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الباب األول
مقدمة 

أ. خلفية البحث

إن القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يكونان دستورين وحبلني حلياة اإلنسان حيث 

مارواه اإلمام مالك اهللا عليه وسلماهللا صلىذين احلبلني، مصداقا لقول الرسول 

وعن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال رسول اهللا رمحه اهللا يف كتابه املوطأ :

1.اهللا عليه وسلمصلى

، فيه مزايا باهرة وعجز  اهللا عليه وسلمصلىالقرآن كالم اهللا تعاىل وهو معجزة خالدة لنبّوة حممد 

كل الثقلني اإلنس واجلّن على أن يأتوا مبثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهريا، ولقد حتّدى اهللا تعاىل 

له أو بآية مثله، ولكن لن يأتوا به اإلنس واجلن منذ أن أنزل القرآن إىل اآلن بل إىل يوم القيامة أن يأتوا مبث

َذا ٱَعَلىٰ نُّ جلِ ٱوَ نسُ إلِ ٱَتَمَعتِ جٱ﴿ُقل لَِّئِن :قال اهللا تعاىل2.أبدا َوَلوۦتُوَن ِمبِثِلهِ َال يَأُقرَءانِ لَأن يَأتُوْا ِمبِثِل هَٰ

.)88اإلسراء : (﴾َكاَن بَعُضُهم لَِبعض َظِهريا

واألوامر والّنواهي وترك لنا فيه ويف سّنة ،الكرمي وضّمنه احلالل واحلرامفإّن الّله أنزل علينا القرآن 

وأمرنا باتّباع مافيه والّسري على ،،نسري عليهعلمياً تربوياً نبّيه عليه الّصالة والّسالم منهاجاً 

٦٠٢) ص. ١٩٨٩، بريوت: دار الفكر(، املوطأ. مالك بن أنس، 1
٤٦) ص. ٢٠٠٧، بندوع: ميزان(، إعجاز القرآن، . حممد قريش شهاب2
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والذي ابتدأ ،توحيده واإلميان بألوهيته واستحقاقه للعبادة..وملّا كان إبليس هو العدّو األول لبين البشر

ا من الّله سبحانه وتعاىل وحيث أنّه أخذ وعدً ،عند خلق آدم عليه السالم،عداؤه هلم منذ بدء اخلليقة

كان من أهّم ما جيدر بنا االهتمام به للمحافظة على ؛وملّا كانقد حصل على ما أراد لعنه الّله ،بإنظاره

سالمة فطرنا هو الّتعّرف على أسلحة إبليس وذريّته وكشف خططهم وأالعيبهم والّتصّدي هلا ومعرفة 

،نقاط الّضعف اليت تدخل من خالهلا الّشياطني إىل نفوسنا لتقويتها

،لتحبيطها

نتحّصن به من شرورهم لعنهم الّله.

واحلذر من ،واالّطالع على أسراره،ذا العامل الغييب أيضاً 

واهتمام هذا الكتاب املبارك بكشف أعيبهم والّتحزير منهم..فقد ،كثرة ذكره يف القرآن الكرمي؛شروره

فذكر عّزوجل أصل ،أفاض الّله سبحانه وتعاىل يف القرآن يف ذكر اجلّن والّسياطني إفاضًة ملخوظةً 

وموقفه من آدم عليه ،كما حتّدث _تبارك وتعاىل_ عن إبليس الّلعني خاّصةً ،أحواهلموذكر مجيع ،خلقتهم

وبّني جل جالله عدواته ،السالم عند خلقه وما حدث بينهما يف املأل األعلى يف أكثر من سورة

.املستحكمة له ولبنيه ولكّن أكثر الّناس اليعلمون

ُذوهُ َعُدّو فَٱَلُكمطَٰنَ يلشَّ ٱنَّ إ﴿ِ فقال الّله تعاىل يف القرآن الكرم :  َا َيدُعوْا ِحزبَهُ ختَِّ ۥِإمنَّ

ِب ٱلَِيُكونُوْا ِمن واحلرب بينهما ،فإّن عداوَة الّشيطان لإلنسان ُمسَتْحكَمةُ ،)٦(فاطر :﴾لسَِّعريَأصحَٰ

ظاهرة واضحة، وهدُف الّشيطان أن يُغوَي بين آدم مجيعًا حىت يكونوا معه يف جهّنَم، كي اليكون َوْحدُه 

هناك، ولذلك كان من الوجب على كّل ُمْسلم َأن يعرَف أساليَب الّشيطان لِيْحذَرها، ومداِخلُه لِيتجّنُبها، 

وطُرَقُه لَيْبَتعَد عْنها. 
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صيات كثرية ..يتفوق فيها على االنسان ..منها خفة احلركة.. وعدم قدرتنا الشيطان له خصو 

على رؤيته ..وقدرته على التغلغل ىف نفوسنا ..اذن فمطلوب منا ..أن نستعني مبن هو قوى قادر 

فقال ،..واليوجد أقوى على الشيطان من خلقه.. والّله مسيع عليم ..يسمع إستعاذتنا ..ويعلم مما نستعيذ

يٌع َعِليمٌ ۥِإنَّهُ للَّهِ ٱبِ َتِعذسغ فَٱنَز طَٰنِ لشَّيٱَوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن ﴿عاىل عزوجل الّله ت 3.)۲۰۰:(األعراف﴾مسَِ

ويف املوسوعة القرآنية وردت ألفاظ (شيطان أو شياطني) مثانية ومثنون مرات يف مخسة وثالثون 

. وّمسى هاحبثيصرف هلا اإلهتمام يف حتليلها و وهلذا يرى الباحث أن املسألة هلا أمهيتها وجدير أن 4،سوار

.مكائد الشيطان و طرق دفعها في القرآن الكريم (دراسة موضوعّية)" هذا البحث هو 

ب. أسباب اختيار الموضوع

ما يلي : فيمن أهم أسباب إختيار هذا املوضوع

فقد لفت انتباهي كثرة اآليات اليت ،وظاهر يف القرآن الكرمي،بشكل قويحضور هذا املوضوع. 1

حتتوي على ألفاظ (شيطان).

واستحواذهم على كثري من أهل اإلسالم الذين ،والطغاة يف العامل اليوم،استشراء خطر الشياطني. 2

صاروا يتبعون خطوات الشياطني وغايتهم دومنا وعي أو متييز.

دفعين لبيان وجهة النظر القرآنية ،عجز بعض الناس. 3

حيث إن الشيطان ضعيف أمام املؤمن القوي.،يف هذا اجلانب

.۸٤ص ،القاهره: مكتبة الشعراوى اإلسالمية،واإلنسانالشيطان ،الشعراوى، حمّمد متوىل.3
.٢٨٤) ص ١٩٩٦، جاكرتا: فرمدينة(،املوسوعة القرأنية،حمّمد دوام راهرجو. 4
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،إن جماهدة الشيطان من أصعاب أنواع اجلهاد ألنّه _لعنه الّله_ جيري من ابن آدم جمرى الّدم. 4

ويستغّل نقاط ضعفه.

ج. تحديد البحث

يف يطان الشعبارات اليت حتتوي علىاآلياتعنالبحثترّكـز الباحثأّما حدود هذا البحث،

التفاسري كتبمنهاالبحث اهذاملراجع الىت تبحث عن أماو .القرآن

.عامةيطان الشبااملتعلقىاآلخر والكتب 

وأّما حتديد البحث فهي ممّا يلي : 

؟ مكائد الّشيطانما هي . 1

؟ عن مكائد الّشيطانالدفاع كيف. 2

؟على الناسالّشيطان. ماهي كيد3

مصطلحات البحث د. 

مصطلحات البحث ابتعادا عن األخطاء يف فهمها. وهي فيما يلي: الباحث وضح
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مجع مكائد، أصله (ك ي د). مصدر كاد يكيد كيدا مكيد مكائد   : :مكائد

5، مثل "َضِحيََّة َمَكائِِد احلَاِسِديَن".كلـها معان مرتادفاتَمكرًا، ُخبثًا َخِديَعًة،

وهو على وزن ،فتكون النُّون أصليٌَّة يف شيطان،ُطَن:َأى بـَُعده مشتقٌّ من شَ إنَّ :الشيطان

[...والشَّيطان فـَْيعال من َشُطَن إذ بـَُعد يف من جعل 6فـَْيعال. قال ابُن َمْنظُور

7النُّون أصًال]والّشيطان يف اللغة كل عاٍت متمرد من اجلن واإلنس والدواب.

مصدر َداَفَع من َدَفَع، يدفع، دفًعا، فهو دافع، واملفعول مدفوع : يعىن َدفُع :دفاعال
، َوَلوَال ٢٥١ل تعاىل يف سورة البقرة آية الشَّيِئ،رّد ومنع، ِإَذاَلُة بُِقوٍَّة. كما قا

8َدفُع الّلِه النَّاَس بَعُضُهم بَِبعٍض َلَفَسَدِت اَألرُض.

ه عليه وسلم املكتوب يف ه املنزل على نبّينا (حمّمد) صلى اللّٰ كالم اللّٰ :القرآن الكريم

املتحدى بأقصر سورة ،املتعبد بتالوته،املنقول إلينا نقًال متواترا،املصاحف

9منه.

"مكائد الشيطان وطرق دفعها يف القرآن الكرمي"على بحث الهو املوضوع

. أهداف البحثه

ن أهداف هذا البحث فيما يلي : إ•

.٣٩٨ص .٣ج )1989، جامعة ام القرى:حقوق الطبع حمفوظ(،معاين القرآن الكرميالنحاس، لإلمام أىب جعفر ، 5
.١۰ص.٣ج)1422، بريوت:دار صادر( ، لسان العرب،ابن منظر، حمّمد بن مكرم بن علي 6
.١١٥ص،.٥ج،املرجع السابق7
.٣٧٦ص. ٣ج)1422، بريوت:دار صادر(،باب الدال،لسان العرب،ابن منظور حمّمد بن مكرم بن علي، 8
.٥ص)ھ١٤١٤(املدينة املنورة: دعوت احلق، ،تاريخ القرآن الكرمي،حمّمد سامل ،خمسني9
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حيث خيلط كثري من الناس هذه األيام بني مفهومها ومفهوم ،املفهوم احلقيقي لكلمة (الّشيطان)معرفة .1

.اجلن مما يلغي جانباً كبًري من ملكة التعرف على هؤالء الشياطني واتقاء شرورهم

إيضاح وإبراز الوسائل اليت تتبعها الشياطني يف إيقاع بين البشر يف الغواية والضاللة وإظهار السبيل .2

.إبعاد الناس عن طريق احلقاليت تتبعها الشياطني يف 

ومدى شدة عداوته هلم.،. تعريف الناس بعدوهم احلقيقي3

وأّما الفوائد من هذا البحث فيما يلي :•

. قسم التفسرية صتطبيق النظريات اليت درست يف جمال العلوم األكادمية خا. 1

زيادة كنوز العلوم اإلسالمية. . وسيلة من وسائل 2

الشريف قاسم اإلسالمية شروط املقّررة لنيل الشهادة اجلامعية يف جامعة السلطان لتكميل شرط من.3

كلية أصول الدين يف قسم التفسري واحلديث ملستوى الدويل. احلكومية يف  

الدراسات السابقةو. 

ألنه يساعد كثريا يف املقاصد ،معرفة كيد الّشيطان يف تأليفه أمر أساسي جدا لدى الباحث عند حبثه

أن البحث عن كيد الشيطان قد حبثه بعض العلماء منها : ،
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قال ابن القيِّم، يف كتاب إغاثة اللهفان البن غامن املقدسي (عظيم ىف استخراجه واملصنف . ١

: الشيطان كيده ه۱۰۰٤–٩۲۰عامل فقري هاجم بدع الصو 

األعظام اّلذي يدخل منه على ابن آدم فإنّه جيري منه جمرى الّدم حىت ُيصادَف نفسه 

وخيالطه.

الدكتور حممد سّيد أمحد املسري، يف كتابه عبادة الشيطان يف البيان القرآّىن والّتاريخ . ۲

اإلنساّىن: والشيطان هو املتمرد سو 

ِلَك َجَعل﴿منوذج بني شياطني اجلن واإلنس، ىف الصد عن دعوة احلق فقال :  َنا ِلُكلِّ وََكذَٰ

ِطَني ٱ ا َوَلو َشاَء َربَُّك ُغُرور َقولِ لُضُهم ِإَىلٰ بَعض ُزخُرَف ٱيُوِحي بَعنِّ جلِ ٱوَ نسِ إلِ َنِيبٍّ َعُدّوا َشيَٰ

).۱۱۲(األنعام : ﴾َما فـََعُلوُه َفَذرُهم َوَما يَفتَـُروَن 

يوسف البنعلي، يف كتابه ُعبَّاُد الّشيطان إخَطر الِفَرق املَعاِصَرة :. ٣

إختلف العلماء يف أصل الشيطان: هل هو من املالئكة أم من اجلن ؟ فذهب 

قُلَنا َوِإذ﴿املوىل عز وجل فريق فريق منهم إىل أنه من املالئكة، واستدلوا على ذلك بقول

ِئَكِة ٱ ِفرِينَ لٱوََكاَن ِمَن َتكبَـرَ سَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإبِليَس َأَىبٰ َوٱِأل ُجُدواْ سلِلَملَٰ سورة البقرة (﴾كَٰ

٣٤(.

ويذكر ابن عباس رضي الّله عنه أن الشيطان كان من أشرف املالئكة من ذوي األجنحة األربعة 

.10وكان خازناً للجنة، وأنه جاء من أحد أحياء املالئكة يقال له حي اجلنوأكرمهم قبيلة، 

.١٣٤، ١٣٠. ص١) ج2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث، تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر ، 10
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أما الفريق اآلخر فذهب إىل أن الشيطان من اجلن. قال احلسن البصري "مل يكن من املالئكة طرفة 

وأدلتهم على ذلك هي:11عني وأنه ألصل اجلن كما أن آدم أصل البشر"

فهذه آية صرحية )٥۰سورة الكهف (﴾ۗۦٓ أَمِر َربِّهِ فـََفَسَق َعننِّ جلِ ِإبِليَس َكاَن ِمَن ٱِإالَّ ﴿أوًال: قوله تعاىل 

تثبت أن الشيطان من اجلن.

ُه ِمن قَبُل نَخَلقانَّ جلَ ٱوَ ﴿مثل اجلن )١٢(سورة األعراف ﴾َتِين ِمن نَّارَخَلق﴿ثانياً: أنه خملوق من نار

أما املالئكة فمخلوقون من نور.)٢٧احلجر(سورة ﴾لسَُّمومِ ِمن نَّاِر ٱ

سورة (﴾أََمَرُهم َويَفَعُلوَن َما يُؤَمُرونَ َماللَّهَ ُصوَن ٱالَّ يَع﴿ثالثاً: أن املعصية ال تصدر من املالئكة 

.)٦التحرمي 

دون امهال عن حبوث العلماء السابقة، هذا البحث له مزيا خاصة فهي تفتيش تفسريها على األيات 

املتعلقة عن " مكائد الّشيطان والدفاع عنها يف القرآن الكرمي" (دراسة موضوعية). وكذالك لنيل 

املعلومات والبيانات عن آراء مؤلف الكتاب العمية.  

منهج البحث. ز

هذا البحث هو البحث املكتيب حيث جيمع املعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع. وهذه مبساعدة 

. مصادر املعلومات1

تقّسم املصادر يف هذا البحث إىل قسمني :

.٥٥) ص 1998، جيزة(البداية والنهاية،ابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، 11



9

.الرئيسي) املصدر ۱

ويشتمل على يف هذا املصدر تفسري اآليات القرآن الكرميالرئيسي يف هذه البحث وهواملصدر 

من كتب التفسري واحلديثة.

) املصدر اإلضافية.۲

.ث، ومجيع املراجع الداعمةيداحاألوكتبريساكتب التفصدر اإلضافية يف هذه البحثامل

. أما اخلطوات يف مجع البيانات وحتليلها متعّددة، مما يلي:2

وردت فيها لفظة الشيطان ونظائرها.) مجع اآليات اليت ١

) وضع عنوان لكل جمموعة من اآليات اليت تبحث يف جزئية واحدة.٢

) تتبع تفسري اآليات من كتب التفسري، واحلديثة قدر املستطاع.٣

) استخراج معاين لفظة الشيطان ونظائرها من كتب اللغة.٤

لآليات، ومشكالت العصر احلاضر.) بّني األبعاد املعاصرة٥

) خترّج األحاديث، وحكمت عليها مبا ورد عن العلماء املتخصصني.٦

٧

البحث . خطةح

نظام خاص تسهيال يف حبثه ومناقشته. أّما ة علىلقد قّسم الكاتب هذا البحث إىل أبواب مرتتّب

نظم البحث فيما يلي : 
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املدخل هلذا البحث والدواعي وتوضيح العنوان علىشتمل تالباب األول هو مقدمة البحث. 

. البحثيةوحدود البحث وحتديده مث أهداف البحث والدراسات السابقة ومنهج

عامة عن الشيطان ومكائده.وأّما الباب الثاين هي دراسة 

. والباب الثالث هي مكائد الشيطان و الدفع عنها

. الّشيطان وطرق دفعهاحتليل دراسة موضوعية عن مكائدوالباب الرابع هو

.التلخيص واإلقرتاحات هلذا البحثمنوأما الباب اخلامس هو اإلختتام يتكون فيه


