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 أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل  :خطبة الجمعة القادمة بعنوان

 د. محمد حرز    
 م2021أبريل  23 –هــ 1442 رمضان  11بتاريخ: 

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَب ِْت  ﴿    :في محكم التنزيل  الحمد هلل القائل   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ وأشهد أَ   .7محمد:    ﴾  أَْقَداَمُكمْ  , َوأشهد أَنَّ ُمَحمَّ   القائلُ   ْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ :قَاَل  رضى هللا عنه  أَبِي ُهَرْيَرةَ  كما في حدي   ِ َصلَّى َّللاَّ   :) قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

فاللهم صل    متفق عليهَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه(  

وعلى  ا يمشي على األرض , كان قرآن  ،فمن علم الدنيا القرآن  وزد وبارك على    وسلم

 ا إلي يوم الدين . ا كثير  آله وصحبه وسلم تسليم  

َ َحقَّ     العزيز الغفار  أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى } يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

  } ُمْسِلُموَن  َوأَْنتُْم  إِالَّ  تَُموتُنَّ  َواَل  أل عمران  )تُقَاتِِه  بعد:      (  102:سورة   أما  العزة )ثم  أيام 

 عنوان وزارتنا وعنوان خطبتنا .  (والنصر في الشهر الفضيل

 : عناصر اللقاء

 رمضان شهر االنتصارات . : أوالً 

 ا: انتصارات من نوع خاص ثانيً 

 ا :أعظم انتصار )االنتصار على الشيطان ( ثالثً 

رمضان شهر العزة والنصر   بداية ما أحوجنا إلى أن يكون حديثنا  عن   أيها السادة :

والرفعة الكرامة  ورمضان    ! شهر  ال؟  يكنوكيف  والكسل    للراحة  شهًرا لم  والنوم 

  االنتصارات  لتحقيق  شهًرا  كان بل  ، فحسب    العبادات  وممارسةكحالنا     موالخمو

 سادة .  غيرت مجرى التاريخ يا التي العظيمة،  والفتوحات الكبرى

 : رمضان شهر االنتصارات . أوالً 

تحولت فيه    سيجد شهًراا  بً ا عجاي التاريخ اإلسالمي يجد عجبً الناظر ف  أيها السادة :

بل إلى زعماء وقادة  ومن رعاة لإل  ,األمةُ من الضعف إلى القوة ,ومن الذل إلى العزة  

  , شهًراللبشر  خفاقة  سيجد  عالية  المسلمين  رايات  فيه  العصور   ارتفعت  مر  على 

يخِ،  ارالترى  ْنتصارات، انتصاراٌت غيَّرت مجالا  شهر  رمضان  واألجيال ,سيجد شهر

ما ِمْن معركة  األمة اإلسالمية , سيجد  فِي    األمن واالستقرار  دعائمَ ْت  انتصاراٌت أَْرس

من المعارك، وما من غزوة من الغزوات خاضها المسلمون في هذا الشهر المبارك،  

ولم تأت هذه االنتصارات إال بعد أن تمسكوا بشرع    إال ونصرهم هللا على أعدائهم،

 .صلى هللا عليه وسلم  ريمسنة رسوله الك بالقويم، وبكتابه الحكيم، وربهم 

ففي    صلى هللا عليه وسلم ففي رمضان كانت غزوة بدر الكبرى بقيادة الرسول الكريم  

غزوة في اإلسالم غزوة    لسنة الثانية من الهجرة كانت أولَ من رمضان لالسَّابعِ َعَشَر  

َولَقَْد نََصَرُكُم  )    : الفرقان التي فرقت بين الكفر واإليمان بين الحق والباطل قال ربنا

َوأَْنتُمْ  بِبَْدٍر   ُ أَِذلَّةٌ   وأنتم ماذا؟ )....َّللاَّ تَْشُكُرونَ   }َوأَْنتُْم  لَعَلَُّكْم   َ ]آل عمران:  {  فَاتَّقُوا َّللاَّ

للمسلمين دولة  لقد تغير  ف.  [123 بدر، فبعد بدر أصبحت  بعد موقعة  ا  تمام    المسلمون 

ووضع مستقر؛ انتقل المسلمون    رفيعة  معترف بها، أصبحت لهم شوكة قوية ومكانة

انهزموا، ،   رغم كثرتهم  المشركون  ، إلى مرحلة جديدة، العالم كله سمع عن هذه الدولة

 .اليهود رعبوا، والمنافقون ظهرواو 
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كان الموعد مع حدث من أهم  في السنة الثامنة للهجرة  ويأتي رمضان    وتدور األحداث

إنه  التاريخيةحداث  األ النبي  فتح مكة  ،  التي أحبها  ا  حب    صلى هللا عليه وسلمالمكرمة 

ا  بقيادة المصطفى صلى هللا عليه وسلم؛  شديد ا ا عظيم  ا مبين ا، ونصر  وكان  ،  فكان فتح 

، وانتهت أكبر قوة مناوئة  بأكملها فتح مكة بداية سيطرة اإلسالم على الجزيرة العربية  

 .النتشار اإلسالم بين العرب

ليهدم صنم    ؛خالد بن الوليد     صلى هللا عليه وسلم  بعث الرسول  سادة  يا  ي الشهر نفسهفف

العاص ليهدم صنم  عمرو بن    صلى هللا عليه وسلمفي الشهر نفسه بعث  و ,العزى، فهدمه 

فهدمه بعثو , سواع،  نفسه  الشهر  وسلم  في  عليه  ليهدم صنم    صلى هللا  زيد  بن  سعد 

ما هذا؟ أمعقول كل هذا في شهر واحد؟ في شهر رمضان تقع كل هذه  .. .مناف، فهدمه 

 ؟ أنه شهر العزة والكرامة والنصر والفتح والقوة والغلبة لإلسالم والمسلمين ..األصنام

فِي  وَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص،  ففي رمضان كانت معركة القادسية بقيادة  وتدور األحداث  

يَن  فِي رموضاَن فُتَِحْت بِالُد اأْلَْنَدلُِس َعلَى يَِد َطاِرِق ْبِن ِزيَاٍد،  رم ضاَن َوقَعَْت َمْعَرَكةُ ِحط ِ

سيِف    دةرمضان انتصر السلمون بقيافِي  و،  قدسمالمسلمون بَْيَت ال  فيهااْستََردَّ    والتي

على  اْلقُْسَطْنِطينِيَّةُ  ي رمضان فتحت  فو،  في معركة عين جالوت  التَّتَاِر    على  يِن قُُطزالد

 .   يد محمد الفاتح

هـ السادس من    1393العاشر من شهر رمضان المبارك سنة    وتدور األحداث ففي

خط  نا المسلحة  حيث عبرت قوات  معركة العبور  رمضان كانت   م  1973أكتوبر سنة  

في ست    الهزيمة بالقوات الصهيونية  تألحق و  بارليف ودمرت نقاط الدفاع اإلسرائيلية

اإلسرائيليين، وارتفعت رايات الحق عالية  انتصر جنود الحق على المحتلين  و  ,ساعات 

فضربوا بدمائهم  وسجل التاريخ هذه البطوالت والتضحيات لقواتنا المسلحة      خفاقة

 .في التضحية والفداء لوطنهم  المثل

  .والذلة ألعداء الحق أعداء الدين  ,شهر عزة المسلمين فرمضان شهر االنتصارات,  

التتار وعلى الفرس   وعلى صليبيين وعلى ال شركين انتصر المسلمون على الم فيه؛ 

والمنة,  الفضل  اليهود وهلل  علينا؛    وعلى  بها  َمنَّ هللا عز وجل  نعمة عظيمة  وهذه 

ونوم إنما شهر جهاد وعبادة ,شهر عمل واتقان,    م فرمضان ليس شهر كسل وخمو

العتق    شهر الخير والبركات, شهر النفحات والرحمات ,شهر المغفرة والرحمات. شهر

                                     من النيران . 

 : ا: انتصارات من نوع خاصثانيً 

: السادة  الوقت  أيها  يتسع  ال  االنتصارات  شهر  في  نوع خاص  من  انتصارات  هناك 

 لذكرها منها على سبيل المثال ال الحصر : 

نعم انتصر األنسان في رمضان على شهوة      االنتصار على النفس وشهواتها ولذاتها

رضي  -عن أبي هريرة  الطعام والجماع بالنهار , وابتعد عن الذنوب والمعاصي واآلثام ف 

))يقول هللا عز وجل: يدع شهوته    ، قال: -صلى هللا عليه وسلم-، عن النبي  -هللا عنه

هو القائل    صلى هللا عليه وسلم, أليس نبي اإلسالم   (( متفق عليه  وطعامه من أجلي

وِر والعََمَل    كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضى هللا عنه ))َمن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ

ِ َحاَجةٌ في أْن يََدَع َطعَاَمهُ وَشَرابَهُ((.   صلى هللا عليه  أليس نبي اإلسالم   به، فليَس ّلِِلَّ

الصيام جنة  ))   هريرة رضى هللا عنه  البخاري من حديث أبي   هو القائل كما في  وسلم
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إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني  ف

 امرؤ صائم((. 

مدرسة للتربية على كل خلق طيب وجميل  مدرسة لتهذيب التنفس وتربيتها ,و   فالصيام

. 

اإل  يا  سالنفف قال  كما  بالحق شغلت إ  :الشافعيمام  سادة  تشغلها  لم  لم  ,بالباطل    كن  إن 

إذا لم تشغلها  ,    إذا لم تشغلها بالقرآن شغلتك بالغناء  ,  نشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية  

  وإن ركبتك قتلتك يا    ,,,النفس كالدابة إن ركبتها حملتك .شغلتك بذكر الناس  ,بذكر هللا  

ة الشريك الشحيح لصاحبه لتفوز   حاسب نفسك اآلن محاسب قف مع نفسك و رب سلم ف

و   . واآلخرة  الدنيا  قاضيهاا في  محكمة  السماء  في  أن  بابهااإل  علم  علي  مكتوب    له 

ْن  : }َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فَاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َوإِن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة م ِ

قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:    [47]سورة  األنبياء:  بَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسبِيَن { َخْرَدٍل أَتَْينَا  

ل أن تحاسبوا وزن وها قبل أن ت وزنوا !!. قال الحسن  يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قب

حساب   الناس  :أيسر  القيامة  البصري  يوم  الدنيا  :ا  في   أنفسهم  يحاسبون  كانوا    . الذين 

د ضاع فإن ضاع العمر فق  ييا نفس إن العمر هو بضاعت   :فحاسب نفسك اآلن وقل لها  

 . ارأس المال ولن أربح أبد  

وأنت تعتقدين أن هللا ال يراك    ،تجرأت على معصية هللاويحك يا نفس !! إن كنت قد  

فما أعظم كفرك باهلل !!! . ويحك يا نفس !! إن كنت قد تجرأت على معصية هللا مع  

علمك أن هللا يراك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك من هللا .ويحك يا نفس !! هل تعرفين  

 ؟ قدر نعمة اإلسالم 

 ؟ يا نفس هل حققت التوحيد هلل جّل وعال ؟  الميا نفس هل عشت باإلسالم وبذلت لإلس

يا نفس هل  ؟  يا نفس هل أخلصت العبادة هلل وحده؟  يا نفس هل استعنت باهلل في كل أمر

هل حافظت على    ؟وعلى القيام  هل حافظت على صيام رمضان  ؟حافظت على الصالة  

صدقت   يا نفس هل   ؟يا نفس هل حرصت على بر الوالدين؟  الزكاة والحج مع قدرتك  

وعفوت عن    ،يا نفس هل أعطيت من حرمك ووصلت من قطعك ؟  الوعد ووفيت العهد  

يا نفس هل أحسنت إلى الجيران ؟ هل أحسنت إلى الناس في كل مكان ؟  ؟  من ظلمك

هل تخلقت بأخالق اإلسالم ؟ هل حرصت على قراءة القرآن ؟ هل حرصت على قيام 

!ويحك يا نفس  عصين وعلى هللا تتجرئين ؟الليل هلل جل وعال !!ويحك يا نفس إلى متى ت

, والجنة أو النار موعدك    قيامة  إن القبر بيتك ، والتراب فراشك ، والدود أنيسك ، وال

فأصبح  ا  ا وجمعوا كثير  ويحك يا نفس أما تنظرين إلى أهل القبور ، كانوا كثير  موردك . 

!أما لك  نفس أمالك إليهم نظرة ؟!ويحك يا  !اا وأملهم غرور  ا وبنيانهم قبور  جمعهم بور  

فيهم عبرة !! أتظنين أنهم دعوا إلى اآلخرة وأنت من المخلدين ؟!! هيهات .. هيهات  

 .. ساء ما تتوهمين !! 

من عاشوا معنا   واألجداد من األحباب واألوالد ويحك يا نفس .. أال تنظرين إلي اآلباء  

ومفارق الجماعات آخذ    ؟ذاتكيف اختطفهم هاذم الل  ؟أين ذهبوا   في رمضان الماضي  

وهللا لقد وسدوا التراب وفارقوا ,  أرداهم فما تكلموا    ,  فما نطقوا  , أسكتهمالبنين والبنات  

كأنهم ما ضحكوا مع من ضحك , وما أكلوا مع    ,  األحباب , وابتعدوا عن األصحاب

  ة اختلفت علي وجوهم الدود, وضاقت عليهم ظلم  ,  من أكل, وال شربوا مع من شرب 
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للحود ,وفارقوا كل مرغوب ومطلوب ,وما بقيت معهم إال األعمال فهل تذكر أحد منكم  ا

.. كأنك ال تؤمنين بيوم  !! ويحك يا نفس ؟ لك المصيروهل أعد أحد منكم لذ  ؟ كم القدومذل

تخافين  ؟ الحساب !!ويحك يا نفس .. أما تخافين من سوء الخاتمة  أما  نفس  يا  ويحك 

أما تخافين من الحساب    ؟ أما تخافين من سكرات الموت وآالمه    ؟ من عذاب القبر وأيامه  

ا  أم؟أما تخافين من النار واألغالل واألهوال  ؟.. أما تخافين من الصراط وحدته    ؟ ودقته

ويحك يا نفس .. اعملي قبل أن  ؟  تخافين أن تحجبي عن النظر إلى وجه الكبير المتعال  

 ال تعملي !!!وحاسبي قبل أن تحاسبي !!! 

 ا وترحلي فسيأتى يومً                    ***                يا نفس ال تتكبري

 فعلى األعناق ستحملي                   *** إن طال أو قصر الزمان 

 وفى التراب ستدفني                *** ستزوري بيت الدود حتما

 وتفكري وتعقل       ***          يا نفس عودي للهدى

 وهلل وحده فانحني             ***     اقتديوبهدي محمد 

 ومن رحمته ال تسأمي                  *** هللا غافر كل ذنب

 فبالصالحات تجملي    يا نفس قد أزف الرحيل

 العمر فان فافهمي      ***         يا نفس ال تتكبري

 وأظلك الخطب الجليل         *** يا نفس قد أزف الرحيل  

 يلعب بكى األمد الطويل           *** يا نفسى ال      فتأهبى

 الخليل  الخليل به     *** فلتنزلن بمنزل ينسى

                                                                             الثرى ثقال تقيل            *** وليركبن عليك من      

 بقى العزيز وال الذليل  فما      *** قرن الفناء بنا جميعا      

والهوى شهر االنتصار على البخل  رمضان شهر االنتصار على النفس أيها السادة : 

أجود  - صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا    امقاصد الصيام ، لذ  وهذا كله من   والشح

الريح  ك  في رمضان  الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان  

 . ءال يمسك شي.المرسلة

ي المختار صلى هللا  بالن الذي استعاذ منه    لرمضان شهر االنتصار على الكسل والخمو

   متفق عليه.  (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل ) عليه وسلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ و ِ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعْنهُ  إِذَا َجاَء    : )َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

وينادي مناد: يا    َرَمَضاُن فُت َِحْت أَْبَواُب اْلَجنَِّة َوُغل ِقَْت أَْبَواُب النَّاِر َوُصف َِدْت الشَّيَاِطينُ 

يا باغي الشر أقصر الكسل والخمول    (متفق عليه ) (  باغي الخير أقبل، و  فدعك من 

   فاأليام معدودة واألنفاس محسوبة

  ال   وكيف  الجنان؟  أبواب  بفتح  المؤمن  ي بّشر  ال  وكيف: " -هللا   رحمه  –قال ابن رجب  

من   ي بّشر العاقل، بوقت ي غّل فيه الشيطان، ال وكيف النيران؟  أبواب   بغلق  المذنب  ي بّشر

 ؟  أين ي شب ه  هذا الزماَن زمان  

فإنك تستطيع  رمضان شهر اإلخالص بال منازع،  :    رمضان شهر االنتصار على الرياء 

, الناس  رب  تراقب  لكنك  الناس   يراك  وال  وتشرب  تأكل  الطعام    كفامتناعأن  عن 

عين اإلخالص، عن أبي هريرة   ذاه هللا جل وعال  استجابة ألمر  هوات والشراب والش
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))يقول هللا عز وجل: الصوم  ، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، عن النبي  - رضي هللا عنه-

   . متفق عليه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي(( 

َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا    : ) قَاَل َرس ول  َّللاه  َصلهى َّللاه  َعلَْيه  َوَسلهمَ   :َعْن أَب ي ه َرْيَرةَ قَالَ و 

َم ِمْن ذَْنبِِه(   ))من قام رمضان إيمانا واحتسابا،    متفق عليه   َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدَّ

))من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من     غفر له ما تقدم من ذنبه((

 هللا هللا في رمضان ونفحاته .  ذنبه(( 

 :أعظم انتصار )االنتصار على الشيطان ( ا  ثالثً 

فالشيطان يجري مجرى    رمضان شهر االنتصار على الشيطان وكيف ال ؟   :أيها السادة  

الدم في العروق فضيقوا مجاريه بالجوع أي بالصيام قال النبي صلى هللا عليه وسلم  

الدم) مجرى  اإلنسان  من  يجري  الشيطان  اإلإن  يغوي  فالشيطان  بالشهوات  نسان  ( 

,لذا من    ضاقت مجاري الشياطين المسلم    إذا صام  والشهوات تقوى باألكل والشراب ف

 مقاصد الصيام االنتصار على الشيطان. 

وال العائلة  ,ال فالن وال فالن  ,  الحقيقي لنا  األساسي و  الشيطان هو العدوأيها السادة :  

   ولم ال والنبي المختار   ,ولو لحظة   فالشيطان ال يدعك ترتاح منه, الفالنية والعائلة الفالنية  

  النبي المختار   حتى فانتبه فمع كل إنسان شيطان    ,  بين أن مع كل إنسان منا شيطان   

  كما في صحيح مسلم أَنه َرس وَل َّللاه  َصلهى َّللاه     كما في حديث عائشة رضي هللا عنها

َها لَْيال    ْند  ْن ع  ْرت  َعلَْيه  فََجاَء فََرأَى َما أَْصَنع  فَقَالَ َعلَْيه  َوَسلهَم َخَرَج م  َما لَِك    ":  قَالَْت فَغ 

أَِغْرتِ  ْثل َك فَقَاَل َرس ول  َّللاه  َصلهى َّللاه     :فَق ْلت  ؟"  يَا َعائَِشةُ  ْثل ي َعلَى م  َيغَار  م  َوَما ل ي اَل 

َي َشْيَطان  :  قَالَْت    "؟أَقَْد َجاَءِك َشْيَطانُكِ "  :َعلَْيه  َوَسلهمَ    " نَعَمْ   ":قَالَ   ؟َيا َرس وَل َّللاه  أَْو َمع 

َولَِكْن َرب ِي  ،نَعَْم    ": قَالَ   ؟َوَمعََك َيا َرس وَل َّللاه      :ق ْلت    "نَعَمْ ":قَاَل    ؟َوَمَع ك ّل  إ ْنَسان    :ق ْلت  

 (رواه مسلم) " أََعانَنِي َعلَْيِه َحتَّى أَْسلَمَ 

  : يقول لك,حتى وأنت علي فراش الموت  ,فالشيطان ال يدعك ترتاح منه ولو لحظة     

وهنا من    ،مت علي النصرانية فهي خير األديان  ، مت علي اليهودية فهي خير األديان

 ( . َربَّنَا ال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا   )يريد هللا له الزيغ أزاغه

إليه مالئكة بيض الوجوه يقول هؤالء هم أعدائك من    تومن يرد هللا له الثبات جاء 

وهنا يعلو صوت الحق    ,ولكن مت علي الشريعة المحمدية فهي خير األديان,  الشياطين  

 (8: سورة  أل عمران )وتعالي َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب {   تبارك

ا إيقاع الناس في العداوة والبغضييياء قال همن :ألن له أهداف  ؛فاحذر عداوة الشييييطان

ِر   :ربنا اَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيســـِ ْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغضـــَ ) إِنََّما يُِريُد الشـــَّ

ِ َوَعِن الصَـّ  ُكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ دَّ إذ يقول    وصيدق النبي المختار [  91]سيورة  المائدة:  الِة (  َويَصـُ

لهَم َيق ول   لهى َّللاه  َعلَْيه  َوسييَ ْعت  النهب يه صييَ م  ْيَطاَن قَْد    ":كما في حديث َجاب ر  قَاَل سييَ إِنَّ الشــَّ

لُّوَن فِي َجِزيَرِة اْلعََرِب َولَِكْن فِي التَّْحِريِي بَْينَُهْم   ــَ َدهُ اْلُمصــ  (رواه مسييييلم  )  "أَيَِس أَْن يَْعبـُ

بالخصيومات والفتن والبغضياء والشيحناء فانتبه حتى ال تقع في والتحريش بينهم يكون  

 دائرة من دوائر الشيطان وأنت ال تدري .

الال بَِعيًدا )الضيالل البعيد لإلنسيان   :ومن أهدافه  لَُّهْم ضـَ ْيَطاُن أَْن يـُضِ ( 60) َويُِريُد الشَـّ

ــورة  النســـــاء   ومن أـهداـفه ا النَّْجَوى ِمَن    :  ســ الحزن ـلك في اـلدنـيا واةخرة )إِنَّمـَ
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ِ فَْليَتََوكَّ  ِ َوَعلَى َّللاَّ ْيئًا إِال بِِإْذِن َّللاَّ ــَ ِهْم ش ار ِ ْيَطاِن ِليَْحُزَن الَِّذيَن َءاَمنُوا َولَْيَس بِضــَ ــَّ ِل  الش

 (10:سورة  المجادلة  )اْلُمْؤِمنُوَن  {  

ْيَطاَن لَُكْم َعُدو   ىبل من أهدافه الكبر أنه يريد اإلنســـان في عذاب الســـعير } إِنَّ الشـــَّ

ِعيِر { ــَّ َحاِب الســ ــْ ا إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَهُ ِليَُكونُوا ِمْن أَصــ احذر    (6:ســــورة  فاطر  )  فَاتَِّخذُوهُ َعُدوًّ

علي يوم يقف  , قبل أن يتبرأ منك يوم القيامة   ,عداوة الشيطان فتبرأ من الشيطان اآلن 

َ َوَعَدُكْم :   منبر من نار ويقول خطبته الشيهيرة َي األْمُر إِنَّ َّللاَّ ا قـُضِ ْيَطاُن لَمَّ } َوقَاَل الشَـّ

ِ َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن ِلي َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِال أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُ  ْم  َوْعَد اْلَحق 

ِرِخيَّ إِن ِي َكفَْرُت بَِما  ِلي فَال تَلُوُمونِ  ِرِخُكْم َوَما أَْنتُْم بُِمصـْ ُكْم َما أَنَا بُِمصـْ ي َولُوُموا أَْنفُسـَ

   (22:سورة  إبراهيم)أَْشَرْكتُُمونِي ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم {  

 سلطوا إال لشقوتي وعنائي   ***إني ابتليت بأربع ما      

 الخالص وكلهم أعدائي  فكيف ىوالهو  ***إبليس والنفس والدنيا   

  أرجئ الحديث عن الجواب إلى ما بعد جلسة االستراحة   ؟كيف تنتصر علي الشيطان

 واستغفر هللا العظيم لي ولكم أقول قولي هذا  
 الخطبة الثانية 

ُ َوْحَدهُ ال   الحمد هلل وال حمد إال له وبسم هللا وال يستعان إال به َوأَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    وبعد ........................  َشِريَك لَه َوأَنَّ ُمَحمَّ

 ؟     كيف تنتصر علي الشيطان

بل قد يعيش اإلنسان    منا ,  عقل كل إنسانسؤال خطير  يدور في  :    أيها السادة        

نتصر علي  أكيف أتغلب علي الشيطان؟ وكيف    ,في حياته يسأل نفسه ويسأل اآلخرين 

 ؟ هذا العدو 

 :لوقت لذكرهااأخي هناك  طرق كثيرة لتنتصر علي الشيطان ال يتسع       

في الوقت الذي  ,فلقد عظم هللا كيد النساء    , الشطان ضعيفٌ   ا أن كيدَ اعلم يقينً   :  منها  

وقال   (28:سورة  يوسف  )قَاَل إِنَّهُ ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم {  : ) حقر كيد الشطان فقال ربنا

 (76:سورة  النساء )في حق الشيطان ) إِنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َكاَن َضِعيفًا { 

 !! يفر ويهرب منه الشيطان    عن رجل من أمة النبي العدنان   باهلل عليكم أسمعتم

ي َكلّ ْمَنه    ق َرْيش   ْن  م  ن ْسَوة   النبي  عند  كان  عندما  عنه  الخطاب رضي هللا  بن  عمر  أنه 

المختار    النبي  أَْصَوات ه نه َعلَى َصْوت ه  يرفع أصواتهن علي  َعال َية   ا    َوَيْستَْكث ْرَنه   فَلَمه

َن لَه  َرس ول  َّللاه  َصلهى َّللاه  َعلَْيه  َوَسلهَم اْستَأْذَنَ  َجاَب فَأَذ   ع َمر  ْبن  اْلَخطهاب  ق ْمَن فََبادَْرَن اْلح 

فَقَاَل ع َمر   َوَسلهَم َيْضَحك   َوَرس ول  َّللاه  َصلهى َّللاه  َعلَْيه   َيا    :فَدََخَل ع َمر   نهَك  أَْضَحَك َّللاه  س 

ا  "  : فَقَاَل النهب يُّ َصلهى َّللاه  َعلَْيه  َوَسلهَم َرس وَل َّللاه   تِي ُكنَّ ِعْنِدي فَلَمَّ َعِجْبُت ِمْن َهُؤاَلِء الالَّ

ث مه قَاَل    :فَقَاَل ع َمر  "َسِمْعَن َصْوتََك اْبتََدْرَن اْلِحَجاَب   َيا َرس وَل َّللاه   َيَهْبَن  فَأَْنَت أََحقُّ أَْن 

نه أَتََهْبَنن ي َواَل تََهْبَن َرس وَل َّللاه  َصلهى َّللاه  َعلَْيه  َوَسلهَم فَق ْلَن نَعَْم    :  ع َمر   ه  ات  أَْنف س  َيا َعد وه

َصلهى َّللاه   ْن َرس ول  َّللاه   م  َوأَْغلَظ   أَفَظُّ  َعلَْيه   أَْنَت  َصلهى َّللاه   فَقَاَل َرس ول  َّللاه   َوَسلهَم  َعلَْيه    

ا قَطُّ إِالَّ َسلََك    )   :َوَسلهمَ  إِيًها يَا اْبَن اْلَخطَّاِب َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َما لَِقيََك الشَّْيَطاُن َساِلًكا فَجًّ

َك (  ا َغْيَر فَج ِ  رواه البخاري فَجًّ

حقا إ نه َكْيدَ الشهْيَطان     ,  مة النبي العدنان يفر ويهرب منه الشيطان هللا أكبر رجل من أ

يف ا َضع  الشيطان    َكاَن  باهلل ب   االنتصار على  ربنا  االستعاذة  ِمَن    : قال  يَْنَزَغنََّك  ا  َوإِمَّ  {
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( َعِليٌم  َسِميٌع  إِنَّهُ   ِ بِاّلِلَّ فَاْستَِعْذ  نَْزٌغ  ((  200الشَّْيَطاِن  قاله    )سورة األعراف  ومن أجمل ما 

حكي عن بعض    :اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا تعالى في كتابه القيم تلبيس إبليس قال 

ا سول لك الخطايا ؟ قال التلميذ : أجاهده  السلف أنه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذ

قال الشيخ : فإن عاد؟! قال : أجاهده . فقال   . قال الشيخ : فإن عاد؟! قال : أجاهده .

الشيخ : هذا يطول يا بني ولكن إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا  

برب   استعن   ، يطول  أمر  هذا  بني  يا   : قال  أجاهده   : ؟قال  كالبه  تصنع  يكفك  الغنم 

   .فاستعن باهلل أيها الحبيب والجأ إليه فهذا هو الحصن الحصين

المداومة علي ذكر هللا :فالذكر من أقوي األسلحة  ب الشيطان    االنتصار علىبل            

ْحَمِن نُقَي ِْض لَهُ َشيْ   لتدمير الشيطان ]سورة  َطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن () َوَمْن يَْعُي َعْن ِذْكِر الرَّ

]األعراف:  ) إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم َطائٌِف ِمَن الشَّْيَطاِن تَذَكَُّروا (  :  قال ربنا    [36الزخرف:  

عندما تدخل بيتك َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  َّللاه  أَنهه   و فال تترك ذكر هللا بحال من األحوال ، [201

َيق ول   َوَسلهَم  َعلَْيه   النهب يه َصلهى َّللاه   َع  ُدُخوِلِه    "   : َسم  ِعْنَد   َ فَذََكَر َّللاَّ بَْيتَهُ  ُجُل  الرَّ َدَخَل  إِذَا 

َ ِعْنَد ُدُخوِلِه   :نُ َوِعْنَد َطعَاِمِه قَاَل الشَّْيَطا  اَل َمبِيَت لَُكْم َواَل َعَشاَء َوإِذَا َدَخَل فَلَْم يَْذُكْر َّللاَّ

َ ِعْنَد َطعَاِمِه قَاَل أَْدَرْكتُْم اْلَمبِيَت َوالْ  عََشاَء  قَاَل الشَّْيَطاُن أَْدَرْكتُْم اْلَمبِيَت َوإِذَا لَْم يَْذُكْر َّللاَّ

 (رواه مسلم )"

قَاَل َرس ول  َّللاه  َصلهى َّللاه  َعلَْيه    عَْن أََنس  ْبن  َمال ك  قَالَ فذكر هللا ا  : الخروج من بيتكوعند 

ةَ إِالَّ  : )   َوَسلهمَ  ِ اَل َحْوَل َواَل قُوَّ ِ تََوكَّْلُت َعلَى َّللاَّ َمْن قَاَل يَْعنِي إِذَا َخَرَج ِمْن بَْيتِِه بِْسِم َّللاَّ

لَ  يُقَاُل   ِ الشَّْيَطاُن  بِاّلِلَّ َعْنهُ  ى  َوتَنَحَّ َوُوقِيَت  ُكِفيَت  فَيَْلقَاهُ    )  ه:بن ماج  ا  وفي رواية(  هُ 

 وأبو داود  هرواه ابن ماجقَْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوقَِي (    قَِرينَاهُ فَيَقُواَلِن َماذَا تُِريَداِن ِمْن َرُجلٍ 

  )  :َعبهاس  َيْبل غ  النهب يه َصلهى َّللاه  َعلَْيه  َوَسلهَم قَالَ بل عندما تريد أن تأتي أهلك فقل فعْن اْبن   

ِ اللَُّهمَّ َجن ِْبنَا الشَّْيَطاَن َوَجن ِْب الشَّْيَطاَن مَ  ا َرَزْقتَنَا  لَْو أَنَّ أََحَدُكْم إِذَا أَتَى أَْهلَهُ قَاَل بِاْسِم َّللاَّ

هُ (   متفق عليه فَقُِضَي بَْينَُهَما َولٌَد لَْم يَُضرُّ

وقل   ,ة المعوذتينوقراء ,قراءة القرآن :بل من وسائل االنتصار علي الشيطان         

فعْن أَب ي ه َرْيَرةَ اَنه َرس وَل َّللاه  َصلهى َّللاه   .    وأية الكرسي  وسورة  البقرة    ,هو هللا أحد

فِيِه  )  :َعلَْيه  َوَسلهَم قَالَ  اَل تَْجعَلُوا بُيُوتَُكْم َمقَابَِر إِنَّ الشَّْيَطاَن يَْنِفُر ِمْن اْلبَْيِت الَِّذي تُْقَرأُ 

 رواه مسلم ]سورة  اْلبَقََرِة( 

ــيطان ِ   )  :وفي حديث أبي هريرة قال له الش ي  ــِ َك فَاْقَرأْ آيَةَ اْلُكْرس ــِ إِذَا أََوْيَت إِلَى فَِراش

ِلَها َحتَّى تَخْ  ُ اَل إِلَهَ إِالَّ ِمْن أَوَّ َوقَاَل ِلي لَْن يََزاَل َعلَْيَك ِمْن   ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم {تَِم اْةيَةَ} َّللاَّ

ِ َحافٌِظ َواَل يَْقَربََك َشْيَطاٌن َحتَّى تُْصبِحَ    رواه البخاري(  َّللاَّ

هذا الشييهر شييهر انتصييار على هوى النفس وشييهواتها،    أيها السييادةفلنجعل معاشيير  

لنجعله شيهر انتصيار على العجز  .وعلى آفات اللسيان وأمراض القلوب والرياء والبخل

 .لنجعله شهر انتصار على تسويف التوبة.والكسل والغفلة

صيار على ت شيهر االن   ...لنجعله شيهر انتصيار على الذنوب والمعاصيي بكل أصينافها

 الشيطان

 كتبه العبد الفقري إىل عفو ربه 
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    د/ حممد حرز   
 إمام بوزارة األوقاف                                                           


