الضعف :أنواعه وأسبابه وعالجه
على الرغم من محبه الناس للقوة و تمجٌدهم لها ،إال أنه ال تزال هناك ضعفات ٌتصف بها
البعض ،وتكون سب ًبا للشكوى ،أو سب ًبا لأللم .وقد ٌوجد شخص قوى بصفة عامة ،إال أن له
ضع ًفا فً زاوٌة معٌنة من حٌاته ،أو فً جانب معٌن من تصرفاته...
فما هً إذن أنواع الضعف؟ وكٌف ٌمكن معالجة كل نوع منها؟ وما هو موقف األقوٌاء من
الضعفاء؟ هذا ما نود أن نتحدث الٌوم عنه...

أنواع الضعف
 -1قد ٌوجد عند إنسان ضعف ،ال ذنب له فٌه:
مثال ذلك ضعف وصل إلٌه عن طرٌق الوراثة ،أو ظروف والدته .سواء كان ذلك الضعف فً
جسده ،أو فً قواه العقلٌة ،أو فً مستوى اجتماعى ضعٌف ،أو فً أسرة ال تساعده على
الحٌاة السو ٌّة ،أو أنه نشأ بأسلوب تربوي خاطئ ترك فً نفسٌته ضعفات تتعبه فً مستقبل
حٌاته...
أٌضا .إذ ال ٌقدر على ممارسات
ونالحظ أن ضعف الجسد قد ٌقاسى منه اإلنسان الروحى ً
روحٌة معٌنة بسبب ضعف جسده وعدم قدرته .فعلى اإلنسان الروحى أال ٌصٌبه هذا باإلحباط،
بل ٌعمل على قدر ما ٌحتمله جسده...

 -2وقد ٌوجد شخص ،أعصابه ضعٌفة:
وهو لهذا السبب ضعٌف اإلحتمالٌ ،ثور وٌغضب بسرعة ،وٌغضب بسرعة ،وٌخطئ فً
غضبه .وٌحتاج إلى إنسان قوى وطوٌل البال و رحب الصدرٌ ،مكن أن ٌحتمله .إذ ٌجب على
األقوٌاء أن ٌحتملوا ضعفات الضعفاء .ومعروف أن اإلنسان القوى هو الذي ٌستطٌع أن
ٌحتمل .أما الغضوب الذي ٌثور وٌخطئ إلى غٌره ،فهو اإلنسان الضعٌف...
على أن الغضوب ٌلزمه أن ٌعالج الضعف الذي فٌه ،أعنى الغضب:

وذلك بأن ٌبعد عن أسباب الغضب ،وعن المجاالت التً تثٌر أعصابه .فٌمارس تدارٌب روحٌة
وٌقوى أعصابه من الناحٌة الجسدٌة .وٌتأنى فً انفعاله وفى ثورته.
فً البعد عن الغضب.
ّ
وٌفكر فً النتائج السٌئة لغضبه و نرفزته قبل أن ٌغضب .وٌتدرب على ضبط النفس .كما ٌقرأ
ً
محاوال أن ٌتاثر بسٌرتهم وٌتمثل بهم .وٌحترس من أن ٌقول
كثٌرا عن الودعاء و الهادئٌن
ً
"هكذا طبعى"! فالمفروض أن ٌنتصر على طبعه...

 -3هناك نوع آخر من الناس ضعٌف فً ارادته:
فالخٌر الذي ٌقتنع بهٌ ،عجز عن تنفٌذه .إذ تنتصر شهواته أو طباعه على اقتناعه ،فٌضعف.
أو قد ٌكون مثل هذا الشخص ،من طبعه التردد .فإرادته ال تستطٌع أن تقرر ما ٌنبغى أن
قرر شٌ ًئا ،ال ٌمكنه أن ٌثبت فٌه ،بل تراوده أفكار أخرى...
ٌفعله .وإن ّ
ٌقوى إرادته ،عن طرٌق التغصب ،وقهر
وتوجد تدارٌب كثٌرة لتقوٌة اإلرادة .وقد ٌستطٌع أن
ّ
الذات فً أخطائها ،أو عن طرٌق الصوم .كما ٌصلح له أن ٌستشٌر مرش ًدا روح ًٌا ٌثق تما ًما
بحكمته ،وٌخضع إلرشاده...
وإن كانت هناك عادة تسٌطر علٌهٌ ،نبغى أن ٌقاومها ،وال ٌستسلم لها ،ألن هذا االستسالم
ٌزٌده ضع ًفا على ضعف...

ٌ -4وجد إنسان آخر ٌتعبه ضعف إٌمانه:
له إٌمان نظرى ،ولكن هذا اإلٌمان من الناحٌة العملٌة ٌمكن أن ٌضعف .وإن تعرض لمشكلة،
ٌنهار أمامها وٌخاف .وٌدل انهٌاره على ضعف إٌمانه بحفظ هللا له ورعاٌته وحماٌته .وإن
صلى صالة ،ولم ٌشعر بإستجابة سرٌعةٌ ،بدأ أن ٌشك فً جدوى الصالة وفى معونة هللا!
بٌنما ٌكون الحل ّ قاد ًما من عند هللا ،ولكن هذا الضعٌف لم ٌستطٌع أن ٌنتظر! بل هو ٌحتاج أن
ٌثق بأن هللا ٌعمل ألنقاذه ،مهما بدا له أن المعونة قد تأخرت!

 -5نوع آخر من الضعف هو ضعف النفسٌة:
وهذا النوع من الناس الضعاف النفسٌة ٌسمونهم أحٌا ًنا "صغار النفوس" .وهم ٌقلقون
بسرعة وٌخافون وٌضطربون ،بل قد ٌنهارون وٌبكون .وربما ٌقعون فً الٌأس .وهم قلٌلو

األحتمال ،وسرٌعو اإلنفعال ،وٌحتاجون بأستمرار إلى من ٌسندهم .وقد ٌكون البعض منهم
كبٌرا فً س ّنه ،ولكن له نفسٌة الصغار!..
ً

 -6نوعٌات اخرى من الضعف:
* منها ضعف العقلٌة .وٌتمثل فً من ٌتصفون بمستوى ضعٌف فً درجة الذكاء ،وٌشمل ذلك
ضع ًفا فً الذاكرة...
أٌضا ضعف الشخصٌة ومن صفاتها العجز عن التصرف السلٌم ،وسهولة األنقٌاد،
* وهناك ً
وسرعة التحول ،وعدم الثقة بالذات..
* أما ضعف الروح فهو الذي ٌستسلم للخطٌئة بدون مقاومة ُتذكر ،وال ٌصمد أمام حروب
الشٌاطٌن وإغراءات المادة وشهوات الجسد..
ضا :ضعف الطفولة ،وضعف الشٌخوخة..
* من بٌن أنواع الضعف أٌ ً

موقفنا من الضعفاء:
إن كنت أنت ضعٌ ًفا ،فال تٌأس من ضعفك ،بل حاول أن تعالجه.

مص در المقال :م وقع األنبا تكاله ٌمانوت.

صا ضعٌ ًفا ،فال تحتقر ضعفه ،بل تذكر لحكمة التً تقول:
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لذلك افتحوا طاقة من الرجاء ،لتضئ على الذٌن ٌسٌرون فً الظلمة خائفٌن ومضطربٌن.
صا عن
امنحوهم ثقة ،وحدثوهم عن تدخل هللا فً حٌاتهم ولو فً آخر لحظة .وإحكوا لهم قص ً
الذٌن سقطوا وقاموا وصاروا من الغالبٌن ،ومن الذٌن فشلوا ً
أخٌرا ،ومن كفاح
اوال ثم نجحوا
ً
الضعفاء..
اإلنسان القوى ،ال ٌجوز له أن ٌفتخر على الضعٌف ،وال أن ٌستصغروه ،وال ٌشهر به .بل
على العكس ٌشجعه ،وٌمنحه من القوة التً فٌه التً منحه الرب إٌاها .وهللا نفسه -تبارك
اسمهٌ -عتنى بالضعفاء ،كما ٌعتنى باألطفال ،وٌسندهم ،وٌشفق علٌهم.

وكل إنسان معرض للضعف أحٌا ًنا .والذي تدفعه الكبرٌاء إلى احتقار الضعٌف ،ما أسهل أن
ٌضربه الشٌطان فٌضعف أو ٌسقط!..

معالجة الضعف:
 -1مهما كنت ضعٌ ًفا ،ال تٌأس:
ال تفقد األمل مطل ًقا .ألن الٌأس ٌحطم النفس ،وٌجعلك خائر القوى ،تستسلم للضٌاع ،وتستمر
فً الضعف وفً الخطأ ،وكأنه ال فائدة من الجهاد!! ضع أمامك أمثلة لمن كانوا فً حالة أسوأ
من حالتك ،وقد خلصهم هللا من نقائصهم.
 -2جاهد بكل ما عندك من قدرة مهما كانت ضئٌلة.
متذكرا أن أطول مشوار كانت أوله خطوة ،وأن أكبر
وجهادك ٌدل على رغبتك فً القٌام،
ً
مشروع ناجح كانت بداٌته فكرة .وأن حفنة من القمح ترمٌها فً الحقل تنتج لك جواالت من
الحنطة.
 -3إبحث عن سبب ضعفك ،وحاول أن تعالجه:
سواء كان فً داخل نفسك من صفة فٌك ،أو من تأثٌر خارجى علٌك أن تقاومه وتبعد عنه.
وأعرف أن كل مشكلة لها حل ّ أو حلول ،وأن كل باب مغلق له مفتاح أو عدة مفاتٌح .وكل
مرض له وسائل للعالج..
ً
مجاال لصلواتك:
 -4اطلب معونة من هللا ،واجعل ضعفاتك
وكن واث ًقا أن هللا ٌسمع وأنه ٌستجٌب ،ألنه ٌحب الخٌر لك ،وٌعمل ألجل منفعتك .وعلٌك أنت
ضا أن تعمل .فالمعونة التً تأتى من فوق ٌمكن أن تسند الضعف الذي ٌجاهد وال ٌكل وكن
أٌ ً
ً
خٌرا .ولٌكن هللا معك.
متفائال،
باستمرار
متوقعا ً
ً

