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أ

ملخص

دراسة (في القرآن الكريمهاعدفطرق مكائد الّشيطان و ": ا البحث موضوعههذ

الفصل طالب يف،10832004619اجلامعيهبرقمالذي كتبه طالب: حممد توفيق هداية،"،)موضوعّية

احلكومية فسري احلديث، بكلية أصول الدين، تابعة جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية تالدويل لقسم ال

برياو. ويكون هذا البحث مكمال للشروط الالزمة للحصول على درجة بكالوريوس يف قسم التفسري 

واحلديث.

ومن أمهِّيَّة هذا البحث إىل الكشف بعمق عن مكائد الشيطان وطرق دفعها يف القرآن الكرمي يعين

إن احلائل بني الوصول إىل الغاية ،فإن املسلم يعيش يف زمان أعرض كثري من الناس عن القرآن الكرمي

املقصودة واهلدف املأمول املنشود هو الشيطان العدو، فيجب مقاومته إزالة هلذا العائق حىت يسهل الوصول 

إىل اهلدف، فيجب على العبد أن يأخذ باألهبة الكاملة، وأن يكون على استعداد تام دائم شامل يف كل 

غافل طرفة عني عن ذلك حىت ال خيسر الدنيا واآلخره.حني وحلظة للمقاومة، وال يغفل أو يت

وبينها غاية البيان حىت ال يقع املسلم دفعهاد الشيطان وطرق ئلقد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه مكاو 

ئواعتىن هذا البحث جبمع هذه املكافيها 

د: تزيني الباطل، تسمية ئالكرمي ومن السنة، فمن هذه املكاذلك مستنبطا من القرآن واحلذر منها كل

األشياء بغري امسها، استحالل احملرمات، إنساؤه لإلنسان ما فيه اخلري والصالح، الوعــد والتمـنـية، إظهار 

ع اهلوى، الشهوات والرغبات النصح لإلنسان، ختويف املؤمنني من أوليائه، إلقاء الشبهات، الزهو والكـرب، اتّبا 

النفسية، التلبيـس.



ب

د الشيطان منها: االلتزام بالكتاب والسنة، االستعاذة بذكر اهللا وااللتجاء إليه ئمن مكادفعهاطرق 

ويعترب من الشيطان، االستعاذة من مهزات الشيطان، لزوم اجلماعة، فوائد جليلة وِحَكٌم عظيمة لالستعاذة.

ا، حيث يسلك الباحث منهجي دراسة موضوعية.هذا البحث حبثا مكتبي

رأى الباحث هذه البحث بوصية ذات أمهية خاصة بالنسبة ألهلنا املرابطني على ثغور أمة اإلسالم 

جلبًا للفساد على العاملني، وال 

م. حىت دحر هذه الشياطني وكتبها بإذن اهللا ومعيته فإنه نعم املوىل ونعم النصري. واهللا أعل



خ

تقديرشكر و 

الذي احلمد هللا ،الذي له ما يف السَّماوات واألرض وما بينهما وما حتت الثَّرىاحلمد هللا 

. الذي له ملكوت كلِّ شيء وبيده خزائن األرض والسَّماوات الُعلىَ احلمد هللا يعلم السِّرَّ وأخفى، 

وإمامنا سوله حبيبنا وأُسوتناوأشهد أن ُحمَمًَّدا عبده ور وأشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك له

األُمِّّي وهادينا ومرشدنا خمرجنا من الظُُّلمات إىل النُّور بإذن ربِّنا بأيب هو وأمِّي ونفسي حممد النيب

أنزل كتابه إىل خامت رسله وأنبيائه ليدبروا آياته و ، ..خامت األنبياء واملرسلنياملبعوث رمحًة للعاملني 

سره بلسانه ليبشر به املتقني وينذر به الكافرين. فكان هذا الكتاب ينبوع وليذكروا أولو األلباب، وي

ى معّلم الناس اخلري، النيب حممد صار والبصائر. والصالة والسالم علاحلكمة، وآية الرسالة، ونور األب

بن عبد اهللا. أويت القرآن ومثله معه، فبني عن اهللا ماأراد، وعلى آله وصحابته الطيبني األبرار.  

حتت فاحلمد والشكر هللا العظيم الذي بعنايته وهدايته متت كتابة هذه الرسالة العلمية

كشرط من . "في القرآن الكريم (دراسة موضوعّية)طرق دفعهايطان و مكائد الشّ " املوضوع: 

يف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية. األكادميةشروط الالزمة للحصول على شهادة 

الصــعوبات واملشــكالت، وذلــك ال ختلــو مــن العــون جــد الباحــثو حــثا البكتابــة هــذيفــف

وأرشـدوين ىف كتابـة أقـدم خـالص الشـكر للـذين سـاعدوينذلك،. ولـا البحـثانتهاء هـذوالتشجيع ىف

هم: فمن، ا البحثهذ

األستاذ ، املكرمشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان مدير فضيلة .1
.سترياملاجنذيرمدحمالدكتور



خ

شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جلكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.2
ومساعديها. سلمني ييليةالدكتور ةاألستاذ

ه.ري ت، وسكر األستاذ نكسون حسني املاجستريفضيلة رئيس الوحدة اخلاصة.3
ا هذيف كتابة ينأرشدقد املاجستري الذيمشهوري فوتراالدكتورفضيلة املشرف.4

هذا البحث. إمتامعت، وبفضله استطالبحث
عملية التعليم ىف الذين قد بذلوا جهودهم ىففضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني.5

شريف قاسم الجامعة السلطان ىف و ، عامةوكلية أصول الدين،فصل الدويل خاصةال
.بيكنبارواإلسالمية احلكومية

رئيس مكتبة  ، و ريف قاسم اإلسالمية احلكوميةشالجامعة السلطان فضيلة رئيس مكتبة .6

يت ومن أعطاين ابذل جهده مساعدة يل ىف أداء واجبكل منال أنسى الشكر على  و .7
من األصدقاء والزمالء والصحابة أمجعني مما أذكر امسهم واحدا القوة واحلماسة

وال أنسى أن أخص بالشكر اجلزيل كل من مد يل يد كم اهللا خريا كثريا. فواحدا. جزا 
العون واملساعدة سواء بالدعم املادي أو املعنوي أو العلمي ، وهم كثر ال أستثين منهم 

أحداً .

".واحلمد هللا رب العلمنيياريباللهم اهدين إىل هدايتك"

م03/03/2014، يكنباروب

توفيق هدايةد محمّ 
10832004619



و

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

أ..........................................................................ملخص
ج............................................................................إهداء 

د......................................................................رشكر وتقدي
و.................................................................فهرس املوضوعات

األول : مقدمةالباب 

1.............................................................البحثخلفية .أ
3....................................................أسباب اختيار املوضوع .ب
4.............................................................البحثحتديد .ج
5.......................................................البحثصطالحاتم.د
6............................................................هداف البحثأ.ه
7.........................................................الدراسات السابقة.و
9..............................................................منهج البحث.ز
10..............................................................البحثخطة.ح



ز

همكائدو عن الّشيطاندراسة عامة : الباب الثاني

11..............................................................يطان الشّ تعريف أ.
11...................................................يطان لغةً شّ التعريف.1
11.............................................يطان اصطالحاً تعريف الشّ .2

12............................................................صفات الّشيطانب.
16............................................................أصناف الّشيطان ج.

24...........................الّشيطان يف القرآن ..........................ةقيقد. ح

هاعنعا دفالو مكائد الّشيطان الباب الثالث : 

يطان يف القرآن أنواع مكائد الشّ أ.
35.........................................................تزيني الباطل.1
38.............................................تسمية األشياء بغري امسها.2
40...................................................استحالل احملرمات.3
48..................................إنساؤه لإلنسان ما فيه اخلري والصالح.4
48.......................................................الوعد والتمنية.5
50...............................................إظهار النصح لإلنسان.6
52............................................ختويف املؤمنني من أوليائه.7
53......................................................إلقاء الشبهات.8
54........................................................االزهو والكرب.9
55..........................................................اتباع اهلوى.10
56...........................................الشهوات والرغبات النفسية.11
57.............................................................التلبيس.12



ح

58............................................الّشيطانمكائدعنالنفسعا الدفب.
58. البعد عن املعاصي واالستقامة على الطّاعة ...............................1
60................................ اإلخالص هللا وحتصني القلب وأثره .......2
و طرق دفعهاتحليل دراسة موضوعية عن مكائد الشيطان:الباب الرابع

62.......دور مكائد الشيطان ...................................................أ.
67...................................................على الناسمكائد الشيطان ب.
71.........يف دفع مكائد الّشيطان ..................................اراء العلماء ج.
74..................يف القرآن الكرمي عن مكائد الّشيطان وطرق دفعهاةسادر حتليل د. 

الخاتمةالباب الخامس: 

77................................................................نتائج البحث.أ
78اقرتاح .....................................................................ب. 

المراجعالمصادر و 

79.......................................املراجع العربية .........................أ. 
81......ب. املراجع األجنبية .......................................................

81ج. املوسوعات .................................................................


	1. Judul(1).pdf
	2. lembaran pengesahan.pdf
	3. Abstrak(2).pdf
	4. Kata Pengantar(1).pdf
	5. DAFTAR ISI(2).pdf

