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الباب الثالث
والدفاع عنهامكائد الشيطان 

1في القرآن :مكائد الشيطان أنواع أ. 

. تزيين الباطل 1

قَاَل َربِّ ﴿إن املتذوق املتأمل يف املعاين اليت تضمنت قول الّله تعاىل على لسان إبليس :

). يدرك أن أخطر سالح ٣٩(احلجر ﴾ِويـَنـَُّهم َأَمجِعنيَ َوَألُغرضِ ألَ أَغَويَتِين َألَُزيـَِّننَّ َهلُم ِيف ٱِمبَا

يستعمله عدو الّله إبليس إلغواء الناس، هو تزيني الباطل وحتسني القبيح وحتويله إىل صورة مغرية، 

حىت يكون العاصي على صفة ال جتدي معه النصائح، األن الشيطان قد استوىل على عقله وسلب 

ما فيه مضرته حىت خيّيل إليه أنه فيه نفعه، كمن يظهر له الباطل يف صورة احلق منه التمييز، وزين له 

أَرَسلَنا ِإَىلٰ أَُمم مِّن َلَقدللَّهِ ٱتَ ﴿واحلق يف صورة الباطل، ويف طليعة ذلك ما تضمنه قوله الّله تعاىل:

َلُهم فـَُهَو َولِيـُُّهمُ َأعطَٰنُ لشَّيقَبِلَك فـََزيََّن َهلُُم ٱ ).٦٣ل(النح﴾مَٰ

فإذ زين لإلنسان الباطل ورآه حسن فإنه يندفع بقواه لتحقيق ما يراه حقا وإن كان فيه 

َ َهلُُم ٱَعَلىٰ َتدُّواْ ر ٱلَِّذينَ ٱِإنَّ ﴿هالكه، ومصداق هذا، قول اهللا تعاىل:  َدىهلُ أَدبَٰرِِهم مِّن بَعِد َما تـَبَـنيَّ

ِلَك بِأَنـَُّهم٢٥َوأَمَلٰى َهلُم َسوََّل َهلُمطَٰنُ لشَّيٱ ِض َسُنِطيُعُكم ِيف بَعللَّهُ قَاُلوْا لِلَِّذيَن َكرُِهوْا َما نـَزََّل ٱذَٰ

).٢٦- ۲۵(حممد ﴾٢٦َلُم ِإسرَاَرُهميَعللَّهُ ٱوَ مرِ ألَ ٱ

.١٦ص)1415ه،جامعة أم القرى:مكة املكرمة(،مكايد الشيطان والتحذير منها،د منظور بن حممد حممد رمضان1
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وقال عن عاد ومثود وقارون وفرعون وهامان حيث كانوا عقالء متمكنني من النظر 

ِكِنِهم َوَزيََّن َهلُُم ٱَوَعاد﴿واالفتكار ولكنهم مل يفعلوا:  َ َلُكم مِّن مَّسَٰ َلُهم َأعطَٰنُ لشَّيا َوَمثُوَدْا َوَقد تـَّبَـنيَّ مَٰ

َٰنَ َوقَُٰروَن َوِفر ٣٨َن َتبِصرِيوََكانُوْا ُمسلسَِّبيلِ َفَصدَُّهم َعِن ٱ بَـيـِّنَٰتِ لَجاَءُهم مُّوَسٰى بِٱدَوَلقَ َعوَن َومهَٰ

ِبِقَني رضِ ألَ ٱِيف َتكبَـُرواْ سٱفَ  ). واهلدايه والضاللة طريقان ٣٩- ٣۸(العنكبوت﴾٣٩َوَما َكانُوْا سَٰ

أََفَمن  ﴿واضحان متغايران مفرتقان، فال يستوي من كان على يقني من ربه كمن زين له سوء عمله، 

)۱٤(حممد ﴾ُهمَواءَ أَهاْ تـَّبَـُعو ٱوَ ۦُء َعَمِلهِ ُسو ۥَكَمن زُيَِّن َلهُ ۦمِّن رَّبِّهِ َكاَن َعَلٰى بـَيـَِّنة

وإن من مجلة ما حسنه الشيطان ما أوقع الناس ىف األهوء اخلتلفة واآلراء املتشعبه، فزين هلم 

َعَسيُتم ِإن تـََولَّيُتم َأن تُفِسُدوْا ِيف فـََهل﴿قطيعة األرحام والكفر والعصيان وغفلهم عن قول اهللا: 

َرُهمَفَأَصمَُّهمللَّهُ ٱَلَعنَـُهُم لَِّذينَ ٱِئَك أُْولَٰ ٢٢ْا أَرَحاَمُكم َوتـَُقطُِّعو رضِ ألَ ٱ (حممد ﴾٢٣َوَأعَمٰى أَبصَٰ

٢٣- ٢٢.(

َال للَّهَ ِإنَّ ٱُقل﴿) وغفلهم عن قول اهللا: ۲۸(األعراف ﴾للَّهُ نَا َعَليَها َءابَاَءنَا َوٱَوَجد﴿اهللا: 

َا َحرََّم َريبَِّ ُقل﴿) وعن قول اهللا: ۲۸(األعراف ﴾َلُمونَ َما َال تَعللَّهِ ٱأَتـَُقوُلوَن َعَلى َفحَشاءِ لُمُر بِٱيَأ ِإمنَّ

).٣٣راف (األع﴾قِّ حلَ ٱِبَغريِ َبغيَ لٱوَ مَ ۡ◌ ثإلِ َها َوَما َبَطَن َوٱَما َظَهَر ِمنَفوَِٰحشَ لٱ

َما ﴿وزين ألهل الشرك التلقيد وعبادة األصنام واألوثان، فأصبحوا يرونه أسوة حسنة 

ِدي َمن ُهَو  َال يَهللَّهَ ٱِإنَّ ﴿) وغفلهم عن قول اهللا: ٣(الزمر ﴾َفىٰ زُلللَّهِ ُبُدُهم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونَا ِإَىل ٱنَع

ِذب َكفَّار  ). وزين ألهل ٣،٤(الزمر ﴾٤ُلُق َما َيَشاءُ ِممَّا خيَ َطَفىٰ صا لَّٱَأن يـَتَِّخَذ َوَلدللَّهُ أَرَاَد ٱلَّو٣كَٰ

َشرََع َلُكم مَِّن ﴿البدع الضالالت ولّبس عليهم دينهم فاعتقدوها من الدين وغفلهم عن قول اهللا: 
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ينِ ٱ ينَ رَِٰهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى َأن أَِقيُموْا ٱِإبۦٓبِهِ َحيَنا إِلَيَك َوَما َوصَّيَناأَو لَِّذيا َوٱنُوحۦَما َوصَّٰى بِهِ لدِّ لدِّ

). وزين للسحرة والكهان إضالل الناس فاختذوه وسيلة جللب القوت ۱٣(الشورى ﴾َوَال تـَتَـَفرَُّقوْا ِفيهِ 

ًال أَعخَسرِينَ ألَ َهل نـَُنبُِّئُكم بِٱُقل﴿ لَِّذينَ ٱ١٠٣مَٰ

نٱيَـٰوةِ حلَ يـُُهم ِيف ٱَضلَّ َسع ، ۱۰٣سورة الكهف (﴾١٠٤َحيَسُبوَن أَنـَُّهم ُحيِسُنوَن ُصنًعا َوُهمَيالدُّ

۱۰٤(.2

وللشيطان يف تزيني الباطل و حتسني القبيح طرق وأعوان، ويف هذا املعىن يقول اهللا تعاىل: 

).٣٧(الزخرف ﴾َسُبوَن أَنـَُّهم مُّهَتُدونَ َوحيَ لسَِّبيلِ َلَيُصدُّونـَُهم َعِن ٱَوِإنـَُّهم﴿

وقد شبه النيب ص الشيطان حني تربصه لبعض أخطاء اإلنسان ليوقعه يف شباكه وحبائله، 

بالذئب الذي يتصيد الغنم وحيتال يف إهالكها، فقال النيب ص: (إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب 

. لذا  3والشعاب، وعليكم باجلماعة والعامة واملسجد)الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإيكم 

كان الشذوذ عن مجاعة املسلمني مدخال من مداخل الشيطان اخلفية الىت ال يدرك اإلنسان 

عواقبها، وبعد فل يدرك الناس حقيقة عدواة إبليس فيتخذوه عدوا، وليعلموا أنه ال يفرت وال ينام 

الدوام؛ قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس ؟، قال: فيقاوموه على الدوام كما هو يعاديهم على

.4لو نام لوجدنا راحة

فكل باطل مزين أو شر حمسن يرتكبه اإلنسان إال وعليه مسحة من الشيطان تزيّنه وتظهره 

على غري حقيقتة، وكلما وجد الناس من نفوسهم شهوة باطله فإمنا هي من الشيطان، وقد زين 

.٦٩) ص2012((مكتبة الفالح: الكويت،،عامل اجلن والشياطنيألشقر، عمر بن سليمان ، ا2
.۲٣۲. ص۵ج )1996(، مسند امحد بن حنبل، بن حنبل ، أمحد3
. ٣٦ص)2010، (دار الوطن، تلبيس إبليسعبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي أبو الفرج،4
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فريونه أناقة وحتضرا، وزين اختذ األخدان مقام تعدد الزوجات، وزين الدعوة للنساء التربج والسفور 

والريح إىل غري ذلك من املختلفات.

على خمتلف األصعدة وما نسمعه اليوم من هتافات جوفاء وكلمت براقة وعبارات منمقة 

تطبق - بتوفيق اهللا-واألشكال، مثل النداء حبقوق اإلنسان بغرض اللمز والغمز ببعض الدول الىت

بقصد تشوية صورة هذه البلدان بتشوية صورة اإلسالم واملسلمني وذلك 5شرع اهللا تعاىل يف جمتمعها

ربك باملرصاد، كل هذا برميمهم بألقاب نابئة وكلمات شنيعة لغرض صد الناس عن اإلسالم إن

وذاك امتداد لتزيني الشيطان للباطل.

. تسمية األشياء بغير اسمها2

إّن الشهوات البشرية الرخيصة من أوسع مداخل الشيطان، فهو بوسوسته وتلبيسه يتلمس 

فيخدع اإلنسان نفسه ويغالط حسه فريتكب املخالفات كتحليل ما حرم اهللا وإسقاط ما فرضه، 

طَٰنُ لشَّيَوَس َهلَُما ٱفـََوس﴿عن األبوين: تعاىلوامره ونواهيه، متأوال استحالهلا، كما حكى اهللا وخمالفة أ

َأن َتُكونَا ِإالَّ لشََّجرَةِ َعنرِيَ ۥِدَي َهلَُما َما وُ لُِيب

)20.(األعراف ﴾ِلِدينَ خلَٰ َن ٱأَو َتُكونَا مِ َلَكنيِ مَ 

مثل بالد احلرمني الشرفني وفقها اهللا اليت اختارت منذ بداية قيامها كتاب اهللا وسنة رسوله ص منهجا وسلوكا.5
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حبكم جبلته حيب اخللود وُمْلكًا غري حمدود، فخـدعه بتسمية الشجرة أدرك الشيطان أن آدم

اليت منع منها بشجرة اخللد، ليحمله على املخالفة اإلهلية، فانساق آدم وراء إغراءات الشيطان 

(طـه ﴾ك الَّ يَبَلىٰ َوُمللدِ خلُ ُم َهل أَُدلَُّك َعَلٰى َشَجرَِة ٱـَٔادَ قَاَل يَٰ طَٰنُ لشَّيَوَس إِلَيِه ٱفـََوس﴿وتلبيسه: 

َعِهدنَا ِإَىلٰ َءاَدَم َوَلَقد﴿إما متأوال أمر اهللا من غري قصد املعصية، أو ناسيا حتذير اهللا تعاىل: . )120

) وقد مسى اهللا تعاىل هذه النصائح الشيطانية غرورا 115(طـه ﴾ماَعز ۥِمن قَبُل فـََنِسَي وََمل جنَِد َلهُ 

6) 22(األعراف ﴾َفَدّالُمها بِغرور..﴿وخداعا، فقال: 

فقد وجد من أتباع الشيطان وأعوانه من ينفذ مكايده وقد صدق الصادق املصدوق

ا حرم اهللا، وحيله، فيسمي األشياء احملرمة بغري امسها ليستميل عقول الضعفاء إىل استحالل م

فيسمون مثال الرشوة باهلـدية، والرقص والغناء: بالفن واملوهبة، والزندقة والضالل حبرية الرأي والتنوير، 

وينادون حبرية املرأة وحقوقها بغرض التحلل من قيود شرع اهللا، واخلمر بأم األفراح أو عصري العنب 

أو النبيذ املسكن، والربا: بالربح أو التوفري، وامليسر

َشارات الفخر واالعـتزاز إىل غري ذلك، وال شك أن هذا من تسويل الشيطان واستحواذه، ومن 

7تالعبه بأفكار وعقول من ينقاد لـه، ليستدرجهم لتحليل ما حرم اهللا.

استحالل المحرمات.3

وأكـــرب نكايـــة وأعظـــم إمثـــا مـــن أختهـــا، ويف وهـــي أشـــكال وألـــوان، وكـــل منهـــا أبلـــغ خطـــرا 

طليعتها:

.195، ص2، ج فتح القديرالشوكاين، حممد بن علي،  6
.333.  ص1) ج2011، (إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطانابن قيم اجلوزية ، 7
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تناول املسكرات)1

وهـــي أم اخلبائـــث تـــؤدي إىل 8النـــيبقـــال 

الضالل احملقق وإىل نتائج وخيمة وآثار سيئة، وحض الشيطان على تعاطيهـا أكثـر مـن غريهـا، 

رمي بصورة ظاهرة بالغة وعلى سـبيل احلصـر والقصـر لـئال وِمن َمث جاء التنفري منها يف القرآن الك

لـَِّذينَ أَيـَُّهـا ٱيَٰ ﴿الستجاشة قلوب املؤمنني وتذكريهم مبقتضى هـذا اإلميـان مـن االلتـزام والطاعـة: 

َا ٱَءاَمُنو  ِلُحـوَن تُفَلَعلَُّكـمَتِنُبوهُ جٱفَـطَٰنِ لشَّـيس مِّن َعَمِل ٱرِجزملَُٰ ألَ ٱوَ نَصابُ ألَ ٱوَ يِسرُ ملَ ٱوَ مرُ خلَ اْ ِإمنَّ

ـَـا يُرِيــُد ٩٠ ــيٱِإمنَّ َوةَ لَنُكُم ٱَأن يُوقِــَع بَيــطَٰنُ لشَّ َعــن ذِكــِر َوَيُصــدَُّكميِســرِ ملَ ٱوَ مــرِ خلَ ٱِيف َبغَضــاءَ لٱوَ َعــدَٰ

ـــَلٰوةِ ٱَوَعـــِن للَّـــهِ ٱ ـــُتم مُّنتَـُهـــوَن فـََهـــللصَّ فهـــي رجـــس دنســـة خبيثـــة ).91، 90(املائـــدة ﴾٩١أَن

: صخمبثــة ال تســتحق االنضــمام مــع الطيبــات وال تنطبــق عليهــا صــفات الطيبــات، يقــول النــيب

10وللبخاري: 9إليه)

حـــديثا ال حيـــدثكم بـــه صقـــال: مسعـــت مـــن رســـول اهللا رضـــي اهللا عنـــه وعـــن أنـــس 

غريي، قال: (من أشراط الساعة: أن يظهر اجلهل ويقل العلم ويظهر الزنا وُتشـرب اخلمـر...) 

هللا عـز وجـل عهـدا : (كـل مسـكر حـرام، إّن علـى اقـال: قـال النـيب وعن جابر 11احلديث

8 ، .30. ص10) ج 1422، (بريوت: دار طوق الّنجاة،صحيح اإلمام البخاريالبخاري، اإلمام أيب عبد هللا حمّمد بن إمساعيل بن ابراهيم ابن املغرية اجلعفيِّ
.326. ص3) ج2002، (الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، صحيح سنن أيب داودالدين األلباين، اإلمام احملّدث الّشيخ حمّمد ناصر 9

10 ، . 10) ج 1422، (بريوت: دار طوق الّنجاة،صحيح اإلمام البخاريالبخاري، اإلمام أيب عبد هللا حمّمد بن إمساعيل بن ابراهيم ابن املغرية اجلعفيِّ
.30ص

.1587ص. 3، ج دار احياء الكتب العربية،صحيح مسلممسلم بن احلجاج القسريي النيسابوري،11
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ــال) قــالوا: يــا رســول اهللا!، ومــا طينــة اخلبــال ؟،  ـــنة اخلََب ملــن يشــرب املســكر، أن يســقيه مــن طي

12قال: (عــرق أهل النار، أو عصارة أهل النار)

ومن خالل القصة التالية نقف على عظـيم خطـر اخلمـر علـى اإلنسـان وعلـى خطـر 

ا أم اخلبائــث، إنــه كــان رجــل ممــن كــان قــبلكم خامتـــته، فعــن عثمــان 

تعبّـد فعِلَقْتـه امـرأة غويـة، فأرسـلت إليـه جاريتهــا، فقالـت لـه: إنـا نـدعوك للشـهادة، فـانطلق مــع 

-أي: مجيلــة-جاريتهـا، فطفقــت كلمــا دخـل بابــا أغلقتــه دونـه، حــىت أفضــى إىل امـرأة وضــيئة 

ـــة مخـــر  ـــاء مخـــر -عنـــدها غـــالم وباطي واهللا مـــا دعوتـــك للشـــهادة ولكـــن فقالـــت: إين-أي: إن

دعوتك لتقععلّي أو تشرب من هذه اخلمرة كأسا أو تقتـل هـذا الغـالم، قـال: فاسـقين مـن هـذا 

اخلمــر كأســـا، فســقته كأســـا، قــال: زيـــدوين، فلـــم يَــرِْم حـــىت وقــع عليهـــا وقتــل الـــنفس، فـــاجتنبوا 
13

وقد شـهد 

ـــذي ميـــزه اهللا بـــه، ارتكـــب املوبقـــات وآذى عبـــاد اهللا، وقـــد رؤي -وإذا فقـــد اإلنســـان عقلـــه ال

-متعاطيهــــا

فلــو قيــل لــه بعــد فواقــه فــال يكــاد يصــدق، ولــذا مــن الطريــق، ويضــحك منــه الكبــار والصــغار، 

أضل مسلما بشرب اخلمر كان أيضا حمل تتويج جند الشيطان.

.1587، ص3املرجع السابق، ج12
.315ص. 8، ج ، الرياض: بيت األفكار الدوليةسائيالنَ سنن أيب عبد الرمحن أمحد بن ُشعيب ابن علّي، ،سائيالنَ 13
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ِفيِهَمـا ِإمث َكبِـري قُـليِسـرِ ملَ ٱوَ مـرِ خلَ ُلوَنَك َعـِن ٱَٔ َيسـ﴿: اهللا تعـاىلاقتصاديا واجتماعيـا، كمـا قـال 

ِفــــُع لِلنَّـــــاِس َوِإمثُُهَمـــــا َأكبَــــــُر ِمـــــن نَّفِعِهَمـــــا 219(البقـــــرة ﴾َوَمنَٰ

واألحقــاد بــني النــاس، متهــد الطريــق إىل مــا بعــدها مــن اآلثــام واملعاصــي مــن امليســر واألنصــاب 

.14واألزالم

امليســر)2

الياسر: فهو الالعـب بالقـداح، وخطورتـه وغيبوبتـه امليسر: هو اللعب بالقداح، وأما 

ال تقل عن اخلمر عند املقامرين، فعامل املقامرين كعامل السكارى يف إضاعة الوقـت واملـال وزرع 

الضــغائن واألحقــاد فقــد يبلــغ بالرجــل يقــامر علــى أهلــه، وال بــد أن حيقــد املقمــور املقهــور علــى 

قامره الذي استويل على ممتلكاته على مرأى

والتنفـري عنهـا ممـاثال مساويامشـاركا يف اإلمث {إمنـا اخلمـر وامليسـر واألنصـاب....}على اخلمر: 

طبيعـــي أن يـــزرع العـــداوة والبغضـــاء مهمـــا 

َد َفَمـاَذا بَعـ﴿وإّن مما يدل على ِعَظم قبحه، تفسري مالك بـن أنـس لقولـه تعـاىل: . 15وأنس هلم

.16) قال: اللعب بالشطرنج والنرد من الضالل32(يونس ﴾لضَّلَٰلُ ٱِإالَّ قِّ حلَ ٱ

.30ص)2010(،تلبيس إبليساجلوزي أبو الفرج،عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن 14
.91. ص2) ج2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث، تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر ، 15
.337. ص8)، ج2006، (بريوت: لبنان، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ايب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر، 16
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ِمــــن ميســــر اللهــــو: النــــرد وقــــال: امليســــر ميســــران: ميســــر اللهــــو، وميســــر القمــــار؛ ف

وعـــن علـــّي وابـــن عــــباس رضــــى اهللا عـــنهم وجماهــــد وغـريهــــم: كـــل .17والشـــطرنج واملالهـــي كلهـــا

أمــا حــديثا فقــد اخــرتع النــاس أنواعــا كـــثرية ، 18شـــيء فيــه قمــار مــن نــرد وشـــطرنج فـــهو ميســر

األنصـاب)3

نصاب: حجارة مل تصور كان ينصبهاما ُصور وُعِبد من دون اهللا، واألاألصنام: 

فبينهما عموم وخصوص َوَلطَاملا ُوِجَد فيهما اسم العبادة 19الكفار للعبادة ويذحبون عندها

لقد فطر اهللا الناس منذ اخللق على التوحيد دين الفطرة، مل ومعىن اإلمث فال فرق بينهما.

يعرفوا األصنام واألوثان و 

َم َحيُشرُُهم َويَو ﴿اللهتعاىلتذكر بالصاحلني السالفني، فنصبوها عند الكعبة وعبدوها، قال

َعَشَر ٱ يعا ميَٰ أي: أضللتم كثريا منهم 128(األنعام ﴾...نسِ إلِ ٱمَِّن َتكَثرمتُ سٱَقِد نِّ جلِ مجَِ

وقد تالزمها شياطني فتخاطب عُـّباَدها، ليعتقدوا فيها قضاء . 20)بتـزيني الباطل والضالل هلم

.21الكروب إىل غري ذلك

.91. ص2) ج2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث،تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، 17
.91، ص2، جاملراجع السابق18
).807(مفردات ألفاظ القرآن19
.176. ص 2) ج2000اوالد الشيخ للرتاث، ، (مكتبة تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، 20
.840ص . 2ج )2003(القاهرة: دار الشروق، ،يف ظالل القرآنتفسري،سيد قطب21
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على شكل قباب ناس بتعظيمها، فبعضهم نصبها

فكانت وسيلة للشرك ونشر الضالل والدعاء لغري اهللا، وبعضهم وضعها على قبور الصاحلني

على شكل متاثيل وجمسمات يف الطرقات أو نوادي الرياضة أو البيوت، وإما على شكل 

اهر، رمزا للتقدم جندي مقاتل، أو خمرتع بارع، أو مستكشف حلقيقة غامضة، أو رياضي م

من أسباب السعادة والتقدم والرقي، فكل هذا - يف نظرهم- والتقديس، وعرفانا مبا قدموا 

من قبيل األنصاب احملرمة.

األزالم)4

كان أهل اجلاهلية إذا قصدوا أمرا ضربوا ثالثة أقداح، كتب على أحدها: أمرين 

فإن خرج اآلمر مضوا حلاجتهم، وإن 

22وغري ذلك

ل وعال وشركا إن أريد به العقل وقصور ىف الفهم وافرتاء على اهللا إن أريد بــ(ريب) اهللا ج

الصنم، وُحْرَمُتها ناشئة من سوء االعتقاد، واالعتماد عليها دال على فساد االعتقاد وال ختلو 

ُم َوحلَ لدَّمُ ٱوَ يَتةُ ملَ َعَليُكُم ٱُحرَِّمت﴿من تشاؤم، لذا كان العطف ُمْعِلمًا حبرمتها، قال تعاىل: 

ِإالَّ َما لسَُّبعُ َأَكَل ٱَوَمالنَِّطيَحةُ ٱوَ تَـَردِّيَةُ ملُ ٱوَ وُقوَذةُ ملَ ٱوَ نَخِنَقةُ ملُ ٱوَ ۦبِهِ للَّهِ أُِهلَّ ِلَغِري ٱَوَمانزِيرِ خلِ ٱ

ِلُكمزملَِٰ ألَ َتقِسُموْا بِٱَوَأن َتسلنُُّصبِ ُتم َوَما ُذِبَح َعَلى ٱذَكَّي ) أي: وحرم 3(املائدة ﴾ِفسقٌ ذَٰ

عليكم االستقسام باألزالم.

.58ص . 2جبريوت: لبنان،،روح املعاينشهاب الدين السيد حممود، ،أللوسيا22
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م اخلري والشر والضر والنفع من املنجمني والكهان، وتعاطي وهلذا صار استعال

التنجيم والرمل واخلط والزجر والِطرية والتشاؤم ِمن تسويل الشيطان ومن أفعال اجلاهلية ممنوعا 

تِ َلُم َمن ِيف ٱُقل الَّ يَع﴿حراما بال شبهة، كما نص عليه القرآن الكرمي، بقوله:  وَٰ لسَّمَٰ

َلُمَها ِإالَّ َال يَعَغيبِ لٱَمَفاِتُح ۥَوِعنَدهُ ﴿اهللا تعاىل) وقال 65(النمل ﴾للَّهُ ٱِإالَّ َغيبَ لٱرضِ ألَ ٱوَ 

ِت ٱَوَما َتسَبحرِ لٱوَ بَـرِّ لُهَو َويَعَلُم َما ِيف ٱ َوَال رضِ ألَ ُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ يَعَلُمَها َوَال َحبَّة ِيف ظُُلمَٰ

).59(األنعام ﴾ب مُِّبنيب َوَال يَاِبٍس ِإالَّ ِيف ِكتَٰ َرط

ولذا كان تنفـري النفوس واقعا يف أبلغ صوره لكمال شناعتها، فسيقت مساق 

املستقذرات من األشياء اليت تعافها النفوس وتستهجنها الطبائع وتتجنبها، فقال سبحانه: 

ِلُكم﴿وقال: ﴾رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴿ ) أي: خارج عن 3(املائدة ﴾ِفسقٌ ذَٰ

ويف مقابل ذلك ربط اهللا فالح العبد يف عاجل أمره وآجله باالجتناب عنها كليا، طاعة اهللا.

.23﴾فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴿فقال: 

ويف آخر املوعظة الربانية يكشف اهللا للمسلم عن الغاية املؤملة واهلدف السيء 

يبذل قصارى جهده بتزيينه هذه املستقذرات، والكيد املاكر الذي يسعى من أجله الشيطان و 

إمنا يريد الشيطان أن يوقعبينكم العداوة والبغضاء ىف اخلمر وامليسر ﴿فيقول سبحانه: 

.24﴾ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون ؟

.15ص. 3ج،املرجع السابقا
.58، ص 2، ج املرجع السابق24
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ولكن بعض الناس قد سحر الشيطان عقله ولّبس عليه أمره فهو مل ينته بعد فأخذ 

خيالت، ليستعلم اخلري والشر والضر والنفع من املنجمني والكهان، يركض وراء الت

ويستكشف عما قدر اهللا لـه يف األزل عن طريق األبراج الفلكية اليت استحدثت يف أعقاب 

وقد أبدلنا اهللا تعاىل 

وما يضره، ه وجوامعه، ويعلم ما ينفع العبدري وخوامتباستخارته عز وجل الذي بيده مفاتح اخل

إنه بعباده خـبري بصـري.

الســحرمن احملرمات)5

إّن السحر طريق إىل الشرك والساحر مشرك، وهو مـن الباطـل الـذي زينـه الشـيطان 

واســـتدرج بعـــض اإلنـــس إليـــه، تعـــاطي الســـحر يف خمتلـــف صـــوره وأشـــكاله، ســـواء مـــا كـــان منـــه 

والعـــزائم احملتويـــة علـــى االســـتعانة بـــاجلن فيمـــا يريدونـــه مـــن اإلضـــرار بالنـــاس، أو بعقـــد بـــاألوراد 

ـــأي  ـــدفن الســـحر يف األرض، أو بتـــدخني البخـــور والســـقي، أو ب اخليـــوط والنفـــث عليهـــا، أو ب

عمل حتصل به املضرة

ومــن النــاس َمــن أنكــر الســحر، ومــذهب أهــل الســنة أن الســحر ثابــت ولــه حقيقــة، 

ُســحر وســحره يهــودي يقــال لــه: لبيــد بــن األعصــم، حــىت كــان رســول صفقــد ثبــت أن النــيب 

.25ُخييل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعلهصاهللا 

مـــن وقــد ذكـــر اهللا تعـــاىل يف كتابــه العزيـــز حقيقـــة الســحرة والســـحر ومـــا يرتتــب عليـــه 

مضــــــار حســــــية ومعنويــــــة،.وِمن َمث َحَكــــــم القــــــرآن الكــــــرمي علــــــى الســــــاحر والســــــحر وتعلمــــــه 

.11. ص2)، ج2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث، تفسري القرآن العظيمين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، ابن كثري، عماد الدّ 25
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َعلَـٰى لشَّـيَِٰطنيُ لُـواْ ٱَمـا تَتتـَّبَـعُـواْ ٱوَ ﴿:واستخدامه بالكفر، ألنه حمض شـر وأذى، قـال اهللا تعـاىل

ُن َولَِٰكــنَّ ٱُملــ َن َوَمــا َكَفــَر ُســَليمَٰ ــيَِٰطنيَ ِك ُســَليمَٰ َعَلــى أُنــزِلَ َوَمــارَ لسِّــحٱلنَّــاسَ ٱَكَفــُرواْ يـَُعلُِّمــوَن لشَّ

ـــُروتَ َلَكـــنيِ ملَ ٱ ـــُروَت َومَٰ ـــر َحـــىتَّٰ يـَُقـــوَال َوَمـــا يـَُعلَِّمـــاِن ِمـــن َأَحـــدٍ بَِبابِـــَل هَٰ ـــة فَـــَال َتكُف َـــا َحنـــُن ِفتَن ِإمنَّ

للَّــهِ ِن ٱَأَحــٍد ِإالَّ بِــِإذِمــنۦرِّيَن بِــهِ َوَمــا ُهــم ِبَضــاۦۚهِ ِجــَوَزو رءِ ملـَـٱبَــنيَ ۦفـََيتَـَعلَُّمــوَن ِمنُهَمــا َمــا يـَُفرِّقُــوَن بِــهِ 

ـق َولَبِـئَس ِمـنِخـرَةِ ألٱِيف ۥَمـا لَـهُ تَـَرٰىهُ شـَوَال يَـنَفُعُهم َوَلَقـد َعِلُمـواْ َلَمـِن ٱَويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضـرُُّهم َخلَٰ

).102بقرة (ال﴾َلو َكانُواْ يَعَلُمونَ أَنُفَسُهمۦَٓما َشَرواْ بِهِ 

إنساؤه لإلنسان ما فيه الخير والصالح.4

وذلــك بوسوســته املتتابعــة لإلنســان حتـــى يُنّســيه مــا فيــه خــريه وصــالحه ســواء يف الــدنيا أويف 

تعاىل.اآلخرة، فإذا مل ينقد لوساوسه عند ذلك يسامله فيذَّكره بأشياء قد نسيها ليصده عن ذكره اهللا

حــىت أنسـاه عهــد اهللا فأكــل مــن الشــجرة الــيت عليــه الســالمومـا زال يوســوس أليب البشــر آدم 

115(طـــه ﴾مــاَعز ۥَءاَدَم ِمــن قَبــُل فـََنِســَي وََمل جنَِــد لَــهُ َعِهــدنَا ِإَىلٰ َوَلَقــد﴿

فوت عليه مصلحة دينية ودنيوية عظيمة.

الوعـد والتمـنـية.5

إّن املغبون املخدوع حقا من يسري خلف وعود الشيطان وأمانيه الباطلة الناشــئة عـن تسـويله 

(النســـاء ﴾ِإالَّ غُــُرورًاطَٰــنُ ۡ◌ لشَّــيٱَوَمــا يَعِـــُدُهُم ﴿ووسوســته الــيت هــي حمــض ضـــالل وشــر قــال تعــاىل: 

بــة، ويــزين هلــم 120
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التســويف باألعمــال الصــاحلة، وقــد بــني اهللا يف كتابــه بــأن أمــاين الشــيطان ضــالل حمــض، قــال تعــاىل: 

).119(النساء ﴾...َوَألَُمنـِّيَـنـَُّهمَوَألُِضلَّنـَُّهم﴿

وبني أن االعتماد عليها من عبادة الشيطان الذي يـأمر مبخالفـة أمـر اهللا تعـاىل، وقـد قـرن اهللا 

َال بَِعيـــفـََقـــدللَّـــهِ رِك بِٱَوَمـــن ُيشـــ﴿وبـــني عبـــادة األصـــنام يف قولـــه: بـــني الشـــيطان ِإن ١١٦ًدا َضـــلَّ َضـــلَٰ

ـَذنَّ ِمـنللَّـهُ ٱلََّعنَـُه ١١٧ِإنَٰثا َوِإن يَدُعوَن ِإالَّ َشيطَٰنا مَّرِيدا ِإالَّ ۦُٓعوَن ِمن ُدونِهِ يَد ِعبَـاِدَك َنِصـيبا َوقَـاَل َألَختَِّ

.)۱۱۸-۱۱٧-116(النساء ﴾١١٨مَّفُروضا 

وإن الشـــيطان بغـــروره وخداعـــه يســـتدرج اإلنســـان ومينيـــه النجـــاة مـــن عاقبـــة عملـــه، ويشـــجعه 

عادة يف طريــق املعصــية وقــد إبلــيس يــزين فيهــا لإلنســان ســوء عملــه فــرياه حســنا، ويَِعــُده الكســب والســ

.﴾يَِعُدهم وُميَنِّيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا....﴿: تعاىلمساه اهللا غرورا ! فقال

الـــدنيا لينســـيهم كماميـَـــّين الكفـــرة أصـــحاب الغـــىن بـــالثروة واملـــال ىف اآلخـــرة مثـــل مـــا كـــانوا يف

).36(الكهـف ﴾ا مِّنَها ُمنَقَلبـاَألَِجَدنَّ َخري َولَِئن رُِّددتُّ ِإَىلٰ َريبِّ ﴿فيقول قائلهم: حظهم من اآلخرة،

ويكون فيه حتفه، وإذا به يلقى مصريه على خالف مـا كـان يتصـور، فيـدمر اهللا جنتـه ىف الـدنيا فـيعلم 

أنـــه كـــان مغـــرورا خمـــدوعا، ألنـــه عـــاش ىف الـــدنيا علـــى أمـــاين إبلـــيس وآمالـــه الســـرابية ونصـــائحه اخلائنـــة 

ِن َخُذوالِلإلِ طَٰنُ لشَّيٱَكاَن ﴿و  )  29(الفرقان ﴾نسَٰ

وهكــذا ميـــين املقصــر املتــواين مبغفــرة اهللا دون أن يســلك مســالك املغفــرة أو يتعــرض لرمحــة اهللا، 

نَُّكُم ﴿ويف مقابــل ذلــك يصــده عــن العمــل اجلــاد املثمــر الــذي فيــه فالحــه يف الــدنيا واآلخــرة:  َوَال َيُصــدَّ

) ويـزين لــه التخـيالت واألمـاين، ومصـداق هـذا مـا جـاء 62(الزخـرف ﴾َعـُدّو مُّبِـنيَلُكـمۥِإنَّهُ طَٰنُ لشَّيٱ
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: (الكــيس مــن دان نفســه وعمــل ملــا بعــد املــوت، والعــاجز مــن أتبــع نفســه صعلــى لســان املصــطفى

26هواها ومتـىن على اهللا األماين).

إظهار النصح لإلنسان.6

إّن الشــيطان بأمانيــه الكاذبــة يُنســي اإلنســان عداوتــه ويصــور نفســه مــن الناصــحني النــافعني، 

عليــه ولقــد ُجِبــَل اإلنســان بفطرتــه علــى جلــب املصــلحة واالنقيــاد ملــن يناصــحه، فظهــر الشــيطان آلدم 

يف شـــكل الناصـــح األمـــني احلـــريص علىاملصـــلحة وأنســـاه عداوتـــه الـــيت حـــذره اهللا منهـــا بقولـــه:الســـالم

ــَال ُخيرَِجنَُّكَمــا ِمــَن ٱفـَُقل﴿ ــُدّو لـَّـَك َوِلَزوِجــَك َف ــَذا َع َاَدُم ِإنَّ هَٰ ـٔ ــ ــا يَٰ ) وبقولــه: 117(طـــه ﴾َقىٰ فـََتشــنَّــةِ جلَ َن

ــيبُــُدواْ ٱَءاَدَم َأن الَّ تَعأَعَهــد إِلَــيُكم يََٰبــِين َأملَ ﴿ ) ولســان حالــه 60(يســني ﴾َعــُدّو مُِّبــنيَلُكــمۥِإنَّــهُ طَٰنَ لشَّ

يقول: الناصحون لكما كثري وأنا واحد منهم فال يفوتنكم مين نصح ونفع.

أن يكـون حريصـا علـى جلـب املصـلحة، حفيـا ملـن يقـدم لـه عليه السـالمفال عجب من آدم 

ُهمَ ٢١لنَِّٰصِحنيَ ِإينِّ َلُكَما َلِمَن ٱَوقَاَمسَُهَما﴿: تعاىلالنفع والنصح، قال  .(األعـراف ﴾ا بُِغُرور...فَـَدلَّىـٰ

واحلقيقة كان هذا كيدا ومكرا من الشيطان..27) 21

قال مطرف وقتادة: قال هلما إين خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعـاين أرشـدكما وحلـف 

أن عليـه السـالمهلما، واملؤمن ِغرٌّ كرمي خيدع وال سيما ُخيْدَُع باهللا، والفاجر خـب لئـيم، ومـا كـان آلدم 

.28ه إال أنه ملا قامسه بالكذب، وما كان يظن أن أحدا جيسر على احللف باهللا كاذبايصدق

: أي  حياسب نفسه ىف الدنيا قبل 155. ص7، وقال: حديث حسن، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ج اجلامع لصحيح سنن الرتمذيحمّمد بن عيس، 26
أن حياسب يوم القيامة.

.129، 122) ص 2011،  (إغاثة اللهفانابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا ، 27
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وإّن مــن إظهــاره النصــح: وعــدُه ومتنـــيتُه وتظــاهره يف صــورة املشــفق النصــوح مث ختليــه وخذالنــه 

بعد إيقاع اإلنسان يف اخلسارة احملققة واملصري السيء، كما فعل بعابـد بـين إسـرائيل املشـهور، وقـدم لـه 

ذ بــاهللا، كمــا حكــى 

ــيٱَكَمثَــِل ﴿عــن ذلــك بقولــه: تعــاىلاهللا  ــِن ٱِإذطَٰنِ لشَّ ــا َكَفــَر قَــاَل ِإينِّ بَــرِيُفــركقَــاَل ِلِإلنسَٰ ء مِّنــَك فـََلمَّ

َلِمنيَ لٱَربَّ للَّهَ ِإينِّ َأَخاُف ٱ ).16(احلشر ﴾عَٰ

هــا دون إحــداث وقــد انتصــح لــه بعــض النــاس مبــا حيتقــرون مــن بعــض املنكــرات فُيِصــّرون علي

توبـــة، وهنـــاك قصـــص ووقـــائع تبـــني لنـــا أســـاليب الشـــيطان يف إضـــالل العباد،وقـــد َورَّث عـــدو اهللا هـــذا 

املكــر حلزبــه مــن أهــل البــدع والضــالل واألهــواء، مبــا يــرون مــن التــدين مبستحســنات العقــول، واملنــافقني 

اته، لينطبــق علــيهم قــول اهللا مبخادعــة اهللا ورســوله والــذين آمنــوا، وانقيــادهم لنصــائح الشــيطان وإرشــاد

َ لَـُه ٱِمنلرَُّسولَ ٱَوَمن ُيَشاِقِق ﴿تعاىل:  ﴾َمـا تـَـَوىلَّٰ ۦنـَُولـِّهِ ؤِمِننيَ ملُـَغـَري َسـِبيِل ٱَويـَتَّبِـعَدىٰ هلُـبَعِد َمـا تـَبَــنيَّ

).115(النساء 

﴿عـــن احلـــق واهلـــدى، وألزمهـــا الشـــك واحلـــرية واخلـــذالن لتكـــون عقوبـــة إهليـــة، وصـــدق اهللا إذ يقـــول: 

َرُهم َكَما َمل يُؤِمُنواْ بِهِ بَدتـَُهم َوأَ ِٔ َونـَُقلُِّب أَف ِنِهم يَعَمُهوَن َونََذرُهُ أَوََّل َمرَّةۦٓصَٰ ).110(األنعام ﴾م ِيف طُغيَٰ

تخويف المؤمنين من أوليائه.7

.124، ص املرجع السابق28
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ُزَن لَِيحـــ﴿وذلــك بــزرع اخلــوف ونشـــر الرعــب يف صــدور الــذين ال حيتـــاطون مــن وسوســته 

).وبتضــخيم شــأن أوليائــه مــن 10﴾…للَّــهِ ا ِإالَّ بِــِإذِن ٱًٔ َس ِبَضــارِِّهم َشــيَءاَمنُــواْ َولَــيلَّــِذينَ ٱ

الكفار واملنافقني وإلباسهم لباس القوة والقـدرة، وإيقاعـه يف النفـوس أن هلـم احلـول والقـوة وميلكـون 

لقصد تثبيط أهل اإلميان لئال جياهدوهم، ولئال يأمروا بـاملعروف وينهـوا عـن ، الضر والنفع والبطش

ض.املنكر، لينتشر الشر والفساد يف األر 

ويبــــني أن حقيقـــة اخلـــوف منـــه ســـبحانه ال مـــن غـــريه ألن منـــه النصـــر والعـــزة ومنـــه ُتســـتمد 

يًعـــاعِــزَّةُ لٱفَِللَّـــِه عِـــزَّةَ لٱَكـــاَن يُرِيـــُد ﴿َمنالقــوة، فيقـــول:  ﴾َهُبونِ ر ٱَوِإيَّٰـــَي فَـــ﴿) ويقـــول: 10(فـــاطر ﴾مجَِ

) أي احذروا وخافواِ خمـالفيت يف تـرك أوامـري إن كنـتم صـادقني ىف اإلميـان، فكلمـا قـوي 40(البقرة 

إميــان العبــد زاد تعلقــه وثقتــه بربــه وزال مــن قلبــه خــوف حــزب الشــيطان، ألنــه يــوقن أن ربــه حييطــه 

دون سـواه بعنايته وكالئـه، وهـذه عبـادة مـن العبـادات الـيت أمـر املسـلم بتحقيقهـا وصـرفها هللا تعـاىل

ــــن فَــــو ﴿قــــال تعــــاىل:  ) وكلمــــا ضــــعف إميانــــه ازداد خوفــــه مــــن 50(النحــــل ﴾ِقِهمَخيَــــاُفوَن َربـَُّهــــم مِّ

َوَخــاُفوِن ِإن  فَــَال َختَــاُفوُهم﴿الشــيطان ومــن حزبــه وهلــذا جــاء التنبيــه مــن اهللا مشــروطا اإلميــان فقــال: 

ـــؤِمِننيَ  يح إال باإليقـــان الكامـــل أن ) فـــال يتحقـــق إميـــان كامـــل صـــح175(آل عمـــران ﴾ُكنـــُتم مُّ

.29النافع والضار هو اهللا تعاىل

إلقاء الشبــهات.8

.119، صاملرجع السابق29
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َهة كمـــا ذكـــر الراغـــب : هـــي أن ال يتمــــيز أحـــد الشـــيئني مـــن اآلخـــر ملـــا بينهمـــا مـــن  الُشـــبـْ

.30التشابه، فال يُدرى َأحالٌل هو أم حرام وحق هو أم باطل

تلبس احلق بالباطـل، فتوقـع املسـلم يف 

 .

ع فيهــــا ليحقــــق مــــن خالهلــــا أمانيــــه مــــن يــــأيت الشــــيطان مــــن خاللــــه.ليحمل اإلنســــان علــــى الوقــــو 

ــــالغ  ــــدعوة عــــن أصــــوهلا وموازينهــــا، وليقــــود النــــاس إىل أمــــر ب ــــل ال االنشــــغال فيمــــا ال يعنيــــه، وحتوي

اخلطورة.

كيفيــة إتيــان الشــيطان وقعــوده لنصــب َشــَرك الشــبهات والشــكوك، فيقــول: صويبـــني النــيب 

ســالم فقــال: أتســلم وتــذر دينــك وديــن (إّن الشــيطان قعــد البــن آدم بأطرُقِــه، فقعــد لــه بطريــق اإل

فعصـاه فهـاجر، قـال: مث -أي: يف حبله الطويـل-ومساءك، وإمنا مثل املهاجر كالفرس يف طوله ؟ 

ل فتنكح املرأة ويقسـم املـال قـال: قعد له بطريق اجلهاد فقال: هو جهد النفس واملال، فتقاتل فتقت

: فمـن فعـل ذلـك مـنهم فمـات كـان حقـا علـى اهللا تعـاىل أن صفعصاه فجاهد، فقـال رسـول اهللا 

يدخله اجلنة، أو قتل كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنـة، وإن غـرق كـان حقـا علـى اهللا أن يدخلـه 

.255. ص2، مكتبة نزار مصطفى الباز، جاملفردات يف غريب القرآن الراغبالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،  30
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لـــــى اهللا أن يدخلـــــه كـــــان حقـــــا ع-أي: ســـــقط عنهـــــا فكســـــرت عنقـــــه-اجلنـــــة، أو وقصـــــته دابتـــــه

.31اجلنة)

وقد ُوِجَد يف كل زمان ومكان أعوان للشيطان من أهـل الكـرب والنفـاق والغطرسـة والطغيـان 

يكيــدون لإلســالم وأهلــه، حيــاولون إضــعافه بإلقــاء الشــبهات والشــكوك يف قلــوب ضــعفاء النفــوس 

ريـق الـدعوة والصـد عـن ليكون هلم السلطان واألمر والنهي، وما نراه اليـوم مـن وضـع العراقيـل يف ط

ســبيل اهللا وإثــارة الشــبهات والشــكوك حولــه، إمنــا هــو امتــداد ملكايــد الشــيطان وأعوانــه الــيت مينعــون 

َـُذو ٱ﴿ نَـُهم ُجنَّـة َفَصـدُّواْ أَميَٰـاْ ختَّ

) ولكن اهللا جل وعال بفضله وقوته حيـق احلـق ويبطـل كيـد الشـيطان 2(املنافقون ﴾للَّهِ َعن َسِبيِل ٱ

وأعوانه ، ويصون دعوة أنبيائه ويبني هلم أصوهلا ويزيل كل شبهة.

الزهـو والكـبر.9

هوات الـنفس الدنيــئة إّن الكرب والزهو مـن تسـويل الشـيطان ومـن مسـاويء أوصـافه ومـن شـ

مهــا اإلســالم أشــد حتـرمي، فهــو مــن أعظـم أســباب اهلــالك يف احلــال الذميمــة الـيت حر ومـن األخــالق

واملــآل ومــن أكـــرب العوائــق عــن الكمــال، وداء خطــري ومــرض وبيــل يصــيب بعــض النفــوس الضــعيفة 

فيــدفعها إىل الغــرور واإلعجــاب بــالنفس وبطــر احلــق وغمــط الناسوانتقاصــهم، والشــعور باالســتغناء 

قت اهللا فكم من نعمة انقلبت نقمة وكم من عز وكرامـة وقـوة والرغبة يف االمتياز عليهم، وجيلب م

ِلَك َيط﴿صـــرياه ذال وضــعفا وهوانــا، وكــان ســببا لقســوة القلــب وانتكاســه قــال تعــاىل:  ــُع ٱَكــذَٰ للَّــهُ َب

.204. ص2) ج2000، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاث،تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، 31



54

ــ ِرُف َعــن َسَأصــ:﴿تعــاىل) وســبب حلرمــان اهلــــداية، قــال 35(غــافر ﴾ِب ُمَتَكــربِّ َجبَّــارَعَلــٰى ُكــلِّ قَل

).146ف (األعرا﴾قِّ حلَ ٱبَِغريِ رضِ ألَ ٱيـََتَكبـَُّروَن ِيف لَِّذينَ ٱَءايَِٰيتَ 

وما نشاهده اليوم من الزهو والكرب والتكرب والغـرور والعجـب يف بعـض النـاس إمنـا هـو اتبـاع 

للهوى واستجابة للشيطان ومن تلبيسه، واقتداء برءوس الضـالل املتكـربين، وتلبيـة لرغبـات الـنفس 

ة احملرمة اليت تكون سببا لصرف اهلداية والطــبع على القلوب أعاذنا اهللا من ذلك.الرخيص

اتباع الهــوى. 10

إّن اتباع الشـيطان واقتفـاء أثــره والسـري علـى خطواتـه، ِمـن اتبـاع اهلـــوى املـردي يف الـدنيا إىل  

طَيِّبـا َحلَٰـالرضِ ألَ ٱُكلُـواْ ِممـَّا ِيف لنَّـاسُ أَيـَُّهـا ٱيَٰ ﴿: تعـاىلكل داهية ويف اآلخرة إىل اهلاويــة، قـال اهللا 

ِت ٱ َـا يَـأ١٦٨َعـُدّو مُّبِـٌني َلُكـمۥِإنـَّهُ طَٰنِ لشَّيَوَال تـَتَِّبُعواْ ُخطُوَٰ َوَأن تـَُقولُـواْ َشـاءِ حفَ لٱوَ ءِ لسُّـو ُمرُُكم بِٱِإمنَّ

ي ال تتبعـوه، وذلـك حنــو ) قـال الراغـب: أ١٦٩-168(البقـرة ﴾١٦٩َلُمـوَن َمـا َال تَعللَّهِ ٱَعَلى 

ومقتضى العقل واملنطق اعتقـاد السـوء يف العـدو مهمـا .32)26(ص ﴾َوىٰ هلَ ٱَوَال تـَتَِّبِع ﴿قوله: 

ــواْ لَّــِذينَ أَيـَُّهــا ٱيَٰ ﴿قــدم مــن النصــائح، قــال تعــاىل  ــلٱِيف ُخُلــواْ دٱَءاَمُن ِت َكامِ لسِّ فَّــة َوَال تـَتَِّبُعــواْ ُخطُــوَٰ

والعاقل مـن حيـذر عـدوه وال يعتقـد فيـه نصـحا أو ).208(البقرة ﴾َعُدّو مُِّبنيَلُكمۥِإنَّهُ طَٰنِ لشَّيٱ

ِت لـَِّذينَ أَيـَُّهـا ٱيَٰ ﴿خـريا، قـال تعـاىل:  ِت ٱَوَمـن يـَتَّبِـعطَٰنِ لشَّـيٱَءاَمنُـواْ َال تـَتَِّبعُـواْ ُخطُـوَٰ طَٰنِ لشَّـيُخطُـوَٰ

).21(النور ﴾..نَكرِ ملُ ٱوَ َفحَشاءِ لُمُر بِٱيَأۥفَِإنَّهُ 

.288) ص2009، (مكتبة نزار مصطفى الباز، املفردات يف غريب القرآن الراغبالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،  32
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فـــإذا قصـــد الشـــيطان إيقـــاع العبـــد يف مهلكـــة اســـتدرجه إىل املعاصـــي واملخالفـــات خطـــوة 

خطوة بدأً بالشبهات وباألشهى واألرغب للنفس حىت يوقعه فيما هو أشد وأفظع وأنكى.

الشهوات والرغبات النفسية.11

إّن اإلنسان بطبيعة ِخْلَقِته رُِكَبت فيـه شـهوات ورغبـات، وهـي مبثابـة نـوازع ودوافـع ضـمانا 

(البقـرة ﴾رضُ ألَ َضُهم بَِبعض لََّفَسـَدِت ٱبَعلنَّاسَ ٱللَّهِ َال َدفُع ٱَوَلو ﴿لبقاء حياة البشر، قال تعاىل: 

) وإّن النفس بطبيعة تركيبها وجبلتها متيل إىل الشهوات، وتتثاقـل التكـاليف الشـرعية، كمـا 251

تِ ٱزُيِّـــَن لِلنَّـــاِس ُحـــبُّ ﴿: تعـــاىلقـــال  ـــَهوَٰ ِطـــريِ لٱوَ َبِنـــنيَ لٱوَ ءِ لنَِّســـاٱِمـــَن لشَّ لـــذََّهبِ ٱِمـــَن َقنطَـــرَةِ ملُ ٱَقنَٰ

مِ ألَ ٱوَ َسوََّمةِ ملُ ٱيلِ خلَ ٱوَ ِفضَّةِ لٱوَ  ِلَك َمتَُٰع رثِ حلَ ٱوَ نعَٰ نٱيَـٰوةِ حلَ ٱذَٰ (آل ﴾ابِ َٔـ ملَ ُن ٱُحسـۥِعنـَدهُ للَّـهُ ٱوَ َيالدُّ

. 33: (ُحّفــِت اجلنــة باملكــاره، وُحفَّــت النــار بالشــهوات)لنىب صويف احلــديث يقــوال).14عمــران 

العبــادات والصــرب علــى أي: أن اجلنــة ال يتوصــل إليهــا إال باقتحــام املكــاره، وذلــك باالجتهــاد ىف 

مشاقها والصرب عن الشهوات وحنو ذلك.

التلبيـس.12

يقال: لّبست الشيء بالشيء خلطته به، قال الراغب: أصـل اللـبس سـرت الشـيء، ويقـال 

ِطـلٱبِ قَّ حلَـِبُسـواْ ٱَوَال تَل﴿ذلك يف املعـاين، يقـال: لَبْسـت عليـه أمـره قـال تعـاىل:  ) 42(البقـرة ﴾لِ بَٰ

.34)71(آل عمران ﴾بَِٰطلِ لٱبِ قَّ حلَ ِبُسوَن ٱِملَ تَل﴿وقال تعاىل: 

.2174ص. 4، ج دار احياء الكتب العربية،صحيح مسلمالقسريي النيسابوري،مسلم بن احلجاج 33
.735) ص2009، (مكتبة نزار مصطفى الباز، املفردات يف غريب القرآن الراغبالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،  34
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ومكيـــدة اللــــبس أيضــــا مـــدخل واســــع مــــن مـــداخل الشــــيطان،وينطبق علــــى هـــذا مــــا هــــو 

حاصل اليوم يف بعض البلدان اإلسالمية أو مـن بعـض املنتسـبني إىل اإلسـالم مـن تقـدمي القـرابني 

بعض اجلماعات وأهل الطـرق املنتميـة واستقطاع األقطاع لألضرحة ولسدنتها وإيقاف األوقاف ل

.35إىل غري سبيل املؤمنني

د الشــيطان الــيت يتطــرق إليهــا عــدو اهللا إبلــيس إلضــالل البشــر، نســأل اهللا ئــمــن مكااهــذ

ذكـــر اهللا تعـــاىل أّن أمنيــــة الشـــيطان الغاليـــة ورغبتـــه امللحـــة رؤيـــــة النـــاس كلهـــم و اللطـــف واحلمايـــة.

َال بَِعيـداَأن ُيِضـلَُّهمطَٰنُ لشَّـيٱَويُرِيـُد ﴿ضالني، قال تعـاىل:  وإرادة اهللا تعـاىل .)60(النسـاء ﴾َضـلَٰ

هــذه مــنكيــف دفــع كيــد الشــيطانأن نكــون مــن املهتــدين، لــذا أمرنــا وأوجــب علينــا أن نعــرف  

د الشيطان وحيله ومكره فال نقع فيها.ئد واحليل، حىت حنذر من مكائاملكا

مكائد الّشيطانالنفس عنعالدفا ب.

البعد عن المعاصي واالستقامة على الطّاعة.1

فيه ينقسم اىل قسمني: 

) البعد عن املعاصي وأثر ذلك على الّشيطان.1

إن أحد أهم مقّومات الفالح؛اجتناب املعاصي اليت هي من أشر الّشيطان 

ووسوسته يف نفوس البشر، ويف ذلك اتّقاء ألغلب مكائد، فاملعصية خطر كبري على 

اإلنسان يف

عليه،فالعاصي ميّهد الطّريق أمام الّشيطان ويسّهل له أمر إضالله.

).2010، (دار الوطن، تلبيس إبليسابن اجلوزي، عبد الرمحن علي بن حممد بن علي ، 35
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أَعَهد ِإلَيُكم يََٰبِين َءاَدَم َأن الَّ تَعُبُدوْا َأملَ ﴿لذا عاتب اهللا بين آدم على ذلك فقال:

َذا ِصرَٰطُبُدوِين عٱَوَأِن ٦٠َعُدّو مُِّبني َلُكمۥِإنَّهُ طَٰنَ لشَّيٱ َأَضلَّ ِمنُكم َوَلَقد٦١مُّسَتِقيم هَٰ

ِذهِ ٦٢ِجِبّال َكِثريًا أَفـََلم َتُكونُوْا تَعِقُلوَن  (سورة يس ﴾٦٣تُوَعُدوَن ُكنُتملَِّيت ٱَجَهنَُّم ۦهَٰ

٦۰٦٣.(

إالّ مبعصية اهللا و االنسالخ عن احلّق، وعبادة الّشيطان هي اتّباع أو امره و ال يكون 

فيتمّكن لعنه اهللا من العاصي ويضّله ويهوي به إىل أودية الّضياع ويتالعب به كما يشاء. 

أّما العبد عن املعاصي فإنّه يصّد يف وجهه باب اإلضالل، و يضع دونه لعنه اهللا حصًنا من 

من سلطان، و قد بّني اهللا تعاىل فقال احلماية اإلهلية فيضّيق عليه الّسبل، وال يدع له عليه

).٤۲(سورة احلجر ﴾َغاِوينَ لٱِمَن تـَّبَـَعكَ َس َلَك َعَليِهم ُسلطٌَٰن ِإالَّ َمِن ٱِإنَّ ِعَباِدي لَي﴿:

:36ومن الوسائل اليت تعني العبد على االبتعاد عن املعاصي

من ذلك: 

أن يتعّرف إىل العواقب اليت تنتج من جرّاء املعاصي وما تسّببه له من هّم وغّم وحزن وقّلة •

توفيق.

•

جاهد نفسه يف سبيل اهللا.

وخمالفة الّشيطان يف  ذلك، االلتجاء إىل اهللا ودعائه وطلب العون منه يف ترك املعاصي •

وخاّصة عند الّسجود.

.٣٧۸) ص 2008، (مكتبة ابن تيمية، كيد الّشيطانابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي، 36
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تذكُّر املوت دائماً فهو ال يعرف صغريًا وال كبريًا وقد يأتيك فجأًة وأنت ال تشعر.•

) فعل الطّاعات وأثرها.2

كما أّن ترك املعصية من أعظم ما يدحض به كيد الّشيطان؛ فإن فعل الطّاعات 

فالّتمُسك مبا جاء به الكتاب ومبا جاءت به السّنة ما مياثل ذلك بل قد يزيد أحياناً، 

املشرَّفة هو أعظم سبيل للحماية من كيد الّشيطان، ألنَّاإلنسان بذلك يتمسَّك بالصِّراط 

املستقيم الذي شرعه اهللا تعاىل له، والذي حياول الّشيطان أن حيَِيد به عنه.

دحض كيد الّشيطان ألّن فيه ّمث إّن فعل الطّاعات واإلكثار منها له أثر عظيم يف 

هدر ملا جيتهد يف حتصيله، فكّلما وقع اإلنسان يف الّسّيئات بالوسوسة من أساليبه املعروفة، 

تأيت احلسنات احمليات لتذهب مبا اجتحد يف شأنه دفعة واحدة، فتذهب حبيله ومكائده 

اليت بذل فيها ما بذل أدراج الرِّياح.

وأثره. اإلخالص هللا وتحصين القلب2

فيه ينقسم إىل ثالثة أقسام:

) إخالص النـِّّية هللا1

إن إخالص النـِّّية هللا يف األفعال واألقوال؛ من أهم ما يلَزم املرء االهتمام به، إذ ال 

تُقبل لإلنسان عبادة إالّ بتحقق أساسّيني فيها :

اإلخالص هللا•
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ينَ ِلِصَني َلُه ٱخمُ للَّهَ أُِمُروْا ِإالَّ لَِيعُبُدوْا ٱَوَما﴿كما قال تعاىل  َء َويُِقيُمواْ ُحنَـَفالدِّ

ِلَك ِديُن لزََّكٰوةَ تُوْا ٱَويُؤ لصََّلٰوةَ ٱ )، وهذا إن دلَّ فإنّه يدّل على ۵(سورة البّينة ﴾َقيَِّمةِ لٱَوذَٰ

ِعَظم أمهِّيَّة إخالص النـِّيَّة هللا.

متابعة الّرسول عليه الّصالة والّسالم•

ِفر َلُكم ُذنُوَبُكم َويَغللَّهُ ِببُكُم ٱحيُ تَِّبُعوِين ٱفَ للَّهَ ِإن ُكنُتم حتُِبُّوَن ٱُقل﴿كما قال تعاىل

.)٣۱(سورة ال عمران ﴾رَِّحيمَغُفورللَّهُ َوٱ

) حتصني القلب2

حتصني القلب: االبتعاد به عن َخَطرات الّشيطان ووساوسه وعن الّشّك والقلق، 

صالح البدن وفساده فساده، ولذا جيب على اإلنسان أن فالقلب أمري البدن، صالحه 

يكون دائم التَّعهُّد لقلبه مراقباً لتقلُّباته وسكناته وحركاته مراعياً ألحواله مع اهللا عّزوجّل.

) االستعاذة باهللا من الّشيطان3

إن االستعاذة باهللا هي أقوى وأمنت سالح يتسّلح به اإلنسان ِضّد الّشيطان، فبها 

االستعانة باهللا القوّي القدير على مقاومة هذا العدوِّ اللَّعني الذي ال يقدر على دفعه حتصل 

عنه إالّ خالقه سبحانه وتعاىل.

فقد قال ابُن َكِثري رمحه اهللا [واالستعاذة هي االلتجاء إىل اهللا وااللتصاق جبنابه من 

ى أستجري جبناب اهللا من شرِّ كلِّ ذي شّر]، ومعىن أعوذ باهللا من الّشيطان الّرجيم : أ
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الّشيطان الرَّجيم أن يضرَّين يف ديين أو دنياي أو يصدَّين عن فعل ما أمرت به، أو حيثَّين 
37.

.۱۱٤ص . 1ج)2000،، (مكتبة اوالد الشيخ للرتاثتفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر، 37


