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المقدمة :

السٍمًـ ىكافَّةن كال تىتَّبًعكا يخطيك ً
ًَّ
ات َّ
طً
ػيف
آمينكا ٍاد يخميكا ًفي ّْ
الش ٍي ى
اف إًَّنوي لى يك ٍـ ىع يد ّّك يمبً ه
الحمد هلل القائؿ  ":ىيا أىيُّيىا الذ ى
ي
يف ى
ى
ى
ػاؿ ىر ّْ
َزّْيػ ىػن َّف لىييػ ٍػـ ًفػػي
" [البق ػرة.]208:كالقائػػؿ سػػبحانو حكايػػة عػػف الشػػيطاف بقكلػػو تعػػال  " :قىػ ى
ب بً ىمػػا أ ٍ
ىيػ ىػكٍيتىنًي ى
ً
ىمم ًعػػيف  ،إًالَّ ًعبػ ى ً
اَ ٍىر ً
ػيف" { الحمػػر  ، } 40-39،كقػػاؿ عػ ٌػز مػػف قائ ػؿ  ":إً َّف
ض ىك ٍ
ى
ػاد ىؾ مػ ٍػنيي ٍـ اٍل يم ٍخمى ػ ى
َيػ ًػكىيَّنيي ٍـ أ ٍ ى ى
َّ
اف لى يك ٍـ ىع يد ّّك فىاتَّ ًخ يذكهي ىع يد ٌكان " [فاطر ، .]6-5:كن مي كنسمـ عمػ رسػكؿ اهلل ػم اهلل عميػو كسػمـ الػذم
الش ٍيطى ى
ػاؿ  " :ىخػطَّ لنػا رسػكؿ
ما فتئ يحذر أمتو مف الشيطاف كعداكتو فعف عبد اهلل بػف مسػعكد –رضػي اهلل عنػو  -قى ى
ػاؿ :
اهلل ػم اهلل عميػو كسػمـ ىخطِّػا ثػػـ قػاؿ ىػذا سػبيؿ اهلل  ،ثيػ َّػـ ىخػطَّ يخطيك ن
طػا ىع ٍػف ىي ًمينًػ ًػو  ،ىك ىع ٍػف ًش ىػم ًال ًو  ،ثي َّػـ قىػ ى
ً
ً ً
ػاؿ راكم الحػػديث  :متفرقػػة عمػ كػػؿ سػػبيؿ شػيطاف يػػدعك إليػػو )1ثيػ َّػـ قىػ أى ً
يما
ىػذه سػػبؿ قىػ ى
ى
ػر " إ َّف ىىػ ىذا ػ ىػراطي يم ٍسػػتىق ن
ؽ بً يك ٍـ ىع ٍف ىسبًيمً ًو "  {،اَنعاـ . }153 :
فىاتَّبً يعكهي ىكىال تىتَّبً يعكا السيُّب ىؿ فىتىفىَّر ى
ػشف الشػػيطاف الػػرميـ – نعػػكذ بػػاهلل منػػو -كػػاف كمػػازاؿ كسػػيظؿ ىػػك العػػدك اَكؿ لبنػػي آدـ كعمػ كمػػو
مػػف ىنػػا فػ ٌ
الخ ػػكص المػػؤمنيف مػػنيـ  ،كقػػد مػػا فػػي عػػدد مػػف الن ػػكص التحػػذير منػػو فػػي كتػػاب اهلل تعػػال منيػػا قكلػػو
ػاف ًل ٍ ً
ِ ٍن ىس ً
ػاف ىع يػد ِّكا يمبً نينػا] {اإلسػ ار  ، }53:كقكلػو سػبحانو عػف الشػيطاف [ :إًَّنػوي لى يك ٍػـ ىعػ يػد ّّك
تعػال [ :إً َّف ال َّش ٍػي ى
اف ىك ى
ط ى
ػيف] {يػػس ، }60:إل ػ ييػػر ذلػػؾ مػػف الن ػػكص  ،كىػػك مػػا يعنػػي لنػػا أىميػػة مكضػػكع البحػػث مػػف النػػاحيتيف
يمبًػ ه
العممية كالعممية  ،اَمر الذم دفع الباحث لمخكض كالكتابػة فيػو  .أىػداؼ البحػث  :ييػدؼ البحػث إلػ تحقيػؽ

اآلتي :

 -1التعرؼ عم مفيكـ الشيطاف في المغة كاال طالح .
 -2بياف حقيقة الشيطاف كطبيعتو .

 -3استعراض اآليات القرآنية كاَحاديث النبكية المبينة لمكضكع الشيطاف .
 -4إدراؾ ضراكة عداكة الشيطاف لمنس اإلنساف ككيده في ذلؾ .
 -5تحميؿ مكائد ككسائؿ الشيطاف في الغكاية كاإلضالؿ .
 -6تطبيؽ سبؿ الكقاية مف الشيطاف الرميـ ككيده .

كقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو لممباحث اآلتية  :المبحث اَكؿ  :حقيقة الشيطاف كطبيعتو .

المبحث الثاني  :مكائد الشيطاف  .المبحث الثالث  :سبؿ الكقاية مف الشيطاف الرميـ .

متبع ػان المػػنيال االسػػتقرائي التحميمػػي ففػػي ضػػك اسػػتق ار الن ػػكص ذات العالقػػة كتحميميػػا بػػرزت مكانػػب

البحػػث المتنكعػػة  ،مػػع عػػزك اآليػػات إل ػ سػػكرىا كاَحاديػػث كالنق ػكالت إل ػ مضػػانيا فخػػرج عم ػالن عممي ػان مكثق ػان

 - 1مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،تحقيق شعيب األرنئوط وآخرون . 436 ، 208 /7،
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يستفيد منو ك ٌؿ قارئ كباحث  ،مستخم ان في نيايتو مممة مف النتائال كالتك يات التي نرمك منيا النفع لكاتبو
كقارئو في الحياتيف  :الدنيا كاَخرل  ،كاهلل مف ك ار الق د كىك اليادم إل سكا السبيؿ .
المبحث اَكؿ  :حقيقة الشيطاف كطبيعتو (:)2

المطمب اَكؿ  :مفيكـ الشيطاف في المغة كاال طالح كحكـ اإليماف بيـ :
أكالن  - :الشػػيطاف فػػي المغػػة :مػػوخكذ مػػف شػػطف بمعنػ  :بعػػد ،فالشػػاطف :البعيػػد مػػف الحػػؽ ،قػػاؿ محمػػد بػػف

َنو شطف عف أمر ربو ،كالشطكف  :البعيد النازح(.)3
إسحاؽ :إنما
سمي شيطانانٌ ،
ٌ
ثانينا  - :الشيطاف في اال طالح الشرعي  :يطمؽ عم كؿ عات متمرد مف إنس أك مف أك دكاب  ،فقد

ماردا ،فشف زاد فكؽ
ما أف الشيطاف  :اسـ لـ خبث كتمرد مف المف ،ككذلؾ اإلنس ،فشف زاد في التمرد سمي ن
ذلؾ تمردا سمي عفريتنا(.)4

إذان فالشػػياطيف ىػػـ  :كفػػار المػػف كع ػػاتيـ الػػذيف خرمػكا عػػف طاعػػة اهلل كأمػره ،يالبػان مػػا ين ػػرؼ الػػذىف

إل ىذا المعن  ،مع ٌأنيا تطمؽ شرعان عمػ كػ ٌؿ عػات متمػرد كبػذلؾ يشػمؿ اإلنػس كىػك مػا نمػده فػي كتػاب اهلل
ً
يف ً
اإلن ً
ػس ىكاٍل ًم ّْػف
تعال كسنة رسكلو ػم اهلل عميػو كسػمـ ،قػاؿ تعػال  :ىك ىكػ ىذلً ىؾ ىم ىعٍم ىنػا لً يك ّْػؿ ىنبً د
ػي ىع يػد ٌكان ىش ىػياط ى
ً
ضيي ٍـ إًلى ىب ٍع و
كف[ اَنعػاـ ،]1 1:كفػي
ؼ اٍلقى ٍك ًؿ يي يرك انر ىكلى ٍك ىشػا ى ىرُّب ى
ض يز ٍخ ير ى
ييكحي ىب ٍع ي
ػؾ ىمػا فى ىعميػكهي فىػ ىذ ٍريى ٍـ ىك ىمػا ىي ٍفتى يػر ى
المسند عف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ ( :تعكذ باهلل مف شػياطيف اإلنػس

كالمف ،فقمت :يا رسكؿ اهلل أك لِنس شياطيف ،قاؿ :نعـ) )5(.
ثالثان  :حكـ اإليماف بكمكد الشياطيف :

كامب اإليماف بكمكد الشياطيف كما ما عف حاليـ ك فاتيـ في كتاب اهلل كسػنة رسػكلو

ػم اهلل عميػو

كسمـ فقد مػا ت سػكرة كاممػة فػي القػرآف الكػريـ تحمػؿ اسػـ أ ػميـ(:المف )6كػكنيـ طائفػة متمػردة مػنيـ  ،ككرد
ً
ً
يف ً
اإلنػ ً
ضػػيي ٍـ إًلى ػ
ذكػػرىـ باالسػػـ فػػي قكلػػو تعػػال   :ىك ىك ػ ىذلً ىؾ ىم ىعٍم ىنػػا لً يكػ ّْػؿ ىنبًػ د
ػس ىكاٍل ًمػ ّْػف ييػػكحي ىب ٍع ي
ػي ىعػ يػد ٌكان ىشػ ىػياط ى
ىب ٍع و
كف[ اَنعػاـ ،1 1:كييرىػػا مػػف اآليػػات(،)7
ؼ اٍلقىػ ٍػك ًؿ ييػ يػرك انر ىكلى ٍػك ىشػػا ى ىرُّبػ ى
ػض يز ٍخػ يػر ى
ػؾ ىمػػا فى ىعميػكهي فىػ ىذ ٍريى ٍـ ىك ىمػػا ىي ٍفتىػ يػر ى
كما كرد ذكرىـ في حديث النبي

م اهلل عميو كسمـ كمف ذلؾ  :حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،عف النبي

 –2لقد ورد لفظ الشياطين في القرآن الكريم 88 (:مرة ) بعدد ورود لفظ المالئكة ،أقول وىو مراد من اهلل في كتابو بين المتقابالت ،انظر على سبيل المثال :الدنيا واآلخرة،
الحياة والموت ،الكفر واإليمان وغيرىا ،فسبحان اهلل العظيم.
–3انظر ،الغريب ،البن قتيبة.759 /3 ،

 - 4انظر  ،المعتصر شرح كتاب التوحيد  ،للشيخ علي بن خضير الخضير ،ص ، 148المكتبة الشاملة – اإلصدار الثاني ـ
 –5سنن النسائي ( المجتبى ) ،275 / 8 ،تفسير ابن كثير.52 / 1 ،
 –6سورة الجن ،في الجزء التاسع والعشرون من أجزاء القرآن الكريم ،وعدد آياتها ) 28 ( :آية ،تحدثت عن كثير من الحقائق المتعلقة بهم ،ينصح بقراءتها مع تفسيرىا.
 –7انظر ،على سبيل المثال :سورة الكهف ،آية ( ،)50وسورة الذاريات،آية ( .)58–56
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ػي ال ػالة،
م اهلل عميو كسمـ في ػالتو بالميػؿ ،قػاؿٌ :
ػي البارحػة ليقطػع عم ٌ
(إف عفريتػان مػف المػف تفمػت عم ٌ
فػػومكنني اهلل منػػو فػػوردت أف أربطػػو إلػ سػػارية مػػف سػكارم المسػػمد حتػ ت ػػبحكا كتنظػػركا إليػػو كمكػػـ ،فػػذكرت
رب ايفػر لػي كىػب لػي ممكػان ال ينبغػي َح وػد مػف بعػدم ،فػرده اهلل خاسػئا( ،))8كييرىػا مػف
قكؿ أخي سميمافٌ :
اَحاديث التي سيرد مممة منيا في الفقرات القادمة.
كفي ضك ما تقدـ في المغة كاال طالح يتبيف أف الشيطاف ىك  :كؿ عات متمرد عاص بعيد عف الحؽ

الذم ما عف اهلل تعال كرسكلو

م اهلل عميو كسػمـ مػف إنػس أك مػف فػي عػالـ المكمفػيف أك دكاب فػي عػالـ

يير المكمفيف  ،بيد ٌأنو عند التمفظ بكممة ( شيطاف) ين رؼ الذىف إل شياطيف المف لغمبة التمرد كالع ياف
فييـ ابتدا بو ميـ كرئيسيـ إبمػيس –نعػكذ بػاهلل منػو – كمػا تبػيف أف الشػياطيف حقيقػة يمػب اإليمػاف بكمػكدىـ

كما ما في أمرىـ ك فاتيـ عف اهلل ك رسكلو

م اهلل عميو كسمـ.

المطمب الثاني  :حقائؽ مف طبيعة الشيطاف
ً
ت أ ٍىـ
ػت بًىي ىػد َّ
أكالن  - :الشيطاف مخمكؽ قاؿ تعال   :قى ى
ىاسػتى ٍك ىب ٍر ى
ىف تى ٍس يم ىد لً ىمػا ىخمى ٍق ي
يس ىما ىم ىن ىع ىؾ أ ٍ
مأ ٍ
اؿ ىيا إًٍبم ي
ً
يكنػ ى ً
ػار ىك ىخمى ٍقتىػػوي ًمػ ٍػف ًطػ و
ػاؿ أ ىىنػػا ىخ ٍيػهػر ًم ٍنػوي ىخمى ٍقتىنًػػي ًمػ ٍػف ىنػ و
ػيف [ ص ،]57-57:الشػػاىد فػػي قكلػػو :
يف  ،قىػ ى
ػت مػ ٍػف اٍل ىعػػال ى
ىخمى ٍقتىنًي ًم ٍف ىن وار .
فالشيطاف مخمكؽ كمنس خمقتو النار كما في اآلية الكريمة السابقة معنا  ،ككما في حديث عائشػة رضػي
اهلل عنيا  ،قالت :قاؿ رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ ( :خمقػت المالئكػة مػف نػكر كخمػؽ المػاف مػف

مارج مف نار ،كخمؽ آدـ مما ك ؼ لكـ())9

ثانيان  - :مكت الشياطيف:

ػؾ يذك اٍل ىم ً
ػالؿ ك ً
قػاؿ تعػال   :يكػ ُّػؿ ىم ٍػف ىعمى ٍييىػا فىػ و
اإل ٍك ىػرًاـ [ الػػرحمف ،]15-17:كعػف ابػػف
ػاف  ،ىكىي ٍبقىػ ىك ٍمػوي ىرّْبػ ى
ى
أف النبػي ػم اهلل عميػو كسػمـ كػػاف يقػكؿ( :الميػـ ٌإنػي أعػكذ بعزتػؾ الػذم ال إلػػو إال
عبػاس رضػي اهلل عنيمػاٌ ،
10
ػرب الكمػػكد
أنػػت الػػذم ال يمػػكت ،كاإلنػػس كالمػػف يمكتػػكف ،)) (.إذا فػػالمكت شػػامؿ لك ػ ٌؿ مكمػػكد كال بقػػا إالٌ لػ ٌ
كحده سبحانو كتعال .

ثالثان  - :أ ؿ الشيطاف:
 –8صحيح البخاري ،176 /1 ،كتاب أبواب المساجد ،باب األسير أو الغريم يربط في المسجد ،صحيح مسلم ،384 /1 ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب جواز لعن
الشيطان أثناء الصالة.
 –9صحيح مسلم ،2294 /4 ،كتاب الزىد والرقائق ،باب في أحاديث متفرقة .
رب العزة ،]..صحيح مسلم ،2086 /4 ،كتاب الذكر والدعاء
 –10صحيح البخاري ،2688 / 6 ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى [ :وىو العزيز الحكيم ،سبحان ربك ّ

شر ما لم يعمل.
والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن ّ
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مف أ ؿ المف فيـ طائفة منيـ ،مادتيـ كاحدة كىي( :النػار) لقكلػو تعػال  :ىكاٍل ىم َّ
ػاف ىخمى ٍق ىنػاهي ًم ٍػف قىٍبػ يؿ ًم ٍػف
ىن ًار السَّم ً
أف إبميس مادة خمقو النار كذلؾ ،فكػؿ مػف عتػ كتمػرد عػف أمػر اهلل
كـ [ الحمر ،]15:كسيوتي معنا ٌ
ي
فيك شيطاف مف شياطيف المف ،كاف أكليـ إبميس –لعنو اهلل– حيف عت عف أمر ربو تعال .

رابعان  - :أ ػؿ إبميػس :

َّ ً
ػؽ ىعػ ٍػف أ ٍىمػ ًػر ىرّْبػ ًػو 
ػاف ًمػ ٍػف اٍل ًمػ ّْػف فىفى ىسػ ى
ػيس ىكػ ى
أحػػد المػػف ،كمػػا د ٌؿ عم ػ ذلػػؾ الق ػرآف ،لقكلػػو تعػػال  :إًال إًٍبمػ ى

[الكيؼ ،]75 :كليس مف المالئكة كما يقكؿ البعض ،كالدليؿ عم ذلؾ:
اؿ أ ىىنا ىخ ٍي هػر ًم ٍنػوي ىخمى ٍقتىنًػي ًم ٍػف ىن و
ػار ىك ىخمى ٍقتىػوي ًم ٍػف
أ – أف إبميس مخمكؽ مف النار ،قاؿ تعال إخبا انر عنو  :قى ى
ًطػ و
ػيف [ اَع ػراؼ ،]11:كالمالئكػػة مخمكقػػكف مػػف نػػكر ،كمػػا فػػي حػػديث عائشػػة رضػػي اهلل عني ػا المتقػػدـ معنػػا ،
قالت :قاؿ رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ ( :خمقت المالئكة مف نكر كخمؽ الماف مف مارج مف نار)...

ب–أف إبميس لو ذرية بخالؼ المالئكة فال ذرية ليـ فيـ ال يت فكف بػذككرة كال أنكثػة كال شػيكة ليػـ ،قػاؿ
ً َّ ً ً
ً
يف ىب ىدالن [ الكيؼ.]75 :
تعال عف إبميس  :أىفىتىتَّ ًخ يذ ى
كنوي ىكيذّْريَّتىوي أ ٍىكلً ىيا ى م ٍف يدكنًي ىك يى ٍـ لى يك ٍـ ىع يد ّّك بً ٍئ ىس لمظالم ى
ج– مخالفة إبميس أمر اهلل تعال بالسمكد آلدـ نقػيض المالئكػة – عمػييـ السػالـ – فيػـ مع ػكمكف عػف
َّ ً
ً ً ً
اسػػتى ٍك ىب ىر
ػم يدكا ى
اسػ ي
ػيس أ ىىب ػ ىك ٍ
المخالفػػة كالمع ػػية ،قػػاؿ تعػػال  :ىكًا ٍذ يقٍم ىنػػا لٍم ىمالئ ىكػػة ٍ
آلد ىـ فى ىسػ ىػم يدكا إًال إًٍبمػ ى
ً
ك ىك ً
يف [ البقرة.]43:
اف م ٍف اٍل ىكاف ًر ى
ى ى
خامسان  :ك ؼ الشيطاف بػ ػ ػ  ( :الرميـ ) :

ك ؼ الشيطاف بالرميـ كىك بمعن  :مرمكـ فشف أريد المرمكـ بالشيب فالنعت لمتخ يص كالبياف  ،كاف

أريد بو أنو مرمكـ بالمٌعنة  ،كالمقت كعدـ الرحمة فالنعت لمتوكيد َ ،ف كؿ شيطاف كذلؾ ( ،)11قاؿ تعال
... " :كًاّْني س َّم ٍيتييا مريـ كًاّْني أ ً
يعي يذ ىىا بً ىؾ كيذّْريَّتىيا ًم ٍف َّ
الش ٍيطى ً
قمت الك فيف
اف َّ
الرًم ًيـ " (آؿ عمراف ، )36 :ي
ى ى
ى ى ى ٍ ىى ى
ى
مراديف  :مرمكـ بالشيب كبالمعنة كالمقت كعدـ الرحمة كمف كاف حالو كذلؾ فال يخاؼ منو ،كقاؿ سبحانو
استى ًع ٍذ بًالمَّ ًو ًم ٍف َّ
طً
الرًم ًيـ " {النحؿ . } 97 :
اف َّ
الش ٍي ى
 ":فىًش ىذا ىق ىأر ى
ٍت اٍلقي ٍر ى
آف فى ٍ
كىكذا يتبيف في ضك مػا تقػدـ معنػا بحثػو عػف ( حقيقػة الشػياطيف كطبيعػتيـ ) ٌأنيػـ حقيقػة يمػب اإليمػاف

بكمكدىـ كىـ مف منس المف الذيف خمقكا مػف نػار  ،م ػيرىـ م ػير كػؿ حػي  ( :المػكت ) سػمكا بالشػياطيف
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لعتكىـ كتمردىـ عف أمر اهلل كأمر رسػكلو

ػم اهلل عميػو كسػمـ  ،كبيػرىـ كزعػيميـ إبمػيس  -لعنػو اهلل – الػذم

كاف في م اؼ المالئكة فوب كاستكبر عف أمر اهلل حيف أمره بالسمكد َبينا آدـ – عميػو السػالـ -فكػاف مػف

المرمكميف المطركديف عف رحمة اهلل تعال إل يكـ الديف .

المطمب الثالث تحذير اهلل لبني آدـ مف عداكة الشيطاف كبياف سبب طرد إبميس :
لقد أباف اهلل تعال في القرآف الكػريـ مػا كػاف مػف أمػر إبمػيس كقسػمو بػشيكا بنػي آدـ ،كػي يستشػعر المسػمـ
اؿ ىر ّْ
َزي ىّْن َّف لىيي ٍـ
ٌأنو مقسـ عميو مف قبؿ عدكه باإليكا كالضالؿ ،قاؿ تعال عف إبميس :قى ى
ب بً ىما أ ٍ
ىي ىكٍيتىنًي ى
ً
ىمم ًعػػيف  ،إًالَّ ًعبػ ى ً
ًفػػي اَ ٍىر ً
ػيف [ الحمػػر  ،}35-43:كقػػاؿ تعػػال عػػف إبمػػيس
ض ىك ٍ
ى
ػاد ىؾ مػ ٍػنيي ٍـ اٍل يم ٍخمى ػ ى
َيػ ًػكىيَّنيي ٍـ أ ٍ ى ى
ً
ىمم ًعػػيف ً ،إالَّ ًعبػ ى ً
ػيف [ ص .]24–21:كىػػك مػػا سػػيتبيف لنػػا
ػاؿ فىبً ًع َّزتًػ ى
أيضػان :قىػ ى
ػؾ ٍ
ى
ػاد ىؾ مػ ٍػنيي ٍـ اٍل يم ٍخمى ػ ى
َيػ ًػكىيَّنيي ٍـ أ ٍ ى ى
فيما يوتي :
أكالن  - :تحذير اهلل عز كمؿ مف الشيطاف ككيده :

تنكعت كمكه التحذير مف الشيطاف ككيده في القرآف الكريـ كفيما يمي يتبيف ذلؾ :

 -1بياف اهلل لعداكة الشيطاف لِنساف كاَمر باتخاذه عدكا :فقد ما في عدد مػف الن ػكص فػي
كتػػاب اهلل تعػػال منيػػا قكلػػو تعػػال ( :إً َّف َّ
ػاف لً ٍ ً
ِ ٍن ىسػ ً
ػاف ىعػ يػد ِّكا يمبً نينػػا) {اإلس ػ ار  ، }53:إل ػ
اف ىكػ ى
الشػ ٍػيطى ى
يير ذلؾ مف الن كص  ،كقاؿ سبحانو(:إً َّف َّ
اف لى يك ٍـ ىع يد ّّك فىاتَّ ًخ يذكهي ىع يد ٌكان {،)...فاطر} 6:
الش ٍيطى ى
ً
ىدـ ىال ىي ٍفتًىنػَّن يكـ َّ
اف ىك ىمػا
الش ٍػيطى ي
ي
 -2تحذير بني آدـ مف فتنة الشيطاف ،كمف ده عف اليدل،قاؿ تعال ى[يا ىبنػي آ ى ى
ً
المَّنػ ًػة] {،اَع ػراؼ  }62:كقػػاؿ تعػػال [ :كىال ىي ي ػ َّػدَّن يكـ َّ
ػيف] ،
الشػ ٍػي ى
أٍ
اف إًَّنػػوي لى يكػ ٍػـ ىعػ يػد ّّك يمبًػ ه
ىخػ ىػرىج أ ىىبػ ىػكٍي يك ٍـ مػ ىػف ى
ط ي
ي
ى
الزخرؼ  -3 . }62 {:بياف خذالف الشيطاف لِنساف كتبرئو منو  ،فالشيطاف ي د اإلنسػاف عػف اليػدل

ػاف َّ
اف
الشػ ٍػيطى ي
كيػػدعكه لمضػػاللة كالػػردل فػػشذا مػػا مػػا العػػذاب تب ػ أر الشػػيطاف ممػػف اتبعػػو قػػاؿ تعػػال  [:ىك ىكػ ى
لً ٍ ً
ِ ٍن ىسػ ً
ػاف ىخػ يذكنال]  {،الفرقػػاف  . }29:كفػػي يػػكـ القيامػػة يخاطػػب الشػػيطاف النػػاس متبرئػػا ًمػ ٍف يكفػػر ىمػ ٍف ىكفػ ىػر
ً
ػاؿ َّ
ً
بسببو كمكبخان ليػـ كمػا حكػ اهلل ذلػؾ عنػو حيػث قػاؿ سػبحانو  [ :ىكقى ى
الش ٍػيطى ي
ػي اَ ٍىم يػر إ َّف اهللى
اف لى َّمػا قيض ى
طو
الحػ ّْ
اسػػتى ىم ٍبتي ٍـ لًػػي فىػ ىػال
ػاف لًػػي ىعمىػ ٍػي يك ٍـ ًمػ ٍػف يس ػٍم ى
ػؽ ىكىك ىعػ ٍػدتي يك ٍـ فىػو ٍ
اف إً َّال أ ٍ
ىك ىعػ ىػد يك ٍـ ىك ٍعػ ىػد ى
ىخمى ٍفتي يك ٍـ ىك ىمػػا ىكػ ى
ىف ىد ىعػ ٍػكتي يك ٍـ فى ٍ
تىمي ً
ت بً ىمػػا أى ٍشػ ىػرٍكتي يم ً
كف ًمػ ٍػف قىٍب ػ يؿ إً َّف
كم ػكا أ ٍىنفي ىس ػ يك ٍـ ىمػػا أ ىىنػػا بً يم ٍ ػ ًػرًخ يك ٍـ ىك ىمػػا أ ٍىنػػتي ٍـ بً يم ٍ ػ ًػرًخ َّي إًّْنػػي ىكفىػ ٍػر ي
كمػػكني ىكلي ي
ي
َّ
ً
ً
ً
يـ]  { ،إبراىيـ . }22:
يف لىيي ٍـ ىع ىذ ه
الظالم ى
اب أىل ه
 -4بياف خسارة مف اتخذ الشيطاف كليان أك كاف مف حزبو .
ًَّ ً
كبيف اهلل سبحانو إف الشياطيف أكليا لمكفار فقاؿ سبحانو [ :إًَّنا معٍم ىنا َّ ً
ػكف]
يف ىال يي ٍؤ ًمين ى
يف أ ٍىكلً ىيػا ى لمػذ ى
الش ىياط ى
ىى
) ( اَعػ ػراؼ  :م ػػف اآلي ػػة  . )27أم  :إن ػػا معمن ػػا الش ػػياطيف ن ػ ػ ار الكف ػػار ال ػػذيف ال يكح ػػدكف اهلل كال
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ي دقكف رسمو كاخبر سبحانو بخسارة مف اتخذ الشيطاف كليا مف دكف اهلل سبحانو فيك في خسارة قاؿ اهلل
كف ً
تعال [ :كم ٍف ىيتَّ ًخًذ َّ
اف ىكلًيِّا ًم ٍف يد ً
اهلل فىقى ٍد ىخ ًس ىر يخ ٍس ىرنانا يمبً نينا] { ،النسا . } 119:
الش ٍي ى
ط ى
ىى
ً
ً
ً
ً
و ًَّ
ً
الن ً
 -5عاقبة تكلي الشيطاف الضاللة ثـ العذاب ،قاؿ تعال  [ :ىك ًم ىػف َّ
ػاس ىم ٍػف يي ىمػاد يؿ فػي اهلل ب ىغ ٍي ًػر عٍمػـ ىكىيتبػعي
اب الس ً
ضمُّو كييًد ً
ً
ً
يك َّؿ ىش ٍيطى و و ً
َّ
يو إًلى ىع ىذ ً
َّع ً
ير] {،الحال . } 4 -3 :
اف ىم ًريد ،يكت ى
ب ىعمى ٍيو أَّىنوي ىم ٍف تى ىكالهي فىوَّىنوي يي ي ى ى ٍ
ار كليان لو :أم لمشيطاف المريػد المػذككر ،فشنػو يضػمو

قاؿ اإلماـ الشنقيطي –رحمو اهلل  ": -أم كؿ مف

عف طريؽ المنة إل النار ،كعف طريؽ اإليمػاف إلػ الكفػر ،كييديػو إلػ عػذاب السػعير :أم النػار الشػديدة

الكقكد (")12

ػت نتيمػػة كاليػػة الشػػيطاف فػػي ضػػك مػػا تقػػدـ – س ػكا مػػف شػػياطيف المػػف أـ اإلنػػس الخػػركج عػػف اإليمػػاف
قمػ ي
ثـ دخكؿ النار كالخمكد فييا كالعياذ باهلل .
كالكقكع في الكفر كمف ٌ
ثانيان – :الكبر كمخالفة أمر اهلل في السمكد َبينا آدـ،سبب طرد إبميس مف رحمة اهلل كخركمو مف م ػاؼ

ً ً ً
ػم يدكا
اس ي
المالئكةٌ :إنو الكبر كمخالفة أمر الخالؽ ،قاؿ تعال   :ىكلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ ثيَّـ ى َّكٍرىنا يك ٍـ ثيَّـ يقٍم ىنا لٍم ىمالئ ىكػة ٍ
َّ
آلدـ فىسم يدكا إًالَّ إًٍبمًيس لىـ ي يكف ًمف الس ً ً
ً
ػاؿ أ ىىنػا ىخ ٍي هػر ًم ٍنػوي ىخمى ٍقتىنًػي
ىم ٍرتي ىؾ قى ى
يف  ،قى ى
ى ٍ ى ٍ ٍ
ىى ى ى
َّامد ى
اؿ ىما ىم ىن ىع ىؾ أىال تى ٍس يم ىد إ ٍذ أ ى
ً
ػاخرٍج إًَّنػ ى ً
ً
ػاىبً ٍ ً
ػار ىك ىخمى ٍقتىػػوي ًمػ ٍػف ًطػ و
ًمػ ٍػف ىنػ و
يف 
ػكف لىػ ى
ػيف  ،قىػ ى
ػاؿ فىػ ٍ
ػؾ أ ٍ
ػؾ مػ ٍػف ال َّ ػاي ًر ى
ط م ٍنيىػػا فى ىمػػا ىي يكػ ي
ىف تىتى ىكَّبػ ىػر فييىػػا فىػ ٍ ي

[اَعراؼ ،]13-11::كي يتمنب ىذا اإلنساف ما بو ىالكو.

تبيف معنا فيما سبؽ ما كػاف مػف أمػر إبمػيس كقسػمو بػشيكا بنػي آدـ ،كػي يستشػعر المسػمـ ٌأنػو مقسػـ عميػو
مػػف قب ػػؿ ع ػػدكه ب ػػاإليكا كالض ػػالؿ فميح ػػذره كليتخ ػػذه ع ػػدكا (:،إً َّف َّ
اف لى يك ػ ٍػـ ىع ػ يػد ّّك فىاتَّ ًخػ ػ يذكهي ىع ػ يػد ٌكان{،)...
الش ػ ٍػيطى ى

فاطر. } 6:

المبحث الثاني مكائد الشيطاف :

بيف القرآف أف لمشيطاف حزب كلو أكليا يعممػكف معػو مػف شػياطيف ( :المػف كاإلنػس) ،كىػك مػا يمػب عمػ
المسػػمـ أف يستشػػعره فيعمػػؿ مػػع حػػزب الػػرحمف بك ػ ٌؿ مػػا يممكػػو مػػف قػػكة كميػػد ،قػػاؿ تعػػال  :أيكلىئًػ ى ً
ب
ػؾ حػ ٍػز ي
ٍ
ً
ً
ب َّ
َّ
الش ػ ٍػيطى ً
الش ػ ٍػيطى ً
أف كي ػػد
أف اهلل عزكم ػػؿ ق ػػد ب ػ ٌػيف ٌ
كف [الممادل ػػة .]19:بي ػػد ٌ
اف أىال إً َّف ح ػ ٍػز ى
اف يى ػ ٍػـ اٍل ىخاس ػ يػر ى
الشيطاف كاف ضعيفا :

قػ ػػاؿ تعػ ػػال  { :إً َّف ىك ٍيػ ػ ىػد َّ
طً
ضػ ػ ًػعيفان } ( ،النسػ ػػا  ، )76:إال أف ضػ ػػعؼ الػ ػػنفس البش ػ ػرية أمػ ػػاـ
الشػ ػ ٍػي ى
ػاف ى
اف ىكػ ػ ى
أف قكة العدك في أحياف كثيرة ال تستند إل قكة ذاتية بقػدر
المغريات قد أعط لضعؼ الشيطاف قكة ،حيث ٌ
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مػػا تسػػتند إلػ ضػػعؼ الخ ػػـ كتراخيػػو كاستسػػالموي لػػذلؾ كانػػت اآليػػات القرآنيػػة من ػػبة عمػ التحػػذير مػػف

مكائد الشيطاف كمداخمو في الغكاية مف أمؿ تقكية النفس البشرية ،كتح يف دفاعاتيا .
ىذا كقد تعددت مكائد الشيطاف كتنكعت نستعرضيا عم النحك اآلتي :

المطمب اَكؿ  :مكائد الشيطاف العامة :

 -1الكسكسة  :كتككف في ال دكر كتعني :حديث النفس أك الخكاطر التي ليست بمستقرة كال امتمبتيا

الشبية ،ك تدفع باإلعراض عنيا ،كىي ياية ما يح ؿ عميو الشيطاف مف المؤمف( ،)13كقد كمينا

اهلل لاللتما إليو كاالستعاذة بو مف كسكسة الشيطاف ،كما ما في سكرة الناس( ،)14كقكلو تعال
تعميمان لنبيو محمد

الشي ً
ً
ً
اط ً
م اهلل عميو كسمـ ،كعباده المؤمنيف  :ىكيق ٍؿ ىر ّْ
يف
ىعكيذ بً ىؾ م ٍف ىى ىم ىزات َّ ى
بأي

ض ير ً
ىعكيذ بً ىؾ ىر ّْ
كف [ المؤمنكف ، ]32-35:كفي الحديث  ( :الحمد هلل الذم رد كيده إل
ب أٍ
ىف ىي ٍح ي
 ،ىكأ ي
الكسكسة ) ( .)15فالكسكسة ىي سالح إبميس اَمض  ،كما أخرج آدـ  -عميو السالـ  -مف المنة إال
كسكسة إبميس ،قاؿ تعال  {:فىك ٍسك ىس إًلى ٍي ًو َّ
آد يـ ىى ٍؿ أ يىدلُّ ىؾ ىعمى ىش ىم ى ًرة اٍل يخٍمًد ىك يمٍم وؾ ال
الش ٍي ى
اف قى ى
اؿ ىيا ى
ط ي
ى ى
ىيٍبمى }(طو ، )120:كريـ افتقاد إبميس لمسالح المادم في اإلضالؿ إال أنو قد أيكل أكثر الخمؽ -
كالعياذ باهلل  -ككاف لكسكستو توثير كبير عم إضالؿ البشر ،يساعده في ذلؾ مكافقة أىكا النفس

كشيكاتيا لما يدعك إليو  ،يقكؿ اإلماـ ابف عاشكر  ":كالشيطاف مزٌيف ليـ بالكسكسة التي تمد قبكالن في
نفكسيـ ( ،")16فيمتمع عم العبد نفسو كشيطانو فال يقؼ أماميما إال خالص المؤمنيف كاال فالغالب
يقع في أسر الشيطاف كسمطانو كاف كاف ذلؾ بدرمات متفاكتة .

 -2التزييف كدخكلو إل النفس مف الباب التي تحبو :

كال يكتفي الشيطاف بشضالؿ العباد فحسب بؿ يتبع إضاللو تزيننان لباطمو ،فال يدع ضحاياه فريسة

لتونيب الضمير ،كأسرل لتقريع المكاعظ ،كانما يحاكؿ أف يبقييـ في سالـ داخمي مع أنفسيـ بوف يزيف

َّف لىيي ٍـ
ليـ أعماليـ ،فال يشعركا بوم نفكر عنيا ،أك أنيا مخالفة لمفطر كالعقكؿ ،قاؿ تعال  { :ىكىزي ى
َّف لىيـ َّ
َّ
ىع ىمالىيي ٍـ } ،
اف أ ٍ
الش ٍيطى ي
اف ىما ىك يانكا ىي ٍع ىممي ى
الش ٍيطى ي
كف }( ،اَنعاـ )43:كقاؿ أيضا { :ىكًا ٍذ ىزي ى ي ٍ

(اَنفاؿ )48:كيوتي ىذا التزييف عم شكؿ مبررات يسكقيا الشيطاف لضحاياه لتبرير أفعاليـي فالذم
يزني كيوتي الفكاحش يزيف لو أنو يمارس حريتو الشخ ية ،كالذم يسرؽ كيختمس يزيف لو أنو يستعيف
 –13انظر ،تفسير القرطبي.349 / 7 ،
عم ) ،عدد آياتها6(:آيات ).
 –14وىي آخر سورة في القرآن الكريم،في الجزء الثالثين ( جزء ّ
 - 15سنن أبي داود . 329 /4 ،
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بذلؾ عم تكاليؼ الحياة ،كالذم يمارس الدكتاتكرية كالقير يزيف لو أنو يحافظ عم كحدة الشعب

كتماسكو مف الدعكات الطائفية كالعرقية ،كىكذا دكاليؾ ...

تزييف الكفر كالطغياف كالفساد فيك يعمؿ عم تحسيف السيئ حت يػراه أتباعػو حسػنان ،كيغطػ عػنيـ القبػي
َّف لىيـ َّ
ىع ىمالىيي ٍـ{،النحؿ .}74:
الش ٍي ى
اف أ ٍ
ط ي
فال يركه قبيحان ،قاؿ تعال   :فى ىزي ى ي ٍ
دخكلو إل النفس مف الباب التي تحبو،كلنتومؿ في ق تو مع أبينا آدـ كأمنا حكل –عمييما السالـ– ،يقػكؿ
ػث ًشػ ٍئتيما كال تى ٍقرىبػا ىى ًػذ ًه َّ
الش ىػم ىرةى ىكال
ػت ىكىزٍك يم ى
ػؾ اٍل ىمَّنػةى ىك يكػال ًم ٍنيىػا ىرىيػدان ىح ٍي ي
اهلل تعال   :ىكيقٍم ىنا ىيا ى
اس يك ٍف أ ٍىن ى
آد يـ ٍ
ى ى ى

ىخرميما ًم َّما ىك ىانا ًف ً
َّ ً ً
الشمرةى فىتى يك ى ً
يف  ،فىو ىىزلَّيما َّ
ً ً َّ
ض يك ٍـ
الش ٍي ى
يو ىكيقٍم ىنا ٍ
اىبًطيكا ىب ٍع ي
ط ي
كنا م ٍف الظالم ى
تى ٍق ىرىبا ىىذه ى ى
اف ىع ٍنيىا فىو ٍ ى ى ي ى
يى
ً ً و
ػيف  ،فىتىمىقَّ ػ ى ً
ض ىعػ يػد ّّك كل يكػ ٍػـ ًفػػي اَ ٍىر ً
لً ػ ىب ٍع و
ض يم ٍسػػتىقىّّر ىك ىمتىػػاعه إًلى ػ ًحػ و
ػاب ىعمى ٍيػ ًػو إًَّنػػوي يىػ ىػك
آد يـ مػ ٍػف ىرّْبػػو ىكم ىمػػات فىتىػ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اب الػ َّػرًحيـ  ،يقٍم ىنػػا ٍ ً
ؼ ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ ىكال يىػ ٍػـ
ام فىػػال ىخػ ٍػك ه
التَّػ َّػك ي
ػع يىػ ىد ى
اىبطيػكا م ٍنيىػػا ىمميعػان فىش َّمػػا ىيػوٍت ىيَّن يك ٍـ مّْنػػي يىػ نػدل فى ىمػ ٍػف تىبػ ى
ي
ً
ً
ً
ً
ًَّ
َّ
اب َّ
كف [ اَعراؼ.]11-12:
يف ىكفىيركا ىك ىكذيبكا بً ىآيات ىنا أ ٍيكلىئ ىؾ أى ٍ ىح ي
الن ًار يى ٍـ فييىا ىخال يد ى
كف  ،ىكالذ ى
ىي ٍح ىزين ى
 -4اَماني كاَحالـ :
َّ
قاؿ تعال  { :ىي ًع يد يىـ كييمّْني ًيـ كما ىي ًع يد يىـ َّ
أف الشيطاف
الش ٍي ى
اف إًال يي يرك انر }(النسا  ، )120:تبيف اآلية الكريمة ٌ
ط ي
ٍ
ٍ ى ى ٍ ىى
ً
يعد أتباعو بالكعكد الكاذبة ،كيغرييـ باَماني الباطمة الخادعة ،كما ىيعدىـ إال خديعة ال حة ليا ،كال دليؿ

عمييا كال كاقع  ،كمف ىذه اَماني كاَحالـ  :الكعد بالن ر عم المؤمنيف ،كالكعد بالغن كالرفاىية كالث ار ،

اف َّ
اف
الش ٍي ى
ط ي
يير أنو لف يككف م ير ىؤال الحالميف أتباع الشيطاف سكل الفشؿ كالخذالف ،قاؿ تعال  { :ىك ىك ى
لً ً
نس ً
اف ىخ يذكالن }(الفرقاف. )29:
ِ ى
 -5اَذل الحسي :

مس الشيطاف لِنساف أك ما يسم بال رع :يقكؿ اإلماـ ابف تيمية – رحمو اهلل ( :)17( -دخكؿ المف
ًَّ
كف إًالَّ ىك ىما
كف ّْ
كم ى
يف ىي ٍو يكمي ى
في بدف اإلنساف ثابت باتفاؽ أئمة أىؿ السنة كالمماعة ،قاؿ تعال   :الذ ى
الرىبا ال ىيقي ي
ىيقيكـ الًَّذم ىيتى ىخَّبطيوي َّ
اف ًم ٍف اٍل ىم ّْس [ البقرة ،]157 :كقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ قمت َبي( :إف أقكامان
الش ٍيطى ي
ي
يقكلكف إف المف ال يدخؿ في بدف الم ركع فقاؿ :يابني يكذبكف كىذا يتكمـ عم لسانو (.))18

 –17مجموع الفتاوى.39 ،12 / 19 ،
 –18نفسو ونفس الصفحة.
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كأنكر دخكؿ المف بدف الم ركع طائفة مف المعتزلة كالمبائي كأبػك بكػر الػرازم( ،)19قمػت :تقػدـ معنػا أف

الشيطاف ال سمطاف لو عم عباد اهلل ال الحيف فال يممؾ الشيطاف القدرة عم التوثير عم اإلنسػاف ال فػي
عقمػػو كال فػػي إرادتػػو كال فػػي ت ػرفاتو كاال كنػػا مكػػذبيف لن ػػكص الق ػرآف ..لكػػف مػػف ميػػد لػػو الطريػػؽ فعػػاش

بعيػػدان عػػف الطاعػػة كاقع ػان فػػي المع ػػية فشنػػو يغػػدكا قرين ػان لمشػػيطاف كبالتػػالي فػػال اسػػتبعاد أف يتسػػمط عميػػو

يف 
الش ػػيطاف في ػ ػػرعو كاهلل يقػػػكؿ  :ىك ىمػ ػ ٍػف ىي ٍعػ ػ ي
ّْض لىػ ػػوي ىشػ ػ ٍػيطىانان فىييػ ػ ىػك لىػ ػػوي قىػ ػ ًػر ه
ػش ىعػ ػ ٍػف ًذ ٍكػ ػ ًػر الػ ػ َّػر ٍح ىم ًف ينقىػ ػػي ٍ
[الزخرؼ ،]45:فشف كمدنا خالؼ ذلؾ – أم َّ
مس رمػالن

ػالحان،أك امػرأة

ػالحة – ،نع ٌػده مػف االبػتال  ،قػاؿ

كر [ الممؾ.]1:
سبحانو  :الًَّذم ىخمى ى
ت ىكاٍل ىح ىياةى لً ىيٍبمي ىك يك ٍـ أُّىي يك ٍـ أ ٍ
ؽ اٍل ىم ٍك ى
ىح ىس يف ىع ىمالن ىك يى ىك اٍل ىع ًز ييز اٍل ىغفي ي
 –5إنسا اإلنساف ما فيو

الحو،كما يعكد عميو مف خير :

قاؿ تعال   :كما أ ٍىن ىسانًي إًالَّ َّ
ىف أى ٍذ يك ىرهي ىكاتَّ ىخ ىذ ىسبًيمىوي ًفي اٍل ىب ٍح ًر ىع ىمبان [ الكيؼ ، ]74:قاؿ اإلماـ
اف أ ٍ
الش ٍيطى ي
ىى

الشنقيطي  " :دليؿ عم أف النسياف مف الشيطاف كما دلت عميو آيات أخر ")20(.كقكلو تعال { :إً َّما يي ٍن ًس ىيَّن ىؾ
َّ ً ً
ّْ
{:استى ٍحكىذ ىعمى ٍي ًيـ َّ
َّ
اف
يف} [ ،اَنعاـ  ،] 68:كقكلو تعال
الش ٍي ى
الش ٍي ى
ط ي
اف فىال تى ٍق يع ٍد ىب ٍع ىد الذ ٍك ىرل ىم ىع اٍلقى ٍكًـ الظالم ى
ط ي
ي
ٍ ى
اى ٍـ ًذ ٍك ىر المَّ ًو{، }...الممادلة  ، } 19 :يتبيف مف اآليات الكريمة أف نسياف اإلنساف لمخير إنما ىك مف
ىنس ي
فىو ى
الشيطاف الرميـ – نعكذ باهلل منو . -
 –6التدرج في اإلضالؿ :
اف كمػػف يتَّبًػػع يخطيػػك ً
قػػاؿ تعػػال   :ي ػػا أىيُّيػػا الَّػ ًػذيف آمين ػكا ال تىتَّبًعػ ػكا يخطيػػك ً
ات َّ
ات َّ
طً ً
ٍم ير
الش ػ ٍػي ى
الش ػ ٍػي ى
ي
ط ً ىى ٍ ى ٍ
ى ى
اف فىشَّنػػوي ىيػ ػو ي
ى ى
ى
ى
بًاٍلفى ٍح ىشػػا ً ىكاٍل يم ٍن ىكػ ًػر[  ...النػػكر .]11:اآليػػة الكريمػػة كاضػػحة فػػي تػػدرج الشػػيطاف بشضػػالؿ بنػػي آدـ ابتػػدا
إف مف يتبع خطكات الشػيطاف
بال غائر فشذا استمرأىا أكقعو في الكبائر  .ما في أيسر التفاسير ٌ " :
ال يمبث أف ي ػب شػيطانان يػومر بالفحشػا كالمنكػر ،ففا ػمكا ىػذا العػدك ،كاتركػكا المػرم ك ار ه فشنػو ال
يومر بخير قػط فاحػذركا كسكاسػو كقػاكمكا نزياتػو باالسػتعاذة بػاهلل السػميع العمػيـ فشنػو ال يػنمكـ منػو إال

ىك سبحانو كتعال (")21

 –5التخكيؼ :
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ً
قاؿ تعال   :إًَّنما ىذلً يكـ َّ
يف [ آؿ عمػراف:
اف يي ىخ ّْػك ي
ؼ أى ٍكلً ىيػا ىهي فىػال تى ىخػافي ي
كى ٍـ ىك ىخػافيكنًي إً ٍف يك ٍنػتي ٍـ يم ٍػؤ ًمن ى
الش ٍػيطى ي
ٍ
ى
.]157
 -3تثبيط اإلنساف مف القياـ بالعمؿ ال ال كالتسكيؼ :

فترل اإلنساف إذا ما ن

بالقياـ بما أمر اهلل ،قػاؿ :يػدان أكبػر كأتػكب ،فحالػو كمػا قػاؿ المػكل سػبحانو:

و
َّ ً ًًَّ
َّ
ػكف ًم ٍػف قى ًري و
ػاف
ػب فىو ٍيكلىئً ى
ػؾ ىيتي ي
كف السُّػك ى بً ىميىالىػة ثي َّػـ ىيتي ي
ػكب المػوي ىعمى ٍػي ًي ٍـ ىك ىك ى
كب ى
يف ىي ٍع ىممي ى
 إًَّن ىما التَّ ٍكىبةي ىعمى المو لمذ ى
المَّوي ىعمًيمان ىح ًكيمان [ النسا .]12:
 -4الكعد بالفقر كاَمر بالفحشا :
طريقة الشيطاف في إشاعة الفحشا التكشؼ كالتعرم كلبس الق ير ،قاؿ تعال َّ  :
اف ىي ًع يد يك ٍـ
الش ٍيطى ي
ً
ً
َّ
ػيـ [ البقػ ػرة ،]172:كاب ػػدا
ٍم يريك ٍـ بًاٍلفى ٍح ىش ػػا ً ىكالمَّ ػػوي ىي ًع ػ يػد يك ٍـ ىم ٍغ ًف ػ ىػرةن ًم ٍن ػػوي ىكفى ٍ
ضػ ػالن ىكالم ػػوي ىكاس ػػعه ىعم ػ ه
اٍلفى ٍق ػ ىػر ىكىيػ ػو ي
ً
آدـ ال ىي ٍفتًىنػ َّػن يكـ َّ
ىخػ ىػرىج
اف ىك ىمػػا أ ٍ
الشػ ٍػيطى ي
ٍ
العػػكرات أكؿ مػػادة فػػي قػػانكف الشػػيطاف ،قػػاؿ تعػػال   :ىيػػا ىبنػػي ى ى
ً
أ ىىب ىكٍي يك ٍـ ًم ٍف اٍل ىمَّن ًة ىي ً
اسيي ىما لًيي ًرىييي ىما ىس ٍكآتً ًي ىما [ اَعراؼ.]15:
نزعي ىع ٍنيي ىما ل ىب ى
–8إلقا العداكة كاثارة البغضا بيف بني آدـ :
فالشػػيطاف يقػػكـ بشثػػارة البغضػػا التػػي تفػػرؽ بػػيف اَخ كأخيػػو كالػػزكج كزكمتػػو فمػػا مػػف فسػػاد امتمػػاعي أك

أخالقػ ػي أك سياسػ ػي إالٌ كالش ػػيطاف ك ار ه ،ق ػػاؿ تع ػػال   :إًَّنم ػػا يي ًري ػ يػد َّ
اف أ ٍ ً
ػع ىب ٍي ػ ىػن يك ٍـ اٍل ىع ػ ىػد ىاكةى
الش ػ ٍػيطى ي
ىف ييكق ػ ى
ى
ً
َّ ً
ً
ً
ً
ػكف [ المائػػدة،]31:
ىكاٍل ىب ٍغ ى
ضػا ى فػػي اٍل ىخ ٍم ًػر ىكاٍل ىم ٍيسػ ًػر ىكىي ي َّػد يك ٍـ ىعػ ٍػف ذ ٍك ًػر المػػو ىك ىع ٍػف ال َّ ػػالة فىيى ٍػؿ أ ٍىنػػتي ٍـ يمنتىيي ى
كلحديث ( :قد يئس الشيطاف أف يعبد ق المسممكف كلكف في التحريش بينيـ().)22

 –9تسػػمية اَش ػػيا بغيػػر أس ػػمائيا كتسػػمية الرب ػػا بالفائػػدة ،كالمريم ػػة بالحريػػة ،كاالخ ػػتالط بػػالتحرر ،كالتمي ػػع
باالنفتػػاح ،كالكػػذب بالسياسػػة ،كاالرتيػػاف بالدبمكماسػػية …،كىكػػذا .يرشػػدؾ اهلل تعػػال أييػػا المػػؤمف إل ػ

فشنو عدك مبيف لؾ كَبيؾ مف قبمؾ.
فشنو يريد ىالكؾ كدمارؾ بالكمية ٌ
االستعاذة مف شياطيف الماف ٌ
أف لمشػػيطاف مكائػػد متنكعػػة يسػػتدرج بيػػا بنػػي آدـ إليكائػػو ظاىرىػػا الرحمػػة كمػػف
كفػػي ضػػك مػػا تقػػدـ يتبػػيف ٌ

قبميػػا العػػذاب  ،ممػػا استعرضػػناه  :الكسكسػػة  ،الت ػزييف كدخكلػػو إل ػ الػػنفس مػػف البػػاب التػػي تحبػػو ،

 –22مسند أحمد ،384 /3 ،وجاء بألفاظ أخرى متقاربة  ،انظر ،المستدرك على الصحيحين ،171 /1 ،مجمع الزوائد.221 ،54 ،53/10 ،
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اَمػػاني كاَحػػالـ  ،مػػس اإلنسػػاف أك مػػا يسػػم بال ػػرع  ،إنسػػا اإلنسػػاف مػػا فيػػو

ػػالحو كمػػا يعػػكد

عميو مف خير  ،التدرج في اإلضالؿ  ،التخكيؼ  ،تسمية اَشيا بغير أسػمائيا كتسػمية الربػا بالفائػدة

 ،كييرىا مما يبحث بعنكاف مكائد الشيطاف العامة .
المطمب الثاني  :نماذج مف مكائد الشيطاف النكعية  :اإلعتقادية كالعبادية :
أكالن  :نماذج مف مكائد الشيطاف  :اإلعتقادية :
1

 -الشرؾ كالكفر :

رؼ الشياطيف بني آدـ عف الػديف الحػؽ كايقػاعيـ فػي الشػرؾ كالكفػر – عيػاذان بػاهلل  -مػا فػي الحػديث
القدسي عف عياض بف حمار –رضي اهلل عنو ، -أف رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ قاؿ" :يقكؿ اهلل

كح ٌرمػػت عمػػييـ مػػا
عػػز كمػػؿ :إنػػي خمقػػت عبػػادم يحنفػػا  ،فمػػا تيـ الشػػياطيف فامتػػالتيـ عػػف ديػػنيـ ،ى
أحممت ليـ(. ")23

ف ػػدلنا ى ػػذا الح ػػديث أف اهلل س ػػبحانو خم ػػؽ الن ػػاس عمػ ػ الفطػ ػرة القابم ػػة لميداي ػػو كاالس ػػتقامة فامت ػػالتيـ أم :
فاستخففتيـ الشياطيف فذىبكا بيـ عف دينيـ الحؽ كأزالكىـ عمػا كػانكا عميػو كمػالكا معيػـ فػي الباطػؿ

كأمركىـ بالشرؾ كالكفر باهلل عز كمؿ (.)24

كقد كض النبي م اهلل عميو كالو كسمـ ىذا اَمر برسـ تكضيحي بيف حقيقتو فعػف عبػد اهلل بػف مسػعكد
اؿ  " :ىخطَّ لنػا رسػكؿ اهلل ػم اهلل عميػو كسػمـ ىخطِّػا ثػـ قػاؿ ىػذا سػبيؿ اهلل  ،ثي َّػـ
–رضي اهلل عنو  -قى ى
اؿ راكم الحديث  :متفرقة عم كؿ سبيؿ
اؿ  :ىذه سبؿ قى ى
ىخطَّ يخطيكطنا ىع ٍف ىي ًمينً ًو  ،ىك ىع ٍف ًش ىمالً ًو  ،ثيَّـ قى ى
ً
ً ً
شػػيطاف يػػدعك إليػػو( )25ثيػ َّػـ قىػ أى ً
ؽ بً يكػ ٍػـ ىعػ ٍػف
يما فىػػاتَّبً يعكهي ىكىال تىتَّبً يع ػكا ُّ
السػ يػب ىؿ فىتىفىػ َّػر ى
ى
ػر " إ َّف ىى ػ ىذا ػ ىػراطي يم ٍسػػتىق ن
ىسبً ًيم ًو "  {،اَنعاـ . }153 :

 -2ما ن بو لمناس مف اَن اب( ،)26كاَزالـ (،)27لتعبد مف دكف اهلل :

كم ػػف مكائ ػػد الش ػػيطاف م ػػا زين ػػو لمم ػػاىميف م ػػف اتخ ػػاذ اَن ػػاب ،كاَزالـ  ،ق ػػاؿ اب ػػف الق ػػيـ رحم ػػة اهلل

عميو( : )28كمف أعظـ مكايػده مػا ن ػبو لمنػاس مػف اَن ػاب كاَزالـ التػي ىػي مػف عممػو  ،كقػد أمػر

 - 23صحيح مسلم برقم (. )2865
 24ـ شرح صحيح مسلم للنووي 197/17

 - 25مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،تحقيق شعيب األرنئوط وآخرون . 436 ، 208 /7،
 - 26األنصاب جمع نصب  ،وىي كل ما نصب يعبد من دون اهلل من حجر أو وثن أو قبر ...الخ .
 27ـ األزالم  :جمع زلم وىو السهم الذي ريش عليو  ,وكان أىل الجاىلية يستقسمون باألزالم فيكتبون عليها األمر والنهي ويضعونها في وعاء فإذا أراد احدىم أمرا ادخل
يده في الوعاء واخرج سهما فإذا خرج األمر مضى لقصده وان خرج النهي كف عن قصده  :المعجم الوسيط  398/1ـ399

 - 28إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . 207/1،
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ًَّ
الم ٍي ًس يػر
ىمينكا إًَّن ىما ى
اهلل تعال بامتناب ذلؾ كعمؽ الفالح بامتنابو فقاؿ سبحانو  :ى[يا أىيُّيىا الذ ى
الخ ٍم ير ىك ى
يف آ ى
ً
اف فى ٍ ً
َّ
ىزالـ ًر ٍم هس ًم ٍف ىعم ًؿ َّ
طً
كف] {المائدة. }90:
الش ٍي ى
ىكاَ ٍىن ى ي
امتىنيبكهي لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
ى
اب ىكاَ ٍ ى ي
د اإلنساف عف الدخكؿ في اإلسالـ :

ػادا لػو عػف

أف مف أراد أف يسمـ مف أىؿ السبؿ كالديانات الباطمة فػشف الشػيطاف يقػؼ أمامػو
كمف مكائده ٌ
(:إف الشػػيطاف قعػػد البػػف آدـ بطرقػػو ،فقعػػد لػػو بطريػػؽ اإلسػػالـ فقػػاؿ:
ذلػػؾ  ،كلنتومػػؿ فػػي ىػػذا الحػػديث ٌ
أتسمـ كتذر دينؾ كديف آبائؾ فع اه كأسمـ ،قاؿ :كقعد لػو بطريػؽ اليمػرة فقػاؿ :أتيػامر كتػدع أرضػؾ

كسما ؾ كاٌنما مثؿ الميامر كالفرس في الطكؿ فع اه كىػامر ،ثػـ قعػد لػو بطريػؽ الميػاد كىػك ميػاد
النفس كالماؿ ،فقاؿ :تقاتؿ فتقتؿ فتنك المرأة كيقسـ الماؿ ،قػاؿ فع ػاه كماىػد ،قػاؿ رسػكؿ اهلل ػم

المنة ،كاف قتؿ كاف حقان عمػ
اهلل عميو كسمـ( :فمف فعؿ ذلؾ منيـ فمات كاف حقان عم اهلل أف يدخمو ٌ
المنة ،كاف كق تو دابة كاف حقان عم اهلل
اهلل أف يدخمو المنة ،كاف يرؽ كاف حقان عم اهلل أف يدخمو ٌ

المنة(.])29
أف يدخمو ٌ

كاف نظرة اليكـ في سكاف العالـ ندرؾ بيا كيؼ استحكذ الشيطاف عم ايمب الخميقة ك رفيـ عف ديف اهلل
الحؽ ما بيف ديانات محرفة كديانات أىػؿ الكتػاب كأشػباىيـ أك الػديانات الكثنيػة المنتشػرة عمػ

أكسػع

نطػػاؽ فػػي العػػالـ أك اإللحػػاد كانكػػار الخػػالؽ بالكميػػة إل ػ أف ك ػػؿ اَمػػر إل ػ عبػػادة الشػػيطاف نفسػػو
باسمو

راحة .

 -4إشاعة الشيطاف قتؿ الرسكؿ -

م اهلل عميو كسمـ : -

لـ يدع الشيطاف – نعكذ باهلل منو -مكيدة ضد اإلسالـ كرسكلو كالمؤمنيف إالٌ كسمكيا كمف ذلؾ  :إشاعتو قتؿ

رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ ( :)30يكـ يزكة أحد فما إف أنت ر المسممكف في أكليا حت ترؾ بعض

الرماة مكاقعيـ مخالفيف أمر الرسكؿ

م اهلل عميو كسمـ  ،فمما أخؿ الرماة تمؾ الخمة التي كانكا فييا دخمت

الخيؿ مف ذلؾ المكضع عم أ حاب النبي

م اهلل عميو كسمـ  ،فضرب بعضيـ بعضا فالتبسكا ك قتؿ

مف المسمميف ناس كثير  ،...ك اح الشيطاف قتؿ محمد فمـ يشؾ فيو أنو حؽ فما زلنا كذلؾ ما نشؾ أنو

حؽ حت طمع رسكؿ م اهلل عميو كسمـ بيف السعديف نعرفو بكتفيو إذا مش قاؿ  :ففرحنا كونو لـ ي بنا
ما أ ابنا ،...قاؿ تعال  " :فىوىثى ىاب يك ٍـ ىي ٌمان بً ىغ دـ لً ىك ٍيال تى ٍح ىزينكا ىعمى ىما فىاتى يك ٍـ ىكال ىما أى ى ىاب يك ٍـ ىكالمَّوي ىخبً هير بً ىما
كف "{ آؿ عمراف . } 153 :
تى ٍع ىممي ى

نمحػػظ ىنػػا مكيػػدة الشػػيطاف الػػرميـ تمػػاكزت كػ ٌؿ الخطػػكط الحمػ ار  -كمػػا يقػػاؿ بمغػػة اليػػكـ فقػػد مػػا ت ضػػد
ػت فػي عضػد أتباعػو
حامؿ كمبمغ ىذا الديف الرسػكؿ ػم اهلل عميػو كسػمـ التػي مػف خالليػا ييػدؼ لمف ٌ

 –29الترغيب والترىيب ،للمنذري ،184/ 2 ،وقال :رواه النسائي وابن حبان في صحيحو والبيهقي.

 - 30انظر  ،تفسير ابن كثير . 134 /2 ،
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مف ال حابة – رضكاف اهلل عمييـ أممعيف – كىي ما تكرر عبر اَمـ كاَميػاؿ تمػاه المػؤمنيف بيػذا

الديف كعم كمو الخ كص أىؿ الح ٌؿ كالعقد فييـ مف إشاعة قتميـ كىزيمتيـ ...الخ .
 -5االعتراض عم أقدار اهلل :

الر يسػػك يؿ بً ىمػػا أينػ ًػز ىؿ إًلى ٍيػ ًػو ًمػ ٍػف ىرّْبػ ًػو
آمػ ىػف َّ
الػػركف السػػادس مػػف أركػػاف اإليمػػاف  :اإليمػػاف بالقػػدر ،قػػاؿ تعػػال  ى

كاٍلم ٍؤ ًمين ى ّّ
ػؾ ىرب ىَّنػا
ىح وػد ًم ٍػف ير يسػمً ًو ىكقىػاليكا ىسػ ًم ٍع ىنا ىكأىطى ٍع ىنػا يي ٍف ىرىان ى
آم ىف بًالمَّ ًو ىك ىمالئً ىكتً ًو ىك يكتيبً ًو ىكير يسػمً ًو ال ينفى ّْػر ي
ؽ ىب ٍػي ىف أ ى
كف يكؿ ى
ى ي
ً
ًَّ َّ
ػي و ىخمى ٍق ىنػػاهي بًقىػ ىػد ور [ القمػػر ،]33:كمػػف أدلتػػو فػػي السػػنة
ىكًالى ٍيػ ى
ػؾ اٍل ىم ػ ي
ػير [ البق ػرة .]127:كقكلػػو تعػػال   :إنػػا يكػػؿ ىشػ ٍ
حػػديث م ارتػػب الػػديف :كفيػػو أف مبريػػؿ عنػػدما دخػػؿ عمػ النبػػي

ػػم اهلل عميػػو كسػػمـ سػػولو عػػف اإليمػػاف فقػػاؿ

ػ ػ ػػم اهلل عميػ ػ ػػو كسػ ػ ػػمـ :اإليمػ ػ ػػاف :أف تػ ػ ػػؤمف بػ ػ ػػاهلل كمالئكتػ ػ ػػو ككتبػ ػ ػػو كرسػ ػ ػػمو كاليػ ػ ػػكـ اآلخػ ػ ػػر كالقػ ػ ػػدر خي ػ ػ ػره

كشره](.)31فاإليماف بالقضا كالقدر يترتب عميو طمونينة النفس  ،كانشراح ال در  ،كالتسػميـ لقضػا اهلل كقػدره

أف الشػيطاف الػرميـ –
 ،لما يمد المر في الحياة مف نماح كاخفاؽ بعد بذؿ اَسباب التي يقدر عمييا  ،ييػر ٌ
نعػػكذ بػػاهلل منػػو  -يكيػػد لِنسػػاف ليعتػػرض عم ػ قضػػا اهلل كقػػدره  ،مػػا فػػي الحػػديث " -:المػػؤمف القػػكم خيػػر
كأحب إل اهلل مف المػؤمف الضػعيؼ  ،كفػي كػؿ خيػر  ،أحػرص عمػ مػا ينفعػؾ كاسػتعف بػاهلل كال تعمػز  ،كاف

ػشف لػػك تفػػت عمػػؿ
أ ػػابؾ شػػي فػػال تقػػؿ  :لػػك أنػػي فعم ػت كػػاف كػػذا كػػذا كلكػػف قػػؿ  :قػػدر اهلل كمػػا شػػا فعػػؿ فػ ٌ
الشيطاف" (. )32
فيذا الحديث يدلنا عم أف اإلنساف إذا أ ابو ما يؤلمو فال ينبغي أف يعارض ذلؾ بقكلو  -:لك فعمت كذا
لكاف كذا ككذا َ ،ف ذلؾ مما يممب كساكس الشيطاف فيعارض بتكىـ التدبير ما سبؽ المقادير ،

كىذا ىك عمؿ الشيطاف المنيي عف تعاطي أسبابو كمحؿ النيي عف إطالؽ لفظ "لك" فيما إذا أطمقت

معارضة لمقدر مع اعتقاد أف ذلؾ المانع لك ارتفع لكقع خالؼ المقدكر  ،فوما مف أطمؽ لفظ "لك"
توسفا عم ما فات مف طاعة اهلل تعال أك ما تعذر منو فال مانع مف ذلؾ كعميو يحمؿ أكثر

االستعماؿ المكمكد في اَحاديث(. )33

ثانيان  :نماذج مف مكائد الشيطاف  :في العبادات :

كمػػا حػػرص الشػػيطاف الػػرميـ عمػ إيقػػاع النػػاس فػػي الكفػػر كالشػػرؾ كاضػػالليـ ك ػػدىـ عػػف ديػػف اهلل تعػػال
الذم بعث بو رسػمو كىػك اإلسػالـ  ،حػرص كػذلؾ عمػ

 –31صحيح مسلم ،37 /1 ،كتاب اإليمان ،باب اإليمان واإلسالم واإلحسان ،سنن الترمذي.6/5 ،
 32ـ صحيح مسلم  ،برقم .6945

 33ـ انظر ،شرح النووي على صحيح مسلم . 216/16
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ػد المسػمميف عػف العبػادات التػي فرضػيا اهلل

س ػػبحانو عمػػػييـ  ،كتثب ػػيطيـ عنيػ ػػا  ،كتشكيش ػػيا عمػػػييـ حتػ ػ ال يس ػػتفيدكا مني ػػا كمػػػا ينبغ ػػي كسػػػكؼ

نستعرض فيما يوتي نماذج مف ذلؾ :
 -1مكائده في ال الة :

ال الة عمكد الديف كما قاؿ النبي م اهلل عميو كسمـ (، )34كأىـ الفرائض بعد الشيادتيف كلذا حرص
الشيطاف عم ال د عنيا  ،إ ٍذ ٌأنو يستا كيفر ىاربا بممرد سماعة الندا  ،ففي الحديث  :عف أبي ىريرة أف
رسكؿ اهلل م اهلل عميو كسمـ قاؿ  ( :إذا نكدم لم الة أدبر الشيطاف كلو ضراط حت ال يسمع التوذيف فشذا
قضي الندا أقبؿ حت إذا ثكب (أقاـ ال الة ) بال الة أدبر حت إذا قضي التثكيب أقبؿ حت يخطر بيف
المر كنفسو يقكؿ اذكر كذا اذكر كذا لما لـ يكف يذكر حت يظؿ الرمؿ ال يدرم كـ
أ – تثبيط الشيطاف اإلنساف عف ال الة :

م ())35

يحرص الشيطاف عم تثبيط اإلنساف عف ال الة  ،فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو  :أف رسكؿ اهلل

م

اهلل عميو كسمـ قاؿ  (:يعقد الشيطاف عم قافية رأس أحدكـ إذا ىك ناـ ثالث عقػد  ،يضػرب كػؿ عقػدة
مكانيا عميؾ ليؿ طكيػؿ فارقػد  ،فػشف اسػتيقظ فػذكر اهلل انحمػت عقػدة  ،فػشف تكضػو انحمػت عقػدة  ،فػشف
م انحمت عقده كميا  ،فو ب نشيطا طيب النفس  ،كاال أ ب خبيث النفس كسالف(.] )36

ففػػي ىػػذا الحػػديث بيػػاف أف عقػػد الشػػيطاف عمػ قافيػػة رأس النػػائـ ىدفػػو تثبػػيط اإلنسػػاف عػػف القيػػاـ لم ػػالة ،
كأمػػا حقيقػػة العقػػد المػػذككر فقيػػؿ  :ىػػك عمػ الحقيقػػة كأنػػو كمػػا يعقػػد السػػاحر مػػف يسػػحره  ،حيػػث يػػوتي

[ك ًم ػ ٍػف ىش ػ ّْػر
السػػاحر بػ ػالخيط فيعق ػػده كي ػػتكمـ عمي ػػو بالس ػػحر فيت ػػوثر المسػػحكر كم ػػف ذل ػػؾ قكل ػػو تع ػػال  :ى
َّ ً ً
العقىًد] {الفمؽ. }4:
النفَّاثىات في ي

كقيؿ  :العقد  :كناية عف تثبيط الشيطاف لمنائـ بػالقكؿ المػذككر  ،كمنػو :عقػدت فالنػا عػف ام أرتػو إذا منعتػو

عنيػػا  ،أك ىػػك كنايػػة عػػف تثقيمػػو عميػػو النػػكـ كونػػو قػػد شػػد عميػػو شػػدادا  ،كقػػاؿ بعضػػيـ  :المػراد بالعقػػد

الػػثالث اَكػػؿ كالشػػرب كالنػػكـ َ ،ف مػػف أكثػػر اَكػػؿ كالشػػرب كثػػر نكمػػو  ،لكػػف ال ي ػ ذلػػؾ َ ،ف
الحديث يقتضي أف العقد تقع عند نكـ اإلنساف ال قبمو .)37( ،

ب – تثبيط الشيطاف لِنساف مف إقامة ال الة مماعة في القرل كالبكادم كاستحكاذ الشيطاف عمػ تاركيػا
:

 34ـ أخرجو الترمذي  13/5 ،برقم . 2616
 - 35صحيح البخاري  ، 220/1 ،برقم . )583( :
 - 36نفسو  ، 1193/3 ،برقم . )3096 (:

 37ـ انظر شرح النووي على صحيح مسلم . 65/6
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فعف معداف بف أبي طمحة اليعمرم  ،قاؿ  :قاؿ لي أبك الػدردا أيػف مسػكنؾ قػاؿ  :قمػت  :فػي قريػة دكف
حمػػص  ،قػػاؿ  :سػػمعت رسػػكؿ اهلل

ػػم اهلل عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ  " :مػػا مػػف ثالثػػة فػػي قريػػة ال يػػؤذف كال

تقاـ فييـ ال الة إال استحكذ عمييـ الشيطاف فعميؾ بالمماعة فشف الذئب يوكؿ القا ػية (")38كمعنػ

استحكذ عمييـ :أم استكل عمييـ كحكليـ إليو .

كانما كاف الشيطاف مستكليا عم ىؤال َف الم ػمي منفػردا بشػكؿ مسػتمر قػد ي ػيبو التيػاكف فػي ال ػالة
بتوخيرىا عف كقتيا أك عػدـ الخشػكع فييػا كربمػا تمػادل بػو الحػاؿ إلػ تػرؾ ال ػالة بالكميػة كىػذا ىػك

مراد الشيطاف أف ي دنا عف ذكر اهلل كعف ال الة فمينتبو المسمـ لذلؾ .
ج – كيد الشيطاف أثنا ال الة :
ػ كسكستو لمم مي في ال الة :

كذلؾ ليشغمو عف
الركعات التي

التو فال يستفيد مما يقرأه أك يسمعو مف التالكة كالذكر كأيضا لكي يغيب عف ذىنو عدد

الىا بسبب كسكستو لمم مي كقد ما بياف ذلؾ في الحديث النبكم الشريؼ ففي الحديث :

عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ قاؿ  ( :إذا نكدم لم الة أدبر الشيطاف كلو ضراط حت ال

يسمع التوذيف فشذا قضي الندا أقبؿ حت إذا ثكب (أقاـ ) ال الة أدبر حت إذا قضي التثكيب أقبؿ حت
يخطر بيف المر كنفسو يقكؿ اذكر كذا اذكر كذا لما لـ يكف يذكر حت يظؿ الرمؿ ال يدرم كـ

كمعنػ ػ حتػ ػ يخط ػػر ب ػػيف الم ػػر كنفس ػػو  :أن ػػو يح ػػكؿ ب ػػيف الم ػػر كب ػػيف م ػػا يري ػػده م ػػف إقبال ػػو عمػ ػ

م ())39
ػػالتو

كاخال و فييا بتذكيره بما لـ يكف يذكره مف قبػؿ ليشػتغؿ بالػو بػو( ، )40فتكػكف النتيمػة أف يغفػؿ عػف
تدبر ما يتمكه أك يسمعو مف آيات اهلل تعال كأذكار ال الة كبيذا تفقد ال الة ركحيا كىك الخشػكع
منػا إالَّ كلػو تمربتػو الخا ػة بػو فمنحػذر
كال يتوثر القمب بكقكفو بيف يدم اهلل عز كمؿ  ،كما مػف أمػرو ٌ
كسكسة الشيطاف كلنستعذ باهلل منو .

 -اختالسو ل الة الم مي ( بااللتفات في ال الة ):

عف عائشة  -رضي اهلل عنو -قالت  :سولت رسكؿ اهلل
فقاؿ  ( :ىك اختالس يختمسو الشيطاف مف

م اهلل عميػو كسػمـ عػف االلتفػات فػي ال ػالة

الة العبد() )41

 - 38مسند أحمد  ، 196/5 ،قال  :شعيب األرنؤوط  :إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش وباقي رجالو ثقات رجال الصحيح .
 - 39صحيح البخاري  ، 220/1 ،برقم . )583( :
 40ـ فتح الباري . 86/2

 - 41صحيح البخاري  ، 261/1 ،برقم . ) 718 ( :
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ػػالتو كخش ػػكعو فيي ػػا

كاالخ ػػتالس ى ػػك االختط ػػاؼ بس ػػرعة كذل ػػؾ َ ٌف الش ػػيطاف يش ػػغؿ الم ػػمي ع ػػف
بااللتفاؼ لغير حامة فيػك متر ػد لمم ػمي ليفػكت عميػو إقبالػو عمػ الػرب تبػارؾ كتعػال ( )42كلػذا
كرد النيي عف االلتفاؼ في ال الة كالكعيد عميو ،

فعف عائشة  -رضي اهلل عنيا -قالت  :سولت رسكؿ اهلل
فقاؿ ( ىك اختالس يختمسو الشيطاف مف

م اهلل عميو كسمـ عف االلتفات في ال ػالة

الة العبد ())43

أف لمشػػيطاف مكائػػد ينفػػذ قسػػمو الػػذم أقسػػمو بػػشيكا بنػػي آدـ أممعػػيف  ،كالػػذم حك ػ اهلل عنػػو ذلػػؾ
نخمػػص ٌ
َي ًػكيَّنيـ أ ٍ ً
َزّْي ىػن َّف لىيي ٍػـ ًفػي اَ ٍىر ً
اؿ ىر ّْ
ػاد ىؾ ًم ٍػنيي ٍـ
بقكلو سبحانو  " :قى ى
ب بً ىما أ ٍ
ػيف  ،إًالَّ ًع ىب ى
ىي ىكٍيتىنًي ى
ىم ىمع ى
ض ىك ٍ ى ي ٍ
ً
أف مكائده تنكعت بيف مكائد عامة بيناىا في المطمب
يف" { الحمر  ، } 40-39،لذلؾ نمد ٌ
اٍل يم ٍخمى ى
السابؽ كالكسكسة كييرىا كمكائد اعتقاديو كشيقاع اإلنساف في  :الشرؾ كالكفر  ،كمػا ن ػبو لمنػاس
مػػف اَن ػػاب  ،كاَزالـ ،لتعبػػد مػػف دكف اهلل  ،كالسػػعي فػػي

ػػد اإلنسػػاف عػػف الػػدخكؿ فػػي اإلسػػالـ

،كدفع اإلنساف لالعتراض عف أقدار اهلل ،كييرىا كبيف العبادية كػ ػ ػ ػ ػ  :كسكستو لمم مي في ال ػالة،
كاختالسو ل الة الم مي ( بااللتفات فييا )  ،كتثبيطو لِنساف مػف إقامػة ال ػالة مماعػة فػي القػرل
كالبكادم كاستحكاذ الشيطاف عم تاركيا كييرىا مف المكائد الشػيطانية التػي يحػاكؿ بيػا تحقيػؽ يكايتػو

لبني آدـ – أعاذنا اهلل منو – آميف .

المبحث الثالث  :سبؿ الكقاية مف الشيطاف الرميـ :

فػػي ضػػك البحػػث كالد ارسػػة تبػػيف لمباحػػث أف ال سػػمطاف لمشػػيطاف عمػ عبػػاد اهلل المخم ػػيف فػػاهلل لػػـ يعػػط

الشيطاف قدرة عم التوثير عم المؤمف المخمص الممتمئ إليو ،ال في عقمػو كال فػي إرادتػو ك ال فػي ت ػرفاتو،
قػاؿ تعػال   :إً َّف ًعب ً
ػؾ ىك ًكػيالن [ اإلسػ ار  .]77 :كقػػد مػا بيػاف مػف لػػيس
ػؾ ىعمى ٍػي ًي ٍـ يسػٍم ى
اف ىك ىكفىػ بً ىرّْب ى
ػادم لىػ ٍػي ىس لى ى
طه
ى
َّ ً
آمينػكا ىك ىعمىػ
لمشػػيطاف عميػػو سػػمطاف ،كمػػف لػػو عميػػو سػػمطاف ،بقكلػػو تعػػال   :إًَّنػػوي لىػ ٍػي ىس لىػػوي يسػٍم ى
طه
اف ىعمىػ الػػذ ى
يف ى
ً
َّ ً
َّ ً
َّ
كف [ النحػػؿ ،]15 -33:ىكػػذا يتب ػػيف أ ٌف
يف يىػ ٍػـ بًػػو يم ٍشػ ًػريك ى
يف ىيتى ىكل ٍكىن ػػوي ىكالػػذ ى
ػكف  ،إًَّن ىمػػا يس ػٍمطى يانوي ىعمى ػ الػػذ ى
ىرّْب ًيػ ٍػـ ىيتى ىك َّكميػ ى
لمشيطاف تسمط عم الذيف اتبعكا يكايتو كاستمابكا لدعكتو كىذا ما سيشػيد إبمػيس بػو يػكـ القيامػة ،قػاؿ تعػال :
ً
ػاؿ َّ
ضػػي اَ ٍىمػ يػر إً َّف المَّػػوى ىك ىعػ ىػد يك ٍـ ىك ٍعػ ىػد اٍل ىحػ ّْ
ػاف ًلػػي ىعمىػ ٍػي يك ٍـ ًمػ ٍػف
الشػ ٍػي ى
 ىكقىػ ى
ػؽ ىكىك ىعػ ٍػدتي يك ٍـ فى ػو ٍ
ىخمى ٍفتي يك ٍـ ىك ىمػػا ىكػ ى
ط ي
اف لى َّمػػا قي ى

 - 42فتح الباري. 235/2 ،

- 43مسند أحمد ، 173 /5،تحقيق شعيب األرنؤوط ،قال  :صحيح لغيره وىذا إسناد محتمل للتحسين من أجل أبي األحوص .
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س ػٍمطى و َّ
اسػػتى ىم ٍبتيـ لًػػي فىػػال تىمي ً
كم ػكا أ ٍىنفي ىس ػ يك ٍـ ىمػػا أ ىىنػػا بً يم ٍ ػ ًػرًخ يك ٍـ ىك ىمػػا أ ٍىنػػتي ٍـ بً يم ٍ ػ ًػرًخ َّي إًّْنػػي
اف إًال أ ٍ
ىف ىد ىعػ ٍػكتي يك ٍـ فى ٍ
ي
ٍ
كمػػكني ىكلي ي
ي
ت بًما أى ٍشرٍكتيمكنًي ًمف قىٍب يؿ إً َّف الظَّالً ًميف لىيـ ع ىذ ه ً
يـ [ إبراىيـ،]11:
ٍ
ى يٍ ى
اب أىل ه
ىكفى ٍر ي ى ى ي
كمع ما تقدـ ذكره معؿ اهلل لممؤمنيف بو تعال سبؿ يقكف بيا أنفسيـ مف الشيطاف الرميـ نستعرضػيا عمػ
النحك اآلتي :

 - 1االعت اـ باهلل ك بكتابو ك سنة رسكلو

م اهلل عميو كسمـ :لكي نحمي أنفسنا مف مكائد الشيطاف

الرميـ كمف منكده كأكليائو البد لنا مف التمسؾ بكتاب اهلل ك سنة رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ كأف نفيـ

اإلسالـ عم منيال ك فيـ السمؼ ال ال رضكاف اهلل عمييـ  ،فشذا تمسكنا بذلؾ ح نا أنفسنا مف الشيطاف
ىف ى ىذا ً ر ً
ؽ بً يك ٍـ ىعف ىسبًيمً ًو ىذلً يك ٍـ ىك َّا يكـ
اطي يم ٍستىًقيمان فىاتَّبً يعكهي ىكالى تىتَّبً يعكٍا السيُّب ىؿ فىتىفىَّر ى
كشركره  ،قاؿ تعال  { :ىكأ َّ ى
ى
يكحي إًلىٍي ىؾ إًنَّ ىؾ عمى ً ر و
ً
ً ً ًَّ
ً َّ
اط يم ٍستىًق ويـ
ى
بًو لى ىعم يك ٍـ تىتَّقي ى
كف }  {،اَنعاـ  }153 :كقاؿ سبحانو :فى ٍ
ى
استى ٍمس ٍؾ بالذم أ ى
كف [ الزخرؼ. ]33–34:
( )43ىكًاَّنوي لىًذ ٍكهر لى ىؾ ىكلًقى ٍك ًم ىؾ ىك ىس ٍك ى
ؼ تي ٍسوىلي ى
 -2الحػػذر كالحيطػػة مػػف كيػػد الشػػيطاف ،فكممػػا كمػػد المسػػمـ خػػاطر السػػؤ يحػػكـ حػػكؿ قمبػػو القتنا ػػو تػػذكر
َّ ً
يف اتَّقىػ ٍػكا ًإ ىذا ىم َّسػػيي ٍـ
مػػنيال اهلل كحكمػػو فيحتػػرز عمػػا يخػػالؼ أمػػر ربػػو تعػػال  ،يقػػكؿ سػػبحانو  :إً َّف الػػذ ى
ً
ؼ ًم ٍف َّ
الش ٍيطى ً
كف [ اَعراؼ.]151:
طىائً ه
اف تى ىذ َّك يركا فىًش ىذا يى ٍـ يم ٍب ير ى
 –3االلتما إل اهلل كاالحتما بو مف الشيطاف ككساكسػو ،كقػد معػؿ اهلل فػي كتابػو القػرآف الكػريـ س ٌػر ذلػؾ
كخا ة في بعض آياتو:كآية الكرسي ،كآيات السحر كما في سكرة البقرة )102(،كفي سكرة يكنس :

ًً
ً
ً
َّ
َّ
يف 
كسػ ػ ىم ػػا ًم ٍئ ػػتي ٍـ بً ػ ًػو ّْ
ىفمى َّم ػػا أىٍلقى ػ ٍػكا قى ػ ى
الس ػ ٍػح ير إً َّف الم ػػوى ىس ػ يػي ٍبطميوي إً َّف الم ػػوى ال يي ٍ ػػم ي ىع ىم ػ ىػؿ اٍل يم ٍفس ػػد ى
ػاؿ يم ى
[يػػكنس ]21:كسػػكرة طػػو ،آيػػة ( ،)69كفػػي آخػػر ثػػالث سػػكر منػػو :سػػكرة اإلخػػالص التػػي أبػػاف اهلل تعػػال
فييػػا أم ػػر اَلكىيػػة لتنزيي ػػو عمػػا ال يميػ ػؽ بػػو ف ػػي ذاتػػو ك ػػفاتو ،كلتظػػؿ عالق ػػة المػػؤمف برب ػػو س ػػميمة
ك ػػحيحة ،كمتػ مػػا كػػاف المػػؤمف سػػميـ العقيػػدة ػػحي العبػػادة عػػاش فػػي قػػرب مػػف اهلل فػػي بعػ وػد مػػف
الشػػيطاف ،كأمػػا فػػي سػػكرة الفمػػؽ كالنػػاس فقػػد أبػػاف اهلل مػػا يسػػتعاذ منػػو بػػاهلل مػػف الشػػر الػػذم فػػي العػػالـ
كمراتب مخمكقاتو الذيف ي دكف عف تكحيد اهلل كالمشركيف كسائر شياطيف اإلنس كالمف كقد ابتدأ فػي

سػػكرة الفمػػؽ باالسػػتعاذة مػػف شػػر المخمكقػػات كظممػػة الميػػؿ كالسػػحر كالحسػػاد ،ثػػـ ذكػػر فػػي سػػكرة النػػاس

االستعاذة مف شر الشياطيف كاإلنس كالماف كلذا سميت السكر الثالث ،أم :اإلخالص كما بعدىا فػي
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تيف بعػػد كػ ٌؿ
الحػػديث بػػالمعكذات ،44كسػ ٌػف لممسػػمـ أف يحػػافظ عمػ قػ ار ٌ
كحيف يوكم إل فراشو.

ػػالة كفػػي ال ػػب كالمسػػا ،

ًَّ
ط ىمئً ُّف
آمينكا ىكتى ٍ
ٌ –4
بوم نشاط ،كمف ذلؾ :يقكؿ أ دؽ القائميف { :الذ ى
سف اإلسالـ ذكر اهلل تعال عند القياـ ٌ
يف ى
يقميكبيـ بًًذ ٍك ًر المَّ ًو أىال بًًذ ٍك ًر المَّ ًو تى ٍ ً
كب } [الرعد ،]28 :كالشيطاف يعيش بمعزؿ عف الذم يذكر اهلل
ط ىمئ ُّف اٍل يقمي ي
ي يٍ
تعال  ،ذلؾ َف الذكر يحكط اإلنساف كيحفظو ،كمثمو -كما ما في الحديث ( :-كمثؿ رمؿ طمبو العدك

اعا في أثره فوت ح ننا ح نينا فوحرز نفسو فيو ،كاف العبد أح ف ما يككف مف الشيطاف إذا كاف في
سر ن
ذكر اهلل تعال ())45

كقاعدا ،كعم منبو ،كفي سيارتو  ،كفي
قائما
ن
كذكر اهلل ينبغي أف يالزمو المر في كؿ حاؿ مف أحكالو ن
الشارع ،كفي منزلو ،كأثنا العمؿ  ،كييرىا مف الحاالت ،فيك ال يستمزـ ىيئة معينة ي عب تييئتيا  ،قاؿ
تعال { فىا ٍذ يك يركا المَّوى ًق ىيامان ىكقي يعكدان}( ،النسا  ، )103:كلنا أف نتومؿ في ىذيف الحديثيف لندرؾ مف خالليما
أثر ذكر اهلل في الكقاية مف الشيطاف الرحيـ  :فعف مابررضي اهلل عنيما،أنو سمع رسكؿ اهلل م اهلل عميو

كسمـ يقكؿ (:إذا دخؿ الرمؿ بيتو فذكر اهلل ،عند دخكلو كعند طعامو ،قاؿ الشيطاف :ال مبيت كال عشا لكـ
ىا ىنا ،كاذا دخؿ فمـ يذكر اهلل عند دخكلو ،قاؿ الشيطاف :أدركتـ المبيت ،كاف لـ يذكر اهلل عند طعامو ،قاؿ:
م اهلل عميو كسمـ رأل رمالن يوكؿ كلـ

أف رسكؿ اهلل
أدركتـ المبيت كالعشا ( ،))46كفي الحديث اآلخرٌ :
يسـ فمما كاف في آخر لقمة ،قاؿ :بسـ اهلل أكلو كآخره ،فقاؿ رسكؿ اهلل
ٌ
الشيطاف يوكؿ معو ،فمما سم قا الشيطاف ما أكؿ(. ))47

م اهلل عميو كسمـ( :ما زاؿ

 -5االستعاذة باهلل مف الشيطاف الرميـ عند ممارسة اَعماؿ  ،كمف ذلؾ :
استى ًع ٍذ بًالمَّ ًو ًم ٍف َّ
الش ٍيطى ً
الرًم ًيـ } [النحؿ:
اف َّ
أ – عند ق ار ة القرآف الكريـ  ،يقكؿ تعال  { :فىًش ىذا قى ىأر ى
ٍت اٍلقي ٍر ى
آف فى ٍ
 .]99-98كلنا أف نتومؿ كيؼ أمر المؤمف إذا أراد ق ار ة القرآف باالستعاذة باهلل مف الشيطاف الرميـ،مما يعني
ال ليذا اإلنساف.

أف ىذا الشيطاف حريص عم إفساد كؿ عمؿ
ٌ
ب– عند الغضب  ،كالمماع،كعند دخكؿ الخال .
* الغضب  :يقكؿ تعال  { :كًا َّما ىي ٍن ىزىيَّن ىؾ ًم ىف َّ
الش ٍيطى ً
استى ًع ٍذ بًالمَّ ًو } [ف مت.]36 :
اف ىن ٍزغه فى ٍ
ى

 –44متفق عليو:صحيح البخاري،1614/4 ،كتاب مرض النبي صلى اهلل عليو وسلم وكذا وفاتو،باب مرض النبي صلى عليو وسلم،صحيح مسلم،1723/4،كتاب رآه
والمرض والرقي،باب رقية المريض بالمعوذات والنفث.
 - 45المستدرك على الصحيحين  ، 582/1،وقال  :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .
 –46السنن الكبرى ،174 /4 ،مصنف ابن أبي شيبة.102 /6 ،
–47سنن  ،للنسائي.174 / 4 ،
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كلنا في ىذه الكاقعة عبرة  ،عف سميماف بف

أحدىما يغضب كيحمر كميو فنظر إليو النبي
ىذا عنو أعكذ باهلل مف الشيطاف الرميـ())48

رد قاؿ  :استب رمالف عند النبي

م اهلل عميو كسمـ فمعؿ

م اهلل عميو كسمـ فقاؿ  ( :إني َعمـ كممة لك قاليا لذىب

قائما فميممس فشف ذىب كاال
كمما يفيد في حاؿ الغضب تغيير الحالة التي عمييا اإلنساف ،فشف كاف ن
فميضطمع ،كاف كاف يتكمـ فميسكت.
ش ىع ٍف ًذ ٍك ًر َّ
كفي المحظة التي ينس اإلنساف فييا ذكر اهلل يسمط عميو الشيطاف { ىك ىم ٍف ىي ٍع ي
الر ٍح ىم ًف ينقىي ٍ
ّْض لىوي
يف } [الزخرؼ.]36 :
ىش ٍي ى
ط نانا فىيي ىك لىوي قى ًر ه
استى ٍحكىذ ىعمى ٍي ًيـ َّ
اى ٍـ ًذ ٍك ىر المَّ ًو } [الممادلة:
اف فىو ٍىن ىس ي
الش ٍيطى ي
ي
كاذا تسمط الشيطاف عم اإلنساف أنساه ذكر اهلل ٍ { :ى
.]19

عند المماع  :كي تحمي ذريتؾ مف الشيطاف فال تنس أف تقكؿ عند المماع( :لك أف أحدكـ إذا أت أىمو قؿ
بسـ اهلل الميـ منبنا الشيطاف كمنب الشيطاف ما رزقتنا فقضي بينيما كلد لـ يضره (. ))49

فشنيا سػبب لمحػك الػذنكب كالسػيئات بػؿ كابػداليا إلػ حسػنات ،قػاؿ سػبحانو  :إًالَّ
 –6التكبة كاالستغفارٌ ،
و
ً
َّ
ػاف المَّػػوي ىيفيػػك انر ىرًحيم ػان 
آمػ ىػف ىك ىع ًمػ ىػؿ ىع ىم ػالن ى ػػالًحان فىو ٍيكلىئًػ ى
ىمػ ٍػف تىػ ى
ػؾ يي ىبػ ّْػد يؿ المػػوي ىسػػي ىّْئات ًي ٍـ ىح ىسػ ىػنات ىك ىكػ ى
ػاب ىك ى
[الفرقاف.]55 :
كاالس ػػتغفار يف ػػكت الفر ػػة عمػ ػ الش ػػيطاف يق ػػكؿ -

ػػم اهلل عمي ػػو كس ػػمـ( :-إف إبم ػػيس ق ػػاؿ لرب ػػو بعزت ػػؾ

كماللؾ ال أبرح أيكم بني آدـ ما دامت اَركاح فييـ فقػاؿ اهلل فبعزتػي كماللػي ال أبػرح أيفػر ليػـ مػا

استغفركني ())50

ظمً ٍػـ ىن ٍف ىسػوي ثي َّػـ
فعمينا أف نردد ( :نسػتغفر اهلل) كنحضػر قمكبنػا لمػا نقػكؿ ،كاهلل يقػكؿ { :ىك ىم ٍػف ىي ٍع ىم ٍػؿ يسػك نا أ ٍىك ىي ٍ
يستى ٍغ ًف ًر المَّو ي ًمًد المَّو ىيفي ا ً
يما } [النسا .]110 :
ىى
ىٍ
ى ن
كر ىرح ن

 – 7إزالة المبس كالغمكض ،الذم قد يدخؿ منو الشيطاف كلنا في مكقفو

الميؿ مع زكمتو
رسمكما إنيا

فية كقد رأياه

حابياف فوسرعا ،فما كاف منو

م اهلل عميو كسمـ كىك ماض في

م اهلل عميو كسمـ إالٌ أف قاؿ( :عم

فية بنت حيي) فقاال :سبحاف اهلل يا رسكؿ اهلل ،فقاؿ رسكؿ اهلل

م اهلل عميو كسمـ( :إف

الشيطاف يمرم مف اإلنساف ممرل الدـ ،كاٌني خشيت أف يقذؼ في قمكبكما سك ا ،أك قاؿ شيئان (. )51
 - 48األدب المفرد  ،لإلمام البخاري  ،قال الشيخ األلباني  :صحيح .
 - 49صحيح البخاري  ، 65 /1 ،برقم ( . )141
 - 50مسند اإلمام أحمد  ، 165 /3 ،قال شعيب األرنؤط  :حسن .

 –51صحيح مسلم ،1712 / 4 ،كتاب السالم ،باب بيان أنّو يستحب لمن رؤى خلياً بامرأة وكانت زوجو أو محرماً لو ،أن يقول :ىذه فالنة ،ليرفع ظن السؤ بو.
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تمؾ ىي أىـ أساليب الكقاية مف الشيطاف الرميـ  ،يمزـ ك ٌؿ مسمـ كمسممة تنفيذىا في حياتو كممارسة كسمكؾ
ليقي نفسو مف الشيطاف ككسكستو  ،فينمك منو في الدنيا كيفكز بالفالح في اآلخرة .
نتائال البحث كأىـ التك يات :

بعد أف أعاف اهلل ككفؽ إلتماـ ىذا البحث الذم نرمك ثمرتو كأمره في الداريف  :الدنيا كاَخرل نخمص إل
أىـ نتائمو ،كىي عم النحك اآلتي :

 -1الشػػيطاف ىػػك  :كػػؿ عػػات متمػػرد عػػاص بعيػػد عػػف الحػػؽ الػػذم مػػا عػػف اهلل تعػػال كرسػػكلو

ػػم اهلل

عميو كسمـ مف إنس أك مف في عالـ المكمفيف أك دكاب فػي عػالـ ييػر المكمفػيف  ،بيػد ٌأنػو عنػد الػتمفظ
بكممة ( شيطاف) ين رؼ الذىف إل شياطيف المف لغمبة التمرد كالع ياف فييـ .

 ( -2حقيقة الشػياطيف كطبيعػتيـ ) ٌأنيػـ حقيقػة يمػب اإليمػاف بكمػكدىـ كىػـ مػف مػنس المػف الػذيف خمقػكا
مف نار  ،م يرىـ  ( :المكت ) سمكا بالشياطيف لعتكىـ كتمردىـ عف أمر اهلل كأمر رسكلو م اهلل
عميو كسمـ  ،كبيرىـ كزعيميـ إبميس  -لعنو اهلل – .

 -3لقػػد كػػاف إبمػػيس  -لعنػػو اهلل – فػػي م ػػاؼ المالئكػػة فػػوب كاسػػتكبر عػػف أمػػر اهلل حػػيف أم ػره بالسػػمكد
َبينا آدـ – عميو السالـ -فكاف مف المرمكميف المطركديف عف رحمة اهلل تعال إل يكـ الديف .

 -4تبيف مف خالؿ البحث ما كاف مف أمر إبميس كقسمو بشيكا بني آدـ ،كي يستشػعر المسػمـ ٌأنػو مقسػـ
ً
عمي ػػو م ػػف قب ػػؿ ع ػػدكه ب ػػاإليكا كالض ػػالؿ فميح ػػذره كليتخ ػػذه ع ػػدكا (:،إً َّف َّ
الش ػ ٍػيطى ى
اف لى يك ػ ٍػـ ىع ػ يػد ّّك فىاتَّخػ ػ يذكهي
ىع يد ٌكان {،)...فاطر. } 6:
 -5لمشيطاف مكائد عامػة متنكعػة يسػتدرج بيػا بنػي آدـ إليكائػو  ،منيػا  :الكسكسػة  ،التػزييف كدخكلػو إلػ

النفس مف الباب التي تحبو  ،اَماني كاَحالـ  ،مس اإلنساف أك ما يسم بال رع  ،إنسا اإلنسػاف

مػػا فيػػو

ػػالحو كمػػا يعػػكد عميػػو مػػف خيػػر  ،التػػدرج فػػي اإلضػػالؿ  ،التخكيػػؼ  ،تسػػمية اَشػػيا بغيػػر

أسمائيا كتسمية الربا بالفائدة  ،كييرىا مما يبحث بعنكاف مكائد الشيطاف العامة .
 -6لمشػيطاف مكائػػد اعتقاديػػو كشيقػػاع اإلنسػػاف فػػي  :الشػػرؾ كالكفػػر  ،كمػػا ن ػػبو لمنػػاس مػػف اَن ػػاب ،
ػػد اإلنسػػاف عػػف الػػدخكؿ فػػي اإلسػػالـ ،كدفػػع اإلنسػػاف

كاَزالـ ،لتعبػػد مػػف دكف اهلل  ،كالسػػعي فػػي

لالعتراض عف أقدار اهلل .

 -7مف مكائد الشػيطاف العباديػة  :كسكسػتو لمم ػمي فػي ال ػالة ،كاختالسػو ل ػالة الم ػمي ( بااللتفػات
فييػػا )  ،كتثبيطػػو لِنسػػاف مػػف إقامػػة ال ػػالة مماعػػة فػػي القػػرل كالب ػكادم كاسػػتحكاذ الشػػيطاف عم ػ

تاركيػػا كييرىػػا مػػف المكائػػد الشػػيطانية التػػي يحػػاكؿ بيػػا تحقيػػؽ يكايتػػو لبنػػي آدـ – أعاذنػػا اهلل منػػو –

آميف معػؿ اهلل فػي كتابػو القػرآف الكػريـ كفػي سػنة رسػكلو
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ػم اهلل عميػو كسػمـ سػبؿ كقايتنػا كحمايتنػا

مف الشيطاف الرميـ كمنيا قػ ار ة  :آيػة الكرسػي ،آيػات السػحر كمػا فػي سػكرة البقػرة )102(،كفػي سػكرة
ًً
ً
ً
َّ
َّ
يف
يكنس  :ىفمى َّما أىٍلقى ٍكا قى ى
كس ىما ًم ٍئتي ٍـ بً ًو الس ٍ
ّْح ير إً َّف الموى ىسيي ٍبطميوي إً َّف المػوى ال يي ٍ ػم ي ىع ىم ىػؿ اٍل يم ٍفسػد ى
اؿ يم ى
[ يكنس ]21:كسكرة طو ،آية ( ،)69كفي آخر ثالث سكر منو :سكرة اإلخالص  ،كالفمؽ كالناس .
أىـ التك يات :

بعد التعرؼ عم مكائد بالشيطاف الرميـ نعػكذ بػاهلل منػو كسػبؿ الكقايػة مػف ذلػؾ نك ػي بعػد تقػكل اهلل
كمراقبتو باآلتي :

م اهلل عميو كسمـ فمنمتزـ بيما في حياتنا  :لكي نحمي

 -1االعت اـ باهلل ك بكتابو ك سنة رسكلو

أنفسنا مف مكائد الشيطاف الرميـ كمف منكده كأكليائو .

 -2االلتما إل اهلل كاالحتما بو مف الشيطاف ككساكسو .

بوم نشاط  ،أكردنا عددا منيا فمتنفذ في حياتنا .
ٌ -3
سف اإلسالـ ذكر اهلل تعال عند القياـ ٌ
 -4االستعاذة باهلل مف الشيطاف الرميـ عند ممارسة اَعماؿ  ،كقد ذكرنا مك َّ
عدة ينبغي عندىا
اطف ٌ
االستعاذة باهلل مف الشيطاف الرميـ .

فشنيا سبب لمحك الذنكب كالسيئات بؿ كابداليا إل حسنات
 -5التكبة كاالستغفارٌ ،
 -6إزالة المبس كالغمكض ،الذم قد يدخؿ منو الشيطاف فيخمؽ سؤ الظف في بعضنا البعض كالعياذ
باهلل فيدخؿ الشيطاف مف خاللو ليفسد عمينا دنيانا كآخرتنا – أمارنا اهلل مميعان مف ذلؾ . -

أكالن  :القرآف الكريـ .

قائمة الم ادر كالمرامع

ثانيان  :الم ادر كالمرامع :

 -7البخارم ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي الحسف إسماعيؿ بف إبراىيـ( ،ت256،ىػ) ،اَدب المفرد،
(بيركت ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1409 ،3ىػ) ،تحقيؽ /طارؽ عكض اهلل.

 -8البخارم ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي الحسف إسماعيؿ بف إبراىيـ( ،ت256،ىػ)،
البخارم( ،م ر ،مطبكعات محمد عمي

بي كأكالده ،د/ط.ت).

حي

 -9الترمذم ،محمد بف عيس أبك عيس السممي( ،ت279،ىػ) ،سنف الترمذم( ،بيركت،دار إحيا
التراث العربي ،د/ط،ت) ،تحقيؽ /أحمد محمد شاكر كآخركف.

 -11ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني ،مممكع الفتاكل( ،بيركت ،دار المعرفة،
ط1386 ،3ىػ) ،تحقيؽ /حسيف مخمكؼ.
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 -11الحاكـ ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد عبد اهلل النيسابكرم(،ت405،ىػ) ،المستدرؾ عم
ال حيحيف( ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط1411 ،1ىػ1990-ـ) .

 -12ابف حمر ،أحمد بف عمي العسقالني( ،ت852،ىػ) ،فت البارم شرح
دار المعرفة1379 ،ىػ) ،تحقيؽ /محمد فؤاد عبد الباقي.

حي البخارم( ،بيركت،

 -13ابف حنبؿ ،أبك عبد اهلل ،أحمد بف حنبؿ الشيباني،المسند( ،م ر ،مؤسسة قرطبة ،د/ط.ت).
 -14الخضير  ،الشيخ عمي بف خضير  ،المعت ر شرح كتاب التكحيد  ،المكتبة الشاممة –
اإل دار الثاني ػ .

 -15المزائرم  ،مابر بف مكس بف عبد القادر بف مابر أبك بكر  ،أيسر التفاسير لكالـ العمي
الكبير( ،المممكة العربية السعكدية  ،المدينة المنكرة ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،ط5

1424،ىػ2003/ـ )

 -16أبك داكد ،سميماف بف اَشعث السمستاني اَزدم( ،ت275،ىػ) ،سنف أبي داكد( ،دار إحيا
التراث العربي ،د/ط.ت).

 -17ابف أبي شيبة ،أبك بكر عبد اهلل بف محمد الككفي( ،ت235،ىػ) ،م نؼ ابف أبي شيبة،
(الرياض ،مكتبة الرشد ،ط1409 ،1ىػ) ،تحقيؽ /كماؿ يكسؼ الحكت.

 -18الشنقيطي  ،محمد اَميف بف محمد المختار الحكيمي  ،أضكا البياف في إيضاح القرآف بالقرآف

 ،كتتمتو لتمميذه عطية محمد سالـ ( ،بيركت  -دار إحيا التراث العربي – د /ط.ت )  ،طبعة
مديدة اعتن بيا  :الشيخ

الح الديف العاليمي .

 -19أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي  ،إياثة الميفاف مف م ائد الشيطاف  ،دار
المعرفة – بيركت  ،ط ، 1975 – 1395، 2تحقيؽ  :محمد حامد الفقي .

 -21ابف عاشكر ،الشيخ محمد الطاىر  ،التحرير كالتنكير ػ الطبعة التكنسية  ،دار سحنكف لمنشر
كالتكزيع -تكنس  1997 -ـ .

 -21ابف عرفة  ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عرفة الكريمي ،تفسير ابف عرفة المالك  ( ،تكنس
 ،مركز البحكث بالكمية الزيتكنية ،ط 1986 ، 1ـ )  ،تحقيؽ  :د .حسف المناعي .

 -22ابف قتيبة ،الغريب( ،د.ط.ت) .

 -23القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج( ،ت671،ىػ) ،المامع َحكاـ
القرآف( ،القاىرة ،دار الشعب ،ط1372 ،2ىػ) ،تحقيؽ /أحمد عبد العميـ البردكني.
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 -24ابف كثير ،أبك الفدا إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي( ،ت774،ىػ) ،تفسير القرآف العظيـ،
(دمشؽ-الرياض ،دار الفيحا  ،مكتبة دار السالـ ،ط1418 ،2ىػ1998-ـ).

 -25مسمـ ،اإلماـ الحافظ مسمـ بف الحماج القشيرم( ،ت261،ىػ)،
د/ط.ت).

حي مسمـ( ،دار الفكر،

 -26المنذرم ،أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم( ،ت656،ىػ) ،الترييب كالترىيب( ،بيركت ،دار
الكتب العممية ،ط1417 ،1ىػ) ،تحقيؽ /إبراىيـ شمس الديف.

 -27النسائي،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي( ،ت303 ،ىػ) ،سنف النسائي (الممتب )،
(حمب ،مكتب المطبكعات اإلسالمية ،ط1406 ،2ىػ 1986ـ) تحقيؽ زىير الشاكيش .

 -28النككم ،أبك زكريا يحي بف شرؼ بف مرم حسف بف حسيف بف حزـ الشافعي( ،ت676،ىػ)،
شرح النككم عم

حي مسمـ( ،القاىرة ،الشعب ،د/ط.ت) ،تحقيؽ /عبد اهلل أحمد أبك زينة.
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