرب املوقف")98(. كما يُعّذب بعض الكفار يف ذلك اليوم يقول سبحانه عن آل فرعون: 
﴿...َويـَـْوَم تـَُقـوُم السَّـاَعُة أَْدِخلُـوا آَل ِفْرَعـْوَن َأَشـدَّ اْلَعـَذاِب﴾] غافـر:46[، وعليـه فقاتـل نفسـه يعـّذب 
مباقتل به نفسه؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، ))من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف بطنه جيأ به يف انر 
جهنم((، ))ومن حتسى مسا فقتل نفسه فهو يف انر جهنم((، ))ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 

يف انر جهنـم((، وكذلـك مانـع الـزكاة يـَُعـّذب جبنـس مامنـع مـن الـزكاة جـزاء لـه علـى فعله.

مـا سـبق ذكـره مـن معـاٍن مقـررة لبدايـة هـذا اليـوم وهنايتـه وصراحـة النصـوص يف تقييـد   -3
كثـري مـن األمـور الـيت تقـع بعـد بعـث النـاس مـن قبورهـم بيـوم القيامـة قبـل دخـول اجلنـة والنـار.

أن يف هذا القول إجراء للحديث على ظاهره، وعدم اخلوض يف أتويله إىل معاٍن ال ميكن أن تكون.  -4

مرادة للشارع، كما أن يف هذا القول إعمااًل للنصوص مع عدم إمهال شيء منها، ومن القواعد 
املقررة أن إعمال النصوص أوىل من إمهاهلا. 



84

  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                           العدد )71( اجلزء األول

وهنا إيرادان واجلواب عنهما:

اإليراد األول: قد يقال هنا أاليلزم من ذكر اخللود والتأبيد املذكور هنا أاّل حيدث معه خروج 
حـىت ولـو انتهـى ذلـك اليـوم؟ وقـد سـبق تقريـر معـىن التأبيـد لغـًة، وأنـه الدائـم الـذي ال حُيـد، وال يتجـزأ 
كما يتجزأ الزمان، فيجاب عن ذلك أبن هذا صحيح، فإنه يُراد ابلتأبيد الدوام بغري حد، فال يصح 
أن يُقـال خالـداً فيهـا أبـداً ملـدة عـام – مثـالً – بـل إذا ُذكـر التأبيـد فإنـه حممـول علـى مـاال هنايـة لـه وهـو 
هنـا كذلـك؛ لكـن إذا كان مـا ُعلِّـق التأبيـد بـه ينتهـي فـإن التأبيـد ينقطـع قطعـاً، كمـا إذا ُذكـر التأبيـد يف 
أحـكام الدنيـا فإنـه ال ينتهـي إالّ بنهايتهـا، فهـو متعلـق هبـا، فـإذا انتهـت تلـك الـدار فـال شـك أن التابيـد 
ينتهي حينئٍذ، ويشهد هلذا أن كل أتبيد يذكر يف النصوص فإنه مقيد بسياقه وموضعه ال يتعداه إىل 
غـريه، ومثـال ذلـك أن هللا ذكـر عـن اليهـود أهنـم يـودون اخللـود يف هـذه احليـاة الدنيـا، فقـال تعـاىل: ﴿

ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمن﴾]البقرة:95[، مع أهنم يتمنون املوت يف النار،  َوَلْن يـََتَمنَـّْوُه أََبًدا مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ۗ َواللَّ
قـال تعـاىل: ﴿َواَنَدْوا اَي َمالِـُك لِيـَْقـِض َعَليـْنَـا َربُـَّك ۖ قَـاَل إِنَُّكـْم َماِكثُوَن﴾]الزُّخـُرف:77[، فُعلـم بذلـك أن 
التأبيـد خمصـوص بتلـك الـدار ال يلحقـه إىل غـريه، فكـذا يف ختليـد مـن قتـل نفسـه وخلـوده وأتبيـده يف 

النـار خمصـوص بذلـك اليـوم، ال يتعـداه إىل غـريه.

اإليراد الثاين: أن العذاب على من قتل نفسه، قد جاءت النصوص صرحية  أنه يف انر جهنم، 
وهذه النار ال تكون إالبعد انقضاء احلساب وهناية يوم القيامة.

واجلواب عن هذا من وجهن:

األول: أن النصوص صرحية يف أن انر جهنم يؤتى هبا يوم القيامة، ففي احلديث: ))يؤتى جبهنم 
يومئـذ هلـا سـبعون ألـف زمـام، مـع كل زمـام سـبعون ألـف ملـك جيروهنـا(()99( ويؤكـد هـذا قولـه تعـاىل: 
﴿َوِجـيَء يـَْوَمئِـٍذ جِبََهنَّـَم ..﴾]الفجـر:23[، وهـذا كلـه يف موقـف يـوم القيامـة قبـل انقضـاء احلسـاب، كمـا 
هو ظاهرمن سياق اآلية وصريح احلديث، وهذا بال شك يدل قطعا على أن هللا يعذب هبا يف ذلك.

ــاَعةُ أَْدِخلُــوا آَل  اليــوم مــن يشــاء مــن عبــاده، كمــا قــال تعــاىل عــن آل فرعــون: ﴿.. َويــَـْوَم تـَُقــوُم السَّ
ِفْرَعــْوَن أََشــدَّ اْلَعــَذاب﴾] غافــر:46[.

الثـاين: صراحـة النصـوص يف أن بعـض األعمـال تقـي صاحبهـا مـن عـذاب جهنـم يـوم القيامـة، 
فقـد جـاء عنـد أمحـد وغـريه أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ))َمـْن مَحَـى ُمْؤِمنًـا ِمـْن ُمَنافِـٍق يَِعيبُـُه بـََعـَث هللاُ تـَبَـاَرَك 
َوتـََعـاىَل َملَـًكا حَيِْمـي حلََْمـُه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِمـْن اَنِر َجَهنَّـَم(()100(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمـْن َردَّ َعـْن ِعـْرِض َأِخيـِه 
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اْلُمْسِلِم َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َعّز َوَجلَّ أَْن يـَُردَّ َعْنُه اَنَر َجَهنََّم يـَْوَم اْلِقَياَمِة(()101(، فإذا كانت هذه األعمال 
تقي من عذاب جهنم يف ذلك اليوم فإن ذلك دليل صريح على أن هناك من يعذب يوم القيامة يف انر 
جهنم، يؤكد هذا ما ورد يف بعض النصوص من أن هللا يعذب أقواما يف ذلك اليوم، ففي احلديث: 
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ثـَْواًب ِمثـَْلُه(( زاد عن أيب عوانة ))مث تلهب فيه النار(()102(. ))َمْن لَِبَس ثـَْوَب ُشْهَرٍة أَْلَبَسُه اللَّ

ولـو قيـل: إن هـذه النـار املذكـورة يف هـذه النصـوص ليسـت هـي النـار املعـّدة للعـذاب الدائـم، 
فيقـال: لـو ُسـلم بذلـك فـال شـك أهنـا جـزء منهـا، واجلـزء لـه حكـم الـكل، كمـا هـو مقـرر، يؤيـد ذلـك 
قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ))انركم جزء من سبعن جزءا من انر جهنم(()103(، فأثبت أن انر الدنيا ليست إال 

جـزءاً مـن انر جهنـم، وإذا كان هـذا يف انر الدنيـا فإنـه يف انر يـوم القيامـة مـن ابب أوىل.

أما الوعيد الوارد على من قتل نفسه بتحرمي اجلنة ففيما سبق كاف يف بيان أن املعىن املتبادر 
إىل الذهـن بعـدم دخولـه اجلنـة مطلًقـا غـري مـراد، ويظهـر أن أقـرب األقـوال يف توجيـه هـذا احلديـث 
وأمثالـه الـيت ورد فيهـا حتـرمي دخـول اجلنـة أن املنفـّي الدخـول املطلـق الـذي ال يسـبقه عـذاب، كحـال 
املؤمنـن الصادقـن الذيـن يدخلـون اجلنـة بغـري حسـاب وال عـذاب، وليـس املـراد نفـي الدخـول املقيـد 
الذي يسبقه شيء من العذاب، فإن كل من أتى ابلشهادتن وجاء من العمل ما يصح به إسالمه 

فالنصـوص صرحيـة بعـدم خلـوده يف النـار، وأن مآلـه اجلنـة، وإن مكـث يف النـار مـا مكـث.

وعليـه فتحـرمي دخـول اجلنـة وعيـد بسـبق العـذاب ملـن قتـل نفسـه حـىت يطهـر مـن ذلـك الذنـب مث 
يدخـل اجلنـة، وإن كان حتـت مشـيئة هللا، سـبحانه، إن شـاء عذبـه مث أدخلـه اجلنـة، وإن شـاء عفـا عنـه 
ومل يقـع عليـه شـيء مـن العـذاب؛ وذلـك أن للذنـوب مكفـرات كثـرية قـد تتحقـق يف أصحـاب الوعيـد 
فتسبقهم رمحة أرحم الرامحن فيؤذن هلم لدخول اجلنة  من غري سبق عذاب وال عقاب، كما ورد يف 
حديث جابر ، أن الطفيل بن عمرو الدوسي ، أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: اي رسول هللا، هل لك يف 
حصن حصن ومنعة؟ - قال: حصن كان لدوس يف اجلاهلية - فأىب ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص، للذي ذخر هللا 
لألنصار، فلما هاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إىل املدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، 
فاجتـووا املدينـة، فمـرض، فجـزع، فأخـذ مشـاقص لـه، فقطـع هبـا برامجـه، فشـخبت يـداه حـىت مـات، 
فرآه الطفيل بن عمرو يف منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ 
فقـال: غفـر يل هبجـريت إىل نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص ، فقـال: مـا يل أراك مغطيًـا يديـك؟ قـال: قيـل يل: لـن نصلـح منـك 
ما أفسدت، فقّصها الطفيل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))اللهم وليديه فاغفر(()104(.
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اخلامتة:

احلمد هلل رب العاملن، والصالة والسالم على أشرف املرسلن، أما بعد:

فتتوجًيا وإمتاًما هلذا البحث الذي حاولت أن أصل فيه إىل الكمال مع كونه عزيًزا، لكن 
حسيب أن اجتهدت، وأرجو أاّل ُأحرم األجر، فأختم هذا البحث أبهم النتائج:

أواًل: أمجـع أهـل السـنة علـى أنـه ال خيلـد أحـد مـن أهـل التوحيـد يف النـار إذا مـات علـى التوحيـد، 
وأن مـن أتـى شـيًئا مـن الكبائـر فهـو حتـت مشـيئة هللا، إن شـاء عذبـه مث أدخلـه اجلنـة برمحتـه، وإن شـاء 

أدخلـه اجلنـة مـن غـري سـبق عـذاب. 

اثنيًـا: أمجـع أهـل السـنة علـى أن طائفـة مـن أهـل الكبائـر يعذبـون مث يدخلـون اجلنـة، وطائفـة 
يدخلـون اجلنـة مـن غـري عـذاب.

اثلثًـا: أمجـع الوعيديـة مـن املعتزلـة واخلـوارج علـى أن أصحـاب الكبائـر إن مـا تـوا مـن 
غـري توبـة فهـم خالـدون يف النـار ال خيرجـون منهـا أبـًدا. 

رابًعـا: ينـازع املرجئـة أهـل السـنة يف اسـم مرتكـب الكبـرية دون حكمـه، ففـي االسـم يـرون 
أنـه اتم اإلميـان، ويف احلكـم يوافقـون أهـل السـنة يف أن بعضهـم يعذبـون مث يدخلـون اجلنـة، وبعضهـم 

يدخلـون اجلنـة مـن غـري عـذاب.

خامًسـا: مذهـب أهـل السـنة يف نصـوص الوعـد والوعيـد مبـين علـى إمـرار النصـوص كمـا 
جـاءت مـن غـري أتويـل، مـع اجلمـع بينهـا وتفسـري بعضهـا ببعـض.

سادًسـا: املرجئـة واخلـوارج علـى طـريف نقيـض يف نصـوص الوعـد والوعيـد، فاملرجئـة أعملـوا 
نصـوص الوعـد، وأمهلـوا نصـوص الوعيـد، واخلـوارج علـى النقيـض مـن ذلـك، وإبطـال كل مذهـب 

مبـا أثبتـه اآلخـر.

سـابًعا: احلديـث الـوارد يف وعيـد مـن قتـل نفسـه ابخللـود والتأبيـد مشـكل علـى أصـول أهـل 
السـنة السـابق ذكرهـا؛ لـذا فقـد اختلفـوا يف موقفهـم مـن هـذا احلديـث إىل:
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وتقدمي  الراوي  بتوهيم  والتأبيد  اخللود  املتضمنة  الرواية  يف  الواردة  الزايدة  رد  من   -1  
الرواايت األخرى املثبتة للعذاب دون اخللود.

من قبل احلديث واجتهد يف توجيهه، وقد اختلفوا يف ذلك إىل أقوال سبق ذكرها.  -2

اثمًنا: مل يسلم شيء من األقوال اليت نقلها العلماء يف توجيه احلديث من االعرتاض واإليراد، 
مما يدل على أهنا أقوال مرجوحة.

اتسعا: الصحيح أن اخللود والتأبيد الوارد يف النصوص لقاتل نفسه يف انر جهنم خمصوص 
بيوم القيامة، وهو يوم يبدأ ابلبعث وينتهي بدخول اجلنة والنار، ال أنه خلود وأتبيد الهناية له بل 

هنايته بنهاية ذلك اليوم، ومقداره مخسون ألف سنة، كما ثبت يف النصوص. 

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .
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اهلوامش:

)1( لسان العرب )332/15( ومعجم هتذيب اللغة )3915/4( مادة ) وعد (.

)2( معجم مقاييس اللغة )125/6( مادة ) وعد (.

)3( انظــر: جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة )484/12( توضيــح مقاصدالعقيــدة الواســطية للــرباك )ص151( 
وموانــع إنفــاذ الوعيــد)ص181(.

)4( مقاييس اللغة )2/ 207( وانظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية )2/ 469( مادة )خلد (. 

)5( انظر: املفردات يف غريب القرآن )ص:291( التوقيف على مهمات التعاريف )ص:160(. 

)6( انظر: لسان العرب )29/1( ومعجم هتذيب اللغة )105/1( مادة ) أبد (. 

)7( معجم مقاييس اللغة )34/1( مادة ) أبد (. 

)8( املفردات يف غريب القرآن )59/1( وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )36/1(. 

)9( تفسري الطربي )246/8(.                 

)10( جمموع الفتاوى البن تيمية )11/ 652(.

)11( رسالة إىل أهل الثغر )ص274( .     

)12( التمهيد )22/17(. 

)13( االستقامة )186/2( .

)14( جمموع الفتاوى ) 152-151/3 (.                             

)15( شرح السنة )103/1(.

)16( رسالة إىل أهل الثغر )163/1 (.

)17( احلجة يف بيان احملجة )230/2(.
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)18( شرح مسلم )59-58/3(.                                      

)19( جمموع الفتاوى )192/18(.

)20( جمموع الفتاوى )415/17(.

)21( جمموع فتاوى ابن تيمية )480/12(، امللل والنحل )77/1(، وانظر الوعد األخروي )427/1(       

)22( فضل االعتزال وطبقات املعتزلة )ص350( امللل والنحل )48/1(. 

)23( جمموع الفتاوى )222/7(.  

)24( جمموع الفتاوى)148/1( الوعد ألخروي)470/1(.

)25( شرح األصول اخلمسة )ص697(.

)26( انظر: منهاج السنة )199/5( 

)27( املرجع السابق. 

)28( جمموع الفتاوى )181/7(.

)29( منهاج السنة )199/5( .

)30( انظر: جمموع الفتاوى ) 159/7(.       

)31( جمموع الفتاوى )674/7( وانظر295/13(.

)32( انظر موانع إنفاذ الوعيد )ص20(.       

)33( جمموع الفتاوى )498/14(.

)34( انظر: املستدرك على جمموع الفتاوى )129/1(.

 )35( انظر جمموع فتاوى ابن تيمية)483/12(. 

)36( انظر: جمموع الفتاوى )484/4( والصواعق املرسلة )691/2( وموانع إنفاذ الوعيد )ص20(. 
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)37( انظر: جمموع الفتاوى )501/28( وموانع إنفاذ الوعيد )ص20(. 

)38( انظر: موانع إنفاذ الوعيد )ص19(.

)39( شرح األصول اخلمسة )ص666(.

)40( حاشية اخلليلي على مشارق أنوار العقول، للساملي )138/2 (.

)41( انظر: موانع إنفاذ الوعيد )ص19(.

)42( انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )525/7( ومنهاج السنة )206/5(. 

)43( انظر: جمموع الفتاوى )481/12( و)196،197/16( والصواعق املرسلة )688/2(.

منه واخلبيث  به ومبا خياف  السم والدواء  الطب - ابب شرب  البخاري - كتاب  )44( صحيح 
5778 )140/7( صحيح مسلم - كتاب اإلميان - ابب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه 

بشيء عذب به يف النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة 175 )1/ 103(.

)45( سنن الرتمذي – أبواب الطب- ابب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غريه 2043 )4/ 386(. 

 )15 /8( واللعن 6047  السباب  من  ينهى  ما  األدب- ابب  البخاري – كتاب  )46( صحيح 
صحيح مسلم- كتاب اإلميان- - ابب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 

يف النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة 176 )1/ 104(.

البخاري - كتاب أحاديث األنبياء - ابب ما ذكر عن بين إسرائيل 3463 )4/  )47( صحيح 
171( صحيح مسلم - كتاب اإلميان - ابب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب 

به يف النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة 180)1/ 107(.

الكبرية وانظر شرح  السنة واجلماعة يف حكم مرتكب  انظر: مبحث مذهب أهل   )48(
صحيح البخاري البن بطال )454/9(، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح )565/27(، وحادي 

األرواح )784/2(، فيض الباري )75/3(.

)49( سنن الرتمذي - أبواب الطب - ابب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغريه 2044 
 .)387 /4(



91

نصوص الوعيد املتضمنة للخلود والتأبيد الواردة يف من قتل نفسه من أهل التوحيد        د.بدر بن إبراهيم الغيث

)50( انظر: شرح النووي على مسلم )125/2(، وشفاء العليل )257/1(، وفتح الباري 
.)228/3(

)51( شرح ابن بطال على صحيح البخاري )454/9(، وانظر الكليات )32/1(.

)52( انظر: شرح النووي على مسلم )125/2(، وفتح الباري )237/3(، وحتفة األبرار شرح 
مصابيح السنة )459/2(، شرح املشكاة )2457/8(.

)53( انظر: فتح الباري )237/3(.

)54( فيض الباري )70/6(.

)55( فيض الباري )759/3 (.                                                 

)56( انظر: فتح الباري )237/3(.

)57( شرح النووي على مسلم ) 127/2( وفتح الباري )500/6(. 

 ( مسـلم  علـى  النـووي  شـرح   ،)234/2( العيـد  دقيـق  البـن  األحـكام  إحـكام  انظـر:   )58(
127/2(، شـرح البخـاري البـن بطـال )350/3(، عمـدة القـاري )171/1( فتـح البـاري )500/6(. 

)59( جمموع الفتاوى )678/7(. 

)60( انظر: فتح الباري )500/6( عمدة القاري )192/8(.

القرآن  ومتشابه  )ص350(  االعتزال  فضل  وانظر:   )666( اخلمسة  األصول  شرح   )61(
لعبداجلبار )ص739/2(.

)62( احلق الدامغ )ص225( . 

)63( جمموع الفتاوى )297/7(.

)64( منهاج السنة )824/5(. 

)65( جمموع الفتاوى )48/13(.
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)66( شرح العقيدة األصفهانية )198/1(. 

)67( جمموع الفتاوى )501-181/7(. 

)68( صحيح البخاري - كتاب اإلميان - ابب: تفاضل أهل اإلميان يف األعمال 22 )13/1(، 
صحيح مسلم - كتاب اإلميان - ابب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار 304 )172/1(.

)69( البداية والنهاية )30/11(.               

)70( مقدمة ابن الصالح )ص:26(. 

)71( شرح النووي على مسلم )14/1(. 

)72( سنن الرتمذي- أبواب الطب - ابب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغريه )353/3(.

)73( املسند )380/15( حديث رقم )9618(.

)74( صحيح ابن حبان - كتاب اجلناايت - ذكر تعذيب هللا جل وعال يف النار القاتل 
نفسه مبا قتل به 5987 )327/13(. 

)75( صحيح البخاري - كتاب اجلنائز - ابب ما جاء يف قاتل النفس1365)96/2(. 

)76( انظر هتذيب التهذيب )195/4( و)178/5(.

)77( سنن الرتمذي )455/3(.

)78( الصحاح )439/2( اتج العروس )371/7(. 

)79( املفردات )59/1(.

)80( املصدرالسابق. 

)81( املغين )11/9(.

)82( مدارج السالكن ) 683/1(.

)83( مدارج السالكن )683/1(. 
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)84( انظر مدارج السالكن )684/1(. 

)85( انظر: شرح ابن مالك للشاطيب – املقاصد الشافية )153/4(.

)86( مفاتيح الغيب )122/28(، وانظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )1455/3(. 

)87( اخلصائص )2/ 362(. 

)88( شرح التصريح على التوضيح )1/ 379(.

)89( تفسري ابن كثري )4/ 303(.

)90( رواه البخاري - كتاب اجلنائز - ابب التعوذ من عذاب القرب 1377)2/ 99( ومسلم 
- كتاب املساجد - ابب ما يستعاذ منه يف الصالة 589 )1/ 412(.

)91( انظر اجملموع )675/7(.

)92( انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )5/ 13( وإرشاد الفحول )87/2(. 

)93( تقدم خترجيه.                          

)94( تقدم خترجيه.

)95( رواه أمحد يف املسند من هاين موىل عثمان عن عثمان ، 454 )503/1( وابن ماجه 
يف سننه - كتاب الزهد - ابب ذكر القرب والبلى )1426/2(، والرتمذي يف السنن - أبواب الزهد 

- ابب ما جاء يف ذكر املوت 2308)4/ 553(، وقال: حسن غريب. 

)96( انظر: لسان العرب )12/ 506(.

)97( صحيح مسلم - كتاب الزكاة - ابب إمث مانع الزكاة 987 )2/ 682(. 

)98( فتح الباري البن حجر )11/ 439(.

)99( صحيح مسلم - كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها - ابب يف شدة حر انر جهنم وبعد 
قعرها وما أتخذ من املعذبن )2842(، )4/ 2184(.
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)100( مسند أمحد 15649)406/24( ويف سنن أيب داود - كتاب األدب - اَبُب َمْن َردَّ َعْن 
ُمْسِلٍم ِغيَبًة 4883)4/ 271(، وحسنه األلباين، انظر: التعليق الرغيب )3 /302 - 303(، املشكاة 

)4986/ التحقيق الثاين (.

)101( رواه أمحد يف املسند، 27536 )45/ 524(، والرتمذي يف السنن - أبواب الرب والصلة 
- ابب ما جاء يف الذب عن عرض املسلم 1931)327/4(، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن، 

وصححه األلباين، انظر: صحيح اجلامع الصغري وزايدته )1074/2(.

)102( رواه أبوداود - كتاب اللباس - ابب يف لبس الشهرة. 4029 )44/4(، وحسنه األلباين 
انظر: صحيح اجلامع الصغري وزايدته )1113/2(. 

)103( رواه البخاري - كتاب بدء اخللق - ابب صفة النار، وأهنا خملوقة 3265 )121/4(، 
ومسلم - كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها - ابب يف شدة حر انر جهنم وبعد قعرها وما أتخذ من 

املعذبن )2843(، )4/ 2184(. 

)104( رواه مسلم - كتاب اإلميان - ابب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر 184 )1/ 108(.
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املصادر واملراجع:

)1( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام/ ابن دقيق العيد / الناشر: مطبعة السنة احملمدية.

)2( إرشاد الفحول، للشوكاين / احملقق: الشيخ أمحد عز وعناية / الناشر: دار الكتاب العريب / 
الطبعة: الطبعة األوىل 1419هـ - 1999م.

)3( االسـتقامة / حتقيـق: د.حممـد رشـاد سـامل / الناشـر: جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود - املدينـة 
املنـورة / الطبعـة األوىل1403هــ.

)4( البحر احمليط يف أصول الفقه / الناشر: دار الكتيب / الطبعة: األوىل 1414هـ - 1994م.

)5( البداية والنهاية، البن كثري / حتقيق جمموعة من الباحثن / دار األخيار - الطبعة األوىل 1427هـ.

)6 ( اتج العروس / حتقيق: جمموعة من احملققن / الناشر: دار اهلداية.

)7( حتفة األبرار شرح مصابيح السنة / احملقق: جلنة خمتصة إبشراف نور الدين طالب / الناشر: 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت / عام النشر: 1433هـ -2012م.

)8( تفسري ابن كثري / حتقيق: جمموعة من احملققن /  دار السالم للنشر. والتوزيع - الرايض.

)9( تفسريالطربي / حتقيق: جمموعة من احملققن / دار السالم، الطبعة الثانية 1428هـ.

)10( متهيـد الفوائـد / دراسـة وحتقيـق: أ.د. علـي حممـد فاخـر وآخـرون / الناشـر: دار السـالم 
الطبعـة: األوىل 1428هــ. العربيـة /  القاهـرة - مجهوريـة مصـر  للطباعـة والنشـر والتوزيـع والرتمجـة، 

)11( التمهيـد، للقرطـيب / حتقيـق: عبدالـرزاق املهـدي / دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، 
الطبعـة األوىل.

)12( هتذيب التهذيب / الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند / الطبعة: الطبعة األوىل1326هـ.

)13( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح / احملقق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث / 
الناشر: دار النوادر، دمشق – سوراي / الطبعة: األوىل1429هـ.
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 - ثروت  عبداخلالق   38 الكتب  عامل  الناشر:   / التعاريف  مهمات  على  التوقيف   )14(
القاهرة / الطبعة: األوىل1410هـ -1990م.

)15( حادي األرواح / الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت.

)16( حاشية اخلليلي على مشارق أنوار العقول، للساملي )138/2( حتقيق: عبدالرمحن عمرية 
- دار اجليل - بريوت - ط1 - 1409هـ.

)17( احلجة يف بيان احملجة / احملقق: حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي / الناشر: دار الراية 
- السعودية / الرايض / الطبعة: الثانية 1419ه ـ-1999م.

)18( احلق الدامغ – عمان.

)19( اخلصائص / حتقيق: حممد علي النجار / الناشر: عامل الكتب - بريوت.

)20( رسالة إىل أهل الثغر/ حتقيق: عبدهللا شاكر حممد اجلنيدي / الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  
- دمشق - الطبعة: األوىل 1988م.

)21( سنن ابن ماجة / الناشر: دار الفكر– بريوت /حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

العصرية،  املكتبة  الناشر:   / عبداحلميد  الدين  حميي  حممد  احملقق:   / الرتمذي  سنن   )22(
صيدا  – بريوت.

)23( شرح األصول اخلمسة - للقاضي عبداجلبار – تعليق: أمحد بن احلسن - حتقيق: 
عبدالكرمي عثمان - ط: مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الثالثة 1416هـ.

)24( شرح التصريح على التوضيح / الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت- لبنان / الطبعة: 
األوىل1421هـ/2000م.

)25( شرح السنة للبغوي / حتقيق: شعيب األرنؤوط - حممد زهري الشاويش / الناشر: 
املكتب اإلسالمي - دمشق، بريوت/ الطبعة: الثانية 1403هـ - 1983م.

)26( شرح العقيدة األصفهانية / احملقق: حممد بن رايض األمحد / الناشر: املكتبة العصرية 
– بريوت- الطبعة: األوىل-1425هـ.
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)27( شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن / احملقق: د.عبداحلميد هنداوي / الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز ) مكة املكرمة - الرايض (.

)28( شــرح النــووي علــى مســلم / الناشــر: دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت / الطبعــة: 
الثانيــة1392م.

)29( توضيح مقاصد العقيدة الواسـطية، للرباك / إعداد: د.عبدالرمحن السـديس/ دار التدمرية 
- الطبعـة الثانيـة -1430هـ.

)30( شـرح صحيـح البخـاري البـن بطـال/ حتقيـق: أبومتيـم ايسـربن إبراهيـم / دار النشـر: مكتبـة 
الثانيـة 1423هــ -2003م. الطبعـة:  الـرايض  السـعودية،  الرشـد - 

)31( شفاءالعليل / الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان / الطبعة: 1398هـ/1978م.

للماليـن –  العلـم  دار  الناشـر:   / للجوهـري/ حتقيـق: أمحـد عبدالغفـور عطـار  الصحـاح   )32(
-1987م. 1407هــ   الرابعـة  الطبعـة:  بـريوت 

)33( صحيح ابن حبان / حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط / الناشر: 
مؤسسة الرسالة، بريوت / الطبعة: األوىل1408هـ - 1988م.

)34( صحيـح البخـاري / حتقيـق: حممـد زهـري بـن انصـر الناصـر / الناشـر: دار طـوق النجـاة 
) مصـورة عـن السـلطانية إبضافـة ترقيـم ترقيـم حممـد فـؤاد عبدالباقـي ( / الطبعـة: األوىل1422هــ.

)35( صحيح مسلم / احملقق: حممد فؤاد عبدالباقي/ الناشر: دار إحياء الرتاث / العريب – بريوت.

)36( الصواعـق املرسـلة / احملقـق: علـي بـن حممـد الدخيـل هللا / الناشـر: دار العاصمـة، الـرايض، 
اململكـة العربيـة السـعودية / الطبعـة: األوىل 1408هــ.

)37( عمدة القاري شرح صحيح البخاري / الناشر: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

وأبوابه  كتبه  ورّقم  ابز،  بن  عبدالعزيز  منه:  جزًءا  حقق   / للعسقالين  الباري  فتح   )38(
وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي/ طباعة دار السالم – الرايض- ودار الفيحاء - دمشق - 1418هـ 

الطبعة األوىل.
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عبداجلبار  والقاضي  البلخي  القاسم  أيب  أتليف   - املعتزلة  وطبقات  االعتزال  فضل   )39(
واحلاكم اجلشمي- حتقيق: فؤاد سيد- ط: الدار التونسية.

)40( فيض الباري / احملقق: حممد بدر عامل املريهتي / الناشر: دار الكتب العلمية بريوت – 
لبنان - الطبعة: األوىل 1426هـ - 2005م.

)41( الكليات / احملقق: عدانن درويش- حممد املصري / الناشر: مؤسسة الرسالة – بريوت.

)42( لسـان العـرب، البـن منظـور / ضبـط وتعليـق، د.خالـد رشـيد القاضـي / دار األخيـار للنشـر 
والتوزيـع، الطبعـة األوىل1427هـ.

)43( متشابه القرآن لعبداجلبار - حتقيق: عدانن  زرزور - دار الرتاث - القاهرة.

)44( جمموع فتاوى ابن تيمية / طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف / إشراف: وزارة 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - 1415هـ.

)45( مـدارج السـالكن / حتقيـق: حممـد حامـد الفقـي / الناشـر: دار الكتـاب العـريب – بـريوت 
- الطبعـة الثانيـة 1393هــ – 1973م.

)46( املسـتدرك علـى جممـوع الفتـاوى / مجعـه ورتبـه حممـد بـن عبدالرمحـن بـن قاسـم - الطبعـة: 
األوىل، 1418 هــ.

)47( مسند أمحد / احملقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون / الناشر: مؤسسة 
الرسالة / الطبعة: األوىل1421هـ -2001م.

الطبعة   / بريوت   - املعرفة  دار   / قاسم  د.رايض  حتقيق:   / اللغة  هتذيب  معجم   )48(
األوىل2001م.

اجليـل،  دار   / هـارون  عبدالسـالم  حتقيـق:   / فـارس  البـن  اللغـة،  مقاييـس  معجـم   )49(
بريوت1420هــ.

)50( املغين / حتقيق: د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، د.عبدالفتاح حممد احللو / ط: عامل 
الكتب، الرايض – السعودية / الطبعة: الثالثة / سنة النشر: 1417هـ -1997م.
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)51( مفاتيـح الغيـب / دار النشـر: دار الكتـب العلميـة - بـريوت - الطبعـة: األوىل 1421هــ 
م.  2000-

)52( املفردات يف غريب القرآن / احملقق: صفوان عدانن الداودي / الناشر: دار القلم، 
الدار الشامية - دمشق بريوت / الطبعة: األوىل 1412 هـ.

اجليل،  دار   / هارون  عبدالسالم  حتقيق:   / فارس  البن  اللغة،  مقاييس  معجم   )53(
بريوت1420هـ.

)54( مقدمة ابن خلدون / ضبط: خليل شحادة / دار الفكر - بريوت 1431هـ.

)55( امللل والنحل/ حتقيق: حممد سيد كيالين / الناشر: دار املعرفة - بريوت 1404هـ.

بن سعود  اإلمام حممد  جامعة  الناشر:   / سامل  رشاد  احملقق: حممد   / السنة  منهاج   )56(
اإلسالمية- الطبعة: األوىل1406هـ -1986 م.

)57( موانع إنفاذ الوعيد، لعيسى لسعدي / الناشر: دار ابن اجلوزي.

)58( الوعد األخروي، لعيسى لسعدي / الناشر: دار عامل الفوائد.




