
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

اهلل   املساجد؛    :عباد  األرض  عىل  البقاع  أرَشَف  وهيإن  كلك  تكون  ال  اهلل    وكيف  أكد تعاىل  بيوُت    وقد 

ُعوا َمَع اهللَِّ  } قال:ف  القرآُن الكريم نسبتها إىل اهلل عن عمرو ، وجاء  [18اجلن:  ]   {َأَحًداَوَأنَّ املمََساِجَد هللَِِّ َفََل َتدم

املساجَد بيوت اهلل، وإنه   أدركُت أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم وهم يقولون: إن))بن ميمون، قال:  

 ((. حق عىل اهلل أن ُيكِرم َمن زاره فيها

يقول    عىل اإليامنعَلمًة  وهلذا كانت العنايُة باملساجد عامرة، وتشييًدا، وبناًء، وصَلة، وِذكًرا هلل عز وجل  

تعاىل  اَم } :اهلل  إاِلَّ   إِنَّ ََيمَش  م  َوََل َكاَة  الزَّ َوآَتى  ََلَة  الصَّ َوَأَقاَم  ِخِر  اْلم ِم  َيوم َوالم بِاهللَِّ  آَمَن  َمنم  اهللَِّ  َمَساِجَد  ُمُر  ا َيعم هللََّ   

َتِدينَ َفَعَسى ُأوَلئَِك َأنم َيُكوُنوا ِمَن    .[18التوبة:] {املمُهم

الراسخة إلقامة   األُسس  رة، ورَشع يف وضع  املنوَّ املدينِة  إىل  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  هاَجَر رسوُل  وحنَي 

مة تلك األُسس، وهبذا   أصبح املسجُد حِموَر حياة الدولة  الدولة اإلسَلمية العظيمة، كان بناُء املسجد يف مقدِّ

تعاىل اهلل  يقول  األبطال؛  وتصنع  األجياَل،  َتبني  اإلسَلم  يف  مدرسة  أوُل  فهو  قوهتا؛  ورسَّ   :اإلسَلمية، 

ِجد   ُرو  ﴿ملََسم َيَتَطهَّ َأنم  بُّوَن 
ُُيِ ِرَجال   فِيِه  فِيِه  َتُقوَم  َأنم  َأَحقُّ  ٍم  َيوم ِل  َأوَّ ِمنم  َوى  التَّقم َعىَل  َس  بُّ  ُأسِّ

ُُيِ َواهللَُّ  ا 

ِريَن﴾ والطُّهر والنقاء، وال ُتكَتَسب هذه   جمتمُع النظافةأنه    اإلسَلمي    املجتمعفاألصل ب،   [108التوبة:  ]  املمُطَّهِّ

ر املسلُم من األَثرِة واألنانية، وحبِّ النَّفس،  ، فالصفات إال من خَلل الرتبية يف املساجد في بيوِت اهلل يتطهَّ

اِد املساجد فقالويصبُِح   يِف ُبُيوٍت َأِذَن  } :حمبًّا للناس، يسعى يف اخلرِي لعباِد اهلل مجيًعا؛ وهلذا أثنى اهللُ عىل روَّ

َصالِ  َواْلم ُغُدوِّ  بِالم فِيَها  َلُه  ُيَسبُِّح  ُمُه  اسم فِيَها  َكَر  َوُيذم َفَع  ُترم َأنم  عَ  اهللَُّ  َبيمع   َواَل  اَرة   ِِتَ ُتلمِهيِهمم  اَل  اهللَِّ  ِرَجال   ِر  ِذكم نم 

َبمَصارُ  َواألم ُقُلوُب  الم فِيِه  َتَتَقلَُّب  ًما  َيوم ََيَاُفوَن  َكاِة  الزَّ  
ِ
َوإِيَتاء ََلِة  الصَّ َعِمُلوا   َوإَِقاِم  َما  َسَن  َأحم اهللَُّ  ِزََيُُم  لَِيجم

ِ ِحَساٍب  ُزُق َمنم َيَشاُء بَِغريم لِِه َواهللَُّ َيرم  [  38 – 36النور: ] {َوَيِزيَدُهمم ِمنم َفضم

كانوا  املسجد،  يف  صناعُتهم  ََتَّت  الذين  الرجال  أن  ثَبَت  الكَلم   وقد  يف  صدًقا  املسؤولية؛  مستوى  عىل 

ه  َ  والفعل، ونظافة يف اليد، وطهارًة يف القلب، ونقاًء يف الرسيرة، ووفاًء بالعهد؛ وهلذا منََحهم اهلل َنْصم

  



 

 

ق     إليهم  أشار  الذين  وهم  جنوُده،  ألهنم  ِمننَِي    ﴿ِمنَ :  تعاىل  هولُ وتأييده؛  َعاَهُدوا  املمُؤم َما  َصَدُقوا                 ِرَجال  

ُلوا  َبُه َوِمنمُهمم َمنم َينمَتظُِر َوَما َبدَّ    .[23: ]األحزابَتبمِديًَل﴾ اهللََّ َعَليمِه َفِمنمُهمم َمنم َقََض َنحم

وقد كان املسجُد عىل عهِد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم داًرا للفتوى، وكثرًيا ما كان يأيت الناُس إىل رسول 

 صىل اهلل عليه وسلم وهو يف املسجد، يستفتونه يف شؤون ِدينهم ودنياهم، فُيفتيهم، كام كان رسوُل اهلل  اهلل

املجاهدين يف  تنطلق غزواُت  الوفوَد والسفراء يف املسجد، وِمن املسجد كانت  َيلمقى  صىل اهلل عليه وسلم 

 .اهلل وتأييده سبيل اهلل، وإليه تعوُد بعد أداء مهمتِها؛ وهلذا حاَلَفها نُْص 

نفسه، ويطمئنُّ   إنسان عىل  فيه كلُّ  يأَمُن  املتخاصمني؛ حيث  بني  والفصل  للقضاء،  داًرا  املسجد  كان  وقد 

 .وقد كان النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم واخللفاُء ِمن بعده يقُضون بني النَّاس يف املسجد ، عىل أخذ حقه

ائشَة أن رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ))أعلِنوا عن عف وقد كان املسجد داًرا لتوثيِق عقود الزواج؛  

فوِف  بالدُّ عليه  وارِضبوا  املساجِد،  يف  واجَعلوه  النكاَح،  الكريم،    (،(هذا  الرسول  معتكَف  املسجد  وكان 

عليه قد وَرد: أن سعَد بن معاذ ملََّا ُأصيب يوَم اخلندق، رَضَب عليه رسوُل اهلل صىل اهلل  فوكان مركزًا طبيًا  

  .وسلم خيمًة يف املسجد؛ ليعوَده من قريٍب 

واملسجُد كان وال يزال أفضَل مكاٍن للتشاور بني املسلمني، يف كل شأن من شؤون ِدينهم ومعيشتهم؛ ألن  

    .املسلَم يف املسجد يكوُن بعيًدا عن هوى النَّفس ونزغات الشيطان 

واملسجد بداية وهناية  لم موئًَل للفقراء واملساكني،  وكام كان املسجُد عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وس

اجلامعة   باحلرِص عىل صَلة  وتعاليمه  دينهم  قيم  وذهاب  والشتات  الضياع  من  املسلمني  الذي ُيمي  هو 

وحضور جمالس العلم، فعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))إن الشيطاَن ِذئُب اإلنساِن، كذئب الغنم، 

ِة واملسجد((. يأخذ الشاَة القاصية و  عاَب، وعليكم باجلامعِة والعامَّ فهو حصن أوالد  الناحية؛ فإياكم والشِّ

َمن   ِضمن  يكونوا  ولكي  معصيته  والبعِد عن  اهلل،  طاعة  وتربيتهم عىل  تنشئتهم  حِلُسِن  والضامُن  املسلمني 

ظله،   إال  يوَم ال ظلَّ  ظلِّه  يف  اهللُ  ُيظلُّهم  ))سبعة   بقوله:  اهلل  تعاىل،  عناهم رسوُل  اهلل  نشَأ يف طاعِة  وشاب  

 ورُجل  قلُبه معلَّق باملساجد(( 

ُة من عثرهِتا، وتسرتد مكانتها بني   هذا قليل  من كثرٍي مما يمكن أن يقوَم به املسجد؛ لكي تنهَض هذه األمَّ

 

 األمم...              



 

 

بيوت اهلل لتسامهوا يف   بيت من  بناء  لنا يف  اليوم ندعوكم لتكونوا عونًا  نرش دين اهلل وتعاليمه ومحاية  وإننا 

 أوالدنا واحلفاظ عليهم، فأروا اهلل من أنفسكم خريًا، فبناء بيوت اهلل وعامرهتا  

َن اهللُ هلم يف األرض وجَعَلهم الوارثني...  لني، الذين مكَّ ادقني، وطريُق األوَّ  سبيُل املؤمننَي الصَّ

لني ادقني، وهذا طريُق األوَّ َن اهللُ هلم يف األرض وجَعَلهم الوارثني، واهللُ  هذا سبيُل املؤمننَي الصَّ ، الذين مكَّ

 السبيلِ 
ِ
 .هو اهلادي إىل سواء

 

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


