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 األفكار األساسية الواردة في الخطبة األولى
م   َوَمن   1  .ال ُقُلوبِّ  َتق َوى  مِّن   َفإَِّنَها ّللَاِّ  َشَعائِّرَ  ُيَعظ ِّ
د 2  .رسالة المسجِّ
دَ  َوَأنَ  3 ِّ  ال َمَساجِّ ُعوا َفَل  لِلَِّ  .َأَحًدا ّللَاِّ  َمعَ  َتد 
د وعن شرعِّ هللا 4  .تنفير الناسِّ عن المساجِّ
 عندما تغدو المساجد حلبة صراعاٍت فكرية وسياسية وحزبية وفصائلية! 5
 .خطباٌء غير أكفاء أسقطوا هيبة المنابِّر وجعلها منبرا للدعاية لفصائلهم 6
َهدُ  َوّللاَُ  7 ُبونَ  إَِّنُهم   َيش   َلَكاذِّ

 األساسية الواردة في الخطبة الثانيةاألفكار 
د 8  نظافة المساجِّ
ن دَ  زِّيَنَتُكم   ُخُذوا 9 دٍ  ُكل ِّ  عِّ جِّ  َمس 

 !!الدنيا إال همُّهم وليس المسجد في ُيحل ِّقون  10
دكم زخرفتم إذا 11 فكم وحَليُتم مساجِّ  مصاحِّ
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  ِّالدليل. كرِّ ملحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 هللاُ  مددن دهدددِّ  ،ونعددوذ هللددان مددن شددرور أنفسددنا وسددي ات أعمالنددا ،الحمددد ن نحمدددس ونسددتعينه ونسددتهديه ونسددتغفرس إنَ 

 انبيندا محمددً  وأشهد أال إله إال هللا وحدس ال شريك لده وأشدهد أنَ  ،اومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدً  ،فهو المهتد
س المشدركون فصدلوات ه ولدو كدرِّ ل ِّدعبدس ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه هللالهدى وددن الحق ليظهرس على الددن كُ 

واهتددى  ملدين ومدن سدار علدى دربهدالمحجَ  ر ِّ وأصدحاهلله الُغد ،يبدين الطداهرينربي وسدلمه عليده وعلدى بي بيتده الط
 :َما هللعد إخوة اإليمانأ، داهم إلى دوم الددنبهُ 

ِِّ مدن هللا ،من هللا عن الخشيةِّ  ةالماضي الجمعةلقائنا هللكم دتجَدد وقد كان حددثنا في  عدن تعظديم هللا  ،عن الخدو
 َوَمك    )َذِلك َ شعائر هللا، قاي تعدالى:  تعظيمُ  هللا، أال وهوَ  سبحانه، واليوم نكمل الحددث عن الزٍم من لوازِّمِّ تعظيمِّ 

َوى  ِم    َفِإَنَها ّللَاِ  َشَعاِئرَ  ُيَعظِ م   ُقُلوِب( َتق   (32الحج:) ال 

ه هللا، يعنددي تعظدديم أمددر هللا وأمددر يعنددي تعظدديَم مددا عَظَمدد،  هللاوتعظدديم شددعائر هللا يعنددي تعظدديم مددا كددان مددن ددددنِّ 
أدهددا  – لشددعائرارسددوله، يعنددي تعظدديم شددرع هللا، يعنددي تعظدديم مددا عَظمدده هللا وخَصدده هللمزَيددة، ومددن ذلددك التعظدديم 

د، تلدددك التدددي وصدددفها النبدددي مدددن هدددذا التعظددديم ؛ -األحَبدددة   -تعظددديم ُحرمدددات بيدددوتِّ هللا، تعظددديُم حُرمددداتِّ المسددداجِّ
كِبَادِ  َأَحكب  ” في الحدددث الصدحيا الدذو رواس اإلمدام مسدلم قدائل:  -ى هللا عليه وسلم صل ََا  للاِ  ِإَلكى ال   َمَسكاِجُد

َغُض  ِبَادِ  َوَأب  َواُقَها للاِ  ِإَلى ال   ” َأس 

ُدَها، هللاِّ  إَِّلى ال بَِّلدِّ  َأَحبُّ  دِّ أن َمَساجِّ  وحددس، ُيعلدى اسدُمه فيها ، وأن ُدذَكرَ  وحدس هللاُ  ُيعبَد فيها فاألصل في المساجِّ
إلددى  المسددلمون  فيهدا بُ تقددرَ التوحيدد، دَ  كلمددات وتتكددرر المدذذنين، أصددوات تعلدو مناراتهددا ، مددن ونهُيده أمددر هللاِّ  فيهدا
كرو  هللالصددلةِّ )  :العبددادات أنددواع هللشددَتى رب ِّهددم ِِّ االو  قددربنِّ ال وتددلوةِّ  الددذِّ  فيهددا تتطهددرُ  ،... ( عاءدُ الددو  تسددبياِّ الو  عتكددا

 الكدريم ناجداةِّ مُ  ةولدذَ  واإليمدان، واألمدن واألندس الراحة فيها تحصلُ صيان، والعِّ  نوبِّ الذُّ  أدرانِّ  من واألبدان النفوس
 .سبحانه المَنان



 10من  3الصفحة  تعظيم حرمات المساجد :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 أهَلهددا الرحمددات، ويغشددى الملئكددة، وتتنددزي تهددب  عليهددا وأنقاهددا، البقدداع األرض، أطهددر فددي وجددل عددزَ  هللا بيددوت
فيهددا علددى هددم اجتمعددوا فيهددا علددى مددا ُدرضددي هللا، طالمددا أنهددم اجتمعددوا البركددات، طالمددا أنَ  علدديهم السددكينُة، وتحددلُّ 

 ... -أدها األحَبة – الددن والشرعوتعلُّمِّ  القربن وتدارستلوة الصلة والقيام و 

د التدددي عَظددم هللا شدددعنها فيهددا دتعددداِر  تقدددوى ويتراحمددون،  دتدددزاورون ويتعدداونون،  دتدددولفون المسددلمون،  هددذس المسدداجِّ
 .والرحمة والمودة الصلة بينهم

 التوحيدد، دتعَلمدون  تتخدَرج أجيداٌي مدن المدذمنينمنهدا دترَبدى أبنداء المسدلمين و  فيهدا  -أدهدا األحَبدة – المسداجد هذس
 دتعَلمون ما يقربهم إلى هللاِّ ويرضيه... ،الجهاد في سبيل هللادتعَلمون  ن، العبادةِّ  وإخلَص 

كاندت جامعاٍت ُتخر ُِّج العلماء،  مساجدهمولَما كانت هذس حالة المساجد ووظيفتها عند أسلفنا الصالحين، كانت 
د لتنشددرَجددع تبنددي األهللطدداي، فخرَ مسدداجدهم مصددانِّ   ُمعلِّيددةً  اآلفدداق، فددي هللا ددددنَ  ت جحافددل المسددلمين مددن المسدداجِّ

د  ... والسددماوات األرض رب كلمددة ََككُدوا َمككا َصككَدُقوا ال  )) ِرَجككخددرَج مددن المسدداجِّ كك ِ  ّللَاَ  َعا ُهم   َعَلي   َقَضككى َمكك    َفِمككن 
َب ُ  ُهم   َنح  َتِظرُ  َم    َوِمن  (( َبَدُلوا َوَما َين  ِدياا  (23األحزاب:) َتب 

د ددددن البددددَد و  ،لبددددَد مددددن إكرامهددددا، لكددددي تددددذدو رسددددالتها فبهددددذس الرسددددالة العظيمددددة - هددددا األحَبددددةأدَ  - هددددذس المسدددداجِّ مِّ
د من أجلهالَ عِّ التي جُ  كمةِّ عن الغرضِّ والحِّ ،والبَد من تجنيبها ما يحرُِّفها تعظيمها ، وفدي هدذا يقدوي ربُّندا ت المساجِّ
ُعوا َفَا  لِلَِِ  ال َمَساِجدَ  ))َوَأنَ : وتعالى سبحانه ا(( ّللَاِ  َمعَ  َتد  ن:) َأَحدا  (18الجِّ

د التددي نسددبها هللا لذاتدده العلَيددة عندددما قدداي  ِبككالَِلِ  آَمكك َ  َمكك    ّللَاِ  َمَسككاِجدَ  َيع ُمككرُ  ))ِإَنَمككا:  -سددبحانه  - هددذس المسدداجِّ
ِم َيو  ِخِر((  َوال  اُّ أن ُيعَظم فيهدا غ لنفسههذس المساجد التي نسبها هللا ...  [18]التوبدة:اْل  يدر هللا، وال ُدددعا فيهدا ال يصِّ
ددلةِّ لددذلك،إال ن َمَسككاِجدَ  ))َوَأنَ هددذس المسدداجد لتعظدديم هللاِّ وحدددس  ، وأن ُتقطددع كددلُّ األسددباب الموصِّ ُعوا َفككَا  لِلَِِ  ال   َتككد 
ا(( ّللَاِ  َمعَ  ن:) َأَحدا د  -صدلى هللا عليده وسدلم  -ولهذا فقد كان من شعن النبي  (18الجِّ أو شديٍء أن يجن ِّدب المسداجِّ

د أحددًدا غيددر هللا،  مددون فددي المسدداجِّ وفددي هددذا الحددددث الصددحيا الددذو رواس اإلمددام مسددلم، إذ قددد يجعددل الندداس يعظ ِّ
َيُهودَ  للاُ  َلَع َ  »: -صلى هللا عليه وسلم  -قاي رسوي هللا  ِبَيكاِئِهم   ُقُبكورَ  اَتَخُذوا َوالَنَصاَرى  ال  وقداي  «َمَسكاِجَد  َأن 

َلُكم   َكانَ  َم    َوِإنَ  َأَل  »:  - روحي فدداس  - ِبَيكاِئِهم   ُقُبكورَ  َيَتِخكُذونَ  َكاُنوا َقب   َتَتِخكُذوا َفكَا  َأَل  َمَسكاِجَد  َوَصكاِلِحيِهم   َأن 
ُقُبورَ  َهاُكم   ِإنِ ي َمَساِجَد  ال   سلم[مُ والحددث أيًضا في صحيا اإلمام ] «َذِل َ  َع    َأن 
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د عن اتخاذ القبدور فدي المسداجد خشدية أن ُيعَظدم فدي -صلى هللا عليه وسلم  -فنهى النبي  غيدر هللا أو  المسداجِّ
ُعوا َفَا  لِلَِِ  ال َمَساِجدَ  ))َوَأنَ  ،ُددعا فيها غير هللا ا(( ّللَاِ  َمعَ  َتد  ن:) َأَحدا  (18الجِّ

د غير هللا م في المساجِّ   !!،فما هللالنا اليوم أدها السادة ونحن نرى من ُيعظ ِّ
د في غير الدعوة إلى هللانحُن نرى من و   !!يستثمُر المساجِّ

 ؟!!فصائليالو  الحزبي ِّ  التصارعِّ و  للتنافسِّ ها المسلمون أن ُتجعل المساجد مزاًدا وحلبة أيعقل أدُّ 
ددد ه، فيتحَفدددز أعددددااس ومنافسدددوس يجعلهدددا الدددبعً مكاًندددا للحدددددث عدددن تعظددديم جماعتددده وتعظددديم قائددددس وسدددي ِّدس ومتبوعِّ

د للدددددعوةِّ إلددددى غيددددر هللا،  فيددددردُّون هللالمثددددل ... د تغدددددو حلبددددًة للصددددراعات الحزبيددددة فتغدددددو المسدددداجِّ فددددإذا هللالمسدددداجِّ
 ُكك    ِشَيعاا َوَكاُنوا ِديَنُهم   َفَرُقوا اَلِذي َ  ))ِم َ ، كٌل ددعوا لجماعته وأعوانده والدنيوية لية والمنهجَيةوللخلفات الفصائ

ِهم   ِبَما ِحز ب    ... (32الروم:) َفِرُحوَن(( َلَدي 

ًرا:  ُعوا َفَا  لِلَِِ  ال َمَساِجدَ  ))َوَأنَ وهللا تعالى قاي بمًرا وزاجِّ ا(( ّللَاِ  َمعَ  َتد  ن:) َأَحدا  (18الجِّ

د ن ٍد ن، ال انتصداًرا لحدزٍب وال لجماعدة وحدس ..  الدعوة في المساجِّ ن فق  لددن هللا ولشدرع هللا هللدإخلٍص وتجدرُّ
د تكدون بتعظدديم شددرعوال لفصديٍل وال لهددوى  ن  مددن كدداإالَ  وال ُيعل ِّددُم فيهددا هللا، فددل دددتكَلم فيهدا ... الدددعوة فددي المسدداجِّ

 ...لتعليم )لتعليمِّ ددنِّ هللا ولتعظيمِّ شرع هللا( أهًل ل

د مددن دتصدَدر للخطاهللددة وهدو ال ُدددتقن  قددد غددوناو  –أدهددا السدادة  –تعظديٍم لشدعائر هللا  أوُّ  نددرى فدي هللعددً المسداجِّ
 ال ُيمي ُِّز الصحيا من السقيم ؟!!و ة العربيَ القربن وال  تلوة

د أدَ  َو رسددالتها إال إذا تعاوَنددا  المطلددوب هددا األحَبددة لددن تقددوم بدددورها هددذس المسدداجِّ جميًعددا علددى تعظدديم ، ولددن تددذد ِّ
 ... ر هللعضنا هللعًضا فيما اختلف العلماء الثقات فيهشعائر هللا فيها، فنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذُ 

 ))ِإَنَمككا، قدداي تعددالى: بددذكر هللا وتعظدديم هللا هددذس المسدداجد لددن تددذدو رسددالتها إلددى إذا عَمرهددا الرجدداي الصددالحون 
ِم ِبكالَِلِ  آَمك َ  َمك    ّللَاِ  َمَساِجدَ  َيع ُمرُ  َيكو  ِخكرِ  َوال  كَ   َوَلكم   الَزَككاةَ  َوآَتكى الَصكَاةَ  َوَأَقكامَ  اْل   َأن   ُأوَلِئك َ  َفَعَسكى ّللَاَ  ِإلَ  َيخ 
َتِديَ (( ِم َ  َيُكوُنوا  (18التوبة:) ال ُمه 

د ، سوحدددتعددالى ، بددل هللمددا يكددون فيهددا ممددا ُدرضددي هللا ببنيددان جدددرانها فقدد ليسددت  -أدُّهددا األحَبددة  – عمددارة المسدداجِّ
ُم شدرعه:  َفعَ  َأن   ّللَاُ  َأِذنَ  ُبُيوت   ))ِفيوُيعظ ِّ َكرَ  ُتر  ُم ُ  ِفيَها َوُيذ  ُغكُدو ِ  ِفيَهكا َل ُ  ُيَسبِ حُ  اس  َصكالِ  ِبال   َل  ِرَجكال   (36) َواْل 

ِهككيِهم   ككع   َوَل  ِتَجككاَرة   ُتل  ككرِ  َعكك    َبي  ككا َيَخككاُفونَ  الَزَكككاةِ  َوِإيَتككا ِ  الَصككَاةِ  َوِإَقككاِم ّللَاِ  ِذك  ما ُقُلككوبُ  ِفيكك ِ  َتَتَقَلككبُ  َيو  َصككارُ  ال  َب   َواأل 
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ككِزَيُهمُ ( 37) َسكك َ  ّللَاُ  ِلَيج  َُم   َعِمُلككوا َمككا َأح  ككِل ِ  ِمكك    َوَيِزيككَد ُق ُ  َوّللَاُ  َفض  ككرِ  َيَشككا ُ  َمكك    َيككر     النددور[](( (38) ِحَسككاب   ِبَغي 

أول ددك الددذدن يخددافون دومددا تتقلددب فيدده القددوب واألهللصددار  ؛روا المسدداجد بددذكر هللا وبالصددلةعَمددك الددذدن  دد... أول
  .وذلك فضل هللا دذتيه من يشاءلوا ويزيدهم من فضله ما عمِّ  يجزيهم هللا أحسنَ أول ك الذدن 

يكددون مددن توعدددهم هللا هللددالخِّزو  مددن يعُمددرون المسدداجد هللالطاعددات، فددي ضددد ِّ ، وفددي ضددد ِّ ذلددك ،وفددي مقابددل أول ددك
مدنهم  مدة الدذدن ال أظلدمَ لَ الظَ  يكون الذدن يخربدون مسداجد هللا، يكدونُ  ،والعذاب والهلكِّ والدمارِّ في الدنيا واآلخرة

َكرَ  َأن   ّللَاِ  َمَساِجدَ  َمَنعَ  ِمَم    َأظ َلمُ  ))َوَم   مَمن قاي هللا تعالى عدنهم:  ُم ُ  ِفيَها ُيذ   َمكا ُأوَلِئك َ  َخَراِبَها ِفي َوَسَعى اس 
ََا َأن   َلُهم   َكانَ  ُخُلو َيا ِفي َلُهم   َخاِئِفي َ  ِإلَ  َيد  ن  ِخَرةِ  ِفي َوَلُهم   ِخز ي   الد   .[114]البقرة: َعِظيم (( َعَذاب   اْل 

د هللا أن ُدذكر فيده اسدمه نعُ مَ  فمنده يكدون هللعشدكاٍي وأندواٍع شدَتى، فمنده  -السدادة أدهدا – والسدعي فدي خرابهدا ،مساجِّ
ًيا   لذوو الخبرة والبصيرة.خفيًّا خطيًرا ال يظهر إاَل  ما يكون  للنظر والبصر، ومنه اظاهرً ما يكون ماد ِّ

فعلدده النظددام المجدرم وأعواندده وأنصددارس وشددركااس مددن هدددم  ثددل مددافيشددهدس كدلُّ الندداس، كم الظككاَر للنظككرأمككا األول 
د وقصفها وخربها وتدميرها على راوس ُعَمارِّها.  فهذا النوع األَوي المشهوُد لكل ِّ ذو هللصر. ..المساجِّ

د،   وأَمككا النككوث الثككاني الككذي ل يقكك   خطككورةا  يكددون فهددو مددا بددل قددد يكددون أشدددُّ تددعىيًرا وأمضددى فتًكددا برسددالة المسددجِّ
كددر  النداسِّ ، هدو مدا يكدوُن هللَشددغلِّ  عدن شدرع هللابتنفيدر الندداس  ،تنفيدر النداس عدن بيدوت هللا ب فدي المسداجد هللغيدر ذِّ

َمدن هدو أهدٌل للتعلديم عدنان، هللغير تعلُّم أحكدام الشدرع متلوة القربن وتعلُّم سَنة النبي ال بغيرِّ و هللا وبغيرِّ تعظيمِّ هللا 
... 

د وتحرفهددددا عددددن رسددددالتها، عندددددما ُيشددددغُل المسددددجد مصدددديبٌة خطيددددرٌة نعددددم أدهددددا السددددادة،  تنف ِّددددر الندددداس عددددن المسدددداجِّ
عنكدَا رعية عن األمور األصلَيةِّ الُكل ِّيدة... هللالصراعاتِّ الحزبَية وينشغل الناس فيه هللالجدي العقيم وبالخلفات الفَ 

 ...كينةرى كثيراا م  الناس وقد أعرضوا ع  المسِجد طلباا لراحة البال والسن -أيها السادة –

ا  الناس تل  التي كانوا يجدَا راحة الباِل والسكينة  وقكد دكدا ونَفكَر النكاُس عك  المسكِجد فكي المسكجد ففقكدَو
د ويخدر ِّب علدى فدي وحسكبنا للا وِنعكم الوكيك   وللمرا  والجدال والقالِ  للقي ِ  المسجدُ  من ُدنف ِّدر النداس عدن المسداجِّ

ُيُهم   مددن َضددلَ م مسددجدِّ دورس ورِّسددالته،ال ن َيا ال َحَيدداةِّ  فِّددي َسددع  َسددُبونَ  َوُهددم   الدددُّ ددُنونَ  َأَنُهددم   َيح  سِّ  واوقددد تحَولددُصددن ًعا ...  ُيح 
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إلدددى مكدددان ضوضددداء وجدددداي ورفدددع أصدددوات وخلفدددات ...  واطم ندددان مدددن مكدددان أمدددٍن وأمددداٍن وسدددكينة هللالمسدددجد
د هللا!حسبنا هللا ونعم الوكيل و    فيمن نَفر الخلق عن مساجِّ

د والشدعائر، فلت تنفيدر النداس أخكا اسسكام عظكيم خطكورةِ وتعكي ولكي تعلكَم  سدمع هدذا الحدددث الدذو عدن المسداجِّ
 النبدي ِّ  إَِّلدى َرُجدلٌ  َجداءَ :  َقدايَ  ، - عنده هللا رضدي - البددرو  وعمرٍ  بن قبةعُ  مسعود َأبي رواس البخارو ومسلم عن

ب اِّ  َصلةِّ  َعن أَلَتعَخرُ  إن ِّي:  -يا رسوي هللا  – َفَقايَ  ، - وسلم عليه هللا صلى - دلِّ  مِّن   الصُّ َمدا فدلنٍ  َأج  يدلُ  مِّ  ُيطِّ
مدران فدي الثانيدة!! ... يقدوُي ُعقبدة: [ ! بَِّنا  َرأد دتُ  َفَمدا] والطوي فدي زمدانهم كمثدلِّ أن يقدرأ البقدرة فدي األولدى وبي عِّ

بَ  - وسلم عليه هللا صلى - الَنبيَ  َظدةٍ  فدي َغضِّ دبَ  َمدامِّ  أَشددَ  َقد ُّ  َمو عِّ َم دذٍ  َغضِّ    الَنكاُس  َأي َهكا َيكا)) :  َفَقدايَ  ؛ َدو 
ُكم   إنَ  ِري َ  ِمن   .(( الَحاَجةِ  َوَذا َوالَصِغيرَ  الَكِبيرَ  َوَراِئ ِ  ِم    َفإنَ  ؛ َفل ُيوِجز   الَناَس  أمَ  َفأي ُكم     ُمَنفِ 

ب النبي ما  ظدٍة قد  -صلى هللا عليه وسدلم  -غضِّ دب فدي تلدك الموعظدة فدي موعِّ دب ، كمدا غضِّ ألجدل كمدا غضِّ
د   !!هللماذا؟ دنفرهم فق  هللإطالة الصلة -رجٌل ُدنف ِّر الناس عن المسجِّ

صددلى هللا  -نفددرهم فقدد  هللإطالددة الصددلة فغضددب النبددي  ،لددم دنفددرهم بتصددديع راوسددهم هللالجددداي والمددراء والنقددا  
ورأى مدن  بينندا – صدلى هللا عليده وسدلم - ه فما هللالك لو كدان النبديأشد ما يكون غضبا في وعظِّ  - عليه وسلم

دالددددنيا مشددداكِّل أن دنقدددل كدددَل  ؟! ورأى ممدددن دريدددددنفدددرون النددداس هللغيدددر ذلدددك عدددن المسدددجد دنقلدددون  ؛إلدددى المسدددجِّ
 لبدوَس الدددن ومسدوَح الشدرع دلبسدونهابدل  ،إلدى المسداجدوالحزبية والفصائلية مشاكلهم الدنيوية وخلفاتهم المادية 

د دعدداًة وخطبدداء ال هددَم لهددم إلددى اسددتثمار  -أدهددا السددادة  – غدددونا نددرى ، حتددى منف ِّددرين للندداسِّ بددذلَك عددنِّ المسددجِّ
د وهللا تعدالى يقدوي وقولدُه  - نصوصِّ الشرع انتصاًرا لجماعتهم ولف دتهم ولمتبدوعهم والددعوة إلدى ذلدك فدي المسداجِّ

ككي َأَمككرَ  ))ُقكك   :  -الحددق  كك ِ  َربِ  ََُكم   َوَأِقيُمككوا ِبال ِقس  ككدَ  ُوُجككو ككِجد   ُككك  ِ  ِعن  ُعككو ُ  َمس  ِلِصككي َ  َواد  ي َ  َلكك ُ  ُمخ   َبككَدَأُكم   َكَمككا الككدِ 
 [.29:]األعراِ (َتُعوُدوَن(

ن ددددَ  ُوُجدددوَهُكم   وَأقِّيُمدددوا دٍ  ُكدددل ِّ  عِّ دددجِّ ُعدددوسُ  َمس  دددينَ  َواد  لِّصِّ دَن، أو مخلصدددين ن وحددددس َلدددهُ  ُمخ   ،متجدددر ِّددن عدددن الهدددوى  ،الدددد ِّ
دس، فل ُيعَظمُ  مين هللا وحدس في مساجِّ د إال هللا ُملتزمين هللالشرع، معظ ِّ د إال لدددنِّ في المسدجِّ ، وال ُدددعى فدي المسدجِّ

دُ هللا  ِإَذا»يقددوي :  -صددلى هللا عليدده وسددلم  -ورسددوي هللا  مددن الندداس، ول لمدددح زيددٍد وال عمددرٍ جَعددلددم تُ  ، فالمسدداجِّ
ُتمُ  َمَداِحيَ   َرَأي  ُثوا ال  ِهِم ِفكي َفكاح  د ،]والحدددث فدي صدحيا مسدلم[ «الت كَرابَ  ُوُجكوَِ ال  -أدهدا السدادة  – هدذس المسداجِّ

، هددذس ماعاتدده، ولشددغل الندداس بُتَرهاتددهإلعددلء كلمددة ج مددن يسددتثمُرهاسددقَ  هيبتهددا ُخطبدداء نسددما هللددعن يُ  يجددب أن
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 ذاكفدد ،شددعن الخددائنين ذاكالمسدداجد ال يجددب أن تكددون لتعظدديم الخلفددات بددين المددذمنين ولنضددرار هللالمسددلمين، فدد
ا اَتَخكُذوا ))َواَلكِذي َ شعن المنافقين الذدن حدَد  هللا عدن أمثدالِّهم قدااًل:  كِجدا كراا ِضكَراراا َمس  كا َوُكف  ِريقا ِمِني َ  َبكي  َ  َوَتف   ْ ُمك  ال 

ا َصادا ِلُف َ  َقب  ُ  ِم    َوَرُسوَل ُ  ّللَاَ  َحاَربَ  ِلَم    َوِإر  َنا ِإن   َوَلَيح  َنى ِإلَ  َأَرد  َهدُ  َوّللَاُ  ال ُحس    (107التوبدة:) َلَككاِذُبوَن(( ِإَنُهم   َيش 

... 

دددُفهم نزلدددت هدددذس اآليدددة، فدددي دددَهدُ  َوّللاَُ  مثدددل مدددن نصِّ ُبوَن، َوّللاَُ  إَِّنُهدددم   َيش  دددَهدُ  َلَكددداذِّ ُبوَن، َوّللاَُ  إَِّنُهدددم   َيش  دددَهدُ  َلَكددداذِّ  إَِّنُهدددم   َيش 
ُبوَن... د سدداحة نددزاعٍ  َلَكدداذِّ َصدداًدا كددُل مددن جعددل المسددجِّ ٍِ وشددقاٍق وتفريددٍق بددين المسددلمين َوإِّر   ّللاََ  َحدداَربَ  لَِّمددن   وخددل

َهدُ  ، ّللاَُ َقب لُ  مِّن   َوَرُسوَلهُ  ُبوَن، وإن حلفوا وأقسموا إِّن   إَِّنُهم   َيش  َنا َلَكاذِّ َنى،  إِّالَ  َأَرد  َهدُ  ّللاَُ ال ُحس  ُبوَن... إَِّنُهم   َيش   َلَكاذِّ

 
دَ  ُقُلوَبَنا ُتزِّغ   اَل  اإلخلص في الن ِّية والصدق في القوي والعمل ... َرَبَنااللهم إنا نسعلك  دن   َلَندا َوَهب   َهَدد َتَنا إِّذ   هلَلع   مِّ

َمةً  َلُدن كَ   .ال َوَهاُب ... أقوي ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروس فيا فوز المستغفرين َأن تَ  إَِّنكَ  َرح 
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 الخطبة الثانية:

َوَلَقككد  ، عبدداد هللا خيددر الوصددايا وصددية رب البرايددا )اصددطفى عبدددس الددذوالحمددد ن وكفددى وصددلة وسددلما علددى 
ِلُكم  َوِإَيكاُكم  َأِن اَتُقكوا ّللَاَ  ِكَتاَب ِمك  َقكب  َنا اَلِذيَ  ُأوُتوا ال   ةُ صدمَ فداتقوا هللا عبداد هللا فبتقدوى هللا العِّ  ،[131النسداء: ]( َوَصي 

دددن هللا ومدن  هللا وتعظديمَ  شدعائرِّ  قدوى هللا تعظديمُ مدن لدوازم تَ  واعلموا عباد هللا أنَ  ،حنمن المِّ  من الفتن والسلمةُ 
هللجملددة مددن اآلداب واألوامددر  - صددلى هللا عليدده وسددلم -نددا هددذا كمددا أسددلفنا تعظدديم شددعائر المسدداجد، وقددد أدبنددا نبي

هدا، أدبندا النبدي هللدوداب ال بدد أن نلتزمهدا تعظيمدا لبيدوت هللا وتعظيمدا ل ِّ جُ لِّ لِّكل ِّها وال نذكر هللعضها، فالوقت ال دتسع 
 لمساجد هللا فمن ذلك:

 َككذا مكك  لشككي  تصككلحُ  ل المسككاجدَ  َككذ  ِإنَ » المحافظددة علددى طهارتهددا ونظافتهددا وقددد قدداي روحددي فددداس:  :أوال
رِ  َككي ِإنمككا   والَقككَذرِ  البككول فددل بددد للمسددلم مددن السددعي  ]صددحيا مسددلم[،  «القككرآن وقككرا ةِ    والصككاةِ    للا ِلككِذك 

 -الدذو أخبدر فيده النبدي  معندا سداهللقا الحدددثُ  للمحافظة على نظافة المسدجد بدل وأن يعدين علدى نظافتده وقدد مدرَ 
 -النبدي  ولدم ُيخبدر النبدي هللموتهدا فدعتىالمسدجد إذ ماتدت  مُّ عدن حداي المدرأة التدي كاندت تُقد -صلى هللا عليده وسدلم

 –وصَلى عليها هللعد دفنها تكريًما لها ]البخدارو ومسدلم[  وفدي الطبراندي عدن ابدن عبداس  - ليه وسلمصلى هللا ع
 !الجنة في رأدتها إني وقاي -صلى هللا عليه وسَلم  –قاي رسوي هللا  –رضي هللا عنهما 

حسددنة وبرائحددة طيبددة  ثيددابٍ بومددن ذلددك أيضددا مددن هللدداب عدددم تنفيددر الندداس مددن المسددجد ال بددد أن تددعتي المسددجد 
كِجد  )استجاهللة ألمر هللا تعالى  كَد ُكك ِ  َمس  كدان ممدا أدبندا هللده ، لدذلك (31األعدراِ: ) ...(َيا َبِنكي آَدَم ُخكُذوا ِقيَنكَتُكم  ِعن 

 سدددتاكاوبالدددذات فددي صددلة الجمعددة أن يددعتي اإلنسدددان هللعفضددل ىياهللدده متطيبددا مُ  - صددلى هللا عليدده وسددلم -النبددي 
 -صدلى هللا عليده وسدلم -ورسدوي هللا  !!متطهرا هللعيدا عن كل الروائا القذرة، ال أن يعتي وقد أكل الثوم والبصل

م  أك  م  َذ  البقلة الثوِم والبصِ  والكراث :)في الحددث الصحيا الذو رواس اإلمام مسلم يقوي لنا مخاطبدا: 
صدلى هللا  -، بداب دذدبندا بهدا النبدي منك  بنكو آدم( ة تتكأذى ممكا يتكأذىفا يقرب  فكي مسكاجدنا  فكإن المائَكك

 .م شعائر هللاعظ ِّ ولكي نُ  ،م بيوت هللاعظ ِّ لكي نُ  - عليه وسلم

لددم  ،كر هللا ولعبددادة هللا ولتعظدديم هللات لددذِّ َلددعِّ هددا األحبددة أن نتددذكر دائمددا أن هددذس المسدداجد جُ ومددن هددذس اآلداب أدُّ 
 أنه قاي ألصحاهلله: -صلى هللا عليه وسلم  - تجعل مكانا للبيع وللشراء ولغير ذلك فكان من شعن النبي
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رأيتم م  ينشد في  ضالت  فقولكوا"  أربح للا تجارت "  وإذا )إذا رأيتم م  يبيع أو يبتاث في المسجد فقولوا "ل 
أو لددم  فككإن المسككاجد لككم تبنككى لهككذا(قاد مسككلم : و ((  حسددن حددددث: ))  وقدداي الترمددذو، رواس  للا عليكك  ضككالت  " ردَ  ل

 .تجعل للبيع وللشراء ولنشد الضالة

عددن  ،ممددا يجدب التزامده لكدي ال نخدرج عدن بداب المسدجد النهدي - الصدلة والسدلم عليده - وممدا أدبندا هللده نبيندا
لهددم إال البيدع والشددراء  ددثَ االجتمداع ألجدل مسددائل الددنيا فددي المسدجد، هللعددً النداس يجلسددون فدي المسددجد وال حد

صدلى  - ورسدوي هللاين وعلدى مدن يقدرأ القدربن، صدل ِّ اد والمُ يشوشدون علدى العَبدعلدون أصدواتهم وأسعار البضائع ويُ 
قككون فككي المسككجد حل ِ )يككأتي علككى قمككان النككاس يُ  :فددي الحددددث الددذو رواس أندس مرفوعددا يقددوي  - هللا عليده وسددلم

م وليس هلل فيهم حاجة  ل ،-أو الحلقة كل حددثها عن الدنيا  – هم إل الدنياوليس َم     (تجالسَو

المجدالس تكدون فهدذس  )سيكون في آخر الزمان قوم  يجلسون في المساجد حلقاا حلقا إمامهم الدنيا(في لفٍظ: و
عدن رفدع الصدوت  - صدلى هللا عليده وسدلم - بدل نهدى النبدي ،خارج المسدجد، فالمسداجد ال ترفدع فيهدا األصدوات

 جَ وقد خكرَ ، ُيخرج من المسجد من يفعل ذلك " " :قاي  -رحمه هللا-مالك اإلمام عن ف ،حتى في الدعاء والصلة
كم يصكلون ويجهكرون بكالقرا ة  أن  َخَرجَ  –صلى للا علي  وسلم  -رسول للا في الموَطأ ع  على أصحاب  َو

 يجهكر ناجي رب  فاكم يُ فقال: )أيها الناس كل   -ون ولكنهم يجهرون هللالقراءة صلُّ ، يُ ال دتحدىون هللشذون الدنيا -
 ..أو ال يجهر وال يشو  هللعضكم على هللعً في القراءة( بعضكم على بعض  بالقرا ة

بيع ، هللدداللددى هللعضددنا فددي المسددجد هللشددذون الدددنياونحددن نشددو  ع - صددلى هللا عليدده وسددلم-مددا هللالنددا لددو ربنددا النبددي 
عددن رسددالته، هددذا  َِ رِّ وبددالكلم الددذو ال نفددع مندده، هددذا الكلددم أدهددا األحبددة الددذو غدددا فيدده المسددجد وقددد ُحددشددراء الو 

النداس  ااألفعاي التي أصدبحنا نراهدا وقدد غددا المسدجد وكعنده اسدتراحة تجتمدع فيهد، وهذس الكلم الذو أصبحنا نراس 
 ...للحددث عن شذون الدنيا

-ورسددوي هللا  ،النداس دنصدِر ذهدنهم فقد  إلدى عمدارة وزخرفدة الجددرانمدارة المسداجد أصدبا فدإذا تحددىنا عدن عَ 
صككل ى للا عليكك   -رسككول للا  قككال نه هللعددً أهددل العلددم فيمددا رواس ابددن أبددي شدديبة وحَسدد -صددلى هللا عليدده وسددلم 

ر  علككيكم( مارفكم فالككدَ م مصككاحِ يككتُ دكم وحلَ )إذا قخككرفتم مسككاجِ   -وسككَلم  عمددارة  ألن   األصددوي[]أخرجدده الت ِّرمددذو فددي نددوادِّ
 ...المساجد تكون هللالطاعة



من  10الصفحة  تعظيم حرمات المساجد :الجمعة خطبةعنوان 
10 

 

 

 ...ج األهللطاي المجاهددنلحصى وخرَ هللاكان مفروشا   - صلى هللا عليه وسلم - مسجد النبي

ولددم تعمددروا  ،روس هللطاعددة هللاعُمددال أن تَ  ،كددم فددي المسددجد أن تزخرفددوا جدرانددهأو صددار همُّ  ؛إذا زخدرفتم مسدداجدكم 
م تعدد للتددبر واالعتبدار م ولدندة وغددت للتدرنُّ زيَ أو غددت مُ  ؛فكميتم مصاحِّ قلوبكم هللالخشية من هللا وتعظيم هللا، وحلَ 

اللهدم ألهمندا رشددنا وأعدذنا ... ر حالندا إلدى غيدر حداي تحبده وترضداس واالتعاظ واالتبداع فالددمار علديكم، اللهدم غي ِّد
 انوإني داع فعم ِّ .. من شرور أنفسنا 


