حماسبة النفس
 حيتاج اإلنسان كثرياً إىل جلسةة عةن نفسة  -جيلةس إىل نفسة ه وة ،لك ليةح هف وةفا هفةتل ا اولةفاك
هراقب تورفاتفا حياسبفاك حتى هيون ه هقظة عستمرة.


وةه الرقاةةةة الهاتوةةة عاحظةةة الةةنفس انعةةة لية انسةانك عفمةةا ةةا ه حواتة الر حوةةةك عفمةةا ا تفةةن ه
عنوب .



هلها فإن الشةواان حيةا

ةية قةوة مين نةن كة انسةان عة ا لةوه إىل نفسة  .عةا ميسةف مين هررقة ه

عشرولوات ،ه،ة جً ،ا تستررق ك


قت ك تست وذ لى ك عشا ر ك فا جي ،فرااًا جيلس فو إىل نفس !

إن كان إنساناً و ،عاًك ي مين هشرل ةاخل،عة عتالباتفاك حتى جيع اخل،عة تشرل ك حبوث ا هف،مي لوفير
ه ميواائ ه و،عت !



ويها كثرياً عا هعول االبوة الناه ه ا ّاعة اائمةك وا ج مينفسفم!

مينت حمتاج مين جتلس إىل ذاتكك ألسباب كثرية:
 عنفا مين تعرف ميواالكك سوال كانت ميواال اللسانك مي ميواال الفير مي احلةواه مي عشةا ر القلةبك مي ميواةال
ا س .،ةا ملة لتعرف ميواالك ض ،صاها اهللك ض ،الناهك ض ،نفسكك لتولح ك وه


ميهضاً لتعرف اخلااها اليت تتسمى ةأمسال فضائ ك مبا تفتخر ةفا! كما حتاسب نفسك لةى السةلبوات الةيت
تقن فوفاك حاسبفا ميهضاً لى عا هنقوفا ع الفضائ .




كهلك ع جفة توقف النمو الر حىك ألن ع املفر ض مين تنمو حوًا ةاستمرا ...
ك إنسان لو مين هضن ميعاع

با ة احليوم الهي قا " :احيم ها ميوى لى نفسكك قب مين حييةم النةاه

لوك"
لي كوف تيون حماسبة النفس ةارهقة عثالوة؟
 حياسب نفس ةي صراحةك ةرري جماعلة للهات :ونا حيا

الشةواان مين نعة ةإحة،ر قةرهقت

 :إعةا مين

هقو ل "ا تبالغ ه حيمك لى ذاتكك لئا تقن ه ( ق،ة الهنب) "  " Sense of Guiltإعا مين هقةو
لة  :احةسه عة مين تقسةو لةى نفسةكك لةئا تقةن ه اليآةةة  - Depressionالشةواان لةوس صلوة ًا ه
نوائ

ك ألن هره ،مين هبع ،اانسان

تبيوت لنفس لوول فا...



لى اانسان مين حيسه ع مين هلتمس لنفس األ ها ك كما تتراى ميوااؤوا ةالتربهرات!  -النعمة قة ،تعمة
ه اانسان كى ه ،ك ميواةال ك كمةا هت ةو إىل عشةا ر التوةةة .لية الشةواان – إنة هرهة ،مين هبعة،

ة

تبيوت النفس التوةة – هق،م ل مي ها اً تربهرات تراى لى األواال! فلو سه ك ميح ،ع تق،هم عث
وه األ ها التربهراتك ألنفا لون نائف ع اإلشفاق لى النفسك ةال،فاع نفةاك حما لةة يفوةف الةهنب
الهي اقسفت ك لوبع،وا


مبا هعته اإلنسان

التوةة!
ميواائ ةسبب املعاات اخلا جوةة .وةه الةيت تعةوق قرهةف الفضةولةك ةونمةا كةان

لو مين جياو ،ليح هنتور لى تلك املعوقاتك فورلبفا ا ن مين ترلب

متنع ..

وةةوذا ميةونةةا نةةور البةةا ك كةةان هعةةول ه جةةو ه عنتفةةى الفسةةااك سةةج جو ة شةةرهر اسةةت ف مين هررق ة اهلل
ةالاوفان .عن ذلك فإن

اش ه ةر ك حفظ نفس ه اإل ةان وةو ميسةرت  .مل هتةأرر ةالوسةج ا

ةوج...

كهلك هوسف الو،هف كانت اخلاوة تضةرج لوة عة ن جةة سةو ،كة هةوم .عةن ذلةك فةل كة ذلةك
الضرج ااحلارك مل خيائ .حتم عا حلق ع سج

ظلم

ا ك لونتور لى اخلاوة.

 فا هلتمس ميح ،العه ك ةأن كةان ضةعوفاًك اخلاوةة ميقةور عنة !  -الضةعوف لوة مين جياوة ،ليةح هرلةب كة
إارالات اخلاوةك ليح هيون االباً ا عنفزعاً ميعاعفاك املاً مين النعمةة سةوف تسةن ،ه جفةاا ك اضةعاً ميعاعة
مين عليوت اهلل ا هُعاى اا للرالب

 ...ا هقو إن الوصوة كانت صعبةك مل ميستان تنفوهوا..

إن ميةانا إةراوومك ميب اآلةال األنبوالك استااع تنفوه صوة ه عنتفى الوعوةةك فأوه ميةن الوحو ،الهي حيب
لوق،ع ذةو ة هلل...
إن األ تها ةالضعفك عا وو اا ت،لو للنفس!
ميعثا وه األ ها جمرا حو للتخلص ع تنفوةه صةاها اهلل .وةى اةري عقبولةة ميعاعة  .عثةا ذلةك الةهي
هعتةه ة الوةوم لضةعف صة ت  .كةهلك الةهي ا هة،فن عة عالة ك عةاوو حةف اهلل لوة ك ععتةه ًا ةةةالظر ف
األقتوااهةك ةنفس السبب هعته ع ا هفى ةنه ...

ه النفاهة
وناك فضولة تلزم لي إنسانك آهاً كانت ا جت ك ة ،نفا عا ميسةف مين هضة

مين هن ةرف وةه الفضةولة وةح حماسةبة

النفس .ميلوس ع العا مين جنتف ،كثرياً ه حماسبة ارينا ع الناهك ةونما مينفسنا ا حناسبفا!!
نفسض عثالوات الوة نضعفا ميعام ااوره ك إن يلفوا نفا لو قلواًك ننوب هلةم املةوانه ك نيوة هلةم ااتفاعةاتك
حناسبفم حساةاً سرياًك كأننا عسئولون
ةونما ه حقوقةة األعةر حنة ميقة،

ك مي ماهلم ..ميعا مينفسناك فناا اً عا نضعفا حتت احلساب.

لةى حماسةبة مينفسةنا ا ارينةا ..مينفسةنا ععنةا ه كة حة ك نعةرف بوةن وباهاوةاك

بون نواهاواك بون ظر ففا ميحواهلاك نعرف ك مي ماهلةا ميفيا وةاك لةهلك حنة نقة،
اال

ه حساةناك ألن ع ععرفة هقونوة ميعا اريناك فا نعرف ا اولة ك ا نعةرف ظر فة

لةى حماسةبتفاك نيةون

قة ،نظلمة ه حيمنةا .عةا

ميص،ق قو اليتاب" :ا هعرف اإلنسان إا ر اإلنسان الساك فو " ..فلوتنا حناسب مينفسنا ا ارينا..
لوتنا حناسب مينفسنا ة،اً ع مين حياسبنا الناه .عا ميب قو الق،هس عقا هوه اليبري( :احيم ها ميوى لى نفسكك
قب مين حييموا لوك) ..هقوناً ميننا لو حاسبنا مينفسناك

رفنا ميواالناك سوف ا نتضاهف ع حماسبة الناه لناك سوف

ا نرضب عنفمك ة نقو – لو ه ااول " – حن ةع ،جونهنا"..
حماسبة النفس تقوا اإلنسان إىل ااتضاعك تبع ،ن الرر
ذات ك ا هعرف نقائو

اليربهال ..إمنا هتعجرف اإلنسان الهي ا ه ،ر حقوقة

ووة  ..ميعا الهي حياسب نفس ك تنيشف ميعاع وااها

ميق ةيثري مما كان هظ ه نفسة ك تتضةن نفسة عة الة،او

سقاات

ضعفات ك حونئةه هة ،ك مينة

ان حا لةت مين ترتفةن هةهكروا مبةا اكتشةف فوفةا عة

ووب..
ة لوتنا حناسب مينفسناك قب مين حياسبنا اهلل ه الووم األوري .إن حماسبتنا ألنفسناك تقوانا إىل التوةةك إذ ن ،ك اقن
سقااتنا فنتوب نفا نسكفاك التوةة مت و اخلااهاك تستمار عراحم اهللك توقفنا ةا اهنونة ه الووم األوري..

Self judgment

