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 عمارة املساجد
 ه8/01/0341

 د. انصر بن دمحم األمحد
 اخلطبة على اليوتيوب:رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=zSPIyokj8
co 

 : اخلطبة األوىل
 .. إف احلمد هلل

وانتهى رمضاف، وابنتهاء رمضاف ال ينبغي أف ينتهي  أما بعد: أيها ادلسلموف:
 عالقة ادلسلم مع ادلسجد.

ادلساجد بيوت هللا يف األرض، خري البقاع وأزكاىا، وأطيب األماكن وأفضلها، 
الصاحلني، وهبا تتعلق قلوب ادلؤمنني، على أبواهبا تقف الفنت، وحيرص  مهوى أفئدة

ادلسلم العاقل على بنائها إف استطاع، وعلى عمارهتا وتنظيفها وتطييبها، فهي أعز 
 عليو من بيتو، وقد رتَّب الشرع الشريف على ذلك كلو أجوراً عظيمة.

الشاشات، وعكفوا على  ودلا اعتاض كثري من الناس عن ادلساجد وإتياهنا ولزموا
ادلبارايت، وغاب كثري من الناس عن ادلساجد، وتركوا ِحلق الذكر ومصاحبة 

 كانت ىذه الكلمات تذكرياً.  ،العلماء هبا، وانشغلوا عن عمارهتا
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َعٌة يُِظلُُّهُم اَّللَُّ "عن َأِب ُىَريْػَرَة هنع هللا يضر َأّف َرُسوَؿ اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَؿ:  اَل ِللَّ   يف ِللِِّو يَػْوـَ َسبػْ
ـٌ َعاِدٌؿ، َوَشابٌّ َنَشَأ يف ِعَباَدِة اَّللَِّ تَػَعاََل، َوَرُجٌل ذََكَر اَّللََّ َخالِياً  ِإالَّ ِللُُّو. ِإَما

َناُه، َوَرُجٌل َكاَف قَػْلُبُو ُمَعلَّقًا اِبْلَمْسِجِد ِإَذا َخرََج ِمْنُو َحَّتَّ يَػُعوَد إِلَيْ  " ِو..فَػَفاَضْت َعيػْ
 احلديث .. متفق عليو.

صار قلبو معلقًا ابدلساجد،  ،فهذا العبد دلا آثر طاعة هللا تعاَل، وغلب عليو حبو
ألنو جيد فيها حالوة القربة، ولذة العبادة، وأُنس  ،ملتفتًا إليها حيبها وأيلفها

الطاعة، ينشرح فيها صدره، وتطيب نفسو، وتقر عينو، فهو ال حيب اخلروج 
 ذا خرج تعلق هبا حَّت يعود إليها.منها، وإ

وىذا إمنا حيصل دلن ملك نفسو وقادىا إَل طاعة هللا جّل وعال فانقادت لو، فال 
يقصر نفسو على حمبة بقاع العبادة إال من خالف ىواه، وقدـ عليو حمبة مواله 
جل يف عاله. أما من غلبتو نفسو األّمارة ابلسوء، فقلبو معّلٌق ابجللوس يف 

وادلشي يف األسواؽ، حمٌب دلواضع اللهو واللعب، وأماكن التجارة  الطرقات،
 واكتساب األمواؿ.

راً ِإََل َصالٍَة "وعن َأِب أَُماَمَة هنع هللا يضر َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَؿ:  َمْن َخرََج ِمْن بَػْيِتِو ُمَتَطهِّ
، َوَمْن َخرََج ِإََل َتْسِبيِح الضَُّحى اَل يُػْنِصُبُو ِإالَّ َفَأْجرُُه َكَأْجِر احْلَاجِّ  ،َمْكُتوبَةٍ  اْلُمْحرِـِ

هُ  نَػُهَما ِكَتاٌب يف  ،ِإايَّ َفَأْجرُُه َكَأْجِر اْلُمْعَتِمِر، َوَصاَلٌة َعَلى أَثَِر َصالٍَة اَل َلْغَو بَػيػْ
 " رواه أبو داود.ِعلِّيِّني
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من بيتو متطهراً ليؤدي فريضة من فلينظر احملب لعظم األجر ادلعّد لو عند خروجو 
فرائض هللا، خملصًا ال خيرج رايء وال مسعة، بل يؤديها خالصًا هبا قلبو متوجهًا إليو 
، ومن خرج إَل ُسنة الضحى  وحده راغبًا فيما عنده، فأجره كأجر احلاج احملـر

 .يعود أبجر ادلعتمر، فما ابؿ كثري منا يزىد يف أجر كهذا؟!
ْعُت َرُسوَؿ ويزاد ىذا األجر ي ـو اجلمعة، فَعْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس الثػََّقِفيِّ هنع هللا يضر قَاَؿ: مسَِ

َمْن َغسََّل َواْغَتَسَل يَػْوـَ اجْلُُمَعِة، َوَبكََّر َوابْػَتَكَر، "اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 
 ، َماـِ َكاَف َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َأْجُر َسَنٍة   ،َواْسَتَمَع َوَلَْ يَػْلغُ َوَمَشى َوَلَْ يَػرَْكْب، َفَدََن ِمْن اْْلِ

 " رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة.ِصَياِمَها َوِقَياِمَها
ىذا األجر العظيم يف إتياف ادلساجد يـو اجلمعة، حَّت صارت اخلطوة الواحدة 

ابالغتساؿ  ليلة، دباذا؟ 06ٓيوماً وقياـ  06ّٓصل أجر صياـ تعدؿ أجر سنة، ربُ 
قبل الغدو إَل ادلساجد، والتبكري إَل ادلساجد، واالستماع واْلنصات عند 
ادلوعظة، وصالة ما كتب هللا لك، فلماذا ال حيرص العبد على العمل الصاحل؟ 

 فلعل كفة احلسنات ترّجح حبسنة، والعبد منا ال يدري أبي عمل يدخل اجلنة.
كثرية يف    وعن أصحابو الكراـ أحاديث وآ رردت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصأيها ادلسلموف: و 

 وإتياهنا، واألجر العظيم يف ذلك، ومنها: احلض على لزـو ادلساجد
إف هللا لينادي يـو القيامة: أين جرياين، أين جرياين؟ فتقوؿ "أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

" رواه أبو نعيم ؟ر ادلساجداورؾ؟ فيقوؿ: أين ُعّماادلالئكة: ربنا! ومن ينبغي أف جي
 يف احللية إبسناد صحيح.
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أحب البالد إَل هللا مساجدىا، وأبغض "وعن أِب ىريرة هنع هللا يضر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
 " رواه مسلم.البالد إَل هللا أسواقها

فَػْلُيَحاِفْظ  ،ى اَّللََّ َغداً ُمْسِلماً َمْن َسرَُّه َأْف يَػْلقَ »وعن َعْبد اَّللَِّ ْبن َمْسُعوٍد هنع هللا يضر قاؿ: 
 َعَلى َىُؤالِء الصََّلَواِت َحْيُث يُػَناَدى هِبِنَّ، فَِإفَّ اَّللََّ َشرََع لَِنِبيُِّكْم ملسو هيلع هللا ىلص ُسَنَن اذْلَُدى،

ُتْم يف بُػُيوِتُكْم َكَما يُ  َصلِّي َىَذا اْلُمَتَخلُِّف يف َوِإنػَُّهنَّ ِمْن ُسَنِن اذْلَُدى، َوَلْو أَنَُّكْم َصلَّيػْ
، بَػْيِتِو، لَتَػرَْكُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم، َوَلْو تَػرَْكُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم َلَضَلْلُتْم، َوَما ِمْن َرُجٍل يَػَتَطهَّرُ 

َلُو ِبُكلِّ فَػُيْحِسُن الطُُّهوَر، َويَػْعَمُد ِإََل َمْسِجٍد ِمْن َىِذِه اْلَمَساِجِد، ِإالَّ َكَتَب اَّللَُّ 
ُخْطَوٍة خَيْطُوَىا َحَسَنًة، َوَرفَػَعُو هِبَا َدَرَجًة، َوَحطَّ َعْنُو هِبَا َسيَِّئًة، َوَلَقْد رَأَيْػتُػَنا َوَما 
َها ِإالَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوـٌ نَِفاقُُو، َوَلَقْد َكاَف الرَُّجُل يُػْؤَتى بِِو يُػَهاِدي بَػنْيَ  يَػَتَخلَُّف َعنػْ

ـَ يف الصَّفِّ الرَُّجَلنْيِ حَ   " رواه مسلم.َّتَّ يُػَقا
يف األحاديث الثالثة فضل اجملاورة ولزـو ادلساجد، وأف ذلك شعار الصاحلني، 
ويورث صاحبو مقامًا عظيمًا عند هللا تبارؾ وتعاَل. ويف التخلف عن ادلساجد، 

شـؤ يف النفس، وضيق يف الرزؽ، وجهد يف  ،ومن ََث إضاعة الصلوات أو أتخريىا
 ق، والعكس ابلعكس، واجلزاء من جنس العمل.لُ دف، وعسر يف اخلُ الب

ماعة يف ادلسجد من األجر كم يف ادلبادرة والتبكري إَل صالة اجلأيها ادلسلموف:  
 فمن ذلك: العظيم!

 أي لو -ىو يف صالة  ،أف اجلالس قبل الصالة يف ادلسجد، انتظاراً لتلك الصالة
ن أنس هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دلا أّخر صالة فع ما دامت الصالة رببسو. -ثواهبا 



5 

 

 
 

إنكم َل تزالوا يف صالة ما انتظرمت "العشاء اآلخرة، َث خرج فصلى هبم، قاؿ ذلم: 
 " متفق عليو.الصالة

 ادلالئكة تدعو لو ما داـ يف انتظار الصالة، فعن أِب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصو 
ادلالئكة تصلي على أحدكم ما داـ يف مصاله ما َل حيدث: اللهم اغفر لو، "قاؿ: 

 " متفق عليو.اللهم ارمحو
ويصلي َنفلة  -والظهر يف صاليت الفجر  -ادلبكر يتمكن من أداء السنة الراتبة و 

ففي الصحيحني عن عبد هللا بن مغفل ادلزين هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  يف غريمها.
 " متفق عليو.بني كل أذانني صالة، قاذلا ثال ً، قاؿ يف الثالثة: دلن شاء"ملسو هيلع هللا ىلص: 

فقد ال يتيسر لو  ،ادلبكر للصالة ديكنو استغالؿ ذلك الوقت لقراءة القرآف الكرميو 
 ر.ذلك يف أوقات أخ

ففي احلديث عن أنس هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ  َث ىذا الوقت من مواطن إجابة الدعاء.
 " رواه الرتمذي.الدعاء ال يُرّد بني األذاف واْلقامة"رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

إف "عن ديينو، ويف احلديث:  ف األوؿ، ويصلي قريبًا من اْلماـيدرؾ الصوادلبكر 
 " رواه ابن ماجة.لى الصف األوؿهللا ومالئكتو يصلوف ع

 والتأمني معو، وحيصل لو فضل صالة اجلماعة. ويدرؾ التكبرية األوَل مع اْلماـ
َأاَل "وىو نوع رابط يف سبيل هللا، فعن َأِب ُىَريْػَرَة هنع هللا يضر َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَؿ: 

ى اَي َرُسوَؿ . قَاُلوا: بَػلَ  َويَػْرَفُع بِِو الدََّرَجاِت؟"بِِو اخلَْطَاايَ  أَُدلُُّكْم َعَلى َما دَيُْحو اَّللَُّ 
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. قَاَؿ: " ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِِه، وََكثْػَرُة اخْلُطَا ِإََل اْلَمَساِجِد، َواْنِتظَاُر اَّللَِّ
 " رواه مسلم.الصَّاَلِة بَػْعَد الصَّاَلِة، َفَذِلُكُم الّراَِبطُ 

إف التأخر يف احلضور إَل الصالة كما أنو يفّوت أجوراً كثرية، فهو ادلسلموف:  أيها
أيضاً يفتح ابب التهاوف ابلصالة وجير يف النهاية إَل ترؾ صالة اجلماعة، فعن أِب 

تقدموا فأمتوا ِب "سعيد هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص رأى يف أصحابو أتخراً، فقاؿ ذلم: 
 " رواه مسلم.م من بعدكم، وال يزاؿ قـو يتأخروف حَّت يؤخرىم هللاوليأمت بك

لقد أصبحت ادلساجد تشكو من قلة ادلراتدين ذلا واجلالسني فيها لذكر هللا، لقد 
قدت الرجاؿ الذين يسبحوف هللا فيها ابلغدو واآلصاؿ ال تلهيهم ذبارة وال بيع فَ 

 يوماً تتقلب فيو القلوب واألبصار.عن ذكر هللا وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة خيافوف 
قدت العاكفني والركَّع السجود الذين يعمروهنا آَنء الليل وأطراؼ النهار، فقد  فَ 

كانت ادلساجد فيما مضى بيواًت للعبادة ومدارس للعلم وملتقى للمسلمني 
ومنطلقهم، فيها يتعارفوف ويتآلفوف، ومنها يستمدوف الزاد األخروي ونور اْلدياف 

ليقني، هبا تعلقت قلوهبم وإليها هتوى أفئدهتم، ىي أحب إليهم من بيوهتم وقوة ا
وأمواذلم، فال ديلوف اجللوس فيها وإف طالت مدتو، وال يسأموف الرتدد عليها وإف 
بعدت مسافتها، حيتسبوف خطاىم إليها ويستثمروف وقتهم فيها فيتسابقوف يف 

 التبكري إليها.
 لنا وأعمالنا ..أسأؿ هللا أف يصلح قلوبنا وأحوا

 



7 

 

 
 

 ابرؾ هللا ..
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 : اخلطبة الثانية
 احلمد هلل ..

اتقوا هللا تعاَل يف دينكم عامة، وصالتكم خاصة،  أما بعد: أيها ادلسلموف:
أقيموىا وحافظوا عليها، وأدوىا خبشوع وطمأنينة وحضور قلب، والزموا ذلا 

شهادتني، وقرة اجلمع واجلماعات، فهي الركن الثاين من أركاف اْلسالـ بعد ال
ذبتمع فيها من  وجعلت قرة عيين يف الصالة"." عني الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عندما قاؿ:

أنواع العبادات ماال جيتمع يف غريىا، ىي الصلة بني العبد وبني ربو، وىي 
 الفارقة بني الكفر واْلدياف، فال حظ يف اْلسالـ دلن ضيع الصالة.

زلتها عند هللا عالية، فاىتموا ػ اْلسالـ عظيم، ومنإف ميزاف الصالة يف: عباد هللا
أجره  يفَّ وُ  ،بشأهنا غاية اْلىتماـ، وأدوىا ابلوفاء والتماـ، فالصالة مكياؿ من وفّاه

من رب العادلني، ومن طفف فيو فقد علمتم ما قاؿ هللا يف ادلطففني، إنو ال يكتب 
ديت بطمأنينة، وحديث للعبد من صالتو إال ما عقل فيها، وال تصح إال إذا أ

 قاؿ لو عليو ادلسيء صالتو معلومة لديكم، فكلما جاء ليسلم على الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
قاؿ بعض العلماء أف ىذا  ."ارجع فصل فإنك َل تصلي" :الصالة والسالـ

احلديث دليل على أف الطمأنينة يف الصالة ال تسقط حباؿ من األحواؿ، وإال 
 اِب اجلاىل.لسقطت عن ىذا األعر 

ومن أمهية الصالة عند هللا عز وجل، فقد جعلها للدين ركنًا أساسياً، : عباد هللا
قائل يف حمكم تنػزيلو على لساف  وأمر هبا النبيني وادلرسلني وأتباعهم، فقاؿ عز من
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. وقاؿ على لساف (رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت) براىيم عليو السالـ:إ
.  (وكاف أيمر أىلو ابلصالة والزكاة وكاف عند ربو مرضيا) مساعيل عليو السالـ:إ

. (وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا) وقاؿ على لساف عيسى عليو السالـ:
أقم الصالة لدلوؾ ) وأمر هللا دمحمًا عليو أفضل الصالة وأمت السالـ ابلصالة بقولو:

هودا، ومن الليل َل غسق الليل وقرآف الفجر إف قرآف الفجر كاف مشإالشمس 
وأقم : ).  وبقولو سبحانو(حممودا فتهجد بو َنفلة لك عسى أف يبعثك ربك مقاماً 

. وبقولو (من الليل إف احلسنات يذىنب السيئات الصالة طريف النهار وزلفاً 
حنن نرزقك والعاقبة  وأمر أىلك ابلصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقاً : )سبحانو
أولئك الذين أنعم هللا : )األخيار الذين قاؿ هللا تعاَل فيهمفاقتدوا هبؤالء  .(للتقوى

عليهم من النبيني من ذرية آدـ ودمن محلنا مع نوح ومن ذرية إبراىيم وإسرائيل ودمن 
 .(وبكيا ذ تتلى عليهم آايت الرمحن خروا سجداً إىدينا واجتبينا 

التو، وأخرب أف النقر صالة لقد هنى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن نقر ادلصلي ص: عباد هللا
من الذين أيخروف الصالة حَّت إذا جاء آخر وقتها  ادلنافقني وىذا حيدث غالباً 

تلك صالة ادلنافق جيلس يرقب " :نقرىا نقر الغراب، قاؿ عليو الصالة والسالـ
ال إال يذكر هللا فيها  الشمس حَّت إذا كانت بني قرين الشيطاف قاـ فنقرىا أربعاً 

أف من صفات ادلنافقني يف الصالة أهنم ال يؤدوهنا مع اجلماعة، ومن  كما  قليال".
ذا إإف ادلنافقني خيادعوف هللا وىو خادعهم، و : )ما قاؿ هللا عنهم صفاهتم أيضاً 

يقوؿ  .(ال قليالإَل الصالة قاموا كساَل، يراءوف الناس وال يذكروف هللا إقاموا 
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الصالة من : فهذه ست صفات يف الدين ابن القيم رمحو هللا تعاَلاْلماـ مشس 
مراءات الناس يف فعلها،  :ليها، الثاينإالكسل عند القياـ  :عالمات ادلنافق: األوؿ

 :قلة ذكر هللا فيها، السادس :نقرىا، اخلامس :أتخريىا عن وقتها، الرابع :الثالث
حدى والعياذ ابهلل إب فاتقوا هللا عباد هللا، فمن كاف متصفاً  التخلف عن مجاعتها.

سئل تخلص منها قبل أف يدركو ادلوت. ىذه الصفات الست فليحاوؿ جاىدا ال
ابن عباس رضي هللا عنهما عن رجل يصـو النهار ويقـو الليل وال حيضر اجلماعة 

 ىو يف النار"."فقاؿ: 
 

 اللهم ..


