اإليامن واملضر

انفسي

)(21
يتساءل بعض القراء عن دور اإليامن يف الوقاية من املرض النفيس ويف عالجه.
وبعضهم خيلط بني املرض النفيس وبني مرض النفوس ذي الطابع الديني واألخالقي،
وآخرون يعتربون اإليامن كافيا للوقاية من املرض النفيس ،وأن اإلصابة هبذا األخري دليل عىل
ضعف اإليامن .وتشكل هذه األفكار ومثيالهتا عوائق للترصف السليم واإلجيايب جتاه
االضطرابات واألمراض النفسية .لذلك من املهم التأكيد عىل بعض حمددات العالقة بني
اإليامن والدين من جهة واملرض النفيس من جهة أخرى.
 1ـ إن هناك فرقا كبريا بني املرض النفيس الذي يعالج عادة يف الطب ومن قبل
املتخصصني ،و"مرض النفس" (أو ما يسميه بعض علامء اإلسالم بمرض القلب) الذي يعني
انحراف إرادة اإلنسان عن احلق أو عن تعاليم الوحي .فاملرض النفيس الذي يدخل يف
اختصاص األطباء ،مرض له قوانني خارجة عن إرادة اإلنسان ،يصيب – مثل املرض
العضوي – املؤمن والكافر ،املطيع والفاجر ،مادامت أسبابه موجودة.
النوع الثاين أو "مرض النفس" ،مرض إرادة وشهوة ،مثل األنانية وإرادة الر
بالغري ،...وعالجه يعود إىل املربني بكل أنواعهم.

وممن فطن إىل هذه التفرقة الدقيقة من علامئنا األقدمني ابن قيم اجلوزية .فهو يقول:
"مرض القلب نوعان:
نوع ال يتأمل صاحبه به يف احلال ( )...كمرض اجلهل ،ومرض الشبهات والشكوك،
ومرض الشهوات( )...وعالجه إىل الرسل وأتباعهم ،فهم أطباء هذا املرض.
والنوع الثاين ،مرض مؤمل له يف احلال ،كاهلم والغم واحلزن والغيظ ،وهذا املرض قد
يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه ،أو باملداواة بام يضاد تلك األسباب ،وما يدفع موجبها مع
قيامها ([ )...انظر :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.]18/1 :
 2ـ إن القول بأن اإليامن يمنع املرض النفيس ،بمفهومه الطبي ،غري صحيح .قد نقول
إنه خيفف وقع بعض أنواعه ،أو خيفف حدة جميء بعضها اآلخر ،لكنه ال يمكن أن يمنعه كام ال
يمكن أن يمنع املرض العضوي .فاملؤمن مثله مثل باقي البر ،يصح ويمرض ،وخيضع
للقوانني التي خلق اهلل وفقها اإلنسان .ولذلك فليس من املستغرب إصابة "الصاحلني" أو
إصابة بعض معارفهم بمرض االكتئاب أو أي مرض نفيس آخر.
ونحن نعرف أن املجتمع اإلسالمي منذ كان ،عاش فيه املصابون بام كان يسمى
"اجلنون" مثال ،دون أن يقول أحد إن ذلك دليل عىل عدم إيامن املصاب .بل املعروف رشعا أنه
غري مكلف ألنه ال يملك القدرة عىل التمييز .ونحن نعرف اليوم أن مرض الفصام يصيب %1
من كل املجتمعات أيا كان دينها ،وأيا كانت درجة إيامهنا .وبالتايل فإن املرض النفيس قدر من
اهلل ،ككل ما يقدره سبحانه ،له أسبابه املوضوعية التي ال حتايب مؤمنا وال كافرا .وكذلك فإن
إصابة الشخص باملرض النفيس ال يطعن يف إيامنه وال ينقص منه .وقل اليشء نفسه عن باقي
األمراض النفسية.

 3ـ أما عن دور اإليامن يف عالج املرض النفيس بمفهومه الطبي ،فكثريا ما يتضمن
تصوره الكثري من األخطاء .فال شك أن لإليامن والذكر وقراءة القرآن دورا كبريا يف ختفيف
املرض النفيس لدى املسلم ،وهي تفتح باب األمل والرجاء أمامه ،وتعزي املريض يف كل ما
يمكن أن يفقده بسبب مرضه ،وتعده بالعوض عند اهلل سبحانه .لكن هذا ال يعني االستغناء
هبا عن األخذ باألسباب املوضوعية يف العالج .وكثريا ما يستدل البعض باألحاديث الواردة
حول تأثري الرقية .لكن استعراض تلك األحاديث يبني أهنا تتحدث عن تأثري الرقية اإلجيايب
بالنسبة للمصاب بأمراض عضوية .فمن تلك األحاديث مثال حديث أنس بن مالك يف
صحيح مسلم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رخص يف الرقية من العني واحلمة والنملة.
واحلمة سم العقارب وغريها ،والنملة قرو خترج من اجلنب .وعن عمران بن حصني أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :ال رقية من عني أو محة" .يقول اإلمام البغوي يف (رش
السنة)" :ومل يرد به نفي جواز الرقية يف غريمها ،بل جتوز الرقية بذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف مجيع
األوجاع" .فاألحاديث املذكورة تثبت مروعية الرقى من لدغة عقرب أو قرو أو غريمها،
وهي أمراض عضوية .ومل يقل أحد أن قراءة الفاحتة أو الرقية مللدوغ أو مقرو يغني عن
العالج باألدوية واألسباب الطبية .فإذا صح هذا يف جمال األمراض العضوية فهو أيضا
صحيح يف األمراض النفسية.

