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 تاريخ اخلطبة

  2892/ 80/ 80 املوافق  9311،  رجب  91 ، اجلمعة   

 قرآنيةلطائف 
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
فسدددحل  زأ دددكد أه    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددد  ن

زحددد     ددر حل لدد   زأ ددكد أه دمددداا نبددد  زرالددول  زريددفي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل راا  ال كدددم ريددد  زالددد م زادددار  ن ددد  

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زائمدددي متس مدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددد  آل الددديدنا 
وه زنفسددي اللنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مأ كددا السدد الددد    زأزريدديدم 

 نباز امث:
 تعددالوا ا دددا اليدددوم  دددا نبدداز امث نتفيدددي  دددسل ألطددداع قرآنيددة أخدددا م اعيدددداا نددد  
زخددددداه ا حدددددداو زمشددددددسطا ز  وردددددا  زا لطددددداع الارآنيدددددة زمشدددددا د ا ك ددددد م 

كددا   مددوقفي  ددلا أ ددحل زمت ونددة   أيء اطددا ن دد  ال فددوإ  زلددد    ددا أقصددد م 
نتاااا رقيااا لطيفاا زلد     الوقع  اأد   – يما أتضم    –ا لطاع اليت أتضم  

حددارو زحدددازو  نتدداا  بعدددل اانسدداه ن ددد  امندد  زن ددد  احليددا  مددد  امث الدددب ان  
زأعامل مكما كاه دنوااا ن   حبنب اآلءام زاللنوا زال كيات زال سديات  أر دد 

ادف معدداا ن د  اعددا  دل  ا لطدداع الارآنيدة زنتبددي مدا أفع دد     دا نبدداز امث أه ن
ال فس اانسانية اليت ش ُتمَْسْخ  طرطا اعد  أيم وا ن   الدبي  ال دال    دل  اآل دة 
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اليت كم زكدم ا تددع بصدباحكا أنداإ أدائكوه  زكدم زكدم نمدلرَا اامند  مد  امث 
لفددواح     ددا قددول زا نكددا أندداإ  ددارززه ندداكفوه ن دد  ال كددوندد  زندد  ن ددد  ا

 امث ن  زن :
دددَ  احْلَددد   َزَ  ) َأشَْ  َدددْيهر لر يدددلر َ  آَم مدددوا َأه َ َْشدددَع قدم مدددوادمكمْم لردددلرْكرر ال يددد ر َزَمدددا نَددددَ َل مر

د  قَدْبد م َ طَداَل َن َدْيكرمم اْ ََمددم  َدَاَسدْع قدم مدوادمكمْم زََك رد    َ دمونموا َكاليلر َ  أمزأمدوا اْلدرتَداَا مر
اموهَ م  دْ   [ 11:  احلد د] (كمْم  َاالر

 أيم وا    لا ا التفكام الرقي  العاأب
 (َأشَْ  َْيهر لر يلر َ  آَم موا َأه َ َْشَع قدم موادمكمْم لرلرْكرر ال ي ر َزَما نَدَ َل مرَ  احلَْ   )

أي  مل مىت أرخي الع اه زأ تح أمامدم الطر د  لت دالوا رئدائبدم زلتتا بدوا   
ش  ددديه لددددم أه أشدددبعوا مددد  زنيددداكم زأه أ تفتدددوا   ي  أش  ددديه لددددم  دددكواأدم  أ

هبدل  اآل دة الفضدي   –زكداه أائكداا الدا ا  –  أند   كداه  د   مددرَي  مل امث  لحل
نبدد  –زكاه  لدف ردو زقعيدد أ دوا  ز دكوات  –  زكاه     مدرَي هبا ا  نياض

  امث ا  البار  زآخرزه
أقددف ادددم ن دد  مشددكد آخددر مدد  مشددا د  ددل  زلددد   ددا نبدداز امث أر ددد أه 

الارآنية   كتاا امث ن  زن    و مشكد أريددقدم أند  مدا مدررت اد  ا لطاع 
أء ددددا  أددددسزا لدتدددداا امث    زاالددددتوقف   ددددلا الشددددكد زا تانددددع اددددي نددددوا ي 
مشانر م  امن   مشانر م  احليا  م  امث ن  زن   زأحسب أه  دلا الدلي 

  مددنم  اددامث ندد  زندد   طددوع اددل   كدد   نسدداه م  ددي  طددوع ا فسددي   بهددي أه
 :ا عوا  لا البياه العاأب
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دَ  اظْرد    َدَفَسدَ  ) َزَم َ َسَندمزا  ر ي  رْا ريَس َكداَه مر َز رْ  قدمْ َ ا لرْ َمَسئرَدةر ااْلنمدمزا آلر
دد دد  زمز ر َز م لمزنَدد م َز مر  ديتَدد م َأْزلريَددا  مر َر ددْم َندددمزو ارددَِْس لر  يددالرمرَي َنددْ  أَْمددرر َرا دد ر أَ َدَتتي ْم َلدم

 [ 05:  الدكف]( َاَد ا 
 أنيد  زأيم وا اآ اه ق وادم:

دَ  اظْرد    َدَفَسدَ  ) َزَم َ َسَندمزا  ر ي  رْا ريَس َكداَه مر َز رْ  قدمْ َ ا لرْ َمَسئرَدةر ااْلنمدمزا آلر
لمزنَدد م َز مر  ديتَدد م َأزْ  َر ددْم َندددمزو ارددَِْس لر  يددالرمرَي َنددْ  أَْمددرر َرا دد ر أَ َدَتتي ددْم َلدم دد  زمز ر َز م لريَددا  مر

 (َاَد ا 
لدددم  زأمددرت  ا دديس زكدداه معكددم  –أدرميدداا   نبددازما  –أالددندت السئدددة 

َخَ ْاتَدد ر )أه  سددند لدددم زكددرمتدم زخ اددتدم ن دد  نيدد   االددتد   ا دديس قددائسا: 
 [ 12:  ا نراع] (مر  نياٍر َزَخَ ْاَت م مر  طريٍ 

طرزأددد  مددد  أن ددددم أندددتم  طرزأددد  أدرميددداا لددددم  أ يددددوه ن ائدددي لدددد دم أه 
أعرالوا ن   أه أعرالوا نم  كرمدم  نم  أالند مسئدت  لددم  زأتَدلزا مد  

لمزنَددد م َز مر  ديتَددد م )  أ كددددلا  ددددوه احلددد  نددددزكم زنددددزي زليددداا لددددم مددد  زز  َر أَ َدَتتي
  (ارَِْس لر  يالرمرَي َاَد ا  َأْزلرَيا  مر  زمز ر َز مْم َلدمْم َندمزو 

  أ  أشدعرزه اا الد  زامند  أ  أرزه  مل  لا العتاا اآلخا   ا نبداز امث
زكديه كمدسم م دا  ادول    دا را  زاحليا   كتاج ك   لحل اي ندوانح كد  زاحدد م دا

لد دد  الضددعف  ددو الددلي نع دد  أنادداز  أنددا مددا ا ددلت الشدديطاه زليدداا مدد  ززنددحل
الدددلي  أ دددوائي زقدددد كاندددع السدددسه ا زل    دددد  دددلا الشددديطاهلدددوحي  دددكواا ز 

أن دد  ندازأدد  لننسدداه  نعددم   ددل  حاياددة   بهددي أه نتبي كددا  ن دددما نت ددوا  ددل  
زق دب ندااا    ز ل بد  امند  أه  يكدا مد   ت و دا افددر مسدتيا    أ   اآل ة 

مع   ك دع  ات  دوم أأ دو  دل  اآل دة ن د  اعدا السدام  مو   زخالا  ند  زند 
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زمدددا   بهدددي أه  كتددداج ادددي  مددد   دددلا العتدددب الرقيددد زأادددي مدددا  م ددد    طوا ا دددا 
ز  ا ايحدد م   د ي  ن دما نصهي  مل  لا الدسم الراا  العاأب ا خا نوا  ا 

لياددول:  ه نصددر الع ددم نصددر قددانوه التطددور قددد أالدددل الددتاراا ريددفيااا ن دد  قصددة 
  زلدا كددت أه أ دتح أمامد  م دف زخ   امث لد  مد  أدراا ز دل  السديلة ك كدا آزم

ند  ن ر دات التطدور الت االدَة الديت   سدخ السحد  م كدا السداا  احلد ل الع مدي 
ادددددد اا مددددد  ال  ر دددددة السمركيدددددة ا زمل الددددديت نسدددددَتكا الدارز  يدددددة ا الدارز  يدددددة الددددديت 

الددديت  نسدددَتكا الدارز  يدددة احلد  دددة ا الدارز  يدددة احلد  دددة الددديت نسدددَتكا اليدددوم احلددد م
  م كا نا  اانسداه الهدر   قبد  أه أاددأ هبدلا احلدد ل   ا ا ددا   كمدس    عا

  الري  اول زنحل م   لا التفصي   زاري  أسزم كسم امث زاقرأ اآل ة الديت أ يكدا
 قرأت  ما  ي 

دلَ ) َر ْم َزَمدا كم دعم ممتي كر  َما َأْ َكدأدُّكمْم َخْ َ  السيَماَزاتر َزاْ َْرضر َزَ  َخْ َ  أَنفمسر
 [ 01:  الدكف] (اْلممضر  َي َنضمداا 

ليت ادا  ال داإ اعدد ءسءدة  قبد  سسدة نشدر قرنداا  رزو راا  أ  ل ن   دمدد 
  أنرالع ن   لحل التفصي  ززقفع أمام احلاياة الع ميدة ال  د    أن نشر قرناا 
أنددددتم أعتدددد زه ادددديندم رنددددال ن ددددم زمدددد  ا  ددددينتم   أتعددددام وه مددددع الهيددددب ق ددددع: 

  زأندتم ألديس كدللحل  ا أتعام وه مدع زليد  التنرادة زالشدا دم الاز دة ز  زالهيبيات
  ق ع:  ما اعيدزه ن   زرا  احلاائ  الع مية أتكموه النم ي اامث اي م ئيبيوه

ن دددما أت دددءوه ندد  كيفيددة خ ددد   لدددم أهرقددوه   َب  ادد  مسددت اع مدد  الهيبيددات
َمددددا َأْ ددددَكدأدُّكمْم َخْ ددددَ     دددد   ددددا دق  لددددحل   اددددول امددددال : )السددددموات زا رض
دددَماَزاتر َزاْ َْرضر  (  مددد  أ ددد  لددددم أه الددددوه   دددا زندددد نددد  طر ددد  ا نفندددار السي
  ما لدم أسب وه أز الها  السدميي أز    أز أي  ي  آخر ا ن م أز ا ريهر
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  مسددددت اع مدددد  الهيبيددددات الدددديت    ر ددددد ا ن ددددم زأنددددتم الددددل   ط اددددتم الهيبيددددات 
  ا  ندددددم مددددىت ا ددددقكتم مددددع امددددال  ة زالشددددا دم   ئدددد زليدددد  التنراددددزأدددد زنتم 

زكيدف أطدور مد  حيدواه أقد   ديناا ا  الب ان  زأعامل  تبي تم كيف خم رَ  اانساه
  أ د دددتم أشدددا دزه  لدددحل أطدددور اعدددد  لدددحل ا أطدددور  مل أه آل  مل حالتددد   دددل 

أم  ندد  حدددد ل ئيدددب     كددداه  تطددور   أ دددحل الادددرزه التصددرمة السددداااةالَ ددو  
 ي العا  أ ضاا  رادم  اول: زأنتم أهمضوه مع الع

دَل ) َر ْم َزَمدا كم دعم ممتي كر َما َأْ َكدأدُّكمْم َخْ َ  السيَماَزاتر َزاْ َْرضر َزَ  َخْ َ  أَنفمسر
 (اْلممضر  َي َنضمداا 

مدددا ك دددع   دددل الدددل    ضددد وه ال ددداإ ااالدددم الع دددم  دددركاَ  أز معي دددي     
ل  أ دو ن  ال  ر ات زكيف أ االدَع زلدد  أناد     ق ع: أناخ   اانساه

  أندع رندد   دديأ  ادواا ن دد  مدا  اولد  امددال  لدحل كدسم امددال  الدب ان  زأعدامل
  ز ددد  كفدددرق ادددامث    ن دددم  رنددد  الع دددم   بهدددي أ    تفدددع  مل الهيدددب زالهيبيدددات

  الددن   ندددم ااتعدددق ندد  الهيددب زالهيبيددات    اا   بهددي أه أسددن وا أنفسدددم 
التنراددة زالشددا دم الاز ددة  مددىت نددراتم زمددىت  ددا دق خ دد  السددموات زا رض  

لتدونوا  ركا  مع  ا  نوناا ل    خ    – ه نا  التعب   –مىت ن ستم مع امث 
اانسددداه د ريدددد  امث  مدددا أننددد  كتددداا امث نددد  زنددد   زامث     رع أه ك مدددة 

البيدداه ااصددة آزم ز الددناز  ااننددا  أتااريددر ندد   ددو كتدداا امث ندد  زندد    بدددأ
امث السئدة لد  زقدد ن دم أند  الدييا مدع الادرزه اآلأيدة مد    طد  هبدلا اردرا  ااالدم 

 الع م  يأبع  لحل احلد ل  لا الرز
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دَ  اظْرد    َدَفَسدَ  ) َزَم َ َسَندمزا  ر ي  رْا ريَس َكداَه مر َز رْ  قدمْ َ ا لرْ َمَسئرَدةر ااْلنمدمزا آلر
ددْم َندددمزو ارددَِْس لر  يددالرمرَي َنددْ  أَْمددرر َرا دد ددْم َلدم دد  زمز ر َز م لمزنَدد م َز مر  ديتَدد م َأْزلريَددا  مر َر  ر أَ َدَتتي

 [ 05:  الدكف]( َاَد ا 
  اا   تفددع البيدداه اارددي  مل مدد   ر ددد أه  ددرز ن دد  قصددة آزم زخ دد  امث لدد  

 طفدال اال عدب ز الناز السئدة ل  ا  ر ات التطور اليت  فرحوه هبا كما  فره ا
 أتا ب   أ د كم   اول اعد  لحل مبا رم: 

دَل ) َر ْم َزَمدا كم دعم ممتي كر َما َأْ َكدأدُّكمْم َخْ َ  السيَماَزاتر َزاْ َْرضر َزَ  َخْ َ  أَنفمسر
 [ 01:  الدكف] (اْلممضر  َي َنضمداا 

أه نباز امث:  لا  و كتاا ا   ن  كتاا را دا الدب ان  زأعدامل   د  أتصدورزه 
اا  آزم أشرع   حياأد   دل  اشدي  أند  زأند  زأااد  مد   دلا امطداا الدلي 
 ا امث ند  زند  اانسداه اد   مل مسدتوع م اناأد  لد     أنتادد  لديس   الددنيا 

أكددرم امث ندد  زندد  هبددا اانسدداه ككددل  الدرمددة     ز    اآلخددرم نعدديم ادد  مدرمددة
  يا ننباا لد   عدي  حياأد   دل  ك كدانع   أ سا ل اناأ   نع   أ سا لَاطبت   

ز و    ه   ائ  ن  امطاا الراا  اللي  سحا    ا ننباا لننسداه الدلي 
حياأ  ناماا  ءر ناٍم  ءر نداٍم زنمدا قر دٍب الياضدي  بد  زكتداا امث   از د   اضي 

أه التفددع   ي  أه أقبدد    ي  ا ددع ندددا  امث لددحل  ا ددع  ببدد  لددحل  ا ددع  زلد دد  
عدرض  ال كدم   لع  دا مد   دن   الدل   أنرالدوا ند  كتاادحل  ال كدم انع  دا  دد   

الدددعدزا ادتاادددحل   الددددنيا ززخ دددوا   الشدددفانة اددد   دددوم العاددد   أقدددول قدددو   دددلا 
 زأالتهفر امث الع يم 

مددددر  زأ ددددكد أه    لدددد     امث  قددددراراا اراوايتدددد  أمث اددددداا ك دددد اا كمددددا احلمددددد 
زخ ي د  خد  ز رئاماا ل  ن د ا  زكفدر  زأ دكد أه دمدداا نبدد  زرالدول  زريدفي  
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  دد ه  زاعددد ن دد  ز نددر   يمددا أمددر زانتكددوا نمددا  دد ندد  أرالدد    نبدداز امث اأاددوا امث
ا أه أنددوز  ي دددو ندد   ددل  ا حددداو زالشدددست أز  دديدم مدد  كدداه  توقددع ربدد

م ااختصددار  ددد د   ددا حددرا زلددد  أقددول لدددم أ كددا ا خددو   الددل ول الدديت نرطددا
مع  ددة مدد  أندددا  امث زأندددا  ز  دد  ن دد  امث  زلتع مددوا زلدديع م ال دداإ مجيعدداا أه امث 

احلددرا ن يدد  زن دد  ز  دد  زقيمدد   ألدديس مدد   كدداه   ددا  مدد  أن دد    هز     حيددارا
ن دد  امث ندد  زندد  الت دددي الددلي نطدد  ادد  اعضددكم  م ددا ر  ددل  احلددرا الع  ددة

الصطف  ري   امث ن ي  زالد م الدلي قدال ند   دي ا  آخرزه دد  لي ئصي زال
 ه  يكم مد  قدال اد   ددع اد    دا الدتت ول   الشام   ا التبا  زار أمٍ  ز مياه

ألدديس مدد    د ددا حددرا مع  ددة ن دد  امثأسا ن دد   ددلا زلددي ألدديس  زار حدرا ززمددا 
ا  اعضدكم   ا حرا مع  ة ن   امث ن  زن  الت دي اللي ئصي أالد ئ  ن   

ل مصدطف  ريد   امث ن يد  زالد م    قدال   احلدد ل الصد يح  زنط  ا  اعضدكم
ألدديس مدد    د(  ددا خدد م امث مدد  أرالدد  اتدد   ليكددا خ أدد  مدد  نبدداز )ندد  الشددام 
لع  ددددة ن دددد  امث الددددب ان  زأعددددامل أتبددددع الصدددداحلي زا زليددددا  احلددددرا ا ز ئدددد   ددددل 

 زا اددددال الدددل   أخددد  الصدددطف  ريددد   امث ن يددد  زالددد م   أرادددع أحاز دددل أ ددددم
طم و ألدديس مدد  الدددلي  ن دد  مددا أقددول أ ددم  تتبعددو م   ايدد  دمونددوززه   الشددام

ليدددا  أاددددال ريددداحلوه قدددااعوه   أز   دت لددديكم  ددد ا ا الدددو  ل الددد وا زاخددد  أالدددر م
  كدد    الددحل مدد   تتددبعكم ايتددو م  سددت  لوه الفددرج زالراددة مدد  مددو  م زخددالاكم

ااندسه ن دد  قيمدد  مبازئدد   لمدد  خددس زليدد  ن دد  أ دا حددرا مع  ددة ن د  امث  دلا
 ددع ادد  ر ادد  مدد  خددسل مددا نم   رالددول  ريدد   امث ن يدد  زالدد م زريددا ا رالددول  اشددائر

أ د   دي لدالس   ة زا  كدار الديت   أ اطدعند ا م  الدرزإ الع ميدالشام زمسا
ك دددم  ع ددم    دز مل مددا آل أمر ددا اليددوم  دأ دد   ددي لددالس الع ددم  دا  كددار اليددوم



  الدكتور البوطي                                                          لطائف قرآنية    خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 8 موقع نسيم الشام:

ر ادد  ه أدددوه الشددام ن دد  ال ادديا  ددا اشيددأد  مل   ه   الددحل مدد   تاصدد  اظددواا
  دزلد  أ يمد  أه أستع   احلرا ن   امث  زح  ا  رالول امثأرالول امث ز ا 

  خيازنوه امث ز و خازنكم  دم   ت دع امث الب ان  زأعامل أه  وندأ يمد  


