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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فمن منطلق رؤية دائرة الشؤون اإلسالمية يف نشر اخلري ،وأداء
رسالة املسجد ،والقيام بواجبها الشرعي؛ فإننا نتشرف هبذا
اإلصدار املعنون بـ ”شرف إمام املسجد“ ،والذي كان أصله
حماضرة علمية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي -
األستاذ ابلدراسات العليا ،وأستاذ كرسي الفتوى ابجلامعة
اإلسالمية ،واملدرس ابملسجد النبوي الشريف -على أئمة
مساجد الشارقة ،ولقد قام فضيلته مبراجعته ،فجزاه هللا خرياً.
نسأل هللا تعاىل أن ينفع به ،وجيعله عوانً ألئمة املساجد على

أداء مهمتهم والقيام بوظيفتهم الشريفة.

قسم الوعظ

***
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بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعذ ابهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ
ٱَّللَ
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله﴿ ،يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا
َ
َُ
َ َ َ ُ ُ ذ ذ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
يأ ُّيهاَ
ون﴾(َٰٓ َ ﴿ ،)1
َح ذق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِم
ُ ذ
ذ ُ ذُ ْ
َ َ
ذۡ
َ ََ ُ
َوَٰح َِدة َولل َق
ٱَّلخ ي للقكم نمِن َس
ٱنل
اس ٱتقوا َر ذبك ُم ِ
ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ذ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓٗ َ ذ ُ ْ ذَ ذ
مِنها زوجها وبث مِنهما رِجاَل َثِيا ون ِساء وٱتقوا ٱَّلل ٱَّلِخ ي
َ ٓ ُ َ
َ ۡ َۡ َ َ ذ ذَ َ َ َ َۡ ُ
ك ۡم َرق ٗ
ِيبا﴾(،)2
ت َسا َءلون بِهِۦ وٱۡلرحام إِن ٱَّلل َكن علي
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ ُ ُ ْ َ ٗ
ٗ
﴿ َٰٓ
ٱَّلل َوقولوا ق ۡوَل ََدِيدا  ٧٠يُ ۡصل ِۡح
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا
َ
َۡ
َ ُ ُُ َ ُ
ۡ َ َ ُ
َ ُ
ك ۡم َو َمن يُطِعِ ذ َ
ٱَّلل
لك ۡم أعمَٰلك ۡم َويغ ِس ۡر لك ۡم ذنوب ۗۡ
وَلۥ َف َق ۡد فَ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
َو َر َُ َ ُ
يما  ،)3(﴾٧١أما بعد:
( )1آل عمران.102 :
( )2النساء.1 :
( )3األحزاب.70-69 :
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فإن أحسن احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد
وشر األمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة
ﷺّ ،
ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
مث معاشر الفضالء :إن اللقاء أبهل الفضل والشرف؛
شرف ،فاحلمد هلل الذي شرفين هبذا اللقاء ،مع هذه الوجوه
الطيبة املباركة ،وأسأل هللا  أن جيعل لقاءان هذا مما يسران
عند لقاء ربنا سبحانه وتعاىل.
أيها األحبة الفضالء :هذا اللقاء لقاء أخوي عفوي ،مل أزّور
له شيئاً يف نفسي ،ولكين سأتكلم مع هؤالء الفضالء مبا
حيضرين مما أرى أنه يناسب املقام.
أيها الفضالء :إن هللا  يفضل من عباده من يشاء
ويصطفي وخيتار ،ويفضل من األزمنة ما يشاء ويصطفي
وخيتار ،ويفضل من األمكنة ما يشاء ،وقد فضل هللا  من
األمكنة املساجد ،فكانت من أحب البقاع إليه  ،فثبت
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أحب البقاع إىل هللا املساجد ،)1(واتفق
عن النيب  :أن ّ
أئمة اإلسالم على أن املساجد أفضل األرض ،ومن فضلها أن
ذ
هللا أضافها إىل امسه الشريف  ،فقال ربنا  ﴿ :إَِ َما
َ ۡ ُ ُ َ َ َٰ َ ذ َ ۡ َ َ َ ذ
ٱۡل ۡو ِم ٱٓأۡللِر َوأ َ َقامَ
ٱَّلل ِ َو ۡ َ
يعمر مس ِ
جد ٱَّلل ِ من ءامن ب ِ
ِ
ُ
ذ َ َٰ َ َ َ َ ذ َ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ذ ذ َ َ َ َ َٰٓ َ َ
َس أ ْو َٰٓلئِك
ٱلصلوة وءاَت ٱلزَوة ولم َيش إَِل ٱَّللَۖ فع
َ َ ُ ُ ْ َ ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
()2
أن يكونوا مِن ٱلمهتدِين . ﴾١٨
ذ
(إ ِ ذَ َما َي ۡع ُم ُر َم َ َٰ
ج َد ٱَّلل ِ) فأضاف هللا املساجد إىل امسه
س ِ
ذ
الشريف تشريفاً هلا ،ووصف عامريها أبوصاف الشرف (إَِ َما
ذ
ذ
َي ۡع ُم ُر َم َ َٰ
ج َد ٱَّلل ِ َم ۡن َء َام َن بِٱَّلل ِ) فال يعمر مساجد هللا
س ِ
ۡ
على وجه احلقيقة إال من آمن ابهلل وآمن بـ (ٱۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلل ِِر)
َ َ َ َ ذ َ َٰ َ
وما فيه من اجلزاء( ،وأقام ٱلصلوة) فكان من مقيمها،
ََۡ َۡ
َ َ َ ذ َ َٰ َ
َي َش إ ذَل ذ َ
ٱَّللَۖ )،
م
ل
و
(
مؤديها،
من
فكان
)
(وءاَت ٱلزَوة
ِ
( )1رواه البزار.
( )2التوبة.18 :
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ال يعمر مساجد هللا إال من امتأل قلبه ابخلوف من هللا سبحانه
وتعاىلَ ( ،ف َع َ َٰٓ
َس) وعسى يف كالم ربنا للتحقيق ،فهؤالء

العامرون لبيوت هللا املوصوفون هبذه الصفات؛ هم (م َِن
ٱل ۡ ُم ۡه َتد َ
ِين).

وهي بيوت الذي أذن برفعها هللا ،فما من بيت على وجه
َ َ ذُ َ
ُُ
وت أذِن ٱَّلل أن
األرض أذن هللا برفعه إال املساجدِِ ﴿ ،ف بي ٍ
ُۡ
ِيها ۡ
ٱَ ُم ُهۥ ي ُ َس نب ُح َ َُلۥ ف َ
تُ ۡر َف َع َو ُي ۡذ ََ َر ف َ
ِيها بِٱلغ ُد ن ِو
ِ
َو َ
ٱٓأۡلصا ِل  ٣٦رِ َجال﴾ هؤالء رجال يستحقون وصف
َ
ذ ُۡ
ۡ ذ
َ
َ
الرجال ﴿رِ َجال َل تل ِهي ِه ۡم ت ِجَٰ َرة َوَل َب ۡي ٌع عن ذَِ ِر ٱَّلل ِ
ذ َ
َ
َ ٓ ذ َ َٰ َ َ ُ َ
ون يَ ۡو ٗما َت َت َق ذل ُ
ِإَوق ِ
ٱلصل َٰوة ِ ِإَويتا ِء ٱلزَوة ِ َياف
ام
ب فِيهِ
ُۡ ُ ُ َ ۡ َۡ َ
ُ
()1
َٰ
ٱلقلوب وٱۡلبصر . ﴾ ٣٧

( )1التوبة.37-36 :
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َ َ ذُ َ َُۡ
َ
ُُ
وت أذِن ٱَّلل أن ترفع) وهذه العمارة احلسية،
( ِِف بي ٍ
ِيها ۡ
( َو ُي ۡذ ََ َر ف َ
ٱَ ُم ُهۥ) وهذه العمارة املعنوية( ،ي ُ َس نب ِ ُح) هلل
(ف َ
ِيها) وهؤالء هم ع ّمارها ،رجال ابعوا الدنيا ابآلخرة،
َ
ذ ُۡ
فـ (َل تل ِهي ِه ۡم ت َِجَٰ َرة)َ ( ،وَل) يلهيهم ( َب ۡي ٌع) ،وال تلهيهم
ۡ
ذ َ
َ
مالهي الدنيا ( َعن ذَِ ِر ٱ ذَّلل ِ)َ ( ،و) عن (إِق ِ
ٱلصل َٰوة ِ)،
ام
َٓ ذ َ
ََ ُ َ
ون يَ ۡو ٗما َت َت َق ذل ُ
( َو) عن (إِيتاءِ
ٱلزَ َٰوة ِ)َ( ،ياف
ب فِيهِ
ُۡ ُ ُ َ ۡ َۡ َ
ُ
َٰ
ٱلقلوب وٱۡلبصر).
فاخلوف مشرتك يف اآليتني ،فعمار املساجد على وجه
احلقيقة هم الذين خيافون هللا .
َ
مث بشرهم هللا بثالث بشارات ﴿ ِۡلَ ۡجز َي ُه ُم ذ ُ
ٱَّلل أ ۡح َس َن
ِ
َ ُ ْ
َ ۡ
ََ َ ُ
يدهم نمِن فضلِهِۗۡۦ ﴾ وهذا
َما ع ِملوا﴾ وهذا اجلزاء﴿ ،وي ِز
ٱَّلل يَ ۡر ُز ُق َمن ي َ َشا ٓ ُء ب َغ ۡ
الفضلَ ﴿ ،و ذ ُ
ي ح َِساب﴾( )1هذا
ِ ِ
( )1التوبة.38 :
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فوق اجلزاء ،هذا اإلطماع يف رزق هللا يف الدنيا واآلخرة ،وما
ابلك ابلرزق من هللا!
فعمارة املساجد شرف وهي للشرفاء ،احلسية منها واملعنوية،
وعلى رأس عمار املساجد ،األئمة الذين يقومون يف األمة مقام
رسول هللا ﷺ.
واإلمامة للصالة شرف ،لذا عرب اتريخ املسلمني إمنا يتوالها
الفضالء منهم ،واملؤذنون الذين يرفعون شعار اإلسالم،
ويعلنون الشهادتني ،ويـعلمون ابلوقت ،ويدعون إىل اجلماعة،
بشر املؤذنني ببشارة عظيمة
ولذلك جاء عن النيب ﷺ أنه ّ
فقال :من أذّن اثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة ،وكان له بكل
أذان ستون حسنة وبكل إقامة ثالثون حسنة )1(وإسناده
صاحل لالحتجاج.

( )1رواه ابن ماجه.
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وال شك -أيها اإلخوة -من أن الشرف؛ تقابله حقوق
وواجبات ،فاملؤذنون واألئمة عليهم حقوق وواجبات،
وآداب ينبغي مراعاهتا:
األمر األول :اإلخالص هلل 
وأوهلا ورأسها ومقدمها :اإلخالص هلل  ،فاألذان عبادة
ٍ
عبادة وقربة ،فيجب فيها
وقربة ،واإلمامة عبادة وقربة ،يف
ٓ ُ ْ ذ
اإلخالص هلل  ،يقول ربنا سبحانهَ ﴿ :و َما أم ُِر ٓوا إَِل
َُُۡ ْ ذَ ُۡ
ُمل ِص َ
ني َ َُل ن
ٱل َ
ِين﴾( ،)1ويقول نبينا ﷺ:
ِۡلعبدوا ٱَّلل
ِ

إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت
هجرته إىل هللا ورسوله؛ فهجرته إىل هللا ورسوله ،ومن كانت
هجرته لدنيا يصيبها ،أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إىل ما هاجر
إليه.)2(
( )1البينة.5 :
( )2متفق عليه.
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قال العلماء :هذا يف كل عمل ،واهلجرة مثال ،هذا يف كل
عبادة ،واهلجرة مثال.
فنقول يف األذان :فمن كان أذانه هلل ورسوله قصداً؛ كان
أذانه هلل ورسوله جزاءً ،ومن كان أذانه ألمر من الدنيا ،أو
إمامته ألمر من الدنيا؛ فليس له إال تلك الدنيا ،ومثله نقوله يف
اإلمامة.
فال بد من اإلخالص هلل  ،ولذا ثبت عن النيب ﷺ أنه
قال :واختذ مؤذانً ال أيخذ على أذانه أجراً ،)1(واإلمام أوىل،
وأصح أقوال أهل العلم يف هذا احلديث أن معناه :واختذ إماماً
ال يقصد األجرة وإمنا يقصد القربة ،وليس يف هذا منع من
أخذ الرزق الذي يفرض لإلمام ،وإمنا فيه منع من قصد هذا
الرزق حبيث يؤذن من أجله ،ويؤّم من أجله ،فهو موظف
كموظف أمور الدنيا ،فيعترب األذان وظيفة يتعامل معه التعامل
اإلداري ،ويعترب اإلمامة وظيفة يتعامل معها التعامل اإلداري،
وال ينتبه إىل أهنا قربة.
( )1رواه أمحد وأبو داود والنسائي.

10

ولذلك -اي إخوة -املؤذن إذا كان قصده من األذان الدنيا؛
ال حيصل من أذانه خرياً وال فضالً وال أجراً ،وكذلك اإلمام ،إذا
كان قصده األصلي ابألصالة من اإلمامة األجرة واملال؛ ال
صل من إمامته خرياً وال أجراً وال فضالً.
يـح ّ
أما إذا كانت القربة مقدمة ،وكان املال مقصوداً تبعاً،
فالصحيح من أقوال أهل العلم :أنه ينقص األجر وال يذهب
الفضل.

فمن أخذ اإلمامة وقصده األصلي القربة ،ولكن دخل يف
القصد والنية طلب املال؛ ومن أخذ األذان كذلك؛ فالفضل
أصله حاصل ،ولكن األجر ينقص.
سئل اإلمام أمحد -رمحه هللا -عن الـمـكاري جياهد يف سبيل
هللا ،يقصد اجلهاد والكراء ،يعين رجل عنده دواب يكريها
حيمل عليه الناس ،فيذهب مع اجملاهدين يريد اجلهاد يف سبيل
هللا ،ويريد تبعاً أن أيخذ األجرة ممن حيملهم ،فقال اإلمام أمحد

رمحه هللا" :أجره على ما خيلص من نيته" ،يعين :أيخذ من
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األجر مبقدار ما يف نية القربة ،وينقص مبقدار ما دخل من
قصد الدنيا.
والكمال؛ أن العبد يقصد القربة أبذانه وإمامته ،واملال
سيأتيه تبعاً ،لن حيرم منه ،وهذا يدخل يف قول النيب  :من
كانت ُّ
الدنـيا َهه ،فـرق اَّلل عليه أمره ،وجعل فـقره بـني عيـنـيه،
ومل أيته من ُّ
الدنـيا إال ما كتب له )1(هذا الذي يقصد الدنيا،
فرق هللا عليه أمره فتشعبت األمور يف قلبه فكيف يطمئن،
وجعل فقره بني عينيه فال يرى إال فقراً ،ومهما أعطي من
األموال جتده يلهث يريد غريها ،فال يرى إال الفقر ،ومع كل
هذا مل أيته من الدنيا إال ما كتبه هللا له ،قصده لن يغري من
رزقه شيئاً؛ ألن الرزق كتب لإلنسان وهو يف بطن أمه ،لن يزيد

"فلساً".
ومن كانت اآلخرة نيـته ،مجع اَّلل له أمره ،وجعل غناه يف
قـلبه ،وأتـته ُّ
الدنـيا وهي راغمة ،الذي يريد وجه هللا؛ جيازيه هللا
( )1رواه ابن ماجه وغريه.
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 ابطمئنان القلب ،وكل سعادة يف الدنيا؛ إمنا تكون
ابطمئنان القلب ،وهللا! لو كان عند اإلنسان املاليني الـممليـنة
لكن مل ينزل االطمئنان يف قلبه فلن يكون سعيداً ،وإمنا يسعد
ابطمئنان القلب ،وهذا ال ميلكه إال هللا  ،وهللا ال متلكه
أنت ،وال ميلكه ملك وال أمري ،وإمنا ميلكه هللا  ،جيازيه هللا
أبن جيمع عليه أمره يف قلبه ،وجيعل غناه يف قلبه ،فهو شكور،
كلما رزق شيئاً؛ قال :احلمد هلل الذي فضلين على كثري ممن

خلق تفضيالً ،احلمد هلل عندي أكثر من غريي ،أان أحسن من
غريي ،شكور! وحي ّل هللا الربكة يف قليله حىت يكون خرياً له من
كثري الناس ،ومع ذلك أتته الدنيا وهي راغمة مل حيرم ،وهذا
الكمال للمؤذن واإلمام  -ألين أتكلم عن هذه الفئة الطيبة -

أن يقصد وجه هللا ،وستأتيه الدنيا تبعاً.
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األمر الثاين :اخلوف من هللا 
ومما ينبغي لإلمام واملؤذن أن يراعيه؛ أن يكون عمله خوفاً
من هللا ،ومراقبةً هلل ،ال يراقب مسؤوالً وال مشرفاً وال موجهاً،
وإمنا يراقب هللا  ،أل ّان الحظنا أن عمارة املساجد وصف
أصحاهبا ابخلوف من هللا ،فالعمارة احلقيقية النافعة هي اليت
تكون عن خوف هللا  ،ولذا جاء يف احلديث أن النيب 
قال :يـعجب ربُّكم من راعي غن ٍم يف رأس شظي ٍة ِبب ٍل ،يـؤذّن
ابلصالة ،ويصلّي ،فـيـقول اَّلل  :انظروا إىل عبدي هذا
يـؤذّن ،ويقيم الصالة ،خياف م ّين ،قد غفرت لعبدي وأدخلته
اجلنة ،)1(فانظر إىل هذا القيد :خياف مين ،الذي جعله
يؤذن ويهتم ابألذان هو خوف هللا ،الذي جعله يقيم الصالة
هو خوف هللا ،الذي جعله يصلي خوف هللا ،فينبغي للمؤذن
واإلمام أن يستشعرا هذا ،وأن يكون خوف هللا  يف
ٍ
إخالص هلل
قلبيهما ،فيكون أداؤَها هلذا العمل انبعاً من
ٍ
وخوف من هللا .
( )1رواه أبو داود والنسائي.
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األمر الثالث :استشعار األمانة
وينبغي للمؤذن واإلمام أن يستشعرا األمانة ،واألمانة ثقيلة،
وأثقلها أمانة الدين ،وكل من ائتمن على أمانة وجب عليه أن
يؤديها إىل أهلها ،والنيب  قال :املؤذن مؤمتن واإلمام
ضامن ،اللهم أرشد األئمة ،واغفر للمؤذنني.)1(
املؤذن مؤمتن ومعىن مؤمتن هنا:
أن املؤذن ال بد أن يكون أميناً ،فأول شرط يف اختيار

املؤذن أن يكون أميناً ،وأن يعرف ابألمانة ،هذا وجه.
والوجه اآلخر :أن الناس أيمتنونه على أمور عظيمة من
دينهم ،فيأمتنونه على صالهتم وهي أعظم أعماهلم ،وأيمتنونه
على صيامهم.
والوجه الثالث :أنه حممل هذه األمانة وسيسأل عنها بني
يدي هللا  ،ألنه إن أذن قبل الوقت؛ رمبا صلى الناس وال
سيما من يف البيوت قبل الوقت ،فال بد أن يراعي أول الوقت،
( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
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وإذا أذن املغرب قبل الوقت  -سواء يف رمضان أو غري
رمضان ،ألن األرض ال ختلو من صائم يف وقت من األوقات
إال يف وقت النهي  -فلو أذن قبل املغرب رمبا أفطر الناس قبل
املغرب ،ولو أخر األذان يف الفجر؛ رمبا خأخر الناس من أجله
يف اإلمساك ففاهتم الصيام ،وقد يكون الصيام واجباً كقضاء
وحنو ذلك ،فهذه أماانت يف عنق املؤذن وسيسأل عنها بني
يدي هللا .
واإلمام ضامن هذا ال يعين أنه غري مؤمتن ،بل اإلمام
مؤمتن وحممل لألمانة وهو ضامن وهذا يدل على أن مسؤولية
اإلمام أعظم من مسؤولية املؤذن ،ألن العلماء يقولون :املؤمتن
ال يضمن إال إذا ّفرط ،فلو أنك ائتمنت شخصاً على مال
أودعته عنده ،ووضعه يف املكان الذي حتفظ فيه النقود ،وسرق
يفرط .ولكن النيب ﷺ قال يف
هذا املال ،فإنه ال يضمن ألنه مل ّ
كل حال ،وهذا يدل
اإلمام :واإلمام ضامن فهو ضامن على ّ
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على عظم مسؤولية اإلمام ،وهلذا قال النيب ﷺ :اللهم أرشد
األئمة ،واغفر للمؤذنني ما قد حيصل من تقصري غري مقصود.
األمر الرابع :طلب العلم
ومما ينبغي أن يهتم به األئمة واملؤذنون؛ أن يتعلموا ما يتعلق
بعملهم فهذا من فروض األعيان ،النيب ﷺ قال :طلب العلم
فريضة على كل مسلم ،)1(وهذا العلم الذي هو فريضة؛ منه:
إذا عني اإلنسان لعلم شرعي وجب عليه عيناً أن يتعلم

أحكامه ،فيجب على املؤذن عيناً أن يتعلم أحكام األذان،
وجيب على اإلمام عيناً أن يتعلم أحكام اإلمامة  -وتعرفون -
أن اإلمام قد تنوبه انئبة أثناء الصالة ،فإذا مل يكن متعلماً

متفقهاً يف أحكام الصالة؛ يوقع نفسه والناس يف حرج ،فيتعني
عليه أن يتعلم أحكام اإلمامة وأحكام الصالة ،فرض عني!
وإذا فرط فإنه أيمث! فينبغي أن حنرص على التفقه فيما يتعلق
ابلعمل الذي أسند إلينا.
( )1رواه ابن ماجه وغريه.
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األمر اخلامس :القدوة احلسنة
ومما يتعلق ابإلمام :أنه ينبغي أن يعلم اإلمام أنه قدوة ،وأن
الناس يتعلمون منه ،والعوام يتعلمون منه ،ولو مل يقل كلمة!
يتعلمون منه يف الصالة ،فبعض الناس حيفظ السورة من فم
اإلمام ،ولذا ينبغي على اإلمام أن يهتم ابلقراءة الصحيحة،
وأن يهتم ابلتجويد على وجهه ،وأن يراجع ما يريد أن يقرأه يف
كل صالة ،مهما كنت حافظاً فإن القرآن يتفلت واملسؤولية
عظيمة.
فينبغي على اإلمام -إذا كان سيقرأ يف الصالة اجلهرية -قبل
أن يصلي أن يراجع ما يريد أن يقرأ ،وأن حيرص على أحكام
التالوة ،أحكام التجويد ،حرصاً جيداً ألن الناس يتعلمون منه.
كما ينبغي أن حيرص على العمل ابلسنة يف صالته ،ألن
الناس يتعلمون الصالة من فعله ،وأنت  -اي إمام  -قد خأيت
يوم القيامة أبجور عظيمة ال تدركها؛ ألن الناس تعلموا منك
سنةً أو فعالً يف الصالة ،ألن النيب  ملا خطب الناس وحثهم
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على الصدقة ،فقام رجل من األنصار فذهب إىل بيته فجاء
بصّرة يكاد يعجز عن محلها فوضعها بني يدي رسول هللا ﷺ،
فلما رآه الناس تتابعوا ،فقال ﷺ :من سن يف اإلسالم سنةً
حسنةً كان له أجرها وأجر من عمل هبا من بـعده من غري أن

يـنـتقص من أجورهم شيـئًا ،ومن سن يف اإلسالم سن ًة سيّئةً كان
عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بـعده من غري أن يـنـتقص من
أوزارهم شيـئًا ،)1(خأملوا  -رعاكم هللا  -هذا الذي قيل فيه

احلديث مل يقل كلمة ،وإمنا فعل فعالً ،ذهب إىل البيت وجاء
الصّرة فكان سبباً لتصدق الناس ،فأنت  -أيها اإلمام -
هبذه ُّ
إذا حرصت على السنة وتـعلّم منك الناس سنناً يف الصالة،
فرمبا يكون هذا ماراً ابملسجد ورأى هذا منك وتعلمه وأنت ما
تعرفه ،لكنك يوم القيامة ستأيت أبجره .والعكس صحيح ،فلو
تـعلّم منك شيء خيالف الشرع ،أو خيالف السنة ،فإنك
ستحمل وزره.
( )1رواه مسلم.
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األمر السادس :حسن اخللق
واإلمام  -اي إخوة  -يف هذا الباب ينبغي أن يكون حسن
اخللق ،ويهتم ابملسجد ،ويهتم ابملصلني ،وأن يتواضع هلم ،ألنه
ورد يف احلديث من الذي ال تتجاوز صالهتم تراقيهم؛ من ّأم
قوماً وهم له كارهون ،)1(وهذه اجلزئية صحيحة اثبتة يف
السنة.
لكن قال العلماء :من كانت كراهية الناس له شرعية إما
بسبب سوء اخللق ،إما بسبب إساءة الصالة أو حنو ذلك ،أما
من كرهوه ألنه يطبق السنة ،أو كرهوه خلري فيه فهذا ال يضره،
وإمنا يضرهم.

( )1رواه الرتمذي والطرباين.
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األمر السابع :مراعاة أحوال املصلني
وينبغي أن يراعي أحوال املأمومني ،وأن يكون فقيهاً ،فالنيب
ﷺ كان يدخل يف الصالة عازماً على إطالتها ،فيسمع صوت

بكاء الصيب ،فيخفف من الصالة من وجد أمه عليه (.)1
والنيب ﷺ يقول :من أم قـوًما فـليخ ّفف ،فإن فيهم الكبري،
وإن فيهم المريض ،وإن فيهم الضعيف ،وإن فيهم ذا
احلاجة ،)2(فينبغي مراعاة املأمومني.
األمر الثمان :العناية ابملسجد
مما يتعلق ابإلمام واملؤذن؛ أنه من الشرف الذي يضاف إىل
الشرف لك؛ أن تعتين ابملسجد بنظافته احلسية ،فمن الشرف

أن حيرص اإلمام واملؤذن على أن يكون املسجد نظيفاً ،وهذا
من احلسنات ومن فعل السلف ،وثبت أن ابن عمر  كان
( )1يشري إىل احلديث املتفق على صحته أنه  قال :إ ّين ألدخل الصالة أريد
يب ،فأخ ّفف من شدة وجد أ ّمه به.
إطالتـها فأمسع بكاء الص ّ
( )2رواه البخاري ومسلم.
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جي ّمر مسجد النيب ﷺ كل مجعة ،وجي ّمر :يعين يبخره ابلبخور
تطييباً له.
وثبت أن النيب ﷺ رأى ُنامةً يف قبـلة المسجد ،فـغضب
حىت امحر وجهه ،فجاءته امرأة من األنصار فحكتـها ،وجعلت
مكانـها خلوقًا ،فـقال رسول ﷺ :ما أحسن هذا.)1(
فاحلرص على نظافة املسجد شرف وحسنات ،وهللا ال
ينقص من مقام اإلمام؛ بل يزيده رفعة ،وال ينقص من مقام
املؤذن؛ بل يزيده رفعة.
أيضاً العناية ابملسجد املعنوية ابلدروس والكلمات الطيبة
النافعات ،اليت ليس فيها إمالل وال إخالل ،فبعض األئمة
ميوت يف مسجده يف احلقيقة ،رمبا مرت السنة ما قال كلمة،
إال إذا أراد أن خياصم املأمومني! وهذا من النقص.
فإذا كلف اإلنسان به فإنه أصبح واجباً عليه ،إذا كلف من
جهته املسؤولة ابلدرس فإنه يصبح واجباً عليه ،وإذا عني له أن
( )1رواه النسائي وابن ماجه.

22

يقرأ كتاابً معيناً ليس فيه خمالفة شرعية يف نظره من جهة عل ٍم
صحيح؛ فإنه يتعني عليه أن يقرأه على الناس.
األمر التاسع :العناية ابخلببة فاخلببة أعظم رسالة
ومما ينبغي أن ندركه أيها اإلخوة يف هذا الباب؛ ما يتعلق
ابخلطابة ،فاخلطبة أعظم رسالة تصل إىل الناس.
الناس أيتونك راغبني ،وهم يف عبادة ،ويستمعون ،فال
ينبغي أن تضيع عليهم الفائدة ،ال ينبغي لإلمام أن جيعل
خطبته نشرة األخبار ،جيمع من اجلرائد ويلقي نشرة األخبار
على املأمومني ،وال ينبغي أن جيعل خطبته ارجتالية حمضة كيفما
اتفق يف رأسه عندما يصعد املنرب ،بل ال بد أن تكون اخلطبة
مع ّدة معلومة وال يلزم أن تكون مكتوبة.
لكن ال بد أن يكون اإلمام اخلطيب قد أعد اخلطبة  -وأان
أتكلم يف اجلملة  -ألن أحياانً قد يعطى اخلطيب خطبةً طيبة
أعدت له وليس فيها أبس فيخطب هبا.
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كما أنه ينبغي أن يهتم بلغتها ،فال ينبغي أن تكون اخلطبة
بلغة العوام ،وال يليق للخطيب أن تكون لغته مكسرًة ال يلتفت
فيها إىل حنو وال إىل بالغة ،فإن البالغة خأسر القلوب ،فينبغي
أن حيرص يف خطبته على اللغة والبالغة والعبارة البليغة مع
احلرص على عدم التطويل ،فإن من مئنّة فقه الرجل أن تقصر
خطبته ،وأن تطول صالته ابلنسبة للخطبة( ،)1وإذا نظران يف
خطب املتقدمني اليت نقلت إلينا من خطب رسول هللا ﷺ،
إىل خطب أيب بكر  ،إىل خطب عمر  ،إىل خطب
عثمان  ،إىل خطب علي  ،إىل خطب الفضالء إىل
قريب؛ جند أهنا دائماً خمتصرة ،يستطيع الناس استيعاهبا وفهمها
والعمل هبا.
أما أن ينظم اخلطيب اخلطبة حىت ينسي بعضها بعضاً!
فهذا من املعيب يف اخلطابة.
( )1يشري إىل قوله ﷺ :إن طول صالة الرجل ،وقصر خطبته ،مئنة من فقهه،
فأطيلوا الصالة ،واقصروا اخلطبة ،وإن من البـيان سحًرا رواه مسلم.
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األمر العاشر :احلرص على التأصيل الشرعي
فاالهتمام ابألصول الشرعية ،والكليات اليت حيتاجها الناس؛
أمر يف غاية األَهية ،فنحن يف زماننا هذا ،ويف أايمنا هذه،
حيتاج الناس إىل ربطهم ابلعقيدة والتوحيد ،وبيان أن التدين
الصحيح ال جيلب شراً ،وإمنا جيلب خرياً ،وأن اخللل الواقع
ليس من التدين ،وإمنا يف عمل بعض الذين ينسبون أمورهم إىل
الدين.
ؤصل للناس طاعة ويل األمر يف غري معصية هللا ،فإن
وأن ي ّ
صل هلم هذا
األمة كلها حباجة عظيمة يف هذه األايم ألن يؤ ّ
األمر الشريف داينةً وقربةً إىل هللا  ،ألن هذا من أصول
ديننا.
وأن يؤصل لناس أن اخلري يف لزوم السنة ،وأن حيذر الناس
من الفنت ،فإان نرى أن الفنت تضرب يف بلدان املسلمني،
فواجب اخلطباء واألئمة أن حيذروا الناس من هذه الفنت بعلم
متني مبين على قال هللا قال الرسول ﷺ وفهم السلف الصاحل
رضوان هللا عليهم.
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ينبغي أن هنتم -اي إخوة -هبذه األمور ،وهذا من االهتمام
أبمور املسلمني.
أيها الفضالء :إن الذي يريد العزة لألمة ،ويريد اخلري لألمة،
ويريد النصرة لألمة؛ إمنا الطريق أن يسعى يف إعادهتم إىل ما
كان عليه الرسول ﷺ وأصحابه ،ألن هذا هو وقت العزة،
وهذا هو وقت االجتماع ،فالعزة واخلروج من هذه النكبات
اليت يعيشها كثري من املسلمني إمنا هو يف الرجوع إىل األمر
األول ،وكما قال اإلمام مالك رمحه هللا" :إنه لن يصلح آخر
هذه األمة إال ما أصلح أوهلا" هذا يف زمنه! فكيف يف زمننا
الذي تلونت فيه الدنيا!
وهللا! لن يصلح أمتنا اليوم؛ إال أن تعود عودة صادقة إىل ما
كان يف زمن النيب ﷺ وفهمه صحابة رسول هللا ﷺ.
ومن واجبنا بل من أعظم الفرائض علينا -حنن األئمة
والوعاظ واخلطباء -أن جنتهد يف إعادة الناس إىل األمر األول،
وأن حنذرهم من البدع واحملداثت ،فإهنا لن جتلب إىل األمة إال
الشر والفرقة والضعف والوهن والبعد عن العزة واخلري.
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فينبغي أن هنتم هبذا األمر ،وأن نعتين به ،وهذا ال يعين أن ال
أنخذ اجلديد النافع يف أمور دنياان؛ بل األخذ هبذا من األمور
اليت حيث عليها شرعنا ما مل يكن فيه حمظور شرعي.
احلقيقة -أيها اإلخوة -أن الكالم مع أمثالكم ال ميل ،ومن
رأى هذه الوجوه الطيبة؛ انساب الكالم من فيه انسياابً ملا يراه
من أهل اخلري والفضل ،ولكين أختم ألن الوقت الذي حدد يل
انتهى.
وصية يف اخلتام

أختم أبن أوصي نفسي وإخواين بتقوى هللا ،وأن نعلم أن
الدنيا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة ،وأن الدنيا كلها قليل،
وأن الباقي منها قليل فقد اقرتبت الساعة ،وأن الذي لنا حنن
منها قليل ،وهللا أعلم كم بقي من قليلنا.
والشأن العظيم هو عندما نقف بني يدي هللا ،ما منكم من
أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان ،فينظر أمين منه فال
يرى إال ما قدم ،وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم ،وينظر
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تلقاء وجهه فال يرى إال النار يقول النيب ﷺ :فاتقوا النار ولو
بشق مترة.)1(
وأوصي نفسي وإخواين أبداء األمانة ،فإان سنسأل عنها يف
مقام عظيم ،وابلتعاون على الرب والتقوى ،وابحلرص على اخلري
واالزدايد من العلم ،وأن نعلم أن العلم ال يشبع منه ،العلم كلما
أخذت منه؛ كلما رغبت يف الزايدة وعلمت أنك جتهل ،فإايك
أن تقول "قد وصلت" ،فمن قال قد وصلت فقد جهل ،فإذا
ۡ
ُ
كان ربنا يقول لنبينا ﷺَ ﴿ :وقل ذر ن ِب زِ ۡد ِِن عِل ٗما﴾()2؛ فما
ابلنا حنن.
مهما تقدمت يف العلم وارتفعت مكانتك؛ ال ينبغي أن تتكرب
على العلم ،بل تـتـعلم ،وتستفيد حمتسباً األجر يف ذلك وتـعلم
أنك ٍ
حباجة إىل أن تلقى هللا .
فأسأل هللا  أبمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يفقهين
وإايكم يف دينه ،وأن جيعلنا مفاتيح للخري ،مغاليق للشر ،وأن
( )1متفق عليه.
( )2طه.114 :
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يعيننا على أداء ما وجب علينا ،وأن يرقق قلوبنا لطاعته ،وأن
جيعلنا أنصاراً للتوحيد والسنة ،وأن يكفينا شرور أنفسنا
شر الفنت وأهلها،
والشياطني ،وأن يقي بالدان وبالد املسلمني ّ
وأن يقر أعيننا بنصرة السنة وأهلها ،وظهور السنة وعودة أمة
حممد ﷺ إىل سنته ﷺ ،وأن يرفع الكرب عن إخواننا املسلمني
يف كل مكان ،وأن ينصر املظلومني من املسلمني ،وأن يدحر
أعداء املسلمني يف كل مكان.
وأسأل هللا  كما مجعنا يف هذا املسجد املبارك ،يف هذا
املقام املبارك أن جيمعنا ووالدينا وأهلنا ومن حنب يف الفردوس
األعلى ،وأن ال حيرم منا أحداً.

وهللا تعاىل أعال وأعلم ،وصلى هللا على نبينا وسلم.

***
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