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ط أخطائك باألعذار
فً حٌاتك الروحٌة :واجه الواقع ..كن صرٌحً ا مع نفسك ،ومع الناس ..وإن أخطأت ،ال تحاول
أن تغطً الخطأ باألعذار ..بل اعترف بالخطأ ،فً أتضاع وفً صدق وحاول أن تصلحه.
عذرا ٌغطً به أٌة خطٌئة ٌقع فٌها !!..ما أسهل علٌه
ما أسهل على الضمٌر الواسع أن ٌجد
ً
أن ٌبرر أي موقف ،بأي كالم!
إن الذٌن قتلوا سقراط  ،Socratesقالوا إنه ٌفسد عقول الشباب! ومجمع السنهدرٌم الذي حكم
على السٌد المسٌح قال إنه مجدف!! وحتى ٌهوذا الخائن كان ٌغطً خطٌئة بعذر..
إن األعذار باب واسع إن فتحناه ،اتسع لكل فعل..
إن األعذار ال تعرف الخجل ،وإن كان الخجل قد ٌدفع أحٌا ًنا إلٌها!!
الدافع األول لألعذار هو تبرٌر الذات.
والسبب الحقٌقً لألعذار الخاطئة هو كبرٌاء النفس التً ترفض أن تعترف بالخطأ.
ً
ً
وجمٌال فً عٌنٌه وفً أعٌن الناس..
كامال
والذات صنم ٌتعبد له اإلنسان ،وٌرٌده أن ٌكون
ٌسئ إلً البعض أن ٌبدو مخط ًئا ،لذلك ٌغطً خطأه بعذر أو بأعذار .وٌكون العذر فً حد ذاته
خطأ آخر قد ٌحط من قدر اإلنسان أكثر من الخطأ الذي ٌحاول أن ٌخفٌه .وكما قال المثل:
"عذر أقبح من ذنب".
اإلنسان الذي ٌبرر ذاته بمختلف األعذار ،هو إنسان ٌرفض أن ٌتوب.
أما االعتراف بالخطأ فهو دلٌل على صحة النفس ،ودلٌل على الرغبة فً التوبة ،وإظهار لندم
اإلنسان على أخطائه .وقد صدق الكتاب حٌنما قال" :أنت بال عذر أٌها اإلنسان".
ً
ومجاال للسخرٌة ،وموضعًا لشك الناس،
واألعذار قد تكون مكشوفة أحٌا ًنا ومفضوحة،
وبخاصة إذا كثرت ،أو إن كان الخطأ واضحً ا للكل .لذلك على اإلنسان أن ٌراجع نفسه كثٌرً ا
قبل أن ٌحاول تغطٌة أخطائه باألعذار.

بل قد تكون األعذار أحٌا ًنا سببًا لإلثارةٌ ،تعب السامع ..وٌكون خٌرً ا للمخطئ لو انه ٌصمت،
إن لم ٌستطع االعتراف .فالصمت ال ٌثٌر كاألعذار التً تدل على استهانة المخطئ بما فعله،
وكأنه ٌظن األمر طبٌعًٌا ال إثم فٌه!..
واألعذار قد تكون صادقة ،وقد تكون مختلفة وغٌر حقٌقٌة .والكذب معٌن لكل خطٌةٌ ،قترب
من كل مخطئ وبٌده ورقة تٌن عرٌضة ٌحاول أن ٌستره بها .واألعذار الكاذبة خطٌئة مزدوجة
تدل على مرض الضمٌر..
وقد تكون األعذار لو ًنا من الخداع ،أو شرحً ا لما حدث على غٌر واقعه الحقٌقً (اقرأ ً
مقاال
آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاالت) .وقد ٌلجأ فٌها
الشخص إلى االحتماء وراء أسباب ثانوٌة عن السبب األساسً للفعل..
وقد ٌنكشف عذر ،فٌغطٌه صاحبه بعذر آخر..
وهكذا ٌدخل فً سلسلة ال تنتهً من األعذار ،كلها تصرخ قائلة( :إننً مجرد ستار لنفس
أتعبتها الكبرٌاء أو أتعبها الخجل ،فترٌد أن تقف برٌئة أمام الناس بأى سبب وبأٌة وسٌلة.)..
إن األعذار بهذه الصورة نوع من المكابرة ،تحاول أن تخفى الحقٌقة ،وأن تلبس المذنب ثٌاب
األبرٌاء .وهى غٌر األعذار البرٌئة الحقٌقٌة التً تتقبلها النفس فً رضى..
ما أجمل أن ٌعترف اإلنسان بخطئه ..فاالعتراف بالخطأ ٌدل على محبة
اإلنسان للحق والعدل وعدم تحٌزه لنفسه ..وعدم مجاملته لذاته..
والذي ٌعترف بالخطأ ٌدل أٌضًا على صحة فهمه ،وعلى أنه غٌر محب للمغالطة ،وغٌر محب
للمكابرة ،وغٌر محب للرٌاء.
واالعتراف بالخطأ دلٌل على التواضع..
فاإلنسان المتواضع ال ٌسلك فً تبرٌر الذات ،وإنما فً تقوٌم الذات وتصحٌح وضعها .وهو
ٌحكم على نفسه ،قبل أن ٌحكم الناس علٌه .بل حتى لو كان الناس غٌر منتبهٌن لخطٌئته ،فإن
هذا ال ٌمنعه من أن ٌعترف بأنه قد أخطأ فً هذا الفعل أو ذاك..

ما أقل المعترفٌن بأخطائهم ،وما أكثر المبررٌن ذواتهم باألعذار..
ً
أمثاال ٌتداولها الناس..
و من أخطر األعذار ،األعذار الشائعة عند الجمٌع ،حتى أصبحت

فقد ٌجتاح المجتمع خطأ عامٌ ،سلك فٌه الكل .وإن عاتبت إنسا ًنا محبًا للحق فً مثل هذا السلوك
الخاطئ ،ربما ٌجٌبك بهذه اإلجابة المحفوظة( :أعمل إٌه؟ الناس كلها كده)! كما لو كانت
عمومٌة الخطأ عذرً ا ٌبرر وجوده!..
كال ،فإن اإلنسان المحب للحق ،ال ٌصح أن ٌنحرف فً أخطاء المجتمع الشائعة ،بل ٌقاومها،
ولو وقف فً ذلك وحده.
فهكذا كان المصلحون ،بل هكذا كان األبرار فً كل جٌل :لهم طابعهم الروحً الذي ٌمٌزهم.
حتى لو أخطأ الكل فإنهم ال ٌخطئون ،واضعٌن أمامهم قول الكتاب" :ال تشاكلوا هذا الدهر" ،أى
ال تكونوا شكله وشبهه .بل إن داود النبً ٌصرخ فً المزمور وٌقول" :نجنى ٌا رب من هذا
الجٌل".
لقد كان نوح البار فً وسط كله فساد فً زمن الطوفان ،ولكنه تمٌز عن معاصرٌه بقداسته،
ولم ٌجار الوسط الفاسد .وهكذا أٌضًا كان لوط فً أرض سادوم ..وما أكثر األمثلة.
إلى جوار عذر الخطأ الشائعٌ ،وجد عذر آخر عام وشائع:
فقد ٌعتذر إنسان بضعف الطبٌعة البشرٌة ،أمام قوة اإلغراءات الخارجٌة ..وقد ٌظن هذا
مبررً ا لسقوطه.
والواقع أن هللا ال ٌمكن أن ٌأمرنا بوصاٌا فوق مستوى إمكانٌات إرادتنا ،وإال كان هذا لو ًنا من
الظلم ،وضربًا من التعجٌز ،كما قال الشاعر:
ألقاه فً الٌم مكتو ًفا وقال له

إٌاك إٌاك أن تبتل بالماء

إن هللا عندما ٌأمر بوصٌة ما ،إنما ٌعطى النعمة التً تساعد على تنفٌذها..
وطبٌعتنا البشرٌة لٌست واقفة وحدها ،وإنما هً مسنودة ومؤٌدة بقوة هللا .وهللا ٌعمل فٌنا،
بقوته ،وبنعمته ،وبروحه القدوس ..وعندما نتجه نحو الخٌر ،نجد كل قوى السماء تساندنا
وتعٌننا ..والمالئكة ،وأرواح القدٌسٌن ،وصوت هللا فً ضمائرنا وفً قلوبنا ..وكم من مواقف
انتصرنا فٌها ،وشعرنا ٌقٌنا بٌد هللا فً العمل ..إنه هو الذي قال" :بدونً ال تقدرون أن تعملوا
شٌ ًئا".
ال ٌصح أن نصف الطبٌعة البشرٌة على الدوام بالضعف وبالفساد ..إن هللا قد وضع فٌنا قوى
عجٌبة ،نحن لألسف ال نبصرها ،وبالتالً ال نستخدمها .ثم بعد ذلك بكل جرأة نلوم طبٌعتنا..

ولألسف أٌضًا ٌوجد من سقط وٌقول" :ال ٌصح أن نقاوم الطبٌعة !"!
كال ،لٌست هذه هً الطبٌعة البشرٌة التً خلقها هللا ،ألن هللا ال ٌخلق شٌ ًئا فاس ًدا!! حاشا.
سِ ر أٌها المبارك فً طرٌق هللا ..وتشدد ،وتشجع ..وفً أخطائك ال تلتمس لنفسك األعذار.
ال تحاول أن تغطى أخطاءك ،بل حاول أن تعالجها.

