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 الشيطان
 عدوك األول

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل خامت النبيني، 
 وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين.

أما بعد: فإن للشيطان مع اإلنسان قصة بدأت منذ  بدايذة ايلي،ذة،    
وستظل إىل قيام الساعة، وه ه ال،صة هي العداوة املتأصلة الذ  اانذ    

واستمرت مع ذريته من بعده، ول،د حذ رنا اهلل   تها مع أبينا آدم بداي
من الشيطان ومن عداوته لنا ، وخوفنا من مصائده ومكائذده،   ورسوله 

الشَّْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدُكْم }ف،ال تعاىل: 
[، وقذال تعذاىل:   862]الب،رة:  {ُه َواِسٌع َعِليٌمَمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًلا َواللَّ

ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّا ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن }
َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا }[، وقال تعاىل: 6]فاطر:  {َأْصَحاِب السَِّعرِي

يًِّبا َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي ِفي اْلَأْرِض َحَلاًلا َط
* ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى  اللَّىِه َمىا َلىا     

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنىوا  }[، وقال تعاىل: 861، 862]الب،رة:  {َتْعَلُموَن
ِفي السِّْلِم َكافًَّة َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعىُدوٌّ  اْدُخُلوا 

َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإْنَساِن }[، وقال تعاىل: 802]الب،رة:  {ُمِبنٌي
 {اَلِمنَياْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَع

 [.86]احلشر: 

ووراء ه ه العداوة هدف يريد  وقد قرر ال،رآن عداوته يف آيات اثرية،
 الشيطان الوصول إليه، وهو إيصال من تبعه إىل النار.
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ومن أصول ع،يدة أهل السنة واجلماعة أهنم يؤمنون بأن اهلل تعاىل خلق 
ل تعذاىل:  شياطني اجلن توسوس لبين آدم، وتتربص هلم وتتخبط هبم، قذا 

ُُْم  } َوِإنَّ الشََّياِطنَي َلُيوُحوَن ِإَل  َأْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُمىو
 [.888]األنعام:  {ِإنَُّكْم َلُمْشِرُكوَن

َواْسَتْفِزْز َمِن }وإن اهلل يسلطهم على من يشاء من عباده، قال تعاىل: 
َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشىاِرْكُهْم   اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب

ُُُم الشَّىْيَطاُن ِإلَّىا ُرىُروًرا    ُُْم َوَما َيِعُد  {ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأوَلاِد َوِعْد
 [.66]اإلسراء: 

ِإنَّىُه  }وحيفظ من ايدهم ومكرهم من يشاء من عباده، قال تعاىل: 
وا َوَعَل  َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن * ِإنََّما ُسْلَطاُنُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَل  الَِّذيَن َآَمُن

ُُْم ِبِه ُمْشِرُكوَن  [.800، 11]النحل:  {َعَل  الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن 

وإذا اان  العداوة هب ا احلجم، اان على املسلم أن يعذرف عذدوه   
خمططات الغواية معرفة تامة؛ حىت يكون قادًرا على أخ  احليطة واحل ر من 

 ال  ينصبها للناس ه ا العدو.

ت،دم لكم تعريًفا عاًما للشذيطان:   –إخوة اإلسالم  –ويف ه ه الرسالة 
صفاته ومكائده وأسباب لبسه لإلنسان وتغلبه عليه، حىت نكون على بينة من 
أمر عدونا اللدود، ولكي جنتنب ال صفاته ونتعرف على مكائده، ونأخذ   

وايفية التغلب عليه والتحصن منه، وذلك اله منت،ى مذن   طرق الوقاية منه،
الل ين بينا حجم العداوة واملعراة ليكذون   اتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه 

املسلم من حيث الي،ظة والتنبه بال،در ال ي يواجهه ه ا العدو اللدود، وتكفل 
 ال،رآن والسنة بإجياد األسلحة الالزمة ل لك يف ال ميدان.
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العلي العظيم أن ينفع هبا املسلمني حىت يرجعوا اما اذان   ونرجو اهلل
سلفهم الصاحل من الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل يوم الدين، مصداًقا ل،وله 

ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهىْوَن  }تعاىل: 
 [.880آل عمران: } {ِهَعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

 
 تعريف عام للشيطان

إن مما مييز دين اإلسالم وجيعله شاخًما عزيًزا قدرته على الوقوف أمذام  
الشدائد واحملن، وإعطاءه للمسلم الطرق والسبل ال  تعينه على العذي  يف  
أجواء مطمئنة. ويف السنة النبوية بيان الطرق واألساليب ال  يستطيع املسلم 

 ها والتزم هبا أن يدفع عنه شر شياطني اجلن بإذن اهلل.إذا اتبع

 واآلن نعرض بعض صفات العدو األول البن آدم ]الشيطان[؛ ومنها:

 * الشيطان عدو حمارب:
ل،د أعلنها حرًبا ضروًسا، تنبثق من خلي،ة الشر فيه، ومذن اييائذه   

حلكمذه  وح،ده على اإلنسان، وأنه استصدر هبا من اهلل إذًنا، فأذن سبحانه 
َقىاَل  }يراها، فانطلق الشيطان ينف  وعيده، ويست ل عبيده، قال تعاىل: 

َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَل  َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن * ِإَل  َيىْوِم  
َأْرِض اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم * َقاَل َربِّ ِبَما َأْرَوْيَتِني َلُأَزيَِّننَّ َلُهىْم ِفىي اْلى   

 [.61-66]احلجر:  {َوَلُأْرِوَينَُّهْم َأْجَمِعنَي

 * الشيطان معركته مع ابن آدم من مجيع اجلهات:
َقاَل َفِبَما َأْرَوْيَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم * }قال تعاىل: 
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ْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشىَماِئِلِهْم  ُثمَّ َلَآِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَع
ُُْم َشاِكِريَن  [.87، 86]األعراف:  {َوَلا َتِجُد َأْكَثَر

 * الشيطان حيرك جنده بسرية تامة ويف اخلفاء:

 «.إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم»: قال النيب 

 ]متفق عليه[

ك، واما اما أن الدم يصل إىل مجيع أجزاء البدن؛ فإن الشيطان ا ل
 أن اإلنسان ال حيس جبريان الدم؛ فك لك ال يشعر بوسوسة الشيطان.

 * الشيطان متكرب:

َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلَآَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِليَس }قال تعاىل: 
 [.66]الب،رة:  {َأَب  َواْسَتْكَبَر

 م:* الشيطان يوحي اجلدال والقول عل  اهلل بغري عل

َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّبُع ُكلَّ }قال تعاىل: 
 [.6]احلج:  {َشْيَطاٍن َمِريٍد

 * الشيطان حيرش بني املؤمنني:

َُِي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّىْيَطاَن  }قال تعاىل:  َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي 
[، 56]اإلسذراء:   {الشَّْيَطاَن َكاَن ِلْلِإْنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًنا َيْنَزُغ َبْيَنُهْم ِإنَّ

إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيىرة العىرب   »: وقال 
 ]رواه مسلم[. «ولكن يف التحريش بينهم
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 * الشيطان أخ للمبذرين:
َُْل َأ}قال تعاىل:  ُدلَُّك َعَلى   َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َيا َآَدُم 

[، ولو أسرف اإلنسان يف 87]اإلسراء:  {َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك َلا َيْبَل 
 أي شيء شاراه الشيطان فيه.

 * الشيطان يسمي األشياء بغري أمسائها:
 {ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّىَياِطنيِ }قال تعاىل حااًيا عنه: 

تلك الشجرة احملظورة شجرة ايلد وهو غري [، ل،د مسى إبليس 880]طه: 
 امسها.

 * الشيطان قرآنه الغناء:
  {َواْسىَتْفِزْز َمىِن اْسىَتَطْعَت ِمىْنُهْم ِبَصىْوِتكَ     }قال تعاىل: 

[، إن صوت الشيطان هو: الغناء، ومزامري الشذيطان هذي:   66]اإلسراء: 
 ستعان.املعازف وآالت املوسي،ي، وقد احتال هبا على خلق اثري واهلل امل

 * الشيطان عداوته تبدأ مع ابن آدم من يوم والدته:
ه الشيطان حني يولىد   ما من بين آدم مولود إال ميس»: قال النيب 
 ]متفق عليه[.«. رري مرمي وابنها من مس الشيطان  اًخفيستهل صار

 * الشيطان يأمر بتغيري خلق اهلل:
 [.881]النساء:  {َوَلَآُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه}قال تعاىل: 

 * الشيطان يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي بشماله:
ليأكل أحدكم بيمينه  وليشرب بيمينه  وليأخذ بيمينىه   »: قال 



 
 الشيطان عدوك األول

 
80 

 
وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله  ويشرب بشىماله  ويعطىي   

 داود[. ]صحيح: أبو «بشماله  ويأخذ بشماله

* الشيطان يشارك ابن آدم يف مبيته وطعامه وشرابه إذا مل ي ار اسذم  
 اهلل عليه:

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامىه  »: قال 
 قال الشيطان: ال مبيت لكم وال عشاء  وإذا دخل فلم يذكر اهلل عنىد 

د طعامه قىال:  دخوله قال الشيطان: أدركتم املبيت  وإذا مل يذكر اهلل عن
 ]رواه مسلم[. «أدركتم املبيت والعشاء

حىت  إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من شأنه؛»: وقال 
حيضره عند طعامه  فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان هبا من 
أذى  مث ليأكلها وال يدعها للشيطان  فإذا فرغ فليلعق أصابعه؛ فىإن ال  

 ]رواه مسلم[. «لربكةيدري يف أي طعامه تكون ا

 :* الشيطان يهرب إذا نودي بالصالة

]رواه مسلم[، وقال « إن الشيطان إذا نودي بالصالة أدبر»: قال 
 :«صالة ذُب حىىت يكىون مكىان    إن الشيطان إذا مسع النداء بال

 ]رواه مسلم[.« الروحاء

 * حتريك السبابة يف التشهد أشد عل  الشيطان من احلديد:
 .يعين السبابة« أشد عل  الشيطان من احلديدهلي »: قال 

 []صحيح: رواه اإلمام أمحد
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 * الشيطان يقطع صالة املصلي إذا مل يتخذ سترة ويدنو منها:
إذا صل  أحدكم إىل سترة فليدن منها  ال يقطع الشيطان »: قال 

 ]صحيح: النسائي[.« عليه صالته

 * الشيطان يأيت املصلي وُو يصلي:
يطان يأيت أحدكم يف صالته  فيلبس عليه  حىت ال إن الش»: قال 

يدري كم صل ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم  فليسجد سجدتني وُو جالس 
 ]صحيح: أبو داود[.« قبل أن يسلم  مث يسلم

 * الشيطان إذا وجد فرجة بني املصلني يدخل منها:
وا إمنا تصفون بصفوف املالئكة  وحاذأقيموا الصفوف؛ ف»: قال 

وسدوا اخللل  ولينوا بأيدي إخوانكم  وال تذروا فرجىات   بني املناكب
للشيطان  ومن وصل صفا وصله اهلل  ومن قطع صىفا قطعىه اهلل عىز    

 ]صحيح: أبو داود[. «وجل

حاذوا باألعناق؛ فوالذي رصوا صفوفكم وقاربوا بينها  و»: وقال 
« إين ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأهنىا احَلىَذف   هنفسي بيد
 : أبو داود[. واحَلَ َف: أوالد الغنم.]صحيح

 * الشيطان يورر صدر األخ عل  أخيه:
ِمْن َبْعِد َأْن }. قال تعاىل على لسان يوسف: اما فعل بيوسف 

 [.800]يوسف:  {َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ِإْخَوِتي

 * الشيطان يريك يف منامك ما تكره:
بها فإمنا ُي من اهلل  فليحمد اهلل أى أحدكم الرؤيا حيإذا ر»: قال 
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عليها وليحدث هبا  وإذا رأى رري ذلك مما يكىره  فإمنىا ُىي مىن     

 ]متفق عليه[..«الشيطان

 * الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب ومل يضع يده يف فمه:
العطاس من اهلل  والتثاؤب من الشيطان  فىإذا تثىاءب   »: قال 

يضحك من  ال: آه آه؛ فإن الشيطانأحدكم فليضع يده عل  فيه  وإذا ق
 ]صحيح: الترم ي[.« جوفه  وإن اهلل حيب العطاس ويكره التثاؤب

 * الشيطان يعقد عل  قافية رأس النائم ثالث عقد:
يعقد الشيطان عل  رأس أحدكم ثالث عقد إذا نام  بكل »: قال 

عقدة يضرب عليك لياًل طوياًل  فإن استيقظ فذكر اهلل عز وجل احنلىت  
قدة  وإذا توضأ احنلت عنه عقدتان  فإن صل  احنلت العقد  فأصىب   ع

 ]رواه مسلم[.« إال أصب  خبيث النفس كسالنونشيًطا طيب النفس 
 * الشيطان يطمع يف ابن آدم إذا سافر وحده:

« الراكب شيطان  والراكبان شيطانان  والثالثة ركىب »: قذال  
 ]صحيح: الترم ي[.

 ة:* الشيطان يبتعد من اجلماع
من أراد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة؛ فإن الشيطان »: قال 

 ]صحيح: الترم ي[.« مع الواحد  وُو من االثنني أبعد
 :* الشيطان يغوي باملرأة إذا خرجت من بيتها

 «.املرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان»: قال  

 ]صحيح: الترم ي[
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 :* الشيطان ثالث امرأة ورجل يف خلوة

 «.ال خيلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان»: قال 

 ]صحيح: ابن ماجه[

 * الشيطان يؤثر عل  الدم الزائد يف احليض عند بعض النساء:

قال هلا عن الدم الزائذد   فعن عائشة رضي اهلل عنها، أن رسول اهلل 
]صحيح: الترم ي[. فإذا « إنه ركضة من ركضات الشياطني»يف احليض: 
 شيطان ذلك العرق، سال الدم منه.راض ال

 * الشيطان ال يقيل:
 «.قيلوا فإن الشياطني ال تقيل»: قال النيب 

 [666]صحيح اجلامع: 

 ال،يلولة: النوم يف الظهرية.

 * الشيطان ينشر دعوته عند السبل الضالة:

ََُذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَلا َتتَِّبُع}قال تعاىل:  وا السُُّبَل َوَأنَّ 
ه ه  [، وقد شرح رسول اهلل 856]األنعام:  {َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه

وخط عن ميينذه   «ُذا سبيل اهلل مستقيًما»اآلية: فخط خًطا بيده، مث قال: 
وخط عن ميينه ومشاله، مث قال: « ُذه سبيل اهلل مستقيًما»ومشاله، مث قال: 

 «ليه شيطان يدعو إليه مث قىرأ اييىة  ُذه السبل ليس فيها سبيل إال ع»
 ]صحيح: النسائي[.
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 * الشيطان يتعاظم إذا سبه ابن آدم  ويتصارر إذا ذكر اهلل:

ال تقل: تعس الشيطان  فإنك إذا »عند عثور الدابة وغريها:  قال 
قلت ذلك تعاظم حىت يكون مثل البيت  ويقول: بقويت  ولكن قل: بسم 

 «ر الشيطان حىت يكون مثىل الىذباب  اهلل؛ فإنك إذا قلت ذلك تصار
 ]صحيح: أبو داود[.

 * الشيطان يأيت عند الغضب:
إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذُب عنه ما جيد  لو قال: أعىوذ  »: قال 

عن رجذل   ]متفق عليه[. وقاهلا  «باهلل من الشيطان  ذُب عنه ما جيد
 امحر وجهه وانتفخ  أوداجه عند الغضب.

 يقرأ آية الكرسي:* الشيطان ال يقرب من 
من قرأ آية الكرسي قبل »: وقد صح أن الشيطان قال أليب هريرة 

وأقىر  « النوم  ال يزال عليه من اهلل حافظ وال يقربه شيطان حىت يصب 
 ]رواه البخاري[. «صدقك وُو كذوب»فقال:  رسول اهلل 

 الشيطان يصفد يف رمضان: *
رلقت أبواب النار  إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة  و»: قال 

 ]صحيح: النسائي[.« وصفدت الشياطني

 * الشيطان ال يصمد أمام التوبة الصادقة:
ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمىَن الشَّىْيَطاِن   }قال تعذاىل:  

ُُْم ُمْبِصُروَن  [.808]األعراف:  {َتَذكَُّروا َفِإَذا 
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 ني:* الشيطان ضعيف ُزيل أمام املخلص
َقاَل َربِّ ِبَما َأْرَوْيَتِني َلُأَزيَِّننَّ َلُهىْم ِفىي   }قال تعاىل حااًيا عنه: 
[، واهلل تعاىل ال ي،بذل مذن   61]احلجر:  {اْلَأْرِض َوَلُأْرِوَينَُّهْم َأْجَمِعنَي
 العمل إال ما اان خالًصا له.

إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان خالًصىا لىه   »: وقال النيب 
 ]صحيح: النسائي[.« تغي به وجههواب

وأخرًيا: اعلم أخا اإلميان أن اهلل تعاىل مل جيعل للشيطان علذى العبذد   
سلطاًنا حىت جعل للعبد سبياًل إليه بطاعته، فجعل اهلل له حينئ  عليه تسلًطا 
وقهًرا؛ فمن وجد خرًيا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فذال يلذومن إال   

 نفسه.

حريًصا على عدم ختبط الشيطان بذك؛   –ملسلم أخي ا –وإذا ان  
يف األذاار واألوراد عامة؛ فإنه من واظذب   فاحرص على وصية نبيك 

عليها أمن على نفسه وأهله وولده وحاله من مكائذد الشذيطان وآفذات    
 الزمان، وافاه اهلل ووقاه.

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
*** 

 
 


