
 

 

 
 خطبة اجلامع األموي لفضيلة الشيخ مأمون رمحة

 م 3164 شباطمن  62 هـ / 6325 خرمن ربيع اآل 32
، احلمد هلل حق ضبده، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن احلمد هلل رب العادلُت

زلّمدًا عبده ورسولو وصفيو وخليلو، اللهم صل وسلم وابرك على نور اذلدى دمحم، وعلى آلو وصحبو 
أصبعُت، وارَض اللهم عن الصحابة ومن اىتدى هبديهم واسنّت بسنّتهم إىل يوم الدين. عباد هللا، أوصي 

 فسي وإايكم بتقوى هللا عزَّ وجل، واعلموا أنكم مالقوه وبشر ادلؤمنُت.ن
 اْلُمْحِسِنُت َلَمعَ  اّللََّ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ : التنزيلىل هلالج لج يف زلكم يقول ادلو 

 [.96]العنكبوت: 
 (أخربين عن اإلحسان) قائاًل:  دمحماً  سأل األمُت  ورد يف احلديث الصحيح أن جربيل األمُت

  (( ]أخرجو مسلم[.فإن مل تكن تراه فإنو يراك ،أن تعبد هللا كأنك تراه))اإلحسان  :فأجابو
  :إن العبادة تشمل نوعُت من األعمال ((أن عبد هللا كأنك تراه))ريد أن نقف عند ىذه الكلمة نُ 

فما تصلح  ،، وىذه الفروض تستهدف تزكية النفسال خيلو منها مكلف: الفروض العينية اليت النوع األول
  .أي نفس إال هبا

 ،ويكلف بتوفَتىا يف نطاقو العام ،سأل اجملتمع جبملتها عنهاىي اليت يُ ، و الثاين: الفروض الكفائيةالنوع 
تفاوت ب اليت يَ وىذه الفروض تتصل ابدللكات وادلواى ،ويعد أفراده قاطبة مقصرين إذا خال اجملتمع منها

ن سِ ومع ذلك فإن اجملتمع يقوم على أداء كل فرد دلا يُ  ،يناً بَ  يوذلم إليها اختالفاً تلف مُ وزبَ  ،األفراد فيها
إن ىذه األعمال ىي  :يبك قائالً ين يُ ين؟ فالدِّ العادية ابلدِّ  لولك أن تسأل ما عالقة ىذا األعما ،منها

وأن اذلندسة والطب والزراعة والصناعة وسلتلف احلرف  ،فروض كفاايت وأهنا حقاً  ،من صميم العبادات
أن تعبد هللا  ))ادلوجزة  ةحسان اليت تناوذلا احلديث الشريف هبذه العبار إليف دائرة ا زلتوماً  دخل دخوالً تَ 

 ور النشاط الديٍت وموضع التكاليف(( وذلك ألن اإلنسان ىو زلفإن مل تكن تراه فإنو يراك ،كأنك تراه
وتعاونت ظروف البيئة على  ،فلت لو معايشوال تستقر لو حياة وال يستقيم لو وجود إال إذا كُ  ،السماوية

ويف شبكة األعمال ادلنثورة على ىذا  ،مث تالحقو الواجبات بعد ذلك ا، أي أنو يوجد ويستقر أواًل،ضماهن
 أحدىم صالةً  عولن يستطي ،معاشهم صونما يَ ويتوزع على األفراد  ،تيار احلياة العامة قوايً  يسر وذاك يَ 



 

 

، لو   توجد بعد أن ربقق فروض الكفايةففروض العُت ال ،إال إذا ربقق ىذا ادلعاش احلتم وعبادةً  وصياماً 
ولكنو  ،دبا انزوى يف جانب منها واكتفى أبي لون من العيشصوامع رُ  ىبانيةَ رَ  -اي سادة-كان اإلسالم 

وصولة مَ  ىذا اجلهاد تتطلب أمداداً  ةُ دَّ وعُ  ،وجها وزلاربة طواغيهاوإقامة عِ ين يبغي االستيالء على احلياة دِ 
  .احلرف ع يف علوم احلياة والتمكن من أشكالل  ضَ من النشاط واخلربة واالستقامة والتَّ 

غاية ما ىنالك من  ،صالة والصيام سواء بسواءلإن مهنة الصيدلة أو مهنة الطباعة فرائض على اجملتمع كا
 وكأنَّ  ،ن يصلح ذلاختار ذلا مَ ما فروض الكفاية فيُ ، أتخلف عن أداءمها أحدالصالة والصيام ال يَ  فرق أن

وعبادتو يف ادلصنع كعبادتو ابلسعي  ،إن عبادة هللا يف احلقل كعبادتو يف احملراب :اإلسالم يقول لنا
م يف ىذا عالة على غَتىم من وأهن ،ن يف صناعة الدواءتخلفو ر لو أن العرب وادلسلمُت مُ وَّ صَ تَ  ،والطواف

أم تظنهم هبذا التخلف يهزمون  ؟نفسهم صبيالً ون إىل دينهم أو إىل أسدُ تظنهم هبذا التخلف يُ أَ  ،األمم
  هم العليا يف أول معركة مع عدوىم؟.مبادئهم ومثل
إغراء ، و تخلفون يف فن الطباعة أتراىم يستطيعون السيطرة على وسائل النشر وإبراز احلقائقتصور أهنم مُ 

يف فهم الدين نفسو واسًتخاء يف  جٌ وَ عِ  نضم إىل ىذا العجزندما يَ عِ  ؟ألوف القراء دبطالعتها واإلقبال عليها
إال إذا استجمع  ال يسمى زلسناً  الدينيةومن ىنا ندرك أن اإلنسان من الناحية  ،ةامَّ ا الطَّ نَ هُ إجابة عزائمو ف َ 

إن  :على ذلك ثالً مَ  ذْ خُ  ،عٍت بذلك قصد هللا فيونَ  ،نفسيالكمال احلسي فيما أدى من عمل والصفاء ال
والفارق بُت ىذا  ،طبيب ذبرد من اإلحسانبيب يتصف ابإلحسان ىي اليت يريها ريها طَ اجلراحة اليت يُ 

فاإلحسان لن يضيع  ،خبالف اآلخر ،ولن تنفك عنو صلتو ابهلل ،فتو نية اخلَتوذاك أن الطبيب احملسن مل تَ 
وقد بُت  ،وال تتخلى العناية اإلذلية عن صاحبو مهما كبت بو احلظوظ وتعثرت بو يف ادلراحل األوىل ،غرسو

وملئها ابليمن  ،واالستيالء على أزمتها ،التمكُت ابحلياة ريقُ القرآن الكرمي أن اإلحسان هبذا الشمول طَ 
إىل رجل  ،عفمستض كيف جعلو يتحول من شاب سلتطف   ترى إىل إحسان يوسف أال ،والربكة

 اأْلَْرضِ  يف  لُِيوُسفَ  َمكَّنَّا وََكَذِلكَ : قال سبحانو ،اصب وتصَت اجلماىَت طوع بنانونيلي أضخم ادل
َناهُ  َأُشدَّهُ  بَ َلغَ  َوَلمَّا * يَ ْعَلُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  أَْمرِهِ  َعَلى َغاِلبٌ  َواّللَُّ  اأْلََحاِديثِ  ََتِْويلِ  ِمنْ  َولِنُ َعلَِّموُ   آتَ ي ْ
 [.11-12]يوسف:  اْلُمْحِسِنُت ََنْزِي وََكَذِلكَ  َوِعْلًما ُحْكًما



 

 

 -اي سادة-وصاحب اإلحسان  ،مناط اآلمال وزلط الرحالوجعلو يف مصر  ،فاإلحسان بلغ بو ادلدى
عناية هللا  تؤكدولذلك جاءت اآلايت  ،معو وأن يكون أبداً  ،أىل لئن يبسط هللا عليو كنفو ويلهمو رشده

 [.69]األعراف:  اْلُمْحِسِنُت ِمنَ  َقرِيبٌ  اّللَِّ  َرضْبَتَ  ِإنَّ : ، حيث قال هللا سبحانوبو وصحبتو لو
فليكن ذلك أبدب  أكلويَ لِ  فإذا ذبح اإلنسان حيوانً  ،صبيع ادلخلوقات حىت البهائم إن اإلحسان عمّ 

إن هللا كتب اإلحسان )) :يف احلديث الصحيح  وإىل ذلك أشار نيب الرضبة واإلحسان بقولو ،ولطف
ولَتح  ،حدكم شفرتو، وليحد أوإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،على كل شيء

  ((.ذبيحتو
  .صبيالً  قدىا إىل ادلوت قوداً  ،فقال: ويك ،قود شاة من رجلها ليذحبهايَ  رجالً  رأى عمر بن اخلطاب 

  : مل ربمل على بعَتك ما ال يطيق.ضرب صبّاالً وقال لو  م رأيت عمر بن اخلطابوعن ادلسيب بن دار 
، أتعذب الروح :فضربو ابلدرة وقال لو ،رجاًل حد شفرتو وأخذ شاة ليذحبها ورأى عمر بن اخلطاب 

  ؟!.ن َتخذىاأتعذب الروح؟ أال فعلت ىذا قبل أ
ل يب إقامة ب ،وإن كان رلرماً  ،روحو أبي وسيلةصاص يف حق قاتل فليس القصد إزىاق القِ  ذَ نفِ أُ  لوف

  أمر هللا بنزاىة وترفع.
 اوكان تصرفو يف عناصرى ،دلا كان اإلنسان خليفة هللا يف أرضو ،يتولد اإلتقان -اي سادة-ومن اإلحسان 

يق لو بعض ما يربطو بنسبو السماوي العر إلحسان منشودة ا كانت مرتبة  ،من نفخة الروح األعلى فيو أثراً 
وأن ال  ،ومن ىنا استحب هللا لو أن يتقن كل ما يصدر عنو ،نسبة هلل الذي أحسن كل شيء خلقو

 ،إىل ربسُت العمل ،إىل ذلك إىل إتقان العمل أرشدن النيب  وقد ،أو شائناً  رجو من بُت يديو معيباً خيُ 
 أن يتقنو(( دكم عمالً إن هللا يب إذا عمل أح)) :بقولو يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم

  .فكل عمل أرضي أو مساوي يصح هبا وتدرك ابلعمل وادلران ،فاإلتقان ال يتأتى ابالدعاء واجلهالة
، وكذلك الذي سن العبادةهل أركان الصالة ال يُ يوالذي  ،سن البيانقواعد اللغة ال يُ  إن الذي يهل

أن أقدام  -نعم من ادلؤسف-ومن ادلؤسف  ،ال يسن اإلفادة منها وال اإلبداع فيها يهل شؤون احلياة
وفقههم  ،ضعيف  فوعيهم لكتاب هللا وسنة رسولو ،لزلت يف ميدان الدينا وميدان اآلخرةادلسلمُت زُ 

من وليس  ،وتوجيو احلياة وخرباهتا وملكاهتا خلدمة دينهم أشد ضعفاً  ،لظواىر احلياة وبواطنها أضعف
لنا ما  ،إننا من الناحية العامة بشر كسائر البشر ،حوالالعبادة انتظار َندة من السماء لتغيَت ىذه األ



 

 

وتنطلق حواس غَتن وأفكارىم يف كل  ،فلماذا تتعطل حواسنا وأفكارن ،للناس من أمساع وأبصار وأفئدة
  .أصابعهم األشياء فتجود وسبسها أصابعنا تضطرب س  ودلاذا سبََ  ،رلال

ُُ فما الذي عران حىت أصبحنا ال ،صبيعاً  وادلادية األدبيةعلى آابءن من الناحية  لقد كان الناس عالة سن  
وال  ،الت يف مصانعنااآلوال تشكيل  ،هنارنأاجلسور على و  السدودوال بناء  ،استخراج ادلعادن من أرضنا

  .دوات احلرب والسلم حلاجتناأتطويع 
 ؟وكم تراجعنا ؟ضياادلجدادن وعلماؤن يف أكم تقدم   ،الشدة ةابلغنفسهم أو ىل دينهم إساءة ادلسلمُت إن إ
وفشت بُت العامة واخلاصة جهاالت غريبة يف  ،واتسع نطاقها ،خَتةاألات يف العصور ءسااإلتتابعت قد و 

 الحقهاوت هقرى،قلرجع اة تَ موقمر  قلعة ىراً دمة اليت بقيت األذا إف ،حلياة العامةابغرب أوجهاالت  ،الدين
 :فهي كما قيل ،خريناآلويكون وجودىا عليها وعلى  ،اذلزائم

  
 تغيب تيممر حُت األقضى ويُ 
 

 مرون وىم شهودأستوال يُ  
 

مة فاأل ،سفاألمة اليوم مع األصبح حال أوىكذا  ،وجودىم وعدم وجودىم سواء ،ىل ىذا البيتإانظر 
فهو الطريق الوحيد  ،تقانواإلليها ابلعلم م عَ ماألرض مكانة مرموقة بُت األن تضع ذلا مكانة يف أاليت تريد 

  .ىل التقدم واالزدىارإ
 مام اخلميٍت رضبواإلىذه الثورة اليت قادىا  ،رانيإسالمية يف اإلمرت على انتصار الثورة  ستة وثالثون عاماً 

صرة ىذه الثورة كانت نُ  ،على بٍت صهيون وكانت نراً  ،سالميةواإلمة العربية لأل ىذه الثورة كانت نوراً  هللا،
  .مةاألذلذه 

ىي  وىا ،نهزموننتم مُ أفيران إذا اهنزمت إو  ،نتم منتصرونأنكم إفيران عندما تنتصر إن أيها العرب أاعلموا 
وصانت  ،ىل الفضاءإقمر صناعي  ولأطلقت أعندما  ،وىل شبرات ثورهتاأعوام طويلة أبعد  جنتيران إ

ىل جانب اجلمهورية العربية إقف ىي ثورهتم اليوم تَ  وىا ،وعرفت مكانة العلم والعلماء ،اءوالعلمالعلم 
 سالميةاإلخالق اليت ربلت هبا الثورة األلوال  -ن نؤكد على ىذه الناحيةأنريد -خالق األولوال  ،السورية

 ،ساس العقائدأخالق ىي األن وأل ،ساس ادلنطلقاتأخالق ىي األن أل ،يران دلا َنحت الثورةإيف 
 الدمار صانت البالد من ،حفظت العلم والعلماء ،خالق والقيمابألتوجة فعندما انطلقت الثورة مُ 



 

 

صبحنا نرى كبار أحىت  ،يرانيةاإلسالمية اإلانتصرت اجلمهورية  ،هالميف عوقصدت وجو هللا  ،اخلرابو 
هتا آمنشويلسون معها ليفاوضوىا على  ،يرانيةاإلسالمية اإلعتاب اجلمهورية أركعون على قادة الغرب يَ 

يران بلد إ ،سالميإيران بلد إ ؟بيةو ور أو أىل حاربت دولة عربية  ؟لعاملليران إماذا فعلت  ،النووية السلمية
دلاذا  ؟يها الغربيونأفلماذا رباربونو  ،صبعأبلد يعشق السالم للعامل  ،سالملإلبلد زلب  ،زلب للعرب

سالمية تسَت إو أم ال يريدون دولة عربية هنأل ؟هلون دلاذاذبىل  ؟يها العرب دلاذاأال تعرفون أ ؟يرانإرباربون 
ومن ىنا شنت احلرب على  ،ىذا ىو السر يف ذلك ،تسَت يف طريق التقدم واالزدىار ،يف طريق العلم

-سد األادىا القائد ادلؤمن حافظ اليت ق ،تغٌت هبا يف ليلنا وهنارناحلركة التصحيحية اجمليدة اليت نَ  ،سوراي
 ،وفعل وفعل وفعل ،بٌت لنا السدود وادلصانع وادلدارس واجلامعات وادلعاىد وفتح الشوارع ،-طيب هللا ثراه

ودنسوا تراب وطننا مع احلثالة  ،ىل سورايإن الضباع الغرابء ءجاوعندما  ،من العلم واالزدىار ربعون عاماً أ
لكي يقولوا  ،نتنياىو يديف  ،بٍت صهيون يديديهم يف أضعوا الذين وَ  ،لوطنبناء ىذا اأالعمالء من بعض 

جل أسنقتل بعضنا من  ،سرائيلإمنك اي أو  مانكأجل حفظ أسندمر وطننا من  :علنُت والئهم لولو مُ 
وابما واي ألكي ترضى اي  ،ايم وسنُت قليلةأسندمر كل ما بنيناه يف سنُت طويلة يف  ،رضاك اي نتنياىو

 :ولكننا نقول لكم ،لكي يرضى عمالئكم ،لكي يرضى خدمكم ،ذنبكمألكي يرضى  ،غان القزمو در أ
 ،وسينطلق ىذا ادلشروع ،ر سوريةهِّ طَ نُ سَ  ،درع الوطن ةالشرفاء يف درعا احلبيب أىلنا التعامل معيف ا نَّ مِ  عهداً 

ربية  ة،انطلق من درعا احلبيب ،رىاب ورجسهماإلمشروع التطهَت من  -ادلشروع قانطلنعم  .. لقوانط-
 نكم كنتم درعاً أ ،حبق نكم كنتم رجاالً أسجل التاريخ لكم اي شيوخ العشائر سي ،ىلنا يف درعا احلبيبةأىل إ

رضنا وشعبها أرضها أو فسوراي وطننا  ،وامركأبلن نتمثل  :ردين خادم بٍت صهيونلألقلتم  أنتم نكم، أللوطن
ولن  ،ىل ربوع ىذا الوطن احلبيبإمان واالستقرار واألسينطلق احلب  -كما ُن نعتقد-ومن درعا  ،ىلناأ

 رجاذلاببشباهبا  ،رف درعا مدينة حب وسالمعنُن ، ال ،رىابية كما صورىا الغرب لناإتكون درعا مدينة 
  .رض ىذا الوطنأوىكذا كل شرب من  ،الكرام بشيوخها

ن اجليش العريب إ ،يها اجلرذانأامسعوا  ،يها الصراصَتأامسعوا  ،من تكيدون لنا امسعوا اي ،يها الغربأامسعوا 
ن خلف ىذا اجليش الذي يَ  ،دلرصادابالسوري لكم  وسنعود  ،رضناأوالذي سيطهر لنا  ،قن دمائناُو

 ،يها ادلرتزقةأارحلوا  ،ىليأىنا  ،ىنا بييت ،ىنا وطٍت ،رضيأىنا  :لنقول لكم ،ىل بيوتناإىل بلداننا إبعدىا 
 ،قدام ادلقاومة اللبنانية ادلتمثلة حبزب هللاأنتم ومصَتكم ربت أفرحلوا ن مل تَ إف ،يها الضباع الغرابءأا ارحلو 



 

 

كل من يغار   -اي سادة-وكل من يب وطنو  ، قدام اجليش العريب السوري احملب هلل وللرسولأوربت 
وال تضحيات جيشنا دلا عرفنا كيف وهللا ل ،على وطنو يدعو دعوة واحدة من قلبو للجيش العريب السوري

  .من واالستقراراألمن  ءبشيشعرن  اودل ،ننام وال ىنئنا بطعام وال بشراب
جل ضباية أغربان من ذين يَ لونفوسنا زبدم نعليك ال ،رواحنا فداكأ ،السورييها اجليش العريب أُن معك 

لقى السمع وىو أو أن يف ذلك لذكرى دلن كان لو قلب إ ،ىبأىب من أو  ،شاء من شاء ،مننا واستقرارنأ
 .شهيد

 :ـــية3اخلطبة الثـانــــــ
 ن دمحماً أشهد أو  ،ال هللا وحده ال شريك لوإلو إن ال أشهد أو  ،احلمد هلل حق ضبده ،احلمد هلل رب العادلُت

  .صبعُتأصحبو و لو آاللهم صل وسلم وابرك على سيدن دمحم وعلى  ،عبده ورسولو وصفيو وخليلو
 .ن هللا غَت غافل عنكم وال ساهأو  ،نكم مالقوهأواعلموا  ،عباد هللا اتقوا هللا

نك بنا إفاللهم ارضبنا  ،حياء منهم واالمواتاألاللهم اغفر للمؤمنُت وادلؤمنات وادلسلمُت وادلسلمات 
اللهم زدن وال تنقصنا  ،اللهم اسقنا الغيث وال ذبعلنا من القانطُت ،ديرقنك علينا إفوال تعذبنا  ،رحيم

ن إاللهم  ،ىل يوم الدينإ رللالً  طبقاً  غدقاً  حاً سَ  مريعاً  مريئاً  ىنيئاً  مغيثاً  غيثاً  اللهم اسقناً  ،عطنا وال ربرمناأو 
رض ربت األت ثبن تُ ألك أنسن إاللهم  ،ن تنصر اجليش العريب السوري احملب لك ولرسولكألك أنس

 ،ما فيو خَت البالد والعبادإىل سد األاللهم وفق السيد الرئيس بشار  ،ونصراً  ن تكون ذلم معيناً أو  ،قدامهمأ
واحلمد هلل  ،والسالم على ادلرسلُت ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،ىل ما رببو وترضاهإوخذ بيده 
 .رب العادلُت

 

 

 


