
 

 

 خطبة اجلامع األموي لفضيلة الشيخ مأمون رمحة
 م 0212 شباطمن  02 هـ / 1341 مجادى األوىلمن  1
احلمد هلل حق زتده، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن ، احلمد هلل رب العادلني

دمحم، وعلى آلو وصحبو  نور اذلدىحمّمدًا عبده ورسولو وصفيو وخليلو، اللهم صل وسلم وابرك على 
 أرتعني، وارَض اللهم عن الصحابة ومن اىتدى هبديهم واسنّت بسّنتهم إىل يوم الدين.

من اعتمد على علمو ضّل، ومن اعتمد على عقلو اختّل، ومن اعتمد على سلطانو ذّل، ومن اعتمد على 
لَّ وال اختلَّ، ذلَّ وال ملَّ وال ق ّل، ومن اعتمد على هللا، فال ضلَّ والممالو قّل، ومن اعتمد على الناس 

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
 عباد هللا، أوصي نفسي وإايكم بتقوى هللا عزَّ وجل، واعلموا أنكم مالقوه وبشر ادلؤمنني.

ُدونَ  اَل  الَِّذينَ  َوْلَيْستَ ْعِففِ  :يقول ادلوىل هلالج لج يف القرآن الكرمي   َفْضِلو ِمنْ  اّللَُّ  يُ ْغِنيَ ُهمُ  َحّتَّ  اً ِنَكاحَ  َيَِ
  .[33: النور]

إن اإلسالم حريص على طهر العالقات بني الشباب والفتيات والرجال والنساء يف  :معاشر اإلخوة
، ومن حقو طمئن إىل سالمة النيات وبراءة ادللتقياتومن حقو أن يَ  ،األسواق واجملامع والبيوت والشوارع

  .حّت ال جتد متنفسها إال يف بيوت الزوجية ،الغريزة اجلنسية من دسائسحتصني ادلعامالت 
أي حوايل اخلامسة  ،اليفاعة ولد وتتحرك وتقوى يف سنمن ادلشكالت ادلضنية للبشر أن الغريزة اجلنسية تُ 

لة ورعاية األسرة ومعامأي قبل اكتمال القدرة العقلية واستطاعة النهوض أبعباء الزواج  ،عشرة من العمر
  .خر بعدالة وشرفالصاحب اآل

، وإىل تتطلب مؤىالت شّت ،إنو شركة مادية وأدبية واجتماعية ،عن ميل بدين فقط إن الزواج ليس تنفيساً 
  .دب للفتيان والفتيات على سواءالطهر واأل كفلؤىالت وضع اإلسالم أسس حياة تَ ن يتم استكمال ادلأ

طيبة يف بناء اجملتمع  طهر وغض البصر كل ذلك يؤيت ذتاراً إن ضبط السلوك والسري يف طريق العفاف وال
ََ مث َيَ  ،على الفضائل  جتريده من تقاليد الرايء والرتف سن التفكري بو، كما َسنيء الزواج الذي 

  .عليهم  برع الناس يف ابتداعها فكان  وابالً لف اليتكُ وال
ق لُ وىو الذي يَ  ،لنفسو القيود ادلؤذية ن غرائب السلوك اإلنساين أنو ىو الذي يصنعإن مِ  :اي سادة
وفتحوا األبواب  ،ا احلالل صعب ادلنالك ترى ادلسلمني يف أقطار شّت جعلو نيقدسها، وإ اخلرافة مث



 

 

مقدار الشر االجتماعي  -نعم ولسنا ندري-دري ولسنا نَ  ،ي  الساكن من الغرائزلوسائل اإلغراء كي تُ 
يف الوق  الذي جند بو العامل قد ابتدع كل طريقة ميكن  ،عنهم والً ذي ميكن أن جنعل أتخري الزواج مسؤ ال

  .تصورىا إلاثرة الرغبات وإشباعها
صاحب العفاف والفضيلة   على سالمة اجملتمعات من ادليوعة واالحنالل حدث النيب األكرم وحرصاً 

 ، معشر الشباباي)) :وذلك يف احلديث الذي رواه اجلماعة ،الشباب إىل ضرب ابب العفاف والفضيلة
فإنو  ،ومن مل يستطع فعليو ابلصوم ،فإنو أغض للطرف وأحصن للفرج ،فليتزوج الباءة من استطاع منكم

  ((.لو وجاء
وعلى اجملتمعات كلها أن تدرك  ،وحصانة من االنزالق إىل مهاوي الرذيلة ،إن غض البصر أدب رفيع

فإذا ما عرف   ،عينيها تيسري أبواب الزواجصب ضع نُ وأن تَ  ،وأن حترسها بذكاء وتلطف ،حدود هللا
 ََ ََ اجملتمعات الطريق إليو أصبح الزواج مارداً جباراً  ويوفر ذلا كل أسباب  ،ف  األسر الناشئةمي البيوت و

  .االزدىار
نبغي أن يتعاون اجلالسون وادلارون فيو على سحق التحرش للعفاف والطهارة يَ  رمزاً  والشارع كي يكون

سلك الناس عندما يَ  ،والعمل على ىداية ادلخطئ ابللطف والكلمة الطيبة ،ذيئة والنظرة اجلريئةوالكلمة الب
  .ختتبئ فيو ولن جتد الرذيلة مهرابً  ،يف الشارع شاذ ومتهاون لن يبقىذا ادلسلك ف

ادية ن رغباتم ادلرون أوىو يَ  ،ىوائهاسارعون يف أىل زماننا أهنم راضون عن أنفسهم مُ السمة ادللحوظة أل
وشاع بعد  ،، فشاع تدليل الطفولة يف ميدان الرتبيةزال من أمامها العوائقاب وأن تُ ن جتُ نبغي أوادلعنوية يَ 
دب وضوابط وتغريت مفاىيم األ ،س طريقها ابحلياة دون حرج أو دون رىبةتلمرك الغرائز ادلختلفة تَ ذلك تَ 

ولسنا بصدد البحث عن أسباب  ،دةتتجاوب مع لون ىذه احلياة اجلديالسلوك يف أرجاء شّت كي 
ريد نُ  ،رس  ونوقف الناس عندىاشدد حدود احلق الذي دُ نبغي ىنا أن نُ وكل ما يَ  ،االضطراب العام

النفوس لتألف ما ىو حسن  سوسمث ن ،منطق الدين وىدي الوحيقبيح القبيح وفق سني احلسن وتَ حتَ 
  عنها يف التزام ىذا وحده.ومرضاة هللا علم أن اكتماذلا وتَ  ،وترتك ما ىو قبيح

 .ن حاجة العقل إىل الصقل والتثقيففس اإلنسانية إىل التزكية والتهذيب مثل أو أشد مِ لنحاجة ا
اد الناس، ولكن أصوذلا حمام كبرية وىي ُمتفاوتة احلدة يف آإن الشهوات اليت حتتاج إىل رقابة وضبط ز 

 ىذه مثالً  ،وحب الظهور ،وحب ادلال ،لنساءوحب ا ،ىناك حب النفس ،ة يف حياتم على العمومانشب



 

 

وال يتحرك إال هبواجس  ،بصر غريىاوقد جتد البعض يف حبو لنفسو ال يُ ، اغرائز ما يلو البشر من مباديه
عشقو لذاتو دون رغبة يَ  ،ادلالليلو وهناره على رتع  دأب يفيَ  ،ابلثراء فتوانً مَ  اوقد جتد آخر  ،األثرة وحدىا

 ، عمعتوطريمن أجل أن ت ،وقد جتد آخر على الرغم حلاجتو إىل ادلال يبذلو ،تطلب  احلقوقهما مَ  يف بذلو
 م وراءهين يَ ومن الناس مَ  ،وعر ويتوسد اجلمرأو يف سبيل عمعتو يتسلق ال ،ومن أجل أن يشتهر بني الناس

 زُيِّنَ  سبحانو: وإىل ىذه ادلكاسب واإلغراءات أشار القرآن بقولو ،ظمآن ال َيد الرايبةكأنو   الِغيب
 َواأْلَنْ َعامِ  اْلُمَسوََّمةِ  َواخْلَْيلِ  َواْلِفضَّةِ  الذََّىبِ  ِمنَ  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطريِ  َواْلَبِننيَ  النَِّساءِ  ِمنَ  الشََّهَواتِ  ُحب   لِلنَّاسِ 
نْ َيا احْلََياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواحْلَْرثِ  وعلى مبادئ ىذه الغرائز  [41: عمران آل] اْلَمآب ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َواّللَُّ  الد 

ينتشر اذلرج وادلرج فسد األرض و ىذه الغرائز تَ  ، ومن طشنشاطهال  احلياة اإلنسانية يف بقائها و عتتَ 
واجو اإلنسان وعلى طول اخلط الطويل ادلمتد من ادلهد إىل اللحد يُ  ،سفك الدماءصاب األعراض وتُ وتُ 

وانطالقًا من ذلك وقف كبار العلماء واألطباء وادلفكرين  ،اد يق  وبصرية نريةأمورًا شّت حتتاج إىل فؤ 
  .األخالق الذي تشهده كثرٌي من اجملتمعات خِ س  فَ ن ظاىرة ادليوعة واالحنالل وت َ ذرون مِ َُ 

 اآلن بعد أن كان  خماوفنا تدأ من اخلطر) " قائاًل:الثورة اجلنسية"كتابو   " يف جورج ابلوشي" لقد صرح
األمهية البالغة د حوافز بشرية حتث القلق البالغ إىل وجأال يُ  ،وتسرتيح للتصاحل بني القوى العظمى ،الذري

أل نشعر ابلقلق إذ نرى أمواج الشهوات اجلنسية ال تدأ حّت  ؟اليت يكتسبها اجلنس يف حياتنا اليومية
يوم وينشأ فجر كل ن القنابل اجلنسية تَ إن القلقني على مستقبل العامل وفضائلو يشعرون أبن أطنان م ؟تثور

  عن انفجارىا دمار واسع(.
كون يف هناية ادلطاف الطاقة اجلنسية قد يَ  إن خطرَ )قائاًل:  "نيويورك اتميز"يف  "جيمس رستون"وكتب 
  خطر الطاقة الذرية(. نأكرب مِ 

ؤدي كن أن تُ السلوك والتقاليد ميُ " النظر إىل أن سيطرة الغرائز اجلنسية على آرنولد توينيب"لف  ادلؤرخ ويَ 
  إىل تدىور احلضارات.

إنو ال يكلف  ،خرةر كطريق إىل خزي الدنيا وعذاب اآلوىو أخط ،ذىب معروف عند اخللقإن البهيمية مَ 
وإبداء  ،ائرةواالىتياج مع الشهوات الث ،واالحتفاء ابلنزوات العابرة ،أصحابو إال حب الراحة وطلب اللذة

  وتفضيل عاجل رخيص على  آجل غال. ،وإرسال احلكم دون عقل ،الرأي دون عقل



 

 

وال  ،تينة تصون األخالق وحتف  األنسابمَ  لعةً وجل لعباده قَ  من ىنا كان الزواج الذي شرعو هللا عز
فيشعرون ابالستقرار النفسي والكرامة  ،ون آلابئهمفخر عل األوالد يَ ن اكتساب َيَ فى اما يف ىذا الزواج مِ يَ 

، ويف ىذا اجملتمع أبوالد ال كرامة ذلم وال أنساب  َّ عَ ولو مل يكن ىذا الزواج الذي شرعو هللا لَ  ،يةاإلنسان
  .ريع للفساد واإلابحيةمُ  وانتشارٌ  ،خالق الفاضلةطعنة جنالء لأل

تلك الصيحات  ،تزج ابألنني واحلسرةوىي دتَ  ،فشيئاً  ترتفع شيئاً   ىناك صيحات كان  خافتة أصبح
ورطوا ىناك الكثريون تَ  "،جهاد النكاح"وىو  لي  بوعليها وبُ  بَّ وتتأمل من الطاعون الذي صُ شتكي تَ 

ويبحث عنو  ،لزوجفقد ايُ  واج الفاسدعد ىذا الزَّ وبَ  ،غريىمو سعوديني بتزوي  بناتم إىل ُمرتزقة شيشانيني و 
قي حتفو حت  إما لَ و  ،عراضبعد أن انتهك األ رنو إما الذ ابلفراأل ؟ذاادل ،دوهَيَ  أصحاب العالقة فال

يب الولد يف ماذا َيُ  :طرح نفسوبقى السؤال الذي يَ ويَ  ،أقدام الشرفاء ادلدافعني عن أوطاهنم وأعراضهم
 .إنو شيشاين مرتزق :يب قائالً م َيُ أَ  ،هل يسك من أبوك؟ من أبوك؟ فَ  ؟من أبوك :ئلادلستقبل إذا سُ 
ن جراء احلروب وال سيما مِ  ،إن الفساد وادليوعة واالحنالل الذي تشهده اجملتمعات أبسرىا :معاشر اإلخوة

تعاين منها  يتن أول مساوئ احلروب الإن مِ  ،رب  العديد من البلدان العربية خدمة لبين صهيوناليت ضَ 
واحلرب اليت شن   ،وأن الفضائل تذىب سدى ،داسن القيم تُ ، وأتكأن األعراض تُ  :الشعوب واألمم

ادلرتزقة يف خميم  ، كم من فتاة سورية طاىرة ابعهادرت الكثري من األعراضىَ  -مع األسف-علينا 
عندما  وإنك لتبكي دماً  ،وبغريىا من األماكن ،القذر "أردوغان"ويف خميمات  ،يف األردن "الزعرتي"
 ،ها وكرامتها من أجل حفنة طعامبيع عرضة تَ وصوفة ابلعفاف والطهر واحلشمسمع أن امرأة كان  مَ تَ 

 حَ بَ عتقد هبذه الثورة اليت ىي عورة، ق َ هللا كل من يَ  حَ بَّ ق َ  ،ن اندى ابلثورةهللا كل مَ  حَ بَّ ق َ  ،طعم أوالدىالكي تُ 
ا وكرامتها من ع عرضهيبن أحاج أي امرأة أن تَ هللا كل مَ  حَ بَّ ق َ  ،ن عمل على ىتك األعراض والقيمهللا كل مَ 

  .جل متاع قليلومن أأجل مال زىيد 
ليس ىذا  -سمى ابلتواصل االجتماعي من خالل االنرتن  والفيسبوكىذا الذي يُ -والتواصل االجتماعي 
يلة عل جسور الرذىذا الذي جَ  ،ىذا تواصل فساد، ىذا قطع العالقات بني العائالت ،بتواصل اجتماعي

سن ضبط األشياء ألننا أمة ال حنُ  ؟دلاذا ،نهارتَ عل القيم ىذا التواصل جَ  ،دتتد بني البيوت وادلدن واألحياء
فكر وإمنا نُ  ،فكر ابلتطور واحلضارة والعلممة ال نُ ، ألننا أعد قلةبَ  ألننا أمة رأينا شيئاً  ،اليت بني أيدينا

  .يلة وادليوعة واالحناللابلرذ ىواجسنا دائماً و 



 

 

؟ كم ىو عددىم؟ كم بناء األخالقبكم عدد الذين يستخدمون التواصل االجتماعي   ،إذا أجرينا إحصائية
  .كم ىو العدد  ؟الذين يستخدمون التواصل االجتماعي للبناء والعلم واحلضارة والتقدم والرقي عدد

 بط ىذه األمور بقواعدوإن اإلسالم ضَ  ،عاين ما تعاين من فساد وميوعة واحناللإن اجملتمعات أبسرىا تُ 
  .قوم على الفضيلة واألخالق والقيمتَ 

 ،مث الشيوخ ،مث الرجال ،مث النساء ،طفال أوالً   األمَ مدىا علينا واليت آلَ إن احلرب اليت طال أَ  :اي سوريون
ىلنا على بعضنا البعض حنن  مل يكن عندان وعي وحب وغرية على أىذه احلرب ال ميكن أن تنطفئ ما 

ىذه  :سأل كل واحد منا نفسووعلينا أن يَ  ،وعلينا أن نسأل بعضنا البعض ،وعلينا أن نستيق  ،كسوريني
ب علينا أن نسأل أنفسنا َيَ  ،عمنَ  ؟ماذا قدم  للشعب العريب السوري ،ثورة اليت جاء هبا ادلرتزقة واحلثالة

  ؟دم  ىذه الثورة اخلائنة الثائرة الفاسدة للشعب العريب السورياذا قَ مَ  :ىذا
ستويل عليها ادلرتزقة احلثالة الذين هجرة من ادلناطق اليت يَ وىي مُ  ،راكز اإليواءن  يف أحد مَ كُ   نذ أايم قليلةمُ 
عصف اردة تَ البَ  يحُ ندما وجدت أطفااًل والرِّ دل  عِ م أتَ كَ   ،قومون على خدمة بين صهيون بدون مقابليَ 

ذه كان  ىَ  :الطريق، فقل كم أتدل  وأان أجد امرأة تقوم إبرضاع ولدىا على قارعة   ؟ىم الغضةدأجسا
 ،ىذه كان  تنعم ابألمن واألمان واالستقرار طيلة حياتا ؟من الذي ىجرىا ،عززة مكرمةلس يف بيتها مُ جتَ 

اي أصحاب قنوات التضليل  ،؟ ألستم أنتم أيها الكذبة اخلونةنقولوا لنا مَ  ؟من ؟من الذي شردىا
لداهنم ومن ن بُ يوتم ومِ ن بُ خرجوا ىؤالء األبرايء مِ ين أَ ن مول ىؤالء ادلرتزقة الذستم أنتم مَ ، ألاإلعالمي
  ؟.أحيائهم

ن دلتهور وصاحب العقل األعوج عليو أاو وادلخطئ  ،دركوا أن ىؤالء أىلهم وإخوتمعلى السوريني أن يُ 
، ال للقطريني ال تكونوا خداماً  ،آلل سعود ال تكونوا خداماً  ،ال تكونوا خداماً ألردوغان ،شدهرجع إىل رُ يَ 

بصيانة  ،ابلكلمة الطيبة ،ابحلب ،تعالوا لنخدم بعضنا البعض ،وفرنسا وبريطانياتكونوا خدامًا ألمريكا 
عيشوا كما  حّت يَ  ،راىموإىل قُ  ،وإىل أحياءىم ،ىؤالء ادلشردين إىل بيوتم رجع رتيعاً وأن نُ  ،بعضنا البعض

عزتو بِ  وسيبقى إن شاء هللا ىذا الوطن شاخماً  ،اركانوا آمنني مستقرين يف سوراي بلد األمن واألمان واالستقر 
إن يف  ،ىو الذي بشران بذلك ، ألن النيب وسيبقى بلد أمن وأمان واستقرار إىل يوم الدين ،وكربايئو

 .، أو ألقى السمع وىو شهيدذلك لذكرى دلن كان لو قلب
 ة: ـــــــــــــــــــــــــــــــ0اخلطبة الثانيـــــــــــــــــــــ



 

 

 وأشهد أن دمحماً  وحده ال شريك لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا ،احلمد هلل حق زتده ،احلمد هلل رب العادلني
  .اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعني ،وصفيو وخليلو بده ورسولوعَ 

 وال ساه.ن هللا غري غافل عنكم ، وأواعلموا أنكم مالقوه ،عباد هللا اتقوا هللا
اللهم ارزتنا فإنك بنا  ،ادلؤمنني وادلؤمنات األحياء منهم واألمواتو اللهم اغفر للمسلمني وادلسلمات 

ربنا آتنا  ،اللهم ارزتنا فوق األرض وحت  األرض ويوم العرض عليك ،وال تعذبنا فإنك علينا قدير ،رحيم
اللهم إان  ،تنصر اجليش العريب السوري نسألك أاللهم إان نَ  ،من لدنك رزتة وىيئ لنا من أمران رشداً 

 عيناً وأن تكون ذلم مُ  ،رب العادلني سدد أىدافهم ورميهم ايوأن تُ  ،ثب  األرض حت  أقدامهمتُ  أن نسألك
بو ذ بيده إىل ما حتُ وخُ  ،اللهم وفق السيد الرئيس بشار األسد إىل ما فيو خري البالد والعباد صراً،وان

 واحلمد هلل رب العادلني. ،ادلرسلنيوسالم على  ،العزة عما يصفونبحان ربك رب سُ  ،وترضاه
 


