
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

املدينِة   إىل  طريقه  يف  )ُقَباء(  إىل  َوَصَل  ملا  ُه  أنَّ والسالُم  الصالُة  عليِه  نبيهم  ِسْْيِة  ِمْن  ََيفظوَن  املسلمنَي  كُل 

َس فيها أول   أقام فيها أيامًا سار إىل املدينِة، فأدركْته صالُة اجلمعة يف َأسَّ مسجد بني يف اإلسالم، وبعد أن 

املدينة فلام  ثم واصل سَْيُه إىل  أول مجعة يف اإلسالم،  أقام  فبنى مسجدًا هناك، حيث  بني سامل بن عوف، 

بنفسه فكان ينقل اللبِن    وصلها كان أول عمل يقوم به هو بناء مسجده صىل اهلل عليه وسلم بل شارك فيه

 ترغيًبا للمسلمني وشدا من عزيمتهم                      

وما فعل ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أال لعلمه بأمهية املسجد وأثره يف األمة فباملسجد يرتبط العبد  

وتت  بينهم  فيام  فيه  األلفة  وتزداد  املسلمون  يتعارف  وباملسجد   ، سبحانه  األخوة بخالقة  روابط  عمق 

 اإلسالمية التي تعلوا وترشف فوق كل رابطة قبلية أو عرقية أو قومية  

فاملسجد هو املرتكز الذي تنطلق منه الدعوة، وهو مهبط الرمحات وبه تنزل وهتبط املالئكة الكرام، ويكفي  

إنام َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم }فخرا أن نسبها اهلل إليه فهي بيت اهلل يف أرضه قال تعاىل :   املساجد

املُْْهَتدِ  ِمْن  َيُكوُنوا  َأْن  ُأوَلئَِك  َفَعَسى  اهللََّ  إِالَّ  ََيَْش  َومَلْ  َكاَة  الزَّ َوآَتى  اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  ق{ينَ اْْلِخِر  اإلمام  ،  ال 

ر املساجد باإليامن صحيحة ، فاهلل    {إنام َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ }القرطبي رمحه اهلل: قوله   دليل عىل أن الشهادة لعاما

 جعل من عالمات صدق اإليامن والرباهني عليه عامرة املساجد ومعنى يعمر هنا َيتمل أمران:    

 عامرهتا باملحافظة عىل الصالة فيها. -1

َمْن وقد برش الرسول صىل اهلل عليه وسلم من وفقه اهلل لبنائها باجلنة فقال ))ا أو املشاركة يف بنائها  بناؤه-2

اجْلَنَِّة(( ويف رواية ))قرصا يف اجلنة((، ه َبْيًتا يِف  َلُه  اهللَُّ  بنا  َأْصَغَر  َأْو  َكَمْفَحِص قطاٍة  ذا فقط بنى َمْسِجًدا هللَِِّ 

البناء، غْي أجر الصال له عرشات  مقابل  فيه من خْي كل ذلك يف ميزان حسناتك، مساجد  يقام  فيه وما  ة 

ومن  األرض  اهلل  يرث  أن  إىل  يتوقف  لن  حسناته  عداد  مقدرته  وحسب  بفلس  شارك  من  وأجر  السنني 

عليها، فام بالك بمساجد هلا مئات السنني، وما ظنك بمسجد له أكثر من ألف سنة وكل من شارك يف بنائه 

 قربه مازالت احلسنات تسطر يف كتابه، وهنر احلسنات مازال جاريًا.    وهو موسد يف 



 

 

                                                                                        

نعم من بنى مسجدًا هلل فإنه من املبرشين باجلنة، يقول عليه الصالة والسالم: ))من بنى هلل مسجدًا يبتغي به 

اهلل، بنى اهلل له به بيتًا يف اجلنة((، قال العلامء: ال يمكن أن يبني اهلل لك بيتًا يف اجلنة ويدخلك النار،    وجه

فمعنى أن يبنى لك بيتًا يف اجلنة دخول اجلنة، وإال ما قيمة بيت وأنت ال تسكنه؟ وما معنى بناء بيت لك ال  

كن برشط: )يبتغي به وجه اهلل(، قال العلامء: هذا قيد تدخله؟! فقال العلامء: إن هذا من املبرشات باجلنة، ل 

َيرج به من يبني مسجدًا للرياء أو للرضار أو للمباهاة، ألن هذا مل ُيبن هلل؛ ولكن من بنى مسجدًا خالصًا  

 لوجه اهلل يبتغي به ما عند اهلل، بنى اهلل له به بيتًا يف اجلنة. 

ال لعلك  تدري  وال  بيتًا  تبني  لربام  األخ  قصْياً أهيا  زمنًا  فيه  تسكن  لربام  أو  تسكنه  من      بيت  إىل  تصْي  ثم 

وساهم يف بناء مسجد ولو بسنت واحد، فلربام بعمل يسْي بسيط تعظمه النية  تراب، فهنيئًا ملن عقل عن اهلل  

 هذه مقدريت تكون ثمن قرص لك يف جوار الرمحن. يا رب  عند اهلل تعاىل، فلربام مخس يورو تدفعها تقول  

إياك أن تقول أن أوفر ألجل أوالدي، فواهلل الذي ال إله إال هو أوالدك سيبخلون باملال ألجل أوالدهم  و

والتصدق  عنهم  بالتربع  والديك  نسيت  أنت  كام  يذكروك  لن  ألجلهم  باملال  أنت  بخلت  كام  وزوجاهتم، 

 باليسْي عنهم. 

رجال  أن  املسجد  هذا  وقصة  العنب((،  حبات  ))مسجد  اسمه  مسجد  عامل   يوجد  مع  ملنزله  أرسل  غنيًا 

عنده عنبًا من نوع فاخر فلام رجع إىل املنزل طلب من زوجته أن تضع له بعض حبات العنب فأخربته أن انه 

فقال مل يذكرون بحبة عنب ، فخرج من فوره واشرتى أرضا وجعلها وقفًا هلل   أكل كله،  يبق منها شيئًا  مل 

وما تقدموا ألنفسكم هو  }حبات العنب، وتذكر قوله تعاىل:    ودعا ببناء ليبني عليها مسجدا اسمه مسجد

 ]املزمل[                                {خْيًا .... 

دعا   املشهور،  التفسْي  صاحب  حاتم(  أيب  ابن  الرمحن  املفرس)عبد  اإلمام  أن  والرتاجم  السْي  علامء  ذكر 

يتجا مل  الناس  وكأن  فرأى  لذلك،  والتربع  هلل  مسجد  لبناء  مسجد  الناس  لبناء  يتربع  من  فقال  معه،  وبوا 

َلُه َبْيًتا يِف اجْلَنَِّة، قرصا يف )) والرسول قد رغبكم فقال:   َمْن بنى َمْسِجًدا هللَِِّ َكَمْفَحِص قطاٍة َأْو َأْصَغَر بنا اهللَُّ 

جلنة، فتوقف اجلنة(( فأتى إليه رجل صاحب مال وقال يا إمام أنا أتربع بمبلغ كبْي ولكن أتضمن يل بيتًا يف ا

اإلمام وخاف أن جييب، فعاود التاجر وقال: إن كنت تضمن يل بيتًا فاكتب يل كتابًا تشهد يل فيه أن يل بيتا يف  

 اجلنة وتوقع عليها وأنا أتكفل ببناء املسجد.  فقال اإلمام: توكلت عىل اهلل ثم دعا بورقة وكتب فيها 



 

 

 

ن فالن أنه يضمن عىل اهلل ثقة باهلل وحسن ظن باهلل أن  ))هذا ما شهد به عبد الرمحن بن أيب حاتم لفالن اب 

فلام تويف وحرض الناس  هذا إن بنى مسجدًا هلل بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة(( ووقع عليها ووقع احلضور عليها،  

جنازته طارت من كفنه رقعة فإذا هي التي كانت كتبها له ابن أيب حاتم وإذا يف ظهرها مكتوب: قد أمضينا  

هذا وبرشِّ الضامن   لك  عليها  وقع  من  ولكل  ورقتك  أمىض  قد  اهلل  إن  ينادي  ومناد  رؤية  رأى  أنه  وقيل   ،

 الرجل ببيت يف اجلنة.   

بقربك                       وأنت  ثواهبا  يصلك  والتي  اجلارية  الصدقة  من  هو  مسجد  بناء  يف  املسامهة  أو  مسجد  بناء 

))َسْبٌع جَيِْري لِْلَعْبِد َأْجُرُهنَّ ِمْن َبْعِد َمْوتِِه،   عليه وسلم :  فقد جاء عن أنس بن مالك مرفوعا للنبي صىل اهلل 

ِه: َمْن َعلََّم ِعْلاًم، َأْو َكَرى هَنًْرا، َأْو َحَفَر بِْئًرا، َأْو َغَرَس َنْخال، َأْو َبنَى َمْسِجًدا، أَ  َث ُمْصَحًفا،  وُهو يِف َقرْبِ ْو َورَّ

  َلُه َبْعَد َمْوتِِه((.   َأْو َتَرَك َوَلًدا َيْسَتْغِفرُ 

أنا ال أملك ماال كثْيا ألدفع واسمع هلذا احلديث   الكريم ))َما  فيا عبد اهلل ال تبخل عىل نفسك وال تقل 

مْحَُن   الرَّ َأَخَذَها  إاِلَّ  الطَّيَِّب  إاِلَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  َيْقَبُل  َواَل  َطيٍِّب  ِمْن  بَِصَدَقٍة  َأَحٌد  َق  َوإِْن   َعزَّ َتَصدَّ بَِيِمينِِه  َوَجلَّ 

ُه   َفُلوَّ َأَحُدُكْم  ُيَريبِّ  َكاَم  اجْلََبِل  ِمْن  َأْعَظَم  َتُكوَن  َحتَّى  مْحَِن  الرَّ َكفِّ  يِف  ُبو  َفرَتْ ََتَْرًة  أول  -َكاَنْت  احلصان  مهر 

 ابن اإلبل عندما يفصل عن الرضاعة((   -َأْو َفِصيَلهُ  -والدته

َأيِب َمْسُعوٍد األَْنَص  َدَقِة،  وَعْن  بِالصَّ َأَمَرَنا  إَِذا  َعَلْيِه َوَسلََّم  َعنُْه َقاَل: ))َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  اِريِّ َرِِضَ اهللَُّ 

) أي يأخذ أجار عمله مدا   املُدا َفُيِصيُب  َفُيَحاِمُل )يشتغل بحمل متاع أو نحوه(،  وِق،  إِىَل السُّ َأَحُدَنا  اْنَطَلَق 

 إِنَّ لَِبْعِضِهُم الَيْوَم ملَِاَئَة َأْلٍف((. ومن ثم يتصدق به( وَ 

أهيا اإلخوة يوجد أناس لنا حتت الرتاب ضاقت عليهم األرض يوم رحلوا إىل اهلل، واليوم بصدقتنا عنهم  

بنور   اللحد  ذلك  اهلل  وسينور  تعاىل  اهلل  عند  درجاهتم  وسرتتفع  جنة  إىل  والنار  سعة  إىل  الضيق  سيتحول 

 الصدقة 

)) َيُقوُل اْبُن آَدَم ممتلكاته مايل ورزقي، وأنا أذكركم بحديث َرُسول اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:    كلنا يقول عن

ْقَت َفَأْمَض   ْيَت ((. َمايِل َمايِل َوَهْل َلَك ِمْن َمالَِك إاِلَّ َما َأَكْلَت َفَأْفنَْيَت، َأْو َلبِْسَت َفَأْبَلْيَت، َأْو َتَصدَّ

لقبور بكاء وعوياًل وأنينًا ألصحاب مال لربام كانوا بيننا ولربام نعرف بعضهم، كانوا كلام قيل واهلل إن يف ا 

 هلم تصدقوا يقولون غدا نتصدق، فرحلوا وتركوا املال للورثة، ولو تصدق الورثة بام تركه هلم املوتى لكان 



 

 

 

املال   امليت، وواهلل هذا أعظم ظلم للنفس،  املال مال  أمانة وأنت مستخلف    األجر للورثة مع أن  يدك  يف 

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَأْنَفُقوا  }عليه، قال تعاىل:   هَلُْم َأْجٌر آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَأْنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي فِيِه َفالَّ

 .[33]النور: { َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللَِّ الَِّذي آَتاُكمْ }، وقال: [7]احلديد: {َكبِْيٌ 

َيْأيِتَ َأَحَدُكُم  }وأول أمنية للميت أو من حرضه املوت وعاين املالئكة:   َأْن  َقْبِل  َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن  َوَأْنِفُقوا ِمْن 

يُ  َوَلْن  نَي  احِلِ الصَّ ِمَن  َوَأُكْن  َق  دَّ َفَأصَّ َقِريٍب  َأَجٍل  إِىَل  ْرَتنِي  َأخَّ َلْواَل  َربِّ  َفَيُقوَل  َجاَء املَْْوُت  إَِذا  َنْفًسا  اهللَُّ  َر  َؤخِّ

 .[11-10]املنافقون: {َأَجُلَها َواهللَُّ َخبٌِْي باَِم َتْعَمُلوَن 

َياُبنَيَّ }وكن عىل يقني أنه يوجد يف الكون من يزن لك احلبة ويعطيك ثمنها، أما اهلل تعاىل فهو الذي يقول:  

َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ  اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف  إِهنَّ  َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ

  .[16]لقامن: {َخبِْيٌ 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 


