
 

 

 
 خطبة اجلامع األموي لفضيلة الشيخ مأمون رمحة

 م 3153من تشرين األول  51هـ /  5324من ذي احلجة  32
احلمد هلل رب العادلٌن، احلمد هلل حق محده، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن دمحماً 

وسلم وابرك على نور اذلدى دمحم، وعلى آلو وصحبو أمجعٌن، عبده ورسولو وصفيو وخليلو، اللهم صل 
 وارض اللهم عن الصحابة ومن اىتدى هبديهم واسنت بسنتهم إىل يوم الدين. 

 عباد هللا، أوصي نفسي وإايكم بتقوى هللا عز وجل، واعلموا أنكم مالقوه وبشر ادلؤمنٌن. 
ُلوَن قَ ْوًما َنَكثُوا أَّْيَانَ ُهْم َوََهُّوا ِبِِْخَراِج الرَُّسوِل َوُىْم َبَدُءوُكْم َأوََّل َأاَل تُ َقاتِ يقول ادلوىل هلالج لج يف زلكم التنزيل: 

ُتْم ُمْؤِمِنٌن  [.ٖٔ]التوبة:  َمرٍَّة َأخَتَْشْونَ ُهْم فَاهللُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه ِإْن ُكن ْ
كتف ابإلقناع، يف ىذا السؤال السيف ومل ي معاشر اإلخوة: سؤال َيطرح نفسو، دلاذا محل الرسول 

حارب ليحمل اخلصوم على قبول الدعوة، وىذه هتمة ال أصل ذلا من  إّياءة مرفوضة إىل أن الرسول 
َوُقِل احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء عقل أو نقل، ماذا يدعيو ادلدعون بعد أمر هللا لرسولو: 

[ حسبنا حنن ادلسلمٌن أن نُقرر وأن حنيا على ىداه، وأن منهد طريقو دلن أحب 2ٕلكهف: ]ا فَ ْلَيْكُفرْ 
أن نرد ادلهامجٌن وأن حنمي ادلستضعفٌن، وأن نسكت ادلفرتين إذا دتادوا يف  -بال ريب-سلوكو، ولنا 

 أذاىم. 
الذي جاء  إن ادلؤرخٌن األوربيٌن غضاب ألن اإلسالم قَاتل الرومان، فهل سأل أحدىم نفسو: ما

ابلرومان إىل آسيا الصغرى والشام؟ وما الذي جاء هبم إىل مصر والشمال اإلفريقي؟ أكان اإلقناع طريقاً 
إىل إخراجهم أولئك ادلستعمرين من أرض احتلوىا أكثر من مخسة قرون؟ وىل أفلح اإلقناع يف إهناء 

 ادلستعمرين البيض جلنوب إفريقيا؟. 
ومتاعبها ىي الطريق الفذ حملو االستعمار الطويل، إن اإلسالم أغىن إن احلرب وحدىا بكل مغارمها 

األداين ابألدلة، وأحرصها على استشارة األفكار ومناشدة الضمائر، وكان ُّيكن أن ُيالم لو أنو آثر 
إعمال السيف على إعمال العقل، أو قابل اللطف ابلعنف، أما أن يعرض حجتو فيلقى اذلزء واذلوان، مث 

دلتمرسون ابلدىاء واجلربوت أن يُواروه الثراء، فدون ذلك ركوب األىوال، والناس إن ظلموا الربىان ُُياول ا
إىل ىرقل يدعوه  واعتسفوا فاحلرب أجدى على الدنيا من السلم، ولننظر إىل الكتاب الذي أرسلو النيب 



 

 

الروم، سالم على من اتبع  إىل اإلسالم: )بسمميحرلا نمحرلا هللا ، من دمحم رسول هللا، إىل ىرقل عظيم
اذلدى، أسلم تسلم، يُؤتك هللا أجرك مرتٌن( لقد حاول الرومان بعد ىذا التبليغ البطش ابإلسالم ودعاتو، 
وشرعوا يقتلون كل من دخل فيو، إن القتال فرض على ادلسلمٌن فرضاً، واضطروا خلوضو دفاعًا عن 

أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن ِِبَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ هللَا َعَلى َنْصرِِىْم أنفسهم وعقيدهتم، وإىل ىذا ُتشًن اآلية الكرّية: 
 [ أترى ادلطرود من وطنو ألنو ُمؤمن بربو يُعد مهامجاً إذا قاتل طارديو؟. 2ٖ]احلج:  َلَقِدير

الم ىجومية، إن الدىشة تعرتيك عندما جتد كتااًب َيصفون معركة بدر ِبهنا دليل على أن احلرب يف اإلس
قُريش كانت َمظلومة، وكان ادلسلمون ىم الظلمة، إنو ادلنطق نفسو الذي اتبع يف وصف ادلقاتلٌن 
الفلسطينٌن الذين اغتصبت أرضهم ودورىم وأمواذلم، وُأجلؤوا إىل العراء، واعتربوا إرىابٌن ُمعتدين على 

وادلعابد بقتال ادلؤمنٌن ورفضهم االستكانة اليهود اآلمنٌن الطيبٌن، وقد ربط القرآن الكرمي بقاء ادلساجد 
َوَلْواَل َدْفُع هللِا النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض ذَلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد واالستسالم، قال هلالج لج: 

أن ىذه النتائج  -اي سادة-[ أُيسب عاقل ٓٗ ]احلج: يُْذَكُر ِفيَها اْسُم هللِا َكِثًنًا َولَيَ ْنُصَرنَّ هللاُ َمْن يَ ْنُصرُه
النبيلة نشأت عن حروب عدوانية؟ ترى لو أن الرومان جنحوا يف قهر ادلسلمٌن واجتياح بالدىم، أكان 

 يَبقى َمسجد يرتفع فوقو صوت مؤذن؟ واحلرب مع الفرس َبدأ َشررىا منذ مزق كسرى كتاب الرسول 
كسرى غضبًا شديداً، وكلف واليو على جنوب اجلزيرة أن أيتيو الذي يدعوه فيو إىل اإلسالم، لقد غضب  

ىذا، لقد أنف كسرى أن ُُياول عريب ىدايتو، أفكان للفرس أَيذنون دلسلم أن ََيلس خالل  مبحمد 
ادلشكلة، وماذا صنع السيف؟ قلم أظافر دايرىم يدعو أحدىم إىل هللا؟ السيف وحده ىو الذي ُيل تلك 

الطغاة، وتركهم بعد جتريدىم من السالح يُفكرون يف ىدوء، ويتدبرون ما يُعرض عليهم بعقل، ال إكراه 
 على الدين. 

، ما غضب لنفسو قط، اي سادة: ال نعرف يف اتريخ البشرية حامل سيف أعف من دمحم بن عبد هللا 
 ما غضب إال هلل وحده. 

 َغَزوَت ورسل هللا ما بُعثواقالوا 
 جهل وتضليل أحالم وسفسطة
 واجلهل إن تلقو ابحللم ِضقت بو

 

 بقتل نفس وال جاؤوا بسفك الدم 
 َغزوت ابلسيف بعد الغزو ابلقلم
 ذرعًا وإن تلقو ابلسيف ينحسم

 



 

 

اإلسالم أساسو اإلقناع  لقد وردت يف القرآن الكرمي آايت تزيد على مائة وعشرين آية، تفيد كلها أن نشر
اذلادئ والتعليم اجملرد، وترك الناس أحرارًا بَعد عرض الدعوة عليهم ليقبلوىا أو يردوىا، وقد كان الرسول 

شديد اإلحلاح على الناس ليفهموا ما جاء بو ويَهجروا عبادة األصنام، وكان للشدة ُحنُ ّوِه  الكرمي 
َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم الباطل، فقال هللا لو: عليهم ُيطيل مطالبتهم ابعتناق احلق وترك 

يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنٌَن * َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأْن تُ ْؤِمَن ِإالَّ ِبِِْذِن هللاِ  َوََيَْعُل الّرِْجَس َعَلى  مجَِ
[ والواقع أن اإلكراه ال وجود لو يف الدايانت السماوية كلها، ال ٓٓٔ-22]يونس:  ونالَِّذيَن اَل يَ ْعِقلُ 

وجود لإلكراه أبداً على اإلطالق يف الدايانت السماوية كلها، وتدبر ما جاء يف القرآن الكرمي على لسان 
ِمْن َريبِّ َوآاَتِن َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه  قَاَل اَي قَ ْوِم أَرَأَيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِّنةٍ عندما خاطب قومو:  نوح 

َيْت َعَلْيُكْم أَنُ ْلزُِمُكُموَىا َوأَنْ ُتْم ذَلَا َكارُِىون يف نشر  [ وقد حدد القرآن عمل النيب 2ٕ]ىود:  فَ ُعمِّ
اإلسالم، فكشف لو أنو ليس حاكمًا عسكراًي يَفرض على الناس ما عنده، أو موفدًا من السماء إلرغام 

َا أَْنَت ُمذَكٌِّر * َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُصْيِطرمعيو على قبول ما يقول، فخاطبو ادلوىل هلالج لج: مست  َفذَكِّْر ِإمنَّ
حَنُْن َأْعَلُم مبَا يَ ُقوُلوَن َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِِبَبَّاٍر َفذَكِّْر اِبْلُقْرآِن َمْن َِيَاُف [ وقال سبحانو: ٕٕ-ٕٔ]الغاشية: 

 [. ٘ٗ]ق:  يدَوعِ 
بعد ىذه األدلة اليت تُعترب غيضاً ِمن فيض، ىل يستحق اإلسالم أن ينظر إليو الغرب بعٌن محئة؟ إن العٌن 

ودينو ال تزال تقذف ابألقذار وتدمغ أصحاهبا ابلعار،  احلمئة اليت تسيل منها ضغائن القوم ضد دمحم 
حقده على ديننا تَفيض وال تغيض، مث ىو َيضربنا موقف الغرب منا ُيتاج إىل زلاذرة وتوجس، فإن ينابيع 

ويشتكي، ويعتدي علينا ويتهمنا، لقد ذكر األستاذ والشاعر فاروق جويدة عن عودة الوجو القبيح إىل 
أوراب، وكيف أن ُكره اإلسالم والنيل منو ُيسيطران على العقل الباطن والظاىر عند األوربيٌن، فقال: "ال 

يا ملهى ليلي يف إيطاليا، ألقت عليو اسم مكة، ويف لندن ًب ترويج حذاء يف ننسى عندما أقامت إيطال
األسواق الربيطانية بسعر مائة وعشرين دوالراً ُكتبت عليو آايت من القرآن الكرمي ابللغة العربية، ويف فرنسا 

أن اجمللة الفرنسية فمن تلك الصور ، َنشرت رللة فرنسية صورًا ُتَشّوِه اإلسالم وُتسيء للنيب العريب دمحم 
وبعض أصحابو ادلقربٌن وإىل جوارىم رُكام ُمتناثر ِمن اجلثث، إشارة إىل انتشار اإلسالم  رمست النيب 

انتبو أيها ادلسلم، احذر أيها -ابلسيف" دلاذا يفعل الغرب وأعداء اإلسالم ذلك؟ إهنم يَفعلون ذلك 



 

 

ن َيكفروا بدينهم، ومطلوب من غًن ادلسلمٌن أن إهنم يفعلون ذلك ألنو َمطلوب من ادلسلمٌن أ -العريب
 يَنفروا من اإلسالم وتعاليمو السمحة. 

قال أحد علماء األزىر رمحو هللا: دخل علي شاب والغضب بٌن عينيو فبادرِن قائاًل: أان أكره اإلسالم 
 السياسي، وأضيق ِبتباعو، وأرى أن وراء صياحهم مآرب أخرى. فقلت لو: إن اصطالح اإلسالم

السياسي َجديد على أمساعنا، فهل تَعين أنك تتبع اإلسالم يف ميادين األخالق والعبادات والتقاليد ومُجلة 
الشرائع الداخلية اليت يَقوم عليها، وتكره توجيهات اإلسالم يف اجملاالت العادلية والتوجيهات السياسية 

ك ما رُئِيت قط مصليًا وال دخلت يوماً األخرى؟ فقال مراوغاً: رمبا. فقلت لو: فما أعلمو عن حياتك أن
مسجداً. فقال: لقد صلى ىؤالء اإلسالميون السياسيون، مث قتلوا السائحٌن القادمٌن إىل مصر، فلتسقط 
ىذه الصالة. فقلت لو: صل معنا، وحافظ على حياة ىؤالء السائحٌن، وال ترتك الصالة، ولكنين أحب 

غطاء جديد لكراىية األسالم كلو، والعمل ادلاكر حملوه من أن أقول لك أن كراىية اإلسالم السياسي 
 التعليم والرتبية واجملتمع والدولة. 

حنن نعرف أن ىناك إسالميٌن ينقصهم الفقو، وُتشيلهم مسالك محقاء، حنن نعرف ذلك، وحنن حنارب 
اؤوا إليو، فهم ىؤالء ادلعوج، ونضيق هبم أكثر مما نضيق، فلماذا ختلطون بٌن اإلسالم وبٌن من أس

وتستغلون الُفرصة لضرب اإلسالم يف َصميمو حتت عنوان كراىية اإلسالم السياسي؟ أقول لك اي 
صاحيب: إن ُكنتم ُمسلمٌن حقًا فامحلوا الراية وحنن نصلي ورائكم، ولعنة هللا على أصحاب النيات 

 ادلغشوشة. 
لدموي، الذي يُعجب السالطٌن واألمراء إن الذين َُيملون اسم اإلسالم فيتبنون ادلنطق ا -اي سادة-أجل 

ادلرضى ِبنون العظمة، واحلقيقة أهنم يَعبدون أنفسهم وَيسفكون يف سبيلها ومن أجلها الدماء الربيئة، من 
أجل ِخدمة أىداف صهيونية، كيف ال، وقد صرحت "ىيالري كلينتون" يف أحد مقاالهتا اخلبيثة: "لن 

سنقضي عليهم ِبايديهم" واليوم عندما جاءت داعش وفاحش وغًنىا  ُيكلفنا غزو العرب شيئاً بعد اليوم،
من ىذه العناوين واألمساء ادلزيفة الفارغة اليت ال قيمة ذلا، وال نُلقي ذلا اباًل ألننا عظماء يف حقوقنا 
ومواقفنا ومطالبنا، والدفاع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا، فعندما جاءت داعش والنصرة بقطع الرؤوس 

ألوصال والتشنيع ابجلثث البشرية وىم أحياء، جاؤوا ابسم اإلسالم، لكي يُنفروا العامل ِبسره من وتقطيع ا
اإلسالم، وقد رأينا ومسعنا منذ احلرب الكونية على سورية ًب إغالق ما يَزيد عن ثالثة آالف ومخسمائة 



 

 

من البالد اليت تَرتد عن  َمسجد يف أورواب، وارتد اآلالف من ادلسلمٌن يف أندونيسيا وماليزاي، وغًنىا
اإلسالم، ألن اإلسالم أصبح يصور للمسلم ولغًن ادلسلم أنو دين قتل وذبح وإجرام، كيف يصلح ذلك 

، فوجده اترِيًا رحيمًا مليئًا ابألخوة واحملبة والسالم وقد قرأ أحد فالسفة الغرب اتريخ النيب العريب دمحم 
ما  -خرج هبذه النتيجة ليقول للعامل ِبسره-عرف التاريخ  والتسامح، وىو "غوستوف فلوغون" قال: "ما

 عرف التاريخ فاحتاً أرحم من العرب". 
واليوم الَغرب يَتهم دمشق، ِبن احلكومة وأن القيادة السورية تقتل وتدمر يف وطنها ويف بلدىا، تقتل 

ين ّيكرون ِبمن واستقرار ىذا األبرايء، سيف دمشق ما رُفع يف يوم من األايم إال بوجو الظلمة ادلاكرين الذ
الوطن، والسيف الدمشقي كان على مر العصور والتاريخ كان سيفًا دفاعيًا ال ىجومياً، عاداًل وليس 

، والسيف الدمشقي اليوم ُّيزق اإلرىاب ويُقطع ظادلاً، وىذا السيف ىو الذي محلو دمحم بن عبد هللا 
ن يَقول أن النظام يقتل ويسفك ويقصف بطائراتو، فأننا أوصالو على امتداد رقعة ىذا الوطن احلبيب، فم

نقول للعامل ِبسره أترضون أن يكون ىناك إرىاب يف بالدكم وتسكتون عنو؟ أترضون أن يكون ىناك قطع 
للرؤوس وتقطيع لألوصال وحرق لألجساد وىم أحياء وتسكتون عنو؟ َفِمن حق السيف الدمشقي ومن 

موقفًا من ادلواقف السورية حاربت يف يوم  -اي سادة-ن احلقوق، أعطوِن عادتو ُمنذ القدم أنو يُدافع ع
من األايم بلدًا عربياً  أو بلدًا أوربياً، أعطوِن، ابلعكس كان السيف الدمشقي دائمًا يقف إىل جانب 
ادلستضعفٌن، يقف إىل جانب ادلظلومٌن، يقف إىل جانب ادلقاومة احلق ادلتمثلة حبزب هللا وادلقاومة 

فإهنم  -وعلى رأسهم سيوف آل سعود-لسطينية يف غزة احلبيبة اجلرُية، أما ُسيوف َغًنان من العرب الف
جاؤوا بقطع الرؤوس، َموَُّلوا من أجل قطع الرؤوس، كم أُنفقت أموال سعودية خليجية قطرية  لكي تدمر 

دمشقي كان وال زال ىذا الوطن وتقطع أوصالو ويُقطعوا رؤوسنا ويَنتهكوا أعراضنا؟ فلذلك السيف ال
وسيبقى إىل يوم القيامة ممشوقًا يف وجو الظلم واإلرىاب والطغاة، شاء من شاء وأىب من أىب، وال ننسى 
السيف الدمشقي الذي ارتفع بيد القائد ادلقاوم يوسف العظمة الذي قاوم الفرنسيٌن يف معركة ميسلون، 

 حرب تشرين التحريرية، والبارحة مسعت على وال ننسى السيف الدمشقي الذي قاوم اليهود الصهاينة يف
أحد قنوات الشاشات السورية الطيبة ادلعطاءة ادلشكورة، تَنقل تَقريرًا عن "ىتزل سافًن" وىو يَقول بعد 

 َىزّيتو يف حرب تشرين قال: "لقد استطاع األسد أن ُيَكبَِّداَن َخسائر كبًنة، لن ننسى ذلك أبداً". 



 

 

ستبقى دمشق عنصر ادلفاجئة، إذا حاولت إسرائيل أو فكرت أن  بين صهيون، اي صهاينة، واي من َِيدم
تعتدي على سوراي فلتجرب، فلتحاول، ولتتحمل ادلسؤولية بعد ذلك، رأينا تضحيات جيشنا يف حرب 

نو تشرين التحريرية، رأينا وقوف َجيشنا العقائدي، دلاذا جيشنا ال يُهزم اي سادة؟ ألنو يُؤمن ابهلل هلالج لج، أل
جيش عقائدي، ألنو يُدافع عن أرضو وعرضو ووطنو، أما ادلرتزقة فإهنم يُدحرون حتت حذاء اجلندي 
العسكري، دلاذا؟ ألهنم ُمرتزقة يَقتلون بعضهم البعض، ويسرقون بعضهم البعض، وينتهكون حرمة بعضهم 

 البعض، ألهنم مرتزقة. 
 اي دمشق البسي دموعي سواراً 
 رضي هللا والرسول عن الشام
 َمّزِقي اي دمشق خارطة الذل
 كتب هللا أن تكوِن دمشقاً 
 صدق السيف وعده اي بالدي
 صدق السيف حاكمًا وحكيماً 
 علمينا فقو العروبة اي شامُ 
 حنن أصل األشياء ال فرد

 

 ودتين فكل شيء يهون 
 فنصر آت وفتٌح مبٌن
 وقويل للدىر كن فيكون
 بكي يبدأ وينتهي التكوين
 فالسياسات كلها أفيون
 وحده السيف اي دمشق اليقٌن
 فأنت البيان والتبيٌن
 ابق فوق إيوانو وال رابٌن

 
وإن   إنو السيف الدمشقي الذي يَنطق ابحلق، والذي كان وسيبقى واقفًا يف َوجو الغزاة وادلعتدين الظادلٌن،

احفظها أيها السوري -كل سوري ليفتخر ابلسيف الدمشقي، ومن خصائص السيف الدمشقي 
من خصائص السيف الدمشقي، ىذا السيف الذي يقبع يف ساحة االمويٌن، يف ساحة دمشق  -وتعلمها

عرين األسود والرجال، من خصائص السيف الدمشقي أنو يَقطع الشعرة نصفٌن إذا وقعت عليو، إن يف 
 لذكرى دلن كان لو قلب أو القى السمع وىو شهيد.ذلك 
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احلمد هلل رب العادلٌن، احلمد هلل حق محده، وأشهد أن ال الو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن دمحماً 

 عبده ورسولو، اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن.
 عباد هللا اتقوا هللا، واعلموا أنكم ُمالقوه، وأن هللا غًن غافل عنكم وال ساه. 



 

 

اللهم اغفر للمؤمنٌن وادلؤمنات وادلسلمٌن وادلسلمات األحياء منهم واألموات، اللهم ارمحنا فإنك بنا 
ربنا آتنا  رحيم، وال تعذبنا فإنك علينا قدير، اللهم ارمحنا فوق األرض وحتت األرض ويوم العرض عليك،

من لدنك رمحة وىيئ لنا من أمران رشداً، اللهم إان نسألك أن تُعيد األمن واالستقرار إىل ربوع ىذا الوطن 
احلبيب، اللهم إان نسألك أن تَنصر اجليش العريب السوري، وأن تُثبت األرض حتت أقدامهم، وأن َتكون 

د إىل ما فيو خًن البالد والعباد، وُخذ بيده إىل ما ذلم ُمعينًا وانصراً، اللهم وفق السيد الرئيس بشار األس
 حُتبو وترضاه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على ادلرسلٌن، واحلمد هلل رب العادلٌن. 

 
 


