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المقدمة 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله..

﴿                                                                                                               ﴾ ]آل عمران: 201[ .

﴿
                                                                                                                                         ﴾ ]النساء: 1[ .

﴿
                                                                       ﴾ ]األحزاب: 70 - 71[ . 

أما بعد : 
فإن حالة الفتور التي تصيب القلب هي سنة من سنن الفطرة البرشية، فال تستطيع 
لتذبذب من حني  بدأت هبا االنطالق، وتتعرض  التي  أن تظل يف نفس درجة محاستك 
آلخر، ودائام ما يستهدف الشيطان ويرتبص بالعبد يستهدفه عند هذه اللحظات، فيكيل 

له الرضبات.

ودراسة مكائد الشيطان والتعرض حليله والتعمق يف معرفة طرقه هو أفضل سبيل 
لتفادي الرضبات القاتلة التي يستهدف هبا الشيطان إيامن العبد.

هلا من عامل الغيب قريبا إىل عامل الشهادة،  وجتسيد هذه العداوة عرب هذا الكتاب حيوِّ
فيحتدم الرصاع بني العبد والشيطان، وتظل روح الثأر ترسي يف قلب املؤمن ما طلع الليل 

والنهار.

املقدمة



معركتنا مع الشيطان كرٌّ وفرٌّ .. 

قد خترس فيها جولة ..

لكن النرص حليف من عرف قواعد الرصاع، فطلَّق اليأس، ومل يرتك املحاولة.

عبدوه،  حتى  قوما  فاستزل  الزمان،  هذا  يف  كثريا  م  تقدَّ قد  الشيطان  أن  والشك 
البعض  قلوب  يف  بالشبهات  وألقى  وأعانوه،  الطريق  عن  زاغوا  حتى  آخرين  وأغرى 

فأحلدوا وكفروا..

ثم  ومهامجته،  ملقاومته  الشيطان  ودراسة  معرفة  األعيان  فروض  من  اليوم  وصار 
االنتصار عليه..

عتاٌب شافي!

                                                                                                                                           ﴿
                                                                                                                             ﴾ ]الكهف: 50[

خطاٌب يسلب العقول واألرواح .. 

حالوة وجالال .. 

حياًء وامتنانا .. 

يقول اهلل جلَّ يف عاله:

أنا الذي أمرت إبليس بالسجود ألبيكم .. 

فلام أبى طردُته من رمحتي .. 

وأبعدُته عن جنتي .. 

وعاديته أبد الدهر .. 



وكل هذا من أجلكم ..

رتكم منه غاية التحذير.. ثم حذَّ

يشهد هلذا آيات كتايب الذي َأْنَزلت .. 

وأحاديث رسويل الذي أرسلت.. 

ما من سالح َشَهره يف وجوهكم إال أخربتكم كيف تقاومونه بل وبه حتاربونه!

ما من حصن حتتمون به وتلجأون إليه عند احتدام القتال إال دللتكم عليه..

ثم أنتم بعد هذا كله تقعون يف رشاكه .. 

وتسريون يف ركابه .. 

وتصريون من جنده!

توالونه من دوين وأنا ربكم!!

الذي أوجدتكم من العدم .. 

ورفعتكم فوق سائر األمم!

تعقدون بينكم وبينه عقد املصاحلة وختاصموين!

تطاوعون أمره وختالفوين!

لو مل يكن الشيطان إال عدوا لربكم الذي ليس لكم سواه .. 

لكان من الواجب عليكم أن تعادوه . 

فكيف إذا مجع مع هذا استكباره عىل أبيكم .. 

وكيده له حتى أخرجه من نعيم اجلنة!

وكيف إذا جاءت الثالثة؟!

ه األوحد أن ُيدِخَلكم النار!! بأن كان مهُّ

املقدمة



كيف توالون من مجع هذه العداوات الثالثة؟!

ما هذا االستبدال؟! 

كيف ترضون هبذا احلال؟! 

أسأل اهلل عز وجل أن ينفعني وإياكم هبذا الكتاب، 
وأن يقوي به جند اإليامن يف قلوبكم، 
فتنترصون وتسعدون بالنرص وهتنؤون.



الفصل األول

أهداف الكتاب

أهداف الكتاب
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  الفصل األول
أهداف الكتاب!

معركة، فرصير األقالم فيه كصليل احلسام، كالمها يذبح     
الشيطان.

ي ُحنني، وتدور يف حلقة مفرغة من  وبدون هدف واضح ترجع من هذا الكتاب بُخفَّ
القراءة اخلاوية من أي نفع أو فائدة، واهلدف الذي من أجله كُتَب هذا الكتاب:

J  تذكريك بالعداوة القديمة بينك وبني عدو اهلل إبليس، يف حماولة حثيثة للتقريب بني  
عاملي الغيب والشهادة، بتجسيد هذه العداوة يف إطار حيس مادي، مما جيعل اليقظة هلا أشد 

واالستعداد أتم.

J  جتهيزك لعمليات الثـأر املقدس من عدوك الذي غلبك يف جولة من جوالت معركٍة  
طويلة مل تضع أوزارها بعد. 

J  اشتد يوم، ألن من  بعد  يوما  نارها  قلبك، وإذكاء  العداوة يف    تعميق جذور هذه 
ه جدَّ يف طلب الثأر منه، وكاد له كيدا عظيام. حنقه عىل عدوِّ

J  ومل اجلنة،  من  أبويك  أخرج  والذي  وأخطرهم،  أعدائك  أللد  العميقة  الدراسة    
ولألسف  يديه،  من  منهم  أحد  يفلت  أال  وأقسم  بذريتهام،  تربص  حتى  بذلك،  يكتف 

صدق يف وعيده! ﴿                                                                 ﴾  ]سبأ : 20[.

وانظر حولك، وفتِّش عن كل رش عىل وجه األرض: 

هل جتد وراءه إال الشيطان؟!

يكيدنا بنفسه أو عن طريق جنده وحزبه. 

إنسا كانوا أو جنا ...

هذا
الكتاب

أهداف الكتاب
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J .رفع مستوى احلذر واالنتباه لكيد العدو إىل أقىص درجاهتا  

J  تأصيل هذه العداوة وربطها بالدين؛ ألن عداوة الدين أشد من عداوة الدنيا، ذلك  
ا اهلزيمة فتهوي بك يف قعر  أنَّ انتصارك يف هذه املعركة يعني خلودك يف جنَّات النَِّعيم، أمَّ

جهنم.

إذا جاء النص بطل القياس، والنص هنا: ﴿
                                                    ﴾ ، وإبليس هو الرأس وقائد الرشك وخمرتعه!

كيد  أن  ظنوا  أن  بعد  واالستسالم،  اليأس  بحار  يف  الغارقني  إىل  النجاة  طوق  مدُّ 
الشيطان أقوي وقوته أغلب، وأن السقوط يف شباكه حتم ال فكاك منه.

هذا عن املوجز، فأما التفصيل فهو كام ييل:

حتى ال تتحول العداوة إلى صداقة: . 1

كل من أطاع الشيطان اليوم يف معصية اهلل فقد اختذه وليا. قال اهلل تعاىل يف سورة مريم 
يف قصة دعوة إبراهيم عليه السالم ألبيه: 

.(1( ﴾                                                                                                                  ﴿

قال القرطبي يف التفسري: 

)))    مريم : آية )44 ـ45( . قال ابن عجيبة يف لطف إبراهيم يف دعوته: 
فهذه موعظة اخلليل ألبيه ، وقد استعمل معه األدب من مخسة أوجه :

األول : ندائه : بيا أبت ، ومل يقل يا آزر ، أو يا أيب .
الثاين : قوله } َما اَل َيْسَمُع.. { إلخ ، ومل يقل : مِلَ تعبد اخلشب واحلجر .

الثالث : قوله : } إيِنِّ َقْد َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ َيْأتَِك{ ، ومل يقل له : إنك جاهل ضال .
الرابع : قوله : } إين أخاف { ، حيث عربَّ له باخلوف ومل جيزم له بالعذاب .

اخلامس : يف قوله : } أن يمسك { ، حيث عربَّ باملَسِ ومل ُيعرب باللحوق أو النزول .
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»قرينا يف النار«)2).

فال يكون له يف النار موىل وال نصري وال معني وال أنيس، غري إبليس، وبئس الرفيق 
الذي تواله ..

هل أغاث نفسه حتى يغيث من حوله؟!

لكن السعدي ربط النتائج يف هذه اآلية باملقدمات، فقال تفسريه مبيِّنا حدود الوالية 
الزمنية وآفاقها البعيدة:

)يف الدنيا واآلخرة( ))).

مها والءان إذن:

والء يف الدنيا تنزل به منازله الذميمة، وترتع يف أماكن تواجده وإفساده.. 

يقابله، والبد:

والء يف اآلخرة تقرتن به معه يف قيد واحد، تصىل به معه النار.

وحني يتحول العدو إىل صديق يقع اإلنسان يف املهالك، واحدة تلو أخرى دون   

سن صنعا .. وحيرق نفسه بالنار ظاًنا أنه من   أن يشعر، وينتحر وهو حيس أنه حيحُ

   النعيم يغرتف .. ويقع يف مكائدكثرية أهداها له عدوه عىل هيئة نصائح.

أو  يواليه  أن  عن  فضال  برأيه  يسرتشد  وال  عدوه،  نصيحة  يقبل  ال  اليوم  والعاقل 
يصاحبه، هذا من البدهيات، فكيف واهلل ينادينا يف كتابه: 

)))          تفسري القرطبي 111/11 ط دار الكتب املرصية.
)))          تفسري السعدي ص : 494.

أهداف الكتاب
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﴿                                                                                                   ﴾ ]الحج: 4[ .

ولذا جاءت األوامر النبوية بمخالفة الشيطان، لتغرس يف النفس العداوة العملية يف 
سلوكك اليومي، فعىل سبيل املثال:

خمالفته  علينا  وجبت  لذا  بشامله،  ويأخذ  بشامله،  ويرشب  بشامله،  يأكل  الشيطان 
بالتيامن.

وهنى النبي ^ عن امليش يف نعل واحدة وقيل ألهنا مشية الشيطان.

بنا يف القيلولة، معلِّاًل ذلك بقوله ^: ورغَّ

»ِقيلوا فإنَّ الشياطني ال تِقيل« )4).

ومن أطاع الشيطان فهو مواٍل له، وإن ذكر اهلل بلسانه وسبَّحه يف ليله وهناره، فكم من 
ذاكر بلسانه جاحٍد بقلبه وأركانه.

ثم يأيت من بعد الصداقة:

السقوط في بئر العمالة!!
ل الضحية إىل جندي، يعمل يف جيش إبليس: يساعده يف إغوائه، ويتوىل عنه  فيتحوَّ
بعض مهام إفساده!! ﴿                                                                                                             ﴾

 ]املجادلة : 19[.

تتوارى  وحني  شيطانية،  إىل  الفطرية  الصفات  تنقلب  املواالة  فرتة  تطول  وحني 
اجلوانب اإلنسانية وتضمحل تنتفي صفة اإلنسانية عن بعض البرش ويتشيطنون!! 

)))          حسن: رواه الطرباين وأبو نعيم عن أنس كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 1647.
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فيا شياطني اإلنس! 

    حتى متى إيثار صحبة إبليس بإيثار الخسيس، والرضا في الطاعات   
       بالتدليس؟!

لذا فإن اهلل هو الذي سامهم شياطني يف كتابه حني قال: 

﴿
                  ﴾  ]البقرة: 14[ .

قال ابن مسعود: 

               ﴿                                            ﴾: رؤساؤهم يف الكفر )5).

فاملرء بقلبه، فمن ملك قلب شيطان انتسب إىل الشياطني وإن تسمى بأسامء األنبياء. 
ويشهد هلذا قول رسول اهلل ^ يف الصحيح: 

ٌة ال هيتدون هِبُداي وال يسَتنُّوَن بُِسنتي، وسيقوم فيهم ِرجاٌل قلوهبم  »يكون بعدي َأئِمَّ
ياطني يف ُجثامن إِْنس«)6). قلوب الشَّ

)))  فتح القدير 40/1.
)))  متفق عليه كام يف مشكاة املصابيحرقم: 5382.

أهداف الكتاب
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يا جند الشيطان!!
ملح هذا ابن القيم فقال: 

»فكل راكب وماٍش يف معصية اهلل فهو من جند إبليس«)7) .

أخي العايص .. ولعله أنا وأنت .. !!

حني تعمل حلساب عدٍو كان املنتظر منك أن حتاربه..

حني تسقط يف بئر اخليانة بتعاونك مع العدو اللدود لربك ونبيك..

فامذا تتوقع أن تكون العاقبة يف الدنيا واآلخرة؟! 

أال ويح من آزر شيطانه عىل ربه .. 

أال ويل من وقف يف صف عدوه، ضد وليه وسبب إجياده ونعمته.. 

ومشاعر  مقتول  إحساس  بل  مقامه  وهول  مصابه  بفداحة  شعر  هذا  كل  مع  وليته 
باردة.

2. ذبح اليأس: 

وهو بمثابة مد يد املساعدة النتشالك من بئر اليأس، ألن انتقال القلب إىل ضفة اليأس 
هو غاية مراد الشيطان وأسمى أمانيه، والشك أن اهلزيمة تأخذ طريقها عىل األرض فور 
غك به من مظاهر  بدء ترسب اليأس إىل القلب، وهذا ما ينتزع به الشيطان خمالبك ويفرِّ
قوتك، واليأس كام قال املناوّي: )القطع بأّن الّشء ال يكون، وهو ضّد الّرجاء()))، وفضح 

حقيقته العزّ حني قال: 
                  )))         مدارج السالكني 137/1.

                  )))          التوقيف ص :346.
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)هو استصغار لسعة رمحته- عز وجل- ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء 
جوده())).

ه  لذا كان األمل مبثوًثا مسكوًبا يف حروف الفقهاء؛ يقتل اليأس من رمحة اهلل، ويعدُّ
من الكبائر. قال  أمحد بن عاصم األنطاكي: 

)هذه غنيمة باردة: أصلِح ما بقي من عمرك، ُيغَفر لك ما مىض()10).

أخي .. كل حلظة باقية يف معركة احلياة هي باقة أمل يف حتويل اهلزيمة إىل نرص، ودحر 
ه، واحتل دولة القلب، وإن طال به الزمن.  تحُوِّ عدوِّ طال بغيه وزاد عحُ

3. استنفار قوى اإلنسان في مواجهة العدو:

العدو األخطر،  الشاملة مع  للمواجهة  قواك ويستحثها  يستنفر  قتال   أنك يف  تذكر 
لكن مقعد املهزومني حمجوٌز اليوم بجدارة لكل َمن:

      استهان بقوة عدوه واستخفَّ به.

      تلقى عدوه وهو كسالن وخامل.

دة وإعداد.       واجه عدوه بغري عحُ

      لقي عدوه دون أن يعرف  عن أسلحته ومواطن ضعفه وقوته شيئا.

هو حتذير رباين موغل يف الِقدم ..

حذرنا فيه ربنا منه قبل أن نولد، ونحن ال زلنا نطفة يف صلب أبينا آدم .. 

أي قبل أن نخوض غامر املعركة مع هذا العدّو ونقع يف شباكه، فقال ربنا ألبينا: 

شجرة املعارف واألحوال120.  (((
)1))  الزهد الكبري للبيهقي 199/1.

أهداف الكتاب
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﴿                                       ﴾ ]طه : 117[.

نها ضد األمراض  والتنبيه للخطر قبل وقوعه ُيربِّ يف النفس املناعة املطلوبة، وحيصِّ
لتأخذ نصيبها من املناعة الالزمة واملقاومة الصلبة، ثم أطلعنا عىل هذه احلقيقة املجردة: 

﴿                                       ﴾ ]فاطر : 6[.

ومستفًزا  قواك  مستنفًرا  اإلهلي  األمر  فجاء  احلقيقة،  هذه  ضوء  يف  بالعمل  وأمرنا 
مروءتك: 

﴿                         ﴾ ]فاطر : 6[.

ز النفس عىل بذل غاية اجلهد مثل الرصاع، وال يستخرج منها أقىص ما تستطيع  فال حيفِّ
مثل احلرب واخلوف من فقدان احلياة، فإن نحن مل نلتفت إىل الواجب العميل املرتتب عىل 

هذه اآلية، فام فهمنا مراد ربنا وما عقلنا كتابه.

إهنا آية تأمرنا برد العداوة بمثلها، وابتداء العدو باهلجوم قبل أن يفرتسنا، فهل يعقل 
استعداد  أي  أو  جتاهه  مودة  بادرة  منك  تبدو  أو  إليه  تصغي  أن  عداوته  عرفت  أن  بعد 

للتعاون؟! 

يف؛ أْن نتعاَمل مع عدوٍّ يِكنُّ لنا أقىص درجات احلقد واحلسد والعداوة  ِ إنه أمٌر خمحُ
والبغضاء، وال يرىض لنا بأقل مَن النار؛ َيرانا وال َنراه، نغفل عنه وال يغفل عنَّا، يتسلل 

تسلاًل إلينا من حيث نشتهي دون أن نشعر، ثم نغفل عنه. 

قال ابن القيم رمحه اهلل: 

)واألمر باختاذه عدوًا تنبيه عىل استفراغ الوسع يف حماربته وجماهدته كأنه عدو ال يفرت 
وال َيْقرُص عن حماربة العبد عىل عدد األنفاس( )11).

             ))))     زاد املعاد )/).
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إنه لطٌف من اهلل عىل هيئة أمر، ورمحة سابغة يف صورة تكليف، ورشٌف كبري لك يا 
أخي .. أن تنضم إىل اجليش الذي حيارب إبليس، وأن تنتسب إىل الطائفة التي تعاديه، 
ناره  بل وتدعو غريك إىل معاداته، وتستنقذ من وقع منهم يف األرس، وتعتِق رقاهبم من 
وختلِّصهم من عاره، هؤالء املساكني الذين يبغي الشيطان توريطهم وإلقاءهم يف العذاب 

األليم وهم ال يشعرون.

ل ترتيبها، وإن كثريا من  وال بد لك بعد هذه اآلية أن تراجع قائمة أعدائك، وتعدِّ
معارك اليوم معارك مفتعلة ويف االجتاه اخلطأ، ومع أعداء مزيَّفني، ويا ليتنا نفعل كام فعل 

العاقل احلاذق حاتم األصم حني قال:

) رأيت كل الناس هلم عدو، فقلت: َأنظر من عدوي. فأما من اغتابني فليس عدوي، 
وأما من أخذ مني شيئا فليس هو عدوي، ولكن عدوي الذي إذا كنت يف طاعة اهلل أمرين 
بمعصية اهلل، فرأيُت ذلك إبليس وجنوده، فاختذهتم عدًوا، فوضعُت احلرب بيني وبينهم، 

ووترت قويس، ووصلت سهمي، فال أَدُعه يقربني( )12).

))))      حلية االولياء 79/8.

أهداف الكتاب
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العدوُّ نوعان !
أخي ..

اإلنسان  العسكري، وباطن من داخل  بالسالح والعتاد  يواجه  نوعان ظاهر  العدوٌّ 
الرازي  الفخر  اإلمام  قال  عليه،  أخطر  أعدائه  أي  علم  من  والعاقل  شيطانه،  ِقَبل  ومن 

ها جهدك األكرب ووقتك األثمن ضد عدوك األخطر: موجِّ

»لك عدوان؛ أحدمها ظاهر واآلخر باطن ، وأنت مأمور بمحاربتهام، وحماربة العدو 
الباطن أوىل من حماربة العدو الظاهر؛ ألن العدو الظاهر إن وجد فرصة ففي متاع الدنيا، 

والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي الدين واليقني.

وأيضًا فالعدو الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين، والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونني.

وأيضًا فمن قتله العدو الظاهر كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريدا، فكان 
االحرتاز عن رش العدو الباطن أوىل«))1).

وإبليس ليس أي عدو، بل هو:

       أقدم عدو هلل من عهد آدم عليه السالم.

       عدو دائم؛ إذ ال سبيل إىل مصاحلته، وال أمل يف إطفاء عداوته إىل يوم القيامة .

       قائد أعداء اهلل وحاشد قواهم واملخطط األول هلم .

       أشد عدو؛ ألنه يضيِّع عليك نعيم األبد يف اجلنة، ويزيِّن لك عذاب اخللد يف النار، 
ًدا فهو بال شك ألدُّ األعداء وأخطرهم. ومن فعل هذا متعمِّ

                       لذا كان االحرتاز منه أشد واالستعداد له أوجب.

             ))))         حلية االولياء 79/8.
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4. عمليات الثأر المقدس:

قال رسول اهلل ^:

»إن املؤمن لُينيض شياطينه كام ينيض أحدكم بعريه يف السفر«)14).

األسفار،  أهزلتها  التي  الدابة  والنضو:  نِضًوا:  وجيعله  مهزواًل،  ضعيفا  جيعله  أي 
وشيطان  لذلك،  نضوا  فيصري  محولته،  أثقال  سفره  يف  يتجشم  فالبعري  حلمها،  وأذهبت 
م أثقال غيظه منه، ملا يراه من الطاعة والوفاء هلل، لذا قال عبد اهلل بن مسعود  املؤمن يتجشَّ

 :
)شيطان املؤمن مهزول()15).

أخي .. ترمجة هذا احلديث إىل اللغة العملية يف احلياة اليومية:

عالمة إيمانك إرهاق شيطانك، وراحة شيطانك من ضعف إيمانك.

ومن اسرتاح اليوم يف هذه املعركة فقد أراح عدوه وسلَّمه مفاتيح ظفره، ومن تعب 
وكدَّ فقد أرهق عدوه لريجع بأذيال اخليبة واخلرسان.

وتستطيع أن تعرف من خالل راحتك أو تعبك يف معركة اليوم املسافة بينك وبني 
تِعب  يحُ فرَّ منه، وغريه ال   كرس ظهر شيطانه حتى  عمر  اهلزيمة، فرجٌل مثل  أو  النرص 
ضه إبليس يف بعض مهامه، ويوكل إليه بعض مسؤولياته، ثم  شيطانه بل خيدمه، حتى يفوِّ

خيلد إىل النوم مطمئنا إىل كفاءة جنده وأبنائه!!

يا جندنا البواسل ..  

إن تتعبوا اليوم .. فالراحة والنعيم يف شدة الشوق إىل املجتهدين!!

أما أنتم يا من اسرتاحوا .. فلتعب اآلخرة ختطِّطون، ولشقاوة النار تتأهبون.

))))  صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 2422.
))))  إحياء علوم الدين 31/3.

أهداف الكتاب
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العدو حاسمة، وال  للتعامل مع هذا  القيم  ابن  رها  قرَّ التي  القاعدة  وهلذا كانت 
ها كام ييل:  تقبل النقاش واملجادلة، ونصُّ

ب شيطانه في هذه الدار بذكر اهلل تعالى     )فمن لم يعذِّ
به شيطانه في اآلخرة بعذاب  وتوحيده واستغفاره وطاعته عذَّ
به شيطانه()16).  ب شيطانه أو يعذِّ النار، فال بد لكل أحد أن يعذِّ

ك أو ينال منك،  والعاقل من ظفر  غالب أنت أو مغلوب يف هذه املعركة، وتنال من عدوِّ
بعدوه قبل أن يظفر به.

الثأر القادم
أخي .. معنى آخر هام نستنبطه من هذا احلديث:

أنت تتعامل مع عدو ال يفهم سوى لغة القوة، وال حيرتم إال األقوياء، وسبق وأن 
رك ربك بثأرك القديم لتسعى يف طلبه طيلة عمرك، فقال عز وجل: ذكَّ

.﴾                                                                                                ﴿

العرب)17)، وربك يستحثك بكل  الثأر معروفة خاصة عند  الغرية يف طلب  وإثارة 

))))          بدائع الفوائد 256/2 .
))))         الثأر عند العرب عادة مرتسخة تروى حوهلا األخبار وتنشد األشعار حتى قيل ألعرايب: أيرسك أن تكون من أهل 
اجلنة وأنك ال تدرك ثأرا؟ قال: بل يرسين أن أدرك الثأر وأنفي عني العار، وأدخل مع فرعون النار. روض األخيار املنتخب 

من ربيع األبرار 95/1 - ابن اخلطيب - ط دار القلم العريب.
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رك بتاريخ أبيك وقصة خروجه من اجلنة لتسعى يف  طريقة عىل عداوة إبليس، ولذلك ذكَّ
طلب الثأر وشفاء الصدر، وال تلتذذ بمنام حتى تدرك غايتك وهتزم عدوك. جاء يف أمثال 

العرب: 

)ال ينام من أثأر(. 

قال الطاهر بن عاشور:  

سوابق  هلم  يذكرون  األمم  قادة  كان  وألجله  العامة،  تربية  يف  عظيم  أصل  وهذا   (
الثأر، وذلك أن  باعًثا عىل أخذ  عداوات منافسيهم ومن غلبهم يف احلروب ليكون ذلك 

شأن الذرية أن تثأر آلبائها وتعادي عدوهم ( ))1) .

ثأرك يا أيها العربي
وصفوة  األنبياء  كل  إىل  عداوته  جتاوزت  بل  فحسب،  آدم  بأبيك  يكتِف  ومل   
وتصدى  النار،  يف  باملنجنيق  قومه  رماه  حتى  الرمحن  خليل  إلبراهيم  فتصدى  األتقياء، 
إليه،  ورفعه  عبده  وصان  كيده  اهلل  فرد  وصلبه  قتله  اليهود  أراد  حني  مريم  بن  لعيسى 
له  وزيَّن  فرعون  واستثار  قتلة،  أبشع  تاِل  قحُ حتى  السالم  عليهام  وحييى  لزكريا  وتصدى 
الفساد األعظم حتى ادعى األلوهية، وتصدى لنبيك ^ وأعان الكفار عىل قتله بجهده، 
بل وتفلَّت عليه بشهاب من نار يريد أن يرميه به))1)، وأعان اليهود عىل سحره، وغري ذلك 

))))          التحرير والتنوير: 434/1.
))))          يف السلسلة الصحيحة برقم: )))): جاءت الشياطني إىل رسول اهلل ^ من األودية وحتدرت عليه من اجلبال وفيهم شيطان 
معه شعلة من نار يريد أن حيرق هبا رسول اهلل ^ قال: فُرِعب وجعل يتأخر. قال: وجاء جربيل عليه السالم، فقال : يا حممد قل!! قال: 
ما أقول؟ قال: أعوذ بكلامت اهلل التامات التي ال جياوزهن ّبرٌّ وال فاجر من رش ما خلق وذرأ وبرأ، ومن رش ما ينزل من السامء، ومن رش 
ما يعُرج فيها، ومن رشِّ ما ذرأ يف األرض، ومن رش ما خيرج منها، ومن رش فتن الليل والنهار، ومن رش كل طارق إال طارقا يطرق بخري 
يا رمحان. فُطفئت نار الشياطني، وهزمهم اهلل عز وجل.  ويف مسلم والنسائي عن أيب الدرداء قال رسول اهلل ^:  إن عدو اهلل إبليس جاء 
بشهاب من نار ليجعله يف وجهي فقلت: أعوذ باهلل منك. ثالث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة اهلل التامة.فلم يستأخر ثالث مرات، ثم أردت 

أن آخذه، واهلل لوال دعوة أخينا سليامن ألصبح ُمَوثَّقا يلعب به ولدان أهل املدينة.  صحيح اجلامع رقم: )1))

أهداف الكتاب
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رات ثأرك موغلة يف القدم غري قابلة  مما ال حيىص من تاريخ العداوة املرير الذي جيعل مربِّ
لإلحصاء والعدِّ .

أخي ..  
اليوم بقذف كلامته  الثأر حركة وأفعال ال حروف وأقوال، والذي يكتفي  عمليات 
يف وجه أعدائه يفرُّ منهم غدا عندما جيد اجِلدَّ وتبدأ امللحمة، أما القوي املقدام نافذ العزم 
واحلسام فهو الذي يدع امليدان يتكلم واألحداث تنطق، وصمته البليغ يبعث الرعب يف 

قلب عدوه مما هو مرتقب. 

الوعيد  يف  املبذولة  الطاقة  وإن  العمل،  يف  النقص  حتكي  ما  غالبا  القول  زيادة  إن 
 ^ النبي  أمر  كان  والتشييد، وهلذا  التنفيذ  إىل  املوجهة  املرء  تستنزف طاقة  قد  والتهديد 

حكيام واضحا: 

ه«)20). ذوا من رشِّ »ال تسبوا الشيطان، وتعوَّ

وماذا تفيد من سبِّ الشيطان؟!

وما يضيف لصحيفتك؟! 

أما التعوذ باهلل من رشه فهو دواء ناجع.

كان  حني   ^ النبي  أخربنا  وهبذا  وشتمه،  سبِّه  من  ينتيش  احلالة  هذه  يف  عدونا  بل 
أردف رجال عىل دابته فعثرت الدابة، فقال الرجل: تعس الشيطان، فقال:  

»ال تقل تِعس الشيطان، فإنك إذا قلَت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: 
بقويت، ولكن قل: بسم اهلل، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب«)21).

             )1)) صحيح: السلسلة الصحيحةرقم: 2422.
             )))) صحيح:  رواه أمحد وأبو داود والنسائي عن والد أيب املليح كام يف صحيح اجلامع رقم: 7401 .
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 قال ابن القيِّم:

)ومثل هذا قول القائل: أخزى اهلل الشيطان، وقبحَّ اهلل الشيطان، فإن ذلك كلة يفرحه 
ويقول: علم ابن ادم أين قد نلته بقويت، وذلك مما يعينه عىل إغوائه وال يفيده شيئا، فأرشد 
ه يشء من الشيطان أن يذكر اهلل تعاىل ويذكر اسمه ويستعيذ باهلل منه، فإن  النبي ^ من مسَّ

ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان()22).

وهذا حسان بن عطية يتخيَّل الشيطان وهو يتكلم ساخرا ممن يلعنه:

)إذا لعن العبد الشيطان قال: يلعنني وقد لعنني اهلل قبله())2).

قال أبو اجلوزاء:

ما لعنت شيئا قط، وال أكلت شيئا ملعونا قط، وال آذيت أحدا قط. 

قال اإلمام الذهبي:

)انظر إىل هذا السيد، واقتد به( )24) .
كان عبد امللك يرسل إىل أم الدرداء، وربام باتت عنده، فدعا عبد امللك خادما، فأبطأ 
ث عن رسول اهلل  عليه، فقال: اللهم العنه، فقالت: ال تلعنه؛ فإين سمعت أبا الدرداء حيدِّ

^ قال:
»إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم القيامة« )25). 

ووهبك وهب بن ُمنَبِّه هبذه احلكمة البليغة ونبَّهك هبا:  
)اتق اهلل وال تسبَّ الشيطان يف العالنية وأنت صديقه يف الرس()26).

زاد املعاد 24/2)  ط مؤسسة الرسالة .    ((((
حلية األولياء وطبقات األصفياء 74،75/6.  ((((

))))             سري أعالم النبالء 71/4)
التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان رقم: )))).  ((((

))))             إحياء علوم الدين 240/2 ط دار املعرفة.

أهداف الكتاب
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5. طلب المدد اإللهي واَلبَشري في المعركة:

رك  التي غفلت عنها، ويذكِّ ك بأمىض أسلحتك  الكتاب أن يبرصِّ ومن أهداف هذا 
بنقاط قوتك، ألن الشيطان يستأسد عليك يف أحيان كثرية، وحتتاج عندها العون.

W .يستأسد عليك الشيطان يف حاالت ضعف اإليامن

W . يستأسد عليك يف حلظات اخللوة ومفارقة الصاحلني

W  .  يستأسد عليك حلظة غفلة عن ذكر أو استعار شهوة

W . (27(يستأسد عليك عند غربتك أو عند سفرك

W  يستأسد عليك حني تنسى سالحك أو تنام عنه، ودَّ أعداؤكم من شياطني اإلنس
واجلن ﴿                                                                                                            ﴾ ]النساء : 102[ .

جانب،  كل  من  ليحوطوك  عليك  يرسلهم  اإلنس  من  بأعوان  عليك  ويستأسد 
وحيجبوا عنك النور: نور اهلداية والتوفيق: ﴿     

                               ﴾ ]اجلن : 6[ .

هذا عنه فامذا عنك، فبامذا تستعني عىل عدو مستأسد وجبار يتهدد؟

إن مددك اليوم عىل عدوك الشيطاين اإلنيس واجلني مددان: ساموي من اهلل وحده 
القوة  أصحاب  من  تستمده  برشي  وآخر   ، وضعفكام  قوتكام  بمصدر  والعامل  خالقكام 

اإليامنية والصالبة يف دين اهلل.

إن العبد أحوج ما يكون إىل ربه، وأفقر ما يكون إليه، وأضعف من أن يواجه عدوه 
اتكل عىل نفسه وواجه منفردا لرجع  وحده، فلو بدت منه صيحة استغاثة ألغاثه، ولو 

            ))))            ومن هنا كان الدعاء يف السفر: اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوي ومن العمل ما ترىض، وكان من بطولة   
                 يوسف -عليه السالم- اعتصامه بربه وعفته يف غربته، حيث ال خيشى الفضيحة بني من يعرفه.



25

 : باخلذالن، وهلذا قال ابن مسعود
)إنام مثل ابن آدم كالشء امللقى بني يدي اهلل -عز وجل- وبني الشيطان، فإن كان هلل 

فيه حاجة حازه من الشيطان، وإن مل يكن هلل فيه حاجة خىل بينه وبني الشيطان())2). 
ِذل من جهة ما تعلَّق  بل وال ينترص العبد عىل عدوه إال بربه، وكل من تعلق بغري اهلل خحُ

خ ابن القيم هذه القاعدة وهو يصنع مدارجه فقال: به، ولذا فقد رسَّ

)كامل النرصة عىل العدو بحسب كامل االعتصام باهلل())2).

ر أخيرا..      وتذكَّ

   إذا نبحتك كالب الراعى، فاستعن بالراعى يكِفك كالبه!

وإال  اهلل،  إىل  اللجوء  بصدق  بل  دهاء،  أو  بذكاء  ال  فيها  االنتصار  معركة  وهذه 
فاخلذالن. ملح ذلك ابن تيمية يف مالحظة ثمينة فقال: 

هم نظرا ويعميه عن أظهر األشياء، وقد  )قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدِّ
يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا، وهيديه اهلل ملا اخُتلِف فيه من احلق بإذنه، فال حول 

وال قوة إال به؛ فمن اتكل عىل نظره واستدالله، أو عقله ومعرفته، ُخِذل()0)).

تعلَّم هذا  يعتمد عىل سعيه إال خمذول، وقد  يحُعَجبحُ بعمله إال ناقص، وال  ولذا ال 
الدرس األهم من قصة إبليس الرجلحُ الصالح بِْش بن احلارث ؛ كان يصيل يوما، فأطال 

الصالة، ورأى رجال ينظر إليه معجبا به ففطِن له بش فقال للرجل: 

)ال يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس قد عبد اهلل مع املالئكة كذا وكذا()1)).

مدارج السالكني 200/1 .  ((((

مدارج السالكني 200/1 .  ((((
درء تعارض العقل والنقل )/4) ابن تيمية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  ((1(

))))        حلية األولياء 241/6.

أهداف الكتاب



26

6. نيل أعلى درجات محبة الله:

عبودية املراغمة عبودية غائبة ال ينتبه هلا إال األقوياء يف دين اهلل، وال يشء أحب إىل 
»وهذه عبودية ال يتفطَّن هلا إال  اهلل من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. قال ابن القيم:  

األكياس«، وقد أشار سبحانه إىل هذه العبودية يف  كتابه، فقال عز وجل:

﴿                                                                                                   ﴾ ]النساء : 100[

بدينه  وفراره  هبجرته  ويغيظهم  اهلل  أعداء  يراغم  حيث  مراغام  املهاجر  ي  مِّ سحُ وإنام 
ونجاته من فتنة أرادوا له الوقوع فيها.

هبا  ليجازى  مسجلة  مكتوبة  هي  بل  اهلل،  عند  ثواهبا  يضيع  ال  الكافرين  وإغاظة 
أصحاهبا يوم اجلزاء. قال تعاىل: 

 ﴿

                                                        ﴾ ]التوبة : 1))[.

فيها من كامل  فموافقته  له  للرب مطلوبة  غاية حمبوبة  الكفار  اهلل من  أعداء  فإغاظة 
العبودية، وهذا يف عموم أعداء اهلل، فكيف بألدِّ أعدائه وقائدهم وأقدمهم وهو إبليس!! 

  ِد التبخرت بني الصفني كام فعل أبو دجانة ِسامك بن خرشة وألجل هذه املراغمة مححُ
حتى أثنى عليه رسول اهلل ^.

وقد رشع النبي ^ للمصيل إذا سها يف صالته سجدتني وقال إن كانت صالته تامة 
ها املرِغَمَتني)2)) كانتا ترغامن أنف الشيطان، وسامَّ

        ))))   قال رسول اهلل ^: إذا شك أحدكم يف صالته فليلق الشك، وليبن عىل اليقني، فإن استيقن التامم سجد سجدتني، فإن كانت 
                   صالته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة متام الصالة والســـــــــــــجدتان تحُرغامن أنف 

                         الشيطان. حسن: رواه ابن حبان واحلاكم عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم: 633 .
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ره باخلطيئة امللعونة واملايض  وهذا مفهوم، ألنه ال يغيظ هذا العدو أكثر من سجدة تذكِّ
املرير واملشهد املؤمل، فام يلبث أن يبكي بكاء مريرا عىل ما كان منه. قال رسول اهلل ^: 

»إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، ويف رواية يا وييل 
أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة، وُأِمْرُت بالسجود فأبيُت فيل النار«)))).

وقد نبَّهنا كعب إىل هذه الطريقة يف إيالم العدو فقال: 

)ليس يشٌء أشد عىل إبليس وجنوده والشياطني وال أكثر لبكائهم من أن يروا مسلام 
ساجدا، يقولون: بالسجود دخلوا اجلنة، وبالسجود دخلنا النار()4)).

وإبرازا لقيمة عبادة املراغمة الغائبة، فقد رأى ابن القيم أهنا سلم الوصول إىل مقام 
الصديقية:

)فمن تعبَّد اهلل بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعىل قدر حمبة 
العبد لربه ومواالته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه املراغمة()5)).

ومما يغيظ إبليس اليوم:
مستعمراته،  من  مستعمرة  وتغزو  إقطاعه،  من  أرضا  يوم  كل  تكسب  أن 

رها من آثاره. وتطهِّ

فتنتزع من بني  النجاة إىل اآلخرين،  بنجاتك حتى متد طوق  أن ال تكتفي 
خمالبه ضحية من ضحاياه، وتنقلها من حزب الشيطان إىل حزب الرمحن.

أن تنجو من مكائد طاملا أوقع فيها غريك وقهرهم هبا. 

إذا خطر لك خاطر بسوء عىل مسلم، فاقلب السحر عىل الساحر، وِزد يف 

صحيح: رواه مسلم وابن ماجة عن أيب هريرة  كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 1438.  ((((
حلية األولياء 29/6   ((((

مدارج السالكني ص 226  ((((

أهداف الكتاب
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عنك  ويرصف  الشيطان  يغيظ  مما  أكثر  ذلك  فإن  باخلري،  له  وادعحُ  مراعاته 
وسوسته، ويردُّ كيده يف نحره.

أن تتغلب عىل نقاط ضعفك التي سبق أن هامجك منها.

أن تقوم من هزيمتك وتنتفض من سقطتك كلام وقعت لتستأنف املعركة 
وال ترفع يوما راية يأس أو استسالم.

إذا أغضبك أحد واستدرجك الشيطان لرد اإلساءة بمثلها، فاقرأ كيف تغيظ الشيطان 
يف ما ييل: 

     قيل للفضيل بن غزوان: إن فالنا يذكرك. فقال: 

                            واهلل ألغيظن من أمره. قيل: ومن أمره؟! قال: 

                                )الشيطان.. اللهم اغفر له()6)).

     جاء غالم ألب ذر  وقد كرس رجل شاة له فقال له: من كرس رجل هذه؟

                 قال: أنا فعلته عمدا ألغيظك فترضبني فتأثم. فقال:

ضك عىل غيظي، فأعتقه()7)). )ألغيظنَّ من حرَّ

 
              ))))        اإلحياء )/14).

               ))))           خمترص منهاج القاصدين ص ))1.
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بطوالت ميدانية
           ويف هذه املراغمة خمالفة أمر الشيطان يف كل يش، ولو كان ظاهره خريا،

     فإن الش كامن فيه. قال احلارث بن قيس:

»إذا أتاك الشيطان وأنت تصيل فقال: إنك ترائي، فزدها طوال«)))).

))))       تلبيس إبليس 25/1.

أهداف الكتاب
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7. جهادان:

قال ابن القيم:

)وملا كان جهاد أعداء اهلل يف اخلارج فرعا عىل جهاد العبد نفسه يف ذات اهلل كام قال 
النبي ^: »املجاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل، واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه« كان 
فإنه ما مل جياهد نفسه أوال  له،  العدو يف اخلارج، وأصال  النفس مقدما عىل جهاد  جهاد 
لتفعل ما أِمرت به وترتك ما هِنيت عنه وحيارهبا يف اهلل مل يمكنه جهاد عدوه يف اخلارج، 
فكيف يمكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي بني جنبيه قاهر له متسلط عليه 
مل جياهده ومل حياربه يف اهلل، بل ال يمكنه اخلروج إىل عدوه حتى جياهد نفسه عىل اخلروج.

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادمها، وبينهام عدو ثالث ال يمكنه جهادمها إال 
له ويرجف به، وال يزال خييل له  ذِّ بجهاده، وهو واقف بينهام يثبِّط العبد عن جهادمها، وخيحُ
ما يف جهادمها من املشاق وترك احلظوظ وفوت اللذات واملشتهيات، وال يمكنه أن جياهد 

ذينك العدوين إال بجهاده، فكان جهاده هو األصل جلهادمها()))).

سئل عبد اهلل بن عمرو: كيف تقول يف اجلهاد والغزو؟ قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، 
اهلل  بعثك  مرائيا  قحُتلت  وإن  فارًا،  اهلل  بعثك  فاّرًا  تلَت  قحُ إن  فإنك  ها،  فاغزحُ بنفسك  وابدأ 

تلَت صابرًا حمتسبًا بعثك اهلل صابرًا حمتسبا. مرائيًا، وإْن قحُ

إخوتاه .. من فرَّ من جهاد نفسه اليوم فرَّ من الزحف أمام العدو غدا .. 

ومن وىل األدبار أمام الشيطان فتح أول ثغرة يلج منها العدو إىل ديار املسلمني .. 

ومن أضاع اإلخالص حلَّت بنا اهلزيمة بسببه وال مناص .. 

ر نفسه من العدو األدنى .. ر األقىص من مل حيرِّ وكيف حيرِّ

               ))))       زاد املعاد  )/6.
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 أما من جاهد هواه ليبني تقواه .. ومن قاوم شيطانه ليحفظ إيامنه .. من سال دمه 
أثناء مبارزته هلواه .. فهو البطل املقدام والرجل الكامل ..

يحُستقبل غدا استقبال الفاحتني، وترفع فوق رأسه راية النرص املبني .. 

جزاًء وفاقا .. 

فابدأ جهادك مع الشيطان من اليوم واملوعد غدا: أسواَرك .. قدسنا احلبيبة!!.

8. معرفة طبيعة العدو ومكائده وجنده: 

حكمة  ويف  عليه،  التغلب  مفاتيح  ثناياه  يف  حيمل  سؤال  عدوك؟!  عن  تعرف  ماذا 
حربية صينية قديمة:

     إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك فال داعي من اخلوف من خوض مائة
معركة، إذا كنت ال تعرف نفسك أو العدو فستنهزم يف كل معركة، وإذا كنت 

تعرف نفسك وال تعرف العدو فكل نرص حترزه سيقابله هزيمة تلقاها.

فال شك أن معرفة مكائد العدو وحَيله والتعرف عىل جنوده وقدراته خطوة الزمة 
هلا،  انتهاء  ال  إبليس  وحيل  عليه.  النرص  حتقيق  ثم  ومن  قوته،  فتيل  ونزع  كيده  إلبطال 

ه مدحورا ،بعون اهلل. وسنكشفها يف هذا الكتاب واحدة تلو األخرى - إذن اهلل- لنردَّ

إن معلومة واحدة هامة قد تقلب اهلزيمة إىل نرص مبني، وهذا الكتاب الذي بني 
يديك كنز معلومايت زاخر يكشف كل نقاط ضعف العدو، ويرشدك إىل حسن استغالهلا 

لرتجع بإذن اهلل ظافرا منترصا.

أهداف الكتاب



32

اللـــص !
القلوب . 1 يغزو  لذا  أحد،  يكشفه  ال  حتى  الظالم  يف  إال  يعمل  ال  اللص 

السوداء املظلمة فال يشعر به أصحاهبا.

انكشاف اللص! . 2
واللص إذا طلع عليه الصباح وىل هاربا، لذا ينكشف يف احلال عند تسلله إىل القلوب 

املشقة بنور اهلل ﴿
        ﴾  ]األعراف : 201[ .  

إغراء الرسقة! . 3
الرسقة جد مغرية للسارق، فإن رسق لص ومل جيد من يردعه أغراه ذلك بمزيد الرسقة 
وعظيم النهب، ولعل مصيبتك وقتها أكرب وخسارتك أفدح، ولذا فالصغائر إمل تستدرك 

ت اجلوارح إىل املذابح. بتوبة انقلبت كبائر، واخلواطر إمل تصحح جرَّ

دخل رجل عىل سهل بن عبد اهلل، فقال: اللص دخل داري وأخذ متاعى، فقال: . 
اشكر اهلل، فلو دخل اللص قلبك، وهو الشيطان، وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟

املرسوقون! . 4
الشيطان سارق اإليامن، واللص ال يرسق إال صاحب غفلة!

احلراسة املشددة! . 5
إذا وجد اللص حراسًة عىل باب الدار وىل عىل الفور األدبار، وليس أشد من حراسة 
فهو  جبان،  الشيطان  وألن  وهرب،  انخذل  أي  الشيطان  خنس  اهلل  ذكر  وإذا   ، الذكر 
هيرب من الذكر، قال ^: »إن الشيطان إذا سمع النداء بالصالة ذهب حتى يكون مكان 

الروحاء« )40). 

صحيح مسلم.  ((1(
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والروحاء مكان يبعد ما يزيد عن  30 كيلو مرتا عن املدينة املنورة. 

اسرتداد املرسوق! . 6
ليست هناية املطاف بل طارد اللص واسرتد بضاعتك املنهوبة وإيامنك السليب )واتبع 

السيئة احلسنة متحها(.

الكثرة تغلب الشجاعة! . 7
كثرة اللصوص جتعل من املحال أن تقاوم الرسقة خاصة إذا كنت أعزل اإليامن،فال 

تغامر بوضع نفسك وسط صحبة )ترسق إيامنك(.

رسقة الوزير ليست كرسقة الفقري .. 8
 ثغرة أمنية! . 9

 هل علمت من أين تسلل إليك عدو اهلل؟! 
 ومن أي نقاط الضعف غزاك؟ 

نت دفاعاتك جيدا تأهبا للهجمة القادمة؟! وهل حصَّ

نجاتك بيدك! . 10
تعرضك للصوص وإقامتك بني أظهرهم تغرهيم برسقتك ومهامجتك، أما التحصن 

واالبتعاد عن طريقهم فهو صامم أمان، ودليل عىل اتصاف عقلك بالرجحان. 

التفرد خطر! . 11
انفرادك بالسري وحدك يغري بك اللصوص، فإن استغثت يف العراء مل جيبك أحد، 
د  فتفرَّ دَت  تفرَّ اجلريمة:  الصدى، وكنت مشاركا يف  مل جتد غري رجع  النجدة  وإن طلبت 

اللصوص بك، وهنبوا منك أغىل ما متلك.



34



35
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الفصل الثانـي
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الفصل الثاني
معالم المعركة

1. الحصار :

بدأ هذا احلصار مع أول حلظات ابتداء املعركة واشتعال العداوة بيننا وبينه، فقد أعلن 
دا: عنه إبليس فور طرده من اجلنة انتقاما وثأرا،  فأقسم متوعِّ

 ﴿    
                                                                                                                   ﴾ ]األعراف: 17-16[ .

قال قتادة: )أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غري أنه مل يأتك من فوقك. مل يستطع 
أن حيول بينك وبني رمحة اهلل()41). 

داعيا  يديك  ترفع  اهلل  إىل  طريقك  والسامء  األرض،  أو  السامء  سوى  لنا  يرتك  فلم 
مستغيثا، أو األخرى وهي األرض بأن يقيض عليك املوت!! فال فرار يف هذه املعركة وال 

مهرب من هذا العدو إال باالحتامء بالرب أو الرحيل إىل القرب.

رت أن تسلكه إال وتربَّص بك ووسوس إليك ليعوقك  فام من طريق خري وطاعة فكَّ
عنه، وحيول بينك وبينه .. أما إذا كانت األخرى وكان الرش .. أخذ بيديك ومحلك إليه .. 
بل واستعان بشيطان آخر .. ليستلمك من ناحية اليمني ويأيت هو من الشامل .. فتتهادى 

إىل املعصية بني شيطانني!! 

عن  بمنأى  فيه  أنت  األرض  وجه  عىل  مكان  هناك  ليس  أنه  احلصار:  معاين  ومن 
شيطانك، ولو كان أمام احلجر األسود!! واسمع ما حدث مع األصمعي أمام الكعبة وبم 

وسوس له شيطانه.  

تفسري ابن كثري 273/1.  ((((

معالم املعركة
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قال األصمعي: 

رأيتحُ جارية يف الطواف كأهنا مهاة، فجعلت أنظر إليها، وأمأل عيني من حماسنها، 
فقالت يل: يا هذا!! ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول:

                   وكنَت متى أرسلت طرفك رائدا ... لقلبك يومـــا أتعبتك املناظر

                   رأيَت الذي ال كلــــه أنت قادٌر ... عليه وال عن بعضه أنت صابر )42) .

وقد يكون احلصار زمانيا، بمعنى أنه يغّطي كل حلظة يف عمرك من املايض واملستقبل، 
فقد أتاهم من بني أيدهيم -أي من جهة املستقبل- ليقنِّطهم من توفيق اهلل هلم، ومن خلفهم 

-أي من ِقبل املايض-  فآيسهم فيها من مغفرة رهبم ملا سلف من الذنوب. 

قال تعاىل:

﴿                                                                         ﴾  ]األعراف: 16[ .

قال ابن زيد: 

نوا هلم ما مىض من خبث أعامهلم، وما يستقبلون منها ( .  ) زيَّ

ومن الحصار الزماني: 

  أن كل معركة يف الدنيا هلا وقت حمدود، ومواعيد اللتقاط األنفاس 
واسرتاحة املقاتلني، إال معركتنا مع الشيطان، كل ساعاهتا اقتحام والتحام، 

ولو كانت ليلة القدر!!

))))        روضة املحبني: 97/1، ومما جاء يف الكتاب أيضا: بينا رجٌل يطوف بالكعبة إذ برص بامرأة ذات مجال وقوام، فأفتنته وشغلت 
قلبه فأنشأ يقول:

                                                   ما كنت أحسب أن احلبَّ يعرض يل  ...  عند الطواف ببيت اهلل ذي السرت
                                                   حتى ابتليت فصـــار القلب خمتبال  ...  من حب جــارية حوراء كالقمر
                                                   ياليتني مل أكن عاينت صــــــورهتا  ...  هلل ماذا توخــــــــاين به برصي
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إليك  املدد  وصول  أو  لك  خمرج  وجود  دون  احلصار  طول  أن  احلرب  قواعد  من  واعلم 
يدفعك إىل اليأس، ومن اليأس يكون االستسالم والسقوط يف قبضة العدو، فانتبه!!

2. السهام:

مما جاء يف وصف النظرة أهنا سهم مسموم من سهام إبليس ))4) .  

ولماذا السم؟

يصبح  بالنظرات  شقي  قلبا  أن  والشك  وأفتك،  أرسع  القتل  ليكون  والجواب: 
أقرب إىل املوات، حتى ال تعود تؤثِّر فيه اجلنائز والعظات، ويصم عام فيه خريه وصالحه، 
نسمة  يستنشق  أن  لغريه، وكيف ألسري شهوة  متسعا  قلبه  أن جيد مكانا يف  لعاشٍق  فأنى 

حرية!!

ويف احلديث إشارة إىل أن تتابع النظر إىل احلرام واعتياده يؤدي إىل موت القلب حتام 
ألن تتابع جرعات السم قاتل، ولو كان هذا  القلب من أكثر القلوب حياة وأقواه إيامنا. 

والسم من طبيعته أنه يرسي، وينتقل عن طريق الدم إىل كل اجلوارح، فالعقل يظل 
مشغوال، واللسان ينطق غزاًل وهلًوا، والِرجل هتوي بصاحبها إىل اهلاوية، ألن السم طال 

اجلميع.

ناقع  سم  يف  طويلة  فرتة  ِمس  غحُ ونصلها  الفتاكة،  الشيطان  أسلحة  من  إذن  فالنظرة 
ب بدقة متناهية  حواه إناء الشهوة، ثم أخذ الشيطان هذا السهم ووضعه يف قوسه، وصوَّ
ع بدرع التقوى  نحو مركز القيادة، ثم أطلقه مبارشة صوب قلبك، فإذا كان القلب قد تدرَّ

ت السهام عىل أعتابه، وإال نفذت إىل مقتل. واخلوف من اجلليل تكرسَّ

))))  السلسلة الضعيفة رقم: 1065 .

معالم املعركة
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إخوتاه .. وصف معركة اليوم: 

         السهام منطلقة بغزارة من كل صوب وحدب، من شاشات وجمالت وعروض 
أزياء وموضات، وفتن ومغريات.

        فإما النجاة من السهام املسمومة بعدم التعرض ملرمى نرياهنا وهجر أماكن العصيان.
        وإما خوض املعركة بدرع إيامين صلب تتكرس عليه سهام األهواء وحماوالت 

اإلغواء.

ر حياة املرء وتقلبها إىل شقاء، ليلعن  والنظرة السهم قد تكون كذلك نظرة حاسد تدمِّ
حظه وقلة نصيبه من دنياه، ثم يرسي السم إىل اجلسد ليكون الوقوع يف احلرام والتجرؤ 
عىل الرشوة والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل، واحلرام جيرُّ معه أخاه من احلرام.

3. الرايات:

قال رسول اهلل ^ : 

»ما من خارج خيرج إال ببابه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج ملا حيب 
اهلل عز وجل اتبعه امللك برايته، فلم يزل حتت راية امللك حتى يرجع إىل بيته، وإن خرج ملا 

يسخط اهلل اتبعه الشيطان برايته فلم يزل حتت راية الشيطان حتى يرجع إىل بيته«)44) .

والراية فيها احتدام القتال ومحل النفس عىل االستبسال، وهل هناك معركة أرشس 
من معركة ضد الشيطان ختوض غامرها اليوم وكل يوم.

القضاء عىل مقاومة اخلصم، فمن رفع  الظفر ودليل  االنتصار وعالمة  والراية رمز 

         ))))           صحيح: صححه العالمة أمحد شاكر والشيخ مقبل الوادعي.
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رايته عىل أرض عدوه فقد أعلن انتصاره عليه واستيالءه عىل ملكه ونزعه لكل مصادر 
قوته، وحني يرفعها امللك فهو يحُعِلن هبا استسالم الشيطان، وحني يرفعها الشيطان فهذا 

يعني هبا اهنزامك واستسالمك بعد أن ختليت عن والية ربك إىل والية عدوك.

من  ملك  لقيادة  زمامك  ُتسِلم  وجهتك  بحسب  فأنت  وقيادة،  توجيه  فيها  والراية 
املهلكات، فاخرت  أو إىل شيطان مريد يقودك نحو  يتوىل توجيهك إىل اخلريات،  املالئكة 

ده َمَلكا أو شيطانا كيف ما حتب! لك قائدا عند كل طلعة من بيتك، وحدِّ

د لنفسك نية صاحلة عند كل خروج حتى تحُرفع راية َمَلكية فوق رأسك، تحُظِلِّك  وجدِّ
حتى ترجع، فخروج إىل عمل تنوي به الرزق احلالل والسعي عىل العيال، أو صلة أرحام 
أو خدمة جار، أو توسعة عىل أهل، أو نرش هداية، أو أخذا بيد غافل أو عىل يد ظامل، وهي 

كلها نوايا صاحلة حتتاج إىل قلب يقظ وذاكرة إيامنية قوية.

والراية بروٌز وشهرة، ودعوة إىل جتمع األنصار واألعوان، فالذاهب إىل املعصية داٍع 
إىل  ه  املتوجِّ بعكس  اإليامنية،  األمة  مناعة  ر  يدمِّ ما  بلسانه، وهو  ينطق  مل  وإن  بحاله  إليها 
الطاعة فهو لسان خري صادٌح يف الناس، ليكون الواحة التي يأوي إليها احليارى والغافلون.

حني تتربج املرأة مثال، فهي ترضب املجتمع يف مقتل .. 

تغري غريها من النساء بالتربج..

تثري شهوة الشباب الظامئ..

ن أثر املعصية عىل القلب.. هتوِّ

د الناس يف من ترتدي احلجاب عىل حساب اللحم املكشوف.. تزهِّ

بجيشه  التحقت  امرأة  طريق  عن  الشيطان  إليها  يصل  شيطانية  أهداف  كلها  وهي 
وأصبحت من جنده متربجة، يرفع بنفسه رايته فوق شعرها املصفَّف!!

معالم املعركة
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راك:  4. الشِّ

يف الصحيح أن أبا بكر الصديق سأل النبي ^ أن يعلِّمه دعاء، فقال ^:

»يا أبا بكر! قل: اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة، ال إله إال أنت، 
كه، وأن أقرتف عىل  ربَّ كل يشء ومليكه، أعوذ بك من رش نفيس، ومن رش الشيطان ورَشَ

ه إىل مسلم«  )45) . نفيس سوءا أو أجرَّ

وقد أوىص رسول اهلل الصديق أن يردِّدها ثالث مرات كل يوم وليلة كثالث جرعات 
شافيات وحصون مانعات، فقال: 

»ُقلُه إَِذا َأْصَبْحَت، َوإَِذا َأْمَسْيَت، وإذا أخذت مضجعك«  )46) .

ك، وهو  َ كِه( أي من الرشَّ كِه( أي ما يأمرك به من الرشك، أو )رَشَ وقد جاء لفظ )ورِشْ
أو  الشهوات  برشاك  آدم  بني  يصيد  الشيطان  ألن  وغريمها،  والطري  السمك  به  يحُصاد  ما 

رشاك الشبهات.

M  رائع ظاهرها  باطنها،  غري  فظاهرها  واإلغراء،  والتخفي  اخلداع  فيها  والِشاك 
وباطنها سم ناقع وهالك واقع، فكم من رش أوقع الشيطان فيه عن طريق خري، وكم من 

معصية ساقها الشيطان عن طريق طاعة. 

مال كثري ظاهره متعة ورخاء ومن ورائه فتنة وشقاء. «

تصدي لدعوة وطرق ألبواب خري تنتهي إىل حب ظهور يقصم الظهور. «

إطالة ركوع وبكاء سجود يقود إىل رياء وسمعة. «

M  عليك هيجم  الشيطان  أن  ذلك  املفاجأة،  وعنرص  املباغتة  كذلك  فيها  والِشاك 

            ))))          صحيح: رواه الرتمذي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: )1)7.      
            ))))          صحيح: صحيح األدب املفرد 1202 والسلسلة الصحيحة )275
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وأنت ال تتوقع ذلك وال تظنه، ومثال ذلك أنك عقب مواسم اخلريات وهبوب النفحات 
تظن أنك لن تسقط ولن تنتابك عالمات الضعف بعد اليوم، ثم خييب ظنك وتضعف.

M  يف تبقى  ما  منك  والنيل  إلسقاطك  والتحفز  حلظة،  كل  الرتبص  فيها  والِشاك 
حياتك نَفس.

مثال  غري  وعىل  العدم  من  ومبدعهام  خالقهام  واألرض(:  السموات  )فاطر  وقوله: 
سبق، ومها ًخْلقان عظيامن يلقيان يف روعك أنك ال تساوي ذرة رمل يف ملك اخلالق أو 

قطرة ماء من بحاره.

)عامل الغيب والشهادة(: فال خيفى عليه خافية، فهو العليم بكل ما ظهر وما استرت، 
فالغيب عنده شهادة، والرس عالنية، فيمتلئ قلبك طمأنينة أنه حميط بكل يشء، ال يغيب 

عنه وال يحُعجزه يشء.

)ربَّ كل يشء ومليكه(: فال خيرج خلق عن ربوبيته، فهو الرب الشفيق الرحيم بمن 
لتدرك  الصنعة مثل صانعها،  يرعاه، وهو مع رمحته يملك مفاتيح كل يشء، فال يعرف 
أمر هدايتك ومحايتك متعلق بكلمة واحدة منه مفادها )كن(، بل وبدون هذه  أن  بحق 

الكلمة إذا أراد ربنا إنفاذ أمَر محايتك.

)أشهد أن ال إله إال أنت(: توسل إليه بأحب الكالم إليه وأفضل الذكر وأعىل شعب 
اإليامن، ولذا خترتق هذه الكلمة احلجب وتقطع أطباق الساموات يف )صفر( من الزمن، 

واسمع بشارة رسول اهلل :

إىل  ُتـفيض  حتى  السامء  أبواب  له  ُفتِحت  إال  خملصا  قطُّ  اهلل  إال  إله  ال  عبٌد  قال  »ما 
العرش ما اجُتنِبت الكبائر« )47) .

وبعد التوسل تأيت االستعاذة الشاملة لكل يشء ومن كل يشء. قال ابن القيم:

صحيح : السلسلة الصحيحة رقم: 2753.  ((((

معالم املعركة
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الش  فإن  وغايته،  وأسبابه  الش  من  االستعاذة  الشيف  احلديث  هذا  تضمن  )فقد 
أو عىل  العامل.  تعود عىل  أن  إما  الشيطان، وغايته:  أو من  النفس  أن يصدر من  إما  كله 
يصل             اللتني  وغايتيه  عنهام  يصدر  اللذين  الش  مصدري  احلديث  فتضمن  املسلم،  أخيه 

إليهام( ))4) . 

قال املناوي:

ألن  الدفع  يف  أهم  الشيطان  رش  أن  مع  النفس  رش  من  االستعاذة  م  قدَّ مل  قلت  )فإن 
كيده وحماربته أشد من النفس ألن رشها وفساده إنام ينشأ من وسوسته، ومن ثم أفردت 
له يف التنزيل سورة تامة بخالفها؟ قلت: الظاهر أنه جعله من باب الرتقي من األدنى إىل   

األعىل( ))4) . 

5. مركز القيادة والتوجيه والمتابعة ثم المكافأة: 

 قال رسول اهلل ^: 

»إن إبليس يضع عرشه عىل املاء، ثم يبعث رساياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، 
ثم جييء أحدهم  فيقول: ما صنعت شيئا. قال:  فيقول: فعلت كذا وكذا  جييء أحدهم 

قُت بينه وبني امرأته. قال: فُيدنيه منه ويقول: نعم أنت« )50) . فيقول: ما تركُته حتى فرَّ

ويف احلديث كشف نبوي خلطة اإلعداد الشيطاين، فام عادت رسا، وصارت حديث 
كل لسان، ويف هذا احلديث:

التخطيط الشيطاين املحكم، واختاذ مركز القيادة، ومجع األنصار هلذه املهمة اإلبليسية، 
وفقط يف مملكة الشياطني يكون التدين يف مدارك الشيطانية السافلة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بحجم إغواء كل شيطان وتأثريه، فاإلدناء من إبليس واإلقصاء عنه يرتبط ارتباطا رئيسيا 

بمهارة اإلفساد عند كل شيطان، وهذه أمثلة:
إغاثة اللهفان )/1).  ((((                       
فيض القدير 521/4.  ((((                       

صحيح : السلسلة الصحيحة رقم: 3261.  ((1(                       
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ب من إبليس. شيطاٌن يغوي عاملا يضل بزلته خلٌق كثري هلو شيطان مقرَّ

شيطاٌن يضل مطربا أو ممثال هيوي بأخالق الشباب ويشيع الفحشاء هو صاحب       
احلظوة العليا عند إبليس.

شيطاٌن يستهدف محُصلحا أو داعية حتى يفتنه، هو صاحب إنجاز يستحق عليه 
مكافأة الشيطان وتقليده التاج.

شيطاٌن يغوي أمريا أو حاكام غري شيطان يغوي فقريا أو مغمورا، األول تأثريه 
يعم األمة، والثاين ال يتجاوز تأثريه نفس من أغواه.

فاعليته، هذا من  العمل  يفقد  التكليف  بعد صدور  العمل  متابعة  أن عدم  ومعلوٌم 
الناحية اإلدارية، ليتساوى يف هذا العمل غري املتابع مع غياب العمل، وبام أن إبليس أستاذ 
إدارة اإلفساد األول، لذا يعلِّم أتباعه فنون اإلفساد، وكيف يبلغون فيها الغايات وأسافل 

الدركات.

لتكتمل  امليسء،  أقصد  عفوا  املحسن،  ومكافأة  اجلوائز  واستالم  التحفيز  يأيت  ثم 
املنظومة اإلدارية املتكاملة!! ويقلِّد إبليس أبرع تالمذته تاج الكفاءة اإلفسادية يف حفلة 

تتويج متشيطنة كام أخرب بذلك رسول اهلل ^:

»إذا أصبح إبليس بثَّ جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلام ألبسته التاج. قال: فيخرج 
هذا فيقول: مل أزل به حتى طلَّق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج، وجييء هذا فيقول: مل 
حتى  به  أزل  مل  فيقول:  هذا  وجييء  يربَّمها،  أن  يوشك  فيقول:  والديه،  عقَّ  حتى  به  أزل 
أنت،  أنت  فيقول:  قتل،  حتى  به  أزل  مل  فيقول:  هذا  وجييء  أنت!  أنت  فيقول:  أرشك، 

وُيلبسه التاج«  )51) .

صحيح : السلسلة الصحيحة رقم: 1280.  ((((

معالم املعركة
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ز أسلحته، ونظَّم صفوفه، وأعدَّ  أخي .. ها قد حشد الشيطان جنوَده وأتباعه، وجهَّ
دة وهدف واحد: إغوائك متهيدا القتيادك  ة حمدَّ ب لالستِعداد ِمن أْجل مهمَّ ته، وتأهَّ عدَّ
مغلولة عنقك إىل جهة مشؤومة معلومة: جهنم وبئس املصري، فهل يصح أن تواجه هذا 

التخطيط املحكم بارجتالية وفوضوية!!

            وهل تواجه املدفع بسيف من خشب؟

                                هل يصلح السيف يف زمن القنبلة الذرية؟!

6. مستعمرات دائمة ومؤقتة:

مستعمرات دائمة:

خ، ومنها:       للشيطان إقطاعات استوىل عليها وباض فيها وفرَّ

احلانات وأماكن املنكرات: وهي أماكن العصيان الدائم غري املنقطع بتوبة أو دمعة، 
فحانات اخلمر وصاالت اخلنا وأماكن الفاحشة والصاالت التي تنكشف فيها العورات 
فيها  يلتقي  التي  احلريات، ومقار احلفالت  اهلل حتت ستار  وتحُنتهك حمارم  الفن،  بدعوى 
الشباب بالبنات حيتفلن بمرصع اإليامن وسفك دمه يف األرجاء، والشيطان مطلٌع يقهقه 
من فرط النشوة .. نشوة االنتصار، فكل هذه مساكن دائمة للشيطان يعيث فيها فسادا، 
ويعبث بمرتادهيا، يغوي قلوهبم ويعشعش فيها، وهلذا كانت الصالة مكروهة باالتفاق 
من  ونحوها  املكوس  ومواضع  واحلانة  اخلمر  مواضع  مثل  وذلك  الشيطان،  مواطن  يف 

املعايص الفاحشة، والكنائس والبِيع كام حكى ذلك اإلمام النووي.

األسواق: ويكثر جتمع الشياطني وبقاؤهم يف األماكن التي يستطيعون اإلفساد فيها، 
يدخل  من  استطعت- أول  -إن  تكونن  )ال    :   الفاريس  سلامن  قال  فقد  كاألسواق، 
السوق وال آخر من خيرج منها؛ فإهنا معركة الشيطان وهبا ينصب رايته( )))) ، وقد تعلمها 

                  ))))          صحيح : السلسلة الصحيحة رقم: 3261
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من نبيه ^ حني قال: 
»خري البقاع املساجد، ورش البقاع األسواق« ))5) .

ولعل هذا ملا فيها من الغش واخلداع وإخفاء عيوب السلع، إضافة إىل التربج وكشف 
العورات وإطالق األبصار، فإذا دخلتها ذاكرا ربك كنت غازيا الشيطان يف عقر داره .. 

ضاربا له يف مقتل، ولذا حرص الصحابة فيها عىل أكثر ما حُيِرق الشيطان: ذكر اهلل.

كان عبد اهلل بن عمر يقول: إين كنت ألخرج إىل السوق وما يل حاجة إال أن ُأسلِّم 
حممد بن سريين يدخل السوق نصف النهار ُيكرب وُيسبِّح ويذكر اهلل  . وكان  وُيسلَّم عيلَّ
تعاىل قائال: إهنا ساعُة غفلة. وقال محيد بن هالل: مثل ذاكر اهلل يف السوق كمثل شجرة 

خرضاء وسط شجر ميت.
ولك يا ابن القرن احلادي والعشين يف سلفك املبارك قدوة.

أعوذ  إين  اللهم  دعاؤنا عند دخول اخلالء:  النجاسات واخلالء: وهلذا كان  مواضع 
)54) . فهي بيوت الشياطني، ومستقرها ومستودعها، ولذا هنى  بك من اخُلُبث واخلبائث 
النبي ^ أن نستنجي بعْظم حيث إهنا طعام اجلن، وأسدل علينا السرت بيننا وبني اجلن عند 

دخول اخلالء فال يطلعون منا عىل عورة، فقال: 
»سرت ما بني أعني اجلن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم اهلل«)55).

وتسلط الشياطني عىل بعض األماكن ثابت يف أحاديث كثرية، فلقد كان من حكمة 
ره لتامم توبته: »وال ترجع إىل أرضك، فإهنا أرض  العامِل الذي جاءه قاتل املائة نفس أن حذَّ

سوء«.
وقد أمر النبي ^ الصحابة بأن ينتقلوا من املكان الذي طلعت عليهم فيه الشمس 

دون أن يصلوا قائال: »إنَّ هذا واٍد به شيطان«.

))))          حسن: رواه الطرباين واحلاكم عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: 3271 . 
ذهب مجهور العلامء إىل أنه إذا كان الشخص يقيض حاجته يف أماكن مل تعد لذلك كالفضاء مثال، فإنه يقول هذا   ((((

                     الدعاء عند تشمري الثياب. 
صحيح: صححه األلباين يف اإلرواء بمجموع طحُرقـه.     ((((

معالم املعركة
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اغُزهم في عقر دارهم!!
الشيطانية وهيامجوها، ومنها  يتقدموا إىل هذه املستعمرات  ولألقوياء يف دين اهلل أن 
ها النور من قبل، وهاكم قصة بطولة من بطوالت الدعاة وفيها شجاعة  أماكن نائية مل يغزحُ
وفقيه  الفقهاء  أديب  الشيخ  ويروهيا  بربه،  وثقته  بدعوته  إيامنه  وشدة  حامله  وقوة  احلق 

األدباء عيل الطنطاوي: 

إن هذا  اهلل،  )دخلت أحد مساجد مدينة حلب فوجد شابا يصيل، فقلت: سبحان 
الشاب من أكثر الناس فسادا، يرشب اخلمر، ويفعل الزنا، ويأكل الربا، وهو عاق لوالديه، 
فالن،  أنت  وسألته:  منه  فاقرتبت  املسجد،  إىل  به  جاء  الذي  فام  البيت،  من  طرداه  وقد 
كانت  هدايتي  قال:  اهلل؟  هداك  كيف  أخربين  هدايتك..  عىل  هلل  احلمد  قلت  نعم.  قال: 
عىل يد شيخ يف مرقص.. قلت مستغربا: يف مرقص؟!! قال: نعم .. يف مرقص.. قلت: 
كيف ذلك؟ قال: هذه هي القصة، فأخذ يروهيا، فقال: كان يف حارتنا مسجد صغري، يؤم 
الناس فيه شيخ كبري السن، وذات يوم التفت الشيخ إىل املصلني وقال هلم: أين الناس؟ ما 
بال أكثر الناس وخاصة الشباب ال يقربون املسجد وال يعرفونه؟ فأجابه املصلون: إهنم 
املصلني:  أحد  ردَّ عليه  املراقص واملالهي؟  الشيخ: وما هي  قال  املراقص واملالهي.  يف 
عاريات  شبه  أو  عاريات  الفتيات  عليها  تصعد  مرتفعة  خشبة  فيها  كبرية  صالة  املرقص 
يرقصن والناس حوهلم ينظرون إليهن، فقال الشيخ: والذين ينظرون إليهن من املسلمني؟ 
قالوا: نعم .. قال: ال حول وال قوة إال باهلل .. هيا بنا إىل تلك املراقص ننصح الناس .. 
قالوا له: يا شيخ  .. أين أنت.. تعظ الناس يف املرقص؟! قال: نعم، حاولوا أن يثنوه عن 
فقال: وهل  األذى،  واالستهزاء، وسيناهلم  بالسخرية  أهنم سيواجهون  وأخربوه  عزمه، 
وعندما  املرقص،  عىل  ليدله  املصلني  أحد  بيد  الشيخ  وأمسك  ^؟  حممد  من  خري  أنتم 
يف  من  ننصح  أن  نريد  الشيخ:  قال  تريدون؟  ماذا  املرقص:  صاحب  سأهلم  إليه  وصلوا 
املرقص، تعجب صاحب املرقص، وأخذ يمعن النظر فيهم، ورفض السامح هلم، فأخذوا 

يساومونه ليأذن هلم، حتى دفعوا له مبلغا من املال يعادل دخله اليومي .
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وافق صاحب املرقص .. وطلب منهم أن حيرضوا يف الغد عند بدء العرض اليومي. 
قال الشاب: فلام كان الغد كنت موجودا يف املرقص .. بدأ الرقص من إحدى الفتيات، 
وملا انتهت أسدل الستار ثم فتح، فإذا شيخ وقور جيلس عىل كريس، فبدأ بالبسملة، ومحد 
اهلل، وأثنى عليه، وصىل عىل رسول اهلل ^، ثم بدأ يف وعظ الناس الذين أخذهتم الدهشة 
يعظهم  شيخ  أمام  أهنم  علموا  فلام  فكاهية،  فقرة  يرونه  ما  أن  وظنوا  العجب،  ومتلكهم 
هبم،  يبايل  ال  وهو  واالستهزاء،  بالضحك  أصواهتم  ويرفعون  منه،  يسخرون  أخذوا 
بالسكوت واإلنصات حتى  قام أحد احلضور وأمرهم  واستمر يف نصحه ووعظه حتى 

يسمعوا ما يقوله الشيخ.

قال: فبدأ السكون واهلدوء خييِّم عىل أنحاء املرقص حتى أصبحنا ال نسمع إال صوت 
وأحاديث  الكريم،  القرآن  من  آيات  علينا  تال  قبل؛  من  سمعناه  ما  كالما  فقال  الشيخ، 
إنكم عشتم طويال   .. الناس  أهيا  قاله:  الصاحلني، وكان مما  لتوبة بعض  نبوية، وقصصا 
وعصيتم اهلل كثريا، فأين ذهبت لذة املعصية؟ لقد ذهبت اللذة، وبقيت الصحائف سوداء 
ستحُسألون عنها يوم القيامة، وسيأيت يوم هيلك فيه كل يشء إال اهلل سبحانه وتعاىل .. أهيا 
الناس .. هل نظرتم إىل أعاملكم إىل أين ستؤدي بكم؟ إنكم ال تتحملون نار الدنيا، وهي 
جزء من سبعني جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم ..  قال: فبكى الناس مجيعا، وخرج 
الشيخ من املرقص، وخرج اجلميع وراءه، وكانت توبتهم عىل يده، حتى صاحب املرقص 

تاب، وندم عىل ما كان منه( )56) .

علو اهلمة: 287/285 ط مكتبة الكوثر.  ((((

معالم املعركة
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البنا في المقاهي!!
املقاهي  غزو  فكرة  صاحب  فهو  مقداما،  شجاعا  مغوارا  فارسا  البنا  اإلمام  كان 
لعرض فكرته ونرش دعوته، واختلف معه بعض تالمذته، )وقالوا:  إن أصحاب القهاوي 
فيه ألنه يعطل أشغاهلم، وإن مجهور اجلالسني عىل هذه  ال يسمحون بذلك ويعارضون 
املقاهي قوم منرصفون إىل ما هم فيه، وليس أثقل عليهم من الوعظ، فكيف نتحدث يف 
الدين واألخالق لقوم ال يفكرون إال يف هذا اللهو الذي انرصفوا إليه؟؟ وكنت أخالفهم 
يف هذه النظرة وأعتقد أن هذا اجلمهور أكثر استعدادا لسامع العظات من أي مجهور آخر 
اختيار  بحسن  والعربة  عليه  وجديد  طريف  يشء  هذا  ألن  نفسه.  املسجد  مجهور  حتى 
شائق  بأسلوب  فتعرض  العرض  وبطريقة  شعورهم،  جيرح  ملا  نتعرض  فال  املوضوع 

جذاب، وبالوقت فال نطيل عليهم القول.

احلد  هي  التجربة  تكون  ال  ومل  هلم:  قلت  املوضوع  هذا  حول  اجلدل  بنا  طال  وملا 
الدين،  الواقعة بميدان صالح  بالقهاوي  الفاصل يف األمر؟ فقبلوا ذلك وخرجنا فبدأنا 
وأول السيدة عائشة ومنها إىل القهاوي املنترشة يف أحياء طولون إىل أن وصلنا من طريق 
أكثر من عرشين  الليلة  ألقيت يف هذه  اجلبل إىل شارع سالمة، والسيدة زينب، وأظنني 

خطبة تستغرق الواحدة منها ما بني مخس دقائق إىل عرشة.

ولقد كان شعور السامعني عجيبا، وكانوا ينصتون يف إصغاء ويستمعون يف شوق، 
وكان أصحاب املقاهي ينظرون بغرابة أول القول، ثم يطلبون املزيد منه بعد ذلك، وكان 
أننا ال بد أن نرشب شيئًا أو نطلب طلبات، فكنا نعتذر هلم  هؤالء يقسمون بعد اخلطبة 
بضيق الوقت، وبأننا نذرنا هذا الوقت هلل فال نريد أن نضيعه يف يشء. وكان هذا املعنى 
يؤثر يف أنفسهم كثريًا، وال عجب، فإن اهلل مل يرسل نبيًا وال رسوال إال كان شعاره األول:  
﴿                                           ﴾ ملا هلذه الناحية العفيفة من أثر مجيل يف نفوس املدعوين()57) 

             ))))            مذكرات الدعوة والداعية .
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غزو جديد!!
ومن إقطاعات الشيطان كذلك: رشائح من املجتمع غابت عنها اهلداية فلم تتعرض 
يوما هلداه، وغيَّبها عن الوعي شياطني من اإلنس تأزهم شياطني اجلن، فلم تصل أسامعهم 
يتقدمون،  إليهم  فقط  واألبطال  خري،  عىل  يوما  عيوهنم  يفتحوا  ومل  واحدة،  خري  كلمة 
ولدعوهتم يتصدون، وقناَع الغفلة يزيلون، يشعون نورا وسط ظلمة، ويسكبون هداية يف 
أراض جمدبة، ال هيابون انتفاش الباطل وال ُيغلبون، بل حيطِّمون للشيطان دولة، ويكسبون 
سون له كل يوم راية، ويفاجئونه من حيث مل حيتسب، ويباغتونه من مواطن  منه جولة، وينكِّ

فها أبو عبد الرمحن العمري:  قوته، ليزيلوا عن أنفسهم بجدارة لقب الغفلة كام عرَّ

) إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن اهلل بأن ترى ما ُيسِخطه فتجاوزه، ال تأمر 
فيه وال تنهى، خوفا ممن ال يملك لك رضا وال نفعا ( ))5) .

  مستعمرات مؤقتة :

وتسكن الشياطني البيوت التي يسكنها الناس، لكنها مساكن مؤقتة إن أردت؛ حيث 
يطردها التسمية  وذكر اهلل تعاىل وقراءة القرآن، وال مكان يستعيص عىل غزو الشياطني، 
ولو سكن فيه أتقى األتقياء وخلَّص األصفياء، واسمع ما حدث مع سيد الرسل وصفوة 

خلق اهلل من أصحابه:

ل بالال أن يوقظهم  س رسول اهلل̂  ليلة بطريق مكة، ووكَّ عن زيد بن أسلم قال : عرَّ
للصالة، فرقد بالل ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم 
وقد فزعوا، فأمرهم رسول اهلل ^ أن يركبوا حتى خيرجوا من ذلك الوادي، وقال : »إن 
هذا واٍد به شيطان« ، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول اهلل ^ أن 
ينزلوا وأن يتوضئوا، وأمر بالال أن ينادي للصالة أو يقيم، فصىل رسول اهلل ^ بالناس، 
الناس إن اهلل قبض أرواحنا ولو  »يا أهيا  إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال:  ثم انرصف 

))))            األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن أيب الدنيا  ص 15.

معالم املعركة
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إليها  فزع  ثم  نسيها،  أو  الصالة  فإذا رقد أحدكم عن  إلينا يف حني غري هذا،  لردها  شاء 
فليصلها كام كان يصليها يف وقتها«، ثم التفت رسول اهلل ^ إىل أب بكر الصديق فقال: 
ئه كام هيدأ الصبي حتى نام«،  »إن الشيطان أتى بالال وهو قائم يصيل فأضجعه فلم يزل هيدِّ
ثم دعا رسول اهلل ^ بالال، فأخرب بالل رسول اهلل ^ مثل الذي أخرب رسول اهلل ^ أبا 

بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول اهلل ))5) .

ومن املعسكرات املؤقتة: أماكن اخللوات التي يستفرد فيها الشيطان بالعبد فيرصعه 
بإيقاعه يف الذنب، وتتحول أماكن اخللوات عندها إىل جمازر يحُذبح فيها اإليامن، ومواضع 

هزيمة يف مواجهة الشيطان.

7. األسر:
                   قال تعاىل:

﴿                                                                        ﴾ ]املجادلة: )1[ .
لنفسه وغَلَبه، وهذا االستحواذ هو عني  استحوذ عىل الشء: استوىل عليه وجعله 

األرس. قال ابن القيم:

مسجون  أسري  فهو  هواه،  وقيود  شهواته،  وسجن  شيطانه،  أرس  يف  دائام  العايص   (
له، وال سجن أضيق من سجن  أعدى عدو  أسري أرسه  أسوأ حاال من  أسري  مقيد، وال 
اهلوى، وال قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسري إىل اهلل والدار اآلخرة قلب مأسور 

مسجون مقيد؟ وكيف خيطو خطوة واحدة؟ ( )1)) .
لنا احلجاب لرأينا الشيطان يركب بعض اخللق كام يركب أحدنا بعريه،  ولو ُكشف 
فه كيف شاء آناء الليل وأطراف النهار.. هي عملية أرس كاملة  األركان:                            ويرصِّ

. ﴾                                           ﴿

              ))))           صحيح: رواه الطرباين واحلاكم عن زيد بن أسلم كام يف مشكاة املصابيح رقم: 687.
             )1))            اجلواب الكايف ص )7.
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شبهة مردودة
وليس هذا لقوة الشيطان بل لضعف اإلنسان، فليس للشيطان تلك القدرة اخلارقة 
التي يستطيع هبا أن جيرب اإلنسان عىل ترك الطاعة وفعل املعصية، وليس له سلطان يقهر به 
العبد عىل فعل ما يريد، ألنه بذلك يكون مشاركا هلل يف القدرة عىل قهر العباد وإجبارهم 
عىل ما يشاء، ولو كان للشيطان مثل هذا لكان يف ذلك مناقضة لتكليف اهلل للبرش، وخمالفة 
لرصيح القرآن، ألن التكليف قائم عىل حرية اإلنسان يف االختيار بني اخلري والرش، وإذا 
انتفى االختيار عند اإلنسان - بسبب إجبار الشيطان له عىل فعل املعايص وترك الواجبات 

– لكان يف ذلك بطالن التكليف واالختبار.

بما قدَّمت يداك! 
قال تعاىل يف هذا الشأن حاكيا عن الشيطان: 

﴿

                                                                                                     ﴾ ]إبراهيم: 22[ .

وهذا األرس اختياري للعبد، فإن عصمة العباد من الشيطان أو وقوعهم حتت سلطانه 
راجع إىل سابق عملهم، فالتحرر من قيد الشيطان ال يكون إال لعباد اهلل املخلصني كام قال 
ربنا  : ﴿                                                            ﴾ [احلجر: 42[ ، والوقوع حتت سيطرة إبليس 

وقيده تكون ملن سلف منه الكفران، ولذا قال ربنا: ﴿ 
                            ﴾ ]مريم: ))[ .

م العصيان، فتكون منه الزلة التي أودت به  ويقع االستحواذ واألرس كذلك ملن قدَّ
وأوقعته يف ذل القيد واهلوان. قال رسول اهلل ^:

»ما من ثالثة يف قرية ال يؤذن وال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان« )))) .

))))      رواه أمحد عن حسن أبى الدرداء كام يف مسند أمحد رقم : 1)))).

معالم املعركة
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عملية تحرير!
قوى فقال ال �أقوى !  يا من �أمره ربه بالتَّ

يا من �ُسِلب �أعظم نعمة َومل ي�سعر ب�َسْلِبه 

� على ذنبه .. رًّ يا ُم�سِ

ه .. يا �سادر� يف ِغيِّ

�سكت �سحيفتك قلة �حل�سنات 

وخال �سدرك من تعظيم �حلرمات

ولذ� تخلت �ملالئكة عن ن�سرتك 

يطان �سعيا يف هلكتك و��ستحوذ عليك �ل�سَّ

فيا من �سباه عدوه ففرح !

و�ساقه �إىل حفرة �جلحيم مبا �جرتح ..

نت باحل�سن �حل�سني . هال حت�سَّ

وُلذت بجناب �لقوي �ملتني .

و��ستم�سكت بالعروة �لوثقى لهذ� �لدين . 

وقاتلت حتت لو�ء ر�سول �هلل، 

بدال من لو�ء �ل�سيطان �للعني .

و��ستنقذت من �أ�سر �الأبال�سة �إخو�نك �ملاأ�سورين ..
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هيا..

مر .. قبل �أن يفُرط �اْلأَ

ويخرب �ْلق�سر ..

وت�سكن �لقرب ..

ويكون م�سريك �إىل حفرة هي جنة �أو جمرة !

هل تلحق �لقطار ..

�أم يفوتك فتكون من �أ�سحاب �لنار ؟!

�أ�سرع !

 

معالم املعركة
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8. وقت المعركة:

       قال رسول اهلل  ^: 

»ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان، فيستِهلُّ صارخا من نخسة الشيطان إال ابن مريم 
و أمه« )))) .

     قال القرطبي:

)هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط، فحفظ اهلل مريم وابنها منه بربكة دعوة 
أمها حيث قالت: ﴿                                                                                     ﴾ ]آل عمرام: ))[ .. 

ومل يكن ملريم ذرية غري عيسى (  )))) .

بل تبدأ املعركة قبل الوالدة بشهور!! وذلك عندما يأيت الرجل أهله. 

    قال رسول اهلل ^ :

ما  الشيطان  الشيطان وجنِّب  اللهم جنِّبنا  اهلل  بسم  أهله:  يأيت  أن  أراد  إذا  أن أحدكم  »لو 
ه الشيطان أبدا « )))) . رزقتنا، فإنه إن قيض بينهام ولد من ذلك مل يرُضَّ

فاملعركة منذ النطفة املقذوفة يف الرحم، يأيت الشيطان للوالد وينسيه ذكر اهلل ليلتقط 
الطفل ويستلمه وهو ال يزال بعُد نطفة!!.

إغواءك حتى ساعة  مواصال  فيظل  إليه سبيال،  اليأس  يعرف  الشيطان ال 
املوت  ملك  وجه  بمعاينة  إال  أوزارها  احلرب  هذه  تضع  فلن  االحتضار، 
يئس من حتصيله طوال   بام  منك  يظفر  أن  احلياة، وغرضه  ومغادرة رحلة 

              ))))          صحيح: رواه أمحد ومسلم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 5785.
              ))))         فتح الباري 470/6 - ط دار املعرفة.

             ))))          صحيح: رواه أمحد والشيخان عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: 5241.
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منقطع  استبسال  التوحيد وأن متوت عىل اإلسالم، ويف  أال وهو  حياتك، 
ما  أضعف  يف  أنك  مستغال  األخرية  اللحظة  نرص  النتزاع  يسعى  النظري 
أهنا فرصته األخرية، وأنك عىل  يدرك  يكون، حيث  ما  أقوى  تكون وهو 

وشك اإلفالت من يديه.

وقد يكون مشهد املعركة األخري عىل أرضك أو أرض عدوك.

على أرضك: 

فُيختم لك بخري  أو غزوة دعوية مباركة،  س  أو أرض جهاٍد مقدَّ يف مسجد مبارك 
خامتة، لتحرز النرص يف آخر جوالت الرصاع، واملعارك بخواتيمها!! 

أو أرض عدوك: 

يف حانة مخر .. أو جوار ظامل .. أو أرض مغصوبة .. لتكون اخلسارة التي ال عوض 
عنها، والسقطة التي ال قيام منها. 

ولذلك علمنا النبي ^ دعاء حيمينا من خامتة السوء، فعن أب اليرس قال: كان رسول 
أن  الرتدي واهلدم والغرق واحلريق، وأعوذ بك  أعوذ بك من  إين  »اللهم  يقول:   ^ اهلل 
يتخبَّطني الشيطان عند املوت، وأعوذ بك أن أموت يف سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت 

لديغا«)))).

هبا  للفوز  الشيطان  واستبسال  اخلامتة  خطورة  يربزان  واضحان  مثاالن  جعبتي  ويف 
وبالرضبة القاضية:

• أحمد بن حنبل: 	

الوفاة، فجلست عنده وبيدي اخلرقة  )حرضت أب  عبد اهلل بن أمحد بن حنبل:  قال 

))))        النسائي: 5531 أبو داود: 1552.

معالم املعركة
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وهو يف النزع ألشد حلييه، فكان يغرق حتى نظن أن قد قىض، ثم يفيق ويقول: ال بعد .. 
ال بعد .. بيده ففعل هذا مرة وثانية، فلام كان يف الثالثة قلت له: يا أبت إيش هذا الذي قد 
هلجت به يف هذا الوقت؟! فقال يل: يا بني .. ما تدري، فقلت: ال، فقال: إبليس لعنه اهلل 
قام بحذائي عاضا عىل أنامله يقول: يا أمحد .. ُفتَّني وأنا أقول ال بعد حتى أموت!!( )))) . 

• أخو أبي جعفر أحمد بن محمد بن محمد القرطبي: 	

قال أبو العباس أمحد بن عمر القرطبي: ) حرضت أخا شيخنا أيب جعفر أمحد بن حممد 
يقول: ال ال،  إله إال اهلل. فكان  له: قل ال  فقيل  بقرطبة وقد احترض،  القرطبي  بن حممد 
فلام أفاق ذكرنا له ذلك فقال: »أتاين شيطانان عن يميني وعن شاميل يقول أحدمها: مت 
هيوديا فإنه خري األديان، واآلخر يقول: مت نرصانيا، فإنه خري األديان، فكنت أقول هلام:               

ال ال .. إيلَّ تقوالن هذا؟!( )))) .  

وهؤالء الناجني هم من أحزنوا الشيطان وهزموه حتى أبكوه،  فاقد ُرِوي عن بعض 
الصاحلني قوله:

ْنَيا«)))). اُه يف الدُّ يطان أشدُّ بكاًء عىل املؤمن إذا مات ِمْن بعض أهله ملا فاته من افتتانه إيَّ »الشَّ

9. نتيجة المعركة :

لبيك   : فيقول  آدم  يا   : »يقول اهلل تعاىل   : ^ قال  النبي  أب سعيد اخلدري عن  عن 
وسعديك، واخلري كله يف يديك . قال : أخرج بعث النار. قال : وما بعث النار؟ قال: من 

كل ألف تسعامئة وتسعة وتسعني، فعنده يشيب الصغري، ﴿
.»﴾                                                                                               

               ))))          حلية االولياء 183/9.
               ))))          التذكرة للقرطبي.

               ))))         مكائد الشيطان  52/1.
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نتيجة مؤملة بل ومرعبة ، تدفع كل واحد منا أن يتفقد أسلحته الدفاعية واهلجومية، 
ويتأهب جيدا هلذه املعركة، ويعلم أهنا أهم املعارك وأخطرها، ليخش أن يكون يف الكثرة 
اهلالكة، ويسع بكل ما يستطيع أن يكون يف القلة الناجية، ويعلم أن مصريه سيتحدد اليوم 

يف ضوء اجتهاده أو توانيه.

   ﴿
                    ﴾ ]اإلرساء: ))[ .

)واالحتناك : وضع الراكب اللجاَم يف َحنَك الفرس لريَكبه وَيسرّيه ، فهو هنا متثيل 
جللب ذرية آدم إىل مواضع الفساد واإلغواء بتسيري الفرس عىل ُحبِّ ما ُيِريد َراِكبه()))) . 

واملعنى: 

ألقودهنم إىل املعايص واملهالك كام ُتقاد الدابة بحنكها رغام عنها، وهو قمة التسلط، 
وعالمة الغطرسة والثقة بالنفس، واالعتداد بقوة املكر وفاعليته.

ومعنى آخر: 

ألَستأصلنَّهم. ُيقال: اْحتنك اجلراُد ما عىل األرض : إذا أكله؛ واحتنك فالٌن ما عند 
بالعصيان،  وألهلكنهم  باإلغواء،  فاملعنى : ألستأصلنهم  استقصاه،  إذا  العلم  من  فالن 

وسأقيض عىل قلوهبم باملوت، وعىل إيامهنم بالذبح.

               ))))        التحرير والتنوير  152/15.

معالم املعركة
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الفصل الثالث

اعرف عدوك !!

اعرف عدوك !!
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الفصل الثالث
اعرف عدوك!!

تحليل قدرات العدو

يأتيه منها، وجيشه الذي  التي  فإنه ال ينجو من عدوه إال من عرفه ، وعرف طرقه 
يستعني به عليه، فكل من غفل عن عدوه .. استهان بقدرات عدوه ..جهل عدوه .. اهنزم.

والشيطان متخصص يف إغوائنا، منشغٌل فقط بتضليلنا، ال يشغله يشء آخر عن دفعنا 
اليقظة وكامل الوعي برضاوة عداوة  إىل عصيان اهلل وخمالفة أمره، وهذا ما يوجب متام 

الشيطان لإلنسان. فلنكن عىل أهبة االستعداد، ثم دراسة نقاط قوته وقدرته.

إن معرفة قدرات العدو هو أسهل طريق إىل هزيمته ونزع فاعلية أسلحته، وقد قال 
ل  اهلل تعاىل: ﴿                                              ﴾ ]األنعام: ))[ ، والشيطان أكرب املجرمني، وهو خموَّ
باستخدام كل وسائل اخلداع والكذب يف هذه املعركة، فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة 

له، فإما أن يضلَّك وإما أن ُيلقى به وحيدا يف جهنم. 

قال ابن عباس وهو يبني أحد أسلحة الشيطان القذرة التي استخدمها مع أبينا آدم 
مها بوسوسته  مها باليمني، وكان يظن آدم أنه ال حيلف أحد باهلل كاذبا، فغرَّ وأمنا حواء: )غرَّ

وَقَسمه هلام( )1)) .

    يرانا وال نراه:  	

﴿                      ﴾ ] األعراف:))[ ، وقوله : ﴿                     ﴾  جاء يف موضع التعليل وذكر 
يرى  أنه  الشيطان  أن من معامل قوة  بالشيطان بنيَّ  االفتتان  أن هنى اهلل عن  فبعد  السبب، 
البرش بينام هم ال يرونه، ومن علم هذا فعليه أن يكون شديد احلذر، وشأن احلِذر أن يرصد 

تفسري القرطبي 0/7)1.  ((1(

اعرف عدوك !!



64

ما خيافه إذا رأى بوادره، فأخرب اهلل هبذه القدرة الشيطانية حتذيرا لعباده، وإظهارا للتفاوت 
الكبري بني كيد عدوهم وقلة حذرهم، حيث يباغت ضحاياه من حيث ال حيتسبون.

قال مطرف بن عبد اهلل: 
) لو أن رجال رأى صيدا والصيد ال يراه فختله، أمل يوشك أن يأخذه. قالوا: بىل. قال: 

فإن الشيطان يرانا ونحن ال نراه وهو يصيب منا ( )))) .  
الذي  الباب  أو  منها  سيأيت  التي  اجلهة  نعرف  أن  نستطيع  ال  فإننا  نراه،  ال  ومادمنا 
سيدخل علينا منه، ولو رأيت الشيطان يف هيئته الشيطانية وهو يوسوس لك النتفضت 
بني  فاصال  به، وجعله  اهلل  اختربنا  الذي  الغيب  لكنه  كيده وختلصا من رشه،  من  حذرا 

اإليامن والكفر، وحاسام يف النجاة أو اهلالك.

وقد تلعب دورا خطريا فتكون رشيكا للشيطان، وذلك إذا عصيت ربك ومتاديت يف 
العصيان، وبذلك تتابع ذنوبك وُيظلم عىل إثر ذلك قلبك، فتكون قد ساعدت عدوك عىل 
التخفي وخفة التسلل دون أن تشعر، فاسوداد القلب يساعد اللص أيام مساعدة يف ليلة 
غابت فيها أقامر اهلداية، ليرسق الكنز يف سهولة ويرس، وينتهب من بضاعة اإليامن كيف 
شاء، ولو أرسجت مصابيحك تاليا آيات ربك يف الظلم .. ساكبا عرباتك يف جوف الليل 

من الوجل ملا قدر لص عىل االقرتاب وإال افتضح!! 

أخي املرسف عىل نفسه .. 

نور قلبك أنت أطفأته .. 

ظالمه أنت أوجدته .. 

د له الطريق !! فكيف تلوم شيطانا رسق، وال تلوم من مهَّ
القلوب املظلمة أحبتاه .. هي أسهل القلوب التي يغزوها الشيطان وأكثرها، وكلام أظلم 

ده عليه. القلب كلام كثرت جراحات الشيطان فيه، واستمر تردُّ

             ))))       حلية األولياء 7/)17.
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اختبر قلبك!
البس الثوب األسود ال جيزع من وقوع احلرب عليه، وكذلك صاحب القلب األسود 

ال يأبه بتسلل الذنوب إليه.

األواه املنيب .. فهو الذي يلمح الشيطان ببصريته وحيس به  أما املؤمن املستغفر .. 
فور أن يتسلل، فيرصخ مستعيذا باهلل مستجريا به، قابضا عىل يد السارق ليقطعها، وهلذا 

استحق مدح ربه وثناءه عليه يف حمكم التنزيل:﴿
                                                                 ﴾]األعراف:)1)[  )))) .

طواف  حوهلم  يطوف  فهو  آدم،  بني  إضالل  إبليس  ملحاولة  بليغ  تصوير  اآلية  ويف 
نزل هبم، فوسوس  منهم حالة غفلة وإعراض  إذا ملح  قبل دخوله، حتى  باملكان  النازل 

إليهم وقذف يف قلوهبم يف نفوسهم خواطر املعايص والسيئات.

     طواف الشياطني ينشدون به ثغرة يف أسوار القلعة ينفذون من خالهلا.

َقْوا ﴾ ست فوائد: ))))       ويف اآلية ﴿ إِنَّ الَِّذيَن اتَّ
الفائدة األوىل: دلَّ عىل أن األصل عند املتقني هو وجود السالمة، وأن الطيف الشيطاين أمر عارض وسحابة صيف 

عابرة.
كام  منها  يتمكن  وال  مماسة،  يامسها  بل  قلوهبم،  من  يتمكن  ال  اهلوى  فطيف   ﴾ َطائٌِف  ُهْم  َمسَّ إَِذا   ﴿ الثانية:  الفائدة 

يستحوذ الشيطان عىل الكافرين، لكنه خيتلس اختالًسا من قلوب املؤمنني، حتى تنام العقول احلارسة للقلوب. 
الفائدة الثالثة: اإلشارة هنا بالطيف ألن الشيطان ال يمكنه غزو القلوب اليقظة، وإنام يورد طيف الغفلة واهلوى عىل 

القلوب الغافلة، ومن ال نوم له فال طيف عليه.
روا  ومل يقل ذكروا، إشارة إىل أن الغفلة ال يطردها ذكر اللسان مع غفلة القلب، إنام يطردها فقط  الفائدة الرابعة: تذكَّ
تذكر القلب واعتباره،و الشيطان حني يستهدف القلب بطيف اهلوى، فإن ذكر اللسان وحده ال يطرده، بل وحده التذكر الذي 

حيل حمله ويطرده من القلب.
ُروا ﴾، فلم يقل تذكروا اجلنة أو النار أو العقوبة، الختالف ما تذكروه بحسب  الفائدة اخلامسة: وحذف متعلق﴿ َتَذكَّ
ر للثواب، وآخر للعقاب، وثالث يستحي من سابق اإلحسان، ورابع  تقواهم، فتقوى كل واحد تناسب ما تذكره؛ فِمن متذكِّ
يتذكر قرب اهلل -تعاىل- منه ونظره إليه، وخامس يتذكر عهده مع اهلل، وسادس يتذكر زوال لذته وبقاء عقوبته، وهذا كله 

ُروا ﴾ . مشمول بقوله: ﴿ َتَذكَّ
الفائدة السادسة: ورود الطيف الشيطاين عليهم، ال خيرجهم من ثبوت حكم التقوى هلم، وجريان اسم املتقني عليهم، 

إذا كانوا كام وصفهم مرسعني بالتذكر راجعني إىل اهلل بالتبرص، وهذا من فضل اهلل ورمحته عىل عباده.

اعرف عدوك !!
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ثغرة يف حلظة غفلة خمتلسة ..

أو شهوة استحكمت ..

أو انقطاع عن صحبة خري ..

أو فتور إيامين عابر ..

أو غارة دنيوية عىل القلب ..

ما  النور  من  أصابه  شيطان  منه  دنا  فإذا  يفيض نورا؛  حتى  القلب  تنري  الطاعة  وإن 
حيرقه، فيفرُّ الشيطان من هذا القلب فراره من األسد، حتى إن صاحبه ليرصُع الشيطان، 
أصابه  فيقال:  لبعض: ما شأنه؟  بعضهم  فيقول  الشياطني،  عليه  فيجتمع  فيِخرُّ رصيعا، 

إنيّس، وبه نظرة من األنس!

حممد بن واسع -الذي كان يدعو به كل يوم بعد صالة الصبح- خري  ويبقى دعاء 
عاصم:

هو  يرانا  عوراتنا،  عىل  مطلعا  بعيوبنا،  بصريا  لنا  عدًوا  علينا  سلَّطَت  إنك  )اللهم 
وقبيله من حيث ال نراه .. اللهم فآيسه منا كام آيستـَه من رمحتك، وقنِّطه منا كام قنَّطـته من 
عـفوك، وباعــد بيننا وبينه كام باعـدت بينه وبني مغفرتك  وجنتك.. إنك عىل كل يشء 

قدير(  )))) .

             ))))        إحياء علوم الدين  )/7).
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اللص الخفي!!
ما أبرع الشيطان يف الرسقة واالختالس عن طريق الغارة املباغتة. والرسقة نوعان:

السرقة املادية 

الشيطان لص يرسق أموال الناس، فقد جاء يف الصحيح أن الشيطان رسق من بيت 
عن  مسئوال  وكان    هريرة  أبو  به  فأمسك  الطعام،  من  فيه  حيثو  وجعل  املسلمني  مال 
حراسة بيت املال، وما أطلقه إال بعد ًأن أخربه بسالح وقائي رادع يستعني به عىل مقاومته 

وهو آية الكريس.

وقد يكون النهب مما سقط سهوا من ابن آدم، فعن جابر : قال رسول اهلل ^: 

فإذا سقطت  أحدكم عند كل يشء، حتى حيرضه عند طعامه،  الشيطان حيرض  »إن 
لقمة أحدكم فليأخذها، ولُيِمط ما كان هبا من أذى وليأكلها وال يدعها للشيطان، فإذا فرغ 

فليلعق أصابعه، فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة« )))) . 

وإذا أراد الشيطان أن يتناول طعامه استخدم أناسا ال يذكرون اسم اهلل عىل ما يأكلون 
ليقيض هنمته، فكل طعام أو رشاب مل يذكر اسم اهلل عليه استوىل عليه، وملا حدث ذلك أمام 
عيني رسول اهلل ^ ضبط السارَق متلبِّسا، وأمسك به بنفسه، واسمع القصة بتفاصيلها 

ها عليك حذيفة:  يقصُّ

^ فيضع  ^ طعاًما مل نضع أيدينا، حتى يبدأ رسول اهلل  النبي  كنا إذا حرضنا مع 
يده، وإنا حرضنا مرة طعاًما، فجاءت جارية كأهنا تدفع، فذهبت لتضع يدها يف الطعام، 
فأخذ رسول اهلل ^ بيدها، ثم جاء أعرايب كأنام يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول اهلل ^: 
»إن الشيطان يستحل الطعام أن ال ُيذكر اسم اهلل عليه، وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحلَّ هبا، 
فأخذُت بيدها. فجاء هبذا األعراب ليستحلَّ به، فأخذُت بيده، والذي نفيس بيده! إن يده 

             ))))        تنبيه املغرتين  103/102.

اعرف عدوك !!
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يف يدي مع يدها«  )))) .

وهو رزق إبليس الذي قسمه اهلل له ولذريته من بعده، فقد قال رسول اهلل ^ خمربا 
عن احلوار الذي جرى بني اهلل جل جالله وبني عدو اهلل إبليس:

»قال إبليس: كل خلقك بيَّنَت رزقه؛ ففيم رزقي؟ قال: يف ما مل ُيذَكر اسمي عليه« )))).

السرقة اإليمانية

سمى النبي ^ االلتفات يف الصالة اختالسا، فقال: 

»هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد« )))) .

قال الطيبي: 

الرب  عليه  يقبل  املصيل  ألن  باملختلس  الفعلة  تلك  لقبح  تصويرا  اختالسا  ي  ُسمِّ  (
سبحانه وتعاىل، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك احلالة ( )))) ، والصالة أغىل كنز، فهي أول ما حياسب عنه العبد يوم 

القيامة، لذا كانت جديرة باهتامم الشيطان، وحتتل رأس أولويات وجدول أعامله! 

ص إبليس هلا كتيبة شيطانية خاصة يقودها الشيطان خنزب )))) . بل خصَّ

وحني نجحت مهمة خنزب مع رجل يصيل فاته اخلشوع وأخذ يعبث باحلىص أثناء 
 : صالته، قال له عبد اهلل بن عمر

رواه مسلم يف صحيحه حديث رقم : 2017 يف باب الطعام والرشاب واحكامهام .  ((((
صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 708.  ((((

صحيح: رواه البخاري وأمحد والنسائي عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم: 7047.  ((((
فتح الباري 235/2.  ((((

شكا عثامن بن أب العاص  ما جيد من الوسواس يف الصالة إىل النبي ^ فقال : يا رسول اهلل إن الشيطان قد   ((((
، فقال رسول اهلل ^: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعّوذ باهلل  لبسها عيلَّ               حال بيني وبني صاليت وقراءيت يحُ

               منه واتفل عىل يسارك ثالثا . قال: ففعلت ذلك فأذهبه اهلل عني . رواه مسلم .
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ك احلىص وأنت يف الصالة، فإن ذلك من الشيطان(  )1)) . )ال حترِّ

ضة  ولقد أبان ابن القيم هذا الدور للشيطان يف هنب اإليامن مع تبيني أهم القلوب املعرَّ
للسلب والعدوان، حني قال: 

)الشيطان لص اإليامن، واللص إنام يقصد املكان املعمور، وأما املكان اخلراب الذي ال 
يرجو أن يظفر منه بشء فال يقصده( )))) .

العالء بن زياد حني شكى للعالء ما جيد يف صدره من  وهو ما حدث مع صاحب 
الوسوسة، فقال له العالء: 

وإال  فيه يشء عاجلوه  كان  فإن  اللصوص،  به  َيُمرُّ  الذي  البيت  مثل  ذلك  مثل  )إنام 
مضوا وتركوه( )))) .

فامحد اهلل أن عندك ما يستحق الرسقة، فغريك بيوهتم خاوية أقصد قلوهبم، وليس 
أخرب من قلوب اليهود الذين زعموا يام أنه ال يوسوس هلم يف صالهتم، فقال فيهم ابن 

عباس: 

)وما يصنع الشيطان بالقلب اخلراب؟!( )))) .

وبقيت كلمة: 

إن كان رصيدك اإليامين ال يكفيك خلوض فتنة أو التعرض إلغراء أو انفراٍد 
ضك للسقوط احلتمي يف الذنب، فأِعد مأل        بالشيطان، فاعلم أن نفاد الرصيد يعرِّ

قلبك باإليامن وشحن رصيدك بالقرآن تعصم نفسك من الزلل واالمتهان!!

)1))        صحيح: رواه أبو داود  عن ابن عمر  كام يف صحيح أيب داود رقم:07).
))))        طريق اهلجرتني  243/1.

))))         اإلحياء 230/2 .
))))        الوابل الصيب من الكلم الطيب 25/1.

اعرف عدوك !!
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• ُخِلَق قبل خلق آدم: 	

قال النبي ^:

ر اهلل تبارك وتعاىل آدم عليه السالم تركه، فجعل إبليس يطوف به ينظر إليه،  »ملا صوَّ
فلام رآه أجوف قال: ظفرُت به .. خلٌق ال يتاملك« )))) .

قال املناوي يف معنى قوله )ال يتاملك(: 

قوة  له  يكون  وال  ببعض،  بعضه  يتقوى  ال  أو  عنه،  الوسوسة  دفع  يملك  ال  أي   (
وثبات، بل يكون متزلزل األمر، متغري احلال، مضطرب القال، معرًضا لآلفات، والتاملك: 
إىل  الداعية  الشهوات  أنواع  فيه  وجيعل  جوفه،  يسدُّ  ما  عن  يتامسك  ال  أو  التامسك. 

العقوبات، فكان األمر كام ظنه ( )))) .

وال شك أن توافر فرصة كهذه إلبليس للتأمل يف آدم والطواف حوله أول ما ُخِلق، 
هلي فرصة ذهبية سانحة أتاحت له التعرف عىل نقاط ضعف خصمه منذ البداية، وكانت 
رة قام هبا ألد األعداء، ثم استغلها جيدا يف عمله اإلغوائي  بمثابة عملية مجع معلومات مبكِّ

بعد ذلك.  

• ال ينام:	

قال رجل للحسن البرصي:  يا أبا سعيد!! أينام الشيطان؟! فتبسم وقال: 

)لو نام السرتحنا( )))) .

وعدم النوم فيه إشارة إىل عدم تعبه من كثرة الكد والعمل واستحالة أن يتسلل إليه 
الكسل.

                ))))          صحيح: رواه مسلم كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 2158.
                ))))          فيض القدير  297/5

                ))))          إحياء علوم الدين  31/3.
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ذ يف سجوده أن يزين أو يرسق أو يكُفر أو يعمل كبرية من   يتعوَّ أبو هريرة  كان 
ب: أختاف ذلك؟ فقال:  الكبائر، فقيل له يف تعجُّ

فها كيف يشاء!( )))) . ف القلوب يرصِّ نني وإبليس حي، ومرصِّ ) ما يؤمِّ

ا، حماربا لك حتى  وألنه ال ينام فال هيدأ حتى يف أوقات نومك، بل يظل عامال جمدَّ
يف غياب وعيك، غري مضيِّع فرصة واحدة ليستفرد بك، أو يلعب بك يف منامك كام أخرب 

بذلك رسول اهلل ^ حني قال:

ث به الناس« )))) . »إذا لعب الشيطان بأحدكم يف منامه فال حيدِّ

ولعب الشيطان بك يف منامك عن طريقني:

	 :حلٌم يُحزنك

في الحديث:

الرجل يف  به  هُيمُّ  ما  آدم، ومنها  ابن  ليحزن  الشيطان  منها هتاويل من  »الرؤيا ثالثة: 
يقظته فرياه يف منامه، ومنها جزء من ستة و أربعني جزءا من النبوة« )))) .

ذ بام ييل:  ويف هذه احلالة يوصيك رسول اهلل ^ فور فزعك من نومك أن تتعوَّ

التامة من غضبه وعقابه ورش  اهلل  بكلامت  أعوذ  فليقل:  النوم  فزع أحدكم من  »إذا 
عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون. فإهنا لن ترضه« )1)) .

منا: ثم علَّ
»واحللم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فلينُفث حني يستيقظ عن يساره       

))))        البداية والنهاية   119/8.
))))        صحيح: رواه مسلم وابن ماجة  عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم: 788 .

))))         صحيح: رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك كام يف صحيح اجلامع رقم: 3534.
)1))         حسن: رواه الرتمذي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 701. 

اعرف عدوك !!
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ه« )))) . ها، فإهنا ال ترضُّ ذ باهلل من رشِّ ثالثا، وليتعوَّ

إيقاع  من  للشيطان  أفرح  يشء  فليس  احلزن،  الشيطان:  أسلحة  أمىض  ِمن  أن  ذلك 
احلزن يف قلوب املؤمنني، فحزهنم فرحته، وبكاؤهم قهقهته، )وذلك ألن احلزن يضعف 
قال  املؤمن.  من حزن  الشيطان  إىل  أحب  يشء  وال  اإلرادة،  ويرض  العزم  ويوهن  القلب 
تعاىل: ﴿                                                                                             ﴾، فاحلزن مرض من أمراض 
القلب يمنعه من هنوضه وسريه وتشمريه(  )))) ، واحلل يف مواجهة هذا احللم حارٌض بني 

ثنايا االستعاذة والتحول والكتامن والصالة. 

قال رسول اهلل ^:

ها إن شاء عىل أحد، و إن رأى شيئا يكرُهه  »....، فإذا رأى أحدكم رؤيا ُتعِجبه فليقصَّ
ه عىل أحد، وليُقم يصيل« ))))  . فال يقصُّ

وقال يف موضع آخر يويص فيه الرائي بثالث وصايا:

»إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثا، 

وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثا، 

وليتحول عن جنبه الذي كان عليه« )))) .

يف  لُيلقي  األنف  أقىص  عىل  يبيت  النوم  عند  الوسوسة  من  يتمكن  مل  إذا  والشيطان 
دماغه الرؤى الفاسدة، وحيول بينه وبني الرؤى الصاحلة كام جاء يف احلديث:

»إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثالثا، فإن الشيطان يبيت عىل خيشومه« )))) .

                  ))))           صحيح: رواه الشيخان وأبو داود عن أيب قتادة كام يف صحيح اجلامع رقم : 3531 .
                  ))))            طريق اهلجرتني وباب السعادتني 279/1.

                  ))))            رواه الرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 3533.
                  ))))            صحيح: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم: 551.

                  ))))            صحيح: متفق عليه من حديث أيب هريرة كام يف مشكاة املصابيح رقم: 392.



73

ومبيته ليس لعموم النائمني بل هو خاص بمن مل جيعل عىل نفسه حراسة مشددة قبل 
منامه بقراءة آية الكريس وأذكار النوم بحضور قلب واستحضار معانيها.

وهناك توجيه مضاد إىل مقاومة استيالء الشيطان بالذكر والطهارة، واستدعاء َمَلك 
حيرسك ويؤويك، وذلك كام أوصاك احلبيب وأرشدك:

»من بات طاهرا بات يف ِشعاره مَلٌك ال يستيقظ ساعة من الليل إال قال امللك: اللهم 
اغفر لعبدك فالنا، فإنه بات طاهرا « ))))  .

	 : حلٌم يشغلك

ك غريزتك، ولعل ذلك كان  وقد يلعب الشيطان بك يف منامك فيوقد شهوتك وحيرِّ
نتيجة ال ابتداًء، كأن يكون عقوبة عىل ذنب فعلته. 

قال أبو سليامن الداراين: 

) االحتالم عقوبة، وإنام قال ذلك ألنه يمنع من عبادات كثرية لتعذر الغسل يف كل 
حال( )))) .

لكن عقوبة عىل ماذا؟ وماذا جنى أبو سليامن حتى ُيعاقب؟!

   اسمع إليه بعد أن اسرتجع رشيط ذكرياته يقول:

فام أصبحت حتى  فأحدثت هبا حَدثا،  أحتلم، فدخلُت مكة  مل  أقمُت عرشين سنة 
احتلمت، فقلت له: فأي يشء كان ذلك احلدث؟! قال: )تركُت صالة العشاء يف املسجد 

احلرام يف مجاعة، واالحتالم عقوبة( )))) .

صحيح: أخرجه عبد اهلل بن املبارك وابن عدي وابن حبان كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 2539.  ((((
))))            اإلحياء 86/3.

))))            صفة الصفوة 4/ 228. 

اعرف عدوك !!
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• التجسد في صورة البشر: 	
د الشيطان يف صورة بش، وهو يلجأ هلذا حني ال جيد من أعوانه  وانظروا كيف جتسَّ
من اإلنس من يؤدي املهمة اإلفسادية ويسد الثغرة، فيتدخل عندها بنفسه، وانظر إليه يف 
النبوية عىل سبيل املثال ال احلرص: كيف تربَّص هبا  املواقف احلاسمة من تاريخ الرسالة 
يف سبيل استئصال شأفتها والقضاء عليها يف مهدها، ولو اضطره ذلك إىل أن يغريِّ هيئته 

ويظهر يف غري صورته، وهاك األمثلة:

الشيخ النجدي يف واقعة الهجرة:
هو الشيخ النجدي الذي حرض دار الندوة، ليسمع اآلراء املتباينة يف كيفية القضاء عىل 
، فقال أحدهم: احبسوه يف احلديد وأغلقوا عليه بابا،  دعوة اهلل والتعامل مع رسول اهلل̂ 
وقال قائل: نخرجه من بني أظهرنا فننفيه من بالدنا، حتى قال أبو جهل بن هشام: أرى 
أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، 
ثم يعمدوا إليه فيرضبوه هبا رضبة رجل واحد فيقتلوه، فنسرتيح منه، فإهنم إذا فعلوا ذلك 
بنو عبد مناف عىل حرب قومهم مجيعا، فرضوا  يقدر  فلم  القبائل مجيعها،  تفرق دمه يف 
ما  القول  النجدي:  الشيخ  الذي جتسد يف صورة  الشيطان  فقال  بالعقل فعقلناه هلم،  منا 
قال الرجل .. هذا الرأي وال رأي غريه!!  فتفرق القوم عىل ذلك وهم جممعون له، فأتاه 

جربيل، فقال له: ال تبت هذه الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه.

صرخة شيطان العقبة:
يف بيعة العقبة الثانية ملا أخذ النبي ^ البيعة من أصحابه، اغتاظ الشيطان وقد هاله 
أن دولة اإلسالم يوضع أساسها ويعلو بنياهنا، فرصخ بأنفذ صوت ُسِمع قط .. رصاخا 
باة معه .. قد  سمعه أهل منى: يا أهل األخاشب )منازل منى( .. هل لكم يف حممد والصُّ
اجتمعوا عىل حربكم، فقال رسول اهلل ^: هذا أْزب العقبة، أي شيطان العقبة، ثم أمر 
أصحابه بالتسلل إىل رحاهلم ليبطل كيد الشيطان ورغبته يف القضاء عىل عصابة التوحيد 

رضبة واحدة.
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صورة سراقة بن مالك يوم بدر: 
احلرب  كنانة من  بني  و  بينهم  كان  ما  ذكروا  بدر  إىل  اخلروج  قريٌش عىل  ملا عزَمْت 
بن  إبليس يف صورة رساقة  ى هلم  فتبدَّ يأتونا من خلفنا،  أن  إنا نخشى  فقالوا:  والدماء، 
مالك الكناين املدجلي، و كان من أرشاف بني كنانة، فقال: أنا جاٌر لكم من أن تأتيكم كنانة 

من خلفكم بيشء تكرهونه، فخرجوا رساعا.

فلام نزلت املالئكة رآه عمري بن وهب أو احلارث بن هشام حني نكص عىل عقبيه، 
فتشبَّث به وهو يرى أنه رساقة بن مالك، فقال: إيل أين رساقة!! أين تفر؟! فلكمه لكمة 

طرحه عىل قفاه ثم قال: إين أخاف اهلل رب العاملني. 

وُيروى أن املرشكني رأوا رساقة بمكة بعد ذلك فقالوا له: يا رُساقة!! أَخَرْمت الصف 
وأوقعت فينا اهلزيمة؟ فقال: واهلل ما علمت بيشء من أمركم حتى كانت هزيمتكم، فام 

قوه حتى أسلموا وسمعوا ما أنزل اهلل، فعلموا أنه كان إبليس متثَّل هلم. صدَّ

وصاغها حسان بن ثابت شعرا فقال:   

ار ُ هلم بغروٍر ثم أسلمهم ... إنَّ اخلبيث ملن وااله غرَّ دالَّ

صرخة الشيطان املفزعة يوم أحد:
وأراد بث الرعب والفزع يف قلوب الصحابة يف أحد. 

قال الزهري: صاح الشيطان يوم أحد : ُقتِل حممد!! فاهنزم مجاعة من املسلمني. قال 
تزهران،  املغفر  أول من عرف رسول اهلل رأيت عينيه من حتت  بن مالك: فكنت  كعب 

فناديت بأعىل صويت: هذا رسول اهلل !! فأومأ إيلَّ أن اسكت.

ومن هنا يتضح أن الشيطان ال يؤازر أعداء اهلل بوسوسة وإغواء فحسب، بل مؤازرة 
مادية واضحة، كتفا بكتف، وقدما بقدم.

اعرف عدوك !!
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• معرفة بعض الغيب: 	
هذه  وبمقتىض  خاصة،  مشرتكة  اتفاقية  والعرافني يف  الكهنة  عىل  الشياطني  تنزل 
د الشياطني الكهان بام يسرتقونه من أخبار الغيب، ويقوم الكهنة والعرافون  االتفاقية يزوِّ
باستعامل هذه األخبار يف إفساد العباد وتضليلهم، بأن يزيدوا عىل خرب الصدق أضعافا 
ان؟ فقال: ) ليسوا بشء،  : سئل عن الُكهَّ مضاعفة من الكذب؛ ويف الصحيح أن النبي̂ 
قيل: يا رسول اهلل فإهنم حيدثون أحيانا بالشء يكون حقا، فقال: تلك الكلمة من احلق 
خيطفها اجلني، فيقرها يف أذن وليه قرَّ الدجاجة، فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبة ( )))).. 

ها: من القر وهو ترديد الكالم يف أذن املخاطب حتى يفهمه . فَيُقرُّ

بة بكتيبة )مسرتقوا  ويف حديث آخر بنيَّ النبي ^ أن كتيبة انتحارية من الشياطني ملقَّ
أن  تعلم مسبقا  الثمني، وهي  الغيبي  إىل هذا اخلرب  الوصول  السمع(، تستبسل يف سبيل 
اهلالك ينتظرها واإلحراق مصريها، ومع ذلك ال تبايل إن لقي بعض أفرادها حتفهم أثناء 
الباطل تستدعي من محلة لواء احلق االستبسال يف  التضحية يف سبيل  املهمة!! إهنا  تلك 
سبيل احلق، وشجاعة أهل اإليامن يف مواجهة شجاعة الشيطان، فقال ^ خمربا عن أول 
شيطان يف الكتيبة بدأ اسرتاق السمع: )فيسمع الكلمة فُيلقيها إىل من حتته، ثم ُيلقيها اآلخر 
إىل من حتته حتى ُيلقيها عىل لسان الساحر أو الكاهن، فربام أدرك الشهاب قبل أن ُيلقَيها، 
وربام ألقاها قبل أن ُيدِركه، فكذب معها مائة كذبة، فُيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: 

ق بتلك الكلمة التي ُسِمعت من السامء( )100) .  كذا وكذا ؟ فُيَصدَّ

ومن هذا ما قاله ابن تيمية حني رضب أمثلة ملن عاوهنم اجلن يف إفسادهم وضالهلم: 
األمور  ببعض  الشياطني من خيربه  من  له  النبوة كان  ادعى  الذي  العنيس  )واألسود 
حتى  فيه،  يقولون  بام  خيربوه  أن  الشياطني  من  خيافون  كانوا  املسلمون  قاتله  فلام  املغيبة، 
من  معه  كان  الكذاب  مسيلمة  وكذلك  فقتلوه،  كفره  هلا  تبني  ملا  امرأته  عليه  أعانتهم 

               ))))            صحيح : متفق عليه من حديث عائشة كام يف مشكاة املصابيح رقم :  )))) 
             )11))           صحيح : صحيح البخاري رقم : )1)) 
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الشياطني من خيربه باملغيبات ويعينه عىل بعض األمور، وأمثال هؤالء كثريون( ))1)) .

• خبرات إبليس متراكمة وطويلة:	

يف جمتمع األبالسة تبادل اخلربات وانتشار املعلومات، وذلك عرب األجيال املتعاقبة 
أغووا  عام  يسأهلم  يوم  كل  آخر  جنده  مع  جيتمع  أمه  بك  مرَّ  وقد  األزمان،  مدار  عىل 
وأضلوا، فيسمع بعضهم من بعض، ويؤازر بعضهم بعضا، وهذا من لدن آدم حتى يرث 

اهلل األرض ومن عليها.

كيف زيَّن لقابيل قتل أخيه؟! ۩

بلتعة أن يفش رس رسول اهلل  ۩ كيف أغرى صحابيا شهد بدرا كحاطب بن أب 
^  للكفار!! 

كيف أغوى مسلام ليقتل أمثال العاملقة عمر وعثامن وعيل وعمر بن عبد العزيز؟!  ۩
ويقتل حديثا أمثال حسن البنا وامللك فيصل؟!

كيف جعل أصحاب امُلثل العليا والغايات النبيلة ينحرفون بميض الزمن ومرور  ۩
األيام؟! 

كيف أغوى عابد بني إرسائيل ليزين ويقتل ثم يكفر؟! ۩

لتأخذ دورها يف  بعد جيل  إبليس ومتوارثة جيال من  كل هذه اخلربات خمتزنة عند 
اإلفساد والتضليل.

))1))       الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، 168/1-169 ط: دار البيان. فائدة: ومن هذا القبيل ما خيرب به من 
يتصلون باجلن يف الوقت احلارض، حيث ختربهم اجلن عن بعض الوقائع التي جتري يف أماكن بعيدة ال يراها اإلنس، ولكنها 
مشهودة بالنسبة للجن، ووظيفة اجلن يف هذه احلالة نقل هذه األمور إىل من خيدموهنم من اإلنس مقابل طاعتهم هلم، ولذلك 
جتد كثريا من الذين يتعاملون من اجلن تاركني للصالة، مهينني للقرآن، كأن يكتبوه بنجاسة، أو يقلبوا بعض اآليات القرآنية، 
أو يكتبوا بعض الطالسم واألدعية غري مفهومة املعنى، مما يرضاه اجلن الكفرة مقابل جلب سحر، أو منع شخص من زوجته، 

وغري ذلك مما هو مشاهد يف كل عرص.

اعرف عدوك !!
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• يجري في دمك: 	

عن صفية ريض اهلل عنها:

»كان النبي ^ معتكفا يف املسجد يف العش األواخر من رمضان، فأتيُته أزوره ليال، 
ثُته ساعة، ثم قمُت ألنقلب، فقال: ال تعجيل حتى أنرصف  وعنده أزواجه فُرْحن، فحدَّ
باب  عند  كان  إذا  حتى  زيد  بن  أسامة  دار  يف  مسكنها  وكان  ليقلبني،  معي  فقام  معك، 
املسجد الذي عند باب أم سلمة، فمر رجالن من األنصار، فلام رأيا النبي ^ أرسعا فقال 

النبي ^: عىل رسلكام إهنا صفية بنت حيي، فقاال: سبحان اهلل!! يا رسول اهلل. قال: 

»إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكام رشا أو 
قال : شيئا« ))1)) .

عىل  يأمن  فلم  الشيطانية،  القدرة  هذه  عرف  الشيطان   ^ النبي  أن  يتضح  مرَّ  ومما 
إيامن هذين الصحابيني، فقد يوسوس هلام إبليس ويلقي يف قلوهبام السوء عن أطهر خلق 
اهلل، ولو حدث ذلك لكفرا!! لذا حِرص الرسول ^ عىل إبانة األمر هلام لينجيهام من رش 

الشيطان اللعني، وهلذا قال القايض عياض: 

»ظن السوء باألنبياء كفر« ))1)) .

إذن عدوك جيري يف دمك، ليبسط سلطانه عىل كل اجلوارح،  فيؤثر فيها ويأمرها بام 
هيلكها، وليس أحد بمأمن من هذا اخلطر، ولذا كان عبد اهلل بن عمر  يقول:

ِم؟!( ))1)) . يطان وهو جيري منَّا جمرى الدَّ ) كيف ننجو ِمَن الشَّ

             ))1))          صحيح: أخرجه الشيخان وأبو داود وهو خمرج يف صحيح أيب داود رقم: 2133 و2134 
            ))1))          إكامل املعلم بفوائد مسلم للقايض عياض7/ 63

             ))1))          مكائد الشيطان 60/1.
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• معرفة نقاط ضعفك:	

دخل الشيطان عىل آدم وحواء من نقطة ضعٍف حمَّددة كام أخرب بذلك تعاىل : ﴿
                                                                                                                  ﴾ ] األعراف : 1) [ . 

يقول ابن القيم: 

) فشامَّ عدو اهلل األبوين، فأحس منهام إيناسا وركونا إىل اخللد يف تلك الدار يف النعيم 
املقيم، فعلم أنه ال يدخل عليهام من غري هذا الباب، فقاسمهام باهلل إّنه هلام ملن الناصحني، 
وقال : ﴿                                                                                                                                              ﴾                

] األعراف : 1) [ ) ))1)) .

فأول مدخل دخل به الشيطان كان حب امللك واخللود، وهو املرض نفسه الذي ابتليت 
به األمة وهو الوهن، حب الدنيا وهو امُللك، وكراهية املوت وهو اخللود، فانظر كيف 

استمر املرض من لدن آدم إىل اآلن.

ولذالك يف قراءة ابن عباس والضحاك: مِلكني، بكرس الالم، ومما يعضد هذه القراءة 
قول اهلل تعاىل:

﴿                                                                           ﴾ ]طه : 1))[ .

وضحت الخطة اآلن! 

وراء  وسعيها  جهلها  بذلك  مستغال  بالغة،  بعناية  نفِسك  مداخل  الشيطان  درس 
هوات، فاستطاع أن يتسلَّل عن طريق نقطة الضعف ويف غفلة منك ليحتلَّ  غبات والشَّ الرَّ

قلعة القلب )احلصن احلصني(، ومنها يسيطر عىل سائر جسدك، وخيضع له جوارحك.

))1))              إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 112/1

اعرف عدوك !!
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قال ابن القيم: 

) من كيد الّشيطان العجيب: أّنه يشاّم النّفس، حّتى يعلم أّي القّوتني تغلب عليها: 
أقّوة اإلقدام والّشجاعة أم قّوة االنكفاف واإلحجام واملهانة. 

ووادي  التقصري  وادي  الواديني:  هذين  يف  القليل  أقل  إال  النّاس  أكثر  اقتطع  وقد 
املجاوزة والتعدي. 

والقليل منهم جّدا الّثابت عىل الرّصاط اّلذي كان عليه رسول اهلل ^ ) ))1)) .

ل نقطة  ومن كيد الشيطان العجيب أنه يستكشف النفس وميوهلا وما حتب مما يشكِّ
ضعف والثغر الذي يلج إليه منه، )فإذا عرفه استعان هبا عىل العبد، ودخل عليه من هذا 
الباب، وكذلك َعّلم إخوانه وأولياَءه من اإلنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم 
البعض أن يدخلوا عليهم من الباب الذي حيبونه وهيوونه، فإنه باب ال خيذل عن حاجته 
من دخٍل منه، ومن رام الدخول من غريه، فالباب عليه مسدود، وهو عن طريق مقصده 

مصدود( ))1)) ، وله يف هذا سكتان يسلكهام كام قال خملد بن احلسني: 

)ما ندب اهلل العباد إىل شئ إال اعرتض فيه إبليس بأمرين، ما ُيبايل بأهيام ظفر: إما غلو 
فيه، وإما تقصري عنه( ))1)) .

 وأنا أختار لكم بعض نقاط الضعف كام ييل: 

يف الهمة:
إن وجد فيك فتورًا وتوانيا ثبَّطك وأقعدك عن أبواب  كثرية من اخلري، وفتح له باب 

األعذار الواهية والتأويالت الفاسدة والرجاء الكاذب. 

والغلو  الزائد  باالجتهاد  أمرك  وهنضة،  وتشمريا  وِجّدا  نشاطا  عندك  وجد  وإن 
وجماوزة االعتدال حتى ينقطع نَفسك وتربد مهتك.

إغاثة اللهفان 1/ 115- 116  ((1((                    
                    ))1))         إغاثة اللهفان 112/1

                    ))1))         سري أعالم النبالء 236/9
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ويف الكالم:
نه لك، ثم استدرجك من الكالم النافع إىل املباح،  إن شمَّ من قلبك حب الكالم زيَّ

ثم قادك من املباح إىل احلرام بالوقوع يف أعراض الناس والنيل منهم.

وأمسك  املنكرات،  عن  اآلثم  السكوت  إىل  قادك  الصمت  إيثار  منك  شمَّ  إن  أما 
م عىل اخلري، مما ُيعُد هروبا  لسانك عن الكالم يف موضع حيتاج فيه الناس إىل أي كلمة تُدهلَّ

من املسؤلية وتفلتا من أداء الواجب.

ويف املال: 
إن ملح منك كرًما أغراك بالتبذير واإلنفاق يف غري حمله، وما ُوِجد رسٌف إال وبجواره 

حقٌّ ُمضيَّع.

أو األخرى إمساكا يقود إىل بخل يؤدي إىل تضييع حقوق ونزع بركة.

عىل  والنقمة  النعمة  صاحب  حسد  لك  زيَّن  اليد  ذات  وضيق  الفقر  فيك  رأى  إن 
أرباب األموال، ثم زيَّن لك بعدها أن متد يدك إىل احلرام حتت ستار كفاية األهل والنفقة 

عليهم.

النفقة،  إليك  ه  وكرَّ الربا،  أو  احلرام  من  ولو  باملزيد،  أغراك  الغنى  فيك  رأى  وإن 
وضيَّق عليك الواسع، وضحك عليك بإنفاق الصدقات مع إمساك الزكوات وارتكاب 

املوبقات.

ويف الدنيا:
ه يف طلبها وعقد املقارنات حسدا وبغيا فتح لك أبواب احلرام بني  َ إن شمَّ منك الرشَّ

يديك، وساق لك الفتن ترتاقص يف عينيك ليجذبك إليه جذبا.

وإذا ملح منك الزهد  زادك فقرا ورمى به يف األزمات ليشغل قلبك وُيذهب عقلك.

اعرف عدوك !!
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يف الشهرة:
للمنابر  والتصدي  الرياء  إليك  حبَّب  باملدح  وانتشاءك  ظهور  حب  فيك  ملح  إذا 

واإلقبال عىل الصدارة، ووضع ذلك كله يف إطار نرش الدين وإنقاذ العاملني!!

تؤثر  حتى  فيك  وأنامه  ذلك  زاد  األضواء  وكراهية  االستتار  حب  فيك  ملح  إن  أما 
العزلة، فال تغشى جمامع الناس هتدهيم، ختشى عىل نفسك الفتنة وخماطر الرياء.

والنجاة يف النجاة من كلتا اآلفتني! قال الفضيل بن عياض: 

من   به  خُيرِب  ما  منه  فيستخرج  وجه،  بكل  له  حيتال  حتى  اإلنسان  الشيطان  يرتك  )ال 
عمله . 

لعله يكون كثري الطواف فيقول: ما كان أحىل الطواف الليلة! 

أو يكون صائام فيقول: ما أثقل السحور أو ما أشد العطش.

إن كنت بليغا قالوا: ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته، فُيعِجبك ذلك فتنتفخ.

ث، وليس صوته بحَسن  وإن مل تكن بليغا وال حسن الصوت؛ قالوا: ليس حيسن حُيدِّ
أحزنك وشقَّ عليك، فتكون مرائيا.

وإذا جلست فتكلمت، ومل ُتباِل من ذَّمك ومن مدحك من اهلل، فتكلم( ))1)) . 

ويف البدعة:
يقول ابن القيِّم: 

للبدعة، وإعراضا عن  داعية  فيه  فإن رأى  العبد وخيتربه،  يُشمُّ قلب  الشيطان  فإن   (
كامل االنقياد للسنة: أخرجه عن االعتصام هبا. 

            ))1))          حليةاألولياء 91/8
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وإن رأى فيه حرصا عىل السنة، وشدة طلب هلا: مل يظفر به من باب اقتطاعه عنها، 
فأمره باالجتهاد، واجلور عىل النفس، وجماوزة حد االقتصاد فيها، قائال له: إن هذا خري 
وطاعة. والزيادة واالجتهاد فيها أكمل، فال تفرت مع أهل الفتور، وال تنم مع أهل النوم، 

ها( )1))) . جه عن االقتصاد فيها، فيخرج عن حدِّ فال يزال حيثه وحيرضه، حتى خُيرِّ

ويف الطاعات واملعاصي:

يدفع الشيطان العايص إىل أن حيتِقر ذنَبه ويستصغره، والطائع إىل أن يستعظم طاعته 
وُيعجب هبا، وكالمها خطر داهم، والكل مستهدف لدى العدو بال استثناء. 

قال ابن القيِّم يف املدارج:

) استقالل املعصية ذنب، واستكثار الطاعة ذنب()111)  .

)1)))      مدارج السالكني 2/)10
مدارج السالكني )/)))  (((((

اعرف عدوك !!
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الفصل الرابــــع
مكائد الشيطان

كيد الشيطان
ويف تعريف الكيد يقول النسفي: 

)الكيد: السعي يف فساد احلال عىل جهة االحتيال( ))))) .

وكيد الشيطان ضعيف لسببين:

وقهر  قلبا،  هبا  يقهر  حجة  يملك  وال  جسدا،  هبا  يقهر  قوة  يملك  ال  أنه  األول: 
ما  بك  ليفعلن  تفعل  مل  إن  دك  وهيدِّ يتوعدك  كأن  كاره،  وأنت  الفعل  تفعل  أن  )اجلسد( 
يسوؤك، أما قهر القلب فهو باحلجة والربهان، والشيطان ال هو باجلبار الذي يقهرك عىل 
فعل يشء، وال هو بصاحب احلجة البالغة التي تأرس روحك من غري إرغام، فال قوة وال 

حجة، ففيم اهنزامك أمامه إذن؟! 

نرصة  أن  شك  وال  أولياءه،  ينرص  والشيطان  أولياءه،  ينرص  اهلل  ألن  الثاني:  
الشيطان ألوليائه أضعف من نرصة القوي اجلبار -سبحانه- ألوليائه. 

قال ابن اجلوزي مقارنا بني والية الشيطان ووالية الرمحن:

)والضعيفان إذا اقتتال، ومل يكن لواحد منُهام مِعني مل يظفر بَِصاِحبِه، فأمر اهلل اإْلْنَسان 
ِعيف ليعصمه ِمنُْه ويعينه عليه. ْيَطان الضَّ ِعيف َأن َيْسَتِعني بالرب اللَّطِيف من كيد الشَّ الضَّ

ِجيم.. يَطان الرَّ ُه كيد الشَّ من كان يف معونته اإلله العظيم مل يرضَّ
اب.. يَطان الكذَّ اب مل يرّضُه كيد الشَّ من كان يف معونته امللك الوهَّ

ار.. ْيَطان اْلَفرَّ من كان يف معونته امللك القهار مل يرّضُه كيد الشَّ
ْيَطان()113(. مْحَن مل يرّضُه كيد الشَّ من كان يف معونته امللك الرَّ

)))))  مدارك التنزيل وحقائق التأويل 375/1 – النسفي – ط: دار الكلم الطيب، بيروت.
بستان الواعظني ورياض السامعني 20/1- مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت - لبنان.  (((((

مكائد الشيطان
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الكيد في نفسه ضعف!
باالحتيال، كمن  إفساد حال اخلصم  إىل  فيلجأ  الضعيف،  ُيقبِل عليه إال  والكيد ال 
يدّس الّسم آلخر يف القهوة ألنه ال يقدر أن مواجهته، أما القوى فهو يتأبى عىل فعل ذلك، 
)احليل تفتح  )احليلة جتري جمرى القوة(، وقالوا:  والعرب تعرف ذلك جيدا، ولذا قالوا 

أبواب اجلبل(، وقالوا: )رّب حيلة أنفع من قبيلة(، وهلذا قال ابن عباس:

إذا رأيتم الشيطان فال ختافوه وامحلوا عليه: 

﴿                                                       ﴾ ]النساء: ))[ .

قال جماهد: 

 ، عليه  فأمحل  عباس،  ابن  قول  أذكر  فكنت   ، الصالة  يف  يل  يرتاءى  الشيطان  )كان 
فيذهب عني( ))))) .

وأما هدف إعالمك بضعف كيد الشيطان فهو كام قال أبو زيد الثعالبي:

هلم  وجتِرَئٌة  املؤمنني،  لقلوب  تقويٌة  فيه  الشيطاِن  كيِد  بَضْعِف  تعاىل  )وإعالُمُه 
يكرسه                اإليامن  حقائق  عىل  يكون  الذي  واحَلْزم  العزم  فإنَّ  الضعيف  الكيد  ُمَقارعة  عىل 

ه( ))))) . وهيدُّ

ة اإليامن: ولذا قال أبو حازم مستخفا بقوة الشيطان ومكائده بعد أن تسلَّح بُعدَّ

، ولقد ُأطيع فام نفع())))). )وما إبليس! واهلل لقد ُعيِص فام رَضَّ

             )))))       فتح القدير: )/))) -حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشــــوكاين اليمني - دار ابن كثري ودار الكلم 
                                 الطيب - دمشق، بريوت.

               )))))      اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: )/)))- أبو زيد الثعالبي - دار إحياء الرتاث العريب - بريوت .
               )))))      حلية األولياء :)/))).
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                              المكيدة األولى

                                   النســــيان

قال تعاىل:

﴿                                                                                        ﴾ ]طه: )))[ .

نيس آدم عداوة إبليس وما عهد اهلل به إليه، وعىل دربه سار الورثة! قال ابن عباس 
ريض اهلل عنهام:

ي اإلنسان ألنه ُعِهَد إليه فنيس( ))))) . )إنام ُسمِّ

األمر إذن يف بعض جوانبه موروث عن أبينا آدم، فقد أخرب النبي̂  عن مشهد غاب 
عنا ومل نشهده، وذلك حني نثر اهلل آلدم ذريته أمام عينيه، »فقال: 

أي رب..! ما هؤالء  !؟ 

قال : هؤالء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بني عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم 
أو ِمن أضوئهم.

قال : يا رب من هذا؟!

قال : هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر أربعني سنة.

قال : يا رب ِزد يف عمره.

قال : ذاك الذي كتبت له.

قال : أي رب فإين قد جعلت له من عمري ستني سنة.

قال : أنت وذاك، ثم أسكن اجلنة ما شاء اهلل، ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه فأتاه 
ملك املوت ..

جامع البيان يف تأويل القرآن )1/))) - أبو جعفر الطربي -  مؤسسة الرسالة.  (((((

مكائد الشيطان
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فقال له آدم: قد تعجلَت!! قد ُكتَِب يل ألف سنة. 

قال : بىل ولكنك جعلت البنك داود ستني سنة.

فجحد فجحدت ذريته، ونيس فنسيت ذريته، فمن يومئذ ُأِمر بالكتاب والشهود ))))) .

واسمع:

»ونيس فنسيت ذريته«

ألن الولد من طينة أبيه، ونسيان العداوة يؤدي إىل املواالة، وليس جمرد املواالة بل 
االنتظام يف صفوف جند إبليس، وأن تكون عميال من عمالئه. قال تعاىل: ﴿                                                                                               

                                                                                        ﴾ ]األنعام: ))[ .

أي إذا أنساك الشيطان هنينا لك عن اجللوس معهم واإلعراض عنهم حاَل خوضهم 
الذين  الظاملني  القوم  مع  تذكرك  بعد  تقعد  وال  عنهم،  فقم  ذلك،  ذكرَت  ثم  آياتنا،  يف 

خاضوا يف الباطل.

ويف اآلية إشارة واضحة إىل أن النسيان أحد أهم أسلحة الشيطان: ﴿
. ﴾           

عىل سالف  ربانية  عقوبة  يكون  قد  كذلك  أنه  إال  فطرة-  أنه  إىل  -إضافة  والنسيان 
العصيان الذي أوقعك فيه الشيطان كام قال ربنا:

﴿                                                                                        ﴾ ]طه: )))[ .

قال القشريي:

)حلقهم شؤم املخالفات حالة بعد حالة، ألن من عقوبات املعايص اخلذالن لغريها 
هم إىل كفرهم باآليات، ثم لشؤم  من ارتكاب املناهي، فبنقضهم امليثاق، ثم مل يتوبوا، جرَّ

            )))))         صحيح: رواه الرتمذي واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: . )520
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الّسالم- بغري حق، ثم لشؤم ذلك جتارسوا  أنبياءهم- عليهم  كفرهم ُخِذلوا حتى قتلوا 
حتى ادَّعوا شدة التفّهم، وقالوا: قلوبنا أوعية العلوم، فردَّ اهلل عليهم وقال: ﴿ َبْل َطَبَع اهللَُّ 

َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم ﴾ فحجبهم عن حملِّ العرفان، فعمهوا ىف ضاللتهم( ))))) . 

لكن ..ما هي

أنواع النسيان ..!؟
نسيان العهد األول:. 1

يف احلديث الصحيح:

»إن اهلل أخذ امليثاق من ظهر آدم بنعامن يوم عرفة، وأخرج من ُصلبه كل ذرية ذرأها، 
فنثرهم بني يديه كالذر، ثم كلَّمهم قبال قال: ﴿

                                                                                       ﴾ ]األعراف:)))-)))[ « )1))) .

ومن كيد الشيطان أن ينيس العبد هذا العهد، فتجد من أرشك مع اهلل إهلا آخر، وجتد 
من خان العهد فاستزله الشيطان حتى أن أربع أمخاس األرض ال يؤمنون باهلل.

وقد رشع اهلل لنا احلج لنرجع إىل املكان نفسه الذي عاهدنا اهلل عنده ونحن يف عامل 
الذر، ليتذكر ما عاهد عليه، واحلر الكريم ال ينقض العهد القديم، والرَبُّ الويف ال ينسى 
عهد من ال ينساه طرفة عني، وكأن اهلل فرض عليك احلج لتعود إىل نفس املكان تذكرًيا 
لك لتستحي من نقض عهدك، بل لتجدده معلنًا أنك ستظل وفيـًا ملا تعّلمته أثناء حجك، 
وستداوم عليه بقية حياتك بعد رجوعك إىل وطنك، وإال فمن مل يوفِّ بعهده اليوم عوقب 

د غًدا. بالصَّ

لطائف اإلشارات 1)).  (((((
صحيح: رواه أمحد والنسائي واحلاكم عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: 1701 .  (((1(

مكائد الشيطان
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نسيان عهد التوبة:. 2

كم عاهد اهلل ونكث؟! 

كم بكى ندما ثم انتكس!

ولو فعل هذا مع بش مثله الستحى وأناب، وألصلح ما أفسد وتاب. 

يف ليلة السابع والعرشين من رمضان .. سال دمعه، وفاض قلبه باخلشية والوجل، 
سالف  وإىل  هذا  كل  نيس  ثم  التائبني،  مجوع  وسط   .. املحراب  قلب  يف  العهد  د  وجدَّ

العصيان عاد.

فعل  إثم  إثمني:  اكتسب  فقد  إليه،  عاد  ثم  احلرام  يفعل  أال  نذر  أو  اهلل  عاهد  فمن 
احلرام، وإثم نقض العهد واحلنث يف اليمني والنذر، وقد أوجب اهلل تعاىل الوفاء بالعهود، 

فقال تعاىل: ﴿                                                               ﴾ ]اإلرساء: ))[ .

الفعل  عدم  عىل  اهلل  عاهده  أو  يفعله،  فلم  يشء  فعل  عىل  -تعاىل-  اهلل  عاهد  ومن 
ففعل، فعليه إثم نقض العهد، وعليه كفارة يمني، ألن العهد يمني ونذر، ومن حنث فيهام 
فعليه كفارة يمني وهي  التخيري بني عتق رقبة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم ، فمن 

مل جيد أو مل يستطع : فليصم ثالثة أيام.  

ويف األمر تفصيل. قال ابن قدامة:

)إن قال: عيلَّ عهد اهلل وميثاقه ألفعلن، أو قال: وعهد اهلل وميثاقه ألفعلن، فهو يمني.

وإن قال: والعهد وامليثاق ألفعلن، ونوى عهد اهلل كان يمينا، ألنه نوى احللف بصفة 
من صفات اهلل تعاىل( ))))) .

املغني )/400.  (((((
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مزيد إيضاح:

)والعهود والعقود متقاربة املعنى أو متفقة، 

فإذا قال أعاهد اهلل أين أحج العام فهو نذر وعهد ويمني، 

وإن قال ال أكلم زيدا فيمني وعهد ال نذر، 

الوفاء، وهي عقد وعهد  النذر، وهو أن يلتزم هلل قربة لزمه  فاأليامن تضمنت معنى 
ومعاهدة هلل ألنه التزم هلل ما يطلبه اهلل منه( ))))) .  

نسيان النعم:. 3

وهاوية النسيان الثانية التي يدفعك إليها الشيطان دفعا ليسفك دمك هي أن ينسيك 
نعم اهلل عليك.، وهي صفة غالبة يف اإلنسان إذا غابت عنه شمس اإليامن: ﴿

             ﴾]العاديات: )[ .

 كثرة النعم أنسته وجودها ..

وذلك مثل اهلواء اللطيف الذي ال حُيسُّ به، فال يشكر العبد نعمة اهلواء، ولو انقطعت 
عنه ساعة ملات.

قال احلسن بن أب احلسن يصف حال األكثرين: 

د املصائب وينسى النعم( ))))) . )يعدِّ

ولذا قال حممود الوراق من قلٍب حمرتق مكلوم، ومهامجا من مل يكتف بخطيئة النسيان 
بل ومجع معها السخط والشكوى، ومتهام إياه بالظلم فقال:

)))))  الفتاوى الكربى  5 / )55.
)))))  شعب اإليامن 153/4.

مكائد الشيطان
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يا أهيا الظامل يف فعله والظلـــــــم مردود عىل من ظلم

إىل متى أنت وحتى متى تشكو املصيبات وتنسى النَِّعم

الكنود إذن هو  اجلاحد لنعمة ربه، املنكر إلحسانه!

البرشية  النفس  أغوار  يكشف  وهو  الكنود  كلمة  معنى  تفصيل  يف  الفضيل  وقال 
ويفك طالسمها: 

)الكنود: الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثرية ويعامل اهلل عىل عقد ِعَوض( ))))) .

هذا رجٌل عقده مع اهلل بنوده:

إن أعطيتني شكرت، وإن منعتني عصيت!

السبخة وال خيرج  التي غلب عليها  الكنود، وهي  لغًة: ترجع إىل األرض  والكنود 
منها البذر، فتتعىص عىل الزرع فال تنبت، فهي عاصية وبخيلة، ثم كثر استعامل الكلمة يف 

الكافر بالنعمة، فال يؤدى حقها، وذلك أسوأ أنواع البخل.

ومن بعد نسيان النعم تكون النتيجة احلتمية: الشكوى ، وهذا لون من ألوان كفران 
النعمة، ولذا قالوا يف الكنود: الكفور لنعمه، وأنشدوا:

ِد َجاِل ُيبعَّ َجاِل وَمْن َيُكْن ... َكنُودًا لِنْعامِء الرِّ َكنُوٌد لِنْعاَمِء الرِّ

ومن كان هذا حاله فال خري ُيرجتى منه، ولذا جاء يف معاين الكنود كذلك: الذي ال 
خري فيه.

وجاء هذا الوصف كجواب للقسم اإلهلي، فهو قسم رب العزة –وال حاجة له إىل 
اإلنسان إلفادة  بلفظ  التعبري  الفخ، ولذا جاء  الناس سقطوا يف هذا  أكثر  أن  َقَسم- عىل 

العموم.
            )))))          املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 514/5- ابن عطية- دار الكتب العلمية.
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الكبري، أصابته  معاذ  له  يقال  رجل  األصم  حاتم  زمن  يف  كان  أنه  ُرِوي 
مصيبة، فجزع منها وأمر بإحضار النائحات وكرس األواين، فسمعه حاتم فذهب 
إىل تعزيته مع تالمذته، وأمر تلميًذا له، فقال: إذا جلست فاسألني عن قوله تعاىل: 
﴿                                             ﴾]العاديات: )[ . فسأله فقال حاتم : ليس هذا موضع 
السؤال!! فسأله ثانًيا وثالًثا، فقال : معناه أن اإلنسان لكفور، عّداد للمصائب، 
نّساء للنعم، مثل معاذ هذا!! إن اهلل -تعاىل- مّتعه بالنعم مخسني سنة، فلم جيمع 
الناس عليها شاكًرا هلل، عز وجل ، فلام أصابته مصيبة مجع الناس يشكو من اهلل 
فأمر   ، للنعم  اء  نسَّ للمصائب  عّداٌد  لكنود  معاًذا  إن   .. بىل  معاذ:  فقال  تعاىل!! 

بإخراج النائحات وتاب عن ذلك.

عند أول بلية

هذا هو ُخُلق األطفال .. يبكي عند نزع اللعبة من بني يديه!!

هؤالء .. 

إن ابُتيِل أحدهم بمصيبة ثم نّجاه اهلل منها َشَكر، وإال فال، وكأن شكره موقوٌف عىل 
أن ُتردَّ عليه النعمة!!

وعجيٌب أال يشكر األعمى نعمة البرص إال بعد أن ُيصاب بالعمى؟!

وأال يعلم الطائع فضل ربه عليه إال حني حُيَرم اخلشوع ودموع التائبني؟!

وأال يشكر اإلنسان النعم التي يرفل فيها ما دام قد شاركه فيها غريه؟!

ولذا كان من ألوان الشكر التي ينسيها الشيطان للعبد:

مكائد الشيطان
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حياء العبد من تتابع نعم اهلل عليه شكر. «

ومعرفته بتقصريه يف الشكر شكر. «

واالعتذار عن قلة الشكر شكر. «

ومعرفة عظيم فضل اهلل ولطيف فعله شكر.  «

واالعرتاف بأن نعم اهلل من غري استحقاٍق العبد هلا شكر.  «

والعلم بأن الشكر نعمة من نعم اهلل شكر حتى قيل: غاية شكر اهللَّ تعاىل االعرتاف  «
بالعجز عنه.

وقلة االعرتاض عىل أقدار اهلل وحسن األدب بني يدي املنعم شكر. «

واستعظام قليل نعمة اهلل شكر. «

ط فيها شكر: )من مل يشكر الناس مل يشكر  « وشكر من أسدى إليك النعمة ومن توسَّ
اهلل( ))))) .

النسيان،  بعد  منك  اجلحود  ليكون  الشيطان،  ينسيكها  شكر  عالمات  هذه  وكل 
واإلنكار بعد العرفان، ولربام تدهور احلال إىل استخدام نعم اهلل يف ما يغضبه، واستعامهلا 

يف ضد ما ُخِلقت له.

ر شأن النعمة يف عني العبد، فيرصفه  وهي وسيلة شيطانية يلجأ إليها الشيطان ليحقِّ
عن شكرها، وهو ما الحظه بكر بن عبد اهلل امُلزيّنَ فقال: 

قال القايض : وهذا إما ألن شكره تعاىل إنام يتم بمطاوعته وامتثال أمره، وأن مما أمر به شكر الناس الذين هم   (((((
وسائط يف إيصال نعم اهلل إليه، فمن مل يطاوعه فيه مل يكن مؤديا شكر نعمه، أو ألن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من 
الناس مع ما يرى من حرصه عىل حب الثناء والشكر عىل النعامء وتأذيه باإلعراض والكفران كان أوىل بأن يتهاون يف شكر 

من يستوي عنده الشكر والكفران«. مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح: )/))1).
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يطان فُيْضِعُف ُشْكَره، فيقول: إِنَّ  ُفه عنه، فيأتيه الشَّ )ينزل بالعبد األمُر فيدعو فيرْصِ
األمر كان أْيرس ممَّا تذهب إليه، ويقول العبد: كان األمر بَأشدَّ ممَّا أذهُب إليه، ولكِنَّ اهللََّ 

رصفه عنِّي( ))))) .

تمام النعمة!
واختيارك  لإلسالم  اصطفائك  نعمة  هي  ُينسيكها  لو  الشيطان  يود  نعمة  وأعظم 
فقد  فيتخبطون،  الناس  من  كثري  يغفل عن شكرها  نعمة  اإليامن، وهي  أهل  من  لتكون 

روى ابن القيِّم أن السلطان حبس رجال، فأرسل اليه صاحبه: اشكر اهلل!

ب فأرسل اليه: اشكر اهلل! فرُضِ
قيده ىف رجله، وحلقة ىف  فُقيِّد، وُجِعل حلقٌة من  فجيء بمحبوس جمويس مبطون 
الرجل املذكور، فكان املجويس يقوم بالليل مرات، فيحتاج الرجل أن يقف حتى يفرغ، 

فكتب إليه صاحبه: اشكر اهلل، فقال له: 

إىل متى تقول اشكر اهلل! وأي بالء فوق هذا! 

فقال: 

يف        رجله  يف  الذي  القيد  ُوِضع  كام  وسطك  يف  وسطه  يف  الذي  نار  الزُّ ُوِضع  )ولو 
رجلك .. ماذا كنت تصنع! فاشكر اهلل( ))))) .

ومثل ذلك أن دخل رجل عىل سهل بن عبد اهلل فقال: إن اللص دخل داري وأخذ 
يطان، وأفسد التوحيد، ماذا  متاعي فقال: )اشكر اهللَّ تعاىل! لو دخل اللص قلبك وهو الشَّ

كنت تصنع؟!( ))))) .

 ومن انتبه هلذه النعمة الكربى فقام بشكرها، فسيفوز غدا بالنعمة التامة التامة التامة! 
وما النعمة التامة؟!

الشكر البن أيب الدنيا 1/)1.  (((((
عدة الصابرين ص ))1.  (((((

الرسالة القشريية 14/1).  (((((

مكائد الشيطان
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سئل أبو بكر بن أب مريم: ما متام النعمة؟!

قال:  
)أن تضع ِرجال عىل الرصاط، وِرجال يف اجلنة( ))))) .

نسيان  حال البالء بعد حلول الرخاء:. 4

قال تعاىل: ﴿
                                                                             ﴾ ]الزمر: )[ .

هذا تقريع ملن ينسى الدعاء يف الرخاء، ويفزع إليه يف الشدة، وليس هذا من أخالق 
املؤمنني، إذ من أخالقهم إكثار الدعاء يف الرخاء استعدادا للشدة، فال ينبغي للمؤمن أن 

يستن بالكافرين، فال يفزع إىل الدعاء إال يف الشدائد.

والتخويل : اإلعطاء والتمليك دون قصد عوض، وهذا ال يكون إال من اهلل وحده، 
وهو مشتق من اخلََول بفتحتني وهو اسم للعبيد واخلدم.

وإذا تكرر منه هذا النسيان عوقب عليه أشد املعاقبة.

قال سهل بن عبد اهلل حني تكلم عن رمز الثراء املغرور قارون وقولته الشهرية:
﴿                                                             ﴾ ] القصص: )) [ .

)نيس الفضل وادعى لنفسه فضال، فخسف اهلل به ظاهرا، وكم قد َخَسف باألرشار 
د إىل احلول والقوة،  وأصحاهبا ال يشعرون بذلك، وَخَسف األرشار هو منع العصمة، و الرَّ
وإطالق اللسان بالدعاوي العريضة، والعمى عن رؤية الفضل، والقعود عن القيام بالشكر 

عىل ما أوىل وأعطى، حينئذ يكون وقت الزوال( )1))) .

               )))))        عدة الصابرين  ص ))1
               )1)))        تفسري التسرتي 1/)11 - ط منشورات حممد عيل بيضون - دارالكتب العلمية - بريوت.
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األسلحة المضادة

أواًل       ذكر الله 

قال تعاىل:

﴿                                              ﴾ ]الكهف : ))[ .

ر العبد ما سها  يؤخذ من عموم النص: )األمر بذكر اهلل عند النسيان، فإنه يزيله، وُيذكِّ
عنه، وكذلك يؤمر الساهي النايس لذكر اهلل أن يذكر ربه وال يكونن من الغافلني())))).

ومحاية الذكر للعبد من الشيطان واضحة بينة، وما أوضح ذلك يف حديث:

»إن اهلل أمر حييى بن زكريا بخمس كلامت أن يعمل هبن وأن يأمر بني إرسائيل أن 
يعملوا هبن:

فأتى  أثره،  يف  رساعا  العدو  طلبه  رجل  كمثل  ذلك  ومثل  كثريا،  اهلل  بذكر  وأمركم 
حصنا حصينا، فأحرز نفسه فيه، وإنَّ العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر 

اهلل تعاىل«.

وانظر نموذج االنتصار اخلارق عىل الشيطان يف هذا الشأن ويف كل شأن، فقد كان 
^ يذكر اهلل يف كل أحواله، وذا فهو هو املعصوم الذي ال يقربه شيطان، وألن الشيطان 

ال يقربه فلذا مل يتثاءب قط!

وهجر الذكر ما هو إال عملية استسالم كاملة للشيطان ومتكني له من أرض القلب، 
وهذه معلومة موثَّقة من ساحة القتال اإليامين أخرب هبا املعصوم، فعن أبى الدرداء  عن 

النبي ^ أنه قال: 

حسن: روا أمحد عن أيب الدرداء كام يف مسند أمحد رقم: 21710.  (((((

مكائد الشيطان
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»ما من ثالثة يف قرية ال يؤذن وال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان«))))).

ُيقال: حاذ اإلبل َحْوذا إذا استقاها، فالذين استحوذ عليهم  واستحوذ أي استوىل؛ 
اهلل،  ذكر  عند  الشيطان  به ورسوله، وهلذا خينس  اهلل  أمر  ما  إىل خالف  الشيطان ساقهم 
ي الشيطان بالوسواس اخلناس، فإنه  ويوسوس للعبد عند غفلته عن الذكر، ومن هنا ُسمِّ
لة واهلوان ألن معناه لغًة:  جاثم عىل فؤاد ابن آدم؛ إن ذكر اهلل خنس، واخلنوس نوع من الذِّ
االختفاء بانخفاض، وإنام ينخنس اإلنسان ممن هيابه ويعظِّمه، فهكذا حال الشيطان حني 

تذكر اهلل ؛ يذل لك وخيضع وخيتفي عن قلبك. 

واهلروب الشيطاين ثابت بنص األحاديث، ولو ُرفِع عنا احلجاب اليوم لرأينا مجوع 
الشياطني َيِفرون من ساحات القتال مدبرين مع سامع الذكر. قال رسول اهلل ^:

الرجل منزله فذكر اسم اهلل عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال  »إذا دخل 
يطان: ال مبيت لكم وال عشاء« ))))) . الشَّ

وبكلمة ذكر واحدة تطرد الشيطان عنك سائر يومك، واحفظ هذا احلديث وحافظ 
عليه: 

»كان ^ إذا دخل املسجد قال: أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم وقال: إذا قال ذلك ُحِفَظ منه سائر اليوم«))))).

               )))))         تفسري  السعدي ص 474.
               )))))         صحيح: التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان رقم: 16).

               )))))         صحيح: رواه أبوادود عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 4715.
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                  ثغرة
                شيطانية

قال ابن اجلوزي:

         )واعلم أن مثل إبليس مع املتقي واملخلِّط كرجــــٍل جالٍس بني يديه

        طعام، فمرَّ به كلب، فقال له: اخسأ! فَذَهب، فمرَّ بآخر بني يديه طعام

يطان،         وحلم، فكلام أخســــــأه مل يربح، فاألول مثل املتقي يُمرُّ به الشَّ

ْيَطان ملكان          فيكفيه يف طرده الذكــر، والثاين َمَثل املخلِّط ال يفارقه الشَّ

         ختليطه( ))))) .

تلبيس إبليس 5/1).  (((((

مكائد الشيطان
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    ثانيًا      الدعــاء

ذلك أن ال نجاة إال باهلل، وال توفيق إال به، ومن ظن أنه بغري اهلل ناٍج فقد هلك، ولذا 
قال أبو عبد اهلل الساجي:  

)قال إبليس: من ظنَّ أنه ينجو مني بحيلته، فبُِعْجبِه وقع يف حبايل ( ))))) .

وهو دعاء قبل وقوع النسيان وبعده.

فأما قبل وقوعه فهو دعاء بأن يعصمك اهلل منه وينجيك من عواقبه.

عن األعرج قال:  سمعت أبا هريرة يقول: 

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهلل ^ واهلل املوعد، كنت رجال 
مسكينا أخدم رسول اهلل ^ عىل ملء بطني، وكان املهاجرون يشغلهم الصفق باألسواق، 

وكانت األنصار يشغلهم القيام عىل أمواهلم، فقال رسول اهلل ^:  

»من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سِمَعه مني«.

، فام نسيت شيئا سمعته منه ))))) . فبسطت ثوب حتى قىض حديثه، ثم ضممته إيلَّ

 فدعاؤك لنفسك ودعاء غريك لك هو خري وقاية من النسيان.

وأما الدعاء بعده، فهو الدعاء باملغفرة إذا وقعت يف النسيان، وقد قال تعاىل: 

﴿                                                               ﴾ ]البقرة: )))[ .

وجيوز أن يكون هذا الدعاء عىل لسان املؤمنني، وجيوز أن يكون تلقينا من اهلل تعاىل 
نهم احلمد يف الفاحتة، واملؤاخذة مشتقة من األخذ  دوا هذا الدعاء، مثل ما لقَّ هلم بأن يردِّ
بمعنى العقوبة، كقوله: ﴿                                                                              ﴾ ]هود: )1)[، 

حلية األولياء )/17).  (((((                
صحيح: صحيح مسلم رقم: . )15  (((((                
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واملفاعلة فيه للمبالغة.

جاء يف التفسري:

ندعوه  أن  إىل  أن دعانا  السمحاء-  امللة  أتباع هذه  بنا وألطافه علينا-  اهلل  )من رمحة 
الصاحلني،  الذي صاغه سبحانه من كلامته، وجعله سبحا ملالئكته ولعباده  الدعاء،  هبذا 
يسبِّحون له، ويدعون لنا به.. بل إنه سبحانه وتعاىل يأمتّنا هبذا الدعاء، ويصىل علينا به، 
ونحن نقول بام يقول، ونصىل بام يصىل، فام أكثر رمحة اهلل بنا، وما أوسع فضله علينا.. إذ 

تقبَّل دعاءنا قبل أن ندعو، واستجاب لنا قبل أن نكون!( ))))) .

و هذا غاية الكرم وكامل اإلحسان أن ُيعلِّمهم الطلب ليعطيهم ويرشدهم للسؤال 
ليثيبهم ولذلك قيل: 

لو مل ُتِرد نيل ما أرجو طلبه   ...   من فيض جودك ما علَّمتني الطلبا

فمن ُأهِلم الدعاء فقد ُأريد به االجابة كام قيل يف احلكم: متى أطلق لسانك بالطلب 
فاعلم أنه يريد أن يعطيك. 

أو أن هذا الدعاء يدل عىل غاية الصفاء اإليامين، أي: اهلل جيب أال ُيْعىص إال خطأ أو 
نسيانا، وال يصح وال يستقيم أن ُيعىص عمدًا؛ ألن الذي يعرف قدر اهلل حقا، ال يليق منه 
أن يعيص اهلل إال نسيانا أو خطأ؛ فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك، وال نجرتئ عىل عصيانك 
احلق سبحانه  بقدر  املؤمن  معرفة  اخلطأ، وهذه  أو  النسيان  هو  فإنام  وإن عصيناك  عمدا، 

وتعاىل.

التفسري القرآين للقرآن 1/2)) - عبد الكريم يونس اخلطيب – ط  دار الفكر العريب - القاهرة.  (((((

مكائد الشيطان
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دعاء االستعاذة!
ذتني، ففي احلديث: واالستعاذة دعاء، وأعظم االستعاذة ما جاء يف املعوِّ

ذتان، فلام نزلتا َأَخذ هبام وترك  ذ من اجلان وعني اإلنسان حتى نزلت املعوِّ »كان يتعوَّ
ما سوامها« ))))) .

قال ابن حجر:

)وهذا ال يدل عىل املنع من التعوذ بغري هاتني السورتني بل يدل عىل األولوية، وال 
سيام مع ثبوت التعوذ بغريمها، وإنام اجتزأ هبام ملا اشتملتا عليه من جوامع االستعاذة من 

كل مكروه مجلة وتفصيال( )1))) . 

ولذا جاء يف حديث عقبة:

»يا عقبة؟ 

أال أعلمك خري سورتني ُقِرئتا؟ 

﴿                                   ﴾ و﴿                                     ﴾.

يا عقبة! 

اقرأ هبام كلام نمت وقمت، ما سأل سائٌل وال استعاذ مستعيٌذ بمثلهام« ))))) .

قال عقبة: 

فام أتت عيل ليلة إال قرأهتن فيها، وُحقَّ يل أال أدعهن وقد أمرين هبن رسول اهلل ^.       

            )))))          صحيح: رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجة  عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم: 02)4.
            )1)))          الفتح 5/10)1.

            )))))          حسن: رواه أمحد والنسائي واحلاكم عن عقبة بن عامر كام يف صحيح أيب داود رقم: 15)1.
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ل معي: وتأمَّ

به ممدوٌح بصفة واحدة:  اخلارجية، واملستعاذ  الرشور  استعاذة من  الفلق:  سورة 
الرب، وأما املستعاذ منه فثالث آفات: الغاسق والنفاثات واحلاسد.

ألهنا  األخطر،  وهي  )الوسواس(  الداخلية  الرشور  من  استعاذة  الناس:  وسورة 
مالزمة ال تنفك إال بصعوبة، بعكس اخلارجية التي هترب منها إن أردت، وألهنا أخطر 
فاملستعاذ به ُمعظٌَّم بصفات ثالثة: الرب وامللك واإلله، وأما املستعاذ منه فهو آفة واحدة، 

وهي الوسوسة.

والحظ كذلك أن الثناء جاء بحسب قدر املطلوب، فالثناء يف سورة الناس أكثر ألن 
املطلوب هو سالمة الدين، وأما املطلوب يف سورة الفلق فسالمة الدنيا، وهذا تنبيه عىل 

أن مصيبة الدين وإن قلَّت أعظم من مصيبة الدنيا وإن عظمت.

     ثالثا      الصحبة 

رك، وإن ذكرَت  وهي من أهم أسلحة مقاومة النسيان، فالصاحب اخلريِّ إن نسيَت ذكَّ
أعانك، وتتضاعف أمهية سالح الصحبة كلام اشتهر العبد وعلت مكانته بني الناس.

قال رسول اهلل ^: 

ره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد  »إذا أراد اهلل باألمري خريا جعل له وزير صدق إن نيس ذكَّ
ره، وإن ذكر مل ُيِعنه« ))))) . به غري ذلك جعل له وزير سوء إن نيس مل يذكِّ

         فكلام كان العبد أشهر كان الشيطان إليه أقرب، وانحـــــرافه أخطر، ويف حالة
       األمري، فإن انحرافه هدف من أهم أهداف الشــــيطان، فبانحرافه ينحرف خلق

ال لدى إبليس.      كثري، وهلذا يصبح هدفا مفضَّ

صحيح: رواه أبو داود والبيهقي عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم: 02) .  (((((

مكائد الشيطان
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نفسه  أن حييط  الشيطان  مع  الظَّفر يف معركته  يريد  قائد  أو  هنا عىل كل زعيم  ومن 
ببطانة صاحلة متنعه من أن ينسى أمانته وهُيِمل رعيته، ولذا أنشد عيل بن حممد البسامي:

نب فيه للـــوزير                             إذا َنيس األمري قضاَء حق  ...  فإن الذَّ

                            ألنَّ عىل الوزير إذا تــوىل  ...  أموَر الناس تذكري األمري

خُيِرجك  د  تتفرَّ حني  فإنك  والنسيان،  الغفلة  وادي  يف  بك  ترمي  الصحبة  وغيبة 
الشيطان من عرينك ومصدر قوتك، وينزع عنك أسباب منعتك حتى ينفرد بك وحدك.

أتقى  أفراد صحبتك  أقوى، وكلام كان  احلامية  أكرب كانت  الصحبة  وكلام كان عدد 
وقلوهبم أنقى كلام كان الشيطان أبعد وفرص الغواية أصعب واجلنة إليك أقرب.
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                               المكيدة الثانية

                                     التزييـــن

كام ال يغني ضوء الشمس عديم البرص، فكذلك ال ينفع كثرة االحتشاد باألعامل مع 
قلة العلم بمكائد األعداء.

ويشمل التزيني: 

اللذة املبالغ فيها: . 1

للمعصية حالوة زائفة عابرة ال تبقى سوى حلظات أو ساعات..

نها، وخييِّلها لك يف خياٍل متيل إليه نفسك، ثم اليزال ُيمثِّل  نها لك الشيطان وحيسِّ يزيِّ
ي، وُينسيك علمك برضرها، ويطوي عنك سوء عاقبتها، فال ترى إال صورة  ويمنّي وُيَشهِّ

املعصية ومتعتها فقط، وتنيس ما وراء ذلك، فإذا وقعت فيها استفقت!

قال ابن القيم وهو يصف حال املؤمن بعد ان انقضت عنه لذة املعصية:

)ال ينال لذة املعايص إال سكران بالغفلة، فأما املؤمـــن فإنه ال يلتذ هبا ألنه عند 
التذاذه يقف أمامه علم التحريم، وحـذر العقوبة، فإن قويت معرفته رأى بعني 
علمه قرب الناهي ]وهو اهلل[ فيتنغص عيشه وقت التذاذه، وما هي إال حلظة ثم 
ندم مالزم، وبكاء متواصل، وأسف عىل ما كان مع طول الزمان، حتى لو تيقن  

العفو وقف بإزائه حذر العتاب( ))))) .

صيد اخلاطر ص7).  (((((

مكائد الشيطان
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وما أروع قول أب ُدَلف الِعْجيل حيكي قصة احلرسة والندم عقب خسارة عبٍد إلحدى 
جوالته مع الشيطان:

                      واســـــوأتا لفتى له أدٌب   ...   يضحى هــــواه قاهرا أدَبه

نِية وهو يعــــرفها   ...   فيشـــني ِعْرضا صائنا َأَربه                       يأيت الدَّ

                      فإذا ارعوى عادت بصريته   ...   فبكى عىل احلني الذي ُسلَِبه

إذا تناولتها شاشات السينام  مة، وخاصة  النظرة املحرَّ املبالغ فيها:  اللذة  ومثاٌل هلذه 
رة، وقد قال رسول اهلل ^: واملجالت املصوَّ

»املرأة عورة فإذا خرجت استشفها الشيطان« ))))) .

قال الطيبي:

)واملعنى املتبادر أهنا ما دامت يف خدرها مل يطمع الشيطان فيها ويف إغواء الناس، فإذا 
خرجت طمع وأطمع ألهنا حبائله وأعظم فُخوِخه، وأصل االستشاف وضع الكف فوق 

احلاجب ورفع الرأس للنظر( ))))) . 

إبليس  التي ترصد كل امرأة عند خروجها، ويتأهب  فهنا أجهزة الرصد الشيطانية 
بأسلحة الزينة واإلغراء، فيغري هبذه املرأة الرجال، ويزيدها فتنة فوق فتنتها، ومجاال مع 
مجاهلا، وهذا هو الرس يف أنك جتد زوج املرأة اجلميلة يطلق برصه يف من هو دوهنا مجاال 
بكثري، والسبب واضح: أرسل إبليس اثنني من جنوده يف وقت واحد، األول لتزيني املرأة 
والثاين إللقاء شهوة النظر والتمعن يف قلب الرجل، وبذا تلتقي النار والزيت يف إناء واحد.

صحيح: رواه الرتمذي عن ابن مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم: 0)66.  (((((
فيض القدير 266/6.  (((((
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التلبيس:. 2

وتلبيس األمر هو خَتْليطه. وأخطر يشء يف هذا السالح هو أنه يصد عن التوبة، فلو 
أذنب العبد ذنًبا، ثم ذكره الستغفر اهلل منه وتاب لعلمه بحقيقة الذنب وخشيته من عقاب 
اهلل .. أما إذا وقع العبد يف املعصية وظن أهنا عمل صالح، فهذا ال يستغفر اهلل منها، بل 
يستزيد! ومن هنا جاءت خطورة البدعة، ألن صاحبها حيسب أنه عىل خري وهو والغ يف 

مستنقع الرش.

 قال سفيان الثوري: 

)البدعة أحب إىل إبليس من املعصية؛املعصية ُيتاب منها، والبدعة ال ُيتاب منها())))).

قال تعاىل: ﴿                                                                                                   ﴾وهؤالء هم 
أخرس اخلارسين، فقد قال تعاىل: ﴿                                                              ﴾ ]الكهف: )1)- )1)[ .

وما أشدها من آية! 

أن جيتهد املرء ويكون اجتهاده وباالً عليه، فاللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعه. 

ح هذا ابن  وهذا التلبيس قد يتسبَّب فيه ويضاعف آثاره ما جناه اإلنسان بيده، ويوضِّ
القيم فيقول: 

)وكل ظامل وفاجر وفاسق البد أن يريه اهلل -تعاىل- ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، 
فإذا متادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربام رآه حسنا عقوبة له، فإنه إنام يكشف له 
عن قبحه بالنور الذي يف قلبه وهو حجة اهلل عليه ، فإذا متادى يف غيه وظلمه ذهب ذلك 

النور فلم يَر قبحه يف ظلامت اجلهل والفسوق والظلم( ))))). 

)))))           حلية األولياء 26/7.
)))))           شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 1/)10- ابن قيم اجلوزية - ط  دار املعرفة

بريوت.

مكائد الشيطان
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ويف ظالل القرآن حلَّق بنا سيد قطب يف سامء هذه اآلية فقال:

)هذا هو مفتاح الش كله.. أن يزيِّن الشيطان لإلنسان سوء عمله فرياه حسنا..

اخلطأ  مواضع  لريى  عمله  يف  يفتش  أال  عنها.  يصدر  ما  وبكل  بنفسه  يعجب  أن 
ما  بكل  معجب  صواب!  عىل  دائاًم  أنه  متأكد  خيطئ!  ال  أنه  من  واثق  ألنه  فيه،  والنقص 
يصدر منه! مفتون بكل ما يتعلق بذاته. ال خيطر عىل باله أن يراجع نفسه يف يشء، وال أن 
حياسبها عىل أمر. وبطبيعة احلال ال يطيق أن يراجعه أحد يف عمل يعمله أو يف رأي يراه. 
ألنه حسن يف عني نفسه. مزين لنفسه وحسه. ال جمال فيه للنقد، وال موضع فيه للنقصان!

د الذي يقوده منه إىل  هذا هو البالء الذي يصبه الشيطان عىل إنسان؛ وهذا هو املقوِّ
الضالل. فإىل البوار!

إن الذي يكتب اهلل له اهلدى واخلري يضع يف قلبه احلساسية واحلذر والتلفت واحلساب. 
النقص  يأمن  وال  والزلل.  اخلطأ  يأمن  وال  القلب.  تقلب  يأمن  وال  اهلل.  مكر  يأمن  فال 
والعجز. فهو دائم التفتيش يف عمله. دائم احلساب لنفسه. دائم احلذر من الشيطان، دائم 

التطلع لعون اهلل.

وهذا هو مفرق الطريق بني اهلدى والضالل، وبني الفالح والبوار.

إهنا حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن يف ألفاظ معدودة:

﴿                                                                ﴾ ]فاطر: )[ .

إنه نموذج الضال اهلالك البائر الصائر إىل رش مصري. ومفتاح هذا كله هو هذا التزيني. 
هو هذا الغرور. هو هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه فال يرى خماطر الطريق. وال حيسن 

عماًل ألنه مطمئن إىل حسن عمله وهو سوء. وال يصلح خطأ ألنه واثق أنه ال خيطئ! 

وال يصلح فاسدًا ألنه مستيقن أنه ال يفسد! وال يقف عند حد ألنه حيسب أن كل 
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خطوة من خطواته إصالح!

إنه باب الش. ونافذة السوء. ومفتاح الضالل األخري..

ويدع السؤال بال جواب..﴿                                                              ﴾ ليشمل كل 
جواب كأن يقال: 

أفهذا يرجى له صالح ومتاب؟!

أفهذا كمن حياسب نفسه ويراقب اهلل؟! 

أفهذا يستوي مع املتواضعني األتقياء؟!

إىل آخر صور اإلجابة عىل مثل هذا السؤال.

إنه باب الش.. 

ونافذة السوء.. 

وغنيمة الشيطان الرابحة.. 

ومفتاح الضالل األخري(.

مكائد الشيطان
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أحد عشر فًخا!
ح لنا أحد عرش صورًة هلذه املكيدة الشيطانية  ورحم اهلل مصطفى السباعي فقد وضَّ

واحليلة اإلبليسية، فقال عن الشيطان:

باهتا..  )ويغريك بالدنيا عن طريق احليطة من تقلُّ

ويغريك بمصاحبة األرشار عن طريق األمل يف هدايتهم.. 

ويغريك بالنفاق للظاملني عن طريق الرغبة يف توجيههم.. 

ويغريك بالتشهري بخصومك عن طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. 

ويغريك بتصديع وحدة اجلامعة عن طريق اجلهر باحلق.. 

ويغريك برتك إصالح الناس عن طريق االشتغال بإصالح نفسك.. 

ويغريك برتك العمل عن طريق القضاء والقدر.. 

ويغريك برتك العلم عن طريق االنشغال بالعبادة.. 

ويغريك برتك السنَّة عن طريق اتباع الصاحلني.. 

ويغريك باالستبداد عن طريق املسؤولية أمام اهلل والتاريخ.. 

ويغريك بالظلم عن طريق الرمحة باملظلومني(.
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تلبيسه على العلماء!
ومن أشد حيله وأعظم كيده تلبيسه عىل ورثة األنبياء وهم العلامء. قال سفيان الثوري 

وهو بكالمه هذا مثابة جاسوس القلوب يعلن أرسارها ويكشف خفاياها:

، وإذا رأيته يلوذ باالغنياء فاعلم أنه  )إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان، فاعلم أنه لِصٌّ
ِمراء، وإياك أن ختدع، وُيقال لك: َتُردُّ مظلمة، وتدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة إبليس، 

اختذها القراء ُسلَّام( ))))) . 

 وهو تلبيس يسوقه اهلل عىل العلامء لكي ُيِضلَّ هبم بدال من أن هيدي، ويسوق هبم إىل 
النار بدال من داللتهم عىل اجلنة. قال عن هؤالء ابن القيم:

القيام بنوع من الذكر والقراءة والصالة  ن هلم  )وقد غرَّ إبليس أكثر اخللق بأن حسَّ
والصيام والزهد يف الدنيا واالنقطاع، وعطَّلوا هذه العبوديات )األمر بالعروف والنهي عن 
ثوا قلوهبم بالقيام هبا، وهؤالء عند ورثة األنبياء من أقل الناس دينا، فإن  املنكر(، فلم حيدِّ
الدين هو القيام هلل بام أمر به، فتارك حقوق اهلل التي جتب عليه أسوأ حاال عند اهلل ورسوله 
من مرتكب املعايص، فإن ترك األمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثالثني وجها 
ذكرها شيخنا رمحه اهلل يف بعض تصانيفه، ومن له خربة بام بعث اهلل به رسوله ^، وبام كان 
عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، واهلل املستعان.

وسنة  يرتك  ودينه  تضاع  وحدوده  تنتهك  اهلل  حمارم  يرى  فيمن  خري  وأي  دين  وأي 
رسول اهلل ^ يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كام أن املتكلم 
مآكلهم  هلم  سلمت  إذا  الذين  هؤالء  من  إال  الدين  بلية  وهل  ناطق،  شيطان  بالباطل 
يف  عليه  غضاضة  فيه  ما  بعض  يف  نوزع  ولو  الدين،  عىل  جرى  بام  مباالة  فال  ورياساهتم 
جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد، واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة بحسب وسعه، 
وهؤالء مع سقوطهم من عني اهلل، ومقت اهلل هلم قد ُبلوا يف الدنيا بأعظم بلية تكون وهم 

سري أعالم النبالء )6/1)5.  (((((

مكائد الشيطان



114

ال يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلام كانت حياته أتم كان غضبه هلل ورسوله 
أقوى وانتصاره للدين أكمل( ))))) .

الناس،  من  اجلامعات  الشيطان  هبا  َيستهدف  موقوتة  قنبلة  فجوره  أو  العامل  وزلة 
ويرضب هبا إيامن اآلالف أو املاليني برضبة واحدة، فام أشد خطره وأعظم زلته. 

قال ابن القيم:

َجَهلة  والُعبَّاد  فَجرة،  العلامء  كان  فإذا  وُعبَّادهم،  بعلامئهم  يقتدون  إنام  الناس  )فان 
ت املصيبة هبام، وعظمت الفتنة عىل اخلاصة والعامة( )1))) . عمَّ

الِحَيل!
ومن تلبيسه عىل العلامء استدراجهم للحيل، ومنها حيل الزواج والطالق، فقد ُذِكر 
ألمحد بن حنبل أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها، فيأبى عليها، فقال هلا بعض أرباب 
احليل: لو ارتددت عن اإلسالم بِنِْت منه! ففعلت، فغضب أمحد رمحه اهلل وقال: من أفتى 

هبذا أو علَّمه أو رىض به فهو كافر.

وقال عبد اهلل بن املبارك وهو يعلِّق عىل هذا املوقف: 

ما أرى الشيطان حيسن مثل هذا حتى جاء هؤالء فتعلَّمه منهم.

الرشع  أحكام  عىل  التحايل  انترش  لألمة  واحلضاري  اإليامين  التدهور  أزمنة  ظل  يف 
احليل  مجعت  كتب  وظهرت  ومتعلِّمني،  علامء  الكثريين  بعقول  الشيطان  وتالعب 
ي بكتاب احليل الذي قال فيه  واملخارج من املآزق التي يقع فيها اإلنسان، ومنها ما ُسمِّ

النرض بن شميل: 

            )))))        إعالم املوقعني عن رب العاملني 121/2 - ابن قيم اجلوزية - دار الكتب العلمية.
            )1)))        مفتاح دار السعادة 160/1.
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ىف كتاب احليل ثالثامئة وعرشون مسألة كلها كفر!

وقال حفص بن غياث عن هذا الكتاب: 

ينبغى أن يكتب عليه: كتاب الفجور.

هم الشيطان وتالعب  وهذا النفر سواء كان العامل املفتي أو اجلاهل املستفتي قد غرَّ
دهم بقوله:  بدينهم، ولذا رصخ فيهم أيوب السختيانى وتوعَّ

)ويل هلم، من خيدعون؟! يعنى أصحاب احليل( ))))) .

التعايش السلبي:. 3

إليك هذه النامذج اهلزلية للتعايش بني الطاعة واملعصية:

موظف يطلب رشوة فيدخل عليه أحد أصحابه بكوب ماء فيعتذر أنه صائم ألن 	 
اليوم اإلثنني!

تاجر يف مواد حمرمة ُيرصُّ عىل احلج كل عام..	 

ضابط رشطة يقطع وصلة التعذيب ألداء الصالة!	 

آكل مال يتيم حيرص عىل جتديد اشرتاكه الشهري يف كفالة يتيم!	 

حيج ويعتمر عىل مدار سنني ويميل بقلبه مع اليهود ضد املجاهدين.	 

عىل عالقة آثمة بفتاة ويساعدها عىل االستيقاظ ألداء صالة الفجر..	 

ويف طرح نامذج مشاهبة قال ابن القيم:

)جتد الرجل يقوم الليل، ويصوم النهار، ويتورع من استناده إىل وسادة حرير حلظة 
أهل  ص  رخَّ وربام  اخللق،  أعراض  يف  ه  والتفكُّ والنميمة  الغيبة  يف  لسانه  ويطلق  واحدة، 

)))))  عدة الصابرين وذخرية الشاكرين 70/1-ابن قيم اجلوزية-دار ابن كثري دمشق.

مكائد الشيطان
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الصالح والعلم باهلل والدين والقول عىل اهلل ما ال يعلم، وكثري ممن جتده يتورع عن الدقائق 
من احلرام، والقطرة من اخلمر، ومثل رأس اإلبرة من النجاسة، وال يباىل بارتكاب الفرج 
احلرام كام حُيكى أن رجال خال بامرأة أجنبية، فلام اراد مواقعتها قال: يا هذه! غطِّي وجهك، 

فإنَّ النظر إىل وجه األجنبية حرام (.

وقد سأل رجٌل عبَد اهلل بن عمر عن دم البعوض، فقال: 

)انظروا إىل هؤالء! يسألونى عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول اهلل(

م شاعر اليمن عبد اهلل الربدوين عىل واحد من هؤالء املغرورين فيقول: يتهكَّ

ِق ِه  ...  وكان -بحــــمِد اهلل- غرَي ُمَوفَّ                بنى مســـجدا هلل من غرِي حلِّ
 

قي!                َكُمطِعَمِة األيتام ِمن كدِّ فرِجها  ...  لِك الويُل..ال تزين وال تتصدَّ

وخطورة هذا الفخ أن فيها هتوينا يف القلب من قدر املعايص، بل وأحيانا إنكار أهنا 
الضمري،  وتأنيب  الندم  نزع  اللعني  الشيطان  هبا  يستهدف  شيطانية  حيلة  وهي  معصية، 
جون لك مفهوم التعايش السلمي بني  ويؤز عليك رفاق السوء من شياطني اإلنس  يروِّ
وحتى  الفتن،  يف  وتقع  دينك،  ويذبل  قلبك،  يف  اهلل  واعظ  فيضعف  واملعصية،  الطاعة 
لك  يؤهِّ ر  بمثابة خمدِّ هنا  تكون  االنتفاع ألهنا  متام  قلبك  ينتفع هبا  فال  الطاعة،  فعلت  لو 

للتعايش مع كبرية من الكبائر عىل حساب نافلة من النوافل.

وما أربح الشيطان يف صفقة كهذه؟

وما أشد خداع إبليس واستغفاله هلذا العبد املخدوع؟! 

وكأين به أراه يقهقه يف األرجاء وهو يرى نجاح خطته وغفلة فريسته!

ولقد شارك عمر بن اخلطاب  يف فضح هذا املسلك ووضع ميزانا للتقوى ومقياسا 
لإليامن يكشف فيه من بكى ممن تباكى، واجلوهر من الزيف، والنفيس من اخليس، فقد 
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قال رمحه اهلل: 

ث،  حدَّ إذا  حديثه  صدق  إىل  انظروا  ولكن  صالته،  وال  أحد  صيام  إىل  تنظروا  )ال 
وأمانته إذا ائُتِمن، وورعه إذا أشفى( ))))) .

تسمية األسماء بغري مسمياتها:. 4

ومن تغرير الشيطان باإلنسان وتزيينه الباطل أن يسمي األمور املحرمة  بأسامء حمببة 
سبق  كام  ومكائده،  خدعه  أوائل  من  وهي  للحقيقة،  وتزييفا  لإلنسان  خداعا  للنفوس 

وسّمى الشجرة املحرمة بشجرة اخللد  كي يزين آلدم األكل منها:

﴿                                                                        ﴾] طه : 120 [ .

لتقريع  وأرسى  الضمري،  لتأنيب  فريسًة  ضحاياه  يدع  أال  هذا  من  العدو  ويقصد 
يها  املواعظ، وإنام حياول أن يبقيهم يف سالم داخيل مع أنفسهم بأن يزيِّن هلم أعامهلم ويسمِّ

بغري اسمها، فال يشعروا بأي نفور عنها، أو أهنا خمالفة للِفَطر والعقول.

الزهد الكبري للبيهقي 21/1).  (((((

مكائد الشيطان
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الشيطان الخبيث!
ويرى أن بعض الناس يرفض ضمريهم اخلطيئة إن كانت مكشوفة، فال مانع عنده 
اخلطايا  تلبس  بحيث  قبوله،  يسهل  بأسلوب  أسامئها،  بغري  معينة  خطايا  يعرض  أن  من 

ثياب فضائل، وُيوقعهم يف فخ التربير.

فالذي يزين ويأيت الفواحش يسمي ذلك حرية شخصية. 

والسارق املختلس يسمي ذلك رضورة لالستعانة هبا عىل تكاليف احلياة والراتب 
الضئيل.

والطاغية يسمي الظلم حزما حيفظ به وحدة الشعب ومتاسكه من الدعوات الطائفية 
والعرقية.

واملرتيش يسمي رشوته هدية!

والكاذب يسمي كذبه مزحة وطرافة.

وشارب اخلمر يسميها بغري اسمها كام يف احلديث: 
»ليشبن أناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها« ))))) .

وصدق ابن القيم حني قال:

من  عليه  َيقِدروَن  ما  أحَسَن  ومقالَتهم  نِحَلَتهم  يكسوَن  ومقالٍة  نِحَلٍة  أهِل  )وكلُّ 
األلفاظ، ومقاَلَة خُمالفيهم أقبَح ما يقدروَن عليه من األلفاظ. ومن رزقه اهلل بصريًة فهو 
يكشُف هبا حقيَقَة ما حتَت تلَك األلفاِظ من احلقِّ والباطِل، وال تغرتُّ باللفظ، كام قيل يف 

صحيح: رواه أمحد وأبو داود عن أيب مالك األشعري كام يف صحيح اجلامع رقم: )))).   (((((
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هذا املعنى:

نابري.               تقوُل هذا َجنى النَّحِل متــــدُحُه   ...   وإْن تشأ، قلَت: ذا َقيُء الزَّ

              مدحًا وذّمًا وما جاَوْزَت وْصَفُهام   ...   واحلقُّ قد َيعرتيه ســـوُء تعبري( ))))) 

التزيني اإلعالمي:. 5

إذا كانت صحبة السوء قادرة عىل إهالك اإلنسان وهم عدد قليل وكالمهم تأثريه 
بشكل  يشاء  ما  ويُبثُّ  واحدة،  حلظة  يف  املاليني  يشاهده  الذي  باإلعالم  فكيف  حمدود، 
منتظم وممنهج ومدروس، وكيف يكون تأثريه السلبي إن بث ما خيالف احلقائق واألعراف 

الصحيحة. 

إنه بال شك سيكون من أقىص وأقسى أنواع التزيني وأشدها خطورة.

إنه السحر!
قد تصل املؤثرات اإلعالمية املحيطة بالعقل البرشي إىل مرحلة من مراحل تزييف 

الوعي حتى كأنه السحر.

تتغري طبيعة األشياء يف  والسحر هو قلب لطبائع األشياء يف نظر املسحور دون أن 
الواقع.

واملسحور ال يصدق احلقائق بعد ما رآى من السحر، بل جيد أي قول أو فعل خيالف 
ما رآه بعينيه املسحورتني إنام هو حتايل عىل احلقيقة.

وحني تراجع النامذج التارخيية لالستبداد جتد أن فرعون قد استخدم السحر حقيقة 
لقلب احلقائق للناس، وتغييب ما أودعه اهلل يف عقوهلم من منطق وفطرة يف احلكم عىل 

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة 141/1- ابن قيم اجلوزية - دار الكتب العلمية - بريوت.  (((((

مكائد الشيطان
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األحداث.

بطشه  من  حيررهم  أن  يريد  من  يف  الناس  رأى  حتى  السحرة  فرعون  استعمل  لقد 
وفساده هو الساحر، وأن نبي اهلل موسى هو من ُيظِهر يف األرض الفساد! انقلبت الصورة! 
وُسِحَرت عقول الناس حتى انقلبت احلقائق يف أدمغتهم املسحورة، ورأوا املستبد قاتل 

م األعىل، ومن أراد حتريرهم من االستبداد والطغيان عدوا جتب حماربته!  األطفال رهبَّ

وانظر كيف أن كفار مكة مع علمهم التام بأن اهلل هو من بيده ملكوت كل شٍئ، وهو 
جيري وال جياُر عليه إال أهنم قد أرشكوا باهلل، ولذا جاءت اآلية التالية إلقرارهم بذلك حتمل 

تعجبا قرآنيا يف قوله:

﴿                              ﴾ ]املؤمنون : ))[ .

انظر كيف متكن السحر من عقوهلم، و قلب هلم احلقائق البدهيية حتى أرشكوا باهلل 
 وعبدوا غريه؟! 

            كيف ُخِدعوا هذا اخلداع الساذج؟!
                   أين ذهبت العقول؟!

إنه السحر!

بإمرباطوريته  الناس  يسحر  الذي  الدجال  املسيخ  مع  سيحدث  ما  نفس  وهو 
من  اليهود  عن  نعرفه  ما  مع  أصفهان،  هيود  من  ألفا  سبعون  معه  فسيكون  اإلعالمية، 

سيطرة عىل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، مما جيعل فتنة الدجال أقوى وأثره أخطر!
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َسَحَرة اليوم!
ذكر املفكر اإلسالمي املغريب اإلدرييس يف إحدى حمارضاته الواقعة التالية:

التي سبقتها يف  تبغ أمريكية عمالقة )L&M( يف منافسة الشكات  )فشلت رشكة 
أزرق  الشكة  تلك  شعار  وكان  العشين،  القرن  يف  الشكة  تلك  ظهرت  وقد  السوق، 
وأبيض، وبعدما فشلت الشكة يف غزو السوق، عقد جملسها اإلداري اجتامًعا توصل فيه 

إىل أن رشكات التبغ القائمة غطت سوق الرجال. 

وحينئذ قال هلم مدير الشكة ومستشارها أغزو سوق النساء، ولتحقيق تلك الغاية، 
التدخني وبدأت خترج مظاهرات  الرجل يف  املرأة واملساواة مع  بدأوا يتحدثوا عن حترير 

وجمالت وكتابات. 

واألبيض  األزرق  ألن  السجائر  ألوان  تغيري  الشكة  مدير  عىل  مستشار  اقرتح  وقد 
ليست ألوان نسائية، فرفض مدير الشكة، وقال: هذا شعار الشكة لن نغريه بل حولوا 
أذواق النساء إىل ألواننا! فبدأت تظهر الثورة الزرقاء واملرأة الزرقاء وأشياء من هذا القبيل، 

حتى ارتفعت مبيعات الشكة(.

ومثله اخلبري اإلعالمي الدكتور أمحد بن راشد بن سعيد، األستاذ يف جامعة امللك سعود 
بجدة والذي قال يف معرض تعليقه عىل ما نرشته وثائق ويكيليكس نقال عن دبلوماسيني 
أمريكيني، والتي تفيد بأن الدراما األمريكية املوجهه للرشق األوسط وبالتحديد اململكة 

العربية السعودية سامهت وبشكل كبري يف تغيري ثقافة املجتمع السعودي. 

السفارة  من  صادرة  برقية  ترسد  2009م،  مايو   11 وبتاريخ  )رسي(  خانة  فتحت 
السفارة  يف  إعالميني  ومسؤولني  دبلوماسيني  بني  لقاءات  جمريات  باململكة،  األمريكية 
األمريكية من جهة، ومسؤويل حترير ومديري قنوات تلفزيونية سعودية خاصة من جهة 
أخرى ملناقشة التوجهات األيدولوجية، مشرية إىل أن اإلعالم األمريكي الذي يتم تقديمه 

مكائد الشيطان
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عرب فضائيات عربية سعودية مثل MBC وروتانا تساهم وبشكل كبري يف تغيري توجهات 
وثقافة املجتمع السعودي، بطريقة عجزت عنها الدعاية األمريكية املبارشة التي تنتهجها 

قناة احلرة ومثيالهتا. 

مسلسالت  تأثري  مدى  االجتامع  هذا  يف  املتحدثني  أحد  لسان  عىل  الوثيقة  وذكرت 
 )Friends( وأصدقاء )Desperate Housewives( )مثل )ربات بيوت يائسات
وبرنامج ديفيد ليرتمان واملرتمجة بالعربية عىل الشعب السعودي، فلم يعد باإلمكان رؤية 
بدٍو يف أنحاء اململكة ولكن أطفاال باللباس الغريب، وقد نجحت هذه الربامج يف حتقيق 

شعبية كبرية. 
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                               المكيدة الثالثة

                                    الشـــقاق

انظر كيف التقابل بني املالئكة والشياطني يف شأن العالقات اإلنسانية، وكيف تدعو 
املالئكة للمتسامح، وكيف تؤز الشياطني املخاصم، وكأنه رصاع برشي لكل طرف فيه 

أعوان مالئكية أو شيطانية!

قال رسول اهلل ^:

»ال حيل ملسلم أن هيجر مسلام فوق ثالث،  فإهنام ناكبان عن احلق ما دام عىل حرامهام، 
فأوهلام فيئا سبقه بالفيء كفارة ، فإن سلَّم و مل يُردَّ عليه سالمه ردَّت عليه املالئكة، وردَّ عىل 

اآلخر الشيطان، فإن ماتا عىل رِصامهام مل جيتمعا يف اجلنة أبدا« ))))) .

ويبدو لك من هذا احلديث أن من أهم وظائف الشيطان: التحريش بني املسلمني، 
وقد كشف هذا رسول اهلل ^ حني قال : 

التحريش       يف  ولكن  العرب،  جزيرة  يف  املصلون  يعبده  أن  أيِس  قد  الشيطان  »إن 
بينهم« ))))) .

وهي مثابرة وعدم استسالم للهزيمة، فإن فاته أن يعبده الناس، فلن يفوته التحريش، 
يف  يسعى  أي  ر  ملَقدَّ ظرف  أو  التحريش،  يف  هو  أي  حمذوف  ملبتدأ  خرب  هو  والتحريش 
التحريش )بينهم( أي يف إغراء بعضهم عىل بعض والتحريض بالرش بني الناس من قتل 
وخصومة، أي أن فرصة الشيطان السانحة بعد ضياع فرصة أن ُيعبد من دون اهلل هي يف 

التحريش وإذكاء العداوات واخلصومات والشحناء واحلروب والفتن.

ليكافئ  أنه  إبليس حتى  لدى  العدوانية مكانة عظيمة وسبق رهيب  الوظيفة  وهلذه 
ق بني املرء وزوجه بأن يلتزمه ويعانقه حني يزف إليه خرب هذا اإلفساد. الشيطان الذي فرَّ

السلسلة الصحيحة رقم : 1246.  (((((
حسن: رواه أمحد ومسلم والرتمذي عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم: 1)25.  (((((
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وهو النزغ كام يف لفظ القرآن: 

﴿                                         ﴾ ]اإلرساء: ))[ .

قال الطاهر بن عاشور يف التحرير والتنوير يف أصل كلمة النزغ: 

)إطالق النزغ هنا عىل وسوسة الشيطان استعارة : شبه حدوث الوسوسة الشيطانية 
يف النفس بنزغ اإلبرة ونحوها يف اجلسم بجامع التأثري اخلفي، وشاعت هذه االستعارة بعد 

نزول القرآن حتى صارت كاحلقيقة())))).

وال يقترص َنْزغ الشيطان عىل املتخاصمني، بل ينزغ بني اإلخوة واألهل واألحبة، أمل 
َيُقل يوسف: ﴿                                                                        ﴾ ]يوسف: 11)[ .

قال قتادة: 

)نزغ الشيطان: حتريشه( ))))).

                  )))))  التحرير والتنوير )/)22.
                  )))))  الدر 02/5)- )0).
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األسلحة المضادة!
مل يرتكك اهلل وحيدا يف ساحة املعركة بل أرشدك إىل مواطن قوتك، وهي كاآليت:

أحسن الكالم!. 1

﴿                                                              ﴾ ]اإلرساء: ))[ .

اللفظ  تلجأ إىل  الكالم! فال  الشيطان هنا هو: لني  به  الذي تواجه  القاتل  والسالح 
القايس ولو كنت جتادل عن دين اهلل، فال شك أن املعارض َكاِرٌه ملبدئك، فإن مجعت مع 
اخلالف  فسيتحول  اجلافة،  والعبارة  اخلشن  اللفظ  واستخدمت  والغلظة،  القسوة  ذلك 

بينكام من خالف عىل مبدأ إىل نزاع شخيص.

قال تعاىل:﴿
                                                           ﴾ ]فصلت: 4)[ .

ا: قال ابن القيِّم مفرسِّ

َحْرٍب  فُربَّ  أحسن،  هي  الَّتي  بغري  بعضا  بعضهم  َلم  كَّ إذا  بينهم  ينزغ  يطان  )فالشَّ
وُقودها ُجَثٌث وَهاٌم، أهاجها اْلَقبيح من الكالم( ))))).

وما أروَع قول الشاعر:

يا من ُتَضايُِقه الفعاُل ِمن التي وِمَن الِذي ... )اْدَفع( َفَدْيُتك بالتِي حتَّى َتَرى )َفإَذا الِذي(

–وهو الذي وصفه أبو نعيم يف احللية بأنه احلافظ للسانه  ولذا كان عبداهلل بن عون 
الضابط ألركانه-ال يغضب، فإذا أغضبه الرجل قال: بارك اهلل فيك)1))).

اإلساءة  عىل  تُردُّ  حني  الشجار  نار  وتطفئ  الشقاق،  فتيل  الطيبة  الكلمة  تنزع  وهنا 

)))))  الطرق احلكمية ص 41 - مكتبة دار البيان.
)1)))  حلية األولياء )/)).
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إليك باإلحسان: 

.  ﴾                                                                    ﴿

قال احلسن البرصي يوصيك وينزع السالح من يد أعاديك: 

)التي هي أحسن: ال يقول له مثل قوله، بل يقول له: يرمحك اهلل .. يغفر اهلل لك())))).

ال تختلفا!. 2

فرقة الظاهر والباطن!

ومن حرص اإلسالم عىل الوحدة واالئتالف أنه هنى عن الفرقة واخلالف ولو كانت 
ظاهرية! فعن أب ثعلبة اخلشني  قال: 

كان الناس إذا نزلوا منزال تفرقوا يف الشعاب واألودية فقال رسول اهلل ^: 

قكم يف هذه الشعاب واألودية إنام ذلكم من الشيطان«. »إن تفرُّ

فلم ينزلوا بعد ذلك منزال إال انضم بعضهم إىل بعض حتى ُيقال: لو بسط عليهم 
هم))))). ثوب لعمَّ

تقارب  أن  والرس  الشيطان،  إىل  شكلية-  كانت  -ولو  الفرقة  نسب  كيف  فانظر 
ق بني املسلمني ولو  األجساد يؤدي إىل تقارب األرواح، ولذا فإن الشيطان يتمنى أن يفرِّ
كان ذلك ظاهريا ويف املكان فحسب، وهلذا جاءت الوصية برص الصفوف يف الصالة 

لئال يتسلل منها العدو:

وا الصفوف فإن الشيطان يقوم يف اخلَلل())))). )راصُّ

                 )))))        جامع البيان يف تأويل القرآن 469/17.
                 )))))        رواه أبو داود حديث رقم: )262 وهو يف مشكاة املصابيح رقم: 14)).

                 )))))        صحيح: رواه أمحد عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 454)
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ويف سنن أب داود: 
) واهلل لتقيُمنَّ صفوفكم أو ليخالُِفنَّ اهلل بني قلوبكم (

قال الراوي عن امتثال الصحابة لألمر عىل الفور:

جل يكون منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه)164(. فرأيُت الرَّ

رمحاته  عليه  فأنزل  الصالة  يف  خلال  وسدَّ  صفا  وصل  ملن  املثوبة  اهلل  أجزل  ولقد 
واستغفرت له املالئكة، فقال ^:

»إن اهلل تعاىل ومالئكته يصلون عىل الذين يصلون الصفوف، ومن سدَّ ُفْرجة رَفَعه 
اهلل هبا درجة«))))).

لنا  وحتى يف أبسط األمور وأقلها ويف األمور احلياتية املعاشية التي نتعاطاها.. بنيَّ 
عليه الصالة والسالم أن الربكة تكون يف اجلامعة واالجتامع  يف حديث وحش بن حرب 

أهنم قالوا: يا رسول اهلل! إنا نأكل وال نشبع!

 قال: فلعلكم تأكلون متفرقني؟!

قالوا: نعم. 

قال: 
»فاجتمعوا عىل طعامكم، واذكروا اسم اهلل عليه يبارك لكم فيه«))))).

فأي بركة أعظم إن كنا يف أمر الطعام! فلو اجتمعنا عىل ما هو أجل وأعظم من طعام 
لكان خريا لنا وأكثر توفيقا.

د عىل وجوب الوحدة ونبذ الفرقة، فإن )يد اهلل  وقد تتابعت النصوص الرشعية لتؤكِّ

)))))  حسن: رواه عن النعامن بن بشيى كام يف صحيح أيب داود رقم:  )66.
)))))  حسن: رواه أمحد وابن ماجة وابن حبان واحلاكم عن عائشة كام يف صحيح أيب داود رقم: 0)6.

)))))  حسن:  كام يف صحيح ابن ماجة رقم: 277) وسلسلة األحاديث الصحيحة: 664.
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مع اجلامعة()))))، وصالة اجلامعة تفضل صالة الفذ بخمس وعرشين درجة، ويف رواية 
»َمْن  أنَّ  احلبيب  القاصية(، وعلَّمنا  الغنم  الذئُب من  يأكل  بسبع وعرشين درجة، و)إنام 

َهَجر أخاه َسنَة فهو كسفك دمه«))))) .

عمر سيٌف صارم
عن ابن عباس  أن عمر بن اخلطاب  قال لناس من قريش:

من  فالن  صحابة  من  يقال  حتى  معا  اثنان  جيلس  ال  جمالس  تتخذون  أنكم  )بلغني 
جلساء فالن حتى حُتوِمَيت املجالس، وأيم اهلل! 

إن هذا لرسيع يف دينكم رسيع يف رشفكم..

رسيع يف ذات بينكم ..

ولكأين بمن يأيت بعدكم يقول هذا رأي فالن قد قسموا اإلسالم أقساما ..

أفيضوا جمالسكم بينكم وجتالسوا معا، فإنه أدوم أللفتكم وأهيب لكم يف الناس())))).

ر منه يف احلال، ومنعه  هاهو عمر  يفطن حليلة شيطانية مؤدية إىل تفرق األمة، فحذَّ
تعدد  إىل  املؤدي  والتحزب  واالنغالق  التشذم  وهو  أال  املآل،  يف  نتائجه  من  خيشى  ملا 
الوالءات، وتفرق األمة إىل طوائف ومجاعات، وإعجاب كل فرقة بام هتواه من العقائد 

واملقاالت، وسوء الظن باملخالف، ولو يف الوسائل واالجتهادات.

وهذا باب من أبواب سدِّ الذرائع الذي أعمله، ألن التفرق يف املجالس، واالنغالق 
منهم،  البارزين  إىل  جملس  كل  أهل  فينتسب  الرؤى،  يف  تفرق  عنه  ينتج  املجتمع  عن 

ويتعصبون هلم، ويعجبون بآرائهم وأقواهلم.
                  )))))    سنن الرتمذي 2166  وقال هذا حديث حسن غريب وقال حمقق جامع األصول 564/6 حسن بشواهده.
             )))))   صحيح: رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد وأبو داود واحلاكم عن أيب ِخراش حدرد بن أيب حدرد     

             األسلمي كام يف صحيح اجلامع رقم: 1)65.
                )))))  تاريخ الطربي 572/2.
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إن االجتامَع من مقاصد الرشيعة العظيمة، وقد تسقُط بعض األحكام من أجل حتقيق 
  االجتامع ، وربام ُتِرك القول الراجح وُفِعل املرجوح ألجل االجتامع، فقد كان عثامُن
ُيصيل يف الناس بمنى أربعًا، والسنة أن ُيصيل قرصًا، مع ذلك ابن مسعود  كان يقول: 

سنة املصطفى ^ أن يصيل ركعتني ال غري. 

قيل له: يا عبد اهلل بن مسعود! تقول هذا وأنت تصيل مع عثامن بن عفان أربع ركعات 
! ملاذا؟! 

قال : 

) يا هذا ! اخلالف رش! اخلالف رش ! اخلالف رش ( )1))).

ال نميمة!. 3

لرباط  حمرقة  نار  وهي  األخوة،  روابط  الشيطان  هبا  ينسف  موقوتة  قنبلة  والنميمة 
َيت النميمة حطبا ألهنا سبب العداوة كام أن احلطب سبب إلشعال النار  املحبة، وقد ُسمِّ
باخلفاء وعمل النَّامم  الشيطان  الشيطان ألن عمل  النامم أرضُّ من عمل  قيل: عمل  حتى 
بالنميمة،  احلديث  تنقل  ألهنا كانت  احلطب  بحاملة  هلب  أب  امرأة  يت  وُسمِّ باملواجهة، 

ولشدة رضر الناّمم قال حييى بن أب كثري: 

)إن صاحب النميمة لُيفِسد ما بني الناس يف يوم ال ُيفسده الساحر يف شهر())))).

لكن ما هي النميمة ؟! وما أشكاهلا؟!

قال أبو حامد الغزايل: 

)إنام تطلق يف الغالب عىل من َينِمُّ قول الغري إىل املقول فيه بقوله فالن يقول فيك كذا، 
ها كشف ما ُيكَره كشفه سواء كِره املنقول عنه  وليست النميمة خمصوصة بذلك، بل حدُّ

أو املنقول إليه أو ثالث،
)1)))        صحيح: رواه عبد الرمحن بن يزيد كام يف صحيح أيب داود رقم: 1712.

)))))        شعب اإليامن )1/)44.
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وسواء أكان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو اإليامء أو نحوها.

وسواء كان من األقوال أو األعامل.

وسواء كان عيبا أو غريه. 

فحقيقة النميمة إفشاء الرس وهتك السرت عام يكره كشفه، وينبغي لإلنسان أن يسكت 
عن كل ما رآه من أحوال الناس إال ما يف حكايته فائدة للمسلمني أو دفع معصية())))). 

ال تغتب!. 4

كان احلسن البرصي يقول: 

)واهلل للغيبة أرسع يف دين الرجل من األَكَلة يف اجلسد())))). 

واألََكلة هي الداء الذي إذا رسى يف اليد أو يف القدم أفسد البدن كله، فالغيبة ترسي 
يف دين الرجل وتلتهمه وتتلفه أرسع مما تفعل األكلة بالبدن. 

جتده مواظبا عىل صيام النهار وقيام الليل، ثم ال يميض عليه يوم إال وجيري عىل لسانه 
من غيبة املسلمني ما يستويف مجيع حسناته، فكيف ينجو؟!

روا من الغيبة ألهنا باب إىل البغضاء والفرقة، وهنا يكشف شيخ اإلسالم ابن  وحذَّ
تيمية عن مكائد شيطانية وحلل تنكرية يتزيَّن هبا الشيطان ليوقعك يف الغيبة بصورة غري 

مبارشة، فيقول:

املغتاب  أن  علمه  مع  وعشائره  وأصحابه  جللسائه  موافقة  يغتاب  من  الناس  )فمن 
أنكر عليهم قطع املجلس  أنه لو  ؛ لكن يرى  فيه بعض ما يقولون  أو  بريء مما يقولون، 
واستثقله أهل املجلس ونفروا عنه، فريى موافقتهم من حسن املعارشة وطيب املصاحبة، 

وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم .
                  )))))  إحياء علوم الدين )/156
                  )))))  إحياء علوم الدين )/)14
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ومنهم من خُيرج الغيبة يف قوالب شتى: 

تارة يف قالب ديانة وصالح فيقول: ليس يل عادة أن أذكر أحدًا إال بخري، وال أحب 
الغيبة، وال الكذب ؛ وإنام أخربكم بأحواله . .

ويقول : واهلل إنه مسكني أو رجل جيد ؛ ولكن فيه كيت وكيت . 

وربام يقول : دعونا منه اهلل يغفر لنا وله ؛ وإنام قصده استنقاصه وهضم جلانبه . 

الغيبة يف قوالب صالح وديانة خيادعون اهلل بذلك كام خيادعون خملوقا؛  وخُيِْرجون 
وقد رأينا منهم ألوانا كثرية من هذا وأشباهه . 

ومنهم من يرفع غريه رياء فريفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة يف صاليت لفالن؛ ملا 
بلغني عنه كيت وكيت لريفع نفسه ويضعه عند من يعتقده . 

وأنه  معرفته  وإثبات  نفسه  مدح  وقصده  ؛  الفهم  قليل  الذهن  بليد  فالن  يقول:  أو 
أفضل منه . 

ومنهم من حيمله احلسد عىل الغيبة فيجمع بني أمرين قبيحني: الغيبة واحلسد . 

وإذا أثنى عىل شخص أزال ذلك عنه بام استطاع من تنقصه يف قالب دين وصالح أو 
يف قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه . 

وحماكاته  باستهزائه  غريه  ليضحك  ولعب  متسخر  قالب  يف  الغيبة  خُيِرج  من  ومنهم 
واستصغار املستهزأ به . 

ومنهم من خُيِرج الغيبة يف قالب التعجب فيقول تعجبت من فالن كيف ال يفعل كيت 
وكيت، ومن فالن كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه يف 

معرض تعجبه . 

مكائد الشيطان
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ومنهم من خُيِرج االغتامم فيقول مسكني فالن غمني ما جرى له، وما تم له، فيظن 
من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطٍو عىل التشّفي به، ولو قدر لزاد عىل ما به، وربام 

يذكره عند أعدائه ليشتفوا به . 

وهذا وغريه من أعظم أمراض القلوب واملخادعات هلل وخللقه . 

ومنهم من ُيظِهر الغيبة يف قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر يف هذا الباب أشياء من 
زخارف القول وقصده غري ما أظهر، واهلل املستعان ())))).

وال يستثني الشيطان من هذا الفخ أحدا، ولو كان حافظا لكتاب اهلل! فيغريه بالوقوع 
يف غريه، ويزيِّن له النيل من خصومه كام قال  الفضيل بن عياض: 

)الغيبة فاكِهة القراء())))).

وهو ما أهلكهم يف زمان بِْش بن احلارث احلايف فكيف بزماننا! قال رمحه اهلل فيهم: 

اء يف هاتني اخلصلتني: الغيبة والعجب())))). )هَلك الُقرَّ

أفضل  فاهلجوم  اخلبيث،  العدو  هذا  مع  هجوميني  نكون  أن  البد  كان   .. هنا  ومن 
املغتاب،  شيطان  واردع  للغائب،  فانترِص  جملس  يف  سمعت الغيبة  فإذا  الدفاع،  وسائل 

واستحرض نية امتثال أمر قائدك .. رسول اهلل ^ : 

»من ردَّ عن ِعْرَض أخيه ردَّ اهلل عن وجهه النار يوَم القيامة«))))).

                    )))))  جمموع الفتاوى )2/))2.
                    )))))  شعب اإليامن )/121.
                    )))))  شعب اإليامن )/122.

                    )))))  صحيح: رواه أمحد والرتمذي عن أيب الدرداء كام يف صحيح اجلامع رقم: 6262 
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ويف حديث أسامء بنت زيد عن رسول اهلل ^ قال: 

»من ذبَّ عن ِعْرِض أخيه بالغيبة كان حقا عىل اهلل أن يعتقه من النار«))))).

قال النووي يف األذكار: 

)اعلم أنه ينبغي ملن سمع ِغيبَة مسلم أن يردَّها ويزجَر قائَلها، فإن مل ينزجْر بالكالم 
زجَره بيده، فإن مل يستطع باليِد وال باللسان، فارَق ذلك املجلس، فإن سمَع ِغيبة شيخه 
ذكرناه  بام  االعتناُء  كان  الح،  والصَّ الفضل  أهل  من  كان  أو  حّق،  عليه  له  ممن  غريه  أو 

أكثر())))).

ال تجادل:. 5

قال مسلم بن يسار فاضحا تسلل الشيطان من هذه الثغرة: 

اكم واملراء، فإهنا ساعة جهل العامل، وهبا يبتغي الشيطان زلَّته()1))). )إيَّ

فهي إذن ثغرة الشيطان التي ينتظر فتحها يف سور القلب ليفسده، وإفساده هنا، ألن 
اجلدال يؤدي إىل العداوة، والشقاق، وقد يقود صاحبه إىل الكذب، والتطاول والرتاشق 

باأللسنة، وردِّ احلق ولو كان واضحا، وكلٌّ من هذه مهلك.

ولعل هذه املهلكات هي التي جعلت صاحبها أبغض الناس عند اهلل، وياهلا من كلمة 
ثقيلة ووصف مريع! ولكنه وصف النبي ^ كام يف حديث عائشة ريض اهلل عنها، قالت: 

قال رسول اهلل ^:

»أبغض الرجال إىل اهلل: األلدُّ اخَلِصم« ))))) .

)))))  صحيح: رواه أمحد والطرباين عن أسامء بنت يزيد كام يف صحيح اجلامع رقم: 6240 
)))))  األذكار للنووي ص )4). 

)1)))         أخالق العلامء لآلجري 57/1.
)))))        صحيح: رواه الشيخان وأمحد والرتمذي والنسائي عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم: )).

مكائد الشيطان
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احتجَّ  الوادي، ومها جانباه؛ ألنَّه كلام  لديَدي  : شديد اخلصومة، مأخوذ من  واأللدُّ
عليه بحجة أخذ يف جانب آخر. 

قال املهلب كاشفا السبب:

)ملا كان اللَّدد حاماًل عىل املطل باحلقوق، والتعريج هبا عن وجوهها، واليلِّ هبا عن 
مستحقيها، وظلم أهلها؛ استحقَّ فاعل ذلك بغضة اهلل وأليم عقابه( ))))) .

أهيا املحامي الذي مل يدرس قضيته أو درسها وعرف باطلها ومع ذلك 
تصدى هلا. 

أهيا املنافح عن اآلراء الباطلة والعقائد الزائغة يِضلُّ هبا العوام، أو 
ذوو العقول الصغرية، سواء كان بالتأليف أو باحلديث بني الناس يف 

املجالس. 

أهيا املعتدي يف اخلصومة بالسباب والكذب ليهزم خصمه، أو خياصم 
ه. عنادا ليقهر غريه وُيِذلَّ

كلكم عىل خطر!

                )))))        رشح صحيح البخارى البن بطال )/)))- مكتبة الرشد - السعودية - الرياض.
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                              المكيدة الرابعة

                                      اليـــأس

اليأس والقنوط ليس حراما يوقعك الشيطان فيه فحسب، بل هو من كبائر الذنوب. 

ُسئَِل إبراهيم بن أدهم: ما أكرب الكبائر؟

 قال: 

)اإلياس ِمْن َرْوح اهلل())))).

لكن لماذا؟!

ألن كل هزيمة يف امليدان البد وأن يسبقها هزيمة نفسية يف قلوب املقاتلني، وعندها 
ال يكون للسالح أي قيمة.

إن اليأس سالح صغري من األسلحة التي يستخدمها عدو اهلل يف حربه معنا، وهو 
 ال يقارن بتلك األسلحة الثقيلة التي يستخدمها الشيطان يف معركة االستفزاز واجللب.
من السهل أن تفكَّ قيدًا يف يد أو رجل إنسان، ولكن.. ماذا لو كان هذا القيد مزروعًا يف 

أعامق نفسه ووجدانه؟ 

مسيطرا عىل عقله وتفكريه؟ 

ُمقيِّدا حلركاته وأفعاله؟ 

هو ال يعرف أين يوجد هذا القيد وال كيف ُوجد، 

ألنه كرب فوجد نفسه عىل هذه الصورة!

)))))     املجالسة وجواهر العلم 405/6- أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي - مجعية الرتبية اإلسالمية.

مكائد الشيطان
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أسباب اليأس
الوقوع في الذنب:. 1

قال ابن القيم:

)إذا أراد اهلل بعبده خريًا ألقاه يف ذنب يكرسه(  ))))) .

إذا ندمت عىل ذنبك، واغتظت من شيطانك، فهممت باالنتقام منه، وكنت حريصا 
لت هزيمتك إىل  عىل رد رضبته برضبة أقوى، ونجحت، فقد قلبت الدفة لصاحلك، وحوَّ

نرص، وصدق اإلمام النََّسفي حني برشَّ املكثرين من الذنوب بقوله:

)وترتفع ألف َحّوَبة بتوبة(  ))))) .

ومهام يكن الذنب عظيام، فإن اهلل ال ُيعِجزه يشء. قال اإلمام البوصريي خماطبا نفسا 
بدأ اليأس يتسلل إليها:

            يا نفس ال تقنطي من َزلَّة عُظَمت   ...   إنَّ الكبائر يف الُغْفــــــران كاللََّمم

            لعلَّ رمحة رب حني يقســــــمها   ...   تأيت عىل حسب العصيان يف الَقَسم

كثرة الذنوب.. . 2

ملا جاء حذيفة بن اليامن شاكيا إىل رسول اهلل ^: 

يا رسول اهلل! إنى رجل َذِرب اللسان، فقال رسول اهلل ^:

»فأين أنت من االستغفار يا حذيفة! إنى ألستغفر اهلل يف اليوم والليلة مائة مرة« ))))).

              )))))           مدارج السالكني ))/)))) .
              )))))           تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(  )/)))

              )))))           صحيح: رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة عن حذيفة كام يف صحيح اجلامع رقم: ))))



137

وَذِرب اللسان: هو حاد اللسان الذي ال يباىل بام قال. وقد أرشدنا الطبيب الشفيق 
إىل هذا الدواء الرفيق، والذنب مرض، وال يطول مرض إال بغفلة عن دواء أو هتاون يف 

املواظبة عليه.

أمل  طاقة  ويفتح  للمذنبني،  الرجاء  يعلِّم  مناجاته  يف  معاذ  بن  حييى  قول  أروع  وما 
لليائسني:

)يكاد رجائي لك من الذنوب يغلب رجائي إليك مع األعامل؛ ألين أعتمد يف األعامل 
عىل اإلخالص وكيف أحرزها وأنا باآلفة معروف، وأجدين يف الذنوب أعتمد عىل عفوك، 

وكيف ال تغفرها وأنت باجلود موصوف())))).

تكرار الذنب.. . 3

 ^ النبي  السقوط، وقد راعى  العبد تكرر  اليأس عىل قلب  يتسبب يف استيالء  قد 
رة: الطبيعة البرشية التي البد معها من نقطة ضعف متكرِّ

مقيٌم عليه ال  ذنٌب هو  أو  الفينة،  بعد  الفينة  يعتاده  ذنب  وله  إال  »ما من عبد مؤمن 
ر َذَكر«))))). يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن املؤمن ُخلِق ُمَفتَّنا تّوابا َنِسّيا، إذا ُذكِّ

ووسوسة الشيطان املتنالية يف أذن هذا العبد تناديه: 
سئمتُ التوبة!

أكلما استقمتُ هويت؟!
أكلما بنيتُ هدمت!

 )))))       اإلحياء 4/)15.
)))))       صحيح: رواه الطرباين عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: 5)57.

مكائد الشيطان
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لكن .. كيف لعبٍد أن ييأس، وهو إنام يكتسب خرييته من تكرار توبته كام شهد له عيل 

ابن أب طالب حني قال: 

خياركم كل ُمَفتَّن تواب. 

قيل: فإن عاد؟ 

قال: يستغفر اهلل ويتوب. 

قيل: فإن عاد؟ 

قال: يستغفر اهلل ويتوب. 

قيل: حتى متى؟ 

قال:    )حتى يكون الشيطان هو املحسور())))).

الشيطان األكرب من وراء تكرار  املسدود إذن هو هدف  اليأس واإلحباط والطريق 
الذنوب، وينسى العبد أن أعظم الذنوب مضمحل إذا أحاطت به رمحة اهلل، وأن الصغائر 

إنام تتعاظم باإلرصار. 

قال كعب:

)إن العبد ليذنب الذنب الصغري فيحِقره وال يندم عليه، وال يستغفر منه، فيعظم عند 
اهلل حتى يكون مثل الطَّود، ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه، ويستغفر منه، فيصغر عند 

اهلل عز وجل حتى يغفر له()1))).

أي ما دام يذنب ويستغفر فليفعل ما شاء، فهل هناك أوسع من هذه الرمحة؟ وهذا 

             )))))       التوبة البن أيب الدنيا ص )1).
             )1)))       شعب اإليامن )/))).
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هو العبد األّواب!قال سعيد بن املسيب يف قوله تعاىل:﴿                                       ﴾قال: 
)األّواب الذي يذنب ثم يستغفر، ثم يذنب ثم يستغفر())))).

أخي..

ر عليك،  إذا وقع منك ذنب فال يكن سببا حلصول يأسك، فقد يكون آخر ذنب ُقدِّ
وقد يفتح لك بابا من أبواب اجلنة بعد أن فتح لك بندمك بابا من أبواب املغفرة.

طول معاداة الله ورسوله: . 4

  ال تيأس من رمحة اهلل مهام كان تارخيك، وساء ماضيك، ففي حلظة ربانية تأيت اخلوارق!

وعكرمة بن أب جهل  هو خري مثال!

ملا كان يوم فتح مكة أمن رسول اهلل̂  الناس إال أربعة نفر وامرأتني، وقال:»اقتلوهم 
وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة«، وهم عكرمة بن أيب جهل، وعبد اهلل بن خطل، 

ومقيس بن صبابة، وعبد اهلل بن سعد بن أيب رسح.

فأما عبداهلل بن خطل فُأدِرك وهو متعلِّق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث 
وعامر بن يارس، فسبق سعيد عامرا وكان أشب الرجلني فقتله.

فأصابتهم  البحر  فقتلوه، وأما عكرمة فركب  السوق  الناس يف  فأدركه  وأما مقيس 
قاصف، فقال أهل السفينة ألهل السفينة :أخِلصوا فإن آهلتكم ال تغني عنكم شيئا هاهنا.

 ! الرَبِّ غريه  فقال عكرمة: واهلل لئن مل ينج يف البحر إال االخالص فإنه ال ُينجي يف 
اللهم إن لك عيلَّ عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آيت حممدا حتى أضع يدي يف يده، 

فألجدنه عفوا كريام، فجاء فأسلم.

ي ط  دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي . ي َهنَّاد بن الرسَِّ )))))      شعب الزهد 457/2-  أبو الرسَِّ

مكائد الشيطان
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وكان من صاحلي املسلمني، وملا رجع قام إليه رسول اهلل^ فاعتنقه، وقال :مرحبا 
بالراكب املهاجر.

وملا أسلم كان املسلمون يقولون :هذا ابن عدو اهلل أيب جهل !فساءه ذلك، فشكى 
إىل رسول اهلل ^، فقال النبي ^ ألصحابه:

»ال تسبوا أباه، فإنَّ سبَّ امليت يؤذي احلي«.

وملا أسلم سعى يف التكفري عن سيئاته وتعويض ما فاته، فقال :يا رسول اهلل..ال أدع 
ماال أنفقت عليك إال أنفقت يف سبيل اهلل مثله.

وملا كان كان يوم الريموك قال عند احتدام القتال وفرار البعض:

يبايعني عىل  نادى :من  ثم  اليوم!  ^ يف كل موطن، وأفرُّ منكم  اهلل  قاتلت رسول 
املوت؟! فبايعه عمه احلارث بن هشام، ورضار بن األزور يف أربعامئة من وجوه املسلمني 
بن  رضار  إال  وُقتِلوا  جراحة  مجيعا  أثبتوا  حتى  خالد  فسطاط  ُقّدام  فقاتلوا  وفرساهنم، 

األزور))))).

وروى الزهري أن عكرمة بن أيب جهل يومئذ كان أعظم الناس بالًء، وأنه كان يركب 
األسنة حتى جرحت صدره ووجهه، فقيل له :اتق اهلل، وارفق بنفسك .فقال :كنت أجاهد 
أبدا.  اهلل ورسوله؟ ال واهلل  أفأستبقيها اآلن عن  فأبذهلا هلا،  الالت والعزى،  بنفيس عن 

قالوا :فلم يزدد إال إقدامًا حتى قتل، رمحه اهلل تعاىل))))).

فاللهم توبًة عكرمية مختومة بشهادة جهادية!!

                 )))))      أسد الغابة 2/2)2.

                 )))))      أسد الغابة 2/2)2.
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األسلحة المضادة
ومن أعظم ما حتارب به يأسك وتقيض به عىل قنوطك:

الدعاء. 1

من مجع اهلل عليه قلبه يف لدعاء مل يرده، واسمع قصة االنتصار بطلها عامر بن عبد 
ن عليه الطهور يف الشتاء، فكان يؤتى باملاء وله  قيس، فقد سأل ربه -عز وجل- أن هُيوِّ

بخار!

وسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه فكان ال يباىل ذكرا لقى أم أنثى!

وسأل ربه أن حيول بني الشيطان وبني قلبه يف الصالة فلم يقدر عىل ذلك))))).

فكيف ييأس من له رب وحمراب!

فك قيمة الدعاء وبمن تستعني، فقال: وما أمجل قول عبد القادر اجليالين يعرِّ

)اخللق يقضون حوائجك يوما أو اثنني أو ثالثة أو شهرا أو سنة أو سنتني ، ويف اآلخر 
فإنه ال يضجر  به،  وإنزال حوائجك  احلق -عز وجل-  يضجرون منك! عليك بصحبة 

منك وال يسأم من حوائجك دنيا وآخرة())))). 

حسن الظن بالله. 2

: قال جابر بن عبد اهلل

سمعت رسول اهلل ^ يقول قبل موته بثالثة أيام:

»ال يموتن أحد منكم إال وهو حيسن الظن باهلل تعاىل«)19)).

)))))       صفة الصفوة )/))).
)))))       مواعظ عبد القادر اجليالين ص: ))).

)))))       صحيح:رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم:)))). 

مكائد الشيطان
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ما  خري  وهي  املنزلة،  اهلل  رمحات  مع  مواقفه  وعصارة  ربه،  مع  جتاربه  خالصة  إهنا 
يداوي اليأس ويرصفه، وقد عاش مثل هذه احلياة النَّرْضُ بن عبد اهلل بن حازم، فلام احُترِض 

قيل له: أبِش! فقال: 

)واهلل ما ُأبايل! َأِمتُّ أم ُذِهَب ب إىل اأْلُُبلَّة، واهلل ما أخرج من ُسْلَطان ربِّ إىل غريه، وال 
نقلني من حال قطُّ إىل حاٍل إالَّ كان ما نقلني إليه خريا مما نقلني عنه())))).

فاسمع كيف كان رمحه اهلل حسن الظن بربه عند موته كام كان سائر حياته، ومن عاش 
عىل يشء مات عليه، ومن مل ير يف اختيار اهلل له إال اخلري يف ما مىض سيكون واثقا يف حسن 

اختيار اهلل له يف ما بقي.. لسان حاله كام قال حممد بن عبد اهلل الكرماين:

                 قالــوا حممُد قد َكرِبَت وقـد أتى   ...   داعي املنون وما اهتممَت بزاِد
 

                 ُقلُت : الكريم من القبيح لضيفِه    ...   عنَد الُقــــــدوم جميئه بالزاِد!

وهي وصية ابن عطاء يف حكمه:

إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك.

ويقول يف مزيد تشويق: 

)مستقى اخلوف من بحر عدله، وُمستقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أن 
رمحته سبقت غضبه( ))))) .

وهلذا امتأل قلب حييى بن معاذ بالرجاء وحسن الظن باهلل ففاض علينا قوله: 

)إين ألرجو أن يكون توحيد مل يعجز عن هدم ما قبله من كفر، ال يعجز عن حمو ما 
بعده من ذنب( ))))) .

             )))))         اإلحياء )/))).
             )))))         شعب اإليامن )/1)).
             )))))         شعب اإليامن )/))).



143

ه ملشهد من مشاهد القيامة يقول راجيا:  ويف تومهُّ

ك ب( )11)) . ك ب؟ قلُت: إهلي .. بِرُّ )إن قال يل يوم القيامة: عبدي، ما غرَّ

ومثله أبو بكر السايس الواعظ الذي كان يقول يف دعائه: 

ال  ما  وأعطني  ك،  يرُضُّ ما ال  املغفرة، هب يل  ُتنِقُصه  الذنوب، وال  ه  ترُضُّ )يا من ال 
ُينِقُصك( ))1)) .

التسليم لحكمة الله. 3

بعد األمر بالصرب قال ربنا: 

﴿                                                                                                      ﴾ ]غافر: ))[ .

يقول جلَّ ثناؤه: 

فإما نرينك يا حممد يف حياتك بعض الذي نعد هؤالء املرشكني من العذاب والنقمة 
أن حتل هبم، فإذا كان هذا حال النبي ^، فكيف بحالنا نحن؟!

﴿                  ﴾ قبل أن حَيِلَّ هبم ذلك، فإلينا مصريك ومصريهم، لنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم باحلّق بأن ندخلهم النار، ونكرمك بجوارنا يف جنات النعيم.

االحتامالن إذن قائامن!

أن ترى هناية عدوك  أو ال تراها ..

لكن الوعد اإلهلي بالعقوبة اإلهلية ليس خاضعا لالحتامل.

صفة الصفوة  5/2)2.  ((11(
))1))  شعب اإليامن  )/424.

مكائد الشيطان
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الرسالة هنا: 

موعد  وال  الفرج  ساعة  حتديد  مهامته  من  أو  للعبد  وليس  رب!  والربُّ  عبٌد  العبد 
شأن  ال  اإلله  شأن  هذا   .. وحده  اهلل  إىل  هذا  يف  األمر  بل   .. الطغاة  ومصارع  النهايات 
العباد. ﴿                                                                              ﴾ ]اإلرساء: ))[، ويف هذا خالٌص من 
املشغلة النفسية املرهقة التي يفرضها سؤال: )متى نرص اهلل( إىل بحبوحة الساحة الواسعة: 

ماذا فعلت لتستحقه! ))1)).

العمل ال النتيجة!. 4

من كرم اهلل عليك أنك أجري لديه، وكرما عىل كرم أن جعلك تستحق أجرك باستكامل 
عمـــلك ال ببلوغ هدفك .. قال تعاىل:﴿

                                             ﴾ ]التوبة: 1))[ .

ولذا كان أعظم األعامل أجرا ما ال تنتظر له نتيجة دنيوية وثمرة حسية، واسمع:

ِحم الكاِشح«))1)). »أفضل الصدقة الصدقة عىل ذي الرَّ

وذو الرحم الكاشح هو أحد أهلك أو أقاربك لكنه يكرهك، ومع ذلك فإن أفضل 
أنواع الصدقات هي الصدقة عليك، والرس أنك هبذه الصدقة تعامل اهلل فيه، وال تنتظر 
يف  اإلخالص  كلمة  وتنقش  قلبك،  من  باخللق  التعلق  فُتسِقط  ثناًء،  كان  ولو  جزاء  منه 

صحيفتك. 

               ))1))    ينابيع الرجاء 4/2) .
              ))1))    صحيح: رواه أمحد والطرباين، عن أيب أيوب وحكيم بن حزام كام يف صحيح اجلامع رقم: 1110
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رحمة الله ال عملك!. 5

يف أوىل احلكم العطائية عالمة كاشفة وميزان فاِرق:

من عالمة االعتامد عىل العمل، نقصان الرجاء عند وجود الزلل.

ية  إن يأسك من عفو اهلل عندما تقع يف املعصية هو عالمة خلل إيامين، وهزيمة مدوِّ
يف مواجهة الشيطان.

فيا أهيا العبد اليائس!

عندما رجوت عطاء اهلل وكرمه.. أكنت تعتمد يف ذلك عىل عملك الصالح؟! 

فلام فسد عملك وكثرت ذنوبك غاب رجاؤك وحرض قنوطك؟!

إن كنت كذلك فاعلم أنك تنسب لنفسك ما ليس لك، وتعتدٌّ بعملك ال بفضله، وتعتمُد 
عىل نفسك ال عىل ربِّك.

ر أنك حني تقول: ال حول وال قوة إال باهلل، تعني: أن ال حول من املعايص وال  وتذكَّ
قوة عىل الطاعات إال باهلل عز وجل.

وإليك ما الحظه ابن تيمية عن جتربٍة وبعد طول تدقيق، فقال يف رشٍح عميل لقول: 
)ال حول وال قوة إال باهلل):

األشياء.وقد  أظهر  نظرا ويعميه عن  هم  الناس وأحدِّ أذكياء  الرجل من  يكون  )قد 
يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا، وهيديه اهلل ملا اخُتلِف فيه من احلق بإذنه.

ومعرفته  عقله  أو  واستدالله،  نظره  عىل  اتكل  فمن  به؛  إال  قوة  وال  حول  فال 
ُخِذل!())1)).

))1))  درء تعارض العقل والنقل )/4)- ابن تيمية - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

مكائد الشيطان
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ممحاة السيئات!. 6

ال ُيذِهب السيئات إال احلسنات، وإذهاب السيئات هنا يشتمل عىل أمرين:

األول: إذهاب حبها يف النفس، وغرس كراهيتها، بحيث يصري انسياق النفس إىل 
هجر السيئات سهال هيِّنا، وفعل الطاعات هو األصل. 

 الثاني: ويشمل أيضا حمو إثمها إذا وقعت.

ويف يف سياق الثناء عىل أهل اجلنة قال تعاىل: 

 ﴿                                            ﴾  ]الرعد: ))[ .

قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: 

يدفعون بالصالِح من العمِل اليسء من العمل.

علَّق البغوي عىل كلمة ابن عباس فقال: 

وهو معنى قوله:  ﴿                                                   ﴾ ]هود: )))[ ))1)).

واسمع كلامت مصطفى صادق الرافعي يقتل اليأس وهيزم الشيطان يف هذه املعركة:

)أهيا املؤمن! 

تتلو؛ وإن كنت  التي  التي مضت، فاجتهد للساعات  الساعات  إن كنَت أصبَت يف 
ر، واْمُح ساعة بساعة؛ الزمن يمحو الزمن، والعمل ُيغريِّ العمل, ودقيقة باقية  أخطأت فكفِّ

يف العمر هي أمل كبري يف رمحة اهلل())1)).

               ))1))      معامل التنزيل يف تفسري القرآن - تفسري البغوي )/)1- دار إحياء الرتاث العريب –بريوت.
               ))1))      وحي القلم 6/1)2-7)2 - دار الكتب العلمية.



147

                                     المكيدة الخامسة

                                    التـــــدرج

املصيدة!  نقع يف  َخْلفه حتى  نحن  فنسري  اخليط،  لنا طرف  الشيطان  يمدَّ  أن  املصيبة 
فإياك أْن تقبل منه طرف اخليط؛ ألنك لو َقبِْلته فلن تقدر عىل ما بعده. 

قال سبحانه: 

﴿                                                                                ﴾ ]النور:))[ .

هيجم  ال  فهو  ضحاياه،  مع  الشيطان  هبا  يتعامل  التي  للطريقة  بيان  اآلية  هذه  ففي 
بل  املعايص،  إىل  الطاعات  ومن  الظلامت،  إىل  النور  من  ليخرجهم  واحدة  مرة  عليهم 

يتدرج للوصول إىل هدفه.

والبداية دائام ما تكون خبيثة ماكرة .. 

خطوات قصرية  .. 

أفعال بريئة .. 

مباحات ال إثم فيها ..

لكن الوجهة النهائية واملستقر األخري: الفحشاء واملنكر.

إن وسائل الشيطان تتعدد، وقد يبدو أحيانا أهنا متناقضة، ولكن جيمعها هدف واحد، 
وهو إسقاط الفريسة يف الفخ وإصابة اإليامن يف مقتل.

العبد غارة مفاجئة رسيعة ال يكون الشخص  ُيغري الشيطان يف بعض األحيان عىل 
قد استعد هلا، ويف أحيان أخرى يعمل وفق خطة طويلة األمد يف تدرج متأٍن ال تشعر به 
الضحية، والتدرج يلزمه وقت طويل وصرب املثابرين، لكن الشيطان ال يعبأ بالوقت مهام 
طال مادام يف النهاية سيصل إىل مبتغاه، وال يشغل املقاتل طول املعركة مادام يف النهاية 

سينترص.

مكائد الشيطان
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َومَثل الشيطان يف هذا كمثل من يلقي جرعة سم بسيطة ال ُيرى أثرها إال بعد حني.. 
جرعة قليلة لكنها دائمة ومستمرة، وتزداد تأثريا بمرور الوقت حتى تقىض عىل الضحية 
يف هناية الطريق، وعمل الشيطان هنا بمثابة عملية نحت يف املقاومة اإليامنية الصلبة، نحٌت 
ُيضِعف قوة القلب شيئا فشيئا، ليكون السقوط  غدا أو بعد غد.. وقطرة املاء تنحت يف 

تها. الصخر مع الوقت رغم عذوبتها، ونسمة الريح تزيل اجلبال بمرور الزمن رغم ِرقَّ

أما املستهَدفون هبذا السالح فهم أقوى الناس إيامًنا وأعظمهم هداية، ومشوار األلف 
ميل يبدأ بخطوة، واملهم عند عدوك: كرس احلاجز النفيس بينك وبني املعصية حتى تصغر 
يف عينك وتسهل عىل قلبك، فاالستهانة بالذنب هي مراد الشيطان وبغيته، وكرس احلاجز 
ن الشيطان املعصية يف نفسك تارة، وينسيك ذنبك تارة أخرى،  النفيس بينك وبينه، فيهوِّ
فإذا أوقعك يف الصغرية كانت جرًسا للوصول بك إىل الكبرية، ولقد أشار النبي ^ إىل 

أن النبي ^ قال:   ، هذا التدرج، فيام رواه اإلمام أمحد عن سهل بن سعد

»إياكم وحمقِّرات الذنوب! فإنام مثل حمقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادي، 
هبا  يأخذ  متى  الذنوب  وإنَّ حمقرات  أنضجوا خبزهم،  بعود حتى  بعود وهذا  هذا  فجاء 

صاحبه هتلكه«))1)).

يف  دؤوب  حلوح،  نشيط،  مثابر،  أنه:  الشيطان  صفات  من  أن  هذا  عىل  ويساعد 
عمله،ال يثنيه فشل املحاولة عن االستمرار، وال ييأس مهام عال قدر ضحيته بني األبرار..  
ماٍض يف إغوائه .. ومن مل يقو عىل تدنيس جوارحه فليدنِّس فكره اليوم، وسيقود الفكر 

اجلسد حتام ولو بعد حني!!

وربام عرض الفكرة الواحدة املرة بعد املرة، وال ييأس مهام قوبل إغراؤه بالرفض،    
فبكثرة الضغط يلني احلديد ويذوب اجلليد.

))1))  صحيح: رواه أمحد كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ))).
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فإذا فشل الشيطان يف الدخول عىل العبد من كل باب استعان باآلخرين؛ أغرى به 
املفسدين والسفهاء ليقتلوه أو يسجنوه، كام ُفِعل بإبراهيم -عليه السالم- حني ألقي يف 
النار، وكام ُقتِل حييى وزكريا، عليهام السالم، وكام أوذي رسول اهلل ^ وحاول املرشكون 

التخلص منه غري مرة واغتياله.  

فإذا تتابع فشله لجأ إىل الباب األخري والسالح الباقي الوحيد: 
أتى العبد من باب أنه ال يقدر أن يأتيه!! فمن باب اإلعجاب بالنفس غزاه، 

ومن مدخل الغرور صرعه وأرداه.

وإليكم بعض ساحات هذه املعركة:

الخمر:. 1

قال رسول اهلل ^: 

»ما أسكر كثريه فقليله حرام«.

سد  باب  من  وهذا  املسكر،  إىل  ذريعة  ألنه  يسكر؛  ال  الذي  القليل  اهلل  م  حرَّ وإنام 
الذرائع ومنع األشياء التي توصل إىل الغايات، فالقليل وإن كان ال يسكر فإنه حرام.

عىل  الطريق  قطع  بل  ْكر،  السُّ إىل  تؤدِّ  وإمل  األوىل  اجلرعة  منك  اإلسالم  يقبل  فال 
الشيطان، وعدم حتديد هذه اجلرعة هو غاية احلكمة، ذلك أن اجلرعة التي ُتسكر ختتلف 
من شخص آلخر، ومن نوع مخر إىل آخر، ومن هنا كان ربط التحريم باجلرعة التي ُتسكر 
واضحا  األمر  جاء  ولذا  يعرفون،  بام  البرش  وتكليف  االحتياط،  من  البد  وكان  حماال، 

حاسام جازما.

وتنتهي  بكأس  تبدأ  فالرحلة  اخلمر،  إدمان  يف  جدا  واضح  السقوط  يف  والتدرج 
بكارثة.. تبدأ تطفال وتنتهي إدمانا مهلكا، ويف احلديث :

مكائد الشيطان
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»من مات وهو ُمدِمن مخر لقي اهلل وهو كعابد وثن«))1)).

وهنا تساؤل مرشوع ُيظِهر احلكمة البالغة:

يزيل  ما  منه  أن ُيشب  تعاىل هنى  اهلل  نفسه، ولكن  الشاب حالل يف  إن  قيل:  )فإن 
العقول!!

قيل: فينبغي أن تكون الشبة التي تزيل العقول وُتسكِر معلومة يعرفها كل شارب، 
م اهلل عىل خلقه شيئا، يتعبَّدهم به وال جيعل هلم السبيل إىل معرفة ما  إذ غري جائز أن حيرِّ

م! حرَّ

يسكر صاحبه  الذي ال  باملقدار  الواحد  يسكر  فقد  الناس خمتلفة،  أن طباع  ومعلوم 
بشب مثله!! وإذا قيس هذا بطبائع الناس مل يضبط ومل ُيعلم، والتعبد ال يقع إال باألمر 

املعلوم، وإال مل تقم له احلجة، وما أدى إىل هذا كان بادي العوار، ظاهر الفساد!())1)).

النظرة:. 2

تك إىل أختها حتى هناية املشوار، فال   سلسلة متصلة احللقات إذا أمسكت بحلقة جرَّ
تستطيع إيقافها أو مقاومتها.

ال تستطيع أن تغلق بابا إن فتحته، فإن انفتح اهنال عليك ما ال تقوى عىل دفعه، وال 
تستطيع إيقافه، كام قيل:  

كلُّ احلوادث مبداها من النظر ...  ومعظم النار من مستصغر الشر.

و لكن هل كل احلوادث بالفعل مبداها من النظر؟! 

أم أن هناك ما يسبقها؟ 
             ))1))      صحيح: رواه الطرباين وأبو نعيم عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: )654 .

             ))1))         اخلمر واملخدرات يف ضوء احلديث النبوي ص: )) – د سعد املرصفي – ط مكتبة النار اإلسالمية       
                     ومؤسسة الريان ط:1.
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ما هذا الذى يسبق النظرة؟

ويطلبه  فيه،  ب  ويرغِّ اليه  يدفع  بل  فحسب،  يسبقه  ال  النظر،  يسبق  ما  هناك  نعم! 
ويشتد ىف طلبه، إهنا خواطر السوء التى تدور ىف خلد اإلنسان.

     إن خطوات الشيطان ىف هذا الباب من أمكر ما يكون وأشـــد ما يكون، تبدأ بخاطر   
ه إىل       يرتدد ىف النفس، وهييم يف الضمري ال ُيلقي له العبد باال، ولكنه إذا هتاون معه جرَّ
     ويالت اجلحيم، وعذابات مل ختطر ببال، فلم يكن يتخيل أن يدمــن موقًعا إباحًيا أو 

     يديم النظر للنساء ىف الطرقات أو تسيطر عليه شهوة ال تنقطع.

أول خطوة للشيطان ىف هذا الباب وأول زلة يقع فيها العبد هي: اخلاطر أو التفكري، 
التفكري ىف ما حرم اهلل من الصور واخلياالت املهيجة للشهوة، مع االسرتسال يف األمنيات 
ىف  يصري  حتى  ويتمنى  يتمنى  ثم  شهوته،  تشتد  حتى  الشاب  فيتخيل  املثرية،   واألوهام 
حالة ال يستطيع فيها أن يكبح مجاح شهوته أو أن يسيطر عىل نفسه، وعندما يشعر باألمل 
ثت به  أو وخزات الضمري يأيت له الشيطان ويقول إن التفكري مرفوع عن بني آدم )ما حدَّ

أنفسها(، والقلب هيوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

قيل لبعض احلكامء: ما سبب الذنب؟! 

)قال: اخلْطرة فإن تداركت اخلْطرة بالرجوع إىل اهلل ذهبت، وإن مل تفعل تولَّدت عنها 
الفكرة،  الوسوسة  ختالط  ذلك  فعند  وإال  بطلت  اهلل  إىل  بالرجوع  تداركتها  فإن  الفكرة، 
فيتولد عنها الشهوة، وكل ذلك بعد باطن يف القلب مل يظهر عىل اجلوارح، فإن استدركت 

الشهوة وإال تولَّد منها الطلب، فإن تداركت الطلب وإال تولَّد منه الفعل()1))).

                    
)1)))  ذم اهلوى ص: 145-144.

مكائد الشيطان
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                     ثغرات

                    شيطانية

جة ناجحة! هذه خطة شيطانية مذهلة ذات خطوات عشة متدرِّ

استخدم فيها الشيطان مكره وخداعه، وانتقل بصاحبها من أعايل الدرجات إىل أسوأ 
ة مقنعة، وقد ذكرها وهب بن منَبِّه، وفيها: الدركات، وكل خطوة هلا تربير منطقي وُحجَّ

)أن عابدا كان يف بني إرسائيل وكان من أعبد أهل زمانه، وكان يف زمانه ثالثة إخوة 
هلم أخت، وكانت بِكرا، فخرج البعث عليهم، فلم يدروا عند من خيلِّفون أختهم، وال من 
يأمنون عليها، وال عند من يضعوهنا، فأمجع رأهيم عىل أن خيلِّفوها عند عابد بني إرسائيل، 
ذ  فأتوه فسألوه أن خيلِّفوها عنده، فتكون يف كنفه وجواره حتى يرجعوا، فأبى ذلك، وتعوَّ
باهلل عز وجل منهم ومن أختهم، فلم يزالوا به حتى أطاعهم، فقال: أنِزلوها يف بيت حذاء 

صومعتي )خطوة 1(.

زمانا  العابد  ذلك  جوار  يف  فمكثت  وتركوها  انطلقوا،  ثم  البيت  ذلك  يف  فأنزلوها 
يف  ويصعد  بابه  ُيغِلق  ثم  الصومعة،  باب  عند  فيضعه  صومعته،  من  بالطعام  إليها  ينزل 

صومعته، ثم يأمرها، فتخرج من بيتها، فتأخذ ما وضع هلا من الطعام.

به يف اخلري، ويعظم عنده خروج اجلارية من  قال فتلطَّف له الشيطان، فلم يزل يرغِّ
فه أن يراها أحد فيعلقها، فلو مشيَت بطعامها حتى تضعه عىل باب بيتها  بيتها هنارا، وخيوِّ
كان أعظم ألجرك، فلم يزل به حتى مشى بطعامها حتى وضعه عىل باب بيتها وال يكلِّمها 

)خطوة 2(.

ه عليه، وقال  به يف اخلري واألجر، وحضَّ قال فلبث بذلك زمانا، ثم جاءه إبليس فرغَّ



153

له: لو كنت متش إليها بطعامها حتى تضعه يف بيتها كان أعظم ألجرك، فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها، فوضعه يف بيتها )خطوة 3(.

لو  له:  ه عليه، وقال  به يف اخلري وحضَّ فرغَّ إبليس،  ثم جاءه  زمانا  بذلك  فلبث  قال 
فلم  فإهنا قد استوحشت وحشة شديدة. قال:  فتأنس بحديثك،  كنت تكلِّمها وحتدثها، 

ثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته )خطوة 4(. يزل به حتى حدَّ

قال ثم أتاه إبليس بعد ذلك، فقال : لو كنت تنزل إليها، فتقعد عىل باب صومعتك، 
ثك كان آنس هلا، فلم يزل به حتى أنزله، فأجلسه عىل باب  وتقعد هي عىل باب بيتها، فتحدِّ

ثها )خطوة 5(. صومعته حيدِّ

 وخترج اجلارية من بيتها حتى تقعد عىل باب بيتها. قال فلبثا زمانا يتحدثان، ثم جاءه 
لو خرجت من باب صومعتك،  فقال:  به يف اخلري والثواب يف ما يصنع هبا،  إبليس فرغَّ

ثتها كان آنس هلا، فلم يزل به حتى فعل )خطوة 6(. فجلست قريبا من باب بيتها فحدَّ

فلبثا بذلك زمانا، ثم جاءه إبليس، فقال : لو دنوت من باب بيتها، ثم قال: لو دخلت 
ثتها ومل ترتكها ُترِبُز وجهها ألحد كان أحسن، فلم يزل به حتى دخل البيت،  البيت، فحدَّ

ثها هناره كله، فإذا أمسى صعد يف صومعته )خطوة 7(. فجعل حيدِّ

فخذها  عىل  العابد  رضب  حتى  له  نها  ُيزيِّ يزل  فلم  ذلك،  بعد  إبليس  أتاه  ثم  قال 
ل له حتى وقع عليها، فأحبلها فولدت  نها يف عينه، وُيسوِّ وَقبَّلها، فلم يزل به إبليس حيسِّ

غالما )خطوة 8(.

كيف  منك  ولدت  وقد  اجلارية  هذه  إخوة  جاء  إن  أرأيت  له:  فقال  إبليس  فجاءه 
فإهنا ستكتم  وادفنه،  فاذبحه  ابنها  إىل  فاعمد  يفضحوك،  أو  تفتضح  أن  آمن  تصنع؟! ال 

ذلك عليك خمافة إخوهتا أن يطَّلعوا عىل ما صنعت هبا، ففعل )خطوة 9(.

مكائد الشيطان
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فقال له: أتراها تكتم إخوهتا ما صنَْعَت هبا؟! ُخْذها فاذبحها وادفنها مع ابنها، فذبحها 
ى عليهام )خطوة 10(.  وألقاها يف احلفرية مع ابنها، وأطبق عليها صخرة عظيمة، وسوَّ

الغزو،  ما شاء اهلل حتى قفل إخوهتا من  بذلك  يتعبد، فمكث  وصعد إىل صومعته 
م عليها وبكاها، وقال: كانت خري امرأة  فجاءوه فسألوه عن أختهم، فنعاها هلم، وترحَّ
وا عليها، وأقاموا عىل  وهذا قربها، فانظروا إليه، فأتى إخوهتا القرب، فبكوا أختهم وترمحَّ

قربها أياما، ثم انرصفوا إىل أهاليهم.

بأكربهم،  فبدأ  النوم،  الشيطان يف  أتاهم  الليل وأخذوا مضاجعهم  َجنَّهم  فلام  قال: 
َبه الشيطان، وقال: مل يصدقكم أمر  فسأله عن أختهم، فأخربه بقول العابد وبموهتا، فكذَّ
أختكم، إنه أحبل أختكم، وولدت منه غالما، فذبحه وذبحها معه َفَرقا )خوفا( منكم، 
فألقاها يف ُحفرية خلف باب البيت، وأتى األوسط يف منامه فقال له مثل ذلك، ثم أتى 
األصغر فقال له مثل ذلك، فلام استيقظ القوم استيقظوا متعجبني ملا رأى كل واحد منهم، 
فأقبل بعضهم عىل بعض يقول رأيت عجبا، فأخرب بعضهم بعضا بام رأى، فقال كبريهم: 

هذا حلم ليس هذا بيشء، فامضوا بنا ودعوا هذا. 

قال أصغرهم: ال أميض حتى آيت ذلك املكان فأنظر إليه، فانطلقوا وبحثوا املوضع 
ق قول إبليس يف ما صنع هبا،  فوجدوا أختهم وابنها مذبوحني، فسألوا عنها العابد، فصدَّ
موه لُيصَلب، فلام أوقفوه عىل اخلشبة أتاه  فاستعَدْوا عليه ملكهم، فأنزله من صومعته وقدَّ

الشيطان، فقال: 

قد علمَت أين صاحبك الذي قد فتنُتك يف املرأة حتى  أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن 
أنت أطعتني اليوم وكفرت باهلل الذي خلقك خلَّصُتك مما أنت فيه، فكفر العابد باهلل، فلام 

كفر خىلَّ الشيطان بينه وبني أصحـــابه فصلبوه. قال فعند ذلك نزلــت اآلية: ﴿ 

                                                                                                ﴾ ]احلرش: )) - ))[)))))).
              )))))      ذم اهلوى 1/)162-15.
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التبرج:. 3

       خياطب الشيطان كل فتاة:

       اكشفي ُخصلة من شعرك من حتت احلجاب ..

       ارتدي ثيابا تشف قليال .. 

       أو ذات ألوان ملفتة تفتن الناظرين..

       ال بأس بقليل من الزينة  .. 

       ال رضر من مكياج خفيف عىل العينني والوجه .. 

       خطوة خطوة  .. 

       ليتم التنازل أكثر وأكثر ..

ملا دعا قاسم أمني إىل السفور واجهه حممد فريد وجدي فاضًحا سنة التدرج الشيطانية 
قائال:  إذا أرشنا اليوم بوجوب كشف الوجه واليدين ، فإن سنة التدرج سوف تدفع املرأة 
إىل خلع العذار للنهاية يف الغد القريب، كام فعلت املرأة األوربية التي بلغت هبا حالة التبذل 

درجة ضج منها األوربيون أنفسهم، وقد صاغ ذلك شعرا الشاعر أمحد حمرم فقال:

ك يا أســــــامء ما ظنَّ قاسم   ...   أقيمي وراء اخِلــــــدر فاملرء واهم            أغرَّ
           تضيقني ذرعًا باحلجـــاب وما به   ...   سوى ما جنت تلك الرؤى واملزاعم
           سالٌم عىل األخالق يف الشق كله   ...   إذا ما اسُتبيحت يف اخلـدور الكرائم

وهاجم الشاعر العراقي أهل السفور:

ك العيون                       وجـــوه الغانيات بال نقاب   ...   تصيد الصيد يف رَشَ
                     إذا بَرَزت فتاة اخِلْدر َحرْسى   ...   تقود ذوي العقول إىل اجلنون

مكائد الشيطان
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إن الكم الرتبوي املوروث ليس موجودا يف أبناء اجليل اجلديد أو قلَّ أثره، واحلياء 
املرتاكم من األجيال السابقة بدأ منسوبه يف االهتزاز، وبالتايل تقل املقاومة، وتسهل مهمة 
الشيطان، وتبدأ  عملية التدهور األخالقي واإليامين بأثر أرسع عىل أفراد هذا اجليل من 

اجليل الذي قبله.

ثني بعض اإلخوة عن أخ سوداين خرج من السودان لدراسة رسالة املاجستري يف  حدَّ
بريطانيا، وكان يف بيئة إسالمية حمافظة، وكان أول مرة يرى امرأة متربجة حني كان عىل 
سطح الطائرة، فام كان منه إال أن تقيَّأ من هول املنظر!! ومضت سنوات أربعة قضاها يف 
ربوع أوروبا دارسا، فلام رجع إىل بلده عىل الطائرة نفسها أخرب أن أصبح مستغربا لديه إذا 
وجد امرأة ترتدي احلجاب!! فزالت نفرة قلبه عن املنكر، والوقت يف هذه احلالة جزء من 

الداء ال من العالج.

العشق الحرام:. 4

والتدرج هنا رشحه شوقي حني قال: نظرة، فابتسامة، فكلمة، فموعد، فلقاء.

ومعظم النار من مستصغر الرشر.

صاحب القرآن حني هيوي!!
أتاين بعض إخوانه خيربونني أهنم يف خوف شديد من  القرآن كامال ..  رجل حيفظ 
وقوعه يف الفاحشة!! ذلك أن امرأة اصطادته بشباكها وألقت عليه حبال صيودها حتى 
سقط يف فخها واستسلم هلواه، وكانت ابتداء الكارثة أن اهلل هداها عىل يديه وانتشلها من 
براثن الشيطان بسببه!! ثم تعلق هبا قلبه وتعلقت به حتى عرضت عليه احلرام مرتني وهو 

ما يزال يامنع، فامذا يفعلون معه؟!!

إن الصغرية جترُّ إىل الكبرية، والكبرية جترُّ إىل الكفر، وال يسري من اإلثم، واملعايص 
بريد الكفر.
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واملقاومة يف البداية سهلة لكنها مستحيلة مع االسرتسال والتتابع .. 
والبطولة احلقة هي يف إغالق الباب يف وجه الشهوات قبل فتحه وتسلل الشيطان منه.

وصدق سعيد بن املسيب حني فضح فخ الشيطان األعظم بقوله: 

)ما أيس الشيطان من أحد قط إال أتاه من قبل النساء())))).

ولذا قال ابن اجلوزي يبنيِّ املستقر األخري ألول نظرة:

ت عىل رجلني، فلام عرضت هلام اشتهيا  )وبيان ذلك بمثل؛ وهو أن امراة مستحسنة مرَّ
النظر إليها، فجاهد أحدمها نفسه وغضَّ برصه، فام كانت إال حلظة ونيس ما كان، وأوغل 

اآلخر يف النظر، فعلقت بقلبه، فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه())))). 

إن النظرة لن تظل نظرة إال أن ترتك أثرا يف القلب وتلقي يف الوجدان خاطرا لتبدأ 
السلسلة املتصلة بجهنم!! 

مرَّ أبو بكر الصديق  بجارية وهي تقول:

وهويُته من َقبل قطع متائمي ... متاميال مثل القضيب الناعم

هتوين؟! فتلكأت فأقسم  بل مملوكة ، فقال:  أحرة أنت أم مملوكة؟! قالت:  فسأهلا: 
عليها، فقالت :

وأنا التي لعب اهلوى بفؤادها ... ُقتِلْت بُحبِّ حممد بن القاسم

فاشرتاها من موالها وبعث هبا إىل حممد بن القاسم، فقال: هؤالء واهلل فتن الرجال، 
وكم واهلل قد مات هِبنَّ كريم وعطب هِبنَّ سليم.

لقد فهم الصديق ما رآه طوال حياته وتتبعه يف مسرية إيامنه .. 

)))))  روضة املحبني ونزهة املشتاقني 7/1)1.
)))))  ذم الهوى 59.   

مكائد الشيطان
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      كم مات هبن كريم حرسة وحزنا .. 

      مات قلبه بعد حياة .. 

      ذبل فرحه بعد رسور .. 

      غار هباؤه بعد هداه .. 

وعطب القلب احلي والنفس الزكية والعقل الذكي حني باع لذة أبدية بشهوة موسمية.

من  رجال  تشتكي  جارية   جاءته  حني    عفان  بن  عثامن  النورين  ذي  فعل  ومثله 
األنصار. قال هلا عثامن: ما قصتك؟! قالت : كلفت يا أمري املؤمنني بابن أخيه )أحببته(، 
فقال له عثامن: إما أن هتبها إىل ابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مايل، فقال : ُأشِهدك يا أمري 

املؤمنني أهنا له))))).

السرقة:. 5

وكام يتدرج املرء من الشبهة التي مل ُينَصَّ عىل حتريمها إىل احلرام، فكذلك يتدرج من 
الصغائر إىل الكبائر.. وهذا بعض الرس يف قوله ^:

»لعن اهلل السارق: يرسق البيضة فُتقَطع يده، ويرسق احلبل فُتقَطع يده« ))))) .

بالبيضة  دونه  بام  إليه  يتدرج  ولكنه  النصاب،  برسقة  يبدأ  ال  السارق  أن  بنيَّ  فقد 
ونحوها.

والتدرج يف الغلول وهو الرسقة من الغنيمة، كام يقول ُرَوْيفع بن ثابت: 

أشد  ُغُلول  فأيُّ  )الغنائم(،  املقاِسم  يف  ها  ردَّ نَقصها  إذا  حتَّى  َة  ابَّ الدَّ أحُدكم  يركُب 
ِمن           َأَشدُّ  ُغُلول  فَأيُّ  املقاِسم،  يف  ه  ردَّ َأْخَلَقه  إذا  حتَّى  الثَّوب  أحدكم  ويلبس  ذلك؟  ِمْن 

)))))  اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف/أو الداء والدواء: 220/1- ابن قيم اجلوزية - دار املعرفة - املغرب.
             )))))         أخرجه البخاري: )))67(، ومسلم: )7)16(، من حديث أيب هريرة.
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ذلك( ))))) .

يأخذ الغنائم ينتفع هبا ثم يُردُّها، ويظن ذلك ال يشء فيه، وهو من الغلول.

الرياء:. 6

يبدأ العمل خملصا..

خيفيه عن الناس ما يستطيع طامعا يف أن يكون من السبعة املستمتعني بظل العرش 
يوم احلر األعظم ..

ثم يوسوس لك الشيطان أال رضر أن تكشف رسك وُتظِهر عملك..

ثم يستدرجك حلب إظهار العمل وإطالع الناس عليه..

ثم يرميك يف هوة أن تعمل بني الناس، وتكسل من ورائهم، فتكون الرسيرة أسوأ 
والباطن أخبث.

ويف تسلسل تدرجه هلدم اإلخالص يقول سفيان الثوري:

يف  فيكتب  يغلبه،  حتى  الشيطان  به  يزال  فال  ا،  رِسَّ العمل  يعمل  العبد  أن  )بلغني 
العالنية، فيثبت يف  العالنية، ثم ال يزال الشيطان به حتى حيب أن حيمد عليه فينسخ من 

الرياء( ))))) .

ص شيطانا هلذه املهمة اخلاصة التي يفيش فيها العامل عمله،  ولعل إبليس قد خصًّ
وهو ما ذهب إليه أبو سليامن الداراين حني قال: 

)إن إلبليس شيطانا يقال له )املتقايض( يتقاىض ابن آدم بعد عشين سنة ليخرِب بعمٍل 
قد عمله رسا، لُيظِهره فريبح عليه ما بني أجر الرس والعالنية( ))))) .

سنن سعيد بن منصور )/))) -الدار السلفية - اهلند.  (((((
حلية األولياء 0/7)-1).  (((((

حلية األولياء وطبقات األصفياء )/277  (((((

مكائد الشيطان
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وهلذا رأى الفضيل بن عياض ترتيب أولويات العمل كام ييل: 

ياء( ))))) . يطان وأبعده من الرِّ )خري العمل أخفاه؛ أْمنَُعه ِمَن الشَّ

     
      

                     ثغرات
                    شيطانية

عن احلسن أنه وعظ يوما، فتنفس رجل يف جملسه، فقال احلسن: 

)إن كان هلل -تعاىل- شهرَت نفسك، وإن كان لغري اهلل فقد هلكت( )1))) .

             )))))           اإلخالص والنية 1-56 دار البشاير .
             )1)))           تلبيس إبليس ص: 275.



161

التدرج في هدم الطاعات:. 7

العبد شيئا سهل عليه تركه والتفريط فيه، وهي  االعتياد دوما يأيت بامللل، وإذا ملَّ 
يأيت  واألمر  وامتصاص حيويتها،  ونزع روحها،  العبادة  تدمري  اخلبيثة يف  الشيطان  خطة 

خطوة خطوة .. 

هلا الشيطان كام يف أهدافه إىل عبادة رتيبة، فيمتص روح  ففي فرض الصالة مثال حيوِّ
اخلشوع منها كام تنبَّأ النبي ^:

»أول ما ُيرَفع من الناس اخلشوع«))))).

وتستطيع مثال أن تقلب خطة الشيطان إلفساد الصالة عليه، وتنزع فتيل امللل من يديه 
بام ييل: 

K .إجابة النداء فور سامعه لتحظى بربكة السبق جائزة اخلشوع ولذة الفهم عن اهلل

K .تعدد أذكار الصالة وعدم االقتصار عىل ذكر واحد

K .قراءة تفسري ما تقرأ من كتاب اهلل مع سبب نزوله

K .ن صالته ذكر املرء للموت حريٌّ أن جيعله حيسِّ

K .حتسني الصوت بالتالوة والتغني هبا

)))))          صحيح : رواه الطرباين عن شداد بن أوس كام يف صحيح اجلامع  رقم : 2576.

مكائد الشيطان
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الخطة المضادة
ترك الخطوة األولى:. 1

ونصيحتنا ملقاومة سياسة التدرج هذه التي ينتهجها الشيطان، أن يبتعد الشخص عن 
اخلطوة األوىل بكل حزم، مهام بدت بريئة أو حاول الشيطان أن يقنعه أهنا بريئة.

احرتس من كذب الشيطان إن قال لك« إهنا خطوة واحدة ولن تتكرر أو لن تتطور. 
هدفه  نحو  باستمرار  هبا  يتقدم  بل  خطوة،  أول  حدود  عند  الوقوف  يقبل  ال  فالشيطان 

البعيد. 

        أخي املستدَرج من  جند الشيطان..

        من خاف األسد مل يدخل عرينه..

        وكذلك من خاف احلرام مل يقرب حدوده..

        من خاف النار مل يْدُن من اللهب .. 

        من خش الفتنة مل يسع إليها بقدميه بل سعى يف اهلرب.. 

        من خاف حذر..

        ومن حذر انتبه.. 

        ومن اننتبه نجا..

رك من اخلطوة األوىل  يف الباطل فاضحا أثرها حني  وأبو حامد الغزايل سبق وأن حذَّ
قال:
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، واهلمُّ يورث  )اخلطوة األوىل يف الباطل إذا مل ُتدَفع أورثت الرغبة، والرغبة تورث اهلمَّ
جزم القصد، والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار واملقت، فينبغي أن حُتِسم مادة 

الش من منبعه األول، وهو اخلاطر فإن مجيع ما وراءه يتبعه( ))))) . 

قال عبداهلل بن املبارك: 

بحرمان  عوِقب  بالسنن  هتاون  ومن  السنن،  بحرمان  عوقب  باألدب  هتاون  )من 
الفرائض، ومن هتاون بالفرائض عوِقب بحرمان املعرفة())))).

الخطوة األوىل نظرة! 

ولذا أوصاك رسول اهلل ^ بقطع الطريق عىل الشيطان فقال: ال ُتتبِع النظرة النظرة، 
ح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت حلظاته دامت حرساته.  رك العقالء فقالوا: من رسَّ وحذَّ

َنَظُر العيون إىل العيون هو الذي . . . جعل اهلالك إىل الفؤاد سبيال

 وأوىص املتزوجني عمليا ال نظريا لينزعوا السكني من يد الشيطان، فقال ^:

ت ب فالنة فوقع يف قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها؛ فكذلك  »مرَّ
فافعلوا ؛ فإنه من أماثل أعاملكم إتيان احلالل«))))).

الخطوة األوىل فكرة! 

يرميها الشيطان إليك كحبَّة مسمومة يغري هبا العصفور ليرصعه، وقد قال رسول 
اهلل ^:

يقول: من خلق  فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى  الشيطان أحدكم  »يأيت 
ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينَتِه«))))).

إحياء علوم الدين 401/4- ط دار املعرفة.  (((((
)))))  مدارج السالكني  1/2)).

)))))  صحيح: رواه أمحد والطرباين كام يف السلسلة الصحيحة عن أيب كبشة األنامري رقم: 5)2.
)))))  صحيح: رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 117.

مكائد الشيطان
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ذلك أن وسوسة الشيطان ال تنتهي، واالسرتسال معها مهلك.

ومن هذه األفكار ما فيه إغواء العقل واستدراجه ملا مل خُيلق له، وقد استدرج الشيطان 
إبليس يف هذا الشأن مع  الدائرة فأهلكهم، واسمع جتربة  كثريا من أهل اإلحلاد إىل هذه 

عيسى، عليه السالم:

ر لك.  )لقي عيسى، عليه السالم إبليس، فقال :أما علمت أنه ال يصيبك إال ما ُقدِّ

قال: نعم. 

دَّ منه، فانظر أتعيش أم ال؟!  قال: فارَق ذروة هذا اجلبل، فرَتَ

قال عيسى: 

بني عبدي، فإين أفعل ما شئت())))).  إن اهلل يقول: ال جيرِّ

الخطوة األوىل صحبة! 

: »ال تصاحب  قد تكون سببا يف انحدار، وتودي بإيامنك إىل اهنيار. قال رسول اهلل̂ 
ر من خطورة اجللسة الواحدة بأبلغ التحذير حني قال:  إال مؤمنا«، بل وحذَّ

»ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهلل -تعاىل- فيه، ومل يصلوا عىل نبيهم إال كان عليهم 
هبم، وإن شاء غفر هلم«))))). تِرة، فإن شاء عذَّ

الخطوة األوىل تكبرية إحرام!

ثم يتبع ذلك فوات اجلامعة األوىل، ثم يتلو ذلك خروج الصالة عن وقتها، ومن وراء 
ذلك فوات الصالة وعدم القيام بالفريضة، ولعل ذلك حيدث عىل مدار أشهر أو أعوام، 
ر الصاحلون من صحبة من استهان هبذه الفضائل والنوافل، ألهنم يعلمون أن  ولذا حذَّ

             )))))      سري أعالم النبالء 5/)4.
             )))))      صحيح:رواه الرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة وأيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم: 5607.
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الشيطان لن يقبل بالفتات، فسمعنا وكيع بن اجلراح يقول: 

)من مل يدرك التكبرية األوىل فال تْرُج خريه())))).

ومثله إبراهيم التيمي الذي قال: 

)إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه())))). 

ب من التخلف عن الصف األول، فقال:  ر منه رسول اهلل ^ حني رهَّ بل وهو ما حذَّ

رهم اهلل يف النار«)1))). »ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حتى يؤخِّ

الصف  بك يف  ينتهي  أن  ويطمح  الصالة  من  األول  الصف  من  املشوار معك  يبدأ 
األخري يف النار، فاحلذر احلذر!

خالصة الموعظة:

    من مل يتغري نحو األفضل سيقوده شيطانه نحو األسفل، ومن أســلم عجلة القيادة 
     لشيطانه فال يستغرب أن تكون العاقبة سقر!

الخطوة األوىل سهر! 

ولو كان يف املباح، ولذا قال رسول اهلل ^: 

»ال سمر إال ملَصلٍّ أو ُمسافر«))))).

ألنه قد يدفع إىل ضياع الفريضة والنوم عن الصالة.

)))))  شعب اإليامن 74/).
)))))  حلية األولياء 421/5.

)1)))  صحيح: انظر حديث رقم : ))76 يف صحيح اجلامع.
)))))  صحيح: رواه أمحد عن ابن مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم: ))74

مكائد الشيطان
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حراسة الخواطر.. 2

هن من اآلراء واملعاين،  اخلاطر هو ما يدور ىف النفس وما يِرد عىل القلب أو يمرُّ بالذِّ
وخواطر السوء هى ما يوسوس به الشيطان لإلنسان من تزيني وإعداد لإليقاع يف املعصية، 

وتساعده عىل ذلك النفس األمارة بالسوء.

إن أكثر يشء يدلِّس به الشيطان يف هذا الباب هو أننا ال نؤاخذ بحديث النفس »إنَّ 
َثْت به َأْنُفَسَها ما مل تعمل أو تَتكلَّْم«.  تِي ما َحدَّ اهللََّ جتاوز عن ُأمَّ

وهذا صحيح ولكنك إذا تركت العنان خليالك دون حراسة رتع فيه الشيطان، وزيَّن 
له احلرام حتى وقع فيه. 

وهل بدأ ذنٌب إال بخاطر سوء؟!

ثتك نفسك باحلرام وختيَّلته،فام أفقت إال عىل الوقوع فيه والتأمل ملقارفته؟!  وكم مرة حدَّ

را من خطورة اخلواطر وتدرجها مسميا هلا بذر الشيطان فيقول: قال ابن القيم حمذِّ

الشيطان بسقيه  تعاهدها  بِْذرها  فإذا متكن  القلب،  الشيطان والنفس ىف أرض  )بِْذر 
يزال هبا حتى  ثم ال  تكون عزائم،  يسقيها حتى  ثم  إرادات،  بعد أخرى حتى تصري  مرة 
تثمر األعامل وال ريب أن دفع اخلواطر أيرس من دفع اإِلرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه 
ط إذ مل يدفعها وهى  عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو املفرِّ
نت منه عجز  خاطر ضعيف، كمن هتاون بشارة من نار وقعت ىف حطٍب يابس، فلام متكَّ

عن إطفائها())))).

واخلواطر هي هوى القلب ومتنيه كام ورد يف صحيح مسلم:

)ُكتِب عىل ابن آدم نصيبه من الزنا مدرٌك ذلك ال حمالة، فالعينان زنامها النظر، واألذنان 

            )))))         طريق اهلجرتني 175/1.
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جل زناها اخُلطا، والقلب  زنامها االستامع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرِّ
ق ذلك الفرُج ويكذبه())))). هيوى ويتمنى، وُيصدِّ

ض لك، فهام  وأما كيف تقطع الطريق عىل شيطانك إذا استدرجك، وتواجهه إذا تعرَّ
خطوتان:

وقلِّل  الفراغ،  أوقات  فامأل  السوء،  خواطر  مع  االسرتسال  من  احلذر  األولى: 
ساعات اخللوة، فإهنا بذرة الفساد ومنها يتسلل، فأبرِص اخلطوة األوىل، واسترشف ببصرية 

قلبك اخلطوة األخرية!

غ  الثانية: اجعل مكان خاطر السوء خواطر اإِليامن واملحبة والتوكل واخلشية، فيتفرَّ
قلبك من تلك اخلواطر ويعمر بأضدادها، وكام قال ابن القيم:

)القلب إذا امتأل بشء مل يبق فيه متسع لغريه())))).

وقال يف موضع آخر عن بذر الشيطان باألفكار اخلبيثة:

ُأِمر  ما  له، ويف  النافعة يف ما ُخلِق  ببذر األفكار  القلب مشغولة  )فإذا صادف أرض 
به، ويف ما ُهيِّئ له، وُأِعدَّ له من النعيم املقيم أو العذاب األليم؛ مل جيد لبذره موضعا())))).

وسبقه قول الشاعر:

نا أتانى َهَواها َقْبل أن أعرف اهلوى ... فصادف قْلبًا َخالِيا فتمكَّ

اجتناب الشبهات )الزهد(:. 3

وهو مفهوم الزهد يف تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

ار اآْلِخَرة، وهو فضول امْلَُباح الَّتِي  ْغَبة فِياَم اَل ينفع يِف الدَّ وع ُهَو ترك الرَّ )الزهد امْلَْشُ

)))))  صحيح: رواه مسلم عن أيب هريرة  كام يف صحيح اجلامع رقم: )))).
)))))  مدارج السالكني 171/1.

)))))  مفتاح دار السعادة 1/))1.

مكائد الشيطان
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اَل يستعان هبا عىل طاعة اهلل())))).

وابن القيم تلميذ ابن تيمية بنى عىل قول أستاذه، ورشح طريقة عمل الزهد يف القلب، 
فقال:

)فالزهد: رصف الرغبة إِليه وتعلق اهلمة به واالشتغال به عن كل يشء يشغل عنه، 
ليتوىل هو حسم هذه األسباب عنك. كام قيل: إن بعض املريدين سأل بعض املشايخ فقال: 
أهيا الشيخ، بَأي يشء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إين ال أعرف إِبليس 

َمنا إىل اهلل، فكفانا ما دونه())))).    فأحتاج إىل دفعه، نحن قوم رصفنا مِهَ

فمن أكَثر الوقوع يف الشبهات أظلم قلبه حلرمان نور العلم، فوقع يف احلرام دون أن 
يشعر، ولذا قال ابن اجلوزي:

)إذا غرق القلب يف املباح أظلم فكيف باحلرام())))).

: »كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه«، وهو مثل رضبه ملحارم  وقوله̂ 
ملن  بالعقوبة  وتتوعد  ملواشيها،  املراعي  حتمي  كانت  العرب  أن  وأصله  وجل،  -عز  اهلل 
اقرتب منها، فاخلائف من عقوبة السلطان يبعد بامشيته عن ذلك احلمى ألنه إن قرب منه، 
فالغالب الوقوع فيه ألنه قد تنفرد الفاذة وتشذ الشاذة، فاحلذر يقتيض أن جيعل بينه وبني 

ذلك احلمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك .

وهكذا هي حمارم اهلل من القتل والربا والزنا والرسقة ورشب اخلمر والقذف والغيبة 
والنميمة ونحو ذلك: ال ينبغي أن حيوم حوهلا خمافة الوقوع فيها.

نقل ابن املنري يف مناقب شيخه القبَّاري عنه أنه كان يقول:

)املكروه عَقبة بني العبد واحلرام، فمن استكثر من املكروه تطرق إىل احلرام، واملباح 

               )))))        التحفة العراقية  44/1.
               )))))       طريق اهلجرتني 225/1.

               )))))        املدهش  127/1.
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عِقبة بينه وبني املكروه، فمن استكثر منه تطرق إىل املكروه())))).  

وهذا الورع له مكافأة عند اهلل أعلن عنها حممد بن واسع حني قال:

عاء مع الورع اليسري منه()1))). )يكفي من الدُّ

ق رجاءك كلام كنت أورع وأتقى . أي أن اهلل جييب دعاءك وحيقِّ

رات الذنوب. 4 إياك ومحقِّ

مات السقوط وأوليات اهلوي: رنا النبي ^ من مقدِّ يف احلديث الذي َمرَّ حيذِّ

»إياكم وحمقِّرات الذنوب«))))).

ر النبي̂  أحب اخللق إليه عائشة من استحقار الذنوب والتهاون بالعيوب،  ولذا حذَّ
فقال:

»يا عائشة! إياك وحمقِّرات الذنوب، فإن هلا من اهلل طالبا«))))).

لكن ما خطورة االصغائر؟!

خطورهتا هي: االستمرار فيها مع اإلرصار مما يدنيها من الكبائر، فال  يزال الشيطان 
ل عىل العبد حمقرات الذنوب فيستهني هبا، حتى يكون صاحب الكبرية اخلائف منها  يسهِّ

أحسن حاال منه.

ملا زار عامر بن ربيعة  الذي كان قد هاجر مع امرأته إىل احلبشة ثم عاد منها بعد 
ذلك، وزوجه: ليىل بنت أب حثمة، ريض اهلل عنها، والتي ُتَعدُّ أول من هاجر إىل املدينة من 

)))))  فتح الباري 127/1.
)1)))  الورع البن أيب الدنيا رقم:125.

)))))  صحيح: رواه أمحد والطرباين عن سهل بن سعد كام يف صحيح اجلامع رقم: 6)26 .
)))))  صحيح: رواه الدارمي وابن ماجة وابن حبان كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 1)27.

مكائد الشيطان
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النساء، فوجد النبي ^ ابن عامر واسمه عبد اهلل وهو الذي مل جياوز مخس سنني يف موقف 
تربوي رائع، واسمع إليه:

عن عبد اهلل بن عامر  أنه قال: 

ها تعال أعطيك، فقال هلا  بيتنا، فقالت:  ^ قاعٌد ىف  دعتني أمي يوما ورسول اهلل 
رسول اهلل ^:

»وما أردت أن ُتعطَِيه؟«.

قالت: أعطيه مترا!!

فقال هلا رسول اهلل ^: 

»أما إنك لو مل تعطه شيئًا ُكتَِبت عليِك كذبة«))))).

ابن  واسمعوا  املدوي،  السقوط  طريق  يف  خطوة  أول  الصغائر  يف  التساهل  وهذا 
اجلوزي: 

)كثري من الناس يتساحمون يف أمور يظنوهنا قريبة وهي تقدح يف األصول كاستعارة 
ُطاّلب العلم جزًءا ال يريدونه، وقصد الدخول عىل من يأكل ليؤكل معه. 

والتسامح بِعرض العدو التذاذا بذلك.

واستصغارا ملثل هذا الذنب واطالق البرص استهانة بتلك اخلطيئة. 

وربَّام قيل له بلسان احلال: 

يا من اؤمتن عىل أمِر يسري فخان..

يان؟!  كيف ترجو بتدليسك رضا الدَّ
             )))))        حسن: رواه أمحد وأبو داود عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة كام يف صحيح اجلامع: )1)1.
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قال بعض السلف:

تساحَمُت بلقمة فتناولُتها، فأنا اليوم من أربعني سنة إىل خلف..

فاهلل اهلل! 

ب. اسمعوا ممن قد جرَّ

كونوا عىل مراقبة. 

وانظروا يف العواقب.

واعرفوا عظمة الناهي. 

واحذروا من نفخة حُتتقر. 

ورشرة ُتسَتْصغر. 

فربَّام أحرقت بلدا())))).

)))))  صيد اخلاطر البن اجلوزي ص: 155- 156 بترصف.

مكائد الشيطان
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                                  المكيدة السادسة

                               التسويف وطول األمل

قال تعاىل يف حيلة الشيطان التسويفية: 

﴿                                                     ﴾  ]حممد:))[ .

قال احلسن البرصي يف تفسريها: 

)أي زيَّن هلم الشيطان اخلطايا، ومدَّ هلم يف األمل( ))))) .

ولذا قال سبحانه يف تبكيت أهل النار وهو لون من ألوان العذاب النفيس الشديد:

﴿                             ﴾ يعني بالتسويف ﴿                               ﴾ وهو املوت.

وبنيَّ أن السبب من وراء كل ذلك الشـــــــيطان، فقال: ﴿                                     ﴾        
]احلديد: ))[ والَغرور: الشيطان.

وهي مهلكة عامة يودُّ الشيطان لو أوقع فيها األمة بأرسها، ففي مسند أمحد:

»صالُح أول هذه األمة بالزهد واليقني، وهيلك آخرها بالبخل واألمل« ))))) .

ويف رواية أخرى عند ابن أب الدنيا: 

»نجا أول هذه األمة باليقني والزهد، وهيلك آخرها بالبخل واألمل« ))))) .

البخل إذن من وسائل الشيطان ومعه طول األمل..

لينفصل تدرجييا عن  بالدنيا  التعلق  العبد عىل  التسويف وطول األمل  يبعث  حيث 
اآلخرة! 

               )))))       اجلامع ألحكام القرآن 16/)24.
               )))))      صحيح: رواه أمحد يف الزهد والطرباين يف األوسط صحيح اجلامع:45))

               )))))      صحيح اجلامع: 746).



173

وينشغل بام ُضِمن له من رزق عام ُخِلق له من طاعة.

ويبكي عىل نقصان ماله، وال يأبه بنقصان أعامله.

ورصَت  ِشبَت  ولو  حياتك  طوال  قلبك  نحو  الشيطان  يرشعه  السالح  هذا  ويظل 
شيخا، فإنك شابٌّ قوي يف صفتني اثنتني. 

قال عنهام رسول اهلل ^:

»ال يزال قلب الكبري شابا يف اثنتني: يف حب الدنيا وطول األمل« ))))) .

وهو ما رآه أبو عثامن النهدي فقال يف حلظة صدق: 

)قد بلغت ثالثني ومائة سنة، فام مني يشء إال قد عرفُت فيه النقصان إال أميل، فإنه 
كام هو( ))))) .

وكثرة األماين مزلة شيطانية كام رآها األحنف بن قيس فقال:

)كثرة األماين من غرور الشيطان( )1))) .

العبد مشغوٌل بكثرة األماين والطموحات، فيمنِّي نفسه أبًدا بالبقاء يف الدنيا، وخيطِّط 
حثيثا ملا حيتاج إليه من مال وأهل ولذة، فيميس قلبه راكعا للذاته ساجدا لشهواته، ويرصفه 
ف وقال: األيام بني يديك إىل أن تكرب، فإذا  الشيطان عن ذكر املوت، فإن خطر له يوما، سوَّ
كرب قال: إىل أن أصري إىل املعاش، فإن صار إليه قال: إىل أن أفرغ من بناء هذه الدار، أو 
ر توبته يوما بعد يوم، وينشغل بشغل  ف، ويؤخِّ ف ويسوِّ أنجز هذه الصفقة، فال يزال يسوِّ

من وراء شغل، إىل أن ختطفه أيادي املنية بغتة، فيمتلئ قربه حرسات مع العذابات. 

قال حييى بن معاذ: 

صحيح: رواه البخاري عن أيب هريرة كام يف السلسلة الصحيحة :06)1 وصحيح اجلامع رقم:)74).  (((((
قرص األمل البن أيب الدنيا ص 6)- ط دار ابن حزم.  (((((

اآلداب الرشعية 1/))1.  (((1(

مكائد الشيطان
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)ال يزال العبد مقروًنا بالتواين مادام مقيام عىل وعد األماين( ))))) .

تواين وكسل.. وتفريط يف العمل .. هذه هي النتيجة الطبيعية للتسويف وطول األمل!

ْوف واللَّْيت                          واملرُء مرهتن بسوَف وليتني  ...  وهالُكه يف السَّ

                         َمن  كانت  األيام تســري به  ...  فكـــأنه  قد  حلَّ  باملــوت

                         هلل  درُّ  فـتـًى  تــدبَّر  أمـره  ...  فغدا  وراح  ُمبادَر الفــوت

ولذا أوصاك احلسن البرصي:

)يا ابن آدم إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد( ))))) .

ر بعضهم بعضا من هذه اخلدعة الشيطانية املاكرة، فلام قيل لرجل من عبد  وقد حذَّ
القيس: أوصني. قال: 

)احذروا سوف( ))))) .

قطي: ى السَّ ِ حتى قال الرسَّ

)من استعمل التسويف طالت حرسته يوم القيامة( ))))) .

وقد شبَّهها عبد اهلل بن مسعود  تشبيها لطيفا، فقال: 

وراء  واألمُل  احلتوف،  وراء  واهِلرُم  إليه،  شوارع  حوله  احُلتوف  وهذه  املرء،  )هذا 
اهلرم، فهو يأمل، وهذه احلتوف شوارع إليه، فأهيا ُأِمَر به أخذه، فإن أخطأته احلتوُف قتله 

اهلرم، وهو ينظر إىل األمل( ))))) .                               

               )))))      الزهد  1/1)2.
               )))))       قرص األمل ص: 144.
               )))))        قرص األمل ص: 144.

               )))))       حلية األولياء 122/10.
               )))))        قرص األمل البن أيب الدنيا ص: )). 
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عمرك الحقيقي!
احسب عمرك احلقيقي، وهل العمر احلقيقي إال ربُح ثواب وحتصيُل أجر!

قال ابن عيينة: 

كان ُيقال:

ه لك ُعْمرا( ))))) . )إنام لك من ُعمِرك ما أطعَت اهلل فيه، فأما ما عصيَته فيه فال تُعدَّ

الغرور  له  فيبيع  اخلبيثة،  ببضاعته  ليغريه  العبد  عىل  يدلِّس  أن  الشيطان  ِحَيل  ومن 
والعجز عىل أهنا لون من ألوان الثقة باهلل، مع الفارق الكبري بينهام. قال ابن القيم: 

)الفرق بينها: أن الواثق باهلل قد فعل ما أمره اهلل به، ووثق باهلل يف طلوع ثمرته وتنميتها 
أّنه  وتزكيتها كغارس الّشجرة وباذر األرض، واملغرّت العاجز قد فّرط فيام أمر به، وزعم 

واثق باهلل، والّثقة إّنام تصّح بعد بذل املجهود ( ))))) .

فيا أسري فخ األماين وما نال من احَلبِّ شيئا!

اقطع ما بينك وبني الشيطان من حبال التسويف تِصل!

الزهد الكبري 241/1.  (((((
مدارج السالكني 2/ )12.  (((((

مكائد الشيطان
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األسلحة المضادة!

ذكر موت الفجأة!. 1

عن  ينشأ  وما  الدموية،  واجللطة  القلبية،  السكتة  فمنه  فكثري،  الفجأة  موت  وأما 
سنويا،  قتيل  آالف  العرشة  عىل  يزيد  ما  مثال  مرص  يف  تبلغ  والتي  السيارات؛  حوادث 

وسقوط الطائرة واالنفجارات، فكل هذه يصدق عليها موت الفجأة.

ُر واحٌد فَيُغرُّ ألفا ... وينسى من يموت من الشباب ُيعمَّ

فتذهب نفسه فلتة ولو كان صحيح البدن يف أعىل درجات العافية..

أنشد أبو عبد اهلل أمحد بن أيوب رابطا بني قرص األمل وُحسن العمل:

                    اغتنم يف الفراغ فضل ركــــوع  ...  فعسى أن يكون موتك بغتة

                    كم صحيٍح رأيت من غري سقم  ...  ذهبت نفسه الصحيحة فلتة

ويف أمثلة العوام: 

أخبار مريضكم؟ قالوا: سليمنا مات!

إشارة إىل أن املوت قد يرضب بسياطه السليم  بغتة ويرتك السقيم الذي ينتظر املوت!

فيا صاحب الكسل ..

أما لك يف نوبة نشاط!

قبل أن تذوق يف النار أمل السياط.
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كتابة الوصية. 2

وكتابة الوصية طعنة يف قلب الشيطان، فهي خطوة استعداد عملية للموت وما بعده، 
وربط بني الدنيا واآلخرة يف عقد مكتوب، ولذا أمر هبا النبي ^: 

مكتوبة  ووصيته  إال  ليلتني  يبيت  فيه  يويص  أن  يريد  يشء  له  مسلم  امرئ  حق  »ما 
عنده« ))))) .

وإال أصبح حال الكثريين كام وصف حممد بن واسع ملا ُسئل: 

كيف جتدك؟!

قال:

)قصري األجل، طويل األمل، ميسء العمل( ))))) .

أال ما أقرص أجل املرء إذا ما قيس بأمله!

وما أسوأ عمله يف جنب ما اهلل به َصنَعه..

لسان حاله:

                          أْضحك سنَّك طوُل األمل  ...  ومل ُيْبِك عينك قرُب األجل

                          كأنك  مل َتَر حيًَّا ُيســـــاق  ...  ومل َتَر َمْيتًا عىل ُمغَتســـــل

حضور الجنائز وزيارة المقابر. 3

ويف حضور اجلنائز وزيارة املقابر خنق للتسويف وغرس لقرص األمل ودحر لالغرتار 
بزخرف الدنيا عىل حساب اآلخرة، وهلذا أوىص احلبيب ^:

صحيح: رواه مالك وأمحد واألربعة عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: 5614.  (((((
املستطرف  1/ 112.   (((((

مكائد الشيطان
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ْركم اآلخرة« )1))) . »عودوا املريض واتبعوا اجلنازة تذكِّ

فلام  نفسه،  الدرب  عىل  إليه-  اخللق  أحب  -وهي  عنها  اهلل  ريض  عائشة،  وسارت 
جاءها رجل قائال: 

يا أم املؤمنني..إِن ب داء، فهل عندك دواء؟!

قالت: وما داؤك؟!

قال: القسوة.

قالت:

ع املوت( ))))) . اء داؤك.. ُعد املرىض، واشهد اجلنَائز، وتوقَّ )بئس الدَّ

ومع ذكر اآلخرة يأيت بالرضورة إحسان العمل، وانظروا ما فعل عامر بن عبد اهلل ابن 
الزبري بن العوام!

كان إذا شهد جنازًة، وقف عىل القرب فقال:

)أال أراك ضيِّقا..

أال أراك دقعا..

 أال أراك مظلام..

لئن سلمُت ألتأهبن لك ُأْهبتك! «.

ضون له عند  فأول يشء تراه عيناه من ماله يتقرب به إىل ربه، وإن كان رقيقه َليتعرَّ
انرصافه من اجلنائز لُيعتِقهم! ))))) .

                   )1)))  صحيح: رواه أمحد وابن حبان والبيهقي عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم: 0)41. والسلســـــلة 
                  الصحيحة رقم: 1))1

                   )))))   بستان الواعظني 1/)15.
                   )))))   املقلق البن اجلوزي ص: )4 - ط دار الصحابة للرتاث بطنطا.
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أثره عىل عمل  يكون عظيم  فكذلك  اجلوارح،  أثر عىل عمل  األمل  لقرص  أن  وكام 
القلب، فيغرس فيه الرضا والتسليم. 

قال مالك بن ِمغَول: 

) ُيقاُل: َمن َقرص أمُله هان عليه عيشه( ))))) .

ال يبايل بضيق الرزق أو سعته.. أمر احلياة لديه أقرص من هذا!

أما حال غري عامٍر ومالك  عند املقربة، فذرف دموع التامسيح..

وبعد االنرصاف: ذهاب روح املوعظة مع الريح!

صدق فيهم قول القائل:

                            ُنراُع إذا اجلــنائز قابلتنا  ...  ونْسكن حني ختفى ذاهبات

                           كَرْوعة ُثلَّة لظهور ذئب  ...  فلام غاب عـــادت راتعات

قرص األمل 45/44.  (((((

مكائد الشيطان
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سياط موعظة!
يا غافاًل عن نفسه! 

أمرك عجيب..
يا قتيل اهلوى! 
داؤك غريب. 

يا طويل األمل ..
سُتدعى فجأة وجُتيب.
وُتقَبض غفلة فتفيق!

وليس هذا منك ببعيد.
فكل آٍت قريب.

فهال تذكَّرت حلدك، 
كيف تبيت فيه وحدك، 
ك،  ب خدَّ ويلمس الرتُّ
وتغزو الديدان جلدك،

ويضحك من بكى عليك َبْعَدك،
وُينسى يف غمرة األحداث ُبعَدك؟! 
فأهلك ُمْذ متتعوا باملرياث نسوك..
ولو ذَكروك ما نفعوك وال أنقذوك!

فاألمر ِجدٌّ ال هزل فيه، 
فاخرج أنت من هزلك الذي ال ِجدَّ فيه!
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                             المكيدة السابعة

                                الرجاء الكاذب

الرجاء الكاذب..وهم من األوهام وتعلق باألحالم!

قال تعاىل: ﴿

      ﴾ ]األعراف: )))[ .

وقوله: ﴿                                                 ﴾  أي يعملون باملعايص .

﴿                                   ﴾: وهم ال يتوبون.

ودلَّ عىل أهنم ال يتوبون قولــه تعاىل: ﴿                                             ﴾ والعرض: متاع 
الدنيا، واملقصود به ذنٌب آخر يعملون به، واإلشارة يف اآلية إىل الرشوة واملكاسب اخلبيثة. 

هم باغرتارهم يف قوهلم : ﴿                    ﴾ . ثم ذمَّ

وأهنم بحال إذا سنحت هلم الفرصة ارتكبوا الذنب ثانية، فباغرتارهم باملغفرة وقعوا 
يف اإلرصار.

دّي أن اآلية نزلت يف قضاة بني إرسائيل فقال:  وقد رأى السُّ

)كانت بنو إرِسائيل ال يسثتقضون قاضًيا إالَّ ارتشى يف احلكم، فإذا قيل له، يقول: 
سُيغَفر يل( ))))) .

والرجاء الكاذب هو كام ترى تعويل عىل رمحة اهلل من غري سعي وال بذل، وكثريا ما 
يكون متهيدا لإلقبال عىل الذنب مع إهيام النفس باملغفرة، وهلذا ذمَّ أبو حامد الغزايل فقهاء 

السوء الذين دفعوا الناس إىل االغرتار برمحة اهلل، فقال:
)))))        الدر املنثور )/4)5- جالل الدين السيوطي - دار الفكر - بريوت.

مكائد الشيطان
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عىل                جرأة  كالمهم  فيزيدهم  الرجاء،  بلفظ  باهلل  الغرور  إىل  اخللق  ون  )وجيرُّ
املعاىص( )26)) .

هذا أعور يبرص بعني واحدة.. 

عيناه عىل الرجاء دون اخلوف.. 

عىل الرمحة دون العقوبة..

عىل اجلنة دون النار..

لذا يضطرب سريه كاألعرج!

وهو السري املعوج الذي ملحه معاذ بن جبل  فقال: 

وا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سُيْغَفر لنا،  )أعامهلم طمٌع ال خيالطه خوف، إن قرصرَّ
إنا ال ُنرِشك باهلل شيئا( )22)) .

ال  ألنه  معاصيه  من  أكثر  طاعاته  أن  )يظن  الشيطان؟!  ه  غرَّ الذي  املغرور  هذا  ما 
حياسب نفسه، وال يتفقد معاصيه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد هبا؛ كالذي يستغفر اهلل 
ق أعراضهم، ويتكلم بام ال  بلسانه أو يسبِّح اهلل يف اليوم مائة مرة، ثم يغتاب املسلمني، ويمزِّ
يرضاه اهلل طول النهار من غري حرص وعدد، ويكون نظره إىل عدد تسبيحاته، وأنه استغفر 
اهلل مائة مرة، وغفل عن هذيانه طول هناره الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو ألف 
مرة، وقد كتبه الكرام الكاتبون، وقد أوعده اهلل بالعقاب عىل كل كلمة ، فهذا أبدا يتأمل 
يف فضائل التسبيحات والتهليالت، وال يلتفت إىل ما ورد من عقوبة املغتابني والكذابني 

والناممني واملنافقني، وذلك حمض الغرور( )26)) .

               )26))        أصناف املغرورين 46/1- أبو حامد الغزايل- مكتبة القرآن للنرش والتوزيع، القاهرة .
               )22))          سنن الدارمي: 3389 ط دار املغني للنرش والتوزيع- اململكة العربية السعودية.

                )26))        اإلحياء: 387/3 ) بترصف(.
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وهلذا وضع شاه الكرماين عالمة فارقة بني الرجاء املفيد والرجاء الضار: 

جاء : حسن الطاعة( ))))) . )عالمة صحة الرَّ

الرجاء النافع!

وهو يف إحدى حالتني: 

األولى: 

يف حق العايص املنهمك إذا خطرت له التوبة، فقال له الشيطان: وأنى ُتقَبل توبتك، 
يغفر  اهلل  أن  ويتذكر  بالرجاء،  شيطانه  يقمع  أن  هذا  عند  فيجب  اهلل،  رمحة  من  فُيقنِّطه 

الذنوب مجيعا، وأن اهلل كريم يقبل التوبة عن عباده.

الثانية: 

أن تفرت نفسه عن فضائل األعامل ويقترص عىل الفرائض، فيكون رجاءه يف النعيم، 
وما وعد اهلل به الصاحلني مثرًيا لعزمه، فيقبل عىل فضائل األعامل. 

الفتور  حيارب  الثاين  والرجاء  التوبة،  دون  احلائل  القنوط  حيارب  األول  فالرجاء 
احلائل دون النشاط والتشمري.

والتوازن املفقود أوىص به حييى بن معاذ، فقال:

)من عبد اهلل تعاىل بمحض اخلوف غِرق يف بحار األفكار، ومن عبده بمحض الرجاء 
تاه يف مفازة االغرتار، ومن عبده باخلوف والرجاء استقام يف حمجة االدِّكار( ))))) .

)))))  مدارج السالكني 2/ 7)  .
)))))  اإلحياء 166/4.

مكائد الشيطان
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       راية بيضاء!

يف غارة �ل�سيطان على دولة �لقلب. 

�سلَّط عليها �سلطان �لطبع و�لعادة ليقهر �سلطان �الإميان، 

فكان له ما �أر�د !

�أ�سَر �لفوؤ�د و�سجنه �إن مل يكن قد �أهلكه، 

وتوىل �إبلي�س بنف�سه حكم مملكة �لقلب، 

ون�سر فيها جند �ل�سهو�ت. 

ورمى قالعها �حل�سينة مبنجنيق �الأهو�ء م�ستهدفا نقاط �سعفها: 

طول �الأمل..

وحب �لعاجلة..

و��ستبطاء �لوعد.. 

�بة �ليقظة.. ثم �أغلق بوَّ

�ب �لغفلة.  و�أقام يف �حلر��سة على هذه �لبو�بة بوَّ

وقال: �إياك �أن نوؤتى من ِقَبِلك.
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و�تَخَذ حاجب �لهوى قائال له: 

ن �أحد� من �لدخول عليَّ �إال معك.  �إياك �أن متكِّ

فقيام مملكتنا قد �سار �إليكما.

فيا بو�ب �لغفلة، ويا حاجب �لهوى:

ليلزم كلٌّ منكما ثغره.

رنا جميعا. رمتا وُن�سِ فاإنكما �إن علومتا ُن�سِ

و�إن غفلتما هلكتما و�أهلكتما.

و�سلح �أمر �لقلب �لذي غزوناه. 

و�نت�سر بعد هزمية.

. وعزَّ بعد ُذلٍّ

وعادت �لدولة حلظرية �لتقوى.

و�ساَمنا �سلطان �الإميان �ألو�ن �لقهر وعاد لالنتقام. 

فال نعود نقرب هذه �لقلعة بعد �ليوم!

ن�ست�سلم!
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الفهـــرس

الفهرس
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