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  تلخيص

  اهلشاشة النفسية

 ملاذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر؟
  

  

  

ال يدرك بالنعيم، وأن  النعيموقد أمجع عقالء كل أمة على أن ": قال ابن القيم رمحه هللا
من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه حبسب ركوب األهوال واحتمال املشاق تكون الفرحة 

 . .واللذة

ولذة ملن ال صرب له، وال نعيم ملن ال شقاء له، وال راحة ملن ال فال فرحة ملن ال هم له ، 
قاده  بل إذا تعب العبد قليال اسرتاح طويال، وإذا حتمل مشقة الصرب ساعة. .تعب له

حلياة األبد، وكل ما فيه أهل النعيم املقيم فهو صرب ساعة، وهللا املستعان، وال قوة إال 
Tادةمفتاح دار السع ".با 
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  قدمةم

 أهال بك يف عامل اهلشاشة النفسية

لوحظ   - يف الدول الغربية -وما بعده يف جمال السوق  1997مع دخول جيل عام * 
 .كم اهلشاشة النفسية اليت يعانون منها واليت استدعت انتباه املختصني

غارق يف احلروب يف ذلك الوقت مل يكن عاملنا العريب يعاين من هذه املشكلة نظراً ألنه * 
 .والفقر واملرض وانعدام األمان لذلك مل يكن لديه الرفاهية الكافية لوجود هذه الظاهرة

بدأت ظاهرة اهلشاشة النفسية بالظهور يف العامل العريب لدى  2017يف مطلع عام * 
 :بعض فئات الشباب والفتيات املنتمني إىل الطبقات الوسطى والعليا تزامنا مع

 .تغريات يف املنطقةحدوث . 1

 .انتشار وسائل التواصل االجتماعي. 2

 .غياب القضايا الكربى لألمة اإلسالمية عن الساحة. 3

 .ابتعاد الشباب عن اعتناق آمال وطموحات أممية وعاملية. 4

 .غياب معىن النضال احلقوقي والصراع الطبقي والتدافع األممي. 5

 .ة والعلمية واحلركية والفكريةتالشي االهتمامات بالقضايا اإلسالمي. 6

فاكتفى الشخص بالتمحور حول ذاته وا�مك يف الدوران يف فلك حياته الشخصية، ال 
  .أكثر وال أقل
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 : تنبيهات* 

 . ال تتجاوز ظاهرة اهلشاشة النفسية الطبقة الوسطى لتصل إىل الطبقة الدنيا. 1

  .اهلدف هو انشاء نقطة توازن بني اإلفراط والتفريط. 2

الكتاب موجه إىل شرحية املراهقني الذين ال يعانون من اضطرابات حقيقية أو فعلية، . 3
 . وإمنا مت إيهامهم بأ�م مضطربون من قبل السوشيال ميديا
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  مدخل: الفصل األول

  جيل رقائق الثلج

 . أي خطوة ال تبدأ من الطريق الشرعي فهي خطوة أقرب للفساد منها للصالح* 

نقدنا للتدليل املفرط ال يعين تأييدنا للعنف والضرب املربح وإمنا إجياد نقطة توازن بني * 
 . احلب غري املشروط والدعم املطلق وبني حتميلهم مسئولية أفعاهلم

 جريج لوكانيوف و-ذكر مؤلفيه ) تدليل العقل األمريكي(يف كتاب : تضخيم األمل* 
يف علم -النفسية لدى هذا اجليل فيما يعرف  إحدى نتائج اهلشاشة -جوناثان هايدت

هذه العملية عبارة عن حالة شعورية :  pain catastrophizing ب -النفس
تعرتيك عند وقوعك يف مشكلة جتعلك تؤمن أن ما حدث لك أكرب من قدرتك على 
التحمل، فتشعر بالعجز واال�يار عند حدوث املشكلة وتصف املشكلة بألفاظ مبالغ 

تساوي حجمها احلقيقي، وإمنا هي أوصاف سلبية ال وجود هلا إال يف خميلتك فيها ال 
فتزيد من معاناتك فقط ألنك تشعر أ�ا أكرب من قدرتك على التحمل مع أ�ا ليست  

 . كذلك يف الواقع

هذا التضخيم جيعلك تغرق يف شعور التحطم الروحي واإل�اك النفسي بال سبيل للخروج 
بالضياع وفقدان القدرة على املقاومة متاما، وتستسلم ألملك منه، وحتس على الفور 

 . وتنهار حياتك بسبب هذه املشكلة

أكدت العديد من الدراسات أن متوسط مرحلة املراهقة يف العامل حاليا صار ينتهي * 
  . عاما 25عند سن 
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 : أطلق على اجليل احلايل جيل رقائق الثلج لسببني* 

القدرة على حتمل أي ضغوط وخلو الرتكيبة النفسية من أي  اهلشاشة النفسية وعدم. 1
 . هيكل داعم يف مشاق احلياة

-كما أنه يندر تشابه رقائق الثلج ببعضها البعض، يشعر هذا اجليل بالتفرد وأنه . 2
 . يستحق حفاوة زائدة جتاهه ووالء ألفكاره -كفرد

 . احلياة مع ®ربه من أي مسئوليات، وعدم رغبته بالنضج وحتمل ضغوط

أن : )ضد الكسر(يأيت نسيم طالب، األستاذ جبامعة نيويورك، ليشرح لنا يف كتابه * 
متكنه من التكيف مع املؤثرات اخلارجية وفقا  اإلنسان منذ صغره لديه مرونة نفسية

إن استجابة جيل الشباب واملراهقني للضغوط قد ختتلف جذريا عن . .الستجابته هلا
®م هلا ، والسبب يف ذلك يعود إىل التنشئة والرتبية ومدى املرونة استجابة آبائهم وأمها

 . النفسية والقدرة على املقاومة والصرب على املكاره

ووجدت مبالغة يف تقديره،  2018بعد عام ) التنمر(قياسا على عاملنا العريب ظهر لفظ 
باه، مببالغة حىت فصار جذابا للمراهقني إدعاء تعرضهم للتنمر جلبا للتعاطف وجذبا لالنت

 . -بدون انكار وجود تنمر سئ- صارت أدىن مشكلة تعد تنمرا 

كما أن قضاء شهر كامل يف السرير يؤدي إىل الضمور العضلي، : ويتابع نسيم طالب* 
. .فكذلك األنظمة املعقدة تضعف، وأحيانا متوت بالكامل، عندما ختلو من الضغوطات

  . اآلباء املفرطني يف الداللهذه هي مأساة احلداثة، كما هي مأساة 
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 : من فوائد التدرب على املرونة النفسية اليت ذكر®ا فاريس* 

 . حتسن صحتنا النفسية والذهنية. 1

 . حتسن األداء اإلدراكي املعريف. 2

 . احلفاظ على اهلدوء الداخلي يف املواقف ا¹هدة. 3

 . املشاكل النظر إىل احلياة على أ�ا سلسلة من التحديات ال. 4

 . االستقرار يف مواجهة األزمات. 5

 . القدرة على الثبات واالزدهار يف حاالت الضغط املستمر. 6

 . القدرة على االرتداد إىل الوراء والتعايف بسرعة من االنتكاسات. 7

 . أخذ العربة من اإلخفاقات واالنتكاسات اليت تعد فرصا للتعلم. 8

إمنا العلم بالتعلم، وإمنا احللم ": هللا صلى هللا عليه وسلمميكننا النظر إىل قول رسول * 
: )إحياء علوم الدين(ولإلمام الغزايل تعليق لطيف على هذه النقطة يف كتابه . ."بالتحلم

لو كانت األخالق ال تقبل التغيري لبطلت الوصايا واملواعظ والتأديبات وملا قال رسول هللا 
وكيف ينكر هذا يف حق اآلدمي وتغيري خلق " قكمحسنوا أخال": صلى هللا عليه وسلم

البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من االستيحاش إىل األنس، والكلب من شره األكل إىل 
التأدب واإلمساك والتخلية، والفرس من اجلماح إىل السالسة واالنقياد، وكل ذلك تغيري 

  .لألخالق

 



7 

 

عواقب أفعاهلا من أعظم ما قد تربية النفس على حتمل مسئولية أخطائها ومواجهة * 
 . تعلمه احلياة لإلنسان

إذا أجرينا تقييما نزيها ملواطن قوتنا وحكمنا بأنفسنا على قيمنا اخلاصة، فلن جيرحنا * 
 . آالن دو بوتون..افرتاض األخرين بأننا بال شأن، سنكون على ثقة من شأننا 

لديه مقاومة نفسية وجيعله اكتشاف الطفل للحياة وتعرضه للمشاكل منذ صغره يطور * 
 . فكلمة السر إذن هي املناعة . ..أكثر صالبة يف مواجهة احلياة

فالركون إىل  ،)أنا كسالن(: يكره أن يقالكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه * 
 . اخلمول يورث النفس البالدة، واإلعراض عن حتمل املسئولية يورث اجلسم اخلنوع

لنفس والنفيس يف مرضاة اخلالق العظيم، وهكذا تتغري حث اإلسالم على بذل ا* 
النفوس، عرب هذا االستحضار الدائم يف الشريعة للحساب يف اليوم اآلخر، األمر الذي 

 . يعاجل ضعفنا وميدنا بالقوة الالزمة للتغلب على هوى نفوسنا
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 الفصل الثاين 

  هوس الطب النفسي

مفهوم الصدمة يستخدم لوصف الضرر املادي كان   1952عام DSMيف كتاب * 
وكانت تعترب الصدمة  )ما بعد الصدمة(ظهر مفهوم  1980للجسم فحسب، ويف عام 

حرب أو اغتصاب أو تعذيب، وليس طالق أو فقدان أحد املقربني : آنذاك من جراء
أي جتربة مر Ãا (توسع مفهوم الصدمة ليشمل  2000بظرف طبيعي، ولكن يف عام 

مع آثار سلبية مستدمية على صحته . .تسببت له يف أذى مادي أو نفسيالشخص و 
ومن هنا أصبح ال يوجد . ).النفسية والذهنية والشعورية واالجتماعية والروحية واملادية

 . معيار موضوعي ميكن قياس االضطراب عليه

اإلحباط، فقدان (يتم تشخيص االكتئاب احلاد عرب مالحظة مخسة أعراض رئيسة * 
. إذا استمرت ملدة اسبوعني متواصلني) هتمام، نقص الشهية، التغري يف النوم، اإلرهاقاال

هكذا كان يتم تشخيص االكتئاب احلاد ألكثر من ثالثني عاما، بدون وجود معايري 
 . ميكن قياسها، وبالتايل ميكن رفع املعايري بسهولة موضوعية

ليس حادا يف احلقيقة، وال اكتئابا، وال كثريا مما نعتقد أنه اضطراب االكتئاب احلاد هو * 
 . اضطرابا من األساس

لكل واحد منا آلياته اخلاصة به اليت يتكيف Ãا مع أي مشكلة، ويعمل على جتاوزها * 
والتغلب على آثارها السيئة، ويؤثر يف ذلك عدة عوامل، كمرونتك النفسية وصالبة 

 . اكلها وحلول أزما®اعقيدتك وعلو مهتك وطبيعة تصوراتك عن احلياة، ومش
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التوسع يف استخدام العقاقري النفسية يتسبب يف تعطيل نظام االتزان الداخلي لدينا، * 
ويضعف مناعتنا النفسية إىل أقصى حد، كما يعطل املهارات املكتسبة جراء املشاكل 

وإجراء دوائر الدعم املتواجدة حولنا مثل العائلة واألصدقاء،  اليومية مثل اإلفادة من
تغريات يف طريقة املعيشة، وإزالة الضغط مبمارسة األنشطة، أو االنشغال باهلوايات 

 . واالهتمامات

البوح أوال بأول هو الوسيلة األوىل لتحصني أنفسنا من حتويل أي أزمة يف حياتنا إىل * 
 . اضطراب نفسي حيتاج إىل عالج ختصصي

 : احلالة النفسية السلبيةمن الوسائل املعينة على جتاوز فرتات * 

 . عدم االستسالم للحزن أو الضيق وإشغال النفس عن التفكري يف احلالة السلبية. 1

 . األنس باألصدقاء واألهل ودوائر الدعم القريبة. 2

 . مأل فراغ الوقت واالجتهاد يف املعيشة، فإذا كان الشغل جمهدة فإن الفراغ مفسدة. 3

 . سيني إال بعد فرتة طويلة من الزمنعدم اللجوء لألطباء النف. 4

 . ترك مساحة للنفس ملعاجلة مشاعرها بنفسها دون احلاجة لتدخل عالجي. 5

 . قيام الليل، وعبادة اخلفاء، فهما من أكرب املعينات على حتسن صحتنا النفسية. 6

 إين( :التنزه والرتويح عن النفس، كما كان سيدنا أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول. 7
  . )ألستجم نفسي بالشئ من اللهو، ألستعني به على احلق
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 . توثيق الروابط االجتماعية السيما يف األسرة والعائلة املمتدة. 8

 . مكاشفة النفس ومصارحتها بعيوÃا، وعالج أخطائها وتدارك مشاكلها وترويضها. 9

 . نوز الدنياالنظر املستمر يف سري السلف الصاحل، فإن االقتداء Ãم كنز من ك. 10

 . االستماع إىل املواعظ والدروس اإلميانية. 11
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 الفصل الثالث 

  الفراغ العاطفي أم الفراغ الوجودي؟

لكن اهلشاشة النفسية جتعلك تتشبث بأي . .هل هو حب؟ ال ليس حبا بالتأكيد* 
 . أمحد خالد توفيق. ..إنسان وتشعر بأنك ®يم به حبا 

-على األصدقاء أو التخلص منهم سهال كما هو اآلن سابقا مل يكن احلصول * 
 . ، بل كانت هناك عشرة ينبغي مراعا®ا وتصفية حساب قبل الفراق-بضغطة زر

أن الفراغ العاطفي هو  -يف كتابه أحببت وغدا-يصف الطبيب النفسي عماد راشد * 
متكن  يغذيها عدم. .فجوة تظهر داخل النفس ميثلها احتياج لوجود أحدهم باجلوار(

. .األهل واألصدقاء من التفهم واملشاركة، ويوسعها ذلك اجلوع لالستناد واالستيعاب
 . )األفالم، والروايات، والشرود، وأحاديث األصدقاء: تغذيها

االحتياج إىل اآلخرين ومشاركتهم هو شعور فطري لكن املشكلة تظهر حني يتحول * 
 . لاألمر إىل رغبة ملحة تسعى ملأل فراغها بأي شك

يف العامل العريب، وقد قوبل  2013يف بدايات عام ) الكراش(ظهر مصطلح * 
وعدم التفرقة بينه . .باستهجان شديد، ولكن حاليا هو منتشر ويستعمله الدعاة واملؤثرون

 . وبني احلب هو أحد آثار تأخر النضج إىل منتصف العشرينيات

الشخص، وينشأ الكراش حني يكون اإلعجاب بشخص ما جمرد انعكاس لقيم يتمناها * 
لدى الشخص خمزون عاطفي فيفرغه بشكل شبه عشوائي يف شخص ما، ويزول هذا 

 . الشعور مبجرد اكتشاف أن هذا الشخص ليس كما نظن
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ينتقل الشخص من الفراغ العاطفي إىل مرحلة الكراش، مث إىل التعلق املرضي، وبعدها * 
 . ى البحث الدائم عن األملإىل إدمان العالقات السامة وثباته عل

استشاري (، )خبري العالقات(: لعل املستفيد من حالة اجلوع العاطفي من يسمون ب* 
أو أيا كان املسمى الذي تعج به ) الاليف كوتش(، )املعاجل االسري(، )صحة العالقات

وألن  وسائل التواصل االجتماعي، والذي ال حيتاج إىل أي شهادة أو خربة باملناسبة،
 . حتياج البشر ال ينتهي فإن نصائحه ال تنتهي وهي عامة ومناسبة للكلا

 : حني يتم وضع األسرة يف قفص اال®ام فإننا جند يف بعض األسر العربية* 

تفكك العالقات وتفسخ األواصر، ومعاناة األطفال من فقر عاطفي منذ صغرهم . 1
 . ألم بتحقيق ذا®ا أو صديقا®انتيجة النشغال الوالد جبلب املزيد من املال وانشغال ا

ال يشعر الطفل أنه مميز وخيربه والداه أن جميئه مل يكن يف احلسبان، ويظالن يقارناه . 2
باخوته، ويغيب التجمع األسري للطعام، وتغيب نقاشات األسرة الطبيعية، بل ورمبا 

 . أحيانا تصل األمور إىل االستخفاف باجنازاته و ®ميش آراءه

األهل Ãواتفهم الذكية وعدم اهتمامهم بأسئلة أطفاهلم، ويكون املعيار  انشغال. 3
 . لنجاح الطفل مستواه الدراسي فقط، فتنشأ دائرة من عدم التوافق والرتاضي

غياب احتضان األهل البنهم أو فتا®م، وعدم تقدمي الدعم املنشود عند سقوطه، بل . 4
وغض الطرف عن حماوالته املستميتة إلثبات أنه  ورمبا تعجيزه بتأنيبه على النتائج النهائية

  . جدير باالحرتام والتقدير

 



13 

 

غياب الرقابة األسرية على ما يتعرض له الطفل يف املدرسة أو عرب مواقع التواصل، . 5
ويف ظل غياب دور الدين يف اخلطاب اليومي يف املنزل، وازدياد مساع الطفل لكلمة 

الطفل مفاهيمه العقدية فيمأل فراغه الروحاين  غابت عن فهم) حرام(بدال من ) عيب(
 . الناشئ عن اضطراب صلته باT سبحانه وتعاىل بعالقات ضارة أو عادات سيئة

بناءا على ذلك جند مترد الشباب والفتيات على عادات ا¹تمع الذي ألف منه النبذ، 
ملألوف ويبحث عن مساحة يثبت Ãا وجوده بغض النظر عن خروج هذه املساحة عن ا

 . وغريه. .اهلروب من البيت، اإلحلاد، الشذوذ اجلنسي، ارتكاب جرمية: مثل

 . إضافة إىل هروب الشباب من حتمل املسئولية، واستدعاء الفتاة ألي اهتمام ولو مؤذ

يبدو لنا يف الفقرة السابقة مربر غياب األسرة وغياب الرتبية كافيا ومقنعا ليشعر املرء 
ومثل هذا . .طاءه ليست ذنبا له، وإمنا هو ضحية للظروف وا¹تمعالفارغ عاطفيا أن أخ

اخلطاب ال حيمل الشخص أي مسئولية وإمنا جيعله راضيا عن نفسه ساخطا على 
ولكن . .األقدار، وليس لديه أي رغبة لتغيري الواقع وكأنه مسلوب اإلرادة اليت ميزه هللا Ãا

د بلوغه يصبح مسئوال عن إعادة تربية نفسه إن املرء املكلف بع: علينا أن نعرتف حبقيقة
  . .حسب التعريفات اليت يراها صحيحة
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 : لذا البد من معرفة بقية األسباب حىت تتم معاجلة املسألة بصورة عملية

ضعف تقدير املرء لذاته جيعله حمتاجا للنظر إىل نفسه لكن بنظارات اآلخرين، . 1
يف حقه وغالبا ما يكون فريسة ملستغل، ويسعى الستجداء أي إنسان لسماع كلمة طيبة 

فعلى املرء معرفة نفسه بشكل أعمق وحيقق إجنازات مستقلة عن عيون اآلخرين، حىت 
 . تعود إليه ثقته بنفسه

ينمو الفراغ العاطفي عند انسحاب املرء من حياته االجتماعية، ألن التواصل . 2
العاطفي احملتاج إليه عرب دوائر لإلنسان حصوله على العطاء  االجتماعي الصحي يضمن

 . الدعم من األصدقاء

مملتئ  فراغ الوقت والذهن، فال ميكن للفراغ أن ميأل حميطا ما إذا كان هذا احمليط. 3
 . بالفعل

الفراغ الروحي، فعدم وجود صلة قوية بني املرء وربه ترتك أثرا يف الروح ال ميتلئ بغريه، . 4
  .ويدعو ملراقبة هللا يف اخللوات واإلميان القوي يدعو لالطمئنان
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يف ظل غياب الدور الرئيس للدين يف اإلجابة عن التساؤالت الكربى أصبح كثري من * 
الشباب متخبطني ال يعرفون اهلدف من وجودهم باألساس، فتضاءلت قدر®م على 

 . مواجهة التحديات

تشتيت عن معىن احلياة، يتجه العامل الرأمسايل احلديث وخمرجو األفالم إىل الرتفيه وال* 
قدر اإلمكان ففي النهاية هي حياة  -ولو حلظيا-وفكرة أن تعيش اللحظة وتستمتع 

 . واحدة ستعيشها

سهلة ومعروفة تلقائيا، ) ملاذا أعيش؟ حىت أعبد هللا(كان إجابة سؤال   2010قبل عام * 
يات القرآنية وال أما اآلن فإن شباب اجليل يطرحونه من قبل اليأس واإلحباط، ومل تعد لآل

للخطب الدينية تأثري يف نفوسهم بسبب ابتعادهم الكبري عن مفردات ولغة الوحي 
يبدو شعور هؤالء الشباب واضحا كأ�م أجربوا على . .وحبثهم عن احلل السريع الفوري

الوجود وال يريدون املعاناة من أمر مل خيتاروه، وهم ال يدركون أن الوجود يف حد ذاته 
 . وجب الشكرنعمة تست

يف  يكمن السبب الرئيسي يف الفراغ الوجودي يف نظر الدكتور عبد الوهاب املسريي* 
وهذا معناه أن هللا (: فيقول }فََأْنَساُهْم أَنـُْفَسُهمْ  َكالَِّذيَن َنُسوا اÙََّ َوَال َتُكونُوا  {: قوله تعاىل

. التواصل بني الناس، لضمان معرفة أن احلقيقة حقيقة: هو الركيزة األساسية لكل شئ
 . )اإلنسان هللا، ركيزة الكون كلها تنتهي، فينسى ذاته فإن نسي

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَّ  أََفَحِسْبُتمْ {: إن اإلميان بقول هللا عز وجل*  َنا َال تـُْرَجُعونَ أَمنَّ  }ُكْم ِإلَيـْ
هو سبيل النجاة الذي لن جيد املرء راحة نفسه وصالح باله وطمأنينة قلبه إال يف ظالل 

  . طاعة هللا وأنس القرب منه
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  . ففي القلب شعث، ال يلمه إال اإلقبال على هللا(: قال ابن القيم

  . وفيه وحشة، ال يزيلها إال األنس به يف خلوته

  . وفيه حزن، ال يذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملته

  . وفيه قلق، ال يسكنه إال االجتماع عليه، والفرار منه إليه

ومعانقة الصرب على ذلك وفيه نريان حسرات، ال يطفئها إال الرضا بأمره و�يه وقضائه، 
  . إىل وقت لقائه

  . وفيه طلب شديد، ال يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه

وفيه فاقة ال يسدها إال حمبته، واإلنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق االخالص له، ولو 
  . مدارج السالكني .).أعطي الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة منه ابدا

  لفاضل سليمان ) الرتبية اإلميانية(دورة * 
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 الفصل الرابع 

  أصل كل الشرور: السوشيال ميديا

الشك أن للسوشيال ميديا فوائد، هذا شئ يتجلى بوضوح وال ميكن إنكاره، ولكن 
 : هناك آثار سلبية هلا عديدة ومنها ما يؤثر يف هشاشة هذا اجليل وهي

 : تعزيز النرجسية. 1

التسعينيات واحنصر على الدوائر األكادميية والعسكرية وبالتايل كان ظهر االنرتنت يف 
التصميم بسيط وغري جذاب والتفاعل من طرف واحد فقط، مث ظهرت التعليقات مث 
املنتديات مث املدونات مث وسائل التواصل االجتماعي، بالطبع تطور التصميم وأصبح 

رق، هذا يعد طبيعيا إذا كان املرء يقدم لالنرتنت دور بارز يف التعبري عن الذات بشىت الط
فكلنا نعرف أناسا يتكلمون عن أنفسهم . .ولكن هذا ليس الواقع. .حمتوى ذو فائدة

ظهر السليفي ومواقع كاالنستجرام  2010فقط أل�م يريدون فعل ذلك، وبعد عام 
 . لتمثل نقلة نوعية يف تاريخ النرجسية، ومبالغة يف تقدير الذات

يشعرون بالسعادة عند  -كما اشارت الدراسات-ع التواصل االجتماعي مستخدمي مواق
حتويل أصدقاءهم إىل مجهور هلم ويكون التفاعل من طرف واحد وليس عندما ينخرطون 
يف حوارات متبادلة، وألن الشعور بالتقدير واإلعجاب هو رغبة إنسانية أساسية تتحكم 

 . ب ما تكون حلالة إدمانيةيف حياة اإلنسان لذلك فإن السوشيال ميديا أقر 

إحدى جتليات النرجسية عند جيل املراهقني والشباب ما نشاهده من اهتمام مفرط 
  . بالذات مقابل ®ميش قضايا األمة اإلسالمية
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 : تقديس التغيري. 2

عليك أن تتابع أحدث الرتيندات أوال بأول، تطور  2020لكي تصبح إنسانا عاديا يف 
تتابع أحدث البوستات، تلهث خلف كل ما هو جديد، وتعشق أجهزتك باستمرار، 

 . السرعة والفورية يف كل شئ

التصفح عن اجلديد، البحث عن اإلثارة، السخرية من كل : سيطر على املرء هوس التغيري
 . شئ من أجل إضافة ملسة جديدة، السفر وتغيري حمل اإلقامة، إلتقاط أمثل سيلفي

وهذا يفسد الثقة، والوالء، ) ال يوجد أمر طويل املدى(يري أنه السمة امللموسة لثقافة التغ
 . وهذا التغيري املستمر منعنا من التغري لألحسن. .وااللتزام املتبادل

يتوقع جيل املراهقني اإلجناز السريع يف كل شئ وأمام صدمة احلياة يبدأ يف التململ من 
 . حتمل املسئوليةاحلياة العامة والدخول يف دوامة اكتئاب واهلروب من 

 : فقدان الرتكيز. 3

أحد آثار التغيري املستمر هو فقدان الرتكيز العميق طويل األمد، وشل القدرة على التأمل 
نظرا لشالالت الرسائل واالشعارات املتواصلة مسببة للتشتت، وأكرب وسيلة لتشتت اجليل 

حبثنا عن شخصياتنا احلقيقية احلايل هي األجهزة الذكية، باإلضافة أ�ا جتعلنا نضيع طريق 
الفريدة أل�ا إما جتعلنا نقوم مبقارنة نفسنا باآلخرين أكثر من الالزم، أو حناول قياس 

  . جناحاتنا بناءا على إعجاب
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 : اخللل يف معايري النجاح. 4

قبل ذيوع السوشيال ميديا كان الناس ينظرون ألي شخص يهتم ببناء قائمة متابعني 
و فاشل على أرض الواقع، وأن النجاح يف العامل الرقمي يعكس إلكرتونيني ضخمة ه

بالضرورة الفشل يف العامل احلقيقي، لكن مع اندماج حياتنا الرقمية حبياتنا احلقيقية صار 
بعدد   معيار النجاح شبه موحد، فإذا مل تنتشر فأنت غري ناجح، وإذا مل حيظ حسابك

 . كبري من املتابعني فإجنازاتك ال قيمة هلا

حنن ال حندد أهدافنا بأنفسنا، بل يتم : يف عامل السوشيال ميديا(: تقول فرانسيس بوث
  . )إجبار منط تفكرينا على سلوك مسار معني

 : أفكار من ورق. 5

من أجل حصد االعجابات ال ينبغي عليك أن ختسر أحدا، اجلميع أصدقاؤك واحملتوى 
 . و طرفالذي تقدمه ال ينبغي أن يكون حساسا ألي جهة أ

فاألفكار يف السوشيال ميديا مصنوعة من ورق، قابلة للتحوير يف أي وقت ، ومستعدة 
رمبا يكون هذا أحد أهم . للتكيف مع أي موقف ، وجاهزة لالستبدال مىت أراد صاحبها

أسباب ما نراه يف عامل اليوم من نشوء أجيال جديدة متساحمة مع كل شئ وتتقبل أي 
ب العداوات، ورمبا من كثرة البالدة نسي املرء منا قيم مثل شئ، اجلميع خياف من كس

الغضب والنخوة والشجاعة واملقاومة، فكيف نغضب وحنن نسعى لرضا اجلميع؟ ومن 
 سنقاوم إذا كنا حنب اجلميع؟ 
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ميكننا أن نتصور أثر ذلك األمر على هشاشة نفسيتنا كما نتصور بالون ممتلئ باهلواء، 
لضخ اهلواء بداخله كي يبقى منتفخا وصحيا، لكن إذا ما تعرض فهو دائما وأبدا حباجة 

 . ألصغر ثقوب اإلمهال، كلمة واحدة فقط، ستقوم بإتالف البالون بأكمله

ففيهما آليات ملنع بعض األضرار ) مصيدة التشتت(ومقال ) محية االنتباه(قراءة مقال * 
 . احلاصلة بسبب السوشيال ميديا

مساحات لرتبية النفس (حنافظ على مساحات التأمل الذايت  ما اخلطوات العملية لكي* 
 من تغول اهلواتف الذكية؟ ) على تعاليم القرآن بعرضه على النفس وتطبيقه

 . وال تضع أحد برامج التواصل كشاشّة رئيسية. أوقف كل اإلشعارات والتنبيهات. 1

بني تطبيقات التواصل قلل من حدة األلوان يف هاتفك أو ألغ االتصال االوتوماتيكي . 2
 . واالنرتنت

 . عند استخدامك لربامج التواصل ركز على قراءة مقالة واحدة أو معلومة ®تم Ãا. 3
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 الفصل اخلامس 

  ال حتكم على اآلخرين

إن من أبغض الكالم عند هللا أن يقول (: قال سيدنا عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه* 
  .)عليك نفسك :اتق هللا، فيقول: الرجل للرجل

وهذا لألسف يكون الرد السائد بني جيل املراهقني مهما كنت خملصا يف نصيحتك، وال 
نعين هنا بالنصيحة التنقيب عن القلوب أو التعسف يف احلكم، ولكن رفض فكرة 

 . يف حد ذا®ا تعد إفراط جمحف) احلكم(

لكن . .بداخل اإلنسانإن فطرية إقامة األحكام األخالقية على العامل هو أمر مركوز * 
بكليتها سائدة بني جيل املراهقني والشباب احلايل، ) احلكم(لألسف يبدو أن حمو فكرة 

ويريد الشباب أن يفعلوا ما شاءوا وقتما شاءوا، دون رادع وال وازع، والويل كل الويل ملن 
 . يفكر أن يرد الناس إىل احلق وإىل ميزان الشريعة

فهوم املساحّة اآلمنة مفهوما منضبطا يراعي تطوير مجيع من حاليا بدال من أن يصبح م* 
ينضمون له إىل مستوى أرقى ذهنيا ونفسيا ومهاريا، ختربنا كلري فوكس أن املساحة اآلمنة 

فحىت النقد البناء والنصيحة الصادقة . )احلماية من أي فكرة معادية أو سلبية(حاليا تعين 
 . .غري مسموح Ãا يف هذه املساحات

كان السلف رمحهم هللا (: جيدر بنا التفطن إىل ما نبه عليه ابن قدامة رمحه هللا قائال* 
 )أما حنن اآلن فأبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. .حيبون من ينبههم على عيوÃم

  . خمتصر منهاج القاصدين



22 

 

انيته، وترك احلبل على الغارب فتخلية ا¹تمعات من األحكام يعين جتريد اإلنسان من إنس
وهذا يؤدي بالنفس إىل التهرب من حتمل مسئولية سلوكها . .ليفعل من يشاء ما يشاء

والتهرب من مواجهة أخطائها، وعدم قدر®ا على حتمل النقد أو تقبل النصيحة واالنتفاع 
 . Ãا

وتقع ينبغي أن نقيم أحكاما صحية، تتفهم حال الشخص وختاطبه باسلوب حسن، * 
يف اإلطار األخالقي للدين ال يف إطار األهواء الشخصية، وال توصم أحكامنا األشخاص 

مثل " :حديث. ..لبقية حيا®م،وتظل يف أحكامنا مساحة للخطأ واملراجعة واألخذ والرد
واملدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ىف البحر فأصاب  القائم على حدود هللا

هم أسفلها فكان الذين ىف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا بعضهم أعالها وأصاب بعض
على من فوقهم فقال الذين ىف أعالها ال ندعكم تصعدون فتؤذونا فقالوا لو أنا خرقنا ىف 
نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على 

 . "أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

ا من أمانة الدين اليت عظم اإلسالم قضية احلكم على الناس وبني مدى خطرها إذ أ�* 
يتحملها املسلمون، كشهادة املرء على اجلنازة، واحلكم على عدالة الناس لقبول روايتهم 

، وينبغي ) مع العلم بأن احلديث له ضوابطه وله رجاله(أو ردها عند أخذ احلديث منهم 
لظن للمسلمني أن يتورعوا عن إساءة الظن بإخوا�م، وأال يقدموا الظن الفاسد على ا

 . ومراعاة اسلوب النصيحة، وتوقيتها، وألفاظها، وطريقة إلقاءها. .الصاحل
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 الفصل السادس 

  أسوأ حكم يف حياتك؟: مشاعرك الداخلية

املشاعر نفسها أمر حقيقي وأحيانا تنبهنا إىل حقائق مل يلتفت إليها عقلنا الواعي (* 
 . جوناثان هايدت. ).بالفعل، ولكنها أحيانا تقودنا إىل الضالل

أصبحت املشاعر أداة للتسويق بني أيدي املتحكمني يف أنشطتنا الرتفيهية، الذين * 
يستغلو�ا من أجل التأثري فينا، فيمزجون بني اهللع واملفاجأة واحلزن والغضب واالرتياح 

 . والتعاطف والدموع والضحك، يف لعبة من التناوب حتبس األنفاس

. .يومية تفضيال للمشاعر القوية على حساب املشاعر اهلادئةتظهر لغة احلياة ال* 
 ، ويشري الكرو إىل أن)قصة جمنونة، شحنات عاطفية(فنستعمل ألفاظ يف حياتنا مثل 

استعمال مثل هذه األلفاظ يف حياتنا اليومية يسلبنا القدرة على التأمل، وعلى اعتناق 
اإلثارة واالهتزاز والغضب، وننفر  املشاعر طويلة األمد، فنحن نبحث دوما عن مزيد من

 . من اهلدوء والتأمل واخلشوع

وهذا الشره لألحاسيس القوية ال يؤدي فقط إىل تردي اإلحساس الذايت وإمنا إىل إتالف 
ا�يار لعالقات الزواج، : العالقات بني األشخاص أيضا، وهذا هو املالحظ اليوم من

 . خالص واالستقراروغياب قيم الزواج األصلية مثل الوفاء واإل

إحدى صور التطرف يف تعظيم املشاعر يف العصر احلايل أن يعد الزواج ناجحا أو * 
فاشال على أساس احلب، ويكون االختيار موفقا أو تالفا، وÃذا تغريت النظرة للزواج 

 . على أنه جمرد أعباء، ومن املمكن حتقيق حاجاتنا عرب العالقات العابرة غري املكلفة
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احلب هو جمرد سبب واحد من أسباب كثرية لنجاح الزجيات، وباملقابل  شعور* 
فاألسباب الشائعة للطالق ليست غياب احلب يف البيت وإمنا فساد السلوك وقلة 
املسئولية وعدم األمانة وحنو ذلك، وهذه أمور غري متعلقة باحلب، بينما االعتبارات 

الثقة، واألمانة، : مثل -الت اللحظيةبعيدة متاما عن اإلنفعا-العملية لشريك احلياة 
والتقارب على املستوى الفكري، واالستقرار األسري، والقبول املتبادل، واجلدية يف 

خارطة طريق إىل بيت مستقر  -على األقل-إخل تعطي ..العمل، وحتمل املسئولية، واملال
 . وآمن ينمو احلب بني أركانه بشكل صحي وبسيط، دون مبالغة

املشاعر الدائمة يف عصرنا احلديث مييل كثري من الشباب والفتيات إىل  بسبب ®يج* 
وأل�ا يف الغالب تكون غري واقعية فإ�ا سرعان ما . .اعتبار شعور اإلعجاب حبا حقيقيا

والشخص السوي هو الذي يتعلم من أخطاءه ويالحظ الفرق بني . .تذبل وختتفي
 . اإلعجاب اللحظي واحلب احلقيقي

 : واحلب - احلب اللحظي - الكراش الفرق بني* 

احلب اللحظي حيدث بشكل مفاجئ وفوري بينما احلب ينشأ بكل تدرجيي مع  -
يتميز احلب اللحظي بقوته الشديدة لكن بقصر مدته ، بينما احلب يبدأ هادئا  -. الزمن

 . مث يصبح أقوى وأعمق مع مرور الوقت

إنه يزول مع معرفة سلبيات الشخص، احلب اللحظي يركز على اإلجيابيات فقط لذا ف -
بينما احلب فهو اعرتاف بالنقص املوجود لدى الطرف اآلخر وقبول للشخص بشكل  

 . كلي يف الوقت ذاته
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 الفصل السابع 

  خمدرات الشغف

ال تبحث : تصورا للشخص ينبغي أن يسري عليه كما رسم) اتبع شغفك(تقدم سردية * 
شغفك، ال تسر وراء إمكانياتك والفرص اليت أمامك وإمنا عن قدراتك وإمنا احبث عن 
 . سر وراء أحالمك ومشاعرك

وعندما يريد أحدهم ضرب مثال حلالة جناح سارت وراء شغفها حىت حققت أمواال 
طائلة وشهرة كبرية، يعطون أمثلة لرجال أعمال كبار تفانوا يف عملهم واجتهدوا حىت 

 . وصلوا إىل ما وصلوا إليه

عليه فالفقر ليس مشكلة ال مساواة، وال هو ناتج من نتائج االستبداد، وال هو  وبناءا
 . أحد نتائج ال عدالة املنظومة الرأمسالية، بل أنت سبب فقرك، أنت فقري ألنك فاشل

املشكلة أن نفسية الشخص تعانق السماء عند مساع اخلطابات املتعلقة بالشغف، * 
ه للسعي يف إنشاء شركته الصغرية طبقا للوعود اليت وتتوقد روحه باحلماسة وتسعى جوارح

قدمها املتحدثون التحفيزيون، لقد تعاطى جرعة من املخدرات الومهية اليت رمست عاملا 
ولكنه جيد واقع مرير صعب، ومشكالت السوق ومتاعبه، ويقابل . سعيدا متفائال له

على غلق مشروعه، ورمبا تثقل مئات العقبات يف تاريخ جناحه، وبالتايل خيسر أمواله وجيرب 
 . .الديون كاهله، وهذا حال تسعة من كل عشرة مشاريع

بل هو أمر مشروع ويزيد من فرص جناحك  مالحقة شغفك أمر جائز وال إشكال فيه* 
وتقديرك لذاتك، لكنك ال ميكن أن تبدأ به حياتك، إذ أن حتقيق الشغف ليس هدفا 

  . أوليا بل هو آخر خطوات السلم
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األوىل هي التطوير املستمر : كن استبدال اخلطاب الشغويف البائس خبطوتني عمليتنيمي* 
يف مهاراتك، والبحث عن الفرص ال الشغف، وخوض جتارب جديدة، وتنويع مصادر 

زادت  قدر إمكانك، والتعلم الدائم بال توقف، فكلما زادت مهاراتك وعلمك دخلك
 . معها فرصك يف احلصول على مصادر دخل أفضل

أما اخلطوة الثانية فهي حتقيق التوازن بني أربع دوائر يف حياتك، دائرة الشغف 
واهتماماتك الشخصية، ودائرة العمل والكسب والدخل، ودائرة املهارات واإلمكانيات، 

 . دينيا ودائرة الرسالة والدعوة املطلوبة منك
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 الفصل الثامن 

  أنا مريض نفسي إذن أنا أفعل ما أريد: مفتاح النجاة

لوحظ وجود حالة من التعاطف مع بعض من تصدر منهم أفعال شريرة ال لشئ إال * 
أ�م مرضى نفسيني، وحالة التعاطف تابعة لسياق ثقايف يهدف إىل رفع احلالة النفسية 

ال ميكننا  إىل درجة جتعلها وكأ�ا احملرك الرئيس لكل األفعال، ومن مث فإن الفعل ذاته
يف وقت الفعل، حىت تصري حالته النفسية  »حالته النفسية«حماسبة فاعله قبل أن نتفهم 

فيلم (. .عذرا مقبوال ألي إجرام كان، أو على األقل مربرا لتخفيف اجلزاء من على عاتقه
Maleficent  وSucide squad  وDespicable me كمثال( . 

عرب الرتكيز على اخللفية الدرامية للشخص الشرير مع موجة تربير األفعال الشريرة * 
وتوضيح مربرات ميوله الشريرة للمشاهدين كان نتاجا لذلك أنه بدال من أن يكره 
املشاهد الشرير وحياسبه بشدة على أفعاله اإلجرامية ويبغضه من أجل شره وارتكابه 

تعاطف للمحرمات، تتحول مشاعر الغضب والكراهية والبغض هذه إىل مشاعر ال
والتفهم والتسامح والتقبل مع األشرار، ما ينشئ عاملا من التماهي مع الشر والتسامح مع 

 . احلرام والتساهل مع اجلرمية

فإننا ميكننا أن ننتقي ) املرض النفسي(إذا أردنا أن نربر اجلرمية ونسوغ احلرام بدعوى * 
ليس أدل على ذلك من . .اأي احلوادث ميكننا أن ندينها وأي احلوادث ميكننا أن نربره

 .  2019حادث القتل املروع للمصلني يف نيوزيالندا عام 

جند بعض الشباب والفتيات يتجهون إىل اإلحلاد بسبب تسخطهم على أقدار هللا، * 
أليست . فيدفعه هذا السخط إىل اإلحلاد فقط ألنه يعاين من بعض مشاعر احلزن والضيق
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ال؟ إذن فلندع كل شئ جانبا مقابل الراحة النفسية، احلالة النفسية هي حمرك كل األفع
 . حىت لو كان هذا الشئ هو اإلميان حبد ذاته

كثري من احلاالت اليت أحلدت ال تعرب إال عن تعظيم احلالة النفسية ورفعها إىل حد * 
جيعلها تتفوق على أي تفكري منطقي يف العامل، إىل حد أن احلالة النفسية تغلبت على 

ولو . ه وأصبح اإلميان أهون عند كثري من الشباب والفتيات من حالتهم النفسيةالدين ذات
فقه هؤالء معىن العبودية، واالفتقار إىل هللا، وكون العبد عبدا والرب ربا، ملا جترأ أحدهم 
أن يرتكب أعظم جرمية يف الوجود وهي الكفر باT فقط ألنه يعاين من حالة نفسية 

 . سيئة

  : ي الذي هو مراد هللا من اإلنسان له شروط ينبغي توافرها، من أمههاالتكليف الشرع* 

  العقل والفهم، أي أن يكون الفاعل مدركا عاقال مبا يفعله، . 1

واألهلية، أي أن يكون اإلنسان صاحلا لوجوب احلقوق املشروعة له أو عليه وصحة . 2
  . التصرفات منه

فالنوم واجلنون واإلغماء  ،رض األهليةواالضطرابات النفسية أحيانا تدخل يف باب عوا
 . والنسيان وغريها كلها من العوارض اليت تغري أحكام أهلية اإلنسان

هناك حاالت استثنائية يقررها القضاة واملختصون النفسيون حتصل بسبب اختالل * 
اإلدراك وغياب العقل وليس بسبب احلزن أو الضيق، وهذه احلاالت االستثنائية تعرض 

اب االختصاص واخلربة يف هذا ا¹ال للكشف عن قوى الشخص العقلية على أصح
ومدى إدراكه والتحقق من تأثري مرضه أو حالته على مسئوليته اجلنائية وقت ارتكابه 

 . اجلرمية
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أو أن  طبيعة التكليف الشرعي مستلزمة للمشقة، واإلنسان خمري بني أن ميتثل ألمر هللا* 
لغ عاقل مكلف ومسئول عن حياته، وجيازي هللا احملسن يليب نداء هوى نفسه، فكل با

خريا واملسئ شرا، كما أوجب هللا عقوبات دنيوية وأخروية على من يفرط يف مسئولياته 
ْنَسانُ {: يقول هللا تعاىل. .ويقصر يف مهامه الدينية وينتهك حقوق غريه َعَلى  َبِل اْإلِ

بؤسا مثل حاالت االنتحار، وحيت يف أشد احلاالت  }َمَعاِذيَرهُ َوَلْو أَْلَقى  *نـَْفِسِه َبِصريٌَة 
فلم يكن هذا األصل استثناءا من الشريعة، فكل إنسان مسئول عما كسبت يداه، ما 

  . دام كان عاقال ومدركا وواعيا مبا يفعل

الظروف اخلارجية ينبغي مواجهتها بالصرب وجماهدة النفس واالستعانة باT واستحضار * 
 . م أمامهاالثواب والعقاب، ال باالستسالم واال�زا

للشريعة استثناءات معينة وردت إلعذار أصحاب الذنوب، مثل اجلهل والسفه والسكر * 
 . واخلطأ وغري ذلك

اإلنسان القادر البالغ العاقل يتحمل مسئولية نفسه، وحياسب أمام هللا عما اقرتفت * 
ة ®ون من وموجة التساهل مع اخلطايا واآلثام حبجة مراعاة احلالة النفسية هي موج. يداه

فما ينبغي على اإلنسان الراشد إذن هو . شأن اجلرائم وتقلل من قيمة املعصية يف األرض
أن يستقوي ويستحضر نصوص الشريعة اليت تذكره وتعظه بالتقوى، وأن جياهد نفسه 

اÙَِّ  تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل َواتـَُّقوا يـَْوًما {: ليخالف هواها، واضعا أمامه قول ربنا سبحانه وتعاىل
 .}ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيظَْلُمونَ 


