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هو ، شاء من شيء بعد ما ءومل، بينهما احلمد هللا ملء السموات وملء األرض وملء ما
وهو ، وهو الظاهر فليس فوقه شيء ،ه شيءوهو اآلخر فليس بعد، يس قبله شيءلاألول ف

، ادي البشريلصالة والسالم على اهلوا، له احلكم وإليه تُرجع األمور، الباطن فليس دونه شيء
تسليما كثرياً إىل -سلمصلى اهللا عليه و -غ وهدىوبلّ ، خري من وطئ احلصى، والسراج املنري

  :أما بعد ،يوم الدين
وانفتق يف ، لبحث والتجربة فإنه ملح يف الذهنا ومع، )الرتبية اإلميانية(د طرح موضوع وبع 
بل وكان ، ما يعزز من قيم الشرائع الدينية وأمشل، انيةاإلميخلاطر أكرب ما يعني على الرتبية ا

ا املوضوع ولعظم هذ، إنه املسجد..وجيلنا األسبق، نها رعيلنا األولامعة اليت خرج ماجل
  :سأتناوله من عدة جوانب
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  :مقدمات: أوالً 
 :املقدمة األوىل •

  : منهاو ، ملسجدبا املرتبطة املعاين الرتبوية لحظالنيب صلى اهللا عليه وسلم نسرية عند النظر يف 
 راً من مكة هو بناءأول عمل عمله النيب صلى اهللا عليه وسلم حني نزل باملدينة مهاج .١

هو ال و ، احلقيقية ألي دعوة ربانية االنطالقةعطي رسالة واضحة أنه منشأ يُ وذلك ، املسجد
 .هو أمشل من ذلك بل التعبدية؛مة الشعائر إقايقتصر فيه على الصلوات و 

 



وهذا له معناه ، مالصقة للمسجد -ى اهللا عليه وسلمصل– الرسول أزواج ُحجركانت  .٢
 .له جبوارهواملكث مع أه، املسجد حيث القرب من

حيث أن  –رضي اهللا عنهم –وهم الفقراء من املهاجرين ، لزوم أهل الصفة املسجد .٣
 . واجلسدي املادي، الروحي املعنويلزومهم املسجد يضمن هلم الغذاءان 

االنطالقات بل وجيعله منشأ ، يعلم صحبه يف املسجد –عليه الصالة والسالم  –كان  .٤
جيمع ، واخلطب الوعظية، عل منه التصرحيات القويةوجي، وفيه يقضي أمثن وقته، والغزوات
قد ورمبا أسر فيه و ، وعدم حرماا من املسجدويندب فيهم إحضار املرأة للصالة ، الناس فيه

لنيب قد أسلم قناعة بعد رؤية اوكان ، قبل إسالمه -هرضي اهللا عن–أسر فيه مثامة بن أثال 
 .وغري ذلك، وتعاوم، خالل صالم وتوافقهممن ، وصحبه يف املسجد

 :املقدمة الثانية •
متثاله الرتبية الصاحلة وا، ضرورة االرتباط باملسجداملؤمن هو يف أمس احلاجة  إىل  

 :ومما يدعم هذا األمر أمهية، من خالله
وهي تشمل العبادات واألعمال الصاحلة كما  .فيه الباقيات الصاحلاتعظم وكثرة  .١

ودعاء صالة (قنطرة للعبادة من وهي . سريهيف تف –رمحه اهللا –ذكر ابن سعدي 
وقد جاءت عديد من اآلثار ، ومن أعظم األعمال الذكر، .)..ذكر واستغفاروأذان و 

هللا مدح لنا الباقيات ومعلوم أن ا، للذكر السيما أذكار طريف النهار بلزوم املسجد
 .الصاحلات

 .والشهوات ،عاصم من الفنت .٢
 .ار وسكب العرباتطية احلقيقية لالبتهال واالنكسامل .٣
انتظار الصالة بعد العزلة وقت اجللوس و تكمن يف و ( واخللوة ،اإلخالصتوافر  .٤

النفس للتفكر  حيث ذاك مما يدعو،لم بضرورة العزلة للمؤمن مع اهللاونع، )الصالة
 .والتدبر واالعتبار

، لقاعدة متينة من البناء اإلمياينوهذه الغربة حتتاج ، الغربة للشاب احملافظ وجود .٥
 .من أهم أساسياته التعلق باملسجد والذي، والرشد الوجداين

 

 



 :املقدمة الثالثة •
 –والتماسهم طريق املصطفى ، إىل رعيلنا األول فيها االنتباه وهذه املقدمة نلفت

ومتسكهم ، ساجدلق العلم يف املهم على حفتجد التمام -صلى اهللا عليه وسلم
كان فهذا أبو هريرة  ، ميانية واجلهادية منهواإل، الدعويةوجتد جل انطالقام ، بذلك

ومرياث النيب صلى أنتم هنا قاعدون : يذهب إىل أهل السوق باملدينة ويقول هلم
فيذهب الناس فال جيدون شيًئا سوى . يقسم باملسجد، ما أعجزكماهللا عليه وسلم 

جبون اجلالسني يف دروس العلم، فيتعصالة أو القارئني لكتاب اهللا أو  القائمني يف
وهذا شيخ  .ذلك مرياث النيب صلى اهللا عليه وسلم: فيقول هلم. من أيب هريرة

ه غدويت هذ( :ويقول، جيلس للذكر طويالً بعد الفجر-رمحه اهللا-ابن تيمية اإلسالم
  . )لو مل أتغداها خارت قواي

  
  :آية وتأمل: ثانياً  
اللِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َمَساِجَد  َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنعَ " :قال اهللا تعاىل •

نـَْيا َخرَاَِا أُولَِئكَ  َخائِِفَني َهلُْم ِيف الد ِيف ِخْزٌي َوَهلُْم  َما َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإال
يف -رمحه اهللا- ذكر الشيخ ابن عثيمني .)١١٤:البقرة(."اْآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

  :ومنها، آليات من الفوائد اجلليلةن هذه اتفسريه ع
واملضاف إىل  ؛"مساجد اهللا" :؛ لقوله تعاىلشرف املساجد؛ إلضافتها إىل اهللا - ١

يتعلق  إما أن يكون أوصافاً؛ أو أعياناً؛ أو ما: اهللا ينقسم إىل ثالثة أقسام
من صفاته غري خملوق،  بأعيان خملوقة؛ فإذا كان املضاف إىل اهللا وصفاً فهو

املضاف إىل اهللا عيناً قائمة بنفسها فهو  اهللا، وعلم اهللا؛ وإذا كانمثل كالم 
وناقة اهللا، وبيت اهللا؛ فهذه أعيان  خملوق وليس من صفاته، مثل مساجد اهللا،

املخلوق خلالقه على وجه  إضافتها إىل اهللا من باب إضافةو قائمة بنفسها 
لسبب خاص  التشريف؛ وال شيء من املخلوقات يضاف إىل اهللا عز وجل إال

 به؛ ولوال هذا السبب ما خص باإلضافة؛ وإذا كان املضاف إىل اهللا ما يتعلق

 



ونفخت فيه من " :ضاً خملوق؛ وهذا مثل قوله تعاىلبأعيان خملوقة فهو أي
  .؛ فإن الروح هنا خملوقة؛ ألا تتعلق بعني خملوقة"روحي

اإلضافة وجوب تطهري املساجد؛ وهذا مأخوذ من إضافتها إىل اهللا تلك  - ٢
طائفني وطهر بييت لل" :وتعظيمها؛ وهلذا قال تعاىل القاضية بتشريفها،

 ."والعاكفني والركع السجود
؛ "مساجد اهللا": اهللا تعاىل أضافها إىل نفسه أن الناس فيها سواء؛ ألن: ومنها  - ٣

؛ فكل من أتى إىل هذه -يف املسجد سواء  بالنسبة إىل اهللا-والناس عباد اهللا 
 .اآلخرين عبادة اهللا فإنه ال فرق بينه وبنياملساجد ل
يتخذ مكاناً جيعله إللقاء الدرس، وتعليم الناس؛  إن للعاِمل احلق أن: وهنا نقول

 .-وغريه سواء هو-الناس  لكنه إذا أقيمت الصالة ال مينع
 ؛"وسعى يف خراا": حترمي ختريب املساجد؛ لقوله تعاىل: ومن فوائد اآلية - ٤

والعياذ  -سي، واملعنوي؛ ألنه قد يتسلط بعض الناس اخلراب احل ويشمل
املساجد حسا باملعاول، والقنابل؛ وقد خيرا معًىن، حبيث  على هدم -باهللا

 .واخلرافات املنافية لوظيفة املساجد ينشر فيها البدع
هؤالء الذين منعوهم لن  البشارة للمؤمنني بأن العاقبة هلم، وأن: ومنها - ٥

 .ذكرناها ئفون؛ وهذا على أحد االحتماالت اليتيدخلوها إال وهم خا
 

  :قلب معلق بالمساجد :ثالثاً 
ذكر منهم و ، سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم الظل إال ظله: "عليه وسلم صلى اهللا قال الرسول

تقم املسجد،  أن امرأة سوداء كانت روى الشيخانو  .متفق عليه "رجل قلبه معلق باملساجد
دلوين : آذنتموين؟ قال أفال كنتم: ماتت، فقال: هللا عليه وسلم فقالوافسأل عنها النيب صلى ا

من املعاين فكيف يفهم هذا االرتباط وماهو حتديداً؟  .على قربها، فدلوه فصلى عليها
  :والتعلق ا، ة يف لزوم املساجدالواضح
  .تعلق القلب •
  .دوام الرتدد •

 



   .كثرة اجللوس •
  .احلب و اإلكرام •
  .البناء و التطييب •
  .ياء العبادات اإح •
 .االجتماع على طاعة اهللا •
 .حتبيب العامة فيها •

 
  لماذا المسجد؟: رابعاً 

يعد املسجد من أبرز وأهم املؤسسات الرتبوية اليت ارتبطت بالرتبية اإلسالمية ارتباطا وثيقا 
وغالبا ما كانت تتم يف املسجد ، دينية حبتةكانت وهو ما ميكن تعليله بأن معظم الدراسات  

ان من السهل على املسلم أن يتوجه إىل املسجد ألداء العبادة وليتفقه يف علوم الدين يف فك
  .الوقت نفسه عن طريق ما يلقى فيه من اخلطب واملواعظ والدروس واحملاضرات والندوات
وليس هذا فحسب فإن املسجد مل يكن يف اتمع املسلم جمرد مكان ألداء العبادات 

مشل من ذلك إذ كان جامعا ألداء العبادات من الفرائض والسنن املختلفة فقط بل كان أ
ومعهدا  ،لفاء والعلماء والفقهاء واألمراءوالنوافل وجامعة للتعليم وختريج األكفاء من اخل

لطلب العلم ونشر الدعوة يف اتمع ومركزا للقضاء والفتوى ودارا للشورى وتبادل اآلراء 
تبليغها ومنزال للضيافة وإيواء الغرباء ومكانا لعقد األلوية ومنربا إعالميا إلذاعة األخبار و 

وانطالق اجليوش للجهاد يف سبيل اهللا ومنتدى للثقافة ونشر الوعي بني الناس إىل غري ذلك 
من الوظائف املختلفة يف علوم القرآن الكرمي وعلوم الفقه والتفسري واحلديث وعلوم اللغة 

األخرى اليت عرفها اتمع  املسلم مثل الطب والرياضيات  العربية وآداا وغريها من العلوم
  .والطبيعيات وغريها

وكان العلماء والفقهاء والقضاة هم الذين يقومون مبهمة التعليم يف املساجد احتساباً لألجر 
والثواب من اهللا تعاىل حىت أن كبار األئمة والعلماء كانت هلم على مر التاريخ اإلسالمي 

مل اإلسالمي امن املساجد واجلوامع املشهورة يف الع لقات العلمية يف العديدري من احلالكث
وكان نظام الدراسة يف هذه املساجد يعتمد على نظام احللقات العلمية اليت يتحلق فيها 

 



طالب العلم يف وقت معني ومكان حمدد باملسجد حول الشيخ أو العامل الذي يقوم 
  .نييسهم يف موضوع أو علم أو فن معبتدر 

وبذلك ميكن القول إن املسجد يف اإلسالم يعد جامعاً وجامعة ومركزا لنشر الوعي يف اتمع 
ومكانا الجتماع املسلمني ومل مشلهم وتوحيد صفهم وهو حبق أفضل مكان وأطهر بقعة 

وأقدس حمل ميكن ألن تتم فيه تربية اإلنسان املسلم وتنشئته ليكون بإذن اهللا تعاىل فردا صاحلا 
جمتمع صاحل ويكفي املسجد فخرا أنه بيت اهللا تعاىل يف األرض ومدرسة أستاذ البشرية يف 

ومعلم اإلنسانية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأن خرجيوا هذه املدرسة النبوية هم الذين 
حتولوا من رعاة للغنم إىل قادة لألمم ومن عباد للحجر إىل سادة للبشر وأم الذين مألوا 

ولعل من أهم ما . وسالما ورمحة ووئاما وعلما وإميانا فرضي اهللا عنهم ورضوا عنهالدنيا عدال 
مييز رسالة املسجد الرتبوية يف اتمع املسلم أنه يعطي الرتبية اإلسالمية هوية مميزة هلا من 
غريها وأنه مكان للتعليم والتوعية الشاملة اليت يفيد منها مجيع أفراد اتمع على اختالف 

يف املسجد وما يرتتب على  م وأجناسهم إضافة إىل فضل التعلمام وأعمارهم وثقافتهمستوي
 .١ذلك من عظيم األجر وجزيل الثواب

  :٢وبالتايل فإنه ميكننا أن جنمل مهمة املسجد الرتبوية يف عدة مسارات منها
، وصالة الكسوف واخلسوف، واُجلمع، أنه مكان تتم فيه أداء الصلوات اخلمس .١

وهلذه العبادات اجلماعية آثار تربوية عظيمة ال ختفى غالباً على . قاءواالستس
 . الزكاةن توزع من خالل املسجد الصدقات و كما ميكن أ.املسلم

، واخلطأ من الصواب، إقامة حلق العلم اليت يعرف الناس من خالهلا احلالل واحلرام .٢
ه املهمة التعليمية؟ أال توجد مدارس تقوه ذ: وقد يقول قائل. والصاحل من الفاسد

ولكن يتميز التعليم يف املسجد مبزايا ال توجد يف ، توجد مدارس، بلى: فاجلواب
 :منها، املدارس
اإلقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث كان مسجده عليه الصالة  •

ة وكذلك الوفود اليت تقدم إليه معلن، والسالم مكاناً يُعلم فيه أصحابه
 .حاب املسجدإسالمها تتعلم يف رِ 

                                                 
  .٩٧ص، لصالح أبو عراد" مقدمة في التربية ا�س�مية" ١
٢

  .٣٥٤ص ٣٤٧ص، لخالد الحازمي" أصول التربية ا�س�مية" 

 



ن ما اجتمع قوم يف بيت م: "كما جاء يف احلديث، فضل التعلم يف املسجد •
: يتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينةبيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، و 

ومن أبطأ به ، ذكرهم اهللا فيمن عندهيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، و وغش
 ".عمله مل يسرع به نسبه

على خمتلف أعمارهم ، املسجد جلميع أفراد اتمعمشولية التعليم يف  •
األمر الذي تفقده ، ومستواهم التعليمي ومؤهالم الدراسية، وصنائعهم

 .وتنظيمها، املدرسة حبكم رسالتها
بقدر ما يشرتط فيه ، ال يشرتط للمعلم داخل املسجد مؤهالً دراسياً معيناً  •

ط للمدارس واجلامعات يف حني يشرت . الكفاءة العلمية اليت تؤهله لذلك
 .املؤهل العلمي بغض النظر عن املقدرة العلمية

 .قد متتد من بعد الفجر إىل العشاء، يتسع التعليم يف املسجد ألوقات طويلة •
، كما هو احلال يف املدارس، ال يتطلب التدريس يف املسجد أموراً إدارية كثرية •

ن األعباء وغري ذلك م، ومكاتب ومستودعات، من قوى بشرية تديرها
 .اإلدارية واملالية اليت ترتتب على إنشاء املدرسة

  .تعليم الناس من خالل اخلطب واملواعظ.٣
قيام املسؤولني عن املسجد بزيارة املتقاعسني عن احملافظة على الصلوات وإرشادهم .٤

  .وتصحيح أفكارهم مبا جيعلهم يدركون أمهية الصالة
وال أهل احلي ومعرفة الفقراء واألغنياء والعمل على قيام املسؤولني عن املسجد بتفقد أح.٥

  .مجع التربعات والصدقات والزكوات من األغنياء وتوزيعها على الفقراء
إجياد التعارف بني املسلمني الذين جيتمعون يف اليوم مخس مرات حيث يعترب ذلك أفضل .٦

قال رسول اهللا صلى . موسيلة للتعارف والتآخي من خالل ارتياد املسجد وإفشاء السالم بينه
يثبت  ، أفال أنبئكم مباوال تؤمنوا حىت حتابوا تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا ال: "اهللا عليه وسلم

ولكن من املالحظ قلة إفشاء السالم إذا توافق أو تقابل  ".أفشوا السالم بينكم: لك لكمذ
جتسيد التآخي بني وهنا يربز دور القائمني على املسجد يف ، عدد املصلني عند باب املسجد

  .املصلني

 



نشر الفضائل اخلُُلقية ونبذ الرذائل من خالل اخلطب واملواعظ اليت تبني مكانة األخالق .٧
أنا زعيم ببيت يف : "يف اإلسالم وثواب من ختلق بأخالق اإلسالم قال صلى اهللا عليه وسلم

 الكذب وإن كان مازحا ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك
  ".وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه

ويستفاد من هذا احلديث علو مرتبة ومنزلة من حسن خلقه فهي جديرة بالوعظ واإلرشاد 
  .ألن حسن اخللق جيمع الفضائل كلها

إسهام القائمني على أمر املساجد بتوجيه من حيتاج إىل توجيه يف أمر من األمور بأسلوب .٨
عامل مع به يف املسجد ويف القائمني على شؤونه حىت يسلك مسلكهم يف التحسن حيب

والغلظة والشدة ولنا يف رسول  وجيهه بالعنفوينبغي أن ال يتم ت اآلخرين ويتخلق بأخالقهم
اهللا أسوة حسنة حيث مل ينهر املسيء صالته كما جاء يف احلديث وإمنا قال له صلى اهللا 

والذي  :حىت فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل، " تصلارجع فصل فإنك مل: "ليه وسلمع
وكذلك الرجل . فعلمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،علمينفبعثك باحلق ما أحسن غري هذا 

جاء أعرايب فبال يف طائفة : "فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ،الذي بال يف املسجد
بوله أمر  اهللا عليه وسلم، فلما قضىنيب صلى من املسجد، فزجره الناس فنهاهم ال) ناحية(

 هل وعدمومنها الرفق باجلا: قال الصنعاين رمحه اهللا يف ذلك". بَذنوب من ماء فأهريق عليه
  .التعنيف ومنها حسن خلقه ولطفه باملتعلم صلى اهللا عليه وسلم

فمن خالل املسجد يستطيع القائمون عليه إصالح الكثري من أخطاء املسلمني عن طريق 
  .اصح باحلكمة واملوعظة احلسنةالتن
ممارسة القائمني على املسجد باألساليب الرتبوية كالتلطف مع الصغار ومعاملتهم . ٩

حىت ال ينفروا من املسجد وحىت ينغرس فيهم حسن اخللق  خالق الفاضلة عند توجيههمباأل
: رضي اهللا عنهمن خالل القدوة والتطبيق العملي والتعامل املباشر معهم فقد روى أبو قتادة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامه بنت زينب، بنت رسول "
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأليب العاص بن الربيع بن عبد مشس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم : "وروى بريده رضي اهللا عنه قال ".محلها
فجاء احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران فنزل رسول اهللا صلى  طبناخي

 



إّمنا : "صدق اهللا: "اهللا عليه وعلى آله وسلم من املنرب فحملهما فوضعهما بني يديه مثّ قال
نظرت إىل هذين الّصبّيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حّىت قطعت " أموالكم وأوالدكم فتنة

  ".عتهماحديثي ورف
ومن ذلك يظهر اهتمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورمحته واعتناؤه بالصبيان مما يولد حبه 

يف قلوم ومييلون إليه وهذا من تواضعه وكرم أخالقه صلى اهللا عليه وسلم وحري بأمته أن 
لقائمني يقتدوا به ويقتفوا أثره يف التوجيه الرتبوي واستبدال تنفري الصبيان من املساجد ومن ا

  .عليها بالتحبب إليهم حىت يؤثروا فيهم حبسن التوجيه وطيب املعاملة
مجة تلك وتؤكد تلك األحاديث اهتمامه صلى اهللا عليه وسلم بالصبيان داخل املسجد وتر 

والبيان بالفعل قد : (ألن وقعها يف الرتبية أقوى يقول ابن حجر ة؛املشاعر إىل أفعال سلوكي
ويشري قول ابن دقيق العيد على جواز إدخال الصبيان يف املساجد ، )يكون أقوى من القول

وإكرامه هلم جرباً   عليه وسلم  وشفقته على األطفالويظهر هذا احلديث تواضعه صلى اهللا
  .هلم ولوالديهم

ومن ذلك يتضح أن املسجد يؤدي مهمة تربوية يف حياة املسلمني إذا أحسن القائمون عليه 
كون ولكي يتحقق ذلك يتطلب األمر أن ي ،اون والتوجيه واإلصالحاالستفادة منه يف التع

  .من العلم وحب العمل القائمون على املسجد على درجة طيبة
  

  :أهل المساجد والفضائل المعدة: خامساً 
وال ، وهنا سنحاول االقتصار على الفضائل دون تعليق؛ لوضوحها وعظم بالغتها ووجازا( 

  ).اجتهاد مع النص
 : املساجداملشي إىل .١
عد اهللا نزال كلما غدا من غدا إىل املسجد أو راح أ": صلى اهللا عليه وسلم ل الرسولقا 

كان رجل ال أعلم رجال أبعد من املسجد : عن أيب بن كعب قالو  .رواه مسلم"أو راح
فقيل له أو قلت له لو اشرتيت محارا تركبه يف الظلماء : منه وكان ال ختطئه صالة قال

ما يسرين أن منزيل إىل جنب املسجد إين أريد أن يكتب يل ممشاي : قال ويف الرمضاء
قد مجع اهللا لك ذلك  ": إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي، فقال رسول اهللا

 



من تطهر يف بيته مث مشى إىل ": قال رسول اهللا: أيب هريرة قالوعن  . رواه مسلم"كله
بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا كانت خطوتاه إحدامها حتط خطيئة 

  .رواه مسلم"واألخرى ترفع درجة
 :هو يف صالةمن أتى املسجد ف .٢

الرجل مث أتى املسجد يرعى تطهر إذا : "صلى اهللا عليه وسلم ل الرسوليف احلديث قا   
والقاعد ، خيطوها على املسجد عشر حسناتكتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة  ،الصالة

رواه أمحد "حني خيرج من بيته حىت يرجع إليه يكتب من املصلني منيرعى الصالة كالقانت و 
على أحدكم ما املالئكة تصلي : "وعند البخاري قال صلى اهللا عليه وسلم .وصححه األلباين

  ".اللهم ارمحه، اللهم اغفر له :ما مل حيدث تقول، ه الذي صلى فيهدام يف مصال
 :مغفرة للذنوب .٣

خطوة مسجد اجلماعة فخطوة متحو سيئة و  من راح إىل: "صلى اهللا عليه وسلمل الرسول قا
يه صلى اهللا عل أيضاً  قالو ، رواه أمحد وصححه األلباين"راجعاً ذاهباً و ، كتب له حسنةت

فصالها مع اإلمام غفر له  مث مشى إىل صالة مكتوبة، من توضأ فأسبغ الوضوء: "وسلم
  .رواه ابن خزمية وصححه األلباين"ذنبه

 :لمشائني يف الظلماتنور ل .٤
رواه أبو "لظلم بالنور التام يوم القيامةبشر املشائني يف ا: "صلى اهللا عليه وسلم الرسول قال

  !ء من جنس العملجلزاوا. داود و صححه األلباين
 :السنة املهجورة..انتظار الصالة .٥

ال و ، كم يف صالة ما دامت الصالة حتبسهال يزال أحد : "صلى اهللا عليه وسلمالرسول  قال
املالئكة تصلي : "صلى اهللا عليه وسلمقال و  .متفق عليه"أن ينقلب إىل أهله إال الصالة مينعه

اللهم ، اللهم اغفر له:مل حيدث تقول ما ، كم ما دام يف مصاله الذي صلى فيهعلى أحد 
  .رواه البخاري"ارمحه
 :أحب األماكن إىل اهللا املساجد .٦

وأبغض البالد إىل اهللا ، أحب البالد إىل اهللا مساجدها: "قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه مسلم"أسواقها

 



 :فضل أهل املسجد .٧
ان املسجد كفل اهللا ملن كوت، املسجد بيت كل نقي: "الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال

صلى اهللا عليه  قالو  ".صراط إىل رضوان اهللا إىل اجلنةاجلواز على البيته بالروح والرمحة و 
الذكر إال تبشبش اهللا تعاىل إليه كما يتبشبش ما توطن رجل املساجد للصالة و : "وسلم
عليه صلى اهللا  قال الرسولو  .صححه األلباين"الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم أهل

  .متفق عليه"وذكر منهم رجل قلبه معلق باملساجد..سبعة يظلهم اهللا بظله" :وسلم
  

  :التربية على االرتباط بالمسجد: سادساً 
 :صالة اجلماعة .١

إن أثقل صالة على املنافقني صالة ": قال رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه عن أيب هريرة 
العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ولقد مهمت أن آمر 

أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب  بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس مث
 :عن أيب هريرة قالو . رواه مسلم"إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار

يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فسأل : رجل أعمى، فقالأتى النيب 
هل تسمع " :أن يرخص له فيصلي يف بيته فرخص له فلما وىل دعاه، فقالرسول اهللا 

قال : عن أيب األحوص قالو . رواه مسلم"فأجب": نعم قال: ، فقال"؟النداء بالصالة
إال منافق قد علم نفاقه أو لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة ) ابن مسعودأي ( عبد اهللا

علمنا إن رسول اهللا ( :مريض إن كان املريض ليمشي بني رجلني حىت يأيت الصالة، وقال
 .رواه مسلم)الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى

 :العلموحلق وجمالس  ،الدروس والتذاكر .٢
 -رضي اهللا عنه -معاوية أن" ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري،

ما أجلسكم؟ : قال -عز وجل-خرج على قوم يف املسجد وهم يتدارسون ويذكرون اهللا 
آهللا ما أجلسكم  :وحنمده على نعمة اإلسالم، قال - سبحانه وتعاىل - نذكر اهللا : قالوا

: المث ق. إال ذلك آهللا ما أجلسنا: مث قالوا - رضي اهللا عنه-إال ذلك؟ يقول هلم معاوية
ونتذاكر نعمة  وحنن نتذاكر يف املسجد -صلى اهللا عليه وسلم -خرج علينا رسول اهللا 

 



. أجلسنا إال ذلك آهللا ما: آهللا ما أجلسكم إال ذلك؟ يعين سأهلم قالوا: اإلسالم فقال
رضي اهللا -وعن أيب هريرة  ."فإن جربيل جاءين وأخربين أن اهللا يباهي بكم املالئكة: قال
قوٌم جملسا  ما جلس" :صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-ل رسول اهللاقا: قال -عنه

 أخرجه"يذكرون اهللا إال حفت م املالئكة وغشيتهم الرمحة وذكرهم اهللا فيمن عنده
  .مسلم

 :جد واحلرص الصف األولالة يف املسصالتبكري للفضل األذان وفضل  .٣
َلْو يْعلُم الناُس َما : "أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن 

يف النداِء والصف اَألوِل ُمث ملَْ جيَُِدوا ِإال َأْن يْسَتِهموا عَليِه الْستهموا عَلْيِه، ولْو يْعَلُموَن َما 
  .متفق عليه"الصْبِح ألتومهُا وَلْو حبًواوا إَلْيِه، وَلْو يْعَلُمون َما ِيف الَعَتَمِة و ِيف التـْهِجري الْستَبق

شدة احلر، ويدخل ىف معىن التهجري املسارعة إىل  يالسري ىف اهلاجرة، وه: التهجري
  .الصلوات كلها قبل دخول أوقاا؛ ليحصل فضل االنتظار قبل الصالة

اهللا عليهم أمجعني عظم ثواب احلرص على تكبرية وقد أدرك السلف الصاحل رضوان 
اإلحرام والصف األول فكانوا يتسابقون إىل ذلك وحيرصون عليه حىت ال يفوم فضل 

ما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني سنة إال وأنا يف  :ربيعة بن يزيد ذلك، يقول
ما فاتتين التكبرية : سعيد بن املسيب املسجد، إال أن أكون مريًضا أو مسافرًا، ويقول

األوىل منذ مخسني سنة، وما نظرت يف قفا رجٍل يف الصالة منذ مخسني سنة، 
قريًبا من سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىل، بل   األعمش كان: وكيع بن اجلراح ويقول

إذا : إبراهيم النخعي كانوا ال يأون مبن يتهاون يف احلرص على تكبرية اإلحرام، يقول
 .الرجل يتهاون بالتكبرية األوىل فاغسل يديك منهرأيت 

أي لو يعلم  ،"ولْو يْعَلُموَن َما ِيف التـْهِجري الْستَبقوا إَلْيه ":مث قال صلى اهللا عليه وسلم
الناس فضل التبكري واملسارعة إىل الصلوات قبل دخول أوقاا ملا تركوا ذلك التبكري أبدا، 

لشديد يف عصرنا احلاضر سوى بعض كبار السن وهذه الفضيلة تكاد تغيب لألسف ا
بسبب الرتاخي والتسويف والتكاسل، بينما كان سلفنا الصاحل أحرص ما يكون على 

التبكري إىل الصالة، وإدراك تكبرية اإلحرام والصف األول، بل وجميئهم إىل الصالة قبل 
ا، يقول عليه مساع األذان؛ ألن منتظر الصالة ُيكتب له أجر الصالة ما دام ينتظره

 



ال يزال أحدكم يف صالٍة ما دامت الصالة حتبسه، ال : "الصالة والسالم يف حديث آخر
 .متفق عليه"مينعه أن ينقلب إىل أهله إال الصالة

 :سنة انتظار الصالة .٤
كم يف صالة ما دامت الصالة ال يزال أحد : "-صلى اهللا عليه وسلم - قال الرسول 

صلى اهللا  -قال الرسول و  .متفق عليه" أهله إال الصالة أن ينقلب إىلال مينعه و ، حتبسه
ما مل ، كم ما دام يف مصاله الذي صلى فيهاملالئكة تصلي على أحد : "- عليه وسلم

 .رواه البخاري"اللهم ارمحه، اللهم اغفر له :حيدث تقول
 :االعتكاف .٥

ال تباشروهن و : "وقال سبحانه تعاىل، "وطهر بييت للطائفني والعاكفني: "تعاىل اهللا قال
 جند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم واظب على االعتكافو  ،"عاكفون يف املساجد وأنتم

وحرص عليه يف رمضان، حىت إنه ملا تركه سنة من السنوات، اعتكف يف شوال تعويضاً 
  .وما ذاك إال ملا له من فضل ومنزلة له

لم يعتكف اهللا عليه وس رسول اهللا صلى كان:"د اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قالعن عب
كان رسول (: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وعن. متفق عليه"العشر األواخر من رمضان

الذي قبض  عشرة أيام فلما كان العام اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف يف كل رمضان
 .رواه البخاري)فيه اعتكف عشرين يوما

  :اجللوس يف املصلى .٦
  .آياتهو التفكر يف خلق اهللا و ، الصالة ختمر اهللا و  املسجد لذكالقعود يف :املقصود

يف مصاله حىت تطلع الشمس كان النيب إذا صلى الفجر جلس (: عن جابر بن مسرة قال
ويستحب ألهل احلي إقامة بعض الربامج واملناشط وإحياء  .أي طلوعاً حسنا):حسناً 

سلم من زيارة ي وإقامة حقوق املبعض السنن من خالل املسجد كالصيام وجملس احل
 .وغري ذلك، عيادةو 

  :منها، وتتوارد مثة تساؤالت
 ؟ماذا يفعل إذا جلس بعد الصالة -  أ

 



ألن أقعد أذكر اهللا وأكربه وأمحده وأسبحه : "-صلى اهللا عليه وسلم- ال الرسول ق
، و أكثر من ولد إمساعيلأهلله حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق رقبتني أو 

أعتق أربع رقاب من ولد الشمس أحب إيل من أن  ومن بعد العصر حىت تغرب
 .رواه أمحد و حسنه األلباين"إمساعيل

 ؟ملكوث بعد الصالة حىت تطلع الشمسفضل اما  -  ب
جلس يف مصاله حي تطلع كان إذا صلى الفجر أن النيب  (عن جابر بن مسرة 

من صلى الصبح يف " :-عليه الصالة والسالم–وقال  .رواه مسلم)الشمس حسنا
 صلى ركعتني كانت له كأجر حجة مجاعة مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث

  .حسنه األلباينواه الرتمذي و ر "تامة تامة تامة": قال رسول اهللا: قال ،"عمرةو 
 )بعد الصالة(باألذكار الواردة لذكر اهللا . حيسن اجللوس بعد الصلوات مجيعها :تنبيه         

ِه ْبِن َعباٍس رضي فَعْن َعْبِد الل ، رسول اهللا والصحابة كما يف حديث ابن عباس وغريهلفعل 
ِحَني يـَْنَصِرُف الناُس ِمْن اْلَمْكُتوبَِة َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل ، َرْفَع الصْوِت بِالذْكرِ  َأن : ااهللا عنهم

ْعُتهُ : قَاَل اْبُن َعباسٍ  .اللِه صلى اهللا عليه وسلم َوِيف  .ُكْنُت َأْعَلُم إَذا اْنَصَرُفوا ِبَذِلَك إَذا مسَِ
فمن مفاهيم  .ْنِقَضاَء َصالِة َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم إالّ بِالتْكِبريِ َما ُكنا نـَْعِرُف ا: َلْفظٍ 

واعتيادهم ذلك حىت عرف ذلك منهم ابن عباس ، هذا احلديث مكثهم للذكر بعد الصالة
فإن الصالة ، ال يليق باملسلم النهوض مباشرة عقب الصالة حلاقاً بدنيا زائلةف .رضي اهللا عنه

اإلنسان  مث ليستقصِ  .املسجد وطول املكث يف املسجد هلا أفضاهلا املستقلة وأداءها يف
  .األدعية واألذكار الواردة عقب الصالة ففيها فضل كبري وخري وفري

  :للرتبية على اجللوس يف املصلىحملات 
واحتساب أجر انتظار الصالة ( .رآن الكرميوحتفيظ الق قات تعليملحبااللتحاق  .١

 .)ات الفاضلة أيضاً كبعد الفجر للفضل الواردبعد الصالة واألوق
 ).وأيضاً احتساب أجر انتظار الصالة بعد الصالة( .العلميةالدروس حضور  .٢
 .واالستعداد لذلك، التبكري لكل صالة .٣
 .وبعض األعمال يف املسجد ،التعرف على فضل املكوث .٤
 .)واملساندة ،تعاونوحتصل منه على ال( .القرين الصاحل .٥

 



  
  :داب المسجدمن آ: سابعاً 

 إذا دخل املسجد، فيقدم رجله اليمىن عند الدخول، وعند اخلروج يقدم اليسرى، .١
صالة والسالم يف ويقول وهو داخل كما أخرب عليه ال ،لعموم أحاديث التكرمي باليمىن

فليصل على النيب : ويف رواية-إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم : "احلديث الصحيح
: ويف رواية صحيحة ،"اللهم افتح يل أبواب رمحتك: يقللو  -صلى اهللا عليه وسلم

اللهم صل على حممد وأزواج حممد، وإذا خرج فليسلم : إذا دخل املسجد، فليقل"
ن فضلك، اللهم اللهم إين أسألك م: على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليقل

سجد، ح أنه كان إذا دخل املوكذلك ورد يف احلديث الصحي، "اعصمين من الشيطان
، "أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم: "قال

حفظ من الشيطان سائر  -داخلاملسلم ال: يعين- إذا قال ذلك ": وقال عليه السالم
 ."اليوم

إذا : "السالمالصالة و  صلي ركعتني حلديثه عليهوإذا دخل فيه، فإنه ينبغي عليه أن ي .٢
 عليه وسلم يف وقال صلى اهللا ،"فال جيلس حىت يصلي ركعتني املسجددخل أحدكم 

من أشراط الساعة أن مير الرجل باملسجد ال يصلي فيه ركعتني، : "احلديث الصحيح
هذا من أشراط الساعة املذمومة، وقال عليه ، "وأال يسلم الرجل إال على من يعرف

 ،"رج أحد حىت يصليذن املؤذن فال خيإذا أ: "صالة والسالم يف احلديث الصحيحال
أما هذا : "جد بعد األذان لغري حاجة، فقالرجالً خرج من املس أبو هريرةوملا رأى 
لمصلحة وأما اخلروج للحاجة ول ،"وسلمى أبا القاسم صلى اهللا عليه فقد عص

 .الراجحة، فال بأس به
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، : "قال عليه السالم ،النهي عن تشبيك األصابع .٣

وقال يف احلديث ، "ال يشبكن بني يديه فإنه يف صالةفمث خرج عامداً إىل املسجد، 
إذا توضأ أحدكم يف بيته، مث أتى املسجد، كان يف صالة حىت : "الصحيح اآلخر

وال يدخل يف هذا النهي التشبيك بقصد ، "كذا، وشبك بني أصابعهع ال يقل هيرج
: والسالم، ويف هذا احلديث أيضاً  التمثيل وتصوير املعىن كما وقع له عليه الصالة

 



كراهة تشبيك األصابع ملن خرج إىل املسجد للصالة سواًء كان يف الطريق، أو يف 
 .مودة أو ألفة فإنه ال يكرهاملسجد، أو يف الصالة، وأما تشبيكه بيد صاحبه لنحو 

أال ترفع فيه األصوات إال يف املواضع اليت جاء رفع الصوت فيها : ومن آداب املسجد .٤
رفع اإلمام صوته إلعالم املأمومني بالقراءة والتكبري، ومثل اجلهر بالذكر عقيب : مثل

وال جيهر املصلون بعضهم على . صحيح البخارياملكتوبة دون صياح كما ورد يف 
بعض بقراءة القرآن، وقد خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه وهم 

اجي ربه، فال جيهر بعضكم كلكم ين! أيها الناس: "قراءة، فقاليصلون وجيهرون بال
 ."على بعض

صلى اهللا عليه  عن النيب رضي اهللا عنه عن أنس، يف الصف الصحيح صطفافاال .٥
منكبه  أقيموا صفوفكم فإين أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق" :قال وسلم

 .رواه البخاري"مبنكب صاحبه وقدمه بقدمه
: قالصلى اهللا عليه وسلم عن النيب رضي اهللا عنه عن أيب ذر ، نظافة املسجد .٦

عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط "
رواه "عن الطريق ووجدت يف مساوي أعماهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن

 .مسلم
 عن النيبرضي اهللا عنه  عن أنس بن مالك ،شاء قبل الصالة إن حضرالعَ ب ءالبد .٧

رواه "شاءشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعَ إذا حضر العَ ": قال صلى اهللا عليه وسلم
وكل ذلك إكرام حلق ، وقد أطلق البعض العلة يف كل ما يشغل عن اخلشوع .مسلم

 .اهللا وليس للعبد إذ ال يليق أن ينشغل قلب اإلنسان عن ربه تبارك وتعاىل بأي شيء
 :قال تعاىل .وما يستقبحه بنو آدم ،لبصلوعدم أكل الثوم وا ،أخذ الزينة والتطيب .٨

عليه الصالة وعن جابر بن عبد اهللا عن النيب  ،"وخذوا زينتكم عند كل مسجد"
من أكل البصل والثوم " :من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة": قالوالسالم 

 ".والكراث فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
ث  عليه وسلم يف احلديلقوله صلى اهللا يسن أن يرتك باباً خاصاً بالنساء عند بنائه؛ .٩

 ."ب للنساء حىت ال حيدث االختالطلو تركنا هذا البا": الصحيح

 



االجتهاد يف الصالة يف املسجد اخلايل من البدع، املعمول فيه بالسنة، فإن مل  .١٠
صالة والسالم يف جيد، فليبحث عن أبعدها عن البدع فليصل فيه، وقال عليه ال

من قصده لشيء، : يعين "من أتى املسجد لشيء، فهو حظه": احلديث الصحيح
فهذا القصد هو نصيبه، فإذا أتاه لصالة حصل له أجرها مثًال، أو لزيارة بيت اهللا 

حصال له معاً، ومن أتاه هلما مع تعلم علم أو إرشاد جاهل حصل له ما أتى ألجله، 
 .لضالة فهذا حظه من إتيان املساجدأو أتاه للتفرج أو إنشاد ا

  :ن بعض أهل المساجدواألخطاء التي تقع م ومن المخالفات

أم حيافظون على مكان معني يف املسجد ال يغريونه، وقد ى صلى اهللا عليه وسلم يف   -١
يألف مكاناً : احلديث الصحيح أن يوطن الرجل يف املكان باملسجد كما يوطن البعري، يعين

 .خمصوصاً به يصلي فيه ال يغريه معلوماً 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف : "ة والسالمما ورد عنه عليه الصال: ومن اآلداب أيضاً  -٢

ال رد اهللا عليك : فقولوا وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالًة،! ال أربح اهللا جتارتك: املسجد، فقولوا
وى عليه السالم يف احلديث  ،"فإن املساجد مل تنب هلذا": اهللارمحه  مسلمزاد  "!ضالتك

احلسن عن الشراء والبيع يف املسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، وى عن 
التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة؛ وأما إنشاد الشعر، فإن املقصود به الشعر املذموم مجعاً بني 

عدم قطع الصفوف، ألن : منها ؛اجلمعة قبل الصالة لعللٍ  حلق يومالنصوص، والنهي عن الت
حىت ال تذهب هيئة اخلطبة إذا اشتغل الناس يف : وقيل. الناس قد أمروا بالتبكري والرتاص فيها

 .هذه احللق باحلديث
مرفوعاً  أنسجلوس الناس فيه للحديث يف أمر الدنيا حلديث : ومما خيالف أدب املسجد -٣

ا، يأيت على الناس زماٌن حيلقون يف مساجدهم، وليس مههم إال الدني": كذلك  ابن مسعودو 
سيكون يف آخر الزمان قوٌم جيلسون ": ويف لفظ آخر ،"ليس هللا فيهم حاجة، فال جتالسوهمو 

وهذه "السوهم، فإنه ليس هللا فيهم حاجةيف املساجد حلقاً حلقاً، أمامهم الدنيا فال جت
 .األحاديث حسنة مبجموع طرقها

 



إذا زخرفتم ": سنلصالة والسالم يف احلديث احلقال عليه ا .التزيني والزخرفةالنهي عن  -٤
إذا حسنتموها بالنقش : يعين،  "مصاحفكم، فالدمار عليكم مساجدكم، وحليتم

والتزويق والزخرفة، ولو بكتابة اآليات، ألا تشغل املصلي وتلهيه عن اخلشوع والتدبر 
إن تزويق املسجد ولو الكعبة بذهب : واحلضور مع اهللا عز وجل، قال بعض أهل العلم

سجد وأرضاه أمر ببناء امل رضي اهللا عنه عمرأن  البخارياً، وروى أو فضة حرام مطلق
 .)من املطر، وإياك أن حتمر أو تصفرأِكن الناس (: وقال

 
  :من نوافل العبادات: ثامناً 

: عاىل قالت إن اهللا": ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
إّيل مما افرتضته  ، وما تقّرب إّيل عبدي بشيء أحبّ ن عادى يل وليا فقد آذنته باحلربم

أحببته كنت مسعه الذي يسمع به،  ، فإذايتقّرب إّيل بالنوافل حىت ُأحّبه، وما يزال عبدي هعلي
 ألعطيّنه، ولئن ، وإن سأليناليت ميشي ا ، ورجلهوبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا

وهو يدعو إىل  ،فليِع املؤمن هذا احلديث ولينهم مفرداته ،يرواه البخار "استعاذين ألعيذنّه
 نوافل العبادات املتعلقة باملسجد ونؤكد على بعض، ونوافل العباداتاالهتمام بالفرائض 

 :باألدلة
 عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ،)اثنيت عشرة ركعة(السنن الرواتب  .١

مسلم  ما من عبد" :أا قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
اجلنة  ركعة تطوعاً غري فريضة إال بىن اهللا له بيت يفيصلي هللا كل يوم ثنيت عشرة 

رواية الرتمذي عن أم حبيبة قالت قال و . رواه مسلم"أو إال بين له بيت يف اجلنة
من صلى يف يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة بين له : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

غرب وركعتني بعد الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد امل بيت يف اجلنة أربعا قبل
هذا وإن كان األصل هو  .حسن صحيح :قال الرتمذي"الفجر ء وركعتني قبل صالةالعشا

 أداء السنن الرواتب يف البيت كما هو فعل الرسول عليه الصالة والسالم؛ حلديث ابن عمر

صلوا أيها الناس ": ويف الصحيحني،  يصلي النافلة يف بيته_ عليه الصالة والسالم_وكان "

ولكن نوردها الرتباطها ". بيوتكم، فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبةيف 

 



ألدائها يف املسجد للتذكري ورمبا لصعوبة إداءها يف  والندب، بالصالة املفروضة مباشرة
 .البيت أحياناً ألي ظرف

عن أيب قتادة احلارث بن ربعي األنصاري رضي اهللا  ،ركعيت املسجد عند الدخول .٢
إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع " :وسلم نه قال قال النيب صلى اهللا عليهع

 .متفق عليه"ركعتني قبل أن جيلس
َها َعِن النِيب َصلى اهللاُ  ،ركعيت الفجر .٣ :  َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

ٌر ِمَن ال" نـَْيا َوَمارَْكَعَتا اْلَفْجِر َخيـْ إِ : "َويف روايٍة ِلُمْسِلم، "اِفيهَ  د ِمَن َهلَُما َأَحب َيل
يعاً  نـَْيا مجَِ الد" . 

صلى  مسعت النيب: قالت حبيبة أم عن ،ظة على الصالة قبل الظهر و بعدهااحملاف .٤
 ، وأربعا بعدها حرمه اهللامن صلى أربع ركعات قبل الظهر: "اهللا عليه وسلم يقول

 .لرتمذيا رواه اخلمسة وصححه"على النار
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنه قال معاوية بن أيب سفيان عن ،األذان .٥

: مسلم، ومنها رواه"أطول الناس أعناقًا يوم القيامة املؤذنون" :عليه وسلم يقول
أبو سعيد  أنه ال يسمع صوت املؤذن شيء إال شهد له يوم القيامة، قال

إين : "الرمحن بن أيب صعصعة األنصاري رضي اهللا عنه لعبد اهللا بن عبد اخلدري
أراك حتب الغنم والبادية، فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع 
صوتك بالنداء؛ فإنه ال يسمُع مدى صوت املؤذن جن وال إنٌس، وال شيء إال 

 .البخاري رواه"شهد له يوم القيامة، مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
َلْو يْعلُم : " هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأيب وعن

الناُس َما يف النداِء والصف اَألوِل ُمث ملَْ جيَُِدوا ِإال َأْن يْسَتِهموا عَليِه الْستهموا 
َما ِيف الَعَتَمِة والصْبِح عَلْيِه، ولْو يْعَلُموَن َما ِيف التـْهِجري الْستَبقوا إَلْيِه، وَلْو يْعَلُمون 

 .متفق عليه"ألتومهُا وَلْو حبًوا
فعن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،)أربع ركعات(الصالة قبل العصر .٦

رواه الرتمذي وقال حسن غريب "صلى قبل العصر أربعا رحم اهللا امرأً " :قال
 .وحسنه األلباين

 



املزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن عبد اهللا بن مغفل ،الصالة بني األذانني .٧
واملقصود باألذانني  ،متفق عليه"بني كل أذانني صالة ثالثا ملن شاء" :وسلم قال

وختصيص ذلك باملغرب يف رواية عن عبد اهللا املزين عن النيب  .واإلقامة األذان
قال يف الثالثة ملن  ،قبل صالة املغرب صلوا" :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 .أخرجه البخاري"شاء
: ريرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَالَ َعْن َأيب هُ . والوتر، وركعيت الضحى، صوم ثالثة أيام .٨

" َم ِبِصَياِم َثالثََة أَيَاٍم ِمْن ُكلى اهللاُ َعَليِه َوَسلَشْهٍر، َورَْكَعَيت  أَْوَصاِين َخِليِلي َصل
فلو أوتر يف املسجد وصلى  .اه اخلمسةرو "، َوَأْن أُوتَِر قـَْبَل َأْن أَْرُقدَ الضَحى

لتيسر له فعل ،  واخلميسقسم الصوم على االثننيالضحى بعد جلسة اإلشراق و 
 .وإال فالعزائم أوىل، وهذا ملن خشي فوات الفضل، الوصية النبوية

ى اهللاُ قَاَل َرُسوُل اِهللا َصل : رََة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَالَ َعْن َأيب ُهَريْـ  ،الذكر دبر الصلوات .٩
، َوَمحََد اَهللا َثالثاً َوَثالِثَني ل َصالٍة َثالثَاً َوَثالِثنيَ َمْن َسبَح يف ُدبُِر كُ : "َعَلْيِه َوَسلمَ 

اهللاُ  َمتَاَم املائَِة ال إِله ِإال : ْسَعٌة َوِتْسُعوَن ُمث قَالَ وََكبـَر اَهللا َثالثَاً َوَثالِثَني فَِتْلَك تِ 
ْلُك ُوَلُه اَحلْمُد وَ يَك َلهُ َوْحَدُه ال َشرِ 

ُ
، ُغِفَرْت َلُه ُهَو َعلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ ، َلُه امل

 .وهذه رواية مسلم"ْت ِمْثَل َزبَِد اْلَبْحرِ َخطَايَاُه َوِإْن َكانَ 
بالل عند صالة  قال رسول اهللا: عن أيب هريرة قال، الوضوء الصالة  عقب .١٠

لته عندك يف اإلسالم منفعة فإين مسعت يا بالل حدثين بأرجي عمل عم" :الغداة
يف  ما عملت عمال: (قال بالل، "الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة

تاما يف ساعة من ليل وال  اإلسالم أرجى عندي منفعة من أين ال أتطهر طهوراً 
أخرجه البخاري )ن أصليليت بذلك الطهور ما كتب اهللا يل أار إال ص

 .واللفظ ملسلم، مسلمو 
 

  :خاتمةال: اسعاً ت
يبقى ، نيوبعد أن أطللنا هذه اإلطاللة البسيطة على هذا الصرح العظيم وأثره يف حياة املؤمن

ويستأنف حياة اإلميان من جديد يف ، جبد وابتداروالتعاطي مع ما طُرح ، على العبد االمتثال

 



يعد نفسه ألهوال  ملؤمن أنهوليعلم ا، ذلك بال إفراط وال تفريطو التزام قومي باهلدي النبوي 
ذلك يهون على القائم وكل ، حياة الربزخ واحلياة اآلخرة فبانتظارنا ،خطوب جسيمةعظيمة و 

جيعل ما   وأسأله سبحانه أن، علنا ممن تعلقت قلوم باملساجدأسأل اهللا أن جي. الصالة بأمر
  .هللا بقلب سليمبنون إال من أتى ا ونفعاً هلم يوم ال ينفع مال وال، ُكتب حجة لكاتبه وقارئه

  
 
 

 
 

 


