الشك وأنواعه
الشك هو حالة من عدم اإلٌمان ،أو عدم التصدٌق .أو هو تأرجح للفكر بٌن حالتٌن :أٌهما
ٌصدق؟!
معا.
والشك هو جحٌم للفكر وللقلب ً
ً
أثرا مخف ًٌا ال ٌثبت أن
قد ٌكون دخوله
سهًل .ولكن خروجه من الفكر صعب جدًا ،وربما ٌترك ً
ٌظهر بعد حٌن!
والشك ٌجعل اإلنسان ٌفقد سًلمه وٌفقد طمأنٌته...
واذا استمر الشك ما أسهل أن ٌتحول إلى مرض وإلى ُعقد لها نتائجها.
وهذا الشك قد ٌتلف األعصاب ،وٌدعو إلى الحٌرة وإلى كثرة التفكٌر ،وٌمنع النوم .وأحٌا ًنا
ّ
البت فً األمور..
ٌكون من نتائجه التردد والخجل ،وعدم القدرة على

هناك أنواع الشك:
منها الشك فً هللا ووجوده ،والشك فً بعض أمور الدٌن والعقٌدة .والشك فً إخًلص
ضا! والبعض قد ٌشك فً الفضائل
األصدقاء ،وفً الناس عمو ًما .بل الشك فً النفس أٌ ً
ولزومها ،وفً إمكانٌة التوبة أو فً قبولها .والشك فً بعض طرق الحٌاة..
وسنحاول أن نتناول هذه النقاط واحدة فواحدة ،ونبحث ما هو كنهها ومصادرها..؟

الشك في هللا:
* كأن ٌشك اإلنسان فً وجود هللا .والشك فً وجود هللا ٌُسمى (اإللحاد).

وهو دخٌل على اإلنسان ،ألن الطفل الطبٌعً ٌُولد مؤم ًنا .بدلٌل أننا عندما نعلّم الطفل الصًلة،
ال ٌسأل من هو هللا الذي نصلى إلٌه؟ وال كٌف نخاطبه ونحن ال نراه .بل ٌقبل كل ذلك فً
هدوء وتسلٌم...
على أن الشك فً وجود هللا قد ٌكون حر ًبا من الشٌطان فً سن معٌنة .أو ٌكون سببه قراءة
كتب تحوى أفكار الملحدٌن أو معاشرة هؤالء والتأثر بهم .أو ٌكون السبب هو المناقشة فً
أمور هً أعلى من مستوى الشخص وتفكٌره ،أو قراءة بحوث منحرفة فً الفلسفة أو فً
بعض العلوم أو فً تارٌخ الكون ونشأته .أو قد ٌثٌر هذا الفكر أشخاص ٌرٌدون الشهرة عن
طرٌق مبدأ (خالف ُتعرف)!!

* وربما ال ٌكون الشك هو فً وجود هللا ،إنما فً مدى معونته للبشر!!
قال بهذا اولئك الذي نادوا بأن هللا هو فً برج عاجى بعٌدً ا عن البشر ال ٌهمه ضٌقاتهم
واحتٌاجاتهم! فكٌف ٌترك البعض ٌعٌشون فً فقر مدقع ،بٌنما هناك أغنٌاء من أصحاب
وطبعا هذا الفارق اإلجتماعى واالقتصادى لٌس سببه هللا ،إنما له أسباب
المًلٌٌن والقصور؟!
ً
اخرى ،والرب ٌساعد الفقراء بطرق كثٌرة.
وربما البعض ٌقع فً مثل هذا الشك بصورة أقل ،بسبب شعوره أن هللا لم ٌستجب صًلته
وهو فً حالة ضٌقة وتعب! فٌشك فً مدى معونة هللا للبشر ،وٌشك فً جدوى الصًلة..

* على أن الشك فً هللا ،قد ٌكون مجرد غطاء لًلستمرار فً الخطٌة!!
وقع فً ذلك الوجودٌون الذٌن ٌرون وصاٌا هللا عن البر وحٌاة العفة والنقاوة ،إنما تعوق
حرٌتهم فً ممارسة خطاٌاهم! وكأن شعور الواحد منهم هو" :من الخٌر أن هللا ال ٌوجد ،لكً
حرا فً ممارساته بعٌ ًدا عن وصاٌا هللا!!
أوجد أنا"!! أي لكً ٌوجد ً

أما شك اإلنسان فً عقٌدته ،فٌأتى نتٌجة قراءات أو سماعات ضدها..
وعلٌه أن ٌأخذ كل ذلك بعقل وتدقٌق .وال ٌصدق كل ما ٌقرأ أو ٌسمع .بل ٌسأل الحكماء
والعارفٌن ،حتى ٌعطوه جوا ًبا عن كل ما دخل ذهنه من الشك...

شك الشخص في بعض أصدقائه أو أهل بيته:
شخصا محبة حقٌقٌة ،فإنه
* ٌأتى ذلك بسبب قلة المحبة أو قلة الثقة .فإن اإلنسان اذا أحب
ً
ٌثق به ،وبالتالى ال ٌشك...
ولكن قد ٌقول شخص "أنا أحب فًل ًنا من كل قلبى ،ولكنى لست أضمن محبته هو!!" .وهنا قد
ٌشك فً مدى إخًلصه ،وبخاصة اذا ُوجدت هناك أسباب تدعو إلى ذلك...
وعًلج ذلك هو العتاب ،بجو من الصراحة وفً محبة ولٌاقة ...وكذلك عدم التأثر بالسماعات
والوشاٌات ،وعدم تصدٌق كل ما ٌقال .فًل ٌجوز أن ٌحكم على أحد حك ًما سرٌ ًعا بدون
االستماع الٌه...
* أما شك الشخص فً زوجته ،أو ّ
شك الزوجة فً رجلها :فعًلجه ثقة متبادلة بٌن الزوجٌن
مبنٌه عًلقتهما الشخصٌة التً عمادها الحب العمٌق مع عدم إساءة الظن فً أٌة حركة برٌئة
لٌست وراءها نٌة سٌئة..
مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكًل هٌمان وت.

* هناك شك آخر فً الناس كلهم سببه خطأ فردى وتطبٌقه على الجمٌع!
مثل سقطة فرد فً أسرة توجب الشك فً كل األسرة بٌنما ٌكون بعض أفرادها صالحٌن جدًا،
بل ٌتمادى الشك حتى ٌشمل شع ًبا بأكملة سبب أخطاء أفراد منه!

الشك في بعض الفضائل:
كأن ٌقول البعض ما فائدة الصوم؟ وهل الفضٌلة الجسدٌة لها قٌمة فً ذاتها؟! أو أن ٌشك
البعض فً لزوم الصًلة! وٌقولون ما فائدة الصًلة ،مادام هللا ٌهتم بنا دون أن نصلى؟!
أو قد ٌشك البعض فً المبادئ والقٌم ،وفً ماهو الحًلل؟ وماهو الحرام؟ أو ٌشك فً بعض
المخترعات الحدٌثة كالموسٌقى والرادٌو والتلٌفزٌون والسٌنما :وهل هً حرام أم حًلل؟ أو
فً مسائل طبٌة مثل تحدٌد النسل!

الشك في النفس:

قد ٌشك اإلنسان فً ثقته بالنفس ،وفً مدى قدراته وإمكانٌاته! وإحتمال نشك! كفشل طالب
فً قدرته على النجاح ،وفً كفاٌة الوقت له! أو ٌشك شخص فً تصرفاته :وهل هً سلٌمة
أم خاطئة؟ وعن عًلقته بالناس :وهل هو محبوب أم مكروه؟ أم ال ٌشعرون بوجوده؟!
الطفل قد ٌحدث له هذا .من أجل ذلك ٌحتاج إلى المدٌح والتشجٌع لكً ٌكتسب ثقة بنفسه .أما
أٌضا
التربٌة القاسٌة وكثرة اللوم والتوبٌخ ،فقد تسبب له عقدة الشك فً النفس .حتى الكبار ً
ٌحتاجون إلى التشجٌع وإلى كلمة طٌبة ،وإلى رفع روحهم المعنوٌة ،وبخاصة لو كانوا فً
مرض أو فً ضٌقة أو فً مشكلة ،حتى ال ٌدركهم الٌأس ،وحتى ال ٌقول الواحد منهم :قد
ضِ عت!
واإلنسان قد ٌشك فً الطرٌق الذي ٌختاره فً حٌاته ،وما ٌناسبه وما ٌصلح له؟! وبخاصة
فً المراحل المصٌرٌة فً حٌاته ،التً ٌدركه فٌها التردد ،وٌكون الطرٌق غٌر واضح أمامه!

