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 مـفا اميةِ الِ  ُق رُ وض طانِ قْ اؾش   ظداوةُ  -101

 اخلطبة إوىل 

َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َػاَل ُمِضل  َؾُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َػاَل َهاِدَي َؾُه،  ن  اْلَْؿَد هللإ ِ

ًدا َظبُْدُه َورَ  يَك َؾُه، َوَأن  ُُمَؿ   ُشوُؾُه.َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِؾَه إِٓ  اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد. 

 .ػقا أَيا اإلخوة ادممـون

ًً يسب ودون  دم  شِل وأتباِظفم أن جعَل هلم أظددا إن من شـِة اهللِ تعاىل اجلاريِة يف اؾرُّ

اؾدوائَر، ويـسجون هلم ادؽايَد، يودوهنم ظن شبقِل اهللِ تعاىل ويبغوهندا ظوجدًا، ؼدال 

نِّ ُيوِحي َبْعُضدُفْم إىَِل َوَؽَذؾَِك َجَعْؾـَا ؾُِؽلِّ ﴿اهلل تعاىل:  ْكِس َواجْلِ ِ ْٕ َكبِيٍّ َظُدّوًا َصَقاضنَِي ا

 .﴾َبْعٍض ُزْخُرَف اْؾَؼْوِل ُغُرورا

وؼد ػرَض اهللُ تعاىل ظذ اؾرشِل وأتباِظفم مراغؿَة أظداِئه وجماهددِهم، ؼدال اإلمدام 

ًَ أحبُّ إىل اهللِ من مراغؿةِ وٓ  "ابن اؾؼقم رمحه اهلل:  ه وإغاطتِه ؾه وؾقِّ  يش  . "ه ؾعدوِّ

 اهللِ ورشؾِه بادراغؿةِ ِ وادجاهددِة هدو إبؾدقُس ظؾقده ؾعـدُة اهللِ وادالئؽدِة 
ِ
وأوىل أظداً

واؾـاِس أمجعني، ػنكه أصدُّ إظداً ػتؽًا وأمضاهم ؽقدًا وأؼدمفم ظداوًة ومؽرًا، ػؽلُّ 

 اهلل ورشؾِه ظـه يوُدرون، وبلمِره يلمترون، ػنكام
ِ
ُأوَؾِئدَك ﴿ هدم جـدُده وحزُبده  أظداً

                                 

  ( .112( شورة إكعام ))

 .(1/249)( مدارج اؾساؾؽني )
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ونَ  ْقَطاِن ُهُم اخْلَاِِسُ ْقَطاِن َأٓ إِن  ِحْزَب اؾش   . ﴾ِحْزُب اؾش 

 اؾؽتاِب واؾسـِة ظباَد اهلل، 
ِ
ل ؾؾؽتاِب ادبنِي واؾسـِة اؾـبويِة يالحظ صدَة اظتـاً إن ادتلمِّ

ن اهللَ تعداىل ؼدد رؽدَره يف بِذؽر ظداِوة اؾشقطاِن وؽقِده وُماربتِه ووجوِب جماهدتِه، ػدن

مواضَع ؽثرٍة، وؼد أػردت ؾه شورٌة خاصٌة تامٌة، ػتحذيُر ربِّ اؾعادني ؾعباِده من هذا 

اؾعدوِّ ادبنِي ؽثٌر مستػقٌض يف ؽتاِب اهلل تعاىل، وما رؾك إٓ دِا هلذا اؾعدوِّ اؾؼدويِّ مدن 

، وؼد أخَذ ظذ َصْوؾٍة وجْوؾٍة، ػنكه ؾعـه اهللُ مودُر ؽلِّ ػتـٍة وبال
ٍ
 ومـبُع ؽلِّ َشٍّ وظـاً

ٍ
ً

كػِسه ادقثاَق أن يضل  بـي آدَم، وأن يطُرَق ؾذؾك ؽل  باٍب، وأن يسؾَك ؽل  شبقل ؼدال 

تَِقدـ ُفْم ﴿اهلل تعاىل حاؽقًا ظـه:  َٔ ُُدم   اَضَك ادُْْسدَتِؼقَم.  َْؼُعَدن  هَلُْم ِِصَ َٕ َؼاَل َػباَِم َأْغَوْيَتـِي 

 ﴾َأْيِدَيِْم َوِمْن َخْؾِػِفْم َوَظْن َأْياَمهِنِْم َوَظْن َصاَمِئؾِِفْم َوٓ ََتُِد َأْؽَثَرُهْم َصاؽِِرينَ  ِمْن َبنْيِ 

ُْغِوَيـ ُفْم َأمْجَِعنَي﴾﴿وؼال يف موضع آخر:  َٕ تَِك   . َػبِِعز 

ظؾقده ػقا ظباد اهلل ما من ضريٍق من ضدرِق اؾدزِّ واؾطاظدة إٓ واؾشدقطاُن ؼاظدٌد ؾؽدم 

د وادعودقِة إٓ  رؽم ظـده، ومدا مدن شدبقٍل مدن شدبل اؾعِّ بادرصاِد يزهدؽم ػقه ويـػِّ

وظدوؽم مـتوٌب ظؾقه يدظوؽم إؾقه ويزيـه ؾؽم وجيؿؾه يف أظقـِؽم، ػنيداؽم، إيداؽم، 

ػنن ظاؼبَة رؾك إىل اخلرساِن يف اؾدكقا وأخرِة، ؼال  :إياؽم، أن تطقعوه أو توغوا إؾقه

                                 

  .( 19( شورة ادجادؾة ))

  ( . 17 -16( شورة إظراف ))

  ( . 82( شورة ص ))
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ِعر﴿اؾشقطاِن: اهلل تعاىل ظن  اَم َيْدُظو ِحْزَبُه ؾَِقُؽوُكوا ِمْن َأْصَحاِب اؾس   . ﴾إِك 

 .أَيا ادممـون

إن اهللَ تعاىل بني  ؾـا ظداوَة اؾشقطاِن، ؽام أكه شبحاكه بدني  وشدائَؾه وضُرَؼده، وؽشدَ  

 مؽَره وؽقَده، وحّذر من رؾك ؽؾِّه.

 .أَيا ادممـون

ـا ب إن اهللَ هدذا اؾعددوِّ  إشدؾِحة اؾتدي ُيَواَجدُه  دا ؽقددرمحتِه وػضؾِه إىل تعاىل ؼد دؾ 

ادسبِص، وهي أشؾحٌة ؽثرة مـتعٌة يف ؽتاِب اهلل وشـِة رشوؾه، ػؿدن أخدَذ  دا ػؼدد 

 شؾَك شبقَل اؾـجاِة، ومن أظرَض ظـفا أو هاوَن  ا ػنكام حاُؾه ؽام ؼال اؾشاظر: 

 ()إن السفونَة ال جتِري عىل الَوبَسِ      ترجو النجاَة ومل تسُلْك مسالَِكها 

ػال كجاَة ؾؾعبِد إٓ  ذه إشؾحِة اؾؼرآكقِة اؾـبويدِة، ػاحرصدوا بدارك اهلل ػدقؽم ظدذ 

 معرػتفا وإخذ  ا.

اظتؼداُد واشتحضداُر واوِة  :ػؿن أؽثِر هذه إشؾحِة وأمضاها ػتؽًا وأظظؿفا أُدراً 

رجى زواُل ظداوتِه، ػنهنا ظدداوة ؼدد أظَؾـفدا ٔدَم ظداوِة هذا اؾعدوِّ ادبنِي، اؾذي ٓ يُ 

تِه من أوِل لظاِت وجوِدِهم وخْؾِؼفدم، ػفدي معرؽدٌة ؼديؿدة دائؿدٌة ؾدن تضدَع  ي  وررِّ

 أوزاَرها وؾن خيبَو أواُرها إٓ حنَي يرُث اهلل إرَض ومن ظؾقفا. 

 أَيا ادممـون.

                                 

  ( . 6( شورة ػاضر ) )

 .2/206( زهر إداب وُؿر إؾباب )
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ا-وٕمهقِة هذا اؾسالِح    تعاىل بذؾك يف ؽتابِه يف غِر ما آيٍة، أمَر اهللُ -وهو اختاُره ظدوًّ

ُِذوُه َظُدّواً ﴿من رؾك ؼوؾه جل رؽره:  ْقَطاَن َؾُؽْم َظُدوٌّ َػاخت   .  ﴾إِن  اؾش 

 .أَيا ادممـون

إن دظوَة اهللِ تعاىل ؾـا أن كتخَذ اؾشقطان ظدوًا ؾقس ادراُد مـفا ؾعـَه باؾؾسداِن وبغَضده 

ِِ خطواتِده وآغدساِر بوظدوِده وآشسشداِل مدع باؾؼؾِب مع ضاظتِه ػقام يلمرُ  ، واتبدا

وشاوِشه وأؽاريبِه، بل ادراد  ذه اؾدظوِة بغُضه باؾؼؾوِب وؾعـُه بؾعـِة اهلل وخماؾػُة أمِره 

باجلوارِح، واإلظراِض ظن تزيقـِه وتضؾقؾِه وزخرػتِه، ػدنن هدذا مدن أجدلِّ اؾؼربداِت 

ِِ  "اهلل:  وأػضِل اؾطاظاِت، ؼال ابن اؾؼقم رمحه ا تـبقٌه ظذ اشدتػرا وإمر باختاِره ظدوًّ

ظدن ُماربدِة اؾعبدد ظدذ  -وٓ َيْؼُُص  -اؾوشِع يف ُماربته و جماهدته ؽلكه ظدوٌّ ٓ يػس 

 .()"ظدد إكػاِس 

َِ اؾشقطاَن يف معوقِة اهلل تعاىل ػؼد اختذه وؾقًّا، ؼال اهلل تعاىل يف شورة  ػنن ؽل  من أضا

مْحَِن ﴿دظوِة إبراهقم ٕبقه:  مريم يف ؼوةِ  ْقَطاَن َؽاَن ؾِؾر  ْقَطاَن إِن  اؾش  َيا َأَبِت ٓ َتْعُبِد اؾش 

ْقَطاِن َوؾِّقاً  مْحَِن َػَتُؽوَن ؾِؾش  َك َظَذاٌب ِمَن اؾر   . ﴾َظِوّقًا. َيا َأَبِت إِِّنِّ َأَخاُف َأْن َيَؿس 

 ."يف معوٍقة اهلل ػفو من جـِد إبؾقَس  ػؽلُّ راؽٍب وماشٍ  "ؼال ابن اؾؼقم رمحه اهلل: 

                                 

 ( .6( شورة ػاضر ) )

 . 3/5( زاد ادعاد )

  ( .45-44( شورة مريم ))

 .1/137( مدارج اؾساؾؽني )
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ُظون ظدداوػاحذروا أَيا ادممـون اؾدظاوى اؾؽارب اؾشدقطاِن  ةَ َة، ػؽم هم اؾدذين يدد 

 وبغَضه وهم من أخؾِص أحباِئه وأخصِّ أوؾقائه. 

ه ظباد اهلل.. دي اؾعبدَد مدن غوائدِل اؾشدقطان وَشِّ إن من أظظدِم إشدؾحة اؾتدي تـجِّ

هلل تعاىل، ػنن أهل اإلخالص ُمػوطون بحػِظ اهلل تعداىل، ؼدال  اإلخالَص  :وظداوتِه

إِن  ِظَباِدي َؾْقَس َؾَك ﴿تعاىل خماضبًا إبؾقس دا أخَذ ظذ كػسه ادقثاَق يف إضالِل بـي آدم: 

دِذينَ ﴿وؼال:  ﴾َظَؾْقِفْم ُشْؾَطاٌن َوَؽَػى بَِربَِّك َوؽِقالً  ُه َؾْقَس َؾُه ُشْؾَطاٌن َظَذ اؾ  آَمـُدوا  إِك 

ُؾونَ  ِْم َيَتَوؽ  ، ػؿن حتؼق أَيا ادممـون  دذه اؾودػاِت مدن اإليدامِن بداهللِ  ﴾َوَظَذ َر ِّ

ه إبواَب وشدد  ظؾقده ؽدل   ِل ظؾقه واإلخالِص ؾه، ػؼد أغؾَق ظذ ظدوِّ تعاىل، واؾتوؽُّ

 باِب. 

اؾعبُد اؾعبادِة  واإلخالُص اؾذي يعوُم اؾعبَد من ؽقِد اؾشقطاِن ومؽِره هو أن يُصَف 

هللِ وحده ٓ َشيك ؾده، ػدال يعبدُد إٓ اهللَ، وٓ  دبُّ إٓ اهللَ، وٓ يعظِّدم إٓ اهللَ، وٓ 

يذبح إٓ هللِ، وٓ يدظو غَر اهلل، وٓ يـذر ؾغر اهلل، وٓ يتحاؽم ؾغِر َشِظه، ػؿن وؼع 

 من رؾك ػؼد وؼَع يف بعِض صعِب اؾؽػِر أو اؾعِك، ويؽون ب
ٍ
ذؾك ممدن اختدذ يف يشً

 اؾشقطاَن وؾقًا من دوِن اهلل، كعور باهلل من اخلذٓن. 

 .أَيا ادممـون

إن من وشائِل ردِّ ؽقِد ظدوؽم وإػساِد شعقه يف إضالؾِؽم آشدتعارَة بداهلل اؾعظدقِم، 

                                 

  ( . 65( شورة اإلِساً ) )

  ( . 99( شورة اؾـحل ))
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دا ﴿ري اؾوجه اؾؽريم واؾسؾطاِن اؾعظقِم من اؾشدقطاِن اؾدرجقم، ؼدال اهلل تعداىل:  َوإِم 

ددِؿقُع اْؾَعؾِددقمُ َيـَْزَغـ ددَك ِمدد ٌِ َػاْشددَتِعْذ بِدداهلل ِ إِك ددُه ُهددَو اؾس  ددْقَطاِن َكددْز ، وهددذه  ﴾َن اؾش 

 ِِ ُد ظذ أؾسـتِـا هي ضؾُب اؾعوِر من اهلل تعاىل، أي: ضؾدُب آمتـدا آشتعارةُ اؾتي تسد 

، ؼدال ابدن ؽثدر رمحده ا ًُ إؾقه مدن َشِّ ؽدلِّ ري َشٍّ  "هلل: باهلل وآظتواُم به وآؾتجا

ومعـى ؼوؾك: أظور باهلل من اؾشقطان اؾرجقم أي أشتجر بجـداب اهلل مدن اؾشدقطان 

 ثـي ظذ ػعدل أو  اؾرجقم ٓ يرضِّن يف ديـي ودكقاي أو يودِّن ظن ػعل ما أمرت به

: ؾذؾك أكدزَل اهلل ظؾقـدا يف ()"ما هنقت ظـه ػنن اؾشقطان ٓ يؽػه ظن اإلكسان إٓ اهلل 

 بطؾِب الػِظ من ؽقِده وَش ظداوتِه: شدورة اؾػؾدق، وشدورة ؽتابه شورتني خاصتني

 . " واؾـاُس ُمتاجون إىل هاتني اؾسورتني "اؾـاس، ؼال ابن اؾؼقم رمحه اهلل: 

ؽثرًا ما تتضؿُن آشتعارَة  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وؾذا ػنن إرؽاَر اؾواردَة ظن اؾـبيِّ 

ه، ػاحرصوا  بارك اهلل ػقؽم ظذ آشتعارِة باهللِ مدن هدذا باهللِ تعاىل من اؾشقطاِن وَشِّ

 اؾعدوِّ ادبنِي، ػنكه ٓ حول وٓ ؼوة ؾـا إٓ باهلل اؾعظقم، ؼال اؾشاظر: 

 اؾعبددُد يف ؽـددِ  اإلؾددِه وحػظِدده 

 إن ظدداَر بدداؾرمحِن ظـددد صددباِحه
0      

 مدددن ؽدددلِّ صدددقطاٍن غدددويٍّ شددداهِ  

 ()وؽدددذاك إن أمسدددى بدددذؽِر اهللِ

0 

 قم من اؾشقطان اؾرجقم من كػخه وكػثه ومهزه. ػـعوُر باهلل اؾعظ


 

                                 

  ( .36( شورة ػوؾت ))

 .1/114( تػسر ابن ؽثر )

 (.11( بستان اؾواظظني ورياض اؾسامعني ))
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 اخلطبة اؾثاكقة

 . بعد أما

ػنن مما يردُّ ظـؽم ؽقَد اؾشقطاِن ويبطُل ظؿَؾه ؽثرَة رؽِر اهللِ تعاىل ػدنن رؽدَر اهللِ تعداىل 

 :
ٍ
ًٌ ؾؽلِّ داً  دوا

 إذا َمِرْضننننا َتنننَااوِنا كنننِ  ِرُ ُم  
0      

 ()ُس وىننُكُ  النن   َر أاواىنناك  نننن كِ  

0 

ػذؽُر اهللِ تعاىل من أظظِم أشباِب دػِع تسؾِط اؾشقاضنِي، ػنن اؾشقطان خيـُِس ظـد رؽِر 

 ظذ 
ٍ
، بل َيرب ويـفزُم، ػِذؽر اهلل تعاىل أُؼُل يشً اهلل تعاىل، ويتضاًُل ويضؿِحلُّ

ه، ػفو الرُز ادتني والون الوني اؾذي  ػُظ به اؾعبُد كػَسه من اؾشقطاِن  ظدوِّ

 اهلل ظؾقهصذ  رجقِم، ػػي اؾوحقحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه أن اؾـبي اؾ

)من قال: ال إله إال اهلل وااه ال رشِك له. له امللُك وله احلمُا وهو عىل ؼال:  وشؾم 

 ل  يشٍء قاِر يف ِوٍم مائَة مرٍة  اىت له عاَل عرِش رقاٍب، و  بت له مائُة اسنٍة، 

ئٍة، و اىت له ارزاك من الشوطاِن ِوَمه ذلك ا ى ِميس، ومل ِيِت وحموت عنه مائُة سو

 .  أاٌا كي ضَل مما جاَء كه إال أاٌا عِمَل أ ثَر من ذلك(

ػنرا ؼل  كوقُبك يا ظبَد اهلل من رؽِر اهللِ تسدؾط ظؾقدك إبؾدقُس باؾوشداوِس وَأْجَؾدَب 

ددك يف اؾطاظدِة واؾُؼُربداِت: ظؾقك بخْقؾِه َوَرِجؾِه وزي ن ؾك ادعاِِصَ وادوبؼداِت،  وزه 

وؾذا ػنن ِرؽَر اهللِ تعاىل من أظظِم ادـجقاِت، ػلؽثِروا ظباَد اهلل من رؽدِر اهللِ تعداىل، ؽدام 

                                 

  2/423( مدارج اؾساؾؽني )

 ( .2691(، ومسؾم )  3293( أخرجه اؾبخاري ) )
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ا الَِّ َِن آَمنُوا اْذُ ُروا اهللََّ ِذْ راك َ ثرِياك﴾أمرؽم اهللُ بذؾك، حقث ؼال:  َ ا َأُّيه َِ ﴿ . 

 ظذ اؾشدقطاِن، ػػدي ػلؽثروا من رؽِر اهلل ٓشقام تالو
ِ
ُة اؾؼرآِن، ػنكه من أصدِّ إصقاً

)ال جتعلوا كووَتكم ُقُبوراك؛  إنَّ الشوطاَن ِنِفُر منن : وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  اؾوحقح ؼال 

 .البوِت ال ي ُتقرُأ  وه سورُة البقرِة(

ؼال ؾه: ويف اؾوحقح أيضًا يف ؼوِة أيب هريرة ريض اهلل ظـه مع اؾشقطاِن أن ظدو  اهلل 

دظـي أظؾُِّؿك ؽؾامٍت يـػعك اهللُ  ا. ؼؾت: وما ُهن؟ ؼال: إرا أويَت إىل ػراِصدك ؾدن 

 اهلل ظؾقدهصذ  يزاَل ظؾقك من اهللِ حاػٌظ وٓ يؼرُبك صقطاٌن حتى توبَح، ػؼال اؾـبي 

 . )أما إىه قا َصَاَقك وهو   وٌب(ٕيب هريرة ريض اهلل ظـه دا أخدزه:  وشؾم 

 ممـون.أَيا اد

إن من أشباِب اؾـجاة من اؾشقطان وؽقِده معرػَة خطواتِه ومداخؾِه، ػنن اهلل تعاىل ؼد 

ِِ خطواِت اؾشقطاِن، ؽام ؼدال اهلل تعداىل:  ﴿وال ت بعنوا ططنوات هنى ادممـني ظن اتبا

ُن اؾعبُد من اجتـاِب خطواِت اؾشدقطاِن إٓ  الشوطان إىه لكم عاو مبني﴾ وٓ يتؿؽ 

ػوارت معرػُة خطواتِه واجبًة ظذ ؽلِّ مسؾٍم، ػنكه ما ٓ يدتمُّ اؾواجدُب إٓ  بؿعرػتِفا،

ا الَّنِ َِن آَمنُنوا ال َت َّبُِعنوا به ػفو واجٌب، وؼد بني  اهللُ تعاىل خطواتِه حقث ؼال:  َ ا َأُّيه َِ ﴿

                                 

 ( .41( شورة إحزاب : آية ))

  (.  780( أخرجه مسؾم ) )

  (. 2311( أخرجه اؾبخاري ))

  ( .5010ري )( أخرجه اؾبخا)
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ْيُمُر  َِ ُه  ْوَطاِن َ إِىَّ َِ َّبِْع ُطُطَواِت الشَّ ْوَطاِن َوَمْن   .كِاْلَفْحَشاِء َواملُْنَْكِر﴾ُطُطَواِت الشَّ

 وؽلُّ مـؽٍر ػفي من خطواته وأظامؾه. 
ٍ
 ػؽلُّ ػحشاً

 .أَيا ادممـون

هذه بعض اؾوشائل اؾتي رؽَرها اهلل تعاىل دواجفِة هذا اؾعدوِّ ادارِد، ػاحرصوا ظؾقفا 

 واشتزيدوا مـفا، أظاكـا اهلل وإياؽم ظذ رؾك. 


 

 

 

                                 

  ( .21( شورة اؾـور ))


