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الباب الثاني
همكائدو يطان الشّ عن دراسة عامة 

يطانتعريف الشّ أ. 

لغةً يطانالشّ تعريف . 1

وهو على وزن فـَْيعال. قال ابُن ،فتكون النُّون أصليٌَّة يف شيطان،إنَّه مشتقٌّ من َشُطَن:َأى بـَُعد

[...والشَّيطان فـَْيعال من َشُطَن إذ بـَُعد يف من جعل النُّون أصًال]والّشيطان يف اللغة كل 1َمْنظُور

وهذا اللَّفظ معروٌف يف اّلغة بعدَّة معاٍن ِمجَاُعها: الُقْبح 2عاٍت متمرد من اجلن واإلنس والدواب.

ة شيطاناً.ومنه تسميتهم للَحيَّ ،والُعتـُّو والتَّمرُّد والُبعد والشِّدَّة والُعسر

تعريف الّشيطان اصطالحاً .2

إنه مع استصحاب ما سبق بيانه يف املعىن اللُّغوي، يكون معىن لفظ الّشيطان قد اشُتِهر إطالقه 

على العايت وهو: املَُتَمرِّد من اجلنِّ حىتَّ ُعِرف بذلك كمعىن اصطالحي للّشيطان، وقد ُسِحَب 

.3أنه (كل عات متمرد من اجلن واإلنس والدواب)على عات اإلنس أيضاً، فُعّرف الّشيطان ب

قال ابن كثري (الّشيطان ُمشتقٌّ من: البعد على الّصحيح، وهلذا ُيسّمون من َمتَرَّد من جينَّ وإنسي 

.4وحيوان: شيطاناً)

.ب. صفات اِلّشيطان

.١٠. ص٣) ج1422(بريوت: دار صادر، ،لسان العربابن منظر، حمّمد بن مكرم بن علي ،  1
.١١٥ص،٥، جاملرجع السابق2
.٨٢٤ص.١، جيف املصطلحات و الفروق اللغويةكتاب الكليات معجمأيب البقاء الكفومي، 3
.٦١ص.١) ج2000،( مكتبة اوالد الشيخ للرتاث، تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر ، 4
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املطلـب وبعد أن عرضنا التصنيف القرآين للشياطني مـن حيـث أنـواعهم ووظـائفهم نعـرض يف هـذا 

تلك الصفات اليت متيز هذه األصناف سواء أكانت خْلقية تتعلق بطبيعـتهم ، أو معنويـة تتعلـق بسـلوكهم 

وخُلقهم .

الصفات اخلَْلقية•

وضح القرآن الكـرمي بعـض صـفات الشـياطني وخاصـة تلـك الـيت تـرتبط معرفتهـا بـالتنفري مـن هـذا 

م مــن جهــة أخــرى كــي ال ـومعرفــة حقيقتهــالصــنف مــن املخلوقــات مــن جهــة ، والتحــذير مــنهم 

يكون للشياطني على املؤمنني سبيل أو سلطان ، وهذه الصفات هي :

يطان اجلن خملوق من نارشّ . ال1

وهذه اخللقة مندرجة يف عمـوم خلـق اجلـن ، كمـا إن شـياطني اإلنـس خملوقـون مـن طـني  

ْنَســـاَن ِمـــْن َصْلَصـــاٍل ِمـــْن َمحَـــٍأ َوَلَقـــْد َخَلْقَنـــا ﴿كعمـــوم جنســـهم مـــن اإلنـــس يقـــول تعـــاىل :  اْألِ

ــُمومِ َمْســُنونٍ  ، )27، 26ســورة احلجــر ، اآليتــان (﴾* َواْجلَــانَّ َخَلْقَنــاُه ِمــْن قـَْبــُل ِمــْن نَــاِر السَّ

ــا الــرتاب اليــابس . والظــاهر أنــه   قــال ابــن عبــاس وجماهــد وقتــادة : " املــراد بالصلصــال هــا هن

ــارِ َخَلــَق اِإلْنَســا﴿كقولــه تعــاىل :  ﴾َوَخَلــَق اْجلَــانَّ ِمــْن َمــارٍِج ِمــْن نَــارٍ * َن ِمــْن َصْلَصــاٍل َكاْلَفخَّ

) أي : الصلصــال مــن محــأ ِمــْن َمحَــٍأ َمْســُنونٍ ... وقولــه ()15، 14ســورة الــرمحن ، اآليتــان (

ـــه : ( ـــلُ وهـــو الطـــني . واملســـنون : األملـــس ... وقول ـــْن قـَْب ـــاُه ِم ـــل َواجلَْـــانَّ َخَلْقَن ) أي : مـــن قب
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ــُمومِ اإلنســان ( َــاِر السَّ ــْن ن ) أي : هــي الســموم الــيت تقتــل ... وعــن ابــن عبــاس : إن اجلــان ِم

.5ُخلق من هلب النار ويف رواية : من أحسن النار"

وقد ورد يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه 

وُخلــق آدم ممــا ُوصــف مــارج مــن نــار وُخلــق اجلــاّن مــنوســلم : " خلقــت املالئكــة مــن نــور ،

.6لكم "

طبيعة شياطني اجلن ال تُرى لإلنس. 2

وهــذه صــفة خاصــة بشــياطني اجلــن دون شــياطني اإلنــس حيــث اكُتســبت هــذه الصــفة 

ر اسـتغالل يف ـمن الطبيعة العامة خللق اجلن ، ولكن ملا كانت لصـنف الشـياطني اسـُتغلت شـ

ِإنَّـــُه يـَـــرَاُكْم ُهـــَو َوقَِبيلُـــُه ِمـــْن ﴿ف البشـــر واســـتفزازهم ، يقـــول تعـــاىل عـــن هـــذه الطبيعـــة : ـختويـــ

، " يعـين جـل ثنـاؤه بـذلك : إن الشــيطان )27سـورة األعـراف ، اآليـة (﴾َحْيـُث ال تـَـَرْونـَُهْم 

ي ه الــذـه وجنســـيــراكم هــو . واهلــاء يف ( إنــه ) عائــدة علــى الشــيطان . وقبيلــه يعــين : وصنفــ

يقول : من حيـث ْم)ـُث ال تـََرْونـَهُ ْـ (ِمْن َحيه ، واحٌد مجعه ( قـُُبل ) وهم اجلن : وقوله ـو منـه

.)7(ال ترون أنتم أيها الناس الشيطان وقبيله . " 

اخلــــوف والنفــــور مــــن شــــياطني اجلــــن بــــل –كمــــا ذكرنــــا –وقــــد أثــــارت هــــذه الطبيعــــة 

االستســـالم هلـــم يف بعـــض األحيـــان ، ولـــذا فقـــد حـــذر اهللا البشـــر مـــن هـــذه الطبيعـــة يف اآليـــة 

.256، 255ص . 8ج)،2000اث،، (مكتبة اوالد الشيخ للرت تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر ، 5
.1196ص . 2996ح ،. دار احياء الكتب العربية، صحيح مسلممسلم بن احلجاج القسريي النيسابوري،6

.195ص .8ج )، 2001(القاهرة، ،عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير، ،لطربيا7
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الشـــيطان يـــراهم هـــو وقبيلـــه مـــن ح

اخلفية ، وهـم حمتـاجون إىل شـدة االحتيـاط ، وإىل مضـاعفة اليقظـة ، وإىل دوام احلـذر ، كـي 

ه تعـاىل ـري قولــال يف تفســث قــ، وقد بّني األلوسـي هـذا املعـىن حيـ)8(ال يأخذهم على غرة " 

ـــُه ِمـــ﴿ ـــَرْونـَُهْم ِإنَّـــُه يـَـــرَاُكْم ُهـــَو َوقَِبيُل ـــُث ال تـَ : " تعليـــل )27ســـورة األعـــراف ، اآليـــة (﴾ْن َحْي

للنهي كما هو معروف يف اجلملة املصدرة ( بأنه ) يف أمثالـه وتأكيـد للتحـذير ألن العـدو إذا 

.) 9(أتى من حيث ال يُرى كان أشد وأخوف " 

وقد مكنت هذه الطبيعـة شـياطني اجلـن مـن رؤيـة مـا ال يـراه اإلنـس ، ومثـال ذلـك رؤيـة 

ِإينِّ أََرى َمـا ال تـَـَرْوَن ﴿إبليس للمالئكة يوم بـدر ، حيـث حكـى عنـه رب العـزة قولـه تعـاىل : 

مـا بـرتكهم ، " تـربأ مـنهم إ)48سـورة األنفـال ، اآليـة (﴾ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َواللَُّه َشـِديُد اْلِعَقـاب

أو تـرك الوسوسـة هلـم الـيت كـان يفعلهـا أوالً ، وخـاف علـيهم وأيِـس مـن حـاهلم ملـا رأى إمـداد 

.)10(اهللا تعاىل للمسلمني باملالئكة عليهم السالم " 

قبح صورة الشيطان.3

ــــل عليــــه الشــــيطان خاصــــة دون ســــائر اجلــــن ، قــــبح صــــورته ، والــــيت حتمــــل يف  وممــــا ُجِب

وقـد شـبه اهللا مثـار شـجرة الزقـوم الـيت تنبـت يف أصـل اجلحـيم بـرؤوس الشـياطني ، ملـا ُعلِـم مــن 

1280، 1279ص . 3ج )، 2003(القاهرة: دار الشروق، ،يف ظالل القرآنتفسري، سيد قطب8
.155ص . 8جبريوت: لبنان،،روح املعاينشهاب الدين السيد حممود، ،أللوسيا9

.22ص .10ج ،املراجع السابق10
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* طَْلُعَهـــــا َكأَنَّـــــُه ُرُؤوُس ِإنـََّهـــــا َشـــــَجرٌَة َختْـــــرُُج ِيف َأْصـــــِل اجلَِْحـــــيمِ ﴿م ، قـــــبح صـــــورهم وأشـــــكاهل

ـــــَياِطِني  ـــــد كـــــان النصـــــارى يف القـــــرون )65، 64ســـــورة الصـــــافات ، اآليتـــــان (﴾الشَّ ، وق

الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسـود ذو حليـة مدببـة ، وحواجـب مرفوعـة ، وفـم 

وأظالف وذيل .ينفث هلباً ، وقرون 

: " إذا قالصلى اهللا عليه وسلم أن الشيطان له قرنان ، فعن النيبنة ـت يف السـوثب

فدعوا الصالة ة حىت تربز وإذا غاب حاجب الشمسطلع حاجب الشمس فدعوا الصال

)11(.

أصناف الشيطان ج. 

مردة الشياطني.1

املـــْرد : التطـــاول بـــالكرب )12(( َمـــَرَد ) : املـــارد : العـــايت ، ومتـــّرد : أقبـــل وعـــىت ، وقـــال ابـــن األعـــرايب

.) 13(واملعاصي ، واملريد : اخلبيث املتمرد الشرير 

املعصـية وهذه املعاين مبجملها تصدق علـى جمموعـة مـن الشـياطني اتصـفت بـالعتو وجتـاوز احلـد يف 

وإن كانــت تشــرتك مــع بقيــة الشــياطني يف أصــل الكفــر بــاهللا والتمــرد علــى أوامــره ، ولكــن هنــا زيــادة يف 

.264ص ) 1986، (صحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر العسقالين ،11
.131ص .6ج )،1085(بريوت: دار العلم للماليني، ،األعالم قاموس تراجم، خري الدين ، لزركليا12
.400.ص3ج )،1422(بريوت: دار صادر، ،لسان العرب، حمّمد مكرم بن علي،  ابن منظور13
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ه لعنة اهللا هذه الصـفة حيـث يقـول رب ـالتمرد والعصيان ولذلك فقد استحق رأس الشياطني إبليس علي

.)117سورة النساء ، اآلية (﴾ِإالَّ َشْيطَاناً َمرِيداً ِإْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ ِإنَاثاً َوِإْن يَْدُعونَ ﴿العزة : 

ولرمبا يسأل سائل هنا عن فائدة وصف الشيطان باملريد إن كان معىن املْرد هو جماوزة احلد يف 

املعصية وهو ما حيمله معىن الشيطان ؟ 

ن احلــق ، واجلــواب يكمــن يف أن املــْرد هــو درجــة متقدمــة علــى الشــيطان ، فالشــيطان هــو البعيــد عــ

أما املريد فذو البعد الكامل التام عن احلق ، يقول الرازي : " أما املريد فهـو املبـالغ يف العصـيان الكامـل 

يف البعد من الطاعة ويقال له : مارد ومريد ، قال الزّجاج : يقال حائط ممـّرد أي مملّـس ، ويقـال شـجرة 

لــه أمــرد لكــون موضــع اللحيــة أملــس ، فمــن كــان مــرداء إذا تنــاثر ورقهــا ، والــذي مل تنبــت لــه حليــة يقــال 

شــديد البعــد عــن الطاعــة يقــال لــه مريــد ومــارد ألنــه ُمملّــس عــن طاعــة اهللا مل يلتصــق بــه مــن هــذه الطاعــة 

ة عنـد تفسـري ـ.ومن كان أمرداً عـن احلـق واخلـري فهـو متجـرد للشـر والضـّر ، يقـول ابـن عطيـ)14(شيء " 

: " واملـــارد املتجـــرد ومنـــه )7ســـورة الصـــافات ، اآليـــة (﴾َشـــْيطَاٍن َمـــارِدٍ َوِحْفظـــاً ِمـــْن ُكـــلِّ ﴿قولـــه تعـــاىل : 

.)15(شجرة مرداء ال ورق عليها "

وِمْن تتبع أقوال املفسرين يف أصل معىن املارد واملريد من الشياطني جند أنه يرجع إىل معنيني :

التجرد للشر .) 1

به شيء .البعد عن اخلري تشبيهاً له باألملس الذي ال يعلق ) 2

.36ص . 11جمصر: مبيدان اجلامع األزهر،،التفسري الكبري، اإلمام الفخر، لرازيا14
.466ص . 4ج )، 1671، (الدوحة: قطر، احملرر الوجيزتفسري ابن عطّية، أيب حمّمد عبد احلق، ةابن عطيّ 15
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وقــد زاد الــبعض معــىن ثالثــاً فقــالوا :  "هــو مــن ظهــور الــذقن بعــد ذهــاب الشــعر أو 

ظهور عيدان الشجر بعد سقوط الورق وهـذا املعـىن يتفـق مـع مـراد تشـبيه الشـيطان بـاألمرد 

فاملقصود من هذا التشبيه هو ذهاب اخلري عنه من جهة كذهاب الشعر وورق الشجر عـن 

للذان يشكالن اخلري ألصـلهما اللـذان مهـا عليـه ، ومـن جهـة أخـرى الذقن والشجر ، ومها ا

.)16(بقاء األصل بال خري فعالمها الشر ، كحال الذقن بال شعر والشجرة بال ورق "

الطاغوت .2

مل يكــن حــديثنا عــن املــارد ووصــفه بتلــك الشــرور ليوصــد البــاب متامــاً أمــام استشــاطة الشــيطان يف 

اك مــن الشــياطني مــن ـر فــإن هنـــفــإلن كــان املــارد ُممّلســاً عــن اخلــري جمــرداً للشــالشــر والغوايــة واإلضــالل ، 

ذا الوصف ، فباإلضافة إىل البعد التام الكامل عن اخلري ، وإىل التجرد التـام للشـر واإلضـالل ، ـجاوز ه

معبـوداً مـن ة والربوبيـة بتنصـيب نفسـه ـاً علـى أخـص خصـائص األلوهيـــد جتـرأ هــفقـ

ي مــــرات كلهــــا يف ســــياق ـاب اهللا مثانـــــدون اهللا ، وهـــذا الصــــنف هــــو الطــــاغوت الــــذي ورد ذكـــره يف كتــــ

العبودية هللا والتربؤ من هذا الشيطان املتأله .

وقد عّرف اإلمام الطربي الطاغوت تعريفاً جامعـاً حيـث يقـول : " والصـواب مـن القـول عنـدي يف 

ة ممــن ـده ، وإمــا بطاعـــاهللا فُعِبــد مــن دونــه ، إمــا بقهــر منــه ملــن عبــالطــاغوت : أنــه كــل ذي طغيــان علــى

ده لــه ، إنسـاناً كــان ذلــك املعبـود ، أو شــيطاناً ، أو وثنــاً ، أو صـنماً ، أو كائنــاً مــا كـان مــن شــيء " ـعبـ
)17 (.

.218ص .5جبريوت: لبنان، ،روح املعاينشهاب الدين السيد حممود، ،أللوسيا16
27ص .3ج )، 2001، (القاهرة، عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير ، ،لطربيا17
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)18(" اوز به العبد حده من معبود أو متبـوع أو مطـاعـوقد عرَّفه ابن القيم رمحه اهللا بأنه : " ما جت

، وهذا تعريف عام حيتاج إىل بعض الدقة كي يكـون جامعـاً مانعـاً وهـذا مـا اقـرتب منـه اإلمـام الطـربي ، 

ـه إشـكال إذ إنــحيث إن تعريفه يعرض عليـ

، نعـم هـي ُعبِـدت ومـا زالـت ق عليهـا بـأي حـال معـىن الطغيـان وجمـاوزة احلـد ـحول هلـا وال قـوة وال ينطبـ

ذه العبادة هلـا ال جتعلهـا مـن الطواغيـت بـل هـي باطـل بوصـفها هـذا ، وإن ـد من دون اهللا ، ولكن هـتُعب

ـــَر ِإَىل الَّـــِذيَن أُوتُـــوا َنِصـــيباً ِمـــَن ﴿شـــئت فقـــل هـــي جبـــت كمـــا وصـــفها رب العـــزة يف قولـــه تعـــاىل :  َأَملْ تـَ

ـــ ـــوَن بِاْجلِب ـــاِب يـُْؤِمُن ـــوا َســـِبيالً ـَدى ِمـــَن الَِّذيـــْـ َوالطَّـــاُغوِت َويـَُقولُـــوَن لِلَّـــِذيَن َكَفـــُروا َهـــُؤالِء أَهـــِت ْـ اْلِكَت ﴾َن آَمُن

، ففي هذه اآلية دليل على خصوصية الطـاغوت بـاجلن واإلنـس دون الـوثن )51سورة النساء ، اآلية (

بـذكرها دون اجلبـت ، ، فلو كان الطاغوت جامعاً للمكلفـني وغـريهم مـن اجلمـادات الكتفـى رب العـزة 

وملـــا كـــان لـــذكر اجلبـــت بعـــد الطـــاغوت فائـــدة ، ذلـــك أن معـــىن اجلبـــت يتعـــدى املكلفـــني إىل اجلمـــادات 

واألمـــور املعنويـــة ، فهـــذا ابـــن اخلطـــاب رضـــي اهللا عنـــه يعـــرف لنـــا اجلبـــت والطـــاغوت فيقـــول : " اجلبـــت 

اس : "اجلبـت ـن عبــورد عـن ابـد ـر عاقل ، وقــوالسحر معىن غي)19(ان ، " ـالسحر ، والطاغوت الشيط

: الشــرك ، وعنــه اجلبــت األصــنام " ، أمــا الطــاغوت فلــم خيــرج تأويلــه عنــد أهــل التفســري عــن كونــه إمــا 

ا ورد عـــن ابــن عبـــاس " الطـــاغوت :  ـالشــيطان علـــى العمــوم ، أو أحـــداً مــن النـــاس علــى اخلصـــوص كمــ

ـــن األشـــرف ـــن أخطـــب " )20(كعـــب ب ـــاًء ،) 21(، واجلبـــت : ُحيَـــّي ب ف ـون تعريــــعلـــى مـــا ســـبق يكـــوبن

الطاغوت على ما اخرتناه يف بداية هذا الفصل .

.26.ص3ج ) 2003، (دمشق: دار الفكر، التفسري املنريوهبة الّزحيلي ، 18
.512ص.4ج، )2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث، تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر ، 19
.225ص . 5ج )،1085العلم للماليني، (بريوت: دار ،األعالم قاموس تراجم، خري الدين ، لزركليا1
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واملتتبـــع ملواضـــع ورود لفظـــة الطـــاغوت يف القـــرآن الكـــرمي جيـــدها تـــأيت يف ســـياق العبـــادة واإلميـــان ، 

قَـْد ال ِإْكـرَاَه ِيف الـدِّينِ ﴿فهذه آية البقـرة تعلـن أن اإلميـان بـاهللا يسـتلزم التـربؤ مـن الطـاغوت ومـن عبادتـه 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاغُـ ِد اْسَتْمَسـَك بِـاْلُعْرَوِة الْـُوثـَْقى ال اْنِفَصـاَم َهلَـا ـوِت َويـُـْؤِمْن بِاللَّـِه فـََقــتـَبَـنيَّ

يٌع َعِليمٌ  .)256، اآلية سورة البقرة(﴾َواللَُّه مسَِ

يقــول األلوســي : " الطــاغوت أي الشــيطان ، وهــو املــروي عــن عمــر بــن اخلطــاب ، واحلســني بــن 

وعــن ســعيد بــن جبــري وعكرمــة أنــه الكــاهن ، –كــذا قالــه جماهــد وقتــادة –علــي رضــي اهللا تعــاىل عــنهم 

وعــن أيب العاليــة أنــه الســاحر ، وعــن مالــك بــن أنــس : كــل مــا عبــد مــن دون اهللا تعــاىل ، وعــن بعضــهم 

صــنام ، واألوىل أن يقــال بعمــوم ســائر مــا يطغــى ، وجيعــل االقتصــار علــى بعــض يف تلــك األقــوال مــن األ

، يقــول ابــن كثــري رمحــه اهللا : " ومعــىن قولــه يف الطــاغوت ( إنــه الشــيطان ) قــوي )22(بــاب التمثيــل " 

ا ، جـــــداً ، فإنـــــه يشـــــمل كـــــل شـــــر كـــــان عليـــــه أهـــــل اجلاهليـــــة ، ِمـــــن عبـــــادة األوثـــــان ، والتحـــــاكم إليهـــــ
ر يف قولـــه ( عبـــادة األوثـــان ) األصـــنام منهـــا وإال ملـــا قـــال ـد ابـــن كثيــــ، وال يقصـــ) 23(

عاطفــاً عليهــا ( والتحــاكم إليهــا ) فالتحــاكم ال يكــون جلمــاد بــل هــو لشــياطني اإلنــس وأســيادهم مـــن 

واضـح أو قـوي فهـذا اجلن ، وقد ورد ذكر الطاغوت بأنـه األصـنام يف كثـري مـن كتـب التفسـري دون عـزو

األلوسي يقول فيه " وعن بعضهم " دون حتديد َمْن هذا البعض ، وهذا ابن عطية يقول : " وقـال قـوم 

فهو أيضاً يعزو هذا الرأي إىل قوم ونرى الفريوزابـادي جيمـع كـل مـا ورد )24(( الطاغوت ) : األصنام " 

، والشــــيطان ، وكــــل رأس ضــــالل ، يف الطــــاغوت فيقــــول : " الطــــاغوت : الــــالت والعــــزى ، والكــــاهن 

.177ص . 5ج ) ، 2001القاهرة، ،(عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير ، ،لطربيا21
.21ص .3جبريوت: لبنان، ،روح املعاين،لأللوسي22
.447ص . 2ج)2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث، القرآن العظيمتفسري ابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، 23
.344ص . 1ج )1671،(الدوحة: قطر،احملرر الوجيزتفسري ابن عطّية، أيب حمّمد عبد احلق، ةابن عطيّ 24
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، أمــا حــني يُــذكر معــىن الطــاغوت )25(واألصــنام ، وكــل مــا ُعبــد مــن دون اهللا ، ومــردة أهــل الكتــاب " 

بأنــه الشــيطان فتجــد العــزو قويــاً وكثــرياً وموثقــاً ، فهــذا الطــربي ينقــل هــذا الــرأي عــن عمــر بــن اخلطــاب 

ويتكــرر هــذا العـــزو املتــني عنـــد )،26(والســـّديرضــي اهللا عنــه ، وعـــن جماهــد والشــعيب والضـــحاك وقتــادة

سائر املفسرين .

أنواع الطاغوت : 

ر ابـن ـد ذكــددة وقــالطواغيت كثرية ال حصر هلا على هذه األرض ، ولكنها تتصـنف يف أنـواع متعـ

ذه الطواغيـــت فجعلهـــا مخســـة حيـــث قـــال : " والطواغيـــت كثـــرية ، ورؤوســـهم مخســـة :ـالقـــيم رؤوس هـــ

إبلــيس لعنــه اهللا ، َمــن ُعبــد وهــو راِض ، َمــن دعــى النــاس إىل عبــادة نفســه ، َمــن اّدعــى شــيئاً مــن علــم 

.)27(الغيب ، َمن حكم بغري ما أنزل اهللا " 

كمــا مســاه ابــن القــيمواحلــق أن هــذه الــرؤوس  

وأجناسهم .

القرين.3

اللعــني مهمـــة إغـــواء البشـــر ، وكــي تكـــون أقـــوى وأجنـــع أخــرج مـــن حزبـــه طائفـــة ولكــي يـُــتم إبلـــيس 

ُيســمَّون : القرنــاء ، يتخصــص كــل واحــد مــنهم بإضــالل أحــد الصــاحلني ، أو حــىت غــري الصــاحلني مــن 

ى املمـات ، بـل إنـه حيشـر معـه يـوم القيامـة ـه حتـبقية البشر ، فيبقى هذا الشيطان القرين مالزماً لصاحب

د عــرب احلــق ســبحانه وتعــاىل عــن مالزمــة القــرين لقرينــه بلفظــة ( ـك فقـــعــاً إىل جهــنم ، ولذلــليســاقا مجي

.509ص .3ج املكتبة العلمية، ،بصائر ذوي التمييز، جمد الدين حمّمد بن يعقوب، لفريوزاباديا25
.26ص .3ج ) 2001، ( القاهرة، عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير، ،لطربيا26
.26ص . 3ج )2003، (دمشق: دار الفكر، التفسري املنريوهبة الّزحيلي، 27
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سـورة الزخـرف (﴾َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْمحَِن نـَُقـيِّْض لَـُه َشـْيطَاناً فـَُهـَو َهلَُقـرِينٌ ﴿قيَّض ) يف قوله تعاىل : 

.)36، اآلية 

يئة شيء ملالزمة شيء لعمل حىت يتمـه ، وهـو مشـتق 

ألن القــْيض )28(مــن اســم جامــد وهــو قــْيض البيضــة ، أي القشــر احملــيط ممــا يف داخــل البيضــة مــن املـُـّح 

.) 29(يالزم البيضة فال يفارقها حىت خيرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض "

وقد وضح احلق سبحانه وتعاىل مهمة هـذا القـرين 

َوَمْن يـَْعـــُش َعـــْن ذِْكـــِر الـــرَّْمحَِن نـَُقـــيِّْض لَـــُه ل األخـــرى ، وذلـــك يف آيـــة الزخـــرف﴿كـــل منهمـــا تكّمـــل عمـــ

ـــِبيِل َوَحيَْســـُبوَن أَنـَُّهـــْم ُمْهتَـــُدونَ * َشـــْيطَاناً فـَُهـــَو لَـــُه قَـــرِينٌ  ســـورة الزخـــرف ، (﴾َوِإنـَُّهـــْم لََيُصـــدُّونـَُهْم َعـــِن السَّ

)37، 36اآليات 

فهذه اآلية حتدد مهمة القرين على النحو التايل : 

الصد عن سبيل اهللا .) 1

إيهام املقاَرن بأنه على حق .) 2

اك ـفالصد عن سبيل اهللا ال يكون إال بتزيني الباطل وحتسينه يف نظـر املقـاَرن فهـو يقـول لـه : إيـ

د أن ما فعلت شر ، أو خمالف لشرع اهللا ، فواهللا مـا أردت لـك إال اخلـري ، بـل أنـت علـى احلـق ـأن تعتق

، يـوم ال ينفـع مـال وال يكتشف احلقيقة ولكـن متـأخراً جـداً واهلداية ، ويبقى معه يف هذا الوسواس حىت 

28

.209ص . 25ج)، 2008، (الدار التونسية للنشر، التحرير والتنويرتفسري ، حمّمد الطاهر، ابن عاشور29
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نَـَك ﴿بنون فيقول حينها : سـورة (﴾بـُْعـَد اْلَمْشـرِقـَْنيِ فَبِـْئَس اْلَقـرِينُ َحـىتَّ ِإَذا َجاَءنَـا قَـاَل يَـا لَْيـَت بـَْيـِين َوبـَيـْ

).38الزخرف ، اآلية 

وهــذا القــرين كمــا يكــون مــن اجلــن فهــو مــن اإلنــس أيضــاً ، بــل إن اإلنــس هــم ســبب نــزول آيــة 

الزخــرف فيمــا أخرجــه ابــن أيب حــامت يف تفســريه : " عــن حممــد بــن عثمــان املخرمــي ، أن قريشــاً قالــت : 

الً مـن أصـحاب حممـد يأخـذه ، فقيَّضـوا إليب بكـر رضـي اهللا عنـه طلحـة بـن عبيـد قيِّضوا لكـل رجـٍل رجـ

اهللا ، فأتـــاه وهـــو يف القـــوم فقـــال أبـــو بكـــر رضـــي اهللا عنـــه : إالمـــا تـــدعونين ؟ قـــال : أدعـــوك إىل عبـــادة 

الالت والعزى ! قال أبو بكـر رضـي اهللا عنـه : ومـا الـالت ؟ قـال ربنـا : قـال ومـا العـزى ؟ قـال : بنـات 

ال طلحـة ألصـحابه : ـ. قال أبو بكر رضي اهللا عنه : فمن أمهم ؟ فسكت طلحة ، فلم جيبـه ، فقـاهللا

أجيبــوا الرجـــل فســـكت القــوم ، فقـــال طلحـــة : قــم يـــا أبـــا بكــر ، أشـــهُد أن ال إلـــه إال اهللا ، وأن حممـــداً 

.) 30(" ﴾َشْيطَاناً َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْمحَِن نـَُقيِّْض َلُه ﴿رسول اهللا ، فأنزل اهللا 

وهذه الطريقة العجيبة يف اجلدال واإلصرار على اإلغواء تبني وظيفة القرين علـى قرينـه ، وكيـف 

أن اإلميان الراسخ باهللا كإميان أيب بكر يستطيع أن يهزم هذا القرين ووساوسه .

مصري القرناء يف اآلخرة :. 4

ويبقــى القــرين مقيضــاً لقرينــه إىل أن يــدخل يف جهــنم ، فهــو مــالزم لــه يف احملشــر ، يقــول تعــاىل : 

ـــَياِطَني ُمثَّ لَُنْحِضـــَرنـَُّهْم َحـــْوَل َجَهــنََّم ِجِثيّـــاً ﴿ ول ـيقـــ) 68ســـورة مـــرمي ، اآليـــة (﴾فـََوَربـِّـَك لََنْحُشـــَرنـَُّهْم َوالشَّ

.3283ص .10ج )2008، (السعودية العربية، تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حامتالرازي، 30
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ة ، كمــا ـر مــع شــيطان يف سلسلـــل كافــ. قيــل : ُحيَشــر كــالقـرطيب : " أي ولنحشــرن الشــياطني قرنــاء هلـم 

.)31(" )22سورة الصافات ، اآلية (﴾اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهمْ ﴿قال :

ويف النهاية أسوق كلمة البن عاشور يبني فيها توافق القرناء معـىن التقيـيض يقـول : " والقرنـاء هنـا 

هــم املالزمــون هلــم يف الضــاللة : إمــا يف الظــاهر مثــل دعــاة الكفــر وأئمتــه ، وإمــا يف بــاطن النفــوس مثــل 

﴾نـَُقـيِّْض لَـُه َشـْيطَاناً فـَُهـَو لَـُه قَـرِينٌ َوَمْن يـَْعـُش َعـْن ذِْكـِر الـرَّْمحَنِ ﴿شياطني الوسواس الذي قال اهللا فيهم 

، أي خلـــق املناســـبات الـــيت يتســـبب يضـــهم هلـــم تقـــديرهم هلـــمومعـــىن تقي) 36ســـورة الزخـــرف ، اآليـــة (

عليها تقارب بعضهم مع بعـض لتناسـب أفكـار الـدعاة والقـابلني كمـا يقـول احلكمـاء ( اسـتفادة القابـل 

ما ) . فالتقييض مبعىن التقـدير ، عبـارة جامعـة ملختلـف املـؤثرات من املبدئ تتوقف على املناسبات بينه

والتجمعــات الــيت توجــب التــآلف والتحــاّب بــني اجلماعــات وملختلــف الطبــائع املكونــة يف نفــوس بعــض 

)32(ا ب( قيضنا ) دون غريه من حنو : بعثنا ، وأرسلنا . " املقصود أوثَر التعبري هن

حقيقة الّشيطان في القرآند.

ات اخلْلقيـة للشـيطان كمـا رأينـا : إذ هـو يبـّني منهـا مـا يتعلـق ـاب اهللا يف توضيح الصفــمل يستطرد كت

الصـفات املعنويـة 

.132ص . 11ج )،2006(بريوت: لبنان، ،اجلامع آليات األحكام، أيب عبد اهللا حمّمد بن أمحد بن أيب بكر ،لقرطيبا31
.275، 274ص . 24ج)،2008(الدار التونسية، ،التحرير والتنوير،ابن عاشورحمّمد الطاهر 32
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عدوهم بصفاته فيعرفوه ، ومن مث جيتنبوه ، ويبتعـدوا عـن التشـّبه بـأي صـفة مـن صـفاته وهـذه الصـفات هـي 

:

االستكبار والكفر. 1

ثانيتهمــــا ، ولقــــد كــــان االســــتكبار هــــو الــــدافع إىل كفــــر أيب صــــفتان متالزمتــــان تقــــود أوالمهــــا إىل 

َوِإْذ قـُْلنَـا لِْلَمالِئَكـِة اْسـُجُدوا ِآلَدَم َفَسـَجُدوا ِإالَّ ِإبْلِـيَس ﴿الشياطني إبليس عليه لعنـة اهللا ، يقـول تعـاىل : 

" فقوله تعـاىل : ( واسـتكرب ) االسـتكبار : )34سورة البقرة ، اآلية (﴾َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

االســتعظام فكأنــه كــره الســجود يف حقــه ، واســتعظمه يف حــق آدم ، فكــأن تــرك الســجود آلدم تســفيهاً 

ألمر اهللا وحكمته ، وعن هذا الِكرب عرب عليه السالم بقوله : " ال يدخل اجلنة مـن كـان يف قلبـه مثقـال 

اية " فقال رجل : إن الرجل حيـب أن يكـون ثوبـه حسـناً ونعلـه . ويف رو )33(حبة من خردل من الِكرب " 

. ومعــىن بطــر احلــق ) 34(حســناً . قــال : إن اهللا مجيــل حيــب اجلمــال ، الِكــرب بطــر احلــق وغمــط النــاس "

املعــىن فقــال 

ـــِين ِمـــْن نَـــاٍر َوَخَلْقَتـــ﴿تعـــاىل علـــى لســـانه : ـــُه َخَلْقَت ـــٌر ِمْن َـــا َخيـْ . )76ســـورة ص ، اآليـــة (﴾نٍ ـُه ِمـــْن ِطيــــأَن

َلْمــــَأُكْن ِألَْســــُجَد لَِبَشــــٍر َخَلْقَتــــُه ِمــــْن ﴿.)61ســــورة اإلســــراء ، اآليــــة (﴾ْن َخَلْقــــَت ِطينــــاً َـ ُد ِلمـــــأََأْسُجــــ﴿

فكّفــره اهللا بـذلك ... ولــذلك قــال اهللا تعــاىل : )33سـورة احلجــر ، اآليــة (﴾َصْلَصـاٍل ِمــْن َمحَــٍأ َمْســُنونٍ 

سـورة ص ، (﴾قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقـُت بِيَـَديَّ َأْسـَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنـَت ِمـَن اْلَعـاِلنيَ ﴿

.وهو جزء من حديث طويل، 693ص ، دار احياء الكتب العربية ، صحيح مسلممسلم بن احلجاج القسريي النيسابوري،33
.693ص املرجع السابق،34
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ـــا حـــني خلقتـــه بيـــدي والكـــرب يل . فلـــذلك قـــال )75اآليـــة  أي اســـتكربت وال ِكـــرب لـــك ، ومل أتكـــرب أن

.)35("﴾وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ ﴿

وقــد ذكــر اإلمــام ابــن قــيم اجلوزيــة ارتبــاط الكفــر باالســتكبار يف معــرض حديثــه عــن أقســام الكفــر 

مخسـة أنـواع : كفـر تكـذيب ، كفـر حيث جعل كفر الِكرب واحداً منها يقول : " أما الكفر األكرب فهو

اســتكبار وإبــاء ، كفــر إعــراض ، كفــر شــك ، وكفــر نفــاق ... وأمــا كفــر اإلبــاء واالســتكبار : فهــو كفــر 

إبليس فإنه مل جيحد أمر اهللا وال قابله باإلنكار وإمنا تلقـاه باإلبـاء واالسـتكبار ومـن هـذا كفـر مـن عـرف 

و ـحلق مــن عنـد اهللا ومل ينصـع لــه إبـاءاً واسـتكباراً ، وهــصـدق الرسـول صــلى اهللا عليـه وسـلم وأنــه جـاء بـا

ــُتْم ِإالَّ َبشــ﴿داء الرســل كفرعــون وقومــه . وقــول األمــم لرســلهم : ـر أعـــالغالــب علــى كفــ ــاَـ ِإْن أَنـْ ﴾ٌر ِمثْـُلَن

ـا َجـاَءُهْم َمـا َعَرفُـوا َكَفـُروا بِـه﴿وهـو كفـر اليهـود )10سورة إبراهيم ، اآليـة ( البقـرة ، اآليـة سـورة (﴾فـََلمَّ

89( ")36(.

ولقــد اكتســب أتبــاع إبلــيس مــن شــياطني اجلــن واإلنــس هــذه الصــفة املقيتــة ، فحملــتهم علــى كــل 

ولـو قبيح بدءاً بالكفر ومروراً باالغرتار بأنفسهم ، وانتهاًء بإضالل غريهم كـي يصـبحوا مـن أشـياعهم .

أنــا تتبعنــا أســباب الكفــر يف هــذا العــامل لوجــدنا أن جّلهــا يعــود إىل الكــرب والتعــايل علــى شــرع اهللا ، مــع 

﴿استيقان األنفس بـاحلق ، أمل تـرى كيـف أظهـر اهللا مكنـون صـدور شـياطني آل فرعـون : 

ـــّواً  َها أَنـُْفُســـُهْم ظُْلمـــاً َوُعُل َقَنتـْ ، وهـــا هـــم شـــياطني اليهـــود والنصـــارى )14اآليـــة ســـورة النمـــل ،(﴾َواْســـتَـيـْ

الَّـــِذيَن ﴿ـيـــدفعهم الكـــرب والعلـــو إىل الكفـــر بنـــيب الرمحـــ

.297، 296ص . 1ج ) 2006، (بريوت: لبنان، اجلامع آليات األحكام، أيب عبد اهللا حمّمد بن أمحد بن أيب بكر ،لقرطيبا35
.364ص . 1ج بريوت،،مدارج السالكنياجلوزيّة، أىب عبد اهللا حمّمد بن أىب بكر بن أيوب،ابن القيم36
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َنــاُهُم اْلِكَتــاَب يـَْعرُِفونَــُه َكمــ ُهْم لََيْكُتُمــوَن َـ آتـَيـْ ســورة (﴾اْحلَــقَّ َوُهــْم يـَْعَلُمــونَ ا يـَْعرِفُــوَن أَبـَْنــاَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقــاً ِمــنـْ

.)146البقرة ، اآلية 

:جزاء املتكربين

وعـد اهللا عبــاده املــؤمنني املطيعــني باجلنـة ، وبــّني أن هــذه اجلنــة ال يسـكنها مســتكرب ، ولــذلك كــان 

َهـا َفَمـا َيُكـوُن ﴿وات إىل دركـات األرض يقـول تعـاىل : اهبوط إبليس مـن ملكـوت السـم قَـاَل فَـاْهِبْط ِمنـْ

ــاِغرِيَن  ــاْخرُْج ِإنَّــَك ِمــَن الصَّ ــا َف ــَر ِفيَه ــَك َأْن تـََتَكبـَّ –أي " اهــبط منــه )13ســورة األعــراف ، اآليــة (﴾َل

فليس لك أن تستكرب فيها عن طاعيت وأمري . فـإن قـال قائـل : هـل ألحـد أن يتكـرب –يعين من اجلنة 

يف اجلنـــة ؟ قيـــل : إن معـــىن ذلـــك : فـــاهبط مـــن اجلنـــة فإنـــه ال يســـكن اجلنـــة متكـــرب عـــن أمـــر اهللا ، فأمـــا 

، أمــا جــزاء أولئــك املتكــربين يف )37(غريهــا فقــد يســكنها املســتكرب عــن أمــر اهللا ، واملســتكني لطاعتــه " 

َهـا ال تـَُفـتَُّح َهلُـْم ﴿اآلخرة فقد حتدث عنه سبحانه يف قوله تعاىل : بُوا بِآياتِنَـا َواْسـَتْكبَـُروا َعنـْ ِإنَّ الَِّذيَن َكـذَّ

ــاِط وََكــذَ  ــَج اجلََْمــُل ِيف َســمِّ اْخلَِي َــْدُخُلوَن اْجلَنَّــَة َحــىتَّ يَِل ــَماِء َوال ي ــَواُب السَّ ــزِي اْلُمْجــرِِمنيَ أَبـْ ســورة (﴾ِلَك َجنْ

)40األعـــراف ، اآليـــة

وتكــربوا عــن التصــديق هلــا وأنفــوا مــن اتباعهــا واالنقيــاد هلــا تكــرباً ، ال تفــتح ألرواحهــم إذا خرجــت مــن 

أجســادهم أبــواب الســـماء ، وال يصــعد هلـــم 

.)38(وكذلك نثيب من أجرموا يف الدنيا ما استحقوا به من اهللا من العذاب األليم يف اآلخرة " 

معصية اهللا : . 2

.169ص . 8ج ) ،2001(القاهرة، ،عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير، ،لطربيا37
.224ص .8ج ،املراجع السابق38
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ونتيجة هلذا االستكبار ، والذي أدى إىل الكفر ، وقع إبلـيس عليـه لعنـة اهللا ، هـو ومـن تبعـه ، يف  

كربهم وكفرهم ، وقعـوا يف معصـية اهللا وخمالفـة أمـره ، فصـار هـذا العصـيان هلـم ديـدناً وسـجّية مـا دام يف 

حانه هــذه الســجية قلــب أي شــيطان مــنهم كــٌرب وأنفــة عــن طاعــة اهللا ســبحانه وتعــاىل ، وبــّني احلــق ســب

يَا أَبَـِت ال تـَْعبُـِد ﴿على لسان أيب األنبياء إبراهيم عليه السالم فيقول فيما حيكيه عنه يف خطابه ألبيه : 

ول تعـاىل علـى لسـان إبـراهيم : ـيقـ)44سـورة مـرمي ، اآليـة  (﴾الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْمحَِن َعِصـّياً 

طان ، إن الشـيطان كـان هللا عصـياً . والعصـي : ذو العصـيان ، كمـا العلـيم : ذو " يا أبت ال تعبد الشـي

فهذه هي صفة الشيطان يف أي زمان ، ويف أي مكان .)39(العلم " 

اللعن والرجم :. 3

صــفتان اكتســبهما أبــو الشــياطني إبلــيس ملــا عصــى ربــه اســتكباراً وكفــراً بعــدم الســجود آلدم ، ومهــا 

أمـا اللعـني " فأصـل اللعـن : اإلبعـاد ، وهـو فكالمهـا تعـين الطـرد والرمـي واإلبعـاد .ان يف املعىن ـمتالصقت

، وأمــا الــرجم والــرجيم : " فأصــل الــرجم : الرمــي بقــول  )40(يف العــرف إبعــاد مقــرتن بســخط وغضــب " 

سـورة (﴾نَّـكَ لَـِئْن َملْ تـَْنتَـِه َألْرمجَُ ﴿ول أيب إبراهيم صلوات اهللا عليـه : ـول قـكان أو بفعل ومن الرجم بالق

وقــد جيــوز أن يكــون قيــل للشــيطان : رجــيم ، ألن اهللا جــل ثنــاؤه طــرده مــن مساواتــه ، )46مــرمي ، اآليــة 

ول إىل فعيـل ، وهـو : املشــتوم ـ، " والــرجيم : املرجـوم ، ُصـِرف مـن مفعــ)41(ورمجـه بالشـهب الثواقـب " 

.)42(، كذلك قال مجاعة من أهل التأويل " 

.120. ص16ج ،املراجع السابق39
.114ص .2ج ، )1671، (الدوحة: قطر، احملرر الوجيزتفسري ابن عطّية، أيب حمّمد عبد احلق، ةابن عطيّ 40
.62ص . 1ج)2001القاهرة، (،عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير، ،لطربيا41
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ب ـدل علــى العيــــا تـــالصفتـــان يف مواضــع كثــرية بلفظيهمـــا وبألفــاظ مقاربــة كلهــوقــد وردت هاتــان 

ة : الــذأم ، والــدحر ، يقــول تعــاىل : ـوالــنقص والنفــي والطــرد مــن رمحــة اهللا ، ومــن تلــك األلفــاظ املتقاربــ

َهـــا َمـــْذُءوماً َمـــْدُحوراً ... ﴿ " ومـــذءوماً أي : مـــذوماً ، )18ســـورة األعـــراف ، اآليـــة  (﴾قَـــاَل اْخـــرُْج ِمنـْ

والذأم : العيب بتخفيف امليم ، قال ابن زيد : مـذؤوماً ومـذوماً سـواء ، يقـال ذأمتـه وذممتـه وُذْمتـه مبعـىن 

واحـــد ، وقـــال جماهـــد : املـــذؤوم املنعـــي ، واملعنيـــان متقاربـــان ، واملـــدحور : املبعـــد املطـــرود ، وأصـــله : " 

.)43(الدفع " 

يـــة علـــى بيـــان لعنـــة ورجـــم إبلـــيس وطـــرده مـــن رمحـــة اهللا ، بتلـــك األلفـــاظ وقـــد ركـــزت اآليـــات القرآن

ن الشـيطان بشـكل ـد ورد لعــاملختلفة اليت ذكرنا ، أما لعنـة ورجـم أتباعـه فبـديهيٌّ باالتبـاع لـه وإن كـان قـ

سـورة (﴾ْيطَاِن الـرَِّجيمِ فَـِإَذا قـَـرَْأَت اْلُقـْرآَن فَاْسـَتِعْذ بِاللَّـِه ِمـَن الشَّـ﴿ام يف آيات قالئل أمثال قولـه تعـاىل ـع

.)98النحل ، اآلية  

بعض اللطائف حول اآليات : 

، ففــي رف واحـد وذلـك يف سـوريت احلجـر و ص

ــَة ِإَىل يـَــْوِم الــدِّينِ ﴿احلجــر قــال تعــاىل :  ، ويف ســورة ص )35ســورة احلجــر ، اآليــة  (﴾َوِإنَّ َعَلْيــَك اللَّْعَن

ففي آية احلجـر جـاء اللعـن مطلقـاً )78سورة ص ، اآلية  (﴾َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإَىل يـَْوِم الدِّينِ ﴿يقول :

دون تقييــــد ، ويف ص جــــاء مضــــافاً إىل رب العـــــزة ســــبحانه وتعــــاىل ويف ذلـــــك يقــــول أبــــو الســـــعود : " 

ملا أن لعنـة الالعنـني مـن املالئكـة ﴾َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنةَ ﴿ة مع إطالقها يف قوله تعاىل : ـدها باإلضافـوتقيي

.176ص .7ج )2006، (بريوت، اجلامع آليات األحكام، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر، لقرطيبا43
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")44(.

الطغيان وجماوزة احلد : . 4

ونتيجــة هلــذا الطــرد الربــاين للمســتكربين املتعــالني ، زاد بعــض املعانــدين يف ِعْنــِدِهم ، وجــاوز بعــض 

املســتكربين يف غــّيهم ، وطغــى أتبــاع إبلــيس يف األرض ، وجتــربوا بغــري احلــق كفــراً وعنــاداً وحتــدياً ســخيفاً 

ــــــِنكَ ﴿لــــــرب العــــــزة  ــــــِة َألْحَت ــــــْوِم اْلِقَياَم ــــــْرَتِن ِإَىل يـَ ــــــيًال﴾لَــــــِئْن َأخَّ ــــــُه ِإال قَِل ــــــة  (نَّ ُذرِّيـََّت ســــــورة اإلســــــراء ، اآلي

62(

" أي لَيتجـاوز )6سـورة العلـق ، اآليـة  (﴾َكـال ِإنَّ اِإلْنَسـاَن لََيْطغَـى﴿واإلضـالل لغـريه ، يقـول تعـاىل :

وهــذا يف حــق شــياطني اإلنــس )45(احلــد يف املعصــية واتبــاع هــوى الــنفس ويســتكرب عــن ربــه عــز وجــل " 

.يف هذه الصفة بالذات دون غريهاالذين تفوقوا على شياطني اجلن

ذا عليـه ـولذلك ترى القرآن حني يتحدث عن الطغيان يورده يف معرض احلديث عن اإلنس ، فهـ

ـــانلعنـــة اهللا يصـــفه  ـــىَـ اْذَهـــْب ِإَىل ِفْرعـــ﴿احلـــق ســـبحانه وتعـــاىل بالطغي ـــة(﴾ْوَن ِإنَّـــُه طََغ ســـورة طـــه ، اآلي

.)46(اه عصى وتكرب وكفر وجترب وجاوز  احلد" ـ" وطغى :معن)24

ُكلُــوا ﴿: ويف معـرض احلـديث عــن بـين إسـرائيل حيــذرهم اهللا مـن الطغيــان وجتـاوز احلـد يقــول تعـاىل 

سـورة (﴾َرَزقْـَناُكْم َوال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضـِيب َوَمـْن َحيْلِـْل َعَلْيـِه َغَضـِيب فـََقـْد َهـَوىِمْن طَيَِّباِت َما 

.237ص .7ج،إرشاد العقل السليم،أليب السعود44
.326ص ،. بريوت: لبنان16ج،روح املعاينشهاب الدين السيد حممود، ،أللوسيا45
.192ص .11ج ) 2006، (بريوت، اجلامع آليات األحكام، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر، لقرطيبا46
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وا ، ألن الطغيـــان هـــو  التجـــاوز إىل مـــا ال ـ" أي ال حتملـــنكم الســـعة والعافيـــة أن تعصـــ)81طـــه ، اآليـــة

.)47(جيوز . وقيل : املعىن : أي ال تكفروا النعمة وال 

فََأمَّـا َمـْن ﴿وقد توعد اهللا سـبحانه وتعـاىل الطغـاة بالعـذاب الشـديد يف اآلخـرة بـاخللود يف جـنهم : 

نـَْيا * فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمـْأَوىطََغى *  "أي عتـا )39–37سـورة النازاعـات ، اآليـة (﴾َوآثـََر اْحلََياَة الدُّ

.)48(عن أمر ربه فعصاه ومل يطعه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه " 

الضعف أمام احلق . 5

ـوبعـــ

يعه وال املتمسكني باحلق بأن هذا الشـيطان علـى كـل مـا أويت مـن طغيـان ، ضـعيف أمـام احلـق ال يسـتط

ِإنَّ  ﴿يقـدر علــى أتباعــه املتمســكني بــه مهمــا أويت مــن كيـد ومكــر وخــداع يقــول احلــق ســبحانه وتعــاىل : 

ـــْيطَاِن َكـــاَن َضـــِعيفاً  وكيـــده : " مـــا كـــاد بـــه املـــؤمنني مـــن حتزيبـــه )76ســـورة النســـاء ، اآليـــة  (﴾َكْيـــَد الشَّ

.)49(وأنصاره ، وحزب الشيطان أهل وهن وضعف " 

ق ال حمالـة وأنـه ال يسـتطيع هزميـة احلـق ، بـل ـل زاهــل الريـب أن الباطــد بّني تعاىل بشـكل ال يقبــوق

﴾َوَمـا يـُْبـِدُئ اْلَباِطـُل َوَمـا يُِعيـدُ ﴿يف هذه الدنيا بـدون إرادة اهللا يقـول تعـاىل :ال يستطيع أن يفعل شيئاً 

، وهـــذا )50(" والباطـــل : إبلـــيس ، أي : مـــا خيلـــق إبلـــيس أحـــداً وال يبعثـــه " )49ســـورة ســـبأ ، اآليـــة (

.230ص ،11ج ، املرجع السابق47
.619ص . 4ج ، أيسر التفاسري، أيب بكر اجلزائري48
.223ص .5ج ) 2001(القاهرة، ،عن تأويل آى القرآنجامع البيانتفسري الطربى اىب جعفر حمّمد بن جرير، ،لطربيا49
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قُّ َوَزَهـــَق َـ اَء اْحلــــَوقُــــْل َجـــ﴿الباطـــل الـــذي هـــو إبلـــيس وجنـــده زهـــوق أمـــام احلـــق كمـــا أخربنـــا ربنـــا يف قولـــه 

قـــال قتـــادة : " احلـــق : القـــرآن ، وزهـــق )81ســـورة اإلســـراء ، اآليـــة (﴾اْلَباِطـــُل ِإنَّ اْلَباِطـــَل َكـــاَن َزُهوقـــاً 

.)51(الباطل : هلك ، وهو الشيطان "

خذالن أتباعه . 6

كانـت حبائلـه 

أمـــام احلـــق قصـــرية ، وكانـــت مكائـــده للمـــؤمنني ضـــعيفة ، فـــإذا جـــد اجلـــد ، وظهـــر احلـــق ، نكـــص علـــى 

عقبيه ، ألنه يعلم ما ال يعلمه أتباعه املَغرَّرين .

ولقد بّني اهللا تعاىل لنا صورتني هلذا  اخلذالن إحدامها يف الدنيا واألخرى يف اآلخرة :

الصورة األوىل : 

د أن أوقعهــم فيمــا يريــد ـرى بعـــه القبيحــة وهــو خيــذل املشــركني يف معركــة بــدر الكبـــصورتــيـك هـــتلــ

ـــُُم الشَّــْيطَاُن أَْعَماَهلــ﴿مــن الوقــوف أمــام احلــق وأتباعــه يقــول تعــاىل : ــَب َلُكــُم ُـ َوِإْذ َزيـَّـَن َهل ْم َوقَــاَل ال َغاِل

ـا ُـ اٌر َلكــاْليَـْوَم ِمَن النَّاِس َوِإينِّ جَ  تـَـرَاَءِت اْلِفَئتَـاِن َنَكـَص َعلَـى َعِقبَـْيـِه َوقَـاَل ِإينِّ بَـرِيٌء ِمـْنُكْم ِإينِّ أََرى ْم فـََلمَّ

وكفـى باآليـة وصـافاً هلـذا )48سـورة األنفـال، اآليـة (﴾َرْوَن ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َواللَّـُه َشـِديُد اْلِعَقـابِ َـ َما ال ت

اخلذالن .

الصورة الثانية :

وهــي يــوم املشــهد العظــيم إذ يتــربأ الشــيطان تــربءاً تامــاً مــن كــل أتباعــه وخيــذهلم يقــول تعــاىل واصــفاً 

ــا ُقِضــَي اْألَْمــُر ِإنَّ اللَّــَه َوَعــدَُكْم َوْعــَد اْحلَــقِّ َوَوَعــْدُتُكْم فَــَأْخَلْفُتُكْم َوَمــا  ﴿هــذا املشــهد   ــْيطَاُن َلمَّ َوقَــاَل الشَّ
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ْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسـَتَجْبُتْم ِيل فَـال تـَُلوُمـوِين َوُلوُمـوا أَنـُْفَسـُكْم َمـا أَنَـا ِمبُْصـرِِخُكْم َكاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمْنسُ 

ــُتْم ِمبُْصــرِِخيَّ ِإينِّ َكَفــْرُت ِمبـَـا َأْشــرَْكُتُموِن ِمــْن قـَْبــُل ِإنَّ الظَّــاِلِمَني َهلـُـْم َعــَذاٌب أَلِــيمٌ  ســورة إبــراهيم ،(﴾َوَمــا أَنـْ

" خيــرب تعــاىل هنــا عمــا خاطـب بــه إبلــيس أتباعــه بعــدما قضـى اهللا بــني عبــاده فأدخــل املــؤمنني )22اآليـة 

ــاً ، ليزيــدهم حزنــاً إىل  اجلنــات وأســكن الكــافرين الــدركات ، فقــام فــيهم إبلــيس لعنــه اهللا ، يومئــذ خطيب

، ووعـــدكم يف 

يَعِـُدُهْم َوُميَنِّـيِهْم َوَمـا ﴿اتباعهم النجاة والسالمة ... وأما أنا فوعـدتكم فـأخلفتكم ، كمـا قـال اهللا تعـاىل 

52" )120سورة النساء ، اآلية (﴾يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُروراً 

ْنَســاِن َخــُذوالً ... وََكــاَن ﴿وقــد جّلــى احلــق ســبحانه هــذه احلقيقــة يف قولــه تعــاىل :  ــْيطَاُن ِلْإلِ ﴾الشَّ

" والشــيطان يوســوس ويغــري بــالكفر والشــرك واملعصــية ، مث خيــذل أتباعــه ، )29، اآليــة ســورة الفرقــان(

واخلذل : الرتك من اإلعانة ، والربء من فعله .

زول ـد نـــوكــل مــن صــد عــن ســبيل اهللا وأُطيــع يف معصــية اهللا ، فهــو شــيطان لإلنســان ، خــذول عنــ

ـا َكَفـَر قَـاَل ِإينِّ بَـرِيٌء ُـ اِن اْكفـَـ اَل ِلِإلْنســَكَمَثِل الشَّـْيطَاِن ِإْذ قَـ﴿ى :ـال تعالـالعذاب والبالء ، كما ق ْر فـََلمَّ

.)53(")16سورة احلشر ، اآلية (﴾ِمْنَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 
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