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 30/5890 /30خطبة للعالمة البوطي بتاريخ 

 احلرز العاصم للشباب من كيد الشيطان
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً 
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خري 
نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل 

متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة  سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني
 بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

اإلنساُن  معهُ  ّورُ اهللَع يف الفؤاد ويتص يدخلُ مشهداِن اثنان، أحدمها يف كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل 
ََ شياطنُي اإلنِس واجلّن، فال مفرَّ لهُ فيها يف فالٍة قد أحاطت به أّنُه يعيُش من هذه الّدنيا    منهم وال لخل

 فيه.وهذا الّسجِن الذي ُأحيَط بِه وال مالذ، وال ميكُن لُه أن ينجَو من هذا املكاِن 
أقام جيدُه تلقاءُه و أنّا ذهب وأنّا ارحتَل واقي الذي جيدُه اإلنساُن املشهُد الثّاين يصّوُر لنا احلصَن ال

َف و ولن يط فليَس عليَك من شرٍّ بعَد ذلكواطمئنَّ يف داخِل هذا احلصن  ل  أقبِ  أن  يناديِه بلساِن احلال 
 .حولَك من خطر

 ألَق  ُعَدنَّ  َأغ َوي  َتِن  فَِبَما قَالَ )سبحانُه وتعاىل على لساِن إبليس: اهلِل  املشهُد األّول فيمثّ ُلُه قولُ  أّما
تَِقيمَ  ِصرَاَطكَ  هَلُم   ِ  مِّن آلتِيَ ن َُّهم مُثَّ *  ال ُمس  َاِنِِم   َعن  وَ  َخل ِفِهم   َوِمن   أَي ِديِهم   بَ ني   َتَِدُ  َوالَ  ََشَآئِلِِهم   َوَعن َأمي 

ثَ َرُهم   ن حقِد إبليس وما التزَم عاهلِل عزَّ وجّل بياُن لو وقفنا عنَد هذا الكالم الذي ينقلُه لنا  (َشاِكرِينَ  َأك 
 سبحانهُ  اهللِ  بادِ ع بإغواءِ  نفسهُ  ألزمَ  الذي املخلوق هذا شرِّ  من لهُ  منجاةَ  ال البشر من أحداً  أنَّ  لتصّورنا به

 مل وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  ولكنَّ  والفالح، الّنجاةِ  من املخيفة الّصورةِ  هذه أمامَ  اإلنسان استيأسَ  ورّّبا ،وتعاىل
 وجلّ  عزَّ  اهللِ  كرمَ  ولكنَّ  قدره، حقَّ  األمرَ  نقّدرَ  وأن خناف أن منّا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  أرادَ  وإن إبليس للغوِ  يرتكنا

 هذا. إبليسَ  لوعيدِ  يرتكنا مل وتعاىل سبحانهُ  فهو عميم، ولطفهُ  عظيم،
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 عبادي إنَّ  مستقيم عليَّ  صراط   هذا قال) وتعاىل: سبحانهُ  اهللُ  فيهِ  يقولُ  الذي الثّاين املشهدَ  إليكم
 وهذا العظيمة، املخاوفَ  تلكَ  دَ بدّ  اإلهلي   الكالمُ  هذا ،الغاوين( من اتّبعكَ  من إال سلطان عليهم لكَ  ليسَ 

 .إبليس وعيدَ  ،قميءال الوعيدَ  ذلكَ  سحقَ  الرّبّاين   الوعدُ 
 زمانٍ  كلِّ  يف تلقاءهُ  اإلنسانُ  يراهُ  حصن   ،احلصن هو ذلكَ  سلطان( عليهم لكَ  ليسَ  عبادي إنَّ )

 الّشياطني راوةَ ض ختافُ  كنتَ  إن املقال: بلسانِ  رّّبا بل احلالِ  بلسانِ  لهُ  يقولُ  األبواب، مفّتحُ  ومكان،

 ميتدَّ  أن يستطيعَ  نل أحداً  فإنَّ  احلصن هذا إىل فأقبل وحتت، فوٍق  ومن ويسارٍ  مينيٍ  عن بك حيدقونَ  الذين

 نقفَ  أن بُ جي القدسّية العظيمةُ  الكلمةُ  هذه ،سلطان( عليهم لكَ  ليسَ  عبادي )إنَّ  سوء، بأيِّ  إليكَ 

 املالذ فيها وإنَّ  كوى،ش ذي لكلِّ  العالج فيها وإنَّ  مريض، لكلِّ  الّدواء افيه فإنَّ  اهلل، عبادَ  يا قليالً  عندها

  به. ُأحيطَ  من لكلِّ 
 كلّهم لبشرُ ا أليسَ  ؟سلطان( عليهم لكَ  ليسَ  عبادي )إنَّ  وجّل: عزَّ  قولهِ  معىن ما قائل لُ يقو  قد

 كل   املعىن: يكونَ  أن يينبغ إذاً  ؟وجلّ  عزَّ  هللِ  عباداً  كلّهم وامللحد والفاسقُ  والكافرُ  املؤمنُ  أليسَ  اهلل عبادَ 

 من أكثر فما ،كذلك ليسَ  األمرَ  ولكنَّ  سلطان، عليهِ  لهُ  ليسَ  الشيطانَ  فإنَّ  حقيقة هللِ  عبداً  كانَ  من

 اهللِ  عبادِ  من هِ صيدتوم شيطانال َشَركِ  يف يهلكون من أكثرَ  وما تعاىل، اهللِ  عبادِ  من الّشيطانُ  يتصّيدهمُ 

  ؟سلطان( عليهم لكَ  ليسَ  عبادي )إنَّ  قوله: معىن ما إذاً  تعاىل،
 موضعَ  يل بوديّتهُ ع وضعَ  من كلّ  إنَّ  يل، العبودّيةِ  ّبعىن حتّقق من كلَّ  إنَّ  العظيمة؟ اآليةُ  هذه عىنم

 مينيُ  تطولهُ  لن انُ اإلنس هذا بردائها، نفسهُ  وكسا هلا، تطامنو  هبا، واعرتفَ  هبا أقرَّ  ،هحيات من نفيذِ التّ 
 عبيد   النّاسِ  كل   ؟وجلّ  عزَّ  هللِ  عبوديّتهِ  ّبعىن اإلنسانُ  يتحّققُ  كيفَ  أبداً. إبليسَ  َشَركِ  يف يقعَ  ولن شيطانٍ 

 هبا واصطبغوا ةالعبوديّ  هبذه اعرتفوا اّلذينَ  أولئكَ  يعد وجلّ  عزَّ  اهللَ  ولكنَّ  جحدوا، أم بذلكَ  آمنوا هلل

 أن كادَ  خطراً  رأوا اكّلم أو مكروه، ناهبم كّلما وتذّلل رّعبتض اهللِ  إىل يلجؤونَ  التّنفيذ موضعَ  ووضعوها

 اهللِ  ومالكّيةِ  بذهّلم موقنني ه،ل ّبملوكيّتهم معرتفني وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  إىل يلتجؤونَ  ،هبم يطوفَ  أو يدامههم

 .اإلهليّ  األمنِ  حصنِ  يف مطمئنون النّاس هؤالءِ  اإلهلية، العنايةِ  مظّلةِ  حتتَ  نونآمِ  النّاس هؤالءِ  ،هلم وجلّ  عزَّ 
 إىل انظر .(الغاوين من اتّبعكَ  من إال سلطان عليهم لكَ  ليسَ  عبادي إنَّ ) وجّل: عزَّ  قولهِ  معىن هو هذا

 األوىل اخلطوةَ  ختطو أّنكَ  والل ثانيًا، عليكَ  يسّلطهُ  اهللِ  إنَّ  مثَّ  أوالً  تتّبعهُ  ،الغاوين( من اتّبعكَ  من )إال قوله:

 ضدَّ  نفسكَ  نوحصّ  اتّباعه، ضدَّ  نفسكَ  فحّصن إليك، واحدةً  خطوةً  خيطوَ  أن من اهللُ  ميّكنهُ  أن حمال  
  .أحابيله من وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  ينجيكَ  كيفَ  وانظر إليه امليلِ  وضدَّ  إليهِ  اإلصغاءِ 
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 يسألون زالوا ام الذينَ  الّشباب أولئكَ  النّهار، وأطرافَ  اليلِ  آناءَ  بدّقة يتأّملهُ  أن درُ جي الكالم هذا
 نستطيعُ  ال اءضعف ولكنّا صراطه، على االستقامةَ  وحنب   بشرعه موقنون ،باهلل مؤمنون حننُ  ويشكون:

 نصنع؟ ماذا واجلّن، اإلنسِ  شياطنيُ  ختطّفتنا وقد احنرفنا وقد واآلخر احلنيِ  بنيَ  أنفسنا جندَ  أن والبدَّ  الثّبات،

 العصر. هذا يف الّشبابِ  من كثري   هبا ينفثُ  اليت الّشكوى هي تلكَ 
 )إنَّ  لعظيمة:ا اآليةِ  هذه يف مطوي   كّله الّدواءُ  يديك، بنيَ  موضوع   الّدواءُ  أخي، يا أمامكَ  العالجُ 

 عليَّ  راط  ص )هذا :قال عندما الوعد هذا ينّفذَ  أن ذاته اهللُ  ألزمَ  وقد سلطان(. عليهم لكَ  ليسَ  عبادي

  .(سلطان عليهم لكَ  ليسَ  عبادي إنَّ  مستقيم
 وجلَّ  عزَّ  اهللُ  وضعهُ  ذيال العالجَ  تستعملَ  وأن تتدّبره، وأن تتأّمله وأن البيان هذا إىل تتفتَ  أن املهم  

 أن اولونَ حي اّلذين والّشياطنيِ  واألهواء الّشهواتِ  منَ  وتشكو ضعفك، من تشكو أنتَ  يديك، بنيَ 
 املفّتحة؟ األبوابِ  ذي نِ احلص ذاه إىل التجأتَ  هل التّنفيذ؟ موضعَ  هللِ  عبوديّتكَ  وضعتَ  فهل يتخطّفوك،

 جمّردُ  نشاط، دُ جمرّ  حركة، جمّردُ  تصّورك يف اإلميانُ  التّنفيذ، موضعَ  هللِ  عبوديّتكَ  تضع مل ال أن الّظن أغلبُ 

 اهللَ  ولكنَّ  ،شيئاً  تفعلَ  أن وال تنشط أن وال تتحّرك أن متلكُ  ال ضعيف   أنتَ  ال، وهكذا، هكذا سعيٍ 

 ال أن يف ،اهلل يعصمك أن يف اهلل، يهديك أن يف رغبتك إرادتك، عن تعلنَ  أن هو واحداً  شيئاً  مّلككَ 
 اإلرادةَ  هذه ولكنَّ  ك،حّصن إليه االَّتاهِ  إىل الّصادقةَ  اإلرادةَ  منكَ  وجلّ  عزَّ  اهللُ  رأى فإذا تعوّج، وال تنحرفَ 

 .العبودّية ثوبَ  اإلرادةُ  هذه تكسى أن بدَّ  ال تكفي ال أيضاً 
 بنيَ  أعلمتَ  قدو  وجّل، عزَّ  اهللِ  إىل بتذّللٍ  خاشع، ببكاءٍ  ،واجف بدعاءٍ  إرادتك عن تعبّ رَ  أن البدَّ 

 حتب   ولكّنكَ  لرّياح،ا مهبِّ  يف ريشة   أنتَ  شيئًا، نفسكَ  أمرِ  من متلكُ  ال قّوة، وال حوالً  متلكُ  ال أّنكَ  يديه

 سوى ليه،إ االلتجاءِ  سوى احلال هي وهذه أمامكَ  فليسَ  مستقيمًا، تكونَ  أن حتب   اهلل، يعصمكَ  أن

 لرأيتَ  ومساء باحٍ ص لِّ ك بنيَ  هذا فعلت أّنكَ  لو ذلك؟ فعلتَ  هل ،أعتابه عندَ  والّتمرّغِ  بابه إىل الّتضرّعِ 

 الّضارية الّسباعُ  فيها حولكَ  من احتوشتو  فيها بكَ  أحيطَ  اليت البيداء هذه ولرأيتَ  قّوة، تبّدلَ  دق ضعفكَ 

 من يعلمونَ  ال بالّشبا أكثرَ  ولكنَّ  مطمئن، آمنٍ  حصنٍ  إىل إىل تشعر ال حيثُ  من انتقلتَ  نفسكَ  لرأيتَ 

 .باطل وهم   وهذا وبطاقته، بقوله اإلنسانُ  يؤّديهِ  نظام   كأّنهُ  احلركة إال اإلسالم
 بَ يص أن هي والعبودّية ودّية،العب يف تتمّثلُ  فيهِ  القّوةِ  نبضاتُ  العبودّية، روحهُ  العبودّية، تاجهُ  اإلسالم

 يتأملّ  الّضراعة،و  الّذل بصبغةِ  نفسهُ  اإلنسانُ  يصبغَ  أن آخر، أحدٍ  يدي بنيَ  ال مواله يدي بنيَ  اإلنسانُ 
  .منهم مفرّاً  جيدُ  ال وأّنهُ  تالحقه، الّشياطنيَ  أنَّ  ويشكو هلل، شكواهُ  ويظهرُ 
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 ال وعد إذا جلّ و  عزَّ  اهللَ  وإنَّ  ،رجاَءك حيّققُ و  لك يستجيبُ  ولسوفَ  ادعهُ  جييبك، ولسوفَ  نادهِ 
 اللهمَّ  ،سلطان(( همعلي لكَ  ليسَ  عبادي ))إنَّ  القائل: وهو امليعاد خيلفُ  ال اهللَ  إنَّ  وعده، خيلفَ  أن ميكنُ 

 العاملني، بَّ ر  يا لكَ  العبودّيةِ  حبصنِ  حّصنّا اللهمَّ  شياطينك، من عصمتهم الذين عبادك من اجعلنا

   لكم.. يغفر فاستغفروهُ 
            


