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 املسجد والسوق والعالقة بينهما من دروس اهلجرة النبوية  خطبة بعنوان:  
 م2021 أغسطس  6 –هـ 1442 ذو احلجة  72بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 وعالقته بالهجرة المسجد أهمية األول:  درسال

 أهمية السوق وعالقته بالهجرة:  ثانيالدرس ال
 الدرس الثالث: األخذ باألسباب مع التوكل على الله
 المـــوضــــــــــوع

ــب ويتو ــ  روتــب وينــوذ بــب لــي  ــوور أي ســوا و ــت ا   احلمــهلل حن دمــهللس ويســتنتوب ويتــون تغتــب ويســته وس ويــعلي ب
 أما بعد:أرماغوا؛ ويشههلل أن ال تغب تال هللا وحهللس ال  ويك غب وأن حممهلًلا ربهللس ور وغب؛ صوى هللا روتب و وم.

 بالهجرةوعالقته  المسجد أهمية األول:  درسال
ا  غومسجهلل أمهتة ولكاية رظتمة يف اإل الم؛  ما أن املسجهلل غب رالقة وثتقة ابهلجــوا اغوبويــة املشــوحة؛ حــو ي  تنــً

ــا  املســجهلل  ؛ وال غــوو وال ينوــم أ ن أول خطــوا قــام لــا اغو ــول صــوى هللا روتــب و ــوم روــهلل وصــوغب املهلليوــة ر بو
جملتمع اإل اللي، ذغك أن اجملتمع املســوم ت ــا يكتســب صــ ة رجب، حإن تقالة املسجهلل أول وأهم ر تزا يف بوا  ا

 .  ح املسجهللاغو وخ واغتما ك ابغتزام يظام اإل الم ورقتهللتب وآدابب؛ وت ا يوبع ذغك  وب لي رو 
وغقهلل حطي اغهون تىل أمهتة ولكاية املسجهلل يف بوا  اغهللوغة اإل ــاللتة؛ ويف ذغــك يقــول أحــهلل املستشــوق  ر يــهللرى 

غ وائــهلل  وهــا؛ جممــع ا وآن واملســجهلل م . وذغــك ملن املســجهللزال املســومون يف قــوا لــادام لنهــم اغقــ  زهــ(   : م لــا
أيها املعلي! غي تنهللم املسجهلل تحهللى مخس حوائهلل أوهلا: له وا لــي هللا تك ــو لــا  ــو  لــي   قال احلسي اغبصوي:  

حتت قهلل لويضهم وحقــ(هم، ورابنهــا: اخلطت ة، واثيتها: ا تسان رج  صاحل حتبب يف هللا، واثغثها: أن تنوف ج(ايك 
 أ.ه . وام، وخالسها: أن تسمع آية هتهلليكأن تك  مسنك وبصوك ري احل

؛ بــ   ــان  وــى أدا  اغشــنائو واغصــووا  ح ســبر تن لهمــة املســجهلل يف رهــهلل  ــو وا اغصــاحل ملــي تكــي قاصــواً 
غــهلليتا؛ يــهللي رلــم، حتو ــو  هلــم الــالًذا هلــم، تذا  ــاقهل لــم اهلمــوم وا ــتبكهل اغهمــوم أتــوس وايطوحــوا بــ   املســجهلل
ا لــم ام.ر أبــو داود  . - صــوى هللا روتــب و ــوم -حكــان  ا  أ رمَحوــ  ال  َم اغصــا لل أ قــم ــمال  ُ  ب  يوــادي روــى بــالل حتقــول: م 

 ــان و  ؛هلل حتــب اغضــالل ، وا رت ــ ، واتّنــف حتــب اغهاحــ ل املسجهلل  ان لوارا ههللى ولهللر ة توبتة، غك م تنوم حتــب اهاهــ ل ح
 ، حما أن يهللخوب اغهللاخ  حىت يزداد تميايب، ويشتهلّل يف احلق بوتايب.ا يضّج ابغبك
آللــو ؛ واجوباتــب امل ســو غوقــوآن اغنــاحمل بــب؛ واهــهللخل واغ قتــب واخلطتــب ، خو  لــي بــ  ان لهللر ة املجتالاملسجهلل  

ادا اغــهلليتا ، حأخوجــهل رحــان املســاجهلل آيــ اك قــ اغســوة اغوبويــة املطهــوا؛ واغــهللاري تىل  ابملنووف واغواهي ري املوكو
 حمل تنوف اغبشوية لثوب . ا؛ وأ وذجً صب هل  (هتم غلّوا يف جب  اغزلياغ يي غ(وا وجب اغتاريخ وأ
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وبــ  خــاغق اغكــون ، ويك ــي أيــك  كرــي يويــق املواجــاا بتوــ  واملرواح   املســجهلل لهللر ــة روحتــة تهــ ي اغو ــو   تن 
: "ق س َمهلل ملواجاا ربك، حن َي أ بم  جود قوا تك ملم اغكتان ت تح ابابً مب ّم ص واى اَّللال ر و َتبم و   وام  ق ال   هلو يـَو ا ، ر َي اغوابم

هللل َّللمام ر نّم اَغنــ   هللل:ِّ احلَ مــَ ، حــ إمذ ا قــ ال  اَغن بــَ أ ل  ا  ــ  هللمي لــ  هللمي يمصــَ  َ م و غمن بــَ ا  بـ تــَ م و بــ َ   ر بــَ : اغصاال  اىل  اغ مم   { قــ ال  اَّللال تـ نــ 
ــَ  هلل َم ر بــ ــ م َومم َحــ ــ  كم يـــ ــم :ِّ ل اغــ ال  ــ  هللمي، و تمذ ا قــ ــَ يا ر بــ ــ  َ  ر وــ ــَ : أ ثــ اىل  ــ  ال  اَّللال تـ نــ ــ  تمم { قــ ــواحم ــواََح يم اغــ :ِّ اغــ ال  ــ   هللمي، و تمذ ا قــ

ا بـ تــَ م و بــ َ   ر   : هــ    ت نم ل {قــ ال  ك  ي ســَ ُا ك  يـ َنبلهللل و تم ُا ِّ تم : جم اهلل َم ر َبهللمي، ح إمذ ا ق ال  هللم اغهللّمييم {ق ال  ، بــَ أ ل  ا  ــ  هللمي لــ  ي و غمن بــَ
و اط  اغا ميي  أ يـَن َمهل  ر و َتهمَم غ َ(م اَغم َهضلونم ر و َتهمَم و ال   و اط  اَغملَست قمتم  صم :ِّ اَههللمَن  اغصّم ا ح إمذ ا ق ال  اغّم   { قــ ال  هــ     اغضــا

" رلسوم ، بــ  تيــك حتومــا تــهللخ  املســجهلل حإيــك ، ام حبــوذ ذيوبــك مخــس لــوا  يولتًــ تقــو  غمن َبهللمي و غمن َبهللمي ل ا   أ ل 
: »حـ   ّم صوى هللا روتب و وم ق ال  ه ا.  ن َي ر َبهللم اَّللام َبيم ل َسنلوٍد، ر يم اغوابم و تـَ و  غ ســ  تلمل اَغ  جــَ واتـَ حت َرت مقلون  حت َرت مقلون ، حــ إمذ ا صــ 

و تَـ  و  غ ســ  تلمل اغظغهــَ واتـَ ه ا. ُثلا حت َرت مقــلون  ُثلا حت َرت مقلون  حت َرت مقــلون ، حــ إمذ ا صــ  و تـَ و  غ ســ  تلمل اَغن صــَ واتـَ ه ا. ُثلا حت َرت مقــلون  حت َرت مقــلون ، حــ إمذ ا صــ 
ا    تلمل اَغنمشــ  واتـَ ه ا. ُثلا حت َرت مقلون  حت َرت مقلون ، ح إمذ ا صــ  تلمل اَغم َهومن  غ س و تـَ ه ا. ُثلا تـ وــ الل  حت َرت مقلون ، ح إمذ ا ص واتـَ و تـَ ون  حــ ال يلَكتــ بل غ ســ 

 ] اغطرباَ بسوهلل حسي [ .«.  ر و َتكلَم ح ىتا ت َستـ َتقمظلوا
 لكان اغتقا  املسوم  وتقوية املواصو بتوهم . و املسجهلل لهللر ة اجتمارتة ؛ ح

 أيها املسجهلل ُ لأوى احلو  ........... حتك ُ لسجهلل حجو املعلوتـــي 
 و وى يف قوبك احلب اغهللح  حتك أيتار اهلهللى قهلل  با هل ............. 

ـوً   ................ ادخووها بســــــــــــــالٍم آلـــــــــــــو   اوبالل اغشوذ َندى     
 .غو أديهل روى أ م  وجب غصوح حال اغبالد واغنباده س هي ر اغة املسجهلل، 

 أهمية السوق وعالقته بالهجرة:  ثانيالدرس ال
اجملتمــع ر اغســوذ   ؛ حاغســوذ تــتم حتــب حو ــة اغتجــارا وتبــادل اغســوع رــي يويــق   لي أهم اغو ــائز اغــو يقــوم روتهــا

اغبتع واغشوا ؛  ما أن حتب حو ة اغسني واغكسب لي أج  احلصول روى اغوزذ واغك اف؛ وغوســوذ رالقــة قويــة 
ي أجــ  يف اغســني واغضــون يف املر  لــ  -روــى يويــق اهلجــوا  -ينوم أن لي أروع امللثوــة   او ي  تنً حابهلجوا؛  
 نهلل بي اغوبتع؛ م حني أيس، قال: قهللم ربهللاغوَحي ؛ لا حهللخل ب  ربهللاغوَحي بي روف و ري يويق اغسوذ   اغوزذ 

بي رــوف حــاخى اغوــب صــوى هللا روتــب و ــوم بتوــب وبــ   ــنهلل بــي اغوبتــع امليصــاري، حنــو  روتــب أن يواصــ ب أهوــب 
اغسوذ. حخو  تىل اغسوذ واتجو حىت أصــبح  ولاغب، حقال ربهللاغوَحي: ابرك هللا غك يف أهوك ولاغك، دغَ روى

 اا غوجــو  أن أصــتب ذهبًــ رــوف: حوقــهلل رأيتــَ وغــو رحنــهل حجــوً  لــي أغــَ أغوتــا  املهلليوــة؛ يقــول ربــهللاغوَحي بــي
.م راغس(ا اغوبوية البي  ث(  ؛ حقهلل  ون غوا  نهلل بي اغوبتع أروع امللثوة يف اإليثار واملوا اا؛ و ــون غوــا وحضةً 

ــي رــوف  ــوزذ ؛ ربــهللاغوَحي ب أروع امللثوــة يف اغن ــة واملخــ  ابمل ــبان واغســني واغضــون يف املر  لــي أجــ  اغ
بل اَّللال وه ا تصهلليق غقوغب صوى هللا روتب و وم:م  تـ َن مَ  يلنم ــا تـ َهيم يـلَهوــمبم اَّللال  ؛و ل َي ي ســَ َي ي ســَ  مراغبخــاري ولســوم  .و لــ 
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: غــ غك حــس اإل ــالم روــى اةــاذ املهوــة غوكســب لهمــا  ايــهل د و ا  قــ ال  َي أ بم هلو يـــَ يت ــة حهــي خــ( لــي املســأغة، حنــ 
ومسم حـ   ب  ر وــ ى   هــَ هللل لَم حـ ت َ ت طــم :" مل  َن يـ هــَهلللو  أ حــ  تـ َه م  مس مَنهلل ر  لول  اَّللام ص واى اَّللال ر و َتبم و   وام  يـ قلولل بل حـ ت ســَ وــَ هللاذ  لم تـ ت صــ 

َي   بمبم  َأ مبــم َي ر َي اغواا م خ َ(ٌ غ بل لمَي أ َن ي َسأ ل  ر جلاًل أ َرط اسل أ َو ل وـ ن بل ذ غــمك  حــ إمنا اَغتــ هلل  اَغنلَوتــ ا أ َحضــ  ل لــم َ و ى و ابــَهلل  اَغتــ هللم اغســغ
"  راغرتل ي وحسوب . . تـ نلولل

  واغكسب واالحرتاف؛ حقهلل  ان غكــ  واحــهلل لــي يف اغنم اا ابرزً تع امليبتا  غوجهللَن أن هلم دورً تيوا غو يظوَن تىل  
، و ايــهل ا وحائكًــ  ــان حــوااثً   –روتــب اغســالم  –ا آدم حوحة ينــتهب لــا، حهــ   ابتا  روتهم اغصالا واغسالم  تنً املي
اًجا، و ــان يــوح وز ــُو  -روتــب اغســالم  -، و ــان تغتــا ل اا وخطايًــ   تهــزل اغقمــاك، و ــان تدريــس ختايًــ حــوا يســا

؛ و ــان لو ــى و ــنتب وحممــهلل صــوى هللا روتــب و ــوم ا وبوــا ً اررًــ ود وصاحل اتجويي، و ان تبــواهتم ز جناريي، و ان ه
 و ائو امليبتا  روتهم اغسالم ينموون مبهوة رري املغوام.

ا بـ نــ س    :م لــ  وام  قــ ال  بم و  ــ  واى اَّللال ر و تــَ ّم صــ  َي اغوــابم بل؛ رــ  ي  اَّللال ر وــَ و ا  ر  ــم َي أ بم هلو يـــَ ال  حنــ  و م . حـ قــ  ى اَغهــ  ا تمالا ر رــ  اَّللال ي بمتــ 
: يـ ن َم  لَوهلل أ َرر اه ا ر و ى قـ و ارميط  ملم َه م ل كاة  “ر اغبخاري . ؟! حـ ق ال   أ َص  ابلبل: و أ َيهل 

ا ؛ رب اغوــب صــوى هللا روتــب و ــوم صــ ابتب اغكــوام روــى اغنمــ  واالحــرتاف لــي أجــ  بوــا   وروــى هــ ا املبــهللأ أيضــً
تمــع، حكــان غكــ  واحــهلل لــوهم لهوــة يتكســب لــا؛ حهــ ا أبــو بكــو اغصــهلليق  ــان اتجــو أقمشــة؛ و ــان رمــو بــي اجمل
 :ا؛ و ان يقول ل تخوً ا؛ وروى بي أىب ياغب رالاًل ؛ ورثمان بي ر ان اتجوً ان دالاًل اخلط

 غوق ل اغصخو لي قو  اهبال ......................أ ح بغ تمَل ا لمَي لمو يم اغواج الم 
 يـ قلولل اغواا ل َل يف اغكَسبم راٌر.................... حقوهل اغنار يف ذل اغسعال 

 .لي أج  بوا  اجملتمع ولع أهنم دراا َحووا لشار  اهلهللاية واغوور غأللة؛ تال أهنم  نوا غوكسب واالحرتاف
 الدرس الثالث: األخذ باألسباب مع التوكل على الله

أيخ  جبمتع امل بان املوصــوة تىل غايتــب وههللحــب لــع اغتو ــ  روــى هللا تنــاىل؛ وهــ ا   يوبهي روى املسوم يف رموب أن
: لا غو ب اغوب يف ي س اغص اب اغــ ي أيوــق اغواقــة لتــو اًل  ولل بل يـ قــل ي  اَّللال ر وــَ  روــى هللا؛ حنــي أ يــ س  بــَي  ل اغــمٍك ر  ــم

ُ  ر  لول  اَّللام: أ َرقموله ا و أ تـ و  ا ل أ   :" اَرقمَوه ا و تـ و  اَ " راغرتل ي وحسوب .ق ال  ر جلٌ    َو ألَيومقله ا و أ تـ و  ا ل؟ ق ال 
 ا لي اغوا  يقنهلل يف بتتب ويوتظو اغوزذ لع أيب حمل أيخ  ابمل بان وحمل يسع روتب حكت  أيتتب؟!! تن  ث(ً 

ا قــابن  يف رل ــي املســجهلل بنــهلل  صــالا اهمنــة، ح -ر ــي هللا روــب -غــ غك رأى رمــو ر ــي  ســأهلم: لــي أيــتم؟ قولــً
هللنا أحــهللل م رــي يوــب  قــاغوا: دــي امللتو  ّموــون روــى هللا، حن الهــم رمــو ر ــي هللا روــب بهللمراتــب وهنــ  و هم، وقــال: ال ي قنــل
ال ال  ت هلم اغصــا ة، وتن هللا يقــول: ِّحــ إمذ ا قلضــم اغوزذ، ويقول: اغوهم ارزق ، وقهلل رومم  أن اغسما   ال ُتلطمول ذهًبا وال حضــّ

ولي هوا تظهو اغنالقة اغويتهللا ب  املسجهلل واغسوذ؛   .10ولوا يفم امل َر م و ابـَتـ هلوا لمي ح َض م اَّللام{ راهمنة:  ح ايت شم 
 حاملسجهلل غوصالا وتقالة اغشنائو ؛ حإذا قضتهل اغصالا حنوتك املخ  أب بان اغسني روى اغوزذ .
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ا بتوما هاجو رمــو بــي  صوى هللا روتب و وم  وً : ملاذا هاجو اغوبتيك غو يظو  تىل اهلجوا و أغهل ي سك  عااًل 
ًُ   رو ح اغوها  اخلطان ف  وقال  ومتب املشهورا اغــىت  ــجوها اغتــاريخ ف صــ  ا   ــوف  ؟!! قويهب أب وهالت هلل

حوتوقــ  ورا  هــ ا اغــوادي" حوــم  ــو  أحــهلل  ؛وتولــ  زوجتــب؛ ويتــتم وغــهللس  ؛ورــز املســوم : "لــي أراد أن تثكوــب ألــب
جهب، حه   ان رمو بــي اخلطــان أ ــجع لــي  ــتهلل اخلوــق حممــهلل صــوى هللا روتــب و ــوم؟!! يقــول روى اغوقوف يف و 

ال: ملن اغوــب صــوى هللا روتــب و ــوم  ــان أ ــجع اخلوــق روــى اإليــالذ، وغكــي أخــ  اغوــب صــوى هللا روتــب و ــوم 
ا يف املخــ  ا بوتهًــ ر ًــ واةــاذ دغتــ  ف اغصــ وا ، غتنطتوــا د؛  واهلجوا خ تة    ؛لي اغتخطتط واغتهللب(   :أب بان اغوجاا

 .ة يف هللا واغتو   روتبلع املل  واغثق ؛ابمل بان
 أينجز ربوا أن حيم  يبتب يف   ابة لي لكة تىل املهلليوة يف يوحة ر   ما يف اإل وا  واملنوا  ؟!!   

تلَم حما أ   املخ  ابمل بان لع اغتو   روى هللا، حني رمو ر ي هللا روب قال : قال  ر ول هللا : " غ   َو أ ياكلَم  لوـَ
 جب اغرتل ي[.تـ و  اولون  ر و ى اَّللام ح قا تـ و  غومبم غ ولزمقَـتلَم   م ا يـلَوز ذل اغطاَ(ل تـ َههلللو مخم اًصا و تـ ولوحل بمط اًَن " ]أخو 

 ىأ وذ غكم قصة  توة ري  و وا اغصاحل يف املخــ  ابمل ــبان ورــهللم اغكســ  واغو ــود واالرتمــاد روــ ويف اخلتام  
اغبوخــي، ذهــب يف رحوــة  اريــة، وقبــ   ــ وس ودع صــهلليقب تبــواهتم بــي أدهــم  اصــهللقا  اهســو : يــووى أن  ــقتقً 

ــقتق ورآس تبـــ  ــاد  ـ ــة، وغكـــي حمل ميـــي تال أُم قوتوـــة حـــىت رـ ــب لـــهللا يويوـ ــع أن ميكـــس يف رحوتـ واهتم يف حتـــس يتوقـ
غهل ري اغوحوــة، قــال ، حنهللاوي رجبً تك؟ قال  قتق: رأيهل يف   : لا اغ ي رّج  بنودااملسجهلل، حقال غب لتنجبً 

أرمــى،  اا  ســت ً خــون مل ــرتيح حتــب، حوجــهلل  بــب يــائوً لــاذا رأيــهل؟ قــال  ــقتق: أويــهل تىل لكــان  اتبــواهتم: خــ(ً 
و وال يت ــوك؟ وحمل أغبــس تال ورجبهل وقوهل يف ي سي:  ت  ينتهب ه ا اغطائو يف ه ا املكان اغوائي، وهو ال يبص

ب اغنظام يف اغتوم لوا  حىت يكت ي، حقوهل: تن اغ ي رزذ ه ا اغطائو يف هــ ا حىت أقب  يائو آخو حيم  غ  قوتاًل 
غــك ُ  ــقتق، وملــاذا ر ــتهل غو ســك أن  اهلل  لــي  ــارو، حقــال تبــواهتم: رجبًــ املكان قادر روى أن يوزق ، ورــ 

روــى تكون اغطائو املرمى اغكستح اغ ي ينتهب روى لنوية غ(س، وحمل تو  أن تكون اغطــائو اآلخــو اغــ ي يســنى 
حقــام  ــقتق تىل  !ألــا رومــهل أن اغتــهلل اغنوتــا خــ( لــي اغتــهلل اغســ وى؟ !ي ســب وروــى غــ(س لــي اغنمتــان واملقنــهلليي؟

 أ.ه. تبواهتم وقّب  يهللس، وقال: أيهل أ تاذَن ُ أاب ت  اذ، وراد تىل  ارتب
، وال مخــواًل  ، وال درــةً  ســاًل ا وال  ، حمل ي همــوا اإل ــالم تقارسًــ ا وبــ اًل ا، جهــهللً  وتنبً هعال  قهلل حهموا اإل الم، رماًل  

 وذغك ملن اإل الم رحع لي  أن صاحب اغتهلل اغنوتا، وال يويهلل ملتبارب أن يكويوا راغة روى غ(هم.
 . وأن ال يجعل عيشنا كدًّا؛ أن يصب علينا الخير صبًّا سأل الله ن

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية                                     وأقم الصالة،،،،        الدعاء،،،،                     
 د / خالد بدير بدوي 


