ال تكتسب فضيلة بتحطيم فضيلة اخرى
إن الشٌطان ٌتضاٌق من فضائلك الثابتة التً صارت وكأنها من طبٌعتك ،لذلك ٌحاول أن
ٌحطمها بكافة الحٌل .ومن بٌن هذه الحٌل أن ٌقدم لك فضٌلة اخرى جدٌدة علٌك لٌست لك بها
خبرة ،لكً تحل محل الفضٌلة األولى الثابتة .ومن أمثلة ذلك:
ٔ -إن كنت تحٌا فً وداعة وهدوء ودماثة خلق وسالم قلبى .وٌرٌد الشٌطان أن ٌفقدك كل
هذا .فماذا ٌفعل؟ أنه ال ٌستطٌع أن ٌذم الرقة والوداعة ،أو أن ٌقول لك "أترك طبعك هذا
المحبوب من الكل" ...ولكنه ٌصل إلى غرضه عن طرٌق اإلحالل ،وٌقدم لك فضٌلة بدٌله،
دون أن ٌشعرك أنها بدٌلة ..وكٌف ذلك؟
* ٌدعوك باسم الحماس فً نشر البر ،أن تساهم فً إصالح المجتمع ،وأن توبخ وتنهر،
وتكشف أخطاء اآلخرٌن لكً ٌخجلوا منها وٌتركوها! وتظل تفعل هذا بغٌر حكمة .وأنت ال
تعرف قدر من تتناوله بالنقد ،وال األسلوب المناسب ،وال ما هً ردود الفعل ،وال بأى سلطان
تفعل ذلك .وهكذا تسلك فً طرٌق القسوة والتشهٌر باآلخرٌن ،وفً اسلوب السب والقذف.
وتسو ّد صورة الغٌر فً نظرك ،وتتحول إلى قنبلة متفجرة تقذف شظاٌاها فً كل اتجاه...
* وهكذا تفقد وداعتك ورقتك .وتكره الناس وٌكرهونك .ثم ما تلبث أن تتعب من هذا األسلوب
الذي ال ٌتفق مع طباعك ،وتحاول أن تعود إلى حالتك األولى ،ولكنك ال تجد قلبك نفس القلب،
وال فكرك نفس الفكر .بل ترى أنك قد فقدت بساطتك ونقاوة فكرك ،كما فقدت حسن عالقتك
باآلخرٌن وفقدت أمثولتك الصالحة التً كان ٌنتفع بها غٌرك ..وإذا بالشٌطان قد أطمعك فً
فضٌلة ال تعرف كٌفٌة السلوك فٌها ،وافقدك فضٌلتك األولى! فما احتفظت باألولى ،وال ربحت
الثانٌة .وصرت فً بلبلة...
بعضا ،وأن كل إنسان له شخصٌته
* ٌنبغى أن تدرك تما ًما أن أعمال الخٌر ال ٌهدم بعضها
ً
التً قد تختلف عن غٌره ،وقد ال ٌناسبه ما ٌناسب غٌره .ولٌس كل أحد له سلطان أن ٌوبخ
وٌنتقد .كما أنه لٌس للكل معرفة كٌف ٌستخدم حس ًنا فضٌلة جدٌدة علٌه.

ٕ -مثال آخر للفضٌلة التً ٌحاول بها الشٌطان أن ٌضٌع فضٌلة اخرى:

إنسان ٌعٌش فً نقاوة القلب ،بعٌ ًدا عن العثرات الجسدٌة .فهو محترس تما ًما ،ال ٌقرأ قراءات
وال ٌنظر إلى أٌة مناظر ُتعثِره .وال ٌختلط بأٌة خلطة خاطئة ،وال ٌستمع إلى أٌة أحادٌث
طائشة .بل ٌحتفظ بأفكاره نقٌة ال ُتدخل إلى قلبه شٌ ًئا غٌر طاهر ..هذا اإلنسان ٌرٌد الشٌطان
أن ٌحاربه ،وال ٌستطٌع أن ٌقدم له شهوة مكشوفة ،ألنه البد أن ٌرفضها .فماذا ٌفعل؟
* ٌفتح أمامه الباب لٌكون مرشدً ا روح ًٌا ٌقود الشباب إلى الطهارة .إذ كٌف ٌعٌش فً حٌاة
الطهارة وحده ،وٌترك اولئك المساكٌن ٌسقطون كل ٌوم دون أن ٌقدم لهم مشورة صالحة
سا مِنَ ا ْل َم ْوتِ،
ص َن ْف ً
ضالَ ِل َط ِرٌقِهَِ ٌُ ،خل ُ
تنقذهم مما هم فٌه! وٌقنعه بأن َمنْ َردَّ َخاطِ ًئا َعنْ َ
َو ٌَ ْس ُت ُر َك ْث َر ًة مِنَ ا ْل َخ َطا ٌَا (رسالة ٌعقوب  .)ٕٓ :5وٌظل ٌثٌر الحماس فً نفسه لكً ٌقبل هذه
الخدمة الروحٌة الحٌوٌة ،وأن ٌرشد الذٌن ٌأتون الٌه...
* ثم تأتى الخطوة التالٌة وهى أنه لكً ٌكون إرشاده عمل ًٌا ،البد أن ٌستمع إلى مشاكلهم
وأخطائهم .وٌظل اولئك ٌص ّبون فً أذنٌه أخبارهم وقصص سقوطهم .وقد ٌقولون كل شًء
بالتفاصٌل .وربما ٌكون فً ما ٌحكونه ما ٌعثر ..وٌستمع (المرشد) الطاهر إلى كل ما كان
ٌبعد ق ًبال عن سماعه ،وٌعرف ما كان ٌجب مطل ًقا أن ٌعرفه .وكل واحد من اولئك ٌقدم صورة
صورا عدٌدة من الخطأ...
جدٌدة أو
ً
* وعن طرٌق اإلرشاد ٌجد صاحبنا عقله وقد امتأل بصور دنسة .وأصبح ٌعرف أشٌاء صارت
تشوه طهارة تفكٌره ،وتدنسه بأخبار وقصص مجرد ذكرها قبٌح .وإن لم تعثره وتغرس فٌه
ّ
أثمارا غرٌبة من شجرة معرفة الخٌر
إنفعاالت خاطئة ،فعلى األقل تنجس فكره ،وكأنه قد قطف
ً
والشر!..
* فإن حاول أن ٌبتعدٌُ ،قال له :وما ذنب هؤالء الشبان؟!
وقد ٌكونون قد تعلقوا به واستراحوا إلى ارشاده .وربما ٌتعبون ضمٌره بأنهم – إن تخلى
وٌلحون علٌه أن ٌظل ٌسندهم حتى ٌقفوا على أرجلهم..
عنهم – قد ٌرجعون إلى خطاٌاهم!
ّ
ربما هو ٌكون قد رسبت فً ذهنه – ولو بالسمع – صور لم ٌنظرها من قبل ،وربما ٌسقط
بالفكر ،وٌكون الشٌطان قد نجح فً اسقاطه وافقده نقاوته األولى.

أخبارا تدنس
ٖ -وقد تأتى حٌلة الشٌطان فً عرض اإلرشاد بصورة اخرىٌ ،قدّم فٌها – ال
ً
القلب – بل شكو ًكا تتعب العقل...

إذ ٌكون القلب فً بساطة اإلٌمان ،وتكون قراءاته كلها روحٌة تع ّمق صلته باهلل .ثم ٌأتى من
ٌطلبون معونته وارشاده فً شكوك عقٌدٌة أو إٌمانٌة تتعبهم .وتتوالى الشكوك من هنا وهناك
لكً تجد لها ً
حال ،وٌبدأ اٌمان هذا (المرشد) أن ٌتحول شٌ ًئا فشٌ ًئا من القلب إلى الفكر
معا...
والبحث العلمى .وقلٌلون من ٌتقنون األمرٌن ً
وٌجد أن الشكوك تتكاثر علٌه ،ولٌست له موهبة الرد علٌها..
* وٌنبغى أن نعرف أنه لٌس كل أحد له القدرة على اإلرشاد .فالذٌن لهم هذه الموهبة ،ال
ٌصٌبهم ضرر سواء من المشاكل الروحٌة وسماع الخطاٌا الجسدٌة ،أو من المشاكل العقائدٌة
وسماع الشكوك.
مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كاله ٌمانوت.

ولكن حٌلة الشٌطان الماكرة هً أنه ٌقدم اإلرشاد للذٌن لٌست لهم الموهبة ،فٌصٌبهم منه
ضرر .كما انه ٌقدم لهم ذلك باسلوب ضاغطٌ ،شعرهم به أنه ضرورة ملحة وأنه واجب
مقدس..
وما أسهل على القلب المتضع أن ٌرد ً
قائال "ولكننى ال أعرف .أنا الذي لم أستطع أن ارشد
نفسى ،كٌف ٌمكننى ارشاد آخرٌن؟!

