 -81الذاتية و إنكار الذات
ال تظنوا أٌها األخوة األحباء أن عبادة األصنام قد تالشت من األرض .فهناك صنم خطٌر ٌكاد
ٌعبده الكل ..انه الذات ..ego
كل إنسان مشغول بذاته ،معجب بذاتهٌ ،ضع ذاته فً المرتبة األولى من األهمٌة ..أو فً
المرتبة الوحٌدة من األهمٌةٌ ..فكر فً ذاته ،وٌعمل من أجل ذاته ،وٌهمه أن تكبر هذه الذات،
بل تصٌر أكبر من الكل ،وٌهمه أن تتمتع هذه الذات ،بشكل اللذات ،بأي ثمن ،وبأي شكل.
هذه هً الذاتٌة ،أو التمركز حول الذات ..وفٌها ٌختفً الكل ،وتبقى الذات وحدها ..فٌها ٌنسى
اإلنسان غٌره من الناس ،أو ٌتجاهل الكل ،وتبقى ذاته فً الصورة ،وحدها ..وال مانع من أن
ٌضحى بالكل من أجل ذاته ..وأن ٌفكر هذا اإلنسان فً غٌرهٌ ،كون تفكٌره ثانوًٌا ،فً المرحلة
التالٌة لذاته ،أو قد ٌكون تفكٌرً ا سطحًٌا ،أو تفكٌر عابرً ا..
وإن أحب ذلك اإلنسان الغارق فً الذاتٌة ،فإنه ٌحب من أجل ذاته ،وٌكون من ٌحبه مجرد
خادم للذاته ..هو ال ٌحب الغٌر من أجل الغٌر ،وإنما ٌحب من ٌشبعه فً ناحٌة ماٌ ..حب ً
مثًل
من ٌمدحه ،أو من ٌقضى له حاجٌاته ،أو من ٌشبع له شهواته ،أو من ٌحقق له رغبة معٌنة..
فهو فً الحقٌقة ٌحب ذاته ال غٌره .وما حبه لغٌره سوى وسٌلة ٌحقق بها محبته لذاته.
لذلك ال مانع عند هذا الشخص أن ٌضحى بهذا الحب إذا اصطدم بذاته ورغباته ..ولعل هذا
ٌفسر لنا الصداقات التً تنحل بسرعة إذا ما اصطدمت بكرامة ذاتٌة أو غرض ذاتً ..ولعل هذا
ٌفسر لنا أٌضًا الزٌجات التً تنتهً إلى الطًلق أو إلى االنفصال بٌنما ٌظن البعض أنها قد بدأت
بحب ،وبحب عنٌف أو عمٌق ..قطعًا أن ذلك لم ٌكن حبًا بمعناه الحقٌقً ،ألن فً الحب تضحٌة،
وفٌه احتماال وبذال وعذرً ا لآلخرٌن .والمحبة كما قال الكتاب" :تحتمل كل شًء"..
إنما مثل هؤالء أشخاص كانوا ٌحبون ذواتهم فٌما هم ٌتغنون بمحبتهم لغٌرهم.
ضا ..إن المحبة
كان فً محبتهم عنصر الذاتٌة ،لذلك ضحوا بهذه المحبة على مذبح الذاتٌة أٌ ً
تصل إلى أعماقها حٌنما تتكلل بالبذل ..إن المحب الحقٌقً هو الذي ٌضحى من أجل أحبائه بكل
شًء ،ولو أدى األمر أن ٌضحى بذاته ..وكما قال اإلنجٌل" :لٌس حب أعظم من هذا ،أن ٌضع
أحد نفسه عن أحبائه"

أما المحبة التً تأخذ أكثر مما تعطى ،فهً لٌست محبة حقٌقٌة ،إنما محبة للذات .كذلك
المحبة التً تحب لتأخذ ..إنها تحب ما تأخذه ،وال تحب من تأخذ منه ..لذلك كانت محبة هللا
محبة كاملة مثالٌة ،ألنها باستمرار تعطى دون أن تأخذ ولذلك أٌضًا كانت محبة األم لطفلها
محبة حقٌقٌة ،ألنها باستمرار تعطى وباستمرار تبذل..
ولكن لعل إنسا ًنا ٌسأل :ولماذا ال نحب ذواتنا؟ وأٌة خطٌئة فً ذلك؟ ومن من الناس ال ٌحب
ذاته؟! إنها غرٌزة فً النفس..
نعم ،جمٌل منك أن تحب نفسك ،ولكن تحبها محبة روحٌة (اقرأ ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع
هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاالت) .تحب ذاتك من حٌث أن تهتم بنقاوة هذه
الذات وقداستها وحفظها بال لوم أمام هللا والناس..
و تحب ذاتك من حٌث اهتمامك بمصٌرها األبدي ونجاتها من الدٌنونة األخٌرة حٌنما تقف أمام
منبر هللا العادل لتعطى حسابًا عن أعمالها وعن أفكارها ونٌاتها ومشاعرها ..هذا هو الحب
الحقٌقً للذات ..الحب الذي ٌطهر الذات من أخطائها ومن نقائصها ،وٌلبسها ثوبًا من السمو
والكمال.
وهناك شرط آخر لمحبة الذات الحقٌقٌة ،أن اإلنسان فً محبته لذاته ٌحب جمٌع الناس،
أٌضا..
وٌكون مستعدً ا أن ٌضحى من أجلهم بكل ما ٌملك ،ولو ضحى بذاته ً
ال ٌجوز لك أن ترتفع على جماجم اآلخرٌن ،وال أن تبنى سعادتك على شقائهم ،أو راحتك على
تعبهم..
ضع مصلحة اآلخرٌن قبل مصلحتك ،وفضل خٌرهم على خٌرك .ودرب ذاتك كٌف تضحى
من أجل الناس ،سواء شعروا بهذه التضحٌة ،أو لم ٌشعروا ،وسواء شكروا علٌها أو لم
ٌشكروا..
من هنا علمنا السٌد المسٌح فضٌلة عظمى ،وهى إنكار الذات ..وشرح لنا كٌف أن الذي ٌحب
أن ٌسٌر فً طرٌق الرب ،علٌه ً
أوال أن ٌنكر ذاته.
ً
مجاال لكً ٌعبروا ،ولو
إن الشخص النبٌل ال ٌزاحم الناس فً طرٌق الحٌاة ،بل ٌفسح لهم
سبقوه ..أنه ٌختفً لكً ٌظهر غٌره ،وٌصمت لكً ٌتكلم غٌره ،وٌمدح غٌره أكثر مما ٌمدح
نفسه ،وٌعطى مكانه ومكانته لغٌره ،وإن كان بذلك ٌسعد نفسه من نفوس الناس..

إن اإلنسان الكامل هو دائم التفكٌر فً غٌره ،ومحبة غٌره ،وصالح غٌره ،وأبدٌة غٌره،
وقداسة غٌره.
أما ذاته فٌضعها أخر الكل ،أو ٌضعها خادمة للكل ..إنه ال ٌنافس ً
أحدا من الناس .فطرٌق هللا
ٌسع الكل ..وهو ٌشعر بسعادة عمٌقة كلما أسعد إنسا ًنا ٌجد سعادته فً سعادته ،وراحتهٌ ،جد
فٌهم ذاته الحقٌقٌة .ال ذاته الشخصٌة ..إنه ٌفرح ألفراحهم ،ولو كانت اآلالم تحٌطه من كل
جهة ..وإن أصابهم ألم ال ٌسترٌح ،وإن كانت وسائل الراحة تحت قدمٌه..
إنه شمعة تذوب لكً تضئ لآلخرٌن ..ال تفكر فً ذاتها إنها تنقرض ،إنما تنشغل باآلخرٌن
كٌف ٌستنٌرون ..وفً أنارتها للناس ال تفرح بأنها صارت نورً ا ،إنما تفرح ألن اآلخرٌن قد
استناروا ..ذاتها ال وجود لها فً أهدافها ..ولو فكرت فً ذاتها ،لما استطاعت أن تنٌر للناس..
ً
فشال هم
إن أنجح الناس فً المجتمع هم األشخاص المنكرون لذواتهم ،وأكثر الناس
األنانٌون.
إن انجح إداري هو الذي ٌعطً فرصة لكل إنسان أن ٌعمل ،وٌشرف على الكل فً عملهم،
وٌبدو هو كما لو كان ال ٌعمل شٌ ًئا بٌنما ٌكون هو مركز العمل كله .وأكثر إنسان محبوب فً
العمل ،هو الذي كلما نجح عملهٌ ،تحدث عن مجهود فًلن وفًلن ،وٌنسب النجاح إلى كثٌرٌن
غٌره ،وٌختفً هو كأنه لم ٌعمل شٌ ًئا ..وكأنه ٌفرح بنجاح غٌره ال بنجاح نفسه..
إن الناس ٌفرحون بمن ٌعطٌهم فرصة ،وبمن ٌقدرهم ،وبمن ٌشٌد بمجهودهم .أما اإلنسان
المتمركز حول ذاته ،الذي ٌخفى الناس لكً ٌظهر هو ،وٌعطل كل الطاقات لكً ٌمجد طاقاته
الخاصة ،فإنه ٌفشل فً كسب محبة الناس ،وقد ٌفشل العمل كله بسببه..
اإلنسان المخلص ٌهمه أن ٌنجح العمل ،على أي ٌد تعمله .أما األنانً فٌهمه أن ٌتم النجاح
على ٌدٌه ،ولو أدى األمر إلى تعطٌل العمل كله .إن ذاتٌته هً العقبة الكؤود التً تعرقل
كل نجاح.
اإلنسان المتمركز حول ذاته ال ٌفكر فً راحة غٌره ،سواء كان راحة فرد أو راحة المجتمع
كله .ربما ال ٌهتم بالصلح العام ،وال بالنظام العام ،وإنما ٌرضٌه فقط أن ٌجد طرٌقة .لذلك فإن
األنانٌٌن هم أكثر الناس كسرً ا للقوانٌن.
وأٌضا فً عالقته باهلل ..وما أجمل قول المرتل
الرجل الكامل ٌنكر ذاته فً عالقته بالناس،
ً
ً
مجدا" ..إنه ٌبحث عن مجد
فً المزمور "لٌس لنا ٌا رب لٌس لنا ،ولكن السمك القدوس أعطِ

هللا وعن ملكوت هللا ً
أوال وأخٌرً اٌ ..همه أن ٌطٌع وصٌة الرب ،ولو أدى به األمر أن ٌغضب
ذاته ،أو ٌضغط على نفسه ،أو ٌضحى براحته .إنه ٌبذل ذاته من أجل وصٌة هللا..
حتى فً صالتهٌ ،نسى ذاته وٌذكر هللا ..إننً أتعجب إذ أجد كثٌرٌن فً صلواتهم متمركزٌن
حول ذواتهم ..كل صلواتهم طلبات خاصةٌ ..زحمون الصلوات بطلباتهم ورغبتهم ،وأٌضًا
بخطاٌاهم واعترافاتهم ..أما هللا وملكوته فًل ٌشغلهم فً الصًلة ..ما أجمل ذلك المصلى الذي
ٌقول فً صًلته( :من أنا ٌا رب ،التراب والرماد ،حتى أتحدث عن ذاتً وطلباتً فً
صًلتً .أرٌد أن أنسى نفسً وأذكرك أنت ،أرٌد أن أسبح فً جمالك غٌر المدرك ،وفً كمالك
غٌر المحدود ..أرٌد أن أتأمل فً صفاتك اإللهٌة التً تبهرنً فأنسى ذاتً ..وعندما أنسى
نفسً ،سأجدها فٌك ،فً قلبك الكبٌر المحب ..هذا القلب الذي أحبه من أعماقً ،والذي أود أن
ً
متأمًل فً محبته ،وحنوه ،وعفوه ،ورقته ،وطول أناته ،وإشفاقه
أحٌا عمري كله وأبدٌتً أٌضًا
على الخطاة الذٌن أولهم أنا)..

