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 وكفر النعمة .. إياكم

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي  

 2003/  6/  27تاريخ ب

وجهك  ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل   اي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
هللا ه إال لوأشهُد أن ال إ ،ك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 ، تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

نعمة املروج الزاهية اخلضراء  ،ها قد أقبل إليكم الصيف جير معه إليكم ذيواًل من النعم الرابنية اليت ال حتصى
نعمة الثمار والفواكه اليت متعكم  ،نعمة املياه العذبة الغامرة املتدفقة هنا وهناك ،هذهاليت تزدان هبا شامكم اليوم 

وبطعومها الكثرية املتنوعة اليت يتيه اخليال يف وصفها وبروائحها  هللا عز وجل منها أبشكاهلا اجلميلة املتنوعة األخاذة  
ذلك الشتاء الذي  ،أتيت هذه النعم كلها بعد نعمٍة أكرمكم هللا عز وجل هبا يف شتائنا الذي أدبر ،بقة الذكيةالع

،  مياٌه هادرة كثرية ثجة أنزهلا هللا عز وجل من مسائه ،عظيمة جليلة ال حتصىجاء هو اآلخر حيمل إليكم نعمًا 
وال يزال  ثلوج جللت وجوه اآلكام والتالل واجلبال ،ةعيوٌن كثرية تفجرت ينابيعاً غطت وجه هذه األرض املبارك

   ..  ذوهبا يشكل جداول وسواقي وأهنر

عز وجل علينا يف ذلك الشتاء املتميز إمنا كانت على أثر التجاء أن تلك النعمة اليت أغدقها هللا  وإنكم لتعلمون  
يبنا املصطفى تكرر مرتني من خالل القيام ابلسنة النبوية املطهرة اليت أوصاان هبا حب  ،إىل هللا سبحانه وتعاىلمنكم  

دقتم يف التبتل والتضرع عند جنابه وكررمت ذلك فاستجاب هللا  وصالتجأمت إىل هللا  ،صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
عم احتضنها ذلك الشتاء وذيول من ذيول من الن  ،سبحانه وتعاىل وها هو ذا قد أكرمنا بذيول من النعم ال حُتصى

   حيتضنها اليوم هذا الصيف الذي أقبل إليكمالنعم 



 2003/  6/   27مام الشهيد البوطي بتاريخ خطبة اإل                                                                   إايكم .. وكفر النعمة

 www.naseemalsham.comع نسيم الشام     موق                                                                                2

ينظرون إىل هذه اللوحات الرابنية اجلميلة    ،وإن أشد ما أخشاه أن يهتاج الطمع اليوم يف نفوس بعض الطامعني
فيسيل منهم اللعاب وراء مطامع   ، العبقة ويتأملون يف املياه الدافقة العذبة فيما بينهامن خالل هذه املروج اخلضراء  

مث إهنم ال يقتنعون من ذلك عند هذه املروج ويف هذه األماكن املتميزة  وا مقاصف  ئيقودهم ذلك إىل أن يُنش خيالية  
حّرمة  ،ال ابللهو الذي أابحه هللا

ُ
تستنزل غضب هللا عز وجيعلون من ذلك نوادي ساهرة بل يضيفون إليه املتع امل

أشد ما أخشاه أن   ،كفرا كما حذر هللا سبحانه وتعاىلأشد ما أخشاه أن يظهر بيننا من يبدلون نعمة هللا   ،وجل
 .بنعمه ويستنزل غضب هللا عز وجل مبظاهر إكرامهيوجد بيننا من حيارب هللا عز وجل 

حًا بعيدًا عن الواقع  خيااًل جمنوأسأله سبحانه أن جيعل خيايل هذا  ،أسأل هللا سبحانه وتعاىل العفو والعافية
ويف الناس من يعانون من أمراٍض نفسية ومطامع هابطة ولكن النفس اإلنسانية كانت وال تزال طامعة  ،والتطبيق

 .أشد ما أخشاه هذا الذي أقوله لكم ، دنيئة

به حُتفظ هذه النعم أال وهو  ،ذا وفدت فإن هلا حصناً واحداً ال اثين له وأنتم تعلمون أيها اإلخوة أن النعمة إ
وما تقرب عبٌد  )لَئ ن َشَكْرمُتْ أَلَز يَدنَُّكْم ۖ َولَئ ن َكَفْرمُتْ إ نَّ َعَذاِب  َلَشد يدٌ ( :أمل تقرأوا قوله ، شكر هللا سبحانه وتعاىل

 . إىل هللا مبثل شكره على النعم اليت تفد إليه من مواله وخالقه سبحانه

ُلو َعَلْيُكْم آاَيت َنا َويُ زَكّ يُكْم َويُ َعلّ ُمُكُم اْلك َتاَب َواحلْ ْكمَ   (  :انظروا إىل قوله سبحانه نُكْم يَ ت ْ َة َكَما أَْرَسْلَنا ف يُكْم َرُسواًل مّ 
 . )فَاذُْكُروين  أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل  َواَل َتْكُفُرون   َويُ َعلّ ُمُكم َما ملَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ 

أتملوا  ،بضرورة التوجه إليه ابلشكر -من نعمه الوافدة إلينا بل مناذج  -عمه الوافدة إلينا انظروا كيف ربط ن
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه مسلم يف صحيحه من حديث أنٍس رضي هللا عنه  يف قول رسول هللا 

 .)شربة فيشكره عليهاويشرب ال ،إن هللا لريضى عن العبد أيكل األكلة فيشكره عليها( : رضي هللا عنه

 ؟يرضى هللا عنك وهل هنالك نعمٌة أجل من أن  )إن هللا لريضى عن العبد( :الغريبوقفت أمام هذا الكالم 
ورتبة الرضا أمسى من من أن يرضى هللا عنك    - ال أن يعفو هللا عنك بل    - ل هنالك صلة ُيكرمك هللا هبا أجل  ه

أن تشكر هللا على الشربة   ،أن تشكر هللا على األكلة اليت أتكلها  ،ومع ذلك فإنك تناهلا بشيء يسري  ،رتبة العفو
   .ثمنما أرخص الثمن وما أجل امل ،اليت تشرهبا
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ُلوْا ن ْعَمَت ٱَّللَّ  ُكْفرًا َوَأَحلُّوْا قَ ْوَمُهْم َداَر ٱْلبَ َوار  ( : ولكن انظروا إىل قول هللا سبحانه َجَهنَّ َم  أملَْ تَ َر إ ىَل ٱلَّذ يَن بَدَّ
ُ َمَثاًل قَ ْريًَة  ( :انظروا إىل قوله سبحانه .)َيْصَلْوهَنا َوبْئَس الَقرَار   َنًة ُمْطَمئ نًَّة أَيْت يَها ر ْزقُ َها َرَغًدا م ْن َوَضَرَب اَّللَّ َكاَنْت آم 

ُ ل َباَس اجْلُوع  َواخْلَْوف   َنْ ُعم  اَّللَّ  فََأَذاقَ َها اَّللَّ    .)ُكلّ  َمَكاٍن َفَكَفَرْت أب 

عرض عن ال بل كفران النعمة أن يُ   ،وكفران ن عم هللا عز وجل ليس معناه أن يرتد اإلنسان من اإلميان إىل الكفر
عن أن يستعمل نعمة هللا عز وجل فيما  ة أن ينسى فضل هللا عز وجل عليه فضاًل كفران النعم  ،عليهاشكر هللا 

 . فيما هنى عنه  ،حّرم

وإنكم لتذكرون مظاهر احلرمان  وإنكم لتذكرون سنوات اجلفاف أيها اإلخوة لقد رأيتم نعمة هللا كيف أقبلت 
  فقال لكم من خالل استجابته لبيكم اي التجأمت إليه  ،هللا فاستجاب هللا لكم طرقتم ابب  ، اليت كنتم تعانون منها

وشكر هللا ليس   ،بقي أن تشكروا هللا  ؟من التبدد والضياعما الذي بقي لكي حتصنوا نعمه ولكي حترزوها    ،عبادي
كلمة تقليدية تعودت عليها   ،نشكر هللاكما يقول عامة الناس من ملتزمني واتئهني كلمًة تدور على األلسن  

 .هذا ليس شكراً ، األلسن

فيما يرضي هللا وأن ال تستعملها فيما ُيسخط  شكر هللا سبحانه وتعاىل أن تستعمل النعمة اليت وفدت إليك 
املتدفقة ابملياه العذبة ال حيملنكم هذا هذه األهنر  ،هذه املروج العبقة ابخلضرة الزاهية العجيبة ،سبحانه وتعاىلهللا 

على أن تفكروا ابلشرود عن ال حيملنكم ذلك  ، الذي يثري النشوة والذي يبعث الطرب يف أعماق النفوساملظهر 
 . ابستعمال ذلك كله فيما ُيسخط هللاصراط هللا عز وجل 

لوشردت عن منهج الشكر هلل عز وجل ذكروا كل من تستطيعون أن تذكروهم أبن هذه األمة    ،ذكروا إخوانكم
 . فلعل حرماانً أشد من احلرمان املاضي سنبتلى به

إن على الذين قادوان ابألمس   ،هللا عز وجل أن تبلغ كلميت مسامع من أعين  وإين ألقوهلا من هذا املكان وأرجو
إن على رئيس الدولة الذي من خالل إقامة صالة االستسقاء بل أقوهلا بدقٍة أكثر  يف سعينا إىل االلتجاء إىل هللا

على النهج الذي شرعه هللا  من خالل إقامة صالة االستسقاء مرتني قادان ابألمس إىل طريق االلتجاء إىل هللا 
يقود هذه األمة إىل   ، اجب شكر هللا عز وجلفيقودوان إىل و   عليهم أن يتمموا مسرية هذا الواجب سبحانه وتعاىل  

ينبغي أن يتمموا العمل العظيم الذي فعلوه وإهنم ملشكورون    ،حيث ينبغي أن حنرس هذه النعم من الضياع والتبديد
وإن هللا سبحانه وتعاىل لريضى عنهم فما فائدة شكري هلم على هذا ولكن عليهم أن يتمموا السري يف  على ذلك 
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أن ال    ،عابث  مراقبة أن ال يعبث هبذه النعميفتحوا أعينهم ساهرًة    ، ن تتبددفيحرسوا هذه النعمة من أهذا الطريق  
سبحانه  هي خيالية فيبين منشآت هنا وهنا وهناك حيشوها مبا يُغضب هللا  نعثر على من  يسيل لعابه على مطامع  

 . تتمة اليومذلك العمل العظيم العظيم الذي قام به رئيس دولتنا ابألمس ينبغي أن يُتوج هبذه ال ،وتعاىل

حىت للذين يسيل لعاهبم على مزيد من األرابح: وحيكم أقيموا مقاصفكم وإين ألقول أيها اإلخوة حىت للطامعني  
الذي شرعه هللا عز  جمال الطيب ، وساحة املباحات واسعةزينوها ابألطايب املتنوعة كما تشاؤون  ،كما حتبون

ال   ،ولكن ال تتجاوزوا اخلط األمحر (ز يَنَة اَّللَّ  الَّيت  َأْخرََج ل ع َباد ه  َوالطَّيّ َبات  م َن الرّ ْزق  ُقْل َمْن َحرََّم )وجل واسع كرمي 
وال وهللا لن  ،ذلك دفعكم الشيطان إىل خسران عاجل وخسران آجلتتجاوزوا املباح إىل احملرم فإنكم إن فعلتم 

 . وتعاىلهللا سبحانه ينال هؤالء الطامعون ما يبتغون من وراء ما حرم 

  فاستغفروه يغفر لكم أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم

  


