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 قدوةمجتمع المدینة المنورة خیر : الموضوع 

نظر إلينا نظرة عطٍف وحنان وشفقة وإمتنان فجعلنا من عباده المسلمين، ومأل جوانح قلوبنا الحمد ہلل رب العالمین 
 .جمعين ت للناس أفي قرآنه خير أمة أخرجبالنور والهدى واليقين، وجعلنا كما نّص 

شريك له خّص هذه األمة المرحومة بخالل جعلهم بها ينشرون شرع اهللا وينشرون ضياء وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
بما تجّملوا به من أخالق قرآنية، وآداٍب إلهية وأوصاٍف ربانية، فكانوا ُهداة مهديين غير ضالين وال مضلين، حبيب اهللا ومصطفاه 
 .نوراً للخلق أجمعين 

عله اهللا عزوجّل مهبطاً للرحمات، ومثاالً لألخالق الكريمة لجميع الخلق في كل جوأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله 
 .. ماماً وفي اآلخرة شفيعاً لجميع األنام ، وجعله في الدنيا للمؤمنين إاآلنات

اللهم صّلي وسّلم وبارك على سيدنا محمد الذي ألفَّت به بين القلوب المتنافرة وجبرت به القلوب الكسيرة وجعلته 
وعلى آله وصحبه وكل من إهتدى بهديه وسار على صّلى اهللا عليه  ..يُشدها على حضرة عالم الغيوب يجمعها و ناطيساً للقلوب مغ

 .دربه إلي يوم الدين وعلينا معهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين 

 : إخواني جماعة المؤمنين

ى إلي مجتمع المؤمنين الذي كّونه الحبيب نجد فارقًا كبرياً ونظرة أخر .. نظرة بسيطة في مجتمع المؤمنين في أيامنا هذه 
لي ما كان عليه مجتمع المدينة من إجتماٍع ن فرقة وإختالف ونرجع إبين المجتمعين، لماذا ذلك ؟ وكيف نقضي على ما نحن فيه م

 :بالرجوع إلي هْدي اهللا وإلي ماكان حبيب اهللا ومصطفاه وإئتالف، 

في وسط الجزيرة العربية ولم يكن هناك قوٌم أشُد خالفاً من هؤالء الُجّهال، جفاة في الطبع  ليه وسّلمصّلى اهللا عبُعث النبي 
يعتدي القوي على كالوحوش الكاسرة : غالظ في المعامالت ُقساة على من يأمرهم اهللا برحمتهم، كانوا كما قيل في شأنهم 

لمباهاة لألحساب واألنساب والقوة هي المسيطرة وهي الغالبة في كل او ، الضعيف ويحيف الغني على الفقير ويهضمه حقه ويظلمه
 ول تكليف كّلف اهللا به حبيبه ومصطفاه لهؤالء القوم ؟فما أ..  مجتمعاهم وبيئاتهم

األوصاف التي رفضها رب البرية  ن نتذّكر دائماً ذلك حتى ال تعاودنا أمراض الجاهلية وال نرجع إليمرنا أذّكرنا اهللا بذلك وأ
كل هذه .. والغلظة في القول والعمل من الشقاق والُفرقة والخالف واألثرة واألنانية والُشح وحب الذات والًسباب والشتم واللعن 

 .األوصاف نهانا عنها اهللا جّل في ُعاله 

صّلى اهللا أمر حبيبه ) آل عمران:159(﴾  َحْوِلكَ  فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اهللا لِْنَت لَُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمنْ ﴿ 
نصار لجميع خلق اهللا أجمعين وأمره أن يُسّلح أهل ملته وألفة والحب واللين ألبالشفقة والرحمة والحنان والموّدة وا عليه وسّلم

               . صّلى اهللا عليه وسّلم لهية التي خلق اهللا بها خير البريةخالق اإلشريعته بهذه األ

كلما رأينا .. كلما رأينا دعوة إلي الشقاق والخالف .. وأمرنا أن نتذّكر ذلك دائمًا كلما حدث بيننا من الفتن التي نراها 
 :والحقد والحسد بين المؤمنين، نتذّكر قول رب العالمين عزوجّل .. كلما رأينا راية لنشر البغضاء .. دعوة إلي الُفرقة وعدم األلفة 

  : رب ؟أى نعمة هنا يا .. نِْعَمَة اهللا َعلَْيُكْم  َواذُْكُروا ﴿
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لغي اهللا عزوجّل كل مسببات الُكره وكل ) آل عمران:103(  ﴾ ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا
خوة اإليمان أعلى من أخوة الحسب خّوة الحسب والنسب، ألن أة فوق أأخوّ .. مثيرات الفتنة وجعل المؤمنين أجمعين إخوانًا 

 .  والنسب

ة كان يتفّقد األسرى فوجد أخاه و قائد جيش المسلمين في غزوة بدر وبعد إنتهاء الغز رضى اهللا عنه كان ُمصعب بن ُعمير 
أمه غنية ك جيدًا بهذا األسير فإن أشدد يدي: [ مع رجٍل من المسلمين، فقال ألخيه المسلم أسيرًا  ألمه وأبيه وكان مع قريش

نما هذا أخي اطك بأخيك ؟ قال لست أخي وإأهذه وس: أخوه من أمه وأبيه وقال مه هي أمه فالتفت وأ] وستفديه بماٍل كثير 
 :واإلسالم فّرق بيننا، األخوة هي التي قال فيها اهللا 

 فرق بين أسود وأبيض وال أحمر وال أصفر وال قرشي وال غيره كل المؤمنين ال) الحجرات:9( ﴾ نََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ إ ﴿
ون في صفوٍف صُّ اويتر مالكه كذا فإن الجميع يجلس في بيت اهللا سواسية من نسب كذا وال وظيفته كذا وال أ وال من عائلة كذا وال

  . دةواح

لى و ومكانًا للعامة ولو كانوا من أ، اناً مك ابولم يجعل اهللا عزوجّل لذوى األحس، لم يجعل صفًا لألغنياء وصفًا للفقراء
كأسنان الُمشط ألن أخّوة اإليمان أنهت كل شيٍئ يفتخر به اإلنسان غير اإليمان باهللا وإسالم   األلباب وإنما جعل الجميع سواسية

 . عّزوجلّ الوجه هللا 

التكريم بالتقوى والحبيب ) الحجرات:13( ﴾ اُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللا أَتْـقَ  ﴿: وأخوة اإليمان ألهلها إال بما قال اهللا 
الغيوب فال  مأى أن التقوى ال يطلع عليها إال مالك القلوب وعال) التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا : ( إلي قلبه وقال أشار 

لي الحبيب إمن المسلمين، إسمع  أحسن من أقل رجلٍ أنه قرباته أن يظن يومًا كانت طاعاته ومهما كان نوافله و   ينبغي لعبٍد مهما
 : وهو يقول للصديق  صّلى اهللا عليه وسّلم

 .) يا أبا بكر ال ُتحقّرن من المسلمين أحداً فإن صغير المسلمين عند اهللا عظيم ( 

من أهل الُصفة من فقراء المسلمين جالٌس في  قٌ يفر و  صّلى اهللا عليه وسّلمويدخل أبا بكٍر ذات مرة مسجد رسول اهللا 
وون إلي مسجد روسول اهللا، وإنقلبوا م وليس لهم مال وال بيت فكانوا يأوأهل الُصفة هم الذين دخلوا في اإلسال ــ المسجد يحادثون

 . وتعلم العلم من حبيب اهللا ومصطفاه بالكلية على حفظ كتاب اهللا 

 : وبينما هم يتحادثون إذا بأبي سفيان يدخل المسجد فقال بعضهم 

 :فغضب أبو بكر ألن أبو سفيان كان قد أسلم  ]اهللا من عدو اهللا مأخذها  خذ سيوفلم تأ[ 

، وإسمع إلي رّد الطبيب صّلى اهللا عليه وسّلمثم ذهب يشتكي إلي رسول اهللا ؟ أتقولون ذلك لشيخ قريش : وقال لهم 
 : الذي علمه السميع القريب عزوجّل 

هؤالء القوم هم الذين قال اهللا للحبيب األعظم ..  )يغضب لغضبهم  يا أبا بكر إياك أن تكون أغضبتهم، فإن اهللا عزوجلّ ( 
 :في شأنهم 
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نَاَك َعنْـ  ﴿  ﴾ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّنـَْياَواْصِبْر نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن رَبـَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تـَْعُد َعيـْ

 : فذهب إليهم أبو بكر مسرعاً وإعتذر لهم وقال ) الكھف:28(

 .. يا أبا بكر  لك وغفر اهللا.. ال : ؟ فقالوا يا إخوتي أأغضبتكم 

أخالق أهله وأحوالهم مع بعضهم وتعامالتهم فيما بينهم، إلي مّس الحاجة اآلن إلي الرجوع أنظر إلي هذا المجتمع الذي نحن في أ

 .فيما بيننا، وننشر المحبة التي في قلوبنا  إلخواننا المسلمين أجمعين ة الفتنوأن نقضي على كل ما أثار 

ل على صدق هذه المحبة وهي مع األحبة تدُ عالمة فإن النبي جعل لك  صّلى اهللا عليه وسّلممهما إمتأل قلبك من محبة هللا ولرسوله 

 : صّلى اهللا عليه وسّلمتظهر في قوله 

عمالنا وأحوالنا مع إخواننا اآلن نزن به أ تاج إلي هذا الترمومترنح) ا يُحب لنفسه ال يؤمن أحدكم حتى يُحب ألخيه م( 
 .المسلمين أجمعين أقارب وأباعد في بلدنا وفي كل بلدان المسلمين 

شراك، ألنك يوم فياب إن كنت كذلكهل أنت حقًا يا أخي المسلم ُتحب الخير لجميع المسلمين كما ُتحب لنفسك ؟ 
 :ه وتعالى ي أعلى درجات القرب من اهللا سبحانف صّلى اهللا عليه وسّلمقال ، عّزوجلّ ي أعلى درجات القرب من اهللا القيامة ستكون ف

: ، فقال رجٌل يوم القيامة عّزوجلّ إن هللا عباداً ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم النبيون والشهداء لمكانتهم وقربهم من اهللا ( 
صفهم : ، قال نعم: ن يكونوا مثلهم ــ قال ــ ويغبطهم أن يتمنون أاء وال شهداء يغبطهم النبيون والشهداء نبيرسول اهللا عباٌد ليسوا بأ اي

متي من بلدان شّتى ومن قبائل شّتى تواّدوا بروح اهللا على غير أرحام بينهم وال أموال يتعاطونها فيما بينهم أٌس من انهم أ: قال : لنا 
ثم تلى .. وال يفزعون ويخاف الناس وهم اآلمنون الناس لى منابر من نور قدام عرش الرحمن يفزع فواهللا إن وجوههم لنور وإنهم لع

 : عّزوجلّ قول اهللا 

َحَياِة الدُّنـْيَا لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الْ ) 63(الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ) 62(ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن  َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اهللاَ  ﴿
  ..)) يونس( ﴾ )64(َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوِفي االِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اهللاِ 

في هذا الحديث أن أعلى الناس منزلة عند اهللا يوم القيامة وهم الذين على  صّلى اهللا عليه وسّلمن يُخبرنا الصادق األمي
 وصلوا إلي هذه المنزلة ؟ ابم.. من منابر من نور قدام عرش الرح

مع عظيم هذه النوافل في ــ ال بقيام الليل وال بصيام النهار وال باإلكثار من تالوة القرآن وال حتى بالمداومة على ذكر اهللا 
 لي هذه المنزلة ؟ما النافلة التي أوصلتهم إالقرب من اهللا ــ 

يتواصل .. يعيش معهم .. خوانه المؤمنين حاولة التعايش دائماً وأبداً مع إم.. مين التواصل مع المسل.. مع المؤمنين الموّدة 
يستمع إلي أوجاعهم .. ينظر إلي مشكالتهم ويسعى لحلها .. في رفعها  عّزوجلّ يستمع إلي همومهم ويتوّسل إلي اهللا .. معهم 

 ويطيب لهم الكالم ويُحييهم دائمًا بالسالميبتسم لهم إلخوانه المؤمنين يكلمهم ببشاشة  سعى دائماً ي.. ويسعى جاهدًا لحلها 
اء يتحمل معهم العزاء ويحمل معهم في األفراح والسراء اء والضرَّ يشاركهم في السرَّ .. مٍر في شّدة أو في رخاء ويكون معهم في كل أ
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 :التي ال تكلفنا شيئاً في العبادة  صّلى اهللا عليه وسّلمولذا قال .. 

من نظر إلي أخيه الذي جاء من سفٍر بعيد نظرة بشوٍق وحنان .. ) الكلمة الطيبة صدقة .. خيك صدقة أ مك في وجهتبسُّ ( 
 :يقول لهم النبي العدنان 

كان إمام إذا دخل للُصلح بين إثنين  ..  )نظرة في وجه أٍخ في اهللا على شوق خيٌر من إعتكاٍف في مسجدى هذا سنة ( 
 :  صّلى اهللا عليه وسّلمبادة أحد ولو كان قائم الليل صائم النهار إلي األبد، ولذا يقول ه في العنافسالعباد في زمانه ال ي

إصالح ذات : وما هو يا رسول اهللا ؟ قال : أال أدلكم على ماهو خيٌر لكم من الصالة والصيام والصدقة والحج ؟ قالوا ( 
وحدها تُحل كل مشاكلنا وتجعل اهللا  قوقها وواجباتها هي التيخواني بح، فاألخّوة اإليمانية يا إاإلصالح بين المسلمين) البين 

 .إلي خير حال ينظر إلينا نظر عطٍف وحنان ويُبّدل اهللا حالنا  عّزوجلّ 

إذا نظر إلي .. فوجدنا متكاتفين إذا نظر إلي أيدينا .. ذا إطلع في قلوبنا فوجدنا متحابين إ.. إذا نظر إلينا فوجدنا مؤتلفين 
 .وُمتناصرين متآذرين ضنا فوجدنا دائماً وأبداً ا مع بعحوالنأ

ألن اهللا عزوجّل وعد بذلك عباده بالخير أجود من الريح المرسلة وأقرب لنا من كل شيٍئ لنا أو حولنا،  عّزوجلّ كان اهللا 
 : المؤمنين 

ْم ِفي االْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَّهُ  َوَعَد اهللاُ  ﴿
 :  صّلى اهللا عليه وسّلمقال ) النور:55( ﴾ اِدينَـُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهْم َولَيَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدونَِني ال يُْشرُِكوَن ِبي َشْيئً 

 ..أدعوا اهللا وانتم موقنون باإلجابة ) ال ذنب له كمن ائب من الذنب  لتائب حبيب الرحمن والتا( 

 

  :الخطبة الثانية 

ن ال إال اهللا وحده ال شريك له، إلٌه يسوق الخير إلي عباده على الظالمين، وأشهد أوال عدوان إال الحمد هللا رب العالمين 
ــ في قلوب جمي ــ ــ  . ع عباده الوقنينالمؤمنين، وينّزل ـ

.. مة كلها في الدنيا واآلخرة وشّفعه فيها يوم الدين زجّل األعوأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله الذي رحم اهللا به 
وصّلي وسّلم وبارك  ،وصّلي وسّلم وبارك على سيدنا محمد في اآلخرين ،وليناللهم صّلي وسّلم وبارك على سيدنا محمٍد في األ

 .. يوم الدينو على  المأل األ محمد في على سيدنا

 :إخواني وأحبابي جماعة المؤمنين 

ن أإلي حوجنا ، ما أراحلونن ومن الدنيا قريبًا عاجًال أو آجًال علم اليقين أننا إلي اهللا مسافرو  ونحن نعلمحوجنا جميعًا أما 
 .بينهم وبين بعضهم  حوال نبينا وصحابة نبينا ونُجّدد الحال الذي كانوا عليه فيماأنرجع إلي 

وتالوة القرآن فهذا شأنك مع ربك، واهللا عزوجّل يقول هللا حريصاً على قيام الليل وصيام النهار  إذا كنت عابداً أنت يا أخي 
 :في ذلك 
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َها ثُمَّ إَِلى رَبُِّكْم تـُْرَجُعونَ  ﴿ لكننا نسينا جميعًا في زحمة الحياة  )الجاثية:15( ﴾ َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعلَيـْ
ى الكبير الذي إليه لكبير، والذي سيسأل عن هذا الحق هو العوغمرة مشاغلها حقوق إخواننا المؤمنين، فكل مؤمٍن له حٌق في رقبتنا  

 .المرجع والمآب وإليه والمصير 

الحنان والرحمة ألننا أحبة طف والشفقة و لعمينن دائمًا المودة والمحبة واول حٍق لك وألخيك أن يكون بيننا جماعة المؤ وأ
بعضا، وأول أمٍر نُساءل ونعاتب ونُحاسب عليه إذا ُوجد في تصرفاتنا غلظة وخشونة في التعامل مع خواننا ونُحب بعضنا نُحب إ

 .إخوننا إن كان ذلك في القول أو كان ذلك في الفعل 

نائمًا في  رجالً هناك وكان في مسجده فصّلى بالمؤمنين إماماً، وقد حضرت الصالة صّلى اهللا عليه وسّلم أنظر إلي النبي 
وجاء رجٌل مؤمٌن صديٌق له وأخذ نعله، فقام من النوم فلم يجد نعله فأخذ يبحث عنه ويتعّجب ويتحّير   ،مسجده وبجوار رأسه نعله

 ؟ صّلى اهللا عليه وسّلم كيف حدث ذلك في مسجد رسول اهللا 

 :في هذا األمر صّلى اهللا عليه وسّلم فقال 

لكم بمن يرفع أخذ حذاءه على سبيل المداعبة رّوعه، فما باكأنه عندما )  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يُروّع مسلماً ( 
وأحكام اللعن موجودة في كتاب ؟ ومن ُيصدر أحكامًا باللعن على مسلٍم ؟ ومن يتطاول بالُسباب لمسلم  السالح في وجه مسلم ؟

 :اهللا 

 ..) البقرة:89( ﴾ فـََلْعَنةُ اهللا َعَلى اْلَكاِفرِينَ  ﴿

 .. ) األعراف:44( ﴾ َعَلى الظَّاِلِمينَ  َأال لَْعَنةُ اهللاِ  ﴿

 ..) آل عمران:61( ﴾ لَْعَنَة اهللا َعَلى اْلَكاِذبِينَ ﴿ 

 .العالمين مره ُمفّوٌض إلي رب فأحتى ولو كان عاصياً ر لعناً لمسلٍم من المسلمين لكن ال يجوز أن يصدِّ 

 ولم يشعر به فكيف حالنا أجمعين ؟  وجاره جائعٌ شبعان لو بات  عند اهللاحاسب إذا كان المؤمن سيُ 

فة لنريد أن تنتشر األأين نحن من ذلك يا جماعة المؤمنين ؟ .. ) ال يؤمن أحدكم وقد بات شبعان وجاره جائع وال يشعر به ( 

وأجددانا الذين رأيناهم بأعيننا في هذا الزمان، ال نحتاج إلي اتنا أمهاتنا وجدّ و  في آبائنا هاأجمعين كما رأينابيننا والموّدة والمحبة 

وهي التي  ،واألخالق العظيمة، فهي التي تحّل المعضالت وهي التي تُنهي المشكالتالمال كما نحتاج إلي هذه القيم الكريمة 

 ي ثمارها والسماء تُنزلرض تُعط، وتجعل األاإلجابة من خالق األرض والسماواتُتسبب 

     .العباد عزوجّل  مر ربماءها والخيرات يدوم ُمكثها في هذه البالد، وتكون مباركة بأ 
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ن ينزع من قلوبنا وقلوب إخواننا المسلمين الغش والبغض والحسد والمودة والمحبة أجمعين وأأن يرّدنا إلي األلفة عزوجّل نسأل اهللا 

 .هللا المؤمنين لعباد ا والغلّ 

 .ن يجعلنا رحماء فيما بيننا مساندين إلخواننا بازلين كل ما في وسعنا للمساكين والفقراء بيننا زجّل أونسأل اهللا ع

صّلى اهللا عليه عاملين على نشر الوسطية اإلسالمية في بيوتنا ومساجدنا وأسواقنا وأن نكون جميعاً بشرع اهللا عاملين وبسنة الحبيب 

 .مستمسكين وسّلم 

رنا الباطل زاهقًا وهالكًا وأرزقنا أرزقنا إتباعه، و أرنا الحق حقًا و للهم أا.. نأخذ بأيديهم إلي طريق اهللا المستقيم أن ين أجمعين وللضال

 .إجتنابه 

 نا سيد السادات طاعات واإلقتداء في ذلك كله بنبيوعمل القربات والمداومة على الاللهم حّبب إلينا فعل الخيرات وترك المنكرات 

إنك سميًع قريٌب ُمجيب الدعاء يا رب لهم إغفر لنا ولوالدينا وللسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم والموات ال

 .العالمين 

 .اللهم أصلح والة أمورنا وحكام المسلمين أجمعين وإجعلهم بشرعك عاملين وبسنة حبيبك آخذين 

بحفظك وحقق وأهلها أجمعين و سوءًا يا خير الناصرين، وإحفظ بلدنا مصر أو شّرًا أ اللهم إقضي على كل من أراد بهذا البلد فتنةً 

 .ن شاء اهللا آمنين أدخلوا مصر إ: لقرآن قولك في افينا 

، وال تُبقي على هذه الفتن وال تذر وإجعلنا جميعاً في ُحصون أمنك وقرآنك اللهم كل من روّع زماناً أو مكاناً فُخذه أخذ عزيٍز مقتدر

 .يا أكرم األكرمين 

وأمريكا ومن عاونها أجمعين عن إخواننا المسلمين وال ُتسلط على أحٍد من عبادك المسلمين أحدًا من اللهم رُّد كيد الكائدين 

 .خلقك يا رب العالمين 

إكفنا بهما عن جميع الم وأحلل في ربوعها األمن على الدوام وتنزل بخيرك وبرك و د اإلسالم كلها بالد األمن والساللهم إجعل بال

 .األنام خلقك 

إجعل أهل مصر كلها أجمعين في كنفك اللهم إغننا بفضلك عن جميع من سواك وال تحوجنا طرفة عين إلي أحٍد عاداك، و 

     .ورعايتكك إلي يوم الدين 
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 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 لحمصيقھـــــــا ــ مسجد سیدي حسن ا: المــــــكان 
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