
  
  
  
  

نفسنا وأهلينا من أكيف نحمي 
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ما ال شك فيه أن الشيطان هو أعدى أعداء اإلنسان ، وهذه العداوة ليست جديدة إمنا هي عداوة قدمية جدا منذ اليوم 
 الذي أمره اهللا تعاىل بالسجود آلدم فأىب.

بحانه ، ومنذ اليوم األول إلهباط آدم عليه السالم ولقد حذر اهللا عباده من هذا العدو اللعني يف مواضع كثرية من كتابه س
  إىل األرض بني اهللا تعاىل هذا األمر فقال: 
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ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊂∉∪ 〈  ى عن اتباع خطوات الشيطان فقال: كذلك و  
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بغضه بالقلوب وخمالفة  به وعلني كذلكلكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم أي هو مبارز 

" أمره باجلوارح واإلعراض عن تزيينه وتضليله وزخرفته، فإن هذا من أجل القربات وأفضل الطاعات قال ابن القيم رمحه اهللا: 
  " عن حماربة العبد على عدد األنفاسجماهدته كأنه عدو ال يفرت وال يف حماربته و  واألمر باختاذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع

  والشياطين نوعان:

 شياطني اإلنس: وهؤالء ميكن اتقاء عداوم بشيء من املداراة واإلحسان أو التغافل أو غريها من الوسائل.          - ١ 

  ال باالستعانة باهللا عز وجل وقد قال عز وجل:شياطني اجلن: وهؤالء ال قدرة للعبد على دفع شرهم إ  -٢
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تعاىل، وقد شرع اهللا تعاىل لنا من األسباب ما نتقي به شر هذا العدو اللعني ، فال جناة للعبد من مكائد الشيطان إال باهللا 
  :ومن هذه األسباب

 : الّتوّكل على اهللا عز وجل -١
نه هو النافع الضار، أوما مل يشأ مل يكن، و  نه ما شاء اهللا كان،أن األمر كله هللا، و أن يعلم العبد أ وحقيقة التوكل على اهللا

ويثق  هذا يعتمد بقلبه على ربه يف جلب مصاحل دينه ودنياه، ويف دفع املضار،. فبباهللا نه ال حول وال قوة إالاملعطي املانع، وا
 .النافعة سبابباذل جهده يف فعل األ وهو مع هذا ه،غاية الوثوق بربه يف حصول مطلوبِ 
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حقيقة، وليبشر بكفاية اهللا له، ووعده  اهللا الثقة، فهو املتوكل علىهذه فمىت استدام العبد هذا العلم، وهذا االعتماد و 
  .شرك، ومن توكل على غري اهللا وتعلق به، وُكل إليه وخاب أمله للمتوكلني، ومىت علق ذلك بغري اهللا فهو

 : االستعاذة باهللا من الشيطان وَشرْكِـه -٢
  : قال سبحانه وتعالى
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 . . كما يف املسند وسنن أيب داودونفِثه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعّوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزِه ونفِخهو 
اللهم  " بكلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : ُقل ل اهللا مرينوملا قال أبو بكر الصّديق رضي اهللا عنه : يا رسو 

وشّر  شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي عامل الغيب والشهادة رب كل فاطر السماوات واألرض
 . م أمحد وأبو داود والرتمذيرواه اإلما   "الشيطان وَشرْكِـه . قال : قُلها إذا أصبحت وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعك

 : ضبط النفس عند الغضب -٣
: يا رسول اهللا اب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال رجلأصح عند اإلمام أمحد عن محيد بن عبد الرمحن عن رجل من

  الشّر كلهجيمع  ، فإذا الغضبالنيب صلى اهللا عليه وسلم ما قالففكرت حني قال تغضب . قال الرجل : قال : ال. أوصين
إذا  " :البطش إىل أقل منها. قال عليه الصالة والسالم ومن ضبط النفس أن يتحّول اإلنسان من حالته اليت تُعينه على

 . رواه اإلمام أمحد وأبو داود . فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع" فليجلس، غضب أحدكم وهو قائم
 : الوضوء -٤

شرع الوضوء يف املواضع اليت يشعلها الشيطان أو حيضرها،  كمنا تطفأ باملاء، وألجل ذاالشيطان خلقه اهللا من ناٍر، والنار إ
             .رواه أمحد إذا غضب أحدكم فليتوضأ" "فالوضوء خيمد ثوران النفس، يقول الرسول عليه الصالة والسالم:

فعليه أن يتوّضأ، يقول الرباء بن عازب رضي اهللا عنه: والوضوء طارد للشيطان، قاطٌع لدابره، فإذا أراد النائم أن يرتاح يف نومه 
اللهم أسلمت وجهي "إذا أتيَت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين، مث قل:  : قال رسول اهللا

                                                                                                             الدعاء.  ...إليك
فإذا نام اإلنسان على غري وضوء فإّن نومه جمال للشيطان يلعب فيه ويشوش، فإن استيقظ النائم فبدأ بالوضوء أفسد على 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد إذا نام، بكل  ":الشيطان كّل ما صنع، يقول الرسول عليه الصالة والسالم
ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر اهللا عز وجل احنلت عقدة، وإذا توضأ احنلت عقدتان، فإن قام فصلى  عقدٍة يضرب: عليك

  متفق عليه.  " احنلت عقده الثالث، وإال أصبح خبيث النفس كسالن

  

 : األذان -٥
أقبل حىت  ي النداءإذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع التأذين، فإذا ُقض " :الصالة والسالم قال عليه

: اُذكر كذا، اُذكر كذا ملا مل يكن يذكر حىت خيطر بني املرء ونفسه يقول ، حىت إذا قضي التثويب أقبلإذا ثّوب بالصالة أدبر
  .رواه البخاري ومسلم."  الرجل ال يدري كم صّلى حىت يظل
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 : قراءة سورة البقرة في البيوت -٦
 . مسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ". رواه: "اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى

 . " الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، إن الشيطان ينفر من البيتال جتعلوا بيوتكم مقابر"  ويف رواية له
 ." ، وال تستطيعها البطلةَحْسرة ، وتركهارءوا سورة البقرة فإن أخذها بركةاقوقال " 

 . رواه مسلم . م : بلغين أن البطلة السحرةقال معاوية بن سالّ 
  قراءة آية الكرسي: -٧

عل حيثو من لين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان ، فأتاين آت ، فجفقد قال أبو هريرة رضي اهللا عنه: وكّ 
  ،تاج وعلي عيال ويل حاجة شديدة: واهللا ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال : إين حم، فأخذته وقلتالطعام

قال: قلت: يا رسول   "يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة " : ، فأصبحت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمفخليت عنه :قال
ول رسول ، لقفعرفت أنه سيعود .وسيعودأما إنه قد كذبك  " : ، قال فرمحته فخليت سبيله، وعياالاهللا، شكا حاجة شديدة

ىل رسول اهللا صلى اهللا : ألرفعنك إاء حيثو من الطعام ، فأخذته فقلتفرصدته ، فج . : إنه سيعودصلى اهللا عليه وسلماهللا 
، فأصبحت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه فرمحته فخليت سبيله ،، ال أعودفإين حمتاج وعلي عيال : دعينعليه وسلم، قال

أما " :ت : يا رسول اهللا شكا حاجة شديدة وعياال ، فرمحته فخليت سبيله ، قالقل  "هريرة ما فعل أسريك يا أبا " :وسلم
فرصدته الثالثة ، فجاء حيثو من الطعام ، فأخذته فقلت : ألرفعنك إىل رسول اهللا ، وهذا آخر ثالث  "إنه كذبك ، وسيعود 

يت إىل فراشك ، ما هو ؟ قال : إذا أو  مرات تزعم ال تعود ، مث تعود ، قال : دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ا ، قلت
ك ، وال يقربنفإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ : ( اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ) ، حىت ختتم اآلية ،فاقرأ آية الكرسي

ا قلت : ي .ما فعل أسريك البارحة" : ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمشيطان حىت تصبح، فخليت سبيله فأصبحت
قلت : قال لي : إذا أويت إلى  ."ما هي؟  ": رسول اهللا ، زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهللا ا فخليت سبيله ، قال

، إال هو احلي القيوم }. وقال يل: لن يزال عليك من اهللا حافظ : { اهللا ال إلهختتم فراشك ، فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حىت
أما إنه قد صدقك  " : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم - نوا أحرص شيء على اخلري وكا -وال يقربك شيطان حىت تصبح 

 .رواه البخاري  ذاك شيطان"" : قال : ال ، قال . " ، تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرةوهو كذوب
 ِقراءة آخر آيتين من سورة البقرة -٨

وقال  رواه البخاري ومسلم "ن آخر سورة البقرة من قرأ ما يف ليلة كفتاهم اآليتان"  :قال فيهما النيب صلى اهللا عليه وسلم
 : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 يف دار ، فأنزل منه آيتني فختم ما سورة البقرة ، وال تُقرآنواألرض بألفي عامالسماوات  إن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق "
  . الكربى ام أمحد والرتمذي والنسائي يفرواه اإلم . " ثالث ليال فيقرا الشيطان

 : تعويذ الصبيان  -٩
 : عوذ احلسن واحلسني ، ويقول إن أباكما كان يعوذ ا إمساعيل وإسحاقيُ  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم

 . بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني الّمـة " . رواه البخاري أعوذ "
 : وجل دوام ذكر اهللا عز -١٠
 األشقياء ، والغفلة طريق الشيطان إىل قلوبذكر اهللا شفاءإن 



٥ 

 

 . ، وإذا ذكر اهللا خنسفإذا سها وغفل وسوس ،الشيطان جامث على قلب بن آدم: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 : إصابة الشياطين بالصرع قبل أن يصرعوا الشخص -١١

  : القيم رمحه اهللا قال ابن
  . الغفلة والنسيان وبالذكر َيصرع العبُد الشيطان ، كما يصرع الشيطان أهل

الشيطان صرعه كما يصرع اإلنسان إذا دنا منه الشيطان ،  قال بعض السلف : إذا متكن الذكر من القلب فإن دنا منه
الصاحلة فإذا خال  ذكر ] روح األعمالفيقولون : ما هلذا ؟ فيقال : قد مّسه اإلنسي ! وهو [ أي ال الشياطني فيجتمع عليه

 . اهـ . عن الذكر كان كاجلسد الذي ال روح فيه ، واهللا أعلم العمل
 : الصباح والمساء المحافظة على أذكار -١٢

 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يوم مائة مرة كانت له  ء قدير ، يفإله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك ، وله احلمد ، وهو على كل شي من قال ال "

، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ، ومل  عشر رقاب ، وُكتب له مائة حسنة ، وُحميت عنه مائة سيئة عدل
  . رواه البخاري ومسلم . " إال رجل عمل أكثر منه بأفضل مما جاء به يأِت أحد

 : اهللا بن خبيب أنه قال وروى أبو داود عن عبد
؟ فلم أقل عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه، فقال: أصليتم خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول اهللا صلى اهللا

  .شيئا
 : ؟ قالما أقول : يا رسول اهللافلم أُقل شيئا، مث قال: ُقل. فلم أقل شيئا، مث قال: ُقل، فقلت . فقال : قل

  ." تكفيك من كل شيء وحني تصبح ثالث مراتُقل هو اهللا أحد واملعوذتني حني متسي  "
بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم من قاهلا ثالثا إذا أصبح وإذا «وقال: 

 أمسى مل يضره شيء " رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة .
 : الصالة التعوذ منه في -١٣

يا رسول   :الصالة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال اهللا عنه ما جيد من الوسواس يف شكا عثمان بن أيب العاص رضي
 بيين وبني صاليت وقراءيت يُلبسها علّي . إن الشيطان قد حال ،اهللا

 : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 "ه: ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عنقال " ا، فإذا أحسسته فتعّوذ باهللا منه واتفل على يسارك ثالثخنزبذاك شيطان يقال له  "

 . رواه مسلم
 : ذكر اهللا عند إغالق األبواب -١٤

   رواه البخاري ومسلم " أغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا ، فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا"  :والسالم قال عليه الصالة
 : عند تغطية اآلنية ذكر اهللا -١٥

 : سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ـر إناءك واذكر اسم  بابك واذكر اسم اهللا ، وأطفئ مصباحك واذكر اسم اهللا ، وأوك سقاءك واذكر اسم اهللا ، وأغلق " وخـم
 " ولو تعرض عليه شيئا اهللا
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 : إغالق الفم عند التثاؤب -١٦
فإن أحدكم إذا  استطاع ّده ماأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فلري "   :والسالم قال عليه الصالة

 . رواه البخاري "تثاءب ضحك منه الشيطان
 . أمحد وأبو داود رواه اإلمام "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل مع التثاؤب ":وقال
 : المنزل التعّوذ عند الخروج من -١٧

 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  : حينئذ : يُقالته فقال : بسم اهللا، توكلت على اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا. قالبي إذا خرج الرجل من"

 "لك برجل قد ُهدي وُكـفي وُوقي؟ : كيفُهديت وُكـفيت وُوقيت، فتتنحى له الشياطني! فيقول له شيطان آخر
 . رواه أبو داود

 : ذكر اهللا عند دخول المنزل -١٨
ل الشيطان :ال مبيت لكم عند دخوله وعند طعامه قا اهللاإذا دخل الرجل بيته فذكر  " لم:عليه وس اهللاصلى  اهللاقال رسول 
عند طعامه قال أدركتم  اهللا، وإذا مل يذكر : أدركتم املبيتعند دخوله قال الشيطان اهللاذا دخل فلم يذكر إ، و وال عشاء

   "املبيت والعشاء 
 : والّشراب ذكر اهللا عند الطعام -١٩

  ث السابق أن اإلنسان إذا ذكر اهللا عند طعامه ُحرم الشيطان الطعام.كما يف احلدي
 . غريهم ممن ينسى الذكر عند الطعامأو  أن الشيطان ُحياول أن يستحل طعام بين آدم عن طريق األطفال

  . الطعام والّشراب ّكر اجلميع بالتسمية علىنُذَ أن  لذا علينا
  عدم األكل بالشمال: -٢٠

  "ويشرب بشمالهينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ،ل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيم: " إذا أكحلديث
، فالشيطان يأكل بالّشمال واآلكل بشماله متشّبه بالّشيطان بل يشاركه الشيطان يف طعامه ، فقد جاء عند أمحد   رواه مسلم

 "                    " من أكل بشماله أكل معه الشيطان: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمبسند حسن عن عائشة مرفوعا 
 : المياه التعوذ عند دخول دورات - ٢١

 . "أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث: أحدكم اخلالء فليقل إن هذه احلشوش حمتضرة ، فإذا أتى "قال عليه الصالة والسالم :
 . ، وهو حديث صحيح ةداود والنسائي يف الُكربى وابن ماج رواه اإلمام أمحد وأبو

 .ابن ماجه رواه ." سرت ما بني اجلن وعورات بىن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم اهللا" : وقال عليه الصالة والسالم
 

 : االنتهاء عن الوساوس -٢٢
بك ؟ أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حىت يقول : من خلق ر  يأيت الشيطان" : قال عليه الصالة والسالم

 رواه البخاري ومسلم. " فليستعذ باهللا ولينتهِ  فإذا بلغه
  : إرغام أنـف الشيطان -٢٣

 .. الّرغام وهو الرتاب والطني أي أنك جتعل أنفه يف



٧ 

 

صالته فلم يدِر كم صلى ثالثا أم أربعا ، فليطرح الشك وْلَيْنبِ على ما  إذا شك أحدكم يف ": قال عليه الصالة والسالم
إمتاما ألربع كانتا ترغيما  فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته ، وإن كان صلى يسجد سجدتني قبل أن ُيسّلم استيقن ، مث

  . رواه مسلم. "للشيطان
 : البعد عن الخلوة بامرأة أجنبية -٢٤

 : صلى اهللا عليه وسلم قال نيب اهللا
فإن  ، ال خيلون أحدكم بامرأةد وهو من االثنني أبعدمع الواح من أراد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ، فإن الشيطان "

 . رواه اإلمام أمحد . " ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ،الشيطان ثالثهما
  ال تعظم الشيطان: -٢٥

 : قد روى اإلمام أمحد وأبو داود عن أيب متيمة اهلجيمي كان رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تقل تعس الشيطان  ال : "فعثر احلمار ، فقلت : تعس الشيطان ، فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلمكنت رديفه على محار 

: بسم اهللا َتصاَغَرْت إليه نفسه الشيطان يف نفسه، وقال: صرعته بقويت! فإذا قلت، تعاظم ، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان
                                                               "                                 حىت يكون أصغر من ذباب

  الدعاء عند الجماع: -٢٦
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأيت أهله قال: باسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب "  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .رواه البخاري ومسلم "داالشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد مل يضره شيطان أب
 البعد عن األسواق: -٢٧

: ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها ، فإا معركة من حديث سلمان رضي اهللا عنهف
  الشيطان وا ينصب رايته" رواه مسلم

 وهو حي ال ميوت ،حييي ومييت ،احلمد له امللك وله ،: " ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهدعاء دخول السوقو ال ننسى 
هو طرد كيد الشيطان  - األسواق  - " واملقصود من إدامة الذكر وإظهاره يف هذه املنازل بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

  .وتذكري الغافل فإن الشيطان ال حيب مواطن الذكر
  :المدينة عجوةمن التصبح بسبع تمرات  -٢٨

  .ه وسلم: "من تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر" رواه البخاريقال رسول اهللا صلى اهللا علي
  
  
  

  الحفاظ على صالة الجماعة: -٢٩
أن املصلي يف اجلماعة يبتعد منه الشيطان كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: " ما من ثالثة يف قرية ال تقام فيها الصالة إال 

  كم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية" رواه أمحد وأبو داود والنسائي قد استحوذ عليهم الشيطان فعلي
  الظل:و  الشمس عدم الجلوس بين -٣٠



٨ 

 

 " عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : " أن النيب ى أن جيلس بني الضح والظل وقال : جملس الشيطان
  أخرجه أمحد

  يت ساعة المغربإبقاء األطفال في الب -٣١
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 

صبيانكم؛ فإن الشياطني تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا؛ فإن الشيطان 
، وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهللا، ومخروا آنيتكم واذكروا اسم اهللا، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا ال يفتح باباً مغلقاً 

  مصابيحكم". رواه البخاري ، ومسلم.
قال النووي: "قوله: (جنح الليل) هو بضم اجليم وكسرها، لغتان مشهورتان؛ وهو ظالمه. ويقال: أجنح الليل، أى: أقبل 

وح: امليل. قوله صلى اهللا عليه وسلم: (فكفوا صبيانكم) أى: امنعوهم من اخلروج ذلك الوقت. قوله صلى ظالمه. وأصل اجلن
اهللا عليه وسلم: (فإن الشيطان ينتشر) أى: جنس الشيطان؛ ومعناه: أنه خياف على الصبيان ذلك الوقت من ايذاء 

  الشياطني لكثرم حينئٍذ، واهللا أعلم".
  ي السفرالتعوذ عند النزول ف -٣٢

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، فإنه ال  : إذا نزل أحدكم منزًال فليقل "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:
  يضره شيء حىت يرحتل منه " رواه مسلم.

  سجود التالوة: -٣٣
ا ويله أمر ابن آدم يقول: ي"إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد أعتزل الشيطان يبكي، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار"فله اجلنة ،بالسجود فسجد
   البعد عن كل المعاصي: -٣٤

املعاصي بريد الكفر، ال يزال الشيطان بابن آدم يغويه وحيوم حول قلبه حىت يقع يف املعاصي ، فإذا وقع يف املعاصي أراد منه 
 ية املطاف إىل الكفر.أن يستزيد منها حىت يوصله يف ا

  فانتبه من املعاصي ومن الشيطان حىت ال يتربأ منك
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