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قضايـــا

آن لنا أن نقف أمام المرآة

ياسر حسون

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 جــًدا، بيــن مــا ُيطلــب منــه حتــى 
يكــون مؤمنًــا صالًحــا مــن جهــة، وبيــن مــا يتعــرض لــه مــن مواقــف يواجههــا فــي حياتــه اليوميــة، مــن جهــة 
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 ُتعتبــر 
مــن المســلمات وال تقبــل النقــاش أو المراجعــة. وفــي الحصيلــة كل هــذا يهــدف إلــى جعــل هــذا الشــاب، 
مؤمنـًـا إيماًنــا صادًقــا مخلًصــا عبــر التزامــه بتوصيــات وتوجيهــات، ســنحاول فــي مــا يأتــي أن نجمــل أهمهــا، 

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 
ــهد  ــي ُيستش ــواهد الت ــن الش ــر م ــاك كثي ــود. وهن ــي دار الخل ــرى ه ــاة أخ ــًرا لحي ــا مم ــا، وعّده ــاة الدني الحي
ر علــى مســامع  ــًرا مــا ُتكــرَّ ــة 20 مــن ســورة الحديــد، والتــي كثي بهــا لتعزيــز هــذه النظــرة. مــن أبرزهــا اآلي
ــٌب  ــا َلِع ْنَي ــاُة الدُّ ــا اْلَحَي َم ــوا َأنَّ ــرض1∗: ﴿اْعَلُم ــذا الغ ــدم ه ــة يخ ــم لآلي ــى فه ــاد عل ــا باالعتم ــن، طبًع المؤمني
ــاَر َنَباُتــُه ُثــمَّ َيِهيــُج َفَتــَراُه  َوَلْهــٌو َوِزينـَـٌة َوَتَفاُخــٌر َبْينَُكــْم َوَتَكاُثــٌر فـِـي اأْلَْمــَواِل َواأْلَْوَلِد َكَمَثــِل َغْيــٍث َأْعَجــَب اْلُكفَّ
ْنَيــا إِلَّ َمَتــاُع  ــِه َوِرْضــَواٌن َوَمــا اْلَحَيــاُة الدُّ ا ُثــمَّ َيُكــوُن ُحَطاًمــا َوفـِـي اآْلَِخــَرِة َعــَذاٌب َشــِديٌد َوَمْغِفــَرٌة ِمــَن اللَّ ُمْصَفــرًّ
ــم )ملسو هيلع هللا ىلص(  ــى الرســول الكري ــة، مــن دون غيرهــا، منســوبة إل ــز علــى أحاديــث معين ــم التركي ــُروِر﴾. كمــا يت اْلُغ
التــي تقلــل مــن قيمــة الحيــاة الدنيــا، مــن بينهــا: »عن ســهل بــن ســعد الســاعدي قال قال رســول اللــه صلــى 

ــاري: 3078(.  ــح البخ ــا«، )صحي ــا فيه ــن الدنيا وم ــر م ــة خي ــي الجن ــوط ف ــلم موضع س ــه وس ــه علي الل
ــل ُيعلــي مــن شــأن األخــالق ويتمســك بهــا، نحــّذر أيًضــا مــن المبالغــة  ــى تنشــئة جي ونحــن إذ ندعــو إل
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 
∗  ونحــن لــن نناقــش تأويــل اآليــة فــي وقفتنــا هــذه، ألننــا نــود التركيــز علــى آثــار هــذا التأويــل والفهــم علــى الشــاب   )1(

ــَماَء َواأْلَْرَض َوَمــا َبْينَُهَمــا اَلِعبِيــَن ۞ َلــْو  المســلم، مــع العلــم أن الفهــم الســائد يتعــارض مــع قولــه تعالــى: ﴿َوَمــا َخَلْقنـَـا السَّ
ــا َفاِعِليــن﴾ )األنبيــاء: 17-16(. ــا إِْن ُكنَّ ــاُه ِمــْن َلُدنَّ َخْذَن ــا َأْن َنتَِّخــَذ َلْهــًوا اَلتَّ َأَرْدَن
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لالبتعــاد عنهــا للبرهنــة علــى صحــة موقفــه وهــو يــرزح تحــت ضغــط الحاجــة إليهــا. ويحــاول الصمــود فــي 
ــدم  ــم وع ــتياء الدائ ــي الس ــة ه ــا. والنتيج ــتخفاف به ــا والس ــن أهميته ــل م ــر التقلي ــط عب ــذا الضغ ــه ه وج

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- وفًقــا لتوجيهــات الخطــاب الدينــي 
الســائد. وفــي هــذا اإلطــار تكثــر األحاديــث والروايــات حــول فضــل عبــارات معينــة، أو فضــل قــراءة ســور 
وآيــات معينــة مــن القــرآن الكريــم، نســتعرض فــي مــا يأتــي بعًضــا منهــا، والتــي تغــرق بهــا شــبكة اإلنترنيــت، 
وتعــّج بهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي، ولتالحظــوا معــي، كــم مــن الوقــت يتبقــى لمــن يريــد التقيــد بهــا 

فــي نهايــة يومــه، علــى الرغــم مــن أننــا ســنورد جــزًءا يســيًرا جــًدا منهــا:
»مــن قــال، حيــن يصبــُح وحيــن يمســي: ســبحاَن اللــِه وبحمــِده، مئــة مــرٍة، لــم يــأِت أحــٌد، يــوَم القيامــِة،   •

بأفضــِل ممــا جــاء بــه. إال أحــٌد قــال مثــَل مــا قــال أو زاد عليــه.« )صحيــح مســلم:4858 (
ــا رســول الله إنــي  »عــن أم هانــئ بنــت أبــي طالب قالت جئــت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فقلــت ي  •
امــرأة قــد ثقلــت فعلمنــي شــيئا أقولــه وأنــا جالســة قــال قولــي اللــه أكبــر مئــة مــرة فإنــه خيــر لــك مــن 
ــة فــرس مســرجة ملجمــة  ــر لــك مــن مئ ــه خي ــة مــرة فإن ــة مجللــة متقبلة وقولــي الحمــد للــه مئ ــة بدن مئ
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 (
ــم نفــث  ــه ث ــة جمــع كفي ــى فراشــه كل ليل ــه وســلم كان إذا أوى إل ــه علي ــي صلــى الل »عن عائشــة أن النب  •
ــح  ــم يمس ــاس ث ــرب الن ــوذ ب ــل أع ــق وق ــرب الفل ــوذ ب ــل أع ــد وق ــه أح ــرأ فيهما قل هو الل فيهما فق
بهما مــا اســتطاع مــن جســده يبــدأ بهمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن جســده يفعــل ذلــك ثــالث 

ــاري:4730 ( ــح بخ ــرات«. )صحي م
ــب  ــديدة نطل ــة ش ــر وظلم ــة مط ــي ليل ــا ف ــه قال خرجن ــن خبيب عن أبيه أن ــه ب ــد الل ــن عب ــاذ ب »عن مع  •
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

ــر  ــام بعش ــلم من ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ــن العاص قال ق ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل »عن عب  •
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 

) 1398 داود: 
ــي كل  ــم ف ــي تتحك ــراد كل األذكار واألوراد الت ــال إلي ــاك مج ــس هن ــة، فلي ــن األمثل ــدر م ــذا الق ــي به نكتف
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 )ملسو هيلع هللا ىلص(، ولكننــا 
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قضايـــا

ننبــه إلــى أن المبالغــة فــي ذلــك تجعــل هــذا الشــاب مضطــًرا إلــى ترديــد عبــارات معينــة وأذكار وأدعيــة عنــد 
كل عمــل أو تصــرف مهمــا كان بســيًطا، 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 
ــأن  ــه إحســاس ب ــد لدي ــادرة واإلنجــاز، حيــث يتول ــا مــن أي إحســاس بالمب ــه خالًي ــه. وهــذا يجعل الفعــل ذات
مجــرد ترديــد العبــارات ينقلــه إلــى دائــرة الفعــل. وهــذا يجعلــه غيــر قــادر علــى اإلنجــاز والمبــادرة، ويوّلــد 
لديــه الشــعور بالعجــز. وألن تركيــزه يكــون منصًبــا علــى اآلخــرة وليــس لديــه أي هــدف يســعى لــه فــي هــذه 

الدنيــا، يتوّلــد لديــه إحســاس بالالمبــالة تجــاه كل مــا يتعلــق بهــذه الحيــاة.
ــه  ــي حيات ــه ف ــوم ب ــرف يق ــة أو تص ــي كل حرك ــم ف ــي تتحك ــابيح الت ــأة األذكار والتس ــت وط ــش تح والعي
اليوميــة، يســبب لــه حالــة مــن التوتــر والقلــق، بســبب عــدم قدرتــه علــى التحــرك مــن دون التلفــظ بهــا. كمــا 
أن التأكيــد علــى التــزام قيــام الليــل وأداء النوافــل حيــن يكــون النــاس نياًمــا، يجعــل نومــه مضطرًبــا، ول ســيما 
أن مــا يقــال لــه، مــن أن قدوتنــا، النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص(، كان يقــوم الليــل كلــه إل قليــاًل. ول شــك فــي أننــا ندعــو إلــى 
تنشــئة جيــل يقتــدي بالرســول األعظــم )ملسو هيلع هللا ىلص(، ولكــن علينــا أن نأخــذ فــي الحســبان، عندمــا نخاطــب شــبابنا 
المســلم الــذي لّمــا يبلــغ العشــرين بعــد، التــدّرج فــي توجيهــه وتربيتــه، وعلينــا أّل ننســى أن الرســول الكريــم 

)ملسو هيلع هللا ىلص( نفســه، قــد تلقــى الوحــي فــي ســن األربعيــن.
وعنــد بلــوغ هــذا الشــاب مرحلــة اللتــزام الشــديد، يجــد نفســه مضطــًرا إلــى مراجعــة إمامــه أو شــيخه فــي 
أي قضيــة أو مســألة مهمــا كانــت بســيطة، للتأكــد مــن أنهــا جائــزة شــرًعا أم ل. فتــراه خاضًعــا للتعليمــات التــي 
ــه الشــعور بعــدم القــدرة علــى اتخــاذ أبســط  تتحكــم فــي كل مفصــل مــن مفاصــل حياتــه، ممــا يكــّرس لدي
القــرارات. ل ســّيما فــي مــا يتعلــق بالقضايــا التــي تشــّكل تأثيــًرا كبيــًرا فــي حياتــه، وحتــى فــي مســتقبله برمتــه، 
ــاٍة معينــة. ويجــد نفســه  مثــل دراســة فــرع معيــن فــي الجامعــة، أو العمــل فــي قطــاع معيــن، أو الرتبــاط بفت

عاجــًزا تماًمــا عــن اتخــاذ أي قــراٍر بنفســه.
هــذا الضغــط النفســي الــذي يــرزح الشــاب اليافــع تحــت وطأتــه، يّولــد لديــه شــعوًرا بالحــزن العميــق، ال 
ســّيما أن اللــه ســبحانه وتعالــى ال يحــب الفرحيــن، كمــا يــردد أمامــه بعــض رجــال الديــن، اعتمــاًدا علــى فهــم 
ــَه اَل ُيِحــبُّ اْلَفِرِحيــَن﴾2∗ )القصــص: 76(. ويتفّجــر شــعور الحــزن هذا  نــراه غيــر دقيــق لقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ اللَّ
علــى شــكل بــكاء أثنــاء أداءه صــالة الجماعــة )مثــل صــالة التراويــح فــي رمضــان(، خاصــًة خلــف إمــام ذي 
صــوت شــجي. وال شــك فــي أن هــذه الطقــوس تريحــه قليــاًل مــن الضغــط النفســي، ولكــن شــعور الراحــة 

∗  ونــود أن نشــير إلــى كامــل اآليــة الكريمــة، التــي يستشــهد بعــض رجــال الديــن بجزئهــا المذكــور أعــاله فحســب، التــي   )2(

ِة إِْذ  تقــول:﴿إِنَّ َقــاُروَن َكاَن ِمــْن َقــْوِم ُموَســى َفَبَغــى َعَلْيِهــْم َوَآَتْينَــاُه ِمــَن اْلُكنُــوِز َمــا إِنَّ َمَفاتَِحــُه َلَتنُــوُء بِاْلُعْصَبــِة ُأولـِـي اْلُقــوَّ
ــَه اَل ُيِحــبُّ اْلَفِرِحيــَن﴾. وعنــد مراجعــة معنــى الثالثــي "فــرح" فــي معجــم مقاييــس اللغــة،  َقــاَل َلــُه َقْوُمــُه اَل َتْفــَرْح إِنَّ اللَّ
ل الَفــَرح،  وجدنــا اآلتــي: "الفــاء والــراء والحــاء أصــالِن، يــدلُّ أحدهمــا علــى خــالف الُحــْزن، واآلخــر اإلْثقــال. فــاألوَّ
يقــال َفــِرَح َيفــَرح َفَرحــا، فهــو َفــِرح. قــال اللــه تعالــى: ﴿ذلُِكــْم بَِمــا ُكنُْتــْم َتْفَرُحــوَن فــي األَْرِض بَِغْيــِر الَحــقِّ َوبِمــا ُكنُْتــْم 
ــا األصــل اآلخــر فاإلفــراح، وهــو اإلثقــال. وقوُلــه عليــه الصالة  َتْمَرُحــوَن﴾ )غافــر 75(. والِمفــراح: نقيــض الِمْحــزان. وأمَّ
يــن. قــال: )إذا أنــت لــم َتْبــرْح تــؤدِّي أمانــًة  ***  ــالم: "ال ُيْتــَرك فــي اإلســالم ُمْفــَرٌح" قالــوا: هــذا الــذي أْثَقَلــه الدَّ والسَّ
وَتحِمــُل أخــرى أفرحتــَك الودائــُع(". وهكــذا نــرى أن ســياق اآليــة الكريمــة يــدل علــى أن المعنــى المقصــود فــي قولــه 
ــَه اَل ُيِحــبُّ اْلَفِرِحيــَن﴾، هــو اإلثقــال علــى النــاس، وهــو جلــي فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ َقــاُروَن َكاَن  تعالــى: ﴿اَل َتْفــَرْح إِنَّ اللَّ
ِمــْن َقــْوِم ُموَســى َفَبَغــى َعَلْيِهــْم﴾، أي اعتــدى عليهــم باإلثقــال وأهّمهــم، وال نــدري لمــاذا يتمســك بعــض رجــال الديــن 

بالمعنــى الــذي يشــير إلــى أن اللــه -ســبحانه وتعالــى- ال يحــب المســرورين مــن عبــاده؟!
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بعــد أدائــه لهــا، يدفعــه نحــو المزيــد مــن التمســك وااللتــزام، مقابــل المزيــد مــن االزدراء لــكل مــا يتعلــق 
بالحيــاة ومســّراتها، ومــن ثــّم، المزيــد مــن الضغــط والقلــق. وهكــذا تــراه يــزداد ابتعــاًدا عــن كل مــا كان يحبــه 
ــض  ــل بع ــن قب ــف م ــات، ُتصنّ ــن اهتمام ــره م ــاز وغي ــاهدة التلف ــيقى، ومش ــل، كالموس ــن قب ــه م ــتمتع ب ويس
رجــال الديــن علــى أنهــا محرمــات، هجرهــا بعــد التزامــه بالتوجيهــات المبالــغ فيهــا. األمــر الــذي يفــرض 

عليــه تجنبهــا، ورويــًدا رويــًدا يفقــد الهتمــام بهــا ويبتعــد عنهــا، بعــد أن كان يســتمتع بهــا ويتابعهــا.
ــاب  ــق الخط ــت، وف ــي كل وق ــتغفار ف ــالة واالس ــي الص ــتمر ف ــه أن يس ــو؟! علي ــه أن ينج ــف ل ــن كي ولك
الدينــي الســائد. وهنــاك العديــد مــن األحاديــث المنســوبة إلــى النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص( التــي تحــث علــى تــالوة بعــض 

ــال: ــة لالســتغفار والتقــرب مــن اللــه عــز وجــّل. نذكــر بعضهــا علــى ســبيل المث األدعي
ــلمة عن أبي  ــي س ــن عمرو عن أب ــر عن محمد ب ــن بش ــي شــيبة حدثنا محمد ب ــن أب ــر ب ــو بك حدثنا أب  •
ــة  ــوم مئ ــي الي ــه ف ــوب إلي ــتغفر الله وأت ــه وسلم »إني ألس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس هريرة قال ق

مــرة«. )ابــن ماجــه 3815(
حدثنــا عبــد اللــه قــال وجــدت فــي كتــاب أبــي بخــط يــده حدثنا مهــدي بــن جعفــر الرملي حدثنا الوليــد   •
ــن  ــن عباس عن أبيه ع ــه ب ــد الل ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــب عن محم ــن مصع ــلم عن الحكم ب ــن مس ــي اب يعن
ــتغفار  ــن االس ــر م ــلم »من أكث ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ــن عباس قال ق ــه ب ــد الل جده عب
جعــل اللــه لــه مــن كل هــم فرجا ومــن كل ضيــق مخرجــا ورزقــه مــن حيــث ال يحتســب«. )مســند أحمــد 

) 2234

ولنالحــظ مًعــا مــا ورد فــي حديــث االســتغفار األول مــن أن النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص( كان يســتغفر اللــه يومًيــا مئــة مــرة. 
فمــا الــذي سيشــعر بــه هــذا الشــاب المســكين، عندمــا يســمع حديًثــا يقــول أن النبــي )ملسو هيلع هللا ىلص(، الــذي خاطبــه الله 

ــَك َفَتْرَضــى﴾، يســتغفر اللــه -عــز وجــل- مئــة مــرة يومًيا؟! ســبحانه وتعالــى قائــاًل: ﴿َوَلَســْوَف ُيْعطِيــَك َربُّ
ــك  ــان، وذل ــل اإلنس ــى جه ــير إل ــن، تش ــال الدي ــض رج ــا بع ــهد به ــي يستش ــات الت ــض اآلي ــاك بع وهن
ــا َعَرْضنَــا  لتكريــس الحاجــة إلــى االســتغفار، حتــى لمجــرد وجودنــا علــى هــذه األرض، كقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ
ــُه َكاَن  ــاُن إِنَّ ْنَس ــا اإْلِ ــا َوَحَمَلَه ــَفْقَن ِمنَْه ــا َوَأْش ــَن َأْن َيْحِمْلنََه ــاِل َفَأَبْي ــَمَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَب ــى السَّ ــَة َعَل اأْلََماَن
ــة،  ــه لألمان ــل حمل ــان قب ــى اإلنس ــيران إل ــول تش ــوم والجه ــي الظل ــرى أن صفت ــن ن ــواًل﴾. ونح ــا َجُه َظُلوًم
وليــس بعــده. وإال هــل يعنــي ذلــك أن الســموات واألرض أكثــر حكمــًة مــن أســمى المخلوقــات: ﴿َوإِْذ َقــاَل 

ــًة﴾؟! ــي اأْلَْرِض َخِليَف ــٌل فِ ــي َجاِع ــِة إِنِّ ــَك لِْلَماَلِئَك َربُّ
ويجــب أن ننتبــه إلــى أن القــول بــأن المؤمــن الصــادق ل يفــرح بــل يــداوم علــى الســتغفار، يّولــد فــي نفــس 
هــذا الشــاب شــعورًا بالذنــب، ل ســيما بعــد قضــاءه أي وقــت ممتــع أو ســعيد. وتــراه دائــم الســتغفار للتكفيــر 
ــرف  ــا أي تص ــرة، مراجًع ــب المغف ــى طل ــة إل ــة دائم ــي حاج ــو ف ــا. فه ــا ل يعرفه ــيئات ربم ــوب أو س ــن ذن ع

شــاعًرا بالمالمــة ومنتقــًدا نفســه علــى الــدوام، مــا يرســخ شــعوره بعقــدة الذنــب.
ــزام  ــع اللت ــاب المندف ــذا الش ــخصية ه ــم ش ــات تس ــن صف ــاله م ــر أع ــا ذك ــنا، أن م ــذي أدهش ــر ال واألم
تعاليــم دينــه، تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع أعــراض مــرض االكتئــاب. وفــي مــا يأتــي نســتعرض أهــم أعــراض 

ــا: هــذا المــرض، لمقارنتهــا مــع الفقــرات التــي تــم التأكيــد عليهــا آنًف
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قضايـــا

»ُيصيــُب االكتِئــاُب األشــخاَص بطرائــق ُمختِلفــٍة، وُيمكــن أن ُيســبِّب طيًفــا واِســًعا مــن األعــراِض التــي قــد 
تــراوح بيــن الُشــعور الُمتواِصــٍل بالُحــزن واليــأس، وفقــدان االهتِمــام باألشــياء التــي اعتاد اإلنســان االســتِمتاع 
ــن  ــخاص الذي ــن األش ــد م ــد العدي ــا عن ــق أيًض ــراُض القل ــر أع ــا تظه ــكاء؛ كم ــرعة الُب ــو ُس ــل نح ــا والمي به

ُيعانــون مــن االكتِئــاب.
ــوم  ــدم الن وام وع ــدَّ ــى ال ــب عل ــعور بالتَّع ــل الش ــا، مث ة أيًض ــديَّ ــراٌض جس ــخص أع ــى الش ــر عل ــد تظه ق
افِــع الجنســي والشــكوى مــن آالم ُمختِلفــة فــي البــدن لفتــراٍت كافِيــة وضعــف الشــهيَّة للطعــام أو ضعــف الدَّ

ُة أعــراض االكتِئــاب، فقــد تكــون فــي أخــّف حاالتهــا ُشــعوًرا ُمتواِصــاًل بالكآبــة،  ُيمكــن أن تتفــاَوَت شــدَّ
ض  ــه ال قيمــَة للحيــاة. يتعــرَّ بينمــا ُيمكــن أن يدفــع االكتئــاُب الشــديد باإلنســان نحــو التفكيــر باالنتحــار، وأنَّ
ــن المــزاُج  ة والشــعور بالُحــزن أو القلــق فــي أثنــاء أوقــات ُمختِلفــة، ولكــن قــد يتحسَّ ُمعظــُم النــاس إلــى الشــدَّ

الــرديء بعــَد فتــرة قصيــرة بــداًل مــن أن يكــوَن عالمــًة مــن عالمــات االكتِئــاب«.)3(
ــدان  ــراث وفق ــدم الكت ــم وع ــتياء الدائ ــي: الس ــاله وه ــا أع ــا عليه ــي أكدن ــرات الت ــى الفق ــا إل ــو عدن ول
ــاس  ــز، واإلحس ــعور بالعج ــه، والش ــل التزام ــا قب ــم به ــا ويهت ــي كان يتابعه ــة الت ــياء الممتع ــام باألش الهتم
ــدوام،  ــى ال ــا عل ــس وانتقاده ــوم النف ــوم، ول ــراب الن ــاة، واضط ــذه الحي ــق به ــا يتعل ــاه كل م ــالة تج بالالمب
وترســيخ شــعور قــوي بالذنــب، نجــد تشــابهًا كبيــرًا بيــن حالــة الشــاب النفســية ومعظــم أعــراض الكتئــاب.
أمــا بالنســبة إلــى مــا ذكــر حــول االكتئــاب الشــديد، وأنــه مــن الممكــن أن يدفــع باإلنســان: »نحــو التفكيــر 
باالنتحــار«، فهــذا يوّضــح اآلليــة التــي يتــم بهــا تجنيــد شــبابنا المســلم فــي عمليــات انتحاريــة بهــدف المــوت 
فــي ســبيل اللــه، مــع العلــم أننــا فــي هــذه األيــام أصبحنــا بأمــس الحاجــة إلــى شــباب مســلم مســتعد للعيــش 
ــاب  ــاالت االكتئ ــي ح ــر ف ــذي يظه ــرض ال ــع الع ــى م ــم حت ــابه قائ ــد أن التش ــذا نج ــه. وهك ــبيل الل ــي س ف
ــف  ــر: كي ــؤال المحّي ــى الس ــوء عل ــي الض ــذا يلق ــل ه ــار. ولع ــى االنتح ــض إل ــع المري ــذي يدف ــديد، وال الش
يمكــن أن يقــود التــزام شــاب مســلم بتعليمــات وتوجيهــات معينــة، تنســب إلــى الديــن اإلســالمي وهــو منهــا 

بــراء، إلــى القيــام بعمــل انتحــاري؟

https://bit.ly/3om7PQK :3(  موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمحتوى الصحي(

https://bit.ly/3om7PQK
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