
إال  الكون  هذا  فى  إنسان  من  وما 
شتى،  بامتحانات  الله  ويمتحنه 
املختلفة  باألمراض  االبتالء  ومنها 
ومن  نفسية،  أم  كــانــت  جسدية 
للنفس،  تهذيب  أنه  املــرض  فوائد 
فيها:  الــذي  الشر  من  لها  وتصفية 
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العبد  أصيب  فــإذا  ــورى:30[،  ــش ]ال
أين  من  وال  هذا،  أين  من  يقل:  فال 
وفي  بذنب،  إال  أصيب  فما  أتيت؟ 
أن  علمنا  إذا  وتحذير  تبشير  هذا 
لذنوبنا،  عقوبات  الدنيا  مصائب 
عن أبي هريرة  أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: »ما يصيب املؤمن 
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سيئاته« )أخرجه مسلم(.
على  وجــب  ــرض  امل ــدوث  ح وعند 
الجزع  وعدم  الصبر  املؤمن  العبد 
ألمر  املناسب،  العالج  عن  والبحث 
وسلم  عليه  الــلــه  صلى  ــول  ــرس ال
والتداوى  عموما،  والعالج  بالتداوى 
ر 

ِّ
نقد أن  بد  وال  علينا،  الله  نعم  من 

جعل  وما  باألسباب،  ونأخذ  ذلك، 
علمه  دواء،  له  جعل  إال  داء  من  الله 
فتداووا  جهله،  من  وجهله  علمه  َمن 
عليه  الله  صلى  قال  كما  الله  عباد 
وسلم، كما أنه من املعلوم أن املرض 
كذلك  ــالج  ــع وال الــصــبــر،  يتطلب 
الصحة  تأتي  وحني  الصبر،  يتطلب 
من  أيضًا  الصبر  تتطلب  والعافية، 

أجل الحفاظ عليها. 
املــرضــى  ــأل  ــس ــا مـــا ي ــمـ < ودائـ
الــنــفــســيــون وأســـرهـــم عــن مــدة 
وهل  النفسى،  الــعــاج  اســتــخــدام 
ضارة،  جانبية  نفسية  آثار  للعاج 
ــؤدى إلــى اإلدمـــان،  وهــل الــعــاج ي
ــل بــعــد الــتــحــســن والــتــوقــف  وهـ
تعود  ســوف  العاج  استخدام  عن 

األعراض النفسية مرة أخرى.
 وقد يأتى بعض املرضى النفسيني 
بضعة  بعد  حالتهم  تحسنت  الذين 
من  سئموا  وقد  العالج  من  أسابيع 
على  ويلحون  العالج  فى  االستمرار 
عن  للتوقف  برنامج  لعمل  الطبيب 
لشعورهم  وقــت  ــرع  أس فى  العالج 
داعى  ال  وأنه  متحسنة،  حالتهم  أن 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

متى أتوقف عن 
العالج ؟

خلق الله تعالى 
اإلنسان وأوجده 

في هذه الحياة 
ليبتليه، قال تعالى: 

ْوَت  ِذي َخَلَق امْلَ }الَّ
َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم 

ُكْم َأْحَسُن َعَمًا  َأيُّ
َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر{ 

]سورة امللك:2[، 
واالبتاء تارًة يكون 
بالخير وتارًة يكون 
بالشر، قال تعالى: 

 َنْفٍس َذاِئَقُة 
ُّ

}ُكل
ْوِت َوَنْبُلوُكم  امْلَ

رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة  ِبالشَّ
َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن{ 

]سورة األنبياء:35[. 
ومن ذلك االبتاء 

باملرض. 
وعلى املؤمن أن 

يصبر على الباء 
مهما اشتد، فإن 

مع العسر يسًرا، 
وعذاب الدنيا أهون 

من عذاب اآلخرة، 
يقول أنس: إن 

النبي - صلى الله 
عليه وسلم - دخل 
على شاب وهو في 
املوت، فقال: كيف 

تجدك؟ قال: أرجو 
رحمة الله يا رسول 
الله، وأخاف ذنوبي، 
فقال: »ال يجتمعان 

في قلب عبد في 
مثل هذا املوطن إال 

أعطاه الله ما يرجو 
نه مما يخاف«  وأمَّ

)أخرجه الترمذي(

لالستمرار فى تناول العالج.
< وللرد على تلك التساؤالت بشكل 
يخاف  الناس  من  الكثير  فإن  عام 
من اللجوء للطبيب النفسى ويخاف 
من استخدام األدوية النفسية، ولكن 
من  هو  املتخصص  الطبيب  كان  إذا 
لك  ويحدد  ــة  األدوي هذه  لك  يحدد 
يعطيك  لن  ألنه  تقلق  فال  الجرعات 
أبدا أدوية من املحتمل أن تسبب أي 
األدويــة  هــذه  يصف  فهو  لك  ضــرر 
تبعا للدرجة التي وصلت لها حالتك.

الــعــالج  أن  نعلم  أن  ــب  ــج وي  >
وهاّمًا  ضرورّيًا  أمرًا  يعتبر  الدوائي 
على  االستمرار  يخص  وفيما  ًا، 

ّ
جد

معروفة  مراحل  فهنالك  ــدواء،  الـ
فهناك  النفسية؛  ــراض  األم لعالج 
املرحلة  وهي  املكثف،  العالج  مرحلة 
تبنى  وفيها  ــالج،  ــع ال فــي  ــة  ــي األول
ثم  األعراض،  تختفي  حتى  الجرعة 
في  التواصل  مرحلة  ذلك  بعد  تأتي 
تأتي  ثم  الشفاء،  تمام  حتى  العالج 
هامة  مرحلة  وهى  الوقائية  املرحلة 
املرحلة  وهــذه  االنتكاس،  ملنع  جدا 
األخيرة البد لإلنسان أن يتناول فيها 
يصفها  التي  الطريقة  بنفس  العالج 
محددة  ولفترات  املختص  الطبيب 

حتى تمام استقرار الحالة النفسية.
الــحــاالت  ففي  عــامــة  وبصفة   >
الــدواء  تــنــاول  يرتبط  البسيطة، 
يعانيها  الــتــي  ــراض  ــ األع ــزوال  ــ ب
يجب  ولكن  العالج.  ونجاح  املريض 
النفسية  ــراض  ــ األم أن  نعلم  أن 
شدة  وحسب  آلخر  نوع  من  تختلف 
مرضى  تاريخ  وجود  وحسب  الحالة 
باألسرة . وهناك عدد من األمراض 
ال   ،)

ً
مثال )الفصام  الكبرى  العقلية 

أدويتها،  تعاطي  عن  التوقف  يمكن 
األدوية  علم  في  الهائل  التطور  رغم 
يصبح  الحالة،  هذه  ففي  النفسية. 
السيطرة  الــدوائــي  العالج  هــدف 
مَّ 

َ
ث ومن  املرضية،  ــراض  األع على 

للتعايش  للمريض  الفرصة  إتاحة 
مــع مــرضــه، تــمــاًمــا كــأي شخص 
الضغط  مثل  ا 

ً
مزمن ا 

ً
مرض يعاني 

في  ينتظم  أن  يلزم  الذي  السكر،  أو 
أهمل  فإذا  حالته،  لتستقر  عالجه 

الدواء تدهورت الحالة.
< وما من عقار دوائي في العالم إال 

مجموعة  عقار  ولكل  جانبية  آثار  وله 
ما  نادرا  ولكنها  الجانبية،  اآلثار  من 
يتجمع حدوثها كلها في شخص واحد، 
ويجب أن يصبر اإلنسان املؤمن حتى 
ويجب  املرجوة،  ثماره  العالج  يؤتي 
يحتاج  النفسي  املــرض  أن  نعلم  أن 
منه  يتعافى  حتى  وصبر  وقــت  إلــي 
املريض. فالكثير من املرضى يقررون 
الشفاء  على  يساعد  لم  العالج  أن 
مبكر  وقت  في  ذلك  على  ويحكمون 
وعندما يبدأ املريض في تناول الدواء 
الشفاء  على  الحصول  في  يأمل  فإنه 
يجب  ولكن  سريعة،  بصورة  الكامل 
يعمل  لكي  أنــه  إنسان  كل  يتذكر  أن 
الدواء يجب أن يتناول املريض العالج 
بجرعة عالجية مناسبة وملدة مناسبة 
أي  على  العادل  وللحكم  الوقت،  من 
عقار يجب أن يكون قد استخدم ملدة 
الرئيس  والسبب  شهرين.  عن  تقل  ال 
مرور  قبل  آخر  إلى  عقار  من  للتحول 
جانبية  ــراض  أع ظهور  هو  شهرين 
نعلم  أن  ويجب  العقار،  لهذا  شديدة 
من  تحسب  الشهرين  مدة  أن  كذلك 
الوقت الذي وصلت فيه جرعة الدواء 
وليس  املطلوب،  العالجي  للمستوى 
وعلى  العالج،  استخدام  بداية  من 
حتى  بالصبر  التحلى  يجب  سبق  ما 

تستقر الحالة النفسية.
ــذى  ــؤال ال ــس ــن ال < ولــإلجــابــة ع
إذا  هــل  عــن  املــرضــى  أغلب  يسأله 
األمــور  ترجع  ســوف  األدويــة  توقفت 
إلى وضعها السابق؟ صحيح أن كثيرًا 
طيبة  حالة  في  يظلون  املرضى  من 
ملدة شهرين أو ثالثة بعد التوقف عن 
ًا 

ّ
جد واردة  االنتكاسة  ولكن  ــدواء،  ال

من  الكثير  يستغرق  االنتكاسة  وعالج 
فالذي   .. اآلالم  من  واملــزيــد  الوقت 
يواظب  أن  ضــرورة  هو  أؤكــده  أن  أود 
حتى  الوقائية  الجرعة  على  املريض 

تمام الشفاء.
املسلم  أن  إلى  ــارة  اإلش نود  كذلك 
له  يقع  ما  على  الصبر  من  له  بد  ال 
أنها  أو يرى  من مقادير هو ال يحبها، 
الواجب في  بل  به،  مصائب قد نزلت 
قال  الظن،  إحسان  هو  املقام  هــذا 
وهو  شيئًا  تكرهوا  أن  }وعسى  تعالى: 
وهو  شيئًا  تحبوا  أن  وعسى  لكم  خيٌر 

شٌر لكم والله يعلم وأنتم ال تعلمون{. 

بقلم


