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 تاريخ اخلطبت

  3122/ 21/ 32 املىافق  2543،  ذو القعدة  35 ، اجلمعت  

 والعاصم منها سبب عداوة الشيطان لإلنسان
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال هدددم   
أندددم كمدددا أءنيدددم ع دددد ننسدددحل  وأ دددهد أن   إلددد  إ  امث أحصدددي ءندددا  ع يدددحل 

وحددد     ددل حل لدد   وأ ددهد أن دمددداا عبددد  ورسددول  وصددني  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   امث إمل العددداش ك  دددِ  اشددد اا وندددل لاا  ال هدددم صددد  وسددد م وادددارك ع دددد 

 دددوم دمدددد صدددسةا وسدددسماا زانيمددد  متسزمددد  إمل سددديدنا دمدددد وع دددد  ل سددديدنا 
ون وننسددي ادللنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوصدديدم أ هددا ادلسدد 

 عباز امث:
مدا قددلأ    كتددات امث أعددامل أددل لاا أا دو و  أن ددد و  أخطددل مدد  قولدد  عدد  

 ون  وهو خياطب عباز  قانيسا:
نْدَيا َوَ   َدهُدلَّنَُّدم اِال َّدِ   َا أَ دَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد ال َِّ  َحقٌّ َ َس أَدهُدلَّنَُّدُم ) احْلَيَداُة الددُّ
َددددا  َدددْدُعو ِحْ اَددددُ  لَِيُدونُدددوا ِمددددْ  * اْلهَدددُلوُر  ددددُلوُ  َعدددُدّواا ِإبَّ ََِّ دددْيطَاَن َلُدددددْم َعدددُدوٌّ  َا ِإنَّ الشَّ

 [ 6-5:   اطل] (َأْصَ اِت السَِّع ِ 
مدد  ننسدد   ولددد   اددد أن  تسددا ل كدد  منددا  ددا عبدداز امث  دديم نعدد  الشدديطان

عدواا لإلنسان؟ دلاذا نع  الشيطان م  ننس  خصدماا لددوزاا لإلنسدان كمدا  ادول 
امث عدد  وندد  وكمددا مددلرنا مدد  عااايدد  مدددل  وعدواندد ؟ لاددد أنددات ايددان امث عدد  
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وند  عدد  ذلدحل  ولددد  قبد  أن أذكددل لددم نددوات امث عد  وندد  أنيدب عمددا قددد 
هم مد  قدد  ادول: وأ د  هدو هدلا خيطل   البال االنسبة لدث  مد  النداس  لعد   دي

الشدديطان؟ ودلدداذا   نددلا ؟ لاددد أنددات ايددان امث عدد  وندد  عدد  ذلددحل سدد ناا وذلددحل 
 عندما قال:

 [ 27:  األعلاف] (ِإنَُّ   َدلَاُكْم ُهَو َوقَِبيُ ُ  ِمْ  َحْيُث  َ أَدَلْونَدُهمْ )
 ومىت كانم الع  مي ان دلا هو مونوز ومناوز؟

مع إمل السددبب الددلَّ ايَّندد  امث عدد  وندد  لعددداوة أندد  أعددالوا إذاا نصددهي السدد
 الشيطان لإلنسان   اول امث سب ان  وأعامل:

ُدواْ ِإ َّ ) ََ َُُدواْ دَزَم َ َسدد َوَلَاددْد َخَ ْانَدداُكْم ُاَّ َصددوَّْرنَاُكْم ُاَّ قُدْ نَددا لِْ َمانِيَدددِة اْسدد
ددداِنِد َ   َد ِإْذ أََمْلأُددحَل قَددداَل أَنَدددْا قَدداَل َمدددا َمنَدَعدد* ِإْا ِدديَ  شَْ َ ُدددد  م ددَ  السَّ َُ حَل َأ َّ َأْسددد

ٌل م ْنُ  َخَ ْاَتِِن ِم  نَّاٍر َوَخَ ْاَتُ  ِم  ِطٍ   َهدا َ َمدا َ ُددوُن لَدحَل َأن * َخيدْ قَاَل  َاْهِبْط ِمندْ
 [ 13-11:  األعلاف] (أَدَتَدبدََّل ِ يَها  َاْخلُْج ِإنَّحَل ِمَ  الصَّاِغلِ  َ 
إا ددي  إمل أن  ع دد  عداوأدد  لددحل  ددا اادد   زم  ذلددحل هددو السددبب الددلَّ زعددا 

ألن  رأع أن امث ع  ون  طلز  مد  ح د ة راتد  ومد  واسدع  مد   وِمَننِدِ  وأع د  
طلَزُ  م  رات  ولعَنتَدُ  مد  ألطا د    سدبي حل أندم ألند  اسدتدف ع يدحل   دم  نندل 
أمدددل  إذ كلََّمدددحل وأمدددل مسنيدتددد  االسدددَوز لدددحل    ددد    زم سدددَوز أددددل    

ق  ومد  وز عبازة   هدلا هدو سدبب العدداوة الدِ ُ ِدندََّهدا الشديطان ذلدلا ادل  دو سَ
 أن  ذلحل  اول رانا دلراا:

َا َ ْدُعو ِحْ اَُ  لَِيُدونُوا ِمْ  َأْصَ اِت ) ُلوُ  َعُدّواا ِإبَّ ََِّ ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُدْم َعُدوٌّ  َا
 [ 6:   اطل] (السَِّع ِ 
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بدداز امث مد  عددداوة هددلا ادل  ددوق الددلَّ اسددتدف ولدد   مددا هددو العاصددم  ددا ع
وحد ثد  ع د امث وم  ا استدف ع يحل  ا اا   زم؟ امسعوا ايان البدارَّ عد  وند  

ع  العاصم اللَّ  عصمحل  دا ااد   زم مد  عدداوة الشديطان ومدانيدد    ادول امث 
ع  ون  حدا ة خلطاا  اللَّ أنات ا  إا ي  إذ أع د  اسدتدبار  ع دد اانسدان 

 خم وق م  نار واانسان خم وق م  ط :ألن  
ٌَ َع َدديَّ ُمْسددَتِايٌم ) ِإنَّ ِعبَدداِزَّ لَددْيَ  لَددحَل َع َددْيِهْم ُسددْ طَاٌن ِإ َّ * قَدداَل َهددَلا ِصددلَا

 [ 42-41:  احلَل] (َمِ  اأدَّبَدَعحَل ِمَ  اْلَهاِو  َ 
 مىت قال امث ع  ون  اا ي  هلا؟

اا   أن   ندحل   أسدبات الشدااوة عندما أوعَّدَدَك  دا ااد   زم أ   دجلو نهدد
والطهيدددان  عنددددما  ل ع دددد ننسددد  أ   دددجلو نهدددداا   أن  ع دددحل  دددل داا معددد    

 ال ع  اللَّ حاق ا  م  قب  امث ع  ون  وذلحل عندما قال:
ُعددَدنَّ ذَلُددْم ِصددلَاَطحَل اْلُمْسددَتِايَم )  ُاَّ دأِيَدددندَُّهم م دد  اَدددْ ِ * قَدداَل  َِبَمددا أَْغددَو ْدَتِِن ألَقدْ

ددددُد َأْكثَدددددَلُهْم َ دددداِكلِ  َ   (أَ ْددددِد ِهْم َوِمددددْ  َخْ ِنِهددددْم َوَعددددْ  أََْشَدددداِهِْم َوَعدددد  َأَددددرنيِِ ِهْم َو َ نَِ
 [ 17-16:  األعلاف]

 عندنيٍل أناا  ايان امث قانيسا:
ٌَ َع َدديَّ ُمْسددَتِايٌم )  َّ ِإنَّ ِعبَدداِزَّ لَددْيَ  لَددحَل َع َددْيِهْم ُسددْ طَاٌن إِ * قَدداَل َهددَلا ِصددلَا

 [ 42-41:  احلَل] (َمِ  اأدَّبَدَعحَل ِمَ  اْلَهاِو  َ 
خسصددت  أن الندداس ك هددم هددلا الدددسم  مددعنا أو   ننددا أمددا إ دددال ولددد  

عبدداٌز مث  ك هددم يددا  دديهم النَددلة والطهدداة وادلددارقون وادل،منددون وادل  دددون  ك هددم 
أن كدد   مصددطبهون اصددبهة العبوز ددة مث  أ انددوا اددللحل أو ن دددوا   هدد  هددلا  عددِن

نون ضددددد عددددداوة الشدددديطان؟ هدددد  معدددد  ذلددددحل أن الشدددديطان لدددد  صَّددددالندددداس إذاا دَُ 
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 ستطيع أن  نال منهم منا ا؟    ا عباز امث  لي  هلا مع  كسم امث ع  ون   
أَّ إن كد  مد  أادق يعد   (ِإنَّ ِعَباِزَّ لَْيَ  َلحَل َعَ ْيِهْم ُسدْ طَانٌ )إن مع  قول : 

  هددل  العبوز ددة ااختيددار  وطوعدد  مت اادداا  ددلا الوصدد  العبوز ددة و وزخدد  مدددخ
  إذاا هنالددحل   الندداس  ل اددان   ل ددق (لَددْيَ  لَددحَل َع َددْيِهْم ُسددْ طَانٌ )الددلَّ أقمتدد   يدد  

أعددلع عدد  واقددع عبوز تدد  مث عدد  وندد  وذهدد  عنهددا كمددا ذهدد  الشدديطان وعدداش 
لدد  امث عدد  متَدداهسا مسددتدفاا ع يهددا  لددي  احلددد ث عدد  هدد،     هددلا الددلَّ  او 

  وإبا احلد ث ع  النل ق الثاين وهدم (ِإنَّ ِعَباِزَّ لَْيَ  َلحَل َعَ ْيِهْم ُسْ طَانٌ )ون  
أولئحل الل   وضعوا عبوز تهم مث موضع التننيل  عل وا هو اهتم مم وك  عبيدداا مث 
سددب ان  وأعدددامل وزاندددوا مددد  ا مث عددد  ونددد  ادددلل العبوز دددة لددد   هددد،   هدددم الدددل   

  كيدددد ؟ (ِإنَّ ِعبَدددداِزَّ لَددددْيَ  لَددددحَل َع َددددْيِهْم ُسددددْ طَانٌ ) عدددد  وندددد  عددددنهم:  اددددول امث
أ يدونددون معصددوم  مدد  الددلنوت؟ب    ددا عبدداز امث  لدد  نع ددم أن الندداس ك هدددم  

ِإنَّ ِعَباِزَّ )كانوا و    الون خطاني   حا د اللس  واألنبيا   إذاا ما مع  قول : 
معددد  هدددلا أن كددد  مددد  زان االعبوز دددة مث وع دددم أنددد   ؟(لَدددْيَ  لَدددحَل َع َدددْيِهْم ُسدددْ طَانٌ 

خم وق مث ع  ون  الواحد الاهدار  وع دم أن لد  وقندة اد   ددَّ امث عد  وند  ذلدا 
ميااهتا اللَّ ل   تادم ول   تجخل  ك  م  ع م هل  احلاياة واصطبو  ا  مهما 

إمل ارأدددددب مدددد  ادلعاصددددي  اددددد أن  اددددوز   ددددعور  اددددلل العبوز ددددة مث إمل التواددددة  
اانااة  إمل الندم ا   دَّ امث ع  ون  وعندنيدٍل   ادد إذلداا أوااداا رحيمداا  وصددق 

 امث الااني :
 [ 135:   ل عملان] (َوَم   َدْهِنُل اللُّنُوَت ِإ َّ الّ  ُ )

وأضعدم أمام صورة هلا العبد الدلَّ زان يعد  العبوز دة مث ووضدع عبوز تد  
  قد هتتاج ا  رعوناأ   أهواؤ    أدب د وراا مث موضع التننيل  قد أ ل ا  الادم
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هد امث ع  ون  عن  لدن  مدا إن  تَداوز هدلا ادلنددل الدلَّ اقىت د  حدىت أسدتيا  
مشاعل عبوز ت  مث  يعض ع د أك  الندم و اوز  الندم خَسا إمل اات امث ع  

اٍ  ريدا ون   ع   التوادة وعندنيدٍل  تدوت امث عد  وند  ع يد   َششدي أ امداا أو سداع
وأدد ل ادد  الادددم مددلة أخددلع وهتتدداج ادد  الددنن  األمددارة االسددو  وَشدددل ادد  الشدديطان 

  ا إن عبوز تدد  مث أاددوز  اعددد ذلددحل مددلة و دددعو  و هل دد   ياددع الثانيددة   ادلعصددية
ءانية إمل اانااة والتواة ول   د إ  رااا غنوراا رحيماا  ومهما عصدد امث عد  وند  

 اددد أن أاددوز   –ندد  قددد وضددعها موضددع التننيددل وزان ذلددا مددازام أ – دد ن عبوز تدد  
إمل دددلات التوادددة واانااددة مث عددد  ونددد   ومدد  ا  ددد ن الشدديطان  ندددل    السددداعة 
دددد    ادلعصددددية واسددددتطا  أن  ديددددد لدددد  ولددددد  النلحددددة مددددا أ بددددث أن  األومل إذ زنَّ

امث عد  أت ول إمل أسد وخيبة أم  إذ  د أن هلا العاصي قدد أدات إمل امث وأن 
هددل  احلاياددة كيدد   صددورها لنددا  – ددا عبدداز امث  –وندد  قددد أددات ع يدد   وامسعددوا 

 ايان امث   هلا احلد ث الادسي ادلتنق ع ي :
 –عددد  راددد  قدددانيسا:  ادددول امث أعدددامل: أذندددب عبدددٌد ذنبددداا   دددلوَّ رسدددول امث 

ذند     اال أَّ رت لاد أذنبم ذنباا  اغنل و –بوذج دلئا  ادلس   م  أمثال  
قددال امث: ع ددم عبدددَّ أن لدد  رادداا  هنددل الددلنب و جخددل ادد   اددد غنددل  لعبدددَّ  ا 
أذندددب ذنبددداا ءانيددداا  ادددال: أَّ رت لادددد أذنبدددم ذنبددداا  ددداغنل و ذنددد   قدددال امث عددد  
وند : ع دم عبدددَّ أن لد  راداا  هنددل الدلنب و جخددل اد   ادد غنددل  لعبددَّ  ا إندد  

م ذنبدداا  دداغنل و ذندد   قددال امث عدد   ددلنب ذنبدداا ءالثدداا  ياددول: أَّ رت لاددد أذنبدد
ون : ع م عبدَّ أن ل  رااا  هنل اللنب و جخل اد    ينعد  عبددَّ مدا  شدا   ادد 

 غنل  ل  
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عدد   إ داكم أن أتصدوروا معدد  خاطئداا ذلددلا الددسم الدلَّ  لو دد  رسدول امث 
   ياول قاني  مندم إذاا   ننع  ما  ئنا م  ادلعاصدي   ادد أع د  امث عد  وند  را 
ا التواددة سدد ناا    لددي  هددلا معدد  كددسم امث  ولددد  معدد  هددلا الدددسم أن هددلا لندد

العبد إذا كان  جن  هدلا ك ما ارأدب معصدية سداقت  الندامدة احلايايدة إمل التوادة 
واانااة إمل امث   سوف  د رااا أانيباا أانيباا مهما عصد امث ع  وند  لدد  اشدَل 

قة وأن  عد م ع دد أ   عدوز  ولدد  مهمدا أطهدا  أن أدون إناات  إمل امث إنااة صداز
الشيطان ومهما كاز ل  ومهمدا حديف   الديدد  د ن التوادة ل دو السديئا  ك هدا  دا 

 عباز امث 
هددلا هددو العددسج  ددا عبدداز امث  عسننددا الددلَّ  نبهددي أن نت ددل  ضددد مدانيددد 
ادد  الشدديطان  عسننددا الددلَّ  نبهددي أن نسددتعم   أمددام هددلا الت ددل ل الددلَّ مددلرنا 

ايان امث ع  ون  أن نهدلَّ مشداعل عبوز تندا مث وأ  نسدتدف ع دد امث عد  وند   
كي   ناع   الددا  الدلَّ أه دحل الشديطان وكدان سدبباا لطدلز امث سدب ان  وأعدامل 

 ل  م  رات  و م   
إنندددا  نبهدددي أن نع دددم أن امث سدددب ان  وأعدددامل قدددد سدددبام راتددد  غمدددب  وأن 

 ادددد راددداا كلَشددداا غندددوراا رحيمددداا إ  أن  ددددون صدددازق اانسدددان لدددي  اينددد  واددد  أن  
ا لتَا  إمل امث  لي  اين  وا  هل  السدعازة إ  هدل  اخلطدوة  وان دلوا إمل هدلا 
احلد ث الص ييف اللَّ  لو د  مسد م   صد ي   مد  حدد ث عمدل اد  اخلطدات 

    أعادات حددلت –رضدي امث عندد  قدال: اينددا لد  عنددد رسدول امث إذ ُأِ َ اجسددلع 
ون لنددا  وندددنا امددلأة أددلكض   ه ددع ادد  األسددلع أب ددث عدد   –كانددم  نددلاك 

 ي   ا إها وقعم ع د طن  صه  أخلأ  وألصات  اصدرها وأخدل  ألضدع   
: أأدلون إمل هدل  ادلدلأة أم ايدة وليددها   الندار؟ ق ندا   وامث قال لندا رسدول امث 
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  اوليدددها  نعددم لَ َّدد  أ ددد راددة  ددا رسددول امث  قددال: لَ ّدد  أ ددد راددة اعبدداز  مدد  هددل
 اعباز  م  هل  اوليدها 

ولد  ما ادلع  العميق ذللا الدسم؟ أَّ ك   ا اا   زم   عسقتدحل مدع امث 
وصددد تحل ادددامث كهدددلا الطنددد    عسقتددد  اجمددد  ندددد راددداا رحيمددداا غندددوراا كلَشددداا  صدددنيف 

دا ا عنددحل و هنددل الددلنوت ك هددا  أَّ أن الطندد  مهمددا كددان  تصدد  االشدداوة أ دد
وأنواعاا  مهما رأ ت   دسل وخيلت و نع   مداذا  ددون  دجن  إذا طداف اد  خطدل؟ 
مدداذا  دددون مدد   ددجن  إذا أقب ددم إليدد  خما ددة؟   َددج رأسدداا إمل أحمددان أمدد     َدد  

 إليها و تشبَُّث  ا 
كدد    واقعددحل كهددلا الطندد   عندددما ألأدددب ادلعاصددي وأشددعل اثا هددا ع ددد  

سدموا  واألرع كد  كهدلا الطند    التَانيدحل كاه حل وأنم لمدي إمل ز دان ال
إمل امث كما   تَد  هدو إمل أمد   كد  كهدلا الطند  عنددما أطدوف ادحل األخطدار  
ا اتس ا   ادلصانيب الدنيو ة أو األخلو ة ادل ت ندة  كد  كهدلا الطند  إذ   تَد  
  مثدد  هددل  احلددال إمل أمدد  أ تَدد  إمل راددحل  أصدد يف مددا اينددحل وايندد   إذاا سددتَد 

 نوراا رحيماا كلَشاا رااا غ
د امث   اللخدددددددا     الشددددددددة  عندددددددد لدددددددد  أرأ دددددددم إمل مددددددد   سدددددددتدف ع ددددددد

ا اتس ا   عند احمل   عند ادلنيف و   تعلف ع د امث  أرأ تم طنسا صه اا هدلا 
  دون  جن  

عباز امث: هلا هو الددا  وذلدحل هدو الت دل ل وهدلا هدو العدسج الدلَّ  مدع  
  أمامنا ايان امث ع  ون 

وادن أعدددالوا ناددد  أمدددام هدددل  الصدددورة مددد  العتدددات اللقيدددق ادلدددل ب انسدددانية 
اانسددان عندددما أدددون  ا ددة تدداهلة  عتددات رقيددق رادداين  مددا وقنددم    ددوم مدد  
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األ ددام وأنددا أأ ددوا كتددات امث عنددد  إ  وأعدأدد  مثدد  وءددسر وراددا  وأنددا أ ددعل ادداألش 
 الشد د واحليا  الدب  م  امث  امسعوا قول :

ُدوا ِإ َّ ِإْاِ يَ  َكداَن ِمدَ  اْظِد    َدَنَسدَق ) ََ َُُدوا ِدَزَم َ َس َوِإْذ قُدْ َنا لِْ َمَسنِيَدِة اْس
َعددْ  أَْمددِل َرا ددِ  أَ َدَتتَِّ ُلونَددُ  َوُذر  دَّتَددُ  َأْولِيَددا  ِمدد  ُزوين َوُهددْم َلُدددْم َعددُدوٌّ اِددْئَ  لِ  َّدداِلِمَ  

 [ 55:  الده ] (َاَد ا 
م   هدددلا العتدددات؟ أندددا طدددلز  إا دددي    سدددبي دم عنددددما َكدددلَّْمُتُدم  أأدددجم ت

لعنتدد  مدد  أن دددم  وادن أعلضددون عددِن وأنددا الددلت الددلحيم ادلدددل ُم لدددم وأت ددلون 
 م  هلا العدو اللَّ طلزأ    سبي دم أت لون  ولياا م  زوينب 

 (َلُدْم َعُدوٌّ اِْئَ  لِ  َّاِلِمَ  َاَد ا أَ َدَتتَِّ ُلونَُ  َوُذر  دََّتُ  َأْولَِيا  ِم  ُزوين َوُهْم )
أقددول اددامسي واددامسدم:    ددا مو نددا     ددا رت العددادل  مددا اَددلنا الشدديطان 
وليددداا مددد  زوندددحل قدددط  أندددم وليندددا   الددددنيا وادخدددلة  أندددم وليندددا  لدنددد  المدددع  

ث أن اللَّ اات يتنا ا   ع نا ناع   مدانيد الشيطان والنن  واذلوع ولدنا   ن ب
 ن،وت إليحل  ا ذا اظسل وااكلام نتوت وأن 

 رانا الااني :
 [ 257:  البالة] (الّ ُ  َوِوُّ الَِّل َ   َمُنواْ خُيْلُِنُهم م َ  ال ُُّ َماِ  ِإمَل الندُُّورِ )

وهدددا لددد  م،مندددون ادددحل  أخلنندددا مددد  ت مدددا  ننوسدددنا  أخلنندددا ال هدددم مددد  
 ور اذلدا ة والعل ان ت ما  أهوانينا  أكلمنا انور ادلعل ة  ان

ال هدددم ءبتندددا ع دددد هدددل  احلايادددة الدددِ ندددد   لدددحل  دددا   زنياندددا إذا  ل النددداس 
 إليحل وإذا وقنوا ا   د حل  أقول قوو هلا وأستهنل امث الع يم 


