اليأس من إمكانية التوبة
حدثتكم فً مقالنا السابق عن بعض أنواع من أفكار الٌأس التً ٌغرسها الشٌطان فً نفوس
الناس .وكان موعدنا الٌوم أن نطرق موضوع الٌأس من إمكانٌة التوبة ،وهذه محاربة
شٌطانٌة شائعة وأفكارها معروفة طالما اتعبت الكثٌرٌن...
** وفً هذه المناسبة ،أتذكر أننى منذ حوالى أربعٌن عا ًما وصلنى خطاب من أحد الشبان،
كثٌرا جدً ا ...ثم أرسلت له ردًا قلت له فً مقدمته "وصلنى خطابك ٌا أخى
قرأته فتأثرت ً
مرارا قبل أن أراه ...إنه قصة قلوب كثٌرة."..
الى أننى قرأته
ً
المحبوب ،و ٌُخٌل ّ ّ
** إن الٌأس من التوبة هو أكثر خطورة من السقوط فً الخطٌئة ،ألن أي شخص ٌمكن أن
ٌخطئ ثم ٌتوب .أما فً حالة الٌأس فإنه قد ٌندمج فً الخطٌئة باألكثر ،وٌتدرج من السئ إلى
األسوأ .وربما تكون مقدمة الٌأس بعض سقطات متتالٌة ٌوقع فٌها الشٌطان ضحٌته بال
هواده ،حتى ٌصرخ الخاطئ ً
فى .فمن المستحٌل أن أنجو مما أنا فٌه"! وربما
قائال "ال فائدة ّ
تكون مقدمة الٌأس سقطة كبٌرة أو خطٌرةٌُ ،شعره الشٌطان بعدها بأنه ال مغفرة !..أو قد ال
تكون السقطة بهذه الدرجة ،ولكن الشٌطان من عادته أنه ٌضخ ّم فً األخطاء لٌوقع صاحبها
فً الٌأس...
ٌسهل موضوع الخطٌة ج ًدا حتى
إن الشٌطان ماكر جدًا فً هذه الناحٌة :فهو قبل السقوط ّ
لتبدو شٌ ًئا عاد ًٌا ،وٌضع لها مبررات ...أما بعد السقوط ،فإما أن ٌستمر فً سٌاسة التهوٌن
حتى تتكرر .أو أنه ٌدخل فً اسلوب التهوٌل لٌقع صاحبها فً الٌأس ً
قائال له "هل من
المعقول أن ٌغفر هللا كل هذا الجرم؟!".

ٌجره إلى الٌأس بإشعاره أنه لن ٌتوب ...فٌقول له" :هل من المعقول أنك ستترك
** وقد ّ
الخطٌة؟! مستحٌل .لقد صارت تجرى فً دمك .عزٌمتك انتهت ،وارادتك إنحلت .بل حتى
مجرد الرغبة فً التوبة لم تعد موجودة عندك ...كم مرة حاولت من قبل أن تتوب وفشلت؟ كم
مرة ندمت على خطاٌاك ،ثم رجعت الٌها وربما فً حالة أسوأ مما كنت؟!" .وهكذا ٌحطم
معنوٌاته ،حتى ٌستسلم له ،وٌتوقف عن المقاومة!!

ً
وعمال .بحٌث أنى انقلك من هذه الٌد إلى
فكرا وقل ًبا
ٌدىً ،
ٌقول له" :قد صرت كلك فً ّ
األخرى ،بكل سهولة كما أشاء .فال داعى اذن لصراع فاشل ال تكتسب منه شٌ ًئا"...
وطبعا كل هذه تخاوٌف ال أساس لها ،وتهدٌدات زائفة ..فإن هللا قادر أن ٌمنح اإلنسان التوبة،
ً
مهما كانت حالته سٌئة .والتارٌخ ٌحكى لنا عن قصص كثٌرة لتوبة أشخاص كانت سقطاتهم
كثٌرة ومرٌرة...
مصدر ا لمقال :موقع األ نبا ت كالهٌمان وت.

تذكر أن نعمة هللا قادرة
** ٌا أخى ،ال تركز تفكٌرك فً عجزك عن القٌام من سقطاتك .بل
ّ
على إقامتك .وحٌث تعمل النعمة فال مجال للٌأس .فاطلب إذن معونة من هللا ،وقل له فً
"توبنى ٌا رب فأتوب .انت ٌا رب ترٌدنى أن أعٌش حٌاة نقٌة بال خطٌة .فامنحنى هذه
صالتك ّ
الحٌاة .واعطنى اإلرادة والعزٌمة ،وابعد عنى كل مجاالت السقوط .وامنحنى قوة لكً أسلك
كما ٌنبغى ،وأصمد أمام كل االغراءات"..
** ولعل الشٌطان ٌحاربك ً
قائال "من غٌر الممكن أن تتوب وقد تعودت على الخطٌة وأصبح
قلبك ٌحبها! وكٌف ستعٌش طول عمرك بعٌدً ا عن هذه الخطٌة التً تشتاق الٌها؟! فلو أنك
تبت عنها إلى حٌن ،البد سترجع الٌها" ..وال شك أن هذه مغالطة من الشٌطان لكً ٌلقٌك فً
الٌأس ،زاع ًما انك ستعٌش فً التوبة بنفس القلب الذي ٌحب الخطٌة!! كال ،فإن هللا سوف
ٌعطٌك قل ًبا جدٌدً ا ،وٌنزع منك محبة الخطٌة .وحٌنئذ لن تفكر أن ترجع الٌها ...بل على
العكس سوف ٌجعلك هللا فً توبتك تكره الخطٌة وتشمئز منها...
** وٌستمر الشٌطان فً حربه ،فٌقول لك "حتى أن تبت ،ستبقى افكارك ملوثة بصور
قدٌمة"! ال تخف ،ففى التوبة سوف ٌنقى هللا فكرك وٌمحو منه صور الماضى .وثق أن
الخطاة الذٌن تابوا كانوا فً حالة اقوى بكثٌر وأنقى.
** وربما من حٌل الشٌطان أن ٌحاول اقناعك بأنك لن تفلت مطل ًقا من العدل االلهى ،وان هللا
لن ٌغفر لك كل ما فعلته !...كال ،فإن هللا كثٌر المغفرة ،ورحمته تشمل الكل .وكل جند السماء
تفرح بخاطئ واحد ٌتوب...
** لذلك ال تٌأس مطل ًقا .وتأكد أن الٌأس هو من حروب الشٌطان .وإن كنت ماش ًٌا فً الطرٌق
الروحً ووقعت ،ال تظن أنك ال تحسن السٌر ،بل قم فً رجاء المؤمن واكمل مسٌرتك.

إن الشٌطان ٌحسد رغبتك فً التوبة ،وٌرٌد أن ٌعرقلها .ذلك ألنه هو نفسه ال ٌعرف التوبة
وال ٌؤمن بها .واعلم أنه لوال صفاء نٌتك ،ما كان ٌحاربك .ألنه دائ ًما ٌحارب الراغبٌن فً
حٌاة البر ،وٌخاف جهادهم ضده.
ً
راسخا وال
** لذلك كن قوى القلب ،مهما كانت حروب الشٌطان شدٌدة ومهما استمرت .كن
تتزعزع وال تقلق .وال تٌأس مهما سقطت ،ومهما فشلت فً تنفٌذ وصٌة هللا.
شجع نفسك ،وقل :البد أن اثبت وارجع إلى هللا مهما حاول الشٌطان تعطٌلى .سأسٌر نحو
بل ّ
جرا الٌه .ومهما سقطت فً الطرٌق ،ساقوم مرة اخرى وأكمل
أجر
رجلى ً
ّ
هللا ،حتى إن كنت ّ
طرٌقى ،وسوف تسندنى نعمة هللا وقوته...

