
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب  

 

بمجرد أن وصل رسولنا الكريم صىل اهلل عليه وسلم للمدينة املنورة كان أول عمل قام به هو بناء مسجده  

فكان ينقل اللبِن ترغيًبا للمسلمني وشدًا من عزيمتهم وكان ينشد  صىل اهلل عليه وسلم بل شارك فيه بنفسه  

 معهم :   

 اللهم إن العيش عيش اآلخرة.....فارحم األنصار واهلاجرة                                           

وما فعل ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أال لعلمه بأمهية املسجد وأثره يف األمة فباملسجد يرتبط العبد  

اإلسالمية   األخوة  روابط  وتتعمق  بينهم  فيام  األلفة  وتزداد  املسلمون  يتعارف  وباملسجد  سبحانه،  بخالقة 

 التي تعلو وترشف فوق كل رابطة قبلية أو عرقية أو قومية  

  إنام َيْعُمُر َمَساِجَد اهللهِ َمْن آَمَن بِاهللهِ}ويكفي املساجَد فخرًا أْن نسبها اهلل إليه فهي بيت اهلل يف أرضه قال تعاىل   

ِمنْ  َيُكوُنوا  َأْن  ُأوَلئَِك  َفَعَسى  اهللهَ  إاِله  ََيَْش  َوََلْ  َكاَة  الزه َوآَتى  اَلَة  الصه َوَأَقاَم  اآْلِخِر  املُْْهَتِدينَ َواْلَيْوِم  وليست    { 

 غاية خطبتنا اليوم الكالم عن فضل املساجد وبنائها إنام سنتكلم عن بعض آداب املسجد: 

َمْن َأَتى مقصده باإلتيان للمسجد وجه اهلل تعاىل قال عليه الصالة والسالم: ))   فأول هذه اآلداب أن يكون 

َحظُّهُ  َفُهَو   
ٍ
لَِشْىء أجرها،  املَْْسِجَد  له  أتاه لصالة حصل  فإذا  نصيبه،  القصد هو  فهذا  فمن قصده ليشء،   ))

                                                                                                                                                  وإن أتاه رياء أو سمعة أو لغرض دنيوي فهذا القصد هو نصيبه.

تعاىل:  اهلل  يقول  نظيفة  بثياب  يأيت  أن  أيضًا  آدابه  َمْسِجدٍ }ومن  ُكلِّ  ِعنَْد  ِزينََتُكْم  ُخُذوا  آَدَم  َبنِي   {َيا 

عباس عند كل مسجد أي عند كل صالة، وكان اإلمام مالك رمحه اهلل له ثوب خاص  ، قال ابن [31]األعراف:

للصالة يتجمل به بني يدي ربه سبحانه وتعاىل، وكام نظافة الثوب أيضا نظافة البدن باالغتسال ال سيام يوم  

صلني جاء يف  اجلمعة وإزالة رائحة التعرق ، وأيضا عدم أكل الثوم والبصل النيئ وكل ماله رائحة تؤذي امل

َبْيتِِه(احلديث:))  ِِف  لَِيْقُعْد  َأْو  َمْسِجَدَنا  لَِيْعَتِزْل  َأْو  َفْلَيْعَتِزْلنَا  َبَصاًل  َأْو  ُثْوًما  َأَكَل  وإذا كان صىل اهلل عليه (  َمْن 

الدخان   بشارب  فكيف  حالٌل،  والبصل  والثوم  البصل،  أو  الثوم  آلكل  املسجد  إتيان  عن  هنى  وسلم 

       والدخان حمرم ؟!



 

 

                                                                                                                                          

((  اللهمه اْفَتْح ِِل أبواَب َرمْحَتَِك ))   قائالً   وإذا وصل بيت اهلل دخل املسجد مقدمًا رجله اليمنى عند الدخول

ِِل أبواَب َفْضلَِك  وعند اخلروج يقدم اليرسى ويقول: )) اْفَتْح  ِجيمِ اللهمه  ْيَطاِن الره ((،  اللهُهمه َأِجْرِِن ِمَن الشه

لقوله  فليصل ركعتني  دخل  ما  فإذا  واخلروج،  الدخول  عليه وسلم يف  اهلل  صىل  النبي  عىل  ويسلم  ويصيل 

َ َرْكَعَتنْيِ إَِذا َدَخَل عليه الصالة والسالم: )) إِنه ِمْن  ((، وقال أيضًا: ))  َأَحُدُكُم املَْْسِجَد َفاَل ََيْلِْس َحتهى ُيَصىلِّ

إِ  ُجُل  ُيَسلَِّم الره َوَأْن اَل   ، فِيِه َرْكَعَتنْيِ ُجُل يِف املَْْسِجِد اَل ُيَصيلِّ  َيُمره الره َأْن  اَعِة  اِط السه َيْعِرُف َأْْشَ ((،  اله َعىَل َمْن 

لنهيه    فإذا له ويكره أن حيافظ عىل مكان معني يف املسجد ال يغريه  الركعتني فليجلس حيث تيرس  ما صىل 

ُجُل املَُْقاَم يِف املَْْسِجِد َكاَم ُيَوطُِّن اْلَبِعريُ صىل اهلل عليه وسلم))   ((. َأْن ُيَوطَِّن الره

إَِذا  لقوله عليه الصالة والسالم: ))  ومن تعظيم بيت اهلل أن يطهره من أنواع البيع والرشاء وعقد الصفقات  

اَرَتَك  َأْرَبَح اهللهُ ِِتَ فإن املساجد َل ))  :((، وجاء يف رواية أخرىَرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع َأْو َيْبَتاُع يِف املَْْسِجِد َفُقوُلوا : الَ 

   . ((تبن هلذا

صح:  ملا  الدنيا  أمر  يف  للحديث  فيه  الناس  َيلس  أال  املسجد  أدب  َيُكوُن  ))  ومن  َزَماٌن  النهاِس  َعىَل  َيْأيِت 

الُِسوُهمْ  يِف َمَساِجِدهِ َحِديُثُهمْ     . ((ْم َأْمَر ُدْنَياُهْم ، َلْيَس هللِهِ فِيِه َحاَجٌة ، َفاَل ُِتَ

وال َيهر املصلون بعضهم عىل بعض بقراءة القرآن، وقد خرج ومن أدب املسجد أال ترفع فيه األصوات  

بالقراء اهلل عليه وسلم عىل أصحابه وهم يصلون وَيهرون  اهلل صىل  فقال:  رسول  الناس  ))ة،  إِنه أهيا    َأاَل 

هُ  اَلةِ ، َفاَل ُيْؤِذي َبْعُضُكْم َبْعًضا، َواَل َيْرَفَعنه َبْعُضُكْم َعىَل َبْعٍض يِف اْلِقَراَءِة  ُكلهُكْم ُينَاِجي َربه ،  ((َأْو َقاَل: يِف الصه

والرشاء  البيع  من  الدنيوية  باألحاديث  صوته  ويرفع  للمسجد  يأيت  بمن  بالك  فام  ويصيل  يقرأ  ملن  وهذا 

                                                                                             والطبخ واالكل والذهاب واإلياب فال شك أن إثمه عظيم وجرمه كبري.

وتعظيم بيت اهلل واحرتام الصالة واملصلني اغالق اجلواالت أو وضعها يف حالة صامت    ومن أدب املسجد

 حتى ال يكون ممن يشوش عىل الناس صالهتم ويذهب خشوعهم.              

واملسجد بشكل عام فتنظيفها ْشف وأجر،   ومن اآلداب املحافظة عىل مرافق املسجد كاملوضأ واحلاممات

َأبِى ُهَرْيَرَة: ))َأنه اْمَرَأًة َسْوَداَء َأْو َرُجاًل َكاَن َيُقمُّ املَْْسِجَد َفَفَقَدُه النهبِيُّ صىل اهلل عليه ف وسلم  َفَسَأَل َعنُْه    َعْن 

ُدلُّ  بِِه  آَذْنُتُمونِى  َأَفاَل  َفَقاَل:  َماَتْت  أْو  َماَت  ُْم  َفَقاُلوا:  ))َفَكَأهنه رواية  يف  وجاء  َها((  َقْْبِ َعىَل  أو  ِه  َقْْبِ َعىَل  وِِن 

ُروا ِمْن َأْمِرَها(( لكن الرسول أراد أن يبني عظيم   يف  وفضل تنظيف بيت اهلل والقائمني عىل هذا االمر ، َصغه



 

 

 

َأْعاَمهِلَا األََذى ُياَمُط َعِن  احلديث الصحيح: ))  تِى َحَسنَُها َوَسيُِّئَها، َفَوَجْدُت يِف حَمَاِسِن  َأْعاَمُل ُأمه ُعِرَضْت َعىَله 

 املقصود هبا البصاق.  النَُّخاَعةَ (( والطهِريِق، َوَوَجْدُت يِف َمَساِوِئ َأْعاَمهِلَا النَُّخاَعَة َتُكوُن يِف املَْْسِجِد الَ ُتْدَفنُ 

ومن أهم األمور الواجب التنبيه عليها عدم االجتامع عىل باب املسجد وحرمة التشويش عىل اجلريان حتى  

 نحافظ عىل هذه النعمة التي أكرمنا اهلل هبا يف هذه البالد.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


