من حيل الشياطين
للشٌاطٌن حٌل كثٌرة ,صارت بعضها معروفة ,ومنها:
** تقدٌم خطٌئة بإسم فضٌلة:
الشٌطان خبٌث .وٌرى أن بعض الناس ٌرفض ضمٌرهم الخطٌئة إن كانت مكشوفة .فال مانع
عنده من أن ٌعرض خطاٌا معٌنة بغٌر أسمائها ,بأسلوب ٌسهل قبوله ,بحٌث تلبس الخطاٌا
ثٌاب فضائل..
فالتهكم على الناس واإلستهزاء بهمٌ ,قدمه على اعتبار أنه لطف وظرف ,ومحبة ودالة,
وخفة روح ومحاولة للترفٌه.
والدهاء أو الخبث ٌسمٌه بإسم الذكاء! أما الكذب فٌمكن للشٌطان أن ٌقدمه بإسم الحكمة,
كنوع من حسن التصرف أو انقاذ للموقف .والطبٌب قد ٌكذب على المرٌض مرات ,وٌسمى
أنواعا من الكذب
ذلك "حفظ معنوٌات المرٌض" وحماٌته من األنهٌار .والبعض قد ٌسمى
ً
بإسم الكذب األبٌض .وربما ٌعتبره فً أول أبرٌل دعابة وفكاهة..
والقسوة على األبناء ٌقدمها الشٌطان لآلباء بإسم الحزم والحرص على تأدٌبهم وتربٌتهم
ومنعهم من األنحراف ,وربما تقودهم هذه القسوة إلى األنحراف للهروب من قسوة اآلباء.
وهذا ما ٌرٌده الشٌطان.
والتزٌن الذي ٌصل إلى التبرجٌُ ,قدم بإسم األناقة والنظافة..
وقد ٌقدم للبعض جرٌمة القتل بإسم آخر .فقتل األخت الخاطئة ٌسمٌها غسل عار األسرة .وقتل
آخر ٌطلق علٌه إسم الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن الدٌن أو تطهٌر األرض من المخطئٌن أو
من الطغاة...
ال مانع عند الشٌطان من الدخول فً خداع المسمٌات .إذ ٌرى أنه لٌس من (الحكمة) أن
ٌسمى الخطٌة بأسمائها المنفرة ,ففى ذلك كشف ألوراقه .وعدم الوصول إلى هدفه .البخل
مثال ال ٌسمٌه ً
ً
بخال ألن هذا األسم غٌر مقبول .إنما ٌسمٌه "حسن تدبٌر المال" أو عدم
األسراف وعدم التبذٌر .أو حفظ المال لحاجة المستقبل ...وهكذا العالقات الشبابٌة غٌر
الطاهرة ٌسمٌها بإسم الحب ,بٌنما هً شهوة ولٌست ح ًبا.

وإعطاء الخطٌة إسم الفضٌلةٌ ,ساعد الخطاة على األستمرار فٌها .كما ٌوقف
تبكٌت الضمٌر فال ٌزعج اإلنسان أو ٌقوده إلى ترك الخطٌة.
فلٌحترس إذن كل أحد من هذه المسمٌات الزائفة ,وال ٌسمح للشٌطان أن ٌخدعه .فالخطٌة هً
الخطٌة مهما اختفت وراء إسم آخر.

أٌضا التدرج الطوٌل:
** ومن حٌل الشٌطان ً
إن وسائل الشٌطان تتعدد ,وقد ٌبدو بٌنها أحٌا ًنا شًء من التناقض بٌن أسلوب وآخر ,ولكن
ٌجمعها هدف واحد وهو إسقاط الفرٌسة.
فالشٌطان فً بعض األحٌان قد ٌضربه ضربة سرٌعة فجائٌة ,بحٌث ال ٌكون الشخص مستع ًدا
لها .وأحٌا ًنا ٌعمل فً تدرج طوٌل ال ٌشعر به صاحبه .والتدرج ٌلزمه وقت قد ٌطول .ولكن
الشٌطان ال ٌهمه الوقت ,بل ٌهمه السقوط .والتدرج ٌصلح غال ًبا لؤلشخاص الذٌن ال ٌقبلون
خطٌة معٌنة بسهولة .ولكن الشٌطان ٌوصلهم إلٌها تدرٌج ًٌا فً هدوء ,بجرعات قلٌلة أو قلٌلة
ٌقسم الخطٌة إلى مراحل ,كل مرحلة تثبت أقدامها
ج ًدا ,تزداد بالوقت حتى تقضى علٌهم .وقد ّ
بالوقت.
ً
مقتال .وهذا ٌتطلب منه أحٌا ًنا تمهٌدات طوٌلة
إنه ٌحب -حٌنما ٌضرب الضربة -أن تصٌب
المدى .بحٌث حٌنما ٌدخل القلب ٌجده مزٌ ًنا مفرو ً
شا مهٌ ًئا لعمله ,وٌجد الضحٌة جاهزة بال
مقاومة .وحتى إن قاومت تكون بال قدرة على اإلطالق ,فتسقط أمامه بسهولة...
مصدر المقال :موقع األ نبا ت كالهٌم انوت.

وفى خطة التدرج ,كل خطوة ٌقترب فٌها الشخص إلى جو الخطٌة تجعله ٌعتادها ,وتضعف
إرادته أمامها .وبمرور الوقت ٌألفها وال تصبح غرٌبة علٌه .وبالتدرٌج تدخل إلى فكره ثم إلى
مشاعره...
ومن أمثلة التدرج الطوٌل ,تأتى العادات .وكل عادة مسٌطرة على اإلنسان ,اتبدأ هكذا مطل ًقا.
ربما كان هو المسٌطر علٌها ً
أوال وٌستطٌع تركها .ولكنه بالتدرج الطوٌل فقد سٌطرته ,ثم
"جرب أو اختبر ..الحٌاة كلها
سٌطرت العادة علٌه .وربما قال له الشٌطان فً أول خطوة:
ّ
خبرات ,واألمر بٌدك تستطٌع أن تمتنع وقتما تشاء" .وظل به هكذا إلى أن أتى الوقت الذي
فٌه سلّم إرادته بالتمام ,ولم ٌعد ٌقاوم ,بل ال ٌشاء أن ٌقاوم...

ونصٌحتنا لمقاومة سٌاسة التدرج هذه التً ٌنتهجها الشٌطان ,أن ٌبعد الشخص عن الخطوة
األولى بكل حزم ,مهما بدت برٌئة أو حاول الشٌطان أن ٌقنعه بأنها برٌئة.
احترس من كذب الشٌطان إن قال لك إنها خطوة واحدة ولن تتكرر أو لن تتطور .فالشٌطان ال
ٌقبل على خطته أن ٌتركها عند حدود الخطوة الواحدة ,دون أن ٌتقدم بها باستمرار نحو هدفه
البعٌد .إذن احترس حتى من الخطوة األولى ,ولٌس فقط من تطورها ,مهما بدت هذه الخطوة
فً نظرك من األمور الصغٌرة...

أٌضا( ,األمور الصغٌرة)!
** من حٌل الشٌطان ً
إنه ٌحارب بها ,ألن الشخص قد ال ٌهتم بها ,وال ٌحترس منها ...بل ٌقول لنفسه" :وهل مثلى
ٌخاف من هذه األمور الصغٌرة .إنها قد تتعب المبتدئٌن .أما نحن فقد كبرنا عن أمثال هذه
األمور"!..
ح ًقا إن شٌطان األمور الصغٌرة ٌمكن أن ٌهلك اإلنسان .فٌمكن أن تغرق سفٌنة من ثقب
صغٌر فً قاعها .واإلنسان ال ٌشترط أن ٌكون موته بواسطة وحش خطٌر ٌفترسه ,إنما ٌكفى
لموته مٌكروب ال ٌُرى بالعٌن المجردة أو مجر فٌروس...
واألمور الصغٌرة قد ال تكون صغٌرة ً
فعال ,ولكن الشٌطان ٌسمٌها هكذا .وهللا -تبارك اسمه قد
ً
بسٌطا ,ولكن تنكشف به نفسٌتنا من الداخل.
ٌختبر إرادتنا بأى اختبار مهما كان
هذه األمور الصغٌرة قد تكون مثل قلٌل من التساهل مع الحواس أو القراءات أو السماعات,
أو عدم التدقٌق فً الكالم ,أو تمسك اإلنسان برأٌه ,وعدم استشارٌة ألحد ,أو عدم لوم النفس
على أخطائها ,أو التقصٌر فً الصلوات..
وطرٌقة الخالص من شٌطان األمور الصغٌرة هً فً حٌاة التدقٌق.

