محاسبة النفس
كثٌرا إلى جلسة مع نفسه.
ٌحتاج اإلنسان ً
ٌجلس إلى نفسه فً هدوء ،لكً ٌفحصها وٌفتش دواخلها ،وٌراقب تصرفاتها وٌحاسبها،
حتى ٌكون فً ٌقظة مستمرة ...وهذه الرقابة الذاتٌة ومالحظة النفس الزمة لكل إنسان ،مهما
عال فً حٌاته الروحٌة ،ومهما ارتفع فً منصبه...
ولهذا فإن الشٌطان ٌحاول بكل قوة أن ٌمنع كل إنسان من الجلوس إلى نفسه.
ما أسهل أن ٌغرقه فً مشغولٌات عدٌدة جدً ا تستغرق كل وقته ،وتستحوذ على كل مشاعره،
فال ٌجد فرا ًغا ٌجلس فٌه إلى نفسه! وإن كان إنسا ًنا خدو ًماٌ ،مكن أن ٌشغله بالخدمة
ومتطلباتها ،حتى ٌجعل الخدمة تشغله ،بحٌث ال ٌهدأ لٌفكر فً أخطابه فً خدمته!
دوامة دابمة ،خارج أنفسهم!
كثٌرا ما ٌعٌش غالبٌة الناس فً ّ
وهكذا ً

دوامة المشغولٌات ،والتفت
أما أنت أٌها القارئ العزٌز ،فال تكن من هذا النوع .بل اخرج من ّ
– ولو قلٌال – إلى نفسك.
أنت محتاج أن تجلس إلى ذاتك ،ألسباب كثٌرة:
منها أن تعرف أخطاءك ،سواء كانت أخطاء اللسان ،أو أخطاء الفكر أو الحواس أو مشاعر
القلب ،أو أخطاء الجسد .وبالجملة لتعرف أخطاءك ضد وصاٌا هللا ،وضد الناس ،وضد نفسك،
لتصلح كل هذه ...بل لتدرس طباعك الثابتة فٌك ،ربما ٌحتاج بعضها أن ٌتغٌر!
وأٌضا لتعرف الخطاٌا التً تتسمى بؤسماء فضابل ،وربما تفتخر بها!
ً
أٌضا على ما ٌنقصها من الفضابل.
وكما تحاسب نفسك على السلبٌات التً تقع فٌها ،حاسبها ً
وكذلك من جهة توقف النمو الروحى ،ألنه من المفروض أن تنمو روح ًٌا باستمرار...

وكل إنسان علٌه أن ٌضع أمامه عبارة الحكٌم الذي قال:

"احكم ٌا أخى على نفسك ،قبل أن ٌحكم الناس علٌك"
ولكن كٌف تكون محاسبة النفس بطرٌقة مثالٌة؟
ً +
أوالٌ :حاسب نفسه بكل صراحة ،وبغٌر مجاملة للذات:
وهنا ٌحاول الشٌطان أن ٌمنعه بإحدى طرٌقتٌن:
إما أن ٌقول له "ال تبالغ فً حكمك على ذاتك ،لبال تقع فً (عقدة الذنب) " Sense of
 "Guiltوإما أن ٌقول له :احترس من أن تقسو على نفسك ،لبال تقع فً الكآبة
Depression
مخلصا فً نصابحه ،ألنه ٌرٌد أن ٌبعد اإلنسان عن تبكٌته لنفسه لٌصلحها...
والشٌطان لٌس
ً

ضا فً محاسبة الذات على اإلنسان أن ٌحترس من أن ٌلتمس لنفسه األعذار ،كما تتغطى
أٌ ً
أخطاإها بالتبرٌرات!
النعمة قد تعمل فً اإلنسان كى ٌدرك أخطاءه ،كما ٌتحول إلى مشاعر التوبة .ولكن الشٌطان
أعذارا وتبرٌرات تغطى على
– إنه ٌرٌد أن ٌبعده عن تبكٌت النفس والتوبة – ٌقدم له
ً
األخطاء!
فلٌحترس كل أحد من تقدٌم مثل هذه األعذار والتبرٌرات ،ألنها لون زابف من اإلشفاق على
النفس ،بالدفاع عنها ،ومحاولة تخفٌف الذنب الذي اقترفته ،لٌبعدها عن التوبة!
فإن كنت ٌا أخى تحب نفسك ح ًقا ،فال تشفق علٌها بهذا اإلشفاق الخاطا الذي ٌحرمها من
مشاعر التوبة ،والندم على ما فعلته! وهذا ال ٌفٌدها بشا .بل على العكس :قد تتعود النفس
هذا االعتماد على األعذار والتبرٌرات ،وتستمر فً األخطاء! كما أن الذي ٌحاول أن ٌعذر
نفسه فً أخطابه ،قد ٌصبح ضمٌره من النوع الواسع الذي ٌبتلع كل خطؤ دون أن ٌندم علٌه!

وربما ٌعتذر اإلنسان عن أخطابه بسبب المعطالت الخارجٌة.
هذه التً تعوق طرٌق الفضٌلة ،بٌنما كان علٌه أن ٌجاهد لكً ٌنتصر على تلك المعوقات،
فٌغلبها دون أن تغلبه وتمنعه..

هوذا أبونا نوح البار ،كان ٌعٌش فً جو فً منتهى الفساد ،وسط جٌل شرٌر استحق
أن ٌغرقه هللا بالطوفان .ومع ذلك فإنه عاش فً بره ،وحفظ نفسه فً اإلٌمان هو وأسرته.
ولم ٌتؤثر بالوسط المحٌط...
كذلك ٌوسف الصدٌق كانت الخطٌة تضغط علٌه من زوجة سٌده كل ٌوم .ومع ذلك رفض كل
ذلك الضغط وااللحاح ،ولم ٌخطا .وتحمل ما لحقه من سجن وظلم وعار ،لٌنتصر على
الخطٌة.
اذن الضغط الخارجى ال ٌستسلم له سوى الضعف الداخلى...

مصدر ا لمقال :موقع األ نبا ت كالهٌم انوت.

أما اإلنسان القوى من الداخل – من جهه قلبه وضمٌره – فإنه ال ٌعتذر مطل ًقا بالضغوط
الخارجٌة مهما كانت شدٌدة...
فال ٌلتمس أحد العذر ،بؤنه كان ضعٌ ًفا ،والخطٌة أقوى منه!
الضعٌف علٌه أن ٌجاهد لكً ٌغلب وكل إغراءات الخطٌة ،لكً ٌكون غال ًبا ال منهز ًما أمامها،
وواضعا أمامه أن ملكوت هللا ال ٌُعطى اال للغالبٌن...
عال ًما أن النعمة سوف تسنده فً جهاده،
ً
وال ٌقول إن الوصٌة كانت صعبة ،لم أستطع تنفٌذها..
إن أبانا إبراهٌم ،أب اآلباء واألنبٌاء ،استطاع تنفٌذ وصٌة فً منتهى الصعوبة ،فؤخذ أبنه
الوحٌد الذي ٌحبه لٌقدمه ذبٌحة هلل...
قصصا عن األبرار الذي انتصروا فً حٌاتهم الروحٌة على الرغم من كل المعطالت
اقرأ اذن
ً
الخارجٌة .فانها قصص تشجعك وتقوٌك

إن األعتذار بالضعف ،ما هو اال تدلٌل للنفس!
وأمثال هذه األعذار مجرد حٌل للتخلص من تنفٌذ وصاٌا هللا .وهى غٌر مقبولة أمامه .مثال
ذلك الذي ٌعتذر عن الصوم لضعف صحته .وكذلك الذي ال ٌدفع من ماله ،ماهو حق هللا علٌه،
معتذرا بالظروف األقتصادٌة ،وبنفس السبب ٌعتذر من ال ٌفى بنذره...
ً
فلٌكن الضمٌر أقوى من كل تلك الحجج واألعذار

نتقل إلى محاسبة النفس فنسؤل متى ٌحاسب اإلنسان نفسه؟
هناك من ٌجلسون إلى أنفسهم لمحاسبتها فً مناسبات :مثل نهاٌة عام وبداٌة عام جدٌد.
ومن ٌحاسبون أنفسهم فً آخر كل ٌوم على أخطاء النهار .ومن ٌحاسبون أنفسهم عقب الفعل
الخاطا مباشرة ،فٌبكتون ذاتهم على فعله وٌندمون .
أما الوضع األمثل واألكمل ،فهو أن ٌحاسب المرء نفسه قبل العمل :هل هذا ٌجوز أم ال ٌجوز؟
هل هو البق أم غٌر البق .وال ٌتسرع ً
مثال فً الكالم ،بل ٌزن كل كلمة قبل أن ٌنطقها ،من
جهة معناها وأسلوبها ومقدار وقعها على الناس .فإن إطمؤن ٌلفظ تلك الكلمة...
وبهذا ٌمكن تفادى الخطؤ قبل وقوعه ،أفضل من أن ٌقع المرء فً الخطؤ وٌندم وٌبكت نفسه
علٌه...

