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وحسب  الطلب  حسب  دليفري«  »تدين  هو       
ظن  ولقد  واملتابع.  واملستمع  املشاهد  وذوق  هوى 
التدين  مظاهر  بعض  رأى  حني  خيرا  البعض  به 
ما  سرعان  ولكن  عنه،  بعيدة  كانت  طبقات  على 
تبني أن من تزّينوا به وارتدوه خلعوه وارتدوا عنه 
»تيشرت«  كان  فكأنه  قصرت  أم  طالت  فترة  بعد 
تقلباتهم  مع  غيره  ارتدوا  ثم  لحظة  في  أعجبهم 
املزاجية وتغيرات الطقس الديني، وربما يعودون 

إليه إذا ظهر منه »ستايل« آخر جديد . 
الناس  إلى  حمله  التدين  من  النوع  وهذا 
»الكاجوال«،  »السوفت«،  الدعاة  من  مجموعة 
»املدللني«،  »املترفني«،  »الاليت«،  »الديجيتال«، 
أذواق  تحسس  أجادوا  الذين  »الكيوت«، 
   Followers والـ  واملستمعني  املشاهدين 
على  حريصني  وكانوا  يريدون  ما  فأعطوهم 
دغدغة مشاعرهم وتملق رغباتهم ونيل رضاهم 
واالستمتاع بتصفيقهم و«اليكاتهم«  و«شيراتهم« 
املجد  ذلك  وراء  من  نالوا  وقد  و«كومنتاتهم«، 
القدرة  واكتسبوا  املال،  من  والكثير  والشهرة 
املراهقني  مشاعر  إلثارة  الديني  التمثيل  على 
الدرامي  األداء  مهارات  واكتسبوا  واملراهقات، 
إلبهار املشاهدين، ونافسوا أهل الفن في الشهرة 
هم  ولهثوا  القنوات،  عليهم  وتسابقت  واملال، 
وراء العقود وانحنوا طويال لتحية الجمهور الذي 
شخصية  كاريزما  له  كانت  . بعضهم  لهم  يصفق 
الخصوص،  على وجه  الشباب  لدى  واسع  وتأثير 
وبعضهم كان لديه مشروعات تنموية وإصالحية، 
أنواع  لكل  أنفسهم  عّرضوا  لألسف  ولكنهم 
اإلغواءات واإلغراءات والفنت ومداخل الشيطان 
التي حذروا أتباعهم منها، وفقدوا شيئا ما – ربما 
يكون اإلخالص – جعل الناس تعطيهم ظهورهم 
الحب  كل  يعطونهم  كانوا  أن  بعد  منهم  وتسخر 

والتقدير .
ا في وقت من األوقات نحسن 

ّ
     ال ننكر أننا كن

حني  عنهم  وندافع  الجدد  الدعاة  بهؤالء  الظن 
مناوئيهم،  من  تشويه  لحمالت  يتعرضون  كانوا 
ال  املجتمع  من  فئات  يخاطبون  أنهم  نعتقد  وكنا 
الوصول  في  التقليدي  الديني  الخطاب  ينجح 
خطر  أثبتت  والتجارب  األيام  ولكن  إليهم، 
حامليه  وخطر  الرخو،  التدين  من  النوع  هذا 

لحظيرة  استدراجهم  تم  حني  به  واملبشرين 
تم  وحني  واإلعالنات،  والنجومية  والشهرة  املال 
توظيفهم ألداء أدوار ال عالقة لها بالدعوة، وحني 
ذواتهم  وتضخم  النرجسية  سماتهم  تكشفت 
وشراهتهم للمتابعني لهم على صفحات اإلنترنت 
الخيرات  إلى  يتسابقون  ال  أصبحوا  بحيث 
لصفحاتهم  الزائرين  عدد  إلى  يتسابقون  بل 
إذا  ويتأملون  ويحزنون  لهم  واملتابعني  اإللكترونية 
االجتماعات  ويعقدون  أقرانهم،  أحد  سبقهم 
قياسية  أرقام  تحقيق  كيفية  لبحث  مقراتهم  في 
يستغلون  وهم  واملتابعني،  املعجبني  من  جديدة 
عدد الزائرين لصفحاتهم الستجالب اإلعالنات 
الشهيرة  الغازية  املشروبات  شركات  من 
وراء  من  املاليني  ويحققون  املختلفة  واملنتجات 
املاليني الذين يتابعونهم. وهذا النوع من الدعاة 
واآلمنة  الهادئة  املساحات  في  فقط  تجدهم 
في  تفتقدهم  بينما  باملكاسب،  واملليئة  واملريحة 
وتضحية،  وجرأة  لشجاعة  تحتاج  التي  املواقف 
رون الدين لخدمة ذواتهم املنتفخة وال 

ِّ
فهم يسخ

يضحون بأي شيء من أجل الدين، ولهذا تراهم 
رفاهية  وفي  هائلة،  وشياكة  جيدة  صحة  في 
ناعمة، ويرتدون أغلى الثياب من أشهر املاركات 

العاملية .
ونظرا لشيوع هذا النوع من التدين، واملكاسب 
ذلك  أغرى  فقد  دعاته،  جناها  التي  الكثيرة 
في  دينيا  برنامجا  لتقدم  الراقصات  إحدى 
رمضان، ولم ال؟، فهي تريد أن تأخذ نصيبا من 
الكعكة الدعوية، وهي – في نظر من سيقدمونها – 
تمثل »ستايل جديدا« للدعوة بعد أن احترق بعض 

رموز التدين الرخو .
بما  الرخو  التدين  أصحاب  يكتف  ولم     
حققوه من مكاسب، بل سعوا لصرف الناس عن 
الدين  يقدمون  الذين  الحقيقيني  الدين  علماء 
أو  للسلطة  ق 

ُّ
تمل ودون  تزييف  دون  الحقيقي 

للجماهير، ووصموهم بأنهم تقليديون ومتخلفون 
الناس  صرف  وحاولوا  ورجعيون،  ومتحجرون 
عنهم وربما السخرية منهم بشكل مباشر أو غير 
كبيرة  بدرجة  ذلك  في  اإلعالم  وساهم  مباشر، 
ص املساحة للعلماء الحقيقيني الراسخني 

ّ
حني قل

وشيوخها  األزهر  مؤسسة  العلم وهاجم  في 

د. مـحمــد املهـــدى
رئيس قسم الطب النفسى

جامعة األزهر - فرع دمياط

التدين 
الرخو 
»السوفت«

في  شاع  التدين  من  نوع  هو      
مجموعة  يد  على  األخيرة  السنوات 
وهو  الجدد,  الدعاة  يسمون  ممن 
أذواق  يناسب  )اليت(  خفيف  تدين 
ثقل  تتحمل  ال  التي  املترفة  الطبقات 
وأوامره ونواهيه, فتم  الدين وتكاليفه 
جديد  نوع  وتسويق  وتغليف  تصنيع 
الرقمي,  العصر  يناسب  التدين  من 
يمكن أن تسميه »تدين كاجوال« وفيه 
 Small , Medium, مختلفة  مقاسات 
Large , and X large    حتى تستريح 
كثيرا  عنك  ويرفع  به,  وتستريح  فيه 
حيث  يتبعك  فهو  والعنت,  الحرج  من 
تريد , ويحقق لك كل ما تتمنى, ولهذا 
بني  الجديد  الدين  هذا  وانتشر  شاع 
كل  من  واملتحررين  واملدللني  املترفني 
الدنيوية  املتع  في  والراغبني  القيود 

حاللها وحرامها.



5 النفس املطمئنة

الرخو،  الدين  لدعاة  املساحة  وأفرد  ورموزها، 
وعي  من  هم 

ّ
ومكن واسعة  هاالت  عليهم  وأضفى 

الجمهور، واستعملهم لتحقيق أغراض دعائية أو 
تسويقية أو سياسية .  

الدعاة  هؤالء  بعض  عن  القناع  سقط  ولقد     
كانوا  التي  حقيقتهم  على  الناس  ورآهم  الجدد 
الشديد  ذكائهم  من  الرغم  فعلى  يخفونها، 
العالية،  اإللكترونية  التسويقية  وقدراتهم 
املبهرة    Immage الصورة  رسم  في  ومهاراتهم 
ألنفسهم إال أن ما تسرب إلى الناس من دوائرهم 
وعنجهيتهم  نرجسيتهم  كشفت  التي  الضيقة 
للمال  وانتهازيتهم وشراهتهم  وغرورهم 
وخادعة  هشة  قشرة  تحت  والنفوذ  والشهرة 
والرومانسية  والنعومة  والتواضع  الوداعة  من 
من  الكثير  ارتد  القناع  سقط  وحني  الدعوية. 
والتدين  الدين  في  الثقة  وفقدوا  أتباعهم، 
واملتدينني، فكان هؤالء الدعاة فتنة للناس، بعد 
األستوديوهات  بأضواء  أنفسهم  هم  فتنوا  أن 
التعاقدات  وأموال  الكاميرات  وعدسات 

واإلعالنات والهبات .
ومراجعة  بالهداية  لهم  ندعو  بالتأكيد  نحن 
فيما  النظر  وإعادة  األخطاء  وتصحيح  الذات 
بينهم وبني الله، فالقبول في السماء يتبعه القبول 

في األرض والعكس صحيح .
   إن الله لم يبعث رسله وينزل الدين ليتملق به 
كان  وإنما  أذواقهم،  ويسترضي  الناس  مشاعر 
الدين ليرسم للناس طريق صالحهم ويهذب من 
ويصلح  سلوكهم،  من  اعوج  ما  ويصلح  أخالقهم 
من  األرض  لعمارة  ويهيئ  والجماعة،  الفرد 
خالل منظومة عقائدية وطقوس عبادية محددة 
من  نوعا  ليس  والدين  سامية.  أخالقية  وتعاليم 
املكياج،  أو  املراهم  أو  الكريمات  أو  امللطفات 
املخدرات  أو  املوضعية  املسكنات  من  نوعا  وليس 
ما  بكل  وتضحية  مجاهدة  هو  وإنما  السحرية، 
الله  يقول  ولهذا  الله،  لوجه  سعيا  اإلنسان  يملك 

}ٹ   وسلم:  عليه  الله  صلى  رسوله  مخاطبا  تعالى 
ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ  
چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
»يا  تعالى  ويقول      » ڇ  ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ    
بعدهم  )ومن  والرسل  بقوة«.  الكتاب  خذ  يحيى 
الناس  بتملق  ليسوا مطالبني  الدين(  إلى  الدعاة 
دين  أو  اليت  دين  أو  كاجوال  دين  أو  رخو  بدين 
الدين  قبول  في  مخيرون  فالناس  ليقبلوه،  معدل 
الحقيقي أو رفضه، حيث يقول تعالى »ال إكراه في 
الدين قد تبني الرشد من الغي«، »من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر«، ويقول لرسوله صلى الله عليه 
يهدي  الله  ولكن  أحببت  من  تهدي  ال  »إنك  وسلم 
على  نفسك  باخع  فلعلك   « له  ويقول  يشاء«،  من 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا«. فوظيفة 
ومفاهيمه  ملعاييره  طبقا  البشر  تغيير  هي  الدين 
العلوية الربانية وليس من املنطق السليم أن يتغير 
الدين ليناسب أهواء البشر وتوجهاتهم وأذواقهم 
ويصبح نوعا من التسلية والترفيه التليفزيوني أو 
اإللكتروني، ودغدغة املشاعر واستجالب الشهرة 

واملال لدعاة من النوع »الكيوت« .

   ومما يؤكد فكرة الشياطني لدى أهل القرية ما 
يجزمون أنهم رأوه وهو أن البيت كله اشتعل ولكن 
وآية  املنضدة  على  كان  مصحفا  تصب  لم  النار 
كانت  ومسبحة  الجدار  على  معلقة  كانت  قرآنية 
الخوف  من  حالة  شاعت  ولهذا  السجادة,  فوق 
أمتعتهم  ينقلون  وراحوا  القرية  أهل  لدى  والفزع 
وأموالهم إلى قرى مجاورة أو يضعونها في ساحة 
بيوتهم,  في  النوم  يخشون  وأصبحوا  املسجد, 
وجاءوا بشيوخ من القرية والقرى املجاورة يقرأون 
القرآن ويتمتمون باألدعية في أرجاء بيوت القرية 
يطردون  لعلهم  للحريق  منها  تعرض  ما  خاصة 
القرية  تسكن  التي  الشريرة  واألرواح  الشياطني 

ولكن دون جدوى .
والشرطة  املدني  الدفاع  رجال  حضر  وحني      
البيوت  بمعاينة  قاموا  الجنائي  البحث  وخبراء 
وكتبوا  الجوانب  كافة  من  وتصويرها  املحترقة 
القرية  أهل  ووعدوا  الرسمية  األوراق  في  كثيرا 
ببحث املوضوع وطلبوا منهم االتصال بهم في حال 
وأعطوهم  املستقبل  في  مشابهة  حرائق  أي  وقوع 
تعليمات للسالمة واألمان, ولكن الحرائق عاودت 
القرية  أهل  لدى  فتأكد  الليلة,  نفس  في  الظهور 
شيئا  ثمة  وأن  البشر,  إمكانات  خارج  األمر  أن 
مثقفي  ألقوال  يستمعوا  ولم  فعله,  يجب  آخر 
العفاريت  أن  من   – كثر  وهم   - ومتعلميها  القرية 
الحرائق  بهذه  عالقة  لها  ليس  الشريرة  واألرواح 
األسباب  عن  واملنطق  بالعقل  البحث  يتوجب  وأنه 
الحقيقية لهذه الحرائق, وعلى حسب قولهم »اللي 

إيده في امليه مش زي اللي إيده في النار« .
    وهنا انبرى أحد أهل القرية ممن له معرفة 
إال  حل  ال  لهم:  وقال  الشريرة  واألرواح  بالجن 
طويلة  خبرة  له  فإن  »عالء«,  الشيخ  باستدعاء 
في  صيته  وذاع  والقرى  البيوت  حرائق  إطفاء  في 
العفاريت وقد نجح في األعوام  أنه قاهر  البلدان 
من  الكثير  في  الحرائق  ظاهرة  منع  في  السابقة 
أجرا  يتقاضى  ال  وأنه  الشرقية,  محافظة  قرى 
والوطن  الله  لوجه  ذلك  يفعل  وإنما  ذلك  عن 

وال  لهم  حول  ال  الذين  واملساكني  الغالبة  والناس 
إحدى  في  كان  ولكنه  به  االتصال  فحاولوا  قوة, 
الشياطني  قهر  في  مهنته  يمارس  العربية  الدول 
واألرواح الشريرة, فتوسل إليه أهل القرية أن يعود 
إلى  بيت  من  تنتقل  املصدر  مجهولة  فالحرائق 
والرسمية  الشعبية  الجهود  كل  عجزت  وقد  بيت, 
في السيطرة عليها, فوعدهم بقطع زيارته املهمة 
القرية  إلنقاذ  الحبيب  بلده  مصر  إلى  والعودة 
مما ألم بها من شر . وحني وصل قاهر العفاريت 
يستقبلونه  القرية  أهل  خرج  القرية  مشارف  إلى 
وضعوا  وقد  والزغاريد  والدعاء  والتكبير  بالورود 
صورته في كل شوارع القرية, وحملوه على أكتافهم 
الحريق  فيه  اشتعل  بيت  أول  إلى  به  وصلوا  حتى 
أن  منهم  طلب  ثم  وكلمات,  بأدعية  يتمتم  وهو 
املسجد  وإمام  هو  البيت  غرف  إحدى  في  يجلس 
باملاء,  مليء  بوعاء  له  يأتوا  وأن  الكنيسة,  وكاهن 
وأخذ يقرأ ويدعو على املاء, ويرش املاء في أرجاء 
البيت, ويهدد ويتوعد األرواح الشريرة التي سكنت 
ثم  السكرة  من  حالة  وانتابته  أهله,  وآذت  البيت 
ساحة  في  ينتظرونه  الذين  املأل  على  وخرج  أفاق 
واألرواح  الشياطني  تقوى  لن  اطمأنوا,  القرية: 
لكم  أؤكد  أن  أستطيع  اليوم,  بعد  عليكم  الشريرة 
بنسبة 90% أن الحرائق لن تعود, وتستطيعون اآلن 
وأنا  آمنني,  مصالحكم  وإلى  بيوتكم  إلى  العودة 
سأعود لكم مرة أخرى بعد أسبوعني ألتابع املوقف 
بنفسي, وهنا شعر أهل القرية بالقلق حيث ستبقى 
ولذلك  الحرائق,  لعودة   %10 احتماالت  هناك 
النساء:  من  خاصة  القرية  أهل  صراخ  تعالى 
حتى  معنا  ابق  بل  اآلن  القرية  تغادر  ال  نرجوك 
تختفي العفاريت تماما وتتوقف الحرائق ولك منا 
بصوت  عليهم  فرد  إشارتك,  رهن  ونحن  تشاء  ما 
خفيض مطمئن: أستغفر الله أنا ال أتقاضى شيئا 
عن هذا العمل, هو لوجه الله وألجلكم أنتم. وتحت 

إلحاحهم قرر البقاء.

قاهر العفاريت

د. محمد املهدى

  تكررت في قرى مصر ونجوعها حكاية اشتعال الحرائق في البيوت دون سبب واضح 
فيهم  القرية شاعت  أهل  أن  منها  روايات كثيرة  البسطاء  وتناقل  الفاعل,  ودون معرفة 
فاحشة زنى املحارم, أو أنهم ال يخرجون الزكاة، أو أن مساجدهم أصبحت خاوية خاصة 
في صالة الفجر، أو أن أحدهم ضرب كلبا أو قطة أو قتل ثعبانا أو فأرا وأن هذه الكائنات 
، وهي اآلن تنتقم منهم . وآخر بيت اشتعل  لم تكن إال من فصيلة الجن ولكنها تشكل 
فيه الحريق ذكروا بأن صاحبته ألقت بماء ساخن في دورة املياه مما آذى سكانها من الجن 

فأصيب أهل البيت كلهم باألذى ثم اشتعل الحريق في بيتهم بعد ذلك . 


