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الحمد هللا القائل ((َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَھُھ هللا )) ، والصالة 
أحدكم باألمر  -یة إذا أراد وفي روا -والسالم على نبیھ القائل:(( إذا ھّم 

   .فلیركع ركعتین من غیر الفریضة...))، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  توطئة :
 وكذلك  ، ١النفس مكاشفة إلتقان األصول أهم من النتائجو األسباب تسلسل فقه يعد
 حـل يف  الناس من كثري وتعثر  ختبط   يف شيوعا شياءاأل أكثر من ؛ ا الفقه عدم يعد

  القهمخب  صلتهم مع أو املخلوقني مع  عالقتهم يف  سواء ، زيادا وأحيانا بل ، مشاكلهم
 احللـول وضع يف دائما خيفق لذا ؛ األسباب من أا على النتائج صنفُت حينما وذلك ،

   . هافي يعيش اليت الدوامة من للخروج السهلة العملية
 السـبب  معاجلـة عن  غفلونوي – النتائج – األعراض معاجلة يف  ونجيتهد  قد فتراهم
 و األمر يف خيلط املتخصصني من جتد عندما املعيبة األمور ومن. األول السبب أو احلقيقي

 وغريمها تدريبهم أو ملساعدم اهللا اهوّل من معاناة من فيزيد ، األسباب حمل  النتائج يضع
 األصحاء يتوهم قد وكذلك ، النفسيني باملرضى األمر يتعلق عندما سوءا األمر ادويزد ،

 ،   كثرية أمثلة ذكر إىل هنا التطرق مت لذا   ، عنها غىن يف هم أمورا اخللط  هذا بسبب
  . التوفيق اهللا ومن.  ا اهللا ينفع أن عسى

                                                
 )) . النفس مكاشفة أصول: ((  ينظر ، الفائدة من لمزيد)  ١



) ٣(

  


 
 ، العبد إليها ليطمئن ونتائج وأسباب  لكل جعل أن سبحانه املوىل نعمة من
 سـبب لكـل كان وإذا ، الدنيا أو اآلخرة إىل  رحلته طريق يف  سهنف العبد لرياجع أو

   .   نتيجة آخر إىل نصل أن إىل وهكذا. يليها اليت للنتيجة سبب هي نتيجة فكل ، نتيجة
 تسلسـل فقـه ٢ملكة وتنمية تكوين  على تساعد  املهمة  املقومات من جمموعة وهناك

   : كالتايل وهي ، أمهها تلخيص وميكن ، والنتائج األسباب
  

    . والنتائج األسباب تدبر:  األول المقوم

                                                

 فـي الراسـخة الهيئة: (أخرى وبعبارة ،) النفس في راسخة صفة: (االصطالح في الملكة)  ٢
 فإذا ،)حالة( أو) كيفية( لها يقال األفعال، من فعل بسبب هيئة النفس في تحصل حيث ،) النفس
 ومارسـتها الهيئـة تلك تكررت إذا أما حالة، أو كيفية سميت الزوال سريعة الهيئة تلك كانت

 اللغة، وملكة الحساب، كملكة: ملكة أصبحت الزوال، متعذرة وصارت فيها، رسخت حتى النفس
  . شبير عثمان محمد. د. أ) ١/٢١ الفقهية الملكة تكوين(  عن))  ذلك وغير الكتابة وملكة

 



) ٤(

 وتكـون ، )  البصر ، السمع ، القلب ، العقل ( : أربعة وأدواته ، عظيم شأن له التدبر
  : سبحانه قوله مثل ، والنتائج األسباب بني العالقة بتدبر   فاعليته

  . ٣)) اْلَفاِسِقَني اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللَُّه ، ُقُلوَبُهْم اللَُّه َأَزاَغ َزاُغوا َفَلمَّا(( 
  .  الثاين املقوم شرح عند أكثر وسيتضح

  
      العالقة معرفة:   الثاني المقوم
 نظرنـا إذا:  فمثال  ، امللكة هذه  وتنميه لتكوين همةامل األمور من العالقة معرفة تعد
  . قلوم إلزاغة سببا كان احلق عن الزيغ أن:   العالقة لوجدنا ، بقةالسا اآلية إىل
  

   البصيرة بعين التحليل:    الثالث المقوم
   

 علـى  سهل ، والنتيجة السبب بني التسلسلية العالقة وُعِرَفت ، التدبر حصل إذا )١
 اضحةو الرؤية صارتو ، وحتليلها  األحداث تسلسل بني ربطال - اهللا بإذن - العبد

                                                
 )) .٥:  آية ، الصف سورة)((   ٣



) ٥(

  العبـد  بصـرية وتقـوى . لـبس وال خلط غري من دقيق بشكل ، الزوايا مجيع من
  .  ظنه غلبة وصحة وفراسته

  
 املـوىل أن جنـد:   فمـثال ، اوخوامته اآليات بني عالقة هناك نأ فيه شك ال مما )٢

  :  بقوله ، ذكرها السابق اآلية  ختم سبحانه
  .))  َفاِسِقَنياْل اْلَقْوَم َيْهِدي َلا َواللَُّه ((
  ٤للزيـغ  أن   نـرى  - األخرى للنصوص النظر دون  -  كلها اآلية إىل نظرنا إذاف

 الزيغ ألثر العام ملوقفا لتحليل واضحة بصورة  خرجناو ؛  مباشرة غري أخرى نتيجة
 غري اهللا يشاء أن إال ، الفاسقني للقوم اهللا من ٥التوفيق هداية  لحصو عدم أن وهي ،

  . !! عليم ا اهللا ما الذنوب من الزيغ مع كان إذا فكيف  - ذلك
   

 ال بأنه  سبحانه املوىل فيها ذكر اليت اآليات إىل مثال ينظر ذلك على لتدريبول )٣
 ، َكفَّاٌر َكاِذٌب ُهَو َمْن  ، اْلَخاِئِنَني َكْيَد ،  الظَّاِلِمَني اْلَقْوَم ، اْلَفاِسِقَني اْلَقْوَم((:  يهدي

  . اَملَلكة هذه تنمية يف فليتدرج مث)) . َكذَّاٌب ُمْسِرٌف ُهَو َمْن
                                                

 المیل ، وتأتي في القران بمعنى المیل عن الحق بعد وصول الحجة . الزیغ :)  ٤
ق  نوعان : الھدایة )  ٥ ة التوفی وحي ، وھدای ال ال ت باكتم د تم اد ق إرشاد وتوفیق ، فھدایة اإلرش

 ھي معونة المولى للعبد إلى العمل . 



) ٦(

  
    والتوقع االستنتاج:   الرابع المقوم
 فـإذا ، والنتائج األسباب فقه ملكة تنمية لثمار املتقدمة املراحل من اخلطوة هذه تعد

 لسـري والتوقع اجتاالستن - اهللا بإذن  - العبد على سهل ، السابقة  املقومات حتققت
 معينة ظروف يف سفينتهب أحبر إذا أنه ؛ سفينة قبطان يتوقع قد فمثال ، مستقبال  األمور

 ظـل يف آخـر يبحر قد بينما . عنها غىن يف هو ملشاكل أو للغرق سفينته تتعرض أن
 يف خطـأ وبالتايل.  جيد بشكل الواقع باستقراء  منه جهال ،  فيهلك الظروف نفس

  .  والتوقع االستنتاج
  

   خلقه في سبحانه المولى سنن  معرفة : الخامس المقوم
 

 مـن  للعبد االستدراج يقع فقد ، خلقه يف اهللا سنن معرفة عدم موراأل أخطر من نإ )١
 كثري عن ويعفو ، عذابه سبقت قد سبحانه املوىل رمحة كانت إذاف ،  العبد يشعر ال حيث

  . تتحول وال دلــــــــتتب ال سنن له أنه إال ،
   : سبحانه قال



) ٧(

 َتْحِويًلا اللَِّه ِلُسنَِّت َتِجَد َوَلْن َتْبِديًلا اللَِّه ِلُسنَِّت َتِجَد ْنَفَل اْلَأوَِّلَني ُسنََّت ِإلَّا َيْنُظُروَن َفَهْل(( 
((٦  
 ٨ والتدافع ٧االختالف كسنة - شرحها يطول - وخاصة عامة سنن هناك )٢

  ، ١٠املتقني مع سبحانه املوىل سنن مثل خاصة وسنن ،  ٩نيمكوالت
  

                                                
 )) .٣٤:  آية  ، فاطر سورة)  ٦

) ١١٨( ُمْخَتِلِفـيَن َيَزاُلوَن َوَلا َواِحَدًة ُأمًَّة النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاَء َوَلْو: ((   تعالى قوله مثل)  ٧
 ) .٢٠٧ آية ، البقرة سورة)) ( َخَلَقُهْم َوِلَذِلَك َربَُّك َرِحَم َمْن ِإلَّا

 ُذو اللَّـَه َوَلِكنَّ اْلَأْرُض َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس اللَِّه َدْفُع َوَلْوَلا: ((   تعالى قوله مثل)  ٨
 ) .١٥٢ آية ، البقرة سورة)) (  اْلَعاَلِميَن َعَلى َفْضٍل

 اْلَأْرِض ِفي َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َوَعَد: ((  تعالى قوله مثل)  ٩
 َخـْوِفِهْم َبْعـِد ِمْن َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم َلُهْم اْرَتَضى الَِّذي ُمِديَنُه َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن اْسَتْخَلَف َكَما
 النور،آيـة سورة))( اْلَفاِسُقوَن ُهُم َفُأوَلِئَك َذِلَك َبْعَد َكَفَر َوَمْن َشْيًئا ِبي ُيْشِرُكوَن َلا َيْعُبُدوَنِني َأْمًنا
٥٥. ( 

 َوَمـْن َيْحَتِسُب َلا َحْيُث ِمْن َوَيْرُزْقُه  ، َمْخَرًجا َلُه َيْجَعْل اللََّه َيتَِّق َوَمْن: (( تعالى قوله مثل)  ١٠
 .  ) ٣،٢  آية:  الطالق سورة( )) . َحْسُبُه َفُهَو اللَِّه َعَلى َيَتَوكَّْل



) ٨(

  
   . كثري وغريها  ،١٢ املنهاجو رعةالِش وخمالفة ، ١١واملعرضني 

      
 حيث من املتشاة األمور من كثري متييز العبد أستطاع ، السنن هذه العبد عرف فإذا )٣

 بني الفرق ومعرفة  الفاسد والقياس للنصوص الصائغ غري التأويل من اهللا وحفظه ، املعىن
 ، واالخـتالف واخلـالف ،  واحلـذر واجلنب ، وروالته والشجاعة ، والعقوبة االبتالء

 عالمـات وعـرف ، الرباين املنهاج خمالفة نتائج معرفةو ، التمكني عدم أسباب معرفةو
  من كثري عن فضال الناس  من كثري عندها هلك اليت الكثرية األمور من وغريها ، احلقائق

  .    العلم طلبة
   

  
  

                                                

 اْلِقَياَمِة َيْومَ  َوَنْحُشُرُه َضْنًكا َمِعيَشًة َلُه َفِإنَّ  ِريِذْك َعنْ  َأْعَرَض َوَمْن: (( تعالى قوله مثل)  ١١
 ) .١٢٤:  ،آية طه سورة)) (  َأْعَمى

 ِشْرَعًة ِمْنُكْم َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  اْلَحقِّ ِمَن َجاَءكَ  َعمَّا َأْهَواَءُهْم َتتَِّبْع َوَلا: (( تعالى قوله مثل)  ١٢
 ) .٤٨: آية ، لمائدة سورة)) (  َهاًجاَوِمْن



) ٩(

  



 املقام يطول ال حىت للتكرار حاجة فال لذا ، منها بعض إىل  السابقة املسائل يف التطرق مت
 ، التنميـة تلـك عن للعزوف السلبية اآلثار أما . أخرى مثار إضافة باإلمكان ولكن ؛

 لخـيصت ومين . بالنهار  من يعرف فالليل ،  األضداد معرفة خالل من معرفتها فيمكن
   : أمها أشياء بعدة راالثم تلك

 الوصـول تصور ميكن ال حيث ؛ دقيقًا تشخيصًا سلوك أو ظاهرة أي تشخيص )١
 وعملية علمية أسس على ومبين سبقه قد دقيق تشخيص غري  من ، دقيق عالجل

  .   صحيحة
 .  غريهل أو لنفسه الفردية واملهارات والقدرات الذات وتنمية تطوير )٢
 سـواء ، والعلميـة العملية واحللول والتوصيات واملقترحات صوراتالت وضع )٣

 .أقصر وزمن أيسر جبهد ، إستراتيجية أو مرحلية أو عاجلة كانت
 سريين ابن قصة معنا وستأيت ، العقوبة تأخرت وأن العقاب جاء أين من معرفة )٤

 .  اجلالء وابن
  .   متابعتهاو ومراقبتها وتطويريها وتنميتها القوة مكامن عرفةم )٥



) ١٠(

 هلا املناسبة احللول ووضع  والعراقيل واملعوقات والضعف القصور مكامن معرفة )٦
 .  منها التقليل أو لتجاوزها

  


 من بنوع والواقع النبوية السرية من األمثلة بعض إىل التطرق يتم سوف املسألة هذه ويف 
  .  الشرعي وغري الشرعي وأثرها امللكة هذه تنمية أمهية بيان لزيادة التفصيل

   
   . النار من لألعقاب ويل حديث:  األول المثال

 ومـع ، اإلمث ما ُيرفع عذران مها واخلطأ اجلهل أن ، العلم طلبة لدى معلوم هو مما  )١
 يؤكـد مهـم سؤال يربز ففسو  ؛))  النار من لألعقاب ويل(( حديث تأملنا إذا ذلك
  . والنتائج لألسباب التسلسلية العالقة فهم أمهية

 إىل مكة من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع رجعنا قال عمرو بن اهللا عبد فعن  )٢ 
 إليهم فانتهينا عجال وهم فتوضئوا العصر عند قوم تعجل بالطريق مباء كنا إذا حىت املدينة

  : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ، اءامل ميسها مل تلوح وأعقام



) ١١(

  .١٣))الوضوء أسبغوا النار من لألعقاب ويل(( 
  
  : السؤال) ٣

 توعـدهم بل اخلطأ أو اجلهل بسبب ؛ وسلم عليه اهللا صلى الرسول يعذرهم مل ملــاذا
  ؟ الوعيد بذلك

  
  : اإلجابـــــة) ٤
  .  الوضوء يف االستعجال كان :  لاألو السبب   -
  . الوضوء إسباغ عدم  :  يف  كانت السبب هلذا األوىل النتيجة   -
 يف  :  ومتثلـت أخرى لنتيجة سببا كانت - الوضوء إسباغ عدم – السابقة النتيجة   -

  )) . النار من لألعقاب ويل(( : والسالم الصالة عليه قوله
  
  

                                                
 . وغيرهما ومسلم  البخاري أخرجه ) ١٣



) ١٢(

  : التحليل) ٥
 الوضوء إسباغ عدم عنه نتج الذي األول السبب إىل نظر وسلم عليه اهللا صلى الرسول

 هذا فمخالفة ، ١٤والوقار السكينة وعليه الصالة يأيت أن مأمور فاملسلم ، العجلة وهو ،
 هـو  ؛ شـرعي واجب ترك عنه نتج ، الستعجالا وهذا ؛ االستعجال عنه  نتج األمر
  . الصالة وهي ، آخر لعمل شرط

 سـببه وكـان ؛ جهًال حمرمًا فعل أو واجبًا ترك من أن واألصوليني الفقهاء عند ومعلوم
 كـان رجل:  ومثاله ؛ يعذر فال ؛ يؤديه أن بإمكانه كان شرعي مطلب يف تقصري املباشر

  . يفعل مل ولكنه وواجباا وأركاا بشروطها الصالة يتعلم أن باستطاعته
 

     واألعراض األسباب بين التفريق:   الثاني المثال

                                                
وِل َمَع ُنَصلِّي َنْحُن َبْيَنَما: َقاَل َأْخَبَرُه، َأَباُه، َأنَّ َقَتاَدَة، َأِبي ْبُن اِهللا َعْبُد فعن)  ١٤ لَّى اِهللا َرسـُ  صـَ
 َتْفَعُلوا، َفَلا«: َقاَل الصََّلاِة، ِإَلى اْسَتْعَجْلَنا: َقاُلوا »َشْأُنُكْم؟ َما«: َفَقاَل َجَلَبًة، َفَسِمَع َوَسلََّم، َعَلْيِه اُهللا
  .   مسلم أخرجه. »َفَأِتمُّوا َسَبَقُكْم َوَما َفَصلُّوا، َأْدَرْكُتْم َفَما السَِّكيَنُة، َفَعَلْيُكُم الصََّلاَة َأَتْيُتُم ِإَذا
 



) ١٣(

 يف وأمل  ، وفتور ومحى حنجرته يف أمل عنه فنتج ،  اللوز يف ميكرويب التهاب أصابه رجل
 يزيـد أن أكرب فاالحتمال ، فقط مسكنة أدوية استعمل ذافإ  ، ذلك وغري اجلسم سائر

  للمـرض احلقيقي السبب   يعاجل سوف احلاذق الطبيب ولكن ، اهللا يشاء أن إال مرضه
 أخرى بأدوية بأس وال ، مثال حيويا مضادا بإعطائه وذلك ، - أعراضه – نتائجه  وليس

   . مساعدة
  

   ئخاط تشخيص:  الثالث المثال
 ذكـر ومت ،))   االكتئـاب  إىل تؤدي اليت األسباب((  نابعنو  مقالة قرأت مرة ذات

  :  كالتايل وكانت . لإلطالة جتنبا بعضها نذكر ، كثرية أسباب
 . اآلخرين مع العالقات يف مشاكل  ) ١
 . الصحة ضعف)  ٢  

  .  طويلة لفترات شخص بصحة االعتناء   ) ٣
    .مادية ومشاكل متاعب ) ٤
  . بالعمل عالقة اهل مشاكل  ) ٥
 .  عالقة مازالت نزاعات  ) ٦ 



) ١٤(

  .يتحملها أن الشخص معها يستطيع ال لدرجة املشاكل تراكم ) ٧
  

   األسباب كللت ومناقشات تحليل
 ذلك ومع ، أخرى ألسباب نتائج احلقيقة يف أا لوجدناها ؛ األسباب هذه تأملنا إذا )١

  . التفريق الفرق أمهية لبيان كنتائج ليسو  - َفَرضا - كأسباب معها التعامل  يتم سوف
 .))اآلخرين مع العالقات يف مشاكل((  االكتئاب،أي أسباب من أنه عنه قيل ما فمثال   

 السـبب هذا رفُع فإذا ، قبله مباشر سبب من له بد وال ،  لسبب نتيجة هو احلقيقة يف
 السـبب  يكـون قد فمثال ، مشكلته ومعاجلة حتليل استطعنا ، الدقة وجه على احلقيقي
 وجيـب كثرية فاالحتماالت ، سوية غري تربية أو ، اخلربة قلة أو ، املخالطة قلة ، احلقيقي
 معاجلتـه ليسهل  ، احلقيقي السبب إىل الوصول يتم أن إىل ، واحدة تلو واحدة تصفيتها

 سبابأل نتيجة هي األسباب أو االحتماالت هذه أن أيضا العلم مع.  اهللا بإذن ، بعد فيما
   .   السابق يف تأصيله تقدم ما حسب ، سبقتها أخرى

  
 اعتـربت إذا األمور  هذه ومثل.  وردت اليت األسباب بقية ذلك على يقاس وممكن )٢

 توهم زيادة على وعملت ، رهقا املريض زادت ، النتائج من وليس األسباب من أا على



) ١٥(

 أمـة يـا باألمة فرمحة ، جتمعاتوامل اجلماعات على  سلبا تؤثر مث األصحاء عند املرض
  . - وسلم عليه اهللا صلى – حممد

 النفسية األمراض من وغريها  ، لالكتئاب األول السبب هو ما األهم السؤال ويبقى )٣
 وإمنـا ؟؟ نوعي بشكل  معاجلتها عن والغرب الشرق وعجز العصر هذا يف شاعت اليت

 أو ، عـددا سنني األدوية تعاطيب املريض يستمر وقد األعراض لتخفيف عالجهم غالب
  .   مرضه ويبقى افيتركه امنه ميل
  
 بعض نذكر  وهنا ، نص من أكثر يف والنتيجة السبب نبّي قد وتعاىل سبحانه املوىل  )٤ 

 ، يٌمَعِلـ َلَسِميٌع اللََّه َوِإنَّ َبيَِّنٍة َعْن َحيَّ َمْن َوَيْحَيى َبيَِّنٍة َعْن َهَلَك َمْن ِلَيْهِلَك  ؛ النصوص
 :  تعاىل قوله:  النصوص هذه ومن

   ١٥)) اْلُقُلوُب َتْطَمِئنُّ اللَِّه ِبِذْكِر َأَلا اللَِّه ِبِذْكِر ُقُلوُبُهْم َوَتْطَمِئنُّ آَمُنوا الَِّذيَن((   -
 ١٦ )) َأْعَمى اْلِقَياَمِة َيْوَم َوَنْحُشُرُه َضْنًكا َمِعيَشًة َلُه َفِإنَّ ِذْكِري َعْن َأْعَرَض َوَمْن((  -

                                                
 ))    .٢٨  آية ، الرعد سورة)  ((  ١٥
 ))    .١٢٤  آية ، طه سورة((     ) ١٦



) ١٦(

 َأْجَرُهْم َوَلَنْجِزَينَُّهْم َطيَِّبًة َحَياًة َفَلُنْحِيَينَُّه ُمْؤِمٌن َوُهَو ُأْنَثى َأْو َذَكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل َمْن((  -
  .  ١٧)) َيْعَمُلوَن َكاُنوا َما ِبَأْحَسِن

  : قائل يقول قد )٥
  . ....  والبيئة احلياة تعقيدات سببه أن 
  :  له يقالفس 

 كانـت وقد ؟؟ - حديثا وميكن – قدميا الصاحلني  النفسية األمراض هذه تصب مل ملاذا
 مـوراأل مـن وغريها  ، وُسجن ُعّذب من منهمف  ، اليوم ظروف من أصعب ظروفهم
 اهللا رضـوان وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى حممد قدوة وكفانا ، سريم قرأ ملن املعروفة
  . عليهم

 اإلميـان ضـعف بسـبب قوا بل ـ النفسية األمراض هذه يف ليست قوةفال إذن ) ٦
 االبـتالء بسـنة  سـحبانه املـوىل  أخرب فقد وإال ، باألسبا من وغريها  عراضواإل

  : سبحانه فقال.  وغريمها والتمحيص

                                                
 ))    . ٩٧  آية ، النحل سورة)  ((   ١٧



) ١٧(

 َوَبشِِّر َوالثََّمَراِت َواْلَأْنُفِس اْلَأْمَواِل ِمَن َوَنْقٍص َواْلُجوِع اْلَخْوِف ِمَن ِبَشْيٍء َوَلَنْبُلَونَُّكْم[  
) ١٥٦( َراِجُعـوَن ِإَلْيِه َوِإنَّا ِللَِّه ِإنَّا َقاُلوا ُمِصيَبٌة َأَصاَبْتُهْم ِإَذا الَِّذيَن) ١٥٥( ))  الصَّاِبِريَن

   ١٨] )١٥٧( اْلُمْهَتُدوَن ُهُم َوُأوَلِئَك َوَرْحَمٌة َربِِّهْم ِمْن َصَلَواٌت َعَلْيِهْم ُأوَلِئَك
 فـيهم ُيرى ال ذلك ومع ، اليوم إىل الصاحلني تصيب الزالت  السنة هذه أن:  والشاهد

  . للقارات عابرة وصارت يةعامل بأا توصف صارت اليت النفسية األمراض تلك
  
 وأثرهـا العضوية األمراض عن ختتلف النفسية األمراض أن ؛ إليه التنبيه ينبغي ومما ) ٧

 االبـتالء سنة حيث من مشترك قاسم بينهما  كان وإن ،  العضوية األمراض من أخطر
  ربـط على  الفقهاء  من التركيز يتم ما غالباف  ذلك ومع ، وغريها والتمحيص والعقوبة
 النفسـية األمراض  ألن ، نتيجة أو كعقوبة  ١٩الشرعية النصوص مع النفسية األمراض

                                                
 )) .  البقرة سورة)  ((   ١٨

 ، بشـدة ينكـره قد بل ، الربط هذا من يتحسس النفسيين المرضى من كثيرا أن ولألسف)  ١٩
 بأنـه يعتـرض قد وبعضهم.  اهللا بإذن اإلشكال عنه ليزول ، الذكر أهل يسأل أن الواجب وكان
 كمـا.  وحدة هللا شاملة املةك عبودية وليس ، وصيام صالة مجرد الدين وكأن ، ويصوم يصلي

 . أنفسنا تهوى ما حسب وليس ، أمر



) ١٨(

 ، هاوغري البال وصالح والرضا والطمأنينة السكينة كعدم قلبية بأعمال  ترتبط ما غالبا
 َتْطَمِئنُّ اللَِّه ِبِذْكِر َأَلا اللَِّه ْكِرِبِذ ُقُلوُبُهْم َوَتْطَمِئنُّ آَمُنوا الَِّذيَن((  :  سبحانه املوىل قال وقد

  . ٢٠ )) اْلُقُلوُب
  :   فيقول معترض يعترض ال حىت ، بيانه تقدم ما اآلية من والشاهد

 األمـراض أي -فهـي النفسية كاألمراض العضوية األمراض الفقهاء جيعل ال ملاذا((  
  ))  .  ؟ الصاحل وغري الصاحل اأيض تصيب  - العضوية

 اهللا نسـأل . النفسيني املرضى من هم املنتحرين غالب جتد أنك أيضا الردود مجلة ومن 
  . آمني اللهم.  املسلمني ومجيع وهلم لنا الشفاء

  
  : فالخالصة) ٨

 األدواء لتلك احلقيقي السبب عن وهدوء  هللا وجترد بشفافية البحث املختصني لكل البد
 األمـراض عـالج عن عاجزا الغرب زال فال ، بالشفاء علينا اهللا مين أن عدهاب عسى ،

  . النفسية

                                                
 )) ٢٨:  آية ، الرعد سورة)  ((   ٢٠



) ١٩(

 جدوى دون عددا سنني أو عمره طول األدوية تعاطي يف يستمر النفسيني املرضى ومن 
 جانبية أعراض ظهور مع ، األحيان من كثري أو قليل يف ضااألعر  بعض ختفيف سوى  ،

 العالقة على كثريا يركز ال النفسي الطب  أن ولألسف..   شديدا يكون ما ومنها كثرية
  مـا فغالـب ، بعضهم من حصل وإن.  رهقا  مرضاهم فزادوا.   رئيس كسبب اهللا مع

 واهللا.   النفسية األدويةب أو النفسي السلوكي العالج عمدمت وتبقى ثانوي بشكل يكون
  . املستعان

  

 أدوات وبقية القلب على خاص وْقع هلا القصص وألن ، السنن عن احلديث السابق يف مت

  :  الفوائد بعض مع قصتني ذكر فسيتم ، التدبر
  

   – اهللا رحمه – سيرين ابن إفالس قصة:  األولى القصة



) ٢٠(

 سنة أربعني بعد فأفلست ، مفلس يا:  فقلت رجًال عّيرت((  اهللا رمحه–٢١ سريين ابن قال
 . ((  

  :اْلَجْوِزيِّ اْبُن َقاَل
 َحتَّـى َأْعِرُفُه ِبَزَلٍل إلَّا َصْدٍر ِضيُق َوَلا َغمٌّ َوَلا آَفٌة ِبي َنَزَلْت َوَما ، َكِثٌري َهَذا َوِمْثُل (( 

. اْلُعُقوَبـَة َفَأَرى ُبْعٌد ِفيِه َتْأِويًلا َتَأوَّْلُت َوُربََّما اْلُفَلاِنيِّ، الشَّْيِءِب َهَذا َأُقوَل َأْن ُيْمِكَنِني
  ٢٢))  التَّْوَبِة ِفي َوْلَيْجَتِهْد ِمْنُه، َيْسَلَم َأْن َفَقلَّ الذَّْنِب َجَزاَء َيَتَرقََّب َأْن ِلْلِإْنَساِن َفَيْنَبِغي

                                                
 شـوال فـي ومـات هعن اهللا رضي عمر خالفة من بقيتا لسنتين ولد ، سيرين بن محمد)  ٢١

: (   األعرابـي عوف وقال ، سيرين ابن من بالقضاء أعلم أحد بالبصرة يكن ولم ،  هـ١١٠
 جريـر بـن محمـد قـال . و ،)  والحساب والقضاء بالفرائض العلم حسن سيرين ابن كان 

 لـه شهد ، صدوقا ، الحديث كثير ، أديبا ورعا ، عالما ، فقيها سيرين ابن كان : ((   الطبري
 بـن محمـد رأيـت: (   ميمـون بـن مهـدي وقال))   حجة وهو ، بذلك والفضل العلم أهل

 مـن بالحـديث جاء فإذا ، يميل حتى ويضحك ، الشعر وينشد ، الناس بأحاديث يحدث سيرين
 الحالل عن سئل إذا سيرين ابن كان : أشعث قال: ( أشعث وقال    ) وتقبض كلح ، المسند

 عـن.   الرؤيا بتعبير أبضا واشتهر)) .  كان بالذي ليس كأنه:  تقول حتى لونه تغير والحرام
 . لذهبيا لإلمام) . ٤/٦٠٠: ( النبالء أعالم سير

 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد فرجال أبو)) . ١/٣١٥/  الخاطر صيد) ((  ٢٢
   ،) هـ٥٩٧: المتوفى(



) ٢١(

  :  أيضا وقال
 كانت بلذنو السن كرب مع التعثري طول فيا العمر، آخر يف وتأيت العقوبة تتأخر وقد(( 
  !الشباب يف

 قبيحة، تأثريات فلها باإلنابة، حموها إىل البدار والبدار اخلطايا، عواقب من احلذر فاحلذر
  ٢٣))  وجاءت اجتمعت وإال، أسرعت، إن

   أمرد إلى نظر عندما الجالء ابن قصة:  الثانية القصة
 

  : اهللا رمحه ٢٤اجلالء ابن قال

                                                                                                                                          
 مفلح بن محمد  المؤلف)) . ١/٣٢٢)) (( المرعية والمنح الشرعية اآلداب)) ((  ١/٤٧٢(( 

 )  هـــ٧٦٣(  المتوفى ، المقدسي

 . الجوزي البن)) ٢١٥/ ١ الخاطر صيد((  )  ٢٣

 بن اهللا عبد أبو الشام شيخ ، العارف ، القدوة: (( له ترجمته في الذهبي إلماما قال)  ٢٤
 وابن ، ببغداد الجنيد :  ((يقال وكان ). يحيى بن محمد:  وقيل ، يحيى بن أحمد ، الجالء
 هــ٣٠٦( في توفي .)  لهم نظير ال يعني - بنيسابور الحيري عثمان وأبو ، بالشام الجالء

 ) .١٤/٢٥٢( نبالءال أعالم سير عن) 



) ٢٢(

 فنسيت..  غبها لتجدن ؟ هذا ما:  فقال!  أمرد إىل أنظر وأنا يل شيخ رآين (( 
  .)) ! سنة أربعني بعد القرآن


 !! العقود تلك مرور رغم ، العقوبة نتيجة سبب عرفوا كيف تأمل )١
 أمته لينصح ، قلبه تنخر اليت واألمراض ، هفي اليت األصنام حتطيم يستطيع منا كم )٢

  !!  قصته من األمة وتستفيد وتعترب تتعظ لكي.  الشفافية هذه مبثل
 !! قاال أو حاال إما اهللا على يعترض ذنب على أحدا اهللا عاقب لو منا كم ترى )٣
 هـذه أن  يظـن أو ، العقوبة سبب معرفة  العبد ُيسلب أن املصائب أعظم من )٤

 اهللا ويكـل ، السوداء النكت تتراكم فحينها ، االبتالء من هي تلك أو العقوبة
 . صاحلا عمال وعمل تاب من إال ، هلك نفسه إىل وكله ومن ، نفسه إىل العبد

  النفس أو الناس عليه تعارف ما مبيزان وليس الشرعي بامليزان الذنوب وزن جيب )٥
  . عظيم اهللا عند وهو هينا حتسبه ذنب من فكم ،


 
 توقیع محب االستخارة

(( اللھم ھذه غایة قدرتي فأرني قدرتك واجعل أفئدة المسلمین تھوي إلیھا 
 . )) آمین وأرني ثوابھا في الدنیا واآلخرة .. اللھم آمین، اللھم آمین، اللھم


