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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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  ).آمني(
 ولَولَا والْمنكَرِ بِالْفَحشاِء يأْمر فَإِنه الشيطَان خطُوات يتبِع ومن الشيطَان خطُوات تتبِعوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا�
  )٢٢ :النور( � عليم سميع واللَّه يشاُء من يزكِّي اللَّه ولَكن أَبدا أَحد من منكُم زكَا ما ورحمته علَيكُم اللَّه فَضلُ

 احلريةإن الشيطان عدو اإلنسان منذ األزل وسيظلّ دوما، ليس ألنه ميلك قوة دائمة، بل ألن اهللا تعاىل أعطاه 
لدى خلق اإلنسان، وكان اهللا تعاىل يعلم بأن عباده سيبقَون حمفوظني من هجمات الشيطان. ال يكون عداء 
الشيطان هذا علَنيا إذ ال يهاجم وجها لوجه بل حيرض أنانيةَ اإلنسان ويبعده من احلسنات ويقربه إىل السيئات 

 إنك خلقت اإلنسان بطبيعة يستطيع �واإلغراءات الدنيوية. قال الشيطان هللا  واخلُدعد يواملكامبختلف احليل 
أن مييل إىل كلتا اجلهتني، فسوف أجعله يتبعين ألنه مييل إىل السيئات أكثر، فلو مسحت يل هامجته من كل جهة  ا

، على هؤالءهجومي وأغريته من كل طريق، ولن ينجو من هجومي إال عبادك املخلصون احلقيقيون، ولن ينجح 
له وقال أيضا: الذين يتبعونك سأُلقيهم يف جهنم. ومع ذلك  �ومعظم الناس دوم سيقتفون أثري، ومسح اهللا 

أقام اهللا تعاىل نظام بعثة األنبياء لريشد البشر إىل سبل احلسنات ويخربهم بطرق اإلصالح ويعلمهم وسائل إصالح 
شيطان عدو مبني لكم وأنه يدعوكم يف زي الناصح إىل السيئة واخلسران وليس دنياهم وعقباهم، مث بين هلم أن ال

بكل بساطة ووقاحة: إمنا دعوتك إىل السيئة  الشيطان إىل اخلري والنفع، وعندما يأيت يوم حساب اإلنسان سيقول
وملاذا  ؟فلماذا مل تستخدم عقلك ،عقل اذولكنك كنت  ،واجلشع والذنوب والعصيان وخمالفة أحكام اهللا تعاىل

فلتتحمل اآلن جزاء أعمالك، وال عالقة يل بك اآلن،  ؟قدمت دعويت للسيئات على دعوة اهللا تعاىل للحسنات
 كنت أهدف إىل معاداتك وقد قمت بذلك، واآلن فلتبق حتترق يف النار. هكذا يعادي الشيطان اإلنسانَ. 



، ويف هذه اآلية اليت قد دهيومكاهجمات الشيطان وحيله  من رنا اهللا تعاىلويف القرآن الكرمي أيضا قد حذّ
وملا قال هللا تعاىل إنه سيهاجم اإلنسان من  ،تلوتها بين اهللا تعاىل املوضوع نفسه أن الشيطان يتعقب اإلنسان دوما

هو يهامجه بالفعل، وقال الشيطان بني يديه ومن خلفه وعن ميينه ومشاله فكان من شأنه أن يهامجه باستمرار، و
أيضا: لَأَقْعدنَّ ملهامجة اإلنسان صراطَك الْمستقيم. واآلن يظن املرء أنه ما دام يسلك الصراط املستقيم فسينجو من 

ناتج عن فهمه اخلاطئ، فالذين نزل عليهم غضب اهللا تعاىل كانوا يف  هو هجمات الشيطان، ولكن هذا الظن إمنا
ولكنهم ضلّوا ووقعوا ، �، مث آمنوا بعيسى �مر يسلكون الصراط املستقيم وكانوا يؤمنون مبوسى أول األ

، فقال اهللا تعاىل بأن اإلنسان ال ينجو من الشيطان ولو آمن، فالشيطان يبقى يضلّه، �يف الشرك وكفروا بالنيب 
حىت املسلمون يرتدون ويفسقون، إذًا، فخطر و ،ويقع كثري من الناس يف شرك الشيطان وخديعته فيضلّون

  الشيطان هذا عظيم جدا، وال ميكن لإلنسان أن ينجو من هذا اخلطر العظيم إال بفضل اهللا تعاىل وهو ينجيه. 
وتنادوه وتدعوه  �إن اهللا تعاىل طمأن املؤمنني يف اية اآلية بقوله: إن اهللا مسيع، فيجب أن تطرقوا بابه 

حني  -الذي هو عليم ويعلم بظروف عباده أيضا-عاكفني على الدعاء دوما، فاهللا تعاىل  �ا إليه باستمرار وتنيبو
يرى أن عبده يناديه بإخالص حقيقي فسوف خيلق يف قلب ذلك العبد املؤمن قوةَ اإلميان اليت حتميه من هجمات 

يئات. فلما كان قول الشيطان إنه وسيعطى قدرة على اجتناب الس ،وسيوفَّق لرفع مستواه يف احلسنات ،الشيطان
سيتبعين اجلميع إال عبادك املخلصني، فهذا يدعو كل عاقل ومؤمن حقيقي إىل أن يفكر كيف ميكن له أن يصبح 

أي اجتنبوا كل  ،وهي أن جتتنبوا الفحشاء واملنكر ؛عبدا خملصا؟ إن اهللا تعاىل أخرب يف هذه اآلية بوصفة هلذا الشيء
ومن يزكّيه اهللا تعاىل  ،به اهللا تعاىل، والذي جيتنب الفحشاء واملنكر سيزكّيه اهللا تعاىل برمحتهما هو لغو وما ال حي

  يتزكّى، وال يأيت الشيطان إىل مثل هؤالء األزكياء. 
يلقي يف قلب اإلنسان سيئة  ؛وال بد من التذكر بأن الشيطان ال يهاجم دفعة واحدة، بل يهاجم شيئا فشيئا

صغرية ويوهم له أنه ال بأس ذه السيئة الصغرية، إا ليست من كبائر اإلمث. مث تصبح هذه السيئات الصغرية 
والقتل هي الذنوب الكبرية، فأي سيئة تصبح  يكون السلبوسيلة الرتكاب الذنوب الكبرية، وليس ضروريا أن 

: إذا كنتم تريدون �يف دمار أمن اتمع وسالمه، وال يشعر اإلنسان مبا يفعل، فيقول اهللا كبريةً عندما تتسبب 
أن تتطهروا وتنالوا رضاه تعاىل فاسعوا الجتناب السيئات باستمرار وثبات وابتعدوا عن اتباع الشيطان، ومع ذلك 

 بد من الدعاء واالستعانة باهللا تعاىل من الضروري أن تلتجئوا إىل اهللا تعاىل وتسعوا لتزكية أنفسكم بثبات، وال
  باستمرار وثبات وكل حني، وإلّا ال ميكن لإلنسان أن ينجو من هجمات الشيطان بغري ذلك. 

  . �واآلن أقدم لكم مقتبسات من كالم املسيح املوعود 
ينشأ يف قلوب البعض سؤال: ملاذا خلق اهللا الشيطان؟ وملاذا مل يقض عليه يف اليوم األول عقابا على جتاسره؟ 
فلو قُضي على الشيطان يف اليوم األول ملا حدث أي فساد يف العامل. وأقدم لكم اآلن مقتبسا من كالم املسيح 

 الشيطان، وملاذا مل يعاقبه؟  وهو يتناول الرد على السؤال: ملاذا خلق اهللا  �املوعود 



: فجوابه أن اجلميع يضطرون لالعتراف بأن لكل إنسان جاذبني اثنني، جاذب اخلري الذي جيذب إىل �قال 
احلسنة، والثاين جاذب الشر الذي جيذب إىل السيئة. ومن املشهود واحملسوس أنه كثريا ما تتطرق إىل قلب 

حدا جيذبه إليها، وأحيانا تتطرق إىل قلبه أفكار حسنة فيميل إىل احلسنة اإلنسان أفكار سيئة فيميل إليها وكأن أ
وكأن أحدا جيذبه إليها. ويف كثري من األحيان يقترف اإلنسان سيئة مث مييل إىل احلسنة ويندم كثريا على ما صدر 

مث يندم ويقول يف قلبه بأن فعله ذلك كان يف غري  ،منه من سيئة. وكذلك حيدث أحيانا أنه يشتم أحدا ويضربه
فيحسن إليه نوعا ما أو يعتذر منه (أي يشعر بأنه اقترف سيئة). فكلتا هاتني القوتني موجودة يف  ،حمله متاما

لَك" ومسة الـمـمت الشريعة اإلسالمية قوة احلسنة "لت اإلنسان. (أي لقد فطر اهللا تعاىل اإلنسان عليهما) ومس
  قوة الشر "لـمة الشيطان".

يقول حضرته: "يعتقد الفالسفة بأن هاتني القوتني موجودتان يف كل إنسان حتما." (أي قوة اخلري والشر، 
ولكن مست الشريعة اإلسالمية قوةَ احلسنة "لمة املَلَك" وقوةَ الشر "لمة الشيطان") يقول حضرته: "يعتقد 

الذي يظهر األسرار اخلافية وينبئُ باألمور -موجودتان يف كل إنسان حتما ولكن اهللا  الفالسفة بأن هاتني القوتني
قد عد كلتا القوتني خملوقا، ومسى الذي يلقي اخلري واحلسنة مالكًا وروح القدس، ومسى الذي  -العميقة الكامنة

أن مسألة اإللقاء ليست واهية أو الغية. يلقي الشر والسيئة الشيطان وإبليس. ولقد أقر العقالء القدامى والفالسفة 
(أي أم ال يعتربوا مسألة الغية بل يسلمون بصحة هذا األمر أن هناك قوةَ الشر يف قلب اإلنسان أو أن هناك 

  إلقاًء للشر، وهناك إلقاء للخري."
نسان سواء مث وضح حضرته هذا األمر أكثر وقال: ال تستطيعون أن تنكروا وجود هاتني القوتني يف اإل 

مسيتمومها قوتني أو روح القدس والشيطان. والغرض من خلقهما هو لكي يستحق اإلنسان أجرا على أعماله 
لقيام باألعمال احلسنة فقط ونافرا من ارتكاب لاحلسنة، ألنه لو كان اإلنسان مفطورا على اخلري لكان مضطرا 

كان نابعا  -يف هذه احلالة –اء على صاحل األعمال ألن ذلك السيئة طبعا، ويف هذه احلالة لن ينال ذرة من اجلز
  عن طبعه. ولكنه ينال ثوابا على عمله اآلن لطاعته جلذب احلسنة لكون فطرته بني نوعني من اجلذب)

  قال حضرته: ال شك أن اإللقاء يف قلب اإلنسان نوعان: إلقاء السيئة وإلقاء احلسنة.

 اإللقاءين جزءا من خلق اإلنسان (أي ال ميكن أن يكونا جزءا من اإلنسان واملعلوم أنه ال ميكن أن يكون كال
عند ميالده) ألما متعارضان (أي يتنافران، أي أن هناك تنافرا بني احلسنة والسيئة، وال ميكن أن يكون الولد منذ 

فيهما، فثبت أن كال هذين والدته مفطورا على احلسنة والسيئة) قال حضرته: ألما متعارضان وال خيار لإلنسان 
، وإن الطفل الذي يزداد خريا وحسنة أو اخلارجاإللقاءين يأيت من اخلارج (إمنا يتأثر اإلنسان باخلري وبالشر من 

  )خارجياشرا وسيئة فإنه يتأثر 
رف بكال قال حضرته: "وعليهما يتوقف تكميل اإلنسان. والغريب يف األمر أن كتب اهلندوس أيضا تعت

الوجودين أي املالك والشيطان (فتعترف ا كتب اهلندوس) كما تعترف ما كتب الزرادشتية أيضا (أي عباد 



النار)، بل كل الكتب اليت جاءت يف الدنيا من اهللا تعاىل تقر بكال هذين الوجودين. واالعتراض عليهما يف هذه 
يف اجلواب بأن الذي ال يتورع عن اخلبث والوقاحة يصبح احلالة ليس إال جهال وعنادا حمضا. ويكفي القول 

  شيطانا بنفسه كما قال اهللا تعاىل يف أحد املواضع أن الناس أيضا يتحولون إىل الشياطني.
إذا حتول الناس فورا سؤال نفسه أنه ملاذا ال يعاقبه اهللا الأما السؤال: ملاذا ال يعاقب اهللا الشيطان؟ (يطرح هنا 

فجوابه أن هناك يوما موعودا ملعاقبة الشياطني حبسب القرآن وجيب انتظار هذا املوعد. (قال اهللا تعاىل شياطني؟) 
بأنين سأعاقبه بل سأعاقبنه حتما، ولكن مىت؟ يف هذه الدنيا أم يف اآلخرة؟ على أية حال، سينال عقابه يف موعده 

  طني وسيعاقب كثريين آخرين."املقرر له.) ولقد سبق أن عاقب اهللا تعاىل كثريا من الشيا
ذكر األمور اليت يدعو إليها الشيطان، ومن هم الذين يتبعون خطى الشيطان وما  �مث يتناول املسيح املوعود 

هي األمور اليت ميكن لإلنسان جتنب اتباع الشيطان من خالل العمل ا، فيقول: يقوم الشيطان بالدعوة إىل 
أي يدعوكم بكل حمبة عوة بالدلقتل وطول األمل والرياء والتكرب، (يقوم الكذب والظلم والثوائر النفسية وا

واهتمام قائال تعالوا إىل هذه السيئات) ومقابل ذلك هناك أخالق فاضلة كالصرب ونفي الذات والتفاين يف اهللا 
ان ومن ناحية أخرى واإلخالص واإلميان والفالح، فإا متثل الدعوة من اهللا تعاىل. (فمن ناحية يدعوكم الشيط

يدعوكم اهللا تعاىل إىل هذه احلسنات) واإلنسان بني هذين اجلذبني. (أي أن هناك جذبا يف كل نوع من الدعوة 
، واإلنسان بني هذه وتلك.) ولكن الذي فطرته نقية وصاحلة وأودعت مادة السعادة هاحنووهي جتذب اإلنسان 
نفسية يسعى إىل اهللا تعاىل بربكة الفطرة الرشيدة، والسعادة، الثوائر الدعوات للشيطان ورغم الفيه فإنه رغم ألوف 

والسلوك القومي (أي يوفق اهللا تعاىل من أودع فيه مادة السعادة فيجري حنوه بربكة فطرته السعيدة وخبضوعه إىل 
 �دال من جريه إىل الشيطان) وجيد فيه اهللا تعاىل، ومن أعطي مثلُ هذه الفطرة فإن اهللا يوفقه ليجري حنوه ب

  ."وطمأنينتهراحته وسلوانه 
مث قال حضرته: "لكل شيء خواص وصفات فال يعد له وجود إال إذا وجدت فيه تلك اخلواص والصفات. 

 ١انظروا كيف أن الطبيب يتعرف على األدوية من خالل خواصها. فإنْ مل توجد يف زهر البنفسج وخيار شنرب
خواصها اليت ثبت حتققها فيها بعد جتارب طويلة (هذه فواكه أو أعشاب تصنع منها األدوية، واخلواص  ٢والتربد

املوجودة فيها هي أا تفيد يف الشفاء من بعض األمراض) وإنْ علم الطبيب بعدم وجود هذه اخلواص فيها 
ان ولقد ذكرها اهللا تعاىل مرارا وتكرارا يف فسريميها يف سلة املهمالت. كذلك هناك عالمات وخصوصيات لإلمي

كتابه احلكيم. واحلق أنه عندما يدخل اإلميان يف قلب اإلنسان تدخل معه عظمة اهللا تعاىل أي جالله وقدسيته 

                                                 

قدماً وطول  ٣٠ حنوويصل طول الشجرة إىل  Leguminosae البقولية الفصيلةمن  Cassia fistula وهو نبات شجري معمر يعرف علمياً باسمرب نشخيار  ١
ومثرة النبات كية زقدم وهي ريشية الشكل مركبة تتكون من عدد كبري من الوريقات وللنبات ازهار كثة ذات لون أصفر مجيلة املنظر ذات رائحة  حنوالورقة يصل إىل 

 (املترجم) .حيث يصل طوهلا إىل قدمني وحتتوي الثمرة على عدة بذورطول أ أاتقريباً اال  اخلروبقرنية كبرية تشبه مثار 

 ورقه يشبه ورق اللبالب له مثر كألسنة العصافري. (املترجم) ،يقوم على ساق التربد نبات ٢
 



وكربياؤه وقدرته، وأكثر من كل ذلك يدخل معه املفهوم احلقيقي لـ "ال إله إال اهللا"، بل إن اهللا تعاىل يسكن يف 
اآلمثة. (هذه هي سعادة الفطرة اليت إذا اقترنت باإلميان  الطبيعةيطرأ موت على احلياة الشيطانية ومتوت فيه داخله و

اإلمث.) وحينذاك تبدأ له حياة جديدة تكون حياة روحانية، أو  طبعالصحيح فإا ستؤدي إىل القضاء على 
اليوم الذي يرد فيه املوت على احلياة الشيطانية  باألحرى ميكن القول بأن اليوم األول للوالدة السماوية هو ذلك

  وتتولد احلياة الروحانية على شاكلة والدة الطفل."
  وهذا هو الوقت الذي يصري فيه اإلنسان هللا مرة أخرى. 

مث يقول املسيح املوعود مبينا العالقة بني الكرب والشيطان أن آدم هو أول من ارتكب اإلمث (لقد ورد ذكر 
ارتكب آدم أحدمها واآلخر ارتكبه الشيطان)  :مثانإارتكاب آدم اإلمث) وارتكبه الشيطان أيضا، (فكان هناك 

ولكن آدم مل يكن متكبرا فأقر بذنبه أمام اهللا تعاىل فغفر له. ومن هذا املنطلق تتوقع مغفرة الذنوب نتيجة التوبة. 
أن اهللا  (فإن مل يكن املرء متكربا ويعترف بذنوبه ويتوب إىل اهللا ويستغفره فسينال غفرانا من اهللا أو يتولد لديه أمل

تعاىل سيغفر له) ولكن الشيطان استكرب فصار ملعونا. (فإن اإلنسان املتكرب يدعي ما ليس فيه وال يقدر عليه. 
يقول حضرته) يقبل الشخص املتكرب دون مربر على اإلدعاء مبا ليس فيه. (فلستم تتحلَّون بقوة تؤهلكم على 

و تقدرون الوصول؟ فما مل تكن فيكم قوة لتحقيق كل ما التكرب. فإىل أي مدى ميكنكم التقدم؟ وإىل أي عل
: إن املتكرب يدعي عبثا ما ليس فيه. يتمتع األنبياء بكفاءات ومواهب �؟) قال فما املربر لنشوء التكربتريدون 

من األنانية إذ يوردون على  فيهم أي نوعبقى ياألنانية، أي هم يقضون على أنانيتهم فال  القضاء علىكثرية ومنها 
  فالذين ال يستكربون ويتواضعون ال يضيعون، إذن فاجتنبوا التكرب.  �اَهللا ص خيأنفسهم موتا. الكربياء 

هذه هي امليزة اليت جيب أن يتميز ا املؤمن، وإال فهو يتبع خطوات الشيطان، أحيانا ال يشعر اإلنسان بأنه 
. يقول املسيح ليوقع بنايتكرب، لذا علينا أن نفحص أنفسنا بدقة متناهية، فكم من احليل يستخدمها الشيطان 

: إذا انفصل الذنب عن أعمال اإلنسان القيف خصوص ذلك: ينبغي أن ال يرتكب اإلنسان ذنبا،  �املوعود 
أي مل يقم بعمل ميكن أن يعد ذنبا، وال يصدر منه أي تصرف ميكن أن يسمى ذنبا، فالشيطان يتمىن أن يبقى عند 
العني واألذن واألنف، أي حىت لو مل يقترف اإلنسان يف الظاهر أي ذنب لتمىن الشيطان أن يقعد يف عني اإلنسان 

مل ينجح يف اهلجوم من هناك يسعى أن يتبوأ يف قلب اإلنسان. بعض الناس ال يرتكبون الذنوب  وأذنه وأنفه، وإن
الظاهرة أي ال يرتكبون الكبائر بل ال يرتكبون الصغائر أيضا، حيث ال يتسىن للبعض أن يظهر ما يدفعه إىل 

ن مع ذلك يسعى جاهدا أن خوفا، فهم يف الظاهر ال يقترفون أي ذنب، لكن الشيطا االذنوب، أو ال يرتكبو
يبذر يف اإلنسان بذرة الذنب بأي طريقة ممكنة ويسكن يف قلبه إن مل تكن له عالقةٌ باهللا، أي يريد الشيطان أن 

لكن الذي يف قلبه خشيةُ اهللا فيستحيل أن يتمكن الشيطان من فرض سيطرته عليه. إذا  ،يوصل معركته إىل النهاية
هللا فيستحيل أن يبذر فيه الشيطان بذرة الذنب. فقال: وأخريا ييأس منه الشيطان كانت يف قلب اإلنسان خشيةُ ا

  ملسكني.كاوينفصل عنه ويضطر لشد الرحال من عنده خائبا مث ينصرف من هناك 



فيجتنب السيئات الكثرية، فالسارق أيضا  �فاألصل أن تكون يف قلب اإلنسان خشيةُ اهللا، إذا كان خياف اهللا 
أن طفال ما يراه عند السرقة خيافه وحيذر منه، فما دمنا ال نضع يف احلسبان عند القيام بأي عمل بل يف إذا علم 

كل حني وآن أن اهللا يرى كل عمل لنا، فال يسعنا اجتناب الذنوب. أحيانا يلقي الشيطان يف قلب اإلنسان أفكار 
ما مييز اإلهلام عن حديث النفس،  �املوعود  احلسنات وبذلك جيعله من أتباعه. ذات مرة ذُكر يف جملس املسيح

: بعض الناس ال يقدرون على متييز حديث النفس وإلقاء الشيطان من �وأن امللهم يواجه صعوبات، فقال 
اإلهلام اإلهلي، (فهم حيسبون حديث النفس وإلقاء الشيطان إهلاما من اهللا ومن مث ينخدعون) فاألمر الذي ينـزل 

اهللا وال يكون له مثيل، ويسقط  يدية ولذة، وهو يهز القلب، ويكون صادرا من من اهللا يكون ذا شوك
. لكن إلقاء الشيطان والنفس ال �إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا�كالفوالذ، كما تفيد كلمة "ثقيال" يف القرآن: 

يكون مثله. فحديث النفس وإلقاء الشيطان سيان. تالزم اإلنسان قوتان دوما، إحدامها املالئكة واألخرى 
الشيطان، وبتعبري آخر قد شدت رِجال اإلنسان حببلني، حبيث يرغِّبه امللك يف احلسنة ويعينه على ذلك، كما ورد 

أي أعام بإنزال كالمه، والشيطان يرغِّبه يف السيئة كما ورد يف القرآن  �دهم بِروحٍ منهوأَي�يف القرآن الكرمي: 
وال ميكن إنكارمها. فالظالم والنور يالزمان اإلنسان. بعدم العلم بأمر ما ال يثبت عدمه، أي  �يوسوِس�الكرمي: 

ود. فقال: باإلضافة إىل هذا العامل هناك آالف إذا كان اإلنسان ال يعلم بشيء فال يصح القول إنه غري موج
قُلْ أَعوذُ بِرب �، فقال: يف �العجائب. أي باإلضافة إىل هذا العامل الذي هو أعجوبة مثة آالف األعاجيب هللا 

ذُكرت الوساوس اليت يلقيها الشيطان يف الناس يف العصر الراهن. خاصة يف هذا العصر الذي يسمى  �الناسِ
فالشيطان يوسوس يف القلوب. فقال: إن أكرب وسوسة أن تولَّد  ،حلديث، حيث نسي اإلنسانُ اَهللالعصر ا

الشبهات عن الربوبية، حبيث حني يرى اإلنسان املال الكثري عند األغنياء واألثرياء فيظن أم هم الذين يربون 
ن اجتناب هذه الوسوسة، فقد وأم كل شيء له. مث قال حضرته موضحا كيف يوسوس الشيطان، وكيف ميك

 �، أن الناس يظنون أن األغنياء هم الذين يسدون حاجاتنا، أو مثة ذات دون اهللا أحد األمثلة فيما سبققدم 
ميكن أن تسد حاجاتنا، فقال حضرته: لذا أمرنا باالستعاذة بالرب احلقيقي. فقال: اُدعوا اهللا أن تبقوا يف مالذ 

أي أن اهللا هو وحده  �ملك الناسِ�الرب احلقيقي. مث إن اإلنسان يعد امللوك واحلكام املاديني مقتدرين، فقال: 
ومن مث خيافونه ويعقدون عليه آماال.  �عدون املخلوق مساويا هللا ملك الناس. مث تؤدي وساوس الناس إىل أم ي

أي إن إهلكم هو اهللا وحده. فهذه التعويذات الثالثة قد ذُكرت يف سورة الناس إلزالة هذه  �إِلَه الناسِ�لذا قال 
يف التوراة  الوساوس الثالثة. فالذي يلقي هذه الوساوس هو اخلناس، أي الشيطان، الذي ورد امسه بالعربية

حاش، الذي كان قد أتى حواء وهاجم سرا، وقد ذُكر يف هذه السورة. ومن هنا تبني أن الدجال أيضا لن الن
ميارس اإلكراه بل سوف يشن اهلجوم خفية. فالربيق املادي يف العصر الراهن واالبتكارات احلديثة أو الثقافة 

املرء عن اهللا والدين. ويف هذا العمل تتورط احلكومات تبذل اجلهود ا إلبعاد  ،احلديثة يف العصر احلاضر
والتنظيمات الكبرية أيضا، حيث يتكلمون باسم حقوق اإلنسان. فيقولون انظروا كيف يقيدكم دينكم مع أن 



حقوق اإلنسان تقتضي احلرية التامة. فهذه الوساوس تلقى يف القلوب تدرجيا، والشيطان يقوم ذه األعمال يف 
احلكومات الكبرية واملنظمات الكبرية باسم حقوق اإلنسان أو حقوق املرأة، وكلها تتورط شاركه تومن هذا الز

يف هذا. وحيثما حتاول هذه التنظيمات اإلبعاد عن الدين جيب أن يدرك كل أمحدي وكل مؤمن أن الشيطان يريد 
ن الشيطان كان قد جاء إىل حواء : من اخلطأ أ�اهلجوم علينا وأن هذه القوات الدجالية امجنا. مث قال 

شخصيا، كال بل كما يأيت اآلن سرا كان قد وصل إليها سرا، فلم يكن هناك أي كيان أو شخص قد جاء إىل 
كانت على األرض ومل تكن  �اجلنة اليت كان يسكنها آدم  ، علما أنحواء بل كان قد ألقى يف قلبها الوساوس

ألقى ويف قضية آدم أيضا ه فيقوم ذلك الشخص مقامه. فكرت أحديف  ثنفيالشيطان  بأن :�يقول . يف السماء
يف قلبه. لقد نصح اهللا تعاىل يف السورة األوىل من  الشريرأي وسوس  ،الشيطان يف قلب أحد من معارضي الدين

الضالني، أي يا أيها املسلمون، ال حتذَوا حذو اليهود ال القرآن الكرمي أال تكونوا من املغضوب عليهم و
والنصارى. من هنا تترشح نبوءة أيضا أن املسلمني سيفعلون ذلك، أي سيأيت زمان حني حيذو بعضهم حذو 

  اليهود والنصارى ألن األمر يصدر دائما عن أمر يكون من املقدر أن ينقضه بعض الناس. 
  ب تقدمي الدين على الدنيا يف كل األحوال: وجو عن �مث يقول املسيح املوعود 

اعلموا أن الناس نوعان، منهم من ينهمكون يف جتارات دنيوية بعد قبوهلم اإلسالم، فيستويل عليهم الشيطان. "
غلون يف التجارة ولكنهم كانوا يؤثرون الدين على شتال أقول بأن التجارة ممنوعة، كال. بل الصحابة أيضا كانوا ي

الدنيا. لقد آمنوا باإلسالم مث نالوا منه علما صادقا مأل قلوم باليقني، لذلك مل يتزعزعوا عند هجمات الشيطان 
  يف أي موطن ومل مينعهم شيء عن إظهار احلق. 

وا يغلبهم الشيطان ويستويل عليهم. ما أقصده هو أن الذين يصبحون عبيدا هلذه الدنيا فقط وكأم يعبد 
والنوع اآلخر من الناس هم الذين يفكرون يف تقدم الدين، وهذه الفئة تسمى حزب اهللا وتنتصر على الشيطان 
وجيوشه. ما دام املال يزداد بالتجارة لذلك مسى اهللا تعاىل طلب الدين وأمنية تقدم الدين جتارة. (أي أن طلب 

يضا جتارة. من املعلوم أن املال الدنيوي يبقى يف الدنيا ولكن هذه التجارة تنفع يف احلياة الدين والتقدم يف ذلك أ
)، التجارة املثلى هي التجارة ١١(الصف:  �هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ�األخروية) فقال: 

هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من �ضا بكلمات اهللا تعاىل: الدينية اليت تنجي من عذاب أليم. فأقول لكم أنا أي
  "�عذَابٍ أَليمٍ

 �إذًا، علينا أن نقوم ذه التجارة وأن نسلك طرقا يدعونا إليها إمام الزمان، املسيح واملهدي املوعود 
  . لنجتنب اتباع خطوات الشيطان وننال رضا اهللا تعاىل وجنتنب عذابا أليما

  ناصحا إيانا الجتناب الذنوب اخلفية:  �مث يقول 
عندما يواجه أحد مصائب حيدث ذلك بسبب خطئه هو، وال خطأ هللا فيها. (أي ال جيوز القول عند مواجهة 
املصائب أا من اهللا، بل يكون العبد هو املخطئ وال خطأ هللا يف ذلك) يبدو بعض الناس أبرياء جدا يف الظاهر 



ملاذا حلّت م مصيبة؟ أو ملاذا حرموا من حسنة؟ ولكن احلق أنه تكون له ذنوب خفية أبلغته هذا  ويستغرب املرء
املبلغ. وألن اهللا تعاىل يغفر ويعفو كثريا فال يعلم أحد عن أخطاء الناس اخلفية. ولكن احلق أن الذنوب اخلفية 

هناك بعض األمراض العادية فيعلم كل إنسان تكون أسوأ من الذنوب الظاهرة. إن مثل الذنوب كمثل األمراض. ف
أن فالنا مصاب ا وهناك بعض األمراض اخلفية اليت ال يعلم حىت املريض أن هناك خطرا حييط به. ومثال ذلك 

  هو مرض السل. ففي بعض األحيان ال يعلمه حىت الطبيب احلاذق يف البداية إىل أن يتخذ املرض صورة خطرية". 
رض يكون قد وصل إىل املرحلة األخرية، ومثال ذلك بعض احلاالت من املصابني بالسرطان (حيدث أحيانا أن امل

إذ يبدو املصاب صحيحا سليما يف بادئ الرأي، مث يعلم صدفة أنه مصاب بالسرطان وقد بلغ به املرض مبلغا ال 
  ر) عالج ناجعا له ألن املرض يكون قد انتشر إىل حد كبري فيموت املصاب به يف غضون شه

ويقول: "كذلك احلال بالنسبة إىل ذنوب اإلنسان الداخلية اليت لكه رويدا رويدا.  �يتابع املسيح املوعود 
ولكن تزكية النفس  �قَد أَفْلَح من زكَّاها�ندعو اهللا تعاىل أن يرحم اجلميع فضال منه. لقد جاء يف القرآن الكرمي: 

  س ما مل يتخل املرء عن األخالق الرذيلة كلها". أيضا تقتضي موتا.  ال تتسىن تزكية النف
(أي ال ميكن أن تنالوا التزكية ما مل تتركوا األخالق السيئة والرذيلة كلها اليت يريد الشيطان أن تعملوا ا، فهو 

  يريد أن ترتكبوا الفحشاء واملنكر. علما أن كل ما يكرهه اهللا هو منكَر) 
  مبنـزلة الشيطان له، فما مل يقتلها ال تستقيم أموره." "يف كل إنسان تكون مادة شر ما وهي

  فكما قلت من قبل حنن حباجة إىل اللجوء إىل مالذ اهللا تعاىل دائما وإىل أن نفحص أنفسنا باستمرار.
  عن ذلك:  �ما هي اخلطوات لقتل الشيطان وكيف جيب أن نتخذها؟ يقول املسيح املوعود 

"األنبياء يكونون مظاهر اهللا واهلداة إىل طريق الوصول إليه. املؤمن احلقيقي واملعتقد الصادق هو الذي يصبح 
لدرجة مل يبق من وجودهم شيء.  �مظهر األنبياء. لقد أدرك الصحابة هذا السر جيدا، وفنوا يف طاعة الرسول 

(أي كانوا فانني دائما يف فكرة احلصول على قرب اهللا والتأسي  .كل من رآهم كان جيدهم يف عالـم الفناء
فاعلموا أنه ما مل ينشأ يف هذا الزمن أيضا ذلك النوع من الفناء واالستغراق والطاعة الذي نشأ . )�بأسوة النيب 
 أذهانكم لن يكون ادعاء االنضمام إىل صف املريدين صادقا ويف حمله. رسخوا يف رضي اهللا عنهميف الصحابة 

جيدا أنه ما مل تطرأ حالة كأن اهللا يسكن فيكم وما مل تظهر عالمات اهللا فيكم يكون دخل احلكم الشيطاين 
  موجودا وقائما. 

ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لنكون عباد اهللا املخلصني، وأن جنتنب مجيع أنواع الفحشاء واملنكر واالستكبار 
بأفضال اهللا تعاىل، وأن يكون نظرنا مركَّزا إىل اهللا تعاىل دائما ويكون هو ونسعى دائما لتزكية نفوسنا، لنحظى 

ربنا وأن تسيطر مالكيته على قلوبنا دائما ويكون هو معبودنا إىل األبد وندعوه دائما وجنتنب اتباع خطوات 
 الشيطان. وفقنا اهللا تعاىل لذلك. 
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