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 اإلنتحار ال یبقى بدون عقاب
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسولر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

 
ُ إِالَّ بِاْلَحقّ َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي  َم �َّ  َحرَّ

 
اآلخرین. ناھیك  أخذ حیاة. ال یمكنك هلالج لج یأخذھا هللاس ،وعندما یحین الوقتهلالج لج. من هللا  عطاءهللا عز وجل یقول ال تقتل أحدا ظلما. الحیاة 

 .، ینتحر الناس ھذه األیام عندما یشعرون بالملل. ینتحرون ویموتونعن اآلخرین
. 

الناس . ولكن عندما یكون هلالج لج یكون حسابھم في حضرة هللا ،ینتحرون لیس لدیھم عقل سلیم. عند عدم وجود عقل ، معظم الذینبالتأكید
أكبر. إنھم یقعون  ، یقعون في شيء آخرناء محاولتھم االبتعاد عن شيء ما، فإن عقابھم یكون كبیًرا جدًا. أثعاقلین ویفعلون ذلك عن علم
 .أكبر وعذاب في مشاكل أعظم، معاناة أكبر

. 
 نقوم، فإن الناس مكتئبون جدًا ویطلبون الموت كخالص. یأتي بعض الناس إلینا ویطلبون منا أن بما أن ھذا الوقت ھو وقت صعب

ن یتي الناس العادی. دع الظالمین یموتون. وعندما یأأي شخصدعاء لموت بال نقوم. الموت شيء من هللا. نحن ال لكي یموتوادعاء بال
 تنتھي مشاكلھم.دعاء أن بال قومن ،ویطلبون الموت

. 
تھم. ولكن اسبحم، تختلف عقل هلالج لجهللا  یعطي، ھناك أناس مجانین أو مصابین بمرض یفعلون ذلك بغیر علم. عندما ال وإال، كما قلنا

سالم یقولون لكن في اإلو، فھذا لیس خالًصا. یتم حفظك أمام الناس من خالل اإلفالس. ر العقالء االنتحار بسبب اإلفالسعندما یقر
، ذا كنت ترید أن تقدم لھ المساعدة"ھذا الرجل قد أفلس. إ تُعلنلیس لدیھم أي شيء على أي حال. یجب أن  ."اْلُمْفَلُسْون َالْ یُْحبَُسون"

 جولة قامةاإصطحابھم ومن خالل  في الماضي كانوا یفضحونھم". ال تعمل معھ ألنھ لم یعد یملك الماللكن یجب أن و. تعطیھیمكنك أن 
 .في جمیع أنحاء البالد حتى ال یغشوا اآلخرین. وإال فال سجن للمفلس

. 
، إذا قمت بأعمال حسنة أفعالك.ذلك من خالل ھا. حصل بھذا صحیح. یجب على المفلس أن یتعایش مع ھذه المشكلة ویكون راضیا 

 هإلى السجن في ھذ دخلتلكن ال تعتقد أنك ستنقذ نفسك باالنتحار. حتى لو وعقابك في الدنیا.  افھذ ،سیئاتاللك. وإن فعلت  امتحانفھذا 
بأي ، ملسو هيلع هللا ىلص. وكما قال نبینا الكریم یوم القیامة، فإن ما فعلتھ لھ عقوبة لدرجة أن هللا عز وجل یجعلك تموت مراًرا وتكراًرا حتى الدنیا

 القیامة. الى یومر ، فإن المعاناة الحقیقیة من موتھ ومشاھد موتھ ستستمخصشالمات  طریقة
. 
ك حاجة لالستعجال. الجمیع ، لیست ھنا. أیضاللموت هلالج لج للمؤمنین الذین ینتظرون أمر هللا النجاة. النجاةأموت وأھرب". الموت لیس "

سیُعاقبون ء ، المجانین یفعلون ذلك. وإن فعل ذلك العقالیس من الذكاء أن تنتحر وتتألم الى یوم القیامة. كما قلناعلى أي حال. فل سیموت
 ضیق.ومدى ما سیواجھونھ من  ،أحوالھمأعلم بهللا  ،ویوم القیامةالى یوم القیامة. 

. 
أكثر الناس ذكاًء. ناھیك عن  ، في أغنى دول العالم. یحدث االنتحار في أغلب األحیان ھناك. یعتقدون أنھمكان ھذا یحدث في بالد الكفر

 یقع على مثل ھذه الخدمة أیًضا. أتمنى أن  إخترعوا، یحقنونھ أو یعطونھ حبة. لقد یموت دون ألملمن یرید أن  ھذا، لقد اخترعوا شیئًا ما
 .اخترعوهما ھؤالء األوغاد رؤوس 
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"ال  الى یوم القیامة.األمر یبدأ بعد ذلك. ھؤالء الموتى یعانون بینما ، نھم یعتقدون أن الموت ھو النھایة، فإعندھم إیمانوبما أنھ لیس 

، ، حتى لو أخذت حقنة ذھب أو حبوباموجودة. مھما كنت ، معاناة الموتلیس عندھم إیمان. بالتأكید یعانون". إنھم یعانون بالفعل، ألنھ
 .والبعض اآلخر قلیال یعانون كثیرامعاناة. بعض الناس  بدونفال موت 

. 
 یان عندما یشعرون بالملل. یقولونفعلون ذلك في كثیر من األحیقع الناس في أفخاخ الشیطان. خاصة الشباب الذین یال أن  یجب، لذلك

. لذلك یجب بصر لمحةتمر في  ،، في النھایةسنةأللف  تشعلو "لدي حیاة طویلة ألحیاھا". كیف تعرف أنك ستعیش طویال؟ حتى 
عندما تنتحر فإنك تدمر نفسك وتسبب  ،. لذلكبصر بلمحةمر ت. ما ھي الحیاة؟ هلالج لج على المسلمین االستعاذة با�. یجب أن یؤمنوا با�

 .الكثیر من المعاناة لكل من حولك
. 
من زمالئنا  الكثیر"انتحر دستان وتتارستان، كان الناس یقولون لنا ر، في دول إسالمیة مثل باش كنت حزینًا عندما ذھبنا إلى روسیاك

 .ة، لقد خرجوا من الشیوعیة. لقد انتحروا في سن مبكرالدراسة". بالطبعفي 
. 

إیمان المسلمین لیعلموا ماذا یفعلون.  ویقويإیماننا. یقوي . هللا اإلیمان مھم، . لذلكعلیھیر االنتحار ال یبقى دون عقاب. ھناك عقاب كب
 ومن هللا التوفیق.. لنفوسنا. هللا ال یتركنا طیبةهللا. هللا یرزقنا حیاة  لمشیئةموتھم  اأن یتوكلوا على هللا ویتركو یجب

 
 .الفاتحة
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