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  ٢  مقدمه

  ٣  مفهوم املس د

  ٣  د يف ا لغةاملس 

  ٣  لفظ املس د يف القرآن ا كرمي

  ٤  دور املس د يف ح اة األمة

  ٥  املس د  امع و امعة

  ٧  أول مس د بين يف اإلسالم

  ٧  رسا  املسا د

  ١١  أ ر املس د يف غرس العق دة وبناء القمي واأل الق

  ١١  ارتباط الرتبية اإلسالم ة  ملسا د

  ١٢  الفكري و ن ء الوطينرسا  املس د يف حتق ق األمن 

  ١٤  دور املس د أ ل من أن حتده األلفاظ

  ١٥  أمه الوسائل اليت ميكن إح اء دور املس د عن طریقها

  ١٧  لقاء أهل احلي يف املس د

  ١٩  املسا د وفقه املرأة

  ٢١  واآل م  حنراف وأنواعاإلمام واخلطيب وقدرته يف اق الع األ الق الس  ة 

    اخلامتة

  



 
 

  

، وأزكى صلوات اهللا وسالمه على معلم الناس اخلري وهادي  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
، وخمرج الناس من الظلمات إىل النور نيب الرمحة وإمام اهلـدى   ، وداعي اخللق إىل احلق البشرية إىل الرشد

صـلى اهللا عليـه   ، د واحلوض املورود صاحب اللواء املعقود واملقام احملمو، ، والسراج املنري  البشري النذير
  :وبعد...آله وصحبه الركع السجودوعلى 

فإن للمسجد يف اإلسالم مرتلة سامية ومقام حممود يف رفع شأن األمة حىت تصبح خري أمة أخرجت 
للناس كما وصفها القرآن الكرمي، واملسجد يف عصرنا احلاضر هو أمل األمة، يف النهوض ا من غفوـا،  

بيدها يف هذه األيام احلالكة، اليت هان فيها املسلمون على أنفسهم واستبد م أعداؤهم، وتسلطوا واألخذ 
على أمواهلم فسلبوا حقوقهم، وما ذلك إال ألم نأو بأنفسهم عن دينهم، وأعرضوا عن تطبيـق شـريعة   

  .رم، ولضعف الوازع الديين لديهم

 العبادة وتلقى العلوم، و ألداءملسلمني وهو مالذهم لقد كان املسجد ميثل حجر الزاوية يف جمتمع ا
 إرجائهـا مروها باخلري والفالح ونشروا يف عسادوا الدنيا و التعاون على الرب والتقوى فلما حتقق هلم ذلك

العلم النافع والعمل الصاحل، وحني ختلى املسلمون عن دينهم، وعن فهم رسالة املسجد يف جمتمعهم، صاروا 
وقد كان للمسجد قدمياً دور عظـيم  سعادم،  وأسبابألم بعدوا عن سر قوم،  واوأه األممأضعف 

نشروا العلم واملعرفـة   أجياالوخرج  اإلسالميعلى امتداد التاريخ  -عقيدة وشريعة –يف بناء الفرد املسلم 
  .األخرى األمم أبناءالدنيا وصاروا مثاالً وقدرة صاحلة لغريهم من  إرجاءيف 

حلضارة متميزة بني احلضارات والثقافات، يف وقـت كانـت    إشعاعاملساجد مراكز فقد كانت 
صر الظالم واالحنطاط، ولذا كـان عنايـة التشـريع    اعو أحلكفيه حتارب العلم والعلماء وتعيش  أوروبا

  .إليهقوة االنتماء  إىلاإلسالم باملسجد، ودعوم  أبناءعلى ربط  اإلسالمي

إمنا يعمر مسـاجد اهللا  (ملن توىل عمارته وصيانته قال تعاىل باإلميانرمي وجاءت الشهادة بالقران الك
  ١٨:التوبة)اآلخرمن امن باهللا واليوم 

وكانت رسالة املسجد رسالة عامة شاملة مستمدة من عموم رسالة اإلسالم وعموم بعثة رسـول  
م والعلماء، تلقى املسـلمون  اإلسالم حممد صلى اهللا عليه وسلم فكان املسجد جامعاً للعبادة، وجامعة للعل



 
 

فيه شىت علوم املعرفة من القرآن وعلومه والسنة النبوية وعلومها وكافة أحكام الفقه بل الطب والفلك بل 
  .مجيع علوم الدنيا واآلخرة

عصره الزاهـي يف   إىلسالف عهدها وتالد جمدها البد هلا من عودة املسجد  إىل األمةولكي تعود 
  .من اخللق القومي ومتسك بالقيم أساسعلى  األجيالتيد وتربية وماضية الع األمةبناء 



 
 

 

  

  مفهوم املسجد
عـدا مسـجد   (كلها مسجد فاألرض، األرضاملوضع الذي يسجد فيه من  :املسجد يف اللغة هو

،  ١)مسجداً وطهوراً األرضجعلت يل (ويف احلديث الشريف) الضرار وكذا كل مكان ورد فيه ي خاص
علماً يف اإلسالم على املوضع الذي حياط  أصبحالسابقة وصفاً مشتقاً ملكان السجود، مث  األمموقد كان يف 

الفطـر  : باجلدران، وتؤدي فيه اجلماعات املسلمة الصلوات اخلمس كل يوم، وصلوات اجلمع والعيـدين 
ألن الصالة خضوع  أووضع اجلبهة على األرض، : ، مسى بذلك  ملا يف الصالة من سجود، أيواألضحى

  .وخشوع وانقياد هللا جل وعال

  :لفظ املسجد يف القرآن الكرمي

، ومسـي منـه املسـجدان    ٣، ومجعاً تارة أخـرى ٢تارة مفرداًوقد ورد املسجد يف القرآن الكرمي 
يف القدس، ومجعاً معـاً يف   األقصى، واملسجد ٤كثريه، يف آيات املسجد احلرام يف مكة املكرمة :العظيمان
الذي باركنا حوله لنريه  األقصىاملسجد  إىلي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام سبحان الذ:(قوله تعاىل

  .١:اإلسراء)من آياتنا إنه هو السميع البصري

                                         
 


 


 


 



 
 

 

  دور املسجد يف حياة األمة
إن املسجد مصدر هداية، وتوجيه ديين وفكري وتعليمي ومعنوي، وروحي وأخالقي وتربوي 

وتساو يستقبل املسلمني دون تفريق بني عرق وعرق، او جنسية واجتماعي وعسكري، ومركز تآخ  وأديب
  .لون ولون، وللرجال مكام، وللنساء املكان املختص ن أووأخرى، 

، واأللوان واألوطان والرتب والدرجات، األجناسوذا فقد أزال املسجد مبىن ومعىن فوارق 
، وذا جمي إال بالتقوى والعمل الصاحلوأصبح الناس فيه سواسية كأسنان املشط ال فرق بني عريب وأع

إخراج الناس  أهدافهااملسجد الساحة الروحية اليت انطلقت منها نداءات التوعية والتوجيه اليت من  أصبح
 إبراهيم)النور إىللتخرج الناس من الظلمات  إليك أنزلناهآلر كتاب (النور، يقول تعاىل  إىلمن الظلمات 

للصوت الذي ينبعث من املسجد، صوت فيه توجيه وحمبة وتسامح وسالم  ، وذلك هو التصوير الدقيق١:
والرشد، وفيه بيان ملا حيق احلق ويزهق  هوأمان ووئام واطمئنان، وإعالء لصوت العقل، واإلصالح واهلداي

 الباطل، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وجيلب اخلري ويناء باملسلم عن الشر، إا دعوة اخلري والصالح
حي على الصالة ، حي على الفالح، حقاً : كلمات إىلتنطلق من املسجد حني يستمع املسلم  واإلصالح

  .كان املسجد وال يزال دعوة للفالح ونداء للمفلحني

رتول الوحي، حيث اعتاد جربيل عليه السالم أن يرتل بالوحي على ل لقد كان املسجد النبوي جماالً
الشريعة  أسسواملسجد هو املدرسة، واملعهد واجلامعة، ففيه وضعت  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

أهل وخري شاهد على ذلك أن فقه  الكونية السنةمن علوم التفسري والسنة النبوية بل وعلوم  اإلسالمية
الفقه  ئمةالنبوي الشريف كان مقصداً لأل املدينة قد نشأ وازدهر يف املسجد النبوي، وأن املسجد

امللكة الفقهية اليت وضعوا على ضوئها قواعد مذاهبهم فيما بعد، ومع  تربت لديهم ، حيثاإلسالمي
من رجال  األمةاملسجد النبوي كان احلرم املكي الشريف قبلة العلماء، حيث أمه الكثري والكثري من علماء 

املساجد يف  مجيع املسلمني، وتأيت بعد ذلك أفئدةالفقه والتفسري واحلديث، كما كان احلرم املكي مهوى 
يف تونس،  الزيتونة، وجامع الشريف األزهرالكوفة والبصرة وبغداد ويف الشام، ويف مصر كان اجلامع 

  .جامعات تدرس مجيع العلوم الدينية والتجريبية أصبحت، ومجيعها فأسوجامع القرويني يف 

لغ شريعة اهللا ويف املسجد النبوي الشريف كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم خري معلم ومؤدب يب



 
 

، وبكل تلك املساجد كان اخلري والنور ٦٧:املائدة) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك(ألصحابه
هريرة رضي اهللا  أيب، فعن األماكنواهلدى، وهلذا فقد ورد أن التعليم والتعلم يف املسجد أفضل من سائر 

ليعلمه كان  أول مسجدنا هذا ليتعلم خرياً من دخ(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه قال عنه
ملا يف املسجد من الروحانية اليت تباعد بني طالب العلم ومجيع  إالوما ذلك ،  ٥....)كااهد يف سبيل اهللا 

الشرور، ويف املسجد يكون طالب العلم قريباً من اهللا، وكلما ازداد قرباً من اهللا ، كان أكثر حتصيالً للعلم، 
  .٢٨٢:البقرة) اتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل شيء عليمو(قال تعاىل

، ترسيخاً للعقيدة اإلسالمييف بناء اتمع   األولواملنطلق  األساسيةفيعد املسجد القاعدة وهلذا 
الذي يقوم  واألساس األصلا نقص منها ؛ ألن العقيدة هي ملوتصحيحها وتنقيتها من الشوائب واستكمال 

لتماسك املسلمني وتوادهم وترامحهم وتكافلهم وتعاوم على الرب الضمان  دة ، واملسجد هوعليه بناء العبا
  .والتقوى

إمنا (ورسالة املسجد رسالة شاملة مستمدة من رسالة اإلسالم، أبان عنها القرآن الكرمي يقول تعاىل
أن  أولئكاهللا فعسى  إالش وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خي اآلخريعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم 

، وفصل رسالتها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سنته قوالً وفعالً ١٨:التوبة)يكونوا من املهتدين
وتقريراً، وعاشها واقعاً يف احلياة صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والتابعون هلم 

ها علماء األمة الذين استفادوا من املاضي وعاشوا احلاضر الزاهية، وأحيا األوىلبإحسان يف القرون 
ونور من  الوحينيهدي على واستشرفوا املستقبل وعملوا على عالج مشكالت األمة وحل معضالا 

  العقل

  :املسجد جامع وجامعة
الذي عليه يقوم تكوين  األقوىظل املسجد وسيظل بإذن اهللا على امتداد التاريخ البشري، الركن 

  .د املسلم وبناء اتمع اإلسالمي يف مجيع العصور وعرب التاريخ الطويلالفر

روحياً وإميانياً وخلقياً واجتماعياً، ال يسمع الفرد صوت فبدون املسجد ال ميكن للفرد أن يترىب 
  .القلوب أوتاراهللا أكرب جيلجل يف مساء الدنيا فيهز املشاعر وحيرك : النداء العلوي اخلالد

                                         
 



 
 

إىل مساع املوعظة وداعي احلق، كما يف خطبة اجلمعة  ينصت املسلم بوعي عميقويف املسجد 
 الدموع، وتدعو إىلوتستدر الوجدان والعيدين واحملاضرات والندوات واملواعظ اليت ز املشاعر وحترك 

حاسيسه ويعمر قلبه يقني عقيدته، اهللا ، تتفاعل ا روحه ونفسه، وتتأجج بتأثريها مشاعره وأخشية 
  .صدق عبادته ونقاء سريرتهو

، لى امتداد تاريخ األمة اإلسالميةع" عقيدة وعبادة وأخالقاً"إن للمسجد أثره العظيم يف بناء املسلم 
، والوقوف على احلالل دينهم وتنظيم دنياهم  أحكامذلك أنه بدون املسجد ال يتعلم عامة املسلمني 

  .للتعامل به والكف عن احلرام يف حيام

ء بني املسلم عواطف احلب واإلخا إثارةالدور الذي ينهض به املسجد يف  إبرازالبيان وغين عن 
املسجد إذ حيصل التفاعل بينهما على أسس احملبة والرمحة، والتعاون والتكافل،  قبةوأخيه ومها يلتقون حتت 

االجتماعية  اةمن نظم احلي إليه، وكل ما حيتاج وأصولهوهم يسمعون ويدرسون التفسري واحلديث والفقه 
واالقتصادية، وما يتصل بذلك من علوم اللغة والتاريخ، مما يقوي من عقيدة املسلم، ويصحح من سلوكه، 
وينهض باملتعلم إنساناً سوياً مستقيماً، يؤدي دوره يف احلياة، خرياً يف نفسه، وخرياً تمعه، وأهله ورمحة 

يف مسته وخلقه اخلطيب واحملاضر والواعظ املتميز اإلمام وحسنا اختيار املعلم وأللناس مجيعاً والسيما إذا 
وجترد ورغبة يف  وإخالصواستقامته، وغزاره علمه ودقة فهمة وحسن توجيهه مع ما يتمتع به من صدق 

من شباب األمة يستطيعون محل الرسالة وقيادة السفينة إىل شاطئ السالمة وبر  أجيالوختريج  اإلصالح
من قلبه،  اإلميانمن معلمني أكفاء سيتمكن  من يتلقى علومه حتت قبة املسجدوال ريب أن كل  األمان

، ويتعلق قلبه حبب اهللا وحب كتابه واجلرمية اإلجرامويظهر ذلك على سلوكه ويناء بنفسه عن الرذائل وعن 
نصح ولسنه نبيه والالعزيز وحب املصطفى عليه الصالة والسالم ، والتمسك بسننه مع النصح هللا ولكتابه 

  .الئمة املسلمني وعامتهم

غاية يف الطهر والنقاء، وغاية يف احلب واإلخاء، والبطولة والرجولة  أجيااللقد خترج يف املسجد 
 للتنافس يف األخذ منهم،واملروءة، وكانوا يف تقدمهم العلمي ورقيهم احلضاري مثاالً للقدوة، وجماالً 

ادين احلياة، فأعطوا من علومهم ووسع ثقافتهم وحبوثهم ما واالهتداء م، فكانوا احلجة يف العديد من مي
  .، ويعم اخلري العامل كلهاألممتزدهر م احلياة، وتسعد م  م ىجعلهم أئمة يقتد

املسلمني العلمية والسياسية،  عبقرية اإلنساينإىل حدود الصني، حفظ التاريخ  األطلسيومن احمليط 



 
 

لق الرمحة والعدل مع من يعيشون معهم، وأصبح اإلسالم وتفوقهم االقتصادي واالجتماعي، وخ
   .، والتأثري والقدوةواإلعجابواملسلمون موضع التقدير 

  

  أول مسجد بين يف اإلسالم
إبراهيم اخلليل  اهللا لسيدنا أوحىمسجد بين يف اإلسالم هو املسجد احلرام وذلك عندما  أولإن 

بيت وضع للناس للذي  أولإن (قال تعاىل بناء الكعبة املشرفةبالسالم،  وأمتالصالة  أفضلوعلى نبينا عليه 
، ٩٧-٩٦عمران آل )...مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا  بينات آياتببكة مباركاً وهدى للعاملني فيه 

جعلناه للناس سواء العاكف  إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي :(وقال تعاىل
يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب  فيه والباد ومن

  .٢٦-٢٥احلج ) شيئاً وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود

ربيع  لمث جاء املصطفى عليه الصالة والسالم فأقام مسجده يف املدنية عندما دخل املدينة يف أوائ
 ركب يوم اجلمعة فمر على بين سامل فجمع م ، فكانت أول مجعه صالها األول بقي ثالث ليال مث

باملدينة، مث ركب من بين سامل حىت انتهى عند بيت أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه، وعمل عليه 
السالم على إرساء قواعد مسجده مع الصحابة الكرام وكان قبل ذلك بىن مسجد قباء ويسمى مسجد 

  ،١٠٨:التوبة)ملسجد أسس على التقوى من أول يوم(مسجد بين على اإلسالم قال تعاىلالتقوى، وهو أول 

يف اإلسالم ، ويف رحابه قامت أمة اإلسالم يف  أنشئتجامع وجامعة  أولويعد املسجد النبوي 
نتشرت املدينة املنورة، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ببناء املساجد يف كل مدينة وقرية يدخلها اإلسالم، فا

  .املساجد يف كل مكان وصلت إليه الشمس

  

  :رسالة املساجد
الصالة اجلامعة اليت هي عماد  ألداءمكان   األصلمتنوعة، فهو يف  أهدافاقق املسجد يف اإلسالم حي

هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أيبفعن الدين، ولقد جعلت األرض طهوراً ومسجداً، 



 
 

والصالة تأمر باملعروف وتنهى عن الفحشاء واملنكر، قال ) يل األرض مسجداً وطهوراً جعلت:(وسلم قال
من مل تنهه (، كما قال صلى اهللا عليه وسلم٤٥:العنكبوت) إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر(تعاىل

  )صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له

وتستشعر فيه قرا من اهللا يف بيته  األنفسفيه فالصالة جتمع الناس فتقود إىل التآلف يف وقت تصفو 
اإلخاء والترابط واحملبة والتعاون والتعارف بني الناس،  أواصرالذي حيبه أال وهو بيت اهللا، وبذلك تقوى 

  .فاملسجد ميدان للعبادة وجمال للتعارف ومنطلق للجهاد

ابة وال يف عصور من جاء ومل يكن املسجد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يف عصر الصح
النشاط التعليمي  :كثرية ومتعددة منها ألنشطةعلى العبادة فحسب،  بل كان مركزاً بعدهم مقصوراً 

ما اجتمع قوم يف بيت :(قال مسلم يف صحيحه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلماماخرج : والتربوي
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال 

 ، ٦)املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده

وانطالقاً من هذا التوجيه النبوي الشريف فقد كان املسجد املدرسة واملعهد واجلامعة الذي فيه 
فعن ة، أم علمي أدبيةاجتماعية أم  أم إنسانية، شرعية كانت أم أنواعهاتلقى الناس مجيع العلوم على خمتلف 

 أومن دخل مسجدنا هذا ليتعلم خرياً (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال هريرة رضي اهللا عنه أيب
وخري مثال على ذلك هو املسجد النبوي الشريف يف املدينة ....) ليعلمه كان كااهد يف سبيل اهللا 

كمة واملوعظة احلسنة، ويفسر بيان ، حيث كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يبلغ رسالة ربه باحلاملنورة
أن رسول  - رضي اهللا عنهما –للناس ما تعسر على الناس فهمه، روى عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

يدعو اهللا ويرغب فيما عنده واآلخر  اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر مبجلسني يف مسجده أحد السني
ه وسلم كال السني خري، وأحدمها أفضل من اآلخر، أما يتعلمون فيه الفقه ويعلمونه، فقال صلى اهللا علي

، وإن شاء منعهم، وأما هؤالء فيتعلمون ويعلمون اجلاهل أعطاهمهؤالء فيدعون اهللا ويرغبون إليه إن شاء 
  .٧وإمنا بعثت معلماً مث أقبل فجلس معهم

يف داخل  جلعل حواره مع أصحابه  وسائر الناس شديدةوكانت رغبته صلى اهللا عليه وسلم 
                                         

 
 



 
 

بالذات، وهو يهدف بذلك إىل تأكيد الدور التربوي هلذه املنشأة اإلسالمية ومن ذلك ما رواه املسجد 
قال كنا جلوساً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنهما –الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمر 

ون ما هي؟ فوقع الناس يف شجر إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإا مثل املؤمن أتدر:(وسلم فقال
بكر وعمر وكبار الصحابة مث  أبوالبوادي ووقع يف نفسي أا النخلة، فاستحييت أن أقوهلا ويف احلاضرين 

  ،  ٨)هي النخلة: قال

  :ف عنكشهذا احلديث ي

 .عناية الرسول صلى اهللا عليه وسلم على التنمية العقلية لصحابته - ١
بد اهللا بن عمر حيث منعه حياؤه أن اجلم الذي كان يتحلى به ع األدب  - ٢

 .ول بعلمه ومل يدركه كبار الصحابةيق

لقد وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبيان العملي رسالة هذه املدرسة اإلسالمية 
  .وجعل انطالقها من املسجد وتبعه من بعده السلف الصاحل

: يف ذلك - ي اهللا عنهرض –شيخ اإلسالم أمحد بن عبد السالم بن تيمية  اإلماميقول 
وجمامع األمة هي املساجد، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أسس مسجده  األئمةكانت مواضع 

وتعليم العلم واخلطب، وفيه السياسة املبارك على التقوى ففيه الصالة، وتالوة القرآن والذكر، 
  .ملسلمون لطلب العلموتعريف العرفاء، وفيه جيتمع ا األمراءوالرايات، وتأمري  األلويةوعقد 

فقد كانت أول آية نزلت على املصطفى صلى اهللا عليه وسلم تدعو إىل العلم والتعلم قال 
من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم  اإلنساناقرأ باسم ربك الذي خلق خلق (تعاىل

  ٥-١:العلق) اإلنسان ما مل يعلم

) ن والقلم وما يسطرون(ا يف قوله تعاىل آلة أقسم اهللا أولوآلة التعليم هي القلم وهي 
  .١:القلم

التعليم، وقد ورد ذكر القلم والتعليم  يف القرآن الكرمي يف أكثر من  أداةوالقلم هو 

                                         
 



 
 

) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(موضع ورفع اهللا شأن العلم يف قوله تعاىل٨٠٠
ا منكم والذين أوتوا العلم درجات واهللا مبا تعملون يرفع اهللا الذين آمنو(وقوله تعاىل،٩:الزمر
أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواا ومن (، وقوله١١:اادلة)خبري

اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواا وغرابيب سود ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه 
، فالعلماء أكثر خشية هللا ٢٨- ٢٧:فاطر) ده العلماء إن اهللا عزيز غفوركذلك إمنا خيشى اهللا من عبا

  .تعاىل ملا توصلوا إليه بعلمهم من صفات اجلالل والكمال هللا

وكان العلم هو أنفس شيء يف الوجود، ولعظيم قدر العلم فقد وجه اهللا عز وجل نبيه 
، ويعلو ١١٤:طه)ل رب زدين علماوق(منه يف قوله تعاىل االستزادةصلى اهللا عليه وسلم أن يسأله 

شهد (الواحد العزيز احلكيم اإللهشأن العلماء وترقى مرتبتهم حىت يكونوا شهداء مع اهللا على أنه 
 آل)اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم

  .١٨:عمران

يف احلديث عن العلم وآثاره يف تقدم األمة،  وإذن فلن يعجب القارئ إذا بسطنا القول
أدبية أو  أوتارخيية  أووضة أبنائها، من العلماء الذين احتفى م تاريخ العلوم شرعية كانت 

فلسفية أو طبية أو فلكية أو سواها من حبوث ختدم البشرية، أو تعني على تقدمها، وهكذا أصبحت 
اليت كانت ينابيع للفكر الرائع الذي أخذ بيد اإلنسانية املساجد يف اإلسالم تؤدي دور اجلامعات و

  .وساحاته العلميإىل مدارج الرقي 

تلك املساجد اليت أصبحت يف عصرها منابع للعطاء الفكري، والرأي الذكي العبقري على 
امتداد التاريخ اإلسالمي، وبذلك كانت تلك املساجد تؤدي دور اجلامعات واملعاهد العلمية 

ع العلمية اليت أصبحت حىت وقتنا هذا كنوزاً حوث، مبا كان فيها من روائع املراجومراكز الب
  .، تلك الكنوز واملراجع اليت يذكرها تاريخ احلضارة والعلوم يف انصع صفحاتهاإلنسانيةللمعارف 



 
 

 

  :أثر املسجد يف غرس العقيدة وبناء القيم واألخالق
وسلم رسالة تربوية حيث إنه اهتم ببناء لقد كان املسجد يف عهد النيب صلى اهللا عليه 

الشخصية اإلسالمية من مجيع جوانبها بناًء متكامالً ومتوازناً، وترىب املسلم فيه تربية وجدانية، 
وروحية، واجتماعية، وفق تعاليم القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، كان ذلك يف وقت مبكر يف 

  .حياة املسلم ويف كل أدوار نشأته

، فاألطفال من سن السادسة، ميكنهم أن يتعلموا الكثري األطفالاهتم املسجد بتربية  فقد 
من املعايري الدينية، خاصة معايري احلالل واحلرام، ويقوم التلقني بدور يف تكوين أفكارهم الدينية، 

  .تشرا فيستطيعون

ئ والقيم ويعد املسجد املكان املناسب الذي يستطيع أن يقوم بدور الترسيخ للمباد
اإلسالمية، اليت يتشرا الطفل، كما ميكن عن طريق املسجد توظيف سلوك الطفل توظيفاً 

  .اجتماعياً ودينياً

ومل تكن احللقات العلمية باملساجد مقصورة على : يقول الدكتور عبد احلليم منتصر
م اللغة، ساجد علوالدراسات الدينية، وإمنا تعدا إىل سواها من املعارف فقد ثبت أنه درست بامل

السيوطي أن دروساً خمتلفة رتبت يف اجلامع الطولوين، وقد مشلت  اإلمام ، ويرويواملنطق والطب
: ، ويقول عبد اللطيف البغداديوالقراءات والطبالتفسري  واحلديث والفقه على املذاهب األربعة، 

  ...إن دروساً يف الطب كانت تلقى يف األزهر يف منتصف النهار كل يوم

  

  :ارتباط التربية اإلسالمية باملساجد
يف تاريخ التربية اإلسالمية أا ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملسجد، وهلذا فاحلديث من املتفق عليه 

وقد قامت حلقات الدراسة يف عن املسجد إمنا هو حديث عن املكان الرئيس لنشر الثقافة اإلسالمية، 
لسنني والقرون، يف خمتلف البالد اإلسالمية دون انقطاع، املسجد منذ نشأ، واستمرت كذلك على مر ا



 
 

كانت دراسات دينية  األوىلولعل السبب يف جعل املسجد مركزاً ثقافياً هو أن الدراسات يف سين اإلسالم 
  .٩وأحكامه وأهدافه وهذه تتصل باملسجد أوثق اتصال أسسهتشرح تعاليم الدين اجلديد وتوضح 

مهمة املسجد فكان مصلى ومدرسة وجامعة وداراً لإلفتاء، لقد توسع املسلمون يف فهم 
ومنطلقاً للمجاهدين يف كل العصور، وبذلك أدى املسجد دوراً خطرياً يف حياة املسلمني وما يزال إىل 

  .اليوم مركزاً هاماً للوعي اإلسالمي

ار ومل تقف وظيفة املسجد التربوية عند هذا احلد فحسب، بل كانت أشبه بنواد أدبية تث
وأنواع العلوم  األخالقيةفيها أنواع النفائس واجلدل الفكري الراقي يف اللغة واألدب وقضايا الفكر والقيم 

املختلفة ، من أجل ذلك كانت مقصداً للوعاظ واملرشدين والعلماء الذين هلم مكانتهم يف فروع العلوم 
  .الروحية وتتأثر به قلوم وعواطفهم املتنوعة مما يرتقي به فكر احلاضرين

من الظواهر التربوية يف املسجد هي خطبة اجلمعة اليت تعترب  األوىلولقد كانت الظاهرة 
للمجتمع وتلكم هي  األوىلللمسلمني، واليت تلقى من على منرب املدرسة  األسبوعيالدرس التربوي 

سالمي، جتسيداً للعلم املسجد، وألمر ما اقترن التعليم باملساجد يف نشأة الدولة اإلسالمية، واتمع اإل
 ١٠.واإلميان، وأمهيتها يف بناء الفرد الصاحل واتمع الفاضل

  
  :رسالة املسجد يف حتقيق األمن الفكري واالنتماء الوطين

كان املسجد بوضعه الديين والثقايف من أهم العوامل اليت تشيع احملبة واألخوة بني املسلمني 
دينهم ودنياهم، واختفت منهم  أمورويتشاورون يف  رم، بتالقيهم مرات يف اليوم الواحد يذكرون

عادات الكربياء واألنانية، فالكل يسعى إىل مرضاة اهللا تعاىل وذلك حيث يقف اجلميع أمام اهللا يف 
وأنوفهم بإزاء أقدام بعضهم بعضاً دون إنكار أو  صفوف متراصة متساوية، وحيث يضع اجلميع جباههم

  .تأفف

واالهتمام بكفالة األيتام،  ه اإلجيايب مع الفقراء لكفاية احملتاجنيكما كان للمسجد دور
                                         

 
 



 
 

يف كل حي  أحواهلموإنشاء جلان الزكاة اليت ساعدت على التعرف على الفقراء والعمل على معرفة 
عن حاجتهم مما يعني الفقري والضعيف على مواجهة  للتخفيف إليهموحبث واقعهم وحاجام مث الوصول 

  .للتكافل والرمحة بني املسلم وأخيه حيام حتقيقاً

ويف رحاب املسجد كان التقاضي ، ففي صحيح البخاري أن كعب بن مالك تقاضى ابن 
فارتفعت أصواما حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدرد ديناً كان له عليه يف املسجد،  أيب

ضع من دينك هذا وأومأ إليه : ل اهللا، قاللبيك يا رسو: يا كعب، قال: وهو يف بيته فخرج إليهما فنادى
، وكان املصطفى عليه الصالة والسالم يقضي بني الناس، ١١قم فاقضه: قد فعلت يا رسول اهللا، قال: قال
 أخيهفمن قضيت له بشيء من مال  أخيهحبجته من  أحلنولعل بعضكم يكون  إيلإنكم ختتصمون : وقال

  .١٢بغري حق فإمنا اقطع له قطعة من النار
اليت تستوجب وحدة الصف  األوقاتالبد أن يعود املسجد ليكون ملتقى املسلمني، يف كل ف

كثرية يف أيامنا احلاضرة، إضافة إىل ذلك فإن املسجد جيب أن يكون  األوقاتووحدة الكلمة، وهذه 
شباب، الذين لقاء يف املساجد خاصة المركزاً للنشاطات االجتماعية يف املنطقة اليت يقع فيها، حيث يتعني ال

 ، فيبعدون بذلك عن إقامة الصالة اليت هيون وجيرون وراء مراكز اللهوكادوا يبعد أوعنه  بأنفسهم ناوأ
  .اإلسالم أركان أهممن 

لذا علينا أن نشغل املسجد أناء الليل وأطراف النهار، وهكذا يصبح املسجد خلية اجتماعية 
باب العامل املؤمن بدوره، هذه اخللية االجتماعية خترج واحلركة، ال ختلو من جمموعات الش دائمة النشاط

ديناً ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً ورسوالً، وبوحدة  وباإلسالمأفواجاً من املسلمني يؤمنون باهللا ربا 
الصف والكلمة شعاراً، عندئذ ال ميكن أن ينال منهم أحد، وال ميكن أن خيترق صفوفهم أي عابث 

معتد عليهم، أو متطاول على كرامتهم، فهم كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً  حبقوق املسلمني أو
باحلماية والرعاية والنجدة  األعضاءاشتكى منه عضو تداعى له سائر  إذاوكاجلسد الواحد الذي 

واملساعدة، فكما أن رص الصفوف واجب يف صالة اجلماعة كذلك يكون رص الصفوف واجباً خارج 

                                         
 

 



 
 

  .اليومي االجتماعي والسياسي واالقتصادي وغريه الصالة، يف العمل

  :األلفاظ حتده أنجل من أدور املسجد 
  الكلمات تعرب عن محاية املساجد للمجتمع ولعل هذه

من وعظ وإرشاد وتوجيه  تقوية الوازع الديين يف نفوس الناس مبا يتلقونه - ١
 .يعصمهم من الوقوع يف املعاصي، وجيعلهم من عناصر اخلري يف اتمع

عن الفحشاء واملنكر والبغي وسائر  م ينأىارتباط املصلني باملسجد  - ٢
املوبقات، فالصالة تنشئ االحتاد واحملبة واإلخاء بني املسلمني، وجتعل 

جيتمعون ويقنتون لرم، ويركعون  منهم كتلة متراصة، ألم عندما
ما معاً تأتلف قلوم، وينشأ فيهم الشعور بأم  إخوة في له ويسجدون

بينهم، مث إن الصالة يف مجاعة تدرم وتربيهم على النظام واالنضباط 
فتراهم مجيعاً غنيهم وفقريهم، وكبريهم  ،األوقاتواحملافظة على 
جنباً إىل  فونوضيعهم، يق شريفهم و وأدناهم و وصغريهم وأعالهم
متالمحة ال فرق بني قوي وضعيف وال بني  متراصه جنب يف صفوف

 .ال بني غين وفقري، ورفيع ووضيع
اخلشوع هللا الذي حيس به املسلم يف صالته، ويدفعه إىل البعد عن  - ٣

، فضالً عن ارتكاب اجلرائم، وذلك ملا تفعله الصالة باإلنسان االحنراف
 .من تطهري نفسه، واالرتقاء بروحه، وإصالح أخالقه وأعماله

كما أن املساجد اليت يئ لروادها التزود بشعور التضامن واألخوة الناشئ  - ٤
من اجتماعهم للصالة يف اجلمع واجلماعات واألعياد، توجد يف هؤالء 
املصلني الرغبة يف معاونة بعضهم بعضاً، وترتع من أفئدم الرغبة يف 

 .اعتداء بعضهم على بعض بأي نوع من أنواع االعتداء

  

  



 
 

  

  

  :ائل اليت ميكن إحياء دور املسجد عن طريقهاأهم الوس
اختيار اخلطباء والدعاة وإعدادهم اإلعداد اجليد، ألن الداعية له تأثري كبري يف نفوس  - ١

الناس، وقلوم، فيجب على اخلطباء والدعاة أن يكونوا ملمني بعلوم اللغة، 
االجتماع، وعلوم الشريعة والتفسري واحلديث، وعلوم التربية، وعلم النفس وعلم 

 .هم إعداداً متكامالً وشامالًإىل غري ذلك من العلوم اليت تسهم يف إعداد

وعلى اخلطباء أن يكونوا على دراية  باملذاهب الفكرية، وامللل والتيارات السياسية 
املوجهة واملؤثرة يف العامل، مع اإلملام بطرف من علوم احلياة والكون واالقتصاد والفلسفة، 

ا هذا األمنوذج فالبد من إعداده إعداداً خاصاً حيفظ له مظهره وكرامته ولكي يتوفر لن
وتقدير شخصيته، ومكانته مع توفري سبل احلياة الكرمية له، وإذن فليكن اإلمام ممن عرف 

االستقامة على املنهج القومي، والتدين الواعي، والشخصية  ، وحبسن اخللق، وسالمة السلوك
لك على عطائه وأدائه، باإلضافة إىل حسن مظهره ولباسه، كما القائدة املؤثرة، لينعكس ذ

ينبغي التوسيع على األئمة والدعاة يف أرزاقهم مبا ميكنهم من الظهور باملظهر الالئق الذي 
يدعو إىل االحترام والتوقري، ألن عامة الناس وشبام على وجه اخلصوص ختدعهم املظاهر 

رة عن اجلوهر واملخرب، وكذلك بناء مسكن خاص ، ويتأثرون باملظهر والصوعن احلقائق
 .باإلمام املكلف بأداء الصلوات اخلمس ومرتل للمؤذن واخلادم

حىت االعتناء حبلقات العلم كما كانت من قبل، وذلك يف املساجد الكبرية اجلامعة  - ٢
حيث كانت يف املاضي موضع التقدير واإلكبار ، ويصبح  نعيد للمسجد رسالته

 .نري مستقيم ين وعلم وفكراملسجد منارة د
وحىت يؤدي املسجد دوراً خيدم حاجة عصرنا وجمتمعنا فإنه ينبغي أن نعرف أن 
هناك صعوبات تواجه بعض الطالب يف دراسة وفهم بعض املواد العلمية 

بعض أهل كالرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخالف ذلك، فيجب أن ندعو 



 
 

بتخصيص جزء من وقته يقوم فيه بتدريس اخلري من املعلمني األكفاء يف كل حي 
بعض املواد لشباب احلي، وذلك بعقد فصول تقوية للطالب تعقد يف املساجد 

نا وأ والثانوية املتوسطةملواد، خاصة يف املرحلة الكبرية لتعليمهم وتقويتهم يف هذه ا
أن هذا العمل سريبط الشباب باملساجد ويعودهم على صالة  على مثل اليقني

 .ةاجلماع
خريي  د، كأن يلحق به مستوصفإحلاق بعض اخلدمات االجتماعية باملساج - ٣

لعالج الفقراء، ودار لرعاية الطفل اليتيم، ودار لتعليم احلرف والصناعات اليدوية 
يف االعياد والزجيات املتزنه  الصغرية ألبناء الفقراء من أهل احلي، ودار للمناسبات

ىل غري ذلك من اخلدمات االجتماعية ونقل موتى إ إسعاف، وسيارات الرشيده
اليت جتعل الناس أكثر ارتباطاً باملسجد حيث ال ميكنهم االستغناء عنه، وحيتاج هذا 

 :على النحو التايل اإليضاحإىل مزيد من 

منذ الرابعة من العمر،  األطفالتها تلقى ومهم تلحق باملساجد الكبرية دار لتعليم القران أن
ة والكتابة عن طريق تلقني قصار السور مع التدرج م يف مبادئ القراءة لتعليمهم مبادئ القراء

، على أن يتوىل التدريس األطفالوالكتابة عن طريق كتب منوذجية توضع بوساطة خمتصني يف تعليم 
يف حفظ القرآن الكرمي وجتويده، وجبانبهم املعلمون اآلخرون، فإن فيها قراء مهرة هلم مؤهالت 

باملدارس و  هالً لاللتحاقالقرآن يكون مؤ امني كاملني يف هذا النوع من دورع الطفل الذي بقضي
من القرآن، مع اعتياد  إىل التعلم املدين كانت معه رصيد جيداجته  وإذااجلامعات املعاهد  ومن مث 

  .لسانه على إتقان خمارج احلروف واألداء السليم لتالوة القرآن الكرمي

بعض احلاضر  األطفالرعاية منقطعة النظري، إمياناً بأن  ألطفالارعاية اإلسالم ب ولقد عين
، حمرومني من نعمة املسجد الذي هو بيت اهللا  ،وكل املستقبل، فال جيوز تركهم مشردين يف األزقة

 .العملية، والطفل إذا شب على شيء شاب عليه املؤمن ومدرستهمأوى و

قرب منها، الستخدامها لألغراض بناء قاعة للمحاضرات يف اجلوامع الكبرية، أو بال - ٤
االجتماعية، وإقامة حماضرات وندوات دورية لعامة الناس ترتبط مواعيدها 
بأوقات الصالة، على أن تكون منهجية وشاملة جلميع أنواع الثقافة، فترشد الناس 



 
 

يشارك تعاون يف حل مشكالت األسرة واتمع، وأن تعلمياً وصحياً ونفسياً، و
يف كل ااالت اليت م الناس، مع اختيار املوضوع الذي فيها املتخصصون 

 .فتهم وأعمارهم، وقدراميتناسب مع احلضور، من حيث ثقا
تزويد املساجد باملكتبات اليت تساعد الباحثني والدارسني على االطالع عليها  - ٥

واالستفادة منها، وتزويدها مبرور الزمن بعدد من املراجع اإلسالمية يف العلوم 
 .ط الطالب يف كافة املراحل الدراسية باملسجدختلفة، لربامل

ليس جبديد فقد حتدثت كتب التاريخ والتراجم عن الكثري من العلماء واألدباء  األمروهذا 
ويدرسون يف آن واحد، يتزودون منها بالعلوم ويتعلمون  قهاء الذين اختذوا من املساجد ميادينوالف

س إىل تأسي ملعرفة واملؤلفني والكتابجود طالب العلم واويؤلفون كتب أو ينسخوا، وأدى و
  .يها الكتب املختلفة، اليت تأيت عن طريق التربع مبفهومها احلاضرمكتبات يف املساجد تودع ف

  

  :أهل احلي يف املسجد لقاء

يتعني تشكيل جلان من املصلني القريبني من املسجد، وتكون مهمة هذه اللجان   
اإلمام يف كل شؤون املسجد، حبيث متدها وزارة الشؤون اإلسالمية مبا التشاور مع اخلطيب أو 

  .يعينها على أداء مهمتها، كتزويدها بغرفة مكتب كاملة لعقد االجتماعات

توزيعها ع الزكوات والصدقات من املنفقني، ومن مث وقد يكون من مهام هذه اللجان مج
، فقد وابن السبيل وغريهم واملساكني ات واملطلق واليتامى واألرمل على مستحقيها من الفقراء

 البالد إحناءاليت كانت ترد من  األموالكان جيمع يف املسجد بعض زكاة الفطر وزكاة املال وبعض 
وتوزع على مستحقيها، وميكن إجياد صندوق مايل يدعم من أهل البذل والعطاء تكون مهمته 

  .رعاية احملتاجني والعناية مبتطلبات املسجد

ذه اللجان أيضاً بعقد لقاءات للتعارف بني سكان احلي الذي يقع فيه املسجد، ألن وتقوم ه
وزيادة الروابط فيما بينهم، ومعرفة  والتودديف هذا التعاريف اخلري الكثري الذي منه التآلف واحملبة 

  ، ويلتمسوا حاجة احملتاج فيمدوا له يد أهلهه يف يعودوه ومعرفة الغائب ليخلفواملريض منهم ل



 
 

  .عدةاملساالعون و

وتنظيم اللقاءات الدورية والزيارات األخوية يف املنازل، واإلشراف على املناسبات العامة، 
وحنوها، وغري ذلك من أنشطة وأعمال توفق فيما بني  وإعداد فقراا وبراجمها كاألعياد واألفراح

  .املسلم وأخيه، وتربط بني املسلمني برباط احلب واإلخاء والتعاون

ما ميكن هلذه اللجان انتقاء بعض شباب الدعوة وتكليفهم بإلقاء الكلمات الوعظية يف ك
املساجد األخرى، باإلضافة إىل إهداء الشريط اإلسالمي النافع والكتيب اإلسالمي املفيد لرواد 

وبذلك يعتاد شباب الدعوة على العطاء الفكري، والبذل االجتماعي، منذ املسجد وألبناء املسلمني،
  .طلع شبام ، فريتبطون مبجتمعهم برباط احلب الذي يؤلف بينهمم

توجيه الدعوة للعلماء والدعاة واملشايخ  وحبذا لو وضعت هذه اللجان برنامج يتم فيه
والعمل على حل املشكالت وعالج القضايا  واإلفتاءقد الندوات إللقاء الدروس واحملاضرات، وع

  .واملعضالت

تعاون يف إجياد اتمع الذي ينهض كل فرد فيه مبا يسهم يف منو نرسي قواعد الإننا بذلك 
  .جمتمعة واالرتقاء بأهله وأبناء حيه، وتقدمي اخلدمات اليت حيتاجون إليها



 
 

 

  

  :املساجد وفقه املرأة
املرأة يف أمس احلاجة إىل معرفة ما يتعلق بأحواهلا من أحكام فقهية، ويعد املسجد من لقد أصبحت   
إذا رغنب يف حضور و،  لتعليم املرأة، وذلك بتخصيص مكان مناسب ليكون مصلى للنساء ناألماكأنسب 

  .الدروس واحملاضرات والندوات

أماً واجلنة  وأكرمها عين بشأن املرأة عناية فائقة فرفع من شأا وأعلى مكانتها ذلك أن اإلسالم  
ها وعلمها كان رفيق املصطفى عليه وزوجة راعية يف بيت زوجها، وبنتاً من أحسن تربيت،حتت أقدامها

وكان عليه الصالة والسالم يعظ  من وصلها وصله اهللا، وأختاً وعمتاً وخالهالصالة والسالم يف اجلنة، 
، وأعلم النساء يف املسجد، ويعلمهن وكن حيضرن دروسه وخطبه، بل إنه جعل هلن يوماً من أيام األسبوع

الرجال، من  أعمالولزوم طاعته يعدل  أمرهرغبته والرتول عند  يةبتلبالنساء أن حسن تبعل املرأة لزوجها 
مناسك احلج والعمرة، واجلهاد يف سبيل  وأداءشهود اجلمعة واجلماعة، وعيادة املرضى، وتشييع اجلنائز،  

  .اهللا

ع الدروس واحملاضرات، االصالة ومس ألداءالعبادة فللمرأة حضور مشهود يف املساجد أما يف جمال   
) وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة(النساء شقائق الرجال  أنيعلم  أن ويكفي

  .٢٢٨:بقرةال

ومن يعمل من الصاحلات من ذكر (، واة يف العمل الصاحل والثوابفاملرأة مع الرجل على قدم املسا  
اب هلم رم إين ال فاستج(، ١٢٤النساء ) أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقريا

 اأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم و أوذو
يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا الكفرنا عنهم سيئام وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار ثواب من عند اهللا 

من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة من عمل صاحلا )(١٩٥(آل عمران ) واهللا عنده حسن الثواب
من عمل سيئة فال جيزا إال مثلها ومن عمل (، ٩٧النحل )طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

  ، ٤٠:غافر)صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغري حساب



 
 

آية، بل إن سور يف القرآن نزلت حتت  ٣٨٠رة جاء يف ولتعلم املرأة أن احلديث يف القرآن عن األس  
، آية ٩٨ آيااوسورة مرمي عدد آية،  ١٧٦عدد آيام باجلمع أو اإلفراد فسورة النساء مسمى النساء 

،  ١٢:وسورة الطالق عدد آياا ،١٣وسورة املمتحنه وعدد آياا  آيه،٢٢ آيااوسورة اادلة عدد 
وضرب اهللا مثالً (عنهااهللا اليت قال  - فرعون امرأةمزاحم بنت  أسيامن النساء  كمل: وقال عليه السالم 
يل عندك بيتاً يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين من القوم  رأت فرعون إذ قالت رب ابنللذين امنوا ام

ليه السالم وكان هلا القدح املعلى والفضل االكرب يف االبقاء على حياة موسى ع، ١١:التحرمي)الظاملني
وقالت امرأة فرعون قرت عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال (

موضعاً من ٣٥ ما يقرب مناليت جاء حديث القرآن عنها في – ومرمي ابنه عمران، ٩:القصص)يشعرون
رة النساء سو"، وكذا جاء احلديث عنها يف الكثري من اآليات٤٣- ٣٦من ورة آل عمرانذلك ما جاء يف س

اليت نزل جربيل  – ، وخدجية بنت خويلد-"، واملائدة، بل إن سورة بكاملها حتمل أسم مرمي عليها السالم
اليت اخربها املصطفى عليه – الزهراء فاطمة، -اجلنةبأن هلا قصر يف  وبشارةعليه السالم برسالة هلا من را 

    )عاً الصالة والسالمعليهن مجي -الصالة والسالم بأا سيده نساء العاملني

وهلذا فاملرأة املسلمة تتلقى تربيتها اإلسالمية احلقه، وتذهب عنها األمية ويزول عنها اجلهل     
واالحنراف العقدي ويهذب سلوكها وتعرف ما هلا من حقوق وما عليها من واجبات جتاه را، وجتاه 

آلداب واألخالق والقيم واملثل العليا، وعسى زوجها وأوالدها ووالديها وأسرا وجمتمعها، مع االلتزام با
  .، ٣٤:النساء) فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا(أن تكون ممن وصفها اهللا بقوله

إن (ات النساء مماثلة ومطابقة للصفات الكرمية يف الرجال والنساء ، قال تعاىلولقد جاءت صف  
والصادقني والصادقات والصابرين والصابرات والقانتات قانتني املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات وال

والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات  واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني
ما كان ملؤمن وال مؤمنه إذا قضى اهللا ، والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة وأجراً عظيماً

-٣٥:األحزاب)ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا أمرهمأن يكون هلم اخلرية من  مراأورسوله 
٣٦  

تها ، وحيميها من التخبط والضياع، على رتلمب املرأة ويرفع شأا وينوه قدروهكذا يعلي اإلسالم  
وآتوا النساء (اىلأن اإلسالم حفظ املرأة وحافظ عليها وأوجب هلا حقوقاً ماليه تتمثل يف الصداق، قال تع



 
 

وهذا املهر تستحقه كامالً ، ٤ :النساء) صدقان حنلة فإن طنب لكم عن شيئا منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
، وتستحق نصفه إذا واملصافحةالصحيحه، أو إذا نال منها ما مل ينله غريه كالقبلة  اخللوةبالدخول أو 

وإن طلقتموهن من قبل أن :(قال تعاىل ناً وكرما، طلقت قبل الدخول حقاً مفروضاً، والنصف الثاين إحسا
متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن 

على أن املرأة يف هذه  .٢٣٧ :البقرة )تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم إن اهللا مبا تعملون بصريا
نكحتم يا أيها الذين امنوا إذا :( تعاىلوتستطيع أن تستقبل اخلطاب على الفور، قال احلالة ليس عليها عده 

متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا فمتعوهن وسرحوهن سراحاً  املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن
  .٤٩األحزاب ) مجيال

، والزينةالنظافة  توأدوامن الطعام والشراب والكسوة والدواء  النفقةومن احلقوق املالية حق 
  .، ويف عدة الطالق مهما طالتالزوجيةقيام  أثناءوهذه النفقة هلا 

، وأجرة احلضانة، وإذا كان اإلسالم أوجب للمرأة ماالً بعقد ومن احلقوق املالية هلا أجرة الرضاع
يها النيب قل أ يا:( قال تعاىل تعة الطالق،الطالق يعرف مببالزواج يتمثل يف الصداق فقد أوجب هلا ماال 

، ٢٨:األحزاب)ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحاً مجيال
، على أن هذه املتعة ال تقل عن ٢٤١البقرة )نيات متاعاً باملعروف حقا على املتقوللمطلق:(وقال تعاىل

  .نصف الصداق عند احملققني من العلماء

، وقال ١٩النساء )وعاشروهن باملعروف(قال تعاىلاملعاشرة باملعروف حق  األدبيةومن احلقوق 
، وقد منع التشريع احلكيم أن يسترد الزوج من ٢٢٩البقرة) بإحسانتسريح  وأمساك مبعروف فإ(تعاىل

وال حيل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إال أن خيافا أال يقيما حدود (عطاها قال تعاىلأامرأته شيئا مما 
 فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اهللا فال تعتدوها اهللا

منه  تأخذواقنطار فال  إحداهناستبدال زوج مكان زوج وأتيتم  أردمتوإن (، وقال تعاىل٢٢٩البقرة...)
نكم ميثاقا وأخذن م بعضكم إىل بعض أفضىأتأخذونه تانا وإمثا مبينا وكيف تأخذونه وقد شيئا 
، بل قد جاء يف القرآن الكرمي النهي عن أخراج املرأة من بيت الزوجية إال إذا ٢١-٢٠ء النسا)غليظا

واتقوا اهللا ربكم ال خترجوهن من بيون وال خيرجن إال أن يأتني ...(مارست فاحشة مبينه، قال تعاىل
ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه 



 
 

  .الظاهرةيف مجيع احلقوق  للمرأة معاملتها بالعدل الثابتةومن احلقوق ، ١الطالق )أمراً

  

   اإلسالميف تعليم املرأة وبيان مكانتها يف  اإلمامدور       
 الرجل الذي نال قسطاً وافراً من التعليم حيث حفظ القرآن الكرمي وأحاط بعلومه، باإلمامنعين 

ولديه الفقه وأصوله، ومن اللغة العربية وآداا  أبوابوحفظ شيئاً من السنة وعلومها، ومتكن من دراسة 
بعلوم العصر، ويتمكن من االنتفاع باملاضي ويعيش احلاضر ويستشرف املستقبل، ولديه القدرة على  إملام

دور يف اإلصالح والتأثري، حل قضايا الناس وعالج مشكالم، على أن يكون متفرغاً للنهوض ذا ال
وينالوا حظا وافراً من املرتبات واملكافئات، حىت ال يشغله التفكري يف رزقه ورزق عياله، فإننا مىت متكنا من 

أئمة وخطباء على هذا املستوى ضمنا وجود أمة وسطا، أمة تؤمن باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد  إجياد
 ثاله يستطيع أن ينقي عقيدة األجيال من بنني وبنات،هذا اإلمام وأمصلى اهللا عليه وسلم نبينا رسوال، ف

، ويقيهم من املنحرفة، وينتزع من أذهام االجتاهات  الضالة واألفكارواالحنالل  صالاألوخيلصهم من 
فيستقيم الشباب على الصراط املستقيم صراط الذين انعم اهللا  األعداء أحضانشرور الزلل واالرمتاء يف 

رجال ونساء يكون والئهم  مثراا هذه التربية فتؤيت، من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني عليهم
  .لدينهم وأمتهم ودولتهم

والعمل على بيان مكانتها يف اإلسالم ومرتلتها من زوجها   وإرشادهايف تعليم املرأة  لإلمام دورو 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  أزواجام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسك(الوارد يف قوله تعاىل

هن لباس (قوله تعاىل وذلك يف عالقة، وتعظم صلة املرأة بزوجها بصورة فريدة تفوق كل ٢١الروم)ورمحة
 بني الرجل وزوجته، إالهذا االتصال وهذا االلتصاق ال يكون أبداً ، ١٨٧:البقرة) لكم وأنتم لباس هلن

ورة دينية وضرورة مدنية، وتعظم العالقة بني الزوجني حىت يكون الزواج ضرأن األمر الذي يدل على 
إن يكونوا فقراء  مائكمعبادكم وإوالصاحلني من وانكحوا األيامى منكم (الزواج مصدر للرزق، قال تعاىل

ثالثة حق على اهللا عوم ااهد يف (الم وقال عليه الس .٣٢النور)يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع عليم
  )هللا والناكح يريد العفافسبيل ا

من رزقه اهللا امرأة صاحلة (وجيعل اإلسالم من الزوجة وسيلة حلفظ الدين قال عليه الصالة والسالم  



 
 

وصف ويتضاعف شأن ارتباط الرجل باملرأة حىت يأيت ) فليتق اهللا يف الشطر اآلخر فقد أعانه على شطر دينه
أخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذنا منكم ميثاقاً وكيف ت(امليثاق الغليظ، قال تعاىلعقد الزواج ب

  .٢١:النساء)غليظا

استوصوا (وبلغ تكرمي اإلسالم للمرأة بأن رفع قدرها وأعلى شأا حيث قال صلى اهللا عليه وسلم  
وأمسى من هذا  فأي تكرمي أرقى)فروجهن بكلمة اهللابالنساء خري فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم 

  . التكرمي

 أيهايا (عندما يسوء ظنهم بنسائهم قال تعاىل أنفسهمللرجال بأن يتهموا  اإلهليوقد جاء التوجيه   
أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآءاتيتموهن إال أن يأتني آمنوا ال حيل لكم الذين 

) عل اهللا فيه خرياً كثرياًبفاحشة مبينة وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجي
ال يفرك ال ميقت  ) ال يفرك مؤمنا مؤمنه إن ساءه منها خلق سره آخر:(، وقال عليه السالم   ١٩النساء 

  .وال يسخط

يا (وقد جاء يف القرآن دعوة األزواج إىل العفو والصفح وغض الطرف عن بعض اهلفوات قال تعاىل  
عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا  وأوالدكم أزوجكمالذين امنوا إن من  أيها

  ١٤:التغابن) غفور رحيم



 
 

 

  

  واآلثام االحنراف وأنواعالسيئة  األخالقاإلمام واخلطيب وقدرته يف اقتالع 
يبني للناس ة يستطيع أن نافذإن اإلمام الذي يتمتع بفهم دقيق وفقه عميق ورأي حصيف ، وبصرية 

 الغوايةه ، وأنه الدين الوسط الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ، ومن عدالة اإلسالم وكمال
وسطية اإلسالم ، وأن هذا اإلسالم يعلو به شأن  أذهامإىل الرشد ومن الظالل إىل اهلدى، ويغرس يف 

 نكركنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن امل(األمة لتصبح خري أمة أخرجت للناس
اد و الذرى من الكمال حممد صلى اهللا عليه وسلم تبلغ فكيف أن أمة ،١٠٤:آل عمران) وتؤمنون باهللا

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا على الناس ويكون الرسول عليكم (والشرف والرفعة قال تعاىل
والبعد  االعتدالة والسالم يف ، األمة الوسط هي اليت تلتزم مبنهج املصطفى عليه الصال١٤٣:البقرة) شهيدا

إمنا بعثت مبشراً (قوله صلى اهللا عليه وسلم وتأخذ عن املصطفى ء، وعن الغلو واجلفاعن اإلفراط والتفريط
رضي  موسى األشعري وأيبوقال عليه الصالة والسالم ملعاذ بن جبل ) وميسراً ومل أبعث معنت وال متعنت

  )تعسرا بشرا وال تنفرا ويسرا وال( :اهللا عنهما

هذا  ويعمل هذا اإلمام الرشيد على بيان مساحة اإلسالم وعنايته باإلحسان للناس كل الناس ،  
، والقاصي والداين والبعيددوائر تتسع وتتسع حىت تشمل القريب  اإلسالم الذي يأخذ باإلحسان يف

ا وبالوالدين إحسانا وبذي به شيئ اواعبدوا اهللا وال تشركو(على قوله تعاىل اعتمادا واملسلم وغري املسلم،
القرىب واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكت 

  .٣٦:النساء) أميانكم إن اهللا ال حيب من كان خمتاالً فخوراً

يا العشر ويتسع جهد هذا اإلمام الرشيد يف بيان مكارم األخالق وحماسن الفعال املتمثلة يف الوصا  
وكيف صدرت بتصحيح العقيدة وتثبيتها يف النفوس قال  ١٥٣- ١٥١الواردة يف سورة األنعام اآليات 

الوصية الثانية )  قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (تعاىل
من الفواحش الظاهرة والباطنه، اخلامسة حترمي  املنع: اإلحسان إىل الوالدين، الثالثة حترمي قتل األوالد، الرابعة

: األمر بالوفاء بالكيل وامليزان، الثامنة: حترمي أكل أموال اليتامى، السابعة: قتل النفس بغري حق، السادسة
  .االلتزام بالصراط املستقيم: األمر بالوفاء بالعقود، العاشرة: األمر بالعدل يف مجيع األحوال، التاسعة



 
 

إن اهللا يأمر (الواردة يف قوله تعاىل إىل مسو األخالق وحماسن األفعال التنبيهإىل  اإلمامه مث ينتقل هذ  
يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا  بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي

) إن اهللا يعلم ما تفعلون جعلتم اهللا عليكم كفيال دتوكيدها وقبعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا اإلميان بعد 
ىل بيان ما جاء يف سورة اإلسراء من وصايا واليت بلغت اإلمام النري املستنري إ ، مث ينقل هذا٩١-٩٠النحل 
وما فيها من تصحيح العقيدة وترسيخها وبر الوالدين ، وبذل أقصى ، ٣٩إىل  ٢٣ اآلياتوصية من ٢٢

، وعليه أن يعلم أنه يطبق ديناً إىل حد يفوق احلق والعدل رواالحترام والتوقري والتقدي اإلكراماجلهود يف 
وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرميا واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما (ويقضي دينا، 
والعطف على املسكني وابن السبيل وحترمي  األقارب وإكرام األرحامبصلة  األمروما جاء من  )ربياين صغريا

 واألمروحترمي الزنا،  وقتل النفس بغري حق، وحترمي أكل مال اليتيم  األوالدوالتبذير واملنع من قتل  رافاإلس
والنهي عن تتبع عورات الناس  بالوفاء باملكاييل واملوازين، أيضا، واألمر بالوفاء بالعقود والعهود

ويأيت يف  )مسئوالكان عنه  ولئكأوال تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل (وهفوام
وكيف أا قد مجعت صفات  حترمي الكربياء والغطرسة والتعايل على الناس وغمطهم حقوقهم اية الوصايا
  .لسمو والترقي، واملثالية املطلقةالكمال وا

الرشيد يف بيان صفات املؤمنني يف سورة املؤمنون وكيف أن نصفها صفات  اإلماموميضي هذا 
.... الذين هم عن اللغو معرضون(تدعو إىل بلوغ القمة يف مسو األخالق والترفع عما ال يليق أخالقية

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني فمن ابتغى وراء 
عاىل ختاماً هلذه ويأيت قول اهللا تبارك وت) ذلك فـأولئك هم العادون والذين هم ألمانام وعهدهم راعون

  .١١-١:املؤمنون)أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون(الصفات 

الذي اجتمع له فقه  وهو على نور من ربه لإلسالمالذي شرح اهللا صدره  اإلمامويواصل هذا 
، خر السورةإىل آ ٦٣يف سورة الفرقان من اآلية  فيبني صفات عباد الرمحن الوارد الشرع وخربة العصر

وكيف أن الصفات األخالقية كان هلا القدح املعلى بني صفات عباد الرمحن  ١٢وتعداد هذه الصفات 
وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا  وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا(حيث بلغت سبع صفات

وال يقتلون النفس اليت حرم ....والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما....    سالما
هذه الصفات األخالقية )والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما....وال يزنونإال باحلق اهللا 

  . اليت هلا القدح املعلى واملكانة العليا بني صفات عباد الرمحن، وتبقى مخس صفات بني العقيدة والعبادة



 
 

دعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة وجيادل باليت هي القدير الذي ي اإلماموميضى هذا 
 ) وسبحان اهللا وما أنا من املشركني  ومن اتبعين أناعلى بصرية إىل اهللا  أدعوسبيلي قل هذه (أحسن ويقول

  ١٠٨يوسف

من متكني العقيدة يف النفوس اجلليل واخلطيب املفوه يف بذل املزيد واملزيد  اإلماموميضي هذا 
الصالة إىل املزيد واملزيد  إقامةوالدعوة إىل ، وبيان قدرة اهللا وعظمته وحكمته وعدله تها يف القلوب،وتثبي
يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم (عليه السالم وصايا لقمان الرب ومكارم األخالق واملتمثلة يف  من

هذه الوصايا ١٩-١٣) ....وهن على وهن وفصاله يف عامني أمهبوالديه محلته  اإلنسانعظيم ووصينا 
بإقامة الصالة  التوصيةاحلكيمة اليت تضمنت النهي عن الشرك واألمر باحترام الوالدين ولزوم أكرامهما، مع 

من الكربياء والترفع على الناس، والدعوة  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والنهي عن كل ما ال يليق
 األخالقم دور هذا اإلمام يف ترسيخ العقيدة وتصحيحها وبناء إىل التواضع وحماسن اآلداب، وهكذا يعظ

  .العلياواملثل والقيم الفاضلة 

، ويصحح املفاهيم املنحرفةوال ريب أن مثل هذا الداعية جدير بأن ينتزع من الناس األفكار 
ود يف اتمع الرب ، ويناء م عن اقتراف اجلرائم، وارتكاب اآلثام، والبعد عن اجلرمية واإلجرام ليساملغلوطة

عليهم غري املغضوب  أنعمتالصراط املستقيم صراط الذين  أهدنا(.والتواصي باحلق والتواصي بالصرب
  )عليهم وال الضالني

نسأل اهللا أن حيفظ أبناءنا وبناتنا من نزغات الشيطان، ويهدينا مجيعاً إىل أحسن األقوال واألعمال 
  .خر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيواألخالق إنه ويل ذلك والقادر عليه وآ

  

  محمد بن أحمد بن صالح الصالح/ د.أ
  أس تاذ ا راسات العليا  جلامعات السعودیة ومعاهدها العليا  وعضو ا لس العلمي جبامعة اإلمام 

  .وعضو مجمع البحوث اإلسالم ة  ألزهر الرشیف وعضو  حتاد العاملي لعلامء املسلمني
  هـ٢٩/٦/١٤٣٠

  
 


