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لصال السجد التبع
 

 المد ل رب العالي، والصلة والسلم على أشرف النبياء والرسلي، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بداه إل 
:يوم الدين، أما بعد

 أن جعل أعمال الي متنوعة، وكلC يقدم من الي ما يستطيعه، ويبذل من الهد م::ا- تعال - من سعة رحة ال 
 وهذا خي عظي::م ل يس::تطيعه إل- الليي لبناء مسجد أو توسعته - عز وجل - يطيقه، فهذا أنفق ف سبيل ال 

 يXعWدV كنس بيت ، وآخر سخر نفسه لبيت ال يدمه، ويقوم على مصاله، وآخر ساهم ف مصارفه واخر-القليل 
 ف[مXن يXعaمX̂ل ̀م̂ثق[ال[{ال من أرجى ما يقدمه، وكل هذه العمال هي من أفعال الي الذي تنفع صاحبها يوم القيامة 

 WهXرXا يbرaيXخ cةdذ[ر *WهXرXا يfرXش cةd̂ل ̀م̂ثق[ال[ ذ[رXمaعXن يXمXوما يقدمه النسان ف هذه الدنيا يده يوم القيام::ة8-7-الزلزلة}و ، 
 الòذي خXل[قX ا̂لمXوaتX وXا̂لحXيXاة[{حت ولو كان شيئاk يسياk، الهم أن يقترن العمل بالخلص، وأل يكون فيه ابتداع 

WورpفXا̂لغ WيزrزXا̂لع XوWهXا وkلXمXع WنXسaأ[ح aمpكVأ[ي aمpكXوpلaبXأخلصه وأصوبه: أي"   السعدي قال-02-اللك }̀لي"

 النفاق لجل السجد، وكيف ل وقد خصه القرآن بآيات يذكر فيها فض::ل عم::ارته: ومن أعظم أعمال الي
 إrنdمXا يXعaمWرW مXسXاجrدX اللỳه مXنa آمXنX بrاللỳه وXا̂ليXوaمr ال̀خرr وXأ[ق[امX الصdل[ة[ وXآتXى الزdك[اة[ وXل[مa يXخaشX إrلo اللyهX{-: تعال - يقول 

X̀دينXتaهWا̂لم Xو̂ا ̀منWونpكXأ[ن ي Xل[̀ئكaوpى أXسXوأتت الحاديث التواترة ف بيان أجر بنايته والقي::ام عل::ي -18-التوبة}ف[ع 
 من بن مسجداk يبتغي((: يقول- صلى ال عليه وسلم - سعت النب : قال- رضي ال عنه -    فعن عثمان مصاله

.وهو من الحاديث التواترة ))به وجه ال؛ بن ال له مثله ف النة

  الالية يشاركون ف عمارة بيت ال، وكلهم يساهم با استطاع لدعم بي::ت ال، وهاهنا مقترح يعل كل أفراد
.الهم أن الكل يشارك ف توفي حاجيات السجد

وكل واحدمناسيسئل امام ال فعليه ان يساهم بايستطيع
 

 ف::الب إننا اليوم نريد أن ندد ف مسألة جع الموال لصال السجد بطريقة جديدة، لا أثرها ف نفوس الميع
 الطب::ق اليي"يشارك فيها، والم تشارك، والبن والبنت، كل السرة تعمل ف هذا الشروع؛ إنه مش::روع 

  أم::ا عليهم ولعل::ي امته::م ، والناس معتادون لصرف اموال كثية ف امورثانويةلتعودبنفع"لصال السجد
  لصال السجد؛ ليشعركل فردانه قدم ش::يالعظم ثغرم::ن فندعواالميع ال الساهةبزءولويسيكل جعة اليوم

ثغورالسلم وهوالسجدوذلك تاسيابالرسول صلي ال عليه وسلم حيث كان السجدمورانشطته واول اهتماماته

  صلى ال عليه وسلم وهو قائد البشرية ومعلم الناس الي بقوله وفعله وهدايته للناس ما ينبغي التنيه عليه ولفت النظر إليه أنه و



 -صلى ال عليه وسلم-كان أول عمل قام به - وهو رؤوف بأمته رحيم با, فيما يهمهم ف أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم

 بعد هجرته إل الدينة تأسيس السجد لا له من رسالة سامية وغاية عظيمة، وهدف نبيل وعاقبة حيدة ف الدنيا والخ::رة، فمن::ه
 سطعت شس اليان ترج الناس من الظلمات إل النور، نور العلم والعرفة لداية البشرية وإخراجها من ظلمات الهل إل ن::ور

 تتأدب بآدابه، وتسي على نجه القوي وسيته الفذة على الص::راط الس::تقيم،- صلى ال عليه وسلم-العلم ملتزمة بدي النب 
.وعلى هذا درج السلمون الوائل باهتمامهم بالسجد فإذا أرادوا القامة ف بلد كان أول ما يشتغلون به بناء السجد

ولقد رتب ال تعال فضلk عظيماk لن بن السجد أو شارك فيه، كماسبقت الشارة

 وXمXنa أ[̂ظل[مW ̀ممdن مdنXعX مXسXاجrدX اللỳه أ[ن يŴذك[رX ̀فيهXا اسaمWهW وXسXعXى ̀في خXرXابrهXا أpوaل[̀ئكX مXا ك[ان[ ل[هWمa أ[ن يXدaخWلpوهXا{ :ويستفاد من قوله تعال
 أنo من يعمر الساجد ويسعى ف إصلحها ,سورة البقرة) 114} (إrلo خXآ̀ئ̀فيX لpمa ̀في الدVنaيXا ̀خزaي� وXل[هWمa ̀في ال̀خرX̀ة عXذ[اب� عX̀ظيم�

.مأجور عند ال، قد عمل عملk صالاk يمد عليه ف الدنيا والخرة

 لذا يب على السلمي أفراداk وجاعات أن يعطوا السجد العناية التامة والتعاون الثمر وذلك بعمارته السية بالبناء والس::اهةف
 تويله وتلمس الماكن التاجة إل ذلك ليعم الي، وعمارته العنوية بأداء رسالته ف الصلة جاعة فروضاk ونوافل وإقامة المع::ة
 والماعات، وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والعتكاف وتعلم العلم وتعليمه وعقد الاضرات والندوات الت تي::ي
 السجد، وتبث فيه روح البة والخوة والتكافل الجتماعي، وصيانته عما ل يليق به وجعله مصدر إشعاع ونور وهداية، كم::ا

 ما يبشر ب::الي وفيما نشهده اليوم من عناية بالساجدف كثيمن البلدوالمدل- صلى ال عليه وسلم-كان ف عهد رسول ال 
 وليزال اليف هذه المةلكن لبدان ناسب انفسنااين نن من ذلك فالساجدهي قبلةالسلمي ومرابم وه::ي.ويدعو بالتفاؤل

 معلمتهم ومرشدتم لافيه سعادتم ف الدنيا والخرةكماان السجدف السلم هوسرقوةالسلمي ف الاضي ويب ان يبقي كذلك
  قلعة اليان وحصن الفضيلة وهوالدرسةالول الت يتخرج منهاالسلم وهوبيت التقياءومكان اجتماع ف الاضروالستقبل لنه
 افليستحق مناكل الهتمام بلي ي::وم ومل تشاورهم وتناصحهم والنتدي الذي فيه يتعارفون ويتالفون السلمي يومياومر كزهم

نكون كذلك سنعودخيامةاخرجت للناس كماكنا

وف التام 
ان السجدهوالذي خرج جيل ل تسمع البشرية بثله 

 امي       نسئل ال ان نكون من عماره والساهي ف كلمايدمه ويعيداليه دوره
 ملحظةالحدالقادم ان شاءال يوم عاشوراءمن صامه غفرت له ذنوب سنةكماصح عن النب صلي ال عليه

صيامه  وسلم فليفتكم   


