
 

 

 
 خطبة اجلامع األموي لفضيلة الشيخ مأمون رمحة

 م 4163من تشرين األول  46هـ /  6341من احملرم  7
دمحماً ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن احلمد هلل رب العادلٌن، احلمد هلل حق محده

، وعلى آله وصحبه أمجعٌن، ل وسلم وابرك على نور اذلدى دمحم، اللهم صعبده ورسوله وصفيه وخليله
  بنتتهم إ ى يوم الدين ومن اهتدى هبديهم واسنت وارض اللهم عن الصحابة

ومن الصرب إال ، ومن الطلب إال متك، ومن التنليم إال لك، ومن األمل إال فيك، من الثقة إال بك أبرأ
ومن الرهبة إال جلاللك  ،يديك الكرديتٌن، ومن الرجاء إال دلا ُب ومن الذل إال ُب طاعتك، على اببك

، وصدق وعدكودتت نوافلك،  ، وعمت فواضلك،وكمل عطاؤك، واتصل خًنك، اللهم تتابع برك  العظيم
 ، فلم تبق حاجة لتا إال قضيتها برمحتك اي أرحم الرامحٌن  وحق على أعدائك وعيدك

 ، واعلموا أنكم مالقوه وبشر ادلؤمتٌن  وجل، أوصي نفني وإايكم بتقوى هللا عز عباد هللا
ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإ َى يقول ادلو ى هلالج لج ُب زلكم التتزيل:  وََكَذِلَك َجَعْلَتا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُدوِّا َشَياِطٌَن اْْلِ

   [111: ]األنعام  يَ ْفتَ ُرونْم َوَما بَ ْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَ َعُلوُه َفَذْرهُ 
كان لدى ادلشركٌن أكثر من سبب لعداوة اْلسالم   ؟وسادهتا التب ملسو هيلع هللا ىلص دلاذا حاربت قريش :معاشر اْلخوة

تعصبون لألصتام ضد ن قادة قريش وساستها كانوا يَ لئك التفر مِ وسلاصمة أتباعه، أترى أو والتجهم لرسالته 
تعصب ذلذه احلجارة ادلعبودة الإن  ،إن سر التكذيب واخلصومة أبعد من ذلك ؟فقٍه واعتقاد اْلسالم عن

ة للحرص على ادلتافع ادلبذولة ُب ظلها والشهوات ادلتطلقة برضاها والنيادة ادلقرون سالراً  مل يكن إال
هم وسقوط رلدويرون ضياعه ضياع  ،نتفيدون مته، إنه حرص أصحاب األوضاع القائمة على ما يَ ابمسها

بطوا  كربايئهم بل ذلدم الرجال الذين رَ  ،والدعوة إ ى اْلسالم مل تكن دعوًة ذلدم األصتام فقط ،متزلتهم
ونظروا إ ى الدعوة  ،هامجهايُ  وهاجت ُب نفوسهم مشاعر احلقد والغطرسة ضد من ،مصاحلهم ببقائهاو 

 وانظر إ ى هؤالء ادلشركٌن ،زاوية ادلتافنة واالستكبار واالستتكار ،اجلديدة ورجاذلا من زاوية واحدة
َوقَاُلوا ِإْن نَ تَِّبِع فيصيحون:  ،وأسباب تكذيبهم لصاحب الرسالة العظيم ،عن عواطفهم الدفيتة يكشفون

ْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَ تَ ٌْنِ َوقَاُلوا َلْواَل نُ ّزَِل َهَذا اْلقُ [ 46: ]القصص اذْلَُدى َمَعَك نُ َتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَتا
: ]األنعام  اّللَّ َوِإَذا َجاَءتْ ُهْم آيٌَة قَاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َحَّتَّ نُ ْؤَتى ِمْثَل َما أُوٌبَ ُرُسُل  [21: ]الزخرف  َعِظيم



 

 

ألنت  ؟لتناؤل واالعرتاض[ ماذا ترى ُب هذا ا7: ]ص أَأُْنزَِل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن بَ ْيِتَتا: وقالوا [113
والشعور  ،ال لشيء ُب هذا احلق غًن احلند دلن جاء به ،نمع فيه صراخ واذلوى واألثرة ضد احلق ادلبٌنتَ 

وديحو كافة ما ذلم  ،زلزل عظمائها ويتخطفهم من أرضهمويُ  ،قوض الدولة الظلمأبن انتصار احلق سوف يُ 
   ذاك سر كراهية اجلبارين والطغاة لإلسالم ودعوته اجلليلة ُب كل زمان ومكان ؟من امتيازات ابطلة

 ،مل يكن يعلم من نفنه أنه إله ،وألب حاشيته ضد رسل هللا ،إن فرعون دلا تواقح على موسى :اي سادة
َها َوَجَحُدوا هبَِ ، قال سبحانه: إنه الكرب واالستعالء ،له وما كان أتباعه حينبون أنفنهم عبيداً  َقتَ ت ْ ا َواْستَ ي ْ

[ وإنه لينتتهض اذلمم ُب مقاتلة عباد هللا هبذا األسلوب العاٌب 13: ]التمل أَنْ ُفُنُهْم ظُْلًما َوُعُلوِّا
 ِإنَّ َهُؤاَلِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلونَ  * فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن ُِب اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ : حيث وصف القرآن بقوله هلالج لج ،ادلغرور

[ أترى ُب هذا األمر الفرعوين إال النفه 45-42: ]الشعراء َحاِذُرونَوِإَّنَّ جَلَِميٌع  * َوِإن َُّهْم لََتا َلَغاِئُظونَ  *
  ! واجلربوت

ما إن يدور التقاش على هذا  ،والفوضى ةة بٌن رسل هللا وبٌن حراس الضاللشت العالقُب هذا الطريق مَ 
وقد  ،وتبدأ اذلجرة والفرار ،ٍب يبدأ التفي واالضطهاد ،التحو الذي رأيت حَّت يضيق ادلبطلون مبا سيمعون

ِتَتا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لُِرُسِلِهْم لَُتْخرَِجتَُّكْم ِمْن أَْرِضَتا َأْو لَتَ ُعوُدنَّ ُِب ِملَّ  :وضح القرآن بذلك بقوله سبحانهأ
َولَُتْنِكتَ تَُّكُم اأْلَْرَض ِمْن بَ ْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف  * فََأْوَحى ِإلَْيِهْم رَب ُُّهْم لَتُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمٌنَ 

   [13-12: ]إبراهيم َوِعيد
وقد   ،صلحوها من عتاءلقاه مُ اذا يَ عرفون بفطرهتم مَ تجملتمعات الفاسدة يَ ابأبحوال  -اي سادة-إن اخلرباء 

وأتىب مقامه  ملسو هيلع هللا ىلص تمرد على رسول هللاكة سوف تَ ن مَ أر دَّ كان ورقة بن نوفل صادق احلدث عتدما قَ 
إذ خيرجك  اي ليتين فيها جذعاً " :فقال ،فعوجاس ُب نفنه حب التجدة واالنتصار للحق ادلنتض ،فيها

واطر الشر جل الشريف البعيد عن خَ ناؤل الرَّ ه تَ إن؟ همأسلرجي  متدهشاً: ل التب فتناء "قومك
ٍب هو أبمانته ومتزلته ومرؤته  ،فهو ال يفرتضه ُب غًنه ،للعدوان لال دير بفؤاده النمح ظُ  ،ووساوس النوء

 :ن ورقة يؤكد ما يقولأبيد  ،لب التاس عليه وحيملهم على إخراجهفما الذي يُ  ،وطيد ادلتزلة بٌن التاس
  " مؤزراً  دركين يومك أنصرك نصراً ولئن يُ  ،ومه مبثل ما جئت به إال أخرجوهما أتى رجل ق"

بل وضع  ،فقط  فلم خيرج الرسول ،خضت األحداث عن عدوان أشدبل دتَ  ،وقد حدث ما توقعه ورقة
إن كربايء  ،خفقت ادلؤامرة ادلبيتة على سفك دمهعدما أُ وذلك بَ  ،أو ميتاً  ادلغرية دلن يٌب به حياً  اجلوائزُب 



 

 

 ،روعهم ادلفاجأةقبات خطًنة يتبغي أن يتهيؤوا ذلا حَّت ال تَ ضع أمام ادلصلحٌن عَ النادة وملق األتباع يَ 
 :وما أحنن قول ادلتتب

 رفتا الليايل قبل ما صتعت بتاع
 

 دَّن هبا علماً ز فلما دهتتا مل ت 
 

لطف من أن يُ  حاول جاهداً  لرغم أن التب على ا جداً، عتيفة بدأتن العداوة بٌن التوحيد والشرك إ
ويعطي  ،فهو يصل من قطعه ،ضفي من فضله ونبله على من حولهيُ ن أو  ،تجتب مضاعفتهاوأن يَ  ،حدهتا

تياًل مع من فَ  لكن ذلك كله مل جيد ،لٌن للمشاغبٌنويَ  ،صابر النفهاءويُ  ،ويعفو عمن ظلمه ،من حرمه
وأن تلطف األنبياء معها مل  ،نتحيلجهية الوثيتة أن ترويضها مُ وهكذا أثبت اتريخ عت ،اختذ إذله هواه

   الج ذلا إال تقليم األظافر وحتطيم األنيابوأن وحشيتها ال عِ  ،يزدها إال ضراوة
وج بعواطف بعيدة وال ريب أن حالته التفنية كانت دتَ  ،ثالث ومخنون ستة كة وعمرهمَ  لقد ترك التب 

 يها طفالً شأ فِ هذه البلدة اليت نَ  ،در ما فيها من األسىقَ فيها من احلب بِ  ،اشةيَّ جَ  عزيزة وذكرايت ،الغور
لم على اجلهال حيَ  ٍب نبياً  ،ال تعلو إ ى سًنته ريبة ٍب رجالً  ،ابلوقار رقوماً مَ  طهراً مُ  ٍب شاابً  ،بعتاية هللا فوفاً زلَ 

يتتكر له األقرابء  ،رج من وطتهرأسه خيَ  شيبن خط الأعد وها هو ذا بَ  ،ويدفع النيئة ابليت هي أحنن
أتكون هذه خادتة حياته احلافلة  ،نفك دمهآت دلن يَ فاكوضع ادلوتُ  ،بث ُب طريقه األرصادوتُ  ،والغرابء

تزل الوحي وهتا يَ  ؟هل سًنجع ؟خيتلع ُب نفنه األمل العذبو  ،رة أخرىكأم تراه سًنجع إليها   ،مبكة
[ ولكن اجلبارين الذين أقاموا 74: ]القصص َمَعاداْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإ َى  ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيكَ : ليقول له

تا يتزل الوحي وه ،وما هو مصًنهم ،ذا يكون حاله معهمما ،كرهون التاس على الكفركفرون ويُ مبكة يَ 
 ذَلُموََكأَيِّْن ِمْن قَ ْريٍَة ِهَي َأَشدُّ قُ وًَّة ِمْن قَ ْريَِتَك الَّيِت َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَتاُهْم َفاَل ََّنِصَر : مرة أخرى ليقول له

 ومن بقي متهم حياً  ،صارعهم الواحد تلو اآلخرفخط جلباري مكة مَ  ،[ ولقد صدق هللا وعده12: ]دمحم
جع ن رَ أبعد  أعلته الرسول ظل العفو العام الذي وليعيش ُب  ،التهائي التنليم فقد بقي ليوقع صك

ويوم عاد كان  يوم أخرج من مكة كان عظيماً   بٌن هللا للبشرية مجعاء أن دمحماً يُ لِ  ، ى مكة رجعة عزيزةإ
 وٍب ،سل نورها الباهت على أد م النهول واجلبالطلع فرتُ وُب الطريق إ ى يثرب كانت التجوم تَ  ،عظيماً 

على أحدمها جالل  ،فق الرايحوترد صدورمها خَ  ،وم النماءترمق أعيتهما نُ  ،ُب الفالةضرابن ساراين يَ 
مالن حقيقة حيَ  ،سرهأبثرب والعامل  ى يَ إجعبتهما  ذا حيمالن ُبولكن ما ،وعلى اآلخر مجال اليقٌن ،التبوة



 

 

مالن حيَ  -كاملةحداث  األملخص  ،سرهاأبوهذا هو ملخص اذلجرة  ،يها ادلنلمأانتبه - ،ال ريب فيها
هذه حقيقة  ،صحاهباأن العقائد تتتصر بٌن التاس بعدما تتتصر ُب نفوس أوهي  ،حقيقة ال ريب فيها

ننان بٌن عقيدته اْلذا وازن إف ، ى التاسإويطمئن ذلا نقلة ادلثل العليا  ،عرفها محلة ادلبادئن يَ أجيب 
قوى أن العقيدة أفمعىن ذلك  ؛لعقيدةشياء على ااألهذه  تفرجح ،ونفنه وماله ودمه ومتعه اخلاصة

ما أ ،ول صدامأول مناومة ويتخلى عتها ُب أيعها ُب بيوسوف  ،و يهوىألدى صاحبها من كل ما ديلك 
جلها ابلغايل أوضحى من  ،ذل ُب سبيلها مالهوبُ  ،ننان ُب عقيدته فنفك دوهنا دمهاْلان هذا إ

 ،وكنب التصر لديته واخلًن لتفنه معاً  ،ورجح ُب زلتته ،ووَب لعقيدته ،ديانهإفقد صدق ُب  ؛والرخيص
  :ر من قالدوهلل 

 جدأستبقي احلياة مل الخرت أت
 

 اتقدمأن ألتفني حياة مثل  
 

وئ تاادلتيار الكفر  مع و دييلوا قليالً أ ،نية ُب ديتهمقبلوا الدَّ و يَ أ ،دياهنمإة من ذر بن يفرطوا أبوا أفادلهاجرون 
 ، ى الوقوع من ارتداد منلم عن ديتهإقرب أن ارتداد الشمس ُب مدارها أادلشركون حَّت لقد فهم  ،ذلم

على األن للقدر أبيد  ،شرفهم ابلتصر ادلوعودن يُ أون ن عباده دُ ولكن هللا هلالج لج ما كان ليذر ادلخلصٌن مِ 
ييد أتوابطته  ،مر ظاهره هزدية وفرارأفما تقول ُب  ،علو على منتوى العقولُب سلك التصر يَ  سلوابً أ

   وانتصار
على األولكن القدر  ،هكذا بدا للنطحيٌن من التاس ،لقد كانت اذلجرة خادتة سيئة جلهاد طويل ُب مكة

 ،وبداية للفوز ادلكٌن والغلبة الناحقة ،سالميةاْلجعل من هذه التهاية احملزنة نقطة التحول ُب اتريخ 
 ،عقابه حياةأقتل ُب  ،شر ُب ابطته خًن ،مع الزمن يتكرر يزال ال ،سلوب القدر العزيز احلكيمأذلك 

   تراجع يتبعه التقدم واالنطالق
نفنهم مؤمتٌن أواختلطت ادلظاهر اليت يصطتعوهنا ليعدوا  ،ديان واذلجرةواْلسالم اْلدعياء أواليوم كثر 

العالمات ادلميزة احلامسة ذلذه   ولذلك وضع التب ،ن حقيقتهم دون ما يزعمونأمع  ،مهاجرين
مته التاس على دمائهم أوادلؤمن من  ،ادلنلم من سلم ادلنلمون من لنانه ويده) االدعاائت فقال:

هدر بعد ذلك أو  ،صول التفسأبديان اْلوهكذا ربط حقائق  (وادلهاجر من هجر ما هنى هللا عته ،مواذلمأو 
   من عتاوين



 

 

واليت يتعرض ذلا  ،اليت تتعرض ذلا سورية احلبيبة ،اليبها ادلاكرة واخلطًنةسأبُب هذه احلرب الشرسة ادلخيفة 
نمع تَ  ،حناء العامل ابسم ادلهاجرأٌب ادلرتزقة من كافة ي ،م الدنياأواليت تتعرض ذلا مصر  ،عراقتا احلبيب

نفنهم أنمون به بو ذليل مبا يُ أبو وضيع أن ادلهاجر أ ،عالمهم الفاسدإومن خالل  ،على قتواهتم الباطلة
ين مسيت أمن  ،اي دجال ،اي فاسق ،اي كاذب ،تيت ابسم ادلهاجرأين أمن  ، ى سورية ليقاتلإهاجر 

مل تنمع أ ،سالم علتاً اْلوتكذب على نب  ،سالم علتاً اْلنك تكذب على أما علمت أ ؟نفنك ابدلهاجر
ولكن  ،ال هجرة بعد فتح) :لعتدما قا مل تنمع قول التب أ -اي خادم بين صهيون ،يها ادلتافقأ-

حيائهم أو هتجرون الشعوب من بيوهتم وبلداهنم َمن  جلأمن  ؟ن جتاهدونجل مَ أفمن  (جهاد ونية
وقعتم أو  ،شردًب الشعب ؟ماذا فعلتم ،اهدًب ُب سوريةجَ  ؟عوني جهاد تدَّ أ ؟عوني هجرة تدَّ أ ؟وطاهنمأو 

هتكتم  ؟ماذا فعلتم ،فغرقوا ُب البحار ،اذلروب ى إحَّت جلؤوا  ،ضطراابتاالبرايء والعزل األُب صفوف 
ماذا  ،وذلا بصمة كبًنة ،عمال جليلةأوذلا  ،ذلا اتريخ عظيم وقتلتم حضارةً  ،ودننت القيم ،عراضاأل

ن االعتداء الغاية اي عرب والغاية اي منلمون مِ  ،نتم ذا ُب مصر تعتدون على اجليش ادلصريأها  ؟فعلتم
واجليش  ،واجليش العراقي الذي ًب تدمًنه كامالً  ،سيما اجليش العريب النوريال - على اجليوش العربية

ومن قال  ،ها اي عرب واي منلمونهن نفقأهذه حقيقة جيب  ،غايته خدمة بين صهيون -ادلصري الحقاً 
الغاية من تدمًن الشعوب والغاية من تدمًن  ،عيش فيهاويَ  هاغًن ذلك فليبحث لتفنه عن حظًنة لينكت

سرائيل ُب إن تعيش أهي  ؛العربية وال سيما اجليش العراقي واجليش ادلصري واجليش العريب النوري اجليوش
وُب  ،قهرن جيشها ال يُ إ :سرائيل اليت كانت تقولإسطورة أن الذي حطم يها العرب مَ أال ترون أ ،مانأ

ذية اجليوش العربية حأسطورة وهذا الوهم حتت األمل توضع هذه ادلقولة وهذه أ ،حرب تشرين التحريرية
نتا لتقول إو  ،جل ذلك يعملون على قتل الشعوب واجليوشأمن  ،حذية هذه اجليوش الثالثةأحتت  ،الثالثة

ها هم بين  :سالم وعلى رب العادلٌناْلسالم وعلى نب اْلالذين يكذبون على  ،ذلؤالء ادلهاجرين الكاذبٌن
دلاذا ال  ؟ما هو موقفكم اي كذبة ،الفلنطيتيٌن قصى ُب وجهاألبواب ادلنجد أمس ابألغلقون صهيون يُ 

ن أوبعد  ؟ ى هتاكإدلاذا ال تذهبون  ؟قصى متذ ستٌن طويلةاألمل ينتصرخكم أ ؟خترجون وتقاتلون هتاك
 ،بواب مكة وادلديتةأغلقت ُب وجوههم أو داء فريضة احلج أقامت ادلملكة النعودية حبرمان النوريٌن من 

داء عباداهتم وصلواهتم ُب ادلنجد أبحَّت ال يقوموا  ،ا ُب وجه الفلنطيتيٌنبواهبأسرائيل تغلق إها هي 
 ،ليس هتاك ربيع عريب ،ن ندرك دتاماً أتبغي عليها يَ  -اي سادة-فلذلك  ،و ى القبلتٌنأقصى واأل ،قصىاأل



 

 

حَّت ال  ،سرهأبمنا الغاية دمار الوطن العريب إ ،صالحلإلليس هتاك مطالب  ،يةللحر ليس هتاك مطالب 
وبعد هذه  ،ايماألسالمية شوكة وقائمة بعد هذه واْلمة العربية لألوحَّت ال تقوم  ،سالملإلترتفع راية 

ومن يقول غًن ذلك  ،ري وما حيدث اليومهذه حقيقة ما جيَ  ،تعرض ذلا الوطن العريباحلرب اخلطرة اليت يَ 
   عيش فيهاظًنة يَ فليبحث لتفنه عن اصطبل وحَ 

ومن  ،موال للمرتزقةلألمن ضخ  -وال سيما وطتتا احلبيب سورية-متتا اليوم أتتعرض له ما  نإ :اي سادة
ٌب الدور أوسي ،رسال ادلرتزقة للقتال ُب سورية وُب العراق وُب مصرإومن  ،عالمي لصاحل ادلرتزقةإضخ 

وضاع األن تنتغل هذه أريد تُ  ليسرائإن أ ؛ن ندركهاأهو حقيقة يتبغي عليتا  ،لغًنهم من هذه البلدان
بواب ادلنجد االقصى ُب أوما غلق  ، ى التيلإعلن قيام دولتها من الفرات الراهتة وهذه الظروف لكي تُ 

سرائيل إ ئجترت ول خطوة أهذه  ،طالقاْلحادثة خطًنة مل ينبق ذلا مثيل على  إالوجوه الفلنطيتيٌن 
قصى وُب ساحة األرائيل بين صهيون ُب ادلنجد سإَّنهيك عن الكبائر اليت ترتكبها  ،عليها ودتارس فعلها

ري وما يدور درك ما جيَ رشاد حَّت نُ إن وعي و وهل مِ  ،سالميةإو فهل من يقظة عربية  ،قصىاألادلنجد 
لقى أو أن ُب ذلك لذكرى دلن كان له قلب إ ؟على الناحة العربية بشكل عام وُب سورية بشكل خاص
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 ن دمحماً أشهد أو  ،ال هللا وحده ال شريك لهإن ال اله أشهد أو  ،احلمد هلل حق محده ،احلمد هلل رب العادلٌن
عباد   مجعٌنأله وصحبه آوسلم وابرك على سيدَّن دمحم وعلى اللهم صل  ،عبده ورسوله وصفيه وخليله

   غًن غافل عتكم وال ساه ن هللاأو  ،نكم مالقوهأاتقوا هللا واعلموا  ،هللا
نك بتا إاللهم ارمحتا ف ،مواتحياء متهم واألادلؤمتات وادلنلمٌن وادلنلمات األاللهم اغفر للمؤمتٌن و 

 غيثاً مُ  لهم اسقتا غيثاً ال ،اللهم اسقتا الغيث وال جتعلتا من القانطٌن ،نك عليتا قديرإوال تعذبتا ف ،رحيم
 ى إمان واالستقرار من واألعيد األن تُ ألك أَّن ننإاللهم  ، ى يوم الدينإ الً رلل طبقاً  غدقاً  سحاً  مريئاً  هتيئاً 

 ،قدامهمأرض حتت ن تثبت األأو  ،ن تتصر اجليش العريب النوريأ كلأَّن ننإاللهم  ،ربوع وطتتا احلبيب
ما فيه  ى إسد اللهم وفق النيد الرئيس بشار األ ،وَّنصراً  ن تكون ذلم معيتاً أو  ،هدافهم ورميهمأن تند أو 

 ،سالميةمة العربية واْلونصر لأل ة خًنواجعله بشار  ، ى ما حتبه وترضاهإوخذ بيده  ،خًن البالد والعباد
   واحلمد هلل رب العادلٌن ،وسالم على ادلرسلٌن ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

 


