
! ؟   إبليس  ومـا

نفـع            . فما أأطيع ولقد ، ضـّر فما أعصي لقد ؟ إبليس وما
الله(           ) رحمه دينار بن سلمة الزاهد العالم أقوال من هذا

بنفسه          . به ويعترف ، غيره قبل بذلك أيـِقـّر لـ إبليس إن
الحقيقة           هذه أيعلن ف أتباعه في خطيبا القيامة يوم ليقف وإنه

ّمن(                  أكم ْي َل َع ِلَي َكاَن َوَما أكْم أت ْف َل َأْخ َف أكْم ّت َعد َو َو ّق ْلَح ا َد ْع َو أكْم َد َع َو ّلَه ال ِإّن أر لْم
َ ا أقِضَي َلّما أن َطا ْي الّش َقاَل َو

ِرِخّي                أمْص ِب أتْم أن
َ َوَما أكْم ِرِخ أمْص ِب ْا َن أ

َ ّما أكم أفَس َأن ْا أمو ألو َو ِني أمو ألو َت َفلَ ِلي أتْم ْب َتَج َفاْس أكْم أت ْو َع َد َأن ِإلّ َطاٍن ْل أس
ِليٌم           )  َأ َذاٌب َع أهْم َل ِلِميَن ّظا ال ِإّن أل ْب َق ِمن أموِن أت ْك َأْشَر ِبَمآ أت َفْر َك ّني ِإ

قوله   :  في ِلي(            ) تأمل أتْم ْب َتَج َفاْس أكْم أت ْو َع َد َأن ِإلّ َطاٍن ْل أس ّمن أكم ْي َل َع ِلَي َكاَن ! َوَما
نهي         ول أمر من عليكم لي يكن لم

أقدرة       من عليكم لي يكن ولم
ًا     ضعيف كيدي كان ًفا(      ) بل ِعي َض َكاَن َطاِن ْي الّش َد ْي َك ِإّن

به      أأقاتلكم سلح بيدي يكن لم
والتزيين      ! الغواء سوى بوسعي يكن لم

لي          ! الستجابة إلى فسارعتم دعوتكم أن إل ّني م يكن ولم

؟       ّدين ال يوم في الن الملوم فمن
أكم(     )  أفَس َأن ْا أمو ألو َو ِني أمو ألو َت َفلَ

حسرتهم   عندها فتزداد
الحقيقة         هذه لهم أيعلن عندما ّلمهم وتا ألمهم ِرِخّي(       ) ويزداد أمْص ِب أتْم أن

َ َوَما أكْم ِرِخ أمْص ِب ْا َن أ
َ ّما

فيه       ! أنتم مما ومخلصكم ومنقذكم بنافعكم أت فلس
المديدة        ! ّندامة وال ، الطويلة الحسرة سوى أمامكم فليس

وّرطهم                  ! أن بعد الدنيا في أوليائه من تبرأ قد وهو ، الخرة في أوليائه من الشيطان براءة هذه

عامة     فردية صورة فهذه

َلِميَن(                  )  َعا ْل ا َرّب ّلَه ال أف َأَخا ّني ِإ ّمنَك ٌء ِري َب ّني ِإ َقاَل َفَر َك َلّما َف أفْر ْك ا ِلنَساِن ِل َقاَل ْذ ِإ َطاِن ْي الّش َثِل َكَم

خاصة     جماعية صورة وهذه

َتاِن(                   َئ ِف ْل ا َتَراءِت َلّما َف أكْم ّل َجاٌر ّني ِإ َو ّناِس ال ِمَن ْوَم َي ْل ا أم أك َل ِلَب َغا لَ َقاَل َو أهْم َل ْعَما أ
َ أن َطا ْي الّش أم أه َل ّيَن َز ْذ ِإ َو

َقاِب                  )  ِع ْل ا أد ِدي َش أه ّل َوال ّلَه ال أف َأَخا ّنَي ِإ ْوَن َتَر لَ َما َأَرى ّني ِإ أكْم ّمن ٌء ِري َب ّني ِإ َقاَل َو ِه ْي َب ِق َع َلى َع َكَص َن

مالك        بن سراقة بصورة بدر يوم ّثل تم فقد

جار   :        :          وإني ، الناس من اليوم لكم غالب ل أعمالهم لهم زين وقد ببدر للمشركين قال جرير ابن قال
َلى               (   َع َكَص َن ِبه ِبِحْز الله عذاب ونزول المر ّد ح وعاين ، الحق وحصحص الفئتان تراءت فلما ، لكم

عداته                )    فصارت ، َقاِب ِع ْل ا أد ِدي َش أه ّل َوال ّلَه ال أف َأَخا ّنَي ِإ ْوَن َتَر لَ َما َأَرى ّني ِإ أكْم ّمن ٌء ِري َب ّني ِإ َقاَل َو ِه ْي َب ِق َع
شيئا                  يجده لم جاءه إذا حتى ماء الظمآن يحسبه بقيعة كسراب ًا غرور إليه حاجتهم عند إياهم الله عدو

اهـ     .  . حسابه فوفاه عنده الله ووجد

عدوا                  ّتخذه ن أن وأمرنا ، المبينة بعداوته أخبر بل ، الشيطان عداوة عن وتعالى سبحانه ربنا أخبرنا قد
وتعالى   :  تبارك ّوا(       ) فقال أد َع أه أذو ّتِخ َفا ّو أد َع أكْم َل َطاَن ْي الّش ِإّن

؟    لماذا أما



ِر(        ) فلنه  ِعي الّس َأْصَحاِب ِمْن أنوا أكو َي ِل أه َب ِحْز أعو ْد َي ّنَما ِإ

بالشقاوة        ! يتفّرد أن عليه هان فما الشيطان شقي
المطرودين         ! سواد تكثير فأراد الراحمين أرحم رحمة من أطرد و

وحيدا      ِّفـه ص في يكون ل حتى
فريدا    ! مجاله في ول

الشيطان      أطاع من لشقاء فيا
لحسرته   ويا

ندامته   لطول ويا

الله  عبد

المؤمنين        على سبيل له ليس الشيطان إن
العالمين   :  رب َلى(           *   وقال َع أه أن َطا ْل أس ّنَما ِإ ألوَن ّك َو َت َي ِهْم ّب َر َلى َع َو ْا أنو آَم ِذيَن ّل ا َلى َع َطاٌن ْل أس أه َل ْيَس َل أه ّن ِإ

أكوَن      )  ِر أمْش ِه ِب أهم ِذيَن ّل َوا أه َن ْو ّل َو َت َي ِذيَن ّل ا

الله     : رحمه القيم ابن قال
أمرين   : ذلك فتضمن

والخلص :        . التوحيد أهل على وإبطاله سلطانه نفي أحدهما
توله :         . من وعلى الشرك أهل على سلطانه إثبات والثاني

وتعالى    :  تبارك قوله ِكيلً(          ) وفي َو ّبَك ِبَر َفى َك َو َطاٌن ْل أس ِهْم ْي َل َع َلَك ْيَس َل ِدي َبا ِع ِإّن

الله   : رحمه قال
مسمى                     في داخلة والقدرة ، القدرة جهة من ول ، الحّجة جهة من ل ، عليهم به يتسلط طريق له ليس

أخبر                 وقد ، بيده القدرة صاحب تسلط بها يتسلط صاحبها لن سلطانا الحّجة سميت وإنما ، السلطان
اهـ         .  .  المتوكلين المخلصين عباده على لعدوه سلطان ل أنه سبحانه

سبحانه    :  العّزة رب ِويَن(            ) وقال َغا ْل ا ِمَن َعَك َب ّت ا َمِن ِإلّ َطاٌن ْل أس ِهْم ْي َل َع َلَك ْيَس َل ِدي َبا ِع ِإّن

به        ! يعمل ولم الحق عرف من هو فالغاوي

؟    الغاوين جزاء فما
أروَن(    *       *        * َتِص َين ْو أ

َ أكْم َن أرو أص َين َهْل ِه ّل ال أدوِن ِمن أدوَن أب ْع َت أتْم أكن َما ْيَن َأ أهْم َل ِقيَل َو ِويَن َغا ْل ِل أم ْلَجِحي ا أبّرَزِت َو
أعوَن    *    )  َأْجَم ِليَس ْب ِإ أد أنو أج َو أووَن َغا ْل َوا أهْم َها ِفي أبوا ِك ْب أك َف

ّوه       ! عد وأطاع موله عصى من جزاء هذا
جهنم      . نار في وجهه على أيكب

نفس                 ! كل ومع ، وسكنة حركة كل في بك ّبص يتر الذي المبين ّوك عد من حذر على أكن ف
خطواته      من حذر على أكن ِبيٌن(         ) و ّم ّو أد َع أكْم َل أه ّن ِإ َطاِن ْي الّش َواِت أط أخ ْا أعو ِب ّت َت َولَ

كتبه
السحيم      الله عبد بن الرحمن عبد


