الشيطان :صفاته وحيله
* أول وأهم صفة للشٌطان أنه شرٌرٌ ,حب الشر وٌعمل على نشره بكافة أنواع الطرق.
وٌكره الخٌر والخٌرٌن وٌقاتلهم .وهواٌته هً إسقاط اآلخرٌن .وهو فً قتاله للبشر ,ال ٌهدأ
مطل ًقا وال ٌمل ّ وال ٌسترٌح .هو مشغول بالجوالن فً األرض والتمشً فٌهاٌ ,بحث عن
ٌنقض علٌها.
فرٌسة لكً
ّ
والعجٌب أنه قوى فً عمله .استطاع فً األجٌال القدٌمة أن ٌلقى غالبٌة العالم فً الوثنٌة,
صا كثٌرٌن
وفً تعدد األلهة ,وفً إغرائهم بألوان من الخطٌة والدنس .بل إنه صرع اشخا ً
وسٌطر علٌهم .ولكن لٌس معنى هذا أن نخافه ,بل نحترس منه ,طالبٌن معونة هللا للتغلب
علٌه والنجاة من حٌله...

والشٌطان خبٌر بالحروب ,وخبٌر بالنفس البشرٌة.
إنه ٌحارب اإلنسان منذ أكثر من سبعة آالف سنة ,منذ أبوٌنا األولٌن آدم وحواء .فأصبحت له
أنواعا شتى من نفوس البشر .فصار
خبرة طوٌلة فً حربه مع البشرٌة .وقد صادف فً قتاله
ً
أقدر مخلوق على فهم النفس البشرٌة وطرٌقة محاربتها ,إذ قد درسها جٌدً ا واختبرها,
وتحرس فً أسلوب
وعرف نواحً القوة والضعف فٌها ,ومتى تقاومه ومتى تستسلم له.
ّ
محاربتها...
فهو إذن عالم نفسانً ,وعلم النفس عنده لٌس مجرد نظرٌات ,إنما هو خبرات على المستوى
العملً ,وبنطاق واسع جدً ا ,شمل البشرٌة كلها .لذلك فهو ٌعرف متى ٌحارب وكٌف ٌحارب؟
ومتى ٌنتظر؟ ومن أي األبواب ٌدخل إلى الفكر أو إلى القلب؟
* وهو فً كل ذلك ذكى وصاحب حٌله ,وٌتمٌز بالخبث والمكر والدهاء.
ومن مظاهر ذكائه أنه قد ٌغ ٌّر خططه وأسالٌبه لتوافق الظروف المتاحة له...

* ومن صفاته الكذب والخداع واألضالٌل ,لٌصل بذلك إلى غرضه

لذلك ال ٌصح أن نصدق الشٌطان فً كل ما ٌقوله وما ٌقدمه من إغراءات...
* ٌمكن للشٌطان أن ٌستخدم الكذب والخداع فٌما ٌقدمه من رؤى وأحالم كاذبة .وما
أكثراألحالم الكاذبة التً ٌضل بها الناس ,أو ٌظهر لهم فً هٌئة مالك أو أحد القدٌسٌن,
وٌرشدهم بطرٌقة مضللة!
أٌضا فً ما ٌضعه على أفواه السحرة والعرافٌن وأمثالهم .وما ٌقوله
* وكذب الشٌطان ٌظهر ً
على أفواه المنجمٌن ومدعى معرفة الغٌب مثل المشتغلٌن بقراءة الكف ,أو ضرب الرمل ,أو
قراءة فنجان القهوة أو معرفة البخت والطالع بأنواع وطرق شتى .ولما كان من الثابت دٌن ًٌا
أنه ال ٌعرف الغٌب سوى هللا وحده ,لذلك كل من ٌضع الوصول إلى معرفة الغٌب ال ٌكون
صاد ًقا فً ادعائه.
* وٌظهر كذب الشٌطان كذلك فً استشارة الموتى أو تحضٌر األرواح.
فقد ٌنطق فً أمثال تلك الجلسات ,مدع ًٌا أنه روح فالن من الناس .وٌقول للحاضرٌن بعض
معلومات تخدعهم مما ٌعرفه عن أخبار ذلك الشخص أو اسرته .فإذا صدقوه ٌبدأ بالتدرٌج
بقول ما ٌضللهم...
* وإغراءات الشٌطان كلها ألوان من الكذب .حٌث ٌصور لإلنسان سعادة تأتٌه من وراء
الخطٌة ,سواء فً لذة أو سلطة أو مكسب أو جاه أو مجد ...ثم ٌجد اإلنسان أن كل ذلك سراب
زائل وأشٌاء فانٌة .وهذا أسلوب الشٌطان باستمرار :أنه ٌزخرف طرٌق الخطٌئة ,وٌضفى
علٌه أوصا ًفا من الجمال تغرى من ٌقع فً حبائله.
ضا أحالم الٌقظة التً ٌقدمها لضحاٌاها ,كلها أكاذٌب:
* وأٌ ً
ولكنه ٌقدمها لهم كنوع من المتعة بالخٌال ,تخدرهم عن العمل اإلٌجابً النافع ,فٌعٌشون فترة
وأفراحا من الخٌال .ثم ٌستٌقظون
قصورا من رمال ,ومتعة
فً وهم هذه األحالمٌ ,بنون
ً
ً
ألنفسهم فال ٌجدون شٌ ًئا .وٌكون الشٌطان قد أضاع وقتهم ,وعطلهم عن العمل المجدي,
وأراحهم راحة كاذبة!
* ومن أكاذٌب الشٌطان أن ٌوهم المنتحر بأن الموت سٌرٌحه من متاعبه! وٌظل ٌركز على
هذه النقطة :إنه ال فائدة له من هذه الحٌاة ,وال حل ّ لمشاكله إال بالموت ,حٌث ٌتخلص من كل
تعبه وٌسترٌح .وإذ ٌنخدع المنتحر بهذا الفكر وٌقتل نفسه ,ال ٌجد تلك الراحة الموهومة .بل

ٌجد نفسه فً الجحٌم ,فً تعب ال نجاة منه ,وال تقاس به كل متاعب الدنٌا .وٌكتشف أن
الموت لٌس هو نهاٌة لحٌاته المتعبة ,بل بداٌة لحٌاة أخرى أكثر تع ًبا وأل ًما...
* وتقرٌ ًبا غالبٌة الخطاٌاٌ ,ضع الشٌطان وراءها أكذوبة من أكاذٌبه :فهو ٌوحى للسارق بأن
والمهرب والغشاش .وهو فً
لكل من المرتشً
ّ
سرقته سوف ال ُتكتشف .وٌوحى ذلك أٌ ً
ضا ٍ
ذلك ٌكذب ,ألنه حتى إن كان أحد ال ٌرى هؤالء ,فاهلل ٌرى وكل شًء مكشوف أمامه .وكذلك
فإن الشٌطان ٌوحى للقاتل أن من ٌنوى قتله ٌستحق القتل ,أو أنه بقتله ٌغسل العار الذي
ٌلوث شرفه ,أو أن قتله ٌرٌح نفس قرٌب له.
مص در المقال :موق ع األنبا تكاله ٌمانوت.

* ولعل أخطر أكذوبة قدمها الشٌطان لبعض البشر ,هً اإللحاد كما أنه كذب على الوجودٌٌن
حٌن ص ّور لهم أن وجود هللا ٌعطل وجودهم .وكذب على بعض الشٌوعٌٌن زاع ًما أن هللا
ٌعٌش فً برج عال ال ٌهتم بالمجتمع اإلنسانً ,تار ًكا الظالم ٌظلم ,والغنى ٌستعبد الفقٌر!

أٌضا أنه لحوح ال ٌمل ّ من اإللحاح...
* من صفات الشٌطان ً
وربما ٌعرض الفكر الواحد مرا ٍ
ت ومرات .ومهما قوبل بالرفضٌ ,ستمر فً عرضه .فربما
بكثرة الضغط واإللحاحٌ ,ستسلم اإلنسان له وٌخضع ..وهو ال ٌخجل أبدًا من الفشل ,بل ٌعود
وٌستمر...
والشٌطان فً إلحاحه على الناس ,ال ٌعترف بالعقبات ,وال تهمه درجة اإلنسان الروحً الذي
ٌهاجمه ,وال مركزه .إنما ٌضرب ضربته ,ولٌحدث بعد ذلك ما ٌحدث .إنه ٌلقى سمومه فً كل
حٌن على كل أحد .وربما الذي ال ٌهلك بها الٌومٌ ,هلك غدً ا ,أو بعد سنة أو أكثر...
فالشٌطان مثابر نشٌط لحوح ,دائب على العمل ,ال ٌثنٌه الفشل عن االستمرار ,وال ٌٌأس من
ماض فً خطته .والذي ال ٌستطٌع أن ٌدنس جسده ,فعلى األقل ٌدنس
علو قدر الناس .هو ٍ
فكره!

* ولما كانت باقً صفات الشٌطان وكل حٌله ,أوسع من هذا المقال ,فإلى اللقاء فً مقال
آخر إن أحبت نعمة الرب وعشنا.

