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اْلِعْلمُ  ْسِجُد وَّ  اَّْلمَّ

 أيها المسلمون الكرام!

رَّ  اجَّ لَّ ما قَّامَّ به رسولُنا صلى اهلل عليه وسلم عندما هَّ َّ َّو  َّ أ إن 

ْسِجٍد. كما أنه  اُء مَّ رِة، هو ِبنَّ َّ مِة إلي المدينِة الُمنو  َّةَّ الُمكر  ِمْن مك 

َّ ظَّ مِ قام بإنشاِء  زِ لُ مَّ عْ تَّ سجد  في نهاية هذا المةٍ ل  ْركَّ ثابةِ مَّ   ِبمَّ

َّ ال َّ  ريِب دْ ت  َّ نِ كَّ الس  ْد ةِ ي   للصحابة الكرام رضي اهلل عنهم. وبهذا فقَّ

جمع رسوُل الرحمة صلى اهلل عليه وسلم الذي أُْرِسلَّ كمعلٍم بين 

العلم والعبادة في المسجد النبوي وأقامهما في مركز المدينة 

ْحُي األ اطَّبَُّه الوَّ ُل المنورة. فَّقَّْد خَّ َّ َّ و  َّ  وِ حْ على الن  أْ بِاْسمِ اِ ": يالِ الت  ْقرَّ

لَّقَّ  بِ كَّ الَّ ِذي خَّ انَّ ِمْن عَّلٍَّق   رَّ ْنسَّ لَّقَّ اْْلِ ُم اِ  خَّ َّْكرَّ بُ كَّ اأْل رَّ أْ وَّ َّ اَّ  ْقرَّ ِذي ل 

لَّ مَّ بِاْلقَّلَّمِ  َّ  عَّ َّْم يَّْعلَّمْ عَّل  ا ل انَّ مَّ ْنسَّ  1"مَّ اْْلِ

 أيها المؤمنون األعزاء!

ْسالِمي ِ الجليل، ال يمكن الفصل بين إنه وفقًا لِِديِننا اْل

اْليمان واألخالق وبين العبادة واألدب وبين العلم والحكمة. 

 وكما أن المسجد هو مركز الحياة وقلب البلد، فإنه في الوقت

نفسه بيٌت لِْلعلِم والهدايِة. وإن مساجدنا التي نُْظِهُر فيها طاعتَّنا 

نها أن تَِّصلَّ بنا إلى ِحس ِ لِرَّب ِ اْلعالمين سبحانه وتعالى، من شأ

ِة تحت القباب ذاتها.  َّ نا إلى روح اْلت ِحاد واألُُخو  الوحدة وتَّأُْخذَّ

كما أن المآذن الداعية للتوحيد وأصواتَّ األذاِن الداعية للعبادة 

ُخ إِيمانَّنا وتثبت فينا األمل. وال شك أننا نْسُجد ِمْن أجِل  تَّْرسَّ

هين للمحراب ذاته. أما نيِل رضا الحق سبحانه وتعالى متوج

تلك الُخطب ودروُس الوعِظ التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 

 َّ المنكر وتُعل ُِمنا حقائقَّ اْلسالم، فإنها تَّْمنَُّح لحياتنا طريقها. وإن 

ر بقوله َّ عَّ قَّْوٌم ِفي  رسولَّ اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد بش  ا اْجتَّمَّ مَّ

لَّْت  َّ نَّزَّ ُسونَُّه بَّْينَُّهْم إاِل  ارَّ يَّتَّدَّ ِ وَّ َّ ِ يَّْتلُونَّ ِكتَّابَّ اهلل  َّ بَّْيٍت ِمْن بُُيوِت اهلل 

ة َّْحمَّ ِكينَُّة وَّغَِّشيَّْتُهُم الر  َّ لَّْيِهُم الس    2ُُ  عَّ

 أيها المسلمون األفاضل!

َّ عاٍم ما بين تاريخ   وعأكتوبر بـ "أسب 7-1إننا نَُّمر ُ كل 

المساجد والموظفين الدينيين". وإنه قد تم تحديد الموضوع 

لهذا العام ليكون "المسجد والعلم". وإننا سوف نَّْستْذِكُر من 

جديٍد على مر األسبوع مكانةَّ مساجِدنا في حضارتنا والمعنى 

الذي تْحِملُُه في حياتنا. كما أننا سوف نستذكر بالرحمة 

تَّنَّا الذين اتِذَّ وا ألجل الخدمة  واالمتنان أَّسَّ ح ُ ُروا أْعمارَّهم وضَّ نَّذَّ

َّدوا المساجدَّ  اءَّ الذين شي  َّ الدينية، وكذلك أبناءَّ شعِبنا األِعز 

ا. ْوهَّ باْلضافة إلى أننا سوف نقوم بإقامة ندوٍة تَّتَّناوُل مكانةَّ  وأَّْحيَّ

صوْفيا ِضمن تاريخ العبادة والعلم الخاص بنا والذي  مسجِد آيا

هُ  ايَّْشنا اِْفتتاحَّ ٍة وسعادٍة كبيرٍة. عَّ  ِبلَّْهفَّ

اهلل تعالي ليكونَّ أُسبوُع المساجد والموظفين  أسأل 

أختتم خطبتي بالحديث التالي و .الدينيين وسيلًة للخير 

نا صلى اهلل عليه وسلم: " لنبي

ب ُ  َّحَّ ِ ا إلى ْلِبالدِ ا أ َّ  3..."مساجُدها هلل 

                                                        

لَّقِ الْ  ةُ ورَّ سُ  1  .5-1 : ةُ يَّ ، اْل عَّ
ْكرِ ال اُب تَّ ، كِ ُمْسلِم  يحُ حِ صَّ  2 ِ  .38، ذ 

اِجدِ ال اُب تَّ ، كِ ُمْسلِم  يحُ حِ صَّ  3 سَّ  .288 ،مَّ
 
 

ِ  ةُ ام َّ عَّ الْ  ةُ ي َّ يرِ دِ مُ الْ    ةِ ي َّ ينِ الد ِ  اِت مَّ دَّ خَّ لْ ل
 


