
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

املدينِة   إىل  طريقه  )ُقَباء( يف  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  َأسَّ يف مسجد بني يف اإلسالم، وبعد أن 

ىل املدينة فلام )بني سامل بن عوف(، فبنى مسجدًا هناك، حيث أقام أول مجعة يف اإلسالم، ثم واصل سَْيُه إ

فكا بنفسه  فيه  وشارك  النبوي،  املسجد  بناء  هو  به  يقوم  عمل  أول  كان  ترغيًبا  وصلها  اللبِن  ينقل  ن 

 للمسلمني وشدا من عزيمتهم.   

منزلً  نزل  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  فوكان  اختذ  مدة  فيه  وبقي  حرب  أو  سفر  يف  فيه   يصيل  مسجدًا  يه 

نَة اخللفاء الراشدون   .بأصحابه ريض اهلل عنهم، وتابع هذا السُّ

وأثره يف األمة، فباملسجد يرتبط العبد بخالقة    وما فعل ذلك صىل اهلل عليه وسلم أل لعلمه بأمهية املسجد 

وتزداد األلفة املسلمون  يتعارف  وبه  تعلوا   سبحانه،  التي  بينهم وتتعمق روابط األخوة اإلسالمية  فيام  فيه 

 رقية أو قومية. وترشف فوق كل رابطة قبلية أو ع

، وِمن  والسفراء  الوفود  ومقرا للقاء  ،وقد كان املسجُد عىل عهِد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم داًرا للفتوى

 .َلَفها نرُص اهلل وتأييدها حاوهلذجاهدين يف سبيل اهلل، املسجد كانت تنطلق غزواُت امل

كان  حق  كام  أخذ  عىل  ويطمئنُّ  نفسه،  عىل  إنسان  كلُّ  فيه  يأَمُن  حيث  للقضاء،  داًرا  داًرا  وكان  ه،  املسجد 

هذا ))أعلِنوا  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  أنه  عائشَة  فعن  الزواج؛  عقود  يف   لتوثيِق  واجَعلوه  النكاَح، 

  أقام فقراء املهاجرين.  وفيهالكريم،  رسول ((، وكان املسجد معتكَف الاملساجدِ 

إِىَل  اْلباَِلِد  الصحيح:))َأَحبُّ  يف  جاء  إليه،  األماكن  أحبَّ  املساجَد  اهلل  جعل  َوَأْبَغُض   وقد  َمَساِجُدَها،  اهللِ 

كر من صالة وذت  املسلمون إىل رهبم بعبادا   اويـتقرُب فيهاهللُ وحده،    اْلبِاَلِد إِىَل اهللِ َأْسَواُقَها((، ففيها ُيعبد

البقاع أطهر  فهي  الذنوب،  من  النفوس  فيها  وتتطهُر  ودعاء،  وتسبيح  واعتكاف  قرآن  ومهبط   ، وتالوِة 

ويتآلفو املسلمون،  فيها  يتعارف  السكينة،  أهَلها  ويغشى  الرمحات،  ومنزل  املودة املالئكة،  بينهم  وتقوى  ن 

 .والرمحة 



 

 

وتابعيهم والتابعني  الصحابة  أجيال من  تربت  وال   وفيها  اهلل، وجاهدْت  واألئمة  ديَن  أجيال نرشْت  علامء، 

 .إلعالء كلمة اهلل سبحانه 

املساجد من  عليه: صدق  رجال    :خترج  اهلل  عاهدوا  ما  ـَه  }وا  اللَّ َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجال   املُْْؤِمننَِي  َن  مِّ

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

َلُه فِيَها  َن اللَّـُه َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبِّ ذِ يف ُبُيوٍت أَ }رجال  لبُّوا نداء الصالة فأرسعوا إىل بيت اهلل: ُح 

ِذْكِر   َعن  َبْيع   َوَل  اَرة   ِِتَ ُتْلِهيِهْم  لَّ  ِرَجال   َواْْلَصاِل  َوإِ بِاْلُغُدوِّ  َكاةِ اللَّـِه  الزَّ  
ِ
َوإِيَتاء اَلِة  الصَّ َيْوًما   َقاِم  ََيَاُفوَن 

ن َفْضلِهِ  َواأْلَْبَصاُر لَِيْجِزََيُُم اللَّـُه أَ ُب وَتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقلُ  َواللَّـُه َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْْيِ   ْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم مِّ

 [37]النور/  {ِحَساٍب 

اَم َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّـِه َمْن آَمَن بِاللَّـِه َواْليَ }هبم فعـمروا بيته:  بوا رمنون أحرجال مؤ اَلَة وْ إِنَّ ِم اْْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

َكاَة َومَلْ ََيَْش إِلَّ اللَّـهَ   [ 18]التوبة/ {فعسى ُأوَلـٰئَِك َأن َيُكوُنوا ِمَن املُْْهَتِدينَ  َوآَتى الزَّ

: ))َمْن َبنَى ِهللِ  د سبياًل إىل اجلنة والفوِز برضاه سبحانه، قال صىل اهلل عليه وسلم بناء املساج  كام جعل ربنا

 .   ا يِف اجْلَنَِّة((َمْسِجًدا، َصِغًْيا َكاَن، َأْو َكبًِْيا، َبنَى اهللَُّ َلُه َبْيتً 

َمْن آَمَن بِاهللَِّ َوالْ }بل جعل بنائها وعامرهتا عالمة من عالمات اإليامن، قال تعاىل:   اَم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ  َيْوِم إِنَّ

 .  [18]التوبة:{اْْلِخرِ 

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

ْنَساُن  صىل   َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع   َقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة، إِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة،نْ ااهلل عليه وسلم :))إَِذا َماَت اإْلِ

 بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه((.

يف ميزان حسناتك، مساجد هلا    الصالة فيه وما يقام فيه من خْي كل ذلكهذا فقط مقابل البناء، غْي أجر  

من شارك بفلس وحسب مقدرته عداد حسناته لن يتوقف إىل أن يرث اهلل األرض   رجعرشات السنني وأ

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

                                                                             ه، وهنر احلسنات مازال جاريًا.               د يف قربه مازالت احلسنات تسطر يف كتاببنائه وهو موس 

بيتًا يف   نعم من بنى مسجدًا هلل فإنه من املبرشين باجلنة، ))من بنى هلل مسجدًا يبتغي به وجه اهلل، بنى اهلل له به 

ار، فمعنى أن يبنى لك بيتًا يف اجلنة كن أن يبني اهلل لك بيتًا يف اجلنة ويدخلك الناجلنة((، قال العلامء: ل يم 



 

 

! فقال العلامء: إن هذا من املبرشات باجلنة، لكن برشط:  دخول اجلنة، وإل ما قيمة بيت وأنت ل تسكنه؟

 يبتغي به وجه اهلل.  

لربام   األخ  ت تبن أَيا  لربام  أو  تسكنه  ل  لعلك  تدري  ول  بيتًا  قصْياً ي  زمنًا  فيه  من  سكن  بيت  إىل  تصْي    ثم 

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

 يف جوار الرمحن. رص ن ق، فلربام مخس يورو تدفعها تقول يا رب هذه مقدريت تكون ثم تعظمه النية عند اهلل

الكثْي من املسلمني يبخلون باملال   ولدي، فواهلل الذي ل إله إل هو، أولد وإياك أن تقول أن أوفر ألجل أ

   ألجل أولدهم وزوجاهتم اليوم عندما يدعون للصدقة عن آبائهم

َأبو َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ َريِضَ اهللَُّ َعنُْه َيربنا: ))َكاَن  تستقل أي مبلغ تتربع به، أو تقول ل أستطيع، فهذا    ول

َوَسلَّ َصىلَّ  َعَلْيِه  اهللُ  َفُيَحاِمُل )يعمل بحم  وِق،  إِىَل السُّ َأَحُدَنا  اْنَطَلَق  َدَقِة،  بِالصَّ َأَمَرَنا  إَِذا  تاع أو نحوه(،  ل م َم 

 ((. َفُيِصيُب املُّد) أي يأخذ أجار عمله مدا ومن ثم يتصدق به( َوإِنَّ لَِبْعِضِهُم الَيْوَم ملَِاَئَة َأْلٍف 

))َجاَء َرُجل  بِنَاَقٍة ََمُْطوَمٍة َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َهِذِه النَّاَقُة يِف  نصاري ريض اهلل عنه قال: عن أيب مسعود األ-

 َقاَل: »َلَك هِبَا َسْبُعاِمَئِة َناَقٍة ََمُْطوَمٍة يِف اجْلَنَِّة((.َسبِيِل اهللِ 

ال:))يُقوُل الَعْبُد : َمايل، َمايل، وإنَّام َله  عليه وسلم ق   عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل  -3

: ما أَكَل فأْفنَى، أو َلبَِس فأْبىَل، أو أْعَطى فأْقنَى، وما سوى ذلك، َفُهَو َذاِهب  وتارُكُه لِلنَّاِس(( من َمالِِه َثال   ث 

،  َعْن َعائَِشَة ، َريِضَ اهلل َعنَْها، َقاَلْت: ُأْهِدَي َلنَا َشاة  مَ -4 ة  لَّ َكتَِفَها، َفَدَخَل َعيَلَّ َرُسو ْشِويَّ
ْمُتَها ُكلََّها إِ ُل َفَقسَّ

 َها َغْْيَ َكتِِفَها((. اهلل َصىلَّ اهلل َعَليه وَسلَّم، َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه، َفَقاَل: ُكلَُّها َلُكْم إِلَّ َكتَِفَها(( ويف رواية ))َبِقَي ُكلُّ 

َم ))ُكلُّ اْمِرٍئ يِف ظِلِّ َصَدَقتِِه َيوْ  يقول: ىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل ص  عن عقبة بن عامر قال: سمعت  -5

  اْلِقَياَمِة َحتَّى َيْقِِضَ اهللُ َبنْيَ النَّاِس((.

   ترتب يف ذمتنا من ثمنه، ليكون لكم أجر كل عبادة تقام فيه فندعوكم لدعم مسجدنا واملساعدة يف قضاء ما

 وجزاكم اهلل كل خْي 


