
 

 

 م 2022  أغسطس   12  املوافق   – هـ  4144  حمرم   14بتاريخ  

 
 
   املسجد

 
 مكانت
 
  ه

 
 ورسالت
 
  ه

 
 ودور
 
 يف اجملتمع   ه

ُهُُللهُُُالحمد ُ ِ َمْن ) :الكريمُهُُفيُكتابهُهُُالعالمين،ُالقائلُهُُرب  إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر  َ ۖ فَعََسٰى آَمَن بِاَّللَّ َكاةَ َولَْم يَْخَش إَِّلَّ َّللاَّ ََلةَ َوآتَى الزَّ َوأَقَاَم الصَّ

ئَِك أَنْ  ،ُله ُُُالُشريكُ ُُه ُوحد ُُُُللا ُإاَلُُُه ُالُإل ُُُأنُ ُُ،ُوأشهد ُ(يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ   أُولَٰ

عليه،ُُوباركُ ُوسلمُ ُ،ُاللهمُصل ُهه ُورسول ُُه ُاُعبد ُاُمحمد ُن اُونبيَُن سيد ُُأنَُُوأشهد ُ

ُُ.الدينُهُإلىُيومُهُمُبإحسانُ هُ نُتبع ُ،ُومُ وصحبهُهُوعلىُآلهُه

 
 
 :وبعد

إلىُُُالبقاعهُُُبرى،ُفهوُأحبُ كُ ُُى،ُومكانة ُظمُ عُ ُُأهمية ُُُفيُاإلسالمُهُُللمسجدُهُُفإنَُ

ُه ُأضاف ُُُاألتقياءُهُُالعالمين،ُوبيتُ ُُرب  ُُإضافة ُُُإليهُهُُه ُسبحان ُُالحقُ ُُه ُالصالحين،ُوقد

ِ  ) :ه ُسبحان ُُيقولُ ُُحيثُ ُُُ،وتكريمُ ُُتشريفُ  ِ فَََل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ َوأَنَّ اْلَمَساِجَد َّلِلَّ

،ُُ(أََحبُّ البََِلِد إلى هللاِ َمَساِجُدَها) :(عليهُوسلمُُىُللا ُاُ)صلَُن نبي ُُُ،ُويقولُ (أََحًدا
 .(المسجُد بيُت كل ِ تقي   ) :(عليهُوسلمُىُللا ُ)صلَُُويقولُ 

،ُالكريمُهُُالقرآنُهُُوتالوةهُُُبالذكرُهُُاُاألرواحُ ىُفيهُ تتغذَُُُجامعة ُُُمدرسة ُُُوالمسجد ُ

العقولُ وت بن  ُُُىُ أساس  الوعُ ُُعلىُ ويتربَُالرشيدُهُُي ُمنُ النشءُ ،ُ القيمُهُُىُ ُعلىُ

،ُومعنىُُالبنيانُهُُىُبتشييدُهمبن ُُ-ُُالمساجدُهُُ،ُوعمارة ُالفاضلةُهُُواألخالقُهُُالنبيلةُه

ُهُُاُعظيمُ هُ رُ أجُُ–المستنيرةهُُُالعقولُهُُببناءُه ُُالحقُ ُُيقولُ ُُالعالمين،ُحيثُ ُُعندُرب 

ِ  :ه ُسبحان  ُ أَن تُۡرفََع َويُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمهُۥ يَُسب ُِح لَهُۥ فِيَها بِٱۡلغُُدو  ﴿فِی بُيُوت  أَِذَن ٱَّللَّ

 َوََّل بَۡيٌع َعن    ٣٦َوٱۡلـَٔاَصاِل  
ࣱ
َرة ـٰ  َّلَّ تُۡلِهيِهۡم تَِج

ࣱ
لَٰوِة  ِرَجال ِ َوإِقَاِم ٱلصَّ ِذۡكِر ٱَّللَّ



 

ُر   ـٰ ا تَتَقَلَُّب فِيِه ٱۡلقُلُوُب َوٱۡۡلَۡبَص
ࣰ
َكٰوِة يََخافُوَن يَۡوم اُن نبي ُُُ،ُويقولُ ﴾  ٣٧َوإِيتَۤاِء ٱلزَّ

ن ا إلى المسجِد أو راح، أعدَّ هللاُ له نُُزًَّل مِ ن غدَ مَ ) :(عليهُوسلمُُىُللا ُ)صلَُ

َما اْجتََمَع قَْوٌم فِي  )(:ُُعليهُوسلمُُىُللا ُ)صلَُُُ،ُويقولُ (حا أو راا غدَ لمَ الجنَِّة كُ 

َعلَْيِهُم  نََزلَْت  إَِّلَّ  بَْينَُهْم  َويَتََداَرُسونَهُ   ِ َّللاَّ ِكتَاَب  يَتْلُوَن   ِ َّللاَّ بُيُوِت  ِمْن  بَْيت  

 ُ ْحَمةُ َوَحفَّتُْهُم اْلَمََلئَِكةُ َوذََكَرُهُم َّللاَّ ُُ.( فِيَمْن ِعْنَدهُ السَِّكينَةُ َوَغِشيَتُْهُم الرَّ

عليها،ُُُاُوالمحافظةُههُ وصيانتهُُُالمساجدُهُُفيُبناءُهُُالحنيفُ ُُالشرعُ ُُلذلكُرغبُ 
ُ له ِمثْلَهُ (:ُ)عليهُوسلمُُىُللا ُاُ)صلَُن نبي ُُُيقولُ ُُحيثُ  َمن بَنَى َمْسِجًدا بَنَى َّللاَّ

علىُذلكُُُُ،ُوالُأدلَُالعاليةُهُُالمنازلُهُأهلُ ُمُ هُ ُُعلىُذلكُ ُ،ُوالقائمونُ (في الَجنَّةِ 

(ُُ)تكنسُ ُُمُ تق ُُُالتيُكانتُ ُُالمرأةهُُُ(ُأحوالُ والسالمُ ُُاُ)عليهُالصالة ُن نبي هُُُدُهفق ُنُت ُمُه

ُهإلىُعُ ُُاُإشارة ُهُ موتهُُُعليهاُبعد ُُُه ُالشريف،ُوصالت ُُُه ُمسجد ُ ُهُُاُعند ُهُ قدرُهُُلو  ُُرب 

 .العالمين

ُُ،ُوأحسنُههيئةُ ُُفيُأجملُهُُعليهُهُُالقدومُ ى،ُمنها:ُُيُأنُت راعُ ينبغُهُُآدابُ ُُوللمسجدُه

وأطيبُهثوبُ  تتناسبُ رائحةُ ُُ،ُ فإنَُالمكانُهُُوقداسة ُُُ،ُ ي ُمُ ؛ُ المصناجُهاُ فيُُل ُيُ يُ

ُالمسجدُه والمسجد ُه ُربَُُ ُ،ُ ُموضعُ ُ ُاجتماعهُُ وتنزلُهالصالحينُ ُ ُ،ُ ُالمالئكةُهُ

:ُه ُسبحان ُُ،ُحيثُيقولُ صورة ُُيُفيُأحسنُهالمصل ُُيكونُ ُُيُأنُ فينبغُهُُ،المقربينُ 

َمْسِجد  يا  ) ُكل ِ  ِعنَد  ِزينَتَُكْم  ُخذُوا  آَدَم  ويقولُ (بَنِي  )صلَُن نبي ُُُ،ُ عليهُُُللا ُُُىاُ

يََّن لَه) :(وسلم َ أحقُّ من تزَّ ُ.(َُّللاَّ

ُُالصالة ُُُاُ)عليهُهن نبي ُُُ،ُحيثُيقولُ وسكينةُ ُُبخشوع ُُُإلىُالمساجدُهُُالمشيُ ُُومنها:

إلى  )   :(والسالمُ  فامُشوا  اإلقامةَ  سمعتُم  وعليكُ إذا  السَّكينةَ  الصَلِة  م 

ُعنُرفعهُُُالنهيُ ُُ،ُولذلكُورد ُوالسكونُهُُالطمأنينةُهُُمحلُ ُُفالمساجد ُُُ،(والوقارَ 

المسجدُهُُاألصواتُه يقولُ فيُ اْلُمَصل ِي  )   :عليهُوسلم(ُُىُللا ُاُ)صلَُن نبي ُُُ،ُ إِنَّ 

يَْجَهرْ  َوََّل   ، يُنَاِجيِه  َما  فَْليَْنُظْر  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  بَْعض  يُنَاِجي  َعلَى  بَْعُضُكْم   

ُىُللا ُ)صلَُُُ،ُيقولُ فيُالمسجدُهُُوالشراءُهُُعنُالبيعهُُُالنهيُ ُُ،ُكماُورد ُ(بِاْلقُْرآنِ 

إنَّما هي ِلِذْكِر هللاِ عزَّ وجلَّ، والصََّلِة وقِراَءِة  )  :عليهُوسلم(ُعنُالمساجدُه

 .(القُْرآنِ 



 

*ُ

ُهُُللهُُُالحمد ُ والمرسلين،ُُُاألنبياءُهُُعلىُخاتمُهُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالة ُُُرب 

 .أجمعينُوصحبهُهُعليهُوسلم(،ُوعلىُآلهُهُىُللا ُ)صلَُُاُمحمدُ ن سيدُه
سواءُ عظيمة ُُُورسالة ُُُهامُ ُُدورُ ُُللمسجدُه مجالُهُُ،ُ ُُونشرُهُُوالتثقيفُهُُالتعليمُهُُفيُ

ُأمُفيُبناءُهالخاطئةُهُُالمفاهيمُهُُ،ُوتصحيحهُالدينُهُُصحيحهُ ،ُُوالروحيةُهُُاإليمانيةُهُُالقيمُهُُ،

ُُُ،ُوبيانُهاألخالقُهُُمكارمُهُُونشرُه ُُُبينُ ُُالسويةُهُُالمعاملةُهُُأسسه علىُُُُ،ُالقائمةُهالناسه

ُه ُُُ،ُوعدمُهوالعدلُهُُالحق  الجشعهُُُالغش ه تحر ُهأوُاالستغاللُهُُأوُاالحتكارُهُُأوُ يُُ،ُمعُ

ُُالحرامُهُألوانُهُعنُكل ُهُالحاللُوالبعدُه  .منهاُوماُبطنُماُظهرُ ُوعنُالفواحشه

هُُُيُ الروحُهُُعنُدورهُهُُأهمية ُُُاُالُيقلُ اُمجتمعي ُدورُ ُُللمسجدُهُُكماُأنَُ ،ُوالتوعوي 

ُ والعباد ُُُالبالد ُُُعلىُماُينفعُ ُُالناسُ ُُيتعاونُ ُُأنُ ُُيمكنُ ُُهُهنُخاللُهفمُه نُُمُهُُ،ُفيُجو 

وتفريجهُوالتراحمُهُُالتكافلُه وجبرُهالكرباتُهُُ،ُ ومواساةُهالخواطرُهُُ،ُ ُُالفقراءُهُُ،ُ

ُ،ُمتطلعةُ لإليمانُهُُةُ متفتحُ ُُقلوبُ ُُبينُ ُُسانيةُهاإلنُُالروابطُهُُوالمساكين،ُوتوثيقُه

فضلُه تحققُ ُُالرحيمُهُُإلىُ الجسدُهُُالرحمن،ُ حيثُ الواحدُهُُمعنىُ اُن نبي ُُُيقولُ ُُ،ُ

هم،مثُل المؤمنين في  ) :(عليهُوسلمُُىُللا ُ)صلَُ  وتعاُطِفِهْم.  وتََراُحِمِهم،  تَواد ِ

ىمثُل الجَسِد إذا اشتَكى مْنهُ عضٌو تَداَعى لَهُ   ،  (سائُِر الجَسِد بالسََّهِر واْلُحمَّ

ْنيَا،  ) :(عليهُوسلمُُىُللا ُ)صلَُُُويقولُ  َمن نَفََّس عن ُمْؤِمن  ُكْربَةً ِمن ُكَرِب الدُّ

 ُ ، يَسََّر َّللاَّ ُ عْنه ُكْربَةً ِمن ُكَرِب يَوِم الِقيَاَمِة، َوَمن يَسََّر علَى ُمْعِسر  نَفََّس َّللاَّ

ْنيَا َواْل ْنيَا َواْلِخَرِة،  عليه في الدُّ ُ في الدُّ ِخَرِة، َوَمن َستََر ُمْسِلًما، َستََرهُ َّللاَّ

ُ في َعْوِن العَْبِد ما كاَن العَْبُد في َعْوِن أَِخيهِ   .( َوَّللاَّ
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