
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

)َأَحبُّ اْلبََِلِد إََِل اهللِ َمَساِجُدَها، َوَأْبَغُض  :)جاء يف احلديث الصحيح جعل اهلل املساجَد أحبَّ األماكن إليه،   

َأْسَواُقَها(( اهللِ  إََِل  اسُمه،   ُيعبد  ففيها  ، اْلبََِلِد  فيها  وُيذكر  وحده،  إَل   اهللُ  املسلمون  فيها    رهبم   ويـتقرُب 

متنوعة  ب من  :عبادات  النفوس  فيها  وتتطهُر  ودعاء،  وتسبيح  واعتكاف  قرآن  وتَلوِة  وذكر  صَلة  من 

 . الذنوب

البقاع   وأطهر  األرض  يف  وجل  عز  اهلل  بيوت  ووم،  فهي  املَلئكة،  أهَلها  م هبط  ويغشى  الرمحات،  نزل 

واملودة    السكينُة،  الصلة  بينهم  وتقوى  ويتآلفون  املسلمون،  فيها  وفيها  والرمحة يتعارف  فقراء ،  أقام 

 .املهاجرين، واسُتقبلت الوفود، وُعقدت األلوية والرايات، وانطلقت البعوث وُأرسلت اجليوش

وتابعي و والتابعني  الصحابة  أجيال من  تربت  والعلامء،   همفيها  اهلل، وجاهدْت    واألئمة  ديَن  أجيال نرشْت 

 .اهلل سبحانه إلعَلء كلمة 

املساجد  من  عليه  :خترج  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا  اللَّـَه  }: رجاٌل  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  املُْْؤِمننَِي  َن  مِّ

ن َينَتظِرُ  َعَلْيهِ  ن َقََضٰ َنْحَبُه َوِمنُْهم مَّ ُلوا َتْبِديًَل  َفِمنُْهم مَّ  . [23]األحزاب/{َوَما َبدَّ

يف ُبُيوٍت َأِذَن اللَّـُه َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها  }: اهللبيت    إَل  أرسعواف  رجاٌل لبُّوا نداء الصَلة

اللَّـِه   ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َوََّل  اَرٌة  ِِتَ ُتْلِهيِهْم  َّلَّ  ِرَجاٌل  َواْْلَصاِل  َكاةِ بِاْلُغُدوِّ  الزَّ  
ِ
َوإِيَتاء ََلِة  الصَّ َيْوًما   َوإَِقاِم  ََيَاُفوَن 

َواأْلَْبَصارُ  اْلُقُلوُب  فِيِه  َفْضلِهِ   َتَتَقلَُّب  ن  مِّ َوَيِزيَدُهم  َعِمُلوا  َما  َأْحَسَن  اللَّـُه  َيَشاُء   لَِيْجِزََيُُم  َمن  َيْرُزُق  َواللَّـُه 

 [ 37/النور]{بَِغْْيِ ِحَساٍب 

ََلَة  }:  أحبوا رهبم فعـمروا بيتهمؤمنون  رجال   اَم َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّـِه َمْن آَمَن بِاللَّـِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ إِنَّ

َكاَة َوََلْ ََيَْش إَِّلَّ اللَّـهَ   [18/التوبة] {ُأوَلـِٰئَك َأن َيُكوُنوا ِمَن املُْْهَتِدينَ فعسى   َوآَتى الزَّ

والقربات؛   بالطاعات  بتعمْيها  وتعاَل  سبحانه  وإجَلٍل،وأمر  ترشيٍف  إضافَة  نفسه  إَل  وَشِهَد    أضافها 

ِرها باإليامن     كام سبق. لُعامَّ

 



 

 

 

د من منع ذكره َوَمْن  }  :تعاَل  اْلخرة قالأو تسبب يف خراهبا باخلزي يف الدنيا، والعذاب العظيم يف    فيها  توعَّ

َأْن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى يِف َخَراهِبَا ُأْوَلئَِك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إَِّلَّ َخائِ َأْظَلُم ِِمَّْن َمنََع َمَس  ِفنَي  اِجَد اهللَِّ 

ْنَيا ِخْزٌي َوََلُْم يِف اْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ   [114 البقرة:]{ََلُْم يِف الدُّ

وصل   أن  بمجرد  مكانتها  وسللعظم  عليه  اهلل  قباء، صىل  مسجد  ببناء  بدأ  املدينة  إَل  ذلك   م  بعد  قام  ثم 

 .بتخصيص أرض لبناء مسجده صىل اهلل عليه وسلم

وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا نزل منزَّلً يف سفر أو حرب وبقي فيه مدة اختذ فيه مسجدًا يصيل  

 .ن  واخللفاء الراشدالسنة   فيه بأصحابه ريض اهلل عنهم، وتابع هذا

اجلنة والفوِز برضا  بناء املساجد ربنا   جعللقد   اهلل عليه وسلم :  سبحانه  هسبيًَل إَل  َبنَى )، قال صىل  )َمْن 

ِمْثَلُه يِف اجلَنَّةِ  َلُه  اهللَُّ  َبنَى  َوْجَه اهللَِّ  بِِه  َيْبَتِغي  َأْو  )وقال:    ، ( (َمْسِجًدا  َكاَن،  َمْسِجًدا، َصِغًْيا  َبنَى ِهللِ  َكبًِْيا،  )َمْن 

    (.)َمْن َبنَى هللَِِّ َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقَطاٍة لَِبْيِضَها َبنَى اهللَُّ َلُه َبْيًتا يف اجْلَنَِّة()و (،َبنَى اهللَُّ َلُه َبْيًتا يِف اجْلَنَِّة(

اَم َيْعُمُر َمَساِجدَ }قال تعاَل:  ،  عامرهتا عَلمة من عَلمات اإليامن و  ئهابنابل جعل   َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم إِنَّ  اهللَِّ 

)َمْن َغَدا إََِل املَْْسِجِد َأْو َراَح إََِل املَْْسِجِد َأَعدَّ اهللَُّ َلُه يِف اجْلَنَِّة  )قال صىل اهلل عليه وسلم:  ، و [18التوبة:]{اْْلِخرِ 

   (.ُنُزًَّل ُكلَّاَم َغَدا َأْو َراَح(

 .يكون داخًَل يف احلديث هتوسعب  ساهم ومنأاملجدد له   وأسجد  امل املساهم مع غْيه يف بناء 

قال    بناء املساجد من األعامل التي جيري أجرها للعبد بعد ما ينقطع عمله باملوت، وهو من الصدقة اجلارية،

ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إَِّلَّ ِمْن َثََلَثٍة، إَِّلَّ )صىل اهلل عليه وسلم :  ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع )إَِذا َماَت اإْلِ

 (.بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه( 

فاحرصوا بارك اهلل فيكم عىل عامرة بيوت اهلل، وتسابقوا يف اإلنفاق عليها، وبذل اخلْي َلا، وحافظوا عىل  

 .أداء الصَلة فيها، تنالوا خْيي الدنيا واْلخرة

 أن يمن علينا وعليكم باملسامهة يف بناء مساجده، وأن جيعلنا ِمن يعمرها   أسأل اهلل جل وعَل 

 واحلمد هلل رب العاملني 

     
 


