شيطان التخدير وشيطان التأجيل
ً
متٌقظا ومتنب ًها لنقاوة قلبه ،صاح ًٌا ً
وروحا ،فإنه من الصعب أن
عقًل
حٌنما ٌكون اإلنسان
ً
ٌسقط ...ولذلك قال أحد الحكماء" :إن الخطٌئة تسبقها إما الشهوة أو الغفلة أو النسٌان"
فحالة الغفلة والنسٌان هً تخدٌر من الشٌطان لإلنسان ...فٌنساق إلى الخطٌئة وكأنه لٌس فً
وعٌه!! ولذلك فً حالة التوبة ٌقال عنه إنه رجع إلى نفسه .أي أنه لم ٌكن فً وعٌه ،أو على
األقل لم ٌكن فً كامل وعٌه طوال فترة سقوطه.
** إن الشٌطان ٌخدّ ر اإلنسان ،بحٌث ٌنسى كل شًء ،ماعدا محبته للخطٌة .فتكون كل
حواسه وأفكاره ومشاعره مركزة فً الخطٌة وحدها .أما ما عداها فًل ٌخطر له على بال،
وكأنه قد نسٌه تما ًما تما ًما...
ٌنسى وصاٌا هللا ،وٌنسى مركزه الروحً واالجتماعً ،وٌنسى عبادته واحتراسه ،وٌنسى
وعوده هلل وتعهداته ونذوره ،وٌنسى ما ٌمكن أن تسببه الخطٌئة من نتائج وأضرار وعار،
وٌنسى عقوبات هللا وانذارته .وٌكون كأنه مخدر تما ًما ،ال ٌعى شٌ ًئا سوى شهوته...
** وال ٌصحو لنفسه اال بعد السقوط ،حٌنما ٌكون كل شًء قد انتهى! وقد ٌفٌق الشخص
بعدالخطٌة مباشرة .وربما بعدها بمدة طوٌلة ..وهناك من ٌفٌق من تخدٌره فٌتوب ،والبعض
قد ٌٌأس إن كان قد أفاق بعد فوات الفرصة!
مخدرا بالخطٌئة
** وانصحك ٌا أخى إن خدّ رك الشٌطان ،أن تفٌق بسرعة .واحذر أن تستمر
ً
إلى أن تصبح عادة ،أو ٌصٌر من الصعب علٌك أن تتخلص منها ،أو تكون قد وصلت إلى
نتائج سٌئة جدً ا...
مر بك ،فًل تتساهل مع الخطٌئة ،بل علٌك أن تتوب
والنصٌحة الثانٌة أن تستفٌد
درسا مما ّ
ً
توبة حقٌقٌة وسرٌعة ،وتغلق امامك كل األبواب التً أوصلتك إلى السقوط.

** على أن شٌطان التخدٌر اذا وجد أن فرٌسته قد أفاق من تخدٌره ،وعزم على التوبة،
ٌسلّمه بدوره إلى شٌطان التأجٌل ،الذي ٌقول له :ولماذا هذا االسراع؟! وأمامك فرص كثٌرة
للتمتع بالحٌاة ،لٌس من الحكمة أن ترفضها فتندم علٌها! واألمر فً ٌدكٌ ،مكنك أن تتوب فً
أي وقت ،ولو قبل الموت .والشك أن هللا الكلى الرحمة ٌقبل التوبة فً أي وقت كانت مهما

تقدم بك العمر !..إذن ال داعى إلى اإلسراع .ربما الترٌث ٌعطٌنا فرصة لفحص األمر أكثر ،أو
الختٌار اسهل السبل للتخلص مما نحن فٌه...
** والشٌطان ٌلجأ إلى حٌلة التأجٌل ،لٌس فقط فً مواجهة نٌة التوبة عند اإلنسان ،إنما فً
كل عمل خٌر ٌنوى أن ٌعمله.
والمقصود بالتأجٌل هو إضاعة الحماس للعمل ،أو إضاعة الفرصة ،أو ترك الموضوع فترة
فربما ٌُنسى أو ٌحدث ما ٌغطى علٌه ،أو تأتى مشغولٌة كبٌرة تستحوذ على كل اإلهتمامات
والوقت ،أو ٌحدث حادث ٌتسبب فً التعطٌل ،أو ٌتعرض اإلنسان لخطٌة تفتر بها حرارته
أجله...
الروحٌة فًل ٌنفذ ما قد ّ
أجلوها ،لم ٌتوبوا على اإلطًلق ،وزال تأثرهم
** لذلك ال تؤجل التوبة .فكثٌرون من الذٌن
ّ
الروحى وضاعت الفرصة منهم...
واعلم أن توالى تأجٌل التوبة ،قد ٌعنى رفض التوبة .وقد ٌعنى قساوة القلب،
ضا الهروب من هللا الذي ٌدعوك الٌه.
وإسكات الضمٌر المتحرك داخلك ،وأٌ ً
** إن الفرصة حال ًٌا فً ٌدك ،والحماس فً قلبك .فًل تؤجل التوبة ،وال تؤجل الصًلة ،وال
تؤجل أي عمل خٌر ٌتاح لك أن تقوم به من نحو غٌرك .فهوذا سلٌمان الحكٌم ٌقول "ال
تمنع الخٌر عن أهله ،حٌن ٌكون فً طاقة ٌدك أن تفعله" ال تقل لصاحبك "اذهب اآلن وتعال
غدً ا ألعطٌك ،وموجود عندك"...
واعلم أن "خٌر البر عاجله" كما ٌقول المثل ...واإلسراع فً عمل البر فضٌلة ،والتباطؤ فٌه
قد ٌسبب الندم.
أجلوا مذاكرة دروسهم ٌو ًما بعد ٌوم ،تكاثرت علٌهم ،ووقعوا
** كثٌر من الطلبة الذٌن ّ
فً الٌأس ،وبكوا فً ساعة االمتحان ...كذلك فإن المزارعٌن الذٌن أدركتهم الحسرة فً
أجلوا عًلج
ضا الذٌن ّ
أجلوا إلقاء البذار فً وقت الغرس والزرع .وأٌ ً
موسم الحصاد ،كانوا قد ّ
أجلوا المصالحة
كثٌرا حٌنما استفحل المرض وانتشر .وبعض الذٌن ّ
مرض معٌن ،قاسوا ً
ً
مستحًٌل..
مع األصدقاء أو األزواج ،كان من نتائج ذلك أن تعقدت األمور وصار الصلح
** قد ٌكون التأنى فً اتخاذ بعض القرارات حكمة ،ولكنه فً احٌان اخرى ٌكون خطأ ً وأحٌا ًنا
خطرا ،وٌكون مجرد حٌلة فً ٌد شٌطان التأجٌل لٌفسد كل شًء ...قال شاعر
ٌكون
ً
المستعجل الزلل ُ.
قد ٌدرك المتاُنى بعض حاجته وقد ٌكون مع
ِ

مص در المقال :م وقع األنبا تكًله ٌمانوت.

فأجابهم شاعر آخر بقوله:
وكم ّ
أخذ ببعض الناس بطؤهمو

خٌرا لهم لو أنهم عجلوا
وكان ً

** لذلك احترس من شٌطان التأجٌلً ،
لئًل ٌقودك شٌ ًئا فشٌ ًئا إلى اإلهمال ،ومنه إلى الضٌاع...
فإن ناداك الضمٌر ،اسرع إلى اإلستجابة .وإن حثك على عمل الخٌر ،فًل تتوان ساعة وال
لحظة .وإن زحفت إلى طبعك عادة خاطئة ،فًل تتباطأ فً التخلص منها .وإن شاهدت شعلة
تحرق ،فًل تؤجل اطفاءها ،لئًل تتحول إلى حرٌق مدمر .وباستمرار احذر واحترس من
شٌطان التأجٌل...

