(خطب وعظيه  ) 3إعذاد فضيلة الشيخ د .فهذ بن عبذهللا آل طالب

(قصة آدم عليو السالم ُ ..خطُوات الشيطان)
إن احلمدهلل حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،وأشهد أن حممدا عبده ورسولو ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ،وسلم تسليما
ىدي حممد صلى اهلل عليو وسلم،
خًن احلديث ُ
وخًن اذلدي ُ
كتاب اهللَ ،
كثًنا ،أما بعد :فإن َ
كل ٍ
بدعة ضاللة.
َّ
وشر األمور حمدثا ُُتا ،و َّ
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل إن خبًن مبا تعملون ،واتقوا
يوما ترجعون فيو إىل اهلل ،يوم توىف كل نفس ما كسبت وىم ال يظلمون ،يومئذ تعرضون ال
ختفى منكم خافية.
ص ِ
ص القرآن العظيم ،كررىا ربنا وثَنَاىا يف كتابو مرات ،إهنا قصةُ
عباد اهلل /ىذه قصةٌ من قَ َ
اخلَل ِق األول ،قصةُ أبينا آدم ،قصةُ أول من مشى على ىذه األرض ،قصةُ َمن َخلَ َقو اهلل بيده،
اضع
سجد لو مالئكتَو ،وأسكنَو اجلنة .ويف َّ
وعلَّمو أمساءَ كل شيء ،وأ َ
قصتو عليو السالم مو ُ
للعربةِ يأخذىا بنوه.

السالم مل يقع يف ِ
الذنب
ووقوعو يف الذنب رأى أنو عليو
آدم َ
ُ
عباد اهلل /من تأمل قصةَ أبينا َ
الذنب خطوة من بعد خطوة ،إهنا خطُو ِ
فأول ىذه
ات الشيطان وتزيينِوُ ،
ُ
ُ
فَجأة ،وإمنا وقع يف ِ ُ
اخلطو ِ
ات :الوسوسةُ ،واخلُطوة الثانيةُُ :
القول والتزيٌن ،واخلُطوةُ الثالثةُ :ال َق َس ُم واحلَلِف ،واخلُطوةُ
ُ
ِ
دلوه يف البئر ،وقد ذكر اهلل
الرابعةُ :االستنز ُال إىل ادلعصية واحلث عليها ،كما يُ َدّل ادلستقي َ
ِ
بع يف سورةِ األعراف ،قال تعاىل( :ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال
ىذه اخلُطوات األر َ
من حيث شئتما وال تقربا ىذه الشجرة فتكونا من الظادلٌن * فوسوس ذلما الشيطان ليبدي

ذلما ما ووري عنهما من سوآُتما) ىذه ىي اخلُطوةُ األوىل( .وقال ما هناكما ربكما عن ىذه

الشجرة إال أن تكونا ملكٌن أو تكونا من اخلالدين) ىذه ىي اخلُطوةُ الثانيةَُّ ،
وقال
حدثهما َ

أعلم منكما( ،وقامسهما إين لكما دلن
ذلما وزيَّن ذلما ،وقال :إين ُخ ُ
لقت قبلَكما ،وأنا ُ
ناصح ذلما يف ِ
األكل من
الناصحٌن) ىذه اخلُطوة الثالثة من ُخطُواتو مع آدمَ ،ح َ
لف ذلما أنو ٌ

الشجرة( .فدالمها بغرور) وىذه ىي اخلُطوةُ الرابعةُ من خطوات الشيطان مع آدم ،استَ ن َزلو
وحثَّو على فِ ِ
عل ادلعصية َحثا ،و َغَّره وىو الغَرور( ،يا أيها الناس إن وعد اهلل حق
من َعليائوَ ،
فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور).

عباد اهلل( /يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنو
يأمر بالفحشاء وادلنكر)( ،وال تتبعوا خطوات الشيطان إنو لكم عدو مبٌن) ،كم من ٍ
رجل
ِ
طع
َُتاو َن يف وسوسة الشيطان وخواط ِر ادلعصية ،و َ
استسل معها ح ى وقع يف ادلعصية ،ولو قَ َ
ابن
يق على الشيطان ،واستعا َذ باهلل واحتَمى بو لنجا من ِ
الطر َ
الوقوع يف ادلعصية .نَبَّو ُ
اإلمام ُ

ِ
عمل عمال ح ى
القيم رمحو اهلل إىل ىذا ادلعىن ومسَّاه( :حراسة اخلواطر) ،فإن اإلنسا َن ال يَ ُ
األفكار ىي بَذ ُر الشيطان يف ِ
أرض القلب،
العمل
سبق ذلك
ي َ
اطر و ُ
ُ
التفكًن فيو ،وىذه اخلو ُ
َ

تصًن إرادات ،مث يسقيها الشيطا ُن ح ى
ي ُ
تعاىد الشيطا ُن البَذ َر بسقيو مرًة بعد أخرى ح ى َ
ِ
تكو َن عزائم ،مث ال يز ُال الشيطا ُن هبا ح ى تُث ِمَر األعمال ،والشك َّ
أيسر من
أن َدف َع اخلواطر ُ
دف ِع اإلر ِ
نفسو عاجزا عن دفعِها بعد أن صارت إراد ًة جازمة ،وىو
فيجد ُ
ادات والعزائمُ ،
َ
العبد َ
ٍ
حطب يابس،
بشرارةٍ من نا ٍر َوقعت ىف
خاطر ضعيف ،كمن ُتاون َ
ادلفرط إذ مل يدفعها وىي ٌ
فلما َتَ َّكنت منو َع َجَز عن إطفائها ...
ِ
العبد تقوى اهلل،
يق النجاة من ىذه اخلواط ِر
لزم ُ
وطر ُ
ووساوس الشيطان –ياعباد اهلل :-أن يَ َ
يستحي من اهلل
مطلع على ما يف قلبِو وخواط ِره ،ال ختفى عليو خافية ،وأن
علم أن اهلل ٌ
وأن يَ َ
َ
ِ
ِ
اإلميان والتفك ِر
العبد قلبَو خبواط ِر
حق احلياء أن يراه مفكرا يف
َّ
ادلعصية ُمتمنيًا ذلا ،وإذا مأل ُ
فيما يعنيو من أم ِر دنياه وآخرتِو َشغَلَو ذلك عن خواطر الشيطان ووساوسو.
بارك اهلل لنا يف القرآن العظيم ،وىدانا صراطو ادلستقيم ،أقول قوّل ىذا وأستغفر اهلل ّل ولكم.

(اخلطبة الثانية)
احلمدهلل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه .أما بعد:
عل
عباد اهلل( /يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة)  ..قد عرفتم ما فَ َ
آدم عليو
الشيطا ُن ،و َ
آدم يف ادلعصية ،فاحذروا أن تَقعوا فيما َوقع فيو أبوكم ُ
وقع أباكم َ
كيف أَ َ
السالم( ،إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا)( ،ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهلل فقد
ٍ
ِ
صيب منو
خسر خسرانا مبينا) ،وال يز ُال ُ
العبد يف جهاد مع الشيطان ح ى يلقى اهلل تعاىل ،يُ ُ
بادر إىل التوبة،
يعود إىل ربو
الشيطا ُن مرةً َ
بعد مرة ،وىو ُ
ويستغفره ،وكلَّما َ
وقع يف الذنب َ
ُ

ِ
يعلم َّ
رجل
غفر الذنب ،واهلل حيب التوابٌن وحيب ادلتطهرين ،جاء ٌ
أن لو ربا يَأخ ُذ بالذنب ويَ ُ
ُ
يستغفر من ذنوبو مث يعود،
أحدنا من ربو،
إىل احلس ِن البصري رمحو اهلل فقال" :أال يستحي ُ
ُ
يستغفر مث يعود ،فقال احلسنَ :وَّد الشيطا ُن لو ظَِفَر منكم هبذه ،فال تلوا من االستغفار"
مث
ُ
..
صم بو من ِ
ِ
َّ
و
الشيطان:
كيد
عوذَ
ذلك االستعاذةُ منو ،وما تَ َّ
أعظم َ
ُ
وقد علمنا ربنا ما نَعتَ ُ
ادلتعوذو َن مبثل سورةِ ِ
ومن قرأ آيةَ الكرسي إذا أَوى إىل فِراشو مل يَزل
الفلق وسورةِ الناس َ ..
عليو من اهلل حافظ ،وال يَقربُو شيطا ٌن ح ى يصبح  ..ومن قال :ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،لو ادللك ولو احلمد ،وىو على كل شيء قدير ،يف ٍ
يوم مئةَ مرة ،كانت لو َعد َل
ِ
ِ
يومو
عش ِر ِرقاب ،وُكتبت لو مئةُ حسنةُ ،
وحميت عنو مئةُ سيئة ،وكانت لو حرزا من الشيطان َ
ذلك ح ى ميسي ،ومل ِ
ِ
أكثر من ذلك  ..وإذا
يأت أح ٌد
بأفضل مما جاءَ بو إال ٌ
رجل َعم َل َ
َ
كلت على اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال لو:
الرجل من بيتو فقال :بسم اهلل ،تو ُ
َخر َج ُ

كيف لك ٍ
برجل قد
ديت ،وت َّ
نحى عنو الشيطان ،ويقول شيطان آخرَ :
وى َ
وو َ
ُك َ
قيت ُ
فيت ُ
ووقي ؟! ..أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( :وقل رب أعوذ بك من مهزات
ُىدي وُكفي ُ
الشياطٌن * وأعوذ بك رب أن حيضرون) ..

