
شرح كتاب احملرر يف
احلديث

معالي الشيخ الدكتور
عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
تاريخ المحاضرة:

المكان:

الطائف


2

شرح كتاب احملرر يف احلديث  -كتاب اجلامع -
8

2

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد،

فيقول المؤلف –رحمه هللا تعاالىَ " :-و َعن عبد هللا بن َع ْمرو بن اْل َعاص -رضي هللا عنهماا -أَن
ال« :من اْل َكَبائر شتم الرجال َوالدياه» َقااُلواَ :ياا َر ُساول هللا
َر ُسول هللا –صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
اابس ويباأ أماه يباأ
َوهل ْ
اال« :نعام يباأ أََااا الرجالس يباأ الرجال أََا ُ
يشتم الرجل َوالدياه َق َ
أمه»"
هذا الحديث المتفق علياه عناد الاراارم ومسالم مان حاديث عباد هللا ان عمارو ان العاا

الكا ااانر أت أ ااتم أو س ا ا

أناه مان

أو يلع اان -كم ااا جا اااءت ااذلر الروا ااات المرتلفاااة -والد ااه ،اسااات رب

والد اه

وجد من العقالء مان أاتم أو سا
الصحابة –رضوات هللا عليهم ،-عني هل ُي َّ
تصور أت ُي َ
أو يلعاان والد ااه قااال –عليااه الصااالل والسااالم« :-نعاام» كيااي ااا رسااول هللا كيااي يلعاان الرجاال
اباا بااي س ا
والد ااه قااال« :يبااأ أََاااا الرجاالس يبااأ الرجاال أََااا ُ
اب» كااوت سا ي
لح ااق حكم ااه بالماا اار ،وه ااو
لح ااق حكم ااه بالمتس ااب  ،ومنه ااا م ااا ُي َ
األبع ااال والتصا اربات منه ااا م ااا ُي َ

والد ااه ،ومعلااوم أت

األصل.

الماا ارل عنااد أهاال العلاام تقثااي علااى أناار التصاار  ،هنااا تسااب بااي لعاان والد ااه لاام ُياا اار لعاان
والد ه ،وال ر أت الماا ِ ر أ د من المتسب  ،بإذا ُو ِجدت الماا رل والتسب قثا الماا ارل علاى
أناار التسااب  ،لكاان الماا ارل نااادرل جادا قااد ال تُوجااد بااي المساالمين ،وتت كااات بااي العصااور المتا رل
ِ
ستاعد من هذا أت يلعن ويأتم والد ه.
ُوجد من س اإلله ممن قول :ال إله إال هللا ،بال ُ َ
{وال
على كل حال الحديث كما قال أهل العلام أصال باي ساد الاذرانا ،كماا أت قولاه –ج َّال وعاالَ :-
ُ َع ْااد ِوا ا َ}ْ ااار عْلاام [األنعااا  ]108:األصاال بااي
اان ُ ون ِ
ين َي ْااد ُعو َن ما ْ
َت ُبااابوا اِلااَ َ
ُ َ َي ُبااابوا ِ َ
األصانام ومااا ُعِباد ماان دوت هللا أت ُ َسا  ،لكاان إذا ُ أاي ماان سااه أت ُ َسا هللا –ج َّال وعااال -بااال
ٍ
حينئذ ،بسد الذرانا أصل مقرر بي الأرع.
جوز

اب» ،وهذا حكام أللباي ،واألحكاام إنماا تُجار علاى للااة ال ان
«يبأ أََاا الرجلس يبأ الرجل أََا ُ
ألنه قد س أبا الرجل ،فيكوت الرجل أورع منه بال س أباه ،لكن ال ال أناه إذا سا أبااه سا

فهام
أباه ،وتذا س أمه س الرجل أمه ،وهذا من الكاانر ،مما يدل على أت بي الاذنوب كااانرُ ،
وي َ
من ذلر أت منها ص انر ،وهذا أمر معرو ومقرر ،والكاانر لها ضابط عناد أهال العلام ماا تُ ِ
وعاد
عليااه لعا ٍان أو لث ا ٍ أو نااار أو بعاادم د ااول الجنااة ،أو ُرِت ا عليااه حااد بااي الاادنيا أو وعيااد بااي
اآل رل ،أو ُنفي عنه اإل مات ،هذا ضابط الكبيرل عند أهل العلم ،وما عدا ذلر كوت مان الصا انر
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{إ ْن َت ْج َتنُبوا َكَبائَر َما ُتْن َه ْو َن َعْن ُه ُن َكفْر َعْن ُك ْم َس َئات ُك ْم [النباء ]31:عني الص انر ألنهاا هاي
التي تُقا ل الكاانر.

بماان الكاااانر أت يلعاان الرجاال والد ااه ،إت لعنهمااا ماا ااريل وبا اار اللعاان باااألمر ع اايم -نس ا ل هللا
السالمة والعافية -ومان أع ام العقاوو ،وتت تساب باي ذلار با ت لعان أباا رج ٍال ،بلعان الرجال أبااه،

بهو المتسب  ،ومثل ما قلنا :إت األصل بي العقوبات بي الدنيا واآل رل لمن با ر ،لكن إذا كان
ثال بآلااة أو بغفاال أو بحياوات أو بأاايء لياار َّ
الماا ارل متعلقااة ومرتاغااة ب ياار َّ
مكلااف بااإت
مكلااف ما ي
المتسب

يتحمل إنم الماا ر وعقوبة الماا ر.

رصا قتل آ ر بآلة ،وادعى أت اآللة هي التي قتلته ،قال :أناا ماا با ارت اآللاة هاي التاي
لو أت
ي
طا للتكليي ،بينتقل إلى المتسب إذا قلناا :إناه متساب  ،لكان باي هاذه
قتلته ،نقول :اآللة ليس منا ي
الصورل هو ماا ر.

رص رمى آ ر من اهق ،رماه من الدور الثالث ،الرابا ،الرامس ،بتلقاه آ ار بالسايي بقتلاه،

الذم رماه هذ متسب  ،والذم أبات رأسه بالسيي هو الماا ر ،بالحكم يلحق الماا ر.

رصااا ماان اااهق وتلقاااه مجنااوت بساايي،
ااقال ألقااى
مجنونااا ألقااى
لااو أت
رصااا ماان اااهق أو عا ي
ي
ي
ي
نقول :التاعة على العاقل ،وكذا إذا دهسته دابة أو سيارل الذم قود الداباة والسايارل هاو الاذم علياه

التاعة.

بهذا قول :أنا ما تم

والد ااه ولااذا قااالواَ :يااا

رصا آ ر ،لكنه تسب
والد َّم ،نقول :إنه ما تم والد ه ،تم
ي
يشااتم الرجاال َوالديااه وهااذا بااي صاادر اإلسااالم ،عنااي
َر ُسااول هللا َوهاال ْ
أااتم الرجاال والد ااه ،وكااذا بااي القااروت
َّ
المفثاالة ،وال اارو واألح اوال التااي

ُساات َرب مااا مكاان أت
لا بيهااا الصااالا علااى النااا

بي اتم

اإللااه

ُساات َرب مثاال هااذا ،لكنااه بااي وقتنااا هااذا مااا أع اام ماان سا
لعناوت
ويأاتَموت ُ
ُ َس ! والرسول –عليه الصالل والسالمَ ُ -س  ،والصاحابة ياار األماة ُسابوت ُ
وي َ
على رؤو األ هاد ،بما ُست َرب من مثل هؤالء أت سبوا والد ه ما ُست َرب.

ابس ويبأ أمه يباأ أماه»س وقارر أهال العلام أت هاذا الحاديث
«يبأ أََاا الرجلس يبأ الرجل أََا ُ
بحرماوا ياا العنا
أصال باي ساد الاذرانا ،وهاذا أصال مقارر عناد أهال العلام ،ورتَّباوا علياه
أحكامااَّ ،
ي

وحرماوا يااا ال ااالم علااى ماان ُرأااى أت يرتكا
حرماوا يااا السااالا بااي الفتنااةَّ ،
مماان يترااذه ما ياراَّ ،
معه الفاحأة.

قد قول قانل :التمر ماله يبيعه ممن اء ،السالا ماله يبيعه ممن اء ،العباد هاذا المملاوك مالاه
يبيعااه مماان اااء ،ال ،إذا ات ِرااذ وساايلة إلااى محا َّارم بإنااه حينئا ٍاذ حاارم س اد ا للذريعااة ،مااا يااؤدم إلااى

وحرم الرلاول ،وح َّارم سافر المارأل ب يار محارم ،كال هاذا
حرم الن رلَّ ،
محرم بي الأرع ولذا َّ
الفواحش َّ

وح ِرم اال تالط من أجل ذلر ،كل هذا سدا للاذرانا الموصالة للفاواحش ،الأاارع ساد الاذرانا
يؤدمُ ،
الموصلة إلاى الأارك حما ا ية لجنااب التوحياد ،بجمياا الاذرانا المفثاية إلاى مح َّارم محرماات ،وهاذا
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أمر معرو -وما األسف الأديد -أت ُغال بي بعض القنوات التي متلكهاا مسالموت ،وبعاض
وس ِما مان ينتسا إلاى
نأر بي الد المسلمين أت ُ َ
الصحف التي تُ َ
غال بفتح الذرانا هذا اللفظُ ،
العلاام وها او قااول :نح اان ض اايَّقنا علااى أنفس اانا بس ااد الااذرانا ،وتال باألص اال أت هللا ل ااق لنااا م ااا ب ااي
جميعا.
األرض
ي

لماااذا منااا النبااي –عليااه الصااالل والسااالم -بااي أول األماار ماان االنتااااذ بااي األو يااة القويااة الصاالاة
ويس ِاكر بااال ُأ َاعر بااه
الحناتم والنقيار و َّ
المقياار والادباء منااا مان االنتااااذ بيهاا ألناه قااد يت يار النبيااذ ُ
ِ
تاعا
المسكر بي دا ة األمر لما استقر بي نفو النا تحريم الرمر ،وكرهوها ي
سدا لذريعة ُ رب ُ
لمااا جاااء عاان هللا وعاان رسااوله –عليااه الصااالل والسااالم ،-ونفاارت منهااا ِطااااعهم بعااد أت كانا ماان

أعز األ ياء إلى قلوبهم أذت لهم أت ينتبذوا باي كال وعااء ،اال عنادهم مان الارادع ،عنادهم ماا
حماايهم ماان اربها ،احتااي إلااى سااد الذريعااة بااي وق ا بمِنااا ماان هااذه الذريعااة ،وأ ِ
ُماان ماان ذريعااة
ُ
حرم ب ُِذت فيه.
الم َّ
الوصول إلى ُ
محرمة لمآالتها لما تؤول إليه.
بالذرانا ليس
محرمة لذاتها ،وتنما هي َّ
َّ
عناادك تماار ا تي اارص ت هاار عليااه العالمااات عالم اات الفسااق ،وأنااه سااو

ار -أو
يترااذه ما يا

رصااا أو
عنااا -ال جااوز أت تبيااا عليااه ،أو عناادك سااالا تبيعااه علااى اارص ُيريااد أت قتاال بااه
ي
ي
ل على ظنر ذلر ال جوز أت تبيعه عليه.
ُ َع ْاد ِوا ا َ}ْ ار عْلام [األنعاا ]108:س الاذم سا َّ
ين َي ْد ُعو َن م ْان ُ ون ِ
{وال َت ُبابوا اِلَ َ
َ
ُ َ َي ُباابوا ِ َ
أبا الرجل ،وتسب بي س والد ه ،و تم والده ،ولعن والده هاذا عربناا حكماه أت هاذا مان الكااانر،
{وإ ْن َعااا َقْب ُت ْم
لكاان المقا اال الغاار الثاااني الااذم ُس ا َّ أ ااوه بس ا َّ أبااا الساااب هاال يب ا أر ماان العهاادل َ
َف َعاقُبوا ام ْثال َماا ُعاوقْب ُت ْم ااه [النحال ]126:سا أبااه سا أبااه ،لكان الاذم ُسا َّ لايس هاو الاذم

اروا والاد زياد ،عمارو ماا ذنااه أت
س  ،زيد ن عمرو س والد الد ن بكر ،بجاء الد بسا َّ عم ي
س ا هاال تسااب بااي ا ٍ
ايء ماان ذلاار ال ،بااال يب ا أر ماان العهاادل بكااوت الغاار الثاااني أناااره وأنااار
َُ
حفي تااه وسا َّ أباااه ،ياقااى أت كاال إنسااات لااه مااا رصااه ماان غاااب الأاارع ،هااذا بعاال كبيارل ألنااه
تساب

الس .

بااي سا

والااده أو باي سا

أماه ،وذاك ال يبا أر مان العهاادل باعتااار أنااه سا

ماان ال سااتحق

ابس ويبأ أمه يبأ أمه»س هاذا مان الكااانر ،بمااذا عان
«نعم يبأ أََاا الرجلس يبأ الرجل أََا ُ
الااذم ُياا اار سا والااده أو سا أمااه ومااا األسااف أت هااذا موجااود بااي أوساااط المساالمين ماا ارل،
ِ
بحدث وال حرج ،لكان ماا ارل السا للوالادين هاذا ُو ِجاد وبكثارل كماا ُو ِجاد مان المنكارات
وأما التسب
والفاواحش والمحرمااات التاي مااا كانا موجاودل قباال كلمااا بعاد العهااد كثاار الأار ،وكثاار الربااث ،وتذا
كثر الربث -نس ل هللا السالمة والعافيةَّ -
حل العقوبة ،أنهلر وبيناا الصاالحوت قاالَ« :ن َع ْامس إَا
وو ِجد اللعن ،والس لإلله عالني ية ،وبي بعاض المجتمعاات جارم ماا ال َّانَفس عاادم
َك ُثَر اْل َخَب ُث»س ُ
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يتراطبوت به ،مثل ما كات ُقال :نكلتار أمار –نسا ل هللا الساالمة والعافياة -بماا النتيجاة النتيجاة
َّ
حل الكوارث والقاوارع والمثاوالت إلرجااع أمثاال هاؤالء إلاى ديانهم ،وال عناي أت هاذا أنناا نؤياد ماا

{وإ ْن َت َت َوِل ْاوا َي ْب َاتْبد ْل
حصل لهم ال ،لكان كال ايء لاه ساب  ،هاذه ُسانن إلهياة ال تت يار وال تتبادل َ
{وَلا ْان َتجا َاد ل ُب اِن ِ
ُ َتْباادي ِ
َم َثاااَل ُك ْم [محمااد]38:س هااذه ُسانن إلهيااة َ
َق ْو ِمااا َيْ اَارُك ْم ُ ا ِم ال َي ُكوُناوا أ ْ
[األحزاب]62:

اسااتُثني م اان ه ااذه الس ا َّانة اإللهي ااة قااوم ي ااونس ألم ا ٍار ذكا اره أه اال العلاام ،يتعل ااق ه اام وبنب اايهم –علي ااه
عر السب وتال باألصل الذم أملنا
رجا فيه إلى ُكت التفسيرُ ،
في َ
السالم ،-المقصود أت مثل ُي َ
ويأامل ليرناا مان األمام أننااا إذا توليناا اساتُ ِبدلنا ب يرناا ،وماا حصاال باي األقغاار اإلساالمية بسااب

إع ارضاهم وصاادودهم عاان دياان هللا حصاال ل ياارهم مماان ُأااا ههم بااي الوصااف ،نسا ل هللا السااالمة
والعافية.

أ و ذر –رضي هللا عنه -كما بي الحديث الصحيح عيَّر رج يال ب مه قال له :ا ا ن السوداء ،بقال
ياَ َجاهلِيا ف » ،عناي فيار وصاف مان
ام ُارف َ
النبي –عليه الصالل والسالمَ « :-عِ ْرَت ُه اأُماه إِن َ
اَ ْ
أوصا

الجاهلية ،وجاء بي بعض الروا ات أت من س َّ الرجل س

أ ي ذر –رضي هللا عنه وأرضاه ،-وهذه ليس

أباه وأمه  ،جااء علاى لساات

باي الصاحيح ،إنماا الثا ا

باي الصاحيح أناه سا

يَ َجاهلِي ف ».
وعيَّر ي
امُرف َ
رجال ب مه ،بقال له النبي –عليه الصالل والسالم« :-إِن ََ ْ
تاارجم الارااارم با ت المحرمااات ماان أمااور الجاهليااة ،السا محا َّارم ،والتعيياار محا َّارم ،وهااو ماان أبعااال

الجاهليااة ،ومعاارو

عناادهم بااي أ ااعارهم الهجاااء ،وبيهااا الفراار والماادا ولياار ذلاار ماان األل اراض

الأعرية المتداولة بي الجاهلية ،فيكثار بيهاا الهجااء ،وهاذا هاو السا  ،بالسا

مان أماور الجاهلياة،

وال عني أت من فيه جاهلياة أناه جااهلي ،حا اا أت كاوت أ او ذر ،وهاو مان أصادو الناا

لهجاة،

قلاااا أت كااوت جاهلدياا ،إنمااا فيااه هااذه الرصاالة ماان صااال الجاهلياة ،كمااا تقاادم بااي
وأطيا النااا
ي
صال المنابق ،الكذب صلة من صال النفاو ،وال ُقال :إنه منابق ،إنماا ُقاال :فياه نفااو ،وال

ُقال :إنه منابق.
الساب وهاو أ او ذر بمثال ماا ُذ ِكار ألناه سااه وسااب أبااه وأماه ،بقاال :أتقاول ذلار اا
بالذم عاق
َّ
ِ
المعاقا مان العهاد ألناه عابااه بمح َّارم لاو
ا ن الساوداء عناي معابااة بالمثال ،وماا ذلار ماا ار
عاباه بمااا ال ب

بالمحرم حرام.
 ،لكن العقوبة
َّ

{وإ ْن َعا َقْب ُت ْم َف َعااقُبوا ام ْثال َماا
وأهل العلم السيما المفسرين يذكروت بي تفسير قوله – َّ
جل وعاالَ :-
اء َسا َئ َسا َئ ف م ْثُل َهااا [الشااور  ]40:يااذكر بعثااهم أت ماان
ُعااوقْب ُت ْم اااه [النحاال]126:س َ
{و َجا َاز ُ
بمحرم أنه ُعاقا ن ياره مان الماااا ،وال ُعاقا بمح َّارم ،وتساميته سايئة مان بااب المأااكلة
عاق
َّ
اء َس ا َئ َس ا َئ ف م ْثُل َهااا [الشااور ]40:س هااو لاايس بساايئة ألت عقوبااة الجاااني وردع الجاااني
َ
{و َجا َاز ُ
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حسنة ،وليس بسيئة ،وأُطلِق عليه لفظ السيئة من باب المأاكلة والمجانسة بي التعبير ألنه سوء

المعاباة.

َع َمااَس َعاان أبااي َصااال س َعاان أبااي ُهَرْياَارة –رضااي هللا
ناام بعااد هااذا قااال –رحمااه هللاَ " :-و َعاان ْاأل ْ
ِ
ِ
اه فاي َيادب
يادة َف َحد َ
اه ا َحد َ
يد ُت ُ
ال َن ْف َب ُ
ُ َعَلْيه َو َسل َمَ « :-م ْن َقَت َ
ال َر ُسول هللا –صلى ِ ُ
الَ :ق َ
عنهَ -ق َ
َي َت َو ِجأُ ب َها في َا ْطنه»"
المثقل أو المحادد بساكين أو سايي أو َّ
يدة» سواء كان من َّ
بمثق ٍال رضا هاا
« َم ْن َقَت َل َن ْف َب ُه ا َحد َ
ُ
ي

رأسه أو ييئا من ذلر ،بحديدته تي ها يوم القيامة.

«َي َت َو ِجأُ ب َها» غعن ها «في َا ْطنه»س كما صنا بي الدنيا ،والجزاء من جنس العمل.
َحِدا [الكهف.]49:
{وال َي ْظل ُم َراب ََ أ َ
َ
تعجال علاى نفساه مثال الاذم اتكا علاى السايي لِماا أصاابه مان جاراا ،وأراد أت
وهذا الرجل الاذم َّ

يااترلص ،اتك ا علااى الساايي ،ونفااذ الساايي بااي صاادره بماااتَ« ،ااااا َ َرني بَن ْفباااه»س كمااا جاااء بااي
وتعجل نفسه إلى النار ،نس ل هللا العافية.
الحديث القدسي،
َّ

ملكااا
ي

اه فااي َياادب َي َت َو ِج اأُ ب َهااا فااي َا ْطنااه»س الاانفس ليس ا
اه ا َحديا َادة َف َحد َ
يد ُتا ُ
ال َن ْف َبا ُ
قااولَ « :ما ْان َقَتا َ
ٍ
يء من دنه بماا
ملكا له ،وال جوز له أت يتصر بي
لإلنسات يتصر بيها كيي أاء ليس
ي
ثره.

يد ُت ُه في َيدب َي َت َوجِاأُ ب َهاا» عناي غعان هاا «فاي َا ْطناه فاي َناار َج َهاِن َم»س نسا ل هللا العافياة،
« َف َحد َ
عمدا هذا «في َنار َج َهِن َم َخالِدا ف َها أََبِدا».
بالقاتل سواء قتل نفسه أو قتل ليره ي

اتنادا إلااى آ ااة
وتقاادم بااي الاادر الماضااي كااالم ا اان اااا بااي توبااة القاتاال ،وأنااه ال توبااة لااه اسا ي
از ُ ُب َج َهاِن ُم َخال ِادا ف َهاا [النبااء ،]93:وأناه ليسا لاه توباة،
{و َم ْن َي ْقُت ْل ُم ْؤمِنا ُم َت َعمِدا َف َج َا
النساء َ

ين ال
{واِلااَ َ
وأت آ ااة النساااء متا رل عاان آ ااة الفرقااات ك نااه ياار أت آ ااة الفرقااات منسااو ة التااي بيهااا َ
آخر وال َي ْقُتُلو َن الِن ْف ِ
اَ
َي ْد ُعو َن َم َع ِ
ُ إِال اااْل َح َوال َي ْزُناو َن َو َما ْن َي ْف َع ْال َل َ
َ
ُ إَل ِها َ َ َ
س التاي َح ِارَ ِ ُ
ااب [الفرقاان-68:
اع ْ
اما * ُي َض َ
ام َوَي ْخُل ْاد ياه ُم َهاِناا * إِال َم ْان َت َ
ف َل ُه اْل َعَ ُ
اب َي ْوَ اْلقَي َ
َيْل َ أَ َ ِ
 ]70يدل على قباول توباة القاتال ،هاذا دليال الجمهاور علاى أت القاتال لاه توباة ،وهاذه هاي القاعادل
المغردل عند أهل السَّنة أت مان تااب مان الاذن

صاار كمان ال ذنا

لاه ،والتوباة بأاروطها مقبولاة

ما لم ُ رلر ،أو تغلا الأمس من م ربها.
وذكرنا بي الدر الماضي أت مما ُستدل به علاى توباة القاتال ماا جااء باي الحاديث الصاحيح باي
وكمل المانة بالاذم أبتااه ب ناه ال توباة لاه ،المقصاود أناه باي النها اة تلقتاه
الذم قتل تسع ية وتسعين َّ
مالنكة الرحمة لصحة توبته.
المكاث أو ُقاال:
ُ
حمل الرلود بي آ ة النسااء ،وباي هاذا الحاديث وماا جااء باي معنااه علاى طاول ُ
وي َ
هذا من أحاديث الوعيد من نصو الوعيد التي تُ َمر كما جاءت ألنه أ لغ بي الزجر.
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ااب فاي َناار َج َهاِن َم» ،ارب ُسا دما
« َو َم ْن َشر َب ُس ًّما» وقد تُفتَح الساين « َس ًّما َفَقَت َل َن ْف َب ُه َف ُه َو َي َت َح ِب ُ
اب في َنار َج َهِن َم َخالِدا ف َها أََبِدا» مثل ما قلنا سابيقا :الجزاء من جنس العمل.
بمات « َف ُه َو َي َت َح ِب ُ
ِ
المكااث إت ُعوِق ا وتال بهااو تح ا
« َخالا ِادا ُم َخلا ِادا ف َهااا أََبا ِادا» مثاال مااا تقاادم ،وأت هااذا عنااي طااول ُ
َن ُي ْشا َار َِ اااه
المأاايئة ،كمااا قاارر ذلاار أهاال العلاام اسا ي
ُ ال َي ْ}فا ُار أ ْ
اتدالال بقولااه –جا َّال وعااال{ :-إ ِن ِ َ
حمال علاى طاول المكاث إت ُعوِقا ألت ذنااه
َوَي ْ}فُر َما ُ و َن َل َ
ااء [النبااء]48:س ُ
اَ ل َم ْان َي َش ُ
في َ
ع يم.
وهااذه ماان صااور االنتحااار الااذم كثاار بااي هااذه األزمااات ،وكااات وجااوده بااي الكفااار ،ناام ساار إلااى
أت هذا كثر ما التر  ،وزيادل انفتاا الدنيا ،النا

لماا كانا

الادنيا بيهاا ُ اح

المسلمين ،والعج
وبيهااا ِقلااة قااد ال ُيوجااد مثاال هااذا االنتحااار ألت النااا مسااتوياتهم متقاربااة ،وكلهاام يتعبااوت علااى
المعيأة ،وكثير مانهم جاوع ياحاث عان الغعاام باال جاد ،ماا حصال اييئا ،اإل اكال حينماا ُيوجاد
هذا الفقير الذم يزعم وتُ ِ
سول له نفسه أنه تعيس ما أنه ال يدرم ماا اد ار هللا لاه ،قاد كاوت الفقار
أبثل له كما بي الحاديث« :ومن عبا ي مان ال يلالحه إال الفقارس ولاو أين تاه ألفبادب َلاَ»س

والعكس «من العبا من ال ُيللحه إلى ال}نى» ،باإلنسات صبر على ما َّ
قدر هللا له.
اااااااكْرُب َوا ْح َمااااااااد
اااااان َصاااااااابِار لْل َف ْقااااااار َواِ ر ِّْ الر َضاااااااا
ا َمااااااااا َقااااااااِدر الا ِ
ااااااار ْح َم ُن َو ْ
اشا ُ
َوُكا ْ
يتراغوت بي أماوال هللا ،وهاو حتااج لقماة

تحمل ألنه ير نا
تحمل النفو ما َّ
اآلت النا ما َّ
العيش ،هذا ليس بمبرر ألت ياادر وي ِ
عجل نفسه إلى الناار –نسا ل هللا العافياة ،-وكلماا زاد التار
ُ
ُ
وزادت صاانو الا ِانعم ُو ِجااد مثاال هااذا الوباااء ولااذلر تجااد أكثاار صااور االنتحااار موجااودل بااي الاادول

اثال بااي الاادول اإلسااكندنافية وليرهااا ،أكثاار االنتحااار عناادهم -نس ا ل هللا
ااء بااي أوروبااا ما ي
األكثاار َلنا ي
العافية -ما أنهام عيأاوت ،عناي ماا علايهم قصاور باي األكال والأارب ،لكان النفاو كلماا أُت ِربا
ِ
ورزِو مان االل عملاه أناه مرتااا ،قاول:
ضعَف  ،وهل ت نوت أت الأرص الذم ُوبق بي عملاه ُ
ُ
الحمد هلل أنا وظيفتاي بالمرتااة العا ارل الحاد اة عأارل وليارم بالثالثاة والرابعاة وأناا ال ألناه ين ار
َن ال
إلى من بوقه وهذه المأكلة ،وبي الحديث الصحيح« :اْن ُ
اه أَحار أ ْ
اَ َفِِن ُ
ظْر إَلى َم ْان ُه َاو ُ وَن َ
َتا ْزَ ري ن ْع َما َ هللا عليااَ»س باإلنسااات إذا ن اار إلاى ماان بوقااه ااقي وتعاس بااي حياتااه ،وتت كااات بااي
رٍ
لد من العيش.
عنااي حتااى ِعليااة القااوم الااذين ُرا َادموت ب ا نواع الراادمات ،وي ا كلوت أل اوات األطعمااة والمأااروبات،
كل له نصياه من هذا الااب ،وقد كوت أ دِ ،حكمة إلهياة لائال ينأا ل
ويسكنوت القصور الفارهة ٌّ

من ااا م اان األك اال
وي َ
الن ااا بال اادنيا ،وينسا اوا اآل ا ارل ،ينس ااوت دار القا ارار ،بإم ااا أت ُيبتل ااى با ا مراضُ ،
بأااح ،وتمااا أت ُيبتلااى بمنابسااة ،لااو أت اننااين وكااالء بااي دانارل ماان
والأاارب بسااببها ،وتمااا أت ُيبتلااى ُ
الدوانر بمر ٍ
تاة واحدل ،ويد لوت على المادير أو الارنيس ،ويتحادث ماا هاذا أكثار مان هاذا ،احتماال
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أت الثااني ماا ينااام بالليال ،هااذا الأاقاء ،والمسا لة سااهلة ،عناي لااو تصاورنا الحياال علااى حقيقتهاا مااا
دال من أت التف إليه المدير أو األمير أو الاوزير وكلماه
بعلنا هذا ،وال أنَّر ذلر بي قلوبنا ،عني ي

اه فاي َنفباي»،
كرني في َن ْفباهس َ َكْرُت ُ
وضحر معه واناسط معه أو كلمه ،هل استحثرت « َم ْن َ َ
اه فااي
كرنااي فااي َن ْفبااهس َ َكْرُتا ُ
أياان الماادير أو الااوزير أو األمياار أو حتااى الملاار ماان هااذا « َما ْان َ َ

رت ُه في مل َخْ ر مْن ُهم»س كيي
َنفبي» ال
إن َ َكَرني في ملس َ
َك ُ
انس الدنيا كلها واناسط« ،و ْ
َ
أقى اإلنسات ويتع بي ٍ
ايئا مااذا ُق ِادم لار ومااذا ياؤ ر لار هاذا المادير
أمور تابهة ال تُعادل ي
أو هذا األمير أو الوزير لو ذل المستحيل بي نفعار بلان ساتغيا أت ينفعار بأايء لام كتااه هللا
بارض ربر ،واجعله نص عينير ،وحي ٍ
ِ
نئذ يرتااا ضاميرك ،وتبا أر ذمتار ،وترتفاا درجاتار باي
لر،
ُ
اآل رل.

أقااول :إت أسااااب االنتحااار مثاال هااذا النااوع تجتمااا ضا وط نفسااية علااى اإلنسااات ب سا ٍ
اااب تابهااة ال
يء ،طالا يرسا باي االمتحاات ينتحار مان أجال مااذا وهال ُس َّادت أ اواب الارزو إال مان جهاة
الدراسة وتذا رسب بي الفصل هذا نجحا باي الاذم يلياه اجتهاد بقاط ،واصابر علاى ماا كتا هللا

لر ،تحصل على األجر الع يم.

ااب فااي َنااار َج َهاِن َم َخالا ِادا ُم َخِلا ِادا ف َهااا أََبا ِادا» ،الااد اان
ال َن ْف َبا ُ
اه َف ُها َاو َي َت َح ِبا ُ
« َو َما ْان َشاار َب َسا ًّاما َفَقَتا َ
ليساامر األعاااجم ،باادعا بالساام
الوليااد– رضااي هللا عنااه وأرضاااه -لمااا د اال الحي ارل قياال لااه :انتاااه ُ
جل وعال ،-لكن هل ألم إنساات أت فعال مثال هاذا السام أنَّار
بتحساه ،وما ضره كرامة من هللا – َّ
َّ

بالنبي –عليه الصالل والسالم -لما س َّامته اليهود اة باي لحام ٍ
اال ُق ِادم لاه –علياه الصاالل والساالم-
تحساى السام بماا ضاره ك ارماة مان
ت نر ومرض ،ومات وهو ُعاني من هذا السم ،و الد ن الوليد َّ

جل وعال -بهل صنيا الد ُعارض هذا الحديث أو ال
هللا – َّ
فيه يء ُسميه أهل العلام مثاايق األن اار ،مان اااد هللا مان لاو أقسام علاى هللا أل اره ،هال لكال
إنسات أت ِ
قسم ،نم فتثح ين الرلق ما حصل يء متاى غمائن اإلنساات إلاى أناه ينجاو مان
ُ
هذه المواقف مثل السم
كرامات األولياء معروبة ،ومن عقيدل أهل السَّنة والجماعة ،لكن متى غمئن اإلنسات إلى أنه كات

ماان األولياااء ماان سااتحق مثاال هااذه الك ارمااة لأااي اإلسااالم ا اان تيميااة –رحمااه هللا -كتاااب اساامه
(الفرقااات ااين أولياااء الاارحمن وأولياااء الأاايغات  ،ذكاار فيااه بعااض األمااور والقواعااد والث اوابط التااي

ُميَّز بيها ين أت هذا ولي من أولياء الرحمن ،وذاك من أولياء الأيغات ،ذكر الروارو والكرامات
اجااا الكتاااب ،بإنااه
وبااين مااا حصاال لاااعض النااا ماان باااب الفتنااة واالبتتااات لهاام واالسااتدراجُ ،
بلير َ

نابا.

الساام ولاام ث اره ك ارمااة ماان هللا –جا َّال وعااال -لِمااا أجاار هللا
تحسااى َّ
المقصااود أت الااد اان الوليااد َّ
على يد ه من ٍ
نصر لإلسالم والمسلمين.
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يما وأسلم على يد ه األلاو أناه د ال ل يادا ،وقيال
ُي َ
ذكر عن أحد الدعال الذين نفا هللا هم ي
نفعا ع ي
اويال،
لااه :نحاان بااي قحا ٍاط وجاادب ،بااادعُ رباار أت ُ يثنااا ،بااإذا حصاال أساالمنا ،امتحااات هااذا ،تااردد طا ي
بدعا رباه واستساقى ،وقاال :اللهام ال تحارمهم مان اإلساالم بساببي ،با ِ
ُمغروا وأسالموا ،لكان اإلنساات

اار ،وين اار أ ااياء مااا يتااورط بااي مثاال هااذه المواقااف،
مين اا ويسا يا
ال اذم عاار ماان نفسااه أنااه مياال ي
اباا بااي صااد النااا عاان دياانهم ،مثاال المناااظرات اآلت ،المحاااورات التااي تُجاار ااين أهاال
فيكااوت سا ي
اورد
الحااق وأهاال الااطاال بااي القناوات أمااام الما مزلااة أقاادام ،قااد ينباارم لهااا اارص لياار َّ
مؤهاالُ ،
ويا َ
عليه من الأاه ما ال ستغيا َّ
رده ،بما موقف عامة النا

َّ
ردها

الذين سمعوت هذه الأااه وال سامعوت

المس ا لة غي ارل ج ادا ،بالااذم ال ُيااؤنس ماان نفسااه القاادرل علااى رد هااذه الأاااه ،ال جااوز لااه الااد ول
بيها.

اه» « َت َارِ » عناي قاص يادا التاردم ماا ساقط مان ليار قصاد ألت
ال َن ْف َب ُ
« َو َم ْن َتَرِ م ْن َجَبل َفَقَت َ
لفااظ « َتا َارِ » قااد ُغلااق علااى ماان تدهااده منااه ماان لياار قصااد ُقااال :تا َّ
ارد  ،والم اراد ماان الحااديث
القاصد لقتل نفسه كن انره وسوابقه.
« َو َم ْن َتَرِ م ْن َجَبل َفَقَت َل َن ْف َب ُهس َف ُه َو َي َتَرِ في َنار َج َهِن َم َخالِدا ُم َخِل ِادا ف َهاا أََب ِادا»س المقصاود
اء كااات نفااس القاتاال أو لياار القاتاال ألنااه ال ملاار نفسااه ،والوعيااد الأااديد
أت قتاال الاانفس حارام س او ي
على من بعل ذلر ب م صورل أو ب م وسيلة أو ب م آلة ،بعل ذلر بهو تي بآلته التي ُذ ِكر منها
عليها ما بي معناها.

األمثلة الثالنة ،واألمثلة ال مكن حصرها ،بهذه مجرد أمثلة ُقا
رص أُصي لسعة ٍ
السم إلى دناه ،بقغاا
حية أو عقرب ،وليس عنده عالج ،و أي أت سرم َّ
الساام ساارم بااي دنااه فيمااوت ،وبااين أت قغااا أصاااعه،
أصاااعه ،بهااو ااين أم ارين :إمااا أت يتاارك َّ

حسم به يده ،وقد كوت األمر أع م من ذلر
واحتمال أت ينز فيموت بعد ،عني ما عنده يء ُ
رجال.
ييدا أو ي
اآلت االجتهاد بي مثل هاذا ساانغ أم ليار ساانغ عناي ُو ِجاد قصاص مان قغاا أصااعه وأمسار باه
إلااى أت وصاال المستأاافى وساالِم ،لكاان مااا كاال مارل ساالم ،بهاال لااه أت جتهااد ويفعاال ماا لا علااى
ظنه أنه سلم به وتت مات بعاد االجتهااد األمار عناي فياه ساعة إذا اجتهاد ،ولايس ماراده مان ذلار

أحيانااا جتهااد بااي أماار ال يبااذل فيااه وسااعه ماان لياار ن اار لسااعته حيااة بقغااا يااده
قتاال نفسااه ،لكاان
ي
ونز ومات ،وبإمكانه أت قغا ويحسم ،وبإمكانه أت حسم من دوت قغا ،يربط اليد لئال سرم

السم.

المقصود أت مثل هذه األمور ال كوت االجتهاد لير مدرو

ومن لير روية ،عني بعض النا

غيش بي مثل هذه المواقف ويتصر تصريبا ثر به ،إنما فعل ما ل
المصلحة.

علاى ظناه أناه ُحقاق
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طالأ:

عربنا أت اإلنسات ليس له أت يتصر بكامال نفساه أو بجازٍء منهاا ،بمااذا عان التبارع ،يتبارع بجازء

اثال أو
كالكليااة ما ي
وينقااذ بااه نفااس معصااومة ُ
ماان نفسااه ،ل ا علااى ال اان أنااه ساالم ويعاايش دونااه ُ
التبرع باألعثاء بعد الوبال إلنقاذ ٍ
حيال معصومة معارو أت الفتاو باي المجااما الفقهياة علاى
الجواز ،وأت المصلحة راجحة ،ومن أهل العلم من أهل التحرم...

