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ف   ري  وى  ألش  ت  د ألن  لمسج 
ا ة  والمدرس ب  امعة  ألإ سلامب  الج  وى ب 

ت   كرسي  ألف 
اد  ف  أ سي  ري  وى  ألش  ت  د ألن  لمسج 

ا ة  والمدرس ب  امعة  ألإ سلامب  الج  وى ب 
ت   كرسي  ألف 

اد  أ سي    
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ء، جعل نعيم احلمد هلل، احلمد هلل ذي اجلربوت والكربياء، املنعم على عباده إنعاًما َيِجّل عن اإلحصا
برمحته من يشاء، وأشهد من شاء مبا شاء، وخيتّص على م نِعحيم النار بال فناء، ُيجاجلنة بال انقضاء، و

عبده ورسوله،  ًاك والرياء، وأشهد أن حممدمن الش أًةرََّبُم ال شريك له، شهادًة أن ال إله إال اهلل وحده
سيد املرسلني وخامت األنبياء، وإمام األتقياء األزكياء، صلى اهلل عليه وسلم ما دامت األرض والسماء، 

 :جباء، أما بعد فيا معاشر الفضالءورضي اهلل عن آله الطيبني وصحابته اخلّيرين النُّ

 ِإَون ّد وال يستقصيها عّد، على عباده ال ُتعّد وال حتصى، فنعم اهلل ال حييطها ح م اهلل َعإن ِن
ِ ََل ُُتُۡصوَها    واْ نِۡعَمَة ٱَّلله  .[81:النحل] َتُعدُّ

اختّصنا هبا من بني سائر أهل األرض، فال يشاركنا فيها  ،ظمىربنا الكرمي قد أنعم علينا بنعمة ُع وإّن
عضنا ، وباملدينة أصاًل، بعضنا من أهل كىن مدينة رسول اهلل ُس: -يا عباد اهلل-غرينا، أال وهي 

 .ا أنعم اهلل عليه بزيارة املدينةفأنعم عليهم باإلقامة يف املدينة، وبعضن اجتباهم رّبنا من أهل بلدهم

 دًقا؟منا حبّق املدينة ِصوهل ُق ًا؟ا يف املدينة حّقفهل عرفنا أّن

ة، وهي املدينة نعم، وكيف ال تكون سكىن عباد اهلل، إن سكىن املدينة نعمة عظمى من نعم اهلل 
ى بني َجَنباهتا، ، ونصره أهلها، وأعّزه اهلل فيها، وعاش فيها، ومَشاملدينة اليت هاجر إليها نبينا 

، وسُيبعث منها إن ًاشيئ، وجسده الطاهر الشريف يف قربه فيها، مل تأكل األرض منه ومات فيها 
طابة كما مّساها اهلل، وطيبة كما مّساها رسول  -واهلل-إهنا ، فنعم اجلوار جوار رسول اهلل ؟ شاء اهلل

 .اهلل 

ب اللهّم حبِّ: حيبها، فكان يقول كيف ال تكون سكىن املدينة نعمة، وهي املدينة اليت كان النيب 
راحلته،  فرأى جدرات املدينة أوضَع إذا قدم من سفر ، وكان إلينا املدينة كحّبنا مكة أو أشّد

 .ب من املدينة أسرع يف سريه من حّبه للمدينة تركان إذا اق هلا، أي أنه  ًاُحّب ،تهوحّرك داب

 .د، حيّبنا وحنّبهُحهذا ُأ !اهلل أكرب: قال دُحوقدم يوًما من غزاة، فلما رأى ُأ
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وأحّب البقاع إىل  ؟وفيها مسجد رسول اهلل  ،نعمًة -يا عباد اهلل-وكيف ال تكون سكىن املدينة 
الرحال إال  ّدَشال ُت: ، يقول النيب اهلل املساجد، وأفضل املساجد ثالثة، منها مسجد رسول اهلل 

 .ام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصىاملسجد احلر :إىل ثالثة مساجد

صالة : على غريه، إال املسجد احلرام، يقول النيب  ًةمزّي للصالة يف مسجد النيب  جعل اهلل 
 .إال املسجد احلرام ،يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه

من : عن طلب العلم يف غريه، فقال  زائدًة ًةمزّي لطلب العلم يف مسجد النيب  جعل اهلل 
 .مه كان كاجملاهد يف سبيل اهللأو يعّل ًام خريأتى مسجدي هذا ليتعّل

ر من تطّه: ة، هو مسجد قباء، فقال النيب آخر له فضل ومزّي مبسجٍد وزاد اهلل أهل املدينة فضاًل
 .كان له كأجر عمرة ،فصلى فيه صالة ،يف بيته مث أتى مسجد قباء

ز إليها اإلميان، كما أخرب النيب وهي املدينة اليت يأِر -يا عباد اهلل- وكيف ال تكون سكىن املدينة نعمًة
أن  -يا عباد اهلل-وذلك  ؟حرهاة إىل ُجاملدينة كما تأرز احلّيز إىل إن اإلميان ليأِر :يف قوله 

 .فيعود إىل مدينة رسول اهلل  ، وسيعود غريبًا كما بدأ،اإلسالم بدأ غريًبا

بة للمؤمن من البلدان طّي وهي املدينة اليت هي خرٌي ،-يا عباد اهلل- وكيف ال تكون سكىن املدينة نعمًة
ُتفتح اليمن، فيأيت قوم : عظيمة اخلري؟ يقول النيب  ،واسعة الرزق ،ضرةكثرية اخُل ،بة اهلواءطّي ،املاء

فيتحّملون أهلهم يب هوائها، وكثرة اخلري فيها، ما رأوا من ِط، أي أهنم يأتون مسرعني ِلَيُبّسون
هلم لو كانوا يعلمون، وُتفتح الشام، فيأيت قوم يُبّسون، فيتحّملون أهلهم  ومن أطاعهم، واملدينة خرٌي

فتح العراق، ويأيت قوم يُبّسون، فيتحّملون أهلهم هلم لو كانوا يعلمون، وُت واملدينة خرٌي ،ومن أطاعهم
 .هلم لو كانوا يعلمون ومن أطاعهم، واملدينة خرٌي

هتا كان ن صرب على ألوائها وشّدوهي املدينة اليت َم -اهلل يا عباد- وكيف ال تكون سكىن املدينة نعمًة
 هتا أحد إال كنُتال يصرب على ألوائها وشّد: ؟ فقال نيل شفاعة أو شهادة رسول اهلل ًا بموعود

  .يوم القيامة ًاأو شهيد ًاله شفيع



 

 

4 

من : فقال  ؟فيهاب يف املوت رغَّ والنيب  ،-يا عباد اهلل- كيف ال تكون سكىن امليدنة نعمًة
 .فيها، فإين أشفع ملن مات فيها ْتُماستطاع أن ميوت يف املدينة فلَي

وهي املدينة اليت محاها اهلل من أعظم الشرور،  ،نعمًة -يا عباد اهلل-كيف ال تكون سكىن املدينة 
فأخرب  ؟ًا، وهو أعظم األمراض شّر، ومحاها من الطاعونًاا من الدجال، وهو أعظم الناس شّرفحماه
 .ال يدخلها الدجال وال الطاعون ،أن على أبواب املدينة مالئكة حيرسوهنا النيب 

 ٍبْقعلى َن دخوهلا، فال ميّر ًامكة واملدينة، يأيت املدينة قاصدسيطأ كل البالد إال  -يا عباد اهلل-الدجال 
حىت  ،سالحهم، حيرسوهنا منهمني حاملني ّف وجد املالئكة صاإال ،قاهبا، أو على باب من أبواهبامن ِن

 .نزل يف اجلرف، خارج حدود املدينةي

وهي املدينة اليت حّلت فيها الربكة، ففيها بركة  ،نعمًة -يا عباد اهلل-كيف ال تكون سكىن املدينة 
اللهّم بارك لنا يف مدينتنا، اللهّم بارك لنا يف : ، فكان من دعاء النيب عظيمة، بربكة دعاء النيب 

، ودعا النيب صاعنا، اللهّم بارك لنا يف مّدنا، اللهّم اجعل باملدينة ضعفي ما جعلت مبكة من الربكة
املّد يف املدينة يكفي ما ال يكفي يف  وأواملقصود أن الصاع : بالربكة يف الصاع واملّد، قال العلماء 

 .-يا عباد اهلل-غري املدينة، ومن سكن حرم املدينة عرف هذه الربكة 

يا عباد -، النعمة العظمى، هذا بعض فضلها، فهل عرفنا هذه املدينة املباركة، مدينة رسول اهلل 
 على هذه النعمة؟ وهل قمنا حبق املدينة علينا؟  وهل شكرنا اهلل  ؟مقدار ما حنن فيه من نعمة -اهلل

جنتهد فيه، فنحرص على أن نكون  ًاأن نقوم حبق ربنا فيها، قيام -يا عباد اهلل-إن من حق املدينة علينا 
ر الكبائر وأهلها، فإن هذا ر البدع وأهلها، وحنَذر الشرك وأهله، وحنَذمن عباد اهلل الصاحلني، وحنَذ

إال أنه يف املدينة أوجب  ،على كل مسلم يف كل زمان ومكان ًاالزم ًاوإن كان فرض -يا عباد اهلل-
أو آوى فيها  ،ًان أحدث فيها حدثور، َمري إىل َث َعبنياملدينة حرم ما : قال وأعظم، فإن النيب 

 .يوم القيامة داًلوال َع ًااس أمجعني، ال يقبل اهلل منه صرففعليه لعنة اهلل واملالئكة والن ،ًاثحمِد

هلل، يشمل الشرك با -يا عباد اهلل-واحلدث : املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، من أحدث فيها
 .من الذنوبوالبدع، والكبائر 
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 .ًثاأو أعان فيها حمِد: ًاثأو آوى فيها حمِد

 .فهو مطرود من رمحة اهلل  :فعليه لعنة اهلل

 .فهو مستحق ألن يلعنه املالئكة والناس أمجعون :ليه لعنة املالئكة والناس أمجعنيوع

 .يوم القيامة وال نافلًة ال يقبل اهلل منه فريضًة: ال يقبل اهلل منه صرفًا وال عداًل

ل القلوب املؤمنة، فيا من شّرفكم اهلل لِزَزإنه وعيد ُي !ما أعظمه من وعيد! -يا عباد اهلل-اهلل أكرب 
 .منه ركم رسول اهلل بسكىن املدينة، احذروا ما حذَّ

ر من غّشهم، تهم، وأن حنَذأن ننصح ألهلها، وأن حنذر من أذّي -يا عباد اهلل-وإن من حقوق املدينة 
إال أنه يف املدينة  ،يف كل مكان ًاوإن كان مطلوب -يا عباد اهلل-ر من الكيد هلم، فإن هذا حنَذ وأن
: ، وقال املدينة إال امناع كما ينماع امللح يف املاء أهَل ال يكيد أحٌد: ، يقول النيب ًاطلب أشّد

، وقال وب امللح يف املاءأو َذ ،وب الرصاصال يريد أحد أهل املدينة بسوء إال أذابه اهلل يف النار َذ
س أمجعني، ال يقبل اهلل لم أهل املدينة أو أخافهم أخافه اهلل، وعليه لعنة اهلل واملالئكة والنامن َظ: 

 .وال عداًل ًامنه صرف

 !إياك أن تؤذي أهل املدينةمث فيا من أكرمك اهلل بسكىن املدينة، إياك 

دخل هم أو ُت، انصح ألهل املدينة، وإياك أن تغّش-العلمفرزقك نصف - يا من رزقك اهلل الطب
 .همعليهم ما يضّر

 .هميا من أنعم اهلل عليك بالعلم، انصح ألهل املدينة، وإياك أن تغّش

يف املدينة، انصح ألهل املدينة، وإياك أن  كنت عاماًل من علوم الدنيا، يا من ًايا من رزقك اهلل علم
 .همتغّش

خيفهم ظلًما، يف املدينة، انصح هلم وِف هلم بعقدهم، وإياك أن ُت ّماٍلعلى ُع كفياًليا من جعلك اهلل 
 .وإياك أن تؤذيهم، فإن كل ذلك داخل يف وعيد رسول اهلل 
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لوا يف حالكم يف املدينة، فإن املدينة نعمة عظمى ملن أطاع اهلل فيها، ، وتأّم-عباد اهلل-فاتقوا اهلل 
 .م حبق اهلل فيهاُقوتكون نقمة على من مل َي

 .إنه هو الغفور الرحيم يم يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروهأقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العظ

 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد فيا معاشر العباد

وأال جنزع، وأال  ،وألوائها، وأال نتجّزع هتاوشّد ،ّرهاإن من حق املدينة علينا أن نصرب على حّرها وَق
ر ، ولنتذّكر عظم النعمة وحنن يف مدينة رسول اهلل نتسّخط، وإذا أصابتنا البلواء والشدة فلنتذّك

 .يوم القيامة بالفوز بشفاعة رسول اهلل  وائها وشدهتااجلزاء املوعود ملن صرب على أل

املدينة حرم ما بني عري : ن حدوده، فقال، وبّيجعله رسول اهلل  ًاحرم -يا عباد اهلل-وإن للمدينة 
 .م ما بني البتيهاوإين أحرِّ: ، وقال إىل ثور

وال  ا،نفَّر صيدهوال ُيا، ال ُيختلى خاله: نه رسول اهلل بّي -يا عباد اهلل- ًاوإن هلذا احلرم حّق
 ف رجٌلعِلوال ُتقطع شجرهتا إال أن َي ،-ملنشدإال : ويف رواية- ُتلتقط ُلقطتها إال ملن أشاد هبا

 .لقتال وال ُيحمل فيها سالٌح ،هبعرَي

م فيها أخذ حُر، وهو الذي دّلت عليه األدلة، فَيالعلمعند مجهور أهل  هلا حرٌم -يا عباد اهلل-فاملدينة 
ال الذي أنبته اآلدميون، إال أن ُيحتاج إليه إىل العلف،  ،طب الذي نبت من ماء السماءشب الرَّالُع
يا -م فيها حُرحرام، وَي ر صيدها، فالصيد يف مدينة رسول اهلل نفَّأن ُي -يا عباد اهلل-م فيها حُروَي

م الناس هبا، وحيفظها ألصحاهبا، عِلكها اإلنسان، فال حتل إال ملنشد ُيأن تؤخذ اللقطة ليتمّل -عباد اهلل
 أو حنوه ًاط بعصاآلدميون، وال جيوز أن ُتخَبتها نِبأن ُتقطع شجرهتا اليت مل ُي -يا عباد اهلل-وز وال جي

 .ف الرجل دابته كبعري أو حنوهعِلليتساقط شجرها، إال أن ُيقطع منها شيء من أجل أن ُي

 .أو بقصد قتل مسلم فيها ،بقصد القتال فيها أن ُيحمل فيها سالٌح -يا عباد اهلل-وال جيوز 

َها م حرمات اهلل، أن نعظِّ -عباد اهلل-، وهذا هو حقه علينا، فعلينا -يا عباد اهلل-هذا هو احلرم  فَإِنه
أن نستشعر نعمة اهلل علينا بسكىن املدينة، وعلينا  -عباد اهلل-، علينا [23:احلج] ٣٢ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب 
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غضب من كل ما ُي ًاشديد ًار حذر، وعلينا أن حنَذأن نتأدب باآلداب الرفيعة يف مدينة رسول اهلل 
 .اهلل يف املدينة

أن اهلل أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه، مث ثّنى مبالئكته، فقال  -رمحين اهلل وإياكم-مث اعلموا 
ئَِكَتُهۥ : -عز من قائل- َ َوَمَلَٰٓ ْ َعلَۡيهِ وََسِلُِمواْ  يَُصلُّوَن ََعَ إِنه ٱَّلله ْ َصلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ِّۚ َيَٰٓ ِ ٱنلهِبِ

 .[65:األحزاب] 56 تَۡسلِيًما

 .ًاواحدة صّلى اهلل عليه هبا عشر من صّلى علّي صالة: وقال النيب 

هيم، إنك محيد جميد، وعلى آل إبرا يت على إبراهيمى آل حممد، كما صلَّوعل على حممد فاللهّم صلِّ
 .ًاكثري ًام تسليموسلِّ

وارَض اللهم عن الصحابة أمجعني، وارَض اللهّم عن الصحابة أمجعني، وارَض اللهّم عن الصحابة 
 .أمجعني، وارَض عّنا معهم مبّنك وكرمك يا أكرم األكرمني

ملني، اللهّم اجعلنا ممن رضيت أقواهلم اللهّم اجعلنا مّمن رضيت أقواهلم وأعماهلم وقبلتها يا رب العا
 .وأعماهلم وقبلتها يا رب العاملني، اللهّم اجعلنا ممن رضيت أقواهلم وأعماهلم وقبلتها يا رب العاملني

علينا يا رب  علينا يا رب العاملني، اللهّم اجعل سكىن املدينة نعمًة اللهّم اجعل سكىن املدينة نعمًة
 .علينا يا رب العاملني املدينة نعمًة العاملني، اللهّم اجعل سكىن

اللهّم زدنا خرًيا يف املدينة، اللهّم زدنا خرًيا يف املدينة، اللهّم زدنا خرًيا يف املدينة، اللهّم اجعلنا خرًيا 
ألهلها، اللهّم اجعلنا خرًيا ألهلها، اللهّم اجعلنا خرًيا ألهلها، اللهّم إنا نعوذ بك من أن نؤذي أهلها، 

 .اللهّم إنا نعوذ بك من أن نؤذي أهلهانا نعوذ بك من أن نؤذي أهلها، اللهّم إ

يا حي يا قيوم، إنا عباد من عبادك ضعفاء، قد اجتمعنا يف بيت من بيوتك، نؤدي  ،اللهّم يا ربنا
ا رب ي ا مما خنافنَّوأمِّ اف عذابك، اللهّم أعطنا ما نرجورمحتك وخن ة من فرائضك، نرجوفريض

 .من فضلك يا رب العاملني اللهّم وزدنا فضاًلالعاملني، 
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اللهّم إنا عباد مذنبون، قد أذنبنا وأسرفنا وأكثرنا من الذنوب، اللهّم فاغفر لنا ذنوبنا أمجعني، اللهّم 
ا يا رب العاملني، اللهّم ارزقنا توبًة ترضى هبا عناغفر لنا ذنوبنا أمجعني، اللهّم اغفر لنا ذنوبنا أمجعني، 

 .ا هبا يا رب العاملنيني، اللهّم ارزقنا توبًة ترضى عنا يا رب العاملترضى هبا عن ارزقنا توبًةاللهّم 

ب حياة املسلمني يف كل مكان يا رب العاملني، اللهّم ارزق ب حياتنا يف املدينة، وأِطاللهّم أِط
يا رب العاملني، اللهّم  املسلمني األمن واإلميان يا رب العاملني، اللهّم ارزق املسلمني األمن واإلميان

 . األمن واإلميان يا رب العاملنيارزق املسلمني

لنا يف سوريا، اللهّم فاكشف عنهم  على إخوٍة ًادوكَم ًازنقلوبنا ُح نُِّئاللهّم يا ربنا، إنا عباد يف املدينة َت
البالء يا رب العاملني، اللهّم اكشف عنهم البالء يا رب العاملني، اللهّم اكشف عنهم البالء يا رب 

 .العاملني

ء هلم اللهّم امجع كلمة إخواننا يف مصر وتونس وليبيا واليمن على احلق واهلدى يا رب العاملني، وهيِّ
 .ُيَعّز فيه أهل طاعتك، وُيَذّل فيه أهل معصيتك يا رب العاملني ٍدَشَر ولسائر املسلمني أمَر

 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 .أعلم، وصلى اهلل على نبينا وسّلمواهلل تعاىل أعلى و


