
 ٔ- االنتحار لٌس وسٌلة لالحتجاج

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 الحمد هلل نستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا

 من ٌهد هللا فال مضل له ومن ٌضلل فال هادي له

 وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 أرسله بالحق بشٌرا ونذٌرا بٌن ٌدي الساعة

 .هما فإنه ال ٌضر إال نفسه وال ٌضر هللا شٌئامن ٌطع هللا ورسوله فقد رشد، ومن ٌعص

 

ْهِر ٌقول هللا تبارك وتعالى ممتًنا على عباده بنعمة الحٌاة:  }َهلْ أََتى َعلَى اْْلِْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّ

ًئا َمْذُكوًرا ٌْ ُكْن َش ٌَ  .[ٔاْلنسان:] {لَْم 

 ن شٌئا مذكورا وهل هنا بمعنى "قد"، أي قد أتى على اْلنسان حٌن من الدهر لم ٌك

 إن الحٌاة هبة إلهٌة ومنحة ربانٌة ال ٌملك التصرؾ فٌها إال واهبها سبحانه

ا لََنْحُن ُنْحًٌِ َوُنِمٌُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن{ ٌقول تعالى:   .[ٖٕ]الحجر:}وإِنَّ

ٌُِمٌُت{ ]وقال:  ٌُْحًٌِ َو   .[6ٙؼافر:}ُهَو الَِّذي 

اهُ َوَنفَ وقال عز وجل:  وِحِه{ }ُثمَّ َسوَّ  .[9]السجدة:َخ فٌِِه ِمن رُّ

فكما أن نفخ هذه الروح وإٌداعها فً الجسد من أفعال الربوبٌة المحضة ال ٌنبؽً أن ٌنازعه 

فٌها أحد كذلك استرداد هذه الروح من شؤن هللا وحده سواء تم ذلك بالموت الطبٌعً أو 

َها الَّ بواسطة البشر بإذن من هللا، ٌقول عز وجل:  ٌُّ ا أَ ٌَ ُكُم اْلقَِصاُص فًِ }  ٌْ ِذٌَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَ

 .[76ٔالبقرة:] {اْلَقْتلَى

وسٌاق القرآن الكرٌم ٌدل على أن الحٌاة نعمة وهبة جسٌمة ٌنفرد هللا عز وجل بإعطائها 

اُكْم ثُ وٌنفرد بؤخذها ٌقول تبارك وتعالى:  ٌَ ِ َوُكْنُتْم أَْمَواًتا َفؤَْح َؾ َتْكفُُروَن بِاهللَّ ٌْ ٌُِمٌُتُكْم ُثمَّ } َك مَّ 

ِه ُتْرَجُعوَن{ ]البقرة: ٌْ  .[9ٌُْٕحٌٌُِكْم ُثمَّ إِلَ

 

إن حٌاتنا لٌست ملكًٌة خاصة لنا بل هً ودٌعة هللا عندنا ونحن مجرد أمناء علٌها ٌوضح هذا 

 المعنى

  -رضً هللا تعالى عنها-من أم سلٌم  -رضً هللا عنه-قصة زواج أبً طلحة األنصاري 

ًُّ َمَرًضا  أنها كانت " ا شدًٌدا . وَمِرَض الصب ٌُِحبُّه أبو طلحَة ُحّبً ًٌّ ، وكان  معه حتى ُولَِد له ُبَن

شدًٌدا ، وتواضع أبو طلحَة لَِمَرِضه أو َتَضْعَضَع له ، فكان أبو طلحَة ٌقوُم صالَة الؽداِة ٌتوضؤُ 



ٌَُصلًِّ معه ، وٌكوُن معه ًَّ صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم ف إلى قرٌٍب من نِْصِؾ النهاِر ،  ، وٌؤتً النب

ِجْئ إلى صالِة اْلَعَتَمِة فانطلق أبو  ٌَ ؤَ وذهب ، فلم  ٌَّ قٌِلُ وٌؤكلُ ، فإذا صلى الظهَر َتَه ٌَ ِجًُء  ٌَ و

ًُّ فقالت أُمُّ  ًِّ صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم وفً رواٌٍة : إلى المسجِد ومات الصب ًة إلى النب ٌَّ طلحَة َعِش

ْنعَ  ٌَ ٍم : ال  ٌْ ْت ُسلَ ًَّ فَسجَّ ٌَنَّ إلى أبً طلحَة أََحٌد ابَنه حتى أكوَن أنا الذي أنعاه له ، فهٌؤت الصب

علٌه ، وَوَضَعْتُه فً جانِب البٌِت ، وجاء أبو طلحَة من عنِد رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم 

لت : ٌا أبا كٌؾ اْبنًِ ؟ فقاحتى دخل علٌها ومعه ناٌس من أهِل المسجِد من أصحابِه فقال : 

َبْتُه  طلحَة ما كان منذ اْشَتَكى أَْسَكَن منه الساعَة وأَْرُجو أن ٌكوَن قد استراح ! فؤََتْته بَعشائِِه فَقرَّ

َبْت ،  ٌَّ ْوا ، وخرج القوُم ، قال : فقام إلى فراِشه فوضع رأَسه ، ثم قامت فَتَط إلٌهم فَتَعشَّ

ُع  َعْت له أَْحَسَن ما كانت َتَصنَّ قبلَ ذلك ، ثم جاءت حتى َدَخلَْت معه الفراَش ، فما هو إال وَتَصنَّ

ٌِب كان منه ما ٌكوُن من الرجِل إلى أهلِه ، فلما كان آِخُر اللٌِل قالت : ٌا أبا  أن وجد ِرٌَح الطِّ

َت لو أنَّ قوًما أعاُروا قوًما عارًٌة لهم ، فسؤلوهم إٌاها أكان لهم أن ٌمنعوهم ؟ فقال  ٌْ طلحَة أََرأَ

   قالت فإنَّ هللاَ َعزَّ وَجلَّ كان أعارك ابَنك عارًٌة ، ثم قبضه إلٌه ، فاْحَتِسْب واْصبِْر ! : ال

ًَّ اْبنًِ :فَؽِضَب ثم قال  ِت إلَ ٌْ فاْسَتْرَجَع ، وَحِمَد هللاَ ،  ! َتَرْكتِنًِ حتى إذا َوَقْعُت بما َوَقْعُت به َنَع

لَّى هللاُ علٌه وسلَّم فَصلَّى معه فؤخبره ، فقال فلما أصبح اؼتسل ، ثم ؼدا إلى رسوِل هللاِ ص

 "رسولُ هللاِ صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم بارك هللاُ لكما فً ؼابِِر لٌلتُِكما
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َت لو أنَّ قوًما :  -رضً هللا عنها-والشاهد من هذا الحدٌث قول أم سلٌم  ٌْ "ٌا أبا طلحَة أََرأَ

أعاُروا قوًما عارًٌة لهم ، فسؤلوهم إٌاها أكان لهم أن ٌمنعوهم ؟ فقال : ال   قالت فإنَّ هللاَ َعزَّ 

 "! وَجلَّ كان أعارك ابَنك عارًٌة ، ثم قبضه إلٌه ، فاْحَتِسْب واْصبِرْ 

 

نسان من آخر سٌارته لٌسافر بها ثم ٌعٌدها والعارٌة هً العٌن المؤخوذة لالنتفاع كؤن ٌستعٌر إ

  .إلٌه

وهً أمانة فً ٌد المستعٌر ٌحافظ علٌها وٌردها إلى مالكها متى طلبها أو بانقضاء وقتها، 

 .وللمعٌر الرجوع فً عقد العارٌة متى شاء

إن تعظٌم هللا لحرمة الحٌاة اْلنسانٌة ٌنعكس فً صور كثٌرة منها إباحة أكل المحرمات 

 خوًفا من الموت وألجل حفظ نعمة الحٌاة  للمضطر 

ِ َفَمِن اْضُطرَّ ٌقول هللا تعالى:  ِر هللاَّ ٌْ َم َولَْحَم اْلِخنِزٌِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِؽ َتَة َوالدَّ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ } إنَّ

َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  ِه إِنَّ هللاَّ ٌْ َر َباٍغ َوال َعاٍد َفال إِْثَم َعلَ ٌْ   {َؼ



 .[7ٖٔالبقرة:]

والصائم فً رمضان إذا خشً الهالك جاز له اْلفطار ولقد حرم اْلسالم قتل النفس وشدد فً 

عقوبته أٌما تشدٌد، وقتل النفس ٌشمل قتل اْلنسان نفسه وٌشمل قتل اْلنسان لؽٌره من 

َ : الناس، كما قال تعالى فً النوع األول
 َكاَن بُِكْم َرِحًٌما{ } َواَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

 [9ٕ]النساء:

{ ]األنعام:وفً النوع الثانً قال:  ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ  [ٔ٘ٔ} َوال َتْقُتلُوا النَّ

م ما ٌسمى بـ "الموت الرحٌم" وهو قتل المرٌض المٌإوس من  والشرٌعة اْلسالمٌة ُتَحرِّ

ا بلؽت درجة إشرافه على الموت الُمَحقَّق والهالك شفائه مهما كانت جسامة مرضه ومهم

 .الواضح

 .ومن مظاهر ذلك االتفاق على تحرٌم االعتداء على حٌاة الجنٌن إذا ُنفِخت فٌه الروح

ْسَتؤِْخُروَن َساَعًة َوالَ إن هللا أعطاك هبة الحٌاة لتعٌش وتبقى إلى أجل  ٌَ }َفإَِذا َجاء أََجلُُهْم الَ 

ْسَتْقِدُموَن{   .[ٔٙ]النحل:ٌَ

ولكً تشعر بقٌمة الحٌاة بل بقٌمة لحظة واحدة من الحٌاة تخٌل لرجال كافرا عاش مائة سنة 

وأسلم فً لحظاته األخٌرة ثم مات، ما قٌمة هذه اللحظات التً أورثته سعادة األبد والفطرة 

 السوٌة ُجبِلت على حب الحٌاة وحب الخلود فٌها وهو ما ٌسمى بؽرٌزة حب البقاء

ْبلَٰى{ وإبل ٌَ ا آَدُم َهلْ أَُدلَُّك َعلَٰى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ  ٌَ ٌس لما أراد أن ٌؽوي األبوٌن }َقالَ 

 .[ٕٓٔ]طه:

 

: "وما ترددت فً شًٍء أنا فاعلُه ترددي فً قبِض نفِس وفً الحدٌث القدسً ٌقول هللا تعالى

 "عبدي المإمِن ٌكرهُ الموَت وأكرهُ مساءَته

 .أبو هرٌرة | المحدث : ابن تٌمٌة |خالصة حكم المحدث : صحٌحالراوي : 

 

وقالت عائشة رضً هللا تعالى عنها فً حدٌثها مع النبً صلى هللا علٌه وسلم: "أٌنا ال ٌكره 

  ."الموت

 

إن قتل النفس أو االنتحار كظاهرة شائعة فً بعض المجتمعات ؼٌر اْلسالمٌة بدأت تتسرب 

 إلى مجتمعنا المسلم 

 .تلق االهتمام الكافً بالدراسة والتحلٌل والتفسٌر ثم التصدي لها ولم

 



والمنتحر فً جرٌمة االنتحار ٌسقط كما تسقط الورقة الذابلة التً كانت تستحق الرعاٌة من 

  .شجرة المجتمع

إن زحؾ هذه الظاهرة إلى المجتمعات اْلسالمٌة مإخرا ٌعتبره البعض من آثار الثورة 

لٌة على الشعوب، التً خلخلت الروابط االجتماعٌة التقلٌدٌة وتسببت فً اْلعالمٌة واالتصا

 .تدهور أنساق القٌم التً كانت تحكم هذه المجتمعات

 

ومن أعجب الظواهر ظاهرة انتحار الشباب عن طرٌق اْلنترنت أو االنتحار الجماعً حٌث 

ذه الجرٌمة ووسائلها ٌعقدون مٌثاقا بٌنهم ٌتعاهدون فٌه على االنتحار وٌتبادلون خبرات ه

 .وأجهزتها

 

 .أما مصطلح قتل النفس أو االنتحار ٌعنً قتل الذات بذاتها

قالوا: "انتحر الشخص" أي قتل نفسه أو نحر بعٌره، فٌقال: "تناحر القوم" أي تشاجروا لحد 

 .الهالك

 

ن حتى كاد وقال هللا تعالى معاتبا نبٌه صلى هللا علٌه وسلم من شدة شفقته على الذٌن ال ٌإمنو

ُكوُنوا ُمْإِمنٌَِن{ ٌُْهلك نفسه من الؽم والحسرة لعدم  ٌَ ْفَسَك أاَلَّ  إٌمانهم }لََعلََّك َباِخٌع نَّ

  [ٖ]الشعراء:

 .أي ُمْهلُك نفسك َؼًما

 

ولقد شاع فً السنوات األخٌرة استعمال االنتحار كسلوك احتجاجً وتم تسٌٌس هذه الجرٌمة، 

والعدوان على حدود هللا تبارك وتعالى، ولم ٌجعل عدو نفسه  وهذا التسٌٌس لم ٌؽط الجرٌمة

 .المنتحر بطاًل شهًٌدا

 

 واالنتحار لٌس حدثا منعزال ولكنه عملٌة دٌنامٌة معقدة فالسلوك االنتحاري واقع على متصل

"Continuum" 

ثم لمراحل متعددة تشمل تصور االنتحار وهذا ٌكون كامنا، ثم التؤمالت االنتحارٌة النشطة، 

تخطٌط لهذا التؤمل، ثم محاولة االنتحار، وتتراكم محاوالت نشطة وربما ٌنتهً باالنتحار 

 .الكامل

 



وفً أثناء هذه المراحل قد ٌتذبذب فً هذه العملٌة الدٌنامٌة وفقا لتؤثٌر العملٌات البٌولوجٌة 

 .والنفسٌة واالجتماعٌة

 

تحاري عملٌة مركبة أي أنه سلسلة والسلوك االنتحاري أعم من االنتحار، فإن السلوك االن

أفعال متعاقبة، تساوي الفعل ومقدماته ومحاوالته والشروع فٌه فسلسلة أفعال السلوك 

 :االنتحاري هً

 أوال: التهدٌد باالنتحار

 ثانٌا: الشروع فٌه

 ثالثا: االنتحار الفعلً

 .إذن كل انتحار هو سلوك انتحاري ولٌس كل سلوك انتحاري انتحاًرا

هنا أن نفرق بٌن االنتحار الذي هو شر والتضحٌة والتً هً خٌر. فاالنتحار سلوك وال بد 

تِه أو  ٌُضحً من أجل أُمَّ مرضً، والتضحٌة كما ٌحصل فً الجهاد موضع إعجاب اجتماعً 

 .عقٌدته

 

 .فاالنتحار هو إرادة قتل الذات عن وعً المنتحر وإرادته، فهو فعل اْلنسان بذاته

دة بلوغ ؼاٌة، ودعم قضٌة، والذود عن قٌمة بالمجازفة بتعرٌض حٌاته أما التضحٌة فهً إرا

 .حتى الموت

 .أما االنتحار فهو نتٌجة إرادة وتخطٌط واع وتصمٌم ٌعنً هناك قصد إجرامً

 

 .إذن إدانة االنتحار ال تعنً إدانة التضحٌة وامتداح التضحٌة ال ٌقود إلى مدح االنتحار

للموت ولكنه ٌتعرض للخطر وٌرضى بالخطر دفاعا عن  أما المضحً فإنه ال ٌطلب الموت

 .قضٌته

 .فاالنتحار أسبابه ال أخالقٌة أما التضحٌة فسببها أخالقً

 

وفً بعض أشكال االنتحار ال ٌكون المنتحر واعٌا لنتٌجة فعله المإدٌة إلى الموت  ففً بعض 

هانٌٌن الـ  ٌسمع   " "psychoticاألمراض النفسٌة أو العقلٌة مثل بعض المرضى الذُّ

أصواًتا أي هالوس سمعٌة تؤمره بؤن ٌنتحر وٌشعر بؤنه ُمطاَرد وٌحاول الهروب باالنتحار، 

فمثل هذا حسابه على هللا ونحن على ٌقٌن من عدل هللا ورحمته بعباده وأن رحمته تسبق 

 .ؼضبه



 

فٌك  االنتحار ٌشكل اعتداء على خصٌصة من خصائص الربوبٌة، فالذي وهبك الحٌاة ونفخ

 .الروح هو فقط الذي من حقه أخذها متى شاء

باَدَرنً فمن تعجل قتل نفسه فقد نازع هللا فً سلطانه ولهذا قال هللا عز وجل فً المنتحر "

ْمُت علٌه الجنةَ   "عبِدي بنْفِسِه، فحرَّ
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 ٕ- هالمنتحر عدو نفس

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

ر االنتحار ٌكون فً  ٌَُقرِّ إن أول وأهم تنبٌه ننبه إلٌه حٌن نتناول قضٌة االنتحار هو أن من 

% من حاالت االنتحار كانت تعانً من 9ٓحالة تشوه معرفً، واضطراب وجدانً، وأكثر من 

 .أمراض نفسٌة كاالكتئاب أو إدمان الكحول والمخدرات

 فمن أشهر أسباب االنتحار االكتئاب

 Cognitive خصائص االكتئاب الحزن العمٌق، والبإس، واالضطراب المعرفً ومن

distortions" "  حتى ٌحسب أنه مكروه وال قٌمة له فً الحٌاة وأنه عاجز وقلٌل الحٌلة

وٌجلد ذاته، وٌشتد فً توبٌخها، وربما إلى حد أن ٌعتقد أنه سبب الشرور فً العالم، وأٌضا 

معاناة قد تإدي به إلى االنتحار فٌحس باالنفصال عن اآلخرٌن الظروؾ من حوله والشدائد وال

ٌُْصلِحها هو وال ؼٌره  .والعزلة وبؤن حالته مٌإوس منها لن 

إذن ال بد أن ننتبه إلى أن المنتحر أو بتعبٌر إسالمً أدق "قاتل نفسه" ٌعانً من خلل نفسً 

 .فكٌر المنطقًخطٌر ٌنعكس فً ؼٌاب العقل وتشوه المعرفة والعجز التام عن الت

ومعلوم أن الشخص أثناء نوبة االكتئاب ٌنصحه طبٌبه النفسً بئال ٌتخذ قرارات مصٌرٌة 

ا  ألن االكتئاب  ًٌ ا عقالن ًٌ خالل اكتئابه  ألن قراره وهو تحت وطؤة االكتئاب لن ٌكون موضوع

ْصبِػ بالسواد نفسه والحٌاة من حوله والمستقبل ٌَ. 

 

 

ن قضٌة االنتحار أن من ٌقرر االنتحار ٌكون فً حالة تشوه إذن أهم تنبٌه حٌنما نتكلم ع

 .معرفً واضطراب وجدانً

فنقؾ هنا عند كلمة ٌقرر  فهو ٌقرر وٌنفذ فً حٌن أنه ؼٌر مإهل التخاذ أي قرار، حالته ال 

 .تسمح له وال تإهله التخاذ قرار صائب

ب فقراره مصادم للعقل، فإن قراره كما ذكرنا ٌتؤثر بالتشوه المعرفً الذي ٌحدثه االكتئا

والتفكٌر المنطقً ؼائب وحكمه على األمور ؼٌر صائب، ولذلك تجد أنه ال ٌنتبه إلى أنه فً 

 .الحقٌقة ال ٌكٌد إال نفسه ... ال ٌكٌد إال نفسه



وهو الوحٌد الذي سٌتكلؾ ثمًنا باهًظا، وٌذهب إلى عذاب أشد من العذاب الذي َفرَّ منه وأبقى، 

ت عل ٌَُفوِّ ى نفسه فرصة الحٌاة الثمٌنة وٌصٌر إلى مصٌر ال عودة منه وال رجوع، ٌقول وأنه 

َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن * لََعلًِّ أَْعَملُ َصالِحاً فٌَِما َتَرْكُت َكالَّ }:هللا تعالى

َها َكلَِمٌة ُهَو َقائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزخٌ  ْبَعُثونَ  إِنَّ ٌُ ْوِم  ٌَ  [ٓٓٔ-99المإمنون:] {إِلَى 

َ ورسولَُه فإنَُّه ال ٌضرُّ إالَّ نفَسُه " :وٌقول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم
وَمن ٌعِص هللاَّ

َ شًٌئا
 "ولن ٌضّر هللاَّ

 الراوي : عبدهللا بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | خالصة حكم المحدث : إسناده صحٌح

ُكم لن تبلؽوا َنفعً فتنَفعونً ولن تبلُؽوا " :وجل فً الحدٌث القدسً وقال عز ٌا عبادي ! إنَّ

ي فتضرونً  "ُضرِّ

 .المحدث : ابن تٌمٌة |خالصة حكم المحدث : صحٌح

 

ِظُكمْ } ولو تؤملنا قول هللا تبارك وتعالى للكافرٌن ٌْ  .[ 9ٔٔآل عمران:] {ُموُتوا بَِؽ

ُظنُّ } :وقوله عز وجل ٌَ َماِء  َمن َكاَن  ْمُدْد بَِسَبٍب إِلَى السَّ ٌَ ا َواآْلِخَرِة َفْل ٌَ ْن ُ فًِ الدُّ نُصَرهُ هللاَّ ٌَ أَن لَّن 

ِؽٌظُ  ٌَ ُدهُ َما  ٌْ ٌُْذِهَبنَّ َك نُظْر َهلْ  ٌَ ْقَطْع َفْل ٌَ  .[٘ٔالحج:] {ُثمَّ ْل

نْ } :وقول هللا تبارك وتعالى ُ فًِ الدُّ
نُصَرهُ هللاَّ ٌَ ُظنُّ أَن لَّن  ٌَ ْمُدْد بَِسَبٍب إِلَى َمن َكاَن  ٌَ ا َواآْلِخَرِة َفْل ٌَ

ِؽٌظُ  ٌَ ُدهُ َما  ٌْ ٌُْذِهَبنَّ َك نُظْر َهلْ  ٌَ ْقَطْع َفْل ٌَ َماِء ُثمَّ ْل  {السَّ

قال ابن عباس رضً هللا عنهما: "من كان ٌظن أن هللا لن ٌنُصر محمًدا صلى هللا علٌه وآله 

  "ثم لٌقطع لٌختنق بهوسلم فً الدنٌا واآلخرة فلٌمدد بحبل إلى سقؾ بٌته 

 .ٌعنً أن المقصود التهكم من هذا الذي ٌظن باهلل عز وجل هذا الظن

فمعنى اآلٌة أن من كان ٌظن أن هللا لٌس بناصر محمًدا صلى هللا علٌه وسلم وكتابه ودٌنه 

 :فلٌذهب فلٌقتل نفسه إن كان ذلك ُمْذِهًبا لؽٌظه فإن هللا ناصره ال محاله، وهذا كقوله تعالى

قُوُم اأْلَْشَهادُ } ٌَ ْوَم  ٌَ ا َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذٌَن آَمُنوا فًِ اْلَح  [ٔ٘ؼافر:] {إِنَّ

ِؽٌظُ } :وقوله تعالى ٌَ ُدهُ َما  ٌْ ٌُْذِهَبنَّ َك نُظْر َهلْ  ٌَ  {َفْل

 ."قال عطاء الخرسانً: "فلٌنظر هل ٌشفً ذلك ما ٌجٌش فً صدره من الؽٌظ

 

 تحر ما ٌؽٌظ إال نفسه وال ٌضر إال نفسهفإذن المن

اتًِ} :وقد أخبر هللا تبارك وتعالى أٌضا أن اْلنسان إذا حضره الموت ٌقول ٌَ ْمُت لَِح َتنًِ َقدَّ ٌْ ا لَ ٌَ} 

 .[ٕٗالفجر:]



اَر } :والمقصود بالحٌاة هنا الحٌاة المستقبلٌة فً الدار اآلخرة، كما قال عز وجل َوإِنَّ الدَّ

 ًَ ْعلَُمونَ  اآلِخَرَة لَِه ٌَ َواُن لَْو َكاُنوا  ٌَ  .[ٗٙالعنكبوت:] {اْلَح

ٌُِعّد لحٌاته المقبلة؟ م لحٌاته المقبلة  فالمنتحر ماذا  ٌَُقدِّ  هو ٌندم وٌتحسر ألنه لم 

ٌُْقِدم علٌه بمحض إرادته هو سوء الخاتمة؟! والعٌاذ باهلل تعالى من ذلك  .ألٌس الذي 

 

ا َظالُِمونَ  } والكفار ٌتمنون أن ٌخرجوا من النار  {َرّبَنا أَْخِرْجَنا ِمْنَها َفإِْن ُعْدَنا َفإِنَّ

 [7ٓٔالمإمنون:]

ٌُْسبب له األلم المضاعؾ المتجدد حٌث ال  ْسلُك سبٌاًل  ٌَ ا آلالمه ف إن المكتئب ٌرٌد أن ٌضع َحّدً

 .رجوع فهو قد أنهى فرصته بنفسه

ٌُْحَجر علٌه فً قرار االنتحار ألنه ؼٌر م ٌُستثنى من مبدأ وألن المكتئب  إهل التخاذ قرار، فإنه 

سه األطباء النفسانٌون، وٌجب على الطبٌب النفسً أن ٌتخذ  ٌُقدِّ حفظ أسرار المرٌض الذي 

إجراءات صارمة لحماٌته من نفسه إذا أخبره أنه سٌنتحر، أو أنه سٌوقِع األذى البلٌػ بجسد 

 .شخص آخر

بالطرٌقة المالئِمة مع استمراره فً العملٌة  فالمعالج فً هذه الحالة ٌنبؽً أن ٌتجاوب فورا

 .العالجٌة

 

د األخصائً  ٌَُجنِّ فً أحٌان أخرى قد ٌكون من الضروري إٌداع المرٌض فً المستشفى أو 

 أسرته من أجل المساعدة فً احتواء النزعات التدمٌرٌة

وسلطة  ولٌس للمرٌض هنا أن ٌحتج بعبارة "هذه حرٌتً الشخصٌة" و"أنا أملك إدارة ذاتٌة

 "ذاتٌة على نفسً" و"ال أقبل أن ٌتدخل أحد فً خٌاراتً

ال تعارض على اْلطالق بٌن أن ٌنمً الطبٌب االستقاللٌة الذاتٌة للمرٌض وبٌن أن ٌتدخل 

ْفقِد مإقتا  ٌَ لحماٌته من نفسه أو حماٌة اآلخرٌن من أن ٌإذٌهم فً أبدانهم  فإن المرٌض الذي 

ًضا لخطر إٌداعه المستشفى أو الحبس قدرته على هذٌن النوعٌن من الح ماٌة ٌكون ُمَعرَّ

 .والسجن أو الموت

وحال المعالِج هنا ٌشبه حال األم التً ٌتعٌن علٌها التدخل ْلٌقاؾ طفلها الذي جرى فجؤة 

 .وأفلت من ٌدها وجرى فً بحر الطرٌق الملًء بالسٌارات

 .فهذه هنا حماٌة حقٌقٌة واجبة ولٌست حماٌة زائدة



الذي نتجاوز فنقول -المعالِج الذي ٌفعل ذلك مع من ٌرٌد االنتحار كحال طبٌب التخدٌر أو حال 

فالمعالِج هنا ٌنبؽً أن ٌتدخل بتعاطؾ لكن  -ٌتنفس بالنٌابة عن المرٌض أثناء إجراء الجراحة

 .ال ٌتكلم بطابع اعتذاري للمرٌض وكؤنه تجاوز حدوده بل هو ٌإدي واجبه

ك له حتى لو كشفها للمعالِج فهً ِمْلك له ولٌست ِمْلًكا للمعالِج، صحٌح أن أسرار المرٌض ِملْ 

 والمرٌض هو الوحٌد صاحب الحق فً كشفها ولٌس المعالِج إال بإذن صرٌح منه

ولكن فً حالة الخطر على نفسه أو على اآلخرٌن بؤن ٌقتلهم مثال فإن المعالِج ٌتخذ إجراءات 

وال ٌصح أن ٌتعلَّل المرٌض بؤنه أحق بالحكم الذاتً من أجل حماٌته أو حماٌة هإالء اآلخرٌن 

 "لنفسه ألن القاعدة أنه "ال إدارة ذاتٌة بدون تحكم فً الذات

no autonomy without self-government)). 

ا لفئة معٌنة فهً تعطٌها الحكم الذاتً لكن لٌس هذا كل شًء  ًٌ حتى الدول التً تعطً ُحْكًما ذات

 .لطة بممارسة الحكم على ُسْلَطتِهاال بد أن تبدأ هذه الس

فإذا قال المرٌض للطبٌب: "أنت ال تملك الحق فً أن ُتْشِرؾ على حٌاتً كؤمً صاحبة الحماٌة 

 "الزائدة

ٌجٌبه المعالج: "سلوكك االنتحاري عالمة واضحة بالنسبة لً على أنك ال تتحكم فً حٌاتك، 

تك، حٌنما أتكلم معك حول المشاعر وأنا أساعدك على أن تسترد وتستعٌد التحكم فً حٌا

 "واألفكار المرتبطة برؼباتك فً تدمٌر نفسك فإن هذا ال ٌمتد إال منطقة السلوك

ألن العقل فً علوم النفس ٌنقسم إلى ثالث دوائر متداخلة مثل عالمة بنزٌن التعاون  دائرة -

 -المشاعر واألفكار والسلوك

األفكار المرتبطة بهذه الرؼبات التدمٌرٌة لنفسك، فٌقول له: "نحن نتكلم مًعا حول المشاعر و

ًَّ وال أتعامل معها كَحَرم مقدس ٌُحْظر  أما منطقة السلوك فهً منطقة ؼٌر محظورة بالنسبة إل

علً دخوله  ألن واجبً أن أساعدك على الترقً الصحً واألمنً، ولٌس أن أجلس أراقبك 

هذه الطرٌقة وكان رد فعلً هو هذه الفُْرجة وأتفرج علٌك وأنت تدمر نفسك، ألننً إن تفاعلت ب

 ."فإنً فً هذه الحالة ال أساعدك لتكون شخًصا مستقاًل 

 

من تراوده أفكار انتحارٌة فلٌذهب إلى الطبٌب النفسً المسلم لٌساعده على التفكٌر العقلً 

 السلٌم ... لماذا؟

عاجز عن حماٌة نفسه من  ألن القضٌة باختصار بما أنه ٌحاول االنتحار، إذن هذا إعالن بؤنه

ٌُْرِشده إلى أن ٌسترجع القدرة على ذلك بالعالج النفسً أو  نفسه فعلٌه أن ٌستعٌن بمن 

 .باألدوٌة أو ؼٌر ذلك من اْلجراءات



 

 :وعلى هذا األساس نقول إن المنتحر ٌستحق بامتٌاز وبكل جدارة وصؾ

 "عدو نفسه"

 البشر ألنه ٌإذي نفسه أذٌة ال ٌستطٌُعها أحد سواه من

 ال ٌبلػ األعداء من جاهل *** ما ٌبلػ الجاهل من نفسه

 

إنه ال ٌصبر على ابتالء الدنٌا، وٌحاول أن ٌضع لهذا االبتالء ولهذه اآلالم نهاٌة من أجل أن 

 ٌسترٌح وأن ٌتخلص من آالمها وتنؽٌصها

 .وهذه الراحة وهم ال وجود له إال فً خٌاله

 

ر مخٌفا ورهٌبا ومرعبا، وأخطر ما فٌه أنه لٌس فٌه خط إن الوحً اْللهً جعل مصٌر المنتح

ٌَّعها وأخطر ما فٌه أنه ال  رجعة، وال ٌستطٌع العودة إلى الحٌاة  لقد كانت له فرصة لكنه ض

ٌكون نهاٌة إال فً زعم الكافر الذي ال ٌإمن باهلل وال بالٌوم اآلخر، بل ٌكون بداٌة لعذاب أشد 

 .رَّ منه باالنتحاروأنكى من العذاب واأللم الذي فَ 

 

ْقتل ؼٌره ُوِعَد بعذاب ألٌم فً الدنٌا ثم فً اآلخرة، ٌَ  إن الذي 

ٌُْعِدم وجودها فإن عذابه فً اآلخرة بمجرد انتقاله إلى  ٌُْعِدمها و ْقُتل نفسه فألنه  ٌَ أما الذي 

 .مقدماتها من عذاب القبر

 

ٌُْقِدم المسلم على االنتحار؟  والسإال اآلن هل 

رى .. لماذا تإكد جمٌع الدراسات أن االنتحار أقل ما ٌكون نسبته فً العالم أو بصورة أخ

 اْلسالمً؟

ٌُصٌُب الُمسلَِم، ِمن " :المسلم قد ٌكتئب لكنه ال ٌنتحر، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما 

ٌُشاُكها، إال َكفَّ  ْوَكِة   "َر هللاُ بِها ِمن َخطاٌاهُ َنَصٍب وال َوَصٍب، وال َهمٍّ وال َحْزٍن وال أًذى، حتى الشَّ

ٌُصٌُب الُمإمن، ِمن َنَصٍب وال َوَصٍب، وال َهمٍّ وال ُحْزنٍ " فقوله  "ما 

ٌُْبتلى بهذا الحزن، والمكتئب ال ٌستجلب االكتئاب لنفسه،  هذا ٌدل على أن اْلنسان ٌمكن أن 

تجلبه لكن هناك عوامل متعددة فً حدوث هذا المرض فهو مرض كؽٌره من األمراض ال ٌس

 "عٌب أن تكتئب فإن المإمن ال ٌكتئب" :اْلنسان لنفسه، فمن الخطؤ الجسٌم أن تقول للمكتئب

 .أنت بهذا تزٌد اكتئابه  ألنك تزٌد حسرته حتى على إٌمانه الذي هو أقوى ما ٌتشبث به



المإمن ٌمكن أن ٌصاب باالكتئاب، كما كان أحد أساتذتً ٌسخر ممن ٌقول مثل هذا الكالم 

 ."له: "أن الدستور ٌكفل لكل مواطن الحق فً أن ٌصٌبه أي مرض نفسً وفً أي سنوٌقول 

 إذا لماذا ٌربط الناس االنتحار بالكفر؟

الجواب: ألنه سلوك من ٌظن أن الراحة فً قتل نفسه، وهو الملحد الذي ال ٌعتقد فً وجود 

 حٌاة بعد هذه الحٌاة الدنٌا

صرهما  ألن االنتحار عذاب دائم ال ٌوجد فٌه خط أما المإمن فإنه ٌختار أخفؾ الضررٌن وأق

 .رجعة ٌحسم مباراتك فً الحٌاة بهزٌمتك الساحقة وال ٌعطً نفسك أي فرصة لإلصالح

ٌقول الباحث "أحمد محمود عباس": "إن مهمتنا أسهل مع المإمنٌن باهلل ولدٌهم الدٌن عند 

 .بضرورة الحٌاة وحالوتها" ا.هـمحاولتنا تثنٌتهم عن محاوالتهم االنتحارٌة وعند إقناعهم 

 

إن التدٌن الصحٌح ٌحمً المإمن من السقوط فرٌسة لمشاعر الٌؤس والقنوط، وٌمنحه حالة 

من الرضا بقضاء هللا وقدره تجعله ٌتقبل إحباطاته ومعاناته أفضل من ؼٌر المتدٌن، وتعطٌه 

ٌُْسًرا َفإِنَّ َمَع اْلُعْسرِ } أمال فً انفراج األزمة مهما اشتد حصارها  {ٌُْسًرا * إِنَّ َمَع اْلُعْسِر 

 [٘-ٗالشرح:]

  



 ٖ- االنتحار وخاتمة السوء

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

ط فً كبٌرة أخرى وهً القنوط من رحمة هللا فإن اْلٌاس من َرْوح هللا تعالى،  إن المنتحر ٌتورَّ

والقنوط من َفَرجه كبٌرة فٌها سوء ظن باهلل تبارك وتعالى، ونِْسَبة ما ال ٌلٌق به عز وجل، 

ِ إاِلَّ ٱْلَقْوُم ٱْلَكافُِروَن { قال هللا عز وجل:  ْوِح ٱهللَّ ؤَُس ِمن رَّ ٌْ ٌَ ُه الَ  ِ إِنَّ ْوِح ٱهللَّ ؤَُسوْا ِمن رَّ ٌْ }َوالَ َت

 [.67]ٌوسؾ : 

الُّوَن{ وقال عز وجل:  ْقَنط ِمْن َرْحَمة َرّبه إاِلَّ الضَّ ٌَ  [ٙ٘]الحجر:}َقالَ َوَمْن 

نُشُر َرْحَمَتُه{ ]الشورى:  }َوُهَو الَِّذيوقال تعالى:  ٌَ َث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوا َو ٌْ لُ اْلَؽ  [6ٌَُٕنزِّ

ِ{ ]الزمر:وقال تعالى:  ْحَمِة هللاَّ ا ِعَباِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ ٌَ  [.ٖ٘}قُلْ 

 إال وهو ٌحسُن الظنَّ باهللِ".ال ٌموتنَّ أحُدكم وقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم: "

 الراوي : جابر بن عبدهللا | المحدث : مسلم | خالصة حكم المحدث : صحٌح

"ِ وقال صلى هللا علٌه وسلم: " ِ واألمُن من َمكِر هللاَّ ِ والٌؤُس من َروِح هللاَّ ْرُك باهللَّ  اْلكبائُر؟ الشِّ

 دث : إسناده حسن.الراوي : ابن عباس | المحدث : السٌوطً| خالصة حكم المح

ٌُْحِسن الظن  وال شك أن الذي ٌختم حٌاته بؤن ٌنتحر فرارا من االبتالءات الدنٌوٌة لٌس ممن 

 باهلل.

 ٌقول الشاعر: 

ى أََوَدكْ  َدْك *** َحَسًنا هو بِاألَْمِس َسوَّ نَّ بَِربٍّ َعوَّ  أَْحِسِن الظَّ

ا َكَفاَك الَِّذي َكاَن *** بِاألَْمِس َسٌَ   ْكفٌَِك َؼَدْك.إِنَّ َرًبّ



  

َها وقد َدلَّنا هللا تبارك وتعالى على األسلحة التً نواجه بها شدائد الدنٌا، فقال سبحانه:  ٌُّ اأَ ٌَ {

ابِِرٌَن{ ]البقرة: َ َمَع الصَّ اَلِة إِنَّ هللاَّ ْبِر َوالصَّ  [.ٖ٘ٔالَِّذٌَن آَمُنوا اْسَتِعٌُنوا بِالصَّ

تَّ وقال تبارك وتعالى:  ٌَ ُه َمْن  ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن{ ]ٌوسؾ:}إِنَّ َ اَل 
ْصبِْر َفإِنَّ هللاَّ ٌَ  [.9ِٓق َو

ِه َراِجعوَن * وقال عز وجل:  ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا هلِلّ ِصٌَبٌة َقالُوْا إِنَّ ابِِرٌَن * الَِّذٌَن إَِذا أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ }َوَبشِّ

ِهمْ  بِّ ن رَّ ِهْم َصلََواٌت مِّ ٌْ  [.7٘ٔ-َ٘٘ٔوَرْحَمٌة َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ ]البقرة: أُولَئَِك َعلَ

اِر{ والمالئكة ُتَخاِطب المإمنٌن فً الجنة فتقول لهم:  ُكم بَِما َصَبْرُتْم ۚ َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ ٌْ }َساَلٌم َعلَ

 [.ٕٗ]الرعد:

َحلُِّم" .وقال صلى هللا علٌه وسلم: " علُِّم، والِحلُم بالتَّ  إنما الِعلُم بالتَّ

الراوي : رجاء بن حٌوة | المحدث : األلبانً | خالصة حكم المحدث : إسناده صحٌح موقوؾ 

 وله شاهد.

ْرهُ هللاُ".وقال أٌضا:  ٌَُصبِّ ْر   "وَمن ٌتَصبَّ

 صحٌح[.الراوي : أبو سعٌد الخدري | المحدث : البخاري |خالصة حكم المحدث : ]

وعن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: مّر رسولُ هللاِ صلى هللا علٌه وسلم بامرأٍة عند قبٍر 

وهً تبِكً ، فقال لها: اتقًِ هللاَ واصبري ، فقالت : إلٌَك عّنً فإنَك لم ُتَصْب بمصٌَبتًِ، قال 

الموِت، فؤتْت باَب  ولم تعرفُه ، فقٌلَ لها: هو رسولُ هللاِ صلى هللا علٌه وسلم، فؤخذها مثلُ 

رسوِل هللاِ صلى هللا علٌه وسلم فلم تِجْد عنده بوابٌَِن، فقالْت: ٌا رسولَ هللاِ ! إّنً لم أعرفَك . 

 فقال رسولُ هللاِ صلى هللا علٌه وسلم: إن الصبَر عنِد أَوِل الصدمِة"

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البٌهقً | المصدر : السنن الصؽٌر للبٌهقً

 | خالصة حكم المحدث : صحٌح. 6ٖ/ٕالصفحة أو الرقم: 

  



َوَدلَّنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على األدعٌة التً ُتقال فً وقت الكرب والشدة، مثل 

 دعاء ذي النون: "ال إله إال أنت سبحانك إنً كنت من الظالمٌن"

 ومثل: "هللا هللا ربً ال أشرك به شٌئا".

  

إنا هلل وإنا إلٌه راجعون . علٌه وآله سلََّم: ما من أحد تصٌُبه مصٌبٌة فٌقول : وقال صلَّى هللاُ 

إال أَجاره هللاُ فً مصٌبتِه . وأْخلَؾ له خًٌرا  -اللهمَّ ! ْأُجْرنً فً مصٌبتً وأَخلِْؾ لً خًٌرا منها 

 منها"

خالصة  الراوي : أم سلمة هند بنت أبً أمٌة | المحدث : مسلم | المصدر : صحٌح مسلم |

 حكم المحدث : صحٌح

ْكر "إنا هلل" ٌعنً نحن ِمْلك هلل، نحن ال نملك أنفسنا لكن أرواحنا ودٌعة فً  فمثل هذا الذِّ

 أسجادنا ٌستردها صاحبها متى شاء.

  

كر "االسترجاع" أَْذُكر أن أحد كبار أساتذة الطب النفسً فً مصر توفً  وبمناسبة هذا الذِّ

شدٌدا وظهر علٌه الجزع، فؤتى لتعزٌته أستاذ آخر من أصدقائه، فلما والده، فحزن علٌه ُحْزًنا 

رأى حزنه وجزعه أوصاه بؤن ٌقول: "اللً ٌٌجً ٌٌجً واللً ٌروح ٌروح"، وقال له: "كرر 

هذه العبارة كثٌرا" )اللً ٌٌجً ٌٌجً واللً ٌروح ٌروح(، ٌقول: "ففعلت ... فذهب عنً 

 الجزع واسترحت كثٌرا"

حا شدٌدا وكؤنه وقؾ على الضالَّة المنشودة ووقع على الدرة المفقودة، هذه نرى أنه فرح فر

 العبارة الجمٌلة كؤنها حدٌث مثال !

 )اللً ٌٌجً ٌٌجً واللً ٌروح ٌروح(

فؤٌن هذا من قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي علمنا إٌاه "إنا هلل وإنا إلٌه 

 راجعون"؟!



 بالذي هو خٌر. فهذا من استبدال الذي هو أدنى 

ٌُعبر عنه بالتقبل، عندهم   وهذه العبارة "اللً ٌٌجً ٌٌجً واللً ٌروح ٌروح" هً ما 

"التقبل"، أما عندنا فً الوحٌٌن الشرٌفٌن فهناك ما هو أعظم وأعلى مقاما من التقبل وهو 

 مقام الرضا عن هللا تبارك وتعالى باالسترجاع والرضا بقضاء هللا وعدم سخطه  ألن مجرد

ٌُْشبه ُسلُّو البهائم  أنت حٌنما تعاقب  التقبل أن مثل هذا الشًء واقع واقع وال محالة منه هذا 

الدابة بالعصا أو بالسوط أو بكذا هً ال تملك إال الصبر وهً ال تستطٌع أن تحتسب لعدم وجود 

 عقل عندها ال تستطٌع أن تحتسب لوجه هللا

 فً اآلخرة ..ال..هً لٌس عندها من العقل وال أن الحمار ٌقول أنا أصبر ابتؽاء ثواب هللا

المعرفة ما ٌدفعها إلى أنها تحتسب، فصبر البهائم هو ٌشبه من وجه هذا الذي ٌسمى 

 )اللً ٌٌجً ٌٌجً واللً ٌروح ٌروح("التقبل"، األمر الواقع واقع ولن ٌتؽٌر فتستسلم له 

همَّ ! ْأُجْرنً فً مصٌبتً وأَخلِْؾ لً أما أن تقول عند المصٌبة "إنا هلل وإنا إلٌه راجعون، الل

 خًٌرا منها"

 ففٌها خٌر وبركة ال تنحصر.

ٌة عنده    إذن فصاحب المصٌبة ٌعلم أنه وأهله وماله مملوك هلل عز وجل حقٌقة وكل ذلك عارِّ

ٌُباح فٌه  ٌستردها الُمِعٌر متى شاء، وَتُصّرؾ العبد فٌها تصرؾ المملوك ال تصرؾ المالِك فال 

 صرفات إال ما وافق أمر مالِكه الحقٌقً.من الت

َعلََّمنا الشرع الشرٌؾ عند المصائب "أن ما أصابنا لم ٌكن لٌخطئنا، وما أخطانا لم ٌكن   

 لٌصٌبنا"

ن َقْبِل أَن قال هللا تعالى:  ِصٌَبٍة فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ أَنفُِسُكْم إاِلَّ فًِ ِكَتاٍب مِّ }َما أََصاَب ِمن مُّ

ْبَرأَ  ُ نَّ
اَل َتؤَْسْوا َعلَٰى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكْم ۗ َوهللاَّ ٌْ ٌَِسٌٌر * لَِّك  ِ لَِك َعلَى هللاَّ

ٰ
ٌُِحبُّ َها ۚ إِنَّ َذ  اَل 

 [.ٖٕ-ُٕٕكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر{ ]الحدٌد:

ِ ۗ َوَمن ٌُ وقال تعالى:  ِصٌَبٍة إاِلَّ بِإِْذِن هللاَّ ٍء }َما أََصاَب ِمن مُّ ًْ ُ بُِكلِّ َش
ْهِد َقْلَبُه ۚ َوهللاَّ ٌَ  ِ ْإِمن بِاهللَّ

 [.َٔٔعلٌٌِم{ ]التؽابن:

 قالوا: هو المإمن تصٌبه المصٌبة فٌسترِجع.



  

أٌضا من ذلك أن ٌنظر فً الدنٌا إلى من هو تحته، وٌنظر فً الدٌن إلى من هو فوقه، 

أبقى وٌستحضر أٌضا أن هذا أمر وٌستحضر أن هللا عز وجل إن أََخذ منه شٌئا فما أكثر ما 

 ساٍر على جمٌع الناس، كما ٌقولون:

 فً كِل واٍد َبُنو سعد *** وتلك سبٌل لْسُت فٌها بِؤَْوَحدِ 

 فكل الناس مبتلَْون وتلك سبٌل لست فٌها بؤوحد 

 تقول الخنساء:

 ولَْوال َكثَرة ُ الباكٌَن َحْولً *** على إخوانهْم لقتلُت نفسً

ٌَبكوَن مثلَ   أخً ولِكْن *** أَُعّزي النَّفَس عنُه بالتَّؤسً وما 

  

 فكل الناس ُمْبَتلون وإن تنوعت أشكال وأحجام هذا االبتالء

 والدنٌا مهما طالت وطالت آالمها فهً أحالم نوم أو كظل زائل.

  

ٌُْرِسل لك رسالة أنك لست وحدك هناك من ٌعانون  وهذه فائدة من فوائد العالج الجماعً أنه 

ك نفسها، وأٌضا ٌرسل العالج الجماعً رسالة أن الحل ممكن وأن العالج ممكن والدلٌل مشكلت

هو ما أراه من شركائً فً هذا الفرٌق الذٌن َحَكْوا تجاربهم وكٌؾ أنهم تؽلبوا على الصعاب 

 والشدائد.

ٌر لَُكْم َوعَ وٌقول هللا تبارك وتعالى:   ٌْ ًئا َوُهَو َخ ٌْ ًئا َوُهَو }َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش ٌْ َسى أَْن ُتِحبُّوا َش

ْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُموَن{ ]البقرة: ٌَ  ُ  [.َٕٙٔشرٌّ لَُكْم َوهللاَّ

  



ح بحر الدنٌا وَعلِم كٌؾ ُتَتلَّقى األمواج -رحمه هللا تعالى-ٌقول اْلمام ابن الجوزي  : "فمن َتلَمَّ

ْسَتْهِول نزول ٌَ  البالء ولم ٌفرح بعاجل رخاء". وكٌؾ ٌصبر على ُمَدافعة األٌام لم 

 قال أحدهم:

 تجري األمور على حكم القضاء وفً *** طً الحوادث محبوب ومكروه 

 وربما سرنً ما كنت أحذره *** وربما ساءنً ما كنت أرجوه

 وقال اآلخر:

ُن نفَسُه *** على نائباِت الدهِر ِحٌَن َتُنوبُ  ٌُوطِّ  فال خٌَر فٌَمْن ال 

  

عبد العزٌز َكَتَب إلٌه بعض الناس ٌعزٌه فً موت ابنه عبدالملك فقال عمر ُرِوي أن عمر بن 

ا نفوسنا علٌه، فإذا نزل بنا لم لكاتبه: "اكتب ودقق القلم" ...  نَّ ا َوطَّ "أما بعد فإن هذا أمر ُكنَّ

 نكرهه، والسالم".

  

ا الء فً الدنٌا إذن لٌس فً األمر مفاجآت  َسَبق أن أخبرنا هللا تبارك وتعالى بحتمٌة االبت } إِنَّ

ْبَتلٌِِه{ ]اْلنسان: ْطَفٍة أَْمَشاٍج نَّ  [.َٕخلَْقَنا ٱْلِنَساَن ِمن نُّ

 [.6ٙٔوقال: } لَُتْبلَُونَّ فًِ أَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم{ ]آل عمران:

  

 وهذه طبٌعة الدنٌا

 ُطبَِعت على األَكَداٍر وأنت ُترٌدها *** صفواً من األقذاء واألكدارِ 

  



اُء شَكر وقال صلى هللا علٌه وسلم:  "عجًبا ألمِر المإمِن إنَّ أمَره كلَّه له خٌٌر  إْن أصاَبْته سرَّ

اُء صَبر فكان خًٌرا له، ولٌس ذلك ألحٍد إالَّ للمإمِن".  فكان خًٌرا له وإْن أصاَبْته ضرَّ

  



 ٗ- االنتحار ٌؤس من رحمة هللا

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

ْلمام الذهبً كبٌرة من أعظم الكبائر، ٌقول هللا أما ما حكم قتل النفس فهو كبٌرة كما قال ا

ْهلَُكِة{ ]البقرة:تعالى:  ِدٌُكْم إِلَى التَّ ٌْ َ  [.9٘ٔ} َواَل ُتْلقُوا بِؤ

َنُكْم بِاْلَباِطِل إاِلَّ أَْن َتُكوَن تَِجاَرًة وٌقول هللا عز وجل:   ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َب ٌُّ ا أَ ٌَ  {

لَِك ُعْدَواًناعَ 
ٰ
ْفَعلْ َذ ٌَ َ َكاَن بُِكْم َرِحًٌما * َوَمن 

َوُظْلًما  ْن َتَراٍض ِمْنُكْم ۚ َواَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ

ِسًٌرا * إِن َتْجَتنُِبوا َكَبائَِر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه نُ  ٌَ  ِ لَِك َعلَى هللاَّ
ٰ
َكفِّْر َعنُكْم َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه َناًرا ۚ َوَكاَن َذ

ْدَخاًل َكِرًٌما{ ]النساء: َئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ ٌِّ  [.ٖٔ-9َٕس

َ َكاَن بُِكْم َرِحًٌما{
  قوله تعالى: }َواَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ

 فٌه وجهان:

التعبٌر األول: أن المعنى ال تقتلوا من كان من أنفسكم من المإمنٌن فإن كلهم كنفس واحدة، و 

 عنهم باألنفس للمبالؽة فً الزجر عن قتلهم بتصوٌره بصورة ما ال ٌكاد ٌفعله عاقل.

الوجه الثانً: أن اآلٌة فٌها النهً عن قتل اْلنسان نفسه، وقد احتج بهذه اآلٌة عمرو بن 

ه النبً صلى هللا علٌه وسلم على  -رضً هللا عنه-العاص  على مسؤلة التٌمم للبرد، وأقرَّ

 ه كما رواه اْلمام أحمد وأبو داوداحتجاج

 -رضً هللا عنه-ولفظ أحمد عن عمرو بن العاص 

ا َبَعَثُه رسولُ هللاِ صلَّى هللاُ علٌِه وسلََّم عاَم ذاِت السالسِل قال احتلمُت فً لٌلٍة باردٍة "  أنه لمَّ

مُت ثم صلٌَُّت بؤصحابً صال ا شدٌدِة البرِد فؤشفقُت إن اؼتسلُت أن أَْهلَك فتٌمَّ َة الصبِح، فلمَّ

َقِدْمَنا على رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ علٌِه وسلََّم ذكرُت ذلَك لُه، فقال ٌا عمُرو صلٌََّت بؤصحابَِك وأنَت 

ُجُنٌب، قال قلُت نعم ٌا رسولَ هللاِ إنً احتلمُت فً لٌلٍة باردٍة شدٌدِة البرِد فؤشفقُت إن اؼتسلُت 



مُت ثم أن أَْهلَك وذكرُت قولَ هللاِ عزَّ  وجلَّ }َواَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَ َكاَن بُِكْم َرِحًٌما{ فتٌمَّ

قُلْ شًٌئا" ٌَ  صلٌَُّت فضحَك رسولُ هللاِ صلَّى هللاُ علٌِه وآله وسلََّم ولم 

 الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : األلبانً |خالصة حكم المحدث : صحٌح

ُ إاِلَّ وقال هللا عز وجل: }َوالَِّذٌ
َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ًها آَخَر َواَل  ِ إِلَٰ ْدُعوَن َمَع هللاَّ ٌَ َن اَل 

{ ]الفرقان:  [.6ٙبِاْلَحقِّ

ْحُرم علٌه أن ٌقتله بؽٌر حق. ٌَ  وال شك أن نفس اْلنسان هً مما 

  

ْفَعلْ َذلَِك ُعْدَواًنا َوُظْلًما{: ٌعنً  ٌَ  ومن ٌفعل ذلك القتلقوله تعالى: }َوَمْن 

ْفَعلْ َذلَِك ُعْدَواًنا{: بؽٌر حق ٌَ  ٌعنً }َوَمْن 

ًٌا فٌه ظالما فً تعاطٌه  أي عالًِما بتحرٌمه متجاِسًرا على انتهاكه }ُعْدَواًنا َوُظْلًما  {: أي ُمَتَعدِّ

 أي ُنْدِخلَه}َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه{: 

 أي هائلة شدٌدة العذاب }َناًرا{:  

 أي إصالإه النار{: }َوَكاَن َذلِكَ 

ٌَِسًٌرا{:    ِ ٌُْعِجزه شًء.}َعلَى هللاَّ ًنا علٌه ال ُعْسر فٌه وال سابق عهد  ألنه تعالى ال  ٌِّ  َه

  

عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "كان   -رضً هللا تعالى عنه-وعن جندب بن عبد هللا  

ها ٌَده ، فما رقؤ الدُم حتى مات ، فٌمن كان قبلكم رجلٌ به جرٌح ، فجِزع ، فؤخذ سكًٌنا فحزَّ ب

مُت علٌه الجنَة"  قال هللاُ تعالى : بادرنً عبدي بنفِسه ، حرَّ

 وهذا الحدٌث متفق علٌه.

  



قال، قال رسول هللا  -رضً هللا عنه-وروى الشٌخان وأهل السنن وؼٌرهم عن أبً هرٌرة 

اِر جهنَم ٌترّدى فٌه خالًدا صلى هللا علٌه وسلم: "من ترّدى من جبٍل فقتل نفَسه ، فهو فً ن

ه فً ٌِده ٌتحساه فً ناِر جهنَم خالًدا مخلًدا  ا فقتل نفَسه، فسمُّ ى ُسًمّ مخلًدا فٌها أبًدا ، ومن تحسَّ

ُ بها فً بطنِه فً ناِر جهنَم خالًدا  فٌها أبًدا ، ومن قتل نفَسه بحدٌدٍة ، فحدٌدُته فً ٌِده ٌجؤ

 مخلًدا فٌها أبًدا"

  

، فقال رسولُ هللِا صلى عن بعض الصحابة رضً هللا عنه قال: "شهدنا ْخٌبَر وأخرج الشٌخان 

عً اْلسالَم : " هذا من أهِل الناِر " فلما حضر القتالُ قاتلَ  هللا علٌه وسلم لرجٍل ممن معُه ٌدَّ

لََم الِجَراَحِة الرجلُ أشدَّ القتاِل حتى َكُثَرْت به الِجَراَحُة، فكاَد بعُض الناِس ٌرتاُب ، فوجَد الرجلُ أَ 

، فؤَْهوى بٌدِه إلى ِكَناَنتِِه، فاْسَتْخَرَج منها أْسُهًما فنحَر بها نْفَسُه ، فاْشَتدَّ رجالٌ من المسلمٌَن 

ْن  َق هللاُ حدٌثَك ، اْنَتَحَر فاُلٌن فقتلَ نْفَسه ،فقال :" قُْم ٌا فاُلُن ، فؤذِّ فقالوا : ٌا رسولَ هللاِ ، صدَّ

دُخلُ ا ٌَ ه ال  ُد الدٌَن بالرجِل الفاجِر".أنَّ ٌِّ َة إال ُمْإِمٌن ،إنَّ هللاَ ٌإ  لجنَّ

 وهذا لفظ البخاري

قال، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "من قتلَ  -رضً هللا تعالى عنه-وعن أبً هرٌرة 

َم خالًدا ُمخلًَّدا ف ؤُ بها فً بطنِِه فً ناِر جهنَّ ٌها أبًدا ومن قَتلَ نفَسُه بحدٌدٍة فحدٌدُتُه فً ٌدِه ٌتوجَّ

َم خالًدا ُمخلًَّدا فٌها أبًدا " اهُ فً ناِر جهنَّ ُه فً ٌدِه ٌتحسَّ  نفَسُه بُسمٍّ فُسمُّ

 صحٌح. خالصة حكم المحدث : | مسلم المحدث : | أبو هرٌرة الراوي :

 وهذا من باب ُمجانسة العقوبات األخروٌة للجناٌات الدنٌوٌة.

  

 عالى بالوسٌلة نفسها التً انتحر بها والجزاء من جنس العمل.فالمنتحر ٌعذبه هللا تبارك وت

تِها رأسا على َعقِب،  ْقلُِبها بُِرمَّ ٌَ ْعِكس المنظومة االنتحارٌة و ٌَ وال شك أن هذا الحدٌث الشرٌؾ 

ٌُْؽلِق باب االنتحار االختٌاري، وٌفتح باب األمل فً تفرٌج هللا للُكُربات.  و

  



قالبة عن ثابت بن الضحاك عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وعن ٌحً بن أبً بكٌر عن أبً 

َبه هللاُ  قال: "لَْعُن المإِمِن كَقْتلِه، وَمن َقَذَؾ مإمًنا بُكْفٍر فهو كقاتِلِه، ومن قَتلَ َنْفَسه بشًٍء َعذَّ

 به ٌوَم القٌاَمِة"
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ًُّ صلَّى هللاُ علٌه وسلََّم قال:  -رضً هللا عنه-صحٌح مسلم عن جابر بن سمرة وفً  ًَ النب "أُتِ

ٌُصلِّ علٌه"   -هً سهام عراض، وواحدها مشقص -برجٍل قتل نفَسه بمشاقَص   .فلم 

إن االنتحار مصٌبة شدٌدة فً الدٌن وقد علََّمنا صلى هللا علٌه وسلم أن ندعَو هللا عز وجل 

 مصٌبتنا فً دٌننا" ودٌُننا الذي وصفه بؤنه ِعْصمة أمرنا. "وال تجعل

 فاالنتحار من أبشع المصائب فً الدٌن ٌرتكبه اْلنسان لٌفر من مصٌبة الدنٌا.

}إِْن أَنُتْم َضَرْبُتْم فًِ األَْرِض َفؤََصاَبْتُكم إن الموت مصٌبة كبرى ورزٌة عظمى قال هللا تعالى:  

ِصٌَبُة اْلَمْوِت{ ]الما  [.ٙٓٔئدة:مُّ

ٌُْؽلِق باب التوبة أمام   والموت أعظم حادث مما ٌمر على الِجبِلَّة، والموت ٌطوي صحٌفة األعمال و

مستعتب }َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن * لََعلًِّ المٌت وٌنقله حٌث ال رجوع وال 

ٌُْبَعُثوَن{ أَْعَملُ َصالِحاً فٌَِما َتَرْكُت َكالَّ إِ  ْوِم  ٌَ َها َكلَِمٌة ُهَو َقائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزٌخ إِلَى  نَّ

 [.ٓٓٔ-99]المائدة:

: "ولوال أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهانا أن ندعَو بالموت لدعوت -رضً هللا عنه-قال خباب   

 به".

ٌنَّ أحٌدكم الموَت لض  رٍّ نزلَ بِه فً الدنٌا".وقال صلى هللا علٌه وسلم: "ال ٌتمنَّ

 إذن هذا نهً عن مجرد تمنً الموت، فما بالك بمن ٌباشر لٌس قتل ؼٌره وإنما قتل نفسه !.

ٌنَّ أحٌدكم الموَت لضرٍّ نزلَ بِه فً الدنٌا".  "ال ٌتمنَّ



ر الذي ٌنزل بك فً  ومفهوم الحدٌث جواز تمنً الموت فً حالة الخوؾ على الدٌن أما الضُّ

 مرض أو الفقر أو المحنة ونحو ذلك، ال ٌجوز بسببه تمنً الموت.الدنٌا من ال

ٌنَّ أحٌدكم الموَت لضرٍّ نزلَ بِه فً الدنٌا".   وقوله: "ال ٌتمنَّ

"فً" هنا سببٌة ٌعنً بسبب امتحانات وابتالءات الدنٌا  وذلك ألنه ٌتمنى الموت تعجٌال 

فلعله ٌنتقل إلى ضر أعظم من لالستراحة من الضر وهو ال ٌدري إلى ما ٌصٌر بعد الموت 

 ضره فٌكون كالمستجٌر من الرمضاء بالنار.

ٍر، َواْلَمْوَت َراَحًة لًِ ِمْن ُكلِّ شر".  ٌْ اَدًة لًِ فًِ ُكلِّ َخ ٌَ اَة ِز ٌَ  وفً الدعاء "اللهم اْجَعِل اْلَح

ٌَه، إنَّه  قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم: "ال ٌتمنٌَّن أحُدكم الموَت، وال ٌْدُع به من َقبلِ  أن ٌؤت

 إذا مات أحُدكم انقَطَع َعَملُه، وإنَّه ال ٌزٌُد المإِمَن ُعُمُره إال خًٌرا".

ا ُمسًٌئا  ا ُمحِسًنا فلعلَُّه أن ٌزداَد َخًٌرا ، وإمَّ ٌَنَّ أحُدكُم الموَت : إمَّ تَمنَّ ٌَ وفً رواٌة البخاري "ال 

ٌَسَتعتَِب"  فلعلَُّه أن 

 رضا هللا بالتوبة. ٌعنً ٌرجع عن اْلساءة وٌطلب

  "ثالثٍة  من إال عملُه انقطعَ  اْلنسانُ  مات "إذا وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  

 صحٌح خالصة حكم المحدث : | األلبانً المحدث : | أبو هرٌرة الراوي :

وهذه فً حد ذاتها مصٌبة  ألن الموت ٌقطع اْلنسان عن األعمال الصالحة ولذلك كان السلؾ 

 ون أشد األسؾ عند الموت ال على الدنٌا وإنما على التوقؾ عن األعمال الصالحة.ٌتؤسف

أي -عند موته حٌنما بكى قال: "إنما أبكً على ظمؤ الهواجر  -رضً هللا تعالى عنه-قال معاذ 

 وقٌام لٌل الشتاء، ومزاحمة العلماء للركب عند ِحلَق الذكر". -صٌام األٌام الحارة

َتنًِ  وقال صلى هللا علٌه  ٌْ ٌُرى الرجلُ بقبِر الرجِل فٌقول : ٌا ل وسلم: " ال تقوُم الساعُة حتى 

 مكاَنه ولٌس به الدٌن إال البالء"

ٌُرَى الرجلُ بقبِر الرجِل فٌتمرغ علٌه"  وفً رواٌة " ال تقوُم الساعُة حتى 



تطٌع فٌتمرغ علٌه من شدة رؼبته فً الموت خوفا على دٌنه، من شدة رؼبته فً الموت ال ٌس

أن ٌفعل شٌئا أقصى من هذا، أقصى ما ٌفعله هو أن ٌتمنى الموت وٌتمرغ على قبر هذا 

 المدفون، فما بالك بمن ٌقتل نفسه حتى ولو كان خوفا على الدٌن من الفتنة !

 فكٌؾ إذا َقَتلَ نفسه جزعا واعتراضا على االبتالء فً الدنٌا !

َتنًِ مكاَنه ولٌس به الدٌن إال " ال تقوُم الساعُة حتى ٌرى الرجلُ بقبِر الر ٌْ جِل فٌقول : ٌا ل

 البالء"

 وفً رواٌة "حتى ٌرى الرجلُ بقبِر الرجِل فٌتمرغ علٌه"

وقوله صلى هللا علٌه وسلم: "ولٌس به الدٌن إال البالء" ٌعنً أنه ال ٌحمله على التشوق إلى 

ٌوي هو الذي ٌحمله على الموت وتمنً الموت خوفه من الفتنة فً دٌنه، ولكن هو البالء الدن

ٌَُذم مثل هذا.  ذلك فلذلك 

 وإذا أردت فتنة فً قوم فتوفنً ؼٌر مفتون".وفً الدعاء الشرٌؾ "

 والموت خٌر للمإمن من الفتنة"وفً الحدٌث أٌضا "

أي من الفتنة فً دٌنه  ألنه إذا فُتِن فً دٌنه َفَقد أعز شًء علٌه وهو دٌُنه فبالتالً ٌتمنى  

 ى الدٌن ولٌس فرارا من ابتالء الدنٌا.الموت خوفا عل

ًٌا وقال صلى هللا علٌه وسلم: "   ٌنَّ أحٌدكم الموَت لضرٍّ نزلَ بِه ، فإن كاَن ال بدَّ متمنِّ ال ٌتمنَّ

 للموِت فلٌقِل : اللَّهمَّ أحٌنً ما كانِت الحٌاةُ خًٌرا لً ، وتوفَّنً إذا كانِت الوفاةُ خًٌرا لً"

 | المحدث : البخاري |خالصة حكم المحدث : ]صحٌح[الراوي : أنس بن مالك 

خصة فً هذا المقام، ُرْخَصة مشروطة  إن كان وال بد أن تتمنى  إذن هذا آخر ما ٌمكن من الرُّ

الموت فحٌنئذ تشترط هذا الشرط فتقول: "اللَّهمَّ أحٌنً ما كانِت الحٌاةُ خًٌرا لً ، وتوفَّنً إذا 

 كانِت الوفاةُ خًٌرا لً"

 ك فإن سٌاق الحدٌث ٌدل على أن األفضل أال ٌتمنى الموت بل ٌصبر وٌحتسب.ومع ذل

  



ٌَّن الشرع الشرٌؾ ِعَظم جرٌمة قتل الؽٌر وال شك أن قتل النفس أشد وأشر.  وقد ب

ُ قال هللا تعالى: 
ُم َخالًِدا فٌَِها َوَؼِضَب هللاَّ ًدا َفَجَزاُإهُ َجَهنَّ َتَعمِّ ْقُتلْ ُمْإِمًنا مُّ ٌَ ِه َولََعَنُه  } َوَمن  ٌْ َعلَ

 [.9َٖوأََعدَّ لَُه َعَذاًبا َعِظًٌما{ ]النساء:

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ وقال تعالى:  َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ًها آَخَر َواَل  ِ إِلَٰ ْدُعوَن َمَع هللاَّ ٌَ َواَل  } َوالَِّذٌَن اَل 

ْلَق أَ  ٌَ لَِك 
ٰ
ْفَعلْ َذ ٌَ ْزُنوَن ۚ َوَمن  اَب ٌَ ْخلُْد فٌِِه ُمَهاًنا إالَّ َمن تَّ ٌَ اَمِة َو ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌَُضاَعْؾ لَُه اْلَعَذاُب  َثاًما * 

 َوآَمَن...{ ...إلى آخر اآلٌات ]الفرقان[.

اَس َجِمًٌعا{ وقال عز وجل:  َما َقَتلَ النَّ ِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد فًِ اأْلَْرِض َفَكؤَنَّ ٌْ } َمن َقَتلَ َنْفًسا بَِؽ

 [.ٕٖالمائدة:]

 [.9-6} َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت * بِؤّي َذْنٍب قُتلَْت { ]التكوٌر:وقال تعالى: 

  

م هللا.وقال صلى هللا علٌه وسلم:   "اجتنبوا السبع الموبقات" فَذَكر منها َقْتل النفس التً حرَّ

علَ هللِ نًدا وهو خلَقك . قال: وقال صلى هللا علٌه وسلم وقد ُسئِل أيُّ الذنِب أعظُم ؟ قال: أن تج

ًَ حلٌلَة جارك".  ٌَطعَم معك. قٌل: ثم أيُّ ؟ قال: أن ُتزان ثم أيُّ ؟ قال: أن تقتلَ ولَدك خشٌة أن 

 والحدٌث متفق علٌه.

هما فالقاتلُ والمقتولُ فً الناِر . قٌل : ٌا وقال صلى هللا علٌه وسلم: " ٌْ إذا التقى المسلمان بسٌَف

ذا القاتلُ ، فما بالُ المقتوِل ؟ قال : إنه كان حرًٌصا على َقْتِل صاحبِه". وهذا رسولَ هللاِ ، ه

 متفق علٌه.

 ال ٌزالُ المرُء فً فُْسَحٍة من دٌنِِه ما لم ٌتند بدٍم حرام".وقال صلى هللا علٌه وسلم: "

 خالصة حكم المحدث : صحٌح

ُمْعنًِقا صالحا ما لم ٌصب دما : "ال ٌزال المإمن مرفوعا -رضً هللا عنه-وعن أبً الدرداء 

 حراما ، فإذا أصاب َدًما حراما َبلَّح" .

 الراوي : أبو الدرداء وعبادة بن الصامت | المحدث : األلبانً |خالصة حكم المحدث : صحٌح 



 وقوله "ُمْعنًِقا": هو الطوٌل الُعُنق الذي له سوابق فً الخٌر

د به خفة الظهر من اآلثام فهو ٌسٌر سٌر واْلعناق: َدْرب من السٌر سرٌع وسٌع، والمرا

 الُمِخّؾ.

ٌُِصب دما حراما ، فإذا أصاب دما حراما َبلَّح" .  "ال ٌزال المإمن ُمْعنًِقا صالحا ما لم 

ا وانقطع. ٌَ  " َبلَّح": ٌعنً أَْع

ٌَضِرُب َبعُضكم رقاَب َبعٍض" وهذا  متفق وقال صلى هللا علٌه وسلم: "ال َترِجعوا َبعدي ُكفَّاًرا ، 

 علٌه.

: "لََقْتلُ مإمٍن وقال بشٌر بن مهاجر عن ابن برٌدة عن أبٌه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

ْنٌا".  أعظُم عنَد هللاِ ِمْن زواِل الدُّ

نٌا أهوُن على هللاِ من قْتِل رجل مسلم".وفً حدٌث آخر:   "لزوال الدُّ

من دٌنِه ، ما لم ٌصْب دًما حراًما". ال ٌزالُ المرء فً فسحٍة وقال صلى هللا علٌه وسلم: "

 ]صحٌح[. 

  

: "إن ِمن َوَرطاِت األموِر ، التً ال َمْخَرَج لَمن أَوقَع نفَسه  -رضً هللا عنهما-وقال ابِن عمَر 

 فٌها ، سفك الدِم الحراِم بؽٌِر حلِّه". ]صحٌح[.

َماءِ وقال صلى هللا علٌه وسلم:  ٌُقَضى بٌَن الناِس فً الدِّ  "."أّولُ ما 

  

"قال رسول هللا صلى : -رضً هللا تعالى عنهما-وقال فراس عن الشعبً عن عبد هللا ابن َعْمٍر 

ِن" ]صحٌح[. ٌْ  هللا علٌه وسلم قال : أكبُر الكبائِر : اْلشراُك باهلل ، وقتلُ النفِس ، وعقوُق الوالَد



ٌَِجًُء المقتولُ بالقاتِل ٌوَم القٌامِة وقال صلى هللا علٌه وسلم:  ُته ورأُسه بٌِده وأوداُجه " ٌَ -ناِص

، فٌقولُ : ٌا -أي تنزؾ بؽزارة-َتْشَخُب َدًما  -وهما عرقان فً العنق إن قُِطَعا ٌنزؾ حتى ٌموت

ُه من العرِش" ٌَ ٌُْدنِ  َربِّ ! َسلْ هذا فٌَِم قتلنً ؟ حتى 

 الراوي : عبدهللا بن عباس | المحدث : األلبانً | خالصة حكم المحدث : صحٌح

 : "من قتل مإمًنا َفاْؼَتَبَط بَِقْتلِه   لم ٌقبِل هللاُ منه صرًفا وال عداًل"صلى هللا علٌه وسلم وقال

 الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : األلبانً | خالصة حكم المحدث : صحٌح

نه على ٌعنً الفتنة  أي فٌقتل أحدهم فٌرى أ"َفاْؼَتَبَط بَِقْتلِه": وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

هدى ال ٌستؽفر هللا  ٌعتبر أن هذا فوز عظٌم وأنه فعل عمال صالحا فتصٌبه الِؽْبطة والفرحة 

بسبب أنه قتل هذا المإمن وذلك ٌكون فً الفتنة كما أشرنا ٌقتل أحدهم فٌرى أنه على هدى 

 وال ٌستؽفر هللا.

 وال عداًل""من قتل مإمًنا َفاْؼَتَبَط بَِقْتلِه   لم ٌقبِل هللاُ منه صرًفا 

 قٌل "الصرؾ": النفل، و"العدل": الفرض

 وقٌل "الصرؾ": التوبة، و"العدل": الفدٌة. 

  

"إنَّ هللاَ أََبى على من قتل مإمًنا .. قالها وعن عقبة بن مالك عن النبً صلى هللا علٌه وسلم: 

 ثالًثا"

 ٌعنً "أبى" التوبة

لُ ظلما إالَّ كان على ابِن آَدَم األول ِكْفل من "ما ِمن نفٍس ُتقتَ وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم: 

لُ َمن سنَّ الَقْتلَ" وهذا متفق علٌه.  دمها ألنَّه أوَّ

  



عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "َمن قتل ُمَعاَهًدا لم  -رضً هللا عنهما-وعن ابن َعْمٍر 

ٌُوَجُد من َمِسٌَرِة أَْرَبعِ  َرْح رائحَة الجنِة وإنَّ ِرٌَحها   ٌَن عاًما".ٌَ

عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: " أال َمن قتلَ نفًسا  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

ِة ، وإنَّ رٌَحها  ِ ، وال ٌِرح رائحَة الجنَّ ِة هللاَّ ُة رسولِه ، فقد أخفَر بذمَّ ِ وذمَّ ُة هللاَّ معاَهًدا لَه ذمَّ

 لٌوجُد من مسٌرِة أربعٌن خرًٌفا".

ٌُْرَوى عن أ  "َمن أعاَن على عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:  -رضً هللا عنه-بً هرٌرة و

لقً هللا َمكتوٌب بٌَن  -ٌعنً كؤنه ٌقول له "أُْق" وال ٌكمل التاء والالم-قتِل مإمٍن بَشطِر كلمٍة 

ِ" وهذا ضعٌؾ.  عٌنٌِه آٌٌس من رحمِة هللاَّ

لى هللا علٌه وسلم ٌقول: "كلُّ َذْنٍب قال سمعت رسول هللا ص -رضً هللا عنه-وعن معاوٌة  

ًدا". ُجلُ ٌموُت كافًرا أو الرُجل ٌقُتلُ ُمإِمًنا ُمتعمِّ  عسى هللاُ أْن ٌؽفَِره إالَّ الرَّ

ٌُْمِسك لمن َعَجز عن قتله فٌقتله أو أن ٌشهد على   ٌقول اْلمام الذهبً: "وأعظم من ذلك أن 

 الملعونة". جماعة من المإمنٌن فُتْضَرب أعناقهم بشهادته

 فإذا كان كل هذا فً وعٌد من ٌقتل ؼٌره فما بالك بمن ٌقتل نفسه؟!

َ َكاَن بُِكْم َرِحًٌما{.وهللا سبحانه وتعالى ٌقول   : }َواَل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ

هللا وال شك أن نفس هذه اآلٌة التً فٌها تحرٌم وتجرٌم االنتحار هً نفُسها من مظاهر رحمة 

م علٌنا قتل األنفس ونهانا عن تمنً الموت أو الدعاء  تعالى باْلنسان  فإن الشرع الشرٌؾ حرَّ

 به إذا نزل بنا الضر .. فكٌؾ بقتل أحدنا نفسه؟!.

َ َكاَن بُِكْم َرِحًٌما{  
ْبً }إِنَّ هللاَّ وهنا نتذكر قول النبً صلى هللا علٌه وسلم لما رأى امرأة من السَّ

على ولدها الضال فؤلصقته بنفسها، فقال علٌه الصالة والسالم: "أتَروَن هذه  وقد َعُثَرت

ُ أرَحُم بعباِده من األم بولَِدها" .  طارَحًة ولَدها فً الناِر ... هلَلّ

 هللا حٌنما ٌبتلٌك فً الدنٌا فإنما ٌبتلٌك لٌرفع درجاتِك ولٌختبر صبَرك فإنه بك رحٌم 

 فال َتْقُتل نفسك. 



 ٘- الضرورٌة فً اْلسالمحفظ النفس من المقاصد 

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

 الحمد هلل رب العالمٌن .. الرحمن الرحٌم .. مالك ٌوم الدٌن 

 والعاقبة للمتقٌن .. وال عدوان إال على الظالمٌن 

 أما بعد..

فإن الؽاٌة الكبرى للتشرٌع اْلسالمً تحقٌق العبودٌة هلل عز وجل وحده وِحْفظ الضرورات الخمس  

 لمال والعرض أو النسل ٌلً ذلك حفظ الحاجٌات ثم التحسٌنات التً هً الدٌن والنفس والعقل وا

والحاجٌات تتعلق بالعالقات اْلنسانٌة فً المعامالت ثم التحسٌنٌات وهً مكارم األخالق ومحاسن 

العادات، أما حفظ الضرورٌات فما ٌتعلق بموضوع االنتحار هو حفظ النفس وبٌان قٌمة هذه النفس 

 شرٌعته وعند ذوي النفوس السوٌة. عند هللا تبارك وتعالى وفً

جاءت الشرائع لتحفظ النفس وتراعٌها من جانب الوجود وأٌضا تراعٌها من جانب العدم  أما من  

جانب الوجود فقد وجدت تشرٌعات كثٌرة تحفظ وجود اْلنسان فً جمٌع أطواره إلى ما قبل التكلٌؾ 

 كؤحكام الزواج 

ٌؾ األحكام التً تبٌن الحالل والحرام، أما مراعاة هذه والنفقة والرضاعة والحضانة وبعد التكل

 الضرورٌات من جانب العدم فنذكر بعض إجراءات هذه الشرٌعة الحنٌفٌة لِحْفظ النفس

َمت الشرٌعة االعتداء على النفس ونهت عن قتل النفس واعتبرت ذلك من أكبر  فؤوال: َحرَّ

 الكبائر الموبقة كما سبق أن بٌنا.

ذرائع المإدٌة إلى قتل النفس، قال صلى هللا علٌه وسلم: " َمن حمل علٌَنا ثانٌا: سدت ال 

الَح فلٌَس منَّا"وهذا متفق علٌه  السِّ

 وقال صلى هللا علٌه وسلم "سباب المسلِم فسوق وقتاله كفر"



قُوَن{ ثالثا: َشَرَعت القصاص، كما قال تعالى:  ًْ األَْلَباِب لََعلَُّكْم َتتَّ اْ أُولِ ٌَ اةٌ  ٌَ }َولَُكْم فًِ اْلقَِصاِص َح

 [79ٔ]البقرة:

ٌعنً لعلكم تتقون القتل فإن القاتل إذا علم أنه ٌعاقب بالقتل فإن ذلك ٌزجره وٌكفه عن جرٌمته 

ْسلَم من ٌ ٌَ  نوي القتل، إذن ٌكون فً القصاص حٌاة لهما جمٌعا فٌْسلَم من أراد قتله و

ٌُْقَتل إال القاتل ففً قتل القاتل بقاء لؽٌره وهذا ٌتضح إذا استحضرنا  أٌضا فً القصاص ال 

عادة األخذ بالثؤر، وأٌضا كما كان الحال فً الجاهلٌة قد تستمر حروب وٌفنى فٌها أجٌال 

 عدم قتل القاتل نفسه بسبب عدم القصاص من القاتل األصلً أو بسبب 

 ٌقتل ناس من أشراؾ قبٌلته ونحو ذلك.

ٌَُسلَّم ألولٌاء   وأٌضا فً القصاص شفاء لؽٌر أولٌاء الدم وإرضاء لهم فإن القاتل فً الشرٌعة 

المقتول وٌتم القصاص تحت إشراؾ ونظر الحاكم وال شك أن التمكن من االنتقام من هذا 

ٌُْذِهب ؼٌظهم وربما ٌشجعهم  على أن ٌعفو عنه ألن  القاتل 

ِهْم فٌَِها أَنَّ عفوهم كان عن قدرة وابتؽاء ثواب هللا تبارك وتعالى، ٌقول هللا تعالى:  ٌْ } َوَكَتْبَنا َعلَ

ْفِس{ ]المائدة: ْفَس بِالنَّ  [ .٘ٗالنَّ

  

إقامة البٌنة فً َقْتل النفس  ٌعنً كما أن العذاب فً  الوسٌلة الرابعة لحفظ النفس: ضرورة  

 خرة ال ٌمكن أن ٌقع إال بعد إقامة الحجة، كذلك أٌضا ال ٌإخذ الجناة فً الدنٌا بؽٌر حجة  اآل

فال بد من إقامة البٌنة فً قتل النفس والبٌنة إما تكون باْلقرار إقرار صاحب الجرٌمة ألن 

االعتراؾ سٌد األدلة، أو شهادة الشهود العدول بالعدد الكافً وهو النصاب فالنصاب الشهود 

 فً الرجم أربع شهداء أو أربعة من الشهداء،

ِه بِؤَْرَبَعِة ُشَهَداء{ ]النور:كما قال تعالى ٌْ أما فً القتل فالعدد المطلوب [. ٖٔ: } لَْواَل َجاُءوا َعلَ

 هو شهادة رجلٌن عدلٌن.



اْلجراء الخامس: ضمان النفس بالقصاص إذا توفرت الشروط ولم ٌعؾ أولٌاء الدم أو الدٌة   

م تتوفر الشروط أو عفا أولٌاء الدم، ودٌة العمد تكون مؽلظة، وكذلك تجب الدٌة أٌضا فً إن ل

 شبه العمد.

  

اْلجراء السادس: تؤخٌر تنفٌذ القتل فٌمن وجب قتله إذا ُخِشً من قتله اْلضرار بؽٌره  فمثال 

ٌُْستوفى القصاص من المرأة الحامل حتى تضع َحْملَها بل ٌنتظر حتى ُتْرِضعه وٌستقل  ال 

 بالطعام إذا لم ٌجد ُمْرِضًعا.

 اْلجراء السابع: العفو عن القصاص وترؼٌب الشرٌعة فً هذا العفو 

[ وقال فً القتل ٘ٗ}فمن تصدق به َفُهَو َكفَّاَرةٌ لَُّه{ ]المائدة:كما قال تعالى مثال فً الِجَراح 

َباٌع بِاْلَمعْ  ٌء َفاتِّ ًْ ًَ لَُه ِمْن أَِخٌِه َش ُكْم }َفَمْن ُعفِ بِّ ن رَّ لَِك َتْخفٌٌِؾ مِّ
ٰ
ِه بِإِْحَساٍن ۗ َذ ٌْ ُروِؾ َوأََداٌء إِلَ

 [.76َٔوَرْحَمٌة{ ]البقرة:

َتَة اْلجراء الثامن: إباحة المحظورات فً حالة الضرورة، قال تعالى:  ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ } إِنَّ

َم َولَْحَم اْلِخنِزٌِر َوَما أُِهلَّ بِِه لِ  َ َوالدَّ ِه إِنَّ هللاَّ ٌْ َر َباٍغ َوال َعاٍد َفال إِْثَم َعلَ ٌْ ِ َفَمِن اْضُطرَّ َؼ ِر هللاَّ ٌْ َؽ

 [.7َٖٔؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]البقرة:

ِه ۗ { ]األنعام:وقال تعالى:  ٌْ ُكْم إاِلَّ َما اْضُطِرْرُتْم إِلَ ٌْ َم َعلَ ا َحرَّ لَ لَُكم مَّ  [.9ٔٔ} َوَقْد َفصَّ

ٌَُباح له أَْكل المحر   مات لِحْفظ نفسه من الهالك، وقٌل بل ٌجب.ف

} َواَل ُتْلقُوا قال مسحوق رحمه هللا: "من اضطر فلم ٌؤكل ولم ٌشرب دخل النار، لقوله تعالى:  

ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن { ]البقرة: ْهلَُكِة َوأَْحِسُنوا إِنَّ هللاَ  ِدٌُكْم إِلَى التَّ ٌْ َ ولإلكراه حكم االضطرار [ 9٘ٔبِؤ

 نفسه".

 إذن هذه شرٌعة رب اْلنسان من أجل صالح اْلنسان كلها تدل على قٌمة الحٌاة وِعَظم شؤنِها. 

م َخلَقه هللا بٌدٌه، ونفخ فٌه من روحه، وأسجد له مالئكته،   واْلنسان فً الشرٌعة مخلوق ُمَكرَّ

ر له ما فً السموات وما فً األرض جمٌعا، و زوده وَعلَّمه مفاتٌح العلوم واللؽات، وَسخَّ

 بملكات ومهارات ُتِعٌنه على تحقٌق العبودٌة وعمارة الكون باالستخالؾ،



َباِت قال هللا تعالى: }  ٌِّ َن الطَّ ْمَنا َبنًِ آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فًِ اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ َولََقْد َكرَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضٌ مَّ ْلَناُهْم َعلَٰى َكثٌٍِر مِّ  [.7ٓاًل{ ]اْلسراء:َوَفضَّ

ِ أَْتَقاُكْم{ ]الحجرات:وقال عز وجل:   [.ٖٔ} إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

ْعُبُدوِن{ ]الذارٌات:وقال ٌَ  [.ٙ٘: } َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواألِْنَس إاِلَّ لِ

َما َخلَْقَناُكْم وقال َنا اَل ُتْرَجُعوَن{ ]المإمنون:: } أََفَحِسْبُتْم أَنَّ ٌْ ُكْم إِلَ  [.َ٘ٔٔعَبًثا َوأَنَّ

ًنا مكانة اْلنسان بالنسبة لهذا الوجود ولهذا الكون   ٌِّ اَس بَِما َكَسُبوا وقال ُمَب ُ النَّ ٌَُإاِخُذ هللاَّ } َولَْو 

ٍة{ ]فاطر:  [َ٘ٗما َتَرَك َعلَٰى َظْهِرَها ِمْن َدابَّ

ر لصالح اْلنسان، فإذا وهذا ٌدل على أن وجود كل م ا فً األرض هو من أجل اْلنسان وُمَسخَّ

 انتفى اْلنسان انتفى وجود هذه األشٌاء فً األرض.

ٌِّز به الصواب من الخطؤ، والنافع من الضار، والحق    ٌَُم ِمً  ٌَ واْلسالم ٌزود المسلم بإطار قِ

 قته بربه وبنفسه وباآلخرٌن.من الباطل، وٌضبط سلوك المسلم َوْفًقا لمنهج هللا تعالى فً عال

فال شك أن موقؾ اْلسالم من اْلنسان ونظرته إلٌه مظهر من مظاهر االختالؾ الجوهري عن  

 الثقافات الؽربٌة والشرقٌة المخالِفة لإلسالم.

ونضرب مثاال آخر مفهوم العقوبة على األفعال المخالِفة للشرٌعة  ففً اْلسالم مفهوم العقوبة  

ٌوٌة وعقوبات أخروٌة تفعل فً نفس المإمن باهلل والٌوم اآلخر، فدائما هناك عقوبات دن

 ٌضعها فً حسابه ماذا بعد الموت؟، 

 ماذا فً القبر؟، ماذا فً ٌوم القٌامة؟، ماذا فً المصٌر الخالد؟

فهناك عقوبة دنٌوٌة فً الشرٌعة كالحدود والقصاص والتعزٌر وهناك أٌضا ما هو أخطر 

بة األخروٌة سواء فً عذاب القبر وعذاب جهنم وهذا المفهوم ٌشكل وأدوم وأشد هو العقو

 رادعا قوٌا وحاجزا منًٌعا ضد استفحال السلوك اْلجرامً فً األمة المسلمة.



أما فً الثقافة الؽربٌة الوضعٌة فإن العقوبة تقتصر على الجانب الدنٌوي المتمثل فً  

.. إلخ، حتى من ٌقتل نفسه وٌعتدي على  الؽرامات المادٌة فً الحبس، فً الجزاءات المادٌة

 بنٌان هللا وٌهدم ما بناه هللا سبحانه وتعالى بقتل نفسه فهذا لن ٌعاقب لماذا؟

 ألنه خرج من الدنٌا وهً عنده المجال الوحٌد للعقوبة وال إقرار بحٌاة أخروٌة. 

  

 ًفا مختارا.ومفهوم المسإولٌة فً اْلسالم ٌعنً أن الشخص مسإول عن سلوكه ما دام مكلَّ 

  

إن نعمة الحٌاة هبة إلهٌة عظمى أحاطها هللا بسٌاج الحماٌة والحفظ، بحٌث ال تكون ُعرضة 

ألي عبث بها أو إضرار بسالمتها، وال أََدل على أن حفظ الحٌاة أمر محترم ال ٌخضع 

 لالستخفاؾ وال العبث به من 

ِر قول هللا تبارك وتعالى:  ٌْ اَس َجِمًٌعا } َمن َقَتلَ َنْفًسا بَِؽ َما َقَتلَ النَّ َنْفٍس أَْو َفَساٍد فًِ اأْلَْرِض َفَكؤَنَّ

اَس َجِمًٌعا ۚ{ ]المائدة: ا النَّ ٌَ َما أَْح اَها َفَكؤَنَّ ٌَ  [.َٕٖوَمْن أَْح

  

اَي َوَمَماتًِ إن الدنٌا فً اْلسالم دار ابتالء وامتحان، قال تعالى: } ٌَ قُلْ إِنَّ َصاَلتًِ َوُنُسِكً َوَمْح

 ِ لُ اْلُمْسلِِمٌَن{ ]األنعام: هلِلَّ  [.ٖٙٔ-ٕٙٔ َربِّ اْلَعالَِمٌَن ال َشِرٌَك لَُه َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

 فهذه هً رسالة المسلم فً الدنٌا عبادة هللا تبارك وتعالى

ْسمَ أما من لم ٌعبد هللا فهو من قال هللا تعالى   ٌَ ْعقِلُوَن إِْن فٌه }أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَْكَثَرُهْم  ٌَ ُعوَن أَْو 

 [.ُٗٗهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبٌِاًل{ ]الفرقان:

  

و"العبادة" بمفهومها الشامل هً كل ما ٌحبه هللا وٌرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 

والِمَحن والشدائد، والظاهرة، فالدنٌا دار ابتالء وامتحان ومن َثمَّ لٌس ِسًرا أنها ملٌئة باآلالم 

 هذا لٌس مفاجؤة بل هو ما أخبرنا به هللا سبحانه وتعالى عن طبٌعة هذه الحٌاة الدنٌا.



ا اْلَحَزَن ۖ الجنة فقط هً الخالٌة من اآلالم، ٌقول هللا تعالى  ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّ : }َوَقالُوا اْلَحْمُد هلِلَّ

َنا لََؽفُوٌر َشُكوٌر * الَّذِ  َنا فٌَِها إِنَّ َربَّ َمسُّ ٌَ َنا فٌَِها َنَصٌب َواَل  َمسُّ ٌَ ي أََحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضلِِه اَل 

 [.ٖ٘-ٖٗلُُؽوٌب{ ]فاطر:

  



 ٙ- كٌؾ نفهم السلوك االنتحاري

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

 إن محور الحٌاة الروحٌة هو القلب الذي ٌربط بٌن المعرفة والسلوك، وبٌن االعتقاد واْلرادة.

 واْلنسان متعدد األبعاد  فهو جسم، ثم نفس وعقل ووجدان، ثم ُبْعد اجتماعً ثم ُبعد روحً.

الجسم هو الوعاء عبارة عن بِْنٌة مادٌة عضوٌة فسٌولوجٌة، ثم النفس والعقل والوجدان، 

وهذا العقل هو الدلٌل، ثم الُبْعد االجتماعً، ثم الُبْعد الروحً وهو الحارس األمٌن الذي ٌربطه 

 بربه وإلهه عز وجل.

ال شك أن نظرة األمم إلى جرٌمة االنتحار تختلؾ باختالؾ ثقافات هذه األمم فً موقفها من 

االنتحار بل فً موقفها من قٌمة اْلنسان، وقٌمة حٌاته وحدوده، وأٌن ٌقؾ به الخط األحمر 

 فً اعتدائه على هذه الحٌاة.

م االنتحار تحرًٌما قاط  ًعا، ولألسؾ هناك ثقاقات تحتفً به وتتسامح معه.فهناك ثقافات ُتَحرِّ

االنتحار أحٌانا ٌرتبط بالثقافة السائدة فً المجتمع واألٌدلوجٌة التً ٌعتنقها اْلنسان، والتً 

 تحدد تصوره لطبٌعة الحٌاة واْلنسان والمجتمع والكون.

 وهذه العقٌدة كما قلنا هً التً ُتَحدد نظرته إلى هذا الفعل.

الملحدٌن ُتْخَتصر فً كونها "أرحام تدفع وأرض تبلع"  أرحام تدفع المولودٌن، ثم  الحٌاة عند 

بعد ذلك أرض تبلع، ثم تنتهً الرحلة تماما بالعدم والموت، أما عند المسلمٌن فالحٌاة رحلة 

 تمتد طوٌال طوٌال إلى ما بعد الموت، بل إلى الحٌاة الخالدة فً المصٌر النهائً األبدي.

ابُتلًِ بؤي نوع من البالء فإنه ٌصبر ابتؽاء وجه هللا، ورجاء ثواب هللا عز وجل المإمن إذا 

على هذا الصبر، ولذلك مثال لو فُِرض أن إنسانا مات شخص عزٌز علٌه كؤبٌه أوأمه أوابنه.. 



ٌُخفؾ عنه ألم المصاب وجود األمل فً أن ٌلتقً به فً الجنة  فوجود هذا األمل  إلخ فإن مما 

 ؾ مصابه.ٌواسٌه وٌخف

مما َخفَّؾ على فاطمة رضً هللا تعالى عنها حزنها على أبٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وآله  

 " "إنك أول أهلً لحوقا بً، فضحكت" إنك أول أهلً لحوقا بً، فضحكتوسلم أنه قال لها "

 فهذا َخفَّؾ عنها هذا المصاب ألن فً أمل فً االلتقاء قرٌبا.

ا َحِزن رسول  هللا صلى هللا علٌه وسلم على وفاة ابنه إبراهٌم قال "تدمع العٌن  كذلك لمَّ

وٌحزن القلب وال نقول ما ٌسخط الرب، ولوال أنه وعد صادق وموعود جامع وأن اآلخر منا 

 ٌتبع األول لوَجْدنا علٌك ٌا إبرهٌم َوْجًدا وإنا بك ٌا إبراهٌم لمحزونون"

ه وعد صادق وموعود جامع وأن اآلخر منا ٌتبع فتؤمل قوله صلى هللا علٌه وسلم: "ولوال أن 

األول" ٌعنً هناك أمل فً االلتقاء فٌما بعد، فالعزٌز الذي ٌفقده المسلم سوؾ ٌجتمع به فً 

ُتُهم بِإٌَِماٍن أَْلَحْقَنا بِِهْم اآلخرة وفً الجنة بشرطه، كما قال تعالى ٌَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ : }َوالَِّذٌَن آَمُنوا َواتَّ

 ٌَّ ٍء{ ]الطور:ُذرِّ ًْ ن َش ْن َعَملِِهم مِّ  [َٕٔتُهْم َوَما أَلَْتَناُهم مِّ

 فهذا هو الشرط أن ٌتتابع الجمٌع على اْلٌمان باهلل ورسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم.

  

نعود إلى السلوك االنتحاري فنقول إنه سلوك بشع تكونت أسبابه فً المجتمع بل فً األسرة  

باألبعاد الدٌنٌة  واالنتحار ظاهرة متعددة األبعاد فهً لها عالقة بدون اكتراث وال مباالة، 

واألخالقٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والطبٌعٌة والقانونٌة والفلسفٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، 

ولذلك تتعدد العلوم التً تتعامل مع قضٌة االنتحار علم االجتماع علم النفس علم اْلجرام علم 

 طب، التربٌة إلى آخره.القانون، السٌاس،ة ال

واهتمام العلماء بجوانب االنتحار كل حسب تخصصه أسفر عن مولد علم جدٌد ومستقل بذاته  

 .suicidologyهو علم االنتحار 

 9٘9ٔأول دراسة رائدة لمشكلة االنتحار فً العالم العربً كانت دراسة مكرم سمعان سنة  

 فً مدٌنة القاهرة 9ٙٗٔونشرت سنة 



 ئٌات بالؽة األهمٌة واْلثارة وكانت أساًسا لكل من بحث المسؤلة بعده.تضمنت إحصا 

ٌَصدر عن فئة خاصة أو فً مواقؾ خاصة مما ٌنبه علٌه   بقً االنتحار مجرد سلوك فردي 

أٌضا أن السلوك االنتحاري قاصر على اْلنسان  فاْلنسان هو المخلوق الوحٌد من بٌن 

ٌة، نعم هناك بعض الحٌوانات تدمر نفسها ولكن ذلك الكائنات الحٌة الذي ٌنتحر بصفة إراد

 ٌكون عفوٌا أو خطئا ؼرٌزٌا.

فً االنتحار تتصارع ؼرٌزتان  ؼرٌزة الحٌاة وهً حب البقاء والخلود التً حاول إبلٌس بها  

ٌُؽري  ْبلَٰى{ ]طه:أن  ٌَ  [ٕٓٔآدم }َهلْ أَُدلَُّك َعلَٰى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ 

لؽرٌزة حب البقاء والخلود هً التً تدفع اْلنسان إلى التملك والتفوق واالنتاج أٌضا هذه ا

والنجاح، أما عند المنتحر فتتؽلب الؽرٌزة المضادة القابعة فً الظل والرابضة فً األعماق 

 وتتحرك نحو تدمٌر كل مظاهر الحٌاة فٌها.

قاتل هو المقتول  ألنه ٌقتل أصعب ما فً االنتحار أن القاتل والمقتول شخص واحد دائما، ال 

ل بإرادته قدرته على الفعل  نفسه، فالمنتحر تتنازعه قوتان معا  قوة القاتل وقوة القتٌل فٌحوِّ

إلى تدمٌر ذاته، وهدم كٌانه، وإعدام وجوده فالقاتل كما قلنا هو نفسه القتٌل، فلذلك ٌستحق 

 اتل نفسه.المنتحر بامتٌاز وجدارة أن ٌوصؾ بؤنه "عدو نفسه"  ألنه ق

أما إذا ُوِجد للموت سبب آخر فإن هذا ٌنفً صفة االنتحار كسبب عضوي أصٌب بمرض  

خطٌر كالسرطان مثال أو ؼٌره فتنتفً صفة االنتحار بذلك، فهذه هً قمة المؤساة فً االنتحار، 

 أن القاتل هو نفسه المقتول عدو نفسه كما بٌنا.

لد السلوك االنتحاري لحظة محاولته أو تنفٌذه واالنتحار لٌس مجرد حدث عشوائً، وال ٌو  

الفعلً وإنما ٌكون رابضا كخٌار فً طبقات الواعرة إلى أن ٌطفو على السطح وٌنشط فً 

 ظروؾ معٌنة لٌراه الخٌار الوحٌد فً تلك اللحظة على أنه أفضل حل متاح.

 تشكلها عوامل ِعدة.إذن االنتحار عبارة عن منظومة فكرٌة ووجدانٌة وسلوكٌة 

 أٌضا االنتحار مشكلة اجتماعٌة، وسلوك مرفوض اجتماعٌا وال ٌتسامح معه المجتمع. 

أٌضا من مظاهر االنتحار أنه أحٌانا ٌكون عمال ِعدائٌا موجه إلى األسرة أو الجٌرة أو  

هذا سوؾ المجتمع أو اْلنسانٌة  ألن أحٌانا المنتحر ٌقدم على االنتحار وهو ٌعتقد أن عمله 



ٌجلب الندم والحزن لهإالء اآلخرٌن الذٌن آذوه فهو ٌقصد أن ٌجعلهم ٌندمون على األمر الذي 

 أوصله لالنتحار.

  

بالنسبة للسلوك اْلنسانً كٌؾ ٌتحول الفكر واْلرادة إلى فِعل  ٌعنً السلوك اْلنسانً عبارة  

ٌَُولِّد إرا دة، ثم بعد ذلك اْلرادة ُتَولِّد ممارسة عن فكر وإرادة، والفكر هو القصد والنٌة، والفكر 

عملٌة فً الفِعل، فنقول هذا ألن أي مواجهة للسلوك االنتحاري ال بد أن تتعامل مع هذه 

 الدوائر الثالث: الفكر، النٌة ثم اْلرادة، ثم اْلرادة هً التً تولد فعل االنتحار.

للوفاة، لكن أهم ثالثة أسباب تذكر منظمة الصحة العالمٌة أن هناك أربعٌن ومائة سبب ممكن  

 منها أوال: الموت الطبٌعً الذي ٌؤتً قضاء وقدرا، ثم االنتحار، ثم القتل )قتل اآلخرٌن(.

والسلوك االنتحاري التدمٌري عبارة عن فكرة تتحول إلى تنفٌذ، وكما ذكرنا أن السلوك  

 ٌضا التهدٌد باالنتحار.االنتحاري ٌشمل محاوالت االنتحار، وٌشمل االنتحار المكتمل، وٌشمل أ

وظاهرة االنتحار تعكس الفشل فً التكٌؾ مع المعاٌٌر االجتماعٌة التً ارتضاها المجتمع،  

 وعدم تقبل األفراد للنظام االجتماعً القائم. 

ٌفضلون االنتحار باعتباره حال وبعض المفكرٌن والفالسفة الذٌن ال نصٌب لهم فً اْلٌمان 

 لمؤساءة الوجود كما ٌزعمون.

  



 7- أنواع االنتحار

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

 ٌقسم االنتحار على أساس عدد القائمٌن باالنتحار إلى ثالثة أنواع

 النوع الؽالب انتحار فردي ٌتم بشكل فردي وبدوافع فردٌة بحتة دون اتفاق مع اآلخرٌن. 

ن معا، أو ٌنتحر شخص بعد موت األول بزمن وجٌز النوع الثانً: انتحار ثنائً  ٌنتحر شخصا

 ٌكون بٌنهما وشائج متٌنة.

أما االنتحار الجماعً فٌقع من مجموعة من األفراد فً الوقت نفسه، وهذا شاع فً القبائل 

ه بعض علماء النفس  البدائٌة  وهو عبارة عن عدوى اجتماعٌة تنتقل بسرعة وبائٌة ولذلك عدَّ

فً ظرؾ واحد وبدافع واحد ؼالبا، وربما ٌنشؤ عن رواسب عقدٌة  هٌستٌرٌا الجماعة ٌحدث

 متطرفة، ومن أنواعه الحدٌثة االنتحار الجماعً عبر اْلنترنت.

ومن أشهر عملٌات االنتحار الجماعً فً التارٌخ الحدٌث وأكبر عملٌة انتحار جماعً حصلت 

ا الَقس جٌم جونز التً قاده " Jonestownفً التارٌخ الحدٌث هً مذبحة "جونز تاون 

Jim Jones  9ٖٔمإسس وزعٌم "معبد الشعب"  حٌث وقع انتحار جماعً راح ضحٌته 

طفل قُتِلوا   ٕٓٓعضًوا من جماعته المسماة بـ "معبد الشعوب" من بٌنهم كان أكثر من 

اء التسمم من مادة "السٌانٌد" وُتَعد هذه أكبر خسارة فً األرواح بٌن المدنٌٌن  جماعٌا من جرَّ

  ٕٔٔٓمن سبتمبر سنة  ٔٔألمرٌكٌٌن فً كارثة ؼٌر طبٌعٌة حتى أحداث ا

وهً دولة اشتراكٌة فً أمرٌكا  97ٗٔنقل جٌم جونز أتباعه من أمرٌكا إلى جٌانا سنة 

من أتباعه، وهناك جمع أتباعه فً قرٌة صؽٌرة وأقنعهم بؤن  ٓٓٔٔالجنوبٌة وسافر إلٌه 

عٌا أن ذلك انتحار ثوري، وقد ٌشربوا مادة "السٌانٌد" السامة الممزوج ة بعصٌر العنب ُمدَّ

م كثٌٌر منهم أنفسهم تحت تهدٌد السالح، وقامت القٌادات الخاصة بالجماعة بحقن األطفال  َسمَّ

ٌُعرؾ أهو الذي أطلقها أم  الصؽار بمادة "السٌانٌد"، ثم قُتل جٌم جونز برصاصة فً رأسه، لم 

 ؼٌره؟.



تحار األنانً واالنتحار اْلٌثاري  فاالنتحار األنانً ٌخضع ألسباب من أنواع االنتحار أٌضا االن 

شخصٌة خالصة، أما االنتحار اْلٌثاري فهذا ٌوصؾ بؤنه تضحٌة، ٌوجد فً بعض الثقافات 

لألسؾ مثل هذا االنتحار اْلٌثاري مثاله كبار السن فً اْلسكٌمو ٌشعرون أنهم أصبحوا عالة 

ن على العمل والكسب واْلنتاج فٌدفن الُمِسن نفسه فً الثلج على ذوٌهم ألنهم لم ٌعودوا قادرٌ

إلى أن ٌموت، وطبعا هنا نستحضر عظمة اْلسالم فً احترام قٌمة الحٌاة اْلنسانٌة وفً تعظٌم 

ْبلَُؽنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما{ ]اْلسراء:حق كبار السن فً الحٌاة  ٌَ ا   [.ٖٕ}إِمَّ

الكبٌر السن فً اْلسالم وأنه ٌكاَفؤ بما أنه بذل شبابه وحٌاته لهذه األسرة أو معروؾ حق  

ٌُكاَفؤ بتحمله واْلحسان إلٌه إذا مرض أو كُبر به السن.  لهذا المجتمع ف

فالعقٌدة ال شك أنها لها دخل كبٌر فً نظرة اْلنسان لهذا الفعل فعند أهل اْلسكٌمو مثال هذا  

 ل.النوع من االنتحار شًء نبٌ

ومن أقسام االنتحار االنتحار المقنع مثال ٌكون انتحار ؼٌر مقصود لكنه ٌقع كتؤثٌر الكحول   

ٌترتب علٌه ؼٌاب العقل أو تعاطً جرعة كبٌرة من المخدرات ٌعتبر نوع من االنتحار لكنه 

 ؼٌر مقصود ومقنع.

لشدٌد بالفلسفة هناك االنتحار الفلسفً وٌطلق علٌه البعض االنتحار الوجودي الرتباطه ا 

ٌَُعد قرار  الوجودٌة فً بعض مدارسها خاصة الذي ٌعتنقون الفكر الوجودي المتطرؾ  حٌث 

اًل من الشخص حٌث قرر االنسحاب فً اللحظة التً  االنتحار شجاعة وسلوًكا شرًٌفا وُمَتَقبَّ

 شعر فٌها أنه ؼٌر قادر على العطاء.

ٌُْعلً من قٌمة اْل  نسان واختٌاره ومسإولٌته بالدرجة التً ومعروؾ أن الفكر الوجودي 

ٌُحقق ذاته وٌطلق  تجعله مسإوال عن كل شًء فً حٌاته مسإولٌة مطلقة، وأن علٌه أن 

 إمكاناته كما ٌرٌد وإذا عجز عن ذلك فعلٌه أن ٌختار توقٌت إنهاء حٌاته بالطرٌقة التً ٌرٌدها.

العمرٌة قبل سن الخانسة عشرة  من األنواع الؽرٌبة "انتحار األطفال" خاصة فً الفئات  

وهً حاالت نادرة وتكون عفوٌة وال ٌوجد فٌها تخطٌط أو تعمٌم وربما ممكن وقعت من الطفل 

تؤثرا بالخٌال حٌنما ٌرى أفالما أو ٌقرأ قصصا خٌالٌة تشجعه على ذلك أو ٌكون انتحارا تقلٌدٌا 

َحد الطفل أو ٌتعاطؾ مع المنتحر فً فٌلم   فٌفعل مثلما فعل أو فً قصة...تقلٌد حٌن ٌتوَّ



شعب الٌابان فقصتهم طوٌلة فً  Nation of Suicideأما لو تحدثنا عن شعب االنتحار   

موضوع االنتحار عندهم مثال طبقة اجتماعٌة تسمى "هارا كٌري" "هارا كٌري" طبقة متمٌزة 

من ٌعدمونهم، فٌكون لحماٌتهم من أن ٌقتلوا بواسطة  -المقاتلٌن-ُتمنح فقط للساموراي 

 االنتحار َمْخَرًجا من ذلك.

هناك أٌضا "الشنجً ٌوٌو" وهو انتحار ٌتم بٌن األشخاص القرٌبٌن من بعض ٌسمونه  

lovers' suicide .أو انتحار األم مع طفلها، أو العائلة كاملة تنتحر مع بعضها 

ْعلم أنه  ٌَ سوؾ ٌموت، والعجٌب  الؽرٌب أن اْلنسان هو المخلوق الوحٌد فً األرض الذي 

أٌضا أنه هو الذي ٌختار االنتحار ولٌس فقط لنفسه بل ربما فً بعض هذه الثقافات ٌختار 

 القتل أو االنتحار ألحبائه أوأقربائه.

هناك تفسٌرات متعدد لالنتحار ال شك أنها تتؤثر بثقافة كل طرؾ وهو ٌتعامل مع هذه القضٌة   

لك فً المجتمعات اْلسالمٌة ال ٌوجد وسٌلة حقٌقٌة وتصوره لإلسان والكون والحٌاة، لذ

لمواجهة االنتحار أعظم من العقٌدة اْلسالمٌة التً تحكم سلوك المسلم بالذات فً مثل هذه 

 القضٌة الخطٌرة.

أّي نظرة بخالؾ ذلك فإنها لن تجدي نفعا الفتقارها إلى قضٌة امتداد الحٌاة إلى ما بعد الموت  

 اْلنسان على هذه الجرٌمة. ووجود الحساب إذا أقدم

هناك تفسٌرات بٌولوجٌة ٌقولون أنها صورة من صور العنؾ والعدوان مصدرها الجٌنات أو   

 خلل فً الجهاز العصبً أو الؽدد، وال ٌوجد دلٌل على هذا الكالم.

وهناك التفسٌر النفسً أن االنتحار حصٌلة أزمة حادة وصعاب ضخمة تحاصر المنتحر فال  

ها دفعا  ٌعنً أنها خلل فً التكوٌن النفسً للشخصٌة التً ُتفِصح عن نفسها فً ٌستطٌع ل

 أشكال أخرى من السلوك المنحرؾ مع عدم إؼفال العوامل االجتماعٌة فً عالقة الفرد باآلخر.

وأسباب االنتحار إما األمراض االجتماعٌة وبالذات التفكك األسري أو األمراض النفسٌة   

واْلحباطات واالكتئاب والقلق والتوتر والٌؤس والعجز، أو ضؽوط الحٌاة كاختالل الشخصٌة 

 المادٌة لذلك زادت معدالت االنتحار بعد تفجر الثورة الصناعٌة والتكنولوجٌة.

 ومن أخطر أسباب االنتحار ضعؾ الوازع الدٌنً واْلهمال التربوي.



 ة على جرائم جنسٌة.وربما ٌكون هدؾ االنتحار تجنب الوصمة االجتماعٌة أو التؽطٌ 

  

من أمثلة أسباب االنتحار هً األسباب تكون موجودة لكن نالحظ أن الشخصٌة السوٌة تتفاعل 

معها بطرٌقة مقبولة وإٌجابٌة أن شخصٌة المنتحر فٌها نوع من الخلل ٌحدث االنتحار والسبب 

عنده فهم  واحد لكن التفاعل معه ٌكون مختلؾ  نجد من ٌنتحر ألنه رسب فً االمتحان هو

لعقٌدته التً ٌنتمً إلٌها لعل السنة الحقٌقٌة التً ٌخسرها أعظم خسارة إذا مرت هذه السنة 

بدون أن ٌعبد ربه وٌطٌع ربه وٌقترب من ربه، لكن ما عدا ذلك من الخسائر فإنها قابلة 

ض ٌَُعوَّ ضون، كل شًء  ٌَُعوَّ ٌُعوض  المال ٌعوض، األوالد   للتعوٌض كل شًء 

 لكن 

ْعَتُه من ِعَوض ُكلِّ  ٌَّ ْعَتُه ِعَوض *** ولٌس فً هللاِ إِْن َض ٌَّ ٍء إَِذا َض ًْ  َش

 لن ٌعوضك عن هللا شًء وهللا ٌعوضك عن كل شًء

فنجد ألنه رسب فً االمتحان ٌنتحر، إذا ُؼلِب فً سباق أو إذا ُؼلِب الفرٌق الذي ٌشجعه، أو  

ا ٌكون العزٌز هذا فنانا أو زعٌما شخص ركبته الدٌون فعجز عنها، أو فقد عزٌزا علٌه وربم

 نحو ذلك، ربما البطالة ال ٌجد عمال ٌقتات منه، ربما الجزع من المرض.

لكن أحٌانا تكون أسباب فً ؼاٌة العجب مثال، مثل فً الؽرب ٌنتحر شخص ألن القطة ماتت   

 أو الكلب مات إلى آخر هذه األسباب.

  



 6- عمرها ٌوم... وتحٌا الٌوم حتى منتهاه

 د/ محمد إسماعٌل المقدم

 

ما هً السمات النفسٌة للمنتحر، المنتحر ال ٌستطٌع أن ٌبلور طاقاته الدفاعٌة لكً ٌتعامل مع 

الناس ومع الواقع، أٌضا ٌكون لدٌه شعور بالنقص أو الخسارة، وعدم القدرة على تخطً 

 ظروفه أو التؤقلم مع الظروؾ المختلفة،

مشاهٌر الذٌن اشتهروا وعاملهم أحٌانا تكون هناك طبٌعة نرجسٌة فً الشخصٌة المنتحرة كال 

الناس بطرٌقة معٌنة ثم فجؤة ٌنطفىء هذا البرٌق وٌنزوي وٌجد أن الناس نسوه أو نحو ذلك 

وٌحصل انتحار المشاهٌر، معاملة الناس تدعم عنده الطبٌعة النرجسٌة، أٌضا من سمات 

طرٌق الخٌال،  المنتحر النفسٌة ضمور وضعؾ الطاقة التخٌلٌة، وعدم قدرته على التنفٌس عن

أٌضا من سماته أنه لدٌه ُعْنًفا ٌتوجه نحو ذاته، وضعؾ الثقة فً النفس وهو دائما محتاج إلى 

امتداح اآلخرٌن وطمؤنتهم، وٌتمٌز بالالمسإلٌة وؼٌاب االستقرار العاطفً والنفسً، وفقد ثقة 

دائما لكنه  المثابرة واالستمرارٌة مع عجز عن رإٌة الحلول لمشكالته مع أن الحل موجود

ٌرى أن االنتحار هو الحل الوحٌد المناسب، وكما ذكرنا من قبل أن هذا ٌنشؤ عن الخلل 

 المعرفً الذي ٌسببه االكتئاب وفقدانه القدرة على اتخاذ قرار صحٌح

 ٌقول شاعر:

 رب نفس تلفها ظلمات *** وهً فً عالم كثٌر الضٌاء 

فٌصٌر المنتحر مثل دودة القز  تحبس نفسها وتنسج حول نفسها الشرنقة ثم تقول أن الدنٌا 

 ضٌقة وظالم .. ضٌق وظالم، فً حٌن أنها هً التً حبست نفسها فً داخل هذه األوهام.

وقد حاول الباحثون َرْصد عالمات وجود التوجه االنتحاري فً بعض األشخاص وال شك أنه  

اؾ هذه العالمات طبعا الصعوبة تزداد ألن صاحب الموضوع هو المنتحر لٌس من السهل اكتش

نفسه ٌكون قد مات فال ٌمكن االستفادة منه من المعلومات التً لدٌه أو أخذ معلومات منه، قال 

 الطٌب المتنبً فً قصٌدته التً بدأها بقوله:



 "لك ٌا منازل فً القلوب منازل" 

 قال:

ٌَّة    طرفه *** فمن الُمَطالب والقتٌل القاتلوأنا الذي اجتلب الَمنِ

فهذا هو سر صعوبة الحصول على معلومات من المجرم القاتل  ألن القاتل هنا هو الذي قتل 

نفسه، ولكن مع ذلك حاول الباحثون رصد العالمات اْلنذارٌة التً ممكن أن تنمو خالل فترة 

ٌَُرشَّحون إلى اال نتحار أكثر من ؼٌرهم ولٌس معنى حضانة ثالثة أشهر أو أكثر، مثال هإالء 

 riskأن كل هإالء ٌقعون بالفعل فً محاولة أو فعل أو الشروع فً االنتحار ولكن هم 

factors أو مرشحون أكثر من ؼٌرهم إذا ُوِجدت العوامل التً أشرنا إلٌها سابقا 

  مثال: 

 كون أكثر تنفٌذاسنة األصؽر من هذا ٌكون األكثر تهدٌدا، واألكبر من هذا السن ٌ ٘ٗفوق  

% منهم مرشحون لتوجه انتحاري بالنسبة إلى عموم ٓ٘الذٌن ٌتعاطون الكحول والخمر  -

 الناس

 الشخص الذي بدرت منه محاوالت انتحارٌة سابقة - 

 الرجال ٌنتحرون أكثر من النساء - 

 أٌضا نوبة اكتئاب جسٌم ممتدة أو فقد عزٌز مإخرا، أو أي موقؾ متؤزم 

 حة الجسمٌة وبخاصة فً األمراض الخطٌرة كالسرطان واْلٌدز. أٌضا فقد الص 

 التعطل عن العمل -

 اْلحالة إلى المعاش - 

 أعزب أو أرمل أو مطلق، لكن االنتحار فً المتزوجٌن أقل - 

 حاالت ؼٌاب المساندة والدعم - 



 حاالت الفصام مع أعراض اكتئابٌة - 

انتحاري اْلحساس بفقدان األمل لكن أخطر العوامل التً تدل على وجود توجه  

hopelessness  أو اْلحساس بقلة الحٌلةhelplessness  

 إذا كان ٌصدر على اْلنسان عبارات عن الرؼبة فً الموت -

 أٌضا حاالت سهولة الوصول إلى وسائل الموت كاألسلحة أو العقاقٌر القاتلة  - 

 حاالت الرفض أو النبذ التً تورث شعورا بالفشل -

 الت االنسحاب االجتماعًحا  -

 حاالت اضطراب الشخصٌة وبالذات الطبٌعة النرجسٌة - 

تدٌن ٌعتبر االنتحار أقل فً المتدٌنٌن والمجتمعات االسالمٌة هً األقل فً معدالت االنتحار  

 مقارنة بسائر الدول النامٌة

ٌُْشترط أن تكون موجودة مثال فً كل واحد من هإالء  لكنهم  عموما هذه العالمات ال 

 مرشحون أكثر من ؼٌرهم ممن لٌس فٌهم هذه العالمات.

بالنسبة النتشار االنتحار هناك ما ٌسمى بـ "حزام االنتحار وهً مجموعة الدول اْلسكندنافٌة  

وسوٌسرا وألمانٌا والنمسا وأوروبا الشرقٌة والٌابان ونالحظ أن هذه الدول مترفة جدا من 

حرٌن على مستوى العالم كانوا مصابٌن بؤمراض نفسٌة أو ناحٌة دخل الفرد، لكن أؼلب المنت

 % بكثٌر.9ٓعضوٌة ٌمكن فوق الـ 

وتشٌر األبحاث إلى أن أقل معدالت لالنتحار أو الشروع فٌه توجد فً الدول العربٌة ثم  

 أٌرالندا.

وقائً ضد االنتحار  كلما َضُعؾ والدراسات النفسٌة تإكد أن التدٌن هو أقوى وأهم إجراء 

التدٌن كلما ارتفعت نسبة االنتحار  ألن الدٌن ٌساعد فً تكامل الشخصٌة وٌزود المرء بإطار 

من القٌم والمعاٌٌر توجه سلوكه وتضبط تصرفاته وتعوضه عن الفشل الذي قد ٌمر به وٌؤزه 

 على األمل والطموح.



راحة الجسم وال تحقق راحة النفس وال السكٌنة  أما الثقافة الؽربٌة الالدٌنٌة فإنها توفر 

الروحٌة الثقافة الؽربٌة تنتهً بمن ٌتبنى مفاهٌمها أن الحٌاة ال هدؾ لها وال رسالة وال طعم 

 وال معنى فٌتحطم اْلنسان من داخله وٌمكن أن ٌصبح فرٌسة سهلة لالنتحار.

وٌوفر لإلنسان االنسجام ولٌس  اْلسالم ٌعنً االستسالم الحكٌم لإلرادة اْللهٌة فً كل شًء 

 الصراع والتناقض.

فالبنٌة اْلسالمٌة متمٌزة وفرٌدة فً القضاٌا اْلنسانٌة بوجه عام وفٌما ٌخص قضٌة االنتحار  

 بوجه خاص.

ُعون أن اْلنسان هو الذي   فالحضارة الؽربٌة إما أن الناس فٌها مالحدة ٌنكرون وجود هللا وٌدَّ

 -والعٌاذ باهلل-ٌعنً فكرة اْلله فكرة  -ٌقول الظالمون ُعلًُوا كبٌرا تعالى هللا عما-خلق هللا 

 اخترعها اْلنسان 

وهناك فئة أخرى فً الؽربٌٌن تقر بوجود هللا لكن بشرط أال ٌكون له سلطان على عباده  ٌعنً 

 [.ٗ٘ؾ:: }أاََل لَُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر{ ]األعراله الخلق لكن لٌس له األمر، وهللا تعالى ٌقول

هم ٌقولون ال ..نحن نعترؾ أنه خلق ألن العقل ٌقول البد من خالق فهو اْلله عندهم هم 

وضعوا له تصور ٌرٌدون أن ٌفرضوه حتى على اْلله الذي خلق وهو قرٌب جدا من تصور 

أرسطو ْللهه، قال أرسطو إنه إله خلق العالم ثم حركه ثم تركه وانزوى ال ٌعلم عنه شٌئا، 

ع، ٌقول هللا تعالى: كملك اْلنجل ٌَُشرِّ َماِء إِلٌَه َوفًِ ٌز ٌملك وال ٌحكم وال  }َوُهَو الَِّذي فًِ السَّ

 [6ٗ]الزخرؾ:  اأْلَْرض ِإِلٌَه {

هم ٌعترضون على من فً األرض .. فً السماء إله ال بؤس أما فً األرض إله ٌحكمنا وٌحل 

 وٌحرم فهذا ما ال ٌقرون به.

قائم على الفصل التام للدٌن عن الحٌاة  مستبِعًدا تماما أي صلة والمشروع الحضاري الؽربً  

 من الدٌن بالحٌاة ومجاالتها.

والنبوة فً المفهوم اْلسالمً ُتْعنى بخالص اْلنسان وهداٌته وإنقاذه من ضنك الدنٌا وعذاب  

َبًة : }َمْن َعِملَ َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْإِمٌن اآلخرة، قال تعالى ٌِّ اًة َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ َفلَُنْحٌِ

ْعَملُوَن{ ]النحل: ٌَ ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكاُنوا  نَّ ٌَ  [.97َولََنْجِز



اَمِة أَْعَمى{ وقال تعالى:  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ }َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ لَُه َمِعٌَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرهُ 

 [.ٕٗٔ]طه:

ا آدم وحواء منذ بدء الخلٌقة ومنبئا إٌاهما بؤنه سوؾ ٌستمر بعث وقال عز وجل مخاطب

ُكْم ِمنًِّ ُهًدى األنبٌاء لهداٌة الناس إلى فرٌق السعادة  نَّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ا  َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفاَل  -وحً-} َفإِمَّ

ْحَزُنوَن{ ]البقرة: ٌَ ِهْم َواَل ُهْم  ٌْ  [.6َٖخْوٌؾ َعلَ

نتحار ٌنطلق من خلفٌة فكرٌة وانتمائه األٌدولوجً أو العقدي، وكما كررنا الباحث فً قضٌة اال

فنظرٌات علم النفس الؽربً تنظر لإلنسان على أنه كائن مادي ال أكثر، فماذا نتوقع بعد أن 

ٌقول السلوكٌون مثال جسم اْلنسان هو الحقٌقة اْلنسانٌة الواحدة، وبعد أن ٌقول فروٌد ال 

معقدة عند المدرسة السلوكٌة وهو مجرد كائن ؼٌر عقالنً رهن وجود إال للمادة فاْلنسان آلة 

ماضٌه بال فِكاك  ٌعنً الماضً والطفولة وما حصل معه فً الطفولة هو سوؾ ٌبقى فً 

حٌاته لذلك ٌكون أسٌرا لما وقع من أحداث فً الطفولة، فاْلنسان حصٌلة هذا الماضً العمٌق 

 روٌد.من خالل عقله الالواعً أو الالشعوري عند ف

ال شك أن هإالء سٌفسرون السلوك اْلنسانً بصورة مختلفة عمن ٌخالفهم وٌعارضهم 

 كؤصحاب العقٌدة اْلسالمٌة أو أصحاب االتجاه اْلنسانً.

نظرة اْلسالم للطبٌعة البشرٌة تنعكس ضرورة فً تفسٌره المنفرد والمتمٌز فً سلوك  

نسان فً أنه آلة بال روح، أو حٌوان اْلنسان، وهً تعلو فوق تصورات وضعٌة التً تختزل اْل

 توجهه الشهوة وتحدد مصٌره.

[ ٔٙ}َواْسَتْعَمَرُكْم فٌَِها{ ]هود:وفً اْلسالم ُخلِق اْلنسان ألجل عمارة األرض كما قال تعالى: 

ْعُبُدون{ ]الذارٌات: ٌَ نُظرَ ٙ٘ولعبادة هللا }إاِلَّ لِ ٌَ ْسَتْخلَِفُكْم فًِ اأْلَْرِض َف ٌَ َؾ  [، وخالفته }َو ٌْ َك

 [،9َٕٔتْعَملُوَن{ ]األعراؾ:

ا َخلَْقَنا اْلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبَتلٌِِه{ ]اْلنسان:وللبالء    نمتحنه ونختبره [أي ٕ}إِنَّ

ُكْم أَْحَسُن َعَماًل{ ]الملك: ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ  [.ٕ}الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح

َك لِْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشًرا مِّن روح من أمر هللا فاْلنسان جسد من طٌن و  }َوإِْذ َقالَ َربُّ

ْسُنوٍن{ ]الحجر: ْن َحَمإٍ مَّ  [.9َٕصْلَصاٍل مِّ



والطبٌعة الطٌنٌة لإلنسان تورثه صفات االستعجال والشُّح واألنانٌة والُعْجب والفرح والٌؤس  

ُتُه َوَنَفْخُت فٌِِه ِمْن ح من أمر هللا والهلع والخصومة، ثم هو ٌتكون أٌضا من رو ٌْ }َفإَِذا َسوَّ

 [.9ُٕروِحً َفَقُعوا لَُه َساِجِدٌَن{ ]ص:

هذه الطبٌعة الروحٌة هً التً تربطه بخالقه وهً التً تهدد الطبٌعة الطٌنٌة واْلنسان هو 

نا ثم ارتقى اْلنسان سٌد الكائنات األرضٌة جمٌعا، لم ٌكن مالكا ثم انحط درجة، ولم ٌكن حٌوا

 بالتطور المزعوم درجة.

ط أو ٌحاول االنتحار: ٌَُخطِّ  فٌا من ٌفكر أو 

 ال تٌؤس من روح هللا .. هللا ؼفور رحٌم تفاءل .. وأبشر بالفرج القرٌب العاجل 

 التصق بالقرآن الكرٌم  

 وافزع إلى قراءته آناء اللٌل وأطراؾ النهار

 أَْدِمن ذكر هللا تعالى 

اتهم نفسك بؤنها فً حالة تجعلك ؼٌر مإهل التخاذ قرار خطٌر ٌدفعك إلى االعتداء على حق  

 هللا وانفراده عز وجل به، قرار ٌفوت فرصتك فً الحٌاة وٌجلب لك الشقاء

 تشبث بنعمة الحٌاة وال تكفرها 

 وتسلح باألمل

ترفع شعارا رفعه  ولٌكن اختٌارك الوحٌد فً هذا الموقؾ العصٌب هو اختٌار الحٌاة بؤن 

 الشاعر وهو ٌحرضك على التشبث بنعمة الحٌاة، وهو ٌقول: 

 "سوؾ أحٌا"

 ٌقول الشاعر: 

 ال أحٌا وظل الورد ٌحٌا فً الشفاه لم

 البـلـبـل الشادي حٌاة لهواه ونشٌد



 ال أحٌا وفً قلبً وفً عٌنً الحٌاة لم

   أحٌا سوؾ

 رفٌقً نحن من نور إلى نور مضٌنا ٌا

 ذهـبنا ومع الشمس أتٌنـاالنجم  ومع

ٌُْدَعى ظالماً، ٌارفٌق اللٌل أٌنَ  أٌن  ما 

 نـور هللا فً القلب وهـذا ما أراه إنَّ 

   أحٌا سوؾ

 سـًرا ٌا رفـٌقً أن أٌامً قلٌلـة لٌس

 سـًرا إنما األٌــام بسمات طوٌلة لٌس

رَّ فاسؤل عنه أزهار الخمٌلة إن  أردت السِّ

 تهـاهٌوم وتحٌا الٌوم حتى من عـمرها

 أحٌا.. سوؾ أحٌا سوؾ

 -شاء هللا إن-

  

 قولً هذا وأستؽفر هللا لً ولكم أقول

 اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أال إله إال أنت، أستؽفرك وأتوب إلٌك سبحانك

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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