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كثٌر من الناس ٌشكون من أنهم ٌنسون ،وٌسألون باستمرار عن عالج للنسٌان ..وح ًقا إن
للنسٌان مساوئ كثٌرة ومع ذلك فلكً ننصفه ،نقول إن هناك وال شك فوائد للنسٌان.
النسٌان على أنواع .هناك نسٌان ضار لٌس هو الذي نقصده فً هذا المقال .فمن الخطأ طب ًعا
أن ٌنسى المرء واجباته الدٌنٌة أو واجباته العالمٌة .ومن الخطأ أن ٌنسى عهوده ووعوده
ومواعٌده .ومن الخطأ أن ٌنسى فضل الناس علٌه أو ٌنسى باألكثر إحسانات هللا العدٌدة ..الخ.
على أن النسٌان لٌس كله شرً ا ،لقد سمح هللا به من أجل نفع اإلنسان وفائدته ،لو أحسن اإلنسان
استخدامه ..فاإلنسان الحكٌم ٌعرف متى ٌنبغً أن ٌذكر ،ومتى ٌنبغً أن ٌنسى .فال ٌنسى حٌث
ٌجب التذكر ،وال ٌتذكر حٌث ٌجب النسٌان ..وسنحاول فً هذا المقال أن نشرح بعض
المجاالت التً ٌحسن فٌها النسٌان..
فمن فوائد النسٌان ً
مثال أن ننسً إساءات الناس إلٌنا ..ننساها لكً نستطٌع أن نصفح وأن
نغفر .وننساها لكٌال ٌملك الغضب على قلوبنا من جهتها ..ننساها لكً نهرب من شٌطان الحقد
ومن شٌطان الكراهٌة.
الذي ٌنسى أخطاء الناس إلٌهٌ ،مكنه أن ٌحب الجمٌع ،وٌمأل السالم قلبه من جهة الكل.
وٌستطٌع أن ٌقابل كل أحد ببشاشة ،وال ٌختزن فً قلبه شرً ا من جهة أحد ..لذلك إن أساء إلٌك
أحد ،ال تحاول أن تسترجع فً ذهنك إساءته إلٌك .وال تجلس مع الناس وتحدثهم عما فعله بك
هذا المسًء ..ال تفكر فً هذا الموضوع ،وال تتكلم فٌه ،لئال ٌرسخ فً ذاكرتك وفً قلبك،
وٌتعبك..
وال تنسى فقط أخطاء الناس ،إنما إنس أخطاءهم عمو ًما .لو تذكرت على الدوام أخطاء الناس،
السودت صورتهم فً نظرك ،ولعجزت عن أن تجد لك فً الناس صدٌ ًقا ..كل الناس لهم
أخطاء ،ولو تذكرنا لكل واحد أخطاءه لما استطعنا أن نتعامل مع أحد ..وربما ٌدخل الشك إلى
قلوبنا من جهة الناس جمٌعًا ..وربما ال نستطٌع نتكلم باحترام مع كل أحد..
إن هللا ال ٌضع أخطاءنا على الدوام أمام عٌنٌه ،فلنفعل هكذا مع الناسٌ ..قول لنا اإلنجٌل
المقدس" :بالكٌل الذي به تكٌلونٌ ،كال لكم وٌزاد" .لٌتنا إذن ننسى أخطاء الناس ،لكً ٌنسى هللا
أخطاءنا .وفً نفس الوقت الذي ننسى فٌه أخطاء الناسٌ ،نبغً أن نذكر خطاٌانا الخاصة ،لكً

نصل إلى حٌاة االتضاع ..قال القدٌس األنبا أنطونٌوس( :إن ذكرنا خطاٌاناٌ ،نساها لنا هللا ،وإن
نسٌنا خطاٌاناٌ ،ذكرها لنا هللا)..
إذن اذكر خطاٌاك ،وانس خطاٌا غٌرك ..فإن هذا ٌقودك إلى االتضاع وإلى المحبة،
أما اإلنسان المتكبر أو غٌر المحب فإنه على العكس :دائمًا ٌنسى نقائصه الخاصة ،ودائمًا ٌذكر
أخطاء غٌره .وقد ٌتحدث عن خطاٌا الناس ،وٌتضاٌق إن تحدث الناس عن خطاٌاه.
كذلك من النسٌان النافع ،أن تنسى فضائلك ،أو تنسى األعمال الحسنة التً شاءت نعمة هللا
أن تعملها على ٌدك ..إن عملت خٌرً ا أو إن عمل هللا خٌرً ا بواسطتك ،فالواجب علٌك أن تنسى
ما عملته .ال تذكره ،وال تتذكره .لئال ٌوقعك فً هذا األمر فً اإلعجاب بالنفس أو فً الكبرٌاء،
وأٌضًا لكٌال تجلب لنفسك مدٌحً ا من الناس ٌضٌع معه أجرك فً السماء إذ تكون –حسبما ٌقول
اإلنجٌل " – قد استوفٌت خٌراتك على األرض"..
خٌرا ،علٌه أن ٌخفى األمر ،لٌس عن الناس فقط ،إنما حتى عن نفسه هو،
الذي ٌعمل
ً
بالنسٌان .وفى هذا ٌقول السٌد المسٌح" :وأما أنت فمتى صنعت صدقة ،فال تعرف شمالك ما
تفعله ٌمٌنك .لكً تكون صدقتك فً الخفاء .فأبوك الذي ٌرى فً الخفاء ،هو ٌجازٌك عالنٌة"..
ح ًقا إن الذي ٌذكر فضائله ،أو ٌظهر فضائله ،إنما ٌقع فً الغرور وٌفقد ثوابه ..لذلك إنس الخٌر
الذي تعمله ،وإن ألح علٌك الفكر فً تذكره ،أو أن تكلم الناس عنك فانسب ذلك إلى نعمة هللا
وعمله ال إلى نفسك.
ومن فوائد النسٌان ،أن تنسى المتاعب والضٌقات..
أحٌا ًنا ٌكون التفكٌر فً الضٌقة أشد إٌالمًا وضررً ا من الضٌقة ذاتها ..اجعل الضٌقات خارجك
ال داخلك .ال تسمح بدخول الضٌقات فً فكرك أو فً قلبك لئال تتعبك .حاول أن تنساها .وإن
ألح علٌك الفكر ولم تستطع أن تنسى ،حاول أن تنشغل بالقراءة أو بالعمل أو بالحدٌث مع الناس،
لكً تنسى..
وعندما تنسى ضٌقاتك ومتاعبك وآالمك ،ستدرك أن النسٌان نعمة وهبها لنا هللا .وستشكر هللا
الذي جعلك تنسى ..ألٌس أن األطباء ٌقدمون للمرضى المتعبٌن بأفكارهم ومشاكلهم النفسٌة،
أدوٌة لكً تشتت تركٌز أفكارهم فٌنسون ..وهكذا ٌحاول اإلنسان أن ٌشترى النسٌان بالطب
والدواء والمال .مبارك هو هللا الذي ٌهب النسٌان مجا ًنا ،لمحبٌه..
إنس المتاعب إذن والهموم ،ألن تذكرها ٌجلب األمراض النفسٌة والعصبٌة ،وأمراضًا أخرى
باطنٌة كثٌرة.

أٌضا أن ٌنسى اإلنسان المعثرات التً تجلب له الخطٌة .فقد ٌقرأ شاب
من فوائد النسٌان
ً
قصة بذٌئة ،أو ٌرى منظرً ا خلٌعًا ،أو ٌسمع كالمًا مثٌرً ا ..وإن لم ٌنسى كل هذا ،تظل هذه
األمور حربًا على فكره تضٌع نقاوة قلبه .ومن الخٌر له أن ٌنسى.
و قد ٌقع شاب فً مشكلة عاطفٌة ،وٌحاول من أجل راحة قلبه أن ٌنسى ..وإن استطاع ٌعترف
أن النسٌان نعمة عظٌمة.
لذلك حاول أن تنسى كل ما ٌعكر نقاوة قلبك ..ال تجلس وتفكر فً أي أمر ٌنجس ذهنك أو
مشاعرك .إنما إن عبر شًء من هذه األمور علٌك ال تستبقٌه وال تعاود التفكٌر فٌه لكً تنساه.
أٌضا أن تنسى التافهات لكً تبقى فً ذهنك األمور الهامة النافعة لك
ومن فوائد النسٌان
ً
ولغٌرك..
تصوروا ً
مثال لو أن إنسا ًنا تذكر كل ما ٌمر علٌه طوال ٌومه أو طوال أسبوع أو شهر من كل
األمور التافهة التً تختص باألكل والشرب وأحادٌث الناس ومناظر الطرٌق وأٌضًا كل
القراءات وكل اإلحداث ،مثل هذا الشخص ال تحتمل طاقة فكره أن تخزن المعلومات الالزمة له
واألساسٌة ..لذلك ٌسمح هللا أن ننسى التافهات لكً تبقى فً ذهننا األمور الهامة فقط.
تصور ً
مثال إذا أردت أن تصلى ،وجاءت إلى ذاكرتك كل األخبار واألحادٌث التً عبرت علٌك
فً ٌومك!! هل تستطٌع حٌنئذ أن تركز فكرك فً الصالة .كذلك إن أراد أحد أن ٌذاكر درسًا،
أو أن ٌكتب ً
بحثا ،أو أن ٌناقش موضوعًا هامًا ،أتراه ٌستطٌع ذلك وفً ذهنه كل التفاهات التً
عبرت علٌه فً ٌومه .ألٌس من صالحه أن ٌنساها؟! ولو إلى حٌن..
إن النسٌان إذن عملٌة غربلة حٌوٌة تغربل فً الذهن وفً الذاكرة جمٌع المعارف
والمعلومات والمناظر والسماعات واألخبار ،فتستبقى منها النافع ،وتترك ما ال ٌفٌد..
حاولوا إذن أن تتحكموا فً مٌزان ذاكرتكم ،وال تستبقوا فٌها إال كل ما ٌفٌدكم ..أما الباقً
فانسوه .فلمثل هذا أوجد هللا النسٌان..

