
 (1) أحاديث عن شر اخلبيث

بةِّ واألْوالد، َقدََّر ما كان وما يكوُن من الضَّالل والَرشاد،  احلمد هلل املُتعايل عن األنداد، املتُنز ِّهِّ عن الصاحِّ
وأشهد أْن ال إِّله إِّالَّ هللا وحَده ال شريَك له امللُك الرَّحيُم بالعباد، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسولُه املبعوث 

إَحساٍن الد، صلَّى هللا وسلم عليه وعلى مجيع اآللِّ واألْصحابِّ والتابعنَي هلم بإىل مجيعِّ اخلْلق يف كل ِّ الب
َمْن  إىل يوم الت ََّناد، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا، فمن اتقاه اطمأنت نفسه وطاب عيشه ﴿

ًا م ِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤمٌِّن فَ َلُنْحيِّيَ نَُّه َحَياًة طَي ِّ  ن َُّهْم َأْجَرُهم بَِّأْحَسنِّ َما َكانُواْ َبًة َولََنْجزِّي َ َعمَِّل َصاحلِّ
 .[79النحل: ]﴾ يَ ْعَمُلونَ 

اجلنة ورضا هللا أعظم مطلوب، و لكن الشيطان يسعى حلرماننا، والنار وسخط الرب  :عباد الرمحن
هلل من باأعظم َمْرُهوب، و ولكن الشيطان يسعى إليقاعنا يف هذا اخلسران، ولذا ُشرعت االستعاذة 

الشيطان يف مواضع كثرية، وقد جاءت نصوص نبوية تدور حول عداوة الشيطان أعاذنا هللا منه، فتعالوا 
 .!نتذاكر بعض األحاديث عن شر اخلبيث

لقد أخربنا النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذه العداوة املبكرة؛ ففي احلديث: "ما مِّن َمْوُلوٍد يُوَلُد إِّالَّ  
، إِّالَّ اْبَن َمْرََيَ َوأُمَُّه. ُُثَّ قاَل أَبُو ُهرَ ََنََسُه الشَّ  يْ َرَة: اق َْرُُوا إْن ْيطَاُن، فَ َيْسَتهِّلُّ َصارًِّخا مِّن ََنَْسةِّ الشَّْيطَانِّ

ْئُتمْ  يمِّ  ﴿ :شِّ  .[؛ أخرجه الشيخان63﴾ ]آل عمران:  َوإّن ِّ أُعِّيُذَها بَك َوُذر ِّي َّتَ َها مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ

 الشياطني تريد مشاركة اإلنسان مبيته وطعامه ففي احلديث: " إَِّذا َدَخَل الرَُّجُل بَ ْيَتُه، َفذََكَر اّللََّ  :هللاعباد 
 عِّْنَد عِّْنَد ُدُخولِّهِّ َوعِّْنَد طََعامِّهِّ، قاَل الشَّْيطَاُن: ال َمبِّيَت َلُكْم، َواَل َعَشاَء، وإَذا َدَخَل، فَ َلْم َيْذُكرِّ اّللََّ 

بِّيَت وَ ُدُخولِّهِّ 
َ
بِّيَت، وإَذا َلَْ َيْذُكرِّ اّللََّ عِّْنَد طََعامِّهِّ، قاَل: أَْدرَْكُتُم امل

َ
اْلَعَشاَء". رواه ، قاَل الشَّْيطَاُن: أَْدرَْكُتُم امل

 .مسلم

ويف هذا إرشاد إىل التسمية عند األكل وعند دخول البيت، وقد جاء يف حديث آخر اإلرشاد إىل أكل  
شيطان؛ ففي احلديث: " إنَّ الشَّْيطاَن ََيُْضُر أَحدَُكْم عِّْنَد ُكل ِّ شيٍء مِّن َشْأنِّهِّ، ما سقط وعدم تركه لل



، وال احَّتَّ ََيُْضَرُه عِّْنَد طَعامِّهِّ، فإذا َسَقَطْت مِّن أَحدُِّكُم اللُّْقَمُة، فَ ْلُيمِّْط ما كاَن هبا مِّن أًذى، ُُثَّ لَِّيْأُكْله
 .َيَدْعها لِّلشَّْيطانِّ " رواه مسلم

الصالة أعظُم عبادٍة بعد التوحيد ولذا يسعى الشيطان للتشويش على املصلي؛ جاء يف  :عباد الرمحن
ُ عليه وسلََّم، َفقاَل: يا َرسوَل هللاِّ، إنَّ  ، أََتى النيبَّ َصلَّى اّللَّ  صحيح مسلم: أنَّ ُعْثَماَن بَن َأِبِّ الَعاصِّ

، َفقاَل َرسوُل هللاِّ َصلَّ الشَّْيطَاَن قْد َحاَل بَ ْيِنِّ وبنْيَ َصاَليت  ُ عليه وسلََّم: َذاَ  َوقِّرَاَءيت يَ ْلبُِّسَها َعَليَّ ى اّللَّ
َزٌب، فَإَِّذا َأْحَسْسَتُه فَ تَ َعوَّْذ باّللَِّّ منه، َواْتفِّْل عَلى َيَسارَِّ  َثاَلثًا قاَل: فَ فَ  َعْلُت ذلَك شيطَاٌن يُ َقاُل له َخن ْ

ُ َعِن ِّ   ." فأْذَهَبُه اّللَّ

َي أق َْبَل، فَإَِّذا ثُ و َِّب هبَا أدْ  :ديث آخرويف ح  بَ َر، إَِّذا نُودَِّي بالصَّاَلةِّ أْدبَ َر الشَّْيطَاُن وله ُضرَاٌط، فَإَِّذا ُقضِّ
َي أق َْبَل، حَّتَّ ََيْطَِّر بنْيَ اإلْنَسانِّ وقَ ْلبِّهِّ، فَيقوُل: اذُْكْر َكَذا وَكَذا، حَّتَّ ال يَْدرَِّي أَثاَلثً  أْم ا َصلَّى فَإَِّذا ُقضِّ

 .أْربَ ًعا، فَإَِّذا َلَْ َيْدرِّ َثاَلثًا َصلَّى أْو أْربَ ًعا، َسَجَد َسْجَديتِّ السَّْهوِّ " أخرجه الشيخان

تسعى للعداوة بني الناس وبالذات تفكيك األسرة؛ ففي احلديث: " إنَّ  -إخوة اإلميان  -والشياطني 
َنةً فأْدناُهْم منه َمْنزَِّلًة أْعَظُمُهْم فِّ  راياُه،إْبلِّيَس َيَضُع َعْرَشُه عَلى املاءِّ، ُُثَّ يَ ب َْعُث سَ  ، َيِّيُء أَحُدُهْم فَيقوُل: ت ْ

َنُه وبنْيَ فَ َعْلُت َكذا وَكذا، فَيقوُل: ما َصنَ ْعَت شيًئا، قاَل ُُثَّ َيِّيُء أَحُدُهْم فَيقوُل: ما تَ رَْكُتُه حَّتَّ فَ رَّْقُت ب ي ْ
 أْن : نِّْعَم أْنَت." رواه مسلم، ويف حديث آخر: " إنَّ الشَّْيطاَن قْد أيِّسَ اْمرَأَتِّهِّ، قاَل: فُيْدنِّيهِّ منه ويقولُ 

نَ ُهْم " رواه مسلم ، وَلكِّْن يف التَّْحرِّيشِّ بي ْ َصلُّوَن يف َجزِّيَرةِّ الَعَربِّ
ُ
 .يَ ْعُبَدُه امل

يُنه من اجلِّن ِّ، قر  فلنحذر هذا العدو املالزم ففي احلديث الصحيح" ما مْنُكم مِّن أحٍد، إالَّ وقد وُك َِّل بهِّ  
وقريُنه من املالئَكةِّ. قاُلوا: وإيَّاَ ؟ قاَل: وإيَّاَي، إالَّ إنَّ هللَا أعاَنِنِّ عليهِّ فأسَلَم، فال يأمُرّن إالَّ خَبرٍي". 

 .)مسلم(

 .اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، اللهم أعذنا من اتباع خطواته، واستغفروا هللا إنه كان غفارا

 خلطبة الثانيةا 



[ وصلى هللا وسلم على نبيه الذي 93﴾ ]النساء:  إِّنَّ َكْيَد الشَّْيطَانِّ َكاَن َضعِّيًفا ﴿ :احلمد هلل القائل
أرشدنا وعلمنا ما َيفظنا من الشياطني وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 :أما بعد الدين،

ُ عليه َوَسلََّم، َفَجَعَل َأَحُدُُها  :عباد هللا فالغضب من الشيطان؛ "اْسَتبَّ َرُجاَلنِّ عِّْنَد النيب ِّ َصلَّى اّللَّ
ُ عليه َوَسلََّم، َفقاَل: إّن ِّ أَلْعَلُم َكلَِّمًة لو ق اهَلَا َلَذَهَب َذا يَ ْغَضُب َوََيَْمرُّ َوْجُهُه، فَ َنظََر إلَْيهِّ النيبُّ َصلَّى اّللَّ

يمِّ " رواه مسلم. وكم من مصائٍب جر إليها الغضبعْنه: أَ   .!ُعوُذ باّللَِّّ مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ

والشيطان ال يدع حَّت النائم! فإنه إن استطاع، آذاه يف منامه باألحالم املزعجة؛ ففي  :إخوة اإلميان
، فإذا َحَلَم فَ ْلَيتَ َعوَّْذ منه، وْلَيْبُصْق عن شِّ  َن الشَّْيطانِّ َُة مَِّن اّللَِّّ، واحلُْلُم مِّ يا الصَّاحلِّ ا احلديث: " الرُُّْ ََّ الِّهِّ، فإ

طان يسعى لصرف النائم عن الصالة قال عليه الصالة والسالم: " ال َتُضرُُّه " أخرجه الشيخان. والشي
وِّيٌل، فَاْرُقْد يَ ْعقُِّد الشَّْيطَاُن عَلى قَافَِّيةِّ رَْأسِّ َأَحدُِّكْم إَذا هو نَاَم َثاَلَث ُعَقٍد َيْضرُِّب ُكلَّ ُعْقَدٍة َعَلْيَك لَْيٌل طَ 

، اْْنَلَّْت ُعْقَدةٌ  َقَظ َفذََكَر اّللََّ يطًا ، فإْن تَ َوضَّأَ اْْنَلَّْت ُعْقَدٌة، فإْن َصلَّى اْنَْ فَإِّنِّ اْستَ ي ْ لَّْت ُعْقَدٌة، فأْصَبَح َنشِّ
 .طَي َِّب الن َّْفسِّ وإالَّ َأْصَبَح َخبِّيَث الن َّْفسِّ َكْساَلَن ". أخرجه الشيخان

نَُّه لَْيَس َلُه إِّ  الشيطان كيده خطري ولكنه ضعيف يدفعه قوة اإلميان والتوكل على هللا، ﴿ :أيها املؤمنون 
[ واالستعاذة باهلل وذكر هللا عموما يطرده، 77﴾ ]النحل:  ُسْلطَاٌن َعَلى الَّذِّيَن آَمُنواْ َوَعَلى َرهب ِِّّْم يَ تَ وَكَُّلونَ 

ُ َمن قاَل: ال إلَ » وصح يف السنة أحاديث كثرية َيفظ هللا عبده هبا من الشيطان؛ كحديث:  َه إالَّ اّللَّ
َئَة َمرٍَّة... وفيه:  وْحَدُه ال َشرِّيكَ  ْلُك وله احَلْمُد، وهو عَلى ُكل ِّ شيٍء َقدِّيٌر. يف َيوٍم مِّ

ُ
وكاَنْت له  »له، له امل

َي  ، َيوَمُه ذلَك حَّتَّ مُيْسِّ ْرزًا مَِّن الشَّْيطانِّ  .؛ أخرجه الشيخان«حِّ

 قوََّة إالَّ باهللِّ(؛ يُقاُل ، ال َحوَل والوكحديث: " إذا خرَج الرَّجُل من بيتِّهِّ فقاَل: )بِّسمِّ هللاِّ، توكَّلُت على هللاِّ 
 .لُه: َحسُبك، ُهدِّيَت وُكفِّيَت وُوقِّيَت، وتَنحَّى َعنُه الشَّيطاُن ". صححه األلباّن

 .مسلم وكحديث: " ال ََتَعلوا بُيوَتكم َمقابَر؛ فإنَّ الشَّيطاَن يَفِّرُّ مِّن الَبيتِّ الَّذي تُقرَأُ فيه البَ َقرُة " أخرجه 



ذا آية الكرسي عند النوم والتسمية عند األكل والشراب وعند دخول البيت وعند دخول اخلالء وعند وك
 .اجلماع. فكل ذلك مما َيفظ به هللاُ عبَده من الشيطان كما صح يف األحاديث

ا، نالشيطان يرتصد ويتحني  الفرصة يف يقظتنا ومنامنا، عند طعامنا وشرابنا، ويف صالتنا وعبادات :ختاًما 
ويف عالقاتنا و تعامالتنا؛ فلنستعن بالقادر عليه سبحانه بذكر هللا وتقوية اإلميان واالستعاذة من 

 .الشيطان

 !وحذار أن يكون هو منشغل بنا وْنن مشغولون عنه

 ..ُث صلوا وسلموا 


