الكآبة المؤقتة والمرضية
الكآبة المؤقتة:
هى إما كآبة روحٌة أو كآبة طبٌعٌة أو كآبة خاطئة .وكلها لها وقت محدد ،قد ٌطول أحٌا ًنا وقد
ٌقصر ،ثم تزول وتنتهى .وهى غٌر الكآبة المرضٌة التً ٌتدخل فٌها الطب ،وٌصف لها أدوٌة
وعقاقٌر .وسنتكلم اآلن عن الكآبة المإقتة التً منها:

كآبة روحية:
وهى مثل كآبة الشخص بسبب خطاٌاه ،مع ندمه وربما ٌصحبها بصوم .وٌصلى
أٌضا
طال ًبا المغفرة .وتنتهى بالتوبة ،وتزول حالما ٌتؤكد من مغفرة خطاٌاه ...ومن هذا النوع ً
كآبة الراعى بسبب خطاٌا رعٌته ،وكآبة أب على خطٌة ابنته ،وطلبه إلى الرب أن ٌغفر لها
و ٌُصلح لها أمورها.
أما الكآبة الطبٌعٌة :فهى مثل كآبة شخص على وفاة أحد أفراد أسرته أو على وفاة إنسان
عزٌز علٌه .وهى قد تستمر وق ًتا حسب قرب هذا المتوفى إلى قلبه
أما الكآبة الخاطئة:
ضا مإقتة...
فلها أسباب عدٌدة .وهى أٌ ً

من ضمن أسببة الكآبة الخبطئة:
 -1كآبة إنسان فً قلبه شهوة خاطئة لم ٌستطع أن ٌحققها.
وال شك أن ذلك كان فً صالحه .ولكنه مع ذلك كان ٌرٌد تحقٌق ما فً قلبه من شهوة مهما
كانت خاطئة...
 -2هناك كآبة اخرى سببها الحسد والغٌرة

ومثالها كآبة أي إنسان ٌشعر أن غٌره قد حصل على شًء بٌنما هو أحق منه به .حتى لو
كان هو لٌس مستح ًقا لشئ ،ولكن الغٌرة تنهش قلبه وتتعبه
 -3وهناك كآبة سببها الفشل:
بٌنما الفشل ال ٌصلح عالجه بالكآبة ،وإنما بمعرفة أسبابه ،ومعالجة تلك األسباب بطرٌقة
اٌجابٌة .أما مجرد الكآبة ،فإنها تضٌف إلى الفشل مشكلة اخرى – وهى الكآبة -تحتاج إلى
حل ّ
وتزداد الخطورة فً مثل هذه الكآبة إن كان سببها الفشل فً ارتكاب خطٌة!

 -4وقد توجد كآبة سببها الٌؤس
مثل ابن مسافر كان ٌرٌد أخذ بركة أبٌة المرٌض .ولكنه عاد من السفر ،فوجد أباه قد مات
قبل وصوله .فاكتؤب فً ٌؤس...
 -5وهناك كآبة سببها الضٌقات
كؤن ٌنحصر بالضٌقات ،وٌبقى فٌها حزٌ ًنا بال رجاء .والكآبة التً بال رجاء هً كآبة خاطئة
بال شك ،حتى لو كانت بسبب طبٌعى كالبكاء على مٌت ،أو بسبب روحى كالكآبة بسبب خطٌة.
وكذلك الكآبة بال رجاء بسبب المشاكل والضٌقات.
وتكومها أمامك ،وتقف حزٌ ًنا ،بال حل ،بال رجاء ،بال اتكال
ونصٌحتى لك :ال تج ّمع مشاكلك
ّ
على هللا! فهذا كله غٌر نافع لك ،وال ٌُوجد لك ً
فرقها،
حال .بل إن تجم ّعت حولك المشاكلّ ،
ضع هللا بٌنها وبٌنك ،حٌنئذ ٌظهر هللا بمعونته ،وتختفى المشاكل التً هً سبب كآبتك .وثق
و َ
أن هللا عنده حلول كثٌرة ،وعنده مفاتٌح لكل باب مغلق...

 -6هناك كآبة اخرى سببها الحساسٌة الزائدة!
إذ قد ٌوجد شخص حساس جدً ا نحو كرامته ،أو حساس جدًا نحو حقوقهٌ .تضاٌق جدً ا ألى
سبب ،أو ألقل سبب أو بال سبب! ٌرٌد معاملة خاصة ،فً منتهى الرقة ،فً منتهى الدقة ،فً
ونادرا طب ًعا ما ٌجدها ،فحٌنئذ ٌكتئب!
منتهى الحرص! فإن لم ٌجدها،
ً

عالجه أن ٌترك حساسٌته الزائدة هذه ولكن كٌف ٌتركها؟! هذه مشكلة...

أٌضا للذٌن ال ٌعٌشون فً الواقع ،بل ٌرفضونه! وال ٌقبلون غٌره سوى
 -7وقد ٌؤتى اإلكتئاب ً
بدٌل خٌالى ال ٌتحقق!!
فهم ثائرون على وضعهم .ولكنهم ال ٌحاولون تغٌٌره بطرٌقة عملٌة توصلهم إلى ما ٌرٌدون!
إنما ٌكتفون بالثورة ،وٌبقون حٌث هم ،فً كآبة وفً سخط على كل شئ! وإن أتتهم لحظات
سعادة ،تكون ببعض أحالم الٌقظة التً ٌعٌشون فٌها فً خٌال ٌتمنونه .ثم ٌستٌقظون من
خٌاالتهم وأحالمهم ،لٌجدوا واقعهم كما هو ،فٌزدادوا سخطا علٌه ،وتزداد كآبتهم.
مص در المقال :م وقع األنبا تكاله ٌمان وت.

ونصٌحتى لهإالء أن ٌكونوا واقعٌن .فإما أن ٌعٌشوا فً قناعة تسعدهم ،راضٌن بما عندهم،
أٌضا .وإما أن ٌعملوا على تغٌٌر الواقع بطرٌقة عملٌة .وال ٌكتفون بالكآبة...
بل شاكرٌن ً

 -8قد ٌؤتى اإلكتئاب بسبب ضٌق الصدر وعدم اإلحتمال.
فاإلنسان الواسع الصدر والقلب ٌمكنه أن ٌمرر أشٌاء كثٌرة ،تذوب فً قلبه الواسع وال
ٌضٌق بها .أما الذٌن ال ٌحتملون ،فإنهم ٌصلون إلى الكآبة..
ً
وبدال من الكآبة ٌفكر فً حلّ .واإلنسان الذكى اذا أحاطت
وسعة الفكر ٌمكنها أن تعالج الكآبة.
به مشكلة أو ضٌقة ،ب ً
دال من اإلكتئاب وإرهاق أعصابه بالمشكلة ومتاعبهاٌ ،شغل ذهنه
بمحاولة إٌجاد حل ّ للخروج من المشكلة .فإن وجد الحل ٌبتهج ،وتزول حدة المشكلة .وإن لم
ٌجد الحلٌ ،صبر .والذٌن ال ٌستطٌع أن ٌصبر ،ال شك أنه ضٌق الصدر .وهذا تزداد كآبته،
وٌكون سببها قلة الحٌلة...

 -9وقد تحدث الكآبة بسبب حرب خارجٌة من عدو الخٌر دون ما سبب ظاهر...
اختراعا ،أو ٌك ّبر وٌضخم فً أسباب تافهة ال
ٌغرس فً النفس أسبا ًبا للضٌق ولو ٌخترعها
ً
تدعو إلى الكآبة ،أو ٌحاول أن ٌلهو باإلنسان كلما ٌسعد بوضع فٌغرٌه بؤوضاع أخرى كؤنها
أفضل مما هو فٌه .فإن وصل الٌهاٌ ،غرٌه بغٌرها ،أو بالرجوع إلى وضعه األول!!
وٌوجده فً جو من التردد وعدم الثبات ٌكون سب ًبا فً الكآبة...

مثال ذلك ناسك ٌعٌش فً حٌاة الوحدة (التفرد) .فٌغرٌه بالخدمة واالشتراك فً حل مشاكل
الناس وبناء الملكوت .وإن نزل لٌخدم ٌغرٌه بالعودة جمال الحٌاة متوحدً ا ،فً التؤمل
والسكون والصالة الدائمة ،ومتعة الوجود فً حضرة هللا .وهكذا ٌجعله مترد ًدا ال ٌثبت على
حال ،فٌكتئب!
ِ
أٌضا سبب من أسباب الكآبة
 -11الشك ً
واذا استمر فإنه ٌحطم النفس ،وٌجعلها فً حالة قلق .سواء كان ش ًكا فً إخالص صدٌق ،أو
فً أمانة زوجة وعفتها ،أو كان ش ًكا فً اإلٌمان أو فً حفظ هللا ومعونته .أو قد ٌكون الشك
فً تدابٌر ٌدبرها البعض ضد سالمة اإلنسان وهو ال ٌدرى!
إن أفكار الشك تخرج من العقل ،لكً ُتوجد عذا ًبا للنفس .مثل حالة زوج ٌشك فً عفة
زوجته ،فٌغلق علٌها األبواب والنوافذ ،وٌتجسس علٌها .وٌسمح لنفسه أن ٌفتش خطاباتها
وأدراجها ،وٌحقق معها فً كل ما ٌظنه سب ًبا للشك .وٌجعل حٌاتها عذا ًبا ،وقد تكون برٌئة كل
البراءة...
أٌضا تصبج فً جحٌم .وكله بسبب الشك..
حٌاتها تصبح فً جحٌم ،وحٌاته ً

