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السؤال األول: انتشر موضوع االنتحار، فما عقوبة الموت 
 باالنتحار؟ وما أسباب حدوثو؟ وكيفية الحد منو؟

 الموت باالنتحار أول ما انتشر في العصر الحديث وال يزال في
الدول اإلسكندنافية كالسويد والنرويج والدنمارك، وىي تعتبر أكبر 

 الشعوب في األرض في الُرقي المعاشي، والحياة المدنية واالجتماعية.
وسر اللجوء إلى االنتحار في ىذه البالد والبالد واألوربية 

واألمريكية وأشباىها أن الحياة االجتماعية التي عندىم انسلخوا فيها 
ة الدينية، فأصبحت حياة فيها جفاف في العواطف، وجفاف من الحيا

 في المعامالت.
فإذا جاش بصدر إنسان شيء ويريد أن ينفث عنو ال يجد أخاً أو 
صديقاً أو غيره يشكو لو ىمو، أو يُنفِّث عنو، فال يستطيع أن يصمد 
طوياًل أمام ما يجيش في صدره، فتضيق بو الدنيا، فيلجأ إلى التخلص 

 ة ألنهم ملحدون وال يؤمنون باهلل سبحانو وتعالى.من الحيا
أما في عالمنا اإلسالمي فالحمد هلل ال نقول إن ىذه ظاىرة، ولكن 
ىناك حوادث معدودة محدودة، ولو قسناىا بعدد المسلمين في أي 

 بلد نجدىا ال شيء يُذكر.
ىذه الحوادث تعتري في بلدنا بعض المرضى النفسيين، الذين ال 



عالج، فتهيج الحالة النفسية، عندىم فال يدري بما يفعل، يتعاطون ال
 وال يشعر بما يقوم بو.

فالحالة النفسية تعلو عنده، وحالتو النفسية غير سوية، وال يأخذ 
العالج، فيضيق صدره، فماذا يصنع؟ ربما يُلقي بنفسو تحت قطار، 
وربما يتعاطى سماً، وربما خالفو، وىو ال يدري ماذا يصنع، ولذلك 
معظم ىؤالء لو أدركو إنسان ونجاه من الموت، فعندما يفيق يتعجب  

 كيف فعل ىذا؟!!، ألنو عندما فعل ذلك لم يكن يعي.
والنسبة األكبر من الذين ينتحرون في بالدنا والبالد اإلسالمية 

 يكون بسبب مشاكل نفسية، وال يدرون ما يفعلون.
قدم عليو وىو في وإذا كان الذي ينتحر عاقاًل، ويعقل ما يفعل، ويُ 

تمام اإلتزان، فإن ىذا مصيره جهنم خالداً فيها أبدًا، قال صلى اهلل 
 عليو وسلَّم:

َتَل نـَْفَسُو ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدتُُو ِفي َيِدِه يـَتَـَوجَّأُ ِبَها ِفي َبْطِنِو ِفي نَاِر }  َمْن قـَ
َتَل نـَْفَسُو فـَُهَو يـََتَحسَّاُه ِفي فـَقَ  اً َوَمْن َشِرَب َسمَّ  ،اا ِفيَها َأَبدً َجَهنََّم َخاِلدً 

َوَمْن تـََردَّى ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُو فـَُهَو  ،اا ِفيَها َأَبدً ا ُمَخلَّدً نَاِر َجَهنََّم َخاِلدً 
 2{ اا ِفيَها َأَبدً ا ُمَخلَّدً يـَتَـَردَّى ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلدً 

ولذلك كثيٌر من الناس الذين يدَّعون االلتزام إذا سمع أن فالناً أو 
فالنة مات منتحرًا أو منتحرة، ال يرضى أن ُيصلي عليو صالة الجنازة، 

وبعضهم سألتو لماذا؟ قال: ألنو مات كافرًا، فقلت: يا أخي ىل اطلعت 
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  على حالتو النفسية عندما مات؟! ىل كان في تمام الوعي العقلي؟! ىل
كان يدري بما يصنع؟! إذا تأكدت من ذلك فلك ذلك، ولكننا نعلم 
علم اليقين أن معظم ىؤالء يتعرضون لضعوٍط نفسية تجعلهم ال يدرون 

 ما يقولون، وال يشعرون بما يفعلون.
وأي إنسان حتى ولو كان سوياً إذا تضايق وعال الضيق عنده، وكان 

ا يقول، كمن يقذف معو بعض الغيظ، وخرج عن شعوره، فال يدري بم
بيمين الطالق وىو أغلظ األيمان عند اهلل وال يدري ما قال، وال الذي 

 خرج من فيو.
فهؤالء نلتمس لهم الُعذر إذا كانوا في مثل ىذه الحالة، وأظن أن 
 ُمعظم الذي يحدث في بالد المسلمين على ىذه الشاكلة إن شاء اهلل.

 


