
1 

 

 )كم فات تارك الصالة باملساجد من األجور( 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الفضائل  من  هلا  وجعل  األمم،  من  غريها  عىل  حممٍد  أمَة  ل  فضَّ الذي  هلل  احلمد 

صىل - لغريها، والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل رسول اهلل    هواألجور ما مل جيعل

، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له الذي ُبعث يف خري أمة  -اهلل عليه وسلم

 وأشهد أن حممًدا عبده رسوله.

ُكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ ﴿ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَّ َق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ َيا َأُّيه

 ﴾ َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً ِمنُْهََم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَُّقوا اهللََّ الَِّذي  

 أما بعد: [.1النساء: ]

أنه فرض عليها مخس صلوات    - صىل اهلل عليه وسلم-عىل أمة حممد  من رمحة اهلل  فإن  

وليلة يوم  كل  اخلمس    يف  الصلوات  وهذه  صالة،  مخسني  يف  بأجر  الرجال  يصليها 

تعاىل:   قال  كَم  فِيهَ ﴿املساجد،  َلُه  ُيَسبُِّح  اْسُمُه  فِيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  َأْن  اهللَُّ  َأِذَن  ُبُيوٍت  ا يِف 

 [. 36]النور:  ﴾اآلَصالِ بِاْلُغُدوِّ وَ 

البخاري ومسلم عن أيب هريرة   النبي    -ريض اهلل عنه-وروى  صىل اهلل عليه -أن 

ثم »قال:    -وسلم بالناس،  فيصيل  رجال  آمر  ثم  فتقام،  بالصالة،  آمر  أن  مهمت  ولقد 
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أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم 

 ،  «بالناربيوهتم 

ف فهو متوعد بَم جاء فدلت هذه األدلة وغريها عىل صالهتا باملساجد وأن من خال

ت    من تركهاوأن    ، ومن فضل اهلل أنه جعل لصالهتا باملساجد فضاًل عظيًَم   فيها فقد فوَّ

 هذه الفضائل:، ومن عىل نفسه خرًيا كثرًيا

فع له درجة وُُتطه عنه خطيئة، أنه ال خيطو خطوة إىل املسجد إال ُترالفضيلة األوىل:  

  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه-أخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة  

فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، وأتى املسجد، ال يريد إال الصالة، مل خيط خطوة »قال:  

 . «... إال رفعه اهلل هبا درجة، وحط عنه خطيئة، حتى يدخل املسجد

الثاني اإلمام  أن  ة:الفضيلة  مع  إذا صىل  بسبع ُضوعفت صالته عىل صالته وحده  ه 

صىل -أن النبي    -ريض اهلل عنه-البخاري ومسلم عن ابن عمر  ، أخرج  وعرشين درجة

 .«صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بسبٍع وعرشين درجة»قال:  -اهلل عليه وسلم

مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، أن الصالة يف املساجد من أسباب  ة:  الفضيلة الثالث

  - صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنه-أخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة  

« قالوا بىل يا رسول أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟»قال:  
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« قال:  املكاره، وكثراهلل  الوضوء عىل  بعد إسباغ  الصالة  وانتظار  املساجد،  إىل  اخلطا  ة 

 .«الصالة، فذلكم الرباط

قال رسول اهلل  روى الشيخان عن أيب هريرة  ، كَم  له نزاًل يف اجلنةأن  :  ةالرابعالفضيلة  

من غدا إىل املسجد وراح، أعد اهلل له نزله من اجلنة كلام غدا »:  -صىل اهلل عليه وسلم-

 .  «أو راح

لتعلق القلب باملسجد الذي من فضله أن يظله اهلل يف ظل    أنه سبب    ة:امسالفضيلة اخل

صىل اهلل  -أن النبي    -ريض اهلل عنه-أخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة    ، كَمعرشه

ورجٌل قلبه »، ثم قال:  «سبعة ُيظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله» قال:    -عليه وسلم

 .«ُمعلق باملساجد

من   اجعلنا  عبادتك،  اللهم  ذكرك وشكرك وحسن  أعنا عىل  اللهم  املساجد،  أهل 

 اللهم أصلح قلوبنا وأعَملنا وبارك لنا فيها يا رب العاملني. 

 اخلطبة الثانية: 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

، رجل  ُيواظب عىل هذه الصلوات اخلمس يف  رجلنيبني    -إخوة اإليَمن-فقارنوا  

ط وتركها كلها ومل ُيصلها يف املسجد أو صىل بعضها دون بعض،  واملساجد   بني رجٍل فرَّ
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ت احلاقة  يا ترى ، وقرعت القارعة، وُنصب الرصاط، وُوضع امليزان، وتطايرت  إذا حقَّ

ون ألف َمَلك جيروهنا، جيء بجهنم هلا سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعوالصحف،  

 بني هذين الرجلني؟  يف األجر ما الفرق العظيم فيا هلل

ط وأمهل  غفل وما اخلسارة الكبرية التي ضيعها من  ويا ترى   وأطاع نفسه واتبع  فرَّ

  املساجد، فضيَّع هذه الصلوات ومل ُيؤدها مع املسلمني يفهواه وشهواته

َمْغِفَرٍة مِ ﴿، قال تعاىل:  بالبدار واملسابقةفاهلل اهلل   إىَِل  َعْرُضَها  َسابُِقوا  َوَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ْن 

 َواألَْرضِ 
ِ
ََمء  . [21احلديد:  ] ﴾َكَعْرِض السَّ

تعاىل:   َواألَْرُض  ﴿وقال  َمَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  إىَِل  َوَساِرُعوا 

ْت   [. 133آل عمران:  ] ﴾لِْلُمتَِّقنيَ ُأِعدَّ

أيام معدودات اللذات    إهنا  الفراق وهجوم هادم  ذلك  ثم بعد  وأنفاس حمسوبات 

اجلَمعات، وهبجوم املوت  وُمفرق  اللذات  منا  هادم  واحٍد  كل  قيامة  فتعاهدوا    ،تقوم 

َوَتَعاَوُنوا ﴿أبناءكم وأحبابكم وجريانكم وزمالءكم بالنصيحة والتذكري كَم قال تعاىل  

 .[2]املائدة:  ﴾َعىَل اْلِِبِّ َوالتَّْقَوى

ر املساجد بطاعتك أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم عمِّ لهم اهدنا وأصلحنا، اللهم  ال 

 وتوحيدك وبكثرة املصلني. 


