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 متهيد
 وساوس الشيطان

انْبهْعلىْماْأوالْسبحانهْوتعاىلاحلمدْهللْالعزيزْالعليم،ْوالشكرْهللْْ-ِْمْهللاْالرَّْح َِنْالرَِّحيمِِْبسْ 
ْكلْأنواعْالنعمْوالنعيم،ْ ْكلْخريْموالصالةْوالسالمن صلىْهللاْلناْعميم،ْْعلىْالنيبْالكرميْمصدر

ْ.علىْآلهْوصحبهْوكلْمنْاهتدىْهبديهْومشىْعلىْدربهْإىلْيومْالدينْآمنيْايْربْالعاملنيعليهْْو
 اخلواطر تداعيات

ماْاآلاثرْاليتْتتجددْوتدخلْإىلْالقلبْوتغريْماْبداخلهْوجتعلهْتتواردْعليهْاخلواطرْاحملمودة،ْ
ْ.املذمومة؟أوْاخلواطرْ

لْإىلْالعاملْاخلارجيْويوص ِْْحواسهْاليتْهباْحيصِ لْمننْقلبْكلْإنسانْيستمدْماْفيهْظاهراًْم
منْاخليالْوالشهوةْوالغضبْواألخالقْاملركبةْمنْمزاجْْ،آخرْمنْعاملْالباطنْستمدادولهْاالقلب،ْ

ْ.اإلنسان،ْوينتجْعنْهذهْاملداخلْالظاهرةْوالباطنةْاخلواطرْيفْابطنْالقلب
 أمهية اخلواطر

واخلواطرْهيْماْحيصلْيفْالقلبْمنْاألفكارْواألذكار،ْوهيْاحملركةْلإلرادات،ْفإنْاإلنسانْ
ْكأنْيرغبْيفْفعلْخريْإنْك انْبدايةْأيتيهْاخلاطرْيفْابطنْالقلب،ْواخلاطرْحيركْالرغبةْيفْالفعل،

ْ.خاطراًْحمموداً،ْأوْيفْفعلْشرْإنْكانْخاطراًْمذموماًْ
ْاخلاطر،ْوالعزميةْ ْمنه ْطلبه والرغبةْحتركْالعزمْوالعزميةْيفْاإلنسانْأبنْيعزمْعلىْأنْينفذْما
ْتنفذْماْ ْجنود ْواألعضاء ْهيْاليتْحتركْاألعضاء، ْوالنية ْالفعل، ْفينويْأنْيفعلْهذا حتركْالنية

يفعلونْإالْعلىْاإلنسانْشهود،ْألهنمْالْْتباركْوتعاىليُلقىْإليهاْمنْالبنود،ْولذلكْجعلهمْهللاْ
ْ.مايؤمرونْبهْمنْاخلواطرْالقلبية

والرغبةْاطرةْحتركْالرغبةْيفْهذاْالعمل،ْيعملهْاإلنسانْتكونْبدايتهْخاطرة،ْواخلْإذاًْأيْعمل
الْتزالْابإلنسانْحىتْيعزمْعلىْفعلْهذاْاألمر،ْوإذاْعزمْفإنْالنيةْهيْاليتْحتكمْفحتركْالعزميةْ

َاْ}ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمقب،ْقالْعلىْهذاْالعملْوعليهاْيُثابْأوْيُعا َع َمالُِْْإَّنَّ ْ {اِبلنِ يَّاِتْْاأل 
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ْبتْعلىْابطنوالنيةْبعدْذلكْهيْاليتْحتركْاألعضاءْلتفعلْوتنفذْماْتريدهْاخلاطرةْاليتْتغلَّ
ْ.القلب

 أصناف اخلواطر
وإىلْالضررْواخلسرانْْهيْاليتْتدعوْإىلْالشرْيفْالدنياإماْخواطرْمذمومةْْوْاخلوطرْصنفان،

ذاْيفْاآلخرة،ْوهذاْاخلاطرْنسميهْوسواس،ْوهوْالذيْيتهيأْبهْاإلنسانْلقبولْوسواسْالشيطان،ْوإ
ألنْالشيطانْأغواهْأبنْيفعلْشيئًاْخيالفْشرعْهللاْأوْْالنلْذلكْنسميْهذاْالعملْاغواءْوخذِبْقَْ

ْ.يُغضبْهللاْجلْيفْعاله
ْنْإىلْفعلْاخلريْيفْالدنياْوالشيءهوْالذيْيدعوْاإلنسااطرْحممودة،ْواخلاطرْاحملمودْوإماْخْو

ْ
َ
ك،ْلَْالنافعْلهْوالرافعْلهْيفْالدارْاآلخرة،ْوالذيْيدعوْإىلْذلكْنسميهْإهلام،ْواإلهلامْأييتْمنْامل

طفْالذيْيتهيأْبهْالقلبْلقبولْإهلامْاخلري،ْلْ يتْمنْالشيطان،ْفاإلهلامْهوْالكماْأنْالوسواسْأيف
ِفيِقيِْإالْاِبهللِْ"ْْ:يهْتوفيقوهذاْالل طفْنسم ْ(.هود88)"َْعَلي ِهْتَ وَكَّل ُتَْوِإلَي ِهْأُنِيُبَْْوَماْتَ و 

ْماْيوسوسْبهْالشيطانْلإلنسانْيكونْنتيجةْخل ْاإلنسانْعقوبةْلهْذإذًا النْيتعرضْلهْهذا
يكونْتوفيقاًْنسانْلفعلْاخلريْإلمْبهْا،ْوالذيْيُلهَْتباركْوتعاىلغضبْالرْحنْفعلهْيُْْوحرمانْلشيء

ْ
َ
ْقالْتعاىللَْمنْهللاْعنْطريقْامل ْاإلنسانْخرياً، ْيَ ع َلِمْهللاْيفْقُ ُلوِبُكم ْ"ْْ:ك،ْألنْهللاْيريدْهلذا ِإن 

ْ ًراِْمَّاُْأِخَذِْمن ُكم  َْخي   ْيُ ؤ ِتُكم  ًرا صلىْهللاْعليهْوقالُْمفصاًلْذلكْرسولناْالكرميْ(ْاألنفال07)"َْخي  
ْ:وسلَّم

ِذيبْ ْاِبلشَّر َِْْفِإيَعادْ ْالشَّي طَانَِْْلمَّةُْْفََأمَّاْ،َلمَّةًَْْولِل َمَلكِْْآَدمَْْاِبب نَِْْلمَّةًْْلِلشَّي طَانِِْْإنَّْ}ْ ق َِْْوَتك  َْوأَمَّاْ،اِبحلَ 
ري ِْْفَِإيَعادْ ْال َمَلكَِْْلمَّةُْ ِديقْ ْاِبخلَ  ق َِْْوَتص  َمدْ ّْللَِّْاِْمنْ ْأَنَّهُْْفَ ل يَ ع َلمْ َْذِلكََْْوَجدََْْفَمنْ ْ،اِبحلَ  َْوَمنْ ْ،اّللََّْْفَ ل َيح 

َرىَْوَجدَْ ُخ  َشاءَِْْوأَي ُمرُُكمْ ْال َفق رَْْيَِعدُُكمْ ْالشَّي طَانُْ:ْ)قَ َرأَُْْثَّْالرَِّجيمِْْالشَّي طَانِِْْمنْ ْاِبّللَِّْْفَ ل يَ تَ َعوَّذْ ْاأل  (ْاِبل َفح 
} ْ

ْ:حقيقةُْصنعْهللاْلإلنسانعنْْصلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ
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َْْال ُقُلوبَِْْإنَّْ}ْ ِْْبَ ني  بُ َعني  ْ {َْيَشاءَُْْكي فَْْيُ َقلِ بُ َهاْاّللََِّْْأَصاِبعِِْْمنْ ُْأص 
عنْاألصابعْاحلسية،ْوإَّناْأشارْبذلكْالصاحلونْإىلْأنْالقلبْيرتددْْتباركْوتعاىلوحاشاْهللْ

جبمالهْفرحْوُسرْْتباركْوتعاىلبنيْالقبضْوبنيْالبسط،ْبنيْاجلاللْوبنيْاجلمال،ْفإذاْواجههْهللاْ
ْوأق ْوانبسط ْومسرور، ْفرح ْوهو ْوالقرابت ْالطاعات ْعلى ْبل ْهللا ْواجهه ْوتعاىلوإذا جباللهْْتبارك

نسألْهللاْواسْفيهويْبهْإىلْالسوءْوالفحشاء،ْنقبضْعنْفعلْالطاعات،ْوهناْقدْيتدخلْلهْالوسا
ْ.احلفظْوالسالمةْتباركْوتعاىل
ْ:أجلىْهذاْاألمرْموضحاًْببيانْ ْصلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ

ِْإالَْلُهَْشي طَانْ َماْمِْ}ْ ْآَدِمي   ؟َْقالََْوأَن َتْاَيَْرسُْ:ْفَ ُقل تُْ،ْن  َْدَعو ُتْاّللََّْفََأَعاَنِّنْْ،َوَأانَْ:ْوَلْاّللَِّ َوَلِكّنِ 
َلمَْ ْ {َْعَلي ِهْفََأس 
ْكلمةوهناْا أنهْإماْأنْيكونْنطقْبكلمةْْ(أعانّنْعليهْفأسلمف):ْستنبطْالعلماءْالعاملونْمن

ْ.اإلسالمْوأصبحْمسلماً،ْأوْأسلمْيعّنْسلَّمهْهللاْعزْوجلْمنْشره
أسلمْالشيطانْهللْوأصبحْطيِ عاًْهيِ ناًْليِ ناًْْصلىْهللاْعليهْوسلَّمأنهْابلنسبةْللحبيبْ:ْوحننْنقول

ْ.معْحبيبْهللاْومصطفاه
ْ ُْيسلِ مهم ْهللا ْفإن ْاملؤمنني ْجلميع ْابلنسبة ْوجلأما ْعز ْقوله ْيف ْويُدخلهم ْشره، ْْ:من ِإنَّْ"

ْ ُْسل طَان  فالْيكونْلهْتسلطْعلىْقلبْاملؤمنْالتقيْالنقيْ(ْاحلجر  )"ِْعَباِديْلَي َسَْلَكَْعَلي ِهم 
ْ ْوصيانته ْحبفظه ْألنْهللاْحفظه ْوالْإبضالل، ْوالْإبغواء ْوالْخبديعة ْوالْبدسيسة تباركْبوسوسة

َْحاِفظًَْْفاهللُْ"ْْ:وتعاىل ْ(.يوسف 4)"ْاَْوُهَوَْأر َحُمْالرَّاِْحِنَيَْخي  ر 
 عالج مجيع وساوس الشيطان

ْيكونْبذكرْهللاْواالعالجْالوسا ْوالتربيْمنْاحلولْوالقوة،ْوهوْمعىنْوسْالشيطانية ستعاذة
وذلكْيفْقولْربناْ(ْوالْقوةْإالْابهللْالعليْالعظيمْأعوذْابهللْمنْالشيطانْالرجيم،ْوالْحول):ْقولك

ْاِبهللِْ"ْْ:ىلتباركْوتعا َتِعذ  ْ(.النحل88)"ِْمَنْالشَّي طَاِنْالرَِّجيِمْْفَِإَذاْقَ َرأ َتْال ُقر َآَنَْفاس 
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ْ ْأردت ْإذا ْخريِ ْوهكذا ْعمل ْبقولكْأي ْقبله ْتبدأ ْأن ْعليك ْبر   ْعمل ْأو ْمنْ): ْابهلل أعوذ
ْالعملْلنفسكْفتقولْ(الشيطانْالرجيم ْمنْنسبةْهذا ابهللْالعليْوالْحولْوالْقوةْإالْ):ْثْتتربأ

ْ"ْْ:تباركْوتعاىلتأتيكْاملعونةْمنْربكْوتدخلْيفْقولهْفْ(العظيم ْطَاِئف  ْالَِّذيَنْات ََّقو اِْإَذاَْمسَُّهم  ِإنَّ
ْ ُْمب ِصُروَن ُْهم  ْفَِإَذا َْتذَكَُّروا ْالشَّي طَاِن أنْنكونْمنهمْْتباركْوتعاىلنسألْهللاْ(ْاألعراف 7 )"ِْمَن

ْ.أمجعني
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمالشيطانْوعدمْقبولْالقلبْهلا،ْقولهْْوالذيْيعنيْعلىْوساوس

ُوعََِْْمَارِيَهَُْْفَضيِ ُقواْالدَِّم،ََْم َرىْآَدمَْْاب نِِْْمنَََْْي رِيْالشَّي طَانَِْْإنَّْْ} ْ {ْاِبجل 
لةْهيْالوقوفْعلىْخدعْاملعامعلومْاهلوىْوالشهوات،ْوأغمضْأنواعْهوْفسالحْالشيطانْ

ْوهيْالْتُتلقىْالنفسْومكائ ْالعارفنيْالصادقنيإالْدْالشيطان، ْفرضْعنيمنْفم ْالعلوم ْوهذه ،ْ
ْ.علىْكلْعبد

ْكثرةْالوساوسْإالْسدْأبوابْاخلوا ْكلها،ْاحلواسوالْينجيْمن اخلمسْمنْالظاهرْوأبواهباْْطر
ْْْمنْالداخل هللاْصلىْهذهْاملداخلْدخلْيفْقولهْالعبدْاملؤمنْكالشهواتْوعالئقْالدنيا،ْفإذاْسدَّ
ْ:عليهْوسلَّم

4ْ{ْالسََّفرِْْيفْْبَِعريَهَُْْأَحدُُكمْ ْيُ ن ِضيَْكَماَْشَياِطيَنهُْْلَيُ ن ِضيْال ُمؤ ِمنَِْْإنَّْ}ْ
ْ.يعّنُْيضعفْيويُنض

 مداخل الشيطان إىل القلب
ْيتْيدخلْمنهاْالشيطانْإىلْالقلب؟ماْاملداخلْال

ْ:بوابْعظيمةْيدخلْمنهاْإىلْالقلبلهْأ
 :الغضب والشهوة -4
قدْيغيبْوعيْعقلهْفيأيتْبكلْماْيرضيْالشيطانْمنْإنْاإلنسانْإذاْغضبْفقدْصوابه،ْْوف

ْ.صومةْوالبغضاءْوالتفرقةْواألذىاخل
                                                           

 "فضيقوا جماريه ابجلوع "ذُكر يف اإلحياء، وقال العراقي متفق عليه دون قوله ورد يف التفسري الكبري للرازي، و   
 هريرة هنع هللا يضريب أ مسند اإلمام أمحد عن  
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ْكلْوادْسحيق،ْْوكذلكْاإلنسانْإذاْغلبتهْشهوة ُرويْأنْموسىْْقاهرةْواستسلمْهلاْجرفتهْيف
ْ:فقالْلهْإبليسْ،لقيْإبليسْلسالمكليمْهللاْعليهْوعلىْنبيناْأفضلْا

وأانْأريدْأنْأتوبْفاشفعْ،ْايْموسىْأنتْالذيْاصطفاكْهللاْبرساالتهْوكلمكْتكليمًاْإذْتبتْ}
ْعليَّْ ْيتوب ْأن ْريب ْإىل ْموسىْ،يل ْقال ْفقيلْ،نعم: ْربه ْموسى ْفدعا ْموسى: ْقضيتْْاي قد

ْإبليس ْموسى ْفلقي ْقالْ،حاجتك، ْأُْ: ْويتابقد ْآدم ْلقرب ْتسجد ْأن فاستكربْْ،عليكْمرت
ْأأسجدْل:ْوغضبْوقال ْثْقالْإبليسملْأسجدْلهْحيًا ْمباْإايْموسىْ:ْهْميتاً؟ ْحقًا نْلكْعليَّ

اذكرينْحنيْتغضبْفإينْأجريْمنكْْ،فاذكرينْعندْثالثْالْأهلككْفيهنْ،شفعتْيلْإىلْربك
تهْفأذكرهْولدهْوزوجْفإينْآيتْابنْآدمْحنيْيلقىْالزحفَمرىْالدم،ْواذكرينْحنيْتلقىْالزحفْ

0ْ{ْحىتْيويل،ْوإايكْأنْجتالسْامرأةْليستْبذاتْحمرمْفإينْرسوهلاْإليكْورسولكْإليها
ْكانْحالاًلْصافياً،ْفإنْالشبعْيقويْالشهوات،ْوالشهواتْتغذيْْ-  الشبعْمنْالطعامْوإن

بنْزكرايْعليهْوعلىْنبيناْأفضلُْرويْأنْإبليسْظهرْلَيحَيْلشيطانْيفْأعماقْاإلنسانْوتقويه،ْا
ْ:،ْفقالْلهفرأىْعليهْمعاليقْمنْكلْشيالصالةْوأمتْالسالم،ْ

:ْ،ْقالآدمْهذهْالشهواتْاليتْأصيبْهبنْابن:ْسْماْهذهْاملعاليقْاليتْأرىْعليك؟ْقالايْإبليْ}
؟ْهلْغريْذلك:ْثقلناكْعنْالصالةْوعنْالذكر،ْقالبعتْفشْرمبا:ْقالْ؟فهلْيلْفيهاْمنْشيء

ْوهللْعليْأنْالْأنصحْمسلماًْ:ْ،ْقالْإبليسليْأنْالْأمألْبطّنْمنْطعامْأبداًْهللْع:ْ،ْقالال:ْقال
 8{ْأبداًْ

منْأبوابْإبليسْالواسعةْحبْالتزي نْمنْاألاثثْوالثيابْوالدور،ْفإنْالشيطانْإذاْرأىْْ- 
ْي ْيزال ْال ْإنسان ْقلب ْعلى ْأوقعْدعوهذلك ْفإذا ْبيوته، ْوتزيني ْالدنيا ْعمارة ْفقدْإىل ْذلك ْيف ه

اثنية،ْألنْبعضْذلكَْيرهْإىلْالبعض،ْفالْيزالْاإلنسانْينساقْمنْْاستغىنْعنْاالشتغالْبهْمرة
ْ.تباركْوتعاىللْماْبهْالنجاةْيومْلقاءْهللاْص ِْإىلْأمرْحىتْينتهيْاألجلْوملْحيُْْأمر

ْفإنْالغزايلْْ-  ْمنْأصنافْاألموالْالعربيةْواألجنبية، األموالْمنْالدراهمْوالداننريْوغريها
                                                           

 عن ابن عمررضي هللا عنهما أخرجه ابن أيب الدنيا وذكره السيوطي يف الدر املنثور 1
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ْكانْقوتهْمعهْ)ْ:يقولْهنع هللا يضر ْكلْماْيزيدْعلىْقدرْالقوتْواحلاجةْفهوْمستقرْالشيطان،ْفإنهْمن إن
ْ(.فهوْفارغْالقلب

لقدْحدثْ:ْقالْإبليسْلشياطينهْصلىْهللاْعليهْوسلَّمملاْبُعثْرسولْهللاْ:ْقالْاثبتْالبناين
ْوقالواْأمر ْثْجاءوا ْهو؟ْفانطلقوا ْما ْندري،ْقال:ْفانظروا أانْآتيكمْابخلربْثْذهبْثْجاءْ:ْما

ْ.قدْبعثْهللاْدمحماًْ:ْوقال
ْإىلْأصحابْالنيبْ ْوسلَّمقالْاثبتْفجعلْإبليسْيرسلْشياطينه فينصرفونْْصلىْهللاْعليه

صيبْمنهمْثْيقومونْإىلْصالهتمْفُيمحْذلكْْنطْمثلْهؤالءْماْصحبناْقومًاْق:ْخائبني،ْويقولون
ْ.رويداًْهبمْعسىْأنْيفتحْهللاْهلمْالدنياْفنصيبْمنهمْحاجتنا:ْكلهْعنهم،ْفقالْهلمْإبليس

ْكالبخلْواحلرصْوخوفْالفقرْواالدخارْ ْالكثريْمنْالصفاتْاملهلكة، فحبْاملالَْيرْمعه
وكلْهؤالءْمينعونْْاَْيرْإىلْالطمعْمباْيفْأيديْالناس،والكنز،ْورمباَْيرْإىلْمنعْحقْالفقري،ْورمب

ْ.ستقامةْعلىْالطريقْالقوميْوالصراطْاملستقيماإلنسانْمنْاال
ْتفرقتْاألمَّْْ-  ْوما ْواألشخاص، ْومتزقتْإالْمنْالتعصبْللمذاهبْواألهواء ْاإلسالمية ة

وتعصبواْْبواْلقرآهنموْتعصبواْلدينهمْوتعصتعصبهاْللمذاهبْولألشخاصْوآلراءْاألفراد،ْولكنهمْل
ْكالمهْونرتك،ْالنصلحْحالْاألمةْمجعاءْ:ْلنبيهمْوقالوا ْبعدْالنيبْإَّناْهوْرجلْأنخذْمن كلْما

ْ.ألهنمْسيكونْأمرهمْمجيعاًْ
ْ ْهللا ْوتعاىلقال ْْ:تبارك "ْ ء  َْشي  ْيف ُهم  ِْمن   َت َْلس  ِْشيَ ًعا ْوََكانُوا ِْدينَ ُهم  ْفَ رَّقُوا ْالَِّذيَن "ِْإنَّ

يًعاْ"ْْ:وقالْهللاْتعاىلْللمؤمننيْالصادقني،ْيعّنْأحزاابًْْشيعاًْْ(األحزاب8  ) َواع َتِصُمواْحِبَب ِلْهللاْمجَِ
ْ(.آلْعمران  7 "ْ)َْوالْتَ َفرَُّقوا

ْفإْ-4 ْالظنْابملسلمني، ْْوسوء ْيتجنبْأذىْالناس، ْالظنْنْالواحدْمنهم ْأصيبْبسوء إذا
ْأخطايرتىبْعلىْاخلوفْمنْاآلخ ْفإذا لقدْحتققْْ:معهْسارعْإىلْالقولْأحدْرينْلسوءْظنهْهبم،

ْمنْْ،ظننا ْعذرًا ْله ْأجد ْفإنْمل ْنلتمسْلألخْيفْهللاْإىلْسبعنيْعذراً، ْأن ْأمران ونسيْأنْديننا
ْ.نيْأقولْالعيبْيفَّْوليسْيفْأخيالسبع

نسألْهللاْأنْحيفظناْمنهْأمجعنيْوأنْواسعْمنْأبوابْالشيطان،ْْلمنيْاببفسوءْالظنْابملس
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ْ.ْجبميعْاملسلمنيَيعلناْنظنْاخلري
ْكلْصفةوعلىْاجلملةْ نْتنقَّتْأعماقهْمذمومةْعقاًلْوشرعاً،ْفمْفإنْسالحْالشيطانْفيناْهو

ْكلْصفةْمظلمة أشرقتْأنوارْالسالمْفيهْوارحتلْالشيطانْعنهْألنهْالْيعيشْيفْالنورْأبداً،ْْمن
فإنْْ،نْذكرْهللاوأنُْيكثرْمْيكونْبتطهريْالقلبْمنْهذهْالصفاتوعالجْاإلنسانْمنْالشيطانْ

ْ.املؤمنْإذاْذكرْهللاْفإنْالشيطانْخينس،ْوإذاْغفلْعنْذكرْهللاْفإنْالشيطانْلهْيوسوس
لْاملعاصي،ْفإنْبَْبنْآدمْمنْقِْالشيطانْأييتْا)ْ:لخصًاْهذاْالبابمنْاحلكماءْمُْْقالْحكيم

ليسْْر ِمْماحىتْحيَُْمتنعْأاتهْمنْوجهْالنصيحةْحىتْيلقيهْيفْبدعة،ْفإنْأىَبْأمرهْابلتحركْوالشدةْا
ْفإنْأىَبْشكَّكهْيفْوضوئهْوصالتهْحىتْخُيرجهْعنْالعلم،ْفإنْأىبْحبَّ بْإليهْأعمالْالربْحبرام،

فتميلْقلوهبمْإليهْفُيعجبْبنفسهْوابلُعجبْيُهلكه،ْوعندْذلكْْوهوهناْحىتْيراهْالناسْصابراًْعفيفاًْ
ْ.(سلمْاملؤمنْأفلتْمنهْإىلْاجلنةوزهاْامليشتد ْإحلاحهْفإهناْآخرْدرجة،ْوالشيطانْيعلمْأنهْلوْجا

ْكلْوساوسْالشيطانْودسائسْالنفس،ْوأنَْيعلناْدائماًْْتباركْوتعاىلنسألْهللاْ أنْيقيناْمن
ْمنْعبادْهللاْالذينْيلهمهمْ ابخلريْعلىْالدوام،ْويوفقهمْلفعلْاخلريْعلىْمدىْاألايم،ْهللاْوأبدًا
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