
Hutbe, 23.02.2018
Şeytanın Etki Alanı

ا اِنََّما يْطَاَن لَكُْم َعدُوٌّ َفاتَِّخذُوهُ َعدُوًّ اِنَّ الشَّ
يِر ٖعيَدُْعوا ِحْزبَُه لِيَكُونُوا ِمْن اَْصَحاِب السَّ

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimiz bize olan merhametinden dolayı
dostumuzu da düşmanımızı da bildirmiştir.
Mesela  şeytan ve  onun  ordusunun  bizim
düşmanımız  olduğunu  şöyle  beyan
etmiştir:  “Şeytan, sizin düşmanınızdır,
siz  de  onu  düşman  sayın.  O,  kendi
taraftarlarını  ancak  ateş  ehlinden
olmaya  çağırır.”1 Bize  gereken,
düşmanımız  olan  şeytana  ve  şeytanın
dostlarına dost olmamaktır. Çünkü şeytan,
Allah’ın  yasaklarını  işlememizi  arzu  ettiği
gibi,  Allah’ın  emrettiği  şeyleri  terk
etmemizi isteyerek bize vesvese verir.  

Değerli Müminler!

Şeytan  zaman  zaman  bizi  yoldan
çıkarmayı  açıklarımızı  bularak
başarabiliyor.  Şeytan,  en  maharetli
hırsızdan  daha  mahir  bir  şekilde
haremimize  giriyor  ve  bizi  acımasız  bir
şekilde  avlıyor.  Şeytana bu imkânı  veren
şeyler ise başta cehaletimiz, doğru bilgiye
sahip  olmayışımız,  doğru  ve  salih  amel
sahibi  kimselerin  sohbetlerinden  ve
arkadaşlıklarından  uzak  oluşumuz,
nefsimize uymamız,  haramları  işlememiz;
gıybet,  iftira,  kalp  kırma,  riya,  kibir,  kin,
faizden  sakınmamamız,  birbirimizle  küs
oluşumuz,  emanete  riayet  etmeyişimiz,
zaman ve imkân israfımız, insan haklarını
çiğnememiz,  gözümüzü  haramdan
sakınmamamız,  cami  ve  cami
cemaatinden  uzak  oluşumuz  gibi
kusurlarımızdır. 

Aziz Kardeşlerim!

Şeytanın  en  büyük  özelliklerinden  birisi
onun nankör oluşudur. Zira o, kendine en
büyük  nimetleri  bahşeden  Allah’a  karşı
nankörlük  etmekle  bunu  ispat  etmişti.
Birer Müslüman olarak bizler de zaman ve
imkânımızı  israf  edersek  şeytana  eşlik
etmiş  oluruz.  Dahası,  gizli  ve  açık
işlediğimiz  günahlardan  hemen  tövbe
etmememiz  şeytanın  bize  etki  etme
gücünü  arttırır.  Günah  işlendikçe,  günah
işlemek kolaylaşır, sevap işlemek zorlaşır,
kalp katılaşır.  Tövbenin gerçekleşmesi de
ancak günah ehlini ve günah ortamını terk

1 Fâtır suresi, 35:6

edip  sevap  ehlini  ve  sevap  ortamını
bulmakla mümkün olur. Eğer haramlardan
sakınıp farzlara dikkat edersek, zikirleri de
artırırsak  şeytanı  bizden  uzaklaştırmış
oluruz.  Çünkü  insan  ağzından  çıkan  her
harfin  âdeta  kendine  has  ışınları  vardır.
İnanarak o zikirleri çok yaparsak, neticede
nur nârı yakar, şeytan Allah’ın yardımıyla
devre dışı kalır. Nitekim Rasûlullah (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur: “Her kim günde yüz
defa:  ‘Lâ  ilâhe  illallâhu  vahdehû  lâ
şerîke leh, lehülmülkü ve lehülhamdü
ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse,
onun  on  köle  azat  etmiş  sevabına
denk  sevabı  olur,  ona  yüz  hasene
(sevabı) yazılır,  yüz günahı silinir  ve
(ayrıca)  o  gün  akşama  kadar
şeytandan  (olabilecek  şerrine)  karşı
bir  kalkan/sığınak  olur.”2 Bununla
birlikte  doğru  bilgiye  sahip  olmazsak,
şeytan fikrimizi  ve  amelimizi  bize  süsler;
biz  de  doğru  yolda  olduğumuzu
zannederiz.  Kalbimize  gelen  şeytanın
vesvesesini  de  ancak  doğru  bilgi  ile
anlarız,  takva  nuruyla  farkına  varırız  ve
Allah’tan da yardım isteyerek korunabiliriz.
Bilginin ve hikmetin kaynağı ise Kur’an ve
sünnettir.  Unutmamalıyız  ki,  şeytan
boşlukları batılla doldurmayı çok sever.

Değerli Cemaat!

Bundan dolayı dır ki, bir bela gelince, onu
nimet  bilmeli  ve  hemen  nefsi  suçlamalı,
nefsin  isyanını  bastırmalı,  aczini  idrak
etmeli,  tövbeye  yönelmeli  ve  Allah’a
sığınmalı, nefsi ıslaha yönelmeli, süratli bir
şekilde  uyanarak  nefsin  başkaldırmasını
kırmalı  ve  kulluk  aczini  hemen  anlayıp
tövbe ve yalvarış  ile  Allah'a  sığınmalı  ve
ıslah  yoluna  dönmeliyiz.  Bu  uyanıklık  ne
kadar  çabuk  olursa,  dünya  ve  ahiret
faydası  da  o  ölçüde  hızlı  ve  güçlü  olur.
Şeytanın elinden de kurtulmuş oluruz. Zira
ümitsiz olmak ve kötü zan  şeytanın işini
kolaylaştırır.  Bir  an önce tövbe etmeliyiz.
Çünkü  samimi  bir  şekilde  tövbe  edenin
tövbesini Allah kabul buyurur. 

Allah, şeytanın hem düşmanlığından hem
de  vesvesesinden  bizleri  muhafaza
eylesin. Amin. 

2 Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 11, Deavât, 64; Müslim, Zikr, 28



Sermon du Vendredi 23.02.2018
L’Influence De Chaytan

ِمْن           ِلَيكُوُنوا ِحْزَبُه َيْدُعوا َما ِانَّ ا َعُدوًّ ِخُذوُه َفاتَّ َعُدوٌّ لَكُْم ْيَطاَن الشَّ ِانَّ
ٖعيِر  َاْصَحاِبالسَّ

Chers Musulmans !
En raison de la compassion qu’Il  éprouve pour
nous, notre Créateur nous a indiqué qui sont nos
amis et qui  sont nos ennemis.  Par  exemple, Il
nous apprend dans les versets qui suivent que
Chaytan, est notre ennemi déclaré : « Le diable
est  pour vous un ennemi.  Prenez-le donc
pour  ennemi.  Il  ne  fait  qu’appeler  ses
partisans pour qu’ils soient des gens de la
Fournaise. »3. Il  nous revient donc de ne pas
prendre le  diable et  ses amis comme alliés, car
ces derniers souhaitent que nous ne respections
pas les  interdits  d’Allah et  que  nous  nous
détournions de Ses ordres.

Chers Croyants !

Parfois, le diable arrive à trouver nos faiblesses
pour nous faire dévier de la bonne voie. Chaytan
est plus malin que le plus doué des voleurs. Il
nous  chasse  férocement  et  réussit  même  à
pénétrer au plus profond de notre conscience.

Les  principales  causes  qui  nous  font  tomber
dans les filets de Chaytan sont notre ignorance,
un  savoir  incorrect,  l’éloignement  des  assises
spirituelles, les désirs de notre âme, la violation
des interdits divins, la médisance, la calomnie,
le fait de briser le cœur de son frère ou de sa
sœur,  l’ostentation,  l’orgueil,  la  haine,  l’usure
bancaire,  la  trahison du  dépôt,  la  mauvaise
utilisation de notre temps et de notre potentiel,
le  non-respect  des  droits  humains,  la  non
préservation  de  nos  yeux  de  l’interdit,
l‘éloignement  de  la  communauté  et  de  la
mosquée.  Tout  cela  accroît  l’influence  que  le
diable exerce sur nous.

Chers Frères !
Une  des  principales  caractéristiques  du  diable
est  son  ingratitude.  Alors  que  Dieu  lui  avait
octroyé  tous  Ses  bienfaits,  il  a  fini  par  se
montrer ingrat. En tant que musulman, si nous
gaspillons notre temps et notre  potentiel  nous
serons donc semblables à Chaytan. De plus, si
nous ne nous repentons pas  tout de suite des
péchés que nous avons commis, l‘influence de
Chaytan sur nous augmentera.
Plus  nous  commettons de péchésm plus  il  est
facile d’en commettre de nouveaux et plus il est
difficile d‘accomplir de bonnes œuvres. Le cœur
se  durcit  en  effet  sous  l‘effet  des  péchés.
L’acceptation du  repentir  passe  par  l’abandon
des  mauvaises  fréquentations  et  la
fréquentation  des gens  de  bien. Si  nous  nous
éloignons des interdits, si nous faisons attention
aux  ordres d’Allah et  si  nous  multiplions  les
invocations,  alors  l’influence  de  Chaytan  sur

3  Sourate Fatir (Le Créateur), 35:6

nous  diminuera.  En  effet  chaque  son  qu’émet
l’homme a une aura qui lui est propre et chaque
parole  a un  impact  dans  le  monde  visible  et
invisible. Ainsi, en multipliant les invocations et
les  dhikr  avec  sincérité  et  foi  en  leur
signification, la clarté l’emportera sur l’obscurité
et, avec la permission d’Allah, Chaytan sera tenu
loin de nous. 

Ainsi  le  prophète  de  l’Islam  (s.a.s)  dit :
« Quiconque  dit  100  fois  par  jour :  « Lâ
ilâha illallâhou  wahdahoû  lâ  charîka  lah,
lahou’l  moulkou  wa lahou’l  hamdou  wa
houwa ‘alâ koulli chay’in  qadîr », (il n’y a
pas d’autre divinité qu’Allah, l’Unique sans
associé, à Lui la Royauté et la Louange, et
Il  est  capable de toute  chose)  »,  aura la
récompense  de  l’affranchissement  de  10
esclaves, on lui écrira 100 bonnes actions,
on  lui  effacera  100  péchés  et  il  sera
protégé du diable jusqu'au soir ».4

Si  nous  n’acquérons  pas  des  connaissances
solides,  Chaytan  embellira  à  nos  yeux  nos
mauvaises pensées ainsi que nos péchés et nous
croirons  en  conséquence  que  nous  sommes
dans la voie droite alors que nous sommes en
train  d’en  dévier.  Nous  nous  rendrons  compte
des  pièges  et  des  illusions  du  diable  si  et
seulement si nous possédons un savoir sain, si
nous  sommes  sincères  et  si  nous  demandons
l’aide d’Allah.
La source du savoir et de la sagesse est le Coran
et la tradition du Prophète (s.a.s). N’oublions pas
que  le  diable  aime  remplir  le  vide  avec  des
choses futiles.

Chers Musulmans !
C’est  pour  cette  raison  que lorsqu’un  malheur
nous atteint nous devons l’accepter comme un
bienfait et immédiatement s’en prendre à notre
ego  en  réprimant  sa  révolte.  Nous  devons
prendre  conscience  de  notre  impuissance  et
nous repentir en nous tournant vers Allah. Nous
devons aussi  constamment faire  des efforts et
travailler  sur  nous-même pour  nous pousser à
nous améliorer. Ce n’est que de cette manière
que nous pourrons atteindre le bonheur dans ce
monde et dans l’au-delà. 

Tomber dans le désespoir  et avoir  de mauvais
préjugés  facilite  le  travail  de  Chaytan.  Nous
devons  nous  repentir  sincèrement  de  nos
erreurs au plus vite  car le repentir sincère est
accepté par Allah.

Qu’Allah nous protège de l’hostilité et des pièges
de Chaytan. Amin

4  Bukhârî, Bad’u’l-Khalq, 11, Da’awât, 64; Muslim, Dhikr, 28
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