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المساجد ھي دور العبادة التي یتعبد فیھا المسلمین ربھم عز وجل بكل خشوع ومحبة، وھي خاصة بالمسلمین دون سواھم من الملل

األخرى، ولھذه الَمساجد حقوقُھا في الشرع اإلسالمي، والتي بینھا الشرع اإلسالمي بشكل واضح حتى یعرف المسلمین ما یجب
علیھم تجاه ھذه الدور المقدسة عند هللا تعالى، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم َبحث بعناصره الكاملة عن ھذه المسألة، بكافة المعلومات

الھامة عن ھذه الُحقوق وفق ما بینھا الشرع اإلسالمي.
مقدمة بحث عن حقوق المساجد في اإلسالم

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، الذي أتم علینا نعمة الدین، والصالة والسالم على خاتم المرسلین، سیدنا محمد
الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:

فالحمد � تعالى الذي أتم علینا رسالة اإلسالم، وعلمنا ما نجھلھ حتى نقع فیما یغضبھ ونلقى ذلك في میزاننا یوم القیامة، وعلمنا ما
ھي حقوقنا وواجباتنا في الدین، ومن بین ھذه الواجبات التي علمنا إیاھا ھي واجباتنا تجاه الَمساجد، والتي ھي بالتالي حقوق الَمساجد
علینا، فالمساجد نحن كمسلمین مكلفین ببنائھا وجعلھا عامرة حتى تصدح بذكر هللا تعالى، ولتبقى كلمتھ ھي العلیا، والَمساجد وجودھا

مرتبط بوجود اإلسالم ككل، ففیھا تتم العبادات الكبرى التي تأتي في مقدمتھا الصالة، ومنھا تعلم المسلمین أركان الدین وواجباتھ،
ففي المسجد النبوي الشریف كان منبر النبي -علیھ الصالة والسالم- الذي كان یخطب بالناس من خاللھ ویعلمھم أصول الدین، ومنھ
كان یعظھم ویعلمھم الشعائر المرتبطة بالعبادات األخرى، كما أنھا سبب لتجمع المسلمین وتآلفھم وتحالفھم وتعاضدھم، ولذلك وجب

على المسلمین تأدیة واجباتھم اتجاھھا حتى تبقى مؤدیة لألھداف الرئیسة منھا.
بحث عن حقوق المساجد في اإلسالم

إن ھذه الحقوق الشرعیة الواجبة على كل مسلم كثیرة، ویتم تصنیفھا من حیث من تقع علیھ المسؤولیة فیھا، إلى ثالثة أقسام وھي
التالي:

حقوق المساجد على الخطیب واإلمام
فالخطیب واإلمام بالنسبة للمساجد، ھم الرقباء والمعلمین والحافظین لتعالیم الدین اإلسالمي، ولذلك تقع علیھم الكثیر من الُحقوق
الخاصة بھم تجاه الَمساجد واتجاه المسلمین الذین یترددون على الجوامع ألداء العبادات والطاعات، كما أنھم یتشاركون الُحقوق

العامة مع المسلمین تجاه الَمساجد، وفیما یلي نذكر أھمھا:
العنایة بالَمساجد ومرافقھا الملحقة بھا، وحث المسلمین على ذلك حتى ال تتأذى أو تتأذى مرافقھا.●
توعیة المصلین إلى واجباتھم تجاه الَمساجد واحترام بیوت هللا تعالى بالقول والفعل.●
تعلیم الناس أھمیة النظافة في الَمساجد، بما في ذلك الحفاظ على نظافتھا من جھة، الحفاظ على نظافتھم الشخصیة عند●

الدخول إلیھا.
تعلیم الناس ألھمیة التواجد بالَمساجد، فالمساجد المھجورة من قبل المصلین فیھ مخالفة ألمر هللا تعالى.●
یجب على حطیب المسجد واإلمام أن یكون فقیھ بأمور الدین وحسن اللسان طیب الكلمة، حتى ال یمتنع الناس من الدخول●

إلیھا فیھجروھا.
االلتزام بمواعید الصالة وأوقات الدخول والخروج من المساجد، فاإلمام والخطیب ھم قدوة للمصلین في ھذا األمر، وتعلیم●

المسلمین آداب الَمسجد.
حث المسلمین على إعمار بیوت هللا تعالى، وذلك بإطالة الجلوس فیھا والتصدق فیھا والمساھمة ببنائھا وجلب ما ینقصھا.●
أن یتأكد اإلمام والخطیب من خلو المسجد من كل ما یدنسھ ویحول دون دخول المالئكة إلیھ، مثل الصور والتماثیل التي●

تعد من عادات المشركین والكفرة.
حقوق المساجد على المسلمین

المسلمین ھم األساس الذین بني من أجلھ كل مسجد، وذلك لوعظھم وھدایتھم وأداؤھم للعبادات والتقرب من هللا تعالى، وإذا ھجرھا
المسلمین لن تؤدي الھدف المراد منھا، وھذا فیھ ضرر على الدین اإلسالمي ككل، ولذلك وجبت علیھم العدید من الحقوق، ومن

أھمھا:
االلتزام بالحضور إلى المساجد بشكل منتظم أوقات الصالة المفروضة والجماعیة وإحیاء اللیالي المقدسة واالعتكاف بھ●

كما كان یفعل النبي -علیھ الصالة والسالم- وھو قدوتنا.
حضور الدروس الدینیة وحلقات العلم التي یقدمھا علماء الدین بالَمساحد.●
المحافظة على نظافة الَمسجد.●
المحافظة على القیام بآداب الَمسجد.●
احترام وتقدیس المسجد في الدخول والخروج.●
المساھمة في بناء الَمسجد والتبرع فیھ.●
االستماع بشكل جید للخطیب وھذا من باب احترام المسجد ومن فیھ، وعدم علو الصوت فیھ.●
الدفاع عن الَمساجد كما یدافع اإلنسان عن عرضھ وشرفھ ومالھ.●

حقوق المساجد على الحاكم



إن الحاكم في أمة المسلمین ھو ولي أمرھم، وقد وجب على المسلمین اتباعھ بما یرضي هللا تعالى، وكل ما یقع في حدود الدولة التي
یحكمھا ھو مكلف بھا، بما في ذلك الَمساجد، وبالتالي تجب علیھ الُحقوق اتجاھھا، ومن أھمھا ما یلي:

أن یخصص المال لبنائھا وإعمارھا دون إسراف أو تبذیر.●
أن یحمیھا كما یحمي حدود الوطن، ویلوذ عنھا الضر والشر●
أن یحسن اختیار خطیبھا وإمامھا، فال یعین أحداَ ال علم لھ بالشرع، أو ال یجید تعالیم الدین، أو فیھ ضعف بذلك.●
أن یطبق ما أمر هللا -عز وجل- ونبیھ -علیھ الصالة والسالم- من منع دخول المشركین إلیھا حتى ال یدنسوھا.●
أن یكلف الناس األكفاء والموثوقین بمراقبة أحوال الَمساجد ومن یرتادھا.●
أن یتردد إلى الَمساجد بكثرة، فالناس تقتدي بالحاكم وما یفعلھ.●

خاتمة بحث عن حقوق المساجد في اإلسالم
وفي النھایة یجب التذكیر بأن كل من یقع تحت حمى اإلسالم وینطق الشھادتین بالقول، ویلتزم بھا بالفعل، ھو مكلف أمام هللا تعالى
بحمایة المساجد وااللتزام بحقوقھا التي نص علیھا الشرع اإلسالمي، الذین ینقسمون إلى الثالثة الذین ذكرناھم، وال یجب على أحد
منھم التقاعس عن واجباتھ، فإذا تقاعس أحدھم في واجباتھ ضاعت حقوق الَمساجد، وھذا فیھ غضب من هللا تعالى، وال یجب على
إنسان أن یقول كان غیري أولى بھذه الُحقوق، وإنما الجمیع مكلفون بذلك، والتقاعس عنھ یفتح الباب على مصراعیھ لكافة الناس

حتى تتخاذل، وختاماً، نحمد هللا تعالى على نعمة اإلسالم، ونسألھ أن یثبتنا علیھ، ویعزنا بھ، ویغفر لنا في الدنیا واآلخرة.


