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اِريُخ:   ه.  ١٤٤٤ربيع االول  ٤ –م.  ٢٠٢٢أَْيلُول  ٣٠اَلت ّٰ

 ي َُتَها ِأََهم   اَْلَمْوُضوُع: َمَساِجُدنَا  وَ 

 

۪حيمِ  َ ِن الر  ْحمّٰ َ ِ الر   بِْســــــــــــــــــــــمِ اّلل ّٰ

ُ   تََعالَى ِفي الُقْرآِن الَكِريمِ:     ِ  «قَاَل اّلل ّٰ َمَن  اِن ََما يَْعُمُر َمَساِجَد اّلل ّٰ  َمْن اّٰ
ٰٓى  َفَعسّٰ  َ اّلل ّٰ  َ ااِل  يَْخَش  َولَْم  وَة  كّٰ َ الز  تَى  َواّٰ وَة  لّٰ َ الص  َواَقَاَم  ِخِر  ااْلّٰ َواْلَيْوِم   ِ بِاّلل ّٰ

اْلُمْهَتد ِمَن  يَُكونُوا  اَْن  ِٰٓئَك  ٖاُو۬لّٰ َعلَْيِه   ».1يَن      ُ اّلل ّٰ َصل َى   ِ اّلل ّٰ َرُسوُل  َوقَاَل 
ُ اْلِبَل  «: َوَسل َمَ  ِ َمَساِجُدَها أََحب   ».٢ِد إِلَى اّلل ّٰ

ْخَوُة اْلِكَراُم، َواْْلََخَواُت اْلَكِريَماُت!   ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِ َ  أَم 

ْسَلِمي، لََقْد َطلََب  َساِت اْلُمْجَتَمِع اْْلِ َ ِ ُمَؤس  ٍّ ِمْن أََهم  َ اْلَمَساِجَد بَِل َشك  إِن 
اْلُمْسلِ  ِمَن  بُِوُضوحٍّ  تََعالَى  أَْن  َرب َُنا  َعلَى يَ ِميَن  َوأَْثَنى  اْلَمَساِجَد،  ْبُنوا 

َ اْلُمْسلِِميَن ال َِذيَن بََنُوا اْلَمَساِجَد ِفي اْْلّٰ   قََرأْتَُها ِفي بَِدايَِة اْلُخْطَبِة.   ِتييَِة ال 

 

ْخَوُة اْلِكَراُم، َواْْلََخَواُت اْلَكِريَماُت!   أَي َُها اْْلِ

ُ بَِناُء اْلَمَسا ِ تََعالَىَولََقْد يَِتم  ُل: أَْن نَْبِنَيَها لَِوْجِه اّلل ّٰ َ  , ِجِد بَِطِريَقَتْيِن. اَْْلَو 
َذا ُهَو بَِناُء  َفَها َونَُحاِفَظَها َعلَى قَْيِد اْلَحَياِة. هّٰ َجَها ِفي اْلُمْجَتَمِع َونَُنظ ِ ِ َونَُدم 

هُ   ُ َواْْلََهم  َانِي  َوالث   . ِ ي  اْلَماد ِ اْلَجانِِب  ِمَن  .  الَُمَساِجِد  ُ وِحي  الر ُ ُر  ُ ََطو  الت  َو 
َة َجَماَعًة ِفي اْلَمْسِجِد ، َوأَْن نَْقَرأَ اْلُقْرآَن  َ َي َصَلتََنا اْلَيْوِمي  بَِمْعَنى أَْن نَُؤد ِ
 ٍّ اِْجِتَماِعي  لَِقاءٍّ  ِة  َ َكِمَنص  نَْسَتْخِدَمُه  َوأَْن   ، اْلُعلُوَم  ََم  نََتَعل  َوأَْن   ، ِفيِه 

:    لِْلُمْسلِِميَن. َفَقالَ  ََم ِفي َحِديثٍّ ُ َعلَْيِه َوَسل  ُ َصل َى اّلل ّٰ َِبي  ََن َرُجٌل  »الن  َما تََوط 
ُ لَُه، َكَما يََتَبْشَبُش أَْهُل   َ تََبْشَبَش اّلل ّٰ ْكِر، إاِل  ِ َلِة َوالذ  َ ُمْسلٌِم اْلَمَساِجَد لِلص 

 «3اْلَغائِِب بَِغائِِبِهْم إَِذا قَِدَم َعلَْيِهْم.

 لُِموَن، َواْلُمْسلَِماُت!أَي َُها اْلُمسْ 

َوَسل َم َعلَْيِه  اّللُ  َصل َى  َُنا  نَِبي  أَْعَطى  اْلَمَساِجِد. ِأََهم   َلََقْد  لِِبَناِء  ًة  َ َخاص  ي ًَة 
َة إِلَى اْلَمِديَنِة بََنى  َ ََم ِمْن َمك  ِعْنَدَما َهاَجَر َرُسوُل اّللِ َصل َى اّللُ َعلَْيِه َوَسل 

ََبِوي َ  الن  َوَجَعَل  اْلَمْسِجَد  َرِة  َ اْلُمَنو  اْلَمِديَنِة  إِلَى  يَْثِرَب  اْسَم  ََر  َوَغي  اًل.  َ أَو   
ََم نَُموَذجًا  َعلَْيِه َوَسل  َ َصل َى اّللُ  َِبي  الن  َ َمْهَد اْلِعْلَم. أَْنَشأَ  ََبِوي  اْلَمْسِجَد الن 

َذا اْلَمْسِجِد ال َذ ًة بَْيَن ّقَاَم َرَوابَِط قَِويي بََناُه َوأَ ِلَِمِديَنةٍّ َمْرَكُزَها مسجد بِهّٰ
َذا اْلَمْسِجِد  َُنا صلى اّلل عليه وسلم ِفي هّٰ اْلَمْسَجِد َواْلَحَياِة. لََقْد َوَضَع نَِبي 
َعاد َ الس  َعْصِر  ُمْنُذ  اْْلََراِضَي  َرِت  َ نَو  ال َِتي  ِة  َ ْسَلِمي  اْْلِ اْلَحَضاَرِة  ِة  َأُُسَس 
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َوالر   َواْلِحْكَمِة  َوأَْصَبَحْت ْحمَ َبِاْلَعْدِل  َواْلَمْعِرَفِة.  َقِة  ِ َوالث  َلِمِة  َ َوالس  ِة 
ُسوا أَن َ َاِن ال َِذيَن َكر  ب  ُ َحابَِة الش  َ ُفَسُهْم لِْلِعْلمِ َواْلِعَباَدِة ِفي َْمْجُموَعٌة ِمَن الص 

اَد جِْقس َ ًة بالمسجد النبوي ُرو  َ ى ُصف  َر ِمٍّ َخاص ٍّ يَُسم َ َ . َوقَْد بَش  ِزٍّ ُمَتَمي  يلٍّ 
َ َرب ََنا اْلَعِظيَم َسِيِظل  رَ  يَْوَم   ُُسوُل اّللِ صلى اّلل عليه وسلم ِفي َحِديثٍّ بِأَن 

ِ اْلَعْرِش  ْصَواُت أَ . يَْدُعونَا  4اْلِقَياَمِة َمْن تََعل ََقْت ُقلُوبُُهْم بِاْلَمَساِجِد ِفي ِظل 
 َ ِة  وَ إِلَى أََداِء َصلََواتِنَ َذاِن اْلُمْرتََفِع ِمْن َمآِذنَِنا  اْْل َ ى ا اْلَيْوِمي  َْقوّٰ اْلُعُبوِدي َِة َوالت 

   .َواْلَمْعِرَفِة َواْْلَْخَلِق اْلَحِميَدةِ 

 

 أَي َُها اْلُحُضوُر اْلِكَراُم!

ِة ال َِتي نَِعيُش ِفيَها  َ ِي  َوِل اْْلُوُروب  ُ ًة ِفي الد  َ ِة َخاص  َ ْسَلِمي  َ ِحَمايََة ُهِوي َِتَنا اْْلِ إِن 
ُروِس اْلُمْعَطاِة ِفي َمَساِجِدنَا. َوتَْعلِيَم أَطْ  ُ َفالَِنا َوَشَبابَِنا ِديَنُهْم يُْمِكُن بِالد 

ِلُوَن  َث ِفي يَْوِمَنا َعْن ُوُجوِد اْلُمْسلِِميَن اْلَواِعيَن َويَُمث  ُ ََحد  إَِذا اْسَتَطْعَنا الت 
ْسَلَم بِأَْفَضِل َطِريَقةٍّ ِفي َجِميِع اَْلَمَناِطِق اَل َِتي يَ  ِعيُش ِفيَها اَْلُمْسلُِموَن ، اْْلِ

اْلَوَظائَِف.   َهِذِه  َمَساِجِدنَا  أََداِء  ِمْن   ٍّ َشك  بَِل  َفَذلَِك  َا  أُوُروب  ِفي  ًة  َ َوَخاص 
أَْطَفالَِنا  ِمْن  اَْْلاَلُف  ََم  يََتَعل   ، َْفِس  بِالن  َْضِحَيِة  لِلت  َمَساِجِدنَا  َدْعمِ  بَِفْضِل 

ِحيِح.  َوَشَبابَِنا ِديَنُهْم ِمْن اَلْ  َ  َمْصَدِر اَلص 

 

 أَي َُها اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت!

ا  ُمِهمًّ َو  َضُروِريًّا  أَْمًرا  ُق  ُ ََسو  َوالت  َراِب  َ َوالش  ََعاِم  الط  تََناُوُل   ُ يَُعد  َما  بَِقْدِر 
ِ َواْلِقَيمِ أَْن نََضَع َمَساِجَدنَا ِفي قَلْ  ُروِري  َ ِْسَبِة لََنا ، َفِمْن الض  ِب َحَياتَِنا.  بِالن 

ِفي  ِْلَْنُفِسَنا  نَْسَتِمَع  أَْن  يُْمِكُنَنا  َحْيُث  ٌة  َ اْسِتْثَنائِي  أََماِكُن  اْلَمَساِجَد   َ ِْلَن 
َ اْلَمَساِجَد   َم ِعَباَدتََنا لَِرب َِنا تَْحَت ِقَبابَِها. َوإِن  ِ ِة َونَُقد  َ َصَخِب اْلَحَياِة اْلَيْوِمي 

 ُ ِة بَْيَنَنا َوتَْعِزيِز َوْحَدتَِنا َوتََضاُمِنَناِهَي َوِسيلٌَة لَِتْعِزيِز اْْل َ    .ُخو 

أَْعَضاًء  َونُْصِبْح  لَِمَساِجِدنَا  َة  َ وِحي  َوالر ُ ي ََة  اْلَماد ِ ْنِمَيَة  َ الت  َفْلَنْعَمِل  َولَِذلَِك 
 َ اب  َ الش  اْْلَْجَياَل  ِع  ِ َونَُشج  َاتَِنا.  ُمْسَتَحق  َونَْدَفْع  َمَساِجِدنَا  اْلُقُدوِم ِفي  َعلَى  َة 

ال َِذي  اْلَمْسِجَد  يَْبُنوَن  ال َِذيَن  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  َمَساِجِدنَا.َفْلَنُكْن  إِلَى 
َعلَْيِه   ُ َ اّلل  َصل َى   ِ َ اّلل  َرُسوِل  بَِحِديِث  اْلُخْطَبَة  أَْخِتُم  تََعالَى.   ُ َ اّلل  يَْحَمُدُهْم 

ََم:  ُ »َوَسل  َ ِة. َمْن بََنى َمْسِجًدا بََنى اّلل  َ  «5 لَُه ِمْثلَُه ِفى اْلَجن 

 

ُة اَْلُهولَْنِدي َةُ  َ يِني  ِ َسُة الد  َ  اَْلُمَؤس 
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