أسباب الشك وعالجه
كلمتكم فً مقالنا السابق عن الشك وأنواعه .وأود الٌوم أن أحدثكم عن أسباب الشك ،وبقدر
أٌضا...
اإلمكان عن عالجه ً
إن أسباب الشك قد تكون داخلٌة ،نابعة من اإلنسان نفسه ..وقد ٌكون للشك أسباب خارجٌة.
وسنحاول أن نتأمل تفاصٌل كل هذا ،لكٌما ندرك المناسب له:
 -1قد ٌكون سبب الشك هو طبٌعة الشخص نفسه
سا ٌسهل علٌه أن ٌقع
كأن ٌكون بطبٌعته شكا ًكاٌ ،مكن أن ٌشك فً أي شًء ،أو ٌكون موسو ً
فً الشك .ومثل هذا الشخص عالجه صعب جدً ا ،إذ أنه قد ٌشك فً أي عالج ٌُقدم له ،فال
ٌقبله!!
وقد ٌكون ضٌق التفكٌر ،لٌس أمامه سوى الشك .ولو كان واسع األفق لزال شكه...

 -2ومن أمثلة ضٌق األفق :اإلنحصار فً سبب واحد:
* ً
فمثال شخص أقام حفلة بمناسبة عٌد مٌالده ،ودعا لحضورها جمٌع أصدقائه .غٌر أن واحدًا
منهم تغٌب ،وربما تكون هناك أسباب كثٌرة عاقته عن الحضور على الرغم منه .ولكن إذا
حصر الداعً تغٌب صدٌقه فً سبب واحد حسب تخٌله وهو إهمال هذا الصدٌق ونقص
محبته ،حٌنئذ ٌدخله الشك فً إخالصه.
* كذلك إذا تأخر زوج عن موعد عودته إلى منزله فً ذات مساء :فإن حصرت زوجته سبب
تأخره فً إفتراض واحد ،فحٌنئذ سٌدخلها الشك من جهته!
* أو أم تاخرت إبنتها فً الرجوع إلى بٌتها :فإن إنحصرت فً تعلٌل واحد سئ ومخٌف ،كأن
ٌكون قد حدث لها حادث أصابها بمكروه ،أو إن احدًا خطفها ،أو ما شابه ذلك من األضرار،
فالبد ستعصف بها الشكوك وتعٌش فً قلق وخوف حتى تعود إبنتها ،أو قد تشك فً إنها
سوف تعود!!

متسعا ،ولٌفترض أسبا ًبا عدٌدة ،حتى ٌرٌح نفسه ،كما ٌرٌح
* لذلك فلٌكن ذهن اإلنسان
ً
اآلخرٌن من شكوكه .ألن العجٌب فً أن الذٌن ٌنحصرون فً سبب واحد ،إنما ٌتحٌرون أسوأ
األسباب التً تقلقهم وتشل تفكٌرهم!...
ً
الخطا:
أٌضا تعمٌم
 -3من أسباب الشك ً
* كإنسانة تعٌش فً بٌت مملوء بالنزاع والشجار ،ولها أ ٍ
قاس ٌسئ معاملة أمها .فتخاف
ب
ٍ
من الزواج وتتخٌل أن كل زوج سٌكون فً نفس طباع أبٌها ،وأنه سوف ٌسئ معاملتها كما
كان ٌفعل أبوها مع أمها!! والخطأ هنا فً تعمٌم القاعدة ،بٌنما لٌس كل األزواج كذلك! ولٌت
هذه االبنة تضع أمامها أمثلة أخرى ألسرات سعٌدة...
* مثال آخر مشابه ،وهو ألسرة أخطأت إحدى بناتها وانحرفت ...ولألسف نرى كثٌرٌن
ٌشكون فً أن تكون مثل أختها التً انحرفت!
ٌتخوفون من التزوج بإحدى أخواتها الكثٌرات،
ّ
كأن عنصر االنحراف قد سرى فً األسرة كلها!!
* أو كإنسان خانه أحد أصدقائه .فٌش ّك فً جمٌع األصدقاء وإخالصهم! وربما تكون النتٌجة
سر ألحد مهما كان قرٌ ًبا على قلبه ،وٌظن أنه
أنه ٌنطوي على نفسه! وٌخشى أن ٌقول كلمة ّ
ضا!
سوف ٌخونه هو أٌ ً
* وبنفس تعمٌم الخطأٌ ،قول أحدهم :كل شعب البالد الفالنٌة بخالء! أو احترس أن تتزوج
واحدة من الشعب الفالنً ألن كل فتٌاتهم مستهترات! وٌكون كل ذلك بسبب حاالت فردٌة ال
تشمل الكلّ...
 -4سبب آخر للشك هو البساطة ،أو العمق أحٌا ًنا...
* اإلنسان البسٌط ٌصدق كل شًء ،فال ٌقع فً الشك
أخبارا متتابعة عن صدٌق له ٌتكلم عنه دائ ًما
ولكن ربما بسبب بساطتهٌ ،حكى له أحدهم
ً
بالسوء ،فٌصدق تلك األخبار وٌشك فً إخالص صدٌقه!

أو بسبب بساطتهٌ ،خدعه البعض من جهة أمور تتعلق بالعقٌدة واإلٌمان ،فٌوقعه فً
شكوك!..
* ومن الناحٌة األخرى نرى المتعمق فً تفكٌره ٌصل إلى الشئ وعكسه!! فالعمق فً التفكٌر
ٌقوده إلى العمق فً اإلٌمان فٌكتشف زٌف الشكوك وٌرفضها وال ٌقبلها .كما أن التعمق فً
أمورا
التفكٌر قد ٌقود إلى لون من العقالنٌة البحتة البعٌدة عن اإلٌمان وٌحاول أن ٌفحص
ً
أعلى من تفكٌره خاصة باهلل أو العقٌدة .فٌقع فً شكوك!..

 -5وقد ٌأتً الشك من معاشرة الشكاكٌن أو من الشائعات:
كم أنه بمعاشرة أهل اإلٌمان ٌتعمق اإلنسان فً إٌمانه ،كذلك بمعاشرة الشكاكٌن تنتقل إلٌهم
عدوى شكوكهم .فالبعد عن هؤالء أفضل .وعلى األقل عدم تصدٌقهم...
كثٌرا ما تكون خاطئة .ولكنها مع ذلك تنتشر
كذلك ٌنتقل الشك عن طرٌق الشائعات التً ً
وتزداد! فخٌر لك أنك ال تسمعها .وإن سمعتها ال تصدقها...
مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكال هٌمان وت.

وتخٌر
أٌضا قراءة الكتب التً تحوي شكو ًكا .فأبعد عن هذه الكتب،
ّ
* ومن مصادر الشك ً
الكتب التً تبنً إٌمانك ،ولٌست التً تهدمه...

أٌضا ،حروب الشٌطان...
 -6من أسباب الشك ً
فهذا هو أسلوب الشٌطان بأستمرار :أن ٌغرس أفكار الشك فً أذهان الناس فً كل شئ :فً
هللا ووجوده ،وفً أستجابة هللا للصالة ،وفً اإلٌمان عمو ًما ...وفً العالقات مع اآلخرٌن..
وذلك لكً ٌبلبل بها أفكار الناس ...فال تستجب إطالقا ًألفكاره.

 -7الشك بسبب الوهم:
بعض الناس ٌحاربهم الشك بسبب أوهام ال تتعب غٌرهم فً شًء .مثال ذلك من ٌشك فً
سالمة ٌومه إذا بدأه بسماع صوت بومة أو صوت غراب أو ما أشبه...

شر وراءه .فٌدخله الشك فً كل
وهناك من ٌحاربه الشك بسبب رقم ( )13وٌشعر أنه البد من ّ
ٌوم ٌكون تارٌخه ( )13أو مضاعفاته! كذلك إن كان رقم بٌته ( )13أو تلٌفونه ٌبدأ بهذا
الرقم ..إلخ.
وكلها أوهام ال تبنى على أٌة قاعدة أو عقٌدة أو منطق...

الع َمل أو السحر
 -8الشك بسبب َ
البعض إذا كان فً ضٌقة ال ٌعرف لها سب ًبا ،كفتاة كلما ٌأتٌها عرٌس ٌنصرف وال ٌعود ،تشك
أن البعض قد عمل لها ً
سحرا) .وهكذا قد تلجأ إلى المشعوذٌن بحجة فك العمل ،فتقع
عمال (أو
ً
فً أٌدٌهم واستغاللهم!!
(الع َمل) اال شًء آخر من الوهم ال وجود له...
وما َ

