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 ملخص ابللغة العربية 
حكم صالة اجلنازة على املنتحر

اإلنتحار ظاهرة عاملية، وسلوك إهنزامي غري سوي، تعاظم وكثر يف زمننا احلاضر، مجيع الدايانت حترمه، واجملتمعات 
وعند إحضار جثمان املنتحر للصالة عليه ودفنه حيصل اخلالف يف املسجد حول مشروعية الصالة ترفضه ومتقته،  

عليه أم ال، لذلك أتيت هذه الدراسة إللقاء الضوء على آراء الفقهاء حول املوضوع، وذكر أدلتهم ومناقشتها،  
بثالثة مواقف: املوقف االول:  وصوال إىل حكم شرعي ميكن البناء عليه، وخلصت الدراسة إىل حصر آراء الفقهاء  

مجهور العلماء، أابح الصالة عليه، واملوقف الثاين: منع الصالة عليه، واملوقف الثالث: مينع األمام أو احلاكم 
واملسؤول من الصالة عليه ردعا ملن تسول له نفسه ابالنتحار، والصالة عليه من قبل العامة، وبعد استعراض أدلة 

 ترجيح قول مجهور الفقهاء ابلصالة عليه، وترك اخليار لإلمام اذا مل يصل عليه ردعا كل فريق خلص الباحث إىل
.لغريه صح، واذا صلى فال شيء عليه

Abstract 

Ruling on funeral prayer for a suicide 

Suicide is a global phenomenon, and an abnormal defeatist behavior, 
which has grown and multiplied in our present times, all religions 
forbid it, and societies reject it and despise it, and when the body of the 
suicide is brought to pray for it and bury it, the disagreement takes place 
in the mosque about the legality of praying on him or not, so this study 
comes to shed light on the opinions of the jurists, the study concluded 
that the opinions of the jurists are limited to three opinions: the first 
opinion: the majority of scholars, permitting prayer on him, the second 
opinion: prohibiting prayer on him, and the third opinion: prohibiting 
the leader or ruler and responsible from Praying for him as a deterrent 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





to those who beg to commit suicide, and prayers for him on the part of 
the public, and after reviewing the evidence of each team, the 
researcher concluded that the majority of jurists preferred the saying of 
prayer And leaving the choice to the imam if he does not reach him as 
a deterrent to others is valid, and if he prays, he does not have to do 
anything. 

 كم اإلنتحار، صالة اجلنازة( الكلمات املفتاحية: )اإلنتحار، ح
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 حكم صالة اجلنازة على املنتحر 

 مقدمة

فيه قتل لنفس خلقها هللا سبحانه وتعاىل   ،غري سويو   مقيت  سلوك إنساينظاهرة عاملية، و   قتل النفساإلنتحار أو  
لعمارة الكون، واهناء حلياة حق وجودها واهنائها بيد اخلالق عَز وجَل، ومع التقدم واحلضارة والعلم إال أهنا يف 

شخص   800000ما يقارب  م( إىل أن  2019تشري آخر احصائيات منظمة الصحة العاملية )و تعاظم وازدايد،  
سبب االنتحار، وأن االنتحار يعد اثلث سبب للوفاة عند األشخاص الذين ترتاوح يالقون حتفهم كل عام ب

بنحو    19إىل  15بني  ما  أعمارهم   تستأثر  الدخل  البلدان منخفضة ومتوسطة  من حاالت    %79عاًما، وأن 
ئر الذنوب،  كبرية من كباويف الشريعة اإلسالمية كما سائر الشرائع السماوية يعد اإلنتحار  ،  1االنتحار يف العامل

صنيعة الشيطان ووساوسه املقيتة، واليوم ويف ظل تزايد حاالت  قتل النفس ليس حاًل للخروج من املشاكل  أن  و 
، وخالفات وتباين يف اآلراء حول تكفري املنتحر وإخراجه من ملة اإلسالم  ،وما يتبع ذلك من كالماإلنتحار  

 . ومدى شرعية الصالة عليه أتيت أمهية هذه الدراسة إللقاء الضوء على ما يثار من هذه التساؤالت

 أمهية البحث: 

اإلنتحار   جرمية  وقوع  تصاحب  اليت  األمور  احلديث و من  ودفنه كثرة  عليه  والصالة  وتكفينه  لغسله  التجمع 
لى اإلنتحار، لذلك أتيت هذه الدراسة واخلالفات حول مدى مشروعية الصالة على هذا الشخص الذي أقدم ع 

أراء الفقهاء حول هذا املوضوع وذكر أدلتهم ومناقشتها وصوال إىل اختيار حكم  املتواضعة اللقاء الضوء على  
 للمسألة ليبين عليه طلبة العلم ويتوسعوا يف طرحه. 

1 - sheets/detail/suicide-room/fact-https://www.who.int/ar/news 
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 أهداف البحث:

 هتدف هذه الدراسة إىل: 

 واصطالحا وقانونيا ونفسيا.: بيان وإبراز معىن اإلنتحار لغة 1

 : بيان أسباب اإلنتحار، واألعراض الدالة على نية اإلنتحار، وطرق الوقاية والعالج.2

 : بيان موقف االسالم من اإلنتحار، وحكمه يف الشريعة اإلسالمية.3

 غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه.: بيان حكم الشرع يف 4

 لية: وذلك من خالل طرح األسئلة التا 

 : ما معىن اإلنتحار لغة واصطالحا وقانونيا ونفسيا؟ 1

 : ما أسباب اإلنتحار، وما األعراض الدالة على نية اإلنتحار، وما طرق الوقاية والعالج؟2

 : ما موقف االسالم من اإلنتحار، وما حكمه يف الشريعة اإلسالمية؟3

 ه.: ما حكم الشرع يف غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفن4

 الدراسات السابقة: 

مل جيد الباحث حسب إطالعه املتواضع دراسات متخصصة ابملوضوع، ولكن هناك بعض الدراسات اليت أشارت  
 للموضوع يف ثناايها، ومنها: 

: حيث تناول الباحث (من يصلى عليهم ومن ال يصلى عليهم صالة اجلنازة)م،  1014  الشلشدراسة  :  1
وفضائلها، وشروط صحتها، وكيفيتها، ومذاهب الفقهاء يف من يصلى عليهم ومن ال يصلى حكم صالة اجلنازة،  

)اجلنني الذي يسقط عليهم، ذاكرا الصالة على الشهيد، واملسلمني املختلطني بغريهم، والغائب، واملديون، والسقط
ك الصالة، والكفار، والصالة على من صلي عليه، واتر ، والصالة على بعض أجزاء امليت،  من بطن أمه ميتا(
سمها ق)السارق من الغنائم قبل أن ي، وقطاع الطرق، والغال)اخلارجون عن طاعة اإلمام العادل(وأهل البدع، والبغاة
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، واملنتحر، وأهل الكبائر واملعاصي، وخلص الباحث إىل ترجيح قول مجهور العلماء جبواز الصالة على اإلمام(
 .1ر العصاةالغال وقطاع الطرق وقاتل نفسه وسائ

مدينة )م،  2004  الفارسدراسة  :  2 يف  وتطبيقاهتا  والقانون،  الشريعة  بني  فيه  والشروع  اإلنتحار  جرمية 
، حتدث الباحث عن حقيقة اإلنتحار يف الشريعة والقانون، وحكم اإلنتحار، وأحكام املنتحر، وحكم (الرايض

اإلنتحار، مث ذكر وسائل اإلنتحار، وأسباب انتشاره، وسبل  التحريض واملساعدة على اإلنتحار، والشروع يف  
الوقاية اليت متنع من حدوثه، وصور قتل النفس، وأحكامها، وخلص الباحث إىل حق املنتحر على املسلمني يف 

 . 2تغسيله وتكفينه ودفنه، ويصلى عليه كسائر موتى املسلمني 

وحتدث الباحث فيها عن االنتحار من    (الشريعة والقانون جرمية بال عقوبة بني  )م،  2008  الشمريدراسة  :  3
لإلنتحار،   والشريعة  القانون  ونظرة  القدمية،  التشريعات  يف  واالنتحار  فيه،  الغرب  علماء  وأقوال  تعريفه  خالل 

 .3دراسة قانونية  عبارة عن والبحث

لت املوضوع كجزئية من ضمن  وابلنظر إىل هذه الدراسات جيد الباحث أن الدراسة األوىل للباحث الشلش تناو 
، وكذلك الباحث الفارس فقد تكلم عن املوضوع بشكل خمتصر جدا يف األشخاص الذين يصلى عليهم أم ال

معرض حديثه عن أحكام املنتحر، أما الباحث الثالث الشمري فقد كانت دراسته قانونية ومل يركز يف جانب 
 الشريعة اإلسالمية إال على حكم املنتحر.

، جملة دراسات، علوم الشريعة والقانون، اجلامعة من يصلى عليهم ومن ال يصلى عليهم صالة اجلنازة"، حممد حممد، "الشلش  - 1
 . 589ــــــ  569م، ص 2014، أيلول 1، ملحق41االردنية، جملد 

"، رسالة ماجستري جرمية اإلنتحار والشروع فيه بني الشريعة والقانون وتطبيقاهتا يف مدينة الرايض، عبدامللك بن محد، "الفارس  -  2
 م. 2004العليا، قسم العدالة اجلنائية، الرايض، غري منشورة مقدمة جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات 

، 7"، جملة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية، ليبيا، جملدونـــــة بني الشريعة والقانــــــة بال عقوبـــــــــجرمي ، راسم مسري جاسم، "الشمري  - 3
 . 11ـــ  5م، ص2008، 1العدد
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 البحث: منهجية
اتبع الباحث املنهج الوصفي مستفيدا من املنهج االستقرائي التحليلي، من خالل: إختيار املوضوع، وعنوانه، 
ومناقشتها  أدلتهم  وبيان  الفقهية،  واملذاهب  الفقهاء  أراء  وذكر  والكتب،  املصادر  إىل  والرجوع  اخلطة،  ووضع 

 والرتجيح فيما بينها. 
 

 خطة البحث: 
 دراسته إىل: قَسم الباحث  

 مقدمة: وبنَي فيها: أمهية البحث، وأهدافه، وأسئلته، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث، وخطة البحث.
، وجاء هذا الفصل الفصل األول: تعريف اإلنتحار، وأسبابه، وأعراضه ومظاهره، وطرق الوقاية والعالج ملنع وقوعه

 يف أربعة مباحث:
 املبحث األول: تعريف اإلنتحار.
 املبحث الثاين: أسباب اإلنتحار.

 املبحث الثالث: أعراض ومظاهر اإلنتحار.
 املبحث الرابع: طرق الوقاية والعالج ملنع وقوع اإلنتحار.

 . الفصل الثاين: حكم االنتحار وموقف اإلسالم منه
 ، وهو يف ثالثة مباحث:وتكفني املنتحر الصالة عليه ودفنه لالفصل الثالث: حكم تغسي 

 املبحث األول: صالة اجلنازة وفضلها.
 ه ودفنه. ناملبحث الثاين: غسل املنتحر وتكفي 

 املبحث الثالث: صالة اجلنازة على املنتحر.
 : وتتضمن خالصة ما توصل اليه الباحث، والتوصيات اليت يقرتحها.اخلامتة

 قائمة املصادر واملراجع. 
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 الفصل األول

 وأعراضه ومظاهره، وطرق الوقاية والعالج ملنع وقوعه.اإلنتحار، تعريفه، وأسبابه، 
 وجاء هذا الفصل يف أربعة مباحث:

 تعريف اإلنتحار:  املبحث األول: 

َتِحُر، مصدر اِنـَْتَحَر،. )فعل: مخاسي الزم متعد حبرف(،  اِنـَْتَحرَ اإلنتحار لغة:    .1قـََتَل نـَْفَسُه بِنَـْفِسهِ ، أي  اِنِْتحار   يـَنـْ

 اإلنتحار إصطالحا:

مكرم مسعان أبنه: "كل فعل او افعال يقوم هبا صاحبها لقتل نفسه بنفسه وقد مت له ذلك وانتهت حياته  عرفه
دور كامي ابنه: "كل حاالت املوت اليت تنتج بصورة مباشرة او غري مباشرة عن فعل   وعرفه،  2"لنتيجة هذه االفعا

وعرفته املوسوعة الفقهية أبنه: "قتل  "  3بنفسه" أي أن يقتل اإلنسان نفسه متعمداً اجيايب او سليب يقوم به الفرد  
 . 5وعَرفه آخرون أبنه: "القصد إىل إزهاق الروح عمدا ابلفعل أو الرتك"، 4اإلنسان نفسه أبي وسيلة كانت"

 عريف قانوين:الت

 

ه،    1414(،  1" )طاتج العروس من جواهر القاموسهـ(، "1205سيين، )توىف:  ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احل الزَّبيدي  - 1
 .511، ص7بريوت، دار الفكر، ج

 . 47، صم القاهرة، دار املعارف1963"، )د.ط(،  مشكلة االنتحار ، مكرم، "مسعان - 2

 . 10ص  م.2011للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،  "، ترمجة حسن عوده، منشورات اهليئة العامة السورية  االنتحار "  ،، أميل دوركامي  - 3

 . 281، ص6م(، الكويت، ج1983(، )2"، )طاملوسوعة الفقهيةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، " - 4

 مرجع سابق."، جرمية اإلنتحار والشروع فيه بني الشريعة والقانون وتطبيقاهتا يف مدينة الرايض، عبدامللك بن محد، "الفارس -5
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فعال اليت يقوم هبا الفرد للتخلص من حياته وهو يَعرف اإلنتحار يف القانون أبنه: "احملصلة النهائية جملموعة من األ
 . 1مدرك لذلك ودون أن يكون دافعه لذلك التضحية لقيمة اجتماعية أو حتريضا من آخر"

 :تعريف اإلنتحار يف علم النفس

النفسية املفاهيم  النفس إىل شعبتني، وذلك حسب  اإلنتحار يف علم  تعريفات  فمنهم من ركز على :  تشعبت 
الذايت واالنتقام من الذات، وإحلاق األذى للذات، ومنهم من ركز على كونه قرارا يتخذه الشخص من  العقاب  

"فعل مؤذ لصاحبه، يتصف بضعف   أجل اهناء حياته، وابحملصلة ميكن تعريف اإلنتحار بلغة علم النفس أبنه:
 . 2ات االجتماعية" الثقة ابلنفس واالندفاعية والعدوان الكامن، وتقلب املزاج وصعوبة يف العالق

ويرى الباحث أن مصطلح اإلنتحار حديث العهد ومل يرد يف الكتب القدمية إال مبصطلح قاتل نفسه، ومجيع 
 التعاريف متقاربة وتصب يف بوتقة واحدة مفادها قتل اإلنسان لنفسه.

  

 

م(،  1994"، ترمجة وتعليق عديل السمري، )د.ط( )السلوك اإلجرامي.. النظرايت، ماريلني د ماك شان، "3، فراك ب،  مسوليا  - 1
 . 293، صمصر، دار املعرفة اجلامعية.

 . 97، صم(، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع1998(، )1"، طالطب النفسي احلديث، نظام، "حجلةأبو  - 2
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 أسباب اإلنتحار:  املبحث الثاين: 

  ونزعة عدائية   عدوانيةابلنسبة للمنتحر، وأنه    مؤمل غري مقبول  وضعمن    هروب سلوك إهنزامي و مع أن اإلنتحار هو  
الذات أحياان  جتاه  ويشكل  استغاث،  و نداء  للمحيط ة،  ايئسة  حوايل  رسالة  أن  إال  به،  حاالت    %35ني  من 

يرجع إىل عوامل متعددة؛   % 65ترجع إىل أمراض نفسية وعقلية؛ كاالكتئاب، والفصام، واإلدمان، و اإلنتحار
ية، وثقافة اجملتمع، واملشاكل اأُلسرية أو العاطفية، والفشل الدراسي، واآلالم واألمراض اجلسمية، أو مثل: الرتب

  :2، ومن األسباب اليت تؤدي إىل االنتحار ما يلي 1جتنُّب العار، أو اإلميان بفكرة أو مبدأ مثل القيام ابالنتحار

يفرض على اإلنسان الثقة واليقني يف هللا تعاىل، والرضا بقضاء هللا   الذي: َضعف الوازع الديين عند اإلنسان،  1
فاالنتحار يف الغالب تعاىل وقدره، وعدم االعرتاض على ذلك القدر مهما بدا لإلنسان أنه سيِّئ أو غري ُمرٍض،  

 اطئ  ومغلوط ، وبعيد  كل الُبعد عن احلقيقة.عدم الرضا به، وهذا مفهوم  خاعرتاض على واقع احلال و 

اجلهل  2  ل:  والقنوط  لجزع  املصاحب  لليأس  الصرب،  واالستسالم  إىل    وهذاوعدم  و يؤدي  اهلواجس الوساوس 
  .3السوداويةواألفكار 

طرة وفقدان العمل، وترتب التزامات مالية ابهظة ال ميكن السي، والبطالة،  رالفقمثل  : املشاكل االقتصادية:  3 
 .4عليها، أو اخلسارة يف املشاريع والعمل

مما ترتب عليه تقليد اآلخرين يف  : االنفتاح اإلعالمي والثقايف غري املنضبط الذي نعيشه يف جمتمعنا املعاصر،  4 
 مجيع مفاصل حياهتم، وأدت إىل أن يكون سقف طموحات وآمال الشباب أعلى بكثري مما هو متاح.

 

 م، 19/3/2017"، صحيفة الرأي األردنية، األحد انتحار املراهقني الشباب .. أسباب ونتائج، سناء، "الشوبكي - 1

 http://alrai.com/article/10382092.) 

 مرجع سابق. "، ا يف مدينة الرايضجرمية اإلنتحار والشروع فيه بني الشريعة والقانون وتطبيقاهت، عبدامللك بن محد، " الفارس - 2

 . 45، م، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر1986(، 1، )طاملوت اختيارا"فخري، "الدابغ،  - 3

"، مركز أحباث أتثري العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية على معدالت اجلرمية، دراسة كمية وكيفية، مشس حممود وآخرون، "حممد  - 4
 م،( 1992الداخلية، السعودية، اجلرمية، وزارة 
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عيش الطفل أو املراهق مع زوجة أٍب قاسية، أو ا بني الزوجني أو الزوجني واألوالد، أو  ، م: املشاكل اأُلسرية5 
زوج أُمٍّ قاٍس، أو تعرُّض الطفل للضرب واإليذاء، أو احلرمان العاطفي بشكل متكرر، أو اإلمهال للطفل وحاجته  

إضافة ملستوى ام ذاته ومشاعره،  النفسية واجلسدية، أو تعرُّض املراهق للنقد املستمر، أو االستهزاء وعدم احرت 
قد تؤدي مجيعها إىل الوصول إىل حالة اكتئاب شديدة، وِمن مَثَّ التفكري يف االنتحار  الوالدين التعليمي، واليت  

 والتخلُّص من احلياة.

العاطفي، أو  يف سداد االلتزامات املالية، أو التعرض للخسائر، أو الفشل  مبختلف نواحي احلياة؛    : الفشل6 
، ويعد الفشل  الفشل الدراسي، أو الفشل االجتماعي، أو الفشل املهين؛ كتأمني وظيفة كرمية، واحملافظة عليها

 .ابشكاله السابقة سبب لغالبية حاالت االنتحار

أو الشعور ابلوحدة واالعتقاد   والرغبة يف عقاب الذات لعدم القدرة على عقاب اآلخرين،  : الشعور ابلذنب7 
، أو املضطربني نفسياا. وهذه تتجلى  ن العامل ال يَفهمه وال أحد َيشعر به، أب  عند املراهقني وغري الناضجني فكرايا

اخلطرية:  8  الصحية  املشاكل  من  وما  :  عليها  وانتحار،  يرتتب  أمراض  اكتئاب  من  يعانون  من  عند  وخاصة 
 .ةمستعصي

 نسان السيطرة والتحكم يف سلوكياته.: انتشار األمراض النفسية والعقلية اليت تفقد اإل9

 . 1دفعه اىل اإلنتحار ي: انتشار وتعاظم ظاهرة تعاطي املخدرات وأثرها الصحي والنفسي على املتعاطي مما 10

  

 

 . 252، صم، الكويت، مطابع اخلط 1991(، 1"، )طاملخدرات آفة العصر، ابراهيم عبدالرمحن، "الشرقاوي - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :1أعراض وسلوكيات األفراد قبل االنتحار املبحث الثالث: 

ما مت اإلنتباه هلا رمبا تساعد يف ابلعادة يصاحب الشخص الذي ينوي اإلنتحار سلوكيات ومظاهر غريبة إذا  
النفسية فإن من يقرر اإلنتحار تظهر عليه بعض   النكراء، وحبسب أراء خرباء الصحة  عالجه وثنيه عن فعلته 

 املظاهر والسلوكيات، منها:

 : اإلكثار من احلديث عن املوت وذكره وأنه أفضل من احلياة حبسب وجهة نظره.1

أحاديثه وفقدان الشعور بقيمة   وظهور عالمات احلزن واليأس على مالحمة ويف  : ظهوره مبزاج سيء بشكل دائم،2
 احلياة واالشياء وأمهيتها. 

االبتعاد عن ممارسة أفراد العائلة واألصدقاء و   : امليل إىل االنعزالية واإلنطوائية واالبتعاد عن خمالطة الناس وخاصة3
 ميارسها يف أوقات الفراغ وإمهال العناية مبظهره ومالبسه.ة لديه واليت عادة ما اهلواايت احملبب األنشطة أو

التلفاز واملشاركات االجتماعية، 4 : حدوث تغري ملحوظ يف عاداته وممارساته كاالكل والنوم والسهر ومتابعة 
 ت وشعوره ابمللل الدائم وسلوك ممارسات عدائية يف املنزل وخارج املنزل واللجوء إىل شرب الكحول وتعاطي املخدرا 

 واالمتناع عن أخذ العالجات اليت رمبا يتناوهلا.

 اليت تناط به ابلعادة. إمهال الواجبات املنزلية والدراسية: 5

 . لآلخرين واهدائها  ثمينةوخاصة الاصة اخل هممتلكاتحماولة التخلص من : 6

 .واإلهناك واالرهاق مثل الصداع والتعب اآلالم: كثرة الشكوى من 7

روتكرار هتديداته، وأحياان تصل إىل حماولة فاشلة أو أكثر يف جتربة اإلنتحار، والنزوع إىل : التهديد ابالنتحا8
 القيام أبعمال املخاطرة املبالغ هبا؛ كالقفز من مكان مرتفع، أو عبور الطريق وسط سرْيٍ كثيف أو ُمسرع.

 

 

 مقالة بعنوان: اإلنتحار واألفكار اإلنتحارية، نقال عن موقع مايو كلينك،   - 1

-causes/syc-conditions/suicide/symptoms-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases
04820378 ) 
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 :1طرق الوقاية والعالج ملنع وقوع اإلنتحار املبحث الرابع: 

الشعور مبظاهر واعراض الشخص الذي خيشى عليه من اإلنتحار جيب إدخال الشخص إىل املستشفى  : عند  1
 ومراقبته ومحايته من احمليط والظروف اليت يعيشها. 

، والسعي اىل الرتفيه والرتويح  : التعامل معه وفق عالقات تتسم ابهلدوء والتفهم وعدم التأنيب والغضب والصراخ2
 عنه.

 املرض لديه مثل االكتآب واالمراض النفسية واحلرص على تناوله للعالجات. : معاجلة حاالت 3

 

 الفصل الثاين 

 حكم االنتحار وموقف اإلسالم منه
ياته اليت أعطاها هللا له، وأمره حل ملا يف ذلك من إهناء  ،  من كبائر الذنوب واآلاثم  ويعترب االنتحار حُمّرم  َشرعاً؛  

 ومن األدلة على حبفظها، فيكون املنتحر متعّدايً على ما استأمنه هللا عليه قبل أن يتعّدى على نفسه ويظلمها،  
 :حرمة االنتحار

َنا عَ 1 ِلَك َكتَـبـْ َلىَٰ َبيِن : بنَي هللا سبحانه وتعاىل حرمة قتل النفس حىت يف الدايانت السابقة، فقال: ﴿ِمْن َأْجِل ذََٰ
يًعا َومَ  َا قـََتَل النَّاَس مجَِ َا َأْحَيا النَّاَس ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغرْيِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأَّنَّ ْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ

يًعا﴾ )املائدة:   ( 32مجَِ

﴾﴿َواَل تـَْقتُـ : حرم هللا سبحانه وتعاىل القتل، فقال:  2 ُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ  ( 33)االسراء:  ُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ

 

 ، تعريف اإلنتحار  ،عبدهللا،لطنجيا - 1

https://www.rqiim.com/abdlllatanji/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-
%D9%87%D9%88 
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َوَمْن يـَْفَعْل   ،َواَل تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ، فقال: ﴿ قتل اإلنسان لنفسه  : حرم سبحانه وتعاىل3
 (. 30 – 29﴾ )النساء:  ا وََكاَن َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسريًاَذِلَك ُعْدَوااًن َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه اَنرً 

َئُسوا ِمْن َرْوِح اَّللَِّ ِإنَُّه اَل   ﴿: هنى سبحانه وتعاىل عن اليأس والقنوط وهي من أسباب اإلنتحار، فقال:  4 َوال تـَيـْ
اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْوُم  ِإالَّ  َرْوِح اَّللَِّ  ِمْن  ِإالَّ الضَّالُّونَ  : ﴿(، وقال87﴾ )يوسف:   يـَْيَأُس  َربِِّه  َرمْحَِة  ِمْن  يـَْقَنُط  ﴾  َوَمْن 

 (.56)احلجر: 

﴾ )الفرقان:  ﴿ اد الرمحن:تعاىل عب وصف هللا : 5 ُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ  (. 68َواَل يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ

ُ َعْنُه، قَاَل : قَاَل النَّ : 6 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن أيب هريرة َرِضَي اَّللَّ الَِّذي خَيُْنُق نـَْفَسُه خَيْنُـُقَها يف النَّاِر،  "يبُّ َصلَّى اَّللَّ
 1َوالَِّذي َيْطُعنُـَها َيْطُعنُـَها يف النَّاِر"

ُ َعَلْيِه   :7  ُ َعْنُه، قَاَل: َشِهْداَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َخْيرَبَ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َعْن أيب هريرة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل ممَّْن َمَعُه َيدَِّعي اإِلْساَلَم: َهَذا ِمْن َأْهِل النَّاِر فـََلمَّا َحَضَر الِقَتالُ  قَاَتَل الرَُّجُل ِمْن َأَشدِّ الِقَتاِل،   اَّللَّ

، أََرأَْيَت الرَّ وََكثـَُرْت ِبِه اجِلَراُح فَأَثـْبَـتَـتْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُجَل ُه، َفَجاَء َرُجل  ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ْثَت أَنَُّه ِمْن َأْهِل النَّاِر، َقْد قَاَتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ ِمْن َأَشدِّ الِقَتاِل، َفَكثـَُرْت ِبِه ا ُ  الَِّذي حَتَدَّ جِلرَاُح، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

َذِلَك   َعَلى  ُهَو  َنَما  فـَبَـيـْ يـَْراَتُب،  ْسِلِمنَي 
ُ
امل بـَْعُض  َفَكاَد  النَّاِر  َأْهِل  ِمْن  ِإنَُّه  أََما  َوَسلََّم:  أمََلَ  َعَلْيِه  الرَُّجُل  َوَجَد  ِإْذ 

ْسِلِمنَي ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  فَانـْتَـزَعَ  ِكَنانَِتهِ  بَِيِدِه ِإىَل  فََأْهَوى اجِلرَاِح،
ُ
َها َسْهًما فَانـَْتَحَر هِبَا، فَاْشَتدَّ رَِجال  ِمَن امل  ِمنـْ
ُ َحِديَثَك، َقِد انـَْتَحَر ُفاَلن  فـََقَتَل نـَْفَسهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َصدََّق اَّللَّ ُ ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ اَّللَّ لَّى اَّللَّ

 . 2الَفاِجِر" دِّيَن اِبلرَُّجلِ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي ِباَلُل، قُْم فََأذِّْن: اَل َيْدُخُل اجلَنََّة ِإالَّ ُمْؤِمن ، َوِإنَّ اَّللََّ لَيُـَؤيُِّد َهَذا ال
: َمن َتردَّى ِمن َجبٍل، أْي: أسَقَط نَفَسه ُهريَرَة َرضَي هللاُ عنه َعِن النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أنَّه قالَ  أيب: عن 8

سَّى، أْي: ِمنُه فـََقتَل نَفَسه، أْي: َتعمََّد قَتَل نَفِسه، َفهَو يف انِر َجهنََّم َيرتدَّى فيها خاِلًدا خُملًَّدا فيها أبًدا. َوَمن حتَ 
اه، أْي: يـََتعاطاُه ويَتجرَُّعه يف انِر َجهنََّم خاِلًدا  جَترَّع مُساا َفقَتَل نَفَسه، أْي: َتعمََّد َذلَك، فُسمُّه يف َيدِه يَتحسَّ 

ن هبا  خُملًَّدا فيها أبًدا. وَمْن قَتَل نَفَسه حَبديَدٍة، أْي: َطعَن نَفَسه بِسالٍح َوَغريِه، َفَحديَدتُه يف َيِده جَيأُ، أي: َيْطعُ 

 

م، بريوت ودمشق، دار ابن  1993"، )د.ط(، صحيح البخاري ه(، " 256، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي )تويف: البخاري - 1
 . 1310كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف قاتل النفس، حديث رقم ،  كثري

 . 6260كتاب القدر، ابب العمل ابخلواتيم، حديث رقم ،  صحيح البخاري - 2
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ِلًدا خُملًَّدا فيها أبًدا" حممول  على َمن فـََعل ذِلك  وقوله: "خا .يف َبطِنه يف انِر َجهنََّم خالًدا خُملًَّدا فيها أبًدا
دَِّة واإلقامِة اليت خُيلَُّد فيها قاتُل نْفِسه إْن أُنفِ 

ُ
َذ عليه  ُمستِحالا له مع ِعْلِمه ابلتَّحرمِي، أو على أنَّه يـَْعين طُوَل امل

 .1ن قَتَل نَفَسهُ َوعيُد شَّديُد ِلمَ  يف احَلديثِ ، و الوعيُد، وال يَعيِن ُخلوَد الدَّوامِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َمْن َحَلَف مبِلٍَّة ِسَوى اإْلِ : 9   ، ْساَلمِ عن اثبت بن الضحاك رضي هللا عنه قَاَل : قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

ًدا ُ ِبِه يف اَنِر َجَهنََّم َهَذا َحِديُث ُسْفَيانَ   ،َوَمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَشْيءٍ   ،فـَْهَو َكَما قَالَ   ،َكاِذاًب ُمتَـَعمِّ بَُه اَّللَّ َوأَمَّا ُشْعَبُة   ،َعذَّ
ْساَلمِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : َمْن َحَلَف مبِلٍَّة ِسَوى اإْلِ َوَمْن    ،َكَما قَالَ   فـَْهوَ   ،َكاِذابً   ،َفَحِديثُُه : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .2ُذِبَح ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة" ،َذَبَح نـَْفَسُه ِبَشْيءٍ 
َلُكْم ما رواه جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  :  10 َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

ُ تـََعاىَل : اَبَدَرين َعْبِدي بِنَـْفِسهِ   ،الدَُّم َحىتَّ َماتَ  َرقَأَ  َفَما  ،َيَدهُ   هِبَا َفَحزَّ  َفَجزَِع، فََأَخَذ ِسكِّيًنا  َرُجل  ِبِه ُجرْح ،   ،قَاَل اَّللَّ
 .3َحرَّْمُت َعَلْيِه اجلَنََّة"

إن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ُيصلٍّ على املنتحر، إبشارٍة منه إىل شنيع وقبيل الفعل، من ابب الزجر  :  11
والتوبيخ له وملن يُفكِّر بفعٍل مثله، لكنه يف الوقت نفسه مل مينع الناس من الصالة عليه ومل ينههم عن ذلك، مما  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، روى جابر بن مسرة يدلُّ أنه ال خيرج عن دائرة اإلسالم مع كونه عاصياً هلل قَاَل : ُأيتَ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 .4فـََلْم ُيَصلِّ َعَلْيِه"  ، ِبَرُجٍل قـََتَل نـَْفَسُه مبََشاِقصَ 

: ربط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرزق والتوفيق بيد هللا فال داعي لليأس والقنوط، فقد ورد َعْن عبدالرمحن 12
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمنِ    ، ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَُّه َخرْي    ،بن أيب ليلى، عن صهيب، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .5َصرَبَ َفَكاَن َخرْيًا َلُه"  ،َوِإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاءُ  ، َفَكاَن َخرْيًا َلهُ   ،َشَكرَ  َسرَّاءُ  ِإْن َأَصابـَْتهُ  ،َولَْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمنِ 
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دين اإلسالم،  مل يقل بكفر املنتحر أحد من علماء املذاهب األربعة، ألن الكفر هو اإلنكار واخلروج عن  إال أنه 
جابر عن  ويؤيد ذلك ما رواه مسلم    وصاحب الكبرية غري الشرك ال خيرج عن اإلسالم عند أهل السنة واجلماعة،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَقَ  ، أََتى النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ، َهْل  اَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ بن عبدهللا رضي هللا عنه َأنَّ الطَُّفْيَل ْبَن َعْمرٍو الدَّْوِسيَّ
َعٍة؟   َحِصنيٍ  َلَك يف ِحْصنٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم  فََأَب  - قَاَل: ِحْصن  َكاَن ِلَدْوٍس يف اجْلَاِهِليَّةِ   -َوَمنـْ  ُ َذِلَك النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َذَخرَ  لِلَِّذي ُ ِلْْلَْنَصاِر، فـََلمَّا َهاَجَر النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َم ِإىَل اْلَمِديَنِة، َهاَجَر إِلَْيِه الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو َوَهاَجَر اَّللَّ
َيَداُه َحىتَّ  َفَشَخَبتْ  بـَرَامِجَُه، َلُه، فـََقَطَع هِبَا  َمَشاِقصَ  َفَجزَِع، فََأَخذَ  اْلَمِديَنَة، َفَمِرَض، فَاْجتَـَوُوا َمَعُه َرُجل  ِمْن قـَْوِمِه،

ًيا َيَدْيِه، فـََقاَل َلُه: َما َصَنَع ِبَك َربُّ َماَت، فـََرآُه الطَُّفيْ  ئَـُتُه َحَسَنة ، َوَرآُه ُمَغطِّ َك؟ فـََقاَل:  ُل ْبُن َعْمرٍو يف َمَناِمِه، فـََرآُه َوَهيـْ
ًيا َيَدْيكَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: َما يل أَرَاَك ُمَغطِّ ؟ قَاَل: ِقيَل يل: َلْن ُنْصِلَح ِمْنَك َما َغَفَر يل هِبِْجَريت ِإىَل نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ  أَْفَسْدَت، فـََقصََّها الطَُّفْيُل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  
ق على هذا احلديث: فيه حجة لقاعدة عظيمة ألهل السنة أن من قتل  يقول النووى ىف التعلي،  1َولَِيَدْيِه فَاْغِفْر"

نفسه أو ارتكب معصية غريها ومات من غري توبة فليس بكافر وال يقطع له ابلنار، بل هو ىف حكم املشيئة، أى 
ِلَك ِلمَ  (، ويؤخذ من  48ن َيَشاُء﴾ )النساء:  ىف حكم قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

وقد صحت الرواايت أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون  هذا أن املنتحر الذى مل يعلم استحالله لالنتحار مؤمن،  
ْرِك    -مث خيرجون من النار، فقد ورد: "َوَصاِحُب اْلَكِبريَِة   نَِّة َواجلََْماَعِة، اَل خَيْرُُج َعِن اإْلْساَلِم ِعْنَد َأْهل السُّ   -َغرْيَ الشِّ

َهاُء يف َأْكثـََر ِمْن َمْوِضٍع  َوَقْد َصحَِّت الّرَِوااَيُت َأنَّ اْلُعَصاَة ِمْن َأْهل التـَّْوِحيِد يـَُعذَّبُوَن مُثَّ خَيُْرُجوَن. َبل َقْد َصرََّح اْلُفقَ 
َتِحَر اَل خَيْرُُج َعِن اإْلْساَلِم، َوهِلََذا قَاُلوا بِ  ُغْسِلِه َوالصَّاَلِة َعَلْيِه َكَما َسَيْأيت، َواْلَكاِفُر اَل ُيَصلَّى َعَلْيِه ِإمْجَاًعا. أبَِنَّ اْلُمنـْ

َوَهَذا َصرِيح  يف   .ى َعَلْيهِ ذُِكَر يف اْلَفَتاَوى اخْلَانِيَِّة: اْلُمْسِلُم ِإَذا قـََتل نـَْفَسُه يف قـَْول َأيب َحِنيَفَة َوحُمَمٍَّد يـَُغسَّل َوُيَصلَّ 
ئِِر ُفسَّاِق اْلُمْسِلِمنَي َكَذِلَك َأنَّ قَاِتل نـَْفِسِه اَل خَيْرُُج َعِن اإْلْساَلِم، َكَما َوَصَفُه الزَّيـَْلِعيُّ َواْبُن َعاِبِديَن أِبَنَُّه فَاِسق  َكَسا

َتِحر. َوَما جَ  َتِحِر يف النَّاِر حَمُْمول  َعَلى  ُنُصوُص الشَّاِفِعيَِّة َتُدل َعَلى َعَدِم ُكْفِر اْلُمنـْ اَء يف اأْلَحاِديِث ِمْن ُخُلوِد اْلُمنـْ
اْلكَ  ُمْسَتِحل  أِلنَّ  َيِصرُي َكاِفرًا؛  اِبْسِتْحالَلِِه  فَِإنَُّه  َواْسَتَحلَُّه،  اِباِلنِْتَحاِر،  اْلَمْوَت  اْستَـْعَجل  َأْهل  َمِن  ِعْنَد  ِبريَِة َكاِفر  

َويـَُقول اْبُن َعاِبِديَن    .خُمَلَّد  يف النَّاِر ِباَل َرْيٍب، َوِقيل: َوَرَد َمْورَِد الزَّْجِر َوالتـَّْغِليِظ، َوَحِقيَقُتُه َغرْيُ ُمرَاَدةٍ   السُّنَِّة، َواْلَكاِفرُ 
اَعِة، إِلْطاَلِق النُُّصوِص يف قـَُبول تـَْوبَِة يف قـَُبول تـَْوبَِتِه: اْلَقْول أِبَنَُّه اَل تـَْوبََة َلُه ُمْشِكل  َعَلى قـََواِعِد َأْهل السُّنَِّة َواجلَْمَ 
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اَلَة اْلَيْأِس، َكَما ِإَذا فـََعل اْلَعاِصي، َبل التـَّْوبَُة ِمَن اْلَكاِفِر َمْقُبوَلة  َقْطًعا، َوُهَو َأْعَظُم ِوْزرًا. َوَلَعل اْلُمرَاَد َما ِإَذا اَتَب حَ 
 1ُجرٍْح ُمْزِهٍق يف َساَعِتِه"بِنَـْفِسِه َما اَل يَِعيُش َمَعُه َعاَدًة، كَ 

العقيدة  صاحب  قال  أصابه،  بذنب  املسلمني  من  أحد  تكفري  واجلماعة  السنة  أهل  مذهب  من  وليس 
وكالم اإلمام الطحاوي ينطبق على مرتكب  ،  2”وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله" الطحاوية

اجلماعة عدم تكفري مرتكب الكبرية كما أسلفت إذا مات على  الكبرية ما عدا الشرك، فإن مذهب أهل السنة و 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل   عقيدة التوحيد، وإن مل يتب من معصيته ويدل على ذلك ما روي عن أنس َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َويف    ،َوخَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ   ، َشِعريٍَة ِمْن َخرْيٍ َويف قـَْلِبِه َوْزنُ   ،: خَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ 
، فلو كان مرتكب 3ِمْن َخرْيٍ" َذرَّةٍ  َويف قـَْلِبِه َوْزنُ   ،َوخَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ   ،ِمْن َخرْيٍ  بـُرَّةٍ  قـَْلِبِه َوْزنُ 

 كبرية يكفر بكبريته ملا مساه هللا ورسوله مؤمناً.  ال
لرتبية اإلسالمية  ويرى الباحث أن التمسك ابلدين وتطبيق تعليماته يسهم يف الوقاية من انتشار ظاهرة اإلنتحار، فا

العودة أفضل وسيلة للحماية من كل األمراض النفسية اليت تعاين منها البشرية مجعاء، كما أن    الشاملة الواعية
وِقَيمنا جمتمعاتنا  هتدد  اليت  األخطار  هذه  من  للحماية  األفضل  العالج  هي  احلنيف  اإلسالمي  ، كما  للدين 

الشديد به سبحانه،   أن الدائم مع هللا، والتعلق  القليب  التعامل مع أحداث احلياة وتقلُّباهتا    يساعد يفاحلضور 
إميانياا تعاماًل  ال، وكذلك  املختلفة  للفرد   اليت   قيم اإلسالميةإعالء منظومة  النشاط احليوي  تشمل مجيع مظاهر 

ه فكره وسلوكه إىل ما يعود عليه ابخلري، وحُتفزه إىل االرتقاء بنفسه وحتقيق إنسانيته،  و واجملتمع،  تضبط الفرد وتُوجِّ
 . 4 النفوس إحياء الروح املعنوية عن طريق بث األمل يف، و محالت التوعية اجملتمعيةوالسبيل إىل ذلك من خالل 
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 الفصل الثالث

 وتكفني املنتحر الصالة عليه ودفنه. لحكم تغسي
 وهو يف ثالثة مباحث:

 صالة اجلنازة وفضلها: املبحث األول: 

يِِّت  
َ
ْسِلِم )َغرْيِ َصالُة الـَجنازَِة: هي َصالة  ذاُت ِإْحراٍم وَتْكبرياٍت وَتْسِليٍم ِبال رُكوٍع وال ُسجوٍد، ُيَصلَّى هِبا على امل

ُ
امل
 الـُمَصلِّي  الشَّهيِد، وهو الـَمْقتوُل يف ِقتاِل الُكَفاِر(، وذلك بـَْعَد تـَْغِسيِلِه وَتْكفيِنِه وقـَْبَل َدْفِنِه. وِصَفُتها: َأْن ُيَكربَِّ 

َ، مُثَّ ُيَصلِّ  َ، مُثَّ َتْكبريََة اإلْحراِم، مُثَّ يـَْقَرأَ ُسورََة الفاتِـَحِة بـَْعَدها، مُثَّ ُيَكربِّ ي على النَّيبِّ صلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسلََّم، مُثَّ ُيَكربِّ
َ يف الرّاِبَعِة وُيسلِّم، وإنْ  لِْلَميِّـِت عقب    َيْدُعو لِْلَميِِّت بِـما َوَرَد يف السُّنَِّة ِمَن اأَلْدِعَيِة الـَمْأثورَِة، مُثَّ ُيَكربِّ شاَء َدعا 

اذا كانت ، و صالة اجلنازة  ، تسمىاجلنازة حاضرةو الصالة على امليت  وإذا كانت  ،  1سَّالمِ التَّكبريِة الرَّابعِة وقبَل ال 
اتفق الفقهاء على أهنا فرض كفاية، إذا قام هبا البعض سقط االمث عن  و ،  صالة الغائبتسمى  اجلنازة غري حاضرة  

ان  ، و ان يكون امليت مسلماً او من اب مسلم ان كان طفالواذا مل يقم هبا البعض أمث اجلميع، ويشرتط  ،  اجلميع
ان تكون اجلنازة موضوعة  ، و ان تكون اجلنازة او النعش امام املصلني، و يكون مت تغسيلة وتكفينة اال اذا كان شهيداً 

النية والطهارة واستقبال القبلة وسرت العورة  ، كلصالةتوافر الشروط املتعلقة اب، إضافة إىل  على االرض وقت الصالة
 .....ال 

وان كان مأموما   نويت اصلى اربع تكبريات على روح من حضر من اموات املسلمني هلل تعاىل  النية:وكيفيتها:  
التكبرية يقرأ الصالة االبراهيمية، وبعد  التكبرية الثانية:  ، وبعد  يقول "مجاعة " بعد التكبرية االوىل: يقرأ الفاحتة

يقول "اللهم ال حترمنا أجره وال َتفِتنـّا بعده وينهي    التكبرية الرابعة:، وبعد  الثالثة: يدعو للميت مبا شاء من األدعية
 .صالته ابلتسليم

 وورد يف فضلها:

فـََقاَل: اَي ُكَرْيُب، اْنظُْر َما اْجَتَمَع   -أَْو ِبُعْسَفاَن    -ٍد  َعْن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه، أَنَُّه َماَت اْبن  َلُه ِبُقَديْ :  1
أَْربـَُعونَ  َلُه، فََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل: تـَُقوُل ُهْم  َقِد اْجَتَمُعوا  ؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َلُه ِمَن النَّاِس، قَاَل: َفَخَرْجُت، فَِإَذا اَنس  
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ْعُت َرُسولَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم مَيُوُت، فـَيَـُقوُم َعَلى َجَناَزتِِه أَْربـَُعونَ   َأْخرُِجوُه، فَِإيّنِ مسَِ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ِفيِه" ًئا، ِإالَّ َشفََّعُهُم اَّللَّ  .1َرُجاًل، اَل ُيْشرُِكوَن اِبَّللَِّ َشيـْ

ُ عنه قال::  2 َها    عن َأيب ُهريرَة رضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َشِهَد اجْلََنازََة َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
" ِقريَاطَاِن، ِقيَل: َوَما ِقريَاط ، َوَمْن َشِهَدَها َحىتَّ ُتْدَفَن فـََلهُ  فـََلهُ   . 2اْلِقريَاطَاِن؟ قَاَل: ِمْثُل اجْلَبَـَلنْيِ اْلَعِظيَمنْيِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َمِن اتَـَّبَع َجَنازََة ُمْسِلمٍ 3 َواْحِتَسااًب،  ، ِإميَاانً : َعْن أيب هريرة رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َويـَْفرَُغ ِمْن َدْفِنَها، فَِإنَُّه يـَْرِجُع ِمَن اأَلْجرِ  ِمْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصلَّى  ِقريَاَطنْيِ، ُكلُّ ِقريَاطٍ بِ  وََكاَن َمَعُه َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ

َها مُثَّ َرَجَع قـَْبَل َأْن ُتْدَفَن، فَِإنَُّه يـَْرِجعُ   .3اَتبـََعُه" ِبِقريَاطٍ  َعَليـْ

 :4غسل املنتحر وتكفيه ودفنهاملبحث الثاين: 

اتفق الفقهاء على وجوب تكفني امليت املسلم ودفنه وصرحوا ابهنما من فروض الكفاية كالصالة عليه وغسله، 
ومن قتل نفسه خطأ، كأن صوب  ،  5ال خيرج عن اإلسالم ابرتكابه قتل نفسهومن ذلك املنتحر، ألن املنتحر  

خالف، كما عده بعضهم من    سيفه إىل عدوه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات، غسل وصلي عليه بال 
الشهداء، وكذلك املنتحر عمدا ألنه ال خيرج عن اإلسالم بسبب قتله نفسه عند الفقهاء، وهلذا صرحوا بوجوب  

 

 . 1640صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، ابب من صلى عليه أربعون شفعوا له، حديث رقم  - 1

 . 1633رقم  صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، ابب فضل الصالة على اجلنازة واتباعها، حديث - 2
 .47صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب إتباع اجلنائز من اإلميان، حديث رقم  - 3

 . 294، ص6، جمرجع سابق"، املوسوعة الفقهيةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، " - 4

احلقائق شرح كنز الدقائق وهبامشه تبيني   ه("743، عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين، أمحد الشليب شهاب الدين، تويف: الزيلعي  - 5
، ابو الربكات امحد بن حممد بن الدردير ، و238، ص 1املطبعة األمريية الكربى ببوالق، ج ه،مصر،1314(، 1"، )طحاشية الشليب
)تويف:   "1201امحد،  مالكه(،  االمام  مذهب  إىل  املسالك  أقرب  على  الصغري  مصطفى كمال الشرح  د  وختريج  حتقيق   ،"
، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى، و543ص.  1م، بريوت، دار ابن حزم، ج2013،  وصفي،)د.ط(

الرملي، ، و85، ص2م، بريوت، دار الكتب العلمية، ج2009"، )د.ط(،  كشاف القناع عن منت اإلقناعهـ(، "1051احلنبلى )املتوىف:  
م، بريوت، 1984"  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج هـ(،" 1004الدين )املتوىف:  مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب  
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غسله كغريه من املسلمني، ونقل الرملي اإلمجاع عليه حيث قال: "وغسله وتكفينه والصالة عليه ومحله ودفنه 
 . 1ر الصحيحة، سواء يف ذلك قاتل نفسه وغريه"فروض كفاية إمجاعا لْلمر به يف األخبا

 صالة اجلنازة على املنتحر: املبحث الثالث:  

 اختلف الفقهاء يف حكم صالة اجلنازة على قاتل نفسه )املنتحر( إىل ثالثة أقوال: 

، والشافعية، واملالكية   ،احلنفية:  2مجهور الفقهاءالقول األول: أن قاتل نفسه )املنتحر( يصلى عليه، وهذا مذهب  
 واحتجوا مبا يلي:واحلسن البصري، وقتادة، ومجهور أهل العلم، ، والنخعي ،وعطاء

 . عن اإلسالم همل خيرج قتل اإلنسان لنفسه : أن1

متالزمان عند املالكية، فكل من وجب غسله وجبت الصالة عليه وكل من مل جيب ألن الغسل والصالة  :  2
ُ    -َوَمْن قـََتَل نـَْفَسُه َعْمًدا ُيَصلَّى َعَلْيِه ِعْنَد َأيب َحِنيَفَة َوحُمَمٍَّد   "، فقد ورد:  غسله ال جتب الصالة عليه َرمِحَُهَما اَّللَّ

َوَمْن قُِتَل حِبَقٍّ ِبِساَلٍح أَْو َغرْيِِه َكَما يف اْلَقَوِد َوالرَّْجِم يـَُغسَُّل َوُيَصلَّى َعَلْيِه َوُيْصَنُع   ، َوُهَو اأْلََصحُّ، َكَذا يف التـَّْبِينيِ   -
َماُم َعْن َأيب َحِنيَفَة   ُ تـََعاىَل    -ِبِه َما ُيْصَنُع اِبْلَمْوَتى، َكَذا يف الذَِّخريَِة َواَلَِّذي َصَلَبُه اإْلِ ِفيِه رَِوايـََتاِن َرَوى   -َرمِحَُه اَّللَّ

أَْوىَل النَّاِس اِبلصَّاَلِة َعَلْيِه السُّْلطَاُن إْن َحَضَر  ،  أَبُو ُسَلْيَماَن َعْنُه أَنَُّه اَل ُيَصلَّى َعَلْيِه، َكَذا يف فـََتاَوى قَاِضي َخانْ 
 .3" ا يف َأْكَثِر اْلُمُتونِ فَِإْن ملَْ حَيُْضْر فَاْلَقاِضي مُثَّ إَماُم احلَْيِّ مُثَّ اْلَوايل، َهَكذَ 

 

 . 432، ص2، ج، مرجع سابق"هناية احملتاج إىل شرح املنهاج "الرملي، - 1
ه، بريوت، دار الفكر،    1310(،  2)طالفتاوى اهلندية"،  ه(، "725، جلنة علماء برائسة  نظام الدين البلخي )تويف:  نظام الدين  -  2
شرح تنوير االبصار يف فقه   الدر املختار  حاشية رد احملتار على، حممد أمني الشهري اببن عابدين، "عابدينابن  ، و 163، ص1ج

منقحة مصححة، إشراف مكتب " خلامتة احملققني ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف طبعة جديدة  مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان 
، حممد بن حممد بن شهاب البزازي،  584، ص2م، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج2003البحوث والدراسات، د.ط(،  

 حتقيق: سامل   الفتاوى البزازية أو )اجلامع الوجيز يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان"ه(، "827الكردي الربيقيين )تويف:  
 . 186، ص1م، بريوت، دار الكتب العلمية، ج 2009مصطفى البدري، )د.ط(، 

 . 163، ص1، جمرجع سابقالفتاوى اهلندية"، "،  نظام الدين - 3
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والسالم مل يصل عليه، فالظاهر   الصالة على ذلك ألنه ليس فيه سوى أنه عليه   حديث جابر"ال داللة يف  :  3
أحد  صالة الصالةعلى املديون، وال يلزم من ذلك عدم أنه امتنع زجرا لغريه عن مثل هذا الفعل، كما امتنع عن

ُمْ ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكن  ﴿عليه من الصحابة، إذ ال مساواة بني صالته وصالة غريه، قال تعاىل:    . "(103  :)التوبة ﴾ هلَّ

التعليل أبنه ال توبة له مشكل على قواعد أهل السنة واجلماعة الطالق النصوص يف قبول توبة العاصي، بل  : "4
كما إذا فعل بنفسه ما ال  اليأس التوبة من الكفر مقبولة قطعا، وهو أعظم وزرا، ولعل املراد ما إذا اتب حالة

ساعته وإلقاء يف حبر أو انر فتاب، أما لو جرح نفسه وبقي حيا أايما مثال مث    يعيش معه عادة كجرح مزهق يف 
اتب ومات فينبغي اجلزم بقبول توبته ولو كان مستحال لذلك الفعل، إذ التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضال  

نفسه عمدا،  لقت مث اعلم أن هذا كله فيمن،  اليأس عن املعصية، بل تقدم اخلالف يف قبول توبة العاصي حالة
 .1"الشهداء عليه بال خالف، كما صرح به يف الكفاية وغريها، وسيأيت عده مع يصلى  أما لو كان خطأ فإنه

فلقد رأت جلنة الفتوى يف األزهر الشريف أنه تصلى على  ،  وممن أخذ هبذا الرأي دائرة اإلفتاء يف األزهر الشريف
اجلنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما حىت لو كان عاصيا،  املنتحر صالة اجلنازة، فقد ورد: " إن صالة  

وال جتوز على الكافر وال على املرتد، ومن الردة استحالل ما حرمه هللا حترميا قاطعا، واالنتحار حمرم قطعا ابلقرآن  
صلى هللا عليه   وبنيَّ النىب  ،(29نساء:  والسنة، قال تعاىل: ﴿َواَل تـَْقتُـُلوا أَنُفَسُكْم ۚ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ﴾)ال

وسلم ىف احلديث الصحيح أن من قتل نفسه حبديدة أو سمٍّ أو إلقاء من مكان عال فهو يعذب ىف النار خالدا 
وإذا علمنا من املنتحر بكالمه أو بورقة مكتوبة خبطه مثال أنه يستحل   ،فيها أبدا على الطريقة الىت قتل هبا نفسه

يدفن ىف مقابر املسلمني، وإن مل نعلم فنحمل أمره على الظاهر وهو  االنتحار كان مرتدا، وال يصلى عليه وال  
 .2ونصلي عليه وندفنه يف مقابر املسلمني ،اإلسالم

عمر بن عبدالعزيز واالوزاعي وهو رأي أيب يوسف من  القول الثاين: ذهبوا إىل عدم الصالة عليه، وقال بذلك  
 واستدلوا مبا يلي:  ،احلنفية وصححه بعضهم: ال يصلى على قاتل نفسه حبال

 

،  مرجع سابق"  شرح تنوير االبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان الدر املختار  حاشية رد احملتار على، "عابدينابن    - 1
، 1، جمرجع سابق  الفتاوى البزازية أو )اجلامع الوجيز يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان"، "يالبزاز ، و229، ص2ج
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، 1عن جابر بن مسرة قال: »ُأيتَ النَّيب صلى هللا عليه وسلم ِبَرُجٍل قـََتَل نـَْفَسُه مبََشاِقَص فـََلْم ُيَصلِّ َعَلْيِه« روي  ما    :1
صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، ابب ترك الصالة على القاتل نفسه، )واملشاقص سهام عراض مفردها مشقص.  

   (1689حديث رقم 

   .2أن املنتحر ال توبة له فال يصلى عليه : 2

  ال يصلي اإلمام على من قتل نفسه عمدا ويصلي عليه سائر الناس، إذ قالوا:  ،  3احلنابلةالقول الثالث: وقال به  
فقد    ،وذكر يف بعض كتب احلنابلة أن عدم صالة اإلمام على املنتحر أمر مستحسن لكنه لو صلى عليه فال أبس

وورد ،  4ناع: وال يسن لإلمام االعظم وإمام كل قرية وهو واليها يف القضاء ولو صلى عليه فال أبسذكر يف االق
عن رجل يدعي املشيخة: فرأى ثعباان، : ة رمحه هللا: "سئل شيخ اإلسالم ابن تيميةي بن تيماالم  سعن شيخ اإل 

الكرامة له، فلدغه الثعبان فمات، فهل جتوز فقام بعض من حضر ليقتله، فمنعه عنه، وأمسكه بيده، على معىن  
ينبغي ألهل العلم والدين أن يرتكوا الصالة على هذا وحنوه، وإن كان يصلي عليه :  فأجاب  .الصالة عليه أم ال ؟

عموم الناس كما امتنع النيب صلى هللا عليه وسلم من الصالة على قاتل نفسه، وعلى الغال من الغنيمة، وقال:  
كم، وقالوا لسمرة بن جندب: إن ابنك البارحة مل يبت، فقال: بشما؟ )أي هل عدم نومه صلوا على صاحب

بسبب كثرة األكل( قالوا: نعم، قال: أما إنه لو مات مل أصلِّ عليه، فبني مسرة أنه لو مات بشما مل يصل عليه؛  

 

 . 1689حديث رقم صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، ابب ترك الصالة على القاتل نفسه،  - 1
"، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي املغينه(، "620، عبدهللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي )تويف: قدامةا ابن  - 2

الدر   حاشية رد احملتار على، "عابدينبن ، وا418، 2م، بريوت، دار عامل الكتب، ج1977(، 3وعبد الفتاح احللو، )ط
 . 584، ص2، جمرجع سابق" االبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان شرح تنوير املختار 

، 2جمرجع سابق، "، كشاف القناع عن منت اإلقناع، "البهوتى، و418، ص2، جمرجع سابق"، املغين، "قدامةابن  - 3
 . 228ص

 . 228، ص2، جمرجع سابق"، كشاف القناع عن منت اإلقناع، "البهوتى - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حىت قتلته، أوىل أن يرتك    ألنه يكون قاتال لنفسه بكثرة األكل، فهذا الذي منع من قتل احلية، وأمسكها بيده 
  1أهل العلم والدين الصالة عليه؛ ألنه قاتل نفسه ... " 

وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا أيضاً: "ومن امتنع من الصالة على أحدهم أي : الغال والقاتل واملدين زجراً ألمثاله 
املصلحتني: كان أوىل من تفويت عن مثل فعله كان حسناً، ولو امتنع يف الظاهر ودعا له يف الباطن ليجمع بني  

 2إحدامها." 

 واحتجوا مبا يلي: 

هو اإلمام فاحلق به غريه  وكان النيب صلى هللا عليه وسلم    حلديث جابر السابق،عدم صالة اإلمام على املنتحر  :1
وأما صالة سائر الناس عليهم فلما روي عن النيب أنه حني أمتنع عن الصالة على قاتل نفسه مل ينه    3من األئمة

 .عن الصالة عليه وال يلزم من ترك صالة النيب ترك صالة غريه

كان يف بدء اإلسالم ال يصلي على من عليه دين ال وفاء له وأيمرهم صلى هللا عليه وسلم  النيب  : ثبت أن  2
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإذْ هابلصالة علي ُ َعْنُه، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ُأيتَ ، فَعْن سلمة بن األكوع َرِضَي اَّللَّ

ًئا؟، قَا َها، فـََقاَل: َهْل َعَلْيِه َدْين ؟، قَاُلوا: اَل، قَاَل: فـََهْل تـََرَك َشيـْ ُلوا: اَل، َفَصلَّى َعَلْيِه، مُثَّ جِبََنازٍَة، فـََقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ
َها، قَاَل: َهْل َعَلْيِه َدْين ؟ ِقيَل: نـََعْم، قَالَ  ، َصلِّ َعَليـْ ًئا؟، قَاُلوا: ُأيتَ جِبََنازٍَة ُأْخَرى، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ : فـََهْل تـََرَك َشيـْ

َها، مُثَّ ُأيتَ اِبل ًئا؟، قَاُلوا: اَل، قَاَل: فـََهْل َعَلْيِه َثالَثََة َداَنِنرَي، َفَصلَّى َعَليـْ َها، قَاَل: َهْل تـََرَك َشيـْ ثَّالَِثِة، فـََقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ

 

". مجـع جمموع الفتاوىهـ(، "728. تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين )تويف: تيميةابن  - 1
- 20، ص3م. املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.. ج1995وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم. ) د.ط ( 

21 . 

اختيارات شيخ اإلسالم "  هـ(،728الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين )تويف:  . تقي  تيميةابن    - 2
(، 1ابن تيمية"، ابن عبد اهلادي احلنبلي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد املقدسي، حتقيق سامي بن حممد بن جاد هللا، )ط

 . 52، صه، جدة، جممع الفقه اإلسالمي1424
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َفَصلَّى    َوَعَليَّ َديـُْنُه،َدْين ؟، قَاُلوا: َثالَثَُة َداَنِنرَي، قَاَل: َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكْم، قَاَل أَبُو قـََتاَدَة َصلِّ َعَلْيِه اَي َرُسوَل اَّللَِّ 
 .1َعَلْيِه"

على هذين وأمر ابلصالة عليهما، فلم يكن   الصالة ترك وال تعارض بني اخلربين، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 2عليهما"  الصالة أمره ابلصالة عليهما منافيا لرتكه

على أن عدم    أنه قال: أما أان فال أصلي عليه،  صلى هللا عليه وسلم  روي عن النيب   الذيتخصيص  الدل  :  3
  الصالة مرتبط به وحده صلى هللا عليه وسلم أما ابقي املسلمني فال.

وممن أخذ هبذ الرأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فقد أفتت أبن القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن ال 
هللا عليه وسلم مل يصل على قاتل نفسه تعظيماً هلذه اجلرمية، وحتذيراً يصلي عليه السلطان العام؛ ألن النيب صلى  

 .3منها 

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء هو األقوى، وألن عدم صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ال تلزم 
ه اإلقدام على مثل غريه بعدم الصالة وإَّنا كانت بصفته مسؤوال أراد أن يوصل رسالة إىل كل من تسول له نفس

هذا العمل املشني، فرتك الصالة عليه ومل مينع غريه من املسلمني من الصالة عليه، وهذا منهج املصطفى صلى 
ورفض  ،عندما طلب منه أن يصلي على ميت عليه دين  ،هللا عليه وسلم، فقد حدثت حادثة مشاهبة يف اهلدف

تأكيد على حقوق العباد املالية وخاصة عند وفاة املدين، لل  ،وطلب من الصحابة أن يصلوا عليه  ،الصالة عليه
ُ وحثا لورثته أن يسددوا عنه دينه، ف َعْنُه، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َعْن سلمة بن األكوع َرِضَي اَّللَّ

َها ًئا؟، قَاُلوا: َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإْذ ُأيتَ جِبََنازٍَة، فـََقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ ، فـََقاَل: َهْل َعَلْيِه َدْين ؟، قَاُلوا: اَل، قَاَل: فـََهْل تـََرَك َشيـْ
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َها، قَاَل: َهْل َعَليْ  ، َصلِّ َعَليـْ ِه َدْين ؟ ِقيَل: نـََعْم، قَاَل: اَل، َفَصلَّى َعَلْيِه، مُثَّ ُأيتَ جِبََنازٍَة ُأْخَرى، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َها، قَافـََهْل تـَرَ  َها، مُثَّ ُأيتَ اِبلثَّالَِثِة، فـََقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ ًئا؟، قَاُلوا: َثالَثََة َداَنِنرَي، َفَصلَّى َعَليـْ ًئا؟،  َك َشيـْ َل: َهْل تـََرَك َشيـْ

َعَلْيِه َدْين ؟، قَاُلوا: َثالَثَُة َداَنِنرَي، قَاَل: َصلُّوا َعَلى َصاِحبِ  َعَلْيِه اَي  قَاُلوا: اَل، قَاَل: فـََهْل  أَبُو قـََتاَدَة َصلِّ  ُكْم، قَاَل 
 .1َرُسوَل اَّللَِّ َوَعَليَّ َديـُْنُه، َفَصلَّى َعَلْيِه"

يضاف إىل ذلك أن املنتحر مل يكفر، وإن كان مرتكبا لكبرية وعاصي، وهو حباجة ماسة إىل املغفرة والشفاعة  
اليت قد تتحصل له ابلصالة عليه، واخلالصة: أن املنتحر يغسل ويكفن ويصلي عليه املسلمون صالة اجلنازة، 

سؤول فله حرية اإلختيار بني أن ال يصلي السقاط فرض الكفاية عن ابقي املسلمني، أما اإلمام أو احلاكم وامل 
كتوصيل رسالة ملن تسول له نفسه اإلقدام على مثل هذا العمل، وردعا هلم ببيان موقف الشرع منهم، أو  عليه  

 أن يصلي عليه وال شيء عليه. 
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 : اخلامتة

 النتائج: 

 توصل الباحث حبمد هللا إىل النتائج التالية:

 عاملية، وسلوك إنساين مقيت وغري سوي، تعاظمت يف اآلونة األخرية؟ : اإلنتحار أو قتل النفس ظاهرة1

 : مل يعرف مصطلح اإلنتحار يف كتب الفقه ومصادره هبذا االسم ولكن عرف بقتل النفس. 2

: من األسباب اليت تؤدي اىل اإلنتحار: َضعف الوازع الديين، واجلهل املصاحب للجزع واالستسالم لليأس  3
، واملشاكل االقتصادية: مثل الفقر، والبطالة، وفقدان العمل، واالنفتاح اإلعالمي والثقايف والقنوط وعدم الصرب

غري املنضبط الذي نعيشه يف جمتمعنا املعاصر، واملشاكل اأُلسرية، والفشل مبختلف نواحي احلياة، والشعور ابلذنب 
ية اخلطرية، وانتشار األمراض النفسية والرغبة يف عقاب الذات لعدم القدرة على عقاب اآلخرين، واملشاكل الصح

 والعقلية اليت تفقد اإلنسان السيطرة والتحكم يف سلوكياته، وانتشار وتعاظم ظاهرة تعاطي املخدرات.

اإلكثار من احلديث عن املوت، الظهور مبزاج سيء بشكل    :: من أعراض وسلوكيات األفراد قبل االنتحار4
 ى مالحمة، امليل إىل االنعزالية واإلنطوائية، دائم، وظهور عالمات احلزن واليأس عل 

حدوث تغري ملحوظ يف عادات وممارسات الشخص، إمهال الواجبات املنزلية والدراسية اليت تناط به ابلعادة، 
حماولة التخلص من املمتلكات اخلاصة وخاصة الثمينة واهدائها لآلخرين، كثرة الشكوى من اآلالم مثل الصداع 

 واإلهناك، التهديد ابالنتحاروتكرار هتديداته. والتعب واالرهاق 

الوقاية والعالج ملنع وقوع اإلنتحار: إدخال الشخص إىل املستشفى ومراقبته ومحايته من احمليط  5 : من طرق 
والظروف اليت يعيشها، التعامل معه وفق عالقات تتسم ابهلدوء والتفهم وعدم التأنيب والغضب والصراخ، والسعي 

تناوله  اىل   على  واحلرص  النفسية  واالمراض  االكتآب  مثل  لديه  املرض  حاالت  معاجلة  عنه،  والرتويح  الرتفيه 
 للعالجات. 
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: االنتحار حُمّرم  َشرعاً؛ ويعترب من كبائر الذنوب واآلاثم، إال أنه مل يقل بكفر املنتحر أحد من علماء املذاهب 6
اإلسالم، وصاحب الكبرية غري الشرك ال خيرج عن اإلسالم   األربعة، ألن الكفر هو اإلنكار واخلروج عن دين

 عند أهل السنة واجلماعة.

 : صالة اجلنازة فرض كفاية على امليت املسلم، وورد يف فضلها العديد من األحاديث الشريفة.7

 : اتفق الفقهاء على أن املنتحر يغسل ويكفن ويدفن يف مقابر املسلمني.8

 ة اجلنازة على قاتل نفسه )املنتحر( إىل ثالثة أقوال:: اختلف الفقهاء يف حكم صال9

القول األول: أن قاتل نفسه )املنتحر( يصلى عليه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء: احلنفية، واملالكية، والشافعية، 
 وعطاء، والنخعي، واحلسن البصري، وقتادة، ومجهور أهل العلم. 

ل بذلك عمر بن عبدالعزيز واالوزاعي وهو رأي أيب يوسف من  القول الثاين: ذهبوا إىل عدم الصالة عليه، وقا
 احلنفية.

 القول الثالث: وقال به احلنابلة: ال يصلي اإلمام على من قتل نفسه عمدا ويصلي عليه سائر الناس. 

 نتحر يصلى عليه، مل: أفتت جلنة الفتوى يف األزهر الشريف، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء أبن ا10
ولكن ال يصلي عليه السلطان العام؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصل على قاتل نفسه تعظيماً هلذه اجلرمية، 

 وحتذيراً منها.

: ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من الصالة على املنتحر هو األقوى، لقوة األدلة وظهور الغاية واهلدف من 11
وسلم على املنتحر، وألن عدم صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ال تلزم غريه بعدم عدم صالة النيب صلى هللا عليه  

الصالة وإَّنا كانت بصفته مسؤوال أراد أن يوصل رسالة إىل كل من تسول له نفسه اإلقدام على مثل هذا العمل  
ى ميت عليه املشني، وقد حدثت حادثة مشاهبة يف اهلدف عندما طلب منه صلى هللا عليه وسلم أن يصلي عل 

دين ورفض الصالة عليه وطلب من الصحابة أن يصلوا عليه، خاصة وأن املنتحر مل يكفر، وإن كان مرتكبا لكبرية 
 وعاصي، وهو حباجة ماسة إىل املغفرة والشفاعة اليت قد تتحصل له ابلصالة عليه. 
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 التوصيات: 

 يوصي الباحث مبا يلي: 

الدينية وأئمة امل1 العلمية ابلتوعية وبيان أن املنتحر ليس كافرا وإن : ضرورة قيام املؤسسات  ساجد والكليات 
 ارتكب كبرية أو معصية فهي ال خترجه من امللة.

: على وزارات االوقاف والقائمني على املساجد التعميم على األئمة برتك اخليار هلم ابلصالة من عدمها، ولكن 2
 رتفاع االصوات يف املساجد عند اجلنازة. ات و على عامة املسلمني الصالة عليه، وذلك منعا للخالفا 

 : دعوة طلبة الدراسات العلياء إيالء املوضوع أمهية عند اختيارهم لعناوين الرساالت وإدراجه ضمن قوائمهم.3

 

 : املصادر واملراجع
م،  1993"، )د.ط(، صحيح البخاريه(، " 256، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي )تويف: البخاري: 1

 بريوت ودمشق، دار ابن كثري.

الفتاوى البزازية أو )اجلامع الوجيز  ه(، "827، حممد بن حممد بن شهاب الكردي الربيقيين )تويف:  البزازي:  2
م، بريوت، دار 2009حتقيق: سامل مصطفى البدري، )د.ط(،    يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان"

 . 1الكتب العلمية، ج

كشاف هـ(، "1051بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى )املتوىف:  ، منصور  البهوتى:  3
 . 2م، بريوت، دار الكتب العلمية، ج2009"، )د.ط(، القناع عن منت اإلقناع

هـ(، 728. تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين )تويف:  تيميةابن : 4
م. املدينة املنورة، جممع امللك  1995مجـع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم. ) د.ط (  ".جمموع الفتاوى"

 . 3فهد لطباعة املصحف الشريف.. ج
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النمريي احلراين )تويف:  تيميةابن  :  5 السالم  احلليم بن عبد  العباس أمحد بن عبد  أبو  الدين   هـ(،728. تقي 
هلادي احلنبلي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد املقدسي، اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية"، ابن عبد ا"

 ه، جدة، جممع الفقه اإلسالمي.1424(، 1حتقيق سامي بن حممد بن جاد هللا، )ط

 م(، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع. 1998(، )1"، ط الطب النفسي احلديث، نظام، "حجلة أبو : 6

 م، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر. 1986(، 1، )طاختيارا"املوت فخري، "الدابغ، : 7

الشرح الصغري على أقرب املسالك  ه(، "1201، ابو الربكات امحد بن حممد بن امحد، )تويف: الدردير : 8
م، بريوت، دار ابن حزم، 2013"، حتقيق وختريج د مصطفى كمال وصفي،)د.ط(، إىل مذهب االمام مالك

 . 1ج

هناية احملتاج إىل  هـ(،"1004س الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين )املتوىف:  مشالرملي،  :  9
 .2م، بريوت، دار الفك، ج1984" شرح املنهاج

"  اتج العروس من جواهر القاموسهـ(، "1205، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، )توىف:  الزَّبيدي :  10
 . 7دار الفكر، جه، بريوت،  1414(، 1)ط

تبيني احلقائق   ه("743، عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين، أمحد الشليب شهاب الدين، تويف:الزيلعي : 11
 . 1املطبعة األمريية الكربى ببوالق، ج ه،مصر،1314(،  1"، )طشرح كنز الدقائق وهبامشه حاشية الشليب 

 ة، دار املعارف. م القاهر 1963"، )د.ط(، مشكلة االنتحار، مكرم، "مسعان : 12

 م، الكويت، مطابع اخلط.1991(، 1"، )طاملخدرات آفة العصر ، ابراهيم عبدالرمحن، "الشرقاوي: 13

، جملة دراسات، علوم  "من يصلى عليهم ومن ال يصلى عليهم صالة اجلنازة"حممد حممد،  ،  الشلش :  14
 .589ــــــ  569م، ص2014، أيلول 1، ملحق 41الشريعة والقانون، اجلامعة االردنية، جملد 

"الشمري:  15 جاسم،  مسري  راسم  والقانون ،  الشريعة  بني  عقوبة  بال  للعلوم جرمية  سبها  جامعة  جملة   ،"
 .11ـــ  5م، ص2008، 1، العدد7اإلنسانية، ليبيا، جملد
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"الشوبكي:  16 سناء،  ونتائج،  أسباب   .. الشباب  املراهقني  األحد انتحار  األردنية،  الرأي  صحيفة   ،"
 (. http://alrai.com/article/10382092م، 19/3/2017

شرح تنوير االبصار  الدر املختار حاشية رد احملتار على، حممد أمني الشهري اببن عابدين، " عابدينابن  :  17
" خلامتة احملققني ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف طبعة جديدة حنيفة النعمان يف فقه مذهب اإلمام أيب  

م، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر 2003منقحة مصححة، إشراف مكتب البحوث والدراسات، د.ط(،  
 .2والتوزيع، ج

ه(، 792احلنفي )تويف:    ابن أيب، َصدُر الدين أبو احلسن عليُّ بن عالِء الدين الدمشقي الصاحليَّ العز  :  18
م، بريوت، 1990(،  2"، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وشعيب األرانؤوط، )طشرح العقيدة الطحاوية"

 مؤسسة الرسالة.

جرمية اإلنتحار والشروع فيه بني الشريعة والقانون وتطبيقاهتا يف مدينة ، عبدامللك بن محد، "الفارس :  19
مقدمة جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم    غري منشورة  ، رسالة ماجستري"الرايض

 م. 2004العدالة اجلنائية، الرايض، 

"، حتقيق عبد هللا بن  املغين ه(، " 620، عبدهللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي )تويف: قدامةابن : 20
 . 2م، بريوت، دار عامل الكتب، ج1977(، 3)ط عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح احللو، 

منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، "، ترمجة حسن عوده،  االنتحار"  ،أميل دور،  كامي :  21
 م. 2011دمشق، 

العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية على معدالت اجلرمية، دراسة ، مشس حممود وآخرون، "حممد:  22 أتثري 
 .م1992"، مركز أحباث اجلرمية، وزارة الداخلية، السعودية، وكيفيةكمية 

صحيح " ه(،261، اإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، أبو احلسن، )تويف:مسلم:  23
 م، الرايض، دار طيبة.2006(، 1"، حتقيق نظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة، )طمسلم

 1310(،  2)طالفتاوى اهلندية"،  ه(، "725برائسة  نظام الدين البلخي )تويف:  ، جلنة علماء  نظام الدين:  24
 . 1ه، بريوت، دار الفكر، ج
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فراك ب،  وليامس:  25  ،3" ماك شان،  د  ماريلني  النظرايت،  اإلجرامي..  عديل السلوك  وتعليق  ترمجة   ،"
 م(، مصر، دار املعرفة اجلامعية. 1994السمري، )د.ط( )

 .6، الكويت، ج م( 1983(، )2)ط ،"املوسوعة الفقهيةالشئون اإلسالمية، "وزارة األوقاف و : 26

27: https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide. 

 مقالة بعنوان: اإلنتحار واألفكار اإلنتحارية، نقال عن موقع مايو كلينك،  : 28

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-
conditions/suicide/symptoms-causes/syc-20378048. 

  "تعريف اإلنتحار ، عبدهللا، "الطنجي : 29

https://www.rqiim.com/abdlllatanji/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D
9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8
%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88 

 ،  "ظاهرة االنتحار وموقف اإلسالم منها"السيد طه،  امحد : 30 

https://www.alukah.net/sharia/0/80294/#ixzz6W8N9MfYL  

 ،"موسوعة املصطلحات اإلسالمية ": 31

 https://terminologyenc.com/ar/browse/term/6883 

32:http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9
%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%
D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%
A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A
5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
%D9%84%D9%89%C2%BB**/i117&d83835&c&p1 
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