


 

 ٥ أخي املسجد حن إليك 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن 
 .وااله

 :وبعد
.. وراحة للنفوس.. احلمد له الذي جعل املساجد بيوتا للعبادة

ومنربا .. وجممعا للمسلمني.. وطمأنينة للقلوب ومرتعا للذاكرين
 .ية والفسادومقمعا للغوا.. للهداية والرشاد

في بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه : قال تعاىل
رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه * فيها بِالْغدو والَْآصالِ 

* فُونَ يوما تتقَلَّب فيه الْقُلُوب والْأَبصار وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاِء الزكَاة يخا
ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضله واللَّه يرزق من يشاُء 

 .]٣٨-٣٦: النور[ بِغيرِ حسابٍ
 ...أخي الكرمي

كلما .. رهورأى يف روضتها أس.. يا من أعطى للمساجد ظهره
وترك .. وهرع إىل الزوايا وتستر.. مسع عبارات األذان ولَّى وأدبر

حي .. حي على الصالة«إيقاعات األذان تدوي يف رحاب السماء 
 !!!ملن يتذكر.. »على الصالة

 ...أخي
وتعود .. واشتاق إىل طلة منك تعمره... لقد حن املسجد إليك

بنداء ملْؤه .. ليوم مخس مراتوال يزال يدعوك يف ا.. باخلري عليك
يا .. وتعمر باخلري خلوته.. لعلك تليب منه دعوته.. خير وعظات

 نم كُمجِريو وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي وا بِهنَآمو اللَّه ياعوا دا أَجِيبنمقَو



 
 ٦   أخي املسجد حن إليك     

 
بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس  ومن لَا يجِب داعي اللَّه فَلَيس* عذَابٍ أَليمٍ 

 .]٣٢، ٣١: األحقاف[ لَه من دونِه أَولياُء أُولَئك في ضلَالٍ مبِنيٍ
ــوى   ــداءه ودع اهل ــب ن ــي ل أأُخ 

 
  

  ـــاك بركنـــه وتفقـــدنوارتـــع ه 
 روح القلـــوب ينـــال يف إعمـــاره 

 
  

  مــا ضــاق صــدر يف رحــاب املســجد 
 ر هدايـــةفرياضـــه تزهـــو بنـــو 

 
  

     ــدوحتــف بالرمحــات كــل موح 
 فضل املشي إىل املسجد 

 ...أخي
.. لو علمت ما الذي يفوتك حينما تترك الذهاب إىل املسجد

 ..لعضضت أناملك من احلسرة واألسف
 :وإليك مثرات يانعة يقطفها املاشي إىل البيت اهللا إلقامة ذكر اهللا

 :الفوز بنزل يف اجلنة -١
وصولك إىل مكان ما يؤهلك لنيل جائزة من مال  فلو قيل لك إن

ولبذلت للوصول إىل ذلك املكان .. هلرولت إليه ولو كان نائيا.. الدنيا
ونفرت إليه نفري .. وغالبت عجزك.. وألجهدت نفسك.. جهدا عاتيا

.. فماذا لو كان ممشاك للمسجد أسهل.. ااهد يف ساح القتال
 !!وأجره وثوابه أعظم وأجزل

 !!وأحق بالتأهب والنفري.. س أوىل لك بالتشمريألي
من غدا إىل «: قال رسول اهللا : قال فعن ايب هريرة 

رواه [» املسجد أو راح، أعد اهللا لك يف اجلنة نزالً كلما غدا أو راح
 .]البخاري ومسلم



 

 ٧ أخي املسجد حن إليك 
 

 !وثواب يليق به اإلعجاب.. إنه أجر ما بعده أجر
.. وعاينت زينه.. سنهلو تأملت ح.. نزل مقيم يف جنات النعيم

.. ووقفت على أثاثه وفراشه.. وشاهدت مظهره.. والحظت منظره
ولبذلت الغايل والنفيس لنيله !! ومجاله ونقائه لذهلت أميا ذهول

 ..وكسبه
.. ومشية وفُسحة.. إمنا هو غدوة وروحة.. وليس نيله بعزيز

س اللتماس زكاة النف.. وخطوات ساكنة ختطوها إلعمار بيت اهللا
 .بإقامة ذكر اهللا.. وصفاء احلس

 حي على الصالة«حينما يؤذن املؤذن .. حقًا هو فالح أميا فالح
مل يكن من ذلك الفالح إال ذاك الرتل الكرمي  فلو» !الفالححي على 

كيف .. يف جنة الكرمي لكانت الغدوة إىل املسجد جديرة باالهتمام
 !وفضائلها جليلة وفوائدها عظام

 ...أخي
ــإ ــال ف ــت فع ــام الوق ــت اغتن  ن رم

 
  

ــالح    ــى الف ــي عل ــت ح ــري الوق  فخ
 فصـــل الفجـــر وادع اهللا واغـــنم 

 
  

ــراح     ــق الص ــل يف الغس ــام اللي  قي
ــا     ــنات حقً ــاألجر واحلس ــز ب  تف

 
  

 فتســــلمك جلنــــات فســــاح  
 :تكفري اخلطايا -٢ 

فكل خطوة ختطوها ميحو اهللا لك ا اخلطايا ويرفع لك ا 
إذا توضأ العبد «: فقال خرب بذلك رسول اهللا الدرجات فقد أ

فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة  –املؤمن أو  –املسلم 



 
 ٨   أخي املسجد حن إليك     

 
نظر إليها بعينيه مع املاء، أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه، 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر 

 .]ه مسلمروا[ »قطر املاء، حىت خيرج نقيا من الذنوب
ــجد  ــدوت ملس ــاك إذا غ ــغر خط ص 

 
  

ــاخلطى      ــك ب ــرت ذنوب ــا غف  فلرمب
ــةٌ   ــاجد قرب ــيك للمس ــي ومش  تمش

 
  

ــى     ــان وللتق ــأنك للجن ــمو بش  تس
 ...أخي 

ولكن خطوتك يف اجتاه املسجد شأا .. تذكر أن كل الناس خيطو
بية ومشية لتل.. فهي خطوة إىل إقامة ذكر اهللا.. عظيم عند اهللا سبحانه

وحبا .. وخوفًا من بطشه.. رغبة يف فضله.. واستجابة أمره.. ندائه
 .لذاته وصفاته

فكما أنك خطوت ترجو .. ومن هنا كان اجلزاء من جنس العمل
فإنه سبحانه جيعل خطواتك كفارة لذنوبك لتنال .. فضل اهللا وجوده

 .مبغفرا رجاءك وتكون من الفائزين
: بد خبطوات املساجد فيقولحيث على التع وهذا رسول اهللا 

: أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا«
إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطى : بلى يا رسول اهللا، قال

إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم 
 .]رواه مسلم[» الرباط
 

أن يسمع املسلم نداء الفالح .. باروغنب كُ.. وإنه لطيش وخسار
مث .. وثواب اهللا ورضاه إن هو أتاه.. وهو يدرك عظم ممشاه.. يناديه
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 ..يضرب عن ذلك صفحا ويتبع هواه
ال تضر مبتاع وال .. يف دقائق معدودة.. مث إا عبادة مشهودة

 !بل هي ذاا حلظات تفيض باللذاذة والسعادة.. تقطع استمتاعا
.. الهيا يف بيته.. وأعرض عنها.. من باعها مبتاع قليل فيا خسارة
أو .. أو منغمسا يف احلرام.. أو مسرورا يف سيارته.. أو منشغالً ببيعه

 ..أو رقص أو أنغام.. مؤثرا متابعة مسلسالت أو أفالم
فخطا .. وجعلها أعظم آماله.. ويا مفاز من آثرها على أعماله

وماء .. جه اهللا والدار اآلخرةللمسجد يف هدوء وسكون يبتغي و
وأطراف رجليه . الوضوء يرتل بردا وسالما على أسارير وجهه

فال يصل .. ويهديء حسه ويهذب نفسه.. فيهلهلُ بِشرته.. ويديه
 !!بيت اهللا إال واالطمئنان قد مأل قلبه وأهلَه للسجود خلالق الوجود

إىل بيت من بيوت  من تطهر يف بيته مث مضى«: قال فعن النيب 
ا حتط اهللا، ليقضي فريضة من فرائض اهللا، كانت خطواته إحداه

 .]رواه مسلم[» خطيئة، واألخرى ترفع درجة
 :اكتساب احلسنات -٣

 ..أخي
إنك تقصد بيت . ؟.حينما تتوجه إىل املسجد من تقصد.. أتدري

فأنت متشي إىل اهللا يف .. وشرف القصد من شرف املقصود.. اهللا
.. ويعطيك إذا سألته.. جييبك إذا دعوته ويغفر لك إذا استغفرته.. بيته

فهل .. ويف الرواح.. وحيفك بالرمحة والفالح يف غدوتك ويف صالتك
 .»!!حي على الفالح«أدركت معىن 

رمك باحلسنات ورفع الدرجات ومن جزيل كرمه سبحانه أنه يك
فعن عقبة بن عامر ... وقبل طرق بابه.. قبل وصولك إىل رحابه



 
 ١٠   أخي املسجد حن إليك     

 
من بيته إىل املسجد كتب له  من خرج«: قال اجلهين عن النيب 

والقاعد يف املسجد .. امللكان بكل خطوة خيطوها عشر حسنات
 .)0F١(»ينتظر الصالة كالقانت ويكتب من املصلني حىت يرجع إىل بيته

الكلمة الطيبة صدقة، « :قال عن النيب  ن ايب هريرة وع
 .]رواه البخاري ومسلم[» وكل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة

 :بشرى املشائني إىل املساجد -٤
بشروا املشائني يف الظلم إىل «: قال عن النيب  فعن بريدة 

رواه أبو داود والترمذي وهو [ »املساجد بالنور التام يوم القيامة
 .]حيحص

.. وهذه البشرى مناسبة جلنس عمل املاشي إىل املسجد يف الظلمة
ليصلي صالة .. فإنه ملا اخترق بذهابه إىل بيت اهللا حجب الظالم

 !الفجر مع اإلمام عوضه اهللا بنور كامل تام يوم جيمع األنام
 فضل الصالة يف املسجد

فاخلطوات .. وتذكر أن املسجد هو سوق راحبة الكتساب اآلخرة
 .وانتظار الصالة فيه صالة.. واملكوث فيه رمحات.. إليه حسنات

 :ثواب انتظار الصالة يف املسجد -١
ال يزال أحدكم يف «: قال ، أن رسول اهللا فعن أيب هريرة 

صالة ما دامت الصالة حتبسه، ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال 
 .]متفق عليه[» الصالة

فجلسة منك يف .. ري من اهللايف هذا الفضل الكب –أخي  –فتأمل 
سارية من سواري بيت اهللا تعدل ثواب الصالة، مع ما تولده تلك 

                              
 .رواه أمحد وإسناده حسن ورواه احلاكم من طريق آخر وصححه ووافقه الذهيب (١)
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اجللسة يف النفس من اطمئنان وهدوء، وراحة وخشوع، وسكينة 
 !ونضارة

وجيلس يف بيته الهيا ساهيا حىت .. فأين من يضيع إعمار بيت اهللا
د على استثقال إذا أوشك اإلمام على االنتهاء من الصالة دخل املسج

 !!وإمهال
 !أين هو من هذا األجر العظيم

بل إن املؤمن حينما جيلس يف املسجد ينتظر الصالة لتصلي عليه 
مالئكة الرمحن، وتدعو له بالرمحة واملغفرة مكانه، كما أخرب بذلك 

املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله «: فقال رسول اهللا 
 .»اللهم اغفر له، اللهم ارمحه: تقول. الذي صلى فيه، ما مل حيدث

من رأى أن من يف املسجد ليس يف الصالة : (قال معاذ بن جبل
 ).إال من كان قائما يصلي فإنه مل يفقه  

 ).من جلس يف املسجد فإمنا جيالس ربه: (وقال سعيد بن املسيب
وهل من جيالس ربه يف بيته، بالذكر، وتدبر القرآن، وتعلم العلم 

كمن جيلس أمام تفاهات التمثيل وسفاسف اللهو .. الدعاءوتعليمه و
 !!واللعب

سارت مشـرقة وسـرت   
 

 

 شتان بني مشرق ومغـرب  
يؤخر صالة العشاء إىل نصف الليل ترغيبا يف  وهذا رسول اهللا  

 .أجر انتظار الصالة
أخر ليلة صالة العشاء إىل شطر  أن رسول اهللا  فعن أنس 

صلى الناس ورقدوا ومل «: علينا بوجهه بعدما صلى فقالالليل مث أقبل 
 .]رواه البخاري[» انتظرمتوها اتزالوا يف صالة م

فاحرص أخي على التبكري إىل املسجد، واحرص على الصف 
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األول ميني اإلمام أو خلف قفاه، إن أمكنك وإال أقرب موضع إليه، 

 !على املصلي فإن للصالة قرب اإلمام أجرا عظيما وتأثريا عجيبا
لو يعلم الناس ما يف «: قال أن رسول اهللا  فعن أيب هريرة 

» النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا
 .]متفق عليه[

 :ثواب الصالة يف مجاعة -٢
صالة «: وثواب صالة اجلماعة ال خيفى على أحد، فقد قال 

رواه البخاري [» عشرين درجةاجلماعة أفضل من صالة الفذِّ بسبع و
 .]ومسلم

 .والفذُّ هو الواحد
وال أدري كيف يزهد مسلم يف هذا اخلري العظيم ويؤثر بيته 
فيصلي فيه، وكأنه قد ضمن لنفسه ما يكفيه للنجاة من النار ودخول 

 .اجلنة
أن تغالط نفسك، فتحرمها من هذا األجر  –أخي  –فاحذر 

إميانه وهان دينه، فآثر بيته على بيت الكبري، وإياك أن تتأثر مبن ضعف 
 .اهللا، وهواه على أمر اهللا

ليس صالة أثقل «: قال رسول اهللا : قال فعن أيب هريرة 
على املنافقني من صالة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما 

 .]رواه البخاري ومسلم[ »ألتومها ولو حبوا
قل رءوسهم عن أداء فتأمل يف صفة املنافقني، فإن عالمتهم أن تتثا

فكيف يرضى مؤمن لنفسه أن يكتسب .. صالة الصبح وصالة العشاء
 .ويضيع على نفسه األجر العظيم!! صفة من صفات النفاق

من شهد العشاء يف مجاعة كان له قيام نصف «: فقد قال 
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رواه [ »ليلة، ومن صلى العشاء والفجر يف مجاعة، كان له قيام ليلة
 .]حسن صحيححديث : الترمذي وقال

وكثري من الشباب يعتذر عن الذهاب إىل املسجد بالعياء،أو ببعد 
مث هو إذا دعي إىل مباراة رياضية .. املسجد أو حنوها من االعتذارات

 .أو سهرة يف الرباري؛ قام هلا قومة الفارس املغوار
 ، يستفسر من رسول اهللا وهذا ابن أم مكتوب املؤذِّن 

يا رسول اهللا إن املدينة : د ملتمسا العذر يقولمشقة الطريق إىل املسج
تسمع حي على «: فقال رسول اهللا . كثرية اهلوام والسباع

 .)1F١(»الصالة، حي على الفالح، فحيهال
مث إن حضور صالة اجلماعة من أسباب تقوية اإلميان وقمع 

ما «: يقول مسعت رسول اهللا : قال الشيطان، فعن أيب الدرداء 
ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ من 

عليهم الشيطان، فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الغنم 
 .»القاسية

إذا رأيتم الرجل يعتاد «: قال عن النيب  وعن أيب سعيد 
إِنما يعمر مساجِد : املساجد فاشهدوا له باإلميان، قال اهللا عز وجل

 .)«)2F٢ه من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِاللَّ
يلتمس فيها .. فجعلها قرة عينه.. فطوىب ملن علق قلبه باملساجد

.. ويفر إليها من فنت الدنيا وشهواا.. وينشد فيها الطمأنينة.. السكينة
حيذر .. خائفًا من احلساب.. مشفقًا من العذاب.. تاليا فيها الكتاب

                              
 .تعاىل إىل املسجد: ومعىن حيهال أي. و داود وإسناده صحيحرواه أب (١)
واحلديث يف سنده دراج أبو السمح ضعيف عن . رواه الترمذي وقال حديث حسن (٢)

 .وقد رواه عنه. أيب اهليثم



 
 ١٤   أخي املسجد حن إليك     

 
 !جو رمحة ربهاآلخرة وير

سبعة يظلهم اهللا يف ظله «: قال فعن أيب هريرة عنه عن النيب 
إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا عز وجل، : يوم ال ظل إال ظله

ورجل قلبه معلق باملساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه، 
ومجال، فقال إين أخاف  وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن

رجل تصدق بصدقة، فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه اهللا، و
 .)3F١(»ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

وينبغي للمسلم أن يتجنب مغالطة نفسه وخداعها باالعتذارات 
فإنه سيقف وحده أمام اهللا، وينظر أمين منه مث أشأم منه فال .. الواهية

 !!جيد إال ما قدم
.. ويفوتك الفوت.. ن يباغتك املوتأ –أخي الكرمي  –فانتبه 

ويف الصلوات .. وعلى املالهي مقبل.. وأنت عن املساجد معرض
 ..تصلي حينا وحينا تشطط.. مفرط

 .وفقين اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاه وجعلنا من عمار بيته

                              
 .رواه البخاري ومسلم ،وغريمها (١)


