عمل يسري له أجر كبري (كثرة اخلُطَا إىل املساجد)

خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوتُ َّن إََِّّل َوأَنْتُ ْم
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،
﴿َي أَيُّ َها الذ َ
ُم ْسلِ ُمو َن﴾ [آل عمران.]102:
أ ََّما بَ ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ ِ
وشَّر األ ُُموِر ُُْم َد ََث ُُتا،
ي ُُمَ َّمد َ ،
فَِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَديث َك ََل ُم هللا َعَّز َو َج َّلَ ،
وخ ْ َْي ا ْْلَْد ِي َه ْد ُ
ٍ
ٍ
ض ََللٍَة ِِف النَّا ِر.
ض ََللَةٌ ،وُك َّل َ
وُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
عباد هللا:
أَّل أدلكم على ٍ ٍ
َّ
أجرك وغُ ِسلت عنك
أجر كبْيٌ ،كلما
َ
عمل يسْي له ٌ
أكثرت منه ُكلما ز َاد ُ
ِ
احلرص على التطهر والتوضؤ ِف البيت قبل
املشي إىل املساجد ،مع
املشي -عباد هللاُ -
َخطَاَيكُ :
القدوم إىل املسجد ،ويكتب هللا لك بكل خطوة حسنات ويكفر هللا هبا عنك اخلطيئات ،سواءً
ِ ِ
ِ
َّب
ِف الذهاب إىل املسجد أو الرجوع منه ،ف َع ْن َعْبد هللا بْ ِن َع ْم ٍرو َرض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َال :قَ َال النِ ُّ
ِِ
اْلم ِ
ِ
ب لَهُ َح َسنَةٌ َذ ِاهبًا َوَر ِاج ًعا»
اح إِ َىل َم ْسجد َْ َ َ
َ «:م ْن َر َ
اعة  ،فَ َخطْ َوةٌ َتَْ ُحو َسيئَةً َ ،و َخطْ َوةٌ تُكْتَ ُ
[رواه ابن حبان وحسنه األلباين] ،بل تتضاعف له بذلك األجور إىل أضعاف كثْيةَ ،ع ْن عُ ْقبَةَ
الصَلَةَ:
الر ُج ُل ُ ،ثَّ أَتَى الْ َم ْس ِج َد يَ ْر َعى َّ
بْ ِن َع ِام ٍر َ ع ْن َر ُس ْوِل هللاِ  أنَّهُ قَ َال «:إِذَا تَطَ َّهَر َّ
َكتَب لَه َكاتِباه بِ ُك ِل خطْوةٍ ََيْطُوها إِ َىل الْمس ِج ِد ع ْشر حسنَ ٍ
ات» [رواه ابن حبان وصححه
َ
َ ُ َُ
ُ َ
َْ َ َ ََ
وسى 
األلباين] ،وكلما مشى املسلم أكثر للصلوات كلما كثر ِف ميزانه احلسناتَ ،ع ْن أَِب ُم َ
ِ
َّاس أَجراً ِِف َّ ِ
ده ْم َ ،والَّ ِذي
ده ْم إِلَْي َها َمَْ َشى فَأَبْ َع ُ
الصَلَة أَبْ َع ُ
قَ َال  :قَ َال َر ُس ْو ُل هللا «:إِ َّن أ َْعظَ َم الن ِ ْ
الصَلَة ح َّّت يصلِيها مع ا ِإلم ِام  ،أَعظَم أ ِ ِ
ِ
صلِ َيها ُثَّ يَنَام» [متفق عليه] ،فيا
ْ ُ ْ
َجراً م َن الَّذي يُ َ
يَْن تَظر َّ َ ُ َ َ َ َ َ
من يريد أن يغسل خطاَيه غسَلً ويَتَ نَ َّقى من ذنوبه ،فعليه أبعمال منها :كثرة اخلُطَا إىل املساجد،
ب  قَ َال :قَ َال رسو ُل هللاِ « :إِسباغُ الوض ِ
َع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِب طَالِ ٍ
ال
وء َعلَى الْ َم َكا ِرهِ َوإِ ْع َم ُ
ُ
َْ
َ ُْ
األَقْ َد ِام إِ َىل الْمس ِ
اخلَطَاَيَ َغ ْسَلً» [رواه احلاكم
الصَلَةِ  :يَ ْغ ِس ُل ْ
الصَلَةِ بَ ْع َد َّ
اج ِد َ ،وانْتِظَ ُار َّ
ََ
وصححه].
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عباد هللا:
من أراد دخول اْلنات ورفعة الدرجات فعليه بكثرة اخلطا إىل املساجد ،عن أب ُهَر َيرَة َر ِض َي
ِِ
هللاُ عنهَّ ،
احَّ ،
أعد هللاُ له نَُزلَه من
(من َ
أن َّ
النب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم قالَ :
غدا إىل املسجد أو ر َ
اح) [متفق عليه] ،فمن كانت خطاه أكثر بسبب بعد بيته كان أجره أكثر
اْلَن َِّة كلَّما َ
غدا أو ر َ
ِ
ِ ِ
َيران
إذا حرص على املشي إىل املسجد ،فعن جاب ِر ب ِن عبد هللا َر ِض َي هللاُ عنهما ،قالْ :
كانت د ُ
ِ
ِ
رسول هللاِ صلَّى هللاُ عليه
فنقرب من
بيع بُيوتَنا،
املسجد ،فنهاان ُ
انئيةً عن املسجد ْ
َ
فأردان أن نَ َ
((إن لكم ِ
وسلَّم ،فقالَّ :
بكل ُخطوةٍ درجةً)) [رواه مسلم] ،وامسع ْلذا الرجل الذي احتسب
ٍ ِ
األجر ِف مشيه إىل املسجد ولو كان بعيدا ،فعن أ ِ
رجل َّل
ُب بن كعب َرض َي هللاُ عنه ،قال :كان ٌ
ِ
محارا
أعلم ِر ً
جاَّل َ
أبعد من املسجد منه ،وكان َّل ُُتطيه صَلةٌ ،فقيل له ،أو قلت له :ل ِو اشرت َ
يت ً
ُ
الرم ِ
ِ
ِ
أن منزيل إىل ِ
سرين َّ
ب
جنب
ضاء! قال :ما يَ ُّ
املسجد؛ إين أُر ُ
تركبه ِف الظَّْلماء وِف َّ ْ
يد أن يُكتَ َ
ِ
رسول هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:
ورجوعي إذا
رجعت إىل أهلي ،فقال ُ
ُ
يل َمشاي إىل املسجدُ ،
ِ
ِ
ك كلَّه)[رواه مسلم] ،أراد بنو سلِمةَ أن ينتقلوا إىل قُ ِ
املسجد ،فبلَ َغ ذلك
رب
(قد مجَع هللاُ لك ذل َ
َ
ِ
ِ
املسجد،
قرب
َ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ،فقال ْلم(( :إنَّه بلَغَين أنَّكم تُريدون أ ْن تَنتقلوا َ
رسول هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ :ي بين َسلِمةَ،
رسول هللا ،وقد أ ََرْدان ذلك ،فقال ُ
نعم َي َ
قالواْ :
ِ
ِ
آَثركم )) [رواه مسلم من حديث جابر.]
َيركم تُكتَ ْ
َيركم تُكتَ ْ
ب ُ
آَثركم! د َ
ب ُ
د َ
عباد هللا:
البَلء كل البَلء حني يكون املسجد جوار املسلم ث يصلي ِف بيته ويرتك هذه األجور تفوته،
بل إنه آث ِف تركه للمسجد إذ صَلة اْلماعة واجبةَّ ،ل جيوز للمسلم تركها بدون عذر ،فعن أب
هريرةَ ر ِضي هللا عنه ،قال :قال ُ ِ
ٍ
يد
الرج ِل ِف
مجاعة تَز ُ
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم(( :صَلةُ ُ
َُ َ َ َ ُ
على صَلتِه ِف بيتِه وصَلتِه ِف سوقِه بِضعا ِ
وعشرين درجةً؛ وذلك َّ
فأح َس َن
أن أح َدكم إذا َّ
توضأ ْ
ً
ُ
ط ُخطوةً َّإَّل رفَ َع هللاُ له
الوضوءَ ،ثَّ أتى
الصَل َة ،فلم ََي ُ
الصَلةَُّ ،ل يُريد َّإَّل َّ
املسجد َّل تُن ِه ُزه إَّل َّ
َ
املسجد كان ِف صَلةٍ ما ِ
هبا درجةًَّ ،
كانت
دخ َل
يدخ َل
َ
َ
املسجد ،فإذا َ
وحط عنه هبا خطيئةً ،حّت ُ
ِ
ِ
صلَّى فيه ،يقولون:
َّ
دام ِف جملسه الذى َ
حتبسه ،واملَلئكةُ يُصلُّو َن على أحدكم ما َ
الصَلةُ هي ُ
اللهم تُب عليه ،ما مل ي ِ
ؤذ فيه ،ما مل ُُي ِدث فيه)) [رواه مسلم].
اللهم ارمحْهَّ ،
َّ
ُ
اغفر لهْ َّ ،
اللهم ْ
ول ما تَسمعو َن وأ ِ
فاحرصوا على اخلْي فالدنيا دار العمل ،واآلخرة دار اْلزاء ،أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
َستَ ْغف ُر هللاَ
ب فَ ْ ِ ِ
الع ِظيم ِيل ولَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل َذنْ ٍ
الرِح ُيم.
ور َّ
استَ ْغف ُروهُ ،إنَّهُ ُه َو الغَ ُف ُ
َ َ َ
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اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللاَ ،و َعلَى آله َو َ
ِ
ِ ِ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ني.
ََّّل إِلَهَ إََِّّل َّ
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ الَّذي أ َْر َسلَهُ َربُّهُ َر ْمحَةً ل ْل َعالَم َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
فَأُوصي ُك ْم –عبَ َاد هللاَ -ونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َاىل ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
عباد هللا:
لقد وردت بشرى خاصة من النب  ملن ُيرص على املشي ِف الليل إىل املساجد ويدخل
ِف ذلك صَلة الفجر وصَلة العشاء ،وهذه البشرى هي النور التام يوم القيامةَ ،ع ْن بَُريْ َدة َر ِض َي
َّب  -صلى هللا عليه وسلم  -قَ َال «:ب ِش ِر الْمشَّائِني ِِف الظُّلَِم إِ َىل الْمس ِ
اج ِد ِِبلنُّوِر
هللاُ َعْنهُ َ :ع ِن النِ ِ
َ َ َ
ََ
الت ِ
َّب
َّام يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة» [رواه أبو داود وصححه األلباين]َ .ع ْن أَِب الد َّْرَد ِاء َر ِض َي هللاُ َعْنهُ َ :ع ِن النِ ِ
 صلى هللا عليه وسلم  -أَنَّه قَ َال «:من مشى ِِف ظُْلم ِة اللَّ ِيل إِ َىل الْمس ِوم
اجد َ
َْ َ َ
ُ
آَتهُ هللاُ نُوراً يَ َ
َ
ََ
الْ ِقيَ َامة» [رواه ابن حبان وصححه].
عباد هللا:
للمشي إىل املساجد آداب من أمهها السكينة والوقار وعدم السعي أو اْلرولة إلدراك الصَلة
النب صلَّى هللا عليه وسلَّم ،أنَّه قال(( :إذا أ ِ
الصَلةُ فَل أتتوها
أو الركوع ،عن أب ُهَر َيرَة عن ِ
ُقيمت َّ
ُ
السكينةُ ،فما أدركتُم فصلُّوا ،وما فاتكم فأَتُّوا))
سعو َن ،ولكن ائتوها وأنتم ََت ُشو َن وعليكم َّ
وأنتم تَ َ
[متفق عليه] .وبعض الناس حني يدخل املسجد ويرى اإلمام راكعا جتده يركض ويسرع ليدركه
وهذا من اخلطأ الذي نبه عليه النب  ،فامسع ماذا قال  ملن يفعل ذلك عن أَب قَتاد َة َر ِض َي
رسول هللاِ صلَّى هللا عليه وسلَّم إذ ِمسع جلبةَ ٍ
هللا عنه ،قال(( :بينما َنن نُصلِي مع ِ
فلما
رجالَّ ،
َ َ
ُ
ُ
ُ
ِ
الصَلةَ فعليكم
الصَلة ،قال :فَل تَ ْف َعلوا؛ إذا أتيتُم َّ
صلَّى قال :ما شأنُكم؟ قالوا :استعج ْلنا إىل َّ
ِبلس ِ
كينة ،فما أدركتُم فصلُّوا ،وما فاتَكم فأَتُّوا)) [متفق عليه].
َّ
وكذلك جاء النهي عن تشبيك األصابع وأنت َتشي إىل املسجد وجالس فيه تنتظر الصَلة
ِ
احلَنَّاط أ َّ
َح ُد ُمهَا
وإىل أن تصلي ،عن أَب ُُثَ َامةَ ْ
ب بْ َن ُع ْجَرَة أ َْد َرَكهُ َوُه َو يُِر ُ
يد الْ َم ْسج َد أ َْد َرَك أ َ
َن َك ْع َ
ِ
ول َِّ
صِ
اّلِلُ َعلَْي ِه
ك َوقَ َال  :إِ َّن َر ُس َ
صلَّى َّ
ك بِيَ َد َّ
احبَهُ قَ َال  :فَ َو َج َدِين َوأ ََان ُم َشبِ ٌ
ي فَنَ َه ِاين َع ْن ذَل َ
اّلِل َ
َ
ضوءَهُ ُثَّ َخَر َج َع ِام ًدا إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد فََل يُ َشبِ َك َّن يَ َديْ ِه ،
َو َسلَّ َم قَ َال  ( :إِ َذا تَ َو َّ
َح َس َن ُو ُ
َح ُد ُك ْم فَأ ْ
ضأَ أ َ
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صَلةٍ ) [رواه أبو داود وصححه األلباين]
فَِإنَّهُ ِِف َ
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