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هناك فضٌلة تلزم لكل إنسان ،أ ًٌا كانت درجته ،وبدونها ما أسهل أن ٌضل وأن ٌنحرف
هذه الفضٌلة هً محاسبة النفس.
كثٌرا فً محاسبة غٌرنا من الناس ،بٌنما أنفسنا ال نحاسبها!!
ألٌس من العار أن نجتهد ً
نفترض مثالٌات عالٌة نضعها أمام اآلخرٌن ،وإن تخلفوا عنها ولو ا
قلًٌل ،ننصب لهم الموازٌن،
ونكٌل لهم االتهامات ،ونحاسبهم حساباا عسٌرا ا ،كأننا مسئولون عن كل أعمالهم ..أما أنفسنا،
فنادرا ا ما نضعها تحت الحساب.
بٌنما فً حقٌقة األمر نحن أقدر على محاسبة أنفسنا ال غٌرنا ..أنفسنا معنا فً كل حٌن،
نعرف جمٌع خباٌاها ،وجمٌع نواٌاها ،وجمٌع ظروفها وأحوالها ،ونعرف كل أعمالها
وأفكارها ،لذلك نحن نقدر على محاسبتها ،ونكون عادلٌن فً حسابنا ،ألنه من معرفة ٌقٌنٌة أما
غٌرنا ،فًل نعرف دواخله ،وال نعرف ظروفه وقد نظلمه فً حكمنا .وما أصدق قول الكتاب:
"ال ٌعرف اإلنسان إال روح اإلنسان الساكن فٌه" ..فلٌتنا نحاسب أنفسنا ال غٌرنا..
لٌتنا نحاسب أنفسنا ً
بدال من أن ٌحاسبنا الناس .ما أجمل قول القدٌس مقارٌوس الكبٌر( :احكم
ٌا أخً على نفسك ،قبل أن ٌحكموا علٌك) ..وٌقٌ انا أننا لو حاسبنا أنفسنا ،وعرفنا أخطاءنا،
سوف ال نتضاٌق من محاسبة الناس لنا ،وسوف ال نغضب منهم ،بل نقول -ولو فً داخلنا-
"نحن بعدل جوزٌنا"..
بل لٌتنا نحاسب أنفسنا ،قبل أن ٌحاسبنا هللا فً الٌوم األخٌر .إن محاسبتنا ألنفسنا ،تقودنا إلى
التوبة ،إذ ندرك واقع سقطاتنا فنتوب عنها ونتركها ،والتوبة تمحو الخطاٌا ،وتستمطر
مراحم هللا ،وتوقفنا بًل دٌنونة فً الٌوم األخٌر..
ومحاسبة النفس تقود اإلنسان إلى االتضاع ،وتبعد عنه الغرور والكبرٌاء ..إنما ٌتعجرف
اإلنسان الذي ال ٌدرى حقٌقة ذاته ،وال ٌعرف نقائصه وعٌوبه ..أما الذي ٌحاسب نفسه،
وتنكشف أمامه خطاٌاه وسقطاته وضعفاته ،حٌنئذ ٌدرك أنه أقل بكثٌر مما كان ٌظن فً نفسه،
وتتضع نفسه من الداخل وان حاولت أن ترتفع ٌذكرها بما اكتشفه فٌها من عٌوب..
ولكن كل ذلك ٌتم ،إن كنا دقٌقٌن فً محاسبتنا ألنفسنا ،غٌر مجاملٌن لها ،وغٌر ملتمسٌن
لها األعذار فً كل شًء..

ح اقاٌ ،نبغً أن نكون حازمٌن فً محاسبتنا ألنفسنا .وال ٌصح أن نغطى كل ذنب بعذر ،وال
ٌصح أن نبرر ذواتنا فٌما نرتكبه من أخطاء ،وال ٌصح أن نلقى اللوم على الظروف أو على
اآلخرٌن أو على الضعف البشرى ،وال أن نخفى خطاٌانا وراء نٌات حسنة .بل نكون صرحاء
مع أنفسنا ،غٌر مجاملٌن لها ،وال مدللٌن لها..
فلنكن مدققٌن جدًا فً محاسبتنا ألنفسنا ،عطوفٌن جدً ا فً محاسبة اآلخرٌن .ألننا ال نعرف
ظروف اآلخرٌن ،فربما ٌكون لهم عذر .كذلك ال نعرف تكوٌنهم النفسً والعصبً ،وال نعرف
كل ظروفهم العائلٌة واالجتماعٌة والصحٌة والوراثٌة .أما من جهة أنفسنا ،فندرك أنها بًل عذر،
ونعرف تماماا مقدار اإلرادة الخاطئة فً عملها ،ومقدار تدخل الظروف..
وفى محاسبتنا ألنفسناٌ ،نبغً أن نحاسبها على كل شًء على العمل الخاطئ ،وعلى مجرد
النٌة الخاطئة وعلى أخطاء الفكر والحس واللسان والشعور ،وكل شًء ..ونحاسبها أٌضاا على
عًلقتها باهلل وبالناس ..ونحاسبها على مدى النمو فً حٌاتها الروحٌة .ال ٌكفى أن ٌكون اإلنسان
ا
بعٌدا عن الخطٌة ،إنما ٌجب أن ٌكون سائرا ا فً الفضٌلة ونامٌاا فٌها.
ٌنبغً أن نحاسب أنفسنا فً ضوء مقاٌٌس الكمال المطلوب منا .وهنا نوضح أنه كلما كان
اإلنسان نامٌاا فً معرفته الروحٌة دارساا لحٌاة القدٌسٌن واألبرار ،متعم اقا فً فهم الفضٌلة ،فعلى
هذا القدر ٌكون مستوى محاسبته لنفسه عالٌاا .إن أصحاب القامات الروحٌة العالٌة ٌحاسبون
أنفسهم على أخطاء قد ال ٌراها غٌرهم أخطاء ،ولكنها فً نظرهم كذلك بحسب نموهم الروحً.
ضمٌرا ٌحاسبه .وبعضنا ٌحاول أن ٌسكت هذا الضمٌر ،وبعضنا ٌحاول
إن هللا أعطً لكل منا
ً
أن ٌمٌته ،وبعضنا ٌهرب منه وبعضنا ٌحاول أن ٌتحاٌل على ضمٌره بحٌل عقلٌة لتبرٌر
مسلكه ..ولكن اإلنسان الصالح هو الذي ٌخضع لتوجٌهات ضمٌره وٌحنى نفسه لمحاسبته ،بل
ٌجعل هذا الضمٌر ٌستنٌر أكثر وأكثر ،وٌكون مرفهاا أكثر وأكثر ،بالمداومة على القراءة
الروحٌة والتأمل فً الفضائل..
لذلك ننصحك باستمرار أن تكون رقٌ ًبا على نفسك .ال تجعل شٌ ائا من تصرفاتك أو من نواٌاك
ٌفلت من مراقبتك .ال تترك دوامة المشغولٌات تجرفك وتجعلك تنسى نفسك ،فتقلل من مراقبتك
لها .اتبع هذه المراقبة ،بمحاسبة ،وبمعاقبة ،إن استلزم األمر..
قل لنفسك ما ٌخجل الناس من قوله لك .ربما تجرحك كلمة صرٌحة ٌواجهك بها الغٌر ،ولكنك
تستطٌع أن تقول هذه الكلمة لنفسك .بل تستطٌع أن تبكت ذاتك ،وأن توبخ ذاتك ،وأن تقوم ذاتك
وتؤدبها ،فهً تخضع لك..

ال تترك نفسك على هواها ،تسٌر حسبما تشتهً ،دون رقٌب أو مؤدب..
وأعرف أنك خٌر قاض ٌحكم على نفسك ،وأعرف أن الشخص المجتهد فً محاسبة نفسه ،إنما
هو الشخص الحرٌص على خًلص نفسه ،الحرٌص أن ٌحفظ ذاته نقٌاا من كل شائبة ومن كل
لوم..
ومحاسبة النفس تقود إلً الصالة وإلً االعتراف ..إن حاسب اإلنسان نفسه ووجدها قد
أخطأت إلً هللا أو إلً الناس ،علٌه أن ٌسكب ذاته أمام هللا ،وٌعترف له بهذا الخطأ ،وٌطلب منه
المغفرة ،وٌطلب منه أٌضاا القوة على تجنب هذا الخطأ وعلٌه أٌضاا أن ٌعترف لمن أخطأ إلٌه
حتى ٌكسب رضاه وٌصفً قلبه من جهته ..إلً باقً عناصر االعتراف األخرى..
ولعل البعض ٌسأل :متى ٌتاح لإلنسان أن ٌحاسب نفسه! إن البعض ٌحاسب نفسه فً
مناسبات معٌنة ،وكأن ٌجلس فً بداٌة سنة جدٌدة وٌحاسب ذاته على سلوكه خًلل السنة
الماضٌة كلها ،والبعض قد ٌحاسب نفسه قبل الذهاب إلً االعتراف والبعض ٌحاسب نفسه فً
نهاٌة كل ٌوم ،قبل أن ٌنام .والبعض ٌحاسب نفسه على كل فعل بعد هذا الفعل مباشرة ،قبل أن
ٌفقد تأثٌره..
ولكن أفضل الناس هو الذي ٌحاسب نفسه على العمل قبل أن ٌعمله .فٌسأل نفسه :أٌجوز لً
أن أفعل كذا أو أن أقول كذا؟
وإن فعلت هذا األمر أال أرتكب كذا وكذا من اإلثم؟ وهكذا ٌتجنب الفعل الخاطئ ،وٌتجنب ما قد
ٌسببه هذا الفعل من نتائج ال تلٌق..
إن محاسبة النفس قد تقود اإلنسان إلً حٌاة البر ،أو على األقل إلً حٌاة التوبة .وفً أقل
القلٌل تقوده إلً حساسٌة الضمٌر وإلً ٌقظة القلب ،وإلً التواضع واالنسحاق.

