كلمـة
العـدد

بقلم

الناس دائما تحسدنى
الكون كله يجري
بمقادير الله
سبحانه وتعالى
في نظام دقيق
وبديع ومتناغم
وما من شيء يجري
في الكون إال بأمر
الله خالق كل شيء
ومدبر كل شيء،
وبالرغم من ذلك
فإن اإلنسان دائما
يعيش في هذا
الكون الذي سخره
الله له في قلق
وخوف وتوجس من
املستقبل .قال تعالى
ال ْن َس َان ُخ ِل َق
ِ(إ َّن ْ ِ
َه ُلوعًا * ِإ َذا َم َّس ُه
الش ُّر َج ُزوعًا * َو ِإ َذا
َّ
َم َّس ُه ْال َخ ْي ُر َم ُنوعًا *
ين
ني * الذ
ِإ َّل ْْ ُال َص ِّل َ
ى ص َّل ِته َمْ
ُهم َع َل َ َ ِ ِ
ين ِفي
دائمون * والذ
َ ِ ُ َ َ َّ ِ َ ٌ
َأ ْم َو ِال ِه ْم َحق َم ْع ُلوم
ٌّ ُ
وم )
* ِل َّ
لس ِائ ِل َو ْ َال ْحر ِ
املعارج.
ثم استثنى الله
فئه من الناس دائما
مطمئنني إلى رحمه
الله وعنايته ،وهم
طائفه املصلني الذين
يداومون على الصاله
والطاعات وإخراج
الصدقات وإيتاء
الزكاة والخوف من
عذاب الله.

ولذلك فإن كل من يبعد عن حقيقة
خلق الله لعباده ويتعدى في املعاصي
فإنه دائما ما ُيصاب بالقلق والخوف
والحيرة التي قد تــؤدي إلــى اإلحباط
واألمراض النفسية املختلفة.
<<<
وقــد حضرت إلــى العياده النفسيه
فتاه تبلغ من العمر  17عاما وتــدرس
فى املرحلة الثانوية وتشتكي من الشعور
بالضيق والحزن والخوف من الناس
وعدم التركيز واالستيعاب مما أدى إلى
وجود مشاكل نفسيه وتعثر دراسي بعد
أن كانت من األوائل على املحافظة في
املرحلة اإلعدادية .
وبــعــد تــبــادل التحية بــــادرت األم
بالحديث عن املشكلة التي تعاني منها
االبنة التي أدت بها إلى هذا الحال من
الضيق والكآبة واملرض قائلة:
 يا دكتور أنــا ابنتي محسودة منذحوالي سنتني عقب تفوقها في الشهادة
اإلعدادية ونشر صورها في الجرائد
ومن بعدها أصبح حالها ُيرثى له وقد
ذهبنا بها إلى عدة مشايخ لعلهم يجدون
لها مخرجا من هــذه املشكلة وعملنا
لها الرقية الشرعية ونقرأ لها القرآن
باستمرار ولكن بدون جدوى .
 و لكن ما هي أعراض الحسد الذيتشتكي منه االبنة؟.
 هي دائما حزينة وتبكي وخائفةمن الناس وال تستطيع املذاكرة وتشعر
بضيق في النفس وسرعة ضربات القلب
كلما بدأت في املذاكره لدرجة أنها حاليا
ترفض الذهاب للمدرسة وال تستطيع
فتح أي كتاب أو حضور أي درس .
 ولكن هذه أعراض نفسيه جسمانيةنسبت هذا إلى وجود حسد؟ .
فلماذا
ِ
 املوضوع كله بدأ بعد ظهور النتيجةوتهنئة األهل لنا وبعد حضور زوجة العم
التي نعرف جميعا أنها تحسد الناس
على الرغم من أن أبناءها جميعا من
املتفوقني ويومها شعرنا كلنا بالخوف
وقمنا بقراءة املعوذتني وإطالق البخور
في املنزل ويومها لم أستطيع النوم خوفا
على االبنة وظللت أنا وهي في حاله من
التوتر والخوف من أن يحدث لها أي
شــيء ولــم ننم إال بعد شــروق الشمس
وعندما استيقظت في الصباح وجدنا ان
أظافرها الطويلة الجميلة قد تقصفت
وظهر على وجهها الشحوب ورفضت
تناول الطعام في الصباح وبعدها بدأ
عليها أعراض الضيق واالكتئاب.

د .محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

 هل تم عرضها على أحد من األطباءالنفسيني؟.
 قمنا أوال بعرضها على الطبيبالــبــاطــنــي الــــذي وصـــف لــهــا بعض
الفيتامينات املقوية ولم يعمل لها أي
فحوصات ،وقال إنها تتمتع بصحة جيدة
ولكن بعد استمرار الحالة قمنا بعرضها
على عدة مشايخ الذين قاموا بقراءة
الــقــرآن عليها وقــالــوا إنها محسودة
ولكنها لم تتحسن حتى اآلن.
 ولكن ما تعاني منه االبنة هو عرضمن أعراض القلق النفسي .
 ولكن يا دكتور الحسد معروف عندكل الناس منذ زمن بعيد.
 نعم الحسد ظاهرة إنسانية منذقديم الزمن والسبب العلمي النتشار
ظاهرة الحسد هو في االعتقاد بأن
شخصا ما حسود يمكن تفسيره في
خضوع الناس لتأثير الشائعات دون
قياس األمر أو تجربته فعندما ُيشاع عن
شخص ما بأنه حسود لن تجد من يدقق
في عدد الحاالت التي حدث لها تأثير
الحسد من هذا الشخص حني ينظر إلى
شيء أو مدح شيء فتضرر ذلك الشيء
مقابل عــدد الحاالت التي حدثت في
شخص آخر أيضا قام بامتداح أشياء
معينة فتضررت دون أن يقال إنه حسود.
 يا دكتور أال تؤمن بالحسد  ...الحسدمذكور فى القرآن .
 نحن جميعا نؤمن بالحسد ولكندعنا أوال نعرف ما هو الحسد ..الحسد
هــو تمنى زوال النعمة مــن الــغــيــر...
واإلنسان الذي يشعر أنه محسود تنتابه
أحاسيس نفسية تــؤدي إلــى أعــراض
نفس جسدية ولكن إذا وضع اإلنسان
في ذهنه أن النافع والــضــار هو الله
واستشعار حديث الرسول صلى الله
عليه وسلم (قل لو اجتمعت األمة على أن
يضروك بشيء لن يضروك إال بشيء قد
كتبه الله عليك) فهنا لن يؤدي الشعور
أي تأثيرات ضــارة على
بالحسد إلــى ّ
اإلنسان ،فقد علمنا الرسول صلى الله
عليه وسلم أن نرقي أنفسنا دائما قبل
ِّ
ونحصن أنفسنا باملعوذتني وهذه
النوم
كلها وسائل إسالمية نفسية للتغلب على
هذه األحاسيس البشرية .
كما ينبغي للمؤمن أال يــخــاف من
ّ
يتحصن
الحسد ،فاملؤمن دائــمــا مــا
بكتاب الله تعالى وبكثرة األذكار وقراءة
«قل هو الله أحد» و»قل أعوذ برب الفلق»
و»قل أعوذ برب الناس» كل يوم ،فهذه

نعتادها
من أذكــار النوم التي البد أن ْ َ
عليها قال تعالى{َ :و ِمــن ش ِّر
َونحافظ َ
َ
اس ٍد ِإذا َح َسد} [الفلق.]5:
ح ِ
ـك أن تعلمي أن الــلــه تعالى
وعــلــيـ ِ
يتكفل بحفظك مــن كــل ســوء عندما
تواصليه بالعبادة والطاعة والصالة في
مواعيدها وكثرة الذكر والتقرب إليه
بصالة النوافل وأن تداومي االستعانة به
وأكثري من التوبة له سبحانه فإن كثير
اإلنسان ُإنما ْهو بذنوبه َفقال
ما يصيب
ُ
َ َ َ َ َ ْ
ص َيب ٍة ف ِب َما
تعالى{ْ َ :وما ُ أصابكم ِمن م ِ
َ ْ
ك َس َبت أي ِديك ْم} [الشورى :من اآلية.]30
والحسد يؤدي إلى ما يسمى بـ(العني)
التي تؤدي كما ذكر ديننا اإلسالمي إلى
تضرر الطرف اآلخــر .وهناك عالج
إسالمي للحسد منه أن يذهب اإلنسان
إلــى إنسان آخــر يرقيه رقية شرعية.
وأن يغسل العائن(الحاسد) وجهه
ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه
وداخلة إزاره في قدح أو نحوه ،ثم يصب
ذلك املاء على من أصابته العني ويغتسل
به.
<<<
والحسد حالة نفسية سلبية تدفع
الحاسد إلى التفكير بطريقة املقارنة
الــكــارهــة للواقع ال ــذي يعيشه ،فهو
يــرى أن مــا يحصل عليه اآلخـــرون ال
يستحقونه ،وأن املستحق األصلي هو
نفسه .وعليه فإن ما يصيبه من خير
فهو األفضل ،وال يرضى بذلك للغير.
وهذا التفكير ضار جدًا لتأثيره الكبير
في النفس ،ومساهمته في نمو مشاعر
القلق والحقد على الواقع الذي يعيشه،
ويدفع به أحيانًا إلى الغضب واألنانية
والكراهية.
وقــد ذكــرت دراســات نفسية أن من
لديه درجة أعلى من املتوسط في حسد
الغير ،هو إنسان يقع في دائرة التعرض
لــأمــراض النفسية واالضــطــرابــات
الذهنية ،بحكم أنــه يستثير في قلبه
تلك املشاعر السلبية .ومع مرور الوقت،
يفقد الحاسدون التفاعل في سبيل بناء
مجتمعهم ،فال يتجهون نحو تحقيق
أهــدافــه ،وينشغلون بحل مشكالتهم
الداخلية
<<<
وبعد عدة جلسات نفسية تدعيمية
لــابــنــة وبــعــد وص ــف بــعــض األدويـــة
املضاده للتوتر والقلق تحسنت حالة
االبنة لدرجة ملحوظة وعــادت بفضل
الله إلى تفوقها الدراسي.

