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تاريخ وصول المادة 14 :كانون الثاني /يناير 2021
فــي محاولــة منــا إللقــاء الضــوء علــى الضغــط النفســـي الــذي يتعــرض لــه الشــاب المســلم ،ال ســيما ذاك
الــذي لــم يبلــغ العشـــرين مــن العمــر ،بســبب المبالغــة فــي بعــض التعليمــات والتوجيهــات الدينيــة ،توقفنــا
عنــد األثــر الــذي تتركــه هــذه المبالغــات .وقــد وجدنــا أن المفارقــة كبيــرة جــدً ا ،بيــن مــا ُيطلــب منــه حتــى
صالحــا مــن جهــة ،وبيــن مــا يتعــرض لــه مــن مواقــف يواجههــا فــي حياتــه اليوميــة ،مــن جهــة
يكــون مؤمنًــا
ً
أخــرى .وتشــترك فــي عمليــة التوجيــه هــذه عــدة جهــات ،أولهــا اإلمــام أو الشــيخ الــذي يقتــدي بــه ،وخطيــب
الجمعــة ،الــذي يشــترك ببعــض أو كثيــر ممــا يقولــه اإلمــام ،كمــا تســاهم القنــوات التلفزيونيــة المتخصصــة
باألمــور الدينيــة بدورهــا .ويضــاف إلــى مــا ذكــر ،تأثيــر المقــوالت الدينيــة الشــائعة ذات الصلــة ،التــي تُعتبــر
مــن المســلمات وال تقبــل النقــاش أو المراجعــة .وفــي الحصيلــة كل هــذا يهــدف إلــى جعــل هــذا الشــاب،
مخلصــا عبــر التزامــه بتوصيــات وتوجيهــات ،ســنحاول فــي مــا يأتــي أن نجمــل أهمهــا،
مؤمنًــا إيما ًنــا صاد ًقــا
ً
وأن نبيــن أثــر المبالغــة فيهــا علــى نفســيته.

إحــدى أبــرز هــذه التعليمــات ،المعتمــدة فــي إرشــاد وتوجيــه الشــباب المســلم ،لحمايتــه مــن الوقــوع فــي
شــرك المغريــات والمتــع التــي قــد تبعــده عــن دينــه ،هــي التركيــز علــى الــدار اآلخــرة والتقليــل مــن أهميــة
ممــرا لحيــاة أخــرى هــي دار الخلــود .وهنــاك كثيــر مــن الشــواهد التــي ُيستشــهد
الحيــاة الدنيــا ،وعدّ هــا
ً
بهــا لتعزيــز هــذه النظــرة .مــن أبرزهــا اآليــة  20مــن ســورة الحديــد ،والتــي كثيـ ًـرا مــا تُكـ َّـرر علــى مســامع
ِ
ـب
المؤمنيــن ،طب ًعــا باالعتمــاد علــى فهــم لآليــة يخــدم هــذا الغــرض﴿ :∗1ا ْع َل ُمــوا َأن ََّمــا ا ْل َح َيــا ُة الدُّ ْن َيــا َلعـ ٌ
ٍ
ِ
ـو ِ
ال َو ْاألَ ْو َل ِد ك ََم َثـ ِ
ـج َف َتـ َـرا ُه
ـو َو ِزينَـ ٌة َو َت َف ُ
ـم َي ِهيـ ُ
ـل َغ ْيــث َأ ْع َجـ َ
ـم َو َتكَا ُثـ ٌـر فــي ْاألَ ْمـ َ
َو َل ْهـ ٌ
ـار َن َبا ُتـ ُه ُثـ َّ
ـب ا ْل ُك َّفـ َ
اخـ ٌـر َب ْينَ ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـون ُح َط ًامــا َوفــي ْاآلخـ َـرة َعـ َ
ـاع
ـو ٌ
ـم َي ُكـ ُ
ان َو َمــا ا ْل َح َيــا ُة الدُّ ْن َيــا إِ َّل َم َتـ ُ
ـن ال َّلــه َور ْضـ َ
اب َشــديدٌ َو َمغْفـ َـر ٌة مـ َ
ـذ ٌ
ُم ْص َفـ ًّـرا ُثـ َّ
ا ْل ُغـ ُـر ِ
ور﴾ .كمــا يتــم التركيــز علــى أحاديــث معينــة ،مــن دون غيرهــا ،منســوبة إلــى الرســول الكريــم (ﷺ)
التــي تقلــل مــن قيمــة الحيــاة الدنيــا ،مــن بينهــا« :عن ســهل بــن ســعد الســاعدي قال قال رســول اللــه صلــى
اللــه عليــه وســلم موضع ســوط فــي الجنــة خيــر مــن الدنيا ومــا فيهــا»( ،صحيــح البخــاري.)3078 :
ونحــن إذ ندعــو إلــى تنشــئة جيــل ُيعلــي مــن شــأن األخــالق ويتمســك بهــا ،نحـ ّ
أيضــا مــن المبالغــة
ـذر ً
التــي تــؤدي بــه إلــى الســتخفاف بالحيــاة الدنيــا والنظــر إليهــا باحتقــار ،بحيــث يتكــون لديــه شــعور بالســتياء
مــن إقبــال النــاس علــى «زينــة الحيــاة الدنيــا» .ويــؤدي احتقــاره لهــذه المغريــات إلــى خــوض معركــة يوميــة
( ∗ )1ونحــن لــن نناقــش تأويــل اآليــة فــي وقفتنــا هــذه ،ألننــا نــود التركيــز علــى آثــار هــذا التأويــل والفهــم علــى الشــاب
ِ
ـو
المســلم ،مــع العلــم أن الفهــم الســائد يتعــارض مــع قولــه تعالــىَ :
ـما َء َو ْاألَ ْر َض َو َمــا َب ْين َُه َمــا َالعبِيـ َن ۞ َلـ ْ
السـ َ
﴿و َمــا َخ َل ْقنَــا َّ
َّخ ْذ َنــاه ِم ـن َلدُ َّنــا إِ ْن ُكنَّــا َف ِ
َأرد َنــا َأ ْن َنت ِ
َّخـ َ
ـوا َالت َ
اع ِليــن﴾ (األنبيــاء.)17-16 :
ُ ْ
ـذ َل ْهـ ً
َ ْ
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لالبتعــاد عنهــا للبرهنــة علــى صحــة موقفــه وهــو يــرزح تحــت ضغــط الحاجــة إليهــا .ويحــاول الصمــود فــي
وجــه هــذا الضغــط عبــر التقليــل مــن أهميتهــا والســتخفاف بهــا .والنتيجــة هــي الســتياء الدائــم وعــدم
الكتــراث وفقــدان الهتمــام باألشــياء الممتعــة التــي كان يتابعهــا ويهتــم بهــا قبــل التزامــه.

شــعوره باالســتخفاف واحتقــار الحيــاة الدنيــا هــذا ،يدفعــه نحــو البحــث عــن ســبيل للنجــاة منهــا ،ليجــده
فــي التــزام الصلــوات (ســواء المفروضــة أو الســنة أو النوافــل) ،والتمســك بــاألذكار والتســابيح التــي تغــدو
أهــم أعمالــه اليوميــة .وهــو يؤديهــا بغيــة التقــرب مــن اللــه -عــز وجــل -وف ًقــا لتوجيهــات الخطــاب الدينــي
الســائد .وفــي هــذا اإلطــار تكثــر األحاديــث والروايــات حــول فضــل عبــارات معينــة ،أو فضــل قــراءة ســور
بعضــا منهــا ،والتــي تغــرق بهــا شــبكة اإلنترنيــت،
وآيــات معينــة مــن القــرآن الكريــم ،نســتعرض فــي مــا يأتــي ً
ـج بهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ولتالحظــوا معــي ،كــم مــن الوقــت يتبقــى لمــن يريــد التقيــد بهــا
وتعـ ّ
ـيرا جــدً ا منهــا:
فــي نهايــة يومــه ،علــى الرغــم مــن أننــا ســنورد جــز ًءا يسـ ً
ـأت أحــدٌ  ،يــوم القيامـ ِ
ـرة ،لــم يـ ِ
ـده ،مئــة مـ ٍ
ـه وبحمـ ِ
ـبحان اللـ ِ
ـح وحيــن يمســي :سـ َ
ـة،
• «مــن قــال ،حيــن يصبـ ُ
َ
بأفضـ ِ
ـل ممــا جــاء بــه .إال أحــدٌ قــال مثـ َـل مــا قــال أو زاد عليــه( ».صحيــح مســلم) 4858:

• «عــن أم هانــئ بنــت أبــي طالب قالت جئــت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فقلــت يــا رســول الله إنــي
امــرأة قــد ثقلــت فعلمنــي شــيئا أقولــه وأنــا جالســة قــال قولــي اللــه أكبــر مئــة مــرة فإنــه خيــر لــك مــن
مئــة بدنــة مجللــة متقبلة وقولــي الحمــد للــه مئــة مــرة فإنــه خيــر لــك مــن مئــة فــرس مســرجة ملجمــة
حملتيهــا فــي ســبيل اللــه وقولــي ســبحان اللــه مئــة مــرة هــو خيــر لــك مــن مئــة رقبــة مــن ولــد اســماعيل
تعتقينهــن وقولــي ال إلــه إال اللــه مئــة مــرة ال تــذر ذنبــا وال يســبقه العمــل( ».مســند أحمــد) 26847:
• «عن عائشــة أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم كان إذا أوى إلــى فراشــه كل ليلــة جمــع كفيــه ثــم نفــث
فيهما فقــرأ فيهما قل هو اللــه أحــد وقــل أعــوذ بــرب الفلــق وقــل أعــوذ بــرب النــاس ثــم يمســح
بهما مــا اســتطاع مــن جســده يبــدأ بهمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن جســده يفعــل ذلــك ثــالث
مــرات»( .صحيــح بخــاري) 4730:

• «عن معــاذ بــن عبــد اللــه بــن خبيب عن أبيه أنــه قال خرجنــا فــي ليلــة مطــر وظلمــة شــديدة نطلــب
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ليصلــي لنــا فأدركنــاه فقــال أصليتــم فلــم أقــل شــيئا فقــال قــل فلــم
أقــل شــيئا ثــم قــال قــل فلــم أقــل شــيئا ثــم قــال قــل فقلــت يــا رســول اللــه مــا أقــول قال قــل هــو اللــه
أحــد والمعوذتيــن حيــن تمســي وحيــن تصبــح ثــالث مــرات تكفيــك مــن كل شــيء( ».ســنن أبــي داود:
)5082

• «عن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العاص قال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم من قــام بعشــر
آيــات لــم يكتــب مــن الغافليــن ومــن قــام بمئــة آيــة كتــب مــن القانتيــن ومــن قــام بألــف آيــة كتــب مــن
المقنطرين قــال أبــو داود ابــن حجيــرة األصغر عبــد اللــه ابــن عبــد الرحمــن ابــن حجيــرة( ».ســنن أبــي
داود) 1398 :

نكتفــي بهــذا القــدر مــن األمثلــة ،فليــس هنــاك مجــال إليــراد كل األذكار واألوراد التــي تتحكــم فــي كل
لحظــة مــن الحيــاة اليوميــة لهــذا الشــاب .بــل إن أداءهــا يحتــاج إلــى أكثــر مــن عــدد ســاعات اليــوم األربــع
والعشــرين .ونــود هنــا أن نؤكــد بأننــا نشــجع علــى قــراءة التنزيــل الحكيــم وأحاديــث الرســول (ﷺ) ،ولكننــا
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قضايـــا
ننبــه إلــى أن المبالغــة فــي ذلــك تجعــل هــذا الشــاب مضطـ ًـرا إلــى ترديــد عبــارات معينــة وأذكار وأدعيــة عنــد
كل عمــل أو تصــرف مهمــا كان بســي ًطا ،مثــل دخولــه الحمــام وخروجــه منــه .والحــرص علــى تكــرار هــذه
العبــارات ،يكــرس لديــه الشــعور بعــدم القــدرة علــى إنجــاز أي عمــل مــن دونهــا ،بــل يصبــح قولهــا أهــم مــن
الفعــل ذاتــه .وهــذا يجعلــه خال ًيــا مــن أي إحســاس بالمبــادرة واإلنجــاز ،حيــث يتولــد لديــه إحســاس بــأن
مجــرد ترديــد العبــارات ينقلــه إلــى دائــرة الفعــل .وهــذا يجعلــه غيــر قــادر علــى اإلنجــاز والمبــادرة ،ويو ّلــد
لديــه الشــعور بالعجــز .وألن تركيــزه يكــون منص ًبــا علــى اآلخــرة وليــس لديــه أي هــدف يســعى لــه فــي هــذه
الدنيــا ،يتو ّلــد لديــه إحســاس بالالمبــالة تجــاه كل مــا يتعلــق بهــذه الحيــاة.

والعيــش تحــت وطــأة األذكار والتســابيح التــي تتحكــم فــي كل حركــة أو تصــرف يقــوم بــه فــي حياتــه
اليوميــة ،يســبب لــه حالــة مــن التوتــر والقلــق ،بســبب عــدم قدرتــه علــى التحــرك مــن دون التلفــظ بهــا .كمــا
نيامــا ،يجعــل نومــه مضطر ًبــا ،ول ســيما
أن التأكيــد علــى التــزام قيــام الليــل وأداء النوافــل حيــن يكــون النــاس ً
أن مــا يقــال لــه ،مــن أن قدوتنــا ،النبــي (ﷺ) ،كان يقــوم الليــل كلــه إل قليـ ً
ـال .ول شــك فــي أننــا ندعــو إلــى
تنشــئة جيــل يقتــدي بالرســول األعظــم (ﷺ) ،ولكــن علينــا أن نأخــذ فــي الحســبان ،عندمــا نخاطــب شــبابنا
ـدرج فــي توجيهــه وتربيتــه ،وعلينــا ّأل ننســى أن الرســول الكريــم
لمــا يبلــغ العشــرين بعــد ،التـ ّ
المســلم الــذي ّ
(ﷺ) نفســه ،قــد تلقــى الوحــي فــي ســن األربعيــن.

وعنــد بلــوغ هــذا الشــاب مرحلــة اللتــزام الشــديد ،يجــد نفســه مضطـ ًـرا إلــى مراجعــة إمامــه أو شــيخه فــي
أي قضيــة أو مســألة مهمــا كانــت بســيطة ،للتأكــد مــن أنهــا جائــزة شــر ًعا أم ل .فتــراه خاض ًعــا للتعليمــات التــي
تتحكــم فــي كل مفصــل مــن مفاصــل حياتــه ،ممــا يكـ ّـرس لديــه الشــعور بعــدم القــدرة علــى اتخــاذ أبســط
القــرارات .ل سـ ّيما فــي مــا يتعلــق بالقضايــا التــي تشـكّل تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا فــي حياتــه ،وحتــى فــي مســتقبله برمتــه،
مثــل دراســة فــرع معيــن فــي الجامعــة ،أو العمــل فــي قطــاع معيــن ،أو الرتبــاط بفتـ ٍ
ـاة معينــة .ويجــد نفســه
تمامــا عــن اتخــاذ أي قـ ٍ
ـرار بنفســه.
عاجـزًا ً

ـعورا بالحــزن العميــق ،ال
هــذا الضغــط النفســي الــذي يــرزح الشــاب اليافــع تحــت وطأتــهّ ،يولــد لديــه شـ ً
سـ ّيما أن اللــه ســبحانه وتعالــى ال يحــب الفرحيــن ،كمــا يــردد أمامــه بعــض رجــال الديــن ،اعتمــا ًدا علــى فهــم
ِ
ويتفجــر شــعور الحــزن هذا
ـب ا ْل َف ِر ِحيـ َن﴾( ∗2القصــص.)76 :
ّ
نــراه غيــر دقيــق لقولــه تعالــى﴿ :إِ َّن ال َّلـ َه َال ُيحـ ُّ
علــى شــكل بــكاء أثنــاء أداءه صــالة الجماعــة (مثــل صــالة التراويــح فــي رمضــان) ،خاصـ ًة خلــف إمــام ذي
صــوت شــجي .وال شــك فــي أن هــذه الطقــوس تريحــه قليـ ً
ـال مــن الضغــط النفســي ،ولكــن شــعور الراحــة

( ∗ )2ونــود أن نشــير إلــى كامــل اآليــة الكريمــة ،التــي يستشــهد بعــض رجــال الديــن بجزئهــا المذكــور أعــاله فحســب ،التــي
ِ ِ
ِ
ون ك َ ِ
ـم َو َآ َت ْينَــا ُه ِمـ َن ا ْل ُكنُـ ِ
ـار َ
ـو ِة إِ ْذ
وســى َف َب َغـ
ـوز َمــا إِ َّن َم َفات َحـ ُه َل َتنُــو ُء بِا ْل ُع ْص َبــة ُأولــي ا ْل ُقـ َّ
َان مـ ْن َقـ ْ
ـى َع َل ْي ِهـ ْ
ـو ِم ُم ِ َ
تقــول﴿:إِ َّن َقـ ُ
ِ
ِ
ِ
َقـ َ
ـب ا ْل َفرحي ـ َن﴾ .وعنــد مراجعــة معنــى الثالثــي "فــرح" فــي معجــم مقاييــس اللغــة،
ـال َل ـ ُه َق ْو ُم ـ ُه َال َت ْفـ َـر ْح إ َّن ال َّل ـ َه َال ُيحـ ُّ
ِ
ُّ
ْ
ـاألول ال َفـ َـرح،
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ـون فــي األَ ْر ِ
ـم َت ْف َر ُحـ َ
ـم
الحـ ِّ
ـر َ
ـق َوبِمــا ُكنْ ُتـ ْ
ـم بِ َمــا ُكنْ ُتـ ْ
ـرح .قــال اللـ ِـه تعالــى﴿ :ذل ُكـ ْ
ِ
ت َْم َر ُحـ َ
ـون﴾ (غافــر  .)75والمفــراح :نقيــض الم ْحــزان .وأ َّمــا األصــل اآلخــر فاإلفــراح ،وهــو اإلثقــال .وقو ُلــه عليــه الصالة
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ـع)" .وهكــذا نــرى أن ســياق اآليــة الكريمــة يــدل علــى أن المعنــى المقصــود فــي قولــه
ـ
الودائ
ـك
ـ
أفرحت
ـرى
ـ
أخ
ـل
ـ
َحم
ُ
ِ
ِ
تعالــىَ :
ون ك َ
ـار َ
َان
﴿ال َت ْفـ َـر ْح إِ َّن ال َّلـ َه َال ُيحـ ُّ
ـب ا ْل َف ِرحيـ َن﴾ ،هــو اإلثقــال علــى النــاس ،وهــو جلــي فــي قولــه تعالــى﴿ :إِ َّن َقـ ُ
ِ
ِ
وأهمهــم ،وال نــدري لمــاذا يتمســك بعــض رجــال الديــن
ـم﴾ ،أي اعتــدى عليهــم باإلثقــال
مـ ْن َقـ ْ
ّ
وســى َف َب َغــى َع َل ْيهـ ْ
ـو ِم ُم َ
بالمعنــى الــذي يشــير إلــى أن اللــه -ســبحانه وتعالــى -ال يحــب المســرورين مــن عبــاده؟!

271

العدد األول
كانون الثاني /يناير 2021

بعــد أدائــه لهــا ،يدفعــه نحــو المزيــد مــن التمســك وااللتــزام ،مقابــل المزيــد مــن االزدراء لــكل مــا يتعلــق
ـم ،المزيــد مــن الضغــط والقلــق .وهكــذا تــراه يــزداد ابتعــا ًدا عــن كل مــا كان يحبــه
بالحيــاة ومسـ ّـراتها ،ومــن ثـ ّ
ويســتمتع بــه مــن قبــل ،كالموســيقى ،ومشــاهدة التلفــاز وغيــره مــن اهتمامــات ،تُصنّــف مــن قبــل بعــض
رجــال الديــن علــى أنهــا محرمــات ،هجرهــا بعــد التزامــه بالتوجيهــات المبالــغ فيهــا .األمــر الــذي يفــرض
عليــه تجنبهــا ،ورويــدً ا رويــدً ا يفقــد الهتمــام بهــا ويبتعــد عنهــا ،بعــد أن كان يســتمتع بهــا ويتابعهــا.

ولكــن كيــف لــه أن ينجــو؟! عليــه أن يســتمر فــي الصــالة واالســتغفار فــي كل وقــت ،وفــق الخطــاب
الدينــي الســائد .وهنــاك العديــد مــن األحاديــث المنســوبة إلــى النبــي (ﷺ) التــي تحــث علــى تــالوة بعــض
األدعيــة لالســتغفار والتقــرب مــن اللــه عــز وجـ ّـل .نذكــر بعضهــا علــى ســبيل المثــال:
• حدثنا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة حدثنا محمد بــن بشــر عن محمد بــن عمرو عن أبــي ســلمة عن أبي
هريرة قال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلم «إني ألســتغفر الله وأتــوب إليــه فــي اليــوم مئــة
مــرة»( .ابــن ماجــه )3815

• حدثنــا عبــد اللــه قــال وجــدت فــي كتــاب أبــي بخــط يــده حدثنا مهــدي بــن جعفــر الرملي حدثنا الوليــد
يعنــي ابــن مســلم عن الحكم بــن مصعــب عن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن عباس عن أبيه عــن
جده عبــد اللــه بــن عباس قال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم «من أكثــر مــن االســتغفار
جعــل اللــه لــه مــن كل هــم فرجا ومــن كل ضيــق مخرجــا ورزقــه مــن حيــث ال يحتســب»( .مســند أحمــد
) 2234

ولنالحــظ م ًعــا مــا ورد فــي حديــث االســتغفار األول مــن أن النبــي (ﷺ) كان يســتغفر اللــه يوم ًيــا مئــة مــرة.
فمــا الــذي سيشــعر بــه هــذا الشــاب المســكين ،عندمــا يســمع حدي ًثــا يقــول أن النبــي (ﷺ) ،الــذي خاطبــه الله
ـك َر ُّبـ َ
ف ُي ْعطِيـ َ
ـك َفت َْر َضــى﴾ ،يســتغفر اللــه -عــز وجــل -مئــة مــرة يوم ًيا؟!
ـو َ
﴿و َل َسـ ْ
ســبحانه وتعالــى قائـالًَ :
وهنــاك بعــض اآليــات التــي يستشــهد بهــا بعــض رجــال الديــن ،تشــير إلــى جهــل اإلنســان ،وذلــك
لتكريــس الحاجــة إلــى االســتغفار ،حتــى لمجــرد وجودنــا علــى هــذه األرض ،كقولــه تعالــى﴿ :إِ َّنــا َع َر ْضنَــا
ْاألَمانَــ َة َع َلــى الســمو ِ
ض َوا ْل ِج َب ِ
ــال َف َأ َب ْيــ َن َأ ْن َي ْح ِم ْلن ََهــا َو َأ ْشــ َف ْق َن ِمن َْهــا َو َح َم َل َهــا ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ــان إِنَّــ ُه ك َ
اإلن َْس ُ
َان
َّ َ َ
َ
َظ ُلو ًمــا َج ُه ً
ــوال﴾ .ونحــن نــرى أن صفتــي الظلــوم والجهــول تشــيران إلــى اإلنســان قبــل حملــه لألمانــة،
﴿وإِ ْذ َقـ َ
ـال
وليــس بعــده .وإال هــل يعنــي ذلــك أن الســموات واألرض أكثــر حكمـ ًة مــن أســمى المخلوقــاتَ :
ـة إِ ِّنــي ج ِ
ـك لِ ْلم َال ِئ َكـ ِ
اعـ ٌـل فِــي ْاألَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ـ ًة﴾؟!
َ
َر ُّبـ َ َ
ويجــب أن ننتبــه إلــى أن القــول بــأن المؤمــن الصــادق ل يفــرح بــل يــداوم علــى الســتغفارّ ،يولــد فــي نفــس
هــذا الشــاب شــعور ًا بالذنــب ،ل ســيما بعــد قضــاءه أي وقــت ممتــع أو ســعيد .وتــراه دائــم الســتغفار للتكفيــر
عــن ذنــوب أو ســيئات ربمــا ل يعرفهــا .فهــو فــي حاجــة دائمــة إلــى طلــب المغفــرة ،مراج ًعــا أي تصــرف
ـاعرا بالمالمــة ومنتقــدً ا نفســه علــى الــدوام ،مــا يرســخ شــعوره بعقــدة الذنــب.
شـ ً
واألمــر الــذي أدهشــنا ،أن مــا ذكــر أعــاله مــن صفــات تســم شــخصية هــذا الشــاب المندفــع اللتــزام
تعاليــم دينــه ،تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع أعــراض مــرض االكتئــاب .وفــي مــا يأتــي نســتعرض أهــم أعــراض
هــذا المــرض ،لمقارنتهــا مــع الفقــرات التــي تــم التأكيــد عليهــا آن ًفــا:
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قضايـــا
ـة ،ويمكــن أن يسـبب طي ًفــا ِ
ِ ٍ
ِ
واسـ ًعا مــن األعـ ِ
ـراض التــي قــد
ُ ِّ
ـخاص بطرائــق ُمختلفـ ُ
ـاب األشـ َ
ـب االكتئـ ُ
« ُيصيـ ُ
ِ
ِ
ِ
المتواصـ ٍ
تــراوح بيــن ُ
بالحــزن واليــأس ،وفقــدان االهتمــام باألشــياء التــي اعتاد اإلنســان االســتمتاع
ـل ُ
الشــعور ُ
أيضــا عنــد العديــد مــن األشــخاص الذيــن
بهــا والميــل نحــو ُســرعة ال ُبــكاء؛ كمــا تظهــر
أعــراض القلــق ً
ُ
ُيعانــون مــن االكتِئــاب.
أيضــا ،مثــل الشــعور بالتَّعــب علــى الــدَّ وام وعــدم النــوم
قــد تظهــر علــى الشــخص
أعــراض جســد َّية ً
ٌ
ِ
لفتـ ٍ
ِ
ـرات كافِيــة وضعــف الشــه َّية للطعــام أو ضعــف الدَّ افــع الجنســي والشــكوى مــن آالم ُمختلفــة فــي البــدن
ـف حاالتهــا ُشــعورا م ِ
تواصـ ً
ـال بالكآبــة،
ـاو َت شــدَّ ُة أعــراض االكتِئــاب ،فقــد تكــون فــي أخـ ّ
ُيمكــن أن تتفـ َ
ً ُ
ـاب الشــديد باإلنســان نحــو التفكيــر باالنتحــار ،وأ َّنــه ال قيم ـ َة للحيــاة .يتعـ َّـرض
بينمــا ُيمكــن أن يدفــع االكتئـ ُ
ِ
ـزاج
بالحــزن أو القلــق فــي أثنــاء أوقــات ُمختلفــة ،ولكــن قــد
يتحســن المـ ُ
ـم النــاس إلــى الشــدَّ ة والشــعور ُ
َّ
ُمعظـ ُ
ِ
()3
الــرديء بعــدَ فتــرة قصيــرة بـ ً
ـدال مــن أن يكـ َ
ـون عالمـ ًة مــن عالمــات االكتئــاب».
ولــو عدنــا إلــى الفقــرات التــي أكدنــا عليهــا أعــاله وهــي :الســتياء الدائــم وعــدم الكتــراث وفقــدان
الهتمــام باألشــياء الممتعــة التــي كان يتابعهــا ويهتــم بهــا قبــل التزامــه ،والشــعور بالعجــز ،واإلحســاس
بالالمبــالة تجــاه كل مــا يتعلــق بهــذه الحيــاة ،واضطــراب النــوم ،ولــوم النفــس وانتقادهــا علــى الــدوام،
وترســيخ شــعور قــوي بالذنــب ،نجــد تشــابه ًا كبيــر ًا بيــن حالــة الشــاب النفســية ومعظــم أعــراض الكتئــاب.

أمــا بالنســبة إلــى مــا ذكــر حــول االكتئــاب الشــديد ،وأنــه مــن الممكــن أن يدفــع باإلنســان« :نحــو التفكيــر
يوضــح اآلليــة التــي يتــم بهــا تجنيــد شــبابنا المســلم فــي عمليــات انتحاريــة بهــدف المــوت
باالنتحــار» ،فهــذا ّ
فــي ســبيل اللــه ،مــع العلــم أننــا فــي هــذه األيــام أصبحنــا بأمــس الحاجــة إلــى شــباب مســلم مســتعد للعيــش
فــي ســبيل اللــه .وهكــذا نجــد أن التشــابه قائــم حتــى مــع العــرض الــذي يظهــر فــي حــاالت االكتئــاب
الشــديد ،والــذي يدفــع المريــض إلــى االنتحــار .ولعــل هــذا يلقــي الضــوء علــى الســؤال المح ّيــر :كيــف
يمكــن أن يقــود التــزام شــاب مســلم بتعليمــات وتوجيهــات معينــة ،تنســب إلــى الديــن اإلســالمي وهــو منهــا
بــراء ،إلــى القيــام بعمــل انتحــاري؟

( )3موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمحتوى الصحيhttps://bit.ly/3om7PQK :
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