الشك واليأس من حروب الشياطين
الشك:
ٌعمل الشٌطان على زرع الشكوك فً كل مجاالت الحٌاة .ألن اإلنسان فً حالة الشك ٌكون
ضعٌ ًفا ,فٌتمكن الشٌطان من االنتصار علٌه..
** وما أسهل علٌه أن ٌغرس الشك فً كل العالقات االجتماعٌة :كالشك فً إخالص الزوج أو
الزوجة ,أو فً عالقة الصدٌق بصدٌقه ,أو الشرٌك بشرٌكه فً العمل .الشك فً صدق الناس
وفً أمانتهم وفً حسن نواٌاهم .وفً نٌاتهم ومقاصدهم .كل ذلك لكً ٌزعزع صلة الناس
ببعضهم البعض ,وٌحولها إلى انقسامات ونزاع ,وٌض ٌّع الحب الذي هو عماد الحٌاة الروحٌة
واالجتماعٌة كلها..
حتى األمور التً ٌمكن أن تمر ببساطةٌ ,عقدها الشٌطان بشكوك عدٌدة ,وقد ٌخلق
منهامشاكل عوٌصة..
** إنه ٌشكك التالمٌذ فً موسم االمتحانات ...الشك فً صعوبة األسئلة ,وفً القدرة على
النجاح .وإن أمكن النجاح ٌثٌر الشك فً إمكانٌة التفوق وااللتحاق بكلٌة مرموقة .وإن نجح
الطالب وتخرجٌ ,قدّم له الشك فً إمكانٌة الحصول على وظٌفة.
** كذلك الشك فً األخبار سواء التً تنشر فً الصحف ,أو التً ترد فً كل وسائل اإلعالم:
هل هً ً
غرضا معٌ ًنا ٌقصده الكاتب أو المذٌع .وٌزداد الشك كلما
فعال حقٌقٌة أم أن وراءها
ً
تضاربت األخبار أو تنوعت أسالٌب عرضها..
** وقد ٌتطور األمر فٌشك اإلنسان فً ذاته ,وفً مدى قدرته .وربما ٌشك فً حالته الصحٌة,
وهل هو مرٌض بالمرض الفالنى ,أم أن األطباء واألقرباء ٌخفون األمر عنه أو ٌهونون علٌه
وقع الخبر !..وربما فتاة ٌأتى شاب لٌخطبها فتشك فً قبوله لها .وهل سٌمضى ثم ال ٌعود.؟!
أٌضا والعقٌدة .مثلما حدث فً نشر الشٌوعٌة ,وبعض
** بل أن الشك قد ٌصل إلى اإلٌمان ً
الكتابات اإللحادٌة ,أو فً قٌام بعض البدع والملل والنحل .وٌتساءل العقل فً حٌرة وفً شك:
اٌن الحقٌقة؟

** وقد ٌكون الشك فً امكانٌة الحٌاة مع هللا ,وهل هً سهلة أم صعبة؟ والى أي مدى ٌمكن
السلوك بالمبادئ السامٌة فً مجتمعات أنتشر فٌها الفساد ,وأصبحت الفضٌلة فٌها محاطة
بعقبات وأشواك!
** والشك عمو ًما ٌحتاج إلى عالج ,والى بحث ورو ٌّة واقتناع .وفً العالقات االجتماعٌة ربما
ٌلزمه احٌا ًنا شًء من المواجهة أو من الصراحة ,أو العقاب .وهنا ٌنبع شك آخر :هل
سوءا؟! وهل الذي ستواجهه
المواجهة أو العتاب تأتى بنتٌجة سلٌمة أم تؤول لها حالة أكثر
ً
أو تعاتب سٌقبل ذلك .أم ٌغضب وٌثور وٌهدد؟!

اليأس
أخطر ما فً الشك أنه قد ٌزداد حتى ٌتحول إلى ٌأس .على أن الٌأس اذا زاد ,واذا سٌطر على
مشاعر إنسان ,فقد ٌجعله ٌنحرف أحٌا ًنا وٌلجأ إلى حلول غٌر سلٌمة...
وأخٌرا إن طال الوقت ولم
** فإنسان قد ٌقع فً مشكلة وٌحاول أن ٌصل إلى حلها فال ٌعرف.
ً
ٌجد للمشكلة ً
حال ,قد ٌلجأ إلى وسائل ال ٌرضى عنها الضمٌر مثل الكذب أو الغش أو التحاٌل
مركزا على الرغبة فً الوصول أ ًٌا كانت الوسٌلة خاطئة! وإن وبخه ضمٌرهٌ ,رد ً
ّ
قائال :ماذا
افعل! لٌس أمامى طرٌق آخر ,لقد ٌئست...
هذا اإلنسان ٌنقصه الصبر أو الحكمة ,أو على األقل المشورة...
ٌمر الوقت وتبقى
كثٌرا أن ٌنقذه منها .وإذ ّ
** أو إنسان آخر تواجهه مشكلة ,فٌصلى إلى هللا ً
المشكلة قائمة ,ربما ٌدركه الٌأس من حلها .ثم ٌوسوس له الشٌطان أنه ال فائدة
من الصالة وال منفعة ,وأن هللا ال ٌسمع أو ال ٌرحم ...وٌبدأ إٌمانه أن ٌهتز وال ٌعود ٌصلى
من أجل هذه المشكلة وال من أجل أي سبب آخر...
** شخص آخر تقابله فً متاعب فً حٌاته الزوجٌة ,أو خالفات بٌنه وبٌن زوجته ,وٌحاول
أن ٌقنعها بفكره فال تقتنع ,فتبدأ محبته لها أن أن تفتر ,وٌعمل على استعادة الحب القدٌم فال
وأخٌرا ٌٌأس من استمرار حٌاته معها ,وٌبدأ فً التفكٌر فً تطلٌقها .وٌتم الطالق
ٌستطٌع...
ً
نتٌجة للٌأس ,وٌكون مأساة لألسرة ولألوالد...
** شخص آخر ٌزداد الخالف بٌنه وبٌن بعض أصدقائه ,وٌصطدم بحقٌقة تزعجه وهى خٌانة
من البعض ,وعدم أمانة من البعض اآلخر ,فٌشك فً الصداقة واألصدقاء ,وتنحرف نفسٌته,

فٌٌأس من كل هذه العالقات ,وٌنعزل بعٌدًا عن أي صدٌق خو ًفا من أن تتكرر المأساة .وال
ٌعود ٌأتمن أحدً ا أو ٌتحدث بأسراره ألحد!!
متسامحا مع الكل ,فوجد أنهم ٌستغلون طٌبته وٌمتهنون
** أو إنسان كان طٌب القلب
ً
كرامته .وٌجد أن الوداعة والتواضع ٌعتبرهما البعض ً
دلٌال على الضعف .وٌتكرر هذا األمر,
فٌدركه الٌأس من حٌاة السمو والفضٌلة والهدوء ,وٌنقلب إلى صورة عكسٌة تما ًما فً
معاملته مع اآلخرٌن ..فال ٌعود ٌغفر أٌة اساءة ألحد ,بل ٌقابل السٌئة بما هو اسوأ منها...

مص در المقال :موق ع األنبا

تكالهٌم انوت.

** وإنسان آخر تكثر علٌه المشاكل والضٌقات وٌحتمل على قدر طاقته ,ثم ٌضٌق صدره
أخٌرا بكثرة االحتمال .وإذ تزداد آالمه ٌو ًما بعد ٌوم ,وال ٌجد معونة من أحد ,وال ً
حال لكل ما
ً
ٌكابده ,حٌنئذ ٌدركه الٌأس وٌعصره ,وٌفكر فً التخلص من هذه الحٌاة كلها باالنتحار ,نتٌجة
لٌأسه...
** أو شخص آخر ٌقع فً الخطٌئة ثم ٌتوب أو ٌحاول التوبة ,ولكنه ٌعود للخطٌئة مرة اخرى
وثانٌة وثالثة ,فٌدركه الٌأس من حٌاة التوبة وٌنغمس فً الخطٌئة.
على أنى أري هذه النقطة بالذات من الوقوع فً الٌأس ,تحتاج منا إلى شرح وتفصٌل أكثر,
بل إلى مقال خاص .فإلى اللقاء فً المقال المقبل إن أحبت نعمة الرب وعشنا.

