األعذار و التبزيزات
أعذارا وتبرٌرات
إن كنت ٌا أخى ترٌد أن تحٌا فً حٌاة التوبة الحقٌقٌة ,فال تحاول أن تقدم
ً
عن كل خطٌة تقع فٌها .فالتبرٌرات تعنى أن اإلنسان ٌخطا ,وال ٌرٌد أن ٌتحمل مسبولٌة
أخطابه .وٌعتبر كأنما كان الخطأ شٌ ًبا طبٌع ًٌا هناك أسباب دعت إلٌه ,أو كأن ال خطأ فً األمر!
فإن كان ٌجد لخطٌبته ما ٌبررها ,فكٌف ٌتوب اذن عنها؟!
التبرٌرات هً محاولة لتغطٌة األخطاء ,بإٌجاد مبرر لها! وهكذا ما أسهل أن ٌستمر المخطا
فٌها ,وعذره معه...
ضا ,لكً ٌرٌح ضمٌره
وٌظن بهذا أنه ٌخرج بال لوم وال عٌب أمام الناس ,وربما أمام نفسه أٌ ً
إذا احتج علٌه ...ولكن حتى لو قبل الناس منه ما ٌقدمه من أعذار ,وحتى لو استطاع هذا
المخطا أن ٌخدع نفسه وٌخدّ ر ضمٌره لٌقبل منه تلك التبرٌرات ,فإن هللا ال ٌقبلها ,ألنه عالم
بكل شًء وفاحص القلوب والنٌات.
ح ًقا ما أصدق الذي قال إن طرٌق جهنم مفروش باألعذار والحجج والتبرٌرات...

إن اإلنسان المتواضع -إذا أخطأٌ -عترف بما ارتكبه من خطأ .أما غٌر المتواضع وغٌر
ضا ,وكلما دام
التابب ,فإنه ٌحاول أن ٌجد
تبرٌرا عند ارتكاب الخطٌبة ,وبعد ارتكابها أٌ ً
ً
الحدٌث عنها بصفة عامة...
وٌؤسفنى أن أقول إن توالى األعذار والتبرٌرات عند مثل هذا الشخص تجعل القٌم والمبادئ
عنده تهتز ...ومادام كل خطأ ٌمكن له تغطٌته .فال توجد إذن مثل ٌسٌر على مناهجها أو
روحٌات ٌتمسك بها...
وسنحاول هنا أن نذكر بعض األعذار التً ٌعتذر بها البعض ممن ال ٌسلكون حس ًنا فً
حٌاتهم.
ٌ -1قولون كل الناس هكذا (الكل كده) ,فهل نشذ عن المجتمع؟

مبررا
وكأنهم بهذا ٌعتبرون أن الخطأ إذا صار عا ًما ,ال ٌالم علٌه الفرد! أي صار الخطأ العام
ً
لخطأ الفرد .وكأن نقابص المجتمع كله لم تعد تناقص! كال ,فالخطأ هو خطأ ,عا ًما كان أو
خاصا .ومن أجل هذاٌ ,قوم المصلحون االجتماعٌون بإصالح أخطاء مجتمعاتهم .وكذلك ٌهاجم
ً
تلك األخطاء :أصحاب المبادئ من رجال القلم ومن الوعاظ.
نوحا البار لم ٌندمج مطل ًقا فً أخطاء وفساد المجتمع فً أٌامه ,وهكذا نجا فً الفلك
إن أبانا ً
مع أسرته .وٌوسف الصدٌق كان ٌعبد هللا ,بٌنما كانت كل العبادات التً حوله فرعونٌة.
واألبرار باستمرار ٌحتفظون بمبادبهم السامٌة مهما كان الخطأ عا ًما .وعلى العكسٌ -مكن أن
منتشرا ,فهذا ٌحتاج إلى حرص أكبر لتفادٌه.
ٌقال -إن الخطأ إذا كان
ً
وهكذا أنت ,عش بروحٌاتك السلٌمة ,حتى لو عشت بها وحدك..
وإن لم تستطع أن تؤثر على المجتمع وترفعه إلى مستوى أعلى فعلى األقل ال تندمج فً
األخطاء المنتشرة ,وال تجعلها تؤثر علٌك.
والمفروض فً اإلنسان البار أن ٌطٌع ضمٌره وال ٌنجرف مع التٌار الخاطا.

 -2البعض ٌعتذر بالعوابق ,بٌنما ٌلٌق باألقوٌاء أن ٌنتصروا على العوابق.
إن القلب القوى ٌمكنه أن ٌجد وسابل عدٌدة لتنفٌذ الغرض النبٌل الذي ٌهدف إلٌه ,مهما
صادفته عقبات وعوابقٌ ..قول اآلباء الروحٌون "إن الفضٌلة ترٌدك أن ترٌدها ال غٌر".
نعمٌ ,كفى أن ترٌد ,وحٌنبذ تجد النعمة تفتح أمامك أبوا ًبا كانت مغلقة...
إذن ال تعتذر بالعوابق ,إنما ضع أمامك أن تنتصر علٌها ..وال تكن دوافعك الداخلٌة إلى عمل
الخٌر ضعٌفة بحٌث تمنعها العوابق.

ٌ -3عتذر البعض بشدة الضغوط الخارجٌة ,أو بعنف اإلغراء الخارجى.
ولكن القلب الثابت من الداخل ,ال ٌقبل أن ٌخضع ألى ضغوط خارجٌة ,وال ٌسقط بسببها ,وال
تبرٌرا لسقوطه .إنما ٌبرر سقطته بسبب الضغوط الخارجٌة ,ذلك الشخص الذي لٌست
ٌتخذها
ً
محبته للفضٌلة قوٌة.

وخذوا ٌوسف الصدٌق كمثال رابع لإلنتصار على الضغط الخارجى الذي وقع علٌه من امرأة
سٌده .فهى التً كانت تطلب منه الخطٌبة ,وتلح علٌه ,وهو تحت سلطانها تسا إلى سمعته
ٌبال بما ٌحدث له...
فً حالة رفضه لها .ولكنه كان أقوى من األغراء ,وانتصر ولم ِ
 -4قد ٌعتذر البعض بأنه ضعٌف ,والوصٌة صعبة!
ربما تقول بأنك ضعٌف ,إم لم تضع معونة هللا فً اعتبارك .فأنت لست وحدك ,إنما معك
النعمة اإللهٌة التً تسند الضعفاء .ثم ال تقل عن وصٌة هللا إنها صعبة ألنها لو كانت صعبة,
ما كان هللا أمر بها .كٌف ٌأمر بما ال ٌمكن تنفٌذه؟! إنه ال ٌأمرنا بالمستحٌل .بل عندما ٌعطى
هللا وصٌة ,إنما ٌمنح فً نفس الوقت القدرة على تنفٌذها...
طوباهم اولبك الجبابرة الذٌن انتصروا على قلوبهم من الداخل ,ولم ٌعتذروا بصعوبة الوصٌة
كما نفعل نحن فً تبرٌر أنفسنا!..

معتذرا بأن
صر فً أمور العبادة من صالة وتسبٌح وصوم وقراءات مقدسة,
ً
 -5هناك من ٌق ّ
نقاوة القلب تكفى ,وهللا هو أله قلوب!
فمن الذي قال إن نقاوة القلب تغنى عن هذه الممارسات الروحٌة؟!
معا :نقاوة القلب وكل الممارسات الروحٌة التً هً ثمرة
إن اإلنسان البار ٌجمع بٌن األمرٌن ً
طبٌعٌة لنقاوة القلب.
مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

وما أعمق عبارة "افعلوا هذه ,وال تتركوا تلك".

