
 

 الجمعة خطبة
 ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهلل تعاىل بنصره العزيز اليت  

 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

 02/20/0202 يوم
 السويد في جوتينبرغ في ناصر مسجد في

 
أما بعد فأعوذ . أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

الرَّْْحَن * اْلَْْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * بْسِم اهلل الرَّْْحَن الرَّحيم . باهلل من الشيطان الرجيم
ِصرَاط * اْهدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتقيَم * َنْسَتعنُي إيَّاَك نـَْعُبُد َوإيَّاَك * َمالك يـَْوم الدِّين * الرَّحيم 

 (.آمني. )الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِّنيَ 
يَْأُمرُ  ِإنَّهُ فَ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  يـَتَِّبعْ  َوَمنْ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا 

 يـُزَكِّي اللَّهَ  َوَلِكنَّ  أََبًدا َأَحد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  زََكا َما َوَرْْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  َفْضلُ  َوَلْواَل  َواْلُمْنَكرِ  بِاْلَفْحَشاءِ 
 َعِليم   َسَِيع   َواللَّهُ  َيَشاءُ  َمنْ 
 اتّباع بعدم واملؤمنني آدم بين تعاىل اهلل نصح ،أيضا أخرى آيات ويف ،اآليات هذه يف

 تعاىل، اهلل يعصي الشيطان ألن األمر هذا جاء وقد. ذلك من وحّذرهم الشيطان خطوات
 أوامر من النقيض على ويعمل اهلل يعصي كان الذي أن واملعلوم. عليها ويتمرد أوامره وخيالف

 يّتبعونه الذين سيجعل أنه النتيجة وستكون بنفسه، يعمله ما أيضا أتباعه سيعّلم تعاىل اهلل
 بأنه وضوح بكل للشيطان تعاىل اهلل قال فقد. بنفسه جهنم حصب هو كما جهنم حصب
 ذلك كل تعاىل اهلل بنّي  لقد. اجلحيم مصْيهم وسيكون يتبعونه الذين من جهنم سيمأل

 أن عليهم مبني؟ عدو هلم الشيطان أن أيضا ذلك بعد الناس يفهم أفال وقال، بوضوح
 وال اجلنة، هي وما اجلحيم هو ما يدرون وال شيئا بالدين يبالون ال أناس هناك. جيتنبوه
 تلك يف الناس بعض كان وإذا. يفهموه أن حياولون وال الدين هو ما يفهمون وال باهلل يوقنون
 أهنم الناس على لُيظهروا أو فقط العلم أجل من ذلك يكون اإلسالم عن شيئا يقرأون البالد

 الكتب يف ورد ما على ومقتصرا سطحيا علمهم يكون بينما واإلسالم، الدين عن يعرفون
 النقد هبدف اإلسالم عن املعلومات جيمعون أو القرآن يقرأون آخرون بعض وهناك. فقط



 يبحثون وال الشيطان، براثن من يتحررون وال وحماسنه التعليم هذا مبزايا يستفيدون وال ،فقط
 وهناك الشيطان، يّتبعون الذين هم فأولئك ، عنه البحث يف يرغبون وال تعاىل اهلل عن

 بعض بكسبهم الشيطان يّتبعون ذلك ومع مؤمنني أنفسهم ويسّمون اإلميان يّدعون آخرون
 يكونوا أن ميكن أو الشيطان خطوات يّتبعون الذين من فيصبحون ،منهم قصد بغْي األعمال
 املؤمنني تعاىل اهلل حّذر لذلك. جيب كما اهلل حبماية لالحتماء سعيهم عدم نتيجة كذلك

 آمنا أننا تظنوا بأال املؤمنني نّبه فقد. عليكم تلوهتا اليت اآلية يف الشيطان خطوات اتّباع من
 وال الشيطان هلجمات التعرض من علينا خوف ال أي. اآلن علينا خوف فال اإلسالم وقِبلنا
 قائما زال ما الشيطان هجمات خطر بأن تعاىل اهلل يقول بل. كال خطواته، التّباع خطر
 لذا. املؤمن لغْي ذلك ميكن كما الشيطان براثن يف يقع أن أيضا للمؤمن وميكن كان، كما
 استأذن لقد. الشيطان هجمات من للنجاة دائما اهلل يذكر أن مؤمن كل على جيب

 بإغواء له أُذن لو أنه مّدعيا اهلل سبل عن آدم أبناء لصرف البداية يف تعاىل اهللَ  الشيطانُ 
 بطرق يّتبعونه وجيعلهم ويغويهم صراط كل هلم فسيقعد خطواته يّتبعون وجْعلهم الناس

 حادثا نراه ما فكل. سيّتبعونه الناس من األغلبية أن أيضا الشيطان اّدعى وقد خمتلفة، وأعذار
 من تعاىل اهلل حّذر قد بينما الشيطاَن، يّتبعون أيضا اإلميان يّدعون الذين أن العامل يف اليوم
ًدا ُمْؤِمًنا يـَْقُتلْ  َوَمنْ : الكرمي القرآن يف تعاىل اهلل فيقول. ذلك  ولكن ،َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَـَعمِّ

 خطوات اتّباع هو إمنا بعضهم ونيقتل إذ األيام هذه يف اإلسالمي العامل يف حيدث ما
 املتطرفني هجمات نتيجة حيدث كما مجاعية بصورة الناس قتل إن كذلك. الشيطان

 األفعال هذه أصحاب ولكن. جهنم إىل تقود شيطانية أفعال أيضا كلها فهذه واإلرهابيني
 الشيطان يقول. اجلنة دخوهلم يف وطمعا الشيطان إغواء نتيجة هذا كل يفعلون الشنيعة
 هذه نتيجة اجلنة تدخلوا لن بأنكم تعاىل اهلل ويقول اجلنة لدخلتم ذلك فعلتم لو بأنكم

 . الشيطان خطوات تتبعون ألنكم جهنم ستدخلون بل األعمال
 أم الشيطان خطوات يتبعون هل وينتهبوا دائما أنفسهم حياسبوا أن املؤمنني تعاىل اهلل فيأمر

. كبْية ذنوبا بكسبكم أو بسيطة أمورا بإنكاركم الشيطان خطوات اتّباعكم يكون وقد. ال
 خطوات يتّبعون وحدهم هم املثال  سبيل على ذكرهتم الذين فقط املتطرفني أن ضروريا ليس

. الشيطان يّتبع فإنه اهلل أوامر من أيضا أمر أصغر عن اإلنسان ينحرف عندما بل الشيطان
 هناك أي ،اجملال هذا يف اْلدود أقصى إىل االعتبار بعني واْلذر اْليطة ألخذ حاجة فهناك
 يهاجم عندما. الشيطان هجمات من نفسه وينقذ حقيقيا مؤمنا املرء ليكون ماسة حاجة

 يغوي عندما كذلك بسهولة، اإلنسان يدركها ال بطريقة ذلك يفعل ويغويه اإلنسانَ  الشيطانُ 



 اعصوا أن صراحة هلم يقول فال اهلل بأوامر العمل عن ويُبعدهم السيئات يف ويُرّغبهم الناس
 اْلسنات متخذا السيئات إىل يقودهم بل وكذا كذا سيئات واكسبوا عنه ابتعدوا أو اهلل

. هلا وسيلة اْلسنة متخذا ذلك فعل اهلل أمر عن  آدمَ  الشيطان صرف عندما. وسيلة
 من تنتشر وكيف اجملتمع يف السيئات تنتشر كيف توضح اخلطبة مستهل يف تلوهتا اليت اآلية

 هذه ويف الشيطان، خطوات اإلنسان يتّبع عندما شاسعة مبنطقة حتيط حىت آخر إىل مكان
 يف. السيئات ينشر أنه يعين فهذا األوىل اخلطوة بعد ثانية خطوة اإلنسان خيطو عندما اْلالة

 باجملتمع أو به تلحق لن الصغْية السيئة هذه أن صاحبها يزعم أو بسيطة السيئة تبدو البداية
 يغضون أو بكثرة الناس فيها يتورط أو شاسعة منطقة إىل تنتشر عندما ولكنها ،ضرر أيّ 

 أننا زاعمني الدونية بشعور يشعرون أو ،اجملتمع من خوفا بالسيئة يصفوهنا ال أو عنها الطرف
 كثْية أمور هناك. عنها فيسكتون ،اجملتمع يف مكانتنا من حيطّ  قد فهذا علًنا شجبناها لو

 هناك فمثال. سيئات أهنا مع أيضا اْلكومات وتقبلها اْلرية باسم اجملتمع هذا يف حتدث
 ارتداء بأن يقولون إذ الناس هؤالء نظر يف ظاهريا صغْية وهي اجملتمع اهذ يف تالحظ سيئة

 ألنه اجملتمع هذا يف اْلجاب ضد كثْي كالم ويقال. املرأة حقوق غصب إىل يؤدي اْلجاب
 يف أمر هناك ليكون حاجة هناك تكن مل لذا اْلجاب، ارتداء عدم يف عندهم ضْي ال

 يف ويقلن ذلك نتيجة الدونية بشعور يشعرن الفتيات وبعض. رأيهم حبسب بشأنه الشريعة
 األحيان بعض يف أو اْلجاب، حيِبنب ال صديقاهتن أن أو لنا، الناس يقول ماذا: أنفسهن
 هذه مثل يف الشيطان يقول. اْلجاب ارتداء يف فيتكاسلن األساتذة أو الطالب هبنّ  يستهزئ
 البسيط، األمر هذا برتككنّ  كرامتكنّ ب ضرر أيّ  تلحقن ولن بسيط، أمر هذا: اْلاالت

 فاملرأة. اجملتمع من والقال القيل الجتناب الوشاح أو اخلمار أو اْلجاب ختلعن أن فيمكنكن
 املرأة كرامة أن معلوما ليكن. الكرمي القرآن يف ورد قد األمر هذا أن إىل تنتبه ال الفتاة أو

 اجملتمع هذا ففي. بالرجال املربر غْي االختالط عدم يف كرامتها وأن احملتشم لباسها يف تكمن
 بالرد يقمن حجاهبن على الرجال اعرتض إذا تعاىل اهلل بفضل أْحديات فتيات هناك أيضا

ملاذا حترموننا اْلريَة بإكراهنا  وحنب، نريد ما نفعل شأننا هذا: ويقلن مفحمة ردودا عليهم
ولكن توجد بني األْحديات َمن يقلن إن . على نزع اْلجاب، فمن حقنا أن نلبس ما نريد

 . لبس اْلجاب واخلمار صعب جدا يف هذا اجملتمع إذ نشعر باخلجل بلبسه
فعلى الوالدين أيضا أن ُيشعروا البنات منذ الصغر أنه جيب أن يشعرن باخلجل عند عدم 

 . العمل بتعليم اإلسالم ال عند طاعة أمر اهلل تعاىل



أما الشباب فهناك سيئات تتسرب إليهم سرًا بتأثْي اجملتمعات اْلرة، وإذا أصيبوا بسيئة وقعوا  
 . يف سيئات أخرى أيضا

مالذات حتمينا من هجماته بكل الشيطان هناك حاجة الختاذ وللنجاة من هجمات 
 حتسبوهإن ما يبديه لكم الشيطان من حب ال . أنواعها، بل جتعلنا نرد عليه هبجمات مضادة

حًبا وال ُتدخلوه يف حياتكم، بل على كل مسلم أْحدي أن يسعى للدخول يف مالذ اهلل 
من الشيطان هو اهلل تعاىل، ففي هذا  إن أكرب مالذ للنجاة. تعاىل باالستغفار كل حني

العصر الفاسد جيب علينا السعي للدخول يف مالذ اهلل تعاىل مستغفرين، ألن االستغفار هو 
 . الوسيلة اليت يستطيع هبا اإلنسان الدخول يف مالذ اهلل تعاىل

وهو  ال أحد من الناس يتوجه إىل السيئة متعمدا، فمما خيالف فطرة اإلنسان أن يرتكب فعالً 
أما املؤمن اْلقيقي فإن اهلل تعاىل قد فصَّل له اْلسنات والسيئات تفصيال، . يعلم أنه ضار

فعلينا أن منيز بني اْلسنات والسيئات على ضوء هدي اهلل، ونسعى لفعل اْلسنات وترك 
الشيطان يعلم أنه ال يقدر على أن يضر اإلنسان ما دام يف مالذ اهلل تعاىل، لذا . السيئات

. ا املالذ وهذا اْلصن الذي يكون يف مأمن فيه، مث جيعله يتبعهفهو خيرجه أواًل من هذ
والواضح أن الشيطان خُيرج اإلنسان من مالذ اهلل بإغرائه بالسيئة على أهنا هي اْلسنة، 

يف بعض . وبتعبْي آخر ال ميكن للشيطان إخراج املؤمن من مالذ اهلل إال باسم اْلسنات
اْلسنة أو املواساة اإلنسانية أو مساعدة اآلخرين األحيان يتم بني الرجل واملرأة وباسم 

التعارف الذي يؤدي إىل النتائج السيئة أحيانا، ومن أجل ذلك هنى النيب صلى اهلل عليه 
َ صلى اهلل عليه وسلم اْلكمة  وسلم عن زيارة املرأة اليت زوجها غائب عن البيت، وقد بنيَّ

ويف هذا اُْلكم نفسه . ى الدم يف عروقهاإلنسان جمر  منوراء ذلك فقال إن الشيطان جيري 
قد آتى النيب صلى اهلل عليه وسلم تعليًما أساسيا وهو أال يلتقي الرجل باملرأة من غْي احملارم 

لذا فهناك حاجة أن يأخذ األْحديون . حبرية ألن هذا قد يتيح الفرصة للشيطان لفعل ما يريد
ًسا يف التقاء الشاب والفتاة على انفراد يف هذا اجملتمع الذي ال يرى بأبشكل خاص اْليطة 

 .حبجة اْلرية
مث إن السيئات ال تنتشر بسبب الشباب والفتيات األغرار فحسب، بل املالحظ أن زيارة  

املتزوجني من الرجال والنساء بيوت اآلخرين بدون وازع وباسم اْلرية والصداقة أيضا تؤدي 
ا حنن الذين قد منَّ اهلل علينا إذ وّفقنا لذا فمن واجبن. إىل مشاكل وتدمْي عش الزوجية

لإلميان باملسيح املوعود عليه الصالة والسالم وبنّي لنا حكمة كل حكم من أحكام اإلسالم، 
 . بدون أي سؤال وترددصلى اهلل عليه وسلم ولرسوله  تعاىل أن نعمل بكل حكم هلل



البيوت لوجدمت أن الصغار  لو فحصتم أحوال معظم. ومن السيئات املعاصرة التلفاز والنِّت
والكبار فيها ال يصلون صالة الفجر يف وقتها ألهنم إما يظلون يشاهدون التلفاز أو ينشغلون 

بل إن هؤالء . باالنرتنت إىل ساعات متأخرة بالليل فال يستطيعون االستيقاظ لصالة الفجر
ز واالنرتنت وغْيمها الشيئان التلفا نفهذا. ال يفكرون أن عليهم أن يستيقظوا لصالة الفجر

من املالهي العابثة ال تضيع صلواتكم مرة أو مرتني، بل الواقع أن من يدمن عليها يصبح من 
عادته اليومية أن يشاهد هذه الربامج على التلفاز أو النت إىل ساعات متأخرة بالليل 

عْي فيصعب عليه االستيقاظ لصالة الفجر، بل ال يستيقظ هلا مطلقا، بل منهم من ال ي
الصالة أمر أساسي، وأداؤها  ضروري حىت يف اْلرب واألذى . صالة الفجر أية أمهية

واملرض، فال بد له أن يصليها يف كل حال حىت ولو صالها قاعًدا أو مستلقًيا، أو قصرًا يف 
ويف اْلاالت العادية قد أمر اهلل أن يصلي الرجال مجاعًة وأن تصلي النساء . اْلرب أو السفر

ولكن الشيطان يبعد اإلنسان عن الصالة من أجل برنامج دنيوي ال . يف ميقاهتاالصالة 
يوجد يف النِّت برامج شىت ويوجد يف اهلواتف تطبيقات . طائل منه على التلفاز أو النِّت

املرء مدمنا على  ، وجيعل الشيطانُ  Ipad والـ Iphone الـ يف خمتلفة، وهناك برامج يف
كيف يغوي الشيطان؟ يف البداية يشاهدون . هذه السيئات من خالل هذه األجهزة باستمرار

يف كثْي من . يف هذه األجهزة برامج جيدة، مث يشاهدون كل برنامج فاسد خمرب لألخالق
البيوت دخل القلق واالضطراب ألن الزوج ال يؤدي حق الزوجة واألوالد، ألنه يظل منشغال 

مث إن األوالد يف البيوت أيضا يصطبغون . شاهدة الربامج السيئة على التلفاز والنت ليالمب
لذا فعلى كل بيت أْحدي أن يسعى لتجنب هذه . بصبغة أبيهم ويشاهدون ما يشاهده

كم كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قلًقا إلنقاذ املؤمنني من هجمات . األمراض كلها
يعلم أصحابه شىت األدعية للنجاة من الشيطان،   عليه وسلمصلى اهلل الشيطان، وكيف كان

لقد علمنا رسول : وكيف كان يعلمهم أدعية جامعة، قد ذكر أحد الصحابة هذا األمر فقال
 ُسُبلَ  َواْهِدنَا بـَْيِنَنا َذاتَ  َوَأْصِلحْ  قـُُلوبَِنا بـَنْيَ  أَلِّفْ  اللَُّهمَّ ": اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدعاء التايل

َنا النُّورِ  ِإىَل  الظُُّلَماتِ  ِمنْ  َوََنَِّنا السَّاَلمِ  َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َوَجنِّبـْ  يف  لََنا َوبَارِكْ  َبَطنَ  َوَما ِمنـْ
َنا َوُتبْ  َوُذرِّيَّاتَِنا َوأَْزَواِجَنا َوقـُُلوبَِنا َوأَْبَصارِنَا َأَْسَاِعَنا  َواْجَعْلَنا الرَِّحيمُ  التـَّوَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َعَليـْ

َنا َوأِتََّها قَابِِليَها هِبَا ُمْثِننيَ  لِِنْعَمِتكَ  َشاِكرِينَ   ."َعَليـْ
فهذا هو الدعاء الذي جينبكم من التسلية املادية الزائفة ومن كل ما هو لغو فاسد من األفعال 

ة، وعندما يدعو تُرتكب اليوم يف العامل أنواع  السيئات باسم التسلي. ومن هجمات الشيطان
املرء للربكة يف األَساع واألبصار وللسالمة وللخروج من الظلمات إىل النور وألداء حق 



الزوجة، ولكون األوالد قرة أعني، فسوف يرغب عن السيئات والفواحش تلقائيا، وهكذا 
العصر الذي نعيش يف هذا . يصبح املؤمن وسيلة إلنقاذ البيت كله من هجمات الشيطان

ألمر ال يتعلق ببلد، بل هذا هو حال العامل كله اليوم، فإن وسائل اإلعالم قد قربت فيه، وا
قّرب إىل تالشيطان بدال من أن اتِّباع إىل  تقرّب، ولسوء اْلظ ولكنها. الناس من بعضهم

. يف مثل هذه اْلالة جيب على كل أْحدي أن يستعرض حالته أكثر من ذي قبل. اْلسنات
بالقناة الفضائية األْحدية وكذلك أنعم علينا باملوقع لربامج اجلماعة  إن اهلل تعاىل أكرمنا

ولو  . فإذا اهتَممنا هبذه األشياء أكثر لتَـَقرَّْبنا إىل اهلل تعاىل وجتنَّْبنا الشيطان. الروحانية والعلمية
دان كنتم تريدون أن تشاهدوا القنوات التلفزيونية األخرى للتسلية فال بد أن حيتاط كثْيا الوال

وال تشاهدوا إال الربامج اجليدة وجتنَّبوا الربامج السخيفة . أنفسهما ويُراقبا أوالدمها أيضا
ولكن على كل . إىل الفحشاء واملنكر، وإىل طريق يُبعد عن اهلل تعاىل ؤديوالفاحشة، ألهنا ت

حدة بيت أْحدي أن يستوجب اجتماَع مجيع أفراد األسرة واالستماع إىل خطبة اجلمعة مرة وا
يف األسبوع على األقل، وإضافة إىل ذلك عليهم أن يشاهدوا برامج أخرى على أمي يت إيه 

والبيوت اليت تعمل بذلك يُرى فيها أن األسرة كلها راغبة يف . لساعة واحدة يوميا على األقل
وكل من يعمل بذلك لن يستفيد دينيا فحسب بل . الدين، يتعلم صغارهم الديَن كما كبارهم

عن الشيطان أيضا حتما وسيتوجه إىل نيل قرب اهلل تعاىل، وستنزل السكينة يف  سيبتعد
 . يف الدعاء البيوت وِتلؤها الربكة، كما عّلمنا النيب 

قالت يل إحدى األمهات بأن ولدها كان جيدا حىت السابعة عشرة من عمره، وكان يصلي 
ية اختذ أصدقاء أبعدوه عن ويشارك يف برامج اجلماعة، ولكن بعد ذلك حني وجد بعض اْلر 

صحيح أن الشباب يف ِسّن معّينة يتأثرون من احمليط، وميكن أن يتأثروا، ولكن لو  . الدين كليا
كانت لآلباء عالقة صداقة مع األوالد وعّلموهم التمييز بني اخلْي والشر وجعلوا جّو البيت 

لك أنعَم ضمن أسباب حيث منح اهلل تعاىل أسباب التسلية كذ -كما قلتُ –دينيا، واآلن 
التسلية أسباب الرتبية أيضا، فلو كان مجيع أفراد األسرة جيلسون جمتمعني ويستفيدون منها، 
وكان األوالد يشعرون بأهنم يلقون اهتماما يف البيت فلن خيرجوا من البيت ولن يقعوا يف 

مث .  بيوهتماألعمال السخيفة ولن يبحثوا عن الطمأنينة خارج البيت، بل سيجدون الراحة يف
 . يتحّتم على اآلباء أن يربطوا أوالدهم باملسجد، وُيشركوهم يف برامج التنظيمات الفرعية

أقول هنا للتنظيمات الفرعية أيضا ولنظام اجلماعة أيضا، وأخّص التنظيمات الفرعية ألن من 
 لكل تنظيم أعضاء من أعمار معينة فهم يستطيعون أنف ،وليتها أن هتتم بأعضائهائمس

على جملس خدام األْحدية أن يهتم باخلدام وعلى جلنة إماء اهلل أن  :يهتموا هبم بسهولة أكثر



هتتم بالنساء، واالهتمام باألطفال واملراهقني من اخلدام كما بالناصرات واإلماء يف سن 
ولية كبْية للتنظيمات الفرعية أن تربط هؤالء ئوهذه مس. املراهقة ضروري جدا بشكل خاص

من اخلدام الذين من  جمموعات  جيب على جملس خدام األْحدية أن ُيشّكل . ة بقوةباجلماع
ولكن يف معظم األحيان تشكو . شأهنم أن يربطوا بأنفسهم الشباَب ذوي الطبائع املتنوعة

والت، حيث ئالبنات الشابات أن اإلماء الكبْيات يف السن تُعاملهن بقسوة، وخصوصا املس
واملعلوم أن الفتيات . مج التنظيم حتًما إن مل يكّن يُبعْدهنُّن عن الدينيُبِعدن الفتياِت عن برا

على كل، جيب على . عام يلتحقن بلجنة إماء اهلل وليس هلن تنظيم منفصل 00اللوايت يبلغن 
والت أن يعامْلن البنات الشابات حبيث يربْطنهن باملسجد وبالتنظيم واجلماعة، وإال ئاملس

 .  ولني فيهامجه ويتغلب عليهئين يظهر ضعف، ويشكو أحد  أحَد املسفالشيطان يرتصد دوما أ
يف معركة أخْية مع  لذا فنحن بواسطة املسيح املوعود  إننا آمنا باملسيح املوعود 

الشيطان، ولكن إذا كنا بسبب أعمالنا نعطي الشيطان فرصة أن يقبض على أوالدنا يف هيئة 
ولني، رجاال كانوا أم النساء، ئسيئة، فِمثل هؤالء املسولني الئمواس  هلم بسبب معاملة املس
ول أن ئلذا ينبغي على كل مس. ، بل هم أنصار الشيطانليسوا أنصار املسيح املوعود 

فمن الضروري أن . يسعى بشكل خاص ليجّنب نفسه وأفراَد اجلماعة من هجمات الشيطانِ 
ك ينبغي أن يتذكر الشباب والشابات وكذل. نفهم فْضَل اهلل تعاىل علينا ونناَل رضى اهلل 

أيضا أن اهلل تعاىل تفّضل عليهم إذ وّفقهم لقبول األْحدية أو خلقهم أْحديني، ووفَّقهم 
مبجيئه، والذي من شأنه أن يهزم الشيطان  الذي بّشر النيب  لإلميان باملسيح املوعود 

ول أو سوء تصرف ئمس يف هذا الزمن، لذا عليهم أال يبتعدوا عن الدين بسبب سوء تصرف
 َمن يزعم الصالح  أو َمن هو أكرب منهم، بل عليهم أن ُيصبحوا أعوان املسيح املوعود 

 . ويدعوا اهلل تعاىل من أجل ذلك
إنين َسيع وعليم، أعلم مبدى خوفكم من هجمات الشيطان، وأعرف أنكم : يقول اهلل تعاىل

عليكم بالدعاء واجتناب البيئة اليت . تسعون لتجتنبوه وتدعون لذلك، لذا سأَسع أدعيتكم
فادعوا لكي جتتنبوا . توّلد أفكارا سلبية، واليت تدفع اإلنسان إىل وقوعه يف فخ الشيطان

ستكون مقبولة صاْلة ية نِ بِ ما تقومون به من جهود وأدعية : يقول اهلل تعاىل .الشيطان دوما
وكذلك على الذين فـُّوضت إليهم خدمة الدين . عند اهلل تعاىل وسُتحَفظون من الشيطان

وُسّلمت إليهم مهمة تربية أفراد اجلماعة وإرشادهم، أن يسعوا بشكل خاص ليجعلوا أقواهلم 
خملصني له أاّل يقع أحد يف حضن الشيطان  تعاىل، ويدعوه  وأفعاهلم وفق مرضاة اهلل

. بسبب سوء تصرفهم، وأاّل يكون أيٌّ من أفراد اجلماعة ممن يتبعون الشيطان ألي سبب



يقول اهلل تعاىل إنه سيتقبل مثل هذه األدعية املخلصة، وسأهديكم والذين يهامجهم 
 من دون نصرة اهلل تعاىل ومن دون الشيطان، لكي تتمكنوا من اجتناب هذه اهلجمات، وإال

خضوعكم له ال تستطيعون أن تتجنبوا هجمات الشيطان، لذا عليكم أن تتحروا نصرة اهلل 
 . تعاىل

كما قلُت كان قول الشيطان هلل تعاىل إن مل ِتنعين قهرا وأمهلتين سأُغوي الناس وأبذل كل 
ؤمن العادي فالشيطان يسعى إىل أي مدى يذهب الشيطان يف سعيه؟ دعوا امل. اجلهد لذلك

ليتغّلب على أولياء اهلل أيضا حىت يف وقتهم األخْي، وحياول أن جيعلهم يقوموا عند موهتم مبا 
فقال  ذكر شخص  مناَمه يف جملس املسيح املوعود . يؤّدي إىل وقوعهم حتت سيطرته

 بأنواع إلنسانا خيدع أن الشيطان يريد. عجيب أمر على الرؤيا هذه انتهت لقد: َساعه بعد
 الذي. ]حسن موضع يف الرؤيا هذه هناية ألن جدًّا، حسنة عاقبتك أن يبدو لكن التمثُّالث،

 هامجه، الشيطان كان حيث الشيطان، من َنا أنه رؤياه هناية من أبد رؤياه يقص كان
 بفضل أو ينجو، الشيطان هجمات الجتناب اجلهود يبذل حني اإلنسان أن كثْيًا وحيدث

 ليس" هبا، تفوَّه كلمة آخر كانت تويف حني أنه اهلل أولياء أحد عن ورد فقد ،[ اهلل من
 َسع فحني"[ بعد ليس بعد، ليس" لسانه على جرت قد وفاته قبيل أي" ]بعد ليس بعد،
 باكيًا اهلل يدعو وبدأ جدًّا، استغرب[ منه قريبا جالسا كان حيث] الكلمة هذه مريديه أحدُ 

 ليس بعد، ليس" وفاته قبيل الويل ذلك قال ملاذا أنه] األمر عليه ليكشف هناَر، ليلَ  ومتضرًعا
 الكلمة هذه نطقتَ  ملاذا فسأله: الرؤيا يف الويل ذلك مع اللقاء له حصل وأخْيا ،"[بعد

 منه يسلب لكي املوت قبيل إنسان كل يهاجم الشيطان أن مبا: فأجاب حياتك؟ يف األخْية
 وحني اإلسالم، عن يرّدين أن وأراد أيًضا أنا جاءين فقد األخْية، الساعة هذه يف اإلميان نور

 ليس بعد، ليس: "قلتُ  عندها ساملـًا، يدي من انفلتَّ  قد يل قال له، هجوم كل خيَّبت
 ." أموت حىت منك مأمن يف لستُ  أي" بعد

 وإىل أنفاسي، آخر ألفظ حىت تغويين ستظل لكنك منك أختلص وأنا تُغويين أنك صحيح
 أقاموا الذي اهلل أولياء معيار هو فهذا. منك ختلصت قد إين أقول أن أستطيع ال اْلني ذلك

 وخيمة، ما حبيلة أيضا اهلل أولياء عاقبة جيعل أن جهده قصارى يبذل فالشيطان. مناذج لنا
 أن ميكن حيث جدا، خميف موقف أمامه العادي فاملؤمن. جهنم دخوهلم يف يتسبب وبذلك
 . االستغفارو  التوبة على الدوام جيب لذا الشيطان، حضن إىل الغفلة ْلظة تسوقه

 وجعل اإلنسان، على للهجوم الشيطان حماوالت ذكر بيان يف موضع يف  يقول مث
 :     فاسدة أعماله



إن الشيطان يرتبص باإلنسان كل حني وآن ليجعل أعماله فاسدة، حىت يريد أن ُيضله يف "
فحني يصلي املرء يريد الشيطان . األعمال اْلسنة ويسعى جاهدا إلفسادها بأي طريقة ممكنة

فاإلنسان يصلي وهو عمل حسن لكن الشيطان ]أن يفسدها بشعبة من الفساد مثل الرياء
ويريد أن يلقي اإلمام أيًضا يف [ ياء لكي ال تبقى صالته خالصة هلليلقي يف قلبه فكرة الر 

ابتالء، فيجب أال يتغافل املرء عن هجماته، فإن هجماته تكون على الفساق والفجار علنا، 
فهم صيُده، لكنه ال يتورع عن [ أي املنغمسني يف املادية واملنحرفني املبتعدين عن الدين]

ويشن عليهم [ أي ال يتورع عن مهامجة الصلحاء والزهاد أيضا]اهلجوم على الزّهاد أيًضا، 
فالذين يعيشون يف كنف فضل اهلل ويطلعون على أدق . أيًضا اهلجوم عندما تسنح له الفرصة

مكايد الشيطان، فهم يْدعون اهلل ليعصمهم منه، أما الذين ما زالوا ضعافا وناقصني فهم 
 ." يتعرضون لالبتالء أحيانا

لذا جيب على املؤمن أن يداوم على االستغفار ويتضرع إىل اهلل كل حني وآن أن يعصمه من  
 . كل مكيدة للشيطان

 :  الفتا أنظارنا إىل االستغفار يقول سيدنا املسيح املوعود 
على اإلنسان الدوام على االستغفار ليطلب منه اْلماية من مجيع  لقد فرض اهلل "

ية، سواء كان على علم هبا أو جيهلها وكان قد ارتكبها باليد أو الظاهرة واخلف -اخلطايا
يف هذه األيام، جيب ترديد دعاء آدم . بالرِجل أو باللسان أو باألنف أو باألذن أو بالعني

 وهو : ََربَـَّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِين  
 : آخر موضع يف ناصًحا حضرته قال مث
. املعاصرة الفلسفة سمُّ  فيكم يؤثِّرنّ  فال باستخفاف، اهلل أحكام إىل تنظروا ال األعزة، أيها"

 عندما. وقدرة قوة كل مفتاح فإهنا الصالَة، الصالةَ . صغْي كطفل  أوامره حتت امُشوا
 تقوموا أن عليكم جيب بل كال. حمضا تقليدا ِتارسون وكأنكم تصلُّوها فال للصالة تقومون
 غْي يف التفكْي من جوارحكم فاغسلوا الصالة، قبل مادي بوضوء تقومون كما باطين بوضوء

 البكاء على وَتعوَّدوا كثْيًا، فيها وادُعوا للصالة، قوموا الوضوءين هبذين مث تعاىل، اهلل
 .تُرَْحوا لكي واالبتهال

 أن جيب دوما، أمر كل يف بالصدق ِتسكوا. ]قلوبكم إىل ينظر  فهو الصدَق، الصدقَ 
 أن إنسانًا يسع فهل[ قلوبكم يف ما على مطلع أنه خطوة كل أخذ عند حسبانكم يف يكون
 الذي اإلنسان ذلك جدًّا لشقيٌّ  إنه خداع؟ أو مكر  عليه ينطلي وهل ؟ خيدعه
 .به اهلل يعبأ وال سريعا يُهَلك فإنه موجودا، ليس اهلل كأن درجة إىل الفاسقة أعماله أوصل



 اإلميان نور يقلل إبليس اجلوفاء فلسفتها وإن شيطان ، احملضَ  الدنيا منطق إن األعزة، أيها
 بل وحدها هبا تكتفوا فال شيطانية، أمور أمر كل يف والتربير املنطق عن البحث إن] كثْيا
 تقُرب درجة إىل ويوصل التجاسر، أنواع ارتكاب إىل ويؤدي ،[أيضا اهلل عن تبحثوا أن جيب

 فيكم ويتولد إميانكم نور ينتقص فسوف فقط والفلسفة املنطق اتبعتم إذا أي. ]اإلْلاد من
 لألوامر وامتِثلوا واملسكنة، بالتواضع يتسم قلبا فيكم واخلقوا أنفسكم منها فأنِقذوا[ التجاسر

 .أمه ألوامر الولد ميتثل كما وانقباض تردد دون
 أنفسكم واْجعلوا إليها فَأْصغوا التقوى، من العليا الدرجة إىل توصل الكرمي القرآن تعاليم إن

 ."حبسبها

 بتعاليم يعملون والذين الشيطان، خطوات اتباع جيتنبون الذين من جيعلنا أن  اهلل نسأل
 على اهلل يشكرون الذين ومن ألوامره، ومستجيبني به ومستعينني له خاضعني الكرمي القرآن

 من نكون أن اهلل وفَّقنا. الشيطان يهزم أن له ُقدِّر الذي عنده من بعثه مبن لإلميان وفَـَّقنا أنه
 وخييِّبونه، للشيطان هجمة كل ويُفشلون  املوعود للمسيح بيعتهم حق يؤدُّون الذين
 .     لذلك اهلل وفقنا
 


