الشيخ محمد الفحام

خالصة تفصيل مداخل الشيطان عند اإلمام الغزالي

خالصة تفصيل
مداخل الشيطان عند اإلمام الغزالي
لـ الشيخ محمد الفحام
األول :الغضب والشهوة فالغضب يست ر العقل ويضعفه وهو بريد الشهوة ،وإذا ضعف العقل
قوي جند الشيطان ،ومهما غضب اإلنسان لعب به الشيطان.
الثاني :الحسد والحرص مها توأمان ال ي ن فكان لكن األول سبيل للثاين ذلك أن الرص نوع
من أنواع العمى والصمم على حنو قوله صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه أبوداود من حديث أيب
ُ َ
ُ
ُْ
متّن ووال النعمة عن المن عم
الدرداء :ح ُّبك الش َيء يع ِمي وي ِصم فإذا غطاه السد _الذي هو ِ
عليه_ ،والرص على الشيء مل ي بصر ،فحينئذ يسهل على الشيطان حتسي اهلو والشهوا ..هذا:
ومعلوم أن السد طرد الشيطان ،والرص أخرج آدم من اجلنة.
الثالث :الشبع فإن ال ِشبع ي ق ِوي سالح الشيطان الذي به ي غلب ابن آدم على ما كلِف به من
الطاعا .واألعمال الصالا .لذا قالوا :إن يف كثرة األكل ست خصال مذمومة أوهلا :ذهاب خوف
اهلل تعاىل من القلب .ثانيها :ذهاب الرمحة من القلب جتاه اخللق لظنِه شبع اجلميع .ثالثها :الثقل يف
الطاعة .رابعها :ووال رقة القلب عند مساع الكمة .خامسها :عدم تأثُّر الناس مبوعظته إذا وعظ.
سادسها :هيجان األمراض يف اجلسد.
الرابع :حب التزين من األثاث والثياب والدار ملا فيه من سبيل إىل نسيان املآل الذي ينبغي
ُّ
التفكر به دائما ،لذلك يش ِوش الشيطان عليه بالتخويف من ووال النعمة ف يدف عه إىل االستزادة لي قع
يف شركها ف يتبع اهلو المهلك ,وبذا تسوء العاقبة ويسوء اخلتام نعوذ باهلل تعاىل.
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الخامس :الطمع في الناس فإنه إذا غلب على القلب حبب الشيطان إليه التصنُّع والت زيُّن لمن
طمع فيه بأنواع الرياء ،فيتودد وي تحبب بالثناء عليه مبا ليس فيه وكذا المداهنة الدافعان إىل ترك األمر
باملعروف والنهي عن المنكر.
نس ُ
السادس :العجلة وترك التثبت في األمور قال تعاىلُ  :خل َق ْاإل َ
ان ِم ْن َع َجل وقال
ِ ِ
ُ
صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه التمذي من حديث سهل بن سعد بسند حسن :العجلة من
َ
الشيطان والتأ ِني من هللا تعالى وذلك ألن األعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة واملعرفة والتبصرة
تأمل ومت ُّهل ،والعجلة متنع من ذلك ،وعند االستعجال ي رِوج الشيطان شره على اإلنسان من
حتتاج إىل ُّ
حيث ال يدري.
كل ما هو متقوم مما يزيد على قدر الاجة ألن
السابع :كثرة األموال من الدراهم والدنانري و ِ
كل سبل التفُّه .ويف ابن أيب الدنيا مرسال قال ثابت
الزيادة تشغل القلب بدوافع ُّ
التوسع يف الدار و ِ
البناين ملا بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ابليس لشياطينه :لقد حدث أمر فانظروا ما هو،
فانطلقوا حىت أعي وا ،مث جاؤوا وقالوا :ما ندري قال :أنا آتيكم باخلرب فذهب ،مث جاء وقال :قد ب عث
النب صلى اهلل عليه
اهلل حممدا _صلى اهلل عليه وسلم_ قال :فجعل ي رسل شياطينه إىل أصحاب ِ
وسلم ،فينصرفون خائبي ويقولون :ما صحبنا قوما ق ُّ
ط مثل هؤالء نصيب منهم ،مث يقومون إىل صالهتم
فيمحى ذلك فقال هلم إبليس :رويدا هبم عسى اهلل أن ي فتح هلم الدنيا ف نصيب منهم حاجتنا.
الثامن :البخل وخوف الفقر فإن ذلك ينع من اإلن فاق و ُّ
التصدق ويدعو إىل اال ِدخار والكنز
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ
ون الذ َه َب
املوصل إىل العذاب األليم املوعود به للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز :وال ِذين يك ِنز
َ َ
َ
َ ْ َّ َ َ
ضة َوال ُي ِنف ُق َون َها ِفي َس ِب ِيل الل ِه ف َب ِش ْر ُهم ِب َعذاب أ ِليم[ التوبة]43/
وال ِف
قال سفيان :ليس للشيطان سالح مثل خوف الفقر ،فإذا قبل ذلك منه _أي املوسوس له_ أخذ
السوء.
يف الباطل ومنع الق ،وتكلم باهلو وظن بربِه ظن ُّ
هذا :ومن آفا .البخل الرص على مالومة األسواق جلمع األموال _أي املالومة املفرطة_
واألسواق معشش الشياطي.
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التاسع :التعصب للمذاهب واألهواء والقد على اخلصوم واودراؤهم ،فإن الطعن بالعباد بذكر
الق
ن قصهم صفة مبولة يف الطبع من الصفا .السبعية ،فإذا خيل إليه الشيطان أن ما هو عليه هو ُّ
غلبته حالوته فشغلته به ،فيفرح بظ ِن أنه يسعى يف ال ِدين وهو ساع يف اتباع الشياطي ،فت الواحد
صب فضال عن املخالفا .الشرعية واملعروف باملكارم واملعارف،
منهم ي ت عصب إلمامه النزيه من الت ع ُّ
القيقي من يأخذ سبيل حمبوبه ويسري
ب
وهو خيالفه يف أقواله وأفعاله ،ولو رآه إمامه لتب رأ منه إذ المح ُّ
ُّ
بسريته ،وهنا السؤال :تر كيف يكون حال املخالف لمن ادعى حمبته يوم القيامة وحمبوبه حياججه؟؟
ب حملبوبه كما هو مشهور معلوم:
فإن من البدهي طاعة المح ِ
ب مطيع
لو كان حبُّك صادقا ألطعته إن المحب لمن حي ُّ
لكل من ي ت عصب إلمام مذهبه من شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي،وغريهم
وهكذا الكم ِ
فكل من ادعى مذهب إمام وهو ليس على سريته ،فذلك اإلمام هو خصمه يوم القيامة
من األئمةُّ ،
إذ يقول له :كان مذهب العمل دون الديث باللسان ،وكان الديث باللسان ألجل العمل ال ألجل
اهلذيان ،فما بالك خالفتّن يف العمل والسرية اليت هي مذهب ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إىل
اهلل تعاىل ،مث ادعيت مذهب كاذبا؟
قال السن :ب لغنا أن إبليس قال :سولت ألمة حممد _صلى اهلل عليه وسلم_ ف قصموا ظهري
باالستغفار ،فسولت هلم ذنوبا ال يست غفرون منها وهي األهواء.
نعم! فإهنم ال يعلمون أن ذلك من األسباب اليت جتُّر إىل املعاصي فكيف يستغفرون؟؟.
وقال ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه :جلس قوم يذكرون اهلل تعاىل ،فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن
ملسهم وي فِرق بينهم فلم يستطع ،فأتى رف قة أخر ي تحدثون حبديث الدنيا فأفسد بينهم فقاموا
ي قتتلون _وليس إياهم يريد_ فقام الذين يذكرون اهلل تعاىل فاشت غلوا هبم ي فصلون بينهم فت فرقوا عن
ملسهم ،وذلك مراد الشيطان.
العاشر :حمل العوام على ما يشككهم في أصول الدين كأمر ُّ
التفكر يف ذا .اهلل تعاىل
كل أمر ال ي ب لغه ح ُّد عقوهلم ،وذلك حذرا من وقوعهم يف خياال_ .تعاىل اهلل عنها_ قد
وصفاته و ِ
توصلهم إىل الكفر أو االبتداع وهم به راضون مسرورون مبا ب لغوه يظنُّون ذلك هو املعرفة والبصرية ،وأنه
انكشف له ذلك بذكائه وويادة عقله ،فأش ُّد الناس محاقة أقواهم اعتقادا يف عقل نفسه ،وأث بت الناس
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عقال ُّ
أشدهم ِاهتاما لن فسه وأكث رهم سؤاال من العلماء .ويف الصحيحي وغريمها عن عائشة رضي اهلل
َ
َ
الشيطان يأتي أ َح َدكم فيقولَ :م ْن
تعاىل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ إن
وج َد ُ
خلق َ
فمن َ
َخ َل َق َك؟ فيقولُ :
هللا؟ فإذا َ
أحدكم ذلك َ
هللا تبارك وتعالى ،فيقولَ :
فلي ُق ْل:
ُ
َّ
فالنب صلى اهلل عليه وسلم مل يأمر بالبحث يف عالج
آمنت باهللِ ور ِ
سوله ،فإن ذلك يذهب عنهُّ 
هذا الوسواس _أي بالفكر أو الوار_ ألنه وسواس عوا ِم الناس دون العلماء ،فيكفيهم نور الذكر
المب ِدد ظلما .األوهام ذلك أنه لو خاض يف حوار ما لكان شأنه شأن من يركب البحر وهو ال ي عرف
السباحة.
اج َتن ُبوا َكثي ًرا منَ
الحادي عشر :سوء الظن باملسلمين :قال تعاىلَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ َّ َ ْ َ َّ ْ
ض الظ ِن ِإثم فمن حكم على غريه بالظ ِن ب عثه الشيطان بطول اللسان بالغيبة مث
الظ ِن ِإن بع
التقصري يف القيام حبقوقه واحتقاره بأن ير نفسه خريا منه وذلك من المهلكا ،.ويف الصحيحي عنه
َ
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم منبِها من رآه مع السيدة
صلى اهلل عليه وسلمَّ  :إن
بالنب صلى اهلل عليه وسلم
صفية أم املؤمني ،فقال هذه صفية مشفقا عليه من ظ ِن السوء السيما ِ
فيذهب دينه حىت ال ي تساهل العامل الورع املعروف بالدين يف أحواله فيقول :مثلي ال يظ ُّن به إال اخلري
إعجابا منه بنفسه ،فإن أورع الناس ال ي نظر الناس كلُّهم إليه بعي واحدة ،بل بعي الرضا بعضهم،
السخط بعضهم اآلخر.
وبعي ُّ
السوء وعن هتمة األشرار ،فإن األشرار ال يظنُّون بالناس إال الشر،
وعليه :فيجب االحتاو من ظ ِن ُّ
وإن األبرار ال يظنُّون بالناس إال اخلري ،فاملؤمن بسالمة صدره يطلب املعاذير ،واملنافق ببث طويته
يطلب العيوب.
ال عليه الرمحة والرضوان :فهذه بعض مداخل الشيطان إىل القلب ولو
ختاما :يقول اإلمام الغز ُّ
أرد .استقصاء مجيعها مل أقدر عليه ،ويف هذا ما ي نبِه على غريه ،فليس يف اآلدمي صفة مذمومة إال
وهي سالح الشيطان ومدخل من مداخله.
هذا :والعالج يف س ِد هذه املداخل بتطهري القلب من الصفا .املذمومة ،وسيأيت تباعا على
التفصيل يف بيان عالج الصفا .المهلكا .من ربع املهلكا..
وكتبه الراجي عفو ربه ودعاء الصالحين محمد الفحام باختصار وتصرف
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