الحمالن
 -62ثياب ِ
لقد نصحنا السٌد المسٌح أن نحترس ا
قائًلٌ" :أتونكم فً ثٌاب الحمًلن ،وهم ذئاب خاطفة".
فما هً إذن ثٌاب الحمًلن؟
ثٌاب الحمًلن ،هً لون من الخداع ،أو من التغطٌة ،أو من الرٌاءٌُ ،خفً به اإلنسان حقٌقته
الخاطئة.
ٌمكن أن ٌنطبق هذا الوصف على العدو الذي ٌلبس ثٌاب األصدقاء ،أو على الخاطئ الذي
ٌتظاهر بالبر ،وٌمكن أن ٌنطبق على المرائٌن الذٌن قال عنهم السٌد المسٌح إنهمٌ" :شبهون
القبور المبٌضة من الخارج ،وفً الداخل عظام نتنة"..
وثٌاب الحمًلن ٌمكن أن ٌلبسها الشٌطان نفسه .فالشٌطان ٌتقن أسالٌب الخداع وٌستطٌع أن
ٌظهر إن أراد فً هٌئة مالك من نور ،أو فً صورة أحد األنبٌاء أو القدٌسٌن ،أو فً هٌئة روح
من أرواح الموتى .وقد ٌتخذ له أي اسم من األسماء وأي شكل ،وأي صوتٌ ..ستطٌع الشٌطان
أن ٌظهر فً رؤى كاذبة ،أو فً أحالم كاذبة ،وٌوجه اإلنسان بطرٌقة ما.
صا وحكٌ اما وله موهبة التمٌٌز .وكما قال الكتاب" :مٌزوا
لذلك ٌنبغً أن ٌكون اإلنسان حرٌ ا
األرواح" ..وإن لم ٌكن لإلنسان هذه الموهبة حٌنئذ تنفعه المشورة الصالحة حٌنما ٌذهب إلى
أحد المختبرٌن وٌستشٌره فً أمثال هذه األمور لٌكشفها له .ألن الشٌاطٌن استطاعت أن تضل
كثٌرٌن صدقوا خداعها ولم ٌكتشفوها ألنها كانت تلبس ثٌاب الحمالن..
على أن تعبٌر "ثٌاب الحمالن" ٌمكن أن ٌنطبق أٌضًا على الرذائل التً تلبس ثٌاب الفضائل،
وعلى األخطاء التً تتسمً بغٌر أسمائها..
إن الخطٌة قد تحارب األشرار مكشوفة وصرٌحة ،ولكنها ال تحارب األبرار والقدٌسٌن هكذا،
ألنهم لو عرفوا أنها خطٌة لرفضوها .لذلك فإن الشٌطان عندما ٌحاربهم بخطٌة معٌنة ،قد ٌلبسها
ثوب الفضٌلة ،أو ٌعطٌها اسمًا ٌرٌح الضمٌر .وهكذا ٌضل غٌر الحكماء وغٌر العارفٌن .ومثل
هذا التضلٌل ٌمكن أن ٌكشفه المرشد الروحً..

وقد تستخدم األسماء المُستعارة التً تلبسها الخطٌة بواسطة أشخاص ٌعرفون تما اما أنهم
مخطئون .ولكنهم ٌخفون أخطاءهم بثٌاب الحمًلن حتى ال ٌخجلوا أمام اآلخرٌن ،وحتى ال
ٌنكشفوا.
ثٌاب الحمالن إذن قد ٌقع فٌها البعض عن طرٌق الجهل ،وقد ٌلبسها البعض عن طرٌق الخداع
أو الرٌاء وأمثال هؤالء المرائٌن إن استطاعوا أن ٌخدعوا غٌرهم إال أنهم مكشوفون أمام هللا،
وأمام ضمائرهم ..وأحٌا ًنا ٌصل بهم االستهتار إلى أن ٌتهكموا على األبرٌاء المساكٌن الذٌن
انطلى علٌهم الخداع..
وثٌاب الحمًلن ٌستخدمها العقل أحٌا انا لتبرٌر سلوك النفس ..إن العقل ال ٌكون فً كل وقت
ً
عقال صر ًفا ،أو ح ًقا خالصً ا ..وإنما كثٌرً ا ما ٌكون العقل خادمًا مطٌعًا لرغبات النفسٌ ..حاول
أن ٌبرر شهوات هذه النفس ،وأن ٌبرر سلوكها ،حتى ال تبدو مدانة أمام الضمٌر ..وهكذا ٌعطى
الخطاٌا والنقائص أسماء مقبولة غٌر أسمائها الحقٌقٌة..
وسنحاول أن نضرب لذلك أمثلة:
فاالستهتار ا
مثًل قد ٌلبس ثٌاب الحمًلن وٌأخذ اسم الحرٌة .وكلمة الحرٌة كلمة جمٌلة ال
ٌجادل أحد فً سمو معناها.
وتحت اسم الحرٌة ٌفعل اإلنسان ما ٌشاء مستخد اما هذا االسم الجمٌل فً فعل ما ال ٌلٌق،
ناس اٌا أن الحرٌة معناها الحقٌقً هً تحرر النفس من األخطاء ومن الشهوات المعٌبة
فالشخص الحر هو الذي ال تستعبده عادة ردٌئة ،أو شهوة بطالة أو طبع فاسد .ولٌس معنى
الحرٌة أن نكسر وصاٌا هللا ،ونقول إننا أحرار نفعل ما نشاء .هذا الذي ٌدعى انه حر ،هو فً
حقٌقته مستعبد للشٌطان ..قد ألبس االستهتار ثٌاب الحمًلن وأعطاه اسم الحرٌة..
كذلك قد تلبس الشهوة ثٌاب الحمًلن وتتسمى باسم الحب ..والحب كلمة جمٌلة تنال توقٌر
الجمٌع ،ولكن هل كل ما ٌسمى حبًا هو حب فً حقٌقته؟ أال ٌجوز أن خطٌة ما تخشً أن تكشف
عن حقٌقتها الفاسدة ،فتلبس ثٌاب الحمالن وتتسمى بهذا االسم الجمٌل؟! أال ٌجور أن شابًا
ٌصادق فتاة صداقة غٌر برٌئة مملوءة باألخطاء الواضحة ،وٌسمى هذه العالقة خطأ باسم
الحب ،وهى بعٌدة عنه كل البعد.
فالذى ٌحب فتاة محبة حقٌقٌة ،المفروض فٌه أن ٌحب لها الخٌر ،فًل ٌسئ إلى عفتها ،وال
ٌسئ إلى طهارتها ،وال ٌسئ إلى سمعتها ..وإن أتلف طهارة هذه الفتاة ،وأفقدها بساطتها،
وأدخلها فً خبرات خاطئة ،وشغل عقلها ،وضٌع وقتها أو مستقبلها ،وعلمها الكذب على أهلها،
وعودها العمل المستتر فً الخفاء ..فال ٌصح أن ٌقول مع كل ذلك أنه ٌحبها !..الذي ٌحب

ٌنبغً أن ٌكون طرٌقه سلٌمًا وواضحً ا وٌعمل فً النور ال فً الظًلم .وال ٌصح أن ٌكون الحب
مجرد ثٌاب حمالن تخفى فً داخلها ذئاب "ذئاب خاطفة".
كذلك قد تلبس القسوة ثٌاب الحمًلن وتتسمى باسم الحزم .فقد تعاتب أبًا قاسًٌا ٌسوم أوالده
ألوان العذاب فٌبرر موقفه بأنه لٌس قاسًٌا ،وإنما هو حازم .وٌطلق على هذا التعذٌب اسم
التأدٌب أو التربٌة ،وٌقول إنه شدٌد فً تربٌة أوالده ،بٌنما تكون قسوته بعٌدة كل البعد عن
أسالٌب التربٌة ،وقد تأتى بعكس ما ٌرٌد ،وٌنشأ أوالده معقدٌن ..ولكنها ثٌاب الحمالن التً
تحاول أن تخفى وحشٌة األب وقسوته..
وفً الناحٌة المضادة قد ٌلبس ضعف الشخصٌة ثوب الطٌبة والوداعة .وتحت اسم الطٌبة قد
ً
متساهال معٌبًا مع
ٌتلف أب أوالده ،وقد ٌتلف رئٌس أو مدٌر كل الهٌئة التً ٌعمل فٌها لكونه
مرؤوسٌه ٌطلق علٌه اسم الطٌبة .والمفروض أن ٌكون اإلنسان لطٌ ًفا فً غٌر ضعف ،وحازمًا
فً غٌر عنف .وقد ٌعاقب وٌكون طٌب القلب فً عقوبته ،وقد ٌعفو وٌكون حازمًا خالل عفوه..
هكذا تكون الشخصٌة المتكاملة..
وثٌاب الحمًلن قد ٌلبسها البعض فً معامًلتهم لآلخرٌن .فقد ٌسلك إنسان فً أسلوب من
التملق والمداهنة ،فإن عاتبته على ذلك ،قال لك إن هذا نوع من السٌاسة ،أو من الحكمة ،أو من
كسب األصدقاء .بٌنما ٌستطٌع أن ٌصل إلى كل ذلك بغٌر تملق ..وقد ٌدس شخص عند رئٌسه
فً حق زمالئه ،وٌسمى هذا الدس وهذه الوقٌعة نوعًا من اإلخالص ومن المحبة !..وما هً إال
ثٌاب حمالن..
ما أكثر األسماء المستعارة التً تلبسها أخطاء الناس ،وٌعوزنً الوقت فً هذا المقال
المختصر أن أتحدث عنها بالتفصٌل ..فالدهاء أو المكر أو الخبث ،قد ٌتسمى باسم الذكاء وحسن
التصرف..
واإلسراف قد ٌتسمى باسم الكرم .والتهكم أو المزاح الرديء ،قد ٌتسم باسم خفة الروح..
والشتٌمة والشوشرة واإلساءة إلى اآلخرٌن قد تتسمى باسم اإلصالح أو النظام .والتعصب
الرديء قد ٌتسمى باسم الغٌرة المقدسة والتمسك بالدٌن .والكذب األبٌض إلخفاء حقٌقته.
والمالبس الخلٌعة قد تتسمى باسم الموضة ..واألغانً العابثة والصور العارٌة المثٌرة ،قد
تتسمى كلها باسم الفن ..وقد تختفً الرشوة تحت اسم الهدٌة ،وتختفً السرقة تحت شكلٌات
إلخ..
الضمٌر..
ترضى
ال
رسمٌة
لٌتنا نواجه الحقائق عارٌة وصرٌحة ،وال نسمى األمور بغٌر أسمائها ،لكً نستطٌع أن نصحح
أنفسنا من الداخل ،ونصلح المجتمع الذي نعٌش فٌه ..أما ثٌاب الحمالن فإنها تخفى العٌوب ً
بدال
من إصالحها..

