الح##مد هلل نح##مده ،ونس##تعني ب##ه ونس##ترش##ده ،ون##عوذ ب##ه م##ن ش##رور أن##فسنـا وس##يئات أع##مال##نا ،م##ن يه##ده اهلل ف##ال م##ضل ل##ه،
وم##ن ي##ضلل ف##لن تج##د ل##ه ول##يا ً م##رش##داً ،وأشه##د أن ال إل##ه إال اهلل وح##ده ال ش##ري##ك ل##ه ،وأشه##د أن س##يدن##ا مح##مدا ً صلى اهلل
ع#ليه وس#لم رس#ول اهلل س#يد الخ#لق والبش#ر ،ال#لهم ص#ل وس#لم وب#ارك على س#يدن#ا مح#مد ،وعلى آل#ه وأص#حاب#ه وعلى ذري#ته،
وم##ن وااله وم##ن ت##بعه إلى ي##وم ال##دي##ن .ال##لهم ال ع##لم ل##نا إال م##ا ع##لمتنا ،إن##ك أن##ت ال##عليم ال##حكيم ،ال##لهم ع##لمنا م##ا ي##نفعنا،
وان##فعنا ب##ما ع##لمتنا ،وزدن##ا ع##لما ،وأ ِرن##ا ال##حق ح##قا ً وارزق##نا ات##باع##ه ،وأرن##ا ال##باط##ل ب##اط#ً #ال وارزق##نا اج##تناب##ه ،واج##علنا م##من
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحني.
أي##ها اإلخ##وة ال##كرام ،امل##ساج##د ب##يوت اهلل ت##عالى ،وم##ن أح##ب اهلل ت##عالى أح##ب ب##يوت##ه ،وأك##ثر م##ن زي##ارت##ها .ق##ال ت##عالىَ }:وأَنَّ
#سا ِ
جَ #د هللَِِّ فَ َ#ال تَْ #د ُع##وا َمعَ اهللَِّ أ َ َ #
ح#دا ً { .وال#ضيف إذا ن#زل ب#ساح#ة ال#كرم#اء ،و م#نازل ال#عظماء ،أص#اب#ه ج#وده#م وف#ضلهم،
ا َ#ملَْ #
ون##ال م##ن أع##طيات##هم وغ##نم م##ن إك##رام##هم ،ف##كيف ب##ضيف ن##زل ب##أك##رم األك##رم##ني ،وح#ّ #ل على رب ال##عامل##ني..؟ ع##ن أبي س##عيد
الخ#دري رضي اهلل ع#نه أن رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم ق#ال ف#يما ي#روي#ه ع#ن رب#ه }:إ ّن ب#يوتي في أرضي امل#ساج#د،
وإ ّن ز ّواري ف ##يها ع #ّ #ماره ##ا ،ف ##طوبى ل ##عبد تط ّه## #ر في ب ##يته ث ##م زارني في بيتي ف ##حقّ على امل ##زور أن ي ##كرم زائ ##ره{ .وع ##نه
رضي اهلل ع##نه ع##ن النبي صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال }:إذا رأي##تم ال##رج##ل ي##عتاد امل##ساج##د ف##اشه##دوا ل##ه ب##اإلي##مان ،ق##ال اهلل
ت#عالى }:إن#ما ي#عمر م#ساج#د اهلل م#ن آم#ن ب#اهلل وال#يوم اآلخ#ر وأق#ام ال#صالة وءاتى ال#زك#اة ول#م ي#خش إال اهلل فعسى أول#ئك
أن يكونوا من املهتدين{
وع##ن أبي ه##ري##رة رضي اهلل ع##نه ع##ن النبي صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال }:س##بعة ي##ظلهم اهلل في ظ##له ،ي##وم ال ظ##ل إال ظ##له ـ
وع# #دَّ م ##نهم ـ ورج ##ل ق ##لبه م ##علق ب ##امل ##ساج ##د{ .وع ##نه رضي اهلل ع ##نه أن النبي صلى اهلل ع ##ليه وس ##لم ق ##ال }:م ##ن غ ##دا الى
املسج##د أو راح ،أع ّ #د اهلل ل##ه في ال##جنة ن##زال ك##لما غ##دا أو راح{ .وامل##ساج##د ليس##ت م##عاب##د ت##ؤدى ف##يها ط##قوس ال##عبادات،
وح#رك#ات ال#صلوات فحس#ب ،ف#األرض ك#لها ج#علت ألم#ة النبي صلى اهلل ع#ليه وس#لم مسج#دا وط#هورا ،وتصلح ألداء األرك#ان
وال##واج##بات ف##أي##نما أدرك##تك ال##صالة فّ #
#صل ف##هو مسج##د .ول##كن امل##ساج##د ب##يوت اهلل ي##أوي ال##يها املس##لم م##نقطعا ع##ن ص##خب
ال##حياة امل##ادي##ة ،ومتح##ررا م##ن ق##يود ال##هموم ال##دن##يوي##ة ،فيج##د ف##يها م##راتع م##ن ري##اض ال##جنة ،وري##اح##ني ال##فردوس ..وإذا ك##ان
ح##ق ال##ضيف إك##رام##ه ،ف##إن م##ن واج##به م##عرف##ة ق##در م##ن ي##زور ،واالس##تعداد ل##زي##ارت##ه ،وال##تأدب في ح##ضرت##ه ب##ما ي##ليق وج##الل
املزور وعظمته ..ومن اآلداب اإلسالمية لزيارة بيوت اهلل تبارك وتعالى:
 م#حبة امل#ساج#د وت#قدي#ره#ا ،وال#نظر إل#يها ب#عني ال#تكري#م وال#تعظيم وال#تقدي#س واالح#ترام ،ألن#ها ب#يوت اهلل ت#عالى التي ب#نيتل ##ذك ##ره وع ##بادت ##ه ،وت ##الوة ك ##تاب ##ه وأداء رس ##ال ##ته ،ونش ##ر ت ##عال ##يمه وتبليغ م ##نهجه ،وت ##عارف أت ##باع ##ه ول ##قائ ##هم على م ##ائ ##دة ال ##علم
شَ #ع ِ
هللَّ فَ#ِ #إنََّ #ها ِم##ن تَْ #ق َوى ا ْلُ #ق ُل ِ
وال##حكمة وم##كارم األخ##الق ..ق##ال ت##عالى }:ذَلِ#َ #ك َو َم##ن ُيَ #عظِّ ْم َ# #
وب { .وق##ال س##بحان##هِ }:في
ائ#َ #ر ا ِ
بُ#يُ ٍ
ص ِ
س#بِّحُ َلُ #ه ِف##ي َها ِب##ا ْلُ #غ ُدوِّ َو ْ
ج ٌ
#ال * ِر َ #
وت أ َ ِذ َن اهللَُّ أَن تُ ْ#رفَعَ َويُ#ذْ َك#َ #ر ِف##ي َها ْ # #
ارةٌ َو َال بَيْعٌ َع##ن ِذ ْكِ #ر اهللَِّ
اس ُ#م ُه يُ َ #
اآل َ # # #
#ال َّال ُتْ #ل ِهي ِه ْم ِتَ #
#ج َ
َّب ِف ِ
َو إِ َقام ِ الص ََّال ِة َو إِيتَاء الزَّ َك ِ
اة َي َ
ار {.
وب َوا َألْ ْب َ
يه ا ْل ُق ُل ُ
خافُو َن َي ْوما ً تَت َ َقل ُ
ص ُ
 ال ## #عمل على إش ## #ادت ## #ها ،وال ## #قيام ب ## #ما يس ## #تطيع م ## #ن جه ## #د م ## #ادي أو جس ## #دي ل ## #بنائ ## #ها ،وتشجيع ال ## #ناس على ال ## #تبرعالس##تكمال##ها وت##جهيزه##ا ب##ما ي##ليق وم##كان##تها ،واب##تغاء وج##ه اهلل ت##عالى في ك##ل ذل##ك .ع##ن اب##ن ع##باس رضي اهلل ع##نهما أن
النبي صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال :م##ن بنى هلل مسج##دا ول##و ك##مفحص ق##طاة ل##بيضها ـ أي ب##قدر امل##وضع ال##ذي ي##بيض ف##يه
طائر القطاة ـ بنى اهلل له بيتا في الجنة.
وع##ن أن##س رضي اهلل ع##نه ق##ال :م##ن أس##رج س##راج##ا في مسج##د ل##م ت##زل امل##الئ##كة وح##ملة املسج##د يس##تغفرون ل##ه م##ا دام في
ذلك املسجد ضؤه.
الح#ر وال#برد ،وظ#لمة
 امل#حاف#ظة على ارت#ياد امل#ساج#د ول#و ك#ان#ت ب#عيدة ع#ن م#نزل#ه ،واملشي إل#يها ول#و تح#مل في س#بيل ذل#ك ّ #ال##ليل وم##شقة ال##طري##ق .ع##ن أبي م##وسى رضي اهلل ع##نه ق##ال :ق##ال رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم }:إن أع##ظم ال##ناس
أج##را في ال##صالة أب##عده##م إل##يها ممشى ف##أب##عده##م ،وال##ذي ي##نتظر ال##صالة حتى ي##صليها مع اإلم##ام أع##ظم أج##را م##ن ال##ذي
يصليها ثم ينام{.
بش##روا املّ #
#شائ##ني في ال##ظلم الى امل##ساج##د ب##ال##نور
وع##ن أبي ب##ري##دة رضي اهلل ع##نه ع##ن النبي صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال# ّ }:
ال#تام ي#وم ال#قيام#ة{ .وع#ن أبيّ ب#ن ك#عب رضي اهلل ع#نه ق#ال :ك#ان رج#ل م#ن األن#صار ال أع#لم أح#دا أب#عد م#ن املسج#د م#نه،
وك#ان#ت ال تخ#طئه ص#الة ،ف#قيل ل#ه :ل#و اش#تري#ت ح#مارا ت#رك#به في ال#ظلماء وفي ال#رم#ضاء ،ق#ال :م#ا يس ّ#رني أن م#نزلي الى

ج##نب املسج##د ،إني أري##د أن ي##كتب لي م##مشاي الى املسج##د ورج##وعي إذا رج##عت الى أه##لي ،ف##قال رس##ول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم }:قد جمع اهلل لك ذلك كله{.
 ال#تهيؤ ل#لذه#اب الى املسج#د ب#ال#طهارة وح#سن ال#وض#وء وال#تس ّوك ،ول#بس ال#ثياب ال#نظيفة ،وت#قليم األظ#اف#ر وت#رج#يل ال#شعر،والتج ّ#مل وال#تط ّيب .ق#ال ت#عالىَ }:ي#ا َب ِني آ َد َم ُ
سج ِ ٍد{  .وع#ن أبي ه#ري#رة رضي اهلل ع#نه أن النبي
خ#ذُوا ْ ِزي#نَت َ ُك ْم ِ#ع#ن َد ُك#لِّ َم ْ
صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال }:م##ن تطه##ر في ب##يته ث##م مضى الى ب##يت م##ن ب##يوت اهلل ،ليقضي ف##ري##ضة م##ن ف##رائ##ض اهلل،
كانت خطواته إحداها تح ّ
ط خطيئة واألخرى ترفع درجة{.
إن##هاء ج##ميع األع##مال ال##دن##يوي##ة ،وإي##قاف ك##اف##ة األش##غال امل##ادي##ة ع##ند س##ماع األذان ،وامل##سارع##ة الى ت##لبية ال##نداء ،وال##توج##هالى املسجد مهما كانت األعذار.
ِ
استَجِيبُوا ْ هللِِّ َولِلر َُّس ِ
ول إِذَا َد َعا ُكم َملا ُي ْح ِيي ُك ْم{.
قال تعالى }:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َمنُوا ْ ْ
وع##ن أبي ه##ري##رة رضي اهلل ع##نه ق##ال} :أتى النبي صلى اهلل ع##ليه وس##لم رج##ل أعمى ف##قال :ي##ا رس##ول اهلل ل##يس لي ق##ائ##د
خ#ص ل#ه ،ف#لما ولى دع#اه
خ#ص ل#ه فيصلي في ب#يته ،ف#ر ّ#
ي#قودني الى املسج#د ،ف#سأل رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم أن ي#ر ّ#
فقال له :هل تسمع النداء بالصالة؟ قال :نعم ،قال ":فأجب" {.
 ال ##دخ ##ول الى املسج ##د م ##قدم ##ا ال ##رج ##ل اليمنى ق ##ائ ##ال :ب ##سم اهلل ،ال ##لهم ص ##ل على س ##يدن ##ا مح ##مد ،ال ##لهم افتح لي أب ##وابرح ##متك .ك ##ما يس ##تحب أن ي ##نوي االع ##تكاف ف ##إن ##ه يصح ول ##و ل ##م ي ##مكث إال ف ##ترة ق ##ليلة ،ف ##يقول :ن ##وي ##ت االع ##تكاف في ه ##ذا
املسجد ما دمت فيه.
الخ#روج م#قدم#ا ال#رج#ل اليس#رى واض#عا ح#ذاءه أم#ام#ه به#دوء ق#ائ#ال :ال#لهم ص#ل على س#يدن#ا مح#مد ،ال#لهم إني أس#أل#ك م#نفضلك.
ع#ن أبي أس#يد رضي اهلل ع#نه ق#ال :ق#ال رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم }:إذا دخ#ل أح#دك#م املسج#د فليس#لم على النبي
صلى اهلل عليه وسلم ثم ليقل :اللهم افتح لي أبواب رحمتك ،وإذا خرج فليقل :اللهم إني أسألك من فضلك{.
 ص##الة رك##عتني س##نة ت##حية املسج##د ق##بل الج##لوس ،إذا ل##م ي##كن وق##ت ص##الة رات##بة ،وم##ن ل##م ي##تمكن م##ن ال##صالة لح##دث أوشغل ..فليقل :سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،ثالث مرات.
ع##ن أبي ق##تادة رضي اهلل ع##نه ق##ال :ق##ال رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم }:إذا دخ##ل أح##دك##م املسج##د ف##ال يج##لس حتى
يصلي ركعتني{.
 خ#لع الح#ذاء وإزال#ة م#ا ع#لق ب#ه م#ن أوس#اخ خ#ارج املسج#د ،وإط#باق#ه ووض#عه في أق#رب م#كان م#خصص والح#ذر م#ن رف#عهفوق الرؤوس ،أو تلويث املسجد به ،ثم إطباق باب املسجد بهدوء عند الدخول.
 االنتباه الى طهارة الجوارب ونظافتها ،قبل املشي بها على سجاد املسجد. ت##جنب أك##ل ال##ثوم أو ال##بصل ،وم##ا ل##ه رائ##حة ك##ري##هة ،وال##دخ##ول الى املسج##د ق##بل إزال##تها ،ب##تنظيف ال##فم ب##امل##اء وال##فرش##اةواملعجون.
ع##ن ج##اب##ر رضي اهلل ع##نه ق##ال :ق##ال رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم }:م##ن أك##ل ث##وم##ا أو ب##صال ف##ليعتزل##نا ،أو ف##ليعتزل
مسج ##دن ##ا{ .وع ##نه رضي اهلل ع ##نه أن النبي صلى اهلل ع ##ليه وس ##لم ق ##ال }:م ##ن أك ##ل ال ##ثوم وال ##بصل وال ##كراث ف ##ال ي ##قرب ##ن
مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم{.
 ت##جنب ت##لوي##ث املسج##د بشيء م##ن ال##قاذورات أو ال##نجاس##ات ،ك##امل##رور ب##أرج##ل ع##ليها ن##جاس##ة ،أو ت##لوي##ثه ب##ال##قليل م##ن ال##دم،كما يحرم البول في املسجد ولو كان في وعاء ويحرم االستنجاء فيه.
ع ##ن أن ##س رضي اهلل ع ##نه ق ##ال :ق ##ال رس ##ول اهلل صلى اهلل ع ##ليه وس ##لم ألع ##رابي ب ##ال في املسج ##د :إن ه ##ذه امل ##ساج ##د ال
تصلح لشيء من هذا البول وال القذر ،إنما هي لذكر اهلل وقراءة القرآن.
 ت ##جنب ت ##لوي ##ث املسج ##د ب ##ال ##بصاق أو امل ##خاط أو ال ##نخام ##ة ،وخ ##اص ##ة ع ##ند ع ##تبات املسج ##د أو على ب ##اب ##ه أو في أم ##اك ##نال##وض##وء ،وال##قيام على إزال##ته إن وج##د .ع##ن أن##س رضي اهلل ع##نه أن رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال :ال##بصاق في
املسج#د خ#طيئة ،وك#فارت#ها دف#نها .وع#ن ع#ائ#شة رضي اهلل ع#نها أن رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم رأى في ج#دار ال#قبلة
مخاطا أو بزاقا أو نخامة فح ّكه.

 ت ##جنب ال ##لهو وال ##لعب والج ##ري ،وال ##لغو وال ##ثرث ##رة ،ورفع األص ##وات ول ##و ب ##قراءة ال ##قرآن على وج ##ه ي ##ش ّوش على امل ##صلني أوال#ذاك#ري#ن أو امل#تدارس#ني ل#لعلم .ع#ن ال#سائ#ب ب#ن ي#زي#د ال#صحابي ق#ال :ك#نت في املسج#د فحصبني رج#ل ف#نظرت ف#إذا ع#مر
ب#ن الخ#طاب ف#قال :اذه#ب ف#أتني به#ذي#ن ،ف#جئته ب#هما ،ف#قال :م#ن أي#ن أن#تما؟ ف#قاال:م#ن أه#ل ال#طائ#ف ف#قال :ل#و ك#نتما م#ن
أه##ل ال##بلد ألوج##عتكما ،ت##رف##عان أص##وات##كما في مسج##د رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم .وع##ن أبي س##عيد الخ##دري رضي
اهلل ع##نه أن النبي صلى اهلل ع##ليه وس##لم اع##تكف في املسج##د ف##سمعهم يجه##رون ب##ال##قراءة ،ف##كشف الس##تر وق##ال :أال ك##لكم
مناج ربه فال يؤذي ّن بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة.
 ت##جنب ال##خصوم##ات واالش##تغال ب##أم##ور ال##دن##يا ،والبيع والش##راء ،وال##بحث ع##ن ض##ائع ،وإن##شاد ال##شعر امل##تضمن ف##حشا أوهجاء ملسلم أو ظلما أو غزال ،وال بأس فيما تضمن حكمة أو خيرا.
ع#ن اب#ن ع#مر رضي اهلل ع#نهما ق#ال :نهى رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم ع#ن الش#راء والبيع في املسج#د وأن تنش#د ف#يه
األش##عار ،وأن تنش##د ف##يه ال##ضال##ة{ .وع##ن أبي ه##ري##رة رضي اهلل ع##نه أن رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم ق##ال :إذا رأي##تم
م#ن يبيع أو ي#بتاع في املسج#د ف#قول#وا :ال أربح اهلل ت#جارت#ك ،وإذا رأي#تم م#ن ينش#د ف#يه ض#ال#ة ف#قول#وا ال ر ّد اهلل ع#ليك .وق#ال
سعيد بن املسيّب :من جلس في املسجد فإنما يجالس ربه ،فحقه أال يقول إال خيرا.
 تجنب االحتباء وتشبيك األصابع وفرقعتها والعبث بها في املسجد وأثناء انتظار الصالة.ع#ن أبي س#عيد رضي اهلل ع#نه ق#ال :دخ#لت املسج#د مع رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم ف#إذا رج#ل ج#ال#س وس#ط املسج#د
م##حتبيا مش #بّكا أص##اب##عه ب##عضها على ب##عض ف##أش##ار إل##يه رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم ف##لم ي##فطن إلش##ارت##ه ،ف##ال##تفت
رس ##ول اهلل صلى اهلل ع ##ليه وس ##لم ف ##قال }:إذا ك ##ان أح ##دك ##م في املسج ##د ف ##ال يش# #بّك ّن ف ##إ ّن التش ##بيك م ##ن ال ##شيطان ،وإنّ
أحدكم ال يزال في صالة ما كان في املسجد حتى يخرج منه{.
 تجنب الخروج من املسجد بعد األذان إال لعذر حتى يصلي املكتوبة.ع#ن أبي ال#شعثاء ق#ال :ك#نا ق#عودا ع#ند أبي ه#ري#رة رضي اهلل ع#نه في املسج#د ف#أذّن امل#ؤذن ف#قام رج#ل م#ن املسج#د يمشي
ف##أت##بعه أب##و ه##ري##رة ب##صره حتى خ ##رج م##ن املسج##د ،ف ##قال أب##و ه ##ري ##رة :أم##ا ه##ذا ف##قد عصى أب##ا ال##قاس##م صلى اهلل ع##ليه
وسلم.
 ت##جنب ت##ناول األط##عمة في املسج##د وج##علها أم##كنة ل##لراح##ة أو ال##قيلول##ة أو ال##سمر ،وت##جنب ال##وق##وع في املح##رم##ات ك##ال##غيبةوالنميمة والكذب.
 ت##جنب ال##دخ##ول الى املسج##د ل##لمرور ف##يه ك##طري##ق ،أو ال##دخ##ول والخ##روج م##نه م##ن غ##ير ص##الة أو ذك##ر أو تس##بيح أو ع##بادةأو أمر باملعروف أو نهي عن منكر أو طلب للعلم.
 القيام بصيانة املسجد ،والحفاظ على نظافته وأناقته ،وأثاثه وأمتعته ،وكتبه ومصاحفه.ع#ن ع#ائ#شة رضي اهلل ع#نها ق#ال#ت :أم#ر رس#ول اهلل صلى اهلل ع#ليه وس#لم ب#بناء امل#ساج#د في ال#دور ـ أي في األم#اك#ن التي
تبنى فيها البيوت ـ وأن تنظف وتطيّب.
ي أج##ور أمتي حتى ال##قذاة يخ##رج##ها
وع##ن أن##س رضي اهلل ع##نه ق##ال :ق##ال رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم }:ع##رض##ت عل ّ
الرجل من املسجد{  -والقذاة هى القشة .
 ص#يان#ة املسج#د م#ن األط#فال وامل#جان#ني ،وتشجيع ال#صبية ال#ذي#ن ت#جاوزوا ال#ساب#عة وإح#ضاره#م الى املسج#د ت#عوي#دا ل#همعلى ال ##عبادة ،وت ##حبيبهم ب ##امل ##ساج ##د مع ت ##عليمهم آداب ##ها ق ##بل دخ ##ول ##ها ،واإلش ##راف ع ##ليهم أث ##ناء وج ##وده ##م ف ##يها ل ##توج ##يههم
وتنبيههم عند اإلخالل بحرمتها أو مخالفة آدابها والحذر من إهانتهم أو طردهم منها.
#تبرج ل##لمرأة التي تشه##د امل##ساج##د ،ودخ##ول##ها وخ##روج##ها م##ن امل##كان امل##خصص ل##لنساء ،دون
 ت##جنب ال##تطيب وال##تزي##ن والّ #اختالطها بالرجال أو مزاحمتهم.
ع##ن زي##نب ال##ثقفية رضي اهلل ع##نها ق##ال##ت :ق##ال ل##نا رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم }:إذا شه##دت إح##داك ّ #ن املسج##د ف##ال
#مس ط#يّبا{ .وع##ن ع##ائ##شة رضي اهلل ع##نها ق##ال##ت :ب##ينما رس##ول اهلل صلى اهلل ع##ليه وس##لم ج##ال##س في املسج##د إذ دخ##لت
تّ #
إم##رأة م##ن م##زي##نة ت##رف##ل في زي##نة ل##ها في املسج##د ،ف##قال صلى اهلل ع##ليه وس##لم }:ي##ا أي##ها ال##ناس ان##هوا ن##ساءك##م ع##ن ل##بس
ال ##زي ##نة وال ##تبختر في املسج ##د ف ##إن بني إس ##رائ ##يل ل ##م ي ##لعنوا حتى ل ##بس ن ##ساؤه ##م ال ##زي ##نة وت ##بختروا في امل ##ساج ##د{ .أي ##ها
اإلخ##وة ال##كرام ،ال##غال##بية العظمى م##ن إخ##وت##نا ال##كرام رواد ه##ذا املسج##د ي##لتزم##ون به##ذه اآلداب ،إم##ا ع##ن ع##لم أو ع##ن ذوق

ج#علت ه#ذه الخ#طبة ل#فت ن#ظر ل#هؤالء ال#قلة ال#قليلة م#ن أج#ل
ع#ام ،ول#كن ق#لة ق#ليلة ال ت#عرف ه#ذه األح#كام ،وق#د تجه#لها ،ل#ذل#ك ُ #
أن ي##كون ب##يت اهلل م##عظماً ،وم##ن ت##عظيم ب##يت اهلل ع##ز وج##ل ات##باع ه##ذه اآلداب .أي##ها اإلخ##وة ال##كرام ،ح##اس##بوا أن##فسكم ق##بل
أن ت##حاس##بوا ،وزن##وا أع##مال##كم ق##بل أن ت##وزن ع##ليكم ،واع##لموا أن م##لك امل##وت ق##د تخ##طان##ا ل##غيرن##ا ،وسيتخ##طى غ##يرن##ا إل##ينا،
الكيس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع نفسه هواها ،وتمنى على اهلل األماني..
.وتوبوا إلى اهلل جميعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون
----------------------------------------------------------------------------------------------الح>>مد هلل رب ال>>عامل>>ني وال ع>>دوا َ
ن إال على ال>>ظامل>>ني،وأشه##د أن ال إل##ه إال اهلل وح##ده وال ش##ري##ك ل##ه ،إق##رارا ً ب##رب##وب##يته
وإرغ#امـ#ا ً مل#ن جح#د ب#ه وك#فر ،وأشه#د أن س#يدن#ا مح#مدا ً صلى اهلل ع#ليه وس#لم رس#ول اهلل س#يد الخ#لق والبش#ر ،م#ا ات#صلت
ع#ني ب#نظر ،أو س#معت أذن ب#خبر ،ال#لهم ص#ل وس#لم وب#ارك على س#يدن#ا مح#مد ،وعلى آل#ه وأص#حاب#ه وعلى ذري#ته ،وم#ن وااله
.ومن تبعه إلى يوم الدين
ع>باد اهلل  :إن اهلل ت#عالى أم#رك#م ب#أم#ر ب#دأ ف#يه ب#نفسه امل#تعالي ب#عظمته ومج#ده  ،وثنى ب#مالئ#كته ال#كرام مس#بحة ب#قدس#ه ،
وث##لث ب##كم م##عاش##ر املس##لمني م##ن ج##نه وإن##سه  ،ف##قال ج##ل م##ن ق##ائ##ل س##بحان##ه  " :إن اهلل وم##الئ##كته ي##صلون على النبي ي##ا
أي ##ها ال ##ذي ##ن آم ##نوا ص ##لوا ع ##ليه وس ##لموا تس ##ليما ً "  ،ال ##لهم ص ##ل وس ##لم وزد وب ##ارك على ص ##اح ##ب ال ##وج ##ه األن ##ور  ،وال ##جبني
األزه#ر  ،وال#قلب األطه#ر  ،ن#بينا وح#بيبنا وق#دوت#نا إلى ال#خير مح#مد اب#ن ع#بد اهلل  ،وعلى خ#لفائ#ه األرب#عة ال#راش#دي#ن امله#دي#ني
 ،أبي ب##كر وع##مر وع##ثمان وعلي  ،وع##ن س##ائ##ر ال##صحاب##ة أج##معني  ،وال##تاب##عني وم##ن ت##بعهم ب##إح##سان إلى ي##وم ال##دي##ن  ،وع##نا
م ##عهم ب ##منك وك ##رم ##ك ي ##ا أك ##رم األك ##رم ##ني  ،ال ##لهم أع ##ز اإلس ##الم واملس ##لمني  ،وأذل الش ##رك واملش ##رك ##ني ،ودم ##ر أع ##داء ال ##دي ##ن ،
واج##عل ب##الدن##ا آم##نة م##طمئنة وس##ائ##ر ب##الد املس##لمني  ،ال##لهم أرن##ا ال##حق ح##قا ً وارزق##نا ات##باع##ه  ،وأرن##ا ال##باط##ل ب##اط#ً #ال وارزق##نا
اج##تناب##ه  ،ال##لهم ح##بب إل##ينا اإلي##مان وزي##نه في ق##لوب##نا وك##ره إل##ينا ال##كفر وال##فسوق وال##عصيان  ،واج##علنا م##ن ال##راش##دي##ن ،
ال##لهم اغ##فر ل##نا وإلخ##وان##نا ال##ذي##ن س##بقون##ا ب##اإلي##مان وال ت##جعل في ق##لوب##نا غ#ً #ال ل##لذي##ن آم##نوا رب##نا إن##ك رؤوف رح##يم  ،ال##لهم
ان##صر امل##جاه##دي##ن في س##بيلك في ك##ل م##كان  ،ال##لهم ان##صره##م على ع##دوك وع##دوه##م ي##ا ذا ال##جالل واإلك##رام ي##ا ذا ال##طول
واإلن#عام  ،ال#لهم ي#ا ق#وي ي#ا ع#زي#ز  ،ي#ا ج#بار ال#سموات واألرض  ،ال#لهم ق#ات#ل ال#كفرة الفج#رة م#ن ال#ذي ي#حارب#ون أول#ياءك ،
وي#دي#نون ب#غير دي#نك  ،ال#لهم أدر ال#دائ#رة ع#ليهم  ،واج#عل ت#دب#يره#م ت#دم#يرا ً ع#ليهم  ،ال#لهم اج#عل ك#يده#م ب#ينهم  ،ال#لهم أن#زل
ع##ليهم ب##أس##ك ال##ذي ال ي##رد ع##ن ال##قوم املج##رم##ني  ،ال##لهم أه##لكهم ب##القح##ط وال##سنني  ،ي##ا م##ن ال يعج##زه شيء في األرض وال
في ال#سماء  ،ال#لهم إن#ا ن#سأل#ك ال#جنة وم#ا ق#رب إل#يها م#ن ق#ول وع#مل  ،ون#عوذ ب#ك م#ن ال#نار وم#ا ق#رب إل#يها م#ن ق#ول وع#مل ،
رب##نا آت##نا في ال##دن##يا ح##سنة وفي اآلخ##رة ح##سنة وق##نا ع##ذاب ال##نار  ،وأدخ##لنا ال##جنة مع األب##رار  ،ال##لهم اغ##فر ل##نا م##ا ق##دم##نا
وم#ا أخ#رن#ا  ،وم#ا أع#لنا وم#ا أس#ررن#ا  ،وم#ا أن#ت أع#لم ب#ه م#نا  ،أن#ت امل#قدم وأن#ت امل#ؤخ#ر  ،ال إل#ه إال أن#ت  .س#بحان رب#ك رب
ال ##عزة ع ##ما ي ##صفون  ،وس ##الم على امل ##رس ##لني  ،والح ##مد هلل رب ال ##عامل ##ني  ،وأق ##م ال ##صالة إن ال ##صالة تنهى ع ##ن ال ##فحشاء
 .واملنكر ولذكر اهلل أكبر واهلل يعلم ما تصنعون

