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 تاريخ اخلطبت

 899:/ 80/ 91 املوافق  :;>9،  رمضان  91 ، اجلمعت     

 التعامل مع نعم اهلل الظاهرة والباطنت
   ددا رانددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونكدددحل ولعظددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
كمدددا أءنيددد  ن دددأ ندسدددحل  وأ دددكد أن    لددد     اهلل أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد   

وحددد     ددر حل لدد   وأ ددكد أن دمددداا نبددد  ورالددول  وريدددي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل  مل العددداش ك  دددِ  اشددد اا وندددل راا  ال كدددم ريدددل والددد م وادددار  ن دددأ 

دمدددد ريدددسةا والدددسماا زانيمدددي متسزمدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد ون دددأ  ل الددديدنا 
ون وندسددي ادللنبددة اتاددوع اهلل أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ادلسدد 

 نباز اهلل:
 أعالوا نتدار هل  اآل ة   ايان اهلل ن  ونل وددم أن    :

ِِ َوَأاْلدَبَ  َن َدْيُدْم ) َأشَْ أَدَرْوا َأنَّ ال ََّ  اَلخََّر َلُدم مَّا ِ  السََّماَواِت َوَمدا ِ  اْأَْر
ُ  ظَاِهَرةا َواَاِطَنةا َوِمَ  النَّاِس َمد  ُجَداِزُل ِ  ال َّدِ  ِاهَدْ ِ ِنْ دما َوَ  ُهدداع َوَ  ِكتَدا ا نَِعمَ 
 [ 02:  لامان]( مُِّن ا 

 ذاا مهددا نعمتددان  ددا نبدداز اهلل  أكددرم اهلل ندد  ونددل ةمددا نبدداز   نعمددة ظدداهرة 
ي العا يدة الدت أتمتدع ةدا  ونعمة ااطنة  أما النعمة الظاهرة  اد نر ناهدا مجيعداا  هد

ادلددال الددلل نع دد  اهلل ندد  ونددل   حوزأددحل  ادلسددخرات الددت االددتخدمكا اهلل ندد  
ونددل مددا اددي أانيدد  وأركدد  دلصدد  تحل  اأرزا  الددت ومددي مدد  السددما  والنباأددات 
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واأرزا  الت أتدجر م  ظاهر اأِر  هل  هدي الدنعم الظداهرة الدت هللدع اهلل ند  
   ولد   ما هي النعم الباطنة؟ونل ةا ن أ نباز 

الدددنعم الباطندددة  دددا نبددداز اهلل هدددي أ دددحل ا ادددتس ات أو ادلصددداني  وا ددد  الدددت 
أسددتتبع  انيدددة لننسددان  أسددتتبع  اظددة مندد  اعددد سد ددة  أسددتتبع االددتاامة مندد  اعددد 
انوندددداج  أسددددتتبع مندددد   اظددددة  مل هو تدددد  ومعر ددددة لعبوز تدددد  هلل ندددد  ونددددل والتداأددددة 

الدنعم الباطندة  هدي نعدم   وخالا  الب ان  وأعامل  أ حل هي اا ريطسح  مل مو 
مبددا  بدددو أندد  ااددتس  أو أندد  اعددص مدد  ا دد  وادلصدداني   ولعددل الددنعم  خديددة مانعددة

الباطنددددة أهددددم لننسددددان مدددد  الددددنعم الظدددداهرة  ولع كددددا أك ددددر ز لددددة ن ددددأ راددددة اهلل 
أدد ال ننواندداا  الددب ان  وأعددامل اعبدداز     ددا نصددي ال ايددة  ولاددد كاندد  ال ايددة ومددا

ن أ نطف ادلريب دل   راي   ننواناا ن أ دبت  دل   سحا  اال ايدة  أعدالوا  دا نبداز 
 اهلل  مل ما جسد لوناا م  ألوان هل  النعم الباطنة 

نر دد  رنددسا قبددل الددنوات طو  ددة   هددل  الب دددة ادلباركددة  رنددل أو  مدانددة 
وظيددة متميد ة   تمتدع اعا يدة أامدة ااالاة   اجملتمع   تمتع ا اا ة واالدعة   تمتدع ا

ووندد   تجددرج االصدد ة  ولددد  أ ددداراا  حلاز ددة كاندد  أطددوت الهندد  ورأالدد  زنتدد  
 مل أن  نشر ماا ا   ريد يدة الديارة   هدل  الب ددة ننوا دا: )مد  ن مد  اأمدة 
العرايدددة أ دددا هدددي الددديدة قددددرها  ص دددا نندنيدددلا أدددتخ   مددد  التخ دددف(  وذا  ماالددد  

كسم  هلا ما  ا  م  اأ دار اإلحلاز ة زانماا أن اإلنسان هدو و ا   وأوز     
 اللل هلل حل قدر  

   ددوما مدد  اأ ددام كددان الرنددل  ددازل وظيدتدد  كالعددازة   زانيرأدد  وكددان واقددداا 
 ت دددث ومددا هددو    أن وقددع ن ددأ حددي سددرة ن ددأ اأِر  وقددع و  حددرا  ادد    

شدا  ومجد  ن دأ ذلدحل مددة ش أن دم الظاهر  ُأِخدَل اد   مل زار  وُنِكدَد اد   مل ادل
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  م كانددد  ناقبدددة أمدددر   رأ تددد  اعدددد أ دددكر   مناالدددبة  اَلددد َّْمُ  ن يددد   رأ تددد  ذاادددل 
الون   رأ ت  هللشي اذلدو ،  كدامر اظسدم  الد لت  ند  حالد   نظدر  : قدانيسا: لادد 

ا ذهبد  نرب اهلل ااخلاطر ولادد أكدرمب االعا يدة ولادد ذهبد   د رت ايتد  معتمدراا 
  وأخدددل   كددده لسدددان   مدددد اهلل نددد  وندددل و ددددر   وندددو  ت نبيددد  دمدددداا  ددد ر 

 الرنل 
أرأ دددتم  مل هدددل  احلدددال    دددا واحددددة مددد  الدددنعم الباطندددة  أ  أدددرون أ دددا ذات 
ز لة واكد ة ن دأ دبدة اهلل لد ؟ أ  أدرون أ دا ذات ز لدة واكد ة ن دأ سد ة اهلل 

وأنددا طبيدد  مدد  نصددا    ندد  ونددل ن يدد  ولد ندد   اددول: أنددا حبيدد  مدد  أطددانب
 أنل  والطبي  مظكر م  مظاهر الراة كما أع مون 

نباز اهلل: لاد مرت أمتنا مب ل ما مر ا  هلا الرنل اللل حدءتدم نن  كما 
أع مون  مرت أمتنا   هل  الب د مب ل هدل  ا ندة  مب دل أ دحل النعمدة الباطندة  و  

  أ دحل ا ندة؟   م  لد  أ دحل أر د أن أريف  ديااا أع مدون ولدد  مدا الدلل أنابتد
النعمددة الباطنددة؟ لاددد رزَّْأنددا ندد  ادلن دددر الددلل كدددنا  ددول  مل قددرار   لاددد أ اظتنددا 
نعددددم  مل هو اأنددددا نبيددددداا ن ددددوكي هلل الددددب ان  وأعددددامل  ولسددددوت أتج ددددأ مظدددداهر 
معر تنا ذلل  اذلو ة نما قر    رزَّأنا هدل  النعمدة الباطندة  مل ند دد مد  التمسدحل 

 و مل ند د م  البيعة مع اهلل الب ان  وأعامل   ذاا هدل  نعمدة ااطندة مد  اعكد اهلل
 النعم الت هللع اهلل ن  ونل ةا ن أ نباز    م ل هل  اآل ة الت أ ووا ن يدم 

أقدول مدرت أ دا  –ما اللل ااي اعد أن نر نا أن هل  ا نة الت مدرت اندا 
ون ددأ  ادددي ا  ددا انطدددوت و دددرت  عددسا مدددرت وأنددب ن دددأ  اددي ا  دددا لدد  أ بددد  

أذ ددال الرحيددل  نعددم نددا ت لتددازل مكمددة  اع كددا اهلل ندد  ونددل  لينددا نعمددة ااطنددة 
لتوقظندددا  لت دددد  نظرندددا  مل هو اأندددا  لتددددنونا  مل اد دددد البيعدددة مدددع اهلل الدددب ان  



  الدكتور البوطي                                       مع نعم اهلل الظاهرة والباطنة التعاملخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

 مددا الددلل ااددي اعددد ذلددحل؟ ااددي أن نشدددر هددلا اإللدد  ادلددنعم  ااددي أن  –وأعددامل 
 ا  بُدنَددا مددا اددي نعددم ظدداهرة ونعددم ااطنددة وكددل  منكمددا  تط دد   نشدددر مو نددا الددلل

الشدر  ااي أن نشدر اهلل ن  ونل ن أ هل  ا نة الت أط   ن ينا اونككا ا 
  ددا اليددوم   زور ا ناشددا  والددلها   ااددي أن نشدددر اهلل نددل نسلدد  ن ددأ كددل 

 ادلستو ات  نعم 
عدددامل  تم دددل   أن نعدددوز أمدددا ن دددأ مسدددتوع الادددازة  شددددرها هلل الدددب ان  وأ

 نتبي مجيعداا هو اأندا نبيدداا هلل لد  نرحدل سدداا  مل اهلل ند  وندل    ةدا  لد  نرحدل 
أكدرمكم  – مل اهلل اشي   خر س  هل  العبوز ة  هدل  اذلو دة أتط د  مد  قازأندا 

العمددل الددداني  ن ددأ  نشددا  نيددل مددام   –اهلل الددب ان  وأعددامل ااحلما ددة والتو يدد  
 أ  نشا  نيل    تي  ن  هو ت      تي  ن  ر د    ددر الادازة  تم دل ااهلل  ن

  أن هللسدددوا مبيدد ان العدددل و   ددي  سدد  العدددل  جع ددون مدد  أندسددكم حراالدداا 
ورناةا ذللا ادلي ان  يما اينكم واي اأمة   دن   اد ما احلاندة   زنياندا هدل   مل 

ا اهلل نددد  وندددل زمدددام قيدددازوم  أن مندددد روا  العددددل ادددي  خوانندددا وادددي مددد  م َّدنددد
وروا  العددددل اددد  الدددل   مندددد   واددد  الدددل   نع دددم كيدددف مُنَت دددُع  دددعوانا ةدددا  أمدددا 
أولاددحل ادلنددا اون الددل    ت دددءون ندد  العدالددة و   دسددرو ا   البدداط     اددالظ م 

   يا لنا حد   ننكم   هلا اجملال قط  هل  هي مكمة قازأنا 
أمددة  أمددا نامددة الشددع   ددصن  دددر اهلل الددب ان  أمددا الداددات اأخددرع مدد  ا

وأعددددامل ن ددددأ هددددل  النعمددددة الباطنددددة الددددت نددددا ت ومددددرت أتم ددددل   أن منددددد روا  
اأخدددوة  نسدددور اأخدددوة الدددت قررهدددا اهلل نددد  وندددل   دددددم أبيانددد  ا أمرندددا اددد ن 

 نجعكا موكع التنديل  يما ايننا 
َا اْلُمْاِمُنوَن ِ ْخَوة  )  [ 12:  احلجرات] (ِ منَّ
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 ذلدم هو الارار 
 [ 12:  احلجرات]( َ َ رْيِ ُ وا اَدْيَ َأَخَوْ ُدمْ )

 وهلا هو اأمر 
 نبهي أن نصد   مدا اينندا وادي  خوانندا   ادلعدامست ادلخت ددة ادلاليدة وادلاز دة 
ادلخت دة  الهش ادل أ دال   نبهي أن  ُطوع اعدد اليدوم  ادلعدامست البعيددة ند  

الظ دددم  نبهدددي أن نر دددع أ دددد نا ننكدددا اعدددد اليدددوم   نبهدددي أن احلددد  والواقعدددة   اددد ة 
جنعل أوقاأنا  ليالينا وأ امنا م ياة انبجات العبوز ة هلل الدب ان  وأعدامل  الديما   
هل  اأ ام الباقية م  هلا الشكر اأسر اللل أكرمنا اهلل الب ان  وأعامل ا   هلا 

 هو  در اهلل ن  ونل أمتنا اصورة نامة 
أن أأوندد   مل أ ددحل الداددة الددت طددا  ذلددا أن أسددتجي  ل وامددر  ولددد   اددد

الصددازرة  ليكددا مدد  ورا  الب ددار  طددا  ذلددا أن أسددتجي  أوامرهددا   اخلددروج  مل 
الشدددوار  و   ندددسن الشدددعارات ادلخت ددددة ادلتنوندددة   الوقددد  الدددلل طدددا  ذلدددا أن 

كيد  ةدا اللل  سحاكا و  خدل منكدا اداحلج    أعِر ن  وريا ا نبيكا دمدا 
أ  أش     الدتنة   كي  ةا أن أعت ل الدتنة   كي  ةا أن أعوز  تكتم خباريدة 
ندسددكا  وأنددا أريددهي  مل هددل  الوريددا ا اددل اأوامددر ادلتدددررة  دد أبي مدددع نبجددات 
احلدد    ق دد  رالددول اهلل لنددا و  ددداق  ن ينددا  طددا  ذلددا   اإلخددوة أن  سددتجيبوا 

ا  الب ددددار وأن  عركددددوا و صددددموا  ذا ددددم ندددد  لندددددا  أولاددددحل اأندددددا  اآل  مدددد  ور 
وريددا ا حبيددبكم ورالددوذلم دمدددا ن يدد  الصددسة والسددسم   اددول ذلددم انت لددوا الدتنددة  
لتسعدم زو رة أه يدم   بي لنا أن مخوز الدتنة  منا هو   انبكدا  دا نداس  أزندو 

 مل نان  ها   اإلخوة اليوم وقد أكرمنا اهلل الب ان  وأعامل ةل  النعمة الباطنة 
نعددددم ظدددداهر ك دددد ة أزنددددوهم  مل ا ريددددطسح مددددع رالددددول اهلل  أزنددددوهم  مل  عددددوزوا 
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 يمددددوا  دددد البيعدددة مدددرة أخدددرع  مل رالدددول اهلل  لادددد ظكدددر ذلدددم أن نددددا  العددددو  مندددا 
حيم نا ادلهارم واأءاال   حي أن   عوز االد   مد  ادلهداو واحلادو  الدت  سدت بكا 

ل  لاددد أبددي هددلا ولسددوت  تبددي أك ددر  هددل  مدد  أركددنا ومدد  نبدداز اهلل ندد  وندد
وريدديت ذلددا   اإلخددوة اأحبددا   وأالدد ل اهلل أن   كمكددم الرنددو   مل ا ريددطسح 

  مع رالول اهلل 
أولاددحل اآلخددرون ادلانعددون الددل   نع ددوا مدد  أندسددكم  الدد  أندددانيكم أمددا 

يسا وحتر اداا وأندا  اهلل الدب ان  وأعدامل ا أوالدعوا ةدل  ادلخالد   تدداا و ر بداا وأاتد
و  سددازاا أركددكم  إلخددوا م  دلمت ددداوم  أقددول ذلددا   اإلخددوة:  ن كنددتم مددامني 

وما أظ     أندم مامندون اداهلل الدب ان  وأعدامل ولدد  اإلنسدان  –ااهلل ن  ونل 
أقول ذلدم ندوزوا  مل  –قد  تي  وقد وجم ن ي  حالة م  الوحشية أنسي   نسانيت  

ا  نددوزوا قبددل  ددوات اأوان  تواددوا  مل اهلل ندد  ونددل واهلل  نسددانيتدم  تعددام وا معكدد
 ابل أواة التانيبي  نوزوا ن  هدلا الدلل  ع تمدو   أندتم لسدتم  الد  أنددا  اهلل 

 وأندانيدم  أنتم  خوة أايمون انيان احلجارة الت ك ددم اهلل اصقامتكا: 
ِِ َوااْلتَدْعَمرَُكْم ِ يَكا)  [ 61:  هوز] (ُهَو أَنَشَ ُكم م َ  اَأْر

ما أظ     أن ها   اإلخوة مامنون ااهلل  ولسدوت أدوقظكم حايادة  هللدا م 
ادداهلل ندد  ونددل  مل هددل  احلاياددة و ذا ا متنددا قددد انتمعدد  مدد  ن ددار  و ذا ةددا قددد 
أجام   هلا هو  در اهلل  هلا هو الشدر اللل  تط ب  اهلل ن  ونل منا ن أ 

الددددب ان  وأعددددامل   سددددوت جنددددد أندسددددنا  نعمدددد  الظدددداهر والباطنددددة  لددددا   دددددرنا اهلل
 مصداقاا زقيااا لاول اهلل نندما قال   ددم أبيان :
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(  ِِ َوَندددَد ال َّدددُ  الَّدددِل َ   َمنُدددوا ِمدددنُدْم َوَنِم ُدددوا الصَّددداحِلَاِت لََيْسدددَتْخِ َدندَُّكم ِ  اْأَْر
لَندَُّكم َكَما ااْلَتْخَ َف الَِّل َ  ِم  قَدْبِ ِكْم َولَُيَمد َن َّ ذَلُْم ِز ندَ  ُكُم الَِّلل اْرَأَجأ ذَلُْم َولَيَُبد 

 [ 55:  النور] (م   اَدْعِد َخْوِ ِكْم أَْمناا 
 لسوت ندون مصدا  قول  ن  ونل:

دددةا َوجَنَْعَ ُكدددُم ) ِِ َوجَنَْعَ ُكدددْم أنَِيمَّ ُددد َّ َن َدددأ الَّدددِل َ  ااْلُتْجدددِعُدوا ِ  اْأَْر َونُرِ دددُد َأن منَّ
دد*  الْددَوارِِءيَ  ُكم مَّددا َكددانُوا َومُنَد  ِِ َونُددرِل ِ ْرَنددْوَن َوَهاَمدداَن َوُنُنوَزمُهَددا ِمددندْ َ  ذَلُددْم ِ  اْأَْر
 [ 6-5:  الاص ]( حَيَْلُرونَ 

ولدل نصدر  رنوند  وهاماند  وقاروند   دا نبداز اهلل  وأندتم أع مدون أن ال سد ة 
  الدراننددة ش أناطددع  وهددا ادد  جنددد هددل  الس سدد ة كيددف أعبدد  ادددنيا اهلل الددب ان

 وأعامل الواالعة 
أقدددول قدددو: هدددلا وأالددد ل اهلل نددد  وندددل أن جعدددل لدسمدددي منددددلاا  مل ق دددو  
هدا   اإلخددوة وأالدد ل اهلل الددب ان  وأعددامل أن جمعنددا وأ   درقنددا وأن جع نددا مجيعدداا 

 ناف العدا  حت  مظ ة العبوز ة ل   أقول قو: هلا وأالتهدر اهلل العظيم 


