بناء املساجد وعمارهتا واالعتناء هبا
خالد بن ضحوي الظفريي
-4رمضان1442-هـ
إِ َّن احلم َد َِّّلِلََِْ ،نم ُده ونَستَعِينُه ونَستَ ْغ ِفره ،ونَعوذُ ِبهللِ ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وِمن سيِئ ِ
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أ َْعمالِنَا ،من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن َّّل إِلَهَ إَِّّل هللاُ َو ْح َدهُ
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اس اتـ ُقوا ارب ُك ُم ال ِذي اخلا اق ُك ْم ِم ْن
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ين آ اامنُوا اتـ ُقوا اَّللا اوقُولُوا
بِه او ْاْل ْار اح ا
ام إِن اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقيبًا) [النساء ( ،]1:اَي أايُّـ اها الذ ا
از
صلِ ْح لا ُك ْم أا ْع امالا ُك ْم اوياـ ْغ ِف ْر لا ُك ْم ذُنُوبا ُك ْم اوام ْن يُ ِط ِع اَّللا اوار ُسولاهُ فاـ اق ْد فا ا
قاـ ْوًال اس ِدي ًدا * يُ ْ
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يما) [األحزاب.]71-70:
فاـ ْوًزا اعظ ً

أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ ِ
وشَّر األ ُُموِر ُُْم َد ََث ُتَا،
ي ُُمَ َّمد َ ،
فَِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَديث َك ََل ُم هللا تَ َع َالَ ،
وخ ْ َْي ا ْلَْد ِي َه ْد ُ
ض ََللَة ِف النَّا ِر.
ض ََللَةٌ ،وُك َّل َ
وُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
عباد هللا:
فإن األعمال الصاحلة تتفاوت ف فضلها عند هللا تفاواتً عظيماً ومن أفضل األعمال
الصاحلة وأكثرها أجراً بناء املساجد إمياانً واحتسابً  ،فإن املساجد بيوت هللا ف أرضه قد أمر
وأوصى أن تبىن وأن تطهر وأن تعظم .ونَ َّوه بشأهنا وشأن عُمارها العمارة احلسية واملعنوية فقال
ِ
سبحانه { ِِف بـي ٍ
صِ
ال
وت أ ِاذ ان اَّللُ أان تُـ ْرفا اع اويُ ْذ اك ار فِ ايها ْ
سبِ ُح لاهُ ف ايها ِِبلْغُ ُد ِو او ْاْل ا
ُُ
اسُهُ يُ ا
ال ال تُـلْ ِهي ِهم ِِتاارةٌ واال بـيع اعن ِذ ْك ِر ِ
{ِ }36ر اج ٌ
اَّلل اوإِقا ِام الص اَلةِ اوإِيتااء الزاكاةِ اَياافُو ان ياـ ْوًما
ْ ا ا اْ ٌ
ِ
تاـتاـ اقل ِ ِ
ضلِ ِه
س ان اما اع ِملُوا اويا ِزي اد ُهم ِمن فا ْ
ار { }37ليا ْج ِزياـ ُه ُم اَّللُ أ ْ
وب او ْاْلابْ ا
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شاء بِغا ِْري ِحس ٍ
اب {[ }38النور]38-36 :
اواَّللُ ياـ ْرُز ُق امن يا ا
ا
فمن عمرها عمارة حسية ببنائها أو املساعدة واملشاركة ف ذلك أو َع َمرها عمارةً معنويةً
بعبادة هللا فيها وهو ممن آمن بهلل واليوم اآلخر ،قال تعال{ :إَِّناا يـعمر م ِ ِ
آم ان
ساج اد اَّلل ام ْن ا
اْ ُُ ا ا
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ِ ِ
ِ
ام الص اَلةا اوآتاى الزاكاةا اواَلْ اَيْ ا ِ
ك أا ْن يا ُكونُوا ِم ان
سى أُولائِ ا
ِِبَّلل اوالْياـ ْوم ْاْلخ ِر اوأاقا ا
ش إال اَّللا فاـ اع ا
ِ
ين} [التوبة ،]18 :ومن اجتهد ف بنائها أو أشرف عليه أو ساهم ف البناء بىن هللا له
ال ُْم ْهتاد ا
بيتا ف اجلنة ،وعظم اجلزاء يدل على فضل العمل ،فما ظنك مبسكن طيب ببيت ف جنة
الرمحن ،عن عثمان بن عفان  قال  :إين مسعت رسول  يقول« :من بىن هلل مسجدا
يبتغي به وجه هللا بىن هللا له بيتا ف اجلنة »[ .متفق عليه].
وعمارة املساجد والسعي فيها ،جيري أجرها على العبد بعد موته ،قال رسول هللا  ( :إن
مما يلحق املؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صاحلا تركه و مصحفا ورثه أو
مسجدا بناه أو بيتا ّلبن السبيل بناه أو هنرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله ف صحته و
حياته تلحقه من بعد موته ) [أخرجه ابن ماجه وحسنه اّللباين]
عباد هللا:
إن التعاون على العناية بملساجد وتنظيفها وتطييبها واحملافظة على كل مرافقها ،من أعظم
األسباب املعينة على عبادة هللا فيها وهو ما حث عليه  ،فقد رأى النيب  خنامة ف جدار
املسجد فحكها بيده الشريفة صلوات هللا وسَلمه عليه ،وكانت جاريةٌ سوداء تقم املسجد على
عهد النيب  فافتقدها فسأل عنها فقالوا ماتت .فمشى إل قربها وصلى عليها إكراماً لا
ومكافأة لا على عظيم صنيعها رضي هللا عنها ،وينبغي تربية أبنائنا على العناية ببيوت هللا
وصيانتها عن كل سوء واحرتام مجيع مرافقها.
ومن عمارة املساجد عُمراهنا بلصَلة فيها فريضة وانفلة وبّلعتكاف على الدي الشرعي
وعمارتا بقراءة القرآن وحلقاته ،وتدريس العلم الشرعي ووسائله ،فهذه أعظم أنواع العمارة
وأجلها شأان عند هللا ،واملساجد منذ عهد النيب  هي منارات العلم والتعليم والتفقيه ف دين
هللا فكان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس مع أصحابه ف املسجد ،فيعلمهم كتاب هللا والسنة،
ِ
وتدارس كتاب هللا وبشر أصحاب هذه اجملالس الكرمية الشريفة
ورغب أمته ف اجللوس فيها
مبَلئكة حتفهم وسكينة تغشاهم ورمحة تنزل عليهم وذكر من هللا لم ف املأل األعلى.
أّل فهنيئا ملن عمر بيتاً هلل يبتغي بذلك وجه هللا وهنيئاً ملن ساهم ف بنائها ول و بلقلي ل وهنيئ اً مل ن ك ان م ن عماره ا

بلص َلة وال ذكر وق راءة الق رآن ّل ت رى قل وئم إّل معلق ة ئ ا أولئ ك ف ظ ل هللا ي وم ّل ظ ل إّل ظل ه .أق ول م ا
تسمعون ،وأستغفر هللا يل ولكم من كل ذنب ،فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
اخلطبة الثانية
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ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَ ى َر ُس ول هللاَ ،و َعلَ ى آل ه َو َ
يك لَ هَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
أَن َّّل إِلَ هَ إَِّّل َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ولُهُ الَّ ِذي أ َْر َس لَهُ َرب هُ َر ْمحَ ةً
اّلِلُ َو ْح َدهُ َّل َش ِر َ
ِ ِ
ي.
ل ْل َعالَم َ
أََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
فَأُوصي ُك ْم –عبَ َاد هللاَ -ونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َال ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
عباد هللا:
إن من أعظم أنواع عمارة املساجد عمارتا بلتوحيد وتنزيهها عن الشرك ،وعمارتا بلسنة
وتنزيهها عن كل بدعة ،فأن النيب  قال ( :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد ) ووصف من يفعل ذلك أبهنم شرار اخللق عند هللا يوم القيامة ،وما هدم النيب 
مرصدا لتفريق املسلمي ،وسببا من أسباب الفنت قطعه  عن
مسجد الضرار إّل ألهنا كان
ً
أمته.
كما ينبغي على طَلب العلم أن جيعلوا مساجدهم منارة لنشر السنة ،وإحيائها ،وبث
العلم والدروس فيها خصوص دروس التوحيد ،وما حيتاجه املسلمون ألداء فرائض هللا تعال
كالوضوء والصَلة والصيام وغْيها من األحكام.
كما جيب أن يعلموا ويعلموا الناس أن املساجد أقيمت لذكر هللا تعال فيجب صوهنا عن
البيع والشراء ف حدودها ،والسؤال عن املفقودات فيها فلم تنب املساجد.
عباد هللا:
اشكروا هللا على ما من به عليكم من بناء هذا املسجد ،وسخر لكم من يبنيه ويعينكم
عليه ،فالواجب اآلن أن تؤدوا حقه وتعلموا مبا أوجب هللا عليكم من احملافظة على الصَلة فيه،
فإنكم مسؤولون عن أداء شكر هذه النعمة وشكرها بلعمل مبا أوجب هللا فيها.
ونسأل هللا أن جيزي املتربعي خْيا ،وأن يتقبل منهم ،وأن خيلفهم عما أنفقوا خ ًْيا ،وأن
يرفعهم به ف الدرجات العلى من اجلنة ،كما نسأله سبحانه أن جيعلنا وإايكم وإايهم ممن
يعمرون بيوته بذكره وشكره وإقام الصَلة فيها بلغدو واآلصال إنه مسيع جميب الدعوات .اللهم
اغفر للمسلمي واملسلمات واملؤمني واملؤمنات ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف اآلخرة حسنة وقنا
عذاب النار  .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسَلم على املرسلي واحلمد هلل رب العاملي
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