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 تاريخ اخلطبة

  0230/ 20/ 33 املوافق  3311،  مجادى الثانية  02 ، اجلمعة   

 أعتى حيوان لوال جلام الديناإلنسان 
  يددا را ددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي جلدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم ال 
ن ال إلددد  إال امث أحصدددي ء دددا  ع يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ع ددد  ن سدددحل  زأ دددكد أ

زحددد  ال  ددليحل لدد   زأ ددكد أن دمددداا عبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددليلاا  ال كدددم ريددد  زالددد م زادددار  ع ددد  

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي إمل يدددوم الددديدنا دمدددد زع ددد   ل الددديدنا 
ن زن سددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا و مالدددين  زأزريدديدم أيكددا ا سدد 

 عباز امث:
ش جتمددع ارالددلم اإلنسددانية ع دد   ددي  قدددكاا زحددديلاا كمددا أمجعددع ع دد  أن 
ارخددددسن اإلنسددددانية ال الدددد ة لددددي اليددددمانة الددددد ع الوحيدددددم لسددددعازم ا تمددددع 

ف اإلنساين  زلدن ما لدي ارخدسن اإلنسدانية ال الد ةل لعد  أيسدل زأاسد  أعليد
هلا يا عباز امث أن ناول: إهنا ن وح اإلنسان إمل اإليلار ادالا من ارءلم زارنانيدة  
ن وح اإلنسان إمل العددل مدع ارخدلين اددالا مدن أن يد      ال  دم معكدم  لدو 
أن جيدد إ إمل اللاددة اددارخلين ادددالا مددن أن جيدد إ إمل الاسددوم زاله  ددة   التعامدد  

ن مع ارخلين اددالا مدن أن يلكدأ رأالد    ا  اادلم معكم  لو أن جي إ إمل التعاز 
زاخلصام مع ارخلين  لل  الص ات ابساطة لي اليت أسم  ارخسن اإلنسانية 
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ع مددا  ارخددسن  –ا ل د  أز ارخددسن اإلنسددانية ال الدد ة  زلاددد أسددا ل الع مددا  
 قددددكاا زحدددديلاا عدددن ا صددددر الدددلم كددددن أن أ بلددد  م ددد  لدددل  –زع مدددا  ا تمدددع 

ارخدددسن اإلنسدددانية ا ل ددد    دددم يتبدددي هلدددم إال مصددددر زاحدددد ال ءددداين لددد  أال زلدددو 
الدي وندددة مث الدددب ان  زأعدددامل اعدددد معل تددد  زاخليدددوه الصدددازن لسددد طان   لدددلا لدددو 
ا صدر الوحيد اللم أ بل  م   ارخسن اإلنسانية ال الد ة ا ل د   زالادد مدن أن 

ال لدام ع كددا  دل  ا  االددبة زلددي أن  أزلدإ لدددم يدا عبدداز امث حايادة الاددد مدن ر ددع
أ ددلخم و ددون كشددي ع دد  ارر  إنددا لددو اإلنسددان  ز لددحل ل صدد ات الدديت ركبكددا 
امث عددد  زنددد   يددد  زالددديت  الدددا ارماندددة  كصددد ات حدددأ التم دددحل زارءدددلم كصددد ة 

  كصدد ة أسددث  كلدد  مددن ال ددوالل الدونيددة الادددرم  كصدد ة ارنانيددة  كصدد ة الع ددم
لي مصددر  لاالدة اإلنسدان  زلدي أ دحل الديت قدال ع كدا لإلنسان  لل  الص ات 

 امث ع  زن :
ْ ْأن ْ  مر   ْدْكددددا ) ْر  ر ْزاجل ربْددددالر  ْدددد ْاْدي  ددددْماْزاتر ْزار  ْْمانْددددْة ْع ْدددد  السَّ ددددْ ا ار  إرنَّددددا ْعْلل 

نْساُن إرنَُّ  ْكاْن ظُْ وماا ْنُكوالا  ْكا ْزْاْْ ْكا اإل ر ْ ا ْن مر د   [ 22: ارح اب] (ْزْأ  
زمددن ا   دديا ل الددحل  ددي  ي اددم كيددان اإلنسددان إال الدددين  إال االنيددبا  
احلاياددددي اتعدددداليم امث الددددب ان  زأعددددامل  إال ليم ددددة الللبددددة زالتع دددديم مث الدددددب ان  
زأعددامل ع دد  كيددان اإلنسددان  زإن ددا لدد   م احليوانددات الدديت نت ددد  ع كددا االسددباه 

زاله  دددة زال  دددم زالاتددد  اليدددارية ع ددددما هعددد  م كدددا أمل دددة نيدددلب  دددا ل   اظدددة 
زالسددد حل  إن دددا ن  دددم لدددل  السدددباه  الصددد ات الددديت  دددا أ ددد خم السدددباه إندددا لدددي 
ريددد ات زلي يدددة قانونيدددة أقامكدددا امث عددد  زنددد    لدددل  احليواندددات إلااانيكدددا  لددددي 
أسدددتطيع أن أبادددي ع ددد  حيا دددا مدددن خدددسل لدددل  الصددد ات  زلدددللحل  ددد ن السدددبع 

ض عي يد  زركدن إمل اللاحدة زأعدل  عدن  اليارم إ ا  دعل االشدبع اعدد اجلدوه أزمد
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ك  ما حولد   أمدا اإلنسدان  د ن نداه أز  دبع  إن ا تادل أز االدتهي  إن قدوم أز 
ال ي اي دد  العتددو ل سددبأ الددلم  كلأدد  لدددم  زإنددا يا ددم لددعف ال أ اي دد  الشلاالددة  

أظ دار عتدو   ددي  زاحددا لددو الدي وندة مث الدب ان  زأعددامل زاخليدوه لسدد طان امث 
 ا االتشددلع   اإلنسددان لددلا ا عددي الددلم أقولدد  لدددم  إ ا االتشددلت عدد  زندد   زإ

  كيدددان اإلنسدددان  لاالدددت  زااطدددع اددد   لاالدددت  إمل الددددزن زإمل أحددد  زرندددات 
الشلاالددة زالعتددو   ندد  الددلعان مددا يتثددل مددن جلددام الدددين ن سدد  الددسحاا يسددتعي ادد  

  أيديدم   يد من الشلاالة زالعتو  لل  حااني  ع مية يا عباز امث ألعكا اي
زمددددا قصددددة التد دددد  الدي ددددي الددددلم ظ احلدددددم ادددد    أقبيددددة ال ددددسم إال أزام 
لت ويددد  اإلالدددسم إمل م اددد  حلصدددد اللقددداب  إال أزام لت ويددد  اإلالدددسم إمل متعدددة 

زأ تشي  ا اراصار إ  أدلع أهندار الددما  أتدد   متعلندة ا وهندا  أ زلي  ا ارعي
اليمددي ز ات الشددمال  نعددم  إن لددلا  اراددل الادداين اددي عشددلات ار ددس   ات

التد دد  الدي ددي الددلم ال عكددد لإلالددسم ادد  زالددلم ظ احلدددم ادد    أقبيددة ال ددسم 
إمل م اد  حلصدد اللقداب  –كما ق دع لددم   –إنا أريد من  لحل حتوي  اإلالسم 

 ارم ة ال يئة 
دددُثوا زال مسدددا الادددلزم زاخل دددا يل الدددلم  أال  االددد لوا أزلئدددحل ال ددداخم الدددلم ُمسر
ددُثوا مددن أم مصدددر حاقددد  أنب نددا ع دد  ايددان امث عدد  زندد   الدد وا لددخال  الددلين ُمسر
ع د  امث زحاقددد ع دد  إالددسم امث زحاقددد ع د  رالددول امث ااتدددعوا إالددسمكم الددلم 
نع ددو  أعددىت الددسح لتدددم  اإلنسددان ال لشددي  إال إل ددباه الهليدد م الدديت حدددءتدم 

ن أن يدددون    لددحل لدد   ددبي    ع كددا  زليدد م العتددو الدديت يتمتددع  ددا اإلنسددان زز 
عدداش احليوانددات ا   الددة قدد   الدد ولم مددن أم مصدددر مددن ا صددازر احلاقدددم ع دد  

ا ن أدزر رحد  ا دوت ع د   قيوا قيا لم ا  م امث زاحلاقدم ع   رالول امث 
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ال اخم اللين  ل كم امث ع  زن  اا اام  ون لدل  ارر  ا باركدة  أزلئدحل الدلين 
مث ااخل يدة  أش ياد  رالدول امث   الصد يإ لدللحل الدلم الد ل   كد هلم رالدول ا

إمل أم نكددددة أ صدددد ب أن أ لددددأ إ ا ازهلمددددع  –زلددددو عبددددد امث اددددن حوالددددة  –
)ع يدددحل االشدددام   هندددا خددد م امث مدددن أرلددد  جيتددد  إليكدددا خ أددد  مدددن ال دددق  قدددال: 

  عباز (
د هلددم مددن أم مصدددر حاقددد ع دد  امث زع دد  إالددسم  قتدد  لددخال  الددلين  ددك

ادد هنم خدد م امث مددن عبدداز  ال لشددي  إال رن امث  ددل كم االسدددي  رالددول امث 
  ادسز الشددام   ديدف زلددم مخم ددون  كيدف زلددم مسدد مون  كيدف زلددم قددانتون   
كيددف زإن الواحددد مدد كم ظدد  ي  ددو ك مددة التوحيددد حددىت  الددع رزحدد  مددع لددل  

  الدلم ااريدم رالدول الد مةل! أال  اال لوا لخال  ال اخم كيف يددون إالدسماا  ا
)من خلج من أميت ع   أميت ييدلب إ  ياول:  –أن  ااريم رالول امث  –امث 

  أال اللدددددا ز انللدددددا زال يت ا ددددد  مخم كدددددا زال ي دددددي ادددددلم عكددددددلا   ددددديا مدددددب(
الاالدي اد ال   اال لولم كيف يدون إالسماا  ا  الدلم يسد   قدلار رالدول امث 

 كل م كم زأن حتدال ادواط كم إمل ددمدة امث يُدْعاْم  ال اخم   الدنيا إال ع   ما ي
اليت الت عاد زداا إ ا قام ال داخم لدلب العدا ي  أال  االد لولم كيدف يددون إالدسماا 

ع دما أزيت اعبد امث ان أيب ادن الد ول   ا  اللم يس   من خسل  رالول امث 
زلددو   زلددو أزل مددن كددان يدُددتدَّْكُم اال  ددان  أقبدد  رالددول امث  صدد   ع يدد   ش يد ددل  

كان ل الحل مدن يسدت ل  التد د  م دل عكدد رالدول امث إمل اليدوم ودن يعيشدون   
العدداش اإلالددسمي لدددان أزل مددن ي بهددي أن ُيْد َّددْل عبددْد امث اددن أيب اددن الدد ول  ا  

   ثصدددد   أال  الددددلم   ع رالددددول امث   أل دددد    لددددحل الددددلم   ع رالددددول 
 ف الصدددامل ا تملددد     لدددحل الدددلم ااريدددم السدددالددد لولم كيدددف يددددون إالدددسماا ا 



  الدكتور البوطي                                       أعىت حيوان لوال جلام الديناإلنسان خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 5 موقع نسيم الشام:

التدددااعي زأدددااعيكم زااايدددا الصددد ااة الدددلين كدددانوا اددداقي معكدددم  لدددلا لدددو الددد   ا  
زااأبددداعكم نعتددد  زع ددد  خطدددالم نسددد   الددد ولم كيدددف يددددون إالدددسماا  ا  الدددلم 
ااريم للا الس ف  كيدف  لادد ظكدلت ال دلن اإلالدسمية اجلاادة  نعدم  الشدا م 

 لنئددة زاحلشددوية زالادريددة زا عت لددة زاخلددوارج    اعددضم مددن معتادددا ا كاجلكميددة زا
لد    السدد ف الصددامل مددن ك َّدْل  دديكم زاحددداال لدد    السد ف الصددامل مددن حددلَّ  
لسان  اتد   خدارني أز نكمدي أز ملنئديل أش ُيسد ل ع دي ادن أيب طالدأ كدلم 
امث زنك  عن لخال  اخلدوارج الدلين يااأ وند  زحدمكدم  ادال عد كم: إخوان دا اهدوا 

 ي ددا  الدد ولم يددا عبدداز امث: إن ك ددتم ال أ الددون وددي  زلددو كددان زاليدداا مددع امث عدد  ع
  زن  يتمل    اإلالسم   نيبوا عن للا السخال

أعددوز  دد قول: إن حت يدد  الاصددة يددا عبدداز امث يتملدد   يمددا قددد ق تدد  لدددم  لدديا 
من اإلنسان  زإندا  –  أري  خ ات  زنش أ   –ع   زن  ارر  حيوان أ لخم 

زلد   دي  زاحددد لدو الدي ونددة مث الدب ان  زأعددامل   د ن زااددع حايادة الدي ونددة يل 
 ددد ن التامددد   دددا ال ي يدددد  زإن اريدددط اه ا  دددالل هلدددا ال يهدددب  زإن ا دددا  ا ددد  ن 
الباالدداة ال يللددي امث الددب ان  زأعددامل  أال زعددوين أالدد لدم لددلا السددخال زليابددب  

أدددلزا حيوانددداا مدددن السدددباه كددد  زاحدددد مددد دم ع يددد  اي ددد  زادددي ن سددد   أ ددديمدن أن 
اليدارية مكمددا طالددع أنياادد  زمكمددا اخيدد ع االدددما  والبدد  يادددم  ياتدد  ال ليسددة 
ارزمل ا اللانيددة ا اللاللددة ا اللااعددة إمل أن يصددبإ عدددز ال ددلانيا  سددة ز سددي 
 ليسة ا إن  ياب   ات اليمي ز ات الشمال  يالح لل  زي طم أ حل حىت يب غ 

شلزن ع   كي اا زمشاالا ا ئات  أ يمدن حليوان لارم مكما ا هع اجللح  اللين ي ت
   ددا ال ليشدد ي ز ي دد  ادد  اليددلازم أن ي عدد  لددلال زلدددن   ال دداخم مددن  عدد  لددلا

زلدد زم ظمدد  حاددد  مددن  ددثي زاحددد  لدددي يددلزم ظمدد  حاددد  زليشدد ي ز يدد  
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زي دد  مددن لددلا الشددثي أقدددم ع دد  قتدد   سددة ز سددي اليئدداا زأقدددم ع دد  نددلح 
ئددات كمددا أع مددون  الدد و   ددا ال ليشدد ي ز يدد  حاددد  جتددا   ددثي زاحدددد  ال ا 

 أقول ن اماا زاحداا ا  جتا   ثي زاحد  أقول قويل للا زأالته ل امث الع يم 
زاعددد:  اددد حدددءتدم عددن ا شددد ة زريددورت لدددم أاعازلددا زنددلزرلا زلدددن 

اإلخددوم: مددا ا عددن الدددزا  الددلم ي بهددي أن ناددف ع يدد  زأن ن خددل أن سدد ا ادد ل أيكددا 
م دل أن أقدامب  زعوين أنبدم عن للا السخال مدن م ط د  لدو الدلم أأعامد  معد 

امث   لددلا الددلم أقددامب  يدد   مددن م ط دد  احلددأ  مددن م ط دد  الهدد م  مددن م ط دد  
زأأون   –االرأبا   ل  ارر  ا ادالة  من م ط   اله م ع   ارخلين  الدزا  

ي لددل  الب دددم  الشددام  زإنددا ق ددأ الشددام ادد  إمل لددل  ارمددة الدديت  ددل كا امث اسددد
أأونددد  إمل الادددازم  أأونددد  إمل ارمدددن   –الدددوريا زإندددا ق دددأ لدددلا الا دددأ زمشددد  

أأوندد  إمل اجلدديت  أأوندد  إمل الشددعأ اددد   ئاأدد   أزعددو ن سددي زأزعددولم مجيعدداا 
إمل االريددددطسح مددددع امث  إمل التواددددة إمل امث  إمل اإلقددددسه عددددن الددددلنوب  أزلئددددحل 

 يمدددا اي  دددا  أزلئدددحل  لددد  ارعدددىت ادددال  م    يدددلب ا لددد  ارع ددد  االلادددةييدددلاون ا 
ييلاون ا ل  االشلزز عن ريلا  امث زإن كانوا يتام ون ا ق عت  زأل اظ  أما ان 
   دن ريازقي مع امث   اجللزر  أعالوا نق نلزرنا اإلالسمية مدع امث الدب ان  

ال ددددلج إال قدددداب قوالددددي  زلددددل   زأعددددامل  إن اددددن  ع  ددددا  لددددحل   دددديا اي  ددددا زاددددي
 لمانة ليسع مب زإنا لي من امث:

ددددن قْدددددب  رُدم ) ددددا يْدددد  أرُدم مَّلْددددُ  الَّددددلريْن ْخ ْددددو ا  مر ْ َّددددْة ْزْلمَّ ُخُ وا  اجل  ددددب ُتم  ْأن أْددددد  أْم  ْحسر
ُكُم ال ْب  اْلددا  ْزاليَّددلَّا  ْز ُل  رلُددوا  ْحددىتَّ يْدُاددوْل اللَّاُلددوُل ْزالَّددلريْن  مْ  ددتد  ددُل مَّسَّ  ُددوا  ْمْعددُ  ْمددىْت ْنص 

ْل الّ  ر ْقلريأ    [ 214: البالم] (الّ  ر ْأال إرنَّ ْنص 
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ددْل ال ّددد ر ْقلريددأ   دددْل ال ّدد ر ْقلريدددأ    ْأال إرنَّ ْنص  ددْل ال ّددد ر ْقلريدددأ    ْأال إرنَّ ْنص    ْأال إرنَّ ْنص 
معكددم زلدددن أزاددوا زأواددوا  أقوهلددا ل  سددي زأقوهلددا لسددانيل إخددواين الددلين  ددل ب امث 

 اا اام  ون لل  ارر  ا ادالة 


