
 إن �ساجدنا رضورة دي�ية و�سئويلة إيمانية، ويه ما زالت - وال تزال - بإذن اهللا تعاىل بر�ق أ�لنا يف
 حياتنا �لحفاظ ىلع دي�نا و�يماننا، فإذا زال هذا ا�رب�ق زال هذا األ�ل إىل حد كبري. ذل�ك اكن أول عمل

 قام به خري ال�رش ن�ينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص  بعد هجرته من �كة املكرمة إىل املدينة املنورة - زادها اهللا تعاىل رشفا
 يف "قباء"، وثانيا يف املدينة املنورة . وىلع هذا درج املسلمون ،

ً
 وتعظيما - هو تأس�س و��شاء املسجد : أوال

 فاكنوا - أينما ساروا وحلوا - ي�نون هناك �ساجدهم صغريًة أو كبريًة ىلع حسب ما تدعو حاجتُهم إيلها ،
ْ ملَ اةَ وَ كَ آتَى الزَّ ةَ وَ الَ امَ الصَّ أَقَ رِ وَ خِ مِ اآلْ يَوْ الْ نَ بِاهللاِ وَ نْ آمَ دَ اهللاِ مَ اجِ سَ رُ مَ مُ عْ  عمًال بما قال اهللا جل وعال : إِنَّامَ يَ
ينَ (سورة اتلو�ة) ، وتنفيذا لقول حبيب رب العاملني ملسو هيلع هللا ىلص : تَدِ نَ املُْهْ ونُوا مِ كُ ئِكَ أَنْ يَ ى أُولَ سَ ْشَ إِالَّ اهللاَ فَعَ  خيَ

أحبُّ ابلالد إىل اهللا �ساجدها (رواه �سلم)م
 ال شك أن املسجد اكن العموَد الفقري يف املجتمع املسلم ، والعنرَص املهم اذلي يدور حوهل املجتمع ، و�ىل
 ذ�ك �شري فكرة اتلخطيط العمري العمراين االسرتاتييج �لكوفة، حيث أ�ر ب�ناء املدينة يؤدي لك زقاق
لُون الع�َش جبوار املساِجِد أينما  من أزقتها إىل املسجد اجلامع (تار�خ �لت ١/ ٢٣٩). إن املسلمني يفِضّ

 اكنوا من خر�طة األرض، و�ن أطفاهلم ي�ربون ويشبُّون وهم خيتلفون إيلها، حىت إن قصص بعض
 املسلمني يف شغفهم بمساجدهم املحلية ال تزال �وضَع إعجاب ، إذن فال ي�ون من املغاالة القوُل بأن

 رىح األمة املسلمة . و�شهد اتلار�خ بأن املساجد �م تزل حمروسًة ما دامت
َ

 املسجد قطٌب يدور حوهل
 اع�رًة ، وأن املسلمني لكما قرّصوا يف حقوقها ُسِلبوا هذه انلعمَة

لَْت املساجُد يف أسبانيا وأوز��ستان وروسيا إىل كنا�س و�واخري ُع نياَط القلب أن قد ُحِوّ  ومما يُقِطّ
 و�صطبالٍت. صاننا اهللا من مثل هذه ابلاليا . و�ن استهداف املساجد يف اهلند و�اكستان وا�صني

اُك هلدِمها عن تعمد وقصد
ُ

 و�وسوفو ينُمّ عن أنها حمدقٌِة بها املخاطُر ، وأن املؤا�رات ال تفتأ حت
 إن حل هذه املشلكة يرجع إىل إصالح األحوال ا�شخصية ، وال شك أن كثرًيا من املسلمني انقطعوا عن

ُْقعٌة ت�زنل عليها  املساجد يف ا�س�تني املاضي�ني ، وقد هجرها كثري منهم َحَذَر ا�و�اء، و�ن املسجد بلَ
 رمحاُت اهللا . قال ا�شيخ املقرئ حممد صديق ابلاندوي رمحه اهللا عنَد ز�ارته إلفر�قيا اجلنو�ية: « إن كنتم

 حتبون أن تصونوا إيماَن أوالد�م فِصلُوُْهْم باملساجد ». فإن صلتنا باملساجد و�واظب�نا ىلع حضورها
 و�بائرها . وجيب ىلع رجانلا أن يعزت�وا حضوَر املساجد �لك صالٍة ، وىلع �سائنا أن يُِقْمَن يف بيوتهن لَكّ ت�شفان عما ت�نه صدورنا . فيجب علينا أن نتوب إىل اهللا عن مجيع ما نرت�به من صغائر اذلنوب

صالٍة يف ميقاتها ، ذ�ك خرٌي هلن وأدىٰع إىل �ضاعفة أجورهن ، كما جاء يف األحاديث

�سأل اَهللا ا�سالمَة والعافيَة ملساجِد املسلمني وملعاهدهم ادلي�ية . وأن يصون
مجيَع �ساجد األرض ، وأن حيفظ قلو�نا ، و�ر�طنا باملساجد . آمني 

وصىل اهللا ىلع انليب ا�كر�م وىلع آهل وصحبه أمجعني . 
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