قساوة القلة
قساوة القلب لها اتجاهان :قساوة فً التعامل مع الناس ،وقساوة فً التعامل مع هللا .أما
القساوة فً التعامل مع هللا ،فهى الرفض المستمر للحٌاة مع هللا ولطاعة وصاٌاه ،وإغالق
القلب تجاه محبته ،وعدم االنجذاب نحو إحسانات هللا التً ٌظهرها لإلنسان فً عدٌد من
المناسبات...
أما القسوة فً التعامل مع الناس ،فمظهرها قسوة المعاملة ،والكلمة القاسٌة ،والنظرة
القاسٌة ،والعقوبة القاسٌة ،والتوبٌخ القاسى .وقد تكون القسوة على الجسد فً تعذٌبه ،أو قد
تكون القسوة على النفس فً إذاللها وسحقها ،والتشهٌر بها ،والعنف فً معاملته
واإلنسان الخاطئ ٌقع فً هذٌن النوعٌن من القساوة.
وعكس القوة :الرحمة والحنو والعطف واإلشفاق...

مظهرا أو نتٌجة لكبرٌاء القلب.
كثٌرا ما تكون
ً
إن القسوة ً
وعلى القساة أن ٌحترسوا ،ولٌخافوا على انفسهم من قساوة قلوبهم .لئال ٌالقوا نفس
المعاملة .وبالكٌل الذي به ٌكٌلونٌُ ،كال لهم وٌزاد! فإن القسوة مكروهة من الكل .كما كانت
قسوة فرعون الذي ما كان ٌلٌن مطل ًقا وال ٌتوب..
أما القلب الطٌب ،فإنه قرٌب جدًا من هللا ،فهو كعجٌنة لٌنة فً ٌد هللا ٌشكلّها مثلما ٌشاء.
وعكس ذلك القساة ألن قلوبهم صخرٌة صلبة ،ال تستجٌب لعمل النعمة فٌها!
القلب القاسى – من جهة الحٌاة الروحٌة – ٌعٌش فً جو من الالمباالة! كلمة هللا ال تترك
تأثٌرها فٌه .فهو ال ٌتأثر بكالم الروح .بل قد ٌسخر منه وٌتهكم ،وٌرفض السماع!
تصبح وصاٌا هللا ثقٌلة علٌه ،بٌنما الثقل كله هو فً القلب!
إنه ال ٌتأثر إطال ًقا بأى دافع روحى .ال ٌتأثر بحنان هللا ،وال حتى بإنذاراته وعقوباته! وال ٌتأثر
ضا باألحداث مهما كانت خطٌرة! ال ٌؤثر فٌه مرض ،وال موت أحد أحبائه! وال تؤثر
أٌ ً
فٌه صالة وال عظة ،وال كلمة روحٌة .وكل إحسانات هللا الٌهٌ ،قابلها بنكران الجمٌل ،أو
ٌنسبها إلى أسباب بشرٌة!

وقساوة القلب تؤدى إلى العناد والمكابرة .والشخص القاسى القلب ،قد تشرح له خطأه لمدة
ٌصر على موقفه .قلبه صخرى ،ال ٌلٌن
ساعات ،وكأنك لم تقل شٌ ًئا! إنه ال ٌعترف بالخطأ ،بل ّ
وال ٌستجٌب!
وبسبب إصراره وعناده وعدم استجابته ،تتخلى عنه النعمة ،وٌنحرف إلى الضٌاع! مثل هذا
اإلنسان ،توبته لٌست سهلة
اإلنسان الرقٌق الحساس ،دموعه قرٌبة .أما القاسى فٌندر أن تبتل عٌناه مهما كانت األسباب!
ألن الدموع دلٌل على رقة الشعور .أما القاسى فال رقة فً مشاعره ،سواء فً تعامله مع هللا
أو مع الناس.

أٌضا إلى الحدة والغضب فالشخص القاسى القلب تشتعل مشاعره ضد
قساوة القلب تقود ً
ٌمسه أحد بكلمة .وفً نفس
اآلخرٌن بسرعة ،وٌح ّتد وٌثور ،وٌهدّد وٌنذر .وال ٌحتمل أن ّ
الوقت ال ٌراعى شعور اآلخرٌن .فٌجرح مشاعر غٌره بسهولة وفً ال مباالة! وال مانع عنده
من أن ٌهٌن غٌره وٌشتمه وال ٌبالى بوقع األلفاظ علٌه...
حساسا جدً ا من جهة المعاملة التً ٌعامله بها
وهنا ٌجمع بٌن أمرٌن متناقضٌن :فٌكون
ً
الناس ،بٌنما ال إحساس له! إطال ًقا من جهة تعامله هو مع اآلخرٌن!.
فهو ،إذا وب ّخ غٌره -بحق أو بغٌر حقٌ -كون كثٌر التوبٌخ وعمٌقه .وإذا غضب على أحد،
ٌكون طوٌل الغضب وعنٌفه..
فً قسوته ال ٌحتمل أحدً ا .وٌرٌد أن ٌحتمله الكل! وعلٌهم أالّ ٌثوروا بسبب ثورته علٌهم ،بل
ٌتقبلوها كما لو كانوا ٌستحقون ما ٌنالهم منه!
وعمو ًما ،فالقسوة منفرة .ومن ٌتصف بها ٌخسر من ٌتعامل معهم من الناس ،وٌفشل فً
حٌاته االجتماعٌة...

أسباب قسوة القلة:
* ربما من أسباب هذه القسوة ،طباع موروثة عن اآلباء أو األمهات..

طبعا قاس ًٌا؟ بٌنما غٌره قد ُولد ودٌ ًعا ،ولٌس فً
وهنا قد ٌسأل البعض :ما ذنب إنسان ورث ً
حاجة إلى بذل مجهود لمقاومة قسوة كالتً ُولد بها غٌره..
وهنا نقول إن الطبع ٌمكن تغٌٌره مهما كان مورو ًثا ..والذي ٌبذل جهدًا لتغٌٌر طبعه ،تكون
مكافأته عند هللا أكثر...
أٌضا ،الكبرٌاء التً تدفع اإلنسان إلى أن ٌبالغ فً كرامته وعزة
* من أسباب قسوة القلب ً
نفسه ،ووجوب احترام الناس له ،بأسلوب ٌجعله ٌقسو على كل شخص ٌظن أنه ٌمس كرامته
بشًء!
والكبرٌاء تجعل القسوة تظهر فً مالمحه وفً نظراته ،وفً حدة صوته ،وفً نوعٌة ألفاظه،
وطرٌقة معامالته...
مصدر المقال :موق ع األنبا تكاله ٌمانوت.

بمعان جدٌدة عن القوة
أٌضا ،تأثٌر اآلخرٌن :إما بأصدقاء ٌوحون إلٌه
ٌقسى القلب ً
* ومما ّ
ٍ
والبطولة ،أو عن الحرٌة وما ٌلزم له من حقوق ..وهكذا ٌثور على كل سلطة أو رئاسة،
أٌضا على النظام وعلى القانون! وٌرى الرجولة
سواء فً البٌت أو فً الدراسة .بل قد ٌثور ً
فً أن ٌفرض رأٌه!
وفى بعض بالد الغرب :كثٌر من الشباب – حٌنما ٌشعرون بنضوجهم – ٌرفضون الخضوع
آلبائهم بحجة الحرٌة الشخصٌة! وٌعتبر الشاب أن نصٌحة والده له ،هً مجرد رأى ٌمكن أن
ٌأخذ به ،أو ال ٌأخذ! وهكذا ٌتقسى قلبه من جهة والده .وٌصر على أنه هو صاحب القرار،
مهما كان قلٌل الخبرة فً الحٌاة!

ٌلزم إذن أن نربى أوالدنا منذ طفولتهم المبكرة ،حتى ال تتلفهم أفكار جدٌدة علٌهم ،تتلفهم
وتقسى قلوبهم ،وتدفعهم إلى الجدل فً البدٌهات ،والى رفض كل شًء لمجرد الرفض!
خنوعا ،والهدوء خو ًفا وجب ًنا !!..وفً
صور لهم الطاعة ضع ًفا ،والخضوع
ً
تلك األفكار التً ت ّ
إحساسا منهم بالوجود وبالشخصٌة!...
تقسٌة قلوبهم ،تقلب لهم كل الموازٌن ،فٌفرحون بذلك
ً
وكما تصل إلٌهم تلك األفكار من أشخاصٌ ،مكن أن تصل إلٌهم من بعض الكتب
والمطبوعات...

ضا!
وما نقوله عن تأثر الصغار بأفكار غٌرهمٌ ،مكن أن نقوله عن الكبار أٌ ً
مثال ذلك فً محٌط األسرة :زوجة األب التً تقسى قلب زوجها على أوالده من زوجة سابقة.
وتظل تحدثه عن أخطائهم وخطورتها ،حتى ٌثور علٌهم وٌقسو فً معاملتهم !..أو مثل أم
تظل تصب فً أذن ابنها المتزوج أحادٌث عن أخطاء زوجته ،أو إهانات هذه الزوجة لها،
حتى تتغٌر معاملته لزوجته وٌقسو علٌها...
حرٌصا ،وال ٌسمح للقسوة أن تزحف إلٌه من اآلخرٌن ،وال ٌصدق
فعلى كل إنسان أن ٌكون
ً
كل ما ٌسمعه...

