بسم هللا الرحمن الرحٌم
ٌتعارض االكتئاب واألمراض النفسٌة مع االٌمان

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى
[أخرجه البخاري ومسلم فً الصحٌح]

أٌها األخوة الكرام ،ظاهرة فً بالد المسلمٌن تلفت النظر ،هذه الظاهرة هً :قلة األمراض النفسٌة ،بٌنما تجد فً
بالد الغرب ،نسبة المرضى النفسٌٌن نسبه عالٌه جدا .وأكثر األمراض إنتشارا هً مرض الكآبة.
لو أن إنسانا ٌرٌد جوابا علمٌا ،ما سبب قلة األمراض النفسٌة فً بالد المسلمٌن؟.
الجواب :هو اإلٌمان باهلل.
فالنبً -علٌه الصالة والسالمٌ -قول:
إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى
هذا الحدٌث؛ الجامع المانع المختصر مفاده :الذي بحوزتك من عند هللا ،والذي فقدته بؤمر هللا.
وله ما أعطى
بدوي فً الصحراءٌ ،قود قطٌعا من اإلبل ،سئل :لمن هذه؟ قال :هلل فً ٌدي.
وربنا عز وجل ٌقول:
قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْلكِ
[سورة آل عمران اآلٌة]ٕٙ:

َمالِ َك ا ْل ُم ْلكِ
[سورة آل عمران اآلٌة]ٕٙ:

ٌعنً :كل شًء ٌُملَّك مالكه هللا؛ فاإلنسان على التحقٌق ال ٌملك شٌئا ،إنما هو مال هللا.
أساسا أعرابًٌ ،عنً فً غلظة أمسك النبً من ثوبه ،وكان ثوبه ٌمٌنً نجرانً ،وشده حتى أثر على صفحة
عنقه الشرٌف ،قال:
ٌا محمد ،أعطن مما عندك ،فهو لٌس مالك وال مال أبٌك ،فتبسم علٌه الصالة والسالم -ولو فعلها مع غٌره
لطارت عنقه -قال :صدق ،إنه مال هللا
ٌإكد هذا قول هللا عز وجل:
َوأَ ْنفِقُوا ِم َّما َج َعلَ ُك ْم ُم ْس َت ْخلَفٌِنَ فٌِ ِه
[سورة الحدٌد اآلٌة]7:

أنت مستخلفٌ ،دك على المال التً بحوزتكٌ ،د األمانة ،ال ٌد التملك ،مستخلف.

إن هلل ما أخذ
ٌعنً :اللهم صل علٌه ،حٌنما توفً ابنه إبراهٌم بكى ،قال له أبو ذر -فٌما أذكر:-
أتبك ٌا رسول هللا؟ قال :إن العٌن لتدمع ،وإن القلب لٌحزن ،وال نقول إال ما ٌرضً الرب ،وإنا علٌك ٌا
إبراهٌم لمحزنون
ألن هللا أخذه.
رجل له ابن مرٌض من الصحابة الكرام ،وكان مرضه شدٌدا ،فجاء فً إحدى اللٌالً ،سؤل زوجته عن ابنه:
كٌف حال ابننا؟ قالت :هو فً أهدء حال ،فتوهم أنه شفً وارتاحت نفسه ،وضعت له العشاء ،وأكل.
وهٌؤت نفسها له فؤصاب منها ،وفً الصباح أراد أن ٌرى ابنه ،قالت :لو أن الجٌران أعطونا جارٌة واستردوها
أتغضب؟ قال :ال ،قالت :كذلك فعل هللا عز وجل ،فذهب إلى النبً علٌه الصالة والسالم ،وقص علٌه قصة هذه الزوجة
الرائعة الفقٌهة ،الموحدة الصابرة ،فقال علٌه الصالة والسالم :بارك هللا لكما فً لٌلتكما.
وقٌل :أنهما أنجبا غالما ،أنجب عشرة حفاظ قرآن كرٌم فً هذه اللٌلة.
أنت إذا آمنت أن الذي أعطاك هللا إٌاه من فضله ،وإذا شاء أخذه ،ال تنسحق.
أنا أعرف رجالٌ ،عنً فً بحبوحة مالٌة كبٌرة ،عنده معمل ،وله ولد توفً ،ترك الصالة ،وكفرٌ ،عنً :لماذا
مات؟.
النبً مات ابنه ،ما فعل ........
فاإلنسان حٌنما ٌإمن ،تخف أمراضه النفسٌة ،ال ٌوجد عنده أمراض ،التوحٌد ٌرٌح ،التوحٌد عالقتك مع هللا،
وهللا حاضر ناظر ،بٌده كل شًء:
وت ُكل ِّ َ
بِ ٌَ ِد ِه َملَ ُك ُ
ش ًْء
[سورة المؤمنون اآلٌة]88:

َوإِلَ ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُع ْاألَ ْم ُر ُكلُّ ُه
[سورة هود اآلٌة]ٕٖٔ :

وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد.
آٌات التوحٌد رائعة ،انظر:
َما ٌَ ْف َتح َّ
اس مِنْ َر ْح َمة َف َال ُم ْمسِ َك لَ َها
هللا ُ لِل َّن ِ
ِ
[سورة فاطر اآلٌة]ٕ:

ٌعنً :إذا هللا أعطاك ،أعطاك ،ال تستطٌع جهة فً األرض ،أن تحول بٌن هللا وبٌن هذا العطاء ،وإذا كان أخذ
منك ،أقرب الناس إلٌك ٌتنكر لك ،أقرب الناس إلٌك ،وهللا زوجتك .حدثنً شخص وهللا صار ٌبكً ،قالت له :إذا
وجدتك تموت ،وٌلزمك كؤس ماء ال أسقٌك .وحدثنً رجل :ابنه ضربه.
ففً كلمة رائعة:
إذا كان هللا معك فمن علٌك ،وإذا كان علٌك فمن معك؟.

ٌعنً :إذا كان علٌك ،أقرب إنسان ٌتهجم علٌك ،وإذا كان هللا معكٌ ،سخر لك العدو لٌخدمك ،عدوك ٌصبح فً
خدمتك.
أٌها األخوة ،معنى قوله تعالى:
َوأَ ْل َق ٌْ ُ
ت َعلَ ٌْ َك َم َح َّب ًة ِم ِّنً
[سورة طه اآلٌة]ٖ9:

إذا أحب هللا عبداً ،ألقى حبه فً نفوس الخلق
ٌصبح محبوبا.
وفً حدٌث:
ما أخلص عبد هلل ،إال جعل قلوب المؤمنٌن تهفو إلٌه بالمودة والرحمة
ٌعنً :من عالمة الرضوان اإللهً :أن الناس ٌحبونك.
قال تعالى:
اس َت ْغف ِْر لَ ُه ْم َو َ
ت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َ
هللا لِ ْن َ
ت َف ّظا ً َغلٌِ َظ ا ْل َق ْل ِ
او ْر ُه ْم
َفبِ َما َر ْح َمة مِنَ َّ ِ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اع ُ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك َف ْ
ب َال ْن َف ُّ
ش ِ
فًِ ْاألَ ْم ِر
[سورة آل عمران اآلٌة]ٔ٘9:

بقدر ما استقر فً قلبك من الرحمة ،تكون مع الناس لٌنا ،رفٌقا ،لطٌفا ،رحٌما ،منصفا ،وبقدر بعدك عن هللا،
ٌقسو القلب ،ومع قسوة القلب؛ المواقف القاسٌة ،والفظة ،لذلكٌ :نفض الناس من حولك.
معادلة رٌاضٌة:

تتصل باهللٌ ،متلىء القلب رحمة ،تعامل الناس باللٌن ،والرفق ،واإلنصاف ،والعدلٌ ،لتف الناس حولك،
وٌحبونك ،تغفل عن هللا ،تنقطع عنهٌ ،متلىء القلب قسوة ،تكون فظا غلٌظ القلبٌ ،نفض الناس من حولك وٌذمونك،
فهذا قانون ،لذلك:
إن هلل ما أعطى ،وله ما أخذ
أروع دعاء بهذا الموضوع:
اللهم ما رزقتنً مما أحب ،فاجعله قوة لً فٌما تحب ،وما زوٌت عنً مما أحب ،فاجعله فراغا ً لً فٌما تحب
[أخرجه الترمذي فً سننه]

ٌعنً :أنت بٌن حالٌن؛ بٌن شًء تتمناه وقد حصلته ،وشًء تتمناه ولم تحصله؛ فالذي حصلته وظفه فً الحق،
والذي لم تحصله وظف فراغه فً الحق.
اإلنسان إذا حصّل ماالٌ ،نبغً أن ٌوظف هذا المال فً الحق ،فإذا كان دخله محدود ،وعنده وقت فراغ ،من أٌن
جاء وقت الفراغ؟ من دخله المحدود.
انتهت الساعة الثانٌة الوظٌفة ،ما عنده شًء بعد الظهر ،ما دام الوضع كذلكٌ ،وظف الفراغ فً الحق ،معناها:
مثل المنشار ،على الحالتٌن ربحان.
بالمناسبة:
َوإِنْ ُك َّنا لَ ُم ْب َتلٌِنَ
[سورة المؤمنون اآلٌة]ٖٓ:

ٌعنً ممتحنٌن ،وأنت أٌها المإمن ممتحن مرتٌن؛ ممتحن فٌما أعطاك ،وممتحن فٌما منعك ،الذي منعك منه
ممتحن فٌه ،والذي أعطاك إٌاه ممتحن فٌه ،والبطولة :أن تنجح فً المنع والعطاء ،وربما كان المنع عٌن العطاء.
كن مع هللا ترى هللا معك***واترك الكل وحاذر طمعك
وإذا أعطــاك من ٌمنعه ثم***من ٌعطً إذا ما منعك؟
أخواننا الكرام ،بالتعازيٌ ،عنً فً كلمات ٌقولها المسلمون وهللا طٌبة :عظم هللا أجركمٌ ،قال له :شكر هللا
سعٌكم.
ومن العبارات التً سنها لنا النبً فً التعزٌة ،أن تقول:
إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى
ٌعنً :اإلنسان حٌنما ٌرى أن كل شًء بقضاء من هللا وقدر ،حٌنما ٌعتقد أن لكل شًء حقٌقة.
وما بلغ عبد حقٌقة اإلٌمان ،حتى ٌعلم أن ما أصابه لم ٌكن لٌخطئه ،وما أخطأه لم ٌكن لٌصٌبه
[أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ،واإلمام أحمد فً مسنده]

ال ٌوجد بقاموس المإمن لوم ،وهذا اللوم حٌنما تختفً من قاموس المإمنٌ ،سعد أشد السعادة ،أما كلمة لو:
تحرق القلب ،وقد ٌصاب بؤزمة قلبٌة بهذه الكلمة ،آالم الندم ال توصف ،لذلك النبً منعنا من كلمة لو ،لكن العجٌب
واردة فً القرآن.
قال تعالى:

اس َت َقا ُموا َعلَى ال َّط ِرٌ َق ِة َألَ ْس َق ٌْ َنا ُه ْم َما ًء َغدَقا ً
َوأَنْ لَ ِو ْ
[سورة الجن اآلٌة]ٔٙ:

قالوا :هذه لو اإلٌجابٌة.
لو اإلٌجابٌة ضرورٌة ،إذا اإلنسان -ال سمح هللا -دمر ماله ،ألنه مانع الزكاة ،لو قال بٌنه وبٌن نفسه ،إذا قال
بٌنه وبٌن نفسه :لو أدٌت زكاة مالً ،لما دمر هللا مالً ،كالم صحٌح ،وقلها ما شئت ،وهذه لٌست محظورة فً الدٌن،
هذه لو اإلٌجابٌة؛ لو أدٌت زكاة مالً لما دمر هللا مالً ،لو غضضت بصري لما كنت شقٌا فً بٌتً ،لو أدٌت الذي
علً لما تكلم الناس فً حقً ،لو اتقٌت هللا فً بٌع هذه البضاعة لما أخافنً هللا من غٌره.
أنا أقول لكم هذه الكلمة :معظمكم تجار ،مستحٌل أن تخاف هللا وأنت فً بٌعك وشرائك ،وأن ٌخٌفك من سواه،
أما إذا لم تخف هللا ،إذا استغلٌت ،أن البضاعة مطلوبة ،والزبون جاهل ،وبعته بضاعة سٌئة ،وأخذت منه أعلى سعر،
وظننت نفسك ذكٌا ،هللا ٌخوفك من غٌره اآلن.
ٌدخل إلى عندك شخص ٌُسًء إلٌك ،ألن هللا كبٌر ،وهللا ٌعالج.
انظر اآلٌة ما أجملها:
ض الَّذِي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ ْر ِج ُعونَ
اس لِ ٌُذٌِ َق ُه ْم َب ْع َ
سا ُد فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر بِ َما َك َ
َظ َه َر ا ْل َف َ
س َب ْت أَ ٌْدِي ال َّن ِ
[سورة الروم اآلٌة]ٗٔ:

وآٌة دقٌقة جدا ،كان من الممكن أن نخطىء ،وأال نذوق نتائج خطئنا ممكن.
ممكن إنسان ٌرتكب أخطاء كبٌرة ،دون أن ٌدفع الثمن ،لكن هللا شاءت حكمته :إذا فسدت وأفسدتٌ ،ذٌقك هللا
ثمن الفساد ،من أجل ماذا؟ لهدف نبٌل:
ض الَّذِي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ ْر ِج ُعونَ
لِ ٌُذٌِ َق ُه ْم َب ْع َ
[سورة الروم اآلٌة]ٗٔ:

لذلك :أي موقف تقفه غٌر صحٌح ،هللا عز وجل ٌإدبك ،والتؤدٌب :هو عٌن الرحمة:
س ُه َع ِن ا ْل َق ْو ِم ا ْل ُم ْج ِرمٌِنَ
َفإِنْ َك َّذ ُبو َك َفقُلْ َر ُّب ُك ْم ُذو َر ْح َمة َواسِ َعة َو َال ٌُ َر ُّد َبأْ ُ
[سورة األنعام اآلٌة]ٔٗ7:

فهذا الحدٌث:
إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى
رجال من الصحابة ،باٌع رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -على السمع والطاعة ،والنصح لكل مسلم ،أرسل
خادما له لٌشتري له فرسا ،فجاء الخادم بالفرس ،وصاحبها قال :هذه الفرس باعها صاحبها بثالثمئة درهم ،قال لهٌ :ا
هذا ،إنها أغلى من ذلك ،أتبٌعنً إٌاها بؤربعمئة؟ قال له :أتمنى ،قال له :أتبٌعنً بخمسمئة؟ قال له :أتمنى ،قال له:
بسبعمئة؟ قال له :أتمنى ،قال له :أتمنى ،بثمانمئة؟ نقده ثمانمئة درهم ،من حوله تعجبوا أشد العجب ،باعك إٌاها
بثالثمئة!؟ قال :ال ٌعرف قٌمتها .عاهدت رسول هللا على السمع والطاعة ،والنصح لكل مسلم.
وهللا فً تاجر ،تاجر أعرفه ،هو موفق ،حدثنً عن شًء فعله ،لكن أعجبنً تماماٌ ،عنً اشترى صفقة استٌراد،
عرضها بثمانٌة ونصف– ،قصة قدٌمة جدا -ال ٌوجد زبون بثمانٌة ،سبعة ونصف سبعة ،ستة ونصف ستة ،خمسة

ونصف خمسة ،لم تبع معه ،خمسة آالف  .......تؤلم أشد األلمٌ ،دخل محله تاجر ناشىءٌ ،عنً شاب ،أول عهده فً
التجارة ،عرض علٌه هذه الصفقة ،أعجبته ،ألنه جاهل ،قال له :هذه بثمانٌة ونصف ،قال له :وهللا تستحق ذلك ،بخمسة
لم تبع معه هو ،قال له :بثمانٌة ونصف ،قال له :تستحق ذلك ،قال له :ادفع ثمنها كامال عند االستالم ،قال له :جاهز،
ٌرٌد أن ٌشترٌها ،فذهب لٌؤتً بالرعبون ،قال له :تعال ،وهللا ال أبٌعك إٌاها إال بخمس لٌرات ،أنت ال تعرف بالسوق ٌا
بنً ،هذه الصفقة ال تستحق أكثر من ذلك.
خاف من هللاٌ ،عنً هو عرضها بخمسة لم تبع ،جاء شاب جاهل ،معه مالٌ ،شترٌها بثمانٌة ونصف ،وثمنها
مباشرة ،لم ٌبعه إٌاها ،خاف من هللا ،ألنه صار فً استغالل لجهله.
فحٌنما تخاف هللا- ،هذه أعٌدها كثٌرا -ال ٌُخٌفك من أحد ،وحٌنما ال تخاف هللا ،تخاف من ظلك ،من ظلك تخاف،
ألن هللا عز وجل قال:
ب ِب َما أَ ْ
س ُن ْلقًِ فًِ قُلُو ِ
ش َر ُكوا
الر ْع َ
ب الَّذٌِنَ َك َف ُروا ُّ
َ
[سورة آل عمران اآلٌة]ٔ٘ٔ:

أٌها األخوة ،أكبر شًء ٌعاقب به اإلنسان :هو الخوفٌ .عنً:
هللا َفأ َ َذا َق َها َّ
ب َّ
اس
هللا ُ َم َثالً َق ْر ٌَ ًة َكا َن ْت آَ ِم َن ًة ُم ْط َمئِ َّن ًة ٌَأْتٌِ َها ِر ْزقُ َها َر َغداً مِنْ ُكل ِّ َم َكان َف َك َف َر ْت بِأ َ ْن ُع ِم َّ ِ
هللا ُ لِ َب َ
ض َر َ
َو َ
وع َوا ْل َخ ْو ِ
ص َن ُعونَ
ف ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْ
ا ْل ُج ِ
[سورة النحل اآلٌة]ٕٔٔ:

أَ ْط َع َم ُه ْم مِنْ ُجوع َوآَ َم َن ُه ْم مِنْ َخ ْوف
[سورة قرٌش اآلٌة]ٗ:

أخواننا الكرام ،هذا الحدٌث:
إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى
هذا الحدٌثٌ :قٌم توازنٌ ،جعلك متوازن؛ ال تندم ،ال تقل لو ،أنت ابذل وسعك ،وتوكل على هللا،
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