دور املساجد ومنابر اجلمعة يف الدعوة إىل اهلل
وفضل ديننا عىل سائر األديان ،وأصيل وأسلم عىل خري خلقه ،وخاتم
احلمد هلل الذي هدانا لإليامنَّ ،
أنبيائه ورسله ،أما بعد:
فليس هناك من قول أفضل وال أحسن من الدعوة إىل اهلل ،لقوله تعاىل 

    

 ،( )          وليس هناك أعظم من رجال حيملون
رساالت اهلل ليبلغوها للناس .وقد اختار اهلل حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم حلمل أعظم دعوة وأنقى
وأهدى ،وأمجع رسالة وأدوم تنزيل ،وأبقى رشعة.واختار أمته لتبليغ أقدس كتاب ،وتوضيح أهدى
سبيل ،وتعليم أنبل غاية وأسمى هدف ،وصدق اهلل 

        

.( )            
هلذا وجب عىل األمة اإلسالمية اليوم أن تسارع إىل محل هذه األمانةة وتبليةغ تلةل الرسةالة ،وأن
ترتفع إىل مستواها ،وتعلو إىل أفقها .ولقد قام املسجد بالرتبيةة اإلسةالمية والةدعوة ه عهةود اإلسةالم
األوىل خري قيام فقد كان منرب الرسول صىل اهلل عليه وسلم منارة الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل وشةمل
أحاديثه وخطبه الدعوة إىل االلتزام بتعاليم اإلسالم ،وكان يستقبل فيه الوفود من غةري املسةلمف فةريون
بأنفسهم ما عليه املسلمون وهذا من أبلغ وسائل الدعوة "دعوة العمل والتطبيق".
وبالنظرة الواعية إىل مراحل الدعوة اإلسالمية تارخييا تبف أمهية دور املسجد ورسالته العظيمةة ه بنةا
األمة اإلسالمية ،فقد ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية باملسجد ارتباطا وثيقا ،وذلل ألن اإلسالم مل يقرص رسالته
عىل أدا الصلوات اخلمس فقط ،بل تعداه إىل جعله مركز علم وهتذيب وجملس صةلح وقضةا وحمةل ترةاور
املسلمف وملتقى تعاون وتكافل.

):

)

مكانة املسجد
املساجد بيوت اهلل ،فيها يعبد وفيها يذكر اسمه ،وزواره فيها ُع َّام ُرها ،وهى خري بقاع اهلل ه
األرض ومنارات اهلدى وأعالم الدين ،فكام أهنا جمالس للذكر ،وحمراب للعبادة ،فهي منارات لتعليم
العلم ومعرفة قواعد الرشع بل هي أول املؤسسات التي انطلق منها شعاع الدعوة والعلم واملعرفة ه
اإلسالم!! وه فضلها وعظم منزلتها وردت نصوص كثرية من القرآن الكريم واألحاديث النبوية تبف
مكانة املساجد .فقد كان أول عمل قام به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد هجرته إىل املدينة هو
تأسيس مسجده صىل اهلل عليه وسلم.
منها  :قوله تعاىل           :

) (

فاهلل سةبحانه وتعةاىل-

ورشفها وعظمها بإضافتها إليه ،فليس هي ألحد سةواه ،كةام
وهو مالل كل يش  -نسب املساجد إليه َّ
أن العبادة التي ك َّلف اهلل عباده إياها ال جيوز أن ُترصف لسواه .
و قد مدح اهلل تعاىل الذاكرين اهلل فيها ووعدهم بحسن جزائه ،كام امتدح الذين حيرصون عىل عمراهنا
سوا عن طريق بنائها أو تنظيفها ،أو صيانتها ،أو الرتدد عليها لعبادة اهلل فيها ،قال تعاىل:

 

               
      

) (

وه األحاديث النبوية ما رواه اإلمام أمحد ه مسنده،عن أيب هريرة ة ريض اهلل عنه ة عن النبي صةىل اهلل
عليه وسلم قال َّ ( :
إن للمساجد أوتاد ًا؛ املالئكة جلساؤهم ،إن غابوا يفتقدوهنم ،وإن مرضوا عادوهم،

َ
خصةال  :سأ فت مسةتفاد ،أو كلمةة
وإن كانوا ه حاجة أعانوهم " ثم قال  ":جلةيس املسةجد عةىل ثةالا
حكمة ،أو رمحة منتظرة ) ) (.
و عن أيب الدردا ة ريض اهلل عنه ة قال  :سمع رسول اهلل ةصىل اهلل عليه وسلم ة يقول  (:املسجدُ بي ُ
ِّ
كل ِتقي) ) (.
وقوله صىل اهلل عليه وسلم ( :أحب البالد إىل اهلل تعاىل مساجدها)

) (

وقوله صىل اهلل عليه وسلم ( :إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإليامن ) ) (.

املسجد رسالته ودوره
قةةةال تعةةةاىل               :
                 
                

    فام املقصود بالذكر ه هذه اآليات؟
إننا نفهم الذكر هنا فه ًام أعمق وأعظم من ذلل ،أال وهو السعي من أجةل إنفةاذ أوامةره جةل وعةال،
وأعامل رشعه ،وهذا ما فعله النبي صىل اهلل عليه وسلم عند وصوله مهاجر ًا من مكة إىل املدينةة املنةورة،
حيث كان من أول أعامله فيها إنرا املسجد ليكون املكان الةذي ُيةدعى فيةه إىل اهللَّ ،وتنفةذ مةن خاللةه
أوامره ،ويكون حمل العبادة والطاعة عىل كافة املستويات ،وقد علمنا بةأن مسةجد النبةي صةىل اهلل عليةه
وسلم كان مقر حكومته؛ فيه يرسل البعوا ،وهييئ املجاهدين للغزو ،ويقيض بف النةاس فةيام خيتلفةون
فيه من احلقوق ،وفيه يلتقي الوفود ،ويعلم الناس احلكمة وأحكام اإلسالم ،وهذه سةنة ثابتةة ال جيةادل

فيها أحد ،فإذا كان هذا هو الذكر بمعناه الواسع والرةامل واألرقةى ،فةام حكةم مةن حيةول دون تأديةة
املسجد لرسالته ودوره؟

وكةةةام قةةةال تعةةةاىل :

             

                

  

) (

عز ّ
وجل أنه ليس هناك أظلم ممن عمل عىل تعطيل دور املسجد ومنعةه
لقد بف املوىل ّ

من القيام برسالته ودوره ،واعترب هذا املنع ختريب ًا للمساجد ،فاملساجد بةدون دورهةا ورسةالتها أمةاكن
خةزي ه الةدنيا
خربة أي غري عامرة مهام كان حال بنياهنا .إن التعبري عام يستحقه هؤال من العذاب بأنه
ف
وعذاب عظيم ه اآلخرة ،هلو دليل عىل عظيم جرمهم وفظاعة دورهم.
ولقد رأينا بأم العف معاناة الرعب العراقي جرا اهنيار نظامه السيايس واإلداري وكيف فقد البلد أهةم
ثرواته الرتاثية ،ولوال أن املساجد سارع إىل القيام بدورها ه التوجيه واإلرشاد لتحول البلةد إىل غابةة
متوحرة .لقد أدرك العراقيون أمهية املسجد من أجل استعادة حرية بلدهم واستقالله .ونحن عىل يقةف
بأن املسجد سيؤدي ه حياة األمة أعظم دور ه حفظ كياهنا وحتصف نسيجها االجتامعي ،لو أننا أحسةنا
التعاطي معه وأوليناه األمهية الالزمة لذلل.
دعونا نفكر فيام كان يمكن أن حيصل ه بلد كالعراق لو مل يبةادر العلةام بالةدعوة إىل الوحةدة ،ولةو مل
ترهد املساجد هذه احلرود اهلائلة من املصلف الذين حرضوا إىل املساجد ال ليؤدوا الصالة فقةط ،وإنةام
ليأخذوا التوجيه واإلرشاد من املسجد ليترصفوا عىل أساس ذلل ،وكان التوجيه واإلرشاد عىل مستوى
احلدا وعي ًا وإدراك ًا للمخاطر .إن ه هذه األمةة ثةروات عظيمةة ومكةامن قةوة هائلةة جيةب علينةا أن
نستفيد منها ه صياغة حياتنا ومستقبلنا ،واملسجد هو أحد أهم ثروات هذه األمة ومكامن قوهتا.

دور إمام املسجد يف الدعوة إىل اهلل
 -1إلقا اإلمام لبعض الكلامت أحيان ًا فيام يتعلق بأحداا الساعة اهلامة ،وما يراه من ملحوظات
عىل املصلف ،تربية الناس عىل اإلخالص ه القول والعمل وعدم رؤيته أي العمل أو حتى

طلب العوض عنه بمدح أو غريه فاهلل وحده هو املكافئ ،وهذا ال يمنع من أن ينسب الفضل
ألهله ...لكن ال يكون عىل هيئة تكريم عىل املأل فاهلل هو صاحب الفضل ه األوىل واآلخرة ،حقيقة
"ما أمجل التعامل مع اهلل".
 -2إقامة مكتبة خريية ه املسجد ،أو مكتبة للقرا ة واالطالع.
 -3توجيه بعض الربامج املذكورة إىل النسا  ،مثل املحارضات والكلامت وحلقات التحفيظ
واملسابقات ونحوها ،بالتعاون مع ُدور ِّ
الذكْر ه احلي.
 -4إجياد دوريات لتسا احلي تكون ذات مردود دعوي إجيايب ،وتكون ه إحدى دور الذكر أو
بعض املدارس ،وترجيع نسا احلي بااللتحاق بدور التحفيظ وحثهن عىل ذلل ..أفضل من وضع
دوريات ألننا بالتجربة الحظنا أن الدوريات ربام أخذت طابعا مغايرا عام وضع ورسم هلا.
 -5إقامة حلقة حتفيظ قرآن وما يتبعها من رحالت تربوية هادفة ،سوا ه داخل البلد أو خارجه
مثل رحلة عمرة أو حج.
 -6دعوة بعض الدعاة إللقا الكلامت من حف آلخر ه املسجد والتأكيد عىل املواضيع التي هتم
املسلم.
 -7إعداد مسابقة ألهل احلي لكل شهر أو شهرين وجوائزها.
 -8التعاون مع النرطف ه احلي ،وذلل بتوزيع الكتب واألرشطة ومتابعة املتهاونف ه الصالة
وزيارهتم وكذلل باقي املنكرات.
 -9التعاون مع أئمة املساجد املجاورة والتنسيق معهم ه صالح الدعوة ،بحيث يكون لإلمام
اجتامع مع جمموعة من األئمة ه األحيا املجاورة والتنسيق معهم ه طريق إيصال اخلري إىل اجلميع
وحتذيرهم من أسباب الفساد والعقوبة.
 -11االهتامم بامللصقات الدعوية التي تعلق ه املسجد وإعالنات املحارضات.
 -11القرا ة عليهم بعد العرص حسب املصلحة والقرا ة عليهم بعد أذان العرا حتى وق
اإلقامة ،ه كل أسبوع يوم حمدد؛ وذلل لنرش العلم الذي يسهم إسهام ًا إجيابي ًا ه صالح املجتمع
( سف سل ْوال سن سف سر ِم ْن ُك ِّل فِ ْر سق َة ِمن ُْه ْم سط ِائ سف فة لِ سي ست سف َّق ُهوا ِه الدِّ ِ
ين) .مرة ه تفسري آيات ومرة قرا ة فتاوى.

 -12االهتامم بالرحالت الدعوية وكذلل رحلة احلج والعمرة باختيار جمموعة مناسبة ومن يذهب
معهم.
 -13االهتامم باملواسم الدعوية مثل رمضان احلج ،بل أيام املحن والنكبات إلخواننا املسلمف
ودعمهم مادي ًا ومعنوي ًا.
 -14االهتامم باجلاليات سوا العاملة وكذلل اخلادمات وتوزيع الكتب واألرشطة عليهم وربطهم
بمكتب اجلاليات ه احلي ،ووضع مسابقات هلم ،واإلجابة عىل فتاوهيم وأسئلتهم وحسن اخللق
معهم وحث أهل احلي عىل ذلل.

الربامج الدعوية يف املسجد
ينبغي أن هنتم باملساجد وما يطرح فيها من أنرطة تربوية ودعوية ،لنعمرها بطاعة اهلل تعاىل ،فإنام
الصالة من العبادات املباركة فيها ،ولكن يمكن أن يكون للمسجد أكرب من هذا الدور ة عىل أمهيته ة
وهذه بعض األفكار واالقرتاحات التي أمتنى أن ُيعمل هبا ليستفيد الناس منها :
 -1االهتامم من اإلمام باخلطبة األسبوعية ه يوم اجلمعة ،فهي ه غاية األمهية ه إيصال صوت
احلق إىل اخللق.
 -2إجياد حلقات حتفيظ قوية باملسجد للطالب عىل كافة مستوياهتم ومراحلهم ،ومد يد العطا
هلذه احللق ،فهي من أنفع ما يرتبى به الرباب ويتهذب به الطالب.
 -3استقطاب املرايخ وطالب العلم إللقا الكلامت الوعظية ه املسجد ،وذلل بإسناد مهمة
التنسيق هلذه الكلامت ألحد النرطا ه املسجد ،مع دعمه بأسام وأرقام املرايخ للتنسيق
معهم ،وحبذا لو جعل يوم ه األسبوع ملثل هذا النراط ،يتعارف عليه أهل احلي ليلزموه .
 -3إقامة أكثر من درس أسبوعي ه املسجد ،ه العقيدة ،والسرية ،والفقه ،والسلوك واآلداب،
بحيث يتم تنسيق أكثر من درس ه األسبوع ،وتسند مهمة متابعة الدرس وإجياد البديل ألحد
األخوة ه املسجد حتى ال ينقطع الدرس ،فيحرم الناس اخلري .
 -4تعليق لوحة إعالنات ه آخر املسجد ،توزع بطريقة مناسبة ،إلعالن املحارضات
والدورات واألنرطة الدعوية ه املدينة .

 -5تعليق لوحة تربز أنرطة املسجد ،وما حيتاجه من دعم ومراركة من أهل احلي .
 -6تعليق حامل عند باب اخلروج من املسجد يكتب عليه [ خذ نسختل ] ويزود باملطويات
والنرشات الدورية ه كل أسبوع ،ويرشف عليه أحد اإلخوة ،ويدعم باملال إن أمكن .
-7وضع صندوق لألسئلة والفتاوى ه مكان بارز باملسجد ،ويرغب الناس ه وضع أسئلتهم
فيه ،ثم حيدد يوم ه األسبوع لإلجابة عىل األسئلة من أحد املرايخ املعتربين ،أو من إمام
املسجد إن كان أهل لذلل ،أو يقرأ عليهم من فتاوى العلام ما يناسب األسئلة ،كفتاوى اللجنة
الدائمة أو فتاوى ابن باز أو ابن عثيمف أو ابن جربين أو غريهم من أهل العلم املعتربين ،رمحة
اهلل عىل اجلميع .
 -8إنرا صندوق خريي باملسجد يقوم عليه جمموعة من الصلحا  ،ينفعون األغنيا كم
ينفعون الفقرا  ،فيدلون هذا عىل ذلل ،ويعدون برنامج متكامل ه هذا الرأن .
 -9توزيع املطويات عىل الناس متزامنة مع األحداا والوقائع ،لينتفع هبا الناس ،فهي إشارات
ه كلامت تناسب الواقع واحلدا [ احلج ،بداية السنة ،رمضان ،ليلة القدر ،هناية السنة،
عاشورا  ،االختبارات ،بدع املولد ،وبدع ليلة عاشورا  ....وغري ذلل مما يناسب الزمان
واألحوال ] .
 -11توزيع الكتب واألرشطة عليهم بصفة دورية ،ويقوم عليها الثقات ،ويدعمون
باالشرتاكات الدورية ليستمر العمل .
 -11إعداد مسابقات ثقافية مكتوبة ،توزع ألهل احلي تناقش املنكرات فيه مث ً
ال ،وحيدد زماهنا،
ورشوطها ،ويعد حفل لتوزيع اجلوائز واحلوافز للمراركف فيها ،وهي وسيلة دعوية لغزو
البيوت وإيصال اخلري إليها ،وخصوص ًا إذا كان املسابقة عىل كتاب حتسن قرا ته أو رشيط
حيسن االستامع إليه ،مع توفريه هلم .
 -12القيام ببعض املعارض املناسبة ه مالحق املسجد ،وفتحها للناس مع الدعوة إليها
والدعاية هلا ،ويمكن التنويع فيها بام يناسب الناس .
 -13تعليق حامل للكتيبات ،توضع فيه الكتيبات املناسبة باستمرار ،ويكتب عليها :

لالستعارة فقط .
 -14إجياد مكتبة للمسجد ،حتفل بام يمكن مجعه من أمهات الكتب واملراجع ،ويمكن حتريكها
عن طريق طالب التحفيظ ،واملسابقات الثقافية الدورية ألهل املسجد ،ومجع الناس فيها أكثر
من مرة ،ليألفوا دخوهلا واالستفادة منها .
 -15بنا مغسلة موتى ملحقة باملسجد مع تزويدها بكل مستلزمات الغسيل والتكفف ،مع
توفري مغسل ومغسلة للموتى إن أمكن ،وحبذا لو كان اإلمام أو املؤذن ليسهل الوصول إليه
واالستفادة منه.
 -16إنرا مستودع خريي مناسب جتمع فيه الصدقات العينية والتربعات الرهرية وما يمكن
االستفادة منه من ملبوسات وفرش وأثاا ،لتوزيعها عىل أهل احلاجة ه أماكن تواجدهم،
ويرشف عليه جمموعة مأمونة من أهل املسجد بإرشاف إمامه.
 -17التنسيق إلقامة حمارضة ه كل شهر ألهل احلي بالتنسيق مع أحد املرايخ واإلعالن عنها.
 -18التنسيق مع أحد املفتف لالستضافة ه املسجد أو عرب اهلاتف لإلجابة عىل أسئلة الناس
وحتديد الزمان هلا.
 -19إنرا موقع للمسجد عرب الربكة العنكبوتية ،وينرش بف أهل احلي لالستفادة منه ،ويقوم
عليه األخيار ومن لديه قدرة عىل املراركة الفاعلة فيه .
 -21اإلفطار اجلامعي ه رمضان أو األيام الفاضلة واملستحب صيامها كعاشورا أو يوم عرفة
لغري حاج أو ه أيام العيدين ،مع إعداد برنامج مرافق هلذا النراط يناسب األحوال واملناسبات
.
-21إنرا حتفيظ نسائي باملسجد ( دار احلافظات ) يتم من خالله إقامة جمموعة من األنرطة
الرتبوية للنسا كاملحارضات والدورات العلمية واملهارية وغري ذلل مما فيه مصلحة للنسا .
 -22تكوين جلنة للزيارات ،مهمتها األساسية زيارة من يتخلفون عن الصلوات لدعوهتم إليها
باألسلوب احلسن والطريق األمثل ،وكذلل زيارة رواد املساجد حف مرضهم أو حصول ما
يكره هلم أو لذوهيم ،وغري ذلل مما حث الرارع عليه ور َّغب فيه .

 -23تكوين مجاعة من أهل املسجد لإلصالح بف أهله حف وقوع اخلصومة بينهم من أهل
الرأي واحلكمة واملرورة ،وأهم مهامهتا اإلصالح بف الناس ودفع غوائل الرش واخلصومة
والقطيعة واجلفوة بينهم .
 -24تكوين جمموعة أخرى من أهل العلم واحلكمة والروية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر
ه احلي ،فهم جيوبون احلي ليتعرفوا عىل منكراته ،ثم ُيعدون األنرطة املناسبة لكل منكر بام يلزم
لتغيريه ،فيأخذوا عىل يد السفيه ،ويأطروه عىل احلق أطر ًا ،ويمكن أن يستفيدوا من القنوات
الرسمية ه ذلل إذا لزم األمر .
* واملهم ه تنريط دور املسجد أن تكون مجاعة للنراط مهمتها األساسية دعوة أهل احلي إىل
اخلري والتجديد ه ذلل بام يوافق الرشع ،فإذا وجد من حيمل اهلم ويتحمل املسئولية ،جا
اخلري ،وأقبل املعروف ،وشع النور ،واهلل عليم بام ه الصدور.
حكمة الرسول صىل اهلل عليه وسلم ه الدعوة ه مسجده صىل اهلل عليه وسلم.
أخرج البخاري ومسلم وغريمها :من حديث أنس بن مالل أن أعرابي ًا دخل املسجد ثم جعل
يبول ،فأخذت الصحابة الغرية ،فنهوه وصاحوا به ،ولكن النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي أويت
احلكمة ه الدعوة إىل اهلل عز وجل ،قال :ال تزرموه( أي ال تقطعوا عليه بوله) ،فلام قىض األعرايب بوله
أمر النبي صىل اهلل وعليه وسلم أن يصب عليه ( أي عىل البول ) ذنوب ًا من ما ( أي دلوا من ما )  ،ثم
دعا األعرايب وقال له :إن هذه املساجد ال يصلح فيها يش من األذى ( أو من القذر ) وإنام هي
للصالة وقرا ة القرآن وذكر اهلل عز وجل أو كام قال صىل اهلل عليه وسلم .
وقد روى اإلمام أمحد رمحه اهلل أن هذا األعرايب قال ( :اللهم ارمحني وحممد ًا وال ترحم معنا أحد ًا ).
ونأخذ من هذه القصة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أخرب األعرايب برأن هذه املساجد وأهنا إنام
بني للصالة وقرا ة القرآن وذكر اهلل ،أو كام قال صىل اهلل عليه وسلم :ال يصلح فيها يش من األذى
والقذر .

إذن فرأن املساجد :أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر وأال يعمل فيها إال ما يريض اهلل تعاىل ،من
الصالة وقرا ة القرآن وذكر اهلل عز وجل ونحو ذلل .ومن فوائد هذه القصة أيض ًا أن اإلنسان إذا دعا
غريه باحلكمة واللطف واللف حصل من املطلوب ما هو أكرب مما لو أراد معاجلة اليش بالعنف ،وقد
اقتنع هذا األعرايب اقتناع ًا تام ًا بام سع َّل سمه النبي صىل اهلل عليه وسلم حتى إنه قال هذه الكلمة املرهورة
( اللهم ارمحني وحممد ًا وال ترحم معنا أحد ًا).

املنرب والدعوة
املنرب جز من املسجد وله دور بارز خمصوص ،من ذلل أو أهم يش ه املنابر اخلطبة وأعظم هذه
اخلطب هي خطبة اجلمعة ألهنا هي الدائمة املستمرة ،وحتى ندرك الفضيلة واألمهية نلحظ كثري من
اجلوانب ه هذا فمن ذلل.
إقتدا بأعظم خطيب
وانظر كذلل إىل أمر عظيم وهو أن اخلطبة فيها إقتدا بالنبي  -عليه الصالة والسالم  -فهو أول وأعظم
خطيب فاخلطيب الذي خيطب إنام يقوم ه مقام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومن لطيف ما ذكره
الريخ عيل الطنطاوي ه مذكراته إنه كان خيطب اجلمعة ثم قال ه أثنا خطبته  " :إن قدميه هاتف فوق
أعظم رأس ه الدنيا ألين أقف ه مقام رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم " أو كالم نحو ذلل .
من قال  :أنص فقد لغى
ثم انظر إىل االحتياط والترشيع احلكيم الذي جا ليجعل للمنرب للقول فيه أمهية عظمى ،وذلل
بوجوب اإلنصات للخطيب ،حتى كام نعلم قول النبي عليه الصالة والسالم  ( :من مس احلىص فقد
لغى )
وكام قال صىل اهلل عليه وسلم  ( :من قال لصاحبه أنص واإلمام خيطب فقد لغى )
ال بد أن يكون اجلميع مستحرضين لقلوهبم منصتف بآذاهنم متفكرين بعقوهلم شاخصف بأبصارهم
حارضين قلب ًا وقالب ًا؛ ليسمعوا كالم اهلل ليسمعوا هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فام أعظم هذا
املنرب الذي يأتيه الناس طوع ًا ال كره ًا ! يأتونه ُح ّب ًا ال بغضا يأتون وهم يعلمون أهنم ه ذلل يؤجرون،
ثم يبالغون ه اإلنصات فال جتد معرضا وليس ألحد أن يقطع اخلطبة ثم خيرج من دون عذر ،كل ذلل

ليعطينا اإلسالم أمهية املنرب وهذه اخلطب التي تقال فيه .
التطيب للسامع
ثم من ذلل أيضا ما ورد ه التطهر والتطيب والتنظف للجمعة إهنا مسألة فريدة وهو أنه إعداد وهتيئة
فريدة من نوعها ،تبكري وقبل ذلل تنظيف وتطهري ثم إصغا وإنصات ،وفوق ذلل عبادة وفضيلة
وأجر .
أساس للصلوات اجلامعة
ثم أيضا من أمهية اخلطبة أنه األساس ه العبادات التي جا ت ه مناسبات ،نحن نعلم أن هناك صالة
ه العيدين ،ونعلم أن هناك صالة مسنونة لالستسقا  ،وكذلل عند اخلسوف والكسوف وكلها فيها
خطب ،ملاذا ؟ ألن هذه مواسم التذكري واخلطب ،واملنابر هي أماكنها .
الدوام املطلق
ومن األمهية والفائدة والدوام واالستمرار ه خطبة اجلمعة عىل وجه اخلصوص ،فليس هناك توقف
وال تأجيل ،قد يكون هناك حمارضة أو درس ثم يؤجل ،لكن ليس هناك مجعة تؤجل مطلق ًا ومن لطيف
ما ذكر ابن عبد الرب ه كتابه [ هبجة املجالس ] عقد فصل ه اللطائف وه أخبار احلمقى فقال من ذلل
 :أن أحد الناس كان متوجه ًا إىل املسجد يوم اجلمعة فلقيه أحد احلمقى ،فقال  :إىل أين ؟ قال  :إىل
املسجد ،قال  :وماذا تفعل ؟ قال  :أشهد اجلمعة ،قال  :أو ما علم اخلرب ؟! قال  :ماذا ؟ قال  :أجلوها
إىل البي قال  :لو كن أذن يل من قبل فكان هو أمحق مثله .
املهم أن الدوام واالستمرار جيعل أمر اجلمعة عظي ًام ومنربها خطري ًا؛ ألهنا توجه إىل كل فرد مسلم ه كل
العامل ه رشق األرض وغرهبا ،أليةس الناس يرتكون اليوم من التفرق ومن اختالف اآلرا
والتصورات ومن تباين األفكار وامليول ؟ .
إن اجلمعة ومنربها ه هذا الترشيع اإلسالمي عندنا  -عىل سبيل املثال كام يقولون – اليوم مليار و مائتي
مليون مسلم ،ما الذي يمكن أن تقول هلؤال الناس ؟ كيف توجههم ؟ أين جتمعهم ؟ كيف تدعوهم
إىل ما يصلحهم ه شؤون دينهم ودنياهم؟ رشع اهلل  -عز وجل  -جيعل هؤال مجيع ًا  -إال من كان له
عذر  -ه مكان واحد كلهم ه كل أسبوع بأمر اهلل  -عز وجل -يأتون إىل املساجد ليستمعوا إىل الذكر

ويتعلموا ويأخذوا التوجيهات والتعليامت ،فهو منرب خطري ،أخرى ما خيراه أعدا اإلسالم هو هذا
يفرغ من حمتواه؛ ألننا لو
املنرب وأكثر ما خيططون له هو أن خيرج عن رسالته ،وخيرج عن مقصده ،وأن ّ
تصورنا أن هذا املنرب أدى دوره ورسالته ،وقام فيه املؤهل الذي حييي القلوب وينبه الغافلف ويوجه
ويصحح ويقوم .
فال شل أن هناك تغري ًا كبري ًا وتأثر ًا عظي ًام يعرتي قلوب الناس ويظهر ه سلوكهم ويوجه تصوراهتم،
وهذا ال شل أنه كاملسار والتيار الذي يمكن توجهه إىل ما ينفع األمة ،وهذا ال شل أنه أمر عظيم .
املسجد والرسالة.

