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  عرف عدوكا
 

  ]6-فاطر [دعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما ي
  

  .نھزم أي عدو يجب علينا أو� معرفته جيدا لكي

  

ھذا الكتاب رأينا كيف ان ب,يين من الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعا  في ا$جزاء السابقة من
يقدسون اصنام نجسة مثل المكعب والحجر ا$سود ويقومون بتأدية طقوس وثنية تدور 

ترجعھم  � تضر و� تنفع تلك الحجارة التي حول احتفا�ت و�دة ال,ت ظنا منھم أنرمزيتھا 
يمھدون  والواقع يرتكبون الشرك الذي � يغتفر بدون ذنوب كيوم و�دتھم بينما ھم في

 من أصنام ال,ت والعزى و  بالتحديدوهللا سبحانه وتعالى يحذرنا. $نفسھم المصير إلى جھنم
   :جمالن سورة  فيمناة

  

َت َواْلُعزَّى  َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ ا1ُْْخَرى * أَفََرأَْيتُُم ال.َّ

َكُر َولَهُ ا1ُْنثَى  تِْلَك إًِذا قِْسَمةٌ ِضيَزى * أَلَُكُم الذَّ

ُ بَِھا ِمن ُسْلطَاٍن إِن يَتَّ  ا أَنَزَل هللاَّ ْيتُُموَھا أَنتُْم َوآبَاُؤُكم مَّ بُِعوَن إIَِّ الظَّنَّ إِْن ِھَي إIَِّ أَْسَماء َسمَّ
بِِّھُم اْلُھَدى ن رَّ  َوَما تَْھَوى ا1َْنفُُس َولَقَْد َجاءُھم مِّ

نَساِن َما تََمنَّى ِSِِْخَرةُ َوا1ُْولَى * أَْم لUْفَلِلَِّه ا 

لٍَك فِي السََّماَواِت Iَ تُْغنِي َشفَاَعتُُھْم َشْيئًا إIَِّ ِمن بَْعِد أَن يَأْذَ  ن مَّ ُ لَِمن يََشاء َوَكم مِّ َن هللاَّ
 َويَْرَضى

وَن اْلَمَ.ئَِكةَ تَْسِميَةَ ا1ُْنثَى  إِنَّ الَِّذيَن Iَ يُْؤِمنُوَن بِاUِْخَرِة لَيَُسمُّ

  ]28-19النجم  [َوَما لَُھم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِن يَتَّبُِعوَن إIَِّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ Iَ يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا

  

 من .م,ئكةيظنون انھـا   المؤنثة أن الذين يقدسون تلك ا$صنامالكريمة نرىمن اPيات 

ومعنى الشفاعة ھو الوساطة لكي .  يظنون أن تلك ا$صنام سوف تشفع لھمھمأيضا أن الواضح
 وھذا ھو بالضبط ما يظنه الناس الذين يتمسحون في أصنام . الذنوب ودخول الجنةمسحيتم 

سوف يؤدي إلى تلك ا$وثان   أن التمسح في ويتخيلونھم يظنون.  ا$سودالمكعب والحجر
ھم يتبعون الظن وما  أنلمشركينولكن هللا سبحانه وتعالى يقول ل .مسح ذنوبھم ودخولھم الجنة

� تغني  الحقيقيين م,ئكةحتى الو .أنھم يتبعون الظن والوھم أو الخيالتھوي ا$نفس أي 
  ويؤمنون بھم ولكن يعبدون الجنم,ئكة ال يعبدون�ھؤ�ء الوثنيين  الواقعفي  .اشيئشفاعتھم 

  :كما ھو واضح من اPية التالية
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 َويَْوَم يَْحُشُرُھْم َجِميًعا ثُمَّ يَقُوُل لِْلَمَ.ئَِكِة أََھُؤIَء إِيَّاُكْم َكانُوا يَْعبُُدونَ 

ْؤِمنُونَ وا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ بَْل َكانُ قَالُوا ُسْبَحانََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدونِِھم    أَْكثَُرُھم بِِھم مُّ

افَاْليَْوَم Iَ يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض   َونَقُوُل لِلَِّذيَن َظلَُموا ُذوقُوا َعَذاَب النَّاِر الَّتِي ُكنتُم نَّْفًعا َوIَ َضّرً
بُونَ    ]42-40-سبأ [بَِھا تَُكذِّ

  

الواقع يعبدون  في يتبعون الظن وما تھوي ا$نفس الذينو. إذا تلك ا$صنام ما ھي إ� جن
ظنا والظالمين الذين يتمسحون فيھا ويقبلونھا  .نفعا و� ضراوھذه ا$صنام � تملك . الجن

مكن يكذبون بالنار الحقيقية التي � ي ھم في الواقع منھم أن ذلك يرجعھم كيوم ولدتھم أمھم
ما يعبدون من ويوم القيامة سيكونوا ھم و.  حجرتقبيل صنم أوبـ  التمسح عن طريق منھاالنجاة

   :الجن حطب جھنم

  

ا اْلقَاِسطُوَن فََكانُوا لَِجَھنََّم    ]15-الجن [َحَطبًاَوأَمَّ

  

 ِ   ]98-ا1نبياء [ أَنتُْم لََھا َواِرُدونَ َحَصُب َجَھنَّمَ إِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن هللاَّ

  

نفعا أو يتخيلون أنھا تملك  يظنون و� تملك شيء ولكن الذين يعبدونھا تلك ا$صنام كما رأيناو
    .ھمئالواقع يعبدون أھوا  فيھم ولذلك .ھواء والخيال ھو الوھم أو ا$.ضرا

  

ْن أََضلُّ إِن َكاَد لَيُِضلُّنَا َعْن آلَِھتِنَا لَْوIَ أَن َصبَْرنَا َعلَْيَھا َوَسْوَف يَْعلَُموَن ِحيَن يََرْوَن اْلَعَذاَب مَ 
  ]43-42-الفرقان [ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكيً. إِلََھهُ َھَواهُ أََرأَْيَت َمِن اتََّخَذ  *   َسبِيً. 

  

ُ َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلبِِه َوَجَعَل َعلَى بََصِرِه إِلََھهُ َھَواهُ أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخَذ   َوأََضلَّهُ هللاَّ
ِ أَفََ. تََذكَُّرونَ    ]23-الجاثية [ِغَشاَوةً فََمن يَْھِديِه ِمن بَْعِد هللاَّ

  

 ويسيطر على  الجن عندما يشيطھي والشياطين .الھوىب مرتبطذلك نستنتج أن الجن  من
  .وبذلك يستھويه اaنسان

  

نَاقُْل أَنَْدُعو ِمن ُدوِن ّهللاِ   َعلَى أَْعقَابِنَا بَْعَد إِْذ َھَدانَا ّهللاُ َكالَِّذي  َونَُردُّ َما Iَ يَنفَُعنَا َوIَ يَُضرُّ
يَاِطينُ   فِي ا1َْرِض َحْيَراَن لَهُ أَْصَحاٌب يَْدُعونَهُ إِلَى اْلُھَدى اْئتِنَا قُْل إِنَّ ُھَدى ّهللاِ اْستَْھَوْتهُ الشَّ

  ]71-ا1نعام [ُھَو اْلُھَدَى َوأُِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِمينَ 

  

   : أو خياله يتبع ھواه ھو إنسان الشيطانه يستھوياaنسان الذيو
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ُ بَِھا ِمن ُسْلطَاٍن إِن يَتَّبُِعوَن إIَِّ الظَّنَّ  ا أَنَزَل هللاَّ ْيتُُموَھا أَنتُْم َوآبَاُؤُكم مَّ إِْن ِھَي إIَِّ أَْسَماء َسمَّ
بِِّھمُ َما تَْھَوى ا1َْنفُسُ وَ  ن رَّ  ]23-النجم [ اْلُھَدى َولَقَْد َجاءُھم مِّ

  

ْلِم َكآفَّةً وَ  بِينٌ Iَ تَتَّبُِعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا اْدُخلُوْا فِي السِّ   إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

  ]208-البقرة[

  

ن نَّاِصِرينَ  بَِغْيِر ِعْلٍم فََمن يَْھِدي َمنْ أَْھَواءُھمبَِل اتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا  ُ َوَما لَُھم مِّ   أََضلَّ هللاَّ

  ]29-الروم[

  

  ]119-ا1نعام [ بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدينَ بِأَْھَوائِِھمَوإِنَّ َكثِيًرا لَّيُِضلُّوَن 

  

  : مقرن به أي أنهاaنسان  ھو جزء من أو الخيالوالھوى

  

ْحَمِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَانًا فَُھَو لَهُ َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر    ]36-الزخرف[ قَِرينٌ الرَّ

  

ْيطَاُن لَهُ  َوالَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَُھْم ِرئَاء النَّاِس َوIَ يُْؤِمنُوَن بِاpِّ َوIَ بِاْليَْوِم اUِخِر َوَمن يَُكِن الشَّ
  ]38-النساء [ فََساء قِِرينًاقَِرينًا

  

ا بَْيَن أَْيِديِھْم َوَما َخْلفَُھْم َوَحقَّ َعلَْيِھُم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت قَُرنَاءا لَُھْم َوقَيَّْضنَ   فََزيَّنُوا لَُھم مَّ
نِس إِنَُّھْم َكانُوا َخاِسِرينَ  ِrَْن اْلِجنِّ َوا   ]25-فصلت [ِمن قَْبلِِھم مِّ

  

  :الغيب aن يجب علينا أن نؤمن بالغيب  ليس من � نستطيع أن نراه ولكنه أو الخيالوالجن

  

َن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُھَما لِبَاَسُھَما لِيُِريَھَُما  ْيطَاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكم مِّ يَا بَنِي آَدَم Iَ يَْفتِنَنَُّكُم الشَّ
يَاِطيَن أَْولِيَاء لِلَِّذيَن Iَ  إِ إِنَّهُ يََراُكْم ُھَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث Iَ تََرْونَُھمْ َسْوَءاتِِھَما  نَّا َجَعْلنَا الشَّ

  ]37-ا1عراف [يُْؤِمنُونَ 

  

 َذلَِك اْلِكتَاُب Iَ َرْيَب فِيِه ُھًدى لِّْلُمتَّقِينَ 

ا َرَزْقنَاُھْم يُنفِقُونَ يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيبِ الَِّذيَن  .ةَ َوِممَّ   ]3-2-البقرة [ َويُقِيُموَن الصَّ

  

  : وأكثر المشركين يؤمنون بھمة أخرى اaيمان بالجن مذمومجھ  بينما من

  

ْؤِمنُونَ قَالُوا ُسْبَحانََك أَنَت َولِيُّنَا ِمن ُدونِِھم بَْل َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ   ]41-سبأ[ أَْكثَُرُھم بِِھم مُّ
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  : الغيب أي شيء من � يعلمفمن الطبيعي أنهالغيب  ن الجن ليس مناوبما 

  

ا ا َخرَّ تَبَيَّنَِت فَلَمَّ  قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّھْم َعلَى َمْوتِِه إIَِّ َدابَّةُ ا1َْْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُ فَلَمَّ
  ]14-سبأ [ َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِھينِ لَّْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيبَ اْلِجنُّ أَن 

  

 ھو ليس  ولكن � نراھا مجرد ذبذبات دماغية ھوباaنسانلمقرن  االجن أو الھوى أو الخيال

مخلوق حي $ن هللا خلق من الماء كل شيء حي بينما الجن مخلوق من ليس ھو  و.الغيب من
  : أو الطاقةالنار

  

َماَواِت َوا1َْْرَض َكانَتَا َرْتقًا فَفَتَْقنَاُھَما وَ  َجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ
  ]30-ا1نبياء [ أَفََ. يُْؤِمنُونَ َحيٍّ 

  

اِرٍج  ن نَّارٍ َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ   ]15-الرحمن [مِّ

  

  ]27-الحجر [ السَُّمومِ ِمن نَّارِ َواْلَجآنَّ َخلَْقنَاهُ ِمن قَْبُل 

  

  :خلق الجن هللا ھي من وأصنام المكعب والحجر ا$سود التي جعلھا الناس شركاء مع

  

ِ ُشَرَكاء اْلِجنَّ َوَخلَقَُھمْ  ّpِ ا َوَجَعلُوْا  َوَخَرقُوْا لَهُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بَِغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمَّ
  ]100-ا1نعام [يَِصفُونَ 

  

تخذھا  يا يخلق أصنام فإنهاولذلك إذا أصبح شيطان. والجن ھو الطاقة الخ,قة عند اaنسان
 إذا سيطر عليه اaنسان كما فعل سليمان فإنه يخلق جھة أخرى  من شركاء e بينماالناس

  :تماثيل واشياء فنية جميلة

  

اِسيَاٍت اْعَملُوا آَل َداُووَد  َحاِريَب َوتََماثِيَل َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر رَّ يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاء ِمن مَّ
ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ ُشْكًرا َوقَلِيلٌ    ]13-سبأ [ مِّ

  

 اaنسان على ة سيطرنتيجة  وحضارة من اختراعات وتكنولوجيا وفنوكل التقدم اaنساني
  :البداية المفروض ان يحدث من  وجعله يسجد له بالحق كما كان منالجن
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-البقرة [َس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ َوإِْذ قُْلنَا لِْلَم.َئَِكِة اْسُجُدوْا Uَدَم فََسَجُدوْا إIَِّ إِْبلِي

34[  

  

لقوانين هللا مث, حين يسيطر اaنسان على الجن الذي يجعله يتخيل أنه يطير ويخضعه بالحق 
  : تنقله بسرعة من مكان إلى آخررات وصواريخئافإنه يخترع طالطبيعية 

  

َن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك بِ  قَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِمينٌ قَاَل ِعْفريٌت مِّ   ]39-النمل [ِه قَْبَل أَن تَقُوَم ِمن مَّ

  

في مھمته التي ھي خ,فة أو قيادة  يساعد اaنسان  كما أمر هللاولذلك سجود الجن لkنسان
  :ا$رض

  

وْا أَتَْجَعُل فِيَھا َمن يُْفِسُد فِيَھا َويَْسفُِك  قَالُ َجاِعٌل فِي ا1َْرِض َخلِيفَةً َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَم.َئَِكِة إِنِّي 
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما Iَ تَْعلَُمونَ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ   ]30-البقرة [الدِّ

  

ولذلك حين يسيطر اaنسان على خياله أو بمعنى آخر يسجد الجن لkنسان فإن ذلك يؤدي إلى 
  :اأجلھ ي خلقھم هللا منت المةھم لليمكن أن يعملواواaنس ك,ھم أن الجن 

  

نَس إIَِّ لِيَْعبُُدونِ  ِrْ56-الذاريات [َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َوا[  

  

� تنفع أصناما يجعله يشرك بـاe  يستھويه و فإنهاaنسان الخيال على  الجن أوبينما إذا سيطر
  . و� تضر

  

نَا ّهللاِ قُْل أَنَْدُعو ِمن ُدونِ   َونَُردُّ َعلَى أَْعقَابِنَا بَْعَد إِْذ َھَدانَا ّهللاُ َكالَِّذي َما Iَ يَنفَُعنَا َوIَ يَُضرُّ
يَاِطينُ   فِي ا1َْرِض َحْيَراَن لَهُ أَْصَحاٌب يَْدُعونَهُ إِلَى اْلُھَدى اْئتِنَا قُْل إِنَّ ُھَدى ّهللاِ اْستَْھَوْتهُ الشَّ

  ]71-ا1نعام [ِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِمينَ ُھَو اْلُھَدَى َوأُ 

  

وصفة مجنون تدل على اaنسان الذي سيطر عليه خياله . جن ولغويا كلمة مجنون مشتقة من
  .صنع خياله حتى انفصل عن الواقع وأصبح يعيش في عالم من

  

مث, . ا فعل المعاصينا ھو الذي يزين لنعلم اليقين ان خيالوبالواقع العملي نحن جميعا نعلم 
  بفتاة فإنفاجر أو يتحرش العتديوقبل ان ي. قبل ان يسرق السارق فإنه يتخيل المال والغنى

  .الجنسية الشھوات خياله يصور له
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  ]39-الحجر [قَاَل َربِّ بَِمآ أَْغَوْيتَنِي 1َُزيِّنَنَّ لَُھْم فِي ا1َْرِض َو1ُْغِويَنَُّھْم أَْجَمِعينَ 

  

والذين يتبعون زخرف القول الباطل يھجرون . خيال اaنسان يأتي من والكذبوكل الباطل 
  :ربھم  منالحق

  

 زخرف القول يوحي بعضھم إلى بعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اrنس والجن

  ]112-ا1نعام [غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون

  

ُسوُل يَا َربِّ إِنَّ قَْومِ   اْلقُْرآَن َمْھُجوًراي اتََّخُذوا َھَذا َوقَاَل الرَّ

َن اْلُمْجِرِمينَ  ا مِّ   ]31-30-الفرقان [ َوَكفَى بَِربَِّك َھاِديًا َونَِصيًراَوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّوً

  

  : الصراط المستقيم أن يبعدنا عن  ھوذلك  منھدفهوالشيطان 

  

ثم Uتينھم من بين أيديھم ومن خلفھم  * مستقيمصراطك القال فبما أغويتني 1قعدن لھم 
  ]17-16-ا1عراف[ وعن أيمانھم وعن شمائلھم وI تجد أكثرھم شاكرين 

  

 تتجه نحو تحقيق على اaنسان  أو الخيال الذي يسيطرستراتيجية الشيطاناكما ھو واضح فإن 
 والسؤال اPن ھو .م، صراط الذين أنعم هللا عليھالصراط المستقيمھدف واحد ھو تحويلنا عن 

  . كيف نھزم الشيطان

 

وقد .  حتى يمكننا أن نھزمھا بطريقة فعالة الشيطانستراتيجياتا أن نتعرف على يجب علينا
وقد استمر الشيطان منذ بداية ھذا  .أعطانا هللا في القرآن الوسائل ال,زمة  لھزيمة الشيطان

وقد أعطى لنا هللا في القرآن مثا� على . ستراتيجية لتحقيق أھدافهالصراع في تنفيذ نفس ا�
فقد أمر .  ما حدث Pدم وزوجه، من أجل أن يحذرنا من استراتيجية الشيطان من خ,لذلك

  : الظالمين منوكان ھذا لمصلحتھما حتى � يكونا.  هللا آدم وزوجه أ� يقربا الشجرة المحرمة

  

ث شئتما وI تقربا ھذه الشجرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وك. منھا رغدا حي
فأزلھما الشيطان عنھا فأخرجھما مما كانا فيه وقلنا اھبطوا بعضكم * فتكونا من الظالمين 

  ]36- 35-البقرة [لبعض عدو ولكم في ا1رض مستقر ومتاع إلى حين

  

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فك. من حيث شئتما وI تقربا ھذه الشجرة فتكونا من 
  ]19-ا1عراف [نالظالمي
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 الشيطان إن تذوق ھذه الشجرة ھو لمصلحتھما من أجل  أو بمعنى آخر خيل لھما لھماوسوس
  : الخالدين أوأن يكونا من الم,ئكة

  

فوسوس لھما الشيطان ليبدي لھما ما وورى عنھما من سوءاتھما وقال ما نھاكما ربكما 
  ]20-ا1عراف [لدينعن ھذه الشجرة إI أن تكونا ملكين أو تكونا من الخا

  

ختلق الم يطلب منھما بطريقة مباشرة أن يعصيا هللا، ولكنه   أو الخيال�حظ أن الشيطان
الشجرة ھو ثمار تناول . ؟ طبعا �ا ھل يكره أي إنسان أن يكون ملك. مزخرفةكذوبة جميلةأ

ا ليس ويبدو، كما سنرى، أن عدون. خيالال صنع  من ھيالتيتباع أكاذيب الشيطان إنتيجة 
 .ھذه ا�ستراتيجية عبر كل ا$زمنة على قدر كاف من الذكاء، أو ا�بتكار، حيث أنه لم يغير

. أو�، اخت,ق ا$كاذيب، ثم نشرھا، ثم تقنينھا: ھذه ا�ستراتيجية تشتمل على ث,ث خطوات

ل ا�ستراتيجية،  وكھذه أن  ومن حسن حظ الذين يريدون تحاشي ا�نھزام أمام تلك ا$كاذيب
  .الخطوات ال,زمة aبطال مفعولھا، موضحة في القرآن

  

  )شياطين اaنس والجن: (الخطوة ا$ولى 

  

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اrنس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول 
ولتصغي إليه أفئدة الذين I يؤمنون * غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون 

  ]113-112-ا1نعام [ضوه وليقترفوا ما ھم مقترفونباUخرة ولير

  

يلقون السمع وأكثرھم * تنزل على كل أفاك أثيم * ھل أنبئكم على من تنزل الشياطين 
  ]223-221-الشعراء [كاذبون

  

  .فھم يكذبون عمدا ، وھم يدركون أنھم يكذبون على هللا. أعداء النبي ھم جنود الشيطان

  

 تخيلون خطوة الھجوم ا$ولى في أ والجن ھم الذين يبدوكما نرى فإن شياطين اaنس

وأكثر ھؤ�ء خطرا ھم الذين يدعون أنھم من المقربين . أثناء وبعد زمن الرسول ا$كاذيب
  :فمن المؤكد أن ا$نبياء لم يكونوا يعلمون من ھم بعض أعدائھم المعاصرين لھم .للرسول

  

 نحن I تعلمھمنة مردوا على النفاق وممن حولكم من ا1عراب منافقون ومن أھل المدي
  ]101-التوبة [نعلمھم سنعذبھم  مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
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، ففي الغالب أنھم نبي كان ھؤ�ء المنافقون قد تمكنوا من أن يخفوا نواياھم الحقيقية عن الإذا
ا، بالنسبة إلى  كتسبواوبالتالي فقد يكونوا قد . قد تمكنوا بدرجة أكبر من خداع الناس العاديين

  .ا$جيال التي جاءت فيما بعد، صورة القديسين الصالحين

  

 على الوحشية أو على الشرك باe وتتراوح تلك ا$كاذيب بين القصص الخيالية التي تحث
وبين القصص السخيفة التي تلحق الضرر بصحتك مثل  والتمسح فيھا وتقبيل ا$وثان النجسة

القصص التي فيھا ھوس جنسي وشذوذ  الجمال وبين بول  شربأو الطعام  فيغمس الذباب
  .السفاھات  إلى آخره منمثل زواج ا$طفال ورضاعة الكبير وأخذ النساء كسباية

  

زخرف القول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اrنس والجن يوحي بعضھم إلى بعض 
  ]112-ا1نعام [غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون

  

ومن أفضل أساليب إكساب شيء . تخذ تلك ا$كاذيب صورة أقوال مغرية، لھا وقع جذابوت
ولكن من سوء حظ أعداء . ما إغراء وجاذبية ھو نسبه كذبا إلى الرسل لتحريف رسا�تھم

  : الرسول أن هللا حفظ القرآن من أي أكاذيب أو تحريف كما تنص اPيات التالية

  

  ]9-الحجر [حافظونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ل

  

  ]42-فصلت [I يأتيه الباطل من بين يديه وI من خلفه تنزيل من حكيم حميد

  

يضيفوا إسم مدينتھم الوثنية إلى أن  حتى  أتباع الشياطينوكما رأينا بالواقع اليقين لم يستطع
 حفظونتيجة ل. تھا لتسمي"الھ,ك"التي تعني " مكة"صفة القرآن ولذلك اضطروا إلى سرقة 

  . لنشر أكاذيبھمالقرآن  غيرضطر أتباع الشياطين أن يجدوا وسيلة أخرىا القرآن

  

  الذين ينشرون ا$كاذيب: الخطوة الثانية

  

-ا1نعام[ ولتصغي إليه أفئدة الذين I يؤمنون باUخرة وليرضوه وليقترفوا ما ھم مقترفون

113[  

  

ھؤ�ء الذين سوف يتقبلون والمجموعة التالية المستھدفة من استراتيجيات الشيطان ھي 
   .أكاذيب المجموعة ا$ولى
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يا أيھا الناس كلوا مما في ا1رض ح.I طيبا وI تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 
  ]169-168-البقرة [إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على هللا ما I تعلمون* 

  

اديين لن يكذبوا على هللا  عمدا ، فھو � يوجه حيث أن الشيطان يعلم أن الناس البسطاء الع
تعليمات مباشرة إليھم بالكذب على هللا ، ولكنه يأمرھم ، بد� من ذلك ، أن يقولوا على هللا ما 

ولكن . فالشخص الذي يردد ما قيل له دون أن يغيره قد � يعتبر $ول وھلة كاذبا .� يعلمون
كما أمرنا (ره، أو يتأكد من مصداقيته بنفسه الشخص الذي يردد شيئا دون أن يعرف مصد

  .وليس عن طريق القيل والقال، سوف يصبح ناشرا لwكاذيب دون أن يدرك ذلك) هللا

  

Iتقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئو Iو 

  ]36-اrسراء[

  

  :ذن به هللاأفالمصدر الوحيد للدين ھو القرآن الذي 

  

 لھم شركاء شرعوا لھم من الدين ما لم يأذن به هللا ولوI كلمة الفصل لقضي بينھم وإن أم
  ]21-الشورى [الظالمين لھم عذاب أليم

  

   : وا$نبياء أنفسھم يخضعون لنفس ھذا القانون. ن عدم العلم ليس عذراإوهللا يقول 

  

فما منكم من *  منه الوتين ثم لقطعنا* 1خذنا منه باليمين * ولو تقول علينا بعض ا1قاويل 
  ]48-44-الحاقة [وإنه لتذكرة للمتقين* أحد عنه حاجزين 

  

وھذا يعني أن الرسول ". لو تقول علينا"، بل يقول "لو كذب محمد"�حظ أن هللا � يقول 
  . أنه كذب أم �لمنفسه � يستطيع أن يقول أي شيء من عنده على هللا، سواء كان يع

  

 أطول من مختلقيھا، حيث أن كل جيل يتبع الجيل السابق له دون أي وتلك ا$كاذيب تعيش
  :فھم، ثم يزرع بدوره تلك ا$كاذيب في الجيل الذي يليه، ويقننھا

  

 I وإذا قيل لھم اتبعوا ما أنزل هللا  قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤھم
  ]170-البقرة [يعقلون شيئا وI يھتدون

  

ُسوِل قَالُوْا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َوإَِذا  قِيَل لَُھْم تََعالَْوْا إِلَى َما أَنَزَل ّهللاُ َوإِلَى الرَّ
  ]104-دةئِ الما [َكاَن آبَاُؤُھْم Iَ يَْعلَُموَن َشْيئًا َوIَ يَْھتَُدونَ 
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نا بھا قل إن هللا I يأمر بالفحشاء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليھا آباءنا وهللا أمر
  ]28-ا1عراف [ أتقولون على هللا ما I تعلمون

  

وھذه ا$كاذيب تحقق ھدفين من . وكثير من تلك ا$كاذيب تقسو على المرأة ، وتحط من قدرھا
 ،إلى جانب حرمان الذين يؤمنون بھا من طاقات ومواھب نصف مجتمعھم . أھداف الشيطان

Pخر يقضى سنوات النمو ا$ولى الحاسمة في حياته، وھو في رعاية فھي تجعل النصف ا
ومن المعروف في علم النفس ا�جتماعي أن . النقص بعض عقدمصابات ب أمھات مضطھدات

وھذه . نتاج مثل ھذا النشء سوف يصبح في الغالب بعد أن يكبر متعجرفا سلبيا ضيق ا$فق
ة على تمحيص العادات والعقائد التي الخصال ھي من متطلبات تكوين أجيال غير قادر

  . والغرورتوارثتھا وتعاني من أمراض النفاق

  

  تقنين ا$كاذيب: الخطوة الثالثة 

  

وتلك الخطوة قد . الخطوة الثالثة وا$خيرة في مخطط الشيطان ھي تقنين تلك ا$كاذيب
  .د الرسولتستغرق في بعض ا$حيان سنوات عديدة ، قد تمتد إلى مئات السنين من بعد عھ

  

واPن وبعد مرور تلك السنوات العديدة سوف يشعر الشيطان باaحباط لو تم نسيان تلك 
فھو سوف يكون مضطرا في ھذه الحالة إلى .  أجيالعدة  سنة أو بعد 200ا$كاذيب بعد 

  بعد مرور السنين منولكن. نشر تلك ا$كاذيب مرة أخرى وخلقالبحث عن أغبياء آخرين ل

  :وراء نشر ھذه ا$كاذيب  يتكسبون من اPنمن الناسعديد  أصبح الرسول وفاة

  

 فويل ليشتروا به ثمنا قلي.فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديھم ثم يقولون ھذا من عند هللا 
  ]79-البقرة [لھم مما كتبت أيديھم وويل لھم مما يكسبون

  

  :وھناك لwسف الكثير من المشترين

  

 ليضل عن سبيل هللا بغير علم ويتخذھا ھزوا أولئك لھم لحديثيشتري لھو اومن الناس من 
  ]6-لقمان [عذاب مھين

  

نھم يزيحون عن $متنان إالناس ينظرون إلى المحترفين الذين يتكسبون من الدين ب أغلبو
ن والمحترف. عاتقھم مھمة تمحيص آ�ف ا$حاديث الكاذبة والتي تناقض العقل والمنطق

  . بمنتھى السعادةطيع يجب عليھم أن يفعلوه ، والناس تيقولون للناس ببساطة ما
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  ]67-ا1حزاب [نا فأضلونا السبي.ءوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا

  

الرجال الذين يتكسبون من وراء ھذه ا$كاذيب يشغلون مناصب تمكنھم من العمل كآلة غسيل 
 ھؤ�ء يعضدون الحكام وتالكھنوحيث أن رجال . مخ في خدمة الفاسدين من رجال السياسة

وتحاول كل فرقة . السياسيين، فإن الصراع السياسي غالبا ما يتحول إلى فرق دينية متناحرة
أن تجمع كل ما تستطيع من ا$كاذيب من أجل سن شريعة لنفسھا تمكنھا بسھولة من إعطاء 

ترة طويلة وبعد عملية الجمع ھذه بف. نفسھا مصداقية، وتبرير عدوانھا على الفرق ا$خرى
بتداع علم ساذج للكشف عن ما كانت تخفيه صدور الرجال الذين بـإ المخرفين بعض يقوم

  .ماتوا منذ زمن طويل من أجل تبرير المختار من أكاذيب أس,فھم

  

فتصبح كل فرقة . وھذه ا$كاذيب الدينية يتم جمعھا وتقنينھا تاريخيا بعد ظھور الفرق الدينية
  .ر أنھا أفضل من الفرق ا$خرىفخورة بما لديھا، وتعتب

  

  ]53-المؤمنون [فتقطعوا أمرھم بينھم زبرا كل حزب بما لديھم فرحون

  

 من الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعا كل حزب بما لديھم فرحون* وI تكونوا من المشركين 

  ]32-31-الروم[

   

يَن ِعنَد ّهللاِ اrِْس.َُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن  أُْوتُوْا اْلِكتَاَب إIَِّ ِمن بَْعِد َما َجاءُھُم اْلِعْلُم بَْغيًا إِنَّ الدِّ
  ]19-آل عمران [بَْينَُھْم َوَمن يَْكفُْر بِآيَاِت ّهللاِ فَإِنَّ ّهللاِ َسِريُع اْلِحَسابِ 

  

وما تفرقوا إI من بعد ما جاءھم العلم بغيا بينھم ولوI كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
  ]14-الشورى [وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدھم لفي شك منه مريبلقضي بينھم 

  

وھي تنشر . ھو عبارة عن ا$كاذيب التي يروجھا أتباع الشيطانوويحذرنا هللا من الطاغوت 
ن الذين و والمنافق؛وقد وصف الطاغوت في القرآن بأنه نقيض القرآن. الظلم والطغيان

  :ن يتحاكموا إليهيزعمون أنھم مؤمنين بالقرآن يريدون ا

  

يريدون أن يتحاكموا  وما أنزل من قبلك يزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إليكألم تر إلى الذين 
  ]51-النساء [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلھم ض.I بعيداإلى الطاغوت

  



 69 

سط حماسھم فھم و. ويمكنك أن تتخيل كم ا$كاذيب التي ينشرھا مروجو ا$حاديث المختلقة
فينشر ھؤ�ء المروجون بدورھم . من تلك ا$كاذيبمؤلفة  ا ا$كاذيب يؤلفون آ�فقفي اخت,

ونتيجة لذلك أصبحت تتوفر بعد زمن الرسول . مئات النسخ من كل أكذوبة من تلك ا$كاذيب
واPن ، وبعد تقنين . ببضع مئات من السنين مئات آ�ف من ا$كاذيب ل,ستھ,ك العام

وفي الواقع أن كم . ذيب في الطاغوت، أصبحت تلك ا$كاذيب  تمw مجلدات بكاملھاا$كا
  :الطاغوت أصبح يزيد عن صفحات القرآن اضعافا مضاعفة

  

قل I يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا هللا يا أولي ا1لباب لعلكم 
  ]100-دةئِ الما[ تفلحون

  

 نرى أن الطاغوت الصراط المستقيمين لنا بكل وضوح ما ھو بينما هللا سبحانه وتعالى يب
خ,له للناس أن الصراط المستقيم حبل سيرك فوق جھنم يقوم الناس عليه  يخيل الشيطان من
  !بحركات بھلوانية

  

  ):لعنة هللا عليه(طاغوت البخاري 

َراطُ فَيُْضَربُ " َل مَ  الصِّ تِِه  بَْيَن َظْھَرانَْي َجھَنََّم فَأَُكوُن أَوَّ ُسِل بِأُمَّ   "ْن يَُجوُز ِمْن الرُّ

  

  :فلنتذكر الھدف ا$ساسي للشيطان

  

  ]16-ا1عراف[ مستقيمصراطك القال فبما أغويتني 1قعدن لھم 

  

عن  بـالطاغوت يؤمنوناستراتيجية الشيطان دارت دورتھا ونجحت في تحويل الذين 
 أصبحو القرآن في الواضح  لدرجة أنھم نسوا معناهعليھم ضحكو الحقيقي الصراط المستقيم

  .سيرك حبل مجرد لھم بالنسبة

  

 َّIََم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوIَ تَْقتُلُوْا أَْوIََدُكم قُْل تََعالَْوْا أَْتُل َما َحرَّ
ْن إْم.ٍَق نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُھْم َوIَ تَْقَربُوْا اْلفََواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن َوIَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس  مِّ

 َّIَِم ّهللاُ إ اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ الَّتِي َحرَّ  بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصَّ

 َI بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط َّIِتَْقَربُوْا َماَل اْليَتِيِم إ َIَو
اُكم بِِه نَُكلُِّف نَْفًسا إIَِّ ُوْسَعَھا َوإَِذا قُْلتُْم  فَاْعِدلُوْا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى َوبَِعْھِد ّهللاِ أَْوفُوْا َذلُِكْم َوصَّ

 لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

اُكم بِِه َوأَنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْستَقِيًما َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ بَُل فَتَفَرَّ  فَاتَّبُِعوهُ َوIَ تَتَّبِعُوْا السُّ
  ]153-151-ا1نعام [ُكْم تَتَّقُونَ لََعلَّ 
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 تلك قنينوھي المرحلة التي يتم فيھا ت. وتلك ھي المرحلة ا$خيرة من استراتيجية الشيطان
فبدون ا$كاذيب سوف يتحول . ورجال الكھنوت لھم ع,قة وثيقة بتلك المرحلة. ا$كاذيب

 الواقع في ھي  التيالسيرة وتقنين ا$كاذيب في كتب ا$حاديث .رجال الكھنوت إلى عاطلين

  . ستراتيجية الشيطاناالقرآن ھو الخطوة ا�خيرة في  الطاغوت نقيض كتب

  

  :ستراتيجية المقاومةاأساسيات 

  

  .الدين القيم ھيلقد حصننا هللا سبحانه وتعالى بالفطرة السليمة و

  

 ذلك الدين القيم فأقم وجھك للدين حنيفا فطرت هللا التي فطر الناس عليھا I تبديل لخلق هللا
  ]30-الروم [ولكن أكثر الناس I يعلمون

  

  ويقومون ميدان التحريروسط فيمكعب  ناصبين مجموعة من الناس  رأينا لو كلنابالفطرةو

  يتمسحوا ويقبلوا في حجارتهيدوسون على بعضھم البعض لكي وحوله متدافعين باللف

سوف يقول كل  و،ل عليھم مجانينتقو أكيد بالفطرة سوف  عليھم؟ سوف تقول، ماذابشغف
  واحدة والفعل� تضر و� تنفع  التيالحجارة.  نفس الشئ السليمةالفطرة من لديه ذرة من

  .الناس عن فطرة هللا  يعمي الغرور ولكن.واحد

  

ياته في القرآن وفي الطبيعة وفي أنفسنا  ھو الطريق إلى الوصول إلى آفاe يقول لنا أن فھم 
   .ليمةتلك الفطرة الس

  

  ]21-20-الذاريات [وفي أنفسكم أف. تبصرون* وفي ا1رض آيات للموقنين 

  

فھو عندما تفحص الطبيعة ، ونظر إلى نفسه ، وطلب . وقد ضرب هللا لنا مث, في إبراھيم
   .الھداية من هللا ، تمكن ببساطة من أن يھزم الشيطان

  

فلما جن عليه الليل *  الموقنين وكذلك نرى إبراھيم ملكوت السماوات وا1رض وليكون من
فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربي * رأى كوكبا قال ھذا ربي فلما أفل قال I أحب اUفلين 

فلما رأى الشمس بازغة قال * فلما أفل قال لئن لم يھدني ربي 1كونن من القوم الضالين 
إني وجھت وجھي للذي * ھذا ربي ھذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برئ مما تشركون 

  ]79-75-ا1نعام [فطر السماوات وا1رض حنيفا وما أنا من المشركين
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وھذا يوضح بج,ء أن ھذه اaستراتيجية المضادة ا$ساسية كافية في حد ذاتھا لھزيمة 
  .فھو � سلطان له على الذين يعبدون هللا وحده. الشيطان

  

إI عبادك منھم * غوينھم أجمعين قال رب بما أغويتني 1زينن لھم في ا1رض و1
إن عبادي ليس لك عليھم سلطان إI من اتبعك  * صراط على مستقيمقال ھذا * المخلصين 
  ]42-39-الحجر [من الغاوين

  

تم تطويرھا من إ� إذا  لن تصبح فعالة  التاليةستراتيجياتا� $ن إذا خلص نفسك e وحده
   .ستراتيجة ا$ساسية أع,هخ,ل ا�

  

  :ربك  منالحقبع تا

  

القرآن، الذي   قد وفر للناس ا$داة التي تمكنھم من محاربة الشيطان وھي سبحانه وتعالىهللا
فاe يخبرنا مباشرة بعد تحذيرنا من . ھو الحق من ربنا ، القادر على ھزيمة أكاذيب الشيطان

   .تيجية الشيطانعن الكيفية التي نتغلب بھا على استرا اخت,ق ا$حاديث في سورة ا$نعام

  

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اrنس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول 
ولتصغي إليه أفئدة الذين I يؤمنون * غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم  ومايفترون 

  ]112-ا1نعام[ باUخرة وليرضوه وليقترفوا ما ھم مقترفون

  

  :ةزخرفالم  ھذه ا$حاديثة التغلب علىعن كيفي مباشرة نسمع ثم بعد ذلك

  

 والذين آتيناھم الكتاب يعلمون أنه أفغير هللا أبتغي حكما وھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفص.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدI I مبدل * منزل من ربك بالحق ف. تكونن من الممترين 

وك عن سبيل هللا إن إن تطع أكثر من في ا1رض يضلو* لكلماته وھو السميع العليم 
  ]115-113-ا1نعام[ يتبعون إI الظن وإن ھم إI يخرصون

  

تباع القرآن فقط كما أمرنا هللا، ھو منطق اوالمنطق الذي يتبعه مروجو ا$حاديث ضد 
  : ضعيف وغير منطقي كما توضح اPيات التالية

   

باءنا أولو كان الشيطان وإذا قيل لھم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آ
  ]21-لقمان [يدعوھم إلى عذاب السعير
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 I وإذا قيل لھم اتبعوا ما أنزل هللا  قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤھم
  ]170-البقرة [يعقلون شيئا وI يھتدون

  

  ]6-ةالجاثي [ بعد هللا وآياته يؤمنونحديث فبأي تلك آيات هللا نتلوھا عليك بالحق

  

  :إقامة الص,ة

  

  .الناس الذين تصفھم اPيات التالية يتصفون بنفس الصفة ، وھي الجھل

  

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليھا آباءنا وهللا أمرنا بھا قل إن هللا I يأمر بالفحشاء 
  ]28-ا1عراف[ أتقولون على هللا ما I تعلمون

  

 ويتخذھا ھزوا أولئك لھم يل هللا بغير علميشترى لھو الحديث ليضل عن سبومن الناس من 
  ]6-لقمان [عذاب مھين

  

ن نَّاِصِرينَ اتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا أَْھَواءُھم بَِغْيِر ِعْلمٍ بَِل  ُ َوَما لَُھم مِّ   فََمن يَْھِدي َمْن أََضلَّ هللاَّ

  ]29-الروم[

  

  ]119-ا1نعام [ إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدينَ مٍ َكثِيًرا لَّيُِضلُّوَن بِأَْھَوائِِھم بَِغْيِر ِعلْ َوإِنَّ 

  

 ِ ِريدٍ َوِمَن النَّاِس َمن يَُجاِدُل فِي هللاَّ   ]3-الحج [بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَّبُِع ُكلَّ َشْيطَاٍن مَّ

  

 ِ  ]8-الحج [نِيرٍ بَِغْيِر ِعْلٍم َوIَ ُھًدى َوIَ ِكتَاٍب مُّ َوِمَن النَّاِس َمن يَُجاِدُل فِي هللاَّ

  

إبطال استراتيجية الشيطان بطريقة فعالة يتطلب منا أن نكتسب العلم من هللا عن دينه الحق ، 
 �حظ أن .غير مكتوبة، أي الطبيعةال هآيات  هللا المكتوبة ، أي القرآن، وآياتوذلك من خ,ل 

  بالحق� يسجد المتمرد الذي  الخيالأي (الكتاب المنير ھو الشيطان المريد الھدى وعكس

فيجب علينا أ� نأخذ .  وفھم القرآن ھو جھد شخصي يجب على كل منا القيام به.)لkنسان
القسس أو الشيوخ فاe ھو الذي يفسر القرآن، وليس الكھنة أو . عمياصما تفسيرات اPخرين 

  ...الخ ،أو الوعاظ

   

  ]19-17-القيامة [لينا بيانهثم إن ع* فإذا قرأناه فاتبع قرءانه * إن علينا جمعه وقرءانه 
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  .هللا ھو الذي يفسر القرآن لكل منا ، ويھديه إلى فھمه بواسطة عقله الذي خلقه هللا له

  

  ]4-1-الرحمن [علمه البيان* خلق اrنسان * علم القرآن * الرحمن 

  

 لنھي النفس عن طريقالالظلمات إلى النور و  الوسيلة للخروج منإن ا�نتظام في الص,ة ھو
كيفية الص,ة " في فصل  وكما رأينا.خداع الشيطان الذي يأمرنا بارتكاب الذنوب والمعاصي

  اPنناوأرجو ان.  بت,وة القرآنا ومباشرا وثيقارتباطا فإن الص,ة مرتبطة "القرآن من

  .القرآن عي مدى عمق الترابط المدھش بين كل المفاھيم فين ناأصبح

  

م الص.ة إن الص.ة تنھى عن الفحشاء والمنكر ولذكر هللا تل ما أوحي إليك من الكتاب وأقا
  ]54-العنكبوت[ أكبر وهللا يعلم ما تصنعون

   

  .ذكرال بت,وة القرآن الذي ھو قبل الھدف من الص,ة ھو ذكر هللا وكما رأينا من

  

َ يَا أُْولِي ا1َْْلبَابِ  ُ لَُھْم َعَذابًا َشِديًدا فَاتَّقُوا هللاَّ ُ إِلَْيُكْم ِذْكًرا الَِّذيَن آَمنُوا قَْد أََعدَّ هللاَّ    أَنَزَل هللاَّ

ِ ُمبَيِّنَاٍت  ُسوIً يَْتلُو َعلَْيُكْم آيَاِت هللاَّ الَِحاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى رَّ لِّيُْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ِ َويَْعَمْل َصالًِحا يُْدِخلْ النُّورِ  َّpهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا ا1َْْنَھاُر َخالِِديَن فِيَھا أَبًَدا  َوَمن يُْؤِمن بِا

ُ لَهُ ِرْزقًا   ]11-10-الط.ق [ قَْد أَْحَسَن هللاَّ

  

 طقوس مجرد  كان أو الھدف جمع النقاط كان ھو الھدف ولكنذكر هللا وحدهوإذا لم يكن 

  :  ھي التاليالنتيجة الحتميةفقي ذكر الحقيال أو ذكر البشر أو أي فعل يلھي عن ةميكانيكي

  

ْحَمِن ِذْكرِ َوَمن يَْعُش َعن   نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَانًا فَُھَو لَهُ قَِرينٌ  الرَّ

بِيِل وَ  ونَُھْم َعِن السَّ ْھتَُدونَ َوإِنَُّھْم لَيَُصدُّ   ]37-36-الزخرف [يَْحَسبُوَن أَنَُّھم مُّ

  

  : الزكاةإيتاء

  

. شيطان ھي وسيلة أخرى لمكافحة إستراتيجية الشيطانتطھير عقول الناس من أكاذيب ال

الزكاة   حالة خاصة منوالصدقة ھي(والعديد من الناس يخلطون بين الزكاة وبين الصدقة 
وھي تحكي .  فإن معناھا تؤكده سورة عبسأما الزكاة).  أو زكاة المال تطھير للمالھيو

  :قصة الرجل ا$عمى الذي تجاھله الرسول
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-عبس [أو يذكر فتنفعه الذكرى* وما يدريك لعله يزكى *  أن جاءه ا1عمى *عبس وتولى 

1-4[  

  

بأن تقنعه بأن يرفض أكاذيب  ن الزكاة تطھر الرجلاالواضح من مضمون اPيات السابقة 
إذا أي شخص يريد أن . غير الصدقة التي ھي تطھير للمالوھذا  .الشيطان، ويقبل رسالة هللا

 الناس اPخرين ، وكشف أكاذيب الشيطان  عقولذل الجھد في تطھير الزكاة عليه أن يبأتيي
  . من خ,ل ھذا الكتاب البسيطوآمل أنني قد تمكنت بعون هللا من أن أساھم ببعض الزكاة. لھم

  

 وھذا الكتاب .ان ھذا الكتاب يعكس فھمي الشخصي الحالي للقرآنالختام أحب ان أوضح  في
مث, ما . القرآن  مدى الترابط بين كل المفاھيم فيلتبيان وفتح طرق جديدة للبحثلمجرد بداية 

أخرى مثل النار   على توضيح مفاھيم)إ� أن يشاء هللا ( غداعدناا اPن سوف يسحتىفھمناه 
تزيل تحريف وغشاوة أحاديث  متابعة بـبحوث ومقا�ت وھناك مواضيع كثيرة تحتاج. والجنة

 علينا يجب .ھا بين في القرآننا التناسق المدھش لوتبين المفاھيم من كثيرعن ال الطاغوت
ن أو�دنا يفھموا ا أرجو . فھم أفضل إلىصلن آيات القرآن لكي  بإستمرارتدبرن جميعا ان

  .هللا شاء نإ فيه نفع للناسكون ھذا الكتاب ي ان دعو هللا وأ.القرآن أفضل منا


