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 : من عناصر اللقاء   

 الهوى أعظم الشرور. 
 كيف تُقّيم نفسك و تُقّيم من حولك؟ 
 لماذا يتمّكن الهوى من اإلنسان؟ 
 ضرب مثلين: 

o أحدهما للمفرط في جمع الدنيا 
o الثاني للمقتصد في أخذها 

 صفات و أفعال الشيطان. 
 موقف الشيطان من األنبياء عليهم السالم. 
  (تعداد فقط)أبواب الشيطان إلى القلب 
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 .صحبه أمجعنيعلى آله و و  السالم على سيدنا حممدالصالة و العاملني و ا رب احلمدهلل
 توفيقا  و  دنا إميانا  للهم ز  فا, و الذي َوعد الشاكرين باملزيدهو  ,نسأله املزيد من فضلهو , نشكرهتعاىل و و حنمده سبحانه 

  .هلالكنا ما يغلبنا فيكون سببا   هوانا كثريا   فإنَ , سيئات أعمالنانفسنا و ا شرور أعن  اصرف و , إحسانا  و 
 

ن يف من أعظم الشرور اليت تتمك   الهوىفإن  .وىداؤها الرئيس اهل - ه  موووعنااليت-و هلذا أمراض القلوب 
ملاذا؟ ألن أورار .  أعظم الشرور الهوىو , نعوذ بك من شرور أنفسنا: ن نقولنحف, اليت نستعيذ باهلل منهاالنفوس و 

   .لو متكن اهلوى من القلبعظيمة وى اهل
تفاد سهذا مُ و   !نكره هواهال يرى باطال  إال ما يُ و , ال يرى حقا  إال ما وافق هواهف,  ج الفناهلوى يهوي بصاحبه يف لُ 

تُعرَضُ الفنتُ علَى القلوبِ كاحلصريِ )) :مسِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقولُ: من حديث حذيفة الذي قال فيه

فيهِ نُكتةٌ بَيضاءُ حتَّى تصريَ علَى قلبنَيِ  عودًا عودًا فأيُّ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَ فيهِ نُكتةٌ سَوداءُ وأيُّ قلبٍ أنكرَها نُكِتَ

 علَى أبيضَ مِثلِ الصَّفا فال تضرُّهُ فتنةٌ ما دامتِ السَّماواتُ واألرضُ واآلخرُ أسوَدُ مُربادًّا كالكوزِ مُجَخِّيًا ال يعرِفُ

 .  ((معروفًا وال ينكرُ مُنكرًا إلَّا ما أُشرِبَ مِن هواه
ال ش ء يصبح يستحكم اهلوى و القلب  فلما يسود  , ور تتقلب على صاحبهاجتعل األم أن غلبة اهلوىفهذا دليل على 
 !إال ما أشرب من هواه ال ينكر منكريعرف معروف و فال  ,إال هواه يضبط اإلنسان

اهلوى يطمس نور  ن  مبعىن أ! ال يسمعونوى ال يرون و فالناس ملا يصيبهم اهل ,ُيصم  اهلوى يُعم  و : لذلك نكرر دائما  و 

إذا نظر العبد ف  {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} :واهلل يقول, يعم  بصرهالقلب و 
عين هل ي, سيكون تقييمه للناس من حوله على حسب متابعتهم هلواهم, يقتدي به أو يعاملهإىل من جيتمع معه و 

يكون ن البد أ أي ,رطا  اهلوى البد أن يكون أمره فُ  هو فإذا كان احلاكم الوح ؟ هلماحلاكم عليهم اهلوى؟ أم احلاكم 
 .كهذا اإلنسان هال  , فسر  هذا اإلنسان مُ . قد فر ط فيه فالحه وائعن ُرشد هذا اإلنسان و أ: مبعىن ! يعأمره تضي
 :م من حولك فانظرقي  م نفسك أو تُ قي  ن لما تُ فأنت اآل
خوف من اهلل ال جتد تقوى و و , أو آيات الجتد نصوصا  و , دت نفسك أو من حولك حيكمهم هواهمإن وج -

 .كم على ذلك الشأن بأنه إىل تضييعفاح
 يف هواه بل هو حازم يف أمره فراطليس صاحب اناتباع السنة و و  إذا وجدت القوم ممن غلب عليهم ذكر اهللو  -

 .اهلل ممن يساعدك على حفظ دينك فهذا بإذن
                                                             

َديإن   -ك َتاب اإلإ ميَان    -صحيح مسلم    ج  َ الإَمسإ اَلَم َبَدأَ َغر يب ا َوَسيَ ُعوُد َغر يب ا َوأَنَُّه يَأإر ُز بَ نيإ  11  - باب بَ يَان  َأنَّ اإلإ سإ
 2 الكهف    
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وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ }: قد تكرر التحذير من هؤالء فكما أن يف سورة الكهف و 

صلى اهلل موسى النيب فنبه  .باليوم اآلخر فيما يتصلخاصة و ذكر هؤالء الغافلني  جلَّ و  عزَّ , فاهلل فمثله يف طه {فُرُطاً

معىن و ,  {فَالَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ الَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى} :كما يف طه على قرب الساعة, مث هناهعليه وسلم  
هناك قوم غفلت و  ,شأهنا عظيمفاآلخرة و  ؛فال يصدنك عنها من اتبع هواه ,أي يشغله عنها :ه عن الساعةأن يصد  

حبة اليت ُُياف مع الص  هذه الغفلة مع القوم الفاسقني و  جتد ذكرلغفلة تكررت يف كتاب اهلل و او , ةقلوهبم عن اآلخر 
 .منها
 

 :ين قفمن أمثلة القوم الفاس
الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ }: ماورب اهلل عز وجل مثل يف سورة األعراف 

وْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ* مِنَ الْغَاوِينَ 

كانوا يف , إذن هؤالء قوم فاسقني  {ونَ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ ذََّّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كْهُ يَلْهَث تَتْرُ
 .وال  الطريق املستقيم مث بسبب اتباع اهلوى وَ 

  :فالناس اآلن
 .ُيضلوك بسبب متابعتهم للهوى إما أصحاب . 
 .ا يضلوك بسبب متابعتهم للهوىأعطاهم اهلل اآليات أيض   إما علماءو  . 
مث  اإلميانم مث فارق فهو عل  , الذي يعمل خبالف علمه ء السو ل عال  ثَ مَ , ثل املضروب يف سورة األعراففهذا امل

ته س   سبحانه عن خ  مث أخرب, بالعلماهلل نه بسبب هواه ل يرفعه أو , ترى أنه غوى بعد الرشدو . قهحلالشيطان أدركه و 
هذا كان أمر هذا ل يكن جمرد خاطر أو حديث نفس و  ,شرف األعلىألنه اختار األسفل األدىن على اأو , ة مهتهس  خ  و 

 .مال إليها أخلد إىل األرض, يف نفسهثابت 
 (بع هواهاتّ و )دي به هو هواه مامه الذي يقتإالخطر كل الخطر في أن يجعل اإلنسان و 

 .به هلثه للدنيا كلهث هذا الكلبشُ و  ,هو أخس احليواناتبه بالكلب الذي فشُ  

                                                             
 1 طه   
 71 -71 األعراف   
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رمبا يكتمل و , أصحاب هوى قد يكون لك صحبة أيضا  نفسك فيها هوى و , أنت يف خطر عظيم من جهة اهلوىإذن 
 .!عليك األمر فتلقى من العلماء من هم أصحاب هوى

 

من : ألن هذا صاحب اهلوى إذا سئل يف قربه ؛انسالخ الدينوء اخلامتة و خطري يسبب يف هناية األمر إىل سُ فهذا أمر 
ال : فيقال له, ال أدريهاه هاه  :ليقو أكيد سيكون ممن  ,ياته تابع هواههو طوال حو  من نبيك؟؟ و ما دينكو  ؟ربك

ال يتلو بسبب املؤكد سببه اهلوى أي ال يدري و  هذا منو  ,وال تليت عن العلم ق  ال دريت عن احل !دريت وال تليت
 .اهلوى

 .يشغل القلب فال يستطيع أن يتعل ماهلوى و , وى يقلب على اإلنسان احلقائقاهلو , هيصم  ان و فاهلوى يعم  اإلنس

أعظم إذن  {أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ} :واوح يف األعراف لماذا يتمكن الهوى؟لكن , فهذا القلب مصيبته الكبرية هواه
 ,غفل عن اآلخرة ,يف العمل هلابذل كل جهوده بالدنيا و  فمن اغتَّ , ق بالدنياالتعلّ هو  متكن اهلوى يف القلبأسباب 

 . {ضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَرَ}: لذلكو  ,هما يستحق   اخلسارةو  من الذل  نال و 
 :فيها أمرين  ايتنازعن هذه الدنيا دائما  و 
أنا البد و  ,حتول عنهاأو  فكيف أريد أن أزهد فيها, ن يكون هناك شؤون أقوم هبا يف الدنياأشعورنا أنه البد  . 

 .!؟عايش احلياةأنام و أأن أكل و أشرب و 
فالسبب الذي جيعل , الدنيا مطية الدنيا ك  ال يستويل عل  هوايا؟لما معىن أن أخرج الدنيا من نفس  و  . 

 .قه يف الدنياتعل  ه و حب  ن من اإلنسان هو اهلوى يتمك  
  :يف كتاب الرقاق ,البخاري يحيف صح ,صلى اهلل عليه و سلمالنيب  يف حديثالتوازن يف هذا األمر ورد 

 أَخْشَى إِنَّمَا)) :فَقَالَ الْمِنْبَرِ عَلَى قَامَ وسلم عليه اهلل صلى اهللِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ

 فَقَامَ بِاألُخْرَى وَثَنَّى بِإِحْدَاهُمَا فَبَدَأَ الدُّنْيَا زَهْرَةَ ذَكَرَ ثُمَّ ((األَرْضِ بَرَكَاتِ مِنْ عَلَيْكُمْ حُيُفْتَ مَا بَعْدِي مِنْ عَلَيْكُمْ

ُياف النيب صلى اهلل  ه  شرأي كيف ُتسمى بركات األرض و – ؟بِالشَّرِّ الْخَيْرُ أَوَيَأْتِي اهللِ رَسُولَ يَا فَقَالَ رَجُلٌ

 وَسَكَتَ إِلَيْهِ يُوحَى -يعين الصحابة- :قُلْنَا وسلم عليه اهلل صلى النَّبِيُّ عَنْهُ فَسَكَتَ -؟سلم منه عليناعليه و 

 إِنَّ - ثَالَثًا - هُوَ أَوَخَيْرٌ آنِفًا السَّائِلُ أَيْنَ فَقَالَ الرُّحَضَاءَ وَجْهِهِ عَنْ مَسَحَ إِنَّهُ ثُمَّ الطَّيْرَ رُؤُوسِهِمِ عَلَى كَأَنَّ النَّاسُ

                                                             
 7يونس    
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- الرَّبِيعُ يُنْبِتُ مَا كُلُّ وَإِنَّهُ -يقرب عالقتنا بالدنيا العالقة الصحيحةلمث ورب مثال  – بِالْخَيْرِ إِالَّ يَأْتِي الَ الْخَيْرَ

, تأيت املاشية تأكل منه, يعين هذا الدول ينمو حوله زرع– يُلِمُّ أَوْ ، حَبَطًا يَقْتُلُ مَا  -جدول املاء الصغري: الربيع
 ,إال آكلة اخلضر أي يقتب من أن يقتلها: أو يلم  . أي يقتلها ُُتمة: حبطا   فالذي ينبته الربيع تقتلها املاشية

 حَتَّى أَكَلَتْ كُلَّمَا -إمنا قريب أن يكون رديء, ليس من اليد من البقول واخلضر, نوع من أنواع البقول: اخلضر 

 صَاحِبُ وَنِعْمَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ الْمَالَ هَذَا وَإِنَّ رَتَعَتْ ثُمَّ وَبَالَتْ فَثَلَطَتْ الشَّمْسَ اسْتَقْبَلَتِ خَاصِرَتَاهَا امْتأَلَتْ إِذَا

 يَشْبَعُ الَ الَّذِي كَاآلكِلِ فَهْوَ بِحَقِّهِ يَأْخُذْهُ لَمْ وَمَنْ ، وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى اهللِ سَبِيلِ فِي فَجَعَلَهُ بِحَقِّهِ أَخَذَهُ لِمَنْ الْمُسْلِمِ

 . ((الْقِيَامَةِ يَوْمَ شَهِيدًا عَلَيْهِ وَيَكُونُ
 

 : مرة أخرى 
 حُيُفْتَ مَا بَعْدِي مِنْ عَلَيْكُمْ أَخْشَى إِنَّمَا)): سلم على املنرب يقولعليه و ماذا؟ مسع النيب صلى اهلل الرجل يسأل عن 

كيف تكون : فكان سؤال الرجل .من بركات األرض يُفتح من عند اهلل: هذا معناه و  ((األَرْضِ بَرَكَاتِ مِنْ عَلَيْكُمْ
 بركات لألرض مث ُياف النيب صلى اهلل عليه و سلم منها؟

نبت الربيع أكلما   نهأمث أخرب صلى اهلل عليه و سلم  .بِالْخَيْرِ إِالَّ يَأْتِي الَ الْخَيْرَ إِنَّ: يف التقرير أوال  : فجاءه الواب
 .بيع ما يقتل حبطا  أو يلمهذا الدول الصغري يُنبت كلما ينبت الر . يُنبت حوله نباتا   –الدول الصغري–

مىت حيصل للدابة أن متوت حبطا ؟ عندما تصيب مرعى طيب .  انتفاخ البطن من كثرة األكل, التخمة: احلبط
ن فإذا وجدت ما أنبت الربيع ماذا تفعل؟ تأكل حىت متوت أو تقتب من أ!. حىت تنتفخ فتموت كثريا  فتأكل  
 .  و هذا ورب من الكأل ليس من أحسنه" إال آكلة اخلضر: " بعد ذلك أتى اإلستثناء.  متوت

, ((رَتَعَتْ ثُمَّ وَبَالَتْ فَثَلَطَتْ الشَّمْسَ اسْتَقْبَلَتِ خَاصِرَتَاهَا امْتَألَتْ إِذَا حَتَّى أَكَلَتْ))ماذا تفعل آكلة اخلضر؟ 
إذا إمنا أكلت و  ,معىن ذلك أهنا ل تصل إىل حد التخمة ,قامت بعملية اإلخراجأهنا بالت إشارة إىل ثلطت و 

أي مث " رَتَعَتْ ثُمَّ"ُُترج الوسخ , امتألت خاصرهتا استقبلت الشمس؛ فالشمس تساعدها على عملية اإلخراج
 .تعود فتأكل

                                                             
 (باب ماحيذر من زهرة الدنيا و التنافس فيها –كتاب الرقاق ) يف ىر خأ ةياو ر  تدر و و  (باب فضل النفقة يف سبيل اهلل –كتاب الهاد و السري ) "صحيح البخاري"   
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ملاذا؟ ماذا يفعل؟  ((الْمُسْلِمِ صَاحِبُ وَنِعْمَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ الْمَالَ هَذَا وَإِنَّ))سلم مث أخرب النيب صلى اهلل عليه و 

 !.و من أخذه بغري حق ه كان كالذي يأكل و ال يشبع, هو نعم املعونةووعه يف حقه فو  (( بِحَقِّهِ أَخَذَهُ مَنْلِ))
 

 :هذا الحديث فيه مثلين
 .ر ط يف مجع الدنيامثل للُمفإ   . 
 .قتصد يف أخذهاو مثل للمُ  . 

ط يف فر  ل للمُ ثَ فهذا مَ  ((يُلِمُّ أَوْ ، حَبَطًا يَقْتُلُ مَا الرَّبِيعُ يُنْبِتُ مَا كُلُّ وَإِنَّهُ)): فلما قال النيب صلى اهلل عليه و سلم 
ال تستطيع أن و مث تنتفخ بطنها , منها كثرفتأيت الدابة تست, مستحسنة قوال  بنبت ن الربيع هذا يُ أو , الدنياأخذ 

يقع منه احلسد فيكون يف قلبه الطمع و  ,الذي جيمع الدنيا من أي بابهذا مثل ؛ و فتموت حتتمل فتنشق أمعاؤها
 !.ينفجر قلبه فيموتجتتمع يف نفسه بسبب الدنيا جمموعة أمراض إىل أن و , على من ليس عنده ربإ الك  يقع منه و 
 

أن : يقولون ن أهنمو ملا تقرئ  يف الشروح جتدي -, ابة هذا اخلضرتأخذ الد, هذا مثال للمقتصد: آكلة اخلضر 
. لاع البقو ن هذا نوع من أنو أاملقصود  –أنه ليس من خريها  :و منهم من يقول ,هذا اخلضر من أحرار البقول
ام ل تصل إىل حد أن  ستنجو مادفمن مَث  ل إىل حد أن متتل ء به لكنها ال تص  , ماذا تفعل املاشية؟ تأكل منه

يعين إذا شبعت  ,بالتخاصرهتا استقبلت الشمس فثلطت و تأكل إذا امتألت ؟ فه  ماذا تفعل ,تنشق أمعاءها
إىل حد أن قتصد ال يصل مُ , هذا مثل اإلنسان .بعملية اإلخراجها احلرارة فتقوم ك مستقبلة الشمس لك  تأتيتربُ 

ينفق يأخذ منه و لرزق و ا يستحسنفمث يُرزق  ينبغ يصرفها فيما نفقها و إمنا تأتيه يُ , قلبه من الدنياميأل يده و 
 .هكذاو 

لو كان من أهل  حىت, الفضللدنيا حىت لو كان من أهل العلم و فاملقصود أن اإلنسان إذا دخل يف قلبه آفة ا
حيب , انةحب املكس و فأهل االستقامة تدخل الدنيا عليهم حبب التي  . االستقامة سيكون أثر الدنيا عليهم عظيم

 .الناس يشريون إليهيف كل جملس و  ن جيلسأيريد , الثناء و املدح
فإذا كانوا  , الناس جامع فيجلس إيل   مسجدكنت أجلس يوم المعة يف " :قد قال عبد الرحمن بن مهديو 

د إليه هذا جملس سوء ال تعُ : فقال -صاحب املسند –منصور فسألت بشر ابن , وا حزنتكثري فرحت و إذا قل  
 ."!فما عدت إليه: قال  -س املوجودينيعتين بعدد النا هنأل –

 ~ فقليل من يشعر برحلة السفر, أحد فالمقصود أن الدنيا تتزين لكل~ 
 .-يقصد يف الدنيا– "ين مسافرأألذكر ": لست بضعيف؟ فقالو  ادمن إمساك العصك تُ مالَ : للشافعي قيلقد و 
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 ."!من رو  بالقنوع زال عنه اخلضوعو , ودية ألهلهامته العبة الشهوة للدنيا لز  دَّ بته ش  لَ من غَ ": من أقوالهو 
لكن إذا   .ريك إىل ربكو يتعطل سَ , فيفسد قلبكعبودية أهلها  مز تل جيب أنإذا طمعت يف الدنيا : معىن ذلك و 

أن يكون أهل الدنيا  رجىيُ و , يكون للسالمة أقرب فهذا يُرجى أن ,طلبه للشهوات ع و ما يشتد  كان اإلنسان قن  
ن يكتشف الشيطان و هلذا قبل أ.  عرف شهوته و هواه ال يستويل الشيطان على اإلنسان إال إذاو , عليه أخف
إذا كانت و , يطان عثراتك عليك أن تالحظها أنتن يستغل الشو قبل أ, يك أن تعرفها أنتهواك علشهوتك و 

 :فلذلك نعود مرة أخرى لتقرير ماذكرناه أمس, هتكون شديد التنب   نفسك حتتال فأنت عليك أن
نالحظ  فلذلك علينا أن ,يستمر فيهُيتربه مث يركبه و الشيطان يفحص هوى النفس و , يت هلا هوىأن النفس ال

 . نا أن نعرف عداوة الشيطان من جهةعليو  ,أنفسنا من جهة
ن أل ؛فهمنا أنه يظهرو , ُيتف نا أنه ُينس مبعىن يتست و فهم ,اسنه وسواس خن  وصف الشيطان أ فلما مسعنا

 . فل عنه عادمىت غُ نس و كر اهلل خَ فمىت ُذ , االختفاءو نس من الظهور اخلَ 
فمالحظة هذه  بل له من الدخول على النفس سُ  أن  : معناه  .ابن آدم جمرى الدمشيطان جيري من ن العرفنا أو 

 .بل من لوازم جناة العبد من اهلوىالس  
 :فمثال  

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ )) :سلم أنه قالع حديث عن النيب صلى اهلل عليه و ملا نسم 

.  طانفتحيت األنف؛ هذا مكان الشي: خيشومه  ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِفَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَ
 .يباتيأيت عند اخليشوم و 

إن اهللَ حيبُّ العُطاسَ ويكرهُ التثاؤبَ ، فإذا عطس )): سلمع  حديث النيب صلى اهلل عليه و مو ملا تس 

فإنَّما هوَ  :يرمحُك اهللُ ، وأمَّا التثاؤبُ : أحدُكم ومحِدَ اهللَ ، كان حقًّا على كلِّ مسلمٍ مسِعه أنْ يقولَ له 

مِن الشيطانِ ، فإذا تثاءَب أحدُكم فلريُدَّه ما استطاع ، فإنَّ أحدَكم إذا تثاءَب ضَحِك منه 

 . ((شيطانُال
 (الفم, نفاأل) أن الشيطان قريب من ثغراتنا هذا كله أدلة على 

 .   ((إنَّ الشيطانَ يَجري منَ ابنِ آدَمَ مَجرى الدمِ)): (جمرى الدم)أيضا  كما مر معنا  

                                                             
 21   -باب صفة إبليس و جنوده  -كتاب بدء اخللق  -صحيح البخاري  
 1  1 -باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه  –كتاب األدب   –صحيح البخاري    
  7 7 -أو قبل ذلك للخصم ,باب الشهادة تكون عند احلاكم يف والية القضاء –كتاب األحكام   -صحيح البخاري   
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كلُّ بين آدمَ يطعنُ الشيطانَ يف )): كما يف البخاري  صلى اهلل عليه و سلم أيضا يف احلديث عن النيب 

حال  حىت يف يعين  ((ريمَ، ذهب يطعن فطُعن يف احلجابِجنبيهِ بإصبعِه حني يولدُ، غري عيسى ابنِ م
 !.هو يؤذينامن حال الوالدة و , الوالدة 

ليه و سلم كما يف قد ورد يف احلديث عن النيب صلى اهلل عو  ,همالناس يدخلون إىل بيوهتم فيتبصو  
إذا كانَ جُنحُ اللَّيلِ أو أمسَيتُم فكفُّوا صِبيانَكم فإنَّ الشَّياطنيَ تنتشِرُ حينئذٍ )): مسلمصحيح البخاري و 

ال يفتَحُ بابًا  فإذا ذهبَ ساعةٌ منَ اللَّيلِ فخلُّوهم فأغلقوا األبوابَ واذكروا اسمَ اللَّهِ فإنَّ الشَّيطانَ

 . ((مغلقًا

كر اهللَ عند دخولِه وعند إذا دخل الرجلُ بيتَه ، فذ)): أيضا احلديث املشهور الذي عند مسلم و  

: اهللَ عند دخولِه ، قال الشيطانُوإذا دخل فلم يذكر   ،ال مَبيتَ لكم وال عشاءَ: ، قال الشيطانُ طعامِه

 . ((أدركتُم املَبيتَ والعَشاءَ: ، قال وإذا مل يذكر اهللَ عند طعامِه . أدركتُم املَبيتَ

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام )): سلم قال النيب صلى اهلل عليه و , نومهأيضا عند و  

عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر اهلل احنلت عقدة ، فإن : ثالث عقد ، يضرب كل عقدة 

 . ((احنلت عقدة ، فإن صلى احنلت عقدةتوضأ 
أخطر من ذلك ان يأيت الشيطان إىل و , يطان فيتالعب ببين آدم بالرؤىا يف حال النوم يأيت الشأيض   

هو اختالسٌ ، يَخْتَلِسُهُ )): و النيب صلى اهلل عليه و سلم يقول عن االلتفات, الصالة فيأمره بااللتفات

 .1((الشيطانُ من صالةِ العبدِ
 .ري الذي يُفسد على العبد عقيدتهالتفكأفعال الشيطان إلقاء اهلواجيس و  أيضا  من 
 .إلقاء الغضب 

                                                             
 21   -باب صفة إبليس و جنوده  –كتاب بدء اخللق   –صحيح البخاري    
   11 -باب تغطية اإلناء  –كتاب األشربة   –صحيح البخاري    
 2 1 صحيح مسلم    
  1   -باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا ل ُيصلِّ بالليل  –كتاب التهجد  –صحيح البخاري  1
  71 -باب االلتفات يف الصالة –كتاب األذان   –صحيح البخاري   1
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كنت ": محنة بنت جحش رو  اهلل عنها قالتحىت اإليذاء البدين كما يف احلديث عند التمذي أن  
إمنا هذه )): فقال , فأتيت النيب صلى اهلل عليه و سلم أستفتيه و أخربه, أستحاض حيضة كثرية شديدة

 .أي وربة تسبب األذى: ركضة   ((ركضة من ركضات الشيطان
 

يستخدم فيها حبنا , هذه العداوة يستخدم فيها ثغراتناو .  علينا أن نشعر منها بعداوته فهذا كله من أفعاله اليت
فتصبح النتيجة , قلب مريضو  ,نفس مستسلمةو  ,صمتب   عدو  , خطري فاألمر جد  , يستخدم فيها هوانا, لنفسنا

 .!البد أن تكون الهالك
نفعل هذا  .بالء إمنا ه  من الشيطانكيف أن كل معصية و شروره و وض نشرع يف مناقشة حال الشيطان و املفر 

, تشرب يشرب من شرابك , فأنت اآلن تأكل يسرق من طعامك , االستعاذة ل أن نعبد اهلل بعبادةالفعل من أج
ع يطل  , يأكل طعام اإلنس بغري إذهنم, يبيت يف بيت الرجل, ه من اإليذاءيأخذ حظ   (يعاشر الرجل زوجته) رتُعاش  

ن ف الشيطاا سأنقله لكم من كالم ابن القيم يف وصإىل أن تسمع كالما  عجيب  , يأمرهم باملعصية, على عوراهتم
 :بدائع الفوائد يف كتاب , على اإلنسان 

 
ومن هذا أن العبد يفعل الذنب ال  ,ا إنه فعل كذا وكذاومنام   فيأمر العبد باملعصية مث يلق  يف قلوب الناس يقظة  "

يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به وما ذاك إال أن الشيطان زينه له وألقاه يف قلبه مث وسوس 
فالرب تعاىل يسته والشيطان جيهد يف كشف  ,فضحه به فأوقعه يف الذنب مث, إليهمإىل الناس مبا فعل وألقاه 

فيغت العبد ويقول هذا ذنب ل يره إال اهلل تعاىل ول يشعر بأن عدوه ساع يف إذاعته وفضيحته  ,سته وفضيحته
 ."!من يتفطن من الناس هلذه الدقيقة وقل  

 .فعل املعصية يعين أن العبد يفعل معصية مث الشيطان يُلق  يف قلوب الناس أن هذا العبد
م ما من طريق من فمن املعلو  ,هنلك بسببها له جيعله يصطادنا يف كل طريق و هنعدم تنب  ! عدو خطري! خطر عظيم

 .  يشوشنا باملعاروات و القواطعطريق من طرق اخلري يعيقه علينا و  أي  , دنا فيهالشيطان يتص  طرق اخلري إال و 
طبعا  هذا و  ,!عوارض و قواطعمن داخلك لديك  فجأة اخلارجية جتد نفسكالقواطع املعاروات و  إذا اكتفينا شر  

 . عن مشائلهمعن أمياهنم و من خلفهم و يديهم و للقسم أنه يأيت لبين آدم من بني أ هحتقيق
 
 

                                                             
 السنن الكربى للبيهق   
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  :موقفه من األنبياء
 !أخرجه من النةعليه السالم و  آدميكفينا أن نفكر يف احليلة اليت احتاهلا على و  
 .م حىت رماه إبراهيم عليه السالمعليه السال براهيمإلتصدى  
 .حىت أراد اليهود أن يقتلوه لعيسىتصدى  
  .حىت قُتال صلى اهلل عليهم و سلم مجيعا   لزكريا و يحيىتصدى  
 .الكفار على قتله ظاهرصلى اهلل عليه و سلم و  محمدللنيب تصدى  

 .بنالة الظاهرة على الخطر المحيط هذا كله من األد
 

 :رله طرق في إيقاع الش
 . {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} 

جُونَهُم مِِّنَ  وا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُ  جُهُم مِِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ} 

 . {إِلَى الظُّلُمَاتِ  النُّورِ

 . {ا ورً وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِِّيهِمْ}  
و يثري على لك  مننعه من نفوسنا فال يركبها و , ه عناشر   صد  املقصود أن مالحظة عداوته طريق ل  على كل حال 
, من آثار الشيطان الحسدن فإ, يف القلوب رك األمراض اليتلك  ال يكون الشيطان هو حمو , نفوسنا اهلوى

و طريق املرض , الشيطان يفهو فما من مرض يف القلب إال و .  سريهمن طريقه و  العجبو ,نفخهمن  الكبرو 
فتجد القلب مريض بعدة أمراض و كلها . هو ركوب الشيطان النفس األمارة بالسوء حىت تسيطر على القلب

 .خطط شيطانية
 ~ تساعدنا على القيام بعبادة االستعاذةهذه المعرفة ~ 

 
, ه  كثريةو , الم حول أبواب الشيطان إىل القلبن شاءاهلل يوم السبت نبدأ بالكإعلى كل حال إذا تيسر لنا 

 :مث يف اجتماعنا القادم أحتدث عنهاأذكر أطرافها اآلن 
 

                                                             
 12 البقرة    
 17 البقرة    
 1  النساء   
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, واهلم أن يرد  تعاىل و له سبحانه أنسو  ,األماند املسلمني األمن و كرمه أن ينشر على باله و مبن   وجل   نسأل اهلل عز  
 .للحقيشرح صدور املسلمني و 

أبواب 
الشيطان 
 :إلى القلب

الحرص 
 والحسد

 الشبع

الطمع في 
 الناس

الطمع في 
 األموال

 البخل

التعّصب 
 بأنواعه

سوء الظن 
 بالمسلمين

حسن 
الظن 
 بالنفس


