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الشياطين
ممخص الخطبة

 -1جممة من أحوال الشياطين -2 .جممة من األوامر واآلداب التي تعين عمى إبعاد الشياطين-3 .
الشيطان يثبط المسمم عن الصالة وذكر اهلل.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :لقد أرسل اهلل تعالى نبيو إلى الثقمين الجن واإلنس ،فالجن خمق من خمق اهللُ ،خمقوا من نار،
منيم المؤمنون ومنيم الكافرون ،يفضمون األماكن الخالية من الناس كالصحراء ،ومنيم من يسكن
مع اإلنس في البيوت ،ومنيم من يسكن المزابل والقمامات؛ ألنيم يأكمون فضالت طعام اإلنس ،قال

عميو الصالة والسالم(( :لكم كل عظم ُذكر اسم اهلل عميو يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ،وكل
بعرة عمف لدوابكم)).

والشياطين تنفر من البيوت التي ُيذكر اهلل فيو ويُق أر القرآن ،قال عميو الصالة والسالم(( :ال تجعموا
بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من البيت الذي يُق أر فيو سورة البقرة)) .والبيت الذي خرجت منو

المالئكة فإن الشياطين تدخمو وتستقر فيو ،وقد تؤذي أىمو بشتى أنواع األذية ،بالصرع والحزن

والوسوسة ،وما من أحد يحب أن يدخل بيتو الشياطين وتخرج منو المالئكة ،ولكن ىذه ىي حال

أكثر البيوت اليوم ،يقول النبي (( :قال لي جبريل :إنا ال ندخل بيتا فيو كمب وال تصاوير)) .وكم من
بيوت المسممين اليوم ال تدخميا المالئكة لوجود الكالب والصور والتماثيل فييا .لقد أخبرنا نبينا بأن
المالئكة ال تدخل بيتا فيو جرس ،وقال أيضا كما في صحيح مسمم(( :الجرس مزامير الشيطان)).

والجرس المقصود في الحديث ىو الذي يكون عمى شكل ناقوس النصارى ،وكم من بيوت المسممين

اليوم يوجد فييا ما ىو أخطر من الجرس ،كآالت الطرب والموسيقى وغيرىا من األمور التي تطرد

المالئكة طردا ،فيحل مكانيا الشياطين والعياذ باهلل.

فمثل ىذه البيوت ال شك أن الشياطين تستولي وتستحوذ عمى أىميا بدون أن يشعروا ىم بذلك،

خاصة إن كانوا من المبذرين ،وان من التبذير تمك البيوت الفارىة التي تزيد بكثير عن حاجة

اإلنسان الطبيعية ،قال نبينا (( :فراش لمرجل ،وفراش المرأتو ،والثالث لمضيف ،والرابع لمشيطان)).

بل إن من المسممين من لم يكتف بتواجد الشياطين في بيتو ،فقام بإدخاليم معو في سيارتو ،قال نبينا

(( :ما من راكب يخمو في مسيره باهلل وذكره إال كان َرِدفو ممك ،وال يخمو بشعر ونحوه إال كان ردفو
شيطان)) .ولعل ىذه األغاني التي يسمعيا الناس في سياراتيم ويرفعون الصوت بيا ،لعميا ىي من
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أىم أسباب حوادث السيارات ،حيث إنيا تزيد من حماس السائق وتجعل فيو قوة وعدوانية وطيشا،

مروعا نسأل اهلل العافية ،ولعل ىذا مصداق قول اهلل تعالى مخاطبا
فتكون المحصمة النيائية حادثًا
ً
طع َ ِ
ص ْوتِ َك [اإلسراء ،]44:فصوتو المزامير والمعازف.
استَ َ ْ
استَ ْف ِزْز َم ْن ْ
إبميسَ :و ْ
ت م ْنيُ ْم بِ َ
عباد اهلل ،سوف أق أر عميكم حديثا رواه البخاري ومسمم يجيمو الكثيرون منا ،يقول عميو الصالة

نح الميل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم ،فإن الشياطين تنتشر حينئذ ،فإذا ذىب
والسالم(( :إذا كان ُج ُ
مغمقا ،وأوكئوا
بابا ً
ساعة من الميل فخموىم ،وأغمقوا األبواب واذكروا اسم اهلل ،فإن الشيطان ال يفتح ً

عرضوا عمييا شيئا ،وأطفئوا
قربكم واذكروا اسم اهلل ،وخمروا آنيتكم واذكروا اسم اهلل ،ولو أن تَ ُ
مصابيحكم)).

في ىذا الحديث جممة من األوامر واآلداب التي تعين عمى إبعاد الشياطين ،فمن ذلك حبس األطفال
ما بين غروب الشمس إلى أذان العشاء؛ والسبب ـ كما جاء في رواية ـ أن لمشياطين في ذلك الوقت

خطفة وانتشارا ،ومن المؤسف أننا نرى األطفال يمعبون في الشارع في ىذا الوقت ،وربما لبس أحدىم

ال لتمبس الشياطين والعياذ باهلل.
ثيابا عمييا تصاوير ورسومات ،فيكون ىد ًفا سي ً
ولقد أمرنا نبينا بأن نغمق األبواب وأن نربط القرب وأن نخمر اآلنية مع ذكر اسم اهلل مع كل تمك

األفعال ،فيجب تغطية اآلنية ولو بوضع عود عمييا كما جاء في الحديث؛ ألن النبي قال والحديث
في مسمم(( :إن في السنة ليمة ينزل فييا وباء ،ال يمر بإناء ليس عميو غطاء أو ٍ
سقاء ليس عميو
ٌ
وكاء إال نزل فيو من ذلك الوباء)).
ٌ
أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم.

-------------------------

الخطبة الثانية

جاىدا أن يمنع المسمم من فعل ما يقربو من ربو ويبعده عن النار ،جاء
أما بعد :إن الشيطان يحاول
ً
في صحيح البخاري أن النبي قال(( :يعقد الشيطان عمى قافية رأس أحدكم إذا ىو نام ثالث عقد،
يضرب عمى مكان كل عقدة :عميك ليل طويل فارقد ،فإن استيقظ فذكر اهلل انحمت عقدة ،فإن توضأ

انحمت عقدة ،فإن صمى انحمت عقده كميا ،فأصبح نشيطا طيب النفس ،واال أصبح خبيث النفس
كسالن)).

فانظروا ـ رحمكم اهلل ـ كيف يثبط الشيطان المسمم عن الصالة وذكر اهلل ،وىذا الحديث فيمن نام عن

قيام الميل فمم يستيقظ لمتيجد ،أما من نام عن صالة الفجر فقد أورد البخاري أيضا أنو ُذكر عند

نائما حتى أصبح ما قام إلى الصالة ،فقال عميو الصالة والسالم:
رسول اهلل رج ٌل ،فقيل :ما زال ً
((بال الشيطان في أُذنو)) .قال الحسن البصري رحمو اهلل" :إن بولو واهلل لثقيل" .قال الطيبي رحمو

اهلل" :وخص األذن بالذكر ألن المسامع ىي موارد االنتباه ،وخص البول ألنو أسيل مدخال في
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التجاويف وأسرع نفوذا في العروق ،فيورث الكسل في جميع األعضاء".

وكم من المسممين اليوم من يضبط المنبو عمى دوام العمل أو المدرسة ،ويأبى أن يضبطو عمى وقت

صالة الفجر ،فال شك أن ىذا وأمثالو ـ كما أخبرنا الصادق المصدوق ـ أصبح كالمرحاض يبول

الشيطان في أذنو كل صباح ،فأي خير ُيرتجى من ىذا الشاب وقد استحوذ الشيطان عميو في بيتو
وسيارتو بل وفي نومو أيضا؟! لذلك تجد القمق والتوتر واالكتئاب وجميع األمراض النفسية لدى من

اجتمعت عندىم أسباب السعادة الظاىرية من صحة ومال ومنصب ،ولكنيم ال يجدون طعم السعادة

الستحواذ الشيطان عمييم وىم ال يشعرون.

فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وتجنبوا كل ما يجعل سمطان إبميس عميكم عظيما ،فإن اهلل قد وصف كيده
بقولوِ :إ َّن َك ْي َد َّ
الش ْيطَ ِ
ض ِعيفًا [النساء ،]64:واياكم واتباع خطواتو ألنو ال يأمر إال بالفحشاء
ان َ
ان َك َ
والمنكر والبغي.

الميم أجرنا من الشيطان ووساوسو وىمزه ولمزه ونفثو...

