
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

َا  }،  ورسوله ُقوا اهلل َ َحق  ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتن  إاِل  َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ال  َيا َأهيه ُكُم  }،  {ِذيَن آَمنُوا ات  ُقوا َرب  َا الن اُس ات  َيا َأهيه

ُقوا اهلل َ ال ِذي َتَساَءُلوَن ت  اال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبث  ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء وَ 

َرِقيباً  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهلل َ  إِن   َواْْلَْرَحاَم  َلُكْم  }،  {بِِه  ُيْصلِْح  َسِديدًا  َقْوالً  َوُقوُلوا  اهلل َ  ُقوا  ات  آَمنُوا  ِذيَن  ال  َا  َأهيه َيا 

اهلل َ ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َعظِيامً وَ   َأْعاَمَلُكْم  َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  احلديث ،  {َرُسوَلُه  أصدق  فإن  بعد:  أما 

كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش اْلمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل 

                                 بدعة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار عباد اهلل:                                            

املسلمني حيفظون من س   نبيهم  عليه الصالة والسالم  كل  املدينة    أنهرية  )قباء( يف طريقه إىل  إىل  ملا وصل 

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

فبنى   املدينة فلام جدمسبني سامل بن عوف،  ثم واصل سرَيُه إىل  أول مجعة يف اإلسالم،  أقام  ًا هناك، حيث 

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

 ترغيًبا للمسلمني وشدا من عزيمتهم وكان ينشد معهم  

 ر واهلاجرةصاناللهم إن العيش عيش اآلخرة    فارحم اْل

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

اْلخوة  روابط  وتتعمق  بينهم  فيام  فيه  اْللفة  وتزداد  املسلمون  يتعارف  وباملسجد   ، سبحانه  بخالقة 

    أو قومية     يةرقاإلسالمية التي تعلوا وترشف فوق كل رابطة قبلية أو ع

 باركة  وهو مهبط الرمحات وبه تنزل وهتبط املالئكة الكرام فاملسجد هو املرتكز وهو املنطلق هلذه الدعوة امل 

قال تعاىل ) إنام َيْعُمُر َمَساِجَد اهلل ِ َمْن آَمَن بِاهلل ِ  ويكفي املساجد فخرا أن نسبها اهلل إليه فهي بيت اهلل يف أرضه  

َكاَة َومَلْ ََيَْش إِال  اهلل َ َفَعَس َواْلَيْوِم اآْل  اَلَة َوآَتى الز   ى ُأوَلئَِك َأْن َيُكوُنوا ِمْن املُْْهَتِديَن((  ِخِر َوَأَقاَم الص 



 

 

 

اإلمام   يعمر  قال  )إنام  قوله  اهلل:  رمحه  باإليامن  القرطبي  املساجد  ر  لعاما الشهادة  أن  عىل  دليل  اهلل(  مساجد 

ع  صحيحة  من  جعل  فاهلل  اإليامن ،  صدق  املساجد   المات  عامرة  عليه                                                                     والرباهني 

   :ومعنى يعمر هنا حيتمل أمران

عة واجلمعة فيها وحضور حلقات العلم والذكر فيها ومن كان هذا  عامرهتا  باملحافظة عىل صالة اجلام   -1

حاله فهو أيضا له بشارة أخرة كام يف احلديث الصحيح سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله وذكر 

ومهبط  منه  اهلل  بيت  فهي  إليها  للرجوع  يشتاق  حتى  منها  َيرج  إن  ما  فهو  باملساجد  معلق  قلبه  ورجل  م 

 رمحاته ... 

صىل اهلل عليه وسلم من وفقه اهلل لبنائها باجلنة فقال  وقد برش  ليعمرها هو بناؤها أو املشاركة يف بنائها     -2

 . ويف رواية قرصا يف اجلنة  ))َمْن بنى َمْسِجًدا هللِ ِ َكَمْفَحِص قطاه َأْو َأْصَغَر بنا اهلل ُ َلُه َبْيًتا يِف اجْلَن ِة((

بنى مسجدًا هلل فإنه من املبرشين باجلنة، حلديٍث يف الصحيحني يقول فيه عليه  ض  العلامء : إن من  وقال بع 

( قال العلامء: ال يمكن  (من بنى هلل مسجدًا يبتغي به وجه اهلل، بنى اهلل له به بيتًا يف اجلنة)الصالة والسالم: )

ة أن يدخلك اجلنة، وإال فام قيمة  نى لك بيتًا يف اجلن أن يبني اهلل لك بيتًا يف اجلنة ويدخلك النار، فمعنى أن يب

فقال العلامء: إن هذا من املبرشات باجلنة، لكن    بيت وأنت ال تسكنه؟! وما معنى بناء بيت لك ال تدخله؟!

برشط: )يبتغي به وجه اهلل(، قال العلامء: هذا قيد َيرج به من يبني مسجدًا للرياء أو للرضار، أو للمباهاة،  

    من بنى مسجدًا خالصًا لوجه اهلل يبتغي به ما عند اهلل، بنى اهلل له به بيتًا يف اجلنة  ا مل ُيبن هلل؛ ولكنْلن هذ

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

موته وهو يف قربه،    ))سبع جيري للعبد أجرها بعدعن أنس بن مالك مرفوعا للنبي صىل اهلل عليه وسلم:  

من علم علاًم، أو أجرى هنًرا، أو حفر بئًرا، أو غرس نخاًل، أو بنى مسجًدا، أو ورث مصحًفا، أو ترك ولًدا  

 يستغفر له بعد موته((. حسنه اْللباين يف صحيح اجلامع . 

ث الكريم ))ما  ريا ْلدفع واسمع هلذا احلديفيا عبد اهلل ال تبخل عىل  نفسك وال تقل أنا ال أملك ماال كث

تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهلل إال الطيب إال أخذها الرمحن بيمينه وإن كانت َترة فرتبو يف كف 

ُه  ))الرمحن حتى تكون أعظم من اجلبل كام يريب أحدكم   ))ابن   أو فصيله  ((مهر احلصان أول والدتهَفُلو 

 رضاعة ((   عندما يفصل عن ال اإلبل 



 

 

 

بِ وَعْن َأيِب مَ  َأَمَرَنا  إَِذا  َعنُْه، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهلل ِ َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم  َدَقِة،  ْسُعوٍد اْلَْنَصاِريِّ َرِِضَ اهلل ُ  الص 

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

      ((.ومن ثم يتصدق به(( َوإِن  لَِبْعِضِهُم الَيْوَم ملَِاَئَة َأْلٍف 

فساهم يف بنائه أو يف حتمل بعض نفقاته تكن ممن عمر مساجد اهلل وممن   ، وهذا مسجدنا من اهلل به علينا

فر اهلل يل  واستغ .... أقول هذا القول جهز اهلل قرصا يف اجلنة وممن جاز لنا أن نشهد له أنه من أهل اجلنة 

 ولكم 

    

     

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


