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 ملخص الرسالة 
 .كيد الشيطان من خالل آيات القرآن الكرمي دراسة موضوعية:عنوان الرسالة

 :قُسم املوضوع إىل متهيد ومخسة أبواب وخامتة
 .تعريف الشيطان،حقيقته وأصله،واحلكمة من خلقه وإنظاره:به ثالثة مباحث:التمهيد_ 
 :وبني اجلن واملالئكة واإلنس،ويشتمل على فَصلَين أوصاف الشيطان،والفرق بينه:الباب األول_ 

الشيطان وصفَتا الكبر واحلسد وحقيقة ما حدث منه مـن  :وبه مبحثان.أوصافه الواردة يف القرآن الكرمي:األول
 .كيده ضعيف،خيانته،وغري ذلك:منها:،صفاته بعد هبوطه إىل األرض_I_عصيان هللا 

 .بينه وبني اجلن،بينه وبني املالئكة،بينه وبني اإلنس:ثالثة مباحث.ن واملالئكة واإلنسالفرق بينه وبني اجل:الثَّاين
 :وبه ثالثة فصول.ودعوم_ عليهم الصالة والسالم_موقف الشيطان من األنبياء :الباب الثَّاين_ 

  .جلنة،عداءه له ولبنيه يف األرضعداءه هلما يف السماء وا:وفيه مبحثان.عداءه آلدم وكيده له ولزوجه:األول
 ._عليهم السالم_موقفه مع يوسف،أيوب،موسى،وسليمان :أربعة مباحث:من مواقفه مع بعض األنبياء:الثَّاين

 .ولصحابته_ r_كيد الشيطان يف العهد املكِّي ويف العهد املدينّ  للرسول :الثَّالث
 : ويشتمل على فصلَين._u_عامة بين آدم مكائد الشيطان  حنو :الباب الثَّالث_ 

 .كيد الشيطان للكفَّار واملنافقني:األول
،الطُّرق اليت يـدخل  )املرأة-املال:(الوسائل ومنها:وفيه ثالثة مباحث: عداءه للمسلمني ووسائله إىل ذلك:الثَّاين

 .،جريان الشيطان من اإلنسان مجرى الدم)دالكبر والغرور والفرح الزائ-احلسد:(ومنها:منها إىل قلوب بين آدم
 :وفيه فصالن.الوسائل النافعة يف دفع كيد الشيطان:الباب الرابع_ 

 .البعد عن املعاصي واالستقامة على الطَّاعة:األول
 .تعاذة من الشيطانإخالص النية،حتصني القلب،االس:وفيه ثالثة مباحث.اإلخالص وحتصني القلب وأثره:الثَّاين

 :وفيه فصالن.عاقبة الشيطان وجزاؤه يف الدنيا واآلخرة:الباب اخلامس_ 
 .بين آدم فيه،رمجه بالشهب_ I_طرده من رمحة اهللا،تبغيض اهللا :وفيه ثالثة مباحث.عاقبته يف الدنيا:األول
 .إلرادته االطالع على الغيب يف الدنيا،خلوده يف النار تسعر النار به:و فيه مبحثان.عاقبته يف اآلخرة:الثَّاين

 :أذكر فيها أهم نتائج البحث اليت توصلت إليها ومنها:اخلامتة_ 
 .أنَّ العلم بأسلحة العدو،تعني يف التصدي له واحلذر منه/٢أنَّ إبليس من اجلن وال يمت للمالئكة بِصلة،/١

 .احلرص على حتصني النفس من الشيطان،عدم االستهانة بضعفه:ازمة ومنهاوأذكر أهم التوصيات اللَّ
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Summary of Master 
 

The master title is:Satan machinaition throughout Quraan verses 
(objective study).The letter is divided into:introduction,five sections 

and a conclusion. 
The introduction includes:the investigation of three:the definition of 
Satan,his reality,his origin and the reason of creating and leaving him 

until the day of resurrection. 
:description of Satan and the difference between him and Chapter١

his description in the -Ades two sections:jinn and mankind,and inclu
Holly Quraan and this is divided into two parts:his arrogance and 
envy,and the fact of his disobedience of Almighty after landing.Other 

The difference -Bcharacters like cowardice,treachery and so on.
between him and the jinn,the angels,and mankind.Investigation of 

three:between him and the jinn,the angels,and the mankind. 
peace and blessings on -:Satan attitude towards the prophets Chapter٢

his -Aand their preach,this is divided into three sections: -them
antagonism to Adam and his wife,and this is divided into two:his 
antagonism to both of them in the sky and paradise,his antagonism to 

The same with some of -Bboth of them and their sons in the earth.
prophets,includes four Investigations:Satan attitude with 

Satan -C.-peace be apon them-Moses and Solomon Josef,Ayyub,
machination to the Prophet -peace and blessings of Allah on him- and 

companions in Makkah and Medina. 
:The machinations of Satan in general about the children of Chapter٣

is Hostility of the h -A,includes:-peace be apon him-Adam  
Hostility towards Muslims,it -Bmisbelievers and hypocrites.

means:The Investigation,which are:the means,including the (money-
women),the ways in wich to enter the hearts of the children of 
Adam,including:(Envy-arrogance-and over-joy),Satan runs from the 

course of human blood. 
:Useful means to resist Satan machianations divided into Chapter٤

-Bgetting away from sins to obedience and integrity.-Atwo sections:
loyalty and fortify the heart and its affects:investigation,in wich 

three:sincerity of faith,fortify the heart,Alistazah from Satan. 



٤ 

:Satan consequences of their own in this world and the Chapter٥
in the world through three -Aafterlife.And there are two sections:

Investigations to expel him from the mercy of God.Allah,s hatred and 
in the afterlife.Has two -Ben of Adam,belt him with fireball.the childr

sections:flamed by the fire because of looking forward the unseen 
matters in the world,the eternity of him in the fire. 

The most important results of the research findings are:Coclusion: 
١-Satan is simply from jinn and he is not from angles.٢-Knowing the 

weapons of enemy help to resist and beware from him. 
The most important recommendations I mentioned:taking care of self-

fortification and not be careless of Satan weakness.   
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وتقدير شكر 
؛ صاحب الفضل كلِّه على رعايته وهدايته وتيسريه يل هذا الطَّريق _U_أتوجه بقليب كلُّه َألحمد اهللا 

 .املبارك،طريق العلم الشرعي
 

كما أشكر والدي الغاليني على أن دفعاين لتحصيل علمي الشرعي،وعلى ما بذاله يف سبيل ذلك حيث 
حيث فرغ الوالد نفسه لقـراءة  .أو نفيسٍ يف هذا الصدد؛سواًء من الناحية املادية أو املعنوية مل يبخال علي بِغالٍ

الرسالة كلها رغم مرضه وانشغاالته وسعى لتحسينها والرفع من قيمتها العلمية،كما مل يدخر جهداً لنصـحي  
لت الوالدة عني كل ما ميكن أن يشغلين عن العمل يف ،كما مح_جزاه اهللا عني خرياً_وتوجيهي أثناء كتابيت هلا 

الرسالة ألتفرغ للعمل ا يف الوقت الذي حتتاج فيه هي إىل إعانتنا هلا،عدا عن الدعم املعنوي الـذي بذلتـه   
 ._جزاها اهللا عني خري اجلزاء_
 

ملا قدمه من عون ومساندة _ ي خرياًجزاه اهللا عن_وأشكر املشرف الكرمي،الدكتور عبد الْودود حنِيف 
   مه من دعـم علمـين،أثابه اهللا على ما بذله من جهود وجعل كلّ ما قديلُقٍ نادروتشجيعٍ بصربٍ وخ ومتابعة

 .ومعنوي يف ميزان حسناته
 

على _ ظه اهللاحف_كما أشكر املرشد األكادميي واملشرف السابق على رساليت الدكتور وِردانِي محودة 
 .معاونيت يف أثناء اختيار املوضوع ووضع اخلطَّة،جزاه اهللا عني خري اجلزاء

 
وأُقَدم شكري أيضاً للشيخ الفاضل الدكتور عبد الْعزِيز عزت لما قدمه يل من نصحٍ وإرشاد يف فتـرة  

ن،حيث كان مبثابة املشرف يل،وكذلك الدرِفَيشيل الْمدبـح  تصانِي الذي مل يتوانَ يف تقدمي النرهطَر الزكتور م
 .واملساعدة يف تلك الفترة أيضاً

 
كما أشكر كلّ من كانت له يد يف مساعديت يف البحث من الدكتورات واألستاذات الفاضـالت ويف  

ة للوالدة،أشكرها على نصـحها  مقدمتهن الدكتورة الفاضلة ابتسام مجال الغالية،صديقة العائلة،واألخت املقرب
وإرشادها،وكذلك أشكر الدكتورة الفاضلة سامية سمباوى والدكتورة مريم الْحربِي اللَّتان مل تبخال علـي يف  

والتوجيه املتابعة. 
 .كما أشكر األستاذة صبا اجلندي على معاونيت يف ضبط لغويات الرسالة
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ستاذة أَسماء توفيق اليت كانت هلا اليد الطُّوىل يف املعاونة واإلرشاد والتوجيه وأخص بالشكر اجلزيل األ
 .جزاهن اهللا عني خري اجلزاء وجعل ما أعانوين به يف موازين حسنان.والتسديد إىل آخر حلظة

 
أخـيت   وال أنسى أن أشكر أخيت الصغرية نوف لتشجيعها ومساندا املعنوية ودعائهـا يل،وكـذلك  

الصغرية البتول ملساعدا يل جبهدها ووقتها ومسانداا املعنوية طوال فترة تقدميي لرساليت بـرغم انشـغاالا   
الدراسية،وكذلك أخي الغايل عبد احلي الذي سهر معي ليايل كـثرية يف أثنـاء كتـابيت للرسـالة مؤنسـاً      

داً يف توفري احتياجايت اخلاصهر جخـغرية رملـة    ومشجعاً،كما مل يدسالة،وكذلك صديقيت وأخـيت الصة بالر
مالكي ملرافقتها ومساندا يل الساعات الطويلة يف املكتبة أثناء مجعي للرسالة،وال أنسى أن أشـكر صـديقيت   

حفظهم اهللا _الغالية و أخيت أمل مكالوي على ما بذلته من جهد يف ترمجة ملخص الرسالة إىل اللغة اإلجنليزية 
 ._اًمجيع

 
وأخرياً أتقدم بالشكر والعرفان إىل كل من دعا يل يف ظهر الغيب أو كانت له يد يف تقدمي نصـح أو  

 .مساعدة أو مساندة أو تشجيع أو توفري وقت أو جهد للعمل يف الرسالة
 

سـنة  اخلري واهلدى والتوفيق لنفسي وللجميع وأن ميكِّننا من حتكيم كتابه والعمل ب_ U_أسأل املوىل 
 .،ومن التصدي لشياطني اإلنس واجلن على الوجه الذي يرضيه عنا،إنه مسيع الدعاء_r_نبيه 
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 املقدمة
احلمد هللا الذي يعلم السر ..احلمد هللا الذي له ما يف السماوات واألرض وما بينهما وما حتت الثَّرى            

احلمـد هللا راحـم   ..له ملكوت كلّ شيء وبيده خزائن األرض والسماوات العلَـى  احلمد هللا الذي..وأخفى
احلمـد هللا مؤيـد عبـاده    ..ومخزِي كيد اإلنس واجلـن مـن الشـياطني   ..وقابل توبة الْمِسيئني..الْمذْنبني
 اهللا حممد رسول اهللا إىل مبعـث  وتفَوه بشهادة أن ال إله إال..احلمد هللا ناصر من محل راية هذا الدين..املؤمنني

الناس ونشورهم إىل رب العالَمني،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله 
ي ونفسي منا بأيب هو وأمور بإذن ربد حبيبنا وأُسوتنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا وخمرجنا من الظُّلُمات إىل النمح

صلَّى اهللا عليه وسلَّم صالةً وسالماً تامين ..خامت األنبياء والْمرسلني..النيب الْقُرشي الْأُمي املبعوث رمحةً للعالَمني
ارلٌ ون كلَّما تعاقب ليوهطلت أمطار..كاملَي ت ريحجر..وكلَّما هبفوق الش رد طَيوكلَّما غر..م وكلَّما ترن

 .  متهجد وقت السحر
 

أنزل علينا القرآن الكرمي وضمنه احلالل واحلرام،واألوامر والنواهي،وترك لنا _ U_فإنَّ اهللا ..أما بعد
منهجاً تربوياً عمليا علميا نسري عليه،وتدي داه،وأمرنا باتباع مـا  _ عليه الصالة والسالم_فيه ويف سنة نبيه 

 _I_وفطرنـا  ..يه والسير على جه والتخلُّق باألخالق احلسنة الواردة فيه واالبتعاد عن كلِّ شر وضح فيهف
ولَما كان إبليس هو العدو األول لبين البشر،والذي ابتـدأ  ..على توحيده واإلميان بألوهيته واستحقاقه للعبادة

بإنظاره،ولَما كان قد _ I_،وحيث أنه أخذ وعداً من اهللا _u_عداؤه هلم منذ بدء اخلليقة،عند خلق آدم 
؛كان من أهم ما جيدر بنا االهتمام به للمحافظة على سالمة فطَرِنا هو التعرف _لعنه اهللا_حصل على ما أراد 

مـن  على أسلحة إبليس وذريته وكشف خططهم وأالعيبهم والتصدي هلا ومعرفة نقاط الضعف اليت تـدخل  
خالهلا الشياطني إىل نفوسنا لتقْوِيتها،والتعرف على وسائلهم وقُدرام لتحبيطها،فيكون علْمنا ذه األمور اليت 

 ._لعنهم اهللا_قد ختفى على الكثري سالحاً نجابِه به أسلحتهم،وحصناً منيعاً نتحصن به من شرورهم 
ا العالَم الْغيبِي أيضاً،واالطّالع على أسراره،واحلذر من شـروره؛كثرة  ومما يدلُّ على أمهِّية اإلحاطة ذ

_ I_فقد أفـاض اهللا  ..ذكره يف القرآن الكرمي،واهتمام هذا الكتاب املبارك بكشف أالعيبهم والتحذير منهم
حواهلم،كمـا  أصل خلْقَتهم،وذكر مجيـع أ _ U_يف القرآن يف ذكْر اجلن والشياطني إفاضةً ملحوظةً، فذكر 

عند خلْقه وما حدث بينهما يف املأل _ u_عن إبليس اللَّعني خاصةً،وموقفه من آدم _ تبارك وتعاىل_حتدث 
 .عداوته املستحكمة له ولبنيه ولكن أكثر الناس ال يعلمون_ Y_األعلى يف أكثر من سورة،وبين 

ضة السنة الشريفة املباركة يف احلديث عنه والتحذير من ومما يدلُّ على أمهِّية هذا املوضوع أيضاً؛استفا
 ، و ذكر أالعيبهم وتوضيح الطُّرق الْمعينة على معالَجة أمرهم وإبعادهم وتوقِّي _ لعنهم اهللا _ إبليس وأعوانه 
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 .إفسادهم وختريبهم
 :خرى دفعتين للبحث فيه،منهاوعدا ما ذكرت من أمهِّية هذا املوضوع؛فإني قد كانت يل أسباباً أ

أني كنت أمتنى دوماً وأتطلَّع إىل قراءة تفسري القرآن الكرمي أو أكرب قَدرٍ منه،وكنت كلَّما وقع بصـري  _  ١
وفكري على أحد املواضيع أجد أنه لن يشفي غليلي يف االطالع على قَدرٍ كبريٍ جامعٍ من التفسري وأَننِي لـن  

مثَّ اجتذبين موضوع الشيطان وكيده على اإلنسان،ألني ..خيص هذا املوضوع فقط يف القرآن أستفيد إال يف ما
شعرت من خالل آيات القرآن الكرمي أنه ما من عملٍ أو صفة سيئة أو خلقٍ كريه ممكن أن أتخذ منه موضوعاً 

ع فيه،وما من عملٍ حسنٍ أو خلُقٍ طَيـبٍ أو صـفة   لرساليت إلَّا وللشيطان فيه يد،حيث أَنه يدفع الناس للوقو
 .محيدة إلَّا و للشيطان يف الصد واْلإبعاد عنها يد

فوجدت أنَّ هذا املوضوع يمكنين من خالله االطِّالع على عدة مواضيع وإن كان ذلك دون تفصـيل،إِلَّا       
 .أَننِي حتماً سأَجِد الفائدة وما هو جديد

واالطالع على طُرقه وأساليبه،ومعروف _ لعنه اهللا_أن هذا املوضوع سيعينين على اإلحاطة خبطط إبليس _  ٢
أنه إذا عرفنا أسلحة عدونا عرفنا كيف نتفاداها،وعرفنا ما هي الطُّرق املعينة على تفاديها واحليلولة بينها وبـني  

 .إفساد قناعاتنا وعقائدنا وديننا واحلذر منها
جيري من ابن آدم جمرى الدم،ويستغلّ نقاط _ لعنه اهللا_أنَّ جماهدة الشيطان من أصعب أنواع اجلهاد ألنه _  ٣

 .باإلعانة على معرفة طُرق جماهدته والتغلُّب عليه_ بإذن اهللا_ضعفه،لذا فإنَّ هذا املوضوع كفيلٌ 
٤  _الت الْمبعزداعات والْخترافات واالبة كثرة الْخياطني،حيث اعتقد أهل اجلاهليوالش ثَارة حول عامل اجلن

القدمية واحلديثة أن اجلن والشياطني يعلمون الغيب ويقْدرون على النفع والضر،حتى صاروا يتقربـون إلـيهم   
بـني  ) عبدة الشياطني(بذبح القرابني،إىل أن انتهى الوضع بعبادم من قبل فئة كبرية من الناس فانتشرت فئات 

التصور اإلسالمي الصحيح لعامل اجلن،وأنهم خلق من _ I_فأحببت أن أُبين بفضل اهللا ..أَظْهر أبناء املسلمني
خلق اهللا،هلم قُدرام احملدودة وعلْمهم القاصر عن علم الغيب،وأن أُبين مدى ضعفهم أمام من آمنوا باهللا إمياناً 

 ..ادقاً ثابتاًص
 .تغذية احلياة الروحية باإلميان بعامل الغيب ومن ضمنه اجلن والشياطني_  ٥
أمور كثريةٌ من األحكام الشرعية اليت قد ال تكون حكمتها ظاهرة كغريها من األحكام،يظهرها الشيطان _  ٦

عاف النفيتأثَّر بذلك ض غري عادلة ق اإلميان يف نفوسهم فلـم  يف قلوب البعض يف صورةفوس أو الذين مل يتعم
يصلوا لدرجة من اإلميان جتعلهم جيزمون بعدل األحكام وأنها ال بد وأن يكون هلا حكمةٌ يعلمهـا اهللا وإن مل  

لذلك متنيت أن تتبين ألمثال هؤالء مسالك الشـيطان يف الـدخول إىل النفـوس والعقـول     .تدركها عقوهلم
 .وأنا أحوجهم لذلك هدانا اهللا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه..ويشها فيتصدوا له،وحيصنوا أنفسهم منهوتش



٩ 

أمور شرعيةٌ كثريةٌ فهمتها واقتنعت ا،ولكن عندما تفتح أبواب للنقاش فيها وختتلف وجهات النظر،كان _  ٧
قيقة املقصود الشرعي من هذه األمور،ويشككين يف الشيطان يدخل الشك يف نفسي يف بعض األحيان حول ح

 .قناعايت،فآملين ذلك وأردت أن أتصدى له من هذه الناحية وغريها،إذ لست الضحية الوحيدة يف ذلك
ـ  _  ٨ ا إثراُء املكتبة اإلسالمية،وإن كان املوضوع قد بحث فيه من قَبل قدمياً وحديثاً،إلَّا أَني حاولت مجـع م

تفرق يف الكتب،والتعرض ألمور مل أقع عليها يف مؤلَّفات سابقة،وحصر ما ورد يف الْقُرآن الكرمي فقط عن هذا 
املوضوع،و إن تكررت بعض األمور فذلك من باب تكامل البحث ولَملَمة جوانبه ولئَلَّا يقـع فيـه نقـص    

 .األمور املكررة مخلّ،وإن كنت قد تعمدت عدم التفصيل يف هذه
الفائدة الناجتة عن البحث بنفسي بني أمهات الكتب وخاصة التفاسري أكرب وأكثـر تثبيتـاً للمعلومـات    _  ٩

 ..والفوائد من تلك اليت تنتج عن جمرد قراءة جهود سابقة،ويف كلٍّ خري
 

ـ        اروا علـي وأفـادوين يف هـذا    هذا وقد استشرت أساتذيت األفاضل يف اختياري هلذا املوضـوع فأش
،فقد كان له الفضل األعظم بعد _جزاه اهللا عني خري اجلزاء_الصدد،وخاصة الدكتور الفاضل وِردانِي محودة 

 .يف مساعديت على اختيار هذا املوضوع ووضع اخلطَّة املناسبة له_ U_اهللا 
 

 :أما منهجي يف البحث فهو كما يلي
يف دراسة موضوعات الرسالة على ما ورد يف القرآن الكرمي _ بعد اهللا عز وجلّ_ادي الكُلِّي جعلت اعتم_  ١

خبصوص هذا البحث،أما بالنسبة لما ورد خبصوصه يف السنة الْمشرفة،فما كان منه موضح ملا ورد يف القـرآن  
كان مما ورد يف السنة ومل يرِد يف القـرآن فلـم    وشارح له فقد أفسحت لنفسي اال باالستشهاد به،أما ما

 .. أتعرض له،إلَّا ما كان يف ذكره إملام جبوانب املوضوع مما ال يستغنى عنه
 إذا كانت من موضوع_ذكرت األقوال اليت روِيت يف كلِّ مسألة ورد فيها خالف بني أقوال العلماء _  ٢
لٍ إىل قائله ، وذكْر أدلَّته ، مثَّ عقَّبت بِبيان القول الراجح معتمدةً يف الترجِيح على ما ،مع عزو كلِّ قو_البحث 

 .أيده الدليل الصحيح والْمنطق السليم الْموافق للدليل 
٣  _ كان_ابتعدترِ الْإِمعيفة وا_ بِقَدات وغريها من األقوال الضاالقتصـار  عن اإلسرائيلي ملوضوعة،وحاولت

ولو اضطُرِرت إىل ذكْرِ شيٍء من اإلسـرائيليات فقـد   .على ما ورد يف الكتاب وصحيح السنة وأقوال العلَماء
 .بينتها وبينت سبب ذكْرِها

كم عليـه  حرصت على ختريج األحاديث،فما كان يف الصحيحين أو أحدمها،اكتفيت بتخرجيه دون احل_  ٤
 لتعارف األمة على الصحة،أما ما كان يف غري الصحيحين فحرصت على بيان درجته من الصحة ، معتمدةً يف
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 .ذلك على ما ذَكَره أئمة احلديث يف احلُكْم عليه،فأَذْكُر ما قيل يف احلُكْم معزوا إىل قائله 
قد يأيت مكَرراً يف عدة مواضع يف البحث،فقد كنت أُحيلُ القارئ على  لَما كان احلديث أو األثر الواحد_  ٥

 .موضع خترجيه األول يف البحث
ترمجت جلميع األعالم وغريهم الذين وفَّقين اهللا إىل الوقوف على ترمجتهم،املعروف منهم واملغمور،مبا ال _   ٦

لى ترمجة له،فقد ذكرت ذلك يف احلاشية،ومن تكرر ذكره يف إلَّا من مل أقف ع.يزيد على ثالثة إىل مخسة أسطر
 .البحث؛ذكرت يف احلاشية أنه سبقت ترمجته وأَحلْت القارئ على رقم الصفحة اليت ترمجت له فيها أول مرة

ـ _  ٧ ة وشـروح  حاولت شرح الغريب من األلفاظ اليت وردت يف الرسالة معتمدةً يف ذلك على معاجم اللُّغ
 .غريب القرآن واحلديث

 .حرصت على ألَّا أَذْكُر قوالً أو أثراً أو رأياً إال معزوا لصاحبه_  ٨
خبطٍّ عثْمانِي عـريض يف املـنت ورفيـع يف    ﴾ . . ﴿  جعلت اآليات القرآنية بني قوسني مزهرين هكذا_  ٩

وخبطٍّ مائلٍ وعريضٍ،وما عدا ذلك مـن األقـوال    " . . "  احلاشية،أما األحاديث فبني قوسي تنصيص هكذا
 [ . . ].واآلثار فجعلته بني قوسني معكُوفَين هكذا 

 
 :اخلطة

 :أما اخلطَّة اليت سرت عليها يف حبثي،فتتكون من متهيد ومخسة أبوابٍ وخامتة،وهي كما يلي
 :ويتناول املباحث التالية:التمهيد_  ١
 .غةً واصطالحاًتعريف الشيطان ل) ١ 
 .حقيقةُ الشيطان وأصله،وهل هو جن أم ملك) ٢ 
 .احلكمة من خلق الشيطان وإنظاره) ٣ 

 :الباب األول_  ٢
 :أوصاف الشيطان،والفرق بينه وبني اجلن واملالئكة واإلنس،ويشتمل على فَصلَين 

 :حيتوي على مبحثنيو.أوصاف الشيطان الواردة يف القرآن الكرمي:الفصل األول
       :  املبحث األول

 ._I_الشيطان وصفَتا الكبر واحلسد،وحقيقة ما حدث منه من عصيان هللا 
    :املبحث الثَّاين

 :صفات الشيطان بعد هبوطه إىل األرض
 :ويشتمل على عشرة مطالب
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 .كيد الشيطان ضعيف،وأدلَّته:املطلب األول
 .  الشيطان وخيانته وخلفه للوعد،وأدلَّتهجنب:املطلب  الثَّاين
  .كونه رجيماً،وأدلَّة ذلك:املطلب الثالث
  .الشيطان مبذِّر كَفُور،وأدلَّته:املطلب الرابع

 .فسق الشيطان،ودليل ذلك:املطلب اخلامس
 . مترد الشيطان وعناده وأدلَّة ذلك:املطلب السادس
 . ذل أولياءه وأصحابه،ودليل ذلك من القرآنالشيطان خي:املطلب السابع
 . الشيطان ليس بناصحٍ وال أمني:املطلب الثَّامن
  .غش الشيطان لأَتباعه وتغرِيرِه م:املطلب التاسع
  ._U_استحواذ الشيطان على من يتبعه وينخدع به حتى ينسيه ذكر اهللا :املطلب العاشر

 
 . ق بني الشيطان وبني اجلن واملالئكة واإلنسالفر:الفصل الثَّاين

 : وحيتوي على ثالثة مباحث 
 : املبحث األول

طان واجلنيالفرق بني الش. 
 :املبحث الثَّاين

 .الفرق بني الشيطان واملالئكة
  :    املبحث الثَّالث

 .الفرق بني الشيطان واإلنس 
 :الباب الثَّاين_  ٣

 .ودعوم_ عليهم الصالة والسالم_ن من األنبياء موقف الشيطا
 :ويشتمل على ثالثة فصول 

 .وكيده له ولزوجه_ u_عداء الشيطان ألبينا آدم :الفصل األول
 :وفيه مبحثان

 : املبحث األول
  .ولزوجه يف السماء واجلنة_ u_عداء الشيطان ألبينا آدم 

 :املبحث الثَّاين
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يطَان ألبينا آدم عداء الش_u _ولبنيه يف األرض.  
 

 : _عليهم الصالة والسالم_من مواقف الشيطان ومكائده مع بعض األنبياء والرسل :الفصل الثَّاين
 : وفيه أربعة مباحث

 :املبحث األول
  .وبعض مكائده له_ u_موقف الشيطان مع نيب اهللا يوسف 

  :   املبحث الثَّاين
  .وبعض مكائده له_ u_لشيطان مع نيب اهللا أَيوب موقف ا

  :املبحث الثَّالث
 .وبعض مكائده له_ u_موقف الشيطان مع نيب اهللا موسى 

 :املبحث الرابع
  .وبعض مكائده له_ u_موقف الشيطان مع نيب اهللا سلَيمان 

وحيتوي على :ولصحابته_ r_العهد املدينّ  للرسول  كيد الشيطان يف العهد املكِّي ويف:الفصل الثَّالث
 :مبحثني

  :املبحث األول
  .وللصحابة يف العهد املكِّيr __كيد الشيطان للرسول 

 : املبحث الثَّاين
  .وللصحابة يف العهد املدينّ_ r_كيد الشيطان للرسول 

 
 :الباب الثَّالث _  ٤

طان  حنو عامية بين آدم مكائد الش_u_. 
 : ويشتمل على فصلَين

 :وفيه مبحثان.كيد الشيطان للكفَّار واملنافقني:الفصل األول
  : املبحث األول

 .كيد الشيطان للكفَّار وتزيِينه الشر هلم
 :املبحث الثَّاين

  .كيد الشيطان للمنافقني وفتنته إياهم



١٣ 

 :الفصل الثَّاين
 :)١(ان للمسلمني ووسائله اليت يسلكها إىل ذلكعداء الشيط

 : وفيه ثالثة مباحث
 :املبحث األول

 )ثالثة مطالب:(ومنها:الوسائل اليت يسلكها الشيطان للكيد للمسلمني
  .مسلك الشيطان يف فتنة الروح باملال:املطلب األول
  .و بين آدم ودليل ذلك من القرآناملرأة حبلٌ وثيق من حبائل الشيطان حن:املطلب الثَّاين

  .التوسع يف الْمباحات والشهوات الْمحرمة:املطلب الثَّالث
  : املبحث الثَّاين

 )عشرة مطالب:(ومنها:الطُّرق اليت يدخل منها الشيطان إىل قلوب بين آدم
 . احلسد وإغراء أتباعه به:املطلب األول
 .ان يقَع في الكبر والغرور ويغري ما،وبالفرح الزائد عن احلد الشرعيالشيط:املطلب الثَّاين

 .تدرج الشيطان يف إغوائهم:املطلب الثَّالث
 .الشيطان يحبب البخل واحلرص إىل أتباعه:املطلب الرابع

 .الغضب مسلك من أخطر مسالك الشيطان:املطلب اخلامس
 .الشيطان ينمي اخلوف واخلور واجلُنب يف نفوس أتباعه:دساملطلب السا

 .الشيطان يزين اهلوى ويغري باللَّهو والسماع الفاسد:املطلب السابع
 .الشيطان يغرِس الشك والريبة،ويلقي بالشبهات والوساوس يف قلوب أتباعه:املطلب الثَّامن 

 .يطان يوقع أولياءه يف الغفلة وينِسيهم ما يهِمهم لدينهم ودنياهمالش:املطلب التاسع
 .الشيطان يدعو بين آدم إىل العجلة املذمومة:املطلب العاشر
  : املبحث الثَّالث

 .جريان الشيطان من اإلنسان مجرى الدم وحماوالته إيذاَءه بكل طريق
 :الباب الرابع_  ٥

 :وفيه فصالن.نافعة يف دفع كيد الشيطانالوسائل ال

                                                
بعد انسـداد بـاب    رقههذه الوسائل اليت ذكرتها خبصوص املسلمني ال يمنع أن يستخدمها الشيطان لغريهم وأما بالنسبة هلم فهي طُ:تنبيه(١) 

 .إيقاعهم يف املعاصي ذه الوسائللكنه مل ييأس فهو حياول تكفريهم عليه و
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 :الفصل األول
 :وفيه مبحثان.البعد عن املعاصي واالستقامة على الطَّاعة

  :املبحث األول
  .الْبعد عن املعاصي وأَثَر ذلك على الشيطان

  : املبحث الثَّاين
 .فعل الطَّاعات وأثرها

 
 :الفصل الثَّاين

 :وفيه ثالثة مباحث.وأثره اإلخالص وحتصني القلب
  : املبحث األول

 .إخالص النية هللا
  :املبحث الثَّاين

 .حتصني القلب ويقَظَته
  :املبحث الثَّالث

 .االستعاذة باهللا من الشيطان
 :الباب اخلامس_  ٦

 :وفيه فصالن.عاقبة الشيطان وجزاؤه يف الدنيا واآلخرة
 .طان يف الدنياعاقبة الشي:الفصل األول

 :فمن ذلك
  :املبحث األول

  .طرد الشيطان من رمحة اهللا
  :املبحث الثَّاين
 . بين آدم يف الشيطان_ I_تبغيض اهللا 

  :املبحث الثَّالث  
 .رجم الشيطان بالشهب وإبطال كيده يف خبر الغيب

 
 .عاقبة الشيطان وجزاؤه يف اآلخرة:الفصل الثَّاين
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 :املبحث األول
 .يف الدنيا ودليل ذلك) االطِّالع على الغيب(تسعر النار بالشيطان إلرادته الْمكَاشفة 

 :  املبحث الثَّاين
 .خلود الشيطان يف النار جزاء كفره ومترده

========================================== 
 :اخلامتة_  ٧

 .البحث اليت توصلت إليها والتوصيات اللَّازمة لذلك وأذكر فيها أهم نتائج
 

أن يتولَّى بالقبول هذا البحث املتواضع وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي،وأن يعفو عـن  _ I_هذا وأسأل اهللا 
ع مـال  زلَّايت وقلَّة زادي من العلم،وأن يبارك يل فيه وينفع به وجيعله نوراً ميشي بني يدي يوم القيامة يوم ال ينف

 . وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم إنه كرمي مسيع جميب
وصلَّى اهللا على أشرف األنبياء واملرسلني،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أمجعني،ومن تبعهم بإحسان إىل 

 .يوم الدين
 

@@@@@ 
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 التمهيد
 

 :ويتناول املباحث اآلتية
 :املبحث األول

 تعريف الشيطان لغةً واصطالحاً
 :املبحث الثَّاين

 حقيقة الشيطان وأصله ، وهل هو جن أم ملك
 :املبحث الثَّالث

 احلكمة من خلق الشيطان وإنظاره
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 :املبحث األول
 :ًتعريف الشيطان لغةً واصطالحا

 : تعريف الشيطان لغةً
ناختلف العلماء يف أصل كلمة الشلَييطان على قَو: 

 :قيل:القول األول 
 طُنمن ش ه مشتقعال:إنةٌ يف شيطان،وهو على وزن فَيون أصليد،فتكون النعب أَي. 

 )٢(].والشيطان فَيعال من شطُن إذا بعد يف من جعل النون أصالً[...)١(قال ابن منظُور
 يف اللُّغة بعد هاوهذا اللَّفظ معروفاعجِم سـر،ومنه   :ة معانة والعـدعد والشد والبمروالت وتح والعالقُب

 .تسميتهم للحية شيطاناً
وقد استعمل لفظ الشيطان يف جماالت أخرى،وكلّها ترجع إىل ما سبق ذكره من القوة والشدة والبعد 

الـحبل الطَّويل الشديد الفَتل يستقَـى به وتشد :ـحبلُ،وقـيلال:الشطَن[وغريها،حيث ورد يف لسان الْعرب
 )٣(]به الـخيل،والـجمع أَشطان

بعيدة القَعر :وبِئْر شطونٌ..........عِسرةٌ شديدةٌ:وحرب شطونٌ.ملْتوِية عوجاء:وبئر شطونٌ[وقال أيضاً
البعيـد عـن   :الشـاطن .......وشطُن عنه بعد،وأشطَنه أبعـده .عوجطويل أ:ورمح شطونٌ.يف جمراها عوج

طني....احلقطون........البعيد:والشى شون.........بعيدةٌ شاقَّة:ناط٤(].اخلبيث:والش( 
 :_U_لشدة قبحها،يقول )٥(وقد ورد يف القرآن الكرمي تشبيه مثار شجرة يف جهنم برؤوس الشياطني  
﴿ðÐY⌦.V¢KV� b¤`kTW� �Z�S¥TPRß `×KV� SáW£W�W® 

X×éPRÎQW¥⌦@� (62) �PVßXM� �WäHTWTÞ<⌫WÅW� 
                                                

يفَة بِن منظُـور  قيلَ رضوان بِن أَحمد بِن أَبِي الْقَاسم بِن حنِمد بِن مكْرِم بِن علي وأَبو الْفَضلِ جمالُ الدينِ ابنِ منظُور محهو :ابن منظُور (١)
أشهر أعماله وأكربها كان عاملاً يف الفقه واللغة، هـ ٦٣٠سنةالْأَنصارِي ولد  رويفع بِن ثَابِتاَألنصارِي اَألفْرِيقي الْمصرِي الرّويفعي من نسل 

 .هـ٧١١،عنده شيء من التشيع ولكن ليس من الشيعة الرافضة،مات سنة)الْعرب لسانُ(هو
 زركْلـي لْأَعلَام خلري الـدين ال ا،و١٠ص ٣ج)هـ١٣٥٧ت(الوشي الْمرقُوم يف بيان أَحوال الْعلُوم لصديق بن حسن الْقَنوجِيأَبجد الْعلُوم انظر 

 .٢٨٥ص ٧ج) هـ١٣٩٦ت(
(٢) سظُور جلنن مابب لر١١٥ص ٥ان الْع طُنة شني،مادباب الش. 

 .باب الشني،مادة شطُن ١١٤ص ٥املصدر السابق،ج(٣) 
 .باب الشني،مادة شطُن ١١٥ص ٥املصدر السابق،ج(٤) 
 .نبت معروف قبيح:رؤوس الشياطني(٥) 

 ١،ج)١٢٠٥ت( الزبيـدي  مبرتضـى،  امللقّـب  الفـيض،  أبو احلسيين، الرزاق عبد بن مدحم بن مدانظر تاج العروس من جواهر القاموس حمل
 ٨٠٨٥ص

 



١٨ 

^àWÞTT`�TYÊ WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫YP⌦ (63) 
�WäPVßMX� báW£W�W® S�S£p�WT� õøYÊ XÔp²VK� 

gy~Y�W�<⌦@� (64) �WäSÅ<⌫TVº ISãTPVTßKV�VÒ 
ñ§èSòS¤ XÜkY¹HTWT~TPV⌦@� (65) ﴾.)١( 

أنه شبه طَلْعها يف قبحـه  :أحدها:فيه ثالثة أوجه)٢(قال الفراء:[جيه هذا التشبيهويف مختار الصحاح تو
. أنَّ العرب تسمي بعض احليات شيطاناً وهو ذو عرف قبـيح :والثَّاين.برؤوس الشياطني ألنها موصوفة بالقُبح

 )٣(].طنيإنه نبت قبيح يسمى رؤوس الشيا:قيل:والوجه الثَّالث
وجهه أنَّ الشيء إذا استقبح شبه بالشياطني، فيقال كأنـه وجـه شـيطان ، وكأنـه رأس     [)٤(وقال الزجاج

 )٥(].والشيطان ال يرى ولكنه يستشعر أنه أقْبح ما يكون من األشياء،ولو رؤِي لرؤِي يف أقبح صورة.شيطان
 : يلحق به من اإلنس ذا االسمسبب تسمية  إبليس وبنيه ومن 

 )٧(].وسمي الشيطان شيطاناً لبعده عن احلق وتمرده[)٦(قال الْقُرطُبِي 
 )٩(]فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كلِّ خري:[)٨(وقال ابن كَثري

                                                
 . ٦٥ – ٦٢سورة الصافَّات (١) 
 . هـ ٢٠٧الْنحوِي املشهور صدوق مات سنة الْفَراء هو يِحيى بِن زِياد بِن عبد اهللا الْأُسدي الْكُوفي نزيلُ بغداد :الفَْراء(٢) 

 . ١٣٨ص ٥،واألعالم للزركْلي ج٣٥٥ص٢ب لابن حجر ،جانظُر تقْرِيب التهذي
 . ١٤٢ص ١ن عبد الْقَادر الرازِي ،جمختار الصحاح لمحمد بِن أَبِي بكْر بِ(٣) 
ين،لـه  الد،كان من أهل العلْم باألدب وصاحب التفسري،النحوِي سهل الزجاجهو أَبو إِسحاق إِبراهيم بِن محمد بِن السرى بِن :الزجاج(٤) 

هـ بِبغداد ٣١٦وقيل  ٣١١يل قو ٣١٠،كان خيرِط الزجاج مث تركه واشتغل باألدب فنسب إليه،توفِّي سنةغريهاو)االشتقَاق(و)اَألمالي(كتاب 
 .سنة ٨٠قد أناف على و

فالْأَانظر و اتانجييو٤٩ص ١ع،يففُذجالونِ قُنات ج٦ص١ات البيف٢١٨ص ٢،والوايف بالو. 
 .باب الشني،مادة شطُن ١١٥ص ٥هـ،ج ٧١١للعالمة ابنِ منظُور،ت لسانُ الْعرب(٥) 
 (٦)طُبِيح الْأَ:الْقُرفَر كْر بِنأَبِي ب د بِنمأَح د بِنمحاهللا م دبو عهو أَبارِيصن طُبِيالْقُر لُِسيدصاحب التفسـري، ،الْأَنيف   إمام م ـرحبتم نفَـنت

بِمنِية بنِي خصيب مبصر وتـويف ـا ودفـن ـا     كان مستقراً ،)التذْكرة(و)سماء الْحسنىالْأَسنى في شرح الْأَ(العلم،له تصانيف مفيدة،منها
 .هـ٦٧١عام
 .٨٧ص ٢،والوايف بالوفيات ج٢١٠ص ٢ونفْح الطِّيب ج،٣١٧ص ١الديباج الْمذْهب ج انظر

 (٧)طُبِيطُبِـي :تفسري القُرين أبو عبد اهللا القُرالد مشقَان لة وآي الفُرنه من السنمضا تمن ليآن واملُبكَام القُرأَحع لـ ٦٧١ت( اجلَام  ١،ج)هـ
 .١٢٥ص

شي الدمشقي الشـافعي،ولد  إِسماعيل بِن عمر بِن كَثري الْقُر ع عماد الدين أَبو الفداءهو الشيخ الْإِمام العالم الْحافظ الْمفيد الْبارِ:بن كَثريا(٨) 
،عاش نيفـاً  )البِداية والنهاية(سري والنحو،له تصانيف مفيدة،منهابرع يف الفقه والتفدرس وناظر و،صاهر الْمزي فأكثر عنه وأفىت وهـ٧٠١سنة

 .هـ٧٢٩ومثانني سنة،تويف عام 
 .)٥٨، ٥٧(ر ذَيل وفيات الْأَعيان صانظ

 .٦١م لابن كَثري،صتفسري الْقُرآن الْعظي(٩) 



١٩ 

 :القول الثَّاين 
 .ياء أصلية والنون زائدة،فيكون شيطان على وزن فَعلَانإنه مشتق من شاط يشيط إذا هلك واحترق،فال

وقيل الشيطان فَعلَان من شاط يشيط إذا هلك واحترق مثل هيمان وغَيمان من هام [)١(قال ابن منظُور
 )٢(].وغام

ا وقيل إنَّ شيطان مأخوذ من شـاط يشـيط إذا هلـك فـالنون زائدة،وشـاط إذ     [)٣(وقال الْقُرطُبِي
احترق،وشيط اللَّحم إذا دخنته ومل تنضجه،واستشاط الرجل إذا احتد غضباً،وناقة مشياط اليت يطـري منـها   

 )٤(].السمن،اشتاط إذا هلك
 

 :القول الراجح
حيـث  )٥(وهـذا رأي الْـأَزهرِي  .يف أصل الكلمة هـو األول _ بناء على ما مضى_أرى أن الراجح  

  )٦(].أكرب واألول[قال
 :على أهل القول الثَّاين فقال)٧(وقد رد الْقُرطُبِي

إذا فعل أفعال الشياطني،فهذا بين يف أنه :تشيطَن فالن:ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أنَّ العرب تقول[
 .)٨(]تشيط:تفَيعلَ من شطُن،ولو كان من شاط لقالوا

كَث نوعليه يـدلُّ كـالم   :ومنهم من يقول[)٩(ريويقول اب،ل أصحاألو كالمها صحيح يف املعىن،ولكن
 .)١٠(]العرب

                                                
 . ١٧سبقت ترمجته ص :ابن منظُور(١) 
 . ١١٥ص  ٥ج لسان الْعرب،(٢) 
 .١٨ص سبقت ترمجته:الْقُرطُبِي(٣) 
 . ١٢٦ص  ١ج تفسري القُرطُبِي،(٤) 
 (٥)رِيهاللُّ:الْأَز وِيرالْه رِيهر الْأَزهأَز وح بِنن ة بِنطَلْح ر بِنهالْأَز د بِنمأَح د بِنمحور مصنو موِي اإلمام املشهور يف اللغة،أَبكان فقيهـاً  غ
عبشافاملذْه ي ،وورعه رايتهود وثقته فَقاً على فضلهتا،وكان م اتغلبت عليه اللغة فاشتهرتعـاً علـى أسـرارها     كان جامعاً لشطَّلاللغة م

 .هـ مبدينة هراة٣٧١هـ يف أواخرها وقيل٣٧٠هـ،وتويف سنة٢٨٢،ولد سنة )التهذيب(ودقائقها وصنف يف اللغة كتاب
 .٣١٢ص ٢،ومعجم الْأُدباء ج٣٣٤ص ٤يات األعيان جظر وفان

 .٨٨ص ٤النقد اللغوي يف ذيب اللغة لألزهري،جانظر (٦) 
 (٧)طُبِي١٨سبقت ترمجته ص :الْقُر. 
 .٩٠ص ١تفسري الْقُرطُبِي،ج (٨) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص : ابن كَثري (٩) 

 . ١٦ص  ١تفسري ابن كَثري ، ج (١٠) 



٢٠ 

 : تعريف الشيطان اصطالحاً
إنه مع استصحاب ما سبق بيانه يف املعىن اللُّغوي،يكون معىن لفظ الشيطان قد اشتهِر إطالقه على العايت 

رِف بذلك كمعىن اصطالحي للشيطان،وقد سـحب علـى عـات اإلنـس     الْمتمرد من اجلن حتى ع:وهو
 .)١( ]والدواب واإلنس اجلن من متمرد عات كل[أيضاً،فعرف الشيطان بأنه

والشيطان معروف،وهو كلّ عـات متمـرد مـن اجلـن واإلنـس والـدواب       [)٢(قال ابن منظُور
) ٦(،وقال ابن كَـثري )٥(]ان الْمتمرد العايت من اجلن واإلنس ومن كلِّ شيءوالشيط[)٤(،وقال الْبغوِي)٣(]شيطان

،وقـال  )٧(]شيطاناً:البعد على الصحيح؛وهلذا يسمون من تمرد من جني وإنسي وحيوان:الشيطان مشتق من[
كـلُّ متمـرد مـن اإلنـس واجلـن      :يطانأنَّ الش:_رضي اهللا عنهما_)٩(وروِي عن ابنِ عباس[)٨(اآللُوسي
والدواب.[)١٠(انيبوقال صاحب الت)١١(]قاقه مـن    :وهوـتواب،واشوالد من اإلنس واجلـن درمتم كلُّ عات

طُنوقيل:ش،دعن شاط إذا هلك:إذا ب١٢(].م( 

                                                
 . ٨٢٤ص ١أليب البقاء الكفومي،ج -معجم يف املصطلحات و الفروق اللغوية-الكُلِّياتكتاب (١) 
 . ١٧سبقت ترمجته ص:ابن منظُور(٢) 
 . ١١٥ص ٥لسانُ العرب،ج(٣) 
 (٤)وِيغن بن :البيسد الْحمحومأَب ةنيِي السحم هِدتجالْم يهظُ الْفَقافالْح امالْإِم وهحود بن معسمِ     مـالعصـاحب م،يعافاء الشد بـن الْفَـرم

مدينة مـن مـدائن   _م،توفِّي بِمرو كان حبراً يف العلوعلَّامةً زاهداً قانعاً باليسري، سيداً إِماماً عاملاًيِي السنة و ركْن الدين،كان يلَقَّب بِمحالتنزِيل،
 .هـ ٥١٦وقيل ٥١٠يف شوال سنة_ خراسان
يجانظر وف انيالْأَع ج١٣٦ص ٢ات فَّاظةُ الْحرذْك١٢٥٧ص ٤،وت. 

 (٥)صتفسري م،وِيغزِيلِ للبنمِ التال١٨ع. 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٦) 
 . ٦١ص ١رآن الْعظيم لابن كَثري جتفسري الْقُ(٧) 
كان شـيخ الْعلمـاء يف   هــ يف بغـداد،  ١٢١٧وسي الْبغدادي،ولد سنة السيد محمود أَفَندي الْآلُاب الدين،هو أَبو الثَّناء،شه:الْآلُوسي(٨) 
 هـ١٢٧٠الْاجتهاد،توفِّي سنة  يجارى،ومفَسراً ال يبارى،سلَفي الْاعتقاد،شافعي املذهب،يميلُ إىلمحدثاً الق،علَّامةٌ يف الْمنقُول والْمعقُول،العرا

ابني لسقَات الند جانظر طَبيو زكْر أَبو٣٢ص ١ب،ي جاًألعكْلربِي ج١٧٦ص ٧الم للزرون للذَّهفَسالْمفِْسري و٢٣١،٢٣٢ص ١،والت . 
دعا له رسول اهللا ،_r_عباس الْمكِّي،ابن عم رسول اهللا أَبو الْاف،لب بن هاشم بن عبد منهو عبد اهللا بن عباس بن عبد الْمطَّ:ابن عباس(٩) 

_ r _،ة علمه،قال ابن مسعودفكان يسبالفهم يف القرآنِسعر لبر والْححمى الْب]: مابن عباسنِع آنالْقُر انمجرد قبل اهلجـرة بـثالث   ]تلو،
 .الصحابة وأحد العبادلة،من فقهاء الصحابة هـ بالطائف وهو أحد املكثرين من٦٨سنني،ومات سنة

رانظر تجن حابيب لذهة،و٤٠٢ص ١ج،قْرِيب التابالْغ دري ج أُسن الْأَثاب١٣٠ص ٢لاِء وميبِ الْأَسذهات ،وتاللُّغلْللَّعىبِأَ ةام رِكَزاي مىيِح ينالد 
 .١٩٢ص ١،واِإلكْمال لابن ماكُولَا ج١٦٨ص ١م الْأَصبهانِي جِء لأَبِي نعيحلْيةُ الْأَوليا،وىوِوالن فرش بن

 .١٥٧ص ١نِي يف تفسري القرآن الْعظيم والسبع الْمثَانِي لآللُوسي،جروح الْمعا(١٠) 
 .)٨١٥-٨٥٣(الْمصرِي،مولده ووفاته شهاب الدين أَحمد بن محمد الْهائمهو (١١) 
 .٥٨ص ١ن في تفِْسري غَرِيب الْقُرآن،جالتبيا(١٢) 



٢١ 

طْلَق على اإلنس أيضاً وهذا اإلطالق يؤيده لفظ الشيطان ي:وعليه فقد تبين من أقوال العلماء السابقة أنَّ
 I _﴿ðÐY⌦.V¡W{Wè_الشرع أيضاً بأَدلَة كثرية يف الكتاب والسنة ومنها ما جاء يف قولـه  

�WTÞ<⌫WÅW� QXÔRÑY⌦ \QøY�TWTß �^QèS�WÆ 
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fûèS£WT�pTÉWTÿ (112) ﴾)ه يف هذا البحث هو شيطان .)١ددالذي أنا بِص ولكن
يـه عنـد   ،حيث اشتهِر ختصيصه ذا اللَّفظ حىت عـد علَمـاً عل  _لعنهم اهللا مجيعاً_اجلن وهو إبليس وذريته 

 .إطالقه،لذلك صح أن يكون موضوعاً هلذا البحث دون أن أجعل قيداً يف العنوان يبني ذلك
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ١١٢سورة األنعام (١) 



٢٢ 

 
 :املبحث الثَّاين 

 :حقيقة الشيطان وأصله،أَهو جن أم ملَك
وهـذا الوصـف   .)١(اَألعين إنَّ الوصف املُشترك بني كلٍّ من املَلَك واجلني والشيطان هو االستتار عن

الْمشترك أَوجد اللَّبس والْخلْط بينهم حتى نتج عن ذلك اختالف العلَماء يف حتديد جـنس إبلـيس ومعرفـة    
 حقيقته وأصله،هل هو من اجلن أم من املالئكة؟

امتثاالً ألمـر اهللا  _ u_آلدم  ومما ظنه البعض سبباً يف التلْبيس؛استثْناؤه من املالئكة الذين سجدوا
_U _ جود لههلم بالس_u _ راً وتعالياً عليه،وحقداً وحسداً له علىم تكبآدجود لحيث رفض إبليس الس

 .هذا التكْرمي دونه
�I _ ﴿<¢MX_وقد ورد هذا االستثناء يف كثريٍ مـن آيـات القـرآن الكرمي،فقـال      Wè 

�WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� 
W×W �VKY� vN�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`�MX� 
uøWT�KV� W¤Wi<ÑW�pª@�Wè WÜ�W{Wè WÝYÚ 

fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@�استثىن من مجـيعهم  :"_رمحه اهللا_)٣(قال الطربي.)٢(﴾(34) 
ل؛ألنه كَانَ من املالئكة على نصب علَى االستثْناء املُتص:")٥(،وقال الْقُرطُبِي)٤("إبليس فدل باستثنائه إياه أنه منهم

 .)٦("قَول اجلُمهور
 :ويف سورة األعراف

 ﴿ô`�TWÍV⌦Wè `ØS|HTWTpÞÍV⌫W� QWØR� 
`ØRÑHTWTß`¤QWéW² QWØR� �WÞT<⌫STÎ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� W×W �YKV� 
Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� `yV⌦ 

                                                
 .وجود بعض من متكَّن من االطِّالع ال يقدح يف هذا التعميم (١) 
 . ٣٤سورة البقرة (٢) 
التفسري الكبري و التاريخ صاحب كَثري بِن غَالب الطَّبرِي، زِيد بِنأَبو جعفَر محمد بن جرِير بِن ي،دثهو العالم اتهد املُح:اإلمام الطَّبرِي(٣) 
 _اهللا رمحـه _ لـه  كان وقداألئمة اتهدين،ثقة يف نقله،تارخيه أصح التواريخ، كان منكان إماماً يف فنون كثرية،وله مصنفَات مليحة،،الشهري

 .هـ يف بغداد٣١٠ن،وتويف سنةستاهـ بِطُبر ٢٢٤ولد سنة ،العلماء شعر فوق شعر
 .٥٧ص ١من الشعراِء للْقفْطي جالْمحمدونَ ،و١٩١،١٩٢ص ٤أَعيان،جانظر وفيات الْ

 .١٧٢ص ١ج،)هـ٣١٠ت(جامع الْبيان في تأْوِيل الْقُرآن،ملُحمد بن جرِير الطَّبرِي :ربيتفسري الط(٤) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:اإلمام القرطيب(٥) 
 .٣٣٥ص ١تفسري القُرطُبِي ج(٦) 



٢٣ 

ÝRÑWÿ WÝYQÚ fÛTÿY�X�HT☺ð©⌦@�ــال .)١(﴾(11)  قـــــ
استثناء من غري اجلنس،وقيل من اجلنس،وقد اختلف العلماء هل كان من املالئكـة أم  :"_رمحه اهللا_)٢(القُرطُبِي

 .)٣("ال
 :ويف سورة احلجر

﴿ <¢MX�Wè ðÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 
YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ øPYßMX� =SÌY⌫HTTTW� 

�_£WWT� ÝYQÚ wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ Mw�WÙW� 
wÜéSÞpT©WQÚ (28) �V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª 
ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ 

ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29) W�W�W©WTÊ 
SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� `ØSäPR⌫S{ WÜéSÅWÙ`�VK� 

(30) :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� uvøWT�KV� ÜKV� 
WÜéRÑWTÿ WÄWÚ fÛTÿY�Y�HT☺ð©⌦@� (31) ðÓ�WTÎ 

ñ¨~Y⌫`T�MX�;HTTWTÿ �WÚ ðÐV⌦ �PV�KV� WÜéRÑWT� 
WÄWÚ WÝÿY�Y�HT☺ð©⌦@� (32)﴾)٤(.طُبِيقال القُر)أنَّ  [_رمحـه اهللا _)٥ ال شـك

مل يكن من املالئكة :ثُم قيل كان من املالئكة؛فهو استثناء من اجلنس،و قال قوم..إبليس كان مأموراً بالسجود
جنـا  :،مثاله أن يقَال)٨(])٧(اجلنسِ صحيح عند الشافعياالستثناء من اجلنسِ غري :[،مثَّ قال)٦(]فهو استثناء منقطع

 �w﴿بقولـه تعـاىل   )٩(لقـول الشـافعي  _ رمحـه اهللا _القوم إلَّا قطَّةً،والقطَّة ليست من القوم،وقد استدلَّ 
tbqãèy☺ó¡o� $pk�Ïù #Yqøós9 �wur $¸☺�ÏOù's? 

ÇËÎÈ �wÎ) W⌧�Ï% $V☺»n=y� $V☺»n=y� ÇËÏÈ﴾)ــال )١٠ ،فق
ــه اهللا_ ــه   [_رمحـ ــة اللَّغو،فمثلـ ــن مجلـ ــالم مـ ــتثىن السـ  W�W�W©WTÊ﴿فاسـ

                                                
 .١١سورة األعراف(١) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:اإلمام القرطيب(٢) 
 .١٥٢ص ٧تفسري القُرطُبِي ج(٣) 
 . ٣٢ - ٢٨سورة احلجر (٤) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:اإلمام القرطيب(٥) 
 .٢٥ص ١٠تفسري القُرطُبِي ج(٦) 
عبد الْمطَّلب الْمطْلَبِي،أَبـو  بِن إِدرِيس بِن الْعباس بِن عثْمان بِن شافع بِن السائب بِن عبيد بِن عبد يزِيد بِن هاشم بِن  هو محمد:الشافعي(٧) 

تني،مـات  هو الْمجـدد لـأَمرِ الـدين علـى رأس املائ    هــ،و ١٠٥ر،ولد بِالشام بِغزة وقيل باليمن سنةنزِيل مصعبد اِهللا الشافعي،الْمكِّيَ،
 .سنة٥٤هـ،وله٢٠٤سنة

 .١٣٦ص ١،ترتيب املدارك و تقريب املسالك للقاضي عياض،ج١٥٢ص ٢انظر تقريب التهذيب البن حجر،ج
 .٢٥ص ١٠تفسري القُرطُبِي ج(٨) 
 .٢٣سبقت ترمجته يف هذه الصفحة :الشافعي(٩) 

 .٢٦،  ٢٥سورة الواقعة(١٠) 



٢٤ 

SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� `ØSäPR⌫S{ WÜéSÅWÙ`�VK� 
(30) :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX�،وإبليس ليس من مجلة املالئكة؛قال اهللا )١(﴾

ــاىل   HwÎ) }§�Î=ö/Î) tb%⌧. z`ÏB Çd`Éfø9$#﴿ تعـــ

t,|¡⌧ÿsù ô`tã Ì�øBr& ÿ¾ÏmÎn/u�﴾)٣(])٢( 
�MX¢> ﴿الســتثناء يف ســورة اإلســراء أيضــاً وورد هــذا اWè �WTÞ<⌫STÎ 

YàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�T`ª@� W×W �YKV� 
Nv�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� ðÓ�WTÎ 
S�S�`ªVK��ò óÝWÙY⌦ ð�pTÍTV⌫W� �_TÞ~Yº (61) ﴾ )٤(. 

�MX¢> ﴿ويف ســـــــــورة الكهـــــــــف Wè �WÞ<⌫STÎ 
YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� 

Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ 
QXÝY�<⌦@� WÌW©WÉWTÊ óÝWÆ X£`ÚKV� 

,-%YãQYTT�W¤ ISãWTßèS¡Y�PV�TW�WTÊVK� 
,ISãWT�QWTÿQY¤S¢Wè �ò:�fTTTT~Y⌦`èVK� ÝYÚ 

øYTßèS  `ØSåWè óØRÑV⌦ =QS&èS�WÆ ð¨`LùYT� 
WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫Y⌦ ¾��W�WT� (50) ﴾)رمحه اهللا_)٦(قال الطَّربي.)٥ _

،وذكر أقواهلم )٨(])٧(﴾�@⌦>�WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY﴿واختلف أهل التأويل يف معىن قوله [
وقـال  [_رمحـه اهللا _فكان من بينها قول يدلُّ على أنهم من اجلن وقول يدلُّ على أم مـن املالئكـة،قال   

هـم سـبط مـن    :ال آخـرون بل قيل من اجلن ألنهم من اجلن الذين استجنوا عن أعني بين آدم،وق:آخرون
 .)٩(]اجلن:قبيلة،وكان اسم قبيلته:املالئكة

ــه   ــورة طــــ ــاً يف ســــ �MX¢>﴿وورد أيضــــWè �WTÞ<⌫STÎ 
YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� 

                                                
 . ٣١،جزء من اآلية٣٠سورة احلجر (١) 
 .٥٠الكهف جزء من اآليةسورة (٢) 
 .٢٥ص ١٠تفسري القُرطُبِي ج(٣) 
 . ٦١سورة اإلسراء (٤) 
 . ٥٠سورة الكهف(٥) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٦) 
 . ٥٠جزء من اآلية سورة الكهف(٧) 
 .١٠٩ص ٥تفسري الطربي ج(٨) 
 ١٠٩ص ٥تفسري الطربي ج(٩) 



٢٥ 

Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� uøWT�KV� 
(116)﴾)١(. 

�XM¢>﴿ويف ســــــــــــــــــورة ص  WÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 
YàVÑMXù;HTTV⌫TWÙ<⌫Y⌦ øYPTßMX� =SÌY⌫HTTTW� 

�_£WWT� ÝYQÚ ⌧ÜkYº (71) �V¢MX�WTÊ 
ISãST�`TÿQWéTWª ñ�pT�WÉWßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ 

N�éSÅWÍWTÊ ISãV⌦ WÝÿY�Y�HTTWª (72) W�W�W©WTÊ 
SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� óØSäPR⌫TS{ WÜéSÅWÙ`�VK� 

(73) :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� W¤WiT<ÑWT�T`ª@� 
WÜ�W{Wè WÝYÚ WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� (74)﴾)٢(.  

فبسبب هذا اللَّبس واخللط الناتج عن صفة االستتار عموماً،وعن هذا االستثناء املتكرر يف القرآن الكرمي  
بشكل خاص؛اختلف العلماء يف حتديد جنس إبليس لعنه اهللا،حتى قيل إنه من املالئكة،وقيل إنه من اجلن،وقيل 

 .به فال هو من املالئكة وال هو من اجلن إنه من جنسٍ خاص مستقلٍّ
 

 :وحتى نتعرض هلذه املسألة،سنتعرض لتعريف اجلن،وتعريف املالئكة
 :تعريف اجلن ) أ
 :لغةً

 .لفظ يدور معناه حول االستتار واخلفاء) ج ن ن(اجلن يف اللُّغة 
 

 :)٣(قال ابن منظُور
]رتس ناه جنجء ييالش نعنكج نعنك فقد ج رتر   [،)٤(]ه،وكلّ شيء سـتسر يـجةُ كلُّ بستان ذي شواجلَن

والْجـنِني  [،)٦(]والْجنن بالفتح هو الْقَبر لسترِه امليت والْجنن أيضـاً الكَفَـن لـذلك   [،)٥(]بأشجاره األرض
 .)٨(]ما دام يف بطن أمه لاستتاره فيه الْجنِني الْولَد[لاستتاره يف القَبر،وأيضاً)٧(]الْمقْبور

                                                
 . ١١٦سورة طه (١) 
 . ٧٤ -٧١سورة ص (٢) 
 . ١٧سبقت ترمجته ص :ورابن منظُ(٣) 
 .٢٣٠ص ٢لسانُ الْعرب لابن منظُور،ج(٤) 
 .٩٨رآن للراغب الْأَصفَهانِي،صالْمفْردات يف غَرِيب الْقُ(٥) 
 (٦)ظُور،جلنن مابب لرانُ الْع٢٣٠ص ٢س. 
 . ٢٣٠ص  ٢نفس املرجع ، ج (٧) 
 . ٢٣٠ص  ٢نفس املرجع ، ج (٨) 



٢٦ 

وسمي بذلك )١(﴾_I _﴿Pr& ¾ÏmÎ/ 8p3¨ZÅ_واجلنة بالكَسر الْجنون،قال 
 .)٣(]واجلنون حائل بني النفس والعقل[)٢(قال الْأَصفَهانِي.ألنه يستر العقل وحيجبه

ن ضد اإلنس،الواحد جني،قيل سميت بذلك ألنها تتقَى اجل[واجلنة أيضاً؛الْجن،قال يف مختار الصحاح  
 .)٤(]وال ترى

 
 :أما يف االصطالح
 املؤمن،احلوالطَّ احلالص وفيهم نراه وال يرانا يفخ هأن ديب اإلنسان مثل مثله فلَّكَم عاقل خملوق[عرف اجلن بأنه 

 .)٥( ]والكافر
٦( ]حيوان هوائي يتشكَّل بأشكال خمتلفة[ات بأنه وورد يف كتاب الكلي(. 

 .)٨(]أجسام عاقلةٌ خفيةٌ يغلب عليهم النارية أو اهلوائية[فقال _ رمحه اهللا_)٧(كما عرفه الْبيضاوِي
 

 : تعريف املالئكة ) ب
 : لغةً

                                                
 . ٨سورة سبأ جزء من اآلية (١) 
 أهـل  من،العلماء احلكماء ،منأديب:باغبالر املعروف )يانِهبصأَالْ وأَ( يانِهفَصأَالْ ماسقَالْ وبفضل،أَمالْ بن دمحم بن نيسحالْ:الْأَصفهانِي(٢) 

ـ الْ يـبِ رِغَ يف اتدرفْمالْ(و،)اِءبدأُالْ اتراضحم(:كتبه من،يالزغالْ امِمإِبالْ نرقْي كان بغداد،واشتهر،حىت سكن) انهبصأَ( التفسـري  (،و)آنرقُ
 .هـ٥٠٢يف عشرة أسفار، توفِّي سنة)الكبري
 ١سـوعةُ الْأَعلَـامِ ج  مو،و٢٥٥ص ٢علَام للزركْلي،ج،والْأ١٩َص ١الْبلْغة يف تراجِم أئمة النحو و اللغة حملمد بن يعقوب الفريوزأبادي ج انظر
 .٢٢١ص

 (٣)ل آني غَرِيبِ الْقُرف اتدفْرانِي،صالْمفَهبِ الْأَصاغ٩٨لر. 
 .٤٨مختار الصحاحِ للرازِي،ص(٤) 
 .٦٩ص ٤٨ن و السنة علي بن نايف الشحود،جالباحث يف القرآ موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة،مجع و إعداد(٥) 
 .٣٥٢ص ١،جالكفوي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبوكتاب الكُلِّيات أليب أيوب(٦) 

 
وِي الشافعي،صـاحب  ازِي الْبيضـا عبد اِهللا بن عمر بن محمد بـن علـي الشـري   هو قاضي القضاة،ناصر الدينِ أَبو الْخير،:الْبيضاوِي(٧) 

، )أَسرار التأْوِيلِ في التفِْسريأَنوار التنزِيلِ و(و)الْمنهاج وشرحه في أُصولِ الْفقْه(ن أهم مصنفاتهمبالد فارس،ويل القضاء يف شرياز، مناملصنفات،
 .هـ،ودفن ا٦٨٥وقيل  ٦٩١تويف يف تبرِيز سنة 

 .١٩٥ص ١،والتفِْسري والْمفَسرون للذَّهبِي ج٤٤٧ص ٥يات للصفَدي جالْوافي بالْوف،و٨١ص ٢ام للزركْلي جعلَانظر الْأَ
 .٣٣١ص ٥تفسري البيضاوي ج(٨) 



٢٧ 

لفتح والكسر،والفتح أفصـح،وملَّكه  هذا الشيء ملْك مييين با:[لفظ يدور معناه حول االمتالك،يقال) م ل ك(
 .)١(]الشيء متليكاً جعله ملْكاً له،واِإلملَاك التزوِيج،ويقَال ما يف مِلْكه شيء أي ال يملك شيئاً

وهـو لـيس   )٢(أما امللَك الذي هو واحد املالئكة؛فهو ختفيف ملْأَك مثَّ حذفَت اهلمزة لكثرة االستعمال 
مألك بتقدمي اهلمزة من اُأللُوك وهي الرسالة مثَّ قُلبت [االمتالك والتملُّك ألنَّ أصل كلمة ملَك  داخل يف معاين

 .)٣(]وقُدمت الالَّم فقيل ملْأَك
ترِكَت مهزته لكثرة االستعمال فقيل ملَك فلما مجعوه ردوها إليه فقـالوا مالئكـة   [)٤(قال ابن منظُور 

 .)٥(]ومالئك أيضاً
 :اصطالحاً

ـ الت علـى  قادرة لطيفة نورانية أجسام اهللا،هلم خملوقات من خلق[عرفَت املالئكة بأا  لكُّش والتـ م  لثُّ
والتصرو على كبرية عظيمة،وقدرة قوى الكرمية،وهلم وربالص التاهللا،قد إال عددهم يعلم ال كثري خلق ل،وهمقُّن 

 .)٦( ]يؤمرون ما أمرهم،ويفعلون ما اهللا يعصون بأمره،فال والقيام هلعبادت واصطفاهم اهللا اختارهم
 :)٧(وقال ابن حجر يف تعريفهم

املالئكة أجسام لطيفة أُعطيت قدرة التشكُّل بأشكال خمتلفة،ومسـكنها  :قال مجهور أهل الكالم من املسلمني[
خلَقَهـم   _U_وهم عباد من عباد اهللا [بقوله)٩(الْحكَميوعرفهم أيضاً الشيخ حافظ بن أَحمد .)٨(]السماوات

 )١(].من النور لعبادته_ I_اهللا 

                                                
 (١)تخاحِ،صانظر محالص ٢٦٤ار. 
 .٣٦٥ص ٨انظر لسانُ الْعربِ،ج(٢) 
 .عن كالم الْكسائي ،نقال٣٦٥ًص ٨لسانُ الْعربِ،ج(٣) 
 .١٧سبقت ترمجته ص:ابن منظُور(٤) 
 . ٣٦٥ص ٨لسانُ الْعربِ،ج(٥) 
 .١٢٣ص ١أصول اإلميان يف ضوء الكتاب و السنة لنخبة من العلماء،ج(٦) 
إِمام الْقَلانِي الْمصـرِي الشـافعي،  ود بِن أَحمد بِن حجر الْعسهو الْإِمام أَحمد بِن علي بِن محمد بِن محمد بِن علي بِن محم:ابن حجر(٧) 

فـي تمـيِريِ    الْإِصـابةُ (و)تهذيب التهـذيب (و)ي في شرحِ الْبخارِيفَتح الْبارِ(هـ،من أهم مصنفاته ٧٧٣الْعلَّامة الْحافظ،ولد في مصر سنة 
 .هـ٨٥٢تويف سنة وغريهم،)الصحابة

 .١٦٩ص ٢،و الْأَعلَام للزركْلي ج٣٢٦تذْكرةُ الْحفَّاظ صانظر ذَيل 
 .٤٥٠ص ٦فَتح الْبارِي،ج(٨) 
هـ مث انتقل مع والده ١٣٤٢سنة  ةيامكَّحلْى ارقُ نم امِلَالس ةيرقَ يف دلو ةيبِرعالْ ةيرزِجام الْلَعأَ نم ملَع:حافظ بِن أَحمد الْحكَمي الشيخ(٩) 

ـ م(:كتـاب :،من مؤلفاتهة مركزاً لنشره العلميطَاماختذ من مدينة ص،بالذكاء والفطنة ع،اتسماضإىل قرية اجلَ ارِعـ قُالْ ج ـ  ولِب سرـ  ح مِلَّس 
 . هـ١٣٧٧يف احلج مبكة املكرمة عام  تويف،)لِوصوالْ



٢٨ 

 

 :التحقيق يف املسألة
 : وقد ملئت كتب التفسري والتاريخ بأقوال كثرية

 :بعضها يفيد أنه من املالئكة -١
ة من الصـحابة وسـعيد بـن    ومجاع_ t_) ٣(وابنِ عباس_ t_)٢(كالذي نِسب إىل ابنِ مسعود 

 :وآخرين)٤(الْمسيب
 .احلارث:كان امسه عزازيل،ويف رواية عنه:)٥(_t_أنَّ إبليس رئيس املالئكة بالسماء الدنيا،قال ابن عباس 

 :)٦(_t_وقال ابن عباس  
شرفهم،وأكثرهم علماً وعبادةً،وكان كان من حي من املالئكة يقال هلم اجلن،وكانوا خزان الْجِنان وكان من أ

 .)٧(من أُولي األربع أجنحة فمسخه اهللا شيطاناً رجيماً
حيث قال أنَّ إبليس مل يكن من املالئكة طُرفَـة  )٨(أنه من اجلن كالذي نِسب إىل الْحسن البصرِي_ ٢ 

 .)١(عين قط
                                                                                                                                                                     

ــبانظـــر مو ــراجم والتـــر ويقســـم الســـكة العنكبوتية،املنتـــدى اإلسالمي،قـــع الـــدعاة علـــى الشـ اريخ التـ
http://www.du٣at.com/vb/archive/index.php/t-٨١٩.html،قف على ترمجته يف الكتب املطبوعةمل أ. 

 .٧٧ص  ٢معارِج الْقُبولِ،ج(١) 
من حمن،من السـابقني األولني،ومـن كبـار العلمـاء،    ، أَبو عبـد الـر  غَافل بِن حبِيبٍ الْهذَلي هو عبد اِهللا بِن مسعود بِن:ابن مسعود(٢) 
ة،وكان إسالمحابة،الصرهاِهللا ه قدمياً،حليف بين ز دبكان أبوه قد حالف يف اجلاهلية عالْح لٍ أيضـاً، بِنذَية،وأمه من بين هرهز ناقبه مارِث بِن

،على الْكُوفَة رمره عة،وأممهـ يف املدينة ٣٣هـ أو  ٣٢ت سنة ماج. 
ذهالت قْرِيبر ج انظر تجنِ حابو٤٢٢ص  ١يب ل،ل ةابالْغ دريِ جأُسنِ الْأَثالْأَ،و١٧١ص ٢اب رِفَةعي مابِ فيعتج  الْاس ـرالْب دبنِ عابابِ لح١ص 

 . ٣٠٤ص 
 .٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٣) 
أحـد  خـزوم الْقُرشـي الْمخزومي،  هو سعيد بن الْمسيب بِن حزن بِن أَبِي وهب بِن عمرو بِن عابِد بِن عمران بِن م:سعيد بن الْمسيب(٤) 

كان ال تأخذه أعلم يف التابعني أوسع علماً منه،ال :[مرسالته من أصح املراسيل،وقال ابن الْمدينِي اتفقوا على أنت،الفقهاء الكبار،األثباالعلماء 
 .]لومة الئم،مات بعد التسعني،وقد ناهز الثماننييف اهللا 

هالت قْرِيبر جانظر تجنِ حيب الباء ،و٢٩٧ص ١ذيلةَ الْأَولْيانِي جَألحهبم الْأَصيع٢٧٩ص ١بِي ن. 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص :ابن عباس(٥) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص :ابن عباس(٦) 
 .٣١٦ص ٤،وتفسري اخلازن ج١٧٨ص ٥انظر تفسري البغوي ج(٧) 
ن،ثقةٌ أليف اهلم و الشجرِي،موىل زيد بِن ثَابِت،الْأَنصايسار، أَبِي الْحسن الْبصرِي،واسم أبيه هو إمام التفسري الْحسن بِن:الْحسن الْبصرِي(٨) 

عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجوز  كان يروي:[ه بتدليس اإلسناد النسائي وغريه،قال الْبزاروصفَفقيه فاضلٌ مشهور،وكان يرسل كثرياً ويدلِّس،
 .التسعنيقد قارب هـ،و١١٠،مات سنة]ا وخطبناحدثن:ويقول

http://www.du
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ن فلما أفسدوا يف األرض بعث اهللا إليهم كان من اجل:[حيث قال)٢(والذي نِسب إىل شهر بِن حوشب
جنداً من املالئكة فقتلوهم وأجلوهم إىل جزائر البحار،وكان إبليس ممن أُسر فأخذوه معهم إىل السماء فكان 

 .)٣(]هناك،فلما أُمرت املالئكة بالسجود امتنع إبليس عنه
من القرآن الكرمي إلَّا االستثناء الوارد يف الْمواضع السـبعة   أما من قال إنَّ إبليس من املالئكة ال سند له 

،حيث قال هؤالء إنَّ الْمستثْنى ال يكون إلَّـا مـن جِـنس الْمسـتثْنى منـه      )٢٤-٢٢(اليت ذكرتها آنفاً ص
األمر مل يكـن تركُـه    ،وأنَّ إبليس لو مل يكن من املالئكة ملا مشله األمر بالسجود آلدم،وإذا مل يشمله)٤(عادةً

كيف؟وقد ذمه اهللا وعاقبـه ووصـفه باإلبـاء    .وخمالفته له إباًء واستكباراً ومعصيةً،ولَما استحق الذَّم والعقاب
منزه عن الظُّلم،فدلَّ ذلك على أنَّ األمر شامل له،ومشوله له يدلُّ علـى أنـه مـن    _ I_واالستكبار،واهللا 

كما قال بعض _ته للمالئكة ال تستلزم مشول األمر له،كما أنه مل يرِد له نص بأمرٍ خاص املالئكة،كما أنَّ خمالط
ــاس ــه    _ الن ــيس يف قول ــى إبل ــالكفر عل ــم ب  Y _﴿ WÜ�W{Wè WÝYÚ_ألنَّ احلُكْ

fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@� . ترتب على وصف اإلباء واالستكبار)٥(﴾(34) 
لَّ ذلك على أنه قد خالف هذا األمر ال أمراً آخر،وما وهذا الوصف قد جاء عقَيب األمر بالسجود،فد 

 .ذلك إلَّا ألنه فَرد ممن صدر هلم هذا األمر بالسجود،وهذا القول منسوب إىل الفقهاء
وما احتج به أصحاب هذا الرأي من أنَّ اهللا استثىن إبليس من املالئكة ليس دليالً قاطعاً الحتمـال أن  

 .منقطعاً يكون االستثناء
من أنـه  _ U_أضف إىل ذلك عدداً من أدلَّة الكتاب و السنة منها ما ورد نصا صرحياً يف كتاب اهللا  

 :_I_من اجلن يف قوله 
﴿ <¢MX�Wè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 

N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY�<⌦@� WÌW©WÉWTÊ 

óÝWÆ X£`ÚKV� ,-%YãQYTT�W¤ 

                                                                                                                                                                     
هالت قْرِيبر جانظر تجنِ حيب البو١٦٦ص ١ذ،عأَبِي ناء ليلة الْأَولْيانِي جحهبم الْأَصلِِّسني ج٢٦٤ص ١يدح  ٢٩ص ١،وطبقات الْمـروالْج،

 .٤٠ص ٣والتعديل ج
 .٢٣١ص ١انظر تفسري ابن كثري ج(١) 
مـات سـنة   كَن،صدوق،كثري اإلرسال واألوهام،موىل أَسماء بِنت يزِيد بن السب الْأَشعرِي،الشامي،ن حوشهو شهر بِ:شهر بِن حوشب(٢) 

 .هـ ١٢
 .٢١٠ص ٣لابنِ حجر الْعسقَلَانِي ج،ولسانُ الْميزان ٣٤١ص ١يب التهذيب البنِ حجر جانظر تقْرِ

 (٣)يع الْبرِي جانظر جاملطَّبو١٧٢ص ١ان ل،الْقَد حكَانِي جفَتولشري ص٦٦ص ١يرِ لن كَثوغريهم ١١٧،  ١١٦،وتفسري اب. 
 . ٣٨،٤٠ص ١ج) هـ٧١٠ت(انظر تفسري النسفي مدارك التنزيل و حقائق التأويل للنسفي (٤) 
 . ٣٤جزء من اآلية سورة الْبقَرة،(٥) 



٣٠ 

ISãWTßèS¡Y�PV�TW�WTÊVK� ,ISãWT�QWTÿQY¤S¢Wè 
�ò:�fTTTT~Y⌦`èVK� ÝYÚ øYTßèS  `ØSåWè óØRÑV⌦ 

=QS&èS�WÆ ð¨`LùYT� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫Y⌦ ¾��W�WT� 
يف  من كون أنَّ العلَماء اختلفوا يف تأويل معىن اجلن)٢(ما ذكره الطَّبري ٢٤وقد أوردت يف ص.)١(﴾(50)

،وظـاهر اآليـة   )٣(هذه اآلية،و قد كان كوم من اجلن الذين استجنوا عن أعني بين آدم أحد هذه التأويالت
 .واهللا أعلم.يرجح صحة هذا التأويل،إذ ال قرينة تدل على قلب اآلية عن ظاهرهاو تفسريها بغري ما ظهر فيها

 :_I_ كما فرق القرآن الكرمي بني اجلن واملالئكة بقوله 
  ﴿W×óéTWTÿWè `ySåS£Smïm`ð� �_Å~Yîðr QWØR� 

SÓéSÍWTÿ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫YT⌦ 
Yò:�W�Së;HTTWåVK� óØS{�QWTÿXM� N�éSTß�W{ 

WÜèS�ST�`ÅWTÿ (40) N�éST⌦�WTÎ ðÐWÞðHT�`�TTSª 
ð�ßKV� �WTÞQS~YT⌦Wè ÝYÚ $yXäYßèS  `ÔWT� 

N�éSTß�VÒ WÜèS�ST�`ÅWTÿ QW$ÝY�<⌦@� 
ØSåS£W�Tp{KV� ØXäYT� fûéSÞYÚ`ëTSQÚ (41) ﴾)ــول .)٤ يق

 ﴿:"موضحاً ملا قالته املالئكة مكَذِّبةً القوم الكـافرين الـذين ادعـوا أـم يعبـدوا     _ رمحه اهللا_القُرطُبِي 
ð�ßKV� �WTÞQS~YT⌦Wè ÝYÚ $yXäYßèS  ﴾)نتواله الذي ربنا أنت أي)٥ 

�ÔWT� N`﴿لـه  العبادة يف وخنلص ونعبده ونطيعهéSTß�VÒ WÜèS�ST�`ÅWTÿ 

QW$ÝY�<⌦@� .)٧("وأعوانه إبليس يطيعون أي)٦(﴾
 . بني أنفسهم و ببني اجلن،و اهللا أعلم_ صلوات اهللا و سالمه عليهم_ففرقوا 

ومن األدلَّة اليت تؤكِّد هذا الفرق ما متيز به كل جنس من خصائصٍ وصفات ال يصح وصف اآلخـر   
 :ا

 :صفات خلْقية:أوالً
_ I_له ذرية بالتناسل والتناكح والذُّكورة واألنوثة يف جنسه اليت دلَّ عليهـا وجـود الذُّريـة،قال     إبليس

﴿<¢MX�Wè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY�<⌦@� WÌW©WÉWTÊ 

                                                
 . ٥٠سورة الْكَهف (١) 
 .٢٢ترمجته صسبقت :الطَّبري(٢) 
 .١٠٩ص ٥انظر تفسري الطربي ج(٣) 
 . ٤١،  ٤٠سورة سبأ(٤) 
 . ٤١جزء من اآلية سورة سبأ(٥) 
 . ٤١جزء من اآلية سورة سبأ(٦) 
 . ٢٧١ص ١٤تفسري القرطيب ج(٧) 
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óÝWÆ X£`ÚKV� ,-%YãQYTT�W¤ 
ISãWTßèS¡Y�PV�TW�WTÊVK� ,ISãWT�QWTÿQY¤S¢Wè 

�ò:�fTTTT~Y⌦`èVK� ÝYÚ øYTßèS  `ØSåWè óØRÑV⌦ 
=QS&èS�WÆ ð¨`LùYT� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫Y⌦ ¾��W�WT� 

واملالئكة ال يوصفون بذلك فال يتناكحون،وال يتناسلون،وليست هلم ذريـة ،وال يوصـفون   )١( ﴾ (50)
ــذلك ذم ا ــذكورة وال بأنوثة،ول ــه  ب ــة باألنوثة،بقول ــفهم املالئك ــى وص ــافرين عل _ I_هللا الك

﴿N�éR⌫WÅW�Wè WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� WÝÿY¡PV⌦@� 
`ØSå S�HTW�YÆ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� &�☯TT�HTWTßXM� 

N�èS�XäW®VK� &`ØSäWÍT<⌫W� ñ�WT�<ÑS�ðTª 
`ØSäST�W�HTWäW® WÜéST⌫WLTT`©STÿWè (19)﴾)٢(. 

فعـن  :كة من النور،وخلق اجلن من النار،وخلق اإلنس من الطِّنيخلق املالئ_I_ويف احلديث أنَّ اهللا 
 :قالت_ رضي اهللا عنها_)٣(عائشة

من نارٍ وخلق آدم مما وصـف   )٤(خلقَت الْملَائكَةُ من نورٍ وخلق الْجانُّ من مارِجٍ"_ r_قال رسول اهللا [
ق بني أصول هذ.)٥("]لَكُمتهففره األجناس الثَّالثة يف أصل اخللق وماد. 

 
 :ومنها صفات خلُقية تكليفية:ثانياً

حكايةً عن املالئكة ووصفاً هلـم  _ I_املالئكة معصومون،أما اجلن فمنهم عصاة ومنهم طائعون،قال 
﴿  �WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSTÞWÚ��ò 

Nv�éSTÎ `yRÑW©SÉßKV� `yRÑ~Y⌫`åVK�Wè �_¤�WTß 
�WåS éSTÎWè ñ§�PVÞ⌦@� SáW¤�W�Y�<⌦@�Wè 
�Wä`~V⌫WÆ dàVÑXMù;HTTWT⌫WÚ b¿·ð�YçÆ b �W�YT® 

�PV� WÜéS±`ÅWTÿ ☺ðW/@� :�WÚ óØSåW£WÚVK� 
WÜéST⌫WÅpTÉWTÿWè �WÚ WÜèS£WTÚ`ëSÿ (6)﴾)وقال حكايةً )٦

                                                
 .٥٠سورة الكهف(١) 
 .١٩سورة الزخرف (٢) 
يمر،أفقه النسـاء مطلقاً،وأفضـل   أمها أُم رومان بِنت عامر بِن عوشيةُ التيميةُ،أُم الْمؤمنِني،بِنت أَبِي بكْرٍ الصديق،الْقُر هي عائشةُ:عائشة(٣) 

مبكة،و أمجعوا على أنه مل ينب ـا إال يف املدينـة و هـي ابنـة     _ r_خدجية،ففيها خالف شهري،تزوجها رسول اهللا  ،إال_r_أزواج النيب 
 .هـ٥٧سنوات،ماتت سنةبعد البعثة بأربع أو مخس  ولدتابنة ست وقيل سبع سنني،_ عليه الصالة و السالم_د عليها تسع،وكانت حني عق

ـ نأَ يف يالوعالْ ومِجالن طَمس،و٥٢٦ص ٢يب التهذيبِ،جتقْرِ،و١٥ص ١االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب،جانظر   أَالْ اِءبـ و لِائ 
والتاوي ج  يلامصلع١٨٩ص  ١ل . 

 .لَهب خمتلَّط بسواد النار:مارِج(٤) 
 . ١٥٠٥، ص  ١وتاج الْعروس للزبيدي،ج.٦٦٥،ص٤نِ الْأَثري،جالنهاية في غَرِيبِ الْأَثَرِ لابو.٣٦٤،ص٢بنِ منظُور، جانظر لسان الْعرب لا

 .)٥٣١٤(الرقَائق،باب يف أحاديث متفرقة،حديث رقم  رجه مسلم في كتاب الزهد وأخ(٥) 
 . ٦سورة التحرمي (٦) 
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  ــن ــن اجلـ ��VPTßVK﴿عـWè �PVÞYÚ WÜéS�Y⌫HT☺ð±⌦@� 
�PVÞYÚWè WÜèS  $ðÐY⌦.V¢ �PVÞTRÒ WÌXMú:�W£Vº 
�_ W�YÎ (11) ﴾)ــال .)١ ــذَّات  _ I_وق ــيس بال ــأن إبل �MX¢> ﴿يف شWè 

�WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� 
W×W �VKY� vN�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`�MX� 
uøWT�KV� W¤Wi<ÑW�pª@�Wè WÜ�W{Wè WÝYÚ 

fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@� (34)﴾)٢(. 
ــالف ا  ــل خب ــهم رس ــيس من ــن ل ــا أنَّ اجل ــة،قال كم ــة _ I_ملالئك ــأن املالئك يف ش

﴿S�`ÙW�<⌦@� YãPV⌫Y⌦ X£Yº�WTÊ 
g�W.éHTWÙQW©⌦@� X³`¤KKV�ô@�Wè XÔYÆ�W� 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� ½�SªS¤ õøYT⌦OèKR� 
⌧àW�YÞ`�VK� uøWTpÞ�WQÚ ð�HTVT⌫R�Wè 
&WÄHTWT�S¤Wè S�ÿX¥WTÿ Á XÌ<⌫W�<⌦@� �WÚ 
S&ò:�WWTÿ QWÜMX� ☺ðW/@� uøV⌫WÆ QXÔRÒ ⌧òpøW® 

c£ÿY�WTÎ (1)﴾)٣( . 
�@/ðS☺﴿ يف شـــأم أيضـــاً _ U_وقـــال  øYÉV¹p±WTÿ fÛYÚ 

YàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� ¾�SªS¤ fÛYÚWè &X§�PVÞ⌦@� 
UfûMX� W☺ð/@� =SÄ~YÙWª c¤kY±WT� (75)﴾)٤( 

 ولَما مل يكن إبليس موصوفاً مبا وصفَت به املالئكة وكانت أوصافه مندرِجة فيما اتصف به اجلن وجب
 .ألّا يكون من املالئكة

ما كان إبليس من املالئكة طُرفَة عين قَـط،وإنَّ إبلـيس أول خليقـة اجلـن     [)٥(قال الْحسن البصري
 . )٦(]وأبوهم،كما أنَّ آدم أول خليقة اإلنس وأبوهم

مـا أنَّ آدم أصـل   يذهب إىل أنَّ الشيطان أصل اجلن ك_ رمحه اهللا تعاىل_ )٧(وكان اإلمام ابن تيمية
 .)١(اإلنس

                                                
 . ١١سورة اجلن (١) 
 . ٣٤سورة البقرة (٢) 
 . ١سورة فاطر (٣) 
 . ٧٥سورة احلج (٤) 
 . ٢٨سبقت ترمجته ص :الْحسن الْبصرِي(٥) 
 . ٧٩ص ١يةُ والنهاية،جالْبِدا(٦) 
ـ ،أَيلبنحالْ يقشمالد يانِرحالْ يرِيمالن رِضخالْ مِاسقَالْ يبِأَ نبِ اِهللا دبع نبِ امِلَالس دبع نبِ يمِلحالْ دبع نبِ دمحأَ:ابن تيمية(٧)  الْ وبـ ع اسِبت،قي 

ينِالد نِاب تيمإِالْ:ةييف ولد.سالماإل ام،شيخم حإىل أبـوه  بـه  ،وحتـول )٦٦١( سنة انر دـ م ـ ،واشتهر فنبـغ  قش يف مـرات  عـدة  نجِس 
دمقَق،والْشاهركَة،واإلسنرِدمات.ةي معلْبقَ الًقَتعة دم٧٢٨ ( سنة قش ( . 
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_ لتوجه اخلطَاب له باألمر مع املالئكة_ثَبت أنَّ إبليس من اجلن،ونرد على من قال إنه من املالئكة :وذا كلّه
 .)٢(بأنّ هذا األمر مشله ملخالطته هلم وتشبهه م

_ I_يه االستثناء الـوارد يف قولـه   وعلى هذا صح توجيه الذَّم له على عدم السجود،كما صح توج 
﴿vN�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`�MX� :على احتمالني)٣(﴾

 :االحتمال األول
أن يكون االستثناء متصالً وجائزاً على سبيل التغليب،فاألمر صادر أصالً للمالئكة ولكنه مشله ضـمناً  

ويؤيد تشبهه م ما حقَّقَه الشيخ _ )٣٢(بداية هذه الصفحةكما ذَكَرت يف _ملخالطته للمالئكة وتشبهه م 
كان من املالئكة باعتبار صورته،وليس منهم باعتبار أصله وال باعتبـار  _ لعنه اهللا_من أنَّ الشيطان )٤(ابن تيمية

والصواب التفصيل يف هـذه املسـألة،وأنَّ   [قوله )٧(يف محاسن التأْوِيل عن ابنِ الْقَيم)٦(ونقَل الْقَاسمي.)٥(مثاله
القولني يف احلقيقة قول واحد فإنَّ إبليس كان من املالئكة بصورته وليس منهم مبادته إذ كان أصله مـن نـار   

 .)٨(]وأصل املالئكة من نور فالنايف كونه من املالئكة والْمثْبِت مل يتواردا على حملّ واحد
 :االحتمال الثَّاين

                                                                                                                                                                     
ي جانظر الْأَعكْلرلزو ١٤٤ص ١لَام ل ،عني جملِّفؤم الْمو ٢٦١ص ١ج ،ي الْأَسة فعاقام الْوهاء ج الْأَو١١ص  ١م . 

 . ٣٤٦،  ٢٣٥ص ٥مجموع الْفَتاوِي ج(١) 
 . ١١٦انظر تفسري ابن كَثري ص (٢) 
 . ٣٤سورة البقرة جزء من اآلية (٣) 
 . ٣١سبقت ترمجته ص :ابن تيمية(٤) 
 . ٣٤٦ص ٤مجموع الْفَتاوِي ج انظر(٥) 
 (٦)يمالْقَاس: ين بِنال الدمد جمحم الْهو مقَاس يد بِنعد سمحنِيمسي الْحامالش يمق سنة .قَاسشمد يف دلبلغت مؤلفاتـه  هــ، ١٢٨٣و

يف مصطلح احلديث،سـلفي املـذهب ال    )قَواعد التحديث(،و)محاسن التأْوِيل(تفسريه :أعماله أكثر من مائة كتاب ورسالة،من أشهر كتبهو
 .هـ ١٣٣٢ دمشق سنة تويف يفيقول بالتقليد،

الدراسـات القرآنيـة اإللكتـروين     ،وموقـع شـبكة التفسـري و   ١٥٧ص ٣جـم الْمـؤلِّفني ج  مع،و١٣٥ص ٢م للزركْلـي،ج انظر الْأَعلَا
http://www.tafsir.org/vb/  

ـ مد ىف ووفاته مولدههـ،٦٩١،ولد سنةالعلماء كبار أحد ىقشمالد يعرالز دعس نبِ وبيأَ نبِ ركْب ىبِأَ نبِ دمحم:ابن الْقَيم(٧)  تتلمـذ  قش 
 يالًل لالشتغال مالزماً كان[كثري ابن قال،)نيعقِّومالْ املَعأَ( منها كثرية تصانيف ألف علمه ونشر كتبه بهذَّ الذى وهو ةيميت ناب اإلسالم لشيخ
تـويف  ،]منـه  عبـادةً  أكثر العلم أهل من زماننا يف أعرف ال:[قال مث،]حيقد وال حيسد ال التودد كثري اخللق حسن والتالوة الصالة كثري اراً
 .هـ ٧٥١سنة

 .٤٨٠ص ١ج ة الثَّامنة لابنِ حجرالدرر الْكَامنة في أَعيان الْمائَهـ،و٤٥٠ص ١موقِّعني،جانظر أَعلَام الْ
 (٨)حي،جمملْقَاسأْوِيل لالت ن١٠٤ص ٢اس . 

http://www.tafsir.org/vb
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كون االستثناء منقطعاً،إذ أنَّ إبليس ليس من جنس املالئكة املأمورين بالسجود آلدم ولكنه مشلـه  أن ي 
 .اخلطَاب الْموجه بالتكْليف،وأنَّ الْمراد من اآلية بيان من امتثل ألمر اهللا ومن مل ميتثل

تفيد أنَّ إبليس من اجلـن ولـيس مـن    ويؤيد االحتمال الثَّاين مجيع النصوص اليت أوردا،فهي مجيعاً 
 .املالئكة

كما أنَّ االحتمال الثَّاين مؤيد بالتغليب يف اخلطاب وهو واقع كثرياً يف القرآن الكرمي والسـنة النبوِيـة   
 .املطهرة

ــول اهللا    ــرمي  ق ــرآن الك ــي الق ــجI _   _فف ــاء واحل ــورتي النس ــع س ﴿ يف مطل
�WäQSTÿKV�H;TTWÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éSTÍPVT�@� 

SØRÑPV�ð¤﴾)١(. 
�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ﴿ ويف ســــورة البقــــرة  

N�èS�S�`Æ@� SØRÑQWT�W¤ ÷Y¡PV⌦@� óØRÑWÍV⌫TW� 
WÝÿY¡PV⌦@�Wè ÝYÚ óØRÑY⌫`�WTÎ óØRÑPV⌫WÅV⌦ 
WÜéSÍPV�WT� (21)﴾)٢(. 

�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV﴿ ويف سورة احلج أيضـاً   
N�éSÞWÚ��ò N�éSÅW{`¤@� N�èS�S�óª@�Wè 

N�èS�ST�`Æ@�Wè óØRÑQWT�W¤ N�éR⌫fTTTTpÅÊ@�Wè 
W¤`kTW�<⌦@� óØS|PV⌫WÅV⌦ WÜéS�YT⌫pTÉS� " 

(77) ﴾ )٣ (. 
فاألمر بالتقوى والعبادة والركوع والسجود يف هذه اآليات موجه إىل الذُّكور ومل يقل أحـد بأنـه مل   

ورون بعبادة اهللا وتقواه،غاية ما هنالك أنَّ األمر شاملٌ لإلنـاث علـى سـبيل    يشمل اإلناث ألنَّ اجلميع مأم
 .التغليب،فرفْض جتويز التغليب ممن قال بأنَّ إبليس من املالئكة مرفوض

 
@@@@@ 

 
 
 

                                                
 . ١، سورة احلج  ١سورة النساء(١) 
 . ٢١سورة البقرة (٢) 
 . ٧٧سورة احلج (٣) 
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 :املبحث الثَّالث
 :احلكمة من خلق الشيطان و إنظاره

 رجلعظمة حني خلق اهللا الكون الفسيح مبا فيه من م دهشت بديعة ناطقة وكواكب،ومبا فيه من آيات ات
مبدعها،ونشر فيه من الروعة واجلمال الساري يف الورود واألزهار والكائنات الفاتنة،ومن العظمـة املنعكسـة   

ـ  ة يف بطون البحار وشاسع السلْوِربتعة الْماسخة،ومن الساهقة الرماوات؛ما كـان  على صفَحات اجلبال الش
وإنما خلق .ليخلق ذلك كلّه عبثاً،كما أنه ما كان ليخلق ما خلق من جن وإنسٍ وغريهم من املخلوقات هدراً

 ..حلكَمٍ عظيمة علمها من علمها وجهِلها من جهِلها_ سبحانه_ما خلق وأبدع ما أبدع وقدر ما قدر 
،ومنها ما تركها تتكشف لنـا  _r_ره لنا صرحياً يف كتابه وسنة نبيه فمن احلكَم ما أنبأنا اهللا به وأظه 

على مر العصور من خالل احلوادث املتجددة والعلوم اليت تكشفت عن أمورٍ وجدت هلا أصالً وسبقاً يف القرآن 
تبذلك العقول وأنار تريفة فبهرة الشبوية الننجِز والسعا القلوب الكرمي الْم. 

كَشفه لنـا ومل  _ U_كَشفه لنا وبقيت خلف ستار الغيب الذي مل يرِد اهللا _ I_ومنها ما مل يشأ  
 . تتوصل إليه عقولنا احملدودة وعلمنا القاصر

 يق اجلازم مبا يدصل التحصنِني حني يمؤه يف صدور الْملَلبِر به وهنا يتجلَّى اإلميان واليقني يف أمجل حخ
_I _ كَم واألسباب اليتط أن يكون املؤمن على علمٍ بالْحرتشه ال ييه على عباده،فإنلمواالمتثال الكامل ملا ي

،إنما يكتفي كمؤمن _I_ما خلق وألجلها أمر ما أمر وقدر ما قدر وأراد ما أراد _ U_بسببِها خلق ربه 
م السلة من ذلك أم مل يعلمأن يؤمن وميتثل سواًء عكْمه البالغة .بب واحلتكْمل اهللا وحديف قلبه بِع مع يقنيٍ ثابت
 ._I_يف كلِّ ما يفعل ويأمر وخيلُق 

وأول مراتب تعظيم األمر التصديق به مثَّ العزم اجلازم على امتثاله [_ رمحه اهللا_)١(يقول العلَّامة ابن الْقَيم 
اإلتيان به على أكمل الوجوه مثَّ  إليه والْمبادرة به رغم القواطع واملوانع مث بذل اجلهد والنصح يفمثَّ الْمسارعة 

فعله لكونه مأموراً به حبيث ال يتوقَّف اإلنسان على معرفة حكْمته،فإنْ ظهرت له فعله وإلَّا عطَّله،فهذا من عدم 
ملِّم ألمر اهللا وحكمته مسد  عظمته يف صدره،بل يرر به سواًء ظهرت له حكمته أو مل تظهر،فـإن والً ملا أُمثت

                                                
 . ٣٢سبقت ترمجته ص :ابن الْقَيم(١) 
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الشرع بذكر حكْمة األمر أو فَقهها العقل؛كانت زيادة البصرية والداعية يف االمتثال،وإن مل تظهر له حكمته مل 
رِي األوامر والنجظِّم ألمر اهللا يح يف امتثاله،فاملُعن ذلك انقياده،ومل يقْدلَلٍ يوهلِّلها بِععواهي على ما جاءت،ال ي

توهنها وتخدش يف وجه حسنها،فضالً عن أن يعارضها بِعلَلٍ تقتضي خالفها،فهذا حال ورثة إبليس،والتسـليم  
 .)١(]واالنقياد والقبول حال ورثَة األنبياء

 _U_ رة الذَّاريات عنـد قولـه  اإلنس واجلن لحكمة بالغة،وضحها لنا يف سو_ U_لقد خلق اهللا  
﴿�WÚWè ñ�`ÍV⌫TW� QWÝY�<⌦@� ð¨ß�XMô@�Wè 

�PV�MX� YÜèS�S�T`ÅW~Y⌦ (56)﴾)ريفة الـيت خلقهـم اهللا   )٢تلك الغاية الش
أال وهـي عبادتـه   .ألجلها،وبعث الرسل على مد العصور واألزمان للدعوة إليهـا وترسـيخها يف النفـوس   

_I_ِور را عداه ،ففي عبادته حترة ملا سواه،واغتناء به عمةٌ عن العبوديفْع_U_.رمحـه  _ )٣(يقول ابن كثري
يقول الشيخ عبـد الـرحمن بِـن ناصـر     و.)٤( ]إليهم الحتياجي ال بعباديت، آلمرهم خلقتهم إمنا:أي[_ اهللا

مجيع الرسل يدعون إليها وهي عبادتـه  هذه الغاية اليت خلق اهللا اجلن واإلنس هلا وبعث [يف تفسريه )٥(السعدي
وذلـك متوقِّـف علـى معرفـة اهللا     .الْمتضمنة ملعرفته وحمبته واإلنابة إليه واإلقبال عليه واإلعراض عما سواه

_I_ه كانت عبادته أكمل فهذا الذي ،فإنَّ متام العبادة متوقِّفة على املعرفة باهللا،بل كلَّما ازداد العبد معرفة برب
 .)٦(]خلق اهللا املكلَّفني ألجله فما خلقهم حلاجة منه إليهم

داخل يف زمرة املكلَّفني فهو من اجلن على القول الراجح،وينطبق عليه ما ينطبق _ لعنه اهللا_والشيطان 
ـ  ا أنـه  عليهم من التكْليف واألحكام وغري ذلك،فهو خملوق مكلَّف خلقه اهللا للحكمة ذاا أال وهي العبادة،إلَّ

،فكـان  _U_،وطلب النظرة فأَخره اهللا _I_عصى وتكبر وجترأ وتبجح حىت طُرِد من جنة اهللا ومن رمحته 
،يتربص م ويقعد هلم بكلّ طريق كما _u_عدوا آلدم منذ خلقه،وعدوا له ولزوجته ولذريته بعد هبوطه 

 :حكى القرآن مقولته

                                                
 . ١٥٦٢،  ١٥٦١ص ٤البن القيم،جالصواعق الْمرسلَة (١) 
 . ٥٦سورة الذَّاريات (٢) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:ابن كثري(٣) 
 .٤٢٥ص ٤تفسري ابن كثري ج(٤) 
لـة تميم،ولـد يف عنيـزة عـام     من قبيد اهللا بِن ناصر آل سـعدي، هو الشيخ اإلمام أَبو عبد اهللا عبد الرحمن بِن ناصر بِن عب:السعدي(٥) 

تيِسري الْكَـرِمي  (معرفة تامة يف الفقه،أصوله وفروعه،له عدة مصنفات،منهاذا األخالق احلسنة، ى جانبٍ كبريٍ منكان علهـ،نشأ يتيماً،١٣٠٧
 .سنة ٦٩هـ،وعمره ١٣٧٦،تويف عام )يمةالْخطَب الْعصرِية الْقَ(يف التفسري،و) الرحمن
ني ج انظر ملِّفؤم الْمجـا _ ه اهللارمح_،وانظر ترمجة أحد تالمذته له٣٩٦ص  ١٣عمحِسري الْكَرِمي الرية كتابه تمقَدفِْسـري كَلَـام   يف من يف ت

 .هـ ١،١٤٢٠الْمنان،ط
 . ٧٥٥تفسري السعدي ص (٦) 



٣٧ 

﴿ WÓ�WTÎ :�TWÙY�WTÊ øYÞWT�`TÿWépTçÆKV� 
QWÜð�STpÅÎKV�W� `ØSäV⌦ ðÐVº.W£Y² 

WØ~YÍWT�`©SÙ<⌦@� (16) QWØR� ySäQWTÞW~Y��KVð� 
?ÝYQÚ XÜ`kTWT� `ØXäÿY�`TÿKV� óÝYÚWè 

`ØXäYÉ<⌫W� óÝWÆWè `ØXäYÞHTWÙ`TÿVK� ÝWÆWè 
$`ØXäY⌫MXú:�TWÙW® �W�Wè S�X�WT� 

`ØSåW£W�T`{VK� fÛTÿX£gÑHTW® (17)﴾)عن  يوسوس له ويبعده)١
احلق بكلِّ ما أويت من قوة وحيلة وبكل ما زرِع يف داخله من حقد وحسد وكراهية،يبعده عن كلِّ خري ويجره 

نيعة؛فما احلكمة من خلقه؟وملاذا أنظـره اهللا  .إىل كلِّ شرورة الشذه الص طانيفإذا كان الش_I _  إىل يـوم
 البعث؟

إلَّا أنَّ الكثري مـن  .خلقه حلكَم سواًء ظهرت لنا أم مل تظهر_ U_اهللا حنن املؤمنون ال بد أن نؤمن أن  
،وفيما يلي أذكر ما وفَّقَـين اهللا  _لعنه اهللا_العلماء اجتهدوا ووضعوا علالً وحكَماً تكشفت هلم يف خلق إبليس 

من حكَم أُرجِع صـحتها أو   وما ظهر يل_ جزاهم اهللا عن أُمة اإلسالم خري اجلزاء _إىل اإلملام به من أقواهلم 
 :_U_عدمها إىل علم اهللا 

بسـبب معصـيته وجرأتـه علـى     _ I_من لعن من رمحة اهللا وطرد من ملكوته _ليكون ما حدث له -١
عظة وعربة لكلِّ من سولت له نفسه باملعصية،فحني يستشعر العبد حال إبليس وما آل إليه بعـد أن  _U_اهللا

بني مالئكته الكرام،يكْبر أمر املعصية يف نفسه ويعظُم خوفه من ربه ومتتلئ جواحنـه  أكرمه اهللا وقربه وأسكنه 
وحنن لو أحبرنا مع آيات القرآن الكرمي؛لوجدنا أن من أهـم مقاصـده   ._I_خشيةً وخشوعاً وخضوعاً له 

 :_U_،كما يتضح ذلك جليا يف كثري من آياته املباركة،فقد قال االتعاظاالعتبار و
﴿ `�TWÍV⌦ WÜ�VÒ Á `ØXäY±ð±WTÎ báW¤`iYÆ 

øY⌦NèKR�PY� g%�HTW�<⌦KKV�ô@� �WÚ WÜ�VÒ 
�_TT�ÿY�W� uüW£W�pTÉSÿ ÝY|HTV⌦Wè WÌÿY�p±WT� 
÷Y¡PV⌦@� WÜ`kTW� Yã`TÿW�Wÿ WÔ~Y±pTÉW�Wè QXÔS{ 

⌧òóøW® ÷_�TTSåWè ^àWÙT`�W¤Wè ⌧z`éWÍPY⌦ 
WÜéSÞYÚ`ëSTÿ (111) ﴾ )ابقة والقصص القرآين الذي ر )٢وى ما حدث لألمم الس

خري دليل على اهتمام هذا الكتاب املقدس بالعربة والعظة،إذ من أهم احلكَم يف إيراد هذه القصـص حصـول   
ومن بعدهم مبا حدث ملن سبقهم من املشركني واملتمـردين ويف  _ e_العظة والعربة ملشركي عهد الرسول 

،حيث تكررت قصـته يف  _U_وما بدر منه اجتاه اهللا _ u_آدم  وقصته مع_ لعنه اهللا_طليعتهم إبليس 
 .عدة مواضع يف القرآن الكرمي بأشكال متنوعة

                                                
 . ١٧، ١٦سورة األعراف (١) 
 . ١١١سورة يوسف (٢) 



٣٨ 

التمييز بني النفوس الطَّيبة والنفوس اخلبيثة،وذلك باستدراج الشيطان للخبث الكامن يف النفوس وإخراجه _ ٢
 .نفوس اليت ترفَّعت عن اخلبث واستفاض الطُّهر يف أرجائهابينما ال يقْدر على استدراج ال.له

من قبضة قَبضها من مجيع األرض ففيها أبـيض وأصـفر وأمحـر    _ u_آدم _ U_فقد خلق اهللا 
فعـن أَبِـي   ._u_وأسود وطيب وخبيث وغري ذلك،فجاء بنو آدم متنوعني بتنوع ما خلق منه أبوهم آدم 

إِنَّ اللَّه تعالَى خلَق آدم من قَبضة قَبضها من جميـعِ  " _ r_قال رسول اهللا :قال_t_)١(موسى الْأَشعرِي
كذَل نيبو دوالْأَسو ضيالْأَبو رمالْأَح مهناَء مضِ فَجرِ الْأَرلَى قَدع مو آدناَء بضِ فَجنُ   الْأَرـزالْحلُ وهالسو

الْخوبالطَّي٢(" بِيثُ و(. 
بِخبثه واستدراجه بين آدم للشر،يخرِج خبَء النفوس اخلبيثة فيحـرك خبثهـا   _ لعنه اهللا_والشيطان 

 .ويسحبها حنو اخلراب،فيتبني بذلك اخلبيث من العباد من الطَّيب منهم
ـ .إذ مل يسو هذا بذاك_ I_وهذا من عدل اهللا    ﴿_ Y_ين ووضـح وفرق،يقـول   بل حمص و ب

�QWÚ WÜ�VÒ ☺ðS/@� W¤W¡W~Y⌦ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� 
uøV⌫WÆ :�WÚ `ØS�ßKV� Yã`~V⌫WÆ uøPV�W� 

W¦kYÙWTÿ ð�~Y�W�<⌦@� WÝYÚ g%�QY~☺ð¹⌦@�﴾)٣(. 
٣-    ة اإلميان وركـازة العقيـدة وعلـومحيص وامتحان القلوب وما اشتملت عليه من قووقوع االبتالء والت

ــ  U _﴿�WÚWè WÜ�W{ ISãV⌦ ØXä`~TV⌫WÆ ÝYQÚ_ة،يقول اهلمـــ
\ÝHTð¹T<⌫TSª �PV�MX� WØV⌫`ÅWÞYT⌦ ÝWÚ 

SÝYÚ`ëSTÿ YáW£Y����@�Y� óÝQWÙYÚ WéSå �Wä`ÞTYÚ Á 
%⌧☺ÐW® ðÐQST�W¤Wè uøV⌫WÆ PXÔSÒ ]òpøTW® 

b¿¸~YÉW� (21)﴾)٤(يدعين السر الداصخ العلَّامة نييقول الش)أي [ اآليـة  عند تفسريه هلذه)٥
ليقوم سوق االمتحان ويعلم به الصادق من الكاذب ويعرف من كان إميانه صحيحاً يثْبـت عنـد االمتحـان    

                                                
 وماتـت  ،أسـلمت كع مـن  ب،امرأةهو بنت ةيبظ وأمهر،صحايب مشهور،قَيس بِن سلَيم بِن حضاهو عبد اهللا بِن :أَبو موسى الْأَشعرِي(١) 

 يف إخوتـه  مـع  قدومه ة،وكانحيحأُ أبا مكة،فحالف مدقَ موسى أبا أن الواقدي ذكر،أمره عمر مث عثْمان،وهو أحد احلَكَمين بصفِّني.باملدينة
 .هـ،وقيل بعدها ٥٠مات سنة.ةشباحلَ أرض إىل وهاجر أسلم ،مث ييرِعشأَالْ من مجاعة

 . ١٦٤ص  ٢أُسد الْغابة لابنِ الْأَثري ج ، و ٤١٥ص  ١يب التهذيب ، ج انظر تقْرِ
 (٢)و دة حديث أخرجه أَبنالس ابتود ك٤٠٧٣(او (ي يف كتار،وباب يف القدذمرآن حديث رقم التفِْسري الْقُرب ت)ة من سور باب)  ٢٨٧٩

 .]انبح ناب صححه[٣٦٤ص ٦ج حتفَالْ ىف ظافحالْ قال و،]هذا حديث حسن صحيح[البقرة ، وقال
 . ١٧٩سورة آل عمران جزء من اآلية (٣) 
 . ٢١سورة سبأ(٤) 
 .٣٥سبقت ترمجته ص: السعدي(٥) 



٣٩ 

واالختبارو إلقاء الشبهة الشيطانية ممن إميانه غري ثابت يتزلزل بأدىن شبهة ويزول بأقلِّ داعٍ يدعوه إىل ضـده  
مب فاهللا تعاىل جعله امتحاناً يظهر اخلبيث من الطَّين به عباده ويح١(] ت (. 

فمن الناس من يتغلَّب على ضعفه وما شاب نفسه من خبث وميول للهوى فيحارب الشيطان ويتصـدى  
 ملكائده بقدر إميانه وقوة عقيدته،ومنهم من يغلب عليه ضعفُه وخيذله هواه فيتغلَّب عليه شيطانه ويضلُّه ويفِْسد

وتتبـاين  .هنا تتباين مراتب الصاحلني،فليسو مجيعاً بإميان واحد،بل بعضهم أعلى إمياناً من بعـض .دنياه وأُخراه
. ولوال وجود الشيطان ملا عرِف الصاحل من الطَّـاحل .مراتب العصاة،فليسو مجيعاً مبقدار واحد من ضعف اإلميان

 �I_﴿ö`ØRÑPVßWéST⌫`�WTÞV⌦Wè uøPV�W_قـــــــال 
ðyV⌫`ÅWTß WÝÿY�XäHTW�SÙ<⌦@� `yRÑÞYÚ 

WÝÿY¤YiHT☺ð±⌦@�Wè N�WéST⌫`�WTßWè 
`yS{W¤�W�pTT�KV�واملراد بالعلم يف هذه اآليات هـو علـم الوقـوع    )٢(﴾(31) 

يعلم مسبقاً ما سيؤول إليه حال كـلّ خملـوق ومـا إذا    _ I_والظُّهور،ليكون ذلك حجة للناس وإلَّا فاهللا 
 I _﴿ óÝQWÙYÚ_عند تفسريه لقوله _ رمحه اهللا_ )٣(يقول الْبغوِي. أم الشرسيختار العبد طريق اخلري

WéSå �Wä`ÞTYÚ Á %⌧☺ÐW®﴾)وأراد علم الوقوع والظُّهور وقد كان معلوماً عنده [اآلية)٤
 .)٧(]لغةًواملراد من حصول العلم حصول متعلَّقه مبا[عند تفسريها أيضاً)٦(ويقول اإلمام أَبو السعود)٥(]بالغيب

 :أيضاً يف هذا املعىن _  I_ يقول 
﴿ ð�Y©W�VK� ñ§�PVÞ⌦@� ÜKV� Nv�éS{W£`T�STÿ ÜKV� 

vN�éR⌦éSÍWTÿ �UfTTTTÞWÚ��ò óØSåWè �W� 
WÜéSÞTWTp�ÉSÿ (2) `�TWÍV⌦Wè �QWÞTTW�WTÊ 
WÝÿY¡PV⌦@� ÝYÚ $óØXäY⌫`�TWTÎ 

QWÝWÙV⌫`ÅWT~V⌫WTÊ ☺ðS/@� WÝÿY¡PV⌦@� 
N�éSTÎW�W² QWÝWÙV⌫`ÅW~V⌦Wè fûkY�Y¡HTTVÑ<⌦@� 

                                                
 . ٦٢٤تفسري السعدي ص (١) 
 . ٣١سورة محمد(٢) 
 . ٢٠ص  سبقت ترمجته:الْبغوِي(٣) 
 . ٢١سورة سبأ جزء من اآلية (٤) 
 . ١٠٦٢تفسري الْبغوِي ص (٥) 
 مبوضـع  دلو،لماء الترك الْمستعرِبِنيمن ع،يفنح يهقفَمد بِن مصطَفَى الْعمادي،مفَسر شاعر أُصولي،هو اإلمام محمد بِن مح:أَبو السعود(٦) 
صاحب التفسـري املعـروف بامسه،وقـد    ،ةكان حاضر الذهن سريع البديه،كيةروالت والفارسية العربية باللغات عارفاً كان،ةينِيطنطَسقُالْ قرب
 .هـ٩٥١،تويف عام)اب الْكَرِميإِرشاد الْعقْل السليم إِلَى مزايا الْكت(مساه

 .٥٩ص  ٧انظر الْأَعلَام للزركْلي ج 
 . ١٣١ص  ٧ج السعود،تفسري أَبو (٧) 



٤٠ 

فهو الفتنة الكربى اليت ابتلـى  .وما الشيطان إلَّا فتنةً للعباد،بل هو رأس الفتن ومشعلها واملسبب هلا)١(﴾(3)
ا العباد ليعلَم املؤمن من الكافر،الصادق من الكاذب،الصابِر من اجلزوع،فسبحان مـن حكمتـه   _ I_اهللا 

خلوق اخلبيث حمكا لالختبار واالبتالء، فلواله ملا تبين إميان املرء عند ختَلُّقه بالعفو رغـم  بالغة،إذ جعل هذا امل
املقدرة على االنتقام،وعند جماهدته لنفسه األمارة بالسوء ولشهواته ونزواته وغلبته عليها،وعند اجلهاد يف سبيل 

عوبة املوقف حني يخيفُه الشيطان على أغلى ما ميلك،روحـه  اهللا إذ يقَدم روحه فداًء إلعالء كلمة اهللا،ختيل ص
اليت حييا ا،حني يوسوِس له اللَّعني ويذَبذبه إذ يجرِي يف عروقه مجرى الدم،فيتبين هنا ثبـات اإلميـان مـن    

 . أحكم احلاكمنيوتتبين يف هذه املواقف وغريها مراتب الصاحلني،فسبحان اهللا.زعزعته وضعفه يف النفوس
بوجود الشيطان وجِدت املعاصي،إذ بنزغه ووسوسته وقع فيها الناس علـى اختالفهم،وبالتـايل كـان     -٤

_ I_االستغفار والتوبة واإلنابة والرجوع إىل اهللا وهذه األعمال هي من أحب األعمال القلبية إىل اهللا،فهـو  
ويعود إليه،فخطؤه يظهر ضعفه الفطري،وباستغفاره عودة وإنابة من قلب  حيب من عبده إذا أخطأ أن يستغفره

عـن أَبِـي   .حيب أن يكون ملجأً لعباده ومالذاً هلم،ال سيما حني يعتريهم الضعف_ I_حمتاج إىل اهللا،وهو 
 :قال_ r_عن النيب  _ t_ )٢(هريرة

  " اكُمطَايلُغَ خبى تتح مطَأْتأَخ لَوكُملَيع ابلَت متبت اَء ثُمموقال  )٣(" الس_u _ "  ـةبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه
ا طَعهلَيعو هنم تفَلَتفَان ضِ فَلَاةبِأَر هلَتاحلَى ركَانَ ع كُمدأَح نم هإِلَي وبتي نيح هدبع  فَـأَيِس هابرشو هام

ـ  منها نةً عما قَائبِه وإِذَا ه ككَذَل وا هنيفَب هلَتاحر نم أَيِس ا قَدلِّهي ظف عطَجةً فَاضرجى شـذَ  فَأَتفَأَخ هد
ومعلوم أن االستغفار )٤(" فَرحِبِخطَامها ثُم قَالَ من شدة الْفَرحِ اللَّهم أَنت عبدي وأَنا ربك أَخطَأَ من شدة الْ

 ﴿سبب ملغفرة الذُّنوب يف قمة األمر،ولتخفيف العذاب أو حـىت إبعاده،فـانظر إىل قـول العزيـز الغفَّـار      
�WÚWè WÜ�W{ ☺ðS/@� `ØSäWT�YP¡WÅS~Y⌦ ð�ßVK�Wè 

&`ØXä~YÊ �WÚWè fû�VÒ ☺ðS/@� `ØSäWT�YP¡WÅSÚ 
`ØSåWè WÜèS£YÉpTTçÅWT�`©Wÿ (33)﴾)ق اهللا على وباالس)٥دغتغفار ي

                                                
 . ٣،  ٢سورة العنكبوت (١) 
يها أرجح فذهب األكثـرون  واختلف يف أَالصحابة،اختلف يف إمسه و اسم أبيه،حافظ هو أَبو هريرة الدوسي،الصحابِي الْجليل،:أَبو هريرة(٢) 
 .نةس٧٨وهو ابن هـ، ٥٩وقيل  ٥٨وقيل  ٥٧،مات سنة ]و أصحه:[،وقال النووِي)عبد الرحمن بِن صخر(إىل 

 . ١٩٥ص ٢فَة الصحابة لابنِ حجر جوالْإِصابة في معرِ،٤٦٤ص ٢تهذيب لابنِ حجر جانظر تقْرِيب ال
وروى يف مجمع ،)حسن صحيح(ال عنه ،ذكره الْأَلْبانِي وق)٤٢٣٨(رجه ابن ماجه يف سننه كتاب الزهد،باب ذكر التوبة،حديث رقم أخ(٣) 

س وقال فيهالزد حنوه عن أَنوائ]لَى ورجاله ثقاترواه أَحو يِعد وأَبم[. 
رجه وأخ،)٤٩٣٢(،و)٤٩٣١(،و)٤٩٣٠(،و)٤٩٢٩(حديث رقم ب يف احلض على التوبة والفرح ا،باأخرجه مسلم يف كتاب التوبة،(٤)  

 .متفَق عليه فهو .) ٥٨٣٣(،و)٥٨٣٤(قمالْبخارِي يف كتاب الدعوات،حديث ر
 .٣٣سورة األنفال (٥) 



٤١ 

،أرشدهم إىل االستغفار وقال هلـم كمـا   _ u_فعندما أعرض قوم نوح عن دعوته .الناس اخلريات الكثرية
�ñ�<⌫SÍWTÊ N ﴿ علـى لسـانه   _ I_أخربنـا  èS£YÉpTçÅW�pTª@� 

`ØRÑQW�ð¤ ISãPVTßMX� fû�VÒ �_¤�PVÉWTçÆ (10)  
XÔYªó£Sÿ �ò:�WÙ☺ð©⌦@� yRÑ`~V⌫WÆ 

�_¤�W¤`�TYQÚ (11) yRÒó Y�`ÙSÿWè 
⌧Ó.Wé`ÚVK�Y� WÜkYÞTW�Wè ÔWÅmïm`ð�Wè 

`yRÑPV⌦ ⌧�HTTPVÞW� ÔWÅmïm`ð�Wè `yRÑPV⌦ 
�_£HTWäpTTßVK�ودفع الشيطان الناس للمعاصي سيء حبد ذاتـه إال أن  )١( ﴾ (12) 

ركه سارحاً بـني  وهذه من احلكَم اجلليلة من خلق الشيطان وت.البعض يندم على ما فرط و يلجأ إىل االستغفار
 .العباد
على خلق املتضادات واملتقابالت،فليل وار،مشس وقمر،برد وحر،لذَّة وأمل،طيـب  _ I_بيان قدرة اهللا  -٥

وخبيث،نفوس طاهرة فو إىل كل ما هو طيب ونفوس شريرة تركُن إىل كل ما هو خبيث،صحة ومرض،فرح 
وهـذا إن دلَّ  _ لعنه اهللا_خري وآخر يدعو للشر أال وهو الشيطان وحزن،مجال وقبح،ومما خلق داعياً يدعو لل

 ._I_وإحكام خلقه _ U_إِنما يدلُّ على كمال قدرة اهللا 
مثَّ أنَّ كمال الشيء وحسنه إنما يتضح ويظهر بوجود ضده وإلَّا لكـان حسـنه معتـاد إذ ال يـرى إال     -٦

يذوقوا مرارة املرض ملا عرفوا حالوة الصـحة وأمهِّيتـها ومـدى احلاجـة      الْحسن،كما يف الْمرضى فلو مل
يف محكَم تنزيلـه  _ U_إليها،وكذلك اجلهل لواله ما عرِف شرف العلم وما يسببه من رِفعة وعلو كما قال 

﴿XÄVÊó£TWÿ ☺ðS/@� ðÝÿg¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
óØRÑÞYÚ WÝÿg¡PV⌦@�Wè N�éS�èRK� ðy<⌫YÅ<⌦@� 

&⌧�HTTW�W¤W  S☺ð☺ðS/@�Wè �WÙY� WÜéR⌫WÙ`ÅTW� 
c¤kY�W� (11)﴾)٢(  ه وعلوررجات اليت يناهلا صاحب العلم يف أُخراه،فمعلوم قَدعدا عن الد

شأنه يف حياته الدنيوِية والْأُخروِية،وكذلك الْقُبح،لواله ما عرِف فضل اجلمال،والفقر وما يسببه مـن املهانـة   
،لواله ما عرِف فضـل  _مع ما يف نفوسهم من خساسة وازدراء_الضرر وكذلك احلاجة إىل الناس والضعف و

وهكذا إبليس .الغنى ووفرة املال،وقس على هذه األمثلة كل ضد كيف يظهر فضله وحسنه بقسوة ضده وسوئه
 .أرواح طاهرة مجيلة ظاهراً وباطناً  بروحه الشريرة وبشاعته ظاهراً وباطناً خلق مظهِراً حلسن ما خالفه من

وصفاته من معان وإظهار جتلِّياا الكامنة يف معانيها سواء صـفات  _ I_بيان بعض ما تتضمنه أمساء اهللا  -٧
ــل   ــها مث ــالل من ــار،الْمهيمن،(اجل ر،الضلّ،املتكباملُذ،زار،املُعار،اجلبــل ) إخل......القه ــال مث أو اجلم

)فُوحيم،العإخل.....،الغفور،احلليم، الر.( 

                                                
 . ١٢،  ١١، ١٠سورة نوح (١) 
 . ١١سورة اادلة جزء من اآلية (٢) 



٤٢ 

فوجود الشيطان حيرك اخلبث يف النفوس ويغري العباد الرتكاب املعاصي والوقوع يف األخطاء وبذلك 
فيه قوته وجربوتـه  _ U_تظهر آثار صفات اجلالل على من عصى وجتبر وتكبر وأصر على أفعاله،فريينا اهللا 

ديد يف الدته وجربوته على إمام العصاة إبليس وعقابه الشحـني أذلَّـه   _ لعنه اهللا_نيا قبل اآلخرة كما أرانا قو
. _U_وطرده من رمحته وسلبه عزه الذي وهبه إياه،لَما فرط يف هذا اإلكرام بأن كفر ومترد على ربه وخالقه 

�I _﴿(N_قال éSÍPVT�@�Wè ☺ðW/@� vN�éTSÙV⌫`Æ@�Wè 

QWÜKV� ☺ðW/@� S�ÿY�fTTT® g��WÍYÅ<⌦@� (196)﴾)١(. 
فلوال وقوع الناس يف املعاصي بسبب إبليس وأعوانه من الشياطني،ملا وقع العقاب،ولربما خفي علـى  
الكثري مدى شدة عقاب اهللا وعظمته وقوته،أما وقد وقع اخلطأ،فوقع العقاب،نتيجة له يقتضيها متام عـدل اهللا  

_I _صف به من عظَم القدرة على اجلزاء واحلساب،فإنَّ حكمة اهللا وما يت_I _   تتجلَّى يف خلـق هـذا
ألنه لوال املعاصي واملخالفات لفاتت آثار أحكـام  [)٢(يقول فضيلة الشيخ منصور رِفَاعي عبيد.املخلوق اخلبيث
 .)٣(]أمساء اهللا وصفاته

وكـذَّبت الرسـل   _ I_وام السابقة اليت كفرت به كذلك لو متعنا يف قدرة اهللا وقوة انتقامه من األق
وما وقع عليهم من عذاب،لتبينت لنا آثار قوة اهللا وعظيم انتقامه،وما كـان  _ كقوم نوح وقوم لوط وغريهم_

ذلك ليكون لوال إعراضهم عن توحيد خالقهم واتباع الرسل،وما أوقعهم يف ذلـك إال اتبـاعهم للخبيـث    
احلوادث يف السابِق واحلاضر ملا أصبحت هـذه الصـفات الربانِيـة معلومـة لـدينا يف       امللعون،ولوال هذه

 .واقعنا،وألصبحت نظرية قد ال تستوعبها عقولنا املتواضعة
أيضاً بعفوه عن املخطئني ومغفرته للعاصني _ I_وخبلق اخلبيث ظهرت واتضحت صفات اجلمال هللا 

على من أعرض عنه،وحمبته لعباده ورمحته م،إذ وقـاهم مـن   _ U_ وستره على من ضعف وعصى وحلمه
 I _﴿SØXäYÎWè_الســــــــيئات وأبعــــــــدها عنــــــــهم،قال 

g&��WLTTQY~TUfTT©⌦@� ÝWÚWè XÌWT� 
g��WLTTQY~TUfTT©⌦@� ⌧¡XMùWÚ`éWTÿ `�TWÍWTÊ 

I&SãWT�`ÙY�W¤ ðÐY⌦.V¢Wè WéSå S¦`éWÉ<⌦@� 

                                                
 . ١٩٦سورة البقرة جزء من اآلية (١) 
م،درس بالْأَزهر وخترج فيها مـن كليـة   ١٩٣٢محلَّة زياد عام  هو فَضيلَةُ الشيخ منصور رِفَاعي عبيد،ولد في قَرية:منصور رِفَاعي عبيد(٢) 

و اشتراكات يف نشـاطات  له مسامهات للمساجد وشؤون القرآن، أصول الدين،شغل كثري من املناصب قبل أن يصبح وكيل وزارة األوقاف
 .معاصر مؤلَّف، ٦٠اجتماعية وخريية كثرية،له أكثر من

 .نة له يف الكتب مل أقف على ترمجة معي
 (٣)و كَةلَائبِالْم هلَاقَتان وعسان ص الْإِن١٧٧الْج . 



٤٣ 

ñy~YÀ¹WÅ<⌦@� uvøPVÍV⌫W�WTÊ﴿وقــــال أيضــــاً )١(﴾(9) 
S×W ��ò ÝYÚ -YãYQT�QW¤ ⌧�HTTWÙY⌫VÒ ð��W�WTÊ 

&Yã`~TV⌫WÆ ISãPVTßMX� WéSå ñ��QWéQWT�⌦@� 
SØ~Y�QW£⌦@�عن _ I_حني عصى آدم ربه وأكل من الشجرة اليت اه اهللا ) ٢(﴾(37) 

اب عليـه  األكل منها،وجرى له ما جرى فكان حبالة ضعف وندم وحاجة إىل رمحة اهللا بأن يتقبـل توبتـه،فت  
_I _  ـا دون د صفة آمنرجة اجلليلة معلوماً متجلِّياً لديه،ومل تكن مانِيبفة الربرمحة منه فكان أثر هذه الص

إذ جعـل الشـيطان سـبباً    _  U_إدراك لعظمتها،ولوال وقوعه يف هذا اخلطأ ملا حصل كل هذا،لكنما اهللا 
 .اإلنابة ومن ثَم قبول التوبة فسبحان اهللا على كلّ ما شاء وقدرللوقوع يف املعصية ومن ثَم التوبة و

من هذا املعىن وما جتلَّى ا من آثـار لصـفات اهللا   _ u_كذلك لو استشعرنا ما حتمله قصة يونس 
 .القهرية مث العفوية لوضح األمر لنا بذلك

�﴿_ U_يقـــــــول V¢Wè XÜéQSÞ⌦@� ¢XM� ð�WåVP¢ 
�_�YµHTWçÅSÚ QWÝðÀ¹WTÊ ÜKV� ÝVP⌦ W¤Y�`ÍPVß 

Yã`~V⌫WÆ uüW �WÞWTÊ Á g�HTWÙR⌫☺ñÀ¹⌦@� ÜKV� 
☺ð:�� WãHTV⌦XM� :�PV�MX� ð�ßKV� ðÐWÞWHT�`�TSª 

øQYTTßMX� ñ�ÞS{ WÝYÚ fûkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� (87) 
�WTÞ`�W�W�T`ª@�WTÊ ISãV⌦ SãHTWÞT`~PVðmì�Wè 

WÝYÚ &☺gyWçÅ<⌦@� ðÐY⌦.V¡W{Wè øY�TFTTSTß 
fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (88)﴾)٣( 

ــه   ــه وانتقام ــدرة اهللا وقوت ــان ق ــع بي ــا جتتم �ð¨`~TV⌦VK﴿هن ☺ðS/@� 

⌧¥ÿX¥WÅY� ÷Y¢ ⌧z�WÍY�ß@�،مثَّ عفوه ومغفرته له ورمحته به )٤(﴾(37) 
_u_ طان لقومه أوالً مث لهية الشسوسولوال و،_u _ ثانياً، ليفعل ما فعل،ما كان ذلك وما حصل،وقد

ادثة مدى قُدرة اهللا وعقابه مثَّ مدى مغفرته وعفوه عند جلوء عبده إليه حتى بقيت كلماته تبين للجميع ذه احل
ولمحبة اهللا للمغفرة واإلحسان إىل عبـاده  .وتسبيحاته اليت جنَّاه اهللا ا باقيةً ثابتةً تتردد على ألسنة املستغفرين

 :_r_ليهم من فضله وكرمه ورمحته وعفوه،يقول خلق من تعلَّق به وصف اإلساءة والعصيان،ليغدق ع
 "مقُهزريو يهِمافعي ثُم لَدالْو ونَ لَهعدي اللَّه نم هعملَى أَذًى سع ربأَص دا أَح٥(" م( 

                                                
 . ٩سورة غافر (١) 
 . ٣٧سورة البقرة (٢) 
 . ٨٨،  ٨٧سورة األنبياء (٣) 
 . ٣٧سورة الزمر جزء من اآلية (٤) 
ــول اهللا  (٥)  ــاب ق ــد، ب ــاب التوحي �I _﴿QWÜMX_أخرجــه البخــاري يف كت ☺ðW/@� WéTSå 

ñË�PV¦PV£⌦@� èS¢ YáQWéSÍ<⌦@� SÜkY�WÙ<⌦@� 



٤٤ 

 ﴿كما حكى لنـا ذلـك يف قولـه   _ I_فانظر كيف تتبدى آثار رمحته مع الكفَّار حني جلؤوا إليه 
�V¢MX�WTÊ N�éS�Y{W¤ Á gÐ<⌫SÉ<⌦@� N�SéWÆW  

W☺ð/@� WÜkY±Y⌫oñ`� SãTV⌦ WÝÿPY�⌦@� 
�QWÙV⌫WTÊ óØSäHùWQ�WTß øV⌦XM� QX¤WiT<⌦@� 

�V¢XM� óØSå WÜéRÒX£pTSTÿ (65)﴾)ة واضحة )١محة جليهنا تظهر صفة الر
�I _﴿ `yV⌦KV_قـال  . حىت من عاداه،وما كفروا إلَّا بدفع مـن الشـياطني  _ I_إذْ يرحم  
W£WT� :�TPVTßKV� �WTÞ<⌫Wª`¤VK� 

WÜkY¹HTWT~PV⌦@� øV⌫WÆ WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� 
óØSåPR¦SëW� ☺�^¦VK� (83)﴾)٢(. 

فلوال ما حدث من الكفر واجلحـود  _ I_ظهور اآليات واملُلمات الدالة على وجود اهللا وعظيم قدرته  -٨
ما يف قوم نوح،وما تسبب به كفرهم الذي أوقعهم فيه ك.والتكذيب من األقوام السابقة واللَّاحقة ما ظهر ذلك

الشيطان من حدوث الطُّوفان،وكذلك قوم صالح وهود وقوم موسى وما تزخر به أزمنتهم مـن األحـداث   
 ،فلو أننا عددنا ما حدث من اآليات واملعجـزات _r_واملُلمات،وكذا بقية األقوام،وكذلك يف زمن الرسول 

مبعجزام إلَّا إلرشاد النـاس وداللتـهم   _ عليهم السالم_الباهرة ما أحصينا هلا عدداً،وما كان ظهور الرسل 
من مسـبباته،وليس  _ لعنة اهللا عليه_وتوجيههم لالبتعاد عن طريق الضالل،وكلُّ ذلك كان خلق اِهللا الشيطانَ 

الزمن احلايل من احلـوادث والْملمـات مـن زالزل وبـراكني     هذا فحسب،بل إننا لو أمعنا فيما حيدث يف 
وفيضانات لوجدنا أنَّ أكثرها حيدث نتيجةً للظُّلم واالعتداء احلادث بني الدول والبلدان،ونتيجةً ملا يقع من أهل 

ـ  _ نسأل اهللا السالمة_هذه البلدان من كفر ومعاصٍ وجور  هم وكل ذلك من دفع الشيطان هلم ونزغـه بين
وتأثريه عليهم،وإلَّا لبقوا على فطَرهم اليت خلقهم اهللا عليها،وملا وقع هلم ما وقع،وملا حدث من العقوبات نتيجة 

كُلُّ مالٍ "  _r_يف احلديث الْقُدسي الذي رواه عنه رسوله الكرمي _ U_أعماهلم الْمشينة ما حدث،يقول 
لَقْتي خإِنلَالٌ وا حدبع هلْتحن   ـتمرحو ينِهِمد نع مهالَتتفَاج نياطيالش مهتأَت مهإِنو مفَاَء كُلَّهني حادبع

وقد كان يف هذا كلُّه بيان وإظهار .)٣(" علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا
اهللا وعظيم سلطانه مما يوقع اخلوف من اهللا واخلشوع له يف نفوس الناس فيعتبِر اللَّاحق بالسابق ومن مل  لقدرة

 .يقع يف البليات ممن وقع فيها
                                                                                                                                                                     

باب ال احد أصرب على أذى مـن اهللا  ،ومسلم يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار،)٦٨٣٠(،حديث رقم )٥٨اتسورة الذاري(﴾ (58)
 _U  _ متفق عليه.)٥٠١٧(،و)٥٠١٦(حديث رقم. 

 . ٦٥سورة العنكبوت (١) 
 . ٨٣سورة مرمي (٢) 
عرِف ا أهل الدنيا أهـل اجلنة،حـديث   باب الصفات اليت يخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،قدسي أجزء من حديث (٣) 
 .)٥١٠٩(رقم



٤٥ 

عليه  أنه لوال وجود الشيطان بني الناس ملا وقع اخلالف بينهم على ديانام وبالتايل مل يقع اجلهاد مبا حيتوي -٩
 :_I_على السقاية وعمارة بيت اهللا احلرام فقال _ U_من فضائل حيث فضله اهللا 

﴿! óØS�<⌫WÅW�KV� WàWÿ�WÍYª ☺X�:�W�<⌦@� 
WáW¤�WÙYÆWè Y�Y�`©WÙ<⌦@� Yz�W£W�<⌦@� óÝWÙVÒ 

WÝWÚ��ò ☺ðY/@�Y� YzóéW~<⌦@�Wè X£Y����@� 
W�WäHTW�Wè Á XÔg~�WTª &☺ðY/@� �W� WÜISéW�p©WTÿ 

W�ÞYÆ %☺ðY/@� S☺ð☺ðS/@�Wè �W� ÷Y�`äWTÿ 
W×óéWÍ<⌦@� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@�إِنَّ " _ r_وقال )١(﴾(19) 

يا بنِ كَميتجرالد نيا بم بِيلِ اللَّهي سف ينداهجلْمل ا اللَّههدأَع ةجرائَةَ دم ةني الْجضِ  فالْـأَراِء وـمالس ن 
من إظهار لصدق اإلميان يف النفوس،حتى ظهر من الناس من آثر كلمة اهللا وإعالءها ) اجلهاد أي(،ومبا فيه )٢("

يف سبيل إعـالء كلمتـه سـبحانه،يقول    _ I_على ماله وولده بل وروحه،إذ قدمها رخيصةً بني يدي اهللا 
_U _﴿WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò N�èS£W��WåWè 

N�èS�WäHTW�Wè Á XÔg~�Wª ☺ðY/@� 
óØXäY⌦.Wé`ÚVK�Y� óØXäY©SÉßK�Wè SØðÀ¹`ÆKV� 

ZàW�W¤W  W�ÞYÆ &☺ðY/@� ðÐMXù;HTTV⌦OèKR�Wè 
ñySå WÜèS¥MXú:�WÉ<⌦@�،فكانت الشهادة وكُلُّنا يعرف فضلها،وما )٣(﴾(20) 

�@⌦I _﴿WÝÿY¡PV_للشهداء عند ربهم مـن أجـر ومكانـة كمـا قـال عنـهم       Wè 
N�éSTÞWÚ��ò Y☺ð/@�Y� ,-YãY⌫SªS¤Sè 

ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� SØSå $WÜéSÍÿPY�☺Y±⌦@� 
Sò:�W�WäPR⌦@�Wè W�ÞYÆ `ØXäQYT�W¤ `ySäV⌦ 

`ØSåS£`�KV� $`ØSåS¤éSTßWè fÛTÿY¡PV⌦@�Wè 
N�èS£WÉVÒ N�éST�PV¡W{è :�WTÞY�HTTWÿ�LWTY� 

ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� ñ�HTW�p²KV� gy~Y�W�<⌦@� 
(19)﴾)٤(. 

ملسلم مطالَب حبمد اهللا على كل حـال،على اخلـري   فا.من مجيع الوجوه_ U_حتقيق احلمد املطلق هللا _ ١٠
والشر،السراء والضراء،الطَّيب واخلبيث،اللَّذَّة واألمل،حيمده ويشكره على كلِّ األحوال احلسـنة والسـيئة،قال   

_I _ ﴿SãVT⌦$ S�`ÙW�<⌦@� Á uøV⌦èRK�ô@� 
$YáW£Y����@�Wè SãVT⌦Wè SØ<ÑS�<⌦@� 
YãT`~V⌦MX�Wè fûéSÅW�ó£ST� (70) ﴾)به  )٥يطان،وما يسـبوخبلق الش،

                                                
 . ١٩سورة التوبة (١) 
 .)٢٥٨١(اهللا،حديث رقم باب درجات ااهدين يف سبيل أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسير،(٢) 
 . ٢٠سورة التوبة (٣) 
 . ١٩يد سورة احلد(٤) 
 . ٧٠سورة القصص جزء من اآلية (٥) 



٤٦ 

_ عليهم دينهم وبالتايل دنيـاهم  فيخربحيث يوسوس هلم ويدلُّهم إىل اخلراب _من مضار ومكارِه بني الناس 
 .يتحقَّق هذا احلمد الْمطْلَق حني يحمد الْعباد املؤمنني ربهم على كلِّ هذه األوضاع

مصـدر  [حيب من عباده أن يلجؤوا إليه ويلوذوا به ويعتصموا حببله املتني،واالستعاذة هي _I_أنَّ اهللا  -١١
استعاذ أي طلب العوذ والعياذ،وهو اللَّجأ والتحصن واالعتصام،فإذا قلت أعوذ باهللا فكأنك تقول أجلـأ إىل اهللا  

يف كلِّ _ U_كن أن يستعيذ منه العباد باهللا هو أخطر ما مي_ لعنه اهللا_والشيطان )١(]وأحتصن به وأعتصم به
�I _ ﴿`ÔSTÎ S¢éSÆKV_األحوال،يستعيذون باهللا من شره وشر وساوسه كمـا يف قولـه    

☺g�W£Y� X§�PVÞ⌦@� (1) YÐY⌫WÚ X§�PVÞ⌦@� (2) 
YãHTV⌦XM� X§�PVÞ⌦@� (3) ÝYÚ QX£TTW® 

X§�Wé`ªWé<⌦@� X§�PVÞW�<⌦@� (4) ÷Y¡PV⌦@� 
S§Xé`ªWéSÿ Á X¤èS�S² X§�PVÞ⌦@� (5) WÝYÚ 

YàUfTTTTÞY�<⌦@� X§�☺ðTTÞ⌦@�Wè (6) ﴾)ويستعيذون به )٢_I _
باالستعاذة منه قبل  _I_منه عند الشروع يف األعمال اخلَيرة كيال خيرب عليهم نيام وأعماهلم تلك،لذا أمر 

ــال  ــث ق ــثالً حي ــرآن م ــراءة الق ــروع يف ق الش﴿�V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ 
WÜ��òó£TSÍ<⌦@� <¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@� (98) ISãPVßMX� 

ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ WÝÿY¡PV⌦@� 
N�éSÞWÚ��ò uøV⌫WÆWè `yXäYQT�W¤ 

WÜéST⌫PV{WéW�WTÿ (99) �WÙPVßXM� 
ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 

ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 
WÜéRÒX£pTSÚ (100)﴾)ة االستعاذة منـه إذ شـرع يف   )٣بل إنَّ هذا يدلُّ على أمهِّي،

 ._I_أعظم ما يتحرز به من كيده وهو قراءة كالمه 
 . )٤( " حفَّت الْجنةُ بِالْمكَارِه وحفَّت النار بِالشهواتr_   "_يقول رسول اهللا  -١٢

اء والعقالء يف كلِّ أحناء املعمورة ويف كلِّ األزمنة،أنَّ بلوغ العال ال يتـأتى إال  ومما عرِف عند احلكم
_ U_فمن أراد الوصول ملراتب الكرام عليه أن جيد وجيتهـد كمـا فعلـوا ،يقـول     .بعد ختطِّي الصعوبات

﴿ð�Y©W�VK� ñ§�PVÞ⌦@� ÜKV� Nv�éS{W£`T�STÿ ÜKV� 
vN�éR⌦éSÍWTÿ �UfTTTTÞWÚ��ò óØSåWè �W� 
WÜéSÞTWTp�ÉSÿ (2) ﴾)لـى    )٥تبن ويفـتأن ي فمن أراد أن يصل إىل مرتبة اإلميان ال بـد

                                                
 (١)ةبِياططَرِيقِ الش نان مملَينِ سفْصِ بح ةايي رِوف آنالْقُر وِيدجيقِ تقحتن لمحالر ادبةُ عيغةبادحد بنِ شمحمولِ،ص  ل٤٨،  ٤٧الغ. 
 .سورة الناس (٢) 
 . ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨سورة النحل (٣) 
 .)٥٠٤٩(،حديث رقم _t_هلها من حديث أَنس بن مالك أأخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها و(٤) 
 . ٢سورة العنكبوت (٥) 



٤٧ 

وكذلك أي نعيم أو سعادة ال يتوصلُ إليهما إال بعد حتمل املشقَّات والصـرب علـى   .ويتجاوز ذلك كلُّه ليصل
من أهم سـبل حتقيـق هـذه    _ لعنه اهللا_ ،ووجود الشيطان_I_املكارِه،هكذا كانت مشيئة اهللا وإرادته 

اإلرادة،حيث جياهده العاقل وجيرب نفسه على البعد عن الشهوات اليت يزينها له اللَّعني حتى يصـل بنفسـه إىل   
مـة  أرفع املراتب،والعاقل جيد يف هذه املشقَّة لذَّة نادرة،حني يضع يف قلبه يقيناً ثابتاً أنها ستنتهي به إىل لذَّة دائ

ما يصنع أعدائي يب؟أنا [يقول _ وقد كان يف السجن_)١(فها هو اإلمام الفاضل اجلليل ابن تيمية.وراحة خالدة
جنيت وبستاين يف صدري،إن رحت فهي معي ال تفارقين،وإنّ حبِسي خلْوة،وقَتلي شهادة،وإخراجي من بلدي 

 .)٢(]سياحـة
كَم اليت ظهرت وتبدت لنا وللعلماء من قبلنا وما زالت حكم اهللا تظهر يوماً بعـد يـوم   هذه بعض احل

وإنما إمهال _ لعنه اهللا_وحيناً بعد حني،فلم يخلَق اللعني عبثاً بال هدف،ومل يكن إنظاره إىل يوم الدين ميزةً له 
يف الدار اآلخرة،يقول األسـتاذ  وزيادة يف اإلمث وإذالل يف الدنيا وزيادة يف العقاب واستحقاق اخللود يف النار 

وبقاء إبليس إىل آخر الزمان ليس ميزة له وكرامة،فإنه لو مات لكان خـرياً  [)٣(الدكتور أَحمد شوقي إِبراهيم
كمـا قـال   .عليه العقاب فأبقاه يف الدنيا،وأملى له ليزداد إمثاً على إمث_ I_له،ولكن ملا عظم ذنبه شدد اهللا 

_I _﴿ �W�Wè QWÜWiW©mïmð`� WÝÿY¡PV⌦@� 
Nv�èS£WÉVÒ �WÙPVTßKV� øY⌫`ÙSTß `ØSäV⌦ 

b¤`kTW� &óØXäY©SÉßKV�YP� �WÙPVTßXM� 
øY⌫`ÙSTß óØSäV⌦ Nv�èS �W `¦WkY⌦ &�_TÙ<�MX� 
óØSäV⌦Wè t��W¡WÆ cÜkXäQSÚ (178)﴾)يطان .)٤لقد بدأت مكائد الش

تمرت مكائده ودسائسه لكلّ واحد من ذريـة آدم يف كـلّ   بوسوسته آلدم،وتسببه يف إخراجه من اجلنة،واس
ألَّا يكون للشـيطان  _ I_وقضى اهللا .العصور،ويف عصرنا هذا أيضاً،ويف العصور الْمستقْبلَة وإىل ما شاء اهللا

�﴿_ I_ســلطان علــى الــذين آمنــوا كمــا قــال V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ 
WÜ��òó£TSÍ<⌦@� <¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@� (98) ISãPVßMX� 

ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ WÝÿY¡PV⌦@� 
N�éSÞWÚ��ò uøV⌫WÆWè `yXäYQT�W¤ 

WÜéST⌫PV{WéW�WTÿ (99) �WÙPVßXM� 
                                                

 . ٣١سبقت ترمجته ص :ابن تيمية(١) 
 . ٦٩ص  ١ج الصيبِ لابنِ الْقَيم، الْوابِلُ(٢) 
األطباء الْملَكية بلَندن،استشـاري األمـراض الباطنيـة     كليةزميل ،مد شوقي إبراهيم أَحمدأَحأُستاذ الدكْتور هو الْ:أَحمد شوقي إبراهيم(٣) 

ن علـى للشـؤو  عضو الس األيس امع العلمي لبحوث القرآن والسنة،رئ،)الْيونِسكُو(والقلب،عضو اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 
 .اإلسالمية،حفظه اهللا

 ).الْإِنسان وعالَم الْجِن(ف على ترمجته إال من نفس كتابه مل أق
 . ١٧٨سورة آل عمران (٤) 



٤٨ 

ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 
ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 

WÜéRÒX£pTSÚ (100)﴾)اس وإخراج هلم من فليس )٢(])١يطان إِذَن ظلم للنيف خلق الش
ال ميكنه التسلُّط إلَّا على من فتح له اال ومسح له بذلك،أما من حفظ نفسه _ لعنه اهللا_احلق إىل الباطل،فهو 

 I _﴿ðÐQST�W¤Wè uøV⌫WÆ_وحفظ دينه واتقى ربه فقـد تكفَّـل اهللا حبفظـه،قال    

PXÔSÒ ]òpøTW® b¿¸~YÉW� (21)﴾)حيفظ العباد وحيفظ عليهم أعمـاهلم  [)٣
 .)٤(]وحيفظ تعاىل جزاءها فيوفِّيهم إياها كاملة موفَّرة

 
@@@@@ 

 

 
 الباب األول

 أوصاف الشيطان،والفرق بينه وبين الجن والمالئكة واإلنس 
 ويشتمل على فصلني

 :على مبحثني وحيتوي.أوصاف الشيطان الواردة يف القرآن الكرمي:الفصل األول
 ._I_الشيطان وصفَتا الكبر واحلسد،وحقيقة ما حدث منه من عصيان هللا :املبحث األول
 .صفات الشيطان بعد هبوطه إىل األرض:املبحث الثَّاين

 :ويشتمل على عشرة مطالب
 .كيد الشيطان ضعيف،وأدلَّته:املطلب األول
 .ته وخلفه للوعد،وأدلَّتهجنب الشيطان وخيان:املطلب الثَّاين

 .كونه رجيماً،وأدلَّة ذلك:املطلب الثَّالث
 .الشيطان مبذِّر كفور،وأدلَّته:املطلب الرابع

 .فسق الشيطان،ودليل ذلك:املطلب اخلامس
                                                

 . ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨سورة النحل (١) 
 (٢)،الْجِن الَمعانُ وس١٦ص الْإِن . 
 . ٢١سورة سبأ جزء من اآلية (٣) 
 . ٦٢٤تفسري السعدي ص (٤) 



٤٩ 

 .مترد الشيطان وعناده وأدلَّة ذلك:املطلب السادس
 .ه،ودليل ذلك من القرآنالشيطان خيذل أولياءه وأصحاب:املطلب السابع
 .الشيطان ليس بناصح وال أمني:املطلب الثَّامن
 .غش الشيطان ألتباعه وتغريره م:املطلب التاسع
 ._U_استحواذ الشيطان على من يتبعه وينخدع به حتى ينسيه ذكر اهللا :املطلب العاشر
 :وحيتوي على ثالثة مباحث.كة واإلنسانالفرق بني الشيطان وبني اجلن واملالئ:الفصل الثَّاين
 .الفرق بني الشيطان واجلن:املبحث األول
 .الفرق بني الشيطان واملالئكة:املبحث الثَّاين

 .الفرق بني الشيطان واإلنس:املبحث الثَّالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٠ 

 الفصل األول
 أوصاف الشيطان الواردة في القرآن الكريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث األول
 :_I_الشيطان وصفَتي الكبر واحلسد وحقيقة ما حدث منه من عصيان هللا 

استفاضت اآليات واألحاديث بذكر ما اتصف به عدو اإلنسان الشيطان الرجيم من قبائح األوصـاف  
_ I_ان منه حـني أمـره اهللا   وسيء اخلالل والطِّباع وكان من أبرزها وأقبحها صفة الكبر،إذ قد علم ما ك

_ I_حيث امتنع ملا امتألت به نفسه من الكبر واالستعالء والبغـي كمـا قـال    _ u_بالسجود آلدم 
﴿uøWT�KV� W¤Wi<ÑW�pª@�Wè﴾)غه له احلسد،فاحلسد من )١والذي دفعه إليه وسو،

 بي به الرصل ما عأو_I_ . 
ر معلوم بداللة الفطرة والشبالك ب  وذمالً ألن فيها منازعة للـرر صفة ذميمة أوبرع،فالك_I _  مبـا

الْعز إِزاره والْكبرِياُء رِداؤهr _" _اتصف به،ففي احلديث الشريف أن الكربياء رداء الرب،يقول رسول اهللا 
صاف ذه الصفة ألن من لوازم املخلـوق الـيت ال   فال يليق بأي خملوق أن يدعي االت)٢("ُ فَمن ينازِعنِي عذَّبته

                                                
 . ٣٤ة البقرة سور(١) 
يف كتاب الْبِر والصلَة والْآداب،باب حترمي الكبر،حـديث رقـم   _ هللا عنهمارضي ا_عن أَبِي سعيد الْخدرِي وأَبِي هريرة  أخرجه مسلم(٢) 

)٤٧٥٢(. 



٥١ 

ينفك عنها حبال الضعف والنقص،وهو عبد ملواله جيب عليه التزام أمره والرضا حبكمه وكل ذلـك يعارضـه   
لَا يدخلُ الْجنـةَ  " شديد عن الكبر حيث قال _ r_لذلك أتى ي النيب ،ويقف حائالً دونه االتصاف بالكبر

معنا ونسح هبكُونَ ثَوأَنْ ي بحلَ يجلٌ إِنَّ الرجرٍ قَالَ ربك نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف ةً قَـالَ إِنَّ  ننسح لُه
 .)١(" اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ الْكبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ

ئة حديث طويلواحلديث يف عواقب الكير وآثاره السـفة  ،بذه الص يطاننا فيه بيان اتصاف الشويهم
الذَّميمة حتى يعلم أنَّ كلّ من اتصف ذه الصفة فقد شارك الشيطان يف أقبح صفاته وأسوء ما سول لنفسه أن 

 .به_ I_يعصي اهللا  
استكرب،يستكربون،أستكربت،مسـتكرباً،  (شـتقاقات،منها لقد ورد لفظ الكبر يف القرآن الكرمي بعدة ا

 ..وغريها)استكباراً،تتكبر،املتكبرين،كبر،الكربياء
 :فهي ثالثة:فيها_ لعنة اهللا عليه_أما اآليات اليت ورد لفظ الكبر مرتبط بإبليس  

�I _ ﴿<¢MX_قولــــــــــــــــــــه _ ١Wè �WÞ<⌫STÎ 
YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� 

vN�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`�MX� uøWT�KV� 
W¤Wi<ÑW�pª@�Wè WÜ�W{Wè WÝYÚ fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@� 

(34) ﴾)٢(. 
 ._u_هنا كيف منع الشيطانَ استكباره من االنصياع ألمر اهللا والسجود آلدم _ Y_فذكر 

 �U_ ﴿`�TWÍV⌦Wè `ØS|HTWTpÞÍV⌫W� QWØR_وقولـــــــه  _٢
`ØRÑHTWTß`¤QWéW² QWØR� �WÞT<⌫STÎ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� W×W �YKV� 
Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� `yV⌦ 

ÝRÑWÿ WÝYQÚ fÛTÿY�X�HT☺ð©⌦@� (11) WÓ�WTÎ �WÚ 
ðÐWÅWÞWÚ �PV�KV� ð�S�`©WT� <¢XM� 

$ðÐST�p£TWÚKV� WÓ�WTÎ h�WTßKV� c¤`kTW� 
Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) WÓ�WTÎ 
p¸Y�`å@�WTÊ �Wä`ÞYÚ �WÙWTÊ SÜéRÑWÿ ðÐV⌦ ÜKV� 
W£QW�VÑW�WT� �WTä~YÊ ó�S£`�@�WTÊ ðÐPVßMX� WÝYÚ 

WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@� (13) WÓ�WTÎ õøYTßó£YÀ¹ßKV� 
uøV⌦XM� Yz`éWÿ WÜéST�TWÅ`�STÿ (14) WÓ�WTÎ 
ðÐPVßMX� WÝYÚ WÝÿX£ðÀ¹ÞSÙ<⌦@� (15) WÓ�WTÎ 

:�TWÙY�WTÊ øYÞWT�`TÿWépTçÆKV� 
QWÜð�STpÅÎKV�W� `ØSäV⌦ ðÐVº.W£Y² 

WØ~YÍWT�`©SÙ<⌦@� (16) QWØR� ySäQWTÞW~Y��KVð� 

                                                
 (١)لسود أخرجه معساهللا بن م دبم عن ع_t _ر وبيف كتاب اإلميب١٣١(يانه،حديث رقم ان،باب حترمي الْك(. 
 . ٣٤سورة البقرة (٢) 



٥٢ 

?ÝYQÚ XÜ`kTWT� `ØXäÿY�`TÿKV� óÝYÚWè 
`ØXäYÉ<⌫W� óÝWÆWè `ØXäYÞHTWÙ`TÿVK� ÝWÆWè 

$`ØXäY⌫MXú:�TWÙW® �W�Wè S�X�WT� 
`ØSåW£W�T`{VK� fÛTÿX£gÑHTW® (17) WÓ�WTÎ 

p�S£pTT�@� �Wä`ÞYÚ �_ÚèSòp¡WÚ $�_¤éS�`�TQWÚ 
ÝWÙPV⌦ ðÐWÅY�WT� `ØSä`ÞYÚ QWÜKV�`ÚKV�W� 

WØPVÞTWäW� `ØRÑÞYÚ WÜkTYÅWÙ`�VK�هنا أيضاً .)١(﴾(18) 
نال بسـببه الذِّلَّـة،يقول   _ لعنه اهللا_ارتباطه به و أنه _ U_،إذ بين _لعنه اهللا_أتى الكبر مرتبطاًبالشيطان 

فاهبط من اجلَنة فإنه :")٢(﴾p¸Y�`å@�WTÊ �Wä`ÞYÚ﴿وله رمحه اهللا يف تفسري ق_الطربي 
 ó�S£`�@�WTÊ﴿،مثَّ يقــول يف تفســري قولــه )٣("ال يســكن اجلنــة متكبــر عــن أمــر اهللا

ðÐPVßMX� WÝYÚ WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@�فاخرج مـن  :")٤(﴾(13) 
 .ك جزاًء على تكبره،وذل)٥("اجلنة إنك من الذين قد ناهلم من اهللا الصغار والذِّلَّة واملَهانة

ــه _ ٣ �U_ ﴿<¢XM_وقولــــــــــــــ WÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 
YàVÑMXù;HTTV⌫TWÙ<⌫Y⌦ øYPTßMX� =SÌY⌫HTTTW� 

�_£WWT� ÝYQÚ ⌧ÜkYº (71) �V¢MX�WTÊ 
ISãST�`TÿQWéTWª ñ�pT�WÉWßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ 

N�éSÅWÍWTÊ ISãV⌦ WÝÿY�Y�HTTWª (72) W�W�W©WTÊ 
SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� óØSäPR⌫TS{ WÜéSÅWÙ`�VK� 

(73) :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� W¤WiT<ÑWT�T`ª@� 
WÜ�W{Wè WÝYÚ WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� (74) WÓ�WTÎ 

ñ¨~Y⌫`T�MX�;HTTWÿ �WÚ ðÐWÅWÞWÚ ÜKV� W�S�`©WT� 
�WÙY⌦ ñ�pTÍTV⌫W� ☺ð$÷W�W~Y� 

ð�`¤WiT<ÑWT�T`ªVK� `×KV� ð�ÞRÒ WÝYÚ 
WÜkY⌦�WÅT<⌦@� (75) WÓ�WTÎ h�WTßKV� b¤`kTW� 

S$ã`ÞTYQÚ øYÞW�pTÍTV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 
ISãW�pTÍTV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (76) ðÓ�WTÎ 

`�S£T`�@�WTÊ �Wä`ÞYÚ ðÐPVTßXM�WTÊ cØ~Y�W¤ 
(77) QWÜMX�Wè ðÐ`~TV⌫WÆ õøY�WTÞ`ÅV⌦ uøV⌦XM� 

YzóéTWTÿ XÝÿPY�⌦@� (78) WÓ�WTÎ ☺g�W¤ 
õøYTßó£TÀY¹ßVK�WTÊ uøV⌦XM� YzóéTWTÿ 

WÜéST�WÅ`T�STÿ (79) WÓ�WTÎ ðÐPVßXM�WTÊ WÝYÚ 
WÝÿX£ðÀ¹ÞSÙ<⌦@� (80) uøV⌦XM� YzóéTWTÿ 

g�pTTÎWé<⌦@� YzéST⌫`ÅWÙ<⌦@� (81) WÓ�WTÎ 
ðÐYT�PV¥YÅY�WTÊ óØSäPVÞWÿXépTçTÆKR�W� 
WÜkTYÅWÙ`�VK� (82) �PV�MX� ðÏW �WT�YÆ 

                                                
 . ١٨ -١١سورة األعراف(١) 
 .١٣جزء من اآلية  سورة األعراف(٢) 
 .٤١٠ص ٣تفسري الطربي ج(٣) 
 .١٣جزء من اآلية  سورة األعراف(٤) 
 .٤١٠ص ٣تفسري الطربي ج(٥) 



٥٣ 

SØSä`ÞYÚ WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (83) WÓ�WTÎ 
SQÌW�<⌦@�WTÊ VPÌTW�<⌦@�Wè ñÓéSTÎVK� (84) 

QWÜKVð�`ÚKV�W� WØPVÞWäW� ðÐÞYÚ ÝQWÙYÚWè 
ðÐWÅY�W� óØSä`ÞYÚ WÜkTYÅWÙ`�VK�،هنا أيضاً ذكر )١(﴾ (85) 

 .عن طاعته،وكيف أنه كان من الكافرين بذلك_ لعنه اهللا_استكبار الشيطان _ سبحانه_
تفسـريها   يتضح ذلك من سياقها وبيان_ لعنه اهللا_هناك آيات أخرى تدلُّ أيضاً على اتصافه بالكبر  

 :،ومنها_الذي يتضح بعد ذلك_
ــه  -١ ــيس _ I_قولـ �@/SãWÞTTWÅPV⌦ '☺ðS ﴿يف إبلـ WÓ�WTÎWè 

QWÜW¡Y�PVT�KV�W� óÝYÚ ðÏY �fTTT�YÆ �_T�~Y±WTß 
�_¶èS£pTÉQWÚ (118) `ØSäQWTÞPV⌫g¶RK�W�Wè 

`ØSäQWÞTW~QYÞWÚRK�W�Wè `ØSäPVßW£TSÚKV�W�Wè 
QWÝS|PY�W�S~WT⌫WTÊ fû�V¢��ò gyHTWTpÅßVK�ô@� 
`ØSäPVßW£SÚKV�W�Wè UfûS¤QYkTWçÅS~WT⌫WTÊ 

WÌ<⌫W� &☺ðY/@� ÝWÚWè Y¡Y�PV�WTÿ 
WÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �^QT~Y⌦Wè ÝYQÚ XÜèS  ☺ðY/@� 

`�WÍWTÊ W£Y©W� �_TTß�W£TT`©S� �_TTÞ~Y�QSÚ 
(119) `ØSåS�YÅWÿ $`ØXä~PYÞWÙSÿWè �WÚWè 

SØSåS�YÅWÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �PV�MX� �☯¤èS£SçÆ 
(120) ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� `ySäHTTúWèK<�WÚ 

ñyPVÞWäW� �W�Wè WÜèS�Y�WTÿ �Wä`ÞTWÆ �_±~oWY� 
هذه اآليات دلَّت على استمرار الشيطان على ما هو عليه من التكَبـر عـن الطَّاعـة    .)٢( ﴾ (121)

 .واإلصرار على استكمال ما بدأ من املعصية باالنتقام من بين آدم مجيعاً
ــه  -٢ �MX¢> ﴿وقولـــــــــــــــWè ðÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ øPYßMX� =SÌY⌫HTTTW� 
�_£WWT� ÝYQÚ wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ Mw�WÙW� 

wÜéSÞpT©WQÚ (28) �V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª 
ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ 

ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29) W�W�W©WTÊ 
SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� `ØSäPR⌫S{ WÜéSÅWÙ`�VK� 

(30) :�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� uvøWT�KV� ÜKV� 
WÜéRÑWTÿ WÄWÚ fÛTÿY�Y�HT☺ð©⌦@� (31) ðÓ�WTÎ 

ñ¨~Y⌫`T�MX�;HTTWTÿ �WÚ ðÐV⌦ �PV�KV� WÜéRÑWT� 
WÄWÚ WÝÿY�Y�HT☺ð©⌦@� (32) ðÓ�WTÎ `ØV⌦ ÝS{KV� 

W�S�`ªKV�YP� \£WW�Y⌦ ISãW�pTÍV⌫W� ÝYÚ 
wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ Mw�WÙW� wÜéSÞpT©WQÚ (33) 

ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ ðÐPVTßXM�WTÊ 
cy~Y�W¤ (34) QWÜMX�Wè ðÐ`~V⌫WÆ 

WàWTÞ`ÅPV⌫⌦@� uøV⌦XM� Yz`éWÿ XÝÿPY�⌦@� (35) 
                                                

 . ٨٥ -٧١سورة ص(١) 
 . ١٢١ -١١٨سورة النساء (٢) 



٥٤ 

ðÓ�WTÎ ☺g�W¤ vøYTßó£YÀ¹TßVK�WTÊ uøV⌦XM� 
Yz`éWÿ WÜéST�WTÅ`T�STÿ (36) ðÓ�WTÎ 

ðÐPVTßXM�VÊ WÝYÚ WÝÿX£ðÀ¹ÞSÙ<⌦@� (37) 
uøV⌦XM� Yz`éWTÿ g�pTTÎWé<⌦@� 

YzéST⌫`ÅWÙ<⌦@� (38) ðÓ�WTÎ ☺g�W¤ :�WÙYT� 
øYÞWT�TóTÿWé<çÆKV� QWÝWÞQYTÿW¦RK�W� `ØSäV⌦ Á 

X³`¤KKV�ô@� `ØSäQWTÞWTÿXépTçÆRK�W�Wè 
WÜkTTYÅWÙ`�VK� (39) �PV�MX� ðÏW �fTT�YÆ 

SØSä`ÞYÚ fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (40) ðÓ�WTÎ �W¡HTWå 
d·.W£Y² ☺ðøV⌫WÆ }y~YÍW�TT`©SÚ (41) QWÜMX� 

÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ dÝHTð¹<⌫Sª 
�PV�MX� XÝWÚ ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ 

WÝÿXè�WçÅ<⌦@� (42) QWÜMX�Wè WØPVÞWäW� 
`ØSåS�YÆ`éWÙV⌦ WÜkTTYÅWÙ`�VK� (43)﴾)١(. 

�MX¢>﴿ وقوله  -٣Wè �WTÞ<⌫STÎ YàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�T`ª@� W×W �YKV� Nv�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� ðÓ�WTÎ S�S�`ªVK��ò óÝWÙY⌦ 
ð�pTÍTV⌫W� �_TÞ~Yº (61) ðÓ�WTÎ 

ðÐWT�`Tÿ�òW¤VK� �W¡HTWå ÷Y¡PV⌦@� ð�`ÚQW£TW{ 
☺ðøV⌫WÆ óÝMXùVT⌦ XÝWTT�ó£TPV�VK� uøV⌦XM� 
YzóéTWTÿ YàWÙHTW~YÍ<⌦@� UfÛVÑYÞWT�`�VðK�� 

,ISãW�TQWTÿQX¤S¢ �PV�MX� ¾�~Y⌫WTÎ (62) ðÓ�WTÎ 
p�Wå<¢@� ÝWÙWTÊ ðÐWÅY�WT� `ySä`ÞYÚ UfûMX�WTÊ 

ðyQWTÞWäW� `yS{Sê:�W¥W� _ò:�W¥W� 
�_¤éSTÊóéTQWÚ (63) `¦X¥pTÉWT�T`ª@�Wè XÝWÚ 
ð�`ÅV¹WT�T`ª@� ØSä`ÞTYÚ ðÐYT�óéTW±Y� 

p�Y⌫`�VK�Wè ØXä`~TV⌫WÆ ðÐY⌫`T~Wgmî� 
ðÐY⌫Y�W¤Wè `ySä<ÒX¤�TW®Wè Á gÓ.Wé`ÚVK�ô@� 

Y�HTV⌦`èKKV�ô@�Wè &óØSå`�YÆWè �WÚWè 
SØSåS�YÅWTÿ SÝHTð¹`~TPV⌦@� �PV�MX� �☯¤èS£SçÆ 

(64) QWÜMX� ÷Y �WT�YÆ ð¨`~V⌦ ðÐV⌦ `yXä`~V⌫WÆ 
c&ÝHTð¹<⌫Sª uøWÉW{Wè ðÐQYT�W£Y� ¾�~Y{Wè ﴾ )٢( . 

ــه  -٤ �MX¢> ﴿ وقولWè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY�<⌦@� WÌW©WÉWTÊ 

óÝWÆ X£`ÚKV� ,-%YãQYTT�W¤ 
ISãWTßèS¡Y�PV�TW�WTÊVK� ,ISãWT�QWTÿQY¤S¢Wè 

�ò:�fTTTT~Y⌦`èVK� ÝYÚ øYTßèS  `ØSåWè óØRÑV⌦ 

                                                
 . ٤٣  - ٢٨سورة احلجر  (١) 
 . ٦٥ - ٦١سورة اإلسراء (٢) 



٥٥ 

=QS&èS�WÆ ð¨`LùYT� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫Y⌦ ¾��W�WT� 
(50)  ﴾ )١ (. 

�MX¢>﴿ وقوله  -٥Wè �WTÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� uøWT�KV� (116) ﴾ )٢ (. 

 
وما تسببت له به من _ لعنة اهللا عليه_هذه اآليات الكرمية تبين ما فعلته هذه الصفَة الشنِيعة مع إِبليس 

كرب يف امتناع الشـيطان  على أنَّ السبب األ _أي اآليات الكرمية_عواقب سيئَة يف الدنيا واآلخرة،حيث دلَّت 
هو ما أُعمل يف نفسه من الْكبر الذَّميم والذي دفَعه إليه وسوغه له احلسد حيـث  _ u_عن السجود آلدم 
 I _﴿WÓ�WTÎ_على التكْرمي الذي اختصه اهللا به،حيث خلقه بيـده،قال  _ u_حسد إبليس آدم 

ñ¨~Y⌫`T�MX�;HTTWÿ �WÚ ðÐWÅWÞWÚ ÜKV� W�S�`©WT� 
�WÙY⌦ ñ�pTÍTV⌫W� ☺ð$÷W�W~Y� 

ð�`¤WiT<ÑWT�T`ªVK� `×KV� ð�ÞRÒ WÝYÚ 
WÜkY⌦�WÅT<⌦@��﴿ونفَـخ فيــه مــن روحــه   )٣( ﴾ (75) V¢MX�WTÊ 
ISãST�`TÿQWéWª ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ ÝYÚ 

øY�èQS¤﴾)لِّم بـه املالئكـة،قال   )٤عوعلَّمه مامل ي_U _﴿WØPV⌫WÆWè W×W ��ò 
�ò:�WÙ`ªKKV�ô@� �WäPV⌫RÒ QWØRT� óØSäW¶W£WÆ 

øV⌫WÆ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� WÓ�WÍWTÊ 
øYTßéLSTTY�?TßKV� Yò:�WÙ`ªKV�Y� 

Yò:�W�SëT;HTVå ÜMX� óØS�ÞSÒ WÜkYÎYY�HTW² (31) 
N�éR⌦�WTÎ ðÐWÞTHTW�`�TSª �W� WØ<⌫YÆ :�VÞTV⌦ 
�PV�MX� �WÚ $H:�WÞW�T`ÙPV⌫WÆ ðÐPVTßMX� 
ð�ßKV� SØ~Y⌫WÅ<⌦@� ñy~YÑW�<⌦@� (32) WÓ�WTÎ 

S×W �LTTT;HTTWÿ ØSä`LùY�?TßKV� 
$óØXäMXú:�WÙ`ªKV�Y� :�TQWÙV⌫TWTÊ 

ØSåKV�W�T?TßKV� óØXäMXú:�WÙ`ªKV�Y� WÓ�WTÎ 
óØV⌦KV� ÔSTÎKV� `ØRÑPV⌦ õøPYTßMX� SØV⌫`ÆKV� 

ð�`~TWTçÆ g�.WéHTWTÙPV©⌦@� X³`¤KKV�ô@�Wè 
SØV⌫`ÆKV�Wè �WÚ WÜèS�`�TST� �WÚWè óØS�ÞRÒ 

WÜéSÙS�T<ÑWT� (33)﴾)٥(. 

                                                
 . ٥٠سورة الكهف(١) 
 . ١١٦سورة طه (٢) 
 . ٧٥سورة ص (٣) 
 . ٢٩سورة احلجر جزء من اآلية (٤) 
 . ٣٣  - ٣١سورة البقرة (٥) 



٥٦ 

_ I_حيـث قـال   .لـه يف األرض _ U_أيضاً استخالفه _ u_آلدم _ I_ومن تكرمي اهللا 
﴿øPYTßMX� bÔYÆ�W� Á X³`¤KKV�ô@� $_àWÉ~Y⌫W�﴾)١(. 

_ لعنـة اهللا عليـه   _به آدم،والذي جعل نار احلسد تضطرم يف نفس إبليس _ I_وأهم ما كرم اهللا 
ر ومن ثَمكَبى به حسده إىل التى أدان أمر اخلالق  حتيصالكفر وع_U _ هو أمره_I _   للمالئكـة ومـن

ــه  ــجود ل ــم بالس ــال . معه � ﴿ _I_قV¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª 
ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ 

ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29)﴾)٢(. 
فكأنه دخله أمر عظيم من [)٣(فلقد استعظَم إبليس يف نفسه أن يسجد هلذا املخلوق،يقول اإلمام القرطيب

�N ﴿قوله éSÅWÍWTÊ ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29)﴾)فإنَّ يف الوقـوع  )٤
توضيعاً للواقع وتشريفاً ملن وقع له فأضمر يف نفسه أالَّ يسجد إذا أَمره يف ذلك الوقت،فلما نفخ فيـه الـروح   

فقـال اهللا  .ك السجود مـا يف ضـمريه  وقعت املالئكة سجداً،وبقي هو قائماً بني أظهرهم،فأظهر بقيامه وتر
��WÚ ðÐWÅWÞWÚ �PV�KV﴿تعاىل ð�S�`©WT�﴾)أي ما منعك مـن االنقيـاد   )٥

�h�WTßKV﴿ألمري؟ فأخرج سر ضمريه فقال  c¤`kTW� Sã`ÞTYQÚ﴾)٧(])٦(. 
به  يف تسويغ الْكبر لنفسه حىت امتنع_ لعنه اهللا_وهنا يأيت احلديث عن األساس الذي استند إليه إبليس 

،فمن غري املعقول أن يسوغ إبليس لنفسه اإلعراض دون سبب،ذلك األساس هـو  _تعاىل_عن امتثال أمر اهللا 
 ﴿مخبِـراً عـن إبلـيس    _ I_القياس العقلي الفاسد حني اعتقد فَضل جنسه على جـنس البشـر قـال    

WÓ�WTÎ h�WTßKV� b¤`kTW� S$ã`ÞTYQÚ 
øYÞW�pTÍTV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß ISãW�pTÍTV⌫W�Wè ÝYÚ 

⌧ÜkYº (76)﴾)٨(. 
وابن )٢(والْحسن)١(قال ابن عباس.....أي منعين من السجود فَضلي عليه[_ رمحة اهللا_)٩(يقول الْقُرطُبِي

عن ابـنِ   )٤(نقل القرطيب.فمن قاس الدين برأيه قَرنه اهللا مع إبليس.أول من قاس إبليس فأخطأ القياس:)٣(سريِين
                                                

 . ٣٠سورة البقرة جزء من اآلية (١) 
 . ٢٩سورة احلجر  (٢) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص :الْقُرطُبِي(٣) 
 . ٢٩اآلية  سورة احلجر جزء من(٤) 
 . ١٢سورة األعراف جزء من اآلية (٥) 
 .١٢سورة األعراف جزء من اآلية(٦) 
 . ١٥٢ص  ٧ج تفسري الْقُرطُبِي،(٧) 
 . ٧٦سورة ص (٨) 
 .١٨سبقت ترمجته ص :الْقُرطُبِي(٩) 



٥٧ 

فهو الذي سـن  [_ لعنه اهللا_عن إبليس )٧(قال الْبيضاوِي.)٦(]وما عبِد الشمس والقمر إلَّا باملقاييس[)٥(سريِين
 .)٨(]التكَبر وقال بالْحسن والْقُبح العقْليين

دالء عن الطَّاعة كَرعر واالستبال الذي أفرز الْكعاء الْكَمة  فاحلسد شهوةٌ دفعت إبليس الدل نفِسـيعة ف
على هذا املخلوق،أما الظَّن الْفَاسد أو القياس الفاسد فهـو  _ I_سيئة انتحلها لَما أُسقط يف يده من ثناء اهللا 

شبهةٌ نتجت عن تلك الشهوة املسمومة، حيث يبعد أن يعترِف مبطل بِباطله فيحاول أن جيد له مربراً من أرض 
الفاسد الـذي أوقـع   الت ته له شهوته،وهذا هو الظَّننأو زي ى لو كان فيما ظنوالقياس القومي حت وِيفكري الس

�I _﴿ÜMX_الكفَّار يف براثن اإلعراض والْكبر،وهذا ما أشارت إليـه اآليـة الكرميـة حيـث قـال       
WÜéSÅY�QW�TWTÿ �PV�MX� $QWÝ☺ðÀ¹⌦@� QWÜMX�Wè 

QWÝ☺ðÀ¹⌦@� øYÞpTçÅSTÿ�W� WÝYÚ XÌW�<⌦@� 
�_TLTTT`~TW® (28)﴾)خاطئٌ واهلوى شهوةٌ عمياٌء )٩ شبهةٌ فاسدةٌ وقياس فالظَّن. 

أنه خري من آدم وركَن يف ذلك إىل أصل اخللْقَة؛ادعى أفْضلية النار علـى  _ لعنه اهللا_فلما رأى إبليس 
 .وعلى سائر املخلوقات الطِّني متناسياً ما كرم اهللا به آدم عليه

�I_ ﴿WÓ�WTÎ h�WTßKV_يف تفسـري قولـه   _ رمحـه اهللا _)١٠(يقول الْبيضاوي 
c¤`kTW� Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾)١١(: 
اعتبار الفاعـل  تعليل لفضله عليه وقد غَلطَ يف ذلك بأن رأى الفضل كلّه باعتبار العنصر وغَفل عما يكون ب[

��WÚ ðÐWÅWÞWÚ ÜKV﴿كما أشار إليها بقوله تعـاىل   W�S�`©WT� �WÙY⌦ 

                                                                                                                                                                     
 .٢٠سبقت ترمجته ص :ابن عباس(١) 
 .٢٨سبقت ترمجته ص :الْحسن(٢) 
ـ ب بالليل كانكْر بن أَبِي عمرة الْبصرِي،ثقةٌ ثَبت عابد،كبري القَدر،أَبو بمد بن سريِين الْأَنصارِي،حهو م:ابن سريِين(٣)   نائحاً،وبالنـهار  اًءكَّ

بيوماً سائحاً،يصوم اماًس فْويطهـ١١٠كان ال يرى الرواية باملعىن،مات سنة،يوماً ر. 
 .٣٢٧ص ١أَبِي نعيم الْأَصبهانِي جحلْيةُ الْأَولياِء ل،و١٧٩ص ٢يب التهذيبِ جانظر تقْرِ

 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٤) 
 . ٥٣سبقت ترمجته  يف هذه الصفحة ص :ابن سريِين(٥) 
 . ١٥٣ص ٧ الْقُرطُبِي،جتفسري(٦) 
 . ٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(٧) 
 . ٨ص ٣تفسري الْبيضاوي،ج(٨) 
 (٩)٢٨جم جزء من اآليةسورة الن. 

 . ٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(١٠) 
 .١٢سورة األعراف جزء من اآلية (١١) 



٥٨ 

ñ�pTÍTV⌫W� ☺ð$÷W�W~Y� ﴾)ه عليه بقولـه  )١ورة كما نبأي بغري واسطة،وباعتبار الص
﴿ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ 

ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29)﴾)أمـر املالئكـة   وباعتبار الغاية وهو مالكه ولذلك )٢
 .هـ.أ)٣(]بسجوده ملا بين هلم أنه أعلم منهم وأنَّ له خواص ليست لغريه

وهكذا نرى فساد رأي إبليس،واعوِجاج قياسه،وكيف أنَّ ركونه إىل عنصره وأصـل خلقتـه أورده   
صغار من جراء تكبرِهم،فقال املهالك،حيث أُهبِط وطُرِد ولُعن بأمر من العزيز اجلبار،وأصبح ممن ناهلم الذُّل وال

_U _﴿WÓ�WTÎ p¸Y�`å@�WTÊ �Wä`ÞYÚ �WÙWTÊ SÜéRÑWÿ 
ðÐV⌦ ÜKV� W£QW�VÑW�WT� �WTä~YÊ ó�S£`�@�WTÊ 

ðÐPVßMX� WÝYÚ WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@�ــه )٤(﴾(13)  وقولـــ
﴿ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ ðÐPVTßXM�WTÊ 

cy~Y�W¤ (34) QWÜMX�Wè ðÐ`~V⌫WÆ 
WàWTÞ`ÅPV⌫⌦@� uøV⌦XM� Yz`éWÿ XÝÿPY�⌦@� 

(35)﴾)٥(. 
 

 :وهنا مسألة
 :)٦(﴾�Wä`ÞYTÚ﴿اختلف أهل العلم من املفسرين فيما يعود عليه الضمري يف قوله 

،وقيل )٩(اليت كان عليها امللعون يف املأل األعلى،وقيل على اجلنة)٨(،وقيل على الْمنزِلة)٧(فقيل على السماء
قصود من صورته النارية املضـيئة إىل صـورة مظلمـة مشـوهة،وقد صـرح      وقيل امل)١٠(من زمرة املالئكة

 ..بِبطالن هذا القول األخري)١١(الشوكاين
                                                

 . ٧٥سورة ص جزء من اآلية (١) 
 . ٢٩سورة احلجر جزء من اآلية (٢) 
 . ٨ص  ٣تفسري الْبيضاوِي ح (٣) 
 . ١٣سورة األعراف (٤) 
 . ٣٥،  ٣٤سورة احلجر  (٥) 
 . ٣٤سورة احلجر (٦) 
 .٥٠٠ص ٩،وتفسري اآللوسي ج٢٩٨ص ٣انظر تفسري البيضاوي ج(٧) 
 . ٥٣٤ص ٤انظر تفسري ابن كثري ج(٨) 
 .٢٧٦ص ٢،وتفسري أضواء البيان للشنقيطي ج٥٠٠ص ٩تفسري اآللوسي ج انظر(٩) 

 . ٧٤ص ٤،وتفسري أبو السعود ج٢٩٨ص ٣أنظر تفسري البيضاوي ج(١٠) 
ـ هبِ دلوء،صـنعا  أهل اليمن،من علماء كبار من جمتهد فقيه،يانِكَوالش اِهللا دبع بن دمحم بن يلع بن دمحمإلمام هو ا:الشوكَانِي(١١)  رةج 

بِ ونشأ،وكانشصنا حاكماً ومات،قضاءها وويل،اءع،١١٤ له مهـ١٢٥٠،تويف سنةفاًلَّؤ. 
 .٥٦٦ص ١ء الْمجموعة الشعرِية جرس شعرافَهو،٢٩٨ص ٦انظر الْأَعلَام للزركْلي،ج



٥٩ 

وفيه [يف تفسري اآلية _ رمحه اهللا_)١(وأغلب املفسرين على أنَّ الضمري عائد على اجلنة،يقول الْبيضاوي 
،وقال )٢(.هـ.أ]إنما طرده وأهبطه لتكبره ال رد عصيانه_ I_وأنه  تنبيه على أن التكبر ال يليق بأهل اجلنة
ــه   ــري قولـــ �U _﴿ ó�S£`�@�WTÊ ðÐPVßMX_يف تفســـ WÝYÚ 

WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@� .))٤]ممن أهانه اهللا لتكبره:[٣((﴾(13) 
ــن اهللا    ¤U _﴿ ðÓ�WTÎ ☺g�W_مثَّ يطلــــــب النظــــــرة مــــ

vøYTßó£YÀ¹TßVK�WTÊ uøV⌦XM� Yz`éWÿ 
WÜéST�WTÅ`T�STÿ (36)﴾)مـا اسـتمراراً يف رحلـة العنـاد     ،)٥وبة واإلنابة وإنال للت

فها هو يحمل وِزره وعاقبـة عملـه آلدم   ..واحلقد،وإصراراً على االنتقام من آدم لكونه لُعن وطُرِد من أجله
_u _ا حدث له بسبب معصيتهمجِر مزبدالً من أن ين. 

ر،يبغفله عنه،وجيعله ينظر إىل األمـور  وهكذا هو الْكاملعرفة،وي الذي يعرفه حق عمي صاحبه عن احلق
نظرةً جوفاء عقيمة ينقُصها املَنطق السليم،وقد يتمادى معه حتى يصل به إىل الكفر واخلـروج عـن دائـرة    

،إِذْ أعماه احلقد واحلسـد الـذي   اإلسالم،فال ينفعه علْمه باهللا وال اعتقاده بوجوده،كما حصل مع إبليس متاماً
ذا الشكل اجلريء، _ I_بداخله على آدم عن احلق الْمرتكز يف نفسه حىت وصل به إىل الْكبر ومعصية اهللا 

      دـنٍ وطَـرى بعد أن نـال عقابـه مـن لَعر إىل االستمرار يف عماه حتبى به الْكوليس هذا فحسب،بل أد
ال لشيٍء إلَّا ليكْمل مسرية حقده باالنتقام من آدم وذريتـه بإضـالهلم   _ I_من اهللا وإهباط؛فطلب النظرة 

ــال     ــا ق ــق كم ــن احل ــادهم ع ــانه  _ I_وإبع ــى لس ــه اهللا_عل  WÓ�WTÎ ﴿ _لعن
õøYTßó£YÀ¹ßKV� uøV⌦XM� Yz`éWÿ WÜéST�TWÅ`�STÿ 

(14) WÓ�WTÎ ðÐPVßMX� WÝYÚ WÝÿX£ðÀ¹ÞSÙ<⌦@� 
(15) WÓ�WTÎ :�TWÙY�WTÊ øYÞWT�`TÿWépTçÆKV� 

QWÜð�STpÅÎKV�W� `ØSäV⌦ ðÐVº.W£Y² 
WØ~YÍWT�`©SÙ<⌦@� (16) QWØR� ySäQWTÞW~Y��KVð� 

?ÝYQÚ XÜ`kTWT� `ØXäÿY�`TÿKV� óÝYÚWè 
`ØXäYÉ<⌫W� óÝWÆWè `ØXäYÞHTWÙ`TÿVK� ÝWÆWè 

$`ØXäY⌫MXú:�TWÙW® �W�Wè S�X�WT� 
`ØSåW£W�T`{VK� fÛTÿX£gÑHTW® (17) WÓ�WTÎ 

p�S£pTT�@� �Wä`ÞYÚ �_ÚèSòp¡WÚ $�_¤éS�`�TQWÚ 

                                                
 . ٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(١) 
 .٩ص ٣تفسري الْبيضاوِي،ج(٢) 
 . ١٣سورة األعراف جزء من اآلية (٣) 
 . ٩ص  ٣ج تفسري الْبيضاوِي،(٤) 
 . ٣٦سورة احلجر (٥) 



٦٠ 

ÝWÙPV⌦ ðÐWÅY�WT� `ØSä`ÞYÚ QWÜKV�`ÚKV�W� 
WØPVÞTWäW� `ØRÑÞYÚ WÜkTYÅWÙ`�VK� (18)﴾)١(. 

أنه عندما لُعن وأُخرِج،استدرك وطلب النظرة،مثَّ لَما أُجِيب إىل طلبه قرر _ رمحه اهللا_)٢(ويرى ابن كَثري
_ يف نظـره _فسرين على أنه طلب النظرة من األساس انتقاماً ملا حصل له بسبب آدم ولكن أكثر امل.)٣(االنتقام
 ..لعنه اهللا

مبعـىن  ) لم ندفع حنن مثن أو نتيجة كبر إبليس؟؟:(قد يدخل الشيطان يف نفوس البعض تساؤالً،أال وهو
يقتضـي  [بقوله _ رمحه اهللا_)٤(ساؤل الْبيضاوِي،فيجيب على هذا الت)لم أجابه اهللا إىل طلبه يف اإلنظار؟؟(آخر 

�uøV⌦XM﴿اإلجابة إىل ما سأله ظاهراً،لكنه حممول على ما جاء مقيداً بقوله تعاىل  Yz`éWTÿ 

g�pTTÎWé<⌦@� YzéST⌫`ÅWÙ<⌦@�وهو النفخة األوىل،أو  )٥(﴾(38) 
 .)٦(.هـ.أ]تعريضهم للثَّواب مبخالفتهويف إسعافه إليه ابتالء العباد و.وقت يعلم اهللا انتهاء أجله فيه

يف هذه اآليات حتذيراً لكل من اتصف _ I_ومن ثَم جند أن يف قصة إبليس مع الْكبر اليت أوردها اهللا 
 ..ذه الصفة وتقريعاً لمن أدت به إىل الكفر

اً عن إبليس فإنه تقريع لضربائه خرب_ جلَّ ثناؤه_وهذا وإن كان من اهللا [_ رمحه اهللا_) ٧(يقول الطَّبرِي 
من خلق اهللا الذين يتكبرون عن اخلضوع ألمر اهللا واالنقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما اهم عنه والتسليم له 
فيما أوجب لبعضهم على بعض من احلق وكان ممن تكبر عن اخلضوع ألمر اهللا والتذلُّل لطاعتـه والتسـليم   

وأحبـارهم  _ r_فيما ألزمهم من حقوق غريهم اليهود الذين كانوا بني ظُهراين مهاجر رسـول اهللا   لقضائه
ه هللا رسول عاملني مث استكربوا مع علمهم بذلك عن اإلقرار وبأنوصفته عارفني _ r_الذين كانوا برسول اهللا 

جود ربه عن إبليس الذي فعل يف استكباره عن السفقرعهم اهللا خب منهم له وحسداً ه واإلذعان لطاعته بغياًتوبنبِ
من عند  ونبوته إذ جاءهم باحلقr_ _د نيب اهللا محمر عن اإلذعان لكبنظري فعلهم يف الت له وبغياً آلدم حسداً

ثُ وبغياً هم حسداًربيف االسـتكبار واحلسـد    وصف إبليس مبثل الذي وصف به الذين ضربه هلـم مـثالً   م
يعـين إبلـيس   )٨(﴾ Ü�W{Wè﴿ _جل ثنـاؤه _ستنكاف عن اخلضوع ملن أمره اهللا باخلضوع له فقال واال

                                                
 . ١٨ -١٤سورة األعراف (١) 
 .١٨ترمجته ص سبقت :ابن كَثري(٢) 
 .٣٩٣ص ٣انظر تفسري ابن كثري ج(٣) 
 .٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(٤) 
 . ٣٨ سورة احلجر(٥) 
 .٩ص  ٣تفسري الْبيضاوِي،ج (٦) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:برِيالْإِمام الطَّ(٧) 
 . ٣٤سورة البقرة جزء من اآلية (٨) 



٦١ 

﴿WÝYÚ fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@�م اهللا عليه وأياديه عنده خبالفه عليه عمن اجلاحدين نِ)١(﴾
فَجود آلدم كما كَفيما أمره به من الست الْرهود نِيعاهللا أسالفهم الْها اليت آتاها وآباءها قبل من إطعام م ربمن 

وى وإظالل الْلْوالسغمام عليهم وما ال يحى من نِصعه اليت كانت هلم خصوصاًم الذين أدركوا حممداً ما خص 
_r_ بإدراكهم إيم حاه ومشاهدجة اهللا عليهم فجحدت نبووبغياً ته حسداًته بعد علمهم به ومعرفتهم بنبو 

سبة كمـا  ة وإن خالفهم يف اجلنس والنين وامللَّهم يف الداددإىل الكافرين فجعله من ع _هجل ثناؤ_فنسبه اهللا 
جعل أهل النم وأجناسـهم فقـال    فاق بعضهم من بعض الجتماعهم على النفاق وإن اختلفـت أنسـا  ﴿

WÜéSÍYÉHTTWÞSÙ<⌦@� ñ�HTWÍYÉHTWÞSÙ<⌦@�Wè 
ySäSµ`ÅWT� ?ÝYQÚ &w´`ÅWT� ﴾)أن بعضهم من بعض يف النفـاق   يعين بذلك)٢

�@⌦>WÜ�W{ WÝYÚ fÛTÿX£XÉHTVÑ﴿والضالل فكـذلك قولـه يف إبلـيس     

جنسه أجناسهم ونسبه نسبهم  ومعـىن   كان منهم يف الكفر باهللا وخمالفته أمره وإن كان خمالفاً)٣(﴾ (34)
�@⌦>tWÜ�W{Wè WÝYÚ fÛTÿX£XÉHTVÑ﴿ قوله  ٤( ﴾ (34)(:ه كـان  أن
 .)٥(]ذئجود من الكافرين حينى عن السبحني أَ

أي إبليس لعنة _توعده _ I_ومن ثَم،فإنَّ إبليس وإن كان توعد آدم وذريته باإلضالل واإلغواء،فاهللا 
�@¢>U _﴿ðÓ�WTÎ p�Wå_وتوعد من تبعه من ذرية آدم بقوله _ اهللا عليه ÝWÙWTÊ 

ðÐWÅY�WT� `ySä`ÞYÚ UfûMX�WTÊ ðyQWTÞWäW� 
`yS{Sê:�W¥W� _ò:�W¥W� �_¤éSTÊóéTQWÚ (63)﴾)٦ (. 

�QWÜMX﴿ أعاذنا اهللا من هذا املصري وجعلنـا ممـن قـال اهللا فـيهم      ÷Y �WT�YÆ 

ð¨`~V⌦ ðÐV⌦ `yXä`~V⌫WÆ c&ÝHTð¹<⌫Sª  ﴾)٧(. 
 

@@@@@ 
 
 

                                                
 . ٣٤سورة البقرة جزء من اآلية (١) 
 . ٦٧لتوبة جزء من اآلية سورة ا(٢) 
 . ٣٤سورة البقرة جزء من اآلية (٣) 
 . ٣٤سورة البقرة جزء من اآلية (٤) 
 .١٧٤، ١٧٣ص ١تفسري الطَّبرِي،ج(٥) 
 . ٦٣سورة اإلسراء (٦) 
 . ٦٥سورة اإلسراء جزء من اآلية (٧) 



٦٢ 

 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث الثَّاين
 :صفات الشيطان بعد هبوطه إىل األرض

 :عيف وأدلَّتهكيد الشيطان ض:املطلب األول
الضعف صفة ذميمة،تطبع على جبني صاحبها وسام الذُّلِّ والعار وقلَّة احليلة،تشـعرك بِـدنو منزلتـه    

_ I_واحنطاط قَدرِه،فاملرء كلَّما كان قويا كانت همته أعلى وبالتايل عمله أكمل وأجدى،لـذا فضـل اهللا   
الْمؤمن الْقَوِي خير وأَحب إِلَى اللَّه مـن  "حيث قال  _ r_أخربنا  املؤمن القوي على املؤمن الضعيف كما

ِريي كُلٍّ خفو يفعنِ الضمؤعزميـةً يف األمـر بـاملعروف     )١(" الْم ايل أشدةً فهو بالتمأقوى ه فاملؤمن القوي
على فعل الطَّاعات وعلى تـرك املعاصي،والشـيطان    والنهي عن املنكر،وأصرب على األذى يف سبيل اهللا،وأصرب
 ._r_ورسوله _ I_كيده يضعف أمام هذه الفئة من املؤمنني لذا فضلهم اهللا 

أما الذين يتولَّون الشيطان ويتبعونه فهؤالء هم الذين أدى م ضعفهم ألن يقعـوا يف بـراثن إبلـيس    
نهم توكَّلوا على اهللا حق توكله لتقووا به وملا قَدر علـيهم ذلـك   ولو أ.وأعوانه رغم ضعف كيده وقلَّة حيلته

ــه    ــوى برب ــن تق ــام م ــو أم ــعيف،ومن ه الض_U_ ــول  I _﴿YãPV⌫Y⌦Wè_،يق
SáPV¥YÅ<⌦@� -YãY⌦éSªW£Y⌦Wè 

fûkYÞYpÚëSÙ<⌫Y⌦è﴾)٢(. 
ف يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي،ووردت صفة الضعف يف وص) ف  –ع  –ض ( وردت مادة 

 :_I_الكيد الشيطاين مرة واحدة يف قوله 

                                                
االسـتعانة،حديث رقـم   تـرك العجـز و  ب يف األمر بالقوة وبا_ t_ب الْقَدر عن أَبِي هريرة جزء من حديث أخرجه مسلم يف كتا(١) 

)٤٨١٦(. 
 . ٨سورة املنافقون جزء من اآلية (٢) 



٦٣ 

﴿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSTÞWÚ��ò WÜéST⌫Y�HTWTÍSÿ Á 
XÔ~Y�fTTª $☺ðY/@� WÝÿY¡PV⌦@�Wè N�èS£WÉVÒ 

WÜéST⌫Y�HTWTÍSÿ Á XÔ~Y�fTTª g�éSçÅHT☺ð¹⌦@� 
Nv�éTST⌫Y�HTWÍWTÊ �ò:�fTTTTTT~Y⌦`èVK� 
$XÝHTð¹`~TPV⌦@� QWÜMX� W�`~VÒ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� WÜ�VÒ �☯TTÉ~YÅW¶ (76)﴾)١(. 

وهو  )٣(]السعي يف فساد احلال على جهة االحتيال عليه[والكيد هو ) ٢(]سمة الكيد الشيطاين[فالضعف 
 .)٤(]سلوك الطُّرق اخلفية يف ضرر العدو[

مبوقعـة   يف هذه اآلية خاص_ لعنه اهللا_وقد اختلف املفسرون فيما إن كان املراد بكون كيده ضعيفاً 
 .بدر اليت جاءت اآلية الكرمية يف سياق احلديث عنها،أم أنَّ املراد كوا صفة مالزمة له

وأرى أنه ال تناقض بني القولني حيث ال يمنع كون اآلية تتحدث عن ضعف كيده يوم بدر خاصة،أن 
يقول أبو .يف اآلية ذاا) كان(مة لكل_ U_،ويدلُّ على ذلك إدخاله _لعنه اهللا_تكون هذه الصفة مالزمة له 

قالوا فائدة إدخال كان يف أمثال هذه املواقع التأكيد بِبيـان أنـه منـذ كان،كـان     [_ رمحه اهللا_)٥(السعود
 .أعلم_ I_واهللا )٦(.أ هـ]إن كيد الشيطان منذ كان موصوفاً بالضعف:كذلك،فاملعىن

وال عجب،خملوق ضعيف حاوطته خطيئته من كلِّ صوب،يعيش _ لعنه اهللا_إِذَن،فهكذا هو الشيطان 
،فأنى تتأتى له القوة اليت يجابِه ا _I_،وحسرةً على ما فرط يف جنبه _U_يأْساً من رمحة اهللا،وخوفاً منه 

،أنى لـه أن  من عرف قَدره الْمنحطّ من املؤمنني؟تلك الفئة اليت استند أفرادها إىل حصن متني،إىل ركن شديد
يكيد م،وقد جعله ضعفه واهناً هشاً ملن استند عليه؟فهو لن يكون سنداً صلْداً متيناً للذين يعتمـدون عليـه   
ويتبعونه،بل سيخذهلم ولن ينفِّذ وعوده هلم لشدة ضعفه أوالً وألنَّ أخالقه ال تتحمل اجللَد ثانياً،فإنمـا هـو   

هذه الصفات وغريها من الصفات القبيحة فإنه ال يتسـنى لـه التحلِّـي     خمادع كاذب خملف للوعد،ومن به
بالقوة،فالباطل هش ضعيف المتالئه بالثّغرات اهلشة،وهكذا هم أتباعه لبطْالن مذاهبهم وهشاشة مبادئهم،فأنى 

مبادئه كلَّها فاشلة ضعيفة ال يسـرِي  القوة لنفسه حىت ينتفع ا غريه ومن تقوى به؟بل خطَطُه و_ لعنه اهللا_له 
مفعوهلا وال تنطبق إلَّا على أمثاله من الضعفاء الذين ضعفَت شوكة اإلميـان يف نفوسـهم واعتـرت قلـوم     

                                                
 . ٧٦سورة النساء (١) 
 .)صفَةُ الضعف( ٤٧٩١ص ١٠جنضرةُ النعيمِ،(٢) 
 . ١٤٧ص ١التفِْسري الْكَبِري،ج(٣) 
 . ١٨٧تفسري السعدي ص (٤) 
 . ٣٨بقت ترمجته ص س:أَبو السعود(٥) 
 . ٢٠٣ص ٢تفسري أَبو السعود،ج(٦) 



٦٤ 

 األمراض،أما املؤمن القوي املتوكِّل على اهللا حق توكُّله فإنَّ مكائد الشيطان ال تؤثِّر فيه،إمنا تضعف أمامه،فهي
 .كالسراب،أو كخيوط من دخان،ما على املؤمن إلَّا أن يبعدها من طريقه،وميشي قُدماً يف طاعة اهللا

عندما يصبح اإلنسان عبداً حقيقيا هللا،وقَّافاً عند حدوده،قد رسخ اإلميان يف قلبه باالستعاذة والـذِّكر  [
معنوياته حتى يصل إىل درجة خياف منـه الشـيطان   واملراقبة؛فإنَّ ذلك يرفع من مستواه الروحي،ويقَوي من 

 :قال له_ r_يف صحيحه أنَّ رسول اهللا )٢(،فقد روى الْبخارِي_t_)١(ويهرب منه،كما حدث لعمر
ك فَجـا غَيـر   إِيها يا ابن الْخطَّابِ والَّذي نفِْسي بِيده ما لَقيك الشيطَانُ سالكًا فَجـا قَـطُّ إِلَّـا سـلَ    " 

ك٤(])٣("فَج(. 
يف كتابه الكرمي على _ I_وقد اعترف اللَّعني هو ذاته بعدم قدرته على من آمن بِصدق،كما أخربنا 

 �ðÓ�WTÎ ☺g�W¤ :�WÙYT ﴿قولـــه  _ لعنـــه اهللا _لســـان إبلـــيس   
øYÞWT�TóTÿWé<çÆKV� QWÝWÞQYTÿW¦RK�W� `ØSäV⌦ Á 

X³`¤KKV�ô@� `ØSäQWTÞWTÿXépTçÆRK�W�Wè 
WÜkTTYÅWÙ`�VK� (39) �PV�MX� ðÏW �fTT�YÆ 

SØSä`ÞYÚ fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@� ﴿_ I_وكذلك يف قولـه  .)٥(﴾(40) 
WÓ�WTÎ ðÐYT�PV¥YÅY�WTÊ 

óØSäPVÞWÿXépTçTÆKR�W� WÜkTYÅWÙ`�VK� (82) 
�PV�MX� ðÏW �WT�YÆ SØSä`ÞYÚ WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@� 

(83)﴾)٦ (. 

                                                
بِن عـدي بِـن    هو الصحايب اجلليل عمر بن الْخطَّاب بِن نفَيل بِن عبد الْعزى بِن رِياح بِن عبد اهللا بِن قُرط بن رزاح:عمر بن الْخطَّابِ(١) 

هــ،وويل   ٢٣ستشـهِد يف ذي احلجـة   احنتمة بنت هشام بن املغرية أمري املؤمنني،يلَقَّب بـأَبِي حفْص،مشهور،  ،أمهكَعب الْقُرشي الْعدوِي
 .سنني ونصف١٠اخلالفة

ص  ٢الْإِكْمال لابنِ ماكُولَـا ج  ،و٦٠ص ١بِ لابنِ حجر،جتقْرِيب التهذي،و٣٥٤ص ١االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب،ج انظر
١١٢ . 
قَـة احلـديث،مات   ثبخارِي،جبلُ الْحفْظ،وإمـام الدنيا، أَبو عبد اِهللا الْيم بِن الْمغرية الْجعفي،هو محمد بِن إِسماعيل بِن إِبراه:الْبخارِي(٢) 
 .سنة٦٢هـ،وله٥٦سنة

 .٥ص ١ات لابنِ قُنفُذ ج،والْوفي١٥٣ص ٢لابنِ حجر،ج انظر تقْرِيب التهذيبِ
سلم يف فَضائلِ م،و)٣٤٠٧(عدوِي،حديث رقم باب مناقب عمر بنِ الْخطَّاب أَبِي حفْصٍ الْقُرشي الْالْبخارِي يف كتاب الْمناقب،أخرجه (٣) 

 ) .متفق عليه( ) . ٤٤١٠(حديث رقم الصحابة،
 (٤)ةنالسو آني الْقُرف ار بن شاه  الدين، صالْجِني زلو١٣٨،ل . 
 . ٤٠ - ٣٩سورة احلجر (٥) 
 . ٨٣ – ٨٢سورة ص (٦) 



٦٥ 

بليس استثىن الْمخلَصني ألنه علم أنَّ كيده ال يعمل فيهم وال يقبلـون  اعلَم أنَّ إ[)١(يقول اإلمام الرازي
ــه ــنقيطي)٢(]من ــول الش ــه اهللا_)٣(،ويق ــه  _ رمح ــريه لقول ــد تفس �I_ ﴿�PV�MX_عن 

ðÏW �WT�YÆ SØSä`ÞYÚ WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@�ذكر [ )٤(﴾ (83) 
_I _ه سيا وعد أنطان لَميني يف هذه اآلية الكرمية أنَّ الشلَصخلُّ أكثر بين آدم استثىن من ذلك عباد اهللا الْمض

 .)٥(]معترفاً بأنه ال قُدرة له على إِضالهلم
والْمخلَصـني هـم   .إِذَن فقد اعترف إبليس بضعفه حيال الْمخلَصني من العباد وعدم تأثري كيده فيهم

الذين أخلصـوا أنفسـهم   :ب،وقُرِئ بكسر اللَّام ومعناها عندئذالذين أَخلَصهم اهللا لطاعته وطَهرهم من الشوائ
 .)٦(هللا

أيضاً يف بيان ضعفه وقلَّة حيلته حيال املؤمنني الْمخلصني املتوكِّلني الْملْتجـئني إىل اهللا  _ I_وقد قال 
�ISãPVßMX﴿ من العبـاد   ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ 

WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò uøV⌫WÆWè `yXäYQT�W¤ 
WÜéST⌫PV{WéW�WTÿ (99) �WÙPVßXM� 

ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 
ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 

                                                
ـ  رٍكْب يبِأَ ذرية منن الْقُرشي الطُّبرستانِي،هو اإلمام الْمتصدر  الْعلَّامة فَخر الدين الرازِي محمد بن عمر بن حسي:الْإِمام الرازِي(١)  الصيقد 

_t_،ر،صاحب التصانيف املشهورةفَسام الْمسنة  شافعي،الْإِم دلهـ  ٦٠٦تويف سنة هـ،و ٥٤٤املذهب،و. 
 . ٢٠،وطَبقَات الْمفَسرِين ص٢٤٨ص ٤يات الْأَعيان جوف:انظر

 . ١٤ص ١٩التفسري الكبري،ج(٢) 
الْمسـمى شـنقيط مـن دولـة      رِطْقبـالْ  دلي،ويطقني الشكنجار الْتخمد الْمحم نني بِمأَد الْمحمالعلَّامة الْمفَسر الشيخ هو :الشنقيطي(٣) 

الـذي مل  ) الْبيـان أَضواُء (هـ،نشأ يتيماً وحفظ القرآن وهو يف العاشرة،ذو خلق رفيع،متواضع،له مؤلَّفَات كثرية منها ١٣٣٥عام رِيتانيا،مو
 .هـ١٣٩٣ملْه وأكمله له تلميذه محمد سالم،تويف يف مكة عاميكْ

بابِني لسقَات الند،جانظر طَبيو زأَالْ،و٣٥ص ١كْر أَبوالْ امهواقأَ يف ةعسالْ اِءملَعأَوالْ اءمموقع شبكة سـحاب اإللكتـروين   و،٢٦ص ١م جالَع
http://www.sahab.ws/٥٥٠٧/news/٢١٧٣.html . 

 . ٨٣سورة ص (٤) 
 (٥)جأَض انياُء الْبرمـى    _ لعنه اهللا_،وهنا لطيفة ذات أمهية وهي مدى خساسة الكذب،إذ احترز إبليس نفسه ٢٧٧ص ٢وعنـه لكـي ال ي

ب فلما احترز إبليس عن الكذب علمنا أن الكـذ ء أن ال يصري كاذباً يف دعواه،ثناالذي محل إبليس على ذكر هذا االست[به،يقول اإلمام الرازِي
 .)٣١١ص ٩انظر تفسري الرازِي ج].(يف غاية اخلساسة

ل ر،كمـا قـا  تقَربنا من النائر اليت تباعدنا عن اجلنة ومعلوم كونه من الكباون؟؟وفإذا كان هذا حال إبليس مع الكذب فكيف بنا حنن املسلم
_r _"َكُونى يتح قدصلَ لَيجإِنَّ الرو ةني إِلَى الْجدهي إِنَّ الْبِر و ي إِلَى الْبِردهي قدإِنَّ  إِنَّ الصورِ وي إِلَى الْفُجدهي بإِنَّ اْلكَذيقًا ودص

بكْذلَ لَيجإِنَّ الرارِ وي إِلَى الندهي وراِهللا كَذَّاباً الْفُج دنع بكْتى يتلَ( "حع فَقتهما الكذب و)يالاللهم ابعد عن صادقنياجعلنا من أهل البِر. 
 .٧٨ص ٥انظر تفسري أَبو السعود،ج(٦) 

http://www.sahab.ws/


٦٦ 

WÜéRÒX£pTSÚ (100)﴾)ا يف اآلية الكرميـة و داللتها،لوجـدنا أن اهللا   )١نا لو متعنفإن
_U _ لعنه اهللا_مل جيعل له _خلْطاناً على أحد من الْمياء سقصني الْأَتبع إبليس باختيـاره صـار   [لبل من ات

ونظري ....متابعاً له ولكن حصول تلك املتابعة أيضاً ليس ألجل أنَّ إبليس يقهره على تلك املتابعة أو جيربه عليها
 ⌦�WÚWè WÜ�WÒ �øY﴿حكايـةً عـن إبلـيس أنـه قـال      _ تعـاىل _هذه اآليـة قولـه   

ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª :�PV�XM� ÜKV� 
óØRÑST�óéWÆW  `yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ 

$øY⌦﴾)ة إىل اخلروج عن الطَّاعـة إىل  )٣(])٢وعة إىل اإلغواء والدجثَابة الْحابقة بِملْطان يف اآلية السفالس،
سلْطة وهذا ما ال يصـح  العصيان والفسق،فال تخلُص إىل الصاحلني،أما يف هذه اآلية فهو ما يدلُّ على القَهر وال

 .وقوعه من الشيطان على أحد من الثَّقَلَني
إِذَن،فهؤالء املشركون ومن مشى على جهم هم الذين فتحوا اال للشياطني بأنْ يتسـلَّطوا علـيهم   

تفخـيم لشـأن   وفيه مع كونه حتقيقاً ملا قاله اللَّعـني  :[)٤(ويملوا عليهم خططهم ومكائدهم،يقول أبو السعود
الْمخلَصني و بيان ملنزلتهم و النقطاع خمالب اإلغواء عنهم و أنَّ إغواءه للغاوين ليس بطريق السـلطان بـل   

،فقد جعل اهللا من _I_ولبعدهم عن رم وعدم حتصنِهم باإلخالص له )٥(]بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم
 يهقماية ووِقاية يا إخالص العبد له ح_U _ ًدانص ومل جيعل اَهللا له سلخياطني بعكس من مل يعن إغواء الش

لَمامل يفعل ما خلق له وما فُطـر  )٧(فهو[كالم طيب يف ذلك إذ يقول _ رمحه اهللا_)٦(ووكيالً،ولإلمام ابن تيمية
ير به من معرفة اهللا وحده وعبادته وحده عوقب على ذلك بأنْ زرك عليه وما أُمطان ما يفعله من الشين له الش

فقد تبين أنَّ إخالص الدين هللا مينع من تسلُّط الشيطان ومن وِالية الشيطان اليت توجِب العذاب .....واملعاصي
ــال   ــا ق ــاىل_كم  yðÐY⌦.W¡W{ ðÇX£p±WÞY⌦ SãT`ÞTWÆ﴿_ تع

�ò;éTTSQ©⌦@� &�ò:�Wp�WÉ<⌦@�Wè ISãPVßMX� 
óÝYÚ �WTßY �W�YÆ fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@�فإذا أَخلَص ) ٨(﴾(24) 

العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له يف ضد ذلك وإذا مل يخلص لربه 
يزى يطان عليه حتيلُّط الشسعليه عوقب على ذلك وكان من عقابه ت رله وفُط قلين ومل يفعل ما خن لـه  الد

                                                
 . ١٠٠ – ٩٩سورة النحل (١) 
 . ٢٢سورة إبراهيم جزء من اآلية (٢) 
 .١٥١ص ١٩التفسري الكبري،ج(٣) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص :لسعودأَبو ا(٤) 
 . ٧٩ص ٥تفسري أَبو السعود،ج(٥) 
 .٣١سبقت ترمجته ص :ابن تيمية(٦) 
 .أي اإلنسان الكافر (٧) 
 . ٢٤سورة يوسف جزء من اآلية (٨) 



٦٧ 

هـ،إذ ال تتأتى هذه األمور السيئة إلَّـا  .أ)١(]فعل السيئات وكان إهلامه لفجوره عقوبةً له على كونه مل يتق اهللا
باالستعاذة منه والتوكُّل على اهللا إذ أنَّ هذين األمرين من أهم احلصـون  _ U_،لذا أَمرنا _لعنه اهللا_بسببه 

 :_I_ني هلم فقال للعباد من إغواء الشياط
﴿�V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ WÜ��òó£TSÍ<⌦@� 

<¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@� (98) ISãPVßMX� 

ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ WÝÿY¡PV⌦@� 
N�éSÞWÚ��ò uøV⌫WÆWè `yXäYQT�W¤ 

WÜéST⌫PV{WéW�WTÿ (99) �WÙPVßXM� 
ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 

ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 
WÜéRÒX£pTSÚ (100)﴾)٢(. 

فإنهم ال يطيعون أوامره وال يقْبلُون وساوسه إلَّا فيما حيتقرون علـى  [_ رمحه اهللا_ )٣(يقول الْبيضاوِي
،كما )٤(..]يتوهم منه أنَّ له سلطاناًندورٍ وغفلة ولذلك أمر باالستعاذة فذكر السلْطة بعد األمر باالستعاذة لئَلَّا 

من أراد ألَّا يكون للشيطان عليه دليل فليصحح إميانه وليصحح من اإلميان التوكُّـل  [)٥(ورد يف تفسري السلَمي
 .)٦(]على اهللا

ى من سـلَّكوا لـه الطَّريـق    فالشيطان قَعد لبين آدم يف أَطْرقهم ووعد بإغوائهم،وقد صدق وعده عل
إلغوائهم ومل يحصنوا أنفسهم منه،إلَّا أنه مل يتمكَّن ممن ركَن اإلميان يف قلوم وتوكَّلوا على اهللا حق التوكُّل 
 وتقَووا بقوة إميام وشدة عزائمهم وصدق نواياهم وإخالصهم هللا،واستندوا إىل ركْن شديد متني،فهـؤالء ال 

 :_لعنه اهللا_يؤثِّر فيهم كيده 
﴿`�TWÍV⌦Wè WËPV�W² óØXä`~TV⌫WTÆ 

ñ¨~Y⌫`T�MX� ISãPVÞTVÀº SâéSÅWT�PVT�@�TWTÊ 
�PV�MX� �_TÍÿX£WTÊ WÝTPYÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� 

                                                
 . ٣٣٢ص ١٤كُتب ورسائل وفَتاوِي ابن تيمية،ج(١) 
 . ١٠٠ – ٩٨سورة النحل (٢) 
 (٣)ضي٢٦سبقت ترمجته ص :اوِيالْب . 
 . ٤١٩ص ٣تفسري الْبيضاوِي،ج(٤) 
 ث،شيخدحمالْ احلافظ اممإِي،الْملَي،السدزأُيد،الْعس نبِ ةياوِز نبِ مالس نبِ دالخ نبِ ىوسم نبِ دمحم نبِ نيسحالْ نبِ دمحمهو :السلَمي(٥) 

خرأَالصوفية وكبري اناس،وب عبد الرحنم النيسيورِاب الصأكثر،منـها  أو ١٠٠ تصانيفه ي،بلغتوف)ـ ح ـ فْالت قائقَ ـ و.)ريِس لو  دـابسير يف ن
 .هـ٤١٢هـ وتويف فيها سنة٣٢٥سنة

 . ٢٤٧ص ١٧،وسير أَعلَام النبلَاء،ج٩٩ص ٦ام للزركْلي،جانظر الْأَعلَ
 .  ٣٧٥ص  ١ج  تفسري السلَمي ،(٦) 



٦٨ 

_ U_وقوة من اسـتند إليـه   _ I_بل تتمحص حقيقة كيده ويظهر ضعفها حيال قوة اهللا )١(﴾(20)
اهللا عرضة ملكائد الشياطني،بل إنَّ هذه املكائد الضعيفة ال تعمل إال يف ذَوِي القلوب القاسية فهؤالء لن يتركهم 

ــال    ــا ق ــوم األمراض،كم ــرت قل ــذين اعت  U _﴿ðÔWÅp�W~TYP⌦ �WÚ_وال
øYÍ<⌫STÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� _àWÞTT`�YTÊ 

fÛTÿY¡PV⌫PY⌦ Á ØXäYT�éST⌫STÎ c³W£QWÚ 
YàW~Yª�WÍ<⌦@�Wè %óØSäS�éST⌫SÎ UfûMX�è 

WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� øYÉV⌦ Y>Ë�WÍY® ⌧�~YÅWT� 
له مسنداً ووكيالً فإن وكيله حيفظه وال يسـلِّط عليـه أضـعف    _ I_أما من جعل من اهللا  )٢(﴾(53)

 .)٣(﴾uøWÉW{Wè Y☺ð/@�Y� ½�~Y{Wè (81)﴿املخلوقات كيداً 
 :فمنهم من قال:ى املؤمنني ألجلهوقد اختلف املفَسرون يف املعىن الذي ال يسلَّط الشيطان عل

  .)٤(أي أنه ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنبٍ ال يغفَر -١
 .)٥(من التسلُّط عليه_لعنه اهللا_أنَّ املقصود به االستعاذة إذ باالستعاذة باهللا من الشيطان يمنع  -٢

��QWÚXM﴿_ تعـاىل _ذلـك بقـول اهللا    واستشهِد لصحة قوله[_ رمحه اهللا_)٦(يقول الطَّبرِيWè 
ðÐQWTÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

bçÃ`¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ &Y☺ð/@�Y� 
ISãPVßMX� }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (200)﴾)٨(])٧(. 

�QWÜMX﴿أنه ليس له سلْطان عليهم حبال من األحوال،إذ صرف اهللا سلْطَانه عنـهم حـني قـال     -٣ 
÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ dÝHTð¹<⌫Sª 
�PV�MX� XÝWÚ ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ 

WÝÿXè�WçÅ<⌦@� (42) ﴾)١٠) (٩(. 

                                                
 . ٢٠سورة سبأ(١) 
 . ٥٣سورة احلج (٢) 
 . ٨١سورة النساء جزء من اآلية (٣) 
 ٣بغـوِي يف تفسـريه ج  الْ،و١٧٥ص ١٠طُبِـي يف تفسـريه ج  الْقُر،و١٧٤ص ١٤برِي يف تفسـريه ج الطَّ_ رمحه اهللا_نقله عن سفْيان (٤) 

 .٤٩٠ص ٤،وذكره أيضا يف زاد الْمِسري ج٨٣ص
،وتفِْسـري الطَّبـرِي،   ٤٩٠ص ٤هـ،ج٥٩٧زاد الْمِسري يف علم التفِْسري لشيخ اإلسالم أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد اجلوزي،ت انظر(٥) 

 .١٧٤ص ١٤ج
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٦) 
 . ٢٠٠سورة األعراف (٧) 
 .١٧٤ص ١٤تفسري الطَّبرِي،ج(٨) 
 . ٤٢سورة احلجر (٩) 

 . ١٧٥ص ١٠،وتفسري الْقُرطُبِي،ج٤٩٠ص ٤ِسري،جزاد الْم انظر(١٠) 



٦٩ 

وأَوىل األقوال يف ذلك بالصواب [_ رمحة اهللا عليه_هذا القول الثَّالث فقال )١(وقد رجح اإلمام الطَّبرِي
 .)٢(]قول من قال معناه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا

 
قوالً آخر ) ٣(وقد ذكر ابن الْجوزِي) التسلُّط(ذه األقوال الثَّالثة مبنية على أساس أنَّ املراد بالسلطان وه

 :للمراد بالسلطان،فقال
يه أنه احلُجة،فاملعىن ليس له حجة على ما يدعوهم إل:والثَّاين.....أنه التسلُّط:أحدمها:يف املراد بالسلطان قوالن[

 :_رمحه اهللا_) ٦(ويقول الشوكَانِي.)٥(])٤(من املعاصي،قاله مجاهد
املعىن ليس له حجة على املؤمنني يف :عن مجيع الْمفَسرين أنهم فسروا السلْطان باحلُجة وقالوا)٧(حكى الْواحدي[

 .)٨(]إغوائهم ودعائهم إىل الضاللة
 :_I_ط فقط كما أخرب عنه إِذَن فالشيطان إنما يتسلَّ

﴿øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ 
WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� WÜéRÒX£pTSÚ 

أي بسبب الشيطان،قال يف الْبحر ) الشيطان(أو إىل ) رم(عائد إما إىل ) به(والضمري يف )٩(﴾(100)
 .)١٠(]وهو الظَّاهر التفاق الضمائر:[الْمحيط

                                                
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(١) 
 .١٧٤ص ١٤تفسري الطَّبرِي،ج(٢) 
 (٣)زِيوالْج ابن:محي بن ملنِ بن عسأَبِي الْح نِ بِنمحالر دبجِ عو الْفَرينِ أَبالُ الدمج امزِيهو الْإِموي الْجلي ،د بن علبنيه الْحالْفَق ياددغالْب

زاد الْمسريِ يف علمِ (صنف يف فنون عديدة،منها .،كان علَّامةَ عصره وإِمام وقته يف احلديث وصناعة الوعظالْواعظ الْملَقَّب جمال الدين الْحافظ
 .هـ ببغداد٥٩٧ويف سنةيف غاية احلسن فضالً عن البديهة،ت كان،له أشعار كثرية،)التفسريِ

 .١٣٤٨_١٣٤٢ص ٤لْحفَّاظ لإلمام الذَّهبِي جتذْكرةُ ا،و١٤٢_١٤٠ص ٣انظر وفيات الْأَعيان ج
 القـرآن  ضرع،بائالس يبِأَ نبِ بائالس موىلكِّي،ثقة،إمام يف التفسري ويف العلم،هو مجاهد بِن جبر أَبو الْحجاج الْمخزومي الْم:مجاهد(٤) 
 .سنة٨٣هـ وله ١٠٣،وقيل١٠٢،وقيل١٠١تويف عام.مرة ثالثني اسبع نِاب على

 .٥ص ١،وطبقات احلفاظ ج٢٣٧ص٢يب التهذيب،جانظُر تقْرِ 
 .٤٩٠ص ٤زاد الْمِسري،ج(٥) 
 .٥٤سبقت ترمجته ص:الشوكَانِي(٦) 
الْمفَسر،صاحب الْوجِيز والْوسيط والْبِسيط فـي  الْإِمام لي الْواحدي النيسابورِي،أَبو الْحسن،ن محمد بِن عهو علي بِن أَحمد بِ:الْواحدي(٧) 

فِْسري وول،قضى حياته وشبابه يف طلب العلم،تويف عامأَالتزاب النبهـ٤٦٨س. 
 .٢٣٣ص ١الْقُراء لابن الْجزرِي ج لنهاية في طَبقَاتغَايةُ ا،و٣٠٣ص ٣ات الْأَعيان جوفي:انظر

 .١٩٤ص ٣فَتح الْقَدير،ج(٨) 
 . ١٠٠سورة النحل جزء من اآلية (٩) 

 .٥١٨ص ٥لْبحر الْمحيط،جتفسري ا(١٠) 
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الشيطان وإنْ بلَغَ مكره مهما بلَغ فإنه يف غاية الضعف،الذي ال يقوم ألدىن شيء من [ى أنَّ وهكذا نر
 .)١(]احلق،وال لكيد اهللا لعباده املؤمنني

 .أمام قوة إميام وصدق يقينهم_ لعنه اهللا_جعلنا اهللا مجيعاً ممن يضعف كيده 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .١٥٢تفسري السعدي ص(١) 



٧١ 

 :لب الثَّاين املط
 :جنب الشيطان وخيانته وخلفه للوعد،وأدلَّته

. أيضاً اجلنب واخليانة ونقض العهـود _ لعنة اهللا عليه_ومن الصفات الذَّميمة اليت اتصف ا الشيطان 
 ك قد تظنه أو تأمنه على شيء،فإنكْرفات،فاخلائن ال ميكن أن تأنس له أو تأمن مالص به خرياً وهي من أخس

فتصدقه وتتبع نصحه وما طمأنك به بكالمه وتأنس به نفسك مث يغدر بك فتصدم بالوجه الذي ظهر لك منه 
هي خمالفة احلق :اخليانة هي التفريط يف األمانة،وقيل:[يف تعريف اخليانة)١(يقول الْمناوِي.وتكون مبثابة الطَّعنة لك

ر٢(]بنقض العهد يف الس(. 

فيما يضمره املرء ويبطنه يف نفسه أسوأ من هذه الصفة؟؟ إنما هي طريق ملْتوٍ يصل بصـاحبه إىل   فهل
 ._لعنة اهللا عليه_العار يف الدنيا ويذيقه نار السموم يف اآلخرة،كما هو احلال بالنسبة إلبليس 

 :_U_كرمي،فمن ذلك قوله اخليانة وذم اخلائنني يف عدة مواضع من كتابه ال_ U_وقد ذم اهللا 
﴿  ! UfûMX� ☺ðW/@� SÄTYÊ.W�STÿ XÝWÆ WÝÿY¡PV⌦@� 

%Nv�éSÞWÚ��ò QWÜMX� W☺ð/@� �W� ☺ñ�Y�STÿ QWÔRÒ 
⌧Ü�QWéW� ]¤éSÉVÒ (38)﴾)فنفى  )٣_I _ فتني عن الذين آمنوا وجعلهماهاتني الص

�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PV﴿_ تعاىل جـده _ملن كان كفوراً،وقال  
N�éSÞWÚ��ò �W� N�éSTßéS�WT� ☺ðW/@� 

WÓéSªQW£⌦@�Wè Nv�éTSßéímðS�Wè 
`ØRÑY�HTWTÞHTWÚVK� `ØS�ßKV�Wè WÜéSÙV⌫`ÅWT� 

ــاً )٤(﴾(27) ــال أيضـــــ  ÓY�HTWT�ST��W�Wè XÝWÆ`﴿وقـــــ
fÛTÿY¡PV⌦@� WÜéSTß�WT�mïm`ð� &`ØSäW©SÉßKV� 

QWÜMX� ☺ðW/@� �W� ☺ñ�Y�Sÿ ÝWÚ WÜ�VÒ 
�☯TTß�QWéW� �_Ù~Y�VK� (107)﴾)٥(. 

                                                
ـ و،)زين الـدين ( يعافالش يرِاهقَي الْاوِنمي الْاددحن الْيدابِعن الْيز ني بِلين عالد ورن نني بِفارِعاج الْت نوف بِؤالر دبع هو:الْمناوِي(١)  لد 
ـ (،من مصـنفَاته  فنصمائة م له أكثر من،من كبار العلماء بالدين والفنون،هـ١٠٣١:هـ وتويف سنة٩٥٢:سنة ف علَـى مهِمـات   التوقي

 .)يفالتعارِ
 .٣٥٧ص ١،والْبدر الطَّالع ج١٩٣ص ٢لَاصة الْأَثَرِ جخ:انظر 
 .١٦٢على مهمات التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي ص التوقيف(٢) 
 . ٣٨سورة احلج (٣) 
 . ٢٧سورة األنفال (٤) 
 . ١٠٧سورة النساء (٥) 
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أما نقض العهد وامليثاق فهي صفةٌ ال ختتلف كثرياً عن صفة اخليانة،فكالمها اخلائن وناقض العهـد ال  
عدم الوفاء مبا على اإلنسـان  [وقد عرف نقض العهد بأنه .يؤمن هلما وال يوثَق ما وكالمها ملْتوٍ ذو وجهني

 .)١(]أو فيما بينه وبني الناس_ تعاىل_ًء فيما بينه وبني اهللا االلتزام به أو قطعه على نفسه من عهد أو ميثاق سوا
آيةُ الْمنافقِ ثَلَاثٌ ": إذ قال_ r_وهاتان الصفتان من صفات املنافقني كما أخرب بذلك رسول الرمحة 

 .)٢(" إِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا وعد أَخلَف وإِذَا اؤتمن خانَ
والْج ناإلمـام    )٤(]إنَّ نقض العهد من صفات الفاسقني[_ رمحه اهللا تعاىل_ )٣(زِيقال اب كمـا عـد

اخليانة قبيحـة يف كـلِّ   [_ رمحه اهللا_اخليانة من الكبائر إذ أوردها يف كتابه الْمسمى بالكبائر،وقال ) ٥(الذَّهبِي
وقد )٦(]لك وارتكب العظائمشيء وبعضها شر من بعض وليس من خانك يف فلْس كمن خانك يف أهلك وما

اخليانة ونقـض  _خان الشيطان بين آدم ليس يف أهله وماله فحسب بل يف كلِّ شيء،وظهرت هاتان الصفتان 
واضحتني يف أقواله وأفعاله وأحواله ومواقفه،ومن ذلك ما وقع منه يف موقعة بدر كما ذكـر لنـا اهللا   _ العهد

_U _يف كتابه العزيز إذ قال: 
 ﴿<¢MX�Wè WÝQWTÿW¦ ñySäV⌦ SÝTHTV¹`~☺ðT⌦@� 

`ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� ð�Y⌦�WçÆ SØS|V⌦ 
W×`éW~<⌦@� fÛYÚ X§�PVÞ⌦@� øPYTßXM�Wè c¤�W� 
$`ØS|PV⌦ �QWÙWT⌫WTÊ g��ò:�W£WT� 

gÜ�W�WLùYÉ<⌦@� ð°VÑWTß uøV⌫WÆ Yã`~WT�YÍWÆ 
WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� `ØS|ÞYQÚ 
õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� õøYPTßMX� 
ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® 

                                                
 .]هذا التعريف مما ذكره اللغويون واملفسروناستنبطنا :[قال يف اهلامش،و٢٦٣٢ص ١١ضِ الْعهد،جصفَةُ نقْنضرةُ النعيم،(١) 
ز الوعد،حـديث رقـم   باب من أمر بإجنا،ويف كتاب الشهادات،)٣٢(ة املنافق،حديث رقم باب عالمأخرجه البخاري يف كتاب اإلميان،(٢) 

 I _﴿?ÝYÚ Y�`ÅWT� ⌧àTQW~Y²Wè_،ويف كتــــاب الْوصــــايا،باب قولــــه )٢٤٨٥(
øg²éSÿ :�WäY�... ﴾)ويف كتـاب اآلداب،بـاب قـول اهللا    )٢٥٤٤(،حـديث رقـم   )١١اءسورة النس،_I _

﴿�WäQSTÿKV�H;TTWÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éSTÍPVT�@�ــورة (﴾ ... س
 ).متفق عليه( )٩٠(،)٨٩(،وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان،باب بيان خصال املنافق،حديث رقم )١النساء
 .٢٤سبقت ترمجته ص:ابن الْجوزِي(٣) 
 .٥٦ص ١زاد الْمِسري،ج(٤) 
شمس الدين أَبو عبد اِهللا محمد بِن أَحمد بِن عثْمـان بِـن   محدثني،قدوة الْحفَّاظ والْقُراء،هو الشيخ الْإِمام الْعلَّامة شيخ الْ:الْإِمام الذَّهبِي(٥) 

،تويف يف دمشـق  )اعتدالِ في نقْد الرجالميزانُ الْ(مشق،صنف الكتب املفيدة ومن أحسنها بد ٦٧٣د سنة ولايماز الْمعروف بالذَّهبِي،شافعي،قَ
 .هـ٧٤٨سنة
 . ٤٥٨ص  ١الدرر الْكَامنة في أَعيان الْمائَة لابنِ حجر الْعسقَلَانِي ج ،و٣٨_  ٣٤ر ذَيل تذْكرةُ الْحفَّاظ صانظ

 . ١٥٠ – ١٤١الْكَبائر للذَّهبِي ص (٦) 
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g��WÍYÅ<⌦@�لرأى من غدره وخيانته _ لعنة اهللا عليه_فلو تأمل املرء موقفه  )١(﴾ (48) 
لَما أرادوا خوض احلرب يف موقعة بدر تذكَّروا ما كـان  _ كفَّار قُريش_ونقضه لوعوده العجب،حيث أنهم 

من حرب فخافوا منهم وخشوا اهلزمية وكاد ذلـك أن يثَـبطَهم    )٢( بين بكْر بن عبد مناة من كنانةبينهم وبني
أراد هلم خوض احلرب والدخول فيها حلرب املسلمني،ومل يكـن يهمـه   _ لعنه اهللا_ويتراجعوا،إلَّا أنَّ إبليس 

يف صورة سراقَة بِـن مالـك بِـن جعشـم الْمـدلَجِي       أمرهم أو النتيجة اليت كانوا سيقعون فيها،فظهر هلم
وزين هلم خوض احلرب وهون أمرها عليهم،ووعـدهم أنـه   _ وكان رجالً من أشراف بين كنانة_)٣(الْكنانِي

فوسـهم  سيجريهم من كنانة ويكفيهم إياها وأمنهم على أنفسهم وأنه سيكون ظهراً هلم،فتشجعوا وارتاحت ن
_ I_لوعوده الكاذبة،خاصة أنه من أشراف كنانة اليت ختوفوا منها،وخاضوا احلرب،فلما رأى اللَّعني مدد اهللا 

�XM¢> ﴿يف قولــه _ U_للمــؤمنني مــن املالئكــة كمــا أخربنــا بــذلك  SÓéSÍWT� 
fûkYÞYpÚëSÙ<⌫Y⌦ ÝV⌦VK� óØRÑW~YÉ<ÑWTÿ ÜKV� 

óØRÒ☺ð�YÙSTÿ ØRÑQST�W¤ YàW�HTV⌫W�Y� 
⌧ÈHTTV⌦��ò WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 
WÜkYT⌦W¥ÞSÚ (124) &uvøV⌫WT� ÜMX� 
N�èS¤Yip±WT� N�éSÍPV�WT�Wè ØRÒéST�<K�WTÿWè 

ÝYQÚ óØYåX¤óéTWTÊ �W¡HTWå óØS{` Y�`ÙSTÿ 
ØRÑQST�W¤ YàW©`ÙmîWg� ⌧ÈHTTV⌦��ò WÝYQÚ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� WÜkYÚQXéW©SÚ (125) ﴾)ورأى )٤
،فلما )٥(مقَدمتهم خاف وذُعر ونقض وعوده وعهوده املكذوبة،وكانت يده يف يد رجل من املشركنيجربيل يف 

إنـي  :[فقال له عدو اهللا] إىل أين؟أختذلنا يف هذه احلال؟:[رأى ذلك سحب يده وأراد اهلروب فقال له الرجل
�õøYPTßMX﴿ ويقصد بذلك املالئكة وصدق يف قوله،وقال ] أرى ما ال ترون ñÇ�W�VK� 

                                                
 . ٤٨سورة األنفال (١) 
 رضم نبِ اسيلْإِ نبِ ةكَرِدم نبِ ةميزخ نابهو ،و_r_ن في عمود نسب الرسول كنانة الْأَب الثَّاملْقَبائل الْعدنانِية،وبنو كنانة من ا: كنانة (٢) 

لنضير وغُنمـاً  ارِي على هؤالء األربعة عامراً والْحارِث وزاد أَبو جعفَر الطَّبولده النضر ومالكاً وعبد مناة وملْكَان،و،انندع نبِ دعم نبِ ارزنِ نبِ
ذكورة يف املصـادر  هي مالْخطيب يف بيت الْمقْدس،وة تنسب عائلة إىل بنِي كنانن،كنانة في فلَسطني،وغَزواوسعداً وعوفاً وجروالً والْحدال و

 .)ابن جماعة(القدمية باسم 
اة لول الرائاه على قَببـر ج انظر اِإلنالْب دبن عاجلـزء الثالـث    /قبائـل عربيـة  /أسـرة البـاوزير العباسـية اهلامشيـة    موقـع  ،و١٢ص ١اب

http://www.bawazir.com/arab-tribes-٣.htm#٢٢ . 
فْْيان،صـحايب مشـهور،من مسـلمة الفتح،مـات يف خلَافـة      أَبو سالْكنـانِي ثُـم الْمـدلجِي،    هو سراقَة بِن مالك بِن جعشم:سراقَة(٣) 

 .ت احلادثة كافراًكان يف وق.هـ وقيل بعدها٢٤عثْمان،سنة
 .١٢ص ١واة لابنِ عبد الْبر جالْإِنباه على قَبائل الر،و٢٧٧ص ١يب التهذيب،جانظر تقْرِ

 . ١٢٥،  ١٢٤سورة آل عمران  (٤) 
 ._رضوان اهللا عليهم أمجعني_ابة مير بِن وهب الْجمحي،وقد أسلم كالمها بعد ذلك وأصبحا من الصحقيل عقيل إنه الْحرث بِن هشام و(٥) 

http://www.bawazir.com/arab-tribes
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&☺ðW/@�وكذب عدو اهللا واهللا ما به خمافة اهللا ولكن علم أن ال قوة له وال منعة له،وتلك عادة )١(﴾ 
 .)٢(عدو اهللا ملن أطاعه واستعاذ به حتى إذا التقى احلق والباطل أسلمهم شر مسلَّم وتربأ منهم عند ذلك

لعنـة اهللا  _ن له لب ماظهر فيها مـن غـدره وخيانتـه    فهذه إحدى مواقفه الغادرة وال خيفى على م
لرؤية املالئكة  فَزِع،بل قد جتلَّت صفة اجلنب أيضاً واضحةً يف صفاته من خالل أحداث هذه القصة حيث _عليه

 . وولَّى هارباً
وهو مـن  )٣(]اجلَزع عند املخاوف واإلحجام عما تحذر عاقبته أو ال تؤمن مغبته[وقد عرف اجلنب بأنه 

الصفات املذمومة إذ يظهر على من يتصف ا من اخلنوع ما ال خيفى،فيجعله يحجِم عن مواجهة ما ال بد لـه  
من مواجهته،كما جيعله يحجِم عن الوقوف عند وعد قطعه على نفسه إذا واجهه فيه ما يفزعه كما حدث مع 

اللَّهم إِني أَعوذُ بِـكu_ "  _ن اجلنب فكان من دعائه على االستعاذة م_ r_وقد حثَّنا الرسول .عدو اهللا
م وذُ بِكأَعا وينالد ةنتف نم وذُ بِكأَعرِ ومذَلِ الْعإِلَى أَر دأَنْ أُر وذُ بِكأَعنِ وبالْج نـرِ مذَابِ الْقَبع ٤("ُ ن( ،

انته وغدره وانسحابه من كالمه ووعوده وخذالنه ملن اتبعوه،وقد مربراً مقبوالً خلي_ لعنه اهللا_ومل يكن خوفه 
_ أوليـاء اهللا _وخمالفتهم للفطرة وجماتهم للمسـلمني  _ لعنه اهللا_استحقُّوا ما حدث هلم جبدارة باتباعهم له 

�@⌦>YãPV⌫Y⌦Wè SáPV¥YÅ¬﴿ إذ قــال_ U_ومعــادام هلم،وصــدق اهللا  

-YãY⌦éSªW£Y⌦Wè fûkYÞYpÚëSÙ<⌫Y⌦è ﴾)ــال ) ٥ وقـــــ
﴿:�W�KV� QWÜMX� ð�ó¥TY� ☺ðY/@� SØSå 

WÜéS�Y⌫`ÉSÙ<⌦@�ــدق )٦(﴾(22)  ــها  _ I_وص ــال يف مقابل ــاً إذ ق أيض
﴿:�W�KV� QWÜMX� ð�ó¥YT� XÝHTð¹`~TPV⌦@� SØSå 

                                                
 . ٤٨سورة األنفال (١) 
 . ٤٩ص ٤،وتفسري الطَّبرِي،ج٢٩ص ٨سري الْقُرطُبِي،جانظر تف(٢) 
 .تهذيب الْأَخلَاق للْجاحظ(٣) 
بـاب مـن غَـزا بِصـبِي     ،و)٢٦١١(،و)٢٦١٠(جبن،حديث رقـم  باب ما يتعوذ من الْلْبخارِي في كتاب الْجِهاد والسير،أخرجه ا(٤) 

قَبرِ،حـديث رقـم   باب التعوذ من عـذَابِ الْ ،و)٥٠٠٥(ب احليس،حديث رقم با،وأخرجه يف كتاب الْأَطْعمة،)٢٦٧٩(خدمة،حديث رقم للْ
يف ،و)٥٨٩١(رقـم  حـديث  ذ من الْمأْثَمِ والْمغرم،التعويف باب ،و)٥٨٩٠(ممات،حديث رقم الْذ من فتنة الْمحيا ويف باب التعو،و)٥٨٨٨(

يف بـاب التعـوذ مـن أَرذَلِ    ،و)٥٨٩٣(بخلِ،حديث رقـم  يف باب التعوذ من الْ،و)٥٨٩٢(كَسلِ،حديث رقم الْاالستعاذَة من الْجبنِ وباب 
نيا،حديث يف باب التعوذ من فتنة الد،و)٥٨٩٧(نيا،حديث رقم من فتنة الدو الْعمرِ يف باب االستعاذَة من أَرذَلِ،و)٥٨٩٤(لْعمر،حديث رقم ا

ـ اب التعوذ من الْعجزِ والْكَسلِ وغَيره،بخرجه مسلم يف كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة واالستغفَار،أو).٥٩١١(رقم  يف ،و)٤٨٧٨(م حديث رق
 ).متفَق عليه( )٤٨٧٩(عوذ من شر ما عملَ ومن شر ما لَم يعمل،حديث رقم اب التب

 . ٨سورة املنافقون جزء من اآلية (٥) 
 . ٢٢سورة اادلة جزء من اآلية (٦) 



٧٥ 

WÜèS£Y©HTTW�<⌦@�مقر بأنه خملف للوعد خذول _ لعنه اهللا_،وإبليس )١(﴾(19) 
 WÓ�WTÎWè﴿فقـال  _ عليـه لعنـة اهللا  _على لسـانه  _ U_ خمادع معترف بذلك كما أخرب اهللا

SÝTðHT¹`~TPV⌦@� �WQÙV⌦ �øYµSTÎ S£`ÚKKV�ô@� 
UfûMX� ☺ðW/@� óØS{W�WÆWè W�`ÆWè QXÌW�<⌦@� 

`yRÑPRT��WÆWèWè $óØS|S�pTÉWT⌫`�VK�WTÊ �WÚWè 
WÜ�WÒ �øY⌦ ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª :�PV�XM� 
ÜKV� óØRÑST�óéWÆW  `yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦ 

ð�TWTÊ øYTßéSÚéST⌫WT� Nv�éTSÚéST⌦Wè 
$ØRÑW©SÉßKV� :�QWÚ h�WTßKV� óØS|Y�X£p±SÙY� 

:�WÚWè yS�ßKV� ☺ð$øY�X£p±SÙY� XøPßMX� 
ñ�ó£WÉW{ :�WÙY� XÜéSÙS�p{W£pT®VK� ÝYÚ %SÔ`�VÎ 
QWÜMX� fûkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� óØSäV⌦ }��W¡WÆ 

cy~Y⌦VK�فسيا أليماً ألهل النار الذين اتبعوه ووقعـوا يف  فيكون موقفه ذلك عذاباً ن)٢(﴾(22) 
شراكه فيندمون عندها وحتترق قلوم قهراً ملا حصل منهم من اتباع اللَّعني ومن تخلِّيه عنـهم ومـن تربئـه    

 :منهم،ولكن عندها ال ينفع الندم،وال يفيدهم كونه واقع معهم يف العذاب
﴿ ÝV⌦Wè SØS|WÅWÉÞWTÿ W×`éW~<⌦@� ¢XM� 

`yS�pÙWT⌫☺ðÀº `yRÑPVTßKV� Á g�ð�¡WÅ<⌦@� 
WÜéRÒX£W�pTSÚ (39) ﴾)عندها يذوقون عاقبة إعراضهم عن أمر اهللا ووعده الذي ) ٣

 .وفاه هلم بقيام الساعة والبعث واحلساب واجلزاء
فهـو مل يكتـف   _ لعنه اهللا_ويف ذكر هذه الصفة للشيطان وعاقبتها زجر ملن يتصف ا ويقتدي به 

باالتصاف ا على شناعتها وإنما وسوس ألتباعه ودفعهم دفعاً لالتصاف ا حتى ترسخت اخليانة يف نفـوس  
 ﴿بقولـه  _ U_الكثريين،وكَثُر بينهم نقض العهود واملواثيق فيما بينـهم وبـني اهللا كمـا أخـرب عنـهم      

WÝÿY¡PV⌦@� WÜéSµSTÍÞWTÿ W�`äWÆ ☺ðY/@� ?ÝYÚ 
Y�`ÅWT� -YãYÍHTW�~YÚ WÜéSÅV¹`ÍWTÿWè :�TWÚ 
W£WÚKV� ☺ðS/@� ,-YãY� ÜKV� WÔW²éSTÿ 

fûèS�Y©`ÉSTÿWè Á g&³`¤KKV�ô@� 
ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� SØSå fûè£SY©HTW�<⌦@� 

أمرهم خبالف ذلك وحثَّهم عليه كما _ U_،وفيما بينهم وبني بعضهم البعض،واحلال أنَّ اهللا )٤(﴾(27)
ــه  �@⌦I _﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV_يف قولــــــ 

N�;éTSÞWÚ��ò N�éSTÊ`èVK� &Y éSÍSÅ<⌦@�YT� ﴾ )وقوله) ٥ 

                                                
 . ١٩سورة اادلة جزء من اآلية (١) 
 . ٢٢سورة إبراهيم (٢) 
 . ٣٩سورة الزخرف (٣) 
 . ٢٧سورة البقرة (٤) 
 . ١سورة املائدة جزء من اآلية (٥) 



٧٦ 

 ﴿N�éSTÊ`èKV�Wè Y$�`äWÅ<⌦@�Y� QWÜMX� 
W�`äWÅ<⌦@� fû�VÒ �^�éLSTTT`©WÚ (34)﴾)١(. 

أن جيعلنا ممن يصلُون عهدهم ويبعد عنا وعن ذوينا اخليانة والغدر واجلنب ونقـض  _ I_نسأل اهللا 
 .العهود

 
 

@@@@@ 
 

 
 
 
 
 

 :املطلب الثَّالث
 :كونه رجيماً وأدلَّة ذلك

الرجم القتل،وقد ورد يف القرآن الرجم القتل يف غري موضع مـن  [مما اتصف به الشيطان أنه رجيم،و
ـ _U_كتاب اهللا  ل ،وإنما قيل للقتل رجم ألنهم كانوا إذا قتلوا رجالً رموه باحلجارة حىت يقتلوه،مثَّ قيل لك

اللَّعن، ومنه الشـيطان الـرجيم أي   :والرجم......قتل رجم،ومنه رجم الثَّيبين إذا زنيا،وأصله الرمي باحلجارة
املرجوم بالكواكب،صرِف إىل فعيل من مفعول،وقيل رجيم ملعون مرجوم باللَّعنة مبعد مطرود،وهو قول أهل 

 ⌦I _﴿ ÝMXùV⌦ `yPV_شتوم املسـبوب مـن قولـه    ويكون الرجيم مبعىن امل:التفسري،قال

YãW�ÞWT� ð$ÐQWÞWÙS�`¤KV�W� øYTßó£S�`å@�Wè 

�^QT~Y⌫WÚ (46)﴾)ك)٢نجم   .أي ألسبوالـر،جم الظَّنجم الطَّرد،والـران،والررججم اهلوالر
دد من اآليـات الكرمية،تـدلُّ   يف ع_ لعنه اهللا_،وقد وردت هذه الصفة الذَّميمة ملحوقة به )٣(]السب والشتم

                                                
 . ٣٤سورة اإلسراء جزء من اآلية (١) 
 . ٤٦سورة مرمي جزء من اآلية (٢) 
 (٣)اببِ لرانُ الْعسظُور جلن٩٠ص ٤نِ م. 



٧٧ 

داللةً قطعيةً على الْتصاقها به حتى عرِف ا على جهة الْعلَمية،وال بد من معرفة معىن هذه الصفة حتى يكـون  
 .على بينة وعلمٍ بصفاته اليت أُمرنا باجتناا واالبتعاد عن مقتضاها_ أعاذنا اهللا منه_اتقاؤه 

 :يف حكاية طرد إبليس من اجلنة_ I_لكرمية قوله ومن هذه اآليات ا

﴿ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ ðÐPVTßXM�WTÊ 

cy~Y�W¤ (34)﴾)١(رِييقول اإلمام الطَّب)جيم _ رمحه اهللا_)٢جيم املرجوم،صرف [يف معىن الرالر
عـن  :قـال ذلك،فقـال  مثَّ ذكر مـن  :من مفعول إىل فعيل وهو املشتوم،كذلك قال مجاعة من أهل التأْويل

ملعـون،والرجم  :قال]فاخرج منها فإنك رجيم:[قوله)٤(وعن ابنِ جريج.امللعون:والرجيم] فإنك رجيم[)٣(قَتادة
 .)٥(]الشتم:يف القرآن

مبعـىن   فإنه فسر الرجيم على الظَّاهر منه وهو متعلِّق بالرجم به فيكون الـرجيم )٦(أما اإلمام الشوكَانِي
وقيل معـىن  [،أي مرجوم بالشهب،يقول ]فإنك رجيم[املرجوم،كما دلَّت على ذلك أدلَّة القرآن والسنة يقول 

 .)٧(]أي مطرود ألنَّ من يطرد يرجم باحلجارة:رجيم ملعون

وازم الطَّـرد  وال يعارض هذا املعىن ما ذكره األئمة من قبل من أنَّ معناه الطَّرد واللَّعن،ألنَّ الرجم من ل
 .ومن ملحقاته فالسبب يف استحقاقه للرجم أنه استحق اللَّعنة اليت استوجبتها معصيته وإصراره عليها

فإنـك  (يعين مـن اجلنـة،  ) قال فاخرج منها[(يقول :يف تفسري الرجيم)٨(وهذا ما اكتفى به الْقُرطُبِي
 .)١(]أي مرجوم بالكواكب والشهب)رجيم

                                                
 . ٣٤سورة احلجر (١) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٢) 
 العـرب  والغريب،وأيـام  العربيـة  يف رأسـاً  كان،الْخطَّاب الْبصرِي الضرِير،ثقة ثبتبِن قَتادة السدوسي أَبو هو قَتادة بِن دعامة :قَتادة(٣) 

 .هـ١١٧ولد أَكْمه،مات سنة:يقال.اسِالن بِسنأَ نم ةادتقَ كان:اءلَعالْ بن رومع وبأَ فيه قال وأنساا،حىت
 . ٣ص ١سابِني لبكْر أَبو زيد جطَبقَات الن،و١٢٩،١٣٠ص ٢جتهذيب،انظر تقْرِيب ال

ـ عوأَ مـن  جيرج ناب كان:دمحأَ قال،عزِيزِ بِن جريج الْأَموِي،الْمكِّي،ثقةٌ فقيه فاضلٌبِن عبد الْك لمالْ دبة عاملَّهو اإلمام الع:ابن جريج(٤)  ية 
 .،ومل يثبت١٠٠،وقيل جاوز ال٧٠هـ أو بعدها،وقد جاوز ال٥٠ل،مات سنةيرسس ووكان يدلِّ.العلم

 .٣٩ص ١خبر من غَبر للذَّهبِي ج الْعبر في،و٤٨٢ص ١ب التهذيب،جانظر تقْرِي
 .٥١٥ص ٧تفسري الطَّبرِي،ج(٥) 
 . ٥٤سبقت ترمجته ص :الشوكَانِي(٦) 
 . ١٨٧ص ٣انِي،جتح الْقَديرِ للشوكَفَ(٧) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص :الْقُرطُبِي(٨) 



٧٨ 

ــر ــذلك ذُك ــه  وك ــيس يف قول ــق إبل ــرجيم يف ح ــفة ال �I _﴿øPYTßXM_ت صWè 

�WäST�`~QWÙWª ðyWTÿó£TWÚ õøPYTßXM�Wè 

�WåS¡~YÆRK� ðÐY� �WäWT�QWTÿQX¤S¢Wè WÝYÚ 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@�وإني [ ))٣يقول الْبيضاوِي.٢((﴾(36) 
رود،وأصل الرجم الرمي باحلجارة وعـن الـنيب   أجريها حبفظك وذريتها من الشيطان الرجيم املط:أعيذها بك

_r _" ـاهنابم ويرإِلَّا م هسم نهِلُّ متسولَد فَيي نيح هسمطَانُ ييالشإِلَّا و ولَدي لُودوم نا مومعنـاه أنَّ  )٤("م
عصـمهما بربكـة هـذه    _ تعـاىل _ا فـإنَّ اهللا  الشيطان يطمع يف إغواء كلّ مولود يتأثَّر به إلَّا مريم وابنه

 .)٥(]االستعاذة

وهذا الرجم يؤدي إىل إحلاق األذى الشديد به،حيث يتأكَّد يف حقِّه إذا قام مبحاولة االطِّـالع علـى   
�I _ ﴿�PV�MX_الغيـــــــب أو التجســـــــس،قال  óÝWÚ ðÈY¹W� 

WàWÉp¹W�<⌦@� ISãWÅWTp�TT�KV�WTÊ t��WäY® 

t�YÎ�WT� (10) ﴾ )٦(، ﴿�VPTßVK�Wè �PVÞTRÒ 

S�SÅpTÍWTß �Wä`ÞYÚ W�YÅHTWÍWÚ $XÄ`Ù☺ð©⌫Y⌦ 

ÝWÙWTÊ XÄTYÙWT�`©Wÿ WÜ���@� `�Y�Wÿ ISãV⌦ 

                                                                                                                                                                     
 . ٢٠١ص ١٥الْقُرطُبِي،ج تفسري(١) 
 . ٣٦سورة آل عمران (٢) 
 . ٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(٣) 
ــه ا(٤)  ــرة  أخرج يرــي ه ــن أَبِ ــارِي ع خلْب_t _ ﴿ ــاب ــري القرآن،ب ــاب تفس �õøPYTßXMيف كتWè 

�WåS¡~YÆRK� ðÐY� �WäWT�QWTÿQX¤S¢Wè WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@�سورة آل عمران جزء من اآليـة  (﴾ (36) 

ـ "بلفظ ) ٤١٨٤(،حديث رقم )٣٦ إِي طَانيالش سم نارِخاً مهِلُّ صتسولَد فَيي نيح هسمطَان ييالشإِلَّا و ولَدي لُودوم نا مم   ميـرإِلَّـا م اه
ـ  و:"يقُول أَبو هريـرة مث "وابنها �õøPYTßXMئتم ﴿اقـرؤوا إن شWè �WåS¡~YÆRK� ðÐY� 

�WäWT�QWTÿQX¤S¢Wè WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 
gy~Y�QW£⌦@�رجه مسلم يف كتاب الْفَضائل،باب فَضائلُ أخو).٣٦سورة آل عمران جزء من اآلية (﴾ (36) 

 ..........."شيطَان إِلَّـا  ود يولَد إِلَّا نخسه الشيطَانُ فَيستهِلُّ صارِخاً من نخسة الما من مولُ"بلفظ ) ٤٣٦٣(،حديث رقم _u_عيسى 
 ).متفق عليه( احلديث

 . ٣١ص ٢تفسري الْبيضاوِي،ج(٥) 
 . ١٠الصافات سورة(٦) 



٧٩ 

�_TT��WäY® �_�W²QW¤ 

 U_﴿�WäHTWTÞTpÀ¹YÉW�Wè ÝYÚ QXÔRÒ_وقـــــــال)١(﴾(9)

wÝHTTV¹T`~WT® ]y~Y�QW¤ (17) �PV�MX� XÝWÚ 

ðËW£W�pTª@� WÄ`ÙQW©⌦@� ISãWÅW�T`T�KV�WTÊ 

t��WäY® cÜkY�QSÚ (18)﴾)٢(. 

يقـول  [يف معىن اآلية،مبيناً مىت يكون الرجم وما هي هيئته وأثره على اللَّعـني  )٣(يقول اإلمام الطَّبري 
��PV�MX﴿ وحفظنا السماء الدنيا من كلِّ شيطان لعني قد رمجه اهللا ولعنه :_تعاىل ذكره_ XÝWÚ 

ðËW£W�pTª@� WÄ`ÙQW©⌦@�يسترق من الشياطني السمع مما لكن قد :يقول )٤(﴾
 .)٥(]حيدث يف السماء بعضها،فيتبعه شهاب من النار مبني،يبين أثره فيه،إما بإخباله وإفساده ، أو بإحراقه

 :وذُكر يف أقوال املفسرين ما يزيد األمر بيانا

فينفرد املارد منـها فيعلـو فيرمـى    :تصعد الشياطني أفواجا تسترق السمع،قال[قال )٦(عن ابن عباس
 . )٧(]بالشهاب،فيصيب جبهته أو جنبه،أو حيث شاء اهللا منه،فيلتهب فيأيت أصحابه وهو يلتهب

 .) ٩(] إنَّ الشهب ال تقتل ولكن حترق وختبل وجترح من غري أن تقتل [ يقول )٨(وكان ابن عباس

م ونزول القرآن إلَّا أنَّ السَماء مل تحرس حراسة شديدة وقد كانت الشياطني تسترق قبل جميء اإلسال
��VPTßVK ﴿علـى لسـان اجلـنI _    _إال بنزول القرآن وذلك قوله Wè �PVÞTRÒ 

S�SÅpTÍWTß �Wä`ÞYÚ W�YÅHTWÍWÚ $XÄ`Ù☺ð©⌫Y⌦ 

                                                
 . ٩سورة اجلن (١) 
 . ١٨،  ١٧سورة احلجر (٢) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٣) 
 . ١٨سورة احلجر جزء من اآلية (٤) 
 . ٤٧٢ص ٤تفسري الطَّبرِي،ج(٥) 
 .٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٦) 
 ٦،وتفسري الـدر الْمنثُـور ج  ١٧٣ص ٤ فَتح الْقَدير جتفسري،و٥٤ص ٩ابن أَبِي حاتم جوتفسري ،٧٨ص  ١٧انظر تفسري الطَّبرِي ج  (٧) 

 .٨٩ص
 . ٢٠سبقت ترمجته ص :سابن عبا(٨) 
 .٤٩٩ص ٧تفسري الطَّبرِي،ج(٩) 



٨٠ 

ÝWÙWTÊ XÄTYÙWT�`©Wÿ WÜ���@� `�Y�Wÿ ISãV⌦ 

�_TT��WäY® �_�W²QW¤ (9) ﴾)١(. 

إِلَى سوقِ عكَاظ  )٣(في طَائفَة من أَصحابِه عامدينr_ _انطَلَق النبِي  ":قال_ t_)٢(عن ابنِ عباس 
قَومهِم فَقَالُوا ما  وقَد حيلَ بين الشياطنيِ وبين خبرِ السماِء وأُرسلَت علَيهِم الشهب فَرجعت الشياطني إِلَى

ن خبرِ السماِء إِلَّـا  كُم فَقَالُوا حيلَ بيننا وبين خبرِ السماِء وأُرسلَت علَينا الشهب قَالُوا ما حالَ بينكُم وبيلَ
نيالَ بي حذَا الَّذا هوا مظُرا فَانهارِبغمضِ والْأَر ارِقشوا مرِبثَ فَاضدٌء حياِء    شـمـرِ السبخ نـيبو كُم

 بِيةَ إِلَى النامهت وحوا نهجوت ينالَّذ كأُولَئ فرصفَان_r _   ـوهو كَـاظوقِ عإِلَى س ينداملَةَ عخبِن وهو
وا لَهعمتآنَ اسوا الْقُرعما سرِ فَلَملَاةَ الْفَجص ابِهحلِّي بِأَصصـرِ   يبخ نيبو كُمنيالَ بي حالَّذ اللَّهذَا وفَقَالُوا ه

ى الرشد فَآمنا بِه ولَن السماِء فَهنالك حني رجعوا إِلَى قَومهِم وقَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا يهدي إِلَ
ن وإِنمـا  فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِنشرِك بِربنا أَحدا 

لُ الْجِنقَو هإِلَي ي٥(") ٤( أُوح(. 

من الشـيطان بنفـي هـذا     بأنه يتعلَّم القرآن_ r_على تهمة املشركني للنيب _ I_وقد رد املوىل 
وتأكيد وصف الشيطان بالرجم،ألنه قد تأكَّد هذا الوصف يف حقِّه حال حماولته لالستراق،فأي قدرة هذه اليت 

 ؟_r_يتمكَّن ا اللَّعني من استماع القرآن وتعليمه النيب 

 ®�WÚWè WéSå XÓóéWÍYT� wÝHTTV¹`~W ﴿[ )٦(يقول اإلمـام الشـوكَانِي  

⌧y~Y�QW¤ (25) ﴾)ـمع املرجومـة   :)٧ياطني املسترقة للسأي وما القرآن بقول شيطان من الش

                                                
 . ٩سورة اجلن (١) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٢) 
 (٣)دمع :تدمفالناً ع هدمداً أَعمقَ:  أي ، عصدته  ،دمِء وعيللش دد أي له قَصمعت . 

لْخن ليد ج انظر الْعمأَح يل بِناد ج ، و ٩٨ص  ١لبع ب بِناحلصل ةي الُّلغيط فحاحِ ج ، و ٧٨ص  ١الْمحالص ارتخ٢١٦ص  ١م . 
 . ١سورة اجلن (٤) 
 (٥) لَاةص اَءةرر بِقهي كتاب الْأَذَان باب الْجارِي فخر ، حديث رقم أخرجه الْبفِْسري الْقُ)  ٧٣١( الْفَجآن باب قَ، ويف كتاب تاس ربع نالَ اب

 ) . ٦٨١( الْقراَءة علَى الْجِن ، حديث رقـم  بِالْقراَءة في الصبحِ و أخرجه مسلم في الصلَاة باب الْجهرِ، و)٤٥٤٠(ث رقم لبداً أَعواناً ، حدي
 ) .متفق عليه(

 . ٥٤سبقت ترمجته ص :الشوكَانِي(٦) 
 . ٢٥سورة التكْوِير (٧) 



٨١ 

يريـد  :)٢(قـال عطَـاء  ] يقول إنَّ القرآن ليس بشعر وال كهانة كما قالت قُـريش [ )١(قال الْكَلْبِي.بالشهب
 .)٣(]س يريد أن يفتنهيف صورة إبلي_ r_الشيطان األبيض الذي كان يأيت النيب :بالشيطان
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ن أصـحاب  كان مبِي الْكُوفي،صاحب التفسري وعلم النسب،قيل مبشر بِن عمرو الْكَلْد بِن السائب بِن بِشر،وهو أََبو النضر محم:الْكَلْبِي(١) 

 إىل حيتـاج  أن مـن  أظهر فيه الكذب ضوحوو الدين يف مذهبه:انبح ناب قال،والرفض بالكذب مهِتا وقد كهرت على أمجعوا،عبد اِهللا بِن سبأ
 .هـ بالكُوفَة ١٤٦تويف سنة .وصفه يف اقرغْاِإل

يفان،جانظر ويالْأَع ي ،و٣٠٩ص ٤اتف رببِي جالْعلذَّهر لغَب نم ربني ج٣٨ص ١خوحرج٧١ص ١،والْم . 
ـ م الْقُرشي،الْمكِّي،ثقة،فقيه احلجاز،فاضـل،لكنه كـثري اِإلرسـال،   أَبِي رباح أَسلَاسم هو عطَاء بِن أَبِي رباح،و:اءعطَ(٢)  ضمان مات يف ر
 .هـ على الْمشهور،وقيل إنه تغري بآخره ومل يكن ذلك منه١٤سنة

 .٢٥ص ١خبر من غَبر للذَّهبِي ج الْعبر في،و٢٥ص ٢رِيب التهذيب،جانظر تقْ
 .٣٥٥ص ٥فَتح الْقَدير،ج(٣) 



٨٢ 

 
 

 :املطلب الرابع 
 :الشيطان مبذِّر كفور ، وأدلَّته 

الشيطان الرجيم بأنه مبذِّر كفور،وى عباده عن االقتداء به،وجعل املبـذِّرين  _ I_لقد وصف اهللا 
��U _﴿ g_فقـال  _ لعنـه اهللا _إخواناً له �òWè �V¢ uøWT�ó£TSÍ<⌦@� 

ISãPVÍW� WÜkYÑ`©YÙ<⌦@�Wè WÝ`T�@�Wè 
XÔg~�TWQ©⌦@� �W�Wè `¤PY¡WT�STT� �☯£ÿY¡`�WT� 

(26) QWÜMX� WÝÿX¤PY¡WT�SÙ<⌦@� vN�éSTß�VÒ 
WÜ.Wé`�XM� g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@� WÜ�W{Wè 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� -YãQYT�W£Y⌦ �_¤éSÉVÒ (27)﴾)١(. 
 

 :التبذير يف اللُّغة-
وتفَرق القوم شذَر بذَر،وشذَر بِذَر،أي يف كلِّ [)٢(لى وجه الفساد،يقول ابن منظُورهو النثْر والتفريق ع

 .)٣(]أفسده وأنفقه يف السرف،وكلّ ما فرقته وأفسدته فقد بذَّرته:وبذَّر ماله......وجه
 

 :املعىن االصطالحي_
ـ  ق،أو يف غـري موضـعه كمـا قـال ابـن      والذي أُريد يف اآلية الكرمية؛فهو إنفاق املال يف غري احل

�I _﴿ QWÜMX_يف قولــــه _ t_)٤(عبــــاس WÝÿX¤PY¡WT�SÙ<⌦@� 

vN�éSTß�VÒ WÜ.Wé`�XM� g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@�ــال )٥(﴾  ق
قولـه  _ رمحهمـا اهللا _)٨(عن اإلمـام الشـافعي  )٧(وقد نقل الْقُرطُبِي.)٦(]هم الذين ينفقون املال يف غري حقِّه[

                                                
 . ٢٧،  ٢٦سورة اِإلسراء (١) 
 . ١٧سبقت ترمجته ص:ابن منظُور(٢) 
 . ٣٦١ص١لسانُ الْعرب،ج(٣) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٤) 
 . ٢٧سورة اإلسراء جزء من اآلية (٥) 
 . ٢٧٤ص ٥ور نقْالً عن ابنِ عباس،جأورده يف الدر الْمنثُ(٦) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٧) 
 .٢٣سبقت ترمجته ص:الشافعي(٨) 



٨٣ 

فكُلَّما زاد اإلنسان إنفاقاً يف الصدقات واألعمـال  )١(]املال يف غري حقِّه،وال تبذير يف عمل اخلريإنفاق :التبذير[
اخلريية كان يف ذلك أجراً له وحفظاً ألمواله حيفظها اهللا له عند شدة حاجته هلا حسنات يوم القيامة،حني يتمنى 

عسرة أحد املسلمني أو أداء دين عن أخ لـه مـن فقـراء    املرء أن جيد مثقال ذرة من خري أو صدقة أو إزالة 
املسلمني،أو أي حسنة أخرى كان قد قام ا فتنفعه أو ترفع من درجاته أو حتطّ من سيئاته وتباعد بينه وبـني  

فقال _ رمحه اهللا_) ٢(،فال يعد اإلنفاق يف هذه األمور من التبذير،وقد أيد ذلك مجاهد_أعاذنا اهللا منها_النار 
فال تبذير يف عمـل   )٣(]لو أنفق إنسان ماله كلّه يف احلق مل يكن مبذِّراً،ولو أنفق مدا يف غري حق كان مبذِّراً[

ل،وقد اخلري،وهنا يتضح أنه ليس املراد من التبذير كثرة املال املنفَق أو قلَّته،وإنما املراد املوضع الذي أُنفق فيه املا
فرق بعض العلماء بني معىن التبذير ومعىن اإلسراف فقالوا إنَّ التبذير هو تفريق املال يف غري املوضع الذي جيب 

 ال فيما املال إنفاق:التبذير[)٤(قال يف الفروق.أن يصرف فيه،بينما اإلسراف هو إفراط يف كمية املال املصروف
 تالفهإ:املال،والتبذير صرف يف احلد جتاوز:سرافاإل:خرىأ وبعبارة.ينبغي ما على زيادة صرفه:واالسراف،ينبغي

وفـرق  :[يف أمـر هـذا التفريـق   _ رمحه اهللا_)٦(وقال اآللُوسي،)٥( ]االسراف من أعظم موضعه،هو غري يف
قوق،والتبذير تجـاوز يف  بينه وبني اإلسراف بأن اإلسراف تجاوز يف الكمية وهو جهل مبقادير احل)٧(الْماوردي

 )٨(]موقع احلق وهو جهل بالكيفية ومبواقعها
فليس من التبذير كما ذكرت صرف املال يف عمل طيب كالصدقة وإن كان كثرياً،بينما يعد من التبذير 

ال صرِف يف غري املوضع الذي صرف املال يف شراء عبوة من اخلمر مثالً وإن كانت رخيصة الثَّمن،ألنَّ هذا امل
 . شرعه اهللا لنا لنصرفه فيه

ويعد من اإلسراف صرف الكثري من املال يف أمر مباح كبناء منزل كثري التكليف،بينما ال يعـد مـن   
،فاإلسراف اإلسراف املال الذي ينفَق يف نفس األمر املباح إذا كان على قَدر احلاجة وليس مبالَغاً يف التكلُّف فيه

                                                
 . ٢١٧ص ١٠جتفسري الْقُرطُبِي،(١) 
 . ٦٤سبقت ترمجته ص:مجاهد(٢) 
 . ١١١٥فسريه،صأورده ابن كَثري في ت(٣) 
 .أي كتاب الفروق اللغوية أليب هالل العسكري(٤) 
 .١١٤ص ١الفروق اللغوية أليب هالل العسكري ج(٥) 
 .٢٠سبقت ترمجته ص:آللُوسيا(٦) 
أَدب (و)الْحـاوِي :(ثقة،من تصـانيفه ،محمد بِن حبِيب الْبصرِي،الْمعروف بِالْماوردي،الفقيه الشافعيهو أَبو الْحسن علي بِن :الْماوردي(٧) 

 .نِسبة إىل بيعِ الْماورد :سنة،والْماوردي٨٦بِبغداد،وعمره يف مقْبرة بابِ حربدفن هـ،٤٥٠يف الْمذْهب،تويف عام) لْإِقْناعا(و)الدينِ و الدنيا
يفان ج انظر ويالْأَع نِي ج ،و٢٨٤ص  ٣اتيلْعانِي الْآثَار لعال مي رِجامح أَسري شار فيانِي الْأَخغ٤٧١ص  ٥م . 

 . ٦٣ص  ١٥ج تفسري الْآلُوسي،(٨) 



٨٤ 

وكالمها مذموم والثَّاين أَدخل [ )١(يقول اآللُوسي.هنا يف كمية املال وليس يف املوضع الذي وضع فيه،واهللا أعلم
 �wur ﴿يف تفسري قوله ) ٣(،وقد جعل بعض العلماء التبذير واإلسراف مبعىن واحد فقال الْقُرطُبِ )٢(]يف الذَّم

ö�Éj�t7è?﴾)٤ (]سأي ال ترف يف اإلنفاق يف غري حق[)وقد ال يكون املقصود مـن كالمـه   )٥
املساواة بني املعنيين وإنما قد يكون املقصود هو شمول معىن التبذير لإلسراف أو أنَّ هذا ما أُريد _ رمحه اهللا_

تفريق املال فيمـا ال ينبغـي   :ذيرالتب[فقال _ رمحه اهللا_) ٦(به يف اآلية الكرمية، وقد أكََّد على هذا الزمخشرِي
وذكر أنَّ فيه إشـارة إىل أنَّ  [)٩(تعقيباً على تفسري الزمخشرِي)٨(يقول اآللُوسي)٧(]وإنفاقه على وجه اإلسراف

فظهر من هذا أنَّ اإلسراف )١٠(]التبذير شامل لإلسراف يف عرف اللُّغة ويراد منه حقيقة وإن فُرق بينهما مبا فُرق
والتبذير بينهما عموم وخصوص فقد جيتمعا فيكون هلما نفس املعىن يف بعض األحيان،وقد ينفرد أحدمها عـن  

ذير اإلسراف ويكون اإلسراف أعمب١١(اآلخر فيشمل الت(. 
 ملاذا جعل اهللا املبذِّرين يف أمواهلم إخوة للشياطني؟؟:والسؤال هنا

وكان الشيطان لنِعمة ربه اليت أنعمها عليه جحوداً ال يشـكره  [_ رمحه اهللا_) ١٢(يقول اإلمام الطَّبرِي
عليها ولكنه يكفُرها بترك طاعة اهللا وركوبه معصيته فكذلك إخوانه من بين آدم املبذِّرون أمواهلم يف معاصـي  

_ لعنـه اهللا _الشيطان فقد أسرف )١٣(...]اهللا ال يشكرون اهللا على نِعمه عليهم ولكنهم خيالفون أمره ويعصونه
على نفسه كثرياً فكفر أَنعم اهللا عليه،إذ كرمه وأسكنه بني مالئكته يف املأل األعلى وأمضى يف حكمه ما أمضى 

                                                
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:الْآلُوسي(١) 
 . ٦٣ص ١٥روح الْمعانِي،ج(٢) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٣) 
 . ٢٦سورة اإلسراء جزء من اآلية (٤) 
 . ٢١٧ص  ١٠جتفسري الْقُرطُبِي،(٥) 
شـر قريـة مـن قـرى خـوارِزم      ولد بِزمخخوارِزمي الزمخشـرِي، الْ هو أَبو الْقَاسم محمود بِن عمر بِن محمد بِن عمر:زمخشرِيال(٦) 
الْكَشاف (د إليه الرحال،له تصانيف بديعة منها تشإِمام الْكَبِري في التفسري واحلديث والنحو واللغة وعلم البيان،كان إمام عصره،الْهـ،٤٦٧سنة

زِيزفآن الْعفِْسري الْقُري ت(عب،،مذْهي الْمزِلفَة عام ترم  ٥٣٨تويف ليلة عارِزوة خيانجرهـ بِج. 
يفان ج انظر ويالْأَع ا ج ،و١٦٨ص  ٥اتغنِ قَطْلُوبابل ةيفنقَات الْحطَباجِم لرالت اج٢٤ص  ١ت . 

 . ٤٤٦الد الثاين ص فسري الْكَشاف للزمخشرِي،ت(٧) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:آلُوسيالْ(٨) 
 . ٧٨سبقت ترمجته يف نفس الصفحة ص:الزمخشرِي(٩) 

 . ٦٣ص ١٥روح الْمعانِي ج(١٠) 
 .صفَةُ التبذير  ٤١١٥ص ٩انظر نضرةَ النعيم،ج(١١) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(١٢) 
 . ٢٤ص  ٥تفسري الطَّبرِي ج (١٣) 



٨٥ 

و من ذلك أمره بالسجود آلدم معهم وإن مل يكن منهم فكونه يعامل كما تعامل املالئكة يعتبـر  _يف حكمهم 
وأعطاه من اإلكرام ما مل يستحقّه،وأطلعه على ما مل يطلـع  _ كما فَهِمها هو بفهمه القاصر إكراماً له ال إهانة

عليه من هم يف مثل مقامه وجنسه،فقابل كل هذه النعم بالكُفران فتكبر وأىب أن يسجد آلدم حـني أمـره اهللا   
_I_غ هلا،وكذلك أعطاه اهللاوسل وال مقبج واهية ال تجج بِحمن العلم واملعرفة يف دقـائق األمـور   ،وحتج 

والنفوس ما استخدمه يف غري مواضعه من إضالل العباد والتلبيس عليهم وفتنتـهم والـدخول إىل نفوسـهم    
قُدرات وملَكات خمتلفة من قُدرة على التخفِّـي وقُـدرة علـى    _ U_وعقوهلم بشتى سبل اإلقناع،وأعطاه 

ئقة يف احلركة واالنتقال وغري ذلك،فلم يقَدر ما رزِق به،ومل يشكر هذه النعم،وإنما استخدم التشكُّل وسرعة فا
يف غري مواضعها؛حال املبذِّرين _ لعنه اهللا_كل ما أنعم اهللا به عليه يف معصيته،فحاله يف صرف النعم الْمعطاة له 

كذلك،إذ يستخدمون نعمة املال يف معصية من أنعم علـيهم  يف أمواهلم،الصارفني هلا يف غري حمالِّها ومواضعها 
 .ا

وقد يتنبه اللَّبيب املتأمل إىل قياس بقية الذُّنوب واملعاصي اليت تكفَر ا النعم؛على مـا ورد يف كُفْـران   
وبني الشـياطني الـذين    فاآلية الكرمية حني آخت بني الْمبذِّرين باملال الذين جحدوا هذه النعمة..نعمة املال

كُفْران (كفروا كلّ أنواع النعم؛دلَّت وأشارت إىل قياس بقية الذُّنوب واملعاصي وكفران بقية النعم ذه املعصية 
 .،وكأنَّ اآلية كانت أعم من االقتصار على التبذير باملال فقط،واهللا أعلم)نعمة املال

 :يف هذه اآلية ثالثة أقوال وقد ذكر العلماء يف بيان اُألخوة
املماثلة،أي أنهم أمثاهلم يف الشر،ألنَّ التضيِيع واإلتالف شر،ويف ذلك ذم شديد هلم،إذ ال أشـر مـن   :األول

 .)١(_لعنهم اهللا_الشياطني 
 غري مواضعها،وقد كانوا املصادقة واملتابعة،أي أصدقاؤهم وأتباعهم يف التبذير وصرف النعم واألموال يف:الثَّاين

عن _ I_ويفتخرون بذلك ألجل السمعة والتفاخر فنهاهم اهللا )٢(يف اجلاهلية ينحرون إبلهم ويتياسرون عليها
 .)٣(ذلك وأمرهم أن ينفقوا يف القُربات

وتكْثُر هذه العادة اجلاهلية يف زمننا هذا،فما نراه من سرف وترف وتبـذير يف األعـراس واحلفـالت    
ما هو إالَّ رجوع ملا كان عليه أهل اجلاهلية،ويف هذا مصادقة ومتابعـة ومالزمـة   _ سم الكرم والوجاهةبا_

                                                
 . ٤١٨ص  ٣الْبيضاوِي ج ،و٤٣٧ص ١٠،وروح الْمعانِي ج٤٣٦ص ٣،والْكَشاف ج١٨٩ص ٤سعود ج أَبو الانظر تفسري(١) 
ـ  ييسر يسر بالقداح اللَّعب واملَيِسر[قال ابن منظُور .ضرِبون علَيها بِالْقداح وهو الْميِسر الْمنهِي عنهأي ي:يتياسرون علَيها(٢)  سراًي  ـرسوالي 
 .]رِسيمالْبِ بعراً،ولَسيم رسيي احِدقالْبِ برض:لِجِالر رسيو[ قال أَبو الْقَاسم].تياسروا وقد....

 .د الزمخشرِي جار اهللاحمأَساس الْبلَاغَة لأَبِي الْقَاسم محمود بِن عمرو بِن أَ،و٢٩٥ص ٥لابنِ منظُور ج انظر لسانَ الْعربِ
 .٤١٨ص ٣،والْبيضاوِي ج٤٣٧ص ١٠،وروح الْمعانِي ج٤٣٦ص ٣شاف جالْكَ،و١٨٩ص  ٤ أَبو السعود جانظر تفسري(٣) 



٨٦ 

ــيطان ــوِي .للش غــام الْب ــول اإلم ــه اهللا_) ١(يق ــه _ رمح �I _﴿WÜ.Wé`�XM_يف قول 

g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@�أي أولياؤهم،والعرب تقول لكلِّ مالزِم سنة قـوم هـو   [)٢(﴾ 
 .)٣(]أخوهم

 :_I_يف معىن قوله )٥(يقول ابن أَبِي زمنين.)٤()على سبيل الوعيد(املقارنة،أي أنهم قُرناؤهم يف جهنم :الثالثَّ
﴿WÜ.Wé`�XM� g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@�يعين أنفقوا له،ومن أنفق لغري [)٦(﴾

الشـياطني أي أوليـاؤهم    ،وكأنه يقصد أن املقصود هنا بكَوم إخـوان )٧(]اهللا ال يقبله اهللا،إنما هو لشيطان
وأحالفهم وحزم أو عبادهم،فقد أشركوه باهللا إذ يصرفون ما يصرفونه يف سـبيلهم،ولعلَّ املقصـود أنهـم    

 .واهللا أعلم_ لعنهم اهللا_يصرفون ما يصرفون تبعاً لوساوسهم 
حكْمهـم،إذ  يعين أنهـم يف  )٩(﴾ �t WÜ.Wé`�XM ﴿قوله [_ رمحه اهللا_) ٨(ويقول الْقُرطُبِي

 .)١٠(]الْمبذِّر ساعٍ يف إفساد،كالشياطني،أو أنهم يفعلون ما تسول هلم أنفسهم
هذه الصفة بالذِّكر يف هذه اآلية دون بقيـة أوصـافه القبيحـة مـع كثرـا      _ I_وقد خص اهللا 

هو من الكُفْران املقابل للشكر _ صرفهاالذي هو صرف النعم يف غري م_بأنَّ التبذير _ U_وتنوعها؛إيذاناً منه 
،فنعمـة املـال   )١١(الذي هو عبارة عن صرف النعم يف مصارفها ومواضعها اليت أباحهـا اهللا وشـرعها هلـا   

يكون بصرفه يف وجوه اخلري وإخراج الزكاة وإعطاء الصدقات ويف قضاء احلوائج وغري ذلك من احلقوق،ونعمة 
شكرها حبفظها،فال ينظَر ا إىل ما حرم اهللا،وكذلك السمع؛فال يستمع إىل غيبة وال بهتـان وال  البصر؛يكون 

                                                
 . ٢٤سبقت ترمجته ص:الْبغوِي(١) 
 .٢٧سورة اإلسراء جزء من اآلية(٢) 
 . ٧٤١تفسري الْبغوِي،ص(٣) 
 .٤٣٧ص ١٠،وروح الْمعانِي ج٤٣٦ص  ٣،والْكَشاف ج١٨٩ص ٤لسعود ج أَبو اانظر تفسري(٤) 
ـ كَة؛يريبِلْإِ أهـل  من:نينمز يبِأَ نِاببِ:وفرعمي،الْرمالْ يماهربإِ نبِ دمحم نبِ ىيسع نبِ اِهللا دبع نبِ دمحم:بن أَبِي زمنينا(٥)  ـ أَ:ىن اب ـ ع بد 

لْم متفَنناً في الْـأَدب والشـعر،مقْتفياً لآثـار السـلَف،ولد     كان من الراسخني يف الْعالْبكَّائني الْخاشعني،و كان من الْورِعني،ةبطُرقُ سكن،اهللا
 . ٣٩٩سنة  تويف أن إىل وسكنها ةريبِلْأَ إىل انتقل مث  راًهد ةبطُرقُ سكن،هـ٣٢٤سنة

 لَةانظر الصكْوشنِ بابارِيخ الْإِ،و١٥٤ص ١ال جلبِي جتلذَّهلَام ل٣٩٨ص ٦س. 
 . ٢٧سورة اإلسراء جزء من اآلية (٦) 
 . ١٩ص  ٣مج تفسري ابن أَبِي زمنين،(٧) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص :الْقُرطُبِي(٨) 
 . ٢٧سورة اإلسراء جزء من اآلية (٩) 

 . ٢١٧ص  ١٠جتفسري الْقُرطُبِي،(١٠) 
 . ٦٣ص  ١٥تفسري روح الْمعانِي ج ،و١٦٨ص ١٥ أَبو السعود ج انظر تفسري(١١) 



٨٧ 

وهكذا احلـال  .منيمة وال غناء وال لَهو،وإنما يسخر هذه النعمة لسماع ما حيبه اهللا من قرآن وذكر وغري ذلك
 .بالنسبة لبقية النعم

ذكر الربوبية هنا لتغليظ إمث اجلحود والكُفْران من إبليس،وتقبيحه،فأن جيحد املرء _ U_وقد أورد اهللا 
خرياً فَعله له شخص ما؛لَأمر ال تستسيغه النفوس السليمة،فكيف واحلال أن يتوجه هذا اجلحود إىل من ينبغـي  

 يف كلّ حني؟؟ شكره حلق ربوبيته قبل كلّ شيء،عدا عن نِعمه وخرياته النازلة إلينا
 
أعاننا اهللا على شكر النعم،وأبعدنا عن اجلحود والكُفْران،فهو القادر على ذلك املوفِّق إىل كـلِّ خـري     

_I_ . 
 

@@@@@ 
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 :املطلب اخلامس
 :فسق الشيطان،ودليل ذلك

﴿ <¢MX�Wè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY�<⌦@� WÌW©WÉWTÊ 

óÝWÆ X£`ÚKV� ,-%YãQYTT�W¤﴾)١(. 

صفة الفسق،فهو فاسـق بطبعـه   _ لعنه اهللا_من الصفات والغايات الْمستقْبحة اليت يتصف ا إبليس  
سع فيها حـىت خـرج ـا عـن حـد      يقال عبد عاص،ويقال عبد فاسق إذا بالغ يف املعاصي وتو.وأعماله

املعقول؛وكان دائم االحنراف عن احلق مغرقاً يف املعاصي حىت عرِف ا،فهو ليس أهالً للثِّقَة ال عرفاً وال شرعاً 
ــال اهللا  ــا قــ �@⌦U _﴿ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV_كمــ 

vN�éTSÞWÚ��ò ÜMX� `yRÒ�ò:�W� =SÌYª�WTÊ 

Mw�W�TWÞY� vN�éTSÞQW~W�W�WTÊ ÜKV� N�éS�~Y±ST� 

�?TWTÚ`éWTÎ ⌧àV⌫HTWämîWg� N�éS�Y�p±S�WTÊ 

uøV⌫WÆ �WÚ `yS�<⌫WÅWTÊ WÜkYÚY�HTWTß (6)﴾)٢(. 

فكلُّنا معرض للمعاصي والذُّنوب؛إذ وضع اهللا يف أنفسنا الشهوات وجبلَنا على الضعف اإلنساين فقال 
_I _﴿WÌY⌫S�Wè SÝHTW©ß�XMô@� �_TTÉ~YÅW¶ 

،ورغم ذلك؛فكثري منا أهل للثِّقة رغم ضعفه،إنما الفاسق مل يعد كـذلك إذ تعـدى حـدوده    )٣(﴾(28)

                                                
 . ٥٠سورة الكهف جزء من اآلية(١) 
 . ٦سورة احلجرات (٢) 
 . ٢٨سورة النساء (٣) 



٨٩ 

وإبليس هو األوىل ذه السـمة،هو وذريتـه   .وصارت املعاصي هي رغبته وغايته يف الغالب فال يؤخذ بكالمه
 ._لعنه اهللا_وأتباعه إذْ ال فسق كفسقه 

وسـميت الفـأرة   ] فسقت الرطْبة،إذا خرجت من قشـرِها [لعرب تقول من اخلروج،وكانت ا:الفسق لغة_
 . )١(بالفاسقة ألنها خترج من جحرها

 .)٢( ]احلق طريق اهللا،والعصيان،واخلروج عن ألمر الترك[:الفسق يف االصطالح_
تلف يف املعـىن  ففسوقه عن أمر ربه املذكور يف اآلية الكرمية يعين خروجه عن أمره وعصيانه إياه،واخ 

 :عن أمر ربه فقيل_ عليه لعنة اهللا_املقصود هنا يف كونه خرج 

مل يأمره بذلك لَما فسق، أما وقد أمـره  _U_أنَّ املقصود أنه فسق بسبب أمر ربه له بالسجود إذ لو أنه  -١
 .)٣(بذلك فقد فسق وعصى

٢- ه مل يكن سبب فسوقه ألمره بالسه له هو الذي جعله فاسقًا أنَّ املقصود أنما خمالفته هلذا األمر وردجود،وإن
 .)٤( إذ خرج عن أمر اهللا

األمر القـدري  (وجوز على تقدير السببِية أن يراد باألمر املشيئة [مراداً ثالثاً للمعىن فقال )٥(وزاد الْبيضاوِي -٣
املعىن الذي _ رمحه اهللا_وقد رجح  )٦(] ذلك ألطاعفسقه ولوال_ تعاىل_أي فَسق بسبب مشيئة اهللا ) الكوين

،أي أنه جاءه الفسق عندما أمره اهللا فبسـبب أمـر ربـه    )٨(]واألظهر ما ذكر أوالً[فقال  )٧(ذهب إليه سيبويه
 .واهللا أعلم_ عليه لعنة اهللا_فسق _ u_وهو السجود آلدم _وخمالفته له 

                                                
 .٨٥٤ص  ٣ج رِ للْجزرِي الْأَثَهاية في غَرِيب الْحديث والن،و٥٨حديث لابنِ قُتيبة ص انظر غَرِيب الْ(١) 
 .٦٩٣ص  ١كتاب الكلِّيات ج (٢) 
وهو مذْهب الْخليـلِ  [وقال  ٣٦٣ص ١٠،وتفسري الْقُرطُبِي ج٢٢٧ص  ٥ أَبو السعود جتفسري،و٢٩٣ص  ١٥ري الْبيضاوِي ج انظر تفس(٣) 

 .]وسيبوِيه
 .]و مذْهب محمد بِن قُطْربهو[وقال  ٣٦٤ص ١٠بِي جسبه لقُطْرب،والْقُرطُنو ٢٩٣ص ١٥ذكر هذا القول الْبيضاوِي ج(٤) 
 .٣١سبقت ترمجته ص :لْبيضاوِيا(٥) 
 . ٢٩٣ص  ١٥ج الْبيضاوِي، تفسري(٦) 
تويف بقرية من لنحو،ومل يوضع فيه مثل كتابه،يه،أَعلَم الْمتقَدمني والْمتأَخرِين باهو أَبو بِشر عمرو بن عثْمان بِن قُنبر الْملَقَّب سيبوِ:سيبوِيه(٧) 

هــ   ١٩٤وقيـل ١٨٨وقيـل  ١٦١مره نيف و أَربعون سنة،وقيل تويف بالْبصرة عامعهـ و١٧٧وقيل ١٨٠ال هلا الْبيضاء،عامقرى شرياز يقَ
 .ادته بِالْبيضاء لَا وفاتهقيلَ وِلَاز وقربه ا،وه تويف بِشريذكر الْخطيب في تارِيخ بغداد أنسنة وإنه تويف مبدينة ساوة،و٣٢وعمره

يفان جانظر ويالْأَع ال ج٤٦٣ص ٣ات٣٦٤ص ١،والْإِكْم. 
 .٢٩٤ص١٥تفسري الْبيضاوِي،ج(٨) 



٩٠ 

ــه  �@⌦>�U _﴿ WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY_وقول WÌW©WÉWTÊ óÝWÆ 

X£`ÚKV� ,-%YãQYTT�W¤ ﴾)بب الذي جعل إبليس يفسق حـني  )١إشارة إىل أنَّ الس
كونه من اجلن لكدارة مادم وخبثهـا والـيت هـي    _ U_أمره اهللا بالسجود وخيرج عن طوع اهللا وخيالفه 

ه بأنه خملوق من النار وأنَّ آدم خملوق حني برر عصيانه وعدم سجود_ لعنه اهللا_النار،ويف ذلك رد على إبليس 
من طني ففضل النار على الطِّني بقياس عقلي فاسد ال أساس له،فال خيفى كون النار كَدرة مؤذية وأكرب دليـل  

وال مينع ذلك من وجود فئات _ U_على سوء عنصرها أنْ جعلها اهللا مستقرا ومآالً ملن كفر وأدبر عن أمره 
عبادته والتجؤوا إليه كما قال  من اجلن فَت نفوسهم وعبدوا اهللا حقص_U _ يف سورة اجلن﴿`ÔSTÎ 

�øY�èRK� ☺ðøV⌦XM� SãPVTßVK� WÄWÙWT�`ª@� 

c£TWÉWTß WÝYQÚ XQÝY�<⌦@� Nv�éTR⌦�WÍWTÊ 

�PVTßXM� �WÞT`ÅYÙWª �☯TTTß��òó£STÎ �_TT�W�WÆ 

(1) vüY�`äWÿ øV⌦XM� Y�pTT®QS£⌦@� 

�PVÞWÚ�LWTTWTÊ -$YãY� ÝV⌦Wè ðÏX£pTPRß 

:�TWÞQYT�W£Y� �_�W�VK�،وقد وردت آيات وأحاديث كثرية تـدلُّ  )٢(﴾(2) 
بة يف اجلنعلى وجود تلك الفئة الطي. 

ويف نسبته إىل اجلن بعد وصفه بالفسوق داللةً واضحةً على أنه لو كان ملَكًا ملا عصـى،إذ قـال اهللا   
_I _ يف املالئكـــــــــة﴿ �PV� WÜéS±`ÅWTÿ ☺ðW/@� :�WÚ 

óØSåW£WÚVK� WÜéST⌫WÅpTÉWTÿWè �WÚ WÜèS£WTÚ`ëSÿ 

(6)﴾)٣(. 

 ما _ كما ذكرنا قبل ذلك_ويف ذلك ردعلى من جعل إبليس من املالئكة أنفسهم،فهو ليس منهم وإن
 .هلم بالسجود يشمله معهم من باب التغليب_ I_وجوده بينهم ويف زمرم جعل أمر اهللا 

                                                
 .٥٠سورة الكهف جزء من اآلية(١) 
 . ٢،   ١سورة اجلن (٢) 
 . ٦سورة التحرمي جزء من اآلية (٣) 



٩١ 

بني املالئكة إكراماً له ونعمةً من اهللا جحدها أسوأ جحود وفسـق وفجر،ومـا ورد    وقد كان وجوده
�U_ ﴿ WÌW©WÉWTÊ óÝWÆ X£`ÚKV_حــني قــال _ذكــر الربوبيــة يف اآليــة  

,-%YãQYTT�W¤ ﴾)ه به _ )١ة قبح فسقه إذ فاق كلَّ فسق،حيث توجلعنه اهللا_إلَّا لبيان شد _
 .ذي جتب يف حقِّه الطَّاعة واالنقياد بال ترددإىل الرب اخلالق املدبر ال

ويف ذكر هذه احلادثة وتكرارها بعدة أساليب فوائد شتى،فحيناً يتبين لنا بذكرها ما يتصف به إبلـيس  
ن عاقبـة  من الكبر،وحيناً يتبين لنا فسقه وجرأته على اهللا،وحيناً يتبين لنا قياسه الفاسد،وحيناً يتبي_ لعنه اهللا_

ويف ذلك كلّه تشديد النكري على املتكبرين عن التواضع .أفعاله وكيف أردته وأفسدت مركزه يف الدنيا واآلخرة
هللا واخلضوع ألمره،وعلى الفسقَة الذين خيرجون عن طوعه،فما على العاقل إلَّا اجتناب هذه الصفات بعـدما  

 .من يتصف ا عرف شدة قبحها وقبح عاقبتها ودناءة

. وكذلك احلال بالنسبة لصفات إبليس اللَّعني وأشباهه إذ قمة احلكمة ومتام العقل خمالفة صفاته وأفعاله
 .واهللا أعلم 

 
@@@@@ 

 
 
 

 :املطلب السادس
 :مترد الشيطان وعناده وأدلَّة ذلك

ه اهللا ذه الصفة يف كتابه املبـارك يف  التمرد،فهو مارد ومريد،وقد وصف_ لعنة اهللا عليه_ومن صفاته 
 :ثالثة مواضع

�QWÜMX ﴿يف ســورة النســاء _ U_فقــال  ☺ðW/@� �W� S£YÉpTçÅWÿ 

ÜKV� WÏW£`Sÿ -YãY� S£YÉpTTçÅWTÿWè �WÚ WÜèS  

                                                
 . ٥٠من اآلية سورة الكهف جزء(١) 



٩٢ 

ðÐY⌦.V¢ ÝWÙY⌦ &Sò:�WWÿ ÝWÚWè `ÏX£pTSÿ 

YãPV⌫⌦@�Y� `�WÍWTÊ QWÔTW¶ W=�HTV⌫W¶ �☯�~YÅWT� 

(116) ÜMX� WÜéSÆ`�WTÿ ÝYÚ ,-YãTTYßèS  

:�PV�MX� �_T�HTWTßXM� ÜMX�Wè WÜéSÆ`�WTÿ 

�PV�MX� �_TÞHTV¹`~W® �_�TÿX£QWÚ (117) 

SãWÞTTWÅPV⌦ '☺ðS/@� WÓ�WTÎWè 

QWÜW¡Y�PVT�KV�W� óÝYÚ ðÏY �fTTT�YÆ �_T�~Y±WTß 

�_¶èS£pTÉQWÚ (118) ﴾)ــال .)١ �@⌦WÝYÚWè X§�PVTÞ ﴿وق 

ÝWÚ ñÓY�HTW�Sÿ Á ☺ðY/@� X¤`kTWçÅYT� ⌧y<⌫YÆ 

SÄTY�PV�WTÿWè QWÔS{ wÝHTTV¹`~TW® ⌧�ÿX£TQWÚ (3) ﴾ 

�I _﴿ �PVTßXM_وقال  )٢( �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�TWÙ☺ð©⌦@� 

�WTp~TßPR�⌦@� ]àWÞÿX¥Y� g�Y{.WéTVÑT<⌦@� (6) 

�^À¹pTÉY�Wè ÝYQÚ QXÔRÒ wÝHTTV¹`~TW® ⌧ Y¤�QWÚ 

 .الشر جتاوز احلد يف:والتمرد والعتو والتطاول )٣( ﴾ (7)

وقـال ابـن   ....واملرود على الشيء املـرون عليـه  ....املارد من الرجال العايت[)٤(يقول ابن منظُور
 .)٦(]والْمرِيد اخلبيث املتمرد الشرير..الْمرد التطاول بالكبر واملعاصي:)٥(الْأَعرابِي

                                                
 . ١١٨،  ١١٧،  ١١٦سورة النساء (١) 
 . ٣سورة احلج (٢) 
 . ٧،  ٦سورة الصافات (٣) 
 .١٧سبقت ترمجته ص:ابن منظُور(٤) 
لَى الْعباس بِن محمد بِن علي بِن عبـد اِهللا  موابِي الْكُوفي صاحب اللُّغة،الْمعروف بِابن الْأَعرعبد اهللا محمد بِن زِياد،هو أَبو :ابن الْأَعرابِي(٥) 

بالْع طَّلَب،وبِنالْم دبع ح اس بِنعلى أَص يادنداً سبل،وكان أبوه عوال،وكان أَحالْأَقْوي كَلَام الْعأْساً في كثرية،كان رالأَم ب،لَهصـانيفه  من تر
،وقيـل  ٢٣١سـنة ) سامراء(هـ،وتويف بِسر من رأَى ١٥٠ا أَبو حنِيفَة سنةولد في اللَّيلَة اليت تويف فيه،)انِي الشعرمع(،وكتاب )النوادر(كتاب 

 .األول أَصح هـ و٣٢٠
 . ٧٧ص  ١الْعبر في خبر من غَبر للذَّهبِي ج ،و٣٠٩ – ٣٠٦ص ٤عيان،جانظر وفيات الْأَ

 . ٢٤٨،  ٢٤٧ص  ٧ج لْعرب،لسانُ ا(٦) 



٩٣ 

لعنـة اهللا علـيهم   _ها تنطبق على إبليس وأعوانـه  وهذه الصفات كلّها متضمنة يف صفة املرود وكل
متطاول _ I_ومتمرن يف خمالفته _ U_فهو متمرد على اهللا بكلِّ معىن الكلمة خارج عن طاعته ._أمجعني

اهللا لعناً  لعنه_يف أمره كلّه متمادياً فيما نهِي عنه ممارِسا له متمرناً عليه مفَرغاً نفسه جمرداً هلا للمعصية واإلفساد 
 ._كبرياً

�ÜMX ﴿يف تفسري قوله )١(يقول اإلمام الطَّبريWè WÜéSÆ`�WTÿ �PV�MX� 

�_TÞHTV¹`~W® �_�TÿX£QWÚ (117) ﴾ )داً علـى اهللا يف   [)٢يعين متمـر
يف  _رمحـه اهللا _)٥(ويقول الْبيضاوِي.)٤(]تمرد على معاصي اهللا[ومعناه )٣(]خالفه فيما أمره به وفيما اه عنه

الذي :املارد والْمريد[_ رمحه اهللا_وقال .)٧(]متجرد للفساد وأصله من العرِي[)٦(﴾ Y��Ì�¨B# ﴿قوله 
 .أعاذنا اهللا من شر الشيطان..)٨(]لليت تناثر ورقها:ال يعلق خبري ومنه صرح ممرد وغالم أمرد وشجرة مرداء

 
@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(١) 
 . ١١٧سورة النساء جزء من اآلية (٢) 
 . ٥٥٩ص  ٢تفسري الطَّبرِي،ج(٣) 
 . ١٠٦٨ص  ٤،جتفسري ابن أَبِي حاتم(٤) 
 . ٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(٥) 
 . ١١٧سورة النساء جزء من اآلية (٦) 
 (٧)ياوِي،تفسري الْب٦٧٩ص  ٢ج ض . 
 . ٢٤١ص  ١ج نفس الْمرجِع،(٨) 



٩٤ 

 
 
 
 
 

 :املطلب السابع
 :طان خيذل أولياءه وأصحابه،ودليل ذلك من القرآنالشي

بذلك عنـه يف كتابـه الكـرمي    _ U_أنه كثري الْخذْلَان،وقد أخرب اهللا _ لعنة اهللا عليه_من صفاته 
ــال �@⌦WÜ�W{Wè SÝHTð¹`~T☺ðT﴿فقــ XÝHTW©ßpgæ�Y⌦ 

¾��èS¡W� (29)﴾)ذْلَان )١ه كثري الْخول وهي صيغة مبالغة أي أنذْلَان على وزن فَعمبالغ فيه،والْخ
 .عند احلاجة إليها )٢(هو ترك املعونة والنصرة واإلغاثة

،وقـال  )٤(]مسلِّماً له لما يتنزل به من البالء غري منقذه وال مخبيـه [أي _ رمحه اهللا_)٣(يقول الطَّبرِي
 .)٦(]بىيعده ويمنيه يف الدنيا ما يعِسره عليه يف العقْ[)٥(الْقَاسمي

وهذا الفعل هو ديدن الشيطان منذ بدء اخلليقة وحتى قيام الساعة وعند احلساب،فهو دائم الْخـذْلَان   
ألتباعه يف كلِّ أمر،يدفعهم إىل الضالل ويبالغ يف إضالهلم مثَّ يتربأ منهم عند وقوعهم يف نتيجة األعمال الـيت  

 .أوقعهم فيها

،حيث وسوس له يف األكل من _u_ن فعله مع عدوه األكرب أيب البشرية آدم وأول ما فعل ذلك كا
لعنة _الشجرة احملرمة ووسوس لزوجته حواء وسلَّطها عليه تقنعه وتدفعه وتغريه باألكل منها بعدما أغراها هي 

ا بل أكمل طريقـه يف إضـالهلما   ،حتى تسبب يف إخراجها من جنة اخللد مثَّ مل يأبه ما حني أُهبِط_اهللا عليه

                                                
 . ٢٩سورة الْفُرقَان جزء من اآلية (١) 
 . ١٦ص  ٢النِهاية لابنِ الْأَثري ج ، و ٧٢ص  ٤ظر فَتح الْقَدير ج ان(٢) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٣) 
 . ٤٦٨ص  ٥ج تفسري الطَّبرِي،(٤) 
 . ٣٢رمجته صسبقت ت:الْقَاسمي(٥) 
 . ٤٥٧٤ص  ١٢ج مسمى محاسن التأْوِيل،تفسري الْقَاسمي الْ(٦) 



٩٥ 

وسنأيت إىل تفصيل إضالل الشيطان آلدم وزوجته وعدائه هلم يف اجلنة مثَّ هلـم وألبنـائهم يف   .وإضالل أبنائهما
 ._I_األرض إن شاء اهللا 

 خذْلَانه قُريشاً يف يوم بدر حني متثَّل هلـم يف صـورة سـراقَة بـن    _ لعنه اهللا_ومن مواقف خذْلَانه 
فغشهم وخدعهم وغَرر م مثَّ لَما رأى املالئكة أمامه ورأى اهلزمية تتسلَّل إىل صفوف الكفَّار تـركَهم  )١(مالك

ــال  ــا ق ــهم كم ــربأ من ــرب وت وه_U _ ﴿<¢MX�Wè WÝQWTÿW¦ ñySäV⌦ 

SÝTHTV¹`~☺ðT⌦@� `ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� 

ð�Y⌦�WçÆ SØS|V⌦ W×`éW~<⌦@� fÛYÚ X§�PVÞ⌦@� 

øPYTßXM�Wè c¤�W� $`ØS|PV⌦ �QWÙWT⌫WTÊ 

g��ò:�W£WT� gÜ�W�WLùYÉ<⌦@� ð°VÑWTß uøV⌫WÆ 

Yã`~WT�YÍWÆ WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� 

`ØS|ÞYQÚ õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� 

õøYPTßMX� ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè 

S�ÿY�W® g��WÍYÅ<⌦@� (48) ﴾ )٢ (. 

رون وكما خيذل الشى عند وقوع العذاب،ويندمون عندها ويتحسقْبنيا خيذهلم يف العاس يف الدطان الني
 .حني ال فائدة من الندم والتحسر

_ I_فلن ينفع اإلنسان ولن ينقذه من العذاب يف يوم احلساب قوله إنَّ الشيطان هو الذي أضلَّه قال 
 ﴿`ØSäPVTßXM�Wè `ØSäWTßèPR�ñ±W~WT⌦ XÝWÆ 

XÔ~Y�TWQ©⌦@� WÜéS�W©mïmð`�Wè ØSäPVTßKV� 

WÜèS�WT�`äQSÚ (37) uvøPV�W� �V¢XM� �WTß�ò:�W� 

WÓ�WTÎ ð�`~V⌫HTWTÿ øYTÞ`~WT� ðÐWTÞ`~WT�Wè 

W�`ÅST� XÜ`kTWTÎX£`WÙ<⌦@� ð¨`LùY�WTÊ 

SÝÿX£WÍ<⌦@� (38) ÝV⌦Wè SØS|WÅWÉÞWTÿ 

                                                
 . ٦٨سبقت ترمجته ص :سراقَة(١) 
 . ٤٨سورة األنفال (٢) 



٩٦ 

W×`éW~<⌦@� ¢XM� `yS�pÙWT⌫☺ðÀº `yRÑPVTßKV� Á 

g�ð�¡WÅ<⌦@� WÜéRÒX£W�pTSÚ (39) ﴾ )١ (. 

ولو متعنا يف أغلب املواقف اليت تتسبب ا خطوات الشيطَان؛الستشعرنا مدى خذْلَانه لـبين آدم منـذ    
اتبعوا خطواته ومل يتحصنوا منه ومل يتسلَّحوا بقوة اإلميان،فأين هو ممن ضاعت حياته بعد أن أدمن املخدرات 

انت بداية مأساته إلَّا اتباع خطوات شياطني اإلنس والذي دفعهم إليها شيطان اجلن بالوسوسـة حتـى   وما ك
رافقهم وخطوة خطوة على طريق خطى الشيطان ساروا حتى انزلقوا ووقعوا يف اإلدمان،أين هو من عذام؟؟ 

بعد أن فقدت تاج عفَّتها وكرامتها،وما كانـت   وأين هو من تلك الفتاة اليت تصارِع املآسي والعبرات واملهانة
بدايتها إلَّا كلمة دفعتها إليها وساوس اخلبيث حتى انتهت إىل ما انتهت إليه بسببه؟وأين هو من ذلك السجِني 
الذي يعاجل أغالله ويقاسي أيامه يف السجن لعمل أوقعه فيه؟وأين هو ممن قُطعت يده لسـرقة دفعـه إليهـا    

 .لَّعني؟وأين وأين وأين؟نسأل اهللا السالمة ال

إىل اجتناا والبعد عن أسباا إذ أنَّ اهللا يـبغض  _ I_ويف وصف اهللا للشيطان ذه الصفة تنبيه منه 
فاعلها وجيعله عرضة ألليم عقابه،حيث إنَّ فعلته تؤدي إىل تفكُّك عرى اتمع وهدم بنيانه،فهي صفة ذميمـة  

 .)٢(ى خسة يف الطَّبع ولؤم يف النفْستدلُّ عل

 
@@@@@ 

 :املطلب الثَّامن 
 :الشيطان ليس بناصح وال أمني

قد يبدو الشيطَان ناصحا يف بعض األحيان،حيث يوسوس لإلنسان بكالم مقنع وقد يشكِّكه يف عقيدته 
عر بنفسه مثَّ يفاجأ حني جيد نفسـه يف  حبجج قد تبدو مفْحِمة وداحضة فينساق اإلنسان وراء خطواته وال يش

بعد أن كان مؤمنـاً متقربـاً إىل اهللا مثَّ   _ U_احلضيض ويف حال ال تسر يف الدين،ويف عالقة جوفاء مع اهللا 
يتعجب ويتساءل كيف انتقل من تلك احلال إىل هذه احلال دون أن يشعر بذلك برغم تبـاين احلالني،وقـد   

 .اتباع خطوات الشيطان واالنسياق هلامن _ I_حذَّرنا اهللا 

                                                
 . ٣٩،  ٣٨،  ٣٧سورة الزخرف (١) 
 .صفَةُ التخاذُل  ٤١٤٤ص  ٩انظر نضرة النعيم ، ج (٢) 



٩٧ 

ــول  �@⌦U_﴿ ! �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV_يقـــ 

N�éSÞWÚ��ò �W� N�éSÅY�PV�WT� Y�HWéñ¹S� 

&XÝHTð¹`~TPV⌦@� ÝWÚWè óÄTY�PV�WTÿ Y�HWéñ¹S� 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� ISãPVTßXM�WTÊ S£SÚK<�WTÿ 

Yò:�fTTT<�WÉ<⌦@�Y� X&£W|ÞSÙ<⌦@�Wè 

ð��óéV⌦Wè ñÔpµWTÊ ☺ðY/@� `yRÑ`~V⌫WÆ 

ISãS�WÙ`�W¤Wè �WÚ uøW{W¦ yRÑÞYÚ óÝYQÚ ]�W�VK� 

�_�WT�KV� QWÝYÑHTV⌦Wè W☺ð/@� øPY{W¥STÿ ÝWÚ 

S%ò:�WWTÿ S☺ð☺ðS/@�Wè }Ä~YÙWª cy~Y⌫WTÆ (21) 

�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ﴿ وقال أيضاً . )١(﴾ N�éST⌫RÒ 

�QWÙYÚ Á X³`¤KKV�ô@� ¾�HTV⌫W� �_T�QX~ðº �W�Wè 

N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� &XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 

ISãPVTßMX� óØRÑV⌦ QbèS�WÆ dÜkY�QSÚ (168) 

�WÙPVTßXM� Øñ{S£SÚK<�WTÿ Yò;éQS©⌦@�Y� 

Yò:�WpT�WÉ<⌦@�Wè ÜKV�Wè N�éST⌦éSÍWT� øV⌫WÆ 

☺ðY/@� �WÚ �W� WÜéSÙV⌫`ÅWT� (169)﴾)٢(. 

ر الشيطان ومسالكه وطرقه الظَّلْماء فيما دعا إليه عباده يف هتني اآليتني من اقتفاء آثا_ I_حيذِّر اهللا  
الذي أظهره جليا بإبائـه السـجود آلدم   _ لعنة اهللا عليه_،ويبين عداءه لنا _U_مما هو خالف طاعة اهللا 

_u _ًضاغحقداً وحسداً وب. 

 ﴿_I_عـدو فقـال   مـن أنفسـنا منـزِل ال   _ لعنـه اهللا _فحذَّرنا من هذا العداء،وأمرنا أن ننزله 
QWÜMX� WÝHTð¹`~☺ðT⌦@� `yRÑV⌦ QbèS�WÆ 

SâèS¡Y�PVT�@�WTÊ &�QZèS�WÆ �WÙPVßXM� 

                                                
 . ٢١سورة النور (١) 
 . ١٦٩،  ١٦٨البقرة سورة (٢) 



٩٨ 

N�éSÆ`�Wÿ ISãWT�`¥Y� N�éSTßéRÑW~Y⌦ óÝYÚ 

g�HTW�p²KV� X¤kYÅ☺ð©⌦@�عند تفسريه هلذه ))٢يقول اإلمام الطَّبرِي١((﴾(6) 
بطاعة اهللا واستغشاشكم إياه،حذَّركم من عـدوكم   فأنزلوه يف أنفسكم منزِل العدو منكم ، واحذروه[اآلية 

 .)٣(]الذي ختافون غائلته على أنفسكم، فال تطيعوه وال تتبعوا خطواته

_ لعنة اهللا عليه_فكيف لعدو أن يكون ناصحاً أميناً لعدوه،وهو الذي يريد له الشر؟وقد أقر هو نفسه  
_ U_ه والذي يتمثَّل يف إضالل بين آدم وإغوائهم حني سأل اهللا بعدائه وأظهر هدفه الذي وضعه نصب عيني

�ISãPVTßMX ﴿ [)٤(أن ميد يف عمره ويباعد يف أجله إىل يوم الـدين،يقول اإلمـام الشـوكَانِي    

óØRÑV⌦ QbèS�WÆ dÜkY�QSÚ (168) ﴾)ظْهِر لعداوته لكـم غـري   )٥أي م
ما وقع بينه وبني آدم،وما ألزم به نفسه من إغواء مجيع بين آدم إلَّـا  متحاش وال متكَتم به كما يدلُّ على ذلك 

 �U_﴿ ðÓ�WTÎ ☺g�W¤ :�WÙYT_،يقــــول )٦(]عبــــاد اهللا املخلَصــــني

øYÞWT�TóTÿWé<çÆKV� QWÝWÞQYTÿW¦RK�W� `ØSäV⌦ Á 

X³`¤KKV�ô@� `ØSäQWTÞWTÿXépTçÆRK�W�Wè 

WÜkTTYÅWÙ`�VK� (39) �PV�MX� ðÏW �fTT�YÆ 

SØSä`ÞYÚ fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (40)﴾)٧(. 

ــك     ــى ذلـ ــم علـ ــل وأقسـ ــه اهللا_بـ ــول _ لعنـ  U _﴿WÓ�WTÎ_يقـ

ðÐYT�PV¥YÅY�WTÊ óØSäPVÞWÿXépTçTÆKR�W� 

WÜkTYÅWÙ`�VK� (82) �PV�MX� ðÏW �WT�YÆ 

SØSä`ÞYÚ WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (83)﴾)٨(. 
                                                

 . ٦سورة فاطر (١) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٢) 
 . ٢٤٠ص  ٦ج تفسري الطَّبرِي،(٣) 
 .٥٤سبقت ترمجته ص:الشوكَانِي(٤) 
 . ١٦٨سورة البقرة جزء من اآلية (٥) 
 . ٥٣٩ص  ٤ج فَتح الْقَدير ،(٦) 
 . ٤٠،  ٣٩سورة احلجر (٧) 
 . ٨٣،  ٨٢سورة ص (٨) 



٩٩ 

بع نصحه ويكن لوسوسته دون مـن  ويف اآليتني أيضاً دليل على أنَّ إغواءه وإضالله يكون على من يتر
�QWÜMX﴿ أحصنوا قلوم بسالح اإلميان وأخلصوا نيام هللا ، فإنـه لـيس لـه علـيهم سـلطان       

÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ dÝHTð¹<⌫Sª 

�PV�MX� XÝWÚ ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ 

WÝÿXè�WçÅ<⌦@�م بقلوم وعقوهل_ U_وال يقدر عليهم فقد حفظوا اهللا ) ١(﴾ (42) 
 ._I_وجوارحهم فحفظهم 

وإنما يقع إضالله وإغواؤه على من تركوا أنفسهم وعقوهلم )٢(" احفَظْ اللَّه يحفَظْكr _ "_كما قال 
بال حصانة من اهللا فعندئذ تتلقَّفها الشياطني فتتحكَّم ا وتشكِّلها كما شاءت وتزرع فيها ما رغبت مما يبدو 

 U _﴿ÝWÚWè ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ_يقـول  .إلَّـا اإلفسـاد بعينـه   للغافلني نصحاً وما هـو  

X£<ÒY¢ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� p´QY~WÍSTß ISãV⌦ 

�_TÞHTð¹`~W® WéSäWTÊ ISãV⌦ cÝÿX£WTÎ (36) 

`ØSäPVTßXM�Wè `ØSäWTßèPR�ñ±W~WT⌦ XÝWÆ 

XÔ~Y�TWQ©⌦@� WÜéS�W©mïmð`�Wè ØSäPVTßKV� 

WÜèS�WT�`äQSÚ (37) uvøPV�W� �V¢XM� �WTß�ò:�W� 

WÓ�WTÎ ð�`~V⌫HTWTÿ øYTÞ`~WT� ðÐWTÞ`~WT�Wè 

W�`ÅST� XÜ`kTWTÎX£`WÙ<⌦@� ð¨`LùY�WTÊ 

SÝÿX£WÍ<⌦@� (38) ÝV⌦Wè SØS|WÅWÉÞWTÿ 

W×`éW~<⌦@� ¢XM� `yS�pÙWT⌫☺ðÀº `yRÑPVTßKV� Á 

g�ð�¡WÅ<⌦@� WÜéRÒX£W�pTSÚ (39)﴾ )٣( . 

                                                
 . ٤٢سورة احلجر (١) 
 . ]هذا حديث حسن صـحيح [وقال ) ٢٤٤٠(اب صفَة الْقيامة والرقَائق والْورع ،حديث رقم  جزء من حديث أخرجه الترمذي في كت(٢) 

ويف ،١٤٩ص ٣ج) ٥٣٠٢) (صـابيح مشكاة امل(يف _ رمحه اهللا_كما صححه ،٣٨١ص  ٥ين يف السلسلة الصحيحة ج احلديث أورده األلباو
 .٤١٧ص ٢٨،وصحيح وضعيف اجلامع الصغري ج١٦ص ٦،وصحيح وضعيف سنن الترمذي ج١٢٥ص ١ج) ٣١٥(ظالل اجلنة 

 . ٣٩ – ٣٦سورة الزخرف (٣) 



١٠٠ 

يان إلَّا أنه ما يلبث أن يصـحو مـن   وقد ينساق املؤمن لوساوس الشيطان،ويظنه ناصحاً يف بعض األح
حني أغواه الشيطان ودفعه إىل األكل من الشجرة وأقسم له _ u_غفلته ويتوب إىل اهللا كما حدث مع آدم 

أنه ناصح له وأقنعه بكالم قد يبدو له مقنعاً من أنَّ أكله من الشجرة يسبب له اخللود وأنه يكون بـه ملَكـاً   
_ U_يف شراكه كما ذكرنا،إلَّا أنه ما لبث أن رجع إىل ربه وتاب إليـه كمـا قـال اهللا     فانساق له ووقع

﴿uvøPVÍV⌫W�WTÊ S×W ��ò ÝYÚ -YãYQT�QW¤ 

⌧�HTTWÙY⌫VÒ ð��W�WTÊ &Yã`~TV⌫WÆ ISãPVTßMX� 

WéSå ñ��QWéQWT�⌦@� SØ~Y�QW£⌦@� (37) ﴾)١(. 

وال يدلُّ أحداً على ما فيه صالحه وخريه وإنما يـدلُّ  وقد تبين لكلِّ ذي لب أنه ال ينصح أحداً خبري 
الناس على خرام ويدفعهم ملا فيه أذاهم وإن بدا يف طُرقه الْملْتوِية وأساليبه الْمعوجة ناصحاً يف نظـر مـن مل   

حم اإلنفاق ويدح من اتبع نصحه بِعصنر نظره بنور اإلميان واليقني فهو مثالً يإن أنفقوا،وهـو  ينو ذِّرهم الفقر
بذلك يحرِمهم األجر العظيم ويدفعهم إىل عذاب الرمحن دفْعاً بِمنعهم الزكـاة،وهي ركـن مـن أركـان     

مـا  "إذ قال _ r_اإلسالم،ويغفلهم عن كون الصدقة ال تنقص من أمواهلم شيئاً،كما أخرب بذلك رسول اهللا 
 .)٢(احلديث ..".نقَصت صدقَةٌ من مالٍ

ــال   �@⌦I_ ﴿ SÝHTð¹`~☺ðT_قــــــــ SØS{S�YÅWTÿ 

W£pTÍWÉ<⌦@� ØS{S£SÚK<�WTÿWè 

$Yò:�TW`�WÉ<⌦@�Y� S☺ð☺ðS/@�Wè ØS{S�YÅWTÿ 

_áð£YÉpTçÅQWÚ Sã`ÞTYQÚ %¾�pµWTÊWè 

S☺ð☺ðS/@�Wè }Ägª.Wè cy~Y⌫WÆ (268) ﴾ )٣(. 

م ويبارك هلم يف أمواهلم أما الشيطان فيصدهم يعِد عباده أنه بإنفاقهم الصدقات يغفر ذنو_ U_فاهللا 
 .عن ذلك وخيوفهم أنهم باإلنفاق يفتقرون فيحرمهم املغفرة وحيرمهم األجر، وحيرمهم الربكة يف أمواهلم 

                                                
 . ٣٧سورة البقرة (١) 
 (٢)سلَة واآلداب ، باب استحباب العفو وجزء من حديث أخرجه موالص م يف صحيحه يف كتاب الْبِر٤٦٨٩( التواضع ، حديث رقم ل . ( 
 . ٢٦٨سورة البقرة (٣) 



١٠١ 

هلم بشرب اخلمر والْمياسرة بأمواهلم وإيهامهم أنهم بـاخلمر  _ لعنة اهللا عليه_ومن ذلك أيضاً دعوته 
 :_I_السعادة وينسون اهلم وأنهم باملياسرة واملقامرة يزيدون أمواهلم،والواقع أنه كما أخرب اهللا  جيدون

 ﴿�WÙPVTßXM� S�ÿX£STÿ SÝHTð¹`~TPV⌦@� ÜKV� 

WÄYTÎéSTÿ SØRÑWTÞ`~WT� WáWè.W�WÅ<⌦@� 

�ò:�TTWTµpTTçÅW�<⌦@�Wè Á X£`ÙW�<⌦@� 

X£Y©`~WÙ<⌦@�Wè `ØS{PV�S±WTÿWè ÝWÆ X£<ÒY¢ 

☺ðY/@� XÝWÆWè $YáléTV⌫☺ð±⌦@� `ÔWäWTÊ 

ØS�ßKV� WÜéSäWT�ÞTQSÚ (91) ﴾ )١ (. 

_ U_،لذا فقد قضى اهللا على من يتبعه أنه ضـالّ،يقول  _لعنه اهللا_وهكذا هو يف كلِّ ما يدعو إليه  
﴿ð�Y�RÒ Yã`~V⌫WÆ ISãPVTßVK� ÝWÚ Sâ☺ð��WéW� 

ISãPVTßVK�WTÊ ISãPR⌫TTgµSÿ YãÿY�`äWTÿWè 

uøV⌦XM� g��W¡WÆ Y¤kYÅTQW©⌦@�يسوق من اتبعه [أي )٢(﴾ (4) 
إىل عذاب جهنم املوقدة،وسياقه إياه إليه بدعائه إياه إىل طاعته ومعصية الرمحن،فذلك هدايته مـن تبعـه إىل   

 .نسأل اهللا أن جيعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ) ٣(]عذاب جهنم

 
@@@@@ 

 

 

 

 

 
                                                

 . ٩١سورة املائدة (١) 
 . ٤سورة احلج (٢) 
 . ٢٩٢ص  ٥ج تفسري الطَّبرِي،(٣) 



١٠٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 :التاسعاملطلب 
 :غش الشيطان ألتباعه وتغريره م

الغش واخلداع فهو غاش ألتباعه _ لعنة اهللا عليه_ومن الصفات الْمشينة اليت يتصف ا الشيطان أيضاً  
،ويقول ]املظهر اخلري ذلك أمر إليه يؤول شر إبطان إىل به يتوسل خري إظهار اخلدع[)١(يقول املناوي.خمادع هلم

فهو تني الصفَتني املتقاربتني .)٣(]الْمشرب الْكَدر: الغش نقيض النصح،وهو مأخوذ من الغشش[)٢(بن منظُورا
باطالً والباطل حقا يريهم احلق. 

 :_I_له صفة الغش يف أكثر من موضع وأطلق عليه اسم الغرور فقال _ U_وقد أثبت اهللا  

 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éSTÍPVT�@� 

óØRÑQWT�W¤ N�óéTW`�@�Wè �^ÚóéTWTÿ ☺ð�� 

÷X¥`�WTÿ d�Y⌦�Wè ÝWÆ -YâY�V⌦Wè �W�Wè 

d éR⌦óéTWÚ WéSå ]¦�W� ÝWÆ -YâY�Y⌦�Wè 

&�LZTTT`~TWT® UfûMX� W�`ÆWè ☺ðY/@� $bQÌW� 

ð�TWTÊ SØS|PVTßQW£SçÅWT� SáléW~W�<⌦@� 

                                                
 .٦٦سبقت ترمجته ص:املناوي(١) 
 .١٧سبقت ترمجته ص:ابن منظُور(٢) 
 (٣)ن مابب لرانُ الْعسظُور،ل٦٢٩ص  ٦ج ن . 



١٠٣ 

�WTp~TßPR�⌦@� �W�Wè ØS|PVTßQW£SçÅWTÿ 

Y☺ð/@�Y� S¤èS£WçÅ<⌦@�وال خيدعنكم بـاهللا خـادع ،   :[أي )١(﴾ (33) 
 .)٢(]هو ما غر اإلنسان من شيء كائناً ما كان ، شيطاناً أو إنساناً أو دنيا: والغرور بفتح الغني

�@⌦U _ ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ_وقال   QWÜMX� 

W�`ÆWè ☺ðY/@� Qb$ÌW� ð�TWTÊ 

SØS|PVTßQW£SçÅWT� SáléW~W�<⌦@� $�WT~`ß☺ñ�⌦@� 

�W�Wè ØS|PVTßQW£SçÅWTÿ Y☺ð/@�YT� 

S¤èS£WçÅ<⌦@� (5) QWÜMX� WÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 

`yRÑV⌦ QbèS�WÆ SâèS¡Y�PVT�@�WTÊ &�QZèS�WÆ 

�WÙPVßXM� N�éSÆ`�Wÿ ISãWT�`¥Y� N�éSTßéRÑW~Y⌦ 

óÝYÚ g�HTW�p²KV� X¤kYÅ☺ð©⌦@�يف هـذه  _ I_فهو .)٣(﴾ (6) 
يمن أنفسهماآلية حيذِّر عباده من الش زِلوه منزلة العدونن هلم ذلك ويأمرهم أن يه وغُروره فيبيشطان ومن غ. 

حني تسبب _ u_ومل يدخر اللَّعني جهداً يف اتباع الغش واخلداع مع بين البشر منذ عهد أبيهم آدم 
يقصد إخراجه بِقَدر ما أراد إنزاله  له باخلروج من النعيم الذي كان يرفُل فيه وزوجته بغشه وخداعه،ومل يكن

يقول اإلمام .من املرتبة العلْيا الكرمية اليت أكرمه اهللا ا فأراده أن ينحطّ عن تلك املكانة كما احنطّ هو مبعصيته
إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أُبعـد  _ لعنه اهللا_ومل يقصد إبليس [....)٤(الْقُرطُبِي

_ جـل ثنـاؤه  _قال اهللا .وغيظ نفس وخيبة ظن)٥(هو؛فلم يبلغ مقصده وال أدرك مراده بل ازداد سخنة عين
﴿QWØRT� SãHTW�WT�`�@� ISãQST�W¤ ð��W�WTÊ 

                                                
 . ٣٣سورة لقمان (١) 
 . ١٣٩ص  ٦ج ،تفسري الطربي(٢) 
 . ٦،  ٥سورة فاطر (٣) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٤) 
 .]هبِ امل يكبي هنأَكَ كلذَ نم.نيعالْ ةسخن:والعبر والعبر[نقيض قُرتها،يقول ابن سيده :عينسخنةُ الْ(٥) 

 ١الْعـروسِ للزبيـدي ج   تـاج ، و٢٤٦ص  ١لـابنِ سـيده ج    الْمحيط الْأَعظَم،والْمحكَم و٥٢٩ص  ٤لابنِ منظُور ج  انظر لسانُ الْعرب
 .٣١٤٦ص



١٠٤ 

Yã`~TV⌫WÆ uüW�TTWåWè (122)﴾)فصار )١_u _ خليفة اهللا يف أرضه بعد أن
وال .ذلك إىل إبليس ألنه كان بسـببه وإغوائـه   ونِسب_ r_!كان جاراً له يف داره؛فكم بني اخلليفة واجلار

 .)٢(....]خالف بني أهل التأويل وغريهم أنَّ إبليس كان متولِّي إغواء آدم؛واختلف يف الكيفية

﴿ وزوجتـه  _ u_جتـاه آدم  _ لعنـه اهللا _مبيناً لنا هذا املوقف اللَّئـيم منـه   _ U_يقول اهللا  

�WÙSäPV⌦W¦KV�WTÊ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �Wä`ÞWÆ 

�WÙSäW�W£pT�KV�WTÊ �QWÙYÚ �WTß�VÒ $Yã~YÊ 

�WÞ<⌫TSTÎWè N�éR¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� 

\´`ÅW�Y⌦ $QbèS�WÆ `yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� 

Qb£WÍW�p©SÚ eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� wÜkY� (36) ﴾ )٣ (. 

 ك شهوتهما وحريجرة بعينها وأمال نفسن له ولزوجته األكل من تلك الشهما إليها،وصرف بالغفلة فزيي
عن ذهنيهما كلّ ما كان حييط ما مما لذَّ وطاب من مثار ومن مختلَف أنواع الزهر والشجر إلَّا هذه الشجرة 
املمنوعة،بالتزيني الذي هو ضرب من اخلداع إذ هو تغيري األمر عما هو عليه يف احلقيقة وإظهاره بطريقة خمالفة 

وكان ذلك باحلجج الواهية واألقوال املزخرفة اليت أقنعهم ـا كمـا أخـرب اهللا    .زيينا معنوياً نفسياًوإن كان ت
_I _ بـــذلك عنـــه إذ قـــال_U_﴿WÓ�WTÎWè �WÚ �WÙRÑHùWäWTß 

�WÙRÑQST�W¤ óÝWÆ YâY¡HTWå YáW£W�PV⌦@� 

:�PV�MX� ÜKV� �WTßéRÑWT� XÜ`kTVÑV⌫WÚ `èVK� 

�WTßéRÑWT� WÝYÚ WÝÿY�Y⌫HTW�<⌦@� (20)﴾)٤(. 

إلَّا كراهة أن تكونا ملَكني أو تكونا من اخلالدين الذين ال ميوتـون أو  [_رمحه اهللا_)٥(يقول الْبيضاوِي
 .)٦(]خيلدون يف اجلنة

                                                
 . ١٢٢سورة طه (١) 
 . ٣٥٣ص  ١ج تفسري الْقُرطُبِي،(٢) 
 . ٣٦سورة البقرة (٣) 
 . ٢٠سورة األعراف جزء من اآلية(٤) 
 .٢٦سبقت ترمجته ص :الْبيضاوِي(٥) 
 . ١٢ص  ٣ج سري الْبيضاوِي،تف(٦) 



١٠٥ 

الضعف اإلنساين بداخلهما وركون النفس اإلنسانية إىل ما يرحيها ويضـمن  _ لعنة اهللا عليه_فاستغلَّ  
ا،وخدعهما ولبس عليهما وأغفلهما عن طاعة اهللا واتباع أوامره فزلَّا ضعفاً منهما وغفلةً،وهـذا هـو   سعاد

إذ كانت معصية آدم ناجتة عن ضعف وشـهوة،وقد أتبعهـا   _ u_الفرق بني معصية إبليس ومعصية آدم 
_u _ ر وعناد،وقد أتبعها اللعنيبوبة واإلنابة إىل اهللا،بينما نتجت معصية إبليس عن كا هو معلومكم_بالت _

بالعناد واإلصرار عليها،بل ازداد عناداً وإصراراً واستمراراً يف املعصية،وعداًء آلدم وبنيه،متحدياً بذلك خالقـه  
_U_ ضاً هلميته مبغوحاسداً آلدم وذر، . 

م هلما أنه القَسم أيضاً كطريقة أخرى من طرقه الْمعوجة وحيله اخلادعة،فأقس_ لعنه اهللا_وقد استخدم  
 U _﴿:�TWÙSäWÙWª�WTÎWè_يقـول اهللا  .ذه الترهات واألقوال الْمزخرفَة ناصح هلما

øYPTßMX� �WÙRÑV⌦ ðÝYÙV⌦ fûkY�Y±HTTPVÞ⌦@� 

أنه كان إذا رأى من عبده طاعـة  _ t_)٢(وقد ينخدع املؤمن باهللا،فقد حكي عن ابنِ عمر)١(﴾ (21)
من خدعنا باهللا اخندعنا [فقال.إم خيدعونك:يده يفعلون ذلك طلباً للعتق فقيل لهوحسن صالة أعتقه،فكان عب

 .)٣(]له

أول من _ لعنة اهللا عليه_وقد ظن آدم أنَّ أحداً ال حيلف باهللا كاذباً فاخندع بقَسم إبليس،وكان بذلك 
ــثري    ــن كَ ــاً،يقول اب ــاهللا كاذب ــف ب ــه اهللا_)٤(حل ــه  _ رمح ــريه لقول ــد تفس  ﴿_ I_عن

:�TWÙSäWÙWª�WTÎWè øYPTßMX� �WÙRÑV⌦ ðÝYÙV⌦ 

fûkY�Y±HTTPVÞ⌦@�أي حلف هلما باهللا على ذلك حتى خـدعهما  [ )٥(﴾ (21) 

                                                
 .٢١سورة األعراف (١) 
 (٢)برعمع اِهللا بِن د:طَّاب الْعالْخ ر بنمع اِهللا بِن دبن،هو عمحالر دبو عوِي،أَبددلـد،وهو ابـن      ويـوم أُح رـغصتِسري،واسث بِيعبالْم دعب

 ناورهظُ جتعلوا أن ونيدرِتأَ[د الناس اتباعاً لَألثَر،وكان يتقي الْفَتوى ويقولكان من أشة،ومن الْعبادلَة،وبهو أحد الْمكْثرِين من الصحاسنة،و١٤
 .هـ٧٣،مات سنة]؟ ذا رمع ناب أفتانا تقولوا أن جهنم يف جسوراً لكم

 . ١٠٣ص ١ي جرِفَة التارِيخ للْفَسوِمع،و٤١٠ص ١رِيب التهذيب،جانظر تقْ
 . ٥٢ص  ١٧ج   ٧ذكره الْفَخر الرازِي يف تفسريه مج (٣) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٤) 
 . ٢١سورة األعراف (٥) 



١٠٦ 

إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبِعاين أُرشدكما وكان بعض أهـل العلـم   :وقد يخدع املؤمن باهللا،فقال
 .)١(]من خدعنا باهللا اخندعنا له:يقول

مع كلّ بين البشر،وليس مع آدم وزوجته فحسب،وإنما يوقعهم مجيعاً يف الزلل _ لعنه اهللا_هذا دأبه و 
قبل هبوطـه إىل  _ u_ويبعدهم عن احلق فيزين هلم ما بطُل من أعماهلم ويلَبس عليهم األمور منذ عهد آدم 

كما تبين ذلـك بقولـه   _ r_ محمد األرض الذي تسبب له فيه،مروراً باألمم اليت سبقت عصر رسول اهللا
_U_ ﴿Y☺ð/@�W� `�WÍV⌦ :�TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� 

uvøV⌦XM� ⌧yWÚRK� ÝQYÚ ðÐY⌫`�WTÎ WÝQWTÿW¥WTÊ 

SØSäV⌦ SÝHTV¹`~TPV⌦@� `ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� 

WéSäWTÊ SØSäPR~Y⌦Wè W×`éW~<⌦@� `ySäV⌦Wè 

}��W¡WÆ cy~Y⌦VK� (63) ﴾ )٢( . 

 كَة بيسومن هؤالء قوم املَلان )٣(لْقملَياهللا س يف عهد نيب_u _ ه وخداعهطان بغشيالذين أضلَّهم الش
 :فيهم_ I_وتزيينه الباطل هلم حتى عبدوا الشمس كما قال اهللا 

 ﴿�WäPR��W�Wè �WäWÚóéWTÎWè WÜèS�S�pT©WTÿ 

X¨`ÙPV⌫Y⌦ ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� WÝTQWTÿW¦Wè 

SØSäV⌦ SÝHTð¹`~TPV⌦@� óØSäV⌫HTWÙ`ÆVK� 

óØSåPV�W±WTÊ XÝWÆ XÔ~Y�TWQ©⌦@� óØSäWTÊ �W� 

WÜèS�W�päWTÿ (24) ﴾ )٤ (. 

 :فيهم _  I_ وكذلك قوم عاد وثَمود إذ قال اهللا  

                                                
 . ٣٩٧ص  ٣تفسري ابن كَثري ج (١) 
 . ٦٣سورة النحل (٢) 
 (٣)لْبيسق:هي ملكة سقْإِأ بِبيم الْلييل،من ن،ماحرش تيس بِنلْقطَانبوقومها يعبدون الشمس من دون اهللا،وكانت هي ،نسل قَحلَوعلم سيان م

_u _ْمن الهدد الْهمؤن الْممود بِحقصها ويدعوها للتوحيد وكتب إليها كتاباً،هاتجت وتزولَملْكه وأَسع سنني مكث معها سب،فنزلت يف م
 .عدة أشهر و

 . ٢٩٢_  ٢٨٩ص  ١ارِيخ الطَّبرِي ج ، و ٢١_  ٢٠ص  ٢ابن كَثري ج النهاية لانظر البِداية و
 . ٢٤سورة النمل (٤) 



١٠٧ 

﴿ �_ �WÆWè N�W éSÙV�Wè �TWÎWè fûPVkWT�PV� ØS|V⌦ 

ÝYQÚ $óØXäYÞY|HTTW©WQÚ WÝTQWTÿW¦Wè ñySäV⌦ 

SÝTðHT¹`T~PV⌦@� óØSäV⌫HTWÙ`ÆVK� 

óØSåPV�W±WTÊ XÝWÆ XÔg~�T☺ð©⌦@� N�éSß�W{Wè 

WÝÿX£Y±`�TWT�`©SÚ (38) ﴾ )١(  هم وأغواهم عن احلقفغش. 

نبيا مل يلَبس عليه وحياول أن يحدث الشك مبا جاء به ليخدع أقـوامهم  _ لعنه اهللا_ومل يترك الشيطان  
 :_U_ويذَبذب اعتقادهم يف رساالم،يقول اهللا 

﴿ :�WÚWè �TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� ÝYÚ ðÐY⌫`�TWTÎ ÝYÚ 

⌧ÓéSªWQ¤ �W�Wè ☺\øY�WTß :�PV�MX� �V¢XM� 

uvøPVÞWÙWT� øVÍ<⌦VK� SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� õøYÊ 

-YãY�QW~YÞ`ÚRK� S�W©ÞW~WTÊ ☺ðS/@� �WÚ 

øYÍ<⌫STÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� ☺ðyRT� SØYÑ`�STÿ 

☺ðS/@� -%YãY�HTWTÿ��ò S☺ð☺ðS/@�Wè }y~Y⌫WÆ 

cy~YÑW� (52) ﴾ )٢ (. 

فهو بذلك حياول أن يدخل هلم يف دينهم ما ليس منه كاليت خلطت اللَّنب باملاء فأدخلت فيه ما لـيس   
 .تكفَّل حبفظ دينه من الضياع والتلبيس _ I_منه، ولكن اهللا 

 خيدع الناس ويوقعهم،وقد ذَكَـرت قصـته مـع   _ لعنه اهللا_،إذ ما فتئَ _r_وإىل عهد نبينا محمد  
املنافقني يف بدر عند الكالم عن جبنه وخيانته وخلفه للوعد وكيف تلَـبس هلـم يف صـورة سـراقَة بـن      

 .فخدعهم وأوقعهم شر وقعة بفعلته كما فَصلْت ذلك مسبقاً )٣(مالك

ظهِر هلم احلقن هلم الباطل فيظهره بأحلى حلَّة،وياس ويزيهاً ثقيالً  وها هو إىل عهدنا هذا خيدع النمشو
على قلوم،وما عبدة الشياطني وأمثاهلم من اجلماعات املنحرفة يف عهدنا هذا؛وما الفِرق املنحرفة عن اإلسالم 
                                                

 . ٣٨سورة العنكبوت (١) 
 . ٥٢سورة احلج (٢) 
 . ٦٨سبقت ترمجته ص:سراقَة بِن مالك(٣) 



١٠٨ 

 باطالً والباطل حقا ه وخداعه وتلبيسه هلم احلقة وشيعة وغريهم إلَّا نتاج غشمن صوفي ها على حقت أناليت ظن
 ._لعنه اهللا_

حيفظ دينه وحيفظ أولياءه الذين اتبعوه ومل يلتفتوا للَّعني وإنما يقع يف شراكه ضعاف _ U_كن اهللا ول 
 U _ ﴿ðÔWÅp�W~TYP⌦ �WÚ_يقـول اهللا  .اإلميان وأمثـاهلم مـن املنـافقني والكفَّـار    

øYÍ<⌫STÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� _àWÞTT`�YTÊ 

fÛTÿY¡PV⌫PY⌦ Á ØXäYT�éST⌫STÎ c³W£QWÚ 

YàW~Yª�WÍ<⌦@�Wè %óØSäS�éST⌫SÎ UfûMX�è 

WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� øYÉV⌦ Y>Ë�WÍY® ⌧�~YÅWT� 

(53) ﴾)١(. 

ــول  �@⌦>I_ ﴿W×`éWÿ SÓéSÍWÿ WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ_ويق 

ñ�HTWÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�Wè WÝÿY¡PV⌫Y⌦ 

N�éSTÞWÚ��ò �WßèS£ñÀ¹ß@� p¨Y�W�pTÍWTß ÝYÚ 

`Øñ{X¤éPRTß WÔ~YÎ N�éSÅY�`¤@� `Øñ{�ò:��¤Wè 

N�éS©YÙW�<⌦@�WTÊ �_¤éSTß ð�X£ñµWTÊ 

ØSäWTÞ`~WT� ⌧¤éS©X� ISãPV⌦ =S��W� ISãSÞYº�WT� 

Yã~YÊ SàWÙTT`�QW£<⌦@� ISâS£XäHTVÀºWè ÝYÚ 

YãY⌫W�YÎ ñ��W¡WÅ<⌦@� (13) `ØSäWTßèS �WTÞSÿ 

`ØV⌦KV� ÝRÑWTß $`ØRÑWÅQWÚ N�éST⌦�WTÎ 

uøV⌫WT� `yRÑPVÞYÑHTV⌦Wè `yS�ÞWT�WTÊ 

`ØRÑW©SÉßKV� `ØS�p±QWT�W£WT�Wè 

`yST�`�WT�`¤@�Wè SØRÑ<T�PV£WçÆWè 

☺ñøYß�WÚKKV�ô@� uøPV�W� �ò:�TTW� S£`ÚKV� 

☺ðY/@� Øñ{QW£WTçÆWè Y☺ð/@�Y� S¤èS£WçÅ<⌦@� 

                                                
 . ٥٣سورة احلج (١) 



١٠٩ 

(14) W×`éW~<⌦@�WTÊ �W� S¡W�`ëSÿ `ØRÑÞYÚ 

bàWTTpÿ�YÊ �W�Wè WÝYÚ WÝÿY¡PV⌦@� &N�èS£WÉVÒ 

SØRÑHTúWè<K�WÚ S$¤�PVÞ⌦@� �øgå 

ó$ØRÑHùV⌦`éWÚ ð¨`LùYT�Wè S¤kY±WÙ<⌦@� (15) ﴾ )١ (

. 

 �Øñ{QW£WTçÆWè Y☺ð/@�Y﴿ وقولـه  [ _ رمحـه اهللا _)٢(يقول الطَّبـرِي 

S¤èS£WçÅ<⌦@�وخدعكم باهللا الشيطان،فأطمعكم بالنجـاة مـن   :،يقول)٣( ﴾ (14) 
 .)٤(]عقوبته،والسالمة من عذابه

 
@@@@@ 

 :املطلب العاشر
 :_U_به حتى ينسيه ذكر اهللا استحواذ الشيطان على من يتبعه وينخدع 

أنه يستحوذ على عقول أتباعه وأوليائه وقلـوم فيشـغلهم بأنفسـهم    _ لعنه اهللا_ومن صفاته أيضاً 
 :_U_فيغرقون يف خضم الشهوات وامللهيات،يقول اهللا .ودنياهم عن كلِّ خري وذكرٍ هللا وسعيٍ وراء اجلنان

  ﴿ W¢Wé`�W�T`ª@� ñyXä`~V⌫WÆ SÝHTV¹`~TPV⌦@� 

óØTSäHùW©ßVK�WTÊ W£<ÒY¢ &☺ðY/@� 

WÐMXù;HTTV⌦OèKR� ñ�ó¥TY� &XÝHTV¹`~TPV⌦@� 

:�W�KV� QWÜMX� ð�ó¥YT� XÝHTð¹`~TPV⌦@� SØSå 

WÜèS£Y©HTTW�<⌦@�) )٢على عقوهلم وقلوم واستوىل عليهم١((أي غلب)٥(﴾ (19) 

 . 
                                                

 . ١٥،  ١٤،  ١٣سورة احلديد (١) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص: الطَّبرِي (٢) 
 . ١٤سورة احلديد (٣) 
 . ٢٢٥ص  ٧تفسري الطَّبرِي ، ج (٤) 
 . ١٩سورة اادلة (٥) 



١١٠ 

واستحوذ عليه الشيٍْطان واستحاذ أي .غلبه:وذاًوحاذه حيوذه ح...غلب،:واستحوذ[)٣(يقول ابن منظُور 
 .)٦(]أي ملكهم[ )٥(يقول أَبو السعود )٤(]وحاذ احلمار أتانه إذا استوىل عليها ومجعها وكذلك حازها...غلب

يتملَّك قلوب أتباعه بإغوائه وتغريره فيغيب ا عن احلق وجيعلها حتت تصـرفه  _ لعنة اهللا عليه_فكأنه  
يها وميلؤها بِحب الدنيا وذكْر امللهيات ويغرقها يف حبور الشهوات فتغفل بذلك عـن ذكـر اهللا وعـن    فيله

احلق،فيصري اإلنسان يف هذه احلالة ناسياً لربه الهياً عنه ال خيطر له على بال وال يتذكره إلَّا يف أوقات قليلة إذا 
ث أن يعود إىل غفلته حيث أسلم قلبـه وعقلـه للشـيطان    مسع أذاناً أو حضر عزاًء أو مات له قريب،وما يلب

وجعلهما حتت تصرفه حتى ملَّكه لُبه،فلم يبق للعقل حكم عليهما،فذاك الشيطان يلهيـه وينسـيه ويـتحكَّم    
 .مبشاعره وكيانه،فهو تابع له بل هو أحد جنوده 

�U_  ﴿WÐMXù;HTTV⌦OèKR_يقـــــــــــول   ñ�ó¥TY� 

&XÝHTV¹`~TPV⌦@� :�W�KV� QWÜMX� ð�ó¥YT� 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� SØSå WÜèS£Y©HTTW�<⌦@� (19) ﴾ 
 . )٨(، وحزب الشيطان هم جنده و أتباعه)٧(

أال إنَّ جند الشيطان و أتباعـه هـم اهلـالكون املغبونـون يف     [_ رمحه اهللا_)٩(يقول اإلمام الطَّبرِي 
والنعيم املقيم يف األخرى واستبدلوه بالضـياع يف الـدنيا    فقد فوتوا على أنفسهم اخلري يف الدنيا )١٠(]صفقتهم

والعذاب األليم يف اآلخرة فهم مغبونون خاسرون ، شغلهم الشيطان ببناء ظواهرهم عن إصـالح بواطنـهم   
لغيبـة  فصرف قلوم وعقوهلم عن التفكُّر والتأمل حتى حرِموا نعمة الشكر والذِّكر،فقد شـغل ألسـنتهم با  

                                                                                                                                                                     
 . ٣٣ص  ٢٨روح الْمعانِي ج ، و ٣١٢ص  ٤تفسري الْبغوِي ج  انظر (١) 
 . ٣١٢ص  ٤الْبغوِي ج ، و ٢٢٣ص  ٨عود ج أَبو الس، و ٣٣ص  ٢٨روح الْمعانِي ج  انظر(٢) 
 . ١٧سبقت ترمجته ص :ورابن منظُ(٣) 
 . ٦٤٩،  ٦٤٨ص  ٢لسان الْعرب لابن منظُور ج (٤) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص : أَبو السعود (٥) 
 . ٢٢٣ص  ٨تفسري أَبو السعود ، ج (٦) 
 . ١٩سورة الْمجادلَة جزء من اآلية (٧) 
 .غريهم و ٢٢٣ص  ٨، وأَبو السعود ج  ٣٤ص  ٢٨، وروح الْمعانِي ج  ٢٥٠ص ٧ر تفسري الطَّبرِي ج انظ(٨) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٩) 

 . ٢٥٠ص  ٧ج تفسري الطَّبرِي،(١٠) 



١١١ 

والنميمة واالستهزاء والقول الفاحش والترنم بقرآن الشيطان عن الترنم بآيات الذِّكر احلكيم،فكانت بـذلك  
،بينما يتنبه املؤمن الفَطن إىل حيل اخلبيث فال يسلبه قلبه _لعنة اهللا عليه_نقْلتهم من العبودية هللا إىل العبودية له 

كان املؤمن قد يتعرض للسهو والنسيان وغفالت يغشيه ا الشيطان إلَّا أنه سرعان ما يتـذكَّر  وال عقله وإن 
�U _      ﴿UfûMX_يقـول  .ويقشع عن نفسه غمامة الغفلة بصـحوة اإلميـان الراسـخ يف قلبـه     

fÛTÿY¡PV⌦@� N�óéWÍPVT�@� �V¢XM� `ØSä☺ð©WÚ 

tÈMXù;HTTðº WÝYQÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

N�èS£PV{W¡WT� �W¢MX�WTÊ ØSå WÜèS£Y±`�TQSÚ 

(201) ﴾ )١ (. 

 

ولو أردنا حصر صفاته اخلبيثة ملا استطعنا ذلك لكثرـا  _ لعنة اهللا عليه_هذه بعض صفات الشيطان 
الكثري منها يف كتابه،منها ما ذكرته يف هذا البحث ومنها ما مل أذكره تفاديـاً  _ I_وتشعبها وقد أورد اهللا 

 :طالة،ومن هذه الصفاتلإل

 :_u_على لسان إِبراهيم _ U_كونه عصيا هللا كما قال اهللا _ ١

 ﴿g�WT�KV�;HTTWTÿ �W� Y�S�T`ÅWT� 

W$ÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� QWÜMX� WÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� 

WÜ�VÒ XÝHTWÙ`�QW£⌫Y⌦ �^QT~Y±WÆ (44) ﴾ )٢ (. 

 :_U_وكونه كافراً كما يف قوله _ ٢

 ﴿<¢MX�Wè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 

N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� vN�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� 

ð¨~Y⌫`�MX� uøWT�KV� W¤Wi<ÑW�pª@�Wè WÜ�W{Wè 

WÝYÚ fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@� (34)﴾ )٣(. 
                                                

 . ٢٠١سورة األعراف (١) 
 . ٤٤سورة مرمي (٢) 
 . ٣٤سورة البقرة (٣) 



١١٢ 

ــه   �WÚWè W£WÉW{ SÝHTWÙ`~V⌫TSª QWÝYÑHTV⌦Wè ﴿وقولـــ

fûkY¹HTWT~PV⌦@� N�èS£WÉVÒ﴾)١ (. 

 :_u_لسان موسى على _ I_ومنها كونه مضال،قال _ ٣

 ﴿ WÓ�WTÎ �W¡HTWå óÝYÚ XÔWÙWÆ $XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 

ISãPVßMX� QbèS�WÆ QbÔYµQSÚ cÜkY�QSÚ (15) ﴾ )وقال  )٢
 ﴿S�ÿX£SÿWè SÝHTð¹`~TPV⌦@� ÜKV� `ØSäPV⌫YµSÿ 

W=�HTV⌫ð¶ �_�~YÅW� (60) ﴾ )وقال  )٣ ﴿`�WÍV⌦Wè QWÔW¶VK� 

`yRÑÞYÚ ^n�Y�Y� $�☯¤kY�VÒ óØV⌫WTÊVK� 

N�éSßéñÑWT� WÜéR⌫YÍ`ÅWT� (62) ﴾ )٤ (. 

 :_  I_ومنها كونه وسواساً خناساً،قال _ ٤

 ﴿ `ÔSTÎ S¢éSÆKV� ☺g�W£Y� X§�PVÞ⌦@� (1) YÐY⌫WÚ 

X§�PVÞ⌦@� (2) YãHTV⌦XM� X§�PVÞ⌦@� (3) ÝYÚ 

QX£TTW® X§�Wé`ªWé<⌦@� X§�PVÞW�<⌦@� (4) ﴾ )٥ (. 

ــال  _ ٥ ــدحوراً ، ق ــذؤوماً م ــه م ــها كون �@�I _ ﴿  WÓ�WTÎ p�S£pTT_ ومن 

�Wä`ÞYÚ �_ÚèSòp¡WÚ $�_¤éS�`�TQWÚ﴾)٦ ( . 

ومنها كونه قبيح املظهر واملخرب إذ شبه اهللا شجرة الزقُّوم برؤوس الشياطني لقبحها وسوءها ظاهراً وباطناً _ ٦
ــال   ¤�WäSÅ<⌫TVº ISãTPVTßKV�VÒ ñ§èSòS﴿ فقـــــــــ

XÜkY¹HTWT~TPV⌦@� (65) ﴾ )٧ (. 

                                                
 . ١٠٢سورة البقرة جزء من اآلية (١) 
 . ١٥سورة القصص جزء من اآلية (٢) 
 . ٦٠جزء من اآلية  سورة النساء(٣) 
 . ٦٢سورة يس (٤) 
 . ٤  - ١سورة الناس (٥) 
 . ١٨سورة األعراف جزء من اآلية (٦) 
 . ٦٥سورة الصافات (٧) 



١١٣ 

 

 .صفات الواردة يف الكتاب والسنة الشريفة وغري ذلك من ال

 
@@@@@ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثَّاني
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 الفرق بين الشيطان وبين الجن والمالئكة واإلنس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث األول
طان واجلنيالفرق بني الش: 

ون الشيطان جناً أم ملَكاً وظهر بعد الترجيح لقد سبق وأن ذكرت يف التمهيد اخلالف بني العلماء يف ك
بل وفيهم فرق ومذاهب متعددة _ كما نعرف مجيعاً_أنه من اجلن ، إلَّا أنَّ اجلن منهم املسلمون ومنهم الكفَّار 
﴿ علـى لسـام قـوهلم   _ I_وقـد ذكـر اهللا   .وأجناس متباينة وطبقات خمتلفة كمـا يف بـين البشـر   

�VPTßVK�Wè �PVÞYÚ WÜéS�Y⌫HT☺ð±⌦@� �PVÞYÚWè 
WÜèS  $ðÐY⌦.V¢ �PVÞTRÒ WÌXMú:�W£Vº �_ W�YÎ 
��VPTßVK﴿  وقـــــــــــــــــال.)١( ﴾(11)Wè �PVÞYÚ 

WÜéSÙY⌫`©SÙ<⌦@� �PVÞYÚWè $WÜéñ¹Y©HTWTÍ<⌦@� 
óÝWÙWTÊ WØV⌫pTªVK� ðÐTMXùT;HTðTT⌦OèKR�WTÊ 

Np�èQW£W�WT� �_�W®W¤ (14) ﴾ )٢ (. 
، _لعنة اهللا عليهم أمجعني_الفاسدة من اجلن ومنهم إبليس وذريته وأتباعه والشياطني هم الفئة الكافرة 

﴿ عنـهم  _ I_وقد تطْلَق هذه التسمية على كَفَرة اإلنـس أيضـاً واملفسـدين منـهم كمـا قـال اهللا       
ðÐY⌦.V¡W{Wè �WTÞ<⌫WÅW� QXÔRÑY⌦ \QøY�TWTß 

�^QèS�WÆ WÜkY¹HTW~TW® X¨ß�XMô@� QXÝY�<⌦@�Wè 
øY�éSTÿ óØSäSµ`ÅWT� uøV⌦XM� w´`ÅWT� ðÇS£T<�S¦ 

                                                
 . ١١سورة اجلن (١) 
 . ١٤سورة اجلن (٢) 



١١٥ 

gÓóéTðTÍ<⌦@� &�_¤èS£SçÆ óéTV⌦Wè �ò:�TW® 
ðÐQST�ð¤ �WÚ $SâéST⌫WÅWTÊ óØSå`¤W¡WTÊ �WÚWè 

fûèS£WT�pTÉWTÿ (112)﴾)يف حبثي هـذا، واهللا   )١ شياطني اجلن تصي خصإلَّا أن
 .ويلّ التوفيق 

لشياطني؛جند أنهم يشتركون ويتماثلون يف عـدة أمـور   وحني نأيت للحديث عن الفروق بني اجلن وا
 :باعتبارهم جنساً واحداً،فالشياطني هم كفرة اجلن لذا هم متماثلون يف مجيع صفام وطبائعهم اخلَلقية تقريباً

ــق الــيت هــي النــار/ ١  WÌTV⌫W�Wè﴿ذلــك يف قولــه _ I_كمــا ذكــر .كمــادة اخلَلْ

QWÜ:�fTT�<⌦@� ÝYÚ w�X¤�QWÚ ÝYQÚ ⌧¤�PVTß (15) 

�U _ ﴿ WÓ�WTÎ h�WTßKV_إذ قـال  _ لعنة اهللا عليه_وكما أخرب حاكياً عن إبليس  )٢(﴾ 

c¤`kTW� Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾ )٣ (   ـةشائوكما يف حـديث ع)٤( 
خلقَت الْملَائكَةُ من نورٍ وخلق الْجانُّ من " أنه قال_  r_ السالف الذِّكْر عن رسول اهللا _ رضي اهللا عنها_

لَكُم فصا ومم مآد قلخارٍ ون نارِجٍ م٥(" م(. 

 .وكذلك القُدرة على التشكُّل / ٢

ــال / ٣ �U _ ﴿ISãPVTßMX_قـــــــــ `ØRÑHTTúW£Wÿ WéSå 

ISãST⌫g~�WTÎWè óÝYÚ ñ�`~TW� �W� 

%`ØSäWTpßèW£WT� 3 ﴾ )ة االختفاء وعدم  )٦هم متماثلون أيضاً يف خاصيم من ذلك أنفْهفي
 .الظُّهور

                                                
 . ١١٢سورة األنعام (١) 
 . ١٥سورة الرمحن (٢) 
 . ١٢سورة األعراف جزء من اآلية (٣) 
 . ٣٠تها ص سبقت ترمج:عائشة (٤) 
 . ٣٠سبق خترجيه ص (٥) 
 . ٢٧سورة األعراف جزء من اآلية (٦) 



١١٦ 

كذلك السرعة الفائقة يف احلركة،والقوة املضاعفة،اليت تساعدهم يف محل ما ال يطيقه البشر،وقد تبين ذلك / ٤
 I_  ﴿WÓ�WTÎ_قـال   )١(مـع الْملكَـة بلْقـيس   _ u_يف قصـة سـلَيمان   _ I_يف قوله 

t�ÿX£pTÉYÆ WÝYQÚ QXÝY�<⌦@� h�WTßKV� ðÐ~Y���ò 

-YãYT� WÔ`�WTÎ ÜKV� W×éSÍWT� ÝYÚ $ðÐYÚ�WÍQWTÚ 

øPYTßXM�Wè Yã`~V⌫WTÆ Qd÷XéWÍV⌦ bÜkYTÚKV� 

، فقد أثبت العفريت قدرته على السرعة يف جلب العرش وعلى القوة اليت متكنه من محلـه إذ  )٢( ﴾ (39)
 .فتبين بذلك مدى السرعة الفائقة للجن ومدى قُوم.ن يقوم من مقامهقال أنه يأتيه به قبل أ

ذلك عند احلديث عن اجلن الـذين  _  I_ ويتماثلون أيضاً يف عدم اطِّالعهم على الغيب ، وقد بين اهللا / ٥
ــلَيمان    ــد س ــون عن ــانوا يعمل ــال _  u_ ك  WÝHTWÙ`~TV⌫S©Y⌦Wè﴿ فق

W�ÿQX£⌦@� �WåPRèS�RçÆ b£pTäTWT® �WäS��WèW¤Wè 

c$£pTäTWT® �WÞT<⌫TWªVK�Wè ISãVT⌦ WÜ`kTWÆ 

X$£Tp¹YÍ<⌦@� WÝYÚWè QXÝY�<⌦@� ÝWÚ SÔWÙ`ÅWTÿ 

WÜ`kTWT� Yã`TÿW�WTÿ XÜ<¢XM�TTY� -$YãYQT�W¤ 

ÝWÚWè pçÃX¥WTÿ óØSä`ÞYÚ óÝWÆ �WTßX£`ÚVK� 

SãpTTÎY¡STß óÝYÚ Y��W¡WÆ X¤kYÅTQW©⌦@� (12) 

WÜéST⌫WÙ`ÅWTÿ ISãVT⌦ �WÚ Sò:�WWTÿ ÝYÚ 

ð�ÿX£HTW�QWÚ WÔ~Y�HTWÙWT�Wè ⌧Ü�WÉY�Wè 

g�ð�éW�<⌦@�ðÒ w¤èS�STÎWè &]�HTW~Yª�QW¤ 

Nv�éTST⌫WÙT`Æ@� WÓ��ò W ISè�W  &�_£T<ÑS® 

bÔ~Y⌫WTÎWè óÝYQÚ ð÷Y �fTT�YÆ S¤éRÑTPV⌦@� 

(13) �QWÙWT⌫WTÊ �WTÞóT~ðµWTÎ Yã`~TV⌫WÆ 

ð�óéTWÙ<⌦@� �WÚ óØSäPV⌦W  uøV⌫WÆ 

                                                
 . ٩٦سبقت ترمجتها ص : بلْقيس (١) 
 . ٣٩سورة النمل (٢) 



١١٧ 

,-YãYT�óéTWÚ �PV�MX� SàTQWT�:�W  X³`¤KKV�ô@� 

SÔS{K<�WT� ISã$WT�VK�W©ÞYTÚ �QWÙV⌫WTÊ QW£WT� 

Y�WTÞQW~TWT�WT� QSÝY�<⌦@� ÜKV� óéTPV⌦ 

N�éSTß�VÒ WÜéSÙWT⌫`ÅWTÿ ð�`~ðTçÅT<⌦@� �WÚ 

N�éS�Y�VT⌦ Á Y��W¡WÅ<⌦@� XÜkXäSÙ<⌦@� (14) ﴾ )١(. 

والـذين ال يعلمـون   _ u_ملون عند سلَيمان الذين يع_أنَّ من هؤالء اجلنU _ _وأخرب أيضاً  
ــب �@⌦U _ ﴿fÛYÚWè XÜkY¹HTW~☺ðT_يقــول .شــياطني _ الغي ÝWÚ 

fûéS²éSçÅWTÿ ISãV⌦ fûéR⌫WÙ`ÅWTÿWè ¾�WÙWÆ 

WÜèS  $ðÐY⌦.V¢ �QWTÞS{Wè óØSäV⌦ 

fûkYÀ¹YÉHTTW� (82) ﴾)٢(. 

ــاإلنس      / ٦ ــاً ك ــون مجيع ــم مكَلَّف ــاً يف أنه ــاثلون أيض ــم متم ــول. وه ﴿ _  U_  يق

⌧¡MXùWÚóéTW~WTÊ �PV� SÔWLTTp©TSÿ ÝWÆ 

,-YãY�?TßV¢ t¨ßXM� �W�Wè QbÜ:�fTT� (39) ﴾ )٣( . 

�SçÃS£pTÉWÞTWª óØTRÑV⌦ WãTPRTÿKV  ﴿ويقـــــــــول  

XÜð�WÍTPV�⌦@� .أي اجلن واإلنس  )٤( ﴾ (31) 

ــول  �N﴿ ويقـــــــــــــéS�YÑ`�TRÑWTÊ �Wä~YÊ óØSå 

WÜISè�WçÅ<⌦@�Wè (94) S éSÞTS�Wè ð¨~Y⌫`T�MX� 

WÜéSÅWÙ`�VK� . .، وجنود إبليس هم كفرة اجلن واإلنس ) ٥(﴾  (95) 

 .وغري ذلك من الصفات العائد إشتراكهم ومتاثلهم فيها إىل كوم جنس واحد 
                                                

 . ١٤  - ١٢سورة سبأ  (١) 
 . ٨٢سورة األنبياء (٢) 
 . ٣٩سورة الرمحن (٣) 
 . ٣١سورة الرمحن (٤) 
 . ٩٥،  ٩٤سورة الشعراء (٥) 



١١٨ 

بني كفرة اجلن ومسلميهم مردها إىل التكليـف بالشـرع،منها   _ I_وتبقى بينهم فروق،فرضها اهللا 
شأْكَل والْمة الْممن الفريقني وغري ذلك،كلّ فريق مبا يستحقُّه ومبا يليـق  نوعي كَن الذي يالئم كُالسب والْمر

كلّ مظاهر احلياة الكرمية عن كفار اجلن فأذلَّهم وجعـل هلـم   _ U_مبقامه الذي وضع نفسه فيه،فقد أبعد 
مقامات تليق بكفرهم خبالف مسلمي اجلن. 

 :ث طعامهم وشراماختالفهم من حي:أوالً:من هذه الفروق

 :لقد اختلف يف أكل اجلن وشرم على ثالثة أقوال

 .فقال قوم أنَّ مجيع اجلن ال يأكلون وال يشربون_ ١

يقـول اإلمـام   .وهو قول فاسد ال دليل عليه بل ختالفه األدلَّة الصرحية يف كون اجلـن يـأكلون ويشـربون   
 .)٢(] وهذا قول ساقط :[ )١(السيوطي

 :ال قوم أنهم أصناف وق_ ٢

عـن  )٣(وهؤالء استدلُّوا مبا رواه ابن عبد البر.فمنهم من يأكل ويشرب،ومنهم من ال يأكل وال يشرب
اجلن أصناف فخالصهم ريح ال يأكلون وال يشربون وال يتوالدون ، وجنس منهم يقع [أنه قال )٤(وهب بن منبه

 .وهو قول حمتمل إلَّا أنه ال دليل عليه )٢(])١(والقُطْرب)١(والغول)٥(منه ذلك،ومنهم السعايل

                                                
هــ،تويف   ٨٤٩عي،الْمسنِد الْمحقِّق،ولد سنة جلَال الدين أَبو الْفَضل عبد الرحمن بِن أَبِي بكْر بِن محمد السيوطي الشافهو :السيوطي(١) 

،تـويف  )تقَان في علُوم الْقُرآن الْإِ( منها مصنف، ٦٠٠سنوات،له أكثر من  ٨أبوه و هو يف اخلامسة،فنشأ يف الْقَاهرة يتيماً،ختم القرآن و عمره 
 .هـ ٩١١يف منزله سنة 
فِْسري وانظر التون لرفَسبِي ج الْمة ج ،و١٦٧،١٦٨ص  ١لذَّهرِيعة الشوعسواء الْمرعس شر١٠٨٠ص  ١فَه . 

 (٢)لَال الدظ جافام الْحلْإِمان لكَامِ الْجي أَحان فجري ، لَقْطُ الْموطي٩١١ – ٨٤٩ين الس . 
 (٣)رالْب دبع ني ،:ابكالطُبِي الْملُِسي الْقُردرِي الْأَنماهللا الن دبع د بِنمحم اِهللا بِن دبع ف بِنوسر ، يمو عكثرية من أشهرها  هو أَب فَاتنصله م

 .هـ  ٤٦٣، تويف عام ) التمهِيد ( 
 . ١١٢٨ص  ٣تذْكرة الْحفَّاظ ج ، و ٦٦ص  ٧يات الْأَعيان ج وفانظر 
ثقة ، مات يف حمـرم   هو وهب بِن منبه بِن كَامل بِن سيج بِن سحسار الْيمانِي ، أَبو عبد اهللا الْأَبناوِي ، من أبناء فَارِس ،: وهب بِن منبه (٤) 
 .هـ  ١١٣سنة  

 . ١٩٨ص  ١مشاهري علَماء الْأَمصار ج ، و ٣٤٥ص  ٢رِيب التهذيب ج تقْ: رانظ
 .هم سحرة الْجِن مجع سعلَاة ، و: السعالي (٥) 
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 :أنَّ مجيعهم يأكلون ويشربون:والقول الثَّالث_ ٣

وهو القول األرجح،إذ تؤيده األدلة الصحيحة،فمن نفى عن اجلن مجيعاً األكل والشرب فقد خالف األحاديث 
إِداوةً  _r_رضي اللَّه عنه أَنه كَانَ يحملُ مع النبِـي   )٥(رةَعن أَبِي هري: )٤(ففي صحيح الْبخارِي.الصرحية

ابغنِي أَحجارا أَستنفض بِها "فَقَالَ أَنا أَبو هريرةَ فَقَالَ  " من هذَا" لوضوئه وحاجته فَبينما هو يتبعه بِها فَقَالَ 
أْتلَا توثَةولَا بِرظْمٍ وى  " نِي بِعتح فْترصان ثُم بِهنا إِلَى جهتعضى وتبِي حثَو في طَرا فلُهمارٍ أَحجبِأَح هتيفَأَت

أَتانِي وفْد جِن نصيبِني ونِعـم   هما من طَعامِ الْجِن وإِنه" إِذَا فَرغَ مشيت فَقُلْت ما بالُ الْعظْمِ والروثَة قَالَ 
هلَيوا عدجإِلَّا و ثَةولَا بِرظْمٍ ووا بِعرمأَنْ لَا ي ملَه اللَّه توعفَد ادأَلُونِي الزفَس االْجِنام٦(" ا طَع(. 

 .) ٧( " وانِكُمفَلَا تستنجوا بِهِما فَإِنهما طَعام إِخu _ "_لذلك يقول  

وهناك الكثري من األحاديث الدالَّة على أنَّ اجلن يأكلون ويشربون إلَّا أنَّ الشياطني تفترق عن مسلمي 
باألكل إلَّا مما مل يذْكر اسم اهللا عليه من العظم أو الروث أو من _ U_هلا اهللا  )٨(اجلن بأنَّ الشياطني مل يأذن 

 :قال _ t_ )١(يف صحيحه عن حذَيفَة )٩(وى مسلمفقد ر.طعام اإلنس 

                                                                                                                                                                     
حك بِن ماربات مادعأَبِي السي غَرِيبِ الْأَثَر لة فايهرِي ، ج انظر النزد الْجا، و ٩٣٣ص  ٢مسلرظُور،جن الْعننِ ماب٣٣٥ص  ١١ب ل . 

 .غيلَان عالي وجمعها أَغْوال وقال الْجوهرِي إِنها من السأَحد الْغيلَان وهي جِنس من الْجِن والشياطني ، و: الْغول (١) 
ي غَرِيب الْأَثَر لة فايهرِي ج انظر النزنِ الْجاح، و ٧٤٦ص  ٣ابحرِي ج  الصهولْجل ةي اللُّغ٢٩ص  ٢ف . 

 .قال الْخليلُ إِنه الذَّكَر من السعالي صغار الْكلَابِ وصغار الْجِن ، و: قُطْرب الْ(٢) 
 . ٤٢١ص  ١الْعين للْخليل بِن أَحمد ج ، و ٨٦٩ص  ١س للزبيدي ، ج انظر تاج الْعرو

 . ٣٤٥ص  ٦الْحافظ ابن حجر في فَتح الْبارِي ، ج أَورده (٣) 
 .٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٤) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أَبو هريرة(٥) 
 ) . ٣٥٧١( أخرجه الْبخارِي في كتاب الْمناقب ، باب ذكْر الْجِن ، حديث رقم (٦) 
 ) . ٦٨٢(اَءة علَى الْجِن ، حديث رقم الْقرهر بِالْقراَءة يف الصبح واة ، باب الْججزء من حديث أخرجه مسلم يف كتاب الصلَ(٧) 
 .الْإِذْنُ الْكَونِي (٨) 
إِمام مصنف ، عالم الْفقْـه ،  هو مسلم بِن الْحجاج بِن مسلم الْقُشيرِي النيسابورِي ، أَبو الْحسين ، الْإِمام الْمشهور ، ثقةٌ حافظٌ ، :مسلم(٩) 

عند أهل السنة يف احلديث، ولد بِنيسابور ورحل إىل الْحجاز ومصـر  هو أحد الصحيحين الْمعول عليهما ، و) صحيح مسلم ( كُتبِه من أَشهر 
 .سنة  ٥٧ لههـ ، و ٦١اهر نيسابور سنة مات بِظَوالشام والْعراق ، و
الْأَعلَام للزركْلـي  ، و ٣٩ص  ١ر الْعسقَلَانِي ج تبصري الْمنتبِه بِتحرِيرِ الْمشتبِه لابنِ حج، و ٢٥١ص  ٢ب لابنِ حجر ، ج انظر تقْرِيب التهذي

 . ٢٢١ص  ٧ج 
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   بِيالن عا منرضا إِذَا حكُن _r _  ولُ اللَّهسأَ ردبى يتا حنيدأَي عضن ا لَمامطَع _r _  هدي عضفَي
فَذَهبت لتضع يدها في الطَّعامِ فَأَخـذَ رسـولُ    )٢( تدفَع وإِنا حضرنا معه مرةً طَعاما فَجاَءت جارِيةٌ كَأَنها

_r_  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هدذَ بِيفَأَخ فَعدا يمكَأَن ابِيراَء أَعج ا ثُمهدبِي_r _"  املُّ الطَّعحتسطَانَ ييإِنَّ الش
ع اللَّه ماس ذْكَرأَنْ لَا يتسيل ابِيرذَا الْأَعاَء بِها فَجهدبِي ذْتا فَأَخلَّ بِهحتسيل ةارِيالْج هذاَء بِهج هإِنو هلَّ لَيح

هدإِنَّ ي هدفِْسي بِيي نالَّذو هدبِي ذْتفَأَخ ٣( بِه( دي عي مدي يافه)٥(" ) ٤(ملسو زاد م،)ية يف روا)٦ "  ذَكَـر ثُم
 ." اسم اللَّه وأَكَلَ

إِذَا دخلَ الرجـلُ   "يقول _  r_ أنه مسع النيب  )٨(أيضاً عن جابِر بِن عبد اهللا  )٧( ويف صحيح مسلم 
لَكُم بِيتطَانُ لَا ميقَالَ الش هامطَع دنعو هولخد دنع اللَّه فَذَكَر هتيب  دنع اللَّه ذْكُري لَ فَلَمخإِذَا داَء وشلَا عو

، )٩("يـت والْعشـاَء ِ  دخوله قَالَ الشيطَانُ أَدركْتم الْمبِيت وإِذَا لَم يذْكُر اللَّه عند طَعامه قَالَ أَدركْتم الْمبِ
ة فإذا ذكر اسم اهللا على الطَّعام أو الشراب مل يستطع الشيطان أن فاملسلم يستبعد الشيطان عن طعامه بالتسمي

  . يأكل منه أو يشارك فيه 

                                                                                                                                                                     
 مكَّـة يقال حسل الْعبِسي ، حليف الْأَنصار ، ولد يف راً ، واسم الْيمان حسيل مصغجليل من السابِقني ، و صحايبهو :حذَيفَة بن الْيمان(١) 

_   r_ حيث أن الرسـول  ، عدا بدر ، يكَنى بِحافظ سر رسولِ الْإِسلَام _  u_ ، شارك بكل الْغزوات اليت قادها النيب  يثْرِبعاش يف و
اء كَافَّةمله بِأَس رد  أَسهِد بأُحشتر ، اسذا الس يفْشني بِهِم ومل ييطحني الْمقافنالْم. 

يب لذهقْرِيب التر ، ج انظر تجنِ حد ج ، و ١٥٩ص  ١ابعنِ سابى لرقَات الْكُب١٥ص  ٦الطَّب . 
 [: قال يف الْمصباح الْمـنِري  ، و] أَي أَسرع في سيرِه  اندفَع الْفَرسو: [ ر الصحاح قال يف مختاالدفْع الطَّرد ، أي لشدة السرعة ، :تدفَع(٢) 
هتفَعا دفْعد هتيحن فَعدفَان  . . . . . . .افَعدتو مالْقَو فَعد مهضعضاً بعاد و]  برفَعها : الْمدلفها أي جتري بسرعة كأنَّ أحداً ين خم. 

اح ج انظر محار الصتح الْكَبِري ج ، و ١٠٠ص  ١خري غَرِيب الشنِري فاحِ الْمبص٢٣١ص  ٣الْم . 
 .أي الشيطَان (٣) 
 .أي الْجارِية (٤) 
 ) . ٣٧٦١ (أَحكَامهما ، حديث رقم شرِبة ، باب آداب الطَّعام والشراب وأخرجه مسلم يف كتاب الْأَ(٥) 
 . ١٠٦ص يف نفس الصفحة سبقت ترمجته:مسلم(٦) 
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص : مسلم (٧) 
ابن صـحايب ،   هو الصحايب الْجليل الْإِمام الْحافظ جابِر بن عبد اهللا بِن عمرو بن حرام الْأَنصارِي مث السلَمي ، صحايب:جابِر بِن عبد اهللا(٨) 
 . ٩٤هو ابن لْمدينة بعد السبعني ، ومات باغَزوة ، و ١٩غَزا 

 . ٢٦٤ص  ١معرِفَة الثِّقَات ج ، و ١٢٧ص  ١انظر تقْرِيب التهذيب لابنِ حجر ، ج 
 ) . ٣٧٦٢( أَحكَامهما ، حديث رقم اب آداب الطَّعام و الشراب وأخرجه مسلم يف كتاب الْأَشرِبة ، ب(٩) 



١٢١ 

أَتانِي داعي " _  r_ خبالف مسلمي اجلن فقد خصص اهللا هلم األكل مِما ذُكر اسم اهللا عليه إذ قال 
:  فَأَرانا آثَارهم وآثَار نِريانِهِم وسأَلُوه الزاد فَقَـالَ ،قَالَ فَانطَلَق بِنا،الْجِن فَذَهبت معه فَقَرأْت علَيهِم الْقُرآنَ

فَقَالَ  " يكُونُ لَحما وكُلُّ بعرة علَف لدوابكُم لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكر اسم اللَّه علَيه يقَع في أَيديكُم أَوفَر ما "
سر ولُ اللَّه_r _ "انِكُموإِخ اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتسن  )١( " فَلَا توهنا بي _r  _يهحرمي والنلَّة التع. 

وفرق آخر أيضاً يفترق به الشياطني عن مسلمي اجلن من ناحية الطَّعام والشراب أنَّ الشياطني تأكـل  
إِذَا أَكَلَ أَحـدكُم فَلْيأْكُـلْ   "_  _rذه الصفة ، إذ قال _  r_ الرسول  وتشرب بشماهلا ، وقد خصها

هالمبِش برشيو هالمأْكُلُ بِشطَانَ ييفَإِنَّ الش ينِهمبِي برشفَلْي رِبإِذَا شو ينِهم٢( " بِي (. 

متثُّلٌ بالشيطان ، ولئال ندع له جماالً  يشـاركنا   عن األكل والشرب بالشمال ألنه_  r_ لذلك ى  
 .فيه األكل والشرب كما بينت األحاديث ذلك 

 :اختالفهم من حيث مساكنهم : ثانياً 

  ته من اجلنيايل ذرمؤمنهم وكافرهم_لقد أخرب القرآن الكرمي أنَّ إبليس يسكن األرض مع آدم وبالت _
 ._u_رية آدم يسكنون األرض أيضاً كذ

�@⌦U  _ ﴿�WÙSäPV⌦W¦KV�WTÊ SÝTðHT¹`~☺ðT_ يقول   

�Wä`ÞWÆ �WÙSäW�W£pT�KV�WTÊ �QWÙYÚ �WTß�VÒ 

$Yã~YÊ �WÞ<⌫TSTÎWè N�éR¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� 

\´`ÅW�Y⌦ $QbèS�WÆ `yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� 

Qb£WÍW�p©SÚ eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� wÜkY� (36) ﴾ )٣ (. 

 لُّون معهم أينما حلُّوا ، ويرحتلون معهم أينمـا  وهم يعايشون الناس على هذه األرض يف كلِّ مكان حي
ما منكُم من أَحـدr _ "  _القرين من اجلن املالزم لكلِّ إنسان، يقول : ارحتلوا ، ومن أكرب األدلَّة على ذلك 

إِيقَالُوا و الْجِن نم هقَرِين كِّلَ بِهو قَدفَلَـا   إِلَّا و ـلَمفَأَس هلَينِي عانأَع إِلَّا أَنَّ اللَّه ايإِيقَالَ و ولَ اللَّهسا ري اك
                                                

 .١٠٦سبق خترجيه ص (١) 
 ) . ٣٧٦٤( أَحكَامهما ، حديث رقم شرِبة ، باب آداب الطَّعام والشراب وأخرجه مسلم يف كتاب الْأَ(٢) 
 . ٣٦سورة البقرة (٣) 
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ال بد أنه يسري وجيلس مع اإلنسان أينما سار وجلس ، وقد يقال أنَّ _ أي القرين _ فهو  )١( "يأْمرنِي إِلَّا بِخيرٍِ 
 I  _ ﴿ÔSTÎ_ املالئكة مـن سـكَّان األرض بـدليل قولـه      من املالئكة أيضاً قرين لإلنس وليست

óéTPV⌦ fû�VÒ Á X³`¤KKV�ô@� bàW|XMù;HTTV⌫WÚ 

fûéS`ÙWTÿ WÜkQYTÞMXùWÙp¹SÚ �WTÞ<⌦QW¥WÞV⌦ 

yXä`~TV⌫WÆ fÛYQÚ Yò:�WÙ☺ð©⌦@� �_|V⌫WÚ 

�^�éSªWQ¤ (95) ﴾ )٢( 

الكتابة أو احلفظ أو غري ذلك، أي أنه اقترن به فأقول إنَّ القرين من املالئكة قد وكَله اهللا مبهمة،إما هي 
قرين لـيس هـو   _ الشيطان_ملهمة،أما القرين من اجلن فهو مبثابة القرين من اإلنس أي الصديق،مثَّ أنَّ كونه 

م ولذا أنَّ الشياطني تنتشر وتكثر حبلول الظَّال_ r_الدليل الوحيد على سكناه مع البشر،فقد أخربنا الرسول 
بإغالق _ r_وكذلك أمر .أمرنا أن نكف صبياننا يف هذه الفترة واحلديث الوارد يف ذلك حديث متفَق عليه

األبواب وإطفاء املصابيح وإيكاء السقاء وختمري اإلناء مع ذكر اسم اهللا على كلِّ ذلك احترازاً مـن أن يصـل   
ؤمنني،وهذا يدلُّ على خمالطتهم للبشر خمالطة شديدة يف أخـص  الشيطان إىل هذه األشياء فيعمل ما يضر به امل

 .أمورهم 

ومما يدلُّ على ذلك أيضاً أحاديث هروب الشيطان عند مساع األذان وعند مساع اإلقامة وأحاديـث   
 .تصفيد الشياطني يف األسواق 

 بطبيعته صاحل ألن يساكن اإلنسان ويواطنه يف أي هـم    وعلى ذلك فإنَّ اجلنمكان يف األرض إلَّـا أن
 :يفضلون األماكن اخلالية من اإلنس ويتكاثرون يف أماكن يفضلوا على غريها، فمن هذه األماكن 

الصحراوات والقرى اليت يندر فيها السكَّان واليت تكون شبه مهجورة ، واجلبال والبحار وما بني اجلبـال  _ ١
غالباً ما يلتقـي ـم أو يـذهب إلـيهم يف     _  r_ خلَرِبة ، لذا كان رسول اهللا والبحار واملقابر واملناطق ا

الصحاري واألودية وغريها من هذه األماكن فيدعوهم إىل اهللا ويقرأ عليهم القرآن ويعلِّمهم أمور دينهم وجييب 
، ومن ذلك ما  على تساؤالم ، وقد كان ذلك حيدث يف كثري من األحيان كما ورد يف األحاديث الصحيحة

                                                
 (١)لسة وأخرجه منالْجة واميفَةُ الْقام يف كتاب صطَان والنيرِيش الشحر ، باب ته سثعاهباياس ، حديث رقم  رة الننتف٥٠٣٤(ل . ( 
 . ٩٥سورة اإلسراء (٢) 
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كُنا مع رسولِ اللَّه ذَات لَيلَة  ": أنه قال_ t_ )٢(يف صحيحه عن ابنِ مسعود _ رمحه اهللا _  )١(رواه مسلم 
را بِشنيلَ قَالَ فَبِتاغْت أَو ريطتا اسابِ فَقُلْنعالشو ةيدي الْأَوف اهنسمفَالْت اهنـا     فَفَقَدفَلَم مـا قَـوبِه اتب لَةلَي

كجِدن فَلَم اكنفَطَلَب اكنفَقَد ولَ اللَّهسا را ياٍء قَالَ فَقُلْنرلَ حبق ناٍء مج وا إِذَا هنحبأَص  ـاتب لَةلَي را بِشنفَبِت 
م تبفَذَه ي الْجِناعانِي دفَقَالَ أَت ما قَوبِه   آثَـارو مها آثَـارانا فَأَربِن طَلَقآنَ قَالَ فَانالْقُر هِملَيع أْتفَقَر هع

انِهِم٣(" احلديث ......نِري (. 

ففي األسواق تلقى الشياطني جمـدها وتنشـط حركتـها    :األسواق واألماكن املظلمة:ومن تلك األماكن_ ٢
 :أنه قال )٥(صحيحه عن سلْمان الْفَارِسييف )٤(وإفسادها للناس،وقد روى مسلم

  "  ـيكَـةُ الشرعا مها فَإِنهنم جرخي نم رلَا آخو وقلُ السخدي نلَ مأَو تطَعتإِنْ اس نكُونـا  لَا تبِهو طَان
هتاير بصن٦(" ي (. 

الشياطني وهو الظَّالم فقد ذكرت دليالً علـى أنهـم    أن نكف صبياننا يف وقت انتشار_ r_كما أمرنا 
 .حيبون االنتشار يف األماكن املظلمة ويف أوقات انتشار الظَّالم 

 :كما تساكن اجلن والشياطني اإلنس يف منازهلم_ ٣

ما من [قال)١(زِيد بن جابِربسنده املتصل إىل ي) مكايد الشيطان(يف كتاب )٧(ومن ذلك ما رواه أَبو بكْر بن عبيد
أهل بيت من املسلمني إلَّا ويف سقف بيتهم من اجلن املسلمني،إذا وضع غذاؤهم نزلوا فتغـدوا معهـم ، وإذا   

 .) ٢(] وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع اهللا م عنهم 

                                                
 .١٠٦سبقت ترمجته ص: مسلم (١) 
 . ٢٧سبقت ترمجته ص: ابن مسعود (٢) 
 . ١٠٦سبق ذكره و سبق خترجيه ص(٣) 
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص: مسلم (٤) 
من رامهرمـز ، مـن أول   : قيل حابة ، أصله من أَصبهان ، وقال له سلْمان الْخير ، من نجباء الصيهو أَبو عبد اهللا ، و:رِسيسلْمان الْفَا(٥) 

 .قيل من أبناء الثَّمانني مل يبلغ الْمائة ، و ٣٢٥و قيل  ٣٥٠سنة وقيل  ٣٠٠لْمدائن ، يقال بلغ هـ بِا ٣٤مشاهده الْخندق ، مات سنة 
 . ٤٥١ص  ١من له رِواية يف الْكُتب الستة ج ، و ٣٠٦ص  ١ب لابنِ حجر ، ج لتهذيانظر تقْرِيب ا

 ) .٤٤٨٩(، حديث رقم _ رضي اهللا عنها _  أخرجه مسلم يف كتاب فَضائل الصحابة ، باب فَضائلُ أُم سلَمة أم الْمؤمنِني(٦) 
 .د بِن عبد اهللا ، لَم أَقف على غري ذلك من ترمجته هو محم: أَبو بكْر بِن عبيد (٧) 

 . ٩٧ص  ١انظر غَاية النهاية يف طَبقَات الْقُراء ج 
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هم يم إلَّا أنياطني ممكن أن تسكن مع اإلنس يف بيوسمية وبذكر اهللا وبقـراءة  وكذلك الشدون بالتطر
لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَـابِرr  _ "  _ يقول .القرآن خاصةً سورة البقرة وآية الكرسي منها على وجه اخلصوص

ةقَرةُ الْبورس يهأُ فقْري تالَّذ تيالْب نم رفنطَانَ يي٣("إِنَّ الش(. 

 . مواضع النجاسات عموماً كاحلمامات واملزابل ومعاطن اإلبل وغريهاأماكن اخلالء ، و_ ٤

غالباً ما توجد اجلن يف مواضع النجاسـات كاحلشـوش ،   [ _رمحه اهللا _  )٤(يقول اإلمام السيوطي  
 .)٥(] وى الشياطني واملزابل واحلمامات ، ولذا نهِي عن الصالة يف احلمام، وأعطان اإلبل وحنو ذلك ، ألنها مأ

 : )٨( عن زيد بن أَرقَم) ٧(وابن ماجه ) ٦(أخرج أَبو داوود 

فَإِذَا أَتى أَحدكُم الْخلَاَء فَلْيقُلْ أَعوذُ بِاللَّه  ) ١(ٌ محتضرة ) ٩( إِنَّ هذه الْحشوش"  :قال_  r_ أنَّ رسول اهللا 
ثائبالْخو ثبالْخ ن٣( " ) ٢( م( . 

                                                                                                                                                                     
ق يز، ور ولحكْ، وممصأَيد بن الْزِعن ي ثَدح.  يدزِي نن بِمحالرد بأخو ع ، قيشمالد الفَقيه ، يدزأُر الْابِيد بن جزِيهو :يزِيد بِن جابِر(١) 

 . ةفَائ، وطَ منبه نب بِه، وو انيح نبِ
نر مبي خر فببِي ج  انظر الْعلذَّهر لبِي ج ، و ٣٣ص  ١غَبلذَّهلَام لارِيخ الْإِس٢٨ص  ٣ت . 

 . ٣٩٧ص  ٦انظر فَتح الْبارِي لابنِ حجر ، ج (٢) 
 ) . ١٣٠٠( جوازها يف الْمسجِد ، حديث رقم ته واة الْمسافرِين و قَصرِها ، باب استحباب صلَاة النافلَة في بيأخرجه مسلم في صلَ(٣) 
 . ١٠٤سبقت ترمجته ص : السيوطي (٤) 
 . ٣٨لَقْطُ الْمرجان في أَحكَامِ الْجان للسيوطي ص (٥) 
السـننِ و  ان بن الْأَشعث بِن إِسحاق بِن بشري بِن شداد الْأُزدي ، السجِستانِي ، أَبو داوود ، ثقةٌ حافظٌ ، مصـنف  هو سلَيم:أَبو داوود(٦) 

 .هـ  ٧٥غَيرِها ، من كبار الْعلَماء ، إمام مشهور ، مولَى قُتيبة بِن مسلم ، مات سنة 
قْرِيب التيانظر تذر ، ج هجنِ حاباكُوال ج ، و ٣١١ص  ١ب لن مابال ل٦٧ص  ١الْإِكْم . 

ـ  ريِسفْوالت نالسن فنصم ، يينِوِزقَالْ ةاجم نبِ اهللا دبع وبأَ ظافحالْ ، ةيعبِر ىلَوم . يدزِي نبِ دمحم: ابن ماجه(٧)  كـان  .يخارِوالت ـ م حثُد 
قنيوِز  .ولحافظاً، كان  ٢٠٩ سنة د صوقاًد يف قةًث هِسفْن ، ماوإن قَّنص كترِبِ هابوايحاديثأَ هت موفاته كانت . فيه رةكَن ثَلمان ـ ب ـ  نيق نم 
رمسنة ٦٤ وله ، ٧٣ سنة انض . أَوالْ ، ٧٥ سنة :يل وقأَ لوصح . 

ارِيخ الْإِسبِيانظر تلذَّهلَاء ج ، و ١٥١ص  ٥ج  لَام لبلَام النر أَعي٢٧٧ص  ١٣س . 
 (٨)قَمزأَر د بِني:رزارِي الْخصك الْأَنالم ان بِنمعس بن النقَي د بِنيز قَم بِنأَر د بِنير،وهو زامو عيل أَبر،وقمو عه أَبتيجِي،كُنيد  قـعو سيلَ أَب

و أَنِيسيلَ أَبق،وقدنه الْخداهشأول م،مشهور ية،صحايبدصل اهللا تزون،أَنقافنالْم ةوري سف هـ  ٦٨أو  ٦٦مات سنة قَه. 
 . ٣٩١ص  ١أُسد الْغابة ج ، و ٢٦٦ص  ١ب لابنِ حجر ، ج انظر تقْرِيب التهذي

. لأَنهم كانوا كثرياً ما يتغوطُون في الْبسـاتني  ) الْبستان(د حش بالْفَتح،وأَصلُه من الْحش ة،الْواحمواضع قَضاء الْحاجالْكُنف و:الْحشوش(٩) 
 .فَسميت بيوت الْخلَاء في الْحضر حشوشاً لذلك 
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فإذا قال الْمختلي الـدعاء احتجـب عـن    _ أي حيضرها اجلن ) محتضرة ( قوله [ )٤(قال السيوطي
الغالب يف )[عقيدة املؤمن ( يف كتاب  )٦(كما قال الشيخ أَبو بكْر الْجزائرِي . ) ٥(] أبصارهم فال يرون عورته 
إِنَّ هذه الْحشوش محتضرةٌ فَإِذَا "ون اخلرائب واحلشوش واملزابل والقمائم حلديث اجلن والشياطني أنهم يسكن

 . )٧("أَتى أَحدكُم الْخلَاَء فَلْيقُلْ أَعوذُ بِاللَّه من الْخبث والْخبائث

فَّاكني امللوثني بالذُّنوب ومن هنا كانت الشياطني تنزل على أخباث الرجال والنساء من أهل اآلثام واأل
�ÔWå óØRÑSLùQYT�WTßRK` ﴿يف سـورة الشـعراء   _  I_ واجلرائم العظَام قال  
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، ومعجم لُغـة الْفُقَهـاء    ٩٦٩ص  ١ أَبِي السعادات الْجزرِي جالْأَثَر لهاية في غَرِيب الْحديث والن، و ٤٢٤٤عروس للزبيدي ص انظر تاج الْ

 . ١٨٠ص ١ج
 . وءسبِ نياطيالش ينِيبصت أَن أَي يحضرون أَنْ رب بك وذوأَعI _ _  وقولهأَي يحضرها الْجِن و الشياطني ، : محتضرة (١) 

 . ١٩٦ص  ٤لسانُ الْعرب لابن منظُور ج ، و ٩٨٨ص  ١حمد الْجزرِي ج الْأَثَر لأَبِي السعادات الْمبارك بِن مانظر النهاية في غَرِيب 
 خـب  أي ، يثبِخ فهو ، خبثاً لجالر وخبثَ ، خباثَةً الشيء خبثَ وقد.  بيالطَّ دض:  يثبِخالْ [: قال الْجوهرِي : الْخبائث الْخبث و(٢) 
ـ خالْ:  قوله [: اختلف في الْمقْصود بِهِم في الْحديث فَقَال أَبو عبيد ، و]  داسفَ ٍءيش لِّكُ تعن:  يثُبِخالْ [: يقول الْخليل و] .   رديٌء ثب 

يينِع وأَ رالشالْ امخبإِفَ ثائناه الشينياط [  ارِي فيقول ، أمشخمالز :] يكون أن وجيوز تخالْ يففخوهو ، ثب جعم والْ . يـث بِخخـ ب ثائ  :
جعم فالْ ، ةيثَبِخمادر شيجِالْ نياطوالْ نأكْذُ سنرانوإِ مهاثُناهللا أعلم و]  مه. 

لْخن ليظُر الْعد ج انمأَح يل بِني ، و ٣١٩ص  ١لاح فحالصولْجة لرِي ج اللُّغن، و ١٦١ص  ١هيزاح لحار الصتخازِي ج  مين الرص  ١الد
 . ١١٢ص  ١الْأَثَر للزمخشرِي ج فَائق في غَرِيب الْحديث والْ، و ١٨٠ص  ١ج ) أَبو عبيد(  غَرِيب الْحديث لابنِ سلَّام، و ٨٢

ن ماجه يف كتاب الطَّهارة أخرجه ابو) .  ٥( الْخلَاء ، حديث رقم  ب الطَّهارة ، باب ما يقُولُ الرجلُ إِذَا دخلَأخرجه أَبو داوود يف كتا(٣) 
لَ أَحدكُم فَلْيقُلْ اللَّهـم  إِنَّ هذه الْحشوش محتضرةٌ فَإِذَا دخ"  بِلَفْظ)  ٢٩٢( ، حديث رقم  سننها ، باب ما يقول الرجلُ إِذا دخلَ الْخلَاءو

 . ١٤٤لْمجلَّد الثالث ، ص ا احلديث صحيح ذكره الْأَلْبانِي في سلْسلة األحاديث الصحيحة ،، و "الْخبائثأَعوذُ بِك من الْخبث و إِني
 .١٠٤سبقت ترمجته ص:السيوطي(٤) 
 (٥)كَام الْجي أَحان فجري ، ص لَقْطُ الْموطيلس٣٨انِّ ل . 
 (٦)رِيالشائزكْر الْجو بخ أَبي:ر بِابِهو جن مى بِوسن عقَد الْبر بِادن ر أَابِجبر الْكْو بجزيرِائ  ،وليف قرية لَ دير  ةرائزم ١٩٢١عـام  يف الْج ، 

أَلومه الْويف بلدته نشأ وتلقى عومث انتقل إىل م ، يةلدينة بكَسة مث الْرمينة الْدمنوويف الْ ، ةرمجِسد النيوِب ـ  ةًقَلَله ح يدالتفسـري و   س فيهـا ر
 .، له مؤلَّفَات كثريةٌ ، حفظه اهللا  وغري ذلك ،احلديث 

انظـــــــــر موقـــــــــع طَرِيـــــــــق الْإِســـــــــلَام الْـــــــــإِلكْترونِي     
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=مل أجد ترمجة له يف الكتـب     ٣٧

 .املطبوعة 
 . ١١١سبق خترجيه يف هذه الصفحة ص(٧) 

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id
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وال شك أنَّ ما ذُكر يف هذه األحاديث عن تلك األماكن الْمستقْذَرة اليت تأوي إليها اجلن خاص بغـري   
املؤمنني منهم إذ أنَّ من آمن منهم حيثُّهم دينهم على النظافة وأنها من ضمن إميام كما هو معلوم أنَّ النظافـة  

وأن دما يسكنون من اإلميان ، فال بم من اإلنس ، وإنه عنها إخوازجاسات كما يتنهون عن النزنتم يهم إلميا
هم الذين يفضـلون مواضـع   ) كفرة اجلن ( ما طَهر من األماكن ويشاركون املسلمني منازهلم ، والشياطني 

هم ومواضع تواجدهم ، إلَّا أنَّ ذكر النجاسة والقذر ، وإن كان بعضهم يشاركون املسلمني من اإلنس مساكن
 .اهللا والقرآن يطردهم كما يف األحاديث الصحيحة السابق ذكرها 

أنَّ شهب السماء خمصصة لقذف كَفَرة اجلن ومـردم  : ومن الفروق بني الشياطني ومسلمي اجلن : ثالثاً 
ئهم واستراقهم للسضوا أنفسهم لذلك بتجرن عرمأنفسـهم لـذلك   م ض مسلمو اجلنمع ؛ بينما ال يعر

 :_  U_ يقول اهللا :  لحرمته فال يقذَفون

 ﴿�PVTßXM� �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�TWÙ☺ð©⌦@� 

�WTp~TßPR�⌦@� ]àWÞÿX¥Y� g�Y{.WéTVÑT<⌦@� (6) 

�^À¹pTÉY�Wè ÝYQÚ QXÔRÒ wÝHTTV¹`~TW® ⌧ Y¤�QWÚ 

(7) �PV� WÜéSÅTWQÙ☺ðT©WTÿ øV⌦XM� ægð�WÙ<⌦@� 

uøV⌫`ÆVK�ô@� fûéSTÊW¡pTÍTSTÿWè ÝYÚ QXÔRÒ 

⌧�Yß�W� (8) $�_¤éS�S  óØSäV⌦Wè t��W¡WÆ 

}�Y²�Wè (9) �PV�MX� óÝWÚ ðÈY¹W� WàWÉp¹W�<⌦@� 

ISãWÅWTp�TT�KV�WTÊ t��WäY® t�YÎ�WT� (10) ﴾ )٣( . 

                                                
 . ٢٢٣ – ٢٢١سورة الشعراء (١) 
 . ١٨٢ص  عقيدةُ الْمؤمن لأَبِي بكْر الْجزائرِي(٢) 
 . ١٠ – ٦سورة الصافَّات (٣) 
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ــاً   ــول أيضـــــ  ¦I  _ ﴿`�WÍV⌦Wè �TQWTÞQWTÿW_ ويقـــــ

�ò:�WÙ☺ð©⌦@� �WTp~TßPR�⌦@� W�~Y�HTW±WÙY� 

�WäHTWTÞ<⌫WÅW�Wè �_ÚéS�S¤ 

X$ÜkY¹HTWT~PV⌫PY⌦ �WTß`�TTWT�`ÆVK�Wè 

`ØSäV⌦ ð��W¡WÆ X¤kYÅ☺ð©⌦@� (5) ﴾ )١ (. 

وبالتالي فإنَّ كَفَرة اجلن هؤالء الذين يسترقون السمع هم الذين يكونون عوناً لسحرة اإلنس يسترقون  
قدروا على استماعه خطفاً ، ويأتوم بباقي الكالم كذباً وتاناً وتقوالً  السمع فيأتون هلم بالكلمة صحيحة مما

فينقل السحرة واملشعوذون والعرافون هذه األكاذيب بِدورِهم  إىل خفَاف العقول ممن يصدقوم . . على اهللا 
 .هللا من بين البشر ، وليس مسلمو اجلن من هؤالء ، إلميام والتزامهم بأحكام ا

 :القرين الكافر من اجلن الذي يقابله القرين الطَّيب ممن أسلم منهم: ومن الفروق اليت تذكَر أيضاً : رابعاً 

 :يف كتابه الكرمي حيث قال _  U_ فاألول هو الذي يورِد صاحبه املهالك كما أخرب عنه ذلك  

 ﴿ ÝWÚWè ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ X£<ÒY¢ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� 

p´QY~WÍSTß ISãV⌦ �_TÞHTð¹`~W® WéSäWTÊ ISãV⌦ 

cÝÿX£WTÎ (36) `ØSäPVTßXM�Wè 

`ØSäWTßèPR�ñ±W~WT⌦ XÝWÆ XÔ~Y�TWQ©⌦@� 

WÜéS�W©mïmð`�Wè ØSäPVTßKV� WÜèS�WT�`äQSÚ (37) 

uvøPV�W� �V¢XM� �WTß�ò:�W� WÓ�WTÎ ð�`~V⌫HTWTÿ 

øYTÞ`~WT� ðÐWTÞ`~WT�Wè W�`ÅST� 

XÜ`kTWTÎX£`WÙ<⌦@� ð¨`LùY�WTÊ SÝÿX£WÍ<⌦@� 

(38) ÝV⌦Wè SØS|WÅWÉÞWTÿ W×`éW~<⌦@� ¢XM� 

                                                
 . ٥سورة امللك (١) 
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`yS�pÙWT⌫☺ðÀº `yRÑPVTßKV� Á g�ð�¡WÅ<⌦@� 

WÜéRÒX£W�pTSÚ (39) ﴾ )١ (. 

فالشيطان كاجلليس السوء ، يسحب صاحبه إىل الردى ويدخله مداخل شتى تحيد به عن احلق وتبعده 
قال رسول اهللا . الل الذي أغرقها فيه عنه ، ويؤثر يف نفسه حىت يعميها عن الض _r _  "   ِـيسلثَـلُ الْجم

وإِما أَنْ تبتـاع منـه    )٣(فَحاملُ الْمسك إِما أَنْ يحذيك   )٢( الصالحِ والسوِء كَحاملِ الْمسك ونافخِ الْكريِ
نةً وبا طَيرِحي هنم جِدا أَنْ تإِمبِيثَـةً وا خرِحي جِدا أَنْ تإِمو كابيث رِقحا أَنْ يريِ إِمالْك خفـالقرين مـن   ) ٤( " اف
  .الشياطني مبثابة اجلليس السوء 

) ٥(وقد يسلم اجلني القرين فال يكون قرين سوء حينئذ ويكون مبثابة اجلليس الصاحل ، روى اإلمام مسلم

ما منكُم من أَحد إِلَّا وقَد وكِّلَ بِه قَرِينـهr _ "  _ قال رسول اهللا :[ قال _ t_ )٦(بن مسعودعن عبد اهللا 
الْجِن نقَالَ  "م ولَ اللَّهسا ري اكإِينِي إِلَّ"قَالُوا ورأْمفَلَا ي لَمفَأَس هلَينِي عانأَع إِلَّا أَنَّ اللَّه ايإِيرٍوي٧( " ا بِخ (. 

مسلمو اجلن كمسلمي اإلنس مهتدون يستمعون القرآن وينصتون له ويعملون مبا فيه ويتأثَّرون به :خامساً
 :ومنهم دعاة إىل أقوامهم بدعوم إىل اخلري وإىل اإلميان والتعقُّل

�MX¢>﴿ يف حقِّهـم  _ U_يقول Wè :�WÞpTTÊW£W² ðÐ`T~V⌦MX� 

�_£WÉWTß ðÝYQÚ QXÝY�<⌦@� WÜéSÅYÙWT�pT©WTÿ 

WÜ��òó£SÍ<⌦@� �QWÙV⌫WTÊ SâèS£WµW� 

Nv�éTR⌦�WTÎ $N�éS�Y±ßVK� �QWÙV⌫WTÊ �øYµSTÎ 
                                                

 . ٣٩ - ٣٦سورة الزخرف (١) 
 .زِق ينفُخ فيه احلَداد : الْكري (٢) 
 .٣ ص ٢فَيروزأَبادي ، ج الْقَاموس الْمحيط للْ،و٤٠٣ص  ١ثَر للزمخشرِي ، ج الْأَفَائق في غَرِيب الْحديث والْ انظر

 . منها أعطيته إذا ، اًءذَحإِ يهذحأُ ةيمنِغالْ نم هتيذَحأَ:  القَوي،  العطية :واحلُذَيا واحلُذْيا واحلَذيةُ وةُذْواحلِْ:يحذيك(٣) 
 . ١٦ص  ١ترتيب إِصالح الْمنطق  ج ، و ٨٩ص  ٢م لابن سيده ، ج الْمحيط الْأَعظانظر الْمحكَم و

الْآداب ، يف كتاب الْبِر و الصلَة وأخرجه مسلم و) .  ١٥٠٨( لْمسك ، حديث رقم الصيد ، باب ابخارِي في كتاب الذَّبائح وأخرجه الْ(٤) 
حتني وباب اسحالالص ةالَسجاب موء ، حديث رقم باِء السنقُر ةبانجعليه(،) ٤٧٦٢( م فَقتم .( 

 .١٠٦سبقت ترمجته ص :مسلم(٥) 
 . ٢٧سبقت ترمجته ص:ابن مسعود(٦) 
 . ١٠٨سبق خترجيه ص(٧) 
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N�óéPV⌦Wè uøV⌦XM� yXäYÚóéWTÎ ðÝÿY¤Y¡ÞQSÚ 

��VPTßVK﴿  ويقول أيضـاً علـى لسـام    )١(﴾  (29)Wè :�TPVÞWÞðÀº 

ÜKV� ÝVP⌦ WÓéSÍWT� ñ¨ß�XMô@� QSÝX�<⌦@�Wè 

øV⌫WÆ ☺ðY/@� �_TT�Y¡VÒ (5) ﴾ )٢ (. 

 .) ٣(بأنَّ قرينه من اجلن أسلم فال يأمره إلَّا خبري _  r_ وقد ذكرت احلديث الذي أخرب فيه الرسول  

_ I_يف معـىن قولـه   )٤(وقد يكون اجلني املسلم أفضل من اإلنسي املسلم أحياناً،قـال الْقُرطُبِـي  
﴿☺g÷KV�Y�WTÊ Yò:�W���ò �WÙRÑQYT�W¤ 

XÜ�WT�PY¡VÑST� (13)﴾)٥( ] ألنَّ األنام واقع عليهما طاب لإلنس واجلنخ)وهذا  )٦
 :) ٧(قول اجلمهور يدلُّ عليه حديث جابِر 

  ولُ اللَّهسر جرخ _r _  واكَتا فَسرِها إِلَى آخهلأَو ننِ ممحةَ الرورس هِملَيأَ عفَقَر ابِهحلَى أَصع
 ﴿ رأْتها علَى الْجِن لَيلَةَ الْجِن فَكَانوا أَحسن مردودا منكُم كُنت كُلَّمـا أَتيـت علَـى قَولـه    لَقَد قَ " فَقَالَ

☺g÷KV�Y�WTÊ Yò:�W���ò �WÙRÑQYT�W¤ 

XÜ�WT�PY¡VÑST� (13)  ﴾)٨(  دمالْح فَلَك كَذِّبا ننبر كمنِع نٍء ميقَالُوا لَا بِش   "
أما كَفَرة اجلـن  . ) ٢(] وقيل لَما قال خلق اإلنسان وخلق اجلانّ دلَّ ذلك على أنَّ ما تقدم وما تأخر هلما  )١("

 .من الشياطني فهم كَكَفرة اإلنس وقد سبق وأن فَصلت يف صفام اخلُلُقية السيئة 

                                                
 . ٢٩سورة األحقاف (١) 
 . ٥سورة اجلن (٢) 
 . ١٠٧سبق خترجيه ص(٣) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٤) 
 . ١٣سورة الرمحن (٥) 
ــه  (٦)  ــد قَولــــــ �@I  _  ﴿ð³`¤KKV�ô_ يقْصــــــWè �WäWÅW¶Wè 

Yz�WTßVpK�Y⌦ (10)  ﴾ ) ١٠سورة الرمحن . ( 
 . ١٠٧سبقت ترمجته ص : جابِر بِن عبد اهللا (٧) 
 . ١٣سورة الرمحن (٨) 
من  هذا حديث غريب ال نعرفه إال [: قال ، و)  ٣٢١٣( حمن ، حديث رقم من سورة الرفي كتاب التفِْسري ، باب وأخرجه الترمذي (١) 

م علسم يد بِنلد حديث الْومحم ر بِنيهز لْ، و] ني سانِي فيحة جذكره الْأَلْبحيث الصادحسن  ١٨٣ص  ٥ِسلَة الْأَح هأخـرج  و .، وقال إِن



١٣٠ 

@@@@@ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
ـ لَ "اهليثمي حديث يف معنـاه لكـن عـن ابـن عمـر بلفـظ        ـ  دقَ ـ الْ انَكَ ـ حأَ نجِ نس درـ  ا مـ لَّكُ مكُن ـ  ام ـ ع تأْرقَ ﴿  مهِيلَ

☺g÷KV�Y�WTÊ Yò:�W���ò �WÙRÑQYT�W¤ 
XÜ�WT�PY¡VÑST� (13)  ﴾ ) بِ الَ" :  واالُقَ ) ١٣سورة الرمحنشٍءي مآلَ نائك ربان ـ ن ـ فَ بذِّكَ  كلَ

ـ  الجرِ الهجرِ ةُوبقي ، هريغَ هفَعضو انبح ناب هقَثَّو يبِاسالر كالم نبِ رومع هخيش نع ارزبالْ اهور[وقَالَ فيه  . " دمحالْ الصانظـر  ] . ( يحح
د وائوع الزمجد ج مائع الْفَوبن٢٣ص  ٧م . ( 

 . ١٣٨ص  ١٨انظر تفسري الْقُرطُبِي ، ج (١) 



١٣١ 

 
 :املبحث الثَّاين 

 :لفرق بني الشيطان واملالئكة ا
بعد أن عرفنا أنَّ إبليس من اجلن وليس من املالئكة على أرجح أقوال العلماء ، وأنَّ كلمة الشيطان قد 
تطلق على اإلنسي وعلى اجلني إلَّا أنها ال تطْلَق على مالك ؛ فإنين هنا أذْكُر بعض الفروق اليت وفَّقـين اهللا إىل  

 .ا بني الشياطني واملالئكة معرفته
 ياطني_فقد عرفنا أن اجلنن  _ ومنهم الشيلَا العـالَمون مع املالئكة يف ذلك، وكم يتشاعامل غييب وه

باإلميان به ، والذي امتدح اهللا عباده املؤمنني بإميام بـه إذ  _  r_ من الغيب الذي أمرنا اهللا وأمرنا رسوله 
ــال  ــفهم_ U_قــــ �@⌦WÝÿY¡PV﴿يف وصــــ WÜéSÞYÚ`ëSTÿ 

g�`~TWçÅ<⌦@�Y� WÜéSÙ~YÍSTÿWè WáléV⌫☺ð±⌦@� 
�QWÙYÚWè óØSäHTWÞT<ÎW¦W¤ WÜéSTÍYÉÞSTÿ (3)﴾)١(. 

الغيب يف كالم العرب  ﴾/ø�tóø9$$Î= ﴿_ تعاىل_قوله [ يف تفسريه  )٢(قال الْقُرطُبِي 
هـو اهللا  :الغيب يف اآلية:ب هنا،فقالت فرقةواختلَف املفسرون يف تأويل الغي[ مثَّ قال . )٣(]كلّ ما غاب عنك 

وقال .القرآن وما فيه من الغيوب:وقال آخرون.القضاء والقدر:وقال آخرون.)٤(،وضعفه ابن الْعربِي_سبحانه_
مما ال تدي به العقول من أشراط السـاعة وعـذاب الْقَـرب    _ r_كلّ ما أخرب به الرسول :الغيب:آخرون

 .)١( ]والصراط وامليزان واجلنة والنارواحلشر والنشر 

                                                
 . ٣سورة البقرة (١) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٢) 
 . ٢٠٨ص  ١ي ، ج تفسري الْقُرطُبِ(٣) 
معـافرِي الْأَندلُِسـي الْإِشـبِيلي    هو أَبو بكْر محمد بِن عبد اهللا بِن محمد بِن عبد اِهللا بِن أَحمد ، الْمعروف بِابنِ الْعربِي ، الْ:ابن الْعربِي(٤) 

قيل وفاته يف جماد الْأَول علـى  هـ ، و٦٨ولد بِإِشبِيلْية سنة  ،) ةُ الْأَحوذي في شرح الترمذي عارِض( الْحافظ الْمشهور ، له مصنفَات منها 
 .هـ  ٦٦٧توفِّي عام . و دفن بِمقْبرة الْجِيانِينقل إىل فَاس فَاس عند رجوعه من مراكش ، ومرحلة من 

 . ٤٣١ص  ١الْوافي بِالْوفيات للصفَدي ج ، و ١٩٢ص  ١لابن بشكْوال ج الصلَة ، و ٢٩٧ – ٢٩٦ ص ٤انظر وفيات الْأَعيان ، ج 
 . ٢٠٩ص  ١تفسري الْقُرطُبِي ، ج (١) 
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 )٢(] وهذه ال تتعارض بل يقع الغيب على مجيعها : [ ) ١(قال ابن عطية 

حني قال للـنيب  _  u_ وهذا هو اإلميان الشرعي الْمشار إليه يف حديث جِبرِيل : قلت [ )٣(قال الْقُرطُبِي 
_r _ "االْإِمي ننِي عبِرفَأَخ  ـرِهيرِ خبِالْقَد نمؤترِ ومِ الْآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نمؤقَالَ أَنْ ت ن

قْتدقَالَ ص هرش٥(] ) ٤( " و (. 

 ﴿ [مثَّ قــرأ ] . مــا آمــن مــؤمن أفضــل بإميــان بغيــب [)٦(وقــال عبــد اهللا بــن مســعود 
WÝÿY¡PV⌦@� WÜéSÞYÚ`ëSTÿ g�`~TWçÅ<⌦@�Y�﴾ )٨(] ) ٧ (. 

ومما ينبغي التنبيه له أنَّ القرآن مع كثرة ما تحدَّث به عن اجلن ؛ مل جيعل اإلميان بالشياطني عقيدة من 
عقائد اإلسالم كما جعل املالئكة ، وإنما تحدث عنه فقط كما يتحدث عن اإلنسان وعن كلِّ شيء ، أمـا  

 _  U_ كة فقد خص اهللا اإلميان م بالذِّكر ، إذ قال املالئ

 ﴿WÝWÚ��ò SÓéSªQW£⌦@� :�WÙY� WÓX¥ßKR� 

Yã`~V⌦MX� ÝYÚ -YãYQT�QW¤ &WÜéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@�Wè 

QdÔRÒ WÝWÚ��ò Y☺ð/@�Y� -YãY�W|XMù;HTVT⌫WÚWè 

-YãY�S�ñ{Wè -YãY⌫SªS¤Wè �W� ñËQX£WÉSTß 

fû`kWT� ⌧�W�VK� ÝYQÚ -&YãY⌫SªQS¤ N�éR⌦�WTÎWè 

                                                
 ويفت.  ةيابِجالْ ابب مسجد إمام كان.  يقشمالد لدعمالْ رسفَمالْ ئرِقْمالْ دمحم وبأَ ، يببِح نبِ اهللا دبع نبِ ةيطع نبِ اهللا دبع:ابن عطية(١) 
ـ أَ على القرآن وقرأ.  ثقةً وكان.  وغريه القرآن معاين على ادهشتلالس عرالش من بيت ألف مخسني حيفظ كان هإن : قيل .هـ  ٣٨٣ سنة  يبِ

 . مرخأَالْ نسحالْ
فَدلصات ليفي بِالْوافي ، ج ، و ٤٣١ص  ٥ي ، ج انظر الْووطيلسرِين لفَسقَات الْم٩ص  ١طَب . 

 . ٦١ص ١،ج)هـ٥٤١ت(الْمحرر الْوجِيز في تفِْسري الْكتاب الْعزِيز لأَبن عطية الْأَندلُِسي تفسري (٢) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٣) 
 ) . ٩( الْإِحسان ، حديث رقم باب بيان الْإِميان والْإِسلَام وميان ، أخرجه مسلم في كتاب الْإِ(٤) 
 . ١٦٣ص  ١تفسري الْقُرطُبِي ج (٥) 
 . ٢٧سبقت ترمجته ص:ابن مسعود(٦) 
 . ٣سورة البقرة جزء من اآلية (٧) 
 . ٢٠٩ص  ١تفسري الْقُرطُبِي ، ج (٨) 



١٣٣ 

�WÞT`ÅYÙWª $�WTÞ`ÅðºKV�Wè ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ 

�WTÞQWT�W¤ ðÐ`~V⌦MX�Wè S¤kY±WÙ<⌦@� (285) ﴾ )١ (. 

الذي ذكره _ u_اإلميان م ركناً من أركان اإلميان ، كما جاء يف حديث جربيل _  I_ وجعل 
 .) ٢(الْقُرطُبِي 

 ما يدلُّ على تكرمي املالئكة وأفضليـم وسـيأيت   وهذا إن دلّ ، إن سالةلُّق أحكام الوحي والرعتتهم ول
مفَصالً خبالف الشياطني فلم خيصهم اهللا بالذِّكر يف وجوب اإلميان بوجودهم إنما هو جمرد أمر غييب واجـب  

 .اإلميان به كغريه من الغيوب 

سنا أمام فروق عديـدة ، فهمـا   وعندما نأيت للحديث عن الفروق بني الشياطني واملالئكة ؛ نجِد أنف  
عالَمان متباينان خيتلف كلّ منهما عن اآلخر كلّ االختالف قلباً وقالباً وإن كانت هناك بينهما أمور مشتركة ، 
ككون كلَا العالَمين غَيبِيين كما ذكرت وليس باستطاعة أي من البشر رؤيتهم على صورم اليت جبلـهم اهللا  

وهم يروننا وال نـراهم  [  )٣(يقول ابن حزم . من العوامل املادية اليت من طبيعتها الربوز لألنظار عليها إذ ليسوا 
ــال  ــاىل _ قــــ �ISãPVTßMX﴿  _تعــــ `ØRÑHTTúW£Wÿ WéSå 

ISãST⌫g~�WTÎWè óÝYÚ ñ�`~TW� �W� 

%`ØSäWTpßèW£WT� ﴾ )ــال  ) ٤ ــيس ق ــل إبل ــن قبي ــن م ــاىل_فصــح أنَّ اجل ﴿ _ تع

H:�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY�<⌦@� ﴾ )١( 
[ )٢ (. 

                                                
 . ٢٨٥سورة البقرة (١) 
 .١١٧صيف هذه الصفحة احلديث سبق خترجيه ، و١٨ته صسبقت ترمج:رطُبِيالْقُ(٢) 
،مولَى يزِيد بِن أَبِي سفْيان ، ولد بِقُرطُبة عـام   هو أَبو محمد علي بِن أَحمد بِن سعيد بِن حزم بِن غَالب بِن صالح: ابن حزم الظَّاهرِي (٣) 
السنة ، كان شافعي الْمذْهب مث انتقل بِطاً للْأَحكَام من الكتاب وفقْهِه ، مستنعاملاً بِعلُوم الْحديث و ظاًهـ ، أصله من فَارِس ، كان حاف ٣٨٤

 .هـ  ٤٥٦تويف سنة ) ي الْملَلِ في الْأَهواِء والنحلالْفَصل ف( إىل مذْهب أهل الظَّاهر ، من مصنفَاته كتاب 
 . ٣٣٠ – ٣٢٥ص  ٣الْأَعيان ، ج  انظر  وفيات

 . ٢٧سورة األعراف جزء من اآلية (٤) 
 . ٥٠سورة الكهف جزء من اآلية (١) 
 (٢)ل فاِء والْفَصوي الْأَهلَلِ فل ، ج ي الْمح١١١، ص  ٥الن . 



١٣٤ 

 .وقد قرر القرآن يف املالئكة أيضاً كوم ليسو من العوامل املادية 

ــول  �@U  _ ﴿ ÔSTÎ óéTPV⌦ fû�VÒ Á X³`¤KKV�ô_ يقــ 

bàW|XMù;HTTV⌫WÚ fûéS`ÙWTÿ WÜkQYTÞMXùWÙp¹SÚ 

�WTÞ<⌦QW¥WÞV⌦ yXä`~TV⌫WÆ fÛYQÚ Yò:�WÙ☺ð©⌦@� 

�_|V⌫WÚ �^�éSªWQ¤ (95) ﴾ )١ (. 

حني قال _ لنا يف كتابه الكرمي _  I_ والذي نقله اهللا _ وأكَّد ذلك قول إبليس للناس يف غَزوة بدر 
 _U  _﴿ <¢MX�Wè WÝQWTÿW¦ ñySäV⌦ SÝTHTV¹`~☺ðT⌦@� 

`ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� ð�Y⌦�WçÆ SØS|V⌦ 

W×`éW~<⌦@� fÛYÚ X§�PVÞ⌦@� øPYTßXM�Wè c¤�W� 

$`ØS|PV⌦ �QWÙWT⌫WTÊ g��ò:�W£WT� 

gÜ�W�WLùYÉ<⌦@� ð°VÑWTß uøV⌫WÆ Yã`~WT�YÍWÆ 

WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� `ØS|ÞYQÚ 

õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� õøYPTßMX� 

ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® 

g��WÍYÅ<⌦@� (48) ﴾)٢(. 

ومن هنا أُطلـق  . املالئكة تراها إلَّا أنَّ اإلنسان ال يرى كلَا الطَّرفَين فالشياطني ترى املالئكة وباملقابل  
على املالئكة جنا ألم حمجوبون عن الرؤية كاجلن ، وذلك من الناحية اللُّغوية فقط ، وقد ذكـرت املعـىن   

وكان أهل اجلاهلية يسـمون  : [ عرب جاء يف لسان الْ. اللُّغوي للجن وأنه يدلُّ على االستتار وعدم الظُّهور 
 .) ١(]جنا الستتارهم عن العيون_ عليهم السالم _ املالئكة 

                                                
 . ٩٥سورة اإلسراء (١) 
 . ٤٨سورة األنفال (٢) 
 . ٢٣٤ص  ٢ج لسانُ الْعربِ لابنِ منظُور ، (١) 



١٣٥ 

ومما يشترك فيه عالَما اجلن واملالئكة قُدرة كلَيهما على التشكُّل ، وقد يتشكَّل الشـيطان يف صـورة    
وة بدر ، وقد ذكرت القصة مفصلة عند الكالم عن صـفات  يف غَز )١(بشر كما متثَّل بصورة سراقَة بن مالك 

 .الشيطان 

 .كما يتمثَّل أيضاً يف صورة احليوانات كالقطط واحلمري والكالب ، وخاصة السود منها

الْكَلْب ":  إىل أنَّ مرور الكلب األسود يقطع الصالة معلِّالً ذلك بقوله _  r_ لذلك ينبه رسول اهللا 
 .) ٢( "الْأَسود شيطَانٌ

الكلب األسود شيطان الكالب واجلن تتصور بصـورته  : [ _ رمحه اهللا _ ) ٣( يقول العلَّامة ابن تيمية 
 .) ٤(] كثرياً ، وكذلك صورة القطّ األسود ، ألنَّ السواد أمجع للقوى الشيطانية من غريه وفيه قوة احلرارة 

_  u_ ئكة ، أعطاهم اهللا القُدرة على التشكُّل كما جاء يف سورة مريم متثُّل جِبرِيـل  وكذلك املال 
ــول  ــورة بشـــر ، يقـ �@⌦>Á g�HTWT�gÑ و اذك   ر ﴿_  U_ لمـــريم يف صـ 

WØWTÿó£TWÚ Y¢XM� p�W¡W�TW�Tß@� óÝYÚ 

�WäY⌫`åVK� �_Tß�VÑWÚ �^QT~YTÎó£W® (16) 

p�W¡W�PVT�@�WTÊ ÝYÚ óØXäYTßèS  �_T��W�Y� 

:�WÞ<⌫Wª`¤KV�WTÊ �Wä`~V⌦MX� �WTÞW�èS¤ 

WÔPV�WÙW�WTÊ �WäV⌦ �_£WWT� �^QTÿXéWª (17) 

p�V⌦�WTÎ õøYPTßMX� S¢éSÆKV� 

XÝHTWÙ`�QW£⌦@�YT� ðÐÞYÚ ÜMX� ð�ÞRÒ 

�^QT~YÍWT� (18) WÓ�WTÎ :�WÙPVTßXM� h�WTßKV� 

SÓéSªW¤ gÐYQT�W¤ ð�WåVK�Y� gÐV⌦ �_ÙHTVT⌫SçÆ 

                                                
 . ٦٨سبقت ترمجته ص:سراقَة بِن مالك(١) 
 ) . ٧٨٩( ، باب قَدر ما يستر الْمصلِّي ، حديث رقم _  t_ أخرجه مسلم في كتاب الصلَاة عن أَبِي ذَر (٢) 
 . ٣١سبقت ترمجته ص:ابن تيمية(٣) 
 . ١٨٦ص  ٤ية الْمصروع بِالْأَدعية ، ج مجموع فَتاوِي ابن تيمية ، فَصل رقْ(٤) 



١٣٦ 

�^QT~TY{W¦ (19) ﴾ )رِيل ) ١ن من حديث جِبيحيحالذي تكلَّم فيـه عـن   _ ، ويف الص
بينما نحن عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه   " : قال _  t_  )٢(عن عمر ابن الْخطَّاب _ مراتب الدين 

ولَا ، لَا يرى علَيه أَثَر السفَرِ ، يابِ شديد سواد الشعرِ وسلَّم ذَات يومٍ إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شديد بياضِ الثِّ
دا أَحنم رِفُهعالم _وقد أخرب رسول اهللا " احلديث . .  يالة و السجـل هـو   _ عليه الصصحابته أنَّ هذا الر

 .) ٣("  أَتاكُم يعلِّمكُم دينكُم" جِبرِيل 

وهو صحايب حسن اهليئة، ومل ير أحـد   )٤(من ذلك متثُّله بدحية الْكَلْبِي : جِبرِيل عدة مرات وقد متثَّل  
 ._ r_ املالئكة يف صورم احلقيقية اليت جبِلوا عليها قط سوى رسول اهللا 

سـماء عنـد سـدرة    فقد رآه على صورته احلقيقية مرتين ، مرة يف األرض عند غَار حراء ومرة يف ال
 .الْمنتهى 

عظَم قُدرم وشدة قوم وسرعتهم الفائقة ويدلُّ على ذلـك  : ومما يشبه عامل اجلن فيه عامل املالئكة  
يف عامل املالئكة حملهم للعرش على عظمته وهم مثانية فقط ، وأيضاً يدلّ على ذلك عرض ملَك اجلبال علـى  

 .لشدة أذيتهم له )٥(يطْبِق على قومه الْأَخشبين أن _  r_ محمد 

ال _  r_ أما بالنسبة لسرعتهم واليت ال تقاس باملقاييس البشرية ، فقد كان السائل حني يأيت الرسول  
 ._  I_ يكاد ينتهي من سؤاله حتى ينزل جِبرِيل باإلجابة من عند اهللا 

قوة هائلة وسرعة فائقة مل يعطها للبشر ، يتبين ذلك جليا يف _  I_ اهللا وكذلك اجلن فقد أعطاهم  
 .مع الْملكَة بلْقيس اليت ذكرتها آنفاً _   u_ قصة النيب سلَيمان 

                                                
 . ١٩  - ١٦سورة مرمي (١) 
  .  ٥٩سبقت ترمجته ص:عمر بن الْخطَّاب(٢) 
 . ١١٧سبق خترجيه ص (٣) 
 . ةياوِعالفة ممات يف خ نزل الْمزة و ، ، صحايب جليل يبِلْكَة الْالَضفُ نة بِورفَ نة بِيفَلخ نة بِيحدهو :دحيةُ الْكَلْبِي(٤) 

 . ٣٣٧ص   ٢الَْأعلَام للزركْلي ج ، و ٢٣٢ص  ١انظر تقْرِيب التهذيب لابنِ حجر ، ج 
 . قُعيقعان وكَأَنه يقَابِله والَّذي قُبيسٍ أَبو مكَّة جبلَا هما:الْأَخشبين(٥) 

نِ حابارِي لح الْبر ، ج انظر فَت١٦ص  ١٠ج . 
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فإنه مل يرِد يف القرآن وال يف السنة مـا  _  u_ ومن ذلك التشابه أيضاً كون كليهما خلق قبل آدم  
ولكن من الثَّابت أنّ كليهما سـابق  . . سبقية خلق اجلن على املالئكة وال أسبقية خلق املالئكة عليهم يثبت أ

ــق آدم  ــايل ذريتــه ، يقــول اهللا _  uأيب البشــر _ علــى خل وبالت_I  _ ﴿`�WÍV⌦Wè 

�WÞpTÍVT⌫W� WÝHTW©ß�MXô@� ÝYÚ wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ 

Mw�WÙW� wÜéSÞó©☺ðTÚ (26) QWÜ:�W�<⌦@�Wè 

SãHTWTÞpTÍV⌫W� ÝYÚ SÔ`�TWTÎ ÝYÚ Y¤�PVTß 

YzéSÙQW©⌦@�فقد أثبتت هذه اآلية أنَّ خلق اجلن والشياطني متقدم علـى  . ) ١( ﴾ (27) 
 .خلق اإلنسان 

ويرى بعض السابقني أنهم خلقوا قبل اإلنسان بألفَي عـام ، وهـذا ال   [ )٢(يقول الدكتور عمر الْأَشقَر 
 . ) ٣(] يه من كتاب وال سنة دليل عل

إعالم اهللا هلم بأنه سـيجعل يف األرض  : ومما يدلُّ على أسبقية خلق املالئكة أيضاً على خلق اإلنسان  
�U  _ ﴿<¢MX_ يقـول  _  u_ خليفة فهذا دليل على أنهم كانوا موجودين قبل خلق آدم Wè 

WÓ�WÎ ðÐQS�W¤ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ øPYTßMX� 

bÔYÆ�W� Á X³`¤KKV�ô@� $_àWÉ~Y⌫W� ﴾ )واخلليفة هـو آدم  ) ٤ ، _
u  _ هرويدل على ذلك أيضاً أم ، _I  _  جود لـهللمالئكة بالس _u  _    حـني خلقـه فقـال ﴿ 

�V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ 

                                                
 . ٢٧،  ٢٦سورة احلجر (١) 
كاتـب  فَاضلٌ ، وداعيـةٌ معـروف ، و   مالي عبِيتعالْ يقوي الرافحر الْقَشأَان الْميلَس نر بِمور عتكْخ الديلشهو ا: الدكْتور عمر الْأَشقَر (٢) 

 ، أُيعيش يف الْإسالميرند ويدرِس رلَّفَات منـها  الشؤة مدة ، له عرونة الْمينديف اجلامعة اإلسالمية يف الْم جرخة ، تنِيديعة يف الْجامعة الْأُر:  )
ــرِظَن ــ ةُيـــــــــ ــوررالضـــــــــ ــإِالْ ةيعرِة يف الشـــــــــ  ،) ة ياملَســـــــــ

 .ريها غ، و) عالَم الْجِن والشياطني ( ، )  ي اهللاة فيدقعالْ( 
 شخصياتسلَامية ، قسم تراجِم وانظر موقع الشبكَة الْإِ

http://www.islamweb.net/ver٢/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=١٧١٥٧&Option=Fatwa
Id   له يف الكتب املطبوعة ف على ترمجةمل أَق. 

 .١٢للدكتور عمر سليمان األشقر،ص ، عامل اجلن والشياطني(٣) 
 . ٣٠سورة البقرة (٤) 

http://www.islamweb.net/ver
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ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29) ﴾ 
)١ (. 

ينهما أيضاً كون كلَا العالَمين ال يعلمون الغيب إلَّا ما شاء اهللا هلم أن يعلموه ، والغيب يف ومن التشابه ب  
، والقـرآن حافـل   _  U_ لسان الْعرب هو كلّ ما غاب عنك واستتر ، وهو ذه الصفَة ال يعلمه إلَّا  اهللا 

 يشاركه فيها أحد من املخلوقات إلَّا ما شاء هلـم  باآليات اليت تثبت أنَّ علم الغيب صفة من صفات اهللا اليت ال
 U  _﴿ ISâW�TÞYÆWè S�TY��WÉWÚ_ أن يطَّلعـــوا عليـــه ، يقـــول   

g�`~TWçÅ<⌦@� �W� :�TWäSÙV⌫`ÅWTÿ �PV�MX� 

&WéSå ñyV⌫`ÅWTÿWè �WÚ øYÊ QX¤WiT<⌦@� 

&X£`�WT�<⌦@�Wè �WÚWè ñ¸SSÍp©WT� ÝYÚ 

]àTWTÎW¤WWè �PV�MX� �WäSÙV⌫`ÅWTÿ �W�Wè 

⌧àQW�TW� Á g�HTWÙST⌫ñÀº X³`¤KKV�ô@� �W�Wè 

⌧�pºW¤ �W�Wè \¨Y��WTÿ �PV�MX� Á ⌧�HTWT�YÒ 

⌧Ügk�SQÚ (59) ﴾ )ــاً ) ٢ ــال أيض  ÔSTÎ ☺ð�� ñyV⌫`ÅWTÿ ﴿ و ق

ÝWÚ Á g�.WéðHTÙQW©⌦@� X³`¤KKV�ô@�Wè 

ð�`~WçÅ<⌦@� �PV�MX� ☺ðS&/@� �WÚWè 

WÜèS£SÅpTWTÿ WÜ�QWTÿKV� fûéS�WÅ`�STÿ (65) ﴾ )٣( 
�@⌦>U  _﴿ SØY⌫HTWÆ g�`~WçÅ_ وقال  ð�TWTÊ S£XäpÀ¹Sÿ 

øV⌫WÆ ,-YãY�`T~WçÆ �☯�W�VK� (26) �PV�MX� XÝWÚ 

uøWµWTp�¤@� ÝYÚ ⌧ÓéSªWQ¤ ISãPVßXM�WTÊ 

ñÐR⌫p©Wÿ ?ÝYÚ XÜ`kTW� Yã`TÿW�Wÿ óÝYÚWè 

-YãYÉ<⌫W� �_�W²W¤ (27) ðyV⌫`ÅWT~YP⌦ ÜKV� 

                                                
 . ٢٩سورة احلجر (١) 
 . ٥٩سورة األنعام (٢) 
 . ٦٥سورة النمل (٣) 



١٣٩ 

`�TWTÎ N�éSçÅV⌫`T�VK� g�HTV⌫HTWªY¤ `ØXäQYT�W¤ 

ð·�W�VK�Wè �WÙY� `ØXä`TÿW�V⌦ uøW±`�VK�Wè 

QWÔRÒ ]òpøW® �W= W�WÆ (28) ﴾ )١ (. 

حني مل يعلموا مبوته إلَّا _  u_ ويتبين ذلك أيضاً من موقف اجلن الذين كانوا يعملون عند سلَيمان  
 �QWÙWT⌫WTÊ  ﴿إذ قـال  _  U_ عندما أكلت اَألرضة عصاه وسقط كمـا أخربنـا عنـهم    

�WTÞóT~ðµWTÎ Yã`~TV⌫WÆ ð�óéTWÙ<⌦@� �WÚ 

óØSäPV⌦W  uøV⌫WÆ ,-YãYT�óéTWÚ �PV�MX� 

SàTQWT�:�W  X³`¤KKV�ô@� SÔS{K<�WT� 

ISã$WT�VK�W©ÞYTÚ �QWÙV⌫WTÊ QW£WT� 

Y�WTÞQW~TWT�WT� QSÝY�<⌦@� ÜKV� óéTPV⌦ 

N�éSTß�VÒ WÜéSÙWT⌫`ÅWTÿ ð�`~ðTçÅT<⌦@� �WÚ 

N�éS�Y�VT⌦ Á Y��W¡WÅ<⌦@� XÜkXäSÙ<⌦@� (14)﴾ )٢( 
،ويف آية الكرسي )٤(] أقام حوالً واجلن تعمل بني يديه حتى أكلت اَألرضة منسأته فسقط [ )٣(قال ابن مسعود

� U  _﴿ ÝWÚ_ يقول V¢ ÷Y¡PV⌦@� SÄWÉpTWTÿ ,ISâW�ÞYÆ 

�PV�MX� -&YãTYß<¢MX�Y� SØV⌫`ÅWTÿ �WÚ 

WÜ`kWT� `yXäÿY�`TÿKV� �WÚWè $óØSäWÉ<⌫W� 

�W�Wè WÜéR¹~Y�STÿ ⌧òpøWggY� óÝYQÚ 

,-YãYÙ<⌫YÆ �PV�MX� �WÙY� &�ò:�fTTTT® ﴾ )٥ (. 

 .وهذه اآليات كلّها عامة جلميع املخلوقات من إنس وجن ومالئكة وغريهم ، واهللا أعلم 

                                                
 . ٢٨  - ٢٦سورة اجلن (١) 
 . ١٤سورة سبأ (٢) 
 .٢٧ه صسبقت ترمجت:ابن مسعود (٣) 
 . ٢٤٦ص  ١٤أورده الْقُرطُبِي يف تفسريه ، ج (٤) 
 . ٢٥٥سورة البقرة جزء من اآلية (٥) 



١٤٠ 

هذه مجلة من األمور اليت يشترك فيها اجلن والشياطني مع املالئكة وليس ذلك مساواة هلـم ـم وال    
 .ربة بني مقاميهم وإنما هي أمور عامة ، ذكرا قبل ذكر الفروق الواقعة بينهمامقا

 :فمن هذه الفروق واالختالفات 

 :تكليف بعض املالئكة بالوحي _ ١ 

بأمره إىل أنبيائـه الكـرام   _ U_فمن املالئكة من هو موكَل بالوحي أمني عليه ينزل به من عند اهللا  
 ._ u_الروح األمني جِبرِيل  ، وهو_ عليهم السالم_

ــال   � U  _﴿ `ÔSÎ ÝWÚ WÜ�VÒ_ قـــــــــــQ^èS�WÆ 

WÔÿXp¤iY�PX⌦ ISãPVTßXM�WTÊ ISãV⌦QW¥WTß 

uøV⌫WÆ ðÐY�<⌫TVÎ XÜ<¢XM�TTY� ☺ðY/@� 

�_TTÎPY�ð±SÚ �WÙPY⌦ WÜ`kTWT� Yã`TÿW�WTÿ 

÷_�TTSåWè uüW£pTST�Wè fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌫Y⌦ (97) 

�SIãPVTßXM ﴿، وقــــــــال ) ١( ﴾Wè SÔÿX¥ÞWT�V⌦ ☺g�W¤ 

WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (192) WÓW¥WTß YãY� 

S�èQS£⌦@� SÜkYÚVK�ô@� (193) uøV⌫WÆ 

ðÐY�<⌫TWTÎ WÜéRÑW�Y⌦ WÝYÚ WÝÿX¤Y¡ÞSÙ<⌦@� 

(194) ]Ü�W©Y⌫Y� ☺wøYT�W£WÆ wÜgk�SQÚ (195) ﴾ )٢ (

. 

اطني هذا الوحي عـن األنبيـاء   ويف حني يتنزل جِبرِيل بالوحي إىل األنبياء والرسل ، تتلقَّى اجلن والشي 
�I  _﴿ <¢MX_ والرسل ، قـال  Wè :�WÞpTTÊW£W² ðÐ`T~V⌦MX� 

�_£WÉWTß ðÝYQÚ QXÝY�<⌦@� WÜéSÅYÙWT�pT©WTÿ 

WÜ��òó£SÍ<⌦@� �QWÙV⌫WTÊ SâèS£WµW� 

                                                
 . ٩٧سورة البقرة (١) 
 . ١٩٥  - ١٩٢سورة الشعراء (٢) 



١٤١ 

Nv�éTR⌦�WTÎ $N�éS�Y±ßVK� �QWÙV⌫WTÊ �øYµSTÎ 

N�óéPV⌦Wè uøV⌦XM� yXäYÚóéWTÎ ðÝÿY¤Y¡ÞQSÚ 

 ._ لعنهم اهللا _ منهم من آمن ومنهم الذين كفروا ، وهم الشياطني ، ف) ١( ﴾ (29)

 :االختالف من حيث األفضلية والتكرمي : ومن الفروق أيضاً  -٢

فإنه مما ال خيتلف عليه اثنان أنَّ املالئكة مفضلة على الشياطني بل ليس هناك وجه مقارنـة يف هـذا    
_  I_ الئكة أيما تكرمي ، وكانت لذلك التكرمي مظاهر متنوعة فمن ذلك أنه امل_ U_فقد كرم اهللا .األمر

) ٢( U  _ ﴿ÝVP⌦ ðÈYÑÞW�pT©WTÿ_ جعلــهم مقربــون منــه ، فقـــال    

S�~Y©WÙ<⌦@� ÜKV� WÜéRÑWÿ �_�`�TWÆ YãPV⌫PY⌦ 

�W�Wè RàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

&WÜéST�QW£WTÍSÙ<⌦@� ﴾ )٣ (. 

 :يف عدة آيات فمن ذلك عن كرامتهم لديه_ U_وقد أخرب 

ــه  �QWÜMX ﴿قولــWè óØRÑ`~V⌫WÆ WÜkYÀ¹YÉHTW�V⌦ 

(10) �_TÚð�£YÒ WÜkY�Y�HTVÒ (11) ﴾ )ــال  )٤ وقـــــ
_U_﴿N�éR⌦�WTÎWè W¡W�PVT�@� SÝHTWÙ`�QW£⌦@� 

%�_�V⌦Wè I&SãWÞHTW�`T�Sª `ÔW� b �W�YÆ 

fûéSÚW£<ÑQSÚ (26)﴾)مهم  )٥فكر _U  _ ا كان يقوله فيهم املشركنيعليهم لعنة _عم
ــاً  _اهللا ــيهم أيض ــال ف �ÔWå ðÐHùWTT�KV`﴿ ،وق ñ�ÿY�W� gÈ`~TW¶ 

                                                
 . ٢٩سورة األحقاف (١) 
 أن يحِسمالْ كفنتسي نلَ﴿  يلزِنالت ويف عنتوام منه نِفأَ إذا ؛ كَفنتواس كَفاًن رمأَالْ نع لُجالر كفن القَي [: قال ابن سيده : يستنكف (٢) 
 .بِنفْس الْمعنى فسرها ابن منظُور ، و] ﴾  هللا عبداً يكون

صخه ج انظر الْمدين سابظُور ج ، و ٤٨ص  ٣ص لننِ مابب لران الْعس٣٤٠ص  ٩ل . 
 . ١٧٢ء من اآلية سورة النساء جز(٣) 
 . ١١،  ١٠سورة االنفطار (٤) 
 . ٢٦سورة األنبياء (٥) 



١٤٢ 

WØ~TYåHW£`T�XM� fûkYÚW£<ÑSÙ<⌦@�ــال يف ) ١( ﴾ (24)  ، وق
�u _ ﴿ ISãPVTßMX_جِبرِيل  SÓóéWÍV⌦ ⌧ÓéSªW¤ ⌧yÿX£VÒ 

(19) ÷Y¢ ]áPVéSTÎ W�ÞYÆ ÷Y¢ X«ó£WÅ<⌦@� 

⌧ÜkYÑWÚ (20) wÃ�V¹TQSÚ QWØV� wÜkYÚKV� (21) ﴾)٢( . 

 :أيضاً أن وصفهم باألوصاف الكرمية واخلصال احلميدة يف القرآن الكرمي _ U_ومن تكرميه هلم 

 Y�`TÿVK�Y� ⌧áW£WÉWª (15)÷ ﴿ فوصفهم بأنهم كرام بررة يف قولـه  

Y>z�W£YÒ ⌧áW¤W£WT� (16) ﴾ )أعماهلم وأقواهلم مع  )٣ وذلك حلسن أخالقهم وبر
 املتقنني لقراءة القرآن م يف ذلك لطُهر القرآن وكرامة قارئه واملتقن لـه ،  ، ولذلك قرن اهللا_  U_ ربهم 

 :_ r_يقول الرسول 

 "ةفَرالس عم ظٌ لَهافح وهآنَ وأُ الْقُرقْري يثَلُ الَّذ٤(م(   هـداهعتي وهأُ وقْري يثَلُ الَّذمو ةررامِ الْبرالْك
لَيع وهويددش ٥(ه( انرأَج فَلَه " )٦(. 

 .بينما وصف الشيطان بأسوء األوصاف ، وقد فَصلت يف ذلك مبا يغين عن التكرار يف هذا املقام 
                                                

 . ٢٤سورة الذاريات (١) 
 . ٢١  - ١٩سورة التكوير (٢) 
 . ١٦،  ١٥سورة عبس (٣) 
ـ كَ لثْم ، رافس هاداحو ، مآد ينِب لامعأَ ونَبتكْي ينالذ ةكَائلَمالْ ينِعي ، ةبتكَالْ : السفَرةُ [:  ونرسفَمالْ قال: السفَرة (٤)  وكَ باتـ ت ةب [ . 

 .هم هنا الْملَائكَة لأَنه يبين الشيَء ويوضحه ، وهو الْكَاتب ، سمي بذلك فَرة جمع سافر والسو
ةيب اللُّغذهرِي ، ج  انظر  تهلْأَزي غَرِ، و ٢٧٦ص  ٤لة فايهرِي ج النزات الْجادعأَبِي الس٩٤١ص  ٢يب الْأَثَرِ ل . 

 (٥) يدداح : شحي الصقَال ف ، اقش :] التشديد : افلَخ التخيفف  [بِي ، وريم الْحاهريقول إِب ، ةدة بِالشوبعوا الصرقد فَس :] َأمر صعب 
: شديد [ ْال رفَقَال ، كما فَس قَّةشبِالْم يثدي الْحة فدنِي الشيع :] قوله : "وهو لَعيه شدأَ " يدي الْونَّأَ الُح التعاهد لَعيـ  ه شقولـه  ، يدد  :
 . ] يبِطُرقُالْ قاله . ةقَّشمالْ ثُيح نوم ةاولَالت ثُيح نم " انرجأَ هلَفَ"

انظر الصي اللُّغاح فرِي ج حهولْجل ي، و ٣٤٩ص  ١ةدبِي ، وغَرِيب الْحريم الْحاهرإِبل نِي ج ثيلْعارِي لخيح الْبحح صرةُ الْقَارِي شدم٢٠ع 
 . ٦٦٢ص 

 كتاب صلَاة أخرجه مسلم يفو).  ٤٥٥٦( ، حديث رقم كَلَح وأَعرض : ِسريِ الْقُرآن ، باب عبس وتولَّى أخرجه الْبخارِي يف كتاب تفْ(٦) 
الْماهر بِالْقُرآن مع السفَرة الْكرامِ الْبررة  "بِلَفْظ )١٣٢٩(تعتع فيه ، حديث رقم الذي يفَضل الْماهر في الْقُرآن وقَصرِها ، باب الْمسافرِين و

يآن وأُ الْقُرقْري يانوالذرأَج لَه اقش هلَيع وهيه وع فتعيعو "تكاية عن وان "  قال يف رِورأَج ه لَهلَيع دتشي وه أُ وقْري يالذع  "وتعتأي : ، ي
 .متفق عليه  .ضعيف متردد في قراَءته 



١٤٣ 

هلم أن جعل اإلميان م من أركان اإلميان كما ذكرنا،كمـا وجـه   _  U_ ومن مظاهر تكرمي اهللا 
_I _رِيل واملالئكة بشمن قائل_كل عام حتذيراً شديداً فقال ملن عادى جِب عز _: 

﴿ `ÔSÎ ÝWÚ WÜ�VÒ �Q^èS�WÆ WÔÿXp¤iY�PX⌦ 

ISãPVTßXM�WTÊ ISãV⌦QW¥WTß uøV⌫WÆ ðÐY�<⌫TVÎ 

XÜ<¢XM�TTY� ☺ðY/@� �_TTÎPY�ð±SÚ �WÙPY⌦ 

WÜ`kTWT� Yã`TÿW�WTÿ ÷_�TTSåWè uüW£pTST�Wè 

fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌫Y⌦ (97) ÝWÚ WÜ�VÒ �Q^èS�WÆ 

YãPV⌫YP⌦ -YãY�W|MXù;HTVT⌫WÚWè -YãY⌫TSªS¤Wè 

WÔTTÿX¤`iX�Wè WÔHTùVÑ~YÚWè UfûMX�WTÊ W☺ð/@� 

QbèS�WÆ WÝÿX£TYÉHTVÑ<⌫YP⌦ (98) ﴾ )١ (. 

بينما جعل إبليس عدوا لبين آدم كما كان عدوا ألبيهم وكذلك بقية الشياطني كما هو معلوم وكمـا   
 .لك حذَّرهم منهم يف مواضع كثريةهو وارد يف العديد من اآليات الكرمية ،وكذ

 :االختالف من ناحية طعامهم وشرام وتزاوجهم  -٣

اتفقوا على أنَّ املالئكـة ال  : [ مبيناً الفرق بني املالئكة وبني اجلن والشياطني  )٢(يقول اإلمام الرازِي   
. . يفترون ، وأما اجلن فإنهم يأكلون ويشربون ، يأكلون وال يشربون وال ينكحون يسبحون اللَّيل والنهار ال 

 .) ٣(] وأيضاً فإنهم يتوالدون . . . . . . . . . 

وقد وردت أدلَّة كثرية على كون اجلن والشياطني يتزاوجون ويتناكحون يف القرآن والسنة املطهـرة ،   
�U  _ ﴿ISãWTßèS¡Y�PV�TW�WTÊVK_ ومــــن ذلــــك قولــــه  

,ISãWT�QWTÿQY¤S¢Wè �ò:�fTTTT~Y⌦`èVK� ÝYÚ 

øYTßèS  `ØSåWè óØRÑV⌦ =QS&èS�WÆ ð¨`LùYT� 

                                                
 . ٩٨،  ٩٧سورة البقرة (١) 
 . ٦٠صسبقت ترمجته :الرازِي(٢) 
 . ٨٣ص  ١التفِْسري الْكَبِري للْإِمام فَخر الدين الرازِي ، ج (٣) 



١٤٤ 

WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫Y⌦ ¾��W�WT� (50)  ﴾ )وقوله أيضاً ) ١ ،﴿ `yV⌦ 

QWÝSäpTT�YÙp¹TWÿ t¨ßXM� `ySäV⌫`�TWTÎ �W�Wè 

QbÜ:�W� (56) ﴾ )٢ (. 

ن كان هناك من ادعى أنَّ اجلن أنـواع ،  فهذه اآلية صرحية يف أنَّ اجلن ممكن أن يأيت منهم الطَّمث وإ 
اخل ، . . . وأنَّ من أنواعهم فئة أصحاا عبارة عن ريح ، وأنهم ال يأكلون وال يشربون وال يتزاوجـون ووو  

 عن طعام اجلـن تحت به ، وقد تكلَّمت عليه األدلَّة وصره خمالف ملا نصإلَّا أنَّ قوهلم هذا ال دليل عليه بل إن 
 .وشرام وأدلَّة ذلك يف الفرق بني مسلمي اجلن وشياطينهم 

لنا كوم أمة ال تأكل وال تشرب وذلك حني أخربنا عن _  I_ أما بالنسبة للمالئكة ، فقد بين اهللا 
 U  _ ﴿ `ÔWå_ عندما جاؤوه يف صورة بشر وبشروه بغـالم ، فقـال   _  u_ قصتهم مع إِبراهيم 

ðÐHùWTT�KV� ñ�ÿY�W� gÈ`~TW¶ WØ~TYåHW£`T�XM� 

fûkYÚW£<ÑSÙ<⌦@� (24) <¢XM� N�éR⌫W�W  Yã`~V⌫WÆ 

N�éR⌦�WÍWTÊ $�_ÙHTWT⌫TWª WÓ�VÎ cØHTV⌫TWª 

b×óéTWTÎ WÜèS£VÑÞSQÚ (25) VçÃ�W£WTÊ uvøV⌦XM� 

-YãY⌫`åVK� �ò:�TW�WTÊ wÔ`�YÅY� ⌧ÜkYÙWª (26) 

,ISãWTT�PV£WÍWTÊ óØXä`~TV⌦XM� WÓ�WTÎ �V�KV� 

fûéR⌫S{<K�TWT� (27) ð¨W�`èVK�WTÊ óØSä`ÞYÚ 

$_àWÉ~Y� N�éR⌦�WTÎ �W� $pÈW�W� SâèS£PVWT�Wè 

\ØHTTV⌫TSçÅY� ⌧y~Y⌫WÆ (28) ﴾ )٣ (. 

كوم ال يأكلون وال يشربون كبقية البشر ، إذ مل يكن يعلم أنهم من _  u_ فأنكر عليهم إِبراهيم 
 .وزال عنه اخلوف _  u_ نفسه املالئكة ، فلما عرف ذلك اطمأنت 

                                                
 . ٥٠سورة الكهف جزء من اآلية (١) 
 . ٥٦سورة الرمحن جزء من اآلية (٢) 
 . ٢٨  - ٢٤سورة الذاريات (٣) 



١٤٥ 

 :االختالف من ناحية مساكنهم _ ٤

أما املالئكة . قد أسهبت الكالم عن مساكن اجلن والشياطني واألماكن اليت يتكاثرون فيها ويحبذُونها 
 .ني فقد تضافرت األدلَّة يف الكتاب والسنة على أنهم يسكنون السماوات خبالف اجلن والشياط

حق لَها أَنْ تئطَّ ما فيهـا   السماُء و )١( َأَسمع ما لَا تسمعونَ أَطَّت إِني أَرى ما لَا ترونَ و" _  r_ يقول 
لَّها لاجِدس هتهبج عاضو لَكمإِلَّا و ابِععِ أَصبأَر عضو٢( "احلديث . . .  م (. 

�@I _﴿ ÔSTÎ óéTPV⌦ fû�VÒ Á X³`¤KKV�ô_قوله ومن األدلَّة  

bàW|XMù;HTTV⌫WÚ fûéS`ÙWTÿ WÜkQYTÞMXùWÙp¹SÚ 

�WTÞ<⌦QW¥WÞV⌦ yXä`~TV⌫WÆ fÛYQÚ Yò:�WÙ☺ð©⌦@� 

�_|V⌫WÚ �^�éSªWQ¤ (95)﴾)فدلَّ ذلـك علـى أنَّ األصـل وجـودهم يف     )٣
ــماء ــه .الس ــذلك قول �XM¢>﴿وك SÓéSÍWT� fûkYÞYpÚëSÙ<⌫Y⌦ 

ÝV⌦VK� óØRÑW~YÉ<ÑWTÿ ÜKV� óØRÒ☺ð�YÙSTÿ 

ØRÑQST�W¤ YàW�HTV⌫W�Y� ⌧ÈHTTV⌦��ò WÝYQÚ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� WÜkYT⌦W¥ÞSÚ (124)﴾)فقوله  )٤ ﴿  
ÜkYT⌦W¥ÞSÚ   ﴾  ـماء   _ يدل على إنزاهلم من املكان العلوي الذي كانوا فيهإىل _ وهـو الس

_ ال لسكْنى ، ويدلُّ على ذلك أيضاً قولـه  _ بدر أال وهو معاونة املؤمنني يف موقعة _ األرض لغرض معين 
U  _﴿ ! `éV⌦Wè �WTÞPVTßVK� :�WTÞ<⌦QW¥WTß 

ñØXä`~TV⌦XM� WàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

                                                
ـ قَنأَ حىت اهتلَقَثْأَ ةكَائلَمالْ نم ايهف ام ةرثْكَ نَّأَ ىنعموالْ ، يضقنوال نينِحالْ:  يططأَالْ [ضجت ، قال الزمخشرِي صوتت و: طَّت أَ(١)  ضتاه ، 
 .صوت الْأَقْتاب : الْأَطيطُ و]  . يططأَ ةُمثَ نكُي ملَ نْوإِ ةكَائلَمالْ ةرثْكَبِ انٌيذَوإِ لٌثَم وهذا

 . ١٢٩ص  ١النهاية في غَرِيبِ الْأَثَرِ لأَبِي السعادات الْجزرِي ج ، و ١٤ص  ١رِ للزمخشرِي ج الْأَثَوائق في غَرِيبِ الْحديث انظر الْفَ
 (٢) بِيل الني قَوف د ، بابهي كتاب الزف ي عن أَبِي ذَرذمرجزء من حديث أخرجه الت _r  _ "لَما أَعونَ ملَمعت رقـم   ، حـديث "لَو )

ذكره الْأَلْبـانِي  ، و] هذا حديث حسن غريب : [ ذي قال الترم، و)  ٤١٨٠( لزهد ، حديث رقم أخرجه ابن ماجه يف كتاب او) .  ٢٢٣٤
 .قال إنه صحيح ، و ٢٩٩ص  ٤في السلِْسلَة الصحيحة ج 

 . ٩٥سورة اإلسراء (٣) 
 . ١٢٤سورة آل عمران (٤) 



١٤٦ 

ñySäWÙPV⌫W{Wè uøWT�óéTWÙ<⌦@� �WTßó£TWW�Wè 

óØXä`~V⌫WÆ QWÔRÒ wòpøTW® ¾�S�STÎ �QWÚ N�éSTß�VÒ 

Nv�éSÞYÚ`ëS~Y⌦ :�PV�MX� ÜKV� �ò:�fTTWTÿ 

☺ðS/@� QWÝYÑHTV⌦Wè óØSåW£W�pT{KV� 

WÜéST⌫Wämïm`ð� (111)  ﴾ )ــه ) ١  U  _﴿ �WÚ_ ، وقولــــــ

ñÓQX¥WTÞSTß WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� �PV�MX� 

QXÌW�<⌦@�Y� �WÚWè vN�éSTß�VÒ �^¢XM� 

WÝÿX£ðÀ¹ÞQSÚ (8) ﴾ )ــه ) ٢  I  _﴿ñÓQX¥WÞSTÿ_ ، وقولــــــ

WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� X�èQS£⌦@�Y� óÝYÚ 

-YâX£`ÚVK� uøV⌫WÆ ÝWÚ Sò:�WWTÿ óÝYÚ 

,-YâY �W�YÆ ﴾ )وقولــــــــه ) ٣ ،﴿  QWÜMX� fÛTÿY¡PV⌦@� 

N�éST⌦�WTÎ �WTÞQST�W¤ ☺ðS/@� QWØR� 

N�éSÙHTWÍWT�`ª@� SÓQW¥WÞWT�WT� ñyXä`~V⌫WÆ 

SàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� ☺ð��KV� N�éSTÊ�W�WT� 

�W�Wè N�éSTßW¥`�WT� N�èS£Y`T�VK�Wè 

YàPVTÞW�<⌦@�YT� øY�PV⌦@� `yS�ÞRÒ 

fûèS�fTTTÆéST� (30)﴾)٤ (. 

فلو أنهم كانوا يسكنون األرض ملا أخرب اهللا أنه منزهلم يف هذه اآليات فاإلنزال يقتضي االتجـاه مـن    
ويكثر نزول املالئكة يف بعـض األوقـات   . مكان علْوي إىل مكان سفْلي فهو إهباط من السماء إىل األرض 

ة أكثر من غريها كَلَير اخلاصيقول : لَة الْقَد _I  _: 

                                                
 . ١١١ام سورة األنع(١) 
 . ٨سورة احلجر (٢) 
 . ٢سورة النحل جزء من اآلية (٣) 
 . ٣٠سورة فصلت(٤) 



١٤٧ 

﴿ SàV⌫`~V⌦ X¤`�TWÍ<⌦@� b¤`kTW� óÝQYÚ gÈ<⌦VK� 

w£`äW® (3) SÓPV¥WÞWT� SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

S�èQS£⌦@�Wè �Wä~YÊ XÜ<¢XM�XT� ØXäQYT�W¤ ÝYQÚ 

QXÔRÒ w£`ÚKV� (4) }yHTTV⌫Wª �øgå uøPV�W� 

XÄTV⌫p¹WÚ X£`�WÉ<⌦@� (5) ﴾ )١ (. 

:  قال_ t_ )٢(اسبع نِبا خاصة يف ليايل رمضان ، فعن_  u_ برِيل وكذلك كان يكثر نزول جِ 
يـل  ائربكان أجود ما يكون يف رمضان حـني يلقـاه جِ   اس باخلري وأجود النr _ _ كان رسول اهللا " 
_u_ كان جِ وبريل يلقاه كلّائ ليلة يف رمضان حتيب ى ينسلخ يعرض عليه الن _r _ قيه القرآن فإذا ل
 .) ٣("  يح املرسلةأجود باخلري من الرr _ _ يل كان رسول اهللا ائربجِ

 :ومن اآليات اليت تدلّ على أن مكام هو السماوات كوم عند ربهم ، دليله  

ــه  �@⌦>I _ ﴿÷W£WT�Wè WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ_قولــــــــ 

fûkPTYÊ:�W� óÝYÚ YÓ`éW� X«ó£WÅ<⌦@� 

WÜéS�QY�W©STÿ Y�`ÙW�Y� $`ØXäQYT�W¤﴾)وقولــه )٤ ،_U _ ﴿

XÜXM�VÊ N�èS¤WipT|WT�pTª@� WÝÿY¡PV⌦@�WTÊ 

W�ÞYÆ ðÐYQT�W¤ WÜéS�QY�W©STÿ ISãVT⌦ 

                                                
 . ٤سورة القدر (١) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٢) 
 (٣)دي ، باب بحء الْوداس يف كتاب ببنِ عارِي عن ابخي ، حديث رقم أخرجه الْبحم ،، و)  ٥( ء الْووا كَـان   يف كتاب الصد موباب أَج
يف ، و)  ٢٩٨١( يف كتاب بدِء الْخلْق بِنحوِه ، باب ذكْر الْملَائكَة ، حديث رقـم  ، و)  ١٧٦٩( مضان ، حديث رقم في رr  __ النبِي 

 بِيفَة النوِه ، باب صحب بِناقنكتاب الْم _r   _ ل الْقُ، و)  ٣٢٩٠(حديث رقمائيف كتاب فَض   ـرِضعرِيـلُ يوِه ، باب كَانَ جِبحآن ، بِنر
لَى النآنَ عحديث رقم الْقُر ، بِي ، و)  ٤٦١٣( بِيل ، باب كَانَ النائوِه يف كتاب الْفَضحم بِنلسأخرجه م _r  _ اس ، حديث رقمد النوأَج

 .متفق عليه  ) . ٤٢٦٨( 
 . ٧٥سورة الزمر جزء من اآلية (٤) 



١٤٨ 

XÔ`~PV⌦@�YT� Y¤�WTäPVÞ⌦@�Wè óØSåWè �W� 

WÜéSÙLWTTpT©WTÿ " (38) ﴾)١(. 

ي تطـوف  البيت املعمور يف السماء السابعة، الذ_ حني عرِج به إىل السماء _r_وقد رأى الرسول 
 .حوله املالئكة كما يطوف البشر ومسلمو اجلن حول بيت اهللا احلرام الذي يف األرض 

يف عروج الرسـول   )٣( الطَّويل الذي رواه عن مالك بن صعصعة )٢(يف حديث أَنس _  r_ يقول  
_r _ ماءإىل الس: 

........."ه نيلَ مةَ قابِعاَء السما السنيفَأَت   ـهـلَ إِلَيسأُر قَديلَ وق دمحيلَ مق كعم نيلَ مرِيلُ قيلَ جِبذَا ق
اب نم ا بِكبحرفَقَالَ م هلَيع تلَّمفَس يماهرلَى إِبع تياَء فَأَتجِيُء جالْم ملَنِعو ا بِهبحرـي   مل ـعففَر بِيننٍ و

وا ر فَسأَلْت جِبرِيلَ فَقَالَ هذَا الْبيت الْمعمور يصلِّي فيه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَك إِذَا خرجالْبيت الْمعمو
هِملَيا عم رآخ هوا إِلَيودعي ٤(...." لَم (. 

 :من حيث األنوثة والذُّكورة _ ٥

 يرِد يف القرآن الكرمي وال يف السنة املطهرة شيء من ذلك، ال توصف املالئكة بذكورة أو أنوثة ، إذ مل  
بل إنَّ القرآن الكرمي نفى كون املالئكة مـن اإلنـاث   .وال يصح أن نتأول على اهللا أو رسوله ما مل يرِِد عنهم

 :_  I_ يقول . ومل يثْبِت كوم من الذُّكور _ كما ادعى املشركون_

                                                
 . ٣٨سورة فصلت (١) 
ـ هو أَنس بِن مالك بِن النضر بِن ضمضم بِن زيد بِن حرام بِن جندب بِن عامر بِن غَنم بِن عدي بِن الن:أَنس(٢)  ار ، اسج   اهللا بِـن مـيت هم
م النبِي إىل الْمدينـة  بِبقْلَة كان يجتنِيها ، أُمه أُم سلَيم بِنت ملْحان ، قَدr  __ لنبِي ، يكَنى بِأَبِي حمزة ، كَناه ا_  r_ خادم الرسول ثَعلَبة،

 نفِّ ٨قيل و ١٠وهو ابوسنة سنني ، ت ٩٣، وقيل  ٩٢، وقيل  ٩١ي   نو ١٠٣وهو اب ، ن١١٠قيل اب . 
 . ٣٥ص  ١االستيعاب في معرِفَة الْأَصحابِ لابنِ عبد الْبر ج ، و ٧٩ص  ١لابنِ الْأَثري ج  انظر أُسد الْغابة

ت قدمياً ، روى لـه  كأنه مانه أَنس حديث الْمعراج ، وهو مالك بِن صعصعة الْأَنصارِي الْمازِنِي ، صحابِي ، روى ع:مالك بِن صعصعة(٣) 
ارِي ومخي والْبائسم والنلي سذمرالت. 

، والْآحاد  ١٤٨ص  ٢٧هذيب الْكَمال ج ت، و ٤٦٠ص  ٢لابن الْأَثري ج  أُسد الْغابة، و ٢٣٣ص  ٢ب لابنِ حجر ، ج انظر تقْرِيب التهذي 
م ج واصن أَبِي عابثَانِي ل٣٨ص  ٦الْم . 

أخرجه مسـلم يف كتـاب   و) .  ٢٩٦٨( ائكَة ، حديث رقم رِي في كتاب بدِء الْخلْق ، باب ذكْرِ الْملَجزء من حديث ، أخرجه الْبخا(٤) 
 .متفق عليه  ) . ٢٣٨( الْإِميان ، حديث رقم 



١٤٩ 

 ﴿`yXäYp�ÉW�T`ª@�WTÊ ðÐYQT�W£Y⌦VK� 

ñ��WTÞW�<⌦@� ñySäV⌦Wè WÜéSÞW�<⌦@� (149) 

`×KV� �TWÞpTÍV⌫W� WàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

�_T�HTWTßXM� óØSåWè WÜèS�XäHTW® (150) :�W�KV� 

ØSäPVßXM� óÝYQÚ óØXäYÑ<ÊXM� WÜéST⌦éSÍWT~V⌦ 

(151) W�V⌦Wè ☺ðS/@� óØSäPVßXM�Wè 

WÜéS�Y¡HTTVÑV⌦ (152) øWÉV¹pT²VK� 

g��WTÞWT�<⌦@� øV⌫WÆ WÜkYÞW�<⌦@� (153) �WÚ 

`yRÑV⌦ ðÈ`~TVÒ WÜéSÙRÑím`ð� (154) ð�WTÊKV� 

WÜèS£PV{W¡WT� (155) ﴾)ففي هذه اآليات نقض اهللا دعوى املشـركني يف نسـبة   .)١
 .ونقض ادعاءهم الباطل يف أنَّ هؤالء املالئكة من البنات _ تعاىل اهللا عن أقواهلم اخلبيثة _ املالئكة إليه 

�U  _ ﴿N_ قول وي éR⌫WÅW�Wè WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

WÝÿY¡PV⌦@� `ØSå S�HTW�YÆ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� 

&�☯TT�HTWTßXM� N�èS�XäW®VK� &`ØSäWÍT<⌫W� 

ñ�WT�<ÑS�ðTª `ØSäST�W�HTWäW® 

WÜéST⌫WLTT`©STÿWè (19) ﴾ )لت له نفسه .)٢ويف هذه اآلية حتذير لكلِّ من سو
 .ده ومل يعلمهأن يتقول على اهللا ما مل يشه

 t_  )٥(عن أَنس  )٤(ومسلم  )٣(أما اجلن والشياطني ، ففيهم الذُّكور واإلناث ، فقد روى الْبخارِي 
 .) ١( " والْخبائث اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْخبث" كان إذا دخل اخلالء يقول _  r_ أنَّ النيب _ 

                                                
 . ١٥٥ - ١٤٩سورة الصافات (١) 
 . ١٩سورة الزخرف (٢) 
 .٥٩سبقت ترمجته ص:يالْبخارِ(٣) 
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص:مسلم (٤) 
 . ١٢٨سبقت ترمجته ص:أَنس(٥) 



١٥٠ 

واخلُبث مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثة ، يريد ذُكران الشياطني [ _  رمحه اهللا _  )٢(يقول ابن حجر 
 .) ٥(] وغريمها  )٤(وابن حيان  )٣(وإناثهم ، قاله الْخطَّابِي 

الْخبث بضم الباء مجع اخلبيث واخلبائث مجـع  [ يف تفسري احلديث _ رمحه اهللا _  )٦(وقال ابن الْأَثري 
 .  )٧(] د ذكور الشياطني وإناثهم اخلبيثة ، يري

 :من حيث التكليف ، وهذا مناط تكرميهم و إعالء قدرهم _ ٦

فمن الفروق بينهم أيضا أنَّ املالئكةَ معصومون مفطورون على الطَّاعة فال يتأتى منهم العصـيان ، إذ  
 .ليس من جِبِلَّتهم 

ــيهم اهللا    ــول فــ �U  _ ﴿N_ يقــéR⌦�WTÎWè W¡W�PVT�@� 

SÝHTWÙ`�QW£⌦@� %�_�V⌦Wè I&SãWÞHTW�`T�Sª `ÔW� 

b �W�YÆ fûéSÚW£<ÑQSÚ (26) �W� ISãWßéSÍY�`©WTÿ 

YÓ`éWÍ<⌦@�Y� ØSåWè -YâX£`ÚVK�Y� 

                                                                                                                                                                     
يف كتاب الدعوات ، بـاب الـدعاء عنـد    ، و)  ١٣٩( اء ، حديث رقم باب ما يقُول عند الْخلَلْبخارِي في كتاب الْوضوء ، أخرجه ا(١) 

 .متفق عليه.)٥٦٣(ول الْخلَاء ، حديث رقم راد دخأخرجه مسلم يف كتاب الْحيض ، باب ما يقُول إِذَا أَو).٥٨٤٧(خلَاء،حديث رقم الْ
 . ٢٦سبقت ترمجته ص: ابن حجر (٢) 
صـانيف  اً لَغويا شاعراً له التهو أَبو سلَيمان حمد بِن محمد بِن إِبراهيم بِن الْخطَّاب الْخطَّابِي الْبستي ؛ كان فقيهاً أديباً محدث:الْخطَّابِي(٣) 

لْقَاسم بِن سلَّام علْماً وأَدبـاً وزهـداً   ، كان يشبه يف عصره بِأَبِي عبيد ا) أَعلَام السنن في شرح الْبخارِي ( و ) غَرِيب الْحديث ( البديعة منها 
 ._ تعاىل  رمحه اهللا_ هـ مبدينة بست  ٣٨٨تأْليفاً ، توفِّي سنة  وورعاً وتدرِيساً و

 .٧٤ص ٤، ومعجم الْمؤلِّفني ج  ٣٤٤ص  ٦تارِيخ الْإِسلَام للذَّهبِي ج ، و ٢١٦ – ٢١٤ص  ٢انظر وفيات الْأَعيان ، ج 
يف حديثه نظـر ،  : ة ، قال الْبخارِيمناكري كثريهو أَبو عبد اهللا الرازِي الْحافظ ، من بحور العلم ، لكنه غري معتمد ، يأيت بِ: ابن حيان (٤) 

 .هـ ١٦٠يس بِثقَة ، ولد يف حدودل: قال النسائي ا أَثْنى عليه ، ولو عرفه أَحمد بِن حنبل مل [: قال أَبو زيمة و
فَّاظ لة الْحرذْكبِي ، ج انظر تلَاء ج ، و ٤٩٢_  ٤٩٠ص  ٢لذَّهبلَام النر أَعي٥٠٣ص  ١١س . 

 . ٣٢٨ص ١فَتح الْبارِي لابنِ حجر ، ج (٥) 
بانِي ، الْمعروف بِـابنِ الْـأَثري   هو أَبو السعادات الْمبارك بِن أَبِي الْكَرم محمد بِن محمد بِن عبد الْكَرِمي بِن عبد الْواحد الشي: ابن الْأَثري (٦) 

رِي ، الْمزفَات بديعة منها الْجنصين ، له مد الدجا( لَقَّب م يثادي أَحول فالْأُص عامول جسيث  (و) لرـدي غَرِيب الْحة فايهيف  ) الن ـدلو ،
 .هـ  ٦٠٦له شعر يِسري ، توفِّي بالْموصل سنة ا مث انتقل إىل الْموصل ، و نشأهـ و ٥٤٤جزيرة ابني عمر سنة 

 . ٧٢ص  ١طَبقَات الشافعية لابنِ قَاضي شهبة ج ، و ١٤٣ – ١٤١ص  ٤انظر وفيات الْأَعيان ، ج 
 . ١٤١ص  ٢نقله عنه ابنِ منظُور يف لسان الْعرب ، ج (٧) 



١٥١ 

fûéR⌫WÙ`ÅWTÿ (27) ﴾ )ــول ) ١  I _﴿ �PV� WÜéS±`ÅWTÿ_ ويق

☺ðW/@� :�WÚ óØSåW£WÚVK� WÜéST⌫WÅpTÉWTÿWè �WÚ 

WÜèS£WTÚ`ëSÿ (6) ﴾ )٢ (. 

اهللا بشتى أنواع العبادات وقد ذكرت لنا النصوص شيئاً من العبادات اليت يقومون ـا ،   فهم يعبدون 
 :فمن ذلك 

 : التسبيح_  

ــال اهللا       ــا ق ــل كم ــل أو مل ــاراً دون كل ــيالً و ــبحون اهللا ل ســم ي ــيهم _  I_ فه ﴿ ف

WÜéS�QYT�W©STÿ WÔTT`~PV⌦@� W¤�WäQWTÞ⌦@�Wè 

�W� WÜèS£ST�T<ÉWTÿ (20) ﴾ )وقال أيضاً ) ٣ ،﴿ S�QY�TW©STÿWè 

S�`ÆQW£⌦@� -YâY�`ÙW�YT� 

SàVÑXMMù;HTTV⌫WÙ<⌦@�Wè óÝYÚ -YãY�WÉ~Y�  ﴾ )وقال ) ٤ ،
�@⌦>W£WT�Wè WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ÷ ﴿ أيضاً  fûkPTYÊ:�W� 

óÝYÚ YÓ`éW� X«ó£WÅ<⌦@� WÜéS�QY�W©STÿ 

Y�`ÙW�Y� $`ØXäQYT�W¤ ﴾ )٥ (. 

: سئل أي الكالم أفضل ؟ قال _  r_ أنَّ رسول اهللا _  t_  )٧( رعن أَبِي ذَ )٦(ويف صحيح مسلم 
 .) ٢( " سبحانَ اللَّه وبِحمده: اللَّه لملَائكَته أَو لعباده )١(ما اصطَفَى " 

                                                
 . ٢٧،  ٢٦سورة األنبياء (١) 
 . ٦سورة التحرمي جزء من اآلية (٢) 
 . ٢٠ سورة األنبياء(٣) 
 . ١٣سورة الرعد جزء من اآلية (٤) 
 . ٧٥سورة الزمر جزء من اآلية (٥) 
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص : مسلم (٦) 
 (٧) و ذَرحايب املشهور ، امسه : أَبفَّارِي ، الصالْغ و ذَرب : هو أَبدنوج ، حة على الْأَصادنج ربِنيرراً قيل بكَبراً أو مغصـي  ، و ، مف فلتاخ

، تقَـدم  ] ير أَبو ذَر امسه جندب بن السكَن و لقبه بر [: أبيه ، فقيل جندب أو عشرقَة ، أو عبد اهللا أو السكَن ،قال ابن قُتيبة قال أَبو الْيقْظَان 
 .، يف خالفة عثْمان هـ٣٢سنةإِسلَامه ، وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراً ، ومناقبه كثرية جداً ، مات 



١٥٢ 

 :ومن ذلك الصالة _ 

وأَسمع ما لَا تسمعونَ أَطَّـت   إِني أَرى ما لَا ترونَ" _  r_ فهم يقومون ويسجدون كما يف قوله   
للَّه واللَّه لَو تعلَمونَ ما  السماُء وحق لَها أَنْ تئطَّ ما فيها موضع أَربعِ أَصابِع إِلَّا وملَك واضع جبهته ساجِداً

ا وريكَث متكَيلَبيلًا وقَل مكْتحلَض لَمأَعاتدعإِلَى الص متجرلَخشِ ولَى الْفُراِء عسبِالن ملَذَّذْتا ت٣(م( َونأَرجت)٤(  َ
��PVßMX ﴿_ أي املالئكـة  _علـى لسـام   _  I_ وكـذلك قـال   ، ) ٥( " إِلَى اللَّـه Wè 

SÝ`�WTÞV⌦ WÜéPRÊ:�☺ð±⌦@�يف هـذا  _ r_يقول . ) ٦( ﴾ (165) 
يتمـونَ  " : وعندما سئل عن كيفية اصـطفافهم قـال   "؟ كَما تصف الْملَائكَةُ عند ربها أَلَا تصفُّونَ" املعىن 

ــفــي الص ــونَ فاصرتيلَ وــأُو  U  _﴿ YãPV⌫Y⌦Wè_ وقــال اهللا . ) ٧( " الصــفُوف الْ

S�S�pT©WTÿ �WÚ Á g�.WéHTWÙQW©⌦@� �WÚWè Á 

X³`¤KKV�ô@� ÝYÚ ⌧àTQWT�:�W  

SàVÑXMMù;HTTV⌫WÙ<⌦@�Wè `ØSåWè �W� 

WÜèS¤Yi`|WT�`©WTÿ (49) ﴾ )٨ (. 

                                                                                                                                                                     
 . ٣ص  ١التابعني يف الْمسندين الصحيحين للْجِيالي الْأَندلُِسي ج ، وألقاب الصحابة و ٤٢٠ص  ٢انظر تقْرِيب التهذيب لابنِ حجر ، ج 

 .] تهرتاخ : كذا على كذا يتفَطَاص [: فَضل و اختار ، يقول الزبيدي : اصطَفَى (١) 
 . ٨٤٦٥ص  ١تاج الْعروس ج ، و ٢١٤ص  ١اموس الْفقْهِي ج انظر  الْقَ

 .)٤٩١٠(حمده ، حديث رقم بِار ، باب فَضل سبحان اهللا واالستغفَرجه مسلم يف كتاب الذِّكْرِ والدعاء والتوبة وأخ(٢) 
 مثَّ قرطُ و يقرِطَ: تقول كما  ، عمجالْ عمج اتدعالص مث دعص يدعالص ومجع ، ابرالت وهو ، يدعالص نم مأخوذة ، قرطُّال: الصعدات (٣) 

ـ  عمج:  دعص عمج: يارِحالص إىل  : تعاىل اهللا إىل ونرأَجي داتعالص إىل وخرجوا [: قال يف أَساس الْبلَاغَة  . اتقَرطُ صـ وإ. يدع و ماكُي 
 . ]ر امموالْ اتقَرالطُّ وهي  اتدعالص يف ودعقُالْ

ةيب اللُّغذهرِي ، ج  انظر تهلْأَزو ١٥٨ص  ١ل ،ل لَاغَةالْب اسقَالْ يبِأَأَسماس محبِ ودمن عـ  روم ـ حأَ نبِ دم ، الزمـ خ ـ  يرِش ١ج  اهللا ارج 
 . ١٢٥ص  ٢عبيد ابن سلَّام ج  غَرِيب الْحديث لأَبِي، و٢٦١ص

 جلّ و عز اللّه إىل القَوم صوتها وجأَر رفْع وهو:  جؤاراً تجأَر قَرةُالبَ جأَرت ، ريجأََ رأَج،  ةاثَاالستغ و تالصو رفْع : ارؤجالْ: تجأَرون (٤) 
 .﴾   تجأَرونَ إليه﴿ : ه قول من ، جؤاراً

 . ١٣٤ص  ٢الْمحيط في اللُّغة للصاحب بِن عباد ج ، و ٦٦٣ص  ١، ج  انظر النهاية في غَرِيب الْأَثَر  للجزرِي
 . ١٢٦سبق خترجيه ص(٥) 
 . ١٦٥سورة الصافات (٦) 
 ) . ٦٥١( هِي عن الْإِشارة ، حديث رقم النمر بِالسكُون في الصلَاة وأخرجه مسلم يف كتاب الصلَاة ، باب الْأَ(٧) 
 . ٤٩سورة النحل (٨) 



١٥٣ 

فكما يطوف الناس حول البيت احلرام ؛ يطوف املالئكة حـول البيـت   :  ومن ذلك أيضاً أنهم يطوفون_ 
 .املعمور 

ــثري   ــن كَ ــول اب ــه   )١(يق ــري قول �@⌦>�I  _﴿ g�`T~WT_ يف تفسWè 

X¤éSÙ`ÅWÙ<⌦@�قـال يف  _  r_ أنَّ رسول اهللا  ))٣ت يف الصحيحين ثب:[  ٢(( ﴾ (4) 
ثُم رفع بِي إِلَى البيت املَعمورِ،وَ إِذَا هو يدخلُه كُـلَّ يـومٍ   "حديث اإلسراء بعد جماوزته إىل السماء السابعة 

يعين فيه ويطوفون به كما يطوف أهـل   )٤( "ا علَيهِم لَا يعودونَ إِلَيه آخر م_ أَي من املَلَائكَة_سبعونَ أَلْفًا 
الكعبة بكعبتهم ، كذلك ذاك البيت املعمور هو كعبة أهل السماء السابعة ، وهلذا وجِـد إِبـراهيم الْخليـل    

_u _ ة ، واجلزاء من جنس العمل ، وهـو حبه باين الكعبة األرضيسنِِداً ظهره إىل البيت املعمور ألنيـال  م
، ويصلُّون إليه ، والذي يف السماء الدنيا يقال له بيت العـزة ،  ) ٥(الكعبة ، ويف كلِّ مساء بيت يتعبد فيه أهلها 

 . ) ٦(] واهللا أعلم 

 :وهلم عبادات أخرى منها 

�@⌦£I  _ ﴿S�QY�TW©STÿWè S�`ÆQW_ ، قـال  كـاخلوف  عبادات قلبية _  

-YâY�`ÙW�YT� SàVÑXMMù;HTTV⌫WÙ<⌦@�Wè óÝYÚ 

-YãY�WÉ~Y� ﴾ )وقــــــال  )٧ ،﴿ ØSåWè óÝYQÚ -YãY�WT~`W� 

WÜéSÍYÉpTSÚ (28) ﴾ )٨ (. 

 

                                                
 .١٨سبقت ترمجته ص: ابن كَثري (١) 
 . ٤سورة الطور (٢) 
 .صحيح مسلم أي صحيح الْبخارِي و(٣) 
راج ، حـديث  كتاب الْمناقب ، باب الْمعيف ، و)  ٢٩٦٨( ائكَة ، حديث رقم أخرجه الْبخارِي يف كتاب بدِء الْخلْق ، باب ذكر الْملَ(٤) 
 .متفق عليه  ) . ٢٣٨( ، و )  ٢٣٤( ، حديث رقم _  r_ أخرجه مسلم يف كتاب الْإِميان ، باب الْإِسراء بِرسول اهللا و) .  ٣٥٩٨( رقم 
 .أي أهل السماء من املالئكة (٥) 
 . ٢١٥،  ٢١٤ص تفِْسري الْقُرآن الْعظيم لابنِ كَثري (٦) 
 . ١٣سورة الرعد جزء من اآلية (٧) 
 . ٢٨سورة األنبياء جزء من اآلية (٨) 



١٥٤ 

 :مخبِراً لنا بذلك _  U_ يقول  _ r_ كما تصلِّي املالئكة على النيب _ 

﴿ QWÜMX� ☺ðW/@� ISãW�TW|Mù;HTVT⌫WÚWè 

WÜéRP⌫TW±STÿ øV⌫WÆ ☺g&øY�PVÞ⌦@� 

�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞTWÚ��ò 

N�éPR⌫W² Yã`T~V⌫WÆ N�éSÙPY⌫WªWè �☯Ù~Y⌫T`©WT� 

(56) ﴾)١( 

�@⌦U  _ ﴿WéSå ÷Y¡PV_ ويصلُّون أيضاً على الصـاحلني مـن النـاس ، قـال       

øPY⌫W±STÿ óØRÑ`~V⌫WÆ ISãS�W|XMù;HTVT⌫WÚWè 

yRÑW�X£`�S~Y⌦ WÝYQÚ g�HTWÙST⌫☺ñÀ¹⌦@� øV⌦XM� 

&X¤éPRÞT⌦@� WÜ�W{Wè WÜkYÞYpÚëSÙ<⌦@�Y� 

�_TÙ~Y�W¤ (43) ﴾ )٢ (. 

 �PVÞYÚ ﴿علـى لسـام   _ U_،يقـول  )وهم الشـياطني (أما اجلن فمنهم الصاحل ومنهم الطَّاحل 

WÜéSÙY⌫`©SÙ<⌦@� �PVÞYÚWè $WÜéñ¹Y©HTWTÍ<⌦@� 

óÝWÙWTÊ WØV⌫pTªVK� ðÐTMXùT;HTðTT⌦OèKR�WTÊ 

Np�èQW£W�WT� �_�W®W¤ (14) �QWÚKV�Wè 

WÜéñ¹Y©HTWÍ<⌦@� N�éSTß�VÑWTÊ ðyPVÞWäW�Y⌦ 

�_TTT�V¹W� (15)﴾)٣( 

 .وقد اختص الشياطني باألعمال الطَّاحلة املخزية املغضبة هللا دون الصاحلة خبالف املالئكة 

 

 :االختالف يف مادة اخللق وأصل اخللقة _ ٧
                                                

 . ٥٦سورة األحزاب (١) 
 . ٤٣سورة األحزاب (٢) 
 . ١٥،  ١٤نسورة اجل(٣) 



١٥٥ 

كة فالشياطني خلقَت من نار كما هـو  وقد حتدثْت عن املادة اليت خلق منها كلٌّ من الشياطني واملالئ
 :ذلك يف كتابه الكرمي يف مواضع عديدة وبأساليب متنوعة ومن ذلك _  I_ معلوم وقد ذكر اهللا 

�U  _ ﴿WÓ�WTÎ �WÚ ðÐWÅWÞWÚ �PV�KV_ قولـــه  ð�S�`©WT� 

<¢XM� $ðÐST�p£TWÚKV� WÓ�WTÎ h�WTßKV� c¤`kTW� 

Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾ )١ (. 

ــه  �@�WÍV⌦Wè �WÞpTÍVT⌫W� WÝHTW©ß�MXô`﴿ وقولــ ÝYÚ 

wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ Mw�WÙW� wÜéSÞó©☺ðTÚ (26) 

QWÜ:�W�<⌦@�Wè SãHTWTÞpTÍV⌫W� ÝYÚ SÔ`�TWTÎ ÝYÚ 

Y¤�PVTß YzéSÙQW©⌦@� (27) ﴾ )٢( . 

�@U _ ﴿WÌTV⌫W� WÝHTW©ß�XMô_وقولـــه   ÝYÚ wÔHTW±<⌫W² 

X¤�PV�WÉ<⌦@�ðÒ (14) WÌTV⌫W�Wè 

QWÜ:�fTT�<⌦@� ÝYÚ w�X¤�QWÚ ÝYQÚ ⌧¤�PVTß 

(15)﴾)٣(. 

واآليات يف ذلك كثرية ، وقد جاء يف السنة الشريفة أيضاً بيان أصل اخللقة الشيطانية وأنها من مـارج   
 .من نار 

 لة اليت خح القرآن باملادرصا املالئكة الكرام فلم يا فأخربنا أمة ببيابوية الننما تكفَّلت السقوا منها ، إن
 :أنها خلقَت من النور _  r_ رسول اهللا 

                                                
 . ١٢سورة األعراف (١) 
 . ٢٧،  ٢٦سورة احلجر (٢) 
 . ١٥،  ١٤سورة الرمحن (٣) 



١٥٦ 

أنـه  _  r_ عن رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _  )٣(عن عائشة  )٢(عن عروة  )١(كما ثبت يف صحيح مسلم 
 .)٤( " لق الْجانُّ من مارِجٍ من نارٍ وخلق آدم مما وصف لَكُمخلقَت الْملَائكَةُ من نورٍ وخ" قال  

 

 :االختالف من حيث وظائفهم جتاه البشر وعالقتهم م ، وواجب البشر جتاه كلٍّ منهم_ ٨

املالئكة ألعمال عظيمة وأوكلهم بوظائف جليلة ختتلـف وتتنـوع بـاختالف    _  I_ لقد هيأ اهللا  
 �WÚWè :�QWTÞYÚ ﴿علـى لسـام   _  U_ اعهم وتفاوت مقامام ، كمـا قـال اهللا   أنو

�PV�MX� ISãV⌦ c×�WÍWÚ c×éST⌫`ÅWQÚ (164) 

�PVßMX�Wè SÝ`�WTÞV⌦ WÜéPRÊ:�☺ð±⌦@� (165) 

�PVßMX�Wè SÝ`�WTÞV⌦ WÜéS�QY�TW©SÙ<⌦@� (166) 

﴾ )٥ (. 

﴿ _ I_، وهـم الْمعقِّبـات ، قـال    حبفظ العبد يف مجيع أحوالـه  _  I_ فمنهم من أوكله اهللا  

ISãVT⌦ t�HTWT�PYÍWÅSÚ ?ÝYQÚ XÜ`kTW� Yã`TÿW�WTÿ 

óÝYÚWè -YãYÉ<⌫W� ISãWßéñÀ¹WÉ`�WTÿ óÝYÚ 

X£`ÚKV� %☺ðY/@��@⌦>WéSåWè S£Yå�WÍ﴿  ، وقال أيضـاً ) ٦( ﴾  

ðËóéTWTÊ -$YâY �W�YÆ SÔYªó£TSTÿWè 

                                                
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص : مسلم (١) 
أخو عبد اهللا بن الزبير ، أمهما أَسماء بِنت أَبِـي بكـر    ،الْأُسدي الْمدنِي الْفَقيه الْحافظ  دليوخ ام بنوعر بن الْيبالز بنة ورع هو:عروة (٢) 

 . ٢٩فة عمر الْفَاروق سنة مولده يف بداية خالهـ على الصحيح ، و ٩٤مات سنة  ، ثقةٌ مشهور ،_ رضي اهللا عنها_
 . ١٠٥ص  ١، مشاهري علَماء الْأَمصار ج  ٢٢ص  ٢انظر تقْرِيب التهذيب لابنِ حجر ، ج 

 .٣٠سبقت ترمجتها ص:عائشة(٣) 
 . ٣٠سبق خترجيه ص(٤) 
 . ١٦٦ – ١٦٤سورة الصافات (٥) 
 . ١١سورة الرعد جزء من اآلية (٦) 
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óØRÑ`~TV⌫WÆ ZàðÀ¹WÉW� ﴾ )تقومي حياة العبد وحفظـه  ، ولذلك أثر عظيم يف ) ١
 .من املعصية 

 )٢(إِنَّ للشيطَان لَمة"_  r_ هذا خبالف الشياطني اليت تدفعهم دفعاً إىل املعاصي وإىل الشرور ، يقول 
وأَما لَمةُ الْملَك فَإِيعـاد بِـالْخيرِ   َللْملَك لَمةً فَأَما لَمةُ الشيطَان فَإِيعاد بِالشر وتكْذيب بِالْحق  بِابنِ آدم و

و اللَّه دمحفَلْي اللَّه نم هأَن لَمعفَلْي كذَل دجو نفَم قبِالْح يقدصتو    ـنم ذْ بِاللَّـهوعتى فَلْيرالْأُخ دجو نم
ــرجِيمِ  ــيطَان ال أَ   "  الشــر ــم قَ �@⌦SÝHTð¹`~☺ðT ﴿ثُ SØS{S�YÅWTÿ 

W£pTÍWÉ<⌦@� ØS{S£SÚK<�WTÿWè 

$Yò:�TW`�WÉ<⌦@�Y�  . . . . . . . . .٣(﴾ اآلیة(. 

 :اجلهاد : فاملالئكة تثَبت املؤمنني يف أعماهلم اخليرة ، ومن هذه األعمال  

�U  _ ﴿<¢XM_يقــــــــول اهللا   øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øV⌦XM� 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� øTPYTßVK� `ØRÑWÅWÚ 

N�éSTg�Q�TW�WTÊ WÝÿY¡PV⌦@� &N�éSÞWÚ��ò 

øYÍ<⌦RK�Wª Á g�éST⌫STÎ WÝÿY¡PV⌦@� N�èS£WÉVÒ 

ð�`ÆQS£⌦@� N�éS�X£p¶@@�WTÊ ðË`éWTÊ 

                                                
 . ٦١جزء من اآلية  سورة األنعام(١) 
 فمـا  هنم برقُوالْ هبِ انطَيالش أو ملَكالْ امملْإِ ادرأَ ريثأَالْ ناب قال [: الْمراد ما يقع يف الْقَلْب من وسوسة أو إِلْهامٍ ، قال ابن منظُور : لَمة (٢) 
 [: قال الْـأَزهرِي  ، و]  ةأَتيوالْ ةوالزور ةرطْخكالْ واللّمة انطَيالش من فهو رالش اترطَخ من كان وما كملَالْ من فهو ريخالْ اتخطَر من كان
 . ] ةٌلَم كلَملْل وكذا ، دنو أي ، ةٌلَم انطَيلشل:  وقوله

 . ١٧٧ص  ٥هرِي ج تهذيب اللُّغة للْأَز، و ٥٤٧ص  ١٢لابنِ منظُور ج انظر لسان الْعرب 
، )٢٩١٤(البقرة ، حديث رقم  من سورةي يف كتاب تفسري القرآن ، باب واحلديث أخرجه الترمذ، و ٢٦٨ورة البقرة جزء من اآلية س(٣) 

 ١املصـابيح للتربيـزي ج    هذا احلـديث يف مشـكاة  _ رمحه اهللا _ قد ضعف الشيخ األلباين و . ]هذا حديث حسن غريب  [: قال عنه و
صحيح موارد الظمـآن حـديث رقـم    صحح احلديث يف مث تراجع عن ذلك و ، ٤٨٨ص  ٦ضعيف سنن الترمذي ج صحيح ويف ،و١٦ص

مد اإلعالم بآخر أحكام اإلمام األلباين حمل، و ٥ص  ٣ج   يفاًعضوت يحاًحصت هيلَع صن ايمف يانِبلْأَالْ ةاملَّعالْ عاجرتانظر  خمتصر كتاب ) (٣٨(
 )  ١٧ص  ٧كمال السيوطي ج 
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gË�WTÞ`ÆVK�ô@� N�éS�X£p¶@�Wè `ØSä`ÞYÚ QWÔS{ 

⌧Ü�WTÞW� (12) ﴾ )١ (. 

 :ؤمنني حيث قال للم_ لعنه اهللا _ يف حني تثَبطهم الشياطني وقد ذكر اهللا تثبيطه  

 ﴿QWÜMX� WÝÿY¡PV⌦@� N�óéPV⌦WéWT� óØRÑÞYÚ 

W×óéWTÿ øWÍW�<⌦@� XÜ�WÅ`ÙW�<⌦@� �WÙPVTßXM� 

SØSäPV⌦W¥WT�óª@� SÝHTð¹`~TPV⌦@� X´`ÅW�Y� 

�WÚ $N�éS�W©VÒ `�WÍV⌦Wè �WÉWÆ ☺ðS/@� 

%óØSä`ÞTWÆ QWÜMX� ☺ðW/@� e¤éSÉWTçÆ cy~Y⌫W� 

(155) ﴾ )٢ (. 

ما من خارِجٍ خرج من بيتهr  _ " _ ة طلبة العلم ، ففي احلديث عن رسول اهللا كما تشجع املالئك
عنصا يا بِما رِضهتنِحكَةُ أَجلَائالْم لَه تعضلْمِ إِلَّا وي طَلَبِ الْعـرون عليـه   ) ٣("  فسيلون له العلم ويهسفي ،

 .طُرقه 

 الناس من العلم وتخلط عليهم األمور وتوقع يف نفوسهم الشبهات وتلَبس علـيهم  بينما تنفِّر الشياطني
 .فتوقعهم يف البِدع 

  ك املالئكة بواعث اخلري يف نفوس املؤمنني وتدفعهم إىل اخلري ، فإذا كان القرين من اجلـنرحكما ت _
فكيف بالقرين من املالئكة؟؟ إنمـا يـدفع   _ عن قرينه كما أخربنا رسول اهللا _ مل يأْمر إلَّا خبري_حني أسلم 

القرين امللك صاحبه للخري دائماً وييسر له طُرقه خبالف القرين الشيطان ، فهو يورد صاحبه املهالك كما قال 
_U_  ﴿ÝWÚWè ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ X£<ÒY¢ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� 

p´QY~WÍSTß ISãV⌦ �_TÞHTð¹`~W® WéSäWTÊ ISãV⌦ 

                                                
 . ١٢سورة األنفال (١) 
 . ١٥٥سورة آل عمران (٢) 
 (٣)قَده يف الْماجم ناء وأخرجه ابلَمل الْعة ، باب فَضثّ على طَلَب ملْم ، حديث رقم الْحـانِي يف كتابـه    ق، و)  ٢٢٢( الْعد ذكـره الْأَلْب

 .قال إنه صحيح و ٤٤ص ) صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند(
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cÝÿX£WTÎ (36) `ØSäPVTßXM�Wè 

`ØSäWTßèPR�ñ±W~WT⌦ XÝWÆ XÔ~Y�TWQ©⌦@� 

WÜéS�W©mïmð`�Wè ØSäPVTßKV� WÜèS�WT�`äQSÚ (37) 

uvøPV�W� �V¢XM� �WTß�ò:�W� WÓ�WTÎ ð�`~V⌫HTWTÿ 

øYTÞ`~WT� ðÐWTÞ`~WT�Wè W�`ÅST� 

XÜ`kTWTÎX£`WÙ<⌦@� ð¨`LùY�WTÊ SÝÿX£WÍ<⌦@� 

(38) ﴾ )١ (. 

القة املالئكة باإلنسان خالل حياته ، ويف مقابلها عالقة الشيطان اللَّئيمة به ، وعدا عن ما ذكرت من ع 
 :فإنَّ املالئكة موكلة به منذ تكوينه 

 : )٣(ومسلم  )٢(ففي صحيحي الْبخارِي 

حـدكُم  إِنَّ أَ"  وهو الصادق املصدوق_  r_ حدثنا رسول اهللا : "قال _  t_  )٤(عن عبد اهللا بن مسعود 
 لْقُهخ عمج٥(ي( اموي نيعبأَر هطْنِ أُمي بلَقَةً  ،فكُونُ عي ثُم)٦(  ًةغضكُونُ مي ثُم كثْلَ ذَلم)٧(    ثُـم ـكثْلَ ذَلم

                                                
 . ٣٨ – ٣٦سورة الزخرف (١) 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٢) 
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص:مسلم(٣) 
 . ٢٧سبقت ترمجته ص:ابن مسعود(٤) 
ـ عمبِ قلْخوالْ ارشتانالْ دعب ضعب إىل ضهعب مض عمجالْ من ادرمالْ [: في عمدةُ الْقَارِي و. يتكَون ويتشكَّل : يجمع خلْقَه (٥)  الْ ىنمـ خ  وقلُ

قال ، و ] محالر نم ةادلَوِالْ لّحم يف اهللا هعمجيفَ قاًرفَتم وثاًثُبم ةجعزمالْ ةوهالش ةوقُبِ محالر يف عقَي ىنمالْ أنّ صهخلَم ما يبِطُرقُالْ وقال ......
ير يف فَيض الْقَد :] ) يجمع أي)  قهلْخ مةُاد أَ قلْخحما أو مكُد يلَخأحدكم منه ق[. 

خيح الْبحح صرةُ الْقَارِي شدمنِي ج انظر عيلْعير ج ، و ٣١٢ص  ٢٤ارِي لض الْقَد٥٢٣ص  ٢فَي . 
ـ قَ دامجالْ هو: وقيل.  كان ما مالد:  علَقالْ [: الْمحيط الْأَعظَمِ وقال يف الْمحكَم و.  علَقَةٌ هنم ةعطْقوالْ ، يظُلغالْ مالد:  علَقالْ :الْعلَقَة (٦)  لب 

 . ] هترمح تدتاش ما هو:  وقيل . سبيي نْأَ
 . ٧٢ص  ١يده ج الْمحيط الْأَعظَم لابِنِ س، والْمحكَم و ٤٩١ص  ١ح للْجوهرِي ، ج انظر الصحا

 تعـاىل  اهللا قـال  ، محلَ ةعطْق:  غةُلْمضوا [: بِهذَا فَسرها الصاغَانِي أَيضاً فقال و.  صلأَالْ يف يمضغ ام قَدر اللَّحم نم ةقطْعالْ :الْمضغة (٧) 
﴿$uZø)n=y�sù sps)n=yèø9$# ZptóôÒãB ﴾  )  سورة املؤمنون جزء مـن

 ) . ١٤اآلية 
 . ٣٥٩ص  ١العباب الزاخر للصاغَانِي ج ، و ٥٣٤ص  ٣ثَر للْجزرِي ، ج انظر يف النهاية في غَرِيب الْأَ
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ه وأَجلَه وشقي أَو سعيد ثُم يـنفَخ فيـه   يبعثُ اللَّه ملَكًا فَيؤمر بِأَربعِ كَلمات ويقَالُ لَه اكْتب عملَه ورِزقَ
وح١( "احلديث . . . .  الر (. 

_  r_ بينما تتلَقَّفه الشياطني من حني خروجه إىل الدنيا بالشر واألذى كما أخربنا بذلك رسول اهللا  
فَطَعـن   بِإِصبعه حني يولَد غَير عيسى ابنِ مريم ذَهب يطْعن كُلُّ بنِي آدم يطْعن الشيطَانُ في جنبيه" إذ قال 

 .) ٣( " ) ٢( في الْحجابِ

كالماً جامعاً اختصر فيه عالقة املالئكة الوثيقة باإلنسان يف حياته _ رمحه اهللا _  )٤(وقد ذكر ابن الْقَيم  
هلم و له شأن آخـر ،  _ من حني كونه نطفة إىل آخر أمره _ باإلنسان واملالئكة املوكلة : [ وبعد مماته فقال 

فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طَور إىل طَور ، وتصويره، وحفظه يف أطباق الظُّلُمات الثَّالث ، وكتابة رزقه 
وحفظـه يف   ، وعمله ، وأجله ، وشقاوته ، وسعادته، ومالزمته يف مجيع أحواله ، وإحصاء أقواله وأفعالـه ، 

حياته ، وقبض روحه عند وفاته، وعرضها على خالقه وفاطره ، وهم املوكلون بعذابه ونعيمـه يف الـربزخ ،   
وبعد البعث ، وهم املوكلون بعمل آالت العذاب ، وهم الْمثَبتون للعبد املؤمن بإذن اهللا ، والْمعلِّمون لـه مـا   

ه يف الدنيا واآلخرة ، وهم الذين يرونه يف منامه ما خيافه ليحذره ، وما ينفعه ، واملقاتلون الذابون عنه ، وأولياؤ
حيبه ليقْوى قلبه ، ويزداد شكراً ، وهم الذين يعِدونه باخلري ، ويدعونه إليه ، وينهونه عن الشر ، ويحذِّرونه منه 

، واملستغفرون له ، وهم الذين يصلُّون عليـه   فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلِّموه وناصحوه والداعون له. 
يف منامه ، وعند _  I_ ما دام يف طاعة ربه ، ويصلُّون عليه ما دام يعلِّم الناس اخلري ، ويبشرونه بكرامة اهللا 

ـ    ه إذا نسـي  موته ، ويوم بعثه ، وهم الذين يزهدونه يف الدنيا ويرغِّبونه يف اآلخرة ، وهـم الـذين يذَكِّرون

                                                
ـ و) .  ٢٩٦٩( ئكَة ، رقم احلديث أخرجه الْبخارِي يف كتاب بدء الْخلْق ، باب ذكْر الْملَا(١)  يفر ، باب كَيم يف كتاب الْقَدلسة أخرجه م

يكُونُ في ذَلـك  إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعني يوماً ثُم يكُونُ في ذَلك علَقَةً مثْلَ ذَلك ثُم "بِلَفْظ ..خلْقِ الْآدمي في بطْن أُمه
 يهف فَخنفَي لَكلُ الْمسري ك ثُمثْلَ ذَلةً مغضم اتمعِ كَلببِأَر رمؤيو وحيد  : الرـعس أَو يـقشو لَهمعو لَهأَجو قَهرِز بكْتاحلـديث  ..ب"  ،

 .متفق عليه  ) . ٤٧٨١( حديث رقم 
 (٢)ابِ فَطَعجي الْحف لَد : ناليت فيها الْو ةيمشأي يف الْم. 

 حِ الْبيف فَت يثدح الْحرر ج ارِانظر شجنِ حابير ج ، و ٢٣١ص  ١٠ي لالْقَد ض٢١ص  ٥فَي . 
أخرجه مسلم يف الْفَضائل ، حديث رقم و) .  ٣٠٤٤( لْخلْق ، باب صفَةُ إِبليس وجنوده ، حديث رقم أخرجه الْبخارِي في كتاب بدِء ا(٣) 

) ٤٣٦٤(، وحديث رقم "أُمه يطَان إِلَّا ابن مريم وسه الشيطَانُ فَيستهِلُّ صارِخاً من نخسة الشما من مولُود يولَد إِلَّا نخ"بلفظ )  ٤٣٦٣( 
 .متفق عليه  ) . ٤٣٦٥( حديث  رقم ، و "كُلُّ بنِي آدم يمسه الشيطَانُ يوم ولَدته أُمه إِلَّا مريم وابنها  "بلفظ 
 . ٣٢سبقت ترمجته ص: ابن الْقَيم (٤) 
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فهم رسل اهللا يف خلقـه  . وينشطونه إذا كسل ويثَبتونه إذا جزع ، وهم الذين يسعون يف مصاحل دنياه وآخرته 
 . ) ١(] وأمره، وسفراؤه بينه وبني عباده 

فمن حق هؤالء العباد األطهار األخيار على البشر حمبتهم ومواالم ، والبعد عن معادام كمـا أمـر    
ــذ ــال _  I_ لك بــ � ÝWÚ WÜ�VÒ﴿ إذ قــQ^èS�WÆ YãPV⌫YP⌦ 

-YãY�W|MXù;HTVT⌫WÚWè -YãY⌫TSªS¤Wè 

WÔTTÿX¤`iX�Wè WÔHTùVÑ~YÚWè UfûMX�WTÊ W☺ð/@� 

QbèS�WÆ WÝÿX£TYÉHTVÑ<⌫YP⌦ (98) ﴾ )عد عن كلّ ) ٢وتوقريهم والب ،
و  " من أَكَلَ من هذه الْبقْلَة الثُّـومِ " _  r_ ما يؤذيهم فهم يتأَذّون من كل ما يتأَذَّى منه ابن آدم لذا قال 

 ى منه بنو آدممن أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم والْكُراثَ فَلَا يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملَائكَةَ تتأَذَّى مما يتأَذَّ"   قَالَ مرةً
" )٣ (. 

، _  U_ ارتكاب الذُّنوب واخلطايا واإلتيان مبا ال حيبه اهللا _ املالئكة أي _ كما أنَّ أكثر ما يؤذيها  
 .) ٤( " لَا تدخلُ الْملَائكَةُ بيتا فيه كَلْب ولَا صورةٌ" ولذلك 

                                                
 . ٨٣٤ – ٨٣٣ص  ٢إِغَاثَةُ اللَّهفَان في مصائد الشيطَان ، لابنِ الْقَيم ، ج (١) 
 . ٩٨سورة البقرة (٢) 
ـ   أخرج الْبخارِي حنوه يف كتاب الْأَذَان ، باب ما جاء يف الثُّومِ النـي و الْ (٣)  ، ) ٨٠٧( ، و ) ٨٠٦(ديث رقـم  بصـل و الْكُـرات ، ح

باب مـا يكْـره مـن الثُّـومِ      يف كتاب الْأَطْعمة ،، و)  ٣٨٩٣(، حديث رقم  يف كتاب الْمغازِي ، باب غَزوة خيبر، و)  ٨٠٩(،)٨٠٨(و
أخرجه و.)٦٨١٢(بالدلَائل ، حديث رقم  اليت تعرفالسنة ، باب الْأَحكَام تاب االعتصام بِالْكتابِ ويف ك، و)  ٥٠٣١( بقُول،حديث رقم الْو

سم يف كتاب الْملسأَكَلَ ثُوماً أو اجِد وم ني مهلَاة ، باب نعِ الصاضووها، حديث رقم محاثاً أو نالً أو كُرصحـديث  بلفظـه ، و )  ٨٧٦( ب
يف كتاب الْأَشـرِبة ،  ، و)  ٨٧٩( ، و )  ٨٧٧( ، و )  ٨٧٦( و  ،)٨٧٥( ، و )  ٨٧٣( ، و )  ٨٧٢( ، و )  ٨٧١( ، و )  ٨٧٠( رقم 

 .متفق عليه ) .  ٣٨٢٨(، و)  ٣٨٢٧( ومِ ، حديث رقم باب إِباحةُ أَكْلِ الثُّ
 (٤)كُم فَلْيدابِ أَحري شف ابقَع الذُّبلْق ، باب إِذَا وِء الْخدارِي يف كتاب بخـ  أخرجه الْب يف كتـاب  ، و)  ٣٠٧٥( م غمسه ، حـديث رق

 كَةلَائود الْمهازِي ، باب شغراً ، حديث رقم الْمدو)  ٣٧٠١( ب ،ا ييمة فارجوع ، باب التيـال    أخرج حنوه يف كتاب الْبجلرـه لسبل هكْـر
يف كتـاب  ، و)  ٢٩٨٧( ، و )  ٢٩٨٦( ث رقـم  ، حدي يف كتاب بدء الْخلْق ، باب ذكْر الْملَائكَة، و)  ١٩٦٣( نساء ، حديث رقم الو

يف ، و)  ٥٤٩٣( صاوِير ، حديث رقـم  يف الِّلباس ، باب الت، و)  ٤٧٨٣(راً في الدعوة ، حديث رقم النكَاح ، باب هل يرجع إذا رأَى منكَ
ر صـورة  الزينة ، باب تحرِمي تصـوي مسلم يف كتاب اللِّباس و رجهأخو) .  ٥٥٠٤( يه صورة ، حديث رقم اللِّباس ، باب من مل يدخل بيتاً ف

 .متفق عليه  ) . ٣٩٤٨( ، و )  ٣٩٤١( ، و )  ٣٩٣٣( ، و )  ٣٩٣٢( ، و )  ٣٩٣٠( ، و )  ٣٩٢٩(الْحيوان ، حديث رقم 



١٦٢ 

أما بالنسبة للشياطني ؛ فمن واجب املؤمن أن يتخذ احليطة واحلذر منهم وخمالفتهم يف كـلِّ شـيء ،    
��I _ ﴿g_من األدلَّة يف الكتاب والسنة دلَّت على وجوب خمالفتهم ، من ذلك قوله فكثري �òWè 

�V¢ uøWT�ó£TSÍ<⌦@� ISãPVÍW� 

WÜkYÑ`©YÙ<⌦@�Wè WÝ`T�@�Wè XÔg~�TWQ©⌦@� 

�W�Wè `¤PY¡WT�STT� �☯£ÿY¡`�WT� (26) QWÜMX� 

WÝÿX¤PY¡WT�SÙ<⌦@� vN�éSTß�VÒ WÜ.Wé`�XM� 

g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@� WÜ�W{Wè SÝHTð¹`~TPV⌦@� 

-YãQYT�W£Y⌦ �_¤éSÉVÒ (27) ﴾ )ومن ذلك أمره .)١_u _ نياماس بالتللن
كما أُمرنا باالستعاذة منه وطرده بالذِّكر يف كلِّ حني وكل موضع وموقف .يف أكلهم وشرم خمالفةً للشياطني

 ._ لعنه اهللا _ 

 : عالقة كلّ منهم بالذِّكر وقراءة القرآن  ومن الفروق بني الشياطني واملالئكة أيضاً_ ٩

إِنَّ للَّه ملَائكَةً يطُوفُونَ " _  r_ فاملالئكة يستجلبهم الذِّكر وكذلك قراءة القرآن ، يقول رسول اهللا  
موا إِلَى حاجتكُم قَالَ فَيحفُّونهم في الطُّرقِ يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا هلُ

يناِء الدمإِلَى الس هِمتنِح٢( "احلديث . . . . . . ابِأَج ( . ملسويف صحيح م)٣(   ةـريرعن أَبِي ه)٤(  _t  _
تلُونَ كتاب اللَّـه ويتدارسـونه   وما اجتمع قَوم في بيت من بيوت اللَّه يr  _ "_ قال رسول اهللا : [ قال 

بينمـا   . )٥( " ه فيمن عندهبينهم إِلَّا نزلَت علَيهِم السكينةُ وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائكَةُ وذَكَرهم اللَّ

                                                
 . ٢٧،  ٢٦سورة اإلسراء (١) 
مسلم حنوه يف كتاب الـذِّكْر  أخرج و) .  ٥٩٢٩( ، حديث رقم _  U_ ذكْر اهللا  أخرجه الْبخارِي يف كتاب الدعوات ، باب فَضل(٢) 

 .متفق عليه  ) . ٤٨٥٤( االستغفَار ، باب فضل جمالس الذِّكر ، حديث رقم والدعاء والتوبة و
  .١٠٦سبقت ترمجته ص: مسلم (٣) 
 .٣٨سبقت ترمجته ص: أَبو هريرة (٤) 
علـى  اع علَى تلَاوة الْقُرآن واالستغفَار ، باب فَضل االجتملم يف صحيحه يف كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة وديث أخرجه مسجزء من ح(٥) 

 ) . ٤٨٦٧( الذِّكْر ، حديث رقم 



١٦٣ 

حتى لَـا   )١(دي للصلَاة أَدبر الشيطَانُ ولَه ضراطٌإِذَا نو" _  u_ كما قال : يهرب الشيطان من الذِّكر 
ينأْذالت عمس٢( " ي(. 

@@@@@ 
 

  : املبحث الثَّالث
 :الفرق بني الشيطان و اإلنس 

عرفنا أنَّ كلمة الشيطان لفظة تطْلَق على كلّ من شطُن واحنرف ومترد من إنس أو جن أو حيـوان أو   
وكما أنَّ كفرة اجلن والْمضلِّني منهم هم شياطني اجلن ، فكذلك كفـرة اإلنـس واملشـتغلني يف    .  ذلك غري

﴿ _  U_ اإلضالل منـهم هـم شـياطني اإلنـس ، وقـد أثبـت القـرآن الكـرمي ذلـك ، فقـال           

ðÐY⌦.V¡W{Wè �WTÞ<⌫WÅW� QXÔRÑY⌦ \QøY�TWTß 

�^QèS�WÆ WÜkY¹HTW~TW® X¨ß�XMô@� QXÝY�<⌦@�Wè 

øY�éSTÿ óØSäSµ`ÅWT� uøV⌦XM� w´`ÅWT� ðÇS£T<�S¦ 

gÓóéTðTÍ<⌦@� &�_¤èS£SçÆ óéTV⌦Wè �ò:�TW® 

ðÐQST�ð¤ �WÚ $SâéST⌫WÅWTÊ óØSå`¤W¡WTÊ �WÚWè 

fûèS£WT�pTÉWTÿ (112) ﴾ )فأثبت ) ٣ ، _U  _ ًوجود شياطني من اإلنس أيضا
 .يوسوسون لبقية الناس وحييدون م عن الطَّريق القومي 

                                                
، ]  وضـراطاً  وضـرِيطاً  اِءالر رسكَبِ طاًوضر رطاًض يضرِطُ ضرطَ ، وفرعم،  فَيخِالْ وتص اطُالضر [: يقول يف لسان الْعربِ : ضراط (١) 

 .نهِيق ويقَال ضراطٌ وضرِيطٌ كَنهاق و
 . ٤٩٠٩ص  ١تاج الْعروس ج ، و ٣٤١ص  ٧لابنِ منظُور ج  انظر لسان الْعرب

يف ، و)  ٥٧٣( أْذين ، حديث رقم يف كتاب الْأَذَان ، باب فَضل التt  __ جزء من حديث ، أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٢) 
يف كتاب الْجمعة أيضاً ، باب إِذَا لَم يدرِ كَم صلَّى ثالثـاً  ، و)  ١١٤٦( صلَاة ، حديث رقم كتاب الْجمعة ، باب يفَكِّر الرجل الشيء في ال

أخرجه مسـلم  و) .  ٣٠٤٣( جنوده ، حديث رقم يف كتاب بدِء الْخلْق ، باب صفَةُ إِبليس و ، و)  ١١٥٥( سجد ، حديث رقم  أو أربعاً
هرب الشيطَان ن ولَاة ، باب فَضلِ الْأَذَايف كتاب الص "... إِنَّ الشيطَان إِذَا سمع النداَء بِالصلَاة أَحالَ لَه ضراطٌ حتى لَا يسمع صوته"بِلَفْظ 

حديث رقم ع ، هاعمس داجِد و)  ٥٨٥(، و)٥٨٢(نسلَاة، ويف كتاب الْمعِ الصاضولَاة و موِ يف الصهلَه ، حـديث رقـم   ا، باب الس ودجلس
 .متفق عليه  .)٨٨٤٠(

 . ١١٢سورة األنعام (٣) 



١٦٤ 

قد صرحت أني قد اخترت شياطني اجلن ليكونوا موضوعاً للبحث الذي بني يدي ، لذا فإنين حـني  و 
 .أتكلَّم عن التشاات والفروق بني الشيطان واإلنسان ؛ فإني أعين بذلك شياطني اجلن دون شياطني اإلنس 

اجلن واإلنسان أشياء مشتركة وأمور يقع فيها  واجلن كما عرفنا عامل آخر غري عامل اإلنسان إلَّا أنَّ بني 
 :فمن هذه األمور : التشابه 

١_ فشر ايل احلساب إن خرياً فخري وإن شراكليف وبالتلَا الفريقني يقع عليه التكون ك: 

ة علـى  منهم الصاحل والطَّاحل وكالمها رزِق العقـل واإلدراك والقـدر  _ اإلنس و اجلن _ إذ كلَامها   
وقد سبق أن تكلَّمت عن ذلك عند احلديث عن الفـروق بـني املالئكـة    . االختيار بني طريقَي اخلري والشر 

 .والشياطني من حيث التكليف 

 :ومن األدلَّة الدالة على ذلك 

�@⌦>�I  _﴿  �WÚWè ñ�`ÍV⌫TW� QWÝY_ قوله  ð¨ß�XMô@�Wè 

�PV�MX� YÜèS�S�T`ÅW~Y⌦ (56) ﴾ )كليف ، ف) ١هذه اآلية صرحية يف وقوع الت
 .ووجوب العبادة على اجلن واإلنس على حد سواء 

 

�@⌦>�U  _ ﴿W£W`ÅWÙHTWTÿ QXÝY_ قولـه  : ومن ذلـك أيضـاً    

X¨ß�XMô@�Wè `yV⌦KV� `ØRÑY�K<�WTÿ bÔSªS¤ 

óØRÑÞQYÚ WÜé☺ñ±SÍWTÿ óØS|`~V⌫WÆ øY�HTWTÿ��ò 

`yRÑWTßèS¤Y¡ÞSTÿWè �ò:�WÍY⌦ óØRÑYÚóéWTÿ 

&�W¡HTWå N�éR⌦�WTÎ �WTß`�XäW® uvøV⌫WÆ 

$�WÞY©SÉßVK� ñySäT`T�PV£WçÆWè SáléW~W�<⌦@� 

�WTp~ß☺ñ�⌦@� N�èS�XäTW®Wè uvøV⌫WÆ 

óØXäY©ñTÉßKðV� `ySäPVTßKV� N�éSTß�VÒ 

                                                
 . ٥٦سورة الذاريات (١) 



١٦٥ 

fÛTÿX£YÉHTW{ (130) ﴾ )فقد أخرب اهللا ) ١ ،_I _ له إىلسه أرسل ريف هذه اآلية أن
واإلنس على حد كْليف اإلهلي  اجلنعليه الت قَعن وفَيلَا الطَّرم معاً ، فثبت بذلك أنَّ كسواء لينذرو. 

وهناك الكثري من اآليات أيضاً اليت تثْبِت وقوع احلساب على اجلن متاماً كما يقع على اإلنس فمن ذلك  
 :_  U_ قوله 

     ﴿ `�WÍV⌦Wè �WTßK<�W¤W¢ ðyPVÞWäW�Y⌦ �_¤kY�W{ 

fÛYQÚ QXÝY�<⌦@� $X¨ß�XMô@�Wè `ØSäV⌦ 

t�éST⌫STÎ �PV� WÜéSäWTÍpTÉWTÿ �WäY� `ØSäV⌦Wè 

cÜSkT`ÆKV� �PV� WÜèS£Y±`�STÿ �WäY� `ØSäV⌦Wè 

cÜ�W¢��ò �PV� WÜéSÅWÙ`©WTÿ &:�WäY� 

ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� gyHTWÅ`TßKKV�ô@�TVÒ `ÔWT� 

`ØSå &QSÔW¶VK� ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� SØSå 

fûéST⌫YÉHTWçÅ<⌦@� (179) ﴾ )٢ (. 

وجعلـهم مسـؤولني   _ من أفئدة وأعين وآذان _ فهم عندما مل حيفظوا النعم اليت أعطاهم اهللا إياها  
 .عنها؛كان مصريهم أن وقَع عليهم عذاب اهللا يف نار جهنم 

لون اجلنة وقد اختلَف العلماء يف مسلمي اجلن ، هل يدخلون اجلنة أم ال ؟ إلَّا أنهم رجحوا كوم يدخ 
ــه        ــها قول ــة من ــتدلُّوا بأدلَّ ــار ، واس ــافرهم الن ــدخل ك ــا ي  ⌦I  _﴿ `yV_ كم

QWÝSäpTT�YÙp¹TWÿ t¨ßXM� óØSäV⌫`�TWTÎ �W�Wè 

QbÜ:�W� (74)﴾)ليسـوا مـن   ) ٣ وليس هنا موضع بسط هذا املوضوع إذ أنَّ مسلمي اجلن ،
 .موضوع البحث 

                                                
 . ١٣٠سورة األنعام (١) 
 . ١٧٩سورة األعراف (٢) 
 . ٧٤سورة الرمحن (٣) 



١٦٦ 

األرض وإن كان للشياطني مواضع معينة يتكاثرون فيهـا  : يهما يسكن ومما يتشاون فيه أيضاً ، أنَّ كلَ_ ٢
 .وغالباً ما تكون مواضع جنسة ومظلمة وموحشة ، وقد فصلت الكالم يف ذلك 

 :_  u_ مع آدم _ لعنة اهللا عليه _ يف قصة إبليس _  U_ يقول  

 

﴿ �WÞ<⌫TSTÎWè N�éR¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� 

\´`ÅW�Y⌦ $QbèS�WÆ `yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� 

Qb£WÍW�p©SÚ eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� wÜkY� (36)﴾)١ (. 

ــاً ــال أيضـــ �WÓ�WTÎ N﴿ و قـــéñ¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� 

\´`ÅW�Y⌦ $QbèS�WÆ `yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� 

Qb£WÍW�p©SÚ eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� ⌧ÜkY� (24) ﴾ )٢( 

.   

 : يةيف تفسري اآل_ رمحه اهللا _  )٣(يقول ابن كَثري  

والعمدة . آدم وحواء وإبليس واحلية ، ومنهم من مل يذكر احلية واهللا أعلم ) اهبطوا ( قيل املراد باخلطاب يف [ 
�@WÓ�WTÎ �V¹Y�`å﴿ : يف سـورة طـه   _  I_ يف العداوة آدم وإبليس ؛ وهلذا قـال   

�Wä`ÞYÚ $�?TWTÅ~YÙW� ﴾)ة . اآلية )٤اء تبع آلدم ، و احليذكرهـا   إن كان_ وحو
 . ) ٥(] فهي تبع إلبليس _ صحيحاً

 

                                                
 . ٣٦سورة البقرة جزء من اآلية (١) 
 . ٢٤سورة األعراف (٢) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص: ابن كَثري (٣) 
 . ١٢٣سورة طه جزء من اآلية (٤) 
 . ٧٤٩تفِْسري الْقُرآن الْعظيم ، لابنِ كَثري ص (٥) 



١٦٧ 

كما يتشابه الفريقان يف أمور أخرى كاألنوثة والذُّكورة ، التزاوج ووجود الذُّرية ، وكون كلََا الفريقَين ال _ ٣
 :يعلم الغيب إلَّا ما شاء له اهللا أن يعلمه 

﴿ ÔSTÎ ☺ð�� ñyV⌫`ÅWTÿ ÝWÚ Á g�.WéðHTÙQW©⌦@� 

X³`¤KKV�ô@�Wè ð�`~WçÅ<⌦@� �PV�MX� ☺ðS&/@� 

�WÚWè WÜèS£SÅpTWTÿ WÜ�QWTÿKV� fûéS�WÅ`�STÿ 

(65) ﴾ )١ (. 

وكون كلَيهما يأكل و يشرب ، إلَّا أنَّ الشيطان ال ميكنه أن يأكل وال يشرب إلَّا مما مل يذْكَر اسم اهللا  
سم اهللا عليه ، لذا أُمر اإلنسان بالتسمية عنـد األكـل   عليه إذ مل يأذن اهللا له يف األكل وال الشرب مما ذُكر ا

وقد بسطت الكالم يف هذه األمـور يف املبحـث   . والشرب وعند دخول املنزل لئَلَّا يبيت الشيطان يف منزله 
 .السابق 

هما عالَمين متبايِنين أما بالنسبة للفرق بني الشياطني والبشر ، فهناك عدة أمور يظهر فيها اختالفهم ، ف
 .كما ذكرنا فوجود التشابه ال يدلُّ على التماثل 

 

 :من هذه الفروق  

 :االختالف من حيث مادة اخلَلْق _ ١

 .عرفنا أنَّ اجلن والشياطني ال يتفقون مع اإلنس وال مع املالئكة يف ماهية املادة اليت خلقوا منها  

طان وذكرنا أنَّ الشرحية واألحاديث _ لعنة اهللا عليه _ يق من نار كما دلَّت على ذلك اآليات الصلخ
و قد ورد يف بعض املواضع كون الشيطان خلق من نار ،كما قال .الصحيحة يف الكتاب والسنة بصيغ متعددة

 _U  _ ﴿ WÓ�WTÎ �WÚ ðÐWÅWÞWÚ �PV�KV� ð�S�`©WT� 

<¢XM� $ðÐST�p£TWÚKV� WÓ�WTÎ h�WTßKV� c¤`kTW� 

Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 
                                                

 . ٦٥سورة النمل (١) 



١٦٨ 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾ )ه خلـق  ) ١ويف مواضع أخرى أن ،
�@⌦>�I  _﴿ QWÜ:�W_ من نار السموم ، يقـول  Wè SãHTWTÞpTÍV⌫W� 

ÝYÚ SÔ`�TWTÎ ÝYÚ Y¤�PVTß YzéSÙQW©⌦@� (27) ﴾ )٢ ( ،
ــه خ ــذلك أن ــر ك ــار  وذُك ــن ن ــارج م ــن م ــق م ــال . ل  I  _ ﴿ WÌTV⌫W�Wè_ ق

QWÜ:�fTT�<⌦@� ÝYÚ w�X¤�QWÚ ÝYQÚ ⌧¤�PVTß (15) ﴾ 
خلقَت الْملَائكَةُ من نورٍ وخلق الْجانُّ من مارِجٍ من نارٍ وخلق آدم ممـا  "_  r_ كما قال رسول اهللا .)٣(

لَكُم فص٤( "  و (.  

لصيغ ال خترج عن كوا دالَّة على أنه خملوق من النار وإن اختلفت نوعيـة هـذه النـار    وكلّ هذه ا 
﴿ _ I_وغريهـم يف قولـه    )٨(والْحسـن   )٧(ومجاهد  )٦(وعكْرِمة  )٥(فقد ورد عن ابنِ عباس .وتركيباا 

w�X¤�QWÚ ÝYQÚ ⌧¤�PVTß ﴾ )ب  )٩ه طرف اللَّهأن. 

  

ري يقول ابكَث رمحه اهللا _  )١٠(ن _: 

                                                
 . ١٢ألعراف سورة ا(١) 
 . ٢٧سورة احلجر (٢) 
 . ١٥سورة الرمحن (٣) 
 . ٣٠سبق خترجيه ص (٤) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٥) 
تابعيها ، قيـل  حد فُقَهاء مكَّة وغرِب ، أَهو أَبو عبد اهللا عكْرِمة بِن عبد اهللا مولَى عبد اهللا بِن عباس ، أصله من الْبربر من أَهلِ الْم:عكْرِمة(٦) 

،  ١٠٧فِّي بِالْمدينـة سـنة   ، تو ]طَلَبت الْعلْم أَربعني سنة  [: قد قال عكْرِمة مة ، وعكْرِ: هل تعلَم أَحداً أَعلَم منك ؟ قال : لسعيد بِن جبير 
 .سنة  ٨٠عمره  أعلم ، وهـ واهللا ١١٥، وقيل  ١٠٥، وقيل  ١٠٤، وقيل  ١٠٦وقيل 

 . ٢٣ص  ١الْعبر في خبر من غَبر للذَّهبِي ج ، و ٢٦٦ – ٢٦٥ص  ٣انظر وفيات الْأَعيان ، ج 
 .٦٤سبقت ترمجته ص : مجاهد (٧) 
 .٢٨سبقت ترمجته ص: الْحسن الْبصرِي (٨) 
 . ١٥سورة الرمحن جزء من اآلية (٩) 

 . ١٨بقت ترمجته صس: ابن كَثري (١٠) 



١٦٩ 

. )١(]وخلقَت اجلن الذين ذُكروا يف القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون يف طَرفها إذا أُلْهِبت[
 .) ٢(] من خالصه وأحسنه : [ ويف رواية 

 . ) ٣(اللَّهب املختلط بسواد النار : وفُسر املارج بأنه 

 WÌTV⌫W�Wè﴿ لَمـا قـال   _  I_ بني هذه التفاسـري واألقـوال ، إذ أنـه    وال تعارض  

QWÜ:�fTT�<⌦@� ÝYÚ w�X¤�QWÚ ÝYQÚ ⌧¤�PVTß (15) ﴾ 
وضح توضيحاً تاما أنَّ املادة اليت خلق منها اجلن عبارة عن نار خمتلفة األنواع مختلطَـة ببعضـها الـبعض     )٤(

َى كأنحت ج . ها نار واحدة اختالطاً تاماريء : فالْملْط واملارِج من الشط من أنواعه : الْخاملختل. 

_ لتبادر إىل األذهان مارجة أو خمتلطة مباذا ؟ ولكنـه   ﴾ خلق من نار مارجة﴿ قال _  I_ ولو أنه  
I  _ق من مارج من نار أي خليط ممزوج من ناله خائل سؤاله بأن قال أنـذه   . ر قطع على الس ـقبفلم ي

 .العبارة املوجزة الْمبينة سؤال أو إشكال وهذا من إعجاز القرآن 

: ، فنار السموم )٥(]ليباللَّ تكون وقد هارالن يف تكون امسامل يف افذةالن ةاحلار يحالر : [أما السموم فهي  
هـي  : ) ٦(ورد يف األثر أنها لفح جهنم ، وقال ابن عبـاس  هي النار اليت خترج من الريح شديدة احلرارة ، و

 .السموم باللَّيل والْحرور بالنهار: السموم باللَّيل والنهار ، ومنهم من يقول : السموم اليت تقْتل ، وقال بعضهم 

موم اليت خلق اهللا منها اجلانّ السموم جزء من سبعني جزءاً من الس[ قال _ t_ )٧(وعن ابنِ مسعود  
�@⌦>�QWÜ:�W﴿ : مث قرأ Wè SãHTWTÞpTÍV⌫W� ÝYÚ SÔ`�TWTÎ 

ÝYÚ Y¤�PVTß YzéSÙQW©⌦@� (27) ﴾ )٢(] ) ١ (. 
                                                

 . ٢٢٧ص  ١تفسري ابن كَثري ج (١) 
 . ٥٩ص ١النهاية ، ج انظر الْبِداية و(٢) 
 . ٣٧٩ص  ٩انظر شرح مسلم للنووِي ج (٣) 
 . ١٥سورة الرمحن (٤) 
 . ٤٨٤ص  ٤تفسري النيسابورِي ج (٥) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٦) 
 (٧)سم نود اب٢٧سبقت ترمجته ص: ع . 
 . ٢٧سورة احلجر (١) 
 . ٢٣٧ص  ٥، تفسري الْقُرطُبِي ج  ٥٥٠ص ٢انظر تفسري ابن كَثري ج (٢) 



١٧٠ 

 ._ u_أما بالنسبة لإلنسان فقد كانت أصل خلْقَته األوىل من تراب األرض ، فمنه خلق آدم  

ق آدم من قَبضة قَبضها من جميعِ الْأَرضِ فَجاَء بنو آدم علَى قَدرِ الْأَرضِ إِنَّ اللَّه تعالَى خلَ" _  r_ يقول  
بالطَّيبِيثُ والْخنُ وزالْحلُ وهالسو كذَل نيبو دوالْأَسو ضيالْأَبو رمالْأَح مهناَء م١( " فَج ( . 

�U  _ ﴿óÝYÚWè ,-YãY�HTWTÿ_ يعاً كما قال ومنه خلقَت ذريته مج �ò 

óÜKV� ØRÑWÍV⌫V� ÝYQÚ ⌧��W£ST� ☺ðyR� :�W¢XM� 

yS�ßKV� c£TWWT� fûèS£YW�ÞWT� (20) ﴾ )وقال أيضاً ) ٢ ،﴿  ! 
�Wä`ÞYÚ óØRÑHTTWÞT<ÍV⌫W� �fTTä~YÊWè 

óØS{S�~YÅSTß �Wä`ÞYÚWè óØRÑS�X£`�STß ZáW¤�WT� 

uüW£`�KR� (55) ﴾ )٣ (. 

يف أثناء خلْقه بعدة أطوار تتدرج من األبسط تركيباً إىل األكثر تعقيداً وأصعب _  u_ د مر آدم وق 
 .خلقاً قومياً سويا بديعاً فتبارك اهللا أحسن اخلالقني _  u_ تركيباً حتى تنتهي بآدم 

 

 : فمبدأ هذه األطوار هو التراب 

 :_U_يقول 

    ﴿  UfûMX� WÔW�WÚ uøW©~YÆ W�ÞYÆ ☺ðY/@� XÔW�WÙVÒ 

$W×W ��ò ISãTWÍV⌫W� ÝYÚ ⌧��W£ST� ☺ðyR� WÓ�WTÎ 

ISãV⌦ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ (59)  ﴾)٤ (. 

 .على هذه املرحلة  )١(وقد دلَّ حديث أَبو موسى الْأَشعرِي  

                                                
 .٣٧سبق خترجيه ص(١) 
 . ٢٠سورة الروم (٢) 
 . ٥٥سورة طه (٣) 
 . ٥٩سورة آل عمران (٤) 



١٧١ 

 :الطِّني : ثانياً 

�@⌦U_﴿WéSå ÷Y¡PV_يقــول  ØRÑWÍV⌫W� ÝYQÚ ⌧ÜkYº 

☺ðyRT� uvøWµWTÎ _$�W�VK� bÔW�VK�Wè øQZÙW©QSÚ 

I$SâW�ÞYÆ ☺ðyRT� `yS�ßKV� WÜèS£WT�`ÙWT� (2)﴾)٢(. 

ــاً  ــول أيض �@�TWÍV⌦Wè �TWÞpTÍTV⌫W� WÝHTW©ß�XMô` ﴿ويق 

ÝYÚ ⌧àV⌫HTV⌫TSª ÝYQÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾)٣(. 

�@⌦U_ ﴿v÷Y¡PV_ويقــــــول  WÝW©`�KV� QWÔRÒ ]òóøW® 

IS$ãTWÍV⌫W� VK�W�W�Wè WÌ<⌫W� XÝHTW©ß�XMô@� ÝYÚ 

⌧ÜkYº (7) ﴾)٤(. 

 :الطِّني اللَّازِب : ثالثاً 

�U_ ﴿óØXäYp�ÉWT�`ª@�WTÊ óØTSåVK_قال   ☺ñ�W®KV� 

�☯TTÍ<⌫W� ×KV� óÝQWÚ &:�TWÞpTÍV⌫W� �PVßXM� 

ØSäHTWTÞpTÍV⌫W� ÝYQÚ ⌧ÜkYº Y>�X¦�PV� (11)﴾)٥( 
 .والطِّني اللَّازِب هو الطِّني املتماسك متاسكاً جيداً اللَّاصق بعضه ببعض 

 :_ رمحه اهللا _  )٦(بغوِي يقول الْ 

يعين جيد حر الصق يعلَق باليد ، ومعناه اللَّازم أبدل امليم باء ، كأنه يلزم اليد إذا وضعت فيـه فيصـبغها   [  
 .) ١(] ويتراكم عليها 

                                                                                                                                                                     
 . ٣٦سبقت ترمجته ص :أَبو موسى الْأَشعرِي(١) 
 . ٢نعام سورة الْأَ(٢) 
 . ١٢سورة املؤمنون (٣) 
 . ٧سورة السجدة (٤) 
 . ١١سورة الصافات (٥) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص: الْبغوِي (٦) 



١٧٢ 

 .) ٣(] إنا خلقناهم من طني الصق : يقول : [ يف تفسري اآلية  )٢(وقال الطَّبرِي  

 :لصلصال ا: رابعا

الطِّني اليابس مل تصبه النـار ،  : الصلصال : [ ) ٤(قال ابن قُتيبة . فإذا يبس الطِّني ومجد سمي صلصاالً  
فإذا نقرته صوت ، فإذا مسته النار فهو فَخار ، ومنه قيل للحمار مصلصل ويقال مسعت صلصـلة اللِّجـام إذا   

 . ) ٥(] مسعت صوت حلَقه 

الطِّني احلر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف ، فإذا طُبِخ بالنار : الصلصال : [ ) ٦(ال الْجوهرِي وق
 s9ur $oYø)n=yz(U _ ﴿ô�s_يقــــول . ) ٧(] فهــــو الفخــــار  

z`»|¡SM}$# `ÏB 9@»|Áù=|¹ ô`ÏiB :*uH⌧q 

5bqãZó¡¨B ÇËÏÈ ﴾ )٨(  . وِيغيقول الْب)٩(  _ أ وا: [ _ رمحه اهللامالطِّني األسود ، : لْح )
تقـول  . هو املصبوب  )٣(وقال أَبوعبيدة . هو الْمنتن الْمتغير : ) ٢(وقَتادة )١(قال مجاهد . أي متغير ) مسنون 
 . ) ٥(] صاالً كالفخار هو التراب الْمبتل الْمنتن جعل صل: ) ٤(قال ابن عباس . سننت املاء إذا صببته : العرب 

                                                                                                                                                                     
 . ١٠٨٧تفسري الْبغوِي ص (١) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص: الطَّبرِي (٢) 
 . ٢٩٧ص  ٦تفسري الطَّبرِي ، ج (٣) 
أَدب ( و ) الْمعـارِف  (وِي صاحب كتـاب  قيل الْمروزِي النحوِي اللُّغم بِن قُتيبة الدينورِي ود اهللا بِن مسلهو أَبو محمد عب: ابن قُتيبة (٤) 

نِسـب إِلَيهـا ، وتـوفِّي    قَاضياً فَأقام بالدينور مدة هـ ، و ٢١٣و قيل بالْكُوفَة سنة ؛ كان فاضالً ثقةً ، سكن بغداد ، ولد بِبغداد ) الْكَاتب 
 .كانت وفاته فجأة الْأَقْوال ، و الْأَخري أَصحهـ و ٢٧٦وقيل  ٢٧١وقيل  ٢٧٠سنة

فان ج انظر ويات الْأَعو ٤٢ص  ٣ي ،ي بِالْوافي ج الْوفَدلصات ليبِي ج ، و ٢ص  ٦فلذَّهلَام لارِيخ الْإِس١٣٢ص  ٥ت . 
 . ٢٣٧يب الْقُرآن لابنِ قُتيبة ، ص تفسري غَرِ(٥) 
تاج الْعربِية ، ذكي فطن ، يضرب يف خطِّه الْمثَـل  رِي ، صاحب صحاح اللُّغة وهو الْعالم اللُّغوِي إِسماعيل بِن حماد الْجوه: الْجوهرِي (٦) 

 .هـ٣٩٣مات ، وكانت وفاته سنة كان أول من حاول الطَّيران فجعل لنفسه جناحين من الدف فَوقَع فَ لجودته ، تركي الْأَصل من فَاراب ،
ر أَعيلَاء ج انظر سبزِي ج ، و ٨٠ص  ١٧لَام النراخلْبر لصل الْعة أَهرصع ر وةُ الْقَصيم٢٣١ص  ١د . 

 (٧)رِي ، مادة صهولْجاح لح١٧٤٥ص  ٥لَلْ ، ج الص . 
 . ٢٦سورة احلجر (٨) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص: الْبغوِي (٩) 
 .٦٤سبقت ترمجته ص: مجاهد (١) 
 . ٧١سبقت ترمجته ص: قَتادة (٢) 



١٧٣ 

�@U  _﴿ WÌTV⌫W� WÝHTW©ß�XMô_ وقال  ÝYÚ wÔHTW±<⌫W² 

X¤�PV�WÉ<⌦@�ðÒ (14) ﴾ )٤ (. 

 ﴿فكان بشراً متكامالً ذا جسد و روح _  u_ مثَّ انتهت هذه املراحل واألطوار بنفخ الروح يف آدم 

�V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ 

ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29) ﴾ 

)٥ (. 

_  I_ ، فلم يكن من غري مقدوره _  u_ ولو تأملنا هذه األطوار لوجدنا مدى إكرام اهللا آلدم 
فيكون بشـراً  : على أن يقول له كن _  I_ أن خيلقه دون املرور ذه األطوار ، والتفاصيل ، بل إنه قادر 

. ا أنه أكرمه خبلقه بيديه وبالنفخ من روحه فيه ، ومن ثَم بإسجاد املالئكة له ، إلَّ_  U_ سويا كما أراد له 
 :فلم يكرم اهللا أيا من خملوقاته كإكرامه للبشر 

 ﴿! `�TWÍV⌦Wè �WTÞ`ÚQW£VÒ õøYÞWT� W×W ��ò 

óØSäHTWTÞ<⌫WÙW�Wè Á QX¤WiT<⌦@� 

X£`�W�T<⌦@�Wè ØSäHTWTpÞÎW¦W¤Wè fÛYQÚ 

g�HTWT�QXT~☺ð¹⌦@� `ySäHTWTÞ<⌫☺ðµWTÊWè 

uøV⌫WÆ ⌧¤kY�W{ óÝQWÙYQÚ �TWÞpTÍTV⌫W� 

¾�~YµpTÉWT� (70) ﴾ )ة اخللق فقط ، بل يف كلّ . ) ١فلم يقتصر تكرمي اإلنسان على كيفي
 .ما يتعلَّق به ، وكفى بعقل اإلنسان شاهداً على تكرميه 

                                                                                                                                                                     
فهر الْقُرشي الْفهرِي ، أَبو عبيدة بن الْجـراح ،   هو عامر بِن عبد اهللا بن الْجراح بِن هلَال بِن وهيب بِن ضبة بن الْحارِث بِن:أَبو عبيدة (١) 

 .سنة  ٥٨له هـ ، و ١٨بطاعون عمواس ، سنة شهد بدراً ، مشهور، مات شهيداً عشرة ، أَسلَم قَدمياً ، وأَحد الْ
ذهقْرِيب التر ، ج انظر تجن حابو ٣٧٠ص  ٢يب ل ،نِ قُنابات ليف١ص  ١فُذ ج الْو . 

 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٢) 
 . ٦٩٧تفسري الْبغوِي ، ص (٣) 
 . ١٤سورة الرمحن (٤) 
 . ٢٩سورة احلجر (٥) 
 . ٧٠سورة اإلسراء (١) 



١٧٤ 

أما بنو آدم فقد مروا يف أطوار أُخرى  دون بنيه ،_  u_ هذه األطوار السابقة الذِّكر ، مر ا آدم 
�@⌦U_﴿ WéSåWè ÷Y¡PV_فقـال  .أَعاد القرآن الكرمي أصـل اخلَلْـق فيهـا إىل املـاء      

WÌV⌫W� WÝYÚ Yò:�WÙ<⌦@� �_£WWT� ISãV⌫WÅW�WTÊ 

�_T�W©WTß %�_£pTäY²Wè WÜ�VÒWè WÐQST�W¤ 

�_£ÿY�WÎ (54)﴾)ــال ) ١  X£RÀ¹ÞWT~<⌫WTÊ﴿ و قــــــــــ

SÝHTW©ß�XMô@� QWØYÚ WÌY⌫S� (5) WÌY⌫S� ÝYQÚ 

⌧ò:�QWÚ wÌYÊ�W  (6) S�S£p�WTÿ ?ÝYÚ XÜ`kWT� 

g�<⌫☺ñ±⌦@� g�MXú:�W£PV�⌦@�Wè (7) ﴾ )٢ (. 

رمحه _  )٣(وهذا ال يتعارض مع كون اإلنسان خملوقاً من طني يف األصل ، ويوضح ذلك قول الْآلُوسي 
، وجعله جـزءاً  _  u_ ملاء الذي خمر به طينة آدم وهو ا: [ عند تفسريه هلذه اآلية الكرمية إذ قال _ اهللا 

من مادة البشر ، لتجتمع وتتسلسل وتستعد لقبول األشكال واهليئات ، فاملراد باملاء ، املاء املعروف ، أو يـراد  
 .) ٤(] باملاء النطْفة 

﴿ _  U_ يقـول  . وقد صرح القرآن الكرمي برجوع أصـل خلقـة بـين آدم إىل هـذه النطفـة      

`yV⌦WèVK� W£WTÿ SÝHTW©ß�XMô@� �PVTßKV� 

SãHTWÞpTÍV⌫W� ÝYÚ ⌧àWÉp¹PRTß �V¢MX�WTÊ WéSå 

cy~Y±W� cÜkY�QSÚ (77) ﴾ )ــاً ) ١ ــول أيضـ ��PVTßXM﴿ : ، ويقـ 

�TWÞpTÍV⌫W� WÝHTW©ß�XMô@� ÝYÚ ]àWÉp¹TPRß 

w��W`ÚVK� Yã~Y⌫WT�`T�PVTß SãHTWTÞ<⌫WÅW�WTÊ 

                                                
 . ٥٤سورة الفرقان (١) 
 . ٧  - ٥سورة الطارق (٢) 
 .٢٠سبقت ترمجته ص:الْآلُوسي(٣) 
 (٤)لْآلُوسانِي لعالْم وح٣٥ص  ١٩ي ، ج ر . 
 . ٧٧سورة يس (١) 



١٧٥ 

�?TWÅ~YÙWª �☯¤kY±WT� (2) ﴾ )قال مشجته فهو [ األمشاج مبعىن و) ١أخالط ، ي
 . )٢(] مشيج ، يريد اختالط ماء الرجل مباء املرأة 

وذَكَر القرآن أيضاً األطوار اليت متر ا هذه النطفة حتى تنتهي بالطِّفل البشري املتكامل وهي أطـوار  
 ._تبارك اهللا القادر_رحم أم وال يف صلب أب إذ مل يخلَق يف _  u_ خمتلفة عن األطوار اليت مر ا آدم 

 :_  U_ يقول 

 ﴿ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVTÞ⌦@� ÜMX� 

`yS�ÞRÒ Á ⌧�`TÿW¤ WÝYQÚ g�`ÅW�<⌦@� 

�PVßXM�WTÊ yRÑHTTWTpÞÍV⌫W� ÝYQÚ ⌧��W£S� QWØR� 

ÝYÚ ⌧àWÉp¹TPRß ☺ðyR� óÝYÚ ⌧àWÍV⌫WÆ ☺ðyST� 

ÝYÚ ⌧àWçÅpµTQSÚ ⌧àWÍPV⌫W�QSÚ X¤`kTWçÆWè 

⌧àWÍPV⌫W�SÚ WÜQY~WT�SÞTYP⌦ ó&ØRÑV⌦ 

QS£YÍSTßWè Á Yz�W�`¤VK�ô@� �WÚ Sò:�WWTß 

uvøV⌦XM� wÔWT�KV� øQ^ÙW©QSÚ﴾)٣(. 

يا رب مخلَّقَة : إذا وقعت النطفة يف الرحم بعث اهللا ملَكاً ، فقال : [ _  t_  )٤(يقول ابن مسعود  
يا رب فما صفة هذه النطفـة  : قَة جمتها األرحام دماً ، وإن قال مخلَّقَة قال أو غري مخلَّقَة ؟ فإن قال غري مخلَّ

 .) ١(] أَذَكَر أم أنثى ؟ 

 :_ U_ أما ما بعد الْمضغة ، جنده يف قوله  

                                                
 . ٢سورة اإلنسان (١) 
 . ١٠١ص  ٦زاد املَِسري لابنِ الْجوزِي ج (٢) 
 . ٥سورة احلج جزء من اآلية (٣) 
 . ٢٧سبقت ترمجته ص: ابن مسعود (٤) 
 . ١١٧ص  ١٧تفسري الطَّبرِي ، ج (١) 



١٧٦ 

﴿ ☺ðyR� �TWÞpTÍTV⌫W� WàWÉp¹TPRÞ⌦@� ^àWÍV⌫WÆ 

�WTpÞÍV⌫W�WTÊ WàWÍV⌫WÅ<⌦@� ^àWçÅpµSÚ 

�WTpÞÍ⌫W�WTÊ WàWçÅpµSÙ<⌦@� �_ÙHTVÀ¹YÆ 

�WTßóéTW©VÑWTÊ ðyHTVÀ¹YÅ<⌦@� �_Ù`�V⌦ 

☺ðyRT� SãHTWTß<K�W`TßVK� �☯TTÍ<⌫W� W&£W���ò 

ðÏW¤�W�W�WTÊ ☺ðS/@� SÝW©`�KV� 

WÜkYÍY⌫HTW�<⌦@� (14) ﴾ )١ (. 

وكمال رعايته أن تستمر عنايته ذا اإلنسان ، ليس فقط إىل أن يسـتوي  _  I_ وإنه ملن رمحة اهللا  
 WéSå﴿ تمايز صورته ، بل إىل أن يكرب ويشب ، وإىل أن يهرم بعـد ذلـك ، وحتـى ميـوت     خلقه وت

÷Y¡PV⌦@� ØR|WÍV⌫W� ÝYQÚ ⌧��W£ST� QWØR� ÝYÚ 

⌧àWÉp¹TPRß QWØR� óÝYÚ ⌧àWÍV⌫WÆ QWØR� 

óØRÑS�X£`�STÿ ¾�pTÉYº QWØR� 

Nv�éSçÅST⌫`�W�Y⌦ `ØS{PV�S®VK� ☺ðyR� 

N�éSßéRÑW�Y⌦ &�_TT�éS~S® ØRÑÞYÚWè ÝQWÚ 

uøPVÊWéW�STÿ ÝYÚ $SÔ`T�WTÎ 

Nv�éSçÅR⌫`T�W�Y⌦Wè ¾�W�VK� øQ^ÙW©QSÚ 

óØS|PV⌫WÅV⌦Wè WÜéST⌫YÍT`ÅWT� (67) ﴾ )بل و إىل بعد املوت ) ٢
ونقابل كلّ هذه النعم _  I_ أَفَيجدر بنا بعد هذا أن نعصيه . والبعث واحلساب ، فتبارك اهللا رب العالَمني 

 ؟؟باجلحود والكُفْران 

فإذا تأمل العاقل البصري أحوال النطفة من مبدئها إىل منتهاها دلَّته علـى املعـاد   : [ ) ١( يقول ابن الْقَيم 
والنبوات كما تدلُّ على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كماله ، فكما تدلُّ أحوال النطفة مـن مبـدئها إىل   

                                                
 . ١٤سورة املؤمنون (١) 
 . ٦٧سورة غافر (٢) 
 . ٣٢سبقت ترمجته ص: بن الْقَيم ا(١) 



١٧٧ 

بارئه ، فكذلك تدلُّ على كمال حكمته وعلمه وملْكه وأنه امللك احلق غايتها على كمال قدرة فاطر اإلنسان و
 .) ١(] املتعايل على أن خيلقها عبثاً ويتركها سدى بعد كمال خلقها 

 :ومن الفروق بني الشيطان واإلنسان أيضاً األفضلية والتكرمي لبين اإلنسان _ ٢

 ، وقد ظهر هذا التكرمي جليا حني خلق اهللا آدم بيديه أيما تكرمي_  u_ آدم _  I_ لقد كرم اهللا  
بدأ تكرميه من قبل ابتداء خلقه _ U_بل إنه . . الكرميتين ، ونفخ فيه من روحه املقدسة وأسجد له مالئكته 

هـذا إلَّـا   ؛ إذ بشر مالئكته األطهار بأنه سيوجده وأمرهم بالسجود له فور اكتمال خلْقه دون تراخ ، وما 
وأكرمه بالعلم وأظهر علمه ملالئكته وأخـربهم بأنـه   _  U_ إظهاراً لفضله وشرفه ومكانته العالية عند اهللا 

جاعله خليفة له يف األرض، فلقَّبه باخلليفة ، وأودع فيه من اإلمكانات واالستعدادات والقدرة علـى حسـن   
فيهـا ،  _ I_األرض يعمرها ويحسنها وينشر ديـن اهللا   التصرف ما جيعله كفؤاً لإلمساك بزمام اخلالفة يف

تكرميه له يف كتابـه الكـرمي ،   _ U_يف خدمته كلّ ما يف السماوات واألرض ، بل وبين _  I_ وسخر 
 :_  U_ يقول 

﴿ ! `�TWÍV⌦Wè �WTÞ`ÚQW£VÒ õøYÞWT� W×W ��ò 

óØSäHTWTÞ<⌫WÙW�Wè Á QX¤WiT<⌦@� 

X£`�W�T<⌦@�Wè ØSäHTWTpÞÎW¦W¤Wè fÛYQÚ 

g�HTWT�QXT~☺ð¹⌦@� `ySäHTWTÞ<⌫☺ðµWTÊWè 

uøV⌫WÆ ⌧¤kY�W{ óÝQWÙYQÚ �TWÞpTÍTV⌫W� 

¾�~YµpTÉWT� (70) ﴾ )ل اهللا  )٢ن فضموم ، _I  _  مهم عليهم اجلـنآدم وبنيه وكر
 U_ أن اهللا  هذه الفئة من املخلوقات أقلّ درجة من اإلنس ، فلم يرِد_  I_ والشياطني ، حيث جعل اهللا 

خلقهم بيديه أو نفخ فـيهم  _  I_ أسجد أحداً أليب اجلن كما هو احلال بالنسبة أليب اإلنس ومل يرِد أنه _ 
 .من روحه أو أحاطهم بالعناية اليت أحاط ا آدم وبنيه 

                                                
 . ١٦٦ص  ٤بدائع الْفَوائد لابنِ قَيم الْجوزِية ، ج (١) 
 . ٧٠سورة اإلسراء (٢) 



١٧٨ 

ها اجلن خالفاً ملا تبجح فإن أتينا ملادة اخللق جند أنَّ مادة خلق اإلنس أفضل وأكرم من املادة اليت خلق من 
�h�WTßKV﴿ حني قال كما يف محكَـم التنزِيـل   _ لعنة اهللا عليه _ به إبليس   c¤`kTW� 

Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾ )ار أفضل من  )١معتقداً بذلك أنَّ الن
املفسرون على هذه الْحجة الواهية يف بطون تفاسـريهم وأثبتـوا    وقد رد_ لعنه اهللا _ الطِّني وأخطأ يف ذلك 

أفضلية الطِّني على النار ، وذكروا لذلك وجوهاً كثرية يرجع هلا _ رمحهم اهللا _ خالف ذلك حيث وضحوا 
 .) ٢(من أراد االطِّالع عليها 

ــاوِي  ضيــول الْب ــه اهللا _  )٣(يق  øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß﴿ : [ _ رمح

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾ )تعليل لفضله عليه وقد غلط يف  )٤
﴿ _  I_ ذلك بأن رأى الفضل كلّه باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل ، كما أشار إليها بقوله 

�WÚ ðÐWÅWÞWÚ ÜKV� W�S�`©WT� �WÙY⌦ ñ�pTÍTV⌫W� 

☺ð$÷W�W~Y� ﴾ )ــا )٥ ــورة أي بغــري واســطة ، وباعتب ــه: ر الص ــه بقول ــه علي كمــا نب ﴿ 

ñ�pT�WÉWßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ ISãV⌦ 

WÝÿY�Y�HTTWª (72) ﴾ )وباعتبار الغاية وهو مالكه ولذلك أمر املالئكة بسجوده ملا بني ) ٦ ،
 .) ٧( . . ] هلم أنه أعلم منهم وأنَّ له خواص ليست لغريه 

اجلن والشياطني ؛ أن وكل اهللا خالفة األرض إىل اإلنس كما ذكرنا ومل ومن ذلك التكرمي لإلنس على  
يكلها إىل اجلن ، وجعلهم تبعاً لإلنس ، يف مساكنهم ويف مآكلهم ومشارم، وقد ذكرت احلديث الذي بـين  

                                                
 . ١٢سورة األعراف جزء من اآلية (١) 
 (٢)لار رداً على إِبلى النة الطِّني عيلي أَفْضاء فلَمال الْعوع إِلَى أَقْوجلرار على الطِّني لل النن كَ: يس حني فَضري ج انظر تفسري اب٣٩٢ص ٣ث ،

، ٣١٦ص ٥لْبحر الْمحيط جتفسري ا، و ١٢٠ص  ٦، وتفسري الْآلُوسي ج  ٢١٧ص  ٣، وتفسري الْبغوِي ج  ١٧١ص  ٧فسري الْقُرطُبِي ج تو
 .غريها من التفاسري و

 . ٢٦سبقت ترمجته ص:الْبيضاوِي(٣) 
 . ١٢سورة األعراف جزء من اآلية (٤) 
 . ٧٥سورة ص جزء من اآلية (٥) 
 . ٧٢، سورة ص جزء من اآلية  ٢٩سورة احلجر جزء من اآلية (٦) 
 . ٨ص  ٣تفسري الْبيضاوِي ، ج (٧) 



١٧٩ 

فضالت دوابهم من فيه رسول اهللا نوعية طعام اجلن ودوابهم ففضالت طعام اإلنس هي طعام للجن كما تعتبر 
 وث طعام لدواب اجلنالر. 

ومما يكون اجلن فيه تبعاً لإلنس أيضا ؛ الرسل والكتب السماوية ، فلم يرِد ختصيصهم برسول منـهم   
ينذرهم وإنما أرسل اهللا رسوله لإلنس ومن ثَم كانت اجلن تأيت وتتلقَّى منه العلم وتعـود بـه إىل أقوامهـا ،    

ــال     و ــرفة إذ ق ــنة املش ــاب والس ــحة يف الكت ــرحية وواض ــك ص ــى ذل ــة عل  :_ U_األدلَّ
 ﴿<¢MX�Wè :�WÞpTTÊW£W² ðÐ`T~V⌦MX� �_£WÉWTß 

ðÝYQÚ QXÝY�<⌦@� WÜéSÅYÙWT�pT©WTÿ 

WÜ��òó£SÍ<⌦@� �QWÙV⌫WTÊ SâèS£WµW� 

Nv�éTR⌦�WTÎ $N�éS�Y±ßVK� �QWÙV⌫WTÊ �øYµSTÎ 

N�óéPV⌦Wè uøV⌦XM� yXäYÚóéWTÎ ðÝÿY¤Y¡ÞQSÚ 

(29)﴾)١ (. 

عدة مواقف للجن يأتونه فيها ويطلبون منـه العلـم ويسـتفتونه يف    _  r_ كما ذكر لنا رسول اهللا 
 .أمورهم 

جعل اجلن تابعني لإلنس يف هذه األمور وغريها ، فإنه بذلك يكرم اإلنس ويفضلهم _  U_ وكونه 
 .رم مقاماً منهم على اجلن ، فهو بذلك قد جعلهم أعلى درجة وأك

 

اإلنس على اجلن أن جعل من اجلن من هم خدماً لإلنس خيدموم ويعينوم ، _  U_ ومن تفضيله 
 ._  u_ فمن ذلك الشياطني اليت كانت تعمل لدى سلَيمان 

�@⌦U _﴿fÛYÚWè XÜkY¹HTW~☺ðT_يقـــــــــول  ÝWÚ 

fûéS²éSçÅWTÿ ISãV⌦ fûéR⌫WÙ`ÅWTÿWè ¾�WÙWÆ 

WÜèS  $ðÐY⌦.V¢ �QWTÞS{Wè óØSäV⌦ 

                                                
 . ٢٩سورة األحقاف (١) 



١٨٠ 

fûkYÀ¹YÉHTTW� (82)﴾ )١(. كان خادماً لدى أحد من اجلن سمع قط أنَّ إنسياومل ي)٢ (

. 

  

 .كما تفْرق اجلن من البشر ، وتتفاخر حني يستعيذ م جهال البشر 

 :قال )٤(بسنده عن عكْرِمة  )٣(قال ابن أَبِي حاتم 

من اإلنس كما يفْرق اإلنس منهم أو أشد و كان اإلنس إذا نزلوا واديـاً هـرب    كان اجلن يفْرقُون[
 .)٥(..]نراهم يفْرقُون منا كما نفْرق منهم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال اجلن : اجلن،فيقول سيد القَوم 

وجدوا اإلنس خيافوم وتعاظموا  فهذا اعتراف من اجلن أنفسهم بأنهم خيافون اإلنس لذا افتخروا حني
 .بذلك 

 :االختالف من حيث حسن الصورة وقُبحها : ومن الفروق أيضاًً بني اإلنس والشياطني _ ٣
_ U_فلقد سوى اهللا اإلنسان تسوية كرمية وحسن خلقه فجعله يف أحسن تقومي ، وقد أخربنا بذلك   

ــال  �@�TWÍV⌦ �TWÞpTÍV⌫W� WÝHTW©ß�XMô` ﴿إذ قــ õøYÊ 

XÝW©`�KV� ⌧yÿXépTTÍWT� (4) ﴾ )ــال  )٦  ﴿ _ I_وقــــــــ
�WäQSTÿKV�H;TTWÿ SÝHTW©ß�XMô@� �WÚ WÏPV£ðTçÆ 

WÐQYT�W£Y� YyÿX£ð|<⌦@� (6) ÷Y¡PV⌦@� ðÐWÍV⌫W� 

                                                
 . ٨٢سورة األنبياء (١) 
جعل جمع من الْجِن خدماً لَديهِم لأَنَّ من هؤلَاء الْمشعوِذين من هم خدم للْجِن فَهؤلَاء يخـدم   ال يستدلُّ هنا بِما يفعله الْمشعوِذُون من(٢) 

 .بعضهم بعضاً بِدافع الْكُفْر 
ظ الْكَبِري أَبِي حاتم محمد بِن إِدرِيس بن الْمنذر التميمـي الْحنظَلـي   الْإِمام الْحافظ ، أَبو محمد عبد الرحمن ابن الْحاف: ابن أَبِي حاتم (٣) 

كان زاهداً ثقةً حافظاً ، فقْه و اختلَاف الصحابة والتابِعني ، وهـ ، كان بحراً يف العلوم و معرِفَة الرجال ، صنف في الْ ٤٠الرازِي ، ولد سنة 
 .هـ  ٣٢٧التفسري عدةُ مجلَّدات ، مات يف الْمحرم سنة  كتابه يف

 . ٤٧٥ص  ٥تارِيخ الْإِسلَام للذَّهبِي ج ، و ٦٨ص  ١لْحادية عشرة ج انظر طَبقَات الْحفَّاظ للسيوطي الطَّبقَة ا
 . ١٤٣سبقت ترمجته ص: عكْرِمة (٤) 
 . ٣٤٠ص  ١٢ تفسري ابن أَبِي حاتم ج(٥) 
 . ٤سورة التني (٦) 



١٨١ 

WÐHTúQWéTW©WTÊ ðÐV⌦W�WÅWTÊ (7) õøYÊ ☺g÷VK� 

⌧áW¤éS² �QWÚ �ò:�TW® ðÐWT�PV{W¤ (8) ﴾ )١ (. 

�﴿ _  u_ يف حق آدم _  U_ وقال  V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª 

ñ�`�WÉWTßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ 

ISãVT⌦ WÝÿY�Y�HTWª (29) ﴾ )٢ (. 

فقد خلقوا من نار ، ومعروف ما بالنار من طَيش وعدم اسـتقرار ،  _ لعنة اهللا عليهم _ أما الشياطني  
ثمار شجرة الزقُّوم الْمشـينة  _ I_صورته الشنيعة إذ شبه اهللا كما أنَّ القرآن الكرمي أخربنا بقُبح الشيطان و

 :برؤوس الشياطني فقال 

﴿ �WäSÅ<⌫TVº ISãTPVTßKV�VÒ ñ§èSòS¤ 

XÜkY¹HTWT~TPV⌦@� .وهذا و إن دلَّ إنما يدلُّ على قُبح الشيطان  )٣( ﴾ (65) 

 

: لقُدرات اليت ملَّكه اهللا إياها بينما مل يملِّكها للبشـر  ويفترق الشيطان عن اإلنسان أيضاً من ناحية ا _٤
كسرعة احلركة ، والقوة والشدة اليت دلَّتنا عليها اآليات الكرمية الواردة يف قصة اجلن والشياطني الذين كـانوا  

 ._ كما أَسلَفْتu _ _ يعملون لدى سلَيمان 

�I_  ﴿WÓ�WTÎ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ N_قال SëWT⌫WÙ<⌦@� 

`yRÑQSTÿKV� øYTÞ~YT�<K�WTÿ �WäY®ó£WÅYT� 

WÔ`�WTÎ ÜKV� øYTßéST�<K�WTÿ fûkYÙY⌫pT©SÚ 

(38) WÓ�WTÎ t�ÿX£pTÉYÆ WÝYQÚ QXÝY�<⌦@� 

h�WTßKV� ðÐ~Y���ò -YãYT� WÔ`�WTÎ ÜKV� W×éSÍWT� 

ÝYÚ $ðÐYÚ�WÍQWTÚ øPYTßXM�Wè Yã`~V⌫WTÆ 

Qd÷XéWÍV⌦ bÜkYTÚKV� (39) WÓ�WTÎ ÷Y¡PV⌦@� 
                                                

 . ٨ – ٦سورة االنفطار (١) 
 . ٧٢، سورة ص  ٢٩سورة احلجر (٢) 
 . ٦٥سورة الصافات (٣) 



١٨٢ 

ISâW�ÞYÆ cy<⌫YÆ WÝYQÚ Y�HTW�YÑ<⌦@� h�WTßKV� 

ðÐ~Y���ò -YãYT� WÔ`�WTÎ ÜKV� PV�WT�ó£WTÿ 

ðÐ`~V⌦MX� ð&ÐSTÊó£Vº  . . .﴾ )وكيف أتوا به عرب مسافات شاسعة علـى  ) ١ ،
رشها بعينـه  كربه وصعوبة اإلتيان به يف سرعة مبهرة، حتى وصلت امللكة ووجدته أمامها فلم خيطر بباهلا أنه ع

أن يكون عرشها قد سبقها ، فال الوقت الذي بني تركِها له وبني وصوهلا ليسـمح  _ يف نظرها _ إذ ال يعقل 
 U _﴿�QWÙV⌫WTÊ_ميكنها نقلـه ـذا الشـكل،يقول    _ يف ذهنها _ بانتقاله ، وال هناك قوة 

p��ò:�W� WÔ~YÎ �W¡VÑHTWåVK� $YÐS®ó£WÆ 

p�V⌦�WTÎ ISãTPVTßKV�ðÒ W&éSå �WÞ~YT�èRK�Wè 

Wy<⌫YÅ<⌦@� ÝYÚ �WäY⌫`�WTÎ �PVÞS{Wè 

WÜkYÙY⌫pT©SÚ (42) ﴾)٢(. 

_ U_ومن قُدرام أيضاً ؛ أنهم يستطيعون رؤية البشر بينما ال يتمكَّن اإلنسان من رؤيتهم كما قال 
 ﴿õøYÞW�HTWTÿ W×W ��ò �W� SØS|PVÞWÞY�pTÉWTÿ 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� :�TWÙVÒ W�W£pTT�VK� 

ØRÑ`TÿWéWT�KV� WÝYQÚ YàPVÞW�<⌦@� SÃX¥ÞWÿ 

�WÙSä`ÞTWÆ �WÙSäWª�W�Y⌦ �WÙSäWTÿX¤SkY⌦ 

%:�TWÙXäY�.�ò`éWª ISãPVTßMX� `ØRÑHTTúW£Wÿ 

WéSå ISãST⌫g~�WTÎWè óÝYÚ ñ�`~TW� �W� 

%`ØSäWTpßèW£WT� �PVTßXM� �WÞT<⌫WÅW� 

WÜkY¹HTWT~PV⌦@� �ò:�WT~Y⌦`èVK� WÝÿY¡PV⌫Y⌦ 

�W� WÜéSÞYTÚ`ëSÿ (27) ﴾ )ض  . ) ٣ويدلّ على ذلك أيضاً احلديث الوارد يف تعـر

                                                
 .  ٤٠و جزء من اآلية  ٣٩،  ٣٨سورة النمل (١) 
 . ٤٢سورة النمل (٢) 
 . ٢٧سورة األعراف (٣) 



١٨٣ 

، وإنمـا أراد اهللا  _ r_يف الصالة حيث مل يره الصحابة الذين كانوا يصلُّون وراءه _  r_ الشيطان للنيب 
 .للنيب أن يراه وقد يكون رآه متمثِّالً يف غري صورته احلقيقية 

بينما ال يتمكَّن اإلنسان مـن ذلـك فكلَـا    _ عليهم السالم _ الئكة كما بإمكان الشياطني رؤية امل 
العالَمين غَيبِيين بالنسبة للبشر لكوم أجسام لطيفة ؛ ليس للعني البشرية القدرة على رؤيتها ، يتبين ذلـك يف  

﴿ _   I_ ذكرنـا ، يقـول   رؤية إبليس للمالئكة الذين أنزهلم اهللا ملعاونة املؤمنني يف موقعة بـدر كمـا   

<¢MX�Wè WÝQWTÿW¦ ñySäV⌦ SÝTHTV¹`~☺ðT⌦@� 

`ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� ð�Y⌦�WçÆ SØS|V⌦ 

W×`éW~<⌦@� fÛYÚ X§�PVÞ⌦@� øPYTßXM�Wè c¤�W� 

$`ØS|PV⌦ �QWÙWT⌫WTÊ g��ò:�W£WT� 

gÜ�W�WLùYÉ<⌦@� ð°VÑWTß uøV⌫WÆ Yã`~WT�YÍWÆ 

WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� `ØS|ÞYQÚ 

õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� õøYPTßMX� 

ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® 

g��WÍYÅ<⌦@�، كذلك قدرة الشيطان على التمثُّل والتشكُّل يف صور خمتلفة )١(﴾ (48) 
 .وقد أوردت األدلَّة على ذلك . وهيئات متباينة خبالف اإلنسان 

 

 : الشيطان واإلنسان يف حال معاداما للمؤمن بني_  I_ كما فرق _ ٥
�@⌦>I  _ ﴿Y¡S� WépTÉWÅ_ فيقــــــــول  ó£SÚK<�Wè 

gÇó£SÅ<⌦@�Y� p³X£TT`ÆVK�Wè XÝWÆ 

fûkY⌫XäHTW�<⌦@� (199) �QWÚXM�Wè 

ðÐQWTÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

                                                
 . ٤٨سورة األنفال (١) 



١٨٤ 

bçÃ`¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ &Y☺ð/@�Y� 

ISãPVßMX� }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (200) ﴾ )١ (. 

ــال  �@ `U  _ ﴿óÄWTÊ_ وقـــــــ øY�PV⌦@�Y� �øgå 

SÝW©`�KV� &WàWLùTQY~TQW©⌦@� SÝ`�WTß 

SØWT⌫`ÆKV� �WÙY� fûéSÉY±Wÿ (96) ÔSTÎWè ☺g�WQ¤ 

S¢éSÆKV� ðÐY� óÝYÚ g�.W¥WÙWå 

gÜkY¹HTWT~PV⌦@� (97) S¢éSÆVK�Wè ðÐY� ☺g�W¤ 

ÜKV� gÜèS£ñµ`ðmïm� (98) ﴾)٢(. 

�@⌦>��W�Wè ÷XéW�pT©WT� SàWTÞW©W﴿ وقـــال كـــذلك   

�W�Wè &SàWLùTQY~TQW©⌦@� óÄWTÊ` @� 

øY�PV⌦@�YT� WøYå SÝW©`�KV� �V¢MX�WTÊ 

÷Y¡PV⌦@� ðÐWTÞ`~WT� ISãWTÞ`~WT�Wè báWè.W�WÆ 

ISãTPVTßKV�WÒ QdøY⌦Wè cy~YÙW� (34) �WÚWè 

:�WäHTùPVÍV⌫STÿ �PV�MX� WÝÿY¡PV⌦@� 

N�èS¤WiTW² �WÚWè :�WäHùTPVÍV⌫STÿ �PV�MX� èS¢ 

P]¿¸W� ⌧y~YÀ¹WÆ (35) �QWÚXM�Wè 

ðÐPVÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

bçÃó¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð$/@�YT� 

ISãPVTßMX� WéSå SÄ~YÙQW©⌦@� ñy~Y⌫WÅ<⌦@� (36) ﴾ 
)٣ (. 

                                                
 . ٢٠٠،  ١٩٩سورة األعراف (١) 
 . ٩٨ – ٩٦املؤمنون  سورة(٢) 
 . ٣٦ – ٣٤سورة فصلت (٣) 



١٨٥ 

يف فهذه ثالث آيات ليس هلـن رابعـة   : [ موضحاً لنا هذا الفرق _ رمحه اهللا _  )١(يقول ابن كَثري  
يأمر بِمصانعة العدو اإلنسي واإلحسان إليه ليرده عنه طبعه الطَّيب األصـل إىل  _ تعاىل _ معناها وهو أنَّ اهللا 

الْمواالة والْمصافاة ، ويأمر باالستعاذة به من العدو الشيطان ال حمالة إذ ال يقْبل مصانعة وال إحساناً وال يبتغي 
 . ) ٢(] دم لشدة العداوة بينه وبني أبيه آدم من قبل غري هالك ابن آ

 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثَّاني
 ودعوتهم_ عليهم الصالة والسالم _ موقف الشيطان من األنبياء 

 ويشتمل على ثالثة فصول  
 

 :ي على مبحثَين وحيتو. وكيده له ولزوجه _ u_عداء الشيطان ألبينا آدم : الفصل األول 
 .يف السماء واجلنة _  u_ عداء الشيطان ألبينا آدم : املبحث األول 

                                                
 .١٨سبقت ترمجته ص: ابن كَثري (١) 
 . ١٣ص  ١تفسري ابن كَثري ، ج (٢) 



١٨٦ 

 .ولبنيه يف األرض _  u_ عداء الشيطان ألبينا آدم : املبحث الثَّاين 
 

عليهم الصالة والسالم _من مواقف الشيطان ومكائده مع بعض األنبياء والرسل : الفصل الثَّاين 
 :وحيتوي على أربعة مباحث _ 

 .وبعض مكائده له _  u_ موقف الشيطان مع نيب اهللا يوسف : املبحث األول 
 .وبعض مكائده له _  u_ موقف الشيطان مع نيب اهللا أَيوب : املبحث الثَّاين 

 .وبعض مكائده له _  u_ موقف الشيطان مع نيب اهللا موسى : املبحث الثَّالث 
 .وبعض مكائده له _  u_ موقف الشيطان مع نيب اهللا سلَيمان : املبحث الرابع 

 
. ولصحابته _ r_كيد الشيطان يف العهد الْمكِّي ويف العهد الْمدين للرسول : الفصل الثَّالث 

 :وحيتوي على مبحثَين 
 .ة يف العهد املكِّي وللصحاب_  r_ كيد الشيطان للرسول : املبحث األول 
 .وللصحابة يف العهد املدين _  r_ كيد الشيطان للرسول : املبحث الثَّاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٨٧ 

 
 
 
 

 الفصل األول
 وكيده له ولزوجه_ u_عداء الشيطان ألبينا آدم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :املبحث األول 

 :يف السماء واجلنة_ u_عداء الشيطان ألبينا آدم 
من قبل أن يخلَق ويظهر على أرض الوجود ، حني أخـرب اهللا  _ u_لقد ابتدأت عداوة إبليس آلدم  

 _I  _  ن ، حيـثيه الكرميتيه سيخلقه بيدأ مسنون ، وأنمال من حلْصه سيخلق بشراً من صاملأل األعلى بأن
إذ حدثَته  نفسه أنه سيكون آلدم شأن عظـيم  _ لعنة اهللا عليه _ وقَع هذا اخلرب موقع الصاعقة يف نفس إبليس 

وسينفخ فيه من روحه املقدسة ، ويف ذلك من _  U_ وأمر مهيب ، كيف ال وخلْقه سيكون على يدي اهللا 
الكرامة له ما ال خيفى ، كما بشر اهللا بقدومه زيادة يف تكرميه ، وأخرب أنه جاعله خليفة له على أرضه يعمرها، 



١٨٨ 

تعاىل ذكره _)٢(فلما عزم اهللا[ _ رمحه اهللا_)١(يقول الطَّبرِي. أمر بالسجود له تشريفاً له وتكرمياً ملقامه وكذلك
على خلق آدم قال للمالئكة إني خالق بشراً من صلْصال من حمأ مسنون بيدي تكْرمة له وتعظيماً ألمـره  _

قوله وأمجعوا الطَّاعة إلَّا ما كان من عدو اهللا إبليس فإنه صمت على وتشريفاً له،حفظَت املالئكة عهده ووعوا 
 .) ٣(] ما كان يف نفسه من احلسد والبغي والتكَبر 

خلقاً غري مكتمل،جسداً بال روح،فأخذ يـدور حولـه   _ I_وازدادت عداوته له بعد أن خلقه اهللا  
كون عليه حاله ووضعه بالنسبة إليه،ويقْلق باطنه اخلوف من أن يتسلَّط متعجباً من خلْقه يداخله الفَزع مما سي

عليه هذا املخلوق الغريب ، وأخذ يضرب بيده على صورته الطِّينية الفخارية فيسمع له صلْصلة ؛ فعلـم مـن   
لِّط عليه ليه إذا سم يف نفسه أنزه خلق ال يتمالك ، فعف وأنوه أجهذلك أنكَنليقول .ه_u _ حاكياً لنا عن

ر ما هـو  لَما صور اللَّه آدم في الْجنة تركَه ما شاَء اللَّه أَنْ يتركَه فَجعلَ إِبليس يطيف بِه ينظُ" هذا املشهد 
الَكمتلْقًا لَا يخ قلخ هأَن فرع فوأَج آها ر٥(" )٤(فَلَم(. 

ونفخ فيه من روحه ودبت فيه احلياة؛ امتثل املالئكة كلهم ملا _ u_خلق آدم _ U_ولَما أمتَّ اهللا  
فَور االنتهاء من خلقه ونفْخ الروح فيه بغري تراخ، _ u_من السجود آلدم _ U_كان قد أمرهم به اهللا 

� ﴿يف اآلية الكرمية ) فقعوا(وهذا ما تفيده الفاء يف كلمة V¢MX�WTÊ 
ISãST�`TÿQWéTWª ñ�pT�WÉWßWè Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ 

N�éSÅWÍWTÊ ISãV⌦ WÝÿY�Y�HTTWª (72) W�W�W©WTÊ 
SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� óØSäPR⌫TS{ WÜéSÅWÙ`�VK� 

إلَّا إبليس؛ فقد حترك احلقد الدفني يف نفسه والذي خاجله _ u_، فخروا كلُّهم سجداً له )٦(﴾(73)
وقد أعماه حقده وحسده وغُروره عن عظَم ما . ، فامتنع عن السجود له _u_ه خرب خلق آدم منذ تلقِّي

من جماته وعصيان أمره علناً وجمادلته واالعتراض على أمره حبجج واهية وأسباب _ I_يقترفه يف حق اهللا 
من آدم يف أصل اخللْقة ، وأنه ال يصح  يتحجج ا من أنه خري_ لعنه اهللا_تافهة ال يرتضيها عاقل ، واليت قام 

،وقد سبق  وأن فصلْنا يف _يف نظره القاصر وقياسه الفاسد_أن يسجد من هو أعلى شأناً لمن هو أَقَلّ منه شأناً 
 .لوالً وإبليس يف هذا الشأن؛والذي انتهى بطَرد إبليس من اجلنة صاغراً مذْ_ I_أمر احلوار الذي دار بني اهللا 

                                                
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي (١)
و وصف به نفسـه أو  ذلك عن نفسه، واملقرر شرعاً أال يوصف اهللا و ال يسمى إال مبا مسى أ_ I_إذ مل يذكر ) عزم اهللا(من اخلطأ قول (٢)

 .و اهللا تعاىل أعلم...] خلق آدم_ تعاىل ذكره_فلما أراد اهللا [، لذا كان األفضل أن يقال _ r_مساه ووصفه به رسوله 
 . ٢٠٨،  ٢٠٧ص ١تفسري الطَّبرِي ج (٣)
 . تمالَكي ال هإن:قيل والطَّيش باخلفَّة اإلنسانُ وصف وإذاأي لَا يتماسك،:لَا يتمالَك (٤)

 . ٧٨٩ص  ٤الْأَثَر لأَبِي السعادات الْمبارك بن محمد الْجزرِي ، ابن الْأَثري ، ج غَرِيب الْحديث وانظر النهاية في 
 ._t_عن أَنس بن مالك ) ٤٧٢٧(إِنسان خلْقاً ال يتمالَك،حديث رقم باب خلق الْرواه مسلم يف كتاب الْبِر والصلَة واآلداب، (٥)
 . ٧٣،  ٧٢سورة ص  (٦)



١٨٩ 

من اهللا إنظاره إىل يوم الوقت املعلوم ليكْمل مسرية عدائه مع آدم _ لعنة اهللا عليه_وعندها طلب  
﴿ _ U_،يقول _u_وذريته،وينتقم من العدو الذي نصبه لنفسه عدوا دون سابق عداٍء من ناحيته 

ðÓ�WTÎ ðÐWT�`Tÿ�òW¤VK� �W¡HTWå ÷Y¡PV⌦@� 
ð�`ÚQW£TW{ ☺ðøV⌫WÆ óÝMXùVT⌦ XÝWTT�ó£TPV�VK� 

uøV⌦XM� YzóéTWTÿ YàWÙHTW~YÍ<⌦@� 
UfÛVÑYÞWT�`�VðK�� ,ISãW�TQWTÿQX¤S¢ �PV�MX� 

¾�~Y⌫WTÎ (62) ðÓ�WTÎ p�Wå<¢@� ÝWÙWTÊ ðÐWÅY�WT� 
`ySä`ÞYÚ UfûMX�WTÊ ðyQWTÞWäW� `yS{Sê:�W¥W� 
_ò:�W¥W� �_¤éSTÊóéTQWÚ (63) ﴾)١(. 

 
 دع دعي وهكذا ابتدأ اللَّعني يردج القومي،والتهم عن الن ته،واالحنرافيطَّته للفتك بآدم وذرر خته ويدب

 .م إىل أسفل سافلني،بعد أن أكرم اهللا أباهم ورفع من شأم 
 :يف اجلنة_ u_كيد الشيطان آلدم 

من روحه وأسجد له  آدم بأنواع التكرمي،من كونه خلَقَه بيده ونفخ فيه_ U_بعد أن أكرم اهللا  
من اجلنة؛أسكن اهللا _ لعنه اهللا_مالئكته وعلَّمه أمساء كلّ شيء؛وبعد ما حتقَّق من إبليس ما تسبب يف طرده 

_I _ فيها آدم_u _ ص،يقولغداً ال يشوبه أملٌ وال نغشاً هنيئاً ريهلما فيها ع اء،وأعدوزوجه حو_U_ 
 ﴿QWÜMX� ðÐV⌦ �PV�KV� WÃéSímð� �fTTTä~YÊ �W�Wè 

uüW£`ÅWT� (118) ðÐPVTßVK�Wè �W� N�SëWÙ<À¹WT� 
�fTTTä~YÊ �W�Wè uøW�pµWT� (119) ﴾)وأباح هلما )٢،_I _ معنالت

بكل ما فيها،واألكل من كلّ ما حتتويه من ثمار وأطايِب،إلَّا شجرة واحدة امها عنها وحذَّرمها منها ابتالًء 
�U _﴿ <¢MX_ول يق_ I_هلما حلكمة يعلمها Wè �WÞ<⌫STÎ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� 
vN�èS�W�W©WTÊ :�PV�MX� ð¨~Y⌫`�MX� uøWT�KV� 

W¤Wi<ÑW�pª@�Wè WÜ�W{Wè WÝYÚ fÛTÿX£XÉHTVÑ<⌦@� 
(34) �WÞ<⌫STÎWè S×W �WLTTT;HTWTÿ óÝRÑ`ª@� 

ð�ßKV� ðÐS�`èW¦Wè WàPVTÞW�<⌦@� ð�RÒWè 
�Wä`ÞYÚ �☯�WçÆW¤ ñ�`~W� �WÙS�T`LùY® �W�Wè 

�WT�W£pÍTWT� YâY¡HTWå WáW£W�☺ðT⌦@� 
�WTßéRÑW�WTÊ WÝYÚ WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� (35) ﴾ )٣ (. 

                                                
 . ٦٣،  ٦٢سورة اإلسراء  (١)
 . ١١٩،  ١١٨سورة طه  (٢)
 . ٣٥،  ٣٤سورة البقرة  (٣)



١٩٠ 

اختلف العلماء يف ماهية اجلنة املقصودة ههنا،أهي اجلنة اليت يف السماء أم أنها جنة يف األرض؟ 
ماء،وأنة اليت يف السها اجلنة املأوى لظاهر اآليات واألحاديثواجلمهور على أنها هي جن. 

كما اختلف العلماء أيضاً يف ماهية هذه الشجرة أَهي شجرة التفَّاح أم التني،وذكروا غري ذلـك مـن    
األقوال إلَّا أنه ال حاجة للخوض فيها حيث مل يذكر القرآن الكرمي امسها أو نوعها وكما ال تنبين على معرفتها 

 .مهمةفائدة 
وقد أم اهللا ذكر الشجرة وتعيِينها،ولو كان يف ذكرها مصلحة تعود إلينـا  [)١(يقول الْحافظ ابن كَثري 
 .)٢(]لعينها لنا 

ولكن الشيطان اللَّعني مل يعجبه هذا احلال،وزاد يف حقده على آدم أن يسكن اجلنة اليت طُرِد منها بسببه  
ما هو فيه ؛ وهو قد عزم سلفاً على إهالكه وإضالله بشتى الطُّرق ، فلم يشأ أن يترك هذه  فأراد أن يفِسد عليه

كما _إخراجه وإنما قصد إهباطه من املنزلة اليت هو فيها _ لعنه اهللا_ومل يقْصد .الفرصة تضيع من بني يديه 
ن الشجرة يف أعينهما،وأثار شهوا فجاءه وزوجه بطريق الوسوسة فزي_ رمحه اهللا_)٣(نقلنا عن الطَّبرِي

الكامنة يف خبايا النفس _لثمارها،مثَّ بدأ بتعزيز صفات الشح،والطَّمع،وحب اخلري والنعيم،واجلزع عند زواله
 :لنا ذلك يف قوله_ I_البشرية كما أثبت 

﴿ÝWÚWè WËéSTÿ QW�S® -YãY©pTÉWTß 
ðÐTMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ SØSå fûéS�Y⌫pTÉSÙ<⌦@� 

(9)﴾)٤( 
�ISãPVßXM﴿وقولهWè ☺g�S�Y⌦ X¤`kW�<⌦@� 

d�ÿY�WWT⌦ (8)﴾)وقوله)٥، ﴿! QWÜMX� WÝHTW©ß�MXô@� 
WÌY⌫S� �☯ÆéST⌫Wå (19) �V¢XM� Sã☺ðT©WÚ 

QS£PV⌦@� �_ÆèS¥W� (20) �V¢XM�Wè Sã☺ðT©WÚ 
S¤`kW�<⌦@� �☯TTÆéSTÞWÚ (21) ﴾)ه امللتوية وتغريره ) ٦ليفأقنعهما حب

ه خيلد فيهااملعهود أنلَكاً وأنجرة يصبح مأكل من هذه الش نعيه ،  ه مه صادق فيما يدوأقسم هلما كاذباً أن ،
لعنة اهللا _يف حكاية ما قام به إبليس _ U_يقول .وأنه يقول ذلك ناصحاً هلما ، مشفقاً عليهما،مهتما بأمرمها

�@⌦ð§Wé`ªWéWTÊ �WÙSäV⌦ SÝTðHT¹`~☺ðT﴿ _ عليه 
                                                

 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري (١)
 . ٦٩ص  ١انظر الْبِداية و النهاية لابنِ كَثري ج  (٢)
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي (٣)
 . ٩ورة احلشر جزء من اآلية س (٤)
 . ٨سورة العاديات  (٥)
 . ٢١ – ١٩سورة املعارج  (٦)



١٩١ 

ð÷Y�`�TS~Y⌦ �WÙSäV⌦ �WÚ ð÷X¤ISè �WÙSä`ÞTWÆ ÝYÚ 
�ò`éWª �WÙXäY�H WÓ�WTÎWè �WÚ �WÙRÑHùWäWTß 

�WÙRÑQST�W¤ óÝWÆ YâY¡HTWå YáW£W�PV⌦@� 
:�PV�MX� ÜKV� �WTßéRÑWT� XÜ`kTVÑV⌫WÚ `èVK� 

�WTßéRÑWT� WÝYÚ WÝÿY�Y⌫HTW�<⌦@� (20) 
:�TWÙSäWÙWª�WTÎWè øYPTßMX� �WÙRÑV⌦ ðÝYÙV⌦ 
fûkY�Y±HTTPVÞ⌦@� (21) ﴾)١(. 

لعنه _فصدقاه إذ مالت نفسامها هلذا اخلري الذي منامها به من جراء أكلهما من الشجرة بزعمه 
أول _ لعنه اهللا _ ،كما اطمأنا بالقَسم الذي غرمها به ، إذ مل خيطر هلما أن حيلف أحد باهللا كاذباً ، فكان _اهللا

ة الشنيعة،فأقسم على الكذب ، وهكذا غرمها وخدعهما ونسج األكاذيب واإلغراءات من أقدم على هذه الفعل
هلما عنها ، و نسامها حتذير اهللا _ I_حول هذه الشجرة حتى أوقعهما يف األكل منها فأغفلهما عن ي اهللا 
 .هلما منها و من إبليس نفسه و من عداوته هلما ، فأوقعهما يف اخلطيئة 

بإذن اهللا،فتسبب هلما _  u_ أُوىل خطوات حقده و حسده آلدم _ لعنه اهللا_ق إبليس هكذا حقَّ 
،كما تسبب هلما )٢(خبسائر جسيمة،وعواقب من الرمحن أليمة،إذ بدت هلما عوراما بعد أن سترها اهللا هلما

 U _ ﴿�WÙSäHùPV⌦W�WTÊ_بأن يتعرضا للعتاب الشديد من اهللا 
⌧¤&èS£STçÅY� �QWÙV⌫WTÊ �WTÎ�V¢ WáW£W�PV⌦@� 

p�W�W� �WÙSäV⌦ �WÙSäST�.�ò`éWª �WÍYÉVºWè 
XÜ�WÉY±mïmð`� �WÙXä`~TV⌫WÆ ÝYÚ gËW¤Wè 
$YàPVÞW�<⌦@� �WÙSäHTúW �WTßWè :�WÙSäQST�W¤ 

`yV⌦KV� �WÙRÑWTpäßKV� ÝWÆ �WÙRÑ<⌫Y� 
YáW£W�PV⌦@� ÔSTÎKV�Wè :�TWÙRÑVP⌦ QWÜMX� 

WÝHTð¹`~TPV⌦@� �WÙRÑV⌦ QbèS�WÆ cÜkY�QSÚ 
 ._ I_،فجعلهما يف موقف محرِج منه )٣(﴾ (22)

 
 :و إنابته إىل اهللا _ u_توبة آدم 

و هنا يتبين األصل الطَّيب و الفطرة السليمة اليت فطر اهللا آدم عليها ، إذ تاب إىل اهللا مما كان قد وقع  
فتلقَّاهن و رجا نI _ _اشعاً بكلمات علَّمه إياها منه سهواً و ضعفاً و غفلةً،فأناب إليه متذلِّالً خاضعاً خ

 .التوبة إليه 

                                                
 .٢١، ٢٠سورة األعراف (١)
 .ستر العورات قبل اخلطيئة وعدم حاجتهما للخالء دليل على كون اجلنة هي جنة املأوى حيث أنه ال يكون خبث فيها أبداً (٢)

 . ٢٢سورة األعراف (٣) 



١٩٢ 

� U_  ﴿uvøPVÍV⌫W�WTÊ S×W_يقول  �ò ÝYÚ -YãYQT�QW¤ 
⌧�HTTWÙY⌫VÒ ð��W�WTÊ &Yã`~TV⌫WÆ ISãPVTßMX� 

WéSå ñ��QWéQWT�⌦@� SØ~Y�QW£⌦@� (37) ﴾ )١ (. 
د الزلَل ، فكانت درساً له وملن بعده من ذريته يف كيفية التوبة والرجوع إليه عن_ U_وبذلك علَّمه 

 .كيفية التوبة إىل اهللا 
وهذا السر ما سرى يف أحد من ذريته إلَّا كانت [يف فضل التوبة واإلنابة _ رمحه اهللا_) ٢(يقول ابن كَثري

 .)٣(]عاقبته إىل خري يف دنياه وأُخراه
ة الدا نستخلص من ذلك مشروعيوبة إليه بالطُّرق اليت يبتغيها منعاء إىل اهللا والت_I _ ، اهاويعلِّمنا إي

ال بطُرق مبتكَرة كما _ r_ويرشدنا إليها ، واليت سطرت لنا يف كتابه الكرمي ويف جنبات سنة نبيه الكرمي 
نعاء مل يقاً يف الدن يبتكرون أذكاراً وطُرما من سلطانيفعل املبتدعة م ل اهللاز. 

 
 : _  u_ وقد اختلف يف ماهية هذه الكلمات اليت تلقَّاها آدم 

ومحمد بِن )٩(وقَتادة)٨(والْحسن)٧(والربِيع بِن أَنس)٦(وأَبِي الْعالية)٥(وسعيد بِن جبير)٤(فروِي عن مجاهد_ ١
 )٢(نوخالد بِن معدا)١(كَعب الْقُرظي

                                                
 . ٣٧قرة سورة الب (١)
(٢) ١٨سبقت ترمجته ص:ري ابن كَث . 
 . ٢٣قصص الْأَنبِياء البنِ كَثري ص  (٣)
 . ٦٤سبقت ترمجته ص:مجاهد  (٤)
موسـى وحنومهـا    ، تابعي ، روايته عن عائشة وأَبِـي  هو سعيد بِن جبير الْأُسدي الْكُوفي ، أَبو عبد اهللا ، ثقة ثبت فقيه:سعيد بِن جبير (٥)

فيكم ابن أتستفتونين و [تاه أهل الكُوفَة يستفتونه قال كان ابن عباس إذا ألعلم عن عبد اهللا بن عباس وابن عمر ، وحبشي األصل أخذ امرسلَة،
 .مل يكمل اخلمسني هـ ، و ٩٥، قتله احلَجاج سنة  يعين سعيداً ]أم دهماء ؟ 

 . ٩٣ص  ٣الْأَعلَام للزركْلي ج ، و ٢٨٤ص  ١ذيب البن حجر ، ج لتهانظر تقْرِيب ا
 بن ركْب وبأَ بسنتني ، قال عنه_ r_لتابعني ، أسلم بعد النيب ، من كبار ا رسفَمالْ ئرِقْمالْ يرِصبالْ ياحيالر انرهم بن عيفَرهو :أَبو الْعالية (٦)

 .هـ  ٩٦قيل و ٩٠توفِّي سنة  . ريبج بن يدعس وبعده ، ةيالعالْ يبِأَ من بالقرآن أعلم حابةالص بعد أحد ليس : داود يبِأَ
 . ١٢٥ص  ١غَاية النهاية يف طَبقَات القُراء البن الْجزرِي ، باب الراء ، ج ، و ١٩ص  ١بر ، ج انظر الْعبر يف خبر من غَ

مـات  هو الربِيع بن أَنس الْبكْرِي أو الْحنفي ، بصري من أهل الْبصرة ، نزل خراسان ، صدوق له أوهام ،رمي بالتشيع ، :ع بن أَنسالربِي(٧) 
ثالثـني سـنة ، روى لـه     مات يف سجن مرو ، حبِس: [أَبو بكْر بن أَبِي داود هـ أو قبلها يف خالفة أَبِي جعفَر الْمنصور ، قال  ١٤٠سنة 

 . ]أَبو جعفَر الطَّحاوِي األربعة و
هقْرِيب التر ، ج انظر تجيب البن حو ٢٤٠ص  ١ذ ،دانِي الْآثَار ،  لبعال مي رِجامح أَسرار يف شيانِي الْأَخغنِي جميين الْع٣٢٢ص ١ر الد. 

 . ٢٨سبقت ترمجته ص:الْحسن(٨) 
 . ٧١سبقت ترمجته ص:دةقَتا (٩)



١٩٣ 

 :_I_أنها مفَسرة بقوله )٤(وعبد الرحمن بِن زيد بِن أَسلَم)٣(وعطَاء الْخرسانِي
  ﴿ð���WTÎ �WTÞQWT�W¤ :�TWTÞ`ÙV⌫ðÀº 

�WTÞW©SÉßVK� ÜMX�Wè `yPV⌦ ó£YÉpTTçÅWT� 
�WTÞV⌦ �WTÞ`ÙW�ó£WT�Wè QWÝWTßéRÑWTÞV⌦ WÝYÚ 

WÝÿX£Y©HTTW�<⌦@� (23) ﴾)٥(. 
 :أنه قال )٧(عن مجاهد  )٦(بنِ أَبِي نجيح وعن ا_ ٢
اللَّهم ال إله إلَّا أنت سبحانك وحبمدك ،رب إني ظلمت نفسي فاغفر يل إنك خري الغـافرين ،  ( الكلمات [ 

إلَّا أنت  اللَّهم ال إله إلَّا أنت سبحانك وحبمدك رب إني ظلمت نفسي فارمحين إنك خري الرامحني ، اللَّهم ال إله
 .وقيل غري ذلك . )٨()]سبحانك وحبمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم

 :يف حسم هذا اخلالف_ رمحه اهللا_) ٩(يقول الطَّبرِي 
ـ [  ة يف أنَّ اهللا وهذه األقوال اليت حكيناها عمن حكيناها عنه ، وإن كانت خمتلفة األلفاظ ؛ فإنَّ معانيها متفقَ
لقَّى آدم كلمات فتلقَّاهن آدم من ربه فقبِلَهن وعمل ن وتاب بِقيله إياهن وعمله ن إىل اهللا من _ جل ثناؤه_

خطيئته معترِفاً بذنبه متنصالً إىل ربه من خطيئته نادماً على ما سلف منه من خالف أمره،فتاب اهللا عليه بقبوله 

                                                                                                                                                                     
كان قد نزل مدة بالكُوفَـة ، حليـف   الْمدنِي ، و هو محمد بن كَعب بن سلَيم بن أَسد ، أَبو حمزة الْقُرظي ،:محمد بن كَعب الْقُرظي (١)

م ، وسنة األنصار ، تابعي مشهور ، ثقة عال دحيح ، و ٤٠لن هـ على الصم مهو يبيف عهد الن دله وقال أن _u  _هـ١٠٨وتوفِّي سنة. 
هقْرِيب التر ، ج انظر تجيب البن حر ، ج ، و ٢١٢ص  ٢ذجة البن حابحرِفَة الصعة يف ماب١٦١ص  ٣الْإِص . 

أَبو عبد اهللا ، أدرك سبعني من الصحابة ، كان من فُقهاء الشـام  هو خالد بن معدان بن أَبِي كَرب الْكَلَاعي الْحمصي ، :خالد بن معدان (٢)
 .قيل بعد ذلك هـ و١٠٣رطُوس وهو صائم سنة بعد الصحابة ، ثقة عابد ، يرسل كثرياً ، مات بطَ

 . ٣٤٨ص  ٤الْوافي بالْوفيات للصفَدي ، ج ، و ٢١٦ص  ١يب التهذيب ، ج انظر تقْرِ
د اهللا ، صدوق يهِم كـثرياً ، ويرسـل   قيل عببو عثْمان الْخراسانِي ، واسم أبيه ميسرة ، وهو عطَاء بن أَبِي مسلم ، أَ: الْخرسانِي  عطَاء (٣)

 .ا هـ ، مل يصح أن الْبخارِي أخرج له ٣٥يدلِّس ، مات سنة و
 . ٢٦ص  ٢انظر تقْرِيب التهذيب البن حجر ، ج 

مجاعـة ،  موىل ابن عمر، روي عن أبيـه و هو عبد الرحمن بن زيد بن أَسلَم العدوِي الْعمرِي الْمدنِي ، : عبد الرحمن بن زيد بن أَسلَم  (٤)
 .هـ  ٨٢ضعيف ، مات سنة 

هقْرِيب التر ، ج انظر تجيب الن حن ، و ٤٤٨ص  ١ذر مبر يف خببِي ، ج غَالْعر للذَّهارِي،جا،و٥٢ص  ١بخري للبغفَاء الصع٧٤ص ١لض . 
 . ٢٣سورة األعراف  (٥)
 يفِّوت،  اتقَالثِّ أحدأباه، الْمكِّي ، سمع طَاوساً وعطَاًء ومجاهداً و يفقَالثَّ سنخأَالْ ىولَم ، حيجن يبِأَ ارٍسي بن اهللا دبعهو :ابن أَبِي نجيح(٦) 

 .، قال الْبخارِي أنه كان يهتم بالْقَدر و االعتزال  اجلماعة له ىورهـ ،  ١٣٢قيل ، و ١٣١، و قيل  ١٤٠سنة  حدود يف
في بِالْوافي ، ج انظر الْوفَدات للصاريخ الكبري ، ج ا، و ٢٣ص  ٦يي ، ج ، و ٢٣٣ص  ٥لتيلقفَاء الْعع٣١٧ص  ٢ض . 

(٧) جدم٦٤سبقت ترمجته ص:اه . 
 . ٢٦قصص الْأَنبِياء ص  (٨)
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي (٩)



١٩٤ 

تلقَّاهن منه وندمه على سالف الذَّنب منه ، والذي يدلُّ عليه كتاب اهللا أنَّ الكلمات اليت تلقَّاهن الكلمات اليت 
 :آدم من ربه هي الكلمات اليت أخرب اهللا عنه أنه قاهلا متنصالً بِقيلها إىل ربه معترفاً بذنبه وهو قوله

﴿  ð���WTÎ �WTÞQWT�W¤ :�TWTÞ`ÙV⌫ðÀº 
�WTÞW©SÉßVK� ÜMX�Wè `yPV⌦ ó£YÉpTTçÅWT� 

�WTÞV⌦ �WTÞ`ÙW�ó£WT�Wè QWÝWTßéRÑWTÞV⌦ WÝYÚ 
WÝÿX£Y©HTTW�<⌦@�، وليس ما قاله من خالَف قولنا هذا من األقـوال   )١٠(﴾ (23) 

 اليت حكيناها مبدفوع قوله ؛ ولكنه قول ال شاهد عليه من حجة جيب 
 

 .)  ١١(] مما تلقَّاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه  التسليم هلا،فيجوز لنا إضافته إىل آدم وأنه
و ذا يكون اللَّعني قد تسبب هلما يف اخلروج من اجلنة ونعيمها ورغَدها والراحة واالسـتقرار الـذي    

كما خلق  وقد كان خروجهما منها يف يوم جمعة ، وقد أُدخالها يف يوم جمعة أيضاً ،. كانا ينعمان به فيها 
خير يومٍ طَلَعت علَيه الشمس يوم الْجمعة فيه خلـق آدمr  _ "  _ يف يوم جمعة ، يقول _  u_ آدم 

 .) ١٢( " وفيه أُدخلَ الْجنةَ وفيه أُخرِج منها
﴿ _  I_ العزيز ، فقال عن هذه احلادثة يف عدة مواضع يف كتابه _  U_ وقد حكى لنا اهللا  

�WÞ<⌫STÎWè S×W �WLTTT;HTWTÿ óÝRÑ`ª@� ð�ßKV� 
ðÐS�`èW¦Wè WàPVTÞW�<⌦@� ð�RÒWè �Wä`ÞYÚ 

�☯�WçÆW¤ ñ�`~W� �WÙS�T`LùY® �W�Wè �WT�W£pÍTWT� 
YâY¡HTWå WáW£W�☺ðT⌦@� �WTßéRÑW�WTÊ WÝYÚ 

WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� (35) �WÙSäPV⌦W¦KV�WTÊ 
SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �Wä`ÞWÆ �WÙSäW�W£pT�KV�WTÊ 

�QWÙYÚ �WTß�VÒ $Yã~YÊ �WÞ<⌫TSTÎWè 
N�éR¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� \´`ÅW�Y⌦ $QbèS�WÆ 
`yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� Qb£WÍW�p©SÚ 

eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� wÜkY� (36) ﴾)١٣(طُيبقال القُر،)عند تفسريه )١٤
 : _Y_لقوله 

                                                
 . ٢٣سورة األعراف  (١٠)

 . ٢٤٥ص  ١تفسري الطَّبرِي ج (١١) 
ولَـا تقُـوم    "  زاد فيهاو) ١٤١١(، وحديث رقم )  ١٤١٠( جمعة ، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب الْجمعة ، باب فَضل يوم الْ (١٢)

 . "الساعةُ إلَّا يف يومِ جمعة 
 . ٣٦،  ٣٥سورة البقرة  (١٣)
 . ١٨سبقت ترمجته ص:القرطيب (١٤)



١٩٥ 

﴿ �WÙSäPV⌦W¦KV�WTÊ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� 
�Wä`ÞWÆ﴾)من ألف، بغري" فأزهلما" اجلماعة رأق[)١ وقرأ. فيها وأوقهما استزهلما أي اخلطيئة، وهي ةلَّالز 

،مثَّ )٢( ]املعصية إىل الطاعة من عليه كانا عما صرفهما أي ...امهاحنَّ أي التنحية، من بألف،" فأزاهلما" محزة وقرأ
مثَّ علَّل ترجيحه لقـراءة  ) ٣( ]املعىن يف أمكن اجلماعة قراءة أن إال مبعىن، القراءتان تكون هذا وعلى[،مثَّ قال )٢(

 الزلـل،  يف إدخالـه  على قدرته إمنا مكان، إىل مكان من أحد زوال على قدرة للشيطان ليس[اجلماعة بقوله 
 .)٤( ]يذنبه مكان إىل مكان من زواله إىل سببا ذلك فيكون

 :_U_وقال أيضاً  
﴿ �WTÞ<⌫SÍWTÊ S×W �LWTTT;HTTWTÿ QWÜMX� �W¡HTWå 

QbèS�WÆ ðÐVP⌦ ðÐY�`èW¥Y⌦Wè ð�TWTÊ 
�WÙRÑPVÞW�X£`ñmïm� WÝYÚ YàPVÞTW�<⌦@� 

uvøWÍpTW�WTÊ (117) QWÜMX� ðÐV⌦ �PV�KV� 
WÃéSímð� �fTTTä~YÊ �W�Wè uüW£`ÅWT� (118) 

ðÐPVTßVK�Wè �W� N�SëWÙ<À¹WT� �fTTTä~YÊ �W�Wè 
uøW�pµWT� (119) ð§WéT`ªWéWTÊ Yã`~TV⌦MX� 

SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� WÓ�WTÎ S×W �LWTTT;HTTWTÿ `ÔWå 
ðÐPR⌦S VK� uøV⌫WÆ YáW£W�W® Y�<⌫S�<⌦@� 
⌧Ð<⌫SÚWè �PV� uøV⌫`�TWTÿ (120) ﴾ )ه _ سبحانه_،فأخرب ) ٥أن

و زوجه من كيد الشيطان،وبين هلما عداوته هلما وسوء نِيته حنومها،إال أنهما وقعا يف شباك _ u_حذَّر آدم 
كما أوقع _ لعنه اهللا_بين آدم من بعده أيضاً من الشيطان،ومن أن يوقعهم _ سبحانه_الوسوسة،كما حذَّر 

 :_ عز من قائلٍ_أبويهم من قبلهم،فذكر احلادثة مرة أخرى يف سورة األعراف،فقال 
 ﴿õøYÞW�HTWTÿ W×W ��ò �W� SØS|PVÞWÞY�pTÉWTÿ 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� :�TWÙVÒ W�W£pTT�VK� 
ØRÑ`TÿWéWT�KV� WÝYQÚ YàPVÞW�<⌦@� SÃX¥ÞWÿ 

�WÙSä`ÞTWÆ �WÙSäWª�W�Y⌦ �WÙSäWTÿX¤SkY⌦ 
%:�TWÙXäY�.�ò`éWª ISãPVTßMX� `ØRÑHTTúW£Wÿ 

WéSå ISãST⌫g~�WTÎWè óÝYÚ ñ�`~TW� �W� 
%`ØSäWTpßèW£WT� �PVTßXM� �WÞT<⌫WÅW� 

WÜkY¹HTWT~PV⌦@� �ò:�WT~Y⌦`èVK� WÝÿY¡PV⌫Y⌦ 
�W� WÜéSÞYTÚ`ëSÿ (27) ﴾ )٦(. 

                                                
 . ٣٦ جزء من اآليةسورة البقرة  (١)
 . ٣٥٢ص ١تفسري القرطيب ج (٢)
 . املصدر السابق (٣)
 . ٣٥٢ص ١تفسري القرطيب ج (٤)

 . ١٢٠-١١٧سورة طه (٥) 
 . ٢٧األعراف سورة  (٦)



١٩٦ 

 .ات وغريها من اآلي
 :_ رمحه اهللا _  )١(يقول الطَّبرِي  

إنما أضاف إخراجهما من اجلنة إىل الشيطَان وإن كان اهللا هو الْمخـرِج  _ جلَّ ثناؤه _ وقد بينا أنَّ اهللا [...
ـ  ل هلما ، ألنَّ خروجهما منها كان عن سبب من الشيطان ، وأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه ، كما يقول القائ

ما حولين من موضعي الذي كنت فيه : لرجل وصل إليه منه أذى حتى حتول من أجله عن موضع كان يسكنه 
 .) ٢(] ومل يكن منه له حتويل ولكنه لَما كان حتوله عن سبب منه جاز له إضافة حتويله إليه . إلَّا أنت 

 
 :اإلهباط إىل األرض 

وبذلك فارقا النعيم ورغَد الْعيش _ بسبب اللَّعني _ أُُهبِطا إىل األرض مثَّ انتهى احلال بآدم وزوجه أن  
 :_U_يقول _ لعنة اهللا عليه _ والراحة واالستقرار إىل دار الْبالء والنصب والعناء ، كما أُُهبِط معهما إبليس 

 ﴿�WÙSäPV⌦W¦KV�WTÊ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �Wä`ÞWÆ 
�WÙSäW�W£pT�KV�WTÊ �QWÙYÚ �WTß�VÒ $Yã~YÊ 

�WÞ<⌫TSTÎWè N�éR¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� 
\´`ÅW�Y⌦ $QbèS�WÆ `yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� 

Qb£WÍW�p©SÚ eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� wÜkY� (36) ﴾ )٣( . 
 :_ I_ ويقول 

 ﴿WÓ�WTÎ N�éñ¹Y�`å@� `yRÑñµ`ÅWT� \´`ÅW�Y⌦ 
$QbèS�WÆ `yRÑV⌦Wè Á X³`¤KKV�ô@� Qb£WÍW�p©SÚ 

eÄHTWT�WÚWè uøV⌦XM� ⌧ÜkY� (24) WÓ�WTÎ �WTä~YÊ 
WÜ`éWT~ímð`� �fTTä~YÊWè WÜéST�éSÙWT� 

�Wä`ÞYÚWè WÜéS�W£`�ST� (25)  ﴾)وقال أيضاً) ٤ ،  ﴿WÓ�WTÎ 
�V¹Y�`å@� �Wä`ÞYÚ $�?TWTÅ~YÙW� óØRÑñµ`ÅWT� 
\´`ÅW�Y⌦ Qb$èS�WÆ �QWÚMX�WTÊ 

ØS|PVÞTW~Y�K<�WTÿ øQTYÞQYÚ ÷_�TSå XÝWÙWTÊ 
WÄWT�PVT�@� ð÷�W�Så ð�TWTÊ QSÔYµWTÿ �W�Wè 
uøWÍpTWTÿ (123) óÝWÚWè ð³W£`ÆVK� ÝWÆ ÷X£<ÒY¢ 
QWÜXM�WTÊ ISãTV⌦ ^àW~YÅWÚ �_TTÑÞW¶ 

ISâS£S`ðmì�Wè WzóéTWTÿ YàWÙHTW~YÍ<⌦@� 
uøWÙ`ÆVK�فجعل اهللا العداوة قائمة بينهما إىل قيام الساعة ، كما حذَّر آدم ، ) ٥( ﴾ (124) 

                                                
 . ٢٢سقت ترمجته ص:الطَّبرِي(١) 
 . ١٧٨ص  ١تفسري الطَّبرِي ج  (٢)
 . ٣٦سورة البقرة  (٣)
 . ٢٥،  ٢٤سورة األعراف  (٤)

 . ١٢٤،  ١٢٣سورة طه (٥) 



١٩٧ 

_  U_ وة يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، كقوله آدم وبنيه من هذه الْعدا
﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éST⌫RÒ �QWÙYÚ Á 

X³`¤KKV�ô@� ¾�HTV⌫W� �_T�QX~ðº �W�Wè 
N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� &XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 

ISãPVTßMX� óØRÑV⌦ QbèS�WÆ dÜkY�QSÚ (168) ﴾ )١ ( ،
�QWÜMX﴿ وقوله  WÝHTð¹`~☺ðT⌦@� `yRÑV⌦ QbèS�WÆ 

SâèS¡Y�PVT�@�WTÊ &�QZèS�WÆ �WÙPVßXM� 
N�éSÆ`�Wÿ ISãWT�`¥Y� N�éSTßéRÑW~Y⌦ óÝYÚ 

g�HTW�p²KV� X¤kYÅ☺ð©⌦@�﴿  _ U_ ، وقوله ) ٢(﴾(6) 
<¢MX�Wè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 

N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ :�PV�MX� 
ð¨~Y⌫`T�MX� WÜ�VÒ WÝYÚ QXÝY�<⌦@� WÌW©WÉWTÊ 

óÝWÆ X£`ÚKV� ,-%YãQYTT�W¤ 
ISãWTßèS¡Y�PV�TW�WTÊVK� ,ISãWT�QWTÿQY¤S¢Wè 

�ò:�fTTTT~Y⌦`èVK� ÝYÚ øYTßèS  `ØSåWè óØRÑV⌦ 
=QS&èS�WÆ ð¨`LùYT� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌫Y⌦ ¾��W�WT� 

�ÔSTÎWè ÷Y �W�YÅPY⌦ N ﴿، وقوله كذلك ) ٣( ﴾ (50)éR⌦éSÍWTÿ 
øY�PV⌦@� �øYå &SÝW©`�KV� QWÜMX� 

WÝTðHT¹`T~PV⌦@� çSÃW¥ÞWTÿ &óØSäWTÞ`~TWT� 
QWÜMX� WÝTðHT¹`T~PV⌦@� fû�VÒ XÝHTW©ßægp�Y⌦ 

�Q^èS�WÆ �_TÞ~Y�QSÚ (53) ﴾ )ق هنا  )٤وغريها من اآليات الكرمية اليت تتفر
 .وهناك بني دفَّتي املصحف الشريف 

ء وعده يف اإلضالل إلَّا على من اتبعه ومل لن يتمكَّن من إمضا_ عليه لعنة اهللا _ كما طمأم أنَّ إبليس  
_  I_ حيذر عداوته ، وقد اعترف هو نفسه بذلك فأبعد عباد اهللا الْمخلَصني من وعيده وسلْطَته ، يقول 

��PV�MX﴿ حاكياً وعده  ðÏW �fTT�YÆ SØSä`ÞYÚ 

fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (40) ﴾ )٥ (. 
 :والسبب يف ذلك _ لعنه اهللا_هو احلال بالنسبة إلبليس ومل يكن إخراج آدم وإهباطه إىل األرض كما 

اختالف معصية آدم عن معصية إبليس ، فأما معصية آدم فقد نتجت عن نسيان وضعف عزمية ، خبالف _ ١
شجرة بِعينِها ، اه عن _  I_ ما ذَكَر بعض الْمفَسرين من أنه أَكَل من الشجرة متأوالً ، اعتقاداً منه أنَّ اهللا 

                                                
 . ١٦٨سورة البقرة  (١)
 . ٦سورة فاطر  (٢)
 . ٥٠سورة الكهف  (٣)
 . ٥٣سورة اإلسراء  (٤)
 . ٤٠سورة احلجر  (٥)



١٩٨ 

فأكل من جنسها غري تلك الشجرة ، والصحيح أنه أكل من الشجرة ناسياً الوعيد اإلهلي ، ويدلُّ عليه قوله 
_U _ ﴿`�WÍV⌦Wè :�WTß`�XäWÆ uvøV⌦XM� W×W ��ò ÝYÚ 

SÔ`�TVÎ �øY©WÞWTÊ óØV⌦Wè `�Yðmì� ISãTV⌦ 
�_TÚó¥TWÆ (115) ﴾)وقد قال )١،_r_ "َّا إِنَّ اللمانَ ويسالنطَأَ وي الْختأُم نع عضو ه

هلَيوا عكْرِهتلهم عليه )٢(" اسبعفهم الذي جكما رحم ض،_I_.  
وأما إبليس ؛ فقد نتجت معصيته عن كبرٍ وغُرور مع سبق اإلصرار والترصد ، إذ أَسر حقده وحسده  

كما ذكرنا ، وعزم منذ ذلك الوقت على معاداتـه وإضـالله   _  u_ دوم آدم يف قلبه منذ بداية معرفته بق
فلـم تكـن   . وإهالكه ، ومل يثْنِه أمر اهللا له بالسجود واخلضوع عن نواياه ، بل ازداد عليها إصراراً وعزمـاً  

 ._  u_ معصيته ضعفاً أو سهواً أو غفلةً كما هو احلال بالنسبة آلدم 
على فعلته بل _ لعنه اهللا_إىل اهللا وخضوعه وتذلُّله له وجلوئه إليه ، بينما أصر إبليس  _ u_ توبة آدم _ ٢

زاد عليها بأن توعد باستمرار العداء واإلضالل آلدم وبنِيه كلّهم واالنتقام منهم ، وطلَب النظـرة واإلمهـال   
 ).آدم وإبليس( فشتان بني العبدين . ألجل ذلك 

يخرِج اهللا إبليس من اجلنة ويهبِطه من السماء إىل األرض عزيزاً كرمياً ، وإنما أخرجه وعلى ذلك مل  
 :مذؤوماً مدحوراً مطروداً ذليالً 

 ﴿ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ ðÐPVTßXM�WTÊ 
cy~Y�W¤ (34) QWÜMX�Wè ðÐ`~V⌫WÆ 

WàWTÞ`ÅPV⌫⌦@� uøV⌦XM� Yz`éWÿ XÝÿPY�⌦@� (35) 
﴾ )٣ ( ، ﴿WÓ�WTÎ p¸Y�`å@�WTÊ �Wä`ÞYÚ �WÙWTÊ SÜéRÑWÿ 

ðÐV⌦ ÜKV� W£QW�VÑW�WT� �WTä~YÊ ó�S£`�@�WTÊ 
ðÐPVßMX� WÝYÚ WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@� (13) ﴾ )٤ ( ، ﴿

WÓ�WTÎ p�S£pTT�@� �Wä`ÞYÚ �_ÚèSòp¡WÚ 
$�_¤éS�`�TQWÚ ÝWÙPV⌦ ðÐWÅY�WT� `ØSä`ÞYÚ 
QWÜKV�`ÚKV�W� WØPVÞTWäW� `ØRÑÞYÚ 
WÜkTYÅWÙ`�VK� (18) ﴾ )٥ (. 

                                                
 . ١١٥سورة طه  (١)
هو يف معناه بنص و) ٢٠٣٣(، وحديث رقم )  ٢٠٣٥( ناسي ، حديث رقم أخرجه ابن ماجِه يف كتاب الطَّلَاق باب طَلَاق الْمكْره و ال (٢)

،  ١٦٤ص  ٧ع الصـغري للْأَلْبـانِي ، ج   ضعيف اجلامه الْأَلْبانِي يف كتاب صحيح وقد صحح، و "إنَّ اهللا تجاوز عن أُمتي الْخطَأ والنسيان  "
 .يف صحيح اجلامع)  ١٨٣٦( ديث رقم انظر ح: قال و

 . ٣٥،  ٣٤سورة احلجر   (٣)
 . ١٣سورة األعراف  (٤)
 . ١٨سورة األعراف  (٥)



١٩٩ 

 
@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث الثَّاين 
 :ولبنيه يف األرض _ u_عداء الشيطان ألبينا آدم 

بعد أن جنح إبليس يف تنفيذ خطَّته اللَّعينة يف االنتقام من آدم وتنحيته عن املرتبة اليت كان عليها هو 
عه إلضالله وإضالل بنيه معه ومن بعده يف وزوجه،وأهبطهما إىل األرض؛أخذ يف استكمال برناجمه الذي وض

 :حكايةً عنه_ U_األرض كما هدد وتوعد من قبل،يقول 
﴿WÓ�WTÎ :�TWÙY�WTÊ øYÞWT�`TÿWépTçÆKV� 

QWÜð�STpÅÎKV�W� `ØSäV⌦ ðÐVº.W£Y² 
WØ~YÍWT�`©SÙ<⌦@� (16) QWØR� ySäQWTÞW~Y��KVð� 
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?ÝYQÚ XÜ`kTWT� `ØXäÿY�`TÿKV� óÝYÚWè 
`ØXäYÉ<⌫W� óÝWÆWè `ØXäYÞHTWÙ`TÿVK� ÝWÆWè 

$`ØXäY⌫MXú:�TWÙW® �W�Wè S�X�WT� 
`ØSåW£W�T`{VK� fÛTÿX£gÑHTW® (17)﴾)١( 

�@/SãWÞTTWÅPV⌦ '☺ðS﴿ أنه قال _ I_وأخربنا عنه أيضاً قائالً  
WÓ�WTÎWè QWÜW¡Y�PVT�KV�W� óÝYÚ ðÏY �fTTT�YÆ 

�_T�~Y±WTß �_¶èS£pTÉQWÚ (118) 
`ØSäQWTÞPV⌫g¶RK�W�Wè `ØSäQWÞTW~QYÞWÚRK�W�Wè 
`ØSäPVßW£TSÚKV�W�Wè QWÝS|PY�W�S~WT⌫WTÊ 

fû�V¢��ò gyHTWTpÅßVK�ô@� `ØSäPVßW£SÚKV�W�Wè 
UfûS¤QYkTWçÅS~WT⌫WTÊ WÌ<⌫W� &☺ðY/@� ÝWÚWè 

Y¡Y�PV�WTÿ WÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �^QT~Y⌦Wè ÝYQÚ 
XÜèS  ☺ðY/@� `�WÍWTÊ W£Y©W� �_TTß�W£TT`©S� 

�_TTÞ~Y�QSÚ (119) `ØSåS�YÅWÿ $`ØXä~PYÞWÙSÿWè 
�WÚWè SØSåS�YÅWÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �PV�MX� 

�☯¤èS£SçÆ (120) ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� 
`ySäHTTúWèK<�WÚ ñyPVÞWäW� �W�Wè WÜèS�Y�WTÿ 

�Wä`ÞTWÆ �_±~oWY� (121)  ﴾)٢( 

د يف كلِّ ؛وقد كانت حواء تلu__يف تنفيذ وعيده وديده،فابتدأ بابني آدم _ لعنه اهللا_وأخذ فعالً 
بطن ذكراً وأنثى،فكان آدم يزوج الذَّكر من البطن باألنثى من البطن األخرى وهكذا،فأراد أحد ابني آدم 

_u _ طان يف قلب قابيل الطَّمعيفألقى الش،ج بأخت أخيه قابيل،وكانت مجيلة جداوامسه هابيل؛أن يتزو
كون له،وعدل عن أمر أبيه،وقال إنه أحق بأخته،فأمر آدم وحب االستئثار فأراد أن يستأثر بأخته على أخيه فت

_u _ ب كلٌّ منهما هللاابنيه أن يقر_I _ بانه يفوز بالفتاة،وكان هابيل صاحبباناً،والذي يتقبل اهللا قُرقُر
ما  وهو أسوأ_ وقد كان مزارِعاً_غنم فقرب أجود ما ميلك،بينما قرب قابيل رزمة من الزرع الرديء 

ميلك،فأرسل اهللا ناراً أكلت قُربان هابيل،وتركت قُربان اآلخر على حاله،مما دلَّ على أنَّ قُربان هابيل هو 
 .الذي تقُبل،وأنَّ الفتاة ستكون من نصيبه

بقلب _ لعنه اهللا_هنا أوقع الشيطان الفتنة بني االبنني وزرع احلسد والغرية يف نفس قابيل ، مثَّ زحف   
الفىت إىل القسوة وجمع الشر ، واستمر يشعلُ نار الغضب بني جنبيه ، حتى أعماه عن رابطة الْأُخوة ، وأجرى 

،وكان بذلك أُسوةً لكلِّ من ارتكب جرمية القتل من )٣(على يديه أول جرمية قتل تقوم يف األرض على يدي بشر

                                                
 . ١٧،  ١٦سورة األعراف  (١)
 . ١٢١_  ١١٨سورة النساء   (٢)

 (٣)الذين حاربتهم املالئكة ، ولكن على أيدي اوه قد حدث يف األرض قبل ذلك قتل إذ أن خلـق   من أجلهم استغربت املالئكة على اهللاجلن
 .يسفك الدماء من خيلفه على األرض فيفسد و
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ظُلْما إِلَّا كَانَ علَى ابنِ آدم الْأَولِ كفْلٌ من دمها لأَنه أَولُ مـن سـن   لَا تقْتلُ نفْسr _ " _بعده ، يقول 
 .)١("الْقَتلَ

�@�Y _  ﴿! SÔpTT_ القصة يف محكَم تنزيله ، إذ قال _  I_ وقد حكى اهللا Wè 
óØXä`~V⌫WÆ VK�W�WTß pøWTÞ`T�@� W×W ��ò 

☺XÌW�<⌦@�YT� <¢XM� �WT�QW£WTÎ �_Tß�WT�ó£STÎ 
WÔQYT�SÍS�WTÊ pÝYÚ �WÙYåY�W�VK� óØV⌦Wè 
`ÔQW�WÍW�STÿ WÝYÚ X£W�KKV�ô@� WÓ�WTÎ 

$ðÐPVTÞV⌫S�pTTÎVK�W� WÓ�WTÎ �WÙPVTßXM� 
SÔQW�WÍW�WTÿ ☺ðS/@� WÝYÚ WÜkYÍTPV�SÙ<⌦@� 

(27) ?ÝMXùV⌦ ð�¹W©WT� ☺ðøV⌦XM� WÏW�WTÿ 
øYÞV⌫S�pTÍW�Y⌦ :�WÚ h�WTßKV� ⌧¸Yª�W�YT� 

W÷Y�WTÿ WÐ`~V⌦MX� $ðÐV⌫ST�pTTÎVK�Y� 
õøPYTßMX� ñÇ�W�VK� ☺ðW/@� ☺ð�W¤ 

WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (28) õøPYßMX� S�ÿX¤RK� ÜKV� 
KV�;éTTS�WT� øYÙ`T�XM�YT� WÐYÙ`T�XM�Wè 
WÜéRÑW�WTÊ pÝYÚ g�HTW�p²KV� Y&¤�PVÞ⌦@� 
WÐY⌦.W¢Wè N�Sê;.ð¥TW� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� 

 .) ٣(وطة يف التفاسري ويف بطون الكتب ، والقصة معروفة مبس) ٢( ﴾ (29)
وال خيفى على النفس ما يف هذه احلادثة األليمة من أذى نفسي آلدم وزوجه أن تقع الفتنة بني فلْذَتي كبديهما ، 
 وأمل عميق لفقد أحدمها وذه الطَّريقة البشعة ، وما فيها من ذكرى شئيمة لتمكُّن اللَّعني منهما قبـل ذلـك ،  

 .وقَلَق وضيق من وجود عدو يتربص مبستقبل ذريتهما من حوهلما وذريتهما الذين قد ال يدركام 
وجنوده وذريته على ظهر األرض ، صراع دائم _ لعنه اهللا _ وهكذا كانت احلال وستبقى منذ وجود إبليس  

الهلم وإيقاعهم يف الزلَل ، حتى يـأيت اهللا باَألجـل   مع بين آدم ، وتربص مدروس م ، وحماوالت دائبة يف إض
 .الذي ضربه للَّعني يف اليوم املعلوم 

لذا اهتمت مجيع الديانات السماوية بالتحذير الشديد لبين آدم من شر هؤالء الشياطني ، ومن ذلك ما قاله  
_U _يف القرآن الكرمي  ﴿õøYÞW�HTWTÿ W×W ��ò �W� 

SØS|PVÞWÞY�pTÉWTÿ SÝHTð¹`~TPV⌦@� :�TWÙVÒ 
W�W£pTT�VK� ØRÑ`TÿWéWT�KV� WÝYQÚ YàPVÞW�<⌦@� 

SÃX¥ÞWÿ �WÙSä`ÞTWÆ �WÙSäWª�W�Y⌦ 

                                                
، ويف )  ٣٠٨٨( يته ، حديث رقـم  ذرو_ صلوات اهللا عليه _ خلْق آدم أخرجه الْبخارِي عن عبد اهللا يف كتاب أَحاديث الْأَنبِياء ، باب  (١)

جه مسلم يف كتاب أخرو. بنحوه )  ٦٧٧٦( رقم السنة ، باب إِثْم من دعا إىل ضلَالَة أو سن سنة سيئة ، حديث كتاب االعتصاَم بالكتاب و
 ).متفَق عليه) ( ٣١٧٧( رقم الْقَتل ، حديث  الديات ، باب بيان إِثْم من سنالقسامة والْمحارِبِني والْقصاص و

 . ٢٩ – ٢٧سورة املائدة  (٢)
(٣) رِي ج انظر تة و ١٦٢ص  ١ارِيخ الطَّباية الب، والْبِدايهري ج النـاء ص   ٨٦ص  ١ن كَثبِية والْأَنوبـذه   ، و ١٧٣،  ١٧٢، والن ـةالقص

 .إنما ذَكَرتها لوجود أصلها يف القرآن الكرمي تصدق وال تكَذَّب وسرائيليات اليت ال التفاصيل املذكورة يف الكتب من اإل
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�WÙSäWTÿX¤SkY⌦ %:�TWÙXäY�.�ò`éWª ISãPVTßMX� 
`ØRÑHTTúW£Wÿ WéSå ISãST⌫g~�WTÎWè óÝYÚ ñ�`~TW� 

�W� %`ØSäWTpßèW£WT� �PVTßXM� �WÞT<⌫WÅW� 
WÜkY¹HTWT~PV⌦@� �ò:�WT~Y⌦`èVK� WÝÿY¡PV⌫Y⌦ 

�W� WÜéSÞYTÚ`ëSÿ (27) ﴾ )١ (. 
لن يتمكَّن ممن أخلص قلبه هللا ، إذ قال _ لعنه اهللا _ من أنَّ الشيطان _  I_ ويبقى اإلميان مبا ذكره اهللا  
_U_  ﴿QWÜMX� ÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ 

dÝHTð¹<⌫Sª �PV�MX� XÝWÚ ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ 
WÝÿXè�WçÅ<⌦@� (42) QWÜMX�Wè WØPVÞWäW� 
`ØSåS�YÆ`éWÙV⌦ WÜkTTYÅWÙ`�VK�، وقد اعترف هو ) ٢( ﴾ (43) 

��PV�MX﴿ حاكياً وعده _ Y_نفسه بذلك كما قال  ðÏW �fTT�YÆ 

SØSä`ÞYÚ fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@�، وسيعترف بذلك يف القيامة ) ٣( ﴾ (40) 
رافه فرحةً ملن نجوا من شراكه ، وقهراً وعذاباً ملن اتبع سبيله واغتر به ، أيضاً ؛ حيث ال يفيد الندم ، فيكون اعت

 :_  U_ قال 
 ﴿ WÓ�WTÎWè SÝTðHT¹`~TPV⌦@� �WQÙV⌦ �øYµSTÎ 

S£`ÚKKV�ô@� UfûMX� ☺ðW/@� óØS{W�WÆWè W�`ÆWè 
QXÌW�<⌦@� `yRÑPRT��WÆWèWè 

$óØS|S�pTÉWT⌫`�VK�WTÊ �WÚWè WÜ�WÒ �øY⌦ 
ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª :�PV�XM� ÜKV� 

óØRÑST�óéWÆW  `yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦ 
ð�TWTÊ øYTßéSÚéST⌫WT� Nv�éTSÚéST⌦Wè 

$ØRÑW©SÉßKV� :�QWÚ h�WTßKV� óØS|Y�X£p±SÙY� 
:�WÚWè yS�ßKV� ☺ð$øY�X£p±SÙY� XøPßMX� 

ñ�ó£WÉW{ :�WÙY� XÜéSÙS�p{W£pT®VK� ÝYÚ %SÔ`�VÎ 
QWÜMX� fûkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� óØSäV⌦ }��W¡WÆ 

cy~Y⌦VK� (22) ﴾ )٤ (. 
 
 

@@@@@ 
 
 

                                                
 . ٢٧سورة األعراف  (١)
 . ٤٣،   ٤٢سورة احلجر  (٢)
 . ٤٠سورة احلجر  (٣)
 . ٢٢سورة إبراهيم  (٤)
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 الفصل الثَّاني
عليهم الصالة _من مواقف الشيطان ومكائده مع بعض األنبياء والرسل 

 _والسالم
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 :املبحث األول
 :وبعض مكائده له_ u_موقف الشيطان مع نيب اهللا يوسف 

إذ مل تقتصر مواقفه _ عليهم السالم_مواقف خبيثة مع مجيع األنبياء _ لعنة اهللا عليه_ لقد كان إلبليس
دون غريه،بل _ u_دون غريه من األنبياء،وال مع الرسول الكرمي محمد _ u_ومكائده على آدم 

قال يف كتابه  بذلك إذ_  Y_ ، وقد أخربنا اهللا _ صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني _ شملَتهم مجيعاً 
��WÚWè �TWTÞ<⌫fTTª`¤VK:﴿ الكرمي  ÝYÚ ðÐY⌫`�TWTÎ 
ÝYÚ ⌧ÓéSªWQ¤ �W�Wè ☺\øY�WTß :�PV�MX� �V¢XM� 

uvøPVÞWÙWT� øVÍ<⌦VK� SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� õøYÊ 
-YãY�QW~YÞ`ÚRK� S�W©ÞW~WTÊ ☺ðS/@� �WÚ 

øYÍ<⌫STÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� ☺ðyRT� SØYÑ`�STÿ 
☺ðS/@� -%YãY�HTWTÿ��ò S☺ð☺ðS/@�Wè }y~Y⌫WÆ 
cy~YÑW� (52)﴾)متهم )١صالم_، وهذا ال يتناىف مع عة على _ عليهم الست األمعمفقد أج

عصمتهم من النقائص اليت قد تخلُّ جبانب التبليغ الذي خصهم اهللا به ، كما أجمعت على عصمتهم من كبائر 
لماء األمة على وقوعهم يف صغائر الذُّنوب دون صغائر الذُّنوب ، كما قال بذلك السلف ؛ كما أجمع ع

الْخسة منها ، إلَّا أنهم ال يستقرون عليها ويعجلون بالتوبة منها ، فال بد من اعتقاد أنَّ ما يفعله إبليس مع 
طان عن الصاحلني تتناقض اآليات النافية لتسلُّط الشي األنبياء من مكائد ال تعارض ما جاء يف عصمتهم؛ وال

فإنه ال يتمكَّن من التسلُّط عليهم إلَّا بالوسوسة اليت قد توقعهم يف بعض  الْمخلصني وعلى رأسهم األنبياء
مثالً بعد أن أزلَّه الشيطان _  u_ الصغائر اليت ال يستقرون عليها ، واليت يتطهرون منها بالتوبة؛ كتوبة آدم 

� U  _﴿ uvøPVÍV⌫W�WTÊ S×W_ ، قال �ò ÝYÚ -YãYQT�QW¤ 
⌧�HTTWÙY⌫VÒ ð��W�WTÊ &Yã`~TV⌫WÆ ISãPVTßMX� 

                                                
 . ٥٢سورة احلج  (١)



٢٠٥ 

WéSå ñ��QWéQWT�⌦@� SØ~Y�QW£⌦@�، وتوبة سلَيمان ) ١( ﴾ (37) 
_u _ يف قوله_U_: 
﴿ WÓ�WTÎ ☺g�W¤ ó£TYÉT<çÆ@� øY⌦ p�WåWè øY⌦ 

�_|<⌫TSÚ �PV� øYçÅWT�?ÞWÿ ⌧�W�VK�Y� ?ÝYQÚ 
v$÷Y�`ÅWT� ðÐPVßMX� ð�ßKV� ñ��PVTåWé<⌦@� 

 .وغري ذلك ) ٢( ﴾ (35)
****************** 

 :_  u_ لنيب اهللا يوسف _ لعنة اهللا عليه _ لنتحدث بدايةً عن بعض مكائده  
ــول  �U  _:﴿ WÓ�WTÎWè ÷Y¡PV⌫Y⌦ QWÝVÀº ISãPVTßVK_ يق 

w��WTß �WÙSä`ÞYQÚ øYTßó£S{<¢@� W�ÞYÆ ðÐYQT�W¤ 
SãHùW©ßVK�WTÊ SÝHTð¹`~TPV⌦@� W£`{Y¢ 

-YãYQT�W¤ ð�Y�WT⌫WTÊ Á XÝ`�QY©⌦@� WÄpµY� 
WÜkYÞYª (42) ﴾ )٣ (. 

يف _ لعنه اهللا_حيث تسبب _ u_يف هذه اآلية الكرمية،تتجلَّى إحدى مكائد الشيطان للنيب يوسف 
اللَّـذَين  _ u_ي يوسف ذلك أنَّ صاحب.يف السجن،باستخدامه سالح النسيان_ u_زيادة مدة مكوثه 

_ u_كانا معه يف السجن،رأى كلّ منهما رؤيا،مثَّ طلبا منه تعبري رؤيامها،لعلمهما بتبحـره يف ذلـك،فعبر   
 :_ u_على لسانه _ I_لكلٍّ منهما رؤياه بعد أن حثَّهما على إفراد العبادة هللا،يقول 

 ﴿XøW�Y�HTW±HTTWÿ XÝ`�QY©⌦@� t��WT�`¤KV��ò 
fûéSTÎQX£WÉW�TQSÚ e¤`kTW� YzKV� ☺ðS/@� 

S�Y�.Wé<⌦@� S¤�QWäWÍ<⌦@� (39) �WÚ 
WÜèS�ST�`ÅWT� ÝYÚ ,-YãTTYTßèS  :�PV�MX� 
_ò:�WÙ`ªKV� :�WåéSÙST�`~TQWÙWª `yS�ßKV� 

ØS{Sê:�W���òWè :�QWÚ WÓW¥ßKV� ☺ðS/@� �WäY� ÝYÚ 
\&ÝHTð¹<⌫Sª XÜMX� SØ<ÑS�<⌦@� �PV�MX� 
&YãPV⌫Y⌦ W£WÚKV� �PV�KV� Nv�èS�S�`ÅWT� 
:�PV�MX� &Sâ�QWTÿMX� ðÐY⌦.W¢ SÝÿPY�⌦@� 

SØYP~WÍ<⌦@� QWÝYÑHTV⌦Wè W£WT�`{KV� X§�PVÞ⌦@� 
�W� WÜéSÙV⌫`ÅWÿ (40) XøW�Y�HTW±HTWTÿ 

XÝ`�QY©⌦@� :�QWÚVK� �WÙRÒS�W�VK� øYÍp©W~WTÊ 
ISãTQWT�W¤ $�_£`ÙW� �QWÚKV�Wè S£W����@� 

ñ�WT⌫p±S~WTÊ SÔS{<K�W�WTÊ S¤`k☺ð¹⌦@� ÝYÚ 

                                                
 . ٣٧سورة البقرة  (١)
 . ٣٥سورة ص  (٢)

 . ٤٢سورة يوسف (٣) 



٢٠٦ 

-&YãYªK<�QW¤ �øYµSTÎ S£`ÚKKV�ô@� ÷Y¡PV⌦@� 
Yã~YÊ XÜ�W~Y�pTÉW�pT©WT� (41) ﴾ )١ (. 

_ وهو الذي عبر له رؤياه بأنه سيكون ساقياً للملـك _من الذي ظن أنه ناج منهما _ u_مثَّ طلب 
نَّ سجنه قد طال،عسى أن ينظـر يف أمـره   أن يذْكُره أمام سيده الْملك فيخربه بِمظْلَمته وأنه سجِن ظُلْماً وأ

 :_U_وهنا لعب الشيطان دوره اللَّئيم ، يقول .ويعدل معه فيخرجه
 ﴿ SãHùW©ßVK�WTÊ SÝHTð¹`~TPV⌦@� W£`{Y¢ 

-YãYQT�W¤ ð�Y�WT⌫WTÊ Á XÝ`�QY©⌦@� WÄpµY� 
WÜkYÞYª (42)﴾)٢(. 

علـى  ﴾ Y _﴿çm9|¡Sr'sù_يف قولـه  ) ةهاء الْكناي(وقد اختلَف العلماء يف عود الضمري 
 :قولني
 :، فيكون املعىن على ذلك _  u_ أنه عائد على يوسف  :األول

يف السجن بأن يـذكره عنـد    هذكْر ربه فجعله يطلب الغوث من صاحب_ u_أنَّ الشيطان أنسى يوسف 
،فعوتب يف ذلك _I_ء الْفَرج من عنده واالستغاثة به الْملك ابتغاء الْفَرج من عنده عوضاً عن ذكر اهللا ابتغا

 .)٣(وعوقب بأن أطال اهللا مدة سجنه
 _t_ )٥( اسبع نِاب عنحبديث مرفوع _ )٤(ومنهم اإلمام الطَّبرِي_وقد استدلَّ أصحاب هذا القول  

 : _r_ يبالن قال:قال
ـ  جرالفَ يغتبي ثُيح ثَبِلَ ام ولَطُ نِجالس يف ثَبِلَ ام -اهالَقَ يتال ةملالكَ ينِعي - فوسي لْقُي ملَ ولَ"  من 
عنغَ د٦(" اهللا رِي(. 

 :أنه عائد على الساقي فيكون املعىن:الثَّاين
 .)٧( )أي سيده وهو الْملك ( أنَّ الشيطان أنسى الساقي ذكر يوسف لربه 

 
                                                

 . ٤١ – ٣٩سورة يوسف (١) 
 . ٤٢سورة يوسف جزء من اآلية (٢) 
 . ٤٣٠ص  ٣انظر زاد الْمِسري ج وهو قول مجاهد ومقَاتل والزجاج،(٣) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٤) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٥) 
ـ حالْ عن الًسرم أيضاً يوِور:[،مثَّ قال]حديث ضعيف جدا[فقالصرح بضعفه ، _ ه اهللا رمح_ مل أقف على خترجيه إلَّا أنَّ ابن كَثري (٦)  نس 

 ٤،انظـر تفِْسـري ابـن كَـثري ج    ]أعلم واهللا نوطمالْ هذا ريغَ يف هو حيث من لسرمالْ لبِقُ لو لبقْت ال ناهه التسرمالْ وهذه[ ،قال]ةادتوقَ
 . ١٢٧ – ١٢٥ص ١هية جلواكما أورد احلديث يف سلِْسلَة األحاديث ا،٣٩١ص

 . ٤٣٠ص  ٣انظر زاد الْمِسري ج وهو قول ابن عباس وابن إِسحاق،(٧) 



٢٠٧ 

 ح الرـمري عائـد علـى يوسـف     _ رمحه اهللا_) ١( ازيوقد رجل،وهو أنَّ الضالقول األو_u _
،وما ذكره هذا القائل الثَّاين متسك بظاهر الشريعة وما قـرره القائـل   )٢(واعلم أنَّ احلق هو القول األول[فقال

عبودية وشرِب من مشرب التوحيد األول متسك بأسرار احلقيقة ومكارم الشريعة،ومن كان له ذَوق يف مقام ال
عرف أنَّ األمر كما ذكرناه،وأيضاً ففي لفظ اآلية ما يدلُّ على أنَّ هذا القول ضعيف،وألنه لو كـان الْمـراد   

 .)٣(هـ.أ]فأنساه الشيطان ذكره لربه:ذلك لقال
 
ئل بأنَّ الضمري عائد على الساقي ال على يوسـف  رجح القول الثَّاين القا_ رمحه اهللا_)٤(إلَّا أنَّ ابن كَثري 

_u _ ـواب  [_رمحه اهللا_فقالـمري يف قولـه   ] هذا هـو الصأنَّ الض﴿ SãHùW©ßVK�WTÊ 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� W£`{Y¢ -YãYQT�W¤ ﴾)اجي،كما  )٥عائد على الن
 .وغري واحد)٧(ومحمد بن إِسحاق)٦(قال مجاهد

أيضـاً  )١٠(ومجاهـد )٩(عـن ابـنِ عبـاس   )٨(رواه ابن جرِيـر _ u_عائد على يوسف إنَّ الضمري :ويقال
 .وغريهم)١١(وعكْرِمة

 )٣(عن إِبراهيم بِن يزِيد  )٢(حدثَنا عمرو بن محمد )١(حدثَنا ابن وكيع :ههنا حديثاً فقال )١٢(وأسند ابن جرِير 
 ينِعي -فوسي لْقُي ملَ ولَ" _  r_ قال النبِي :قال )٦(عن ابنِ عباس  )٥(مة عن عكْرِ )٤(عن عمر بِن دينار )٣(
يالكَ ينِعلةم الَقَ يالتاه- ثَبِلَ ام يف السولَطُ نِج ثَبِلَ ام حثُي يبتالفَ يغرج من عنغَ د٧( " اهللا رِي (. 

                                                
 . ٦٠سبقت ترمجته ص:الرازِي(١) 
، انظـر  _  u_ هو أنَّ الضمري عائد على يوسـف  القول األول يف هذا البحث ، و هو نفسه_ رمحه اهللا _ القول األول يف تفسريه (٢) 
 . ٤٨ص  ٩ري الرازِي ج تفِْس
 . ٤٨ص  ٩تفسري الرازِي ج (٣) 
 .  ١٨سبقت ترمجته ص: ابن كَثري (٤) 
 . ٤٢سورة يوسف جزء من اآلية (٥) 
 .٦٤سبقت ترمجته ص: مجاهد (٦) 
 هـو :ةبعش قالصاحب الْمغازِي،.ةيندمالْ أهل ي،منرِهالز ةمرخم نبِ سيقَ ىلَوم ارسي نبِ اقحسإِ بن دمحم ركْب وبأَ:محمد بِن إِسحاق(٧) 
 .هـ  ١٥١مات سنة .ةقَم،ثلْالع واسع معال به،وهو دهشتسي.بأس به ليس:نيعم ناب احلديث،وقال يف املؤمنني أمري

أَبِي ييث لداء الْحلَمرِفَة ععاد يف مشي جانظر الْإِريلللَى الْخاء الثِّقَات ج ، و ١٦٣ص  ١ عمارِيخ أَس١٤ص  ١ت . 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:هو ابن جرِير الطَّبرِي(٨) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٩) 

 . ٦٤سبقت ترمجته:مجاهد(١٠) 
 . ١٤٣سبقت ترمجته ص:عكْرِمة(١١) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:هو ابن جرِير الطَّبرِي(١٢) 



٢٠٨ 

 ان بِن وفْيألنَّ س يع وهذا حديث ضعيف جدا٨(ك(  زِيدي يم بِناهرضعيف وإِب)وزِي _  )٩و هو الْخ _
مرسالً عن كلٍّ منهما ، وهذه الْمرسلَات ههنـا ال   )١١(وقَتادة  )١٠(وقد روِي عن الْحسن . أضعف منه أيضاً 

 . )١٢(] تقْبل ، لو قُبِل الْمرسل من حيث هو يف غري هذا الْموطن ، واهللا أعلم 
وهكذا نرى أن من العلماء من رجح القول األول،ومنهم من رجح القول الثَّاين، ولعلَّ الراجح من هذه  

يوحي بأنَّ الضمري عائـد  _ u_األقوال هو عود الضمري على الساقي،إذ أنَّ سياق اآليات يف قصة يوسف 
، فعندما طلب الْملك بعد مدة تعبري رؤيا رآها تـذَكَّر  _ u_ على الساقي ، وأنه هو الذي نِسي ال يوسف

 WÓ�WTÎWè ﴿ يف ذلـك _  U_ وذكر أمره للملـك ، يقـول   _ u_الساقي عندئذ يوسف 
÷Y¡PV⌦@� �W�WTß �WÙSä`ÞYÚ W£V{QW @�Wè W�`ÅW� 

]àTTQWÚRK� h�WTßKV� ØS|SLùQYT�WTßRK� 
-YãY⌫ÿXè<K�W�Y� XÜéST⌫Yª`¤VK�WTÊ (45) ﴾ )فهذه ) ١٣ ،

مثَّ أنه ليس محرم على العبد طلب . اآلية توحي بأنه تذكَّر أمراً كان قد نِسيه وغاب عن ذهنه مدة من الزمن 

                                                                                                                                                                     
 (١) نيعابكاج ، :وريع بن الْجكو ان بِنفْيوابن أباه مسعهو س عييةوفَكُالْ دماءوقُ ، ةن ةكَّوم هملكن له وكان فوهضع ما حديثه يف أدخل اقور 
 . حديثه تركوا مث اظفَّحالْ عنه روى شيخنا وابن شيخنا أفسدت وحيك:  ونيوفكُالْ له فقال له ليس

شانظر الْإِرأَبِي ييث لداء الْحلَمرِفَة ععي ج اد يف ميلللَى الْخفَاء و ٤٣٥ص  ١ععي ج ، والضائسني للنوكرت١٩٢ص  ١الْم . 
روى عن ابنِ جـريج وطبقتـه    صرِي ،الْعنقَز هو الْمرزنجوش ، أَبو سعيد الْكُوفي الْبرو بن محمد الْعنقَزِي ، وهو عم:عمرو بن محمد(٢) 

 .هـ  ١٩٩غريه ، توفِّي سنة وكان صاحب حديث ، وثَّقَه أَحمد بِن حنبل و
ر مبي خر فببِي ج انظر الْعر للذَّهبِي ج ، و ٦٢ص  ١ن غَبلذَّهلَام لارِيخ الْإِس٥٧ص  ٤، و ج  ٤٨٢ص  ٣ت . 

كـان  عمر بِن عبد الْعزِيز ، وهو إِبراهيم بِن يزِيد الْخوزِي الْمكِّي ، أبو إِسماعيل ، من أهل مكَّة ، كان مولَى ل):الْخوزِي(إِبراهيم بِن يزِيد(٣) 
 .هـ  ١٥١، أو  ١٥٠مات سنة ،]ليس بثقة:[، قال عنه يِحيى بِن معنيليس منهم خوز بِمكَّة فَنِسب إليهم ، وينزل شعب الْ

 . ١٦ص  ١تارِيخ يِحيى بِن معني لابن معني ج ، و ١٠٠ص  ١اب الْمجروحني ج نظر كتا
 .هو عمر بِن دينار الْبصرِي ، قَهرمان آل الزبير ، أَبو يِحيى ، ضعيف :عمر بن دينار(٤) 

 . ٢٢٠ص  ١انظر الضعفَاء و الْمتروكني للنسائي ج 
 . ١٤٣سبقت ترمجته ص:عكْرِمة(٥) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٦) 
 . ١٧٤سبق الكالم فيه يف ص(٧) 
 . ١٧٥سبقت ترمجته يف هذه الصفحة ص) : سفيان : ( ابن وكيع (٨) 
 . ١٧٥سبقت ترمجته يف هذه الصفحة ص: إِبراهيم بِن يزِيد الْخوزِي (٩) 

 . ٢٨سبقت ترمجته ص:الْحسن(١٠) 
 . ٧١سبقت ترمجته ص:قَتادة(١١) 
 . ٣٩١ص  ٤تفسري ابن كَثري ج (١٢) 
 . ٤٥سورة يوسف (١٣) 



٢٠٩ 

 الْعون ممن يستطيعه من البشر ، مع توكُّله الْقَلْبِي على اهللا ، إنما الْمحرم أن يطلب الْغوث من غري اهللا فيما ال
 .) ١(يقدر عليه إلَّا اهللا 

فيها سواًء أنساه هو  _ u_وسواًء كان هذا أو ذاك ، فإنَّ الشاهد يف اآلية أنَّ الشيطان كاد ليوسف  
 _u  _  فوسيب لن قد تسباحلالَي ه يف أياقي ، فإنأو أنسى الس_u _   ًةـدن مـجكُوث يف السبِالْم

 .دت إيضاحه هنا أطول ، وهذا ما أر
 

وهـي قولـه   _ u_وآية أُخرى يبين اهللا لنا فيها شيئاً من مكائد الشيطان ليوسف على لسانِه هو 
_I_: 

 ﴿WÄWTÊW¤Wè YãTT`TÿWéWT�VK� øV⌫WÆ 
X«ó£WÅ<⌦@� N�èQS£W�Wè ISãV⌦ $�_�PV�Sª 

WÓ�WTÎWè g�WT�KV�;HTTWÿ �W¡HTWå SÔÿXè<K�WT� 
�øHTTWTÿ`òS¤ ÝYÚ SÔ`�TWTÎ `�TWÎ �WäWT⌫WÅW� 

øQYT�W¤ $�Q^TÍW� `�WTÎWè WÝW©`�KV� õøY� <¢XM� 
øYÞW�W£pT�VK� WÝYÚ XÝ`�QY©⌦@� �ò:�W�Wè ØRÑY� 

WÝYQÚ Xè`�WT�<⌦@� ?ÝYÚ Y�`ÅW� ÜKV� VçÃW¥TPVTß 
)٢( SÝHTð¹`~TPV⌦@� øYÞ`~TW� WÜ`kTW�Wè 

&õøYT�WépT�XM� QWÜMX� øQYT�W¤ tÈ~Y¹V⌦ �WÙPY⌦ 
S&ò:�WWÿ ISãPVßMX� WéSå ñy~Y⌫WÅ<⌦@� 

SØ~YÑW�<⌦@�إىل ما أوقعه الشيطان بينـه  _ u_، يف هذه اآلية،يشري  )٣(﴾ (100) 
وبني إخوته مما أدى إىل تشتت حياته وتمرغه يف أَروِقَة العذاب واألمل والضياع والرق وايةً السجن ، كمـا  

                                                
 هـذا  لـيس يف قد أورد العلماء يف تفسري هذه اآلية األدلَّة اليت استدلَّ ا كلَا الفريقَين ، فمن أراد االستزادة يف ذلك فلريجع إليها ، إذ و(١) 

 .اهللا أعلم ه إىل ما رجحه بعض العلماء ، وإنما أردت لفت االنتباو البحث متسع لسردها ،
ـ وح ىرغْأَ:  غاًزن غزنوي غُزِني مهنيب غَزن [: قال ابن سيده و]  وأَغْرى أفْسد بينهم الشيطَانُ نزغَ [: قال يف مختار الصحاح : نزغ (٢)  لم 

 . ] بعض على بعضهم
 . ٤٠٩ص  ٢الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج ، والْمحكَم و ٣١٠ص  ١صحاح للرازِي ج انظر مختار ال

�U _﴿�QWÚXM_معــىن النــزغ عنــد تفســريه لقولــه     _ رمحــه اهللا_وقــد فســر الــرازي   Wè 
ðÐQWTÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

bçÃ`¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ &Y☺ð/@�Y� 
ISãPVßMX� }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (200)﴾  ) غ  [)   ٢٠٠سورة األعرافزاعلم أنَّ ن

يل لإلنسان من املعاصي طان عبارة عن وساوسه والشوسِسه يف القلب مبا يخازِي عند تفسري اآلية ج  ]ن٣٤١ص  ٧انظر تفسري الر . 
 . ١٠٠سورة يوسف (٣) 



٢١٠ 

ى يف ذات الوقت إىل جترقُوب أدعع والده ي_u _ قَة الفؤاد على فَقْد ولده العزيز حىتراق وحرص الْفغُص
 :ويف نزغه وجهان [_ رمحه اهللا_) ١(ابيضت عيناه من شدة الْبكَاء والْحزن عليه ، يقول الْماوردي

 .) ٤(] ) ٣(عناه حرش وأفسد ، قاله ابن قُتيبة م: ، الثَّانِي ) ٢(أنه إيقاع الْحسد ، قاله ابن عباس : أحدمها 
، وإن ضـعفَت حيلـه   _  I_ وقد نِسب الشر إىل الشيطان حقيقةً وال ينايف ذلك اإلميان بقَدر اهللا  

ع ورِقَّته ونعومة إحساسه ولُطفه يف التعامل م_  u_ ووسائله ، وهذا وإن دلَّ فإنما يدلُّ على أدب يوسف 
إخوته ، إذ نسب ما فعلوه به إىل نزغات الشيطان ، وأنهم وقعوا يف ذلك ضعفاً منهم ونتيجةً لدفع الشـيطان  

ــال    ــه ، فق ــته وإغوائ ــم بوسوس �ÝYÚ Y�`ÅW� ÜKV?﴿هل VçÃW¥TPVTß 
SÝHTð¹`~TPV⌦@� øYÞ`~TW� WÜ`kTW�Wè 
&õøYT�WépT�XM� ﴾ )٥ (. 

من حقد _ u_لْم مبا خيتلج يف نفوس أبنائه على أخيهم يوسف على عu  __ وقد كان يعقوب  
الذي ميكن أن يشعل به _ وهو احلسد _وحسد ، كما عرف ما ميكن أن يفعله الشيطان ويف يده رأس اخليط 

يوسف من اللَّعني حني حكى له رؤياه ، وأوضح لـه مـا   _ u_نار الفتنة يف قلوب اإلخوة ، لذلك حذَّر 
 :ذلك يف كتابه الكرمي ، إذ قال _  I_ أن يتسبب فيه عند إخبارهم ا ، وقد حكى لنا ميكن 

 ﴿<¢XM� WÓ�WTÎ ñÈSªéSÿ YãTT~Y�VK�Y� 
g�WT�KV�;HTTWÿ øYPTßMX� ñ�`TÿVK�W¤ ð�W�VK� 

W£WWÆ �_TT�W{`éVÒ ð¨`ÙPV⌦@�Wè 
W£WÙWTÍ<⌦@�Wè `ØSäST�`TÿVK�W¤ øY⌦ WÝÿY�Y�HTWª 

(4) WÓ�WTÎ ☺ðøWÞTS�HTWTÿ �W� p°S±pTÍW� 
ðÏ�WTÿ`òS¤ uvøV⌫WÆ ðÐYT�WépTT�XM� 

N�èS�~YÑW~WTÊ ðÐV⌦ $�☯�`~TVÒ QWÜMX� 
WÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� XÝHTW©ßgæp�Y⌦ QbèS�WÆ 

cûgk�QSÚ (5)  ﴾)٦ (. 
لطف بعبده و رسوله يف اية املطاف فحقَّق له رؤياه على أحسن مـا يكـون ،   _  U_ ولكن اهللا  

روج من السجن مث بالْملْك والنبوة وبأن جمعه مع أهله مرة أُخرى بعد طول تشتت وفراق ، وتفضل عليه باخل
عنـد  ) ٧(يقـول قَتـادة   . من قلوب اجلميع ما كان قد زرعه الشيطَان _   I_ وعلى أحسن حال ، ونزع 

                                                
 . ٧٧سبقت ترمجته ص:الْماوردي(١) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٢) 
 . ١٤٦سبقت ترمجته ص:ابن قُتيبة(٣) 
 . ٢٨٧ص  ٢النكَت و الْعيون للْماوردي ج (٤) 
 . ١٠٠سورة يوسف جزء من اآلية (٥) 
 . ٥،  ٤سورة يوسف (٦) 
 .٧١سبقت ترمجته ص:قَتادة(٧) 



٢١١ 

�u _ ﴿QWÜMX_على لسان يوسـف  _ I_تفسريه لقوله  øQYT�W¤ tÈ~Y¹V⌦ 

�WÙPY⌦ S&ò:�WWÿ ﴾)ـجن وجـاء   [  )١ف و صنع له حىت أخرجه من السوسلَطَف بي
 )٢(]بأهله من الْبدوِ ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحرِيشه على إخوته

 .فتعاىل اهللا وتبارك سبحانه  
 

@@@@@  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ١٠٠سورة يوسف جزء من اآلية (١) 
 . ٢٧٧ص  ١٦ر تفسري الطَّبرِي ج انظ(٢) 



٢١٢ 

 :املبحث الثَّاين
اهللا أَي طان مع نيبيوب موقف الش_u _وبعض مكائده له: 
ــول اهللا  �U _﴿! ð�éQSTÿVK_يقــــWè <¢XM� uüW �WTß 
,ISãQWT�W¤ øQYTTßVK� �øYÞQW©WÚ QS£☺ñµ⌦@� 
ð�ßVK�Wè SØW�`¤KV� fûkYÙY�PVH£⌦@� (83) 

�WTÞ`T�W�W�T`ª@�WTÊ ISãV⌦ �WTpÞÉWVÑWTÊ �WÚ 
-YãY� ÝYÚ $Qw£ñ¶ SãHTWTÞ`~WT���òWè ISãV⌫`åVK� 

ØSäV⌫`�YÚWè `ySäWÅWQÚ ^àWÙ`�W¤ óÝYQÚ 
�WTßY�ÞYÆ uüW£`{Y¢Wè WÝÿY�Y�HTWÅ<⌫Y⌦ 

ــاً  )١(﴾(84) ــول أيض �@¢>I_ ﴿ ó£TRÒ_،ويقWè :�WTßW�`T�WÆ 
ð�éQSTÿVK� <¢XM� uüW �WTß ,ISãTTQWT�W¤ 
øQYTTßVK� �øYÞ☺ðT©WÚ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� 
⌧�p±SÞY� ]��W¡WÆWè (41) `¤@� p´RÒ 

ð$ÐY⌫T`�X£Y� �W¡HTWå =SÔW©WTp�çÅSÚ b X¤�WT� 
t��W£W®Wè (42) �WÞT`T�WåWèWè ,ISãTV⌦ 
ISãV⌫`åVK� ØSäV⌫pTT�YÚWè óØSäWÅWQÚ ^àWÙ`�W¤ 
�PVTÞTYQÚ uüW£<ÒY¢Wè øY⌦OèKR�Y� 

g�HTW�<⌦KKV�ô@� (43) p¡TS�Wè ðÏY�W~Y� 
�_TTp�çÅY¶ p�X£p¶@�WTÊ -YãYQT� �W�Wè 
p%�WTÞ`�WT� �TPVßXM� SãHTWTß`�W�Wè &�_£Y��W² 

WØ`ÅYPß S$�`T�WÅ<⌦@� ,ISãTPVßMX� t��PVèKV� 
(44) ﴾ )٢ (. 

بِبلَاء _ u_قد ابتلى عبده ونبيه الكرمي أَيوب _ I_يف هذه اآليات الكرمية،يتبين لنا كيف أنَّ اهللا  
أخذ يدعو ربه ليكشف هذا البالء والعذاب عنه رغم _ u_جلَل تسبب له بالتعب واألمل الشديد حتى أنه 

�U_﴿�TPVßXM_فه اهللا به من الصرب والْجلَد، حيث قال ما وص SãHTWTß`�W�Wè 
&�_£Y��W² WØ`ÅYPß S$�`T�WÅ<⌦@� ,ISãTPVßMX� 
t��PVèKV�بالصرب حتى أصبح صربه مضرِب مثَل وقُدوة _ u_، وقد عرف )٣(﴾(44) 

 .لكلِّ مقْتد
 

 :أما بالنسبة ملاهية هذا البالء الذي أصابه
،كما تدلُّ اآليات وما صح مـن  _u_تبين من أقوال أغلب املفسرين أنه بالء يف بدنه وأهله وماله  فقد

 U_ ﴿ �WTpÞÉWVÑWTÊ �WÚ -YãY� ÝYÚ_ففي قولـه  .احلديث على ذلك

                                                
 . ٨٤،  ٨٣سورة األنبياء  (١) 
 . ٤٤ – ٤١سورة ص (٢) 
 . ٤٤سورة ص جزء من اآلية (٣) 



٢١٣ 

$Qw£ñ¶ ﴾)وقولـــــه )١،_I_ ﴿ `¤@� p´RÒ ð$ÐY⌫T`�X£Y� 
�W¡HTWå =SÔW©WTp�çÅSÚ b X¤�WT� t��W£W®Wè 
على أنه كان يف بدنه داء وقد شافاه اهللا منه بشربه واغتساله من العين اليت أنبعها اهللا لـه   ؛دليل)٢(﴾(42)

وقد ذكروا تفاصيل كثرية يف حقيقة هذا الداء الذي أصابه يف بدنِه إلَّا أنهـا مـن   .بركْضه على األرض برجله
 .ى صحتها اإلسرائيليات ، لذا ال فائدة من ذكرها هنا، إذ ال دليل عل

 
�I _ ﴿ �WÞT`T�WåWèWè ,ISãTV⌦ ISãV⌫`åVK_ أما يف قوله  

ØSäV⌫pTT�YÚWè óØSäWÅWQÚ ﴾ )ــه ) ٣  _ U_ ، وقولــــــــــ
﴿çSãHTWTÞ`~WT���òWè ISãV⌫`åVK� ØSäV⌫`�YÚWè 

`ySäWÅWQÚ ﴾ )لي يف أهله وأنَّ اهللا ) ٤ه قد ابت؛ دليل على أن_I _  حني أراد كشف البالء عنـه
 .زاد له فيهم أعادهم له و

 
 :الضر إىل الشيطان _  u_ وأما بالنسبة للسبب يف إسناده 

لذا سأعرض مـا  . فقد تنوعت وتعددت أقوال العلماء يف التفاسري والكتب ، واختلفت آراؤهم يف املسألة
ها موافقةً لآلية من خالل وقعت عليه من هذه األقوال واآلراء ، مثَّ أحاول الوصول إىل أفضلها وأحسنها وأكثر

 .األدلَّة النقلية ، واألدلَّة العقلية ، ومن خالل ترجيحات العلماء واهللا املستعان 
 
 :_  u_ قيل إنَّ الشيطان وسوس َأليوب وإنه أطاعه :  أوالً

لْك كافر فداهنه ومل يغز وقيل كانت مواشيه يف ناحية م، فقد قيل إنَّ رجالً استغاثه على ظامل فلم يغثْه 
وقيل إنه أُعجِب بكثرة ماله وقيل غري ذلك وأنه بسبب هذه األفعال اليت كانت من وسوسة الشيطان أصابه ، 

 .) ٥(البالء كعقاب من اهللا 

                                                
 . ٨٤سورة األنبياء جزء من اآلية (١) 
 . ٤٢سورة ص (٢) 
 . ٤٣سورة ص جزء من اآلية (٣) 
 . ٨٤سورة األنبياء جزء من اآلية (٤) 
 (٥)ياء الْبوي ج ان انظر أَضيطقنلشح الْقَ، و ٣٠٥ص  ٤لوكاين ج فَتلشير لود ج ٢٤٩ص  ٦دعو السغريهم  ، و ٤٨٠ص  ٥، وتفسري أَب. 



٢١٤ 

مثَّ سلَّطه ، ه وولده ليفْتنه ، فأهلك مال_  u_ على أَيوب _  لعنه اهللا _ وقيل إنَّ اهللا سلَّط الشيطان : ثانياً 
على بدنه فنفخ فيه نفخةً اشتعل منها جسده وظهرت فيه ثَآليل فأخذ حيكَّها بأظفاره حتى دميت مثَّ أخذ حيكَّها 

 .)١(بالفخار حتى تساقطت أجزاء من بدنه
 

ما نزل به مـن الـبالء    فيجعله يستعظم_  u_ كان يوسوس أليوب نفسه _ لعنه اهللا _ وقيل إنه : ثالثاً 
 رإليه الض ِسب٢(ويدفعه إىل الكراهة واجلزع لذا ن (. 

 
أَلْقَى إليه الشـيطان أنَّ اهللا ال يبتلـي   : أنه كان يعوده ثالثة من املؤمنني فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل : رابعاً 

مما أدى إىل ارتداده عن اإلميـان  _ u_وة أَيوب ، وذلك ليحدث خلَالً يف عقيدته بنب) ٣(األنبياء الصاحلني 
 ._  u_ ومعلوم ما لذلك من ضرر يف نفس أَيوب . . ولذلك نِسب الضر إىل الشيطان 

نزل لشفقته على املؤمنني مس الشيطان ذلك املـؤمن حتـى   : [ يف الْبحر الْمحيط  )٤(يقول أَبو حيان 
 .) ٥(] مسه لنفسه ألنَّ املؤمن اخلير يتألَّم لرجوع املؤمن اخلير إىل الكفر ارتد منزلة 

 
إنَّ السبب يف ذلك أنَّ الشيطان وسوس لزوجته فشكَّكها يف دين زوجها وطلـب منـها أن   : وقيل : خامساً 

على أن يشرك _ u_  أَيوب حني وسوس هلا عرض عليها أن يعاجل_ لعنه اهللا _ أنه : وقيل . . تشرِك باهللا 
، فلما أخربته ببعض هذه الوسوسـة غضـب   _  I_ األخري باهللا ويقول أنَّ الشيطان هو الذي شفاه ال اهللا 

لـذا نِسـب   _  u_ وتوعدها أنه إن شفي ليضربنها مائة ضربة فكان هلذه احلادثة أكرب الضرر على نفسه 
 )٦( . زوجته فشق عليه الضر للشيطان أن وسوس ل

 

                                                
 (١)ياء الْبوي ج انظر أَضيطقني ج ، و ٣٠٥ص  ٤ان للشدع٧١٤ص  ١تفسري الس . 
 . ٤٨٠ص  ٥أََبو السعود ج ، و ٢٤٩ص  ٦، وفَتح الْقَدير ج  ٣٠٥ص  ٤ضواء الْبيان ج انظر أَ(٢) 
 . ٣٤٣ص  ٩الْبحر الْمحيط ج ، و ٣٠٥ص  ٤ضواء الْبيان ج انظر أَ(٣) 
 مـع  تاءاالقـر و واألدب ةالعربي شيخ األستاذ احلافظ اإلمام ياطنرغالْ ينالد ريثأَ انيح بن يلع بن فوسي بن دمحم:أَبو حيان الْأَندلُِسي(٤) 

 ٤٠على ينيف ما غارالص الكتب ومن،) يلهِسالت حرش (و فسريالت يف)  يطحمالْ رحبالْ ( تصانيفه من ، ةاطَنربغ ٦٥٤ سنة ولد ، والثقة العدالة
 .٧٤٥ سنة، توفِّي  ةوالعربي تاءاالقر يف وغالبها تصنيفاً

 . ٢٣ذَيل تذْكرة الْحفَّاظ ص ، و ١٢١ص  ٢ن الْمائة الثامنة ج الدرر الْكَامنة يف أَعيا، و ٤٠٢ص  ١راء ج بقَات الْقُانظر غَاية النهاية يف طَ
 . ٣٤٣ص  ٩الْبحر الْمحيط أليب حيان ج (٥) 
 . ٣٤٣ص  ٩انظر الْبحر الْمحيط ج (٦) 



٢١٥ 

وإن كان يؤمن متام اإلميان أنه _ ،  I_ نسب الضر إىل الشيطان تأدباً معه _  u_ إنه : وقيل : سادساً 
وذلك كقَـول  ) ١( .هو وحده القادر على ذلك ، وأنَّ األمر كلّه بيد اهللا ، ال يستطيع اللَّعني إحلاق الضر بأَحد 

ــى   ــىت موســ �u  _ ﴿:�WÚWè Sã~YÞHùW©ßVK _فــ �PV�MX� 

SÝTðHT¹`~☺ð⌦@� óÜKV� I&SâW£S{<¢VK� ﴾  )٢ (.  
 

@@@@@ 
 

 
 :مناقشة األقوال 

 :القول األول 
وإثبات لنفُوذ سلطان الشيطان عليه يف عدم القيـام  _  u_ مردود ، ألنَّ فيه انتقاص لنيب اهللا أَيوب 

فقـد ثبتـت   ، وهذا معارِض لنصوص الشريعة الْمطَهرة ، ة ال تليق به كنيب بوظائفه ويف قيامه بأعمال خسيس
ليس _  u_ وعن صغائر اخلسة ، مثَّ إنَّ هذه األعمال اليت افْترِيت على أَيوب ، عصمة األنبياء عن الكبائر 

 .وال يقبل صدورها عن نيب عقل وال منطق واهللا أعلم ، لصحتها دليل 
 

وال يناسب مناصب األنبياء ما ذكره الزخمشري يف أنَّ أَيـوب  : [ _ رمحه اهللا _  )٣(بو حيان يقول أَ
وال أنَّ ، وأنَّ ذلك كان سبباً ملا مسه اهللا به من النصب والعـذاب  ، كان منه طاعة للشيطان فيما وسوس به 

 ثْهغه داهن ك، رجالً استغاثه على ظامل فلم يه أعجب بكثرة ماله وال أن٤(. . . ] افراً وال أن (. 
 :أما القول الثَّاين 

حيث يرى أنه ليس للشيطان قدرة على التسلُّط على البشر  )٥(فقد عارضه بعض العلماء مثل أَبِي حيان 
) ٦(_  u_ ه فليس له التسلُّط على جسده و أهله و مال_ ، يعين املعصومني _ البشر إلَّا بالوساوس الفاسدة 

)٦ (. 

                                                
 . ٤٨٠ص  ٥ج أَبو السعود ، و ٢٤٩ص  ٦ر فَتح الْقَدير ج انظ(١) 
 . ٦٣سورة الكهف جزء من اآلية (٢) 
 . ١٨١سبقت ترمجته ص:أَبو حيان(٣) 
 . ٣٤٣ص  ٩تفسري الْبحر الْمحيط ج (٤) 
 . ١٨١سبقت ترمجته ص:أَبو حيان(٥) 
 . ٣٤٣ص  ٩انظر تفسري الْبحر الْمحيط ج (٦) 



٢١٦ 

. بينما يرى غريه من العلماء أنه ال مانع من أن يسلِّطه اهللا على اجلسد و املال و األهل من باب االبتالء 
 :_ رمحه اهللا _  )١(يقول اإلمام الشنقيطي 

مـا ال  وتسليطه لالبتالء على جسده وماله وأهله ممكن وهذا أقرب من تسليطه عليه حبمله على أن يفعـل  [ 
 .) ٢(. . . ] ينبغي 

ابتالًء وليظْهِـر  . وميكن أن يكون سلَّطه على جسده وماله وأهله : [ _ رمحه اهللا _ مثَّ قال بعد ذلك 
والعلـم عنـد اهللا   ، وتكون له العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة ويرجع له كلَّ ما أُصيب فيه ، صربه اجلميل 

ألنَّ التسليط على األهل واملال واجلسد مـن  ، الشيطان له سلطان على مثل أَيوب وهذا ال ينايف أنَّ _ تعاىل_
فإنهم يصيبهم املرض وموت ، وذلك يقع لألنبياء ، جنس األسباب اليت تنشأ عنها األعراض البشرية كاملرض 

سليط الشيطان على ذلـك  وال مانع من أن يكون مجلة تلك األسباب ت، األهل وهالك املال ألسباب متنوعة 
 .) ٣(] لالبتالء 
 

 :تشهد له أدلَّة الكتاب والسنة ومنها _ رمحه اهللا _ ) ٤(وهذا الرأي الذي بينه الشنقيطي 
ي الناسِ أَشـد  قُلْت يا رسولَ اللَّه أَ : عن أَبِيه قَالَ )٦( مصعبِ بنِ سعدعن _ رمحه اهللا _ ) ٥(ما رواه الترمذي 

 :قَالَ  أَشد بلَاًء
 " دتا اشلْبص هينفَإِنْ كَانَ د ينِهبِ دسلَى حلُ عجلَى الرتبثَلُ فَيثَلُ فَالْأَمالْأَم اُء ثُمبِيـي  الْأَنإِنْ كَانَ فو هلَاؤب 

حربا يفَم ينِهبِ دسلَى حع يلترِقَّةٌ اب ينِهيئَةٌ دطخ هلَيا عضِ ملَى الْأَري عشمي كَهرتى يتح دبلَاُء بِالْع٧( " الْب(. 
)٧(. 

                                                
 . ٦٠سبقت ترمجته ص:الشنقيطي(١) 
 . ٣٠٦ص  ٤لْبيان ج أَضواء ا(٢) 
 . ٣٠٦ص  ٤أَضواء الْبيان ج (٣) 
 . ٦٠سبقت ترمجته ص:الشنقيطي(٤) 
 . عاجلـام  الكتاب فنصم يررِالض يذمرالت ىيسع وبأَ ظافحالْ يملَالس ىوسم بن ةورس بن ىيسع بن دمحم ريبِكَالْ يذمرالتهو :الترمذي(٥) 

ولو بضع سنة دمائتيبِأَ عن احلديث علم وأخذ،ني عالْ اهللا دببوذكره،يارِخ ابن حكان:وقال قاتالثِّ يف انب ممجع نم فوصن وذاكر ظوحف . 
 . ٢٧٩ سنة ذمربت يتوفِّ

 . ٥٤ص  ١ج طَبقَات الْحفَّاظ للسيوطي ، و ٥٤ص  ٢انظر الْوافي بالوفيات للصفَدي ج 
 . اربالك و يلع عن روى .احلديث كثري الًفاض وكان . ينِدمالْ أَبو زرارة يرِهالز اصقَّو يبِأَ نبِ دعس نبِ بعصمهو :مصعب بِن سعد(٦) 

 . ٢٨٠ص  ٣قَلَانِي ج لسان الْميزان البن حجر الْعس، و ٢٢ص  ١ج انظر الْعبر في خبر من غَبر للذَّهبِي 
ابن ماجه يف كتاب الْفتن ، باب الصبر ، و)  ٢٣٢٢( بلَاء ، حديث رقم أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد ، باب ما جاء يف الصبر على الْ(٧) 

 [: قال الْحـافظ يف الْفَـتح   و] . يح هذا حديث حسن صح: [ فيه _ رمحه اهللا _ قال الترمذي ، و)٤٠١٣(الْبلَاء ، حديث رقم  الصبر على
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، ومعروف ما هو عليه من صالبة يف الدين وتعمق يف اإلميان _  u_ وقد ضرِب املثل بصرب أَيوب 

ن تسليط الشيطان على جسده ومالـه  أوقع به بالًء عظيماً وال ضير أن يكو_  I_ فال عجب إن كان اهللا 
 .وأهله من االبتالء الذي ابتلي به 

 :أما األقوال الثَّالث و الرابع و اخلامس 
مل يكن إلَّا من طريق الوسوسة وسـواًء كـان دور   _u_فمقْتضاها أنَّ تسلُّط الشيطان على أيوب 

أو الوسوسة ، بأن يزرع فيه الْجزع من البالء واملرض _  u_  الشيطان من هذه احملنة هو الوسوسة لأَيوب
ألناس مؤمنني من قومه حتى يرتدوا ، أو الوسوسة لزوجه بأن يشكِّكَها بنبوة زوجها أو يـدفعها إىل إغوائـه   

يتمكَّن الشـيطان  بذلك ، ألنه يؤمله أيما إيالم أن _  u_ يؤذي أَيوب _ لعنه اهللا _للشرك والشك ؛ فإنه 
فإنه يشق علـى  . وهذا ديدن مجيع األنبياء ومن خلَفَهم من الدعاة الصاحلني . . من التأْثري يف أحد من أتباعه 

 .أحدهم كثرياً أن يفْسد أحد من أتباعه أو يتسلَّل إىل قلبه الشك وخاصة إذا كان ذلك بسببه وبسبب بالئه 
قوال الثَّالث اليت تفسر تسلُّط الشيطان بالوسوسة هي األقرب إىل الصـحة والصـواب   ولعلَّ هذه األ

 .ومقَومات العقل السليم ، لملَاَءمتها ملقام النبوة ، ولعدم تعارضها مع نصوص الشرع 
 

هذه القصة وبني مـا ورد  يف _  u_ وأما ما يظهر من التعارض بني تسلُّط الشيطان على أَيوب 
 :من اآليات النافية لتسلُّط الشيطان على األنبياء والصاحلني 

فجوابه أنَّ هذه اآليات نفَت تسلُّط الشيطان وقُدرته على الصاحلني من الناس إلَّا ما كان من الوسوسة 
 �WÚWè WÜ�WÒ �øY⌦ ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ﴿ إذ يقول _ I_وقد بني ذلك 

\ÝHTð¹<⌫Sª :�PV�XM� ÜKV� óØRÑST�óéWÆW  
`yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦ ﴾)واهللا )١ ،_I _أعلم. 

 
                                                                                                                                                                     

حهصح الترميذ وابن حوالْ انبحالْ وأخرجه ماكحالْ رواية من ماكالْ بن اءلَعمسعن بي مصانظر (  ] أيضاً بعروالْ ةضمحديشبه وهو _ نيث 
 وهـذا :  قلت [: _ رمحه اهللا _ قال الْأَلْبانِي ، و ) ٣٣٠ص  ٥ج  بهتكُ ضبع يف األحاديث على رجح ابن ظافحالْ ألحكام تفريغاً يكون أن
سدن جرجال همكلّ رجاله دي الشيخأنَّ غري ، ني عماًاص ومل ، بغريه مقروناً له أخرجا ماإن ـ  أخرجـه  فقـد  ، به ديتفر ابن ـ ح ٦٩٨( انب (
 رجـال  مـن  تانقَث وأبوه بيسمالْ بن اءلَعوالْ . انيةالثَّ وايةبالر ، به دعس عن أبيه عن بيسمالْ بن اءلَعالْ طريق من أيضاً ماكحوالْي لامحموالْ
 ىحت ، بالفقر ليبتلى أحدهم كان إن ، احلونالص مثَّ ، األنبياء بالًء اسالن أشد"  : بلفظ دشاه وله.  هللا واحلمد.  صحيح فاحلديث.  يارِخبالْ
 ١لسلة الصحيحة لَأللْبانِي جانظر الس. (  " خاءبالر أحدكم يفرح كما بالبالء ليفرح أحدهم كان وإن ، حيويها اليت العباءة اإلَّ أحدهم جيد ما

 ) . ١٤٣ص
 . ٢٢سورة إبراهيم جزء من اآلية (١) 
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 :املبحث الثَّالث
 :وبعض مكائده له_  u_ موقف الشيطان مع نيب اهللا موسى 

ــول اهللا  �@⌦>U  _﴿ WÔW�W Wè WàWÞÿY�WÙ_ يقـــ uøV⌫WÆ 
XÜkY� ⌧àV⌫pTÉWTçÆ óÝYQÚ �TWäY⌫`åVK� 

W�W�WéWTÊ �fTTTä~YÊ XÜ`kV⌫S�W¤ XÜð�Y�WT�`ÍWTÿ 
�W¡HTWå ÝYÚ -YãY�WÅ~Y® �W¡WHTåWè óÝYÚ 

-$YâQYèS�WÆ SãW�HTWçÅWT�pTª@�WTÊ ÷Y¡PV⌦@� 
ÝYÚ -YãY�WÅ~Y® øV⌫WÆ ÷Y¡PV⌦@� óÝYÚ -YâQYèS�WÆ 

ISâW¥VÒWéWTÊ uøWªéSÚ uøWµWÍWTÊ $Yã`~V⌫WÆ 
WÓ�WTÎ �W¡HTWå óÝYÚ XÔWÙWÆ $XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 

ISãPVßMX� QbèS�WÆ QbÔYµQSÚ cÜkY�QSÚ (15) 
WÓ�WTÎ ☺g�W¤ ø☺TYTßMX� ñ�`ÙV⌫VÀº øY©pTÉWTß 

øY⌦ó£YTTÉpTçÆ@�WTÊ W£WÉWçÅWTÊ ,I&SãVT⌦ 
ISãPVTßMX� WéSå S¤éSÉWçÅ<⌦@� ñy~Y�QW£⌦@� 

(16) WÓ�WÎ ☺g�W¤ :�WÙYT� ð�`ÙWÅ`TßKV� 
☺ðøV⌫WÆ óÝV⌫WTÊ fûéS{KV� �_¤kXäVÀº 

WÜkYÚX£`�SÙ<⌫PX⌦ (17) ﴾ )١ (. 
كيف عرض له _ u_على لسان نبيه الكرمي موسى _  I_ يف هذه اآليات الكرمية ؛ يبين لنا اهللا  

املصرية اليت كان يسكنها فرعـون آنـذاك    )٢(الشيطان فأوقعه يف القتل اخلطأ ، وذلك حني دخل مدينة منف

                                                
 . ١٧ -١٥سورة القصص (١) 
أَيسر التفَاسري َألبِي ، و  ١٢٧ص  ١٠، وتفسري حقِّي ج  ١٢٥ص  ٥اف للزمخشرِي ج شالْكَ، و ٥٣٦ص  ١٩برِي ج انظر تفسري الطَّ(٢) 

ص  ١٢ ابن عادل يف تفِْسري اللُّبـاب ج ، و ٤١٧ص  ٤جِيبة يف الْبحر الْمديد ج، كما نقله عن السدي ابن ع ١٦٠ص  ٣بكْر الْجزائرِي ج 
 . ١٦٧ص  ٦م الدرر ج الْبقَاعي يف نظْ، و ٣٦٥
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ن أهلها،وأغلب الظَّن أنه كان وقـت قيلولتهم،فوجـد أحـد    يف حال غفلة م_ وكان قد غاب عنها زمناً_
فلما حضر موسى _ u_اإلسرائيليني قد وقع يف مشادة مع أحد املصريني،فأخذ اإلسرائيلي يستغيث بِموسى 

_u _يةً لهمح ا عن اإلسرائيلي دهعبدفعة ي فعـة قتلـه،إلَّا أنَّ  ،دفع املصريذه الد ـى   ومل يقصدوسم
_u _   جل دون قصـد منـهت دفعته بنفس الردة يف اجلسم فأَولْق وقُوطة يف الْخسقد آتاه اهللا ب_u_ .

لعنـة  _أشد الندم إذ وجد كاهله مثْقَل بذنب مل يقصده فعرف أنَّ ييج الشيطان _ u_عندها ندم موسى 
_ u_،فقـال  _لعنـه اهللا _ما وقع فيه،لذا عزاه إليه و إىل غوايته لغضبه كان له اليد الطُّولَى في_ اهللا عليه

﴿�W¡HTWå óÝYÚ XÔWÙWÆ $XÝHTð¹`~☺ðT⌦@�أي من تسبيب ) ١(﴾ 
�ISãPVßMX﴿ وقـال  )٢(الشيطان يل بأن هيج غضيب حتى ضربت هـذا فهلَـك مـن ضـربتي     

QbèS�WÆ QbÔYµQSÚ cÜkY�QSÚ (15) ﴾)ــداوة   )٣ ــين العــ بــ
له بقتله _ I_على أنْ قَتل هذا الكافر خطَأً من تلْقاء نفسه دون أمر من اهللا _ u_واستغفر ربه .ضاللواِإل

�g�W¤ ø☺TYTßMX☺﴿ فقال  ñ�`ÙV⌫VÀº øY©pTÉWTß ﴾)ل [أي )٤بِقَت
 )٦(،قال قَتادة )٥(]النفْس اليت مل تأمرين بقتلها، فاعف عن ذنيب ذلك واستره علي وال تؤاخذين به فتعاقبين عليه

يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غُفر له ، حتى أنه يف القيامة يقول _ r_مثَّ مل يزل [...._ رمحه اهللا_
،يشفقون مما ال يشـفق منـه   _عليهم السالم_،وهذا ديدن األنبياء )٧( ....]إني قتلت نفساً مل أؤمر بقتلها: 

قل كاهلهم ما ال يثْقل كاهل غريهم من اهلموم اليت يخلِّفها خوفهم من اهللا وشـعورهم بالـذَّنب   غريهم،ويثْ
 ._عليهم صلوات اهللا و سالمه_وتأنيبهم لضمائرهم اليقظَة،وذلك لصفاء سرائرهم ، وطهارة معادم 

 ⌦U _ ﴿W£WÉWçÅWTÊ ,I&SãVT_وقد استجاب اهللا لنبيه فغفَر له،إذ قـال   
ISãPVTßMX� WéSå S¤éSÉWçÅ<⌦@� ñy~Y�QW£⌦@� 

ممتنـاI _  _،وجنَّاه من ثقَل الذَّنب ومن عواقبه اليت كانت ستناله من فرعون وآله،فقال اهللا )٨(﴾(16)
 ð�<⌫W�WTÎWè �_T©pTÉWTß﴿بـــذلك _ u_علـــى موســـى  

                                                
 . ١٥سورة القصص جزء من اآلية (١) 
 . ٥٤١ص  ١٩انظر تفسري ابن جرِير الطَّبرِي ج (٢) 
 . ١٥سورة القصص جزء من اآلية (٣) 
 . ١٦سورة القصص جزء من اآلية (٤) 
 . ٥٣ص  ٧التفِْسري الْميسر ج ، و ٥٤١ص  ١٩تفسري الطَّبرِي ج (٥) 
 .٧١سبقت ترمجته ص:قَتادة(٦) 
 . ٢٦١ص  ١٣نقله عنه اإلمام الْقُرطُبِي يف تفسريه ج (٧) 
 . ١٦سورة القصص جزء من اآلية (٨) 
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ðÐHTWTÞ`~TQW�WÞWTÊ WÝYÚ ☺gyWçÅ<⌦@� 
ðÐHTQWTÞW�TWTÊWè &�_TTßéS�STÊ ﴾)١(. 

 ¤u_﴿☺g�W_ربه على ألَّا يكون ظهرياً للمجرمني بعد ذلك أبـداً فقـال   _ u_فعاهد 
:�WÙYT� ð�`ÙWÅ`TßKV� ☺ðøV⌫WÆ óÝV⌫WTÊ 
fûéS{KV� �_¤kXäVÀº WÜkYÚX£`�SÙ<⌫PX⌦ 

مبا أنعمت علي بالتوبة واملغفرة والنعم الكثرية فلن أكون معيناً ألحد علـى معصـيته   [ ،أي )٢(﴾(17)
 .) ٣(] جرامه وإ
أم بعدها ، فريى ابـنu  _  _ واختلف العلماء فيما إن كانت هذه احلادثة وقعت قبل نبوة موسى  

مل يكن آنذاك نبيا بعد ، وأنه إنما نال النبوة حني كلَّمه اهللا بعد ذلك يف _  u_ أنه _ رمحه اهللا _  )٤(كَثري 
ذكر أنه _  u_ لَما ذكر اهللا مبدأ أمر موسى [ _ رمحه اهللا _يف قوله  ، وقد تبين ذلك )٥(يف وادي طُوى 

سبب وصوله إىل ما كان تعاىل قدره له من _ تعاىل_مثَّ ذكر .....لَما بلغ أَشده واستوى آتاه اهللا حكْماً وعلماً
 .)٦(..]لديار املصرية إىل ديار مدينالنبوة والتكليم يف قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من ا

يهرب إىل ديار مدين سبباً يف وصوله إىل تلك _  u_ حادثة القتل اليت جعلته _ رمحه اهللا _ فجعل  
يف مصر قبل جميئـه إىل  _ رمحه اهللا _ ) ٧(املنطقة اليت تلَقَّى فيها النبوة ، فلم يكن آن ذاك نبيا يف نظر ابن كَثري 

ن ميد _u  _. 
 .) ٨(حنو هذا الكالم يف الْبِداية و النهاية _ رمحه اهللا _ كما أورد  
كـان   _  u_ فيريا أنه _ رمحهما اهللا _  )١٠(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٩(أما ابن جرِير الطَّبرِي  

كان مذنباً ، وأنَّ فعله ذلك كان من عمل _ رغم كفره  _آنذاك نبيا ، وأنه لذلك رأى أنه بقتله ذلك الْقبطي 

                                                
 .  ٤٠سورة طه (١) 
 . ١٧سورة القصص (٢) 
 . ١٦١ص  ٣أَيسر التفَاسري للجزائرِي ج (٣) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٤) 
 .ر والطُّ عند وهو ، الكرمي الكتاب يف وراملذك الوادي:وادي طُوى(٥) 

 . ٨٥ص  ١افْترق مسماه من الْأَمكنة للحازِمي ج انظر الْأَماكن وما اتفَق لَفْظُه و
 . ٣٨٢ص  ٣تفسري ابن كَثري ج (٦) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٧) 
 . ٢٤١ص  ١النهاية البنِ كَثري ج انظر الْبِداية و(٨) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٩) 

 .٣١سبقت ترمجته ص:ابن تيمية(١٠) 



٢٢١ 

أي بسبب وسوسته و إغوائه ، وذلك ألنَّ اهللا مل يأمره ومل يوحِ إليه بقتله ، فاستغفر ربه وعاهـده  : الشيطان 
 .أنه لن يكون بعد ذلك ظهرياً للمجرمني _ كما ذكرت_
إذ يرى السلف أنَّ العصمة بعد النبوة إنما تكون من  وهذا األمر ال يتناىف مع عصمة األنبياء يف شيء ، 

علـيهم  _كبائر الذُّنوب ومن اإلقرار على صغائرها ومن صغائر اخلسة كسرقة لُقْمة وحنو ذلك ، أما أن يقعوا 
 خـالف الْـأَولَى مثَّ   يف الصغائر مث يستغفروا منها ويؤوبوا إىل اهللا بفطَرِهم الطَّاهرة ، أو أن يقعوا يف_ السالم

ذلك الْعمل باستغفاره ورجوعـه  _  u_ لموسى _  I_ وقد غفر اهللا . يعودوا عنه ، فال شيء يف ذلك
 .توبته كما ذكرنا _  I_ إىل اهللا، وقبل 

ى نبيا حني قَتل الْقبطي ؛ فماذا يسـمu  _ _ وهو أنه إذا كان : ولكن قد يطرأ على الذِّهن سؤال  
 الذي حدث له يف وادي طُوى بعد هروبه من مصر إىل مدين؟؟

واجلواب عن هذا أنه قد يكون حني قَتل الْقبطي قد أويت النبوة،وذلك جيعل تفسري احلكـم والعلـم يف قولـه    
_U_﴿ �QWÙV⌦Wè WçÄV⌫WT� ISâPV�S®VK� 

uvüWéWT�pTª@�Wè SãHTWTÞ`~WT���ò �_Ù<ÑS� 
&�_Ù<⌫YÆWè ðÐY⌦.W¡VÒWè ÷X¥`�Wß 

WÜkYÞY©pT�SÙ<⌦@�رمحه اهللا _ ))٢هو النبوة،وبذلك فسرها مجاهد  ١((﴾(14) 
 .) ٣(_ اهللا 

وبذلك ال يكون هناك تعـارض وال اخـتالط يف   . ويكون ما أوتيه يف وادي طُوى بذلك هو الرسالة  
 .أعلم_  I_ األمر ، واهللا 

 
@@@@@ 

 :املبحث الرابع
ان موقف الشملَياهللا س طان مع نيبي_u _وبعض مكائده له: 

األول جـاء ذكـره فيـه    :يف آي الذِّكر احلكـيم _ u_سأكتفي بذكر موقفَين وردا يف سلَيمان 
 .جاء ضمنِيا يف آية أخرى يحتمل تفسريها به :صرحياً،والثَّاين

ــة األوىل  ــا اآليـ ــه  :أمـ ــي قولـ �U _ ﴿N_فهـéSÅW�TPVT�@�Wè �WÚ 
N�éR⌫`�WT� SÜkY¹HTWT~PV⌦@� uøV⌫WÆ gÐ<⌫SÚ 

$WÝHTWÙ`~V⌫TSª �WÚWè W£WÉW{ SÝHTWÙ`~V⌫TSª 
QWÝYÑHTV⌦Wè fûkY¹HTWT~PV⌦@� N�èS£WÉVÒ 

WÜéSÙPY⌫WÅSÿ ð§�PVÞ⌦@� W£`�PY©⌦@� :�WÚWè 
                                                

 . ١٤سورة القصص (١) 
 . ٦٤سبقت ترمجته ص:مجاهد(٢) 
 . ٢٢٤ص  ٦انظر تفسري ابن كَثري ج (٣) 



٢٢٢ 

WÓX¥ßKR� øV⌫WÆ XÜ`kTW|V⌫VÙ<⌦@� WÔY��TWT�Y� 
ð�èS£HTWå ð&�èS£HTWÚWè �WÚWè XÜ�WÙPY⌫WÅSÿ 

óÝYÚ ]�W�VK� uøQWT�W� :�W�éSTÍWÿ �WÙPVßXM� 
SÝ`Tmìð� bàWÞTT`�YÊ ð�WTÊ ó$£TSÉ<ÑW� 

WÜéSÙPV⌫WÅW�W~WTÊ �WÙSä`ÞYÚ �WÚ 
fûéSTÎQX£WÉSTÿ -YãY� WÜ`kTW� Yòó£TWÙ<⌦@� 
&-YãY�`èW¦Wè �WÚWè ØSå WÝÿQX¤:�fTTµY� -YãY� 

óÝYÚ ]�W�VK� �PV�MX� XÜ<¢XM�TTY� &☺ðY/@� 
WÜéSÙPV⌫WÅW�WTÿWè �WÚ óØSåQS£TTQSµWTÿ �W�Wè 

ó&ØSäSÅWÉÞWTÿ `�TWÍV⌦Wè N�éSÙY⌫WÆ XÝWÙV⌦ 
SãHTúW£W�pT®@� �WÚ ISãTV⌦ Á YáW£Y����@� óÝYÚ 

&wÌHTV⌫W� f¨TT`LùY�V⌦Wè �WÚ N�`èW£fTT® ,-YãY� 
ó&ØäW©SÉßVK� óéTV⌦ N�éSTß�W{ WÜéSÙV⌫`ÅWTÿ 

(102) ﴾ )١ (. 
الشياطني على ملْـك سـلَيمان    )٢(اتبعوا ما تلته  يف هذه اآلية الكرمية عن اليهود الذين_  I_ خيرب  

_u _ ذةوعحر والش٣(وهو الس (  عن ذكـر اهللا دب واملعازِف وكلّ ما صوقيل هو اللَّع ،)ـحر  (  )٤والس
 ) .داخل يف ذلك أيضاً 

ويه والتخيِيل، والسـحر وجـوده   والصحيح أنَّ السحر عبارة عن التم[ _ رمحه اهللا _  )٥(يقول الْبغوِي     
 .أعلم _ I_واهللا  )٦(] حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر األمم ولكن العمل به كفر

؛ حيث شكَّكُوا الناس يف علمـه ونبوتـه ،   _ u_وهذه إحدى مكائد الشيطان اللَّعينة مع نيب اهللا  
كتب السحر والكفر والشعوذة هـو ممـا يسـتخدمه     من_ u_فادعوا أن ما كان مدفوناً حتت كرسيه 

_u _  ـروالطَّي ياح،ويف إذعان اإلنس واجلنجلعلهم حتت خدمته،ويف تسخري الر يف استعمال اإلنس واجلن
 .هم الذين كتبوا هذه الكتب _ لعنهم اهللا_له،بينما احلقيقة أم 

 
 :فقيل : واختلف فيمن دفنها حتت الكرسي   

                                                
 . ١٠٢سورة البقرة  (١)
 واملصدر.  آية إثر يف آية اتبعت ككأن قرأته إذا ، القرآن تووتلَ . اتبعته إذا ، لْواًت أتلوه الشيَء تلَوت [: قال يف معناها ابن دريد :التالوة (٢)

تتلو تتبع ، قاله ابن عباس ، أو تدعي أو تقرأ أو تحدث ، قاله عطَاء ، أو تـروي ،  و[يف الْبحر الْمحيط _ رمحه اهللا_وقال ابن حيان ] .التالوة
 . ]أو تكذب ، قاله أَبو مسلم، وهي أقوال متقاربة، أو تعمل  قاله يمان

 . ٤٢٤ص  ١الْبحر الْمحيط ج ، و ١٩٦ص  ١غة البن دريد ج انظر جمهرة اللُّ
 . ١١٦ص  ١انظر الكشاف للزمخشرِي ج  (٣)

 . ٣٤٦ص  ١انظر تفسري ابن كَثري ج (٤) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:الْبغوِي (٥) 
 . ١٢٨ص  ١تفسري الْبغوِي ج  (٦) 



٢٢٣ 

 .منهم ودفنها حتت كرسيه لئلَّا تنتشر بني الناس _ u_جمعها سلَيمان _ ١
تشكيكاً يف نبوتـه ، ونشـراً   _ u_بل هم دفنوها يف حياته دون علم منه وأخرجوها بعد مماته :وقيل_ ٢

 . _u_للسحر والشعوذة بني الناس على أنها من دينه ، وأنه ا وعليها قام حكمه وملكه 
 
وقد ذكرت عدة سياقات هلذه القصة مع ما تضمنته من اختالفات ومفارقات كثرية فيما بينها إلَّا أنها  

وال خيفـى  [روايات متعددة هلـا ، قـال   _ رمحه اهللا_  )١(وبعد أن أورد ابن كَثري . تفْضي إىل نفس النتيجة 
 .) ٢(] أنه ال تعارض بني السياقات على اللَّبيب الفَهِم ، واهللا اهلادي ملَخص القصة والْجمع بني أطرافها و

، ونشروا الشك يف قلوب الناس يف صدق نبوته ، إلَّا أنَّ اهللا _  u_ وبذلك كفَّر الشياطني سلَيمانَ  
 _U  _ أ ساحته يف اآلية الكرمية ، فقالبر ﴿�WÚWè W£WÉW{ SÝHTWÙ`~V⌫TSª 

QWÝYÑHTV⌦Wè fûkY¹HTWT~PV⌦@� N�èS£WÉVÒ 
WÜéSÙPY⌫WÅSÿ ð§�PVÞ⌦@� W£`�PY©⌦@�  ﴾ )٣ (. 

*********** 
  

،إذ _r_أما اليهود املقصودون يف اآلية ؛ فقد اختلَف العلماء فيما إن كانوا هم يهود عهد رسول اهللا 
اكتتبها الكهنـة علـى عهـد سـلَيمان     ،وبالكتب اليت _u_خاصموه بالتوراة فوجدوها أَمرت باتباعه 

_u_  اهللا ياح كما ذكرنا ، فهو بذلك ساحر ، ولكـنر والرواإلنس والطَّي ا يضبط اجلن هوا أنواليت ظن،
_I _ أه يف اآلية الكرمية٤(بر ( ان : ، وقيلملَيبل هم يهود عصر س _u  _)٥ (. 
 :والصواب يف القول يف تأويل قوله [ _ رمحه اهللا_) ٦(قال اإلمام الطَّبرِي  

 ﴿N�éSÅW�TPVT�@�Wè �WÚ N�éR⌫`�WT� 
SÜkY¹HTWT~PV⌦@� uøV⌫WÆ gÐ<⌫SÚ 
$WÝHTWÙ`~V⌫TSª  ﴾ )أنَّ ذلك توبيخ من اهللا ألحبار اليهود الذين أدركوا رسول اهللا  )٧ _r 

r  _[)رمحه اهللا_، مثَّ قال )٨ _ ]ياطني علبِع ما تلته الشان من اليهود داخل يف معىن اآلية كلّ متملَيى عهد س
                                                

 .١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(١)  
 . ٣٥٠ص  ١تفسري ابن كَثري ج  (٢) 
 . ١٠٢سورة البقرة   (٣) 
 .عن ابنِ زيد ن حيان عن السدي أيضاً ونقله ابمام الطَّبرِي عن السدي ، ونقله اإل(٤) 
 ._  t_ ابن حيان عن ابنِ عباس ي عن ابنِ إِسحاق ، ولطَّبرِنقله اإلمام ا(٥) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٦) 
 . ١٠٢سورة البقرة  (٧) 
 . ٤٠٨ص  ٢تفسري الطَّبرِي ج (٨) 



٢٢٤ 

جعل املقصود يف اآلية مجيع اليهود التابعني لذلك سابقهم والحقهم،وإن كان _ رمحه اهللا_،أي أنه )١(] اآلية 
 ،املوجودين عند نزول اآليات،إلَّا أنَّ أسالفهم داخلني_u_التوبيخ فيها موجهاً إىل يهود عهد النيب محمد 

 .يف احلكم
من اتباع أسالف الْمخبر _إذ كان جائزاً فصيحاً يف كالم العرب إضافة ما وصفنا [_ رمحه اهللا_يقول 

ــه   ــهم بقولــ �N﴿ عنــéSÅW�TPVT�@�Wè �WÚ N�éR⌫`�WT� 

SÜkY¹HTWT~PV⌦@�إىل أخالفهم بعدهم ، ومل يكن خبصوص ذلك من رسول اهللا _ )٢(﴾ 
كل متبـع مـا تلتـه    : عليه ، فكان الواجب من القول من ذلك أن يقال منقول ، وال حجة تدلُّ _ r_اهللا 

 .) ٣(] الشياطني على عهد سلَيمان من اليهود داخل يف معىن اآلية على النحو الذي قلنا 
 U _﴿ `�TWÍV⌦Wè_ أما املكيدة الثَّانية ؛ فهي أحد ما ذكره العلماء يف تفسري  قوله 

�PVÞTTW�TWTÊ WÝHTWÙ`~V⌫Sª �WTÞ`T~WÍ<⌦VK�Wè 
uøV⌫WÆ -YãQYT~Yªó£TRÒ �_�TW©W� QWØR� 

ð��WTTßVK� :، فإنَّ يف تفسري هذه اآلية الكرمية أربعة أقوال ) ٤( ﴾ (34) 
 .قيل إنَّ اجلسد املقصود يف اآلية هو الشيطان _ ١

ذكره ضعفه وقالوا إنـه   وهذا القول ذكره أكثر املفسرين ورووا فيه سياقات كثرية إلَّا أنَّ أغلب من 
 :يفسر اآلية فيقول_ رمحه اهللا_)٥(يعتبر من اإلسرائيليات ، فهذا ابن كَثري

ــول [ ــاىل_يقــــــ  �TWÍV⌦Wè �PVÞTTW�TWTÊ`﴿_ تعــــــ

WÝHTWÙ`~V⌫Sª﴾)ة   :،أي)٦ــر ــك مــ ــلَبناه الْملْــ ــأن ســ ــاه بــ اختربنــ
﴿�WTÞ`T~WÍ<⌦VK�Wè uøV⌫WÆ -YãQYT~Yªó£TRÒ 

�_�TW©W�﴾)٧(: 
 NèO§﴿يعـين شـيطاناً،  :،وغريهم)٣(وقَتادة  )٢(والْحسن ) ١(وسعيد بن جبير  )٩(ومجاهد  )٨(قال ابن عباس

رمحـه  _وذكـر  )٥(.........]،أي رجع إىل ملْكه وسلْطَانِه وأُبهته)٤(﴾&NèO z>$tRr§﴿شيطاناً،
                                                

 . ٤٠٩ص  ٢تفسري الطَّبرِي ج (١) 
 . ١٠٢سورة البقرة (٢) 
 . ٤٠٩ص  ٢تفسري الطَّبرِي ج (٣) 
 . ٣٤سورة ص (٤) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٥) 
 . ٣٤سورة ص جزء من اآلية (٦) 
 . ٣٤سورة ص جزء من اآلية (٧) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٨) 
 . ٦٤سبقت ترمجته ص: مجاهد (٩) 



٢٢٥ 

أراد مرة الـدخول  _  u_ ول أنَّ سلَيمان القصة اليت تروي هذه احلادثة بِعدة سياقَات،وهي تدور ح_ اهللا
إىل اخلالء فأعطى خاتمه لزوجة له يقال إنها تدعى اجلرادة ، فأتاها الشيطان متمثِّالً بِسلَيمان وأخذه منـها ،  

وكُم عحان يملَيوكلّ املخلوقات ، وجلس على كرسي س ه دانت له اإلنس واجلنا لَبِسا فلمه لَمضاً عنه ، وأن
هذه هي القصة الواردة يف ذلك باختصار . وطلب منها اخلاتم كذَّبت كونه سلَيمان _  u_خرج سلَيمان 

 .)٦(]وهذه كلّها من اإلسرائيليات: [ _ رمحه اهللا _ وبعد أن أوردها ابن كَثري بِِسياقَات متعددة قال . 
 

 :فقال _ رمحة اهللا عليه _ ) ٧(ل الْقُرطُبِي كما ضعف هذا القو 
وقد ضعف هذا القول من حيث إنَّ الشيطان ال يتصور بصورة األنبياء ، مثَّ من الْمحال أن يتلبس على أهل [ 

 .) ٨(] باطل  مملكة سلَيمان الشيطان بِسلَيمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم يف حق ، وهم مع الشيطان يف
 

وقيل إنَّ اجلسد املذكور يف اآلية يشري إىل ولد لسلَيمان ، أيضاً ذُكرت عدة روايات يف قصته بعضـها ال  _ ٢
_ u_يف تفسريه واليت ذكر فيها أنه حني ولد لسـلَيمان   )٩(يصدقه العقل ، كاليت أوردها اإلمام الْقُرطُبِي 

على قتله أو ختبيله لئَلَّا يستمر بعد أبيه يف احلكم والسيطرة عليهم فخاف عليه سـلَيمان   ولد؛اتفقت  الشياطني
_u _  ياطني فأمات له ابنه فما لبـث أنحاب،وأنَّ اهللا قد عاقبه خلوفه من الشيح بأن حتمله إىل السوأمر الر

كة مثَّ إنه ليس عليها دليل ال من كتـاب وال مـن   سقط فوق كرسيه ميتاً،فهذه القصة ظاهرة الضعف والركا
 .سنة

 
************** 

  

                                                                                                                                                                     
 . ١٦٢سبقت ترمجته ص:سعيد بن جبير(١) 
 .٢٨سبقت ترمجته ص:الْحسن(٢) 
 . ٧١ص سبقت ترمجته:قَتادة(٣) 
 . ٣٤سورة ص جزء من اآلية (٤) 
 . ٦٦ص  ٤تفسري ابن كَثري ج (٥) 
 . ٦٨ص  ٤تفسري ابن كَثري ج (٦) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٧) 
 . ٢٠١ص  ١٥تفسري الْقُرطُبِي ج (٨) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٩) 



٢٢٦ 

 )٢(ومسـلم   )١(اليت فَسرت اجلسد يف اآلية بولد سلَيمان ما جاء يف الْبخارِي_ ولعلَّ أقرب الروايات 
اللَّيلَةَ  )٤( الَ سلَيمانُ لَأَطُوفَنقَ" _  r_ قال رسول اهللا [أنه قال _ t_ )٣(عن أَبِي هريرة _ رمحهما اهللا_

بِيلِ اللَّهي سف داهجي بِفَارِسٍ يأْتت نأَةً كُلُّهرام نيعسلَى تلَةَ عقُـلْ  ،اللَّيي فَلَم اَء اللَّهقُلْ إِنْ ش هباحص فَقَالَ لَه
يم الَّذي نفْـس  أو )٥( نهن إِلَّا امرأَةٌ واحدةٌ جاَءت بِشق رجلٍعلَيهِن جميعا فَلَم يحملْ م إِنْ شاَء اللَّه فَطَاف

 . ") ٦(" محمد بِيده لَو قَالَ إِنْ شاَء اللَّه لَجاهدوا في سبِيلِ اللَّه فُرسانا أَجمعونَ
،وذلـك أنَّ خـاتم   )٧(قيل أنَّ امسه آصف بِن برخيا وقيل إنَّ املقصود باجلسد الْملْقَى،هو كاتب سلَيمان_ ٣ 

سلَيمان سقط من يده فأراد إرجاعه ، فكان كلَّما لَبِسه سقط منه ، فال يثبت يف يده ، فأخربه الكاتـب أنَّ يف  
أي _جيلس هو ذلك داللة على فتنته ونصحه أن خيتلي بنفسه ويبتعد عن الْحكْم لفترة ليعود إىل ربه ، على أن 

 ._  u_ على كرسيه وحيكم عوضاً عنه حلني عودته _ الكاتب
بأنه _ u_فمن أين له احلكم على نيب اهللا : وهذه القصة ظاهرة الضعف والركاكة أيضاً لعدة وجوه  

 .مفتون؟؟ مع ما علم بالضرورة من عصمتهم وقرم من اهللا تعاىل
يدلِّس نيب على قومه فيجعل مكانه رجالً آخر على أنه هو ، فهذا معارض ملقتضى الرسالة مثَّ أنه ال يعقَل أن    

 اليت ال ميكن أن تتخلف عنه حلظة ؟
وكيف يسمح لكاتبه أن يقوم مقامه مما يستلزم أن يقوم بكلِّ شي عنه بِما يف ذلك معاشرة أزواجه ؟ وهـذا   

 ._ عليهم السالم_ألنبياء أمر يترفع عنه أوساط البشر فكيف با
 .مثَّ أنه مل يذْكُر سبباً هلذه الفتنة املفاجِئة وال ذكر على هذه القصة دليالً أصالً ال من قريب وال من بعيد  

                                                
 . ٥٩سبقت ترمجته ص: الْبخارِي (١) 
 (٢)لس١٠٦سبقت ترمجته ص:مم . 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أَبو هريرة(٣) 
 (٤)امعة:طَافر،دار على نسائه و املراد اجح نيقول اب]ِء طَافيبِالش أَطَافو إِذَا بِه ارله دوح ركَرتو هلَيع ، وها ونة هاينك نـاع  عالْجِم [

 .ن ، لُغتان فصيحتان ُألطيفَويقال ألطوفَن و
 . ٦٥٨ص  ٤فَيض الْقَدير ج ، و ٢٢٢ص  ١٠رِي البنِ حجر ج انظر فَتح الْبارِي شرح صحيح الْبخا

 . ] كُرسيه علَى أُلْقي أَنه تعالَى اللَّه ذَكَره الَّذي الْجسد هو قيلَ [ شق رجل(٥) 
 . ١٠٦ص  ١أَبواب الْبخارِي ج  انظر الْمتوارِي علَى

ديـث  كتـاب أَحا ، و)  ٦١٤٨( ، حديث رقـم  _  r_ كَيف كَانت يمني النبِي : النذور ، باب لْبخارِي ، كتاب الْأَيمان وأخرجه ا(٦) 
 )متفَق عليه) ( ٣١٢٦( رقم ستثْناء ، حديث الْا: أخرجه مسلم ، كتاب الْأَيمان ، باب ، و)  ٣١٧١( الْأَنبِياء 

 (٧)بِ فآصن برخبِ اين شماطُورا ،  ، ايعكاتبامسه ن لَسيماألعظَ اهللا اسم يعرف وكان ، داود بن انم. 
 . ٣٩٢ص  ١الْمحبِر ج ، و ٣٠ص  ١للتقي الْغزي ج انظر الطَّبقَات السنِية يف تراجِم الْحنفية 



٢٢٧ 

وقيل إنَّ اجلسد كان هو سلَيمان نفسه حيث مرِض مرضاً شديداً جعله كأنه جسد بال روح على كرسيه _ ٤
 _u  _ من اهللا ابتالًء له _U  _ ًوهذا القول ال دليل عليه أيضا. 

وبعد ذكر هذه األقوال يقرب إىل النفس أنَّ أصحها ما دلَّ عليه احلديث الصحيح وهو كون اجلسد هو  
، وأن تبقى اآلية على مجملها فنؤمن بأنَّ اهللا فـنت سـلَيمان وأنـه    _ u_شق الرجل الذي ولد لسلَيمان 

_I _ محيص يف ماهية اجلسدألقى على كرسيه جسداً دون البحث عن حقيقة هذه الفتنة وسببها ودون الت
 Y _ ﴿ WéSå_كمـا قـال   _  U_ وبذلك نؤمن بِمحكَم اآلية ونكل مـا تشـابه منـها إىل اهللا    

v÷Y¡PV⌦@� WÓW¥ßKV� ðÐ`~V⌫WÆ ð�HTWT�YÑ<⌦@� 
Sã`ÞYÚ t�HTWTÿ��ò }�HTWTÙVÑo`☺ñ� QWÝSå QS×KR� 

g�HTWT�YÑ<⌦@� S£W�RK�Wè $t�HTWTäY�HTTWWT�SÚ 
�QWÚVK�WTÊ WÝÿY¡PV⌦@� Á `yXäY�éST⌫STÎ 
bçÄ`TÿW¦ WÜéSÅY�QW�W~WTÊ �WÚ WãW�HTWWT� 

Sã`ÞYÚ �ò:�TWçÅY�`T�@� YàWTÞ`�YÉ<⌦@� 
�ò:�WçÅY�`T�@�Wè %-YãY⌫ÿYè<K�WT� �WÚWè 

SØWT⌫`ÅWTÿ ,ISãWT⌫ÿYèK<�WT� �PV�MX� 
%☺ðS/@� WÜéS�Yª.QW£⌦@�Wè Á gy<⌫YÅ<⌦@� 

WÜéR⌦éSÍWTÿ �PVÞWÚ��ò -YãY� QbÔRÒ óÝYQÚ Y�ÞYÆ 
%�WTÞQYT�W¤ �WÚWè S£PV{PV¡WTÿ :�PV�MX� 
N�éR⌦OèKR� g�HTW�<⌦KKV�ô@�، ولئلَّا ندخل يف بـاب  ) ١( ﴾ (7) 

 .القول على اهللا بغري علم 
سد بالشيطان، فإن صـح هـذا   والذي محلين على ذكر هذه اآلية يف حبثي هذا هو احتمال تفسري اجل 

مكيدة يتعين ذكرها يف هذا املبحث ، _  u_مع سلَيمان _ لعنه اهللا _ التفسري يكون هذا املوقف للشيطان 
 .أعلم بالصواب _  I_ واهللا 

 
@@@@@ 

 
 
  
 
 
 
 

                                                
 . ٧رة آل عمران سو(١) 
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 الفصل الثَّالث
دطان في العهد المكِّي وفي العهد الميسول كيد الشنِي للر_r _

 ولصحابته
 
 
 
 
 
 
 

 
 :توطئَة 
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ولن يزال هذا ديدنه إىل قيام الساعة ..مل يزل الشيطان يكيد لبنِي آدم فلم يترك منهم أحداً إلَّا وكاد له 
 ._لعنة اهللا عليه_
نه جيدر بنـا أن  ؛ فإ_صالة اهللا وسالمه عليهم_فبعد أن استعرضنا شيئاً من مكائده ألنبياء اهللا ورسله  

عليه وعليهم وعلى آلـه وأصـحابه الصـالة    _نشري إىل شيٍء من مكائده مع خاتم األنبياء وسيدهم محمد 
 �WQÚ﴿ فيـه  _  U_ به قد انتهى عصر األنبياء فلم خيلفه يف النبوة أحـد ، كمـا قـال    _ والسالم

WÜ�VÒ d�QWÙWT�SÚ :�WT�VK� ⌧�W�VK� ÝYQÚ 
óØS|Y⌦�W�QY¤ ÝYÑHTV⌦Wè ðÓéSªWQ¤ ☺ðY/@� 

ðyWT��W�Wè W%ÝG☺gTT~Y�PVÞ⌦@� ﴾ )١ (. 
مـن  _  u_ لعدد ممن أحاط ذا الرسول _ لعنة اهللا عليه _ وسنأيت كذلك على بعض مكائده  

بذكرهم يف القرآن الكرمي فمدحهم وبين _ I_الذين أشاد اهللا _ رضي اهللا عنهم أمجعني _ الصحابة الكرام 
ــل ــال فضـ �@/Y_ ﴿b�QWÙWT�SQÚ SÓéSªWQ¤ &Y☺ð_هم ، إذ قـ 

WÝÿY¡PV⌦@�Wè ,ISãWÅWÚ Sò:�☺ð�Y®VK� øV⌫WÆ 
Y¤�PVÉRÑ<⌦@� Sò:�WÙW�S¤ ó$ØSäWTÞ`~WT�  ﴾)كما قال )٢ ،

 :_ r_ فيهم رسول اهللا 
،أو كمـا قـال   )٣( " مد أَحدهم ولَا نصيفَهلَا تسبوا أَصحابِي فَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ "  

_u_ وقد مجعهم،_u _ دى بنورها ، فقالهتا وي ارنتسريفة فجعلهم معه مصابيح يمع نفسه الش: 
منهم من أَتى أُمه علَانِيةً لَكَانَ  لَيأْتين علَى أُمتي ما أَتى علَى بنِي إِسرائيلَ حذْو النعلِ بِالنعلِ حتى إِنْ كَانَ"  

متي علَى ثَلَاث وسبعني في أُمتي من يصنع ذَلك وإِنَّ بنِي إِسرائيلَ تفَرقَت علَى ثنتينِ وسبعني ملَّةً وتفْترِق أُ
لَّةً وارِ إِلَّا مي النف ملَّةً كُلُّهابِيمحأَصو هلَيا عا أَنقَالَ م ولَ اللَّهسا ري يه نمةً قَالُوا ود٤( " اح (. 

  
 : بعد بعثته إىل قسمني _  r_ وقد انقسم عهد رسول اهللا 

 :األول 

                                                
 . ٤٠سورة األحزاب جزء من اآلية (١) 
 . ٢٩سورة الفتح جزء من اآلية (٢) 
مسلم ، و)٤٩٠(،حديث رقم ....لو كنت_  r_ أخرجه الْبخاري يف كتاب الْمناقب من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي ، باب قول النبِي (٣) 

من حـديث  ، و)  ٤٦١٠( يث رقم ، حد_ رضي اهللا عنهم _ بِي هريرة ، باب تحرِمي سب الصحابة يف كتاب فَضائل الصحابة من حديث أَ
 ) .٤٦١١(أَبِي سعيد أيضاً ، حديث رقم 

غريـب  هذا حديث حسـن  [، وقال فيه )  ٢٥٦٥( أُمة،حديث رقم أخرجه الترمذي يف كتاب اإلميان ، باب ما جاء يف افْتراق هذه الْ(٤) 
 .)٤٦ص ٢٠يف صحيح اجلامع ج)  ٥٣٤٣( ث رقم انظر حدي( أيضاً _ رمحه اهللا_وقد حسنه األلباين ].رفه إلَّا من هذا الْوجهمفَسر ال نع



٢٣٠ 

ان قبل حني كان يسكن مكة املكرمة ، وسمي بالعهد املكِّي ، والذي ك_  u_ كان يف مبدأ دعوته ونبوته 
 .)١()يثرب آنذاك ( هجرته مع صحابته إىل املدينة املنورة 

،وسميu_ _ابتدأ جرته إىل املدينة املنورة وسكْناه فيها واستمر بقية أيام عمره اليت عاشها فيها : والثَّاين 
 .بالعهد الْمدنِي 

 
 

@@@@@ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
فصيل يف كتابـه معجـم   بالت_ رمحه اهللا_كلَّم عنها ياقُوت الْحموِي ت. هي الْمدينة الْمنورة اآلن و_ r_معروفة،مدينة رسول اهللا :يثْرِب(١) 

 . ه يف زمن ياقُوت الْحموِي،ولكوا معروفة لدى اجلميعالْبلْدان إلَّا أننِي لن أورد ما أورده عنها هنا الختالف األمور فيها اآلن عما كانت علي
 . ٧٠ص  ٤معجم الْبلْدان لياقُوت الْحموِي ج ، و ١٢٨ص  ١ي ج للْحازِم ةنكمأَالْ من اهمسم قرتوافْ هظُفْلَ قفَات ما أو ناكمأَالْانظر 



٢٣١ 

 :املبحث األول
 :وللصحابة يف العهد املكِّي_ u_ن للرسول كيد الشيطا

_ U_يتِسم العهد الْمكِّي بأنَّ القوم فيه كانوا يف جاهلية معتمة يعبدون األصنام ، ويشركوا بـاهللا  
وينكرون البعث والنشور واحلساب وإن كان مولد اإلسالم بني ظهرانيهم و بداية نـزول اآليـات الكرميـة    

الدعوة رويداً رويداً أخذ جيذب بعض القلوب وينري بعض العقول،إلَّا أنه مل يكن ليشـكِّل بالنسـبة   وترعرع 
ذلك اخلطر الذي شكَّله انتشار اإلسالم بشكل واسع يف العهد الْمدنِي،لذا فإنه ال جيـد  _ لعنه اهللا_للشيطان 

موجودة إلَّا أنها عند مقارنتها مبكائده يف العهـد الْمـدنِي ال    املرء له يف العهد املكِّي مكائد كثرية،وإن كانت
 .أيضاً_ u_تكاد تذْكَر،وبالتايل فإنَّ آيات الكتاب العزيز ال تحفَل إلَّا بالقليل منها،وال سنة الْمصطَفَى 

 
على مكائد للشيطان كاد ا  )١(وعلى ذلك فإني مل أقع يف أثناء حبثي بني آيات القرآن الكرمي الْمكِّية 

ــه اهللا_ ــول _ لعن ــه _ r_للرس ــا يف قول ــد الْمكِّي،إلَّ ــحابته يف العه وص_I_ ﴿ :�WÚWè 
�TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� ÝYÚ ðÐY⌫`�TWTÎ ÝYÚ ⌧ÓéSªWQ¤ 

�W�Wè ☺\øY�WTß :�PV�MX� �V¢XM� uvøPVÞWÙWT�
 )٢ (

øVÍ<⌦VK� SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� õøYÊ 
-YãY�QW~YÞ`ÚRK� S�W©ÞW~WTÊ ☺ðS/@� �WÚ 

øYÍ<⌫STÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� ☺ðyRT� SØYÑ`�STÿ 
☺ðS/@� -%YãY�HTWTÿ��ò S☺ð☺ðS/@�Wè }y~Y⌫WÆ 
cy~YÑW� (52) ﴾)٣( 

                                                
 :الْمدنِي على ثالثة أقوال لف العلماء يف مفهوم الْمكِّي واخت(١) 

ين، ويـدخل يف مكَّـة   باألسفار ال يطْلق عليه مكِّـي وال مـد  الْمدنِي ما نزل باملدينة ، فما نزل أنَّ الْمكِّي ما نزل مبكَّة ولو بعد اهلجرة و _
 .يف املدينة ضواحيها ضواحيها و

 .املدين ما وقع خطاباً ألهل املدينة ي ما وقع خطاباً ألهل مكَّة ، وأنَّ الْمكِّ_ 
مناهـل الْعرفَـان   و ، ٢٨ص  ١القرآن للسـيوطي ج  الْإِتقَان يف علُوم ، و ٢٧٤،  ٢٧٣ص  ١لزركَشي ج الْبرهان يف علُوم الْقُرآن ل( انظر 

 . ١٧٨،  ١٧٧ص  ١للزرقَانِي ج 
 .املدين ما نزل بعدها سواء نزل مبكَّة أو باملدينة أو غريمها نَّ املكِّي ما نزل قبل اهلجرة وأ_ 

هـو  ظ فيه زمـن النـزول و  ما ترى لوحهذا التقْسيم كو: [ _ رمحه اهللا _ الزرقاين  هو الذي اعتمدته يف رساليت ، قالوهذا أشهر األقوال و
الْعرفَـان   انظر  مناهـل (  ]اشتهر بينهم رِد ال خيتلف ، خبالف سابقَيه ولذلك اعتمده العلماء ومضطَّحاصر و تقسيم صحيح سليم ألنه ضابِطٌ

 ) . ١٧٨ص ١ج
 . تال : أي﴾ ،  أمنيته يف الشيطان ألقى متنى إذا إالّ ﴿ :  وجلّ عز وقوله تاله،:  أي اهللا، كتاب نىمت: تمنى (٢) 

 . ٢٠٣ص  ٢انظر الْعين للخليل بن أَحمد ج 
 . ٥٢سورة احلج اآلية (٣) 



٢٣٢ 

 ) ١(فمع كون سورة احلج من السور املدنية إلَّا أنَّ العلماء أشاروا إىل أنََّ هذه اآلية من اآليات املكِّية 
 :يف املقصود بالتمني يف هذه اآلية فقال بعضهم وقد اختلف الْمفَسرون 

 . )٢(متنى أن ينزل اهللا عليه ما يقَرب قومه من الدين اإلسالمي _  r_ أنَّ الرسول _  ١
 )٥(،كما قال فيه أبو حيـان _t_ )٤(عن ابنِ عباس)٣(متنى أن يؤمن قومه به ، وهذا القول نقله الْبغوِي_  ٢
 .)٦(]وهو أنهم كانوا حريصني على إميان قومهم متمنني لذلك مثابرين عليه[يف الْبحر الْمحيط _ محه اهللار_
وجعل ما ألقى الشيطان فتنة [يف مجموع الْفَتاوِي،إلَّا أنه انتقده فقال )٧(أنه حديث النفْس،ذَكَره ابن تيمية_  ٣

القاسية قلوم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس ال باطناً يف الـنفس  فتنة للذين يف قلوم مرض و
[)٨( . 
 .تال وقرأ وحدث ، وهذا القول رجحه معظَم املُفَسرين _  ٤
  رِيوهذا القول أشبه بتأويل الكالم بداللـة قولـه   [_ رمحه اهللا _ )٩(يقول الطَّب﴿ S�W©ÞW~WTÊ 

☺ðS/@� �WÚ øYÍ<⌫STÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� ☺ðyRT� 
SØYÑ`�STÿ ☺ðS/@� -%YãY�HTWTÿ��ò﴾)على ذلك ، ألنَّ اآليات  )١٠

أنه حيكمها ؛ ال شك أنها آيات تنزيله ، فمعلوم أنَّ ما ألقى فيه الشيطان هو مـا  _ جلَّ ثناؤه _اليت أخرب اهللا 
 .  )١١(] أحكمه بنسخ ذلك منه  أنه نسخ ذلك منه وأبطله مثَّ_ تعاىل ذكره _أخرب اهللا 

 

                                                
 �WÚWè:فيهـا أربـع آيـات مكِّيـات قولـه ﴿      مدنِيـة و : [ يف سـورة احلـج    _رمحـه اهللا  _ قال اإلمـام الزركَشـي   (١) 

�TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� ÝYÚ ðÐY⌫`�TWTÎ ÝYÚ ⌧ÓéSªWQ¤ �W�Wè ☺\øY�WTß 
:�PV�MX� �V¢XM� uvøPVÞWÙWT�  ﴿ إىل قوله ﴾]y~YÍWÆ   ﴾ ) انظر (  ]له قصةو)  ٥٥ – ٥٢اآليات
لُوم الْقُرهان يف عري ج الْبكَشر٢٩٠ص  ١آن للز  (ر  ، وجة وقعت مبكَّة قبل اهلجرة اتفاقـا   [: _ رمحه اهللا _ قد قال ابن حهذه القص[  )

 ) .  ٣٦٩ص  ٩فَتح الْبارِي ج انظر 
 . ٣٩٣ص  ٥تفسري الْبغوِي ج ، و ٦٦٧ص  ١٨ الطَّبرِي ج انظر تفسري(٢) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:الْبغوِي(٣) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٤) 
 . ١٨١سبقت ترمجته ص:أبو حيان(٥) 
 . ٢٣٣ص  ٨انظر تفسري الْبحر الْمحيط أليب حيان ج (٦) 
 . ٣١سبقت ترمجته ص:ابن تيمية(٧) 
 . ٢٩٢ص  ١انظر مجموع الْفَتاوِي ج (٨) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٩) 

 . ٥٢سورة احلج جزء من اآلية (١٠) 
 . ٦٦٨ص  ١٨انظر تفسري الطَّبرِي ج (١١) 



٢٣٣ 

فقد ذكر معظم الْمفَسـرون أنَّ  . وعلى ضوء تفسري هذه اآلية الكرمية نقع على أحداث قصة الْغرانيق
 :_ U_كان يقرأ سورة النجم،فلما بلغ قوله _ r_سبب نزول هذه اآلية الكرمية،أنَّ رسول اهللا 

 ﴿SØST�`Tÿ�òW£WTÊVK� ð�HTPV⌫⌦@� 
uüPV¥SÅ<⌦@�Wè (19) WáléWTÞWÚWè 

WàWT�Y⌦�PV�⌦@� uvüW£pT�KR�ô@�، ألقى الشيطان ) ١( ﴾ (20) 
عليه ، مثَّ أكمل _  I_ ، وهو كالم مل ينزله اهللا ) تلك الْغرانِيق الْعلَى ، وإنَّ شفاعتهن لَترتجى ( على لسانه 

كلّ من مسعه من املسلمني واملشركني ، وذُكـر أنَّ   مثَّ سجد يف ايتها ، فسجد معه_  u_السورة كلّها 
رفع حفْنةً من التراب إىل جبهته فسجد عليها رضاً مبا مسع مـن  _ وكان شيخاً كبرياً _  )٢(الْوليد بن الْمغرية 

كـان شـيخاً كـبرياً    ،فعل مثل ما فعل الْوليد ،و)٣(مدح لآلهلة ، وقد قيل أنَّ أبا أُحيحة ، سعيد بن الْعاص
هذه اآليات،فلما بلغ هتـين  _ r_أتى النيب بعد ذلك فعرض عليه النيبu _ _،وذكروا أنَّ جربيل )٤(أيضاً

أنه لَبس من الشـيطان،فاغْتم لـذلك غمـاu _    _اجلملتين الدخيلتين أخربه جربيل أنه مل يأته ما،فعرف 
عليه هذه اآلية تسلية له،وذُكر أنَّ الْمهاجِرة الذين هاجروا للحبشـة،عندما مسعـوا   _ U_شديداً،فأنزل اهللا 

يف _ لعنة اهللا عليه_بإسالم قُريش رجعوا من الْحبشة فوجدوهم قد ارتكَسوا بعدما نسخ اهللا ما دسه الشيطان 
  ._ u_اآليات،وهذا من كَيد الشيطان للرسول 

 
 :هذه احلادثة اختلَف فيها العلماء والْمفَسرون بني مثْبِت هلا وداحض إلَّا أنَّ

 :فكان ممن أثبتها 

                                                
 . ٢٠،  ١٩سورة النجم (١) 
 املَ هأن ، جرفَالْ وبأَ يانِغَأَالْ صاحب قالوالد خالد بن الْوليد ،  ، ومزخم بن رومع بن اهللا دبع بن ةريغمالْ بن ديلوالْهو :الْوليد بن الْمغرية(٢) 
كـان  ، و تارخياً جعلوه يلفالْ امع كان إذا حىت اهإي عظامهاإل ةدم بوفاته شيرقُ ختأر ومزخم بن رومع بن اهللا دبع بن ةريغمالْ بن يدلوالْ مات

 .موته مبكَّة 
 ٢رِيـب التهـذيب ج  تقْ، و ٣ص  ١للتقـي الْغـزي ج    الطَّبقَات السنِية يف تراجِم الْحنفية، و ٤ص  ١لصفَدي ج انظر الْوافي بالْوفيات ل

 .١٥٣ص  ٨التارِيخ الْكَبِري ج ،و٢٨٩ص
 (٣)حيو أُحة يف اجلاأَبيوِي ، مشهور بامسه ، من سادات أُمي اَألماف بن قُصند مبع س بِنمد شبة بن عياص بن أُميد بن الْععة ، ة سكـان  هلي

 .، توفِّي بالطَّائف  ذو العمامة كنايةً عن السيادة ، كان ال يعتم أحد مبكَّة بلَون عمامته إعظاماً لهذو الْعصابة و:يقال له
،  ٩٦ص  ٣لَام للزركْلي ج الْأَع، و ١ص  ١ه من أصحاب الرسول ج أَسماء من يعرف بكُنيتو،  ١٦٧ص  ١انظر تارِيخ الْإِسلَام للذَّهبِي ج 

 . ١٦٥ص  ١الْمحبِر ج ، و٢٦٠ص  ١علَام النبلَاء ج سير أَو
 . ٣٩٣ص  ٥ج انظر تفسري الْبغوِي (٤) 



٢٣٤ 

قيل إنَّ السبب الذي من أجله أُنزِلت هذه اآلية [ ،فقال عند تفسريه لآلية _رمحة اهللا عليه_)١(اإلمام الطَّبرِي_ 
ى لسانه يف بعض ما يتلوه مما أَنزل اهللا عليه يف القرآن مـا مل  ؛ أنَّ الشيطان أَلْقَى عل_  r_ على رسول اهللا 

 .)٢(]و اغتم به،فسلَّاه اهللا مما به من ذلك ذه اآليات _ r_ينزِلْه اهللا عليه ، فاشتد ذلك على رسول اهللا 
 .مثَّ أَورد القصة صرحيةً ناقالً إياها عن بعض العلماء 

 
 :أيضاًوممن قال ا _ 

 .وغريهم )٦(وأَبو السعود)٥(والْبيضاوِي)٤(،وكذلك الزمخشرِي_رمحه اهللا_) ٣(اإلمام الْبغوِي 
 

 :بينما دحضها كثري من العلماء 
وقد ذكر كثري من الْمفَسرين هنا قصة الغرانيق ومـا  : [ يقول _ رمحة اهللا عليه _ ) ٧(فهذا اإلمام ابن كَثري _ 
ان من رجوع كثري من الْمهاجِرة إىل أرض الْحبشة ظنا منهم أنَّ مشركي قُريش قد أسلموا ولكنها من طُرق ك

 .) ٨(] كلّها مرسلَة ومل أرها مسندة من وجه صحيح واهللا أعلم 
 :إذ قال _ رمحه اهللا _ ) ٩(وكذلك الْقُرطُبِي _ 

 .) ١٠(] يف نزول هذه اآلية وليس فيها شيء يصح األحاديث الْمروِية [ . . . 
 

فيكفيـك أنَّ هـذا   : [وهذا نص كالمه يف كتابه الشفَا _ رمحه اهللا _ ) ١( ودحضها أيضاً الْقَاضي عياض_ 
احلديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة وال رواه بسند صحيح سليم متصل ثقَة ، وإنمـا أُولـع بـه ومبثلـه     

 .) ٢(] لْمفَسرون والْمؤرخون الْمولَعون بكلِّ غريب ، الْمتلَقِّفُون من الصحف كلَّ صحيح وسقيم ا

                                                
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(١) 
 . ٦٦٣ص  ١٦تفسري الطَّبرِي ج (٢) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:الْبغوِي(٣) 
 . ٧٨سبقت ترمجته ص:الزمخشرِي(٤) 
 . ٢٦سبقت ترمجته ص:الْبيضاوِي(٥) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أبو السعود(٦) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٧) 
 . ٤٤١ص  ٤تفسري ابن كَثري ج (٨) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٩) 

 . ٨٠ص  ١٢تفسري الْقُرطُبِي ج (١٠) 



٢٣٥ 

 :عن هذه القصة فقال _ رمحه اهللا _  )٣(وقد سئل ابن خزمية _ 
 :_ رمحه اهللا _  )٥(، كما قال الْبيهقي ) ٤(] إنها من وضع الزنادقة [ 
 .) ٦(] القصة غري ثابتة من جهة النقل هذه [ 
 
ومن العلماء من يرى إمكان وقوع احلادثة إلَّا أنه أنكر جريان هذه الكلمات على لسـان رسـول اهللا    

_r _ طانية إىل الشيغ ، ونسبوا هذه الكلمات الْكُفْرِيلبلعنة اهللا عليه _ لعصمته فيما يقع به الت _ه حتين و أن
 ._  u_ يف أثناء قراءته وألقى هذه الكلمات مقَلِّداً ا صوت النيبu  _ _ سكَتات  الرسول 

 : ومن هؤالء 
فإنَّ الطُّرق إذا كَثُرت وتباينت دلَّ ذلك على أنَّ هلـا  : [ _ رمحه اهللا _ ، إذ قال ) ٧(الْحافظ ابن حجر _ ١

ألقى الشـيطان علـى   : لك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكَر وهو قوله وإذا تقرر ذ: [ مثَّ قال  )٨(] أصالً 
تلك الغرانيق العلى وإنَّ شفاعتهن لَترتجى، فإنَّ ذلك ال جيوز محله على ظاهره ألنه يسـتحيل عليـه   : لسانه 

_r _ًغايراداً ما ليس منه ، وكذا سهواً إذا كان مموحيـد ملكـان     أن يزيد يف القرآن عملا جاء به مـن الت
                                                                                                                                                                     

 يف وقتـه  إمـام  . األصل يِسلُدنأَ وامليالد ارالد يتبس امةالعلَّ اإلمام يبِصحيالْ اضيع بن ىوسم بن اضيع:  لضفَالْ وبأَ هو:الْقَاضي عياض(١) 
من تصـانيفه كتـاب الشـفَا     . كالم ملذهب حافظاً وأنسام العرب وكالم غةواللُّ حوبالن عاملاً أصوليا فقيهاً فسريبالت عاملاً وعلومه احلديث

 . ٥٤٤ سنة شاكرمبِ يوتوفِّ ٤٩٦ سنةولد بِتعرِيف حقُوق الْمصطَفَى ، 
 .ة أَعيان علَماء الْمذْهب البن فَرحون انظر الديباج الْمذْهب يف معرِفَ

 (٢)فَا للقَاضاض،والشير ي عجح أ[أسلوبه فقال _ رمحه اهللا_قد عاب عليه ابنارِي ج...].(كعادته.....وقد جترح الْبمع ،)٣٦٩ص ٩انظر فَت
ع عارِضون لوقوعها يف حماورات طويلة ليس هنا متسعاً لذكرها فمن أراد االطِّالقد رد عليه الْمممن أيد وقوع هذه القصة والعلم أنَّ ابن حجر 

 .اهللا الْموفِّق عليها فليلتمسها يف مظانها و
 ابـن  وقالحفظه أللفاظها ، نن وابن حبان إحسانه للس ، مدح يورِابيسالن يملَالس ركْب وبأَ ةميزخ بن اقحسإِ بن دمحمهو :ابن خزيمة(٣) 

سرابن كان : جي خزييستخرج ةم اهللا رسول حديث من تكَالن  _r _ ْبالماشقَن  ،ومصكتاباً ١٤٠ على تزيد اتهفَن مجـع ،  املسائل وىس 
 . ٣١٢قيل و ٣١١ سنة يوتوفِّ ، ٢٢٣ سنة ولد.  واحلديث الفقه بني

 . ٣٣٠ص  ١تحرِير الْمشتبِه ج انظر تبصري الْمنتبِه بِ
 . ٤٦٢ص  ٣انظر فَتح الْقَدير ج (٤) 
 ، ٣٨٤ سنة شعبان يف مولده الكبري، ننالس فنصم يدروجرسخالْ يقهيبالْ ركْب وبأَ اإلمام ىوسم بن يلع بن نيسحالْ بن دمحأَ:الْبيهقي(٥) 

تصانيفه نوم  :السريبِكَالْ نن والسنن الصريغ ومةفَرِع السوالْ واآلثار ننمبوطس يف جعم نوصص الشافالْ وكتاب يعوكتاب افلَخ لَدلائ النبةو 
 . ا نففد بلده إىل لَموح ٤٥٨ سنة األوىل ىادمج يف ورابسيبن يتوفِّ . جزء ألف تصانيفه إنَّ:  وقيل غريها ،و

 . ٣٤ص  ١طبقات الشافعية البن قَاضي شهبة ج ، و ٣٤٠ ص ٢انظر الْوافي بالوفيات للصفَدي ج 
 . ٤٦٢ص  ٣انظر فَتح الْقَدير ج (٦) 
 .٢٦سبقت ترمجته ص:ابن حجر الْعسقَلَانِي(٧) 
 . ٣٦٩ص  ٩ فَتح الْبارِي للحافظ ابن حجر كتاب التفِْسري سورة احلج ج(٨) 



٢٣٦ 

وقيل كـان الـنيب   : [عدة وجوه للتأويل الذي يسعى له ، آخرها قوله _ رمحه اهللا _ مثَّ نقَل  )١(] عصمته 
_r _ ياً نغمته حبيث مسعهحاككَتات ونطق بتلك الكلمات مة من السكْتطان يف سيه الشدصتل القرآن فارتري

 .)٣(]وهذا أحسن الوجوه[مرجحاً هلذا الوجه_ رمحه اهللا _ مثَّ قال  )٢(] إليه فظنها من قوله وأشاعها  من دنا
 .)٣(]الوجوه

وهـم  [إذ قال عند حديثه عن عصـمة األنبيـاء   _ رمحه اهللا _  )٤(ومنهم أيضاً شيخ اإلسالم ابن تيمية _ ٢
أن يستقر يف ذلك شيء من اخلطأ وتنازعوا هل جيوز  معصومون يف تبليغ الرسالة باتفاق املسلمني حبيث ال جيوز

ويبينه له حبيث ال يقره على اخلطأ كما نقل أنه أَلْقَى على لسانه _ تعاىل_أن يسبق على لسانه ما يستدركه اهللا 
_r _ ) ىجترلَت لى ، وإنَّ شفاعتهنتلك الغرانيق الع (يطان وأحكم آياته فمنـهم  مثَّ إنَّ اهللا نسخ ما ألقاه الش

 .) ٥(] من مل يجوز ذلك ومنهم من جوزه إذ ال محذُور فيه 
 :وقال يف مجموع الْفَتاوِي  
والْمأْثُور عن السلَف يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من الْمتأخرين طعنوا فيما ينقل مـن الزيـادة يف   [

 .) ٦(]_u_ه يثْبت قال هذا إلقاء الشيطان يف مسامعهم ومل يلفظ به الرسول ومن علم أن.....سورة النجم
هنا دلَّ على أنه مييل إىل إثبات احلادثة مع نفي جريان الكلمات علـى لسـان   _ رمحه اهللا _ فكالمه  

 ._u_رسول اهللا 
 

 :ولعلَّ الراجح من تلك األقوال 
 :منها : وذلك لعدة أمور .ه احلادثةهو الرأي الذي يقول بدحض هذ

 .ضعف النقْل فيها كما اتضح ذلك من كالم من دحضها من الْعلَماء _ ١
فإنه عند _ رمحه اهللا   )٧(كما قال ابن حجر_ أنه إن كان صح شيٌء من هذا النقل بأنه مرسل يحتج به _ ٢

رجيح ال يكون احلديث الْمم ما جـاء بـه   التقَدجيح بينهما ، بل يرالت متية واحدة  لجرل مع القرآن يف دسر
 U  _ ﴿�WÚWè_ كقولـه  :القرآن الكرمي ، وقد جاء يف القرآن ما يعارِض وقـوع حادثـة كهـذه   

SÌY¹ÞWTÿ XÝWÆ vuüWéWä<⌦@� (3) óÜMX� WéSå 
                                                

 . ٢٤٢ص   ١٣املرجع السابق ج(١) 
 . ٢٤٢ص  ١٣املرجع السابق ج (٢) 
 . ٢٤٢ص  ١٣املرجع السابق ج (٣) 
 . ٣١سبقت ترمجته ص :ابن تيمية(٤) 
 . ١٣٠ص  ١منهاج السنة البن تيمية ج (٥) 
 . ٢٩١ص  ١٠مجموع الْفَتاوِي ج (٦) 
 . ٢٦مجته صسبقت تر:ابن حجر(٧) 



٢٣٧ 

�PV�MX� cø`�Wè uøW�éSTÿ (4)﴾)ــه.)١  éV⌦Wè`﴿ وقولـــ
WÓQWéWÍWT� �WÞT`~V⌫WÆ ð´`ÅW� XÔÿXè�WTÎVK�ô@� 

(44) �WTß<¡TW�VK�W� Sã`ÞYÚ XÜkYÙW~<⌦@�Y� (45) 
QWØR� �WTÞ`ÅV¹WÍV⌦ Sã`ÞYÚ WÜkYT�Wé<⌦@� )٢( 

(46)﴾)٣(. 
،وحتى وإن قيل إنَّ الشـيطان هـو   _u_هذا إذا كان املُعتقَد أنَّ الكلمات أُجرِيت على لسانه هو 

 ⌦I _ ﴿�WÚWè WÜ�WÒ �øY_؛فــإنَّ قولــه _u_كَتاته الــذي نطــق ــا يف ســ
ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª :�PV�XM� ÜKV� 

óØRÑST�óéWÆW  `yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦ ﴾ )٤ ( ،
وأمثاهلا من اآليات يرد ذلك ، وهذا بالنسبة جلميع البشر فكيف بالنسبة لألنبياء؟؟ إنهم من باب أَولَى إذ علمنا 

 .من الوقوع يف اخلطأ فيما يقع به التبليغ_ عليهم صلوات اهللا وسالمه _ تهم عصم
رمحة اهللا _ )٦(يف ذلك كالماً قَيماً رد فيه على  الزمخشرِي _ رمحه اهللا _  )٥(وقد ذكر اإلمام الشنقيطي _ ٣

ا ويجِيب عن اإلشكال الوارد عليها بأنهـا  وحاصل كالمه يف هذه القصة أنه يقَرر ثبو[ أال وهو _ اهللا عليه
ولكن هذه اإلجابة ال _ عليهم الصالة والسالم _ امتحاناً ألتباع الرسل _ جلَّ وعال _ جيء ا من قبل اهللا 

وغريه  تكفي يف هذه الشبهة العظيمة اخلطورة ، ألنه إذا جاز متكني الشيطان من إلقاء ما يريد إلقاؤه من الكفر
على ألسنة رسل اهللا ، ويسمعه أتباعهم بطُلَ الوثوق جبميع ما يأتون به من عند اهللا الحتمال ألَّا يكون ساملاً من 

 .) ٧(] إلقاء الشيطان 
؟ _u_فما الذي يعلم من كان حاضراً آنذاك أَفعالً كان هذا صوت الشيطان أم أنه صوت الرسول  

من كالمه أم أنه يتخلَّله شيٌء من كالم الشيطان _ u_م بعد ذلك أَكُلُّ ما يقوله الرسول وما الذي يثبت هل
؟ فتكثر بذلك الفتنة وينفتح اال ملن أراد تكذيب شيء من القرآن بأن يدعي أنه ليس من القرآن _لعنه اهللا_

 .وإنما وضعه الشيطان دسا بني آيات كتاب اهللا 

                                                
 . ٤،  ٣سورة النجم (١) 
 .هو عرق يف الْقَلْب إذا انقطع مات صاحبه :الْوتني(٢) 

، ولسان الْعرب البن منظُور  ٣٢١ص  ٥أليب السعادات ج النهاية يف غَرِيب الْأَثَر ، و ٣٣٥ص  ١الدين الرازِي ج انظر مختار الصحاح لزين 
 .٤٤١ص ١٣ج

 . ٤٦_  ٤٤سورة احلاقَّة (٣) 
 . ٢٢سورة إبراهيم جزء من اآلية (٤) 
 .٦٠سبقت ترمجته ص:الشنقيطي(٥) 
 . ٧٨سبقت ترمجته ص:الزمخشرِي(٦) 
 . ١٩١_  ١٨٩ص  ٥أَضواء الْبيان للشنقيطي ج (٧) 



٢٣٨ 

٥ _مـه     وما ينقُض وقوع تلـك احلادثـة أيضـاً أن _Y  _  قـال ﴿�W� `ÏQX£W�ST� 
-YãY� ðÐWTß�W©Y⌦ WÔW�`ÅW�Y⌦ ,-YãY� (16) 
QWÜMX� �WTÞT`~V⌫WÆ ISãWÅ`îðr ISãWTß��òó£STÎWè 
يعرضـها  _ u_خاطئة ، مثَّ حني يعرضها على جِبرِيـل  _  u_ ، فكيف حيفظها ) ١( ﴾ (17)

؟ أيعقل أن حيفظـه اهللا  _u_دون جهد منه _ I_ل له حبفظه يف صدره كذلك؟ أليس اهللا هو الذي تكفَّ
 .؟ كلّ هذا يرده صراحة العقل والنقل _ لعنه اهللا _ إياها مع اخلطأ الذي ألقاه الشيطان 

، وعلى هذا _ وهو دحض القصة وعدم وقوعها _ هلذه األسباب وغريها يتبدى رجحان هذا الرأي   
معىن اآلية الكرمية ؛ أنه ما من رسول وال نيب إلَّا إذا تال أو حدث مبا أنزل اهللا إليه ، وسوس الشـيطان   يكون

_  I_لكفار أُمته أنَّ الذي يقرأه ال صحة له وما هو إلَّا أساطري بالية قدمية أو كالم جمنون ، مثَّ ال يلبـث اهللا  
 .أعلم بالصواب_ I_واهللا .سخ بذلك ما ألقاه الشيطان من الوسوسةأن يظهِر  احلق ويقمع الباطل فين

 
@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ١٧،  ١٦سورة القيامة (١) 



٢٣٩ 

 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث الثَّاين
 :وللصحابة يف العهد الْمدنِي_ u_كيد الشيطان للرسول 

مدينة؛بدأ إىل الْ_ u_مع بداية هذا العهد املبارك،وانتقال جمع من الصحب الكرام برِفْقَة املصطفى 
كمـا  ..نور اإلسالم يزداد إشراقاً وسطوعاً ، فانتشر انتشاراً واسعاً ، حتى اجتذبت إليه األفئدة من كلِّ صوب

تواىل نزول الشرائع على العباد بعد أن استقرت عقيدة اإلميان باهللا وحده يف قلوم،وعرفوا أنه الرب اخلـالق  
_ I_وأنه هو وحده الْمستحق للعبادة ، والذي ينبغي عليهم اتباع شرائعه وتنفيذ أوامره،وأنه الرازق الْمدبر 

 .مل يأت ا إليهم إلَّا لصاحلهم
وأخذت هذه الشرائع اجلليلة اليت تواىل نزوهلا يف غُضون العهد الْمدنِي؛تنحو بشخصية املسلمني منحى 

 ._U_التعامل فيما بينهم أيما رقي،وتوثق ارتباطهم باهللا آخر خمتلف،وترقَى مبستوى 
خطراً دامهاً،وتدفعـه ألن يشـد العـزم يف    _ لعنة اهللا عليه_كلّ هذه األمور كانت تشكِّل للشيطان 

 .التخريب واإلفساد دفعاً،إذ كان الذي يحدث ميأل صدره حقْداً وغَيظاً
لْمدنِي مبواقف ومكائد ، ينسجها اللَّعني للمسلمني ليبعدهم عما هم عليـه  لذا نالحظ اكتظاظ العهد ا

عن عبد ،ف_u_وأوضحه هلم رسوله الكرمي _ I_من احلق ، وحييد م عن الطَّريق القومي الذي رمسه اهللا 
ودعسنِ مب ١(اللَّه (_t_ َقَال": ولُ اللَّهسا رطَّ لَنخ_r_ ا ثُمطقَالَ خ" :بِيلُ اللَّهذَا سطُوطًا  " هطَّ خخ ثُم

 " متفَرقَةٌ علَى كُلِّ سبِيلٍ منها شيطَانٌ يدعو إِلَيـه  _ قَالَ يزِيد_ هذه سبلٌ " عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ 
�QWÜKV﴿  ثُم قَرأَWè �W¡HTWå øYº.W£g² �_Ù~YÍWT�`©SQÚ 

$SâéSÅY�PVT�@�TWTÊ �W�Wè N�éSÅY�QW�WT� 

                                                
 . ٢٧سبقت ترمجته ص:ابن مسعود(١) 



٢٤٠ 

WÔS�TT☺ñ©⌦@� ðËQW£WÉW�WTÊ óØRÑY� ÝWÆ 
-&YãY⌫~Y�fTTª﴾)٢(" ) ١(. 

 
 :،يف بيان هذه املكائد )٣(وسأكتفي ببعض ما ورد يف القرآن الكرمي من اآليات الْمدنِية 

 :بدر يف معركة _ لعنه اهللا _ اآليات اليت قصت ما كان منه  :أوالً 
 :_  U_ يقول 

 ﴿<¢XM� SØRÑ~☺TYWçÅSÿ ð§�WÅPRÞ⌦@� _àWTÞWÚKV� 
Sã`ÞTYQÚ SÓQX¥WTÞSÿWè ØRÑ`~V⌫WÆ WÝYQÚ 

Yò:�TWÙUfTT©⌦@� _ò:�TWÚ ØS{W£QXäV¹S~TYP⌦ 
-YãY� ð�Yåp¡TSÿWè `yRÑÞWÆ W¥T`�X¤ 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� ð¸YT�`¤WkY⌦Wè uøV⌫WÆ 
`ØS|YT�éST⌫STÎ ð�QY�TW�TSÿWè YãY� 
W×�W�pTTÎVK�ô@� (11) ﴾ )٤ (. 

_ r_أحد مكائد الشيطان ومواقفه الْمخزِيـة مـع رسـول اهللا    _  I_ يف هذه اآلية ؛ يبين اهللا  
وصحابته الكرام يف العهد الْمدنِي ، فقد وقعت هذه احلادثة يف معركة بدر الكربى ، حيث تضافرت الضغوط 

العدة مقارنةً جبيش املشركني ، ولنضوب املاء لديهم يف أرض املعركـة،  على نفوس املسلمني فيها لقلَّة العدد و
بأرض سهلة لينـة ، بينمـا نـزل    _ وهي اجلهة البعيدة عن الْمدينة _ فقد نزل الكفَّار بِعدوة بدر الْقُصوى 

، )٥(م كما كان بعضهم جنبـاً  املسلمون بِعدوته الدنيا بعيداً عن املاء يف أرض سبخة فأصبحوا والعطش آخذٌ
�I  _ ﴿<¢XM_ يقـــــــــول  ØS�ßKV� YáWè`�SÅ<⌦@�Y� 

�W~T`Tß☺ñ�⌦@� ØSåWè YáWè`�SÅ<⌦@�Y� 
uüWép±SÍ<⌦@� ñ�`{QW£⌦@�Wè WÔWÉpTªVK� 

&`ØS|ÞYÚ `éV⌦Wè `yPR��fTTTÆ�WéWT� 
`yS�pTÉV⌫WT�`�@�ð� Á Y*�HTTWÅ~YÙ<⌦@� 

ÝYÑHTV⌦Wè �øgµpTÍWT~PY⌦ ☺ðS/@� �_£`ÚVK� 
fû�W{ �^�éSÅpTÉWÚ ðÐY⌫`äWT~YP⌦ óÝWÚ ðÐV⌫Wå 
?ÝWÆ ⌧àWTÞQY~TWT� uøW~p�WÿWè óÝWÚ ☺ðøW� ?ÝWÆ 

                                                
 . ١٥٣سورة األنعام جزء من اآلية  (١) 
قـال  ، و)  ٣٩٢٨( ، حديث رقم _  t_ أخرجه أَحمد يف مسنده يف مسند الْمكْثرِين من الصحابة ، باب مسند عبد اهللا بن مسعود (٢) 
وائد والْهع الزمجي يف مثَميائع الْفَوبنلَ: [ د مدهم بن باصف فيه ععقة وفيه ضة وهو ث . [ي يف ختريج أحاديث اإلحياء واقرقال الع :] أخرجه 

_ رمحه اهللا _ حسنه اَأللْباين و) .  ٢٦٥ص  ٦اإلحياء للعراقي ج انظر ختريج أحاديث (  ] اإلسناد صحيح وقال واحلاكم الكربى يف النسائي
 ) . ٣٦ص  ١تبرِيزِي ج انظر مشكاة املصابيح لل( يف حتقيقه ملشكاة املصابيح 

 .ما أقصده باآليات املدنية كما ذكرت هو ما ورد منها بعد اهلجرة (٣) 
 . ١١سورة األنفال (٤) 
 . ٢٦٥انظر منتقَى النقُول يف سرية أعظم رسول لألستاذ حامد محمد بن محمد منصور ليمود ص (٥) 



٢٤١ 

⌧%àWTÞQY~TWT� UfûMX�Wè ☺ðW/@� eÄ~YÙfTTTT©V⌦ 
}y~Y⌫WÆ (42) ﴾ )ت ) ١ثْبة ، فكانت أقدامهم ال تهم التقوا باملشركني على أرض رمليكما أن ،

طان أثناء احلرب ، فوسوس إليهم الشى  هلم _ لعنه اهللا_ يحهم ، فكان من ذلك أن أَوزِنحلي: 
. . تزعمون أنكم أولياء اهللا وأنكم على حق مثَّ تصلُّون مجنِبِني ومحدثني بينما يغلبكم املشركون على املـاء  

 :نصرهم _  I_ فحز ذلك يف نفوسهم وأَوغَر صدورهم ، إلَّا أنَّ اهللا 
 :_  t_  )٢(منهم بالنعاس الذي أنزله عليهم ، وقد قال ابن مسعود فأ_ أ 
رمحـه  _ )٤(، وهذا من نصر اهللا هلم ، يقول ابن كَثري) ٣(] النعاس يف القتال أَمنة من اهللا ويف الصالة وسوسة [

أما يوم بدر يف هذه اآلية الشريفة إنما ، وأَمر ذلك مشهور جدا ، و) ٥(أما النعاس فقد أصام يوم أُحد [ _ اهللا
إنما هي يف سياق قصة بدر،وهي دالَّة على وقوع ذلك أيضاً وكأنَّ ذلك كان سجِية للمؤمنني عند شدة البأس 

 .) ٦(] لتكون قلوم آمنة مطمئنة بنصر اهللا 
 :هلم_ I_ومن نصرِه _ ب 

ديداً على الكفَّار أَوحل أرضهم وحال بينهم وبني التقدم ، بينمـا  أنه أنزل عليهم مطراً فكان وابالً ش
رِجس الشيطان و وسوسته اليت أحزم ا ، فاغتسلوا به _  Y_ كان على املسلمني طَال خفيفاً ، أذهب به 

بتت أقدامهم و حـوافر  األرض فصلُب الرمل و ثَ_  I_ من الْحدث و صلُّوا على طهارة ، كما لبد هلم ا 
 .) ٧(خيلهم عليها 

للمؤمنني أيضاً يف بدر أن أمدهم بِجند من املالئكة يقاتلون معهم ، يقول اهللا _  U_ وكان من نصرِه _ ج 
 _U  _ : 

 ﴿`�WÍV⌦Wè SØS{W£W±WTß ☺ðS/@� ⌧¤`�W�Y� 
óØS�ßKV�Wè $bàTPV⌦Y¢VK� N�éSÍPVT�@�WTÊ 

☺ðW/@� óØRÑPV⌫WÅV⌦ WÜèS£RÑpTWT� (123) 
<¢XM� SÓéSÍWT� fûkYÞYpÚëSÙ<⌫Y⌦ ÝV⌦VK� 

                                                
 . ٤٢سورة األنفال (١) 
 (٢)سودابن م٢٧سبقت ترمجته ص:ع . 
 (٣)ري يف تفسريه ج  نقله عنه ابنوِي ج  ٢٢ص  ٤كَثغازِن ج  ٣٣٤ص  ٣، والْبغريهم ، و ١٦٨ص  ٣، والْخ. 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٤) 
 NèO tAt�Rr& Nä3ø�n=tæ§أنَّ النعاس أصاب املسلمني يوم أُحد أيضاً يف قوله ﴿ _  I_ أشار اهللا (٥) 

Nä3ø�n=tæ .`ÏiB Ï�÷èt/ ÉdOtóø9$# ZpuZtBr& 
$U�$yè�R 4Óy´øót� Zp⌧ÿÍ¬!$sÛ öNä3ZÏiB  ﴾ ) سورة آل

 ) . ١٥٤عمران جزء من اآلية 
 . ٢٣ص  ٤تفسري ابن كَثري ج (٦) 
 . ١٧٥ص  ٣انظر زاد الْمعاد ج (٧) 



٢٤٢ 

óØRÑW~YÉ<ÑWTÿ ÜKV� óØRÒ☺ð�YÙSTÿ ØRÑQST�W¤ 
YàW�HTV⌫W�Y� ⌧ÈHTTV⌦��ò WÝYQÚ 

YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� WÜkYT⌦W¥ÞSÚ (124) 
&uvøV⌫WT� ÜMX� N�èS¤Yip±WT� N�éSÍPV�WT�Wè 

ØRÒéST�<K�WTÿWè ÝYQÚ óØYåX¤óéTWTÊ �W¡HTWå 
óØS{` Y�`ÙSTÿ ØRÑQST�W¤ YàW©`ÙmîWg� 
⌧ÈHTTV⌦��ò WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

WÜkYÚQXéW©SÚ (125) ﴾)١( 

 
�U  _ ﴿<¢XM_ وقــال  WÜéST�~YçÅW�pT©WT� `ØRÑQWT�W¤ 

ð��W�WT�`ª@�WTÊ `ØS|V⌦ øTPYTßVK� ØRÒ☺ñ�YÙSÚ 
⌧È<⌦VK�Y� WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 
fûkYÊY ó£SÚ (9) ﴾)٣(،)٢(. 

ــال  ــاً _  I_ وقــ �XM¢>﴿ أيضــ øY�éSÿ ðÐQST�W¤ øV⌦XM� 
YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� øTPYTßVK� `ØRÑWÅWÚ 

N�éSTg�Q�TW�WTÊ WÝÿY¡PV⌦@� &N�éSÞWÚ��ò 
øYÍ<⌦RK�Wª Á g�éST⌫STÎ WÝÿY¡PV⌦@� N�èS£WÉVÒ 
ð�`ÆQS£⌦@� N�éS�X£p¶@@�WTÊ ðË`éWTÊ 

gË�WTÞ`ÆVK�ô@� N�éS�X£p¶@�Wè `ØSä`ÞYÚ QWÔS{ 
⌧Ü�WTÞW� (12) ﴾ )٤ (. 

هذَا جِبرِيـلُ  " قال يوم بدر _ r_أنَّ النيبt _ _ )٦(عن ابنِ عباس_ رمحه اهللا_ )٥(كما أخرج الْبخارِي 
 .) ٧( " آخذٌ بِرأْسِ فَرسه علَيه أَداةُ الْحربِ

أضعف شوكَة الْمشرِكني مما قَوى شوكَتهم و_ رضي اهللا عنهم _ فكان نصر اهللا للرسول والصحابة  
ما تفعله _ لعنه اهللا _ ورد كيد الشيطان عنهم ، وقد زلزل وجود املالئكة بني صفوفهم كيان إبليس لَما رأى 

                                                
 . ١٢٥_  ١٢٣سورة آل عمران (١) 
 . ٩سورة األنفال (٢) 
كان إمداداً معلَّقـاً علـى   يوم أُحد وفقيل أنه كان : مداد الذي بثالثة آالف و الذي خبمسة آالف على قولني اختلف العلماء يف هذا اإل(٣) 

ل وشرط ، فلمقَاتاك ومحطُه فات اإلمداد ، وهو قول الضرة ا فات شكْرِمن عن عيتوايإحدى الر. 
اختيار مجاعة من الْمفَسـرين  هذا القَول هو مة ، والرواية اُألخرى عن عكْرِباس ومجاهد وقَتادة وأنه كان يوم بدر وهذا قول ابن ع: ثَّانِي الو
 ).١٧٧ص  ٣انظر زاد الْمعاد ج (

 . ١٢سورة األنفال (٤) 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٥) 
 . ٢٠قت ترمجته صسب:ابن عباس(٦) 
 .) ٣٧٣٥( ،وباب غَزوة أُحد، حديث رقم ) ٣٦٩٤( ، حديث رقم يف كتاب الْمغازِي ، باب شهود املالئكة بدراً أخرجه الْبخارِي (٧) 



٢٤٣ 

﴿ فـنكَص علـى عقبيـه وفـر      )١(وكان قد جاء يف صورة سراقَة بن مالـك  _ املالئكة يف أرض املعركة 
<¢MX�Wè WÝQWTÿW¦ ñySäV⌦ SÝTHTV¹`~☺ðT⌦@� 

`ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� ð�Y⌦�WçÆ SØS|V⌦ 
W×`éW~<⌦@� fÛYÚ X§�PVÞ⌦@� øPYTßXM�Wè c¤�W� 
$`ØS|PV⌦ �QWÙWT⌫WTÊ g��ò:�W£WT� 

gÜ�W�WLùYÉ<⌦@� ð°VÑWTß uøV⌫WÆ Yã`~WT�YÍWÆ 
WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� `ØS|ÞYQÚ 
õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� õøYPTßMX� 
ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® 

g��WÍYÅ<⌦@�، وقد حتدثْت عن هذه احلادثة من قبل ، وكان موقفه فيها ) ٢( ﴾ (48) 
خذَلَـه  _  U_ وصحابته ليجعل الكفَّار ينتصرون عليهم إلَّا أنَّ اهللا _  u_ مكيدةً للرسول _ لعنه اهللا _ 

 .كيده يف حنره ونصر املسلمني ذا الْجند الْمهِيب من املالئكة ، كما سبق بيانه ورد _ كما علمنا_وخذهلم 
مـا  _ رضي اهللا عنهم_والصحابة _ u_يف العهد الْمدنِي ، للرسول _ لعنه اهللا _ ومن مكائده أيضاً :ثانياً

�U  _﴿QWÜMX_يقـول اهللا  .كان من استزالله لبعض الصحابة يف أُحد WÝÿY¡PV⌦@� 
N�óéPV⌦WéWT� óØRÑÞYÚ W×óéWTÿ øWÍW�<⌦@� 
XÜ�WÅ`ÙW�<⌦@� �WÙPVTßXM� SØSäPV⌦W¥WT�óª@� 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� X´`ÅW�Y� �WÚ $N�éS�W©VÒ 
`�WÍV⌦Wè �WÉWÆ ☺ðS/@� %óØSä`ÞTWÆ QWÜMX� 
☺ðW/@� e¤éSÉWTçÆ cy~Y⌫W� (155)﴾)٣(. 

اللَّحظة األوىل اللتقاء جـيش املسـلمني    ففي هذه املعركة،توالت الفتن على نفوس املسلمني بدءاً من 
،معلناً ما يف قلبه من النفَاق،فانسـحب  )٤(جبيش املشركني؛إذ مترد عند تلك اللَّحظة عبد اهللا بن أُبي بن سلُول

جوا للقـاء  عالم نقتل أنفُسنا،وذلك بِحجة أنهم مل يوافقوا رأيه يف البقاء يف املدينة وخر[ بثُلُث العسكر قائالً 
إلَّـا  _ لعنـه اهللا _،وال خيفى ما يعنيه تناقص ثُلُث العسكر من جيش عدده قليل،وما فعل ذلـك  )٥(املشركني

                                                
 .  ٦٨سبقت ترمجته ص:سراقَة بن مالك(١) 
 . ٤٨سورة األنفال (٢) 
 . ١٥٥سورة آل عمران (٣) 
 كـثرية  آيـات  همذَ يف لزن و ، نيقافنمالْ سأْر أُىب بن اهللا دبع كان وق ، و سلُول أم عبد اهللا ، الْمناف: عبد اهللا بن أُبي بِن سلُول الْعوفي (٤) 

 مةاركَل عليه ىلَّص ماإن و ، نيقافنمالْ على الةالص عن يهِالن قبل قميصه يف هنكفَّ و عليه ىصلَّ و _ r_ اهللا رسول زمن يف يتوفِّ و ، مشهورة
 . حلما و ماركَ و إحسانا و ابنه

 . ٥٨٣ص  ١، و سرية ابن هشام ج  ٣٥٦ص  ١انظر تهذيب األمساء و اللُّغات للنووِي ج 
 (٥)ة وذُكبويرية النازِي أنَّ رسول اهللا ر يف كتب السغالْم _r  _استشار صحابته يف اخلروج إىل املشيندمقاتلتـهم  ة وركني أو البقاء يف الْم

مل و_ بد اهللا بن أُبي بن سلُول قد وافقه علْمدينة ، والبقاء يف ا_  u_ كان رأيه اتل النساء من فوق البيوت ، وعلى أفواه أَزِقَّتها ، بينما تقَ
ة ممن فام اخلروج إىل بدر على اخلروج ، حتـى  ، بينما أَلَح مجاعة من فُضالء الصحاب_ الكفر د أظهر ما يف قلبه من النفاق ويكن حينئذ ق

تراجعوا عـن  على اخلروج و_ u_خرج عليهم البساً لَأْمته ، فوجدهم قد الموا أنفسهم أن قد أكرهوه بيته و_  u_ دخل رسول اهللا 



٢٤٤ 

إلحداث البلبلة بني صفوف املسلمني،وإلحباط مهّة اجليش املسلم يف منتصف الطَّريق وعند لقاء العدو حتديـداً  
همتهم بقدر تزلزل مهَّة املسلمني،ولتعلو شوكة عبـد اهللا  ليكون ذلك على مرأى ومسمع من املشركني فتزداد 

،وأصحابه عندهم،وقد كاد حيقِّق شيئاً مما خطَّطَ له؛إذ كادت طائفتان من املسـلمني أن تنسـحبا   )١(بن أُبي
لَّاهما برمحته فدفَع عنهما ما تو_  I_،إلَّا أنَّ اهللا )٣(،وبنو سلَمة من الْخزرج)٢(معه،ومها بنو حارِثَة من الْأَوس

 .مهَّتا به،إذ مل يكن ما بدر منهما عن شك يف الدين وإنما كان عن ضعف
 

 :_رمحه اهللا_ )٤(يقول ابن هشام
هللا إيانا يف ما نحب أنا مل م ما هممنا به،لتولِّي ا:قالت الطَّائفتان:من أهل العلم قال)٥(حدثين رجل من الْأُسد[

�@/øV⌫WÆWè ☺ðY﴿_تعــاىل_يقــول اهللا :)٦(قــال ابــن إِســحاق  .ذلــك 

XÔPV{WéW�WT~<⌫WTÊ fûéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@�أي من  )٧(﴾(51) 
كان به ضعف من املؤمنني فليتوكَّل علي وليستعن يب أُعنه على أمره وأدافع عنه حتى أَبلُغ به وأَدفَع عنه وأُقَويه 

 . )٨(] على نِيته 
 

                                                                                                                                                                     
، وأخرجه بتمامـه  ١٣/٢٨٤علَّق الْبخارِي بعضه (  "م اهللا بينه وبين عدوه ما ينبغي لنبِي إِذَا لَبِس لَأْمته أَنْ يضعها حتى يحكُ "ذلك فقال 

انظر (، ) وافقه الذَّهبِي ورجاله ثقَات ، وله شاهد من حديث ابنِ عباس وصححه و ١٣٠،  ١٢٩/  ٢، والدارِمي  ٣٥١/  ٣حمد بنحوه أَو
 .)  ١٩٣ص  ٣القصة يف زاد الْمعاد ج 

 (١)لُولعي بِن ساهللا بن أُب د٢٠٨سبقت ترمجته ص :ب . 
 .هـ  ٥٢يكَنى أبا نجيد ، مات سنة ارِثَة هو ابن عمرو بن عامر،حأَوس،وبنو حارِثة قبيلة من الْ(٢) 

 ) ٢جيب الرجوع لكتب القبائل و األنساب د(  . ٣١٧ص  ١انظر طَبقَات خليفَة ج 
 . جرزخالْ بن مشج بن يدزِت بن ةدارِس بن دسأَ بن يلع بن دعسسلَمة هو ابن ة قبيلة من الْخزرج ، وسلَمبنو (٣) 

رِير الْمحبِه بِتتنري الْمصبر جانظر تجبِه البن حتاكُولَا ج، و ١٧٨ص  ١شال البنِ م٥٢ص  ١الْإِكْم . 
 .ملك بن هشام الْمعافرِي ، أبو محمد ، مل أقف على ترمجته امسه عبد الْ: ابن هشام (٤) 

 . ٣انظر السرية النبوِية البنِ هشام ، الْمقَدمة ، ص 
 بسكون_ دسأُالْ:  يقول من ومنهم ، دزأُالْ من فهم يدسأُالْ اوأم [: الْأُسد بالسكون هو الْأُزد جد القبيلة ، قال ابن ماكُولَا أُسد قَبِيلَة،والْ(٥) 
من ني،يبدهلاالس منهم _ايالز عببن اهللا د مبن كال بحياللُّ وابن ةنتبوأَ ةيوب معرم عبن اهللا دب سخبجيـيء  مـا  وقلـيالً  ، وغريهم ةر ـ ن بهمس 

 .]كذلك
رِير الْمحبِه بِتتنري الْمصببِه البانظر تتر ج شج٣٥ص  ١اإلكمال البن ماكوال ج ، و ٤ص  ١ن ح . 

 .هو محمد بن إسحاق الْمطْلَبِي الْمدنِي ، مل أقف على ترمجة أخرى له :ابن إِسحاق(٦) 
 . ٣انظر السرية النبوِية البن هشام ، الْمقَدمة ، ص 

 . ٥١سورة التوبة جزء من اآلية (٧) 
 . ١٠٦ص  ٣ابن هشام ج سرية (٨) 



٢٤٥ 

 :فتنة ثانية كان هلا أكرب األثر يف قلب موازين املعركة رأساً على عقب
 )٢(من حديث الْبراء بن عازِب_ رمحه اهللا _  )١(أخرج الْبخارِي .أال وهي اخلطأ الذي وقع فيه الرماة

_t _قال: 
 

 بِيذ وأجلس النلقينا املشركني يومئ_r _ماة وأمرجيشاً من الريبد اهللا بن جبوقال)٣(ر عليهم ع،: 
 )٦(علَيهِم فَلَا تبرحوا وإِنْ رأَيتموهم ظَهروا علَينا فَلَا تعينونا فَلَما لَقينا )٥(إِنْ رأَيتمونا ظَهرنا )٤(لَا تبرحوا"  

ي الْجبلِ رفَعن عن سوقهِن قَد بدت خلَـاخلُهن فَأَخـذُوا   ف )٧(هربوا حتى رأَيت النساَء يشتددنَ )٦(لَقينا
اللَّه دبةَ فَقَالَ عنِيمةَ الْغنِيمقُولُونَ الْغي: 

  بِيالن إِلَي هِدع_r_ يبفَأُص مهوهجو رِفا صوا أَبا فَلَمووا فَأَبحربونَ قَ أَنْ لَا تعبـو   سأَب فـرأَشيلًا وت
 )١(أَفي الْقَومِ محمد :فَقَالَ )٨(سفْيانَ

                                                
 . ٥٩سبقت ترمجته ص: الْبخارِي (١) 
ـ م بـن  رومع بن ثارِحالْ بن ةثَارِح بن ةعدجم بن مشج بن يدع بن ثارِحالْ بن بازِع بن اءربالْ:الْبراء بن عازِب(٢)  ـ  بـن  كال  سوأَالْ

ـ م لوأو ، استصغره ، ردب عن _ r_  اهللا رسول هرد . حصأَ وهو ، ةارمع أبا يلوق ، رومع أبا ىنكَي ، يسوأَالْ يارِصنأَالْ شاهـ أُ هد دح ، 
 .مات أيام مصعب بن الزبري  ، ةونع أو حاًلْص ٢٤ سنة يالر حتتافْ الذي وهو . ةوزغَ ١٤ _ r_  اهللا رسول مع وغزا ، قدنخالْ وقيل

 . ٤٥ص  ١نكْث الْهميان يف نكَت الْعميان للصفَدي ج، و ١٠٧ص  ١بة البن الْأَثري ج غاانظر أُسد الْ
 ةبقَعوالْ راًدب دهِش فوع بن رومع بن ةبلَعثَ بن سيقَالْ ؤرام،  كربالْ واسم كربالْ بن ةيمأُ بن انمعالن بن ريبج بن اهللا دبع:عبد اهللا بن جبير(٣) 
 . شهيداً اليوم ذلك يف لتوقُ دحأُ يوم ماةالر أمري وكان

 . ٣٤ص  ٥التارِيخ الْكَبِري ج و،  ٢٢٠ص  ٣انظر ثقَات ابن حبان ج 
 . ]برِح الْأَرض فَارقَها  [: يده قال ابن س، و موضعه من رام إذا براحاً الرجلُ برِح: يقال تتركُوا أَماكنكُم ، و: ا تبرحو(٤) 

ة للصيط يف اللُّغحاد ج انظر الْمبب بن عو ٢٢٣ص  ١اح ،كَم والْمظَحيط الْأَعحه ج الْمديو ٢٧ص  ٢م البنِ س ،رِي  تهلْـأَزة ليب اللُّغذه
 . ١٠٤ص ٢ج

 .فَر بالشيء الظَّ: الظُّهور انتصرنا ، و: معىن ظَهِرنا (٥) 
 . ٢٦٨ص  ١انظر الْعين للخليل بن أَحمد ج 

 والتقينـا  تالقينـا [عدو قتاله ، يقول ابـن سـيده   هو يف الشر أكثر لذا يقْصد بلقاء الشر والالقتال،فاللِّقَاء يكون يف الْخير و:اللِّقَاء:لَقينا(٦) 
 . ] أكثر رالش يف هو و رالش و اخلري يف ذلك يكون ولَقّاء لْقيوم لَقي ورجل املُلتقيان:قْيانواللِّ

خده ج انظر الْميص البن سده ج ، و ١٠٥ص  ٣صيظَم البن سيط الْأَعحكَم و الْمح٨٣ص  ٣الْم . 
 .أي يعدون : يشتددن (٧) 

ران الْعسظُور ج انظر لن٢٣٢ص  ٣ب البنِ م  اجوس ج ، وترة يف غَرِيب الْأَثَر ج ، و ٢٠٥٥ص  ١الْعايه١١١٩ص  ٢الن . 
ـ د أحدأمه صفية بنت حزن بن بجير ،  . رخص وامسه ، يوِمأَالْ افنم دبع بن سمش دبع بن ةيمأُ بن برح بن انيفْس أبو:أبو سفْيان(٨)  اةه 

العقُ وشيخ ، بررفَالْ يوم أسلم ، شيحت دهِوش حفَ.  يناًنتئَق فَ : وقيل ، ائفالطَّ يوم هعينُألا تئَقخالْ يوم ىريروكان ، وكم ـ  إىل رجِيت امالش 
 .كان وقت احلادثة كافراً  . سنة ٩٠ حنو وله ٣٤ سنة وقيل ، ٣٣ سنة وقيل ، ٣٢ سنة وقيل ، ٣١ سنة يوتوفِّ . وغريها



٢٤٦ 

 لَا تجِيبوه :فَقَالَ 
 )٢(فَقَالَ أَفي الْقَومِ ابن أَبِي قُحافَة 
 وهجِيبقَالَ لَا ت 
 )٣(فَقَالَ أَفي الْقَومِ ابن الْخطَّابِ 
 لُوا فَلَولَاِء قُتؤوا فَقَالَ إِنَّ هاباًء لَأَجيوا أَحكَان 
 زِيكخا يم كلَيع قَى اللَّهأَب اللَّه ودا عي تفَقَالَ كَذَب هفْسن رمع كلمي فَلَم 
 )٥(هبلُ )٤(قَالَ أَبو سفْيانَ اعلُ 
  بِيفَقَالَ الن_r_ َّقُولُ قَالَ قُولُوا اللا نقَالُوا م وهلُّأَجِيبأَجلَى وأَع ه 
أَجِيبوه قَالُوا ما نقُولُ قَالَ قُولُـوا اللَّـهr_    _ولَا عزى لَكُم فَقَالَ النبِي  )٧(لَنا الْعزى )٦(قَالَ أَبو سفْيانَ 

جس برالْحرٍ ودمِ بوبِي موانَ يفْيو سقَالَ أَب لَى لَكُمولَا ما ولَانو٨(الٌم( ثْلَةونَ مجِدتو)١(   لَـما وبِه رآم لَم
 .)٣(")٢(تسؤنِي

                                                                                                                                                                     
 . ٤ص  ١اجلزء الْمتمم لطَبقَات ابن سعد ج ، و ٤٣٠ص  ١لَام للذَّهبِي ج سانظر تارِيخ الْإِ

 ._  r_ محمد رسول اهللا (١) 
 يميالت يشرقُالْ ميت بن دعس بن بعكَ بن رمع بن رامع بن انمثْع ةافَحقُ أيب واسمهو عبد اهللا بن أَبِي قُحافَة : _  t_ أبو بكْر الصديق (٢) 

ب ، أوة بن كَعرسول يف مسول ، يلتقي مع الرل من آمن بالرين ، وأوداشلَفَاء الرل الْخ_u _مبكَّة و دلش ، ، ويداً من سادات قُرنشأ سي
ين ، موصوفاً باحللم و الردترة ، حارب الْمم على نفسه اخلمر يف اجلاهليل ، و ١٣سنة أفة ، مات حرسنة  ٦٣عمره هـ بالس. 

أَسماء من ، و ١٩٦ص  ١ء البن الْجزرِي ج غَاية النهاية يف طَبقَات الْقُرا، و ١٣ص  ٢البن عبد الْبر ج انظر الْاستيعاب يف معرِفَة الْأَصحاب 
 ٣، ووفيـات الْأَعيـان ج   ١٠٢ص  ٤لَام للزركْلـي ج  الْأَع، و ١ص  ١موصلي ج زدي الْلُأل_  r_ يعرف بِكُنيته من أَصحاب الرسول 

 .٦٤ص
 . ٥٩سبقت ترمجته ص_  t_ عمر بن الْخطَّاب (٣) 
مثَّ استدلَّ يف سياق حديثه . ] عهأَرفَ وعاليته وعاليه وعالوته وعلْوه وعلْوه شيء كلّ علْو [: معىن أعل ارتفعت مكانتك ، قال ابن منظُور (٤) 

استدلَّ بنفس احلديث داللة على أنَّ معىن اعـل ارتفعـت   أَثري العلو باالرتفاع أيضاً و، كما فسر ابن الْ "أَعلُ هبل "ذا املوضع من احلديث 
 .مكانته 

ان الْعسظُور ج انظر لنب البن مهاية يف غَرِيب الْأَ، و ٨٣ص  ١٥رري ج الن٥٦٤ص  ٣ثَر البنِ الْأَث . 
 .صنم كان يعبده املشركون : هبل (٥) 

 . ٧٥٨٢ص  ١تاج الْعروس ج ، و ٥٤٤ص  ٥غَرِيب الْأَثَر ج  انظر النهاية يف
 . ٢١١سبقت ترمجته ص: أبو سفْيان (٦) 
 .صنم كان يعبده املشركون : العزى (٧) 
 واجلمـع  كَثُـر  أَو قَلَّ ماء فيه كان إِذا وقيل ملْؤها هو وقيل مذَكَّر ماًء اململوءةُ الضخمة الدلْو السجلُ [: لْعرب قال يف لسان ا: سجال (٨) 

قـال   ] ءهؤال على وآخر هؤالء على منها سجلٌ أَي سجالٌ احلروب وقالوا [: مثَّ قال  ] دلْو ولكن سجلٌ فارغةً هلا يقال وال وسجول سجالٌ
 .، يقال تساجلوا أي تفاخروا  ] هؤالء على خرىأُ و هؤالء على ةمر:  الجس حلربا [: يف أَساس الْبلَاغَة 



٢٤٧ 

 
وقد كان ما يزال _)٤(وقد أَبلَى هؤالء الرماة يف املعركة بالًء حسناً،إذ هجم فُرسان مكَّة بقيادة خالد بن الْوليد

ات، أرادوا فيها حتطيم اجلانب األيسر للجيش ثالث هجم )٥(بِمساندة أَبِي عامر الْفَاسق_من أهل الكفر آنذاك
اإلسالمي لينفُذُوا من خالله إىل ظُهور املسلمني فيربِكُوهم ويحدثُوا البلبلة بني صفوفهم مثَّ يلْحقوا م هزميـة  

 .) ٦(ساحقة ، لكن الرماة رشقوهم بالنبل حتى أبعدوهم فباءت محاوالم الثَّالث بالفشل 
املشركني بالسيوف حتـى كشـفوهم عـن     )٧(وكان النصر حليف املسلمني يف املعركة ، فَحسوا  

الْمعسكَر وأوقعوا م اهلزمية فَولَّوا هاربني ونساؤهم تدعو بالويل ، وسقط لواؤهم على التراب فلم حيمله أَحد 
فلمـا رأى الرمـاة هزميـة    . فتوا إىل الغنـائم يأخـذوا   ، وأخذ املسلمون يتبعوم حتى أرهقوهم ، مثَّ الت

املشركني،وانكفَاء جيش املسلمني على الغنائم ، أغفلهم حب الدنيا و االستئثار بالغنائم عما أمرهم به رسوهلم 

                                                                                                                                                                     
ران الْعسظُور ج انظر لنلَاغة ج  ٣٢٥ص  ١١ب البنِ مرِي ج ، و ٢١٠ص  ١، وأساس الْبهوحاح يف اللُّغة للج٣٠٤ص  ١الص . 

:  قـال ي [: مثَّل بالقَتيل جذَعه ، قال ابن الْـأَثري  نكِّلَ به ، والْمثْلَة العقُوبة ، و: قال مثِّلَ به ويه الْجسد قبل القتل أو بعده ، يتش: الْمثْلَة (١) 
ثَلْتثُل باحليوان مثْالً به أمإذا م تأطرافه قَطَع تهوثَلْت به وشت إذا بالقَتيل ومعدهأ أو أنفه جه أو ذُنريذاكه من شيئاً أو مواالسـم .  أطراف : 
 . ] املُثْلة

 . ٦١٦ص  ٤النهاية يف غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأَثري ج ، و ٢٩١ص  ١ انظر مختار الصحاح لزين الدين الرازِي ج
 .مل أكرهها ، واملعىن مل أستقبحها و ] قَبح إِذا سيىٌء فهو ءاًسو يسوُء يُءالش ساَء [: يقول يف لسان الْعرب : تسؤنِي (٢) 

 . ٩٥ص  ١انظر لسان الْعرب البنِ منظُور ج 
 (٣)وازِي ، باب غَزغارِي يف كتاب الْمخد ، حديث رقم أخرجه الْبر)  ٣٧٣٧( ة أُحياد والسع ، ، ويف كتاب الْجِهـازنه يف التكْرباب ما ي 

 ) . ٢٨١٢( االختالف يف الْحرب ، بنحوه ، حديث رقم و
 (٤)خالْ بن دالوالْ بن يدلمغبن ةري عبن اهللا دب عبن رم مخأبو ، ومز لَسيالْ أبو : وقيل ، انموقُالْ ، يدلرالْ يشمخزيوم ، لُ هأمبـ  ةاب الصغىر  ،
ـ حبِ يوتوفِّ ] اهللا وفيس من فيس ، يدلوالْ بن دالخ اهللا دبع معنِ [: _  r_ قال فيه رسول اهللا  ، ةلياجلاه يف شيرقُ شرافأ دحأَ كان صم 
 .ابطَّخالْ بن رمع ةالفَخ يف ، ٢١ سنة ةيندمبالْ:  وقيل

 . ٢١٣،  ٢١٢ص  ١ابة ج أُسد الْغ، و ١١ص  ١البن عبد الْبر ج انظر اِإلنباه على قَبائل الرواة 
 لَـه  يقَـالُ  وكَانَ الْجاهلية في ترهب قَد وكَانَ،  الْغِسيلُ ، حنظَلَةَ أَبو وهو النعمان بنِ صيفي بنِ عمرِو عبد عامرٍ أَبو: أَبو عامر الْفَاسق (٥) 

باهى إلَّا الكفر لقومه ، و الرلكن أَبحوا نيعمتلَى اجلَامِ عالْإِس جرفَخ مهنكّةَ إلَى مةَ معبِبِض رشلًا عجفَارِقًا رـلَامِ  ملْإِسل لـولِ لوسر  _r _ 
 . الْفَاسق : قُولُوا ولَكن الراهب : تقُولُوا لَا: _  u_  فَقَالَ
 . ٣٧ص  ٢الْكُبرى البن سعد ج  الطَّبقَات، و ١٨٣ص  ١سرية ابن هشام ج انظر 
 . ٢٣٨الرحيق الْمختوم ص ، و ٣٤٦ص  ٧ر فَتح الْبارِي ج انظ(٦) 
 ، لالقت و ةارالغ انتشار:  واحلَوس [: ، قال يف الْمحكَم و الْمحيط الْأَعظَم  حسواً وهسحأَ َءيالش توسح مصدر: الْحسو : حسوا (٧) 
 .اهللا أعلم وهو املقصود هنا و ] احلرب يف برالض هو : وقيل ، ذلك يف كرحتوال

 . ٨٢ص  ٢الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج ، والْمحكَم و ٢٧٤ ص ١انظر جمهرة اللُّغة البنِ دريد ج 



٢٤٨ 

_u_   فـونتهقني إىل الغنـائم يطَلنماة ، فتركوا أماكنهم مالغنيمـة  : ،رغم ثبات أمريهم مع تسعة من الر
 .الغنيمة،واهللا لَنأْتين الناس فَلَنصيبن من الغنيمة 

خبيوهلم فقتلوا  )٢(ومن معه الفرصة ، فَكَروا _ وقد كان كافراً آنذاك _  )١(هنا انتهز خالد بن الْوليد  
ظهورهم فطَوقُوهم ، وخلص املشـركون  عبد اهللا بن جبير و من ثَبت معه ، مثَّ انقضوا على املسلمني من جهة 

، بينما طار صواب طائفة مـن  )٣(، حيث واجه املسلمون أحرج ساعة يف غَزوتهم _  u_ إىل رسول اهللا 
يف _ لعنـه اهللا  _ املسلمني حني طُوقوا ، فلم يعد يعنِيهِم سوى الفرار واخلَالص بأنفسهم ، فأوقعهم الشيطان 

من تولَّى عـن  _  I_ ر الذُّنوب رغم ما عرِف من صالحهم وقوة إميام ، وما توعد به اهللا كبرية من كبائ
ــال   ــف إذ قـــ �@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PV﴿ الزحـــ 

Nv�éSÞWÚ��ò �V¢XM� ñyS�~YÍV⌦ WÝÿY¡PV⌦@� 
N�èS£WÉVÒ �_TÉ`�W¦ ð�TWTÊ SØSåéPR⌦WéST� 

W¤�fTTTT�` VK�ô@� (15) ÝWÚWè `ØXäPY⌦WéSÿ 
⌧¡MùWÚ`éWÿ ,ISâW£TS�S  �PV�MX� 

�_TTÊQX£fTTT�WT�SÚ ]Ó�W�YÍPY⌦ `èVK� 
�Z¦QYkTTW�WT�SÚ uø⌦XM� ⌧àWTLùYÊ `�TWÍWTÊ 

�ò:�WT� ⌧�WµWçÅY� fÛYQÚ ☺ðY/@� SãHTúWèK<�WÚWè 
$SØPVÞTWäW� ð¨`LùYT�Wè S¤kY±WÙ<⌦@� (16) ﴾ )٤ (. 
اجتنِبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا يـا  " أنه قال _  r_ عن الرسول _  t_  )٥(كما روى أَبو هريرة 

قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حفْسِ الَّتلُ النقَتو رحالسو بِاللَّه كرقَالَ الش نا همو ولَ اللَّهسالِ رأَكْلُ ما وبأَكْلُ الرو 
 . )١( " لزحف وقَذْف الْمحصنات الْمؤمنات الْغافلَاتالْيتيمِ والتولِّي يوم ا

                                                
 .٢١٢سبقت ترمجته ص: خالد بن الْوليد (١) 
 . ] التكْرار ومنه الشيِء، إىل الرجوع [: رجوع ، قال الصاحب ال: الْكَر : كروا (٢) 
 . ٢٠ص  ٢الْمحيط يف اللُّغة ج ، و ٢٦٩ص  ١مختار الصحاح ج انظر 
اعة احلرجة ، انظر السرية يف تلك السu  __ غريها ما فعله املشركون برسول اهللا لسرية النبوية املشرفة وكتب املغازي وذَكَرت كتب ا(٣) 

رية النري ج السة البن كَثو ٥٧ص  ٣بوي ،وبل النلَائي ج دقهيلْباد ج ، و ٢٩٦ص  ٣ة لعاد الْمغريهم ، و ١٨٠ص  ٣ز. 
 . ١٦،  ١٥سورة األنفال (٤) 

دون غريهم ، أم أنها عامة يف مجيع مـن  _  إذ كانت تتحدث عنهم_ اختلف املفسرون يف ما إن كانت هذه اآلية خاصة بأهل بدر  
أَولَى التأويلَين يف هذه اآلية بالصواب و: [ ا عامة فقد قال رجح كو_ رمحه اهللا _ ولَّى دبره عن املشركني يف احلرب ؟ إلَّا أنَّ اإلمام الطَّبرِي 

، )  ٤٤٠ص  ١٣انظر تفسري الطَّبـرِي ج  (  ]حكمها ثابت يف مجيع املؤمنني ر وحكمها محكَم وإنها نزلت يف أهل بد: دي قول من قال عن
إن كان سبب النزول فيهم حف حراماً على غري أهل بدر ، وهذا كلّه ال ينفي أن يكون الفرار من الزو: [ _رمحة اهللا عليه_ال ابن كَثري كما ق

انظر تفسري ابن ( ]أعلم _ تعاىل_بِقات كما هو مذْهب اجلماهري واهللا ن أنَّ الفرار من الزحف من املوكما دلَّ عليه حديث أيب هريرة املتقدم م
 ) . ٣٠ص  ٤كثري ج 

 .٣٨سبقت ترمجته ص:أبو هريرة(٥) 



٢٤٩ 

قد قُتـل ، فانتشـرت   _ r_األمر سوءاً ، إذ صرخ بأعلى صوته بأنَّ محمداً _ لعنه اهللا _ كما زاد  
عـن القتـال ،    اإلشاعة الكاذبة بني الناس ، وأُسقط يف يد الصحابة ، فكان منهم من ألقى السالح وتوقَّف

 .) ٤(، ) ٣(ليأخذ هلم األمان من أَبِي سفْيان  )٢(ومنهم من أراد االتصال بِعبد اهللا بِن أُبي بِن سلُول
_ رضي اهللا عنهم وأرضاهم_كان بسبب من بعض الصحابة _ لعنه اهللا _ وهذا التسلُّط من الشيطان  

يف اآلية ، فالذُّنوب يحدث بعضها بعضاً كمـا  _ I_كما ذكر اهللا  إذ سلَّطوه على أنفسهم ببعض ما فعلوا
إنَّ من ثواب احلسنة احلسنة بعدها وإنَّ مـن  : [ عن بعض السلَف أنه قال  )٥(الطَّاعات ، وقد نقل ابن كَثري 

ولِّي من تولَّى مـن املـؤمنني   عن تI  __ مثَّ أخرب : [ ، وقال يف زاد الْمعاد ) ٦(]جزاء السيئة السيئة بعدها
الصادقني يف ذلك اليوم وأنه بسبب كسبهم وذنوم فاستزلَّهم الشيطان بتلك األعمال حتى تولَّـوا فكانـت   

ية أعماهلم جنداً عليهم ازداد ا عدوهم قوة ، فإنَّ األعمال جند للعبد وجند عليه ، وال بد للعبد كلّ وقت سرِ
من نفسه زمه أو تنصره فهو ميد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله ا ، ويبعث إليه سرِية تغـزوه مـع   
عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه ، فأعمال العبد تسوقه قَسراً إىل مقْتضاها من اخلري والشـر ، والعبـد ال   

ى ، ففامعتطان واستزلَّه يشعر أو يشعر وييد من عمله بعثه له الشنما هو بِجه وهو يطيقه إنرار اإلنسان من عدو
 .) ٧(] به 

والصحابة؛ ما كـان منـه مـن    _ u_يف العهد الْمدنِي ، للرسول _ لعنه اهللا _ ومما كاد به أيضاً :ثالثاً
 :) ٨(ختويفهم من لقاء املشركني يف حمراء الْأَسد 

                                                                                                                                                                     
�I  _﴿QWÜMX_ يف كتاب الوصايا ، باب قول اهللا _  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (١)  WÝÿY¡PV⌦@� 

WÜéST⌫S{K<�Wÿ WÓHðépTTÚKV� uøWÙHTWT�W~<⌦@� �☯Ù<⌫RÀº . . . . . . . ﴾) سورة
أخرجه مسلم عن أَبِي هريـرة  ،و)٦٣٥١(صنات ، حديث رقم يف كتاب احلدود ، باب رمي الْمح، و)  ٢٥٦٠( رقم ، حديث )  ١٠النساء 

أيضاً يف كتاب الْإِميائان الْكَبيفَق عليه) ( ١٢٩( ر وأكربها ، حديث رقم ان ، باب بتم.( 
 . ٢٠٨سبقت ترمجته ص :عبد اهللا بن أُبي بن سلُول(٢) 
 .٢١١سبقت ترمجته ص:أَبو سفْيان(٣) 
 سرية أَعظَم نقُول يفمنتقَى ال، و ٢٤١_  ٢٣٩يق الْمختوم ص الرح، و ١٩٨_  ١٩٤ص  ٣د الْمعاد ج غلطتهم يف زاانظر قصة الرماة و(٤) 

 .غريهم و ٢٧٨رسول ص 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٥) 
 . ١٤٦ص  ٢تفسري ابن كَثري ج (٦) 
 . ٢٣٨ص  ٣زاد الْمعاد ج (٧) 
 املُشركني طلب يف _ r_  اهللا رسول انتهى يهاوإل ،عن يسار الطَّريق إذا أردت ذا الْحلَيفَة  يالٍأم يةانِمثَ على ةيندمالْ نم: حمراء الْأَسد (٨) 
 . دحأُ وقعة بعد

رسم ي ، يف رسم حمراء الْأَسد ومعجم ما استعجِم للْبِكْرِ، و ١٠ص  ١للْحازِمي ج  ةنكماَالْ من اهمسم قرتوافْ ظهفْلَ قفَات ما أو ناكمأَالْانظر 
 .النقَيع 



٢٥٠ 

فرغم كلّ ما حدث من الْمحبِطَات يف غَزوة أُحد ؛ فإنه ليس للشيطان أن يفرح بِفعلَتـه ، وال لـأَبِي    
، فقد كانت معركة أُحد تعج بأحداث جسيمة ومواقف ربانية جليلة ، فقد أمن اهللا ) ٢( أن يشمت )١(سفْيان 

_I _ رسوله_u _ عاسر ، كمـا نصـرهم   وصحابته الكرام بالندكما أسلفنا ، مثل ما أنعم عليهم يف ب
_ r_رأيت رسول اهللا : " قال _ t_) ٣(بِجند من املالئكة أيضاً ففي الصحيحين عن سعد بن أَبِي وقَّاص

 .) ٤( "يوم أُحد و معه رجلَان يقاتالن عنه ، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل و ال بعد 
مثَّ أنَّ املسلمني قد أبلوا بالًء حسناً يف املعركة كما ذكرنا ، سواًء املقاتلني منهم الذين قاتلوا املشركني  

حتى أجلوهم عن الْمعسكَر ، أو الرماة الذين حموا ظهورهم من اهلجمات الثَّالث اليت كانت ستذهب ـم،  
 .لوال اخلطيئة اليت وقعوا فيها 

؛ _u_ا ضعفَت جيوش املسلمني وحصل ما حصل وانتشرت شـائعة مـوت رسـول اهللا    مثَّ أنه مل 
تصدى مجاعة من الصحابة للموقف وأخذوا يشدون من عزائم أصحام الْمحبطَة ، ويذَكُّوا نـار اإلميـان يف   

ت املعنويات ترتفع والنفوس فأخذَ._u_قلوم بأنَّ اهللا حي ال ميوت وأنَّ اجلهاد ال يتوقَّف بِموت الرسول 
،ورد _رضي اهللا عنـهم أمجعـني  _حي بين أَظْهرهم _ r_تقْوى،حتى أج اهللا قلوم برؤية رسوله الكرمي 

_I _ همطان بقتل نبييعنهم كذبة الش_u_امشـا رأَوا رسـول اهللا   [_ رمحه اهللا_ )٥(،يقول ابن هفلم

                                                
 (١)و سان أَب٢١١سبقت ترمجته ص: فْي . 
، أعـل   بدرذلك أنَّ أبا سفْيان اعتلَى اجلبل يف اية معركة أُحد ، ليشمت باملسلمني ، فصاح بأعلى صوته أنَّ احلرب سجال يوم بيوم و(٢) 

د عليـه  عبر األجيال ، أجاد فيه عمر بن الْخطَّاب الر حوار حفظه لنا التاريخ اإلسالمي_  t_ بني عمر بن الْخطَّاب هبل ، مثَّ جرى بينه و
قد أورد هـذا احلـوار   و) ، وغريهم  ٢٨٠،  ٢٧٩أَعظَم رسول ص  منتقَى النقُول يف سرية، و ٢٠١ص  ٣اد ، ج انظر زاد الْمع( إفحامه و

ــ ــازِي ج الْبخـ ــاب الْمغـ ــاب ﴿  ٢٧٢،  ٢٦٩ص ٧ارِي يف كتـ �XM¢> !، بـ fûèS�YÅp±ST� �W�Wè 
fûISé<⌫WT� uvøV⌫WÆ ⌧�fTTT�VK�اب فَضل من شهِد بدراً ب، و)  ١٥٣سورة آل عمران جزء من اآلية ( ﴾  

_ تعاىل _ه يف كتاب تفِْسري سورة آل عمران ، باب قولاب ما يكْره يف التنازع واالختلَاف يف الْحرب ، وبغَزوة أُحد يف الْجِهاد ، و باب، و
 ﴿SÓéSªQW£⌦@�Wè óØS{éÆ`�TWTÿ õøYÊ óØRÑTHTúW£pTT�KR�ران جـزء  سورة آل عم(﴾  

 ) .١٥٣من اآلية 
 ١٧ و عمره أسلم،  ةنمح هأم ، اقحسإِ وبأَ ، يرِهالز يشرقُالْ افنم دبع بن بيهأَ : يلوق يبهو بن كالم بن دعس:سعد بن أَبِي وقَّاص(٣) 
 ، اهللا سـبيل  يف دماً أراق من لأو،  اًحسن بالًء دحأُبِ وأبلى ،_  r_  اهللا رسول مع هاكلَّ داهشمالْ دهِش ، ةنجبالْ الْمبشرِين أحد . سنة ١٧
من لوأو رم٥٤ قيلو ،٥٨ قيلو ٥٥ سنة يوتوفِّ . اهللا سبيل يف بسهم ي . 
 . ٤٣٦ص  ١صابة في معرِفَة الصحابة ج الْإِ، و ٤٣٨ص  ١ر أُسد الْغابة ج انظ

�XM¢>﴿ _ تعــاىل _ ، بــاب قولــه   ٢٧٦ص  ٧أخرجــه الْبخــارِي يف كتــاب الْمغــازِي ج    (٤)  �QWÙWå 
XÜ�W�WÉMXú:�☺ðº﴾  ) اب الْبِيض ، ويف كتاب اللِّ،و)١٢٢آل عمران جزء من اآليةسورةاس باب الثِّيم حديث بلسأخرجه م

 ).متفَق عليه(يوم أُحد _  r_ ميكَائيل عن النبِي ويف كتاب الْفَضائل باب قتال جِبرِيل )  ٢٣٠٦( رقم 
 . ٢٠٩سبقت ترمجته ص:مابن هشا(٥) 



٢٥١ 

_r _رهمن أَظْهيب م  حيام من القوم بعد الظُّهور عليهم واملصيبة اليت أصابتهم يف إخـواهان عليهم ما فا،
 .) ١(]_r_حتى صرف اهللا القتل عن نبيهم 

عن جابِرِ بـنِ عبـد   نفسه شهيداً على شهداء معركة أُحد فقد روِيu _ _كما جعل رسول اهللا  
ا_ )٢(اللَّهمهنع اللَّه يضقَالَ _ر:  بِيكَانَ الن_r_   ثُـم داحبٍ وي ثَوف دلَى أُحقَت ننِ ملَيجالر نيب عمجي

ِء أَنا شهِيد علَى هؤلَا :"وقَالَ)٣(فَإِذَا أُشري لَه إِلَى أَحدهما قَدمه في اللَّحد " أَيهم أَكْثَر أَخذًا للْقُرآن :"يقُولُ
ةاميالْق موي " هِملَيلَّ عصي لَملُوا وسغي لَمو هِمائمي دف فْنِهِمبِد رأَم٤(" و(. 

 �W�Wè﴿ بالشـــهداء يف كتابـــه العزيـــز إذ قـــال _ I_و قـــد أشـــاد اهللا 
QWÜWiW©ímð`� WÝÿY¡PV⌦@� N�éST⌫Y�STÎ Á 

XÔ~Y�fTTª ☺ðY/@� �&?TWT�.Wé`ÚKV� `ÔWT� 
eò:�WT~`�VK� W�ÞYÆ óØXäQYT�W¤ WÜéSTÎW¦ó£TSTÿ 

 .اآليات )٥(﴾ (169)
مل يرضـوا ـذه النهايـة    _رضـي اهللا عنـهم و أرضـاهم   _والصحابة _ u_ثُم أنَّ الرسول 

يف الناس بـاخلروج للقـاء   _ u_حيث نادى .)٦(للمعركة،فجعلوا هلا امتداداً ، تمثَّل مبوقعة حمراء الْأَسد
٧(العدو( ومنع،_r _يبد اهللا بن أُبد من احلضور،فقال له عمن مل يشهد أُح)ج معـك ؟ قـال   :)٨رال ، : أَخ

باخلروج ، معتذراً عن عدم حضوره أُحد بأنَّ والده كان قد أخلفه _  t_  )٩(بينما استأذنه جابِر بن عبد اهللا 

                                                
 . ١١٥،  ١١٤ص  ٣سرية ابن هشام ج (١) 
 .١٠٧سبقت ترمجته ص:جابِر بِن عبد اهللا(٢) 
ـ ح : هلَ دحلْوأُ ، تيملْل دحولُ ، ودحلْم و دحلَ يف وهربوقَ ، هتدحلْوأَ ربقَالْ تدحولَ ، دحلْوم ودحلْم ربقَ[قال أَبو الْقَاسم :اللَّحد(٣)  فـ  ر  هلَ

 قـد  هَألن تاملي موضع القرب جانب يف يكون الذي الشق واللُّحد اللَّحد[: قال ابن منظُور ، و] د حاللَّ يف جعله : هدحلْوأَ تيمالْ دحولَ ، داًحلَ
 . ] عرضه يف يحفر الذي وقيل جانبه إِىل وسط عن أُميل

 . ٣٨٨ص  ٣لسان الْعرب ج ، و ٤١٩ص  ١اسم ج انظر أَساس الْبلَاغَة لأَبِي الْقَ
للَّحـد ، حـديث رقـم    باب من يقَدم يف ا، و)  ١٢٥٧( ، حديث رقم  شهِيدأخرجه الْبخارِي يف كتاب الْجنائز ، باب الصلَاة على ال(٤) 

يف كتاب الْمغازِي ، باب من قُتل من الْمسلمني يوم أُحد منهم حمزة ، ، و)  ١٢٦٦( لْقَبر ، حديث رقم الشق يف ا،وباب اللَّحد و)١٢٦١(
 ) . ٣٧٧١( حديث رقم 

 . ١٦٩سورة آل عمران (٥) 
 (٦)دحاء الْأَسرريف عنها ص:مع٢١٥سبق الت . 
أنهـم  وا شيئاً من انتصارهم يف أُحد ومن معه لقتال املسلمني يف الْمدينة إذ رأَوا أَنهم مل يستفيديشك يف عودة أيب سفْيان و _u_كان (٧) 

 .)وغريمها ٢٥٨،والرحيق الْمختوم ص٢٤١ص ٣الْمعاد ج ظر زادان(_ u_املسلمني رؤوساً قد جتمع هلم ، وقد صدق ظنه تركوا يف 
 . ٢٠٨أي عبد اهللا بن أُبي بن سلُول رأس املنافقني ، سبقت ترمجته ص(٨) 
 . ١٠٧سبقت ترمجته ص:جابِر بن عبد اهللا(٩) 



٢٥٢ 

حابة كلّهم لرسوهلم على ما بِهِم من الْجِراح واستجاب الصu  __ أخلفه على بناته ، فأَذنَ له رسول اهللا 
 .، فعسكروا فيها ) ٢(، فساروا معه حتى بلغوا حمراء الْأَسد ) ١( واآلالم واخلوف

إىل أَبِـي سـفْيان   _ u_فأعلن إسالمه ، فأرسله رسول اهللا  )٣(فأتاهم معبد بِن أَبِي معبد الْخزاعي  
هم معبد ، فوجد القوم قد أمجعوا على الْمِسري حنو الْمدينة ، ومل يكن أبا سفْيان على علـم  يخذِّله ، فذهب إلي

ومن معه قادمون يف إِثْرِهم يف جمع كـبري ،  _  u_ ما وراءك ؟ فأخربه أنَّ محمداً : بإسالم معبد ، فسأله 
اجليش الْمكِّي ، ووقع الرعب يف قلوم ، فأراد أبا سـفْيان أن  وأنهم يتحرقون عليهم تحرقاً ، فخارت عزائم 

، يريد الْمدينة ، فقال هلم أَبـو  ) ٤(يخوف اجليش اإلسالمي لعلَّه ينجح يف رده ، فمر به ركْب من عبد قَيس 
: قـال  . زبيباً إن أتيتم إىل مكَّة ؟ فوافقوا هل تبلغون محمداً عني رسالةً وأمأل لكم راحلتكم هذه :)٥(سفْيان

 .فأبلغوا محمداً أنا قد أمجعنا الْكَرة لنستأصلَه ونستأصل أصحابه 
، وأَوصلُوا هلـم رسـالة أَبِـي    ) ٦(وصحابته وهم يف حمراء الْأَسد _  u_ مر الركْب برسول اهللا  

قد مجعوا لكم فَاخشوهم ، فلم يخش الرسول وال الصحابة وإنما زادهم ذلك إنَّ الناس : ،وقالوا هلم )٧(سفْيان
 :_  U_ حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وذلك قوله : ذلك إمياناً وقالوا 

 ﴿WÝÿY¡PV⌦@� WÓ�WTÎ SØSäV⌦ ñ§�PVÞ⌦@� 
QWÜMX� ð§�PVÞ⌦@� `�TWTÎ N�éSÅWÙW� `ØRÑV⌦ 

                                                
ــول اهللا (١)  ــيهم ﴿ _  U_ يق  !¬ #$�tûïÏ%©!$# (#qç/$yftGóف

ÉAqß�§�9$#ur -ÆÏB Ï�÷èt/ !$tB ãNåku5$|¹r& 
ßyö�s)ø9$# 4 tûïÏ%©#Ï9 (#qãZ|¡ômr& 

öNåk÷]ÏB (#öqs)¨?$#ur í�ô_r& îLìÏàtã 
ÇÊÐËÈ  ﴾ )١٧٢عمران اآلية  لسورة آ . ( 

 . ٢١٥سبق التعريف ا ص:حمراء الْأَسد(٢) 
 (٣)بعيماعزد الْخبعهو :د بن أَبِي ممعنبِ دب صبالْ عنه روى . حيحالْ نسبيرِص رسول فأمرهم القوم فضحك زبية يف وقع الذي األعمى ةقص 

ـ خبِ ارمt  _، _  ركْب وبوأَ _ r_  اهللا رسول هاجر املَ:  قال هأن رابِج حديث يفو . الةوالص الوضوء يعيدوا أن _ r_  اهللا رسول اءب 
أم معفبعث ، دب بِالني  _r _معلفقا صغرياً وكان ، داًب  :أدهذه ع فأَ ، فرقاً هات ، املَغُ يا:  قال مثَّ ، اةالشرفقـال .  فيها لنب ال أنْ تلَس 
بِالني  _r  _: ظهرها فمسح ، هات ، تفاجتر مثَّ ، تودر فَ بلَحأَ وسقى ، برِشاب ركْب وعراًام ، ومعأيب بن دب معمثَّ ، دب رد اةالش . 

 . ٤٤٨ص  ١االستيعاب يف معرِفَة الْأَصحاب البنِ عبد الْبر ج ، و ٣٠ص  ٣ة البنِ الْأَثري ج لْغابانظر أُسد ا
 (٤)بعريف بِعسالتقَي د:عقَ دببن سي وابنه ، اففَّخ جبةلَي ، أَ عواوادأَ هنالْ ذخمرلُ هلم فقال رجالً ٢٣ منهم اعبببن دي أخذ كان لئن : دارِطَع 
ـ  ألكذب كمإن كذباً عيتماد ولئن ، اسالن ألشقى كمإن اثنني غري منهم العرب يعرف وال ، ةدعالْ هذه منكم اعبرمالْ أخذ ميـت  ومل.  اسالن 
خةيفَل رجل مائة بنيه وبنو بنوه بلغ ىحت . 

 .١٨٣ص ٤،و ج١٥١ص ٤جمن ولد حنظَلَة نسب من بقي انظر أَنساب الْأَشراف،
 .٢١١سبقت ترمجته ص:أبو سفْيان(٥) 
 . ٢١٥سبق التعريف ا ص:حمراء الْأَسد(٦) 
 . ٢١١سبقت ترمجته ص:أبو سفْيان(٧) 



٢٥٣ 

`ØSå`éWpTT�@�WTÊ `ØSåW �W¥WTÊ �_TTÞHTWÙÿMX� 
N�éST⌦�WTÎWè �WTÞST�`©W� ☺ðS/@� WØ`ÅYßWè 
SÔ~Y{Wé<⌦@� (173) N�éS�V⌫WÍß@�WTÊ 
⌧àWÙ`ÅYÞY� WÝYQÚ ☺ðY/@� wÔpµWTÊWè `ØPV⌦ 

`ØSäpT©W©`ÙWTÿ cò;éTTSª N�éSÅW�TPVT�@�Wè 
WÜ.Wép¶Y¤ %☺ðY/@� S☺ð☺ðS/@�Wè èS¢ \ÔpµWTÊ 
]y~YÀ¹WÆ (174) �WÙPVTßXM� SØRÑY⌦.V¢ 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� ñÇQXéW�STÿ ISâ�ò:�W~Y⌦`èKV� 
ð�TWTÊ `ØSåéSTÊ�W�WT� XÜéSTÊ�W�Wè ÜMX� ØS�ÞRÒ 

WÜkYÞYpÚëQSÚ (175) ﴾ )١ (. 
ــارِي  خــه اهللا_)٢(روى الْب ــاس _ رمح بــنِ ع ــن اب ــه  _ t_) ٣(ع ــال يف قول _ I_ق
﴿WÝÿY¡PV⌦@� WÓ�WTÎ SØSäV⌦ ñ§�PVÞ⌦@� QWÜMX� 

ð§�PVÞ⌦@� `�TWTÎ N�éSÅWÙW� `ØRÑV⌦ 
`ØSå`éWpTT�@�WTÊ ﴾)ــه)٤ �N)﴿إىل قولــــــéST⌦�WTÎWè 

�WTÞST�`©W� ☺ðS/@� WØ`ÅYßWè SÔ~Y{Wé<⌦@� 
حني قال هلم الناس _ r_حني أُلْقي يف النار،وقاهلا محمد _ u_قاهلا إِبراهيم الْخليل  )٥(﴾(173)

 .)٦(الناس إنَّ الناس قد مجعوا لكم
سأهلم أن يثَبطُـوا   )٨(لْأَول هم قوم فيما ذُكر لنا كان أبو سفْيانوالناس ا[_ رمحه اهللا_ )٧(قال الطَّبرِي 

،والناس الثَّانِي هم )٩(إىل حمراء الْأَسد وأصحابه الذين خرجوا يف طلبه بعد منصرفه من أُحد_ r_رسول اهللا 
ـ _،وقـال  )١٠(]هم أبو سفْيان وأصحابه من قُريش الذين كانوا معـه بِأُحـد   يف تفسـري قولـه   _ ه اهللارمح

﴿�WÙPVTßXM� SØRÑY⌦.V¢ SÝHTð¹`~TPV⌦@� 

ñÇQXéW�STÿ ISâ�ò:�W~Y⌦`èKV�﴾)١١(: 

                                                
 . ١٧٥ – ١٧٣سورة آل عمران (١) 
 .٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٢) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٣) 
 . ١٧٣من اآلية  سورة آل عمران جزء(٤) 
 . ١٧٣سورة آل عمران (٥) 
 . ٤٢٩ص  ١٢فَتح الْبارِي البن حجر ج (٦) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٧) 
 . ٢١١سبقت ترمجته ص:أبو سفْيان(٨) 
 . ٢١٥ سبق التعريف ا:حمراء الْأَسد(٩) 

 . ٤٠٥ص  ٧تفسري الطَّبرِي ج (١٠) 
 . ١٧٣ن اآلية سورة آل عمران جزء م(١١) 



٢٥٤ 

أيب سـفْيان  _من فعل الشيطَان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم خيوفكم بأوليائه مـن املشـركني   [......
 .)١(]لترهبوهم وجتبنوا عنهم_ وأصحابه من قُريش

 وسول هذا وقد رطان للريا الش ة مكائد كثرية كادنت الس _u  _  حابة الكرام يف العهـدوللص
الْمدنِي ، إلَّا أنين اكتفيت هنا مبا ورد يف القرآن الكرمي اختصاراً للبحث ولئلَّا أخرج عـن موضـوعه حيـث    

 .خصصته ملا ورد يف القرآن الكرمي ، واهللا املوفِّق
@@@@@ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 . ٤١٦ص  ٧تفسري الطَّبرِي ج (١) 



٢٥٥ 

 
 
 
 
 
 

 الباب الثَّالث
 _ u_ مكائد الشيطان نحو عامة بني آدم  

 ويشتمل على فصلني
 

 :وفيه مبحثان . كيد الشيطان للكفَّار واملنافقني : الفصل األول 
 .كيد الشيطان للكفَّار وتزيينه الشر هلم : املبحث األول 

 .كيد الشيطان للمنافقني وفتنته إياهم : انِي املبحث الثَّ
 

 :وفيه ثالثة مباحث . ) ١(عداء الشيطان للمسلمني ووسائله اليت يسلكها إىل ذلك : الفصل الثَّاين 
 )ثالثة مطالب: ( الوسائل اليت يسلكها الشيطان للكيد للمسلمني ومنها : املبحث األول 
 .يطان يف فتنة الروح باملال مسلك الش: املطلب األول 
 .املرأة حبل وثيق من حبائل الشيطان حنو بين آدم ودليل ذلك من القرآن : املطلب الثَّاين 

 .التوسع يف املباحات والشهوات احملرمة : املطلب الثَّالث 
 

 :منها الطُّرق اليت يدخل منها الشيطان إىل قلوب بين آدم و: املبحث الثَّاين 
 .احلسد وإغراء أتباعه به : املطلب األول 
 .الشيطان يقع يف الْكبر والغرور ويغري ما وبالفرح الزائد عن احلد الشرعي : املطلب الثَّاين 

 .تدرج الشيطان يف إغوائهم  :املطلب الثَّالث 
 .ىل أتباعه الشيطان يحبب الْبخل واحلرص إ :املطلب الرابع 

 
 .الغضب مسلك من أخطر مسالك الشيطان  :املطلب اخلامس 

                                                
ه بعـد انسـداد بـاب    أما بالنسبة هلم فهي من طُرقأن يستخدمها الشيطان لغريهم وهذه الوسائل اليت ذكرتها خبصوص املسلمني ال مينع  (١)

 .ا غريهقاعهم يف املعاصي ذه الوسائل ولكنه مل ييأس فهو حياول إيتكفريهم عليه و



٢٥٦ 

 .الشيطان ينمي اخلوف واخلَور واجلُبن يف نفوس أتباعه  :املطلب السادس  
 .الشيطان يزين اهلوى ويغري باللَّهو والسماع الفاسد  :املطلب السابِع 
 .يغرس الشك والريبة ويلقي بالشبهات والوساوس يف قلوب أتباعه  الشيطان :املطلب الثَّامن 
 .الشيطان يوقع أولياءه يف الغفلة وينسيهم ما يهمهم لدينهم ودنياهم  :املطلب التاسع 
 .الشيطان يدعو بين آدم للعجلَة الْمذْمومة  :املطلب العاشر 

 
 

 . يطان من اإلنسان مجرى الدم وحماوالته إيذاءه بكلِّ طريق جريان الش: املبحث الثَّالث 
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 الفصل األول
 كيد الشيطان للكفَّار والمنافقين

 
 
 
 
 
 



٢٥٨ 

 
 

 
 :املبحث األول

 :كيد الشيطان للكفَّار وتزيينه الشر هلم
، منـذ عهـد آدم   _عليهم الصالة والسالم_ لألنبياء _ اهللا  لعنه_ لقد رأينا كيف تعرض الشيطان  

_u _ دمحني ملسرم األنبياء والْمإىل عهد خات_r_   وعرفنا شيئاً من مواقفه املخزية معهـم ومكائـده،
. يف مواقف كثرية _ u_هلم،لوال أنْ عصمهم اهللا وأجناهم من شره،ورأينا كيف تعرض لصحابة رسول اهللا 

،الصاحل منهم والطَّاحل ، _u_ هذا الباب سنرى ما للشيطان من مكائد وحيل وضيعة مع كافَّة بين آدم ويف
فال يتوهم أنَّ الكـافر مل يكـن   . لكفَّار بين آدم _ لعنه اهللا _ وسنبدأ باحلديث يف هذا املبحث عن مكائده 

عن عياضِ بـنِ حمـارٍ   يصاله إىل ما هو عليه من الكفر ، فللشيطان يد يف فتنته ، بل هو أهم أسباب فتنته وإ
يعاشج١( الْم(   ولَ اللَّهسأَنَّ ر_r _  هتطْبي خمٍ فوي قَالَ ذَات: 

  )٢( كُلُّ مـالٍ نحلْتـهU _"  _هللا اقال : ا أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَ"  
عن دينِهِم وحرمـت   )٤( كُلَّهم وإِنهم أَتتهم الشياطني فَاجتالَتهم  )٣( عبدا حلَالٌ وإِني خلَقْت عبادي حنفَاَء

 .) ١(...."م أُنزِلْ بِه سلْطَاناعلَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَ
                                                

لـذا يعـد مـن     ، ةرصبالْ نزلالدارِمي ، من متقَشفَة الصحابة ،  ييممالت هو عياض بن حمار الْمجاشعي: عياض بن حمار الْمجاشعي  (١)
 بِيني ، لقي النرِيصالْب _r  _ ولَمبكَّةله أهدى يهعل وفد ام نجيفقال ةب  :اإن املشركني زبد نقبل أن يناهِن ، أبـو  ذكره . منه هالَبِقَ أسلم افلم 

سأَالْ بن يدععأهل يف يابِر ةفَّالص . 
يعاء أليب نيلة الْأَولْيانِي ج انظر حهبارِيخ الْإِ، و ٢٠٧ص  ١م الْأَصبِي ج تلَام للذَّهو ٤٢ص  ٢س ، ري عـاهشـار ج  مصـاء الْأَم٧٠ص ١لَم ،

 . ٢٨٩ص  ١٥معرِفَة الصحابة أليب نعيم ج ، و ٤٠١ص  ٣ج  الْآحاد و الْمثَانِي البنِ أَبِي عاصم، و ١٩ص  ٧تارِيخ الْكَبِري ج الو
 املـرأةَ  وحنلْـت  . يـةُ طعالْ : والنحلى . نحالً حلُهأن العطية من نحلْته قولك مصدر : مبالض والنحلُالْهدية بال مقَابِل ، : النحلَة : نحلْته  (٢)
 . بالكسر ، نِحلةً مهرها أعطاها : يقال . عوضاً تأخذ أن غري من : قالوي . أحنَلُها ، مطالبة غري من نفسٍ يبط عن

 . ٦٤٩ص  ١١منظُور ج  لسان الْعرب البنِ، و ١٩٨ص  ٢غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح يف اللُّ
 وقـد ،  رِجله يف كان حلَنف به قَيسٍ بن فنحأَالْ سمي : قالوي ، حنفاُء ورِجلٌ ، أَحنف ورجلٌ ، القَدم صدر يف ميلٌ : احلَنف: حنفَاء  (٣)

تحإىل فن الشقيل ومنه ، إليه مال إذا ءي لنم كلِّ عن الم أَ يندعوله ، حنيف هو : جو يند يفنِح ، وتحأَ إذا فالن فنفَاء  ملَسنفمعىن ح ،
 .قيل فطْرم سليمة من كلّ شرك أو معصية مسلمني و: ث أي يف احلدي

لْخن ليظُر الْعد ج انميل بِن أَحلَاغَة ج ، و ٢٢٢ص  ١لاس الْب١٠٠ص  ١أَس . 
زالوهم عما كانوا عليـه  أأي استخفوهم فذهبوا م و: [  "فاجتالتهم  "_  u_ مفْسراً قوله _ رمحه اهللا _ النووِي  يقول: اجتالَتهم (٤) 

بِـي  هي رِواية الْحافظ أَو( باخلاء الْمعجمة  "فاختالتهم"روِيت  ، و)  ٢٤٧ص  ٩لم للنووِي ج انظر شرح مس( ،  ]جالوا معهم يف الْباطل و



٢٥٩ 

أَضف إىل ذلك ما غَرست فيه بيئته اليت نشأ فيها من والدين وإخوة وأقارب وأصدقاء ، ومؤسسـات  
اجتماعية محيطَة كاملدارس واجلامعات اليت ال تراعى فيها التربية اإلسالمية الصحيحة وال العقيدة الصافية، كما 

دحة وما إىل ذلك يى يف مدرسة تبشرييبرِسيحي أو تع ممتجد يف ملو نث يف حال م. 
 :_t_) ٢(فيما رواه عنه أبو هريرة_ u_يقول 

  "ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا م٣(م(  انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدوهي اهوفَأَبجتنا تكَم)ـةً  )٤هِيمةُ بهِيمالْب
 t _﴿ð�W£p¹YÊ_)٧(أَبـو هريـرةَ   ثُـم يقُـولُ  " )٦(هلْ تحسونَ فيها مـن جـدعاءَ  )٥(جمعاء

☺ðY/@� øY�PV⌦@� W£ð¹WTÊ)٨(ð§�PVTÞ⌦@� 

                                                                                                                                                                     
ظر ان(   ]أي حيبسوم عن دينهم و يصدوم عنه  [: قد فسرها الْقَاضي فقال ، و) ٢٤٧ص  ٩مسلم للنووِي ج علي الْغسانِي ، انظر شرح 

لكـن  الدين القومي واخلروج عنه ، واء إىل مخالفة هي االنتهروايتين النتيجة واحدة وأي تكون على كلَا ال) ٢٤٧ص ٩شرح مسلم للنووِي ج 
 .) ٢٤٧ص  ٩مسلم للنووِي ج  انظر شرح(   ]أوضح واألول أصح و: [ ل اإلمام النووِي رجح الرواية األوىل فقا

 .  ٤٢سبق خترجيه ص (١)
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أَبو هريرة(٢) 
 (٣)اد بِالْفري الْملَف فالس لَفتخذَا الْاي هف ةةطْرريال كَثلَى أَقْويث عدح،رههاأَش لَامأَنَّ الْمالْإِس ةطْراد بِالْفر،رد الْببن عبالْ:قَالَ ا وهوف  وـرعم

لأَنَّ اللَّه يقُول ،ن بطْن أُمه يعلَم الدينأَنه خرج م[لَد علَى الْفطْرةيو]لَيس الْمراد بِقَوله:ابن الْقَيم[اً املعىن وقال ابن الْقَيم موضح.عند عامة السلَف
)هطُون أُمب نم كُمجراَللَّه أَخئًاويونَ شلَمعلَا ت رِفَ)اتكُمعمة ليضقْتته مطْراد أَنَّ فرالْم نلَكتهوبحملَام وين الْإِسد فَ،ةتسة تطْرفْس الْفار  نلْزِم الْـإِقْر

 وإِنما الْمراد أَنَّ كُلّ مولُود،جان الْفطْرة عن الْقَبوللأَنه لَا يتغير بِتهوِيد الْأَبوينِ مثَلًا بِحيثُ يخرِ،رد قَبول الْفطْرة لذَلكولَيس الْمراد مج،والْمحبة
ولَد عيةوبِيباره بِالرلَى إِقْر،ي ارِض لَمعم الْمدعو لِّيخ رهفَلَوإِلَى غَي كذَل نل عدع،ن حاع اللَّبضترا ننه مدم بلَائا ية مبحلَى مولَد عي ها أَنى كَمت

 ).٢٤٧ص ٧ظر شرح النووِي لمسلم جان](واَللَّه أَعلَم.فطْرة بِاللَّبنِ بلْ كَانت إِياه في تأْوِيل الرؤياومن ثَم شبهت الْ،يصرِفه عنه الصارِف
 وقـال  ، نتاجها حانَ إذا س،رالفَ جتوأنت . نتجاً أهلُها نتجها وقد . نتاجاً تنتج ، فاعلُه يسم مل ما على ةُاقَالن نتجتمادة نتج ، : تنتج  (٤)

يبان إذا : وبقُعتلُها اسموكذلك . ح فهي ، اقةُالن توجوال ؛ ن قالي جتنت . موأت جِها على اقةالنتنالذي للوقت أي ، م جتنفيـه  ت . قـال وي 
للشناتا كانتا إذا ينةٌ مها : واحدةً ستيجن . النف وغنم جتائيف أي ، ن تتكاثر تلد و :املعىن و . واحدة سن. 

 . ١٩٧ص  ١الْقَاموس الْمحيط للْفَيروزأبادي ج ، و ١٩١ص  ٢غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح يف اللُّ
 مـن  سليمة أيمعىن جمعاء يف احلديث ، و وهنا اهن من اجتمعوا القوم عوتجم قطع وبابه فاجتمع قاملتفر ءيالش جمع ع م ج: جمعاء  (٥)

 .األعضاء سليمة الْخلْقَة و كَي والَ ا جدع فال كاملَتها األعضاء مجتمعة العيوب
 . ٨١١ج  ١النهاية يف غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأَثري ج ، و ٥٤ص  ١الدين الرازِي ج  انظر مختار الصحاح لزين

 ، اءعدج وهي ، عدجأَ هو: يقال و ، جمدوع فهو وأذنه أنفه جدع: يقال . غريها من األعضاء ع األنف واألذن وقَطْ: الْجدع : جدعاء  (٦)
 . عدج وبه

 . ٢١٨ص  ١جمهرة اللُّغة البنِ دريد ج ، و ٥٥ص  ١أَساس الْبلَاغَة ج انظر 
 . ٣٨قت ترمجته صسب: أبو هريرة  (٧)
(٨)  فَطَر : لَقم . خلَقَهلْق أي خاهللا الْخ ف. فَطَراالبتداُء : الفَطْر قال . واالختراع ابن اسعب  _t  _: ما أدري ال كنت رـ  فاط السواتام 
 . فَطَرتها أنا : أحدمها فقال بئر يف خيتصمان بياناأعر أتاين حتى

 . ٤٦ص  ٢الصحاح يف اللُّغة ج ، و ٣١٧ص  ٢باد ج اللُّغة للصاحب بِن ع انظر الْمحيط يف



٢٦٠ 

&�Wä`~TV⌫WÆ ...﴾)١ (َةالْآي)ـ  )٢ ع الشـيطان  ،وال يخفَى أنَّ هذه الظُّروف كان من أسـباا دف
ووسوسته للمحيطني بذلك الشخص ، ووسوسته للقائمني على املؤسسات اليت نشأ فيها ، حتى ذهبوا بنفوس 
هؤالء الضحايا وقلوم وعقوهلم فاجتالوهم عن دينهم واحنرفوا م عن الطَّريق القومية الـيت رمسهـا اهللا هلـم    

﴿ فقـال  _ I_وهكذا حيقِّق اللَّعني مخطّطه القدمي الـذي أخربنـا بـه     ليوصلهم باتباعهم هلا إىل الْجِنان ،
`ØSäQWTÞPV⌫g¶RK�W�Wè `ØSäQWÞTW~QYÞWÚRK�W�Wè 
`ØSäPVßW£TSÚKV�W�Wè QWÝS|PY�W�S~WT⌫WTÊ 

fû�V¢��ò gyHTWTpÅßVK�ô@� `ØSäPVßW£SÚKV�W�Wè 
UfûS¤QYkTWçÅS~WT⌫WTÊ WÌ<⌫W� &☺ðY/@� ÝWÚWè 

Y¡Y�PV�WTÿ WÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �^QT~Y⌦Wè ÝYQÚ 
XÜèS  ☺ðY/@� `�WÍWTÊ W£Y©W� �_TTß�W£TT`©S� 

�_TTÞ~Y�QSÚ (119) `ØSåS�YÅWÿ $`ØXä~PYÞWÙSÿWè 
�WÚWè SØSåS�YÅWÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �PV�MX� 

�☯¤èS£SçÆ (120) ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� 
`ySäHTTúWèK<�WÚ ñyPVÞWäW� �W�Wè WÜèS�Y�WTÿ 

�Wä`ÞTWÆ �_±~oWY� (121) ﴾ )م اهللا  )٣هرِكُوا على حاهلم اليت فَطَرهم تولو أن ،
 .اهللا عليها ؛ لَما وقعوا يف الظُّلُمات اليت غَرِقُوا فيها فأضاعوا ا دنياهم وآخرم بالكفر والضالل 

 
الذِّكْر ، ومـا   قد يقع يف النفس اشتباه ووهم تعارض بني ما ثبت يف هذَين احلديثَين الكرميين السالفَي :وقفة 

شاهما ؛ من أنَّ كلّ البشر خلقوا حنفاء متهيئني لقبول اإلسالم إلَّا أن يطْرأ عليهم تغيري من الشيطان وغريه ؛ 
وبني ما أثبتته آيات وأحاديث أخرى يف عدة مواضع من الكتاب والسنة من كَون اإلنسان كُتب عليه كفـره  

�@⌦Y  _ ﴿WéSå ÷Y¡PV_ ولده ، كما يف قولـه  وإميانه قبل م `yRÑWÍV⌫W� 
`yRÑÞYÙWTÊ c£YÊ�W{ yRÑÞYÚWè &cÝYpÚëQSÚ 
S☺ð☺ðS/@�Wè �WÙY� WÜéST⌫WÙ`ÅWT� e¤kY±W� (2) ﴾ 

ما إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعني يوr _"_عن رسول اهللا _t_) ٥(، وحديث ابن مسعود ) ٤(
ويبِأَر رمؤلَكًا فَيم ثُ اللَّهعبي ثُم كثْلَ ذَلةً مغضكُونُ مي ثُم كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي ا ثُمم قَالُ لَهيو اتمعِ كَلب

                                                
 .٣٠سورة الروم جزء من اآلية (١)
يف كتاب تفِْسري ، و) ١٢٧١(، ) ١٢٧٠(ت هل يصلَّى عليه ؟ حديث رقم أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْجنائز ، باب إذا أَسلَم الصيب فما(٢)

يف كتاب الْقَدر ، و)  ٤٤٠٢( ﴾ ، حديث رقم  �@/�W� ðÔÿY�óT�W� gÌ<⌫W�Y⌦ &☺ðYباب ﴿ الْقُرآن ،
كُلّ مولُود يولَد علَى  "معىن : أخرجه مسلم يف كتاب الْقَدر باب ، و)  ٦١١٠( ، بنحوه ، حديث رقم "اهللا أَعلَم بِما كَانوا عاملني  "باب 

 ).متفَق عليه) (٤٨٠٥(، )  ٤٨٠٤( ، ) ٤٨٠٣( قم ، حديث ر "الْفطْرة 
 . ١٢١ – ١١٩سورة النساء  (٣)
 . ٢سورة التغابن  (٤)
 .  ٢٧سبقت ترمجته ص:ابن مسعود (٥)



٢٦١ 

الرجلَ منكُم لَيعملُ حتى ما يكُونُ بينـه   اكْتب عملَه ورِزقَه وأَجلَه وشقي أَو سعيد ثُم ينفَخ فيه الروح فَإِنَّ
ا يى متلُ حمعيارِ ولِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي هابتك هلَيع بِقسفَي اعرإِلَّا ذ ةنالْج نيبـارِ إِلَّـا   والن نيبو هنيكُونُ ب

الْك هلَيع بِقسفَي اعرذةنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعفَي ابوكما يف قوله ) ١( " ت ،_r _  ًأيضا: 
يرى الناس عملَ أَهـلِ  إِنَّ الْعبد لَيعملُ فيما يرى الناس عملَ أَهلِ الْجنة وإِنه لَمن أَهلِ النارِ ويعملُ فيما " 

 نم وهارِ والنهيماتوالُ بِخما الْأَعمإِنو ةنلِ الْج٢("اأَه(. 
 :بين هذه األدلَّة فقال _ رمحه اهللا _ ) ٣(وقد جمع ابن كَثري 

خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر يف ثاين احلال، وإن كان قد فَطَـر  _ تعاىل _ ووجه الْجمع على هذا أنه [ 
فته وتوحيده والعلم بأنه ال إله غريه ، كما أخذ عليهم بذلك امليثاق وجعله يف غرائزهم الْخلْق كلُّهم على معر

 :وفطَرِهم ، ومع هذا قَدر أنَّ منهم شقيا ومنهم سعيداً 
 ﴿WéSå ÷Y¡PV⌦@� `yRÑWÍV⌫W� `yRÑÞYÙWTÊ c£YÊ�W{ 

yRÑÞYÚWè &cÝYpÚëQSÚ S☺ð☺ðS/@�Wè �WÙY� 
WÜéST⌫WÙ`ÅWT� e¤kY±W� (2)﴾)٤( . 

 :ويف احلديث 
﴿ ، وقَـدر اهللا نافـذ يف برِيتـه فإنـه هـو      ) ٧( " ) ٦(فَبايِع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها ) ٥( كُلُّ الناسِ يغدو"

÷Y¡PV⌦@�Wè W¤PV�WTÎ uüW�WäWTÊ (3) ﴾ )وهـــــــو ) ٨ ﴿
v÷Y¡PV⌦@� uøV¹`ÆVK� QWÔRÒ ]òpøTW® ISãTWÍ<⌫TV� 

QWØRT� uüW�TWå (50) ﴾ )بِي ) ٩ن عن النييححويف الص ، _r  _ه قالأن: 

                                                
 . ١٣٧سبق خترجيه ص(١) 
أخرج حنوه ، و)  ٦٠١٢( رقم  اف منها ، حديثما يخالْأَعمال بِالْخواتيم و:  جزء من حديث أخرجه الْبخارِي يف كتاب الرقَاق ، باب (٢)

 ) . ٦١١٧( يف كتاب الْقَدر ، باب الْعمل بِالْخواتيم ، حديث رقم 
 . ١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٣) 
 . ٢سورة التغابن  (٤)
(٥) غو يى و: دعسواح ، واملعىن ييض الرقو ندواً ، والْغو غَددغا يل غَدمعي. 

انظر الْمة ج حي اللُّغو ٤١٧ص  ١يط ف ،ة ج جة اللُّغرهة ج ، و ٣٦٠ص  ١ماح يف اللُّغح١٣ص  ٢الص . 
 .فهو مهلكها بالذُّنوب  . وآثام معاصي من يكتسب مبا اربالن للعذاب ومعرضها مهلكها : أي نفسه موبِق: موبِقها  (٦)

 . ٧٧٧ص  ١فنوا ج ا ونظر الْبلَاغَة الْعربِية وأُسسها وعلومها
 ) . ٣٢٨( فَضل الْوضوء ، حديث رقم : جزء من حديث أخرجه مسلم يف كتاب الطَّهارة باب  (٧)
 . ٣سورة األعلى  (٨)
 . ٥٠سورة طه جزء من اآلية  (٩)



٢٦٢ 

  "ةفُوسنفْسٍ من نا مم دأَح نم كُمنا مةً  )١(ميدعس ةً أَويقش بكُت إِلَّا قَدارِ والنو ةنالْج نا مهكَانم بإِلَّا كُت
لَا نتكلُ علَى كتابِنا وندع الْعملَ فَمن كَانَ منا من أَهلِ السعادة فَسيصري سعيدةً فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّه أَفَ

 وة قَالَ أَما أَهـلُ إِلَى عملِ أَهلِ السعادة وأَما من كَانَ منا من أَهلِ الشقَاوة فَسيصري إِلَى عملِ أَهلِ الشقَا
         قَـر ثُـم ةـقَاوـلِ الشمعونَ لـرسيفَي ةـقَاوـلُ الشـا أَهأَمو ةادـعلِ السمعونَ لرسيفَي ةادعأَالس  ﴿

�PVÚVK�WTÊ óÝWÚ uøV¹`ÆVK� uøWÍTPVT�@�Wè (5) 
WË☺ð�W²Wè uøWÞpT©S�<⌦@�Y� (6)   . . .ةوهلذا قال ) ٣(" )  ٢(﴾  الْآي ، _

 _I  _ ﴿�☯TÍÿX£WTÊ uüW�TWå �☯TÍÿX£WTÊWè VPÌW� 

SØXä`~V⌫WÆ %SàV⌫HðT⌫☺ðµ⌦@�﴿ مثَّ علَّـــل ذلـــك فقـــال  )٤( ﴾ 
ñySäPVTßXM� N�èS¡W�PVT�@� WÜkY¹HTWT~PV⌦@� 

�ò:�TWT~Y⌦`èVK� ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� 
fûéS�W©mïmð`�Wè ØSäPVTßKV� fûèS�WT�`äQSÚ (30) 

﴾ )٦( ] )٥ (. 
انتباهنا إىل نقطة مهمة ؛ وهي أنَّ الشيطان ليست له القـدرة  _ رمحه اهللا _ ) ٧(وذا يلفت ابن كَثري  

من ذلك إلَّا بسببهم ومن جراء مـواالم لـه   _ I_على التسلُّط على الناس من تلقاء نفسه،فلم يمكِّنه اهللا 
 :_  U_ ،يقول اهللا _لعنه اهللا_

 ﴿�WÙPVßXM� ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 
ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 

WÜéRÒX£pTSÚ (100) ﴾ )م له وليس الستقالله بـذلك ،   )٨لِّطه عليهم مبواالسفَي

                                                
ـ و إذا ، تسفَون ، املرأة تسفن : قولك من وهو . لفْالطِّ : وسفُنمالْ. أي مولودة ، خلقَت على هيئتها : منفُوسة  (١)  صـيب  وهـو  . تدلَ

مقول ومنه . مولود : أي ، وسفُن النيب  _r  _ :" ام من سٍفْن مفُنوقَ الَّإِ ةوسكُ دتأَ بلُجاه " . 
 . ٢٣٣ص  ٦لسان الْعرب ج ، و ٢٩٧ص  ١لابنِ قُتيبة ج انظر غَرِيب الْحديث 

 . ٦،  ٥سورة الليل  (٢)
يف كتـاب تفِْسـري   ، و)  ١٢٧٤( أصحابه ، حديث رقم  قُعودلْمحدث عند الْقَبر وموعظة ا: أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْجنائز ، باب  (٣)

، )  ٤٥٦٧( ، حديث رقم )  ٩ليل سورة ال( ﴾  ð�PV¡W{Wè uøWÞpT©S�<⌦@�Y� (9)الْقُرآن ، باب قوله ﴿
، حـديث رقـم   ) ١٠سورة الليل (﴾  ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ uüW£p©SÅ<⌫Y⌦ (10)باب قوله ﴿ و
 ).متفَق عليه) (٤٧٨٦(لْق الْآدمي في بطْن أُمه وكتابه ، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب الْقَدر ، باب كيفية خ، و)٤٥٦٨(

 . ٣٠سورة األعراف جزء من اآلية  (٤)
 . ٣٠سورة األعراف جزء من اآلية  (٥)
 . ٤٠٥ص  ٣تفسري ابن كَثري ج  (٦)
 .١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري (٧)
 . ١٠٠سورة النحل  (٨)



٢٦٣ 

أن _ لعنـه اهللا  _ فليسوا إِذَن مجبرون ، بل مواالم له هي املسؤولة عن تسلُّطه عليهم ، ومن ثَم اسـتطاع  
 :يجرهم إىل جهنم 

﴿ð�Y�RÒ Yã`~V⌫WÆ ISãPVTßVK� ÝWÚ Sâ☺ð��WéW� 
ISãPVTßVK�WTÊ ISãPR⌫TTgµSÿ YãÿY�`äWTÿWè 

uøV⌦XM� g��W¡WÆ Y¤kYÅTQW©⌦@�فلوال أنهم فتحوا هم  )١( ﴾ (4) 
اال للشيطان ألن يفتنهم ويحيد م عن احلق ملا استطاع أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه ، فقد عرفنا ضـعفه  

 :_  U_ عن صفاته كما قال  حني تكلَّمنا
 ﴿QWÜMX� W�`~VÒ XÝHTð¹`~TPV⌦@� WÜ�VÒ 

�☯TTÉ~YÅW¶ (76)  ﴾)وما كان  )٢_I _   ـنـزهم عمه على عباده الذين ميلِّط عدوسيل
 :فيهم _  I_ كما قال _ سواهم من سائر املخلوقات 

 ﴿`�TWÍV⌦Wè �WTÞ`ÚQW£VÒ õøYÞWT� W×W ��ò 
óØSäHTWTÞ<⌫WÙW�Wè Á QX¤WiT<⌦@� 

X£`�W�T<⌦@�Wè ØSäHTWTpÞÎW¦W¤Wè fÛYQÚ 
g�HTWT�QXT~☺ð¹⌦@� `ySäHTWTÞ<⌫☺ðµWTÊWè 

uøV⌫WÆ ⌧¤kY�W{ óÝQWÙYQÚ �TWÞpTÍTV⌫W� 
¾�~YµpTÉWT� (70)  ﴾)ب يف شقاء نفسه بطاعته إبليس ، وكعادته يف _  ) ٣إلَّا من تسب

ويعلِّق ما آل إليه حال أتباعه من الكفَّار باتبـاعهم لـه    يبعد املسؤولية عن نفسه_ لعنه اهللا _ الغدر واخلذالن 
 :وأنه مل جيربهم وهذا ما يقر به يوم احلسرة حيث ال ينفع الندم كما حكى القرآن قوله 

 ﴿�WÚWè WÜ�WÒ �øY⌦ ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª 
:�PV�XM� ÜKV� óØRÑST�óéWÆW  

`yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦  ﴾)٤ (. 
 

مل يسلّ عليهم سيفاً وال ضرم بسوط وإنما : [أنه قال _ رمحهما اهللا _ ) ٦(عن الْحسن  )٥(قل الْبغوِي ن 
 .) ٧(] وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا 

                                                
 . ٤سورة احلج  (١)
 . ٧٦سورة النساء جزء من اآلية  (٢)
 . ٧٠سورة اإلسراء  (٣)
 . ٢٢سورة إبراهيم جزء من اآلية  (٤)
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:الْبغوِي (٥)
 . ٢٨ته صسبقت ترمج: الْحسن  (٦)
 . ٣٩٧ص  ٦تفسري الْبغوِي ج  (٧)



٢٦٤ 

فإنه ليس يف يده إلَّا الوسوسة والدعوة إىل الشر وليس يف إمكانه إجبار أحد على إجابة دعوته ، وإنما يقع 
ـاه  يف الضِسن استخدام العقل واملنطق الذي رزقه اهللا إيحذ من اإلميان واليقني باهللا وِقَاية ، ومل يخالل من مل يت

به ، وجماوزته عن طاعة اهللا إىل _  I_ فاتخذ الشيطان وليا من دون اهللا بإيثار ما يدعو إليه على ما أمر اهللا 
 :_  Y_ ، يقول _لعنه اهللا_ طاعته 

 ﴿ÝWÚWè Y¡Y�PV�WTÿ WÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� �^QT~Y⌦Wè 
ÝYQÚ XÜèS  ☺ðY/@� `�WÍWTÊ W£Y©W� �_TTß�W£TT`©S� 

�_TTÞ~Y�QSÚ (119) ﴾  )١  (. 

واعلم أنَّ أحداً ال خيتار أن يتخذ الشيطان وليـا مـن دون اهللا   : [ _ رمحه اهللا _  )٢(يقول اإلمام الرازِي 
ا أمره الشيطان وترك ما أمره الرمحن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وتـرك  ولكن املعىن أنه إذا فعل م

 .) ٣(] _ تعاىل _ والية اهللا 
�ðÐMXù;HTTV⌦OèKR﴿  )٤( فـــــــيهم_  I_ يقـــــــول اهللا  

`ySäHTTúWèK<�WÚ ñyPVÞWäW� �W�Wè WÜèS�Y�WTÿ 
�Wä`ÞTWÆ �_±~oWY� (121) ﴾ )٥ (. 
 .واالم له واتباعه يف الدنيا كما خسروا يف اآلخرة فتكون جهنم مأوى هلم عندئذ فخسروا من جراء م

 :_عز من قائل_وكما اتخذ الكفَّار الشياطني أولياء هلم؛فقد أمتَّ اهللا هلم ما أرادوه وجعلهم كذلك، فقال 
 ﴿�PVTßXM� �WÞT<⌫WÅW� WÜkY¹HTWT~PV⌦@� 

�ò:�WT~Y⌦`èVK� WÝÿY¡PV⌫Y⌦ �W� WÜéSÞYTÚ`ëSÿ 
فسلَّطهم عليهم ملا بينهم من التناسب والتشابه يف الْبعد عن  )٨(وقُرناء وأَعوان  )٧(أي نصراء ) ٦( ﴾ (27)

  يــادة يف عقوبتــهم ، وقولــه   )٩(عـن احلــقفــذلك مـن الز ، ﴿WÝÿY¡PV⌫Y⌦ �W� 

WÜéSÞYTÚ`ëSÿ (27) ﴾ )م هو الذ )١٠ن عدم إمياقْد الوِاليـة  دالّ على كَوي أوجب ع
                                                

 . ١١٩سورة النساء جزء من اآلية  (١)
 . ٦٠سبقت ترمجته ص :اإلمام الرازِي (٢)
 . ٣٨٧ص  ٥مفَاتيح الْغيب لفَخر الدين الرازِي ج  (٣)
 .أي الْموالُون للشيطان  (٤)
 . ١٢١سورة النساء  (٥)
 . ٢٧من اآلية سورة األعراف جزء  (٦)
 . ٣٨٨ص  ١٢انظر تفسري الطَّبرِي ج  (٧)

 . ٢٢٣ص  ٣انظر تفسري الْبغوِي ج (٨) 
 ٢، وتفسـري الْبيضـاوِي ج    ١٤٩ص  ٦، وتفسري الْآلُوسي ج  ١٨٧ص  ٧فسري الْقُرطُبِي ج ت، و ٢٢٣ص  ٣تفسري الْبغوِي ج  انظر (٩)
 . ٢٥٠ص

 . ٢٧سورة األعراف جزء من اآلية  (١٠)



٢٦٥ 

لكلٍّ ما أراد وما دعته إليه نفسـه ،  _  I_ بينهم وبني الشيطان ، ولوال ذلك ملا مكَّنه اهللا منهم، حيث يسر 
ــول  �U _﴿ �PVÚVK�WTÊ óÝWÚ uøV¹`ÆVK_يقـــــــــــ 
uøWÍTPVT�@�Wè (5) WË☺ð�W²Wè uøWÞpT©S�<⌦@�Y� 

(6) SâS£PY©WT~SÞW©WTÊ uüW£`©S~<⌫Y⌦ (7) 
�PVÚKV�Wè ?ÝWÚ WÔYYmîð� uøWTÞpTTçÅWT�`ª@�Wè 

(8) ð�PV¡W{Wè uøWÞpT©S�<⌦@�Y� (9) 
ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ uüW£p©SÅ<⌫Y⌦ (10)  ﴾)١ (. 

 :_  Y_ إنما سلَّطه عليهم لكفرهم أيضاً ؛ قوله _  U_ ومما يدلّ على أنَّ اهللا 
﴿`yV⌦KV� W£WT� :�TPVTßKV� �WTÞ<⌫Wª`¤VK� 
)٢(

WÜkY¹HTWT~PV⌦@� øV⌫WÆ WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� 

óØSåPR¦SëW� ☺�^¦VK� :، أي )  ٣(﴾  (83) 
�﴿، تحركهم باإلغواء واإلضالل فتزعجهم إىل معاصي اهللا وتغريهم ا حتـى يواقعوهـا   [ ^¦VK�﴾ 

هللا إرساهلم إىل الكافرين حتديداً ، فلو مل يكونوا كافرين ملا أرسلهم ا_  I_ ، فخصص ) ٤(] إزعاجاً وإغواًء 
وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لَما مل يعتصموا باهللا ومل يتمسكوا حببل اهللا ، [ _ رمحه اهللا_)٥(، يقول السعدي

، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطني ، سلَّطهم عليهم وقيضهم هلم فَجعلـت الشـياطني تـؤزهم إىل    
عاجاً فيوسوسون هلم ويوحون إليهم ويزينون هلم الباطل ويقَبحـون هلـم   املعاصي أزا، وتزعجهم إىل الكفر إز

احلق ، فيدخل حب الباطل يف قلوم ويتشرا فيسعى فيه سعي الْمحق يف حقِّه فينصره جبهده وحيارب عنـه  
لعدوه ، جعل له عليه سلطان ، وإلَّا  أهل احلق يف سبيل الباطل ، وهذا كلّه جزاًء له على تولِّيه من وليه وتولِّيه

 :_تعاىل_فلو آمن باهللا وتوكَّل عليه،م يكن له عليه سلطان،كما قال 
﴿ISãPVßMX� ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ 

WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò uøV⌫WÆWè `yXäYQT�W¤ 
WÜéST⌫PV{WéW�WTÿ (99) �WÙPVßXM� 

ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 
ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 

                                                
 . ١٠ – ٥سورة الليل  (١)
ن فلم نعصمهم من القبول منـهم ،  بني الكافريخلَّينا بني الشياطني و: ا أحدمه: يف معىن هذا اإلرسال وجهان : قال الزجاج  [: أَرسلْنا  (٢)

_ رمحه اهللا_زجاج الشوكَانِي قد رجح ما اختاره ال، و٢٩١ص ٤البنِ الْجوزِي ج  انظر زاد الْمِسري ]سلَّطناهم عليهم : هو الْمختار والثَّاين و
 .يف فَتح الْقَدير 

 . ٨٣سورة مرمي  (٣)
 . ٢٥١ص  ١٨تفسري الطَّبرِي ج  (٤)
 . ٣٥سبقت ترمجته ص:السعدي (٥)
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WÜéRÒX£pTSÚ (100)﴾)ــه  )٢(])١ ــك قول ــل ذل  Y  _ ﴿ÝWÚWè_ ،ومث
ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ X£<ÒY¢ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� p´QY~WÍSTß 
ISãV⌦ �_TÞHTð¹`~W® WéSäWTÊ ISãV⌦ cÝÿX£WTÎ (36) 

﴾ )٣ (. 

_ U_الْكَذَبة الْفَسـقَة مـن الكُهـان،يقول    كما سلَّط اهللا الْكَذَبة الْفَسقَة من الشياطني على أمثاهلم من 
﴿`ÔWå óØRÑSLùQYT�WTßRK� uøV⌫WÆ ÝWÚ SÓQW¥WÞWT� 

SÜkY¹HTWT~PV⌦@� (221) SÓPV¥WÞWT� uøV⌫WÆ 
QXÔRÒ ]Ï�PVTÊVK� ⌧y~Y�KV� (222) WÜéSÍ<⌫STÿ 

WÄ`ÙQW©⌦@� óØSåS£WT�T`{VK�Wè fûéS�Y¡HTVTÒ 
(223) ﴾ )٤ (. 

ه ألتباعه وأوليائه ما داموا أحياء فيعدهم باخلري من مال وجاه وطول عمر ونيـل  ويستمر الشيطان يف وعود
للدنيا ، وأن يكون هلم نصرياً على أعدائهم وأن يدافع عنهم ومينعهم ، وأن ال بعث وال حساب عليهم مهمـا  

خويف بالفقر فيمنعه من اإلنفـاق  وقد يكون بالت: [ _ رمحه اهللا _  )٥(ولفُوا من الدنيا وحبها ، يقول الْبغوِي
�@⌦SÝHTð¹`~☺ðT﴿ _ تعـاىل  _ وصلة الرحم كما قال اهللا  SØS{S�YÅWTÿ 

W£pTÍWÉ<⌦@�، وكذلك يمنيهم بالظَّفَر على من حياول إيـذاءهم مثَّ  خيـذهلم يف   ) ٧(] ) ٦( ﴾ 
ر وقد ذكر لنا اهللا القصدنيا قبل اآلخرة كما فعل مع كفَّار بة يف كتابه الكرمي إذ قال الد ﴿<¢MX�Wè 

WÝQWTÿW¦ ñySäV⌦ SÝTHTV¹`~☺ðT⌦@� 
`ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� WÓ�WTÎWè �W� ð�Y⌦�WçÆ SØS|V⌦ 

W×`éW~<⌦@� fÛYÚ X§�PVÞ⌦@� øPYTßXM�Wè c¤�W� 
$`ØS|PV⌦ �QWÙWT⌫WTÊ g��ò:�W£WT� 

gÜ�W�WLùYÉ<⌦@� ð°VÑWTß uøV⌫WÆ Yã`~WT�YÍWÆ 
WÓ�WTÎWè øYPTßMX� còv÷X£W� `ØS|ÞYQÚ 
õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� õøYPTßMX� 
ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® 

g��WÍYÅ<⌦@�_ U_وكما قال فيه _ وقد تكلَّمنا عنها بتفاصيلها سابقاً ) ٨( ﴾ (48) 
﴿XÔW�WÙVÒ XÝHTV¹`~PV⌦@� <¢XM� WÓ�WTÎ 

XÝHTW©ßgæp�Y⌦ ó£SÉ`{@� �QWÙV⌫WTÊ W£WÉVÒ 
                                                

 . ١٠٠،  ٩٩سورة النحل  (١)
 . ٥٠٠ص  ١تفسري السعدي ج  (٢)
 . ٣٦سورة الزخرف  (٣)
 . ٢٢٣  - ٢٢١سورة الشعراء  (٤)
 .٢٠سبقت ترمجته ص:الْبغوِي (٥)

 . ٢٦٨سورة البقرة جزء من اآلية (٦) 
 . ٢٨٩ص  ٢تفسري الْبغوِي ج  (٧)
 . ٤٨سورة األنفال  (٨)
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WÓ�WTÎ øYTPßMX� còv÷X£WT� ðÐÞQYÚ õøPYTßMX� 
ñÇ�W�VK� ☺ðW/@� ☺ð�W¤ WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (16) ﴾ 

)١( . 
 .وقد يظْهر هلم يف الدنيا قبل اآلخرة بطْلَان وعوده وخذالنه هلم وانسحابه مما قد ألزم نفسه به جتاههم 

ــول  �@⌦U  _ ﴿�WÚWè SØSåS�YÅWÿ SÝTðHT¹`~☺ðT_ يقــ 

�PV�MX� �☯¤èS£SçÆ (120)﴾)فيكونوا كمـن ينظـر إىل   ) ٣( أي باطالً )٢ ،
السراب يظنه ماء وهو عطشان ، فلما يقترب منه ويوشك أن يروي ظمأه به يتكَشف له ما وقـع فيـه مـن    

 .اخلداع البصري فيخيب أمله وتضيق به نفسه 
 

باحلق إىل ظُلُمات الكفر واجلهل ومعـاداة   وهكذا يخرِج اللَّعني أولياءه من نور اإلميان واليقني والتبصر
�@/U  _ ﴿☺ðS_ احلق والعمى عنه ، يقـول   ☺ñøY⌦Wè fÛTÿY¡PV⌦@� 
N�éSÞWÚ��ò ySäS�X£`�STÿ WÝYQÚ 

g�HTWÙR⌫T☺ñÀ¹⌦@� øV⌦XM� $Y¤éPRÞ⌦@�  )٤  (

fÛTÿY¡PV⌦@�Wè Nv�èS£WÉVÒ SØSåSê:�W~Y⌦`èKV� 
ñ�éSTçÅHT☺ð¹⌦@� )٥ (

ØSäWTßéS�X£`�STÿ fÛYQÚ 
Y¤éPRÞ⌦@� øV⌦XM� %g�HTWÙR⌫☺ñÀ¹⌦@� 

ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� ñ�HTTW�p²KV� $Y¤�PVÞ⌦@� 
óØSå �fTTä~YÊ fûèS�Y⌫HTW� (257) ﴾ )ي الكفر بالظُّلُمات ؛  )٦مما سوإن

                                                
 . ١٦سورة احلشر  (١)
 . ١٢٠سورة النساء جزء من اآلية  (٢)
 . ٢٢٤ص  ٩تفسري الطَّبرِي ج  (٣)

 (٤)كْتة نرين يف سبب مجع اهللا هنا نه إليها بعض املفستعاىل _ ب _ري للظُّلُمات بينما وحكَث ور ؟ يقول ابنرمحـه اهللا _د الن _ :]  ألنَّ احلـق 
.  br&ur #⌧�»yd �ÏÛºu�ÅÀ $V☺�É)tGó¡ãB¨كلّها باطلة كما قال ﴿ واحد والكفر أجناس كثرية و

 . . . .öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ   ﴾ ) تعـاىل  _ و قال )  ١٥٣سورة األنعام _ ﴿�@yèy_ur 
ÏM»uHä>�à9$# u�q�Z9$#ur (   ﴾ )تعـاىل  _ قال ، و)  ١رة األنعام جزء من اآلية سو _ ﴿Ç`tã 
ÈûüÏ☺u�ø9$# È@Í¬!$y☺¤±9$#ur   ﴾ ) إىل غري ذلك من اآليات )  ٤٨سورة النحل جزء من اآلية ،

 ) . ٦٨٥ص  ١انظر تفسري ابن كَثري ج] ( به تشعار الباطل وتفرده ويف لفظها إشعار بتفرد احلق وانتش اليت
تفسري ، و٤١٦ص  ٥تفسري الطَّبرِي ج  انظر) قاله قَتادة و الْحسن ( كل معبود سوى اهللا شيطان سر الطَّاغُوت بالشيطان وفُ: الطَّاغُوت (٥) 

 . ٢٤٨ص  ٥تفسري الْقُرطُبِي ج و
ء رسول اهللا محمد قال أنها مخصصة يف النصارى الذين آمنوا بِعيسى مثَّ لَما جاهناك من خصص اآلية و: مالحظة  ، ٢٥٧سورة البقرة  (٦)

ذكروا ختصيصاً آخـر لآليـة أنَّ الـذين كفـروا     و) قاله مجاهد وعبدة بن لُبابة وغريهم ( ىل الظُّلُمات بذلك خرجوا من النور إكفروا به و
لِّ مـن  األغلبية على أنَّ اآلية عامة يف كو) ذكره الْخازِن ( الضاللة  سائر رؤوساآلية هم كَعب بن الْأَشرف وحيي بن أَخطَب و قصودين يفامل
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ألنه حيجب أبصار القلوب عن احلقائق فيلَبس طريقها ، كما حتجب الظُّلُمات أبصار العيون ، وهلـذا سـمي   
 .) ١(ميان بالنور أيضاً ألنه ينور أبصار القلوب بوضوح طريقه كما ينور النور أبصار العيون اإل

هذه هي عاقبة من تولَّى الشيطان الرجيم ؛ يف الدنيا ذهاب البصرية ويف اآلخرة العذاب األليم ، فكمـا  
اجل يف الدنيا من تسلُّطه عليه ودفعه وإزعاجه إىل املعاصي؛ من تولَّى الشيطان بالعقاب الع_  U_ توعد اهللا 

 I  _ ﴿ð�Y�RÒ Yã`~V⌫WÆ_ فإنه توعدهم أيضاً بالعقاب اآلجـل يف اآلخـرة إذ قـال    
ISãPVTßVK� ÝWÚ Sâ☺ð��WéW� ISãPVTßVK�WTÊ 

ISãPR⌫TTgµSÿ YãÿY�`äWTÿWè uøV⌦XM� g��W¡WÆ 
Y¤kYÅTQW©⌦@��N ﴿اً ، كما قال أيض) ٢(﴾  (4) éS�YÑ`�TRÑWTÊ 

�Wä~YÊ óØSå WÜISè�WçÅ<⌦@�Wè (94) S éSÞTS�Wè 
ð¨~Y⌫`T�MX� WÜéSÅWÙ`�VK� (95)﴾)٣( . 

�ðÐMXù;HTTV⌦OèKR﴿ وقال فيهم كذلك  `ySäHTTúWèK<�WÚ 
ñyPVÞWäW� �W�Wè WÜèS�Y�WTÿ �Wä`ÞTWÆ �_±~oWY� 

ــال ) ٤( ﴾(121) ــة _ I_، وق ــوم القيام ــاهلم يف ي ــفاً ح  W×óéTWTÿWè﴿  واص
`ySåS£Smïm`ð� �_TÅ~YÙW� W£W`ÅWÙHTWTÿ 

QXÝY�<⌦@� Y�WTÎ yST�p£TTW�T<ÑW�pª@� WÝYQÚ 
$X¨ß�XMô@� WÓ�WTÎWè ØSåSê:�fTTT~Y⌦`èKV� 

WÝQYÚ X¨ß�XMô@� �WTÞQWT�W¤ WÄWT�`ÙWT�T`ª@� 
�WTÞTñµ`ÅWT� w´`ÅW�Y� :�TWTÞpTçÅWT⌫WT�Wè 
�WÞWT⌫W�VK� v÷Y¡PV⌦@� ð�<⌫PV�VK� &�WTÞV⌦ 

WÓ�WTÎ S¤�PVTÞ⌦@� óØRÑHTúWé<�TWÚ WÝÿY�Y⌫HTWT� 
:�fTä~YÊ �PV�MX� �WÚ �ò:�fTT® %☺ðS/@� QWÜMX� 
ðÐQWT�W¤ }y~Y|W� cy~Y⌫WTÆ (128)  ﴾)وقـــال أيضـــاً  ) ٥ ،

﴿�W¢XM�Wè WÔ~YÎ SØSäV⌦ N�éSÅYT�PVT�@� :�WÚ 
WÓW¥ßKV� ☺ðS/@� N�éST⌦�WTÎ `ÔWT� SÄTY�PV�Wß 

�WÚ �WTß`�W�Wè Yã`~TV⌫WÆ &:�WTß�ò:�W���ò 
óéTV⌦WèKV� WÜ�W{ SÝTðHT¹`~☺ð⌦@� óØSåéSÆ`�WTÿ  

                                                                                                                                                                     
لـى  اآلية إلَّا أنها تنطبـق ع سواء كان هذا أو ذاك فإنْ صح قوهلم بتخصيص و) قول الْقُرطُبِي وأَبو حيان(كفر وكلِّ من آمن باهللا على العموم 

 .اتبع هذه الطَّريقة أن ينال العاقبة ذاا كلّ من سار على نفس املنوال و
 . ٣١٥ص  ١تفسري الْبغوِي ج ، و ٤٢٤ص  ٥انظر تفسري الطَّبرِي ج  (١)
(٢)  ٤سورة احلج . 
 . ٩٥،  ٩٤سورة الشعراء  (٣)
 . ١٢١سورة النساء جزء من اآلية  (٤)
 . ١٢٨سورة األنعام  (٥)
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)١(
uøV⌦XM�  Y��W¡WÆ Y¤kYÅ☺ð©⌦@�، وذلك بتزيينه ) ٢( ﴾ (21) 

 .) ٣(هلم سوء أعماهلم

تقدميهم لما رأوا عليه آباءهم اتباعاً للشيطان وطاعةً له علـى كـالم اهللا   _  I_ وقد أنكر عليهم 
_U_ ازِيا من غري علم فهي يف غاية القبح ، فـإنَّ  [ _ محه اهللا ر_  )٤(،يقول الرن أن جمادلتهم مع كوبي

 يبالن _u  _ وكالم العلماء _ تعاىل _ يدعوهم إىل كالم اهللا وهم يأخذون بكالم آبائهم ، وبني كالم اهللا
 �ÔWT`﴿ أنهـم قـالوا    شيئٌ آخر وهو ابون عظيم فكيف ما بني كالم اهللا وكالم الْجهالء مثَّ إنَّ هاهن

SÄTY�PV�Wß �WÚ �WTß`�W�Wè Yã`~TV⌫WÆ 
&:�WTß�ò:�W���ò ﴾ )لُّ مـن  ) ٥بع الفعل ، والقول أَدازل من اهللا ونتيعين نترك القول الن

 الفعل ألنَّ الفعل يحتمل أن يكون جائراً ، ويحتمل أن يكون حراماً وهم تعاطَوه ، ويحتمل أن يكون واجبـاً 
وقال يف ] فكيف والقول من اهللا والفعل من الْجهال ؟ . . . . . . . . . . يف اعتقادهم والقول بين الداللة ، 

استفهاماً على سبيل التعجب يف اإلنكار يعين الشيطان يدعوهم إىل العذاب واهللا يدعو إىل : [ نوع االستفهام 
يبِعون الشطان الثَّواب وهم مع هذا يت [)ي ) ٦دعيقول الس ، ] :  ةً هلـمطان آلبائهم وهلم حمبيوليس دعوة الش

 .) ٧(] ومودةً وإنما ذلك عداوة هلم ومكر م 
 �QWÙV⌫WTÊ W£WÉVÒ﴿ لقولـه تعـاىل   _ وكما يتربأ منـهم اللَّعـني يف الـدنيا    

WÓ�WTÎ øYTPßMX� còv÷X£WT� ðÐÞQYÚ õøPYTßMX� 
ñÇ�W�VK� ☺ðW/@� ☺ð�W¤ WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (16) ﴾ 

ــدر  ) ٨( ــار بـ ــه يف كفَّـ �øYPTßMX﴿ ، وقولـ còv÷X£W� `ØS|ÞYQÚ 
õøYPTßMX� uüW¤VK� �WÚ �W� WÜ`èW£WT� õøYPTßMX� 
ñÇ�W�VK� &☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® 

                                                
 (١)مري قد يكون عائداً إىل اآلباء أي أنكَانِيقيل بل عائد يدعو اآلباء ، و_ لعنه اهللا _ ه الضوه يدعو و:[ إىل األبناء ، قال الشراد أنجيوز أن ي

ص  ٥انظر فَتح الْقَـدير ج   ]دعاؤه للتابعني بتزيينه هلم دين آبائهم تبوعني بتزيينه هلم الشرك والْمتبوعني إىل العذاب فدعاؤه للملتابعني ومجيع ا
٤٩٢ . 
 . ٢١سورة لقمان  (٢)
 . ١٤٩ص  ٢٠انظر تفسري الطَّبرِي ج  (٣)
 . ٦٠سبقت ترمجته ص:الرازِي (٤)
 . ٢١سورة لُقْمان جزء من اآلية  (٥)
 . ٢٧٨ص  ١٢تفسري الرازِي ج  (٦)
 . ٦٤٩ص  ١ج تفسري السعدي  (٧)
 . ١٦سورة احلشر جزء من اآلية  (٨)



٢٧٠ 

g��WÍYÅ<⌦@�فإنه يتربأ منهم يف اآلخرة أيضاً ويعترف خبذالنـه هلـم   _؛ ) ١(﴾  (48) 
 :_  I_ غريره م،يقول وت

 ﴿WÓ�WTÎWè SÝTðHT¹`~TPV⌦@� �WQÙV⌦ �øYµSTÎ 
S£`ÚKKV�ô@� UfûMX� ☺ðW/@� óØS{W�WÆWè W�`ÆWè 
QXÌW�<⌦@� `yRÑPRT��WÆWèWè 

$óØS|S�pTÉWT⌫`�VK�WTÊ �WÚWè WÜ�WÒ �øY⌦ 
ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª :�PV�XM� ÜKV� 

óØRÑST�óéWÆW  `yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦ 
ð�TWTÊ øYTßéSÚéST⌫WT� Nv�éTSÚéST⌦Wè 

$ØRÑW©SÉßKV� :�QWÚ h�WTßKV� óØS|Y�X£p±SÙY� 
:�WÚWè yS�ßKV� ☺ð$øY�X£p±SÙY� XøPßMX� 

ñ�ó£WÉW{ :�WÙY� XÜéSÙS�p{W£pT®VK� ÝYÚ %SÔ`�VÎ 
QWÜMX� fûkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� óØSäV⌦ }��W¡WÆ 

cy~Y⌦VK� (22) ﴾ )٢ (. 
ــ  ــاركته هل ــذ مش ــار عندئ ــينفع الكفَّ ــل س ــات فه ــذاب ؟؟ هيه  ÝV⌦Wè﴿ !! م الع

SØS|WÅWÉÞWTÿ W×`éW~<⌦@� ¢XM� `yS�pÙWT⌫☺ðÀº 
`yRÑPVTßKV� Á g�ð�¡WÅ<⌦@� WÜéRÒX£W�pTSÚ 

(39)  ﴾)٣ (. 
ومـن  _  r_ وليس يعذَر كافر جلهله باحلق ، لوضوحه وانتشاره بانتشار اإلسالم على يدي الرسول 

ا حبمل لواء الدعوة إىل دين اهللا ، هذا ومل تترك التقنيات احلديثة اليت جعلـت  تبعه من أئمة وقادة ممن تشرفو
العامل كقرية صغرية قاصيه كدانِيه ، من أجهزة إعالم وأدوات اتصال ، جماالً للجهل بالدين اإلسالمي يف هـذا  

 U  _ ﴿`ÔSTÎ `ÔWå_ الــزمن ، وال يعــذَر كــافر بظنــه أنــه علــى حــق إذ قــال اهللا 
ØRÑSLùQY�WTÞSTß WÝÿX£W©`�VK�ô@�Y� ½�HTWÙ`ÆVK� 

(103) WÝÿY¡PV⌦@� PVÔTW¶ óØSäS~`TÅWª Á 
YáléW~W�<⌦@� �WTp~TßPR�⌦@� óØSåWè 

WÜéS�W©`ðmïm� óØSäPVTßKV� WÜéSÞY©`ñmïm� 
�☯TÅ`TÞS² (104)﴾)وقـــال أيضـــاً  )٤ ،_I _ ﴿�☯TÍÿX£WTÊ 

uüW�TWå �☯TÍÿX£WTÊWè VPÌW� SØXä`~V⌫WÆ 
%SàV⌫HðT⌫☺ðµ⌦@� ñySäPVTßXM� N�èS¡W�PVT�@� 
WÜkY¹HTWT~PV⌦@� �ò:�TWT~Y⌦`èVK� ÝYÚ XÜèS  

☺ðY/@� fûéS�W©mïmð`�Wè ØSäPVTßKV� 

                                                
 . ٤٨سورة األنفال جزء من اآلية  (١)
 . ٢٢سورة إبراهيم  (٢)
 . ٣٩سورة الزخرف  (٣)
 . ١٠٤،  ١٠٣سورة الكهف  (٤)
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fûèS�WT�`äQSÚ (30) ﴾)ففيه داللة على أنَّ الكافر املخطئ واملعاند سواء يف استحقاق )١
 ٢(الذَّم(  رِييقول الطَّب ،)ـذِّب  وهذا من : [ _ رمحه اهللا_) ٣عاللة على خطأ قول من زعم أنَّ اهللا ال ين الديأَب

أحداً على معصية ارتكبها أو ضاللة اعتقدها إلَّا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيتركها عناداً منه لربه 
ريق اهلـدى  وف_ الذي ضلَّ وهو حيسب أنه هاد _ فيها، ألنَّ ذلك لو كان كذلك ،مل يكن بني فريق الضاللة 
 .) ٤(] فرق، وقد فرق اهللا بني أمسائهما وأحكامهما يف هذه اآلية 

 :موضحاً سبب عدم عذْر الكافر جبهله فقال _ رمحه اهللا _ ) ٥(وقد نبه الشنقيطي 
ت ا الرسـل مل  هذه النصوص القرآنية تدلُّ على أنَّ الكافر ال ينفعه ظنه أنه على هدى ألنّ األدلَّة اليت جاء[ 

تترك يف احلق لَبساً وال شبهة ، ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر ال يكاد يفَكِّر يف األدلَّة اليت هي كالشمس يف 
 .) ٦(] رابعة النهار ؛ جلاجاً يف الباطل وعناداً فلذلك كان غري معذور ، والعلم عند اهللا تعاىل 

الشيطان فأوقعهم يف الكفر ؛ فئة املرتدين الذين ارتدوا عن اإلميان فسقطوا يف وكان ممن تسلَّط عليهم  
غياهب الكفر ومترغوا يف أوحاله بعد أن استناروا بنور احلق ، وقد أخربنا القرآن الكرمي عن الردة وبين لنا أن 

�U  _ ﴿QWÜMX_ يقـول   ،_ لعنـه اهللا _املرتدين ما هم إلَّـا زمـرة مـن ضـحايا الشـيطان       
fÛTÿY¡PV⌦@� N�èPR�WT�`¤@� uvøV⌫WÆ 

yYåX£HTWT�` VK� ?ÝYQÚ Y�`ÅW� �WÚ WÜQWkTW�WT� 
ñySäV⌦ *üW�Sä<⌦@� SÝHTð¹`~TPV⌦@� ðÓQWéWª 
`ØSäV⌦ uøV⌫`ÚVK�Wè `ySäV⌦ (25) ﴾ )٧ (. 

وحسنه أي زين هلم ذلك  )٩( ﴾ ⌦ðÓQWéWª `ØSäV﴿ [_ رمحه اهللا _  )٨(قال ابن كَثري 
�uøV⌫`ÚVK﴿ وحسنه Wè `ySäV⌦﴾)هم  )١هم  ) ٢(] ،أي غـرلعنـه اهللا  _ ، فجـر _

                                                
 . ٣٠سورة األعراف  (١)

 . ١٣،١٤ص ٣لْخازِن ج ، وتفسري ا ٢٥٣ص  ٢سري الْبيضاوِي ج تف، و ٤٨٣ص  ٢السعود ج  انظر تفسري أبو(٢) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي (٣)
 . ٣٨٨ص  ١٢تفسري الطَّبرِي ج  (٤)
 . ٦٠سبقت ترمجته ص: الشنقيطي  (٥)
 . ٩٦ص  ٢أَضواء الْبيان ج  (٦)
 . ٢٥سورة محمد  (٧)
الْقُرطُبِي عـن ابـنِ عبـاس     نقلهو_ رمحهما اهللا _ بو السعود أَطَّبرِي و املنافقني ، قاله الاختلفوا فيمن أُنزِلَت فيه هذه اآلية فقيل نزلت يف   

 .الْآلُوسي عن ابنِ عباس والضحاك والسدي ، و
بغـوِي والْقُرطُبِـي    كفروا به ، نقلـه الْ قيل نزلت يف كفَّار أهل الكتاب الذين آمنوا مبا جاء يف كتبهم من أنَّ محمداً حق ؛ فلما بعثه اهللاو   
 .الْآلُوسي عن قَتادة و

 . ١٨سبق خترجيه ص:ابن كَثري (٨)
 . ٢٥سورة محمد  (٩)
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بتسويله هلم وتغريره هلم من النور إىل الظُّلُمات ، وهؤالء أسوء حظا من الذين كانوا من أهـل الكفـر مـن    
ة البصر وتـنعم ـا مثَّ   األساس واستمروا فيه ، كالفرق بني من ولد أعمى خلقةً ، وبني من عرف عظمة نعم

بل إنَّ املرتدين عن احلق أسوأ حاالً من هؤالء إذ . أصابه العمى فأظلمت الدنيا يف عينيه ، فما أقسى ما وقع له 
عميت أبصار هؤالء دون بصائرهم ، بل ربما طغى نور بصائرهم على نور بصائر كثري ممن يتمتعون بنعمـة  

كما أحسن اهللا عاقبـة مـن ابتلـي    . نما عميت بصائر املرتدين بعد أن أنعم اهللا عليها بنور اإلميان البصر ، بي
إِنَّ اللَّه يقُولُ إِذَا أَخذْت كَرِميتي عبدي في الدنيا لَم يكُن لَه جزاٌء عندي " _  r_ بالعمى فصرب كما قال 

 :وقد بين لنا اهللا عواقبهم يف الدنيا واآلخرة . بينما كانت عواقب املرتدين وخيمة  ،) ٣( " إِلَّا الْجنةَ
حيارب املرتدين الـذين  _  t_ ) ٤(هلم حدا يف الدنيا وهو القتل ، فهذا أَبو بكْر _ I_فقد حد اهللا  

 :عن عواقبهم فيها _  I_ ول اهللا ، أما يف اآلخرة فيق) ٥(_  u_ ارتدوا عن اإلسالم بِموت رسول اهللا 
 ﴿ÝWÚWè ` Y�WT�ó£TWÿ óØRÑÞYÚ ÝWÆ -YãYÞÿY  

p�SÙW~WTÊ WéSåWè c£YTÊ�W{ 
ðÐTMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ p�ð¹Y�W� 

`ySäR⌫HTWÙ`ÆVK� Á �WTp~Tß☺ñ�⌦@� 
$YáW£TTY����@�Wè ðÐMXù;HTTV⌦OèKR�Wè 

ñ�HTTW�p²KV� $Y¤�PVÞ⌦@� óØSå �fTTTä~YÊ 
fûèS�Y⌫HTW� (217)  ﴾)٦ (. 

ــال    �Y  _ ﴿ÝWÚ W£WÉW{ Y☺ð/@�Y� ?ÝYÚ Y�`ÅWT_ وقــــ
,-YãYÞHTWÙÿXM� �PV�MX� óÝWÚ WâX£`{RK� 
ISãS�T<⌫WTÎWè =QSÝMXùWÙp¹SÚ XÝHTWÙÿ�XMô@�Y� 

ÝYÑHTV⌦Wè ÝQWÚ W�W£W® X£pTÉRÑ<⌦@�Y� �_¤`�W² 
`yXä`~V⌫WÅWTÊ t�WµWçÆ fÛYQÚ ☺ðY/@� `ySäV⌦Wè 

}��W¡WÆ cy~YÀ¹WÆ (106) ðÐY⌦.V¢ ñySäPVTßKV�Y� 
N�éQS�W�WT�`ª@� WáléW~W�<⌦@� �WTp~TßPR�⌦@� 

øV⌫WÆ YáW£Y����@� UfûVKV�Wè ☺ðW/@� �W� 
÷Y�`äWTÿ W×`éWÍ<⌦@� WÝÿX£YÉHTW|<⌦@� (107) ﴾ 

                                                                                                                                                                     
 . ٢٥سورة محمد  (١)
 . ٣٧٠ص  ٧تفسري ابن كَثري ج  (٢)

ديث حسن غريـب  هذا ح: [، وقال فيه )  ٢٣٢٤( لْبصر ، حديث رقم ما جاَء في ذَهاب ا: أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد ، باب (٣) 
منبع الفوائـد  انظر جممع الزوائد و] (  ثقات يعلى أيب ورجال واألوسط الكبري يف والطرباين يعلى أبو رواه [: قال اهليثمي و] . من هذا الوجه 

 ) . ٣٦٤ص  ٢، ج  ٤١٩ص  ١ج 
 . ٢١١سبقت ترمجته ص:_t_أَبو بكْر الصديق  (٤)
 .لتوسع يف تفاصيل حرب املرتدين فلريجع إىل كتب السرية النبوية من أراد ا (٥)
 . ٢١٧سورة البقرة جزء من اآلية  (٦)
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، هذه هي عواقبهم يف اآلخرة ، يعاملون كما يعامل الكفَّار فتكون حسرة عليهم بعـد أن يـروا مكانـة    ) ١(
أعماهلم كلّها فال ينتفعون خبري عملوه ، وأنـزل علـيهم غضـبه ،    _  I_ فقد أحبط اهللا املؤمنني يومئذ ، 

 .وأدخلهم نار جهنم خيلدون فيها يذوقون أشد العذاب 

وقد تسلَّط الشيطان على مناذج كثرية من الكفَّار منذ القدم ، وما يزال مستمرا يف غَيه إىل وقتنا هذا ، 
ولو أردنا استعراض  هذه النماذج لن نستطيع هلا حصراً وال _ لعنه اهللا _  قيام الساعة وسيبقى على ذلك إىل

عدا ، وقد ذكر اهللا لنا يف القرآن الكرمي شيئاً منها، كقصص األقوام السابقة اليت كفرت باهللا وكذَّبت أنبياءها 
وألخـذ  _ u_ ومه له وتنكيلهم به وتثبيته أمام تكذيب ق_  u_ لتسلية الرسول _  I_ ، أخرب ا 

العظة والعربة مما آل إليه أمرهم ، وما دفعهم إليه كفرهم وتكذيبهم من حال سيئة وعقاب أليم يف الدنيا قبل 
 .اآلخرة 

 :فيهم _  I_ ، إذ يقول اهللا ) ٣(وقوم ثَمود  )٢(ومن هذه األقوام ؛ قوم عاد 
 ﴿�_ �WÆWè N�W éSÙV�Wè �TWÎWè fûPVkWT�PV� 
ØS|V⌦ ÝYQÚ $óØXäYÞY|HTTW©WQÚ WÝTQWTÿW¦Wè 
ñySäV⌦ SÝTðHT¹`T~PV⌦@� óØSäV⌫HTWÙ`ÆVK� 

óØSåPV�W±WTÊ XÝWÆ XÔg~�T☺ð©⌦@� N�éSß�W{Wè 
WÝÿX£Y±`�TWT�`©SÚ (38) ﴾ )فحكى لنا ) ٤ ،_U _ ما آل إليه أمرهم من دمار

م من العقاب الربانِي ، لتكون عربة لكلِّ مـن  وخراب يف ديارهم تركها اهللا من بعدهم شاهداً على ما حلَّ 
رآها ومسع بشآمة منظرها ، فهي تدلُّ على ما قاسى أصحاا من العذاب لكفرهم وبعدهم واتبـاعهم سـبيل   

 .الشيطان 
�U  _ ﴿N_ يقول éSß�W{Wè WÝÿX£Y±`�TWT�`©SÚ (38) 

، وقد تبينت هلم دالئل اهلدى مبا أنذرهم به رسوهلم أي ذوي عقول وبصائر يدركون ا سوء ما يفعلون  )٥(﴾ 

                                                
 . ١٠٧،  ١٠٦سورة النحل  (١)
 ._  r_ من بقاياهم جرهم ، قوم نيب اهللا هود من العرب البائدة ، و:قوم عاد (٢)

 . ١٧، و ص  ٧ص  ١ة ج انظر الْإِنباه على قَبائل الروا
، قيل إنَّ ثَقيفاً من بقاياهم إلَّا أنَّ الْحجاج كان ينكر ذلك  حاًالص إليها اهللا بعث اليت ةيلَبِقَالْ وحن بن اَمس بن مرإِ بن رائج بن ودمثَ:ثَمود (٣)

�N﴿ يتلو وW éSÙV�Wè :�WÙWTÊ uøWTÍ`T�VK�سورة الـنجم  (  ﴾ (51) 
٥١ . ( 
 . ١٧ص  ١الْإِنباه علَى قَبائل الرواة ج ، و ٥٧ص  ١رِير الْمشتبِه ج ر تبصري الْمنتبِه بِتحانظ
 . ٣٨سورة العنكبوت  (٤)
 . ٣٨سورة العنكبوت جزء من اآلية (٥)
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وهكـذا  . ) ١(من العواقب الوخيمة ، فلم يبق هلم عذر يستندون إليه ، ومع ذلك جحـدوا  _ u_رسوهلم 
يحول الشيطان بني العبد وبني ما رزقه اهللا إياه من عقل ومنطق وحكمة فال ينتفع ا لصاحله إذ غشى اللَّعـني  

 .على بصره 
أي مستبصرين يف دينهم وضالهلم يرون أنهم على حق ؛ إذ زين هلم الشيطان ما هم فيه : وقيل املعىن 

وال يغير هـذا مـا   . ) ٢(واعتقدوا بطْلَان ما لديه _  u_ حتى ظنوا أنهم على أفضل مما جاء به رسوهلم  
اطئة بعيدة كلّ البعد عن مصاحلهم ، وإنما تسخر يف خدمة ما قررناه من تعطيل عقوهلم واستخدامها بطريقة خ

 .يف إغوائهم وإضالهلم عن احلق _ لعنه اهللا _ أراده الشيطان 
،يقول )٣(لنا أيضاً ؛ ما فعله امللعون مع قوم امللكة بلْقيس_  I_ ومن النماذج القدمية اليت حكاها اهللا 

_U _ملَيد سهدان على لسان ه_u _ ره مبا وجد من عجيب فعلده على غيابه فعلَّل له تأخعوحني ت
 ð�VÑWÙWTÊ W¤`kWTçÆ ⌧�~YÅWT� WÓ�WÍWTÊ ﴿ هؤالء القوم ، فقال
ñ�¹W�VK� �WÙYT� `ØV⌦ p¸Yñím� -YãYT� 

ðÐS�`LùY�Wè ÝYÚ >MX�W�Wª Mw�W�WTÞYT� \ÜkYÍWTÿ 
(22) øYPßMX� ☺ñ��W�Wè ^áVK�W£`Ú@� 

óØSäRÑY⌫`ÙWT� p�W~YT�èRK�Wè ÝYÚ PXÔS{ ⌧òpøW® 
�WäV⌦Wè e«ó£WÆ cy~YÀ¹WTÆ (23) �WäPR��W�Wè 

�WäWÚóéWTÎWè WÜèS�S�pT©WTÿ X¨`ÙPV⌫Y⌦ ÝYÚ 
XÜèS  ☺ðY/@� WÝTQWTÿW¦Wè SØSäV⌦ 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� óØSäV⌫HTWÙ`ÆVK� óØSåPV�W±WTÊ 
XÝWÆ XÔ~Y�TWQ©⌦@� óØSäWTÊ �W� WÜèS�W�päWTÿ (24) 

ا يف هذه اآليات الكرمية ما تكنه نفس هذا املخلوق الصغري من االستنكار لعبادة هؤالء القوم ويظهر لن )٤(﴾ 
للشمس وترك عبادة اهللا اخلالق الرازق ، مما يدلُّ على سالمة فطَر كافَّة املخلوقات اليت ال تعقََل باعتقادها 

 ÔSTÎ ﴿ك يف كتابه الْمعجِز الكرمي ، إذ قال بذل_  I_وقد نوه اهللا _  U_ وِحدانِية اهللا 
óéTPV⌦ WÜ�VÒ ,ISãWÅWÚ bàWäY⌦��ò �WÙVÒ 

WÜéR⌦éSÍWTÿ �^¢XM� N�óéTWçÅW�T`T�@�PV� 
uøV⌦XM� ÷Y¢ X«ó£TWÅ<⌦@� ¾�~Y�Wª (42) 

ISãWÞHTW�`T�TSª uøV⌫HTTTWÅWT�Wè �QWÙWÆ 
WÜéR⌦éSÍWTÿ �Q^éR⌫SÆ �_¤gk�VÒ (43) 
S�TQY�W©ST� SãTV⌦ ñ�.WéHTWÙQW©⌦@� 
SÄ`T�☺ð©⌦@� ñ³`¤KKV�ô@�Wè ÝWÚWè QW&ÝXä~YÊ 

ÜMX�Wè ÝYQÚ ]òpøW® �PV�MX� S�TQY�W©STÿ 
-YâY�`ÙW�Y� ÝYÑHTV⌦Wè �PV� WÜéSäWÍpTÉWT� 

                                                
 .غريمها ، و ٣٤٣ص  ٣ج السمرقَندي ، و ٤٤١ص  ٥ر فَتح الْقَدير ج انظ(١) 
 . ٣٤٣ص  ٣تفسري السمرقَندي ج ، و ٤٤١ص  ٥، وفَتح الْقَدير ج  ٣٥ص  ٢٠ الطَّبرِي ج تفسري انظر (٢)
 .٩٦سبقت ترمجتها ص:بلْقيس (٣)
 . ٢٤ – ٢٢سورة النمل  (٤)



٢٧٥ 

ó%ØSäW�g~�`©WT� ISãPVTßMX� WÜ�VÒ �☯Ù~Y⌫W� 
�_¤éSÉTWçÆ (44) ﴾ )١ (. 

ا ما ورد ذكره يف ثنايا القرآن الكرمي والسنة كما وقع كيد الشيطان على أُمم كثرية غري ما ذكرنا ؛ منه
 وقوم لُوط، وقومه  الْمشرفة ومنها ما مل يصل إلينا ذكره ، وممن وقع ذكره يف القرآن قوم نوح ، وفرعون

 الذين استرسل احلديث عنهم يف قصص القرآن لتكون منوذجاً من مناذج كيد الشيطان على الكفَّار إىل عصرنا
هذا ، وإن اختلطت مع فعلهتم الشنيعة أفعاالً أخرى ال تقلّ قُبحاً عنها حتى صاروا مثاالً ألشنع ما ابتليت به 

قوم لُوط (أو ) عبدة الشيطان(األقوام الكافرة من الكفر والضالل وفظائع األعمال ، وهذا ما يسمونه جبماعة 
 .هـ  ١٤١٧هم واستفحل نشاطهم يف مصر عام الذين ابتدأت حركت) الْجدد

وقد انتشرت مجاعات أخرى كثرية من أمثال عبدة الشيطان لكلٍّ منهم طُقُوس خمتلفة عن غريها كلّها 
 ._ لعنه اهللا _ تابعة للشيطان ومن نِتاج أعماله 

@@@@@ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث الثَّاين

                                                
 . ٤٤ – ٤٢سورة اإلسراء  (١)



٢٧٦ 

 :إياهم كيد الشيطان للمنافقني وفتنته
فئة أُخرى جعل الشيطان من أهلها جنوداً له وسيطر على نفوسهم سيطرةً تامة لتذَبذُب تلك النفـوس   

وضعفها وخورها ، فأضلَّهم وأضلَّ م ، هذه الفئة هي فئة املنافقني، فمن يتمعن يف آيات القـرآن الكـرمي ،   
أنزل سورة كاملـة  _  I_ حتى أنه . املسلمني وأمهِّية احلذر منهم يظهر له من خالهلا مدى خطورم على 

بامسهم فضح فيها سرائرهم اخلبيثة وحذَّر منهم ، وبين فيها شيئاً من صفام اليت تشبِه إىل حد كبري صـفات  
دثة عنهم أكثر مـن اآليـات يف   ، ولو نظرنا إىل مطْلَع سورة البقرة نجِد اآليات الْمتح_ لعنه اهللا _ الشيطان 

عن الكفَّار يف أول السورة يف آيتين ، بينما كان احلديث عن املنافقني يف ثالث _  U_ الكفَّار ، فقد حتدث 
 .) ١(عشرة آية منها 

   نِي ، حيث قويت شوكة املسلمني وشاع ظهور احلـقدعت آفاقه يف العهد الْمفاق وتوسوقد انتشر الن
يف _ى الباطل ، وكرب األمر على أولياء الكفر فكانوا يستترون باإلسـالم خيانـةً للمـؤمنني وخـداعاً هللا     عل

 :_  I_ ،وما علموا أنهم ما خدعوا إلَّا أنفسهم بذلك كما قال _نظرهم
 ﴿WÝYÚ�è X§�PVÞ⌦@� Ý�Ú SÓéSÍWTÿ �QWTÞWÚ��ò 

☺ðY/@�Y� zóéWT~<⌦@�YT�Wè X£Y����@�g �WÚWè 
ØSå fûkYÞYÚ`ëSÙY� (8) WÜéSÆY�HTWTmïmñ� ☺ðW/@� 

WÝÿY¡PV⌦@�Wè N�éSÞWÚ��ò �WÚWè fûéSÆW�T`Tðïm� 
:�PV�MX� óØSäW©STÉßKV� �WÚWè WÜèS£SÅ`WTÿ 

ــال ) ٢( ﴾ (9) ــا ق ــوله  _  U_ ، وكم ــداعهم لرس ــحاً خ فاض _u  _ ﴿�V¢XM� 
ðÏ�ò:�W� WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� N�éST⌦�WTÎ 
S�WäpTWTß ðÐPVßMX� SÓéSªW£V⌦ %☺ðY/@� 

S☺ð☺ðS/@�Wè SØV⌫`ÅWÿ ðÐPVßMX� ISãR⌦éSªW£V⌦ 
S☺ð☺ðS/@�Wè S�WäpTWÿ QWÜMX� 

WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� fûéS�Y¡HTVÑV⌦ (1) 
Nv�èS¡W�PVT�@� `ØSäWÞHTWÙ`TÿVK� ^àTPVÞS� 

N�èPR�W±WTÊ ÝWÆ XÔ~Y�Wª ☺ðY&/@� `ØSäPVßXM� 
�ò:�Wª �WÚ N�éSTß�VÒ WÜéST⌫WÙ`ÅWÿ (2) ﴾ )٣ (. 

قد كانت هلم مواقف كثرية مع املسلمني ، منها ما تقدم ذكره من موقف عبد اهللا بـن أُبـي بـن    و 
يف معركة أُحد ، حني انسحب بِثُلُث اجليش عند التقائهم جبيش الكفَّار ، ليحـدث  _ رأس املنافقني_)٤(سلُول

 :_  I_ هم فقال الْبلْبلَة يف صفوف املسلمني ، وقد ذكر اهللا لنا ما كان من أمر

                                                
 . ٢٠ – ٨انظر سورة البقرة (١) 
 . ٩،  ٨سورة البقرة  (٢)
 . ٢،  ١سورة املنافقون  (٣)
 . ٢٠٨سبقت ترمجته ص: عبد اهللا بن أُبي بن سلُول  (٤)



٢٧٧ 

 ﴿QWØR� WÓW¥ßKV� ØRÑ`~V⌫WÆ ?ÝYQÚ Y�`ÅWT� 
☺gyWçÅ<⌦@� ^àWÞWÚKV� �_Tª�WÅPRTß 
uøWpTTçÅWTÿ ^àWÉMXú:�Vº $óØRÑÞPYÚ 
bàWÉMXú:�VºWè `�WTÎ óØSä`�TQWÙWåKV� 
óØSäS©SÉßKV� fûéPRÞñÀ¹WTÿ Y☺ð/@�Y� W¤`kçWÆ 
QXÌW�<⌦@� QWÝVÀº $YàQW~Y⌫XäHTTW�<⌦@� 

fûéST⌦éSÍWTÿ ÔWå �WTÞPV⌦ WÝYÚ X£`ÚKKV�ô@� ÝYÚ 
⌧%òpøW® `ÔSTÎ QWÜMX� W£`ÚKKV�ô@� ISãPV⌫TRÒ 

%YãPV⌫Y⌦ WÜéSÉp�STÿ õøYÊ ØXäY©STÉßKV� �QWÚ 
�W� WÜèS�`T�STÿ $ðÐV⌦ WÜéST⌦éSÍWTÿ óéV⌦ 

WÜ�VÒ �WTÞV⌦ WÝYÚ X£`ÚKKV�ô@� còpøTW® �QWÚ 
�WTÞ<⌫Y�STÎ %�WÞTSäHTWå `ÔSTÎ óéPV⌦ `ØS�ÞRÒ 

øYÊ óØRÑYT�éS~ST� W¦W¤WiV⌦ ðÝÿY¡PV⌦@� ð�Y�RÒ 
ñØXä`~V⌫WÆ SÔ`T�WÍ<⌦@� uøV⌦XM� 

$óØXäYÅY��WµWÚ �øY⌫WT�`�W~YT⌦Wè ☺ðS/@� �WÚ 
øYÊ óØS{X¤èS�S² ð°☺Y�WÙS~Y⌦Wè �WÚ Á 

%óØRÑX�éST⌫STÎ S☺ð☺ðS/@�Wè =Sy~Y⌫WÆ g��W¡Y� 
X¤èS�☺ñ±⌦@�، وقد حكى  ، كما خذلوا املسلمني يف غزوة الْأَحزاب أيضاً) ١( ﴾ (154) 

ــال    ــرآن فقـ ــذا يف القـ ــوقفهم هـ ــا مـ �MX¢>﴿ اهللا لنـWè ñÓéSÍWTÿ 
WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� WÝÿY¡PV⌦@�Wè Á 

ØXäYT�éST⌫STÎ b³W£QWÚ �WQÚ �WTßW�WÆWè ☺ðS/@� 
,ISãST⌦éSªW¤Wè �PV�MX� �_¤èS£SçÆ (12) 

<¢MX�Wè �V⌦�WTÎ bàWÉMXú:�☺ðº óØSä`ÞTQYÚ 
WÔTT`åKV�;HTTWTÿ ð�X£pTT�WTÿ �W� W×�WÍSÚ 

`yRÑV⌦ &N�éSÅY�`¤@�WTÊ SÜY¡L`TTTW�pT©WTÿWè 
tÌÿX£WTÊ SØSä`ÞTQYÚ ☺ðøY�PVÞ⌦@� WÜéST⌦éSÍWTÿ 
QWÜMX� �WTÞWT�éS~ST� báW¤óéTWÆ �WÚWè ðøYå 

]$áW¤éWÅY� ÜMX� WÜèS�ÿX£STÿ �PV�MX� �_¤�W£YÊ 
(13) óéTV⌦Wè p�V⌫Y�S  ØXä`~TV⌫WÆ óÝYQÚ 

�WåY¤�V¹<ÎKV� QWØR� N�éST⌫MXùSª 
WàWTÞ`�YÉ<⌦@� �WåóéTWT��KVð� �WÚWè 
N�éST�QWT�V⌫WT� :�WäY� �PV�MX� �__¤kY©WTÿ 

، وغريها من املواقف واحلوادث املؤملة اليت كان من أعظمها فتنة حديث اإلفك اليت كـان  ) ٢(﴾  (14)
يث حول السيدة عائشة،متعدياً الدور فيه للَّعني نفسه عبد اهللا بن أُبي بن سلُول مرةً أُخرى ، حيث أشاع احلد

من فـوق سـبع   _ رضي اهللا عنها _ أنزل آيات كرميات تعلن براءا _  I_ على بيت النبوة ، ولكن اهللا 
�U _ ﴿QWÜMX_ مســـــاوات فقـــــال  WÝÿY¡PV⌦@� èSò:�W� 
YÐ<Êgæ�ô@�Y� bàW�p±SÆ p&yRÑÞYQÚ �W� 
SâéS�W©`ðím� �Q^£W® $ØRÑPV⌦ `ÔWT� WéSå 

c¤`kWT� &`yRÑPV⌦ QXÔRÑY⌦ wæ÷X£`Ú@� ØSä`ÞYQÚ 
                                                

 . ١٥٤سورة آل عمران  (١)
 . ١٤ – ١٢سورة األحزاب  (٢)



٢٧٨ 

�QWÚ ð�W©WT�`{@� WÝYÚ Y&y<�gæ�ô@� 
÷Y¡PV⌦@�Wè uøPV⌦WéWT� ISâW¤`iYÒ óØSä`ÞYÚ 

ISãV⌦ }��W¡WÆ bØ~YÀ¹WÆ (11) ﴾)١(. 
علـى  كلّ هذه املواقف الْمزرِية وغريها ما حصلت إلَّا باستعمال الشيطان إياهم ، كيف ال وقد رباهم  

جانباً كبرياً من سمات املنافقني وأخالقهم _  U_ وقد عرض اهللا _ لعنه اهللا _ يديه وأشرم أخالقه اخلبيثة 
أعماهلم وطُرقهم يف اخليانـة  _  Y_ وخيانتهم بني ثنايا القرآن الكرمي ، وكذلك السنة الْمشرفة ، وقد شبه 

 :_  U_ يقول . ذلك  واخلداع بِطُرق الشيطان وأساليبه يف
 ﴿! óØV⌦KV� W£WT� øV⌦XM� fÛTÿY¡PV⌦@� 

N�éSÍWTÊ�WTß WÜéR⌦éSÍWTÿ ñyXäXß.Wé`T��XMg� 
ðÝÿY¡PV⌦@� N�èS£WÉðÒ óÝYÚ XÔTT`åVK� 

Y�HTW�YÑ<⌦@� óÝMXùV⌦ `yTS�T`�X£T`�RK� 
UfÛW�S£`�WÞV⌦ óØRÑWÅWÚ �W�Wè SÄ~Y¹STß `yRÑ~YÊ 

�☯�W�VK� �_�WT�KV� ÜMX�Wè `yS�<⌫YT�éSTÎ 
`yRÑPVTßW£S±ÞWÞVT⌦ S☺ð☺ðS/@�Wè S�WäpWTÿ 

óØSäTPVßXM� WÜéST�Y¡HTTVÑV⌦ (11) óÝMXùV⌦ 
N�éS�X£`T�RK� �W� WÜéS�S£`mïmð� óØSäWÅWÚ 

ÝMXùV⌦Wè N�éR⌫YT�éSTÎ �W� óØSäWTßèS£S±ÞWTÿ 
ÝMXùV⌦Wè óØSåèS£W±PVß UfÛPR⌦WéS~V⌦ 

W£HTWT�` VK�ô@� ☺ðyR� �W� fûèS£ð±ÞSTÿ (12) 
`yTS�TßVðK�� ☺ñ�W®KV� ^àTW�`åW¤ Á ØYåY¤èS�S² 

WÝYPÚ &☺ðY/@� ðÐY⌦.V¢ óØSäTPVßKV�Y� 
c×óéTWTÎ �PV� fûéSäWÍ`TÉWTÿ (13) �W� 

óØS|WßéR⌫Y�HTTWÍSTÿ �☯Å~Yîðr �PV�MX� Á ÷_£STÎ 
]àWÞTQW±WTo☺ñ� `èVK� ÝYÚ Yò:�W¤Wè Y>&¤S�S� 

ySäSª<K�WT� `ySäWTÞ`~WT� &c�ÿY�WT® 
`ySäS�ð©`ímð� �_Å~Yîðr `ySäS�éR⌫STÎWè 

&uøPV�W® ðÐY⌦.V¢ `ySäPVTßKV�Y� c×óéTWTÎ 
�PV� fûéR⌫YÍT`ÅWTÿ (14) XÔW�WÙVÒ WÝÿY¡PV⌦@� 
ÝYÚ `yXäY⌫`�WTÎ $�_�ÿX£WTÎ N�éSTÎ�V¢ 

ðÓ�WT�Wè óØYåX£`ÚVK� óØSäV⌦Wè }��ð¡WÆ 
cØ~Y⌦KV� (15) XÔW�WÙVÒ XÝHTV¹`~PV⌦@� <¢XM� 
WÓ�WTÎ XÝHTW©ßgæp�Y⌦ ó£SÉ`{@� �QWÙV⌫WTÊ 
W£WÉVÒ WÓ�WTÎ øYTPßMX� còv÷X£WT� ðÐÞQYÚ 

õøPYTßMX� ñÇ�W�VK� ☺ðW/@� ☺ð�W¤ 
WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (16) WÜ�VÑWTÊ 
:�WÙSäW�W�YÍHTWÆ �WÙSäPVTßKV� Á Y¤�PVÞ⌦@� 

XÝ`TÿW�Y⌫HTWT� &�WTä~YÊ ðÐY⌦.V¢Wè 
N�Sê;.W¥WT� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@�، وذلك مـن   )٢( ﴾ (17) 

                                                
 . ١١سورة النور  (١)
 . ١٧ – ١١سورة احلشر من  (٢)



٢٧٩ 

دفعهم إليه ، ومن كَيده للكفَّار يف ذات الوقت إذ سلَّط عليهم سفَراَءه من املنـافقني ،   كَيد الشيطان هلم ، إذ
 ._ لعنه اهللا ولعنهم _ هكذا يكيد هلم ويكيد م 

ومن األخالق اليت يشبه ا املنافقون الشيطان ؛ اجلنب واخلوف ، وذلك ملا يف نفوسهم اللَّئيمة من الكفر  
﴿ _  I_ ل اإلميان ، فهم دائماً علـى خـوف مـن انكشـاف دواخلـهم ، قـال       الذي خيفونه عن أه

S¤W¡`�WTÿ fûéSÍYÉHTTWÞSÙ<⌦@� ÜKV� WÓPV¥WÞST� 
`yXä`~V⌫WÆ báW¤éSª ØSäSLùTYQ�WTÞST� �WÙY� Á 

&óØXäYT�éST⌫STÎ XÔSTÎ Nv�èSòX¥`äWT�`ª@� 
UfûMX� ☺ðW/@� c�X£`�SÚ �PVÚ fûèS¤W¡`�WT� 
 U _  ﴿WÜéS�W©`ðmïm� QWÔRÒ ]àW�`~W²_ ، كما قال )١(﴾(64)

&`ØXä`~V⌫WÆ ﴾ )٢ (. 
مع الكفَّار واملشركني يف عدة مواضع من القرآن الكرمي فآخى بينهم يف الدنيا _ Y_وقد مجعهم اهللا   

 :_ I_ووحد عاقبتهم يف اآلخرة،كقوله 
﴿WÜéSÍYÉHTTWÞSÙ<⌦@� ñ�HTWÍYÉHTWÞSÙ<⌦@�Wè 

ySäSµ`ÅWT� ?ÝYQÚ &w´`ÅWT� fûèS£SÚ<K�WTÿ 
X£W|ÞSÙ<⌦@�Y� fû`éWä`ÞWTÿWè XÝWÆ 
YÇèS£`ÅWÙ<⌦@� fûéSµY�`TÍWTÿWè 

&óØSäWTÿY�`TÿKV� N�éS©WTß W☺ð/@� 
ó%ØSäW~Y©WÞWTÊ UfûMX� fûkYÍYÉHTWÞSÙ<⌦@� SØSå 

fûéSÍY©HTWTÉ<⌦@� (67) W�WÆWè ☺ðS/@� 
fûkYÍYÉHTWÞSÙ<⌦@� g�HTWÍYÉHTWÞTSÙ<⌦@�Wè 
W¤�PVÉRÑ<⌦@�Wè W¤�WTß WØPVÞWäW� WÝÿY�Y⌫HTWT� 

&�fTTTä~YÊ WøYå &`ySäST�`©W� ñySäWÞWÅV⌦Wè 
$☺ðS/@� `ySäV⌦Wè t��ð¡WÆ cØ~YÍQSÚ (68) ﴾ )٣ (. 

ــه  �@/ð�PY¡WÅS~YP⌦ ☺ðS﴿ وقولــــــــــــــــ 
WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� g�HTWÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�Wè 
WÜkY{X£pTSÙ<⌦@�Wè g�HTTVÒX£pTSÙ<⌦@�Wè 

ð�éS�WTÿWè ☺ðS/@� øV⌫WÆ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� 
g%�HTWTÞYÚ`ëSÙ<⌦@�Wè WÜ�W{Wè ☺ðS/@� 

�_¤éSÉTWçÆ �?TWÙ~Y�QW¤ (73)  ﴾)ــه ) ٤ ﴿ _  I_ ، وقولـــــ
ð�PY¡WÅSTÿWè WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� 

Y�HTWÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�Wè WÜkYÒX£pTSÙ<⌦@�Wè 
Y�HTVÒX£pTSÙ<⌦@�Wè fûkPYTß:�☺ðÀ¹⌦@� 

Y☺ð/@�Y� UfÛðÀº &Yòóé☺ðT©⌦@� óØXä`~V⌫WÆ 
                                                

 . ٦٤سورة التوبة  (١)
 . ٤سورة املنافقون جزء من اآلية  (٢)
 . ٦٨،  ٦٧سورة التوبة  (٣)
 . ٧٣األحزاب سورة  (٤)
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SáW£MXú:�W  Y$òóé☺ðT©⌦@� ð�YµWçÆWè ☺ðS/@� 
`yXä`~V⌫WÆ `ySäWÞWÅV⌦Wè PV�TTWÆVK�Wè `ySäV⌦ 
ð$yPVÞWäW� p��ò:�WªWè �_¤kY±WÚ (6)  ﴾)وغريها مـن  ) ١ ،

فيها ذكْر املنافقني على غريهم من الكفَّار واملشركني لسبقهم هلم يف الشر واخلطـر  _ I_اآليات ، وقد قدم 
ــذا   ــاعف عـ ــذا ضـ ــلمني ، لـ ــى املسـ   ﴿ØSäST�PY¡WÅSÞfTTªم علـ

XÜ`kTWT�☺ð£TTQWÚ ﴾ )عذاباً مـن الكفَّـار فقـال    ) ٢ هم أشدن أنوبي ، _Y  _ ﴿
QWÜMX� WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� Á YÏ`¤PV�⌦@� 

gÔTWÉ`ªVK�ô@� WÝYÚ X¤�PVÞ⌦@�، فهم أسوأ عند اهللا من الكفَّار ) ٣( ﴾ 
 .وأعظم فتنة وأكرب خطراً على املسلمني 

 
فيها موقفاً مـؤثِّراً حيـدث   _  I_ املبحث ، أضع بني يدي القارئ آية كرمية يبين اهللا  يف ختام هذا

 بصا هم فيه وال توبة ، وقد نمل منهم فداًء مقبقط يف أيديهم ، فلم يعد يراط وقد سللمنافقني وهم على الص
ممن غرهم وأوقعهم فيمـا هـم فيـه،يقول    أمام أعينهم مصريهم احملتوم دون أمل يف النجاة أو حىت االنتقام 

_U_: 
 ﴿W×`éWÿ SÓéSÍWÿ WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� 

ñ�HTWÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�Wè WÝÿY¡PV⌫Y⌦ 
N�éSTÞWÚ��ò �WßèS£ñÀ¹ß@� p¨Y�W�pTÍWTß ÝYÚ 
`Øñ{X¤éPRTß WÔ~YÎ N�éSÅY�`¤@� `Øñ{�ò:��¤Wè 

N�éS©YÙW�<⌦@�WTÊ �_¤éSTß ð�X£ñµWTÊ 
ØSäWTÞ`~WT� ⌧¤éS©X� ISãPV⌦ =S��W� ISãSÞYº�WT� 

Yã~YÊ SàWÙTT`�QW£<⌦@� ISâS£XäHTVÀºWè ÝYÚ 
YãY⌫W�YÎ ñ��W¡WÅ<⌦@� (13) `ØSäWTßèS �WTÞSÿ 
`ØV⌦KV� ÝRÑWTß $`ØRÑWÅQWÚ N�éST⌦�WTÎ 
uøV⌫WT� `yRÑPVÞYÑHTV⌦Wè `yS�ÞWT�WTÊ 

`ØRÑW©SÉßKV� `ØS�p±QWT�W£WT�Wè 
`yST�`�WT�`¤@�Wè SØRÑ<T�PV£WçÆWè 
☺ñøYß�WÚKKV�ô@� uøPV�W� �ò:�TTW� S£`ÚKV� 

☺ðY/@� Øñ{QW£WTçÆWè Y☺ð/@�Y� S¤èS£WçÅ<⌦@� 
(14) W×`éW~<⌦@�WTÊ �W� S¡W�`ëSÿ `ØRÑÞYÚ 

bàWTTpÿ�YÊ �W�Wè WÝYÚ WÝÿY¡PV⌦@� &N�èS£WÉVÒ 
SØRÑHTúWè<K�WÚ S$¤�PVÞ⌦@� �øgå 
ó$ØRÑHùV⌦`éWÚ ð¨`LùYT�Wè S¤kY±WÙ<⌦@� (15) ﴾ 

                                                
 . ٦سورة الفتح  (١)
 . ١٠١سورة التوبة جزء من اآلية  (٢)
 . ١٤٥سورة النساء جزء من اآلية  (٣)
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)١( . 
 �Øñ{QW£WTçÆWè Y☺ð/@�Y﴿ وقوله : [ _ رمحه اهللا _  )٢(يقول الطَّبرِي  

S¤èS£WçÅ<⌦@�وخدعكم باهللا الشيطان فأطمعكم بالنجاة مـن  : يقول  )٣( ﴾ (14) 
تفسريهم للغرور يف اآلية بأنه  )٦(وقَتادة  )٥(، كما نقل رمحه اهللا عن مجاهد ) ٤(] عقوبته والسالمة من عذابه 

 .) ٧(الشيطان 
بتزيينه هلم الكفر والشـك فاطمـأنوا لـه    _ لعنه اهللا _ هذه هي عاقبتهم اليت أوصلهم إليها الشيطان 

 .ووثقوا بوعوده الكاذبة وصدقوا أخباره املزيفة 
 ._ لعنه اهللا _ نسأل اهللا أن يعيذنا من شره وفتنته 

 
 

@@@@@ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ١٥،  ١٤،  ١٣سورة احلديد  (١)

 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٢) 
 . ١٤سورة احلديد جزء من اآلية  (٣)
 . ١٨٥ص  ٢٣تفسري الطَّبرِي لآلية ج  (٤)

 . ٦٤سبقت ترمجته ص:مجاهد(٥) 
 . ٧١سبقت ترمجته ص:قَتادة (٦)
 . ١٨٥ص  ٢٣انظر تفسري الطَّبرِي ج  (٧)
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 انيالفصل الثَّ
 عداء الشيطان للمسلمين ووسائله التي يسلكها إلى ذلك 
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 :املبحث األول
 :ومنها:الوسائل اليت يسلكها الشيطان للكيد للمسلمني

  :مسلك الشيطان يف فتنة الروح باملال  : املطلب األول 
نسان ، إذ ال غنى ألحد عنه أبداً ، وبـه  املال من أعظم الوسائل اليت يستخدمها الشيطان لإلضالل باإل 

�@⌦>I  _﴿ SÓ�WÙ_ حتلو احلياة وتزدان ، وعن طريقه يصل اإلنسان لكلِّ ما يصبو إليه، قال  
WÜéSÞW�<⌦@�Wè SàTTWÞÿY¦ YáléW~W�<⌦@� 

$�WTp~TßPR�⌦@� ñ�HTW~YÍHTW�<⌦@�Wè 
ñ�HTW�Y⌫HT☺ð±⌦@� e¤`kWT� W�ÞYÆ ðÐQYTT�W¤ 

�_T��WéV� e¤`kTW�Wè ¾�WÚVK� (46) ﴾ )١ (. 
 :_  U_ وهو فتنة كبرية يف حال وجوده ووفرته ويف حال انعدامه على حد سواء ، يقول اهللا  
﴿ Nv�éTSÙV⌫`Æ@�Wè :�WÙPVTßKV� 

`ØS|STT⌦.Wé`ÚKV� `ØS{S�HTV⌦`èVK�Wè 
bàWÞTT`�YÊ QWÜVK�Wè ☺ðW/@� ,ISâW�ÞYÆ 
e£T`�VK� cy~YÀ¹WÆ (28) ﴾)ويقول )٢ ، _I  _: 

﴿ :�WÙPVßXM� `ØRÑST⌦.Wé`ÚKV� 
`yRÒñ�HTV⌦`èVK�Wè &bàWÞTT`�YÊ S☺ð☺ðS/@�Wè 

,ISâW�ÞYÆ e£`�VK� cy~YÀ¹WÆ (15) ﴾ )٣ (. 
مسعت رسول اهللا :قال _  t_  )٥(عن كَعب بِن عياض _ رمحه اهللا _  )٤(كما روى اإلمام الترمذي  

 .) ١( " نةُ أُمتي الْمالُإِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً وفت" : يقول_  r_ اهللا 

                                                
 . ٤٦سورة الكهف  (١)
 . ٢٨سورة األنفال  (٢)
 . ١٥سورة التغابن  (٣)
 . ١٨٣سبقت ترمجته ص:الترمذي (٤)
اميني ، ذكره الْبخارِي و قال له صحبة ، مل يروِ عنه إلَّا جبيـر بـن نفَيـر    كَعب بن عياض الْأَشعرِي ، معدود يف الش:كَعب بن عياض (٥)

 .الْحضرمي 
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يف إشعال هذه الفتنة العظيمة بني مجوع بين آدم ؛ مبا يف قلوم من ضعف _ لعنه اهللا _ وقد استعان الشيطان 

يف كتابـه الكـرمي بقولـه    _  I_ جتاه املال وحب شديد لـه وللـدنيا وزينتـها كمـا وصـفهم اهللا      
﴿fûéQS�Y�ST�Wè WÓ�WÙ<⌦@� �^QT�S� �^QTÙW� 

(20) ﴾ )٢ (. 
 
 :فتنة املال يف حال توفُّره وكثرته _ أ
لقد أوقَعت كثرة املال مجعاً ال يحصى من أصحابه يف املاضي واحلاضر يف فتن كثرية ، ومعاصٍ متعددة  

هللا بسعة املـال  وقد أخربنا القرآن الكرمي عن مناذج من الناس على مر العصور ، أكرمهم ا. يجر بعضها بعضاً 
فاغتروا مبا لديهم حتى وقعوا يف الكفر والضالل ، وظنوا أنَّ أمواهلم ستكون ذُخراً هلم يف حيام وبعد ممـام  

يقُولُ ابن آدم مالي مالي قَالَ وهلْ " _  r_ تدفع عنهم العذاب وتميزهم عمن سواهم ، يقول رسول اهللا 
نا ابي لَك تيضفَأَم قْتدصت أَو تلَيفَأَب تلَبِس أَو تيفَأَفْن ا أَكَلْتإِلَّا م كالم نم م٣("آد (. 

 !﴿ خربه يف سـورة القَصـص فقـال    _  Y_ ، وقد ذكر اهللا ) ٤(ومن ذلك ما كان من قَارون  
QWÜMX� WÜèS£HTWÎ fû�W{ ÝYÚ X×óéWTÎ uøWªéSÚ 

uøWçÅW�WTÊ ó$ØäX`~V⌫WÆ SãHTWTÞ`T~W���òWè WÝYÚ 
X¦éSÞRÑ<⌦@� :�WÚ QWÜMX� ISãWímg��WÉWÚ 
KR�;éSÞW�V⌦ YàWT�`±SÅ<⌦@�YT� øYT⌦OèKR� 
YáQWéSÍ<⌦@� <¢XM� WÓ�WÎ ISãVT⌦ ISãSÚóéWTÎ �W� 
$`�W£pTÉW� QWÜMX� ☺ðW/@� �W� ☺ñ�Y�Sÿ 

WÜkY�X£WÉ<⌦@� (76) XçÄWT�`T�@�Wè :�WÙ~YÊ 
ðÐHTùWT���ò ☺ðS/@� W¤�QW�⌦@� $WáW£Y����@� 

�W�Wè ð¨ÞWT� ðÐW�~Y±WTß WÝYÚ $�WT~`Tß☺ñ�⌦@� 
ÝY©`�VK�Wè :�WÙVÒ WÝW©`�KV� ☺ðS/@� 
$ðÐ`~V⌦MX� �W�Wè XçÄ`�WT� W �W©WÉ<⌦@� Á 

$X³`¤KKV�ô@� QWÜMX� ☺ðW/@� �W� ☺ñ�Y�Sÿ 
ðÝÿY�Y©pTÉSÙ<⌦@� (77) WÓ�WÎ :�WÙPVTßXM� 

ISãS�~YT�èRK� uøV⌫WÆ ]y<⌫YÆ v&÷Y�ÞYÆ 
óØV⌦WèVK� óØV⌫`ÅWTÿ UfûKV� W☺ð/@� `�WÎ 

                                                                                                                                                                     
عي ماب فيعتاب ج انظر االسحو ٤١٠ص  ١رِفَة الْأَص ،ري عاهشار ج مصاء الْأَمم ج ٨٩ص  ١لَملسمان لدات والْوِحفَرِدن٤ص ١، والْم. 

، ]حسن صحيح غريـب [، وقال )  ٢٢٥٨ (ما جاء أنَّ فتنة هذه األمة يف املال ، حديث رقم : الترمذي يف كتاب الزهد ، باب أخرجه (١) 
_ رمحـه اهللا  _ حه اَأللْبانِي قد صحو) .  ٢٥٣ص  ١١فتح الباري ج ] ( الْحاكم صححه الترمذي وابن حبان و: [الفتح  قال ابن حجر يف

 ) .  ١٤٥ص  ٣الترهيب ج ، وصحيح الترغيب و ١٣٩ص  ٢الصحيحة لأللباين ج  نظر السلسلةا(
 . ٢٠سورة الفجر  (٢)
 ) . ٥٢٥٨( أخرجه مسلم يف كتاب الزهد ، حديث رقم  (٣)
 .ت قصته يف سورة القَصصوالذي تضرب األمثال بكنوزه وكثرا ، وقد ورد_  u_ الكافر الغين الذي عاش يف زمن موسى :قَارون (٤)



٢٨٥ 

WÐV⌫`åKV� ÝYÚ -YãY⌫`�WTÎ fÛYÚ XÜèS£TTSÍ<⌦@� 
óÝWÚ WéSå ☺ñ�W®KV� Sã`ÞTYÚ _áQWéSTÎ 

S£WT�<ÒKV�Wè &�_TÅî`ðr �W�Wè SÔWLTTpT©STÿ ÝWÆ 
SØXäYT�éSßS¢ fûéSÚX£`�SÙ<⌦@� (78) ﴾ )١ (. 

 عليه من املال ، وكيف افتنت وجحد بأنعم موقف قَارون الفاسق تجاه ما أنعم اهللا_  I_ فحكى لنا  
اهللا ففرح مبا عنده واغتر وتكبر بدالً من مقابلة النعمة بالشكر، فمنعه ماله من اتباع الرسالة حيث جحد أنـه  

ــل اهللا   ــن فض ــال _  Y_ م ��WÙPVTßXM:!﴿وق ISãS�~YT�èRK� 

uøV⌫WÆ ]y<⌫YÆ v&÷Y�ÞYÆ ﴾ )٢ (. 
 :الناس منه إىل قسمني  وقد تفرع موقف

 I  _ ﴿W�W£W�WTÊ_ أُناس افتتنوا مبا عنـده مـن مـال وكـادوا أن يضـلُّوا ، قـال       _ ١
uøV⌫WÆ -YãYÚóéWTÎ Á -$YãY�WÞÿY¦ WÓ�WTÎ 

WÝÿY¡PV⌦@� WÜèS�ÿX£STÿ WáléW~W�<⌦@� 
�WT~`Tß☺ñ�⌦@� ð�`~V⌫HTWÿ �WTÞV⌦ WÔ`T�YÚ :�WÚ 

�øYT�èRK� SÜèS£HTWÎ ISãTPVßMX� èS¡V⌦ P]¿¸W� 
⌧y~YÀ¹WÆ (79) ﴾ )٣ (. 

ــه    _ ٢ ــوا ب ــق ومل يفتتن ــوا احل ــاس عرف �@⌦WÓ�WTÎWè WÝÿY¡PV﴿ وأُن 
N�éST�èRK� ðy<⌫YÅ<⌦@� óØRÑV⌫`TÿWè ñ��WéTW� 

☺ðY/@� c£T`~W� óÝWÙYP⌦ WÝWÚ��ò ðÔYÙWÆWè 
�_�Y⌫HTW² �W�Wè :�WäHùTPVÍV⌫STÿ �PV�MX� 

fûèS¤YiHT☺ð±⌦@� (80) ﴾ )٤ (. 
قارون برفع السبب الذي يتباهى به ، فأفقده نفسه وماله، فعرف عندها أهـل  _  U _مث عاقب اهللا  

 :_  I_ الفئة األوىل ما كانوا عليه من اخلطأ ، يقول 
 ﴿�WTÞpTÉW©W�WTÊ -YãYT� YâX¤�W�YT�Wè 

ð³`¤KKV�ô@� �WÙWTÊ WÜ�W{ ISãVT⌦ ÝYÚ ⌧àWTLùYTÊ 
ISãWßèS£S±`ÞTWTÿ ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� �WÚWè WÜ�VÒ 

WÝYÚ ðÝÿX£Y±WT�ÞSÙ<⌦@� (81) W�WT�`²VK�Wè 
WÝÿY¡PV⌦@� N�óéQWTÞWÙW� ISãWTß�W|WÚ 

X¨`ÚVK�ô@�YT� WÜéR⌦éSÍWTÿ fUûVK�VÑ`TÿWè 
☺ðW/@� ñ¸S©`�WTÿ ðË`¦QX£⌦@� ÝWÙY⌦ Sò:�WWTÿ 

óÝYÚ -YâY �W�YÆ S$¤Y�pTÍWTÿWè :�W�óéV⌦ ÜKV� 
WQÝQWÚ ☺ðS/@� �WTÞ`~V⌫WÆ ðÈW©W�V⌦ $�WÞYT� 

                                                
 . ٧٨ – ٧٦سورة القصص  (١)
 . ٧٨سورة القصص  (٢)
 . ٧٩سورة القصص  (٣)
 .  ٨٠سورة القصص  (٤)



٢٨٦ 

ISãPVTßVK�VÑ`ÿWè �W� S�Y⌫pTÉSTÿ 
WÜèS£YÉHTVÑ<⌦@� (82)  ﴾)١ (. 

، وكيف تفاخر ) ٢(ومن ذلك أيضاً ما حصل مع صاحب اجلنتني الذي وردت قصته يف سورة الكهف
�h�WTßKV﴿ بكثرة ماله على صاحبه املؤمن ، فقـال لـه    S£WT�`{KV� ðÐÞYÚ 

¾���WÚ PR¥WÆVK�Wè �_£WÉWTß (34) ﴾ )ه اغ) ٣تـراره  ، وكيف جر
�WÓ�WTÎ :�WÚ QSÝRÀºVK﴿ وشدة اعتداده به إىل الكفر بـاهللا إلنكـاره السـاعة     

ÜKV� ð�~Y�WT� ,-YâY¡HTWå �_�TWT�KV� (35) :�WÚWè 
QSÝRÀºVK� WàWÆ�UfTT©⌦@� ^àWÙMXú:�WTÎ 
ÝMXùV⌦Wè ☺ñ� Y QS¤ uøV⌦XM� øQYTT�W¤ 

QWÜW�Y�VK�W� �_¤`kWT� �Wä`ÞYQÚ �_T�WT⌫WÍÞSÚ 
إذ قـال  _ قـارون  _ ، وما كـان مـن عاقبتـه الشـبيهة بعاقبـة أخيـه يف الكفـر        ) ٤( ﴾ (36)

_U_﴿V¸~Y�RK�Wè -XâX£WÙWT�Y� W�W�p²VK�WTÊ 
ñ�PY⌫WÍSTÿ YãóT~PVÉVÒ uøV⌫WÆ :�WÚ WÌWÉßVK� 
�fTTTä~YÊ �øYåWè dàWÿYè�W� uøV⌫WÆ �WäY®èS£SÆ 

SÓéSÍWTÿWè øYÞW�T`T~V⌫HTWTÿ `yV⌦ `ÏX£pT®RK� 
õøPX�W£Y� �_�W�VK� (42) `ØV⌦Wè ÝRÑWT� ISãTPV⌦ 
bàWTLùYÊ ISãWTßèS£S±ÞWTÿ ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� 

�WÚWè WÜ�VÒ �☯£Y±W�ÞSÚ (43)﴾)٥(. 
_ U_هؤالء وأمثاهلم كان املال فتنة هلم ووباالً عليهم و نقمة ضلُّوا ا عن سـبيل اهللا كمـا قـال     
﴿WÓ�WTÎWè uøWªéSÚ :�WTÞQWT�W¤ ðÐPVßMX� 

ð�`~TWT���ò WÜóéTWÆó£YTÊ ISâVKð�WÚWè 
_àTTWÞÿX¦ ¾��.Wé`ÚVK�Wè Á YáléW~W�<⌦@� 

�WTp~Tß☺ñ�⌦@� �WTÞQWT�W¤ N�éPR⌫gµS~Y⌦ ÝWÆ 
ð$ÐY⌫g~�Wª �WTÞQWT�W¤ p¨YÙ<º@� uvøV⌫WÆ 

`yXäY⌦.Wé`ÚKV� ` S�pT®@�Wè uøV⌫WÆ 
`yXäYT�éST⌫STÎ ð�TWTÊ N�éSÞYÚ`ëSTÿ uøPV�W� 

N�SèW£WTÿ ð��W¡WÅ<⌦@� WØ~Y⌦VK�ô@� (88) ﴾ )٦ (. 
�QWÜMX﴿ ولـــن يـــدفع عنــــهم العـــذاب يف اآلخـــرة أيضــــاً       

N�èS£WÉVÒfÛTÿY¡PV⌦@� ÝV⌦ �øYpÞçÅST� 
`ySä`ÞWÆ `ySäR⌦.Wé`ÚKV� :�W�Wè 

                                                
 . ٨٢،  ٨١سورة القصص  (١)
 . ٤٣ – ٣٢انظر سورة الكهف  (٢)
 . ٣٤سورة الكهف  (٣)
 . ٣٦،  ٣٥سورة الكهف جزء من اآلية  (٤)
 . ٤٣،  ٤٢سورة الكهف  (٥)
 . ٨٨رة يونس سو (٦)



٢٨٧ 

ySåS�HTV⌦`èVK� WÝYQÚ ☺ðY/@� $�L_TT`~W® 
ðÐMXù;HTTV⌦OèKR�Wè óØSå S éSTÎWè Y¤�QWTÞ⌦@� 

(10) ﴾ )١ (. 
ــال   �I _ ﴿ð�TVÊ ðÐ`�Y�`ÅST� `ySäR⌦.Wé`ÚKV_وقــ 

:�W�Wè &óØSåS�HTV⌦`èVK� �WÙPVßXM� S�ÿX£STÿ 
☺ðS/@� ØSäWT�PX¡TWÅS~Y⌦ �WäY� Á YáHéW~W�<⌦@� 

�W~T`ß☺ñ�⌦@� WÌWå`¥WT�Wè óØSäS©SÉßKV� óØSåWè 
WÜèS£YÉHTðÒ (55) ﴾ )٢ ( 

ــاً    ــال أيضـ �I  _﴿ QWÜMX_ وقـ fÛTÿY¡PV⌦@� N�èS£WÉVÒ 
WÜéSÍYÉÞSÿ `ySäV⌦.Wé`ÚKV� N�èQS�S±W~Y⌦ ÝWÆ 
XÔg~�WTª &☺ðY/@� �WäWTßéSÍYÉÞS~TTW©WTÊ QWØR� 
SÜéRÑWT� `yXä`~V⌫WÆ _áW£pT©W� QWØR� 

%fûéS�V⌫pTTçÅSÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè vN�èS£WÉVÒ 
uøV⌦XM� ðyPVÞWäW� fûèS£Wmïm`ñ� (36) ﴾ )٣( 

 :_U_كما قال
﴿ :�WÚWè �TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� Á ⌧àWTÿó£TWTÎ ÝYQÚ 

⌧£ÿY¡PVß �PV�MX� WÓ�WTÎ :�WåéSTÊW£`�TSÚ 
�PVTßXM� :�TWÙY� yS�T<⌫Yª`¤RK� -YãYT� 

WÜèS£YÉHTWÒ (34) N�éST⌦�WTÎWè SÝ`Tmìð� 
S£W�T`{KV� ¾��HWé`ÚKV� �_�HTVT⌦`èKV�Wè �WÚWè 
SÝ`Tmìð� WÜkY�PV¡WÅSÙY� (35) `ÔSÎ QWÜMX� 
øQYTT�W¤ ñ¸S©`�TWTÿ WË`¦QX£⌦@� ÝWÙY⌦ 

Sò:�TWWTÿ S¤Y�pTÍWTÿWè QWÝYÑHTV⌦Wè 
W£W�T`{KV� X§�PVÞ⌦@� �W� WÜéSÙWT⌫T`ÅWTÿ (36) 

:�WÚWè óØRÑR⌦HWé`ÚKV� :�W�Wè yRÒñ�HTV⌦`èKV� 
øY�PV⌦@�YT� `yRÑST�QX£WÍST� �Wßð�ÞYÆ 
uvøWÉ<⌦S¦ �PV�MX� óÝWÚ WÝWÚ��ò WÔYÙWÆWè 
�_�Y⌫HTTW² ðÐMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ óØSäV⌦ 

Sò:�W¥W� gÈ`Å☺gµ⌦@� �WÙYT� N�éR⌫YÙWÆ óØSåWè 
Á g�HTWTÊS£TSçÅ<⌦@� WÜéSÞYÚ��ò (37)  ﴾)٤ (. 
وهناك من مل يستطع الشيطان أن يفتنهم باملال إىل حد الكفر ، إلَّا أنه أوقعهم بسببه يف ذنوب ومعاصٍ  

 :كانوا يف غىن عنها ، ومن ذلك 
 

                                                
 . ١٠سورة آل عمران  (١)
 . ٥٥سورة التوبة  (٢)
 . ٣٦سورة األنفال  (٣)
 . ٣٧ – ٣٤سورة سبأ  (٤)



٢٨٨ 

 :الوقوع يف أكل الربا _ 
 عن الربـا ، وآذن آكلـه   حيث دفعهم حبهم للمال إىل طلب زيادته مبا مل يأذن به اهللا ، وقد ى اهللا 

ــال  ــاحلرب ، فق �@⌦I  _ ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV_ ب 
N�éSÞWÚ��ò N�éSTÍPVT�@� ☺ðW/@� N�èS¤V¢Wè �WÚ 

�øYÍWT� WÝYÚ Nuv�éTWT�QX£⌦@� ÜMX� yS�ÞRÒ 
WÜkYÞYÚ`ëQSÚ (278) ÜXM�WTÊ óØPV⌦ 

N�éST⌫WÅpTÉWT� N�éSTßV¢K<�WTÊ ⌧�ó£TW�Y� 
WÝYQÚ ☺ðY/@� -$YãYT⌦éSªW¤Wè ÜMX�Wè 

`yS�T`�ST� óØS|V⌫WTÊ ñ§èSòS¤ óØS|Y⌦.Wé`ÚKV� 
�W� WÜéSÙY⌫pÀ¹WT� �W�Wè fûéSÙV⌫pÀ¹ST� (279) 
�﴾ )١ (. 

آكلي الربا بأشنع صورة ، وبين جزاءهم وما تكون عاقبة أمواهلم إذا تعاملوا بالربا ، _  Y_ ووصف  
 :فقال 
 ﴿fÛTÿY¡PV⌦@� WÜéST⌫S{K<�WTÿ N�léWT�QX£⌦@� 
�W� WÜéSÚéSTÍWTÿ �PV�MX� �WÙVÒ S×éSTÍWTÿ 

üY¡PV⌦@� SãR¹QW�W�W�WTÿ SÝHTð¹`~TPV⌦@� WÝYÚ 
&☺X¨WÙ<⌦@� ðÐY⌦.V¢ óØSäPVTßKV�Y� 
Nv�éR⌦�WTÎ �WÙPVTßXM� SÄ`~W�<⌦@� SÔ<�YÚ 

%N�léWT�QX£⌦@� QWÔW�KV�Wè ☺ðS/@� WÄ`~W�<⌦@� 
W×QW£W�Wè &N�léWT�QX£⌦@� ÝWÙWTÊ ISâ�ò:�W� 

bàðÀ¹YÆóéTWÚ ÝYQÚ -YãYQT�QW¤ uøWäW�ß@�WTÊ 
ISãV⌫WTÊ �WÚ ðÈV⌫Wª ,ISâS£`ÚKV�Wè øV⌦XM� 
$☺ðY/@� óÝWÚWè W �WÆ ðÐTMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ 

ñ�HTW�p²KV� $Y¤�PVÞ⌦@� óØSå �Wä~YÊ fûèS�Y⌫HTW� 
(275) SÌW�`ÙWTÿ ☺ðS/@� N�léWT�QX£⌦@� 

øX�ó£TSTÿWè %g�HTWTÎW�UfT±⌦@� S☺ð☺ðS/@�Wè 
�W� ☺ñ�Y�STÿ QWÔRÒ ]¤�PVÉVÒ \Ø~Y�KV� (276)  ﴾)٢ ( ،

��I _﴿:�WÚWè yS�T`T~W_كمـــا قـــال �ò ÝYQÚ �_TT�QX¤ 
N�WéST�`¤WkTPY⌦ õøYÊ XÓ.WépTTÚKV� X§�PVÞ⌦@� 

ð�TWTÊ N�éST�ó£WTÿ W�ÞYÆ $☺ðY/@� :�WÚWè 
yS�pTT~W���ò ÝYQÚ ⌧áléW{W¦ fûèS�ÿX£ST� Wã`�Wè 

☺ðY/@� ðÐMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ SØSå 
WÜéSÉYÅpµSÙ<⌦@� (39)  ﴾)٣ (. 

                                                
 . ٢٧٩،  ٢٧٨سورة البقرة (١) 
 . ٢٧٦،  ٢٧٥سورة البقرة (٢) 
 . ٣٩سورة الروم (٣) 



٢٨٩ 

وال خيفى ما يكون بني املتعاملني بالربا من حقد وغلّ وضغينة وعداء وهذا كلّه بسبب املال لذا كـان   
 .املال للشيطان خري وسيلة يتبعها يف تنفيذ خمطَّطه 

 
 :ومن ذلك الْميِسر _ 

 كاخلمر إذا تأصل يف نفس اإلنسان صـعب  والْميِسر مرض خطري: [ ) ١(يقول الدكتور عمر الْأَشقَر  
 .) ٢(] الشفاء منه وهو سبيل لضياع الوقت واملال ، والْميِسر ينشئ األحقاد ويدفع إىل احلرام 

 
أنَّ الشيطان هـو الـذي   _  U_ هكذا يوضح لنا الدكتور خطر التعامل بالْميِسر ، كما أخربنا اهللا  

 :_  I_ يقول . الْميِسر  يدفع الناس للَعب
﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� Nv�éTSÞWÚ��ò 

�WÙPVTßXM� S£`ÙW�<⌦@� S£Y©`~TWÙ<⌦@�Wè 
ñ��W±ßVK�ô@�Wè SØHTV⌦`¦VK�ô@�Wè c¨`�Y¤ 

óÝYQÚ XÔWÙWÆ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 
SâéS�YÞWT�T`�@�WTÊ óØRÑPV⌫VÅV⌦ 

WÜéS�YT⌫pTÉST� (90) ﴾ )٣ (. 
��WÙPVTßXM﴿ فقـال  _ لعنـه اهللا  _ هدف إبلـيس اخلبيـث   _  I_ كما بين لنا   

S�ÿX£STÿ SÝHTð¹`~TPV⌦@� ÜKV� WÄYTÎéSTÿ 
SØRÑWTÞ`~WT� WáWè.W�WÅ<⌦@� 

�ò:�TTWTµpTTçÅW�<⌦@�Wè Á X£`ÙW�<⌦@� 
X£Y©`~WÙ<⌦@�Wè `ØS{PV�S±WTÿWè ÝWÆ X£<ÒY¢ 

☺ðY/@� XÝWÆWè $YáléTV⌫☺ð±⌦@� `ÔWäWTÊ 
ØS�ßKV� WÜéSäWT�ÞTQSÚ (91) ﴾ )٤ (. 

 
 :أكْل أموال اليتامى ظُلماً : ومن ذلك _ 

حيث يستغلُّون ضعفهم ، ويغشي املال على ما بقي يف قلوم من رمحة وعطف على هؤالء املساكني ،  
 :عن ذلك ، إذ قال _  I_ وقد اهم اهللا 

 ﴿�W�Wè N�éS�W£pTÍWT� ðÓ�WÚ gy~Y�W~<⌦@� 
�PV�MX� øY�PV⌦@�Y� �øYå SÝW©`�KV� uøPV�W� 

WçÄST⌫`�WTÿ I&SâPV�S®VK� N�éSTÊ`èKV�Wè 
                                                

 .١٢١سبقت ترمجته ص:الدكتور عمر الْأَشقَر(١) 
 (٢)و الش الَم الْجِنقَر عر الْأَشمكتور عني ، للداطي. 
 . ٩٠سورة املائدة (٣) 
 . ٩١سورة املائدة (٤) 



٢٩٠ 

Y$�`äWÅ<⌦@�Y� QWÜMX� W�`äWÅ<⌦@� fû�VÒ 
�^�éLSTTT`©WÚ (34)  ﴾)وقــــــــال ) ١ ،﴿ N�éST���òWè 

uvøWÙHTWT�W~<⌦@� $`ØSäV⌦.Wé`ÚKV� �W�Wè 
N�éST⌦PV�W�W�WT� ð�~Y�W�<⌦@� $g�QY~☺ð¹⌦@�Y� 

�W�Wè Nv�éST⌫S{<K�WT� `ØSäV⌦.Wé`ÚKV� 
uvøV⌦XM� &`ØRÑYT⌦.Wé`ÚKV� ISãPVßMX� WÜ�VÒ 
�_TT�éS� �_¤kY�VÒ (2) ﴾ )٢ (. 

�QWÜMX﴿وقد توعدهم اهللا بعقاب شديد يف اآلخـرة إذ قـال    WÝÿY¡PV⌦@� 
WÜéST⌫S{K<�Wÿ WÓHðépTTÚKV� uøWÙHTWT�W~<⌦@� 

�☯Ù<⌫RÀº �WÙPVßXM� WÜéST⌫S{K<�Wÿ Á 
óØXäYTßéñ¹S� $�_¤�WTß fû`éV⌫p±W~WªWè 

�_¤kYÅWª (10)﴾)٣(. 
 

 _ اس أموال بعضهم البعض بغري حقومن ذلك أكل الن: 
﴿ �W�Wè Nv�éTR⌫ñ{<K�W� ØRÑV⌦HWé`ÚKV� 

ØRÑWTÞ`~WT� XÔY¹HTW�<⌦@�Y� N�éST⌦`�TST�Wè 
:�WäY� øV⌦XM� Yz�PV|S�<⌦@� N�éST⌫S{K<�W�Y⌦ 

�_TÍÿX£WTÊ óÝYQÚ XÓ.Wé`ÚKV� X§�PVÞ⌦@� 
gy<��XMô@�YT� `yS�ßKV�Wè WÜéSÙV⌫T`ÅWT� 

ــال ) ٤( ﴾ (188)  I  _ ﴿bÔ`TÿWè_ ، وقــــــــــــــــــ
WÜkYÉPYÉV¹SÙ<⌫PY⌦ (1) WÝÿY¡PV⌦@� �V¢XM� 

N�éST⌦�WT�<Ò@� øV⌫WÆ X§�PVÞ⌦@� 
WÜéSTpÊéWT�`©Wÿ (2) �V¢XM�Wè `ØSåéST⌦�VÒ 

èVK� `ØSåéSTßW¦PVè WÜèS£Y©`mïmñ� (3) �V�KV� 
QSÝñÀ¹Wÿ ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� ØSäPVTßKV� 

WÜéST�éSÅ`�TWQÚ (4) \×`éW~Y⌦ wØ~YÀ¹WÆ (5) 
W×óéTWÿ S×éSÍWÿ ñ§�PVÞ⌦@� ☺g�W£Y⌦ 

WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@�، ففي التطفيف أكل ألمـوال املشـتري حيـث أنَّ    ) ٥( ﴾ (6) 
 .املطفِّف يأخذ من ماله أكثر من قيمة ما أعطاه وجيعله يظن أنه أعطاه القيمة املستحقَّة 

 
 :ومن ذلك منع الزكاة _ 

                                                
 . ٣٤سورة اإلسراء (١) 
 . ٢سورة النساء (٢) 
 . ١٠سورة النساء (٣) 
 . ١٨٨سورة البقرة (٤) 
 .  ٦ – ١سورة املطفِّفني (٥) 



٢٩١ 

 .م اخلمس اليت ال يكتمل إسالم عبد إلَّا ا وهي من أركان اإلسال
 :_  U_ يقول  

 ﴿! �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� 
Nv�éSÞWÚ��ò QWÜMX� �_¤kY�W{ fÛYQÚ 

Y¤�W�T`�KKV�ô@� gÜ�WT�`åQS£⌦@�Wè 
WÜéST⌫S{K<�W~V⌦ WÓ.Wé`ÚKV� X§�PVÞ⌦@� 
XÔY¸HTW�<⌦@�Y� fûè☺ñ�ñ±WTÿWè ÝWÆ XÔg~�fTTª 

%☺ðY/@� fÛTÿY¡PV⌦@�Wè fûèS¥YÞ<ÑWTÿ 
ð�WåPV¡<⌦@� WàTUfTTµYÉ<⌦@�Wè �W�Wè 

�WäWTßéSÍYÉÞSTÿ Á XÔg~�fTTª ☺ðY/@� 
ØSåó£☺TYW�WTÊ ]��V¡fTTTTÅY� ⌧y~Y⌦KV� (34) 

W×óéWTÿ uøWÙmïmñ`� �Wä`~V⌫WÆ Á Y¤�WTß 
ðyPVÞWäW� uüWé<ÑS�WTÊ �WäY� óØSäSå�W�Y� 

óØSäS�éSÞS�Wè $óØSåS¤éSäñÀºWè �V¡HTWå �WÚ 
óØST�`¥WÞW{ `yRÑY©SÉßVK�Y� N�éSTÎèS¡WTÊ �WÚ 

óØS�ÞRÒ fûèS¥YÞ<ÑWT� (35) ﴾ )ــال ) ١  Y_﴿`¡S� óÝYÚ_، وق
óØXäY⌦.Wé`ÚKV� ^àWTÎð�W² óØSåS£QXäV¹ST� 
ØXä~PY{W¥ST�Wè �WäY� QXÔW²Wè &óØXä`~V⌫WÆ 

QWÜMX� ðÐWT�léV⌫W² cÝVÑWª %óØSäPV⌦ 
S☺ð☺ðS/@�Wè }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (103) ﴾ )٢ (ر اإلمـام  ، وقد فس

 .) ٤( الصدقة بأنها الزكاة املفروضة_ رمحه اهللا _ ) ٣(السعدي 
 

فـإن مل  . وهناك ذنوب كثرية أُخرى كان املال وحبه يف قلوب البشر وسيلة للشيطان إليقاع الناس فيهـا  _
) ٥(يف املباحات ، يقول اإلمام الْغزالـي يف املعاصي عن طريق املال فإنه جيرهم إىل التوسع _ لعنه اهللا_يوقعهم 

ومـن أبوابـه   [ يف أثناء كالمه عن مداخل الشيطان واألبواب اليت يدخل منها إىل قلب ابن آدم _ رمحه اهللا_
الدراهم والدنانري وسائر أصناف األموال من العروض والدواب والعقار ؛ فإنَّ كلّ ما يزيد على قَدر : العظيمة 
واحلاجة فهو مستقَر الشيطان ، فإنَّ من معه قوته فهو فارغ القلب ، فلو وجد مائة دينار مـثالً علـى    القوت

                                                
 . ٣٥،  ٣٤سورة التوبة (١) 
 . ١٠٣سورة التوبة (٢) 
 . ٣٥سبقت ترمجته ص:السعدي(٣) 
 . ٣٠٨انظر تفسري السعدي ص (٤) 
ـ رخ أعمـال  من وسطُ ةيندم ىف دلو،  يعافالشالطُّوسي  يالزغالْ دمحم نبِ دمحم دامح وبأَ ياألصول الفقيه الفيلسوف هو:الْغزالي(٥)  اناس 
 كتـاب  مـائيت  من كثرأ وله،  عليه وغلب فصوالت آثر مثَّ فيها نبغ ىحت ةوالعقلي ةيعرالش العلوم طلب ىف لجتو هـ ، ٥٠٥سنة  ا يوتوفِّ

 . ورسالة ومقالة
ففُذ ج انظر الْوات البنِ قُن٤٢٧ص  ١موسوعة األعالم ج ، و ٩ص  ١ي . 



٢٩٢ 

الطَّريق انبعث يف قلبه شهوات حتتاج كلّ شهوة منها إىل مائة دينار أُخرى ، فال يكفيه ما وجد بل حيتـاج إىل  
وذلك ال آخر له فيقع يف هاوية آخرها عمق جهنم ........تسعمائة أُخرى ، وقد كان قبل وجود املائة مستغنياً

 .) ١(] فال آخر هلا سواء 
. أن يلهيهم عن طريق االهتمام باملال والتفْكري يف كيفية منائه وحفظه عن ذكر اهللا_ لعنه اهللا _ ويكفيه  

ــول اهللا  �@⌦I  _﴿ �WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PV_ يقــــــ 
N�éSTÞWÚ��ò �W� `yRÑXä<⌫ST� `ØRÑR⌦HWé`ÚKV� 

:�W�Wè `ØS{S�HTV⌦`èKV� ÝWÆ X£`{Y¢ ☺ðY&/@� 
ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWÿ ðÐY⌦.V¢ 

ðÐTMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ SØSå WÜèS£Y©HTW�<⌦@� 
�Y  _﴿ SØRÑHTùWä<⌦VK_ ، وقال )٢(﴾ (9) S£ST��VÑPV�⌦@� 

(1) uøPV�W� SØST�`¤S¦ W£Y��WÍWÙ<⌦@� (2) ﴾ )٣ (. 
 

 :أو قلَّته فتنة املال يف حال انعدامه _ ب 
يف هذه احلال أيضاً ؛ يتخذ الشيطان املال طريقاً إلضالل بين آدم ، حيث يشعل يف نفوس الفقراء احلقد  

واحلسد ، كما جيعلهم يسلكون طريق السرِقة لشدة احلاجة وقلَّة الرادع الديين ودفع الشيطان ووسوسته ، وقد 
جرائم قتل ليحموا أنفسهم من أن يكتشف صاحب الدار املسروقة أمرهم ، أو قد يضطَّرهم احلال إىل ارتكاب 

 .يصبحوا قُطَّاع طُرق وغري ذلك مما ميكن أن يدفعهم إليه قلَّة املال 
هذا كلّه ال يعين لنا أنَّ املال مذموم شرعاً ، بل على العكس ، فقد وردت آيات كثرية تدلُّ علـى أنَّ   

�@⌦>U  _﴿ SÓ�WÙ_ على العبد ، يقول اهللا _  I_ وإنما هو من نِعم اهللا  املال ليس مذموماً 
WÜéSÞW�<⌦@�Wè SàTTWÞÿY¦ YáléW~W�<⌦@� 

$�WTp~TßPR�⌦@� ﴾ )٤ ( كمـــا امـــنت ، _I  _ علـــى عبـــاده فقـــال ﴿
yRÒó Y�`ÙSÿWè ⌧Ó.Wé`ÚVK�Y� WÜkYÞTW�Wè 
ÔWÅmïm`ð�Wè `yRÑPV⌦ ⌧�HTTPVÞW� 
ÔWÅmïm`ð�Wè `yRÑPV⌦ �_£HTWäpTTßVK� (12)﴾ )٥ ( ،

ــال  �U  _﴿ ÜMX_ وقـــ N�éS¶Xp£ÍS� ☺ðW/@� �☯¶ó£WTÎ 
�_TÞW©W� SãpTÉYÅHTWµSÿ `ØRÑV⌦ ó£YÉpTçÅWÿWè 

                                                
 . ٤٥ص  ٣إِحياء علُوم الدين للغزالي ج (١) 
 . ٩ملنافقون سورة ا(٢) 
 . ٢،  ١سورة التكاثر (٣) 
 . ٤٦سورة الكهف (٤) 
 . ١٢سورة نوح (٥) 



٢٩٣ 

&`ØRÑV⌦ S☺ð☺ðS/@�Wè e¤éRÑW® }y~Y⌫W� (17) ﴾ )١ (

 .، فلو مل يكن املال خرياً ملا كان جزاء املتصدقني أن يضاعف اهللا هلم املال
 :_  I_أنَّ فقد املال نوع من أنواع االبتالء ، كفقد األنفُس ، قال  _ Y_ كما بين  
﴿! fUûSéV⌫`�S�V⌦ õøYÊ óØS|Y⌦.Wé`ÚKV� 

óØS|Y©SÉTßVK�Wè UfÛSÅWÙ`©WT�V⌦Wè WÝYÚ 
ðÝÿY¡PV⌦@� N�éST�èRK� ð�HTWT�YÑ<⌦@� ÝYÚ 
óØS|Y⌫`�WTÎ WÝYÚWè WÝÿY¡PV⌦@� 

Nv�éS{W£pT®VK� ÷^¢KV� &�_¤kY�W{ ÜMX�Wè 
N�èS¤Yip±WT� N�éSÍPV�WT�Wè QWÜXM�WTÊ WÐY⌦.V¢ 

óÝYÚ Yz`¥TWÆ Y¤éSÚRK�ô@� (186) ﴾ )٢ (. 
وذا جند أنَّ املال يف حد ذاته سالح ذو حدين ، فإن حسن استخدامه كـان حممـوداً ، وإن سـاء     

ل بنفوس النـاس إىل  استخدامه فهو يف هذه احلال مذموم ، والشيطان حياول دائماً استخدام هذا السالح ليمي
، ويشعل عن طريقه بينهم األحقاد واألضغان ويولِّد العـداء ، فـإذا اسـتطاع    _  U_ طريق ال ترضي اهللا 

اإلنسان أن يدفع كيد الشيطان ويقمع شروره ، فاستخدم املال استخداماً حسناً كإنفاقه يف عبادة احلج مثالً،أو 
ما ملَأَ " _ u_عام والشراب ، على أن ال يزيد ذلك عن حاجته كما قال فيما يستعان به على العبادة كالطَّ

عامـه وثُلُـثٌ   آدمي وِعاًء شرا من بطْنٍ بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَات يقمن صلْبه فَإِنْ كَانَ لَا محالَةَ فَثُلُثٌ لطَ
يف أعمال خريية كالصدقة وبناء املساجد واملدارس واملستشفيات وغريها ؛ فإنَّ ، أو ) ٣( "لنفَِسه  لشرابِه وثُلُثٌ

املال يف هذه احلال يكون حمموداً ويكون نعمةً له وراحةً له من ذلِّ الفقر وسؤال الناس وصعوبة العيش ، بـل  
 I  _﴿ SÔWT�TQWÚ_وأجراً يكتسبه من خالل صرف ما يستطيع منه يف وجوه اخلري ، يقول اهللا 

WÝÿY¡PV⌦@� WÜéSTÍYÉÞSTÿ `ySäV⌦HWé`ÚKV� Á 
XÔ~Y�fTTª ☺ðY/@� XÔW�WÙVÒ ]àQW�TW� 

p�W�W�T?TßKV� WÄ`�Wª ðÔY��WÞWª Á QXÔSÒ 
⌧àV⌫ST�?ÞSª SàWTLTúN�YQÚ %⌧àQW�TW� 
S☺ð☺ðS/@�Wè ñÈYÅHTWµSTÿ ÝWÙY⌦ %Sò:�fTTWTÿ 
S☺ð☺ðS/@�Wè }Ägª.Wè }y~Y⌫WÆ (261) 
WÝÿY¡PV⌦@� WÜéSTÍYÉÞSTÿ óØSäV⌦HWé`ÚKV� Á 
XÔ~Y�fTTTª ☺ðY/@� QWØR� �W� WÜéSÅY�`�STÿ :�WÚ 

N�éSTÍWÉßKV� �^QTÞWÚ :�W�Wè *÷^¢KV� óØSäPV⌦ 
óØSåS£`�KV� W�ÞYÆ óØXäQYT�W¤ �W�Wè dÇóéTW� 

                                                
 . ١٧سورة التغابن (١) 
 . ١٨٦سورة آل عمران (٢) 
 هـذا حـديث حسـن   : [ ، وقال فيه)  ٢٣٠٢( لْأَكْل ، حديث رقم أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد ، باب ما جاء يف كَراهية كَثْرة ا(٣) 

صـححه اإلمـام   ) .  ٣٣٤٠( كَراهة الشبع ، حديث رقـم  االقْتصاد يف الْأَكْل و: باب أخرجه ابن ماجه يف كتاب الْأَطْعمة ، ، و] صحيح 
 ) . ٢٢٦٥حديث رقم  ٢٦٤ص  ٥انظر السلسلة الصحيحة لأللباين ج ( _ رمحه اهللا _ األلباين 



٢٩٤ 

`yXä`~V⌫WÆ �W�Wè óØSå fûéSTßW¥mïmð`� (262) ﴾ )١ ( ،
�õøYÊWè óØXäY⌦.WéT`ÚKV﴿ فئة من املؤمنني فقال فيهم _  Y_وامتدح اهللا  

bQÌTW� XÔMXú:�T☺ð©⌫PX⌦ YzèS£T`�WÙ<⌦@�Wè 
(19)﴾)٢ ( 

في الْحق ورجلٌ آتاه اللَّه  )٤( إِلَّا في اثْنتينِ رجلٌ آتاه اللَّه مالًا فَسلِّطَ علَى هلَكَته )٣( لَا حسدr _"_وقال  
لِّمعيا وي بِهقْضي وةَ فَهكْماالْح٥( "ه( . 

 وكذلك انعدام املال لدى البعض إذا استطاعوا دفع مكائد الشيطان يكون خرياً 
اللَّهم ارزق " يدعو ربه فيقول _ r_هلم ، بل وأفضل من الغنى وأكثر أجراً إذا صربوا ، وقد كان رسول اهللا 

 .)٧( " ) ٦(آلَ محمد قُوتا
                                                

 . ٢٦٢،  ٢٦١سورة البقرة (١) 
 . ١٩الذَّاريات  سورة(٢) 
 يسـلبهما  أَو وفضيلته نعمته إِليه لتتحو أَن ىمتن إِذا وحسده حسداً ويحسده يحِسده حسده معروف احلسد [: قال ابن منظُور : الْحسد (٣) 
 : هيحلديث فقد أُطْلق احلسد مجازاً على الغبطَة ، أما يف ا . دونه له وتكون ، عنه تزول أن ىفيتمن ، نعمة ألخيه جلالر يرى أن، أي  ] هو
 . عنه يزول أن غري من لغريه ما مثل له يكون أن ىيتمن أن

 . ٨٨ص  ١الْقَاموس الْفقْهِي ج ، و ١٤٨ص  ٣ج  انظر لسان الْعرب البنِ منظُور
 . باعه : املال وأهلَك،  وأنفذه أنفقه : املال استهلَكإنفاقه ، : هلَكَته (٤) 

 . ١٣٧ص  ٢الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج انظر الْمحكَم و
يف كتـاب  ، و)٧١(لْحكْمة ، حديث رقم ااالغْتباط يف الْعلْم و: باب أخرجه الْبخارِي من حديث عبد اهللا بن مسعود يف كتاب الْعلْم ، (٥) 

حكْمة،حـديث رقـم   أَجر مـن قَضـى بِالْ  : يف كتاب الْأَحكَام ، باب ، و)  ١٣٢٠( حقِّه ، حديث رقم  يإِنفَاق الْمال ف: الزكَاة ، باب 
مـن  ، و)  ٦٧٧٢( ، حديث رقم _  I_ ما جاء يف اجتهاد الْقُضاة بِما أَنزل اهللا : السنة ، باب تاب االعتصام بِالْكتاب ويف ك،و)٦٦٠٨(

لَا حسد إِلَّا علَى اثْنتينِ رجلٌ آتاه اللَّه الْكتاب وقَام  "عمر يف كتاب فَضائل الْقُرآن ، باب اغْتباط صاحب الْقُرآن ، بلفظ  حديث عبد اهللا بن
النلِ واَء اللَّيآن بِه قدصتي والًا فَهم اللَّه طَاهلٌ أَعجرلِ واَء اللَّيآن ارِبِهو)٤٦٣٧(، حديث رقم   " ه ،ريرة ، حـديث رقـم   من حديث أَبِي ه

ال " بنحـوه بلفـظ   )  ٦٦٩١( الْعلْم ، حديث رقـم  ني ، باب تمني الْقُرآن ويف كتاب التمt  __ من حديثه أيضاً بنحوه ، و) ٤٦٣٨(
مـن  ،و) ٦٩٧٤( ،حديث رقم ...."رجلٌ آتاه اهللا" _  r_ قول النيب  :من حديثه أيضاً يف كتاب التوحيد ، باب احلديث ، و ..."حتاسدوا

 "بلفظ _  r_ أخرجه مسلم من حديث الزهرِي عن سالم عن أَبِيه عن النيب ، و)  ٦٩٧٥(ن أَبِيه ، حديث رقم حديث الزهرِي عن سالم ع
م بِـالْقُرآن و  فَضل مـن يقُـو  : قَصرِها ، باب يف كتاب صلَاة الْمسافرِين واحلديث ،  ". . .  الْقُرآن لَا حسد إِلَّا في اثْنتين ، رجلٌ آتاه اهللا

 )متفَق عليه) ( ١٣٥٢( ن مسعود ، حديث رقم من حديث عبد اهللا ب، و)١٣٥١(بن عمر عن أَبِيه ، حديث رقم من حديث عبد اهللا يعلِّمه،و
،  يِسـريٍ  بـرِزقٍ  عالَه إذا : ويقيته يقوته قاته مصدر:  والقَوتمن الرزق ،  قمالر ميسك ما وهو وأقوام قوم أكلواق و ت : قُوت الْ(٦) 

 .املقصود حاجة اليوم من الطَّعام أو غريه و
 . ٤٩٣ص  ١الْمحيط في اللُّغة ج ، و ٣٩٤ص  ١ساس الْبلَاغَة ج انظر أَ
ب الزكَـاة،  أخرجه مسلم يف كتا، و) ٥٩٧٩(، حديث رقم _  r_ كَيف كَانَ يعيش النيب : أخرجه الْبخارِي يف كتاب الرقاق ، باب (٧) 
 )فَق عليهمت) ( ٥٢٧٣( ، و)  ٥٢٧٢( قَائق ، حديث رقم الر، ويف كتاب الزهد و)  ٢٧٤٧( ناعة ، حديث رقم الْقَالْكَفَاف و: باب 
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  :ودليل ذلك من القرآن  )١(املرأة حبل وثيق من حبائل الشيطان حنو بين آدم :املطلب الثَّاين 
ــول اهللا    �U  _ ﴿WÝYQTÿS¦ X§�PVÞY⌫⌦ ☺ñ�S_ يقـــــــ

g�.WéWä☺ðT⌦@� fÛYÚ Yò:�fTT©PYÞ⌦@� 
WÜkYÞTTW�<⌦@�Wè Y¤kY¹HTWTÞWÍ<⌦@�Wè 
YáW£ð¹ÞWÍSÙ<⌦@� fÛYÚ g�WåPV¡⌦@� 
Yà☺ðµYÉ<⌦@�Wè XÔ`~W�<⌦@�Wè YàWÚQWéW©SÙ<⌦@� 

gyHTWÅ`TßVK�ô@�Wè %g�ó£W�<⌦@�Wè ðÐY⌦.V¢ 
SÄHTWT�WÚ YáléW~fTTT�<⌦@� $�WTp~ß☺ñ�⌦@� 

S☺ð☺ðS/@�Wè ISâW�ÞYÆ ñÛó©S� g��LWTTWÙ<⌦@� 
أصناف الشهوات والْملَذَّات اليت مييل إليها كثري من الناس _  I_ ، يف هذه اآلية بين اهللا ) ٢( ﴾ (14)

وجتعلهم يكَرسوا هلا عقوهلم و يضيعوا فيها أوقام وتصرِفهم عن اآلخرة، وذكر من بني هذه حتى تأسر قلوم 
النساء من أعظم الفتن لمن مل يتخذ له وقاية من إميـان يـرده إىل   _  U_ الْملَذَّات النساء ، فقد جعل اهللا 

إِنَّ " فتنة أشد على الرجال من النساء وأمر  باتقائهن فقال أنه ما ترك _ r_الصواب ، وقد أخربنا رسول اهللا 
لَ وإِنَّ اللَّه مستخلفُكُم فيها فَينظُر كَيف تعملُونَ فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساَء فَإِنَّ أَو ) ٣( الدنيا حلْوةٌ خضرةٌ

، فنبه على النساء خصوصاً مع أنهن من الدنيا ولكن لشـدة خطـر   ) ٤( " كَانت في النساِء فتنة بنِي إِسرائيلَ
 فتنتهن. 

 
                                                

منها وسيلة  ال يفهم من هذا العنوان أن املرأة حبد ذاا شر أو سبباً إىل الشر ، و إمنا املقصود أن الشيطان استغل اافتتان الرجل باملرأة فاختد(١) 
 .للشر ، و اهللا أعلم 

 . ١٤سورة آل عمران (٢) 
العرب تسمي الْأَسود الْأَخضـر ،  ، و تخضرياً غَيره وخضره واخضوضر اخضراراً يُءالش اخضر ، معروف لون:  اخلُضرة :حلْوة خضرة (٣) 

ا إِنَّ الـدني  " [: قيل مونقة معجبة ، قال يف النهاية في غَرِيب الْأَثَر رة مضرة أي ناعمة طيبة والدنيا خضو لك خضراً مضراً أي هنيئاً، ويقال ه
 .نضارا ، أو سرعة فنائها كالنبات املراد حسنها و. ة ناعمة طرية أي غَض "حلْوةٌ خضرة 

ـ  ، والْمحكَـم و  ٨٧ص  ١الدين الـرازِي ج   مختار الصحاح لزين، و ٣٠٧ص  ١غة البنِ دريد ج انظر جمهرة اللُّ  ٢أَعظَم جالْمحـيط الْ
 . ١٠٧ص  ٢اية في غَرِيب الْأَثَر ج النه، و ٢٨٩ص

أَهل أَكْثَر : االستغفَار ، باب ، يف كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة و_  t_ جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي (٤) 
 ) . ٤٩٢٥( ، حديث رقم . . . . أكثر أهل النار أَهل الْجنة الْفُقَراء ، و
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وقد استغلَّ الشيطان ذلك فاتخذ من النساء وسيلة لإليقاع يف املعاصي والفـتن والفـواحش يقـول     
_u _"َطيش ةوري صقْبِلُ فأَةَ ترإِنَّ الْم    ـأْتأَةً فَلْيـرام كُمـدأَح رصفَإِذَا أَب طَانيش ةوري صف بِردتو ان

لَه١(أَه( فِْسهي نا فم دري كفَإِنَّ ذَل ")٢( ساء فيفسدهنل النبطان من أحد قط إلَّا أتاه من قيلعنه _،وما أَيِس الش
 .ويفسد ن _ اهللا
بعبيده ؛ قد أغلق مجيع األبواب اليت تؤدي إىل _  I_ ن الكرمي بعظمته ورمحة منزِله ولكننا جند القرآ 

، ليعيش اإلنسان احلريص على دينه عيشة آمنة _ لعنه اهللا _ االفتتان بالنساء فَرد بذلك كيد الشيطان يف حنره 
 . مطمئنة سعيدة طاهرة يأمن فيها على نفسه وأهله 

 
الرجـال  _ م جرمية الزنا واليت تقع بسبب االختالط بالنساء وافتتان كلٍّ مـن الطَّـرفَين   فحرم اإلسال

 .باآلخر ، وشرع هلا عقوبة شديدة أليمة زاجرة ملن ارتكب هذه اجلرمية الشنعاء _ والنساء 
 : _ U_ يقول  

 ﴿SàW~Yß�PV¥⌦@� øYß�PV¥⌦@�Wè N�èS�Y⌫`�@�WTÊ 
QWÔRÒ ⌧�TY�.Wè �WÙSä`ÞYQÚ WàTWLTúN�YÚ 

⌧$áW�<⌫W� �W�Wè yS{`¡S�K<�WT� �WÙXäX� 
bàWTÊ<K�W¤ Á XÝÿY  ☺ðY/@� ÜMX� óØS�ÞS{ 

WÜéSÞYÚ`ëST� Y☺ð/@�Y� Yz`éW~<⌦@�Wè 
X$£TY����@� `�WäpTW~<⌦Wè �WÙSäW��W¡WÆ 
bàWÉMXú:�ðº WÝYQÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (2)﴾)٣(. 

 
 :قوع يف هذه اجلرمية كما سد القرآن كلّ األبواب املؤدية للو

 :فأمر بغض البصر لكال الطَّرفني لئلَّا يفتنت أحدمها باآلخر ، قال تعاىل _ ١
 ﴿ ÔSTÎ fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌫YP⌦ N�éQSµSçÅWTÿ óÝYÚ 

óØYåX£HTW±`T�VK� N�éRÀ¹WÉ`ðmïm�Wè 
p&ySäW�èS£STÊ ðÐY⌦.V¢ uøVÒ`¦KV� %óØSäV⌦ 

QWÜMX� ☺ðW/@� =S¤kY�W� �WÙY� WÜéSÅWÞTp±WTÿ 
(30) ÔSTÎWè Y�HTWÞYÚ`ëSÙ<⌫PY⌦ 

WÝ`µSµ<çÅWTÿ óÝYÚ QWÝYåX£HTW±`T�VK� 
WÝ<À¹WÉ`ðmïm�Wè QWÝSäW�èS£STÊ ﴾ )٤ (. 

                                                
 .كناية عن اجلماع : فَلْيأْت أَهلَه (١) 
 ) . ٢٤٩١( ندب من رأى امرأة فوقعت يف نفسه ، حديث رقم : أخرجه مسلم يف كتاب النكَاح من حديث جابِر ، باب (٢) 
 . ٢سورة النور (٣) 
 . ٣١، و جزء من اآلية  ٣٠سورة النور (٤) 
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 :وأمر املرأة باحلجاب واالستتار _ ٢
عـز مـن   _فإذا تغطَّت املرأة واختمرت وخبأت مفاتنها كان ذلك إغالقاً حمكماً لبـاب الفتنـة قـال    

ــل ��W�Wè fÛTÿY�`�STÿ QWÝSäW�WTÞÿX¦ �PV�MX﴿_قائـ 
�WÚ W£TTWäVÀº $�Wä`ÞYÚ WÝ`�X£`µW~<⌦Wè 

QWÝYåX£SÙSgmî� uøV⌫WÆ $QWÝXäYT�éS~S� �W�Wè 
fÛTÿY�`�STÿ QWÝSäW�WTÞÿX¦ �PV�MX� 

fUÛXäY�V⌦éSÅS�Y⌦ `èVK� fUÛXäXMú:�W���ò `èVK� 
Yò:�fTTTTT���ò fUÛXäY�V⌦éSÅST� `èVK� 

UfÛXäMXú:�fTTTTTÞ`T�VK� `èVK� Yò:�WTÞ`T�KV� 
fUÛXäY�V⌦éSÅST� `èVK� WQÝXäYTßHWé`�XM� `èVK� 

õøYÞWT� WQÝXäYTßHWé`�XM� `èVK� õøYÞWT� 
QWÝXäYT�HWéW�VK� `èVK� QWÝXäXMú:�W©Yß `èVK� �WÚ 

p�VÑV⌫WÚ QWÝSäSÞHTWÙ`TÿVK� XèVK� 
fûkYÅY�HTPV�⌦@� Y¤`kWTçÆ øYT⌦OèKR� 
YàWT�`¤gæ�ô@� WÝYÚ XÓ�W�QX£⌦@� XèVK� 
XÔ`TÉPY¹⌦@� fÛTÿY¡PV⌦@� `yV⌦ N�èS£WäpÀ¹WTÿ 

uøV⌫WÆ Y�HW¤`éWÆ $Yò:�W©PYÞ⌦@� �W�Wè 
WÝ`�X£`µWTÿ QWÝXäY⌫S�`¤VK�Y� WØWT⌫`ÅS~Y⌦ �WÚ 
WÜkYÉ`ñmïm� ÝYÚ &QWÝXäY�WTÞÿX¦ Nv�éS�éST�Wè 

øV⌦XM� ☺ðY/@� �☯TÅ~Yîðr WãQSTÿKV� 
fûéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@� `yRÑPV⌫WÅV⌦ fûéS�Y⌫`ÉST� 

ة أمر اهللا النساء بأن ال يظْهر منهن شيئٌ إلَّا أمام حمارمهن ومن جوز الكشف ففي هذه اآلي ) ١( ﴾ (31)
عليهم كالنساء املؤمنات،وملْك اليمني من النساء والرجال،سواء كانوا مؤمنني أو غري مؤمنني،والتابعني غـري  

 األمحـق  هو[_ رمحه اهللا_ )٢(عان،يقول القرطيبعدة م) غري أويل اإلربة(أويل اإلربة من الرجال،وقد ورد يف 
 ال ضـعيف  م؛وهـو  ويرتفق معهم فيأكل القوم يتبع الرجل:وقيل.األبله وقيل.النساء إىل به حاجة ال الذي

 مل الـذي  الكبري،والصـيب  الشيخ وقيل.املخنث وقيل.اخلصي وقيل.العنني وقيل.يشتهيهن وال للنساء يكترث
 )٣( ]النساء أمر إىل ا ينتبه مهة وال له فهم ال فيمن املعىن،وجيتمع تقاربم كله االختالف وهذا.يدرك

 :_  I_ وقال 
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ☺ñøY�PVÞ⌦@� ÔSTÎ 

ðÐY�.Wè`¦KV�PY� ðÐY��WTÞWT�Wè Yò:�TW©Yßè 
WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� fûkYß`�TSTÿ QWÝXä`~TV⌫WÆ ÝYÚ 
QW&ÝXäY�~Y�HTV⌫W� ðÐY⌦.V¢ uvøWTß` KV� ÜKV� 

WÝpTTÊW£`ÅSTÿ ð�TWTÊ W%Ý`TÿV¢`ëSTÿ WÜ�W{Wè 

                                                
 . ٣١سورة النور جزء من اآلية (١) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:القرطيب(٢) 
 .٢١٤، ٢١٣ص ١٢تفسري القرطيب ج(٣) 
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☺ðS/@� �_¤éSÉTWçÆ �_TÙ~Y�QW¤ (59) ﴾)د اليوم )١شاهوحنن ن ،
هلن يف هذه اآلية واآلية السابقة هلا ، وغريمها من اآليـات  _  I_ مدى ابتعاد كثري من النساء عما أراده اهللا 

كاسيات عاريات متعطِّرات مترب جات لفتنة عظيمة وخطر جسيم خطَّطت لـه  الكرمية ، وخروجهنجات مرو
، كما استخدموا رجاالً ونساًء _ لعنة اهللا عليهم أمجعني _ مؤسسات عدوة لإلسالم بعون من إبليس وجنوده 

غُرباء عن الدين لترويج الفاحشة بالصور املرئية واألفالم اخلليعة والقصص اليت تروي الفاحشة وتـدعو هلـا   
 :_  U_ وتجملها يف أعين الغافلني ، وقد قال اهللا 

  ﴿   UfûMX� WÝÿY¡PV⌦@� WÜéQS�Y�STÿ ÜKV� WÄ~YWT� 
SàWY�HTWÉ<⌦@� øYÊ fÛTÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 

óØSäV⌦ }��W¡WÆ cy~Y⌦VK� Á �WTp~TßPR�⌦@� 
Y&áW£Y����@�Wè S☺ð☺ðS/@�Wè SyV⌫`ÅWTÿ 

`yS�ßKV�Wè �W� WÜéSÙWT⌫T`ÅWT� (19) ﴾ )٢ (. 
 :املنع من الْخلْوة باملرأة األجنبية _ ٣

فإنه لَما كان كلّ من املرأة والرجل مييل ميالً فطريا للطَّرف اآلخر ؛ كان من اخلطر أن خيلُوا ببعضـهما ،  
 )٤(قَالَ خطَبنا عمـر  )٣(عن ابنِ عمرخاصةً وأنَّ الشيطان لن يدعهما وسيسعى جهده ألن يوقعهما يف اخلطأ ، ف

ةابِي٥( بِالْج ( ولِ اللَّهسقَامِ ركَم يكُمف تي قُمإِن اسا النها أَيفَقَالَ ي _r _ ا فَقَالينف َ " ابِي ثُمحبِأَص يكُمأُوص
تح بو الْكَذفْشي ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني ينلَـا   الَّذو دـاهالش دهشيو لَفحتسلَا يلُ وجالر فلحى ي

إِيو ةاعمبِالْج كُملَيطَانُ عيا الشمثَهإِلَّا كَانَ ثَال أَةرلٌ بِامجنَّ رلُوخأَلَا لَا ي دهشتسطَانَ ييقَةَ فَإِنَّ الشالْفُرو اكُم
هو داحالْو عةموحبحب ادأَر نم دعنِ أَبياثْنال نم ٦( ◌  و(    هـاَءتسو هتـنسح هترس نةَ ماعمالْج ملْزفَلْي ةنالْج

نمؤالْم كُمفَذَل هئَتي٧(" س (. 
                                                

 . ٥٩سورة األحزاب (١) 
 . ١٩سورة النور (٢) 
 (٣)ر ابنمطَّاب ، سبقت ترمجته ص:عر بن الْخماهللا بن ع دب٩٥هو ع . 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص:عمر بن الْخطَّاب(٤) 
 . الْخطَّابِ بن عمر خطَب الْجولَان،وهناك من قَرِيبةٌ الْجابِية،أَي بِتلِّ يعرف تلٌّ الصنمينِ،ولَها بلْدة شمالَ فَهِي الْمشهورةُ الْجابِيةُ:اجلابية(٥) 
 . ٢٤٩ص  ١ج  النبوِية السرية في الْوارِدة الْجغرافية الْمعالمِ انظر 
ـ  حببوحة.خيارهاوسطها و:حببوحة اجلنة واملُقام املنزل وتوسط متكن إذا تبحبح يقال.وسطُها:الدار بحبوحة:حببوحة(٦)  وسـط  يعـين  ةاجلن 
وخياره وسطه يءش كلّ ة،وحببوحةاجلن . 

ران الْعسظُور ج انظر لنو ٤٠٦ص  ٢ب البنِ م ،ة فايهـ ، و ٢٤٣ص  ١ي غَرِيب الْأَثَر ج الن يث لدـلَّام ج   غَرِيب الْحـد بِـن سيب٢أَبِي ع 
 . ٢٥ص  ١الْأَثَر للزمخشرِي ج لْفَائق في غَرِيب الْحديث وا،و٢٠٥ص

هذا حديث حسـن صـحيح    [: قال ، و)  ٢٠٩١( ماعة ، حديث رقم ما جاء يف لُزوم الْج: أخرجه الترمذي يف كتاب الْفتن ، باب (٧) 
 . ] متروك وهو ىيصصمالْ دالخ بن اهللا دبع بن يماهرإب بن اهللا دبع وفيه وسطاأل يف يانِربالطَّ رواه [: قال الْهيثَمي .  ]غريب من هذا الوجه 
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م اهللا دخول بيوت الغري إلَّا بإذن ، وأَمة ؛ حرلْوجوع يقـول  ولئلَّا يقع اإلنسان يف الْخذَن له بالرؤمن مل ي ر
 _U  _: 

﴿ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
�W� N�éST⌫S�`�WT� �☯T�éS~ST� W¤`kWTçÆ 

óØS|YT�éS~ST� uøPV�W� N�éS©Yß<K�WT�`©WT� 
N�éSÙPY⌫W©ST�Wè uvøV⌫WÆ &�WäY⌫`åVK� 

óØRÑY⌦.W¢ c¤`kWT� óØRÑPV⌦ óØRÑPV⌫VÅV⌦ 
fûèS£PV{W¡WT� (27) ÜXM�VÊ `yPV⌦ N�èS�Y�WT� 

:�WTä~YÊ �^�W�VK� ð�TWTÊ �WåéST⌫S�`�WT� 
uøPV�W� fûW¢`ëSTÿ $`yRÑV⌦ ÜMX�Wè WÔ~YÎ 
SØRÑV⌦ N�éTSÅY�`¤@� $N�éSÅY�`¤@�WTÊ WéSå 

uøVÒ`¦KV� ó&ØRÑV⌦ S☺ð☺ðS/@�Wè �WÙY� 
fûéST⌫WÙ`ÅWT� cy~Y⌫WTÆ (28) ﴾ )١ (. 

 :ضوع بالقَول منع الْمرأَة الْمسلمة من اخل_ ٤
فاملرأة برقَّتها ونعومة صوا تكون فتنة لذَوِي القلوب املريضة إن خضعت بالقول عند احلديث معهم ، لذا 

 ﴿_  I_ مــن اخلضــوع بــالقول ، فقــال _ وهــن مــن هــن _ ــى اهللا زوجــات الرســول 
�ò:�TW©YÞHTWTÿ ☺gøY�PVÞ⌦@� QWÝST�T`©V⌦ 

⌧�W�VK�W{ WÝYQÚ Y&ò:�W©PYÞ⌦@� XÜMX� 
QWÝS�T`~TWÍPVT�@� ð�TWTÊ WÝ`Åðµ`ímð� 

XÓóéTWÍ<⌦@�Y� WÄWÙp¹W~WTÊ ÷Y¡PV⌦@� Á 
-YãYT�<⌫TWTÎ b³W£WÚ WÝ<⌫STÎWè ¾��óéTWTÎ 

�_TTÊèS£TT`ÅQWÚ (32)﴾)جال الـذين  )٢أشرف نساء العالَم كلّه ، والر نهذا وه،
يلْن معهم من أطهر رجال العالَم وأخيتعام رهم ، فقد قال رسول اهللا كُن_u_"   ينالَّـذ نِي ثُـمقَر كُمريخ

 بِيالن رِي أَذَكَرانُ لَا أَدرمقَالَ ع مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني _r _  بِيثَلَاثَةً قَالَ الن نِ أَوينقَر دعب _r _  َّإِن
لَا يونَ وونخا يمقَو كُمدعب  نـمالس ـيهِمف رظْهيفُونَ ولَا يونَ ورذنيونَ ودهشتسلَا يونَ ودهشيونَ ونمتؤ 

وكلّنا يعرف فضل الصحابة وثناء الباري _ رضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني _ ،منهم من الصحابة الكرام )٣("
                                                                                                                                                                     

ـ ( صححه _ اهللا  رمحه_ إلَّا أنَّ الْأَلْبانِي )  ٢٢٥ص  ٥منبع الْفَوائد للهيثَمي ج انظر مجمع الزوائد و(  ة لَأللْبيححلِْسلَة الص١انِي جانظر الس 
 ) ٣٠٨ص  ٣مشكَاة الْمصابِيح ج ، و ٢١٥ص ٦،وإِرواء الْغليل ج ٤٢٩ص

 . ٢٨،  ٢٧سورة النور (١) 
 . ٣٢سورة األحزاب (٢) 
إذا ال يشهد علَى شهادة جـور  : ، باب يضاً يف كتاب الشهاداتاهللا أمن حديث عبد من حديث عمران بن حصين ، وأخرجه الْبخارِي (٣) 

 .."خير أُمتـي قَرنِـي  " بلفظ _  r_ فَضائل أَصحاب النبِي : ، ويف كتاب الْمناقب ، باب)  ٢٤٥٨( ، و)  ٢٤٥٧(أشهد ، حديث رقم 
س فيهـا ، حـديث رقـم    التنـافُ حذَر من زهرة الدنيا وما ي: اق ، باب يف كتاب الرقَ، و) ٣٣٧٨(، و)  ٣٣٧٧( احلديث ، حديث رقم 

إِثْم من لَـا  : باب ، و)  ٦١٦٦( باهللا ، حديث رقم  إذا قال أَشهد باهللا أو شهِدت: النذُور ، باب ،ويف كتاب الْأَيمان و)٥٩٤٩(،و)٥٩٤٨(
رضـي اهللا  _ فَضل الصحابة : رجه مسلم من حديث عبد اهللا يف كتاب فَضائل الصحابة ، باب أخ، و)  ٦٢٠١( لنذْر ، حديث رقم يفي بِا
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 _I  _ريفة ، فكيف بنساء ورجال هذا العصر الذي انتشرت عليهم يف القرآن الكرمي وكذا األحاديث الش
 فيه الفتن وتأججت نرياا؟؟

 :حثّ املرأة املسلمة على القرار يف بيتها_ ٥
ــول   U _ ﴿WÜó£TWTÎWè Á QWÝRÑYT�éS~S� �W�Wè_يقـــــ

fÛ`�QW¤WiWT� W�QS£W�WT� YàQW~Y⌫XäHTTW�<⌦@� 
u$øV⌦èRK�ô@� WÝ`ÙYÎVK�Wè WáléVT⌫☺ð±⌦@� 

fûkY���òWè WáléTW{QW¥⌦@� WÝ`ÅYºVK�Wè ☺ðW/@� 
,IS&ãV⌦éSªW¤Wè �WÙPVßXM� S�ÿX£STÿ ☺ðS/@� 

ð�Yå<¡S~Y⌦ SØS|ÞWÆ ð¨`�QX£⌦@� WÔTT`åVK� 
g�`~TW�<⌦@� `yS{W£TPXäV¹STÿWè �_¤kXäp¹WT� 

(33) ﴾ )١ (. 
ني ؛ فإنه إىل أطهر نساء العالَمجج قد وه لنساء العصور وإن كان األمر بالقرار يف البيت وعدم التربجوه م

 .)٢(اللَّاحقة من باب أَولَى ، والعربة بعموم اللَّفْظ ال خبصوص السبب
 :حترمي املصافحة واملالمسة بني اجلنسني _ ٦

عن مصافحة النسوة اللَّايت أَتينه يبايِعنه ، واللَّايت ورد ذكرهن يف سـورة  _  u_ فقد امتنع رسول اهللا 
حتمة الْمورة ، قال ع٣(ن(  ةشائأنَّ ع)أخربته _ رضي اهللا عنها _  )٤"  ولَ اللَّهسأَنَّ ر _r  _  نحـتمكَانَ ي

لِ اللَّهبِقَو ةالْآي هذبِه اتنمؤالْم نم هإِلَي راجه نم ﴿كنايِعبي اتنمؤالْم اَءكإِذَا ج بِيا النها أَيي  غَفُور هلإِلَى قَو
يمحةُ ﴾ رور٥( قَالَ ع( ُةشائع قَالَت )٦ (  ولُ اللَّهسا رقَالَ لَه اتنمؤالْم نم طرذَا الشبِه أَقَر نفَم_r_  قَد

ايبي الْمقَطُّ ف أَةرام دي هدي تسا مم اللَّهلَا وا وكَلَام كتعايلَـى     بع ـكتعايب قَـد ـهلإِلَّا بِقَو نهايِعبا يم ةع
كوهذا هو ديدنه )٧("ذَل،_u _ ة هلم فيهاواس بالعمل فيكون قُدن أحكام اإلسالم ويترمجها للنيبي. 

                                                                                                                                                                     
لْقَـرن  خير أُمتي ا") ٤٦٠٢(،و)٤٦٠١(،و)٤٦٠٠(احلديث،و..."تي الْقَرن الذين يلُونِيخير أُم ")  ٤٥٩٩( ، حديث رقم _ تعاىل عنهم 

ـ  "من حديث عائشة بلفظ ، و)  ٤٦٠٣( حصين ، حديث رقم من حديث عمران بن احلديث ، و..."مالذين بعثْت فيهِ جأَلَ ربِـي  سل الن
_r _ر؟قالياس خالن ث :أيالثَّال الثَّانِي ثُم يه ثُما في أَنن الذعليه) ( ٤٦٠٤( ،حديث رقم "الْقَر فَقتم( 

 . ٣٣سورة األحزاب (١) 
 ٤لِّي علَـى جمـع الْجوامـع ج   حاشية الْعطَّار علَى شرح الْجلَال الْمح، و ٢٦٢ص  ٢كَوكَب الْمنِري ج انظر شرح الْ: قاعدة أصولية (٢) 

 .١٠ص
 .١٣٤سبقت ترمجته ص:عروة(٣) 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص:عائشة(٤) 
 . ١٣٤سبقت ترمجته ص:عروة(٥) 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص:عائشة(٦) 
مـا  :روط،بابيف كتاب الش،و)٤٥١٢(مهاجِرات،حديث رقم إِذَا جاَءكُم الْمؤمنات : أخرجه الْبخارِي يف كتاب تفِْسري الْقُرآن ، باب (٧) 
إِذَا أَسـلَمت الْمشـرِكَة أو   : الطَّلَـاق ، بـاب   يف كتاب ، و)  ٢٥١٢( ايعة ، حديث رقم الْمبم والْأَحكَامن الشروط في الْإِسلَام و يجوز
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 :حترمي االختالط بني اجلنسني _ ٧
الطَّريق على _ I_ذِّكر وأغلق باب الفتنة وقطع إذ سد بذلك الذَّرائع للوقوع يف هذه املخاطر السابقة ال

إِيـاكُمu_"  _الشيطان الرجيم الذي يسلكه إليقاع الفتنة بني بين آدم متخذاً النساء وسيلة يف ذلك،يقول 
الْح تأَيأَفَر ولَ اللَّهسا رارِ يصالْأَن نلٌ مجاِء فَقَالَ رسلَى النولَ عخالدوو١(م( توالْم ومقَالَ الْح ")وحنن )٢،

نرى يف هذا العصر كثرة اختالط املرأة بالرجل االختالط السيء يف الشارِع ويف السوق ويف العمل ويف املدرسة 
ويف معظم ميادين احلياة،اختالطاً غري مشروط بشرط أو قَيد حيفـظ العـرض   _ يف أغلب الدول اإلسالمية_
لكرامة والشرف لدى املرأة والرجل على حد سواء ، حتى راجت سوق الشيطان ورحبت جتارته وفتح لـه  وا

 .باب الغواية على مصراعيه 
ومع أنَّ اإلسالم ال يمنع املرأة من العلم والعمل إلَّا أنه حييطها بسياج منيع حيفظ هلا كرامتها و يصون هلـا  

كون ذلك إلَّا بتحديد أنواع معينة من العمل تتناسب وأنوثتها وتكون مهارا وكفاءا عرضها وشرفها ، وال ي
فيها أكثر وأنسب من الرجل،كتطبيب النسـاء ومتريضـهن وتـدريس الفتيـات يف املـدارس واملعاهـد       

يح ألختها بكلّ ما جييش واجلامعات،وذلك لتجانس الطِّباع وألفة اجلنس جلنسه،وحبيث تتمكَّن املرأة من التصر
 .يف صدرها بدون حرج أو خوف من تدخل الشيطان وإيقاع اخلطر والضرر

حتى يحدوا .وحنن يب باملسؤولني يف بالد اإلسالم أن يطفئوا نار هذه الفتنة ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً
سلمني وأجسامهم ويهدر أمواهلم،فإذا سيطر الغرب على من الغزو الفكْرِي الذي يدمر به الغرب عقول أبناء امل

لإلنسان،من عقل يعرف به العقيدة الصحيحة وجسم يطَبق به منهج هـذه  _ U_هذه القوى اليت وهبها اهللا 
 .العقيدة ومال يقيم به صرح حياته من حالل طيب؛فلسوف ميكنه يف اخلطوة اللَّاحقة السيطرة الكاملة عليهم

ولو تصفَّحنا التاريخ اإلسالمي قدمياً وحديثاً لوجدنا أنَّ االستعمار الفعلي من الغرب ألي جزء من بـالد  
العرب سبقه استعمار فكري مدمر هلا،واجلزء األعظم من هذا االستعمار الفكري للعالَم اإلسالمي بابه املـرأة  

أال فليوصد هذا الباب يف وجه العدو لتنعم . ل شباب الْأُمة بزهوا وشدة فتنتها واستخدام الشيطان هلا إلضال
                                                                                                                                                                     

رصة،حديث رقم الن٤٨٧٩( انِي  (كَام ، باب ، وا: يف كتاب الْأَحسة النعيء ، حديث رقم ب )م ، يف كتـاب  بنحوه ، و)  ٦٦٧٤لسأخرجه م
 ) . ٣٤٧١( و ،)  ٣٤٧٠( نساء ، حديث رقم كَيفية بيعة ال: الْأَمارة ، باب 

ر الصاغَانِي قوله فَس، و محاتها : زوجها وأم . املرأة أمحاء فهم . قرابته ذي من الزوج ويل من وكلّ ، جوالز أخو و ، جوالز أبو :الْحمو (١) 
_u _"توو الْممبقوله"الْح ]ماها أنَّ فمعناهيف الغايةُ ح ره ؛ الفَساد و الشهبهبا فَشالِء كلِّ قُصارى ملوت؛ألنة،وذلك بده وشأن رمـن  ش 

 إن عليهـا  اخلالد احلَمِ مبنزلة منها املوت كانَ أي ؛ عليها دعاًء يكون أن مترقِّب،ويحتمل متخوف مدلٌّ؛واألجنيب آمن أنه حيث من الغريب
 .]بذلك رضيت

 . ١٢ص ١عباب الزاخر للصاغَانِي جالْ،٢٥٦ص ١انظر الْمحيط في اللُّغة ج
مسلم يف كتاب السـلَام ،  ، و) ٤٨٣١(لَّا ذُو محرم ، رقم احلديث ال يخلُونَّ رجلٌ بامرأة إ: أخرجه الْبخارِي يف كتاب النكَاح ، باب (٢) 
 ).متفَق علَيه) ( ٤٠٣٧( ديث رقم ل علَيها ، حالدخوالْخلْوة بِالْأَجنبِية و حترمي: باب 
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دول اإلسالم مبا أسبغ اهللا عليها من النعم ، ولن يضيع اهللا أجر مسؤول أوىل اهتمامه وجهـده إلعـادة بنـاء    
 .وتشييد صرح متني لإلسالم أساسه التمسك حببل اهللا املتني والغرية على دينه

 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التوسع يف املباحات والشهوات احملرمة:املطلب الثَّالث
ــول اهللا   �U  _ ﴿WÝYQTÿS¦ X§�PVÞY⌫⌦ ☺ñ�S_ يقـــــــ
g�.WéWä☺ðT⌦@� fÛYÚ Yò:�fTT©PYÞ⌦@� 
WÜkYÞTTW�<⌦@�Wè Y¤kY¹HTWTÞWÍ<⌦@�Wè 
YáW£ð¹ÞWÍSÙ<⌦@� fÛYÚ g�WåPV¡⌦@� 
Yà☺ðµYÉ<⌦@�Wè XÔ`~W�<⌦@�Wè YàWÚQWéW©SÙ<⌦@� 

gyHTWÅ`TßVK�ô@�Wè %g�ó£W�<⌦@�Wè ðÐY⌦.V¢ 
SÄHTWT�WÚ YáléW~fTTT�<⌦@� $�WTp~ß☺ñ�⌦@� 
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S☺ð☺ðS/@�Wè ISâW�ÞYÆ ñÛó©S� g��LWTTWÙ<⌦@� 
(14) ﴾ )١ (. 

لو نظرنا إىل هذه الشهوات وتمعنا يف حال الناس معها ؛ لوجدنا أغلب الناس انكَبوا عليها وجعلوهـا  
وأغفلهم ا عما هو أوىل يف حيام ؛ عن السـبب الـذي   _ لعنه اهللا _ إذ زينها هلم الشيطان  أكرب مهّهم ،

�@⌦>��WÚWè ñ�`ÍV⌫TW� QWÝY﴿ خلقــــوا مــــن أجلــــه    

ð¨ß�XMô@�Wè �PV�MX� YÜèS�S�T`ÅW~Y⌦ (56) ﴾ )٢ (. 
لى عباده إذا أحسـنوا التصـرف   وهذه الشهوات يف حد ذاا ليست حمرمة ، وإنما هي من نِعم اهللا ع

معها ، أما إذا مل حيسنوا ذلك فإنها تكون وباالً عليهم وقد وي م إىل أردى املهاوي وتسـلك ـم أرذل   
املسالك ، والشهوات مع كثرا وشدة تعلُّق النفوس ا متعددة متنوعة منها الْحسي كشهوة البطن وشـهوة  

وقد حـد  . ا ، ومنها املعنوي كحب الظُّهور والتعايل والتباهي والتفاخر وحب املدح وغري ذلك الفرج وغريمه
هلـا جمـاالت   _  I_ اهللا فيها حدوداً شرعية حبيث تكون أسباباً صاحلة خلالفة اإلنسان يف األرض ، فجعل 

إذا توسع فيها فقد يقع يف ضرر يضيع عليه أموراً أكثـر  حيوِية ينتفع منها اإلنسان وتثْمر ثَمراث طيبة ، ولكن 
ومن هنا نفَصـل  . أمهِّية ، وقد يكون الضرر كبرياً حبيث يصل به للوقوع يف املكروهات ومن ثَم الْمحرمات 

 :الكالم عن الشهوات فمنها 
 .ما كان األصل فيه اإلباحة _ ١
 .جزم أنه من األمور احملرمة ومنها ما منعه الشارِع و_ ٢
 
إذا يئس عن صد اإلنسان عن العبادة والطَّاعة هللا رب العالَمني ؛ فإنه يشـغله  _ لعنه اهللا _ والشيطان  

 باملباحات اليت ال ثواب فيها وال عقاب حتى جيعلها مبلغ مهّه ، ويضيع له فيها أوقاته مثَّ ال يلبث أن يغرقه فيها
ويصرفه ا عما سواها ، وجيعله يتوسع فيها إىل أن يزيد توسعه عن احلد الشرعي املسموح به ، فال يكتفي مبا 

أو فيما حرمه عليه ، فينتقل بالشهوة من حد احلـالل إىل حـدI  _   _ أجازه اهللا له فيها فيقع فيما يكرهه 
 .احلرام 

اإلنسان غريزة امليل إىل اجلنس اآلخر ، وزرع الشهوة بينـهما،  يف نفس _  U_ فمثالً ، وضع اهللا  
وهذا من أهم أسباب استمرار اجلنس البشري واحلفاظ عليه وتكاثره ، وإلَّا ملا حصل التزاوج ، وانقرض اجلنس 

 :_  I_ البشري ، وما عمرت األرض بأفراد هذا اجلنس الذين استخلفهم اهللا فيها لعمارا ، قال 

                                                
 . ١٤سورة آل عمران (١) 
 . ٥٦سورة الذَّاريات (٢) 
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 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éSTÍPVT�@� 
SØRÑPV�ð¤ ÷Y¡PV⌦@� yRÑWÍV⌫W� ÝYQÚ w¨pTÉTPVß 
⌧áð�Y�.Wè WÌV⌫W�Wè �Wä`ÞYÚ �WäW�`èW¦ 
☺ð�WT�Wè �WÙSä`ÞYÚ �^��W�X¤ �_¤kY�VÒ 

_ò:&�ð©YTßWè ﴾ )١ (. 
�@⌦©S£Yº�WTÊ g�.WéHTWÙQW﴿ وقال  X&³`¤KKV�ô@�Wè 

ðÔWÅW� yRÑV⌦ óÝYQÚ óØTRÑY©SÉßKV� 
�_�.Wè`¦KV� WÝYÚWè gyHTWTpÅTßVK�ô@� 

$�_�.Wè`¦KV� óØTS{SêW¤<¡Wÿ &Yã~YÊ ð¨`~TV⌦ 
-YãYp⌫�YÙVÒ c$òpøTW® WéSåWè SÄ~YÙQW©⌦@� 
S¤kY±W�T<⌦@� (11) ﴾ )٢ (. 

وكُلِّ تهليلَة صـدقَةً   إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً وكُلِّ تكْبِرية صدقَةً وكُلِّ تحميدة صدقَةً" _  u_ وقال  
ولَ اللَّهسا رقَةٌ قَالُوا يدص كُمدعِ أَحضي بفقَةٌ ودكَرٍ صنم نع يهنقَةٌ ودص وفرعبِالْم رأَما   ونـدي أَحأتأَي

ي حا فهعضو لَو متأَيقَالَ أَر را أَجيهف كُونُ لَهيو هتوهـي   شا فهـعضإِذَا و كفَكَذَل را وِزيهف هلَيامٍ أَكَانَ عر
 .) ٣( " الْحلَالِ كَانَ لَه أَجرا

 
ولكن الشيطان يسعى سعيه ليحقِّق أهدافه فيدفع الناس ألن يستخدموا هذه النعمة اسـتخداماً سـيئاً،    

األول واألخري للزواج بالنسبة له هو إشباع غريزتـه ، دون أي  فيتوسع املرء يف هذا األمر حتى يصبح الدافع 
اعتبار لألسباب األخرى اليت شرع اهللا من أجلها الزواج من حصول السكَن والطَّمأنينة يف نفـس الـزوجين،   

_ r_سالم ، يقـول  وزيادة عدد أفراد األمة اإلسالمية بإجناب األوالد وتربيتهم تربية صاحلة ليخدموا أمة اإل
"بِكُم ركَاثي مفَإِن وددالْو لُودوا الْوجوزهم كمـا قـال    ) ٤("  تطَفـنر ليخسن التويغفلهم عن ح ،_u _

                                                
 . ١سورة النساء جزء من اآلية (١) 
 . ١١سورة الشورى (٢) 
 . )١٦٧٤(، حديث رقم . . . كلِّ نوع من  بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على: أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة ، باب (٣) 
: أَبو داود يف كتاب النكَاح أَيضاً ، بـاب  ، و)  ٣١٧٥( عقيم ، حديث رقم كَراهية تزوِيج الْ: أخرجه النسائي يف كتاب النكَاح ، باب (٤) 

نكَاح ، حـديث  ما جاَء في فَضل ال: اب ابن ماجه يف كتاب النكَاح ، ب، و)  ١٧٥٤( نساء ، حديث رقم النهِي عن تزوِيج من لَم يلد من ال
ضكُم رِقَاب لَا ترجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بع: يف كتاب الْفتن ، باب ، و) ١٨٥٣( حرائر ، حديث رقم تزوِيج الْ: باب ، و)  ١٨٣٦( رقم 

ـ يقالْ موي اءيبِنأَالْ مكُبِ راثكَم ينإِ ودلُوالْ وددوالْ واجوزت "قد أورد الْهيثَمي مثله بلفظ و) . ٣٩٣٤(بعض ، حديث رقم  رواه: [وقـال  " ةام  
 . ] ٤٩٧ص  ٥يف السلِْسلَة الصحيحة ج _ رمحه اهللا _ األلْبانِي 



٣٠٥ 

"هِموا إِلَيحكأَنوا الْأَكْفَاَء وحكانو كُمطَفنوا لريخ١( " ت (لهم حني يكون مغشا يملَـغ مهِّهـم   إذ ليس ذلك مب
 .إشباع الغريزة بأي طريقة ، وجلّ اهتمامهم البحث عن اجلمال واملتعة فحسب 

 .)٢("تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ لمالها ولحسبِها وجمالها ولدينِها فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يداكu_ : "_يقول 
 
على العبد اكتساب األجر باحتساب نية الزواج يف هذه األمور ؛ وجيعل مهّـه   وهكذا يفوت الشيطان 

 ته حمصوراً فقط يف إشباع غريزته وشهوته العارمة ، بل قد يستمرـى  _ لعنه اهللا _ ونييف إضالله وإغوائه حت
 .جيعله خيرج بشهوته عن حد احلالل فيضعها فيما حرم اهللا فيقع يف الزنا 

 �W�Wè﴿:علـى املـرء أن يقربـه    _ I_يف حترميـه حتـى أنـه حـرم     _ Y_شـدد اهللا   وقد
N�éST�W£pTÍWT� uv$øWTßQX¥⌦@� ISãPVTßMX� 

WÜ�VÒ ^àTTWY�HTWTÊ �ò:�fTTTTªWè ¾�~Y�Wª 
 .وحرم كلّ ما ميكن أن يقَرب إليه أو يفضي إليه  )٣(﴾(32)

 
شهوته إىل ما أحلَّه اهللا له ، فيستفيد من النعمة اليت أعطـاه اهللا   فاملؤمن يتغلَّب على شيطانه فيحد من 

،وال يسمح للشيطان أن يقلبها له إىل نِقمة جتره إىل مهاوي _I_إياها يف وجه اخلري وحيتسب األجر عند اهللا 
_ I_أحاطه بِسياج منِيـع   له معونات كثرية تعينه على ذلك إن التزم ا،ف_ U_الردى ، وقد وضع اهللا 

 .فحرم االختالط وأمر بغض الْبصر،وحثَّ الشباب على الزواج اإلسالمي املبكِّر ليكون حصناً منِيعاً هلم
 :_u_قال 

  "رشعا م٤(ي( َاَءةالْب كُمنم طَاعتاس نابِ مبالش )لَ )٥فَع عطتسي لَم نمو جوزتفَلْي لَه همِ فَإِنوبِالص هي 
                                                

مسلم يف كتاب ، و) ٤٦٧٧(، حديث رقم  ". . . َءةَ من استطَاع منكُم الْبا "_  r_ أخرجه الْبخارِي يف كتاب النكَاح ، قول النبِي (١) 
 ) .٢٤٨٦(، و ) ٢٤٨٥(إليه ووجد ، حديث رقم  النكَاح أَيضاً ، باب استحباب النكَاح لمن تاقَت نفسه

مسلم يف ، و)  ٤٧٠٠( الدين ، حديث رقم الْأَكْفَاء يف : جزء من حديث ، رواه أَبو هريرة ، أخرجه الْبخارِي يف كتاب النكَاح ، باب (٢) 
اب نِكَاح ذَات الدبحتاع ، باب اسضعليه .) ٢٦٦١( ين ، حديث رقم كتاب الر فَقتم. 

 . ٣٢سورة اإلسراء (٣) 
 . ] معشر املشركنيرهم واحد حنو معشر املسلمني والْمعشر كلّ مجاعة أَم [: قال اللّيث : الْمعشر (٤) 

ص  ١تهـذيب اللُّغـة ج   الْأَزهرِي يف ، و ٣١٩٧ص  ١الزبيدي يف تاج الْعروس ج ، و ٥٦٨ص  ٤ لسان الْعرب ج نقَلَه عنه ابن منظُور يف
 .غريهم ، و ١٢٦
 اُهللا وبـوأَهم  ، منـزِالً  وتبوأُوا ، جبلٍ سند أو واد قُبلِ يف يتبوأُونَ ثُحي القَومِ منزِلُ وهي : واحد واملَباَءةُ الباَءةُ [: قال الصاحب : الْباَءة (٥) 
 قـد و والْباُء الباَءة فيه يقال.  والتزوج النكاح يعين [: القُدرة عليه ، فقد قال ابن الْأَثري قصود يف احلديث تكاليف الزواج واملو . ] صدقٍ مبوأَ

 . ] منزله من يتبوأ كما يستمكن أي أهله من يتبوأ الرجل ألنَّ وقيل.  منزالً بوأها امرأة تزوج من ألن املنزِلِ:  الْباءة من وهو يقْصر
ة للصيط يف اللُّغحاد ج انظر الْمبب بن عي غَرِيب الْأَثَر ال، و ٤٨٢ص  ٢احة فايهري ج الن٤١٩ص  ١بنِ الْأَث . 



٣٠٦ 

 
  .) ٢(")١(وِجاٌء

هذا بالنسبة لشهوة الْفَرج ، وهناك أيضاً شهوة الْبطْن ، وهي من أعظم شهوات اإلنسان مثل شـهوة   
يسـبب األذى  وهذه الشهوة كذلك ليست محرمة ، وإنما اإلفراط يف األكل مكروه شرعاً ألنه . الْفَرج متاماً 

لإلنسان ، فقد وضع اهللا فينا غريزة اجلوع والعطش ، لتدفعنا أن نأكل ونشرب ما يعيننا على بنـاء أجسـادنا   
واحلفاظ على توازا ومنوها منوا سليماً كامالً صحياً ، وللحفاظ على قوة اجلسم وإقامة الصلب وقوة الـذِّهن  

لعبادة ، فاجلسم اهلزيل الضعيف ال يقْوى على طول العبادة وال على التصـدي  حبيث نستعني به على حسن ا
 .لألعداء عند اجلهاد مثالً 

 :وضع هلذه الشهوة حدوداً ال بد من االلتزام ا ، منها _  U_ ولكن اهللا  
 :اجتناب الْبِطْنة واإلسراف يف الطَّعام والشراب _ ١
الك الضارة اليت يؤذي ا الشيطان عدوه اإلنسان ، إذ أنَّ صاحب الْبِطْنة ال يهمه إلَّا أن فالْبِطْنة من املس 

�I  _﴿N_ ميأل بطنه بـأي طريقـة سـواًء كـان جائعـاً أم ال ، وقـد قـال        éST⌫S{Wè 
N�éST�W£pT®@�Wè �W�Wè &Nv�éTSTÊX£pT©ST� 

ISãPVßMX� �W� ☺ñ�Y�Sÿ WÜkYTÊX£p©SÙ<⌦@� (31) 
، فاألكل مباح ولكن بال سرف ، فاإلسراف مذموم وصاحبه مذموم أيضاً، وليس هـذا علـى سـبيل    ) ٣( ﴾

التضيِيق ، وإنما هو لجلْب النفْع ودفع الضرر ، فاإلسراف يف الطَّعام والشراب من املهلكات ، ألنـه يفِْسـد   
ت على اإلنسان عباداته ، وقد رفَون ويدطَّاب الْبر بن الْخم٤(وِي عن ع (_t  _ ه قالـة  : [ أناكم والْبِطْنإي

ما ملَأَ آدمي وِعاًء شرا مـنu  _ "  _ ، وقال ) ٥(] فإنها مفِْسدة للجسد ومورِثة للكسل ومضيعة للصالة 
 نَ لَا محالَةَ فَثُلُـثٌ لطَعامـه وثُلُـثٌ لشـرابِه وثُلُـثٌ     بطْنٍ بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَات يقمن صلْبه فَإِنْ كَا

                                                
أراد يف احلديث أنَّ الصوم يقطع النكـاح كمـا يقطعـه    ضخ ، فهو شبيه بالْخصاء ، ويف اللُّغة رض عروق الْبيضتين حتى تنفَ: الْوِجاء (١) 

 .الْمنع من الوقوع يف الزلَل وِجاء،فاملعىن هو الوِقاية والْ
ار الصتخن انظر ميزاح لازِي ج حين الرري ج ، و ٣٣٥ص  ١الدة يف غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأَثايه٣٣٠ص  ٥الن . 

، حـديث رقـم   ..."الْباَءة فَلْيتـزوج   من استطَاع منكُم "_ r_لنبِي قول ا:الْبخارِي يف كتاب النكَاح،بابأخرجه جزء من حديث،(٢) 
)٤٦٧٧(لسكَاح،باب،ومم يف كتاب الن:مكَاح لاب النبحتداسجه ووفْسه إِلَياقَت نحديث رقم ،ن ت)زاد فيه و) ٢٤٨٦(،)٢٤٨٥" ه أَغَضفَإِن

 ).متفَق عليه ".(أَحصن للْفَرجللْبصر و
 . ٣١سورة األعراف جزء من اآلية (٣) 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص:عمر بن اخلطاب(٤) 
 . ٢١٩ص  ٤الدر الْمنثُور ج ، و ١٥٥ص  ٦تفسري الْآلُوسي ج  انظر(٥) 



٣٠٧ 

فَِسهن١("ل(يالزكما قال اإلمام الْغ،)م  [_ رمحه اهللا_) ٢ـرِج آدا أُخطْن،فبِهوة الْبهم شكَات البنِ آدلهفأعظم الْم
_u _اهِياء من دار القرار إىل دار الذُّلّ واالفتقار؛إذ نوى أكال منـها   وحما حتجرة فغلبتهما شهواعن الش

 .)٣(]فبدت هلما سوءاما
 

 :اجتناب الوقوع فيما حرم اهللا من األكل والشرب _ ٢
كما _ كأكل حلم امليتة وحلم اخلنزير وما مل يذْكَر اسم اهللا عليه عند ذحبه وغري ذلك ، وكَشرب الدم  

 :_  U_ يقول _ مرتاديهم  يطْلُب بعض الْمشعوِذين من
 ﴿p�WÚQX£S� SØRÑ`~V⌫WÆ SàW�T`~WÙ<⌦@� 
S×PV�⌦@�Wè SØ`�V⌦Wè X£ÿX¥ÞY�<⌦@� :�WÚWè 
QWÔTYåKR� Y¤`kTWçÅY⌦ ☺ðY/@� -YãYT� 

SàVÍYÞW�óTÞSÙ<⌦@�Wè SáW¢éSTÎóéWÙ<⌦@�Wè 
SàWTÿPY W£W�SÙ<⌦@�Wè SàW�~Y¹PVÞ⌦@�Wè :�WÚWè 

WÔW{VK� SÄS�☺ð©⌦@� �PV�MX� �WÚ óØST�`T~TPV{W¢ 
�WÚWè W�Y�S¢ øV⌫WÆ g�S±PRÞ⌦@�﴿ ، وكذلك شـرب اخلمـر   )٤(﴾ 

�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� Nv�éTSÞWÚ��ò 
�WÙPVTßXM� S£`ÙW�<⌦@� S£Y©`~TWÙ<⌦@�Wè 

ñ��W±ßVK�ô@�Wè SØHTV⌦`¦VK�ô@�Wè c¨`�Y¤ 
óÝYQÚ XÔWÙWÆ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

SâéS�YÞWT�T`�@�WTÊ óØRÑPV⌫VÅV⌦ 
WÜéS�YT⌫pTÉST� (90) ﴾ )د صاحبها عقله ، وإذا فَقَد عقله فعـل  ) ٥فْقفاخلمر ت ،

أنَّ رجالً من األنصار صنع طعاماً لبعض الصحابة  )٦(الْموبِقَات وارتكب الْمحرمات ، وقد روى اإلمام مسلم 
) ٧(أصاب سعد بن أَبِي وقَّاص الصحابة مث سقاهم مخراً قبل أن ينزل حترميها ، فلما سكروا تفَاخروا فتعاركوا و

. ) ١(بعري فأصاب أنفه فأثَّر فيه أثراً صاحبه طيلـة حياتـه   )٨(من هذا العراك أذى ، إذ ضربه أحدهم بِلَحي) ٧(
 :وتقدم مرة أحد الصحابة يصلِّي بالناس وقد أخذ اخلمر منه ، وذلك قبل نزول حترمي اخلمر أيضاً ، فقرأ 

                                                
 .٢٥٠سبق خترجيه ص(١) 
 . ٢٥٣سبقت ترمجته ص:الْغزالي(٢) 
 . ١٠٥ص  ٣إِحياء علُوم الدين للغزايل ج (٣) 
 . ٣سورة املائدة جزء من اآلية (٤) 
 . ٩٠سورة املائدة (٥) 
 .١٠٦سبقت ترمجته ص:مسلم(٦) 
 . ٢١٥سبقت ترمجته ص: ن أَبِي وقَّاص بسعد (٧) 
على هذا فاملقصود عظْم الكَتـف  ، و]  ولحاء ولُحي أَلْحٍ واجلمع العارض عليه ينبت الذي اللَّحي [: قال ابن منظُور : معىن لَحي الْبعري (٨) 

 .اخلاص بالبعري 



٣٠٨ 

﴿ ö`ÔSTÎ �WäQSTÿKV�H;TTWÿ fûèS£YÉHTW|<⌦@� 
 .فخلط فيها  )٢(﴾(1)

�@⌦U  _ ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PV_ فــــــــأنزل اهللا   
N�éSÞWÚ��ò �W� N�éST�W£pTÍWT� WáléV⌫UfT±⌦@� 
`yS�ßKV�Wè uüW£HTVÑSª uøPV�W� N�éSÙV⌫`ÅWT� 

�WÚ WÜéST⌦éSÍW� ﴾ )٤(،  )٣ (. 
ه من حرام كاملال الذي جاء من الْقمار، أو الربـا، أو املـال   ومما حرمه اهللا أيضاً أكل ما كان مصدر 

 لَ بدون حقاملسروق ، أو مال اليتامى الذي أُك. 
 

 :_  u_ فقد قال 
 . )٥( " إِنه لَا يربو لَحم نبت من سحت إِلَّا كَانت النار أَولَى"
 

 :لتشبه به مشاركة الشيطان يف األكل و الشرب وا_ ٣

                                                                                                                                                                     
 . ٢٤١ص  ١٥انظر لسان الْعرب البنِ منظُور ج 

، يقـول  )  ٤٤٣٢( ، حديث رقـم  _  t_ في فَضل سعد بِن أَبِي وقَّاص : احلديث أخرجه مسلم يف كتاب فَضائل الصحابة ، باب (١) 
ا وذَلك قَبلَ أَنْ تحرم الْخمر قَالَ فَـأَتيتهم فـي حـش    َأَتيت علَى نفَرٍ من الْأَنصارِ والْمهاجِرِين فَقَالُوا تعالَ نطْعمك ونسقك خمر و [: سعد 

 مهعم ترِبشو رٍ قَالَ فَأَكَلْتمخ نم زِقو مهدنع وِيشورٍ مزج أْسانُ فَإِذَا رتسالْب شالْحومهدنع اجِرِينهالْمو ارصالْأَن تقَالَ فَذَكَر   فَقُلْـت
 U_ فَأَخبرته فَأَنزلَ اللَّهr _  _ فَأَتيت رسولَ اللَّه الْمهاجِرونَ خير من الْأَنصارِ قَالَ فَأَخذَ رجلٌ أَحد لَحيي الرأْسِ فَضربنِي بِه فَجرح بِأَنفي 

_  يف_  ـهفْسنِـي نعـرِ    _يمـأْنَ الْخش﴿ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� Nv�éTSÞWÚ��ò 
�WÙPVTßXM� S£`ÙW�<⌦@� S£Y©`~TWÙ<⌦@�Wè ñ��W±ßVK�ô@�Wè 

SØHTV⌦`¦VK�ô@�Wè c¨`�Y¤ óÝYQÚ XÔWÙWÆ XÝHTð¹`~TPV⌦@�ســورة املائــدة (﴾   
 . ])   ٩٠جزء من اآلية 

 .١سورة الكافرون(٢) 
 . ٤٣سورة النساء جزء من اآلية (٣) 
هذا حديث حسن  [: قال فيه ، و)  ٢٩٥٢( نساء ، حديث رقم من سورة الو: ب تفِْسري الْقُرآن ، باب الترمذي يف كتاحديث أخرجه (٤) 

من الْخمرِ فَأَخذَت الْخمـر منـا   عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ قَالَ صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عوف طَعاما فَدعانا وسقَانا : نصه ، و] صحيح غريب 
    أْتونِي فَقَـرمـلَاةُ فَقَـدالص ترضحقـل يـا أيهـا الكـافرون ، أعبـد مـا تعبـدون        (و ( ،    لَ اللَّـهزـالَى _ قَـالَ فَـأَنعت _  ﴿

�WäQSTÿKV�H;TTWÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò �W� N�éST�W£pTÍWT� 
WáléV⌫UfT±⌦@� `yS�ßKV�Wè uüW£HTVÑSª uøPV�W� N�éSÙV⌫`ÅWT� �WÚ 

WÜéST⌦éSÍW�  ﴾)٤٣ساء جزء من اآلية سورة الن  (د أيضاً يف كتاب الْأَ، واوو دة ، حديث رقم أخرجه أَبرِبش )قد و) .  ٣١٨٦
 ) . ١٧١ص  ٨ضعيف سنن أيب داود ج انظر صحيح و(_ رمحه اهللا _لباين صححه األ

 (٥)مرة ، باب جزء من حديث أخرجه التعمي يف كتاب الْجلَا: ذل الصي فَضف را ذُكى ، و)٥٥٨(ة ، حديث رقم ميسو عهـذا   [: قال أَب
 ) . ١١٤ص  ٢ضعيف سنن الترمذي ج انظر صحيح و( _ رمحه اهللا _ اين قد صححه األلبو] . حديث حسن غريب من هذا الوجه



٣٠٩ 

 :وذلك بعدم التسمية عند األكل والشرب  
  . )١( " إِنَّ الشيطَانَ يستحلُّ الطَّعام أَنْ لَا يذْكَر اسم اللَّه علَيهu  _ "_ قال  
 :وكذلك األكل والشرب باليد اليسرى  
 :قال _  u_ ، أنَّ رسول اهللا _  t_ ) ٢(فعن ابنِ عمر  
 "   ـمأْكُـلُ بِشطَانَ يـيفَإِنَّ الش ينِهمبِي برشفَلْي رِبإِذَا شو ينِهمأْكُلْ بِيفَلْي كُمدإِذَا أَكَلَ أَح  بـرشيو هال

هالم٣("بِش(. 
أنه قال لرجـل رآه  _ r_عن رسول اهللا _ t_ )٤(وأن يشرب اإلنسان وهو قائم ، فعن أَبِي هريرة  

 قَـالَ ،لَا :قَـالَ " ؟  ) ٧( أَيسرك أَنْ يشرب معك الْهِر" قَالَ؟" )٦(لمه:"قَالَ"  )٥( قه: " رب قائماً فقال له يش
 . )٨("  فَإِنه قَد شرِب معك من هو شر منه الشيطَانُ"
وم مباح،بل هو نعمة من اهللا مين ـا علـى عبـاده    فالن:ومما يضر اإلنسان التوسع يف إباحته ؛ النوم 
﴿�WÞ<⌫WÅW�Wè WÔT`~TPV⌦@� �_Tª�WT�Y⌦ 

،ولو نوى اإلنسان التقَوي به على العبادة وحتصيل العلم يكون سبباً له يف كسب األجر من )٩(﴾(10)
عليه أوقاتاً مثينة ممكـن أن يقضـيها يف   ،إلَّا أنَّ كثرة النوم تفوت على اإلنسان خرياً كثرياً ، فيضيع _I_اهللا 

حتصيل العلم أو التسبيح أو السعي يف كسب الرزق وغريها ، كما يفوت عليه أجوراً عظيمة كأجر قيام اللَّيل 
 :يف وصف املؤمنني _ U_مثالً،يقول 

 ﴿uøWTÊ�W�W�WT� óØSäS�éSÞTS� XÝWÆ 
XÄg��ðµWÙ<⌦@� WÜéSÆ`�WTÿ óØSäQWT�W¤ 

�_TTTÊóéTW� �_ÅWÙðºWè �QWÙYÚWè 
óØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSTÿ (16) ð�TWTÊ 

                                                
 . ١٠٦سبق خترجيه ص(١) 
 . ٩٥رمجته صسبقت ت:ابن عمر(٢) 
 . ١٠٧سبق خترجيه ص(٣) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أَبو هريرة(٤) 
 .أي أخرج ما يف جوفه متعمداً واستقاء وتقَيأَ قَيأً يقيء قاَء:  يقال :الْقَيء : قه (٥) 

 . ٢١٨ص  ٤انظر النهاية في غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأَثري ج  
 اذا ؟أي مل: لمه (٦) 
 (٧) يل : الْهِرلةُ [: يقول الْخررة : اهلونالس ، رواهل : الذَّكَر . عمجوي رةً : اهلهرِر ، ة وجتمعراً : اهلرررِي و .ً ] ههورها الْجذا املعىن فس. 

 . ٢٤٩ص  ٢وهرِي ج الصحاح يف اللُّغة للج، و ٢٤٥ص  ١خليل بن أَحمد ج انظر العين للْ
مجمع الزوائـد   أورده الْهيثَمي يف، و)  ٧٦٦٢( ، حديث رقم _  t_ أخرجه أَحمد يف باقي مسند الْمكْثرِين ، باب مسند أَبِي هريرة (٨) 
 . ]رجال أَحمد ثقات رواه أَحمد و البزار و: [  قالو ٩٧ص  ٥ج 

 . ١٠سورة النبأ (٩) 
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SØV⌫`ÅWT� c¨pTÉTWß :�QWÚ �øYÉ`�RK� ØSäV⌦ ÝYQÚ 
YáQW£TSTÎ ⌧ÜSkpTÆKV� W=ò:�W¥W� �WÙYT� 
N�éSTß�VÒ WÜéST⌫WÙ`ÅWTÿ (17) ﴾ )ــد روى .)١ وقـــــــ

الشيطَانُ علَى )٥(يعقد"قال _ r_نَّ رسول اهللا أ_ t_)٤(عن أَبِي هريرة_ رمحهما اهللا_)٣(ومسلم)٢(الْبخارِي
ةيلَى قَافقَظَ  )٦(عيـتفَـإِنْ اس قُدلٌ طَوِيلٌ فَارلَي كلَيع ةقْدكُلَّ ع رِبضي قَدثَلَاثَ ع امن وإِذَا ه كُمدأْسِ أَحر 

لَّتحأَ انضوةٌ فَإِنْ تقْدع لَّتحان اللَّه إِلَّا  فَذَكَرفْسِ والن بيطًا طَيشن حبةٌ فَأَصقْدع لَّتحلَّى انةٌ فَإِنْ صقْدع
 . )٧("أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلَانَ

والذي يظهر أنَّ يف صالة اللَّيل سرا يف طيبِ النفْس وإن مل [ _ رمحه اهللا _  )٨(قال احلافظ ابن حجر  
، وكالمه صحيح مجرب ، وال يشعر ذا إلَّا من ذاق حـالوة القيـام   ) ٩(] صلِّي شيئاً من ذلك يستحضر امل

وأَنِس بالقرب من اهللا يف تلك اللَّحظات ، وهذا ال يرضي الشيطان طبعاً فيسعى إلفساده ، وقد ذُكـر عنـد   
) ١٠( " الشيطَانُ في أُذُنيه أَو قَالَ في أُذُنِه ذَاك رجلٌ بالَ" رجل نام ليله حىت أصبح فقال _  r_ رسول اهللا 

 .، هكذا يستهزئ الشيطان مبن يهمل صالة اللَّيل ويفَوت ما فيها من خري عميم 
﴿ _ I_ومن األمثلة أيضاً ؛ حب اللِّباس والزينة ، فليست هـذه الشـهوة محرمـة وقـد قـال       

`ÔSTÎ óÝWÚ W×QW£W� WàTTWÞÿY¦ ☺ðY/@� 
õøY�PV⌦@� W�W£pT�VK� -YâY �W�YÅY⌦ 

g�HTWTg�Q~☺ð¹⌦@�Wè WÝYÚ g&Ë`¦QX£⌦@� `ÔSTÎ 
�øgå WÝÿY¡PV⌫Y⌦ N�éSTÞWÚ��ò øYÊ YáléW~W�<⌦@� 

                                                
 . ١٧،  ١٦سورة السجدة (١) 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٢) 
 . ١٠٥سبقت ترمجته ص:مسلم(٣) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أَبو هريرة(٤) 
 وعقْـدةُ .وجوبـه  : النكَاحِ وعقْدةُ . ُ رامهإِب:  شيٍء كُلِّ وعقْدةُ ، عقْداً احلبل وعقَدت . عقُوداً له جعل أي تعقيداً عقَّده: الْعقْد : يعقد (٥) 
 .املعىن يربِط و . وحبسة عقدة لسانه يف والرجل . عقدة قَرنِه يف الذي التيس : واألعقد . العقْدة : العقْد ضعووم،  وجوبه : البيع

 . ١٤ص  ١اللُّغة للصاحب ج الْمحيط يف ، و ٢٥ص  ١لخليل بن أَحمد ج انظر الْعين ل
 . طانيللش دقَع ثالث أحدكم قفا على أنَّ احلديث معىن فكأنَّالْجمع قُفي ، قَافية مؤخر الْعنق ، وقَافية الرأْس قَفَاه ، والْ: قَافية (٦) 

 . ١٧١ص ٣غَرِيب الْحديث لأَبِي عبيد ج ، و ٢٦٠ص  ١ختار الصحاح ج م، و ٣ص  ٢محيط في اللُّغة ج انظر الْ
يف كتاب ، و)  ١٠٧٤( قَافية الرأْس إذا مل يصلّ، حديث رقم أخرجه الْبخارِي يف صحيحه يف كتاب الْجمعة ، باب عقْد الشيطَان على (٧) 

يس و جلفَة إِبلْق ، باب صء الْخده ، حديث رقم بودم يف كتاب و) .  ٣٠٢٩( نلسرِين ومافسلَاة الْمل صاللَّي امن نيمف وِيا را ، باب مرِهقَص
ح ، حديث رقم أَجبى أَصع حتعليه) (١٢٩٥(م فَقتم.( 

 . ٢٦سبقت ترمجته ص:ابن حجر(٨) 
 . ١٢٧ص  ٤فَتح الْبارِي البنِ حجر ج (٩) 

مسلم ، و)  ٣٠٣٠( الْخلْق ، باب صفَة إبليس وجنوده ، حديث رقم  يف كتاب بدء_  t_ هللا بن مسعود أخرجه الْبخارِي عن عبد ا(١٠) 
 ).متفَق عليه) ( ١٢٩٣( ى أَصبح ، حديث رقم قَصرِها ، باب ما روِي فيمن نام اللَّيل أَجمع حتيف كتاب صلَاة الْمسافرِين و



٣١١ 

�WTp~ßñ☺�⌦@� ^àWT±Y⌦�W� W×`éWÿ 
%YàWÙHTW~YÍ<⌦@� ðÐY⌦HW¡VÒ SÔ☺g±WTÉSTß 

g�HTWTÿ���@� ⌧z`éWÍY⌦ WÜéSÙV⌫`ÅWÿ (32) `﴾ )١ ( ،
 .التوسع فيه مبا يؤدي إىل التبذير يف املال لشرائه ، وإضاعة الوقت فيه مما ليس فيه فائدة كبرية تذْكَر وإنما 

كالتفاخر والتعايل والتكَبر ، وقد منع : وقد تؤدي زيادة التوسع يف اللِّباس والزينة إىل الوقوع يف احلرام  
فَقَالَ أَبـو   " ِ لَم ينظُر اللَّه إِلَيه يوم الْقيامة ) ٢( من جر ثَوبه خيلَاَء" _  u_  اهللا ورسوله من ذلك فقال

 إِنك لَست تصنعr _  "_ فَقَالَ رسولُ اللَّه  " ُإِنَّ أَحد شقَّي ثَوبِي يسترخي إِلَّا أَنْ أَتعاهد ذَلك منه" بكْرٍ 
 .) ٣("َ ذَلك خيلَاء

 :_u_عدم مراعاة األحكام الشرعية يف اللِّباس ، فتخرج املرأة كاسية عارية وقد قال _ 
ـ "   نِسو اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنيس مهعم ما قَومهأَر ارِ لَملِ النأَه نم فَاننص  اتـياٌء كَاس
عات٤( ارِي(  لَاتائم يلَاتمم )٥ ( تخالْب ةنِمكَأَس نهُءوسر )إِنَّ  )٦ا وهنَ رِحيجِدلَا يةَ ونالْج لْنخدلَا ي لَةائالْم

                                                
 . ٣٢راف سورة األع(١) 
ذو خيلَـاء  ، و]  كبر ذو أي مخيلة وذو خالٍ وذُو خيالَء ذُو فهو اختال منه : تقول الكبر وكسرها اخلاء مضبِ واخليالَُء اخلُيالَُء [ :خيلَاء (٢) 

 .أي معجب بِنفِْسه 
 . ٣٥٦ص  ٢م ج الْمحيط الْأَعظَ، والْمحكَم و ٩٥ص  ١مختار الصحاح ج انظر 
، حديث  ". . .لَو كُنتr  _"  _ قول النبِي : يف كتاب الْمناقب ، باب _ رضي اهللا عنهما _ أخرجه الْبخارِي عن عبد اهللا بن عمر (٣) 

 ¦I  _﴿`ÔSTÎ óÝWÚ W×QW£W� WàTTWÞÿY_ قــول اهللا : يف كتــاب اللِّبــاس ، بــاب ، و)  ٣٣٩٢( رقــم 
☺ðY/@�، )  )٥٣٣٧ ، حديث رقـم   "لَا ينظُر اهللا إِلَى من جر ثَوبه خيلَاء  "، بِلَفْظ (  ٣٢سورة األعراف جزء من اآلية (  ﴾. . . 

حترمي  :ة ، باب الزينو أخرجه مسلم يف كتاب اللِّباسو) . ٥٣٣٨(ن غَير خيلَاء ، حديث رقم من جر إِزاره م: يف كتاب اللِّباس أيضاً ، باب و
من جر ثَوبـه مـن    "بِلَفْظ ، و)  ٣٨٨٧( ، حديث رقم  "لَا ينظُر اهللا إِلَى من جر ثَوبه خيلَاء "بيان حد ما يجوز ، بِلَفْظ جر الثَّوب خيلَاء و

 ةاميالْق موي هظُر اهللا إِلَيني لَاء لَمي٣٨٨٩( م ، حديث رق "الْخ  ()عليهم فَقت.( 
 (٤) اتارِيع اتيأَي: كَاس أَنهن م من كاسياتاهللا نِع من عارِيات أَن هو وقيل،  كرالش فْنكْشي بعض جسلْن دهندسر ويمن اخلُم ورائهن 
فهن ياتأَراد وقيل،  كعارِيات كاس أَنن هنسلْبياباً يرقاقاً ث فْنصهن من حتتها ما يسامفَ أَجهن ياتاهرالظَّ يف كاس املعىن يف عارِيات . 

 . ٢٢٣ص  ١٥انظر لسان الْعرب ج 
 .فعلهِن مثْل يف خولَالد غريهن يعلِّمن : ومميالَت من حفظ الْفُروج ، يلْزمهن وما اللّه طاعة عن الزائغات : مائالتالْ: مميلَات مائلَات (٥) 
 جـاء  وقد . اايغبَالْ مشطَة وهي املَيالء املشطَة يمتشطْن : مائالت : وقيل. وأعطافهن ألكْتافهن مميالَت املشيِ يف متبخترات : مائالت : وقيل

 .الْمشطَة الْمائلَة مشطة معروفة كرهها بعضهم للنساء و.  املشطَة تلك غَيرهن يمشطْن الالَّيت : ميالتموالْ،  احلديث يف كَراهتها
 . ١٩٢ص  ٥تهذيب اللُّغة للْأَزهرِي ج ، و ٨٣٩ص  ٤ر البنِ الْأَثري ج انظر النهاية في غَرِيب الْأَثَ

 . وفاجل ةعربي لٍإبِ من تنتج ةيانِاسرخالْ لاإلبِ : دخيالن انيمجعأَ ، والبخيت البخت :الْبخت (٦) 
 . ٣٥٧ص  ١الْمحيط في اللُّغة للصاحب ج ، و ٣١٧ص  ١خليل بن أَحمد ج انظر الْعين للْ
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هب ، قـال  ، أو يلبس الرجل ما حرمه اهللا عليه كاحلرير والـذَّ ) ١(" وإِنَّ رِحيها لَيوجد من مِسرية كَذَا وكَذَا
، أو يتشـبه أحـد   ) ٢( " حرم لباس الْحرِيرِ والذَّهبِ علَى ذُكُورِ أُمتي وأُحلَّ لإِناثهِمr  _ "_ رسول اهللا 

 بِين ، مع أنَّ النمن باآلخر ، وهو كثري يف هذا الزياجلنس _u  _   ِاس ، فعـن ابـننف من النهذا الص نلَع
لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمتشبهِني من الرجالِ بِالنساِء " : قال _ رضي اهللا عنهما_ )٣(عباس

عر ، وهذا ، أو التشبه باليهود والنصارى يف طريقة اللِّبس وقَصات الش) ٤( " والْمتشبهات من النساِء بِالرجالِ
يقول _ لعنه اهللا_،أو التشبه بالشيطان نفسه )٥(" من تشبه بِقَومٍ فَهو منهمu _"_أيضاً منتشر جدا وقد قال 

ابـن  ، وقد نقل ) ٦( "لَا يمشي أَحدكُم في نعلٍ واحدة ليحفهِما جميعا أَو لينعلْهما جميعا" _ u_يقول 
قيـل العلَّـة فيهـا أنهـا مشـية      [،عند شرحه هلذا احلديث أنه قال )٨(عن ابنِ الْعربِي_ رمحه اهللا_ )٧(حجر

 .)٩(]الشيطان
واألمثلة على هذه الْمباحات اليت تتحول بِتدرج الشيطان واستغالله لحب العبد هلـا إىل مكروهـات   

لكن ذكرت هنا أكثرها انتشاراً ، أعاننا اهللا على التمتع مبا أُحلَّ لنا وأعاذنـا مـن أن   ومحرمات كثرية جدا و
 ._ I_يقْلبه الشيطَان لنا حراماً ، هو القادر على ذلك 

 

                                                
لْمميلَات ، حديث رقـم  يات الْمائلَات االنساء الْكَاسيات الْعارِ: الزينة ، باب يف كتاب اللِّباس و_  t_ أخرجه مسلم عن أَبِي هريرة (١) 

 ) . ٥٠٩٨( ، حديث رقم . . الْجنة يدخلها نار يدخلها الْجبارون وال: أَهلها ، باب ،ويف كتاب الْجنة وصفَة نعيمها و)٣٩٧١(
)  ١٦٤٢( هب ، حـديث رقـم   الذَّما جاء في الْحرِير و: باب  ،يف كتاب اللِّباس _  t_ أخرجه الترمذي عن أَبِي موسى الْأَشعرِي (٢) 

، )  ٥٠٥٧( رجال ، حديث رقـم  تحرِمي الذَّهب علَى ال: أخرجه النسائي يف كتاب الزينة باب ، و] هذا حديث حسن صحيح: [ فيه  قالو
ذَهبا بِيمينِه وحرِيرا بِشمالهr _  _ أَخذَ رسولُ اللَّه  "بِلَفْظ _  t_ طَالب أخرجه يف كتاب الزينة أيضاً يف نفس الباب عن علي بن أَبِي و

رمحـه  _وقد صححه األلباين ) .  ٥٠٥٦(، و )  ٥٠٥٥( ، و )  ٥٠٥٤( ، و )  ٥٠٥٣( ، حديث رقم "فَقَالَ هذَا حرام علَى ذُكُورِ أُمتي
 . ٣٩٥ص  ١٢ ج ضعيف اجلامع الصغرييف صحيح و_ اهللا

 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٣) 
 . )٥٤٣٥(ات بالرجال ، حديث رقم الْمتشبهالْمتشبهون بالنساء و: أخرجه الْبخارِي يف كتاب اللِّباس ، باب (٤) 
أورده الْهيثَمي يف مجمع ، و)  ٣٥١٢( هرة ، حديث رقم شيف لبس ال: يف كتاب اللِّباس ، باب _  t_ أخرجه أَبو داود عن ابنِ عمر (٥) 

 فهوضـع  واحد غري قهوثَّ وقد ابرغُ بن يلع وفيه طسوأَالْ يف يانِربالطَّ رواه [: قال فيه بلفظه و_ t_مجمع الزوائد عن حذَيفَة بن الْيمان 
 . ] ثقات رجاله ةوبقي بعضهم

، ومسلم يف كتـاب اللِّبـاس   ) ٥٤٠٨(، و)  ٥٤٠٧( واحدة ، حديث رقم  يف كتاب اللِّباس ، باب ال يمشي يف نعلٍ أخرجه الْبخارِي(٦) 
 ).متفَق عليه) ( ٣٩١٤( ، و )  ٣٩١٣( حديث رقم ، . . الْخلْع لنعل يف الْيمنى أوالً واستحباب لبس ا: الزينة ، باب و

 (٧)جح ٢٦سبقت ترمجته ص:رابن. 
 . ١١٦سبقت ترمجته ص:ابن الْعربِي(٨) 
 . ٤٢٦ص  ١٦انظر فَتح الْبارِي شرح صحيح الْبخارِي ج (٩) 



٣١٣ 
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 :املبحث الثَّاين
 :ومنها:الطُّرق واملداخل اليت يدخل منها الشيطان إىل قلوب بين آدم

  :احلسد وإغراء أتباعه به : طلب األول امل
من أعظم املداخل اليت يستخدمها الشيطان للوصول إىل النفْس اإلنسانية ؛ مـدخل احلسـد ، وأول     

،واحلسد خلُق دينء جيعل صاحبه يتمنى زوال النعمة _u_حسد وقع من خملوق هو حسد إبليس ألبينا آدم 
يه،وينمي يف قلبه احلقد عليه والعداء والبغض له،فيتصرف معه تصـرفات تـؤجج نـار    عن احملسود وحتوهلا إل

 :من احلسد فقال _ u_الغضب فيما بينه وبينه ، وقد حذَّر 
ولَا  )٢(ولَا تدابروا )١(اوولَا تحاسد )١(إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث ولَا تحسسوا ولَا تجسسوا"  

 .) ٤(" وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا )٣(ولَا تباغَضوا

                                                
 والناموس . الشر سر صاحب : واجلَاسوس . الشر يف يقال ما وأكْثَر األمور بواطن عن التفْتيش : باجليم التجسس: تجسسوا تحسسوا و(١) 

وسامصاحب : والن وقيل . اخلري سر سجه أن باجليم سالتطْلُبريه يغه أن وباحلاء لطْلُبفِْسه يحثُ : باجليم وقيل . لنات عن الْبرووباحلـاء  الع : 
 . األخبار معرفة تطَلُّب يف واحد معناها وقيل االستماع

 . ٦٩ص  ١الْأَثَر ج ث والْفَائق في غَرِيبِ الْحدي، و ٩٥٨ص  ١ر البنِ الْأَثري ج الْأَثَ انظر النهاية في غَرِيب



٣١٤ 

_ u_وما فعـل بـين يوسـف    ،)٥(_u_وقد ذَكَر القرآن الكرمي ما فعل احلسد بني ابني آدم 
ر الشيطان يف تأْجِيج حقْـدهم  ،وكيف دفَعهم حسدهم له إىل بغضه والكَيد له ، وقد حتدثنا عن دو)٦(وإخوته

وتسامحه مع إخوته ؛ لتعاظُم الغضب فيما بينه وبني _ u_وحسدهم وغضبهم ، ولوال شدة إميان يوسف 
، إذ هداه إىل الدفْع بـاليت هـي   _  u_ إخوته ولَما انتهت القصة على خير ، ولكنه فضل اهللا على نبيه 

 :_  I_ أحسن ، يقول 
 ﴿WÄWTÊW¤Wè YãTT`TÿWéWT�VK� øV⌫WÆ 
X«ó£WÅ<⌦@� N�èQS£W�Wè ISãV⌦ $�_�PV�Sª 

WÓ�WTÎWè g�WT�KV�;HTTWÿ �W¡HTWå SÔÿXè<K�WT� 
�øHTTWTÿ`òS¤ ÝYÚ SÔ`�TWTÎ `�TWÎ �WäWT⌫WÅW� 

øQYT�W¤ $�Q^TÍW� `�WTÎWè WÝW©`�KV� õøY� <¢XM� 
øYÞW�W£pT�VK� WÝYÚ XÝ`�QY©⌦@� �ò:�W�Wè ØRÑY� 

WÝYQÚ Xè`�WT�<⌦@� ?ÝYÚ Y�`ÅW� ÜKV� VçÃW¥TPVTß 
SÝHTð¹`~TPV⌦@� øYÞ`~TW� WÜ`kTW�Wè 
&õøYT�WépT�XM� QWÜMX� øQYT�W¤ tÈ~Y¹V⌦ �WÙPY⌦ 

                                                                                                                                                                     
 : قـال ي . إليـك  احملسود نعمة زوال تتمنى أن : احلَسديحِسد بعضكم بعضاً أي يتمنى كلٌّ منكم زوال النعمة عن أخيه ، : تحاسدوا (١) 

 علـى  وحسـدتك  . وحسـادةً  حريكبالت حسداً واملصدر : قال . بالكسر حيِسده : يقول وبعضهم : شفَخأَالْ قال . حسوداً يحسده حسده
الشءي كتدسوح دوا،  يَءالشحاسوت دسهم حبعضاً بعض . دحاسوت ة قوم وهم . القومدسلٍ مثل ، ححام لَةموح . 

 . ٢٧١ص  ١الْقَاموس الْمحيط للْفَيروزأَبادي ج ، و ١٢٨ص  ١غة للْجوهرِي ج للُّانظر الصحاح يف ا
 : ارواالسـتدب  . عاديتـه  : النـاً فُ ودابرت . اإلقْبال يضقن : واإلدبار. الْمقَاطَعة الْمعاداة و: ، التدابر  دباراً يدبرونَ القوم دبر: تدابروا (٢) 

االستقبال الفخ . ردابوت أي ، القوم اطَقَتواع . 
 . ١٩٧ص  ١الصحاح في اللُّغة للْجوهرِي ج ، و ٢٦٨ص  ٤ر لسان الْعرب ج انظ

 بغـض  وقـد  . الرضا ضد : لغضبوا . بالعالية ليست ةمياني لغة ، وبغاضةً وبِغضةً إبغاضاً أبغضه أبغضته بحالْ دض : ضالبغ: تباغَضوا (٣) 
 وكـذلك  ، البغضِ شدة : والبغضاُء . مبغض فهو وه،تقَم أي فأَبغضوه ، تبغيضاً اسالن إىل اهللا وبغضه . بغيضاً صار أي ، بغاضةً مبالض الرجلُ
 .يكرهه يبغض بعضكم بعضاً و: واملعىن  . التحاب ضد : والتباغُض . عليه اسقَي ال شاذٌّ ، إيلَّ أَبغضه ما : وقوهلم . بالكسر البِغضةُ

 . ٤٨ص  ١الصحاح في اللُّغة للْجوهرِي ج ، و ١٦٣ص  ١غة البنِ دريد ج انظر جمهرة اللُّ
، )٥٦٠٦(،و) ٥٦٠٤( ث رقم ، حديلتدابراينهى عن التحاسد و ما: ، باب يف كتاب الْأَدب _  t_ أخرجه الْبخارِي عن أَبِي هريرة (٤) 

،  " ر أَخاه فَوق ثَلَاثَة أَيامٍلَا تباغَضوا ولَا تحاسدوا ولَا تدابروا وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا ولَا يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهج "بِلَفْظ _ t_عن أَنس و
يف كتـاب الْبِـر والصـلَة    _  t_ أخرجه مسلم عن أَنـس  و) .  ٥٦١٢( هِجرة ، حديث رقم عنه يف باب الْو، )  ٥٦٠٥( قم حديث ر

 باب تحـرِمي الظَّـنt _  _، وعن أَبِي هريرة )  ٤٦٤٢( ، و )  ٤٦٤١( ث رقم التدابر ، حديوالْآداب، باب تحرِمي التحاسد والتباغُض و
لَـا   "ذَمه ، بِلَفْظ باب تحرِمي ظُلْم الْمسلم وخذْله واحتقَارِه ويف ، و)  ٤٦٤٨( ، و )  ٤٦٤٦( ث رقم التناجش ، حديوالتجسس والتنافُس و

يلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا ورابدلَا توا واغَضبلَا توا وشاجنلَا توا وداسحلَا تو همظْلمِ لَا يلسو الْمأَخ ملسا الْمانوإِخ اللَّه ادبوا عكُونضٍ وععِ ب
الْمسلمِ علَى الْمسـلمِ   يحقر أَخاه الْمسلم كُلُّ يخذُلُه ولَا يحقره التقْوى هاهنا ويشري إِلَى صدرِه ثَلَاثَ مرات بِحسبِ امرِئٍ من الشر أَنْ

 هضرعو الُهمو همد امرعليه) ( ٤٦٥٠(، حديث رقم  "ح فَقتم.( 
 . ٣٢-٢٧املائدة اآليةسورة (٥) 
 . جممل آيات سورة يوسف(٦) 



٣١٥ 

S&ò:�WWÿ ISãPVßMX� WéSå ñy~Y⌫WÅ<⌦@� 
SØ~YÑW�<⌦@� (100)﴾ )١ (. 

 
 :واحلسد نوعان 

_ Y_حسود ، وهو الذي حتدثنا عنـه ، وقـد أمـر اهللا    وهو متني زوال النعمة عن الْم: األول مذموم _ ١
� �ÝYÚWè QX£TTW® ]�Yª�W﴿ باالستعاذة منه فقال W¢XM� W�fTT©W� 

(5) ﴾ )٢ (. 
أي أن يتمنى املرء أن يكون له من النعمة مثل ما كان لصاحبه دون أن يتمنى : والثَّاين حممود وهو الْغبطَة _ ٢

إِلَّا في اثْنتينِ رجلٌ آتـاه    )٣( لَا حسدu _ "_وهذا ال شيء فيه وهو املقصود يف قوله زوال النعمة عنه ، 
، وهو من باب ) ٤( " َرجلٌ آتاه اللَّه الْحكْمةَ فَهو يقْضي بِها ويعلِّمها اللَّه مالًا فَسلِّطَ علَى هلَكَته في الْحق و

 ÁWè ðÐY⌦.V¢ X¨WTÊ�WTÞW�W~<⌫WTÊ﴿ اخلـري   باب التنافُس علـى 

WÜéS©YÉHTWTÞW�SÙ<⌦@� (26)﴾ )٥ (. 
 
 

@@@@@ 
 
 
 
 

                                                
 . ١٠٠سورة يوسف (١) 
 . ٥سورة الفلق (٢) 
 قـال .  حسوداً يحسده حسده:  قالي.  إليك ودسحمالْ نعمة زوال تتمنى أن:  احلَسد [:  ، قال الْجوهرِي حسداً يحسد حسد :حسد (٣) 

.  مبعـىن  ، يَءالش وحسدتك يءالش على وحسدتك.  وحسادةً حريكبالت حسداً واملصدر:  قال.  بالكسر حيِسده:  يقول وبعضهم:  شفَخأَالْ
دحاسوت ة قوم وهم.  القومدسلٍ مثل ، ححام لَةموح [ .  اس عنه فقالبو الْعل أَبئيف احلديث فقد س دبة للحسا بالنأم :] حسـد  ال ، معناه 

تمني النعمة للنفس مـع عـدم   هي و ]قد أُطْلق احلسد جمازاً على الْغبطَة و: [ قال يف القاموس الفقهي ] .  نيتلَصخالْ هاتني يف اإلَّ ، رضي فيما
 .اهللا أعلم وهي املقصودة يف هذا احلديث و. زواهلا عن الناس 

لْجة لاح يف اللُّغحرِي ج انظر الصهيب اللُّ، و ١٢٨ص  ١وذهرِي ج تهلْأَزة لقْهِي ج الْ، و ٦١ص  ٣غوس الْفيل ، و ٨٨ص  ١قَامللْخن ليالْع
 . ١٩٦ص  ١ج بن أَحمد 

 .٢٥١سبق خترجيه ص(٤) 
 . ٢٦سورة املطفِّفني جزء من اآلية (٥) 
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  :الشيطان يقع يف الْكبر والغرور و يغري ما وبالفرح الزائد عن احلد الشرعي : املطلب الثَّانِي 
طُّ من شأنه ويقلِّل من قيمته بني الناس ، فضالً مسلك الغرور مسلك شائك رديء ، يزرِي بصاحبه وحي 

يف القرآن الكرمي من الْكبر والغـرور ، وأن يفـرح   _  I_ عن زوال النعمة من بين يديه ، وقد حذَّرنا اهللا 
 U  _ ﴿�W�Wè_ اإلنسان بِما عنده حتى يصل به فرحـه إىل مرحلـة الغـرور فيتكبـر ، فقـال      

X¬`ÙWT� Á X³`¤KKV�ô@� $�☯�W£WÚ ðÐPVßMX� ÝV⌦ 
ðËX£`�WT� ð³`¤KKV�ô@� ÛV⌦Wè WçÄR⌫`T�WT� 

ðÓ�W�Y�<⌦@� �^�éñº (37)﴾)أي ال متشِ يف األرض خمتاالً مستكرباً إنك )١،
 .)٢(لن تقطع األرض باختيالك

                                                
 . ٣٧سورة اإلسراء (١) 
 .٣٠ص ٥انظر تفسري الطَّبري ج(٢) 
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�QWÜMX﴿_ عـز مـن قائـل   _وقال  ☺ðW/@� �W� ☺ñ�Y�Sÿ ÝWÚ 

WÜ�W{ �^��TTWT�o`ñ� �☯¤éS�WTÊ (36)﴾)فاملختال هو من كان ذا ،)١
أي كبر،أما الفَخور فهو املفتخر على عباد اهللا بالنعم غـري حامـد هللا عليها،ولكنـه ـا مسـتطيل      :خيالء
وخـص  [،مثَّ قال )٤( ]حمبته و رضاه عمن هذه صفته_ سبحانه_فنفى [_رمحه اهللا_ )٣(،يقول القرطيب)٢(مفتخر

ا ألما حتمالن صاحبهما على اَألنفَة من القريب الفقري و اجلار الفقري و غريهم ممـن  هاتني الصفَتني بالذِّكر هن
 .)٥( ]ذُكر يف اآلية،فيضيع أمر اهللا باإلحسان إليهم

�U _ ﴿ñÇX£p²KV�Wª óÝWÆ �øY�HTWTÿ_وقــــــال �ò 
WÝÿY¡PV⌦@� fûèS¤QWiTVÑW�Wÿ Á X³`¤KKV�ô@� 
X¤`kTWçÅY� QXÌW�<⌦@� مجيع فهم عن فهم[_ رمحه اهللا_ )٧(ي،قال الطَّرب)٦(﴾  

 إىل وأنـابوا  عظواات به، لالعتبار فهدوا ذلك بعض لفهم وفِّقوا لو ألم مصروفون، ا واالدكار واالعتبار آياته
 .)٨( ]منهم كائن غري وذلك احلق،

�@/ðÐY⌦.W¡W{ SÄW�p¹WTÿ ☺ðS﴿ _ عـز مـن قائـل   _وقال  
uøV⌫WÆ QXÔS{ g�<⌫WTÎ ⌧¤QYiTVÑWT�SÚ ⌧¤�QWT�W� 

 .)١٠(أي أن يوحده و يصدق رسله) ٩(﴾  (35)
ــال  �N﴿وقــــéS�W�pTÉW�pTª@�Wè ð��W�Wè QSÔS{ 

]¤�QW�W� ⌧�~YÞWÆ (15)﴾)واحد، مبعىن اآلية يف والعنيد واجلبار[)١٢(،قال القرطيب)١١ 
 .)١٣(]متكرب أي وعنيد جبار احلق عن متباعد خمتلفا،وكل اللفظ كان وإن

                                                
 . ٣٦سورة النساء جزء من اآلية (١) 
 .٤٦١ص ٢انظر تفسري الطَّبري ج(٢) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:القرطيب(٣) 
 .١٨٥ص ٤تفسري القرطيب ج(٤) 
 .١٨٥ص ٤سري القرطيب جتف(٥) 
 . ١٤٦سورة األعراف جزء من اآلية (٦) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطربي(٧) 
 .٤٩٨ص ٣تفسري الطربي ج(٨) 
 . ٣٥سورة غافر جزء من اآلية (٩) 

 .٤٢٧ص ٦انظر تفسري الطربي ج(١٠) 
 . ١٥سورة إبراهيم (١١) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:القرطيب(١٢) 
 .٢٩٧ص ٩تفسري القرطيب ج(١٣) 



٣١٨ 

�I _ ﴿ISãPVTßMX_وقـــــــــــــال  �W� ☺ñ�Y�STÿ 

fÛTÿX¤Yi<ÑW�pT©SÙ<⌦@�ــاً  )١(﴾ (23)  ــال أيض  ⌦Y�WÍV﴿،وق
N�èS¤Wi<ÑWT�pTª@� õøYÊ óØXäY©STÉßKðV� 

óéWT�WÆWè �Q^éS�SÆ �_¤kY�VÒ (21) ﴾)أي جتـــاوزوا يف )٢،
ــده  ــتكبار حـــ ــال )٣(االســـ �QWÜMX﴿ ، وقـــ fÛTÿY¡PV⌦@� 

WÜèS¤Yi<ÑW�pT©WTÿ óÝWÆ øYT�W �W�YÆ 
WÜéST⌫S�`�W~Wª WØPVÞWäW� WÝÿX£Y�.W  (60) ﴾ )ــول ) ٤ يقـ

ــربي ــه اهللا_ )٥(الطَّـــ  �QWWÜéST⌫S�`�W~Wª WØPVÞWäW﴿[_ رمحـــ

WÝÿX£Y�.W  (60) ﴾ ٦( ]مبعىن صاغرين(.  
أحاديث كثرية تضمنت ذم الْكبر والغرور والنهي عنه ، ومن ذلـك  _  r_ كما ورد عن رسول اهللا  

 :_ u_ قوله 
  "نلُ الْجخدرٍلَا يبك نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نو زاد يف رواية " ) ٧( ةَ م ، "  ـبحلَ يجلٌ إِنَّ الرجقَالَ ر

  طَـرب ـربالَ الْكمالْج بحيلٌ يمج ةً قَالَ إِنَّ اللَّهنسح لُهعنا ونسح هبكُونَ ثَو٨( أَنْ ي(   ُـطغَمو ـقالْح )٩( 
، وقال أيضاً فيما رواه ) ١( " الْعز إِزاره والْكبرِياُء رِداؤه فَمن ينازِعنِي عذَّبتهu  _ "_،كما قال )١٠("الناسِ

                                                
 . ٢٣سورة النحل جزء من اآلية (١) 
 . ٢١سورة الفرقان جزء من اآلية (٢) 
 . ٤٦٥ص ٥انظر تفسري الطَّربي ج(٣) 
 . ٦٠سورة غافر جزء من اآلية (٤) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطربي(٥) 
 . ٤٣٩ص ٦انظر تفسري الطَّربي ج(٦) 
 وكُبـار  وكُبار ، كَبِري فهو ، وكُبراً ، كبراً كَبرالْكبر نقيض الصغر ، و . وممدوداً وراًمكْس الكبرياُء وكذا العظَمة بالكسر بركوالْ:الْكبر(٧) 

 .احتقار الناس دفْع الْحق وإنكاره و: و الكبر هو . ، والْجمع كبار وكُبارون  باهلاء : واألنثى
ار الصتخرِي ج انظر مهولْجكَم و، و ٢٦٧ص  ١حاح لحده ج الْمييط الْأعظم البنِ سح١٧١ص  ٣الْم . 

 (٨) قطَر الْحة : بيب اللُّغذهرِي يف تهقال الْأَز :] طروب يراه األَّ : احلق حقا ، ر : قوهلم من ، قبوله عن ويتكربطمل إذا : أمـره  هديةَ فالن ب 
يهله دت ، مل و هلَهِوج قْيلهب  .والبالطُّ :طَرغعمة عند انيهذا وعلى ؛ الن بطر عند يطغى أن:  احلق أي ؛ احلق و]  قبوله عن ريتكب ،   قـال ابـن

 تكبـر ي أن هو وقيل . حقا يراه فال احلق عند يتجبر أن هو وقيل . باطالً وعبادته توحيده من حقا اللّه جعله ما جيعل أن هو: الْبطَر  [: الْأَثري 
 . ] يقبلُه فال احلق عن

 . ٣٤٩ص  ١النهاية في غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأثري ج ، و ٤٠٢ص  ٤غة للْأَزهرِي ج انظر تهذيب اللُّ
 .]فاستصغرهم احتقرهم : مطاًغَ اسالن غَمطَ [: استحقرهم ، قال ابن سيده : غَمط الناس . التعايل االحتقار و: الْغمط : الناس غَمط (٩) 

 . ٤١٢ص  ٢الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج ، والْمحكَم و ٢٢٩ص  ٢فَيروزأَبادي ج انظر الْقَاموس الْمحيط للْ
 . ٤٨سبق خترجيه ص(١٠) 



٣١٩ 

إِنَّ أَحد " أَبو بكْرٍ  فَقَالَ " ِلَم ينظُر اللَّه إِلَيه يوم الْقيامة ) ٣( من جر ثَوبه خيلَاَء"_t_) ٢(رواه عنه ابن عمر 
 إِنك لَست تصنع ذَلك خيلَـاءَ "  _ r_ فَقَالَ رسولُ اللَّه  " ُ شقَّي ثَوبِي يسترخي إِلَّا أَنْ أَتعاهد ذَلك منه

")٤( . 
يه مبدأ خلقه واإلنسان جبهله ينسى أو يغفل عن حقيقة أمره ولو استشعر حقيقة أمره ووضع نصب عين 

 U  _ ﴿`ÔWå_ ملا كان للكبر والغرور والعجب إىل نفسه سبيل ، إذ مل يكن شيئاً يذْكَر كمـا قـال   
uøWT�VK� øV⌫WÆ XÝHTW©ß�XMô@� cÜkY� WÝYQÚ 

X£`åPV�⌦@� óØV⌦ ÝRÑWTÿ �_TLTT`~TW® 
�☯¤éRÒp¡TQWÚ (1) ﴾ )من قائل _ ، وقال ) ٥ عز _ ﴿`yV⌦KV� ñÐWÿ 

^àWÉp¹STß ÝYQÚ ☺wøYTÞQWÚ uøWTÞ`ÙSÿ (37) QWØR� 
WÜ�VÒ ^àWÍV⌫WÆ WÌV⌫W�WTÊ uüQWéW©WTÊ (38)  ﴾)٦ ( ،

�yV⌦WèVK`﴿ إىل طُغيان اإلنسان وجهله على ربـه فقـال   _  I_ كما أشار  W£WTÿ 
SÝHTW©ß�XMô@� �PVTßKV� SãHTWÞpTÍV⌫W� ÝYÚ 
⌧àWÉp¹PRTß �V¢MX�WTÊ WéSå cy~Y±W� cÜkY�QSÚ 

(77) ð�W£W¶Wè �WTÞV⌦ ¾�W�WÚ �øY©WTßWè 
I$SãTWÍ<⌫V� WÓ�WTÎ ÝWÚ gø`�STÿ WØHTðÀ¹YÅ<⌦@� 

�øYåWè cy~YÚW¤ (78)﴾)٧ (. 
 

 :وقد ذكر العلماء عدة أحوال للناس مع الْكبر 
١ _راس ، وقد عر مباله وولده على من هو دونه من النزق فأخذ يتكباس من أنعم اهللا عليه بِسعة الرض فمن الن

لنا القرآن الكرمي يف آياته البينات حكايات أُناس أصام الغرور والكبر والبطَر والعجب مبا لديهم ، فكانـت  
عاقبة أمرهم خسراً ، من ذلك قصة صاحب الْجنتين الذي وردت قصته يف سورة الكهف ، ومثله قَارون وما 

ذنا لضه ، وقد تعرلْكمون حصل لعره فدنلْكه وجرور بسبب من وقع يف الغمهما ، وميتلعنـه اهللا _كْر قص _
                                                                                                                                                                     

 . ٤٨سبق خترجيه ص(١) 
 .٩٥سبقت ترمجته ص:ابن عمر(٢) 
 (٣)يلَاء : لَاء خير والْفَ: الْخر خكَبقال . التفيه: ي خاءلَي ومخالْ ميشي وهو . ةلَيخاءلَي . والْ اكوإيمخوإِ ةلَيساإلزار الب . مشـيته  يف تـال واخ 
و قد سـبق شـرح    . كبر ذو يأ مخيلة وذو خالٍ وذُو خيالَء ذُو فهو اختال : منه تقول الكبر وكسرها اخلاء بضم واخليالَُء واخلُيالَُء . وختيل

 .عندما وردت يف احلديث نفسه  ٣١٩الكلمة ص 
 . ٩٥ص  ١مختار الصحاح للْجوهرِي ج ، و ١٢٧ص  ١ساس الْبلَاغَة ج انظر أَ
 . ٢٦٩سبق خترجيه ص(٤) 
 . ١سورة اإلنسان (٥) 
 . ٣٨،  ٣٧سورة القيامة (٦) 
 . ٧٨،  ٧٧سورة يس (٧) 



٣٢٠ 

ــال   I _ ﴿uüW �WTßWè SÜ`éWÆó£YÊ Á -YãYÚ`éWTÎ_قـــ
WÓ�WTÎ Yz`éWÍHTWTÿ ð¨`~TV⌦VK� øY⌦ ñÐ<⌫SÚ 
W£p±YÚ YâY¡HTWåWè S£HTWä<TßVK�ô@� ÷X£`�WT� ÝYÚ 

$õøTY�`�WT� ð�WTÊKV� WÜèS£Y±`T�ST� (51) 
ózKV� h�WTßKV� b¤`kTWT� óÝYQÚ �W¡HTWå 

÷Y¡PV⌦@� WéSå cÜkXäWÚ �W�Wè S �VÑWTÿ SÜkY�STÿ 
 أفـال :يقـول [_ u_،فظن عدو اهللا أنه مبلكه و ما أنعم اهللا عليه أحق بالتباع من موسـى  )١(﴾ (52)
 ذلك أجل من فنسبه......سانالل وعي الفقر من موسى فيه وما واخلري، النعيم من فيه أنا ما القوم أيها تبصرون

 ¢U _ ﴿fû`éWÆó£TYÊWè ÷Y_،كمـــا قـــال فيـــه   )٢( ]املهانـــة إىل
Y �WT�`èKKV�ô@� (10) WÝÿY¡PV⌦@� N�`éWçÅTVº 

Á Y�HTV⌫Y�<⌦@� (11) N�èS£WT�p{VK�WTÊ �Wä~YÊ 
W �fTT©WÉ<⌦@�، وذلك ألنَّ كثرة اجليوش املنتشرة يف كلِّ مكان ؛ حتتاج )٣(﴾ (12) 

م اليت تأوي إليها ، وهي ال تشد إلَّا باألوتاد ، فكان ذلك دليالً على كَثْرة جنوده اليت كانت سبباً يف إىل الْخيا
 .غُروره واستعالئه وبالتايل هالكه ودماره

 
ـ  _ ٢ اً منهم من يتكبر بِحسبِه ونسبِه ، فيستحقر من هو دونه يف النسب وإن كان أرفع منه أدباً وعلمـاً ودين

وخلُقاً ، والعاقل يتحكَّم فيما يعتري نفسه من هذه املشاعر ويصقل قلبه ويكسر ما فيها من الْأَنفَة والْكبـر ،  
�ISãPVTßMX﴿ عن ابنـه الكـافر   _  u_ لنوح _ U_وذلك بأن يتفكَّر بعقله وقلبه قوله  

W¨`~TV⌦ pÝYÚ $ðÐY⌫`åVK� ISãPVTßMX� eÔWÙWÆ 
S¤`kTWTçÆ $w�Y⌫HTW² ﴾ )فأغرقه ) ٤ ، _I  _ به يفسيف الطُّوفان ، ومل يشفع له ن

_ رضي اهللا عنها _ لفلْذَة كبده فَاطمة _  r_ يف أنه ابن نيب كرمي ، ويتفكَّر أيضاً يف قول رسول اهللا محمد 
" نم كني لَا أُغْنِي عالم نم ئْتا شينِي ملس دمحم تةُ بِنما فَاطيئًاويش ٥( " اللَّه (. 

                                                
 (١)خر٥٢،  ٥١ف سورة الز . 
 .٥٢٧ص ٦تفسري الطَّبري ج(٢) 
 . ١٢،  ١١،  ١٠سورة الفجر (٣) 
 . ٤٦سورة هود جزء من اآلية (٤) 
الْولَـد فـي   هـلْ يـدخل النسـاء و   : بـاب   يف كتاب الْوصايا ،_  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة جزء من حديث،(٥) 

ــم  الْأَ ــديث رقـ ــاب   ، و) ٢٥٤٨ (قَارِب؟،حـ ــرآن ، بـ ــري الْقُـ ــاب تفِْسـ �Y¡ßVK¤`﴿ يف كتـWè 
ðÐWT�W¤kYWÆ WÜkYT�W£pTTÎKKV�ô@�ســـورة (  ﴾ (214) 

�I _ ﴿`¤Y¡ßVK_أخرجه مسلم يف كتـاب الْإِميـان ، بـاب قولـه     و، )  ٤٣٩٨( ، حديث رقم )٢١٤الشعراءWè 
ðÐWT�W¤kYWÆ WÜkYT�W£pTTÎKKV�ô@�ــورة ( ﴾ (214)  سـ

الشعليه) ( ٣٠٥( ، حديث رقم )  ٢١٤راء ع فَقتم.( 



٣٢١ 

٣ _ د من علمه ألنَّ العلماء حبقبه وهذا لألسف مل يستف رتغر مبا رزقه اهللا من العلم وياس أيضاً من يتكبن النم
﴿ فـيهم  _  I_ الذين استفادوا فعالً من علمهم ويستحقُّون أن يطْلَق عليهم لقب العلماء؛ قـد قـال اهللا   

�WÙPVßXM� øW`ðmïm� ☺ðW/@� óÝYÚ YâY �W�YÆ 
%N�Së;HTTWÙV⌫SÅ<⌦@�، وهؤالء املتكبرين بعلمهم لو أنَّ علمهم أفادهم وأمثر ) ١( ﴾ 

يف صدورهم اخلوف من اهللا لَما تكبروا ، وقد علموا النهي عن الْكبر والتحذير من خطَرِه ، فالعلم يزيد العامل 
إذ يعلم أنَّ الْحجة أصبحت عليه آكد من غـريه يقـول   _ I_ وتواضعاً وخشوعاً له_ U_خوفاً من اهللا 

_I _﴿SÔW�TWÚ WÝÿY¡PV⌦@� N�éST⌫QYÙS� 
WàHTúW¤óéTPV�⌦@� QWØR� óØV⌦ �WåéST⌫YÙ`mïmð� 

XÔW�WÙVÒ X¤�WÙY�<⌦@� SÔYÙ`ðmïm� 
&�W=¤�WÉT`ªVK� ﴾ )٢. ( 

ــر اهللا  ــا أم ــم و  _  U_ كم ــه أعلَمه ــع أن ــؤمنني م ــع للم ــوله بالتواض ــم رس الْمعلِّ
ــم �@�p´YÉpT﴿هلـــــــــــWè ðÐW��WÞTWT� XÝWÙY⌦ 
ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� 

�àTPV⌦Y¢VK[﴿ الصحابة الكـرام فقـال   _ I_،وصف )٣(﴾(215) øV⌫WÆ 
WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� \áPV¥YÆVK� øV⌫WÆ 
WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� ﴾ )٤ (. 

 
يكون بني النساء وغالباً ما يؤدي إىل الْغيبة وقد ـى  من الناس كذلك من يتباهى جبماله ، وهذا أكثر ما _ ٤

 ��W�Wè �W�TpTTçÅWTÿ ØRÑSµ`ÅQWT﴿ _ عز من قائل _ اهللا عنها فقال 
&�☯µ`ÅWT� ☺ñ�Ymïmñ�VK� `yS{S�W�KV� ÜKV� 
WÔS{<K�WTÿ WØTT`�V⌦ Yã~Y�KV� �_�TT`~WÚ 

&SâéSÙST�`åX£VÑWTÊ ﴾ )٥ ( ةشائوقالت ع ،)عنهارضي اهللا_ )٦  _: 

                                                
 . ٢٨سورة فاطر جزء من اآلية (١) 
 . ٥سورة اجلمعة جزء من اآلية (٢) 
 . ٢١٥سورة الشعراء (٣) 
 . ٥٤سورة املائدة جزء من اآلية (٤) 
 . ١٢سورة احلجرات جزء من اآلية (٥) 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص: عائشة (٦) 



٣٢٢ 

  بِيلنل تكَيح _r _  َلًا فَقَالجر "تكَيي حنِي أَنرسا ي١( م( لًا وجر ي كَذَا وـا   أَنَّ لي فَقُلْت كَذَا قَالَت
بِمـاَء   تجزِلَو م كَلمةًقلتِ لَقَد َقَالَت بِيدها هكَذَا كَأَنها تعنِي قَصريةً فَقَالَ  رسولَ اللَّه إِنَّ صفيةَ امرأَةٌ و

زِجرِ لَمح٢( " الْب (. 
 
منهم من يتكبر بالْتزامه وطول عبادته فتجده يتعاىل على من مل ينعم اهللا عليه باهلداية وحيتقر أفعاله ، وقـد  _ ٥

 :_ u_ قال 
مما خفـي  _ ، مثَّ ما  أدراه لعلَّ ما بني ذاك العبد وربه )٣("مسلمبِحسبِ امرِئٍ من الشر أَنْ يحقر أَخاه الْ"  

 خرياً كثرياً وأجراً كبرياً لحسن سريرته وطيبة نِيته وتواضعه مع الناس ومعرفته قَدر نفسه؟_ عليه 
 
ص منه بأن يتذكَّر دائمـاً حقيقتـه   أن يتخلَّ_ إذا استعان باهللا _ والكبر مما ميكن لإلنسان الْمبتلَى به  

ومبدأ خلْقه ، مثَّ مماته ومبعثه وأنه سيبعث مع كلّ أنواع الناس وأصنافهم على صعيد واحـد ، وأن يتـذكَّر   
لٍ ما نقَصت صدقَةٌ من مـا " _  r_ فضل التواضع عند اهللا ورسوله ويدرب نفسه ويوطِّنها عليه ، فقد قال 

اللَّه هفَعإِلَّا ر لَّهل دأَح عاضوا تما وزفْوٍ إِلَّا عا بِعدبع اللَّه ادا زم٤( " و (. 
 

 :تدرج الشيطان يف إغوائهم  : املطلب الثَّالث 
الثّغرات النفسية يتدرج يف إضالله عرب _ لعنه اهللا _ فاإلنسان ال يتقبل اخلطأ بفطرته ، ولكن الشيطان  

حتى يفاجأ بنفسه وقد حتول من شخص إىل شخص آخر ال يمت إىل الشخص األول بِصلَة ، ولو أنه جـاءه  
يدفعه إىل املعصية مرة واحدة فإنَّ فطرته غالباً لن تسمح له بذلك ولسوف يستعظم األمر ولن ينحـرف إليـه   

بع معه التا إذا اتب العظيم انتقاالً من مرحلـة إىل مرحلـة   بسهولة أمه يوصله دون أن يشعر إىل الذَّنج فإنرد

                                                
 أيالْمحاكَاة الْمماثلة يف الفعل ، ، و أُجاوزه مل سواًء قَوله مثل قُلْت أَو فعله مثل فَعلْت وحاكَيته فالناً حكَيت كقولك كايةُاحل :حكَيت (١) 

 . محاكَاةالْ يحبِقَالْ يف يستعملُ ما وأكثر ، وحاكاه حكاه قالي . فعله مثل فعلْت
 . ١٩٠ص  ١٤لسان الْعرب البنِ منظُور ج ، و ١٠٢٤ص  ١البنِ الْأَثري ج  أَثَرانظر النهاية في غَرِيب الْ

 (٢)مرق وأخرجه التقَائة والراميفَة الْقي يف كتاب صع ، حديث رقم الْذرب ، بـاب  ، و)  ٢٤٢٦( ود مبعناه يف كتاب الْأَداوو دأخرجه أَب :
ـ         ، و) ٤٢٣٢( لْغيبة ، حديث رقـم  يف ا د السـنسـار بـاب بـاقي الْمصد الْأَنـنسي مـاقـد يف بمابِق حـديث رقـم   أخرجـه أَح

 . ٢ص  ٦ضعيف سنن الترمذي ج يف صحيح و_ رمحه اهللا _لْبانِي وقد صححه الْأَ).٢٤٥٢٦(،و)٢٤٣٨٤(،و)٢٣٨٩٨(،و)٢٣٨١٦(
تحرِمي ظُلْـم الْمسـلم وخذْلـه    :  الْآداب ، بابيف كتاب الْبِر والصلَة و_  t_ جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث أَبِي هريرة (٣) 

 )  .٤٦٥٠(ذَمه ، حديث رقم واحتقَارِه و
 . ٩١سبق خترجيه ص(٤) 



٣٢٣ 

بفارق ال يكاد يذْكَر بني املرحلة واليت تليها إلَّا أنك لو نظرت إىل الفارق بني أول مرحلة وآخر مرحلة يصـل  
الشيطان يف عدة مواضع من القـرآن   املرء من اتباع خطوات_  I_ إليها جتد الفرق شاسعاً لذلك حذَّر اهللا 

 :_  Y_ الكرمي فقال 
 ﴿! �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
�W� N�éSÅY�PV�WT� Y�HWéñ¹S� &XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

ÝWÚWè óÄTY�PV�WTÿ Y�HWéñ¹S� XÝHTð¹`~TPV⌦@� 
ISãPVTßXM�WTÊ S£SÚK<�WTÿ 

Yò:�fTTT<�WÉ<⌦@�Y� X&£W|ÞSÙ<⌦@�Wè   ﴾)١ (. 
�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ﴿ وقـــــال  N�éST⌫RÒ 
�QWÙYÚ Á X³`¤KKV�ô@� ¾�HTV⌫W� �_T�QX~ðº �W�Wè 

N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� &XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 
ISãPVTßMX� óØRÑV⌦ QbèS�WÆ dÜkY�QSÚ (168) 
�WÙPVTßXM� Øñ{S£SÚK<�WTÿ Yò;éQS©⌦@�Y� 

Yò:�WpT�WÉ<⌦@�Wè ÜKV�Wè N�éST⌦éSÍWT� øV⌫WÆ 
☺ðY/@� �WÚ �W� WÜéSÙV⌫`ÅWT� (169) ﴾ )٢ (. 

�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV﴿ _ عـز مـن قائـل    _ وقال  
N�éSÞWÚ��ò N�éST⌫S�` @� Á gy<⌫☺TY©⌦@� 

_àTPVTÊ:�TW{ �W�Wè N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� 
&XÝHTð¹`~UfTTTT⌦@� ISãTPVßMX� óØS|V⌦ 

QbèS�WÆ bÜkY�QSÚ (208) ﴾ )٣ (. 
، وهذه اخلطوات ) ٤(]معظم النار من مستصغر الشرر[ هِن اإلنسان بصغائر الذُّنوب فقد قيل إنَّ فال يست

اليت يتبعها الشيطان مع اإلنسان إلضالله ، تنتهي به إىل السقوط يف اهلاوية دون أن يشعر ، ألنها تبدأ بـأمور  
وافل مثالً ، والتنن والنخالفة األوامر مثَّ الوقـوع يف  بسيطة كترك السغرية مثَّ من يف اخلطيئة واالستهانة بالصهاو

 .الْمنكَرات انتهاًء إىل ارتكاب الفَواحش والسقوط يف اهلاوية 
 

ولو اتبـع املسـلم   . فعلى العبد أن يغلق الطَّريق من أوله كي ال يتدرج مع اللَّعني يف الغواية والضالل
اإلسالم وفهم مقاصده ومل يتهاون مبا يظن فيه تقييداً للحرية ، لَحمى نفسه وردعها من االنـدراج يف  شرائع 

                                                
 . ٢١سورة النور جزء من اآلية (١) 
 . ١٦٩،  ١٦٨سورة البقرة (٢) 
 . ٢٠٨سورة البقرة (٣) 
 (٤)بان الصيوة الانظر دلَة ج ابجة و ٢٥ص  ١بنِ أَبِي حانحية الرفْحلَ، ونة طحشي ج ربحلْمة لانو٨٥ص ١اء الْح ،نتان لالجزة الْأَحلْواب س

 . ٤ص  ١النسوان للمشتولي ج عن مجالَسة الْأَحداث و



٣٢٤ 

مـن   )٢( )درء املفاسد مقَدم على جلْب املصاحل ( وقاعدة  )١()سد الذَّرائع( خطوات الشيطان ، ولعلَّ قاعدة 
 . هذا الْقَبِيل 

 
ع معونات لإلنسان تعينه على احلذر لنفسه وبالتايل التحـرز مـن التعمـق يف    وضI  __ مثَّ إنَّ اهللا 

 .) ٤(] حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا : [_  t_  )٣(اخلطأ،من ذلك محاسبة النفْس ، قال عمر 
أنفسنا إىل االحتراز من الوقـوع يف هـذه   فلو أننا التزمنا حماسبة النفس عما وقعنا فيه من الزلَل لنبهنا  

األخطاء ، أما إذا تركنا احلبل على الغارِب ال حنذر هذه األخطاء حتى تتعاظم فَلَربما عم اخلطـر واسـتحوذ   
�ð�VÒ #`ÔWT� WÜ☺$﴿ الشيطان على القلـب ، فَيصـدق قـول احلـق فيـه      W¤ 

uøV⌫WÆ ØXäYT�éST⌫STÎ �QWÚ N�éSTß�VÒ 
WÜéS�Y©<ÑWÿ  (14)﴾)قال . )٥ _u _: 

 " نتالْف ضرع٦(ت( اهرِبقَلْبٍ أُش ا فَأَيودا عودريِ عصلَى الْقُلُوبِ كَالْحع)٧ ( ةكْتن يهف تكن)اُء  )٨دوس
هكَرقَلْبٍ أَن أَياُء ودواس نِ عيلَى قَلْبع ريصى تتاُء حضيةٌ بكْتن يهف تكفَانثْلِ الصم ضي٩(لَى أَب (   هـرضفَلَا ت

                                                
ـ   : منها نها فلريجع إىل كُتب األصول وييتبمن أراد االطِّالع على شرحها و قاعدة أصولية ،(١)  وق فـروق ج  أنـوار الْب٦ي أنـواع الْفُـر 

 .٣٨٥ص ٥ي على جمع الْجوامع جحاشية الْعطَّار على شرح الْجلَال الْمحلِّ، و ٣٤٢ص  ٣رب الْعالَمني ج إِعلَام الْموقِّعني عن ،و٣٣٣ص
 . ٢٠٣ص  ٥الْعطَّار على شرح الْجلَال ج  انظر حاشية. قاعدة أصولية (٢) 
 .٥٩سبقت ترمجته صهو عمر بن الْخطَّاب،(٣) 
 .غريها ، و ٩٤ص  ١٠در الْمنثُور ج ال، و ٦٦ص  ٦، وزاد الْمِسري ج  ١٣٤ص  ١تفسري ابن كَثري ج  انظر(٤) 
 . ١٤سورة املطفِّفني (٥) 
ـ  ومنـه  . جودته ما لتنظر ارالن أدخلته إذا ، بهالذَّ فَتنت : تقول. االختبار الء والْمحنة ومجع فتنة وهي االبت: الْفتن (٦)  ـ الف نتفَ إذا ؛ ةض 

ـ  سمىوي . ] املؤمنني فَتنوا الذين إنَّ [ : تعاىل اهللا قال . مفْتونٌ ودينار . رديئها من جيدها ليعرف ارالن أدخلها ـا  ائغُالصوكـذلك  ، نالفت 
الشطاني . 

 . ٣٣٣ص  ١الْأَثَر للزمخشرِي ج لْفَائق في غَرِيب الْحديث وا، و ٣٣ص  ٢غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح في اللُّ
 . ذلك عاله أي ، مرةًح األبيض بأُشرِ يقالو . قلبه خالط:  أي ، النفُ حب فُالنٌ أُشرِب قالي .دخلَت فيه دخوال تاما : أُشرِبها (٧) 

 . ١٦٧ص  ٢الْمحيط في اللُّغة ج ، و ٣٥١ص  ١غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح يف اللُّ
 . الْفُضولِ الْمحذُوفَةُ الْمنقَّحةُ لَةُالْجم وهي الْكَلَامِ من النكْتةُ ومنها،  ونِكَات نكَت والْجمع. األثر أو النقْطَة : النكْتة : نكْتة (٨) 

 . ٢٦٠ص  ٥الْمغرِب ج ، و ٤٧٣ص  ٩لشرح الْكَبِري ج انظر الْمصباح الْمنِري في غَرِيب ا
 . صفْوانةٌ واحده عمج هو وقيل . صفي ومجعه . سلَمأَالْ رجحالْ : الصفْوان: الصفَا (٩) 

ي غَرِيب الْأَثَر ج انظر النة فاي٧٣ص  ٣ه . 



٣٢٥ 

لَا يعرِف معروفًا ولَا ينكر  ) ٣(مجخيا ) ٢(كَالْكُوزِ  )١(فتنةٌ ما دامت السماوات والْأَرض والْآخر أَسود مربادا
اهوه نم رِبا أُشا إِلَّا مكَرنم ركند أنفسنا ال حمالة واقعني يف معصية مل ختطر لنا على بال ، فنج) ٤( " ي. 

نظرة فابتسامة فكالم فسالم ( فلنأت مثالً إىل فاحشة الزنا ، فإنها غالباً ما تبدأ مبجرد نظرة ، وقد قيل 
، فـالنفس املؤمنـة   ال يبدأ بدفع اإلنسان إىل اللِّقاء من أول مرة _ لعنه اهللا _ ، فالشيطان . . ) فموعد فلقاء 

املعتادة على طاعة اهللا والعفَّة واحلياء تأىب ذلك وال تستسيغه ، ولكنه يبدأ مع هذا اإلنسان الطَّاهر بسم النظرة 
وهكـذا  . . فالنظرة سهم من سهام الشيطان ، وتتتابع النظَرات حتى يتآلف الطَّرفان فتأيت مرحلة االبتسـامة  

اس دواليك حتالن ى جيد املرء نفسه قد ارتكب الفاحشة  بعد أن كان من أكَف. 
وبنفس الطَّريقة يتعامل الشيطان الرجيم مع البشر يف إغوائهم يف مجيع املعاصي مبتدئاً بصغائرها منتهياً 

 .بكبائرها خطوةً خطوةً 
بتنا على اإلميان وقوة احلق ويعيننا على الشـيطان يف  نسأل اهللا العظيم أن ال يمكِّن الشيطَان منا وأن يثَ

 .خطواته إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (١) ادابرد: مباد نيالطِّ : الباء بفتح الربان : والربِناء أي : الطَّي نم كْر نيطد من يكون أن وجيوز كالسبس : الراحلب بِس هألنحوقيل . املاء ي 
 . روالص ال املعىن حيث من القلب اربِداديريد  يف احلديث، و والغبرة السواد بني لون : الربدة

 . ١٧٠ص  ٣لسان الْعرب ج ، و ٤٥٥ص  ٢ر البنِ الْأَثري ج انظر النهاية في غَرِيب الْأَثَ
قـال   . وزِالكُ من افْتعلَ وهو . اغترفه أي ، َءاملا واكْتاز . وكوزةٌ وأكْواز انٌيزك هعمججمعه ، : من كاز الشيء كَوزاً . الكأس  :الْكُوز (٢) 

 . ] صحيح يبِرع وزالكُ بل ، عليه رجعي ال لوقَ وهذا ، فارسي ، الكُوز:  ةيفَنِح أبو وقال [: ابن سيده 
 . ٢٠٨ص  ٣يده ج الْمحيط الْأَعظَم البنِ س، والْمحكَم و ١٢٧ص  ٢جوهرِي ج انظر الصحاح في اللُّغة للْ

 (٣)  ياخجةُ: مخيجلُ : التقول ومنه ؛ املَي ذَحاً كالكوز : ةفَييخجه ، مائالً أي ممال إذا ألن فيه ما انصب . ـ اللَّ جخى :قالي مـال  إذا ، لي 
 . ربكالْ اهنح إذا ، خيالش وجخى ، ليذهب

 . ٢٩٣ص  ١الْأَثَر ج لْفَائق في غَرِيب الْحديث وا، و ٨١ص  ١هرِي ج غة للْجوانظر الصحاح يف اللُّ
 (٤)ي كتاب اإلميان ، باب بان فمفَة بن الْيذَين طريق حم ملسان أنَّ اإلسالم بدأ غريباً وأخرجه م٢٠٧( سيعود غريباً ، حديث رقم ي . ( 
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 :الشيطان يحبب البخل واحلرص إىل أتباعه :  املطلب الرابع
�I _﴿! QWÜMX_قال البخل واحلرص والشح صفات متقاربة موجودة يف جِبِلَّة اإلنسان ،  

WÝHTW©ß�MXô@� WÌY⌫S� �☯ÆéST⌫Wå (19) �V¢XM� 
Sã☺ðT©WÚ QS£PV⌦@� �_ÆèS¥W� (20) ١(﴾و إذا مسھ الخی ر منوع ا( ،

يستغلّها يف دفع هذا اإلنسان إىل اخلراب ، فَيزين له ماله ويقَلِّله يف نظره فيحرص على _ لعنه اهللا_ والشيطان 
هللا ، وبالتايل يدفعه إىل منع الزكاة املفروضة بالْكُلِّية أو يخرِج البعض منـها دون الـبعض   ألَّا ينفقه يف سبيل ا

مستكْثراً على الفقري ظنا منه أنه يعطيه من ماله تفضالً ، غافالً أنَّ ذلك مفروض عليه ، بل أحد أهم أركـان  
﴿ _  Y_ يف كـثري مـن اآليـات ، كقولـه      مـع الصـالة  _  I_ دينه اإلسالمي ، إذ مجعـه اهللا  
WÝÿY¡PV⌦@� WÜéSÙ~YÍSTÿ WáléV⌫UfT±⌦@� 

                                                
 . ٢١،  ٢٠،  ١٩سورة املعارج (١) 



٣٢٧ 

WÜéST�`ëSTÿWè WáléTV{QW¥⌦@��ðz�WTÎKV﴿،وقوله)١(﴾ Wè 

WáléV⌫T☺ð±⌦@� øWT���òWè WáléTW{QW¥⌦@�، وغريها ) ٢( ﴾ 
﴿ _  U_ يعرضـه للعـذاب األلـيم يـوم القيامـة ، يقـول       _ لعنـه اهللا  _ من اآليات، وهو بـذلك  

fÛTÿY¡PV⌦@�Wè fûèS¥YÞ<ÑWTÿ ð�WåPV¡<⌦@� 
WàTUfTTµYÉ<⌦@�Wè �W�Wè �WäWTßéSÍYÉÞSTÿ Á 

XÔg~�fTTª ☺ðY/@� ØSåó£☺TYW�WTÊ 
]��V¡fTTTTÅY� ⌧y~Y⌦KV�من آتاه اللَّهu  _ " _ ، وقال ) ٣( ﴾ (34) 

اميالْق موي الُهم ثِّلَ لَهم هكَاتز دؤي الًا فَلَمم   ـهيتزِمهـذُ بِلأْخي ثُم ةاميالْق موي قُهطَوي انتبِيبز لَه عا أَقْراعجش ة
 �`�W�Wè QWÜWiW©mïmð﴿ يعنِي بِشدقَيه ثُم يقُولُ أَنا مالُك أَنـا كَنـزك ثُـم تلَـا     

ðÝÿY¡PV⌦@� WÜéST⌫W�`�WTÿ  ﴾)٥( ") ٤ ( ، وكْر وقد حارب أَبب)٦ ( _t 
و مل يقْبل منهم رجوعهم لإلسالم شريطة ألَّـا يـدفعوا   _  u_ الْمرتدين عن اإلسالم بعد وفاة الرسول _ 

 .) ٧(] لقاتلتهم عليه _  r_ واهللا لو منعوين عقَال بعري كانوا يؤدونه لرسول اهللا : [الزكاة وقال 
اإلنسان من صدقَة التطَوع ، والعطاء والكرم مخوفاً له من الفقر _  لعنه اهللا_ وكذلك ينفِّر الشيطان 

 ﴿SÝHTð¹`~☺ðT⌦@� SØS{S�YÅWTÿ W£pTÍWÉ<⌦@� 
ØS{S£SÚK<�WTÿWè $Yò:�TW`�WÉ<⌦@�Y� 

S☺ð☺ðS/@�Wè ØS{S�YÅWTÿ _áð£YÉpTçÅQWÚ 
Sã`ÞTYQÚ %¾�pµWTÊWè S☺ð☺ðS/@�Wè }Ägª.Wè 
cy~Y⌫WÆ (268)﴾)ى يصري)٨م  ،حتاس لئلَّا يضطر إىل مسـاعدنائياً عن الن بذلك إنساناً أنانيا 

 ما نقَصت صدقَةٌ من مالٍ" _  r_ باملال أو الطَّعام ، فيعيش منبوذاً مكروهاً بني الناس ، وقد قال رسول اهللا 
 :_  I_ قال _  U_ ، عدا عما يفَوته من اخلري عند اهللا ) ٩( "

                                                
 . ٥٥دة جزء من اآلية سورة املائ(١) 
 .١٧٧سورة البقرة جزء من اآلية (٢) 
 . ٣٤سورة التوبة جزء من اآلية (٣) 
 . ١٨٠سورة آل عمران (٤) 
يف كتاب تفِْسـري  ، و) ١٣١٥(إمث مانع الزكاة ، حديث رقم  يف كتاب الزكَاة ، باب_  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٥) 

ــرآ �@⌦�W�Wè QWÜWiW©mïmð`� ðÝÿY¡PVن ، بــاب ﴿ الْقُ WÜéST⌫W�`�WTÿ :�WÙY� 
SØSäHùTWT���ò ☺ðS/@� ).٤١٩٩(،حديث رقم )١٨٠ن اآلية سورة آل عمران جزء م(﴾ ... 

 . ٢١١سبقت ترمجته ص:أَبو بكْر  الصديق(٦) 
 . ٢٠٣٨ص  ١انظر التفِْسري الْوسيط لمحمد سيد طَنطَاوِي ج (٧) 
 . ٢٦٨سورة البقرة (٨) 
 . ٩١سبق خترجيه ص(٩) 
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 ﴿fÛTÿY¡PV⌦@� fûéSTÍYÉÞSTÿ ySäV⌦HWé`ÚKV� 
XÔ`~TPV⌦@�Y� Y¤�fTTTTäPVÞ⌦@�Wè �^Q£Yª 

^àfTTT~Yßð�WÆWè `ySäV⌫WTÊ óØSåS£`�KV� W�ÞYÆ 
óØXäQYTT�W¤ �W�Wè dÇóéTW� `yXä`~V⌫WÆ �W�Wè 

óØSå fûéSTßW¥mïmð`� (274) ﴾ )وقال ) ١ ،: 
 ﴿SÔWT�TQWÚ WÝÿY¡PV⌦@� WÜéSTÍYÉÞSTÿ 

`ySäV⌦HWé`ÚKV� Á XÔ~Y�fTTª ☺ðY/@� XÔW�WÙVÒ 
]àQW�TW� p�W�W�T?TßKV� WÄ`�Wª ðÔY��WÞWª Á 

QXÔSÒ ⌧àV⌫ST�?ÞSª SàWTLTúN�YQÚ %⌧àQW�TW� 
S☺ð☺ðS/@�Wè ñÈYÅHTWµSTÿ ÝWÙY⌦ %Sò:�fTTWTÿ 
S☺ð☺ðS/@�Wè }Ägª.Wè }y~Y⌫WÆ (261)  ﴾)ن _ ، وقال ) ٢م عز

 :_ قائل 
 ﴿ñÔW�WÚWè WÝÿY¡PV⌦@� fûéSTÍYÉÞSTÿ 

SØSäV⌦.Wé`ÚKV� �ò:�fTTTçÅ`�Y�@� 
g��fT¶ó£TWÚ ☺ðY/@� �_T�~TY�<�WT�Wè óÝYQÚ 

óØXäY©STÉßVK� XÔfTTT�WÙVÒ Y>àUfTTTTTÞW� 
]áWé`T�W£TYT� �WäW��W²KV� bÔY��Wè 
p�WT��WLTTWTÊ �WäV⌫S{KR� gû`kTWÉ`ÅY¶ 

ÜXM�WTÊ óØPV⌦ �Wä`�Y±STÿ bÔY��Wè %QbÔV¹WTÊ 
S☺ð☺ðS/@�Wè �WÙY� WÜéR⌫WÙ`ÅWT� }¤kY±WT� (265) 

﴾ )٣ (. 
 

 :_  r_ كما امتألت السنة النبوية بالنصوص احلاثَّة على النفقة يف سبيل اهللا ؛ من ذلك ما قاله 
ويقُولُ الْآخر اللَّهم  )٤(فًاما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِلَّا ملَكَان ينزِلَان فَيقُولُ أَحدهما اللَّهم أَعط منفقًا خلَ" 

 .) ٥( " اللَّهم أَعط ممِسكًا تلَفًا
 :وقال 

                                                
 . ٢٧٤سورة البقرة (١) 
 . ٢٦١سورة البقرة (٢) 
 . ٢٦٥سورة البقرة (٣) 
ـ  فيقوم خليفة أي ، له خلَفاً ابنه فيكون ميوت ووالد ، خلَفاً اهللا فيخلف يذهب مالٍ لةزِنمبِ خليفةُالْ : اخلَلَف: خلَفاً (٤)   اهللا أخلـف و.ه مقام
  .فاًلَخ منك ذهب امم ضكعو : عليك

 . ١٢٢ص  ١أَساس الْبلَاغَة ج ، و ٣٢٣ص  ١خليل بن أَحمد ج انظر الْعين للْ
 &I  _﴿ $¨Br'sù ô`tB 4�sÜôãr_ يف كتاب الزكَاة باب قول اهللا _  t_ أخرجه الْبخارِي من طَرِيق أَيب هريرة (٥) 

4�sÜôãr& 4�s+¨?$#ur ÇÎÈ  ﴾)م يف كتا، و)  ١٣٥١(، حديث رقم )٥لليلسورة السـي   مكاة بـاب فب الز
 ).متفَق عليه) ( ١٦٧٨( الْمنفق والْممِسك ، حديث رقم 
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 "دس١( لَا ح( كْمالْح اللَّه اهلٌ آتجرو قي الْحف هلَكَتلَى هلِّطَ عالًا فَسم اللَّه اهلٌ آتجنِ ريتي اثْنإِلَّا ف  ـوةَ فَه
 .) ٢( " يقْضي بِها ويعلِّمها

فاإلنسان على هذا ليس له أن يستسلم ويتكل على القَدر ، بل عليه أن يجاهـد نفسـه وال يسـمح    
 ®U  _ ﴿ÝWÚWè WËéSTÿ QW�S_ للشيطان أن يدخل إليه من ثغرات ضـعفه ، يقـول   

-YãY©pTÉWTß ðÐTMXùT;HTðT⌦OèKR�WTÊ SØSå 
fûéS�Y⌫pTÉSÙ<⌦@� (9) ﴾ )٣ (. 

وإن جبِل الناس على الشح والْمنع إلَّا أنه هيأ هلم العالج الناجِع ليستأصـل هـذا   _  I_ مثَّ أنَّ اهللا  
الداء العضال ، فحثَّه على فضائل األعمال اليت فيها قهر للشيطان وإرغام له كالصالة يف أوقاا وبين له أنهـا  

ن وأنها أول ما يحاسب عليه املرء من أعماله يوم القيامة ، كمـا  الفرق بني املؤمن والكافر ، وأنها عماد الدي
 :_  I_ عرفه قيمة الزكاة املفروضة وأنها ركن يف اإلسالم كالصالة متاماً كما ذكرنا ، فقال 

 ﴿! QWÜMX� WÝHTW©ß�MXô@� WÌY⌫S� �☯ÆéST⌫Wå (19) 
�V¢XM� Sã☺ðT©WÚ QS£PV⌦@� �_ÆèS¥W� (20) 

�V¢XM�Wè Sã☺ðT©WÚ S¤`kW�<⌦@� �☯TTÆéSTÞWÚ 
(21) �PV�MX� WÜkPY⌫W±SÙ<⌦@� (22) 

WÝÿY¡PV⌦@� óØSå uøV⌫WÆ óØXäY�ð�W² WÜéSÙMXú:�W  
(23) fÛTÿY¡PV⌦@�Wè õøYÊ óØXäY⌦.Wé`ÚKV� 

bQÌW� c×éST⌫`ÅWQÚ (24) XÔMXú:�T☺ð©⌫PY⌦ 
YzèS£`�WÙ<⌦@�Wè (25) WÝÿY¡PV⌦@�Wè 

WÜéSTÎPY�W±STÿ Yz`éW~Y� XÝÿPY�⌦@� (26) 
WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå óÝYQÚ Y��W¡WÆ ØXäQYT�W¤ 
WÜéSÍYÉpTSQÚ (27) ﴾ )٤ (. 

 
 .فالزكاة والصدقة تالحم وتراحم بني املسلمني ، وطهارة للنفْس واألموال على حد سواء 

 
 

@@@@@ 
 

 

                                                
 . ٣٠١هي تمني النعمة للنفْس مع عدم زواهلا عن الناس ، سبق تفسريها ص و هنا مبعىن الغبطَة: حسد (١) 
 . ٢٥٤ه صسبق خترجي(٢) 
 . ٩سورة احلشر جزء من اآلية (٣) 
 . ٢٧_  ١٩سورة املعارج (٤) 
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 :الغضب مسلك من أخطر مسالك الشيطان : املطلب اخلامس 
ل منه الشيطان إىل نفس اإلنسان ، فهو صفة مالزِمة له ال فكاك له عنها،إذ الغضب مسلك خطري يدخ 

 .جبِل عليها 
لذا استغلَّها الشيطان ثغرة يدخل منها إىل قلوب بين آدم ،كوسيلة للتحرِيش بينهم، وإشعال نار العداوة 

 .يف نفوسهم 
 :يقول _  r_ مسعت النبِي :قال _ t_  )١(فَعن جابِر 

 "أَيِس طَانَ قَدي٢( إِنَّ الش ( ِرِيشحي التف نلَكبِ ورالْع ةزِيري جلُّونَ فصالْم هدبعأَنْ ي)٣( مهنيب " )٤ (. 
 

 :والغضب نوعان 
 .وهو محلّ حديثنا هنا وهو الذي يكون غضباً للنفْس والدنيا : غضب مذموم _ ١
يغضب إذا ما انتهِكَت حرمـات اهللا؛  _  u_ الغضب هللا ، وقد كان رسول اهللا وهو : غضب ممدوح _ ٢

وفـي   _ r_ دخلَ علَي النبِـي   :قالت _ رضي اهللا عنها_  )٥(، فعن عائشة _  u_ حتى حيمر وجهه 
امرق تي٦( الْب( تلَ الساونت ثُم ههجنَ ولَوفَت روص يهف بِيقَالَ الن قَالَتو كَهتفَه ر _r  _ "  ِـاسالن دأَش نإِنَّ م

روالص هذونَ هروصي ينالَّذ ةاميالْق موا يذَاب٧( " ع (. 

                                                
 . ١٠٧سبقت ترمجته ص: _ t_جابِر (١) 
 (٢) أَ: أَيِس ي س يف لغة منه أيِس سئهما يوباب ه فهمسمنه وآي رهغَي أسه مثل باملدسه وكذا أيأييساً الياء بتشديد أيت . مهضعقُـولُ  بي  ـوه 

قْلُوبم نم سئي . 
ار الصتخرِي ج انظر مهولْجاح لح الْكَبِري ج ، و ٢٠ص  ١حري غَرِيب الشنِري فاح الْمبص١٨٥ص  ١الْم . 

 يف أي [: لتحـرِيش يف احلـديث   قال يف النهاية في غَرِيب الْأَثَر يف معـىن ا . اإلغراء بني الناس و حتريض البعض على اآلخر : التحرِيش (٣) 
 . ] احلروب و نتالف على حملهم
 . ٩٣٤ص  ١الْأَثَر ج هاية في غَرِيب الْحديث والن، و ٦٣ص  ١مختار الصحاح ج انظر 
 (٤)سة وأخرجه منة والْجاميفَة الْقم يف كتاب صالطَان و: ر ، باب النيحتريش الشه سثعاس ، حديث رقم بة الننتفاه لاي٥٠٣٠( ر . ( 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص :عائشة(٥) 
 . ألْوان ذي صوف من الصفيق : وقيل . قيقالر ترالس . ونقوش رقم فيه ستر : القرام: قرام (٦) 

 . ٧٦ص  ٤رِيب الْأَثَر ج النهاية في غَ، و ٧٤ص  ٢للْجوهرِي ج انظر الصحاح في اللُّغة 
، ، وروى مثله يف كتاب اللِّبـاس ) ٥٦٤٤(دة لأَمر اهللا،حديث رقم الشما يجوز في الْغضب و: باب أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْأَدب ، (٧) 

يف ، و)  ١٩٦٣(بيوع ، حديث رقـم  ب الْيف كتا، و)  ٥٥٠٤( ، و )  ٥٥٠٠( ، و )  ٥٤٩٨( باب ما وطئَ من التصاوِير ، حديث رقم 
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وللغضب أسباب عديدة ودوافع يتخذها الشيطان مداخل إىل نفس اإلنسان فيهيج الغضب يف عروقه،  
ضب اإلنسان مثالً نتيجةً ألزمة مالية ، إذ يهيج الشيطان يف قلبه غريزة حب املال ، ويحسره على قلَّتـه  فقد يغ

، أو قـد  _I_ويضعف من إميانه بِقَدر اهللا فيجره إىل الغضب الذي قد يدفعه إىل التفَوه مبا ال يرضـي اهللا  
فيساعد الشيطان يف إشعاله وتنميته حتى يوصلهما إىل مرحلة شـديدة مـن    يغضب لخلَاف بينه وبني زوجته

،فعن جـابِر بـن عبـد    _U_الغضب ، حبيث ينتهي ما األمر إىل الطَّالق الذي هو أبغض احلالل إىل اهللا 
 ) ٢(يبعـثُ سـراياه   إِنَّ إِبليس يضع عرشه علَى الْمـاِء ثُـمr  _"  _ قال رسول اهللا : قال _ t_)١(اهللا

ماهن٣(فَأَد( ًةنتف مهظَمزِلَةً أَعنم هنم )٤ (  ئًا قَالَ ثُميش تعنا صقُولُ مكَذَا فَيكَذَا و لْتقُولُ فَعفَي مهدجِيُء أَحي
بو هنيب قْتى فَرتح هكْترا تقُولُ مفَي مهدجِيُء أَحيتأَن مقُولُ نِعيو هنم نِيهدقَالَ فَي هأَترام ن٥( " ي (. 

 
 :من آثار الغضب 

 :للغضب آثار كثرية على الغاضب 
، وجحوظ العينين ، وارتعاش البدن واألطراف ، ) ٦(منها ما يظهر على اجلسد ؛ كامحرار الوجه واألحداق _ 

 .ناء الكالم واضطراب احلركة ، وخروج الزبد أث
ومنها ما يظهر يف أقواله ؛ إذ يتفوه بكلمات بذيئة خيجل اإلنسان السوِي من قوهلا ومساعها ، وكلمات قـد  _ 

 .تصل به إىل حد الكفر والعياذ باهللا 
                                                                                                                                                                     

). ٧٠٠٢( وحيد ، حديث رقـم  يف كتاب الت، و)  ٤٧٨٣( نكَاح ، حديث رقم يف كتاب ال، و)  ٢٩٨٥( لْخلْق ، حديث رقم كتاب بدء ا
 .متفَق عليه ) . ٣٩٣٦( حديث رقم تحرِمي تصوِير صورة الْحيوان ، : الزينة ، باب يف كتاب اللِّباس وأخرج مثله مسلم و

 . ١٠٧سبقت ترمجته ص: _  t_ جابِر (١) 
 فَعيلَـةٌ  الْجيشِ نم قطْعةٌ السرِية، و حجازِيةٌ لُغةٌ بِالْأَلف وأَسريت بِالسيرِ قَطَعته إذَا السرايةُ والاسم سريا بِه وسريت اللَّيلَ سريت: سراياه (٢) 

 . اريةالس ىمتسف اراً خترج اليت اأم . ليالً خترج ألنها بذلك تيمس وسرِيات سرايا والْجمع خفْية في تسرِي لأَنها فَاعلَة بِمعنى
 . ٢٢٨ص  ٤رِيب الشرح الْكَبِري ج الْمصباح الْمنِري في غَ، و ١٧٢ص  ١اموس الْفقْهِي ج انظر الْقَ

 أي دناوةٌ بينهما قَارب اَألمرينِ بني ودانى . بينهما قاربت : الشيئَينِ بين ودانيت،  قَرب:  دان فهو ؛ يدنو دنا. الْقُرب : الدنو : أَدناهم (٣) 
 . بعض من بعضهم دنا دانواالقَرِيب وت والدنِي . قُرب أو قَرابة

لصة لي اللُّغيط فحاد ج انظر الْمبب بن عاح ج ، و ٣٦٠ص  ٢اححار الصتخ١٠٣ص  ١م . 
إفسـاداً  وسوسـةً و  :واملقصود  . رديئها من جيدها ليعرف ارالن أدخلها إذا ؛ ةضفالْ نتف ومنه ؛ واالمتحان االبتالء أصله:  نتفالْ: فتنةً (٤) 

 . ياطنيالش أي الفتان مهتوغتواس ، طانيالش وهو الفتان من باهللا أعوذيقال . للناس 
 . ٣٣٣ص  ١الْأَثَر ج يث والْفَائق في غَرِيب الْحد، و ٣٤٤ص  ١ساس الْبلَاغَة ج انظر أَ
 ) . ٥٠٣٢( بعثه سراياه لفتنة الناس ، حديث رقم تحرِيش الشيطَان و: ، باب  الناروتاب صفَة الْقيامة والْجنة أخرجه مسلم يف ك(٥) 
 . وحداق وأحداق دقح عمجوالْ ، ادهاوس وهي ، نيعالْ حدقَة : احلَدقَة: الْأَحداق (٦) 

 . ١١٩ص  ١جوهرِي ج الصحاح في اللُّغة للْ، و ٢٥٣ص  ١ انظر جمهرة اللُّغة ج
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 .ومنها ما يظهر يف أفعاله ؛ فيضرب ويبطش ويمزق ويحطِّم وقد جيرح ويقتل يف بعض األحيان _ 
 :ار سيئَة على املغضوب عليه أيضاً كما له آث

غضباً _  u_ فقد يتعرض إىل أذى جسدي من الغاضب ، كما حدث للرجل الذي وكزه موسى 
ــوكزة   ــذه ال ــراء ه ــن ج ــه م ــي حتف ــه فلق  ISâW¥VÒWéWTÊ uøWªéSÚ﴿ من

uøWµWÍWTÊ $Yã`~V⌫WÆ WÓ�WTÎ �W¡HTWå óÝYÚ XÔWÙWÆ 
$XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� ISãPVßMX� QbèS�WÆ QbÔYµQSÚ 

cÜkY�QSÚ (15)  ﴾ )١ (. 
 

وإن مل حيصل للمغضوب عليه أذى جسدي ، فإنه على أقلِّ تقدير يتعرض إىل أذى نفسي منه قد يضمر 
 .من جرائه الْكُره له واحلقد عليه ، بل قد يعقد العزم على االنتقام لكرامته منه يف أقرب فرصة ممكنة 

إِنما الشـديد الَّـذي    )٢( لَيس الشديد بِالصرعة" من الغضب فقال _  r_ رسول اهللا  وهلذا حذَّر 
ومل  "ال تغضب " لرجلٍ طلب منه أن يوصيه _  u_ ، كما كانت وصيته ) ٣( " يملك نفْسه عند الْغضبِ

له ، وكأنَّ هذا السائل استقلَّ هذه الوصـية ، ومل يـدرك    يغير تلك الوصية الثَّمينة رغم تكرار سؤال الرجل
عـن رسـول اهللا   _  t_  )٥(الذي رواه أَبو هريرة  )٤(أغوارها ، ومل يقَدر أبعادها ، ففي حديث الْبخارِي 

_r _ أنَّ رجالً قال له _u  _ : أوصين ، قال " :بضغا قَالَ"  لَا تاررم ددلَ: "  فَربضغ٦("ا ت(. 
اجتنـب   "ال تغضـب  " معىن قوله : [ أنه قال _ رمحهما اهللا _  )٨(عن الْخطَّابِي  )٧(نقَل ابن حجر  

وأما نفس الغضب فال يتأتى النهي عنه ألنه أمر طبيعي ال يـزول مـن   . أسباب الغضب وال تتعرض ملا جيلبه 
 .) ٩(] اجلبِلَّة 

                                                
 . ١٥سورة القصص جزء من اآلية (١) 
 . وصـريع  ، مصـروع  فهو ، وصرعاً ، صرعاً يصرعه صرعه . باألرض الطَّرح : الصرعو. القوي الذي يصرع الناس بقوته : الصرعة (٢) 

 .غَضبه يصرع حلْمه َألن الغضبِ عند ليمحالْ والصرعةُ . صرعى : عمجوالْ
 . ١٩٨ص  ٨، انظر لسان الْعرب البنِ منظُور ج  ١٥٤ص  ١الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج انظر الْمحكَم و

: ر والصلَة والْآداب ، باب، ومسلم يف كتاب الْبِ)  ٥٦٤٩( لْغضب ، حديث رقم الْحذَر من ا: أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْأَدب ، باب (٣) 
 ).متفَق عليه) (٤٧٢٤(، و )  ٤٧٢٣( غضب ، حديث رقم فَضل من يملك نفْسه عند الْ

 . ٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٤) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:هريرة أَبو(٥) 
 ) . ٥٦٥١( غضب ، حديث رقم الْحذَر من الْ: أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْأَدب ، باب (٦) 
 . ٢٦سبقت ترمجته ص:ابن حجر(٧) 
 . ١٢٩سبقت ترمجته ص:الْخطَّابِي(٨) 
 . ٢٩٧ص  ١٧فَتح الْبارِي ج (٩) 



٣٣٣ 

 
 

 :إمخاد نار الغضب  ما يعني على
هو الْمزين الوحيد للغضب والْمحرك ألبوابه ؛ فإنَّ السالح الـذي  _ لعنه اهللا _ ولَما كان الشيطان  

﴿  _ U_ والتعـوذ بـه مـن الشـيطان الـرجيم ، يقـول       _  I_ يقَاوِم هذا الداء هو اللُّجوء إىل اهللا 
�QWÚXM�Wè ðÐPVÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� bçÃó¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ 
Y☺ð$/@�YT� ISãPVTßMX� WéSå SÄ~YÙQW©⌦@� 
ñy~Y⌫WÅ<⌦@�ــول ) ١(﴾  (36)  ــاً_  I_ ، ويقـ ��QWÚXM﴿ أيضـWè 

ðÐQWTÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 
bçÃ`¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ &Y☺ð/@�Y� 
ISãPVßMX� }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (200)  :¼ UfûMX� 

fÛTÿY¡PV⌦@� N�óéWÍPVT�@� �V¢XM� `ØSä☺ð©WÚ 
tÈMXù;HTTðº WÝYQÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

N�èS£PV{W¡WT� �W¢MX�WTÊ ØSå WÜèS£Y±`�TQSÚ 
(201) ﴾ )٢ (. 

ورجـالن يسـتبان ،   _  r_ كنت جالساً مع النيب :  أنه قال  )٣(وقد ورد عن سلَيمان بن صرد 
إِني لَأَعلَم كَلمةً لَو قَالَها ذَهب عنـه مـا   "_  r_ ، فقال النيب ) ٤( هفأحدمها امحر وجهه وانتفخت أوداج

جِدا يم هنع بذَه طَانيالش نم وذُ بِاللَّهقَالَ أَع لَو جِدي  " بِيإِنَّ الن فَقَالُوا لَه _r _ َقَال :   ـنم ذْ بِاللَّهوعت
طَانيونٌ :قَالَفَ ، الشنلْ بِي جه٥(؟  و ( 

                                                
 . ٣٦سورة فُصلَت (١) 
 . ٢٠١،  ٢٠٠سورة األعراف (٢) 
ـ  يف امسـه  كان ي،اعزخالْ سيبض بن مرصأَ بن ةيعبِر بن ذقنم بن ونجالْ يبِأَ بن ونجالْ بنسلَيمان بن صرد : سلَيمان بن صرد (٣)  ةاجلاهلي 

ياراًس اهللا رسول اهفسم  _r _ لَسيانم ، كَيالْ أبا ىنطَمفر . خله ، فاضالً راًي و يند مع دوشهِ،  بادةع علـ أَ بـن  ي ـ طَ يبِ بال _t_ 
مشهاكلَّ دهاه ، مل وحام وكان عمره قُتكَم بالشان بن الْحورسنة  ٩٣ل رأسه إىل م. 

ابد الْغري ج انظر أُسر ج ، و ٤٧٦ص  ١ة البنِ الْأَثجة البنِ حابحرِفَة الصعي مة فاب٤٦٢ص  ١الْإِص . 
 ثُغرة يبانِج نع انيظَغَل انعرقَ : الودجان وقيل : يكرِحبالت ودج : حدهااو حالذَّابِ هاعطَقْي اليت وقالعر نم العنقبِ اطَحأَ ما هي: أَوداجه (٤) 
 . ] األوداج واجلميع ، السحرِ إىل الرأسِ من عظْم كأنه متصلٌ [: قال يف الْمحكَم .  رالنح ثُغرة

الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ، والْمحكَم و ٣٦٢ص  ٥ي غَرِيب الْأَثَر ج النهاية فو،  ١٣١ص  ٢انظر الْمحيط في اللُّغة للصاحب بن عباد ج 
 . ١٣١ص  ٢ج 

: أخرج حنوه يف كتاب الْأَدب ، باب ، و)  ٣٠٤٠( جنوده ، حديث رقم صفَة إِبليس و : أخرجه الْبخارِي يف كتاب بدء الْخلْق ، باب (٥) 
فَضل من يملك نفْسه عند : الْآداب ، باب وأخرجه مسلم في الْبِر والصلَة و) .  ٥٦٥٠( ، و )  ٥٥٨٨( ث رقم من الْغضب ، حديالْحذَر : 
 ).متفَق عليه) (٤٧٢٦(، و )  ٤٧٢٥( غضب ، حديث رقم الْ



٣٣٤ 

_  U_ وممـا يخمـد نـار الغضــب أيضـاً ؛ أن يتـذكَّر ثــواب كَظْـم الْغـيظ ، يقــول         
﴿WÜkYÙYÀ¹HTWT|<⌦@�Wè V¿¸`~WçÅ<⌦@� 

WÜkYÊ�WÅ<⌦@�Wè XÝWÆ %X§�PVÞ⌦@�،ويتذكَّر ثواب الصـفح  )١(﴾  
ــذلك  �﴿كــــــــــــV¢XM�Wè �WÚ N�éS�YµWçÆ óØSå 

WÜèS£YÉpTçÅWTÿ (37) ﴾)٢(. 
�@⌦>Y¡S� WépTÉWÅ﴿ ومن ذلك أيضاً ؛ أن يعرِض عنـهم وال يلتفـت إلـيهم      

ó£SÚK<�Wè gÇó£SÅ<⌦@�Y� p³X£TT`ÆVK�Wè XÝWÆ 
fûkY⌫XäHTW�<⌦@� I  _ ﴿S �W�YÆWè_ ، وقال أيضاً ) ٣( ﴾ (199) 
XÝHTWÙ`�QW£⌦@� fÛTÿY¡PV⌦@� WÜéS`ÙWTÿ øV⌫WÆ 

X³`¤KKV�ô@� �_TßóéTWå �V¢XM�Wè SØSäW�Vº�W� 
fûéR⌫XäHTW�<⌦@� N�éR⌦�WTÎ �_ÙHTWT⌫Wª (63) ﴾ )٤ (. 

  و ذَر٥(ومن ذلك أن جيلس فإن مل يهدأ فليضطجع ، قال أَب(  _t  _ إنَّ رسول اهللا _r  _ قال لنا
 "ضإِلَّا فَلْيو بضالْغ هنع بفَإِنْ ذَه سلجفَلْي مقَائ وهو كُمدأَح بإِذَا غَض٦(" طَجِع (. 
ومن ذلك أن يعود نفسه على االبتعاد عن الكالم البذيء والكالم الفاحش والسباب لئلَّا ينطق به مـع   

 :_  I_ سورة الغضب ، وأن يبادر بالكلمة الطَّيبة ، قال 
 ﴿ÔSTÎWè ÷Y �W�YÅPY⌦ N�éR⌦éSÍWTÿ øY�PV⌦@� 
�øYå &SÝW©`�KV� QWÜMX� WÝTðHT¹`T~PV⌦@� 

çSÃW¥ÞWTÿ &óØSäWTÞ`~TWT� QWÜMX� 
WÝTðHT¹`T~PV⌦@� fû�VÒ XÝHTW©ßægp�Y⌦ 

�Q^èS�WÆ �_TÞ~Y�QSÚ (53) ﴾ )٧ (. 
وهناك طُرق أخرى كثرية إلمخاد هذه النار اليت يسعى الشيطان يف إشعاهلا نكتفي مبا ذكرنا منها هنا ، 

 .واهللا ويلُّ التوفيق 
 

                                                
 . ١٣٤سورة آل عمران جزء من اآلية (١) 
 . ٣٧آلية سورة الشورى جزء من ا(٢) 
 . ١٩٩سورة األعراف (٣) 
 . ٦٣سورة الفرقان (٤) 
 (٥) و ذَر١٣١سبقت ترمجته ص: أَب . 
 (٦) ن حديث أَبِي ذَرد ماوو دأخرجه أَب _t  _ ب ، بابقَ: يف كتاب الْأَدا يب ، حديث رقم مضد الْغنـي   ، و) ٤١٥١(ال عـد فمأَح

)  ٨/  ١٢٩٩٥( مع الزوائد أورده الْهيثَمي في مج، و)  ٢٠٣٨٦( ، حديث رقم _  t_ أَبِي ذَر الْغفَّارِي  حديث: مسند الْأَنصار ، باب 
 .رجاله رجال الصحيح ورواه  أَحمد و. دون ذكْر أَبِي الْأَسود  رواه أَبو داود بِاختصار القصة:وقال
 . ٥٣سورة اإلسراء (٧) 



٣٣٥ 

 
@@@@@ 

 
 
 
 
 
 

 :الشيطان ينمي اخلوف واخلور واجلنب يف نفوس أتباعه : املطلب السادس 
�U  _﴿! QWÜMX_ من الصفات اليت جبِل عليها اإلنسان اخلوف واجلنب والْهلَع يقول اهللا  

WÝHTW©ß�MXô@� WÌY⌫S� �☯ÆéST⌫Wå (19) ﴾ )وهو باب ) ١ ،
 آدم فيخوفهم ويرهبهم ليتركوا ما أُمروا به خطري من أبواب الشيطان اليت يستخدمها للدخول على نفوس بين

هذه _ لعنه اهللا _ أو يترددوا يف القيام به ، فباخلوف امتنعوا عن الزكاة واإلنفاق يف سبيل اهللا ، إذ يستغلّ 
اإلنفاق  الصفة يف ختويفهم من الفقر وجعله هاجِساً مرعباً يف نفوسهم فيمتنعون عن اإلنفاق يف سبيل اهللا سواًء

الواجب كالزكاة والديات وما إىل ذلك،أو املندوب كالصدقات وغريها 
﴿SÝHTð¹`~☺ðT⌦@� SØS{S�YÅWTÿ W£pTÍWÉ<⌦@� 

ØS{S£SÚK<�WTÿWè $Yò:�TW`�WÉ<⌦@�Y� 
S☺ð☺ðS/@�Wè ØS{S�YÅWTÿ _áð£YÉpTçÅQWÚ 

Sã`ÞTYQÚ %¾�pµWTÊWè S☺ð☺ðS/@�Wè }Ägª.Wè 
cy~Y⌫WÆ (268) ﴾ )ه يف مقابلة وعد اهللا الذي يعدنا مغفرةً منه وفضالً و" ، ) ٢داً ألنعي ومس

 ")٣ (. 

                                                
 . ١٩رج سورة املعا(١) 
 . ٢٦٨سورة البقرة (٢) 
 . ٣٩عداوة الشيطَان لإلنسان كَما جاَءت في الْقُرآن للدكْتور عبد الْعزِيز الْعبيد ص (٣) 



٣٣٦ 

وخوفهم من الفقر يضعف من درجة إميام باهللا واتكاهلم توكُّالً حقيقيا عليه يف مسألة الرزق وأنه 
�@⌦©I  _ ﴿ÁWè Yò:�WÙ☺ðT_ مقَدر مكتوب هلم عند اهللا كما قال  

`yRÑSTÎ`¦Y¤ �WÚWè WÜèS�WÆéS� (22) ﴾ )١ (. 

 :_  U_ يقول . وباخلوف أيضاً امتنع الكثري عن اجلهاد وتردد يف أمره 
 ﴿QWÜMX� WÝÿY¡PV⌦@� N�óéPV⌦WéWT� óØRÑÞYÚ 

W×óéWTÿ øWÍW�<⌦@� XÜ�WÅ`ÙW�<⌦@� �WÙPVTßXM� 
SØSäPV⌦W¥WT�óª@� SÝHTð¹`~TPV⌦@� X´`ÅW�Y� 

�WÚ $N�éS�W©VÒ `�WÍV⌦Wè �WÉWÆ ☺ðS/@� 
%óØSä`ÞTWÆ QWÜMX� ☺ðW/@� e¤éSÉWTçÆ cy~Y⌫W� 

(155) ﴾ )٢ ( 
 :_ رمحه اهللا _ )٣(يقول الطَّبرِي  

ـ أُ يـوم  _ r_ اهللا رسـول  أصحاب من ، املشركني عن ولَّوا الذين إنّ :_  ثناؤه جلَّ_  بذلك يعين"  دح 
�@⌦>�W×óéWTÿ øWÍW﴿ : وقوله،  عنهم وازموا XÜ�WÅ`ÙW�<⌦@� ﴾ 

��WÙPVTßXM﴿  دحــأُبِ واملســلمني املشــركني عمــج التقــى يــوم : يعــين 

SØSäPV⌦W¥WT�óª@� SÝHTð¹`~TPV⌦@� ةلَّالز إىل دعاهم ماإن:،أي﴾ 
الشلَّة هي اخلطيئة ، ...طانُيوالز ﴿X´`ÅW�Y� �WÚ $N�éS�W©VÒ﴾ مـا  ببعض يعين 

 .) ٤("  نوبالذُّ من عملوا
هلـم   _ t_ )٥(عبد اهللا بن جبيـر  وأمريهم_ u_لفوا أمر النيب وذلك حني تركوا أماكنهم وخا 

باملكوث فيها فعوقبوا بغلَبة املشركني عليهم بعد أن كاد يكون النصر حليفهم ، وبوقوع اخلوف يف نفوسـهم  
 .هم وكاد البعض حىت وقعوا يف التولِّي عن اجلهاد إذ استزلَّهم الشيطان وألقى اخلوف يف نفوسهم فتولَّى بعض

 :يف تفسري هذه اآلية قوله  )٧(عن قَتادة  )٦(نقل الطَّبرِي  

                                                
 . ٢٢سورة الذَّارِيات (١) 
 . ١٥٥سورة آل عمران (٢) 
 .٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٣) 
 . ٣٢٦ص  ٧انظر تفسري الطَّبرِي ج (٤) 
 . ٢١٠سبقت ترمجته ص:عبد اهللا بن جبير(٥) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(٦) 
 . ٧١سبقت ترمجته ص:قَتادة(٧) 



٣٣٧ 

 وكـان  ، يومئذ اهللا نيب وعن القتال عن اوتولَّ _r_ اهللا رسول أصحاب من ناس ، دحأُ يوم وذلك" 
 .)١("عنهم وعفا كذل عن هلم جتاوز قد هأن:  تسمعون ما _ U_  اهللا فأنزل ، وختويفه طانيالش أمر من ذلك

_ u_فلوال اخلوف من فُقدان الروح لَما تولَّى أَحد عن اجلهاد وهو ذروة سنام اإلسالم كما قال 
 :_ t_  )٢(لمعاذ بن جبل 

ولَ اللَّه قَالَ رأْس الْأَمرِ بلَى يا رس : قُلْت  )٣( ذروة سنامه َعموده و أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ كُلِّه و"  
و لَامرِ الْإِسالْأَم ادالْجِه هامنةُ سورذلَاةُ والص هودم٤( " ع (. 

 .) ٥(واألمر هو اإلسالم 
ومما امتنع عنه الكثري من الناس بسبب اخلوف ؛ األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيث خيوفهم 

أن يلْحقوا م ضرراً أو يضعوهم يف مواقف حمرجة أو يتسببوا هلم يف فقدان منصب أو الشيطان بأوليائه من 
لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم عند صدور ذلك _  U_ مينعوهم من الوصول إليه ، مع أنَّ اهللا 

�N﴿األمر منهم فقال éSTß�W{ �W� fûóéWå�WÞW�TTWÿ ÝWÆ 

w£W|ÞTQSÚ &SâéST⌫WÅWTÊ f¨`LùX�VT⌦ �WÚ 

                                                
 . ٣٢٦ص  ٧انظر تفسري الطَّبرِي ج (١) 
ـ نأَالْ يأُد بن رومع بن بعكَ بن يدع بن ذائع بن سوأَ بن رومع بن لبج بن اذعم أَبو عبد الرحمن:معاذ بن جبل(٢)  الْ يارِصخزـ ر ،  يجِ

 طـاعون ب استشـهِد  . سنة ١٨ لهأسلم و . ودعسم بن اهللا دبع وبني بينه_  r_  وآخى ،_  r_  سولرال مع املشاهدكلّ و ،شهِد الْعقَبة 
عم٣٤، وقيل ٣٣:  وقيل ، سنة ٣٨ عمره وكان ، ١٨ سنة اسو. 

د الْغريانظر أُسة البنِ الْأَثبِي ج ، و ٢١ص  ٣ج  ابر للذَّهن غَبر مبي خر فب٤ص  ١الْع . 
 أعلـى  وهي ، مبالض أيضاً وذُروةٌ ذروةٌ الواحدة ، أعاليه:  مبالض ءيالش ذُري [: قال الْجوهرِي . الذِّروة أعلى كلّ شيء : ذروة سنامه (٣) 
نامالس [ . ازِي وقال الر :] اوذُر الشِءي بالضيه مالة والواحدة أَعورة ذوالالذَّ بكسر وذُر وضهام [ . 

ة ج انظر الصي اللُّغاح فازِي ج ، و ٢٢٦ص  ١حلراح لحار الصتخ١٠٨ص  ١م . 
، )٢٥٤( صلَاة ، حديث رقـم  ما جاَء في حرمة ال: إِميان ، باب يف كتاب الْ_  t_ جزء من حديث أخرجه الترمذي من حديث معاذ (٤) 

: بـاب  _ رضي اهللا عنـهم  _ أَحمد يف مسند الْأَنصار ، و) ٣٩٦٣(ان في الْفتنة ، حديث رقم ابن ماجه يف كتاب الْفتن ، باب كَف اللِّسو
ـ ) .  ٢١١٠٦( ، و )  ٢١٠٥٤( ، و ) ٢١٠٣٦(، و ) ٢١٠٠٨(حديث رقم _  t_ حديث معاذ بن جبل  مرى التيسو عي قَالَ أَبذ ] :

مثَّ تراجع عن ذلـك  )  ١٤١ – ١٣٨ص  ٢ج( قد ضعفه يف إرواء الْغليل _رمحه اهللا _ كان الشيخ األلباين و] . هذا حديث حسن صحيح 
ـ ج يف مهرِاخنم ىلَع الناس بكَي لْوه ، لبج بن اذعم اي مكأُ كتلَكثَ " : - r - قوله منه حصحف هـ  من ـ ح اإلَّ صائـ لْأَ د  يف " مهِتنِس

٣٢٨٤حديث رقم  ٨٤٦ – ٨٤٥ص  ٧ج  ( حيحةالص  (، ـ  يف لغريه حهوصح صيحح التريـب غ والترحـديث   ٥٧ص  ٣ج (  يـب ه
 . )٢٨٦٦(رقم

 (٥)ذوفَة الْأَححيث إذ قال انظر تدح الْحري شين  [: ي ف٤١٥ص  ٦ج  ]) اإلسالم ( أي أمر الد . 



٣٣٨ 

N�éSTß�W{ fûéST⌫WÅpTÉWTÿ (79)﴾)طان خلوفهم ) ١يفيجعلهم الش ،
يتشبهون ؤالء اليهود ويغفلون عن أنهم مأمورون بالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

�@ `SÃ﴿ الكتاب والسنة  uøV⌦XM� XÔ~Y�Wª ðÐYQT�W¤ 

YàWÙ<ÑY�<⌦@�Y� YàVÀ¹YÆ`éWÙ<⌦@�Wè 
Y$àWTÞW©W�<⌦@�الدين النصيحةُ قُلْنا لمن قَالَ للَّه ولكتابِهu  _ " _ ، وقال ) ٢( ﴾  

هِمتامعو نيملسالْم ةمأَئلو هولسرلكما قال ) ٣( " و ،_u _ "َف هدبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمنأَى مر نم إِنْ لَم
انالْإِمي فعأَض كذَلو فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم انِهسفَبِل عطتسط ) ٤("  يبفر ، _u  _ هفعة إميان املرء وضقُو

 . بِمدى استطاعته األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
قول احلق خوفاً من السلطان أو من ضياع مركز ومن اخلوف املذموم أيضاً ما جيعل اإلنسان يجفُل من 

، فلم يخف من السلطان ومل يقبل _ u_اجتماعي له ، وهذا ما مل يستطع أن يضعف به الشيطان يوسف 
 ، جن إن هو تكلَّم باحلقلطان يف السن أن يبقيه السف مخجن ومل يبالظُّلم حني أتى وقت إخراجه من الس

�@⌦>WÓ�WTÎWè ñÐY⌫WÙ﴿ كان خالفه لسكت عن حقِّه ولو  

øYTßéST�`LTú@� -$YãY� �QWÙWT⌫WTÊ Sâ�ò:�W� 
ñÓéSªQW£⌦@� WÓ�WTÎ óÄTY�`¤@� uøV⌦XM� 

ðÐQYT�W¤ Sã<⌫WLTTpT©WTÊ �WÚ ñÓ�W� 
YáWépT©PYÞ⌦@� øY�HTPV⌦@� WÝ`Å☺ð¹WTÎ 

&QWÝSäWÿY�`TÿVK� QWÜMX� øQYTT�W¤ QWÝYåY�`~VÑY� 
cØ~Y⌫WÆ (50)﴾)٥ (. 

وكما مينع الشيطان الناس من فعل ما أمرهم اهللا به ختويفاً وإرهاباً ، كما ذكرنا يف األمثلة السابقة؛فإنه 
 .ربما يدفعهم لفعل بعض ما حرمه اهللا عليهم باستخدامه لنفس املسلك 

                                                
 . ٧٩سورة املائدة (١) 
 . ١٢٥سورة النحل جزء من اآلية (٢) 
 . ) ٨٢( بيان أنَّ الدين النصيحة ، حديث رقم : يف كتاب اِإلميان ، باب _  t_ أخرجه مسلم من حديث تميم الدارِي (٣) 
كَر مـن اِإلميـان ، حـديث    بيان كَون النهي عن الْمن: يف كتاب اِإلميان ، باب _  t_ أخرجه مسلم من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي (٤) 
 ) .٧٠(رقم

 . ٥٠سورة يوسف (٥) 



٣٣٩ 

�@⌦SÝHTð¹`~☺ðT﴿ يف اآلية _ سبحانه_فبتخويفه إياهم الفقر كما ذكر اهللا  

SØS{S�YÅWTÿ W£pTÍWÉ<⌦@�يدفعهم للتعامل بالربا ملضاعفة أمواهلم فقد قال )١(﴾ 
_U _ ﴿:�WÚWè yS�T`T~W���ò ÝYQÚ �_TT�QX¤ 

N�WéST�`¤WkTPY⌦ õøYÊ XÓ.WépTTÚKV� X§�PVÞ⌦@� 
ð�TWTÊ N�éST�ó£WTÿ W�ÞYÆ $☺ðY/@�،كما يدفعهم لبيع ما )٢( ﴾ 

اخلنزير وحلوم امليتة واملعازف وغريها،وما مل يعلموا أنَّ اهللا ال يبارك هلم يف حرم اهللا مثنه عليهم كاخلمور وحلوم 
 .أمثاا وبتخويفهم من الفقر أيضاً يدفعهم إىل قتل أوالدهم

�U _ ﴿�W�Wè Nv_يقول  éR⌫S�TpTÍWT� 

óØRÒð�HTV⌦`èKV� WàW~pTW� $wÌHTV⌫`ÚXM� 
SÝ`�PVß óØSäSTÎS¦ó£TWTß p&yRÒ�QWTÿXM�Wè 
QWÜMX� `ySäV⌫`�TWTÎ WÜ�W{ �L_TTTp¹Y� 

�_¤kY�VÒ (31) ﴾ )٣ (. 
وباخلوف أيضاً يدفعهم إىل وأد البنات كما يف أيام اجلاهلية ، إذ خوفهم من العار والفضيحة اليت ربما 

�﴿ تصدر من البنت إن هي كربت واحنرفت وقد حذَّرهم اهللا من جرمهم هذا V¢XM�Wè 

SáW ISòóéWÙ<⌦@� p�V⌫MXùSª (8) ☺g÷VK�YT� 
⌧�?TßV¢ p�V⌫Y�STÎ (9) ﴾ )وسفَّه  )٤ _I  _ افهة يف هذاطريقة تفكريهم الت

�﴿املوضوع وعاا عليهم فقال V¢XM�Wè W£YPST� ØSåS�W�VK� 

uøW�ßRK�ô@�Y� QWÔVÀº ISãSä`�Wè �Q^ Wé`©SÚ 
WéSåWè cØ~YÀ¹VÒ (58) uüW¤.WéW�WTÿ WÝYÚ 

Yz`éWÍ<⌦@� ÝYÚ Yò;éTTSª �WÚ W£PYST� ,-Y&ãY� 
ISãRÑY©`ÙSTÿVK� uøV⌫WÆ ]ûéSå ózKV� ISã☺ñTªS�Wÿ 

Á Y%��W£PR�⌦@� �V�KV� �ò:�Wª �WÚ 
WÜéSÙRÑ`�WTÿ (59)﴾)٥ (. 

                                                
 .  ٢٦٨سورة البقرة جزء من اآلية (١) 
 . ٣٩سورة الروم جزء من اآلية (٢) 
 . ٣١راء سورة اإلس(٣) 
 . ٩،  ٨سورة التكوير (٤) 
 . ٥٩،  ٥٨سورة النحل (٥) 



٣٤٠ 

لكن اإلنسان إذا قوي إميانه،يكون حاجزاً بني الشيطان وبني دخوله من هذا الباب فيسده 
�@⌦WÝÿY¡PV﴿عليه WÓ�WTÎ SØSäV⌦ ñ§�PVÞ⌦@� QWÜMX� 

ð§�PVÞ⌦@� `�TWTÎ N�éSÅWÙW� `ØRÑV⌦ 
`ØSå`éWpTT�@�WTÊ `ØSåW �W¥WTÊ �_TTÞHTWÙÿMX� 

N�éST⌦�WTÎWè �WTÞST�`©W� ☺ðS/@� WØ`ÅYßWè 
SÔ~Y{Wé<⌦@� (173) N�éS�V⌫WÍß@�WTÊ 
⌧àWÙ`ÅYÞY� WÝYQÚ ☺ðY/@� wÔpµWTÊWè `ØPV⌦ 

`ØSäpT©W©`ÙWTÿ cò;éTTSª N�éSÅW�TPVT�@�Wè 
WÜ.Wép¶Y¤ %☺ðY/@� S☺ð☺ðS/@�Wè èS¢ \ÔpµWTÊ 
]y~YÀ¹WÆ (174) �WÙPVTßXM� SØRÑY⌦.V¢ 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� ñÇQXéW�STÿ ISâ�ò:�W~Y⌦`èKV� 
ð�TWTÊ `ØSåéSTÊ�W�WT� XÜéSTÊ�W�Wè ÜMX� ØS�ÞRÒ 

WÜkYÞYpÚëQSÚ (175) ﴾ )١ (. 
ميام مل هنا أراد الشيطان أن يدخل إىل نفوسهم من باب اخلوف الذي بداخلهم ، إلَّا أنهم بقوة إ

 .يمكِّنوه مما أراد 
وجتدر اإلشارة هنا إىل ما سبق التنويه بشأنه أنَّ من اخلوف جانباً حمموداً غري مذموم،كاخلوف من اهللا 

_U _ ا حثَّ اهللامع موفهذا الن_I _ عباده عليه﴿ð�TWTÊ `ØSåéSTÊ�W�WT� 

XÜéSTÊ�W�Wè ÜMX� ØS�ÞRÒ WÜkYÞYpÚëQSÚ (175)﴾)٢( 
 ¤óÝWÙYT⌦Wè ðÇ�W� W×�WTÍWÚ -YãXQT�W﴿ وقال 

XÜ�WT�PVÞTW� (46) ﴾ )وقال لرسوله ) ٣ ، _u  _ ﴿£RÒ<¢@�Wè 

ðÐPVT�QW¤ Á ðÐY©pTÉWTß �_TÆQS£WµWT� ^àWÉ~Y�Wè 
WÜèS Wè X£`äW�<⌦@� WÝYÚ gÓ`éWÍ<⌦@� 

PXèS�SçÅ<⌦@�Y� gÓ�W²���@�Wè �W�Wè ÝRÑWT� 
WÝYQÚ WÜkY⌫YÉHTWçÅ<⌦@� (205)﴾)٤(. 

وادعى اخلوف _ لعنة اهللا عليه _ خلوف يف هذه احلالة من متام اإلميان ، وقد كذب عدو اهللا إبليس فا
�õøYPTßMX﴿ عنه _  I_ احملمود فقال فيما حكاه اهللا  ñÇ�W�VK� 

                                                
 . ١٧٥_   ١٧٣سورة آل عمران (١) 
 . ١٧٥سورة آل عمران جزء من اآلية (٢) 
 . ٤٦سورة الرمحن (٣) 
 . ٢٠٥سورة األعراف (٤) 



٣٤١ 

&☺ðW/@� S☺ð☺ðS/@�Wè S�ÿY�W® g��WÍYÅ<⌦@� 
 .)٢(، وكذب عدو اهللا) ١( ﴾ (48)

 
ارتباط بِجِبِلَّة اإلنسان ليس مبحمود وال مذموم كاخلوف من الوحوش ومن اخلوف نوع مباح طبعي له  

له حية تسعى فهو _  I_ من العصا حني أحاهلا اهللا _ u_أو األمور الغري املألوفة كما خاف موسى 
 :بذلك مل يرتكب إمثاً وال أتى محرماً وإنما هو بشر جمبول على اخلوف مما ال يألفه 

 ﴿óÜKV�Wè gÌ<⌦KV� $ðÏ�ð±WÆ �QWÙV⌫WTÊ 
�Wå��òW¤ QS¥WT�`äWT� �WäPVTßVK�VÒ QbÜ:�W� 
uøPV⌦Wè �_£Y�`�STÚ `yV⌦Wè &p�PYÍWÅSTÿ 

uvøWªéSÙHTWTÿ `ÔY�`TÎVK� �W�Wè $pÈW�W� 
ðÐPVßMX� WÝYÚ fÛ~YÞYÚ���@� (31)﴾)٣ (. 

 
@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٤٨سورة األنفال جزء من اآلية (١) 
 وتلك ، له منعة وال له ةقو ال أن علم ولكن ، اهللا خمافة به ما ، اهللا عدو واهللا وكذب [: تادة قوله نقل الطَّبرِي يف تفسريه هلذه اآلية عن قَ(٢) 
 ١٣انظر تفسري الطَّبرِي ج . (  ] ذلك عند منهم أوترب ، مسلَم شر أسلمهم والباطل احلق التقى إذا حىت ، له واستقاد أطاعه ملن اهللا عدو عادة
 ) . ٧ص 
 . ٣١رة القصص سو(٣) 



٣٤٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يغري باللَّهو والسماع الفاسد الشيطان يزين اهلوى و: املطلب السابع 
من أوسع وأسهل مداخل الشيطان إىل نفس اإلنسان مدخل اهلوى ، ألنه حني يدخل إليها من خالل 
ما واه فإنه جيد منها ترحيباً ومدداً وعوناً كبرياً ، فهو بذلك ينشر بداخلها راحةً ومهيةً وسعادةً يخيل إليها 

ها حقيقية أن. 
وهذا باب كيده األعظم الذي يدخل منه على ابن آدم ، فإنه : " _ رمحه اهللا _  )١(يقول ابن القيم 

جيري منه جمرى الدم حتى يصادف نفسه وخيالطها ويسأهلا عما تحبه وتؤثره ، فإذا عرفه استعان ا على العبد 
ليائه من اإلنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم ودخل عليه من هذا الباب ، وكذلك على إخوانه وأو

 .)٢(" بعضاً أن يدخلوا عليهم من الباب الذي حيبونه ويهوونه ، فإنه باب ال خيذل عن حاجته من دخل منه
 :_Y_من اتباع اهلوى يف عدة مواضع من القرآن فقال _  I_ وقد حذَّرنا اهللا 

 ﴿�W�Wè XÄTY�QWT�WT� uüWéWä<⌦@� 
ðÐPV⌫YµS~TWTÊ ÝWÆ XÔ~X�fTTª 

☺ðY&/@��ð�TWTÊ N﴿،وقال)٣(﴾éSÅY�QW�WT� 

vuüWéWä<⌦@� ÜKV� &N�éR⌦Y�`ÅWT�﴾)ن قائل_،وقال )٤م عز_ ﴿
óÝWÚWè QSÔW¶VK� XÝQWÙYÚ WÄWT�PVT�@� SãHTúWéWå 

                                                
 . ٣٢سبقت ترمجته ص:ابن القيم(١) 
 . ١١٢ص  ١إِغَاثَة اللَّهفَان ج (٢) 
 . ٢٦سورة ص جزء من اآلية (٣) 
 . ١٣٥سورة النساء جزء من اآلية (٤) 



٣٤٣ 

X£`~WçÅYT� ÷_�TSå fÛYQÚ &☺ðY/@� UfûMX� ☺ðW/@� 
�W� ÷Y�`äWTÿ W×óéWÍ<⌦@� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� 

�U _ ﴿ÝWÙWTÊKV_، وقال )١(﴾(50) WÜ�VÒ uøV⌫WÆ 
⌧àWÞTQY~WT� ÝYQÚ -YãYQT�WQ¤ ÝWÙVÒ WÝYQTÿS¦ 

ISãV⌦ Sò;éSª -YãY⌫WÙWÆ vN�éTSÅW�TPVT�@�Wè 
ØSå�ò:��é`åVK��QWÜMX﴿ _عز من قائل_،وقال )٢(﴾(14) Wè 

�_¤kY�VÒ WÜéPR⌫YµS~TPV⌦ yXäMXú:��é`åVK�Y� 
Y¤`kTWçÅY� \%Ø<⌫YÆ ﴾)٣(. 

_  Y_ ما حذَّر من أن يتبِع املرء الذين اتبعوا أهواءهم مبالغةً يف تعظيم احلذر من اتباع اهلوى فقال ك
 ﴿�W�Wè óÄTY¹ST� óÝWÚ �WÞ<⌫WÉpTçÆVK� 

ISãWT�<⌫TWTÎ ÝWÆ �WTßX£<ÒY¢ WÄTWT�PVT�@�Wè 
SãHTúWéWå WÜ�W{Wè ISâS£`ÚVK� �_TTºS£STÊ (28) ﴾ )٤ ( ،

 �ð�TWTÊ ðÐPVTßQW�ñ±WTÿ �Wä`ÞTWÆ ÝWÚ �PV﴿ وقال 
SÝYÚ`ëSTÿ �WäY� WÄTWT�PVT�@�Wè SãHTúWéWå 

uüW ó£TW�WTÊ (16) ﴾ )٥ (. 
وقد سطَر لنا القرآن عواقب كثري من الناس ممن اتبع هواه كيف ضلَّ وضيع نفسه يف الدنيا واآلخرة 

�ð�`Tÿ�òW¤VK﴿ ودية اهلوى لتفريطه وظن أنه يتحرر بذلك من عبوديته هللا فأوقع نفسه يف عب 
XÝWÚ W¡W�PVT�@� ISãWäHTV⌦MX� SãHTúWéWå 

ð�ßVK�WTÊVK� SÜéRÑWT� Yã`~V⌫WÆ ½�~Y{Wè (43)﴾)٦( ،
﴿ð�`Tÿ�òW£WTÊVK� XÝWÚ W¡W�PVT�@� ISãWäHTV⌦MX� 

SãHTúWéWå SãPV⌫TW¶VK�Wè ☺ðS/@� uøV⌫WÆ ⌧y<⌫YÆ 
WØW�TW�Wè uøV⌫WÆ -YãYÅ`ÙWª -YãY�<⌫WTÎWè 
WÔWÅW�Wè uøV⌫WÆ -YâX£W±W� ^áWéHTWYçÆ ÝWÙWTÊ 
YãÿY�`äWÿ ?ÝYÚ Y�`ÅW� &☺ðY/@� ð�WTÊKV� 

WÜèS£TPV{W¡WT� (23)﴾)ا ولكن ) ٧ ه اهللافَعبع آيات اهللا لَره اتولو أن ، ﴿
`éV⌦Wè �WTÞ`LùY® SãHTWTÞ`ÅWTÊW£V⌦ �WäY� 

,ISãPVÞYÑHTV⌦Wè W�WT⌫`�KV� øV⌦XM� 

                                                
 . ٥٠سورة القصص جزء من اآلية (١) 
 . ١٤سورة محمد (٢) 
 . ١١٩سورة األنعام جزء من اآلية (٣) 
 . ٢٨ف جزء من اآلية سورة الكه(٤) 
 . ١٦سورة طه (٥) 
 . ٤٣سورة الفرقان (٦) 
 . ٢٣سورة اجلاثية (٧) 



٣٤٤ 

X³`¤KKV�ô@� WÄTWT�PVT�@�Wè &SãHTúWéWå ﴾ )فباهلوى ) ١ ،
لعنه اهللا _ يستعبِد الشيطان عباد اهللا فيخرجهم من عبودية اهللا إىل عبودية اهلوى ومن عبودية اهلوى إىل عبوديته 

_. 
 واتباع اهلوى الفاسد من أعظم الذَّرائع إليقاع بين آدم يف مختلَف الذُّنوب واملعاصي ، بل إنَّ مجيع

﴿ _  U_ ، يقول _  u_ املعاصي ال تنشأ إلَّا من تقدمي هوى النفْس على اتباع ما أنزل اهللا على رسوله 
ÜXM�WTÊ `yPV⌦ N�éS�~Y�WT�pT©WTÿ ðÐV⌦ 

óØV⌫`Æ@�TWTÊ �WÙPVTßKV� WÜéSÅY�QWT�TWÿ 
&óØSå�ò:��é`åVK� óÝWÚWè QSÔW¶VK� XÝQWÙYÚ 

WÄWT�PVT�@� SãHTúWéWå X£`~WçÅYT� ÷_�TSå fÛYQÚ 
&☺ðY/@� UfûMX� ☺ðW/@� �W� ÷Y�`äWTÿ 

W×óéWÍ<⌦@� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� (50) ﴾ )٢ (. 
�@⌦U  _ ﴿WÝYÚWè X§�PVÞ_ ومن ذلك اللَّهو واللغو والسماع الفاسد ، يقول  

ÝWÚ ÷X£WT�T`WTÿ Wé`äV⌦ Y�ÿY�W�<⌦@� 
QWÔTTgµS~Y⌦ ÝWÆ XÔ~Y�Wª ☺ðY/@� X¤`kTWçÅY� 

⌧y<⌫YÆ �WåW¡Y�PV�WTÿWè &�ZèS¥Så 
ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� óØSäV⌦ t��W¡WÆ bÜkXäQSÚ (6) ﴾ 

)٣( . 
 

يرددها " الْغناء والذي ال إله إلَّا هو :"عن هذه اآلية قال_ t_ )٤(فعندما سئل عبد اهللا بن مسعود 
هو الغناء :" )٨(ال جابِر،وق)٧("هو الغناء وحنوه:"قال_ رضي اهللا عنهما_ )٦(، وعن ابنِ عباس ) ٥( ثالث مرات

، وقيل املقصود به الطَّبل ) ١١(" هو الغناء واالستماع له وكلّ لَهو :" )١٠(، وقال مجاهد)٩("الغناء واالستماع له
 .الطَّبل ، وقيل الشرك 

                                                
 . ١٧٦سورة األعراف جزء من اآلية (١) 
 . ٥٠سورة القصص (٢) 
 . ٦سورة لقمان (٣) 
 . ٢٧سبقت ترمجته ص:ابن مسعود(٤) 
 . ١٢٧ص  ٢٠تفسري الطَّبرِي ج (٥) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٦) 
 . ١٢٨ص  ٢٠تفسري الطَّبرِي ج (٧) 
 . ١٠٧هو جابِر بن عبد اهللا سبقت ترمجته ص: جابِر (٨) 
 . ١٢٨ص  ٢٠تفسري الطَّبرِي ج (٩) 

 . ٦٤سبقت ترمجته ص: مجاهد (١٠) 
 . ١٢٩ص  ٢٠تفسري الطَّبرِي ج (١١) 



٣٤٥ 

عنِي به كلّ ما كان من : والصواب من القول يف ذلك أن يقال : "_رمحه اهللا_ )١(يقول الطَّبرِي 
﴿ عم بقوله _ تعاىل _ اً عن سبيل اهللا مما نهى اهللا عن استماعه أو رسوله ، ألنَّ اهللا احلديث ملْهِي

Wé`äV⌦ Y�ÿY�W�<⌦@�ومل خيصص بعضاً دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأيت  ﴾ 
 .) ٢(" ما يدلّ على خصوصه ، والغناء والشرك من ذلك 

 
�U  _ ﴿óØS�TßKV_ نع منه ، قوله ومن اآليات الدالة على ذم الغناء واملWè 

WÜèS�YÙHTWª)٣ ((61)  ﴾)٤ ( ةرِييموهو بالْح ،)ي : ) ٥ي لنا أي غندمالغناء ، يقولون اس
 .)٦(لنا

 
�@I _ ﴿`¦X¥pTÉWT�T`ª_وكذلك قوله Wè XÝWÚ 

ð�`ÅV¹WT�T`ª@� ØSä`ÞTYÚ ðÐYT�óéTW±Y� ﴾)قال )٧،
 . )٨( "الغناء:"مجاهد

 )١(لَيكُونن من أُمتي أَقْوام يستحلُّونَ الْحرu _ "_اديث الْمحرمة للغناء والعزف،قوله ومن األح
اوو رمالْخو رِيرلْح ازِفعرسول اهللا )٢(" الْم فذم،_r _ لِّي هذه األمور يدلُّ على أنَّ األصل فيهاحتسمل

 . التحرمي 
                                                

 . ٢٢سبقت ترمجته ص:الطَّبرِي(١) 
 . ١٣٠ص  ٢٠تفسري الطَّبرِي ج (٢) 
. السمود هو الغناء يف لغة حميـر  و . ألْهِينا أي ، امسدينا : للقينة يقولون ، ةمياني لغة ، سموداً يسمد سمد ؛ ياهاللَّ : دالسام: سامدون (٣) 

 .أي غني لنا : اسمدي لنا 
ة ج انظر جة اللُّغرهأَبِي ، و ٣٤٥ص  ١ميث لدد ج غَرِيب الْحيب٤٨١ص  ٣ع . 

 . ٦١سورة النجم (٤) 
 بـن  ثوغالْ بن ريمح يانِذَمهالْ ةنمالد يبِأَ ابن قال . وراء مفتوحة وياٍء كونالس مثُ بالكسر:  ريمح [: قال يف معجم الْبلْدان : الْحميرِية (٥) 

سبن دع عبن فو عبن يل مبن كال زبن سدد نب دي حمنبِ ري سأَالْ أبصلُ بن رغهيبن ةع حمبن ري سبن أب يشوهو بج حماألكرب ري وحـ م ري 
ـ  ، يرِيمحالْ الكالم يف ةنولُكْ ةمغُت أهل وهم عاَءنص يبِرغَ ريمح له يقال عضومبِ ، نميبالْ ومنازهلم ىندأَالْ ريمح هو ثوغالْ  ولـذلك :  الق

ـ  بن ريمح وال ربكْأَالْ ريمح يريدون وال ثوغالْ بن ريمح نم يريدون يرِيمح وكلّ صنعاء بادية امتأغْ من يامتغُ أراد إذا اَءعنص أهل يقول سأب 
 . ] ةيرِيمحالْ ةغاللُّ هذه أكثر بسين هذا ثوغالْ بن ريمح وإىل عروالش الفصاحة فيهم أنَّ يعلمون وهم رغصأَالْ

 .  ١١٩ص  ٢انظر معجم الْبلْدان لياقُوت الْحموِي ج 
 . ٥١ص  ١٤انظر تفسري الْقُرطُبِي ج (٦) 
 . ٦٤سورة اإلسراء جزء من اآلية (٧) 
 . ٥١ص  ١٤انظر تفسري الْقُرطُبِي ج (٨) 



٣٤٦ 

اسـتخدم  _ لعنه اهللا_ها ولكثري من آثار العلماء قال العلماء بتحرمي الغناء،والشيطان وهلذه األدلَّة وغري
فالغناء يطْرِب الـنفْس ويصـادف فيهـا هـوى ومـيالً      . . هوى اإلنسان وميوله إليقاعه يف هذه املعصية 

حب والعشق واهليام فهذه كلَّها أمـور  شديداً،وخاصةً إذا كانت الكلمات الْمؤلَّفة لألغنية تتكلَّم يف اهلوى والْ
جبِلَت عليها نفس اإلنسان وقد نظَّم اهللا له هذه الغرائز يف حدود تحميه من السقوط يف اهلاوية ، أما الغناء مبا 

 فس خيرجه من إطار هذه احلدود ويعميه عن احلقثه من طرب يف الندحي. 
دىك اإلنسان سرتكِّم فيه إن أحسن  ولكن اهللا مل يحتد هواه فيكون هو الْمقَيفقد جعل له عقالً ي

استخدام نعمة العقل ، حتى يصبِح هواه تبعاً له ؛ بل ويستطيع العاقل أن يتخذ اهلوى سالحاً محفِّزاً له على 
اإلنسان يهوى ما أنزل اهللا عليه وما زيادة التقَرب إىل اهللا ، وذلك بأن يستعمله يف اتباع أمر اهللا ، فإذا أصبح 

 فْرحه ، وأصبح ينتظر قدوم موسم احلجة تادبم عوكاة سعادة له ، والصعةً له ، والزتالة مأمره به وصارت الص
ه بذلك ، فإنI __بفارغ الصبر لشدة حبه له ، وأصبحت أوقات السحر أمجل أوقاته ليتقَرب فيها من اهللا 

 .جيعل هواه سالحاً حيارب به الشيطان بدالً من أن جيعله سالحاً للشيطان يحاربه به 
 ¢ðÐY⌦.V﴿ الذين يكرهون ما أُنزِل عليهم فقال _  I_ وقد ذم اهللا 

`ySäPVTßKV�Y� N�éSåX£VÒ :�WÚ WÓW¥ßKV� ☺ðS/@� 
ð¸WT�`�VK�WTÊ `ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� (9) ﴾ )٣ (ر ب ، يقول ابنج

فمن أحب اهللا ورسوله محبةً صادقةً من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما : " _ رمحه اهللا _  )٤(الْحنبلي 
، ومن كانت هذه حاله ، فإنَّ الشيطان ال ميلك إليه سبيالً ) ٥(" حيبه اهللا ورسوله ويكره ما يكرهه اهللا ورسوله 

 .هؤالء وييسر لنا ذلك نسأل اهللا أن جيعلنا من ، 
@@@@@ 

 :الشيطان يغرس الشك والريبة ويلقي بالشبهات والوساوس يف قلوب أتباعه : املطلب الثَّامن 

                                                                                                                                                                     
 (١) را : الْحنالز .ل الْأَويلُّونَ(  [: طَار قال يف نحتسي رالْح  (طَهبض نرٍ اباصاِء نبِالْح لَةمهالْم ةوركْساِء الْمالرو يفَةفالْخ : وهو  جالْفَـر [ . 

 .املراد به استحالل الزنا و
طَار ج انظر نل الْأَولَام ج ، و ٤٢٢ص  ١٢يل السب٣٣ص  ٣س . 
 ) . ٢١٣٦( يسميه بغري امسه ، حديث رقم و أخرجه الْبخارِي في الْأَشرِبة ، باب ما جاء فيمن يستحلّ اخلمرجزء من حديث (٢) 
 . ٩سورة محمد (٣) 
 فصـن  ، ٧٣٦ سنة اددغببِ دلو بجر بن ينالد نيز ظافحالْ يلبنحالْ يقشمالد مثُ ياددغبالْ بجر بن دمحأَ بن نمحالر دبع:ابن رجب(٤) 

شحر الترميذ طْوقةع الْ نمبوذَ يارِخالطَّ لياتقَب للحرها ، و ةلَابِنشهر يف وماتغَي رهـ  ٧٩٥ سنة بج. 
 . ٢٩٦ص ١ة الثَّامنة البنِ حجر ج ي أَعيان املائالدرر الْكَامنة ف، و ١٧٤ص  ١عمر البنِ حجر ج انظُر إِنباء الْغمر بِأَبناء الْ

 . ٤١ص  ٥جامع الْعلُوم و الْحكَم ج (٥) 



٣٤٧ 

إنَّ من أعظم األبواب اليت يستخدمها الشيطان للولوج إىل نفس العبد ، باب الوسوسـة ، ووسوسـة   
يف قلبه من اخلواطر الفاسـدة والتحلـيالت الْمكَفِّـرة والشـبه     _ اهللا لعنه _ الشيطان لإلنسان هي ما يلقيه 

بأنها الكالم اخلفي الذي يصل _ رمحه اهللا _  )١(والتشكيك يف الدين والعقيدة  السليمة ، وقد عرفها الْقُرطُبِي 
بواب واملداخل السـالفة الـذِّكر   من خالهلا يتمكَّن من مجيع األ. ) ٢(مفهومه إىل القلب من غري مساع صوت 

يا رسولَ اللَّه إِنا نحدثُ أَنفُسنا بِالشيِء " : حني جاءوه فقالوا له _  r_ وغريها ، وهذا ما بينه رسول اهللا 
 .) ٤( " د للَّه الَّذي رد أَمره إِلَى الْوسوسةأَحب إِلَيه من أَنْ يتكَلَّم بِه فَقَالَ الْحم  )٣(ً لَأَنْ يكُونَ أَحدنا حممة

فكلّ هذه املكائد اليت تكلَّمنا عنها وغريها ترجع إىل تأثري الشيطان على اإلنسان بالوسوسـة ، ألنهـا   
 .سبيل خفي إىل فكر اإلنسان وقلبه يستطيع ا أن يصل إىل حتقيق مآربه

﴿ _  I_ ابه الكرمي بأنه وسواس ، وأمر باالستعاذة منـه فقـال   يف كت_  I_ ولذلك وصفه اهللا 
`ÔSTÎ S¢éSÆKV� ☺g�W£Y� X§�PVÞ⌦@� (1) YÐY⌫WÚ 

X§�PVÞ⌦@� (2) YãHTV⌦XM� X§�PVÞ⌦@� (3) ÝYÚ 
QX£TTW® X§�Wé`ªWé<⌦@� X§�PVÞW�<⌦@�، كما بين ) ٥(﴾  (4) 

 :لبثِّ وساوسه وزرعها يف قلوم  يتخذ من صدور بين آدم ساحةً_ لعنه اهللا _ أنه _  I_ بين 
 ﴿÷Y¡PV⌦@� S§Xé`ªWéSÿ Á X¤èS�S² X§�PVÞ⌦@� (5)﴾ )٦ ( ،

 �WäPVTßXM�WTÊ﴿إذ قـال  _  U_ ، فالصدر ساحة القلب وبيته ، وقد وضح ذلـك اهللا  
�W� øWÙ`ÅWT� S£HTTW±`T�VK�ô@� ÝYÑHTV⌦Wè 

øWÙ`ÅWT� ñ�éST⌫SÍ<⌦@� øY�PV⌦@� Á 
Y¤èS�☺ñ±<⌦@� (46) ﴾ )٧ ( 

                                                
 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(١) 
 . ٢٦٣ص  ٢٠انظر تفسري الْقُرطُبِي ج(٢) 
 أرض : واملَحمـةُ  . حممـة  الواحدة ، البارد الفَحم:  أيضاً ممواحلُ . حمة واحدتها ، ايامنالْ : واحلُمم [: قال اخلليل . فَحمة : حممة (٣) 
ى ذاتمةٌ وجاريةٌ . حموداء أي : حس مة هاكأنمح . مود : شيء كلِّ من واَألحواجلميع ، األس احلُم [ . 

 . ١٧٠ص  ١انظر الْعين للْخليل بن أَحمد ج 
 (٤)نسي مد فمابِق ، حديث رقم أخرجه أَحد السنسي الْماقم ، باب باشنِي هح ) .  ٢٩٩٥( د بظ يف الْفَتافـان :[قال الْحبح ه ابنحصح [

 ) .٢٧٣ص  ١٣انظُر فَتح الْبارِي ج (
 . ٤ – ١سورة الناس (٥) 
 . ٥سورة الناس (٦) 
 . ٤٦سورة احلج (٧) 



٣٤٨ 

والشيطان حني يوسوس إنما يوسوس يف الصدر فيفسد القلب لذلك ، فإذا فسد عرف الشيطان أنـه    
وصل إىل ما يصبو إليه ، إذ أنه بفساده يفسد اجلسد وتعمل اجلوارح مبا يمليه عليها القلب الفاسد ، وقد قـال  

 _u _: 
فَسد الْجسد كُلُّه أَلَا وهـي   إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدت )١( أَلَا وإِنَّ في الْجسد مضغةً"   

٢( " الْقَلْب (. 
 .لذلك فإنَّ إحصان القلب من أهم ما يقي اإلنسان من شرور الشياطني ومكائدها، وكذلك الذِّكْر 

اجلن جامث على قلب ابن آدم فـإذا  ) ٥( وسواس: " قوله  )٤(اس عن ابنِ عب )٣(روِي عن سعيد بن جبير 
 .) ٦(" فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر اهللا خنس 

أنه يجري من ابن _ u_والذي رجحه ابن تيمية هو أنَّ الشيطان يسلك جسد اإلنسان ، فقد أخرب 
 .ىل صدره فيوسوس له آدم مجرى الدم ، فهو يسري يف عروقه ويتغلغل يف أحشائه ويدخل إ

 
حيـث  _  u_ وقد ذكر لنا القرآن الكرمي مواقف كثرية للشيطان يف باب الوسوسة منذ عهد آدم 

 .وسوس له و لزوجه حتى أوقعهما يف الزلل وتسبب يف إخراجهما من اجلنة وإهباطهما إىل األرض
ــال    ⌦I _ ﴿ð§Wé`ªWéWTÊ �WÙSäV_قـــــــــــــــ

SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� ð÷Y�`�TS~Y⌦ �WÙSäV⌦ �WÚ 
ð÷X¤ISè �WÙSä`ÞTWÆ ÝYÚ �ò`éWª �WÙXäY�H WÓ�WTÎWè 

�WÚ �WÙRÑHùWäWTß �WÙRÑQST�W¤ óÝWÆ YâY¡HTWå 
YáW£W�PV⌦@� :�PV�MX� ÜKV� �WTßéRÑWT� 
XÜ`kTVÑV⌫WÚ `èVK� �WTßéRÑWT� WÝYÚ 

WÝÿY�Y⌫HTW�<⌦@� (20) ﴾ )٧ (. 

                                                
 .تكون الْمضغة من غري اللَّحمقد مضغة من جسده ، و: ب اإلنسان قلو. قَدر ما يمضغ عة لَحم بِقطْ: الْمضغة (١) 

اب الزباغَانِي ج انظر الْعر للصب ج ، و ٣٥٩ص  ١اخران الْعس٤٥٠ص  ٨ل . 
مسـلم يف  و) .  ٥٠( لدينِه ، حديث رقـم   من استبرأ فَضل: أخرجه الْبخارِي من حديث النعمان بن بشري ، يف كتاب الْإِميان ، باب (٢) 

 ).متفَق عليه) ( ٢٩٩٦( لشبهات ، حديث رقم ترك اأَخذ الْحلَال و: ب كتاب الْمساقَاة ، با
 . ١٦٢سبقت ترمجته ص:سعيد بن جبير(٣) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٤) 
اخلنـاس وصـفان    فالوسـواس : [بـذلك  _ رمحه اهللا _ القَيم قد قال ابن نا الوسواس علَماً للشيطان وه_  t_  لقد جعل ابن عباس(٥) 

الوسـواس هـو    فتعـين أنَّ : قـال  . . حسن حذف املوصوف ههنا عليه الوصف حتى صار كالْعلَم عليه ملوصوف حمذوف وهو الشيطان و
 ) . ٦٠٥انظر التفسري القيم ص (  ]اهللا أعلم ت ال مصدر والشيطان نفسه ، وأنه ذا

 . ٥٧٥ص  ٤تفسري ابن كَثري ج (٦) 
 . ٢٠سورة األعراف (٧) 
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�ð§WéT`ªWéWTÊ Yã`~TV⌦MX﴿ وقــال  SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� 
WÓ�WTÎ S×W �LWTTT;HTTWTÿ `ÔWå ðÐPR⌦S VK� 
uøV⌫WÆ YáW£W�W® Y�<⌫S�<⌦@� ⌧Ð<⌫SÚWè �PV� 

uøV⌫`�TWTÿ (120) ð�W{VK�WTÊ �Wä`ÞYÚ 
p�W�W�WTÊ �WÙSäV⌦ �WÙSäST�.�òóéTª �WÍYÉVºWè 

XÜ�WÉY±mïmð`� �WÙXä`~TV⌫WÆ ÝYÚ YËW¤Wè 
&YàPVÞTW�<⌦@� uvøW±WÆWè S×W ��ò ISãPVT�W¤ 

uüWéWçÅWTÊ (121) ﴾ )ه لنـا   )١تحلة من قبل و هذا ما وضفَصة موقد ذكرنا القص ،
: إذ قالت _ رضي اهللا عنها _ أُم املؤمنني فيما قصته عن نفسها  )٢(السنة النبوِية ؛ ومن ذلك ما حدث لعائشة 

 :نع فقال من عندي ليالً فغرت عليه ، فجاء فرأى ما أص_  r_ خرج رسول اهللا " 
" ترةُ أَغشائا عي ا لَك؟ م "فَقُلْت: و   ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر كثْللَى مي عثْلم ارغي لَا يا لم_r  _ " :  أَقَـد

 كطَانيش اَءكج "طَانٌ :  قَالَتيش يعم أَو ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي " :معن" قُلْت : كُ و عمانسقَـالَ ؟  لِّ إِن  :
"معن  " قُلْت : و ولَ اللَّهسا ري كعقَالَ ؟ م " : لَمى أَستح هلَينِي عاني أَعبر نلَكو مع٣( " ن( . 
 

 :وللوسوسة الشيطانِية أبواب كثرية ، وأنواع متعددة ، فمن ذلك 
 :الوسوسة يف باب االعتقاد _ ١

هي من أخطر أنواع الوسوسة إذ ا يخدش اليقني يف القلب املسلم وقد يتزعزع وقد يذهب بالْكُلِّية و
بالْمرتدين، حيث رجعوا عن احلق بعد إذ دخلـوا  _ لعنه اهللا _ فيخرج اإلنسان عن الْملَّة اإلسالمية كما فعل 

 :من ذلك . لريب يف قلوم فيه ، وما ذلك إلَّا بالتشكيك وإلقاء الشبه وا
_  r_ قال رسول اهللا : قالت _ رضي اهللا عنها _  )٤(، فعن عائشة _  I_ أن يشكِّكَهم يف ذات اهللا  /أ

غه فَلْيسـتعذْ  يأْتي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ من خلَق كَذَا من خلَق كَذَا حتى يقُولَ من خلَق ربك فَإِذَا بلَ" 
هتنلْيو ٥( " بِاللَّه ( . 

                                                
 . ١٢١،  ١٢٠سورة طه (١) 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص : عائشة (٢) 
 (٣)لسة وأخرجه منة والْجاميفَة الْقي كتاب صار م فرِيش ا: ، باب النحطَان وتياس ، حديث رقم لشة الننتفاه لايرثه سع٥٠٣٥( ب . ( 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص : عائشة (٤) 
مسلم و) .  ٣٠٣٤( صفَة إبليس وجنوده ، حديث رقم : لْخلْق ، باب في كتاب بدء ا_  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٥) 

 ).متفَق عليه).( ١٩١( ، و )  ١٩٠( ، حديث رقم ما يقوله من وجدها ان الوسوسة في اْإلميان و، باب بيمسلم في الْإميان و
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وقد وقع يف . . الشك يف ذات اهللا يف نفوس الناس حتى يصل ا إىل الشرك _ لعنه اهللا _ هكذا يوقع 
 :عنهم فقال _  I_ ذلك كفَّار األمم السابقة كما أخربنا اهللا 

 ﴿`yV⌦KV� óØRÑY�K<�WTÿ N�SëW�WTß 
fÛTÿY¡PV⌦@� ÝYÚ óØRÑY⌫`�WTÎ YzóéWTÎ w�éSTß 

⌧ �WÆWè +W éSÙV�Wè fÛTÿY¡PV⌦@�Wè ?ÝYÚ 
+óØYåY�<ÅWT� �W� óØSäSÙWT⌫`ÅWTÿ �PV�MX� 

&☺ðS/@� óØSä`T��ò:�W� ØSäR⌫SªS¤ 
Y�HTWÞQX~WT�<⌦@�Y� Nv�èPR W£WTÊ 

`ySäWÿY�`TÿKV� õøYÊ `yXäYå.Wé<ÊVK� 
Nv�éST⌦�WTÎWè �PVßXM� �WTpß£WÉVÒ :�WÙY� 
yS�<⌫Yª`¤RK� -YãY� �PVßMX�Wè øYÉV⌦ ⌧☺ÐW® 

�QWÙQYÚ :�WÞWTßéSÆ`�WT� Yã`~V⌦MX� ⌧�Xÿ£SÚ (9) 
! p�V⌦�WTÎ `ySäR⌫SªS¤ ÁVK� ☺ðY/@� QbÐW® 

X£Yº�WTÊ Y�.WéHTWÙQW©⌦@� $X³`¤KKV�ô@�Wè 
óØS{éSÆ`�WTÿ W£YÉpTTçÅW~Y⌦ ØRÑV⌦ ÝYQÚ 

óØRÑYT�éSTßS¢ óØS{W£TPY�WëSTÿWè uvøV⌦XM� 
wÔfTTT�KV� &øQ^ÙW©QSÚ N�;éTR⌦�WTÎ óÜMX� 
`yS�ßKV� �PV�MX� c£TWWT� �WÞST⌫`T�YQÚ 

WÜèS�ÿX£ST� ÜKV� �WTßèPR�S±WT� �QWÙWÆ fû�VÒ 
ñ�S�`ÅWTÿ �WTßSê:�TWT���ò �WTßéTST�<K�WTÊ 

wÝHTTV¹<⌫S©Y� ⌧ÜkY�SQÚ (10) p�V⌦�WTÎ óØSäV⌦ 
óØSäR⌫SªS¤ ÜMX� SÝ`�PVß �PV�MX� c£TWWT� 

óØS|ST⌫pTT�QYÚ QWÝYÑHTV⌦Wè ☺ðW/@� QSÝSÙWTÿ 
uøV⌫WÆ ÝWÚ Sò:�WWTÿ óÝYÚ -$YâY �W�YÆ �WÚWè 
fû�VÒ :�WTÞV⌦ ÜKV� ØRÑW~Y�<K�WTß 

\ÝHTTV¹<⌫S©Y� �PV�MX� XÜ<¢XM�TTY� &☺ðY/@� 
øV⌫WÆWè ☺ðY/@� XÔPV{éW�W~<⌫WTÊ 

fûéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (11)  ﴾)١ (. 
احملنة حينها تنقلب يف حقِّه منحة ، إذ يكـون   ولكن إذا وجد الشيطان من العبد مقاومة لوسوسته فإنَّ

هذا سبباً عظيماً من أسباب الْمغفرة والرمحة ، ألنه يحقِّق معىن االبتالء الذي يكشف عـن حقيقـة اإلميـان    
ال أَبو فقد ق_ رضي اهللا عنهم _ وصالبته يف قَلْب العبد املؤمن ، وقد كانت هذه احلالة تعترِي بعض الصحابة 

فَسأَلُوه إِنا نجِد في أَنفُِسنا ما يتعاظَم أَحدنا أَنْ  _ r_ جاَء ناس من أَصحابِ النبِيt   _ " _  )٢(هريرة 
 .) ١( " " الْإِميان ) ٣( ذَاك صرِيح : " نعم قَالَ :ا قَالُو "وقَد وجدتموه"  يتكَلَّم بِه قَالَ

                                                
 . ١١ – ٩سورة إبراهيم (١) 
 (٢)و هةأَبري٣٨سبقت ترمجته ص:ر . 
 هـو  اإلميان صريح أنَّ يعين ةاينكالْ ضد وهو شيء كلّ من اخلالص : والصريح [: قال ابن الْأَثري . حقيقة اإلميان صدق و: صرِيح الْإِميان (٣) 
 أنَّ عنـاه م وليس نفُوسكم إليه تطْمئن وال قلوبكم يف تتمكَّن ال وسوسة ذلك يصري ىحت أنفُِسكم يف طانُيالش يلْقيه ما قَبول نم مينعكم الذي

 . ] صرحياً إِمياناً كونت فكيف وتسويله طانيالش فعل من تتولَّد إنما نهاأل اإلميان يحرِص نفسها الوسوسةُ
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ذاك صريح اإلميان ، ومحض اإلميان ، معناه استعظامكم الكالم بـه  : " _ رمحه اهللا _ ) ٢(قال النووِي 
فإنَّ استعظام هذا وشدة اخلوف منه ومن النطْق به فضالً عن اعتقاده إنما يكـون لمـن   . هو صريح اإلميان 

 .أ هـ  )٣( " ه الريبة والشكوك استكمل اإلميان استكماالً محقَّقاً وانتفت عن
ذلك أنَّ اإلنسان ليس بِمكَلَّف وال مسؤول وال محاسب على ما يعتريه من حديث النفس ألنه لـيس  

 .بيده أن يدفعه أو يهرب منه ، إنما ينبغي له ألَّا يستسلم له أو يعمل به أو يصدقه أو يعتقده 
حني نزل قوله _ رضي اهللا عنهم _ كيف اشتد األمر على الصحابة  )٤(وقد ورد يف صحيح الْبخارِي 

 _I  _ ﴿YãPV⌫PY⌦ �WÚ Á g�.WéHTWÙQW©⌦@� �WÚWè Á 
%X³`¤KKV�ô@� ÜMX�Wè N�èS�`T�ST� �WÚ õøYÊ 
óØS|Y©SÉßKV� `èVK� SâéSÉpT�ST� ØRÑ`�Yª�W�STÿ 

YãY� $☺ðS/@� S£YÉpTçÅW~TWTÊ ÝWÙY⌦ Sò:�WWTÿ 
ñ�PY¡WÅSTÿWè ÝWÚ %Sò:�WWTÿ S☺ð☺ðS/@�Wè 

uøV⌫WÆ QXÔS{ ⌧òpøTW® e£ÿY�WTÎ (284) ﴾ )هم ذهبوا إىل ) ٥وأن ،
أَي رسولَ اللَّه كُلِّفْنا من الْأَعمالِ ما نطيـق الصـلَاةَ    : " فربكوا على الركَب وقالوا _  u_ رسول اهللا 

 قَدقَةَ ودالصو ادالْجِهو اميالصو ولُ اللَّهسا قَالَ ريقُهطلَا نةُ والْآي هذه كلَيع زِلَتأُن_r  _"  ْونَ أَنرِيـدأَت
 �WÞT`ÅYÙWª﴿بـلْ قُولُـوا    ؟تقُولُوا كَما قَالَ أَهلُ الْكتابينِ من قَـبلكُم سـمعنا وعصـينا   

$�WTÞ`ÅðºKV�Wè ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ �WTÞQWT�W¤ 
ðÐ`~V⌦MX�Wè S¤kY±WÙ<⌦@�ــالُوا  " ) ٦(﴾  (285)  قَـــــــ

﴿�WÞT`ÅYÙWª $�WTÞ`ÅðºKV�Wè ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ 

�WTÞQWT�W¤ ðÐ`~V⌦MX�Wè S¤kY±WÙ<⌦@� (285)   ﴾)٧ ( 
�WÝWÚ﴿ فَلَما اقْترأَها الْقَوم ذَلَّت بِها أَلِْسنتهم فَأَنزلَ اللَّه في إِثْرِها �ò SÓéSªQW£⌦@� 

:�WÙY� WÓX¥ßKR� Yã`~V⌦MX� ÝYÚ -YãYQT�QW¤ 
                                                                                                                                                                     

 . ٥٠٩ص  ٢انظر النهاية في غَرِيب الْأَثَر ج 
 .)١٨٨(ه من وجدها ، حديث رقم ما يقُولن الْوسوسة في الْإِميان وبيا: أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ، باب (١) 
ـ و.  ايرِكَز وبأَ ينالد ييِحم ، امزح بن ةعمج بن دمحم بن نيِسح بن نسح بن يرم بن فرش بن ىيحيِ :اإلمام النووِي (٢)  الْ يف دلـ ع رش 
قد نـاهز الْحلُـم ، مـن    ه ، ختم القرآن وسابِعة من عمرهو يف الونشأ يف ستر وخير ، رأَى ليلة الْقَدر و . ٦٣١ سنة ، رمحمالْ من طسااألو

فاته مم [ صنلسح مرفِّي سنة ، و] شوارِي ، تخح الْبرهـ٦٧٦قطعة من ش. 
اء النيلة قُطْب الْأَومجروِي يف تذْب الرل الْعهناوِي ج انظر الْمخلسوِي لة ا، و ٢ص  ١ومجربِني يف تفَة الطَّالحطَّار توِي البنِ الْعوإلمام الن. 

 . ١٥٤ص  ٢شرح مسلم للنووِي ج (٣) 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص:الْبخارِي(٤) 
 . ٢٨٤سورة البقرة (٥) 
 . ٢٨٥سورة البقرة جزء من اآلية (٦) 
 . ٢٨٥سورة البقرة جزء من اآلية (٧) 
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&WÜéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@�Wè QdÔRÒ WÝWÚ��ò Y☺ð/@�Y� 
-YãY�W|XMù;HTVT⌫WÚWè -YãY�S�ñ{Wè 

-YãY⌫SªS¤Wè �W� ñËQX£WÉSTß fû`kWT� ⌧�W�VK� 
ÝYQÚ -&YãY⌫SªQS¤ N�éR⌦�WTÎWè �WÞT`ÅYÙWª 

$�WTÞ`ÅðºKV�Wè ðÐWTß�W£pTÉTSçÆ �WTÞQWT�W¤ 
ðÐ`~V⌦MX�Wè S¤kY±WÙ<⌦@�فَلَما فَعلُوا ذَلك نسـخها   ) ١(﴾  (285) 

 ــه ــالَى_ اللَّ عت _   ــه ــأَنزلَ اللَّ �@/U _  ﴿�W� ñÈPY⌫VÑSTÿ ☺ðS_ فَ 
�☯©pTÉWTß �PV�MX� &�WäWÅóªSè �WäV⌦ �WÚ 
p�W�W©VÒ �Wä`~V⌫WÆWè �WÚ %p�W�W©WT�`T{@� 

�WTÞQWT�W¤ �W� :�WTß`¡Y��WëST� ÜMX� 
:�WÞ~Y©PVTß `èVK� &�WTßK<�V¹`�KV�﴿ " نعـم " قَالَ  )٢(﴾   4
�WTÞQWT�W¤ �W�Wè `ÔYÙ`�WT� :�WÞT`~V⌫WÆ 
�_£p²MX� �WÙVÒ ISãW�<⌫WÙW� øV⌫WÆ 

fÛTÿY¡PV⌦@� ÝYÚ &�WÞY⌫`�WTÎ﴾)ــالَ  ) ٣ ــم" قَــ ﴿  " نعــ
�WTÞQWT�W¤ �W�Wè �WTÞ<⌫YQÙW�ST� �WÚ �W� 
WàWTÎ�ðº �WTÞV⌦ -$YãY�  ﴾)ــالَ  ) ٤ ــم" قَ عن "  ﴿ñÈ`Æ@�Wè 
�PVÞWÆ ó£TYÉpTçÆ@�Wè �WTÞV⌦ 

&:�WÞT`ÙW�`¤@�Wè ð�ßKV� �WÞTHùTV⌦óéTWÚ 
�WTßó£ñ±ß@�WTÊ øV⌫WÆ YzóéWÍ<⌦@� 

fÛTÿX£YÉHTW|<⌦@�، ففرج اهللا عنهم كربتهم وعفا ) )٦ " نعم" قَالَ   ٥((﴾(286) 
إِنَّ اللَّـه  " بقولـه   يف موضع آخر تأكيداً لألمر وبياناً_  u_ وعفا عنهم حديث النفس وزاد رسول اهللا 

كَلَّمتت لْ أَومعت ا لَما مهفُسأَن بِه ثَتدا حي متأُم نع زاوج٧( " ت (. 

                                                
 . ٢٨٥سورة البقرة (١) 
 . ٢٨٦سورة البقرة جزء من اآلية (٢) 
 . ٢٨٦سورة البقرة جزء من اآلية (٣) 
 .٢٨٦سورة البقرة جزء من اآلية (٤) 
 . ٢٨٦سورة البقرة جزء من اآلية (٥) 
 ) . ١٧٩( ، حديث رقم . . مل يكلف إال _  I_ أخرجه مسلم يف كتاب الْإِميان ، باب بيان أنه (٦) 
( الْمجنـون ، حـديث رقـم    الطَّلَاق يف الْإِغْلَاق والْكُره و: اب يف كتاب الطَّالق ، ب_  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٧) 

إِنَّ اللَّه تجاوز لي عن أُمتي ما وسوست  "حنوه، بلفظ اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق و:  كتاب الْعتق ، باب أخرج حنوه يف، و)  ٤٨٦٤
ا مهوردص بِهكَلَّمت لْ أَومعت ان ، باب و). ٢٣٤٣( ، حديث رقم  " ا لَمم يف كتاب الْإِميلسأخرجه م :جفْس    تيث الـنـدز اهللا عـن حاو

 ).متفَق عليه ).( ١٨٢( ، و )  ١٨١( ، حديث رقم الْخواطر بالقَلْب و



٣٥٣ 

يشكون فيما _ u_قوم نبِي اهللا صالح  )١(كما يشكِّك اللَّعني الناس يف الرسل والرساالت فهؤالء ثَمود /ب
�U  _﴿( N_  قـال . يدعوهم إليه رسـوهلم  éST⌦�WTÎ S�Y⌫HTW±HTWTÿ 

`�TWTÎ ð�ÞRÒ �WÞ~YÊ �Q^éS�ó£TWÚ WÔ`�TWTÎ 
:$�W¡HTWå :�WÞTHTùWä`TÞWT�VK� ÜKV� W�ST�`ÅPVTß 

�WÚ S�S�T`ÅWTÿ �WTßSê:�WT���ò �WTÞPVßXM�Wè 
øYÉV⌦ ⌧☺ÐW® �QWÙQYÚ :�WTßéSÆ`�TWT� Yã`~TV⌦MX� 

⌧�TÿX£SÚ (62) ﴾ )٢ (. 

ــف    ــوم يوسـ ــذلك قـ  �u _  ﴿`�TWÍV⌦Wè ØS{�ò:�W_ وكـ

ñÈSªéSTÿ ÝYÚ SÔ`T�WTÎ g�HTWTÞQYT~W�<⌦@�Y� 
�WÙWTÊ óØS�<⌦X¦ Á ⌧☺ÐW® �QWÙQYÚ óØS{�ò:�W� 
-$YãY� uvøPV�W� �V¢XM� ðÐV⌫Wå `yS�<⌫STÎ ÝV⌦ 

ð�WÅ`T�WTÿ ☺ðS/@� ?ÝYÚ -YâY�`ÅWT� &�^�éSªW¤ 
ðÐY⌦.W¡W{ QSÔYµSTÿ ☺ðS/@� óÝWÚ WéSå cÇX£`©SÚ 
}��WT�ó£QSÚ (34) ﴾ )٣ (. 

��u  _ ﴿`�WÍV⌦Wè �WTÞ`~WT_ وكذلك قوم موسـى  �ò øWªéSÚ 
ð�HTWT�YÑ<⌦@� ðÈY⌫S�pT�@�WTÊ Y%ã~YÊ 

�W�óéV⌦Wè bàWÙY⌫W{ p�WÍW�Wª ÝYÚ ðÐQYT�QW¤ 
�øYµSÍV⌦ ó&ØSäWTÞ`~WT� óØSäPVTßXM�Wè øYÉV⌦ 

⌧☺ÐW® Sã`ÞTPYÚ ⌧�ÿX£SÚ (45)﴾)٤ (. 
 I  _ ﴿`ÔSTÎ_ بيـاء واملرسـلني فقـد قـال     خـامت األن _  r_ وكذلك أُمـة محمـد   

�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ⌦@� ÜMX� óØS�ÞRÒ Á 
⌧☺ÐW® ÝYQÚ øYÞÿY  ð:�WTÊ S�S�T`TÆVK� 

WÝÿY¡PV⌦@� WÜèS�S�T`ÅWT� ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� 
óÝYÑHTV⌦Wè S�S�`ÆVK� ☺ðW/@� ÷Y¡PV⌦@� 

ó$ØS|HHùPVÊWéW�WTÿ ñ�ó£YÚRK�Wè óÜKV� 
WÜéS{KV� WÝYÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (104) ﴾ )٥ (. 

 

                                                
 . ٢٣٦سبق التعرِيف عن ثَمود ص:ثَمود(١) 
 . ٦٢ سورة هود(٢) 
 . ٣٤سورة غافر (٣) 
 . ٤٥سورة فُصلَت (٤) 
 . ١٠٤سورة يونس (٥) 



٣٥٤ 

نفى أن يكون كتاباً مشكوكاً _  I_ يف كتاب اهللا القرآن الكرمي مع أنَّ اهللا _ لعنه اهللا _ كما شكَّكَهم /ج
ــال   ــه فق �@⌦>|ðÐY⌦.V¢ ñ�HTWT�TY﴿ ب �W� +ð�`TÿW¤ 

+Yã~YÊ ÷_�TSå WÜkYÍPV�SÙ<⌫YP⌦ (2)﴾)من قائل _ وقال  ) ١  عز
 _ ﴿SÔÿX¥ÞW� g�HTWT�g|<⌦@� �W� ð�`TÿW¤ Yã~YÊ 

ÝYÚ ☺g�WQ¤ WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@�ــال )٢( ﴾  (2)  ﴿ _  I_ ، وقــ
�WÚWè WÜ�VÒ �W¡HTWå SÜ��òó£TSÍ<⌦@� ÜKV� 

uüW£W�pTÉSTÿ ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� ÝYÑHTV⌦Wè 
WÌÿY�p±WT� ÷Y¡PV⌦@� WÜ`kTW� Yã`TÿW�WTÿ 

WÔ~Y±pTÉWT�Wè g�HTWT�YÑ<⌦@� �W� ð�`TÿW¤ 
Yã~YTÊ ÝYÚ ☺g�WQ¤ WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (37)﴾)٣ (. 

﴿ _  U_ وحتدى به بلَغاء اجلـن واإلنـس فقـال    _  u_ معجزة للرسول _  I_ بل وجعله اهللا 
ÔSTÎ XÝMXùPV⌦ g�WÅWÙWT�`�@� ñ¨ß�XMô@� 

QSÝY�<⌦@�Wè uvøV⌫WÆ ÜKV� N�éST�<K�WTÿ 
XÔpTT�YÙY� �W¡HTWå gÜ��òó£TSÍ<⌦@� �W� 
WÜéST�K<�Wÿ -YãYp⌫�YÙY� óéTV⌦Wè fû�VÒ 
óØSäñµ`ÅWT� w´`ÅW�Y⌦ �_¤kXäVÀº (88) ﴾ )ــال) ٤  ، وقــ

﴿ÜMX�Wè óØS�ÞS{ Á ⌧�`TÿW¤ �QWÙQYÚ �WÞ<⌦PV¥WTß 
uøV⌫WÆ �WTßY�`�WÆ N�éST�K<�WTÊ ⌧áW¤éS©TY� 
ÝYQÚ -YãY⌫<�YPÚ N�éSÆ` @�Wè ØS{�ò:�W�WäTS® 
ÝYQÚ XÜèS  ☺ðY/@� ÜMX� `yS�ÞS{ WÜkYÎY�HTW² (23) 

﴾ )٥ (. 

البعث والنشور ووجود يوم يحاسب فيه الناس على أعماهلم ، وقد أخرب اهللا _ لعنه اهللا _ به ومما شكَّكهم / د
 _Y  _ م ويقينهم بوجود اليوم اآلخر فقالاس إلَّا ليمتحن إمياه ما سلَّط إبليس على النأن _I  _: 

 ﴿`�TWÍV⌦Wè WËPV�W² óØXä`~TV⌫WTÆ ñ¨~Y⌫`T�MX� 
ISãPVÞTVÀº SâéSÅWT�PVT�@�TWTÊ �PV�MX� 

                                                
 . ٢سورة البقرة (١) 
 . ٢سورة السجدة (٢) 
 . ٣٧سورة يونس (٣) 
 . ٨٨سورة اإلسراء (٤) 
 . ٢٣سورة البقرة (٥) 



٣٥٥ 

�_TÍÿX£WTÊ WÝTPYÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (20) 
�WÚWè WÜ�W{ ISãV⌦ ØXä`~TV⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹T<⌫TSª 

�PV�MX� WØV⌫`ÅWÞYT⌦ ÝWÚ SÝYÚ`ëSTÿ 
YáW£Y����@�Y� óÝQWÙYÚ WéSå �Wä`ÞTYÚ Á %⌧☺ÐW® 

ðÐQST�W¤Wè uøV⌫WÆ PXÔSÒ ]òpøTW® b¿¸~YÉW� (21) 
﴾ )١(. 

 :_ U_يوم القيامة يف كثري من آيات القرآن الكرمي كقوله وقوع _  I_ وقد أثبت 
 ﴿QWÜMX� WàWÆ�☺ð©⌦@� bàW~YT��KVð� ð�`TÿW¤�PV� 

�Wä~YÊ QWÝYÑHTV⌦Wè W£WT�`{KV� X§�PVÞ⌦@� �W� 
fûéSÞYÚ`ëSÿ (59)  ﴾)٢(. 

� ðÈ`~VÑWTÊ﴿ وقوع احلسـاب علـى اخللـق فقـال    _  I_ كما أثبت V¢XM� 
`ySäHTWTÞ`ÅWÙW� ⌧zóéTW~Y⌦ �PV� ð�`TÿW¤ Yã~YÊ 

p�WT~PYÊSèWè QSÔS{ w¨pTÉWTß �QWÚ p�W�W©W{ 
óØSåWè �W� fûéSÙVT⌫<À¹STÿ (25) ﴾ )٣ (. 

وكما أثبت حقيقة البعث باخلرب القاطع فقد أثبته بالدليل والربهان العقلي وهو ما يسمى بقيـاس اَألوىل ،  
شيء فهو قادر على إعادة خلقهم بل هو أهون عليه يقول  فبين أنَّ من كان قادراً على خلقهم أول مرة من ال

 _I  _: 
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVTÞ⌦@� ÜMX� `yS�ÞRÒ Á 

⌧�`TÿW¤ WÝYQÚ g�`ÅW�<⌦@� �PVßXM�WTÊ 
yRÑHTTWTpÞÍV⌫W� ÝYQÚ ⌧��W£S� QWØR� ÝYÚ 

⌧àWÉp¹TPRß ☺ðyR� óÝYÚ ⌧àWÍV⌫WÆ ☺ðyST� ÝYÚ 
⌧àWçÅpµTQSÚ ⌧àWÍPV⌫W�QSÚ X¤`kTWçÆWè 
⌧àWÍPV⌫W�SÚ WÜQY~WT�SÞTYP⌦ ó&ØRÑV⌦ 
QS£YÍSTßWè Á Yz�W�`¤VK�ô@� �WÚ Sò:�WWTß 
uvøV⌦XM� wÔWT�KV� øQ^ÙW©QSÚ QWØR� 

óØRÑS�X£`�STß ¾�pTÉYº ☺ðyR� 
Nv�éSçÅR⌫`�TW�Y⌦ ó$ØS{PV�S®VK� ØS|ÞYÚWè ÝQWÚ 

uøPVÊWéWT�Sÿ ØS|ÞYÚWè ÝQWÚ QS W£STÿ uvøV⌦XM� 
XÓV¢`¤VK� X£SÙSÅ<⌦@� ð�`~W|Y⌦ WØV⌫`ÅWTÿ ?ÝYÚ 

Y�`ÅWT� ⌧Ø<⌫YÆ &�L_TTT`~TW® ÷W£WT�Wè 
ð³`¤KKV�ô@� _áW�YÚ�Wå :�W¢MX�WTÊ 
�WÞT<⌦W¥ßVK� �Wä`~TV⌫WÆ �ò:�WÙ<⌦@� 
p�QW¥WT�`å@� p�WT�W¤Wè p�W�WT�?TßVK�Wè ÝYÚ 

QXÔS{ Y>�`èW¦ w�~XäWT� (5) ðÐY⌦.V¢ QWÜKV�YT� 
W☺ð/@� WéSå SQÌW�<⌦@� ISãTPVTßVK�Wè Xø`�Sÿ 

uøWT�óéWÙ<⌦@� ISãTPVTßVK�Wè uøV⌫WÆ QXÔRÒ 
                                                

 . ٢١،  ٢٠سورة سبأ (١) 
 . ٥٩سورة غافر (٢) 
 . ٢٥سورة آل عمران (٣) 



٣٥٦ 

⌧òpøW® c£ÿY�WTÎ (6) QWÜKV�Wè WàWÆ�☺ð©⌦@� 
bàW~Y���ò �PV� ð�`TÿW¤ �Wä~YÊ UfûVKV�Wè W☺ð/@� 

ñ�WÅ`�TWTÿ ÝWÚ Á X¤éS�SÍ<⌦@� (7) ﴾ )١ (. 
 

 :ومن ذلك : وعة ومن أنواع الوسوسة اليت يكيد ا الشيطان على عباد اهللا ، وسوسته يف العبادة املشر_ ٢

 :وسوسته هلم يف الصالة / أ

ذلك أنَّ الصالة عمود الدين اإلسالمي وأهم شعائره ، وبتركها خيرج املرء من ملَّة اإلسالم إىل ملَّة الكفـر ،  
 .) ٢("الصلَاة ترك والْكُفْرِ الشرك وبين الرجلِ بين إِنَّ" _  u_ كما قال 

نَّ للصالة أمهِّية كبرية يف حتقيق اإلميان لدى العبد ، إذ هي صلة بينه وبني ربه، فإذا اسـتطاع أن  كما أ
خيشع فيها أحبها وأحب أداءها وكانت راحة له من أعباء احلياة ، خبالف من ال خيشع يف صالته فإنها تثْقـل  

�U  _ ﴿�WäPVTßMX_ كاهله كما قال Wè dáW£~Y�VÑV⌦ �PV�MX� 

øV⌫WÆ WÜkYÅYHTW�<⌦@� (45) ﴾ )٣ (. 
كما أنَّ للصالة دور كبري يف حتسني املستوى العملي لدى املرء يف حياته الدينية وليس اإلمياين فحسب، 

ــال  ــد ق �U  _ ﴿gyYYÎVK_ فقWè W$áléV⌫☺ð±⌦@� UfûMX� 
WáléTV⌫☺ð±⌦@� uøWä`TÞWT� XÝWÆ 
Yò:�W`�WÉ<⌦@� %X£VÑÞSÙ<⌦@�Wè S£<ÒY¡V⌦Wè 

☺ðY/@� S%¤WiTT`{KV� S☺ð☺ðS/@�Wè ñyV⌫`ÅWTÿ 
�WÚ WÜéSÅWÞp±WT� (45) ﴾ )اها  )٤الة وأدألنَّ اإلنسان إذا استجمع قلبه يف أثناء الص

بعد االنتهاء منها وال يتأتى ذلك منه ، وإىل أن يغفل _  I_ بكلِّ قلبه وجوارحه فإنه يستحي أن يعصي اهللا 
 .يكون وقت الصالة التالية قد جاء ، فيتذكَّر ويصحو قلبه مرة أخرى ، وهكذا دواليك قلبه الشيطان؛

ألجل ذلك فإنَّ الشيطان يسعى لتشتيت العبد يف صالته بإشغال قلبه عنها بأمور دنيوية تافهة لتفوتـه  
ع أصـالً ، عـن أَبِـي    هذه اخلريات كلّها ، فيبدأ بالوسوسة قبل البدء ا كي ال يترك له فرصـة للخشـو  

إِذَا نودي للصلَاة أَدبر الشيطَانُ ولَه ضراطٌ حتى لَا يسمع التأْذين " قال  _  r_ عن النبِيt _ _)٥(هريرة

                                                
 . ٧ – ٥سورة احلج (١) 
 .)١١٦(ك الصلَاة ، حديث رقم بيان إِطْلَاق اسم الْكُفْر علَى من تر: أخرجه مسلم في كتاب الصلَاة ، باب (٢) 
 . ٤٥سورة البقرة جزء من اآلية (٣) 
 . ٤٥سورة العنكبوت ، جزء من اآلية (٤) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص: أَبو هريرة (٥) 



٣٥٧ 

ى التى إِذَا قَضتح ربأَد لَاةبِالص بى إِذَا ثُوتلَ حاَء أَقْبدى النِء   فَإِذَا قَضـرالْم نـيب رطخى يتلَ حأَقْب ثْوِيب
 .) ١( " ونفِْسه يقُولُ اذْكُر كَذَا اذْكُر كَذَا لما لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ الرجلُ لَا يدرِي كَم صلَّى

 
منهم _  r_ ل اهللا وقد تأذَّى بعض الصحابة من الوسوسة يف الصالة واشتكى بعضهم ذلك إىل رسو

 :فقال _  r_ ، فقد أتى النبِيt  _ _  )٢(عثْمان بن أَبِي الْعاص 
 :_  r_  اللَّهيا رسولَ اللَّه إِنَّ الشيطَانَ قَد حالَ بينِي وبين صلَاتي وقراَءتي يلْبِسها علَي فَقَالَ رسولُ  
قَالَ فَفَعلْت ذَلـك   "فَإِذَا أَحسسته فَتعوذْ بِاللَّه منه واتفلْ علَى يسارِك ثَلَاثًا )٣( ه خنزبذَاك شيطَانٌ يقَالُ لَ"

 .) ٤("  فَأَذْهبه اللَّه عني
م يصلِّي جـاَء  إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَا"قال _ r_أنَّ رسول اهللا _ t_)٥(ويف الصحيحين عن أَبِي هريرة 

هنِ ويتدجس دجسفَلْي كُمدأَح كذَل دجلَّى فَإِذَا وص كَم رِيدى لَا يتح هلَيع سطَانُ فَلَبيالشسالج ٦(" و( . 
لَـا  " : فقـال  ما يفعل الرجل الذي يخيل إليه أنه جيد الشيء يف الصلَاة _  r_ وقد بين رسول اهللا 

 .) ٨( " أَو لَا ينصرِف حتى يسمع صوتا أَو يجِد رِحيا ) ٧( ينفَتلْ
                                                

 . ١٣٩سبق خترجيه ص(١) 
 علـى  _ r_  اهللا رسـول  اسـتعمله .  يفقَالثَّ انمهد بن دبع بن رشبِ بن اصعالْ يبِأَ بن انمثْعهو أَبو عبد اهللا :عثْمان بن أَبِي الْعاص(٢) 

 :إذ قال هلـم   ةدالر عن يفقثَ إمساك يف ببسال كان.  نيرحبوالْ انمع على ١٥ سنة اهوولَّ _ t_  رمع عزلهحتى  عليها لزي فلم فائالطَّ
 . ٥١قيل سنة و ٥٠قيل سنة  ةياوِعم افةلَخ يف ومات . ةرصبالْ سكن . ةدرِ اسالن لأو تكونوا فال إسالماً اسالن آخر كنتم يفقثَ رشعم يا

 . ٢٣٧ص  ٢الْإِصابة في معرِفَة الصحابة البنِ حجر ج ، و ٣١٨ص  ١بنِ عبد الْبر ج انظر االستيعاب في معرِفَة الْأَصحاب ال
 .الْخنزب قطعة حلم منتنة و] . وهو لقب له : [ ن الْأَثري قال اب. لَقَب للشيطَان اخلاص بالوسوسة يف الصالة (٣) 

 . ٣٦٧ص  ١لسان الْعرب البنِ منظُور ج ، و ١٦٣ص  ٢ر البنِ الْأَثري ج انظر النهاية في غَرِيب الْأَثَ
 ) . ٤٠٨٣( التعوذ من شيطان الوسوسة يف الصلَاة ، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب السلَام ، باب (٤) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص :هريرةأَبو (٥) 
 (٦)عمارِي يف كتاب الْجخهو يف ال: ة ، باب أخرجه الْبع ، حديث رقم السطَوض والتـيء يف   : يف باب ، و)١١٥٦( فَرـل الشجفَكِّر الري

، ، ويف كتاب الْأَذَان)  ١١٥٥( ع سجد ، حديث رقم إذا لَم يدرِ كم صلَّى ثالثاً أو أرب: يف باب ، و)  ١١٤٦( قم الصلَاة بنحوه ، حديث ر
، ) ٨٨٣(جود له ، حـديث رقـم   السه مسلم يف كتاب الْمساجِد ومواضع الصالة وأخرجو.  ) ٥٧٣( أْذين ، حديث رقم فَضل الت: باب 

 ).متفَق عليه (.) ٥٨٥( ماعه بنحوه ، حديث رقم هرب الشيطَان عند سفَضل الْأَذَان و: لَاة ، باب يف كتاب الص،و)٨٨٤(و
ـ فُ انفَتـل  القَي الفَتيلة وكفَتل احلبل كَلَيك الشيء لَي الفَتل [: قال ابن منظُور . صراف الْانتهاء و الْان: االنفتال (٧)   أَي صـالته  عـن  انلَ

انصفر[. 
 . ٥١٤ص  ١١انظر لسان الْعرب البنِ منظُور ج 

يف كتاب الْوضوء أَيضاً ، ، و)  ١٣٤( تيقن ، حديث رقم لشك حتى يسمن لَا يتوضأ من ا: أخرجه الْبخارِي في كتاب الْوضوء ، باب (٨) 
نَّ مـن  الدليل علَـى أ : أخرجه مسلم يف كتاب الْحيض ، باب و). ١٧١(ن يف الْقُبل ، حديث رقم من لَم ير الْوضوء إلَّا من الْمخرجي: باب 

 ).متفَق عليه ().٥٤(، حديث رقم . . شك  من ثَمتيقَّن الطَّهارة و
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 يبى النوحت _r  _ طانيارِضة للشلَم من وسوسة عسـو   )١(نفسه مل يى أَبوالة ، فقد ريف أثناء الص
ام فصلَّى صالة الصبح وهو خلفه فالتبست عليه القراءة ق_  r_ أنَّ رسول اهللا _  t_  )٢(سعيد الْخدرِي 

لَو رأَيتمونِي وإِبليس فَأَهويت بِيدي فَما زِلْت أَخنقُه حتى وجدت برد لُعابِـه  : "  فلما فَرغَ من صالته قال 
ولَولَا دعوةُ أَخي سلَيمانَ لَأَصبح مربوطًا بِسارِية من سوارِي الْمسجِد بين إِصبعي هاتينِ الْإِبهامِ والَّتي تليها 

 .) ٣( "يفْعلْيتلَاعب بِه صبيانُ الْمدينة فَمن استطَاع منكُم أَنْ لَا يحولَ بينه وبين الْقبلَة أَحد فَلْ
ين أساليب الشالة ؛ تشويش ذهن اإلنسان وإشغال قلبه بأمور بعيدة كـلّ  ومطان يف الوسوسة يف الص

 .البعد عن الصالة وتراه كثري الشرود ، ساهي الذِّهن وقد تنقضي صالته فال يدري ما قرأ وال كم صلَّى 
 :_  u_ ويف ذلك يقول 

فَلَبس علَيه حتى لَا يدرِي كَم صلَّى فَإِذَا وجد ذَلـك أَحـدكُم    إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام يصلِّي جاَء الشيطَانُ" 
سالج وهنِ ويتدجس دجس٤( " فَلْي (. 

لـذا  _ لعنه اهللا _ ومن أساليبه أيضاً إلقاء النعاس عليه يف الصالة فال يزال يتثاءب فيها ويضحك منه 
 :_  r_ قال رسول 
 "الت  كـحـا ضإِذَا قَالَ ه كُمدفَإِنَّ أَح طَاعتا اسم هدرفَلْي كُمدأَح ثَاَءبفَإِذَا ت طَانيالش نم بثَاؤ 
فإذا نعس اإلنسان يف الصالة فإنه يفقد التركيز فيما يقرأ ويدعو ويـذْكُر اهللا بـه ، فيصـلِّي    ، ) ٥( " الشيطَانُ

 .هذا يضعف من خشوعه يف الصالة فتذهب جلّ فوائدها عنه مشغول القلب و
 

وقد يشغل الشيطَان اإلنسان عن الصالة من أساسها بالنوم حتى يخرج وقتها أو يتأخر ، وقـد قـال   
_I _ ﴿QWÜMX� WáléV⌫UfTT±⌦@� p�WTß�VÒ øV⌫WÆ 

                                                
 .قد أعانه اهللا عليه فأسلم _  u_ شيطَانه قرينه (١) 
ـ   . الْخزرج بن الْحرث بن عوف بن خدرة إِلَى سنان،منسوب بن مالك بن سعد اسمه:أَبو سعيد الْخدرِي(٢)  ي له صحبة ورِواية عـن النبِ

_r_ فِّيوت  ةيندة بِالْمنيلَ ، ٦٤ سقة:  ون٧٤ س ، وهن وب٧٤ ا . 
وم لإلمام النلسوِي على موح النراكُولَا ج ، و ٦٨ص  ١وِي ج انظر شال البنِ م٢٧٥ص  ١الْإِكْم . 

 (٣)د أَبِي سنسريِن ، باب مكْثد الْمنسد يف باقي ممرِي أخرجه أَحديد الْخأوردهو)  ١١٣٥٤( ، حـديث رقـم   _ رضي اهللا تعاىل عنه _ ع 
 .رجاله ثقات الْهيثَمي يف الْمجمع ، وقال رواه أَحمد و

 . ٣١٠سبق خترجيه يف الصفحة السابقة ص (٤) 
: أخرج حنوه يف كتاب الْأَدب ، بـاب  ، و)  ٣٠٤٦( ث رقم صفَة إِبليس وجنوده ، حدي: خلْق ، باب أخرجه الْبخارِي يف كتاب بدء الْ(٥) 

لى فيـه ،  إذا تثَاَءب فَلْيضع يده ع: يف كتاب الْأَدب أيضاً ، باب ، و)  ٥٧٥٥( ثَاؤب ، حديث رقم ما يكْره من التما يستحب من الْعطَاس و
متفَـق   )(٥٣١٠(ة التثَاؤب ، حديث رقم كَراهائق ، باب تشميت الْعاطس والرقَو خرجه مسلم يف كتاب الزهدأو) .  ٥٧٥٨( حديث رقم 

 ).عليه
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fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� �_�HTWT�YÒ �_T�éSTÎ`éQWÚ 
(103) ﴾ )١( . 

 
 :وسوسته يف الطَّهارة والوضوء /ب

فالشيطان يوسوس لإلنسان يف وضوئه فال يدري عدد مرات غسله للعضو فيزيد أحياناً عن حد الشرع   
بأن يبين اإلنسـان  _  r_ دون أن يشعر ، كما يوسوس له يف طهارة املاء اليت يتوضأ ا ، وهنا أَمر الرسول 

 .قد فصل العلماء كثرياً يف هذه املسائل ، كما يف كتب الفقه ، وال يتسع اال لذكرها هنا على اليقني و

ومل يترك الشيطان نوعاً من أنواع العبادة إلَّا وسوس لإلنسان فيه ولكن اكتفيت بذكْر الصالة ألنهـا  
 .أهم أنواع العبادة وكذلك الوضوء فال تقْبل صالة بال وضوء 

ال يكتفي الشيطان بالوسوسة لإلنسان أثناء يقظته بل حتى يف نومه وذلك بتحزينه بـاألحالم الـيت   و
الرؤيا الصالحةُ من اللَّه والْحلُم من الشيطَان فَإِذَا حلَمr  _ " _ تزعجه ، وتقْلق راحته ، وقد قال الرسول 

 .) ٢( "لْيبصق عن يسارِه ولْيتعوذْ بِاللَّه من شرها فَإِنها لَا تضره أَحدكُم حلُما يخافُه فَ

يوسوس لإلنسان يف كلِّ شيء إما بإلقاء الشبهات أو بإشعال الشهوات حتـى  _ لعنه اهللا _ وال يزال 
حياول إغواءه وفتنته _ لعنه اهللا _ ، وال يزال _I_يبعد عن الطَّاعات ويغرق يف املعاصي فيترك ما يرضاه اهللا 

حتى آخر حلظة من حياته عند نزعه فيأتيه حلظة موته يوسوس له ويفتنه ليموت على الكفر ، لذا أمر الرسـول  
 _r  _ ن . باالستعاذة من فتنة احمليا واملماتتففتنة املوت من أعظم الف .ئِّسه من رمحة اهللا وييذَكِّره إذ يأتيه في

بأعماله السيئة وينِسيه رمحة اهللا عليه واملفروض أن يكون حال املؤمن يف أثناء حياته بني اخلوف والرجاء مـن  

                                                
 . ١٠٣سورة النساء جزء من اآلية (١) 
، ، ويف كتاب الطِّب)  ٣٠٤٩( نوده ، حديث رقم جصفَة إِبليس و: خلْق ، باب أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي قَتادة يف كتاب بدء الْ(٢) 
، حديث رقم  "الرؤيا الصادقَة من اهللا  "الرؤيا من اهللا ، بِلَفْظ : ، باب ، ويف كتاب التعبِري)  ٥٣٠٦( قْية ، حديث رقم النفْث يف الر: باب 

يف كتـاب التعـبِري   ، و)  ٦٤٧١( جزءاً ، حديث رقم أَربعني تة والصالحة جزٌء من سالرؤيا : بنحوه يف كتاب التعبِري ، باب ، و)  ٦٤٦٩( 
، حديث رقـم  . . صق الْحلُم من الشيطان فإذا حلم فَلْيب: باب ، و)  ٦٤٨٠( يف الْمنام ، حديث رقم _  r_ من رأَى النبِي : أيضاً ، باب 

إِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يحبها فَإِنما هي من اللَّه فَلْيحمد اللَّه علَيها ولْيحـدثْ   "خدرِي بلفظ أخرجه من حديث أَبِي سعيد الْ، و)  ٦٤٨٨( 
) .  ٦٤٧٠( ، حديث رقم  " رها لأَحد فَإِنها لَا تضرهبِها وإِذَا رأَى غَير ذَلك مما يكْره فَإِنما هي من الشيطَان فَلْيستعذْ من شرها ولَا يذْكُ

 ).متفَق عليه).( ٤١٩٩( ، و )  ٤١٩٨( ، و )  ٤١٩٧( ، و )  ٤١٩٦( ، و )  ٤١٩٥(سلم في الرؤيا حديث رقم أخرجه مو
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وقد يوسوس له بأمور أُخـرى فينِسـيه   . اهللا ، بينما يغلب عليه الرجاء عند موته الستحضار رمحة اهللا عليه 
 .الشهادة وميوت على الكفر 

 
 ._ لعنه اهللا _ هللا أن يرزقنا الثَّبات عند املمات ويرزقنا حسن اخلامتة ويعيذنا من وساوس الشيطان نسأل ا

 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشيطان يوقع أولياءه يف الغفلة وينِسيهم ما يهمهم لدينهم ودنياهم: املطلب التاسع 
ا علينا ، _  I_ مها يف األصل من النعم اليت امنت اهللا الغفلة والنسيان صفتان مالزمتان لإلنسان ، و 

فلوال النسيان لعاش اإلنسان يف هذه الدنيا املليئة باملواقف املؤملة واألحداث الْمحزِنة ، واملآسـي املتتاليـة ، يف   
ا وقد أنعم اهللا عليه بنعمة النة ، أمفسين القلق واالضطرابات النامة مذْكرها يف كلِّ وقت ، دوه ال ييان ، فإنس

 .فتكون حياته أقلّ أملاً 



٣٦١ 

ا عليه ، كالغفلة _ I_وكذلك الغفلة ، فإنها قد تحمد أحياناً فتكون نعمةً على اإلنسان ، أنعم اهللا 
 فهو ال يفكِّر فيه وال عن القبائح مثالً ، فمن كان غافالً عن األمر القبيح فإنَّ نفسه ال تدعوه إىل فعله وبالتايل

 .يشتهي فعله 
ولكن قد تصيبه الغفلة يف أموره الدنيوية فَتفَوت عليه خرياً كثرياً وكذا يف أحواله الدينية ، كنسيان 

، واتخذ منهما _ لعنه اهللا _ بعض األوامر اإلهلية مثالً أو الغفلة عن ذكر اهللا ، ومن هنا استغلَّهما الشيطان 
 .دخالً يدخل منه إىل نفس اإلنسان فيصده من خالهلما عن احلق م

 -: والناس يف جتاوم معه يف ذلك صنفان 
فغلبهم حتى أنساهم ربهم ودينهم وآخرم نسياناً كامالً ، . صنف متَّ له السيطرة الكاملة عليهم / ١

�@U _﴿W¢Wé`�W�T`ª_وأغفلهم عما ينتظرهم من العذاب يف اآلخرة ، يقول  

ñyXä`~V⌫WÆ SÝHTV¹`~TPV⌦@� óØTSäHùW©ßVK�WTÊ 
W£<ÒY¢ &☺ðY/@� WÐMXù;HTTV⌦OèKR� ñ�ó¥TY� 

&XÝHTV¹`~TPV⌦@� :�W�KV� QWÜMX� ð�ó¥YT� 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� SØSå WÜèS£Y©HTTW�<⌦@� (19) 

ن ماثلهم من الكفار واملشركني ؛ إلَّا أنَّ م) ٢(وإن كان سبب نزول اآلية يف املنافقني لبيان حاهلم . ) ١( ﴾
 .كان له حكمهم واهللا أعلم

وهذا الصنف من الناس إنما كان نسيام وغفلتهم عن عمد ، وإلَّا ملا آخذهم اهللا مبا نسوا مع ما علم 
النسيانَ وما إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتي الْخطَأَ وu  _ "_ من رفع احلرج عن الناسي واملكره ، فقد قال 

هلَيوا عكْرِهتوانساقوا ) ٣( " اس ى تعلَّق وصفه بأنفسهم فأغفلوها عن احلقيان حتسدوا النهم تعمولكن ،
 .جزاء نسيام املتعمد _  U_ للشيطان حتى مثَّلوا حزبه وأولياءه وأتباعه فاستحقُّوا العقاب من اهللا 

_ Y_قرآن أحواالً عدة ملن كان نسيام أو كانت غفلتهم متعمدة ، كقوله يف ال_  I_ وقد ذكر 
 ﴿`�TWÍV⌦Wè :�TWTÞ<⌫Wª`¤VK� uvøV⌦XM� ⌧yWÚRK� 

ÝYQÚ ðÐY⌫`�TWTÎ ySäHTWTßp¡TW�VK�WTÊ 
Yò:�TWª<K�W�<⌦@�Y� Yò:�☺ð£☺ðµ⌦@�Wè 

óØSäPV⌫WÅV⌦ WÜéSÆQW£WµW�WTÿ (42) 
:�ð�óéTV⌫WTÊ <¢XM� ØSå�ò:�TW� �WÞTTSª<K�W� 

                                                
 .١٩سورة اادلة(١) 
 .غريهم،و٣٠٥ص ١٧،وتفسري القرطيب ج١٥٠ص ٤انظر تفسري ابن كثري ج(٢) 
 .١٦٧سبق خترجيه ص (٣) 
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N�éSÆQW£WµWT� ÝYÑHTV⌦Wè p�W©WTÎ óØSäS�éST⌫STÎ 
WÝTQWTÿW¦Wè ñySäV⌦ SÝHTð¹`T~TPV⌦@� �WÚ 
N�éSTß�W{ fûéST⌫WÙ`ÅWTÿ (43) �QWÙV⌫WTÊ 
N�éS©WTß �WÚ N�èS£Pg{S¢ -YãY� �WTÞ`�W�WTÊ 

`yXä`~TV⌫WÆ ð�.Wé`T�VK� QXÔS{ ]òpøTW® 
uvøPV�W� �V¢XM� N�éS�X£WTÊ :�WÙY� Nv�éTS�èRK� 

ØSäHTWTßp¡TW�VK� ^àWTp�çÅWT� �W¢MX�WTÊ ØSå 
WÜéS©Y⌫`T�SQÚ (44)﴾)وقوله)١، ﴿�W�Wè óÄTY¹ST� óÝWÚ 

�WÞ<⌫WÉpTçÆVK� ISãWT�<⌫TWTÎ ÝWÆ �WTßX£<ÒY¢ 
WÄTWT�PVT�@�Wè SãHTúWéWå WÜ�W{Wè ISâS£`ÚVK� 

�_TTºS£STÊ (28)﴾)ن قائل_،وقوله )٢م عز _﴿`ySå`¤Y¡ßVK�Wè 
W×óéWTÿ YáW£T`©W�<⌦@� <¢XM� �øYµSTÎ 

S£T`ÚKKV�ô@� óØSåWè Á ⌧àV⌫pTÉWçÆ óØSåWè �W� 
WÜéSÞYÚ`ëSTÿ (39)﴾)وقوله كذلك)٣،﴿ð�W£WT�`TÎ@� 

X§�QWÞ⌫Y⌦ óØSäS��TfT©Y� óØSåWè Á ⌧àV⌫`TÉWçÆ 
WÜéS¶X£`ÅQSÚ (1)﴾)وقوله )٤،_I _﴿`�WÍVP⌦ ð�ÞRÒ Á 
⌧àV⌫`TÉWçÆ óÝYQÚ �W¡HTWå �WÞpTÉWVÑWTÊ ðÐÞWÆ 
WÏ�ò:�V¹YçÆ WÏS£W±W�WTÊ W×óéW~<⌦@� b�ÿY�W� 

�WÓ�WTÎ ðÐY⌦.W¡W{ ðÐ`�TWT�VK﴿،وقوله )٥(﴾(22) 
�WTÞS�HTWTÿ��ò $�WäW�~Y©WÞWTÊ ðÐY⌦.W¡W{Wè 
W×óéTW~<⌦@� uøW©ÞST� (126) ﴾ )٦ (. 

 
ال به ليفِسد عليهم أمور دينهم ودنياهم إلَّا أنهم _  I_ صنف ينسيهم الشيطان بعض ما أمرهم اهللا / ٢

_  U_ يثبتون على هذه احلال فحني يتذكَّرون يرد عنهم كيد الشيطان التباعهم احلق ، ومن هذا الباب قوله 
 ﴿�V¢XM�Wè ð�`TÿVK�W¤ WÝÿY¡PV⌦@� WÜéS¶émïmSð� 

õøYÊ �WÞY�HTWTÿ��ò p³X£`ÆVK�WTÊ óØSä`ÞTWÆ 
uøPV�TW� N�éS¶émïSðm� Á ]�ÿY�W� -&YâY¤`kTWçÆ 
�QWÚXM�Wè ðÐPVÞW~Y©ÞSTÿ SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� 

                                                
 . ٤٤ – ٤٢سورة األنعام (١) 
 . ٢٨سورة الكهف جزء من اآلية (٢) 
 . ٣٩سورة مرمي (٣) 
 . ١سورة األنبياء (٤) 
 . ٢٢سورة ق (٥) 
 . ١٢٦سورة طه (٦) 



٣٦٣ 

ð�TWTÊ `�TSÅpTÍWT� W�`ÅW� uüW£`{YP¡⌦@� WÄWÚ 
YzóéTWÍ<⌦@� WÜkYÙY⌫HT☺ðÀ¹⌦@� (68) ﴾ )١ (. 

فالشيطان حيرِص على غفلة املسلم حتى ميكث يف جملس خيوض أهله يف آيات اهللا على وجه التكذيب 
، فيلَبس عليه دينه ، فال يأبه لكالم الناس يف هذه العظائم على واالستهزاء ، وذلك لتثَار يف نفسه الشبهات 

 �WTÎWè WÓQW¥WTß `ØS|`~V⌫WÆ`﴿ قال _  I_ جهة السخرية ، مع أنَّ اهللا 

Á g�HTWT�YÑ<⌦@� óÜKV� �V¢XM� `ØST�`ÅYÙWª 
g�HTWTÿ��ò ☺ðY/@� S£WÉ<ÑSÿ �WäY� 

KR�W¥`äW�pT©SÿWè �WäY� ð�TWTÊ N�èS�SÅpTÍWT� 
`ySäWÅWÚ uøPV�W� N�éS¶émïSðm� Á ]�ÿY�W� 

&,-YâY¤`kTWçÆ `yRÑPVßMX� ^�¢XM� 
%`ySäST⌫pTT�TQYÚ QWÜMX� ☺ðW/@� SÄTYÚ�W� 

WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� WÝÿX£XÉðHTÑ<⌦@�Wè Á 
WØPVÞWäW� �☯TÅ~YÙW� (140) ﴾ )٢ (. 

�@¢>I  _ ﴿£RÒ_ ومن ذلك قوله  Wè ðÐPVT�QW¤ Á 

ðÐY©pTÉWTß �_TÆQS£WµWT� ^àWÉ~Y�Wè WÜèS Wè 
X£`äW�<⌦@� WÝYÚ gÓ`éWÍ<⌦@� PXèS�SçÅ<⌦@�Y� 

gÓ�W²���@�Wè �W�Wè ÝRÑWT� WÝYQÚ 
WÜkY⌫YÉHTWçÅ<⌦@� (205) ﴾ )٣( . 

يف السجن حتى ال يذكره عند سيده ، فإنه مل يتعمد _  u_ وهذا ما فعله الشيطان مع صاحب يوسف 
ل الشعه فطان عدم إخبار امللك ولكني ﴿WÓ�WTÎWè ÷Y¡PV⌫Y⌦ QWÝVÀº 

ISãPVTßVK� w��WTß �WÙSä`ÞYQÚ øYTßó£S{<¢@� 
W�ÞYÆ ðÐYQT�W¤ SãHùW©ßVK�WTÊ SÝHTð¹`~TPV⌦@� 

W£`{Y¢ -YãYQT�W¤ ð�Y�WT⌫WTÊ Á XÝ`�QY©⌦@� 
WÄpµY� WÜkYÞYª (42)  ﴾)ف _ لعنه اهللا _ ، وقد فعل ذلك ) ٤وسيداً لكَي_u _

�U _﴿ISãPVßMX_ني أُخرى ولكن فاته سنة اهللا يف عباده الْمتقني قال اهللا ليبقى يف السجن سن 

                                                
 . ٦٨سورة األنعام (١) 
 . ١٤٠سورة النساء (٢) 
 . ٢٠٥سورة األعراف (٣) 
 . ٤٢سورة يوسف (٤) 



٣٦٤ 

ÝWÚ gÌQWT�Wÿ `¤Yip±WÿWè UfûXM�WTÊ ☺ðW/@� �W� 
SÄ~YµSÿ W£`�VK� WÜkYÞY©`�SÙ<⌦@� (90) ﴾ )١ (. 

﴿ _ إذ لَقيه يف البحر_،_u_ومن ذلك أيضاً نسيان فىت موسى ألمر احلوت أن يخبِر به موسى 
WÓ�WTÎ ð�`Tÿ�òW¤VK� <¢XM� :�WTÞ`TÿWèVK� 
øV⌦XM� YáW£`�QW±⌦@� øPYTßMX�WTÊ ñ�~Y©WTß 

ð�éS�<⌦@� :�WÚWè Sã~YÞHùW©ßVK� �PV�MX� 
SÝTðHT¹`~☺ð⌦@� óÜKV� I&SâW£S{<¢VK� 

W¡W�PVT�@�Wè ISãV⌫~Y�Wª Á X£p�W�<⌦@� 
�_TT�W�WÆ (63)﴾)ى )٢وسالفىت إخبار م ِسيفقد ن،_u _ا ذكره أخربه دون تد،فلممع

إىل العلم الذي جاء من أجله وبذل ما بذل يف سبيل نيله ، _ u_به،وإنما أراد الشيطان ألَّا يصل موسى 
 ._ لعنه اهللا _ ولكن إرادة اهللا فوق كيده 

 .القصد  واألمثلة على ذلك كثرية من حولنا ولكن نكتفي مبا ذكرنا ها هنا واهللا من وراء
 

@@@@@ 
 :الشيطان يدعو بين آدم إىل العجلة املذمومة : املطلب العاشر 

 :_U_فإنَّ من مسالكه أيضاً العجلة،فقد جبِل اإلنسان عليها كما دلَّ على ذلك قوله 
 ﴿WÌY⌫S� SÝHTW©ß�MXô@� óÝYÚ &wÔW�WÆ 

óØRÑÿX¤OèKR�Wª øY�HTTTWÿ��ò ð�TWTÊ 
gûéR⌫Y�`ÅWT�`©WT� (37)﴾)و قوله )٣ ، ﴿WÜ�W{Wè 

SÝHTW©ß�XMô@� �^�éS�WÆ (11) ﴾ )٤ (. 
يدخل من هذا الباب فيستغل هذه الصفة إلفساد بين آدم يف أمور دينهم ودنياهم _ لعنه اهللا_والشيطان 

تلْكu _ " _فتجد كثرياً من الْمصلِّني ال خيشع يف صالته وينقرها نقراً وكأنما وراءه من يستعجله يقول 
نلَاةُ الْمص ذْكُرا لَا يعبا أَرهقَرفَن قَام طَانيالش ينقَر نيب تى إِذَا كَانتح سمالش قُبري سلجقِ يا افيهف اللَّه

                                                
 . ٩٠سورة يوسف جزء من اآلية (١) 
 . ٦٣سورة الكهف (٢) 
 . ٣٧سورة األنبياء (٣) 
 . ١١سورة اإلسراء جزء من اآلية (٤) 



٣٦٥ 

هي كلّ وما ذاك إلَّا لضيق صدره وتذمره من التريث ، ولما جبِل عليه من العجلة ، ومحبة أن ين )١( " إِلَّا قَليلًا
ما أوكل بقيامه سريعاً ، ومن ذلك الصالة ، فإنه يضيع خشوعه وخضوعه يف الصالة حتى ال يستقر يف قيام 
وال ركوع وال سجود ، فال يعي العبد أغلب أذكار الصالة وغالباً ما توقعه هذه العجلة يف السهو واخلطأ يف 

يف هذه الصالة من صلة بسبب العجلة املذمومة ، _ I_ع ما بينه و بني اهللا عدد الركعات اليت صلَّاها فيقط
﴿    وبالتايل صالة كهذه ال يترتب عليها فوائد الصالة ومحامدها فال تنهى عن فحشاء وال عن منكَر 

UfûMX� WáléTV⌫☺ð±⌦@� uøWä`TÞWT� XÝWÆ 
Yò:�W`�WÉ<⌦@� %X£VÑÞSÙ<⌦@�Wè ﴾ )٢ (. 

بإعادة صالته ، _ u_رجل فصلَّى ولَما أراد اجللوس أمره _  r_ ى إىل مسجد رسول اهللا وقد أت 
 _ r_ دخلَ الْمسجِد فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى فَسلَّم علَى النبِيr _  _ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه واحلديث 
 :فَرد وقَالَ 

 : فَقَال _r_فَرجع يصلِّي كَما صلَّى ثُم جاَء فَسلَّم علَى النبِي  "إِنك لَم تصلِّارجِع فَصلِّ فَ"  
 : والَّذي بعثَك بِالْحق ما أُحِسن غَيره فَعلِّمنِي فَقَالَ : فَقَالَ " ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ ثَلَاثًا"  
  "ا ثُإِذَا قُمعاكر نئطْمى تتح كَعار ثُم آنالْقُر نم كعم رسيا تأْ ماقْر ثُم رفَكَب لَاةإِلَى الص ى تتح فَعار م

 .) ٣( "ا ذَلك في صلَاتك كُلِّهتعدلَ قَائما ثُم اسجد حتى تطْمئن ساجِدا ثُم ارفَع حتى تطْمئن جالسا وافْعلْ 
وكذلك يف بقية األمور فإنَّ العجلة تفسدها على اإلنسان،كقراءة القرآن مثالً،فكثرياً ما يقرؤه الناس بال 

_ I_تدبر وال تفهم،ويكون جلّ مهّهم عدد ما يقرؤون من األجزاء خاصة يف رمضان وقد قال 
﴿XÔPY�W¤Wè WÜ��òó£SÍ<⌦@� ½�~YTp�£WT� (4) ﴾ )ولو .)٤

 بِيا، قال النتالو روا آياته و تلوها حقم مثرة القرآن الكرمي ووعوا آدابه لتدبت قلونج _r  _ "اقرأ 

                                                
 ) . ٩٨٧( مواضع الصلَاة ، باب استحباب التبكري بِالْعصر ، حديث رقم ه مسلم يف كتاب الْمساجِد وأخرج(١) 
 . ٥٤ء من اآلية سورة الْعنكَبوت ، جز(٢) 
، ويف كتـاب الْـأَذَان   )  ٧١٥( لَوات ، حديث رقم الْمأْموم يف الصوجوب الْقراَءة للْإِمام و: أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْأَذَان ، باب (٣) 
سلَام ، حـديث رقـم   رد فقال عليك ال يف كتاب الْاستئْذَان ، باب من، و)  ٧٥١( ،حديث رقم ..ي الالذ _ r_أمر النبِي : ، باب أيضاً

وأخرجه مسلم في كتـاب الصـلَاة ،   ) .  ٦١٧٤( إذا حنثَ ناسياً في الْأَيمان ، حديث رقم : النذُور ، باب ،ويف كتاب الْأَيمان و)٥٧٨٢(
 ).ق عليهمتفَ (.)٢٠٦(كُلّ ركْعة ، حديث رقم وجوب قراَءة الْفَاتحة في : باب 
 . ٤سورة الْمزمل جزء من اآلية (٤) 



٣٦٦ 

رٍ قُلْتهي شآنَ ف١( الْقُر( كلَى ذَلع زِدلَا تعٍ وبي سف أْهى قَالَ فَاقْرتةً حقُو ي أَجِدإِن " )وما ذلك إال  )٢ ،
ليتفكَّر العبد يف هذه اآليات الكرمية ويعي معناها فهو رسالة اهللا إىل الناس هلدايتهم فتعيها قلوم وتعمل ا 

 �W�Wè﴿ عن أن يعجل بالقرآن _  I_ رسوله الكرمي  _ U_جوارحهم ، وقد ى 

`ÔW�`ÅWT� XÜ��òó£TSÍ<⌦@�Y� ÝYÚ XÔ`�TWTÎ ÜKV� 
uvøWµpTÍSTÿ ðÐ`~TV⌦MX� IS$ãS~T`�Wè  ﴾)كما أنَّ العجلة . ) ٣

جتعل اإلنسان يقوم مبا أوكل إليه من مهام على وجه غري متقَن ، وهذا ليس من هدي اإلسالم ، يقول اإلمام 
صرة وهذا ألن األعمال ينبغي أن تكون بعد التب:"مبيناً مضرة الْعجلَة على اإلنسان_ رمحه اهللا_ )٤(الْغزالي 

واملعرفة،والتبصرة حتتاج إىل تأمل ومتهل والعجلة تمنع من ذلك ، وعند االستعجال يروج الشيطان شره على 
 .) ٥("اإلنسان من حيث ال يدري

@@@@@ 
 :املبحث الثَّالث

 :جريان الشيطان من اإلنسان جمرى الدم وحماوالته إيذاءه بكلِّ طريق
أثناء حديثنا عن الوسوسة أنَّ للشيطان قُدرة على سلوك بدن ابـنِ آدم ، حتـى يلْقـي    لقد ذكرنا يف 

_ لعنه اهللا_فأخرب عنه _  r_ وسوسته يف صدره لتصل بدورها إىل القلب فتفسده ، وهذا ما بينه رسول اهللا 
 _r_زوج النبِي  )٦( أَنَّ صفيةَ _رضي اللَّه عنهما_نِ عن علي بنِ الْحسيف أنه جيري من ابن آدم مجرى الدم ،

_r_ هتربأَخ : 

                                                
 ._  t_ عبد اهللا بن عمرو راوِي احلديث : الْقَائل (١) 
صوم يوم و : يف كتاب الصوم ، باب ، و) ٤٦٦٦( أ الْقُرآن ، حديث رقم في كَم يقْر: أخرجه الْبخارِي يف كتاب فَضائل الْقُرآن ، باب (٢) 

وما فَقَالَ اقْرإِ الْقُرآنَ في كُلِّ شهرٍ صم من الشهرِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ قَالَ أُطيق أَكْثَر من ذَلك فَما زالَ حتى قَالَ صم يوما وأَفْطر ي"فْطَار يوم بِلَفْظ إِ
النهي عـن صـوم   : أخرجه مسلم يف كتاب الصيام ، باب و) .  ١٨٤٢( ، حديث رقم  " ثَلَاث قَالَ إِني أُطيق أَكْثَر فَما زالَ حتى قَالَ في

 ).متفَق عليه ).( ١٩٦٤( أو فَوت ، حديث رقم  الدهر لمن تضرر به
 . ١١٤سورة طه جزء من اآلية (٣) 
 . ٢٥١سبقت ترمجته ص: اإلمام الْغزالي (٤) 
 (٥)اء عيين ج إِح٤٤ص  ٣لُوم الد . 
 بن امحالن بن ريضالن بن بيبح يبِأَ بن جرزخالْ بن بعكَ بن عبيد بن ةبلَعثَ بن سعية نبِ بطَخأَ بن ييح بِنت ةيفصهي :صفية بِنت حيي(٦) 

ـ عي بن ىاوِلَ طبس نم يلائرسإِ ينِب نم مه،  لأَومس بِنت ةرب هاأمr  _ ،_ ، زوج النبِي  وماخن بن ـ ،  وبقُ فَطَاصااه  _r  _ وأعتقهـا 
 . ٥٠ سنة : وقيل . ٣٦ سنة ماتت . اءسالن عقالء من عاقلة كانت داقهاص عتقها وجعل



٣٦٧ 

لَا تعجلـي   ) ١( عنده أَزواجه فَرحن فَقَالَ لصفيةَ بِنت حيي في الْمسجِد و كان_ r_النبِي أن "  
و كعم رِفصى أَنتح تيةَكَانَ بامارِ أُسي دا ف٢( ه (  بِيالن جرفَخ _r _    ِـارصالْأَن ـنم لَانجر هيا فَلَقهعم

 بِيا إِلَى النظَرفَن _r  _ا وازأَج ثُم  بِيا النمقَالَ لَه _r _ ي انَ اللَّهحبقَالَا س ييح تةُ بِنيفا صها إِنالَيعا ت
 .)٣(" كُما شيئًارسولَ اللَّه قَالَ إِنَّ الشيطَانَ يجرِي من الْإِنسان مجرى الدمِ وإِني خشيت أَنْ يلْقي في أَنفُِس

 
 :_رمحه اهللا_ )٤(قال اإلمام الشافعي 

 " بِيخاف الن_r _ما قاما شيء من أمره فيكفرا،وإنل أن يقع يف قلو_r _  شفقة منه عليهمـا ال
 .) ٥("على نفسه

 :وقد اختلف العلماء فيما إذا كان هذا الدخول للشيطان يف بدن اإلنسان حقيقة أم جمازاً 
والـذي  . مع الدم يف شدة املالزمة واملالصقة لإلنسان وعدم مفارقتـه  _ لعنه اهللا _ وذلك الشتراكه 

من ابن آدم مجرى الدم معىن يفْهم إلَّا دخوله يف بدن من _ لعنه اهللا _ الشيطان يبدو صراحةً أنه ليس لجريان 
 .يوسوس له حقيقة ، فبدخوله يتحقَّق الْجريان ، وهذا ما تدلُّ عليه األدلَّة العقلية والنقلية وال تنفيه 

  -: ال يصح معه اإلنكار ، منها  فهي كثرية بلغت مع الكثرة مبلغاً: أما األدلَّة النقلية 
 :) ٢( عندما جاءت تستفتيه يف أمر استحاضتها )١(لحمنة بِنت جحش _  r_ ما قاله الرسول _ ١

                                                                                                                                                                     
جبِه البنِ حتشرِير الْمحبِه بِتتنري الْمصبقَلَانِي ج انظر تسا، و ١٨٩ص  ١ر الْعاكُولَا ج الْإِكْمري  أُ، و ٢٣٦ص  ١ل البنِ مة البنِ الْـأَثابد الْغس

 . ٣٧٥ص  ٣ج
 . ٣١٩سبقت ترمجتها يف هذه الصفحة ص :صفية بنت حيي(١) 
ـ يأَ و فهو_ r_  يبِالن ةنحاض نميأَ مأُ همأ . يبِلْكَالْ ىزعالْ دبع بن بعكَ بن يلاحرش بن ةثَارِح بن ديز بن ةامسأُهو :أُسامة بن زيد(٢)  نم 

 بح : ىمسي وكان ،_  r_  اهللا رسول ىلَوم ، ةجارِخ يبِأَ:  وقيل ، يدزِي يبِأَ : وقيل ، ديز يبِأَ:  وقيل ، دمحم يبِأَبِ ىنكَي.  مأُل انوخأَ
 . ٥٤ : وقيل ، ٥٩، أو  ٥٨ سنة ةياوِعم امأي آخر يتوفِّ،  أفطس أسود كان . اهللا رسول

ابد الْغري ج انظر أُسج ، و ٤٠ص  ١ة البنِ الْأَث رد الْبباب البنِ عحرِفَة الْأَصعي ماب فيعت٢٤ص  ١االس . 
هلْ يدرأ الْمعتكـف  : باب ، و) ١٨٩٧(ه ، حديث رقم ها في اعتكَافزِيارة الْمرأَة زوج: أخرجه الْبخارِي يف كتاب االعتكَاف ، باب (٣) 
 نفِْسه ؟ حديث رقم ع١٨٩٨( ن  (ء الْ، ودلْق ، باب يف كتاب بوده ، حديث رقم : خنيس وجلفَة إِبص )كَام ، ، و)  ٣٠٣٩يف كتاب الْأَح

بيان أَنه يسـتحب  : أخرجه مسلم يف كتاب السلَام، باب و) .  ٦٦٣٦( حديث رقم  قَضاء ،الشهادة تكُون عند الْحاكم في وِلَاية الْ: باب 
 ).متفَق عليه (.)٤٠٤١( ، و )  ٤٠٤٠( ، حديث رقم لمن رؤِي خالياً بامرأَة 

 . ٢٣سبقت ترمجته ص:الشافعي(٤) 
 .هـ  ١٤٢٤ط  ٣٥تلْبِيس إبليس ص (٥) 



٣٦٨ 

 .) ٤( "  من الشيطَان )٣( إِنما هي ركْضةٌ"  

 .) ٥("فيه فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُإِذَا تثَاوب أَحدكُم فَلْيمِسك بِيده علَى " _  u_ قوله _ ٢

٣ _ ه من الْجِنع وأنراس بالصة من حقيقة إصابة بعض الننيف الكتاب والس تما ثَب:- 

�@⌦U  _ ﴿fÛTÿY¡PV_ من ذلـك قولـه    WÜéST⌫S{K<�WTÿ 
N�léWT�QX£⌦@� �W� WÜéSÚéSTÍWTÿ �PV�MX� �WÙVÒ 

S×éSTÍWTÿ üY¡PV⌦@� SãR¹QW�W�W�WTÿ 
SÝHTð¹`~TPV⌦@� WÝYÚ &☺X¨WÙ<⌦@� ﴾ )٦ (. 

                                                                                                                                                                     
 (١)ة بِننمش ححبِ: ت جن رأَالْ ابيسدأَ بين من ، ةيبن دس خزيزِ أخت ةمبِ بينتن جعرف بكنيتها  شحة(، تبِيبح عند تكان )أم مصبع 

ـ إِالْ يف خـاض  نمم وكانت اهللا ديبع بن ةحلْطَ يناب انرموع داًمحم له تدفولَ اهللا ديبع بن ةحلْطَ جهافتزو دحأُ يوم عنها لتوقُ ريمع بن  كفْ
 . تستحاض وكانت،  ذلك يف تدلوج ةشائع على

ـ ، و ٨٥ص  ٢بنِ عبد الْبر ج انظر االستيعاب في معرِفَة الْأَصحاب ال  ١أُزدي الْموصـلي ج أَسماء من يعرف بِكُنيته من أَصحاب الرسول للْ
 . ٦٣٦ص  ٢تقْرِيب التهذيب ج ، و ٩٩ص  ٣، وثقَات ابن حبان ج  ٧ص  ١الْفَتح الْأُزدي ج ماء من يعرف بِكُنيته لأَبِي أَس، و ٣ص

 . مستحاضةٌ فهي أيامها، بعد مالد ا استمر أي ، املرأة واستحيضت.  أقَري فال مالد عليها بلَغَ التي : املُستحاضة: االستحاضة (٢) 
لْخن ليد ج انظر الْعميل بِن أَحو ٢٢٦ص  ١ل ،ة ج الْمي اللُّغيط فة ج  ٢٣٩ص  ١حي اللُّغاح فح١٥٨ص ١، والص . 

 وركَضـت  .﴾  بِرِجلك اركُض﴿:  تعاىل قوله ومنه . لجالر حتريك : الركْض [: الضرب بالرجل ، قال الْجوهرِي : الركْض : ركْضة (٣) 
إذا ، برِجلي الفرس هثَثْتحتةُ حديث ويف [: قال و]  ليعدو اسحاضةٌ هي : االستكْضمن ر الشـةَ  يريـد  ، طانيفْعاد اإلضـرار    . ] الدـروالْم

 واملعىن . واألذَى ا ضراراإل أراد بالرجل وتصاب الدابة تركَض كما ا بةواإلصا جلبالر الضرب : الركْض أصل [: قال ابن الْأَثري .واألذى
 بآلة ركْضة هكأن ديرقْالت يف وصار عادتها ذلك أنساها ىحت وصالا وطُهرها دينها أمر يف عليها التلْبيس إىل طريقاً بذلك وجد قد طانيالش أنَّ
 . ] ركضاته من

 . ٦٢٨ص  ٢الْأَثَر البنِ الْأَثري ج هاية في غَرِيب الْحديث والن، و ٢٦٧ص  ١غة للْجوهرِي ج لصحاح يف اللُّانظر ا
( رقـم  ين ، حـديث  ما جاء في الْمستحاضة أنها تجمع بني الصلَات: جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي يف كتاب الطَّهارة ، باب (٤) 
أخرج ابن ماجـه  ، و)  ٢٤٨( لصلَاة ، حديث رقم من قَالَ إِذَا أَقْبلَت الْحيضة تدع ا: أخرجه أَبو داود يف كتاب الطَّهارة ، باب ، و)  ١١٨

ـ . .  عـدت أيـام   ما جاء في الْمستحاضة اليت: نحوه مع اختصار القصة يف كتاب الطَّهارة و سننِها ، باب  ، و )  ٦١٤( ديث رقـم  ، ح
، _عنهارضي اهللا _حديث حمنة بِنت جحش : ب من مسند الْقَبائل ، با: أخرجه أَحمد يف وا ركْضة من الشيطان ، ولَم يذْكُر كَ،و)٦١٩(

انظر  صـحيح  .(_رمحه اهللا _  قد حسنه اَأللْباينو].حسن صحيح هذا حديث[_  رمحه اهللا_ قال فيه الترمذي و) .  ٢٦٢٠٢( حديث رقم 
 ) .١٢٨ص  ١الترمذي لأللباين ج ضعيف سنن و

تشميت الْعاطس وكَراهة التثَاؤب ، حـديث  : الرقَائق ، باب يف كتاب الزهد و_  t_ أخرجه مسلم من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي (٥) 
 ) . ٥٣١٣( ، و )  ٥٣١٢( ، و )  ٥٣١١( رقم 
 . ٢٧٥سورة البقرة جزء من اآلية (٦) 



٣٦٩ 

رمحـه  _  )١(قال الْقُرطُبِي . ففي هذه اآلية دليل قاطع وواضح على أنَّ الْمس إنما يكون من الشيطان 
هذه اآلية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة اجلن وزعم أنه من فعـل  : " عند تفسريه هلذه اآلية _ اهللا 
 .) ٢(" بائع وأنَّ الشيطان ال يسلك يف اإلنسان وال يكون منه مس الطَّ

أَلَا  " _ رضي اهللا عنهما _  )٤(قال ابن عباس : قال  )٣( وقد ورد يف السنة النبوية عن عطَاء بن رباح
فَقَالَت إِني أُصرع وإِنـي   _r_ةُ السوداُء أَتت النبِي أُرِيك امرأَةً من أَهلِ الْجنة قُلْت بلَى قَالَ هذه الْمرأَ

 كيافعأَنْ ي اللَّه توعد ئْتإِنْ شةُ ونالْج لَكو تربص ئْتي قَالَ إِنْ شل اللَّه عفَاد فكَشأَت  ـبِرأَص فَقَالَت
ذكرت أنَّ ا طيفـاً  " ، ويف رواية الْحاكم ) ٥( " للَّه لي أَنْ لَا أَتكَشف فَدعا لَهافَقَالَت إِني أَتكَشف فَادع ا

إين أخاف اخلبيث جيردين فدعا : " هذه احلادثة فذكر أنها قالت  )٦(، كما وردت عن ابنِ عباس "من الشيطان
 .) ٧(" ق بِها فدعا هلا فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتتعلَّ

فباجتماع هذه الروايات يظهر جليا أنَّ املرأة ا صرع و أنَّ الصرع الذي أصاا من الشيطَان أي أنـه  
دخول اجلن بدن الْمصروع ثابت باتفاق أهل السنة " _ رمحه اهللا _  )٨(وقد قال ابن تيمية . داخل يف جسمها 
 .) ٩(" ليس يف أئمة املسلمني من ينكر دخول اجلن يف بدن املصروع السنة واجلماعة و

ومـا  _ كما أنَّ ما حيدث يف الواقع من حولنا من حاالت الصرع والْمس اليت تصيب كثرياً من الناس 
 بدن اإلنسـان  أكرب إثبات لدخول اجلن حقيقة يف_ يبذله األئمة وكبار الْمشايِخ والعلماء يف املاضي واحلاضر 
 :وجريانه منه جمرى الدم ال على وجه التشبِيه واالستعارة 

                                                
 . ١٨سبقت ترمجته ص:القرطيب(١) 
 . ٣٣٥ص  ٣تفسري الْقُرطُبِي ج (٢) 
 .هـ  ١١٥نة توفِّي س بالطَ يبِأَ بن يلع بن نسحالْ بن دمحم بن اسبعالْ بن ارسي بن احبر بن اءطَعهو :عطَاء بن رباح(٣) 

ري ج انظر التغي ج ، و ٣١٢ص  ١ارِيخ الصكْلرلزلَام ل٢٢٩ص  ٦الْأَع . 
 .٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٤) 
خرجه مسـلم يف كتـاب  الْبِـر    أو) .  ٥٢٢٠( فَضل من يصرع من الريح ، حديث رقم : أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْمرضى ، باب (٥) 

 ) . ٤٦٧٣( ثَواب الْمؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن ، حديث رقم : لصلَة ، باب او
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:ابن عباس(٦) 
 . ١٤٤ص  ١٦انظر فَتح الْبارِي لابنِ حجر ج (٧) 
 . ٣١سبقت ترمجته ص :ابن تيمية(٨) 
 . ١٢ص  ١٩الفَتاوِى ج (٩) 
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، وقد توسع اإلمام ابن تيمية يف _رمحهما اهللا _  )٢(واإلمام ابن تيمية  )١(منهم اإلمام أَحمد بِن حنبل 
ق استخراج اجلنالجه وطُرق عع وحكمه وحاالته وطُرراب جزاه اهللا عن  يف احلديث عن الصصمن جسد الْم

 .األمة اإلسالمية خري اجلزاء 

 : أيضاً فقد أكَّد كبار العلماء حقيقة دخول اجلن يف بدن اإلنس والتأثري فيه ، وإمكانية ذلك _ ٤

 )٤(بِيمن دخول اجلن بدن املصروع ، وكيف أنكَر الْقُرطُ_ رمحه اهللا_ )٣(فقد ذكرنا ما أثبته ابن تيمية 
 .على من أنكر كَون الصرع من جهة اجلن وأنّ اجلن ال ينفُذ يف بدن اإلنس _ رمحه اهللا_ )٤(بِيالْقُرطُ

 

 : وأما األدلة العقلية 
دلَّت نصوص الشرع على أنَّ الشيطان جسم لطيف فال مانع من دخوله يف جسم كثيف كجسم اإلنسان كما 

ا يتخلَّل النار الفحم وهكذا،  أما إذا اعترض بأنه خملوق من نار ، فال حجة فيه يتخلَّل اهلواء التراب مثَالً أو كم
إذ ليست الشياطني ناراً محرِقَة وإن كانوا قد خلقوا من النار كما أنَّ البشر الذين خلقوا من تراب ال تلـزمهم  

رون إىل غري ذلك متون وال يتحجوالعقل أحكامه عقالً ، فال يتفت ا هو معلوم مبشاهدة احلسم. 
 

مع اإلنسان يفسد عليه دينه ودنياه من اخلارج ومـن الـداخل   _ لعنه اهللا _ هكذا هو حال الشيطان 
فيتعقَّبه من حني والدته بالْمس ليغرس نواة وسوسته فيه ، لذا فإنَّ املولود _ لعنه اهللا _ وبكلِّ الطُّرق والوسائل 

له ، ومل يسلَم من نخزِه سوى عيسى ابن مـريم  _ لعنه اهللا _ يستهلُّ باكياً صارخاً من نخز الشيطان إذا ولد 
هلا به ، بل إنَّ كيد _  I_ بسبب استعاذة والدا منه باهللا بقلب طاهر مؤمن استجاب اهللا _  u_ وأمه 

ل أمغفطان لإلنسان يبدأ قبل والدته حني ييالش   جـل يهـتمن اختيار كلّ منهما لآلخر ، فتجد الرسه وأباه ح

                                                
، _u_، ينتهي إىل إبراهيم  انيح بن اهللا دبع بن يسرِدإِ بن دسأَ بن اللَه بن لبنح بن دمحم بن دمحأَهو أَبو عبد اهللا : حمد الْإِمام أَ(١) 

_u_يعافأَ:، قال الشحيف إمام الفقر يف إمام القرآن يف إمام غةاللُّ يف إمام الفقه يف إمام احلديث يف إمام خصال مثان يف إمام دم إمـام  هدالز 
 .هـ  ٢٤١توفِّي سنة  . نةالس يف إمام الورع يف

 .  ٢، ص  ١ص  ١، و طَبقَات الْحنابِلَة البنِ أيب يعلَى ج  ٣٥٠ص  ٤انظر تارِيخ الْإِسلَام للذَّهبِي ج 
 . ٣١سبقت ترمجته ص : اإلمام ابن تيمية (٢) 
 . ٣١ترمجته ص  سبقت: اإلمام ابن تيمية (٣) 
 . ١٨سبقت ترمجته ص : الْقُرطُبِي (٤) 
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باختيار الزوجة جلماهلا أو ماهلا أو نسبها ويهمل جانب الدين لديها ويغفله الشيطان أنها ستريب أبناءه وتغـرس  
 .فيهم اعتقاداا 

 :_  u_ ولذلك وصى رسول اهللا الرجل بِحسن اختيار زوجته فقال 
 " اكـدي ترِبينِ تالد بِذَات ا فَاظْفَرينِهدلا وهالمجا وبِهسحلا وهالمعٍ لبأَرأَةُ لرالْم كَحن٢( " ) ١( ت ( ،

عند ذلـك  _ لعنه اهللا _ كما يغفلهما بعد ذلك عن الذِّكْر عند الْجِماع الذي حتمل به أمه من جرائه فيدخل 
لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّه اللَّهـم  " _ عليه السالم _ فيه ، وقد قال رسول اهللا فيشاركهما 

هرضي لَم لَدا ومهنيب يا فَقُضنقْتزا رطَانَ ميالش بنجطَانَ ويا الشنبن٣( " ج (. 
 

 .سالمة من شره نسأل اهللا العافية وال
 

@@@@@ 
 

 
 
 

 الباب الرابع
 الوسائل النافعة في دفع كيد الشيطان

 وفيه فصالن

                                                
 ] يداك ترِبت [: قال يف الْعين . قد يطْلَق للتأْنِيب از فَهو دعاء بِالْفَلَاح والْفَوز ، وفَالْتصق بالتراب ، والْمراد ربِح و: رِب ت: ترِبت يداك (١) 

 ترِبـت  : يقـال  . بالترابِ لَصق كأنه ، افتقَر : لجالر ترِب ومنه[:قال الْجوهرِي و . ] استغنى : وأَترب خِسر، إذا وترِب ، الفَقْر هو:  أي
 . ]خرياً أَصبت ال أي ، الدعاِء على وهو ! يداك

 . ٦٢ص  ١ة للْجوهرِي ج الصحاح في اللُّغ، و ١٣٦ص  ٢خليل بن أَحمد ج انظر الْعين للْ
أخرجـه  ، و)  ٤٧٠٠( الدين ، حديث رقـم  الْأَكْفَاء في : يف كتاب النكَاح ، باب _  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٢) 

 ).ليهمتفَق ع () .٢٦٦١(كَاح ذَات الدين ، حديث رقم استحباب نِ: مسلم يف كتاب الرضاع ، باب 
يف ، و)  ١٣٨( لْوِقَاع ، حديث رقـم  عند التسمية علَى كُلِّ حال وا: أخرجه الْبخارِي من حديث ابنِ عباس يف كتاب الْوضوء ، باب (٣) 

أَهلَه ، حـديث رقـم   رجل إذا أَتى ما يقُول ال: يف كتاب النكَاح ، باب ، و)  ٣٠٣١( بليس ، حديث رقم صفَة إِ: كتاب بدء الْخلْق ، باب
السؤال بِأَسـماء اهللا  : ب يف كتاب التوحيد ، با، و)  ٥٩٠٩( أَهلَه، حديث رقم  ما يقُول إذا أَتى: يف كتاب الدعوات ، باب ، و)  ٤٧٦٧(
_I  _اذَوعتا ، حديث رقم الْاسكَاو) .  ٦٨٤٧( ة بِهي النم فلسقُو: ح ، باب أخرجه مب أن يحتسا ياع ، حـديث رقـم   مد الْجِمنله ع
 ).متفَق عليه).( ٢٥٩١(
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 :البعد عن املعاصي واالستقامة على الطَّاعة : الفصل األول 

 :وفيه مبحثان 
 .البعد عن املعاصي وأثر ذلك على الشيطان : املبحث األول 
 .اعات وأثرها فعل الطَّ: املبحث الثَّاين 

 
 :اإلخالص وحتصني القلب وأثره : الفصل الثَّاين 

 :وفيه ثالثة مباحث 
 .إخالص النية هللا : املبحث األول 
 .حتصني القلب ويقظته : املبحث الثَّانِي 
 .االستعاذة باهللا من الشيطان : املبحث الثَّالث 
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 الفصل األول
 المعاصي واالستقامة على الطَّاعة البعد عن

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :املبحث األول
 :البعد عن املعاصي وأثر ذلك على الشيطان
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إنَّ أَحد أهم مقَومات الفَلَاح؛اجتناب املعاصي اليت هي من أثر الشيطان ووسوسته يف نفوس البشر،ويف 
سان يف الدنيا واآلخرة ألنها سبب لضـالله وهالكـه   فاملعصية خطر كبري على اإلنذلك اتقاء ألغلب مكائده،

 .،فالعاصي يمهد الطَّريق أمام الشيطان ويسهل له أمر إضالله_لعنة اهللا عليه_وفيها معونة للشيطان 
ــال     ــك فق ــى ذل ــين آدم عل ــب اهللا ب ــذا عات �yV⌦KV`﴿ ل `�Wä`ÆVK� 

óØS|`~V⌦MX� vøYÞW�HTWTÿ W×W ��ò ûK� ☺ð�� 
N�èS�S�`ÅWT� $WÝTðHT¹óT~PV⌦@� ISãPVTßMX� 

`yRÑV⌦ QbèS�WÆ bÜkY�QSÚ (60) XÜKV�Wè 
&øYßèS�S�`Æ@� �W¡HTWå b·.W£g² cy~YÍW�TT`©QSÚ 

(61) `�WÍV⌦Wè QWÔW¶VK� `yRÑÞYÚ ^n�Y�Y� 
$�☯¤kY�VÒ óØV⌫WTÊVK� N�éSßéñÑWT� 

WÜéR⌫YÍ`ÅWT� (62) -YâY¡HTWå SØPVÞWäW� 
øY�PV⌦@� `yS�ÞSÒ WÜèS�WÆéST� (63)﴾)١(. 

_ لعنـه اهللا _وعبادة الشيطان هي اتباع أوامره وال يكون إلَّا مبعصية اهللا واالنسالخ عن احلق،فيتمكَّن 
�@�ñÔ`T﴿..من العاصي ويضلّه ويهوي به إىل أودية الضياع ويتالعـب بـه كمـا يشـاء    Wè 

`ØXä`~V⌫WÆ VK�W�WTß v÷Y¡PV⌦@� SãHTWTÞ`~WT���ò 
�WÞY�HTWTÿ��ò W�WT⌫W©ß@�WTÊ �Wä`ÞYÚ 

SãWÅW�`T�KV�WTÊ SÝTðHT¹`~TPV⌦@� WÜ�VÑWTÊ 
WÝYÚ fÛTÿXè�WçÅ<⌦@� (175) ﴾)٢(. 

حصناً مـن احلمايـة   _ لعنه اهللا_أما البعد عن املعاصي فإنه يصد يف وجهه باب اإلضالل،ويضع دونه 
�QWÜMX¨﴿ذلك فقـال  _ I_قد بين اهللا اإلهلية فيضيق عليه السبل،وال يدع له عليه من سلطان،و 

÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ dÝHTð¹<⌫Sª 
�PV�MX� XÝWÚ ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ 

WÝÿXè�WçÅ<⌦@�_ لعنـه اهللا _،فاإلعراض عن املعاصي سبيل عظيم انبته )٣(﴾(42) 
كـن بعـد فـوات    ل_ لعنـه اهللا _ويف ذلك عامل كبري يف منع سلطانه،وسيعترف هـو بـذلك بنفسـه    

 �WÚWè WÜ�WÒ �øY⌦ ØRÑ`~V⌫WÆ ÝYQÚ \ÝHTð¹<⌫Sª﴿األوان
:�PV�XM� ÜKV� óØRÑST�óéWÆW  

`yS�T`�W�W�pTª@�WTÊ $øY⌦﴾)فيكون اعترافه هذا حسـرة يف قلـوب   )٤،
 .أتباعه،حيث ال فائدة حينئذ

                                                
 . ٦٣  - ٦٠سورة يس  (١)
 . ١٧٥سورة األعراف  (٢)
 . ٤٢سورة احلجر  (٣)
 . ٢٢سورة إبراهيم جزء من اآلية  (٤)
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تاج إىل جماهدة لنفسـه  لذا فإنَّ على العاقل أن حيمي نفسه لئَلَّا يكون من هؤالء النادمني ، وإن كان حي
أوالً ولكَيد الشيطان ثانياً ليستطيع أن يبتعد عن املعاصي قدر اإلمكان ، فالعبد ال يستطيع أن يهجر املعاصـي  

رمحه اهللا _  )١(مطلقاً ، فهناك ما قدر على املرء أن يقع فيه من املعاصي ، كما وضح ذلك عمر بن عبد الْعزِيز 
من أحسن منكم فليحمد اهللا ومن أساء فليستغفر اهللا ، فإنه ال بد ألقوام من أن يعملوا : [إذ قال يف خطبته _ 

أيها الناس ، مـن أملَّ بـذنب   : [ ، ويف رواية أخرى عنه أنه قال ] أعماالً وظَّفها اهللا يف رقام وكتبها عليهم 
ب فإن عاد فليستغفر اهللا وليتقـة يف  فليستغفر اهللا وليطَوما هي خطايا مب ، فإنتب فإن عاد فليستغفر اهللا وليت

 .)٢(] أعناق الرجال ، وإنَّ اهلالك كلّ اهلالك يف اإلصرار عليها 
ومعىن هذا أنَّ العبد ال بد أن يفعل ما قُدر عليه من الـذُّنوب  : [ _ رمحه اهللا _  )٣(يقول ابن رجب 

 بِيكما قال الن _r _  "َالَةحلَا م كذَل كرا أَدنالز نم ظَّهح منِ آدلَى ابع بكَت اهللا  ، ) ٤( " إِنَّ اللَّه ولكـن
جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذُّنوب ومحاه بالتوبة واالستغفار فإن فعل فقد ختلَّص من شر الذَّنب وإن 

 . )٥(]أصر على الذَّنب هلك
وليس يف ذلك احتجاج بالْقَدر على فعل املعاصي ، ولكن فيه إشارة إىل أنَّ الوقوع يف اخلطأ من طبيعة 

عليهم _ البشر لما جبِلُوا عليه من طبائع يكتنفها النقْص ، حيث ال عصمة ألحد منهم سوى الرسل واألنبياء 
 ._ السالم 

_ لعنـه اهللا  _ ن فإما يغلبه بيقينه وطاعته وإما يتغلَّـب عليـه   وهذا محك صراع اإلنسان مع الشيطا
لعصيانه وتفريطه وذلك يتوقَّف على مدى قُوة إميان العبد أو ضعفه ، فإذا كان ضعيف اإلميان يكون بالتـايل  

هراقبة اهللا واالنصياع ألوامره ، تة يف مهات ومتـأل كيانـه ،   ضعيف اليقني باهللا ، ضعيف العزمية والْهِمبه الشز

                                                
ـ ج ، لضفَالْ يف هتأم واحد كان ، نينِمؤمالْ ريمأَ يوِمأَالْ صفْح وبأَ مكَحالْ بن انورم بن يززِعالْ دبع بن رمعهو : عمر بن عبد الْعزِيز  (١) عم 

زو عدالً  كفافاً و ورعاً و ، عفافاً و داًه، حنس الصبالقرآن تو  ،شآجل هلَغ العكان ، عاجله عن شي للرعمـن  علـى  و ، أمانـاً  و أمناً ةي 
 . أشهر و سنة ٣٩ ابن هو و ١٠١ سنة بجر يف امالش أرض من انعمس يردبِ يفِّوتهـ ، و  ٦١ولد سنة  . برهاناً و ةجح خالفه

اية في طَبقَات الْقُراء ، و غَاية النه ١٢٩ص  ١، و الْاستيعاب في معرِفَة الْأَصحاب ج  ٣٨٠ص  ٢انظر حلْية الْأَولياء لأَبِي نعيم الْأَصبهانِي ج 
 . ١٦٤ص  ١لابنِ الْجزرِي ج 

 . ٢٦ص  ١٩جامع الْعلُوم و الْحكَم البنِ رجب الْحنبلي ج (٢) 
 . ٣٠١سبقت ترمجته ص:ابن رجب الْحنبلي(٣) 
، و يف كتاب الْقَـدر ،  )  ٥٧٧٤( ح دون الْفرج ، حديث رقم أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْاستئْذَان ، باب زِنا الْجوارِقطعة من حديث، (٤)

ــاب ﴿  �e×.W£fTT�Wè uøV⌫WÆ ]àWTÿó£WTÎ :�WäHTWÞ<ÑV⌫`åKVبــــــــ 
`ØSäQWTTßKV� �W� fûéSÅY�ó£WTÿ (95)   ﴾ ) و أخرجه ) .  ٦١٢٢( ، حديث رقم )  ٩٥سورة األنبياء

 . متفَق عليه ) . ٤٨٠١(ه من الزنا و غريه ، حديث رقم مسلم يف كتاب الْقَدر ، باب قُدر على ابنِ آدم حظَّ
 . ٤١٥ص  ١الْحكَم البنِ رجب ج جامع الْعلُوم و(٥) 
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تفتنه الشهوات والنزوات ويسيطر عليه حب الدنيا ، فيصعب عليه بذلك ترك املعاصي واالبتعاد عنها ، فيكون 
 ._ لعنه اهللا _ عرضةً لكيد الشيطان 

جياهد نفسه وحيارب شياطني اإلنس عايل الْهِمة ؛ فإنه _ I_أما إذا كان قوي اإلميان قوي اليقني باهللا 
واجلن وبالتايل يسهل عليه االبتعاد عن املعاصي قدر اإلمكان ، فإذا وقع يف شيء من الذُّنوب،فإنـه يسـارع   

 بِين عن النيحيحبة مهما وقع فيها،ففي الصوبالت_r _ه قالا قَالَ أَذْ: "أنمبرا وبذَن ابا أَصدبا إِنَّ عبذَن بن
 رفغا يبر ي أَنَّ لَهدبع ملأَع هبي فَقَالَ رل رفَاغْف تبا قَالَ أَصمبرو تبأَذْن بفَقَالَ ر تغَفَر ذُ بِهأْخيو بالذَّن

بذَن بأَذْن ا أَوبذَن ابأَص ثُم اَء اللَّها شكَثَ مم ي ثُمدبعفَقَـالَ  ل هرفَاغْف رآخ تبأَص أَو تبأَذْن با فَقَالَ ر
ثُم اَء اللَّها شكَثَ مم ي ثُمدبعل تغَفَر ذُ بِهأْخيو بالذَّن رفغا يبر ي أَنَّ لَهدبع ملا قَالَ  أَعمبرا وبذَن بأَذْن

رب أَصبت أَو قَالَ أَذْنبت آخر فَاغْفره لي فَقَالَ أَعلم عبدي أَنَّ لَه ربا يغفر الـذَّنب  أَصاب ذَنبا قَالَ قَالَ 
 . ،أي إذا بقي على حاله هذه كلَّما أذنب استغفر من ذنبه)١("َ ويأْخذُ بِه غَفَرت لعبدي ثَلَاثًا فَلْيعملْ ما شاء

 
 :ثري من الوسائل اليت تعني العبد على االبتعاد عن املعاصي وهناك الك
 -: من ذلك 

) الشـيطان (مطالعة كيد العدو لدحرِه ورد كيده بأن يستشعر ما تمثِّله املعاصي بالنسبة إىل عدوه اللَّدود _  ١
يف الدنيا قبل اآلخـرة ، فلننظـر مـثالً إىل    وكيف يستخدمها يف دفعه إىل ما يضره ويعكِّر عليه صفْو حياته 

 :_ U_معصيتي شرب اخلمر ، ولَعب الْميِسر ، يقول اهللا 
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� Nv�éTSÞWÚ��ò 

�WÙPVTßXM� S£`ÙW�<⌦@� S£Y©`~TWÙ<⌦@�Wè 
ñ��W±ßVK�ô@�Wè SØHTV⌦`¦VK�ô@�Wè c¨`�Y¤ 

óÝYQÚ XÔWÙWÆ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 
SâéS�YÞWT�T`�@�WTÊ óØRÑPV⌫VÅV⌦ 

WÜéS�YT⌫pTÉST� (90) �WÙPVTßXM� S�ÿX£STÿ 
SÝHTð¹`~TPV⌦@� ÜKV� WÄYTÎéSTÿ SØRÑWTÞ`~WT� 
WáWè.W�WÅ<⌦@� �ò:�TTWTµpTTçÅW�<⌦@�Wè Á 

X£`ÙW�<⌦@� X£Y©`~WÙ<⌦@�Wè `ØS{PV�S±WTÿWè ÝWÆ 
X£<ÒY¢ ☺ðY/@� XÝWÆWè $YáléTV⌫☺ð±⌦@� `ÔWäWTÊ 
ØS�ßKV� WÜéSäWT�ÞTQSÚ (91) ﴾)٢(. 

                                                
 (١)خة أخرجه الْبريرارِي من حديث أَبِي ه_t _يـد ، بـاب    يف كتابحوقـول اهللا  : الت_I _ ﴿fûèS�ÿX£STÿ ÜVK� 

N�éST⌦PY�W�STÿ WØHTV⌫VÒ ☺ðY&/@�بول قُ: باب جه مسلم يف كتاب التوبة،أخرو).٦٩٥٣(،حديث رقم ﴾
 .متفَق عليه .)٤٩٥٣(ت الذُّنوب،حديث رقم إن تكَررالتوبة من الذُّنوب و

  . ٩١،  ٩٠سورة املائدة (٢) 
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اتقاء ملكائد الشيطان ، وبعد عن العداوة والبغضاء اليت يريـد أن يوقعهـا   : ففي ترك هاتني املعصيتين 
بيننا،وتجنب لغرضه فينا بترك الطَّاعات من ذكْرٍ هللا وأداٍء للصالة املفروضة ، واليت هي أعظم الطَّاعات وصلَة 

 ._ I_بني العبد وربه 
أن يتعرف إىل العواقب اليت تنتج من جراء املعاصي وما تسببه له من هم وغم وحزن وقلَّة توفيق ، وقـد  _  ٢

يف ذكْر ما تخلِّفه الذُّنوب واملعاصي على العبد من عواقـب وخيمـة يف   _ رمحه اهللا _  )١(أسهب ابن الْقَيم 
 ).عن الدواء الشافيالْجواب الْكَافي لمن سأَل :(كتابه

حفَّت الْجنةُ بِالْمكَارِه وحفَّت "مجاهدة النفْس وإرغامها على ترك ما وى من املعاصي واملخالفات فقد _  ٣
 اتوهبِالش ارل اهللا عبداً جاهد نفسـه يف سـبيل اهللا   ) ٢( " النذخولن ي، ﴿WÝÿY¡PV⌦@�Wè 

N�èS�WäHTW� �WTÞ~YÊ óØSäPVÞWÿY�`äWTÞV⌦ 
&�WTÞV⌫S�TSª QWÜMX�Wè ☺ðW/@� WÄWÙV⌦ 

WÜkYÞY©`�SÙ<⌦@� (69)﴾)٣(. 

 االلْتجاء إىل اهللا ودعائه وطلب الْعون منه يف ترك املعاصي ومخالَفة الشيطان يف _  ٤

د من ربه وهـو سـاجِد   أَقْرب ما يكُونُ الْعبu  _ "_ ذلك ، وخاصةً عند السجود فقد قال رسول اهللا 
 . ) ٤( " فَأَكْثروا الدعاَء

_ تذَكُّر املوت دائماً فهو ال يعرف صغرياً وال كبرياً وقد يأتيك فجأةً وأنت ال تشعر، فقد قال رسول اهللا _  ٥
r _ " : وارأَكْث كْرمِ ذاذه نِي اللَّذَّاتعي توه وليستشعر  ، فليجعل اإلنسان) ٥("  الْمينياملوت دائماً بني ع

يف موقف تقْشعر منه األبدان بال معني وال _  I_ماذا ينتظره بعد املوت من عذاب يف القرب وعرض على اهللا 
رفيق ، وليتذكَّر ما ميكن أن يتعرض له من عذاب يف النار على ما بدر منه من املعاصي ، نسأل اهللا الرمحة 

 .املغفرة من كلِّ ذنب و
                                                

 . ٣٢سبقت ترمجته ص :ابن الْقَيم(١) 
 . ٤٤سبق خترجيه ص (٢) 
 . ٦٩سورة العنكبوت (٣) 
 ) . ٧٤٤( السجود ، حديث رقم ما يقَال في الركُوع و: اب يف كتاب الصلَاة ، ب_  t_ أخرجه مسلم من حديث أَبِي هريرة (٤) 
ذكْرِ الْموت ، حديث رقم ما جاء في : الْورع ، باب يف كتاب صفَة الْقيامة والرقَائق و_  t_ أخرجه الترمذي من حديث أَبِي هريرة (٥) 

منبع انظر مجمع الزوائد و] (  إسناده حسن [: _ رمحه اهللا _ قال الْهيثَمي  . ] غَرِيب صحيح حسن حديثٌ هذَا [: ، وقال فيه )  ٢٢٢٩( 
 ) . ٢٢٤ص  ١١الْفَوائد ج 
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أن يستشعر أَثَر تركه للمعاصي على عدوه الشيطان فهو بذلك يفشل له خططـه اخلبيثـة وحييـل دون    _  ٦
 ._ لعنه اهللا _ التمكُّن منه والتسلُّط عليه وإضالله وبذلك ينتصر جبزء عظيم يف حربه ضد الشيطان 

@@@@@ 
 :املبحث الثَّاين

 :اعات وأثرهافعل الطَّ
كما أنَّ ترك املعصية من أعظم ما يدحض به كيد الشيطان ؛ فإنَّ يف فعل الطَّاعات ما مياثل ذلك بل قد 
يزيد أحياناً ، فالتمسك مبا جاء به الكتاب ومبا جاءت به السنة الْمشرفة هو أعظم سبيل للحماية مـن كيـد   

له ، والذي حياول الشيطان _  I_ ك يتمسك بالصراط املستقيم الذي شرعه اهللا الشيطان ، ألنَّ اإلنسان بذل
﴿ _  U_ قولـه  _  r_ أن يحيد به عنه ، كما جـاء يف احلـديث الـذي فَسـر فيـه رسـول اهللا       

¨QWÜKV�Wè �W¡HTWå øYº.W£g² �_Ù~YÍWT�`©SQÚ 
$SâéSÅY�PVT�@�TWTÊ �W�Wè N�éSÅY�QW�WT� 

WÔS�TT☺ñ©⌦@� ðËQW£WÉW�WTÊ óØRÑY� ÝWÆ 
-&YãY⌫~Y�fTTª óØRÑY⌦.V¢ ØRÑHù☺ð²Wè -YãY� 
óØS|PV⌫WÅV⌦ WÜéSÍPV�ðððT� (153) ﴾ )حني رسم  )١ ، _u 

خطا على األرض ليمثِّل به الصراط املستقيم الذي أمرنا اهللا بااللتزام به ، وخطَّ منه خطوطاً متفَرعة تـدلُّ  _ 
 .) ٢(على سبل الشيطان 

مثَّ إنَّ فعل الطَّاعات واإلكثار منها له أثر عظيم يف دحض كَيد الشيطان ألنَّ فيه هدر لمـا جيتهـد يف   
حتصيله ، فكلَّما وقع اإلنسان يف السيئات بالوسوسة واإلقناع والتدرج وغري ذلك من أساليبه املعروفة ، تـأيت  

تب مبا اجذْهذَل احلسنات املاحيات لتطَطه اللَّئيمة اليت به ومكائده وبِخليد يف شأنه دفعة واحدة ، فتذهب بِحه
 .فيها ما بذَل أدراج الرياح 

    ـتحبسمن تقـدميها علـى الْم دا فال بظَم شأعر اإلشارة إىل فعل الفرائض والواجبات لدجوهنا ت
عنها أَوىل وأهم من اإلكثار مـن  _ I_هللا ا وترك املعاصي اليت ى والْمندوب فإنَّ فعل الطَّاعات اليت أمر ا

بينمـا  _ مع فضلها وكبري أجرهـا  _ احلسنات والنوافل ، فمن اجلهل أن يكْثر اإلنسان من األعمال احلسنة 
وما عدا ذلك يعتبر  يقَصر فيما افترضه اهللا عليه كمن يقوم اللَّيل وينام عن صالة الفجر فالفرائض هي األصل ،

ليس تقوى اهللا بصيام النهـار وال القيـام باللَّيـل    [ _ رمحه اهللا_ )٣(خرياً إىل خري، قال عمر بن عبد الْعزِيز 

                                                
 . ١٥٣سورة األنعام (١) 
 . ٢٤٧ق خترجيه ص احلديث رواه النسائي سب(٢) 
 . ٣٢٧سبقت ترمجته ص : عمر بن عبد الْعزِيز (٣) 



٣٧٩ 

والتخليط فيما بني ذلك ، ولكن تقوى اهللا ترك ما حرم اهللا وأداء ما افترض اهللا فَمن رزِق خرياً بعد ذلك فهو 
من عادى لي وليا فَقَدU  _ " _ فيما يرويه عن ربه _  u_، وقد قال رسول الرحمة ) ١(] خري  خري إىل

بالُ عزا يمو هلَيع تضرا افْتمم إِلَي بٍء أَحيي بِشدبع إِلَي بقَرا تمبِ وربِالْح هتآذَن   إِلَـي بقَـرتي يد
بِالنهديو بِه رصبي يالَّذ هرصبو بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبى أُحتلِ حافـا    وبِه شطـبي يالَّت

و هيذَناذَنِي لَأُععتاس نلَئو هنيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سا وي بِهشمي يالَّت لَهرِجي  وددـرت لُها فَاعٍء أَنيش نع تددرا تم
 .) ٢("ُ عن نفْسِ الْمؤمنِ يكْره الْموت وأَنا أَكْره مساَءته

_ U_وليس يف هذا تقليل من شأن احلسنات ولكنه من باب تقدمي األهم على املهم وإلَّا فقد قال اهللا 
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﴾ )٤ (. 
 ٥(وعن أَبِي ذَر(  _t  _سول اهللا أنَّ ر _r  _ ةَ " : قالنسئَةَ الْحيالس بِعأَتو تا كُنثُميح قِ اللَّهات

 .) ٦(" تمحها وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ
كما أنَّ يف فعل الطَّاعات والتقرب إىل اهللا إرغام للشيطان وإغاظة وحسرة له على ما فرط يف جنب اهللا 

 :_  r_ يقول 
                                                

 . ٣٩٥ص  ١انظر جامع الْعلُوم و الْحكَم ج (١) 
 .)٦٠٢١(الْتواضع ، حديث رقم : يف كتاب الرقَاق ، باب _  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٢) 
 . ١١٤سورة هود (٣) 
 . ١٣٥ – ١٣٣ل عمران سورة آ(٤) 
 . ١٣١سبقت ترمجته ص : أبو ذَر الْغفَّارِي (٥) 
حسن صحيح  [: يف بعض النسخ و] حديث حسن : [ اَء في معاشرة الناس ، وقال ما ج: الصلَة ، باب الترمذي يف كتاب الْبِر وأخرجه (٦) 

يب فـي  الترغ: الترهيب ، باب صحيح الترغيب و ، و ١٠٢ص ٣مصابِيح للْأَلْبانِي ج مشكَاة الْ( ظر ان_ رمحه اهللا _ قد حسنه اَأللْبانِي و . ]
 )غريمها ، و ١٢٥ص  ٣التوبة ج 



٣٨٠ 

 "يأَبِي كُر ةايي رِوفو لَهيا وقُولُ يي يكبطَانُ ييلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر  ـري أُمليا وبٍ ي
اري النفَل تيفَأَب ودجبِالس ترأُمةُ ونالْج فَلَه دجفَس ودجبِالس مآد ن١( " اب (. 

وقد يسر اهللا لنا سبالً كثرية وأمدنا بأسلحة متنوعة لنتغلَّب على شياطيننا ، فوهب لنا ما يكَفَّـر بـه   
وسلَّحنا بسالح عظيم وحصن حصـني  الذَّنب ويرفَع الدرجة من الطَّاعات واألذكار واحلسنات والفرائض ، 

طان الريجيم ، فجعل لنا وهو الذِّكْر لنحترز به من الش_I _   مـن به ، ولكلِّ وقـت كْراً خاصالكلِّ أمر ذ
 . األوقات ذكْر خيصه أيضاً ، وأذكار أُخرى متنوعة تقَال يف أي مكان وأي زمان 

 
 :يف قوله_  u_ ومن األذكار أيضاً ؛ قول رسول اهللا 

  "لَا ش هدحو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نم ةرائَةَ ممٍ موي يف يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيك
مـن   )٣( عشرِ رِقَابٍ وكُتبت لَه مائَةُ حسنة ومحيت عنه مائَةُ سيئَة وكَانت لَـه حـرزا   )٢( كَانت لَه عدلَ

طَانيالش كذَل نم لَ أَكْثَرمع دإِلَّا أَح اَء بِها جملَ مبِأَفْض دأَح أْتي لَمو ِسيمى يتح كذَل همو٤( " ي (. 
وكذلك الشأن يف الطَّاعة ؛ فإنَّ أمهّها أداء الصلوات يف أوقاا بطهارة تامة ، فالوضوء والصـالة مهـا   

به اإلنسان ، ال سيما عند ثَوران قُوة الغضب والشهوة ، فإنها نار تغلي يف قلب ابـنِ آدم ،  أعظم حرز يتحرز 
 :قال _  r_ عن النبِي  )٦(وغريه من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي  )٥(كما روى الترمذي 

فَمن أَحس بِشيٍء  )٧(رأَيتم إِلَى حمرة عينيه وانتفَاخِ أَوداجِهأَلَا وإِنَّ الْغضب جمرةٌ في قَلْبِ ابنِ آدم أَما "  
 . ) ١("  من ذَلك فَلْيلْصق بِالْأَرضِ

                                                
 ) . ١١٥( ك الصلَاة ، حديث رقم بيان إِطْلَاق اسم الْكُفْر علَى من تر: أخرجه مسلم من حديث أَبِي هريرة يف كتاب الْإِميان ، باب (١) 
 بفـالن  فالناً وعدلْت . فالن عدلُ هو ؛ نظريه : ءيالش دلوعِ [: قال الْخليل . الْمقْصود ما يساوِي في الْأَجر نظري ، والالْمثْل و: الْعدل (٢) 
 الشـيءَ  الشيُء وعدل [: قال ابن سيده و . ] بربه يعدلُ الذي املُشرِك : والعادلُ . سنفَح يعدلُه : قلت وإن ، فالناً يعادل وفالن . به أعدله
هدلعالً يدلَه ، عه : وعادنازلُ . ودل والعديلُ والعدوالع : ظريوالْ النِالْ هو : وقيل ، لثْمِظري وليس لُثْميِنِ بالنعويف . ه التيلزِن : ) لُ أودع ذلك 
 . ] ) صياماً

 . ٢٠٤ص  ١الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج ، والْمحكَم و ٩٣ص  ١خليل بن أَحمد ج انظر الْعين للْ
 . نيصح : يزرِح ومكان،  ازاًرحإِ هتزرحأَ دقَفَ هتظْفوح هتممض ءيش كلّو. الْحفْظُ والْوِقَاية : الْحرز (٣) 

ة اللُّغرهمد ج انظر جيرلَاغة ج ، و ٢٥٧ص  ١ة البنِ داس الْب٨٢ص  ١أَس . 
يف كتاب ،و)٣٠٥٠(نوده ، حديث رقم جصفَة إِبليس و: خلْق ، باب يف كتاب بدء الْ_  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٤) 

فَضـل  : ار ، بـاب  االستغفَرجه مسلم في كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة وأخو) .  ٥٩٢٤( حديث رقم  ل التهليل ،فَض: الدعوات ، باب 
 ).عليهمتفَق  ).( ٤٨٥٧( التهليل والتسبِيح والدعاء ، حديث رقم 

 . ١٨٣سبقت ترمجته ص :الترمذي(٥) 
 (٦)ديد الْخعو س٣١١سبقت ترمجته ص :رِيأَب . 
 . ٣٣٩سبق تفسريها ص . الْعروق الْمحيطَة بِالْعنق : الْأَوداج (٧) 



٣٨١ 

 :مبيناً فضل الصالة يف حياة الْإِنسان _ u_وقد قال 
 قَالُوا لَا يبقي  ) ٢( لُ فيه كُلَّ يومٍ خمسا ما تقُولُ ذَلك يبقي من درنِهأَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِبابِ أَحدكُم يغتِس"  
 

طَايالْخ بِه و اللَّهحمسِ يمالْخ اتلَوثْلُ الصم كئًا قَالَ فَذَليش نِهرد ن٣( "ا م (. 
 

 :ها فقال علي_  I_ وكذلك صالة النافلَة ، فقد حثَّ اهللا 
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 :_  u_ أما عن الوضوء ؛ فقد قال فيه 

 "نسأَ فَأَحضوت نم أَظْفَارِه تحت نم جرخى تتح هدسج نم اهطَايخ تجروَء خض٥("الْو (. 
 :_  u_ وقال أيضاً  

ـ  "   )٦( الَ إِسـباغُ أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِه الْخطَايا ويرفَع بِه الدرجات قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّـه قَ
كَارِهلَى الْموِء عض١( الْو( ُاطبالر كُمفَذَل لَاةالص دعب لَاةالص ظَارتانو اجِدسطَا إِلَى الْمةُ الْخكَثْرو )٣(" ) ٢ (. 

                                                                                                                                                                     
قَـالَ   ) . ٢١١٧( أصحابه ، حديث رقم _  r_ ما جاَء يف ما أَخبر النبِي : جزء من حديث أخرجه الترمذي ، يف كتاب الْفتن ، باب (١) 

حدثَهم بِما هو كَائن إِلَـى   _ r_ بِي في الْباب عن حذَيفَةَ وأَبِي مريم وأَبِي زيد بنِ أَخطَب والْمغرية بنِ شعبةَ وذَكَروا أَنَّ النو [:  أَبو عيسى
يححص نسيثٌ حدذَا حهةُ واعالس قُومأَنْ ت [. 

: قال ابن دريـد  و . ] الدرن كَثري : لَمدران ألنه . وأدرن درِنٌ الوسخِ،ثَوب تلَطُخ : الدرنُ [: قال الصاحب . الْوسخ : الدرن : درنه (٢) 
 . ] الوسخ من بوالثَّ أو ديالْبِ قلع ما : الدرن[

ة للصي اللُّغيط فحاد ج انظر الْمبب بن عد ج ، و ٣٤٢ص  ٢احيرة البنِ دة اللُّغرهم٣٣٩ص  ١ج . 
: سلم فـي كتـاب   أخرجه مو) .  ٤٩٧( فَّارة ، حديث رقم الصلَوات الْخمس كَ: أخرجه الْبخارِي في كتاب مواقيت الصلَاة ، باب (٣) 

أخرجـه يف نفـس   ، و)  ١٠٧١( رجات ، حديث رقـم  ترفَع الدطَايا وى به الْخالْمشي إىل الصلَاة تمح: مواضع الصلَاة ، باب الْمساجِد و
 ات قَالَ قَالَ الْحسـن مثَلُ الصلَوات الْخمسِ كَمثَلِ نهرٍ جارٍ غَمرٍ علَى بابِ أَحدكُم يغتِسلُ منه كُلَّ يومٍ خمس مر "الْموضع بِمعناه بِلَفْظ 

نرالد نم كي ذَلقبا يم١٠٧٢( ، حديث رقم " و . ( 
 . ١١٤سورة هود (٤) 
 (٥)لسفَّان أخرجه مان بن عثْمم من حديث ع_t _ ة ، باباري كتاب الطَّهف :ع ما مطَايوج الْخروء،حديث رقمخض٣٦١(اء الْو(. 
ـ كَ أي ، سـابِغٌ  شيٌء[: قال الْجوهرِي  . يهف ةغالَبموالْ ، الهمكْوإِ ، امهمتإِ:  وءضوالْ اغبسإِ .الْإِِحسان الْإِتمام و: الْإِسباغ (٦)  لٌام واف  .

تغبوس النعغُ ةُمبست بالضم بوغاًس : اتسعغَ . تبعليه اهللا وأَس النعأَ ، ةمأَ يهاتباغُ.  موإس الوإِ:  وِءضتهمام [ . 



٣٨٢ 

وقد خصصت احلديث عن الصالة والوضوء لزيادة أمهِّيتهما ، وإلَّا فهناك أسلحة أُخرى من العبـادات  
 :ا جهود الشيطان اليت حتمل على الوقوع يف الذُّنوب تهدم 

 .)٥(" غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه ) ٤( صام رمضانَ إِميانا واحتساباًمن ": _  u_ قال : الصوم / أ: من ذلك 
فقد ثَبت يف ، وصاً إذا كان يف شهر رمضان خص، ولعلِّي أُشري إىل شيء من فَضل الصوم يف رد كيد الشيطان 

 .الصحيح أن مردة الشياطني تصفَّد يف رمضان 
 وسلِْسـلَت  جهـنم  أَبـواب  وغُلِّقَـت  الْجنة أَبواب فُتحت رمضانُ دخلَ إِذَا"_  r_ قال رسول اهللا  

نياطي٦("الش(. 
ثر كبري يف إضعاف الشيطان حيث تضيق عليه املداخل بكبح الشهوات مـن أثـر   كما أنَّ الصوم له أ

 .وهذا ملَاحظ معلوم ، الصيام 
 

 .) ٢( " ولَم يفْسق رجع كَما ولَدته أُمه )١( من حج هذَا الْبيت فَلَم يرفُثْ" : الْحج / ب
                                                                                                                                                                     

 . ٣٠٠ص  ١الصحاح في اللُّغة للْجوهرِي ج ، و ١٦٤ص  ١اموس الْفقْهِي ج انظر الْقَ
 كـذا  يفعل النفُ:  القَي. طشنمالْ دض وهو ، هركْمالْ عمج:  هارِكَمالْ [: قال الزمخشرِي . غريه شقَّة مثل الْبرد الشديد والْم: الْمكَارِه (١) 
ـ حوالْ هازِوعإِ ومع اءمالْ سمبِ اهعم ىذَّأَتي اليت للَعوالْ يددالش دربالْ مع أضوتي أن ادرموالْ.  الح لِّكُ على يأَ ؛ طشنموالْ هركْمالْ على إىل ةاج 
 . ] ذلك أشبه وما يالغالْ نمبالثَّ هاعيتاب أو ، فيه ةقَّشمالْ واحتمال ، طلبه
 سـبيل  يف باجلهاد ذلك هبش . رغالثَّ ومزلُ وهي ، ةطَابرمالْ : اطالرب [: قال الزمخشرِي . حبس النفْس علَى الطَّاعات الْمشروعة : الرباط (٢) 
 . ] برحالْبِ العدو جِهاد على ةامقَإِالْ : لصأَالْ يف اطبالر [: قال ابن الْأَثري  . ] اهللا

 . ٤٦١ص ٢الْأَثَر البنِ الْأَثري ج  النهاية في غَرِيب، و ٣٩٢ص  ١ر للزمخشرِي ج الْأَثَلْفَائق في غَرِيب الْحديث وانظر ا
 ) . ٣٦٩( قم إِسباغ الْوضوء علَى الْمكَارِه ، حديث ر: أخرجه مسلم يف كتاب الطَّهارة ، باب (٣) 
 فَعلْتـه  تقـول  اللّه على اَألجر احتسابِك ردصم واحلسبةُ [: قال يف لسان الْعرب . _  I_ الْأَجر من اهللا رجاء الثَّواب و: الحتساب ا(٤) 

ـ حالْ نم ابستاالح [: ، قال الزمخشرِي  ] جراَأل وهو بالكسر احلسبةُ واالسم اَألجر طَلَب واالحتساب احتساباً فيه واحتسب حسبةً بس 
كاالعتادد الْ نمعد  .قيل ماوإن  :احتسالْ بعلم لنم يبه يوِن وجلَ ألنَّ ؛ اِهللا هه حينئأن ذ يعَتد عحال يف فجعل ، هلَم مباشـ  الفعـل  ةر هكأن 

معتوالْ ؛ دحسةب : اسم نم االحتابس كالعةد نم االعتوالديت ماتت : وقوهلم . ادد فاحتسبمعناه . هات : اعتددت مصيبهات يف جةلَم لَباهللا ااي 
 . ] عليها ربصالت على ابثَأُ اليت

ران الْعسظُور ج انظر لني غَرِيب ا، و ٣١٤ص  ١ب البنِ مق فري ج الْفَائ٩٠ص  ١لْأَثَر البنِ الْأَث . 
( ، و )  ٣٤ (صوم رمضان احتساباً من الْإِميان ، حديث رقم : يف كتاب الْإِميان ، باب _  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٥) 
يف كتـاب  ، و)  ١٧٦٨( إِمياناً واحتساباً ونِيةً ، حديث رقم من صام رمضان  :أخرجه بنحوه يف كتاب الصوم ، باب ، و)  ٣٧( ، و )  ٣٦

يف كتـاب صـلَاة   أخرجـه مسـلم   و) .  ١٨٧٥( ، و )  ١٨٧٠( ، و )  ١٨٦٩(فَضل لَيلَة الْقَدر ، حديث رقم : صلَاة التراوِيح ، باب 
 .متفَق عليه ) .  ١٢٦٩(، و )  ١٢٦٨( هو التراوِيح ، حديث رقم ترغيب في قيام رمضان وقَصرِها ، باب الالْمسافرِين و

أخرجه مسلم يف كتاب الصيام ، باب ، و)  ٣٠٣٥( صفَةُ إِبليس وجنوده ، حديث رقم : خلْق ، باب أخرجه البخارِي يف كتاب بدُء الْ(٦) 
 .فَق عليه مت ) . ١٧٩٤( فَضل شهر رمضان ، حديث رقم 



٣٨٣ 

حج من طاعات عظيمة هي مآثر األنبياء والْمرسلني منها رمي اجلمـار فـإنَّ إِبـراهيم    وال يخفَى ما يف الْ    
_u_طان يوسوس لهيبه الش ى اجلمار يف موضع أَلَممة فقد رنلنا هذه الس نل هذه ،هو الذي سن فَعفكلُّ م

الذي شرِع لـه تأسـياً   _ عليه الصالة والسالم_صطفى الطَّاعة فقد أغاظ الشيطان ورد كيده اتباعاً لفعل امل
وال شك أنَّ تقَصي احلديث يف هاتني الطَّاعتين مما يتوسع به البحث وإنما هـي إشـارة   _،u_بالْخليل 

 . وتنبيه
 .وغري ذلك من العبادات والطَّاعات واحلسنات املتنوعة 

اعات من أثر يف دحض الشيطان وإِبعاده وإِفْشال خطَطه واالحتراز مـن شـره ،   ذا كلُّه نعلم ما للطَّ
 :بأن نلتزم بكلِّ ما جاءت به الشريعة اإلسالمية السمحة وحذَّرنا من اتباع الشيطان _  I_ لذلك أمرنا 

�@⌦�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV﴿ _ عـز مـن قائـل    _ فقال  
N�éSÞWÚ��ò N�éST⌫S�` @� Á gy<⌫☺TY©⌦@� 

_àTPVTÊ:�TW{ �W�Wè N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� 
&XÝHTð¹`~UfTTTT⌦@� ISãTPVßMX� óØS|V⌦ 

QbèS�WÆ bÜkY�QSÚ (208) ﴾ )ـلْم   ) ٣حيث أنَّ اإلنسان عندما يـدخل يف الس ،
باع خطوات الشه بذلك يقي نفسه من اتت عليه أغراضه ويعمل بكلِّ ما جاء به اإلسالم فإنفَوطان املهلكة ويي

يف إجياد الشقاق واالختالفات والعداوة بأنواعها وآثارها ، أعاذنا اهللا من الشيطان ووفَّقَنا التباع _ لعنه اهللا _ 
 ._  I_ أوامره واجتناب نواهيه 

 
 

@@@@@ 
 

                                                                                                                                                                     
 ىضفْأَ : هتأَرام إىل ثَفَور .احكَالن ركْذ من عنه ىنكَي أن بجِي امبِ حصفْوأَ شحفْأَ : ثفَّروت ثفَروأَ هاملَكَ يف ثَفَر. الْجِماع : الرفَث (١) 

�QWÔY�KR﴿  اهيلَإِ óØS|V⌦ WàV⌫`~V⌦ Yz�W~☺g±⌦@� ñ�WTÊQW£⌦@� uøV⌦XM� 
ó&ØRÑMXú:�fTT©Yß   ﴾ ) وقيل)  ١٨٧سورة البقرة جزء من اآلية فَبالْ ثفَالرجِالْ : جرـ وباللِّ ، اعم الْ : انسمـ و اعةد 

جِلْلوبالْ ، اعمعالْ نيغزم جِلْليل  . اعملفَثُ[: قال الْخالْ : الرجِمفَثَ ، اعفَّثَ إليها رروهذه ، وت كنةٌاي [ . 
 . ١٦١ص  ٢الْعين للْخليل بن أَحمد ج ، و ١٧٥ص  ١س الْبلَاغَة ج ساانظر أَ
( ﴾  ¤I  _﴿ð�TWTÊ ð�VÊW_ قـول اهللا  : يف كتاب الْحج ، بـاب  _  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث أَبِي هريرة (٢) 

 U  _ ﴿�W�Wè ðËéS©STÊ_ اب قول اهللا يف كتاب احلج أيضاً ، ب، و)  ١٦٩٠( ، حديث رقم )  ١٩٧ة البقرة جزء من اآلي
�W�Wè ðÓ�W�Y� Á %QX�W�<⌦@�أخرجه مسلم و) . ١٦٩١(، حديث رقم )  ١٩٧جزء من اآلية سورة البقرة ( ﴾  

 .متفَق عليه  ) .٢٤٠٤(فَضل الْحج والْعمرة ويوم عرفَة ، حديث رقم : الْحج ، باب  بنحوه يف كتاب
 . ٢٠٨سورة البقرة (٣) 



٣٨٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثَّاني
 ثرهاإلخالص لله وتحصين القلب وأ
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 :املبحث األول
 :إخالص النية هللا

نَّ إخالص النية هللا يف األفعال واألقوال ؛ من أهم ما يلْزم املرء االهتمام به ، إذ ال تقْبل لإلنسان عبادة إ
 :إلَّا بتحقق شرطَين أساسيين فيها 

 :اإلخالص هللا / أ
�I  _ ﴿:�WÚWè vN_ كمــــا قــــال èS£YÚRK� �PV�MX� 
N�èS�ST�`ÅW~Y⌦ ☺ðW/@� WÜkY±Y⌫oñ`� SãTV⌦ 

WÝÿPY�⌦@� �ò:�TWÉWÞTS� N�éSÙ~YÍSTÿWè 
WáléV⌫☺ð±⌦@� N�éST�`ëSTÿWè &WáléTW{QW¥⌦@� 

ðÐY⌦.W¢Wè SÝÿY  YàWÙTQX~TWÍ<⌦@�ــال ، ) ١(﴾  (5)  _ وقـ
u _"وا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو اتيالُ بِالنما الْأَعمإِنهترجه تكَان نإِلَى اِهللا  ى فَم هترفَهِج هولسإىل اهللا و ر

هترجه تكَان نم و هولسر و هإِلَي راجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصا يينوقـد  . ) ٢(" إِلَى د
_ كتابه الصحيح ذا احلديث ، فجعله مقَدمة ألصح كتاب بعد كتاب اهللا _  رمحه اهللا_  )٣(صدر الْبخارِي 

U  _ ة هللاية إخالص النظَم أمهِّيه يدلُّ على عوهذا إن دلَّ فإن ، _Y  _. 

                                                
 . ٥سورة البينة (١) 
، ويف كتـاب الْأَيمـان   )  ١( بدء الْوحي ، حـديث رقـم   : يف كتاب بدء الْوحي ، باب _  t_ أخرجه الْبخارِي من حديث عمر (٢) 

يمان ، حديث أنَّ لكُلِّ امرِئٍ ما نوى يف الْأَترك الْحيل و: لْحيل ، بابيف كتاب ا، و)  ٦١٩٥( يمان ، حديث رقم النية يف الْأَ: باب والنذُور،
 .تفَق عليه م ) . ٣٥٣٠( ، حديث رقم  ". . . إنما اْْلَأعمالُ  "_  r_ قوله : ، باب جه مسلم في كتاب الْإِمارةأخر، و)  ٦٤٣٩( رقم 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص : الْبخارِي (٣) 



٣٨٦ 

 واإلخالص من أهم ما ظهر كيد الشيطان فيه منذ الْقدم فهو عدو الشيطان األول وهدفه األساس الذي
وقد جاء يف احلديث ، فاإلخالص يمثِّل حقيقة التوحيد ولُب العبادة ، من أجل إفساده على العبد كاد واحتال 

 . )١(" وإِني خلَقْت عبادي حنفَاَء كُلَّهم وإِنهم أَتتهم الشياطني فَاجتالَتهم عن دينِهِم" الشريف 
عمل من أشد األعمال على النفس ، وذلك ألنَّ للشيطان بـاع كـبري يف الوسوسـة    واإلخالص يف ال

لإلنسان كما ذكرنا ، فيدخل إىل نفس اإلنسان ويتالعب بأفكاره ويلقي يف نفسه أحاديث باطلة معتمـداً يف  
ا قد جيعل اإلنسان يمالظُّهور والفرح باملدح م بب وحجـاحلة  ذلك أهواؤه ورغباته كالْعب بأعماله الصجع

علـى  _ لعنـه اهللا  _ ويعجبه ثناء الناس على حسن عبادته وشدة تقربه إىل اهللا ، فيحرص بدافع من الشيطان 
احملافظة على هذه السمعة بني الناس ، فتخرج عباداته رويداً رويداً عن كَوا لوجـه اهللا إىل كَوـا وسـيلة    

مرتبة معينة يف نظر الناس ، فيقع يف الرياء والسمعة دون عمد منه لـذلك ، قـال رسـول اهللا     للوصول إىل
_u _"ىقْضاسِ يلَ النـا    )٢( إِنَّ أَوا قَـالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه يفَأُت هِدشتلٌ اسجر هلَيع ةاميالْق موي

لْتميلَ ثُ عق رِيٌء فَقَدقَالَ جأَنْ يل لْتقَات كنلَكو تقَالَ كَذَب تهِدشتى استح يكف لْتا قَالَ قَاتيهف رأُم م
فَأُتي بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها بِه فَسحب علَى وجهِه حتى أُلْقي في النارِ ورجلٌ تعلَّم الْعلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ 

 كنلَكو تآنَ قَالَ كَذَبالْقُر يكف أْتقَرو هتلَّمعو لْمالْع تلَّمعا قَالَ تيهف لْتما عقَالَ قَالَ فَميل لْمالْع تلَّمعت
قَارِئ وقَالَ هيآنَ لالْقُر أْتقَرو مالـلٌ    عجرـارِ وي النف يى أُلْقتح هِهجلَى وع بحفَس بِه رأُم يلَ ثُمق فَقَد

ا قَالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه يفَأُت الِ كُلِّهالْم افنأَص نم طَاهأَعو هلَيع اللَّه عسـا    وـا قَـالَ ميهف لْتما ع
كْترت وقَالَ هيل لْتفَع كنلَكو تقَالَ كَذَب ا لَكيهف فَقْتا إِلَّا أَنيهف فَقنأَنْ ي بحبِيلٍ تس نم ادو٣(ج (  فَقَد

 .) ٤( " قيلَ ثُم أُمر بِه فَسحب علَى وجهِه ثُم أُلْقي في النارِ
 

لَف يعانون من تد أنفسهم واحملافظة على اإلخالص يف أعماهلم وقد كان السهع. 
                                                

 . ٤٢ص  احلديث صحيح سبق خترجيه (١) 
 قَضى : يقال . والفَصل القَطْع : وأصلُه [: قال ابن الْأَثري  . ] حكَم أي : وقَضيةً قَضاًء يقْضي ىضقَ [: قال الصاحب . يحكَم : يقْضى (٢) 

 . ] وفَصل حكَم إذا : قاضٍ فهو قَضاًء يقْضي
لصة ليط يف اللُّغحادانظر الْمبب بن عري ج ، و ٤٨٨ص  ١ج  احي غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأَثة فايه١٢٥ص  ٤الن . 

 واجلمـع  ، ائدج فهو جوداً رطَمالْ جاد : تقول . يرزِغالْ رطَمالْ:  دجووالْ [: قال الْجوهرِي . هو الْمبالَغة يف الْكَرم و: من الْجود : جواد (٣) 
دوت وقد . جا جيدةٌ فهي ، ألرضجودم . وجاد لُالره ججيود مبال وداًج بالضفهو ، م وادج [ . نِري واح الْمبصقال يف الْم :]  ـادـلُ  ججالر 
ودجي نابِ ما قَالَ بودج مبِالض مكَرت وفَه ادوج عمالْجو ادواُء أَجسالنجود و ادجو الِبِالْم ذَلَهب ادجو فِْسهبِن حما سبِه دنع توالْم [ . 

 ٢الْمصباح الْمنِري في غَرِيب الشرح الْكَبِري ج ، و ٥٧ص  ١حاح للرازِي ج مختار الص، و ١٠٧ص  ١غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح في اللُّ
 . ٢٣٢ص 
 .)٣٥٢٧(من قَاتل للرياء والسمعة استحق النار، حديث رقم : ، باب  يف كتاب الْإِمارة_  t_ ي هريرة أخرجه مسلم من حديث أَبِ(٤) 



٣٨٧ 

 .)٢(]ما عالَجت شيئاً أَشد علي من نيتي ألنها تتقلَّب علَي[ يقول _ رمحه اهللا_ )١(فهذا سفْيان الثَّورِي 
 :) ٣(كما قال سهل بن عبد اهللا التسترِي 

 .) ٤(] إلخالص ألنه ليس هلا فيه نصيب ليس على النفْس شيء أَشق من ا[ 
لذلك ال بد لإلنسان من تعهد نفسه دائماً وأن يجدد نِيته يف كلِّ حني وحيرص على اإلخـالص هللا يف  

 :كلِّ صغرية وكبرية ، وقد قال بعض السلَف 
 .) ٥(] ونومي ودخويل إىل اخلالء  إني أَستحب أن يكون يل يف كلِّ شيء نِية حتى يف أكلي وشريب[ 

وبتحقيق اإلخالص ، يقطع اإلنسان السبيل على الشيطان من أن يتسلَّط عليه ، وقد استثىن هو بنفسه 
 .الْمخلصني من مخطَّطه وأخرجهم من ضمن أهدافه إذ ال سلطان له عليهم _ لعنه اهللا _ 

ــيس_  U_ يقــول   ــه إبل ــا قال ــراً عم ــه اهللا _  مخبِ  WÓ�WTÎ (81)﴿ _ لعن
ðÐYT�PV¥YÅY�WTÊ óØSäPVÞWÿXépTçTÆKR�W� 
WÜkTYÅWÙ`�VK� (82) �PV�MX� ðÏW �WT�YÆ 

SØSä`ÞYÚ WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (83)  ﴾)٦ (. 
، ) ٧( أي الذين أخلَصتهم واستخلَصتهم لعبادتك بتوفيقـك وهـدايتك  : وقد قُرِأت املخلَصني بالفتح 

أي الذين أخلَصوا لك العبادة ، وال مانع من أن تكون اآليـة  : وقُرِأ بكسر اللَّام . يل عليهم  فهؤالء ال سبيل
�@⌦WÝÿY¡PV﴿ جامعة للْمعنِيني Wè N�`èW�WT�`å@� `ySåW �W¦ 

                                                
 مـاً لْع زمانه أهل دسي ، يوفكُالْ الفقيه،  يرِوالثَّ اهللا دبع بن عافر بن بيبح بن مسروق بن يدعس بن انيفْس اهللا دبع وبأَ: سفْيان الثَّورِي (١) 

لثَّورِي ، ولد كتبت عن ألف و مائة ما فيهم أفضل من سفْيان ا[: قال ابن الْمبارك نه أنه أمري مؤمنني احلديث ، وكان شعبة يقول ع . عمالً و
 .هـ ١٦١و قيل  ١٥٩هـ ، وتوفِّي سنة  ٩٧سنة 

الْـوافي  ، و ٤ص  ١يات البنِ قُنفُـذ ج  الْوف، و ٤٣ص  ١ن غَبر للذَّهبِي ج الْعبر في خبر م، و ١٢٧ص  ٣ج  ء لأَبِي نعيمانظر حلْية الْأَوليا
 . ٨٩ص  ٥بالوفيات للصفَدي ج 

 . ٤٩١ص  ٤انظر حلْية الْأَولياء ج (٢) 
العارف الزاهد ، له مـواعظ  ، الْقُدوة  رفيع بن اهللا عبد بنِ ىيسع بنِ يونس بنِ اهللا عبد بن سهلأَبو محمد : سهل بن عبد اهللا التسترِي (٣) 

األول أَصح ، على حنو مـن  هـ ، و ٢٩٣، وقيل  ٢٨٦، وقيل  ٢٨٣فِّي في محرم سنة كان من أكرب مشايخ الْقَوم ، تووأحوال وكرامات و
 .سنة  ٨٠

ي خر فبن انظر الْعر مبِي ج بلذَّهر لي ج ، و ١٠٠ص  ١غَبلَمن السمحد الربأَبِي عة ليوفقَات الص٦٧ص  ١طَب . 
 . ٨٤ص  ١انظر جامع الْعلُوم و الْحكَم ج (٤) 
 . ٤٩٢ص  ٤انظر إِحياء علُوم الدين ج (٥) 
 . ٨٣،  ٨٢سورة ص (٦) 
 .غريمها ، و ٢٨ص  ١٠، والقُرطُبِي ج  ١٠٣ص  ١٧تفسري الطَّبرِي ج انظر (٧) 



٣٨٨ 

÷_�TSå `ØSäHùWT�KV�Wè `ySäHTúWépTÍWT� (17)  ﴾)فال  )١
 .بد وأن يكون هذا العبد مخلص هللا يف نفسه 

 :_ رمحه اهللا _ ) ٢(الْآلُوسي  يقول
 . )٣(] وفيه من مدح اإلخالص  ما فيه [ 

 .أن يرزقنا اإلخالص يف أفعالنا وأقوالنا ، وجيعل إخالصنا حرز لنا من الشيطان _  I_ نسأل اهللا 
 

 :_ عليه الصالة والسالم _ متابعة الرسول / ب
ــال  ــا ق �U  _ ﴿`ÔSTÎ ÜMX_ كم `yS�ÞRÒ WÜéQS�Y�ST� 
☺ðW/@� øYTßéSÅY�PVT�@�WTÊ SØRÑ`�Y�`�STÿ 
☺ðS/@� ó£YÉpTTçÅWTÿWè `yRÑV⌦ p%yRÑW�éSTßS¢ 

S☺ð☺ðS/@�Wè c¤éSÉWTçÆ cy~Y�QW¤ (31) ﴾ )٤ (. 
 .) ٧(" )٦( في أَمرِنا هذَا ما لَيس فيه فَهو رد  )٥( من أَحدثَ" _  r_ وقال 

، إذ ) ٩(؛ من األحاديث اليت يدور عليهـا الـدين   ) ٨( " ما الْأَعمالُ بِالنياتإِن" هذا احلديث وحديث 
بإخالص النية ومتابعة السنة تقوم العبادة ، كما ذكرنا ، فإن فُقد أَحد هذين الشرطَين مل تقبـل مـن العبـد    

                                                
 . ١٧سورة محمد (١) 
 . ٢٠سبقت ترمجته ص:الْآلُوسي(٢) 
 . ١٦ص  ١٠انظر تفسري الْآلُوسي ج (٣) 
 . ٣١سورة آل عمران (٤) 
 محـدثٌ  فهو ، هو وأحدثَه ، وحداثَةً حدوثا حدثُي ءيالش حدثَ . ةمدقُالْ نقيض : احلُدوثُيث الْجديد من الْأَشياء ، والْحد: أَحدث (٥) 

 الـيت  األشياء من األهواء أهل ابتدعه ما : األمور محدثات: [الدين ، قال الْأَزهرِي  أمر مبتدع يف: املُحدث  . استحدثَه وكذلك . وحديثٌ
 . ]" ضاللة بدعة وكلّ ، بدعة ثمحد كلُّ": _  r_  وقال غريها على احلالص فلَالس كان

 . ٦٨ص  ٢تهذيب اللُّغة للْأَزهرِي ج ، و ١ص  ٢ظَم البنِ سيده ج الْمحيط الْأَعانظر الْمحكَم و
 (٦) دء ، : ريالش تددمصدر روددم ورراهها الدواحد دما وهو ، ر فيز دده على فرذَ امبعد ناقمنه أُخ . دادواالرت : ومنـه  ؛ جـوع الر 
دتاملُر . هواسترد الشأن سأله : ءي هدرإِ . عليه ي دة وفالروع إىل الباطل والعودة إىل اجلاهليجهو مردود ذَن هنا الر. 

 . ٢٤٩ص  ١ي ج الصحاح يف اللُّغة للْجوهرِ، و ١١١ص  ٢خليل بن أَحمد ج انظر الْعين للْ
ـ   : يف كتاب الصلْح ، باب _ رضي اهللا عنها _ أخرجه الْبخارِي من حديث عائشة (٧)  ـلْح مـور فالصلْح جود ، إذا اصطلحوا على صدر

لْـأُمور ، حـديث رقـم    ارد محـدثَات  نقْض الْأَحكَـام الْباطلَـة و  : أخرجه مسلم يف كتاب الْأَقْضية ، باب ، و)  ٢٤٩٩( حديث رقم 
 .متفَق عليه  ) .٣٢٤٣(،و)٣٢٤٢(

 . ٣٣٧سبق خترجيه ص(٨) 
 . ٥٩ص  ١انظر جامع الْعلُوم و الْحكَم ج (٩) 



٣٨٩ 

ــة   ــت ناقص ــاض   . وكان يــن ع ــيل ب ــال الْفُض ــه اهللا _  )١(ق ــه _ رمح ﴿ _  U_ يف قول
`ØS{WéR⌫`�W~Y⌦ `yRÑQSTÿKV� SÝW©`�KV� 

¾&�WÙWÆ ﴾ )ـل ،  : وقال . أخلصه وأصوبه : [ ) ٢قْبإنَّ العمل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل ي
_  U_ واخلالص إذا كان هللا : وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقْبل ، حتى يكون خالصاً وصواباً، قال 

ة والصنواب إذا كان على الس [ بجر رمحه اهللا _  )٣(، قال ابن _ ] :  لـيوقد دلَّ على هذا الذي قاله الْفُض
�U  _ ﴿`ÔSTÎ :�WÙPVßXM_ قول اهللا  )٤( h�WTßKV� c£TWWT� 

`yS|ST⌫pTT�QYÚ uvøW�éSTÿ ☺ðøV⌦XM� 
:�WÙPVTßKV� óØRÑSäHTV⌦XM� bãHTV⌦XM� 
$c�Y�.Wè ÝWÙVÊ WÜ�VÒ N�éS�ó£WTÿ �ò:�WÍY⌦ 
-YãQYT�W¤ `ÔWÙ`ÅW~<⌫WTÊ ¾�WÙWÆ �_�Y⌫HTTW² 

�W�Wè `ÏX£pTSTÿ YáW �W�YÅY� ,-YãYQT�W¤ 
�W=�W�VK� (110)﴾)٦(])٥ (. 

@@@@@ 
 :املبحث الثَّاين

 :حتصني القلب ويقظته
 االبتعاد به عن خطَرات الشيطان ووساوسه وعـن الشـك والقلـق، فالقلـب أمـري     :حتصني القلب

إِذَا صلَحت  )٧( أَلَا وإِنَّ في الْجسد مضغةً" _  u_ البدن،صالحه صالح البدن وفساده فساده ، كما قال 
الْقَلْب يهأَلَا و كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْج لَحص تلَحطان  ) ٨( " صـيلعنـة اهللا  _، والش

ة للقلب ، وأنه الْمحرك األساس لعقل اإلنسان وجوارحه ، جعل من ختريبه وإفساده إذ أدرك هذه األمهي_ عليه
هدفاً أساساً له وأصبحت مالزمته من أعظم وسائله فيلقي فيه من الوساوس ما اهللا به عليم ، ويدخل إليه مـن  

ذه الثّغرات ملنع الشـيطان مـن   بعض الثّغرات املوجودة فيه ، فكان لزاماً على املؤمن أن حيرص على محاية ه
التسلُّل إىل داخل قلبه ، وذلك بأن يستعني باهللا تعاىل عن طريق ما شرعه من األذكار والدعوات والتعـوذات  
                                                

 ظهر على بقي ما [ : كاربمالْ ابن فيه قال الذي . األعالم أحد.  داهالز يزِورمالْ ييممالتأَبو علي ، الْفُضيل بن عياض :الْفُضيل بن عياض(١) 
 .هـ  ١٨٧، توفِّي سنة ] اضيع بن ليضفُالْ من أفضل األرض ظهر

لة الْأَولْيم ج انظر حيعاء أليب نر ، و ٣٨٩ص  ٣يبر ج الْعن غَبر مبفُذ ج ا، و ٥٥ص  ١يف خات البنِ قُنيف٤ص ١لْو . 
 . ٢سورة امللك (٢) 
 (٣)ب الْحجر يابنلب٣٠١سبقت ترمجته ص:ن . 
 . ٣٤٠سبقت ترمجته يف هذه الصفحة ص:الْفُضيل بن عياض(٤) 
 . ١١٠سورة الكهف (٥) 
 . ٧٢ص  ١الْحكَم ج انظر جامع الْعلُوم و(٦) 
 . ١٦٦سبق شرحها ص . قطْعة لَحم بِقَدر ما يمضغ : الْمضغة (٧) 
 . ٣٠٣سبق خترجيه ص (٨) 



٣٩٠ 

مل يترك عباده ليجاوا هـذا  _U_،واهللا _I_وأن  ميأله إمياناً باهللا ويقيناً راسخاً به وتوكُّالً واعتماداً عليه 
فردهم،وإنما أمدهم بِجند من املالئكة تعينهم على إحصان قلوم ، فكان القلب متجاذب بني الْملَك العدو مب

إِنَّ للشيطَان لَمةً بِابنِ آدم وللْملَـكr _ "  _والشيطان،هذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة ، يقول رسول اهللا 
ةُ الشا لَمةً فَأَملَمقبِالْح يقدصترِ ويبِالْخ ادفَإِيع لَكةُ الْما لَمأَمو قبِالْح يبكْذتو ربِالش ادفَإِيع طَاني   ـنفَم

نم ذْ بِاللَّهوعتى فَلْيرالْأُخ دجو نمو اللَّه دمحفَلْي اللَّه نم هأَن لَمعفَلْي كذَل دجأَ    وقَـر جِيمِ ثُـمالر طَانيالش
﴿ß`»sÜø�¤±9$# ãNä.ß�Ïèt� t�ø)⌧ÿø9$# 

Nà2ã�ãBù't�ur Ïä!$t±ós⌧ÿø9$$Î/  (... ﴾)١( ةالْآي َ ")٢ (. 
والتطَارد بني جندي املالئكة والشياطني يف معركة القلب دائـم  [_ رمحه اهللا_ )٣(يقول اإلمام الْغزالي 

 .) ٤(] ب ألحدمها فيستوطن ويكون اجتياز الثَّاين اختالساًإىل أن ينفتح القل
ولإلنسان دور كبري يف متكّن أحد الطَّرفَين دون اآلخر من قلبه وذلك بقدر إميانه ويقينه واستعانته باهللا 

_Y_ لذلك كان رسول اهللا، _r  _ قُلُ" كثرياً ما يقول يف دعائه فرالْقُلُوبِ ص فرصم ملَى اللَّها عنوب
كت٥(" طَاع (. 

لذا جيب على اإلنسان أن يكون دائم التعهد لقلبه مراقباً لتقلُّباته وسكناته وحركاته مراعياً ألحواله مع  
�U  _ ﴿QWÜMX_ اهللا  WÄ`ÙQW©⌦@� W£W±W�<⌦@�Wè 

W �WëSÉ<⌦@�Wè QSÔRÒ ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� WÜ�VÒ 

SãT`ÞTWÆ �^�éLSTTpT©WÚ (36) ﴾ )٦( . 

 _I_فيحـــــرص علـــــى ملئـــــه حبـــــب اهللا وذكـــــره     
�U _ ﴿�V�KV_إذ يقول  X£`{Y¡YT� ☺ðY/@� QSÝMXùWÙp¹WT� 

ñ�éST⌫SÍ<⌦@�وال يصعب _ لعنه اهللا_،وذلك ألنَّ الذِّكر طارد للشيطان )٧( ﴾ (28) 
                                                

 . ٢٦٨البقرة جزء من اآلية سورة (١) 
 . ١٣٥سبق خترجيه ص (٢) 
 .٢٥١سبقت ترمجته ص:الْغزالي(٣) 
 . ٣٧ص  ٣إِحياء علُوم الدين ج (٤) 
الْقُلُوب كيف يشاء ، حديث رقـم  _  I_ تصرِيف اهللا : جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث عمرو بن الْعاص يف الْقَدر ، باب (٥) 

)٤٧٩٨. ( 
 . ٣٦سورة اإلسراء جزء من اآلية (٦) 
 . ٢٨سورة الرعد جزء من اآلية (٧) 



٣٩١ 

ه دونه فهـو قـوي   على قلب امتأل حبب اهللا وذكره أن يطارد الشيطان ويتغلَّب عليه وأن يسد مداخله وثغرات
 بِحب اهللا ممتلئ بذكره فأنى للشيطان أن جيد مكاناً له فيه ؟؟

أما اإلنسان الذي ال يهمه أمر قلبه وال يتعهده وال حيميه ويغفل عنه يف مالهـي احلياة،فإنـه يسـهل    
 .للشيطان دخوله والعبث فيه 

بنا وميكِّننا من إحصاا وإبعاد الشياطني عنها ، هو ويلّ نسأل اهللا أن يرزقنا رمحة من عنده يهدي ا قلو
 . .ذلك والقادر عليه 

 
@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 :املبحث الثَّالث
 :االستعاذة باهللا من الشيطان وأثرها

باهللا  حتصل االستعانةها بِفَ،  طانيالش دح به اإلنسان ضاالستعاذة باهللا هي أقوى وأمنت سالح يتسلَّ إنَّ
  ._ I_ ا خالقهعني الذي ال يقدر على دفعه عنه إلَّاللَّ القدير على مقاومة هذا العدو ويالق

 
 : غةواالستعاذة يف اللُّ



٣٩٢ 

 .) ١(]  الذ منه وجلأ إليه واعتصم:  اذاًعوم اذاًيوع ذاًوعاذ به يعوذ ع[ )  ذوع (مصدر 
 

 :أما يف االصطالح الشرعي 
واالستعاذة [_ رمحه اهللا_ )٤( ريثكَ وقال ابن، ) ٣(]  واالستعاذة االستجارة[ _ رمحه اهللا_ )٢( ريبقال الطَّفقد 

]كلِّ واالستعاذة هي االلتجاء إىل اهللا وااللتصاق جبنابه من شر ومعىن أعوذ بـاهللا مـن   : [  وقال، )٥(]ذي شر
الشيأأي :جيمطان الرستجري جبناب اهللا من الشيطان الرينجيم أن يضر ين عن فعل ما يف ديين أو دنياي أو يصد

 .) ٦(]  ا اهللانسان إلَّه عن اإلطان ال يكفّيالش يت عنه،فإنَّهِين على فعل ما نت به،أو حيثَّرمأُ
 .طان يف مواضع كثرية من كتابه الكرمي يعلى االستعاذة من الشu_ _رسوله  _I_اهللا  وقد حثَّ

 : _ن قائلم عز_فقال 
 ﴿Y¡S� WépTÉWÅ<⌦@� ó£SÚK<�Wè gÇó£SÅ<⌦@�Y� 

p³X£TT`ÆVK�Wè XÝWÆ fûkY⌫XäHTW�<⌦@� (199) 
�QWÚXM�Wè ðÐQWTÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� bçÃ`¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ 
&Y☺ð/@�Y� ISãPVßMX� }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (200) ﴾ )٧ (. 

 : _U_ وقال
 ﴿ÔSTÎWè ☺g�WQ¤ S¢éSÆKV� ðÐY� óÝYÚ g�.W¥WÙWå 

gÜkY¹HTWT~PV⌦@� (97) S¢éSÆVK�Wè ðÐY� ☺g�W¤ 
ÜKV� gÜèS£ñµ`ðmïm� (98)﴾ )٨ ( . 

ر وقد كر_I_ ًعلى أمهِّ االستعاذة هنا يف هاتني اآليتني املتتاليني تأكيداية حاجة العبـد  تها وعلى شد
ألن يستجري باهللا ويلجأ إليه فيما يكيد به له الشلعنه اهللا_طان ي_. 

ــال   �@⌦>�I _  ﴿�W�Wè ÷XéW�pT©WT� SàWTÞW©W_ وقـ 
�W�Wè &SàWLùTQY~TQW©⌦@� óÄWTÊ` @� 

øY�PV⌦@�YT� WøYå SÝW©`�KV� �V¢MX�WTÊ 
÷Y¡PV⌦@� ðÐWTÞ`~WT� ISãWTÞ`~WT�Wè báWè.W�WÆ 

                                                
 . ٤٩٨ص  ٣لسان الْعرب ج (١) 
 . ٢٢سبقت ترمجته ص: الطَّبرِي (٢) 
 . ١١١ص  ١تفسري الطَّبرِي ج (٣) 
 .١٨سبقت ترمجته ص:ابن كَثري(٤) 
 . ١١٤ص  ١تفسري ابن كَثري ج (٥) 
 (٦)جِع السر١١٤ص  ١ابِق ج الْم . 
 . ٢٠٠،  ١٩٩سورة األعراف (٧) 
 . ٩٨،  ٩٧سورة املؤمنون (٨) 



٣٩٣ 

ISãTPVTßKV�WÒ QdøY⌦Wè cy~YÙW� (34) �WÚWè 
:�WäHTùPVÍV⌫STÿ �PV�MX� WÝÿY¡PV⌦@� 

N�èS¤WiTW² �WÚWè :�WäHùTPVÍV⌫STÿ �PV�MX� èS¢ 
P]¿¸W� ⌧y~YÀ¹WÆ (35) �QWÚXM�Wè 

ðÐPVÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 
bçÃó¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð$/@�YT� 
ISãPVTßMX� WéSå SÄ~YÙQW©⌦@� ñy~Y⌫WÅ<⌦@� (36) ﴾ 

)١ (. 
�ÔSTÎ S¢éSÆKV` ﴿وقال   ☺g�W£Y� X§�PVÞ⌦@� (1) 

YÐY⌫WÚ X§�PVÞ⌦@� (2) YãHTV⌦XM� X§�PVÞ⌦@� (3) 
ÝYÚ QX£TTW® X§�Wé`ªWé<⌦@� X§�PVÞW�<⌦@� (4) 

÷Y¡PV⌦@� S§Xé`ªWéSÿ Á X¤èS�S² X§�PVÞ⌦@� (5) 
WÝYÚ YàUfTTTTÞY�<⌦@� X§�☺ðTTÞ⌦@�Wè (6) ﴾ )٢ (. 

 
على االستعاذة ، _  r_ كما دلَّت السنة النبوية على أفضلية التعوذ باهللا بأحاديث حثَّ ا رسول اهللا 

 :_u_ذلك ما ورد عنه فمن 
أَنه كَانَ إِذَا دخلَ الْمسجِد قَالَ أَعوذُ بِاللَّهr _  _ عن النبِي  )٣( عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ"  

يمِ وظجِيمِ قَالَ أَ الْعالر طَانيالش نميِ مالْقَد لْطَانِهسالْكَرِميِ و هِهجقَالَ  ) ٤( قَطْبِو كقَالَ فَإِذَا قَالَ ذَل معن قُلْت
 .) ٥( "ِ قَالَ الشيطَانُ حفظَ مني سائر الْيوم

يعوذ الْحسن والْحسين ، تاركاً للناس سنةً حسنةً يف حتصني أوالدهم لـدفع شـرور   _  u_وقد كان 
يعـوذُ الْحسـنr_    _كَانَ النبِي  [  _ارضي اللَّه عنهم_  )٦( سٍعبا ابنالشيطان عنهم بشكل عام ؛ يقول 

                                                
 . ٣٦ – ٣٤سورة فصلت (١) 
 .سورة الناس (٢) 
 بن مهس بن يدعس بن ماشه بن لائو بن اصعالْ بن رومع بن اهللا دبعقيل أَبو عبد الرحمن هو أَبو محمد و: ن الْعاص عبد اهللا بن عمرو ب(٣) 

عبن روم هكَ بن يصصلُ بن بعقُالْ يؤريش السهيم . بنت ةيطَرِ هأم منأبيه من أصغر . هب باثنتفاضالً وكان ، أبيه قبل أسلم . سنة عشرة ي 
ـ الر يف أمسـع  مـا  أكتب ، اهللا رسول يا : فقال ، له نذفأ ، عنه يكتب أن يف _r_ يبِالن واستأذن ، ةمدقَتمالْ بتكُوالْ القرآن قرأ عاملاً اض 
 . سنة ٧٢ ابن وهو ، ٦٥ سنة قيلو ، رصمبِ ٧٧ سنة يفِّوت ." قاح اإلَّ ولُقُأَ ال يفإن ، معن " : قال ؟ بضغوالْ

 .٥٠ص ١طبقات الفقهاء للشريازي ج،و١٥٧ص ٢بن األثري جانظر أسد الغابة ال
 .حسب فَقَط و: أَقَط (٤) 
، قال احلافظ ابن حجـر يف  )  ٣٩٤( فيما يقُولُه الرجل عند دخوله الْمسجِد ، حديث رقم : أخرجه أَبو داود في كتاب الصلَاة ، باب (٥) 

صححه الْأَلْبـانِي  ، و)  ٢٨١ص  ١ئج األفكار ج ر نتاانظ(  ]  ةبقْوع يلاعمسإِ اإلَّ حيحالص رجال من وهم قونموثَّ رجاله [: نتائج األفكار 
 . ٣٧في تخرِيج الْكَلم الطَّيب تعليق رقم 

 (٦) اسابنب٢٠سبقت ترمجته ص:ع . 



٣٩٤ 

إِنَّ أَباكُما كَانَ يعوذُ بِها إِسماعيلَ وإِسحاق أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة من كُلِّ شـيطَان  " والْحسين ويقُولُ 
ةامه١( و( ِّكُل نمو ةنٍ لَاميع )٣( ]" ) ٢ (. 

، وإنما هي قدمية بقـدم  _  r_ وهكذا فإنَّ االستعاذة باهللا مل تكن أمراً حادثاً على زمن الرسول محمد 
ان عداء إبليس لبين البشر وقد ضربت والدة السيدة مريم أعظم مثَل يف التاريخ ألمهِّية االستعاذة باهللا من الشيط

ما "قال _ r_أنَّ رسول اهللا _ t_ )٥(من رواية أَبِي هريرة  )٤(الرجيم يف حياة اإلنسان ، ففي حديث مسلم
ـ   " غَي طَانـيالش ـسم نا مارِخهِلُّ صتسفَي ولَدي نيطَانُ حيالش هسمإِلَّا ي لُودوم منِي آدب نا مم  ميـرم ر

ــ ــرة  )٦("اَوابنِه يرــو ه ــال أَب ــئتم  [_t_)٧(،مثَّ ق ــرؤوا إن ش �õøPYTßXM﴿ اقWè 
�WåS¡~YÆRK� ðÐY� �WäWT�QWTÿQX¤S¢Wè WÝYÚ 

XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@� (36) ﴾)٨(.[ 
يف  ذلك أنَّ مريم حني أعاذا أمها هي وذريتها من الشيطان ؛ أعمى اهللا الشيطان عن مكان النخسة فَطَعن

 .احلجاب ، كما جاء يف رواية أُخرى للحديث 
وأمه لـذا نـزع جِبرِيـل    _ u_إلَّا عيسى _ r_فلم يسلَم آدمي من نخسة الشيطان وال الرسول  

_u _ لَم منه من صدرهسطان الذي مل ييحظّ الش_r _ د ، ومأل قلبهرله بالثَّلج والْبصدره وغس حني شق
 .وإمياناً كما هو معروف يف السنة النبوية املطهرة ومبسوط هناك  )٩(حكمة 

 وقد بينت لنا الشريعة السمحة عدة مواضع تشرع فيها االستعاذة من الشيطان الرجيم فمن هذه املواضع 
 :ال أنه ق_  t_  )١(فعن أَبِي سعيد الْخدرِي : عند الدخول يف الصلَاة _ ١

                                                
 : الواحـدةُ  ، وشبهِها بِارِقَعالْ وحن ، اَألرض خشاشِ من كان ما : واهلَواُّم [: قال الْخليل . الْحشرات السامة الْقَاتلَة الْحيوانات و: هامة (١) 
 . ] ايبهبِد : وهميمها ، هامةٌ واحدا ، ضرأَالْ اششخ من كان ما : واهلَوام [: قال ابن سيدهو . ] تدب : أي ، تهِم ألنها ، هامة

 . ١٢٩ص  ٢حيط الْأَعظَم البنِ سيده ج الْم، والْمحكَم و ٢٤٧ص  ١أَحمد ج انظر الْعين للْخليل بن 
 . ] لعف هلا وليس ةيبمصالْ نيعالْ امةواللَّ [: قال ابن منظُور . تصيب أو تؤذي أو حاسدة : المة (٢) 

 . ٥٤٧ص  ١٢انظر لسان الْعرب ج 
�@�I  _ ﴿W¡W�PVT_ قــول اهللا :  أخرجــه الْبخــارِي يف كتــاب أَحاديــث الْأَنبِيــاء ، بــاب(٣) Wè ☺ðS/@� 

ðy~TYå.W£`T�XM� ¾�~Y⌫W� (125)   ﴾ )٣١٢٠(حديث رقم ،)١٢٥ورة النساء جزء من اآلية س . ( 
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص :مسلم(٤) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص:أَبو هريرة(٥) 
 . ٧٢سبق خترجيه ص (٦) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص : أَبو هريرة (٧) 
 . ٣٦سورة آل عمران جزء من اآلية (٨) 
 . ٣٨سبقت ترمجته ص: أَبو هريرة (٩) 



٣٩٥ 

 " ولُ اللَّهسكَانَ ر _r _  الَىعتو كماس كاربتو كدمبِحو ماللَّه كانحبقُولُ سي ثُم رلِ كَباللَّي نم إِذَا قَام
كد٢( ج(  قُولُ اللَّهي ثَلَاثًا ثُم إِلَّا اللَّه قُولُ لَا إِلَهي ثُم كرغَي لَا إِلَهيمِ وليعِ الْعمالس وذُ بِاللَّها ثَلَاثًا أَعكَبِري رأَكْب

زِهمه نجِيمِ مالر طَانيالش ن٣( م( هفْخنو )٤( هفْثنو )٥ ( أقْري ثُم ُ" )٦ (. 

إذ مل يسلَم مـن ذلـك   _  u_ وقد تبين كيف يوسوس الشيطان لإلنسان يف صالته وأنَّ الرسول 
، وأنَّ الصحابة أيضـاً مل  _  u_ جاءه الشيطان حماوالً أن حيرق وجهه بشهاب من نار ، واستعاذ باهللا منه 

يسلَموا من وسوسته يف الصالة لذا اشتكى بعضهم ذلك لرسول اهللا ، فكيف هو احلـال إذاً مبـن دوـم يف    
ؤالء فَهم أَولَى بأن يستجريوا باهللا وأن يستعيذوا به ويلتجئوا اإلميان؟؟ ال بد أنَّ استجابتهم لوسوسته أكثر من ه

ومن جهة أُخرى فإنَّ يف التزام هذا املنهج حتقيق ملعىن االتباع واالقتـداء والتأسـي بـأحواهلم    . إليه يف ذلك 
 بِيواملتابعة للن _r  _. 

 
 :ند قراءة القرآن الكرمي فقالباالستعاذة ع _I_أمر  فقد: عند قراءة القرآن الكرمي _ ٢

                                                                                                                                                                     
 . ٣١١سبقت ترمجته ص : أَبو سعيد الْخدرِي (١) 
﴿  تعـاىل  قَولـه  يف والعظَمـةُ  . ] اجلَـد  منك اجلَد ذا ينفَع ال : قَوهلم من احلَظُّو والبخت . بِأََالْ وبأَ : اجلَد [: قال الصاحب : جدك (٢) 

uøV⌫HTWÅWT� PR�W� �WTÞQYT�W¤  ﴾. ْىنوالغ . والقَطْع ، قوهلم نم : تددَء جيه الشداً أجدواملـراد هنـا    . ج
 . وعظَمتك جالَلُك عالَأي . سلطانك عظمتك و

 .١٩١٤ص ١، وتاج الْعروس ج ٧٠٢ص  ١ر البنِ الْأَثري ج النهاية في غَرِيب الْأَثَو،  ٧٦ص  ٢صاحب بن عباد ج انظر الْمحيط في اللُّغة لل
 . اإلنسان بقلب يخطرها اليت خطَراته : انطَيالش همزات: الْهمز (٣) 

 . ٢٥٦ص  ٢انظر الصحاح يف اللُّغة للْجوهرِي ج 
 املُتكَبـر  ألنَّ كبـره  : نفْخـه : [، قال ابن الْأَثري وكربٍ فخرٍ صاحب أي ، باجليم نفْجٍ وذو ، نفْخٍ وذُ لٌجرال يقَ. تعاظُمه كبرِه و: نفْخه (٤) 

 . ] ينفُخ أن فيحتاج ونفَسه نفْسه ويجمع يتعاظم
 . ٢٠٠ص  ٥يب الْأَثَر البنِ الْأَثري ج النهاية في غَرِ، و ٢٢٢ص  ٢غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح في اللُّ

ـ الر نفَـثَ  وقد . التفْلِ من أقلُّ وهو . خفْبالن شبيه : النفْثُ [: يقول الْجوهرِي : النفْث (٥)  ـثُ  ياقفنفُـثُ  ينتعـاىل  وقولـه  . وي :  ﴿
g�HTTW�HTPVÉPVÞ⌦@� Á Y�WÍSÅ<⌦@�ـ  :)  ٤سورة الفلق جـزء مـن اآليـة    (﴾  (4)  السوراح [ . 

 .الْمقْصود بِنفْث الشيطان هنا شعره ألنه ينفُث من الفَم و
 . ١٩٧ص  ٥النهاية في غَرِيب الْأَثَر البنِ الْأَثري ج ، و ٢٢١ص  ٢غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح يف اللُّ

وهـذَا   [: قـال  ، و) ٦٥٨(تاح بِسبحانك اللَّهم وبِحمدك ، حديث رقـم  أَى االستفْمن ر: أخرجه أَبو داود يف كتاب الصلَاة ، باب (٦) 
:  أخرجه عن ابنِ جبير بن مطْعم يف كتاب الصلَاة أيضاً ، بـاب و]  الْحديثُ يقُولُونَ هو عن علي بنِ علي عن الْحسنِ مرسلًا الْوهم من جعفَرٍ

السـنة فيهـا ،   م يف كتاب إِقَامة الصلَاة وأخرجه ابن ماجه عن ابنِ جبير بن مطْع، و)  ٦٥١( لدعاء ، حديث رقم ما يستفْتح بِه الصلَاة من ا
، )  ٨٠٠( ، حـديث رقـم   _  t_ ود أخرجه يف نفْس الْموضع عن ابنِ مسـع ، و)  ٧٩٩( لصلَاة ، حديث رقم االستعاذَة في ا: باب 

 . ٢٧٥ص ٢ضعيف سنن أيب داود ج، وصحيح و ٢٧٠ص  ١إذا قام من الليل ج  صححه الْأَلْبانِي يف املشكَاة ، باب ما يقولو



٣٩٦ 

  ﴿�V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ WÜ��òó£TSÍ<⌦@� 
<¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@� (98) ISãPVßMX� 

ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ WÝÿY¡PV⌦@� 
N�éSÞWÚ��ò uøV⌫WÆWè `yXäYQT�W¤ 

WÜéST⌫PV{WéW�WTÿ (99) �WÙPVßXM� 
ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ fÛTÿY¡PV⌦@� 

ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 
WÜéRÒX£pTSÚ (100) ﴾ )١ (. 

ـ    اباًبسان أَفَهة اللَّاثَغَيف إِ _رمحه اهللا_ )٢( ميقَالْ ابن ركَوقد ذَ وفوائد كثرية لالسـتعاذة مـن الشان طَي
يم عند تالوة القرآن منهاجِالر : 
واء اء وخيلي منه القلب ليصادف الدة الدأن يطرد مادI _ _ لذا أمر اهللا  ، دوراء ملا يف الصفالقرآن ش أنَّ/ ١

ر فيهن منه ويؤثِّويتمكَّ خالياً حمال . 

الً ب كما أنَّ املاء مادة النبات ، والشيطان نار حيرق النبـات أو ة اهلدى والعلم واخلري يف القلالقرآن ماد أنَّ/ ٢
أنَّ _ رمحـه اهللا  _ وقال . منه ، لئلَّا يفِْسد عليه ما يحصل له بالقرآن _  U_ فأوالً ، فأمر أن يستعيذ باهللا 

الفرق بني الوجه الثَّانِي واألول ؛ أنَّ االستعاذة يف الوجه األول ألجل حصول فائدة القرآن ، ويف الثَّاين ألجـل  
 .بقائها وحفظها

كة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته ، والشيطان ضد الْملَك وعدوه فأمر القارئ أن يطلب أنَّ املالئ/  ٣
مباعدة عدوه عنه ، حتى حيضره خاص مالئكته، فهذه منزلة ال جيتمـع فيهـا املالئكـة    _ تعاىل _ من اهللا 

 .والشياطني 

٤  /له وريطان جيلب على القارئ بِخيـروع أن  أنَّ الشى يشغله عن املقصود بالقرآن ، فأمر عند الشجِله حت
 .منه _  U_ يستعيذ باهللا 

للقارئ الْحسن الصوت بالقرآن من صاحب  )١( بكالمه ، واهللا أشد أُذُناً _  I_ أنَّ القارئ يناجي اهللا /  ٥
عر والغما قراءته الشيطان إنوالش هتنة إىل قَيناء فأمر القارئ أن يطرده باالستعاذة الْقَين. 

                                                
 . ١٠٠ – ٩٨سورة النحل (١) 
 . ٣٢سبقت ترمجته ص : ابن القيم (٢) 



٣٩٧ 

أخرب أنه ما أرسل من رسول وال نبِي إلَّا إذا متنى ألقى الشيطان يف أمنيته ، فإذا كان _ سبحانه _ أنَّ اهللا /  ٦
_ عـاىل  ت_ ، فكيف بغريهم ؟؟ فكان من أهم األمور االستعاذة باهللا _ عليهم السالم _ هذا فعله مع الرسل 

 .منه عند القراءة 

أنَّ الشيطان أحرص ما يكون على اإلنسان عندما يهم باخلري أو يدخل فيه ، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه /  ٧
 . عنه ، فهو بالرصد ال سيما عند قراءة القرآن 

 .أنَّ االستعاذة قبل القراءة عنوان وإعالم بأنَّ املأتي به بعدها قرآن /  ٨

 .) ٢(ذه بعض فوائد االستعاذة ه
 

 :أنه قال _  r_ عن النبِي  )٣(عن خولَة بِنت حكيم  -: إذا نزل منزالً _  ٣

 "اتامالت اللَّه اتموذُ بِكَلقَالَ أَع زِلًا ثُمنلَ مزن نـلَ  )٤( محترى يتٌء حيش هرضي لَم لَقا خم رش نم   ـنم
كذَل هزِلن٥("  م ( . 

 
اللَّهم " إِذَا دخلَ الْخلَاَء قَالَ  _ r_ كَانَ النبِي  : قال _  t_  )١(فعن أَنس -: عند دخول اخلالء _  ٤

ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِكي أَع٢( " إِن ( . 
                                                                                                                                                                     

قال و . ] عمجوالْ الواحد فيه ويستوي ، ويقبلُه أحد كلِّ مقال يسمع كان إذا ، أُذُنٌ ورجلٌ [: رِي قال الْجوه. استماعاً إنصاتاً و: أُذُناً (١) 
 رِيشخمتعـاىل  قولـه  ومنه . االستماع : نذُأُوالْ [: الز  ﴿p�WTßY¢VK�Wè �WäQYT�W£Y⌦ p�PVÍS�Wè 
 .)  ٢سورة االنشقاق (  ]﴾  (2)

 . ٧ص  ١الْأَثَر للزمخشرِي ج لْفَائق في غَرِيب الْحديث وا، و ٨ص  ١وهرِي ج غة للْجانظر الصحاح يف اللُّ
 . ١٨٥ – ١٨٠من إِغَاثَة اللَّهفَان في مصايِد الشيطَان البنِ الْقَيم مختصراً ص (٢) 
 (٣)كح تلَة بِنولَة و: يم خوك خيرش لَة هي أُميويل ختقبِن حبِ يمكأُ نةمبن ي أَالْ بن ةثَارِحة بن صقَوربن م فَ بن اللَهكْذَ بن جالبـن  انو 

،  صـاحلة  امرأَة وكانت.  بعضهم قول يف _ r_  يبِللن نفسها وهبت اليت وهي . ونمظْع بن عثْمان امرأَة ، ةيمالسلَ سليم بن بهثَة بن ةبلَعثَ
 .ة قبل اهلجرة بايعت بِمكَّ

ابد الْغري ج انظر أُسي، و ٣٤٤ص  ٣ة البنِ الْأَثذهقْرِيب التر ج  بتجبِر ج  ٦٣٧ص  ٢البنِ حح٤٠٧ص ١، والْم . 
 كالمـه  مـن  شيء يف يكون أن جيوز ال هألن مامبالت كالمه صفو ماإن [: قال ابن الْأَثري . الْعيب لَة الْمنزهة عن النقْص والْكَام: التامة (٤) 
 . ] وتكفيه اآلفات من وحتفَظُه ا املُتعوذ تنفع هاأن هنا ها مامالت معىن : وقيل .اسالن كالم يف يكون كما عيب أو نقص

يث وانظر الندي غَرِيب الْحة فاي٥٣٦ص  ١الْأَثَر ج ه . 
 ) . ٤٨٨١( غريه ، حديث رقم التعوذ من سوء الْقَضاء ودرك الشقَاء واالستغفَار ، باب يف ء والتوبة واالدعأخرجه مسلم في الذِّكْر و(٥) 



٣٩٨ 

اللَّهم جنبنا "ة حني يأيت الرجل أهله وذلك بأن يقول على االستعاذ_  u_ فقد حثَّ : عند الْجِماع _  ٥
طَانَ ويالش لَم لَدا ومهنيب يا فَقُضنقْتزا رطَانَ ميالش بنج  هرض٣( " ي (. 

 :أنه قال  )٤(فعن سلَيمان بن صرد : عند الْغضب _  ٦

  بِيكنت جالساً مع الن _r _   بِـيوجهه وانتفخت أوداجه ، فقال الن رمان ، فأحدمها احبتسالن يجور
_r _ "هنع بذَه طَانيالش نم وذُ بِاللَّهقَالَ أَع لَو جِدا يم هنع با ذَهقَالَه ةً لَومكَل لَمي لَأَعإِن جِـدا يم   "

 بِيإِنَّ الن فَقَالُوا لَه _r _ طَانيالش نم ذْ بِاللَّهوعونٌ:  فَقَالَ،  قَالَ تنلْ بِي جه٥(؟  و(  

فالسنة النبوية تعلِّمنا أنَّ اإلنسان إذا رأى يف منامه شيئاً حيبه فليعلم أنه مـن اهللا  : عند الْفَزع من األحالم _  ٧
ث برؤياه ، أمدحرؤياه وليحمد اهللا عليه ولي طان وليستعذ باهللا من شريه من الشا إذا رأى ما يكرهه فليعلم أن

أنَّ  )٧(من حديث أَبِي سعيد الْخـدرِي   )٦(وال يذكرها ألحد وليبصق عن يساره ثالثاً ويتعوذ ، ففي الْبخارِي 
 :قال_  r_ رسول اهللا 

نما هي من اللَّه فَلْيحمد اللَّه علَيها ولْيحدثْ بِها وإِذَا رأَى غَير ذَلك مما إِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يحبها فَإِ"  
هرضا لَا تهفَإِن دأَحا لهذْكُرلَا يا وهرش نذْ معتسفَلْي طَانيالش نم يا همفَإِن هكْر٨(ي(. 

 :_ r_ قال رسول اهللا : قال _  t_  )١(فعن أَبِي هريرة  -: ار عند يق احلم_  ٨

                                                                                                                                                                     
 . ١٢٨سبقت ترمجته ص: أَنس (١) 
 .١١١سبق خترجيه ص(٢) 
 . ٣٢٣سبق خترجيه ص (٣) 
 . ٢٩٠سبقت ترمجته ص: سلَيمان بن صرد (٤) 
 . ٢٩٠سبق خترجيه ص (٥) 
 . ٥٩سبقت ترمجته ص: الْبخارِي (٦) 
 . ٣١١سبقت ترمجته ص : أَبو سعيد الْخدرِي (٧) 
لَـا  إِذَا رأَى ما يكْره فَو: ، ويف نفس الكتاب ، باب )  ٦٤٧٠( ن اهللا ، حديث رقم الرؤيا م: أخرجه الْبخارِي يف كتاب الرؤيا ، باب (٨) 

الرؤيا  "بلفظ _  t_ أخرج مسلم حديثاً يف معناه من طريق أَبِي قَتادة و) .  ٦٥٢٣( ، و )  ٦٥٢٢( ث رقم كُرها ، حديلَا يذْيخبِر بِها و
ارِه ولْيتعوذْ بِاللَّه من الشيطَان لَا تضـره ولَـا   عن يس الصالحةُ من اللَّه والرؤيا السوُء من الشيطَان فَمن رأَى رؤيا فَكَرِه منها شيئًا فَلْينفُثْ

بحي نإِلَّا م بِرخلَا يو رشبةً فَلْينسا حيؤأَى را فَإِنْ ردا أَحبِه بِرخا ، حديث رقم  " ييؤ٤١٩٨( ، و )  ٤١٩٧( ، يف كتاب الر . (   فَـقتم
 .عليه



٣٩٩ 

لْحمارِ فَتعوذُوا بِاللَّه إِذَا سمعتم صياح الديكَة فَاسأَلُوا اللَّه من فَضله فَإِنها رأَت ملَكًا وإِذَا سمعتم نهِيق ا"  
ر هفَإِن طَانيالش نامطَاني٢(" أَى ش (. 

فالشيطان كما ال يترك اإلنسان يف حياته فإنه ميتحنه يف حلظـة  االستعاذة الدائمة من فتنة الْمحيا واملمات _  ٩
 الْهدمِ و )٣( اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من التردي"_ u_املوت فهي آخر فرصة له ليفتنه ، لذا كان من دعائه 

)٤( و قِ ورالْغ رِيقِ والْح    كـبِيلـي سف وتأَنْ أَم وذُ بِكأَعو توالْم دنطَانُ عيطَنِي الشبختأَنْ ي وذُ بِكأَع
 .) ٦(" ) ٥(مدبِرا وأَعوذُ بِك أَنْ أَموت لَديغا

ثر مانع ، مما يدفع العبـد أحيانـاً إىل   ولكن قد يتأخر مقتضى االستعاذة ؛ حني يحول دون حتقُّق األ
التواين يف هذا الباب ، وهنا جيدر التنبيه إىل أنَّ االستعاذة هي أحد األسلحة اليت تعصم صـاحبها مـن كيـد    

يقـول  الشيطان ، فال يكتفي العبد يف هذا دون التقَوي بسائر الْمنجِيات اليت تقي شر الشيطان وتدحر كيده ، 
 :_ رمحه اهللا _ )٧(العلَّامة ابن الْجوزِي 

                                                                                                                                                                     
 (١)و هة أَبري٣٨سبقت ترمجته ص : ر . 
خرجه مسلم أو) .  ٣٠٥٨( جِبال ، حديث رقم خير مال الْمسلم غَنم يتبع بِها شعف الْ: أخرجه الْبخارِي يف كتاب بدء الْخلْق ، باب (٢) 

 .متفَق عليه  ) . ٤٩٠٨( دعاء عند صياح الديك ، حديث رقم استحباب ال: الْاستغفَار ، باب يف كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة و
 معىن على وتأنيثه ، فهلَكَت هوة أو بئرٍ يف تردت اليت واملُتردية ، مهواة يف التهور : رديالتَّ [: قال يف الْعين . السقُوط من أَعلَى : التردي (٣) 
اةالش [ . ب واحقال الص :] يديف والتر اةوهم : روهفيها الت [ . 

 . ٣٥٧ص  ٢الْمحيط في اللُّغة للصاحب بن عباد ج ، و ١٢٥ص  ٢خليل بن أَحمد ج انظر الْعين للْ
 .، أي نقض البناء كالتهدمي  دمهت و دمهانفَ ، وهدمه ، هدماً يهدمه هدمه: الْهدم (٤) 

 . ١٨١ص  ٢الْمحيط الْأَعظَم البنِ سيده ج ، والْمحكَم و ٢٩٤ص  ٣فَيروزأَبادي ج انظر الْقَاموس الْمحيط للْ
 الْحيـةُ  ولَدغَتـه  لَسعته نفَع بابِ من لَدغًا معجمةً بِالْغينِ بالْعقْر لَدغَته [: قال يف الْمصباح الْمنِرب . الْعقْرب اللَّدغ عض الْحية و: غاً لَدي(٥) 
 أَرسلْتها إذَا الْعقْرب دغْتهأَلْ فَيقَالُ ثَان مفْعولٍ إلَى بِالْهمزة ويتعدى وجرحى جرِيحٍ مثْلُ لَدغَى والْجمع أَيضا لَديغٌ والْمرأَةُ لَديغٌ فَهو عضته لَدغًا
هلَيع هغَتفَلَد [ . 

 . ٢٥٤ص  ٨انظر الْمصباح الْمنِري في غَرِيب الشرح الْكَبِري ج 
ـ  الْاسـتعاذَة مـن التـردي و   : أخرجه النسائي من حديث أَبِي الْيسـر فـي كتـاب الْاسـتعاذَة ، بـاب      (٦)  ث رقـم  ديالْهـدم ، ح

فـي  : أخرجه أبو داود في كتـاب الصـلَاة ، بـاب    ، و)  ٥٤٣٨( لَمي ، حديث رقم من حديث أَبِي الْأَسود الس،و)٥٤٣٧(،و)٥٤٣٦(
تاذَة،حديث رقم الْاسـ   ، و)  ١٣٢٨( ع د الْاسـنسة ، يف بـاقي مريره بتغيري بسيط من حديث أَبِي هوحد نماذَأخرج أَحعة حـديث رقـم   ت

سـابِق ، حـديث   بـاقي الْمسـند ال  : أخرج أَحمد حنوه بتغيري بسيط ، من حديث أَبِي هريرة ، يف باقي مسند الْمكْثرِين ، باب ،و)١٣٢٨(
الْأَلْبـانِي يف صـحيح    ححهصو) .  ١٤٩٧٦( ، و )  ١٤٩٧٥( حديث أَبِي الْيسر ، حديث رقم : يف مسند الْمكِّيني ، باب ،و)٨٣١٣(رقم

 . ٥٢ص  ٤ضعيف سنن أَبِي داود ج و
 . ٦٤سبقت ترمجته ص : ابن الْجوزِي (٧) 



٤٠٠ 

واعلَم أنَّ مثَل إبليس مع الْمتقي والْمخلِّط كرجل جالس بني يديه طعام وحلم فمر به كلب فقال له اخسـأ  [ 
يمر به الشـيطان   مل يبرح فاألول مثل الْمتقي) طَرده ( فمر بآخر بني يديه طعام وحلم فكلَّما أخسأ . فذهب 

 .) ١(] فيكفيه يف طرده الذِّكْر والثَّاين مثل الْمخلِّط ال يفارقه الشيطان ملكان ختليطه نعوذ باهللا من الشيطان 
 . .نسأل اهللا أن جيعلنا من املتقني وأن جينبنا شر الشيطان وغريه 

 
 

@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٤٨تلْبِيس إِبليس ص (١) 



٤٠١ 

 الباب الخامس
 ان وجزاؤه في الدنيا واآلخرةعاقبة الشيط

 وفيه فصالن
 

 :عاقبة الشيطان يف الدنيا : الفصل األول 
 :من ذلك 

 .طرد الشيطان من رمحة اهللا : املبحث األول 
 .بين آدم يف الشيطان _  I_ تبغيض اهللا : املبحث الثَّاين 

 .يده يف خرب الغيب رجم الشيطان بالشهب وإبطال ك: املبحث الثَّالث 
 

 :عاقبة الشيطان وجزاؤه يف اآلخرة : الفصل الثَّاين 
 .يف الدنيا ودليل ذلك ) االطِّالع على الغيب ( تسعر النار بالشيطان إلرادته املكاشفة : املبحث األول 
 .خلود الشيطان يف النار جزاء كفره ومترده : املبحث الثَّاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 عاقبة الشيطان في الدنيا

 
 
 
 
 
 
 
 

 



٤٠٣ 

 :املبحث األول 
 :طرد الشيطان من رمحة اهللا

وكيف دفعه تكبـره علـى آدم   _  u_ مع النبِي الكرمي آدم _ لعنه اهللا _ قد عرفنا موقف إبليس  
ورفض السجود له فعصى وتعرض للَّعنـة والغضـب ؛ إذ   _  U_ وتنقُّصه وازدراؤه له إىل مخالفة أمر اهللا 

�h�WTßKV﴿ أخذته العزة باإلمث ، وعرفنا كيـف تـبجح باعتراضـه علـى السـجود بقولـه        
c¤`kTW� Sã`ÞTYQÚ øYÞWTp�ÍV⌫W� ÝYÚ ⌧¤�PVTß 

ISãWTp�ÍV⌫W�Wè ÝYÚ ⌧ÜkYº (12)﴾)ه )١؛ حيث اعتمد قياسه الفاسد بأن
ق من النلار وهي أفضل من الطِّني ، وأظهر حقده وحسده وبغضه آلدم خ _u  _ على نعمته اليت أواله اهللا

إياها ، وجتلَّى كبره وغروره فلم يكتف بأنه عصى أمر اهللا فلم يسجد له ؛ وإنما تطاول على مقـام األلوهيـة   
 ⌦ðÓ�WTÎ `ØV﴿ ل وتبجح ورد بلهجة متكبرة خالية مـن األدب مـع ربـه وخالقـه فقـا     

ÝS{KV� W�S�`ªKV�YP� \£WW�Y⌦ ISãW�pTÍV⌫W� ÝYÚ 
wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ Mw�WÙW� wÜéSÞpT©WQÚ (33) ﴾ )٢ (. 

ومل يخرِج اهللا إبليس من اجلنة ويهبطه من السماء إىل األرض معززاً ، وإنما أخرجه مذءوماً مـدحوراً   
ــيالً   ــروداً ذلــــ  ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ﴿ مطــــ

ðÐPVTßXM�WTÊ cy~Y�W¤ (34)  ﴾)٣ (. 
�@�WÓ�WTÎ p�S£pTT﴿ وقــــــال  �Wä`ÞYÚ �_ÚèSòp¡WÚ 

$�_¤éS�`�TQWÚ ﴾ )٤ ( رِيرج قال ابن ،)تعـاىل  _وهذا خرب مـن اهللا  [ _  رمحه اهللا _  )٥
ته ، إذ عصاه وخـالف  عن إحالله باخلبيث عدو اهللا ما أحلَّ به من نقمته ولعنته ، وطَرده إياه عن جن_ ذكره

 .) ٦(] أمره ، وراجعه من اجلواب مبا مل يكن له مراجعته به 
�I _ ﴿ó�S£`�@�WTÊ ðÐPVßMX_كمـــــا قـــــال  WÝYÚ 

WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@�رمحه _ ))١، والصغار هو الذِّلَّة، قال الشنقيطي( ٧( ﴾ (13) 
 :_ اهللا

                                                
 . ١٢سورة األعراف جزء من اآلية  (١)
 . ٣٣سورة احلجر  (٢)

 . ٣٤سورة احلجر (٣) 
 . ١٨سورة األعراف جزء من اآلية  (٤)

 . ٢٢سبقت ترمجته ص:  الطَّبرِي(٥) 
 . ١٣٨ص  ٨تفسري الطَّبرِي ج  (٦)
 . ١٣سورة األعراف جزء من اآلية  (٧)



٤٠٤ 

امل إبليس اللَّعني بِنقيض قصده ، حيث كان قصده التعـاظُم  يف هذه اآلية الكرمية ، أنه ع_ تعاىل_بين اهللا [ 
 والتكبر ، فأخرجه اهللا صاغراً حقرياً ذليالً ، متصفاً بنقيض ما كان يحاوله من العلُو والعظمة ، وذلك يف قوله

﴿ðÐPVßMX� WÝYÚ WÝÿX£YçÅHT☺ð±⌦@� (13) ﴾ )٣(] ) ٢ (. 
 
 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 . ٦٠سبقت ترمجه ص:الشنقيطي (١)
 . ١٣سورة األعراف جزء من اآلية  (٢)

 . ٢٩٤ص  ٢أَضواء الْبيان للشنقيطي ج (٣) 



٤٠٥ 

 
 

 :املبحث الثَّاين
 :بين آدم يف الشيطان_  I_ تبغيض اهللا 

 :منها : وذلك يتلخص يف عدة أمور 
حذَّر البشر منه يف مواضع كثرية متنوعة يف القرآن الكرمي ، فأخربهم أنه عدو لَدود كمـا يف  _ I_أنه _ ١

�@⌦U  _ ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ_ قوله  N�éST⌫RÒ 
�QWÙYÚ Á X³`¤KKV�ô@� ¾�HTV⌫W� �_T�QX~ðº �W�Wè 

N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� &XÝHTð¹`~☺ðT⌦@� 
ISãPVTßMX� óØRÑV⌦ QbèS�WÆ dÜkY�QSÚ (168) 
�WÙPVTßXM� Øñ{S£SÚK<�WTÿ Yò;éQS©⌦@�Y� 

Yò:�WpT�WÉ<⌦@�Wè ÜKV�Wè N�éST⌦éSÍWT� øV⌫WÆ 
☺ðY/@� �WÚ �W� WÜéSÙV⌫`ÅWT� (169)﴾)وقولــــــه )١ ، ﴿

�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
N�éST⌫S�` @� Á gy<⌫☺TY©⌦@� _àTPVTÊ:�TW{ 

�W�Wè N�éSÅY�PV�WT� g�.Wéñ¹S� 
&XÝHTð¹`~UfTTTT⌦@� ISãTPVßMX� óØS|V⌦ 

QbèS�WÆ bÜkY�QSÚ (208) ﴾)ــه )٢  fÛYÚWè﴿ ،وقولــــــــ
gyHTWÅ<TßKV�ô@� _àTTV⌦éSÙW� &�_TT®ó£TWTÊWè 

N�éST⌫S{ �QWÙYÚ SØRÑWTÎW¦W¤ ☺ðS/@� �W�Wè 
N�éSÅY�QW�WT� g�HWéñ¹S� &XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

ISãPVTßMX� óØRÑV⌦ QbèS�WÆ bÜkY�QSÚ (142) ﴾ )٣ (. 
أعداء لألنبياء وهم الصلَة والنور بني اهللا وبني عبـاده،يقول  _ لعنهم اهللا_أخرب أنَّ الشياطني _ Y_وأنه _ ٢
_U _ ﴿ðÐY⌦.V¡W{Wè �WTÞ<⌫WÅW� QXÔRÑY⌦ 

\QøY�TWTß �^QèS�WÆ WÜkY¹HTW~TW® X¨ß�XMô@� 
QXÝY�<⌦@�Wè øY�éSTÿ óØSäSµ`ÅWT� uøV⌦XM� 

w´`ÅWT� ðÇS£T<�S¦ gÓóéTðTÍ<⌦@� &�_¤èS£SçÆ 
óéTV⌦Wè �ò:�TW® ðÐQST�ð¤ �WÚ $SâéST⌫WÅWTÊ 

óØSå`¤W¡WTÊ �WÚWè fûèS£WT�pTÉWTÿ (112) ﴾ )٤ (. 

                                                
 . ١٦٩،  ١٦٨سورة البقرة  (١)
 . ٢٠٨سورة البقرة  (٢)
 . ١٤٢سورة األنعام  (٣)

 . ١١٢سورة األنعام (٤) 



٤٠٦ 

ـ  _ I_كما شرع _ ٣ ��QWÚXM﴿ لِّ حني،كمـا يف قولـه   االستعاذة من الشـيطان يف كWè 
ðÐQWTÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ XÝHTð¹`~TPV⌦@� 

bçÃ`¥TWTß p¡YÅWT�`ª@�WTÊ &Y☺ð/@�Y� 
ISãPVßMX� }Ä~YÙWª }y~Y⌫WÆ (200) ﴾ )ــه ) ١ ﴿ _ U_،وقولـــ
�V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ WÜ��òó£TSÍ<⌦@� 

<¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@�ــه )٢( ﴾ (98)  ﴿ ،وقولـــ

ÔSTÎWè ☺g�WQ¤ S¢éSÆKV� ðÐY� óÝYÚ g�.W¥WÙWå 
gÜkY¹HTWT~PV⌦@� (97) S¢éSÆVK�Wè ðÐY� ☺g�W¤ 

ÜKV� gÜèS£ñµ`ðmïm� (98) ﴾ )تعاىل ذكـره _،وقوله )٣ _ ﴿`ÔSTÎ 
S¢éSÆKV� ☺g�W£Y� X§�PVÞ⌦@� (1) YÐY⌫WÚ 

X§�PVÞ⌦@� (2) YãHTV⌦XM� X§�PVÞ⌦@� (3) ÝYÚ 
QX£TTW® X§�Wé`ªWé<⌦@� X§�PVÞW�<⌦@� (4) 

÷Y¡PV⌦@� S§Xé`ªWéSÿ Á X¤èS�S² X§�PVÞ⌦@� (5) 
WÝYÚ YàUfTTTTÞY�<⌦@� X§�☺ðTTÞ⌦@�Wè (6)﴾)٤ (. 

،مبينـاً أنَّ أوليـاءه هـم الكفَّار،قـال     _لعنـه اهللا _حذَّر من مواالته وأمر بقتال أوليائـه  _ I_أنه _ ٤
_U_﴿WÝÿY¡PV⌦@� N�éSTÞWÚ��ò WÜéST⌫Y�HTWTÍSÿ Á 

XÔ~Y�fTTª $☺ðY/@� WÝÿY¡PV⌦@�Wè N�èS£WÉVÒ 
WÜéST⌫Y�HTWTÍSÿ Á XÔ~Y�fTTª g�éSçÅHT☺ð¹⌦@� 

Nv�éTST⌫Y�HTWÍWTÊ �ò:�fTTTTTT~Y⌦`èVK� 
$XÝHTð¹`~TPV⌦@� QWÜMX� W�`~VÒ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� WÜ�VÒ �☯TTÉ~YÅW¶ (76) ﴾ )وقـــال )٥،

_Y _ ﴿☺ðS/@� ☺ñøY⌦Wè fÛTÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
ySäS�X£`�STÿ WÝYQÚ g�HTWÙR⌫T☺ñÀ¹⌦@� øV⌦XM� 
$Y¤éPRÞ⌦@� fÛTÿY¡PV⌦@�Wè Nv�èS£WÉVÒ 

SØSåSê:�W~Y⌦`èKV� ñ�éSTçÅHT☺ð¹⌦@� 
ØSäWTßéS�X£`�STÿ fÛYQÚ Y¤éPRÞ⌦@� øV⌦XM� 

%g�HTWÙR⌫☺ñÀ¹⌦@� ðÐMXù;HTTV⌦OèKR� 
ñ�HTTW�p²KV� $Y¤�PVÞ⌦@� óØSå �fTTä~YÊ 
fûèS�Y⌫HTW� (257) ﴾ )٦ (. 

                                                
 .  ٢٠٠سورة األعراف  (١)
 . ٩٨سورة النحل  (٢)

 . ٩٨،  ٩٧سورة املؤمنون (٣) 
 .سورة الناس  (٤)
 . ٧٦سورة النساء  (٥)
 . ٢٥٧سورة البقرة  (٦)



٤٠٧ 

 ðÓ�WTÎ﴿ أنَّ حزب الشيطان هم اخلاسرون وجعل مصري من اتبعه النار،فقـال   بين_ I_أنه _ ٥
p�Wå<¢@� ÝWÙWTÊ ðÐWÅY�WT� `ySä`ÞYÚ UfûMX�WTÊ 

ðyQWTÞWäW� `yS{Sê:�W¥W� _ò:�W¥W� 
�_¤éSTÊóéTQWÚ (63)﴾ )وقــال أيضــاً  )١، ﴿W¢Wé`�W�T`ª@� 

ñyXä`~V⌫WÆ SÝHTV¹`~TPV⌦@� óØTSäHùW©ßVK�WTÊ 
W£<ÒY¢ &☺ðY/@� WÐMXù;HTTV⌦OèKR� ñ�ó¥TY� 

&XÝHTV¹`~TPV⌦@� :�W�KV� QWÜMX� ð�ó¥YT� 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� SØSå WÜèS£Y©HTTW�<⌦@� (19)﴾)٢( 

﴿ جعله مضرب مثل لكلِّ شيء قبيح وصـفة قبيحـة،فقال عـن مثـار شـجرة الزقـوم       _ I_أنه _ ٦
�WäSÅ<⌫TVº ISãTPVTßKV�VÒ ñ§èSòS¤ 

XÜkY¹HTWT~TPV⌦@�،فشبه مثارها وهي عقَاب أهـل النـار بـرؤوس    )٣(﴾ (65) 
 :_ رمحه اهللا_)٤(الشياطني داللةً على قُبحها،يقول الْقُرطُبِي

ورؤوس الشياطني متصور يف النفوس وإن كان غري مرئي،ومن ذلك قـوهلم لكـلِّ قبـيح هـو كصـورة      [ 
 .)٥(]شيطان،ولكلِّ صورة حسنة هي كصورة ملَك 

�QWÜMX﴿الْمبـــذِّرين إخوانـــاً للشـــياطني فقـــال _ I_وكـــذلك جعـــل  
WÝÿX¤PY¡WT�SÙ<⌦@� vN�éSTß�VÒ WÜ.Wé`�XM� 
g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@� .،وقد علمنا كم هي رديئة صفَة التبذير)٦(﴾

 .وهناك أدلَّة كثرية أخرى تدل على أنَّ الشيطان اشتهِر بأنه رمز لكل قبيح وسيء 
بالتحرز منه باألذكار،فجعل لكلِّ مهِمة يقوم ا اإلنسان يف حياته ذكر،عند نومـه وعنـد   _ Y_أمر _ ٧

استيقاظه وعند ارتدائه ملالبسه وخلعه هلا،وعند أَكْله وشربِه وعند سـفره ويف ليلـه ويف ـاره ويف حلِّـه     
لنا شيئاً من ذلك يف الباب الره،وقد فصالحرابعوت. 

وصحابته الكرام،كفضح متثُّلـه بصـورة   _ u_كثرياً ما فضح مخطَّطاته وأالعيبه للرسول _ I_أنه _ ٨
عند اجتماعهم _ u_سراقَة يف بدر،وفضح متثُّله بشيخ نجدي ومساعدته للكفَّار يف االتفاق على قتل النبِي 

 .يف دار األرقم،وغري ذلك 

                                                
 . ٦٣سورة اإلسراء  (١)
 . ١٩سورة اادلة  (٢)
 . ٦٥سورة الصافَّات  (٣)

 . ١٨سبقت ترمجته ص:الْقُرطُبِي(٤) 
 . ١٦ص  ١٥الْجامع لأَحكَام الْقُرآن للْقُرطُبِي ج (٥) 
 . ٢٧سورة اإلسراء جزء من اآلية  (٦)



٤٠٨ 

يف الدنيا أيضاً تصفيده يف رمضان ويف ذلك حد له من ممارسة مكائده،كما أنَّ يف ذلـك  ومما عوقب به _ ٩
إِذَا دخلَ شهر رمضانَ فُتحت أَبواب السماِء وغُلِّقَت أَبواب جهنمr _" _قال ._لعنه اهللا_إهانةً وإذالالً له 

نياطيالش لِْسلَتس١(" و(. 
ويكفيه عقوبةً وقهراً يف احلياة الدنيا أن ال ينال مراده يف معظم األحيان وأن تذهب أتعابه يف اإلضـالل   _١٠

 .أدراج الرياح مبا فتح اهللا لعباده من أبواب واسعة للتوبة تجب ذنوم حيناً بعد حني
 .وأمور أُخرى كثرية يصعب حصرها هنا،واهللا أعلم  
  
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :املبحث الثَّالث
 :رجم الشيطان بالشهب وإبطال كيده يف خرب الغيب

استراق السمع من السماء ، سعياً _ لعنهم اهللا_من األعمال السيئة الشنيعة اليت ميارسها الشياطني 
فسه ومل يأذن ألحد من الغيب لن_ I_للوصول إىل األمور الغيبية اليت منعها اهللا عنهم ، فقد خص اهللا 

 U _ ﴿ÔSTÎ ☺ð�� ñyV⌫`ÅWTÿ ÝWÚ Á_املخلوقات باإلطِّالع عليه إلَّا بأمره 
g�.WéðHTÙQW©⌦@� X³`¤KKV�ô@�Wè ð�`~WçÅ<⌦@� 

�PV�MX� ☺ðS&/@� �WÚWè WÜèS£SÅpTWTÿ 

                                                
قـم  ال رمضـان أو شـهر رمضـان ومـن رأى كلّه،حـديث ر     هل يقَ:ي هريرة يف كتاب الصوم،بابأخرجه الْبخارِي من حديث أَبِ(١) 

،ومسـلم  )٣٠٣٥(صفَة إِبليس وجنوده،حديث رقم :خلْق،بابيف كتاب بدء الْ،و"وسلِْسلَت الشياطني "  لكن بال عبارة)١٧٦٥(،و)١٧٦٦(
 .متفَق عليه."سلِْسلَت" بدالً عن  "صفِّدت"بلفظ )١٧٩٣(،و)١٧٩٤(فَضل شهر رمضان،حديث رقم :يف كتاب الصيام،باب



٤٠٩ 

WÜ�QWTÿKV� fûéS�WÅ`�STÿ (65) ﴾ )١ ( ، ﴿ISâW�TÞYÆWè 
S�TY��WÉWÚ g�`~TWçÅ<⌦@� �W� :�TWäSÙV⌫`ÅWTÿ 

�PV�MX� &WéSå ﴾ )٢ ( ،﴿SØY⌫HTWÆ g�`~WçÅ<⌦@� ð�TWTÊ 
S£XäpÀ¹Sÿ øV⌫WÆ ,-YãY�`T~WçÆ �☯�W�VK� (26) 
�PV�MX� XÝWÚ uøWµWTp�¤@� ÝYÚ ⌧ÓéSªWQ¤ 

ISãPVßXM�WTÊ ñÐR⌫p©Wÿ ?ÝYÚ XÜ`kTW� Yã`TÿW�Wÿ 
óÝYÚWè -YãYÉ<⌫W� �_�W²W¤ (27) ﴾ )٣ (. 

ن زينة السماء رجوماً تدحرهم ، وتدحض مكائدهم ، فقد خلق أَعد هلم م_ U_ولذلك فإنَّ اهللا 
_I _ منها ةيممكَمٍ عالكواكب حل: 
 �HTWÙHTV⌫WÆWè&⌧﴿ عالمات يهتدي ا املسافرون ليالً  -١

XØ`�PVÞ⌦@�YT�Wè `ØSå WÜèS�W�óäWTÿ (16)﴾)٤(. 
 .زينة للسماء الدنيا  -٢
 ¦U _﴿`�WÍV⌦Wè �TQWTÞQWTÿW_طني،قال ورجوماً ملسترقي السمع من الشيا -٣

�ò:�WÙ☺ð©⌦@� �WTp~TßPR�⌦@� W�~Y�HTW±WÙY� 
�WäHTWTÞ<⌫WÅW�Wè �_ÚéS�S¤ 

X$ÜkY¹HTWT~PV⌫PY⌦( ﴾)وقال .)٥ ﴿`�WÍV⌦Wè 
�WÞ<⌫WÅW� Á Yò:�WÙUfTT©⌦@� �_�èS£ST� 

�WäHTTQWTÞQWTÿW¦Wè fÛTÿX£YÀ¹HTPVTÞ⌫Y⌦ (16) 
�WäHTWTÞTpÀ¹YÉW�Wè ÝYÚ QXÔRÒ wÝHTTV¹T`~WT® 

]y~Y�QW¤ (17) �PV�MX� XÝWÚ ðËW£W�pTª@� 
WÄ`ÙQW©⌦@� ISãWÅW�T`T�KV�WTÊ t��WäY® 
cÜkY�QSÚ (18) ﴾)من قائل_،وقال )٦ زع _ ﴿`ySäPVßXM� XÝWÆ 

XÄ`ÙQW©⌦@� WÜéR⌦èS¥T`ÅWÙV⌦ (212) ﴾)وقال)٧، ﴿
�PVTßXM� �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�TWÙ☺ð©⌦@� 

�WTp~TßPR�⌦@� ]àWÞÿX¥Y� g�Y{.WéTVÑT<⌦@� (6) 
�^À¹pTÉY�Wè ÝYQÚ QXÔRÒ wÝHTTV¹`~TW® ⌧ Y¤�QWÚ 

(7) �PV� WÜéSÅTWQÙ☺ðT©WTÿ øV⌦XM� ægð�WÙ<⌦@� 
uøV⌫`ÆVK�ô@� fûéSTÊW¡pTÍTSTÿWè ÝYÚ QXÔRÒ 

                                                
 . ٦٥سورة النمل  (١)
 . ٥٩سورة األنعام جزء من اآلية  (٢)
 . ٢٧،  ٢٦سورة الْجِن  (٣)
 . ١٦سورة النحل  (٤)
 . ٥سورة امللك جزء من اآلية  (٥)

 . ١٨_  ١٦سورة احلجر  (٦) 
 . ٢١٢سورة الشعراء  (٧)



٤١٠ 

⌧�Yß�W� (8) $�_¤éS�S  óØSäV⌦Wè t��W¡WÆ 
}�Y²�Wè (9) �PV�MX� óÝWÚ ðÈY¹W� WàWÉp¹W�<⌦@� 

ISãWÅWTp�TT�KV�WTÊ t��WäY® t�YÎ�WT� (10)﴾ )١( . 
إذا أقسم مبخلوق فذلك ملكانته من _  I_ فقد أقسم بالنجم ، وهو _  I_ وغري ذلك مما أخفاه اهللا _ ٤

�@⌦Yy`�QWÞ ﴿بني املخلوقات Wè �W¢XM� uüWéWå (1)  ﴾)٢ (. 
ن حال اجلن وقد كانت عادة استراق السمع موجودة قبل البعثة النبوية ، فقد حكى لنا القرآن الكرمي ع

قبل البعثة أنهم كانوا يصعدون إىل السماء الستماع كالم أهلها، وأنهم كانوا يتخذون هلم مقاعد فيها هلذا 
��VPTßVK﴿  الغرضWè �PVÞTRÒ S�SÅpTÍWTß �Wä`ÞYÚ 

W�YÅHTWÍWÚ $XÄ`Ù☺ð©⌫Y⌦  ﴾ )٣ (. 
 ÝWÙWTÊ XÄTYÙWT�`©Wÿ﴿مثَّ ذكروا حاهلم بعد البعثة الْمحمدية فقالوا 

WÜ���@� `�Y�Wÿ ISãV⌦ �_TT��WäY® �_�W²QW¤ 
(9)﴾)٤ (. 

و هذا ال يعين أنهم قبل البعثة املُحمدية مل تسلَّط عليهم الشهب لرمجهم ؛ بل إنَّ الرجم بالشهب كان موجوداً 
 .آنذاك 

 :قال _ t_ )٥( فعن ابنِ عباس
 :من الْأَنصارِ _r_ النبِيأخربين رجل من أصحاب 

 ولِ اللَّهسر علَةً ملَي لُوسج ما همنيب مهأَن _r _  ولُ اللَّهسر مفَقَالَ لَه ارنتمٍ فَاسجبِن يمر_r _: 
 "و ذَا قَالُوا اللَّهثْلِ هبِم يمإِذَا ر ةيلاهي الْجقُولُونَ فت متاذَا كُنم لٌ رجلَةَ راللَّي دلقُولُ وا نكُن لَمأَع ولُهس

و يمظع  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر يمظلٌ عجر اتم _r  _و دأَح توما لى بِهمرا لَا يهفَإِن و هاتيحا  لَا لنبر نلَك
 _و كاربت همالَى اسعت _ رى أَملُغَ إِذَا قَضبى يتح مهلُوني يناِء الَّذملُ السأَه حبس شِ ثُمرلَةُ الْعمح حبا س

قَالَ ربكُم  التسبِيح أَهلَ هذه السماِء الدنيا ثُم قَالَ الَّذين يلُونَ حملَةَ الْعرشِ لحملَة الْعرشِ ماذَا

                                                
 .١٠-٦سورة الصافَّات  (١)

 . ١سورة النجم (٢) 
 . ٩ية سورة اجلن جزء من اآل (٣)
 . ٩سورة اجلن جزء من اآلية  (٤)

 . ٢٠سبقت ترمجته ص: ابن عباس (٥) 



٤١١ 

هونبِرخفَييناَء الدمالس هذه ربلُغَ الْخبى يتا حضعب اتاوملِ السأَه ضعب بِرختساذَا قَالَ قَالَ فَيم ا م
و هِمائيلفُونَ إِلَى أَوقْذفَي عمالس الْجِن طَفخفَت ح وفَه هِهجلَى وع اُءوا بِها جفَم نَ بِهومريو ق  مهنلَك

 .)٢(" يزِيدونَ فيه و ) ١( يقْرِفُونَ
 

 :فقال:كان يذْكُر صفة انقضاض الشهب_ وهو من شعراء اجلاهلية_)٣(مثَّ إنَّ أَوس بن حجر
 )٦(]  )٥(يتبعه            نقْع يثُور خناله طعباً  )٤(فانقض كالدري [ 

منذ عصر اجلاهلية،إلَّا أنَّ الذي حدث بعد البعثة هو التشديد يف  دليل وجود انقضاض الشهب
 .احلراسة،ومنع االستماع مطْلَقاً

ومع وجود خالف يف حدوث الرجم بالشهب قبل اإلسالم ، إلَّا أنَّ هذا القول الذي اخترته قد ساندته 
وهو األقرب إىل الصواب أنَّ هذه الشهب كانت  : [يف تفسريه فقال  )٧(األدلَّة ، كما رجحه الرازِي 

موجودة قبل املبعث إلَّا أنها زِيدت بعد املبعث وجعلت أكمل وأقوى وهذا الذي يدلُّ عليه لفظ القرآن ألنه 
، وهذا يدلُّ على أنَّ احلادث هو ) ٨(﴾�WäHTWTpß�W�WéWTÊ p�WLùY⌫SÚ﴿قال 

                                                
 .هو مبعىن يقْذفُون يخلطُون فيه الْكَذب و: ون يقْرِفُ (١)

ح النرم ج انظر شلسوِي على مو ٣٩١ص  ٧و ،م ج الدلساج على مطَار ج  ٢٤٧ص  ٥يبل الْأَوي٤٢٥ص ١١، ون . 
 ) . ٤١٣٦( إِتيان الْكُهان ، حديث رقم تحرِمي الْكَهانة و: ، باب  أخرجه مسلم يف كتاب السلَام(٢) 
 مـن  وهـو  ، األخـالق  ملكارم الوصف كثري ، شعره يف عاقالًأَوس بن حجر بن عتاب التميمي شاعر جاهلي ، كان : أَوس بن حجر (٣) 

ـ عالْ بـن  رومع وبأَقال ، هو شاعر تميم ، و كثرية أمثالٍ وإىل ، املعاين دقيق إىل وسبق ، سوقَلْل مايس وال ، احلَوالس رمحلْل فهمصوأَ  [:  اءلَ
 . ريهوز ةغابِالن أسقطه ىحت ، رضم شاعر سوأَ كان

شرِير الْمحبِه بِتتنري الْمصبر ج انظر تجبِه البنِ حاء البنِ قُ، و ٩٩ص  ١ترعر و الشعرِي ج الشوينة الدبي٣٦، ٣٥ص ١ت . 
(٤) رة : ي الدرات ،و: الدرود رة واجلمع دلُؤه اللُّؤاضيبل رِسب إىل الديء نضب الْمي الثَّاقركَب الدالْكَو. 

 . ٢٠٢ص  ١انظر الصحاح في اللُّغة للجوهرِي ج 
 . ] والطِّيبِ اللَّذَّة من شيٌء أَي : اَألعرابِي ابن قَال [: الْأَزهرِي قال الزبيدي وابن منظُور و: طَعباً (٥) 
 . ٢١٥ص  ١تهذيب اللُّغة للْأَزهرِي ج ، و ٥٥٩ص  ١سان الْعرب ج ل، و ٧٠٢ص  ١ر تاج الْعروس ج انظ

الْمعـانِي  ، و ١٠٠ص  ١إِحسان عباس ج تارِيخ النقْد الْعربِي عند الْعرب ل، و ١٢٥ ص ١النظَائر من أَشعار الْمتقَدمني ج الْأَشباه و انظر(٦) 
 .٣٩٥ص ١لراغب الْأَصفَهانِي ج محاضرات الْأُدباء ل، و ١٧٥ص  ١ البنِ قُتيبة ج الْكَبِري
 . ٦٠سبقت ترمجته ص:الرازِي(٧) 
 . ٨سورة اجلن جزء من اآلية (٨) 



٤١٢ 

،أي كُنا جند فيها بعض )١(﴾S�SÅpTÍWTß �Wä`ÞYÚ﴿قوله  الْملُْء والْكَثْرة ، وكذلك
املقاعد خالية من الْحرس والشهب اآلن ملئت املقاعد كلّها ، فعلى هذا ، الذي حمل اجلن على الضرب يف 

 .) ٣( ] إنما هو كثرة الرجم ومنع االستراق بالكُلِّية  )٢(األرض والبالد وطلب السبب 
كان استراق السمع من اجلانّ وإخبار اإلنس به أصل اعتقاد نسبة علم الغيب هلم ، ذلك أنهم  وقد

كانوا يسترقون الْخبر من املالئكة صحيحاً ويلقونه إىل أوليائهم من الناس ، إلَّا أنهم يزيدون فيه _ لعنهم اهللا_
 . هم ظنوه عاما يف كلِّ أخبارهم حتى نسبوا هلم علم الغيب مطْلَقاً كَذباً كثرياً ، فما وافق الواقع مما أُلْقي إلي

 
لذلك كان الرجم بالشهب أفضل عقاب هلم إلبطال ما انتشر بني الناس بسببهم ، فحرمت الْكَهانة 

حذير منها وبيان خطرها على االعتقاد لحيح بالتا ، فأتى اخلرب الصد يف شأداس بأقاويل وشع النخدئَلَّا ي
الْكَهنة ومزاعمهم الكاذبة من علمهم بالغيب وقدرم على خرق احلُجب وغري ذلك ، ولئَلَّا يفْسح اال 

 .للجن أيضاً ألن يفعلوا األمر نفسه مع الْكُهان فيضلُّوم ويضلُّون أتباعهم معهم 
 :_ارضي اهللا عنه_ )٤(قالت عائشة 

 " ولَ اللَّهسأَلَ رس_r_ انالْكُه نع اسفَقَالَ )٥(ن: 
 _r_لَّه لَيس بِشيٍء فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه إِنهم يحدثُونا أَحيانا بِشيٍء فَيكُونُ حقا فَقَالَ رسولُ ال"  

                                                
 . ٩سورة اجلن جزء من اآلية (١) 
جديد تسبب يف هـذا الْمنـع وصـالوا    ال بد أنْ يكون قد جد : قالوا املشددة فَكَّروا يف األمر وذلك  أنَّ اجلن لَما فوجئوا ذه احلراسة (٢) 

، إىل أن وجدوا رسول اهللا يصلي بأصحابه صالة الفجر يف سوق عكَاظ بِتهامة ، فلمـا  _ لعنه اهللا _  أحناء األرض بأمر من إبليس جالوا يفو
: ، بـاب   احلديث متفَق عليه ، أخرجه الْبخارِي يف كتاب الْـأَذَان هذا واهللا الذي حال بينكم وبني خرب السماء و: ستمعوا إىل القرآن قالوا ا

، ) ٤٥٤٠( أَعواناً، حديث رقم لبداً : قَال ابن عباس : في كتاب تفِْسري الْقُرآن ، باب ، و)  ٧٣١( الْفَجر ، حديث رقم الْجهر بِقراءة صلَاة 
 ) . ٦٨١( لْجِن ، حديث رقم الْقراَءة علَى ار بِالْقراَءة في الصبح والْجه: أخرجه مسلم يف كتاب الصلَاة ، باب و

 . ٨٢،  ٨١ص  ١٦التفِْسري الْكَبِري للرازِي ج (٣) 
 . ٣٠سبقت ترمجتها ص : عائشة (٤) 
 انمالز مستقْبل يف اتائنكَالْ نع اخلَبر يتعاطَى الذي : اهنكَالْ [: قال ابن الْأَثري . مستقْبل الزمان دعي معرِفَة الْأَسرار وكَاذب ي: الْكَاهن (٥) 

الزعي انمدوي مأَالْ ةفَرِعريف كان وقد . ارس العنة بركَه قيح كَشطفمنهم وغريِمها وس كان نم عمزمن تابِعاً له أنّ ي ناً اجليئـ  ور لْقإليـه  يي 
 يخصـونه  وهذا حاله أو فعله أو يسأله من كالم من مواقعها على ا يستدلُّ أسباب تمبقَدما األمور يعرِف هأن يزعم كان نم ومنهم األخبار

 يشـتمل  قـد  " كاهناً أتى من " فيه الذي واحلديث [: قال و.  ] وحنومها الضالَّة انكَوم مسروقالْ ءيالش معرفة يدعي كالذي افالعر باسم
 . ] واملُنجم والعراف اهنكَالْ انتيإِ على

يث وانظر الندي غَرِيب الْحة فايري ج ه٣٩٩ص  ٤الْأَثَر البنِ الْأَث . 



٤١٣ 

 
 نا مطَفُهخي قالْح نةُ ممالْكَل لْكت هقُرفَي ي١(الْجِن( ةائَةَ كَذْبا مهعطُونَ ملخفَي هيلو ي أُذُنف ")٢(. 

إِذَا قَضى اللَّه الْأَمر في السماِء ضربت " قال _  r_ أنَّ نيب اهللا : أيضاً قال  )٣(وعن أَبِي هريرة 
ا لانعضا خهتنِحكَةُ بِأَجلَائالْمانفْولَى صع لِْسلَةكَالس هل٤( قَو( و يلقَالَ ع  كذَل مفُذُهني انفْوص هرقَالَ غَي

و قي قَالَ الْحلَّذقَالُوا ل كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِم نع عرِقُ فَإِذَا فُزتسا مهعمسفَي الْكَبِري يلالْع وو ه
عِ ومالس و رآخ قفَو داحكَذَا وعِ همرِقُو الستسم و هدانُ بِيفْيس فصا  وهبصى ننمالْي هدابِعِ يأَص نيب جفَر

ا إِلَى صبِه يمرلَ أَنْ يقَب عمتسالْم ابهالش كرا أَدمبضٍ فَرعب قا فَوهضعبو رِقَهحفَي بِهاح  رِكْهدي ا لَممبر
ضِ وا إِلَى الْأَرلْقُوهى يتح هنفَلَ مأَس وي هإِلَى الَّذ يهلي يا إِلَى الَّذبِه يمرى يتح  هِيتنى تتانُ حفْيا قَالَ سمبر

كَذَا  فَيكْذب معها مائَةَ كَذْبة فَيصدق فَيقُولُونَ أَلَم يخبِرنا يوم كَذَا وإِلَى الْأَرضِ فَتلْقَى علَى فَم الساحرِ 
كُونُ كَذَا واِء  يمالس نم تعمي سالَّت ةملْكَلا لقح اهندج٥( "كَذَا فَو( . 

                                                
 إذا اصـو  جاجـة الد روقَ قرا هرقأُ فيه هترقر تقول يفهمه ىحت باملخاطَ أذن يف الكالم ترديدك روالقَ [: قال الْعينِي . يرددها : يقُرها (١) 
 . ] قطعته

 . ٥٢٦ص  ٢٣انظر عمدة الْقَارِي شرح صحيح الْبخارِي ج   
قَول الرجـل  : أخرج يف معناه يف كتاب الْأَدب ، باب ، و)  ٥٣٢٠( هانة ، حديث رقم الْكَ: أخرجه الْبخارِي يف كتاب الطِّب ، باب (٢) 

 سء لَييلشء ، حديث رقم ليلَام ، باب ، و)  ٥٧٤٥( بِشم يف كتاب السلسرِمي الْ: أخرج يف معناه محتة وانان ،كَهان الْكُهيحديث رقم  إِت
 ).متفَق عليه (.) ٤١٣٥( ، و )  ٤١٣٤( 

 . ٣٨سبقت ترمجته ص : أَبو هريرة (٣) 
 ، مقصـور  صـفاً  واجلمـع  ، صفاته تندى ما : لثَمالْ يف قالي ؛ ساءلْم صخرة : فاةُالص [: قال الْجوهرِي . الْحجر الْأَملَس : الصفْوان (٤) 

 والصـفَاةُ  [: قال الـرازِي  و . ] صفْوانةٌ الواحدة ، فْوانُالص وكذلك. . . .  املُلْس اللَّينة احلجارة : فْوةُوالص . فَعولٍ على وصفي ، وأصفاٌء
 . ] هنصفْوا الواحدة الصفْوانُ وكذا احلجارة والصفْواء . فُعول على وصفي وأصفاٌء مقصور صفاً واجلمع ملْساُء صخرة

 . ١٧٥ص  ١مختار الصحاح للرازِي ج ، و ٣٩١ص  ١غة للْجوهرِي ج انظر الصحاح يف اللُّ
��PV�MX﴿ قولـه  أخرجه الْبخارِي يف كتاب تفسري الْقُرآن ، بـاب  (٥)  XÝWÚ ðËW£W�pTª@� 

WÄ`ÙQW©⌦@�ــة   (﴾ . .  ــن اآلي ــزء م ــر ج ــورة احلج ــم )  ١٨س ــديث رق ــاب ، و)  ٤٣٣٢(، ح ﴿ ب
uvøPV�W� �V¢XM� VÃQX¥STÊ ÝWÆ `yXäYT�éST⌫STÎ   . .

 I  _ ﴿�W�Wè_ ، بـاب قـول اهللا   ، ويف كتـاب التوحيـد  )٤٤٢٦( ، حـديث رقـم   )  ٢٣ية سورة سبأ جزء من اآل(  ﴾
SÄWÉÞWT� SàWÅHTWÉPV⌦@� ,ISâW�ÞYTÆ. . ﴾ )جزء من اآليـة   سورة سبأ

 ) .٦٩٢٧(، حديث رقم )  ٢٣



٤١٤ 

ن يفعل ذلك غري مقبول الصالة ألربعني وجعل م، ألجل ذلك نهى اإلسالم عن إتيان الكاهن وسؤاله 
 .) ١( " من أَتى عرافًا فَسأَلَه عن شيٍء لَم تقْبلْ لَه صلَاةٌ أَربعني لَيلَةً" _  u_ ليلة ، كما قال 

عرافا أو من أتى " _ u_بل بلغ التحذير لعظَم خطر الكهانة مبلغ التكفري فكُفَِّر من يصدقه ، يقول 
 .)٢("كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مب أنزل على حممد

فكيف مبن يملي له من الْجِن املطرود ؟ فقد جترأ _ الكاهن أو العراف _ فإذا كان هذا حال املسؤول 
مضاعفاً ،  على اهللا وتعدى مبا مل يسمح اهللا له به فاسترق السمع ألجل ذلك، فال بد وأنه يستحق عذاباً

 .) ٤( واملسؤول) ٣(فبسببه ضلَّ السائل 
الكهنة رسل الشيطان ، ألن املشركني يهرعون إليهم ، ويفزعون : [ _ رمحه اهللا _  )٥(يقول ابن الْقَيم 

ويفزعون إليهم يف أمورهم العظام ، ويصدقوم ويتحاكمون إليهم، يرضون حبكمهم ، كما يفعل أتباع 
لرسل ، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ، وخيربون عن املغيبات اليت ال يعرفها غريهم ، فهم الرسل با

عند املشركني م مبنزلة الرسل ، فالكهنة رسل الشيطان حقيقة ، أرسلهم إىل حزبِه من املشركني وشبههم 
ل رسل اهللا م لينفِّر عنهم وجيعل رسله هم الصادقني بالرسل الصادقني ، حتى استجاب هلم حزبه ، ومثَّ

من أَتى كَاهناً فَصدقَهr  _ " _ العالمني بالغيب ، ولَما كان بني النوعني أعظم التضاد ، قال رسول اهللا 
 .) ٦( "بِما يقُولُ فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمد 

أتباع الكهنة ، وأتباع الرسل ، فال جيتمع يف العبد أن يكون من هؤالء وهؤالء بل  -: قسمان فإنَّ الناس 
 .) ٧(] بقدر قربه من الكاهن ، ويكَذِّب الرسول بقدر تصديقه للكاهن _  r_ يبعد عن الرسول 

                                                
 ) . ٤١٣٧( إِتيان الْكُهان حديث رقم تحرِمي الْكَهانة و: ، باب  أخرجه مسلم يف كتاب السلَام(١) 
 (٢)وع الزمجي مي فثَميان بن أورده الْهرمع ند عن وقال ائيصار و: [ حزبِيعرواه الْباق بن الرححيح خال إِسقَةو رجاله رجال الصهو ث  ) [

اه الطَّبرانِي يف الْكَـبِري والْأَوسـط   رو [: أورده عن عبد اهللا بن مسعود و قال ، و)  ١٤١ص  ٥د للْهيثَمي ج منبع الْفَوائانظر مجمع الزوائد و
منبع الْفَوائد للْهيثَمي انظر مجمع الزوائد و] (  هو ثقةبيرة بن مريم ورجاله رجال الصحيح خال هرواه الْبزار و: [ وقال أيضاً ] ورجاله ثقات 

 ) . ١٤٢ص  ٥ج 
 .أقصد هو من يأيت الكاهن أو العراف (٣) 
 .املقصود الكاهن أو العراف (٤) 
 . ٣٢سبقت ترمجته ص : بن الْقَيم ا(٥) 
 .٣٦٤سبق خترجيه يف هذه الصفحة (٦) 
 . ٢٧١ص  ١إِغَاثَة اللَّهفَان ج (٧) 



٤١٥ 

لعنه _ فظنوا أنَّ يف قول إبليس  هذا االعتقاد السائد بني الناس بأنَّ اجلن يعلمون الغيب قد لُبس عليهم
��W�Wè S�X�WT� `ØSåW£W�T`{VK﴿ عندما هدد بإضالل العباد _ اهللا  

fÛTÿX£gÑHTW® (17) ﴾ )يجة قبل  )١تم النله يعلم الغيب ، وإلَّا فكيف عدليلٌ على أن
 bÔ~Y⌫WTÎWè﴿ فقال _ لعنه اهللا_ما وافق كالمه _ I_وقوعها؟ كما أنَّ يف كالم اهللا 

óÝYQÚ ð÷Y �fTT�YÆ S¤éRÑTPV⌦@� U_ ، وقال  )٢( ﴾ (13) 
 _ ﴿`�TWÍV⌦Wè WËPV�W² óØXä`~TV⌫WTÆ ñ¨~Y⌫`T�MX� 

ISãPVÞTVÀº SâéSÅWT�PVT�@�TWTÊ �PV�MX� 
�_TÍÿX£WTÊ WÝTPYÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (20) ﴾ )٣ (. 

ذلك بناًء على غالب ظنه لما علمه من وهذا باطل وتلبيس من الشيطان عليهم ، وإنما قال الشيطان 
ضعف اإلنس وحاجتهم ومالبستهم للشهوات والشبهات وألنه كان مصرا على تنفيذ خطَطه يف إضالل البشر 

ياطني كانوا يعلمون الغيب حقاوالش ا يصبو إليه، ولو أنَّ اجلنموأن يتحقَّق شيء م ه ال بدأن لعلم  ؛ فظن ،
 U  _ ﴿�QWÙWT⌫WTÊ_ مبوته ، يقول _  u_ اجلن الذين كانوا يعملون لدى سلَيمان 

�WTÞóT~ðµWTÎ Yã`~TV⌫WÆ ð�óéTWÙ<⌦@� �WÚ 
óØSäPV⌦W  uøV⌫WÆ ,-YãYT�óéTWÚ �PV�MX� 

SàTQWT�:�W  X³`¤KKV�ô@� SÔS{K<�WT� 
ISã$WT�VK�W©ÞYTÚ �QWÙV⌫WTÊ QW£WT� 
Y�WTÞQW~TWT�WT� QSÝY�<⌦@� ÜKV� óéTPV⌦ 

N�éSTß�VÒ WÜéSÙWT⌫`ÅWTÿ ð�`~ðTçÅT<⌦@� �WÚ 
N�éS�Y�VT⌦ Á Y��W¡WÅ<⌦@� XÜkXäSÙ<⌦@� (14)﴾)٤ (. 

. 
وعلى هذا فإنَّ من اعتقد أنَّ اجلن يعلمون الغيب مطْلَقاً أو غريهم من الناس إلَّا من أَذن هلم اهللا بذلك ؛ 

االعتقاد اإلسالمي ، وال خيفى خطر هذا يف حتقيق التوحيد بِكال فإنه ضالّ يف نفسه مضلّ لغريه خارج عن 
  ﴿ÔSTÎا _  I_ هو الذي يعلم الغيب وهذا من أخص علومه اليت يتصف _  I_ قسميه فاهللا 

☺ð�� ñyV⌫`ÅWTÿ ÝWÚ Á g�.WéðHTÙQW©⌦@� 
                                                

 . ١٧سورة األعراف جزء من اآلية (١) 
 . ١٣سورة سبأ جزء من اآلية (٢) 
 . ٢٠سورة سبأ (٣) 
 . ١٤سورة سبأ (٤) 



٤١٦ 

X³`¤KKV�ô@�Wè ð�`~WçÅ<⌦@� �PV�MX� ☺ðS&/@� ﴾ 
 .، واهللا أعلم ) ١(

 

@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثَّاني
 عاقبة الشيطان وجزاؤه في اآلخرة

 
                                                

 . ٦٥سورة النمل جزء من اآلية (١) 



٤١٧ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث األول
 :تسعر النار بالشيطان إلرادته املكاشفة يف الدنيا ودليل ذلك

الغيب وعرفنا ما نابـه   على التطَلُّع إىل ما ال يعنيه من خرب_ لعنة اهللا عليه _ فقد عرفنا جرأة الشيطان  
فالشخص حني يعصي _ لعنه اهللا _ من ذلك من عقاب الدنيا كالرجم والْحرق بالشهب ، وقد استحق ذلك 

غالباً ما يكون غافالً أو متغافالً عن مراقبة اهللا له ، و يقوم مبا يقوم به من املعصية على استحياء ، فكيف ـذا  
حياول الصعود واالطِّالع على ما مل يسمح اهللا له االطِّالع عليـه مـن الغيـب دون أي    اللَّعني وهو يتطاول و

؟ لذا كانت شدة عاقبته يف الدنيا مناسـبة  _  U_ استحياء أو خوف أو اعتبار حلقارة موقفه أمام عظمة اهللا 
هذا املبحث فنذكر ما أعد اهللا تعاىل لـه   لشدة قبح فعلته وشناعتها ، وذكرنا اآليات الدالَّة على ذلك ، أما يف

 I  _ ﴿`�WÍV⌦Wè_ مــن العــذاب يف اآلخــرة مــن تســعر النــار بــه ، حيــث قــال 
�TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�WÙ☺ð©⌦@� �WTp~TßPR�⌦@� 
W�~Y�HTW±WÙY� �WäHTWTÞ<⌫WÅW�Wè �_ÚéS�S¤ 

X$ÜkY¹HTWT~PV⌫PY⌦ �WTß`�TTWT�`ÆVK�Wè 
`ØSäV⌦ ð��W¡WÆ X¤kYÅ☺ð©⌦@�هيأ هلم _   U_  ، أي أنه ) ١( ﴾ (5) 

 .) ٣(  ] والسعري أَشد النار [  ، قال يف أضواء البيان ) ٢(عذاب النار الْمسعرة الْمشتعلة

                                                
 . ٥لك سورة امل(١) 
 . ١٢٥ص  ٢١انظر تفسري الْآلُوسي ج  (٢)
 . ٣٥٦ص  ٨أَضواء الْبيان ج  (٣)



٤١٨ 

ومل يكن استراقهم للسمع هو فقط الدافع الوحيد إلدخاهلم إىل النار ، وتعذيبهم ا ، وإنما خصصتها  
ا لشناعتها ، أما وقد كفروا وجحدوا وتكبروا وسعوا يف األرض فساداً فضلُّوا وأَضلُّوا ، فإنَّ جلهـنم  بالذِّكر هن

) ١(  ﴾ ÔWå ÝYÚ ⌧�ÿX¥PVÚ (30)`﴿ منهم قسطاً كبرياً ونصيباً وافراً حني تزفَر وتقول 

. 
 .اء اهللاوبذلك ننتقل إىل املبحث األخري يف هذا الباب والذي به متام البحث إن ش 
 

@@@@@ 
 
 
 
 
 

 :املبحث الثَّاين
 :خلود الشيطان يف النار جزاء كفره ومترده

 ��WÚWè ñ�`ÍV⌫TW﴿ سبق وأن ذكرنا أنَّ اجلن مكلَّفون كما هي احلال لدى اإلنس  
QWÝY�<⌦@� ð¨ß�XMô@�Wè �PV�MX� 

YÜèS�S�T`ÅW~Y⌦ (56) ﴾ )٢ (هم داخلون بذلك يف عموم رسالة مـد  ، وأنمح_r _ ،
 :وأنَّ منهم املؤمن ومنهم الكافر ، وأنَّ مؤمنهم مجازى وكافرهم معذَّب 

 ﴿�VPTßVK�Wè �PVÞYÚ WÜéSÙY⌫`©SÙ<⌦@� 
�PVÞYÚWè $WÜéñ¹Y©HTWTÍ<⌦@� óÝWÙWTÊ 

WØV⌫pTªVK� ðÐTMXùT;HTðTT⌦OèKR�WTÊ 
Np�èQW£W�WT� �_�W®W¤ (14) �QWÚKV�Wè 

WÜéñ¹Y©HTWÍ<⌦@� N�éSTß�VÑWTÊ ðyPVÞWäW�Y⌦ 
�_TTT�V¹W� (15) ﴾ )ياطني ) ٣ة والشدرهم جنود إبليس من الْم لعنهم اهللا _، وكفرة اجلن

،وقد ذكر اهللا يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي ما ينتظرهم من العذاب يف اآلخرة ، وكذلك السنة النبوية _
 U  _ ﴿WÓ�WTÎ_ نــس متامــاً ، يقــول فهــم معــذَّبون يف النــار ال محالــة ككفــرة اإل. 

                                                
 . ٣٠سورة ق جزء من اآلية (١) 
 . ٥٦سورة الذَّاريات (٢) 
 (٣) ١٥،  ١٤سورة اجلن . 



٤١٩ 

N�éST⌫S�` @� õøYÊ ⌧yWÚRK� `�TWTÎ p�V⌫W� ÝYÚ 
ØS|Y⌫`�TWTÎ WÝYQÚ QXÝX�<⌦� X¨ß�XMô@�Wè øYÊ 
$X¤�PVÞ⌦@�ــال ) ١( ﴾  �>I  _ ﴿`�WÍV⌦Wè �WTßK_ ، وقW¤W¢ 
ðyPVÞWäW�Y⌦ �_¤kY�W{ fÛYQÚ QXÝY�<⌦@� 

$X¨ß�XMô@�Wè  ﴾)وقـــــال أيضـــــاً) ٢ ،﴿QWÜKVð�`ÚKV�W� 
ðyPVÞWäW� fÛYÚ YàPVTÞY�<⌦@� X§�PVÞ⌦@�Wè 

fûkTYÅWÙ`�VK�ــال )٣(﴾(13)  ــل _،وقــ ــن قائــ ــز مــ ﴿ _عــ
N�éS�YÑ`�TRÑWTÊ �Wä~YÊ óØSå WÜISè�WçÅ<⌦@�Wè 

(94) S éSÞTS�Wè ð¨~Y⌫`T�MX� WÜéSÅWÙ`�VK� 
(95)﴾)٤(. 

منهم فهم الشياطني الذين فالعاصي من اجلن كالعاصي من اإلنس يعذَّب على قدر معصيته ، أما الكفَّار  
خيلدون يف جهنم هم ومن تبِعهم يف الكفر ممن ماتوا عليه ومل يتوبوا، وهؤالء ال سبيل هلم إىل اخلالص منها ، 

 :_  U_ يقول 
 ﴿XÔW�WÙVÒ XÝHTV¹`~PV⌦@� <¢XM� WÓ�WTÎ 

XÝHTW©ßgæp�Y⌦ ó£SÉ`{@� �QWÙV⌫WTÊ W£WÉVÒ 
WÓ�WTÎ øYTPßMX� còv÷X£WT� ðÐÞQYÚ õøPYTßMX� 

ñÇ�W�VK� ☺ðW/@� ☺ð�W¤ WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (16) ﴾ 
)٥ (. 

أما عن الكيفية إليهام التعارض بني أصل اخللقة واملُعذَّب به ، إذ كيف يصح التعذيب مبا هو أصلٌ 
 :خللقة اجلانّ ، فيمكن إيضاحه مبا ظهر من نصوص الشرع بالنقاط التالية 

اجلن وإن خلقوا من النار إلَّا أنَّ هذه النار مل تبق على الطَّبِيعة اليت كانت عليها، فقد خلق آدم مـن   أنّ :أوالً 
تراب ، ولكنه سوي بعد ذلك فكان حلما ودما وعظاما ، وإلَّا لتأذَّى كلَّما مس املاء أو شرب منه أو اغتسـل  

وكذلك اجلانّ ،مل يبقوا على طبيعة النار اليت . ويغير يف شكله وثقله وما إىل ذلك فيه ، إذ يؤثِّر املاء يف التراب 
 .خلقُوا منها 

                                                
 . ٣٨سورة األعراف جزء من اآلية (١) 
 . ١٧٩سورة األعراف جزء من اآلية (٢) 
 . ١٣اآلية  سورة السجدة جزء من(٣) 
 . ٩٥،  ٩٤سورة الشعراء (٤) 
 . ١٦سورة احلشر (٥) 



٤٢٠ 

قَـام  :[أنه قال_ t_ )٢(عن أَبِي الدرداء_ رمحه اهللا_ )١(ومما يدلُّ على ذلك؛ما رواه اإلمام مسلم  
 ولُ اللَّهسر_r_ ُقُولي اهنعمفَس: 

فَرغَ من الصلَاة قُلْنا يـا  ذُ بِاللَّه منك ثُم قَالَ أَلْعنك بِلَعنة اللَّه ثَلَاثًا وبسطَ يده كَأَنه يتناولُ شيئًا فَلَما أَعو " 
رأَيناك بسطْت يدك قَـالَ إِنَّ   ذَلك و رسولَ اللَّه قَد سمعناك تقُولُ في الصلَاة شيئًا لَم نسمعك تقُولُه قَبلَ

رثَلَاثَ م كنم وذُ بِاللَّهأَع هِي فَقُلْتجي وف لَهعجيارٍ لن نابٍ مهاَء بِشج يسلإِب اللَّه ودع كنأَلْع قُلْت ثُم ات
اللَّه لَولَا دعوةُ أَخينا سلَيمانَ لَأَصـبح موثَقًـا    لَاثَ مرات ثُم أَردت أَخذَه وبِلَعنة اللَّه التامة فَلَم يستأْخر ثَ

ةيندلِ الْمانُ أَهوِلْد بِه بلْع٣( "] ي ( . 

با من نـار  باقٍ على حاله اليت خلق فيها من نار لَما احتاج إىل أن حيمل شها_ لعنة اهللا عليه _ فلو أنه  
 .، والكْتفَى بِلَمِسه بيده أو أي عضو من جسده ليحرقه _  r_ ليؤذي به رسول اهللا 

فإنَّ النار درجـات يف  _ مع أنَّ ذلك مردود بالنقطة السابقة _ على افتراض أنه بقي على احلالة النارية : ثانيا 
و أكثر برودة من غريه ، ونار جهنم أشد حرارةً من النـار  احلرارة ، بعضها أشد حرارة من بعض ، ومنها ما ه

 .اليت خلق منها اجلن ال محالة 

فال غريب يف أن حترقه نار جهنم وتؤثِّر فيه وكذلك بالنسبة للشهب ، فإنه ال بد وأنَّ اهللا جعلها حارقة  
 .بالنسبة للجانّ 

أن حيرق النار بالنار ، وإنْ كانت يف نفس حرارـا ،  _  I_ بِمحال على اهللا وهو األهم ، أنه ليس  :ثالثاً 
فقد خلق آدم . . أنْ يجري الْمسببات بدون أسباا _  I_ فهو على كلِّ شيء قدير ، وليس بِمحال عليه 

                                                
 . ١٠٦سبقت ترمجته ص: مسلم (١) 
قيـل  يل امسه عويمر بن عامر ، وق، و بقَلَ رميووع ، كالم بن رامع امسهالْأَنصارِي ، صحايب جليل ،  اءدرالد وبأَ:  رميوع :أبو الدرداء (٢) 

د ، عير بن زميوقيلو : عويثَ بن رملَعبن ةب عبن رام زقَ بن ديأُ بن سيمان ، سنة  ، ةيثْمقبل قتل ع فِّيوام  ٣٢تبالش. 
 ١الْفتح الْأُزدي ج  اء من يعرف بِكُنيته لأَبِيأَسم، و ١٠ص  ١نِي الْأَندلُِسي ج التابِعني في الْمسندين الصحيحين للجِياانظر أَلْقَاب الصحابة و

، والْكُنـى   ٩٤،  ٩٣ص  ١٥أَصـبهانِي ج  معرِفَة الصحابة لأَبِي نعيم الْ، و ١٤ص  ١جِه البنِ حيوية ج من وافَقَت كُنيته كُنيةَ زو، و ٣ص 
 . ١٢٣ص  ٢الْأَسماء للدولَابِي ج و

 ) . ٨٤٣( جواز لَعن الشيطَان في أَثْناء الصلَاة ، حديث رقم : مواضع الصلَاة ، باب مسلم يف كتاب الْمساجِد وأخرجه (٣) 



٤٢١ 

احلاجة إىل حدوث اإلخصـاب  من تراب دون احلاجة إىل وجود أم و أب ، وخلق عيسى بأم بال أب ، دون 
 .وما إىل ذلك من دواعي إجياد اجلنني 

عصا موسى تأكل ثعابني السحرة أكالً حقيقيا ال ومهيا ؛ دون احلاجة إىل وجـود  _  U_ وقد جعل  
 .جهاز هضمي أو غريه من مستلزمات القدرة على األكل 

 :ما يريد  حباجة إىل مسببات وأسباب ليفعل_  U_ فليس اهللا  

 ﴿:�WÙPVTßXM� ,ISâS£`ÚVK� :�W¢XM� W �W¤VK� 

�L_TT`~TW® ÜKV� WÓéSÍWTÿ ISãVT⌦ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ 

(82) ﴾ )١ (. 

    لقوا من نار وأثبتت كـذلك أنَّ اجلـنياطني خوالش ة الثَّابتة اليت أثبتت أنَّ اجلنيقْلمع وجود األدلَّة الن
 . النار أيضا ، فإنه مل يتبق جمال بعد وضوح النقل وثبوته لسؤال العقل وحتكيمه املخلوق من النار يعذَّب يف

وإنه لَمن أهم الفروق املنهجية يف االستدالل على مسائل االعتقاد بني أهل السنة وبني غريهـم مـن    
أنَّ أهل السنة واجلماعـة يقَـدمون   _ وإن ادعت اإلسالم أو ظنت أنها على حق_ املذاهب اليت ثبت ضالهلا 

النقل على العقل ، إذ فهموا أنَّ للعقل حدود وضعها خالقه ، فليس من املنطق أن يناقش صاحب العقل خالق 
أما يف هذه املسألة بالذَّات ، فاألمر واضح . عقله وموجده فيما هو فوق إدراك عقله ، وإن بدا له خالف ذلك 

 .، واهللا أعلم عقالً ونقالً 
 

@@@@@ 
 
 
 

 
 

                                                
 . ٨٢سورة يس (١) 



٤٢٢ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :اخلامتة



٤٢٣ 

احلمد هللا رب العاملني الكرمي املنان املتفضل الذي بفضله وبتوفيقه أمتمت هذا البحث املتواضع ، والذي 
يف آخريت ، وعلماً ينتفَع بـه بعـد   أمتنى أن يتقبله مني وأن جيعل فيه خرياً عميماً ملن يقرؤه ، وجيعله ذُخراً يل 

 الْإِنسانُ مات إِذَا" _   u_ مماتي فأنتفع به إذا ما انقطعت عني سبل العمل والعبادة واالستغفار كما قال 
قَطَعان هنع لُهمإِلَّا ع نم إِلَّا ثَلَاثَة نم قَةدص ةارِيج لْمٍ أَوع فَعتني أَ بِهو لَدحٍ والو صعدي  ١( "لَه (. 

 . .وأصلِّي وأسلِّم على رسول اهللا وصحبه ومن وااله ومن اتبع سنته واقتفى أثره إىل يوم الدين وبعد 
 :فهذه بعض النتائج اليت توصلْت إليها من خالل مجعي وكتابيت ملوضوع هذا البحث وهي كالتايل 

١  _يأو حيواناً أو غري أنَّ كلمة الش سواًء كان إنساً أو جنا وٍ بعيد عن احلقلْتم طْلَق على كلِّ عاتطان ت
 .ذلك إلَّا أنها إذا أُطْلقَت يفْهم منها شيطان الْجن من إبليس وذريته لغلبة هذه الصفات عليهم 

اهر بأي صلة سوى وجوده بينهم وتلقِّيـه أمـر   أنَّ إبليس من عامل اجلن وال يمت لعالَم املالئكة الطَّ_  ٢
 .السجود آلدم معهم فلما غلب عليه أصله وجناسة طبعه ورفض السجود أخرج من بينهم 

�QWÜMX﴿جِهاد النفْس من أعظم أنواع اجلهاد لوقوعها حتت ضغط طبعها اآلمـر بالسـوء   _  ٣ 

ð¨pTÉTPVÞ⌦@� =SáW¤�QWÚVK�W� Yò;é☺ñ©⌦@�Y� ﴾ 
لعنـه  _ وحتت ضغط حماربة الشيطان الذي يتخلَّلها وحييطها بالشر من كلَِّ جوانبها ويقف هلا باملرصاد  )٢(

واإلنسان يستطيع بِتحكُّمه بدرجة إميانه أن يرسم نتائج هذا اجلهاد إذ أمام قوة اإلميان يتجلَّى ضعف _ اهللا 
إلنسانية إىل فطرا ، وأمام ضعف اإلميان متيل النفْس للسوء ويستغلّ ومتيل النفس ا_ لعنه اهللا _ الشيطان 

 .الشيطان هذا الضعف ليربز قواه الومهية ويصل إىل ما يريد 

_ لعنة اهللا عليهم أمجعني_تجمع الصفات السيئة والطِّباع الدنيئة يف شخص إبليس والكفار من ذريته _  ٤
رأسها صفة التكَبر على الطَّاعة اليت أَودت بدنياه وآخرته ، واليت استعان لتحقيقها وإشباعها يف نفسه وعلى 

ببقية صفاته العنيدة ، وأنَّ على اإلنسان احلذر من هذه الصفات والعمل على تنقية نفسه أوالً بأول منها ، 
 .وجه اخلصوص جماالً للتسرب إىل نفسه  واإلصرار على أنْ ال يترك للكبر على

أنَّ اهللا خلق لنا عقوالً وكرمنا ا فهي عون لنا على التفْكري والتخطيط واالرتقاء بالفكر إىل ما شـاء  _  ٥
اهللا ، ولكن جعل هلا حدا ال حتتمل الزيادة عليه ، فإذا ما اصطدم تفكرينا مبـا أنـزل اهللا مـن األحكـام     

م ما أنزل خالق هذه العقول على ما يدور فيها والشه علينا أن نقدكَم . رائع فإنوأن . وإن مل تظهر لنا احل

                                                
 ) . ٣٠٨٤( ما يلحق اإلنسان من الثَّواب بعد وفاته ، حديث رقم : أخرجه مسلم يف كتاب الوصية ، باب (١) 
 . ٥٣سورة يوسف جزء من اآلية (٢) 



٤٢٤ 

نأخذ من موقف الشيطان حني قدم قياسه العقلي الفاسد على أوامر اهللا ووجد أنَّ مادة خلقه تفَضله علـى  
ز أهل السنافعاً وقد متي قل على العقـل  اإلنسان ، درساً عملياة واجلماعة عن غريهم من املذاهب بتقدمي النن

دائماً ، بينما كان تقدمي العقل على النقل سبباً يف ضالل أكثر الفئات والْفرق ؛ مـن ذلـك الْمتفَلِْسـفَة    
 .والْمتكَلِّمني والْفرق اإلسالمية الضالَّة 

ر منذ مبدأ خلقهم فكان من بني هؤالء أنبياء وأمم صاحلة فعلى اإلنسان أنَّ الشيطان ترصد لبين البش_  ٦
ويستفيد من طُرق هؤالء الصاحلني يف التصدي له ، وكيـف  _ لعنة اهللا عليه _ أن يتأمل مواقفه ومكائده 

خـالل  من _  r_ وصحابته الكرام حيث ترك لنا _ u_استطاعوا أن يتغلَّبوا عليه ، خاصة الرسول 
والنصائح والتحصينات اليت أعطاها لصحابته ليتعاملوا ا مع هذا اللَّعني ويتحصنوا _ لعنه اهللا_ مواقفه معه 

 .ا منه ، دروساً وعبراً وطُرقاً فريدةً للتصدي هلذه املكائد 

م عن احلق ونـرى  وألَّا نستسلم لقدرته على الوسوسة وألَّا نقتدي مبن استطاع أن خيذهلم وينحرف 
فيهم سبقاً وقُدوة ، بل ننظر إىل اجلوانب املضيئة من السلَف الصالح من خلفنا وجنعل مـن مـواقفهم   

 .وقوة إميام اليت تصدوا ا للشيطان شموعاً تضئ لنا الطَّريق 
، فعلى اإلنسان أن حيذر ، إذ مل _ هم اهللا لعن_ أنَّ الكفر والنفاق كانا من أكرب نِتاج إبليس وذريته _  ٧

يكن مبدأ بين البشر وأساسهم على الكفر ولكن الكفر والنفاق واملعاصي نتجت بعد ذلك على يدي اللَّعني 
حني فتح له املفتونون به اال ومهدوا له الطَّريق بضعف نفوسهم ، فليحذر املسلم أن خيطوا خطْوهم دون 

وذلك ليس بِبعيد فنحن نسمع هنا وهنـاك  . يضلّ ، فينضم إىل عالَم الكفر والنفاق ال مسح اهللا أن يشعر فَ
أجارنـا  . عن مسلمني اعتنقوا النصرانية ومسلمني ارتدوا ووقعوا يف الكفر بعد أن كانوا يف دائرة اإلسالم 

 .اهللا من ذلك 

ع يف املعاصي نظرة احتقار وازدراء فهؤالء أضلَّهم الشيطان أنَّ اإلنسان ال يحق له أن ينظر إىل من وق_  ٨
  طان ويأخذ بأيديهم إىل احلـقيفْع كيد الشلَى أن يشفق عليهم ويعينهم على دفكانوا من ضحاياه والْأَو

ال أن وإن مل يدرِكوا ذلك وجفَوه ، وأن يعلم أنَّ ما م ابتالء حقيقي عليه أن يعينهم على تخطِّيـه ،  
 ._ r_وكلّ ذلك بالطُّرق والوسائل اليت أمرنا اهللا ا وعلَّمناها رسوله . يسلمهم للغرق يف أوحاله 

. أنَّ العلم بأسلحة العدو ومعرفة أساليبه وطُرقه ، تعني يف القدرة على التصدي له واحلذر من غَدره _  ٩
ية الشهابجل مبل سه من أوفس لذلك فإنله إىل النبي ملكائده ؛ معرفة مداخله وسصدطان والت. 



٤٢٥ 

أنَّ الركون إىل املعاصي واستهواا ومجاراة النفس يف شهواا ، والتوسع يف الْعيش اهلانئ وإن كان _  ١٠
عن فُرصة تتاح له _ لعنه اهللا _ مباحاً ؛ يؤدي إىل الغفلة ويمهد للشيطان السبل إىل النفس إذ ال يغفل 

 . فالتنبه الدائم ، والتذَكُّر هللا يف كلِّ وقت يقي النفس من هذه الْمضعفَات . إلَّا اغتنمها إليقاع بين آدم 

 ال يقتصر أذاه لإلنسان على األذى املعنوي بالوسوسة واإلبعاد عن احلق ،_ لعنه اهللا _ أنَّ الشيطان _  ١١
بل يتعداه إىل األذى املادي فهو يدخل إىل جسمه حقيقة ويتلبسه وجيري منه جمرى الـدم يف العـروق   

 .لذلك يصاب البعض بالْمس والصرع وما إىل ذلك . ويؤذيه بكلِّ طريق 

، _  U_ بالفرائض والنوافل والذِّكر وامتالء القلب بذكره وحبـه  _  I_ أنَّ التقرب من اهللا _  ١٢
باجتناب نواهيه وما خبث من األقوال واألفعال ، يكون حاجزاً متيناً معيقاً القتراب الشيطان ويحصن 

 ._ لعنه اهللا _ النفس والقلب من شروره ومكائده 

بعد عن احلماية والتحصني من الشيطان كمن ترك نفسه ريشة يف مهبI  _ _ أنَّ البعد عن اهللا _  ١٣
ــريح   �ÝWÚWè `ÏX£pTSTÿ Y☺ð/@�YT﴿ الــــــــــ

�WÙPVTßVK�VÑWTÊ QW£W� fÛYÚ Yò:�WÙ☺ðT©⌦@� 
SãSÉV¹`�W�WTÊ S¤`k☺ð¹⌦@� `èVK� ÷Xé`äWT� 

YãYT� S�ÿQX£⌦@� Á ⌧Ü�VÑWÚ ⌧Ì~Y�TWª (31)  ﴾)١ (

. 

مـدحور مقهـور يف   أنَّ الشيطان ليس متنعماً بفعلته وال مرتاحاً يف دنياه وال آخرته ، فهو معذَّب _  ١٤
 ._ لعنه اهللا _ الدنيا، خالد مخلَّد يف النار ينال أشد وأقسى عقاا يف اآلخرة 

 .هذا ما توصلت إليه من نتائج هلذا البحث بتوفيق من اهللا  
 

 :أما عن التوصيات اليت أتوجه ا لكُلِّ من يقرأ هذه الكلمات فهي كـالتايل 
 .على حتصني أنفسهم من الشيطان بكلِّ الطُّرق والوسائل اليت بينها لنا اهللا ورسوله  أن حيرصوا_  ١

 .فيغفلوا فيشرع له الباب إىل نفوسهم على مصراعيه _ لعنه اهللا _ أن ال يستهينوا بضعفه _  ٢

                                                
 . ٣١سورة احلج (١) 



٤٢٦ 

 ذلك دون أن يشعر املرء فَيرِيه الباطل ألَّا يتباهوا بِحسن أعماهلم وقُوة التزامهم فقد يدخل الشيطان يف_  ٣
أو قد يوصـلهم إىل  _ هداهم اهللا _ بصورة احلق كما حصل مع أهل البدع ، فهم يظنون أنهم على خري 

 .الغرور إذا كانوا فعالً على حق فيغفلهم أنَّ الغرور والكرب يفِْسد كلّ شيء 
 

قبل مني هذا العمل فما كان صواباً فهو مـن اهللا ومـا   هذا وأسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يت
 .كان خطأً فهو مني ومن الشيطان 

 
 .وأصلِّي وأسلِّم على أشرف األنبياء والْمرسلني واحلمد هللا رب العاملني 

 
 

@@@@@ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفهارس العامة
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



٤٢٨ 

 
 

 نســح بــن يقدصــ:،تــأليفوملُعالْ الوحــأَ انيــب يف ومقُــرمالْ يشــوالْ أَبجــد الْعلُــوم -١
ـ ع:،حتقيق)هـ١٣٥٧ت(يجِونقَالْ الْ دبـ ج ارب ـ ز ـ كُالْ ارد:،دار النشـر اركَّ الْ بتلْعمبلـد  ةي،

 .٣:م،عدد األجزاء١٩٧٨:بيروت،ط:النشر
ــأليف -٢ ــي علُــوم الْقُرآن،ت ــان ف ــد:اإلتقَ ــال ال ــر جلَ ــي بكْ ــرحمن بــن أَبِ ــد ال بين ع

األسـتاذ  :قَدم له وعلَّق عليه األستاذ محمد شرِيف سـكَّر،راجعه :،حتقيق)هـ٩١١ت(السيوطي
ــر  ــاص،دار النش ــطَفَى قَص صــر :م ــد النش ــاء الْعلُوم،بل يوت،ط:دار إِحــر يــام ٢:ب ع

 .٢:،عدد األجزاء)م١٩٩٢_هـ١٤١٢(
باسم أَحمد فيصل الْجوابرة،تـاريخ  :،حتقيق)هـ٢٨٧ت(ابن أَبِي عاصم :انِي،تأليفاآلحاد والْمثَ -٣

 .م١٩٩١هـ،١٤١١:النشر
،وبِذَيله الْمغنِـي  )هـ٥٠٥ت(اإلمام أَبِي حامد محمد بن محمد الْغزالي :إِحياء علُوم الدين،تأليف -٤

ار يف تخرِيج ما يف الْإِحياء من الْأَخبار للْعلَّامة زين الدين أَبِـي الْفَضـل   عن حمل الْأَسفَار يف الْأَسفَ
،اعتىن به و ضبطه وراجعه ووضع فهارسه الْقَاضي الشيخ محمـد  )هـ٨٠٦-هـ٧٢٥(الْعراقي 

ــر  ــة،دار النش ــدالي بلْطَ ــر :ال ــرِية،بلد النش صــة الْع بكْتا:الْمدــي وت،طصريــام ٢:،ب ع
 .٥:،عدد األجزاء)م١٩٩٦_هـ١٤١٧(

 بن رمع بن داحوالْ دبعأَبِي طَاهر  قةالثِّ ملَالع يوِحالن اإلمام الكبري األستاذ:أَخبار النحوِيني،تأليف -٥
مــح ــن دم ــأَ ب ــه يبِ الْ ماشــقئرِقْم ــد  :،حتقي ــراهيم الْبنا،بل ــد إِب محكتور مــد ال
ر،ط:شرالنصم١٩٨١،عام١:م. 

ـ إِ بن دمحأَ بن اهللا دبع بن يللخالْ ىلَعي وبأَ:الْإِرشاد في معرِفَة علَماء الْحديث،تأليف -٦ بربـن  يماه 
ـ ع بن يدعس دمحم كتورالد:،حتقيق) هـ ٤٤٦ت  ( يينِوِزقَالْ ييللخالْ يللخالْ إِ رمدار يـس رِد،

 .هـ١٤٠٩عام:الْمملَكَة الْعربِية السعودية،ط_الرياض:تبة الرشد،بلد النشرمك:النشر
-م١٩١٤( محمد ناصـر الـدين الْأَلْبـانِي   :،تأليفيلبِالس ارنم يثادحأَ يجرِخت يف يللغالْ اءورإِ -٧

،ســـنة ٢:بيـــروت،ط:الْمكْتـــب الْإِســـلَامي،بلد النشـــر:،دار النشـــر)م١٩٩٩
 .٨:م،عدد األجزاء١٩٨٥هـ،١٤٠٥:النشر



٤٢٩ 

–٤٦٧(ي جـار اهللا  أَبو الْقَاسم محمود بن عمرو بن أَحمـد الزمخشـرِ  :أَساس الْبلَاغَة،تأليف -٨
مكتبةُ بنان ناشرون،سنة :مزِيد نعيم،وشوقي املُعري،دار النشر:،حتقيق)م١١٤٣–١٠٧٤هـ،٥٣٨
 .١:،عدد األجزاء١:م،ط١٩٩٨: النشر

أَبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمـد بـن عبـد الْبـر     :الْاستيعاب في معرِفَة الْأَصحاب،تأليف -٩
الشيخ علي محمد معوض،الشيخ عـادل أَحمـد عبـد    :،حتقيق وتعليق)هـ ٤٦٣ت(لْقُرطُبِي،ا

دار :،دار النشر)جامعة الْأَزهر(الْأستاذ الدكتور محمد عبد الْمنعم الْبري :،قدم له وقرظه)الْموجود
 .٤:،عدد األجزاء)م١٩٩٥_هـ١٤١٥(عام١:لُبنان،ط_روتبي:الْكُتب الْعلْمية،بلد النشر

ي رِزجالْ يانِبيمي الشرِكَالْ دبد بن عمحبن م يلن عسحو الْب،أَينالد زع:ابن الْأَثري:أُسد الْغابة،تأليف -١٠
ـ حأَد محا،منبيم الْاهربإِد محم:،حتقيق وتعليق)هـ٦٣٠_هـ٥٥٥( مـ د ع اشور،محمـ ود ع دب 
 .٧:م،عدد األجزاء١٩٧٠:الْقَاهرة،سنة النشر:دار الشعب،بلد النشر:،دار النشردايِاب فَهوالْ

ـ حد بن الْمحم:أَسماء من يعرف بِكُنيته من أَصحاب الرسول،تأليف -١١ سـ ن أَي ـ و الْب ـ تفَ ي دزأُح الْ
الـدار السـلَفية،بلد   :إِقْبال،دار النشـر ن محالر دبو عبأَ:،حتقيق)هـ٣٠٧-هـ٢١٠(يلوصمالْ

 .١:م،عدد األجزاء١٩٨٩هـ،١٤١٠:،سنة النشر١:الْهِند،ط:النشر
ـ (اناألخوان الْخالدي:،تأليفنيمرضخمني والْيلاهجني والْمدقَتمار الْعشن أَر مائظَوالن اهبشأَالْ -١٢ شياخ 

 يفلأْالت ةنجلَ:،دار النشر)هـ٣٩٠ت انمثْع وبوأَ هـ٣٨٠ت كرب وبأَ:لوصمالْ يف ةيدالخالْ بلدة
والترجةم والنشررشة،ط:،بلد النرشر١:الْقَاهم١٩٥٨:،سنة الن. 

دين أَبِي الْفَضل أَحمد بن علي بن محمد شيخ اإلسالم شهاب ال:الْإِصابة في تميِيز الصحابة،تأليف -١٣
ـ ٨٥٢ت(بن علي الْكنـانِي الْعسـقَلَانِي،   ،وامشـه كتـاب الْاسـتيعاب فـي أَسـماء      )هـ

الفقيه احلافظ الْمحدث أَبِي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الْبر بـن  :الْأَصحاب،تأليف
ـــم الناصي،عكـــالطُبِـــي الْمـــرِي الْقُرشـــر)٤٦٣ت(مر،بلد :،دار النـــاددار ص

 .٤:هـ،عدد األجزاء١٣٢٨عام١:بيروت،ط:النشر
 اإلسـالمية  الشؤون وزارة:أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة،تأليف خنبة من العلماء،دار النشر -١٤

هـ،عدد ١٤٢١:ة السعودية،سنة النشراململكة العربي:،بلد النشر١:،طواإلرشاد والدعوة واألوقاف
 .١:األجزاء

محمد الْأَمني بن محمد الْمختار الْجِكْنِي الشنقيطي :أَضواء الْبيان في إِيضاح الْقُرآن بِالْقُرآن،تأليف -١٥
ـ _بيـروت :عالَم الْكُتب،بلد النشـر :،دار النشر)هـ١٣٩٣ -م١٩٠٥/هـ١٣٢٥( دد لُبنان،ع

 .١٠:األجزاء



٤٣٠ 

العالّمة اللّغوي املؤرخ أَبو الْغيث خري الدين بن محمود بنِ محمد بن علـي بـن   األعالم، تأليف  -١٦
رِكْليي فَارِسٍ الزقشمشر)هـ١٣٩٦ت(الدر،ط:،بلد النص١٠:م،عدد األجزاء١٩٥٩،عام٢:م. 

ـ ي ببِد بن أَمحم:،تأليفنيمالَعالْ بر نع إِعلَام الْموقِّعني -١٧ ـ ر أَكْ يوب الزـ ر ـ ي أَع بـ و ع د اهللاب 
بيروت،سـنة  :دار الْجِيل،بلـد النشـر  :طَه عبد الرؤوف سعد،دار النشـر :،حتقيق)٧٥١_٦٩١(

 .٤:م،عدد األجزاء١٩٧٣:النشر
ـ :إِغَاثَة اللَّهفَان فـي مصـائد الشـيطَان،تأليف    -١٨ م      الْإِمقَـي ـنين ابس الـدـملَّامـة شام الْع

ــة، زِيوين  :،ختــريج)هـــ٧٥١ت(الْجــد ــر ال اصــد ن محخ مــي ث الشــد حــة الْم العلَّام
دار :علي بن حسن بن علي بن عبد الْحميد الْحلَبِي الْأَثَرِي،دار النشـر :،حتقيق)هـ١٣٢٠(الْأَلْبانِي

 .٢:هـ،عدد األجزاء١٤٢٤ام،ع١:ابن الْجوزِي،ط
ـ  عفْر يف المكْإِالْ -١٩ الْ ضارِعارـ ت الْ عـن  ابيمؤـ ت والْ فلمخـ ت ـ أَالْ مـن  فل سـ كُوالْ اءم ىن 

ن بن محالر دبخ عيالش:،حتقيق)هـ ٤٧٥ت(الْأَمري ابن ماكُولَا علي بن هبة اهللا :،تأليفنسابأَوالْ
يحى الْيملِّعشر_ه اهللارمح_ ي مدار الن،:دائة الْرمف الْارِعثْعانِمةي،مصوركُار الْة دب الْتلْعمعـدد  ةي،

 .مجلَّدات ٧:األجزاء
ـ حد بن أَمحن بن ميسحي الْلي عبِأَ:أَلْقَاب الصحابة والتابِعني في الْمسندين الصحيحين،تأليف -٢٠ د م

ـ ود نمحم،بزد عمحم مهيند زِمحم.د:،حتقيق)هـ٤٩٨_هـ٤٢٧( يِسلُدنأَالْ ييانِجِالْ دار ارص،
 .م١٩٩٤:مصر،سنة النشر_الْقَاهرة:دار الْفَضيلَة،بلد النشر:النشر

ـ  :الْأَماكن،أو ما اتفَـق لَفْظُـه وافْتـرق مسـماه مـن الْأَمكنـة،تأليف       -٢١ ن موسـى  محمـد ب
الرياض،سـنة  :دار الْيمامة،بلـد النشـر  :دار النشـر حمد الْجاسر،:،حتقيق)هـ٥٨٤ت(الْحازِمي

 .٢:م،عدد األجزاء١٩٩٥هـ،١٤١٥:النشر
بن  شيخ اإلسالم شهاب الدين أَبِي الْفَضل أَحمد بن علي:إِنباء الْغمر بِأَبناء الْعمر في التارِيخ،تأليف -٢٢

دائـرة الْمعـارِف   :دائرة الْمعارِف الْعثْمانِيـة،دار النشـر  :،حتقيق)هـ٨٥٢ت(حجر الْعسقَلَاين 
 .٣:هـ،عدد األجزاء١٤٩٦م،١٣٨٩:،سنة النشر١:الْعثْمانِية،ط

ي رِمم الناصع بن ربد الْبد بن عمحد اهللا بن مبف بن عوسر يمو عبأَ:الْإِنباه علَى قَبائل الرواة،تأليف -٢٣
دار الْكتـاب الْعربِي،بلـد   :إِبراهيم الْأَبيارِي،دار النشـر :،حتقيق)هـ٤٦٣_هـ٣٦٨(ي بِطُرقُالْ

 .م١٩٨٥هـ،١٤٠٥:لُبنان،سنة النشر_بيروت:النشر
دار الْيقَظَة :ود فردوس الْعظْم،دار النشرمحم:،حتقيق)هـ٢٧٠ت(الْبلَاذرِي :،تأليفأَنساب الْأَشراف -٢٤

 .١:م،عدد األجزاء٢٠٠٠:،سنة النشر١:الْعربِية،ط



٤٣١ 

دار ابن حزم للطِّباعة والنشـر  :زهير حموِي،دار النشر:الْإِنسان بين السحر والْعين والْجانّ،تأليف -٢٥
 .١:م،عدد األجزاء٢٠٠٣_هـ١٤٢٣،عام٣:بنان،طلُ_بيروت:والتوزيع،بلد النشر

أَحمد شوقي إِبراهيم،زميل كُلِّية األطباء الْملَكية بلَندن،استشاري .د.أ:الْإِنسان وعالَم الْجِن،تأليف -٢٦
،رئـيس امـع   )الْيونِسكُو(األمراض الباطنيةوالقلب،عضو اللَّجنة الوطنية للتربية والعلوم والثَّقافة 

ضـة مصـر   :العلمي لبحوث القرآن والسنة،عضو الس األعلى للشؤون اإلسالمية،دار النشـر 
 .١:م،عدد األجزاء٢٠٠٣،عام١:الْقَاهرة،ط:للطِّباعة والنشر والتوزيع،بلد النشر

خ منصور رِفَاعي عبيد،وكيل وزارة األوقاف فضيلة الشي:الْإِنسان وعلَاقَته بِالْملَائكَة والْجانّ،تأليف -٢٧
، ١:الْقَاهرة،ط_مصر:مركَز الْكتاب للنشر،مدينة النشر:للمساجد وشؤون القرآن السابِق،دار النشر

 .١:م،عدد األجزاء٢٠٠٢هـ،١٤٢٣عام
خليـل الْمنصـور،دار   :،حتقيق)هـ٦٨٤ت( الْإِمام الْقَرافي:أَنوار الْبروق في أَنواع الْفُروق،تأليف -٢٨

 .٤:م،عدد األجزاء١٩٩٨هـ،١٤١٨:بيروت،سنة النشر:دار الْكُتب الْعلْمية،بلد النشر:النشر
ـ  :مصطَفَى بن قَحطَان الْحبِيب،حتقيق:،تأليفمالَعأَالْو اءملَعالْ اءمسأَ يف ةعاقوالْ امهوأَالْ -٢٩ نهـو مد أَب

 .١:سلِْسلَة بحوث وتحقيقَات مختارة من مجلَّة الْحكْمة،عدد األجزاء:النجدي،دار النشر
أَبِي بكْـر جـابِر   :أَيسر التفَاسري لكَلَام الْعلي الْكَبِري،وامشه نهر الْخير علَى أَيسر التفَاسري،تأليف -٣٠

الْمدينـة  :مكْتبة الْعلُوم والْحكَم،بلد النشـر :املسجد النبوي الشريف،دار النشرالْجزائرِي،الْواعظ ب
 .٢:،عدد األجزاء)م٢٠٠٣_هـ١٤٢٤(،عام٦:الْمنورة،ط

دار الْكُتب :،دار النشر)هـ ١٢٢٤ت (ابن عجِيبة :الْبحر الْمديد في تفِْسري الْقُرآن الْمجِيد،تأليف -٣١
شرالْعة،بلد النيوت،ط:لْمريشر٢:بم٢٠٠٢هـ،١٤٢٣:،سنة الن. 

حقَّقه :،حتقيق)٧٥١_٦٩١(شمس الدين أَبِي عبد اهللا محمد بن قَيم الْجوزِية :بدائع الْفَوائد،تأليف -٣٢
الْمملَكَة _الرياض:ة الْمؤيدمكْتب:بشري محمد عيون،دار النشر وبلد النشر:وخرج أحاديثه وعلَّق عليه

،عـدد  )م١٩٩٤_هـ١٤١٥(،عام١:سورية،بيروت،ط_دمشق:الْعربِية السعودية،مكْتبة دار الْبيان
 .٢:األجزاء

ـ ٧٧٤ت(ابن كَثري الدمشقي :الْبِداية والنهاية،تأليف -٣٣ مجموعـة مـن الْمحقِّقـني    :،حتقيـق )هـ
دار ابـن كَثري،بلـد   :الشيخ عبد الْقَادر الْأَرناؤوط والدكتور بشار عـواد،دار النشـر  :إشرافب

 .جملَّد ١١جمموعة يف  ٢٠:م،عدد األجزاء٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨عام :دمشق وبيروت،ط:النشر



٤٣٢ 

حمـد بـن علـي الشـوكَانِي     م:،تأليفالْبدر الطَّالع بِمحاسـن مـن بعـد الْقَـرن السـابِع      -٣٤
ـ ة والناعبلطِّر لاصعمر الْكْفار الْد:حسين بن عبد اهللا الْعمرِي،دار النشر:،حتقيق)هـ١٢١١ت( ر ش

والتشر١:،طيعزِو١:م،عدد األجزاء١٩٩٨: ،سنة الن . 
ين محمـد بـن عبـد اهللا الزركَشـي     الْإِمـام بـدر الـد   : الْبرهان في علُوم الْقُرآن ، تأليف  -٣٥

الدكتور يوسف عبد الـرحمن الْمرعشـلي ،   : ،و يليه فَهارِس عامة ، حتقيق )هـ٧٩٤_٧٤٥(
 . ٤: الشيخ جمال الْحمدي الذَّهبِي ، الشيخ إِبراهيم عبد اهللا كُرسي ، عدد األجزاء 

٣٦- اد الربة عيغة ، تأليف ببِياطن طَرِيق الشان مملَيفْص بن سة حايي رِوآن فوِيد الْقُرجيق تقحتن لمح :
الْمملَكَة _ الدمام : دار ابن الْقَيم، بلد النشر : ، دار النشر ) م١٩٩٥ت(محمد بن شحادة الْغول 

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٩_ هـ  ١٤٢٠، مزيدة و منقَّحة ، عام  ٦: الْعربِية السعودية ، ط 
عبد : الْبلَاغَة الْعربِية و أُسسها و علُومها و فُنونها و صور من تطْبِيقَاتها من جديد و تليد ، تأليف  -٣٧

دمشق ، عـدد  : الْقَلَم،بلد النشر دار :، دار النشر) هـ١٤٢٨ت(الرحمن حسن حبنكَة الْميدانِي 
 . ٢: األجزاء 

ـ حم:،تأليفةغواللُّ وحالن ةمئأَ ماجِرت يف ةغلْبالْ -٣٨ بـن  دم يـ ع ـ أَوزريفَالْ وبقُ بحتقيقياد،:مـ ح دم 
ـ عمج:،دار النشـر يرِصمالْ إِ ةيـ ح ـ  اءي التـ إِالْ اثر لَسشر،الكويت، ١:،طيامسـنة  ،بلـد الن

 .١:هـ،عدد األجزاء١٤٠٧:النشر
: ، حتقيق ) هـ  ٨٧٩ت ( زِين الدين قَاسم ابن قَطْلُوبغا : تاج التراجِم لطَبقَات الْحنفية ، تأليف  -٣٩

 ١٤١٣: دمشق ، سنة النشـر  : دار القلم ، بلد النشر : محمد خير رمضان يوسف ، دار النشر 
 . ١: عدد األجزاء م ،   ١٩٩٢هـ ، 

ـ حالْ اقزالر دبع بن دمحم بن دمحم: ، تأليف  وسامقَالْ راهوج نم تاج الْعروس -٤٠ سـ أَ ، ينِي وب 
إِبراهيم الترزِي ، و الصـحيح  : ، حتقيق )  ١٢٠٥: ت ( ،  ييدبِالز ، ىضترمبِ بقَّلَمالْ ، ضيفَالْ

ه حشر أَنه فَقَط ، دار الننر ماشء الْعزشر : قَّق الْجبِي ، بلد النراث الْعراء التيوت ، عـدد  : إِحريب
 . ٣٥: األجزاء 

ـ ١٥٨(يحيى بن معني أَبو زكَرِيا : رِواية الدورِي ، تأليف _ تارِيخ ابن معني  -٤١ ـ ٢٣٣-هـ ، )هـ
،  ياملَسإِاث الْراء التيحإِ ي وملْعث الْحبمركز الْ: نور سيف ، دار النشر أَحمد محمد . د: حتقيق

 . ٤: م ، عدد األجزاء  ١٩٧٩هـ ،  ١٣٩٩: ، سنة النشر  ١: مكَّة الْمكَرمة ، ط : بلد النشر 



٤٣٣ 

: ، حتقيق )هـ٣٨٥-هـ٢٩٧(عظ عمر بن أَحمد أَبو حفْص الْوا: تارِيخ أَسماء الثِّقَات ، تأليف  -٤٢
: ، سـنة النشـر   ١: الْكُويت ، ط : الدار السلَفية ، بلد النشر : صبحي السامرائي ، دار النشر 

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٤هـ ،  ١٤٠٤
ـ أَ ينالد سمش لْحافظالْإِمام ا: تارِيخ الْإِسلَام و وفيات الْمشاهري و الْأَعلَام ، تأليف  -٤٣ وب ـ ع هللا دب 

محأَ بن دمحبن دم ثْعماز بن انمقَاي التكُرمثَّ ، األصل يانِم الدـ م شالْ ، يقـ م  ، الـذَّهبِي  ئرِقْ
دار الْكتاب الْعربِـي ، بلـد   : عمر عبد السلَام تدمرِي ، دار النشر : ، حتقيق )هـ٧٤٨_٦٧٣(
شر :شرالنوت ، سنة النريجملَّد  ٥٢: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٠هـ ،  ١٤١٠ب. 

ـ يم بن إِاهربد بن إِمحم :التارِيخ الصغري ، تأليف  -٤٤ سمـ يل أَاع بـ و ع اهللا الْ دبـ ب ي الْارِخجـ ع يف 
ـ د : نشـر  محمود إِبراهيم زايِد ، دار النشر و بلد ال: ، حتقيق )هـ٢٥٦-هـ١٩٤( ، يعوار الْ

مكتبة دار التاث ر_ قَالْ، ب لَحاهشر  ١: ، ط  ةرـ ١٣٩٧ :، سنة الن عـدد  م ،  ١٩٧٧ _ هـ
 . ٢: األجزاء 

ـ ٣١٠ت(أَبو جعفَر ابن جرِير الطَّبـرِي  : تارِيخ الْأُمم و الْملُوك ، تأليف : تارِيخ الطَّبرِي  -٤٥ ، )هـ
_ بيروت : دار روائع التراث الْعربِي ، بلد النشر : الْفَضل إِبراهيم ، دار النشر  محمد أَبو: حتقيق 

 . ١١: لُبنان ، عدد األجزاء 
-هـ١٩٤( يفعجي الْارِخباهللا الْ دبو عبيل أَاعمسيم بن إِاهربد بن إِمحم :التارِيخ الْكَبِري ، تأليف  -٤٦

،  ١: دار الْكُتب العلْميـة ، ط : مصطَفَى عبد الْقَادر أَحمد عطَا ، دار النشر : قيق ، حت)هـ٢٥٦
 . ٩: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠١: تاريخ النشر 

٤٧- يخارِت أَالْ دقْالنيبِد عالْ دنعاس: ، تأليف  بربان عسم٢٠٠٣ت( إِح ( ،عالْ يدممقِّحالْ نيقعيف بر 
النشر  العشرين القرن من اينالثَّ فصشر : ، دار النار الثَّقَافَة ، بلد النوت : دريان ، ط _ بن٤: لُب ،

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٣عام : تاريخ النشر 
 دمحم يلع: قيق ، حت)هـ٨٥٢ت(ابن حجر الْعسقَلَانِي : تبصري الْمنتبِه بِتحرِير الْمشتبِه ، تأليف  -٤٨

 . ٤: ، عدد األجزاء  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط: ، دار النشر  ارجالن يلع دمحم و ، ياوِجبالْ
شـهاب الـدين أَحمـد بـن محمـد الْهـائم       : التبيان في تفِْسري غَرِيب الْقُـرآن ، تـأليف    -٤٩

دار الصحابة للتراث ، بلد : فَتحي أَنور الدابولي ، دار النشر . د: ق ،حتقي)٨١٥_٨٥٣(الْمصرِي،
 .  ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٢: ، سنة النشر  ١: طَنطَا ، الْقَاهرة ، ط : النشر 



٤٣٤ 

ـ : قيـق  ، حت)هـ١٤١٤ت(الْمباركْفُورِي : تحفَة الْأَحوذي شرح سنن الترمذي ، تأليف  -٥٠ عل اد
، عـدد   ١: دار إِحياء التراث الْعربِـي ، ط  : ، دار النشر  ضوعي ملع و، ود جومد الْبد عمحأَ

 . ١١: األجزاء 
ت ( علَاء الدين علي بن إِبراهيم بـن الْعطَّـار   : تحفَة الطَّالبِني في ترجمة اإلمام النووِي ، تأليف  -٥١

م ، عـدد   ١٩٩٨: ، سنة النشـر  ١: مؤسسة شباب الْجامعة ، ط : ، دار النشر  )هـ  ٧٢٤
 .  ١: األجزاء 

املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ، : تخرِيج أَحاديث الْإِحياء  -٥٢
أَبو الْفَضل زين الدين عبد الرحيم بن الْحسين : و هو بذيل كتاب اإلحياء املذكور للغزايل ، تأليف 

املكتبـة  : ، دار النشـر   )هــ   ٨٠٦: ت ( الْعراقي  بن عبد الرحمن بن أَبِي بكْر بن إِبراهيم
م ، عـدد   ١٩٩٦هــ ،   ١٤١٧: ، سنة النشر  ٢: صيدا ، بريوت ، ط : العصرية،بلد النشر

 . ٥: األجزاء 
شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة     : الْكَلم الطَّيب ، تأليف : الكتاب : ج الْكَلم الطَّيب للْأَلْبانِي تخرِي -٥٣

الْمكْتب الْإِسـلَامي ،  : محمد ناصر الدين الْأَلْبانِي ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ٧٢٨-هـ٦٦١(
 .  ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٧٧: ، سنة النشر  ٣: بيروت ، ط : بلد النشر 

، )هـ٧٤٨-هـ٦٧٣(الْإِمام أَبو عبد اهللا شمس الدين محمد الذَّهبِي : تذْكرة الْحفَّاظ ، تأليف  -٥٤
دد لُبنان ، ع_ بيروت : مؤسسة التارِيخ الْعربِي ، دار إِحياء التراث الْعربِي ، بلد النشر : دار النشر 

 .يف مجلَّدين  ٤: األجزاء 
ابـن السـكيت ، أَبـو يوسـف يعقُـوب بـن إِسـحاق         :ترتيب إِصلَاح الْمنطق ، تـأليف   -٥٥

، سـنة   ١: مكْتبة لُبنان ناشرون ، ط : فَخر الدين قَباوة ، دار النشر . د : ،حتقيق )هـ٢٤٤ت(
  . ١: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٦: النشر 

أَحم بكـري  : ، حتقيق )هـ٥٤٤ت(الْقَاضي عياض : ترتيب الْمدارِك و تقْرِيب الْمسالك ، تأليف  -٥٦
 . ٨: بيروت ، عدد األجزاء: مكْتبة الْحياة ، بلد النشر : محمود ، دار النشر 

أَسعد محمد الطَّيـب ، دار  : ، حتقيق )هـ٢٧٧ت(ابن أَبِي حاتم : تفِْسري ابن أَبِي حاتم ، تأليف  -٥٧
 . ١٠: صيدا ، عدد األجزاء : بلد النشر : الْمكْتبة الْعصرِية : النشر 

 يريِبِلْإِالْ اهللا دبع وبأََ اممإِالْ  دمحم بن ىيسع بن اهللا دبع بن دمحم: تفسري ابن أيب زمنين ، تأليف  -٥٨
حسين بن عكَاشة ، محمـد بـن مصـطَفَى    : ، حتقيق  )هـ٣٩٩ت( نيزمن يبِأَ نِاببِ وفرعمالْ

 .٥:مصر،عدد األجزاء_الْقَاهرة:،بلد النشرالْفَاروق الْحديثَة للطِّباعة والنشر:،دار النشرالْكَنز



٤٣٥ 

علي :،حتقيق)هـ٨٨٠ت(ابن عادل الْحنبلي : ، تأليف  اللُّباب يف علُوم الْكتاب: تفسري ابن عادل  -٥٩
م، ١٩٩٨:، سنة النشـر ١:دار الكُتب الْعلْمية، ط: معوض ، و عادل عبد الْموجود ، دار النشر 

 .٢٠:عدد األجزاء
الْحافظ أَبِي الْفداء إِسماعيل بـن  الْإِمام الْجليل : تفِْسري الْقُرآن الْعظيم ، تأليف : تفسري ابن كَثري  -٦٠

صـيدا ،  : الْمكْتبة الْعصرِية ، بلـد النشـر   : ، دار النشر) هـ٧٧٤ت(كَثري الْقُرشي الدمشقي،
 .٤:، عدد األجزاء) م١٩٩٦_ هـ ١٤١٧(منقَّحة و مراجعة،عام ٢:بيروت،ط

 بن دمحم ، ودعالس وبأَ: ، تأليف  ميرِكَالْ ابتكالْ اايزم ىلَإِ يملالس لقْعالْ داشرإِ:تفِْسري أَبِي السعود -٦١
محبن دم مالْ ىفَطَصعمدار إحياء التراث العريب ، بلد : ، دار النشر  )هـ٩٨٢_هـ ٨٩٨ ( ياد

 .٩:بريوت،عدد األجزاء:النشر
ـ : ، تأليف ي تفِْسري الْقُرآن الْعظيم والسبع الْمثَانِي روح الْمعانِي ف:تفِْسري الْآلُوسي -٦٢ شابه  ينالـد 

محبن ودم عالْ اهللا دبحسلُآالْ ينِيد ، دار   : حتقيق ، ) هـ١٢٧٠ت(،  يوسـيـد السمحد ميالس
م  ، عـدد   ٢٠٠٥: نة النشر ،  س ١: مصر ، ط _ الْقَاهرة : دار الْحديث ، بلد النشر : النشر 

 .مجلَّد  ١٥جزء يف  ٣٠: األجزاء 
 اإلمام ، انيح بن فوسي بن يلع بن فوسي بن دمحم انيح وبأَ: تفِْسري الْبحر الْمحيط ، تأليف  -٦٣

ـ ربالْ من قبيلة ةنفْز إىل نسبة ، يزِفْالن ، ياطنرغالْ يِسلُدنأَالْ ينالد ريثأَ بـ  ٧٤٥ ت (،  ر ،  ) هـ
دار الْكُتب الْعلْمية ، بلـد  : عادل أَحمد عبد الْموجود، علي محمد معوض ، دار النشر : حتقيق 
  . ٨: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٣: ، سنة النشر  ١: بيروت ، ط : النشر 

الْإِمام محيِي السنة أَبِي محمد الْحسن بن مسعود الْبغوِي : ، تأليف معالم التنزِيل : تفسري الْبغوِي  -٦٤
 ١٤٢٣( ، عام  ١: لُبنان ، ط _ بيروت : دار ابن حزم ، بلد النشر : ، دار النشر )  ٥١٦ت ( 

تعلِّقة بالتفسري بلَون أمحـر  ، طبعة جديدة منقَّحة و مرتبة ميزت فيها اآليات امل) م  ٢٠٠٢_ هـ 
 . ١: منضبطة برسم املصحف ، عدد األجزاء 

 رمع بن اهللا دبع ريخالْ وبأَ ينالد راصن: ، تأليف  يلوِأْالت اررسأَ و يلزِنالت ارونأَ: تفِْسري الْبيضاوِي  -٦٥
: ، سـنة النشـر    ١: الْكُتب الْعلْمية ، ط دار : ، دار النشر  )هـ٦٨٥ت( ياوِضيبالْ دمحم بن

 . ٢: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٩
 بن دمحم بن يلع نسحالْ وبأَ ، نازِخالْ: ، تأليف  يلزِنالت يانِعم يف يلوِأْالت اببلُ: تفِْسري الْخازِن  -٦٦

ـ  ٧٤١_  ٦٧٨ (،  ييحالش رمع بن يماهربإِ دار : ، دار النشـر   ) م ١٣٤١ _ ١٢٨٠ ، هـ
 . ٧: م ، عدد األجزاء  ١٩٧٩هـ ،  ١٣٩٩: لُبنان، سنة النشر _ بيروت : الْفكْر ، بلد النشر 



٤٣٦ 

ـ محر بن مكْي ببِن بن أَمحد الربع: ، تأليف  ورثُأْمالْبِ فِْسريالت يف تفسري الدر الْمنثُور -٦٧ ق ابِد بن س
ين ، الْالدخضي ،رِي لَاملعروف بـ جـ ال الد ين السيـ  ٩١١ _ ٨٤٩ (  يوط  _ ١٤٤٥ ، هـ

سنة بيروت ، : دار الْفكْر ، بلد النشر : دار النشر  عبد الْمحِسن التركي ،: ، حتقيق  ) م ١٥٠٥
 . ٨: م، عدد األجزاء ١٩٩٤: النشر 

 جار يرِشخمالز دمحأَ بن رومع بن ودمحم ماسقَالْ وبأَ: الْكَشاف ، تأليف : تفِْسري الزمخشرِي  -٦٨
محمد عبد السـلَام شـاهني ، دار   : ، حتقيق  ) م ١١٤٣ _ ١٠٧٤ ، هـ ٥٣٨ _ ٤٦٧ ( اهللا

 . ٤: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٨: ، سنة النشر ١: كُتب الْعلْمية ، ط دار الْ: النشر 
 دمحم بن نيسحالْ بن دمحم :الْإِمام الْحافظ الْمحدث : حقَائق التفِْسري ، تأليف : تفسري السلَمي  -٦٩

سيد عمـران ، دار  : ، حتقيق  يملَالس ، يدزأُالْ ، يدعس بن ةياوِز بن مالس بن دالخ بن ىوسم بن
 . ٢: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠١: ، تاريخ النشر  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط : النشر 

ـ  دمحأَ بن دمحم بن رصن أَبو اللَّيث: بحر الْعلُوم ، تأليف : تفِْسري السمرقَندي  -٧٠ السمقَرنت (  يد
بيروت ، عدد : دار الْفكْر ، بلد النشر : محمود مطَرجِي ، دار النشر . د : ، حتقيق ) هـ  ٣٧٥

 . ٣: األجزاء 
ـ  بن يدزِي بن يررِج بن دمحم: ، تأليف  آنرقُالْ يلوِأْت يف جامع الْبيان: تفسري الطَّبرِي  -٧١  بـن  ريثكَ

ـ  دمحم دمحأَ: ، حتقيق ) هـ٣١٠ _ ٢٢٤ ( ، يرِبالطَّ رفَعج وبأَ ، يلآمالْ بالغَ شدار  راك ،
 ) . م ٢٠٠٠ _ هـ ١٤٢٠(، عام  ١: ، ط  ةالَسالر ةسسؤم: النشر 

ـ أَالْإِمام : ، تأليف  بيغالْ يحاتفَمالْمشهور بِالتفِْسري الْكَبِري و : تفسري الْفَخر الرازِي  -٧٢ وب ـ ع اهللا دب 
محبن دم عالْ بن رمحالْ بن نسحسني التييم الْ يازِالرفَبِ بقَّلَمرخ ينالد  ٦٠٤ت  (،  يازِالـر 

: ، بلد النشـر  ر كْفار الْد :دار النشر  قَدم له الشيخ خليل محيِي الدين الْميس ،: ، حتقيق  )هـ 
بيشر  وت ،ر٢: ، عدد األجزاء م  ١٩٩٤_  هـ ١٤٠٤: سنة الن. 

ـ قَين الْال الدمجمحمد : محاسن التأْوِيل ، تأليف : تفِْسري الْقَاسمي  -٧٣ اسـ ١٣٢٢ت (ي م ،  )هـ
: دار إِحيـاء التـراث الْعربِـي ، بلـد النشـر      : محمد فُؤاد عبد الْباقي ، دار النشـر  : حتقيق 

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٤هـ ،  ١٤١٥: ،سنة النشر ١:بيروت،ط
: ، تـأليف   انقَرفُالْ آي و ةنالس من هنمضت امل نيبمالْ و آنرقُالْ امكَحأَل عامجالْ: تفسري الْقُرطُبِي  -٧٤

ـ رزخالْ يارِصنأَالْ حرفَ بن ركْب يبِأَ بن دمحأَ بن دمحم اهللا دبع وبأَشمس الدين   - ٦٠٠(،  يجِ
دار الْكُتـب  : طائفة من كبار احملقِّقني ، دار النشـر  : ، حتقيق  ) م١٢٧٣ - ١٢٠٤ ، هـ٦٧١

 . ٢٠: الْمصرِية ، عدد األجزاء 



٤٣٧ 

مد حامد الْفَقي مح: محمد أُويس الندوِي،حتقيق :مجع):هـ٧٥١(التفِْسري الْقَيم البنِ قَيم الْجوزِية  -٧٥
 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٤٩عام : بيروت ، ط : دار الْكُتب الْعلْمية ، بلد النشر : ، دار النشر 

ـ حد بن ممحاهللا بن أَ دبات عكَربو البأ:،تأليفيلوِأْق التائقَيل وحزِنك التارِدم:تفسري النسفي -٧٦ ود م
النسهـ٧١٠ت(ي ف(. 

حسن بن محمـد النيسـابورِي   : ، تأليف  انقَرفُب الْائغَر آن ورقُب الْائرغَ: تفِْسري النيسابورِي  -٧٧
: دار الْكُتب الْعلْمية ، بلـد النشـر   : الشيخ زكَرِيا عميران ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ٨٥٠ت(

 . ٦: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٦هـ ،  ١٤١٦: ، سنة النشر  ١:  لُبنان ، ط_ بيروت 
علي محمد معوض و شـركائه ، دار   :محمد سيد طَنطَاوِي ، حتقيق : التفِْسري الْوسيط ، تأليف  -٧٨

 .  ١٠:  ، عدد األجزاء مكتبة دار الْباز بِمكَّة: دار الْكُتب الْعلْمية ، توزيع : النشر 
ـ خ إِيام الشمإِالْ: ، تأليف  آنرقُري الِْسفْي تان فيبوح الْر: تفسري حقِّي  -٧٩ سماعـ يل ح ـ ي الْقْ ي وتخلُ

 .م  ٢٠٠٣: دار الْكُتب الْعلْمية ، سنة النشر : ، دار النشر ) هـ١١٢٧ت( يوِوسربالْ
: السيد أَحمد صقْر ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ٢٨٦ت(قُتيبة ابن : تفِْسري غَرِيب الْقُرآن ، تأْليف  -٨٠

 .م  ١٩٥٨عام : مصر ، ط _ الْقَاهرة : دار إِحياء الْكُتب الْعربِية ، بلد النشر 
ه و مذَاهبِه ، مع عـرض  التفِْسري و الْمفَسرون ، بحث تفْصيلي عن نشأَة التفِْسري و تطَورِه و أَلْوانِ -٨١

 بِير النصع نفِْسري مب التم كُتأَهل ليل كَاملحرِين ، و تفَسر الْمهأَشل لامش _r  _  تـأليف ، :
كتورالد محدم حسالذَّ نيهادة العالية من درجة أستاذ يف علـوم  )هـ١٣٩٨ت(ي بِهاحلائز للش،

قام بضبط نصوصه و خرج آياته و أحاديثه و وضع فهارسه الشيخ : لتحقيق القرآن و احلديث ، ا
: الْأَرقَم بن أَبِي الْأَرقَم للطِّباعة و النشر و التوزيـع ، بلـد النشـر    : أَحمد الزعبِي ، دار النشر 

 . ٣: لُبنان ، عدد األجزاء _بيروت
الْإِمام الْحافظ شيخ الْإِسلَام شهاب الدين أَحمد بن علي الشهِري بـابنِ  : ف تقْرِيب التهذيب ، تألي -٨٢

: الشيخ مأْمون خليل شـيحا ، دار النشـر   : ، حتقيق ) هـ  ٨٥٢ – ٧٧٣( حجر الْعسقَلَانِي 
يف  ٢: م ، عدد األجـزاء   ١٩٩٧هـ ،  ١٤٧٢: لُبنان ، ط _ بيروت : الْمعرِفَة ، مكان النشر 

 .جملَّد واحد 
محمـد  : ، حتقيق )٥٩٧ت ( الْإِمام أَبِي الْفَرج عبد الرحمن بن الْجوزِي : تلْبِيس إِبليس ، تأليف  -٨٣

عـام  : ، ط صيدا ، بيـروت  : الْمكْتبة الْعصرِية ، بلد النشر : عبد الْقَادر الْفَاضلي ، دار النشر 
 . ١: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٤



٤٣٨ 

دار : ، دار النشـر  )  ٢٥٥ت ( أَبو عثْمان عمرو بن بحر الْجـاحظ  : تهذيب الْأَخلَاق ، تأليف  -٨٤
 .م  ١٩٨٩هـ ،  ١٤١٠: ، سنة النشر  ١: الصحابة للتراث ، ط 

ـ  بن ينالد ىيِحم ايرِكَز وبأَ ةاملَّعلْا : تهذيب الْأَسماء و اللُّغات ، تأليف -٨٥ شوِي ،   فرـوت ( الن
: دار الْكُتب الْعلْمية ، بلد النشـر  : ، دار النشر  اطَع رادقَالْ دبع ىفَطَصم: ، حتقيق )  هـ ٦٧٦

 . ٣: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٥: ، سنة النشر  ١: لُبنان ، ط _ بيروت 
احلافظ مجال الدين أبو احلجـاج يوسـف املـزي    : تهذيب الْكَمال في أَسماء الرجال ، تأليف  -٨٦

 .٣٥: مؤسسة الرسالَة ، عدد األجزاء : بشار عواد معروف ، دار النشر . د : ، حتقيق  )٧٤٢ت(
ـ ٣٧٠ت(بن أمحد الْأَزهرِي أيب منصور حممد :النقد اللّغوي يف تهذيب اللُّغة،تأليف -٨٧ ،حتقيـق  )هـ

 . م١٩٦٤:طَائفَة من الْعلَماء،ط:
: ، حتقيق) هـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف الْمناوِي : التوقيف على مهِمات التعارِيف ، تأليف  -٨٨

_ دار الْفكْر ، بيـروت  _ عاصر دار الْفكْر الْم: محمد رضوان الداية ، دار النشر و بلد النشر .د
 .  ١: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٢هـ،  ١٤١٠، سنة النشر  ١: دمشق ، ط 

٨٩- تميرِكَالْ ريِسي الرحنم يف الْ املَكَ ريِسفْتمتأليف  انن ، :عدب الرحبن نم ـ ن ـ  بـن  راص السعيد 
،  ١: ، ط  ةالَسالر ةسسؤم: ، دار النشر  قحيواللُّ الَّعم بن نمحالر دبع:، حتقيق) هـ١٣٧١ت(

 . ١: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٠_ هـ  ١٤٢٠عام 
ـ ي، أَيمم، الت اذ بن معبدعان بن مبد بن حمحان بن أَبد بن حمحم: ثقَات ابن حبان ، تأليف  -٩٠ و ب

حمات ارِ، الدالْ يم ،سبشر : ، حتقيق  ) هـ ٣٥٤ ت ( يتد ، دار النمين أَحف الدرد شيار : السد
 . ٩: م ، عدد األجزاء  ١٩٧٥هـ ،  ١٣٩٥: ، سنة النشر  ١: الْفكْر ، ط 

لْفَقيـه  الْإِمام الْحافظ ا: جامع الْعلُوم و الْحكَم في شرح خمِسني حديثاً من جوامع الْكَلم ، تأليف  -٩١
زين الدين أَبِي الْفَرج عبد الرحمن شهاب الدين الْبغدادي ثُم الدمشقي الشهِري بِـابنِ رجـب ،   

مؤسسـة  : شعيب الْأَرنؤوط ، و إِبراهيم باجِس ، دار النشـر  : ، حتقيق ) هـ  ٧٩٥_  ٧٣٦(
،  ٢: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢( ، عام  ٢: يروت ، ط ب: الرسالَة ، بلد النشر 

 .يف مجلَّد واحد 
ـ يس أَرِدد بن إِمحم ماتي حبِن بن أَمحد الربع: الْجرح و التعديل ، تأليف  -٩٢ بو مـ ح م ي ازِد الـر

التمشر )  ٣٢٧ت (  ييمارِف الْ: ، دار النعة الْمرائشر دة ، بلد النانِيثْمد ، ط : عسنة  ١: الْهِن ،
 . هـ  ١٣٧٣: النشر 



٤٣٩ 

الطَّبقَات الْكُبرى الطَّبقَة الرابِعة من الصحابة ممـن  : الْجزء الْمتمم لطَبقَات ابن سعد ، طُبِع بِاسم  -٩٣
بو عبد اهللا محمد بن سعد بـن منِيـع الْهاشـمي    أَ: أَسلَم عند فَتح مكَّة و ما بعد ذلك، تأليف 

مكْتبـة  : عبد اهللا السـلُّومي ، دار النشـر   . د : حتقيق  )هـ  ٢٣٠ت ( الْمعروف بِابنِ سعد 
 .هـ  ١٤١٦: الْمملَكَة الْعربِية السعودية ، سنة النشر _ الطَّائف : الصديق، بلد النشر 

، إمام أهل الْبصـرة يف  )هـ٣٢١ت(أَبو بكْر محمد بن الْحسن بن دريد : جمهرة اللُّغة ، تأليف  -٩٤
 . ٣: ، عدد األجزاء  ١: دار الْعلْم للْملَايِني ، ط: رمزِي الْبعلْبكي ، دار النشر : اللُّغة ، حتقيق 

٩٥- نآن و السي الْقُرف شر : ة ، إعداد الْجِنين ، دار الناه الدار بِن شي زلة ،  : ويـلَامر الْإِسائشدار الْب
 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٩_ هـ  ١٤٢٠، عام  ٢: لُبنان ، ط _ بيروت : بلد النشر 

الْإِمام الْعلَّامة الْمحقِّق ابن : ء ، تأليف الْجواب الْكَافي لمن سأَلَ عن الدواء الشافي أو الداء و الدوا -٩٦
: محمد محيِي الدين عبد الْحميـد ، دار النشـر   : ، حتقيق ) هـ  ٧٥١_  ٦٩١( قَيم الْجوزِية 

، عـدد  ) م  ١٩٩٠_ هـ  ١٤١١( عام : صيدا ، بيروت ، ط : الْمكْتبة الْعصرِية ، بلد النشر 
 .١: األجزاء 

حسن بن محمد الْعطَّـار  : تأليف ،  حاشية الْعطَّار علَى شرح الْجلَال الْمحلِّي علَى جمع الْجوامع -٩٧
 . ٢: دار الْكُتب الْعلْمية ، عدد األجزاء : ، دار النشر ) هـ  ١٢٥٠ت (

ـ ٤٣٠ت( يانِهبصأَد اهللا الْبد بن عمحم أَيعو نبأَ: أليف حلْية الْأَولياء و طَبقَات الْأَصفياء ، ت -٩٨ ، )هـ
هـ ، عدد  ١٤٠٥: ، سنة النشر  ٤: بيروت ، ط : دار الْكتاب الْعربِي ، بلد النشر : دار النشر 

 . ١٠: األجزاء 
مد أَمني بن فَضل اهللا بن محب الدين بن مح :، تأليف  رشع يادحالْ نرقَالْ انيعأَ يف خلَاصة الْأَثَر -٩٩

دار : محمد حسن إِسماعيل ، دار النشـر  : ، حتقيق ) هـ  ١١١١ت ( محمد الْمحبي الْحنفي 
 . ٤: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٦: ، سنة النشر  ١: الْكُتب الْعلْمية ، ط 

ـ ٨٥٢ت(الْحافظ ابن حجر الْعسـقَلَانِي  : ن الْمائة الثَّامنة ، تأليف الدرر الْكَامنة في أَعيا -١٠٠ ، ) هـ
: ، بلـد النشـر    ةيانِمثْعف الْارِعمة الْرائس دلجم: ، دار النشر  انيد ضعمد الْبد عمحم: حتقيق 

 . ٦: عدد األجزاء م ،  ١٩٧٢هـ ،  ١٣٩٢: الْهِند ، سنة النشر _ حيدر أَباد 
: عبد الرحمن محمد عثْمان ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ٤٥٨ت(الْبيهقي : دلَائل النبوة ، تأليف  -١٠١

 . ٢: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٧: ، سنة النشر  ١: دار الْفكْر ، ط 
احلسن بن علي بن أيب الطيب الباخرزي، أبو علي بن : دمية الْقَصر و عصرة أَهل الْعصر ، تأليف  -١٠٢

 . ٣: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٣عام : ، ط يجِونتلْأَ . د: حتقيق ، ) هـ٤٦٧ت( احلسن



٤٤٠ 

ـ يم بن عاهربين إِان الدهرب :، تأليف  بهذْمالْ اءملَع انيعأَ ةفَرِعم يف الديباج الْمذْهب -١٠٣ ي بـن  ل
محد بن فَمري ا ونحكالرِي الْممعشر )  ٧٩٩ت ( لْيشر : ، دار النة ، بلد النيلْمب الْعار الْكُتد :

 .بيروت 
١٠٤- يِالدبلَاج عى صحيح مم بن الْلَسحين    : ، تأليف  اججلَـال الـدكْـر ، جن بن أَبِي بمحد الربع

اق حجازِي بن محمد بن يوسـف بـن شـرِيف    أَبو إِسح: حتقيق  )هـ  ٩١١ت ( السيوطي 
الْمملَكَـة  _ الْخبر : دار ابن عفَّان للطِّباعة و النشر ، بلد النشر : الْحوِينِي الْمصرِي ، دار النشر 

 .م  ١٩٩٦هـ ،  ١٤١٦: ، سنة النشر  ١: الْعربِية السعودية ، ط 
. د : ، حتقيـق  ) هـ  ٧٧٦ت ( ابن أَبِي حجلَة التلْمسانِي ثُم الْمصرِي : ، تأليف ديوان الصبابة  -١٠٥

 .الْإِسكَندرِية : منشأَة الْمعارِف ، بلد النشر : محمد زغْلُول سلَام ، دار النشر 
يب الْمحاسـن الْحسـينِي الدمشـقي    تلميذه الْحـافظ أ : ذَيل تذْكرة الْحفَّاظ للذَّهبِي ، تأليف  -١٠٦

لَحظ الْأَلْحاظ بِذَيل طَبقَات الْحفَّاظ للْحافظ تقي الدين محمد بن فَهـد  : ، و يليه )هـ٧٦٥ت(
يوطي ، دار ذَيل طَبقَات الْحفَاظ للذَّهبِي للْحافظ جلَال الدين عبد الرحمن الس: الْمكِّي ، و يتلوه 

 . ١: دار إِحياء التراث الْعربِي ، عدد األجزاء : النشر 
د بـن  محاس أَبعي الْبِأَ: ، تأليف ) الجاء الرمسي أَال فجحة الْرد(ذَيل وفيات الْأَعيان الْمسمى  -١٠٧

محالْ دمكْمناسري بِهِي الشقَالْ نِابحتقيق ، ) هـ  ١٠٢٥ _ هـ ٩١٠ (ي اض: محأَد الْمحمي د
عـام  : تونِس ، ط _ الْقَاهرة ، الْمكْتبة الْعتيقَة _ دار التراث : ، دار النشر و بلد النشر  ورالن وبأَ

 . مجلَّدات ٣: هـ ، عدد األجزاء  ١٣٩٠
١٠٨- بة النريي السث فحوم ، بتخيق الْمحالم ، تأليف الرلَاة و السة على صاحبها أفضل الصفضيلة : وِي

، دار ) الْهِند _ الْجامعة السلَفية ) ( هـ١٣٥٣-هـ١٢٨٣(الشيخ صفي الرحمن الْمباركْفُورِي 
، ) م  ٢٠٠٤_ هـ  ١٤٢٤( عام : صيدا ، بيروت ، ط : الْمكْتبة الْعصرِية ، بلد النشر : النشر 

 . ١: عدد األجزاء 
يشبه أن يكون تفريغاً ألحكام احلافظ ابن حجـر و غـريه علـى     :روضة الْمحدثني ، الْمؤلِّف  -١٠٩

 . األحاديث
د أَبو الْفَرج عبد الرحمن بن محم العراق عامل اإلسالم شيخ :، تأليف زاد الْمِسري في علْم التفِْسري  -١١٠

دار الكتـاب  : عبد الرزاق الْمهدي ، دار النشر : حتقيق  ،) هـ  ٥٩٧ _ هـ٥٠٨ ( الْجوزِي
 . ٤: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٢: ، سنة النشر  ١: ، ط  العريب للطباعة والنشر والتوزيع



٤٤١ 

حقَّـق  : ، حتقيق  )م ١٣٤٩-١٢٩٢(ابن قَيم الْجوزِية : زاد الْمعاد في هدي خير الْعباد ، تأليف  -١١١
: شعيب الْأَرنؤوط ، عبد الْقَادر الْـأَرنؤوط ، دار النشـر   : نصوصه و خرج أحاديثه و علَّق عليه 

: وت ، ط بير: دار الريان للتراث ، بلد النشر : مؤسسة الرسالَة ، مكْتبة الْمنار الْإِسلَامية ، توزيع 
 . ٦: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧(، عام  ١٥

١١٢- سبلَل السام شروغ الْلُح بمانِي : ، تأليف  امرعنيل الصاعمد بن إِسمححتقيق ) هـ١١٨٢ت(م ، :
 . ١ :م ، عدد األجزاء ٢٠٠٢، سنة النشر  ١: دار الْفكْر ، ط : حازِم الْقَاضي ، دار النشر 

١١٣- أَة الْلَِسلْسحاديث الصحة ويح شيء مهِقْن ففَ ا وهوائتأليف و حتقيق  هاد ، :محمد ناص ين ر الـد
، سنة النشر  ٤: ، ط  شرالن ة واعبلطِّي لاملَسإِب الْتكْمالْ: ،دار النشر )١٩٩٩ - ١٩١٤( يانِبلْأَالْ
 . ٢: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٥: 

محمد بن حميد الْمشتولي ، : سلْوة الْأَحزان لالجتناب عن مجالَسة الْأَحداث و النسوان ، تأليف  -١١٤
الْقَاهرة ، ط : مكْتبة ابن سينا ، بلد النشر : طَارِق الطَّنطَاوِي ، دار النشر : حتقيق ، )  ٥٤٣ت ( 
  .هـ  ١٤١٠عام : 

ـ مد الْبن بن عيسك بن حلمد الْبع :سمط النجوم الْعوالي في أَنباء الْأَوائل و التوالي ، تأليف  -١١٥ ك ل
الشافالْ يعاعصالْ يمحتقيق  )هـ١١١١ت(ي كِّم ، :عأَل ادحمد عد الْبموـد   ودجمحي ملو ع ،

 . ٤: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٨: ، سنة النشر  ١: ، ط  ةيملْعب الْتكُار الْد: سلَامة ، دار النشر 
ـ ٢٧٣ت( يينِوِزقَي الْعبه الراجيد بن مزِد بن يمحد اهللا مبع يبأَ: سنن ابن ماجه ، تأليف   -١١٦ ، )هـ

هــ ،   ١٤١٨: ، سنة النشـر   ١: دار الْجِيل ، ط : ، دار النشر  بشار عواد معروف: حتقيق 
 . ٥: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٨

١١٧- اون أَبِي دني   : ود ، تأليف سدـر الْـأُزماد بن عدري بن ششاق بن بحث بن إِسعان بن الْأَشملَيس
دار الْـأَرقَم للطِّباعـة و النشـر    : هيثَم تميم ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ٢٧٥ت(السجِستانِي 

 . ١:، عدد األجزاء ١: ، ط  ٢٠٠١: والتوزيع، سنة النشر 
ـ أَ: ترمذي أو الْجامع الْكَبِري ، تـأليف  سنن ال -١١٨ يب ـ ع يسى مـ ح م ـ د بـن ع ي   ىيسـذمرالت

، سـنة   ١: ط  ، ياملَسإِب الْرغدار الْ: بشار عواد معروف ، دار النشر : ،حتقيق )هـ٢٧٩ت(
 . ٦: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٦: النشر 

 نمحالر دبع بن اهللا دبعإِمام الْعالم الْحافظ الْمفَسر الْمحدث أَبو محمد الْ: سنن الدارِمي ، تأليف  -١١٩
، )م ٨٦٩ _ ٧٩٧ ، هـ ٢٥٥_  ١٨١(،  يدنقَرمالس ، ييممالت ، يمارِالد امربه بن لضفَالْ بن



٤٤٢ 

: ، سنة النشر  ١: ة الْعصرِية للطِّباعة و النشر ، ط الْمكْتب: عبد الْغنِي مستو ، دار النشر : حتقيق 
 ..  ١: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٦

ـ قِّحمالْ من طائفة: ، حتقيق ) هـ٧٤٨ت(الْإِمام الذَّهبِي : سير أَعلَام النبلَاء ، تأليف  -١٢٠ مـن  ، نيق 
ـ  بيعش خيالش: طُبِع حتت إشراف : عروف ، ط م ادوع ارشب . د:  أبرزهم عـدد  ،  وطؤنرأَالْ

 . ٢٣: األجزاء 
حقَّقها و ضبطها و شرحها و وضـع  : ، حتقيق )هـ٨٣٤ت(ابن هشام : السرية النبوِية ، تأليف  -١٢١

مـدير   (، و إِبراهيم الْأَبيارِي ) األستاذ بكلِّية اآلداب جامعة الْقَاهرة ( مصطَفَى السقَّا : فهارسها 
، ) مدير املكتبات الفرعية بدار الكتب املصرية (، و عبد الْحفيظ شلَبِي ) إدارة إحياء التراث القدمي 

 .، يف مجلَّدين  ٤: عدد األجزاء 
أَحمـد عبـد   : ، حتقيـق  )هـ٧٧٤ت(أَبو الْفداء ، إِسماعيل بن كَثري : السرية النبوِية ، تأليف  -١٢٢

 .  ٢: ، عدد األجزاء  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط : الشافي،دار النشر 
محمـد  : ، حتقيق )هـ  ٩٧٢ت (الفتوحي  ارجابن النالعالمة : شرح الْكَوكَب الْمنِري ، تأليف  -١٢٣

هــ،  ١٤١٨: ، سـنة النشـر    ٢ :مكْتبة الْعبيكَان ، ط : الزحيلي ، و نزِيه حماد ، دار النشر 
 .م  ١٩٩٧

، حتقيق  )هـ  ٢٧٦_  ٢١٣( أَبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قُتيبة : الشعر و الشعراء ، تأليف  -١٢٤
 :حسن تو  يمم ،محمد عد الْبمنم الْععرشر انيلُـوم ، ط   : ، دار النـاء الْعيار إِحعـدد   ١: د ،

 .   ١: األجزاء 
١٢٥- افَالش في ترِعوق الْقُيف حمبِي : ، تأليف  ىفَطَصصحاض الْييي عحتقيـق  )هـ٥٤٤ت(الْقَاض ، :

عد ابلَلسام محد أَمشر  نيمة ، ط : ، دار النيلْمب الْعار الْكُتشر  ٢: دم ، عدد  ٢٠٠٧: ، سنة الن
 .٢:األجزاء

أَحمد عبـد الْغفُـور   : ، حتقيق )هـ٣٩٣ت(أيب العباس الْجوهرِي : الصحاح في اللُّغة ، تأليف  -١٢٦
: ، سـنة النشـر    ٤: لُبنان ، ط _ بيروت : لْملَايِني ، بلد النشر دار الْعلْم ل: عطَّار ، دار النشر 

 .  ٦: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٠
 يتسبي الْيممم التاتد أبو حمحان بن أَبد بن حمحم: صحيح ابن حبان بِترتيب ابن بلْبان ، تأليف  -١٢٧

بيروت ، ط : مؤسسة الرسالة ، بلد النشر : ط ، دار النشر شعيب الْأَرنؤو: ، حتقيق )هـ٣٥٤ت(
 .  ١٨: م، عدد األجزاء ١٩٩٣هـ ،  ١٤١٤: ، سنة النشر  ٢: 



٤٤٣ 

اإلمام الْحافظ أَبو عبد اهللا محمد بن إِسماعيل بن إِبراهيم بن الْمغرية بن : مجع : صحيح الْبخارِي  -١٢٨
ة الْببزدري أمري املؤمنني يف احلديث بفعارِي الْجة مثواه _ رمحه اهللا _خ٢٥٦ت ( و جعل اجلن  ( ،

إدارة الطِّباعة الْمنِريِية لصاحبها و مديرها محمد منِري الدمشقي ، عالَم الْكُتب ، بلـد  : دار النشر 
 .   ٤: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٨٢_ هـ  ١٤٠٢( ، عام  ٢: بيروت، ط : النشر 

١٢٩- صيحح الترو يبغ الترتأليف  يبه ، :محدم ـ ن راص  ـ لْأَالْ ينالـد دار )١٩٩٩ - ١٩١٤( يانِب،
 . ٣: ، عدد األجزاء  ٥: الرياض ، ط : ب الْمعارِف ، بلد النشر مكْت:النشر

١٣٠- صحيح سنن ابن مة بِاجاختصار الستأليف د ن ، :مـ ح ـر د ماصن  ـ لْأَين الْالـد ١٩١٤(ي انِب-
ـ الر: ، بلد النشر يج لخل الْودي لبِرعة الْيبِرب التتكْم:،دار النشر)١٩٩٩ سـنة   ٣: ، ط اض ي ،
 .م١٩٨٨،هـ ١٤٠٨ :النشر 

١٣١- صحيح مسم الْلمسى الْممسند الصيح الْحمختصر من السم : ، تأليف  ننـلسـاج    مجبـن الْح
دار الْأَرقَم للطِّباعة و : هيثَم تميم ، محمد تميم ، دار النشر : ، حتقيق )هـ٢٦١ت(النيسابورِي 

 .١:م ، عدد األجزاء ٢٠٠١:، سنة النشر١:النشر والتوزِيع، ط
١٣٢- يِي الدحث الفقيه مدحام الْمح الْإِمرم بِشلسيح محـا    صكَرِيف أَبِـي زـرى بن شيحوِي يوين الن

،الْمسمى الْمنهاج شرح صحيح مسلم بن الْحجاج ، رقَّمه وخرج ) ٦٧٦ت ( الدمشقي الشافعي 
تور محمد عبد الدك: الشيخ عرفَان حسونة ، قدم له : محمد فُؤاد عبد الْباقي ، حتقيق : أحاديثه 

، عام ١:لُبنان ، ط _ بيروت : إِحياء التراث الْعربِي ، بلد النشر : الرحمن الْمرعشلي ، دار النشر 
 .٩:،عدد األجزاء)م٢٠٠٠_هـ ١٤٢٠(

 . )١٩٩٩ - ١٩١٤(محمد ناصر الدين الْأَلْبانِي : صحيح وضعيف الْجامع الصغري ، تأليف  -١٣٣
 .)١٩٩٩ - ١٩١٤(صحيح وضعيف سنن الترمذي ، تأليف محمد ناصر الدين الْأَلْبانِي  -١٣٤
، دار )١٩٩٩ - ١٩١٤(محمد ناصر الدين الْأَلْبـانِي  : صحيح وضعيف موارِد الظَّمآن ، تأليف  -١٣٥

مجلَّدات ، الصحيح يقع يف جزَءين  ٣: الرياض ، عدد األجزاء : الصميعي ، مدينة النشر : النشر 
 .منها 

الْمكْتبـة  : ر النشـر  ، دا )م١١٨٣ت(ابن بشـكْوال  : الصلَة في تارِيخ علَماء الْأَندلُس ، تأليف  -١٣٦
 . ١: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٢: ، سنة النشر  ١: الْعصرِية ، و الْمكْتبة النموذَجِية ، ط 

١٣٧- الصوق الْاعمرلَسى الْلَة عجهمالْ ة ويمم : ، تأليف  ةلَطِّعابن الْقَي :محبِد بن أَمر أَكْي بيوب الزري ع
دار : ، دار النشـر   يل اهللاخد الـد محي بن ملع. د: ، حتقيق ) م ١٣٤٩-١٢٩٢( د اهللابو عبأَ



٤٤٤ 

م ، عـدد   ١٩٩٨هــ ،   ١٤١٨: ، سـنة النشـر    ٣: ط الرياض ، : الْعاصمة ، بلد النشر 
 .٤:األجزاء

ـ ي النلبن ع دمحأَ،)هـ٢٥٦ت( يارِخبيل الْاعمسبن إِ دمحم :الضعفَاء الصغري ، تأليف  -١٣٨ سيائ  ،
، سـنة   ١: دار الْمعرِفَـة للطِّباعـة و النشـر ، ط    : محمد إِبراهيم زايِد ، دار النشر : حتقيق 
 .  ١: ألجزاء م،عدد ا١٩٨٦:النشر

عبد : ، حتقيق) هـ٣٢٢ت( يليقَعى الْوسر بن ممد بن عمحر مفَعو جبأَ: الضعفَاء الْكَبِري ، تأليف  -١٣٩
، سنة النشر  ١: بيروت ، ط : دار الْمكْتبة الْعلْمية ، بلد النشر : الْمعطي أَمني قَلْعجِي ، دار النشر 

 . ٤: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٤ـ ، ه ١٤٠٤: 
، حتقيق )هـ٣٠٣ت(ي ائسن النمحالر دبو عبب أَيعد بن شمحأَ: الضعفَاء و الْمتروكني ، تأليف  -١٤٠

: ، سـنة النشـر    ١: حلَب ، ط : دار الْوعي ، بلد النشر : محمود إِبراهيم زايِد ، دار النشر : 
 . ١: دد األجزاء م ، ع ١٣٦٩

علـي  : ، حتقيـق  ) هـ٩١١ت(جلَال الدين عبد الرحمن السيوطي : طَبقَات الْحفَّاظ ، تأليف  -١٤١
م ، عدد  ١٩٩٤: ، تاريخ النشر  ٢: مكْتبة وهبة للطِّباعة و النشر ، ط : محمد عمر ، دار النشر 

 . ١: األجزاء 
١٤٢- نقَات الْحي : ابِلَة ، تأليف طَبلَىالْقَاضعد بن أَبِي يمحن ميسحتقيق  ) هـ ٥٢٦ ت ( أَبِي الْح ، :

 .٣: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٩هـ ،  ١٤١٩: سنة النشر عبد الرحمن بن سلَيمان الْعثَيمني ، . د 
، حتقيق الدكتور عبـد  )هـ١٠١٠ت(لتقي الْغزي ا: الطَّبقَات السنِية في تراجِم الْحنفية ، تأليف  -١٤٣

 .م  ١٩٨٣عام : الْمملَكَة الْعربِية السعودية ، ط _ الرياض : الْفَتاح الْحلُو ، بلد النشر 
ـ       : طَبقَات الشافعية ، تأليف  -١٤٤ مـد بـن عمحـد بـن ممكْـر بـن أَحو بة أَببهي شر ابن قَاض

مطْبعة مجلس دائرة الْمعارِف الْعثْمانِية ، بلد : عبد الْعليم خان ، دار النشر : ،حتقيق )هـ٨٥١ت(
 .م  ١٩٧٩هـ ،  ١٣٩٩: حيدر أَباد ، سنة النشر : النشر 

نور الدين شـربِية،دار  :يق،حتق)هـ٤١٢ت(أَبِي عبد الرحمن السلَمي : طَبقَات الصوفية ، تأليف  -١٤٥
م ، عـدد   ١٩٩٧: ، سنة النشـر   ٣: مكْتبة الْخانجِي للطِّباعة و النشر و التوزِيع ، ط : النشر 

 . ١: األجزاء 
 ينالـد  اللَج بن دمحم :، هذَّبه ) هـ٤٧٦ت( يازِريالش اقحسإِ وبأَ :طَبقَات الْفُقَهاء ، تأليف  -١٤٦

: دار الرائد الْعربِي ، بلـد النشـر   : ، دار النشر  اسبع انسحإِ :، حتقيق  ) ورظُنم ابن ( مرِكْمالْ
 . م  ١٩٧٠، عام  ١: لُبنان ، ط _ بيروت 



٤٤٥ 

ـ ع وبأَ يعنِم بن دعس بن دمحم: الطَّبقَات الْكُبرى البنِ سعد ، تأليف  -١٤٧ الْ اهللا دبـ ب يرِص ـ الز يرِه 
،  ١: بيروت ، ط : دار صادر ، بلد النشر: إِحسان عباس ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ٢٣٠ت(

 . ٨: م ، عدد األجزاء  ١٩٦٨عام 
ـ ي بـن ح لد بن عمحأَ: طَبقَات الْمدلِِّسني ، تأليف  -١٤٨ ـ ر أَج ـ فَو الْب ل الْضـ ع ـ انِلَقَس ي الشافيع 

: مكْتبة الْمنار، بلد النشـر  : ، دار النشر  يوتيرقَاهللا الْ دبم بن عاصع. د: قيق ،حت)هـ٨٥٢ت(
 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٣هـ ،  ١٤٠٣: ، سنة النشر  ١: عمان ، ط 

ـ جلَال الدين  ركْي ببِن بن أَمحد الربع :طَبقَات الْمفَسرِين ، تأليف  -١٤٩ السيـ ٩١١ت( يوط ، ) هـ
: ، سنة النشر  ١: الْقَاهرة ، ط : مكْتبة وهبة ، بلد النشر : علي محمد عمر ، دار النشر : حتقيق 

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٣٩٦
دار : ر النشر ، دا_ رمحه اهللا تعاىل_ الْعلَّامة بكْر بن عبد اهللا أَبو زيد  :طَبقَات النسابِني ، تأليف  -١٥٠

 .م  ١٩٨٧هـ ،  ١٤٠٧: ، سنة النشر ١: الرياض ، ط : الرشد ، بلد النشر 
، حتقيق  )هـ  ٢٤٠ت(أَبو عمرو خليفَة بن خياط الْعصفُرِي  :طَبقَات خليفَة بن خياط ، تأليف  -١٥١

هــ ،   ١٤١٤: ، سنة النشر  ة و النشر و التوزِيعدار الْفكْر للطِّباع :سهيل زكَّار ، دار النشر : 
 .م  ١٩٩٣

١٥٢- الْ اللَظجةن يف تيجرِخ السةن ليبِأَ نِاب عـانِي  : ، تأليف  ماصين الْأَلْبر الداصد نمح١٩١٤(م - 
 ١٤١٣: ، سنة النشـر   ٣: بيروت ، ط : الْمكْتب الْإِسلَامي ، بلد النشر : ، دار النشر  )١٩٩٩
 .  ٢: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٣هـ ، 

مكْتبة الْفَلَاح ، بلد : ر ، دار النشر الدكْتور عمر سلَيمان الْأَشقَ: عالَم الْجِن و الشياطني ، تأليف  -١٥٣
 . ١: ، عدد األجزاء ) م ١٩٨٤_ هـ  ١٤٠٤( ، عام  ٤: الْكُويت ، ط : النشر 

ـ حن بن مسحين الْى الدضرِ :الْعباب الزاخر و اللُّباب الْفَاخر ، تأليف  -١٥٤ ـ م ٥٧٧(  يانِغَاد الص  _
: مطْبعة الْمجمع الْعلْمي الْعراقي ، بلد النشـر  : دار النشر : د حسن فَير محم: ، حتقيق )  ٦٥٠

 . ٢٨: م ، عدد األجزاء  ١٩٧٨: بغداد ، سنة النشر 
: ، حتقيق   )هـ٧٤٨ت( يبِهد الذَّمحد بن ممحظ أَافحالْالْإِمام : الْعبر في خبر من غَبر ، تأليف  -١٥٥

: دار الْكُتب الْعلْميـة ، بلـد النشـر    : ، دار النشر ول لُغْي زونِيسيد بن بعد السمحر ماجو هبأَ
 . ٤: بيروت،عدد األجزاء 

الدكْتور عبد الْعزِيـز الْعبيـد ، عـدد    : عداوة الشيطَان لإلنسان كَما جاَءت في الْقُرآن ، تأليف  -١٥٦
 .  ١ :األجزاء 



٤٤٦ 

دار الْكتاب الْعربِـي ، بلـد   : ، دار النشر )هـ١٤٢٠ت(سيد سابِق : الْعقَائد الْإِسلَامية ، تأليف  -١٥٧
 . ١: بيروت ، عدد األجزاء : النشر 

النشر و التوزِيع ، دار السالم للطِّباعة و : أَبِي بكْر الْجزائرِي ، دار النشر : عقيدة الْمؤمن ، تأليف  -١٥٨
 . ١: عدد األجزاء 

الشيخ الْإِمام العلَّامة بدر الدين أَبو محمد محمود : عمدة الْقَارِي شرح صحيح الْبخارِي ، تأليف  -١٥٩
اً للمعجـم  ، الطَّبعة األوىل الْمطابقة بالترقيم كتباً و أبواباً و أحاديث) هـ٨٥٥ت(بن أَحمد الْعينِي 

الْمفَهرس أللفاظ احلديث و فَتح الْبارِي مع ذكر أطراف األحاديث طرداً و ردا ، و معه مناسبات 
تراجِم الْبخارِي للْقَاضي محمد بن إِبراهيم بن سعد بن جماعة ، إشراف و مراجعة صدقي جميل 

 .م  ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢: لُبنان ، ط _ بيروت : كْر ، بلد النشر دار الْف: الْعطَّار ، دار النشر 
محمد بن محمد أيب الْخير شمس الدين الْعمـرِي ابـن   : غَاية النهاية في طَبقَات الْقُراء ، تأليف  -١٦٠

: نجِي ، بلد النشـر  مطْبعة الْخا: برجشستراسر ، دار النشر . ج : ، حتقيق )هـ٨٣٣(الْجزرِي 
 .  م  ١٩٣٢: ، سنة النشر  ١: مصر ، ط 

ـ أَ، ي بِرحاق الْحسيم بن إِاهربإِ :غَرِيب الْحديث ، تأليف  -١٦١ ـ و إِب سـ ٢٨٥-١٩٨( اقح ، )هـ
مكَّة الْمكَرمـة ،  : جامعة أُم الْقُرى ، بلد النشر :،دار النشردايِعد الْمحيم ماهربان إِميلَس.د:حتقيق

 . ٣: هـ ، عدد األجزاء  ١٤٠٥: ،سنة النشر ١:ط
ـ ٢٢٤-١٥٤( ديبو عبي أَوِرهام الْلَّم بن ساسقَالْ: غَرِيب الْحديث ، تأليف  -١٦٢ . د : ، حتقيـق  )هـ

: ، سنة النشر ١: وت ، ط بير: الْكتاب الْعربِي ، بلد النشر : محمد عبد الْمعيد خان ، دار النشر 
 . ٤: هـ ، عدد األجزاء  ١٣٩٦

: ، حتقيق )هـ٢٨٦ت( دمحو مبي أَورِنية الدبيتم بن قُلسد اهللا بن مبع: غَرِيب الْحديث ، تأليف  -١٦٣
: ، سـنة النشـر    ١ :بغداد، ط : مطْبعة الْعانِي ، بلد النشر : عبد اهللا الْجبورِي ، دار النشر . د 

 . ٣: هـ ، عدد األجزاء  ١٣٩٧
: ، حتقيق )هـ٥٣٨ت( يرِشخمر الزمود بن عمحم: الْفَائق في غَرِيب الْحديث و الْأَثَر ، تأليف  -١٦٤

علي محد الْمبو ي اوِج ،محد أَمفَو الْبل إِضبرشر  يماهرِفَة ، بلد : ، دار النعشر دار الْمان : الننلُب
 . ٤: ، عدد األجزاء  ٢: ، ط 

 ٧٧٣( الْحافظ أَحمد بن علي بن حجر الْعسقَلَانِي : فَتح الْبارِي بِشرح صحيح الْبخارِي ، تأليف  -١٦٥
، طبعة مصححة على عدة نسخ و على النسخة اليت حقَّق أصوهلا و أجازها الشيخ ) هـ  ٨٥٢_ 

الْعزِيز بن عبد اهللا بن باز، و معه توجِيه الْقَارِي إىل الْقَواعد و الْفَوائد الْأُصولية و الْحديثيـة و  عبد 



٤٤٧ 

بيروت : دار الْفكْر للطِّباعة و النشر و التوزِيع ، بلد النشر : الْإِسنادية يف فَتح الْبارِي ، دار النشر 
 _ان ، ط لُب١٨: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٩٣_ هـ  ١٤١٤: ( ن . 

محمد بن علي بن محمد : فَتح الْقَدير الْجامع بين فَني الرواية و الدراية من علْم التفِْسري ، تأليف  -١٦٦
بخارِي ، الشيخ ضـر  راجعه و علَّق عليه الشيخ هشام الْ: ، التحقيق )  ١٢٥٠ت ( الشوكَانِي ، 

 ١٤٢٠( ، عـام   ٣: صيدا ، بيروت ، ط : الْمكْتبة الْعصرِية ، بلد النشر : عكَارِي ، دار النشر 
 . ٥: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٩٩_ هـ 

دار الكتـب  :حممد باسل عيون السود،دار النشر:الفروق اللغوية،تأليف،أيب هالل العسكري،حتقيق -١٦٧
 .١:م،عدد األجزاء١/١٢/٢٠٠٥:،تاريخ النشر٣ية،طالعلم

ـ ٤٥٦ت(ابن حزم الظَّاهرِي : الْفَصل في الْملَل و الْأَهواء و النحل ، تأليف  -١٦٨ : ، دار النشـر )هـ
ـ  ١٣٨٤:  عـام ،  رهزأَالْ انيدمبِ أوالده و يحبِص يلع دمحممكْتبة  م ، عـدد   ١٩٦٤ ، هـ
 .٥:األجزاء

١٦٩- رة ، تأليف فَهرِيعة الشوعسواء الْمرعس ش :تم جمن الْعه مموسوعة الشرِعةي . 
: ، حتقيق ) هـ١٠٣١(محمد عبد الرؤوف الْمناوِي : ، تأليف  ريغع الصامجح الْرير شدقَض الْيفَ -١٧٠

 . ٦: ، عدد األجزاء  ١: ب الْعلْمية ، ط دار الْكُت: أَحمد عبد السلَام ، دار النشر 
دار الْفكْر ، بلد النشر : سعدي أَبو جيب ، دار النشر : الْقَاموس الْفقْهِي لُغةً و اصطلَاحاً ، تأليف  -١٧١

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨: ، سنة النشر  ٢: سوريا ، ط _ دمشق : 
ـ عد بن يمحر ماهطَ أَبوين الد دجم يالْفَيروز آباد: محيط ، تأليف الْقَاموس الْ -١٧٢  الشـافعي وب قُ

مؤسسة الرسالَة ، بلد النشر : ، دار النشر  اثريق التقحب تتكْم: ، حتقيق )  هـ ٨١٧ _ ٧٢٩(
 . ١: زاء م ،  عدد األج ١٩٨٧: ، سنة النشر  ٢: بيروت ، ط : 

، ) هـ  ٧٧٤_  ٧٠١(اإلمام أَبِي الْفداء إِسماعيل بن كَثري الدمشقي ، : قصص الْأَنبِياء ، تأليف  -١٧٣
الْمملَكَة الْعربِية السـعودية ، عـدد   _ الرياض : مكْتبة الرياض الْحديثَة ، بلد النشر : دار النشر 

 . ١: األجزاء 
محيِي الدين النجِيب ، وقَاسم : ، حتقيق ) هـ٧٤٨ت(محمد بن أَحمد الذَّهبِي : كَبائر ، تأليف الْ -١٧٤

م  ٢٠٠٣: ، سنة النشر  ١: مؤسسة الرسالَة للطِّباعة و النشر و التوزِيع ، ط: النورِي ، دار النشر 
 . ١: ، عدد األجزاء 

ـ زخمي الْدهم: ، حتقيق )هـ١٧٣ت(الْخليل بن أَحمد الْفَراهيدي : ، تأليف  كتاب الْعين -١٧٥ يوم  ،
 .مجلَّدات  ٨: دار و مكْتبة الْهِلَال ، عدد األجزاء : ، دار النشر  يائرامالس يماهربإِ



٤٤٨ 

 حممـد -درويش عدنان :قيق،حتالكفومي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو:كتاب الكلِّيات،تأليف -١٧٦
ـ ١٤١٩ :بريوت،سنة النشر:،بلد النشرالرسالة مؤسسة :،دار النشراملصري ،عـدد  م١٩٩٨-هـ
 .١:األجزاء

 ) .هـ٧٢٨-٦٦١(كُتب و رسائل و فَتاوى ابن تيمية  -١٧٧
ـ  -١٧٨ يب و الْمل الْأَدم الْفَاضاللْعون لب و الْفُني الْكُتامأَس نون عف الظُّنـل الْأَرِيـب   كَشخ الْكَامرؤ

مؤسسة التارِيخ الْعربِي ، : مصطَفَى بن عبد اهللا الشهري بِحاجِي خليفَة و بِكَاتب حلَبِي ، دار النشر 
 . ٢: لُبنان ، عدد األجزاء _ بيروت : و دار إِحياء التراث الْعربِي ، بلد النشر 

، )هـ٣١٠ت ( الْحافظ أَبِي بِشر محمد بن أَحمد بن حماد الدولَابِي : أَسماء ، تأليف الْكُنى و الْ -١٧٩
حيدر أَباد الدكَن الْهِند ، سـنة  : مطْبعة مجلس دائرة الْمعارِف النظَامية ، بلد النشر : دار النشر 

 .هـ  ١٣٢٢: النشر 
دار الْحديث ، بلد : ، دار النشر ) هـ ٧١١ت (، تأليف اإلمام العلَّامة ابن منظُور  لسان الْعرب -١٨٠

الْقَاهرة ، طبعة مراجعة و مصححة مبعرفة نخبة من السادة و األساتذة املتخصصني ، عدد : النشر 
 . ٩: األجزاء 

ـ ٨٥٢ت( مد بن علي بن حجـر الْعسـقَلَانِي  الْإِمام الْحافظ أَح: لسان الْميزان ، تأليف  -١٨١ ، ) هـ
،  ١: مكْتب الْمطْبوعات الْإِسـلَامية ، ط  : ، دار النشر  الشيخ الْعلَّامة عبد الْفَتاح أَبِي غُدة:حتقيق

 . م  ٢٠٠٢هـ ،  ١٤٢٣: سنة النشر 
_  ٨٤٩( الْإِمام الْحافظ جلَـال الـدين السـيوطي    : لَقْط الْمرجان في أَحكَام الْجانّ ، تأليف  -١٨٢

مكْتبة الْقُرآن للطَّبـع و النشـر و   : مصطَفَى عاشور ، دار النشر : ، دراسة و حتقيق ) هـ ٩١١
 . ١: مصر، عدد األجزاء _ الْقَاهرة : التوزِيع ، بلد النشر 

، ) ٦٨٣ت (أبو العباس أمحد ناصر الدين ابن الْمـنِري  : الْبخارِي ، تأليف الْمتوارِي علَى أَبواب  -١٨٣
شـر،  الن ة واعبلطِّي لاملَسإِب الْتكْمالْ: علي حسن علي عبد الْحميد الْحلَبِي ، دار النشر : حتقيق 
دار عمار لشر ولن التشر  ١: ، ط  يعزِو١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٠هـ ،  ١٤١١: ، سنة الن. 

محمد بن حبان بن أَحمد بن حبان أَبو حاتم التميمي الْبستي : الْمجروحني من الْمحدثني ، تأليف  -١٨٤
في ، حمدي بن عبد الْمجِيد بن إِسماعيل السلَ: ، حتقيق ) هـ  ٣٥٤ت (  السجِستانِي ابن حبان

 . ٢: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٠هـ ،  ١٤٢٠: دار الصميعي ، سنة النشر : دار النشر 



٤٤٩ 

)  ٨٠٧ت (الْحافظ نور الدين علي بن أَبِي بكْر الْهيثَمي : مجمع الزوائد و منبع الْفَوائد ، تأليف  -١٨٥
دار الْفكْر للطِّباعة و النشر و التوزِيع ، بلد النشر : النشر  عبد اهللا محمد الدروِيش ، دار: ، حتقيق 

 . ١٠: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٥هـ ،  ١٤٢٦_ هـ ١٤٢٥: لُبنان ، ط _ بيروت : 
، )  ٧٢٨ت ( شيخ اإلسالم تقي الدين أَحمد بن تيمية الْحرانِـي،  : مجموعة الْفَتاوى ، تأليف  -١٨٦

مكْتبة الْعبيكَان ، بلـد  : اعتىن ا و خرج أحاديثها عامر الْجزار ، أَنور الْباز ، دار النشر : حتقيق 
، عدد ) م  ١٩٩٨_ هـ  ١٤١٩( ، عام  ١: الْمملَكَة الْعربِية السعودية، ط _ الرياض : النشر 

 .١٨: األجزاء 
أَبو الْقَاسم الْحسين بن محمد املعروف بالراغب  : تأليف،  أُدباء و محاورات الشعراءمحاضرات الْ -١٨٧

الْأَرقَم للطِّباعـة و   دار: ، دار النشر  اعبوق الطَّارر فَمع: حتقيق ،  )هـ  ٥٠٢ت ( الْأَصفَهانِي 
 . ٢: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠١: ، سنة النشر  ١: النشر و التوزِيع ، ط 

إِيلْزه لَختن شـتيتر ، دار  : ، حتقيق ) هـ٢٤٥ت(أَبو جعفَر بن حبِيب بن أمية : الْمحبِر ، تأليف  -١٨٨
 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٥النشر  ، سنة ١: دار الْآفَاق الْجديدة ، ط : النشر 

أيب حممد عبداحلق بن غالب ابن عطية األندلسـي   :املُحرر الْوجِيز يف تفسري الكتاب العزيز،تأليف -١٨٩
دار :،دار النشـر عبد السالم عبد الشايف حممـد  :،حتقيق)هـ ٥٤٦ت (الغرناطي احلافظ القاضي 

 .٥:،عدد األجزاءم١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ :لبنان،سنة النشر:،بلد النشر١:الكتب العلمية،ط
،  )هــ   ٤٥٨ت (علي بن إِسماعيل بن سيده : الْمحكَم و الْمحيط الْأَعظَم في اللُّغة ، تأليف  -١٩٠

الْقَـاهرة ،  : مصطَفَى الْبابِي الْحلَبِي ، بلد النشـر  : ، دار النشر  آخرين ا وقَّى السفَطَصم:  حتقيق
 .م  ١٩٥٨: النشر ،سنة ١:ط

ـ ج األكـرم  الـوزير : الْمحمدون من الشعراء و أَشـعارهم ، تـأليف    -١٩١ الم  ـ فْقَالْ ينالـد يط 
الشيـ ٦٤٦ت(،يانِب دار ابـن كَـثري ، بلـد    : رِيـاض مـراد ، دار النشـر    : ،حتقيـق  )هـ

 .م  ١٩٨٨: مزِيدة ، سنة النشر  ٢: سوريا،ط _دمشق:النشر
الشيخ محمد حسـن آل  : ، حتقيق ) هـ٣٨٥ت(الصاحب بن عباد : الْمحيط في اللُّغة ، تأليف  -١٩٢

 .م  ١٩٩٤عام : بيروت ، ط : ياسني ، بلد النشر 
ر الـرازِي  الشيخ اإلمام زين الدين محمد بن أَبِي بكْر بن عبد الْقَـاد : مختار الصحاح ، تأليف  -١٩٣

لُبنان ، طبعـة  _ بيروت : دائرة الْمعاجِم يف مكْتبة لُبنان ، بلد النشر : ، دار النشر )هـ٦٦٦ت(
 . ١: م، عدد األجزاء ١٩٨٦مدقَّقة كاملة التشكيل و مميزة املداخل ، عام 



٤٥٠ 

أَبو الْحسن  : ، تأليف )  يفاًعضت و يحاًحصت عليه صن اميف يانِبلْأَالْ ةاملَّعالْ عاجرت (مختصر كتاب  -١٩٤
محمد بـو  : الرياض، اختصره : دار الْمعارِف ، بلد النشر : حممد بن حسن الشيخ ، دار النشر 

 .عمر 
راجعه :(محمد كَمال السيوطي، حتقيق:مختصر كتاب الْإِعلَام بِآخر أَحكَام الْإِمام الْأَلْبانِي ، تأليف -١٩٥

الراجِي عفْو ربـه ،  ) : اختصره و وضع مقدماته األربعة (محمد عبد الْحكيم الْقَاضي ، ):وقدم له
  . ١: دار ابن رجب ، عدد األجزاء : دار النشر 

) هـ٤٥٨ت(بابن سيده رسي املعروف أبواحلسن علي بن أمحد األندلسي امل: الْمخصص ، تأليف  -١٩٦
 . ٥: ، عدد األجزاء  م ١٩٠١عام : ، ط  رصم: ، بلد النشر  ةيريِمأَالْ ةعبطْملْا: ، دار النشر 

ـ حأَ: ، تأليف ) م ٨٥٥/هـ ٢٤١م ـ   ٧٨٠/هـ ١٦٤(مسند اإلمام أَحمد بن حنبل  -١٩٧ د بـن  م
حنل أَببو عاهللا دبالش يشر : ، حتقيق ي انِبن ، دار النية الززمر و حاكد شمـة ،  : أَحطُبة قُرسسؤم

 . ٦: الْقَاهرة ، عدد األجزاء : بلد النشر
اإلمام أَبِي حاتم محمـد بـن أَحمـد بـن حبـان الْبسـتي       : مشاهري علَماء الْأَمصار ، تأليف  -١٩٨

،  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط : ، دار النشر  مجدي بن منصور الشورِي: ، حتقيق  )هـ٣٥٤ت(
 .م  ١٩٩٥هـ ،  ١٤١٦: سنة النشر 

 دمحم: ، حتقيق ) هـ٧٤١ت( ييزِرِبالت يبطخالْ اهللا دبع بن دمحم: مشكَاة الْمصابِيح ، تأليف  -١٩٩
نراص لْأَالْ ينالدشر  يانِبشر : ، دار الني ، بلد النلَامب الْإِسكْتوت ، ط : الْمريشر  ٣: بسنة الن ، :

 .٣: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٥هـ ،  ١٤٠٥
ـ حد بـن م محأَ: الْمصباحِ الْمنِري في غَرِيب الشرح الْكَبِري ، تأليف  -٢٠٠ م ـ د بـن ع ـ فَي الْل ييوم 

م ، عدد  ٢٠٠٦: ، سنة النشر  ١: الْمؤسسة الْحديثَة للْكتاب ، ط : شر ، دار الن)هـ٧٧٠ت(
 . ١: األجزاء 

الشيخ حافظ بن أَحمد : معارِج الْقُبول بِشرح سلَّم الْوصول إىل علْم الْأُصول يف التوحيد ، تأليف  -٢٠١
 . ٢: ة السلَفية و مكتبتها ، عدد األجزاء الْمطْبع: ، دار النشر )هـ١٣٧٧ت(الْحكَمي 

٢٠٢- الْماعالْ ملجغرافالْ ةيارِوةد يف السةري النوِبكتاب:  ةي يعابنِ سرية يف الواردة باألعالم فيه صاحبه فر 
هشر : ، املؤلف  امشبِي، دار النري الْحر الْبِلَاديوث بن زق بن غَياتع :زِيع ، دور و التشلنكَّة لار م

 . ١: هـ ، عدد األجزاء  ١٤٠٢: مكَّة الْمكَرمة ، سنة النشر: بلد النشر 
 - ٨٢٨هــ،  ٢٧٦ - ٢١٣( ابن قُتيبة الـدينورِي : الْمعانِي الْكَبِري في أَبيات الْمعانِي ، تأْليف  -٢٠٣

 . ٣: ، عدد األجزاء  ١: تب الْعلْمية ، ط دار الْكُ: ، دار النشر  ).م٨٨٩



٤٥١ 

يـاقُوت بـن عبـد اهللا الْحمـوِي     : إِرشاد الْأَرِيب إِلَى معرِفَة الْأَديب ، تأليف : معجم الْأُدباء  -٢٠٤
: دار الْغرب الْإِسلَامي ، بلد النشـر  : إِحسان عباس ، دار النشر : ، حتقيق ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢(

 .م  ١٩٩٣: بيروت ، سنة النشر 
فَرِيد عبـد  : ، حتقيق ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢(ياقُوت بن عبد اهللا الْحموِي : معجم الْبلْدان ، تأليف  -٢٠٥

 .م  ١٩٩٠هـ، ١٤١٠: ، سنة النشر  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط : الْعزِيز الْجندي ، دار النشر 
بيروت ، : مؤسسة الرسالَة ، بلد النشر : عمر رِضا كَحالَة ، دار النشر : الْمؤلِّفني ، تأليف  معجم -٢٠٦

 .م  ١٩٩٣: ، سنة النشر  ٢: ط 
موطَّأ مالك الْمعجم الْمفَهرس لأَلْفَاظ الْحديث النبوِي ، عن الْكُتب الستة و عن مسند الدارِمي و  -٢٠٧

و مسند أَحمد بن حنبل ، رتبه و نظَّمه لَفيف من املستشرقني ، و نشره الدكتور وِنِسنك أسـتاذ  
 . ٧: م، عدد األجزاء ١٩٣٦العربية جبامعة ليدن سنة 

محمد فُؤاد عبـد  : يف ، وضعه الْمعجم الْمفَهرس لأَلْفَاظ الْقُرآن الْكَرِمي بِحاشية الْمصحف الشرِ -٢٠٨
مصر ، ط _ الْقَاهرة : دار الْحديث ، بلد النشر : ، دار النشر ).م١٩٦٧= ھ ـ  ١٣٨٨(الْباقي 

 . ١: ، عدد األجزاء ) م  ٢٠٠١_ هـ  ١٤٢٢( عام : 
، دار )م١٩٩٠ت(بد الرؤوف عصر صبحي ع: الْمعجم الْموضوعي لآيات الْقُرآن الْكَرِمي ، تأليف  -٢٠٩

_ مصـر ، و دبـي   _ الْقَـاهرة  : دار الْفَضيلَة للنشر و التوزِيع و التصدير ، بلد النشر : النشر 
 . ١: الْإِمارات ، عدد األجزاء 

ق ادد صامح: ، حتقيق )م١٩٨٦ت( يه جِعلْاس قَود رمحم . د .أ : معجم لُغة الْفُقَهاء ، تأليف  -٢١٠
م ،  ٢٠٠٧: ، سنة النشـر   ٢: ط : دار النفَائس : ، دار النشر  وانى سفَطَصب مطْقُ، و ي بِينقُ

 . ١: عدد األجزاء 
٢١١- معجم ما استجِعن أَم مسالْ اد ولَبِاء الْممود الْ :، تأليف  عاضبد اهللا بن عبد عيبو عزِيـز بـن   أَبع

دار الْكُتب الْعلْمية ، : جمال طَلَبة، دار النشر : حتقيق ) هـ  ٤٨٧ت ( محمد الْبكْرِي الْأَندلُِسي 
 .مجلَّدات  ٣: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٨: ، سنة النشر  ١: ط 

٢١٢- مقَة الثِّفَرِعن رِات مال أَجل الْهلْعالْ م وحيث ود من الضاء وفَع ـ ذ ـ كْ ذَر مأَ م وهِبِاهـ خ همارِب  ،
مكْتبة : عبد الْعليم عبد الْعظيم الْبستوِي، دار النشر : ، حتقيق )هـ٢٦١ت(الْإِمام الْعجلي :تأليف

 . ٢: هـ ، عدد األجزاء  ١٤٠٥: ، سنة النشر ١:الدار،ط



٤٥٢ 

ـ م بن ىوسم بن اقحسإِ بن دمحأَ بن اهللا دبع بن دمحأَ ميعن وبأَ: معرِفَة الصحابة ، تأليف  -٢١٣ هانر 
دار الْوطَن ، : ، دار النشر  يازِزعالْ فوسي بن لادع: ، حتقيق  ) هـ ٤٣٠_  ٣٣٦ ( يانِهبصأَالْ

 .هـ  ١٤١٩عام : الْمملَكَة الْعربِية السعودية ، ط _ الرياض : بلد النشر 
ـ حأَ بن ودمحم دمحم وبأَ :مغانِي الْأَخيار فَي شرح أَسامي رِجال معانِي الْآثَار ، تأليف  -٢١٤ بـن  دم 

مأَ بن ىوسحبن دم حسالْ نيغيالْ يابِتحني فبرد نِي  ينالديـ  ٧٦٢ (الْع ـ  ٨٥٥ _ هـ ،  ) هـ
ـ  دمحم ( ـب هريالشي عافالش يلاعمسإِ نسح دمحم نسح دمحم اهللا دبع وبأَ: حتقيق ،  ) سارِفَ

 .مجلَّدات  ٣: م ، عدد األجزاء  ٢٠٠٦: ، سنة النشر  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط : دار النشر 
، )هـ٦٨٥ت(ى بن سعيد الْمغربِيأَبو الْحسن علي بِن موس: ، تأليف  برِغمالْ ىلَح يف برِغمالْ -٢١٥

 .م  ١٩٧٠: مكْتبة دار الْكُتب ، سنة النشر : ، دار النشر حسين نصار. د : حتقيق 
 أو( يانِهفَصأَالْ ماسقَالْ وبأَ ، لضفَمالْ بن دمحم بن نيسحالْ: الْمفْردات في غَرِيب الْقُرآن ، تأليف  -٢١٦

محمد سيد كَيلَـانِي ،  : ، حتقيق ) هـ  ٥٠٢: ت ( الْأَصفَهانِي ،  باغبالر املعروف )يانِهبصأَالْ
 .بيروت : دار الْمعرِفَة ، بلد النشر : دار النشر 

د مح: ب الستة ، تأليف الْكَاشف في معرِفَة من لَه رِواية في الْكُت: من لَه رِواية في الْكُتب الستة  -٢١٧
محمـد عوامـة ، دار   : ، حتقيق ) هـ  ٧٤٨_  ٦٧٣(  يقشمي الدبِهاهللا الذَّ دبو عبد أَمحبن أَ

: ، سـنة النشـر    ١: جدة ، ط : ، بلد النشر  ولُة عسسؤم، ةياملَسإِة الْافَقَلثَّة للَبقار الْد :النشر 
 . ٢: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٢هـ ،  ١٤١٣

٢١٨- من كُ تقَافَونكُ تهينةي زة ، تأليف  هجِوابحن الصو : مالْأَبحسن محمد بن عدب  اهللا بـن حـ ي هوي 
دار ابـن الْقَـيم للنشـر و    : ، دار النشر  انملْود سمحن مسور حهشم: ، حتقيق )هـ٤٧٨ت(

 .م  ١٩٨٨ :سنة النشر التوزِيع،
حضرة صاحب الْفَضيلَة األستاذ الشيخ محمـد عبـد   : مناهل الْعرفَان في علُوم الْقُرآن ، تأليف  -٢١٩

: لُبنان ، ط _ بيروت : دار الْمعرِفَة ، بلد النشر : ، دار النشر  )هـ١٣٦٧ ت(الْعظيم الزرقَانِي 
 .يف جملَّد واحد  ٢:، عدد األجزاء) م  ١٩٩٩_ هـ  ١٤٢٠( ، عام  ١

، ١:مكَّة،ط:، بلد النشرد وحامد حممود ليماألستاذ : منتقَى النقُول في سرية أَعظَم رسول ، تأليف  -٢٢٠
 . ١: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٨٢_ هـ  ١٤٠٢( عام 

ـ حو الْبم أَلساج بن مجحم بن الْلسم اإلمام: الْمنفَرِدات و الْوِحدان ، تأليف  -٢٢١ ـ يني النِس سي ورِاب
دار الْكُتب الْعلْمية ، بلد : ، دار النشر  يارِدنبِار الْفَّغالْ دبع. د : ـ  ، حتقيق ه)  ٢٦١_  ٢٠٦(

 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٨٨هـ ،   ١٤٠٨: ، سنة النشر  ١: بيروت ، ط : النشر 



٤٥٣ 

٢٢٢- نة ، تأليف موِيبة النناج السة : هيميخ اإلسالم ابن تيـاد  . د : ، حتقيق )هـ٧٢٨ت(ششد رمحم
 . ٨: هـ، عدد األجزاء ١٤٠٦: ، سنة النشر  ١: مؤسسة قُرطُبة ، ط : سالم ، دار النشر 

٢٢٣-  ة قُطْب الْأَومجري توِي فذْب الرل الْعهنوِي ، تأليف الْمواء النيـد  : لمحر ميو الْخين أَبس الدمش
مكْتبـة دار  : محمد الْعيد الْخطْراوِي ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ  ٩٠٢_   ٨٣١( السخاوِي 

 .  ١: األجزاء  م ، عدد ١٩٨٩: ، سنة النشر  ١: الْمدينة الْمنورة، ط : التراث ، بلد النشر 
 . موسوعة األعالم -٢٢٤
موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة،مجع و إعداد الباحث يف القرآن و السنة علـي بـن    -٢٢٥

 .نايف الشحود
جمموعة من املختصـني  : ، إعداد _  r_ موسوعة نضرة النعيم في مكَارِم أَخلَاق الرسول الْكَرِمي  -٢٢٦

د بـن  بإشراف صمحن بن ممحد الربد إمام و خطيب احلرم املكِّي ، و عيمد اهللا بن حبح بن عال
دار الْوسـيلَة للنشـر و   : عبد الرحمن ملُّوح مؤسس دار الْوسيلَة للنشر و التوزيع ، دار النشـر  

، )م١٩٩٨_هـ  ١٤١٨( ، عام  ١: عربِية السعودية ، ط الْمملَكَة الْ_ جدة : التوزِيع،بلد النشر 
 . ١٣: عدد األجزاء 

ــة    -٢٢٧ ــية اهلامشي ــاوزير العباس ــرة الب ــع أس ــة /موق ــل عربي ــث  /قبائ ــزء الثال اجل
http://www.bawazir.com/arab-tribes-٣.htm#٢٢ 

على الشبكة العنكبوتية،املنتـدى اإلسالمي،قسـم السـري و التـراجم و التـاريخ       موقع الدعاة -٢٢٨
http://www.du٣at.com/vb/archive/index.php/t-٨١٩.html 

ــاهري   -٢٢٩ ــوعة املشـ ــم موسـ ــبكة العنكبوتية،قسـ ــى الشـ ــباب علـ ــع الشـ موقـ
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&

subjectid=٣٤٢١&subcategoryid=٨٢&categoryid=١١ 
موقـــــع الشـــــبكة اإلسالمية،قســـــم تـــــراجم و شخصـــــيات  -٢٣٠

http://www.islamweb.net/ver٢/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A
&Id=١٧١٥٧&Option=FatwaId 

 /http://www.tafsir.org/vbموقع شبكة التفسري و الدراسات القرآنية اإللكتروين  -٢٣١
 موقع شبكة سحاب اإللكتروين -٢٣٢

http://www.sahab.ws/٥٥٠٧/news/٢١٧٣.html. 
موقـــــــع طريـــــــق اإلســـــــالم اإللكتـــــــروين     -٢٣٣

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&schola
r_id=٣٧ 

http://www.bawazir.com/arab-tribes
http://www.du
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&
http://www.islamweb.net/ver
http://www.tafsir.org/vb
http://www.sahab.ws/
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&schola


٤٥٤ 

ــديا   -٢٣٤ ــع ويكيبيـــــ ــرة (موقـــــ ــوعة احلـــــ ) املوســـــ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%B٣%D٨%٩A%D٨%AF_%

D٨%B٣%D٨%A٧%D٨%A٨%D٨٢%٩ 
ة حلياة الرسل الكرام و أثرهم يف تغيري مفاهيم البشر بأسلوب جيمع دراسة تفصيلي: النبوة و الْأَنبِياء  -٢٣٥

محمد علي الصابونِي ، األسـتاذ جبامعـة أُم   : بني الدقَّة و السهولة و الْجِدة و التحقيق ، تأليف 
، مزيدة و  ٤: دمشق ، بيروت ، ط : دار الْقَلَم ، بلد النشر : الْقُرى بِمكَّة الْمكَرمة ، دار النشر 

 . ١: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٨٩_ هـ  ١٤٠٩(منقَّحة ، عام 
 ٨٢٥ - ٧٧٣(احلافظ ابن حجر العسـقالين : ، تأليف  نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار -٢٣٦

،سنة ١:،طاملكتب اإلسالمي للطباعة والنشر: محدي عبد ايد السلفي ، دار النشر : ، حتقيق )هـ
 . ١: م ، عدد األجزاء  ١٩٩٤: النشر 

اإلمام برهان الدين أَبو الْحسن إِبراهيم بن عمر : نظْم الدرر في تناسب الْآيات و السور ، تأليف  -٢٣٧
عبد الرزاق غَالـب  : خرج آياته و أحاديثه و وضع حواشيه : ، حتقيق ) هـ  ٨٨٥ت ( الْبقَاعي 

_ بيروت : مكَّة ، دار الْكُتب الْعلْمية : مكْتبة عباس أَحمد الْباز : الْمهدي ، دار النشر و بلد النشر
 . ٨: ، عدد األجزاء ) م  ٢٠٠٣_ هـ  ١٤٢٤( ، عام  ٢: لُبنان، ط 

، )هـ١٠٤١ت( يانِسملْالت يرِقْمالْ بن دمحأَ :، تأليف  يبطالر سلُدنأَالْ نصغُ نمنفْح الطِّيب  -٢٣٨
، عدد  ١٠ ب ص اننبلُ _ وتريب: ، مكان النشر  رادص دار :إِحسان عباس ، دار النشر : حتقيق 

 . ٨: األجزاء 
بن فضل  احمليب ، حممد أمني، عبد الفتاح حممد احللو : تأليفنفْحةُ الريحانة و رشحة طلَاء الْحانة ،  -٢٣٩

_   هـ ١٣٨٧(عام : عبد الْفَتاح الْحلُو ، ط : ، حتقيق  )هـ ١١١١-١٠٦١(اهللا بن حمب الدين
 ) .م ١٩٦٧

ـ بالْ يرِصبالْ يببِح بن دمحم بن دمحم بن يلع نسحالْ وبأَ: تأليف : النكَت و الْعيون  -٢٤٠ غدياد ، 
الْبِ ريهِالشماورـد    : ، حتقيق  ) م ١٠٥٨_  ٩٧٤ ، هـ ٤٥٠_ ٣٦٤ (،  يدبد بـن عـيالس

م ، عـدد   ١٩٩٣: ، سنة النشر  ١: دار الْكُتب الْعلْمية ، ط : الْمقْصود و آخرِين ، دار النشر 
 . ١: األجزاء 

أَحمد زكي : يق ، حتق) ٧٦٤: ت (  الصلَاح الصفَدي: ، تأليف نكْث الْهميان يف نكَت الْعميان  -٢٤١
 .باشا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D
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، امللقَّب بابنِ الْأَثري ، يرِزجالْ دمحم نبِ كاربمالْ اتادعالس وبأَ،  رثَأَالْ و يثدحالْالنهاية في غَرِيب  -٢٤٢
لْمية ، بلد النشر الْمكْتبة الْع: دار النشر ،  ياحنالطَّ دمحم ودمحم _ الزاوِي دمحأَ راهطَ :حتقيق 

 . ٥: ، عدد األجزاء )  م ١٩٧٩ _  هـ١٣٩٩: (بيروت ، ط : 
ـ ١٢١١ت(محمد بن علي الشـوكَانِي  : نيل الْأَوطَار من أَحاديث سيد الْأَخيار ، تأليف  -٢٤٣ ، ) هـ

شـر  ة والناعبلطِّي لبِرعاب الْتكار الْد: علي معوض ، و عادل عبد الْموجود ، دار النشر : حتقيق 
والتشر  ١: ، ط  يعزِو٥: هـ ، عدد األجزاء  ٢٠٠٢: ، سنة الن . 

محمد : ، حتقيق  )م١٣٤٩-١٢٩٢(ابن قَيم الْجوزِية : ، تأليف  بيم الطَّلكَن الْيب مل الصابِوالْ -٢٤٤
، سـنة   ١: بيـروت ، ط  : دار الْكتاب الْعربِي ، بلد النشـر  : ر عبد الرحمن عوض ، دار النش

 .١:م،عدد األجزاء١٩٨٥هـ،١٤٠٥:النشر
ماهر جـرار،دار  :،حتقيق)٧٦٤:ت(صلَاح الدين خليل بن أَيبك الصفَدي :الْوافي بِالْوفيات،تأليف -٢٤٥

 .٢٩:م،عدد األجزاء١٩٩٧هـ، ١٤١٨:بيروت،سنة النشر:ردار الْكتاب الْعربِي،بلد النش:النشر
أَبو الْعباس أَحمد بن حسن بن الْخطيب الشـهِري بـابنِ قُنفُـذ الْقُسـنطينِي     : الْوفيات ، تأليف  -٢٤٦

سـنة  ،٤:بيروت،ط:،بلد النشرةيددجاق الْفَدار اآل:،دار النشرضهِيول نادع:حتقيق،)هـ٨١٠ت(
 .١،عدد األجزاء م١٩٨٣النشر 

وفيات الْأَعيان و أنباء أَعيان الزمان أليب الْعباس شمس الدين أَحمد بن محمد بن أَبِي بكْـر بـن    -٢٤٧
دار صادر ، بلـد  : الدكتور حسان عباس ، دار النشر : ، حتقيق ) هـ  ٦٨١_  ٦٠٨( خلِّكَان 
 . ٨: ، عدد األجزاء ) م  ١٩٩٤_ هـ  ١٤١٤: ( بيروت ، ط : النشر 

  
@@@@@ 
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﴿ ! :�WÚWè SL÷QX£WT�RK� &õøY©pTÉWTß QWÜMX� 

ð¨pTÉTPVÞ⌦@� =SáW¤�QWÚVK�W� 
Yò;é☺ñ©⌦@�Y�......﴾ 

 يوسف
﴿ Nv�éR⌦�WTÎ ðÐPVßYòKV� ð�ßVðK�� 

$ñÈSªéSÿ....﴾ يوسف 

﴿ WÄWTÊW¤Wè YãTT`TÿWéWT�VK� øV⌫WÆ 
X«ó£WÅ<⌦@� يوسف ﴾..........................

﴿ `�TWÍV⌦ WÜ�VÒ Á `ØXäY±ð±WTÎ 
báW¤`iYÆ.............................﴾ يوسف 

﴿ ISãVT⌦ t�HTWT�PYÍWÅSÚ ?ÝYQÚ XÜ`kTW� 
Yã`TÿW�WTÿ óÝYÚWè -YãYÉ<⌫W�......................﴾ الرعد 

﴿ S�QY�TW©STÿWè S�`ÆQW£⌦@� -YâY�`ÙW�YT�....﴾ الرعد 
﴿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò QSÝMXùWÙp¹WT�Wè 

ySäST�éST⌫STÎ X£<ÒY¡YT� %☺ðY/@� الرعد ﴾..........
﴿ <¢MX�Wè fûPV¢KV�WT� óØRÑQST�W¤ ÝMXùV⌦ 

`yST�p£TVÑW® $óØS|TPVTßW�ÿX¦VðK��..........﴾ إبراهيم 
﴿ `yV⌦KV� óØRÑY�K<�WTÿ N�SëW�WTß 

fÛTÿY¡PV⌦@� ÝYÚ óØRÑY⌫`�WTÎ...............øV⌫WÆWè 
☺ðY/@� XÔPV{éW�W~<⌫WTÊ fûéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@� 
(11)﴾ 

 إبراهيم

﴿ N�éS�W�pTÉW�pTª@�Wè ð��W�Wè QSÔS{ ]¤�QW�W� 
⌧�~YÞWÆ (15) ﴾ إبراهيم 

﴿ WÓ�WTÎWè SÝTðHT¹`~TPV⌦@� �WQÙV⌦ �øYµSTÎ 
S£`ÚKKV�ô@� UfûMX� ☺ðW/@� óØS{W�WÆWè W�`ÆWè 
QXÌW�<⌦@�...........................﴾ 

 إبراهيم

﴿ �WÚ ñÓQX¥WTÞSTß WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 
�PV�MX� QXÌW�<⌦@�Y�..........................﴾ احلجر 

﴿ `�WÍV⌦Wè �WÞ<⌫WÅW� Á Yò:�WÙUfTT©⌦@� 
�_�èS£ST�..............ISãWÅW�T`T�KV�WTÊ t��WäY® احلجر 



٤٦٧ 

cÜkY�QSÚ (18) ﴾ 
﴿ �WäHTWTÞTpÀ¹YÉW�Wè ÝYÚ QXÔRÒ wÝHTTV¹T`~WT® 

]y~Y�QW¤ ............ ISãWÅW�T`T�KV�WTÊ t��WäY® 
cÜkY�QSÚ (18) ﴾ 

 احلجر

﴿ �PV�MX� XÝWÚ ðËW£W�pTª@� WÄ`ÙQW©⌦@� 
ISãWÅW�T`T�KV�WTÊ t��WäY® cÜkY�QSÚ (18) ﴾ احلجر 

﴿ `�WÍV⌦Wè �WÞpTÍVT⌫W� WÝHTW©ß�MXô@� ÝYÚ 
wÔHTW±<⌫W² óÝYQÚ Mw�WÙW� wÜéSÞó©☺ðTÚ (26) ﴾ احلجر 

﴿ `�WÍV⌦Wè �WÞpTÍVT⌫W� ........ ÝYÚ Y¤�PVTß 
YzéSÙQW©⌦@� احلجر ﴾ (27) 

﴿ QWÜ:�W�<⌦@�Wè SãHTWTÞpTÍV⌫W� ÝYÚ SÔ`�TWTÎ 
ÝYÚ Y¤�PVTß YzéSÙQW©⌦@� جراحل ﴾ (27) 

﴿ <¢MX�Wè ðÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 
YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ øPYßMX� =SÌY⌫HTTTW� 

�_£WWT� ........ QWÜMX�Wè WØPVÞWäW� 
`ØSåS�YÆ`éWÙV⌦ WÜkTTYÅWÙ`�VK� (43) ﴾ 

 احلجر

﴿ �V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéWª ñ�`�WÉWTßWè 
Yã~YÊ ÝYÚ øY�èQS¤ N�éSÅWÍWTÊ ISãVT⌦ 

WÝÿY�Y�HTWª (29)﴾ 
 احلجر

﴿ðÓ�WTÎ `ØV⌦ ÝS{KV� W�S�`ªKV�YP� 
\£WW�Y⌦............................﴾ احلجر 

 ﴿ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ ðÐPVTßXM�WTÊ 
cy~Y�W¤ (34) ﴾ احلجر 

 ﴿ðÓ�WTÎ `�S£`�@�WTÊ �Wä`ÞYTÚ ðÐPVTßXM�WTÊ 
cy~Y�W¤ (34) QWÜMX�Wè ðÐ`~V⌫WÆ 

WàWTÞ`ÅPV⌫⌦@� uøV⌦XM� Yz`éWÿ XÝÿPY�⌦@� 
(35) ﴾ 

 احلجر

 ﴿ðÓ�WTÎ ☺g�W¤ vøYTßó£YÀ¹TßVK�WTÊ uøV⌦XM� 
Yz`éWÿ WÜéST�WTÅ`T�STÿ (36) ﴾ احلجر 

 ﴿uøV⌦XM� Yz`éWTÿ g�pTTÎWé<⌦@� 
YzéST⌫`ÅWÙ<⌦@� جراحل ﴾(38) 

 ﴿ðÓ�WTÎ ☺g�W¤ :�WÙYT� øYÞWT�TóTÿWé<çÆKV� 
.............. �PV�MX� ðÏW �fTT�YÆ SØSä`ÞYÚ 

fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (40)  ﴾ 
 احلجر

 ﴿�PV�MX� ðÏW �fTT�YÆ SØSä`ÞYÚ 
fûkY±V⌫p�SÙ<⌦@� احلجر ﴾ (40) 

 ﴿QWÜMX� ÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ 
dÝHTð¹<⌫Sª  ........................﴾ احلجر 

 ﴿QWÜMX� ÷Y �fTT�YÆ ð¨`~VT⌦ ðÐV⌦ `ØXä`~V⌫WÆ 
dÝHTð¹<⌫Sª ...............QWÜMX�Wè WØPVÞWäW� احلجر 



٤٦٨ 

`ØSåS�YÆ`éWÙV⌦ WÜkTTYÅWÙ`�VK� (43) ﴾ 
 ﴿ñÓQX¥WÞSTÿ WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 

X�èQS£⌦@�Y� óÝYÚ -YâX£`ÚVK� النحل ﴾..........................  
 ﴿⌧&�HTWÙHTV⌫WÆWè XØ`�PVÞ⌦@�YT�Wè `ØSå 

WÜèS�W�óäWTÿ (16) ﴾ النحل 
 ﴿�W� W×W£W� UfûKV� ☺ðW/@� ñyV⌫`ÅWTÿ �WÚ 

fûèQS£Y©Sÿ �WÚWè f&ûéSÞY⌫`ÅSTÿ..........﴾ النحل 
 ﴿YãPV⌫Y⌦Wè S�S�pT©WTÿ �WÚ Á 
g�.WéHTWÙQW©⌦@� �WÚWè Á X³`¤KKV�ô@�   ................

﴾ 
 النحل

 ﴿�V¢XM�Wè W£YPST� ØSåS�W�VK� uøW�ßRK�ô@�Y� 
......................... �V�KV� �ò:�Wª �WÚ WÜéSÙRÑ`�WTÿ 

(59) ﴾ 
 النحل

 ﴿Y☺ð/@�W� `�WÍV⌦ :�TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� 
uvøV⌦XM� ⌧yWÚRK� ÝQYÚ ðÐY⌫`�WTÎ  

............................... ﴾ 
 النحل

 ﴿�V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ WÜ��òó£TSÍ<⌦@� 
<¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� gy~Y�QW£⌦@� (98)﴾ 

 النحل
 ﴿�V¢MX�WTÊ ð�<K�W£WTÎ WÜ��òó£TSÍ<⌦@� 

<¡YÅWT�`ª@�WTÊ Y☺ð/@�Y� 
..................... WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� 

WÜéRÒX£pTSÚ (100) ﴾ 
 النحل

 ﴿ISãPVßMX� ð¨`~V⌦ ISãV⌦ }ÝHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ 
WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò ...................... 

WÝÿY¡PV⌦@�Wè ØSå -YãY� WÜéRÒX£pTSÚ 
(100) ﴾ 

 النحل

 ﴿�WÙPVßXM� ISãSÞHTV¹<⌫Sª øV⌫WÆ 
fÛTÿY¡PV⌦@� ISãWTßóéPV⌦WéW�WTÿ ..........................﴾ النحل 

 ﴿ÝWÚ W£WÉW{ Y☺ð/@�Y� ?ÝYÚ Y�`ÅWT� 
,-YãYÞHTWÙÿXM�...............UfûVKV�Wè ☺ðW/@� �W� 

÷Y�`äWTÿ W×`éWÍ<⌦@� WÝÿX£YÉHTW|<⌦@� 
(107) ﴾ 

 النحل

 ﴿SÃ` @� uøV⌦XM� XÔ~Y�Wª ðÐYQT�W¤ 
YàWÙ<ÑY�<⌦@�Y� YàVÀ¹YÆ`éWÙ<⌦@�Wè 
Y$àWTÞW©W�<⌦@�...............﴾ 

 النحل
 ﴿SÃ`�WTÿWè SÝHTW©ß�XMô@� QX£PV⌦@�Y� 

ISâ�ò:�WÆS  Y$¤`kTTW�<⌦@�Y� WÜ�W{Wè 
SÝHTW©ß�XMô@� �^�éS�WÆ (11) ﴾ 

 اإلسراء
 ﴿Sg���òWè �V¢ uøWT�ó£TSÍ<⌦@� ISãPVÍW� 

WÜkYÑ`©YÙ<⌦@�Wè WÝ`T�@�Wè XÔg~�TWQ©⌦@� 
�W�Wè `¤PY¡WT�STT� �☯£ÿY¡`�WT� (26) ﴾ 

 اإلسراء

 ﴿g���òWè �V¢ uøWT�ó£TSÍ<⌦@� ISãPVÍW� اإلسراء 



٤٦٩ 

W.............WÜ�W{Wè SÝHTð¹`~TPV⌦@� -YãQYT�W£Y⌦ 
�_¤éSÉVÒ (27) ﴾ 

 ﴿QWÜMX� WÝÿX¤PY¡WT�SÙ<⌦@� vN�éSTß�VÒ 
WÜ.Wé`�XM� g$ÜkY¹HTWT~PV⌦@� WÜ�W{Wè 

SÝHTð¹`~TPV⌦@� -YãQYT�W£Y⌦ �_¤éSÉVÒ 
(27) ﴾ 

 اإلسراء

 ﴿�W�Wè Nv�éR⌫S�TpTÍWT� óØRÒð�HTV⌦`èKV� 
WàW~pTW� $wÌHTV⌫`ÚXM� اإلسراء ﴾ ................................. 

 ﴿�W�Wè N�éST�W£pTÍWT� uv$øWTßQX¥⌦@� 
ISãPVTßMX� WÜ�VÒ ^àTTWY�HTWTÊ 

�ò:�fTTTTªWè ¾�~Y�Wª (32) ﴾ 
 اإلسراء

 ﴿�W�Wè N�éS�W£pTÍWT� ðÓ�WÚ gy~Y�W~<⌦@� 
�PV�MX� øY�PV⌦@�Y� �øYå SÝW©`�KV� اإلسراء ﴾............ 

 ﴿�W�Wè ñÈpTÍW� �WÚ ð¨`~V⌦ ðÐV⌦ -YãY� 
}&y<⌫YÆ  ....................................﴾ اإلسراء 

 ﴿�W�Wè X¬`ÙWT� Á X³`¤KKV�ô@� 
$�☯�W£WÚ............................﴾ اإلسراء 

 ﴿ÔSTÎ óéTPV⌦ WÜ�VÒ ,ISãWÅWÚ bàWäY⌦��ò 
�WÙVÒ WÜéR⌦éSÍWTÿ ............... ISãPVTßMX� WÜ�VÒ 

�☯Ù~Y⌫W� �_¤éSÉTWçÆ (44) ﴾ 
 اإلسراء

 ﴿ÔSTÎWè ÷Y �W�YÅPY⌦ N�éR⌦éSÍWTÿ øY�PV⌦@� 
�øYå &SÝW©`�KV� اإلسراء ﴾............................

 ﴿<¢MX�Wè �WTÞ<⌫STÎ YàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�T`ª@� W×W �YKV� Nv�èS�W�W©WTÊ 

:�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX�.....﴾ 
 سراءاإل

 ﴿ðÓ�WTÎ ðÐWT�`Tÿ�òW¤VK� �W¡HTWå ÷Y¡PV⌦@� 
ð�`ÚQW£TW{ ☺ðøV⌫WÆ .............. UfûMX�WTÊ 
ðyQWTÞWäW� `yS{Sê:�W¥W� _ò:�W¥W� 

�_¤éSTÊóéTQWÚ (63)﴾ 
 اإلسراء

 ﴿ðÓ�WTÎ p�Wå<¢@� ÝWÙWTÊ ðÐWÅY�WT� `ySä`ÞYÚ 
UfûMX�WTÊ ðyQWTÞWäW� `yS{Sê:�W¥W� 
_ò:�W¥W� �_¤éSTÊóéTQWÚ (63) ﴾ 

 اإلسراء
 ﴿`¦X¥pTÉWT�T`ª@�Wè XÝWÚ ð�`ÅV¹WT�T`ª@� 

ØSä`ÞTYÚ ðÐYT�óéTW±Y� ........................... ﴾ اإلسراء 
 ﴿QWÜMX� ÷Y �WT�YÆ ð¨`~V⌦ ðÐV⌦ `yXä`~V⌫WÆ 

c&ÝHTð¹<⌫Sª ............................... ﴾ اإلسراء 
 ﴿<¢MX�Wè �WTÞ<⌫STÎ YàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 

N�èS�S�T`ª@� W×W �YKV�................uøWÉW{Wè 
ðÐQYT�W£Y� ¾�~Y{Wè (65)  ﴾ 

 اإلسراء

 ﴿ ! `�TWÍV⌦Wè �WTÞ`ÚQW£VÒ õøYÞWT� W×W ��ò.. ﴾ اإلسراء 
﴿ ÔSTÎ XÝMXùPV⌦ g�WÅWÙWT�`�@� ñ¨ß�XMô@� 

QSÝY�<⌦@�Wè................................ ﴾ اإلسراء 
 ﴿ÔSTÎ óéTPV⌦ fû�VÒ Á X³`¤KKV�ô@� 

bàW|XMù;HTTV⌫WÚ..............................﴾ اإلسراء 



٤٧٠ 

 ﴿`¤Yip²@�Wè ðÐW©pTÉWTß WÄWÚ WÝÿY¡PV⌦@� 
WÜéSÆ`�WTÿ ØSäQWT�W¤......................﴾ فالكه 

 ﴿! p�X£`¶@�Wè ØSäV⌦ ¾�W�WQÚ 
XÜ`kVT⌫S�WQ¤.....�WÚWè WÜ�VÒ �☯£Y±W�ÞSÚ (43) ﴾ الكهف 

 ﴿WÜ�W{Wè ISãTV⌦ c£WÙV� WÓ�WÍWTÊ 
-YãY�Y�HTf±Y⌦............................﴾ الكهف 

 ﴿WÔW�W Wè ISãWT�PVÞTW� WéSåWè cØY⌦�VÀº 
-YãY©pTÉWTÞYP⌦..................QWÜW�Y�VK�W� �_¤`kWT� 

�Wä`ÞYQÚ �_T�WT⌫WÍÞSÚ (36) ﴾ 
 الكهف

 ﴿V¸~Y�RK�Wè -XâX£WÙWT�Y�................�WÚWè WÜ�VÒ 
�☯£Y±W�ÞSÚ (43) ﴾ الكهف 

 ﴿SÓ�WÙ<⌦@� WÜéSÞW�<⌦@�Wè SàTTWÞÿY¦ 
YáléW~W�<⌦@� $�WTp~TßPR�⌦@� الكهف ﴾................................

 ﴿<¢MX�Wè �WÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 
N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ 
:�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX�....﴾ 

 الكهف

 ﴿WÓ�WTÎ ð�`Tÿ�òW¤VK� <¢XM� :�WTÞ`TÿWèVK� 
øV⌦XM� YáW£`�QW±⌦@� الكهف ﴾............................

 ﴿`ÔSTÎ `ÔWå ØRÑSLùQY�WTÞSTß 
WÝÿX£W©`�VK�ô@�Y� ½�HTWÙ`ÆVK� (103) ...... 

óØSåWè WÜéS�W©`ðmïm� óØSäPVTßKV� 
WÜéSÞY©`ñmïm� �☯TÅ`TÞS² (104) ﴾ 

 الكهف

 ﴿`ÔSTÎ :�WÙPVßXM� h�WTßKV� c£TWWT� 
`yS|ST⌫pTT�QYÚ...........................﴾ الكهف 

 ﴿ó£RÒ<¢@�Wè Á g�HTWT�gÑ<⌦@� 
WØWTÿó£TWÚ...................ð�WåVK�Y� gÐV⌦ 

�_ÙHTVT⌫SçÆ �^QT~TY{W¦ (19) ﴾ 
 مرمي

 ﴿`ySå`¤Y¡ßVK�Wè W×óéWTÿ YáW£T`©W�<⌦@� 
<¢XM� �øYµSTÎ S£T`ÚKKV�ô@� مرمي ﴾................. 

 ﴿g�WT�KV�;HTTWTÿ �W� Y�S�T`ÅWT� 
W$ÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� مرمي ﴾...

 ﴿WÓ�WTÎ }�YçÆ�W¤VK� ð�ßKV� óÝWÆ øY�WäY⌦��ò 
$SØ~TYå.W£`T�MX�;HTTWTÿ.....................﴾ مرمي 

 ﴿`yV⌦KV� W£WT� :�TPVTßKV� �WTÞ<⌫Wª`¤VK� 
WÜkY¹HTWT~PV⌦@� øV⌫WÆ WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� مرمي 



٤٧١ 

óØSåPR¦SëW� ☺�^¦VK� (83) ﴾ 
 ﴿ð�TWTÊ ðÐPVTßQW�ñ±WTÿ �Wä`ÞTWÆ ÝWÚ �PV� 

SÝYÚ`ëSTÿ �WäY� ............................﴾ طه 
 ﴿<¢XM� õøY`ÙWT� ðÐS�T`�KR� SÓéSÍW�WTÊ `ÔWå 

`yRÑPR⌦S VK� uøV⌫WÆ ÝWÚ IS$ãST⌫SÉ<ÑWTÿ.......﴾ طه 
﴿ WÓ�WTÎ �WTÞQST�W¤ v÷Y¡PV⌦@� uøV¹`ÆVK� 

QWÔRÒ ]òpøTW® ISãTWÍ<⌫TV� QWØRT� uüW�TWå 
(50) ﴾ 

 طه
 ﴿! �Wä`ÞYÚ óØRÑHTTWÞT<ÍV⌫W� �fTTä~YÊWè 

óØS{S�~YÅSTß �Wä`ÞYÚWè óØRÑS�X£`�STß 
ZáW¤�WT� uüW£`�KR� (55) ﴾ 

 طه
 ﴿øWT⌫HTWÅW�WTÊ ☺ðS/@� ñÐY⌫WÙ<⌦@� 

%SQÌW�<⌦@� طه ﴾....
 ﴿`�WÍV⌦Wè :�WTß`�XäWÆ uvøV⌦XM� W×W ��ò ÝYÚ 

SÔ`�TVÎ �øY©WÞWTÊ............................﴾ طه 
 ﴿<¢MX�Wè �WTÞ<⌫STÎ YàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌫Y⌦ 

N�èS�S�`ª@� W×W �VKY� Nv�èñ�W�W©WTÊ 
:�PV�MX� ð¨~Y⌫`T�MX� uøWT�KV� (116) ﴾ 

 طه
 ﴿�WTÞ<⌫SÍWTÊ S×W �LWTTT;HTTWTÿ QWÜMX� 
�W¡HTWå QbèS�WÆ ðÐVP⌦ 

ðÐY�`èW¥Y⌦Wè...........⌧Ð<⌫SÚWè �PV� 
uøV⌫`�TWTÿ (120) ﴾ 

 طه

 ﴿QWÜMX� ðÐV⌦ �PV�KV� WÃéSímð� �fTTTä~YÊ 
�W�Wè uüW£`ÅWT� (118) ðÐPVTßVK�Wè �W� 

N�SëWÙ<À¹WT� �fTTTä~YÊ �W�Wè uøW�pµWT� 
(119) ﴾ 

 هط

 ﴿ð§WéT`ªWéWTÊ Yã`~TV⌦MX� SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� 
.................. uvøW±WÆWè S×W ��ò ISãPVT�W¤ 

uüWéWçÅWTÊ (121) ﴾ 
 طه

 ﴿QWØRT� SãHTW�WT�`�@� ISãQST�W¤ ð��W�WTÊ 
Yã`~TV⌫WÆ uüW�TTWåWè (122) ﴾ طه 

 ﴿WÓ�WTÎ �V¹Y�`å@� �Wä`ÞYÚ $�?TWTÅ~YÙW�....... ﴾ طه 

 ﴿WÓ�WTÎ �V¹Y�`å@� �Wä`ÞYÚ 
$�?TWTÅ~YÙW�..................ISâS£S`ðmì�Wè WzóéTWTÿ 

YàWÙHTW~YÍ<⌦@� uøWÙ`ÆVK� (124) ﴾ 
 طه

 ﴿WÓ�WTÎ ðÐY⌦.W¡W{ ðÐ`�TWT�VK� 
�WTÞS�HTWTÿ��ò $�WäW�~Y©WÞWTÊ............................. ﴾ طه 

 ﴿ð�W£WT�`TÎ@� X§�QWÞ⌫Y⌦ óØSäS��TfT©Y� 
óØSåWè Á ⌧àV⌫`TÉWçÆ WÜéS¶X£`ÅQSÚ (1) ﴾ األنبياء 

 ﴿WÜéS�QYT�W©STÿ WÔTT`~PV⌦@� 
W¤�WäQWTÞ⌦@�Wè �W� WÜèS£ST�T<ÉWTÿ (20) ﴾ األنبياء 

 ﴿N�éR⌦�WTÎWè W¡W�PVT�@� SÝHTWÙ`�QW£⌦@� األنبياء 
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%�_�V⌦Wè ....................................﴾ 
 ﴿N�éR⌦�WTÎWè W¡W�PVT�@� SÝHTWÙ`�QW£⌦@� 

%�_�V⌦Wè ...................... ØSåWè -YâX£`ÚVK�Y� 
fûéR⌫WÙ`ÅWTÿ (27) ﴾ 

 األنبياء

 ﴿SØV⌫`ÅWTÿ �WÚ WÜ`kWT� óØXäÿY�`TÿKV� �WÚWè 
óØSäWÉ<⌫W�........................﴾ ياءاألنب 

 ﴿WÌY⌫S� SÝHTW©ß�MXô@� óÝYÚ &wÔW�WÆ......﴾ األنبياء 
 ﴿fÛYÚWè XÜkY¹HTW~☺ðT⌦@� ÝWÚ fûéS²éSçÅWTÿ 

ISãV⌦.................﴾ األنبياء 
 ﴿! ð�éQSTÿVK�Wè <¢XM� uüW �WTß ,ISãQWT�W¤ 

øQYTTßVK� �øYÞQW©WÚ QS£☺ñµ⌦@� 
..........uüW£`{Y¢Wè WÝÿY�Y�HTWÅ<⌫Y⌦ (84)﴾ 

 األنبياء

 ﴿�WTÞ`T�W�W�T`ª@�WTÊ ISãV⌦ �WTpÞÉWVÑWTÊ 
�WÚ -YãY� ÝYÚ $Qw£ñ¶......................﴾ األنبياء 

 ﴿�V¢Wè XÜéQSÞ⌦@� ¢XM� ð�WåVP¢ �_�YµHTWçÅSÚ 
............... ðÐY⌦.V¡W{Wè øY�TFTTSTß 

fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� (88) ﴾ 
 األنبياء

 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éSTÍPVT�@� 
&óØS|QWT�W¤ UfûMX� WàV⌦W¥<⌦W¦ 

YàWÆ�UfTT©⌦@� ...............﴾ 
 احلج

 ﴿WÝYÚWè X§�PVTÞ⌦@� ÝWÚ ñÓY�HTW�Sÿ Á ☺ðY/@� 
X¤`kTWçÅYT� ⌧y<⌫YÆ ........................ ﴾ احلج 

 ﴿ð�Y�RÒ Yã`~V⌫WÆ ISãPVTßVK� ÝWÚ Sâ☺ð��WéW�.... 
 احلج ﴾
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVTÞ⌦@� ÜMX� `yS�ÞRÒ 
Á ⌧�`TÿW¤ WÝYQÚ g�`ÅW�<⌦@� احلج ﴾ .................
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVTÞ⌦@� ÜMX� `yS�ÞRÒ 
Á ⌧�`TÿW¤ WÝYQÚ g�`ÅW�<⌦@�...............UfûVKV�Wè 

W☺ð/@� ñ�WÅ`�TWTÿ ÝWÚ Á X¤éS�SÍ<⌦@� (7)  ﴾ 
 احلج

 ﴿�ò:�WÉWTÞS� YãPV⌫Y⌦ W¤`kTWçÆ 
WÜkYÒX£pTSÚ Y&ãYT�.................................... ﴾ احلج 

  ﴿! UfûMX� ☺ðW/@� SÄTYÊ.W�STÿ XÝWÆ 
WÝÿY¡PV⌦@� %Nv�éSÞWÚ��ò............................. ﴾ جاحل 

 ﴿`yV⌫WTÊVK� N�èS¤kY©WTÿ Á X³`¤KKV�ô@� احلج ﴾ .....
 ﴿:�WÚWè �TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� ÝYÚ ðÐY⌫`�TWTÎ 
ÝYÚ ⌧ÓéSªWQ¤ �W�Wè ☺\øY�WTß.................. ﴾ احلج 

 ﴿ðÔWÅp�W~TYP⌦ �WÚ øYÍ<⌫STÿ 
SÝTðHT¹`~☺ðT⌦@� _àWÞTT`�YTÊ................................. ﴾ احلج 

 ﴿☺ðS/@� øYÉV¹p±WTÿ fÛYÚ 
YàW|MXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� ¾�SªS¤.................................. ﴾ احلج 

 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ fÛTÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò احلج 
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N�éSÅW{`¤@� N�èS�S�óª@�Wè.......... ﴾ 
 ﴿`�TWÍV⌦Wè �TWÞpTÍTV⌫W� WÝHTW©ß�XMô@� ÝYÚ 

⌧àV⌫HTV⌫TSª ÝYQÚ ⌧ÜkYº (12) ﴾ املؤمنون 
 ﴿☺ðyR� �TWÞpTÍTV⌫W� WàWÉp¹TPRÞ⌦@� 
^àWÍV⌫WÆ ..................................﴾ املؤمنون 

 ﴿óÄWTÊ` @� øY�PV⌦@�Y� �øgå SÝW©`�KV� 
&WàWLùTQY~TQW©⌦@�.......S¢éSÆVK�Wè ðÐY� ☺g�W¤ 

ÜKV� gÜèS£ñµ`ðmïm� (98) ﴾ 
 املؤمنون

 ﴿ÔSTÎWè ☺g�WQ¤ S¢éSÆKV� ðÐY� óÝYÚ 
g�.W¥WÙWå gÜkY¹HTWT~PV⌦@� (97) 
S¢éSÆVK�Wè ðÐY� ☺g�W¤ ÜKV� gÜèS£ñµ`ðmïm� 

(98) ﴾ 
 املؤمنون

 ﴿uvøPV�TW� �V¢XM� �ò:�TW� SØSåW�W�VK� 
ñ�óéTWÙ<⌦@� ..................... ÝYÚWè ØXäMXú:�W¤Wè 
dç�W¦ó£TWT� uøV⌦XM� YzóéTWTÿ 

WÜéST�WÅ`T�STÿ (100) ﴾ 
 املؤمنون

 ﴿SàW~Yß�PV¥⌦@� øYß�PV¥⌦@�Wè 
N�èS�Y⌫`�@�WTÊ QWÔRÒ ⌧�TY�.Wè �WÙSä`ÞYQÚ 

WàTWLTúN�YÚ ⌧$áW�<⌫W�.....﴾ 
 النور

 ﴿QWÜMX� WÝÿY¡PV⌦@� èSò:�W� YÐ<Êgæ�ô@�Y� 
bàW�p±SÆ p&yRÑÞYQÚ............................﴾ النور 

 ﴿UfûMX� WÝÿY¡PV⌦@� WÜéQS�Y�STÿ ÜKV� 
WÄ~YWT� SàWY�HTWÉ<⌦@� øYÊ fÛTÿY¡PV⌦@� 

N�éSÞWÚ��ò...﴾ 
 النور

 ﴿! �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
�W� N�éSÅY�PV�WT� Y�HWéñ¹S� 

&XÝHTð¹`~TPV⌦@�....﴾ 
 ورالن

 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSÞWÚ��ò 
�W� N�éST⌫S�`�WT� �☯T�éS~ST� W¤`kWTçÆ 

óØS|YT�éS~ST� ................. S☺ð☺ðS/@�Wè �WÙY� 
fûéST⌫WÙ`ÅWT� cy~Y⌫WTÆ (28) ﴾ 

 النور

 ﴿ÔSTÎ fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌫YP⌦ N�éQSµSçÅWTÿ óÝYÚ 
óØYåX£HTW±`T�VK�.................. Nv�éS�éST�Wè øV⌦XM� 

☺ðY/@� �☯TÅ~Yîðr WãQSTÿKV� 
fûéSÞYÚ`ëSÙ<⌦@� `yRÑPV⌫WÅV⌦ 

fûéS�Y⌫`ÉST� (31)  ﴾ 
 النور

 ﴿ÔSTÎWè Y�HTWÞYÚ`ëSÙ<⌫PY⌦ WÝ`µSµ<çÅWTÿ 
óÝYÚ QWÝYåX£HTW±`T�VK�................. S☺ð☺ðS/@�Wè 

}ÄTYª.Wè cy~Y⌫WTÆ (32) ﴾ 
 النور

 ﴿! WÓ�WTÎWè WÝÿY¡PV⌦@� �W� fûéS�ó£WTÿ 
�WTß�ò:�WÍY⌦................................﴾ الفرقان 

 ﴿`�WÍVP⌦ øYÞPV⌫W¶VK� XÝWÆ X£T`{PY¡⌦@� 
W�`ÅWT� <¢XM� %øYß�ò:�W�............................﴾ الفرقان 

 ﴿ð�`Tÿ�òW¤VK� XÝWÚ W¡W�PVT�@� ISãWäHTV⌦MX� 
SãHTúWéWå.................................﴾ الفرقان 
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 ﴿WéSåWè ÷Y¡PV⌦@� WÌV⌫W� WÝYÚ Yò:�WÙ<⌦@� 
�_£WWT�.................................﴾ الفرقان 

 ﴿S �W�YÆWè XÝHTWÙ`�QW£⌦@� fÛTÿY¡PV⌦@� 
WÜéS`ÙWTÿ øV⌫WÆ X³`¤KKV�ô@� �_TßóéTWå....﴾ فرقانال 

 ﴿N�éS�YÑ`�TRÑWTÊ �Wä~YÊ óØSå 
WÜISè�WçÅ<⌦@�Wè (94) S éSÞTS�Wè 

ð¨~Y⌫`T�MX� WÜéSÅWÙ`�VK� (95)﴾ 
 الشعراء

 ﴿SIãPVTßXM�Wè SÔÿX¥ÞWT�V⌦ ☺g�W¤ 
WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� (192) ....................... ]Ü�W©Y⌫Y� 

☺wøYT�W£WÆ wÜgk�SQÚ (195) ﴾ 
 الشعراء

 ﴿`ySäPVßXM� XÝWÆ XÄ`ÙQW©⌦@� 
WÜéR⌦èS¥T`ÅWÙV⌦ (212) ﴾ الشعراء 

 ﴿p´YÉpT�@�Wè ðÐW��WÞTWT� XÝWÙY⌦ 
ðÐWÅWT�PVT�@� WÝYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<⌦@� الشعراء ﴾ (215) 

 ﴿`ÔWå óØRÑSLùQYT�WTßRK� uøV⌫WÆ ÝWÚ 
SÓQW¥WÞWT� SÜkY¹HTWT~PV⌦@� (221) 

...........WÜéSÍ<⌫STÿ WÄ`ÙQW©⌦@� 
óØSåS£WT�T`{VK�Wè fûéS�Y¡HTVTÒ (223) ﴾ 

 الشعراء

 ﴿ð�VÑWÙWTÊ W¤`kWTçÆ 
⌧�~YÅWT�.................WóØSåPV�W±WTÊ XÝWÆ 

XÔ~Y�TWQ©⌦@� óØSäWTÊ �W� WÜèS�W�päWTÿ (24) ﴾ 
 النمل

 ﴿ �WäWÚóéWTÎWè WÜèS�S�pT©WTÿ X¨`ÙPV⌫Y⌦ 
ÝYÚ XÜèS  ☺ðY/@� النمل ﴾.......................... 
 ﴿ WÓ�WTÎ �WäQSTÿKV�H;TTWTÿ N�SëWT⌫WÙ<⌦@� 

`yRÑQSTÿKV� øYTÞ~YT�<K�WTÿ 
�WäY®ó£WÅYT�.....ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXM�WTÊ 

øQYTT�W¤ ÂtøYÞWTçÆ cØÿX£VÒ (40) ﴾ 
 النمل

﴿ WÓ�WTÎ t�ÿX£pTÉYÆ WÝYQÚ 
QXÝY�<⌦@�...................ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXM�WTÊ 
øQYTT�W¤ ÂtøYÞWTçÆ cØÿX£VÒ (40) ﴾ 

 النمل

 ﴿�QWÙV⌫WTÊ p��ò:�W� WÔ~YÎ �W¡VÑHTWåVK� 
$YÐS®ó£WÆ..............................﴾ النمل 

 ﴿ÔSTÎ ☺ð�� ñyV⌫`ÅWTÿ ÝWÚ Á 
g�.WéðHTÙQW©⌦@� X³`¤KKV�ô@�Wè 

ð�`~WçÅ<⌦@� �PV�MX� ☺ðS&/@�........﴾ 
 النمل

 ﴿�QWÙV⌦Wè WçÄV⌫WT� ISâPV�S®VK� 
uvüWéWT�pTª@�Wè..........................﴾ القصص 

 ﴿WÔW�W Wè WàWÞÿY�WÙ<⌦@� uøV⌫WÆ XÜkY� 
⌧àV⌫pTÉWTçÆ óÝYQÚ �TWäY⌫`åVK� القصص ﴾................

 ﴿WÔW�W Wè WàWÞÿY�WÙ<⌦@� uøV⌫WÆ XÜkY� 
⌧àV⌫pTÉWTçÆ óÝYQÚ �TWäY⌫`åVK�.........óÝV⌫WTÊ 

fûéS{KV� �_¤kXäVÀº WÜkYÚX£`�SÙ<⌫PX⌦ 
 القصص
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(17)﴾ 
 ﴿WÓ�WTÎ ☺g�W¤ ø☺TYTßMX� ñ�`ÙV⌫VÀº 
øY©pTÉWTß øY⌦ó£YTTÉpTçÆ@�WTÊ.........................﴾ القصص 

 ﴿WÓ�WÎ ☺g�W¤ :�WÙYT� ð�`ÙWÅ`TßKV� ☺ðøV⌫WÆ...﴾ القصص 
 ﴿óÜKV�Wè gÌ<⌦KV� $ðÏ�ð±WÆ................﴾ القصص 
 ﴿ÜXM�WTÊ `yPV⌦ N�éS�~Y�WT�pT©WTÿ ðÐV⌦....﴾ القصص 

 ﴿WéSåWè ☺ðS/@� :�W� WãHTV⌦XM� �PV�MX� WéSå 
SãVT⌦$ S�`ÙW�<⌦@� Á uøV⌦èRK�ô@� 

$YáW£Y����@�Wè....﴾ 
 القصص

 ﴿! QWÜMX� WÜèS£HTWÎ fû�W{ ÝYÚ X×óéWTÎ 
uøWªéSÚ.......�W�Wè SÔWLTTpT©STÿ ÝWÆ 

SØXäYT�éSßS¢ fûéSÚX£`�SÙ<⌦@� (78) ﴾ 
 القصص

 ﴿WÓ�WÎ :�WÙPVTßXM� ISãS�~YT�èRK� uøV⌫WÆ 
]y<⌫YÆ v&÷Y�ÞYÆ.................................﴾ القصص 

 ﴿W�W£W�WTÊ uøV⌫WÆ -YãYÚóéWTÎ Á 
-$YãY�WÞÿY¦..................................﴾ القصص 

 ﴿WÓ�WTÎWè WÝÿY¡PV⌦@� N�éST�èRK� 
ðy<⌫YÅ<⌦@� óØRÑV⌫`TÿWè...............................﴾ القصص 

 ﴿�WTÞpTÉW©W�WTÊ -YãYT� YâX¤�W�YT�Wè 
ð³`¤KKV�ô@�.............ISãPVTßVK�VÑ`ÿWè �W� 
S�Y⌫pTÉSTÿ WÜèS£YÉHTVÑ<⌦@� (82) ﴾ 

 القصص

 ﴿ð�Y©W�VK� ñ§�PVÞ⌦@� ÜKV� Nv�éS{W£`T�STÿ 
ÜKV� vN�éR⌦éSÍWTÿ �UfTTTTÞWÚ��ò ................. ﴾ العنكبوت 

 ﴿ð�Y©W�VK� ñ§�PVÞ⌦@� ÜKV� Nv�éS{W£`T�STÿ 
ÜKV� vN�éR⌦éSÍWTÿ �UfTTTTÞWÚ��ò ó.......... 

QWÝWÙV⌫`ÅW~V⌦Wè fûkY�Y¡HTTVÑ<⌦@� (3) ﴾ 
 العنكبوت

 ﴿�_ �WÆWè N�W éSÙV�Wè �TWÎWè fûPVkWT�PV� 
ØS|V⌦ ÝYQÚ $óØXäYÞY|HTTW©WQÚ......... ﴾ العنكبوت 

 ﴿SÔ`T�@� :�WÚ �øY�èRK� ðÐ`~TV⌦MX� fÛYÚ 
g�HTWT�YÑ<⌦@� العنكبوت ﴾ .............................

 ﴿ðÐWßéST⌫Y�`ÅWT�T`©WTÿ g��W¡WÅ<⌦@�Y� ..... ﴾ العنكبوت 
 ﴿�V¢MX�WTÊ N�éS�Y{W¤ Á gÐ<⌫SÉ<⌦@� العنكبوت ﴾ .....

 ﴿WÝÿY¡PV⌦@�Wè N�èS�WäHTW� �WTÞ~YÊ 
óØSäPVÞWÿY�`äWTÞV⌦ &�WTÞV⌫S�TSª.............. ﴾ العنكبوت 

 ﴿óÝYÚWè ,-YãY�HTWTÿ��ò óÜKV� ØRÑWÍV⌫V� 
ÝYQÚ ⌧��W£ST�................................ ﴾ الروم 

 ﴿`yYÎVK�WTÊ ðÐWä`�Wè XÝÿPY�⌫Y⌦ 
&�_TTÉ~TYÞW�........................... ﴾ الروم 

 ﴿:�WÚWè yS�T`T~W���ò ÝYQÚ �_TT�QX¤ 
N�WéST�`¤WkTPY⌦ õøYÊ XÓ.WépTTÚKV� 

X§�PVÞ⌦@� ð�TWTÊ N�éST�ó£WTÿ W�ÞYÆ 
 الروم
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$☺ðY/@�..................................... ﴾ 
 ﴿WÝYÚWè X§�PVÞ⌦@� ÝWÚ ÷X£WT�T`WTÿ Wé`äV⌦ 

Y�ÿY�W�<⌦@� لقمان ﴾ .............................
 ﴿�W¢XM�Wè WÔ~YÎ SØSäV⌦ N�éSÅYT�PVT�@� :�WÚ 

WÓW¥ßKV� ☺ðS/@� لقمان ﴾ .....................................
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ⌦@� N�éSTÍPVT�@� 

óØRÑQWT�W¤ N�óéTW`�@�Wè �^ÚóéTWTÿ ☺ð�� 
÷X¥`�WTÿ d�Y⌦�Wè ÝWÆ -YâY�V⌦Wè.......................... ﴾ 

 لقمان
 ﴿SÔÿX¥ÞW� g�HTWT�g|<⌦@� �W� ð�`TÿW¤ Yã~YÊ 

ÝYÚ ☺g�WQ¤ WÜkYÙV⌫HTWÅ<⌦@� السجدة ﴾ (2) 
 ﴿v÷Y¡PV⌦@� WÝW©`�KV� QWÔRÒ ]òóøW® 

IS$ãTWÍV⌫W� VK�W�W�Wè WÌ<⌫W� XÝHTW©ß�XMô@� 
ÝYÚ ⌧ÜkYº (7) ﴾ 

 السجدة
 ﴿óéTV⌦Wè �WTÞ`LùTY® �WTÞ`~TWT��KVð� QWÔRÒ 

\¨pTÉTWß �WäHHTúW�Så ...............................﴾ السجدة 
 ﴿uøWTÊ�W�W�WT� óØSäS�éSÞTS� XÝWÆ 

XÄg��ðµWÙ<⌦@�..........W=ò:�W¥W� �WÙYT� 
N�éSTß�VÒ WÜéST⌫WÙ`ÅWTÿ (17) ﴾ 

 السجدة

 ﴿<¢MX�Wè ñÓéSÍWTÿ 
WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�...............W�WÚWè 

N�éST�QWT�V⌫WT� :�WäY� �PV�MX� �__¤kY©WTÿ 
(14)﴾ 

 األحزاب

 ﴿�ò:�TW©YÞHTWTÿ ☺gøY�PVÞ⌦@� QWÝST�T`©V⌦ 
⌧�W�VK�W{ WÝYQÚ Y&ò:�W©PYÞ⌦@� األحزاب ﴾..........................

 ﴿WÜó£TWTÎWè Á QWÝRÑYT�éS~S�............﴾ األحزاب 
 ﴿�WQÚ WÜ�VÒ d�QWÙWT�SÚ :�WT�VK� ⌧�W�VK� ÝYQÚ 

óØS|Y⌦�W�QY¤...........................﴾ األحزاب 
 ﴿WéSå ÷Y¡PV⌦@� øPY⌫W±STÿ óØRÑ`~V⌫WÆ 

ISãS�W|XMù;HTVT⌫WÚWè........................﴾ األحزاب 
 ﴿QWÜMX� ☺ðW/@� ISãW�TW|Mù;HTVT⌫WÚWè 

WÜéRP⌫TW±STÿ øV⌫WÆ ☺g&øY�PVÞ⌦@� حزاباأل ﴾..........................
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ☺ñøY�PVÞ⌦@� ÔSTÎ 

ðÐY�.Wè`¦KV�PY�...........................﴾ األحزاب 
 ﴿ð�PY¡WÅS~YP⌦ ☺ðS/@� WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� 

g�HTWÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�Wè......................﴾ األحزاب 
 ﴿uüW£W�pTTÊKV� øV⌫WÆ ☺ðY/@� �☯T�Y¡VÒ ×KV� 

-YãYT� =%SàQWTÞY�..................................﴾ سبأ 
 ﴿WÝHTWÙ`~TV⌫S©Y⌦Wè W�ÿQX£⌦@�..............ÜKV� 

óéTPV⌦ N�éSTß�VÒ WÜéSÙWT⌫`ÅWTÿ 
ð�`~ðTçÅT<⌦@� �WÚ N�éS�Y�VT⌦ Á 
Y��W¡WÅ<⌦@� XÜkXäSÙ<⌦@� (14)﴾ 

 سبأ

 ﴿WÜéST⌫WÙ`ÅWTÿ ISãVT⌦ �WÚ Sò:�WWTÿ ÝYÚ 
ð�ÿX£HTW�QWÚ.............................﴾ سبأ 



٤٧٧ 

 ﴿�QWÙWT⌫WTÊ �WTÞóT~ðµWTÎ Yã`~TV⌫WÆ 
ð�óéTWÙ<⌦@� سبأ ﴾..............................
 ﴿`�TWÍV⌦Wè WËPV�W² óØXä`~TV⌫WTÆ 
ñ¨~Y⌫`T�MX� ISãPVÞTVÀº..................................﴾ سبأ 
 ﴿`�TWÍV⌦Wè WËPV�W² óØXä`~TV⌫WTÆ 
ñ¨~Y⌫`T�MX� ISãPVÞTVÀº.....................ðÐQST�W¤Wè 

uøV⌫WÆ PXÔSÒ ]òpøTW® b¿¸~YÉW� (21) ﴾ 
 سبأ

 ﴿�WÚWè WÜ�W{ ISãV⌦ ØXä`~TV⌫WÆ ÝYQÚ 
\ÝHTð¹T<⌫TSª.............................﴾ سبأ 

 ﴿:�WÚWè �TWTÞ<⌫fTTª`¤VK� Á ⌧àWTÿó£TWTÎ 
ÝYQÚ ⌧£ÿY¡PVß..........óØSåWè Á 

g�HTWTÊS£TSçÅ<⌦@� WÜéSÞYÚ��ò (37) ﴾ 
 سبأ

 ﴿W×óéTWTÿWè `ySåS£Smïm`ð� 
�_Å~Yîðr..............óØSåS£W�Tp{KV� ØXäYT� 

fûéSÞYÚ`ëTSQÚ (41) ﴾ 
 سبأ

 ﴿S�`ÙW�<⌦@� YãPV⌫Y⌦ X£Yº�WTÊ 
g�W.éHTWÙQW©⌦@� X³`¤KKV�ô@�Wè..............................﴾ فاطر 

 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ ñ§�PVÞ⌦@� QWÜMX� W�`ÆWè 
☺ðY/@� Qb$ÌW�...................N�éSTßéRÑW~Y⌦ óÝYÚ 

g�HTW�p²KV� X¤kYÅ☺ð©⌦@� (6) ﴾ 
 فاطر

 ﴿QWÜMX� WÝHTð¹`~☺ðT⌦@� `yRÑV⌦ QbèS�WÆ 
SâèS¡Y�PVT�@�WTÊ &�QZèS�WÆ................﴾ فاطر 

 ﴿fÛYÚWè X§�PVÞ⌦@� ☺g�:�WèPV�⌦@�Wè 
gyHTWÅT`TßVK�ô@�Wè eÈY⌫W�pT�SÚ 

ISãSTß.Wé<⌦VK� ð%ÐY⌦.V¡VÒ............................﴾ 
 فاطر

 ﴿! `yV⌦KV� `�Wä`ÆVK� óØS|`~V⌦MX� 
vøYÞW�HTWTÿ W×W ��ò..........-YâY¡HTWå SØPVÞWäW� 
øY�PV⌦@� `yS�ÞSÒ WÜèS�WÆéST� (63) ﴾ 

 يس

 ﴿! `yV⌦KV� `�Wä`ÆVK� óØS|`~V⌦MX� 
vøYÞW�HTWTÿ W×W ��ò..........-YâY¡HTWå SØPVÞWäW� 
øY�PV⌦@� `yS�ÞSÒ WÜèS�WÆéST� (63) ﴾ 

 يس
 ﴿`yV⌦WèVK� W£WTÿ SÝHTW©ß�XMô@� �PVTßKV� 

SãHTWÞpTÍV⌫W� ÝYÚ ⌧àWÉp¹PRTß �V¢MX�WTÊ WéSå 
cy~Y±W� cÜkY�QSÚ (77) ﴾ 

 يس
 ﴿:�WÙPVTßXM� ,ISâS£`ÚVK� :�W¢XM� W �W¤VK� 

�L_TT`~TW® ÜKV� WÓéSÍWTÿ ISãVT⌦ ÝRÒ 
SÜéRÑW~WTÊ (82) ﴾ 

 يس
 ﴿�PVTßXM� �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�TWÙ☺ð©⌦@� 

�WTp~TßPR�⌦@� ]àWÞÿX¥Y� g�Y{.WéTVÑT<⌦@� 
(6) �^À¹pTÉY�Wè ÝYQÚ QXÔRÒ wÝHTTV¹`~TW® 

⌧ Y¤�QWÚ (7) ﴾ 
 الصافَّات

 ﴿�PVTßXM� �TQWTÞQWTÿW¦ �ò:�TWÙ☺ð©⌦@� 
�WTp~TßPR�⌦@�............ ISãWÅWTp�TT�KV�WTÊ 

t��WäY® t�YÎ�WT� (10) ﴾ 
 الصافَّات



٤٧٨ 

 ﴿�PV�MX� óÝWÚ ðÈY¹W� WàWÉp¹W�<⌦@� 
ISãWÅWTp�TT�KV�WTÊ t��WäY® t�YÎ�WT� (10) ﴾ افَّاتالص 

 ﴿óØXäYp�ÉWT�`ª@�WTÊ óØTSåVK� ☺ñ�W®KV� 
�☯TTÍ<⌫W� ×KV� óÝQWÚ &:�TWÞpTÍV⌫W� .....................﴾ افَّاتالص 

 ﴿ðÐY⌦.V¢KV� b¤`kTW� �Z�S¥TPRß ............... 
ISãTPVTßKV�VÒ ñ§èSòS¤ XÜkY¹HTWT~TPV⌦@� 

(65) ﴾ 
 الصافَّات

 ﴿ðÐY⌦.V¢KV� b¤`kTW� �Z�S¥TPRß ............... 
ISãTPVTßKV�VÒ ñ§èSòS¤ XÜkY¹HTWT~TPV⌦@� 

(65) ﴾ 
 الصافَّات

 ﴿�WäSÅ<⌫TVº ISãTPVTßKV�VÒ ñ§èSòS¤ 
XÜkY¹HTWT~TPV⌦@� الصافَّات ﴾ (65) 

 ﴿`yXäYp�ÉW�T`ª@�WTÊ ðÐYQT�W£Y⌦VK� 
ñ��WTÞW�<⌦@� ñySäV⌦Wè WÜéSÞW�<⌦@� (149) 

........ ð�WTÊKV� WÜèS£PV{W¡WT� (155) ﴾ 
 الصافَّات

 ﴿�WÚWè :�QWTÞYÚ �PV�MX� ISãV⌦ c×�WÍWÚ 
c×éST⌫`ÅWQÚ .............�PVßMX�Wè SÝ`�WTÞV⌦ 

WÜéS�QY�TW©SÙ<⌦@� (166)  ﴾ 
 الصافَّات

 ﴿�PVßMX�Wè SÝ`�WTÞV⌦ WÜéPRÊ:�☺ð±⌦@� 
 الصافَّات ﴾ (165)

 ﴿S ISè�W�HTWÿ �PVßXM� ðÐHTWTÞ<⌫WÅW� 
^àWÉ~Y⌫W� Á X³`¤KKV�ô@� ص ﴾......................... 

 ﴿`�TWÍV⌦Wè �PVÞTTW�TWTÊ WÝHTWÙ`~V⌫Sª.......﴾ ص 
 ﴿WÓ�WTÎ ☺g�W¤ ó£TYÉT<çÆ@� øY⌦ p�WåWè øY⌦ 

�_|<⌫TSÚ..........................﴾ ص 
 ﴿ó£TRÒ<¢@�Wè :�WTßW�`T�WÆ 

ð�éQSTÿVK�........................WØ`ÅYPß S$�`T�WÅ<⌦@� 
,ISãTPVßMX� t��PVèKV� (44) ﴾ 

 ص

 ﴿`¤@� p´RÒ ð$ÐY⌫T`�X£Y� �W¡HTWå 
=SÔW©WTp�çÅSÚ b X¤�WT� t��W£W®Wè (42) ﴾ ص 

 ﴿�WÞT`T�WåWèWè ,ISãTV⌦ ISãV⌫`åVK� 
ØSäV⌫pTT�YÚWè óØSäWÅWQÚ ................................ ﴾ ص 

 ﴿p¡TS�Wè ðÏY�W~Y� �_TTp�çÅY¶.......... ﴾ ص 
 ﴿<¢XM� WÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 
YàVÑMXù;HTTV⌫TWÙ<⌫Y⌦.............WÜ�W{Wè WÝYÚ 

WÝÿX£YÉHTVÑ<⌦@� (74)  ﴾ 
 ص

 ﴿<¢XM� WÓ�WTÎ ðÐQST�W¤ 
YàVÑMXù;HTTV⌫TWÙ<⌫Y⌦...................QWÜKVð�`ÚKV�W� 

WØPVÞWäW� ðÐÞYÚ ÝQWÙYÚWè ðÐWÅY�W� óØSä`ÞYÚ 
WÜkTYÅWÙ`�VK� (85) ﴾ 

 ص

 ﴿�V¢MX�WTÊ ISãST�`TÿQWéTWª ........ W�W�W©WTÊ 
SàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� óØSäPR⌫TS{ ص 



٤٧٩ 

WÜéSÅWÙ`�VK� (73) ﴾ 
 ﴿WÓ�WTÎ ñ¨~Y⌫`T�MX�;HTTWÿ �WÚ ðÐWÅWÞWÚ ÜKV� 

W�S�`©WT�...............................﴾ ص 
 ﴿WÓ�WTÎ h�WTßKV� b¤`kTW� S$ã`ÞTYQÚ............﴾ ص 

 ﴿WÓ�WTÎ ðÐYT�PV¥YÅY�WTÊ 
óØSäPVÞWÿXépTçTÆKR�W� WÜkTYÅWÙ`�VK� (82) 

�PV�MX� ðÏW �WT�YÆ SØSä`ÞYÚ 
WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@� (83) ﴾ 

 ص

 ﴿�PV�MX� ðÏW �WT�YÆ SØSä`ÞYÚ 
WÜkY±V⌫p�SÙ<⌦@� ص ﴾ (83) 

 ﴿ÝWÚWè Y�`äWTÿ ☺ðS/@� �WÙWTÊ ISãV⌦ ÝYÚ 
Q\%ÔYµQSÚ ..............................﴾ رمالز 

 ﴿ÝWÚWè Y�`äWTÿ ☺ðS/@� �WÙWTÊ ISãV⌦ ÝYÚ 
Q\%ÔYµQSÚ .................................﴾ رمالز 

 ﴿SØXäYÎWè g&��WLTTQY~TUfTT©⌦@� غافر ﴾............
 ﴿`�TWÍV⌦Wè ØS{�ò:�W� ñÈSªéSTÿ ÝYÚ SÔ`T�WTÎ 

g�HTWTÞQYT~W�<⌦@�Y�..................﴾ غافر 
 ﴿fÛTÿY¡PV⌦@� WÜéST⌦Y�HTW�STÿ õøYÊ 

g�HTWTÿ��ò ☺ðY/@� Y¤`kTWçÅY� \ÝHTV¹<⌫Sª 
$óØSäHHùWT�VK�.........﴾ 

 غافر
 ﴿QWÜMX� WàWÆ�☺ð©⌦@� bàW~YT��KVð� 

ð�`TÿW¤�PV� �Wä~YÊ....................................﴾ غافر 
 ﴿WÓ�WTÎWè SØS|QST�W¤ õøYTßéSÆ` @� 

p�Y�WT�`ªVK� p&yRÑV⌦....................﴾ غافر 
 ﴿WéSå ÷Y¡PV⌦@� ØR|WÍV⌫W� ÝYQÚ 

⌧��W£ST�................................﴾ غافر 
 ﴿W! �WTÞpµQW~WTÎWè `ySäV⌦ �ò:�WTßW£STÎ 

N�éSTÞPVTÿW¥WTÊ ØSäV⌦ �QWÚ WÜ`kWT� 
óØXäÿY�`TÿKV� �WÚWè óØSäWÉ<⌫W�.......................﴾ 

 فصلت
 ﴿QWÜMX� fÛTÿY¡PV⌦@� N�éST⌦�WTÎ �WTÞQST�W¤ 

☺ðS/@� QWØR� N�éSÙHTWÍWT�`ª@� فصلت ﴾............................
 ﴿�W�Wè ÷XéW�pT©WT� SàWTÞW©W�<⌦@� �W�Wè 

&SàWLùTQY~TQW©⌦@�.................ISãPVTßMX� WéSå 
SÄ~YÙQW©⌦@� ñy~Y⌫WÅ<⌦@� (36) ﴾ 

 فصلت

 ﴿�QWÚXM�Wè ðÐPVÞWçÆW¥ÞWTÿ WÝYÚ 
XÝHTð¹`~TPV⌦@� bçÃó¥TWTß...................................﴾ فصلت 

 ﴿XÜXM�VÊ N�èS¤WipT|WT�pTª@� WÝÿY¡PV⌦@�WTÊ 
W�ÞYÆ ðÐYQT�W¤ WÜéS�QY�W©STÿ ISãVT⌦ ........... ﴾ فصلت 

 ﴿`�WÍV⌦Wè �WTÞ`~WT���ò øWªéSÚ 
ð�HTWT�YÑ<⌦@� ðÈY⌫S�pT�@�WTÊ 

Y%ã~YÊ...................... ﴾ 
 فصلت

 ﴿S£Yº�WTÊ g�.WéHTWÙQW©⌦@� 
X&³`¤KKV�ô@�Wè..... ﴾  ورىالش 



٤٨٠ 

 ﴿WÝÿY¡PV⌦@�Wè WÜéS�YÞWT�`mïmð� 
W£XMù;HTTW�TVÒ gØpTTT�æg�ô@� 

ð¬Y�.WéWÉ<⌦@�Wè......................... ﴾ 
ورى الش 

 ﴿N�éR⌫WÅW�Wè WàVÑMXù;HTTV⌫WÙ<⌦@� 
WÝÿY¡PV⌦@� `ØSå S�HTW�YÆ XÝHTWÙ`�QW£⌦@� 

&�☯TT�HTWTßXM�........... ﴾ 
 الزخرف

 ﴿ÝWÚWè ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ X£<ÒY¢ 
XÝHTWÙ`�QW£⌦@� الزخرف ﴾ ............................

 ﴿ÝWÚWè ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ X£<ÒY¢ 
XÝHTWÙ`�QW£⌦@�....................ð¨`LùY�WTÊ 

SÝÿX£WÍ<⌦@� (38)  ﴾ 
 الزخرف

 ﴿ÝWÚWè ñ¬`ÅWTÿ ÝWÆ X£<ÒY¢ 
XÝHTWÙ`�QW£⌦@� ...................`yRÑPVTßKV� Á 
g�ð�¡WÅ<⌦@� WÜéRÒX£W�pTSÚ (39) ﴾ 

 الزخرف

 ﴿`ØSäPVTßXM�Wè `ØSäWTßèPR�ñ±W~WT⌦ XÝWÆ 
XÔ~Y�TWQ©⌦@� .............`yRÑPVTßKV� Á 
g�ð�¡WÅ<⌦@� WÜéRÒX£W�pTSÚ (39) ﴾ 

 الزخرف

 ﴿uvøPV�W� �V¢XM� �WTß�ò:�W� WÓ�WTÎ 
ð�`~V⌫HTWTÿ øYTÞ`~WT� ðÐWTÞ`~WT�Wè W�`ÅST� 

XÜ`kTWTÎX£`WÙ<⌦@� ð¨`LùY�WTÊ 
SÝÿX£WÍ<⌦@� (38) ﴾ 

 الزخرف

 ﴿ÝV⌦Wè SØS|WÅWÉÞWTÿ W×`éW~<⌦@� ¢XM� 
`yS�pÙWT⌫☺ðÀº ...............................﴾ فرخالز 

 ﴿uüW �WTßWè SÜ`éWÆó£YÊ Á 
-YãYÚ`éWTÎ...................�W�Wè S �VÑWTÿ SÜkY�STÿ 

(52) ﴾ 
 الزخرف

 ﴿ð�`Tÿ�òW£WTÊVK� XÝWÚ W¡W�PVT�@� 
ISãWäHTV⌦MX� SãHTúWéWå.................................﴾ اجلاثية 

 ﴿<¢MX�Wè :�WÞpTTÊW£W² ðÐ`T~V⌦MX� �_£WÉWTß 
ðÝYQÚ QXÝY�<⌦@� األحقاف ﴾..................................
 ﴿ðÐY⌦.V¢ `ySäPVTßKV�Y� N�éSåX£VÒ :�WÚ 

WÓW¥ßKV� ☺ðS/@� ð¸WT�`�VK�WTÊ 
`ySäV⌫HTWÙ`ÆVK� (9) ﴾ 

 حممد
 ﴿ÝWÙWTÊKV� WÜ�VÒ uøV⌫WÆ ⌧àWÞTQY~WT� ÝYQÚ 

-YãYQT�WQ¤ .......................... ﴾ حممد 
 ﴿WÝÿY¡PV⌦@�Wè N�`èW�WT�`å@� `ySåW �W¦ 
÷_�TSå `ØSäHùWT�KV�Wè `ySäHTúWépTÍWT� (17) ﴾ حممد 

 ﴿QWÜMX� fÛTÿY¡PV⌦@� N�èPR�WT�`¤@� 
uvøV⌫WÆ yYåX£HTWT�` VK� حممد ﴾.......................... 

 ﴿`ØRÑPVßWéST⌫`�WTÞV⌦Wè uøPV�W� 
ðyV⌫`ÅWTß WÝÿY�XäHTW�SÙ<⌦@� `yRÑÞYÚ  ............﴾ حممد 

 ﴿ð�PY¡WÅSTÿWè WÜkYÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� 
Y�HTWÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@�Wè .....................﴾ الفتح 



٤٨١ 

 ﴿b�QWÙWT�SQÚ SÓéSªWQ¤ &Y☺ð/@� 
WÝÿY¡PV⌦@�Wè ,ISãWÅWÚ  .....................﴾ الفتح 

 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� 
vN�éTSÞWÚ��ò ÜMX� `yRÒ�ò:�W� =SÌYª�WTÊ 
Mw�W�TWÞY� vN�éTSÞQW~W�W�WTÊ..............................﴾ 

 احلجرات
 ﴿�WäQSTÿKV�H;TTWTÿ WÝÿY¡PV⌦@� N�éSTÞWÚ��ò 

N�éS�YÞWT�`�@� �_¤kY�VÒ WÝYQÚ 
QXÝ☺ðÀ¹⌦@�...................﴾ 

 احلجرات
 ﴿`�WÍVP⌦ ð�ÞRÒ Á ⌧àV⌫`TÉWçÆ óÝYQÚ 
�W¡HTWå..................................﴾ ق 

 ﴿W×óéWTÿ ñÓéSÍWTß WØPVÞWäW�Y⌦ XÔWå 
Y�<ðK�W�`Ú@� SÓéSÍWT�Wè `ÔWå ÝYÚ ⌧�ÿX¥PVÚ 

(30) ﴾ 
 ق

 ﴿õøYÊWè óØXäY⌦.WéT`ÚKV� bQÌTW� 
XÔMXú:�T☺ð©⌫PX⌦ YzèS£T`�WÙ<⌦@�Wè (19)﴾ الذَّاريات 

 ﴿ÁWè Yò:�WÙ☺ðT©⌦@� `yRÑSTÎ`¦Y¤ �WÚWè 
WÜèS�WÆéS� (22) ﴾ الذَّاريات 

 ﴿`ÔWå ðÐHùWTT�KV� ñ�ÿY�W� gÈ`~TW¶ 
WØ~TYåHW£`T�XM� fûkYÚW£<ÑSÙ<⌦@� الذَّاريات ﴾ (24) 

 ﴿`ÔWå ðÐHùWTT�KV� ñ�ÿY�W� gÈ`~TW¶ 
WØ~TYåHW£`T�XM� fû............... SâèS£PVWT�Wè 
\ØHTTV⌫TSçÅY� ⌧y~Y⌫WÆ (28)  ﴾ 

 الذَّاريات

 ﴿�WÚWè ñ�`ÍV⌫TW� QWÝY�<⌦@� ð¨ß�XMô@�Wè 
�PV�MX� YÜèS�S�T`ÅW~Y⌦ (56) ﴾ الذَّاريات 

 ﴿g�`T~WT�<⌦@�Wè X¤éSÙ`ÅWÙ<⌦@� الطُّور ﴾ (4) 
 ﴿Yy`�QWÞ⌦@�Wè �W¢XM� uüWéWå (1) ﴾ جمالن 

 ﴿�WÚWè SÌY¹ÞWTÿ XÝWÆ vuüWéWä<⌦@� (3) óÜMX� 
WéSå �PV�MX� cø`�Wè uøW�éSTÿ (4) ﴾ جمالن 

 ﴿SØST�`Tÿ�òW£WTÊVK� ð�HTPV⌫⌦@� 
uüPV¥SÅ<⌦@�Wè (19) WáléWTÞWÚWè 

WàWT�Y⌦�PV�⌦@� uvüW£pT�KR�ô@� (20) ﴾ 
 النجم

 ﴿�WÚWè ØSäV⌦ -YãYT� óÝYÚ $]y<⌫YÆ ..... ﴾ جمالن 
 ﴿óØS�TßKV�Wè WÜèS�YÙHTWª (61) ﴾ جمالن 

 ﴿☺g÷KV�Y�WTÊ Yò:�W���ò �WÙRÑQYT�W¤ 
XÜ�WT�PY¡VÑST� (13)﴾ محنالر 

 ﴿WÌTV⌫W� WÝHTW©ß�XMô@� ÝYÚ wÔHTW±<⌫W² 
X¤�PV�WÉ<⌦@�ðÒ (14) ﴾ محنالر 

 ﴿WÌTV⌫W� WÝHTW©ß�XMô@� .............ÝYÚ w�X¤�QWÚ ÝYQÚ 
⌧¤�PVTß (15)  ﴾ محنالر 



٤٨٢ 

 ﴿WÌTV⌫W�Wè QWÜ:�fTT�<⌦@� ÝYÚ w�X¤�QWÚ ÝYQÚ 
⌧¤�PVTß (15) ﴾ محنالر 

 ﴿SçÃS£pTÉWÞTWª óØTRÑV⌦ WãTPRTÿKV� 
XÜð�WÍTPV�⌦@� الرمحن ﴾ (31) 

 ﴿⌧¡MXùWÚóéTW~WTÊ �PV� SÔWLTTp©TSÿ ÝWÆ 
,-YãY�?TßV¢ t¨ßXM� �W�Wè QbÜ:�fTT� (39) ﴾ محنالر 

 ﴿óÝWÙYT⌦Wè ðÇ�W� W×�WTÍWÚ -YãXQT�W¤ 
XÜ�WT�PVÞTW� (46) ﴾ محنالر 

 ﴿QWÝXä~YÊ ñ�.W£Y±HTWTÎ YÇó£T☺ð¹⌦@� الرمحن ﴾.... 
 ﴿`yV⌦ QWÝSäpTT�YÙp¹TWÿ t¨ßXM� 
óØSäV⌫`�TWTÎ �W�Wè QbÜ:�W� (74) ﴾ محنالر 

﴿�w tbqãèy☺ó¡o� $pk�Ïù #Yqøós9 �wur 
$¸☺�ÏOù's? ÇËÎÈ �wÎ) W⌧�Ï% $V☺»n=y� 
$V☺»n=y� ÇËÏÈ﴾ 

 الواقعة

 ﴿W×`éWÿ SÓéSÍWÿ WÜéSÍYÉHTWTÞSÙ<⌦@� 
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 رقم الصفحة الحديث
  " ولُ اللَّهسر قَام _r _  ُقُـولي اهنعمفَس  ] 

أَلْعنك بِلَعنة اللَّه ثَلَاثًا  أَعوذُ بِاللَّه منك ثُم قَالَ
قَالَ  ..........وبسطَ يده كَأَنه يتناولُ شيئًا 

إِنَّ عدو اللَّه إِبليس جاَء بِشهابٍ مـن نـارٍ   
اللَّه لَولَـا دعـوةُ   ....... ليجعلَه في وجهِي 

قًا يلْعب بِه وِلْـدانُ  أَخينا سلَيمانَ لَأَصبح موثَ
ةيندلِ الْمأَه [ 

٣٦٩ 

 "  بِيكَانَ الن _r _ و نسذُ الْحوعي  نيسَالْح
قُولُ  ويلَ  [ ياعـما إِسذُ بِهوعا كَانَ ياكُمإِنَّ أَب

وإِسحاق أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة من كُـلِّ  
و طَانيشةامه  و ةنٍ لَاميكُلِّ ع نم  [ 

٣٤٥ 

 "    بِـيابِ النـحأَص ـنم اساَء نج _r _ 
فَسأَلُوه إِنا نجِد في أَنفُِسنا ما يتعاظَم أَحدنا أَنْ 

نعـم   :ا قَالُو ]وقَد وجدتموه[  يتكَلَّم بِه قَالَ
 ] لْإِميانذَاك صرِيح ا : [ قَالَ

٣٠٥ 

 " ولَ اللَّهسأَلَ رس _r _ انالْكُه نع اس٣٦٣  ن 
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فَيخلطُونَ معها مائَةَ  .....لَيس بِشيٍء [ فَقَالَ 
ةكَذْب [ 

"     اهنفَفَقَـد لَـةلَي ذَات ولِ اللَّـهسر عا مكُن
فَقُلْنا استطري  فَالْتمسناه في الْأَودية والشعابِ

أَتانِي داعـي الْجِـن    [ فَقَالَ .....أَو اغْتيلَ 
قَـالَ   ]َ فَذَهبت معه فَقَرأْت علَيهِم الْقُـرآن 

انِهِمنِري آثَارو مها آثَارانا فَأَربِن طَلَقفَان  . . . .
 احلديث. . 

١٠٧،١٠٩ 

" ولُ اللَّهسا رطَّ لَنخ _r _ َقَال ا ثُمطخ  ] :
بِيلُ اللَّهذَا سه [  ينِهمي نطُوطًا عطَّ خخ ثُم

 قَالَ يزِيد_ هذه سبلٌ [ وعن شماله ثُم قَالَ 
متفَرقَةٌ علَى كُلِّ سبِيلٍ منها شيطَانٌ يدعو  _

هأَ ] إِلَيقَر ثُم  ﴿QWÜKV�Wè 
�W¡HTWå øYº.W£g² 

�_Ù~YÍWT�`©SQÚ 
$SâéSÅY�PVT�@�TWTÊ 

�W�Wè N�éSÅY�QW�WT� 
WÔS�TT☺ñ©⌦@� 
ðËQW£WÉW�WTÊ 

óØRÑY� ÝWÆ 
-&YãY⌫~Y�fTTª ﴾[ 

٣٨٧،  ٢٠٥ 

أجود الناس بـاخلري   _r_كان رسول اهللا "
 " ......وكان أجود ما يكون يف رمضان 

١٢٧ 

]   خـدي ـنلَ مأَو تطَعـتإِنْ اس نكُونلُ لَا ت
 وقالس[...... 

١٠٩ 

أَلَا أُرِيك امرأَةً من أَهلِ الْجنة قُلْت بلَـى   [ 
  بِـيالن تاُء أَتدوأَةُ السرالْم هذقَالَ ه_r_ 

  عـري أُصإِن و يف روايـة   .......]فَقَالَت ،
 ]ذكرت أنَّ ا طيفاً من الشيطان[ الْحاكم 

٣٢١ 
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  ]ـا   لَوي فَمدبِي تيوفَأَه يسلإِبونِي ومتأَير
 ابِهلُع درب تدجى وتح قُهنأَخ زِلْت[..... 

٣١١ 

اتقِ اللَّه حيثُما كُنت وأَتبِع السيئَةَ الْحسـنةَ  [ 
 .......................]تمحها 

٣٣١ 

 ]الْم عبوا السنِبتاج ٢١٤ ....... ]وبِقَات 
 ]  يـهلَى فع هدبِي ِسكمفَلْي كُمدأَح بثَاوإِذَا ت

 ]فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ
٣٢٠ 

]  هولخد دنع اللَّه فَذَكَر هتيلُ بجلَ الرخإِذَا د
وعند طَعامه قَالَ الشيطَانُ لَا مبِيت لَكُم ولَـا  

اَء عش[........ 

١٠٧ 

 الْجنـة  أَبـواب  فُتحت رمضانُ دخلَ إِذَا [
غُلِّقَتو ابوأَب منهج لِْسلَتسو نياطيالش[ 

٣٥٨،  ٣٣٤ 

 ٣٤٩ ........]إِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يحبها [ 
 ] كَةيالد احيص متعم٣٥٠ . ].........إِذَا س 
إِذَا غَضب أَحدكُم وهو قَائم فَلْيجلس فَإِنْ [ 

طَجِعضإِلَّا فَلْيو بضالْغ هنع بذَه [ 
٣٤١ 

إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسـجد اعتـزلَ   [ 
 ......... ]الشيطَانُ يبكي 

٣٣١ 

السـماِء ضـربت    إِذَا قَضى اللَّه الْأَمر في[ 
فَتلْقَى علَى فَـم   .........الْملَائكَةُ بِأَجنِحتها 

   قـدصفَي ـةائَةَ كَذْبا مهعم بكْذرِ فَياحالس
كَذَا و موا ينبِرخي قُولُونَ أَلَمكُـونُ   فَيكَذَا ي

الَّ كَذَا و ةملْكَلا لقح اهندجكَذَا فَو تعمي ست
 ]من السماِء 

٣٦٣ 

 مـن  إِلَّا عملُه عنه انقَطَع الْإِنسانُ مات إِذَا[ 
ثَلَاثَة [ ........ 

٤٣٨ 



٤٩٠ 

إِذَا نودي للصلَاة أَدبر الشيطَانُ ولَه ضراطٌ [ 
 ..............[ 

٣١٠،  ١٣٩ 

بابِ أَحدكُم يغتِسلُ فيه أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِ[ 
 .........]كُلَّ يومٍ خمسا 

٣٣٣ 

إِني أَجِـد قُـوةً    الْقُرآنَ في شهرٍ قُلْت اقرأ[ 
كلَى ذَلع زِدلَا تعٍ وبي سف أْهى قَالَ فَاقْرتح [ 

٣١٨ 

د أَقْرب ما يكُونُ الْعبد من ربه وهو سـاجِ [ 
 ] فَأَكْثروا الدعاَء

٣٢٩ 

 ٣٢٩ ]الْموت يعنِي اللَّذَّات هاذمِ ذكْر أَكْثروا [
 ] رِ كُلِّهأْسِ الْأَمبِر كبِر٢٩٣ .......]أَلَا أُخ 
أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِـه الْخطَايـا   [ 

 ]   لرباطُفَذَلكُم ا .....................
٣٣٣ 

أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما [ 
هلْتحالٍ نذَا كُلُّ مي همونِي يلَّملَالٌ    عا حدبع

كُلَّهـم وإِنهـم      وإِني خلَقْت عبادي حنفَاَء
  هـالَتتفَاج نياطـيالش مهتأَتم     يـنِهِمد ـنع

[ . . . . .................... 

٣٣٧،  ٢٢٣،  ٤٢ 

 ٣٣٢ ..............]أَلَا وإِنَّ الْغضب جمرةٌ[ 
 ٣٤١،  ٣٠٣ .......... ]  أَلَا وإِنَّ في الْجسد مضغةً[ 
 ] طَانيالش نم بثَاؤ٣١٢ ...............]الت 
 ]الن ينةُالديح٢٩٤ ......................]ص 
 ]    ـنم لُـمالْحو اللَّـه نةُ محالا الصيؤالر

 طَانيالش........................... [ 
٣١٢ 

 ٣٠٣ ] اللَّهم ارزق آلَ محمد قُوتا[ 
 ٦٩ ]......ُاللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْجبنِ  [
 ٣٤١هم مصرف الْقُلُوبِ صرف قُلُوبنا علَـى  اللَّ[ 



٤٩١ 

كتطَاع [ 
 ]   ـاِء ثُـملَى الْمع هشرع عضي يسلإِنَّ إِب

اهايرثُ سعبي  [ ....................  

 

٢٨٨ 

إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام يصلِّي جـاَء الشـيطَانُ   [ 
ح هلَيع سفَلَب دجلَّى فَإِذَا وص كَم رِيدى لَا يت

سالج وهنِ ويتدجس دجسفَلْي كُمدأَح كذَل [ 

٣١٠،٣١١ 

 ٢٥٥ ...........]  إِنَّ الدنيا حلْوةٌ خضرةٌ[ 
 ]أَيِس طَانَ قَديـلُّونَ     إِنَّ الشصالْم هدبعأَنْ ي

رالْع ةزِيري جبِ ف[........... 
٢٨٧ 

إِنَّ الْعبد لَيعملُ فيما يرى الناس عملَ أَهلِ [ 
 ..............الْجنة وإِنه لَمن أَهـلِ النـارِ   

هيماتوالُ بِخما الْأَعمإِناو[ 

٢٢٦ 

 ]    بِـه ثَتـدـا حي متأُم نع زاوجت إِنَّ اللَّه
 ] سها ما لَم تعملْ أَو تتكَلَّمأَنفُ

٣٠٦ 

إِنَّ اللَّه كَتب علَى ابنِ آدم حظَّه من الزنـا  [ 
 ] أَدرك ذَلك لَا محالَةَ

٣٢٧ 

إِنَّ اللَّه يقُولُ إِذَا أَخذْت كَرِميتي عبدي في [ 
 ]إِلَّا الْجنةَالدنيا لَم يكُن لَه جزاٌء عندي 

٢٣٥ 

 ] طَانيش ةوري صقْبِلُ فأَةَ تر٢٥٥ ....]إِنَّ الْم 
عنده  في الْمسجِد و كان_  r_ النبِي أن [ 

 هاجوـرِي  ................أَزجطَانَ ييإِنَّ الش
من الْإِنسان مجرى الدمِ وإِنـي خشـيت أَنْ   

لْقئًاييا شفُِسكُمي أَنف ي [ 

٣١٩ 

يوم الْقيامة علَيه رجلٌ   إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى[ 
استشهِد فَأُتي بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ فَمـا  

٣٣٨ 



٤٩٢ 

 تهِدشتى استح يكف لْتا قَالَ قَاتيهف لْتمع
و ترِيٌء لَ قَالَ كَذَبقَالَ جأَنْ يل لْتقَات كنك

فَقَد قيلَ ثُم أُمر بِه فَسحب علَى وجهِه حتـى  
ــارِ    ــي النـــ ــي فـــ أُلْقـــ

 ]احلديث ..........................
 ٢٦٣ ......... ]إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً [ 

 تـرك  والْكُفْرِ شركال وبين الرجلِ بين إِنَّ[ 
لَاةالص [ 

٣٠٩ 

]  ولَ اللَّهسأَنَّ ر _r  _ نم نحتمكَانَ ي
 ةالْآي هذبِه اتنمؤالْم نم هإِلَي راجه[ ... 

٢٦٠ 

إِنَّ عبدا أَصاب ذَنبا وربما قَالَ أَذْنب ذَنبـا   [
و تبأَذْن بي فَقَالَ رل رفَاغْف تبا قَالَ أَصمبر

[ .......................... 

٣٢٨ 

 ٢٤٥ ] إِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً وفتنةُ أُمتي الْمالُ[ 
 ]  ينالَّـذ ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دأَش نإِنَّ م

روالص هذونَ هروصي [ 
٢٨٧ 

في طَائفَة من أَصـحابِهr_   _ق النبِي انطَلَ [
 كَاظوقِ عإِلَى س يندامع..... [ 

٧٤ 

 ٣٢٠ ]  من الشيطَان  إِنما هي ركْضةٌ[ 
 ]    مهلُـوني ينالَّـذ ابِي ثُـمحبِأَص يكُمأُوص

[ ........................ 
٢٥٨ 

إِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث ولَا إِياكُم والظَّن فَ[ 
 ...................... ]تحسسوا 

٢٧٢ 

 ]   ـاهأَخ ـرقحأَنْ ي رالش نرِئٍ مبِ امسبِح
ملسالْم [ 

٢٨٠ 

 ٢٦٤تخيروا لنطَفكُم وانكحوا الْأَكْفَاَء وأَنكحوا [ 



٤٩٣ 

هِمإِلَي [ 
] الْف ضرعتنا   تودريِ عصلَى الْقُلُوبِ كَالْحع

 ........................ ]عودا 
٢٨١ 

 ٣١٧ .............. ]تلْك صلَاةُ الْمنافقِ [ 
 ٣٢٣،  ٢٦٤ ...............]تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ [ 
حرم لباس الْحرِيرِ والذَّهبِ علَـى ذُكُـورِ   [ 
أُمهِماثإِنلَّ لأُحي وت [ 

٢٧٠ 

 ]  ـةعمالْج موي سمالش هلَيع تمٍ طَلَعوي ريخ
[ ........... 

١٦٤ 

ذَاك رجلٌ بالَ الشيطَانُ في أُذُنيه أَو قَالَ في [ 
أُذُنِه [ 

٢٦٩ 

يوم أُحد و معـه  _ r_رأيت رسول اهللا [ 
 ................ ].رجلَان يقاتالن عنه 

٢١٥ 

 ٢٧٠ ..... ]صنفَان من أَهلِ النارِ لَم أَرهما [ 
 ]انُ لَأَطُوفَنملَيأَةً  قَالَ سرام نيعسلَى تلَةَ عاللَّي

[ .............................. 
١٩٢ 

 ] ولُ اللَّهسكَانَ ر _r _  ِلاللَّي نم إِذَا قَام
كَب    كـدمبِحو ـماللَّه كانحـبقُولُ سي ثُم ر

ُ ..........................[ 

٣٤٦ 

لَا تبرحوا إِنْ رأَيتمونا ظَهرنا علَـيهِم فَلَـا   [ 
 ]احلديث .......................تبرحوا 

٢١٢ 

 ١٩٥ ................. ]لَا تسبوا أَصحابِي [ 
ا تقْتلُ نفْس ظُلْما إِلَّا كَانَ علَى ابـنِ آدم  لَ[ 

 ] الْأَولِ كفْلٌ من دمها لأَنه أَولُ من سن الْقَتلَ
١٦٩ 

لَا يمشي أَحدكُم في نعلٍ واحدة ليحفهِمـا  [ 
 ]جميعا أَو لينعلْهما جميعا

٢٧١ 



٤٩٤ 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   لَعن رسولُ [ 
  اتهـبشتالْماِء وسالِ بِالنجالر نم هِنيبشتالْم

 ] من النساِء بِالرجالِ

٢٧٠ 

 ] ةني الْجف مآد اللَّه روا ص١٩٣ ...... ]لَم 
بِاسمِ اللَّـه  لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه قَالَ [ 

[ .......................... 
٤٠١،  ٣٢٣ 

 ١٧٤،١٧٥ ] ............. فوسي لْقُي ملَ ولَ[ 
لَيأْتين علَى أُمتي ما أَتى علَى بنِي إِسـرائيلَ  [ 

مـا أَنـا علَيـه     .........حذْو النعلِ بِالنعلِ 
 ] وأَصحابِي

١٩٥ 

 ]لَيةعربِالص يددالش ي    سالَّـذ يددا الشمإِن
 ] يملك نفْسه عند الْغضبِ

٢٨٩ 

 ] و ـرلُّونَ الْححتسي امي أَقْوتأُم نم نكُونلَي 
و رمالْخو رِيرالْح ازِفعالْم [ 

٣٠١ 

ـ [  م هعملَى أَذًى سع ربأَص دا أَحم  اللَّـه ن
مقُهزريو يهِمافعي ثُم لَدالْو ونَ لَهعدي[ 

٤٢ 

 ٢٦٥،  ٢٥٣ .... ]ما ملَأَ آدمي وِعاًء شرا من بطْنٍ [ 
ما من بنِي آدم مولُود إِلَّا يمسه الشـيطَانُ  [ 

شـيطَان  حني يولَد فَيستهِلُّ صارِخا من مس ال
 ] غَير مريم وابنِها

٧٢،٣٤٥ 

 ]ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا مم    اهوفَـأَب
[ ........................... 

٢٢٤ 

 ] زِلَانني لَكَانإِلَّا م يهف ادبالْع بِحصمٍ يوي نا مم
 .. ]...........فَيقُولُ أَحدهما 

٢٨٥ 

ما منكُم من أَحد ما من نفْسٍ منفُوسة إِلَّـا  [ 
 .......]كُتب مكَانها من الْجنة والنارِ 

٢٢٧ 



٤٩٥ 

ما نقَصت صدقَةٌ من مالٍ وما زاد اللَّه عبدا [ 
إِلَّا ر لَّهل دأَح عاضوا تما وزفْوٍ إِلَّا عبِعاللَّه هفَع 

[ 

٢٨٥،  ٢٨٠،  ٩١ 

 ٢٧٩ ........ ]ما يسرنِي أَني حكَيت رجلًا [ 
 ]   ـيمإِذَا ر ـةيلاهي الْجقُولُونَ فت متاذَا كُنم

 ......................... ]بِمثْلِ هذَا 
٣٦١ 

 ] هكَاتز دؤي الًا فَلَمم اللَّه اهآت ن٢٨٤ ]   ....م 
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد [ 

 ]كفر مب أنزل على حممد
٣٦٤ 

 ]  لْ لَـهقْبت ٍء لَميش نع أَلَهافًا فَسرى عأَت نم
 ] صلَاةٌ أَربعني لَيلَةً

٣٦٣ 

في أَمرِنا هذَا ما لَيس فيه فَهو    من أَحدثَ[ 
در  [ 

٣٤٠ 

 ]مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت ن٢٧١ ] م 
 ] اهطَايخ تجروَء خضالْو نسأَ فَأَحضوت نم

أَظْفَارِه تحت نم جرخى تتح هدسج نم[ 
٣٣٣ 

 ٢٧٧،  ٢٦٩ ]...............َ من جر ثَوبه خيلَاَء[ 
 ]ذَا الْبه جح نفُثْمري فَلَم تي    ـقفْسي لَمو

هأُم هتلَدا وكَم عجر [ 
٣٣٤ 

 ] هدبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمنأَى مر ن٢٩٤ ... ]م 
من عادى لي وليا فَقَد آذَنتـه بِـالْحربِ   [ 

........ اَءتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْريه[ 
٣٣١ 

 ] لَه لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نم
 دمالْح لَهو لْكالْم[ ................. 

٣٣٢ 

 ]  اللَّـه اتموذُ بِكَلقَالَ أَع زِلًا ثُمنلَ مزن نم
اتامالت  [ ..................... 

٣٤٨ 



٤٩٦ 

ه إِنا نحدثُ أَنفُسنا بِالشيِء لَأَنْ يا رسولَ اللَّ[ 
 ............ ] يكُونَ أَحدنا حممة

٣٠٢ 

 ]رشعا ماَءةَ  يالْب كُمنم طَاعتاس نابِ مبالش 

 جوزتفَلْي[ ................. 
٢٦٥ 

 ]لَقخ نقُولُ مفَي كُمدطَانُ أَحيي الشأْتكَذَا  ي
 ............ ]من خلَق كَذَا 

٣٠٤ 

 ٢٤٦ ........]يقُولُ ابن آدم مالي مالي [ 
فَأَتينا السماَء السابِعةَ قيلَ من هذَا [.........
 ......]قيلَ جِبرِيلُ

١٢٨ 

] هِملَيع أْتفَقَر هعم تبفَذَه ي الْجِناعانِي دأَت
فَلَا تستنجوا بِهِما فَإِنهما .............،قُرآنَالْ

انِكُموإِخ امطَع[ 

١٣٠،  ١٠٦ 

]فَظْكحي فَظْ اللَّه٩٠ ]اح 
] ينِهمأْكُلْ بِيفَلْي كُمد٢٦٧،  ١٠٧ ]ِ ....إِذَا أَكَلَ أَح 

 ١٣٢ ....]أَلَا تصفُّونَ كَما تصف الْملَائكَةُ [
الْعز إِزاره والْكبرِياُء رِداؤه فَمـن ينـازِعنِي   [

هتذَّبع[ 
٢٧٧،  ٤٨ 

 ١١٩ ]الْكَلْب الْأَسود شيطَانٌ[
 ٣٥٠ ..... ] اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من التردي[
]ثبالْخ نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه ثائبالْخ١٢٩،٣٤٨ ]و 
]   ـنم إِلَى اللَّـه بأَحو ريخ الْقَوِي نمؤالْم

 ِريي كُلٍّ خفو يفعنِ الضمؤالْم[ 
٧٢ 

] لْقُهخ عمجي كُمدإِنَّ أَح  نيعبأَر هطْنِ أُمي بف
 ].............يوما

  ٢٢٥،  ١٣٧ 

] مآد لَقالَى خعت إِنَّ اللَّه نا مهضقَب ةضقَب نم
 ].................جميعِ الْأَرضِ 

١٤٥،  ٣٧ 



٤٩٧ 

إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتي الْخطَأَ والنسيانَ وما [
هلَيوا عكْرِهتاس [ 

٣١٤،  ١٦٧ 

]     ا اللَّـههـدأَع ـةجرائَـةَ دم ةني الْجإِنَّ ف
 ينداهجلْمل..[.......... 

٤٣ 

إِنَّ للشيطَان لَمة بِابنِ آدم وللْملَك لَمةً فَأَما [
 طَانيةُ الشلَم[................. 

٣٤١،  ١٣٥ 

إِنَّ للَّه ملَائكَةً يطُوفُونَ في الطُّرقِ يلْتمسونَ [
 ]احلديث..........أَهلَ الذِّكْرِ 

١٣٩ 

]ذةٌ إِنَّ هرضتحم وششالْح ٤٠١،  ١١١ .........]ه 
] اتيالُ بِالنما الْأَعم٣٤٠،  ٣٣٧ ............ ]إِن 
]  ـتإِلَّا كَان تحس نم تبن مو لَحبرلَا ي هإِن

 ] النار أَولَى
٢٦٧ 

] عـمسا لَا تم عمأَسنَ وورا لَا تى مي أَرونَ إِن
 ..............]أَطَّت السماُء 

١٣١،  ١٢٦ 

] دعإِذَا وو ثَ كَذَبدقِ ثَلَاثٌ إِذَا حافنةُ الْمآي
 ]أَخلَف وإِذَا اؤتمن خانَ

٦٧ 

إِيها يا ابن الْخطَّابِ والَّذي نفِْسي بِيده مـا  [
إِلَّا سلَك فَجا  لَقيك الشيطَانُ سالكًا فَجا قَطُّ

كفَج رغَي[ 

٦٠ 

]  ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيب
   يدـدـلٌ شجا رنلَيع مٍ إِذْ طَلَعوي ذَات لَّمسو

لَا يـرى  ، بياضِ الثِّيابِ شديد سواد الشعرِ 
ــفَرِ  الس ــر ــه أَثَ لَيــ، ع ــا ولَ نم ــه ا يعرِفُ

داحلديث................ أَح[ 

١٢٠،  ١١٧ 

]بِكُم ركَاثي مفَإِن وددالْو لُودوا الْوجوز٢٦٣ ]ت 
 ١٣٢ .........]ثُم رفع بِي إِلَى البيت املَعمورِ[



٤٩٨ 

]     ـارالن فَّـتحو كَـارِهـةُ بِالْمنالْج فَّتح
اتوهبِالش[ 

٣٢٩،  ٤٤ 

]  ـنانُّ مالْج قلخورٍ ون نكَةُ ملَائالْم قَتلخ
لَكُم فصا ومم مآد قلخارٍ ون نارِجٍ مم[ 

١٤٣،  ١٣٤،  ١٠٢،  ٣٠ 

] بِيالن نع _r _     َـلخكَـانَ إِذَا د ـهأَن
 ـيمِ وظالْع وذُ بِاللَّهقَالَ أَع جِدسالْم جبِو  هِـه

الْكَرِميِ وسلْطَانِه الْقَدميِ من الشيطَان الـرجِيمِ  
[....................... 

٣٤٤ 

فَبايِع نفْسـه فَمعتقُهـا أَو     كُلُّ الناسِ يغدو[
 ]موبِقُها

٢٢٦ 

]    ـهيبنـي جطَانُ فـيالش نطْعي منِي آدكُلُّ ب
 نيح هعببِإِص بذَه ميرنِ مى ابيسع رغَي ولَدي

 ] يطْعن فَطَعن في الْحجابِ

١٣٧ 

] قَابِرم كُموتيلُوا بعج١١٠ ........]لَا ت 
 ١٣٨ ]لَا تدخلُ الْملَائكَةُ بيتا فيه كَلْب ولَا صورةٌ[
]دسنِ   لَا حيتي اثْن٢٨٦،  ٢٧٤،  ٢٥٤ ]............ إِلَّا ف 
]  ةثْقَـالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نةَ منلُ الْجخدلَا ي

 ....................]من كبرٍ 
٢٧٧،  ٤٨ 

] هدبع ةبوا بِتحفَر دأَش ٣٩ ]...........لَلَّه 
] اَء ثُـممالس اكُمطَايلُغَ خبى تتح مطَأْتأَخ لَو 

كُملَيع ابلَت متبت[ 
٣٩ 

سبحانَ : اللَّه لملَائكَته أَو لعباده ما اصطَفَى [
هدمبِحو اللَّه[ 

١٣١ 

ما من خارِجٍ خرج من بيته في طَلَبِ الْعلْـمِ  [
إِلَّا وضعت لَه الْملَائكَةُ أَجنِحتها رِضـا بِمـا   

نصيع [ 

١٣٥ 



٤٩٩ 

] نيح هسمطَانُ ييالشإِلَّا و ولَدي لُودوم نا مم
 ]يولَد فَيستهِلُّ من مسه إِلَّا مريم وابنها

٨٩ 

] نم هقَرِين كِّلَ بِهو قَدإِلَّا و دأَح نم كُمنا مم
 الْجِن[....................... 

١١٣،١١٤،  ١٠٧ 

مثَلُ الْجليسِ الصـالحِ والسـوِء كَحامـلِ    [
 ................]  الْمسك ونافخِ الْكريِ

١١٣ 

]    ظٌ لَـهـافح ـوهآنَ وأُ الْقُرقْري يثَلُ الَّذم
[.................... 

١٢٤ 

و قَالَ مـرةً   ]من أَكَلَ من هذه الْبقْلَة الثُّومِ[
]مالثُّوملَ وصأَكَلَ الْب ن[........... 

١٣٨ 

وما اجتمع قَوم في بيت من بيوت اللَّه يتلُونَ [
 اللَّه ابتك[..................... 

١٣٩ 

]  ـنم ئْتا شينِي ملس دمحم تةُ بِنما فَاطيو
 اللَّه نم كني لَا أُغْنِي عالئًاميش [ 

٢٧٨ 

]دقعي  ةيلَى قَافطَانُ عيإِذَا   الش كُمـدأْسِ أَحر
 قَدثَلَاثَ ع امن وه[............... 

٢٦٩ 

 ٣١٨ احلديث]... ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ[ 
 ]بزنخ قَالُ لَهطَانٌ ييش ذَاك   هـتسسفَإِذَا أَح

]..... بِاللَّه منه واتفلْ علَى يسارِك ثَلَاثًا فَتعوذْ
 احلديث بتمامه

٣١٠ 

أَي رسولَ اللَّه كُلِّفْنا من الْأَعمالِ  [........" 
ما نطيق الصلَاةَ والصيام والْجِهاد والصـدقَةَ  

طلَا نةُ والْآي هذه كلَيع زِلَتأُن قَدا قَـالَ  ويقُه
 ولُ اللَّهسر_r  _] اقُولُوا كَمونَ أَنْ ترِيدأَت

 ؟قَالَ أَهلُ الْكتابينِ من قَبلكُم سمعنا وعصينا
.......  [ 

٣٠٦ 



٥٠٠ 

........] ترةُ أَغشائا عي ا لَك؟ م .......... 
 ] أَسلَم نعم ولَكن ربي أَعاننِي علَيه حتى

٣٠٤ 

 ولُ اللَّهسر جرخ_r_   َأفَقَـر ابِهحلَى أَصع
علَيهِم سورةَ الرحمنِ من أَولها إِلَى آخرِهـا  

 ]احلديث............ 

١١٤ 

 .........]بضغ٢٨٩ احلديث..........]لَا ت 
.......ب داسِ أَشالن أَي ولَ اللَّهسا رقَالَ  لَاًءي ] 

 .........]الْأَنبِياُء ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ 
٢٢٢ 

 ............. ]الْهِر كعم برشأَنْ ي كرسأَي  

 ]الشيطَان ...............؟
٢٦٨ 

 بِيكَانَ الن _r _   ـننِ ملَيجالر نيب عمجي
 ]احلديث..........واحد  قَتلَى أُحد في ثَوبٍ

٢١٦ 

فَقَالَ أَنا أَبو هريرةَ فَقَـالَ   ]من هذَا.......[
ابغنِي أَحجارا أَستنفض بِها ولَا تأْتنِي بِعظْـمٍ  [

ثَةولَا بِرا ..............واما طَعهلَيوا عدجو[ 

١٠٥ 

طَعامـا لَـمr_    _ي كُنا إِذَا حضرنا مع النبِ
   ـولُ اللَّـهسأَ ردبى يتا حنيدأَي عضن_r_ 

 هدي عضلُّ   ...........فَيحـتسطَانَ ييإِنَّ الش
 هلَيع اللَّه ماس ذْكَرأَنْ لَا ي امإِنَّ  .........الطَّع

 ،وزاد مسلم يف رواية ]يده في يدي مع يدها 
 ]ثُم ذَكَر اسم اللَّه وأَكَلَ[

٢٦٧،  ١٠٦ 

  يبكنت جالساً مع الـن _r  _  و رجـالن
إِني لَأَعلَم كَلمةً لَو قَالَهـا  ...........يستبان 

 جِدا يم هنع بذَه [ ......... 

٣٤٩،  ٢٩٠ 

ما يفعل الرجل الذي يخيل إليه أنه جيد الشيء 
أَو لَا ينصـرِف     لَا ينفَتلْ[ : لصلَاة فقال يف ا

٣١١ 



٥٠١ 

 ] حتى يسمع صوتا أَو يجِد رِحيا
هذَا جِبرِيلُ آخذٌ بِرأْسِ فَرسـه علَيـه أَداةُ   [ 

 ] الْحربِ
٢٠٨ 
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 )٢...................................................................................(ملخص الرسالة



٥١٦ 

 ).....................................................................٣(Summary of 
Master 

 )٥..............................................................(......................شكر و تقدير
 )٧......................................................................................... (املقدمة

د مهيالت: 
١٧.................... (.............................تعريف الشيطان لغةً و اصطالحاً : لاملبحث األو( 

 )١٧............................................................................ (تعريف الشيطان لغةً
 )١٧................................................................................... (القول األول

....................................... يلحق به من اإلنس ـذا اإلسـم   سبب تسمية إبليس و بنيه و من
)١٨( 

 )١٩.................................................................................... (القول الثاين
 )١٩............. (.....................................................................القول الراجح

 )٢٠....................................................................... (تعريف الشيطان اصطالحاً
........................................... حقيقة الشيطان و أصله،أهو جـن أم ملَـك  :  املبحث الثاين

)٢٢( 
 : تعريف اجلن) أ

 )٢٤......................................................................... (..................لغة
 )٢٥............................................................................... (أما يف االصطالح

 : تعريف املالئكة) ب
 )٢٦........................................ (....................................................لغة

 )٢٦...................................................................................... (اصطالحاً
 )٢٧.............................................................................. (التحقيق يف املسألة

 )٣٤........................ (.....................احلكمة من خلق الشيطان و إنظاره : لثالثاملبحث ا
 : الباب األول

 )٤٦...........(كةو الفرق بينه و بين الجن و اإلنس و المالئ،  أوصاف الشيطان
 )٤٧.......................... (أوصاف الشيطان الواردة في القرآن الكريم:لالفصل األو



٥١٧ 

الكـرب و احلسـد و حقيقـة مـا حـدث منـه مـن عصـيان هللا          يتفَطان و صيالش : املبحث األول
_I_........................................................................................)٤٨( 

 )٥٤( ...................................................................................و هنا مسألة
 )٥٨...................... (.....................طان بعد هبوطه إىل األرضيصفات الش : ايناملبحث الثَّ

٥٨.................................................... (كيد الشيطان ضعيف و أدلته : لاملطلب األو( 
 )٦٦............. (......................، و أدلته خيانته و خلفه للوعد جنب الشيطان و : املطلب الثاين

 )٧١........................................................ (و أدلة ذلك كونه رجيماً : الثاملطلب الثَّ
ابعاملطلب الر : الشيطان م٧٦...................... (.............................تهو أدلَّ ، ر كفورذِّب( 

 )٧٨..................................(ملاذا جعل اهللا املبذِّرين يف أمواهلم إخوة للشياطني ؟؟: و السؤال هنا 
 )٧٩...................... (....................ثالثة أقوالو قد ذكر العلماء يف بيان األخوة يف هذه اآلية 

 )٧٩....................................................................................(......األول
 )٧٩..........................................................................................(الثاين

 )٨٠.............................(............................................................الثالث
 )٨٢................ (..................................و دليل ذلك ، طانيفسق الش : املطلب اخلامس

ادساملطلب الس : مترد الش٨٥.............. (..............................ة ذلكطان و عناده و أدلَّي( 
ابعاملطلب الس : الش٨٧............. (.........و دليل ذلك من القرآن ، طان خيذل أولياءه و أصحابهي( 
 )٨٩................... (...............................طان ليس بناصح و ال أمنييالش : امناملطلب الثَّ
اسعاملطلب الت : غش الشمي ٩٣........................ (......................طان ألتباعه و تغريره( 

ـ   : املطلب العاشر اسـتحواذ الشـ      ي ى ينسـيه ذكـر اهللا   طان علـى مـن يتبعـه و ينخـدع بـه حت
_U_).........................................................................................٩٨( 

******************** 
ــ ــل الثَّـ ــر : انيالفصـ ــالفـ ــين الشـ ــنيق بـ ــين الجـ ــة  طان و بـ و المالئكـ

 )١٠١...................................................................................... (واإلنس
لاملبحث األو : الفرق بني الشي١٠٢.......................... (.........................طان و اجلن( 

 :من هذه الفروق 
 )١٠٤............................... (......................اختالفهم من حيث طعامهم و شرام:  أوالً



٥١٨ 

 )١٠٧...................................... (..................... اختالفهم من حيث مساكنهم:  ثانياً

ـ  و ة اجلنرفَصة لقذف كَصخماء مب السهش أنَّ : سلمي اجلنم اطني ويمن الفروق بني الش و:  ثالثاً مرم د
مئهم ومضوا أنفسهم لذلك بتجرن عر ؛ معاستراقهم للس ض مسلمو اجلنأنفسهم لذلك حلرمته  بينما ال يعر

 )١١٢.(................................................................................فال يقذَفون

ـ الذي يقابله القـرين الطَّ  القرين الكافر من اجلن : ر أيضاًكَذْن الفروق اليت تم و:  رابعاً يـ ب م ن أسـلم  م
 )١١٣.........................................................................................(منهم

رون به يتأثَّ يعملون مبا فيه و ينصتون له و تمعون القرآن وكمسلمي اإلنس مهتدون يس مسلمو اجلن:  خامسا
ــهم د و ــمنــ ــري و عــ ــدعوم إىل اخلــ ــوامهم بــ ــان و اة إىل أقــ  إىل اإلميــ
الت١١٤........................................................................................(لقُّع( 

 )١١٦....(..............................................طان و املالئكةيالفرق بني الش : ايناملبحث الثَّ
 :فمن هذه الفروق و اخلتالفات 

 )١٢٢...............................................................(تكليف بعض املالئكة بالوحي -١

 )١٢٣..............(...................رميكالت ة واالختالف من حيث األفضلي: و من الفروق أيضاً  -٢

 )١٢٥..............................................(االختالف من ناحية طعامهم وشرام وتزاوجهم -٣

 )١٢٦..............................................................(االختالف من ناحية مساكنهم -٤

 )١٢٨.................................................................(كورةذُّال من حيث األنوثة و -٥

٦- ١٣٠....................(................و هذا مناط تكرميهم و إعالء قدرهم ، كليفمن حيث الت( 

 :فمن ذلك 

 )١٣٠.....................(.............................................................التسبيح_ 

 )١٣١................................(........................................و من ذلك الصالة_ 



٥١٩ 

 )١٣٢..............................(................................و من ذلك أيضاً أنهم يطوفون_ 

 )١٣٢.....(....................................................................و هلم عبادات أخرى

٧- ة الْاالختالف يف مادأصل الْ ق ولْخ١٣٣.......(............................................قةلْخ( 

 واجـب البشـر جتـاه كـلّ     ، و عالقتـهم ـم   االختالف من حيث وظـائفهم جتـاه البشـر و    -٨
 )١٣٤.......(...............................................................................منهم

ــاطني و املالئكــة أيضــاً  -٩ ــني الش ــروق ب ــن الف ــة كــلّ و م ــذِّ عالق ــهم بال ــراءة  كر ومن ق
 )١٣٩....................(.................................................................القرآن

 )١٤٠......(............................................طان و اإلنسيالفرق بني الش : الثاملبحث الثَّ

 :فمن هذه األمور : بني اجلن و اإلنسان أشياء مشتركة و أمور يقع فيها التشابه 

١-ــ كليــف وكــون كــال الفــريقني يقــع عليــه التإن ايل احلســاب إن خــرياً فخــري وبالت شــرا 
١٤٠...................................................(....................................فشر( 

 )١٤٠...................................(...............................و من األدلَّة الدالَّة على ذلك

  )١٤١...........(...............................ألرضا هما يسكنيكل أنَّو مما يتشاون فيه أيضاً ،  -٢

  )١٤٢................................(........................تشابه الفريقان يف أمور أخرىكما ي -٣

 : أما بالنسبة للفرق بني الشياطني و البشر

 : الفروقمن هذه 

١- ة الْاالختالف من حيث ماد١٤٣.....................................................(........قلْخ( 

ــان      -٢ ــيطان و اإلنس ــني الش ــروق ب ــن الف ــاًو م ــلي أيض ــبين  الت ة واألفض ــرمي ل ك
 )١٥٠.......................................................................................(اإلنسان



٥٢٠ 

ـ     :  اإلنـس و الشـياطني   و من الفـروق أيضـاً بـني    -٣ ورة االخـتالف مـن حيـث حسـن الص
 )١٥٣........................................................................................(وقبحها

كهـا  اهـا بينمـا مل ميلِّ  طان عن اإلنسان أيضاً من ناحيـة القـدرات الـيت ملَّكـه اهللا إي    ييفترق الشو  -٤
  )١٥٣.........................................................................................(للبشر

 )١٥٤.....(....................حال معاداما للمؤمنبني الشيطان و اإلنسان يف _  I_ ق فركما  -٥

 
@@@@@ 

 :ثاني الباب ال
ــاء    ــن األنبيـ ــيطان مـ ــف الشـ ــالة و  _موقـ ــيهم الصـ ــالمعلـ _ السـ

 )١٥٦...................................................................................(ودعوتهم
و كيــده لــه و لزوجــه   _  u_ كيــد الشــيطان ألبينــا آدم    : الفصــل األول

.........................................................................................) ....١٥٧( 
فـــي الســـماء و  _  u_ عـــداء الشـــيطان ألبينـــا آدم    : املبحـــث األول

 )١٥٨(........................................................................................الجنة
كيد الشطان آلدم ي_ u  _١٥٩............(..............................................ةيف اجلن( 
 )١٦١......................(.......................................و إنابته إىل اهللا_  u _توبة آدم 

 )١٦٥.................................................(..........................اإلهباط إىل األرض
 )١٦٨.....(..........................و لبنيه يف األرض_  u _عداء الشيطان ألبينا آدم :  املبحث الثاين
ـ  _سل طان و مكائده مع بعض األنبياء و الريمن مواقف الش:  انيالفصل الثَّ الة علـيهم الص

١٧١....................................................................................(_الموالس( 
ــث األ ــيب اهللا   :  لواملبح ــع ن ــيطان م ــف الش ــفموق وسي _ u  _  ــده ــض مكائ و بع

 )١٧٢..................................................................(.......................له
 )١٧٩...(................و بعض مكائده له_  u _ أَيوبموقف الشيطان مع نيب اهللا :  ايناملبحث الثَّ

ة البالء الذي أصابهأمسبة ملاهي١٧٩...............................................................(ا بالن( 
 )١٨٠...............(............................انالضر للشيط_  u_ أما بالنسبة للسبب يف إسناده 



٥٢١ 

 )١٨٠......................................................(....................................أوالً
 )١٨٠..........................................................................................(ثانياً
 )١٨٠..(........................................................................................ثالثاً

 )١٨١..........................................................................................(رابعاً
 )١٨١........................................................................................(خامساً
 )١٨١................................................(........................................سادساً

 )١٨٢....................................(..........................................مناقشة األقوال
 )١٨٢............................(....................................................القول األول

 )١٨٢................................................................................(القول الثَّاين أما
 )١٨٤.............................................................(أما األقوال الثَّالث و الرابع و اخلامس

ــث الثَّ ــثاملبح ــ:  ال ــف الش ــيب اهللا يموق ــع ن ــىطان م وسم _ u  _ ــده ــض مكائ و بع
 )١٨٥............................................................................................(له

ــث الر ــعاملبح ــ:  اب ــف الش ــيبيموق ــع ن ــلَيماناهللا  طان م س _ u  _ ــده ــض مكائ و بع
 )١٨٨........................................(...................................................له

_ r_سـول  ي و فـي العهـد المـدني للر   طان في العهد المكِّيكيد الش:  الثالفصل الثَّ
 )١٩٤...................................................................................(ولصحابته

 )١٩٥.............................................................(............................توطئة
ــث األو ــد الشـــ :  لاملبحـ ــول طان للريكيـ ــ_  u _سـ ــد و للصـ حابة يف العهـ

 )١٩٧.........................................................................................(ياملكِّ
ي يف هذه اآليةو قد اختلف املُفَسمن١٩٨........(...................................رون يف املقصود بالت( 

 )١٩٩.............. (...........إال أنَّ هذه احلادثة اختلف فيها العلماء و املفسرون بني مثْبِت هلا و داحض
_  r_كلمات علـى لسـان رسـول اهللا    و من العلماء من يرى إمكان احلادثة إال أنه أنكر جريان هذه ال

)..............................................................................................٢٠١( 
 )٢٠٢.....................(...........................................و لعلَّ الراجح من تلك األقوال

ــ ــث الثَّـ ــ:  ايناملبحـ ــد الشـ ــول كيـ ــد _ u_يطان للرسـ ــحابة يف العهـ و للصـ
 )٢٠٥.........................................................................................(املدين

الًأو  :لعنه اهللا _ت ما كان منه اآليات اليت قص _ يف معركة ب٢٠٥........(.........................رد( 



٥٢٢ 

 )٢٠٨.....................(.........................دححابة يف أُن من استزالله لبعض الصما كا:  ثانياً
 )٢١٥.................(................دسأَاء الْرمما كان منه من ختويفهم من لقاء املشركني يف ح : ثالثاً

 
@@@@@ 

 
 :ثَّالث الباب ال

 )٢٢٠..........................(_ عليه السالم _  مكائد الشيطان نحو عامة بني آدم
طان للكفَّار و المنافقين : لالفصل األوي٢٢٢..................................... (كيد الش( 
هلم : لاملبحث األو رطان للكفَّار و تزيينه الشي٢٢٣......(..................................كيد الش( 

 )٢٢٥........(...............................................................................ةوقف
 )٢٣٩...............(............................اهمطان للمنافقني و فتنته إييكيد الش : ايناملبحث الثَّ

******************** 
ــاَّ  ــل الث ــيطان للمســ   : نيالفص ــداء الش ــى   ع ــلكها إل ــي يس ــائله الت لمين ووس

  )٢٤٤.........................................................................................(ذلك
لاملبحث األو : الوسائل اليت يسلكها الش٢٤٥.........(........................طان للكيد للمسلمنيي( 
٢٤٥........................(...................ان يف فتنة الروح باملالمسلك الشيط:  لاملطلب األو( 

 )٢٤٦.........................................(...................فتنة املال يف حال توفره و كثرته -أ
 )٢٥٢..........(................................................فتنة املال يف حال انعدامه أو قلته -ب

 )٢٥٥......(....طان حنو بين آدم و دليل ذلك من القرآنياملرأة حبل وثيق من حبائل الش:  ايناملطلب الثَّ
 )٢٥٦.....................()........أي الزنا(ه اجلرمية كما سد القرآن كلّ األبواب املؤدية للوقوع يف هذ

 )٢٥٦................................(............................نيفأمر بغض البصر لكال الطَّرفَ_ ١
 )٢٥٦.................(..........................................و أمر املرأة باحلجاب و االستتار_ ٢
 )٢٥٧.........(....................................................املنع من اخللوة باملرأة األجنبية_ ٣
 )٢٥٨....................(..................................منع املرأة املسلمة من اخلضوع بالقول_ ٤
 )٢٥٩......................(.................................حث املرأة املسلمة ىل القرار يف بيتها_ ٥
 )٢٥٩...........................(..........................سنيحترمي املصافحة و املالمسة بني اجلن_ ٦
٧ _ي٢٥٩...................................(...........................نحترمي االختالط بني اجلنس( 



٥٢٣ 

 )٢٦٢.(.......................................مةهوات احملرت و الشحاع يف املباوسالت:  الثاملطلب الثَّ
 

 )٢٧٢........(.............الطرق و املداخل اليت يدخل منها الشيطان إىل قلوب بين آدم : ايناملبحث الثَّ
٢٧٢................................(......................احلسد و إغراء أتباعه به : لاملطلب األو( 

 )٢٧٣.............................................(...................................و احلسد نوعان
 )٢٧٥....(عيرالش ائد عن احلدطان يقع يف الكرب و الغرور و يغري ما و بالفرح الزيالش : ايناملطلب الثَّ

 ) ٢٧٧...(..................................................و قد ذكر العلماء عدة أحوال للناس مع الكرب
 )٢٨٠..............(.....................................طان يف إغوائهميج الشتدر:  الثاملطلب الثَّ
ابعاملطلب الر : الشب البخل و احلرص إىل أتباعهي٢٨٤............(..........................طان حيب( 

 )٢٨٧..........(.........................طانيك الشالغضب مسلك من أخطر مسال:  املطلب اخلامس
 )٢٨٧.......................................(.....................................و الغضب نوعان
 :من آثار الغضب

 )٢٨٨......................................(........................لغاضبللغضب آثار كثرية على ا
 )٢٨٩.........(............................................كما له آثار سيئة على املغضوب عليه أيضاً

 )٢٩٠............(.....................................................ما يعني على إمخاد نار الغضب
ادساملطلب الس : الشيطان ين٢٩٢.................. (.....نب يف نفوس أتباعهي اخلوف و اخلور و اجلم(  
ابعاملطلب الس : الشيطان يزن اهلوى و يغري باللَّي٢٩٨..........(................ماع الفاسدهو و الس( 
 )٣٠٢.(...هات و الوساوس يف قلوب أتباعهبيبة و يلقي بالشو الر كطان يغرس الشيالش : امناملطلب الثَّ

 : فمن ذلك ، دةأنواع متعد ، و وللوسوسة الشيطانية أبواب كثرية
 )٣٠٤...................................................................(الوسوسة يف باب االعتقاد_ ١
  )٣٠٤.......(...............................................................أن يشكِّكهم يف ذات اهللا/أ

 )٣٠٧..................(...........................تكما يشكِّك اللعني الناس يف الرسل و الرساال/ب

 )٣٠٧..................(.....................ن الكرمييف كتاب اهللا القرآ_ لعنه اهللا _ كما شكَّكهم /ج

 )٣٠٨.........................(.........................البعث والنشور_ لعنه اهللا_ومما شككهم به /د



٥٢٤ 

ــ    و_ ٢ ـا الش مـن أنــواع الوسوسـة الــيت يكيــدوسوســته يف العبــادة  ، طان علــى عبـاد اهللا ي
 )٣٠٩......................................................................................(املشروعة

 )٣٠٩..............................(.......................................الةوسوسته هلم يف الص/ أ

 )٣١٢............(..................................................وسوسته يف الطهارة والوضوء/ب

اسعاملطلب الت : الشي٣١٤.......(......اهمهم لدينهم و دنيطان يوقع أولياءه يف الغفلة و ينسيهم ما يهم( 

 )٣١٤...........................................................(و الناس يف جتاوم معه يف ذلك صنفان

 )٣١٧...................(.................طان يدعو بين آدم إىل العجلة املذمومةيالش : املطلب العاشر
 م و حماوالتــه إيــذاءه بكــلِّطان مــن اإلنســان جمــرى الــديجريــان الشــ : الــثاملبحــث الثَّ

 )٣١٩.........................................................................................(طريق
و قــد اختلــف العلمــاء فيمــا إذا كــان هــذا الــدخول للشــيطان يف بــدن اإلنســان حقيقــةً أم 

 )٣٢٠.......................................................................(...................جمازاً
 )٣٢٠...................................................................................(نقليةة الاألدلَّ
 )٣٢٢..................................(..............................................عقليةة الاألدلَّأما 

 
@@@@@ 

 
 :رابع الباب ال

 )٣٢٤...........................................(الوسائل النافعة في دفع كيد الشيطان
 )٣٢٥........................ (البعد عن المعاصي و االستقامة على الطَّاعة : ل الفصل األو
لاملبحث األو : طانالبعد عن املعاصي و أثر ذلك على الش٣٢٦(.....................................ي( 

 )٣٢٨.......(.........................عاصيو هناك الكثري من الوسائل اليت تعني العبد على االبتعاد عن امل
 )٣٣٠...........................(..............................و أثرهااعات فعل الطَّ : ايناملبحث الثَّ

******************** 
  )٣٣٦...................................(اإلخالص لله و إحصان القلب و أثره : انيالفصل الثَّ



٥٢٥ 

 )٣٣٧.................................................................(إخالص النية هللا :املبحث األول
 )٣٣٧.................................................................................(هللا اإلخالص/أ

 )٣٣٩.....................(.............................._عليه الصالة و السالم _ متابعة الرسول /ب
 )٣٤١.............................(...........................يقظتهإحصان القلب و  : املبحث الثاين

  )٣٤٣....................(........................طان و أثرهاياالستعاذة باهللا من الش : الثاملبحث الثَّ
 )٣٤٣............................................(..............................غةاالستعاذة يف اللُّو 

 )٣٤٣.......................................................................(رعيطالح الشيف االصأما 
مواضع تشرع فيها االستعاذة من الشيمنها :  جيمطان الر:  

١ _عند الد٣٤٥.............................(......................................الةخول يف الص( 
 )٣٤٦.....................................................................(قراءة القرآن الكرميعند _ ٢

يف إِغَاثَة اللَّهفَان أسباباً و فوائد كثرية لالستعاذة من الشيطان الرجيم عنـد  _ رمحه اهللا _ و قد ذكر ابن الْقَيم 
 )٣٤٧....................................................(............................تالوة القرآن

 )٣٤٨..............................................................................(إذا نزل منزالً_ ٣
 )٣٤٨..........................................................................(عند دخول اخلالء _٤
 )٣٤٩................................................................................(عند اجلماع_ ٥
 )٣٤٩...............................................................................(عند الغضب_ ٦
 )٣٤٩........(...........................................................عند الفزع من األحالم_ ٧
 )٣٤٩............................................................................(عند يق احلمار_ ٨
 )٣٥٠..........(..........................................االستعاذة الدائمة من فتنة احمليا واملمات _ ٩
 

@@@@@ 
 
 

 :خامس الباب ال
 )٣٥٢(...............................................عاقبة الشيطان و جزاؤه في الدنيا و اآلخرة

نيا : ل الفصل األوطان في الدي٣٥٣.............................................. (عاقبة الش( 
يطان من رمحة اهللا : لاملبحث األو٣٥٤(....................................................طرد الش( 



٥٢٦ 

 )٣٥٦.................(......................طانيبين آدم يف الشI  _ _تبغيض اهللا  : ايناملبحث الثَّ
 )٣٥٦..............................(...................................و ذلك يتلخص يف عدة أمور

 )٣٥٩...(........................ب و إبطال كيده يف خرب الغيبهطان بالشيرجم الش : الثاملبحث الثَّ
 )٣٥٩.................................................................(خلق اهللا الكواكب حلكم عميمة

******************** 
  )٣٦٦...................................(خرةعاقبة الشيطان و جزاؤه في اآل : انيالفصل الثَّ
ار بالشيطان إلرادته املكاشفة يف الدنيا و دليل ذلك : لاملبحث األور الن٣٦٧.......(..............تسع( 
 )٣٦٨.............(........................دهار جزاء كفره و مترطان يف النيخلود الش : ايناملبحث الثَّ
 )٣٧١....................................................................................(الخاتمة

 )٣٧٦.........................................................................(الفهارس العامة
 )٣٧٧..................... (........................................فهرس املصادر و املراجع -١
 )٤٠٥...................................................................... (فهرس اآليات  -٢
 )٤٥٩........................... (......................................فهرس األحاديث -٣
 )٤٧٤................. (................................فهرس التراجم من األعالم و غريهم -٤
 )٤٨٠......................... (................................فهرس الغريب من األلفاظ -٥
 )٤٨٦................................. (.........................ماكنفهرس البلدان و األ -٦
 )٤٨٧.................................. (..........................و القبائل فهرس األقوام -٧
 )٤٨٨.................... (............................................فهرس املوضوعات -٨

 
 

@@@@@ 
 
 


