
 

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

 وات الشيطان(طُ خُ ..  عليو السالم )قصة آدم 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  حنمده ونستعينوإن احلمدهلل 
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  

، وخًَن اذلدي ىدُي حممد صلى اهلل عليو وسلم، كثًنا، أما بعد: فإن خًَن احلديث كتاُب اهلل
 وشرَّ األمور حمدثاُُتا، وكلَّ بدعٍة ضاللة.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل إن خبًن مبا تعملون، واتقوا 
عرضون ال نفس ما كسبت وىم ال يظلمون، يومئذ ت يوما ترجعون فيو إىل اهلل، يوم توىف كل  

 ختفى منكم خافية.

 قصةُ إهنا اىا يف كتابو مرات، نَ نا وث َ القرآن العظيم، كررىا رب   صِ صَ من قَ  قصةٌ ىذه عباد اهلل/ 
و اهلل بيده، قَ لَ ن خَ مَ  من مشى على ىذه األرض، قصةُ  أول   أبينا آدم، قصةُ  األول، قصةُ  قِ ل  اخلَ 

م مواضُع ويف قصَّتو عليو السال وأسكَنو اجلنة.سجَد لو مالئكَتو، وعلَّمو أمساَء كل  شيء، وأ
 .للعربِة يأخذىا بنوه

 مل يقع يف الذنبِ  ووقوَعو يف الذنب رأى أنو عليو السالمُ  عباد اهلل/ من تأمل قصَة أبينا آدمَ 
ىذه  و، فأولُ الشيطان وتزيينِ  واتِ طُ خُ ُخطوة من بعد ُخطوة، إهنا  جأة، وإمنا وقع يف الذنبِ فَ 

 طوةُ ف، واخلُ لِ واحلَ  مُ سَ : القَ الثالثةُ  طوةُ ، واخلُ والتزيٌن : القولُ طوة الثانيةُ ، واخلُ الوسوسةُ : طواتِ اخلُ 
وقد ذكر اهلل  ه يف البئر، ادلستقي دلوَ ّل  دَ كما يُ   ،عليها واحلث   إىل ادلعصيةِ  االستنزالُ : الرابعةُ 

كن أنت وزوجك اجلنة فكال )ويا آدم اس األعراف، قال تعاىل: يف سورةِ  األربعَ  طواتِ ىذه اخلُ 
من حيث شئتما وال تقربا ىذه الشجرة فتكونا من الظادلٌن * فوسوس ذلما الشيطان ليبدي 

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



 

 ثهما وقالَ حدَّ  ،الثانيةُ  طوةُ الشجرة إال أن تكونا ملكٌن أو تكونا من اخلالدين( ىذه ىي اخلُ 
قامسهما إين لكما دلن )و  منكما، كما، وأنا أعلمُ قبلَ  لقتُ وزيَّن ذلما، وقال: إين خُ  ذلما

من  ذلما يف األكلِ  ذلما أنو ناصحٌ  لفَ واتو مع آدم، حَ طُ طوة الثالثة من خُ ىذه اخلُ الناصحٌن( 
لو زَ ن   ات الشيطان مع آدم، است َ من خطو  الرابعةُ  طوةُ )فدالمها بغرور( وىذه ىي اخلُ  لشجرة.ا

، )يا أيها الناس إن وعد اهلل حق وىو الَغرور هرَّ ثا، وغَ ادلعصية حَ  علِ و على فِ ثَّ وحَ  ،ليائومن عَ 
 غرنكم باهلل الغرور(.فال تغرنكم احلياة الدنيا وال ي

إنو عباد اهلل/ )يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ف
 كم من رجلٍ   )وال تتبعوا خطوات الشيطان إنو لكم عدو مبٌن(، يأمر بالفحشاء وادلنكر(،

 طعَ سل معها ح ى وقع يف ادلعصية، ولو قَ الشيطان وخواطِر ادلعصية، واستَ  يف وسوسةِ  اونَ ُتَ 
 ابنُ  اإلمامُ و بَّ ن َ مى بو لنجا من الوقوِع يف ادلعصية. باهلل واحتَ  على الشيطان، واستعاذَ  الطريقَ 
عمال ح ى  عملُ ال يَ  ن اإلنسانَ )حراسة اخلواطر(، فإ :اهرمحو اهلل إىل ىذا ادلعىن ومسَّ  القيمِ 

القلب،  أرضِ  يف الشيطان رُ ذ  بَ ىي  واألفكارُ  وىذه اخلواطرُ العمَل التفكًُن فيو، ذلك  سبقَ ي
ح ى  الشيطانُ إرادات، مث يسقيها  بعد أخرى ح ى تصًنَ  بسقيو مرةً َر ذ  البَ  الشيطانُ  تعاىدُ ي

من  أيسرُ  اخلواطرِ  عَ ف  دَ  أنَّ  شكوال ،عمالاأل رَ مِ ث  هبا ح ى ت ُ  الشيطانُ  ئم، مث ال يزالُ عزا تكونَ 
جازمة، وىو  صارت إرادةً ها بعد أن عن دفعِ و عاجزا نفسَ  العبدُ  والعزائم، فيجدُ  راداتِ اإل عِ ف  دَ 

يابس،  ىف حطبٍ  قعت  وَ  من نارٍ  رارةٍ ضعيف، كمن ُتاون بشَ  خاطرٌ  يط إذ مل يدفعها وىادلفر  
               ...  عن إطفائها زَ جَ نت منو عَ كَّ فلما تََ 

العبُد تقوى اهلل،  لزمَ أن يَ  :-ياعباد اهلل– الشيطان ووساوسِ  النجاة من ىذه اخلواطرِ  وطريقُ 
ختفى عليو خافية، وأن يستحَي من اهلل ه، ال و وخواطرِ على ما يف قلبِ  أن اهلل مطلعٌ  علمَ يَ  وأن  
تفكِر وال اإلميانِ  خبواطرِ  أن يراه مفكرا يف ادلعصيِة ُمتمنًيا ذلا، وإذا مأل العبُد قلَبو احلياء حقَّ 

 فيما يعنيو من أمِر دنياه وآخرتِو َشَغَلو ذلك عن خواطر الشيطان ووساوسو.

 تقيم، أقول قوّل ىذا وأستغفر اهلل ّل ولكم.بارك اهلل لنا يف القرآن العظيم، وىدانا صراطو ادلس



 

 )اخلطبة الثانية(

 احلمدهلل، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه. أما بعد: 

 علَ ما فَ  )يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة( .. قد عرفتم   عباد اهلل/
عليو  قع فيو أبوكم آدمُ قعوا فيما وَ يف ادلعصية، فاحذروا أن تَ  أباكم آدمَ  وقعَ أَ  وكيفَ  ،الشيطانُ 

)ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهلل فقد  ،السالم، )إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا(
منو  صيبُ ح ى يلقى اهلل تعاىل، يُ  مع الشيطانِ  يف جهادٍ  العبدُ  خسر خسرانا مبينا(، وال يزالُ 

 ، التوبةإىل يف الذنب بادرَ  ما وقعَ ه، وكلَّ و ويستغفرُ إىل رب   مرة، وىو يعودُ  بعدَ  مرةً  الشيطانُ 
 جاء رجلٌ  واهلل حيب  التوابٌن وحيب  ادلتطهرين،يعلُم أنَّ لو ربا يَأخُذ بالذنِب ويَغفُر الذنب، 

وبو مث يعود، من ذن و، يستغفرُ نا من رب  أحدُ  رمحو اهلل فقال: "أال يستحي   البصري   إىل احلسنِ 
وا من االستغفار" منكم هبذه، فال تل   رَ فِ لو ظَ  الشيطانُ  دَّ مث يعود، فقال احلسن: وَ  مث يستغفرُ 

 .. 

 ذَ عوَّ ما تَ منو، و  االستعاذةُ  ذلكَ  الشيطان: وأعظمُ  بو من كيدِ  مُ صِ عتَ نا ما نَ منا رب  وقد علَّ 
 زل  راشو مل يَ وى إىل فِ إذا أَ  الكرسي   قرأ آيةَ ن الناس .. ومَ  وسورةِ  الفلقِ  سورةِ  مبثل ذونَ ادلتعو  

ال إلو إال اهلل وحده ال  :ومن قالح ى يصبح ..  و شيطانٌ قربُ عليو من اهلل حافظ، وال يَ 
 لَ د  كانت لو عَ  ،مرة مئةَ  يف يومٍ  ،وىو على كل شيء قدير ،لو ادللك ولو احلمد ،شريك لو

و يومَ  رزا من الشيطانِ لو حِ  سيئة، وكانت   عنو مئةُ  يت  حسنة، وحمُ  لو مئةُ  تبت  قاب، وكُ رِ  عشرِ 
من ذلك .. وإذا  أكثرَ  لَ مِ عَ  بو إال رجلٌ  مما جاءَ  بأفضلَ  أحدٌ  ذلك ح ى ميسي، ومل يأتِ 

  :على اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، يقال لو من بيتو فقال: بسم اهلل، توكلتُ  الرجلُ  رجَ خَ 
قد  لك برجلٍ  يقول شيطان آخر: كيفَ عنو الشيطان، و ى نحَّ ، وتديتَ وىُ  قيتَ ووُ  فيتَ كُ 
)وقل رب  أعوذ بك من مهزات أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:  ..؟!قي في ووُ دي وكُ ىُ 

 الشياطٌن * وأعوذ بك رب أن حيضرون( ..


