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إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فهو 

 . مرشداً ادلهتدي ومن يضلل فلن جتد لو ولياً 
حده ال شريك لو وأشهد أن دمحمًا عبده ورسولو صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو لو إال هللا و  إوأشهد أن ال

 . أمجعني
 ) ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّلّلَ َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ( .

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء  لَِّذي َخَلَقُكما وْا رَبَُّكمُ ات َّقُ  ) ََي أَي َُّها النَّاسُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 َوات َُّقوْا اّلّلَ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً ( .

 نَ ْفٌس مَّا َقدََّمْت لَِغٍد َوات َُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن (   َوْلَتن ُرْ اّللََّ  ُنوا ات َُّقواَن آمَ )ََي أَي َُّها الَِّذي
 أما بعد

 فاتقوا هللا أيها ادلسلمون .
 . حيث تتنزل الرمحات بيوت هللا ، وحمل الطاعات واعلموا أن ادلساجد 

 . اتلسيئوَُتحى ا ، وتُغفر الزالت 
تو وشكره وتوحيده، ىي أحب البالد إىل هللا، وأشرُفها منزلة يف أرضو، ومواطُن عبادبيوت هللا  ىيادلساجد  

 . وعنده سبحان
  :فهي أحب البقاع إىل هللا

 اقُ َها ( .اّللَِّ َأْسوَ  ْلِباَلِد ِإىَل ُض اقَاَل ) َأَحبُّ اْلِباَلِد ِإىَل اّللَِّ َمَساِجُدَىا َوأَبْ غَ   َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  َعْن َأِِب ُىَريْ َرةَ 
ن أبغض إىل : أَن رجال قال : َي رسول هللا ! أي البلدان أحب إىل هللا ؟ وأي البلدا وعن جبري بن مطعم 

 , ادلساجد ، فلاته جيريل ، فلخيره : أن أحسن البقاع إىل هللا  أسلل جيريل هللا ؟ قال : ال أدري ، حىت
 أمحد . اق ( رواهسو األقاع إىل هللا الب وأبغ         ض

 شأن املساجد واىتّم هبا ، وشهد ابإلميان ملن يعمرىا . -تبارك وتعاىل  –وأعلى هللا 
َا يَ ْعُمرُ  ..... تعاىل ) قال هللا الَّ إِ َوَلَْ ََيَْش  اةَ كَ َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزَّ  َمْن آَمَن اِبّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخرِ  َمَساِجَد اّللَِّ  ِإَّنَّ
 فَ َعَسى أُولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن ( .اّللََّ 

 تشريفا وتكرميا هلا ولشأن من يعمرىا  -سبحانو  –رفع هللا قدر املساجد ، فأضاف امسها إىل امسو و 
َا  قال تعاىل )  ....... ( . َمَساِجَد اّللَِّ  يَ ْعُمرُ ِإَّنَّ

 

 م :ه عظياِصُدىا أجرُ ق
طَّ َعْنُو ِِبَا ُُثَّ َخرََج ِإىَل اْلَمْسِجِد اَل َُيْرُِجُو ِإالَّ الصَّالَُة َلَْ ََيُْط َخْطَوًة ِإالَّ رُِفَعْت َلُو ِِبَا َدَرَجٌة َوحُ  .....) قال 

 َخِطيَئٌة ... (.
 : ورُجوُعو منها إىل بيتو يُكَتُب لو مثل ذلك
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ة َتحو سيئة، وخطوة تكتب لو حسنة ذاىباً خطو ، فمسجد اجلماعة)من راح إىل  قال: قال رسول هللا 
 وراجعاً( رواه أمحد.

عليو الصالة  -ن ادلسِجِد ورُجوِعي إذا رَجعُت إىل أىلي، فقال ن ُيكَتَب يل ممَشاَي مأريُد أ قال رُجٌل للنيب و 
 و .قد مَجَع هللا لك ذلك كلَّ : »-والسالم 

 : فيها لواتالص يها وانتظارومن الرِّابِط: كثرُة اخلُطى إل
 ح ( متفق عليو .من غَدا إىل ادلسجد أو راَح، أعدَّ هللا لو يف اجلنة نُ ُزاًل كلما غَدا أو را )  فقال  
 : ومن أسباب مغِفرة الذنوب: املشُي إليها 
كتوبِة، فصالَّىا مَع النَّاِس )  قال  

َ
أو مَع اجلماعِة من توضََّل للصَّالِة فلسبَغ الوضوَء، ُثَّ مشى إىل الصَّالِة ادل

 و ( رواه مسلم .، غفَر اّللَُّ لَُو ذنوبَ أو يف ادلسجدِ 
 : واإلسالُم أعَلى مكانَ َتها، وعظَّم من يقوم خبدَمِتها

، فدلُّوه «دلُّوِن على قيرِىاكانت تُقمُّ مسِجَده، فقالوا: ماَتت، فقال:   عن امرأةٍ  )عليو الصالة والسالم  سَللَ  
 عليو .ا ( متفق فصلَّى عليه

 : وقد أمر هللا سبحانو وتعاىل أبخذ الزينة عند كل صالة
 د ( .ُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسجِ َبِِن َآَدَم، خُ  ل تعاىل ) َيفقا 

وما َوَرد يف معناىا ِمن السُّنَّة ُيْسَتَحب التََّجمُّل عند الصالة، وال سيما يوم اجلمعة  يةوذِلَذه اْل :قال ابن كثري
 .العيد، والطيب ألنو ِمن الزِّينة، والسواك ألنو ِمن ََتَام ذلك، وِمن أفضل اللباس البياض؛ اى ويوم 

 : وهلاعتني عند دخومن شرف املساجد جعل هللا هلا حتية خاصة هبا، وىي صالة رك
 متفق عليو .(ركعتني ا دخل أحدُكم ادلسجد، فال جيلس حىتَّ ُيصليإذقال )  أن رسول هللا فعن أيب قتادة 

 : ها لذكر هللا لو فضائُل وكرامات عظيمةوجعل هللا االجتماَع في
تاب هللا ويتدارسونو ون ك؛ يعِن يف مسجد من مساجد هللا، يتل«ما اجتمع قوٌم يف بيت من بيوت هللا)  قال 

 ه ( رواه مسلم .فيمن عند َكرىم هللابينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغِشيتهم الرمحة، وحفَّتهم ادلالئكة، وذ 
:وبعُد .. أيها ادلسلمون  

رََح ه وشفادلساِجُد عزُّ ادلسلمني، وشَرُفهم وشعاُر دينهم، ومن َعَمَرىا ابلصالِة فيها والذكِر، رفَ َعو هللا وأسَعدَ 
. صدرَه  

كٌة يف الوقِت والعمِل، رسلني فيها، وبر وتعليُم الكتاِب والسنِة فيها امِتثاٌل ألمِر هللا ببنائها، وإحياٌء لسنَّة ادل 
.وصالٌح للنفِس والولِد، ومن ُحرِم فيها من اخلرِي أو صدَّ عنو فقد فاَتُو فضٌل ع يم  

ُُِْلِصنَي لَُو ايبِّ أََمَر رَ  م ) قلأعوُذ ابهلل من الشيطان الرجي لدِّيَن   اِبْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه 
 ن ( .ا بََدَأُكْم تَ ُعوُدو َكمَ 
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ابرَك هللا يل ولكم يف القرآِن الع يم، ونَفَعِن هللا وإَيكم ِبا فيو من اْلَيِت والذكِر احلكيم، أقوُل قويل ىذا، 
سلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفوُر الرحيمو  وأستغفُر هللا يل

ُ
لكم وجلميِع ادل . 

 

 اخلطبة الثانية 
  وعلى آلو وصحبو أمجعني .                نبينا دمحمحلمد هلل رب العادلني ، والصالة والسالم على رسول العادلني .ا
 

 أما بعد :
 

 كما تقدم :يوت هللا وحمل طاعتو  د بساجا أن ادلفاتقوا هللا أيها ادلسلمون واعلمو 
 

ُتها منف أسباب ظل هللا للعبد : لُزوُمها وحمب َّ  

َعٌة يُِ لُُّهُم اّللَُّ يف ِظلِِّو يَ ْوَم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّو اإِلَماُم اْلَعاِدُل َوَشابّّ َنَشَل يِف ِعَباَدِة رَ )  ل رسول هللاقا بِِّو َوَرُجٌل قَ ْلُبُو َسب ْ
.... ( متفق عليو .  اْلَمَساِجدِ ٌق يف ُمَعلَّ   

 ا .ادلالزَمة للجماعة فيهمعناه: شديُد احلبِّ ذلا و و " :- رمحو هللا -قال النوويُّ 
 وسبب لدعاء املالئكة :

اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُو  ُقولُ اْلَمالَِئَكُة ُتَصلِّي َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم يف ُمَصالَُّه الَِّذي َصلَّى ِفيِو َما َلَْ ُُيِْدْث ت َ  ) قال 
 و ( .لَُّهمَّ اْرمحَْ ال

 علينا تع يم ابدلساجد : فيجب
 ذكرا وعبادة وطاعة وحماف ة على الصالة .ابلقيام ِبا 

 وابلقيام ِبا ن افة ورعاية واىتماماً .
 أيها ادلسلمون : 

ولقد اعتير النيب ملسو هيلع هللا ىلص ادلساجد أمارات تدل على إسالم أىل البلد، ومما يدل على ذلك ما أخرجو الشيخان من 
ان فإن مسع أذاانً ملسو هيلع هللا ىلص يُغري إذا طلع الفجر، وكان يستمع األذ كان رسول هللا)  حديث أنس بن مالك هنع هللا يضر قال

 ر ( .أمسك وإال أغا
وىذا دليل على ما للمساجد من أثر ابلغ يف اإلسالم، حيث يعتير وجودىا وعمارهتا ابألذان والصالة صورة 

ىل ابتعاد اجملتمع عن اإلسالم وتالشي حية للمجتمع اإلسالمي، كما يعِن فقدىا أو فقد عمارهتا بعبادة هللا تعا
 . تمعم اىره من واقع اجمل

 . ادلساجُد ُمع َّمٌة يف ساِلِف األممو 
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رَا بَ ْيِِتَ لِلطَّائِِفنَي  ِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِىيَم َوِإمْسَاِعيلَ ل ) وعأَمَر هللا إبراىيَم وإمساعيَل بتطهري ادلسجد احلرام، فقا  َأن َطهِّ
 د ( .َوالرُّكَِّع السُُّجو َواْلَعاِكِفنَي 

 راً ( .بِّ ِإِّنِ نََذْرُت َلَك َما يف َبْطِِن حُمَرَّ ى ) ر وامرأُة ِعمرَان نَذَرت ما يف بطِنها خلدمِة ادلسِجد األقص
 ابلذكر والطاعة والصالة .ادلساجد  –عباد هللا َي  –فلحيوا 

ُ َأن تُ ْرَفَع وَ   بُ ُيوٍت أَِذنَ ) يفو سبحانال ق  و ( .يُْذَكَر ِفيَها امسُْ اّللَّ
اّللََّ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ  ل ) إنُث اعَلموا أن هللا أمرَكم ابلصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف حُمَكم التنزي

 اً ( .ِليمََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتسْ 
وابرِك على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن ُخلفائِو الراِشدين، الذين قَضوا ابحلقِّ وبو كانُوا  اللهم صلِّ وسلِّم

، وعن سائِر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك َي أكرم  يعِدُلون: أيب بكٍر، وُعمَر، وُعثمان، وعليٍّ
 .األكرمني

سلمني، وأِذلَّ الشر ا
ُ
شرِكني، ودمِّر أعداَء الدين، واجَعل اللهم ىذا البلَد آمًنا ُمطمئنِّا للهم أِعزَّ اإلسالَم وادل

ُ
َك وادل

سلمني
ُ
 .رخاًء، وسائَر بالِد ادل

ل ذلم ابلفرَِج والنصِر والتمكنِي َي رب العادلني  .اللهم أصِلح أحواَل ادلسلمني يف كل مكاٍن، اللهم عجِّ
نْ َيا َحَسَنًة َويِف )    ر ( .اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّا رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ

 اللهم إان نسللك اذلدى والتقى والعفاف والغىن .
 ين ( .ر رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن َلَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاسِ ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


