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موقع الطريق إلى اهلل

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
أسرار الذهاب للمسجد
لفضيلة الشيخ :مشاري الخراز
رابـط الــمادة:
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

http://www.way2allah.com/khotab-item-77797.htm

لماذا ندخل إلى المسجد بشكل روتيني؟!
لماذا دخولنا للمسجد يكون بصورة آلية روتينية ال طعم لها وال لون؟! لماذا قلوبنا ال تتحرك كثيرا وكأنن اممأر عأادي؟
نريأأد أن نجعأأل ذهابنأأا للمسأأجد اليأأوم مختلف أا تمام أا ،نريأأد أن يأأدخل علأأى قل أ الواحأأد منأأا إحسأأا مختلأأف عنأأدما
يدخل لبيت اهلل تعالى ،وإذا علمنا حقيقة الذهاب للمسجد فسوف يتغير شعورنا تجاه المسجد.
يقول أحد الأذين تعرفأوا علأى هأذه امسأرار :دخلأت المسأجد بعأد أن تنملأت هأذه امسأرار فكأنني لأم أدخأل المسأجد
من قبل أبدا ،فما هي هذه امسرار؟ قبأل أن نعأرف هأذه امسأرار دعنأا أوال نجيأ علأى سأآال آخأر لمأاذا تأذه إلأى
المسجد أصال؟
ثالثة مشاعر تلذذ بها وأنت ذاه للمسجد:
توجد ثالثة مشاعر تدعوك للذهاب للمسجد ،كل واحد منها لأه طعأم يختلأف عأن اآخأر ،ولأو كنأت مكانأك لتلأذذ
في كل مرة أذه فيها للمسجد بنحد هذه المشاعر أو بجميعها.
الشعور امول :شعور الشوق

فإن كل مح يشتاق لمحبوبأه ويأو رد رتيتأه ،ومأن عأادة المحبأوب أنأه إذا لأم يأرم محبوبأه فإنأه علأى امقأل علأى امقأل
يذه إلى بيت محبوبه ،كان قيس مجنون ليلى يدخل على ديارها وال يراها لكنه يقول:
أمر على الدي أ أا ِر دي أ أا ِر ليلى أُقبِّ ُل ذا الج أدا ِر وذا الجدار
وما ح ر الديا ِر شغفن قلبي

ولكن ح ر من سكن الدي أار
ْ

ربنأأا سأأبحانه حبرأأه أطهأأر حأ وأع أأم حأ  ،ليسأأت كهأأذه المحبأأة ،قأأال تعأأالى" :وِمأأن النَّأأا ِ مأأن يأت ِ
َّخأ ُذ ِمأأن ُد ِ
ون اللَّأ ِأه
ْ
ْ
أنْأأدادا يُ ِحبرأأونأ ُه ْم ك ُح أ ِّ اللَّأ ِأه والَّأ ِأذين آمنُأأوا أش أ رد ُحبأأا لِلَّأ ِأه" البقأأرة 161:تحبأأه حب أا يختلأأف عأأن أي ح أ آخأأر ،ربنأأا
سبحانه يعلم أنك تحبه ويعلم أنك تشتاق إليه ،ولكنه قد احتج عنك فأي الأدنيا ،حجابأه النأور فأال يمكنأك أن تأراه
وهو سبحانه قد أخر هذا اللقاء إلى يوم القيامة ،موعدنا معه سبحانه في اآخرة.
اضرة * إِلى ربِّأها ن ِ
قال تعالى" :وجوه يأومئِذ نَّ ِ
اظرة"القيامة 22 :22
ُُ ْ
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ولكأأن عل أم اهلل تعأأالى أن المأأآمنين؛ لشأأدة محبأأتهم هلل فإنأأه يصأأع علأأيهم أن ينت أأروا إلأأى ذلأأك الحأأين ،ك أان أحأأد
الصالحين يمشي بين النا ويضأع يأده علأى صأدره ويقأول" :واشأوقاه إلأى مأن يرانأي وال أراه" إي واهلل يصأع علأيهم
أن يصبروا إلى يوم القيامة ،سيشتاقون إليه.
المساجد تخفف الشوق عن المشتاقين هلل
فبماذا أمر اهلل سأبحانه لكأي يخفأف عأنهم؟ أمأر اهلل أن يجعأل لأه فأي امرت بيتأا يُنسأ إليأه فيقأال هأذا بيأت اهلل ،ثأم
دعأا عبأاده وأحبابأه إلأى هأذا البيأت ،ففأي الحقيقأة الأأذي يأذه إلأى هأذا البيأت –المسأجد -ال يأذه إلأى الجأأدران
وامحجار بل يذه إلى الواحد الغفار ،لماذا؟

بالصأأالةِ فأأإذا صألَّيتم فأأال ِ
تلتفتأأوا ،فأ َّ
ليقابلأأه فأأي بيتأأه ،قأأال -صأألى اهلل عليأأه وعلأأى آلأأه وسأألمَّ :-
أإن اهلل
"وإن اهلل أمأأركم َّ
عبده في صالتِه ما لم ِ
لوجه ِ
ينص وجهه ِ
ِ
ت" صححه املباني ،فكيأف ال يحأ اإنسأان بعأد كأل هأذا أن يأذه
يلتف ْ
ُ
إلى بيت اهلل تعالى؟!
هذا أول طعم يمكنك أن تتذوقه في ذهابك إلأى المسأجد ،شأعور الشأوق إلأى اهلل تعأالى ،قأال ابأن القأيم -رحمأة اهلل
عليأأه" -قلأأوب المشأأتاقين منيأأرة بنأأور اهلل ،فأأإذا أحسأأوا بالشأأوق أضأأاء النأأور مأأا بأأين السأأماء وامرت فيعرضأأهم اهلل
سبحانه وتعالى على المالئكة ،فيقول هآالء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق".
الشعور الثاني :شعور االعتذار
أمأأا الشأأعور الثأأاني مأأن المشأأاعر الثالثأأة هأأو شأأعور االعتأأذار :فمأأن منأأا ال يخطأيء ،فأأي العأأادة عنأأدما تخطأأيء فأأي حأأق
عزيأز عليأأك فإنأك ترسأأل لأه رسأأالة تعتأذر لأأه فيهأا ،فأأإذا كأان حبيبأا علأى قلبأأك فإنأك تتصأأل بأه ،فأأإذا كنأت تحبأأه أكثأأر
وأكثر فإنك تذه إليه في بيته وتطرق عليه الباب وتطلأ منأه أن يعأذرك تتنسأف منأه ،طيأ أنأا أحأ ربأي وأريأد أن
أعتذر إليه ،ماذا أفعل؟
ألبس أحسن ثيابك ثم أذهأ إلأى بيأت ربأك؛ لكأي تسأنله الصأفا والمغفأرة ،اذهأ إليأه فأي بيتأه لتعتأذر منأه والكأريم
غالبأا إذا جأأاءه مخطأأيء إلأأى بيتأأه فإنأأه يسأأامحه ويتجأأاوز عنأأه ،ربمأأا لأأو اعتأأذر مأأن بعيأأد قأأد يقبأأل وقأأد ال يقبأأل ،أمأأا إذا
جأأاءه المعتأأذر إلأأى بيتأأه وطل أ منأأه العفأأو فأأإن الك أريم غالب أا ال يأأرد مأأن جأأاءه إلأأى بيتأأه ،لمأأاذا كأأل خطأأوة تخطوهأأا
للمسجد ترفع درجة وتحط خطيئة ،فإذا ذهبت إلى ربأك فاسأنله تلأك الرحمأة واعتأذر إليأه وسأتجد كأل خيأر بأإذن اهلل
افتا لي أبواب رحمتِك" صحيا مسلم
تعالى ،أال ترم أنك تقول في دعاء دخول المسجد " َّ
اللهم ْ
الشعور الثالث :شعور الضيافة

الشعور الثالث الذي تُحس به أثناء ذهابك إلى المسجد هو :شعور الضيافةَّ ،
إن حقيقة الأذهاب للمسأجد هأي أن اهلل
تعالى أمرنا أن نبني بيتا له حول بيوتنا؛ لكي نزوره فيها ونقف بين يديه ومنَّك ستقف بين يدي الع يم َّ
فإن هأذا البيأت
ع يم ولهذا َّ
فإن اهلل تعالى ال يهدي كل النا إلأى بيتأه ،فأإذا رأيأت اهلل تعأالى يشأرر صأدرك للأذهاب إلأى الصألوا
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الخمس في المسجد فنبشر َّ
من اهلل تعالى إذا أذن لك بالدخول عليه في بيته فقأد أكرمأك فكمأا أنأك أنأت ال تُأدخل
بيتك أي أحد فإن اهلل تعالى أيضا ال يهدي أي إنسان إلى بيته.
هل تح أنت لكل أحد أن يدخل بيتأك؟ ال طبعأا ،أيضأا ربنأا ال يحأ أن يُأدخل بيتأه أي أحأد؛ ولهأذا ثأبط اهلل همأة

بعض الذين ال يحأبهم عأن الأذهاب إلأى المسأاجد؛ منأه كأره أن ينبعثأوا إلأى بيتأه وكأره أن يأدخلوا بيتأه ،كمأا قأال تعأالى
عأأن آخأرين" :ول ِكأأن كأ ِره اللَّأأه انْبِعأأاثأهم فأثأبَّطهم وقِيأأل اقأْعأ ُدوا مأأع الْق ِ
اعأ ِأدين" التوبأأة 46:وان أأر إن شأأئت إلأأى المسأأجد
ُ
ُ
ْ
ُْ
ُْ
الواحد كم عدد الذين يسكنون حوله وكم عدد الذين يدخلونه وستعرف ماذا أقصد

اهلل ومالئكته يفرحون بك عند دخولك المسجد
ولهذا إذا ذهبت إلى بيته سبحانه فافرر ،فافرر وأنت في طريقك منه هو أيضا يفرر بك إذا ذهبت إليه ،إي
واهلل ،قأأال -صأألى اهلل عليأأه وعلأأى آلأأه وسأألم" -مأأا تأأوطَّن رجأأل المسأأاجد للصأأالةِ والأأذك ِر إال تب ْشأأب اهللُ تعأأالى إِليِأأه"

معنى تبشب أي فرر ،يُقأال بأ فأالن لصأديقه أي فأرر بأه وأقبأل عليأه ،يقأول النبأي -عليأه الصأالة والسأالم" -إال
ِِ
أهل الغائِ ِ بغائِبِهم إذا ق ِدم علي ِهم" صححه املباني ،اهلل أكبر!
تب ْشب اهللُ تعالى إليه كما يأتب ْشب ُ ُ
وكما أن صاح البيت يُرسل من عنده في البيت لخدمة ضيوفه فإنه سبحانه يرسل المالئكأة لخأدمتك واالهتمأام بأك
لدرجة أنك لو غبت عن المسجد افتقدتك المالئكة ،وإن مرضت زاروك في مكانك.
ِ
يقول -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلمَّ " -
للمساجد أوتادا؛ المالئكةُ جلساتهم ،إن غابوا يفتقدونهم ،وإن م ِرضوا
إن

عادوهم ،وإن كانوا في حاجة أعانوهم ".صححه املباني

ال إلأأه إال اهلل ،تخيأأل أن الأأذي يسأأاعدك فأأي احتياجاتأأك اليوميأأة المالئكأأة! ،حتأأى أن بعأأض ُمرتأأادي المسأأاجد لربمأأا

يالح ون في بعض حاجاتهم عونا خفيا يساعدهم لعله أن يكأون ملأك مأن هأآالء المالئكأة الأذين كأانوا يجالسأونه فأي
المسجد يقوم اآن بمعاونته ،أرأيت كيف أن المساجد عزيزة؟ كيف أن بيو اهلل غالية؟
لهأأذا الصأأالحون كانأأت ترفأأرف قلأأوبهم للأأذهاب إلأأى بيأأو اهلل ،هأأذا سأأعيد بأأن المسأأي يقأأول" :مأأا فأأاتتني صأأالة
الجماعة منذ أربعين سنة".
بأأل رسأأول اهلل -صأألى اهلل عليأأه وعلأأى آلأأه وسأألم -فأأي مأأرت موتأأه الأأذي تأأوفى فيأأه كأأان قأأد اشأأتد عليأأه المأأرت جأأدا
لدرجة أنه كان يريد القيام للذهاب إلى المسجد ،فيغشأى عليأه ثأم يحأاول مأرة أخأرم أن يأذه إلأى المسأجد فيغشأى
عليه ،ثالث مرا على نفس الحال -صلوا ربي وسالمه عليه -وعندما وجد بعض القوة خرج إلى المسجد
تقأأول أم المأأآمنين -رضأي اهلل عنهأأا وأرضأأاها -عائشأأة أم المأأآمنين تقأأول" :وخأأرج النبأأي -صأألى اهلل عليأأه وسأألم-
يهادي بين رجلين ،كنني أن ر إليه يخط برجليه امرت" صحيا البخاري- ،صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم،-
هذا بيت اهلل ال تدخل هذا المكان الطاهر بأدخول روتينأي عأادي بأال شأعور وال استحضأار ،وإال كيأف تريأد لقلبأك أن
يرتار بالمسجد وهو لم يتحرك ولم يتفكر!
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ماذا عن النساء؟!
قأأد تقأأول بعأأض امخأأوا  :يعنأأي مأأاذا عنأأا نحأأن هأأل فاتنأأا امجأأر منأأه امفضأأل لنأأا نحأأن النسأأاء أن نصأألي فأي بيوتنأأا؟
الجواب :ال ،ال تخافي لن يفوتك شيء ،يوجد حل سنذكره ولكن في حلقا قادمة بإذن اهلل تعالى.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للنشر على النت في قسم تفريغ الدرو في منتديا الطريق إلى اهلل تفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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