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 نعمة أم سبب هالك
 30/30/0991 بتاريخ  اإلمام البوطي الجمعة لـ  خطبة

 
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، 

يه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصف
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون 

 ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

ِر للمخلوقاِت ، وُحِجَب عن اخلالِق العظيِم املدب  لألكوانإنَّ اإلنساَن الذي ُحِجَب عن املكوِِّن 
ومن شأنِه أن بوارَق اآلمال، عندما جيُد فيها َط أملُه هبا أن يرب: من شأنِه يراها من حولهاليت  رةِ ثاملتنا

فهو ال يرى اخلرَي واإلنذار، خماوَف اإلهالِك والوعيِد عندما يرى فيها اليأُس يضطرَب ويتفجََّر يف كيانِه 
الذي ُحِجَب عن رؤيِة خالقِه وذلَك هو شأُن اإلنساِن  .وال يرى الشَّرَّ إال  منهاإال من هذِه األكوان، 

 .يت من حولهوما يسم وهنا بالط بيعِة ال واملخلوقاتِ  ُمَكوَّناتِ  هذِه ال لِّهُ ؤَ ي ُ ، فأخَذ وموالُه عزَّ وجل  
ا تتحرَُّك بيِد مكوِّهِنا درُك بأنَّ هذِه األكوانَ املوأم ا اإلنساُن املتبصُِّر  ا ، وبأنَّ هذه املخلوقاِت إّن  إّن 

وال على وجِه ال على وجِه األمِل  فهَو ال يربُط كيانُه هبابيِد خالِقها سبحانُه وتعاىل، هَي مسخ رٌة 
إن رأى فيها بوارَق اخلرِي فبأيِّ تأث ر، ال يقُف عنَد هذِه املكوَّناِت  مثُل هذا اإلنساناخلوِف والوعيد، 

عن مل حتجزُه هذِه البوارُق ادَر الش رِّ وإن رأى فيها بو خمافِة اهلِل عزَّ وجل ، هذِه البوارُق عن مل ختدعُه 
  .وفضلهسبحانُه وتعاىل الت أمُِّل برمحِة اهلِل 
املتمثِِّل يف هذِه  الفي اِض من الس ماءسبحانُه وتعاىل الذيَن إذا نظروا إىل كرِم اهلِل كثريوَن هم 

ألن ُه قد أصبَح حمفوفًا وركَن إىل يقنٍي وركَن إىل األمل، ركَن إىل الس رور،  األمطاِر الس خي ِة الوافدةِ 
مع أنَّ هذا اإلنساَن لو ونسَي فاعلي َة اهلِل سبحانُه وتعاىل،  ،يقبُل إليه كبرياً وأنَّ أمامُه خريًا   بالر عاية
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القاهَر الذي ولعلَم أنَّ هذا اإللَه كلِّ شيء، عزَّ وجلَّ تكمُن يف  لعلَم أنَّ املخافَة من اهلِل تأمََّل وتدب ََّر 
والد مار، للهالِك  الر محِة أسباباً يستطيُع أن جيعَل من أسباِب  تصريُف كلِّ أمرٍ كلُّ شيٍء وبيدِه بيدِه  

واألمُر عائٌد إىل أسبابًا للر محِة والس عادة، كذلَك   اليت تبدو لناويستطيُع أن جيعَل من أسباِب الد ماِر 
 .اهلِل سبحانُه وتعاىل

ا هو اهلُل عزَّ وجلَّ  ؟احلياِة يف كياِن اإلنسانأداًة لتجديِد فمِن الذي جعَل الر ياَح الس اريَة   . إّن 
ا هو اهلُل عزَّ وجل   ؟جعلها سببًا للد ماِر واهلالك إذا شاءَ من الذي و   . إّن 

عن  فضلهِ و سبحانُه وتعاىل انا مبزيٍد من رمحِة اهلِل عَ تر  ؛مهادًا حتَت أقداِمناومن الذي جعَل األرَض 
ا هو اهلُل سبحانُه وتعاىل. على ظاهرِها من خريوما يتفجَُّر طريِق ما يف داخلِها من ُذخٍر   ؟ إّن 

، بل عندما حتَت أقداِمناوتضطرُب عندما تتحرَُّك للهالِك إذا شاَء ولكن من الذي جيعلُها أداًة 
ا هو اهلُل عزَّ وجل . إىل أفواٍه فاغرٍة تبتلُعناتتحوَُّل   ؟ إّن 

وجعلنا من املاِء كلَّ ): يف حمكِم كتابه للحياِة كما قاَل عزَّ وجلَّ ومن الذي جعَل من املاِء أداًة 
ا هو اهلُل عزَّ وجل . (شيٍء حي    ؟ إّن 

 ؟ هو اهلُل عزَّ وجل . اإلهالِك والط وفانأداًة لإلغراِق و إذا شاَء من املاِء ولكن من الذي جيعُل 
إىل وال ينظُر  منها الشَّرَّ أو خياُف فيها اخلرَي عزَّ وجلَّ يتأم ُل يقُف أماَم جنوِد اهلِل فيا عجبًا إلنساٍن 

 . وهو اهلُل سبحانُه وتعاىلوإىل مسخِِّر هذِه اجلنود، ربِّ هذِه اجلنوِد 
: هل كانت أممًا سابقًة من قبلِناعزَّ وجلَّ هبا يف األسباِب اليت أهلَك اهلُل  يا عباَد اهللِ انظروا وتأم لوا 

سائُر الن اس؟ تصو رُه يوفيما  نتصو رُه اليوَم يف حياتِنافيما واخلرِي  إال أسباَب الس عادةِ تلَك األسباُب 
جعلها اهلُل عزَّ  اليتهي ، فوَق هذِه األرض ن، اليت هَي مناُط آماِل الن اسِ الط بيعِة كما يقولو  وسائل

ً أخذنا بذنبِه : انظروا إىل قوِل اهلِل عزَّ وجل  األمم. أسباَب هالٍك لتلَك وجلَّ عندما شاَء  فمنهم )فكال 
 ،(ومنهم من أغرقناومنهم من خسفنا بِه األرَض ومنهم من أخذتُه الص يحُة حاصبًا من أرسلنا عليِه 

 . سبحانُه وتعاىلاهلُل ُل قو هكذا ي
جعلها اهلُل عندما  ،وسائُل حلياِة اإلنساِن ورغِد عيشهأنَّ الوسائَل اليت هَي يف أصلِها وينب ُِّهنا يرينا 

اليت هي ذاهتا الص يحُة تطرب اليت . الص يحُة من شاَء اهلُل عزَّ وجلَّ أن يهلكهمهالِك وسائَل إلشاَء 
من وبثَُّه يف املكوَّناِت اليت ُه قَ لَ ذا الذي خَ يصدُر هلمن اهلِل عزَّ وجلَّ إال إىل أمٍر واألمُر ال حيتاُج هتلك، 

 نب ههُم اهلُل سبحانهُ  كثرٌي من الن اِس اليومَ مبظاهِر الط بيعِة كما خُيدَُع  قوُم عاٍد  ُخدِعَ . وعندما حولِنا
عارضًة تستقبُل ، رأوا ُسُحبًا إال بعَد فواِت األوانولكن هم مل يتنبَّهوا اليت أقوهُلا، إىل هذِه احلقيقِة وتعاىل 
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ا فظن وا فيها اخلريَ  ،أوديتهم بعَد طوِل سحابًة وافدًة رأى الن اُس إذا  :يف الكون رب اني ةالسن ٌة ال هي ألهن 
، ولكَن إىل أنَّ األمَر ليَس بيِد الس حابولكنَّ اهلَل نب ههم  ،تأم لوا فيها اخلري وبعَد طوِل جدبٍ  حمل

))فلم ا رأوُه عارضًا مستقِبَل أوديتهم قالوا : وانظروا إىل قوِل اهلِل عزَّ وجل   ،األمَر بيِد مسريِِّ الس حاب
ا  بِه ريٌح فيها عذاٌب أليمهو ما استعجلتم بل  هذا عارٌض ممطرُنا فأصبحوا * تدمُِّر كلَّ شيٍء بأمِر رهبِّ

 . ((ال ُيرى إال مساكنُهم
يف واقِع أمٍم وهذا املعىن الذي يتجسَُّد على سبيِل الِعظة، نب هنا اهلُل عزَّ وجلَّ إليِه هذا املعىن الذي 

ها بظواهِر الط بيعِة وجيُب أال ُُندََع ، جيُب أن نعترَب بِه يا عباَد اهلل، قد خلت من قبلِ  وعن عن مسريِِّ
 . ويف عبادهيف مكوَّناِتِه إلرادتِه  جمندهاخالِِقها وعن 

عظيمٍة فينتعشوَن بآماٍل املتواصلِة الس خي ِة املتسلسلِة الذيَن ينظروَن إىل هذِه األمطاِر كثريوَن هم 
يف ولكنَُّه وعظيم.  حسنٌ هذا يف باِب األمِل برمحِة اهلِل وافدًة إليهم، ويتصو روهنا رمحًة يف تصو رهم، 

 أنَّ أن يقدَِّر بارقٍة من بوارِق الط بيعِة . على اإلنساِن إذا رأى أيَّ مٌر مهلكأتصو ِر الط بيعِة وأحكاِمها 
 .للد ماِر إذا شاءُه اهلُل عزَّ وجل   ، وفيها سببٌ إذا شاءُه اهللُ فيها خرياً 
شكَر اهلَل بلسانِه  من مسائهِ  هتوياهلِل  هَو ذلَك الذي إذا رأى نعمةَ  ،للموىل واخلالقاحلقيقيُّ  والعبدُ 

 .بلسانِه أيضاً . سوَء هذِه املطِر أن يصرَف عنُه الس وءوسأَل اهلَل سبحانُه وتعاىل 
سبحانُه جنوَد اهلِل هو ذلَك الذي إذا رأى  :ومشاعرهِ بعقلِه وعواطفِه اإلنساُن الذي وحََّد اهلَل 

 هوَ أوتساَءَل يف نفسه: ترى رمَق بطرفِه إىل املكوِِّن  ،الكوني ِة اليت نراهايف هذِه الس نِن وتعاىل املتمث لِة 
أهَي خرٌي والر ياح؟  ترى ما هَي عاقبُة هذِه األمطارِ أم هَي رمحة؟  عزَّ وجلَّ يستدرُجنا بِه اهلُل استدراٌج 

  ؟ هذا ممكٌن وهذا ممكن..وتدمريأم هو هالٌك عزَّ وجلَّ ساقتُه رمحٌة من اهلِل هلذِه األم ِة 
سبحانُه وتعاىل أمل تسمعوا قوَل اهلِل  رهبًا.ًا و بَرغَ  وتعاىل سبحانهُ والعبد: ذلَك الذي يلجُأ إىل اهلِل 

فالربُق سبحانُه وتعاىل، ، هكذا يقوُل اهلُل ؟(())هو الذي يريكُم الربَق خوفًا وطمعاً يف حمكِم كتابه: 
ولَك أن تتصوََّر فيها الش رَّ أداُة خري،  هَي فعالً فيها اخلرَي لَك أن تتصوََّر  ظاهرٌة من الظ واهِر الكوني ةِ 

 ، من الذي  ؟وهذِه األمطاروهذِه الص واعَق ولكن من الذي يوجُِّه هذِه البوارَق هَي فعاًل أداُة شر 
 ؟ هو اهلُل سبحانُه وتعاىل. للشَّرِّ إن شاءأو للخرِي إن شاَء  يوجُِّهها

وأن جيعلَنا نعيُش يف بِه يف حالِة الس ر اِء والض ر اء، أن يرزقَنا اإلمياَن نسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل 
ال اخلرَي  يقينًا بأنَّ  أفئَدتَنا ألَ أن مي نسألُه سبحانُه وتعاىليف كلِّ األحوال، و  يف عقولِنا ومشاعرِناتوحيدِه 



   خطبة اإلمام البوطي  أم سبب هالكنعمة 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام  :     4

العفَو والعافيَة ونسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل  من عندِه أيضًا،ال يفُد إال ِه وبأنَّ الشَّرَّ يفُد إال من عند
 ... ، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيمدائماً 


