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 املساجد ودورنا جتاهها

 
وذلك ملا  أبغض األمكنة اليه، سواق والطرقات منلقد جعل اهلل املساجد أحب البقاع اليه، ويف مقابلها كانت األ

 ىل اهللإأحب البالد : "قال صلى اهلل عليه وسلم 1وما يف الثانية من وزر وشر وىل من فضل وخري،يف األ
 نه يذكر فيها امسه،أل ،ن املساجد نالت هذا الشرفإ 1رواه مسلم" أسواقها ىل اهللإبغض البالد أمساجدها، و 

 والراحة نسحيصل فيها األ ، مادية ومعنوية،كماليه بشىت القرباتإ ويتقرب فيها املسلمون فيها أمره وهنيه، ويعلى
 1واأللفة واألخوة

 
، بل املراد مر معلوم وبديهيأ فهذا ليست الطهارة املادية فقط، واملراد بالطهارة، نقاها،أاملساجد هي أطهر البقاع و 

ساجد أماكن تتنزل فيها ن املإ 1وتشتت اجلمع تفسد األخوة، والعلل، اليت درانمن األ القلوب، طهارة  ،بالطهارة 
 ويتزاورن، ويتعاونون ويتآلفون، لمون،وحتل بأهلها الربكات؛ فيها يتعارف املس وهتبط فيها الرمحات، ،املالئكة 

 الن الشياطني أاملساجد هكذا، معناه  تكون ويرتامحون وتقوى بينهم الصلة واملودة، والرمحة واأللفة، وحينما 
  !والرسالة األمسى؟؟ حتقق املساجد تلك الغاية املثلى، لكن ملاذا ال ذ ال مكان هلا فيها،إ تغشاها،

 
وجعل  هو الذي عطل دورها، ،ةورغبة ورهب ،وبةأنابة و إو  الرب والتقوى، بإخالص وحمبة ،ن غياب التعاون على إ

والتطاول على  ىل االنتقاد، والنهش يف أعراض العباد،إ ركنوا1 أدىن بالذي هو خري هو روادها يستبدلون الذي
 1دور املؤسسات الدينية كل ذلك حال بينهم وبني تطوير عن جديتها، بتوافه األمور، وانشغاهلم ،بعضهم البعض

 
فإذا به حنن الذين عطلنا  سالميةىل عهد قريب يشكو من تعطيل دور املسجد يف البالد العربية اإلإكان بعضنا 

التقدم  والسري هبا وبأهلها حنو  جناحها،إألجل  والبذل واإلنفاق دورها، بتعطيل عقولنا عن اإلبداع والعطاء،
واملسامهة يف  و ملئها، بل باإلنفاق عليها،أها ئببنا وعمارهتا ليس  باإلميان، املساجدن اهلل شهد لعمار إ1 واالبتكار

قال صلى اهلل 1 وحبلق العلم والقرآن، احات البناءة، وباملشاريع اجلادةاالقرت  املعنوية واملادية،ب عطاءاهتا، تطوير
 1متفق عليه" راح وأكلما غدا  اجلنة له نزال يف  أعد اهلل أو راح  من غدا اىل املسجد" :عليه وسلم

 
ماذا  نالسؤال ويقولو  نيعكسو  ال ملم  ي شيءأن املسجد مل يقدم لنا أو أن الذين يقولون ماذا أعطانا املسجد؟ إ

حياسبوه على دراهم ودنانري جتمع بني الفينة واألخرى؟  قدمنا حنن للمسجد؟ وماذا أعطينا حنن للمسجد حىت
ماذا تعطينا املقاهي اليت نرتادها صباح مساء؟ ونعطيها الكثري : قوي ونقول مجيعا إميانوليكن فينا ! لنكن صرحاءف

ن إغرينا؛  وحنمل فيها سيئات ونأكل فيها حسناتنا، وفضائلنا، عمارنا،أو  ونعطيها أوقاتنا، نعطيها أموالنا، !والكثري



ن أوليس غريبا  فئدهتم،أليها إ وهتوي هبم،ىل رواد فاعلني يعرفون قيمتها وقدرها فتتعلق هبا قلو إاملساجد حباجة 
لكن حنن  السبعة الذين يظلهم اهلل بظل عرشه، حدأجيعل النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي تعلق قلبه باملسجد 

 ليها،إومىت منسي نعود  ليها،إمىت نصبح فنخرج  ننتظر واآلصال، أصبحت قلوبنا معلقة باملقاهي واملالهي بالغدو
 ذا نفعل حنن اوال هنا؟ان ننتقد أنفسنا مأومل نستطع ! فيه املسجد ومن وبداخلها ننتقد

 
ما العزوف عنها أ وتعدد الرواد هو الذي يغين املساجد، ويطور عطاءاهتا األفكار، ن تنوع األنشطة، وتالقح إ

  1 غري صاحلنه عمل إ: ما يقال عنه قلأعمل  عظم منها،أبأماكن ليست بأشرف منها، وال  وهجرها واستبداهلا 
 

 وضغطته، ووحدته، ظلمته،و وأوىل منازل اآلخرة القرب  خرةىل عامل اآلإ من هذه الدنيا  وننتقل لن يطول الزمن 
كان يردده، يكفي رواد املساجد  و ذكرا أ و قرآنا كان يرتله،أ يؤنسه، ال عمال صاحلاإفال جيد املقبور  ووحشته،

ن تقدم فيها االعمال خالصة هلل أجد جيب ان املسإن يكرم ضيفه؛ مث أوحق على املضيف  هنم يف ضيافة الرمحنأ
كل ما يفعله  ن يكونأبل جيب  ىل ثناء الناس،إىل الشهرة وال إىل اجلاه وال إنسان وعال، ال يسعى فيها اإل جل

 1ل بذلك شرف القرب واحملبة من اهلل سبحانهافين ن يفعله ملرضاة اهلل،أوما يريد 
 


