
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

   ن  م    فظونن ين   املسلمين   كل   اهلل: عباد    
 ي  س 

اء( يف طريقه إىل بن إىل )ق    لن صن ملا ون   ه  أن    والسالم    الصالة    نبيهم عليه    ة 

، فأدركت ه صالة  اجلمعة   سن س  أن  املدينة   فيها أول مسجد بني يف اإلسالم، وبعد أن أقام فيها أيامًا سار إىل املدينة 

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

ل شارك فيه بنفسه فكان ينقل اللب ن  صىل اهلل عليه وسلم ب  بناء مسجدهوصلها كان أول عمل يقوم به هو  

                         !وشدا من عزيمتهم ترغيًبا للمسلمي

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

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

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

                                                                                            لكراممهبط الرمحات وبه تنزل وهتبط املالئكة ا  املباركة وهوفاملسجد هو املرتكز وهو املنطلق هلذه الدعوة 

نن ب اهلل      )إنامقال تعاىل  ويكفي املساجد فخرا أن نسبها اهلل إليه فهي بيت اهلل يف أرضه   ن  آمن دن اهلل   من
اج  سن ر  من م  ع  ين

ن  
ون وا م  ك  كن أنن  ين

ئ  ى أ ولن سن ملن  َين شن إ ال  اهلل ن فنعن اةن ون كن آتنى الز  ةن ون الن امن الص  أنقن ر  ون
خ  م  اْل  ينو  ال  (( ون ينن

تند                                                                                                     امل  ه 

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

                                                                           :ومعنى يعمر هنا يتمل أمرانعامرة املساجد ن  ، فاهلل جعل من عالمات صدق اإليامصحيحة

         .عامرهتا  باملحافظة عىل صالة اجلامعة واجلمعة فيها وحضور حلقات العلم والذكر فيها-1

ن  لبنائها باجلنة فقال ))وقد برش الرسول صىل اهلل عليه وسلم من وفقه اهلل  بناؤها أو املشاركة يف بنائها  -2 من

 )) نن ة   اجل 
ي ًتا يف  ه  بن رن بنا اهلل   لن غن ص  قطاه أنو  أنص  حن ف  من ًدا هلل    كن

ج  س                                                                                             اجلنة.ويف رواية قرصا يف  بنى من

من بنى مسجدًا هلل فإنه من املبرشين باجلنة، حلديٍث يف الصحيحي يقول فيه عليه إن    بعض العلامء:وقال  

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

النار، فمعنى أن يبنى لك بيتًا يف اجلنة أن يدخلك اجلنة، وإال فام قيمة   يبني اهلل لك بيتًا يف اجلنة ويدخلك 

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



 

 

 

برشط:   وجه    )يبتغيلكن  أو ،قاهلل( به  للرضار،  أو  للرياء  مسجدًا  يبني  من  به  َيرج  قيد  هذا  العلامء:  ال 

بن هلل؛ ولكن من بنى مسجدًا خالصًا لوجه اهلل يبتغي به ما عند اهلل، بنى اهلل له به بيتًا   للمباهاة، ألن هذا مل ي 

   يف اجلنة 

بناء مسجد هلل والتربع لذلك ذكر علامء السي والرتاجم أن أحد العلامء واسمه )ابن أيب حاتم( دعا الناس ل 

فأتى إليه رجل صاحب مال وقال يا إمام أنا أتربع بمبلغ كبي ولكن أريد منك ورقة تشهد يل فيها أن يل بيتا  

يف اجلنة وتوقع عليها فرتدد االمام ومن ثم دعا بورقة وكتب شهادة له أن له بيتا يف اجلنة ووقع عليها ووقع  

الذي ال ينطق عن  احلضور عليها )وإنام كتبها اال  اهلوى( ويفمام ألنه ال يشك بصدق الصادق املصدوق 

 ولكل من وقع عليها.                                                                               الليل رأى االمام رؤية ومناد ينادي إن اهلل قد أمىض ورقتك 

صادقا   كان  الرجل  أن  منه  ملس  االمام  ورقة،  طبعا  له  كتب  ذلك  ألجل  اهلل  لوجه  مريدا  وأنه  مراده  يف 

فالرسول الكريم يقول مما يبتغى به وجه اهلل وقد ذكر بعض املؤرخي أن اميا ابلغ أهل مدينته أنه سوف  

م عىل أي شخص أن يتربع أو يشارك يف بناء مسجده ويف ليلة من الليايل رأى بنومه   وكأن  يبني مسجدا وحرا

ك التي  ارسل اللوحة  استيقظ  فلام  امرأة  اسم  وسجل  اسمه  وحمي  تغيت  قد  املسجد  يف  اسمه  عليها  تب 

الثالثة كذلك فأرسل يف املدينة   احلرس فاخربوه ان اللوحة كام هي ويف الليلة التالية رأى نفس الرؤية ويف 

بمنامه وحفظ اسمها فلام وقفت بي يديه وإذ هبا فقية مسكينة التي راها  املرأة  ينهرها    يبحث عن  فجعل 

ويقول هلا أمل أأمر اال يتصدق أحد وأال يشارك أحد ببناء املسجد فحلفت اهنا مل تضع يشء وليس معها ما  

أنه مرت بيوم قرب املسجد فرأت العامل قد انرصفوا ونسوا أن يضعوا املاء حلصان يستعملونه  تضعه إال 

ووضعته له فقال هلا األمي واهلل بذلك أنت بنقل مواد البناء ورات العطش باديا عليه فأحرضت سطل ماء  

اردت بعملك وجه اهلل وانا اردت السمعة والشهرة فتاب اىل اهلل وامر بان يسمى املسجد باسم تلك الفقية 

   املسكينة التي قصدت بعملها وجها اهلل تعاىل                                             

ا أو  مسجد  بقربك    وبناء  وأنت  ثواهبا  يصلك  والتي  اجلارية  الصدقة  من  هو  مسجد  بناء  يف                     ملسامهة 

: ))سبع جيري للعبد أجرها بعد موته وهو  رفوعا للنبي صىل اهلل عليه وسلم  فقد جاء عن أنس بن مالك م

مسجًدا، أو ورث مصحًفا، أو   يف قربه، من علم علاًم، أو أجرى هنًرا، أو حفر بئًرا، أو غرس نخاًل، أو بنى 

     ترك ولًدا يستغفر له بعد موته((. 



 

 

 وال تقل أنا ال أملك ماال كثيا ألدفع واسمع هلذا احلديث الكريم  عىل نفسكفيا عبد اهلل ال تبخل        

ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهلل إال الطيب إال أخذها الرمحن بيمينه وإن كانت مترة فرتبو )) 

ه  يف كف الرمحن حتى تكون أعظم من اجلبل كام يريب أحدكم   ل و   أو فصيله  ((مهر احلصان أول والدته))  فن

     ( عندما يفصل عن الرضاعةاإلبل ابن )

وٍد   ع  س  ن  أنيب  من دن وعن ب الص  ننا  رن أنمن ا  إ ذن ل من  سن  ون
ي ه  لن ىل  اهلل  عن ول  اهلل   صن س  انن رن : »كن ، قنالن ن ه  ن اهلل   عن

ِض  يِّ رن
ار  ،  األنن صن ة  قن

يب  امل دا  ي ص  ل  ))يشتغل بحمل متاع أو نحوه((، فن
ام  ي حن ، فن

وق  ننا إ ىلن السُّ د  دا )أي يأخذ أجار عمله م )ان طنلنقن أنحن

ٍف  ةن أنل  من ملن ائن م  الينو  ه 
ض  بنع 

إ ن  ل   ((  ومن ثم يتصدق به((ون

رجل فقي    وبالرتكي)صانكي يديم(  ويف تركيا اليوم مسجد معروف مشهور اسمه ))مسجد كأين أكلت((

أحب أن يبني ولو مسجدا صغيا ليكون له عوضا عنه قرصا يف اجلنة فجعل إذا اشتهى شيئا من طعام أو  

ثمن مشتهاه يف صندوق ويقول كأين اكلت حتى مجع ماال وبنى فيه مسجدا صغيا مازال قائام    رشاب وضع

   .يف تركيا اىل هذه الساعة 

      الذي يسعى ليشء ويريد حتقيقه ال يعجزه يشء طاملا استعان باهلل تعاىل.

 

 

آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي و   

  

     

 

 

 

 

 

 

 


