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 المقدمة

المسجد في المجتمع اإلسالمي له أهمية كبرى ودور عظيم في تنمية المجتمع وترشيده، وال يقل هذا 

ان تعليم وتطبيق في لحظة الدور في أهميته عن أثر المسجد في تكوين الفرد المسلم، بل إن المسجد ميد

ميدان تعلم حيث يتعلم المسلم فيه كيف يحترم شعور اآلخرين وكيف ينضبط في الصف مع …. واحدة

المصلين، وباهتمامه بالصالة تعليم له على أحوال إخوانه المسلمين باإلضافة إلى أمور دينه وأخالقياته 

 إلى غير ذلك من جوانب حياته.

ألنه المكان الالئق الذي يجب أن يكون موضوع إجالالل …. تعلمه المسلم  وفي المسجد يتم تطبيق ما

الجميع، وعلى النتائج الحاصلة من هالذا التطبيالق يالنعكي فالي نفسالية المساللم وعلالى ساللوكه مالا ي الد  إلياله 

 المسجد خارج حدوده، وهذا ما جعل من المسجد مكاناً هاماً له أثره األكبر في بناء المجتمع اإلسالمي.

ن المسجد لم يكن مكاناً ألداء الصالالة فقالط، ولكالن كالان يملالل الموجاله فالي بنالاء المجتمالع مالن كالل لذا فإ

جانب بما توحياله الرسالالة المحمديالة، ففالتو أبواباله للصالالة، ولتوجياله المجتمالع توجي الاً إسالالمياً سالواء مالن 

م يالةة لالجتمالاع خالل المنبر أو حلقات العلم والدرس أو األحداث التي تجري داخلاله، إذا كانالا الفرصالة 

والتعار ، وتقوية الروابط األخوية بين المسلمين، فالصالة وحالدها والتالي يظالن الالبعه أن الا عالقالة بالين 

العبد وربه، هالي فالي الحقيقالة شالحنة روحيالة هائلالة ودرس أخالقالي واجتمالاعي ونفسالي يالدفع اإلنسالان إلالى 

ى ألنه يستمد توجي ه مالن التربيالة الطريق األفضل في حياته وعالقاته مع اآلخرين بسلوك يتسامى ويتعال

 اإلسالمية.

وعلى هذا فإن المسجد قام بةدوار تربوية متعددة في المجتمع اإلسالمي في عصر النبي صلى هللا 

عليه وسلم وخلفائه الراشدين بشكل واضو ومؤثر أكلر من أي عصر مر بعد ذلك، وسنعرض ل ذه 

ت اًء بالتربية اإلعالمية وبيان أسباب نجاح المسجد في أداء األدوار التربوية بدءاً بالتربية اإليمانية وان

 هذه األدوار.

  

  

  

  

 التربية اإليمانية للمسجد:

"إن الوظيفة األولى للمساجد هي أن ا أماكن عبادة، في ا يؤدي المسلمون صلوات م وجمع م أو جماعات م، 

 (.222هـ، ص1395ويقرءون القرآن ويذكرون هللا. )بحوث مؤتمر رسالة المسجد، 

وصدق هللا "إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليالوم اآلخالر وأقالام الصالالة وآتالى الوكالاة ولالم ي،الف إال هللا، فعسالى 

 (18أولئك أن يكونوا من الم تدين". )التوبة: 

، وبقالالراءة وعمالالارة المسالالاجد تعنالالي تشالالييدها وإقامت الالا وبنيان الالا، وبالتالالالي عمارت الالا العبالالادة واالجتمالالاع في الالا للجماعالالة

 القرآن والذكر، واالعتكا  وهذا هو المعنى األهم في العمارة.

إن م مة المساجد هي كما بين هللا سبحانه وتعالالى بقولاله "فالي بيالوت أذن هللا أن ترفالع ويالذكر في الا اسالمه، يسالبو لاله 

 (.36كاة". )النور: في ا بالغدو واآلصال، رجال ال تل ي م تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الو
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ومن اآلية نرى أن هللا تعالى أذن أن ترفع بيوته بتعظيم ا ورفع شالةن ا بالتقالديي والتط يالر وإقامالة الشالعائر الدينيالة 

 في ا بعد رفع قواعدها وبنيان ا.

 ى.وذكر هللا في ا "عام" يشمل الصالة نفس ا واألذان وقراءة القرآن والتسبيو والدعاء والتضرع إلى هللا تعال

 –ولذا حث الدين اإلسالمي على ارتياد المساجد وحضور الجماعة فجعل ممن يظل م هللا بظله يوم ال ظالل إال ظلاله 

 من كان قلبه معلق بالمساجد أي، بالتردد علي ا وإقامة الصالة في ا وعمارت ا.

ه نوالً في الجنالة كلمالا غالدا وروى مسلم قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من غدا إلى المسجد أو راح أعد هللا ل

 أو راح".

كل هذا لما فيه من اتصال العبد المالؤمن ب،القاله جالل وعالال ولمالا فياله مالن القالوة الروحيالة التالي يفتقالر إلي الا اإلنسالان، 

 واستمرار الصالة في المسجد إمداد للجماعة اإلسالمية بالقوى التي البد من ا إلصالح المجتمع.

لصالة من أسرار في تكرارها وحكم بالغة حيث كررها خمي مرات يومياً لتكالون "إلى جانب هذا ما تشتمل عليه ا

 (.214هـ، ص1393"حماماً" روحياً للمسلم يتط ر ب ا من غفالت قلبه وأدران خطاياه". )القرضاوي، 

 وليي أثر الصلوات مقصوراً على جانب واحد فقط بل هناك عدة جوانب من ا النفسي، والجسمي، والعقلي.

ة العبد به وتذهلل إليه واعترافه ب،طاياه وطلالب العفالو والمغفالرة وتالرك الالدنيا جانبالاً عنالد الالدخول إلالى المسالجد فمناجا

 أمور تدخل إلى النفي طمةنينة وراحة ت،تل في ا وتريح ا من عناء التفكير في ال،طيئة والذنب.

غسالاللوا وجالالوهكم وأيالالديكم إلالالى المرافالالق "ومفتالالاح الصالالالة الط الالور : " يالالا أي الالا الالالذين آمنالالوا إذا قمالالتم إلالالى الصالالالة فا

 (.217هـ، ص  1393وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاط روا. )القرضاوي، 

وهكالذا فالالإن اشالالتراط التط الر للصالالالة فالالي اللالوب والبالالدن والمكالالان أمالر ال تالالتم الصالالالة إال باله، وفالالي هالالذا مالا فيالاله مالالن 

 النظافة التي تجلب الصحة لإلنسان.

 يةمر القرآن بمجرد الصالة، ولكنه يةمر بإقامت ا وتعبير اإلقامة لاله مالدلول كبيالر، فياله حضالور القلالب وإعمالال "وال

الفكر وصفاء الروح وخشوع الجوارح وط ارة النفي والبدن، وهو الجو الالذي يتاليو للقالرآن أن يصالل إلالى غايتاله، 

ط رها مالن اإلثالم والعالدوان، ويسالد في الا منافالذ فيتسامى بالنفي فوق دوافع الجسد، ويحررها من أسرار ش وات ا وي

 (.191-190ص  –هـ  1399الشيطان ويكيف سلكوها ويطبعه بطابع القرآن.)محمد قطب، 

إن إبراز مالمو التفا  المسلمين حول المقاصد اإلسالمية ووحدة العقيدة والكلمة هالو هالذا التالوارد علالى الصاللوات 

يدة اإلسالمية في القلوب وتتعمق روح التعاون وتقوى عالرى التكافالل المكتوبة جماعة في المسجد حيث تترسخ العق

في حياة المسلمين، وتنبلق األخالق الكريمة وتنتشر، بل وتتوايد في ظالل اإلخالاء والتسالامو والتسالاوي الالذي يظ الر 

أكرمكم عنالد هللا أنه ال عنصرية وال طبقية في اإلسالم بل الجميع سواسية عند هللا ال تفريق بين م إال بالتقوى. " إن 

 (.131أتقاكم " )الحجرات : آية 

 التربية التثقيفية:

كان المسالجد أعظالم معاهالد اللقافالة لدراسالة القالرآن والحالديث والفقاله واللغالة وغيرهالا مالن العلالوم، وأصالبو كليالر مالن 

يف المساجد مراكو هامة للحركة العلمية، وانصر  بعه فقراء المساللمين لطلالب العلالم فالي المسالجد النبالوي الشالر

حيث بنى الرسول الصفة " وهي مكان مظلل في شمالي المسجد يالةوي إلياله فقالراء المساللمين الالذين حبسالوا أنفسال م 

 (.421م، ص 1964لطلب العلم". )حسن إبراهيم حسن، 

"ولقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يجلي في المسجد النبوي بالمدينة لتعليم المسلمين أمور ديالن م وتبصاليرهم 

مرهم حتى كان مجلسه تنافساً بين الصحابة رضوان هللا علي م، كل م يبغي السبق إلى حضور هالذا المجلالي عاقبة أ

العلمالالي والظفالالر باإلنصالالات إلالالى الالالدروس النبويالالة، وكالالان عليالاله السالالالم إذا صالاللى الصالالبو انصالالر  إلالالى موضالالوع 
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حولاله أصالحابه حلقالاً بعضال ا دون  األسطوانة المسماة اليوم أسطوانة التوبة إشارة إلى توبالة أبالي لبابالة حيالث يتحلالق

 (.242هـ، ص 1395بعه وكان يحدث م إلى طلوع الشمي. )مؤتمر بحوث رسالة المسجد، 

 كما كان اإلمام مالك بن أني يتبع خطى الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 (.243، ص 1395"لقد ورد أنه كان يجلي في أول انتصابه للعلم بالمسجد".)مؤتمر البحوث، 

النبوي األسطوانة التي كان يجلي إلي ا الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا إلى جانب غيره من أصحاب  في المسجد

 الرسول صلى هللا عليه وسلم الذين جلسوا للتعلم في المسجد، ومن جاء بعدهم حتى إنشاء المدارس.

دينية محضة، فالناس بحاجة إلالى "وكان من الطبيعي بالنسبة لتطور مف وم العلم في اإلسالم أن تنشة البذرة األولى 

 تف م الدين الجديد ومعرفة قواعده وأصوله، وف م أهدافه ومراميه، ومن ثم فالمكان المناسب لذلك هو المسجد" 

 (.13، ص1978)سعيد إسماعيل علي، 

 "فكان المسجد أول مدرسة جماعية منظمة عرف ا العرب لتعليم الكبار والصغار ولتربية الرجال والنساء.

 (.1302هـ، ص 1399عبد الرحمن النحالوي، )

ومن هنا نرى أن المسجد لم يكن للصالة فقط بل كان إلى جانب أداء الصالة مكاناً للتعليم و مدارسة القرآن الكالريم 

وتف م معانيه على يدي رسول هللا عليه السالم وأصحابه الذين تع الدوا هالذا العمالل النبيالل مالن بعالده وحرصالوا علالى 

 ة المسجد العلمية ابتغاء وجه هللا واتباعاً لسنة الرسول المعلم والمربي صلى هللا عليه وسلم.استمرار رسال

"ومن اللابا أن أهل العلم في القرون األولى لم يتقاضوا رواتب من الحكومات فيما عدا ما نسمع عنه من الجوائو 

فالي شالئون   أنفسال م وعلالى الجماعالة والصالت بين الحالين والحالين، وهالذه ليسالا رواتالب، وقالد اعتمالد العلمالاء علالى

 (.36هـ، ص1401معاش م وال شك في أن الجماعة تكفلا بمعاش المعلمين".)حسين مؤني، 

"وأش ر من امتاز بالعلم وت،صص للحياة العلمية وكلر ب ا أصحابه وتالميالذه : زيالد بالن ثابالا وعبالد هللا بالن عمالر، 

وام، ومالن بعالدهما ابالن شال اب الوهالري القرشالي وغيالره وأخرج هؤالء سعيد بن المسيب وعروة بن الوبيالر بالن العال

 (.112، ص1978كليرون")سعيد اسماعيل علي، 

ولقد كان من الطبيعي أن يكون المسجد هو مقر تعليم قراءة القرآن والحديث الشريف والتفسير وأوامر الدين ومالن 

ه ال يكالاد يوجالد مسالجد ي،لالو مالن حلقالات ينوب المسلمين نظراً لمكانة المسجد السامية التي أوجدها اإلسالم. لالذا فإنال

 العلم والتعليم.

"وفي صحيفة همام بن منية :"أن عدد المساجد التي بنيا في حياة رسول هللا صلى هللا علياله وساللم تسالعة مسالاجد، 

 (.45وأن أكلرها ات،ذ مدارس للتعليم. )علي عبد الحليم محمود، ص

يجلسالون للفتالاوى بتالدريي العلالوم، وكالذلك فعالل التالابعون مالن "وكان الحج يجمع المئات في أركان المسجد الحالرام 

، ….كبار الفق اء وأصحاب الحديث ورجال التفسير حتى ذكالر أن المسالجد الحالرام كالان يغالص فالي ع الد األمالويين 

الحديث متصالً برسول هللا صاللى هللا علياله … والعباسيين من بعدهم بحلقات العلم، هذا يفسر القرآن، وذاك يروي 

لك يفضل مسائل الفقه أو غيالر بعيالد مناله إمالام فالي العربيالة والشالعر يتلالو الشالواهد ليلبالا الحالر  األصاليل وسلم، وذ

بالكلمة الفصيحة مستنداً إلى آية من كتاب هللا أو رواية عن رسول هللا أو منقول من عربي أصاليل". )مجلالة رسالالة 

 (.15هـ، ص1398المسجد، 

خليط من أفراد المجتمع اإلسالمي ال طبقية بين م وال تفاضل، وال يالرد  ويبدو لنا أن طالب هذه الحلقات العلمية هم

 أحد عن االستماع إلى ما يدور أو يدرس، وال يمنع أحد من المناقشة وإبداء الرأي و االستفسار عما خفي أو ج ل.
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رد طالباً شي،اً "وأي جامعة شعبية كالمسجد تسع الجميع في رحاب ا، في الليل والن ار في الصيف والشتاء، وال ت

ً وال تةميناً، وال تضع قيوداً وال عراقيل".)يوسف القرضاوي،  هـ، 1393كان أو صبياً، وال تشترط رسوما

 (226ص

ولم تكن مدرسة المسجد قاصرة على تعلاليم الفقاله وتفسالير القالرآن الكالريم وروايالة أحاديالث الرسالول صاللى هللا علياله 

 بل درسا فيه العلوم والمعار  األخرى كعلم الكالم وغيره. وسلم وشرح ا وتدارس بعه العلوم اإلسالمية،

"ومع مرور األيام كانا تعقد في المسجد حلقات لدراسة الكيمياء والفيوياء وال ندسالة والفلالك والطالب وغيرهالا مالن 

 (.49،50العلوم ما تن ه به الجامعات اآلن" )محمد علي قطب، ص

المسجد منذ ع الد رسالول هللا صاللى هللا علياله وساللم فالي سالبيل خدمالة  وغني عن البيان ذلك الدور الكبير الذي قام به

العلم والمتعلمين من أبناء األمة اإلسالمية مما يجعل اإلنسان المسلم يف،الر باله خاصالة فالي الوقالا الالذي لالم تكالن فياله 

 الاء جالوى هللا أهالل العلالم مالن علمالاء وفق –مدارس نظامية ولم يكن للدولة دخل في العلالوم والمعالار  التالي تالدرس 

 وأئمة خير الجواء لما قاموا به من عمل جليل دونماً يسةلون عن ذلك من الناس أجراً أو من الدولة مرتباً.

  

 التربية االجتماعية:

"أناله مجتمالع مالن صالنع شالريعة خاصالة، جالاءت  –والعلة الرئيسية هالي  –ينفرد المجتمع اإلسالمي بنظامه ال،اص 

هالذه الشالريعة هالي التالي … ملة منذ نشةت ا غيالر مدرجالة تالدريجاً تاري،يالاً من لدن إله، ف ذه الشريعة التي وجدت كا

أوجدت المجتمع وإقامته على أسسه التي أرادها هللا لعباده ال التي أرادها بعه هؤالء العباد لبعه، وفي ظل هذه 

فرديالالالة الشالالالريعة تالالالم نمالالالو الجماعالالالة اإلسالالالالمية. ووجالالالدت ارتباطالالالات العمالالالل واإلنتالالالاج والحكالالالم، وقواعالالالد اآلداب ال

ووسائل مقومات المجتمع ال،اصالة التالي تحالدد نوعاله وترسالم لاله … واالجتماعية ومبادئ السلوك وقوانين التعامل 

 (.63هـ، ص 1398طريق النمو والتطور". )سيد قطب 

وحري بالمسجد أن يقوم بدوره في بناء هذا المجتمع ألنه مركالو التوجياله واإلشالعاع ومقالر الت،طاليط لبنالاء المجتمالع 

 ل داية واإلرشاد لجميع من دخله من المسلمين دون تفريق بين م.ومنبر ا

إن من أول ما دعا إليه اإلسالم عدم التفرقة بين المسلمين فقيالرهم وغنالي م، عالربيت م وعجميالت م، ولالم يفضالل أحالداً 

 على أحد إال بقدر تقوى "إن أكرمكم عند هللا أتقاكم".

بصالورة جليالة ملالل المسالجد إذ يقالف الجميالع فالي صالف واحالد فالي  وما من مكان يتجلى فيه هالذا القالانون االجتمالاعي

 الصالة وقد ذابا وانص رت جميع الفوارق التي تميو بعض م عن بعه.

إن وحدة المجتمع اإلسالمي وتكاتفه وقوته مستمدة من أمور من ا عدم التفريق بين األجنالاس والطبقالات واألعمالار، 

 كى فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والس ر.لذا أصبو هذا المجتمع كالجسد الواحد إذا اشت

 ليي هذا في الصالة فحسب بل حتى في المعامالت الشرعية والش،صية، واالجتماعية في الحياة.

إن المسجد هو المكان الطبيعي الذي يجمع المسلمين لغرض واحد وبنية خالصة خلف إمام واحد ال يت،لفون عليه، 

تآلف والوحدة، هو السبيل إلى السيطرة على طبائع النفوس ونوعات ا فبالداخل المسالجد هذا االجتماع الذي يوحي بال

يتربى المسلم على تط ر نفساله وتصالحيو عقيدتاله فالي القالرب مالن رباله، سالراً وعالنيالة، وفالي داخالل المسالجد يتربالى 

م ممالا يجعلاله ي التم وتقوية الروابط االجتماعية بيناله وبيالن … المسلم على االتصال بإخوانه المسلمين والسؤال عن م

بجميع شؤون م، وفي اجتماع المسلمين في المسجد يشعر الجميالع بالالقوة واالنتمالاء للجماعالة ممالا يجعالل الفالرد مالن م 

 يشعر بالطمةنينة ويحي بالراحة النفسية والكرامة واألمان.

داخالل الفالرد  ويتجسد خارج المسالجد هالذا الشالعور االجتمالاعي فالي تعامالل المساللمين وتفالاعل م فالي شالكل أمالة واحالدة

 الواحد بحكم ما اكتسبوه من القيم والفضائل في المسجد.
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إن اعتياد المسجد والتردد عليه ينعكي على سلوك الفرد فالي مجتمعاله وبالذلك يحمالل الفالرد المساللم فالي دخيلالة نفساله 

مناله.  روح الجماعة التي يقف مع ا بين يدي هللا مما يجعله يسعى إلالى الحفالاظ علالى كيالان المجتمالع الالذي هالو جالوء

 وما األمة إال تلك المجتمعات المكونة من األفراد.

واألمة اإلسالمية هي الجديرة بةن تسمى أمة لما يربط بين أفرادها بعض م البعه ومجتمعات ا بعض ا البعه من 

 الروابط والقوى التي منشةها الدين اإلسالمي.

ساليت ا وإال فالال أمالة، ألناله ليسالا هنالاك آصالرة "واألمة هي المجموعة من الناس تربط بين ا آصرة العقيالدة وهالي جن

تجمع الالا، واألرض، والجالالني، واللغالالة والنسالالب، والمصالالالو الماديالالة القريبالالة ال تكفالالي واحالالدة من الالا، وال تكفالالي كل الالا 

 (.85لتكوين أمة إال أن تربط بين ا رابطة العقيدة". )سيد قطب، ص

للناس تةمرون بالالمعرو  وتن الون عالن المنكالر" وليي أدل على هذا القول من قوله تعالى" كنتم خير أمة أخرجا 

 (.110)آل عمران: آية

 (.92وقوله تعالى: " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون".)األنبياء: آية

"ولم يكن المسجد مقصوراً على الذين تجب علي م الصالة شرعاً من الرجال بالل لقالد حالرص اإلسالالم علالى رعايالة 

ن المسجد علالى ع الد رسالول هللا صاللى هللا علياله وساللم وكالان يرعالى شالئون م ويتلطالف ب الم األطفال، فلقد كانوا يةتو

 (.124هـ، ص1391".)خير الدين وانلي، 

وكان يجوز في صالته )أي يقصر( إذا سمع بكاء الصبيان "فةتجوز في صالالتي ممالا أعلالم مالن شالدة وجالد أماله مالن 

 بكائه". )رواه الب،اري ومسلم(.

لنساء الصالة في المسجد والجلوس لسالماع ال،طالب والالوعا واإلرشالاد وتلقالي علالوم ومن هنا نرى جواز حضور ا

 الدين وتعاليمه.

 كما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا استةذنا امرأة أحدكم إلى المسجد فال يمنع ا" )أخرجه الشي،ان(.

ل،طبة موج اً لالوعا النسالاء كما خصص الرسول للنساء دروساً خاصة وخاصة في العيدين حيث يكون جوء من ا

 وإرشادهن وذلك الستحباب خروج ن مع األطفال في صالة العيد.

ولقد جعل النبي المسجد بملابة مكتالب لل،دمالة االجتماعيالة وجميالع التبرعالات ومعاونالة المحتالاجين )إلالى جانالب أداء 

 الصالة فيه(.

لما رأى مالا  –أي تغير  –لسيو  فتعمر وج ه متقلدي ا –أو القباء  –"حدث أن وفد عليه قوم عراة مجتابي النمار 

ب م من الفاقة، فةمر بالالل فالةذن وأقالام ثالم صاللى ثالم خطالب فالي النالاس حاثالاً ل الم علالى رعايالة الالرحم وتقالدير ال،يالر، 

فان الا التبرعات من الدنانير واللياب والبر والتمر حتى تكون كومالان عظيمالان مالن الطعالام والليالاب، فت لالل وجاله 

 (.101، ص1978ليه وسلم و أعطى القوم حتى سروا".)سعيد إسماعيل علي، النبي صلى هللا ع

ولئن كانا المؤسسات االجتماعية "اليوم" تبذل قصارى ج دها لالهتمام بالفئات التي تحتاج إلى الرعايالة والعنايالة 

االجتماعيالة  االجتماعية من المعوقين والفقالراء والمعالوزين والمرضالى والغربالاء واليتالامى ممللالة فالي دور الرعايالة

فإننا نرى المسجد النبوي قبيل خمسة عشر قرناً من الومان كان يقوم ب ذا الدور على أكمل وجاله، كمالا كالان مسالجد 

الجمعيات ال،يرية في جمع الوكاة والصدقات من الموسرين والمنفقالين … الرسول صلى هللا عليه وسلم يقوم مقام 

 وغيرهم من مصار  الوكاة.وتوزيع ا على مستحقي ا من الفقراء والمساكين 

ولقد وجدت في المسجد وفي مؤخرته علالى وجاله التحديالد "الصالفة" يالةوى إلي الا الغربالاء والمعالدمون ويجالدون في الا 

 الطعام والشراب والكساء والمبيا كما كانا الصفة هذه مكاناً إلقامة الذين حبسوا أنفس م لطلب العلم|.

 (.421، ص1964ليه فقراء المسلمين".)حسن إبراهيم حسن، "والصفة مكان مظلل في شمالي المسجد يةوى إ
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ويبدو لنا مالن الحادثالة السالابقة مالدى تالةثير ال،طبالة التالي ألقاهالا الرسالول فالي المساللمين والتالي ي يالب في الا بالمساللمين 

التبرع ومساعدة المحتاجين، ولم يتةخر أحد في تقالديم مالا تجالود باله نفساله اسالتجابة لمطلالب الرسالول صاللى هللا علياله 

 لم.وس

ولم تكن هذه ال،طب إال واحدة من خطالب مليلالة ل الا فالي التالةثير واالسالتجابة فالي م،تلالف شالئون الحيالاة اإلجتماعيالة 

المجتمالع اإلسالالمي مالن خالالل المنبالر   والدينية واألخالقية ومن هذا نجد مبدأ التكافل االجتماعي يت،ذ طريقاً له في

 بشكل ال يتحقق في ا لو كان في مكان غير المسجد.

ل ذا بقيا المجتمعات المسلمة قوية متماسكة فالي ظالل الظالرو  حتالى بعالد أن انالدثرت الدولالة وان الارت و

النظم اإلدارية التي كانا تنظم للناس أمور معاشال م ألن كالل فالرد مالن أفالراد المجتمالع اإلسالالمي يحمالل فالي أعمالاق 

من هو أو من أين أو ما إلى ذلالك، روحه روح الجماعة التي تفرض عليه مد يد العون ألخيه المسلم دون أن يسةله 

بل يسار إلى تفريج كربته ألنه يعلم أنه يدين بعقيدة التوحيد ملله سالواء بسالواء. ومالن هنالا جالاءت عظمالة هالذا الالدور 

 الذي قام به المسجد.

"إن النظالام االجتمالالاعي اإلسالالالمي قالالد انبلالالق مالالن العقيالدة اإلسالالالمية وتكيالالف وجالالوده بالشالالريعة اإلسالالالمية، 

لألصالل الالذي انبلالق مناله وللشالريعة التالي كيفالا وجالوده، يجالب أن  –دائماً خاضعاً في نمالوه وتجديالده  يجب أن يظل

هالـ، ص 1398تكون الشريعة اإلسالمية هي المسيطرة على كل تطالور فالي نظالام المجتمالع اإلسالمي".)ساليد قطالب 

138.) 

تاله العامالة وال،اصالة بالل جعل الا نبالراس حيا –وما دام المجتمالع يالؤمن بعقيالدة التوحيالد وال يرضالى غيرهالا 

تساليطر ساليطرة تامالة علالى كالل جوانالب  –بكل إشالعاعات ا–واتسم ب ا سلوك الفرد والجماعة فإن عقيدة التوحيد هذه 

النظالالالام االجتمالالالاعي اإلسالالالالمي، وتحالالالدد مقوماتالالاله وخصائصالالاله وآدابالالاله ومعامالتالالاله وحقوقالالاله وواجباتالالاله والعالقالالالات 

 وأشكاله.…. واالرتباطات في هذا النظام بكل صوره 

ن هذا كله يتضو لنا الدور االجتماعي الذي كان يقوم به المسجد باعتباره جوءاً مالن دوره التربالوي فالي م

 المجتمع اإلسالمي.

سار جنبالاً إلالى جنالب وبالاتوان بالديع مالع األدوار التربويالة  –الدور االجتماعي  –كما يتضو أن هذا الدور 

 األخرى التي كان يقوم ب ا المسجد في المجتمع اإلسالمي.

  

  

 التربية العسكرية:

بعالالد أن ذكرنالالا مالالا يقالالوم بالاله المسالالجد مالالن دور فالالي التعلالاليم وعقالالد حلقالالات العلالالم وذكرنالالا أيضالالاً أثالالره فالالي بنالالاء 

المجتمع اإلسالمي وتوجياله هالذا المجتمالع وإرشالاده هالذا إلالى جانالب الالدور الالديني مالن إقامالة الصالالة وتعلاليم القالرآن 

قام به المسجد، هذا الدور هو الدور العسالكري "أو السياسالي والحربالي" الكريم بعد هذا كله نةتي إلى دور م م جداً 

حيث أدى المسجد دوراً إيجابيا وفعاالً في هذا المجال في الوقا الذي لم يكالن فياله تنظاليم عسالكري يضالم الجاليف أو 

يالادة الشرطة وما إلى ذلك مما ظ الر بعالد ع الد الرسالول صاللى هللا علياله وساللم، وكالل مالا هنالالك أن تحالدد مسالؤولية ق

 الجيف في رجل من المسلمين وي،رج المسلمون معه ملبين داعين للج اد في سبيل هللا.

 ولقد كان المسجد اللكنة األولى في اإلسالم، ومقر القيادة العسكرية والحربية آنذاك.

لالى آراء فقد ات،ذ النبي من مسجده مقراً للقيادة، يعد فيه ال،طط ويعقد مجالالي الج الاد، ويصالدر األوامالر وينصالا إ

المستشارين، وكان يحشد أصحابه في المسجد، ويشحن م بطاقات مادية ومعنويالة ويحالرض المالؤمنين علالى اللبالات 

 وين اهم عن الفرار، ويحذرهم من الفرقة والنواع، ويةمرهم بالطاعة والضبط ويشيع في م األلفة والنظام.

 األعالم، والبنود في المسجد للمجاهدين.السرايات و –وكانا الغووات والسرايا تنطلق من المسجد وتعقد 
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"وكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجتمعون في المسجد حين يداهم م ال،طر، ويعود المجاهدون مالن 

الغووات والسرايا إلى المسجد وتضالمد جالروح المصالابين، ويالتعلم المساللمون أحكالام الج الاد فالي المسالجد".)محمود 

 (.42هـ، ص 1401شيا خطاب، 

ولم يكن دور المسجد مقصوراً علالى إعالداد الجاليف وتسالييره وعقالد األلويالة والقيالود علالى القالادة. بالل كالان 

مكان استقبال الوفود التي تفد إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شةن من شالئون الدولالة أو إعالالن اإلسالالم، أو 

 طلب عقد معاهدة أو معونة.

"وكان المسجد أشبه بقاعالة االسالتقبال الرسالمية، مفتوحالة وم يالةة لجميالع الوافالدين. وقالد اسالتقبل فياله النبالي صاللى هللا 

 (.101، ص1978عليه وسلم وفد نصارى نجران".)سعيد اسماعيل علي، 

ص كما ساهم المسجد في بناء الجيف اإلسالمي وعقالد األلويالة وحالث المساللمين علالى الصالبر ومالقالاة العالدو والحالر

على إعالء كلمة التوحيد، كالذلك كالان مركالواً ومقالراً إلدارة شالئون الدولالة أو الواليالة، وكالان المنبالر أشالبه بالالعرش، 

 يلقى منه بيان ال،ليفة لسياسة الدولة ويلقي فيه خطبته األولى ويبين في ا سياسته في الحكم.

ل ال،ليفالالالة السالالالفراء ويالالالدير شالالالئون "وفالالالي المسالالالجد تالالالذاع القالالالرارات ال امالالالة التالالالي تتعلالالالق بالصالالالالو العالالالام ويسالالالتقب

 (.422، ص1964الدولة".)حسن إبراهيم حسن، 

ففي إذاعة القرار في المسجد ما فيه من اإلذعان والطاعة التباع ا لما للمسجد مالن مكانالة سالامية وقويالة فالي نفالوس 

 المسلمين.

أمالر المساللمين كالان ل الا  ومن هنا نرى أن ال،طبة التي كانا تلقى في الجمالع وفالي مناسالبات أخالرى كتالولي ال،ليفالة

األثر الكبير في نفوس المسلمين لذا فإن أكلر ال،طب وخاصة خطالب الالوالة وقالبل م ال،لفالاء الراشالدون كانالا تلقالى 

فالالي المسالالجد نظالالراً ألهميالالة هالالذا األمالالر، واختيالالار المسالالجد إللقالالاء ال،طبالالة فيالاله ضالالمان للنتالالائج المترتبالالة علالالى ال،طبالالة 

 واهي والتوجي ات.والمتعلقة بما في ا من األوامر والن

"وخاطالالب أبالالو بكالالر النالالاس فالالي المسالالجد، وأمالالرهم بالالالتج و للغالالوو، وأن ي،الالرج كالالل مالالن هالالو مالالن جالاليف أسالالامة إلالالى 

 (.136هـ، ص1401معسكره بـ)الجر ( ف،رجوا كما أمرهم".)محمود شيا خطاب، 

ماعياً أو علمياً أو سياسالياً إن األثر الذي يتركه المسجد في نفوس المسلمين عظيم وكبير سواء كان أثراً دينياً أو اجت

أو خلقياً أو غير ذلك، وليي أدل على هذا القول من استمرار المسالجد كمركالو إشالعاع دينالي وروحالي ونفسالي علالى 

 الرغم من المحن التي تعرض ل ا المسلمون في م،تلف العصور.

اإلشالعاع الروحالي الالذي "لما تولى بنو أميالة ال،الفالة، أصالبو مقالر ال،لفالاء فالي مكالان سالكناهم وبقالي المسالجد مركالو 

 (.140يؤجج روح الج اد".)المرجع السابق، ص

ولقد أحي القادة المسلمون بمكانة المسجد في اإلسالم وخاصة من الناحية العسكرية بل ربما اعتبره البعه رمالواً 

ا ليكالون لسيادة اإلسالم في البلدان التي ضما المسلمين حيث كانوا يشرعون في بناء المسجد فالي كالل بلالد يفتحون ال

 مقراً للدولة اإلسالمية الجديدة ومنطلقاً لتعليم الدين اإلسالمي.

"وإنشاء المسجد ظاهرة معروفة في خطط القواعد اإلسالمية األولى ولم يكن اتباع ا وليد الصدفة بل كان أثراً من 

إلالالى عصالالر عمالالر آثالالار السياسالالة الموضالالوعة إلنشالالاء األمصالالار اإلسالالالمية فالالي الالالبالد المفتوحالالة وهالالي سياسالالة ترجالالع 

 ( حيث أمر أن يت،ذ في كل بلد يُْفتَُو مسجد للجماعة وللقبائل مساجد.95، ص 1978ذاته".)سعيد اسماعيل علي، 

"وكما أن العواصم اإلسالمية الجديدة تعتبر رمواً لظفر اإلسالم، فكذلك المساجد الجامعة كانا تعتبر رمواً لساليادة 

 (.95الرسالة الجديدة".)المرجع السابق ص اإلسالم الروحية ومبدأ للدين الجديد و

  

 التربية الصحية :
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لقد اعتنى اإلسالم بالمسلمين مالن جميالع نالواحي الش،صالية اإلسالالمية الروحيالة والعقليالة والجسالدية، ولقالد 

 ظ رت عنايته هذه بتوجي اته وأهدافه التربوية التي اتصفا بالشمولية والتكامل والتوازن.

ا الالدين اإلسالالمي "النظافالة" فالي الملالبي والبالدن والمكالان، وفالي ذلالك مالا فياله مالن الصالحة فمن األمور التي اهتم ب 

 الجسدية من األمراض واألوبئة وفيه من الصحة النفسية ما يجلب للنفي الراحة والطمةنينة وال دوء.

مالن أي شاليء  وفي النظافة استئناس اآلخرين وعدم نفورهم ألن النفي تنفر من األقالذار واألدران أشالد مالن نفورهالا

 آخر م ما عظم.

"ولقالالد اعتبالالر اإلسالالالم النظافالالة مالالن اإليمالالان. روي قالالول الرسالالول ألمتالاله: "تنظفالالوا فالالإن اإلسالالالم نظيف".)يوسالالف 

 (.217هـ، ص 1393القرضاوي، 

وأثنى القرآن على أهل مسجد قباء والمسجد النبوي بحرصال م علالى التنظالف" لمسالجد أسالي علالى التقالوى مالن أول 

 (.108ه. فيه رجال يحبون أن يتط روا وهللا يحب المط رين".)التوبة : آية يوم أحق أن تقوم في

والصالة ليسالا عبالادة روحيالة فحسالب، إن الا نظافالة وتط الر، وتالوين وتجمالل، اشالترط هللا ل الا تط الر اللالوب والبالدن 

كالل  والمكان من كل خبث مستقذر أوجالب التط الر بالغسالل والوضالوء. قالال تعالالى :" يالا بنالي آدم خالذوا زينالتكم عنالد

 (. والمقصود عند ت يؤكم للصالة ال بد أن تتوينوا.31مسجد".)األعرا  : آية 

ومن السنة أن يغتسل المصلي ويتطيب ويلبي أحسن ما عنده وال يمضي إلى المسجد فالي ثيالاب م نتاله، خاصالة إذا 

 كانا م نته تترك أثراً في اللياب.

هالـ، 1393رة للفالم مرضالاة للرب".)القرضالاوي، "كما استحب للمصلي أن يتسوك عند كل صالالة: " السالواك مط ال

(.، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ما جاءني جبريالل إال أوصالاني بالسالواك حتالى لقالد خشاليا أن 218ص

 يفرض علي وعلى أمتي".)رواه ابن ماجه(.

ق تنظيالف الفالم ويبدو لنا حرص اإلسالم على اسالت،دام السالواك وذلالك لمالا فياله مالن الفائالدة الصالحية للبالدن عالن طريال

 واألسنان.

"ولو نظرنا إلى )السواك( من الناحية الطبية لوجدنا هذا النبات يتكون كيميائياً من أليا  السليلوز وبعه الويالوت 

الطيالالالارة، وبالالاله راتالالالنج عطالالالري وأمالالالالح معدنيالالالة أهم الالالا: كلوريالالالد الصالالالوديوم، وكلوريالالالد البوتاسالالاليوم واكسالالالاالت 

 (.433، ص 1978الجير".)عفيف طبارة، 

 نبات المقصود هنا النبات الذي يؤخذ منه السواك وهو ما يعر  بشجر "األراك" وله أليا  دقيقة.وال

 هذه الفوائد الصحية من آثار الوضوء والسواك تعود على الجسد بالصحة أو الوقاية من المرض.

تةهالب المصاللي وهناك جانب نفسي يعود على النفي من التردد علالى المسالجد وفالي داخالل المسالجد وقيالل هالذا أثنالاء 

 للذهاب إلى المسجد وفي الصالة راحة نفسية عظيمة مما ي،تلج في النفي من ال موم.

 (.219هـ، ص1393"ولذا كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا حوبه أمر فوع إلى الصالة".)القرضاوي، 

موماله وضاليق صالدره إنمالا والصالة التي تذهب ال م والحون ويجد في ا المصلي الراحة النفسية التي ينشالدها مالن ه

هالالي الصالالالة التالالي تالالتم ب،شالالوع وتضالالرع إلالالى هللا بعالالد اكتمالالال شالالروط ا وواجبات الالا حتالالى يصالالل العبالالد إلالالى درجالالة 

 (.28االتصال، ب،القه، قال تعالى: "أال بذكر هللا تطمئن القلوب". )الرعد : آية 

ي،شالع قلباله   ويتصالور عظمتاله وجاللاله يالذكر هللا –وذكر هللا له أثر كبير في تربيالة الالنفي وتعالديل الساللوك، فالالذي 

ويحسالالب لمالقاتالاله كالالل حسالالاب فالالال يصالالدر عنالاله مالالن األفعالالال إال كالالل خيالالر، ومالالن ذلالالك ال يتسالالرب إلالالى نفسالاله القلالالق 

 واالكتئاب وما شابه ذلك من األمراض النفسية.
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أصالحاب ويظ ر لنا مما سبق مدى اهتمام اإلسالم بالصحة الجسدية والنفسية من خالالل الصالالة، ولالذا فقالد حالرص 

رسول هللا صلى هللا علياله وساللم علالى أداء الصالالة كمالا أرادهالا اإلسالالم لمالا وجالدوه مالن الفائالدة الكبالرى فالي صالحة 

 أجسادهم وراحة نفسيات م من أدائ م ل ا.

 –ومن ذلك يتبين الدور الصحي الذي يؤديه المسالجد فالي المجتمالع اإلسالالمي كمالا كالان يقالوم علالى ع الد رسالول هللا 

العسكرية التي يمرض في ا الجرحى والمرضالى مالن آثالار المعالارك والغالووات التالي كانالا تالدور مقام المستشفيات 

 بين المسلمين وأعدائ م.

"فقد كان بالمسجد خيمة السيدة رفيدة الصالحابية التالي كانالا تقالوم بتمالريه الجرحالى وتضالميد جالروح م ، وأيضالاً 

ب خيمالة بالمسالجد لساليدنا سالعد بالن معالاذ لمالا خيمة لبنى غفار، وكذلك أمر الرسالول صاللى هللا علياله وساللم أن تضالر

 (.225، ص 1395أصيب في "أكحله" يوم ال،ندق ليكون قريباً منه فيرعاه ويعوده".)مجلة البحوث، 

هكذا كان المسجد في ع د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقراً لتمريه أصحابه إضافة إلالى الجانالب الالذي ذكرنالا 

لتي تعود على المسلم من أدائه للصالة والتج يو ل ا مالن غسالل ولالبي وط الارة جانب الصحة الجسدية والنفسية ا –

وسواك ومناجاة للرب واعترا  بالالذنوب وال،طايالا وطلالب العفالو والمغفالرة وتضالرع بقبالول التوبالة ومعاهالدة علالى 

 اإلخالص في العمل وعدم العودة إلى ارتكاب ال،طة واقترا  الذنب.

  

 التربية اإلعالمية للمسجد:

فالي حاجالة إلالى معرفالة كليالر مالن الحقالائق واألمالور التالي تكشالف  –وهو في طور التكالوين  –لمجتمع اإلسالمي إن ا

 ألفراده حقيقة هذا التكوين.

وأن الرسالول صاللى هللا علياله  –اإلسالالمي  –وإذا علمنا أن الرسالالة المحمديالة رسالما الطريالق لقيالام هالذا المجتمالع 

ي، إذا علمنا هذا يتبين لنا أهمية الوسيلة التي تصل ب ا هالذه األوامالر وسلم يستقبل األوامر من ربه عن طريق الوح

إذ أن المساللم يرتالاد المسالجد فالي … إلى الناس في ذلك المجتمع. ولن تكون هناك وسيلة أقوى وأنجالو مالن المسالجد 

وتبلال  إلالى اليوم والليلة خمي مرات، ويجتمع المسلمون جميعاً في المسجد يوم الجمعة وفي المسجد تملى األوامالر 

المسلمين على هيئة آيات يتلوها الرسول صلى هللا عليه وسلم أو أحاديث يبلغ الا إلالي م، أو توجي الات وإرشالاد يشالير 

 إلي ا صلى هللا عليه وسلم.

ولقد كان مسجد رسول هللا صلى هللا علياله وساللم يالؤدي هالذا الالدور اإلعالمالي إلالى جانالب إقامالة الصالالة فياله، وإلالى 

 وية األخرى سواء االجتماعي أو التعليمي أو الصحي أو العسكري أو ال،لقي.جانب األدوار الترب

مقالروءة أو مسالموعة أو مرئيالة  –إن أبرز مجموعة األهدا  التي تتجه إلي ا وسالائل اإلعالالم–"وإذا كنا نقول اليوم 

 هي:

 * اإلعالم أو األخبار.

 * التوجيه واإلرشاد.

 * التفسير واإليضاح.

 * التثقيف.

أن يقال إن األحاديث النبوية الكريمة، وإن ال،طب قد أتا على هذه األهدا  "الجادة" جميع ا.. بحيث  فمن الحق

ً من خالل الوسيلتين".)مجلة الفيصل،  )ويقصد ب ا األحاديث  -(.21هـ، ص 1398تحققا هذه األغراض تماما

 النبوية وال،طب(.

فلقالد أدى المسالجد دوراً إعالميالا كبيالراً، إذ ال يوجالد مكالان  –كالتي تعالر  اليالوم–ونظراً ألنه ال توجد وسائل إعالم 

 يجتمع فيه الناس اجتماعاً موقوتاً كالمسجد.
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تلقي األوامر واألخبار والتوجي ات في المسجد سالواء قبالل الصالالة أو بعالدها  –آنذاك–ولقد ألف المجتمع اإلسالمي 

 مر أو خطورته.مباشرة، كما ألف النداء في وقا غير وقا الصالة إما ألهمية األ

"وكان كلما جد أمر يسالتدعي اطالالع المجتمالع علياله أو أخالذ رأياله فياله نالودي أن: الصالالة جامعالة، الصالالة جامعالة، 

فيجتمالع المساللمون بالمسالجد ويالتم الغالرض الالذي نالودي علالى النالاس باالجتمالاع مالن أجلاله، إن إعالمالاً أو توجي الالاً أو 

(. "وتالالذاع األنبالالاء التالالي ت الالم األمالالة". )القرضالالاوي، 48شالالورى، فالالي المسالالجد نفسالاله". )مجلالالة رسالالالة المسالالجد، ص

 (.233هـ، ص1393

"ومن دور المسجد اإلعالمي إعالن النكاح فيه كما أُثالر ذلالك عالن أصالحاب رسالول هللا صاللى هللا علياله وساللم حيالث 

وا علياله كانوا يعقدون فيه عقود زواج م امتلاالً للحديث الشريف: )أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضرب

 (227بالد ".)القرضاوي، مرجع سابق، ص

وال يفوتنا أن نوضو أن إعالن الحدود في ساحة المسجد أو بالقرب مناله، بعالد الصالالة، يعتبالر مالن اإلعالالم وكالذلك 

 القول في الصالة على الميا في المسجد حيث إنه إعالم بوفاة أحد.

مجتمع لما في ذلك من التذكير واالتعاظ، والتش ير بالذي وهذا دور إعالمي هام، وتربوي له أكبر األثر في حياة ال

 أقيم عليه الحد ليرتدع من رآه أو سمع به.

وهكذا يتبين لنا الدور اإلعالمي الذي كان يؤديه المسجد في المجتمع اإلسالمي األول. وهالو دور لاله أهميتاله وأثالره 

ربيالة اإلسالالالمية المسالالتمدة أهالداف ا مالالن القالالرآن فالي بنالالاء المجتمالالع اإلسالالمي علالالى ال،طالالة والقواعالد التالالي رسالالمت ا الت

 الكريم والسنة النبوية المط رة.

  

 التربية الجسمية والجمالية:

فالصالة بحركات ا وما يسبق ا من غسل ووضوء وط ارة لللوب والمكان، تحفا لإلنسان صحته، وتعمل 

اإلنسالانية، ووجالالوب المحافظالة علي الالا  علالى سالالالمة بنيتاله، فقالالد سالبق هالالذا المالن ج الالالنظم الصالحية فالالي العنايالة بالالالنفي

لوقايت ا من األمالراض، وهالذا مالا يسالمى حالديلاً "بالطالب الوقالائي"، ومعالجت الا ممالا يصاليب ا مالن أمالراض، وهالذا مالا 

يسمى "بالطالب العالجالي". والصالالة ذات طالابع جمالالي سالواء فالي حركات الا أو سالكنات ا أو فالي االسالتعداد ل الا. قالال 

 (.31)األعرا : …" م عند كل مسجدتعالى: "يا بني آدم خذوا زينتك

بمعنى أن المسلم يجب أن يت ية ألداء هذه العبالادة، أأن يتالوين عنالد كالل صالالة. وال ساليما يالوم الجمعالة، ويالوم العيالد، 

، 2هالـ، جالـ1407والطيب ألنه من الوينالة، والسالواك ألناله مالن تمالام ذلالك ومالن أفضالل اللبالاس البيالاض. )ابالن كليالر، 

 (.15ص

ازال المؤسسة التربوية التي تقوم بإعداد المسلم اإلعداد المتكامل، الذي يساعد على التكيالف وهكذا كان المسجد وم

مع الحياة، من خالل تكيفاله مالع نفساله ومالع مجتمعاله، وفالق اسالتعداداته وقدراتاله، ودون تقيالد بسالن معالين أو مسالتوى 

  ا:معرفي محدد، وبذلك يحقق المسجد األبعاد اللالثة التي ت د  التربية إلى تحقيق

 وهو التعلم وفق القدرات واالستعدادات. البعد النفسي: -

 وهو إعداد الفرد للمشاركة وبذل الج د في الحياة العامة. البعد االجتماعي: -

 أي التكامل في اإلعداد حيث إن اإلسالم ينظر إلى الفرد على أنه وحدة متكاملة. والبعد التكاملي: -

ميع هذه الجوانب )الجسمية، والعقلية، والروحية(، وقام المسجد بتنمية جميع لذلك جمعا التربية اإلسالمية بين ج

هذه الجوانب، وت،رج من تلك المدرسة اإلسالمية الكلير ، فتاريخ المسجد في اإلسالم حافل بةعظم ما في التراث 

 الحضاري اإلسالمي من خصائص وقيم مازالا تب ر العالم حتى اليوم.
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بالوي للمسالجد يتجلالى فالي الجانالب الروحالي، والجانالب ال،لقالي، والجانالب العقلالي، ومن هنا فالإن األثالر التر

والجانب العلمي، والسياسي، والجانب الجمالي، واالجتماعي، باإلضالافة إلالى توثيالق الصاللة االجتماعيالة بالين أفالراد 

 المجتمع المسلم.

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المراجع 
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 مل،ص

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ن اإلسالالم لالم يقصالر رسالالة المسالجد علالى أداء الصالالة لقد ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية بالمسالجد ارتباطالاً وثيقالاً أل

فحسب بل أراد أن يكون له دور إيجابي وأهدا  سامية ت،دم المجتمع األساسي ، فباإلضافة إلالى أداء الصالالة ف الو 

 مكان لتالوة القرآن الكريم ومع د للعلم ومجلي للقضاء وملتقى التعاون والتكافل ومكان للرأي والمشورة . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 هللا عو وجل إلى نفسه المساجد إضافة تشريف وإجالل قال سبحانه وتعالى :  وقد أضا 

وعليه فإن بيوت هللا تعالى هي أحب الالدفاع إلياله سالبحانه من الا  18" وأن المساجد هلل فال تدعو مع هللا أحدا " الجن 

رضالي هللا عناله أن  – عن أبالي هريالرة –رحمه هللا  –يشع النور ومن ا يسطع الحق وال دى وال،ير فقد روى مسلم 

 قال : " أحب البالد إلى هللا مساجدها وأبغه البالد إلى هللا أسواق ا ".  النبي 

لذلك نرى أن المسجد في المجتمع اإلسالمي له أهمية  671حديث رقم  1/264هـ ( كتاب المساجد 1375) مسلم : 

أهميتاله عالن أثالر المسالجد فالي تكالوين الفالرد كبرى ودور عظيم في تنمية المجتمالع وترشاليده وال يقالل هالذا الالدور فالي 

 المسلم بل إن المسجد ميدان تعليم وتطبيق في وقا واحد.

كان المسالجد أعظالم معاهالد اللقافالة لدراسالة القالرآن والحالديث والفقاله واللغالة وغيرهالا مالن العلالوم، وأصالبو كليالر مالن 

م فالي المسالجد النبالوي الشالريف المساجد مراكو هامة للحركة العلمية، وانصر  بعه فقراء المساللمين لطلالب العلال

حيث بنى الرسول الصفة " وهي مكان مظلل في شمالي المسجد يالةوي إلياله فقالراء المساللمين الالذين حبسالوا أنفسال م 

 (.421م، ص 1964لطلب العلم". )حسن إبراهيم حسن، 

ديالن م وتبصاليرهم  "ولقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يجلي في المسجد النبوي بالمدينة لتعليم المسلمين أمور

عاقبة أمرهم حتى كان مجلسه تنافساً بين الصحابة رضوان هللا علي م، كل م يبغي السبق إلى حضور هالذا المجلالي 

العلمالالي والظفالالر باإلنصالالات إلالالى الالالدروس النبويالالة، وكالالان عليالاله السالالالم إذا صالاللى الصالالبو انصالالر  إلالالى موضالالوع 

وبالة أبالي لبابالة حيالث يتحلالق حولاله أصالحابه حلقالاً بعضال ا دون األسطوانة المسماة اليوم أسطوانة التوبة إشارة إلى ت

 (.242هـ، ص 1395بعه وكان يحدث م إلى طلوع الشمي. )مؤتمر بحوث رسالة المسجد، 

"وفي صحيفة همام بن منية :"أن عدد المساجد التي بنيا في حياة رسول هللا صلى هللا علياله وساللم تسالعة مسالاجد، 

 (.45)علي عبد الحليم محمود، ص وأن أكلرها ات،ذ مدارس للتعليم.

وغني عن البيان ذلك الدور الكبير الذي قام به المسجد منذ ع الد رسالول هللا صاللى هللا علياله وساللم فالي سالبيل خدمالة 

العلم والمتعلمين من أبناء األمة اإلسالمية مما يجعل اإلنسان المسلم يف،الر باله خاصالة فالي الوقالا الالذي لالم تكالن فياله 

جالوى هللا أهالل العلالم مالن علمالاء وفق الاء  –للدولة دخل في العلالوم والمعالار  التالي تالدرس مدارس نظامية ولم يكن 

 وأئمة خير الجواء لما قاموا به من عمل جليل دونماً يسةلون عن ذلك من الناس أجراً أو من الدولة مرتباً.

جسالدية، ولقالد ظ الرت لقد اعتنالى اإلسالالم بالمساللمين مالن جميالع نالواحي الش،صالية اإلسالالمية الروحيالة والعقليالة وال

 عنايته هذه بتوجي اته وأهدافه التربوية التي اتصفا بالشمولية والتكامل والتوازن.

فمن األمور التي اهتم ب ا الالدين اإلسالالمي "النظافالة" فالي الملالبي والبالدن والمكالان، وفالي ذلالك مالا فياله مالن الصالحة 

 في الراحة والطمةنينة وال دوء.الجسدية من األمراض واألوبئة وفيه من الصحة النفسية ما يجلب للن

(. والمقصالود عنالد ت يالؤكم للصالالة ال بالد 31قال تعالى :" يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد".)األعرا  : آيالة 

 أن تتوينوا.

ومن السنة أن يغتسل المصلي ويتطيب ويلبي أحسن ما عنده وال يمضي إلى المسجد فالي ثيالاب م نتاله، خاصالة إذا 

 أثراً في اللياب.كانا م نته تترك 

هالـ، 1393"كما استحب للمصلي أن يتسوك عند كل صالالة: " السالواك مط الرة للفالم مرضالاة للرب".)القرضالاوي، 

 (.، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ما جاءني 218ص

 جبريل إال أوصاني بالسواك حتى لقد خشيا أن يفرض علي وعلى أمتي".)رواه ابن ماجه(.

 –الدور الصحي الذي يؤديه المسالجد فالي المجتمالع اإلسالالمي كمالا كالان يقالوم علالى ع الد رسالول هللا ومن ذلك يتبين 

مقام المستشفيات العسكرية التي يمرض في ا الجرحى والمرضالى مالن آثالار المعالارك والغالووات التالي كانالا تالدور 

 بين المسلمين وأعدائ م.
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قالوم بتمالريه الجرحالى وتضالميد جالروح م ، وأيضالاً "فقد كان بالمسجد خيمة السيدة رفيدة الصالحابية التالي كانالا ت

خيمة لبنى غفار، وكذلك أمر الرسالول صاللى هللا علياله وساللم أن تضالرب خيمالة بالمسالجد لساليدنا سالعد بالن معالاذ لمالا 

 (.225، ص 1395أصيب في "أكحله" يوم ال،ندق ليكون قريباً منه فيرعاه ويعوده".)مجلة البحوث، 

صلى هللا عليه وسلم مقراً لتمريه أصحابه إضافة إلالى الجانالب الالذي ذكرنالا  هكذا كان المسجد في ع د رسول هللا

جانب الصحة الجسدية والنفسية التي تعود على المسلم من أدائه للصالة والتج يو ل ا مالن غسالل ولالبي وط الارة  –

ة علالى وسواك ومناجاة للرب واعترا  بالالذنوب وال،طايالا وطلالب العفالو والمغفالرة وتضالرع بقبالول التوبالة ومعاهالد

 اإلخالص في العمل وعدم العودة إلى ارتكاب ال،طة واقترا  الذنب.

وهكذا كان المسجد ومازال المؤسسة التربوية التي تقوم بإعداد المسلم اإلعداد المتكامل، الذي يساعد على التكيالف 

عالين أو مسالتوى مع الحياة، من خالل تكيفاله مالع نفساله ومالع مجتمعاله، وفالق اسالتعداداته وقدراتاله، ودون تقيالد بسالن م

 معرفي محدد، وبذلك يحقق المسجد األبعاد اللالثة التي ت د  التربية إلى تحقيق ا:

 وهو التعلم وفق القدرات واالستعدادات. البعد النفسي: -

 وهو إعداد الفرد للمشاركة وبذل الج د في الحياة العامة. البعد االجتماعي: -

 حيث إن اإلسالم ينظر إلى الفرد على أنه وحدة متكاملة. أي التكامل في اإلعداد والبعد التكاملي: -

لذلك جمعا التربية اإلسالمية بين جميع هذه الجوانب )الجسمية، والعقلية، والروحية(، وقام المسجد بتنمية جميع 

ث هذه الجوانب، وت،رج من تلك المدرسة اإلسالمية الكلير، فتاريخ المسجد في اإلسالم حافل بةعظم ما في الترا

 الحضاري اإلسالمي من خصائص وقيم مازالا تب ر العالم حتى اليوم.

ومن هنالا فالإن األثالر التربالوي للمسالجد يتجلالى فالي الجانالب الروحالي، والجانالب ال،لقالي، والجانالب العقلالي، والجانالب 

جتمالع العلمي، والسياسي، والجانب الجمالي، واالجتماعي، باإلضالافة إلالى توثيالق الصاللة االجتماعيالة بالين أفالراد الم

 المسلم.
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